
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িল.

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ািতািনক
দতা ও
সমতা ি

২৪

[১.১] ািতািনক দতা
ি

[১.১.১] বেকয়া াস সমমাস ৬ ২.৩০ ২.৩৫ ২.৪০ ২.৪৫ ২.৫০ ১.৮৬
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.১.২] িসিব রিশও িত % ৪ ৯৮.০ ৯৬.০ ৯৫.০ ৯৪.০ ৯৩.০ ১০২.০২
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.১.৩] দনা পিরেশাধ (িবিপিডিব ও
িপিজিসিব)

মাস ৩ ২.০ ২.২৫ ২.৩০ ২.৫০ ৩.০ ১
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.১.৪] কাের রিশও রিশও ২ ১.৬৫:১ ১.৬০:১ ১.৫৫:১ ১.৫০:১ ১.৪০:১ ১.৭৮
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.১.৫] ইক রিশও রিশও ২ ১.৩০:১ ১.২৫:১ ১.২০:১ ১.১৫:১ ১.১০:১ ১.৪১
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.১.৬] িডএসিসআর রিশও ২ ১.৫০:১ ১.৪৫:১ ১.৪০:১ ১.৩৫:১ ১.৩০:১ ২.৮২
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[১.২] ািতািনক
সমতা ি

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

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৪ ৯৩

[১.২.২] িশণ আেয়ািজত জনঘা ২ ৬০.০ ৫৮.০ ৫৬.০ ৫২.০ ৫০.০ ১৮.২৫



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িবৎ িবতরণ
খােতর উয়ন

২২

[২.১] িবতরণ লাইন
সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন সসারণত িকঃিমঃ ৪ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ৮৬.৫

[২.২] উপেকের মতা
সংেযাজন

[২.২.১] িবতরণ উপেকের মতা
সংেযািজত

এমিভএ ৪ ৮০ ৬৬.৬৫ ৫৩.৩২ ৪০.০ ২৬.৬৬ ৭৯.৯৯

[২.৩] িবতরণ িসেম
লস াসকরণ

[২.৩.১] িবতরণ িসেম লস াসত % ৪ ৮.৫০ ৮.৮০ ৮.৯০ ৮.৯৫ ৯.০০ ৬.৯৯
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[২.৪] নট িমটািরং
বার বতন

[২.৪.১] নট িমটািরং িসেম
াপনত

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[২.৫] িফডার িপলার
বতন

[২.৫.১] ১১/০.৪ কিভ িফডার িপলার
াপন

সংা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.৬] ণ  িবতরণ
াফম ার মরামতকরণ

[২.৬.১] ণ  িবতরণ াফম ার
মরামত ব ক নঃ বহারেযাকরণ

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৬

[২.৭] িজআইএস বতন [২.৭.১] ১১ কিভ লাইেন িজআইএস % ৩ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ০.৫৫ ০.৫০

৩

নন িবৎ
সংেযাগ এবং
াহক সি
অজন

১৪

[৩.১] নন আবািসক
িবৎ সংেযাগ দান

[৩.১.১] নন আবািসক সংেযাগ
দানত

সংা ৩ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ২১৫৩৬

[৩.২] ি-পেম িমটার
বতন

[৩.২.১] ি-পেম িমটার াপনত সংা ৩ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৫০০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ১৮০৩৬

[৩.৩] ওভারেলাড
াফম ার াসকরণ

[৩.৩.১] ওভারেলাড াফম ােরর
শতকরা হার াসত

% ৩ ০.০০১ ০.০০২ ০.০০৩ ০.০০৪ ০.০০৫ ০.০

[৩.৪] াহক সি অজন

[৩.৪.১] আউটেসািস ং এর মােম
িবৎ িবল িবতরণত

ইএসইউ
এর সংা

৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪.২] জলা শহের গণনানী
আেয়াজনত

সংা ২ ১২৬ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ৬৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িনরবি ও
নগত
মানস
িবৎ সরবরাহ

১০
[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ

[৪.১.১] ১১ কিভ িফডাের সাইিড
পিরমােপর য়ংিয় বা চাকরণ

% ৩ ৬৫.০ ৬০.০ ৫৮.০ ৫৫.০ ৫৪.০ ০.২৯

[৪.১.২] সাইিড িমিনট ১ ৮০০ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ ১১৫০ ১৪৭.৩৩

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ

[৪.১.৩] সাইিফ সংা ১ ৮০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪.১৮

[৪.২] নগত ও
মানস িবৎ
সরবরাহ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয়ে পাওয়ার
ফার

% ১ ৯০.০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৯৫.৫০
লাই ২০২১
হেত ফয়াির
২০২২ পয 

[৪.৩] ইআরিপ বাবায়ন
(৪  মিডউল)

[৪.৩.১] ইআরিপ বাবায়ন (৪ 
মিডউল)

% ৪ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া
নর

১০ ৬.৮৪

চকিভিক বাবায়েনর মানক
ওেজাপািডেকা’র এিপএ শাখায় সংরিত
আেছ। েয়াজেন ড়া ায়েনর সময়
উপাপন করা হেব।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

১০ ৭.৫০

চকিভিক বাবায়েনর মানক
ওেজাপািডেকা’র এিপএ শাখায় সংরিত
আেছ। েয়াজেন ড়া ায়েনর সময়
উপাপন করা হেব।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৪ ২.২২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া
নর

৩ ২.৮০

চকিভিক বাবায়েনর মানক
ওেজাপািডেকা’র এিপএ শাখায় সংরিত
আেছ। েয়াজেন ড়া ায়েনর সময়
উপাপন করা হেব।

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া
নর

৩ ২.৪৬

চকিভিক বাবায়েনর মানক
ওেজাপািডেকা’র এিপএ শাখায় সংরিত
আেছ। েয়াজেন ড়া ায়েনর সময়
উপাপন করা হেব।

*সামিয়ক (provisional) ত


