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বফগত াড়ে নয় (০৯) ফছড়য বফদ্যুৎ খাড়ত অজজন 

 বফদ্যুৎ বফবাড়গয ববন  

যমৌবিক ও নীয় মূড়ে কর জনগড়ণয জন্য বনবজযড়মাগ্য ও ভানম্মত বফদ্যুৎ যফযা কযা।  
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী যখ াবনায দূযদী, াী ও ভড়য়াড়মাগী বদ্ধান্ত গ্রণ ও ফাস্তফায়ড়নয পড়র বফদ্যুৎ খাড়ত  

াড়ে ৯ ফছড়য অভূতপূফ জ াপে অবজজত ড়য়ড়ছ।  
 

                   

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তজক ১২/০৪/২০১৮ তাবযড়খ বববডও কনপাড়যবসিং এয ভাধ্যড়ভ বফদ্যুৎ যকন্দ্র উড়বাধন অনুষ্ঠান 

বফদ্যুৎ খাড়ত বফগত াড়ে নয় ফছড়য অবজজত উড়েখড়মাগ্য াপেঃ  
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 বফদ্যুৎ উৎাদন খাড়ত উড়েখড়মাগ্য অজজন  

 বফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা ৪,৯৪২ যভগাওয়াট যথড়ক ১৮,৯০২ যভগাওয়াড়ট (কুাটিব) উন্নীতকযন;  

 ড়ফ জাচ্চ বফদ্যুৎ উৎাদন ৩,২৬৮  যভগাওয়াট যথড়ক ১১,৩৮৭ (১৮ জুরাই ২০১৮) যভগাওয়াড়ট উন্নীতকযন; 

 জানুয়াবয ২০০৯ যথড়ক জুন ২০১৮ ম জন্ত বাযত যথড়ক বফদ্যুৎ আভদাবন  যভাট ১১,৯৪৪ যভঃওঃ বফদ্যুৎ জাতীয় 

গ্রীড়ড যুিকযণ; 

 ফ জড়ভাট ২৪,৩৪৬ যভগাওয়াট ক্ষভতায ১৩৪টি বফদ্যুৎ যকড়ন্দ্রয চুবি স্বাক্ষয;  

 ফতজভাড়ন ১৩,৯৮৫ যভগাওয়াট ক্ষভতায ৫৫ টি বফদ্যুৎ যকন্দ্র বনভ জাণাধীন;  

 আযও ৫,৯৩৭ যভগাওয়াট ক্ষভতায ২৭ টি বফদ্যুৎ যকন্দ্র দযত্র প্রবিয়াধীন;  

 বাযত যথড়ক বফদ্যুৎ আভদাবন ৬৬০ যভগাওয়াট;  

 ায়যা, যাভার, ভাতাযফাবে ও ভড়খারীড়ত কয়রাবববিক ফ জড়ভাট ৯ ,৯৬০ যভগাওয়াট ক্ষভতায ৮টি যভগা 

প্রকল্প গ্রণ;  

 পুযাতন ও অদক্ষ বফদ্যুৎ যকন্দ্র বয-াওয়াবযিং এয ভাধ্যড়ভ উৎাদন বৃবদ্ধয দড়ক্ষ গ্রণ;  

 নফায়নড়মাগ্য জ্বারাবনবববিক ৫১৮ যভগাওয়াট বফদ্যুৎ উৎাদন এফিং ৫২ রক্ষ যারায যাভ বড়েভ স্থান; 

 ২০৪১ াড়রয ভড়ধ্য ফািংরাড়দড়ক উন্নত যদড় রূান্তড়যয ববন ফাস্তফায়ড়ন  বফদ্যুৎ উৎাদন ভাবযকল্পনা 

(বএএভব-২০১৬) প্রণয়ণ।  

 বফদ্যুৎ ঞ্চারন খাড়ত উড়েখড়মাগ্য অজজন 

 ঞ্চারন রাইড়নয বযভাণ ৮,০০০ াবকজট বকড়রাবভটায যথড়ক ১১,১২৩ াবকজট বকড়রাবভটাড়য উন্নীত;  

 গ্রীড াফড়েন ক্ষভতা ১৫,৮৭০ এভববএ যথড়ক ৩৬,০৪৬ এভববএ যত উন্নীত;  

 ফািংরাড়দ-বাযত ৪০০ যকবব আন্তঃিংড়মাগ গ্রীডরাইন বনভ জাণ এফিং ৮০০ যকবব আঞ্চবরক গ্রীড বনভ জাড়ণয কাম জিভ 

গ্রণ; 

 গ্রীড বনযািা বনবিতকযড়ণ ‘গ্রীড বযরাড়য়বফবরটি োবড’ কাম জিভ ফাস্তফায়নপূফ জক বনযবফবিন্ন বফদ্যুৎ যফযাড়য 

দড়ক্ষ গ্রন;  

 ২০২১ াড়রয ভড়ধ্য ১০,০০০ াবকজট বকড়রাবভটায ঞ্চারন রাইন বনভ জাড়ণয জন্য প্রকল্প গ্রণ।  

 বফদ্যুৎ বফতযণ খাড়ত উড়েখড়মাগ্য অজজন  

 গ্রাক িংখ্যা ১ যকাটি ৮ রক্ষ যথড়ক বৃবদ্ধ যড়য় ৩ যকাটি ০৩ রড়ক্ষ উন্নীত ; 

 বফতযণ রাইন ২ রক্ষ ৬০ াজায বক .বভ . ড়ত ৪ রক্ষ ৫৭ াজায বক.বভ এ ম্প্রাযণ;  

 াভবগ্রক বড়েভ র ১৬.৮৫% যথড়ক ১১.৪০% এ হ্রা;  

