
 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

দপ্তর/সংস্থার স্রকৌশলগি উকেশ্যসমুহ 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

(জুলাই-

স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 
অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
    অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াকনর 

র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১.১] এ পর্ িন্ত স্রনট র্র্টার্রং গ্রাহককদর প্রকৃি 

অবস্থা অবগর্ির র্ন্য স্যাম্পল স্রবর্সকস 

অযাপ্রাইর্াল স্টার্ড  সম্পন্নকরর্ 

স্যাম্পল 

সংখ্যা 

৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ র্নকয়াগপ্রাপ্ত 

পরার্শ িকদল সাইট 

র্ির্র্ট শুরু ককরকেন 

র্নকয়াগপ্রাপ্ত পরার্শ িকদল 

সাইট র্ির্র্ট          

                   

র্নকয়াগপ্রাপ্ত 

পরার্শ িকদল সাইট 

র্ির্র্ট          

           

       

 

[১.১.২] স্রনট র্র্টার্রং গাহককদর র্ন্য পাওয়ার 

ফ্যাটর স্টার্ড  সম্পন্নকরর্ 

িার্রখ ০১-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

২০-

০৬-

২১ 

২৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১  স্টার্ড  চলর্ান  স্টার্ড            

                     

স্টার্ড            

                

     

 

[১.১.৩] প্রাইকিট স্রসটকর দক্ষ্ কর্ী সৃর্ির লকক্ষ্য 

কর্ িশালা/প্রর্শক্ষ্র্/অনলাইন প্রর্শক্ষ্র্ 

আকয়ার্নকৃি 

সংখ্যা ১ ০ ০ ০ ০ প্রশাসন অর্র্শাখায় 

সংর্িি IEC 

standard ক্রয় 

প্রর্ক্রয়ার্ীন 

প্রশাসন অর্র্শাখায় 

সংর্িি IEC 

standard ক্রয় 

প্রর্ক্রয়ার্ীন 

প্রশাসন অর্র্শাখায় 

সংর্িি IEC 

standard ক্রয় 

প্রর্ক্রয়ার্ীন 

 

[১.১.৪] স্রনট র্র্টার্রং র্নকদ ির্শকা সম্পককি 

র্বিরর্ ইউটির্লটির কর্ িকিিাকদর 

অবর্হিকরকর্র র্ন্য 

কর্ িশালা/প্রর্শক্ষ্র্/অনলাইন প্রর্শক্ষ্র্ 

আকয়ার্নকৃি 

সংখ্যা ৩ ২ ১ ১ ১ ইউটির্লটি 

কর্ িকিিাকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রকহর 

কার্ চলর্ান 

ইউটির্লটি কর্ িকিিাকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রহ     

       

ইউটির্লটি 

কর্ িকিিাকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রহ     

                  

        

              

                

           

               

                  

 

[১.১.৫] স্রলাকাল র্াককিকট বাইর্ডকরকশনাল স্রনট 

র্র্টার সহর্লিযকরকর্র র্ন্য স্রলাকাল 

এনার্র্ির্র্টার উৎপাদনকারীকদর উদু্ভদ্ধকরকর্ 

কর্ িশালা/অনলাইন কনফ্াকরন্স আকয়ার্নকৃি 

িার্রখ ০১-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

২০-

০৬-

২১ 

২৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ স্রলাকাল এনার্র্ির্র্টার 

উৎপাদনকারীকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রকহর 

কার্ চলর্ান  

স্রলাকাল এনার্র্ির্র্টার 

উৎপাদনকারীকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রকহর কার্ 

চলর্ান 

স্রলাকাল এনার্র্ির্র্টার 

উৎপাদনকারীকদর 

র্কনানয়ন সংগ্রকহর 

কার্ চলর্ান 

 

[১.১.৬] রুফ্টপ স্রসালার র্সকস্টর্ স্থাপন  

র্র্নটর্রং 

স্রর্গাও

য়াট 

১ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.০৪ স্রর্গাওয়াটর্পক  ৩.৮৬ স্রর্গাওয়াটর্পক   .  স্রর্গাওয়াটর্পক   



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

 

  

