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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, ঢাকা ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড
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বািষ ক কম সাদন ি
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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:

রাজধানী ঢাকার উরাংেশর আমািনক ২৫০ বগ  িকঃ িমঃ এলাকায় িবৎ সরবরােহর দািয় িনেয়ািজত আেছ ডসেকা। িবগত ০৩ (িতন)
বছের ডসেকা এলাকায় ১৮১৫৬৬  নন াহক সংেযাগ দওয়া হেয়েছ, াহক সংা ি পেলও মাচ ,২০২০ থেক কািভড-১৯ মহামারী
িনত কারেণ িবেতর চািহদা িবগত বছেরর লনায় াস পেয়েছ। িবৎ সরবরাহ বা আিনকায়ন এবং মবধ মান চািহদার িবপরীেত
িবৎ  সরবরাহ  বা  উয়েনর  লে  িবগত  িতন  বছের  ৫০০  িকিম  ১১/০.৪  কিভ,  ৮৫  িকিম  ৩৩কিভ  আারাউ  এবং  ২৫িকিম
১৩২কিভ -গভ ও ওভারেহড লাইন িনম াণ করা হেয়েছ, যার ফেল আমািনক ৪,৫০,০০০ জন াহকেক নন িবৎ সংেযাগ দান করা
সব হেব। বতমােন ডসেকা’র ১৩২/৩৩ ীড উপেকের কাপািস ১২৮০/১৯২০ এমিভএ এবং ৩৩/১১ কিভ উপেকের কাপািস
২৯২০/৪০৮৮ এমিভএ ত উীত হেয়েছ। উত বাপনার ীিত প ডসেকা ২০২০ সােল আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ সনদ অজন
কেরেছ। জনেসবা দােন ও দেশর সািব ক উয়েন সরকার কক ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণার সােথ সংগিত রেখ ডসেকা ি
িনভর নানািবধ কম িচ হণ কেরেছ যমন: ৫৭৫০০০  াট  িমটার াপন, অন লাইন িবিলং এ কােলকশন, ই-গভা, মাবাইল
অাপেসর মােম াহক সবা, ওেয়ভেবজড তন সংেযাগ এবং ার বাপনা, ইআরিপ সহ ইতািদ িডিজটাল সবা চা করা হেয়েছ,
ফেল াহক সবার মান িসহ ািতািনক ঢ়তা, তা ও জবাবিদিহতা ির মােম শাসন িনিত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ডসেকার  একানই  শতাংশ  আবািসক  াহক  পা  শতাংশ  লাড  বহার  কের  থােকন,  আবািসক  াহকেদর  িনকট  িবিত  িবেতর
ইউিনট িত গড়  ৬.৫০ টাকা িক িত ইউিনট িবেতর য়  ৬.৭৫ টাকা, অথ াৎ আবািসক াহকেদর িনকট ডসেকা ২৫ পয়সা
কেম িবয় করায় আিথ ক িতর সুখীন হে, আবািসক ািরফ এর  সময় করার েয়াজন। ডসেকা এলাকায় িম অলাতার
কারেণ বিধ ত লাড চািহদা মাকােবলার জ েয়াজনীয় বিতক উপেক াপন করা সব হে না এবং -গভ বিতক নটওয়াক
াপেনর লে িবিভ সবাদানকারী িতান িবেশষ কের িস কেপ ােরশনসহ অা কপের অমিত পাওয়া হ। ডসেকার
ভৗগিলক এলাকা হেত বািণিজক াহক মােয় কেম যাওয়ায় আিথ ক িদক থেক লভাংশ মােয় াস পাে। বািণিজক ও িশ িনভর
াহক ি করার িদেক ডসেকার উোগ হণ করেত হেব।

ভিবৎ পিরকনা:

৪ ১৩২/৩৩/১১ কিভ ীড উপেক ও ৪ ৩৩/১১ কিভ উপেক িনম াণ ক সিত একেনক কক অেমািদত হেয়েছ; লশােন
গভ ১৩২/৩৩/১১ কিভ উপেক িনম াণ ক চলমান রেয়েছ। সকল াহকেক াট  ি-পইড িমটািরং িসেেমর আওতায় আনয়ন;
আিনক িবৎ বাপনার জ াডা (SCADA) িনম াণ এবং GIS ািপং এর কয ম হণ; াট  ীড বাবায়ন; Call
Center াপন এবং শতভাগ ই-ফাইিলং চাকরণ; িডিজটাল সবার উয়ন; মানবসদ উয়ন ও কম কতা/কম চারীগেণর কম ৃহা
ির কায ম হণ; ডসেকা এলাকায় িবমান রাজউেকর মেডল টাউনিলেত -গভ আিনক িবৎ সরবরাহ নটওয়াক াপন;িবৎ
সায়ী যপািত ও নবায়নেযা িবৎ এর বহার ি করা; ডসেকা’র ধান কায ালয় িহসােব িন-২ এলাকায় িনন, পিরেবশবাব
ও আিনক ভবন িনম াণ;

