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১.০ বিবিএমআই গঠনের িটভবুম: 

আধুর্নক সভ্যিা ও উন্নয়বনর অন্যিম উপাদান র্বদ্যযৎ। যে যকান যদবে যেকসই র্েক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃর্ষ, র্েল্প সহ 

সকল অর্িননর্িক কমিকাণ্ড চলমান রাখার জন্য প্রবয়াজন র্নভ্িরবোগ্য র্বদ্যযৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও র্বিরণ 

বযবস্থ্া। যক কারবণ সরকার র্বদ্যযৎ খাবি সমর্িি মহাপর্রকল্পনা পাওয়ার যসক্টর মাস্টারপ্ল্যান ২০১৬ 

(র্পএসএমর্প-২০১৬) প্রণয়ন কবরবছ। এবি র্বদ্যযৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও র্বিরবণর ২০২১, ২০৩০ ও ২০৪১ 

সাবলর পৃর্ক পৃর্ক সুদরূপ্রসারী লক্ষযমাত্রা র্নধিারণ কবরবছ।  

বিএসএমবি-২০১৬ অনুসানর বিদ্যুৎ বিভাগ জেগনের আর্থ-সামাবজক উন্নয়নের লক্ষ্ুনক সামনে ররনে বিদ্যুৎ 

উৎিাদে, সঞ্চালে ও বিতরে োনত স্বল্প, মধ্ু ও দীর্থনময়াদী িবরকল্পো গ্রহে কনরনে। উক্ত িবরকল্পো 

অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও র্বিরবণ েতুে েতুে প্রযুবক্তর সমন্বয় র্টানো হনয়নে। গুাস বেভথর বিদ্যুৎ 

উৎপাদন োনত জ্বালাবে বিবিত্র (fuel diversification) িৃবি এিং েিায়েনযাগু জ্বালাবে োনত গুরুত্ব আনরাি 

করা হনয়নে। প্রবতবট রক্ষ্নত্র প্রযুবক্তর উন্নয়ে বিশ্বিুািী বিদ্যুৎ সরিরাহ বিল্পনক আরও অতুাধ্ুবেক কনর 

তুলনে। আধ্ুবেক প্রযুবক্ত িুিহার ও জ্বালাবে বিবিত্রায়নের সুফল দ্রুততম সমনয় সকনলর বেকট রিৌনে রদওয়ার 

লনক্ষ্ু জেিল ও আবর্থক রক্ষ্নত্র আধ্ুবেক িুিস্থািো প্রিতথে করা হনে। গ্রাহকনদর বেকট বেভথরনযাগু ও 

মােসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একবদনক রযমে েতেু ও উন্নত প্রযুবক্ত প্রনয়াজে, রতমেই রস সি প্রযুবক্ত 

িুিহানরর এিং আধ্ুবেক িুিস্থািোর মাধ্ুনম রটকসই বিদ্যুৎ োত সৃবির জন্য প্রনয়াজে িযথাপ্ত সংেুক দক্ষ্ 

জেিল।  

বিদ্যুৎ োনতর সকল এনজবির প্রকল্প িবরকল্পো প্রেয়ে, িাস্তিায়ে, িযথনিক্ষ্ে এিং মূলুায়নের জন্য 

প্রযুবক্তগতভানি দক্ষ্ ও স্ব-প্রনোবদত (Self-motivated) জেসম্পদ প্রনয়াজে। একইভানি, বিদ্যুৎ রকন্দ্র সহ 

বিবভন্ন স্থািোর কাবরগবর েকিা বতবর, বেমথাে তত্ত্বািধ্াে, কবমিবেং, িরীক্ষ্া, িবরিালো এিং রক্ষ্োনিক্ষ্নের 

জন্য দক্ষ্ জেিবক্ত প্রনয়াজে। বিদ্যুনতর সকল সংস্থা/নকাম্পাবের সকল অিকাঠানমায় উন্নত প্রযুবক্তর যন্ত্রিাবত 

িা সামগ্রী িুিহার োড়াও বেরিবেন্ন এিং মােসম্মত বিদ্যুৎ সরিরানহর জন্য দক্ষ্, স্ব-প্রনোবদত রিিাদার 

কমথীিাবহেী প্রনয়াজে, যা শুধ্ুমাত্র যর্াযর্ প্রবিক্ষ্নের মাধ্ুনম সম্ভি। 

র্বদ্যযৎ যসক্টবরর আগ্ামী র্দবনর চযাবলঞ্জ যমাকাববলার জন্য এ খাবি র্নেুক্ত মানবসম্পবদর গুণগ্িমান উন্নয়নসহ 

বহুমার্ত্রক দক্ষিাসম্পন্ন জনবল তিরীর লবক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্বদ্যযৎ যসক্টবরর জন্য একর্ে আন্তজিার্িক 

মাবনর র্ববেষার্য়ি প্রর্েক্ষণ ইনর্স্টর্েউে প্রর্িষ্ঠার প্রবয়াজনীয়িা অনুভ্ব কবরন। িাাঁর র্নবদিেনা অনুসাবর 

র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রর্িমন্ত্রীর প্রিযক্ষ িত্ত্বাবধাবন ও র্বদ্যযৎ র্বভ্াবগ্র সুবোগ্য 

