
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

িব ৎ িবভাগ 
সম য় অিধশাখা -৩

...

সভাপিত ড. আহমদ কায়কাউস 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ২৩/১২/২০১৯ ি ঃ
সভার সময় সকাল ১০:০০ ঘ কা

ান িব ৎ ভবন  িবজয় হল
উপি িত পিরিশ -‘ক’

সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম সিচব (সম য়-৩) িবগত
২৮/১১/২০১৯ তািরেখ অ ি ত সভার কাযিববরণী উপ াপন কেরন এবং কান সংেশাধনী না থাকায় কাযিববরণী  ঢ়ীকরণ করা
হয়। অতঃপর আেলাচ িচ অ যায়ী িন বিণত িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০২০২  : : বািষকবািষক   কমস াদনকমস াদন   িি
আেলাচনা িস া বা বায়েন

সভায় িব ৎ িবভাগ এবং এর আওতাধীন 
দ র/সং া/ কা ািনর ২০১৯-২০ অথ বছেরর 
বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন িনেয় 
আেলাচনা হয়। ল মা া অ যায়ী উপেকে র 
স মতা ি েত অজন কম হওয়ায় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কের ল মা া অজেন জার 

েচ া অ াহত রাখার িনেদশ দান কেরন।  
সিচব (সম য়-৩) সভােক অবিহত কেরন য, 

লাই’১৯ থেক িডেস র’১৯ পয  এিপএ 
বা বায়ন অ গিত আগামী ০৫/০১/২০২০ ি . 
তািরেখর মে  মি পিরষদ িবভােগ রণ করেত 
হেব। তাই সকল সং া/ কা ািন ধানেদর এ 
সং া  ত  জ রী িভি েত সিচব ( শাসন ও 
কমস াদন ব াপনা) বরাবের রেণর জ  
সভাপিত অ েরাধ জানান। 

ক) া িরত ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষক 
কমস াদন ি  অ যায়ী কায ম 
যথাযথভােব বা বায়ন করেত হেব।

ক-গ) সকল 
দ র/সং া/ কা ািন/ সিচব 
( শাসন ও কমস াদন 

ব াপনা) ও ফাকাল পেয়  
কমকতা, িব ৎিবভাগ

খ) িনে র টিবেল বিণত APA 
 চকস েহর ল মা া অজন িনি ত 
করেত হেব।
গ) লাই’১৯ থেক িডেস র’১৯ পয  এিপএ 
বা বায়ন অ গিত িতেবদন আগামী 
০৫/০১/২০২০ ি . তািরেখর মে  সিচব 
( শাসন ও কমস াদন ব াপনা) বরাবর 

রণ করেত হেব।

কমস াদন চক ল মা া অজন
( লাই-নেভ র’১৯)

[১.১.১] ন ন িবতরণ লাইন িনমাণ ৪৩০০০ িকঃিমঃ ২৫৬৪৬ িকঃিমঃ
[১.২.১] উপেকে র মতা ি ৩৮০০ এমিভএ ১৩৮৫ এমিভএ
[১.৪.১] ািপত ি - পইড িমটার ১০ ল ৮.৫৯ ল
[১.৬.১] াস ত SAIDI (System Average Interruption 
Duration Index )  ৯৫০ িমিনট ২১৮ িমিনট

[১.৭.১] ই ত লাইেস ৭৫০০ ৪৬৩০ 
[১.৮.১] নবায়ন ত লাইেস ১৩০০০ ৮২৩১ 
[১.৯.১] অ েমাদন ত উপেক ৩০০০ ১৫০৯ 
[৩.২.১] বসরকাির ন ন িব ৎ ক  াপেনর এলওআই ই ৩ ২ 
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[৪.২.১] িব ৎ ক  FGMO ত পিরচালন ২৩ ১৮ 
[২.২.১] ীেডর মতা ি  ২০০০ এমিভএ ৭২০ এমিভএ
[২.১.১] ন ন স ালণ লাইন িনমাণ ৪৫০ সাঃিকঃিমঃ ২৪৭ সাঃ িকঃিমঃ

 আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৩০৩ : : ইই --ফাই িলংফাই িলং
আেলাচনা িস া বা বায়েন

িব ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল দ র/সং া/ কা ািনস েহর 
ই-ফাইিলং কায ম সং া  আেলাচনায়  সিচব (সম য়-৩) 
সভােক অবিহত কেরন য, ই-নিথেত িডিপিডিস, ডসেকা, 
ওেজাপািডেকা, নসেকা, এিপএসিসএল, ইিজিসিব, িপিজিসিব, 

ডা ও পাওয়ার সল এবং প জািরেত িবউেবা, ডসেকা, 
বাপিবেবা তীত অ া  সকল সং া/ কা ািন ল মা া 
অজন কেরেছ। সভােক আেরা অবিহত করা হয় য, গত সভার 
িস া  অ যায়ী নসেকার কমকতােদর শাখা িভি ক ই-
ফাইিলং আইিড এখনও চা  কেরিন। এ িবষেয় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কেরন এবং অিবলে  তা চা  করার িনেদশনা 

দান কেরন। তাছাড়া  সিচব (সম য়-৩) সভােক আেরা 
অবিহত কেরন য, ডসেকা, ইিজিসিব, িপিজিসিব, িব-আর 
পাওয়ারেজন িনধািরত সমেয়র মে  িস া  বা বায়ন অ গিত 