[১.২.১] "স্রসালার ইর্রকগশন পাকম্পর র্গ্রড 

ইর্িকগ্রশন র্নকদ ির্শকা - ২০২০" স্রর্ািাকবক 

র্বিরর্ ইউটির্লটি এবং স্রসালার ইর্রকগশন 

উকযািাকদর অবর্হিকরকর্ কর্ িশালা/অনলাইন 

প্রর্শক্ষ্র্ আকয়ার্নকৃি 

সংখ্যা  ২ ১ ১ ১ ১ গাইডলাইন 

অনুকর্ার্দি। 

র্কনানয়ন সংগ্রকহর 

কার্ চলর্ান 

                  

   কর্ িশালা/অনলাইন 

প্রর্শক্ষ্র্ আকয়ার্ন     

        

গাইডলাইন 

অনুকর্ার্দি। স্রসালার 

ইর্রকগশন 

উকযািাকদর 

অবর্হিকরকর্    

                  

   

কর্ িশালা/অনলাইন 

প্রর্শক্ষ্র্ আকয়ার্ন 

                 

        

           

          

কর্ িশালা/অনলাইন 

প্রর্শক্ষ্র্        

            

 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

আবর্শ্যক স্রকৌশলগি উকেশ্যসমুহ 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.২.২] SIP Grid 

Integration Piloting এর ১ 

বেকরর ফ্লাফ্ল প্রকাশকরর্ 

িার্রখ ০১-০৫-২১ ১৫-০৫-

২১ 

৩০-

০৫-২১ 

১৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ ০৯/১১/২০১৯ র্ি: স্রেকক 

পাইলটিং কার্ িক্রর্ শুরু 

হকয়র্েকলা। ফ্লাফ্ল 

র্নয়র্র্ি সংগ্রহ করা হকে। 

১ বের সম্পন্ন হকল 

ফ্লাফ্ল প্রকাকশর ব্যবস্থা 

স্রনয়া হকব। 

১ বের সম্পন্ন             

                   

           

০৯/১১/২০১৯ র্ি: 

স্রেকক পাইলটিং 

কার্ িক্রর্ শুরু 

হকয়র্েকলা। ১ বের 

সম্পন্ন             

               

               

 

[১.২.৩] স্রসালার ইর্রকগশন র্সকস্টর্ স্থাপন 

র্র্নটর্রং 

স্রর্গাও

য়াট 

০.২০ ০.১৭৫ ০.১৫ ০.১২৫ ০.১০ ০.০২ স্রর্গাওয়াট র্পক  ০.৫৮৫ স্রর্গাওয়াট র্পক  ০.৬   স্রর্গাওয়াট 

র্পক  

 

[১.৩.১] স্রদকশর সম্ভাব্য ককয়কটি সাইকট 

স্রলাটিং স্রসালার এর সম্ভাব্যিা স্টার্ড সম্পন্ন 

িার্রখ ০১-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

২০-

০৬-২১ 

২৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ডর 

খসড়া র্রকপাট ি দার্খল 

ককরকে।  

র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ডর খসড়া 

র্রকপাট ি দার্খল ককরকে। 

র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ডর 

খসড়া র্রকপাট ি দার্খল 

ককরকে। 

 

[১.৩.২] র্কডল স্রসালার পাকি স্থাপকন 

কুর্িয়া সাইকটর র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টার্ড 

সম্পন্নকরর্ 

িার্রখ ০১-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

২০-

০৬-২১ 

২৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ড শুরু 

হকয়কে। 
র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ড        র্ফ্র্র্র্বর্লটি স্টযার্ড 

      

 

[১.৩.৩] স্রসালার স্ররর্ডকয়শন র্রকসাস ি 

এযাকসসকর্ি ডাটা স্রস্টককহাল্ডারকদর র্ন্য 

ওকয়বসাইকট প্রকাশকরর্ 

িার্রখ ০১-০৫-২১ ১৫-০৫-

২১ 

৩০-

০৫-২১ 

১৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ স্রর্র্ারম্যাি স্রস্টশনগুকলা 