সর্চব মবহাদবয়র যনিৃবে ০৮ জুন ২০১৭ িার্রবখ “দয যসাসাইর্ে যরর্জবেেন অযাক্ট-১৮৬০” (Act No. XXI 

of 1860) এর আওিায় ৮ জুন ২০১৭ িার্রবখ যরর্জবেেন করার মাধযবম Bangladesh Power 

Management Institute (BPMI) গ্র্িি হয়।   

২.০ বিবিএমআই-এর সংর্ক্ষপ্ত কাযথািলী 

িাংলানদি িাওয়ার মুনেজনমন্ট ইেবিবটউনটর মূল কাযথািলী বেম্নরূি: 

• প্রর্েক্ষণ ও মানব  সম্পদ উন্নয়বন র্বদ্যযৎ যসক্টবর Apex Body র্হবসবব কাজ করা। 



• িাওয়ার রসক্টর প্রবিক্ষ্ে েীবতমালা বা র্পএসর্ের্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মর্নের্রং এ র্বদ্যযৎ র্বভ্াগ্বক 
সহায়িা করা। 

• দক্ষ্ জেিল গঠনে যুনগািনযাগী ও মােসম্মত স্বল্প, মধ্ুম ও দীর্থ-নময়াদী প্রবিক্ষ্ে প্রদাে করা। 

• বিদ্যুৎ বিভানগর আওতাধ্ীে সংস্থা ও রকাম্পাবেসমূনহর বিদুমাে প্রবিক্ষ্ে কাযথক্রনমর সমন্বয় সাধ্ে 
করা। 

• িুবিিৃবিক প্রবতষ্ঠাে বহনসনি সরকারনক বিদ্যুৎ বিষয়ক িবরকল্পো প্রেয়নে সহায়তা করা। 

• প্রবিক্ষ্নের িািািাবি বিদ্যুৎোনত িরামিথক ও উিনদিা রসিাপ্রদাে। 

• সরকারীোনতর িািািাবি রিসরকারীোনতর জেিলনক প্রবিক্ষ্ে প্রদাে। 

• ই-লাবেথং প্ল্ুাটফমথ মাধযবম অনলাইন প্রর্েক্ষণ প্রদান করা। 

• সহস্রার্ধক প্রর্েক্ষণার্িীর সমিবয় ভািুথয়াল ক্লাসরুনম একনযানগ প্রবিক্ষণ প্রদান করা। 

• র্বদ্যযৎ খাি সংর্িষ্ট র্বর্ভ্ন্ন র্বষবয়র উপর যসর্মনার / ওয়াকিেপ আবয়াজন।    

• র্বদ্যযৎ খাবির র্বর্ভ্ন্ন গ্ববষণামূলক কােিক্রম ও স্টার্ি সম্পাদন করা। 

৩.০ বিবিএমআই-এর িবরিালো িিবত 

৩.১ যজনাবরল বর্ি 

বিবিএমআই-এর একবট রজোনরল িবি রনয়নে। যার গঠে বেম্নরূি: 

ক্রর্মক কমিকিিার পদবী ও সংস্থ্া গ্ভ্র্নিং বর্িবি অবস্থ্ান 

১ সর্চব, র্বদ্যযৎ র্বভ্াগ্ 
র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালয় 

যচয়ারপাসিন ও মবনানীি  
অর্ির্সয়াল সদস্য 

২ বাংলাবদে এনার্জি যরগুবলের্র কর্মেন (র্বইআরর্স) হবি 
মবনানীি ১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধ 

মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

৩ যচয়ারমযান, বাংলাবদে র্বদ্যযৎ উন্নয়ন যবািি (র্বর্পর্ির্ব) মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

৪ যচয়ারমযান, বাংলাবদে পল্লী র্বদ্যযিায়ন যবািি (র্বআরইর্ব) মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

৫ যচয়ারমযান, যেকসই ও নবায়নবোগ্য জ্বালার্ন উন্নয়ন 
কিৃিপক্ষ (বস্রিা) 

মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

৬ যচয়ারমযান, বাংলাবদে জ্বালানী ও র্বদ্যযৎ গ্ববষণা কাউর্িল 
(র্বইর্পআরর্স) 

মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

৭ যরক্টর, বাংলাবদে পাওয়ার মযাবনজবমন্ে ইনর্স্টর্েউে 
(র্বর্পএমআই) 

সদস্য সর্চব ও কােির্নবিাহী 
সদস্য 

৮ র্বদ্যযৎ প্রেুর্ক্ত সম্পর্কিি র্বশ্বর্বদযালয় হবি ১ (এক) জন 
র্েক্ষার্বদ 

মবনানীি  নন অর্ির্সয়াল 
সদস্য 

৯ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, নর্ি ওবয়স্ট পাওয়ার যজনাবরেন 
যকাোঃ র্লোঃ (এনির্িউর্পর্জর্সএল) 

মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 

১০ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, ইবলর্ির্সর্ে যজনাবরেন যকাোঃ অি 
বাংলাবদে র্লোঃ (ইর্জর্সর্ব) 

