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িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর সম�েয় মাচ �,  ২০১৯ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার  কায �িববরণী। 
 

সভাপিত                     : ড. আহমদ কায়কাউস 
                                  িসিনয়র সিচব , িব��ৎ িবভাগ। 
তািরখ                        : ২৭/০৩/২০১৯ ি�ঃ। 
সময়                          : সকাল ০৯.৩০ ঘ�কা। 
�ান                           : িব��ৎ ভবন� িবজয় হল।  
 
সভায় উপি�িতর তািলকা : পিরিশ� ‘ক’। 

 
 

সভাপিত সভায় উপি�ত সদ���েক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম ��সিচব (সম�য়-৩) িবগত 
২৪/০২/২০১৯ তািরেখ অ�ি�ত সভার কায �িববরণী উপ�াপন কেরন এবং �কান সংেশাধনী না থাকায় কায �িববরণী� �ঢ়ীকরণ করা হয়। 
অতঃপর আেলাচ��িচ অ�যায়ী িন�বিণ �ত িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়: 

 
আেলাচ��িচ -০২  বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
িব��ৎ িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনর 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র আওতা�� কায ��েমর ২০১৮-
১৯ অথ �বছেরর ২য় �কায়াট �ার ও অধ � বািষ �ক (�লাই-
িডেস�র ২০১৮) ��ায়ন �িতেবদন িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা হয় �য, ��ায়ন �িতেবদন 
�নয়ন কের মি� পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। 

িব��ৎ িবভাগ এর  আওতাধীন দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন স�েহর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
আওতা�� কায ��েমর যথাযথ বা�বায়ন 
িনি�ত করেত হেব এবং ৩য় ��মািসক 
�িতেবদন আগামী ০৪/০৪/২০১৯ তািরেখর 
মে� িব��ৎ িবভােগ ��রন করেত হেব। 

দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন, এিপএ 
�ম এবং পাওয়ার 
�সল। 

 
আেলাচ��িচ-০৩ ই-ফাইিলং 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
ক) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল দ�র/ 
সং�া/�কা�ািনর ই-ফাইিলং কায ��েম গত 
মােসর �লনায় অ�গিত ভােলা হওয়ায় সভাপিত 
সকলেক ধ�বাদ �াপন কেরন এবং এ ধারা 
অ�াহত রাখার অ�েরাধ জানান।  

ক) দ�র/সং�া/�কা�ািনেক �া� পে�র ৮০% ই-ফাইিলং 
এর মা�েম  উপ�াপন এবং প� জাির অ�াহত রাখেত 
হেব। একই সােথ ডাক �থেক �িজত �নাট �ি� করেত হেব 
এবং িনধ �ািরত ফরেমট ও িসে�ম অ�সরণ করেত হেব। এ 
সং�া�  পিরসং�ান  পরবত� মােসর ৪ তািরেখর মে� 
সম�য়-৩ অিধশাখায় ��রণ করেত হেব; 

সকল সং�া/ 
�কা�ািন/ 
পাওয়ারেসল/ 
�শাসন-১ 
অিধশাখা।  

খ) সভায় িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল 
দ�র/ সং�া/�কা�ািনর অিফসস�হ �পপারেলস 
করার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। এ িবষেয় 
এক� কম �পিরক�না �তরী করার িবষেয় িদক 
িনেদ �শনা �দয়া হেয়েছ।  

খ) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল দ�র/ 
সং�া/�কা�ািনস�হ �পপারেলস করার িবষেয় আগামী �ই 
স�ােহর মে� এক� �িতেবদন �দান করেব। 

সকল সং�া/ 
�কা�ািন/ 
পাওয়ারেসল/ 
�শাসন-১ 
অিধশাখা।  

 
আেলাচ��িচ -০৪ ন�ন িব��ৎ সংেযাগ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(ক) আেবদেনর ২৮ িদেনর মে� উ� চােপর 
�ব��িতক সংেযাগ এবং ৭ িদেনর মে� আবািসক 
সংেযাগ �দান িনি�েতর িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়। সভাপিত �হৎ �াহেকর সং�া �ি�র উপর 
���ােরাপ কেরন। দ�র/ সং�া/ 
�কা�ািনস�হেক ২৮ িদেনর মে� উ� চােপর 
�ব��িতক সংেযাগ সং�া� �পি�ং আেবদন 
িবষয়ক তে�র স�কতা যাচাই�ব �ক �পি�ং 
তািলকা যথাসমেয় িব��ৎ িবভােগ ��রণ িনি�ত 
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
 

(ক)-১: িনধ �ািরত ৭ িদেনর মে� আবািসক এবং ২৮ 
িদেনর মে� উ� চােপর �ব��িতক সংেযাগ �দান করেত 
হেব এবং এর ত� িনে�া� ছেক �িতমােসর ৭ তািরেখর 
মে� সম�য়-৩ অিধশাখায় ��রণ করেত হেবঃ 
আবািসকঃ 

দ�র/ 
সং�া/ 

�কা�ািন 

�লাই’১৮- 
�ফ�য়াির’১৯ 
মাস এ �া� 

আেবদন 

মাচ �’১৯ 
মােস 
�া� 

আেবদ
ন 

�মাট 
আেবদ

ন 

�লাই’১৮- 
�ফ�য়াির’১

৯ মােস 
সংেযাগ 
�দান 

মাচ �’১৯ মােস 
৭ িদেনর 

মে� সংেযাগ 
�দান 

�পি�ং 

 
এইচ � সংেযাগঃ 

দ�র/ �লাই’১৮- মাচ �’১৯ �মাট �লাই’১৮- মাচ �’১৯ �পি�ং 

সকল িব��ৎ 
িবতরণকারী 

সং�া/�কা�ািন 
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সং�া/ 
�কা�ািন 

�ফ�য়াির’১৯ 
মাস এ �া� 

আেবদন 

মােস 
�া� 

আেবদন 

আেবদ
ন 

�ফ�য়াির’১
৯ মােস 
সংেযাগ 
�দান 

মােস ২৮ 
িদেনর 
মে� 

সংেযাগ 
�দান 

 

