
 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক জুন/২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন  

 

দপ্তর/সংস্থার স্রকৌশলগি উকেশ্যসমুহ 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

৯ র্াকসর অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – র্াচ ি 

২০২১)  

৪ে ি স্রকয়াটার অর্িন 

( এর্প্রল- জুন ২০২১) 

বার্ষ িক অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – জুন 

২০২১) 

অসাধারর্ 
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 ৪৫ - ৪৫ 

[১.১.২] স্রনট র্র্টার্রং গাহককদর র্ন্য পাওয়ার 

ফ্যাক্টর স্টার্ড  সম্পন্নকরর্ 

িার্রখ ০১-০৬-২১ ১০-০৬-

২১ 

২০-০৬-

২১ 

২৫-০৬-

২১ 

৩০-০৬-২১ - ০৪-০৪-২০২১  ০৪-০৪-২০২১  

[১.১.৩] প্রাইকেট স্রসক্টকর দক্ষ্ কর্ী সৃর্ির লকক্ষ্য 

কর্ িশালা/প্রর্শক্ষ্র্/অনলাইন প্রর্শক্ষ্র্ 

আকয়ার্নকৃি 

সংখ্যা ১ ০ ০ ০ ০ ১ - ১  

[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 ৪ - ৪ 

[১.১.৫] স্রলাকাল র্াককিকট বাইর্ডকরকশনাল স্রনট 

র্র্টার সহর্লেযকরকর্র 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 -  ০৭-০৬-২০২১   ০৭-০৬-২০২১  

[১.১.৬] রুফ্টপ স্রসালার র্সকস্টর্ স্থাপন  

র্র্নটর্রং 

স্রর্গাওয়াট ১ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ৯.৮২ ১.৮৮ ১১.৭ 

[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 ২ - ২ 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক জুন/২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন  

 

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

৯ র্াকসর অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – র্াচ ি 

২০২১)  

৪ে ি স্রকয়াটার অর্িন 

( এর্প্রল- জুন ২০২১) 

বার্ষ িক অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – জুন ২০২১) 
অসাধারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি র্াকনর 

র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.২.২] SIP Grid Integration 

Piloting এর ১ বছকরর ফ্লাফ্ল প্রকাশকরর্ 

িার্রখ ০১-০৫-২১ ১৫-০৫-২১ ৩০-০৫-

২১ 

১৫-০৬-২১ ৩০-০৬-২১ ২৯.০৩.২০২১ - ২৯-০৩-২০২১ 

[১.২.৩] স্রসালার ইর্রকগশন র্সকস্টর্ স্থাপন 

র্র্নটর্রং 

স্রর্গাওয়াট ০.২০ ০.১৭৫ ০.১৫ ০.১২৫ ০.১০ ০.৬২৪ ০.০৬৫ ০.৬৮৯ 

[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 চলর্ান   ৩০-০৫-২০২১  ৩০-০৫-২০২১  

[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 চলর্ান ১৭.০৬.২০২১ ১৭.০৬.২০২১ 

[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 ২১.০৩.২০২১ - ২১-০৩-২০২১ 

[১.৩.৪] স্রসালার স্রহল্প স্রডস্ক স্থাপনকৃি িার্রখ ০১-০৬-২০২১ ১০-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৫-০৬-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ চলর্ান ০৩-০৩-২০২১  ০৩-০৩-২০২১  

[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 ১ - ১ 

[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  - ১২-০১-২০২১  ১২-০১-২০২১ 

[১.৪.২] উইন্ড এনার্র্ি ইন্সটকলশন গাইডলাইকনর 

খসড়া র্বদ্যযৎ র্বোকগ স্রপ্রর্রি 

িার্রখ ০৫-১০-২০ ১৫-১২-২০ ২৫-০১-

২১ 

০৫-০৩-২১ ০৫-০৫-২১  ০৪.১০.২০২০ - ০৪-১০-২০২০ 

[১.৫.১] “কসাইখানার বর্িয স্রেকক বাকয়াগ্যাস” 

পাইলটিং এর র্ন্য স্থান র্নধ িারর্করি স্রস্টককহাল্ডার 

আকলাচনা সো আকয়ার্র্ি 

সো সংখ্যা ৩ ২ ১ - - ৩ - ৩ 



 

স্রেডার বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ির জুলাই/২০২০ স্রেকক জুন/২০২১ পর্ িন্ত অগ্রগর্ি প্রর্িকবদন  

 

কর্ িসম্পাদন সূচক একক 

লক্ষ্যর্াত্রা / র্নর্ িায়ক ২০২০-২১ 

৯ র্াকসর অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – র্াচ ি 

২০২১)  

৪ে ি স্রকয়াটার অর্িন 

( এর্প্রল- জুন ২০২১) 

বার্ষ িক অর্িন  

(জুলাই ২০২০ – জুন ২০২১) 
অসাধারর্ 

অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ি 

র্ান 
চলর্ি র্াকনর 

র্নকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.১.১] Energy Standard & 

Labeling Regulation এর খসড়া 

র্বদ্যযৎ র্বোকগ স্রপ্রর্রি 

িার্রখ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-

২০২১ 

৩০-০৪-

২০২১ 

৩১-০৫-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ ১০-০২-২০২১ ১০-০২-২০২১ ১০-০২-২০২১ 

Towards A Sustainable 

Energy Future 

সংখ্যা ১      ১  ১ 

[২.১.৩] বাৎসর্রক Energy Balance 

Booklet প্রস্তুিকৃি 

প্রকাশনা 

সংখ্যা 

১ ০ ০ ০ ০ - ১ ১ 

[২.১.৪] র্ন্ত্পার্ি / প্রযুর্ির Energy 

Management Standard প্রস্তুিকৃি 

র্ন্ত্পার্ির 

প্রকৃর্ি 

১ ০ ০ ০ ০  ১ ১ 

[২.২.১] জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া সনদ পরীক্ষ্ার র্র্ডউল 

হালনাগাদকৃি 

িার্রখ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-

২০২১ 

২০-০৬-

২০২১ 

২৫-০৬-

২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ ৩ ১ ৪ 

[২.২.২] সরকারী েবকন জ্বালার্ন র্নরীক্ষ্া 

পর্রচালনা 

েবন 

সংখ্যা 

৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ২ ৬ 

 


