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িবিপএমআই 

  

বাণী 

 

 

�দেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িব��েতর �কান িবক� �নই। তাই িব��ৎ খােতর উ�য়েন সরকার সবেচেয় �বিশ 

��� িদেয়েছ। ২০০৯ সােলর �লনায় িব��ৎ উৎপাদন ৫ �েণরও �বিশ �ি� �পেয় ২২,০০০ �মগাওয়াট ছািড়েয়েছ। 

�� িব��ৎ উৎপাদন �ি� করেলই সকল সম�ার সমাধান হেব না। উৎপািদত িব��ৎ �াহেকর �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনা 

একটা বড় চ�ােল�। আবার �� �দারেগাড়ায় �পৗঁছােলই হেব না, মানস�ত ও িনরবি��ভােব িব��ৎ সরবরাহ করেত 

হেব। এ জ� সরকার িব��ৎ উৎপাদেনর পাশাপািশ স�ালন ও িবতরণ �ব�ারও উ�য়ন কের যাে�। িক� দ� 

জনবল না থাকেল ��মা� িসে�েমর উ�য়ন কের �কান �ফল পাওয়া যােব না। যারা সম� িসে�ম পিরচালনা 

করেবন, তােদর দ�তা ও িন�ার উপর িনভ �র কের �াহেকর িনকট মানস�ত ও িনরবি��ভােব িব��ৎ সরবরাহ 

করার স�দয় �ি�য়া। 

িবিপএমআই �িত�া করা হেয়েছ মানস�ত ও িনরবি��ভােব িব��ৎ সরবরাহ করার উপেযাগী জনবল �তির করার 

ল�� িনেয়। এ খােত কম �রত �েকৗশলী ও কম �কত�ােদর দ�তা �ি�েত িবিপএমআই িনরলসভােব কাজ কের যাে�। 

তহিবেলর অভাব, সীিমত জনবল এবং অবকাঠােমাগত সীমাব�তা সে�ও এ সং�া �যভােব �িশ�ণ কায ��ম 

পিরচালনা করেছ, তা’ সত�ই �শংসনীয়। 

িবিপএমআই বািষ �ক �িতেবদন ২০১৯-২০ �কাশ করেছ �জেন আিম আনি�ত। আিম এ সং�ার উ�েরা�র অ�গিত 

কামনা কির। 
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 �মাঃ মাহ�ব-উল-আলম এনিডিস 

�র�র 

  

�ব �কথা 

 

 

িবিপএমআই �ায় ২ বছর ধের �িশ�ণ কায ��ম পিরচালনা করেছ। এ সমেয়র মে� �থম বছর িনজ� �কান অিফস 

বা �িশ�েণর জ� ��িণকে�র �ব�া িছল না। কম �কত�াগণ বারা�ায় অিফস করেতন এবং িব��ৎ ভবেনর িবিভ� 

হেল �িশ�েণর আেয়াজন করা হেতা। �কান সভা থাকেল �িশ�ণ ব� রাখেত হেতা বা অ� �কান খািল হল �পেল 

�িশ�ণাথ�েদর �সখােন �ানা�র করা হত। 

এরপরও িবিপএমআই �থেম থােকিন। �ডসেকার সােবক �ব�াপনা পিরচালক ি�ঃ �জঃ শাহীদ সারওয়ার (অবঃ) 

িনেজ �থেক �ব �াচল� সাব-ে�শন ভবেনর উপেরর চার� ��ার িবিপএমআই-এর অ�ায়ী কায �ালয় িহেসেব 

�বহােরর ��াব �দন। তদানী�ন িব��ৎ সিচব (বত�মােন মাননীয় �ধানম�ীর �� সিচব) ডঃ আহমদ কায়কাউস 

ও আিম �সই ভবন �দখেত যাই এবং আমােদর তা’ পছ� হেয় যায়। এরপর সিচব মেহাদয় বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 

�বাড �েক দািয়� �দান কেরন �সই ভবেনর অভ��রীণ সাজস�া কের �িশ�ণ ইনি��উেটর উপেযাগী কের �দয়ার 

জ�। বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র তদানী�ন �চয়ার�ান �েকৗশলী খােলদ মাহ�দ সহা� বদেন দািয়� �হণ 

কেরন এবং ৫/৬ মােসর মে� �স�েক বত�মান �েপ �দান কের আমােদর িনকট হ�া�র কেরন। এ জ� ডঃ আহমদ 

কায়কাউস এবং �েকৗশলী খােলদ মাহ�েদর িনকট আমরা �ত�। 

২০১৯ সােল ২ �ম তািরেখ ন�ন ভবেন আমরা কায ��ম �ানা�র কির। মাননীয় �ধানম�ীর িব��ৎ, �ালািন ও 

খিনজস�দ িবষয়ক উপেদ�া ডঃ �তৗিফক-ই-ইলাহী �চৗ�রী ভবন� উে�াধন কেরন। িতিন �িশ�েণর িবষেয় 

আমােদর সব �দা তািগদ �দান কেরন এবং বেলন জনবেলর দ�তা �ি� ছাড়া িব��ৎ খােত �সবার মান উ�য়ন করা 

স�ব হেব না। আমরা ত�র �িত অত�� �ত�। 

িব��ৎ িবভােগর সিচব ডঃ �লতান আহেমদ অত�� িশ�া�রাগী �ি�। িবিপএমআই-এর সকল কায ��েম িতিন 

সহেযািগতার হাত স�সারণ কের থােকন, যা আমােদর �ত�াশােকও ছািপেয় যায়। �িতিনয়ত পরামশ � ও উৎসাহ 

�দান কের আমােদর আরও �বিশ কাজ করেত অ��ািণত কেরন, যার জ� আমরা ত�র �িত �ত�। 

মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র সােবক �� সম�য়ক (এসিডিজ) জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ অেনকিদন 

�থেক িবিপএমআই-েক কায �কর করার জ� তািগদ িদেয় আসিছেলন। িতিন িব��ৎ িবভােগর সিচব থাকাকালীন 



 

4 

হেতই �িশ�েণর উপর সবেচেয় �বিশ ��� �দান কের আসেছন, এরই ফল�িতেত িবিপএমআই �িত�া করা হয়। 

আমরা ত�র �িতও �ত�তা জানাই। 

িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব নস�ল হািমদ সব সময়ই সেব �া� মােনর 

�িশ�েণর উপর ��� িদেয় থােকন। িতিনই িবিপএমআই-এর �ায়ী ক�া�াস িনম �ােণর জ� ২৫ একর জিমর 

�ব�া কের �দন, যােত িনিম �ত হেত যাে� সব �া�িনক �ি�ন�ন ভবন ও �িশ�ণ �িবধািদ স�িলত িনজ� ক�া�াস। 

এ �িত�ান িব��ৎ খােতর জনবেলর দ�তা উ�য়েন �য অবদান রাখেব, তার �িত� �লত মাননীয় �িতম�ীর। 

আমরা ত�র �িত �ত�। 

মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা জনবেলর দ�তা উ�য়েনর ��� সবার আেগ উপলি� কেরই িবিপএমআই �িত�ার 

