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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:

াধীনতার পিত জািতর জনক বব শখ িজর রহমােনর নে ১৯৭২ সােল রিচত মহান সংিবধােনর ১৬ নং অেেদ নগর ও
ামােলর  জীবনযাার  মােনর  বষ  মাগতভােব  র  করার  উেে  িষ  িবেবর  িবকাশ,  ামােলর  বতায়ন  বা,  অা
িশের িবকাশ এবং িশা, যাগােযাগ বা ও জনাের উয়েনর মােম আল পার সাধেনর জ রা কক কায কর বা
হেণর অীকার করা হেয়েছ। “িজব বষ  পী িবেতর সবা বষ ” াগানেক ধারণ কের িজব বেষ ই স হয় শতভাগ িবতায়ন। এর
ফেল ২০০৯ সােলর াহক সংখা ৭৩,৮৪,৩৪৭ থেক ি পেয় ন’২১ এ তা ৩,১৬,১৭,০৯৬ হেয়েছ। তে িবগত ৩ বছের (২০১৮-১৯
অথ বছর হেত ২০২০-২১ অথ বছর পয ) ি পেয়েছ ৮৬,৬৮,২৭৪ জন। উ সমেয় নন লাইন িনিম ত হেয়েছ ১,৫৪,২২৮ িকেলািমটার,
উপেকের মতা ি পেয়েছ ৫,২৭০ এমিভএ এবং িসেম লস ১১.০৪% থেক াস পেয় ৯.৬৮% হেয়েছ। এছাড়াও চলমান ২০২১-২২
অথ বছেরর এিল'২২ পয  ১০ মােস নন লাইন িনিম ত হেয়েছ ১০,১০০ িকেলািমটার, উপেকের মতা ি পেয়েছ ১৫৬০ এমিভএ এবং
১৭  ল  নন  াহকেক  সংেযাগ  দান  করা  হেয়েছ  এবং  িসেম  লস  িসেল  িডিজেটর  (৯.০৬%)  মে  রেয়েছ।  ৫  ল  ৫৪  হাজার
িকেলািমটার বিতক লাইন িনম াণব ক অফীড এলাকাসহ শতভাগ জনেগাীেক িবৎ িবধার আওতা করা হেয়েছ। এেত ােমর
মােষর আথ সামািজক উয়নসহ জীবনযাার মান ি পাে এবং আমার াম, আমার শহর বাবায়ন এিগেয় যাে।

সমা এবং চােলসহ:

২০২১-২২ অথ বছেরর এিল’২২ পয  বাংলােদশ পী িবতায়ন বােড র াহক সংা দিড়েয়েছ ৩ কা ৩৩ ল, িবতরণ লাইন ৫ ল
৫৪ হাজার িকিম,  িবৎ হেণর সমতা ১৪ হাজার ৭ শত মগাওয়াট এবং মােয় তা  ি পাে। িবতরণ বা সসারেণর সােথ
সােথ  িবৎ  সালন  বার  উিত  না  হেল  াহকেক  টকসই  ও  িনরবি  িবৎ  সরবরাহ  করা  সব  হেব  না।  িবতরণ  বার
আিনকায়ন ও অেটােমশন করার মােম শতভাগ ামীণ জনেগাির জ িনরবি এবং মানসত িবৎ সরবরাহ িনিত করা-ই ল
চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

২০৩০ সােলর মে আিনকায়ন, টকসই উয়ন ও অেটােমশেনর মােম বাংলােদশ পী িবতায়ন বােড র আওতা জনগণেক
মানসত, িনরাপদ ও িনরবি িবৎ সরবরাহ করা। "আমার াম, আমার শহর" কম িচ বাবায়েনর জ াহক সবার মান উয়েনর
মােম াহকবাব,  ও জবাবিদিহতালক আিনক িবতরণ বা িনিত করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াহক সবার মান উয়েনর মােম াহক সি অজন;
মানসত ও িনরবি িবৎ িবধা দান;
২,০০,০০০ ি-পেম িমটার াপন;
৮ ল নন আবািসক সংেযাগ দান;
১০০ সালার সচ িসেম াপন;
িবতরণ বার আিনকায়ন ও অেটােমশন;
ই-সবা চাকরণ।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড 