িতেবদন এ িবভােগ রণ কেরিন। এ িবষেয় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কেরন এবং য সকল সং া/ কা ািন 
িনধািরত সমেয়র মে  িতেবদন রণ করেত থ হেব, 
তােদর িতিদন িবলে র জ  ইনেসন ভ বানাস কতেনর 
পরামশ দান কেরন।

ক) দ র/সং া/ কা ািনর সকল শাখায় ই-নিথ 
বহার অ াহত রাখেত হেব।

ক-গ) সকল 
দ র/সং া/
কা ািন/ 

পাওয়ারেসল
খ) মাট নিথর ৭০% এবং মাট প জািরর ৬০% 
ই-ফাইেলর মা েম স  করেত হেব।
গ) সভার িস া  বা বায়ন িতেবদন িত মােসর 
৭ তািরেখর মে  সম য়-৩ অিধশাখায় রণ 
করেত হেব। 
ঘ) আগামী ৩১/১২/২০১৯ি . তািরেখর মে  
নসেকােক িত ান র কমকতাগেণর শাখা 

িভি ক ই-ফাইিলং আইিড চা  করেত হেব।

ঘ) এমিড, 
নসেকা

ঙ) য সকল সং া/ কা ািন িনধািরত সমেয়র 
মে  সভার িস া  বা বায়ন িতেবদন রণ 
করেত থ হেবন, তােদর িতিদন িবলে র জ  
ইনেসন ভ বানাস কতন করেত হেব।

ঙ) 
ইনেসন ভ 
বানাস 

িনধারণ 
সং া  
কিম । 

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৪০৪ : : অিফসস হঅিফসস হ   পপ ারেলসপপ ারেলস  অিফেসঅিফেস  প া রপ া র
আেলাচনা িস া বা বায়েন

িব ৎ িবভােগর আওতাধীন 
দ র/সং া/ কা ািনর অিফসস হ 
পপারেলসকরণ সং া  আেলাচনায় সভাপিত 

আিথক িবষয় তীত য সম  প  ই-নিথেত 
রণ করা হয়, স সকল প  ণরায় হাড 

ফাইেল রণ না করার পরামশ দান কেরন।

ক) সকল দ র/সং া/ কা ািন অিফসস হ পপারেলস 
অিফেস পা েরর অ গিত এবং পপার বহার 
কমােনার শতকরা হার িনধািরত ছেক িত মােসর ৭ 
তািরেখর মে  সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেত হেব।

ক-খ) সকল সং া/
কা ািন/অিতঃ সিচব 

( শাঃ), িব ৎ িবভাগ।

খ) আিথক িবষয় তীত য সম  প  ই-নিথেত রণ 
করা হয়, স সকল প  ণরায় হাড ফাইেল রণ করা 
যােবনা।

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৫০৫ : : ন নন ন   িব ৎিব ৎ   সংেয াগসংেয াগ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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ক) আেবদেনর ২৮ িদেনর মে  উ  চােপর 
ব িতক সংেযাগ এবং ৭ িদেনর মে  আবািসক 

সংেযাগ দান িনি েতর িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়।  সিচব (সম য়-৩) সভােক অবিহত কেরন 
য, Unified list of Documents-এর 

িবষেয় অিতির  সিচব (সম য়) -এর ন ে  গ ত 
কিম  ইেতামে  বিণত Unified list of 
Documents ণয়ন কেরেছ। সকল 
ইউ িল েক ন ন িব ৎ সংেযাগ দােনর ে  
উ  Unified list of 
Documents অ যায়ী ব া হেনর জ  
িনেদশ দান করা যেত পাের। অিতঃ সিচব 
(সম য়) সভােক অবিহত কেরন য, জাতীয় পিরচয় 
প /পাসেপাট এর কিপ াি  সােপে  িনধািরত ৭ 
িদেনর মে  আবািসক এবং ২৮ িদেনর পিরবেত 
ঢাকার বাইের ১০ িদন এবং ঢাকার িভতের ৭ িদেনর 
মে  উ চােপর ব িতক সংেযাগ দােনর 

পািরশ কের কাজ  সহিজকরণ করা হেয়েছ। 
সভাপিত এ িবষেয় ডসেকার িব ৎ িবেল লখা এক 
মাস সমেয়র মে  িব ৎ সংেযাগ দয়া হেব কথা  
িব ৎ িবল হেত বাদ দয়ার পরামশ দান কেরন।

ক.১) িনধািরত ৭ িদেনর মে  আবািসক 
এবং ২৮ িদেনর পিরবেত ঢাকার বাইের ১০ 
িদন এবং ঢাকার িভতের ৭ িদেনর মে  
উ চােপর ব িতক সংেযাগ দান করেত 
হেব এবং এ সং া  ত  িনধািরত ছেক 

িত মােসর ৭ তািরেখর মে  অব ই 
সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেত হেব।

ক.১) সকল িব ৎ িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন/উপসিচব(সম-২)

ক.২)ন ন িব ৎ সংেযাগ দােনর ে  
Unified list of 
Documents অ যায়ী ব া হন 
করেত হেব।

ক-৩) িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ 
যােব।

ক.২)  সকল িব ৎ িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন/উপসিচব(সম-২)

ক-৩) সিচব(সম য়-৩)

ক.৪) ডসেকার িব ৎ িবল থেক এক 
মাস সমেয়র মে  িব ৎ সংেযাগ দয়া 
হেব কথা  বাদ িদেত হেব।

