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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত ০৩ বছের আমদািন পয ােয় িসেম লস ৮.৪০% থেক ৬.৫৮% এ াস পেয়েছ। ৬৯২ িক.িম.িবতরণ লাইন িনম াণ করা হেয়েছ।
উপেকের সমতা ৩৩/১১ কিভ লেভেল ২৫৯০ এমিভএ থেক ৩৬৫৪ এমিভএ-ত উীত হেয়েছ। ২.৫০ ল নন সংেযাগ দান করা
হেয়েছ।  িবগত  ৩  বছের  ায়  ৪,০৩,০০০  ি-পইড  িমটার  াপন  করা  হেয়েছ।  সকল  উপেকসহ  ৩৩  কিভ  লাইন  ও  ১১  কিভ  লাইেন
িজআইএস ািপং স হেয়েছ। িনজ জনবল ও কািরগির ি ারা য়ংসণ  কল সার াপন করা হেয়েছ। মাবাইল সাবেশন ও
মেনােপাল াফরমার াপন করা হে। কেচইন ির মােম ি-পইড িমটার িরচাজ কায ম চা করা হেয়েছ। িডিপিডিস'র
াহকগেণর জ AMI (Automated Metering Infrastructure) বাবায়ন করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

সমাসহ
ক) অপিরকিত নগরায়েনর ফেল িঁকণ  িবৎ িবতরণ বা;
খ) বাংলােদেশ মহামাির আকাের কািভড-১৯ এর াভাব হওয়ায় াহক পয ােয় সবা দান িব হে।

চােলসহ
ক) চাইিনজ িজিজ লান এর আওতায় এপানশন এ ংেদিনংঅব পাওয়ার িসেম নটওয়াক বাবায়ন করা।
খ) ২০২২ সােলর মে িডিপিডিস এলাকার সকল াহকেক ি-পইড/াট  িমটােরর আওতায় আনা;
গ) নন িবৎ উপেক িনম ান ও রাতন উপেকসহ মরামেতর মােম সমতা ি করা;
ঘ) উাবনী ি বহােরর মােম াহক সি আরও ি করা;
ঙ) চাইিনজ িজিজ লান এর আওতায় হীত ক বাবায়েনর পর ঋেনর িকি পিরেশাধ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

াহেকর মবধ মান চািহদা রণ, াহক সবার মান ি, িনভ রেযা ও মানসত িবৎ িবতরণ করার লে সরকার ও দাতা সংা
অথ ায়েন এবং িডিপিডিস’র িনজ অথ ায়েন , ম ও দীঘ েময়াদী উয়ন পিরকনা হণ করা হেয়েছ। কসেহর মে উেখেযা
হেলা:

ক) িডিপিডিস’র আওতাধীন উপেক সেহ াট  িড িসেম বার বতন
খ) িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় ৮ ল ৫০ হাজার াট  ি-পেম িমটার াপন
গ) িডিপিডিস’র আওতায় ঢাকার কাওরান বাজাের গভ উপেক িনম াণ
ঘ) িবিভ ভােজ কাপািসটর াংক াপেনর মােম পাওয়ার ফােরর মান উতকরণ
ঙ) িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় বতমান ওভারেহড িবৎ িবতরণ বােক আারাউে পার করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেতর িবতরণ উপেকের মতা ৫৫০ এমিভএ ি;
৭০ িকেলািমটার নন িবতরণ লাইন িনম াণ;
িসেম লেসর হার শতকরা ৭.১৫ এ নািমেয় আনা;
৪০,০০০ নন বিতক সংেযাগ দান;
ই আর িপ বাবায়ন (৪  মিডউল)।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