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর .................
মােসর ................. 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)

াহেকর জ িনভরেযা, িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরােহর মােম দেশর আথ -সামািজক উয়েন সহায়তা করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবৎ িবতরণ বার টকসই উয়ন ও আিনকায়ন কের িনরাপদ, মানস ও িনরবি িবৎ সরবরাহ করার মােম সকল
াহেকর জ উততর সবা দান িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ও সমতা ি।
২. িবৎ িবতরণ বার টকসই উয়ন ও আিনকায়ন।
৩. ততম সমেয় িবৎ সংেযাগ দান ও াহকেসবার মােনায়ন।
৪. াহেকর জীবনমান ও আথ সামািজক উয়েনর লে িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবতরণ লাইন িনম াণ;
২. উপেকের উয়ন;
৩. িসেম লস াসকরণ;
৪. িনরবি িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ;
৫. মানসত িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ;
৬. াট  িেপইড িমটার াপন;
৭. ওভার লােডড াফরমার াসকরণ;
৮. বেকয়া াসকরণ ;
৯. টকসই, আিনক ও িনরাপদ িবতরণ বা িনিতকরণ;
১০. াহকেসবা িনিতকরণ;
১১. ািতািনক দতার উয়ন
১২. কািরগরী সমতার উয়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

১) িবৎ িবতরণ বার
টকসই উয়ন ও আিনকায়ন
করা

িবতরণ লাইন
িনম াণ/আপেেডশন

িকঃিমঃ ৩২,৭৩৬ ১০১০০ ৮,০০০ ৫,০০০ ৫,০০০
আরইিব /সিমিত, িবউেবা, িপিজিসিব,
সড়ক ও জনপথ িবভাগ, বন িবভাগ,
এলিজইিড।

পাওয়ার িসেম মাার ান
২০১৬, এসিডিজ, িনব াচনী
ইশেতহার ২০১৮

িবতরন উপেক
িনম াণ/আপেেডশন

সংা
১৫৫০
(এমিভএ)

১৩৮ ১০ ২০ ২০
আরইিব /সিমিত, িবউেবা, িপিজিসিব,
ানীয় শাসন, িম মণালয়।

পাওয়ার িসেম মাার ান
২০১৬, এসিডিজ, িনব াচনী
ইশেতহার ২০১৮

২) িবৎ িবতরণ বাপনার
উয়েন িসেম লস াসকরণ

িবতরণ িসেম লস % ৯.৬৮ ৯.০৬ ৯.৬৫ ৯.৬০ ৯.৫০ আরইিব /সিমিত, িবউেবা, িপিজিসিব।
পাওয়ার িসেম মাার ান
২০১৬, এসিডিজ

৩) িনরবি িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

সাইিদ (SAIDI) িমিনটস ১২৬৩ ১১৪৮.৪৯ ১৭৬০ ১৭০০ ১৬০০ আরইিব /সিমিত, িবউেবা, িপিজিসিব।
পাওয়ার িসেম মাার ান
২০১৬, এসিডিজ

সাইিফ (SAIFI) বার ৪৩ ৩২.১০ ৫০ ৪৫ ৪০ আরইিব /সিমিত, িবউেবা, িপিজিসিব।
পাওয়ার িসেম মাার ান
২০১৬, এসিডিজ

৪) িতােনর আিথ ক অবার
উয়ন

বেকয়া মাস াসকরণ সমমাস ১.০৫ ১.৪৪ ১.১৫ ১.১০ ১.১০
আরইিব /সিমিত, িষ মণালয় ও ধম 
মণালয়।

িতীয় িত পিরকনা ২০২১-
২০৪১, এসিডিজ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ ২০২৩-
২০২৪

েপণ ২০২৪-
২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ািতািনক দতা
ও সমতা ি।

২৭

[১.১] িতািনক দতা
উয়ন (আিথ ক)

[১.১.১] াসত বেকয়া মিত সম মাস ৫ ১.০৫ ১.৪৪ ১.১৫ ১.১৮ ১.২০ ১.২২ ১.২৫ ১.১০ ১.১০

[১.১.২] সরকারেক িডএসএল দান মিত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.১.৩] দনা পিরেশাধ মিত মাস ২ ১.০০ ১.০০ ১.১০ ১.১৫ ১.২০ ১.২৫ ১.১০ ১.১০