ক.৪) এমিড, ডসেকা

খ) িশ  সংেযােগর ািরফ নঃিনধারণ কের অফ-
িপক আওয়াের চািহদা ি  করা যােব িকনা স 
সং া  আেলাচনায় সিচব (সম য়-৩) সভােক 
অবিহত কেরন য, ইেতামে  মাননীয় িতম ী 
মেহাদেয়র সভাপিতে  এক  সভা অ ি ত হেয়েছ 
এবং সভার কাযিববরণী া েরর অেপ ায় রেয়েছ। 
িস া  অ যায়ী পরবত  ব া হেনর জ  সকল 
ইউ িল েক িনেদশ দান করা যেত পাের।

খ) িশ  সংেযােগর ািরফ নঃিনধারণ 
কের অফ-িপক আওয়াের চািহদা ি  
করা যােব িকনা স িবষেয় মাননীয় 

িতম ী মেহাদেয়র সভাপিতে  
অ ি ত  সভার িস াে র আেলােক 

ব া হন করেত হেব। উপ-
সিচব(সম য়-২) এ সং াে  হীত  

ব া সকল ইউ িল  ধান  এবং  
সিচব (সম য়-৩) ক অবিহত করেবন।

খ) সকল িব ৎ িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন/উপ-সিচব 
(সম য়-২)

গ) িসে ম ি েকােয়ি  এর ভিরেয়শন °০.৫% 
এর মে  রাখার িবষেয় আেলাচনায় অিতির  সিচব 
(সম য়) সভােক অবিহত কেরন য, এ িবষেয়  
সিচব (উ য়ন-১) এর ন ে  এক  কিম  গঠন 
করা হেয়েছ।

গ) িসে ম ি েকােয়ি  °০.৫% এর 
মে  রাখার িবষেয়  সিচব (উ য়ন-১) 
এর ন ে  গ ত কিম  িত মােস 
তােদর কায ম সভায় উপ াপন 
করেবন।

গ)  সিচব (উ য়ন-১), িব ৎ 
িবভাগ

ঘ) ইিজ বাইক চালকরা যােত সহেজ িব ৎ চাজ 
করেত পাের স জ  সকল 
দ র/সং া/ কা ািনস হেক িবিভ  ােন/ পে াল 
পাে  চািজং শন াপন সে  সভাপিত 
বতমান বা বতার াপেট িবষয়  আেলাচ িচ 
থেক বাদ দয়ার পরামশ দান কেরন।

ঘ)িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ যােব। ঘ)  সিচব (সম য়-৩)

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৬০৬  :  : িসে মিসে ম  লসলস
আেলাচনা িস া বা বায়েন
িসে ম লস সং া  আেলাচনায় বাপিবেবা, িডিপিডিস ও ডসেকা তীত 
অ া  সং া/ কা ািনস হ  িসে ম লেসর ল মা া অজন করেত না পারায় 
সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। 

সামি ক িসে ম লেসর ল মা া 
অজেনর জ  জার েচ া 
অ াহত রাখেত হেব।

সংি  
সকল সং া/
কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৭০৭  :  : বেকয়াবেকয়া  িব ৎিব ৎ   িবলিবল   আদ ায়আদায়
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আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক) সভায় বেকয়া িব ৎ িবল আদায় িনেয় আেলাচনা 
হয়। িবউেবা তীত কান সং াই বেকয়া িব ৎ িবল 
আদােয়র ল মা া অজন করেত না পারায় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কেরন এবং ল মা া অজেনর েচ া 
অ াহত রাখেত ণরায় িনেদশনা দান কেরন। 

ক) বেকয়া িব ৎ িবল আদােয়র ল মা া 
অজেনর চ া অ াহত রাখেত হেব। 

ক) সকল 
দ র/সং া/ 
কা ািন

খ) বাপিবেবা’র অ করেণ Disconnection for 
Non Payment Team গঠন কের সংেযাগ 
িবি করেণর মা েম বেকয়া আদােয়র িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।

খখ) বাপিবেবা -এর 
অ করেণ Disconnection for Non 
Payment Team গঠন বক সংেযাগ 
িবি করেণর মা েম বেকয়া আদােয় সবদা 
তৎপর থাকেত হেব।

খ) সকল 
সং া/ কা ািন 

ধানগণ

গ) সভায় িনে াজ াহেকর বেকয়া িন ি র িবষেয় 
আেলাচনায় সং া/ কা ািনস হ -  কিম র মা েম 
যাচাই-বাছাই কের তা Write off-এর উে াগ িনেত 
পাের মেম অিভমত  করা হয়।

গ) িনে াজ াহেকর বেকয়া িন ি র  জ  
সং া/ কা ািনস হ -  কিম র মা েম 
যাচাই-বাছাই কের িবিধমেত Write off--এর 
উে াগ হণ করেব।

গ) সকল 
সং া/ কা ািন 

ধানগণ

ঘ) সং া/ কা ািনস েহর Asset Valuation 
সং া  আেলাচনায় সভাপিত ওেজাপািডেকা ও ডসেকা 
এখনও Asset Valuation স  করেত না পারায় 
অসে াষ কাশ বক Asset Valuation ত 
স ে র িনেদশ দান কেরন। তাছাড়া, সভায় 
সং া/ কা ািনস েহর Authorized Capital, 
Paid up Capital এবং Gov’t Equity-এর 
িহসাব ত এবং Gov’t Equity- ক শয়াের পা েরর 
উপর ণরায় ােরাপ করা হয়।