তি ও উাবনী কায েমর মােম ডাটা-কিক অবকাঠােমা িনম াণ, নবায়নেযা িবৎ খােতর উয়ন, ািতািনক দতা
ও সমতা ি এবং িনভ রেযা, িতেযািগতালক িবৎ সরবরাহ কের াহকগেণর সি অজন ও দেশর সরা িবৎ সংা
হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
• িনভরেযা িবৎ সরবরােহর জ িডিপিডিস’র সব েরর পিরচালনা পিত ডাটা-কিক িবগ ডাটা মানিসকতায় িববতন করা।
• উপেক ও িবতরণ লাইন এর িত িডভাইস এবং িমটািরং এর সব েে -ওেয় কিমউিনেকশনসহ ডাটা-কিক অবকাঠােমা
পিরচালনা ও রণােবেণর জ ির-ইিনং ও স িরইটেম করা।
• দেশর ও কাািনর চিলত আইন ও িবিধ িতপালন এবং িনেদ শনা যথাযথ অসরেণর মােম সকল ইকেহাােরর কােছ
িডিপিডিস-ক  ও জবাবিদিহতালক িতােন পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ও সমতা ি
২. নন িবৎ সংেযাগ এবং াহক সি অজন
৩. িবৎ িবতরণ খােতর উয়ন
৪. িনরবি ও ণগত মানস িবৎ সরবরাহ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ািতািনক দতা ি
২. ািতািনক সমতা ি
৩. নন আবািসক িবৎ সংেযাগ দান
৪. ওভারেলাড াফম ার াসকরণ
৫. াহক সি অজন
৬. িবতরণ লাইন সসারণ
৭. উপেকের মতা সংেযাজন
৮. িবতরণ িসেম লস াসকরণ
৯. নট িমটািরং বার বতন
১০. িনরবি িবৎ সরবরাহ
১১. নগত ও মানস িবৎ সরবরাহ
১২. ই আর িপ বাবায়ন (৪  মিডউল)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

আওতাধীন সকল জনেগাীেক িবৎ িবধার
আওতায় আনা

িবধাা সংা সংা ৬৮৯৬০ ৫৮৭৫৭ ৪০০০০ ৪০০০০ ৪০০০০ িবৎ িবভাগ
িডিপিডিসর বািষ ক িতেবদন, এমআইএস
ও কমািশ য়াল ািকস

িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ এবং
াহকেসবা িনিত করা

SAIDI িমিনট ২৩৪.৫৩ ১৭৯.৯৪২ ৭০০ ৭০০ ৭০০ িবিপিডিব, িপিজিসিব
অেটােমেটড ডাটা, এমআইএস ও
কমািশ য়াল ািকস

ািতািনক দতা, সমতা ও তা ি িসেম লস % ৬.৫৮ ৬.৫৩ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ িবৎ িবভাগ
িডিপিডিসর বািষ ক িতেবদন, এমআইএস
ও কমািশ য়াল ািকস

নবায়নেযা িবৎ খােতর উয়ন । নট িমটার সংা ১০০ ৩৮ ৫০ ৫০ ১০০ িবৎ িবভাগ, ডা এমআইএস ও কমািশ য়াল ািকস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SAIDI
িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন ইনেড (System Average
Interruption Duration Index)

২ SAIFI
িসেম এভােরজ ইারাপশন িেকােয়ি ইনেড (System Average
Interruption Frequency Index)

৩ আরিপিসএল (RPCL)
রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড (Rural Power Company
Limited)

৪ ইিজিসিব (EGCB)
ইেলিিস জনােরশন কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড (Electricity
Generation Company of Bangladesh Limited)

৫ এিপএসিসএল (APSCL)
আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড (Ashuganj Power Station
Company Limited)

৬ এমআইএস (MIS)
ােনজেম ইনফরেমশন িসেম (Management Information
System)

৭ এমওিড (MOD) মািল অপােরশন ডাটা (Monthly Operation Data)

৮ এমিভএ (MVA) মগােভা অািয়ার (Megavolt amperes)

৯ ওেজাপািডেকা (WZPDCL)
ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (West Zone Power
Distribution Company Limited)

১০ িজ আই এস (GIS)
িজওািফক ইনফরেমশন িসেম (Geographical Information
System)

১১ িজ  িজ (G to G) গভন েম  গভন েম (Government to Government)

১২ িডিপিডিস (DPDC)
ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (Dhaka Power
Distribution Company Limited)

১৩ ডসেকা (DESCO)
ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড (Dhaka Electric Supply
Company Limited)

১৪ নওপােজেকা (NWPGCL)
নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড (North-West Power
Generation Company Ltd.)

১৫ নসেকা (NESCO)
নদ ান ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড (Northern Electricity
Supply Company Limited)

১৬ িপিজিসিব (PGCB)
পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড (Power Grid Company
of Bangladesh Limited)

১৭ িবআরইিব (BREB)
বাংলােদশ রাল ইেকিিফেকশন বাড  (Bangladesh Rural
Electrification Board)

১৮ িবইিপআরিস (BEPRC)
বাংলােদশ এনািজ এ পাওয়ার িরসাচ  কাউিল (Bangladesh Energy
and Power Research Council)

১৯ িবিপিডিব (BPDB)
বাংলােদশ পাওয়ার ডেভলপেম বাড  (Bangladesh Power
Development Board)