[১.১.৪] কাের রিশও মিত রিশও ২ ১.১৬ ০.৯৯ ১.০৫ ১.০৪ ১.০৩ ১.০২ ১.০০:১ ১.০০:১

[১.১.৫] ইক রিশও মিত রিশও ২ ০.৯২ ০.৮০ ০.৯৩ ০.৯২ ০.৯১ ০.৯০ ০.৯৫:১ ০.৯৫:১

[১.১.৬] ডবট সািভ স কাভােরজ রিশও মিত রিশও ২ ২.১৫ ০.৯৪ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৩৫ ১.৫০:১ ১.৫০:১

[১.১.৭] িবল কােলশন রিশও মিত % ১ ১০০.৯৩ ৯৫.৪৮ ৯৮.০০ ৯৭.০০ ৯৬.০০ ৯৫.০০ ৯৮.০০ ৯৮.০০

[১.২] কািরগির সমতার
উয়ন

[১.২.১] ৩৩ কিভ লাইেন িজআইএস ািপং সমি িকঃিমঃ ২ ২৫১২ ১৩৭২.৭১ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ২০০ ২০০

[১.২.২] ১১ কিভ/ ৬.৩৫ কিভ লাইেন িজআইএস
ািপং

সমি িকঃিমঃ ২ ২৫০৫২ ৩০০৮৩ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ৩০০০০ ৩০০০০

[১.২.৩] ই-িজিপ টািরং ( ১০০ কা টাকার িনেচ
ানীয় টার)

মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.২.৪] গড় িশণ দান সমি জনঘা ২ ১০৭.৭৩ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৬০ ৬০

[১.২.৫] ১ উপেকে াডা পাইলট কের
কিমশিনং

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০৬.২৩

[১.২.৬] িড উপেক িনম াণ কের ১  িডিপিপ
দািখল

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০৬.২৩

[১.২.৭] ERP হালনাগাদকরণ সমি % ১ ১০০ ৯৫

[২] িবৎ িবতরণ
বার টকসই
উয়ন ও আিনকায়ন।

১৯

[২.১] িবতরণ লাইন
সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ/ আপেেডশন সমি িকঃিমঃ ৫ ৩২৭৩৬ ৯৫৬৪ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৫০০ ৫০০০ ৫০০০

[২.২] উপেকের মতা
সংেযাজন

[২.২.১] িবতরণ উপেক িনম াণ/ আপেেডশন সমি সংা ৫ ১২৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ২০ ২০

[২.৩] িসেম লস াসকরণ [২.৩.১] িবতরণ িসেম লস মিত % ৬ ৯.৬৮ ৯.১৫ ৯.৬৫ ৯.৭০ ৯.৭৫ ৯.৬০ ৯.৫০

[২.৪] নট িমটািরং
[২.৪.১] ফটপ সালার িসেেমর মােম নট
িমটার াপন

সমি সংা ১ ৭২ ৪৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫০

[২.৪.২] ফটপ সালার িসেেমর মতা সমি মগাওয়াট ১ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫ ৫

[২.৫] সালার সচ িসেম [২.৫.১] সালার সচ িসেম াপন সমি সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ২০০ ২০০

[৩] ততম সমেয়
িবৎ সংেযাগ দান
ও াহকেসবার
মােনায়ন।

১৬
[৩.১] নন াহক সংেযাগ [৩.১.১] আবািসক িবৎ সংেযাগ সমি ল ৩ ২৪.৬১ ১৩.০১ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৪.০০ ৪.০০

[৩.২] ি-পইড িমটার াপন [৩.২.১] ি-পইড িমটার াপন সমি ল ৫ ০.৫০ ২.০০ ২.০০ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭০ ১০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৬:১১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ ২০২৩-
২০২৪

েপণ ২০২৪-
২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] ওভারেলাড াফরমার
াসকরণ

[৩.৩.১] ওভারেলােডড িবতরণ াফরমার মিত % ২ ০.০০ ০.০০ ০.১০ ০.২০ ০.৩০ ০.৪০ ০.১০ ০.০০

[৩.৪] াহক সবার মান ি
ও াহক সি

[৩.৪.১] গণনানী সমি সংা ২ ১৫৮৯ ৮৮৫ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ১০০০ ১০০০

