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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:

গত ০৩ বছের আমদািন পয ােয় িসেম লস ৮.৪০% থেক ৬.৫৮% এ াস পেয়েছ। ৬৯২ িক.িম.িবতরণ লাইন িনম াণ করা হেয়েছ।
উপেকের সমতা ৩৩/১১ কিভ লেভেল ২৫৯০ এমিভএ থেক ৩৬৫৪ এমিভএ-ত উীত হেয়েছ। ২.৫০ ল নন সংেযাগ দান করা
হেয়েছ।  িবগত  ৩  বছের  ায়  ৪,০৩,০০০  ি-পইড  িমটার  াপন  করা  হেয়েছ।  সকল  উপেকসহ  ৩৩  কিভ  লাইন  ও  ১১  কিভ  লাইেন
িজআইএস ািপং স হেয়েছ। িনজ জনবল ও কািরগির ি ারা য়ংসণ  কল সার াপন করা হেয়েছ। মাবাইল সাবেশন ও
মেনােপাল াফরমার াপন করা হে। কেচইন ির মােম ি-পইড িমটার িরচাজ কায ম চা করা হেয়েছ। িডিপিডিস'র
াহকগেণর জ AMI (Automated Metering Infrastructure) বাবায়ন করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

সমাসহ
ক) অপিরকিত নগরায়েনর ফেল িঁকণ  িবৎ িবতরণ বা;
খ) বাংলােদেশ মহামাির আকাের কািভড-১৯ এর াভাব হওয়ায় াহক পয ােয় সবা দান িব হে।

চােলসহ
ক) চাইিনজ িজিজ লান এর আওতায় এপানশন এ ংেদিনংঅব পাওয়ার িসেম নটওয়াক বাবায়ন করা।
খ) ২০২২ সােলর মে িডিপিডিস এলাকার সকল াহকেক ি-পইড/াট  িমটােরর আওতায় আনা;
গ) নন িবৎ উপেক িনম ান ও রাতন উপেকসহ মরামেতর মােম সমতা ি করা;
ঘ) উাবনী ি বহােরর মােম াহক সি আরও ি করা;
ঙ) চাইিনজ িজিজ লান এর আওতায় হীত ক বাবায়েনর পর ঋেনর িকি পিরেশাধ করা।

ভিবৎ পিরকনা:

াহেকর মবধ মান চািহদা রণ, াহক সবার মান ি, িনভ রেযা ও মানসত িবৎ িবতরণ করার লে সরকার ও দাতা সংা
অথ ায়েন এবং িডিপিডিস’র িনজ অথ ায়েন , ম ও দীঘ েময়াদী উয়ন পিরকনা হণ করা হেয়েছ। কসেহর মে উেখেযা
হেলা:

ক) িডিপিডিস’র আওতাধীন উপেক সেহ াট  িড িসেম বার বতন
খ) িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় ৮ ল ৫০ হাজার াট  ি-পেম িমটার াপন
গ) িডিপিডিস’র আওতায় ঢাকার কাওরান বাজাের গভ উপেক িনম াণ
ঘ) িবিভ ভােজ কাপািসটর াংক াপেনর মােম পাওয়ার ফােরর মান উতকরণ
ঙ) িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকায় বতমান ওভারেহড িবৎ িবতরণ বােক আারাউে পার করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেতর িবতরণ উপেকের মতা ৫৫০ এমিভএ ি;
৭০ িকেলািমটার নন িবতরণ লাইন িনম াণ;
িসেম লেসর হার শতকরা ৭.১৫ এ নািমেয় আনা;
৪০,০০০ নন বিতক সংেযাগ দান;
ই আর িপ বাবায়ন (৪  মিডউল)।
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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 পাওয়ার িডিিবউসন কাািন িলিমেটড

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮
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)

তি ও উাবনী কায েমর মােম ডাটা-কিক অবকাঠােমা িনম াণ, নবায়নেযা িবৎ খােতর উয়ন, ািতািনক দতা
ও সমতা ি এবং িনভ রেযা, িতেযািগতালক িবৎ সরবরাহ কের াহকগেণর সি অজন ও দেশর সরা িবৎ সংা
হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
• িনভরেযা িবৎ সরবরােহর জ িডিপিডিস’র সব েরর পিরচালনা পিত ডাটা-কিক িবগ ডাটা মানিসকতায় িববতন করা।
• উপেক ও িবতরণ লাইন এর িত িডভাইস এবং িমটািরং এর সব েে -ওেয় কিমউিনেকশনসহ ডাটা-কিক অবকাঠােমা
পিরচালনা ও রণােবেণর জ ির-ইিনং ও স িরইটেম করা।
• দেশর ও কাািনর চিলত আইন ও িবিধ িতপালন এবং িনেদ শনা যথাযথ অসরেণর মােম সকল ইকেহাােরর কােছ
িডিপিডিস-ক  ও জবাবিদিহতালক িতােন পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক দতা ও সমতা ি
২. নন িবৎ সংেযাগ এবং াহক সি অজন
৩. িবৎ িবতরণ খােতর উয়ন
৪. িনরবি ও ণগত মানস িবৎ সরবরাহ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ািতািনক দতা ি
২. ািতািনক সমতা ি
৩. নন আবািসক িবৎ সংেযাগ দান
৪. ওভারেলাড াফম ার াসকরণ
৫. াহক সি অজন
৬. িবতরণ লাইন সসারণ
৭. উপেকের মতা সংেযাজন
৮. িবতরণ িসেম লস াসকরণ
৯. নট িমটািরং বার বতন
১০. িনরবি িবৎ সরবরাহ
১১. নগত ও মানস িবৎ সরবরাহ
১২. ই আর িপ বাবায়ন (৪  মিডউল)
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

