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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ

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:

১। ECA এর অথ ায়েন বাবািয়ত িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ এর গাজীর কা ১৫০ মঃ ওঃ িবৎ ক জাতীয় ীেডর চািহদা
অযায়ী িবৎ সরবরাহ কের "পক ২০৪১" বাবায়েন বপিরকর।
২। িজওিব ও িনজ অথ ায়েন বাবায়নাধীন িমরসরাই ১৫০ মঃওঃ েয়ল েয়ল িবৎ ক ক িনম ােনর জ চীন িভিক িনম াতা
িতান M/S Sinohydro Corporation Ltd. এর সােথ ০৪-০২-২০১৮ িঃ তািরেখ EPC ি ািরত হয়। বতমােন
কের কাজ চলমান আেছ যার ভৗত অগিতঃ ৯৬% এবং আিথ ক অগিতঃ ৯০.০৫%।
৩। ECA এর অথ ায়েন িনিম ত র ১৫০ মঃ ওঃ এইচএফও িভিক িবৎ ক িনম াণ কের ইিপিস ি বাংলােদশ িভিক
িনম াতা িতান Max Infrastructure Ltd এর সােথ ১৪-১০-২০১৮ িঃ তািরেখ EPC ি ার হেয়েছ। বতমােন
কের ফাইািয়াল ািজং এর কাজ চলমান।
৪। চীন িভিক িতান CREC International Renewable Energy Co. Ltd. (CIRE) এর সােথ JVC গঠেনর
মােম জামালর জলার মাদারগ উপেজলার কাইজার চের Grid Tied ১০০ মঃ ওঃ সৗর িবৎ ক ক িনম ােনর লে িম
দীঘ েময়াদী বোবের কায ম স হেয়েছ। কের ািরফ ইিতমে অেমািদত হেয়েছ এবং কের সা িনম াণ য় ১,২৮০.০০
কা  টাকা।  িবিপিডিব  হেত  কের  PPA  ও  Implementation  Agreement  (IA)  ই  করা  হেয়েছ  যাহা  ােরর
িয়াধীন রেয়েছ। সৗর িবৎ ক িপিজিসিব কক িনম ানত ঘাটাইল ১৩২/৩৩ কিভ উপেকের সােথ সংেযাগ করা হেব।

সমা এবং চােলসহ:

(১) কা ১৫০ মঃওঃ িবৎ ক (HFO ালািন িভিক) কািরগরীভােব শতভাগ Available/Ready থাকা সেও এনএলিডিস
এর চািহদা কম থাকায় সব দা পিরচালন করা সব হয় না। ফেল এিপএ লমাার া ফার, িহট রট ও অিিলয়ারী কনজাশন চক
অজন করা সব হয় না।
(২) বাংলােদেশ বতমােন সেব া ৫০ মঃ ওঃ মতাস সৗর িবৎ ক াপন করা হেয়েছ। সই িহসােব জামালর জলার মাদারগ
উপেজলার কাইজারচের ১০০ মঃ ওঃ মতাস সৗর িবৎ ক িনম ােণর পিরকনা বাবায়ন এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িপএসএমিপ ২০১৬ (িরিভিজং) অযায়ী ২০৩০ সােলর মে ১৭২০ মঃওঃ িবৎ উৎপাদেনর লমাা অজেনর জ িব-আর
পাওয়ারেজন িলঃ কক ালানী বখীকরেণর মােম িনো িবৎ ক িনম াণ ক বাবায়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছঃ

১। ময়মনিসংহ ৪০০ মঃওঃ াস/L.N.G িভিক কাই সাইেকল িবৎ ক িনম াণ ক।
২। মেহশখালী ২*৬৬০=১৩২০ মঃওঃ কয়লা িভিক িবৎ ক িনম াণ ক।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