[৩.৪.২] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর
ে ণ া আেবদন াির পরবত ২ কম িদবেসর
মে তদ স কের িডমা নাট ইত

মিত % ১ ৭৪ ৭০ ৬৫ ৭০ ৭০

[৩.৪.৩] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর
ে িডমা নােটর টাকা,িমটার ও সািভ স তার
(েযাজেে) জমা দয়ার পরবত ২কম িদবেসর
মে িবৎ সংেযাগ দান িনিতত

মিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭০ ৭০

[৩.৪.৪] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ
সংেযাগ দােনর ে সকল শতািদ রণ সােপে
আেবদেনর ১৩(তর) কম িদবেসর মে তদ স
কের িডমা নাট ইত

মিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭০ ৭০

[৩.৪.৫] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ
সংেযাগ দােনর ে িডমা নােটর টাকা জমা,
সালার ােনল াপন,িমটার সরবরাহ, িমটার ট
এর পরবত ২ (ই) কম িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ
দানত

মিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭০ ৭০

[৪] াহেকর জীবনমান
ও আথ সামািজক
উয়েনর লে
িনরবি ও মানসত
িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ।

৮

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিকরণ

[৪.১.১] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা
চাকরণ

মিত % ২ ২০.৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৫০ ১০০

[৪.১.২] সাইিদ (SAIDI) সমি িমিনটস ২ ১২৬৩ ১১৪৮.৪৯ ১৭৬০ ১৮০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৬০০

[৪.১.৩] সাইিফ (SAIFI) সমি বার ১ ৪৩ ৩৭ ৫০ ৫২ ৫৪ ৫৫ ৪৫ ৪০

[৪.২] মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিকরণ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয়ে পাওয়ার ফার গড় % ৩ ৯৬ ৯৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০ ৯০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড , সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ পী িবতায়ন
বাড -এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড 

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CC Citizen’s Charter

২ DNP Disconnection for Nonpayment

৩ DSL Dept Service Liability

৪ E-GP e-Government Procurement

৫ ERP Enterprise resource planning

৬ GRS Grievance Redress System

৭ KM Kilometer

৮ KV Kilovolt

৯ KVA Kilovolt Ampere

১০ MW Megawatt

১১ NIS National Integrity Strategy

১২ ROW Right of Way

১৩ RTI Right to Information

১৪ SAIDI System Average Interruption Duration Index

১৫ SAIFI System Average Interruption Frequency Index

১৬ SDG Strategic Development Goal

১৭ ই-সবা ইেলিনক সািভ স

১৮ এিডিপ এয়াল ডেভলপেম াাম

১৯ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

২০ এমিভএ মগােভা অািয়ার

২১ িজআইএস িজওািফক ইনফরেমশন িসেম

২২ পিবস/ িপিবএস পী িবৎ সিমিত

২৩ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

২৪ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেলকিিফেকশন বাড 

২৫ িবিপিডিব বাংলােদশ পাওয়ার ডেভলপেম বাড 
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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
উয়ন (আিথ ক)

[১.১.১] াসত বেকয়া আরইিব, িষ ও ধম  মণালয় ও পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ সিমিতর িনরীা
িতেবদন

[১.১.২] সরকারেক িডএসএল দান আরইিব'র অথ  ও িহসাব পিরদর অথ  ও িহসাব পিরদেরর িতেবদন

[১.১.৩] দনা পিরেশাধ পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ সিমিতর িনরীা
িতেবদন

[১.১.৪] কাের রিশও পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ সিমিতর িনরীা
িতেবদন

[১.১.৫] ইক রিশও পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ সিমিতর িনরীা
িতেবদন

[১.১.৬] ডবট সািভ স কাভােরজ রিশও আরইিব ও পী িবৎ সিমিত
ফম -৫৫০, পী িবৎ সিমিতর িনরীা িতেবদন ও পিবস ঋণ ও
বােজট পিরদেরর িতেবদন

[১.১.৭] িবল কােলশন রিশও আরইিব, িষ ও ধম  মণালয় এবং পী িবৎ সিমিত
এমআইএস িতেবদন, ফম -৫৫০ এবং পী িবৎ সিমিতর িনরীা
িতেবদন