মবনানীি  অর্ির্সয়াল সদস্য 



১১ িুিস্থািো িবরিালক, রুরাল িাওয়ার রকাম্পােী বলবমনটি 
(আরবিবসএল) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১২ িুিস্থািো িবরিালক, িাংলানদি-ইবন্িয়া রেন্িবিি 
িাওয়ার রকাম্পাবে (প্রাাঃ) বলাঃ 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৩ িুিস্থািো িবরিালক, রকাল িাওয়ার রজোনরিে রকাম্পাবে 
িাংলানদি বলবমনটি (বসবিবজবসবিএল) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৪ িুিস্থািো িবরিালক, িাওয়ার বগ্রি রকাম্পাবে অি 
িাংলানদনির (বিবজবসবি) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৫ িুিস্থািো িবরিালক, ঢাকা িাওয়ার বিবিবিউিে 
রকাম্পাবে বলবমনটি (বিবিবিবস) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৬ িুিস্থািো িবরিালক, ঢাকা ইনলকবিক সাপ্ল্াই রকাম্পাবে 
বলবমনটি (রিসনকা) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৭ িুিস্থািো িবরিালক, ওনয়ি রজাে িাওয়ার বিবিবিউিে 
রকাম্পাবে (ওনজািাবিনকা) 

মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৮ মহািবরিালক, িাওয়ার রসল, বিদ্যুৎ বিভাগ মনোেীত অবফবসয়াল সদস্য 

১৯ বিদ্যুৎ রসক্টনরর একজে বিনিষজ্ঞ মনোেীত েে-অবফবসয়াল সদস্য 

২০ প্রাইনভট বিদ্যুৎ রসক্টনরর একজে প্রবতবেবধ্ মনোেীত েে-অবফবসয়াল সদস্য 

২১ বেিথাহী সদস্য (প্রিাসে ও অর্থ), িাংলানদি িাওয়ার 
মুানেজনমন্ট ইেবিবটঊট (বিবিএমআই) 

বেিথাহী সদস্য 

২২ বেিথাহী সদস্য (রটকবেকুাল ও গনিষো), িাংলানদি 
িাওয়ার মুানেজনমন্ট ইেবিবটঊট (বিবিএমআই) 

বেিথাহী সদস্য 

২৩ বেিথাহী সদস্য (উন্নয়ে িুিস্থািো), িাংলানদি িাওয়ার 
মুানেজনমন্ট ইেবিবটঊট (বিবিএমআই) 

বেিথাহী সদস্য 

 
িবব একই সাবর্ সরকার কিৃিক এই যজনাবরল বর্িবি র্বর্ভ্ন্ন প্রর্িষ্ঠান হবি র্রবপ্রবজবন্ের্েভ্ সদস্য 
মবনানয়বনর সুবোগ্ রবয়বছ এবং ঐ সকল প্রর্িষ্ঠান িাবদর কমিকিিাবদর মধয যর্বক র্রবপ্রবজবন্ের্েভ্ মবনানয়ন 
র্দবব।    

৩.২ গভবেথং িবি 

িাংলানদি িাওয়ার মুানেজনমন্ট ইেবিবটউনটর একবট গভবেথং িবি রনয়নে, যার সভািবত বিদ্যুৎ বিভানগর 

সবিি। এই ১৬ সদস্য বিবিি গভবেথং িবির বেনদথিো অনুসানর বিবিএমআই-এর কাযথক্রম িবরিাবলত হয়। 

গভবেথং িবির বেনদথিো অনুসানর বিবিএমআই-এর কাযথক্রম িবরিাবলত হয় োর িার্লকা র্নম্নরূপ: 

ক্রর্মক কমিকিিার পদবী ও সংস্থ্া গ্ভ্র্নিং বর্িবি অবস্থ্ান 

১ সর্চব, র্বদ্যযৎ র্বভ্াগ্ 
র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালয় 

যচয়ারপাসিন  



২ যচয়ারমযান, বাংলাবদে র্বদ্যযৎ উন্নয়ন যবািি (র্বর্পর্ির্ব) মবনানীি সদস্য 

৩ যচয়ারমযান, বাংলাবদে পল্লী র্বদ্যযিায়ন যবািি (র্বআরইর্ব) মবনানীি সদস্য 

৪ যচয়ারমযান, যেকসই ও নবায়নবোগ্য জ্বালার্ন উন্নয়ন কিৃিপক্ষ 
(বস্রিা) 

মবনানীি সদস্য 

৫ যরক্টর, বাংলাবদে পাওয়ার মযাবনজবমন্ে ইনর্স্টর্েউে (র্বর্পএমআই) সদস্য সর্চব ও 
কােির্নবিাহী সদস্য 

৬ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, পাওয়ার র্িি যকাম্পার্ন অি বাংলাবদে র্লোঃ 
(র্পর্জর্সর্ব) 

মবনানীি সদস্য 

৭ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, ঢাকা পাওয়ার র্ির্ের্বউেন যকাোঃ র্লোঃ 
(র্ির্পর্ির্স) 

মবনানীি সদস্য 

৮ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, ঢাকা ইবলকর্িক সাপ্ল্াই যকাোঃ র্লোঃ (বিসবকা)  মবনানীি সদস্য 

৯ বযবস্থ্াপনা পর্রচালক, নর্ি ওবয়স্ট পাওয়ার যজনাবরেন যকাোঃ র্লোঃ 
(এনির্িউর্পর্জর্সএল)  

মবনানীি সদস্য 

১০ মহাপর্রচালক, পাওয়ার যসল মবনানীি সদস্য 

১১ র্বদ্যযৎ প্রেুর্ক্ত সম্পর্কিি র্বশ্বর্বদযালয় হবি ১ (এক) জন অধযাপক  মবনানীি সদস্য 

১২ বাংলাবদে এনার্জি যরগুবলের্র কর্মেন (র্বইআরর্স) হবি মবনানীি 
১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধ 

