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নাং-২৭.০১.০০০০.০১.০১৫.৪০৩.০৮-০১                                                              তাবরখঃ ১৫-০৭-২০২১ বরঃ। 

 

ববষয়ঃ ববদ্যুৎ ববভাদগর ২০২০-২১ অর্ শ বছদরর বাবষ শক প্রবতদবেন প্রণয়দনর জন্য তথ্যাবে প্রপ্ররণ প্রসাংদগ।  

 

সূত্রঃ   ববদ্যুৎ ববভাদগর সমন্বয়-১ শাখার স্মারক নাং-২৭.০০.০০০০.০৫১.১৬.০০৬.২১.১৩০ ; তাবরখঃ ২৪-০৬-২০২১বরঃ । 

 

উপর্য শক্ত ববষয় ও সূত্রস্থ পদত্রর পবরদপ্রবিদত প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর  ২০২০-২১ অর্ শ বছদরর বাবষ শক 

কার্ শক্রদমর উপর প্রবতদবেন ততরী কদর পরবতী কার্ শক্রদমর জন্য এতেসাংদগ প্রপ্ররণ করা হদলা। 

 

 সাংর্যক্তঃ বণ শনামদত। 

 

           স্বািবরত/- 

                       ১৫-৭-২১ 

        (আবুল খাদয়র প্রমাঃ আক্কাস আলী ) 

                                                                                                           প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক 

                 ( র্যগ্ম সবিব) 

              ফ োন: ৫৮৩১৫২১১ 

           Email: eadvisor@pd.gov.bd 

 

সবিব 

ববদ্যুৎ ববভাগ 

[ দৃবি আকষ শণ: জনাব প্রমাহাম্মে মবিজুর রহমান, র্যগ্ম সবিব, সমন্বয়-১ অবধ শাখা, ববদ্যুৎ  ববভাগ ] 

 

অনুবলবপ কার্ শাদর্ শ ও জ্ঞাতাদর্ শ:  

১। জনাব প্রমাঃ সাবজবুল হক, পবরিালক, পাওয়ার প্রসল,  ববদ্যুৎ ভবন, ঢাকা। 
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প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তদরর  ২০২০-২১ অর্ শ বছদরর বাবষ শক কার্ শক্রদমর উপর প্রবতদবেনঃ 
 

১। ভূবমকা : 

প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর ববদ্যুৎ ববভাদগর আওতাধীন একটি সাংর্যক্ত সরকাবর েপ্তর। ১৯১০ সাদলর ইদলকবিবসটি 

এুাদের ৩৬নাং ধারা ও ১৯৩৭ সাদলর ইদলকবিবসটি রুলস এর বববধ ৪-১০ অনুসরদণ ববদ্যুৎ উৎপােন, সঞ্চালন ও ববতরণ এবাং 

ব্যবহাদরর প্রবতটি প্রিদত্র সুষ্ঠুভাদব বনয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের বনরাপত্তা বনবিতকরদণ তবদ্যুবতক উপদেিা ও প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক 

েপ্তরটি সৃবি করা হয়। পরবতীদত উক্ত েপ্তদরর কার্ শাবলী গুরুত্ব ববদবিনায় ববদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরদণ েপ্তদরর নাম 

সাংদশাধনপূব শক প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর নামকরণ করা হয়।  বশল্প  কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম িাদপর নতুন 

তবদ্যুবতক উপদকন্দ্র ও স্থাপনা পবরেশ শন ও পরীিা-বনরীিাদে ববদ্যুৎ সাংদর্াদগর অনুদমােন প্রোন করা এ েপ্তদরর অন্যতম কাজ। 

অপরবেদক ববদ্যুৎ লাইদসবসাং প্রবাদড শর মাধ্যদম পরীিা গ্রহণ করতঃ তবদ্যুবতক কাদজ প্রপশাজ্ঞান সম্পন্ন উপর্যক্ত ঠিকাোর, প্রদকৌশলী 