২০ ডা (SREDA)
সাসেটইেনবল এ িরিনউএবল এনািজ ডেভলপেম অথির (Sustainable
and Renewable Energy Development Authority)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক

[১.১] ািতািনক দতা ি

[১.১.১] বেকয়া াস

[১.১.২] কােলকশন িবল রিশও িত

[১.১.৩] দনা পিরেশাধ (িবিপিডিব ও িপিজিসিব)

[১.১.৪] সরকারেক িডএসএল দান

[১.১.৫] কাের রিশও

[১.১.৬] ইক রিশও

[১.১.৭] ডট সািভ স কাভােরজ রিশও (িডএসিসআর)

[১.২] ািতািনক সমতা ি

[১.২.১] ই-িজিপ টািরং (১০০ কার িনেচ সকল ানীয় টার) যটা
েযাজ

[১.২.২] েতক এময়ীর জ িশণ দান

[১.২.৩] এিপএ িবষেয় দ িশণ দান

[২.১] নন আবািসক িবৎ সংেযাগ
দান

[২.১.১] নন আবািসক সংেযাগ দানত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল) ও িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[২.২] ওভারেলাড াফম ার াসকরণ [২.২.১] ওভারেলাড াফম ােরর শতকরা হার াসত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল), িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর) ও মহাবাপক
(আইিস) ও উপ-মহাবাপক (আইিস-রিভিনউ), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[২.৩] াহক সি অজন [২.৩.১] আউটেসািস ং এর মােম িবৎ িবল িবতরণত
মহাবাপক (অথ ), উপ-মহাবাপক (িসিপএলএিপএ/ফা এ াংিকং),
তাবধায়ক েকৗশলী (িরফ এ এ্না্িজ অিডট), িডিপিডিস

পিরেশািধত িবেলর
ফেটাকিপ

[২.৩] াহক সি অজন

[২.৩.২] সকল উপেকের িজআইএস ািপং
মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (িসিপএলএিপএ/ফা এ াংিকং),
িডিপিডিস

পিরেশািধত িবেলর
ফেটাকিপ

[২.৩.৩] সকল ৩৩ কিভ লাইেনর িজআইএস ািপং মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (অথ ), এমএ, িডিপিডিস িনরীা িতেবদন

[২.৩.৪] সকল ১১ কিভ লাইেনর িজআইএস ািপং মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (অথ ), এমএ, িডিপিডিস িনরীা িতেবদন

[৩.১] িবতরণ লাইন সসারণ [৩.১.১] িবতরণ লাইন সসারণত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল) ও িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[৩.২] উপেকের মতা সংেযাজন [৩.২.১] িবতরণ উপেকের মতা সংেযািজত

[৩.৩] িবতরণ িসেম লস াসকরণ [৩.৩.১] িবতরণ িসেম লস াসত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৩.৪] নট িমটািরং বার বতন [৩.৪.১] নট িমটািরং িসেম াপনত

[৪.১] িনরবি িবৎ সরবরাহ

[৪.১.১] ১১ কিভ িফডাের সাইিড (SAIDI) পিরমােপ য়ংীয় বায়
উীতকরণ

ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল), িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর ও িরিনউেয়বল এনািজ)

এমআইএস িরেপাট

[৪.১.২] সাইিড

[৪.১.৩] সাইিফ

[৪.২] নগত ও মানস িবৎ
সরবরাহ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয়ে পাওয়ার ফার

[৪.৩] ই আর িপ বাবায়ন ( ৪ 
মিডউল )

[৪.৩.১] ই আর িপ বাবায়ন ( ৪  মিডউল )
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উপেক িনম াণ /উপেকের মতা ি উপেকের মতা িম মণালয় িগত ও পমারফত যাগােযাগ

এিডিপ বাবায়ন এিডিপ বাবায়ন (আিথ ক) ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িগত ও পমারফত যাগােযাগ

আদায় ি বেকয়া াস িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

আদায় ি কােলকশন িবল রিশও িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

িসেম লস াস িসেম লস িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

িবতরণ লাইন িনম াণ িবতরণ লাইন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িগত ও পমারফত যাগােযাগ

দায় পিরেশাধ দনা পিরেশাধ িবিপিডিব, িডিপিডিস’র এনািজ অিডট এবং িসিপএলএিপএ দর াংেকর কােলকশন িহসাব হেত ত রিমেট

দায় পিরেশাধ সরকােরর িনকট িডএসএল পিরেশাধ িডিপিডিস’র ফা এ াংিকং এবং িসিপএলএিপএ দর াংেকর কােলকশন িহসাব হেত ত রিমেট