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মান স ও িনরিবি িবৎ সরবরাহ িনিতকরেণ উোগ হণ;
াট  ি--পইড িমটার াপন;
Advanced Metering Infrastructure (AMI) িনম াণ:
১৩২/৩৩/১১ কিভ -গভ উপেক িনম ােণর উোগ হণ;
ডসেকা এলাকায় িবমান রাজউেকর মেডল টাউনিলেত -গভ আিনক িবৎ সরবরাহ নটওয়াক াপন
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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 ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড

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)

িনরাপদ, িনভ রেযা ও টকসই িবৎ সবা দােনর মােম দেশর অথ ৈনিতক উয়ন ও সামািজক অগিতেত সহায়ক হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
াহকগেণর জীবন যাপেন া আনয়ন, বসা-বািণজ খােত সহায়তা, াহকগেণর িনকট উততর সবা দান, কম েে দতা
অজনসহ শিশালী জািত গঠেন িমকা রাখা এবং ডসেকা’র উপর িনভরশীলতার ে াহকগেণর আা অজন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ
২. িবৎ িবতরণ বার উয়ন করা
৩. নন িবৎ সংেযাগ দান ও াহক সি িনিত করা
৪. িনরিবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ িনিত করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবতরন লাইন িনম ান ও উপেকের উয়ন
২. কািরগরী ও অকািরগরী লস হনেযা পয ােয় রাখা
৩. িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ িনিত করা
৪. িবতরন বার আিনকায়নব ক উত াহকেসবা িনিতকরন
৫. ািতািনক দতা ও সমতা িব ক মানবসদ 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

িবৎ িবধাা জনেগাির আওতা সসারণ
কের ২০২২ সােলর মে সকল নাগিরেকর িবৎ
িবধা িনিতকরন

নন আবািসক সংেযাগ সংা ৮৬৩৪১ ৫৫১৪০ ৪০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ডসেকা, িবৎ িবভাগ এমওিড

লাইন িনম াণ করার মােম িবৎ িবতরণ
সসারণ

িবতরন লাইন িনম ান
লাইন
িকঃিমঃ

১৮৩.৪৪৩ ১২৫.১৯১ ১৮০ ১০০ ১০০ ডসেকা, িবৎ িবভাগ এমওিড

িবতরণ বার উয়ন কের াহক সি অজন িসেম লস % ৫.৫৮ ৪.৮৭ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ডসেকা, িবৎ িবভাগ এমওিড

িনরিবি ও মান স িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

SAIDI িমিনট ৩১০.৭২ ১৩৭.৫৬ ১৪২০ ৭০০ ৫০০ ডসেকা, িবৎ িবভাগ
িবয় ও িবতরণ িবভাগ
থেক া ডাটা

SAIFI সংা ১৩.০২ ৫.৭৪ ৯৫ ৯০ ৯০ ডসেকা, িবৎ িবভাগ
িবয় ও িবতরণ িবভাগ
থেক া ডাটা

*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] দািরক
কম কাে তা
ি ও জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

৩১

[১.১] ািতািনক দতা
ি

[১.১.১] বেকয়া াসকরণ মিত সমমাস ৬ ১.৩০ ১.৪ ১.৭ ১.৭৫ ১.৮০ ১.৬ ১.৫

[১.১.২] িবল কােলকশন রিশও মিত % ৪ ১০৩.৯ ১০০.১ ৯৯ ৯৮.৫ ৯৮ ৯৯ ৯৯

[১.১.৩] পাওনা পিরেশাধ মিত মাস ৩ ০ ১ ১ ১.২৫ ১.৩০ ১ ১

[১.১.৪] িসআই রিশও মিত % ৩ ৯৩ ৯২.৫ ৯২ ৯৩ ৯৩

[১.১.৫] কাের রিশও মিত অপাত ২ ১.৪৯ ১.৬৫ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৮৫ ২.০

[১.১.৬] ইক রিশও মিত অপাত ২ ১.২১ ১.১৮ ১ ০.৯৫ ০.৮০ ১.০ ১.০

[১.১.৭] ডবট সািভ স কভােরজ রিশও মিত অপাত ২ ১.১৭ ০.৮০ ১ ০.৯৫ ০.৮০ ১.০ ১.০

[১.১.৮] ই-িজিপ টািরং সমি % ৩ ১১৪.২৮ ১৫৬.৬৬ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২] ািতািনক সমতা
ি