ও ইদলকবিবশয়ানগণদক বিবিতপূব শক তাদেরদক তবদ্যুবতক ঠিকাোরী লাইদসস, সুপারভাইজার কবম্পদটবস সাটি শবিদকট ও কাবরগবর 

পারবমট প্রোন করা হদয় র্াদক। তাছাড়াও এ েপ্তর পবরেশ শন ও লাইদসবসাং কার্ শক্রম বাবে সরকাদরর  রাজস্ব ( Non-tax 

Revenue) আোয় কদর র্াদক ।   

১.১ ।  রূপকল্প(Vision): 

 

ববদ্যুৎ সঞ্চালণ, ববতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহাদরর প্রবতটি প্রিদত্র জনজীবন ও সম্পদের বনরাপত্তা বনবিতকরদণর লদিু 

বনরাপে ববদ্যুৎ ব্যবহার বনবিত করা।  

 

১.২। অবভলিু(Mission): 

জন বনরাপত্তা বনবিত করদণর লদিু ৫০ বকঃ ওঃ বা তদ্যর্ধ্শ িমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম িাদপর নতুন তবদ্যুবতক 

উপদকন্দ্র ও স্থাপনা পবরেশ শন ও পরীিা-বনরীিাদে ববদ্যুৎ সাংদর্াদগর অনুদমােন প্রোদনর পাশাপাবশ তবদ্যুবতক কাদজ প্রপশাজ্ঞান 

সম্পন্ন উপর্যক্ত ঠিকাোর, প্রদকৌশলী ও ইদলকবিবশয়ানগণদক বিবিতপূব শক তাঁদের অনুকুদল তবদ্যুবতক ঠিকাোরী লাইদসস, 

সুপারভাইজারী সাটি শবিদকট ও কাবরগবর পারবমট ইসুুকরণ। 

 

 

১.৩। প্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

(ক) বনরাপে ববদ্যুৎ ব্যবহার বনবিত করা। 

(খ) েি কাবরগবর জ্ঞান সম্পন্ন জনশবক্ত বিবিত করণ ও লাইদসস প্রোন। 

(গ) প্রাবতষ্ঠাবনক সিমতা বৃবি করা 
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২। েপ্তদরর প্রধান কার্ শাবলী: 

 

ক) গ্রাহদকর ৫০ বকদলাওয়াট বা তদ্যিশ ববদ্যুৎ ব্যবহাদরর প্রিদত্র মধ্যম, উচ্চ ও অবতউচ্চ িাদপর নতুন তবদ্যুবতক উপদকন্দ্র ও 

স্থাপনাসমূহ পবরেশ শন ও পরীিা-বনরীিাদে জানমাদলর বনরাপত্তা বনবিত করতঃ উপদকন্দ্র িালুর অনুদমােন প্রোন করা এবাং 

প্রবত ২(দ্যই) বছর অের অের পবরেশ শনপূব শক অনুদমােন নবায়ন করা; 

খ) এ েপ্তদরর অধীদন ববদ্যুৎ লাইদসবসাং প্রবাদড শর মাধ্যদম পরীিা গ্রহণ করতঃ তবদ্যুবতক কাদজ প্রপশাজ্ঞান সম্পন্ন উপর্যক্ত ঠিকাোর, 

প্রদকৌশলী ও ইদলকবিবশয়ানগণদক বিবিতপূব শক তাদেরদক র্র্াক্রদম তবদ্যুবতক ঠিকাোরী লাইদসস, সুপারভাইজার কবম্পদটবস 

সাটি শবিদকট ও কাবরগবর পারবমট প্রোন করা হদয় র্াদক এবাং উক্ত লাইদসসসমূহ প্রবতবছদর নবায়নপূব শক তথ্যসমূহ সাংরিণ 

করা;  

গ) ববদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা প্রমাতাদবক তবদ্যুবতক দূর্ শটনার ববষদয় ববদ্যুৎ ববতরণকারী সাংস্থার বরদপাদট শর উপর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

র্) গ্রাহদকর ৫০ বকদলাওয়াট বা তদ্যিশ িমতার ববদ্যুৎ ব্যবহাদরর প্রিদত্র ভবন বনম শাদণর পূদব শ ভবদনর অভুেরীণ ওয়ুাবরাং 