িনেদ �শ �দান কেরন, তার ��ি�েতই এ� �িত�া করা হয়। �রদিশ �তার এ এক অন� উদাহারণ, যা রা�নায়েকািচত 

মেনাভােবর ��� পিরচায়ক। আমরা মাননীয় �ধানম�ীর �িত িবন� �ত�তা জানাি�। 

আমরা �িতিনয়ত �য সব �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করিছ, তােত িব��ৎ িবভােগর সকল সং�া ও �কা�ািন 

ক��পে�র অ�� সমথ �ন পাওয়া যাে�। এ জ� ত�েদর সকেলর �িত আমরা অেনক অেনক ধ�বাদ জানাি�। 

িবিপএমআই তার িবিভ� �কােস �র কাির�লাম �তিরেত অত�� সতক� থােক। এ কােজ �দেশর িবিভ� িব�িব�ালয়, 

সং�া, �কা�ািনেত কম �রত �পশাজীবীেদর সহায়তা �হণ করা হয়। তা ছাড়া িবেদিশ �িশ�ণ �িত�ান বা 

িব�িব�ালেয়র কাির�লােমর সােথ িমিলেয় িনজ� কাির�লাম �তির কের, যা সকেলর �ারা �শংিসত হেয় 

এেসেছ। �তমিন �দশ ও িবেদশ �থেক দ� �ি�েক �েঁজ �িশ�ণ �দােনর কােজ �বহার করা হয়। �িতিনয়ত 

আরও দ� �ি� �েঁজ �বর করার �ি�য়া পিরচািলত হয়, ফেল িবিপএমআই এর মে�ই উ�ত �িশ�ণ �দােন 

��া� �ি� কেরেছ। 

বািষ �ক �িতেবদন ২০২০ �কাশ কের িবিপএমআই তার এযাবত �হীত সকল কায ��ম স�েক� যাবতীয় ত� 

সংি��ভােব �েল ধরেছ। সবার গঠন�লক পরামশ � এ ইনি��উেটর ভিব�ৎ চলার পথেক আরও গিতশীল করেব 

বেল আমােদর িব�াস। 

�দেশর আথ �-সামািজক উ�য়েন িনরবি�� ও মানস�ত িব��ৎ সরবরাহ করা অত�� জ�রী। �স জ� এ খােত কম �রত 

িবশাল কম�বািহনীর দ�তা উ�য়েন িবিপএমআই ভিব�েত আরও �ঢ় �িমকা পালন করেত চায়। সকেলর আ�িরক 

সহেযািগতা �পেল এ ইনি��উট �ত�ািশত �িমকা রাখেত স�ম হেব বেল আমরা িব�াস কির। 

 

�মাঃ মাহ�ব-উল-আলম, এনিডিস 
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বািষ�ক �িতেবদন ২০২০ 

 

১.০ �িমকা 

১.১ িবিপএমআই গঠেনর পট�িম: 

িব��ৎ িবভাগ ক��ক জনগেণর আথ �-সামািজক উ�য়েনর ল��েক সামেন �রেখ িব��ৎ উৎপাদন, স�ালন ও িবতরণ 
খােত দীঘ �েময়াদী পিরক�না �হন করা হেয়েছ। উ� পিরক�না অ�যায়ী িব��ৎ উৎপাদন, স�ালন ও িবতরেণ ন�ন 
ন�ন ��ি�র সম�য় ঘটােনা হেয়েছ। �াস িনভ�র িব��ৎ উৎপাদন খােত �ালািন �বিচ�� (fuel 
diversification) �ি� করা হেয়েছ। �িত� ��ে� ��ি�র �ত অ�গিত িব��ৎ সরবরাহ িশ�েক আরও 
অত�া�িনক কের �লেছ। আ�িনক ��ি� �বহার ও �ালািন �বিচ�ায়েনর �ফল �ততম সমেয় সকেলর িনকট 
�পৗেছ �দওয়ার লে�� আ�িনক �ব�াপনা �বত�ন করা হেয়েছ। �াহকেদর িনকট িনভ�রেযা� ও মানস�ত িব��ৎ 
সরবরাহ করার জ� একিদেক �যমন ন�ন ��ি� �েয়াজন, �তমনই �স সব ��ি� �বহােরর এবং আ�িনক 
�ব�াপনার মা�েম �টকসই িব��ৎ খাত �ি�র জ� �েয়াজন পয �া� সং�ক দ� জনবল।  

িব��ৎ খােতর সকল এেজি�র �ক� পিরক�না �ণয়ন, বা�বায়ন, পয �েব�ণ এবং ��ায়েনর জ� ��ি�গতভােব 
দ� জনশি� �েযা়জন। একইভােব, িবিভ� �াপনার কািরগির নকশা �তির, িনম �াণ, কিমশিনং, পরী�া, িব��ৎ 
�ক� পিরচালনা এবং র�ণােব�েণর জ� দ� জনশি� �েয়াজন। িব��ৎ স�ালন এবং িবতরণ সং�া/েকা�ািন 
ছাড়াও িনরবি�� এবং মােনর িব��ৎ সরবরােহর জ� দ�, �-�েণািদত �পশাদার কম�বািহনী �েয়াজন, যা ��মা� 
যথাযথ �িশ�েণর মা�েম স�ব। 

অতীেত িব��ৎ খােত কম �রত জনবেলর �িশ�ণ �দােনর �েযাগ �বই সীিমত িছল। িব�মান পিরি�িতেত িব��ৎ 
খােত দ� জনবল �জেনর লে�� মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা অ�সাের (িব��ৎ িবভাগ পিরদশ �নকােল �দ�) 
িব��ৎ িবভাগ ‘বাংলােদশ পাওয়ার �ােনজেম� ইনি��উট’ বা িবিপএমআই �িত�া করা কেরেছ। 

১.২ িবিপএমআই-এর পিরচালনা প�িত 

বাংলােদশ পাওয়ার �েনজেম� ইনি��উেটর এক� গভিন �ং বিড রেয়েছ, যার সভাপিত িব��ৎ িবভােগর সিচব। 
১৬ সদ� িবিশ� গভিন �ং বিডর িনেদ �শনা অ�সাের িবিপএমআই-এর কায ��ম পিরচািলত হয়। িবিপএমআই-এর 
এক� �জনােরল বিড রেয়েছ। �িত বছর অ�তঃ একবার �জনােরল বিডর সভা করার বা�বাধকতা রেয়েছ। উভয় 
বিডেত �েয়ট এবং িব��ৎ খােতর �ধান সং�া/�কা�ািনস�হ ও িব�া-এর �িতিনিধ� রেয়েছ। 

১.৩ িবিপএমআই-এর �ল কায �াবলী 

বাংলােদশ পাওয়ার �েনজেম� ইনি��উেটর �ল কায �াবলী িন��প: 

 পাওয়ার �স�র �িশ�ণ নীিতমালা বা িপএস�িপ �ণয়ন ও বা�বায়েন িব��ৎ িবভাগেক সহায়তা করা 

