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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:

নথ -ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাঃ িলঃ- এর বতমান িবৎ উৎপাদন মতা ৩০৬৩ মঃওঃ। িবগত িতন অথ বছের অ কাািনর
িনো নন ২ (ই)  িবৎ ক জাতীয় িেড সং হেয়েছঃ
(১) পায়রা ১৩২০ মঃওঃ থাম াল পাওয়ার া েজ (১ম ফইজ), (২) িসরাজগ ৬.৫৫ মঃওঃ (এিস) িড কােনেড সালার
ফেটােভাাইক  পাওয়ার  িবৎ  ক

সমা এবং চােলসহ:

(১) পায়রা-গাপালগ-ঢাকা ৪০০ কিভ ডাবল সািকট সালন লাইন ণ াভােব চা না হওয়ায় পায়রা ১৩২০ মঃওঃ থাম াল পাওয়ার
া (১ম ফইজ) থেক ণ  মাায় িবৎ সালন করা সব হে না। (২) াস সরবরােহর তার কারেণ িবৎ ক সহ কািরগির
ভােব Available থাকা সেও সব দা পিরচালন করা সব হে না। (৩) কাািনর আওতাধীন িসরাজগ ৪ িবৎ ক একইসােথ
এইচএসিড ারা পিরচালেনর জ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন (িবিপিস) কক পয া পিরমাণ এইচএসিড সরবরাহ এবং তা
পিরবহেনর জ বাংলােদশ রলওেয় কক েয়াজনীয় সংক ওয়াগন সরবরাহ করা হ। (৪) সরকােরর িনেদ শনা অযায়ী কাািনর
িবৎ ক সহ FGMO মােড পিরচািলত হে। ফেল, িসেেমর িডমা সাাই সময় এবং িড িেয়ি িিতশীল রাখেত িবৎ
কসেহর Plant Factor াস পাে ও Auxiliary Consumption Rate ি পাে। (৫) দেশর দিণ-পিমােল
াস সরবরােহর িবষয় বতমােন অিনিত, ফেল অ অেল কাািনর আওতায় িনম াণাধীন পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ কর
কিমশিনং  িবলিত  হেত  পাের।  পরবতেত  িনরবি  াস  সরবরাহ  িনিত  করা  না  গেল  উ  িবৎ  ক  থেক  িনয়িমত  িবৎ
উৎপাদেন মারাক াঘাত ঘটেব। ফলিতেত, কাািন আিথ ক িতর সুখীন হেত পাের।

ভিবৎ পিরকনা:

িনো ক সেহর COD অজনঃ
(ক) পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ ক; ৮০০ মঃওঃ (২০২৩-২৪) (খ) পায়রা ১৩২০ মঃওঃ থাম াল পাওয়ার া (২য় ফইজ); ১৩২০
মঃওঃ (২০২৩-২৪), (গ) পায়রা এলএনিজ  পাওয়ার ক (১ম ফইজ); ১২০০ মঃওঃ (২০২৪-২৫), (২য় ফইজ) ১২০০ মঃওঃ (২০২৭-
২৮), (৩য় ফইজ) ১২০০ মঃওঃ (২০৩০-৩১) (ঘ) পাবনা ৬০ মঃওঃ সালার পাক ক; ৬০ মঃওঃ (২০২৩-২৪), (ঙ) পায়রা ৫০ মঃওঃ
উই পাওয়ার া ক; ৫০ মঃওঃ (২০২৪-২৫), (চ) িসরাজগ ৬৮ মঃওঃ সালার পাক ক; ৬৮ মঃওঃ (২০২৩-২৪)

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

(১) পসা ৮০০মঃওঃ িসিসিপিপ কের ১ম ইউিনেটর াস টাব াইেনর ইেরকশন (কিমশিনং তীত) কাজ স।
(২) পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ কের ািমশন লাইেনর ইিপিস কাজ স।
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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-

ধান িনব াহী কম কতা, নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলঃ

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)