ঘ.১) ওেজাপািডেকা ও ডসেকােক আগামী 
১৫/০১/২০২০ ি . তািরেখর মে  তােদর 

িত ােনর Asset Valuation স  
করেত হেব।

ঘ.১) এম.িড, 
ডসেকা ও 

ওেজাপািডেকা

ঘ.২) সকল সং া/ কা ািনেক িত ােনর 
Authorized Capital, Paid up 
Capital এবং Gov’t Equity-এর িহসাব 

ত এবং Gov’t Equity- ক শয়াের 
পা েরর উে াগ হন করেত হেব। অিতঃ সিচব 

( শাঃ) িবষয়  মিনটিরং করেবন।

ঘ.২) অিতঃ 
সিচব ( শাঃ), 
িব ৎ 
িবভাগ/ সকল 
সং া/ কা ািন

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৮০৮: : দ রদ র//সং াসং া// কা ািনরকা ািনর  অৈবধঅৈবধ  সংেয াগসংেয াগ   িবি করণিবি করণ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক) সভায় অৈবধ িব ৎ সংেযাগ িবি করণ এবং ল  
তার অপসারণ িনেয় আেলাচনা হয়। সিচব (সম য়-৩) 
সভােক অবিহত কেরন য, মাননীয় িতম ীর সভাপিতে  
অ ি ত সভার িস া  অ যায়ী  সিচব ( শাসন ও 
কমস াদন ব াপনা), িব ৎ িবভাগ- ক আ ায়ক 
কের ঢাকা মহানগরীর সকল িঁক ণ ওভারেহড তার 
আ ার াউ  করার িনিমে  সময়িভি ক পিরক না ণয়ন, 
তা বা বায়ন এবং চ ােল  সং া  িবষেয় িতেবদন 

দােনর লে  গ ত কিম  িতেবদন দািখল কেরেছ। 
আগামী ০৫/০১/২০২০ ি . তািরেখ মাননীয় িতম ীর 
সভাপিতে  অ ি ত  সভায় এ সং াে  িস া  হন করা 
হেব।

ক.১) সং া/ কা ািনস হ অৈবধ িব ৎ 
সংেযাগ িবি করণ কায ম জারদার এবং 
অৈবধ সংেযাগ িবি ে র ত সহ বেকয়া 
আদােয়র ত  িত মােসর ৭ তািরেখর মে  
িব ৎ িবভােগ রণ করেব।

ক.১) সকল 
দ র/সং া/
কা ািন

ক.২) ল  তার অপসারণ মিনটিরং 
কিম েক তােদর কায ম জারদারকরণ 
এবং িত মেসর ৭ তািরেখর মে  িতেবদন 

দান করেত হেব।

ক.২) ল  তার 
অপসারন মিনটিরং 
কিম

ক.৩) ঢাকা মহানগরীর সকল িঁক ণ 
ওভারেহড তার আ ার াউ  করার িনিম  

ত ত িতেবদেনর িবষেয় মাননীয় 
িতম ীর সভাপিতে  অ ি ত  সভার 

িস া  অ যায়ী ব া হন করেত হেব। 

ক.৩) সিচব 
( শাসন ও 
কমস াদন 

ব াপনা)/উপ-সিচব 
(সম য়-২), িব ৎ 
িবভাগ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --৯৯::   আআ ঃঃসং াসং া  দন াদন া--প াওন াপ াওন া
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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আ ঃসং া দনা-পাওনা াস করার 
েচ া অ াহত রাখা এবং ইউিনফাইড 

িমটািরং এর িবল িবউেবােক পিরেশােধর 
িবষয় সভায় আেলাচনা হয়।

সংি  সং া/ কা ািন যৗথভােব পযােলাচনা কের আ ঃসং া 
দনা-পাওনা ােসর চ া অ াহত রাখেব এবং ইউিনফাইড 

িমটািরং এর িবল িবউেবােক পিরেশাধ করেব। পাওয়ার সল এ 
সং া  ছক  িনয়িমত হালনাগাদ করেব।

সকল সং া/ কা ািন/
পাওয়ার সল

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১০১০  : :KPIKPI
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সভায় KPI--এরএর  িনরাপ া সং া  
আেলাচনায়  
সভাপিত KPI াপনাস েহর িনরাপ া 
িনি তকে  েয়াজনীয় ব া হন এবং 
সং া ধানেদর এ সং াে  িত মােস সভা 
করার উপর ণরায় ােরাপ কেরন। 

ক) সং া/ কা ািনস হেক KPI  াপনাস েহর িনরাপ া 
িনি তকে  েয়াজনীয় িনরাপ া/আইন- লা বািহনী 
মাতােয়নসহ েয়াজনীয় কায ম িনি ত করেত হেব এবং এ 

সং াে  িতমােস সভা কের কাযিববরণীর অ িলিপ িব ৎ 
িবভােগ রণ করেত হেব।

ক) 
চয়ার ান/এমিড, 

সকল 
সং া/ কা ািন

খ) KPI স েহর িনরাপ া িনি তকে  অিতির  সিচব 
( শাঃ) সকল সং া/ কা ািনর ধানেদর িনেয় িতমােস 
 িনয়িমত পযােলাচনা সভা করেবন।