 দ� জনবল গঠেন �েগাপেযাগী ও মানস�ত ��, ম�ম ও দীঘ �-েময়াদী �িশ�ণ �দান করা 

 িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সং�া ও �কা�ািনস�েহর িব�মান �িশ�ণ কায ��েমর সম�য় সাধন করা 
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 �ি��ি�ক �িত�ান িহেসেব সরকারেক িব��ৎ িবষয়ক পিরক�না �ণয়েন সহায়তা করা 

 �িশ�েণর পাশাপািশ িব��ৎখােত পরামশ �ক ও উপেদ�া �সবা�দান 

 সরকারীখােতর পাশাপািশ �বসরকারীখােতর জনবলেক �িশ�ণ �দান 

 ই-লািন �ং ��াটফম � মা�েম অনলাইন �িশ�ণ �দান করা 

 সহ�ািধক �িশ�ণাথ�র সম�েয় ভা� �য়াল �াস�েম একেযােগ �িশ�ণ �দান করা এবং 

 িব��ৎ খােতর িবিভ� গেবষণা�লক কায ��ম ও �ািড স�াদন করা।  

২.০ কায ��ম 

২.১ িপএসএমিপ-২০১৬ ও এসিডিজ 

িব��ৎ খােতর উ�য়েনর জ� সরকার িপএসএমিপ-২০১৬ শীষ �ক মহাপিরক�না �হণ কেরেছ। �দশেক উ�ত �দেশর 

কাতাের িনেয় যাওয়ার জ� এই পিরক�নায় ২০৪১ সােল ৬০ হাজার �মগাওয়াট িব��ৎ উৎপাদেনর পিরক�না �হণ 

করা হেয়েছ। এই িব�ল পিরমাণ িব��ৎ উৎপাদন, স�ালন ও িবতরেণর জ� অত�� শি�শালী ও িনভ�রেযা� 

�নটওয়াক� গেড় �লেত হেব। জনগণেক িনভ�রেযা� ও মানস�ত িব��ৎ সরবরাহ করার পিরক�না �নয়া হেয়েছ। 

এ জ� িবশাল সং�ক দ�, িনেবিদত�াণ এবং ��েণািদত কম�বািহনীর �েয়াজন হেব। 

িপএসএমিপ-২০১৬�তও দ� জনবল �জেনর উপর ��� �দান করা হেয়েছ। প�চ� িভউপেয়ে�র উপর িভি� কের 

িপএসএমিপ-২০১৬ �ণয়ন করা হেয়েছ। তার মে� অ�তম হে�: 

Improvement of human resources and mechanisms related to the stable supply of 

energy. 

িবিপএমআই, এই িভউপেয়ে�র উপর িভি� কের িব��ৎ খােত কম �রত �েকৗশলী-কম �কত�া সহ সকল জনবেলর 

দ�তা উ�য়েনর জ� িনরলসভােব কাজ কের যাে�। 

এ ছাড়াও এসিডিজর ৭ নং ল��মা�া হে�:  

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 

এ ল��মা�া অজ�ন করেত হেলও িব��ৎ খােত কম �রত �েকৗশলী-কম �কত�া সহ সকল জনবেলর দ�তা উ�য়েনর 

�কান িবক� �নই। িবিপএমআই উপ��, মানস�ত ও সমেয়র �েয়াজেন সকল িবষেয় �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন 

কের এসিডিজ-র ৭ ন�র ল��মা�া অজ�েন কাজ কের যােব। 
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২.২ �িশ�েণর �ল িবষয় 

িবিপএমআই িব��ৎ খােত �য সকল 

িবষেয় জনবেলর দ�তা �ি� করা 

�েয়াজন ভিব�েত তার সকল 

িবষেয়ই �িশ�ণ �কােস �র 

আেয়াজন করেব। তেব বত�মােন 

িন�িলিখত �ল ���স�েহর িবিভ� 

িবষেয় �িশ�েণ ��� �দান করা 

হেব:  

 িব��ৎ উৎপাদন, স�ালন 
ও িবতরণ 

 িব��ৎ �ক� িনম �াণ, 
অপােরশন এবং 
র�ণােব�ণ 

 �কাল �সািস �ং ও হ�া�িলং 

 নবায়নেযা� �ালািন 
উ�য়ন 

 পিরেবশ �ব�াপনা 

 মানবস�দ �ব�াপনা 

 আিথ �ক �ব�াপনা 

 উ�ত �াহক �সবা 

 িব��ৎ খােত ত�-��ি� 
�বহার ইত�ািদ 

 �িশ�কেদর জ� 
�িশ�ণ (�ও�) 

 �িনয়াদী �িশ�ণ 

 আইিস� িবষেয় �িশ�ণ 

 সাইবার িসিকউির� 
িবষেয় �িশ�ণ 

 িলডারিশপ িবষেয় 
�িশ�ণ 

এ সব িবষেয়র মে� অেনক�িল িবষেয় �িশ�ণ �কাস � ইেতামে�ই �� হেয়েছ, বািক িবষয়�িলেত �িশ�ণ �কাস � 
যথাস�ব �ত �� করা হেব। 

িচ� 1: িব��ৎ ভবেনর িবজয় হেল িবিপএমআই-এর �থম �িশ�ণ �কােস �র উে�াধনী 

অ��ান 

িচ� 2: িব��ৎ ভবেনর �ি� হেল িবিপএমআই-এর এক� �িশ�ণ �কােস �র উে�াধনী 

অ��ান 



 

9 

২.৩ �কাস � কাির�লাম �ডেভলপেম� 

িবিপএমআই-েত �য সকল িবষেয় �িশ�ণ 
�দান করা হয়, �স সব িবষেয় �কাস � 
কাির�লাম �তির করা এক� ����ণ � 
িবষয়। এই �িত�ান কাজ �� করার আেগ 
িব��ৎ িবভােগর িসিবআইএসিপ 
(Capacity Building and 
Implementation Support 
Project) �কে�র আওতায় িক� �কােস �র 
কাির�লাম �তির করা হেয়িছল। তেব 
�স�েলা ৩ বা চার িদন �ময়ািদ �িশ�েণর 
উপ�� কের �তির করা হেয়িছল। 
িবিপএমআই �স�েলােক িভি� িহেসেব িনেয় 
কািরগির িবষয়স�েহ �েয়ট সহ িবিভ� 
কািরগির িব�িব�ালেয়র িশ�কেদর এবং 
িব��ৎ খােতর দ� ও অিভ� কম �কত�ােদর সহায়তা িনেয় িনজ� �কাস � কাির�লাম �তির কের। অকািরগির, �যমন 
সাধারণ ও আিথ �ক �ব�াপনা িবষেয় ঢাকা িব�িব�ালয় সহ িবিভ� �িত�ােনর সংি�� িবষেয়র িশ�কেদর 
সহায়তায় কাির�লাম উ�য়ন করা হয়। এরপর িবে�র িবিভ� নামকরা �িত�ােনর কাির�লােমর সােথ �স�িল 
িমিলেয় �নয়া বা �েয়াজনেবােধ সংেশাধন করা হয়। িব��ৎ খােতর িবিভ� সং�া বা �কা�ািনর দ� �েকৗশলী বা 
কম �কত�ােদর সােথও এ সব কাির�লাম িনেয় পরামশ � করা হয়। এর পর িবিপএমআই �কান িবষেয়র �কাস � 
কাির�লাম অ�েমাদন কের এবং �িশ�ণ কায ��ম �� করা হয়। 

