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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:

২০১৬-১৭ অথ বছর: পয়াখালী ১৩২০ মঃওঃ কয়লা িভিক িবৎ ক িনম ােনর জ িম অিধহণ, িম উয়ন ও নব াসন শীষক
কের DPP ECNEC কক অেমাদন করা হয়। বােগরহাট জলার মাাহাট উপেজলায় ১০০মঃওঃ সৗরিবৎ াপন ক
Indian Line of Credit (LOC-iii) এর আওতায় বাবায়েনর িসা হীত হয়।
২০১৭-১৮ অথ বছর: যৗথ অংশীদািরের িভিেত পয়াখালী ১৩২০ মঃওঃ কয়লা িভিক িবৎ ক িনম ান ক বাবায়েনর জ
সরকােরর  অেমাদনেম  JVA  ািরত  হয়  ও  RPCL-NORINCO  Int.  Power  Ltd  (RNPL)  নােম  JV
Company গঠন করা হয়। আরিপিসএল এর িনজ অথ ায়ন ও াংক লােনর মােম ECA Financing এর আওতায়
ময়মনিসংহ ৩৬০ মঃওঃ কাই সাইেকল িবৎেকের EPC কাদার িনেয়ােগর লে আজািতক দরপ আহবান করা হয়। গাজীর
১০০(°১০%) মঃওঃ HFO িভিক িবৎ ক িনম াণ ক বাবায়েনর িসা হণ করা হয় এবং EPC কাদার িনেয়াগ করা হয়।
২০১৮-১৯ অথ বছর: যৗথ অংশীদািরের িভিেত পয়াখালী ১৩২০ মঃওঃ কয়লা িভিক িবৎ ক িনম ান ক বাবায়েনর জ
সরকােরর অেমাদনেম গত RNPL, JV Company কক Owners Engineer এবং EPC কাদার িনেয়াগ করা
হয়। ৯১৫.৭৪ একর িম অিধহণ করা হেয়েছ। িম উয়ন, বধ িনম াণ, িম রা ও িতেদর নব াসন কাজ চলমান। বােগরহাট
জলার মাাহাট উপেজলায় মাাাহাট ১০০ মঃওঃ সৗর িবৎ ক িনম াণ কের িম অিধহণ ও িম উয়ন সংা DPP,
ECNEC সভায় অেমািদত হয়। আরিপিসএল এর িনজ অথ ায়ন ও াংক লােনর মােম ECA Financing এর আওতায়
ময়মনিসংহ  ৩৬০ মঃওঃ কাই সাইেকল িবৎেকের EPC কাদার  িনেয়ােগর  ায়ন  কাজ স করা  হেয়েছ।  গাজীর  ১০৫
মঃওঃ HFO িভিক িবৎ ক িনম াণ কাজ স হেয়েছ। িগের গজািরয়ােত গজািরয়া ৩৫০(°১০%) মঃওঃ মতার কয়লা
িভিক িবৎ ক াপেনর লে ২৫২.৫৬ একর িম অিধহণ করা হেয়েছ িম উয়ন কাজ ৭৮% স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

েয়াজনীয় াস সরবরাহ না থাকায় ময়মনিসংহ ২১০ মঃওঃ িবৎ ক ন মতায় চালােনা সব হয় না। ফেল APA এর Plant
factor, Heat rate এবং Auxiliary consumption এর িনধ ািরত টােগ ট অজন করা সব হয় না। িত িম
মািলকেদর আোলেনর কারেন পয়াখালী, গজািরয়া ও মাাহাট কের িম অিধহন কাজ িবলিত হওয়ায় িনধ ািরত সমেয় কের
কাজ স করা সব হে না।

ভিবৎ পিরকনা:

