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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, আগ পাওয়ার শন কাানী িল.

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

আগ ৪০০ মঃওঃ িসিসিপিপ(ই) কের িনম ােণর জ গত ২০ মাচ ’২০১৮ ইং তািরেখ CNTIC-CCOEC Consortium,
China এর সােথ কের EPC ি ািরত হয় এবং গত ১৬ লাই ২০১৮ ইং তািরেখ ি কায কর হয়। ৩১ মাচ  ’২০২১ ইং
তািরখ পয  কের ায় ৭৭% ভৗত কাজ স হেয়েছ।
“পয়াখালী ১৩২০ মগাওয়াট পার থাম াল পাওয়ার া-এর জ িম অিধহণ, িম উয়ন ও সংরণ ক” বাবায়েনর জ
পয়াখালী জলার কলাপাড়া উপেজলায় মাট ৯২৫.৫০ একর িম অিধহণ িয়া স হেয়েছ। কের িম উয়ন, িম রা, বধ
িনম াণ, িম সংরণ ঢাল িনম াণ ও নব াসন কােজর িডজাইন ও তদারিকর জ গত ০৭/০১/২০২১ ইং তািরেখ পরামশ ক িতােনর সােথ
ি ািরত হেয়েছ। এছাড়াও Resettlement Action Plan বাবায়েনর জ এক NGO িনেয়াগ করা হেয়েছ।
গত  ০১  লাই  ২০১৯  তািরেখ  বািবউেবা  ও  এিপএসিসএল  এর  মে  সদ,  দায়সহ  ও  ইই  হােরর  িনিমে  ড়া  Vendor
Agreement ািরত হেয়েছ।
আগ ২২৫ মঃওঃ িসিসিপিপ, আগ ৪৫০ মঃওঃ িসিসিপিপ (সাউথ) ও আগ ৪৫০ মঃওঃ িসিসিপিপ (নথ ) এর HGPI যথােম
িডেসর, ২০১৯, িডেসর’২০২০ ও জায়াির’২০২১ স করা হয়।
আগ ৩,  ৪  ও  ৫  নং  ইউিনট  এর  ােন  এক ৪০০  মঃওঃ  ও  এক ৬০০  মঃওঃ  মতার  িসিসিপিপ  াপেনর  পিরকনা  হণ  করা
হেয়েছ। এছাড়াও, িব-টাইপ আবািসক এলাকায় আরও িতন ৬০০ মঃওঃ মতার িসিসিপিপ বাবায়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। স
লে Feasibility Study সের িনিম পরামশ ক িতান িনেয়াগ করা হেয়েছ।
িঁজবাজার থেক ব ইর মােম ৬০০ কা টাকা লধন সংহ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

পয া াস সরবরাহ না পাওয়ায় ােলা Availability থাকা সেও সব দা ণ  মতায় চালােনা যাে না । ফেল, গত কেয়ক
অথ বছের ণীত বােজট অযায়ী কািত রাজ আয় হে না।
কািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবিভ কের বাবায়ন িবলিত হে। ইেতামে, আগ ৪০০ মঃওঃ িসিসিপিপ (ই) ও পয়াখালী
১৩২০ মগাওয়াট পার থাম াল পাওয়ার া-এর জ িম অিধহণ, িম উয়ন ও সংরণ কের সময়সীমা ির েয়াজন হেয়েছ।
কেরানা পিরিিত আরও অবনিত হেল ক সেহর অগিত বাধা ও কের বাবায়নকাল আরও িবলিত হেত পাের।
পয়াখালী ১৩২০ মগাওয়াট পার থাম াল পাওয়ার া-এর জ িম অিধহণ, িম উয়ন ও সংরণ কের Land
Development, Embankment, Earth Protection, Resettlement ও অা ত কােজর কাদার
িনেয়াগও  িবলিত  হওয়ার  আশংকা  রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর িবৎ উৎপাদেনর লমাা অজেনর লে এিপএসিসএল কক ালানী বখীকরেণ নীিত অসরেনর
মােম দেশর িবিভ ােন ২০৩০ সােলর মে ৩,১৯২ মঃওঃ মতাস িবৎ উৎপাদন ক িনম ােণর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ক) িবমান ােলা িনধ ািরত দতার সােথ পিরচালন।
খ) আগ ৪০০ মঃওঃ িসিসিপিপ (ই) কের ল এর Commercial date of Operation (COD) স
করা।
গ) পয়াখালী ১৩২০ মগাওয়াট পার থাম াল পাওয়ার া-এর জ অিধহীত িমর উয়ন, বধ িনম াণ ও সংরণ এবং
নব াসন 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, আগ পাওয়ার শন কাানী িল.