 ভাথাবছু বফদ্যুৎ উৎাদন ২২০ যথড়ক ৪৬৪ বকড়রাওয়াট আওয়ায এ উন্নীত;  

 বফদ্যুৎ সুবফধাপ্রাপ্ত জনড়গাষ্ঠী ৪৭% যথড়ক ৯০% এ উন্নীত; 

 এ ম জন্ত ১২ রড়ক্ষয অবধক বপ্রড়ইড বভটায স্থান; 

 ঢাকায বফদ্যুৎ বফতযণ ব্যফস্থা আন্ডায গ্রাউড়ন্ড রূান্তযকযড়ণয উড়যাগ গ্রণ; 

 গ্রাক যফা বৃবদ্ধড়ত ওবায যরাড়ডড বফতযণ ট্রাসপযভায বযফতজড়নয দড়ক্ষ গ্রণ। 
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 আইবটি খাড়ত উড়েখড়মাগ্য অজজন  

বফদ্যুৎ খাতড়ক ম্পূণ জ অড়টাড়ভড়ন আনায রড়ক্ষু নানাবফধ দড়ক্ষড় গ্রণ কযা ড়য়ড়ছ। এয ভড়ধ্য উড়েখড়মাগ্য ড়রা: 

 আইবটি যযাড ম্যা প্রনয়ন; 

 Enterprise Resource Planning (ERP) ফাস্তফায়যনয উড়যাগ গ্রন;  

 গ্রাক যফা বনবিত কযায রড়ক্ষু বফদ্যুৎ খাড়ত অববড়মাগ ব্যফস্থানা চালু কযন;  

 অন-রাইড়নয ভাধ্যড়ভ বফদ্যুৎ বফর বযড়াধ , নতুন বফদ্যুৎ িংড়মাড়গয আড়ফদন ও বনড়য়াগ ব্যফস্থানা , অববড়মাগ 

বনষ্পবি ব্যফস্থানা চালুকযণ ইতুাবদ;  

 ই-পাইবরিং ব্যফস্থানা চালুকযণ। 

 বফবনড়য়াগ 

বফদ্যুৎ খাড়তয বফ ার বফবনড়য়াড়গ অথ জ যমাগাড়ন এবডব ব্যতীত যফযকাবয বফবনড়য়াগ ও ইড়নাড়বটিব পাইন্যাবসিং এয 

ভাধ্যড়ভ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা ড়ি।  

 নতুন আইন ও নীবতভারা 

 নফায়নড়মাগ্য জ্বারাবন ও জ্বারাবন দক্ষতা বনবিত কযায জন্য  “াড়টইড়নফর এন্ড বযবনউড়য়ফর এনাবজজ 

যডড়বরড়ভন্ট অথবযটি (যেডা) আইন, ২০১২ প্রনয়ণ; 

 বফদ্যুৎ ও জ্বারাবন খাড়ত নফ নফ প্রযুবিয উদ্ভাফড়নয রক্ষু  “ ফািংরাড়দ জ্বারাবন ও বফদ্যুৎ গড়ফলণা কাউবসর 

আইন, ২০১৫ প্রনয়ণ; 

 ’’ফািংরাড়দ াওয়ায ম্যাড়নজড়ভন্ট ইনবেটিউট  (BPMI(’’ গঠন; 

 “বফদ্যুৎ আইন, ২০১৮” প্রণয়ণ। 

 জ্বারাবন াশ্রয়ী ও অন্যান্য কাম জিভ 

জ্বারাবন াশ্রড়য়য বদড়ক গুরুত্ব প্রদান কয ২০২১ াড়রয ভড়ধ্য ১৫% এফিং ২০৩০ াড়রয ভড়ধ্য ২০ %জ্বারাবন াশ্রড়য়য 

রক্ষুভাত্রা বনধ জাযণ কযা ড়য়ড়ছ। 

বফদ্যুৎ খাড়তয ববফষ্যৎ চুাড়রঞ্জ যভাকাড়ফরায়  বনবফে তদাযবকয ভাধ্যড়ভ অগ্রাবধকায (পাে ট্রুাক )প্রকল্প বড়ড়ফ 

কয়রা বববিক যভগা প্রকল্পমূ ফাস্তফায়ন কযা ড়ি। বফদ্যুৎ খাড়তয িংস্থামূড় ভানফ ম্পদ উন্নয়ড়ন BPMI 

প্রবতষ্ঠায দড়ক্ষ গ্রণ কযা ড়য়ড়ছ। গ্যা িংকট যভাকাড়ফরায় এরএনবজ টাবভ জনার স্থাড়নয ব্যফস্থা যনয়া ড়য়ড়ছ।  

ফািংরাড়দড়ক ২০২১ াড়রয ভড়ধ্য ভধ্যভ আড়য়য যদ এফিং ২০৪১ াড়রয ভড়ধ্য উন্নত যদড় রূান্তড়যয রক্ষু ফাস্তফায়ড়ন 

ফতজভান যকায অঙ্গীকাযাফদ্ধ। য রক্ষু ফাস্তফায়ড়ন ২০২১ াড়রয ভড়ধ্য ২৪ ,০০০ যভগাওয়াট , ২০৩০ াড়রয ভড়ধ্য 

৪০,০০০ যভগাওয়াট এফিং ২০৪১ াড়রয ভড়ধ্য ৬০ ,০০০ যভগাওয়াট বফদ্যুৎ উৎাদন বযকল্পনা গ্রণ কড়য তা ফাস্তফায়ড়ন 

বনযরবাড়ফ কাজ কড়য মাড়ি। ‘যখ াবনায উড়যাগ , ঘড়য ঘড়য বফদ্যুৎ ’ এ অঙ্গীকায ফাস্তফায়ড়ন বফদ্যুৎ বফবাগ  

প্রবতশ্রুবতফদ্ধ। 