ডায়াগ্রামসহ প্রসিটি প্ল্ুান পরীিা-বনরীিাপূব শক অনুদমােন প্রোন করা;  

ঙ) তবদ্যুবতক উপদকন্দ্র সরঞ্জামাবে (িাসিরমার, এইিটি সুইিবগয়ার, এলটি সুইিবগয়ার, বপএিআই প্ল্ুান্ট) প্রস্তুতকারী প্রবতষ্ঠানসমূহ 

সদরজবমন পবরেশ শনপূব শক অনুদমােন প্রোন করা; 

ি) িাসিরমার ততল পরীিাকারী প্রবতষ্ঠানসমূহ সদরজবমন পবরেশ শনপূব শক অনুদমােন প্রোন করা; 

ছ) উবিবখত কার্ শাবলী সম্পােদনর মাধ্যদম সরকাদরর নন-ট্যাক্স রাজস্ব (Non-Tax Revenue) আয় করা। 

 

 

৩। সাাংগঠবনক কাঠাদমা: 

 

 ১৯৪৭ সাদল ১১ (এগার)টি পে সৃজদনর মাধ্যদম এ েপ্তদরর কার্ শক্রম শুরু হয়। ১৯৮২ সাদল এনাম কবমটির সুপাবরশ অনুর্ায়ী ৩৩ জন 

(৮ জন কম শকতশা ও ২৫ জন কম শিারী ) জনবদলর সাাংগঠবনক কাঠাদমা অনুদমােনসহ ১৯৮৫ সাদল বনদয়াগ বববধমালা অনুদমাবেত হয়।  প্রসবার 

মান অবধকতর উন্নয়ন ও দ্রুততরকরদণর লদিু ও সরকাদরর রাজস্ব আয় বৃবির স্বাদর্ শ ০৪ প্রম, ২০১৪ বরঃ তাবরদখ নতুন আরও ১২টি 

পে  চুড়ােভাদব অনুদমাবেত হদয়দছ।  বতশমাদন অত্র েপ্তদরর  অগ শাদনাগ্রাম অনুর্ায়ী জনবল বৃবি প্রপদয় োবড়দয়দছ প্রমাট ৪৫ জন। 

অবিসটি শবক্তশালী ,আধুবনবককরণ ও বডবজটালাইজড  এবাং ববভাগীয় পর্ শাদয় অবিস স্থাপন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবাং 

অর্ শ মন্ত্রণালয় এবাং প্রশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রাে সবিব কবমটির অনুদমােদন নতুন আরও ৬৯টি পে রাজস্বখাদত অস্থায়ীভাদব সৃজদন 

সম্মবত জ্ঞাপন করা হদয়দছ িদল েপ্তরটির জনবল োড়াদব  ১১৪ জন। আশা করা র্ায় বনদয়াগ বববধসহ পেসৃজদনর সকল আনুষ্ঠবকনতা 

সম্পন্ন কদর ২০২২-২০২৩ অর্ শবছদরর মদধ্য ১১৪ জনবদলর  একটি শবক্তশালী আধুবনক অবিস স্থাপন করা সম্ভব হদব।   
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৪। প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক  েপ্তদরর বডবজটালাইদজশন : 

২০২০-২১ অর্ শ বছদর প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক  েপ্তদরর সকল কার্ শক্রম বডবজটালাইদজশন করা হদয়দছ এর িদল অনলোইন 

ও অ লোইন ডিডিটোল ডিস্টেম ব্যবহোর কস্টর ন্যুনতম িনবস্টলর  মোধ্যস্টম এ দপ্তস্টরর কোিিমূহ দক্ষতোর িোস্টে 

িম্পোদন, গ্রোহকস্টদরস্টক উত্তম ফিবো ফদয়ো িম্ভব হস্টে।  

বডবজটাল  প্রসবার  মাধ্যদম  বনদনাক্ত সুিল পাওয়া র্াদে: 

 