িনভ রেযাতা এবং শিশালী া ইেমজসহ উদীয়মান িবৎ উৎপাদন সংা িহেসেব িবকাশ লাভ করা।

১.২ অিভল (Mission)
• উাবনী এবং ি-চািলত িতান হেয় ওঠা।
• আকষ ণীয় কপ হেয় ওঠা যার অধীেন কম কতা/ কম চারীরা দতার ণ  িবকাশ ঘটােত পাের।
• কেহাারেদর যথাযথ ায়ন করা।
• সবা, মান, িনভ রেযাতা, িনরাপা এবং াহক সোষ অজেনর মােম িবৎ খােত উৎকষ তা অজন করা।
• িবৎ উৎপাদেন উাবনী এবং টকসই িতান িহেসেব পিরিচিত লাভ করা।
• ‘আমার’ কাািন না হেয় ‘আমােদর’ কাািন হেয় ওঠা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবৎ উৎপাদন বাপনার উয়ন
২. ািতািনক সমতা ি
৩. আিথ ক িনয়ন ও সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দতার সােথ িবৎ ক পিরচালন
২. আিথ ক িনয়ণ ও সদ বাপনার উয়ন
৩. দতার সােথ ক বাবায়ন
৪. য় সিকত কায ািদ তার সােথ সাদন
৫. কাািনর কায়ািল, এনভাইরনেমাল এবং হলথ-সফ বাপনার উয়ন
৬. কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান
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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

দতার সােথ মানসত
িবৎ উৎপাদন

অােভলঅািবিল ফার অিজত % ৯৪.৬১ ৯১.০৩ ৮৬ ৯০ ৯০ পাওয়ার পােচ জ এিেম (িপিপএ)

িহট রট অিজত িকঃল/িকঃওঃঘা ৮১৫০.৩৫ ৮৫৯০.৫২ ৮৬০০ ৮৬৫০ ৮৬৫০ পাওয়ার পােচ জ এিেম (িপিপএ)

আিথ ক সমতা অজন
কাের রিশও অিজত অপাত ২.৫৭ ২.৫১ ২.০০ ২.০০ ২.০০

রাীয় ারাির আওতায় হীত
ঋণির শত

ডট সািভ স কভােরজ রিশও অিজত
অিজত

অপাত ১.৩১ ১.২৫ ১.২০ ১.২০ ১.২০
রাীয় ারাির আওতায় হীত
ঋণির শত

দািরক য় কােজ তা
ি

ই-িজিপ টািরং সািদত (উু দরপ
পিতেত ১০০ কা টাকার িনেচ সকল
ানীয় টার)

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
ই-টািরং েয়ােগর মােম য়
কায  পিরচালনা সংা সরকাির
নীিত

*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] িবৎ
উৎপাদন
বাপনার
উয়ন

২৫
[১.১] দতার সােথ
িবৎ ক
পিরচালন

[১.১.১]
অােভলঅািবিল
ফার অিজত

মিত % ৮ ৯৪.৬১ ৯১.৩০ ৮৬ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৯০ ৯০

[১.১.২] অিলাির
কনজামপশন অিজত

মিত % ৭ ৪.২৬ ৬.১৩ ৬.২ ৬.৩ ৬.৪ ৬.৫ ৬.৫ ৬.৫

[১.১.৩] িহট রট
অিজত

মিত িকঃল/িকঃওঃ-ঘা ৮ ৮১৫০.৩৫ ৮৫৯০.৫২ ৮৬০০ ৮৭০০ ৮৮০০ ৮৯০০ ৮৬৫০ ৮৬৫০

[১.১.৪] া
ফার অিজত

মিত % ২ ৫৪.৯৩ ৫২.৫৩ ৫১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: 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 