িেপইড িমটার াপন িেপইড িমটার াপন ধান েকৗশলী, উয়ন এবং ক পিরচালকগণ িনিবড় মিনটিরং

নট িমটার াপন নট িমটার াপন ডা, িডিপিডিস’র িরিনউেয়বল এনািজ দর িনিবড় মিনটিরং
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দ রদ র //সং ারসং ার   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২১২০২১--২০২২২০২২

দ রদ র //সং ারসং ার   নামনাম : : ঢ াকাঢ াকা   পাওয়ারপাওয়ার   িড ি িবউশনিডি িবউশন   কা া িনকা া িন   িলিমেটডিলিমেটড  ( ( িড িপিডিসিডিপিডিস ))

কায েমরকায েমর  ন ামন াম কমস াদনকমস াদন   চকচক চেকরচেকর  
মানমান এককএকক বা বায়েনরবা বায়েনর  

দ ািয় াদ ািয় া   িি //পদপদ

২০২০ ২১--২০২০ ২২    
  অথঅথ  বছ েররবছ েরর
ল মা াল মা া

বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত   প িরবী ণপ িরবী ণ ,  ,  ২০২০ ২১--২০২০ ২২ মম
ল মা াল মা া//

অজনঅজন ১ম১ম  কায় াটারকায় াটার ২য়২য়   
কায় াটারকায় াটার

৩য়৩য়   
কায় াটারকায় াটার

৪থ৪থ   
কায় াটারকায় াটার

মাটমাট   
অজনঅজন

অিজতঅিজত   
মানমান

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১.১.   ািত ািনকািত ািনক   ব াব া………………………………..……………………………….....
১.১ নিতকতা কিম র 
সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং া নিতকতা কিম ৪ ল মা া ১ ১ ১ ১

অজন

১.২ নিতকতা কিম র 
সভার িস া  বা বায়ন বা বািয়ত িস া ৬ % নিতকতা কিম

১০০%
১০০%
১০০%
১০০%

ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজন

১.৩ শাসন িত ার 
িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ হেণ সভা

অ ি ত সভা ২ সং া

ধান েকৗশলী/ 
ত াবধায়ক েকৗশলী ও 

িনবাহী েকৗশলী, 
এনওিসএস/দ র ধানগণ

৪

ল মা া ১ ১ ১ ১

অজন

১.৪ াচার সং া  
িশ ণ আেয়াজন িশ ণ আেয়ািজত ২ সং া ত াবধায়ক েকৗশলী 

( িশ ণ ও উ য়ন) ৪  সশন ল মা া ১ ১ ১ ১
অজন

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন 
( া িবিধ অ সরণ/ 
অেকেজা মালামাল 
িবন করন/ পির ার-
পির তা ি )

উ ত কম-পিরেবশ ২ সং া ও
তািরখ দ র ধান ৩

৩০.০৬.২২

ল মা া ৩
৩০.০৬.২২

সং ি -১
অজন

১.৬ জাতীয় াচার 
কৗশল কম-পিরক না, 

২০২১-২২ ও মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন 
সংি  ম ণালেয় দািখল 
ও   ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ

কম-পিরক না ও মািসক 
িতেবদন দািখল ত ও 

আপেলাড ত
১ তািরখ ফাকাল পেয়

১০.০৬.২১
১৭.১০.২১ 
১৬.০১.২২ 
১৭.০৪.২২

ল মা া ১০.০৬.২১ ১৭.১০.২১ ১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২

অজন

. ১



১.৭ মাঠ পযােয় 
দ রস েহর সােথ াচার 
কমপিরক নার বা বায়ন 
এবং িফড াক পযােলাচনা

িফড াক সভা/কমশালা 
অ ি ত ৪ তািরখ ব াপনা পিরচালক 

ক ক সম য় সভা

১০.০৬.২১
১৭.১০.২১ 
১৬.০১.২২ 
১৭.০৪.২২

ল মা া ১০.০৬.২১ ১৭.১০.২১ ১৬.০১.২২ ১৭.০৪.২২

অজন

১.৮ াচার র ার 
দান এবং
র ার া েদর তািলকা 

ওেয়বসাইেট কাশ

দ  র ার ১ তািরখ নিতকতা কিম / 
ফাকাল পেয় ২৫.০৬.২২

ল মা া ২৫.০৬.২২

অজন

২.২.   আিথকআিথক   ব াপন াব াপন া  উ য়নউ য়ন  ........................................................................ ........................................................................
২.১ ২০২১-২২ অথ বছেরর 