আরিপিসএল  ২০৩০  সােলর  মে  মাট  ৩৭৩০  মঃওঃ  মতাস  ৭  িবৎেক  ১)  ময়মনিসংহ  ৩৬০  মঃওঃ  েয়ল  েয়ল
(Gas/HSD) কাইড সাইেকল িবৎ ক ২) মাাহাট ১০০ মঃওঃ সালার িপিভ পাওয়ার া ৩) মাদারগ ১০০ মঃওঃ সালার
িপিভ  পাওয়ার  া  ৪)  পয়াখালী  ১৩২০  (৬৬০x২)  মঃওঃ  কয়লা  িভিক  তাপ  িবৎ  ক  ৫)  গজািরয়া  ৬০০  (°১০%)  মঃওঃ
াস/এলএনিজ িভিক কাইড সাইেকল িবৎ ক ৬) বায়ালখালী ৮০০ (৪০০+৪০০) মঃওঃ এলএনিজিভিক কাই সাইেকল িবৎ
ক ৭) গাজীর ৪৫০ মঃওঃ এলএনিজিভিক কাই সাইেকল িবৎ ক িনম ােণর পিরকনা হণ কেরেছ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ময়মনিসংহ ৩৬০ মঃওঃ িবৎ ক ও পয়াখালী ১৩২০ মঃওঃ কয়লািভিক তাপ িবৎ কের িনম ান কাজ  করা।
মাাহাট ১০০ মঃওঃ সালার পাওয়ার া িনম ােনর িনিম িম অিধহন কাজ শষ করা এবং Indian Line of
Credit (LoC-III) এর আওতায় বাবায়েনর লে লকের িডিপিপ অেমাদন করা।
গজািরয়া ৬০০(°১০%) মঃওঃ াস/এলএনিজ িভিক কাইড সাইেকল িবৎ কের িম উয়ন, বধ িনম াণ ও িম রা
কাজ স করা এবং বায়ালখালী ৮০০ মঃওঃ িবৎ কের জ িম অিধহণ কাজ স করা।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগঃ িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর
০৪ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনভ রেযা িবৎ উৎপাদেনর মােম বাংলােদেশর পী অেলর (জনেগাীর) আথ -সামািজক উয়ন রািত করণসহ এই
অেল এক অকরণীয় আদশ  (role model) িবৎ উৎপাদনকারী িতান িহেসেব আকাশ করা।

১.২ অিভল (Mission)
১) ক বাবায়ন, ণগতমান, িনভ রেযাতা, িনরাপা এবং পিরচালন দতায়  অজন;
২) উাবনী ও িিনভর িতান িহেসেব আকাশ করা;
৩) দেশর অথ ৈনিতক িেত অবদান রাখা;
৪) সকল কম কাে আা, সততা এবং তা’র নীিত অসরণ করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িবৎ উৎপাদন বার উয়ন
২. ািতািনক দতা ি (আিথ ক)
৩. ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবৎ উৎপাদন মতা ি
২. িবৎ কের দতা (Efficiency) ি
৩. ািতািনক আিথ ক দতা ি
৪. ািতািনক সমতা ি (ক বাবায়ন সহ)
৫. য় কায েম তা আনয়ন
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

উৎপাদন মতা ি New Capacity Addition MW ০ ০ ০ ০ ৩৬০ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল, মানবসদ ও অথ  ও
িহসাব িবভাগ হেত া ত

উৎপাদন মতা সেব া
পয ােয় রাখা

Plant Factor % ৫৯.১৭ ৫১.৩ ৫৫ ৫৬ ৫৭ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

িবৎেক উৎপাদনম
রাখা

Availability Factor % ৯৬.০১ ৯৮.৪৩ ৯১.৫ ৯২ ৯২.৫ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

সহায়ক িবৎ বহার
সব িন রাখা

Auxiliary Consumption % ২.৮৮ ৩.১৩ ৩ ৩ ৩ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

িবৎ উৎপাদেন ালানী
বহার সীিমত রাখা

Heat rate (Net)
KJ/K
Wh

৮৬২২.৮৭ ৮৫৭৯.৮৯ ৮৭০০ ৮৬৯০ ৮৬৮৫ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

য় িয়ায় উৎকষ তা
অজন

Percentage of Tenders Re-
tendered

% ২.৮২ ১.২৭ ২.৭৫ ২.৭ ২.৭ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

আিথ ক সমতা উয়ন

Current Ratio Ratio ২.৯৮:১ ৩.০৫:১ ২.৬:১ ২.৫:১ ২.৪:১ অথ  ও িহসাব িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

Quick Ratio Ratio ১.৯৭:১ ২.৪৫:১ ১.৯:১ ১.৮৫:১ ১.৮:১ অথ  ও িহসাব িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

Debt Service Coverage
Ratio (DSCR

Ratio েযাজ নয় ৭.৬৯:১ ৪:১ ৩.৭৫:১ ৩.৫:১ অথ  ও িহসাব িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

DSL Payment to the
Government

Taka No Dues No Dues Current Current Current অথ  ও িহসাব িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

বাৎসিরক উয়ন কম চী
বাবায়ন (আিথ ক)

Implementation of Annual
Development Program
(Financial)