আওতাধীন সকল জনেগাীেক িবৎ িবধার
আওতায় আনা

িবধাা সংা সংা ৬৮৯৬০ ৫৮৭৫৭ ৪০০০০ ৪০০০০ ৪০০০০ িবৎ িবভাগ
িডিপিডিসর বািষ ক িতেবদন, এমআইএস
ও কমািশ য়াল ািকস

িনরবি ও মানসত িবৎ সরবরাহ এবং
াহকেসবা িনিত করা

SAIDI িমিনট ২৩৪.৫৩ ১৭৯.৯৪২ ৭০০ ৭০০ ৭০০ িবিপিডিব, িপিজিসিব
অেটােমেটড ডাটা, এমআইএস ও
কমািশ য়াল ািকস

ািতািনক দতা, সমতা ও তা ি িসেম লস % ৬.৫৮ ৬.৫৩ ৭.১৫ ৭.১০ ৭.০৫ িবৎ িবভাগ
িডিপিডিসর বািষ ক িতেবদন, এমআইএস
ও কমািশ য়াল ািকস

নবায়নেযা িবৎ খােতর উয়ন । নট িমটার সংা ১০০ ৩৮ ৫০ ৫০ ১০০ িবৎ িবভাগ, ডা এমআইএস ও কমািশ য়াল ািকস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১৩:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SAIDI
িসেম এভােরজ ইারাপশন িডউেরশন ইনেড (System Average
Interruption Duration Index)

২ SAIFI
িসেম এভােরজ ইারাপশন িেকােয়ি ইনেড (System Average
Interruption Frequency Index)

৩ আরিপিসএল (RPCL)
রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড (Rural Power Company
Limited)

৪ ইিজিসিব (EGCB)
ইেলিিস জনােরশন কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড (Electricity
Generation Company of Bangladesh Limited)

৫ এিপএসিসএল (APSCL)
আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড (Ashuganj Power Station
Company Limited)

৬ এমআইএস (MIS)
ােনজেম ইনফরেমশন িসেম (Management Information
System)

৭ এমওিড (MOD) মািল অপােরশন ডাটা (Monthly Operation Data)

৮ এমিভএ (MVA) মগােভা অািয়ার (Megavolt amperes)

৯ ওেজাপািডেকা (WZPDCL)
ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (West Zone Power
Distribution Company Limited)

১০ িজ আই এস (GIS)
িজওািফক ইনফরেমশন িসেম (Geographical Information
System)

১১ িজ  িজ (G to G) গভন েম  গভন েম (Government to Government)

১২ িডিপিডিস (DPDC)
ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (Dhaka Power
Distribution Company Limited)

১৩ ডসেকা (DESCO)
ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড (Dhaka Electric Supply
Company Limited)

১৪ নওপােজেকা (NWPGCL)
নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড (North-West Power
Generation Company Ltd.)

১৫ নসেকা (NESCO)
নদ ান ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড (Northern Electricity
Supply Company Limited)

১৬ িপিজিসিব (PGCB)
পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড (Power Grid Company
of Bangladesh Limited)

১৭ িবআরইিব (BREB)
বাংলােদশ রাল ইেকিিফেকশন বাড  (Bangladesh Rural
Electrification Board)

১৮ িবইিপআরিস (BEPRC)
বাংলােদশ এনািজ এ পাওয়ার িরসাচ  কাউিল (Bangladesh Energy
and Power Research Council)

১৯ িবিপিডিব (BPDB)
বাংলােদশ পাওয়ার ডেভলপেম বাড  (Bangladesh Power
Development Board)

২০ ডা (SREDA)
সাসেটইেনবল এ িরিনউএবল এনািজ ডেভলপেম অথির (Sustainable
and Renewable Energy Development Authority)
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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 ি

[১.১.১] বেকয়া াস

[১.১.২] কােলকশন িবল রিশও িত

[১.১.৩] দনা পিরেশাধ (িবিপিডিব ও িপিজিসিব)