 
আেলাচ��িচ -০৪ ন�ন িব��ৎ সংেযাগ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(খ) সভাপিত উে�খ কেরন �য, িব��ৎ উৎপাদন �ি�র হার 
(Generation  Growth) এর সােথ ন�ন 
সংেযাগ �দান তাল িমিলেয় না চলেল উৎপাদন �মতা 
অ�ব�ত �থেক যােব। তাই ন�ন িশ� সংেযাগ �ি�র 
�কৗশল �বর করেত হেব। িতিন আরও উে�খ কেরন �য, 
এে�ে� �বসািয় কিমউিন�েক স�ৃ� করেত পারেল 
�ফল পাওয়া �যেত পাের। এ িবষেয় িতিন গত সভার 
িস�াে�র আেলােক সকল িব��ৎ িবতরণী সং�ার কায ��ম 
স�েক� অবগত হন এবং কায ��ম সে�াষজনক না হওয়ায় 
�বসায়ী কিমউিন�’র সােথ আেলাচনা করেত িবতরণী 
সং�া/�কা�ািন�েলােক �ণরায় িনেদ �শনা �দন। সভাপিত 
ন�ন সংেযােগর ��ে�র �পি�ং আেবদেনর সং�া �ি� 
পাওয়ায় উে�গ �কাশ কেরন। �েব �র িস�া� অ�যায়ী  
িশ� ��ে� �ািরফ িক�টা কমােল যিদ অফ িপক সমেয় 
চািহদা ৪/৫শত �ম:ও: �ি� পায় তাহেল �মাট �া� �ািরফ 
�ি� পােব িকনা �স জ� গ�ত টা�েফাস �েক �ত 
�িতেবদন �দােনর আ�ান জানান। 
 
(গ) সভায় িশ� সংেযােগর �ািরফ �ন:িনধ �ারণ কের  
অফ-িপক আওয়াের চািহদা �ি� করা যােব িকনা �স 
িবষেয় অিতির� সিচব (উ�য়ন) এর �ন�ে� গ�ত 
কিম�র �পািরশ অ�যায়ী এ িবষেয় পরামশ �ক �িত�ান 
িনেয়ােগর িবষেয় আেলাচনা হয়। 
 
(ঘ) ন�ন সংেযাগ �পেত রাজউক-এর Occupancy 
Certificate �নয়ার িবষেয় িস�া� িছল ‘‘ন�ন 
সংেযাগ িদেত হেল �কান ভবন িনম �ােণর ��ে� �যভােব 
�ান পাশ হেয়েছ �সই ধরণ )ক�াটাগরী (�ক থাকেল  
সংেযাগ �দয়া যােব। এর �ত�য় ঘটেল ১৫ িদেনর মে� 
Occupancy Certificate �চেয় রাজউক 
বরাবের প� িদেত হেব। উ� সমেয়র মে� 
Occupancy Certificate না �পেল সংেযাগ 

(ক)-২: ২৮ িদেনর মে� উ� চােপর �ব��িতক 
সংেযাগ �দােনর িনয়মাবিল �াহকেদর িনকট 
সহজতর করার িবষয়� সম�য় কের সংি�� 
সং�া/�কা�ািনেক অবিহত করেত হেব।     
 
(ক)-৩: ন�ন সংেযাগ �দােনর ��ে� 
�ণয়ন�ত ও ম�নালেয়র অ�েমািদত কমন 
তািলকা (Unified List of 
Documents) এবং ৭ িদন ও ২৮ িদেনর 
মে� সংেযাগ �দয়ার পিরপ� পিবেবা এর 
ওেয়ব সাইেটর অ�করেণ সকল প�ী িব��ৎ 
সিমিতর ওেয়বসাইেট up-load করেত 
হেব। 
 
(খ) িব��ৎ িবতরণী সং�া �ধানগণ �বসািয় 
কিমউিন�র সােথ িব��েতর িশ� ও বািণিজ�ক 
�বহার �ি�র িবষেয় মত িবিনময় করেবন।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(গ) কিম� �নরায় �েয়াজনীয় কায ��ম �হন 
�ব �ক এ িবষেয় �িনিদ �� �িতেবদন দািখল 
করেবন। 
 
 
 
(ঘ)-১: ন�ন সংেযাগ এর ��ে� রাজউক-এর 
Occupancy Certificate �নয়ার 
িবষেয় ইেতা�েবর ‘‘ন�ন সংেযাগ িদেত হেল 
�কান ভবন িনম �ােণর ��ে� �যভােব �ান পাশ 
হেয়েছ �সই ধরণ )ক�াটাগরী (�ক থাকেল  
সংেযাগ �দয়া যােব। এর �ত�য় ঘটেল ১৫ 
িদেনর মে� Occupancy 
Certificate �চেয় রাজউক বরাবের প� 

ক) অিতির� সিচব 
(সম�য়), সংি�� 
িব��ৎ িবতরণকারী 
সং�া/�কা�ািন/ 
পাওয়ারেসল 
 
�চয়ার�ান, আরইিব 
 
 
 
 
 
 
 
খ) সংি�� সকল 
িব��ৎ িবতরণকারী 
সং�া/�কা�ািন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
গ) সংি�� কিম� 
 
 
 
 
 
(ঘ)-১: অিতির� 
সিচব (সম�য়) 
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�দােন আপি� নাই গ� কের সংেযাগ �দয়া হেব মেম � উ� 
পে� উে�খ থাকেব।  উ� িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
Occupancy Certificate না �পেল সংেযাগ 
�দান করা যােব’’। এ িবষেয় সভায় �ণরায় আেলাচনা হয় 
এবং মাননীয় �িতমি� মেহাদেয়র সােথ িবষয়� িনেয় 
সভা করার িস�া� হয়। 
 
 
 
 
 
 
 
(ঙ) এল� সংেযােগর িসিলং �ি� কের বত�মান ৫০ এর 
�েল ১৬০ িকেলাওয়াট করণ িবষেয় বাংলােদশ িবিনেয়াগ 
উ�য়ন ক��প� (িবডা) এর গত ১৪.০২.২০১৯ তািরেখর 
পে�র িবষেয় অিতির� সিচব (উ�য়ন) মেহাদেয়র �ন�ে� 
কিম� গঠন করা হয় এবং সং�া �থেক মতামত চাওয়া 
হয়। ন�ন লাইন িনম �ান না কের আপাততঃ িসিলং �ি� 
করা যােবনা মেম � সং�া �থেক মতামত পাওয়া �গেছ। উ� 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয় এবং িবষয়� িবডােক 
জািনেয় �দয়া যায় মেম � সভায়  মতামত �� করা হয়। 
 
(চ) অিতঃ সিচব (পিরঃ ও নঃ�াঃ) সভায় জানান �য, 
পারমানিবক িব��ৎ �ক� চা� হেল িসে�ম ি�েকােয়ি� 
এর �ভিরেয়শন ° ০.০৫% এর মে� রাখেত হেব অথচ 
বত�মােন ি�েকােয়ি�  °১% এর মে� থােক। এ িবষেয় 
সভায় িব�ািরত আেলাচনাে� এক� কিম� কের ভিব�ৎ 
করনীয় িনধ �ারেন ���ােরাপ করা হয়। 
 