মবনানীি সদস্য 

  ১৩ যবসরকারী পাওয়ার যসক্টর হবি মবনানীি ১ (এক) জন প্রর্ির্নর্ধ মবনানীি সদস্য 

  ১৪ র্বদ্যযৎ যসক্টবরর ১ (এক) জন র্ববেষজ্ঞ মবনানীি সদস্য 

  ১৫ র্বর্পএমআই এর এমর্িএস কােির্নবিাহী সদস্য 

৩.৪ বিবিএমআই িুিস্থািো 

র্বর্পএমআই-এর র্নজস্ব যকান কমিকিিা/কমিচার্র যনই। বিদ্যুৎ বিভানগর আওতাধ্ীে সংস্থা ও রকাম্পাবেসমূহ 

রর্নক কনয়কজে কমথকতথানক সংযুক্তকরনের মাধ্ুনম বদেবিে কাযথক্রম িবরিালো শুরু করা হয়। িরিতথীনত 

২০১৮ সানল এবপ্রল মানস বিদ্যুৎ বিভানগর অবতবরক্ত সবিি জোি রমাাঃ মাহিুি-উল-আলমনক বেজ দাবয়নত্বর 

অবতবরক্ত দাবয়ত্ব বহনসনি ররক্টনরর দাবয়ত্ব প্রদাে করা হয়। িরিতথীনত তাাঁনক প্রকল্প িবরিালক ও ররক্টর 

(অবতবরক্ত দাবয়ত্ব) বেনয়াগ করা হয় এিং বতবে মািথ ২০১৯ মানস রযাগদাে কনরে। অস্থায়ী ভিনে কাযথক্রম শুরু 

করার ির কনয়কজে িতুর্থ রেবের কমথিাবর বদবেক হাবজরার বভবিনত বেনয়াগ করা হয়। 

৪.০ অবকািাবমা 

৪.১ শুরুবি কােিক্রম পর্রচালনার স্থ্ান 

ঢাকার অদূবর যকরানীগ্বঞ্জ বাংলাবদে র্বদ্যযৎ উন্নয়ন যবাবিির অর্ধিহণকৃি জর্ম হবি ২৫ একর জর্ম 
র্বর্পএমআই এর নাবম বরাদ্দ করা হবয়বছ। উক্ত জর্মর উপর র্বর্পএমআই এর স্থ্ায়ী মলূ কযাম্পাস র্নমিাণ করা 
হবব। বিিমাবন যসখাবন মার্ে ভ্রাে ও সীমানা প্রাচীর র্নমিাবণর কাজ সমাপ্ত হবয়বছ।  

র্িবসম্বর, ২০১৭ হবি ০২ যম ২০১৯ ইং পেিন্ত র্বদ্যযৎ ভ্বন (১, আব্দুল গ্র্ণ যরাি) এর ১১ িলায় ২ র্ে কবক্ষ 
র্বর্পএমআই এর অস্থ্ায়ী কােিালয় স্থ্াপন করা হবয়র্ছল এবং র্বদ্যযৎ ভ্ববনর র্বজয় হল ও মুর্ক্ত হবল অস্থ্ায়ীভ্াবব 
প্রর্েক্ষণসমূহ পর্রচালনা করা হয়। 



৪.২ অস্থায়ী ভিনে কাযথক্রম 

পূবিাচবলর ৪ নম্বর যসক্টবর যিসবকার একর্ে সাব-বস্টেবনর ৪র্ে যলার র্নবয় র্বর্পএমআই-এর অস্থ্ায় কযাম্পাস 

স্থ্াপন করা হয়। এই ভ্ববন ২ যম ২০১৯ িার্রবখ আনুষ্ঠার্নক উববাধবনর মাধযবম কােিক্রম শুরু করা হয়। 

উববাধনী অনুষ্ঠাবন গ্ণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদে সরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ 

র্বষয়ক উপবদষ্টা জনাব যিৌর্িক-ই-ইলাহী যচৌধুরী, বীর র্বক্রম প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থ্ি র্ছবলন। র্ববেষ 

অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থ্ি র্ছবলন র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালয় র্বষয়ক সংসদীয় স্থ্ায়ী কর্মর্ের 

সভ্াপর্ি জনাব যমাোঃ েহীদ্যজ্জামান সরকার, এমর্প এবং প্রধানমন্ত্রী কােিালবয়র মুখয সমিয়ক (এসর্ির্জ) জনাব 

যমাোঃ আবুল কালাম আজাদ। সভ্াপর্িে কবরন র্বদ্যযৎ র্বভ্াবগ্র র্সর্নয়র সর্চব িোঃ কায়কাউস আহমদ। 

বিবিএমআই-এর অস্থায়ী কুাম্পানস দ্য’বট রেবেকক্ষ্, একবট কবম্পউটার লুাি, রিািথ রুম, োমাজ র্র, একবট 

িাইবেং হল সহ কমথকতথানদর িসার কক্ষ্ রনয়নে। 

৫.০ কােিক্রম 

৫.১ িানজট ও িুয় 

র্বর্পএমআই-এর প্রার্র্মক অবস্থ্ায় মাচি ২০১৮ যর্বক র্িবসম্বর পেিন্ত সমবয়র জন্য ৭২,৭২,০০০.০০ টাকার 

একবট িানজট প্রেয়ে করা হয়, যা িবরবিি-১ এ প্রদাে করা হল। এই িানজট িরিতথীকানল গভবেথং িবি কতৃথক 