য়-পিরক না ( কে র 
 অ েমািদত বািষক য় 
পিরক নাসহ) 
ওেয়বসাইেট কাশ

য়-পিরক না ওেয়বসাইেট 
কািশত ২ তািরখ ত াবধায়ক েকৗশলী, 

ি  ও য় ৩০.০৭.২১

ল মা া ৩০.০৭.২১

অজন

২.২ কে র PSC 
ও PIC সভা আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত
২ সং া

ধান েকৗশলী 
( ডেভলপেম )/ ক  

পিরচালক

PSC ৬
PIC ৬

ল মা া PSC ১
PIC ১

PSC ২
PIC ২

PSC ৩
PIC ৩ সং ি -২

অজন

২.৩ বািষক উ য়ন 
কম িচ বা বায়ন

বািষক উ য়ন কম িচ 
বা বািয়ত ২ %

ধান েকৗশলী 
( ডেভলপেম )/ 

ক  পিরচালক
১০০

ল মা া ১০% ২০% ৩০% ৪০%

অজন

২.৪ ক  সমাি  শেষ 
কে র স দ (যানবাহন, 

কি উটার, আসবাবপ  
ইত ািদ) িবিধ মাতােবক 
হ া র করা

কে র স দ িবিধ 
মাতােবক হ া িরত

২ %
ধান েকৗশলী 

( ডেভলপেম )/ ক  
পিরচালক

০১  ন 
২০২২

ল মা া ০১  ন 
২০২২

এক  
ক  

২০২১-২২ 
এ সমা  

হেব।
অজন

৩. . াচ ারাচার   সংিসংি   এবংএবং  ন িতন িত   িত েরােধিত েরােধ   সহায়কসহায়ক   অ াঅ া   কায মকায ম……………..……………..৩০ (অ ািধকার িভি েত নতম াচ  কায ম)

৩.১ ি - পেম  িমটার 
াপন িনি তকরণ

তদারিকর মা েম ন ন 
ি - পইড িমটার াপন 

িনি ত ত
২ ল এি িকউ ভ িডের র 

(অপােরশ /ইি িনয়ািরং) ০.৭০
ল মা া ০.১০ ০.২০ ০.২০ ০.২০

অজন

৩.২ ন ন িব ৎ সংেযাগ 
দােন তা ি

তদারিকর মা েম অনলাইন 
আেবদেন 

ন ন িব ৎ সংেযাগ দান 
িনি তকরণ

৩ % এি িকউ ভ িডের র 
(অপােরশ )

৮০%
৮০%
৮০%
৮০%

ল মা া ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%

অজন

. ২



৩.৩ াহেকর িনকট থেক 
িফড াক হণ আেয়ািজত গণ নানী ৩ গণ নানীর  সং া এি িকউ ভ িডের র 

(অপােরশ ) ৩৬ ল মা া ৯ ৯ ৯ ৯
অজন

৩.৪ াচার স িলত 
ানার/ ফ ন দ েরর 

মান ােন দশন
ানার/ ফ ন দিশত ৩ সং া

েত ক এনওিসএস এর 
িনবাহী েকৗশলী/দ র 

ধানগণ
৭২

ল মা া ৩৬ ৩৬

অজন

৩.৫ কা মার সািভস 
ােনজেম  িসে ম 

সফটওয় ার এর মা েম 
াহক অিভেযাগ 

িন িতকরণ ও 
তদারিককরণ

অিভেযাগ িন িতকরণ 
ও তদারিককরণ ২ % জনােরল ােনজার 

(আইিস ) ৮০%

ল মা া ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%

অজন
অজন

৯-৬ -২০২১ ১৭:১৪:৫৯
মা: মাহ ব  হ ােসন

ড  ােনজার  (এইচ আর), এইচআর শাখা
ঢাকা পাওয়ার  িড ি িবউশন কা ািন  িলিমেটড  (িড িপিড িস)

৯-৬ -২০২১ ১৭:৩৪:২২
শার িমন রহ মান

ােনজার  (এইচ আর), এম য়ী ির েলশনস এ  িড িসি ন  শাখা
ঢাকা পাওয়ার  িড ি িবউশন কা ািন  িলিমেটড  (িড িপিড িস)

৯-৬ -২০২১ ১৯:৫৪:৩৯
মাহ া দ হ াসন াত চৗ র ী

জনােরল ােনজার  (এইচ আর), এইচআর শাখা
ঢাকা পাওয়ার  িড ি িবউশন কা ািন  িলিমেটড  (িড িপিড িস)

. ৩





 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


