
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রেক্টে, বাাংলাদেশ পাওয়াে ম্যাদেজদেন্ট ইেস্টিটিউট 

 

এবাং 

 

সস্টিব, স্টবদ্যুৎ স্টবভাগ, স্টবদ্যুৎ, জ্বালাস্টে ও খস্টেজ সম্পে েন্ত্রণালয় 

এে েদে স্বাক্ষস্টেত 

 

 

 

বাস্টষ িক কে িসম্পােে চুস্টি 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২১ – জুে ৩০, ২০২২ 

 



 

সূচিপত্র 

 

 

কর্মসম্পাদনের সাচবমক চিত্র 

উপক্রর্চিকা 

সসকশে ১:  রূপকল্প (Vision), অচিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উনেশ্য এবং কার্মাবচল 

সসকশে ২:  দপ্তর/সংস্থার চবচিন্ন কার্মক্রনর্র িূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

সসকশে ৩:  কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, কার্মক্রর্, কর্মসম্পাদে সূচক এবং লেযর্াত্রাসর্ূহ  

সংনর্াজেী ১:  শব্দসংনক্ষ্প 

সংনর্াজেী ২:  কর্মসম্পাদে সূিনকর পচরর্াপ পদ্ধচত 

সংনর্াজেী ৩:  কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যর্াত্রা অজমনের সক্ষ্নত্র অন্য র্ন্ত্রিালয়/চবিাগ/দপ্তর/সংস্থার চেকট 
সুচেচদমষ্ট িাচিদা 

 



বাাংলাদেশ পাওয়ার ম্যাদেজদম্ন্ট ইেস্টিস্টটউদটর কম্মসম্পােদের সাস্টবমক স্টিত্র 
(Overview of the Performance of Bangladesh Power Management Institute) 

সাম্প্রস্টিক অজমে, িযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পরিকল্পনা 

সাম্প্ররিক বছিসমূহেি (৩ বছি) প্রধান অর্জনসমেূ 

বাাংলাদেশ পাওয়ার ম্যাদেজদম্ন্ট ইেস্টিস্টটউট স্টবদ্যযৎ স্টবভাদের স্টেয়ন্ত্রণাধীে স্টবদ্যযৎ খাদির শীর্ম প্রস্টশক্ষণ প্রস্টিষ্ঠাে। স্টবদ্যযৎ 
খাদি সরকারী ও ববসরকাস্টর খাদি কম্মরি প্রদকৌশলী ও কম্মকিমা-কম্মিাস্টরদের প্রস্টশক্ষদণর ম্াধযদম্ বপশােি েক্ষিা বৃস্টি 
করা স্টবস্টপএম্আই-এর প্রধাে কাজ। ৮ জুে, ২০১৭ িাস্টরদখ বরস্টজদেশে প্রাস্টি এবাং ৫ বম্ ২০১৮ িাস্টরদখ আনুষ্ঠাস্টেক 
কার্মক্রম্ শুরু করার পর বেদক ৩০ জুে ২০২১ সাল পর্মন্ত ১২২স্টট প্রস্টশক্ষণ বকাসম এবাং ৫স্টট কম্মশালার ম্াধযদম্ ৫২৪৬ 
জে কম্মকিমাদক প্রস্টশক্ষণ প্রোে করা হদয়দে। স্টেজস্ব বকাে অবকাঠাদম্া সুস্টবধা ো োকা সদেও এসব প্রস্টশক্ষণ প্রোে করা 
হদয়দে। একস্টট ভাড়া-স্টভস্টিক ভবদে সীস্টম্ি পস্টরসদর প্রস্টশক্ষণ অবকাঠাদম্া েদড় বিালা হদয়দে, বর্খাদে আধুস্টেক প্রস্টশক্ষণ 
সুস্টবধা সৃজে করা হদয়দে। সাম্প্রস্টিক বকাস্টভড-১৯ ম্হাম্াস্টরজস্টেি পস্টরস্টিস্টিদিও অেলাইে প্ল্যাটফদম্ম প্রস্টশক্ষণ কার্মক্রম্ 
অবযাহি রাখা হদয়দে। 

সমস্যা ও চ্যাহেঞ্জসমূে 

• ভভৌি অবকাঠাহমাি অভাব  
• র্নবহেি স্বল্পিা 
• যানবােহনি স্বল্পিা 
• অর্জসংস্থাহনি অরনশ্চয়িা 
• উচ্চ দক্ষিাসম্পন্ন প্ররিক্ষহকি স্বল্পিা 
• ভকারভড-১৯ মোমারির্রনি পরিরস্থরি 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