BEZA অিধ চাম জলারিমরসরাই-এ িজওিব ও িনজ অথ ায়েন িনম ানাধীন ১৫০ মঃ ওঃ েয়ল েয়ল িবৎ ক
কের িসওিড িনধ ািরত সমেয়র মে স করতঃ জাতীয় ীেড িবৎ সরবরাহ করা হেব ।
ECA অথ ায়েন িনিম ত র ১৫০ মঃ ওঃ এইচএফও িভিক িবৎ ক কের কাজ করণ।
জামালর  জলার  মাদারগ  উপেজলার  কাইজার  চের  চীনিভিক CIRE এর  সােথ  JV গঠেনর  মােম  ১০০  মঃ  ওঃ  সৗর
িবৎ ক কের কাজ করণ।
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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, িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯
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 রেযা ও িনরবি িবৎ উৎপাদেনর মােম দেশর আথ -সামািজক অবার উয়ন রািত করণ।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর মব ধমান িবৎ চািহদা রেণর লে সরকােরর হীত পিরকনা অযায়ী িবৎ ক বাবায়ন ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবৎ উৎপাদন বার উয়ন
২. ািতািনক দতা ি (আিথ ক)
৩. ািতািনক সমতা ি
৪. পিরেবশ ও পশাগত িনরাপা বার মান উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবৎ উৎপাদন মতা ি
২. িবৎ কের কািরগির দতা ি
৩. ািতািনক আিথ ক দতা ি
৪. ািতািনক সমতা ি
৫. য় কায েম তা আনয়ন
৬. য় িয়ায় উৎকষ তা অজন
৭. িবৎ কের রণােবণ কােজর উৎকষ তা অজন
৮. িবৎ কের িঁক াস
৯. পিরেবশগত মান উয়ন
১০. আজািতক মান অজন
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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 বার
উয়ন

নন কাপািস সংকরণ মগাওয়াট ০ ০ ১৫০ ২৫০ ০ েকৗশল িবভাগ কসহ হেত া ত

অিজত অােভইেলিবিল ফার % ৯৮.৬৯ ৯৭.৯৯ ৯২ ৯২ ৯২ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

ািতািনক আিথ ক দতা
ি

অিজত কাের রিশও অপাত ২.৯২:১ ২.৫৪:১ ২.০০:১ ২.০০:১ ২.৪৫:১ অথ  ও িহসাব িবভাগ
অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া
ত

অিজত ইক রিশও অপাত ২.৩৯:১ ১.৯৮:১ ১.৪০:১ ১.৪০:১ ১.৯০:১
অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া
ত

অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া
ত

ািতািনক সমতা ি
ই-িজিপ এর আওতায় টার সত % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

কা ১৫০মঃওঃ িবৎ কের ইিেনর
১৮ক রণােবণ

সংা ২ ২ ০ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

পিরেবশ ও পশাগত িনরাপা
বার মান উয়ন

অিিনব াপণ মহড়া পিরচালনাত ঘা ৪০ ৪৫ ৪৫ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

নবায়নেযা ালািনর আওতায় ফটপ
সালার াপনত

িকেলাওয়াট ২০ ২০ ২০ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিপিসএল রাল পাওয়ার কাািন িলিমেটড

২ ই-িজিপ ইেলিনক গভন েম িকউরেম

৩ ইিজিসিব ইেলিিস জনােরশন কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

৪ এিপএ অায়াল পারফরেম এিেম

৫ এিপএসিসএল আগ পাওয়ার শন কাািন িলিমেটড

৬ এমওিড মািল অপােরশন ডাটা

৭ ওেজাপািডেকা ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৮ িডএসএল ডট সািভ স লায়ািবিল

৯ িডিপিডিস ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

১০ ডসেকা ঢাকা ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

১১ নওপােজেকা নথ  ওেয় পাওয়ার জনােরশন কাািন িলিমেটড

১২ নসেকা নদ ান ইেলকিক সাাই কাািন িলিমেটড

১৩ িপিজিসিব পাওয়ার িড কাািন অব বাংলােদশ িলিমেটড

১৪ িবআরইিব বাংলােদশ রাল ইেকিিফেকশন বাড 

১৫ িবআরিপএল িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ

১৬ িবউেবা বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড 

১৭ মঃওঃ মগাওয়াট
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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 মতা ি [১.১.১] নন কাপািস সংকরণ েকৗশল িবভাগ কসহ হেত া ত