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০
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)

দেশর সব হৎ ও আদশ  িবৎ উৎপাদন সংা েপ আকােশর মােম সরকােরর ঘের ঘের িবৎ পৗঁেছ দয়ার অীকার
বাবায়েন অণী িমকা পালন।

১.২ অিভল (Mission)
অবকাঠােমা  ও  সেদর  ু  ও  ফল বহােরর  মােম  ধারাবািহক িবৎ  উৎপাদন  মতা  ি  এবং  ণগতমান  ও  দতায়
মাগত উৎকষ তা অজেনর মােম মবধ মান িবৎ চািহদা রণ কের দেশর সিেত অসামা অবদান রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. এনএলিডিস এর িডমা সােপে মিরট অড ার ডসপাস অসরণ কের সেব া িবৎ উৎপাদন
২. িবৎ উৎপাদন যে ালিন ও সহায়ক শি বহার িমতকরণ
৩. সরকার ণীত িবিভ িবধানাবলী ও জারীত আেদেশর আেলােক আিথ ক িনয়ন ও সেদর ু বাপনা
৪. সবার মােনায়েনর লে অবকাঠােমাগত এবং ািতািনক সমতার উয়ন
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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

িবৎ উৎপাদন ও
ইভােয়শন মতা ি

নন মতা সংেযাজন মঃওঃ ০ ০ ২৭০ ১৩০ ০
বািনিজক পিরচালেনর
ঘাষণাপ

১৩২/২৩০ কিভ ইারবাস াফরমার য় এমিভএ ০ ০ ১৫০ ০ ০ কা ডেম

িবৎ কের কািরগির
দতা ি

অাভাইিলিবিল ফার % ৮৯.৪৩ ৮৮.৩৯ ৮৭ ৮৬ ৮৬ মািসক পিরচালন ত

অিলারী কনজামশন % ৪.২৯ ৪.৪৭ ৪.৫০ ৪.৫০ ৪.৫০ মািসক পিরচালন ত

িহট রট (নট) িকঃঃ/িকঃওঃ ঘা ৭৫১৯.৭০ ৭৭৭২ ৮৫০০ ৮৩০০ ৮৩০০ মািসক পিরচালন ত

া ফার % ৫৯.৫২ ৪৯.৯৯ ৫০ ৫২ ৫২ মািসক পিরচালন ত

ািতািনক আিথ ক
দতা ি

সরকারেক িডএসএল পিরেশাধ কা টাকা ৩৫৮.৬০ ৪০৬.৩৬ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ বািষ ক িতেবদন

কাের রিশও রিশও ১.২২:১ ১.৪০:১ ১.২৫:১ ১.২৫:১ ১.২৫:১ বািষ ক িতেবদন

ইক রিশও রিশও ১.২১:১ ১.২০:১ ১.০৪:১ ১.০৪:১ ১.০৪:১ বািষ ক িতেবদন

ডট সািভ স কভােরজ রিশও (িডএসিসআর) রিশও ১.০৮:১ ১.১৫:১ ১.০৮:১ ১.০৮:১ ১.০৮:১ বািষ ক িতেবদন