• রবদ্যযৎ উৎপাদন, সঞ্চােন ও রবিিণ এবং নবায়নহযাগ্য জ্বাোরন উন্নয়ন ও বযবস্থাপনা উন্নয়হনি স্বাহর্জ 
প্ররিক্ষহণি মাধযহম এ খাহি কমজকিজা ও প্রহকৌিেীহদি সক্ষমিা আিও বরৃি কিা; 

• নবরনযুক্ত প্রহকৌিেী ও কমজকিজাহদি র্ন্য মানসম্মি বরুনয়ারদ প্ররিক্ষণ প্রদান অবযােি িাখা; 
• মধযম ও রসরনয়ি ভেহভহেি কমজকিজাহদি র্ন্য মানসম্মি ভপিাগ্ি উন্নয়ন কাযজক্রম গ্রেণ কিা; 
• অনোইন প্ররিক্ষণ ভকাসজ ভর্ািদাি কিা; 
• প্রহয়ার্নীয় সংখযক মানসম্মি প্ররিক্ষক গ্হে ভিাো; 
• প্ররিক্ষণ প্রহয়ার্নীয়িা রনরূপণ কাযজক্রম শুরু কিা। 

২০২১-২২ অর্জবছহিি সম্ভাবয প্রধান অর্জনসমেূ 

(ক)  প্ররিক্ষণ সুরবধারদ বৃরি কিা; 

(খ)  প্রহয়ার্নীয় সংখযক কমজকিজা-প্রহকৌিেীহদি প্ররিক্ষণ প্রদান কিা; 

(গ্)  প্ররিক্ষহণ আইরসরি-ি সহবজাচ্চ বযবোি কিা;  

(ঘ) কারিগ্রি, সাধািণ ও আরর্জক বযবস্থাপনা সংক্রান্ত সৃর্নিীে ও উদ্ভাবনী চ্চ্জাি রবষহয় ওয়াকজিহপি 
আহয়ার্ন কিা; এবং 

(ঙ) রবদ্যযৎ রবভাগ্হক প্ররিক্ষণ রবষহয় পিামিজ ও সোয়িা প্রদান কিা। 



 

 

প্রস্তাবনা 

 

 

 

 সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষিা বৃতি, স্বচ্ছিা ও জবাবতদতি জজারদার করা, সুশাসন সংিিকরণ 

এবং সম্পদদর যথাযথ ব্যবিার তনতিিকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়দনর লদক্ষে- 

 

 

জরক্টর, বাংলাদদশ পাওয়ার ম্যাদনজদমন্ট ইনতিটিউট 

 

এবং 

 

সতিব, তবদ্যেৎ তবভাগ, তবদ্যেৎ, জ্বালাতন ও খতনজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাদদশ সরকার এর মদধ্য 

২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৮ িাতরদখ এই বাতষ িক কম িসম্পাদন চুতি স্বাক্ষতরি িল। 

 

এই চুতিদি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ তনম্নতলতখি তবষয়সমূদি সম্মি িদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সেকশন ১ 
 

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমহূ, প্রধান কার্যাবভল 
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

মানেম্মত ভবদ্যযৎ সেবা প্রদাদ্দন েক্ষ্ম জনবল েৃজদ্দন র্থার্থ প্রভশক্ষ্দ্দের জন্য আন্তজযাভতক মাদ্দনর প্রভতষ্ঠান ভহদ্দেদ্দব প্রভতষ্ঠা 
করা। 

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): 

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাততর সুষম ও সমবিত উন্নয়তন পর্যাপ্ত দক্ষতাসম্পন্ন এবং ভনদ্দবভদতপ্রাে কমযীিাবিনী 
গতে ততালার লতক্ষু মানসম্পন্ন প্রবিক্ষণ প্রদান। 

১.৩ সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

১.  ভবদ্যযৎ খাদ্দতর কমযীদ্দদর সপশাগত েক্ষ্মতার উন্নয়ন; 

২. প্রভশক্ষ্ে প্রদাদ্দন ভবদ্যযৎ বিভাতগর সক্ষমতা িৃবি;  