৭৪,৬৭,০০০.০০ টাকার িানজট সংনিাবধ্ত িানজট অনুনমাদে করা হয় (িবরবিি-২)। এবটনত অর্থিের 

অনুসরে করা হয়বে, তাই অর্থিেনরর িানজট িলা যায় ো। 

৫.১ অবিট 

র্বর্পএমআই-এর ২০১৭-১৮ সাবলর বযবয়র র্বষবয় অর্িে করা হবয়বছ, োর সংর্ক্ষপ্তসার পর্রর্েষ্ট-৩ এ প্রদান 

করা হল। 

৫.৪ প্রবিক্ষ্ে কমথসূবি 

র্বর্পএমআই-বি বিবিএমআই-নত রয সকল বিষনয় প্রবিক্ষ্ে প্রদানে গুরুত্ব প্রদাে করা হনে িা হনি, রসগুনলার 

রূিনরো বেম্নরূি: 

৫.১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন 
• বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্রকল্পনা 
• র্বদ্যযৎ যকন্দ্র প্রকল্প প্রণয়ন ও বযবস্থ্াপনা 
• র্বদ্যযৎ যকন্দ্র অিানরিে এিং রক্ষ্োনিক্ষ্ে 
• রকাল রসাবসথং ও হ্যান্িবলং 
• উৎপাদন পর্রকল্পনা, অিানরিে, রক্ষ্োনিক্ষ্ে, অবোবমেন  

৫.১.২ বিদ্যুৎ সঞ্চালন 
• র্বদ্যযৎ সঞ্চালন পর্রকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 
• হাইবভ্াবেজ লাইন ও সাববস্টেন র্িজাইন, অপাবরেন, যমইর্ন্েবনি, প্রবেকেন 
• সঞ্চালন পর্রকল্পনা, অিানরিে, রক্ষ্োনিক্ষ্ে, অবোবমেন  

৫.১.৩ বিদ্যুৎ র্বিরণ 
• র্বদ্যযৎ র্বিরণ পর্রকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 



• র্বিরণ লাইন ও সাববস্টেন র্িজাইন, অপাবরেন, যমইর্ন্েবনি, প্রবেকেন 
• িািফমথার ও সািনিিে 
• র্বিরণ পর্রকল্পনা, অিানরিে, রক্ষ্োনিক্ষ্ে, অবোবমেন 

৫.১.৪ নবায়নবোগ্য ের্ক্তর সাহাবেয র্বদ্যযৎ উৎপাদন  
• রসালার িাওয়ার প্ল্ুান্ট 
• উইন্ি িাওয়ার প্ল্ুান্ট 

৫.১.৫ সাধারণ বযবস্থ্াপনা 
• িবরনিি িুিস্থািো 
• মানবসম্পদ বযবস্থ্াপনা 
• প্রর্েক্ষকবদর জন্য প্রর্েক্ষণ (র্েওর্ে) 
• র্লিারর্েপ র্বষবয় প্রর্েক্ষণ 
• উন্নি িাহক যসবা 
• রিার মুানেজনমন্ট 
• অবফস মুানেজনমন্ট 

৫.১.৬ আর্র্িক বযবস্থ্াপনা 
• অর্িে এবং র্িনার্িয়াল মযাবনজবমন্ে 
• পাবর্লক প্রর্কউরবমন্ে 
• প্রকল্প বযবস্থ্াপনা 

৫.১.৭ র্বদ্যযৎ খাবি  ির্য-প্রেুর্ক্ত বযবহার  
• বজআইএস এিং স্ক্ুািা 
• আইবসবট 
• কবম্পউটার হািথওয়ুার ও রমইেনটন্যাি 
• সাইিার বসবকউবরবট ও িাটা বসবকউবরবট 

৫.১.৮ র্ববেষার্য়ি প্রর্েক্ষণ 
• িুবেয়াদী প্রবিক্ষ্ে 
• বসবেয়র িাফ রকাসথ 

এ সি বিষনয়র মনধ্ু প্রকল্প িুিস্থািো বিষয়ক একবট প্রবিক্ষ্ে রকাসথ ইনতামনধ্ুই শুরু হনয়নে, িাবক 

বিষয়গুবলনত প্রবিক্ষ্ে রকাসথ যর্াসম্ভি দ্রুত শুরু করা হনি। 

৫.৫ রকাসথ কাবরকুলাম রিনভলিনমন্ট 

বিবিএমআই-নত রয সকল বিষনয় প্রবিক্ষ্ে প্রদাে করা হয়, রস সি বিষনয় রকাসথ কাবরকুলাম বতবর করা একবট 

গুরুত্বিূেথ বিষয়। বিবিএমআই কাবরগবর বিষয়সমূনহ র্বদ্যযৎ যসক্টবরর অর্ভ্জ্ঞ ও দক্ষ প্রবকৌেলী / কমিকিিা, 

িুনয়ট সহ বিবভন্ন বিশ্ববিদুালনয়র বিক্ষ্ক এবং যদবে র্ববদবে র্বর্ভ্ন্ন যসক্টবর স্বনামধন্য প্রর্েক্ষকগ্বণর সহায়তা 

বেনয় বেজস্ব রকাসথ কাবরকুলাম বতবর কনর। অকাবরগবর, রযমে সাধ্ারে ও আর্র্িক িুিস্থািো বিষনয় ঢাকা 

বিশ্ববিদুালয় সহ বিবভন্ন প্রবতষ্ঠানের সংবিি বিষনয়র বিক্ষ্কনদর সহায়তায় কাবরকুলাম উন্নয়ে করা হয়। এরির 