(ছ) ইিজ বাইক এর চালকরা যােত সহেজ িব��ৎ চাজ� 
করেত পাের �স িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। আেলাচনায় 
সংি�� সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন িবিভ� �ােন/�পে�াল 
পাে� চািজ�ং ��শন বসােনার �েয়াজনীয় �ব�া �হন 
করেব মেম � অিভমত �� করা হয় এবং অৈবধ সংেযাগ 
থাকেল তা িবি�� করেব। তাছাড়া �টপােথর উপর িমটার 
�াপন করা যােবনা মেম �ও সভায় উে�খ করা হয়। সভায় 
জানােনা হয় ইেতামে� বাপিবেবা ক�বাজাের এবং 
িডিপিডিস নারায়নগে� ইিজবাইক চািজ�ং ��শন �াপন 
কেরেছ। 
(জ) �টৈনিতক এলাকায় িবেশষ কের এ�া�ািসেত 
স�িতকােল ঘন ঘন িব��ৎ িব�াট এর িবষিয়� িনেয় 
সভায় আেলাচনা হয় এবং এ সম�া সমাধােনর জ� 
�ডসেকার এমিডেক অ�েরাধ করা হয়।  তাছাড়া 
কালৈবশাখীর সময় আস� িবধায় িব��ৎ িব�াট �রােধর 
জ� জ�রী িভি�েত �েয়াজনীয় গাছ/ডালপালা কত�েনর 
জ� পরামশ � �দান কেরন।  

িদেত হেব। উ� সমেয়র মে� 
Occupancy Certificate না 
�পেল সংেযাগ �দােন আপি� নাই গ� কের 
সংেযাগ �দয়া হেব মেম � উ� পে� উে�খ 
থাকেব।  
(ঘ)-২: উ� িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
Occupancy Certificate না 
�পেল সংেযাগ �দান করা যােব’’ মেম � �েব �র 
িস�াে�র িবষয়� পয �ােলাচনার জ� মাননীয় 
�িতমি� মেহাদেয়র সােথ সংি�� সকল 
ইউ�িল� �ধানগণেক িনেয় আগামী এক 
স�ােহর মে� সভা করেত হেব। 
 
(ঙ) এল� সংেযােগর িসিলং �ি� কের বত�মান 
৫০ এর �েল ১৬০ িকেলাওয়াট করা 
আপাততঃ স�ব নয় মেম � িবডােক প� 
মারফত জানােত হেব।  
 
 
 
 
 
 
(চ) িসে�ম ি�েকােয়ি� ° ০.০৫% এর মে� 
রাখার িবষেয় অিতঃ সিচব (উ�য়ন) এর 
�ন�ে� সং�া স�েহর �িতিনিধ িনেয় এক� 
কিম� গঠন করেত হেব।  
 
 
 
(ছ) ইিজ বাইক এর চালকরা যােত সহেজ 
িব��ৎ চাজ� করেত পাের �স িবষেয় যথাযথ 
কায ��ম চািলেয় �যেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
(জ) িবষয়� সরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক  
�েয়াজেন ইে�ােনিশয়ান এ�া�ািসর সােথ 
�যাগােযাগ কের এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া 
�হন করেত হেব।  

 
 
 
 
 
(ঘ)-২: অিতির� 
সিচব (সম�য়) 
 
 
 
 
 
 
ঙ) অিতির� সিচব 
(সম�য়) 
 
 
 
 
 
 
 
 
চ) অিতঃ সিচব 
(উ�য়ন) 
 
 
 
 
 
ছ) সংি�� িব��ৎ 
িবতরণকারী 
সং�া/�কা�ািন 
 
 
 
 
 
 
 
জ) এম.িড, �ডসেকা 
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আেলাচ��িচ-০৫ িবতরণ লাইন হ�া�র। 
আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) ১. িব��ৎ িবতরণী সং�া/ �কা�ািনস�েহর 
িব��ৎ সংেযাগ অ� সং�ার িনধ �ািরত এলাকার 
মে� হেল তা হ�া�েরর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।  
 
 
 
 
(ক) ২. িব��ৎ িবতরণী সকল সং�া/ 
�কা�ািনেক ��ত�ত ��ত সংেযােগর  িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয় এবং িবষয়� আগামী �ই 
স�ােহর মে� িন�ি�র জ� িনেদ �শনা �দান 
করা হয়।  
 
(খ) সভায় লালমিনরহাট �জলার হািতবা�া ও 
পাট�াম উপেজলা পিবেবা/�নসেকা �কান 
সং�ার অিধে���� হেব তা িনেয় �নরায় 
আেলাচনা হয়। লালমিনরহাট �জলার হািতবা�া 
ও পাট�াম উপেজলার �নসেকা এর বত�মান 
অিধে���� এলাকার বািহেরর এলাকা 
(�পৗরসভাসহ) �নসেকা ক��ক পিবেবা-�ক 
হ�া�র করেত উভয় প� স�ত আেছ মেম � 
সভােক অবিহত করা হয়। �চয়ার�ান, আরইিব 
এ িবষেয় জন�িতিনিধেদর মতামত �নয়া 
সিমিচন মেম � মতামত �� কেরন। 
 
(গ)িডিপিডিস’র অ��েল �দ� BERC এর 
লাইেস� -এর �ভৗগিলক সীমানা অ�সাের 
িমর�র �রােডর �ব � পােশ িনউেরা সােয়�, 
বাংলােদশ �বতার ও �াশনাল আই ই��উট -
এর মত বড় বড় �াহকেদর �ডসেকার অ��েল 
হ�া�র করা হেলও িডিপিডিস’র �ভৗগিলক 
সীমানায় অথ �াৎ িমর�র �রােডর পি�ম পােশ 
গাবতিল, ক�াণ�র, ব�ারেটক, �রাগ 
হাউিজং, দা�স সালাম এলাকা�িল এখনও 
�ডসেকা ক��ক িডিপিডিসেক হ�া�র করা 
হয়িন, যা হ�া�েরর �াপাের সম�য় সভায় 
িসিনয়র সিচব মেহাদয় িনেদ �শনা রেয়েছ। 

(ক) ১. িব��ৎ িবতরণী সকল সং�া/�কা�ািনেক পয �ায়�েম 
িনজ িনজ অিধে�� বিহ� �ত িব��ৎ সংেযাগ িবি�� করেত 
হেব। �যখােন হ�া�ের সম�া হে� �সখােন হ�া�েরর ন�ন 
�কৗশল িনধ �ারণ করেত হেব। �ত�� এলাকায় �যখােন সংি�� 
িব��ৎ িবতরণকারী সং�ার লাইন নাই বা লাইন িনম �ােণর 
পিরক�না নাই এ�প এলাকায় সংি�� সং�ার অ�মিত িনেয় 
অ� সং�া সংেযাগ িদেত পারেব। 
 