৩.  বিবপএমআই-এর অিকাঠাতমাগত ও প্রবিক্ষণ সুবিধা িৃবি; এিং  

৪. সৃজনিীল ও উদ্ভািনী চচযার মাধুতম মানি সম্পদ উন্নয়ন। 

১.৪ প্রধান কার্যাবভল 

১.  ভবদ্যযৎ বিভাতগর আওতাধীন েংস্থা/সকাম্পাভনর প্রদ্দকৌশলী ও কমযকতযাদ্দদর বুভনয়াভদ প্রভশক্ষ্ে প্রদান; 

২.  ভবদ্যযৎ বিভাতগর আওতাধীন েংস্থা/সকাম্পাভনর প্রদ্দকৌশলী ও কমযকতযাদ্দদর কাভরগভর, বযবস্থাপনাগত 
প্রভশক্ষ্ে প্রদান; 

৩. বিদ্যুৎ খাতত তিসরকারী তকাম্পাবনর প্রদ্দকৌশলী ও কমযকতযাদ্দদর দক্ষ্তা বৃভির লদ্দক্ষ্য প্রভশক্ষ্ে প্রদান; 

৪. ভবদ্যযৎ ভবিাগদ্দক প্রভশক্ষ্ে এবং জনবদ্দলর দক্ষ্তা উন্নয়ন েম্পভকযত পরামশয ও েহায়তা প্রদান; 

৫. জাতীয় ও আন্তজযাভতক কমযশালা, সেভমনার, ভেদ্দম্পাভজয়াম ও কনফাদ্দরন্স আদ্দয়াজন; এবং 

৬. েমধমযী আন্তজযাভতক প্রভতষ্ঠাদ্দনর োদ্দথ অংশীদাভরত্ব প্রভতষ্ঠা ও সনটওয়াভকযং বৃভি। 

  

 



সেকশন ২ 

বিবিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 
কর্মসম্পাদন 
সূচকসর্ূহ একক 

প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যর্াত্রা 
২০২১-২২ 

প্রক্ষক্ষ্পণ 
ননর্মানিত লক্ষ্যর্াত্রা অর্মক্ষনি 
ক্ষক্ষ্ক্ষত্র ক্ষ ৌথভাক্ষব দানিত্বপ্রাপ্ত 
র্ন্ত্রণালি/নবভাগ/সংস্থাসর্ূক্ষহি 

নার্ 

উপাত্তসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

র্নগণক্ষক নবদ্যযৎ সুনবর্া 
প্রদাক্ষন র্াতীি সক্ষ্র্তা 

বনৃি 
প্রনিক্ষ্ণাথমী সংখ্যা র্ন ১২৬৩ ৩৩০২ ২০০০ র্ন ২১০০ জন ২২০০ জন 

অর্য বিিাগ 
পবরকল্পনা কবেশন 

বিইআরবে 
বিদ্যুৎ নবভাক্ষগি আওতার্ীন 
সংস্থা ও ক্ষকাম্পাননসর্ূহ 

বানষমক 
প্রনতক্ষবদন, 

প্রনিক্ষ্ণ সর্ানপ্ত 
প্রনতক্ষবদন 

 









সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ  

(Acronyms) 

 

 

 