�িত� �ােচর �িশ�ণ �শেষ �িশ�ণাথ�েদর িনকট �থেক �কাস �� স�েক� িফড�াক �হণ করা হয়, যােত 
কাির�লাম স�েক� নানা পরামশ � থােক। �স�িলর মে� �ি�সংগত বেল িবেবিচত হেল �স�েলার িভি�েত পরবত� 
�ােচর �কাস � কাির�লাম আপেডট করা হয়। �মাটকথা, �িত� �কাস � কাির�লাম �মাগতভােব উ�য়ন ও হালনাগাদ 
করা হয়। 

তেব, িবিপএমআই এক� কািরগির সহায়তা �ক� অ�েমাদেনর জ� দািখল কেরেছ, যা অ�েমািদত আ�জ�ািতক 
পরামশ �কেদর সহায়তায় িবিভ� িবষেয় �কাস � কাির�লাম এবং �কাস � �ােটিরয়াল �ডেভল করা হেব। 

২.৪ উ� দ�তাস�� �িশ�ক 

কািরগির, �ব�াপনা এবং আিথ �ক িবষেয় �িশ�েণর জ� িবিপএমআই �দেশর িব�িব�ালয়স�হ, িবিভ� সং�া 
বা �কা�ািনেত কম �রত �পশাজীবীেদর িনেয় �িশ�ক �ল গেড় �তালার কাজ করেছ। �িত� িবষেয় দ� 
�িশ�কেদর এক� তািলকা �তির করা হেয়েছ, যা �িতিনয়ত হালনাগাদ করা হে�। 

তেব একথা অন�ীকায � �য, যেথ� সং�ক দ� �িশ�েকর অভাব রেয়েছ আমােদর �দেশ। তা’ছাড়া দ� �লাকেদর 
�েঁজ �বর করাও �বশ ক�ন। িবিপএমআই �দেশর মে� দ� �িশ�কেদর �েঁজ �বর কের �িশ�ণ �দােনর জ� 
তােদর �মধােক �বহার করেছ। এ�েক এক� চলমান �ি�য়া িহেসেব �িতিনয়ত আরও উ� দ�তাস�� িরেসাস � 
পারসনেদর �েঁজ �বর করার কাজ অ�াহত রাখা হেব। 

িচ� 3: এক� �িশ�ণ �কােস � �িশ�ণাথ�গণ 
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িবেদেশ অব�ানরত বা �বাসী বাঙািলেদর মে� অেনক �াতনামা অ�াপক, িব�ানী ও �েকৗশলী রেয়েছন, যােদর 
অেনেকর সােথই িবিপএমআই ইেতামে�ই �যাগােযাগ গেড় �েলেছ এবং তারা অনলাইন ��াটফরেম িবিভ� 
�িশ�েণ ব�তৃা িদে�ন। ভিব�েত এ কায ��ম আরও �জারদার করা হেব। 

িবিভ� ইিপিস ক�া�র, সা�ায়ার, �া�ফ�কচারার সহ িবিভ� �দিশ িবেদিশ �কা�ািনেত কম �রত �েকৗশলী, 
িব�ানীেদরও �িশ�েণ িরেসাস � পারসন িহেসেব আম�ণ জানােনা হয়। তােদর মে�ই অেনেকই ডােক সাড়া িদেয় 
অেনক �াশ িনেয়েছন। ভিব�েত এ ধরেণর উে�াগ আরও �জারদার করা হেব। 

িবিপএমআই উ� দ�তার �িশ�ক �তির করার জ� িনয়িমতভােব ‘��িনং অব ��ইনাস �’ �কােস �র আেয়াজন কের 
যাে�। এ সকল �কােস � ��িনং-এর �জেনিরক িবষেয় িনিবড়ভােব �িশ�ণ �দান করা হয়। এর মা�েম িব��ৎ 
িবভােগর আওতাধীন িবিভ� সং�া বা �কা�ািনর �িশ�ণ ইনি��উট বা �কে�র �িশ�করাও উ� দ�তার 
�িশ�ক িহেসেব িনেজেদর গেড় �তালার �েযাগ পাে�ন। ভিব�েত �জেনিরক িবষয় ছাড়াও কািরগির, �ব�াপনা 
বা আিথ �ক িবষেয় �িশ�ক গেড় �তালার জ� িবষয়িভি�ক ‘��িনং অব ��ইনাস �’ �কােস �র আেয়াজন করা হেব। 

২.৫ �িনয়ািদ �িশ�ণ  

িব��ৎ খােতর িবিভ� সং�া ও �কা�ািনেত নবিন�� �েকৗশলী ও কম �কত�ােদর জ� িবিপএমআই �িনয়ািদ 
�িশ�েণর ইউিনফাইড �কাস � কাির�লাম �তির কেরেছ। এর িভি�েত �িনয়ািদ �িশ�ণ �কাস �ও �� করা হেয়েছ। 
তােদর জ� �ণীত কাির�লােম বাংলােদেশর রাজৈনিতক ইিতহাস, ঐিতহ�, ��তাি�ক ইিতহাস, সংিবধান, 
পররা�নীিত সহ িবিভ� িবষয় সংেযাজন করা হেয়েছ। পাশাপািশ আ�জ�ািতক িবষয়ািদ, উ�য়ন সহেযাগী, ইংেরিজ 
কেথাপকথন ইত�ািদ িবষয়ও রেয়েছ। এ �কাস � সফলভােব স�াদন করেল কম �কত�াগণ িনেজেক �চৗকষ িহেসেব 
গেড় �লেত পারেবন। 

এ ছাড়া, যারা চাকির জীবেনর ��েত �িনয়ািদ বা অ��প �কান �িশ�ণ �হণ করেত পােরনিন এবং ইেতামে� 
ম� বা িসিনয়র পয �ােয় উ�ীত হেয়েছন, তােদর জ� উ�তর �িনয়ািদ �কাস � এবং িসিনয়র পয �ােয়র জ� পিলিস 
�লেভেলর �িশ�েণর জ� কাির�লাম �তিরর কাজ চলমান রেয়েছ। 

২.৬ ২০১৯-২০ অথ �বছের িবিপএমআই এর কায ��ম 

২০১৯-২০ অথ � বছের �মাট ১৬৫০ জন কম �কত�া/�েকৗশলীেক �িশ�ণ �দােনর ল�মা�া িনধ �ারণ করা হেয়িছল। 
িক� মাচ �, ২০২০ তািরখ �থেক কেরানাভাইরাসজিনত পিরি�িতর কারেণ �ায় ৩ মাস �িশ�ণ কায ��ম ব� রাখা 
হেয়িছল। পরবত�েত �ন, ২০২০ মাস �থেক অনলাইন ��াটফেম � �িশ�ণ কায ��ম �� করা হয়। 