(ক) ২. িব��ৎ িবতরণী সকল সং�া/�কা�ািনেক ��ত 
সংেযােগর  িবষয়� আেলাচনার মা�েম আগামী �ই স�ােহর 
মে� িন�ি� করেত হেব। 
 
 
 
(খ) পিবেবা/�নসেকা িবষয়� পার�িরক সমেঝাতার 
িভি�েত বা�বস�তভােব িন�ি� করেবন। এ িবষেয় 
অ�গিত �িতেবদন ১৫ এি�ল ২০১৯ এর মে� এ িবভােগ 
��রণ করেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
(গ) িডিপিডিস’র �ভৗগিলক সীমানায় অথ �াৎ িমর�র �রােডর 
পি�ম পােশ গাবতিল, ক�াণ�র, ব�ারেটক, �রাগ 
হাউিজং, দা�স সালাম এলাকা�িল �ডসেকা ক��ক 
িডিপিডিসেক �ত হ�া�র করেব। 

(ক) ১. সকল 
িব��ৎ িবতরণ 
কারী সং�া/ 
�কা�ািন। 
 
 
 
 
(ক) ২. সকল 
িব��ৎ িবতরণ 
কারী সং�া/ 
�কা�ািন। 
 
 
(খ) �চয়ার�ান, 
আরইিব ও  
এম.িড, �নসেকা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(গ) এম.িড, 
িডিপিডিস ও 
�ডসেকা 

 
আেলাচ��িচ-০৬ মি�সভা-�বঠক �হীত িস�া� বা�বায়ন।  

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
মি�পিরষদ িবভােগর সভার িস�া� অ�যায়ী ই-�ট�ািরং 
এবং িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািন 
হেত �া� APP-�ত অ�� �� এবং বা�বািয়ত ই-�ট�ার 
এর সং�া িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। এ ��ে� সভাপিত 
ই-�ট�ািরং-এ �েতেযাগীতা বাড়েছ িক না এবং 
িসি�েকশন আেছ িক না, এ িবষেয় জানেত চান।  

(ক) ই-�ট�ািরং এর ত� সকল দ�র/ 
সং�া/�কা�ািন িনধ �ািরত ছেক �িতমােসর ৭ 
(সাত) তািরেখর মে� িব��ৎ িবভােগ ��রণ 
করেব।  
(খ) ই-�ট�ািরং-এ �েতেযাগীতা বাড়েছ িক না 
এবং  িসি�েকশন আেছ িক না �স িবষেয় সকল 
দ�র/ সং�া/�কা�ািন �িতেবদন �দান করেব। 

সকল দ�র/ 
সং�া/ �কা�ািন। 
 

 
  



5 

 

আেলাচ��িচ -০৭  িসে�ম লস  
আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

আেলাচ� মােস িব��ৎ িবতরণী সং�া/�কা�ািনস�েহর িসে�ম 
লেসর ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
সকল সং�া/�কা�ািন িসে�ম লেসর ল��মা�া অজ�ন করায় 
সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কেরন। 

সকল �িত�ান/�কা�ািনেক িসে�ম ল� 
এর টােগ �ট অজ�েনর এ ধারা অ�াহত 
রাখেত হেব। 

সংি�� সকল  সং�া/ 
�কা�ািন।  

 
আেলাচ��িচ -০৮ বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
ক) সভায় বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় িনেয় 
আেলাচনা হয়। �ডসেকা ল��মা�া অজ�ন করায় 
ধ�বাদ �াপন করা হয়।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
খ) বাপিবেবা’র অ�করেণ Disconnection 
for Non Payment Team গঠন কের 
সংেযাগ িবি��করেণর মা�েম বেকয়া আদােয়র 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।  
 
গ) সভায় িনেখ�জ �াহেকর বেকয়া িন�ি�র 
িবষেয় আেলাচনা হয় এবং িনেখ�জ �াহেকর 
বেকয়া িন�ি�র জ� সং�া�েলা � � কিম�র 

মা�েম যাচাই-বাছাই কের Write off-এর 
উে�াগ িনেত পাের মেম � অিভমত �� করা হয়। 
মাঠপয �ােয়র অিফসস�হেক সরকাির/ 
আধাসরকাির/ �ায়�শািসত সং�ার বেকয়া 
আদােয়র জ� সেচ� থাকার পরামশ � �দান করা 
হয়। 
 
ঘ) সভায় দ�র/সং�া/�কা�ািনস�েহর স�েদর 
Asset Valuation সং�া� িবষেয় 
আেলাচনা হয়। 

(ক.১) বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় সং�া� �াপাের 
�াহকেক িচ� িদেত হেব। এ সং�া� অিডট 
আপি��েলা  Write off করার �েচ�া অ�াহত 
রাখেত হেব। 
(ক.২) সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািনেক 
বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র ল��মা�া অজ�ন ও 
বেকয়া আদােয়র �চ�া অ�াহত রাখেত হেব এবং 
�িতমােস বেকয়া িবেলর িহসাব �দােনর সময় িবল�ত 
�মাট বেকয়া �থেক িবিলং সমেয়র (১মাস) টাকা বাদ 
িদেয় ত� সরবরাহ করেত হেব। তেব APA এর 
��ে� �েব �র িনয়ম �ন/১৯ পয �� বলবৎ থাকেব। 
 
(খ) িব��ৎ িবতরণী সং�া�েলােক বাপিবেবা এর 
অ�করেণ Disconnection for Non Payment 

Team গঠন�ব �ক সংেযাগ িবি��করেণর মা�েম 
বেকয়া আদােয় সব �দা তৎপর থাকেত হেব। 
 
(গ) িনেখ�জ �াহেকর বেকয়া িন�ি�র  জ� 
সং�াস�হ �-� কিম�র মা�েম যাচাই-বাছাই কের 
িবিধমেত Write off-এর উে�াগ �হণ করেব এবং 
সরকাির/আধাসরকাির/�ায়�শািসত সং�ার বেকয়া 
আদােয়র লে�� মাঠ পয �ােয়র কম �কত�াগণ সেব �া� 
�েচ�া �হণ করেবন।  
 
 
 
 
ঘ) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন িনজ িনজ Asset 
Valuation কের িব��ৎ িবভাগেক অবিহত করেব। 

(ক) সকল 
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন, অিতির� 
সিচব (বােজট) 
/��-সিচব (সম�য়) 
 
 
 
 
 
 
 
(খ) সকল 
সং�া/�কা�ািন 
�ধানগণ 
 
 
(গ)সকল 
সং�া/�কা�ািন 
�ধানগণ/অিতঃ 
সিচব (বােজট) 
 
 
 
 
 