[১.২] কািরগির
সমতার উয়ন

[১.২.১] ৩৩ কিভ লাইেন িজআইএস ািপং আরইিব’র িজআইএস পিরদর ও পী িবৎ সিমিত িজআইএস পিরদেরর িতেবদন

[১.২.২] ১১ কিভ/ ৬.৩৫ কিভ লাইেন িজআইএস ািপং আরইিব’র িজআইএস পিরদর ও পী িবৎ সিমিত িজআইএস পিরদেরর িতেবদন

[১.২.৩] ই-িজিপ টািরং ( ১০০ কা টাকার িনেচ ানীয়
টার)

আরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এর দর, সংহ পিরদর ধান েকৗশলী (ক) এর দেরর িতেবদন

[১.২.৪] গড় িশণ দান আরইিব’র িশণ পিরদর ও পী িবৎ সিমিত িশণ পিরদেরর িতেবদন

[১.২] কািরগির
সমতার উয়ন

[১.২.৫] ১ উপেকে াডা পাইলট কের কিমশিনং আরইিব’র এমিপএসএস পিরদর এবং সংিশ ক পিরচালক াডা কিমশিনং িতেবদন

[১.২.৬] িড উপেক িনম াণ কের ১  িডিপিপ দািখল আরইিব'র কায ম পিরকনা পিরদর কের িডিপিপ এবং িডিপিপ দািখল প

[১.২.৭] ERP হালনাগাদকরণ আরইিব'র আইিস পিরদর ERP হালনাগাদ িতেবদন

[২.১] িবতরণ লাইন
সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ/ আপেেডশন আরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এর দর িবতরণ লাইন িনম াণ/আপেেডশন অগিতর িতেবদন

[২.২] উপেকের মতা
সংেযাজন

[২.২.১] িবতরণ উপেক িনম াণ/ আপেেডশন
আরইিব’র ধান েকৗশলী (ক) এবং তাবধায়ক েকৗশলী (ীড
ও উপেক)- এর দর

উপেক িনম াণ/মতা ি অগিতর িতেবদন

[২.৩] িসেম লস
াসকরণ

[২.৩.১] িবতরণ িসেম লস আরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর ও পী িবৎ সিমিত এমআইএস িতেবদন ও পিবস এর িনরীা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] নট িমটািরং
[২.৪.১] ফটপ সালার িসেেমর মােম নট িমটার াপন আরইিব’র নবায়নেযা ালানী পিরদর ও পী িবৎ সিমিত নবায়নেযা ালানী পিরদেরর বাবায়ন িতেবদন

[২.৪.২] ফটপ সালার িসেেমর মতা আরইিব’র নবায়নেযা ালানী পিরদর ও পী িবৎ সিমিত নবায়নেযা ালানী পিরদেরর বাবায়ন িতেবদন

[২.৫] সালার সচ
িসেম

[২.৫.১] সালার সচ িসেম াপন ক পিরচালক (এসিপিপএআই ক), আরইিব সালার সচ িসেম াপন িতেবদন

[৩.১] নন াহক
সংেযাগ

[৩.১.১] আবািসক িবৎ সংেযাগ
আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদর এবং পী
িবৎ সিমিত

এমআইএস িতেবদন ও াহক সংেযাগ িতেবদন

[৩.২] ি-পইড িমটার
াপন

[৩.২.১] ি-পইড িমটার াপন ক পিরচালেকর দর ও পী িবৎ সিমিত ি-ইড িমটার াপন অগিতর

[৩.৩] ওভারেলাড
াফরমার াসকরণ

[৩.৩.১] ওভারেলােডড িবতরণ াফরমার আরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর ও পী িবৎ সিমিত িবতরণ াফম ােরর হালনাগাদ িতেবদন

[৩.৪] াহক সবার মান
ি ও াহক সি

[৩.৪.১] গণনানী
আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদেরর ও পী
িবৎ সিমিত

গণ নানী অােনর িতেবদন

[৩.৪.২] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর ে ণ া
আেবদন াির পরবত ২ কম িদবেসর মে তদ স কের
িডমা নাট ইত

আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদেরর ও পী
িবৎ সিমিত

২ কম িদবেসর মে তদ স কের িডমা নাট ইর
িতেবদন

[৩.৪.৩] আবািসক (LT) িবৎ সংেযাগ দােনর ে িডমা
নােটর টাকা,িমটার ও সািভ স তার (েযাজেে) জমা দয়ার
পরবত ২কম িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ দান িনিতত

আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদেরর ও পী
িবৎ সিমিত

২ কম িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ দােনর িতেবদন

[৩.৪.৪] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ সংেযাগ দােনর
ে সকল শতািদ রণ সােপে আেবদেনর ১৩(তর)
কম িদবেসর মে তদ স কের িডমা নাট ইত

আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদেরর ও পী
িবৎ সিমিত

১৩ কম িদবেসর মে তদ স কের িডমা নাট ইর
িতেবদন

[৩.৪.৫] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ সংেযাগ দােনর
ে িডমা নােটর টাকা জমা, সালার ােনল াপন,িমটার
সরবরাহ, িমটার ট এর পরবত ২ (ই) কম িদবেসর মে িবৎ
সংেযাগ দানত

আরইিব’র পিবস মিনটিরং ও বাপনা পিরচালন পিরদেরর ও পী
িবৎ সিমিত

২ কম িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ দােনর িতেবদন

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিকরণ

[৪.১.১] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা চাকরণ
আরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর এবং পী িবৎ
সিমিত

SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা চাকরণ বাবায়ন
িতেবদন।

[৪.১.২] সাইিদ (SAIDI)
আরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর এবং পী িবৎ
সিমিত

াহক াে িবৎ সরবরােহর িতেবদন

[৪.১.৩] সাইিফ (SAIFI)
আরইিব’র িসেম অপােরশন (ক:অ:) পিরদর এবং পী িবৎ
সিমিত

াহক াে িবৎ সরবরােহর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.২] মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিকরণ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয়ে পাওয়ার ফার
আরইিব'র এনািজ অিডট এ ািরফ এর কায ালয়, িপিডিব'র এনািজ
অিডট দর ও পী িবৎ সিমিত

িবিলং পেয় ও িবৎ সরবরােহর িতেবদন
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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

িসেম লস াসকরণ িবতরণ িসেম লস
পাওয়ার িড কাািন অব
বাংলােদশ িলঃ

িপিজিসিব িবৎ সালন এবং ীড বাপনা কের থােক। সরবরাহত লাইেন সক মাায় ভােজ এবং িনরিবি িবৎ সরবরাহ
থাকেল িসেম লস াস পােব।

িসেম লস াসকরণ িবতরণ িসেম লস বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড  িপিডিব হেত আরইিব িবৎ য় কের থােক। িবিপিডিব’র িবিলং িমটার ও াহক াে ািপত িমটােরর িরিডং হেত িসেম লস িনিণ ত হয়।

িতািনক দতা উয়ন
(আিথ ক)

াসত বেকয়া
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

সময়মত বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ করেল বেকয়া মাস যৗিক পয ােয় থাকেব।

িতািনক দতা উয়ন
(আিথ ক)

াসত বেকয়া ধম  িবষয়ক মণালয়
আরইিব কক ধময় িতােনর রয়ােতর অথ  (১০০ ইউিনট কের িত ধময় িতােনর িবপরীেত) চেয় ধম  মণালেয় আেবদন করা হয়।
ধম  মণালয় িসএিজ’র মােম ধময় িতােনর রয়ােতর অথ  িবআরইিব’ক বৎসের একবার পিরেশাধ কের থােক।

িতািনক দতা উয়ন
(আিথ ক)

াসত বেকয়া িষ মণালয়
আরইিব কক িবৎ িবভােগর মােম ষাািসক িভিেত পাওনা িষ রয়ােতর অথ  (দানত ২০%) চেয় িষ মণালেয় আেবদন করা
হয়। িষ মণালয় রয়ােতর অথ  পিরেশােধর িনিম অথ  মণালয় হেত বােজট অেমাদন হণ কের।অথ  মণালেয়র িজও’র িভিেত িষ
মণালয় িবআরইিব’র িষ রয়ােতর অথ  পিরেশাধ কের থােক।
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