[২] ািতািনক
সমতা ি

২৫
[২.১] দতার সােথ
ক বাবায়ন

[২.১.১] পসা ৮০০
মঃওঃ িসিসিপিপ
কের ২য়
ইউিনেটর ল
যাংশ (াস
টারবাইন)
আমদািনত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.১.২] পসা ৮০০
মঃওঃ িসিসিপিপ
কের ১
ইউিনেটর িম
টারবাইন
আমদািনত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ০১.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৩ ০১.০৬.২৩

[২.১.৩] পসা ৮০০
মঃওঃ িসিসিপিপ
কের ১ম
ইউিনেটর িহট
িরকভাির িম
জনােরটর
(এইচআরএসিজ)-
এর ইেরকশন কাজ
স

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.৪] এলএসএ
ফর ভড়ামারা ৪১০
মঃওঃ িসিসিপিপ
কের আওতায়
উ িবৎ কের
াস টাব াইেনর
মজর ইেপকশন
সংঘত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.২] য় সিকত
কায ািদ তার
সােথ সাদন

[২.২.১] ই-িজিপ
টািরং সািদত
(উু দরপ
পিতেত ১০০ কা
টাকার িনেচ সকল
ানীয় টার)

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.৩] কাািনর
কায়ািল,
এনভাইরনেমাল
এবং হলথ-সফ
বাপনার উয়ন

[২.৩.১] আইএসও
সংা অিডট
আপি িনিত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২৩ ১৫.০২.২৩ ০১.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ০১.০৪.২৩

[২.৩.২] আইএমএস
(আইএসও
৯০০১:২০১৫,
আইএসও
১৪০০১:২০১৫ এবং
আইএসও
৪৫০০১:২০১৮) ির-
সা িফেকশন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ০১.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৩ ০১.০৬.২৩

[২.৪] কম কতা-
কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৪.১] কম কতা-
কম চারীেদর িশন
আেয়ািজত

সমি গড় জনঘা ৪ ৪২.৮৩ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৬০ ৬০

[২.৫] ইআরিপ
হালনাগাদকরণ

[২.৫.১] ইআরিপ
হালনাগাদত

মিত % ২ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: ১১ 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] আিথ ক
িনয়ন ও সদ
বাপনার
উয়ন

২০
[৩.১] আিথ ক
িনয়ন ও সদ
বাপনার উয়ন

[৩.১.১] ডট সািভ স
কভােরজ রিশও
অিজত

মিত অপাত ৪ ১.৩১ ১.২৫ ১.২০ ১.১৫ ১.১০ ১.০৫ ১.২০ ১.২০

[৩.১.২] কাের
রিশও অিজত

মিত অপাত ৪ ২.৫৭ ২.৫১ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ২.০০ ২.০০

[৩.১.৩] ইক
রিশও অিজত

মিত অপাত ৪ ২.৩২ ১.৭৬ ১.৭৫ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৭৫ ১.৭৫

[৩.১.৪] শয়ার
হাারেদর লভাংশ
পিরেশািধত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩

[৩.১.৫] িডএসএল
পেম  গভন েম
(যিদ থােক)

মিত শতকরা হার ৫
৭৭৫ কা

টাকা
পিরেশািধত

১৫৭.৩৬কা
টাকা

পিরেশািধত
১০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: ১২ 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, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

আিম, ধান িনব াহী কম কতা, নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলঃ, 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 ধান িনব াহী কম কতা, নথ  ওেয়
পাওয়ার জনােরশন কাািন িলঃ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ধান িনব াহী কম কতা
নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলঃ

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এইচএফও হভী েয়ল ওেয়ল

২ এইচএসিড হাই ীড িডেজল

৩ এিপএ অায়াল পাফরা এিেম

৪ িকঃল/িকঃওঃ ঘা িকেলা ল/িকেলাওয়াট ঘা

৫ িজএসএ াস সাাই এিেম

৬ নওপােজেকা নথ -ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাানী

৭ িপিপএ পাওয়ার পারেচইজ এিেম

৮ মঃওঃ মগাওয়াট



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, নেভর ১৩, ২০২২ ১৪:২৪ া: ১৫ 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] দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