স্থার্পি হকয়কে ডাটা সংগ্রহ 

চলর্ান 

ডাটা সংগ্রহ চলর্ান ডাটা সংগ্রহ চলর্ান  

[১.৩.৪] স্রসালার স্রহল্প স্রডস্ক স্থাপনকৃি িার্রখ ০১-০৬-

২০২১ 

১০-০৬-

২০২১ 

২০-

০৬-

২০২১ 

২৫-০৬-

২০২১ 

৩০-০৬-

২০২১ 

স্রসালার স্রহল্প স্রডকস্কর র্ন্য 

র্ায়গা বরাে হকয়কে 

স্রডককাকরশকনর কার্ চলকে 

স্রসালার স্রহল্প স্রডকস্কর র্ন্য 

                    

             

স্রসালার স্রহল্প স্রডকস্কর 

স্রডককাকরশকনর কার্ 

চলকে       

                  

         

 

[১.৩.৫] আর্দানী পর্ িাকয় স্রসৌর র্ন্ত্াংকশর 

র্ানর্াত্রার বাস্তবায়কন বার্র্র্য র্ন্ত্র্ালয়, 

র্শল্প র্ন্ত্র্ালয় এবং র্বএসটিআই এর সাকে 

স্রর্ৌে উকযাগ গৃহীি 

উকযাগ 

সংখ্যা 

১ ১ ১ ১ ১ আন্তির্ার্িক স্বীকৃি 

এককর্ডকটড ল্যাবকরটর্রর 

স্রটস্ট র্রকপাকট ির র্ির্ত্তকি 

আর্দার্ন পর্ িাকয় স্রসৌর 

র্ন্ত্াংকশর র্ানর্াত্রার 

            

                  

বার্র্র্য র্ন্ত্র্ালয়, র্শল্প 

র্ন্ত্র্ালয় এবং র্বএসটিআই 

এর                 

আন্তির্ার্িক স্বীকৃি 

         ড 

ল্যাবকরটর্রর স্রটস্ট 

র্রকপাকট ির র্ির্ত্তকি 

আর্দার্ন পর্ িাকয় স্রসৌর 

 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাস্তবায়কন প্রস্তাব স্রেডা 

কর্তিক র্বদ্যযৎ র্বিাগ এবং 

র্শল্প র্ন্ত্র্ালকয়র র্াধ্যকর্ 

র্বএসটিআই-স্রি স্রপ্ররর্ করা 

হকয়কে। 

 

            

 

র্ন্ত্াংকশর র্ানর্াত্রার 

বাস্তবায়কন প্রস্তাব স্রেডা 

কর্তিক র্বদ্যযৎ র্বিাগ 

এবং র্শল্প র্ন্ত্র্ালকয়র 

র্াধ্যকর্ র্বএসটিআই-

স্রি স্রপ্ররর্ করা হকয়কে। 

                  

                  

বার্র্র্য র্ন্ত্র্ালয়, র্শল্প 

র্ন্ত্র্ালয় এবং 

র্বএসটিআই এর      

               

        

 

[১.৪.১] ৪ টি স্থাকন স্রর্ট টাওয়ার স্থার্পি ও 

িথ্য আহরর্ কার্ িক্রর্ শুরুকৃি 

িার্রখ  ০১-০২-২১ ০২-০৩-

২১ 

০১-

০৪-২১ 

০১-০৫-

২১ 

০১-০৬-২১  ক্রয় প্রস্তাব প্রর্ানর্ন্ত্ীর 

দপ্তকর স্রপ্ররর্ করা হকয়কে। 

অনুকর্াদকনর অকপক্ষ্ায় 

আকে। 

স্রেডা’র সহকর্ার্গিায় 

ইর্র্র্সর্ব, নে ি ওকয়স্ট 

পাওয়ার স্রর্নাকরশন 

স্রকাম্পার্ন র্ল: এবং 

Envision কর্তিক স্রদকশর 

চারটি স্থাকন উইন্ড ডাটা 

আহরর্ কার্ িক্রর্ চলর্ান 

রকয়কে। ইর্ির্কধ্য ইর্র্র্সর্ব 

ও নে ি ওকয়স্ট পাওয়ার 

স্রর্নাকরশন স্রকাম্পার্ন র্ল: 