[১.১.৪] সরকারেক িডএসএল দান

[১.১.৫] কাের রিশও

[১.১.৬] ইক রিশও

[১.১.৭] ডট সািভ স কাভােরজ রিশও (িডএসিসআর)

[১.২] ািতািনক সমতা ি

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

[১.২.২] েতক এময়ীর জ িশণ দান

[১.২.৩] এিপএ িবষেয় দ িশণ দান

[২.১] নন আবািসক িবৎ সংেযাগ
দান

[২.১.১] নন আবািসক সংেযাগ দানত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল) ও িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[২.২] ওভারেলাড াফম ার াসকরণ [২.২.১] ওভারেলাড াফম ােরর শতকরা হার াসত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল), িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর) ও মহাবাপক
(আইিস) ও উপ-মহাবাপক (আইিস-রিভিনউ), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[২.৩] াহক সি অজন [২.৩.১] আউটেসািস ং এর মােম িবৎ িবল িবতরণত
মহাবাপক (অথ ), উপ-মহাবাপক (িসিপএলএিপএ/ফা এ াংিকং),
তাবধায়ক েকৗশলী (িরফ এ এ্না্িজ অিডট), িডিপিডিস

পিরেশািধত িবেলর
ফেটাকিপ

[২.৩] াহক সি অজন

[২.৩.২] সকল উপেকের িজআইএস ািপং
মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (িসিপএলএিপএ/ফা এ াংিকং),
িডিপিডিস

পিরেশািধত িবেলর
ফেটাকিপ

[২.৩.৩] সকল ৩৩ কিভ লাইেনর িজআইএস ািপং মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (অথ ), এমএ, িডিপিডিস িনরীা িতেবদন

[২.৩.৪] সকল ১১ কিভ লাইেনর িজআইএস ািপং মহাবাপক (অথ )) ও উপ-মহাবাপক (অথ ), এমএ, িডিপিডিস িনরীা িতেবদন

[৩.১] িবতরণ লাইন সসারণ [৩.১.১] িবতরণ লাইন সসারণত
ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল) ও িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর), িডিপিডিস

এমআইএস িরেপাট

[৩.২] উপেকের মতা সংেযাজন [৩.২.১] িবতরণ উপেকের মতা সংেযািজত

[৩.৩] িবতরণ িসেম লস াসকরণ [৩.৩.১] িবতরণ িসেম লস াসত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৩.৪] নট িমটািরং বার বতন [৩.৪.১] নট িমটািরং িসেম াপনত

[৪.১] িনরবি িবৎ সরবরাহ

[৪.১.১] ১১ কিভ িফডাের সাইিড (SAIDI) পিরমােপ য়ংীয় বায়
উীতকরণ

ধান েকৗশলী (এনওিসএস উর, সাল ও দিণ), তাবধায়ক েকৗশলী
(এনওিসএস সােকল), িনব াহী েকৗশলী (এনওিসএস দর ও িরিনউেয়বল এনািজ)

এমআইএস িরেপাট

[৪.১.২] সাইিড

[৪.১.৩] সাইিফ

[৪.২] নগত ও মানস িবৎ
সরবরাহ

[৪.২.১] িত িবিলং পেয়ে পাওয়ার ফার

[৪.৩] ই আর িপ বাবায়ন ( ৪ 
মিডউল )

[৪.৩.১] ই আর িপ বাবায়ন ( ৪  মিডউল )
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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
উপেক িনম াণ /উপেকের মতা ি উপেকের মতা িম মণালয় িগত ও পমারফত যাগােযাগ

এিডিপ বাবায়ন এিডিপ বাবায়ন (আিথ ক) ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িগত ও পমারফত যাগােযাগ

আদায় ি বেকয়া াস িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

আদায় ি কােলকশন িবল রিশও িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

িসেম লস াস িসেম লস িডিপিডিস’র সকল এনওিসএস দর িনিবড় মিনটিরং

িবতরণ লাইন িনম াণ িবতরণ লাইন ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িগত ও পমারফত যাগােযাগ

দায় পিরেশাধ দনা পিরেশাধ িবিপিডিব, িডিপিডিস’র এনািজ অিডট এবং িসিপএলএিপএ দর াংেকর কােলকশন িহসাব হেত ত রিমেট

দায় পিরেশাধ সরকােরর িনকট িডএসএল পিরেশাধ িডিপিডিস’র ফা এ াংিকং এবং িসিপএলএিপএ দর াংেকর কােলকশন িহসাব হেত ত রিমেট

িেপইড িমটার াপন িেপইড িমটার াপন ধান েকৗশলী, উয়ন এবং ক পিরচালকগণ িনিবড় মিনটিরং

নট িমটার াপন নট িমটার াপন ডা, িডিপিডিস’র িরিনউেয়বল এনািজ দর িনিবড় মিনটিরং
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