অবসর দানত ইউিনট (১ ও ২) এর অােসট
ভােয়শন

% ০ ০ ১০০ ০ ০ অােসট ভােয়শন

আরএফিকউ পিতর বহার াস % ২২.৮০ ৩১.২০ ২৮ ২৯ ২৯
বােড  উপািপত য়
িতেবদন

বেকয়া সল িবল মাস ৩.৫ ৩ ২ ২ ২ িবউেবা’র প

পােস েজ অব টাস  ির-টাড  % ৪.১৪ ১.৬৪ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ইিজিপ পাট াল িরেপাট 

দতার সােথ ক
বাবায়ন

ই আর িপ বাবায়ন (০৪  মিডউল) % ০ ০ ১০০ ১০০ ১০০
০৪  মিডউল লাইভ/
াডাকশান সাভ াের পিরচালন
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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

ািতািনক সমতা ও
অবকাঠােমা উয়ন

ই-িজিপ টািরং (সকল ানীয় ১০০ কার
িনেচ) যটা েযাজ হেব

% ৯৪.৪৮ ৯৯.১৮ ১০০ ১০০ ১০০ িসিপইউ এর ওেয়বসাইট

িনজ ির-উইিং শেপ বিতক মটর মরামত % ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮৫ মািসক সংরণ িতেবন

িসিনয়র কািরগির কম কতাগণেক অথ ায়ন ও
আিথ ক বাপনা িবষয়ক িশণ দান

জনঘা ০ ০ ৫ ৫ ৫ িশণ িতেবদন

িব-টাইপ আবািসক এলাকায় ১১ কিভ
ওভারেহেডড লাইন আারাউ কাবল ারা
িতাপন

তািরখ ০ ০ ৩০/০৬/২০২২ ০ ০ কায সমাি িতেবদন

িস-টাইপ আবািসক এলাকায় আরিসিস সারেফস
ওয়াটার ন িনম াণ

িকঃিমঃ ০ ০ ০.২৫ ০ ০ কায সমাি িতেবদন

িব-টাইপ আবািসক এলাকায় ১১ কিভ িফডােরর
িবৎ িবাট াস

াহক ঘা ৩০১০ ৩৬১২ ৩২০০ ৩০০০ ৩০০০ ইারাপশান িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ COD Commercial Operation Date

২ FGMO Free Governing Mode Operation

৩ RFP Request for Proposal

৪ ই.আই.এ. এনভারনেমাল ইমা এেসসেম

৫ এিপএসিসএল আগ পাওয়ার শন কাানী িলিমেটড

৬ এম.এম.িস.এফ.িড. িমিলয়ন িকউিবক িফট পার ড

৭ এমওিড মািল অপােরশন ডাটা

৮ এস.আই.এ. সাাল ইমা এেসসেম

৯ িকঃল/িকঃওঃ ঘা িকেলা ল/িকেলাওয়াট ঘা

১০ িবিজিডিসএল বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড
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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] িবৎ উৎপাদন ও
ইভােয়শন মতা ি

[১.১.১] নন মতা সংেযাজন িনব াহী পিরচালক (িপএিড) এর কায ালয় িবৎ য়কারী কক ঘািষত COD

[১.১.২] ১৩২/২৩০ কিভ ইারবাস াফরমার য় িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় কা ডেম

[১.২] িবৎ কের
কািরগির দতা ি

[১.২.১] িহট রট (নট) িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় াসিবল ও ীেড িবৎ রানী িতেবদন

[১.২.২] অাভাইিলিবিল ফার িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয়
উৎপাদনম সময় (অপােরশন ও িরজাভ  আওয়ার) ও িবেবচ সময়
(কায়াট ার/হাফ-ইয়ার/ইয়ার)

[১.২.৩] অিলারী কনজামশন িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় িবেবচ অিলারী পাওয়ার াফরমার ও জনােরটর াের িমটার িরিডং

[১.২.৪] া ফার িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় জনােরটর াের িমটার িরিডং

[২.১] ািতািনক
আিথ ক দতা ি

[২.১.১] সরকারেক িডএসএল পিরেশাধ িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয় ঋেণর িকি পিরেশােধর অাডভাইস/চক/প-অড ার/জাির চালান