স্রেকক িথ্য পাওয়া স্রগকে। 

স্রেডা’র সহকর্ার্গিায় 

ইর্র্র্সর্ব, নে ি ওকয়স্ট 

পাওয়ার স্রর্নাকরশন 

স্রকাম্পার্ন র্ল: এবং 

Envision কর্তিক 

স্রদকশর চারটি স্থাকন 

উইন্ড ডাটা আহরর্ 

কার্ িক্রর্ চলর্ান 

রকয়কে। ইর্ির্কধ্য 

ইর্র্র্সর্ব ও নে ি 

ওকয়স্ট পাওয়ার 

স্রর্নাকরশন স্রকাম্পার্ন 

র্ল: স্রেকক িথ্য পাওয়া 

স্রগকে। 

 

[১.৪.২] উইন্ড এনার্র্ি ইন্সটকলশন 

গাইডলাইকনর খসড়া র্বদ্যযৎ র্বিাকগ 

স্রপ্রর্রি 

িার্রখ ০৫-১০-২০ ১৫-১২-

২০ 

২৫-

০১-২১ 

০৫-০৩-

২১ 

০৫-০৫-২১  খসড়াটি পর্রর্ার্িন করা 

হকে। 
০৪/১০/২০২০ র্ি: িার্রকখ 

র্বদ্যযৎ র্বিাকগ স্রপ্রর্রি। 

০৪/১০/২০২০ র্ি: 

িার্রকখ র্বদ্যযৎ র্বিাকগ 

স্রপ্রর্রি। 

 

[১.৫.১] “কসাইখানার বর্িয স্রেকক 

বাকয়াগ্যাস” পাইলটিং এর র্ন্য স্থান 

র্নর্ িারর্করি স্রস্টককহাল্ডার আকলাচনা সিা 

সিা 

সংখ্যা 

৩ ২ ১ - - ২১ জুলাই ২০২০ হকি ২৩ 

জুলাই ২০২০ র্ি: িার্রকখ 

প্রকল্প এলাকা পর্রদশ িন 

একটি সিা অনুর্িি হকয়কে 

এবং আকরা দ্যটি সিা 

আকয়ার্ন করা হকে। 

২১ জুলাই ২০২০ হকি 

২৩ জুলাই ২০২০ র্ি: 

িার্রকখ প্রকল্প এলাকা 

 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আকয়ার্র্ি করা হকয়কে এবং স্রস্টক 

স্রহাল্ডারকদর সাকে র্ি 

র্বর্নর্য় স্রশকষ একটি 

পর্রদশ িন প্রর্িকবদন প্রস্তুি 

করা হকয়কে। 

পর্রদশ িন করা হকয়কে 

এবং স্রস্টক স্রহাল্ডারকদর 

সাকে র্ি র্বর্নর্য় 

স্রশকষ একটি পর্রদশ িন 

প্রর্িকবদন প্রস্তুি করা 

হকয়কে। 

[২.১.১] Energy Standard & 

Labeling Regulation এর 

খসড়া র্বদ্যযৎ র্বিাকগ স্রপ্রর্রি 

িার্রখ ২৮-০২-২১ ৩১-০৩-

২১ 

৩০-

০৪-২১ 

৩১-০৫-

২১ 

৩০-০৬-২১ - - - Energy Standard & 

Labeling Regulation এর 

খসড়া প্রস্তুকির কার্ চলর্ান রকয়কে। 

[২.১.২] মুর্র্ববষ ি উদর্াপন উপলকক্ষ্য 

নবায়নকর্াগ্য জ্বালার্ন এবং জ্বালার্ন দক্ষ্িা 

সংরক্ষ্র্ সম্পর্কিি প্রকাশনা 

‘Towards a Sustainable 

Future’ প্রকাশ 

প্রকাশনা ১ ০ ০ ০ ০ - স্কুর্লং স্রপ্রাগ্রাকর্র বদকল 

মুর্র্ববষ ি উপলকক্ষ্য 

প্রকাশনা কর্ িসম্পাদন সূচক 

র্হকসকব র্নর্ িারর্ করা 

হকয়কে র্া চলর্ান রকয়কে 

অর্র্িি 
COVID-19 এর কারকর্ র্শক্ষ্া 

প্রর্িিানসমূহ বন্ধ োকায় প্রের্ 

স্রকায়াট িাকর জ্বালার্ন সাশ্রকয় 

সচকিনিামূলক স্কুর্লং স্রপ্রাগ্রার্ 

আকয়ার্ন করা সম্ভব হয়র্ন। স্কুর্লং 

স্রপ্রাগ্রার্ এর পর্রবকিি মুর্র্ব বষ ি 

উদর্াপন উপলকক্ষ্য “Towards 

a Sustainable Future” 