খ) অিতঃ সিচব 
( শাঃ), িব ৎ 
িবভাগ

  আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১১১১: : ওভারেল ােড ডওভারেল ােড ড   া ফমারা ফমার
  আেলাচনা িস া বা বায়েন
সভায় ওভারেলােডড া ফমােরর পিরমান 
াস এবং া ফমার েড় যাওয়া রােধ 

কাযকরী ব া হেনর উপর ােরাপ 
করা হয়। 

ওভারেলােডড া ফমােরর পিরমান াস, া ফমার েড় যাওয়া 
রােধ কাযকর ব া অ াহত রাখেত হেব এবং িসে ম 

ওভারেলােডর ত  িতমােসর ৭ তািরেখর মে  সম য়-৩ 
অিধশাখায় রণ করেব।

সংি  
সকল সং া/ কাঃ/
িড.িজ, পাওয়ার সল

আেল াচ িচঃআেল াচ িচঃ   ১২১২: : প ি ংপ ি ং  ত ািলকাত ািলকা
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সভায় উলন ও াম র সাব- শন িপিজিসিব ক ক 
িডিপিডিস’র িনকট ,  িডিপিডিস ক ক মদনগ  
সাবে শন  িপিজিসিব িনকট হ া র এবং িব ৎ ভবেন 
িপিজিসিবর অিফস ানা েরর িবষেয় আেলাচনা হয়। 
দীঘিদন যাবৎ িবষয়  অিন  থাকায় সভাপিত 
অসে াষ কাশ কেরন। িতিন আগামী স ােহর মে  
িবষয়  িন ি র জ  ণরায় িনেদশনা দান কেরন।

১) িপিজিসিব ক ক উলন ও াম র সাব- শন 
 িডিপিডিস’র িনকট এবং িডিপিডিস ক ক 

মদনগ  সাব- শন  িপিজিসিবর িনকট আগামী 
৩১/১২/২০১৯ ি . তািরেখর মে  অব ই হ া র 
করেত হেব।
২)  িব ৎ ভবেন অবি ত িপিজিসিবর অিফস 
আগামী ৩১/১২/২০১৯ তািরেখর মে  অব ই 

ানা র করেত হেব।

১) এম.িড, 
িপিজিসিব ও 
িডিপিডিস

২) চয়ার ান, 
িপিডিব ও এমিড 
,িপিজিসিব

  আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৩১৩ : : িব ৎিব ৎ   সা য়সা য়
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক) সভায় িব ৎ সা য় সং াে  আেলাচনায় সকল 
দ র/সং া/ কা ািন ক িনজ  অিফস/ াপনাস েহ 
সালার ােনল াপন কায ম অ াহত রাখার এবং এ 

সং া  িতেবদন িনয়িমত িব ৎ িবভােগ রেনর জ  
িনেদশনা দান করা হয়।

ক) সকল দ র/ সং ােক িনজ  অিফস/ 
াপনাস েহ সালার ােনল াপন কায ম 

অ াহত রাখেত হেব এবং এ সং া  
িতেবদন িত মােসর ৭ তািরেখর মে  

িব ৎ িবভােগ রণ করেত হেব।

ক) সকল দ র/
সং া/ কা ািন এবং 
পাওয়ার সল
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খ) সভায় সং া/ কা ািনর নট িমটািরং এবং এর 
ক াপািস  িনেয় আেলাচনায়  সিচব (সম য়-৩)  সভােক 
অবিহত কেরন য, িবতরণ সং া/ কা ািনস হ নট 
িমটািরং এর আওতায় ন ন াহকেদর সালার ােনল 
সংেযাগ দান করেছ িকনা তা যাচাইেয়র জ  চয়ার ান, 

ডা গত সভার িস া  মাতােবক এক  কিম  গঠন 
কেরেছ। কিম র কায ম চলমান আেছ। 

খ.১) ২০১৯-২০২০ অথ বছের িবউেবা, 
বাপিবেবা, িডিপিডিস, ডসেকা ও 
ওেজাপািডেকা- ক ১০০  কের 
এবং নসেকা- ক ৫০  নট িমটািরং 
কায ম স  করেত হেব। ািপত নট 
িমটািরং এর সং ার সােথ তার ক াপািস  
উে খ কের িতেবদন ৭ তািরেখর মে  
সম য়-৩ অিধশাখায় রন করেত হেব।

খ.১) চয়ার ান, 
িবউেবা, বাপিবেবা, 
এমিড, িডিপিডিস, 
ডসেকা,ওেজাপািডেকা 

এবং নসেকা

খ.২) িবতরণ সং া/ কা ািনস হ নট 
িমটািরং এর আওতায় ন ন াহকেদর 
সালার ােনল সংেযাগ দান করেছ িকনা 

তা যাচাই এর জ  চয়ার ান, ডা ক ক 
গ ত কিম  আগামী সভায় তােদর 

িতেবদন উপ াপন করেবন।

খ.২) চয়ার ান, 
ডা ও সংি  

কিম

গ) সভায় ২ িকঃওঃ এর বশী লাড হওয়ার ে  সালার 
ােনল  িক টা ি  করা যােব িকনা, স িবষেয় 

আেলাচনায়  সিচব (সম য়-৩) সভােক অবিহত কেরন 
য, ইেতা েব এ িবষেয় গ ত কিম র িতেবদন পাওয়া 
গেছ। সভায় কিম র পািরশ িনেয় আেলাচনা হয়। 