আরপিপিএল রুরাল িাওয়ার ক াম্পাপি পলিঃ 

এপপএ  অ্যোনুয়োল পোরফরযেন্স এপিযেন্ট 

এপিএিপিএল আশুগঞ্জ িাওয়ার কেশি ক াম্পাপি পলিঃ 

এিডাব্লুপিপিপিএল ির্ থ-ওয়য়ে িাওয়ার কিিায়রশি ক াম্পাপি পলিঃ 

ওযজোপোপিয ো ওযয়স্ট-যজোন পোওয়োর পিপিপিউশন ক োম্পোপন পলিঃ 

ইপিপিপি ইয়লপিপিটি কিিায়রশি ক াম্পাপি পলিঃ 

ক পপআই প  পোরফরযেন্স ইনপিয টর 

পি-আর িাওয়ারয়িি পিপিপডপি-আরপিপিএল িাওয়ার কিিায়রশি ক াম্পাপি পলিঃ 

পিআইএফপিপিএল িাাংলায়েশ-ইপিয়া কেিপশি িাওয়ার ক াম্পাপি পলিঃ 

পিইআরপস িোংলোযেশ এনোপজি করগুযলটপর  পেশন 

পিআরইপি িাাংলায়েশ রুরাল ইয়লপিপফয় শি কিাড থ 

পিপিপডপি িাাংলায়েশ িাওয়ার কডয়েলিয়েন্ট কিাড থ 

পিপিএেআই িাাংলায়েশ িাওয়ার ম্যায়িিয়েন্ট ইিপেটিউট 

পিপিএ িাওয়ার িারয়েি এপিয়েন্ট 

টিপিপি কট পিয় ল প্রয়িক্ট কপ্রাফে থা 

কডিয় া ঢা া ইয়লপি  িাপ্লাই ক াম্পাপি পলিঃ 

পডপিপডপি ঢা া িাওয়ার পডপিপিউশি ক াম্পাপি পলিঃ 

কিিয় া িে থাি থ িাওয়ার ক াম্পাপি পলিঃ 

পিপিপিপিএল ক াল িাওয়ার কিিায়রশি ক াম্পাপি পলিঃ 

কেডা িািয়টইয়িিল এি পরপিউয়য়িল এিাপিথ কডয়েলিয়েন্ট অর্পরটি 

 

 



 

 সংয োজনী-২ 

কর্মসম্পোদন ব্যব্স্থোপনো ও প্রর্োণক 

ক্রমিক নম্বর কার্ যক্রম কি মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুমবভাগ, অমিশাখা, শাখা লক্ষ্যমাত্রা অর্যনের প্রিাণক 

১ [১.১] প্রশিক্ষণ বর্ষপশি প্রণয়ন প্রশিক্ষণ বর্ষপশি প্রণীত প্প্রোগ্রোম ও প্ল্যোশনিং উইিং বর্ষপশির প্রকোি 

২ [১.২] কোশরগশর, আশথষক ও বযবস্থোপনো শবর্য়ক প্রশিক্ষণণ 
প্রশিক্ষণ প্রদোন 

কোশরগশর, আশথষক ও বযবস্থোপনো শবর্য়ক 
প্রশিক্ষণণ প্রশিশক্ষত কমষকতষো 

প্রশিক্ষণ উইিং প্রশিক্ষণ প্কোণসষর সিংখ্যো 

৩ [১.৩] প্রশিক্ষণ জনশদব্স অজমন প্রশিক্ষণ জনশদব্স অশজমত প্রশিক্ষণ উইিং প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত জনশদবস 

৪ [১.৪] প্রশিক্ষণ জনঘন্টো অজমন প্রশিক্ষণ জনঘন্টো অশজমত্ প্রশিক্ষণ উইিং প্রশিক্ষণপ্রোপ্ত জনঘন্টো 

৫ [২.১] প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদোণনর আণয়োজন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ আণয়োশজত প্রশিক্ষণ উইিং অিংিগ্রহণকোরীর সিংখ্যো 

৬ [২.২] প্রশিক্ষণ সক্ষমতো বৃশি সিংক্রোন্ত ওয়োকষিপ 
আণয়োজন 

প্রশিক্ষণ সক্ষমতো বৃশি সিংক্রোন্ত ওয়োকষিপ 
অনুশিত 

প্রিোসন উইিং 
ওয়োকষিণপর সিংখ্যো 

৭ [৩.১] অনলোইন প্রশিক্ষণ সুশবধো সম্পসোরণ অনলোইন প্রশিক্ষণ সুশবধো সম্প্রসোশরত প্রিোসন ও প্রশিক্ষণ উইিং অনলোইণন প্রশিক্ষণ সুশবধো 

৮ [৩.২] লোইণেশরর জন্য বই ক্রয় লোইণেশরর জন্য বই ক্রয়কৃত প্প্রোগ্রোম ও প্ল্যোশনিং উইিং বইণয়র সিংখ্যো 

৯ [৪.১] সৃজনিীল ও উদ্ভোবনী শবর্ণয় কমষিোলোর 
আণয়োজন করো 

সৃজনিীল ও উদ্ভোবনী শবর্ণয় কমষিোলোর 
আণয়োশজত 

প্রশিক্ষণ ও প্রিোসন উইিং 
কমষিোলোর সিংখ্যো 

 

 

 



সংয োজনী-৩ 

অন্য অফিযসর সযে সংফিষ্ট কর্মসম্পোদন সূচকসর্ূহ 

কো মক্রর্ কর্মসম্পোদন সূচক যে সকল অফিসসর সাসে সংফিষ্ট সংফিষ্ট অফিসসর সাসে কােযক্রম সমন্বসের যকৌশল 
কোফরগফর, আফথমক ও 
ব্যব্স্থোপনো ফব্ষয়ক 
প্রফিক্ষযে প্রফিক্ষে প্রদোন 