[১.১.১] অােভলঅািবিল ফার অিজত সংি িবৎ ক, েকৗশল িবভাগ
মািসক অপােরশন ডাটা (পাওয়ার ইভােয়শন সীমাবতার কারেণ পায়রা
িবৎ কের ৬২২ মঃওঃ মতা স এক ইউিনট িবেবচনা করা
হেয়েছ)

[১.১.২] অিলাির কনজামপশন অিজত সংি িবৎ ক, েকৗশল িবভাগ
মািসক অপােরশন ডাটা (পাওয়ার ইভােয়শন সীমাবতার কারেণ পায়রা
িবৎ কের ৬২২ মঃওঃ মতা স এক ইউিনট িবেবচনা করা
হেয়েছ)

[১.১.৩] িহট রট অিজত সংি িবৎ ক, েকৗশল িবভাগ
মািসক অপােরশন ডাটা (পাওয়ার ইভােয়শন সীমাবতার কারেণ পায়রা
িবৎ কের ৬২২ মঃওঃ মতা স এক ইউিনট িবেবচনা করা
হেয়েছ)

[১.১.৪] া ফার অিজত সংি িবৎ ক, েকৗশল িবভাগ
মািসক অপােরশন ডাটা (পাওয়ার ইভােয়শন সীমাবতার কারেণ পায়রা
িবৎ কের ৬২২ মঃওঃ মতা স এক ইউিনট িবেবচনা করা
হেয়েছ)

[২.১] দতার সােথ ক বাবায়ন

[২.১.১] পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ কের ২য় ইউিনেটর ল
যাংশ (াস টারবাইন) আমদািনত

পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ ক দর
আমদািনত যংেশর িরিসভ-কাম-ডােমইজ িরেপাট , PSC/PIC সভার
কায িববরণী এবং ক পিরচালেকর তয়নপ

[২.১.২] পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ কের ১ ইউিনেটর িম
টারবাইন আমদািনত

পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ ক দর
আমদািনত যংেশর িরিসভ-কাম-ডােমইজ িরেপাট , PSC/PIC সভার
কায িববরণী এবং ক পিরচালেকর তয়নপ

[২.১.৩] পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ কের ১ম ইউিনেটর িহট
িরকভাির িম জনােরটর (এইচআরএসিজ)- এর ইেরকশন কাজ
স

পসা ৮০০ মঃওঃ িসিসিপিপ ক দর ক পিরচালেকর তয়নপ & PSC/PIC সভার কায -িববরণী।

[২.১] দতার সােথ ক বাবায়ন
[২.১.৪] এলএসএ ফর ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ িসিসিপিপ কের
আওতায় উ িবৎ কের াস টাব াইেনর মজর ইেপকশন
সংঘত

এলএসএ ফর ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ
িসিসিপিপ ক দর

PSC/PIC সভার কায িববরণী ও ক পিরচালেকর তয়নপ

[২.২] য় সিকত কায ািদ তার
সােথ সাদন

[২.২.১] ই-িজিপ টািরং সািদত (উু দরপ পিতেত ১০০
কা টাকার িনেচ সকল ানীয় টার)

য় িবভাগসহ অা সংি দর
১০০ কার িনেচ উু দরপ পিতেত য়ত সকল ানীয় টােরর
তািলকা

[২.৩] কাািনর কায়ািল,
এনভাইরনেমাল এবং হলথ-সফ
বাপনার উয়ন

[২.৩.১] আইএসও সংা অিডট আপি িনিত এনভায়রনেম, হলথ এ সফ শাখা Accreditation Body কক অিডট আপি িনির দিলল

[২.৩.২] আইএমএস (আইএসও ৯০০১:২০১৫, আইএসও
১৪০০১:২০১৫ এবং আইএসও ৪৫০০১:২০১৮) ির-সা িফেকশন