 
(ঘ) সকল 
সং�া/�কা�ািন 
�ধানগণ 

 
আেলাচ��িচ-৯  দ�র/সং�া/�কা�ািনর অৈবধ সংেযাগ িবি��করণঃ   

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
ক) সভায় অৈবধ সংেযাগ িবি��করণ এবং �ল� 
তার অপসারণ কায ��ম িনেয় আেলাচনা হয়। িব��ৎ 
িবতরণকাির সং�া/ �কা�ািনস�হেক অৈবধ 
সংেযাগ িবি��করেণর কায ��ম  �জারদার করার 
িনেদ �শনা �দান করা হয়।  
 
 
খ) সরবরাহ সীমাব�তা থাকায় আস� �ী� �মৗ�েম 
�কাথায় �কাথায় �া�িমশন সম�া রেয়েছ তা �েঁজ 
�বর করার �াপাের সভায় আেলাচনা হয়। সভাপিত 

ক)-১. সং�া/�কা�ািনস�হ অৈবধ সংেযাগ 
িবি��করেণর কায ��ম �জারদার করেব এবং অৈবধ 
সংেযাগ িবি�ে�র ত�সহ বেকয়া আদােয়র ত� 
িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব।  
ক)-২. �ল� তার অপসারণ মিনটিরং কিম� 
�িতমােস যথাসমেয় �িতেবদন িদেব।  
 
খ) আস� �ী� �মৗ�েম �কাথায় �কাথায় িব��ৎ 
সরবরােহ সম�া রেয়েছ তা �কা�িন স�হেক �েজ 
�বর করেত হেব। একই সােথ িনে�া� িতন� 

ক)-১. সকল 
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন/সংি�� 
কিম� 
ক)-২. �� সিচব 
(সম�য়) 
 
খ) সকল 
সং�া/�কা�ািন 
�ধানগণ 
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িনে�া� িতন� িবষেয়র �িত নজর �দােনর জ�  
�কা�ািন স�হেক িনেদ �শনা �দান কেরন:  
১। কােজর �নগত মান। 
২। িব��ৎ িব��িত  কমােনা। 
৩। �াহক হয়রািন না করা। 

িবষেয়র উপর �ি� �রেখ কাজ করেত হেব:- 
১। কােজর �নগত মান বজায় রাখা। 
২। িব��ৎ িব��িত  যথাস�ব সব �িন� পয �ােয় রাখা ও  
৩। �াহক হয়রািন ব� করা। 

 
 

 
আেলাচ��িচ-১০  আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা সং�া� িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয় এবং তা �াস করার �েচ�া অ�াহত 
রাখার উপর ���ােরাপ করা হয়। ইউিনফাইড িমটািরং 
এর িবল িবউেবােক পিরেশাধ করার িবষেয়ও সভায় 
আেলাচনা হয়। 

আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা �ােসর �চ�া অ�াহত রাখেত 
হেব, সংি�� সং�া/�কা�ািন �যৗথভােব পয �ােলাচনা কের 
�দনা-পাওনার িবষয় িন�ি� করেব এবং ইউিনফাইড 
িমটািরং এর িবল িবউেবােক পিরেশাধ করেত হেব। 
পাওয়ার �সল বিণ �ত ছক� িনয়িমত হালনাগাদ করেব। 

সকল সং�া/ 
�কা�ািন, অিতির� 
সিচব (�শা:)/��-
সিচব (�কাঃএ�াঃ)/ 
পাওয়ার �সল 

আেলাচ��িচ-১১   KPI 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

KPI-স�হ ����ণ � �াপনা িবধায় িব��ৎ 
িবভােগর আওতাধীন সকল 
সং�া/�কা�ািনেক মাঠ পয �ােয় কম �রত 
কম �কত�ােদর িনেয় িনরাপ�ার িবষয়�েক 
সেব �া� ��� �দান কের করণীয় িনধ �ারণ 
এবং �সই সােথ KPI-স�েহর িনরাপ�া 
িবষয়ক কায �িবরবণীর অ�িলিপ িব��ৎ 
িবভােগ ��রেণর িনেদ �শনা �দয়া হয়।  
KPI-�� হেয়েছ িক� �সনাবািহনী পদায়ন 
করা হয়িন এই�প KPI-এ �সনা পদায়েনর 
জ� �র�া �সবা িবভােগ প� �দয়ার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। িব��ৎ িবভােগর 
আওতা�� �িত�ানস�েহর িনরাপ�া িবষেয় 
আেলাচনার জ� দ�র/সং�া/ 
�কা�ািনস�েহর �ধানেদর সােথ এক� সভা 
করার জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

(ক) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল সং�া/�কা�ািনেক 
KPI �াপনা স�েহর িনরাপ�ার িবষয়�েক সেব �া� ��� 
�দান করেত হেব এবং এ িবষেয় করণীয় িনধ �ারণ�ব �ক 
KPI স�েহর িনরাপ�া িবষয়ক কায �িবরবণীর অ�িলিপ 
িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 
(খ) KPI �� হেয়েছ, িক� িনরাপ�া বািহনী পদায়ন করা 
হয়িন, এই�প KPI-এ িনরাপ�াবািহনী পদায়েনর জ� 
�র�া �সবা িবভােগ প� িদেত হেব। 
(গ) KPI তািলকা�ি�র জ�  �ি�য়াধীন �াপনার িবষেয় 
�িতর�া ম�ণালেয়র সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত 
হেব; 
(ঘ) �গােয়�া সং�া,আইন��লা বািহনীর �িতিনিধ সম�েয় 
�ম গঠন কের �িত�ানিভি�ক িনরাপ�া সং�া� 
কম �পিরক�না, এ�ােসসেম� �ণয়ন করেত হেব। �িত� 
সং�া/ �কা�ািন �িতমােস িনরাপ�া িবষয়ক �িতেবদন 
িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

সকল সং�া/ 
�কা�ািন/ অিতির� 
সিচব (�শা:)/ 
��-সিচব (�কাঃএ�াঃ)/ 
িডিজ ,পাওয়ার �সল 

 
আেলাচ��িচ-১২  ওভারেলােডড �া�ফম �ার। 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় ওভারেলােডড �া�ফম �ার পিরবত�েনর 
ল��মা�া অজ�ন অ�াহত রাখার জ� �ণরায় 
িনেদ �শনা �দান করা হয় এবং �া�ফম �ার �েড় 
যাওয়া �রাধকে� িব��ৎ িবভাগ �থেক জাির�ত 
পিরপে�র িনেদ �শনা যথাযথভােব �িতপালেনর 
পরামশ � �দয়া হয়।  

ক) ওভারেলােডড �া�ফম �ােরর পিরমান কমােত হেব। 
খ) �া�ফম �ার �েড় যাওয়া �রােধ কায �কর �ব�া �হণ 
করেত হেব।  
গ) সং�া/�কা�িনস�হ িসে�ম ওভােলােডর ত� 
�িতমােসর ৭ তািরেখর মে� সম�য়-৩ অিধশাখায় 
��রণ করেব। 