কোফরগফর, আফথমক ও 
ব্যব্স্থোপনো ফব্ষয়ক প্রফিক্ষযে 
প্রফিফক্ষত কর্মকতমো 

• ব্োংলোযদি ফব্দ্যযৎ উন্নয়ন বব্োর্ম ব্োংলোযদি পল্লী ফব্দ্যযতোয়ন 
বব্োর্ম 

• সোসযেইযনব্ল এন্র্ ফরফনউযয়ব্ল এনোফজম বর্যেলপযর্ন্ে 
অথফরফে 

• পোওয়োর ফির্ বকোম্পোফন অব্ ব্োংলোযদি 

• ঢোকো পোওয়োর ফর্ফিফব্উিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• ঢোকো ইযলফিক সোপ্লোই বকোম্পোফন ফলিঃ 
• ওযয়স্ট বজোন পোওয়োর ফর্ফিফব্উিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• নদমোনম ইযলফিফসফে সোপ্লোই বকোম্পোফন ফলিঃ 
• আশুগঞ্জ পোওয়োর বস্টিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• নথম-ওযয়স্ট পোওয়োর বজনোযরিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• ইযলফিফসফে বজনোযরিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• বকোল পোওয়োর বজনোযরিন বকোম্পোফন অব্ ব্োংলোযদি ফলিঃ 
• রুরোল পোওয়োর বকোম্পোফন ফলিঃ 
• ফব্-আর পোওয়োর বজনোযরিন বকোম্পোফন ফলিঃ 
• আইফপফপসর্ূহ 

• সকল সংস্থা/যকাম্পাফির প্রধািসের সাসে যোগাসোগ 

• সকল সংস্থা/যকাম্পাফির প্রফশক্ষণ শাখার সাসে ফিফিএমআই-এর প্রফশক্ষণ 
উইং-এর সরাসফর যোগাসোগ 

• ফিদ্যুৎ ফিভাসগর মাফসক সমন্বে সভাে আসলাচিা 

• ফিফিএমআই কর্তযক সমসে সমসে সকল সংস্থা/যকাম্পাফির প্রফশক্ষণ শাখার 
কমযকর্যাসের ফিসে প্রফশক্ষণ সমন্বে ফিষসে সভা অনুষ্ঠাি 

• প্রফশক্ষণ কুাসলন্ডার প্রণেসির জন্য সংস্থা/যকাম্পাফির প্রফশক্ষণ শাখার 
কমযকর্যাসের ফিসে সভা অনুষ্ঠাি 

• প্রফশক্ষণ কুাসলন্ডার ও কাফরকুলাম ফিষসে সংস্থা/যকাম্পাফির প্রফশক্ষণ শাখার 
কমযকর্যাসের ফিসে সমসে সমসে কমযশালার আসোজি 

• সংস্থা/যকাম্পাফির প্রফশক্ষণ শাখার কমযকর্যাসের ফিসে সমসে সমসে 
অিানুষ্ঠাফিক সভা/ আসলাচিা 

• ফিফিএমআই-এর যিাডয সভা 

• ফিফিএমআই-এর িাফষযক সাধারণ সভা 

প্রফশক্ষণ জিফেিস অজযি প্রফশক্ষণ জিফেিস অফজযর্ 

প্রফশক্ষণ জিঘন্টা অজযি প্রফশক্ষণ জিঘন্টা অফজযর্্ 

প্রফিক্ষক প্রফিক্ষে প্রদোযনর 
আযয়োজন 

প্রফিক্ষক প্রফিক্ষে আযয়োফজত 

প্রফিক্ষে সক্ষর্তো ব্ৃফি 
সংক্রোন্ত ওয়োকমিপ 
আযয়োজন 

প্রফিক্ষে সক্ষর্তো ব্ৃফি 
সংক্রোন্ত ওয়োকমিপ অনুফিত 

সৃজনিীল ও উদ্ভোব্নী 
ফব্ষযয় কর্মিোলোর আযয়োজন 
করো 

সৃজনিীল ও উদ্ভোব্নী ফব্ষযয় 
কর্মিোলোর আযয়োফজত 
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