িবিপএমআই ২০১৯-২০ অথ � বছের �য �িশ�ণ কায ��ম পিরচালনা কের, তা’ িন� ছেক উে�খ করা হেলা: 

�টিবল 1: িবগত বছেরর �িশ�েণর িববরণী 

�ম িবষয় 
�িশ�ণ�ি� ২০১৯-২০ 
�লাই, ২০১৯ হ�ত �ন, ২০২০ পয �� 

১। �িশ�ণ �কাস � ৩৪� 

২। কম �শালা ২� 

৩। �িশ�ণ�া� কম �কত�ার সং�া ১২৬৩ জন 
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৪। �িশ�ণ িদবস ৩৩২ িদন 

৫। �িশ�ণ জনিদবস ৯,৯৮০ জনিদবস 

৬। �িশ�ণ জনঘ�া ৭৯,৮৪০ জনঘ�া 

৭। জন�িত জনঘ�া (�িশ�ণ) ৭২.৬৯ ঘ�া 

কেরানাজিনত ��র কারেণ ৩ মাস ব� থাকায় �িশ�ণ কায ��ম িক�টা �িত�� হেয়েছ। চলিত সােল �সই �িত 
�িষেয় �নয়ার জ� পিরক�না হােত �নয়া হেয়েছ। 

িবিপএমআই ২০১৮ সােলর ৫ �ম আ��ািনকভােব কায ��ম �� করার পর �থেক �য সকল �িশ�ণ কায ��ম 
পিরচালনা কের, তা’ িন� ছেক (েটিবল ২) উে�খ করা হেলা: 

�টিবল ২: িবিপএমআই-এর �� �থেক �দ� �িশ�েণর িববরণী 

�ম িবষয় 
�িশ�ণ�ি� 
�ম, ২০১৮ হ�ত �ন, ২০২০ পয �� 

১। �িশ�ণ �কাস � ৬৮� 

২। কম �শালা ২� 

৩। �িশ�ণ�া� কম �কত�ার সং�া ১৯৪৪ জন 

৪। �িশ�ণ িদবস ৩৭৪ িদন 

৫। �িশ�ণ জনিদবস ১১,৮৯৪ জনিদবস 

৬। �িশ�ণ জনঘ�া ৯৫,১৫২ জনঘ�া 

৭। জন�িত জনঘ�া (�িশ�ণ) ৪৮.৯৫ ঘ�া 

িবিপএমআই-এর ২০১৯ সােলর �ম মাস পয �� �কান কায �ালয় িছল না। �িশ�ণ �দােনর জ� �কান হল বা �াশ�ম 
িছল না। তথািপ িব��ৎ ভবেনর িবিভ� হেল িক� �িশ�ণ �কােস �র আেয়াজন করা হয়। �স ��ে� ঐ হেল অ� 
�কান সভা হেলই �িশ�ণ কায ��ম ব� রাখেত হত এবং �িশ�ণাথ� ও �িশ�কগণ বাইের অেপ�া করত। ফেল 
�িশ�ণ �দােন মারা�ক িব� �ি� হত। �ম ২০১৯ মােস বত�মান অ�ায়ী ভবেন কায ��ম �� করার পর ��তপে� 
�িশ�ণ কায ��েম গিত আেস। 

২.৭ স�ািদত �িশ�েণর িবষয় 

িব��ৎ খােতর �েয়াজন �মটােনার জ� িবিভ� সং�া ও �কা�ািনর সােথ আেলাচনা কের িবিপএমআই িবিভ� 
�কােস �র আেয়াজন কের। এ ছাড়া িব��ৎ িবভােগর িসিবআইএসিপ �কে�র আওতায় স�ািদত এক� ��িনং িনড 
অ�ােসসেম�েক িভি� ধের �িশ�ণ কায ��ম �� কের। ঐ �ািডেত িক� �কােস �র কাির�লামও �তির করা হেয়িছল। 
�স�েলা িবিভ� সং�া ও �কা�ািনর দ� �েকৗশলী ও কম �কত�ােদর সােথ আেলাচনা কের হালনাগাদ করা হয় এবং 
�স�িলর িভি�েত �িশ�ণ কায ��ম �� করা হয়। ন�ন িকছ িবষেয়ও �কাস � িডজাইন করা হয় এবং �িশ�েণর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। 



 

12 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সােল িবিপএমআই ক��ক আেয়ািজত �িশ�েণর িবষয়�িল িনে� উে�খ করা হল: 

৩.২.১ কািরগির 

 Generation Planning, Power 
Plant Project Formulation & 
Implementation 

 Fundamental Components, 
Operations & Maintenance 
of Distribution Substation, 
Line and Related System 

 Power System Protection 
 Operation and Maintenance 

of Distribution & Power 
Transformer 

 Operation & Maintenance of 
Sub-Station 

 Operation & Maintenance of 
GT Power Plant 

 Design, Manufacturing and 
Testing of Transformer 

 O&M of Switchgear, Circuit Breaker and Relay 
 Operation, Maintenance and Protection of Sub-Station 
 Design & Construction and Maintenance of Power Distribution Line  
 Design & Construction of Solar Power Plant 
 Basic Training on GIS & SCADA 
 Smart Pre-payment Metering System & Smart Grid 

 

৩.২.২ সাধারণ ও আিথ �ক �ব�াপনা 

 Financial Management & Corporate Governance 
 Foundation Training 
 Project Formulation, Implementation, Monitoring & Evaluation (PIME) 
 Training of Trainers 
 Fixed Asset Management & Inventory Control 
 Financial & Economic Analysis of Development Project 
 Coal Supply Chain & Coal Management 
 Company Affairs 
 Physical Security and Access Control for KPIs 
 Contract Negotiation and Conflict Management 

 

িচ� 4: মাতারবািড় কয়লািভি�ক িব��ৎ �কে� িবিপএমআই ক��ক আেয়ািজত 

িসিভল ইি�িনয়ার ও আিক�েট�েদর জ� হােত কলেম �িশ�ণ 
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৩.২.৩ ভিব�ত �িশ�েণর িবষয় 

অ�র ভিব�েত �যসব িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেব, �স�েলা হে�: 

 Computer Hardware and Troubleshooting 
 Strategic Leadership 
 Adaptive Leadership 
 Accounting for Non-Accountants 
 Supply Chain Management 
 International Procurement and Supply Chain Management 
 E-Governance & E-Commerce 
 Fundamental Components, Operation & Maintenance of Coal Fired Thermal 

Power Station 
 Public Procurement Management 
 Customer Service Excellence 
 Cyber Security and Ethical Hacking 
 Power Purchase Agreement (Basic) 
 Power Purchase Agreement (Advanced) 
 Occupational Health, Safety Environment & Fist Aid 
 Underground Electrical Distribution Line Planning and Installation 
 Website Development and Security Issues 
 Computer Hardware and Troubleshooting 
 E-Government Procurement 
 Office Management 
 Contract Negotiation Skills 
 Advanced HRM Practice 
 Financial Management for Non-Finance Executives 
 Transparency, Accountability & Good Governance 