 ডাটা প্রসন্টার  এবাং বডজাস্টার বরদকাভারী-বডভাইস স্থাপন করা হদয়দছ; 

 উপদকন্দ্র পবরেশ শন কার্ শক্রম করার জন্য আধুবনক ইসদপকশন ম্যাদনজদমন্ট বসদস্টম সফ্টওয়ুার এর 

মাধ্যদম অন লাইদন আদবেন গ্রহণ,পবরেশ শন বরদপাট শ এবাং অনুদমােন প্রোন করা হদে; 

 ববদ্যুৎ লাইদসবসাং এবাং পবরেশ শন কার্ শক্রম দ্রুত ও েিতার সাদর্ সম্পন্ন করার লদিু ওদয়ববভবত্তক 

সফ্টওয়ুার প্রডভলপদমন্ট পবরিালনা করদছ প্রবতষ্ঠানটি; 

 লোইস্টিন্স প্রোপ্ত প্রস্টকৌশলী এবং ইস্টলকডিডশয়োনস্টদর আধুডনক ডিপ িম্বডলত স্মোট ট কোি ট ফদয়ো হস্টে; 

 প্রবতষ্ঠাদনর পুরদনা সব নবর্ বা ডকুদমন্ট বডবজটাল পিবতদত সাংরিণ করা হদয়দছ; 

 লাইদসস নবায়ন কার্ শক্রম অদটাদমশদনর িদল গ্রাহক র্দর বদসই অন লাইদনর মাধ্যদম লাইদসস নবায়ন 

কদর হাদত প্রপদয় র্াদে; 

 প্রশাসবনক. বপএমআইএস এবাং আবর্ শক সবধরদনর কার্ শক্রমদক একটি সুরবিত ডাটাদবদস সাংরিণ করা 

হদে; 

 বডবজটালাইদজশন বা ওদয়ববভবত্তক ডাটাদবস এর মাধ্যদম গ্রাহকদের দ্রুত প্রসবা প্রোন বনবিত করার িদল 

সরকাদরর নন-ট্যাক্স রাজস্ব বৃবি প্রপদয়দছ; 

 ইদলকবিবশয়ান অুাপস ততবরর িদল জনগন অুাপস ব্যবহার কদর বনকটস্থ ইদলকবিবশয়ান এর তাৎিবনক 

প্রসবা প্রপদয় র্াদক। 

৫। প্রসবাবভবত্তক সািল্যঃ 

 প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর কর্তশক প্ররগুদলটরী কার্ শক্রম সম্পন্ন কদর গত ২০১৮-১৯,  ২০১৯-২০ এবাং ২০২০-২১ 

অর্ শবছদর প্রসবা প্রোদনর অগ্রগবত বননববণ শত ছদক প্রেখাদনা হদলা: 

 

ক্রবমক 

নাং 

কার্ শক্রম ২০১৮-১৯ 

অর্ শবছর 

২০১৯-২০ 

অর্ শবছর 

২০২০-২০২১ 

অর্ শবছর 

২০১৯-২০২০ 

অর্ শবছর এর 

তুলনায় ২০২০-

২০২১ অর্ শবছদর 

অগ্রগবতর হার (%) 

১। তবদ্যুবতক উপদকন্দ্র িালুর অনুদমােন জাবর 3529 ৩১৬৪ ৩৩৪০ (+) ৫.৫৬% 

২। তবদ্যুবতক ঠিকাোরী লাইদসস জাবর 502 ৮৮৩ ৬২৮ (-) ২৮.৮৭% 

৩। তবদ্যুবতক সুপারভাইজার সাটি শবিদকট জাবর 823 ১৮৪৮ ১৪৩৯ (-)২২.১৩% 

৪। তবদ্যুবতক কাবরগবর পারবমট জাবর 14086 ৮৫১১ ৮৫২৬ (+) ০.১৭% 

৫। তবদ্যুবতক ঠিকাোরী লাইদসস নবায়ন ৪৩১৩ ৪৫০২ ৫০৪১ (+) ১১.৯৭% 

৬। তবদ্যুবতক সুপারভাইজার সাটি শবিদকট নবায়ন 5334 ৫৩১১ ৬৫৯২ (+)২৪.১১% 

৭। তবদ্যুবতক কাবরগবর পারবমট নবায়ন 7003 ৭৮২০ ১১৬৯১ (+) ৪৯.৫০% 

 