বিনশ্বর বিবভন্ন োমকরা প্রবতষ্ঠানের কাবরকুলানমর সানর্ রসগুবল বমবলনয় রেয়া িা প্রনয়াজেনিানধ্ সংনিাধ্ে করা 

হয়। বিদ্যুৎ োনতর বিবভন্ন সংস্থা িা রকাম্পাবের দক্ষ্ প্রনকৌিলী িা কমথকতথানদর সানর্ও এ সি কাবরকূলাম বেনয় 

িরামিথ করা হয়। এর ির বিবিএমআই রকাে বিষনয়র রকাসথ কাবরকুলাম অনুনমাদে কনর এিং প্রবিক্ষ্ে 

কাযথক্রম শুরু করা হয়। 



প্রবতবট িুানির প্রবিক্ষ্ে রিনষ প্রবিক্ষ্োর্থীনদর বেকট রর্নক রকাসথবট সম্পনকথ বফিিুাক গ্রহে করা হয়, যানত 

কাবরকুলাম সম্পনকথ োো িরামিথ র্ানক। রসগুবলর মনধ্ু যুবক্তসংগত িনল বিনিবিত হনল রসগুনলার বভবিনত 

িরিতথী িুানির রকাসথ কাবরকুলাম আিনিট করা হয়। রমাটকর্া, প্রবতবট রকাসথ কাবরকুলাম ক্রমাগতভানি উন্নয়ে 

ও হালোগাদ করা হয়। 

তনি, বিবিএমআই একবট কাবরগবর সহায়তা প্রকল্প অনুনমাদনের জন্য দাবেল কনরনে, যা অনুনমাবদত হনল 

আন্তজথাবতক মানের িরামিথকনদর সহায়তায় বিবভন্ন বিষনয় রকাসথ কাবরকুলাম এিং রকাসথ মুানটবরয়াল 

রিনভলিনমন্ট করা হনি। 

৫.৬ বরনসাসথ িারসে 

কাবরগবর, িুিস্থািো এিং আবর্থক বিষনয় প্রবিক্ষ্নের জন্য বিবিএমআই রদনির বিশ্ববিদুালয়সমূহ, বিবভন্ন 

সংস্থা িা রকাম্পাবেনত কমথরত রিিাজীিীনদর বেনয় বরনসাসথ িারসে িুল গনড় রতালার কাজ করনে। প্রবতবট 

বিষনয় দক্ষ্ প্রবিক্ষ্কনদর একবট তাবলকা বতবর করা হনি, যা প্রবতবেয়ত হালোগাদ করা হনি। তা’ োড়া প্রবতবট 

সংস্থায় বেজ বেজ প্রবিক্ষ্ে রকন্দ্রগুবলনত যারা প্রবিক্ষ্ক বহনসনি কাজ করনি, তানদর জন্য বিবিএমআই ‘রিবেং 

অি রিইোসথ’-এর আনয়াজে করনে। 

৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থিেনর সম্পার্দি কােিক্রম 

বিবিএমআই ২০১৮-১৯ অর্থিেনর ১৯ র্ে প্রর্েক্ষণ যকাবসির আবয়াজন কবর। বেজস্ব ভিে ো র্াকায় বিদ্যুৎ 

ভিনের বিবভন্ন কেফানরি রুনম প্রবিক্ষ্ে রকাসথগুবলর আনয়াজে করা হয়। বকন্তু রসসি কনক্ষ্ অন্য রকাে সভা 

িা অনুষ্ঠাে র্াকনল প্রবিক্ষ্ে িন্ধ রােনত হনতা, তানত প্রবিক্ষ্ে কাযথক্রনমর ক্ষ্বত হননতা। তাই প্রকৃতিনক্ষ্ ৫ রম 

২০১৮ তাবরনেই বিবিএমআই-এর কাযথক্রম আনুষ্ঠাবেকভানি শুরু িলা যায়। 

২০১৮-১৯ অর্থিেনর সম্পার্দি কােিক্রম র্নম্নরূপ র্ছল:  

ক্রম র্বষয় জুলাই, ২০১৮ – জুন-২০১৯ 
১ প্রর্েক্ষণ যকাসি ১৯ 
২ কমিোলা ২ 
৩ প্রর্েক্ষণপ্রাপ্ত কমিকিিার সংখযা ৪৭০ 
৪ প্রর্েক্ষণ র্দবস ৫২ 
৫ প্রর্েক্ষণ জনর্দবস ১৩৫১ 
৬ প্রর্েক্ষণ জনঘণ্টা ১০,৮০৮ 
৭ জনপ্রর্ি জনঘণ্টা (প্রর্েক্ষণ) ২৩ 

 
বিবিএমআই-এর শুরু রর্নক জুে ২০১৯ তাবরে িযথন্ত (১৩ মাস) সম্পাবদত কাযথক্রনমর বিিরেী বেনম্ন প্রদাে 
করা হল: 

   
ক্রম র্বষয় যম, ২০১৭ – জুন-২০১৯ 
১ প্রর্েক্ষণ যকাসি ২০ 
২ কমিোলা ২ 
৩ প্রর্েক্ষণপ্রাপ্ত কমিকিিার সংখযা ৫০৫ 
৪ প্রর্েক্ষণ র্দবস ৬৩ 
৫ প্রর্েক্ষণ জনর্দবস ১৭৩৬ 
৬ প্রর্েক্ষণ জনঘণ্টা ১৩৮৮৮ 