এ সকল �িশ�েণর ম� হেত অিত �েয়াজনীয় িবষয়স�েহর �কাস � কাির�লাম �ডেভলপেম� এবং উপ�� িরেসাস � 
পারসন �েঁজ �বর করার কাজ চলমান রেয়েছ। িরেসাস � পারসনস’ �েল তােদর নাম অ�� �� করা হেব এবং 
িনয়িমতভােব তা’ হালনাগাদ করা হেব। 

িবিভ� সং�া/েকা�ািন তথা িব��ৎ খােতর �েয়াজন �মটােনার জ� আরও িক� িবষয় ভিব�েত অ�� �� করা 
হেব। যথাযথ পরী�া-িনরী�া �শেষ �কাস � কাির�লাম �ড়া� করা হেব এবং ঐ সব িবষেয় �িশ�ণ �কােস �র 
আেয়াজন করা হেব। 
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৩.০ আিথ �ক িবষয়ািদ 

৩.১ অিডট িরেপাট � 

বাংলােদশ পাওয়ার �ােনজেম� ই���উট এর আয়-�েয়র িবষয়স�হ গভিন �ং বিড ক��ক অ�েমািদত এক� 
চাট �াড � অ�াকাউ��া� ফাম �েক িদেয় অিডট করােনা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ �বছেরর আয়-�েয়র �ালা� িশট পিরিশ� 
৩-এ সংেযাজন করা হেয়েছ। 

৩.২ বােজট ২০১৯-২০ 

িবিপএমআই-এর ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর আয়-�য়, িবিপএমআই এর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �িশ�ণ সহ অ�া� 
পিরক�না, িবিপএমআই এর স�া� �লধনী এবং রাজ� �য় এবং জনবেলর সং�া ইত�ািদ িবেবচনায় ১৭ �কা� 
৪১ ল� ৮৯ হাজার টাকা �া�িলত �য় স�িলত বােজট গভিন �ং বিড ক��ক অ�েমািদত হয়। বােজেটর সংি��সার 
পিরিশ� ৪-এ �দান করা হেলা। 

৪.০ িবিবধ 

৪.১ অবকাঠােমাগত �িবধািদ 

�করানীগে� বাংলােদশ পাওয়ার �ােনজেম� ই���উট (িবিপএমআই)-এর �ল ক�া�াস িনম �াণ করা হেব। এ 
জ� িবিপিডিব ক��ক ২৫ একর জিম �নয়া হেয়েছ, যােত সীমানা �াচীর িনম �াণ ও �িম উ�য়ন কাজ �শষ হেয়েছ। 
ঐ �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর জ� ��নতম চািহদা িন�পেণর জ� িবিপএমআই-এর গভিন �ং বিড ক��ক িবিপিডিব-
এর �চয়ার�ােনর �ন�ে� এক� উপ-কিম� গঠন করা হেয়েছ। ঐ কিম�র িরেপাট � পাওয়ার পর মা�ার-��ান �তির 
ও িব�ািরত আিক�েটকচারাল িডজাইন �তিরর কাজ �� হেব বেল আশা করা যাে�। 

�ল ক�া�াস চা� হওয়ার �ব � পয �� এর 
�িশ�ণ ও �শাসিনক কায ��ম 
�ব �াচেলর ৪নং �স�ের �ডসেকা’র ৬ 
তলা িবিশ� সাব-��শন িবি�ং-এ 
পিরচািলত হে�। এ অ�ায়ী ক�া�ােস 
�’� �াশ�ম ও এক� কি�উটার �াব 
রেয়েছ। এছাড়া এক� ডাইিনং হল 
রেয়েছ, যােত িবিভ� ওয়াক�শপ বা 
�সিমনার অ��ান করা স�ব হেব। এ 
ছাড়া কম �কত�া/কম �চারীেদর ক�, 
নামাজ �ম, এক� �িডও, লাইে�ির, 
সাভ �ার �ম সহ �েয়াজনীয় �িবধািদ 
রেয়েছ। এ �কে� ২ বা ৩� �ােচর 
�িশ�ণ একসােথ পিরচালনা করা স�ব 
হয়। এ ছাড়া িব��ৎ ভবন ও িডিপিডিস-
র ক�টাবন� �িশ�ণ �কে�র ��িণক�ও �িশ�েণর জ� �বহার করার অ�মিত �দয়া হেয়েছ। বত�মােন, 

িচ� 5: �ি� হেল অ�ি�ত এক� �িশ�েণ অংশ�হণকারী কম �কত�গণ 
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িবিপএমআই এখন িব��ৎ িবভাগ ও এর আওতাধীন সং�া ও �কা�ািনস�েহর �েয়াজন অ�সাের �িশ�ণ কায ��ম 
পিরচালনার জ� �েরা�ির স�ম। িবিপএমআই-এর �ল �িশ�ণস�হ এ ক�া�ােস বা অনলাইেন অ�ি�ত হে�। 

তেব, সকল ধরেণর কািরগির �িশ�ণ ��ুভােব পিরচালনার জ� মানস�� ওয়াক�শপ, �াবেরটির ও িস�েলটর 
সহ নানা �িবধা �েয়াজন। �করানীগে�র �ল ক�া�ােস এসব �িবধা িনি�ত করা হেব, ফেল িবিপএমআই 
আ�জ�ািতক মানস�� �িশ�ণ ইনি��উেট পিরণত হেব।  

৪.২ সম�াবিল 

িবিপএমআই-এর কায ��ম পিরচালনার ২ বছেররও �বিশ সময় অিতবািহত হেয়েছ। এই সমেয়র মে�ই এ 
ইনি��উট �িশ�েণর মান এবং পিরচালনার প�িত স�েক� �বশ �শংসা অজ�ন কেরেছ। অেনক সীমাব�তা সে�ও 
িবিপএমআই তার উপর অিপ �ত দািয়� পালেন তৎপর রেয়েছ।  

িবিপএমআই �য সকল সম�ার ম� িদেয় িনেজর কায ��ম পিরচালনা করেছ, �স�িল হে�: 

 জনবেলর ��তা 

 পয �া� তহিবেলর অভাব 

 িনজ� ভবন না থাকা 

 �াস�েমর ��তা 

 িনজ� �াবেরটির ও ওয়াক�শেপর অভাব 

 িবিভ� িবষেয়র িস�েলটর না থাকা 

 যেথ� সং�ক দ� �িশ�েকর অভাব 

 �িশ�ণাথ�েদর যথাসমেয় ও চািহত সং�ায় মেনানয়ন �দান না করা, ইত�ািদ। 

িবিপএমআই বত�মােন �ব �াচেল �ডসেকা-র এক� সাব-��শন ভবেন িনজ� কায ��ম পিরচালনা করেছ। �ত িনজ� 
ক�া�ােস অবকাঠােমা িনম �ােণর জ� িব��ৎ িবভাগ, বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � এবং িবিপএমআই একে� কাজ 
করেছ। ভিবষ�েত �করাণীগ�� িনজ� জিমেত ভবনািদ িনম�াণ করার পর �সখােন কায��ম পিরচািলত হেব, যােত 