% ১০১.৬৬ ৭৪.৫৪ ১০০ ১০০ ১০০
েকৗশল িবভাগ এবং অথ  ও
িহসাব িবভাগ

েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

য় বাপনায় তা ও
উৎকষ তা আনয়ন

Tendering under e-GP (all
local below 100 crore)

% ১০০ ১২২..২২ ১০০ ১০০ ১০০ েকৗশল িবভাগ
েকৗশল এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ হেত া ত

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িবৎ
উৎপাদন
বার
উয়ন

৫২

[১.১] Addition of
Generation
capacity

[১.১.১] New
Capacity
Addition

MW ০ ০ ০ ০ ০ ৩৬০

[১.২] Improvements
of Power Plants
efficiency

[১.২.১]
Availability
Factor

% ২০ ৯৬.০১ ৯৮.৪৩ ৯১.৫ ৯১ ৯০.৫ ৯০ ৮৫ ৯২ ৯২.৫

[১.২.২] Heat Rate
(Net)

KJ/KWh ১২ ৮৬২২.৮৭ ৮৫৭৯.৮৯ ৮৭০০ ৮৭২৫ ৮৭৪০ ৮৭৫০ ৮৮০০ ৮৬৯০ ৮৬৮৫

[১.২.৩] Plant
Factor

% ১০ ৫৯.১৭ ৫১.৩ ৫৫ ৫৩ ৫২ ৫১ ৪৫ ৫৬ ৫৭

[১.২.৪] Auxiliary
Consumption

% ১০ ২.৮৮ ৩.১৩ ৩ ৩.০৫ ৩.১ ৩.১৩ ৩.৫ ৩ ৩

[২]
ািতািনক
দতা ি
(আিথ ক)

১৩

[২.১] Improvement
of institutional
efficiency(finantial
)

[২.১.১] Current
Ratio

Ratio ৩ ২.৯৮:১ ৩.০৫:১ ২.৬:১ ২.৮:১ ২.৯:১ ৩.০৫:১ ৩.১:১ ২.৫:১ ২.৪:১

[২.১.২] Quick
Ratio

Ratio ৩ ১.৯৭:১ ২.৪৫:১ ১.৯:১ ২.১:১ ২.২:১ ২.৪৫:১ ২.৬:১ ১.৮৫:১ ১.৮:১

[২.১.৩] Debt
Service
Coverage Ratio
(DSCR)

Ratio ৩ ০ ৭.৬৯:১ ৪:১ ৩.৮:১ ৩.৬:১ ৩:১ ২.৯:১ ৩.৭৫:১ ৩.৫:১

[২.১.৪]
Percentage of
Tenders Re-
tendered

% ২ ২.৮২ ১.২৭ ২.৭৫ ২.৭৭ ২.৭৮ ২.৮০ ৩.০০ ২.৭ ২.৭

[২.১.৫] DSL
Payment to the
Government

Taka ২
No

Dues
No

Dues
Current Current Current Current Current Current Current



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]
ািতািনক
সমতা
ি

১০
[৩.১] Enhancement
of Institutional
capacity

[৩.১.১]
Implementation
of ADP
(Financial)
(Own
Financing, ECA
& Others)

% ৫ ১০১.৬৬ ৭৪.৫৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.২] Ensure
transparency in
procurement.

[৩.২.১] E-GP
tendering (all
local below 100
crore)which is
applicable

% ৫ ১০০ ১২২..২২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  বাপনা  পিরচালক,  রাল  পাওয়ার  কাািন  িলিমেটড,  সিচব,  িবৎ  িবভাগঃ  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ
সদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, িবৎ িবভাগঃ িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক, রাল পাওয়ার
কাািন িলিমেটড-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড
িবৎ িবভাগঃ িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগঃ িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবউেবা বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 

২ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেলিিফেকশন বাড 

৩ িডিপিডিস ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৪ ডসেকা ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

৫ ওেজাপািডেকা ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৬ নসেকা নদ ান ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

৭ এিপএসিসএল আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড

৮ ইিজিসিব ইেলিিস জনােরশন কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

৯ আরিপিসএল রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড

১০ নওপােজেকা নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড

১১ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

১২ FGMO Free Governor Mode of Operation

১৩ e-GP Electronic Government Procurement



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ম ০৭, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১] Addition of Generation
capacity

[১.১.১] New Capacity Addition

[১.২] Improvements of
Power Plants efficiency

[১.২.১] Availability Factor
ু ও সময়মেতা যথাযথ রণােবেণর মােম িবৎ
ক সাব িনক উৎপাদন উপেযাগী রাখা