৭ জনপ্রর্ি জনঘণ্টা (প্রর্েক্ষণ) ২৭.৫০ 

আবলাচয অর্িবছবরর র্বর্ভ্ন্ন কােিক্রবমর র্কছু ছর্ব পর্রর্েষ্ট-৩ এ প্রদান করা হল। 

৫.৮ সম্পার্দি প্রর্েক্ষবণর র্বষয় 

২০১৮-১৯ অর্থ-িেনর িবরিাবলত প্রবিক্ষ্ে রকাসথগুবলর বিনরাোম বেল: 

৫.৬.১ কাবরগবর 
• Familiarization of Coal fired Thermal Power Station 

• Basic Training on GIS & SCADA 

• Field Training at Matarbari Coal Power Project  

৫.৬.২ সাধ্ারে ও আবর্থক িুিস্থািো 
• Project Formulation, Implementation, Monitoring & Evaluation (PIME) 

• Financial & Economic Analysis of Development Project  

• Physical Security and Access Control for KPIs   

৫.৯ ওয়াকিেপ 

আনলািু িেনর দ্য’বট ওয়াকথিি িবরিালো করা হয়, রযগুবলর টবিক হনে: 

• Finalization of Draft Power Sector Training Policy 

• Formulation of Service Excellence Framework for Power Sector Agencies 

৫.১০ ভবিষ্যনত রযসি বিষনয় প্রবিক্ষ্ে প্রদাে করা হনি 

বিবিএমআই িরিতথী িেনর রযসি প্রবিক্ষ্নের িবরকল্পো কনর রসগুবল হনে: 

• O & M of Substation 

• O&M of Combined Cycle Gas Turbine Power Station 

• Strategic Leadership 

• Fundamental Components, Operation & Maintenance of Coal Fired Thermal Power 
Station  

• Smart Prepayment Meter 

• Solar Power Plant  

প্রবিক্ষ্নের বিষয় ও িবরবধ্ িরিতথীনত আরও সম্প্রসাবরত করার িবরকল্পো করা হয়। এ োড়া রিবেং বেিস্ 
অুানসসনমন্ট িবরিালোর জন্য কেসাল্ট্ুান্ট বেনয়ানগর জন্য একবট বটএবিবি দাবেল করা হয়। রিবেং বেিস্ 
অুানসসনমন্ট করা হনল তার বভবিনত প্রবিক্ষ্ে িবরিালো করা হনি। একই প্রকনল্পর আওতায় রকাসথ 
কাবরকুলাম রিনভলিনমন্ট এিং রিবেং মুানটবরয়াল বতবররও উনদুাগ রেয়া হনি। 

৬.০ সমস্যাবলী  

বিবিএমআই-এর কাযথক্রম িবরিালোর ২ িেনররও রিবি সময় অবতিাবহত হনয়নে। এই সমনয়র মনধ্ুই এ 

ইেবিবটউট প্রবিক্ষ্নের মাে এিং িবরিালোর িিবত সম্পনকথ রিি প্রিংসা অজথে কনরনে। অনেক সীমািিতা 

সনত্ত্বও বিবিএমআই তার উির অবিথত দাবয়ত্ব িালনে তৎির রনয়নে।  

বিবিএমআই রয সকল সমস্যার মধ্ু বদনয় বেনজর কাযথক্রম িবরিালো করনে, রসগুবল হনে: 

• জেিনলর স্বল্পতা 



• িযথাপ্ত তহবিনলর অভাি 

• বেজস্ব ভিে ো র্াকা 

• ক্লাসরুনমর স্বল্পতা 

• বেজস্ব লুািনরটবর ও ওয়াকথিনির অভাি 

• বিবভন্ন বিষনয়র বসমুনলটর ো র্াকা 

• প্রবিক্ষ্োর্থীনদর যর্াসমনয় ও িাবহত সংেুায় মনোেয়ে প্রদাে ো করা 

বিবিএমআই িতথমানে িূিথািনল রিসনকা-র একবট সাি-রিিে ভিনে বেজস্ব কাযথক্রম িবরিালো করনে। দ্রুত 

বেজস্ব কুাম্পানস অিকাঠানমা বেমথানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, িাংলানদি বিদ্যুৎ উন্নয়ে রিািথ এিং বিবিএমআই 

একনত্র কাজ করনে। ভ্র্বষ্যবি যকরাণীগ্ঞ্জস্থ্ র্নজস্ব জর্মবি ভিোবদ বেমথাে করার ির যসখাবন কােিক্রম 

পর্রচার্লি হবব, োবি র্বদ্যযৎ খাবি প্রর্েক্ষবণর আধুর্নক সকল সুবোগ্-সুর্বধা সৃজন করা হবব।  

৭.০ ভ্র্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

বিবিএমআই প্রবিক্ষ্ে প্রদানে সক্ষ্মতা িাড়ানোর, প্রবিক্ষ্নের মাে িৃবি সহ বিবভন্ন িবরকল্পো বতবর কনরনে, 

রযগুবল হনে: 

১)  এসবিবজ লক্ষ্ুমাত্রা অজিবন গ্হৃীি কােিক্রম িাস্তিায়নে স্বানর্থ বিদ্যুৎ োনত উন্নত তর্ু-প্রযুবক্ত জ্ঞানসম্পন্ন 