সংি�� সকল 
সং�া/�কা�ািন/ 
িড.িজ, পাওয়ারেসল 

 
আেলাচ��িচঃ ১৩ �পি�ং তািলকা 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় িব��ৎ িবভাগ ও আওতাধীন দ�র/সং�া/ 
�কা�ািনস�েহর �পি�ং পে�র িবষেয় আেলাচনা 
হয়। ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন হেত িব��ৎ িবভােগ ও িব��ৎ িবভাগ 
হেত দ�র/সং�া/ �কা�ািনেত ��িরত �পি�ং 
পে�র সং�া উে�খেযা� পিরমােণ �াস �পেয়েছ। 
দ�র/সং�া/ �কা�ািন হেত িব��ৎ িবভােগ ��িরত 
�পি�ং পে�র তািলকা সম�য় সভার িস�া� 
বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদেনর সােথ সং�ি� 

(ক) দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত িব��ৎ িবভােগ 
��িরত পে�র �পি�ং তািলকা ও িব��ৎ িবভােগর 
শাখা/ অিধশাখা হেত আওতাধীন দ�র/ 
সং�া/�কা�ািনেত ��িরত পে�র �পি�ং তািলকা 
হালনাগাদ কের পরবত� সভায় উপ�াপন করেত হেব। 
(খ) িব��ৎ িবভােগ �া� অিভেযাগস�হ যা 
সং�া/�কা�ািনর িনকট ��রন করা হয় তার উপর 
�হীত �ব�া �ত িব��ৎ িবভাগেক অবিহত করেত 
হেব। 

(ক ও খ) সংি�� 
সকল 
শাখা/অিধশাখা,  
িব��ৎ িবভাগ  
এবং দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন 
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িহেসেব ��রেণর জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। উলন-
এর িডিপিডিস ও িপিজিসিব এর সাব-��শন  
হ�া�েরর িবষয়� সমাধান করার জ� িনেদ �শনা 
�দয়া হয়।  

(গ) উলন সাব-��শন হ�া�েরর িবষয়� িডিপিডিস ও 
িপিজিসিবর �কা�ািন �ধান�য় পার�িরক 
আেলাচনার মা�েম িন�ি� করেবন।  

(গ) এম.িড, 
িডিপিডিস ও 
িপিজিসিব 

 
আেলাচ��িচ-১৪ িব��ৎ সা�য় 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(ক) সভায় িব��ৎ সা�য় সং�াে� আেলাচনায় সকল 
দ�র/সং�া �ক িনজ� অিফস/�াপনাস�েহ �সালার �ােনল 
�াপন কায ��ম অ�াহত রাখার এবং এ সং�া� �িতেবদন 
িনয়িমত িব��ৎ িবভােগ ��রেনর জ� িনেদ �শনা �দান করা 
হয়। 
 
(খ) �লাড পিরমাপ ও �লাড বরাে�র ত� যাচাইেয়র জ� 
গ�ত �টকিনক�াল কিম� বছেরর মাচ �, �ম, �লাই ও 
অে�াবর মােস �লাড পিরমাপ কের �িতেবদন ��রণ করেত 
হেব মেম � সভায় উে�খ করা হয়।  
 
(গ) �দেশ �াটাির চািলত যানবাহেনর সং�া  �মা�েয় �ি� 
পাওয়ায় িব��ৎ িবতরণকাির সং�া ক��ক �ব��িতক চািজ�ং 
��শন �াপন ও পিরচালনার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়। 
(ঘ) �নট িমটািরং এর কায ��ম িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
তােত �দখা যায় �য, জা�য়াির/১৯ মাস পয �� সমেয় িবউেবা 
২৭�, বাপিবেবা ৪০�, িডিপিডিস ৫০�, �ডসেকা ৬০�, 
ওেজাপািডেকা ৯�, �নসেকা ১২� �নট িমটািরং িসে�ম চা� 
কেরেছ।  

(ক) সকল দ�র/ সং�ােক িনজ� অিফস/ 
�াপনাস�েহ �সালার �ােনল �াপন 
কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব এবং এ 
সং�া� �িতেবদন �িতমােসর ৭ তািরেখর 
মে� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 
 
(খ) �লাড পিরমাপ ও �লাড বরাে�র ত� 
যাচাইেয়র জ� গ�ত �টকিনক�াল কিম� 
বছেরর মাচ �, �ম, �লাই ও অে�াবর মােস 
�লাড পিরমাপ কের িব��ৎ িবভােগ 
�িতেবদন ��রণ করেব 
(গ) িবতরণকারী �েত�ক সং�া/�কা�ািন 
িবিভ� �পে�াল পাে� �াটাির চািলত 
যানবাহেনর চািজ�ং ��শন �াপেনর উে�াগ 
�হন করেব। 
(ঘ) �েত�ক িবতরণী সং�ােক �নট 
িমটািরং কায ��ম �জারদার করেত হেব 
এবং বত�মান অথ � বছের কমপে� ১০০� 
কের উ��প িসে�ম চা� করেত হেব।  

(ক) সকল দ�র/ 
সং�া/ �কা�ািন 
এবং  
পাওয়ার �সল। 
 
 
(খ) সংি�� 
�টকিনক�াল কিম� 
 
 
 
 
 
(গ ও ঘ) িব��ৎ 
িবতরণকারী সকল 
সং�া/�কা�ািন 

 
আেলাচ��িচ-১৫  পিরদশ �ন ও গণ�নানী 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় পিরদশ �ণ ও গণ�নানীর িবষেয় আেলাচনা হয়। সকল সং�া 
�ধানেক অিফস পিরদশ �ন কায ��ম �ি� করার ও ত�র আওতাধীন 
কম �কত�ােদর �াি�ক অিফস পিরদশ �ন করার িবষেয় উৎসাহ 
�দােনর জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। তাছাড়া িব��ৎ িব�াট �রােধ 
গণ�নানী �ি�র জ� পরামশ � �দান করা হয়। একইসােথ �াহক 
হয়রািন �রােধ �পাল পিরক�নামািপক �াপন এবং সংেযাগ হে� 
িকনা �স িবষেয় পিরদশ �নকােল �খাজ �নয়ার জ� সভাপিত 
িনেদ �শনা �দান কেরন। 

সকল সং�া �ধানেক সংি�� িব��ৎ 
সরবরাহ অিফস ও �ক� পিরদশ �ন 
করেত হেব ও গণ�নানী �ি� করেত 
হেব। 