নাকর্ একটি র্ানসম্পন্ন প্রকাশনা 

প্রকাশ” কার্ িক্রর্টি APA স্রি 

অন্তর্ভ িি করার প্রস্তাব র্বদ্যযৎ র্বিাকগ 

স্রপ্ররর্ করা হকয়কে। 

[২.১.৩] বাৎসর্রক Energy 

Balance Booklet প্রস্তুি 

প্রকাশনা 

সংখ্যা 

১ ০ ০ ০ ০ - িথ্য সংগ্রকহর কার্ চলর্ান 

রকয়কে 

বাৎসর্রক Energy 

Balance 

Booklet এর 

খসড়া প্রস্তুকির কার্ 

চলর্ান রকয়কে। 

খসড়াটি চুড়ান্ত অনুকর্াদকনর পর্ িাকয় 

রকয়কে 

[২.১.৪] র্ন্ত্পার্ি / প্রযুর্ির Energy 

Management Standard 

প্রস্তুিকৃি 

র্ন্ত্পার্ি 

প্রকৃর্ি 

১ ০ ০ ০ ০ - খসড়া প্রস্তুি কার্ িক্রর্ 

চলর্ান রকয়কে 

খসড়াটির উপর একটি 

িযার্লকডশন কর্ িশালা 

আগার্র্ ০৫ র্ানুয়ারী 

২০২০ িার্রকখ 

আকয়ার্ন করা হকয়কে 

একটি র্ন্ত্পার্ি / প্রযুর্ির 

Energy Management 

Standard চূড়ান্তকরকর্র কার্ 

চলকে। 

[২.২.১] জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া সনদ পরীক্ষ্ার িার্রখ ৩১-০৫-২১ ১৫-০৬- ২০- ২৫-০৬- ৩০-০৬-২১ -  দ্যটি র্র্ডউল জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া সনদ পরীক্ষ্ার বাকী 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্র্ডউল হালনাগাদকরর্ ২১ ০৬-২১ ২১ হালনাগাদ করা 

হকয়কে। বার্ক দ্যটি 

হালনাগাদ 

প্রর্ক্রয়ার্ীন 

রকয়কে। 

র্র্ডউলগুর্ল হালনাগাকদর কার্ 

চলর্ান রকয়কে। 

[২.২.২] সরকারী িবকন জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া 

পর্রচালনা 

িবন 

সংখ্যা 

৬ ৫ ৪ ৩ ২ -  মুর্র্ববষ ি উপলকক্ষ্য 

গৃহীি ‘Energy 

Efficiency in 

Public’ শীষ িক 

পাইলট স্রপ্রাগ্রাকর্র 

আওিায় সরকার্র 

িবকন জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া 

পর্রচালনার কার্ িক্রর্ 

চলর্ান রকয়কে। উি 

কার্ িক্রকর্র আওিায় 

েয়টি িবকন র্ানুয়ার্র 

২০২১ – এর র্কধ্য 

জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া 

কার্ িক্রর্ সম্পন্ন হকব। 

ইর্ির্কধ্য ৩টি িবকন জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া 

কার্ িক্রর্ সর্াপ্ত হকয়কে   

[৩.১.১] ‘স্রেডা কর্ িচারী (অবসরিািা ও 

অবসরর্র্নি সুর্বর্ার্দ র্বর্র্র্ালা)’ 