সভাপিত এ িবষেয় িস া  হেনর িনিম  কিম র 
িতেবদন  মাননীয় ধানম ী বরাবর উপ াপেনর এবং এ 

িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ দয়ার জ  পরামশ দান 
কেরন।

গ.১) সভায় ২ িকঃওঃ এর বশী লাড 
হওয়ার ে  সালার ােনল  িক টা 
ি  করা যােব িকনা, স িবষেয় িস া  
হেনর জ  এ লে  গ ত কিম র 
িতেবদন  মাননীয় ধানম ী বরাবর 

উপ াপেনর জ  সম য়-২ অিধশাখা এক  
সার-সংে প রণ করেব এবং পরবত েত 
িস া  অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হন 
করেব। 

গ.১) উপ-সিচব 
(সম য়-২)

গ.২) িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ যােব। গ.২)  সিচব 
(সম য়-৩)

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৪১৪ : : প িরদশনপ িরদশন   ওও  াহকাহক   সমােবশসমােবশ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সভায় পিরদশন ও াহক সমােবশ িবষেয় আেলাচনায় সকল 
দ র/সং া/ কা ািন ধানেক অিফস পিরদশন কায ম ি  ও ার 
আওতাধীন কমকতােদর াি ক অিফস পিরদশন অ াহত রাখার 
পরামশ দান করা হয়। 

সকল দ র/সং া/ কা ািন ধানগণেক 
সংি  িব ৎ সরবরাহ অিফস ও ক  
পিরদশন এবং াহক সমােবশ ি  
করেত হেব।

সকল দ র/
সং া/
কা ািন 
ধান/ পাওয়ার 

সল

  আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১১৫৫ : : িব ৎিব ৎ   সবাসবা  সং াসং া   িবষেয়িবষেয়   জনমতজনমত   য াচাইয াচাই
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সং া/ কা ািনস হেক পাওয়ার সল এর 
Com plain Managem entCom plain Managem ent -এর 
সােথ িডিপিডিস এর Com plainCom plain   
Manag em entManag em ent  SoftwareSoftware -  
সম েয়র মা েম  তােদর ধান কাযালেয় এক  
কের কমে ইন স ার াপেনর এবং কমে ইন 
স াের া  কমে ইন এর ত  ও িন ি র িববরণ 

িব ৎ িবভােগ রেণর  িনেদশ দান করা হয়। 

সং া/ কা ািনস হ পাওয়ার সল এবং 
িডিপিডিস এর Com plainCom plain   
Managem entManagem ent  SoftwareSoftware  

 সম য় কের তােদর ধান কাযালেয় 
এক  কের কমে ইন স ার াপন করেব 
এবং া  কমে ইন এর ত  ও িন ি র 
িববরণ িত মােসর ৭ তািরেখর মে  
সম য়-৩ অিধশাখায় রন করেব।

পাওয়ার সল ও সকল িব ৎ 
িবতরনকারী সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৬১৬ : : অিড টঅিড ট
 আেলাচনা িস া বা বায়েন
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২০১৯-২০২০ অথ বছেরর এিপএ অ যায়ী অিডট আপি  িন ি  সং া  
িবষেয় আেলাচনা হয়। উপ-সিচব (বােজট) সভােক অবিহত কেরন য, গত 
সভার িস া  অ যায়ী িবউেবা এর তািলকা থেক বাদ দয়া ৭০৫  অিডট 
আপি  নসেকার তািলকা  করা হেয়েছ এবং পিবেবা থেক পাওয়া ৩২৯  
আপি  িডিপিডিস ও বাপিবেবার সােথ আেলাচনার মা েম িন ি  করা 
হেয়েছ।

িনয়িমত ি -প ীয় ও 
ি -প ীয় সভার 
মা েম এিপএ এর 

মাপ অ সাের অিডট 
আপি  িন ি  
করেত হেব।

সিচব (বােজট) ও 
সকল দ র/সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৭১৭ : : িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মামল ামামল া
আেলাচনা িস া বা বায়েন

দ র/সং া/ কা ািনেত লা িবেরাধী কমকাে  িল  
কমকতা/কমচারীেদর িব ে  েযাজ  ে  িবভাগীয় ব া 

হেণর জ  ণরায় পরামশ দয়া হয়। 

লা িবেরাধী কমকাে  িল  কমকতা ও 
কমচারীেদর িব ে  েযাজ  ে  িবভাগীয় বা 
আইনা গ ব া হণ করেত হেব।

সকল দ র/সং া/
কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৮১৮: : িসিভলিসিভল   টট
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িসিভল ট সং া  আেলাচনায় িবষয়  আেলাচ িচ থেক 
বাদ দয়ার িবষেয় সকেল একমত পাষণ কেরন তেব 

ণ মামলার িবষয়  আেলাচনায় রাখার পরামশ দান 
করা হয়।

অিতঃ সিচব (িবিধ ও নঃ াঃ) ণ মামলার িবষেয় 
িত ই মােস সকল সং া/ কা ািনর িতিনিধ সম েয় 

সভা করেবন এবং এ সং া  ত  সভায় উপ াপন 
করেবন।

অিতঃ 
সিচব 
(িবিধ ও 
নঃ াঃ)

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৯১৯: : িশ ণিশ ণ
আেলাচনা িস া বা বায়েন