[১.২.১] িবৎ খােত দতা উয়েন িশণ
দান

সমি জনঘা ২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৬০ ৬০

[১.২.২] িজআইএস ডাটা হালনাগাদকরণ মিত % ২ ৭৫ ৮৮ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২.৩] ERP বহার/ হালনাগাদকরণ মিত % ২ ৯০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২] িবৎ িবতরণ
বার উয়ন করা

২৪

[২.১] িবৎ িবতরণ লাইন
সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ/আপেেডশন সমি িকিম ৬ ১৮৩.৪৪৩ ১২৫.১৯১ ১৮০ ১৭২ ১৬৫ ১০০ ১০০

[২.১.২] িবতরণ লাইন/াপনা পিরদশ ন সমি সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ২৪ ২৪

[২.২] িসেম লস াসকরণ [২.২.১] িসেম লস মিত % ৫ ৫.৫৮ ৪.৮৭ ৬.০০ ৬.১০ ৬.২০ ৫.৯০ ৫.৮০

[২.৩] ফটপ সালার [২.৩.১] ফটপ সালার াপন সমি সংা ২ ১০২ ৫৪ ৩০ ২৫ ২০ ২০ ২০

[২.৪] ি-পইড
িমটার/াট  িমটার াপন

[২.৪.১] ি-পইড িমটার/াট  িমটার াপন সমি সংা ৫ ২৭০২২৯ ১১৫৬৪ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ২০৫০০০ ২১০০০০

[২.৫] াহক সবার মান
ি

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

মিত % ১ ৮৭ ৮০ ৭০ ৮৫ ৯০

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

মিত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৮৫ ৯০

[২.৫.৩] 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 ৭৫ ৮০

[২.৫.৪] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ
সংেযাগ দােনর ে িডমা নােটর টাকা
জমা, সালার ােনল াপন, িমটার সরবরাহ,
িমটার ট এর পরবত ০২ (ই) কম  িদবেসর
মে িবৎ সংেযাগ দানত

মিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৭:১৪ া: 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] নন িবৎ
সংেযাগ দান ও
াহক সি িনিত
করা

৮

[৩.১] নন সংেযাগ [৩.১.১] নন সংেযাগ দান সমি সংা ৩ ৮৬৩৪১ ৫৫১৪০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৫০০০০ ৫০০০০

[৩.২] ওভারেলাড
াফরমার াসকরণ

[৩.২.১] ওভারেলাড াফরমার মিত % ৩ ০ ০ ০.২ ০.২৫ ০.২৮ ০.২ ০.২

[৩.৩] াহক সি [৩.৩.১] গণনানী সমি সংা ২ ১৫৪ ১৩১ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১৫০ ১৫০

[৪] িনরিবি ও
মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিত
করা

৭

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.১.১] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা
চাত (শতকরা)

মিত % ১ ৭৫.৭০ ২৩.১৩ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.১.২] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা
চাত (সংা)

সমি সংা ১ ১০৮ ৫০৫ ৪৫০ ৪০০ ৫৫০ ৬৫০

[৪.১.৩] িসেম এভােরজ ইারাপশন
িডউেরশন ইনেড (SAIDI)

গড় িমিনট ১ ৩১০.৭২ ১৩৭.৫৬ ১৪২০ ১৫০০ ১৫৫০ ৭০০ ৫০০

[৪.১.৪] িসেম এভােরজ ইারাপশন িেয়ি
ইনেড (SAIFI)

মিত সংা ১ ১৩.০২ ৫.৭৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯০ ৯০

[৪.২] মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয় এর পাওয়ার
ফার

মিত % ৩ ৯৭ ৯৮.২৪ ৯০ ৮৯.৫ ৮৮ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৭:১৪ া: ১০ 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%

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৭:১৪ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

আিম,  বাপনা  পিরচালক,  ঢাকা  ইেলিক সাাই  কাািন  িলিমেটড,  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 বাপনা পিরচালক, ঢাকা ইেলিক
সাাই কাািন িলিমেটড-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
ঢাকা ইেলিক সাাই কাািন িলিমেটড

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৭:১৪ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SAIDI System Average Interruption Duration Index

২ SAIFI System Average Interruption Frequency Index

৩ এমওিড মািসক পিরচালন ডাটা

৪ এমিভএ মগা-ভা এািয়ার

৫ ডসেকা ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৭:১৪ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

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 াসকরণ এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) এমওিড

[১.১.২] িবল কােলকশন রিশও এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) এমওিড

[১.১.৩] পাওনা পিরেশাধ অথ  ও িহসাব িবভাগ
িবউেবা এবং ডসেকা’র যৗথ িমটার িরিডং হণ এবং
িতেবদন তকরণ

[১.১.৪] িসআই রিশও এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) এমওিড

[১.১.৫] কাের রিশও অথ  ও িহসাব িবভাগ
িহসাব িবভাগ কক তত িতেবদন এবং িনরীাে
বািষ ক িতেবদন উপাপন

