
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 ৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ
সভার সময় িবেকল ০৩:০০ ঘ কা

ান িব ৎ ভবন  িবজয় হল
উপি িত পিরিশ -‘ক’
সভাপিত সভায় উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম সিচব (সম য়-৩) িবগত
২৬/০৫/২০১৯ 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 বায়ন
সভায় িব ৎ িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ র/সং া/ কা ািনর ২০১৯-২০ অথ 
বছেরর বািষক কমস াদন ি  সং া  আেলাচনায় সিচব (বােজট) সভােক 
অবিহত কেরন য, িব ৎ িবভােগর ২০১৯-২০ অথ বছেরর খসড়া বািষক 
কমস াদন ি  মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ, যা মাননীয় ধানম ীর 
উপি িতেত আগামী ১৩ লাই ২০১৯ া িরত হেব।

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

জনাব আ ল খােয়র মাঃ 
আিম র রহমান,  সিচব 
(বােজট) ও ফাকাল পেয়  
কমকতা, িব ৎ িবভাগ ও 
সকল দ র/সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৩০৩   ইই --ফাই িলংফাই িলং
আেলাচনা িস া বা বায়ন
ক) িব ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল 
দ র/সং া/ কা ািনর ই-ফাইিলং 
কায েমর অ গিতেত 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 করেত হেব। ডাক থেক িজত নাট ি  
এবং িনধািরত ফরেমট ও িসে ম অ সরণ করেত হেব। এ 
সং া   পিরসং ান িতমােসর মােসর ৭ তািরেখর মে  
অব ই সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেত হেব।

সকল সং া/
কা ািন/ পাওয়ারেসল, িব ৎ 

িবভাগ

খ) সভায় িব ৎ িবভােগর আওতাধীন 
সকল দ র/সং া/ কা ািনর 
অিফসস হ পপারেলস করার িবষেয় 
আেলাচনায় জানা যায় এ িবষেয় কায ম 
চলমান আেছ।

খ) িব ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল 
দ র/সং া/ কা ািনস হ পপারেলস করার কায ম চলমান 
রাখেত হেব। 

সকল সং া/
কা ািন/ 

পাওয়ারেসল/ শাসন-২অিধশাখা, 
িব ৎ িবভাগ।

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৪০৪   ন নন ন   িব ৎিব ৎ   সংেয াগসংেয াগ
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। দ র/ সং া/ কা ািনস হেক ২৮ িদেনর মে  উ  চােপর 
ব িতক সংেযাগ সং া  পি ং আেবদন িবষয়ক ত  যথাযথভােব 

যাচাই বক িব ৎ িবভােগে রণ িনি েতরউপর ােরাপহয়।

(ক)-১: িনধািরত ৭ িদেনর মে  আবািসক এবং 
২৮ িদেনর মে  উ  চােপর ব িতক সংেযাগ 

দান করেত হেব এবং এর ত  িনধািরত ছেক 
িতমােসর ৭ তািরেখর মে অব ই সম য়-৩ 

অিধশাখায় রণ করেত হেব।

সকল িব ৎ 
িবতরণকারী 

সং া/ কা ািন

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৪০৪   ন নন ন   িব ৎিব ৎ   সংেয াগসংেয াগ
১



আেলাচনা িস া বা বায়ন
খ) সভায় িব ৎ িবতরণী সং া ধানগণ ক ক বসািয় কিমউিন র সােথ 
িব েতর িশ  ও বািণিজ ক বহার ি র িবষেয় মতিবিনময় অ াহত 
রাখা এবং আরইিব ক ক মঘনা প, আ ল মােনম প এবং ব প-এর 
অথৈনিতক অ লস েহ িনরিবি  ও িনভরেযা  িব ৎ সংেযাগ ও 
সরবরাহ এর িবষেয় আেলাচনা হয়। 