িব��ৎ খােত �িশ�েণর আধুিনক সকল �েযাগ-�িবধা সজৃন করা হেব।  

৪.৩ ভিব�ৎ পিরক�না 

িবিপএমআই �িশ�েণ ত� ও �যাগােযাগ ��ি�র সেব �া� �বহার কর�ছ, যা ভিব�েত আরও বাড়ােনা হেব। এেত 
�িশ�ণাথ�রা �য �কান িবষেয় আইিস�র সেব �া�ম �বহার িশখেত পাের। িব��ৎ খােত আইিস�-র সেব �া� �বহার 
স�েক� �েয়াজনীয় �িশ�ণ �কাস � ও ওয়াক�শপ আেয়াজন করার পিরক�না রেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার 
পেথ এ সং�া তার িনেজর �ট-ি�� �রেখ �যেত চায়। �িশ�েণ এ�ারসাইজ, �াক�স, �প-ওয়াক�, ডাটা কােলকশন 
ও অ�ানালাইিসস, পারেসানাল ও �প ই�ভেম� �েজ� �হণ ও বা�বায়ন সহ �িশ�েণর সেব �া�ম প�িতস�হ 
�েয়ােগর এবং এ িবষেয় গেবষণার কােজ সবার �চেয় এিগেয় থাকার �চ�া করেছ িবিপএমআই। 

িবিপএমআই �িশ�ণ �দােন স�মতা বাড়ােনার, �িশ�েণর মান �ি� সহ িবিভ� পিরক�না �তির কেরেছ, �য�িল 
হে�: 
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১)  এসিডিজ ল��মা�া অজ�েন �হীত কায ��ম বা�বায়েনর �ােথ � িব��ৎ খােত উ�ত ত�-��ি� 
�ানস�� দ�, �পশাদার কম�বািহনী �তিরর জ� িবিপএমআই �িশ�ণ �দান করেব।  

২) মানস�ত �িশ�ণ �দােনর জ� �কাস � কাির�লাম ও �কাস � �ােটিরয়াল �তির করেব। 

৩) কািরগির, জনবল ও আিথ �ক �ব�াপনা খােত উ�ত �িশ�ণ �দােনর �েয়াজনীয় সং�ক উ� দ�তার 
�িশ�ক �তির করেব। 

৪)  িব��ৎ �স�েরর �বসরকাির খােত কম �রত জনবলেক �িশ�ণ �দান করা হেব।  

৩)  িব��ৎ খােত �িশ�েণর এক� মান িনধ �ারেণও িবিপএমআই কাজ করেব।  

৪)  িবিপএমআই ভিব�েত িব��ৎ খােত সং�া/েকা�ািনস�হেক কনসালেটি� �সবা �দান করেব। 
কনসাল�াি� সািভ �েসর জ� িবেদশ-িনভ�রতা কমােনার লে�� িবিভ� সং�া/েকা�ািনেত কম �রত বা 
অবসর�া� দ� জনবলেক এক ছাতার তলায় আনা হেব এবং ভিব�ৎ �েয়াজন �মটােনার জ� 
ন�নেদর �িশ�ণ �দান করা হেব।  

৫)  কািরগির সহায়তার জ� �দেশর সরকাির / �বসরকািরখাত এবং িবেদিশ িবিভ� �িত�ােনর সিহত 
�যাগােযাগ অ�াহত রেয়েছ। িবিপএমআই ভারেতর এন�িপিস/এনিপ�আই, জাপােনর �টপেকাসহ  
অে�িলয়ার কেয়ক� িশ�া/�িশ�ণ �িত�ােনর সােথ �যৗথভােব �িশ�ণ কায ��ম চা� করার জ� 
এমওইউ স�াদেনর জ� আেলাচনা চলেছ। 

৬)  কয়লা ও এলএনিজ িভি�ক িব��ৎ �ক� �াপন, পিরচালনা ও �মইনেট�া� িবষেয় ��� িদেয় উপ�� 
জনবল গেড় �তালা হেব। 

৭)  িব��ৎ িবভাগ তথা সরকারেক িব��ৎ িবষেয় পরামশ � বা �ি��ি�ক �সবা �দান করেব।  

৮) �ায়ী �িশ�ণ �ক� �াপেনর জ� �করানীগে� ২৫ একর জিম �নয়া হেয়েছ। ঐ �ােন িব��ৎ িবভাগ 
এবং িবিপিডিব’র সহায়তায় �েয়াজনীয় অবকাঠােমা গেড় �তালা হেব। 

৯)  সামি�কভােব িব��ৎ খাত তথা বাংলােদেশর �িশ�ণ ��ে� িবিপএমআই-েক এক� আ�জ�ািতক 
মােনর ইনি��উট বা �স�ার অব এে�েল� িহেসেব গেড় �তালা হেব। 

৪.৪ উপসংহার 

�� �থেকই িবিপএমআই �কাস � িনধ �ারণ, �কাস � কাির�লাম �তির এবং �িশ�ণ �দােন উ� মান র�ার জ� �চ�া 
কের আসেছ। এ জ� িব��ৎ িবভাগ এবং এর আওতাধীন সং�া ও �কা�ািনস�েহর �ণ � সহেযািগতা পাওয়া যাে�। 
ভিব�েত িবেদিশ িবিভ� সমে�িণর �িশ�ণ �িত�ান এবং িব�িব�ালেয়র সােথ সমেঝাতা �ারক স�াদেনর 
মা�েম �িশ�েণ আ�জ�ািতক সহেযািগতা �হণ করা হেব। িবিভ� ��ে� ন�ন ��ি� ও �ান বাংলােদেশর িব��ৎ 
খােত �েয়ােগর লে�� িবিপএমআই সব সময় সেচ� থাকেব। 
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পিরিশ� ১: ফেটা এ�ালবাম 

 

িচ�-৬: িবিপএমআই-এর �ব �াচল� অ�ায়ী ভবন। 

 

িচ�-৭: িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী ক��ক অনলাইেন ২য় �িনয়ািদ �িশ�ণ উে�াধন 
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িচ�-৮: �িশ�ণ �কােস �র উে�াধনী অ��ােন অভ�াগত অিতিথ�� 
 

 
িচ�-৯: অনলাইন �িশ�ণ �কােস � ব�া মাননীয় �ধানম�ীর �� সিচব 
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িচ�-১০: অনলাইন �িশ�ণ �কােস � িব��ৎ িবভােগর সিচব 

 

 
িচ� ১১: হােত কলেম �িশ�ণ  
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িচ� ১২: িবিপএমআই-এর িনজ� ক�া�াস িনম �ােণর �ান 

 

 
িচ� ১৩: িবিপএমআই-এর বত�মান ক�া�ােস অ�ি�ত �িশ�ণ �কাস � 
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িচ� ১৪: িবিপএমআই-এর বত�মান অ�ায়ী কায �ালেয়র উে�াধনী অ��ােন মাননীয় উপেদ�া 