সকল দ�র/ 
সং�া/ 
�কা�ািন/ পাওয়ার 
�সল। 

 
আেলাচ��িচ-১৬ িব��ৎ �সবা সং�া� িবষেয় জনমত যাচাই 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
   �াহক-�সবা উ�ত করার লে�� সকল িবতরণ সং�া/ 
�কা�ািনেক কায �কর �ব�া �হণ করার জ� পরামশ � 
�দয়া হয়। �িত� সং�া/�কা�ািনেক তােদর �ধান 
কায �ালেয় এক� কের কমে�ইন �স�ার �াপন করার 
জ� পরামশ � �দয়া হয় এবং কমে�ইন �স�াের �া� 
কমে�ইন এর ত� এবং তা িন�ি�র িববরণ এ িবভােগ 
��রণ করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। �সবা �হীতাগণ 
যােত �সবার মান স�েক� আ�িনক ইেল�িনক/ 
কি�উটারাইজড প�িতেত �াংক এর আ�িনক শাখায় 
�ব�ত িসে�েমর আদেল মতামত িদেত পাের �সই 

(ক)�াহক �সবা উ�তকরেণর লে�� সকল 
িবতরণ সং�া/�কা�ািন কায �কর �ব�া �হণ 
করেব। �িত� দ�ের �াহকগেণর বসার �ব�া 
িনি�ত করেত হেব; 
(খ) �িত� সং�া/�কা�ািন তােদর �ধান 
কায �ালেয় এক� কের কমে�ইন �স�ার �াপন 
করেব এবং কমে�ইন �স�াের �া� 
অিভেযােগর ত� ও তা িন�ি�র িববরণ িব��ৎ 
িবভােগ ��রণ করেব; 
(গ) �সবা�হীতাগণ যােত �সবার মান স�েক� 

(ক) পাওয়ার 
�সল/সকল িব��ৎ 
িবতরনকারী সং�া/ 
�কা�ািন। 
 
(খ) সম�য়-২ 
অিধশাখা।  
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�ব�া ইউ�িল� সং�াস�েহ চা� করার িবষেয় 
ইেতা�েব � িস�া� হেয়িছল। �স িবষেয় সভায় ফেলাআপ 
�নয়া হয়। সভাপিত বেলন �য, এখন িব��ৎ িবতরণী 
সং�া স�েহর সািভ �স ভাল িক না, ন�ন সংেযাগ লাগেব 
িক না, ইত�ািদ িবষেয় জনমত জরীপ কের �সই 
�মাতােবক �ব�া িনেত হেব। সং�াস�েহর ওেয়বসাইেট 
�যাগােযােগর জ� �েয়াজনীয় �ি�র ত� হালনাগাদ 
করার িনেদ �শনা �দয়া হয়।   

আ�িনক ইেল�িনক/ কি�উটারাইজড 
প�িতেত মতামত িদেত পাের ইউ�িল� 
সং�াস�হেক �সই �ব�া সকল পয �ােয় চা� 
করার উে�াগ িনেত হেব; 
 
(ঘ) িব��ৎ িবতরণী সং�া/�কা�ানী স�েহর 
সািভ�স ভাল িক না, ন�ন সংেযাগ লাগেব িক 
না, ইত�ািদ িবষেয় আগামী ১ মােসর মে� 
জরীপ কায ��ম �� করেত হেব। 
 
(ঙ) সং�াস�েহর ওেয়বসাইেট �যাগােযােগর 
জ� �েয়াজনীয় �ি�র ত� হালনাগাদ রাখেত 
হেব। 

আেলাচ��িচ-১৭ অিডট 
 আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

মি�পিরষদ িবভােগর সােথ স�ািদত বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� অ�সাের এ বছর ৫০% অিডট আপি� িন�ি� করার 
জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। িবউেবা এর তািলকা �থেক বাদ 
�দয়া ৭০৫� আপি� �নসেকা’�ক তািলকা�� কের িন�ি�র 
উে�াগ �নয়ার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। পিবেবা �থেক 
পাওয়া ৩২৯� আপি� িবষেয় িডিপিডিস ও বাপিবেবা ক��ক 
আেলাচনা কের িন�ি�র �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করার 
িনেদ �শনা �দয়া হয়।  

(ক) বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র �মাপ অ�সাের 
দ�র/সং�া/ �কা�ািনর অ�ত ৫০% অিডট 
আপি� িন�ি� করেত হেব;  
(খ) িবউেবা এর তািলকা �থেক বাদ �দয়া ৭০৫� 
আপি� �নসেকা তািলকা�� কের িন�ি�র 
উে�াগ িনেব; 
(গ) পিবেবা �থেক পাওয়া ৩২৯� আপি� িবষেয় 
িডিপিডিস ও বাপিবেবা আেলাচনা কের িন�ি�র 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।  

অিতির� সিচব 
(বােজট/অিডট)/ 
সকল দ�র/ 
সং�া/  
�কা�ািন । 

 
আেলাচ��িচ-১৮  িবভাগীয় মামলা 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
দ�র/সং�া/ �কা�ািনেত ��লা িবেরাধী কম �কাে� িল� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর িব�ে� �েযাজ� ��ে� িবভাগীয় 
�ব�া �হেণর পরামশ � �দয়া হয়। তাছাড়া সকল মামলা 
�কস �ােনজেম� সফ�ওয়�াের এি�র জ� িনেদ �শনা 
�দান করা হয়। 

(ক) দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেত ��লা িবেরাধী 
কম �কাে� িল� কম �কত�া ও কম �চারীেদর িব�ে� 
�েযাজ� ��ে� িবভাগীয় বা আইনা�গ �ব�া �হণ 
করেত হেব এবং সকল মামলা সফটওয়�াের এি� 
�দান করেত হেব। 

অিতির� সিচব  
(পিরঃ ও নঃ 
�াঃ)/সকল 
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন/পাও
য়ারেসল। 

 
 
আেলাচ��িচ-১৯ িসিভল ��ট 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় িসিভল ��েটর িবষেয় সংি�� সকলেক যথাযথ 
আইিন পদে�প �হেণ তৎপর থাকার পরামশ � �দয়া হয় 
যােত সং�া/�কা�ািনর অ��েল রায় হয়। তাছাড়া মামলার 
পে� ও িবপে� রােয়র ত� িব��ৎ িবভােগ ��রেণর উপর 
���ােরাপ করা হয়। �য সকল মামলার রায় িবপে� হেয়েছ 
তা যাচাই কের আিপল বা িবিধমত �ব�া �হেণর জ� 
পরামশ � �দয়া হয়।  