খ-১. িব ৎ িবতরণী সং া ধানগণ বসািয় 
কিমউিন র সােথ িব েতর িশ  ও 
বািণিজ ক বহার ি র িবষেয় মত িবিনময় 
অ াহত রাখেবন এবং িতমােসর ৭ তািরেখর 
মে  এ সং া  িতেবদন সম য়-৩ 
অিধশাখায় রণ করেবন।
খ-২. চয়ার ান, আরইিব, মঘনা প, 
আ ল মােনম প এবং ব প-এর 
অথৈনিতক অ লস েহ িনরিবি  ও 
িনভরেযা  িব ৎ সংেযাগ ও সরবরাহ এর 
িবষেয় আগামী ৭ িদেনর মে  িতেবদন 

রণ করেবন।

খ-১.সংি  
সকলিব ৎ 
িবতরণকারী 

সং া/ কা ািন 
ধানগণ
খ-২. 

চয়ার ান, 
আরইিব,

(গ) সভায় িশ  সংেযােগর ািরফ ন:িনধারণ কের অফ-িপক আওয়াের 
চািহদা ি  করা যােব িকনা স িবষেয় ণরায় আেলাচনা হয়। এ িবষেয় 
পাওয়ার সল এর পিরচালক জনাব মাঃ আমজাদ হােসন সভােক অবিহত 
কেরন য, বিণত িবষেয় িতেবদন তরীর জ  চািহত ত  ডসেকা, 
আরইিব এবং ওেজাপািডেকা িতত অ  কান সং া থেক না পাওয়ায় 

িতেবদন তরী করা যায়িন। 

(গ) আগামী ৭ িদেনর মে  অবিশ  সকল 
দ র/সং া চািহদা মাতােবক ত  সরবরাহ 
করেব এবং গ ত কিম  িতেবদন/ পািরশ 

ণয়েনর কাজ ত স  করেব।

গ) সকল 
দ র/সং া/ 

সংি  কিম

(ঘ) ন ন সংেযাগ পেত রাজউক-
এর Occupancy Certificate সং া  আেলাচনায় অিতঃসিচব 
(উ য়ন) সভােক অবিহত কেরন য, Occupancy Certificate 
না পাওয়া গেল সংেযাগ দান করা যােব িবষয়  অ সরণ করা হে  িবধায় 
এ  আেলাচ িচ থেক বাদ যােব।

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

িব ৎ িবভাগ।

(ঙ) িসে ম ি েকােয়ি  এর ভিরেয়শন °০.৫% এর মে  রাখার িবষেয় 
সভায় আেলাচনায় অিতঃ সিচব (উ য়ন) সভােকজানান য, উ  িবষেয় 
গ ত কিম র কায ম চলমান আেছ।

(ঙ) িসে ম ি েকােয়ি  °০.৫% এর মে  
রাখার িবষেয় অিতঃ সিচব (উ য়ন) এর 
ন ে  গ ত কিম  ত মতামত/ িতেবদন 
দান করেব। 

ঙ) সংি  
কিম

(চ) ইিজ বাইক এর চালকরা যােত সহেজ িব ৎ চাজ করেত পাের স 
িবষেয় সভায় ণরায় ােরাপ করা হয়। এ িবষেয় আেলাচনায় জানা যায় 
সংি  সকল দ র/সং া/ কা ািন িবিভ  ােন/ পে াল পাে  চািজং 

শন বসােনার েয়াজনীয় ব া হন কেরেছ। 

(চ) ইিজ বাইক চালকেদর সহেজ িব ৎ চাজ 
িনি তকে  িত  সং া/ কা ািনেক 

তম ৫  চািজং শন াপন এবং 
ত াবধান করেত হেব।

চ) সংি  
িব ৎ 

িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৫০৫   িবত রণিবত রণ  ল াইনল াইন   হ া রহ া র
  আেলাচনা িস া বা বায়ন