েকৗশল িবভাগ ও
ময়মনিসংহ িবৎ ক

আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন এবং
িবৎ ক রণােবন িশিডউল

[১.২.২] Heat Rate (Net)
েয়াজনীয় িশিডউল রণােবন ও যথাযথ পিরচালেনর
মােম িবৎ কের সেব া কম দতা বজায় রাখা

েকৗশল িবভাগ ও
ময়মনিসংহ িবৎ ক

আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[১.২.৩] Plant Factor
ময়মনিসংহ িবৎ কের িবৎ উৎপাদন সো
পয ােয় রাখা

ময়মনিসংহ িবৎ ক
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[১.২.৪] Auxiliary Consumption
কায কর ও সহায়ক ইপেম বহােরর মােম িবৎ
কের Auxiliary Consumption সব িন
রাখা

ময়মনিসংহ িবৎ ক
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[২.১] Improvement of
institutional
efficiency(finantial )

[২.১.১] Current Ratio
দ অথ ৈনিতক বাপনার মােম Asset &
Liabilities এর যথাযথ পিরমান বজায় রাখা

অথ  িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[২.১.২] Quick Ratio
দ অথ ৈনিতক বাপনার মােম Current
Asset & Current Liabilities এর যথাযথ
পিরমান বজায় রাখা

অথ  িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[২.১.৩] Debt Service Coverage
Ratio (DSCR)

িতােনর আিথ ক সমতার িভিেত ঋন হন ও
পিরেশাধ করা ও সমতা ি করা

অথ  িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[২.১.৪] Percentage of Tenders
Re-tendered

িপিপআর এবং এসিড ডেম অসরণব ক ির-টার
এর শতকরা হার াস করা

েকৗশল িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[২.১.৫] DSL Payment to the
Government

িরেপেম িশিডউল অযায়ী ঋেনর অথ  পিরেশাধ করা অথ  িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন

[৩.১] Enhancement of
Institutional capacity

[৩.১.১] Implementation of ADP
(Financial) (Own Financing,
ECA & Others)

িনধ ািরত ভৗত অগিত অজন সােপে যথাযথ সমেয়
অথ ছাড় ব ক শতভাগ য় িনিতকরণ

অথ  িবভাগ
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ
পিত

উপা 

[৩.২] Ensure transparency
in procurement.

[৩.২.১] E-GP tendering (all local
below 100 crore)which is
applicable

ই-টািরং এর মােম য় কায ম সাদন িকরণ েকৗশল
আরিপিসএল এর মািসক ও
মািসক অগিত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

িডপাট েম
িততাস াস ািমশন এ
িডিিবউশন কাািন

Heat Rate (Net)
িবৎ ক ণ  মতায় পিরচালেন ৪৫
এমএমএমিসএফিড াস েয়াজন

িতান দিনক সো ২৫ এমএমএমিসএফ
াস সরবরাহ করেছ, যা িবৎ ক ণ 
মতায় চালেনার জ অল

আংিশক মতায় িবৎ
ক চালােনা হেল,
লমাা রণ করা সব
হেব না

অা
জলা শাসক, পয়াখালী/
চাম/বােগরহাট

Implementation of ADP
(Financial) (Own Financing,
ECA & Others)

িম অিধহণ / িলজ, িম দখল / হার, িমর
িতরণ দান, িত ির তািলকা
(Awardee list) ও িম অিধহণ সংা
তািদ দান কের Resettlement Action
Plan বাবায়েন আরিপিসএল-ক সহেযাগীতা দান

িম অিধহণ / লীজ, িম দখল / হার ও
Resettlement Action Plan
বাবায়ন

ক বাবায়েন িবল
হওয়ার সাবনা থােক

িডপাট েম
িততাস াস ািমশন এ
িডিিবউশন কাািন

Plant Factor
িবৎ ক ণ  মতায় পিরচালেন ৪৫
এমএমএমিসএফিড াস েয়াজন

িতান দিনক সো ২৫ এমএমএমিসএফ
াস সরবরাহ করেছ, যা িবৎ ক ণ 
মতায় চালেনার জ অল

আংিশক মতায় িবৎ
ক চালােনা হেল,
লমাা রণ করা সব
হেব না

অা
উপেজলা িম অিফস,
কলাপাড়া/ বায়ালখালী/
মাাহাট

Implementation of ADP
(Financial) (Own Financing,
ECA & Others)

িম অিধহণ সংা কায ম সেহর ত িনি তম সমেয় িম অিধহণ স
ক বাবায়েন িবল
হওয়ার সাবনা থােক