দক্ষ্, রিিাদার কমথীিাবহেী বতবরর জন্য বিবিএমআই প্রবিক্ষ্ে প্রদাে করনি।  

২) মােসম্মত প্রবিক্ষ্ে প্রদানের জন্য রকাসথ কাবরকুলাম ও রকাসথ মুানটবরয়াল বতবর করনি। 

৩) কাবরগবর, জেিল ও আবর্থক িুিস্থািো োনত উন্নত প্রবিক্ষ্ে প্রদানের প্রনয়াজেীয় সংেুক উচ্চ দক্ষ্তার 

প্রবিক্ষ্ক বতবর করনি। 

৪)  বিদ্যুৎ রসক্টনরর রিসরকাবর োনত কমথরত জেিলনক প্রবিক্ষ্ে প্রদাে করা হবব।  

৩) বিদ্যুৎ োনত প্রর্েক্ষবণর একর্ে মান র্নধিারবণও র্বর্পএমআই কাজ করবব।  

৪)  র্বর্পএমআই ভ্র্বষ্যবি বিদ্যুৎ োনত সংস্থা/নকাম্পাবেসমূহনক কেসালনটবি রসিা প্রদাে করনি। 

কনসালেযার্ি সার্ভ্িবসর জন্য র্ববদে-র্নভ্িরিা কমাবনার লবক্ষয র্বর্ভ্ন্ন সংস্থ্া/বকাম্পার্নবি কমিরি বা 

অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলবক এক ছািার িলায় আনা হবব এবং ভ্র্বষ্যৎ প্রবয়াজন যমোবনার জন্য নিুনবদর 

প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হবব।  

৫)  কাবরগবর সহায়তার জন্য রদনির সরকাবর / রিসরকাবরোত এিং বিনদবি বিবভন্ন প্রবতষ্ঠানের সবহত 

রযাগানযাগ অিুাহত রনয়নে। বিবিএমআই ভারনতর এেবটবিবস/এেবিবটআই, জািানের রটিনকাসহ  

অনেবলয়ার কনয়কবট বিক্ষ্া/প্রবিক্ষ্ে প্রবতষ্ঠানের সানর্ রযৌর্ভানি প্রবিক্ষ্ে কাযথক্রম িালু করার জন্য 

এমওইউ সম্পাদনের জন্য আনলািো িলবছ। 

৬)  কয়লা ও এলএেবজ বভবিক বিদ্যুৎ রকন্দ্র স্থািে, িবরিালো ও রমইেনটন্যাি বিষনয় গুরুত্ব বদনয় উিযুক্ত 

জেিল গনড় রতালা হবব। 

৭)  র্বদ্যযৎ র্বভ্াগ্ ির্া সরকারবক র্বদ্যযৎ র্বষবয় পরামেি বা বুর্িবৃর্িক যসবা প্রদান করবব।  

৮) স্থায়ী প্রবিক্ষ্ে রকন্দ্র স্থািনের জন্য রকরােীগনে ২৫ একর জবম রেয়া হনয়নে। ঐ স্থানে বিদ্যুৎ বিভাগ এিং 

বিবিবিবি’র সহায়তায় প্রনয়াজেীয় অিকাঠানমা গনড় রতালা হনি। 



৯)  সামবগ্রকভানি বিদ্যুৎ োত তর্া িাংলানদনির প্রবিক্ষ্ে যক্ষবত্র বিবিএমআই-নক একবট আন্তজথাবতক মানের 

ইেবিবটউট িা রসন্টার অি এনেনলি বহনসনি গনড় রতালা হনি। 

৮.০ উিসংহার 

িূনিথই িলা হনয়নে বিবিএমআই-এর কাযথক্রম িবরিালোর ১ বছবররও যবর্ে সময় অবতিাবহত হনলও প্রবিক্ষ্ে 

কাযথক্রম িবরিালো ৫ রম রর্নক শুরু হওয়ায় কাযথক্রম িবরিালোর রময়াদ মাত্র ১ মাস ২৬ বদে। বিবিএমআই 

তার উির অবিথত দাবয়ত্ব িালনে তৎিরতার অংি বহনসনি জন্য বেজস্ব িিবতনত রিবেং বেিস্ অুানসসনমন্ট 

িবরিালো, প্রবিক্ষ্ে িবরকল্পো বতবর, প্রবিক্ষ্ক িা উিযুক্ত বরনসাসথ িারসে েুাঁনজ রির করা ইতুাবদ কাযথক্রম 

শুরু কনর। বিদ্যুৎ বিভাগ এিং এর আওতাধ্ীে সংস্থা ও রকাম্পাবেসমূনহর িূেথ সহনযাবগতায় বিবিএমআই শুরু 

রর্নকই প্রবিক্ষ্নে সনিথাচ্চ মাে রক্ষ্ার জন্য রিিা কবর আসবছ। রদি ও বিনদনির বিবভন্ন বিশ্ববিদুালয়, রিবেং 

ইেবিবটউট রর্নকও সহনযাবগতা গ্রহে করা হনে। 

  



পর্রর্েষ্ট-১: ২০১৭-১৮ অর্িবছবরর বাবজে 

বিবিএমআই’র ২০১৮ সালের িালেট 

 
 



পর্রর্েষ্ট-২: জানুয়ার্র হবি জুন ২০১৯ অর্িবছবরর বাবজে 

 



পর্রর্েষ্ট-৩:  ২০১৮-১৯ অর্িবছবরর বযালাি র্েে 

 

 
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. 



August 10, 2020              Chartered Accountants 
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