২০১৯-২০২০ অথ বছেরর িশ ণ সং া  
আেলাচনায় িশ ণ ি  অ যায়ী যথাসমেয় 

িশ ণ স  করার উপর ােরাপ করা হয়।

িশ ণ ি  অ যায়ী িশ ণ স  করেত হেব। এ 
সং া  িতেবদন িত মােসর ৭ তািরেখর মে  
সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেত হেব।

সকল 
দ র/সং া/ কা ািন

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --২০২০ : : পদপদ
আেলাচনা িস া বা বায়েন

দ র/সং া/ কা ািনর পেদ জনবল িনেয়ােগর 
কায ম তার সােথ ত স  করার িবষেয় সভায় 

নরায় ােরাপ করা হয়। 

দ র/সং া/ কা ািনস েহর পেদ জনবল 
িনেয়াগ কায ম িবিধ মাতােবক তার সােথ 
ত স  করেত হেব।

সকল দ র/সং া/
কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২১২১ :  : অথঅথ  িবভাগিবভাগ   ক কক ক   দদ   রা ীয়রা ীয়   ারািারাি   এবংএবং  DSL Payment
আেলাচনা িস া বা বায়েন

িবিভ  দ র/সং াস েহর ক  বা বায়েনর লে  
িহত  ঋেণর িবপরীেত অথ িবভাগ ক ক দ  

রা ীয় ারাি  এবং DSL Payment িনেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। সভাপিত িবষয়  এখন 
থেক বােজট অ িবভাগ থেক মিনটিরং এবং এ 

সং া  ত  সভায় উপ াপেনর পরামশ দান 
কেরন।

১. সকল দ র/সং া/ কা ািন ক  বা বায়েন হীত 
ঋণ িহেসেব অথ িবভাগ ক ক দ  রা ীয় ারাি , 
তা পিরেশাধ এবং DSL Payment সং া  
হালনাগাদ ত  িতমােস যথাসমেয় অথ িবভােগ 

রণ করেব।

১. চয়ার ান ও 
এমিড, সকল 
সং া/ কাঃ

২.  সিচব (বােজট) িবষয়  িনি ত করেবন এবং 
এ সং া  হালনাগাদ ত  িত মােস সম য় সভায় 
উপ াপন করেবন।

২.  সিচব 
(বােজট), িব ৎ 
িবভাগ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২২২২: : FGMO StatusFGMO Status
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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FGMO StatusFGMO Status  িবষেয় সভােক অবিহত করা হয় য, এ 
বছেরর এিপএ- ত ২৩  FGMO -এর ল মা ার িবপরীেত 
অজন ১৮ । সভাপিত এ িবষেয় অসে াষ কাশ কেরন এবং 
ল মা া অজেন আেরা তৎপর হওয়ার পরামশ দান কেরন। 
দেশ িব ৎ ব া ি িতশীল রাখার িনিম  কমপিরক না 
ণয়েনর জ  অিতঃ সিচব (সম য়) ক আ ায়ক কের গ ত 

কিম েক ত কমপিরক না ণয়েনর জ ও পরামশ দান 
করা হয়।

১. FGMOFGMO ল মা া অজেন ত 
পদে প হন করেত হেব।

১. চয়ার ান, 
িবউেবা/িডিজ, 
পাওয়ার সল

২. িব ৎ ব া ি িতশীল রাখার লে  
কমপিরক না ণয়েন অিতঃ সিচব 
(সম য়) এর ন ে  গ ত কিম  ত 
কমপিরক না ণয়ন করেব।

২. অিতঃ সিচব 
(সম য়) ও সংি  
কিম

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৩২৩ : : Score of Getting Electricity, Procedures
আেলাচনা িস া বা বায়েন
Getting Electricity (rank)-
Ease of Doing Business -
এর িবষেয় সভায় আেলাচনায় িবষয়  
যথাযথভােব মিনটিরং এর উপর ােরাপ 
করা হয়। 

ফাকাল পেয়  কমকতা,  সিচব ( শাসন ও কমস াদন 
ব াপনা) Score of 

Getting Electricity, Procedures 
(Number), Time (days) ইত ািদ িবষয় যথাযথভােব 
মিনটিরং এবং িত মােস এ সং া  িতেবদন সভায় উপ াপন 
করেবন।

 সিচব 
( শাসন ও 
কমস াদন 

ব াপনা), 
িব ৎ িবভাগ 

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৪২৪ : : নাগিরক সবায় উ াবন
আেলাচনা িস া বা বায়েন
নাগিরক সবায় উ াবন সং া  আেলাচনায় সকল 
দ র/সং া/ কা ািনেক নাগিরক সবায় উ াবনেক  িদেয় 
ন ন ন ন উ াবেনর েচ া হেনর জ  অ েরাধ করা হয়।

সকল দ র/সং া/ কা ািনেক নাগিরক 
সবায় উ াবনেক  িদেয় ন ন ন ন 

উ াবেনর েচ া হন করেত হেব।

সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৫২৫ : : ত -বাতায়নস হ হালনাগাদকরণ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ত -বাতায়নস হ হালনাগাদকরণ সং া  আেলাচনায় িব ৎ 
িবভাগ ও সকল দ র/সং া/ কা ািনেক ত -বাতায়নস হ সব 
সময় হালনাগাদ রাখার িনেদশ দান করা হয়।