 

 
িচ� ১৫: িবিপএমআই-এর বত�মান অ�ায়ী কায �ালেয়র উে�াধনী অ��ােন জাতীয় সংসেদর িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয় িবষয়ক �ায়ী কিম�র মাননীয় সভাপিত 
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িচ� ১৬: িবিপএমআই ক��ক আেয়ািজত ওয়াক�শেপ অিতিথ�� 

 
িচ� ১৭: িবিপএমআই ক��ক আেয়ািজত ওয়াক�শেপ অংশ�হণকারী�� 
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পিরিশ� ২: শ� সংে�প 

শ�সংে�প 

সংি���প �ণ ��প 

আইিপিপ ইি�েপে�� পাওয়ার �িডউসার 

আরিপিসএল �রাল পাওয়ার �কা�ািন িলিমেটড 

ইিজিসিব ইেলি�িস� �জনােরশন �কা�ািন অব বাংলােদশ 

ইিপিস ইি�িনয়ািরং, �িকওরেম� এ� কন�াকশন 

এইচআরএম িহউ�ান িরেসাস � �ােনজেম� 

এনডা�িপিজিসএল নথ �-ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলিমেটড 

এিপএসিসএল আ�গ� পাওয়ার ��শন �কা�ািন িলিমেটড 

ওেজাপািডেকা ওেয়� �জান পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটড 

�ও� ��িনং অব ��ইনাস � 

�ডসেকা ঢাকা ইেলি�ক সা�াই �কা�ািন িলিমেটড 

িডিপিডিস ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ািন িলিমেটড 

�নসেকা নদ �ান � ইেলি�িস� সা�াই �কা�ািন িলিমেটড 

িপএসএমিপ পাওয়ার িসে�ম মা�ার ��ান ২০১৬ 

িপিজিসিব পাওয়ার ি�ড �কা�ািন অব বাংলােদশ িল: 

িবআইএফিপিসএল বাংলােদশ-ইি�য়া ���িশপ পাওয়ার �কা�ািন িলিমেটড 

িবআরইিব বাংলােদশ �রাল ইেলি�িফেকশন �বাড � 

িবইআরিস বাংলােদশ এনািজ� �র�েলটির কিমশন 

িবইিপআরিস বাংলােদশ এনািজ� এ� পাওয়ার িরসাচ � কাউি�ল 

িবিপিডিব বাংলােদশ পাওয়ার �ডেভলপেম� �বাড � 

িবআর পাওয়ারেজন িবিপিডিব আরিপিসএল পাওয়ার �জনআেরশন �কা�ািন িলিমেটড 

িসিপিজিসএল �কাল পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলিমেটড 

BIPPA Bangladesh Independent Power Producers’ Association 

CBISP 
Capacity Building and Implementation Support Project for 
Power Sector Agenicies 
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পিরিশ� ৩: ২০১৮-১৯ অথ �-বছেরর �ালা� িশট 

Bangladesh Power Management Institute 

Statement of Financial Position 

As at June 30, 2019 

          

Particulars 
 

 Notes  

 Amount in Taka 
     

  June 30, 2019  June 30, 2018 
          

ASSETS          

          

Non-current Assets                         669,735                      166,067  

Property, Plant and Equipment          3.00                      669,735                      166,067  

          

Current Assets                    95,561,049                 28,669,981  

Investment in FDR                    22,817,500                                -    

Accounts Receivable          4.00                 23,630,763                   3,045,000  

Cash and Cash Equivalents          5.00                 49,112,786                 25,624,981  

          

Total Assets                  96,230,784                 28,836,048  

          

FUND AND LIABILITIES        
          

                    95,103,572                 28,740,209  

Fund Account           6.00                 95,103,572                 28,740,209  

          

Liabilities         
          

Current Liabilities                      1,127,212                        95,839  

Accounts Payable           7.00                      530,756                        58,339  

Provision for Expenses          8.00                      596,456                        37,500  

          

Total Fund and Liabilities                  96,230,784                 28,836,048  

          

The annexed notes 01 to 12 and Annexure - A form an integral part of these financial statements. 

          

          

Director, Admin and Finance              MDS, Admin and Finance 

          

Signed in terms of our separate report of even date. 

          

Dated: Dhaka               Rahman Mostafa Alam & Co. 

 ………..., 2020               Chartered Accountants 
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পিরিশ� ৪: বােজট ২০১৯-২০ 

২০১৯-২০ অথ � বছেরর বােজট 

িবিপএমআই-এর ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর আয়-�য়, িবিপএমআই এর ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �িশ�ণ সহ অ�া� পিরক�না, 

িবিপএমআই এর স�া�য �লধনী এবং রাজ� �য় এবং জনবেলর সং�া ইত�ািদ িবেবচনায় ১৭ �কা� ৪১ ল� ৮৯ হাজার 

টাকা �া�িলত �য় স�িলত বােজট গভিন �ং বিড ক��ক অ�েমািদত হয়। বােজেটর সংি��সার িন��প: 

 

 �া�িলত আবত�ক ব�য় :   ৯.৩৪৮৯    �কািট টাকা 

 �া�িলত মলূধনী ব�য় :    ৮.০৭        �কািট টাকা 

 �মাট �া�িলত ব�য় :    ১৭.৪১৮৯   �কািট টাকা 

 

 �িশ�ণ হেত �মাট আয় :   ৪.৯০       �কািট টাকা 

 ব�াংেক �মাট ি�িত :   ২.৩২০৬   �কািট টাকা 

 �মাট ব�য়েযাগ� অথ� (আয় ও ি�িত) :       ৭.২২০৬    �কািট টাকা 

 

 ঘাটিত :     ১০.১৯৮৩ �কািট টাকা 

 

w ’̄wZ / আয়

আবত�ক �য়

‡eZb I fvZvw` eve` e¨q 164.59

cÖwkÿY I Ab¨vb¨ AveZ©K e¨q 770.30

�াংক জমাঃ উপ-�মাট : আবত�ক �য় 934.89

�সানালী �াংক ১.০৫

জনতা �াংক ১৫৮.৫৬ �লধনী �য়ঃ

ইউিসিবএল �াংক ৭২.৪৫ িপিডিব �ক পিরেশাধ 650.00
�মাট  ব�াংক  ি�িত 232.06 গািড় �য় পিরেশাধ 150.00

�মাট �য়েযা� জমা / ি�িত 722.06 অ�া� 7.00

ঘাটিত 1019.83 উপ-�মাট : �লধনী �য় 807.00

আয় + ি�িত + ঘাটিত 1741.89 �মাটঃ 1741.89

GdwWAvi 6gvm †gqv`x 2wU 500 ল� টাকা

                                      �া�িলত আয় ও �য় িহসাব                                             ল� টাকায়

আয়/w ’̄wZ
 cÖv°wjZ e¨q

৪৯০.০০

�িশ�ণ িফস আয় 

২৪৫০ জন �িশ�ণাথ� হেত গেড় 

২০,০০০/ টাকা িফ