[১.১.৬] ইক রিশও অথ  ও িহসাব িবভাগ
িহসাব িবভাগ কক তত িতেবদন এবং িনরীাে
বািষ ক িতেবদন উপাপন

[১.১.৭] ডবট সািভ স কভােরজ রিশও অথ  ও িহসাব িবভাগ
িহসাব িবভাগ কক তত িতেবদন এবং িনরীাে
বািষ ক িতেবদন উপাপন

[১.১.৮] ই-িজিপ টািরং সংহ িবভাগ সংহ িবভাগ কক মািসক িতেবদন

[১.২] ািতািনক সমতা
ি

[১.২.১] িবৎ খােত দতা উয়েন িশণ দান এইচআরএম িবভাগ এইচআরএম িবভাগ কক ণীত মািসক িতেবদন

[১.২.২] িজআইএস ডাটা হালনাগাদকরণ িজআইএস ক এবং সকল িবয় ও িবতরণ িবভাগ িজআইএস ক হেত া ডাটা

[১.২.৩] ERP বহার/ হালনাগাদকরণ অথ  ও িহসাব িবভাগ, সংহ িবভাগ, এইচআরএম িবভাগ
অথ  ও িহসাব িবভাগ, সংহ িবভাগ, এইচআরএম িবভাগ
থেক া ডাটা

[২.১] িবৎ িবতরণ লাইন
সসারণ

[২.১.১] িবতরণ লাইন িনম াণ/আপেেডশন উয়ন ও ক িবভাগ উয়ন ও ক িবভাগ থেক া ডাটা

[২.১.২] িবতরণ লাইন/াপনা পিরদশ ন উয়ন ও ক িবভাগ উয়ন ও ক িবভাগ থেক া ডাটা

[২.২] িসেম লস
াসকরণ

[২.২.১] িসেম লস এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান)
িবয় ও িবতরণ িবভাগ কক িবৎ আমদািন ও িবেয়র
ত উপাপন এবং এমওিড ডাটা

[২.৩] ফটপ সালার [২.৩.১] ফটপ সালার াপন এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) ািপত িমটার থেক া ডাটা

[২.৪] ি-পইড
িমটার/াট  িমটার াপন

[২.৪.১] ি-পইড িমটার/াট  িমটার াপন ক পিরচালক (াট  িমটার াপন ক) াট  িমটার াপন ক থেক া ডাটা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৫] াহক সবার মান
ি

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

এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

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

এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[২.৫.৩] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ সংেযাগ দােনর ে সকল
শতািদ রণ সােপে আেবদেনর ১৩ (তর) কম িদবেসর মে তদ স কের
িডমা নাট ইত

এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[২.৫.৪] ১১ কিভ ও তধ  ভােেজর িবৎ সংেযাগ দােনর ে িডমা
নােটর টাকা জমা, সালার ােনল াপন, িমটার সরবরাহ, িমটার ট এর
পরবত ০২ (ই) কম  িদবেসর মে িবৎ সংেযাগ দানত

এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৩.১] নন সংেযাগ [৩.১.১] নন সংেযাগ দান এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৩.২] ওভারেলাড
াফরমার াসকরণ

[৩.২.১] ওভারেলাড াফরমার নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৩.৩] াহক সি [৩.৩.১] গণনানী এসএিড অপােরশন (নথ  জান, সাল জান, সাউথ জান) িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৪.১] িনরবি িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.১.১] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা চাত (শতকরা) নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৪.১.২] SAIDI পিরমােপ য়ংিয় বা চাত (সংা) নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৪.১.৩] িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন ইনেড (SAIDI) নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৪.১.৪] িসেম এভােরজ ইারাপশন িেয়ি ইনেড (SAIFI) নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা

[৪.২] মানসত িবৎ
সরবরাহ িনিতকরণ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয় এর পাওয়ার ফার নটওয়াক অপােরশন িবভাগ িবয় ও িবতরণ িবভাগ থেক া ডাটা
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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

ািতািনক দতার উয়ন
(আিথ ক)

বেকয়া াসকরণ েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
ডসেকা এলাকায় অবিত িবহারী কাের িনকট িবৎ িবল াণ মণালয় পিরেশাধ না করায় বেকয়া ি পাে, িবৎ
বহারকারীগণ মামলা করায় সংেযাগ িবি করা যাে না। বেকয়া িবল আদােয় াণ মণালেয়র সােথ িবৎ িবভােগর মােম
যাগােযাগ করা হে।

ািতািনক দতার উয়ন
(আিথ ক)

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

িস কেপ ােরশেনর িনকট া বেকয়া আদােয়র জ ানীয় সরকার িবভাগেক, িবৎ িবভােগর মােম তাগাদা দান করা হেয়
থােক।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