প্রস্তুিকরর্ সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ গ্রহর্ 

িার্রখ ০৫-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

১৫-

০৬-২১ 

২০-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ - - -  

[৩.১.২] ইিান ির্শপ স্রপ্রাগ্রার্ চালু স্রপ্রাগ্রার্ 

সংখ্যা 

০১     - - -  

[৩.১.৩] স্রেডা কার্ িালকয়র পর্রষ্কার 

পর্রেন্ন রাখার র্নর্র্ত্ত Standard 

Operating Procedure 

(SOP) প্রস্তুি 

িার্রখ ০১-১১-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-

০২-২১ 

১৫-০৩-

২১ 

১৫-০৪-২১ -   -  -       -  -      

[১.১.১] এর্পএ’র সকল ত্রত্রর্ার্সক 

প্রর্িকবদন ওকয়বসাইকট প্রকার্শি 

সংখ্যা ৪ - - - - ১      



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১.২] এর্পএ টিকর্র র্ার্সক সিা 

অনুর্িি 

সংখ্যা ১২ ১১ - - - ৩   ৬  

[১.২.১] র্ির্বর্নর্য় সিা অনুর্িি সংখ্যা ৪ ৩ ২ - - ১      

[১.৩.১] অবর্হিকরর্ সিা আকয়ার্র্ি সংখ্যা ৪ ৩ ২ - - - - -  

[১.৪.১] অবর্হিকরর্ সিা আকয়ার্র্ি সংখ্যা ৪ ৩ ২ - - -      

[১.৫.১] ত্রত্রর্ার্সক প্রর্িকবদন স্রপ্রর্রি সংখ্যা ৪ ৩ - - - ১      

[২.১.১] ই-নর্েকি স্রনাট র্নষ্পর্ত্তকৃি % ৮০ ৭০ ৬০ - - ১০০% ১০০% ১০০%  

[২.২.১] একটি নতুন র্ডর্র্টাল স্রসবা 

চালুকৃি 

সংখ্যা ১৫-২-২১ ১৫-৩-

২১ 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 

- - - -  

[২.৩.১] একটি সহর্র্কৃি স্রসবা অর্র্কক্ষ্কত্র 

বাস্তবার্য়ি 

সংখ্যা ২৫-২-২১ ২৫-৩-

২১ 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-

২১ 

 - - -  

[২.৪.১] প্রকিযক কর্ িচার্রর র্ন্য প্রর্শক্ষ্র্ 

আকয়ার্র্ি 

র্নঘিা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৬.১৫   . ৭  ৬.    

[২.৪.২] ১০র্ স্রগ্রড ও িদ্যর্ধ্ি প্রকিযক 

কর্ িচারীকক এর্পএ র্বষকয় প্রদত্ত প্রর্শক্ষ্র্ 

র্নঘিা ৫ ৪ - - - -      

[২.৫.১] নুযনির্ একটি আওিার্ীন অর্ফ্স/ 

একর্ন কর্ িচারীকক এর্পএ বাস্তবায়কনর 

র্ন্য প্রকনাদনা প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ - - - - - - -  

[৩.১.১] ক্রয় পর্রকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পার্দি 

% ১০০ ৯০ ৮০ - - - - -  

[৩.২.১] বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ িসূর্চ (এর্ডর্প) 

/বাকর্ট বাস্তবার্য়ি 

% ১০০ ৯০ ৮০ - - -    .  %  



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক র্ডকসম্বর/২০২০ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

১র্ স্রকয়াটার অর্িন 

 (জুলাই-স্রসকেম্বর/২০) 

২য় স্রকয়াটার অর্িন  

( অকটাবর-র্ডকসম্বর/২০) 

অর্ ি-বার্ষ িক অর্িন 

(জুলাই-র্ডকসম্বর/২০) 
র্ন্তব্য অসার্ারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি 

র্াকনর র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩.১] র্ত্রপক্ষ্ীয় সিায় উপস্থাপকনর র্ন্য 

র্ন্ত্র্ালকয় প্রস্তাব স্রপ্রর্রি 

% ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  - - -  

[৩.৩.২] অর্ডট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃি % ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - - -  

[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ত্তর 

িার্লকা প্রস্তুিকৃি এবং হালনাগাদকৃি 

িার্রখ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-

২১ 

- - - ১৫-১২-২০ ১৫-১২-২০  

 