এনভায়রনেম, হলথ এ সফ শাখা সনেদর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] কম কতা-কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৪.১] কম কতা-কম চারীেদর িশন আেয়ািজত মানবসদ িবভাগ িশেণর অিফস আেদশ ও িশণাথেদর তািলকা

[২.৫] ইআরিপ হালনাগাদকরণ [২.৫.১] ইআরিপ হালনাগাদত
য় িবভাগ, মানবসদ িবভাগ, িহসাব ও
অথ  িবভাগ

ইআরিপ মিডউেলর িনশট

[৩.১] আিথ ক িনয়ন ও সদ
বাপনার উয়ন

[৩.১.১] ডট সািভ স কভােরজ রিশও অিজত অথ  ও িহসাব িবভাগ একাউ টেম

[৩.১] আিথ ক িনয়ন ও সদ
বাপনার উয়ন

[৩.১.২] কাের রিশও অিজত অথ  ও িহসাব িবভাগ একাউ টেম

[৩.১.৩] ইক রিশও অিজত অথ  ও িহসাব িবভাগ একাউ টেম

[৩.১.৪] শয়ার হাারেদর লভাংশ পিরেশািধত অথ  ও িহসাব িবভাগ একাউ টেম

[৩.১.৫] িডএসএল পেম  গভন েম (যিদ থােক) িহসাব ও অথ  িবভাগ িহসাব ও অথ  িবভাগ থেক া িহসাব
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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
আিথ ক িনয়ন ও সদ
বাপনার উয়ন

িডএসএল পেম 
গভন েম (যিদ থােক)

বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
িনিদ  সমেয় িবৎ িবল পিরেশােধর বা করার মােম কাািনর আিথ ক সমতা িনিতকরণ ও এিপএ- এর অগ ত
িডএসএল পেম  গভন েম- এর িনধ ািরত লমাা অজন

দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

অিলাির কনজামপশন
অিজত

পাওয়ার িড কাািন অব
বাংলােদশ িলঃ

কাািনর উৎপািদত শতভাগ িবৎ যথাযথভােব ইভােয়শেনর বা করা ও িড িেয়ি যথা যব িিতশীল রাখার
বা করা, যােত এফিজএমও- ত পিরচালনায় লাড ভিরেয়শন সীিমত থােক এবং ণ  মতায় িবৎ ক পিরচালনা কের
িবৎ কের পিরচালন দতা িনিত হয়

দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

া ফার অিজত
পাওয়ার িড কাািন অব
বাংলােদশ িলঃ

কাািনর উৎপািদত শতভাগ িবৎ যথাযথভােব ইভােয়শেনর বা করা ও িড িেয়ি যথা সব িিতশীল রাখার
বা করা, যােত এফিজএমও- ত পিরচালনায় লাড ভিরেয়শন সীিমত থােক এবং ণ  মতায় িবৎ ক পিরচালনা কের
িবৎ কের পিরচালন দতা িনিত হয়

দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

িহট রট অিজত
পাওয়ার িড কাািন অব
বাংলােদশ িলঃ

কাািনর উৎপািদত শতভাগ িবৎ যথাযথভােব ইভােয়শেনর বা করা ও িড িেয়ি যথা সব িিতশীল রাখার
বা করা, যােত এফিজএমও- ত পিরচালনায় লাড ভিরেয়শন সীিমত থােক এবং ণ  মতায় িবৎ ক পিরচালনা কের
িবৎ কের পিরচালন দতা িনিত হয়

দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

া ফার অিজত বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন চািহদা মাতােবক ালািন সরবরাহ িনিত করা কারণ ণ মাায় িবৎ উৎপাদেনর জ ল হেলা ালািন সরবরাহ িনিতকরণ

দতার সােথ িবৎ ক
পিরচালন

া ফার অিজত
বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ
সদ করেপােরশন

চািহদা মাতােবক াস সরবরাহ করার মােম িনরবি িবৎ উৎপাদন িনিত করা।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