[১.২] িবৎ কের কািরগির
দতা ি

[১.২.১] অিজত অােভইেলিবিল ফার েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[১.২.২] অিজত িহট রট (নট) েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[১.২.৩] অিজত অিিলয়াির কনজাশন েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[১.২.৪] অিজত া ফার েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[২.১] ািতািনক আিথ ক দতা
ি

[২.১.১] িডএসএল পেম  িদ গভন েম অথ  ও িহসাব িবভাগ অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া ত

[২.১.২] অিজত কাের রিশও অথ  ও িহসাব িবভাগ অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া ত

[২.১.৩] অিজত ইক রিশও অথ  ও িহসাব িবভাগ অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া ত

[২.১.৪] অিজত ড সািভ স কভােরজ রিশও (িডএসিসআর) অথ  ও িহসাব িবভাগ অথ  ও িহসাব িবভাগ হেত া ত

[৩.১] ািতািনক সমতা ি
[৩.১.১] কম কতা/কম চারীেদর অিজত িশণ এইচ আর ও এডিমন িবভাগ এইচ আর ও এডিমন িবভাগ হেত া ত

[৩.১.২] ই আর িপ বাবায়ন (৪  মিডউল)
িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটেডর সকল
িবভাগ

িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটেডর সকল িবভাগ হেত া ত

[৩.২] য় কায েম তা আনয়ন
[৩.২.১] ই-িজিপ এর আওতায় টার সত (সকল ানীয় এবং ১০০ কার
িনে)

েকৗশল িবভাগ অপােরশন ও মইো িবভাগ হেত া ত

[৩.৩] য় িয়ায় উৎকষ তা
অজন

[৩.৩.১] নঃদরপ আােনর হার েকৗশল িবভাগ অপােরশন ও মইো িবভাগ হেত া ত

[৩.৪] িবৎ কের রণােবণ
কােজর উৎকষ তা অজন

[৩.৪.১] কা ১৫০মঃওঃ িবৎ কের ইিেনর ১৮ক রণােবণ েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[৪.১] িবৎ কের িঁক াস [৪.১.১] অিিনব াপণ মহড়া পিরচালনাত েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[৪.২] পিরেবশগত মান উয়ন

[৪.২.১] নবায়নেযা ালািনর আওতায় ফটপ সালার াপনত েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[৪.২.২] কা ১৫০মঃওঃ িবৎ কে ওেয় ওয়াটার মিনটিরং াপন (িপিপএম
িমটার)

েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[৪.২.৩] িমরসরাই ১৫০মঃওঃ িবৎ কে িজেরা িলইড িডসচাজ পিরকনা
বাবায়ন

েকৗশল িবভাগ েকৗশল িবভাগ হেত া ত

[৪.৩] আজািতক মান অজন [৪.৩.১] িব-আর পাওয়ারেজন িলঃ কক আইএসও সা িফেকট অজন
িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটেডর সকল
িবভাগসহ

Accreditation Body হেত া ত
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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 উৎপাদন মতা ি নন কাপািস সংকরণ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় সভা ও িবৎ িবভােগর মাধেম

িবৎ কের কািরগির দতা ি অিজত া ফার National Load Dispatch Centre (NLDC)
বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড  এবং িবৎ কের কোল ম
থেক যাগােযােগর মােম

িবৎ উৎপাদন মতা ি নন কাপািস সংকরণ অথ ৈনিতক সক িবভাগ, অথ  মণালয় সভা ও িবৎ িবভােগর মাধেম

িবৎ কের কািরগির দতা ি অিজত া ফার কণ লী াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড ি অযায়ী ও সভার মাধেম

িবৎ কের কািরগির দতা ি অিজত া ফার
বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন (িবিপিস) নিমেনেটড ালানী তল িবপণনকারী সংা (পা
ওেয়ল কাািন িলঃ, মঘনা পোিলয়াম িলঃ, যনা ওেয়ল কাািন িলঃ)

ি অযায়ী ও সভার মাধেম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