[২.১.২] অিজত কাের রিশও িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয়
াংক িহসােবর িিত, মদ মালামাল ও অা সদ  এবং
অপিরেশািধত ঋণ

[২.১.৩] অিজত ইক রিশও িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয়
সয়ী, চলিত, ায়ী আমানত িহসাব ইতািদর িিত, ব/শয়ার  এবং
অপিরেশািধত ঋণ

[২.১.৪] অিজত ডট সািভ স কভােরজ রিশও িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয় ঋণ, ঋেণর দ, িনট আয়, অবচয় িতেবদন

[২.১.৫] অবসর দানত ইউিনট (১ ও ২) এর অােসট ভােয়শন িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় অােসট ভােয়শন িতেবদন

[২.১] ািতািনক
আিথ ক দতা ি

[২.১.৬] আরএফিকউ পিতর বহার াসত িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় বােড  উপািপত য় িতেবদন

[২.১.৭] বেকয়া সল িবল িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয় িবউেবা’র প

[২.১.৮] পােস েজ অব টাস  ির-টাড  িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় ই-িজিপ পাট াল িরেপাট 

[৩.১] দতার সােথ
ক বাবায়ন

[৩.১.১] ই আর িপ বাবায়ন (০৪  মিডউল)
িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয় ও িনব াহী পিরচালক
(প ও স) এর কায ালয়

ইআরিপ িসেম জনােরেটড িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] ািতািনক
সমতা ও অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.২.১] ই-িজিপ টািরং (সকল ানীয় ১০০ কার িনেচ) যটা
েযাজ হেব

িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয়
১০০ কা টাকার নীেচ য়েযা প, কায  ও ভৗত সবা (এিপিপ-) এবং
ই-িজিপ পিতেত সািদত েয়র িতেবদন

[৩.২.২] িনজ ির-উইিং শেপ বিতক মটর মরামতত িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় মািসক সংরণ িতেবন

[৩.২.৩] িসিনয়র কািরগরী কম কতাগণেক অথ ায়ন ও আিথ ক
বাপনা িবষয়ক িশণ দান

িনব াহী পিরচালক (অথ ) এর কায ালয় িশণ িতেবদন

[৩.২.৪] িব-টাইপ আবািসক এলাকায় ১১ কিভ ওভারেহেডড লাইন
আারাউ কাবল ারা িতাপন

িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় কায সমাি িতেবদন

[৩.২.৫] িস-টাইপ আবািসক এলাকার আরিসিস সারেফস ওয়াটার
ন িনম াণত

িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় কায  সমাি িতেবদন

[৩.২.৬] িব-টাইপ আবািসক এলাকায় ১১ কিভ িফডােরর িবৎ
িবাট াসত

িনব াহী পিরচালক (প ও স) এর কায ালয় িবাট িতেবদন
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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

িবৎ কের কািরগির দতা ি া ফার
বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী
িলিমেটড

প যাগােযােগর মােম েয়াজনীয় াস সরবরাহ িনিত করা হেব।

ািতািনক আিথ ক দতা ি সরকারেক িডএসএল পিরেশাধ বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
প যাগােযােগর মােম লাড িডসপাচ িনিত করা হেব এবং িবউেবা’র সংি পিরদেরর সােথ িগত
যাগােযােগর মােম সলস িবল আদােয়রেচা চালােনা হেব

ািতািনক আিথ ক দতা ি অিজত ইক রিশও বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
প যাগােযােগর মােম লাড িডসপাচ িনিত করা হেব এবং িবউেবা’র সংি পিরদেরর সােথ িগত
যাগােযােগর মােম সলস িবল আদােয়রেচা চালােনা হেব

িবৎ কের কািরগির দতা ি া ফার বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 
প যাগােযােগর মােম লাড িডসপাচ িনিত করা হেব এবং িবউেবা’র সংি পিরদেরর সােথ িগত
যাগােযােগর মােম সলস িবল আদােয়রেচা চালােনা হেব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