(ক) মামলার পে� ও িবপে� রােয়র ত� িনয়িমত 
িব��ৎ িবভােগ  ��রণ করেত হেব। 
(খ)  �য সকল মামলায় রায় িবপে� হেয়েছ তা 
আিপেলর �ব�া �হণ করেত হেব। 
(গ) অিত ����ণ � মামলা িবষেয় অিতির� সিচব 
(�শাসন) সভা কের �িতেবদন �দান করেবন।  
(ঘ) �কস �ােনজেম� সফ�ওয়ার �থেক পাওয়া 
মামলার ত� সভায় উপ�াপন করেত হেব। 

অিতির� 
সিচব(�শা:/
পিরঃ ও নৎ 
�াঃ)/��-
সিচব 
(�কাঃএ�াঃ)/
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন। 

 
আেলাচ��িচ-২০  �পনশন �কস 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় �পনশন �কস িন�ি� �ি� পাওয়ায় সে�াষ �কাশ করা হয় 
এবং এক বছেরর �বিশ �পি�ং থাকা �পনশন �কস �ত িন�ি�র জ� 
সংি�� সকলেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

�পি�ং �পনশন �কসস�হ �ত িন�ি� 
করেত হেব। 

সকল দ�র/ 
সং�া/ 
�কা�ািন 
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আেলাচ��িচ-২১  �িশ�ণ 
আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় �িশ�ন সং�া� িবষেয় আেলাচনা হয়। �যেহ� 
�িশ�েণর ফেল কম �কত�া/কম �চারীেদর কম �দ�তা �ি� পায়, 
তাই সকেলর জ� �িশ�েণর �ব�া �হেনর িনেদ �শনা �দয়া 
হয়। তাছাড়া সভায় সকল দ�র/সং�া/ �কা�ািনেক ২০১৮-
১৯ অথ �বছের কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� ৭০ জনঘ�া 
�িশ�ণ কম ��িচ বা�বায়ন করার িনেদ �শনা �দয়া হয়। 
িবউেবােক �ক� পিরচালকেদর �িশ�েণর িনিম� কায ��ম 
�হেণর জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। সভায় ইেলি�িশয়ানেদর 
জ� ��ড �কাস � এর িবষেয় �নরায় আেলাচনা হয় এবং 
অিতির� সিচব (উ�য়ন) �ক BPMI  এর সােথ আেলাচনা 
কের �কাথায় �কাথায় উ� �কাস � চা� করা যায়, �স িবষেয় 
এক� �িতেবদন িদেত �নেদ �শনা �দয়া হয়। 

(ক) দ�র/সং�া/�কা�ািনেক ২০১৮-১৯ 
অথ �বছের কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� ৭০ 
জনঘ�া �িশ�ণ কম ��িচ বা�বায়ন িনি�ত 
করেত হেব;  
(খ) সং�া/�কা�ািনস�হ �ক� পিরচালকেদর 
িবেশষ �িশ�েণর জ� �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ 
করেব। 
 
(গ) অিতির� সিচব (উ�য়ন) BPMI  এর 
সােথ আেলাচনা�েম �কাথায় �কাথায় 
ইেলি�িশয়ানেদর জ� ��ড �কাস � চা� করা যায়, 
�স িবষেয় এক� �িতেবদন িদেবন। 

 
 
(ক ও খ) 
সকল দ�র/ 
সং�া/ 
�কা�ািন, 
িব��ৎ িবভাগ 
 
(গ) অিতির� 
সিচব (উ�য়ন) 

 
আেলাচ��িচ-২২ ��পদ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
দ�র/সং�া/�কা�ািনর ��পেদ জনবল িনেয়ােগর কায ��ম 
��তার সােথ �ত স�� করেত হেব। িব��ৎ এক� অত�াব�কীয় 
�সবা এবং এর কায ��ম স�সািরত হওয়ায় �েব � অ�েমািদত 
জনবল �ারা কায ��ম স�াদন ��হ হেয় পড়েছ। অ�িদেক 
অ�েমাদেনর জ� ��িরত জনবল জন�শাসন ম�ণালয় ক��ক �াস 
করায় কায ��ম স�কভােব স�াদন করা যাে� না। অিতির� সিচব 
(�শাসন)-এর �ন�ে� িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন 
দ�র/সং�া/�কা�ািনর জনবল সং�া� িবষয়� িরিভউ  এবং ��ত 
��পদ যাচাই ও  �যৗি�কীকরেণর লে�� দ�র/সং�া/�কা�ািনর 
সংি�� �িতিনিধ এবং অথ � ও  জন�শাসন ম�ণালেয়র �িতিনিধ 
সম�েয় এক� কিম� গঠন�ব �ক এক� �িতেবদন িব��ৎ িবভােগ  
��রণ করার িনেদ �শনা �দান করা হয়।  

(ক) দ�র/সং�া/ 
�কা�ািনস�েহর ��পেদ 
জনবল িনেয়ােগর কায ��ম 
��তার সােথ �ত স�� করেত 
হেব। 
(খ) অিতির� সিচব (�শাসন) 
সকল সং�ার �� পদ �রণ 
কায ��ম মিনটর করেবন। 
 
(গ) িপিজিসিব’র �� পেদর 
মে� মামলা বিহ� �ত পদ�েলােত 
�ত িনেয়ােগর �ব�া িনেত হেব। 

 
 
 
(ক ও খ) অিতির� 
সিচব (�শাসন)/সকল 
দ�র/সং�া 
�কা�ািন 
 
 
(গ) অিতির� সিচব 
(�শাসন)/এম.িড, 
িপিজিসিব। 

 
আেলাচ��িচ -২৩ িবিবধ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) সভায় সং�া/�কা�ািনস�েহর Vendors 
Agreement/ MoU �া�র কায ��েমর অ�গিত �রাি�ত 
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
 
(খ) পাওয়ার �া�স�েহর �মইনেটেন� এর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। এ িবষেয় িজ ই এবং িসেম� এর সােথ �থক 
�থক ভােব আেলাচনা করা �যেত পাের মেম � সভায় িনেদ �শনা 
�দয়া হয়। 

(ক) িবউেবা সকল সং�া/�কা�ািনস�েহর 
সােথ Vendors Agreement/MoU 
�া�েরর �ি�য়া �ত �শষ করেব। 
 
 (খ) পাওয়ার �া�স�েহর �মইনেটেন� এর 
িবষেয় �চয়ার�ান, িবিপিডিব ও �ব�াপনা 
পিরচালকগণ �থক �থকভােব িজ ই এবং 
িসেম� এর সােথ আেলাচনা করেবন। 

অিতির� সিচব 
(উ�য়ন)/(�শাস
ন)/(সম�য়) 
এবং সকল 
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন/ 
পাওয়ারেসল/ 
িজ.ই ও িসেম� 

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

 
 

 
�া�িরত/- 

তাং-০১/০৪/২০১৯ ি�ঃ। 
(ড. আহমদ কায়কাউস) 

িসিনয়র সিচব  
 