িব ৎ িবভাগ ও সকল 
দ র/সং া/ কা ািনেক ত -
বাতায়নস হ সব সময় হালনাগাদ 
রাখেত হেব।

অিতঃ সিচব ( শাঃ), 
িব ৎ িবভাগ 
এবং সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৬২৬ : : সবা-প িত সহিজকরণ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সবা-প িত সহিজকরণ সং া  আেলাচনায় সকল 

দ র/সং া/ কা ািনেক সবা প িত সহিজকরেণর েচ া হেনর জ  
অ েরাধ করা হয়।

সকল দ র/সং া/ কা ািন সবা 
প িত সহিজকরেণর েচ া হন 
করেব।

সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৭২৭ : : কাযালেয়র সৗ য বধন:
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িজববষ উপলে  কাযালেয়র সৗ য বধেনর কমপিরক না 
সং া  আেলাচনায়  সিচব ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন য, 
িবিভ  দ র/সং া/ কা ািনেক তােদর িত ােনর সৗ য বধন 
কায ম সং া  পিরক না শাসন অ িবভােগ রেণর জ  প  

দান করা হেল এখনও অেনক েলা িত ান এ সং া  িতেবদন 
রণ কেরিন। া  িতেবদেনর আেলােক সভা কের শী ই এ িবষেয় 

যথাযথ ব া হন করা হেব। 

১. িজববষ উপলে  িব ৎ িবভােগর 
আওতাধীন সকল দ র/সং া/ কা ািন িনজ 
িনজ এবং অধীন  কাযালেয়র সৗ য বধেনর 
কমপিরক না হন ও বা বায়ন করেব।

১.সকল 
দ র/সং া/
কা ািন

২. িজববষ উপলে  িব ৎ িবভাগ এবং এর 
আওতাধীন দ র/সং া/ কা ািন ক ক 
সৗ য বধেনর কায ম মিনটিরং এবং 

অ গিত িত মােস সভায় উপ াপন করেত 
হেব।

২. অিতঃ 
সিচব 
( শাঃ), 
িব ৎ 
িবভাগ

৮



  আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৮২৮: : সারােদেশ শতভাগ িব তায়ন
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক) িজববষ উপলে  িডেস র/২০২০ এর মে  চ াম 
পাবত  এলাকা, ীপা ল ও চরা লসহ সারােদেশ 
শতভাগ িব তায়ন সং া  আেলাচনায় পাওয়ার সল 
ক ক দ  রাড াপ অ যায়ী ব া নয়ার উপর 

ােরাপ করা হয়। তাছাড়া সভায় অফ- ীড এলাকায় 
াহক সংেযােগর ত  মিনটিরং এর উপর ােরাপ 

করা হয়। 

ক-১) সকল সং া/ কা ািন িজববষ উপলে  
িডেস র/২০২০ এর মে  চ াম পাবত  এলাকা, 
ীপা ল ও চরা লসহ সারােদেশ শতভাগ 

িব তায়েনর লে  পাওয়ার সল ক ক ণয়ন ত 
রাড াপ অ যায়ী কায ম স  করেব। 

ক-১) 
চয়ার ান ও 

এমিড, সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

ক-২) শতভাগ িব ৎ িনি তকে  রাড াপ 
অ যায়ী অফ- ীড এলাকায় াহক সংেযােগর ত  

িতমােস সভায় উপ াপন করেত হেব। 

ক-২) িডিজ, 
পাওয়ার সল

খ) িজববষ উপলে  Responsible Use of 
Energy এর ে  ডা ক ক িহত পদে প 
িনেয় আেলাচনায় সভােক অবিহত করা হয় য, সরকাির 
ভবনস েহ ালানী দ তা উ য়ন ও ালানী সা েয়র 
লে  ‘‘Pilot Program on Energy 
Efficiency in Public Buildings in 
Bangladesh’’ শীষক এক  পাইলট া াম 

হণ করা হেয়েছ।

খ) ডা ক ক িহত ‘‘Pilot Program on 
Energy Efficiency in Public 
Buildings in Bangladesh’’ শীষক 
এক  পাইলট া াম  যথাযথ বা বায়ন করেত হেব 
এবং অ গিত িতেবদন িত মােস সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

খ) চয়ার ান, 
ডা ও িডিজ, 

পাওয়ার সল

গ) িজববষ উপলে  ডসেকা ক ক 
ব ত Apps-  সকল ইউিল  সং া/ কা ািন 

তােদর িত ােন Replicate করা সং া  
আেলাচনায়  সিচব (সম য়-৩) সভােক অবিহত 
কেরন য, ওেজাপািডেকা ব থেকই Apps-  

বহার করেছ এবং 
ডা/বাপিবেবা/নওপােজেকা/আরিপিসএল/ নসেকা এ 

িবষেয় কায ম হন কেরেছ।

গ) িজববষ উপলে  ডসেকা ক ক 
ব ত Apps  সকল ইউিল  সং া/ কা ািন 

তােদর িত ােন Replicate করেব।

গ) সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

২।       আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. আহমদ কায়কাউস 
িসিনয়র সিচব

ারক ন র: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৬.০০১.১৯.৪৮৪ তািরখ: 
২৬ িডেস র ২০১৯

১১ পৗষ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিফস কিপ।
২) কমকতা (সকল) িব ৎ িবভাগ
৩) চয়ার ান/ র র/মহাপিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ (সকল দ র/সং া/ কা ািন), িব ৎ িবভাগ

 

মাঃ খায় ল কবীর মনন 
সিচব

৯