 

৫। আবর্ শক সািল্যঃ 

 প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শদকর েপ্তর অর্ শ মন্ত্রণালয় কর্তশক বনধ শাবরত লিুমাত্রা প্রবতবছরই  রাজস্ব ( Non-tax Revenue) 

আয় কদর আসদছ। ববগত ৩(বতন) বছদরর রাজস্ব আদয়র লিুমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আদয়র বববরণী বনদির ছদক প্রেয়া হদলা।  

অর্ শ বছর অর্ শ মন্ত্রণালয় কর্তশক বনধ শাবরত 

লিুমাত্রা 

প্রকৃত রাজস্ব আয় লিুমাত্রা অদপিা অবধক 

আদয়র পবরমান 

লিুমাত্রা অদপিা 

অজশদনর  হার 

(কম/দবশী) 

২০১৮-১৯ ১০,৮৫,০০০০০.০০ ১১,৪৫,৫৪,০০০.০০ (+) ৬০৫৪০০০.০০ (+) ৫.৫৮% 
 

২০১৯-২০২০ 
১১,০০,০০০০০.০০ ১০,০৫,৩৩,০০০.০০ (-) ৯৪৬৭০০০.০০ (-) ৮.৬০% 

২০২০-২১ ১১,০০,০০০০০.০০ ১১,১৬,৭০,০০০.০০ (+) ১৬৭০০০০.০০ (+)১.৫% 

 

 

 

৬। সমস্যা এবাং িুাদলঞ্জসমূহ: 
 

সমস্যা: 

(১) জনবদলর সাংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় রুটিন পবরেশ শন কাদজ ববঘ্ন ; 

(২) পবরেশ শন র্ানবাহদনর না র্াকায় পবরেশ শন কাদজ ববঘ্ন ; 

(৩) ববভাগীয় পর্ শাদয় অবিস না র্াকা । 
 

িুাদলঞ্জঃ 
 

(১) ২০২২ সাদলর মদধ্য সাাংগঠবনক কাঠাদমাদত জনবল বৃবিসহ ববভাগীয় শহদর অবিস স্থাপন ; 

(২) প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক েপ্তদরর অবিসটি ভবনটি বহুতল ভবদন রূপাের করা; 

(৩) ২০২২ সাদলর মদধ্য প্রপপারদলস অবিস িালু করা। 

৭।  ভববষ্যত পবরকল্পনাঃ 

 

২০২৪ সাদলর মদধ্য এ েপ্তদরর প্রধান কার্ শালয়সহ ববভাগীয় পর্ শাদয় অবিস স্থাপন; এ েপ্তদরর জনবল বৃবিকরণ; পবরেশ শন 

র্ানবাহন ক্রদয়র উদযাগ গ্রহণ; সমস্ত প্রসবা কার্ শক্রম বডবজটালাইদজর মাধ্যদম জনগদনর প্রোরদগাড়ায় প্রপৌৌঁদছ প্রেয়া; ববদ্যুৎ খাদত েি 

জনশবক্ত বিবিত কদর লাইদসস প্রোন; হাই প্রভাদেজ প্রটবিাং ল্যাব স্থাপন সহ েপ্তদরর সকল কার্ শক্রম ডাটাদবইদজ রূপাের কদর 

স্থায়ীভাদব ডাটা/দরকড শ সাংরিণ করা হদয়দছ 

 

 

                  স্বািবরত/- 

                   ১৫-৭-২১ 

      (আবুল খাদয়র প্রমাঃ আক্কাস আলী ) 

                                                                                                              প্রধান ববদ্যুৎ পবরেশ শক 

              ( র্যগ্ম সবিব) 

         ফ োন: ৫৮৩১৫২১১ 

    Email: eadvisor@pd.gov.bd 
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