(ক) ১. কান িব ৎ িবতরণী সং া/ কা ািনস েহর িব ৎ 
সংেযাগ অ  সং ার িনধািরত এলাকার মে  হেল তা 
হ া েরর িবষেয় সভায় ণরায় আেলাচনা হয়।

(ক) ১. িব ৎ িবতরণী সকল সং া/ কা ািনেক িনজ িনজ 
অিধে  বিহ ত এলাকা হ া র অ াহত রাখেত হেব। ত  
এলাকায় যখােন সংি  িব ৎ িবতরণকারী সং ার লাইন নই 
বা লাইন িনমােণর পিরক না নই এ প এলাকায় সংি  
সং ার অ মিত িনেয় অ  সং া সংেযাগ িদেত পারেব।

(ক) ১. 
সকল 
িব ৎ 
িবতরণ

কারী সং া/
কা ািন

(ক) ২. ত সংেযােগর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয় এবং 
িবষয়  ত িন ি র িনেদশনা দান করা হয়।

(ক) ২. ত সংেযােগর িবষয়  ত িন ি  এবং ত সংেযাগ 
পিরহার করেত হেব।

(ক) ২. 
সকল 
িব ৎ 

িবতরণকারী 
সং া/

কা ািন

২



(খ) লালমিনরহাট জলার হািতবা া ও পাট াম উপেজলা 
পিবেবা/ নসেকা কান সং ার অিধে  হেব এ িবষেয় 
আেলাচায় চয়ার ান, আরইিব সভােক অবিহত কেরন য, 
উ  এলাকা নসেকা’র অধীন থাকেব। 

(খ) িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ যােব। (খ) 
সিচব, 

সম য়-৩, 
িব ৎ 
িবভাগ

(গ) িডিপিডিস ও ডসেকা’র ভৗগিলক সীমানা সং া  
িবষেয় অিতঃ সিচব (সম য়) সভােক অবিহত কেরন য, এ 
সং াে  অ ি ত সভার কাযিববরণী ত করা হেয়েছ। 
কাযিববরণীর িস া স হ সম য়-২ অিধশাখা থেক 
উপ াপন করা হেব এবং িস া  অ যায়ী ব া হন করা 
হেব।

(গ) িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ যােব। (গ) 
সিচব, 

সম য়-৩, 
িব ৎ 
িবভাগ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৬মি সভা০৬মি সভা-- বঠকবঠক   হীতহীত   িস ািস া   বা বায়নবা 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 আেলাচনায় জানা যায় ই-
ট ািরং-এ েতেযাগীতা বাড়েছ। 

ই- ট ািরং সং া  ত  
িনধািরত ছেক িতমােসর ৭ 
তািরেখর মে  িব ৎ িবভােগ 

রণ করেব।

সকল দ র/সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৭০৭   িসে মিসে ম  লসলস
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িসে ম লেসর ল মা ার িবপরীেত অজন িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। সকল 
সং া/ কা ািন িবতরণ িসে ম লেসর ল মা া অজন করায় ধ বাদ াপন 
করা হয় এবং স ালন ল  এর ল মা া অজেনর জ  েচ া অ াহত রাখার 
উপর ােরাপ করা হয়। 

িবতরণ িসে ম ল  এর ল মা া অজেনর এ 
ধারা অ াহত রাখার পাশাপািশ স ালন ল  
এর ল মা া অজেনর জ  েচ া জারদার 
করেত হেব।

সংি  
সকল সং া/
কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ --০৮০৮  বেকয়াবেকয়া  িব ৎিব ৎ   িবলিবল   আদ ায়আদায়
আেলাচনা িস া বা বায়ন

ক) সভায় বেকয়া িব ৎ িবল আদায় িনেয় আেলাচনা হয়। ডসেকা ও 
িডিপিডিস ল মা া অজন করায় ধ বাদ াপন করা হয় এবং অ েদর 
ল মা া অজেন েচ া অ াহত রাখার উপর ােরাপ করা হয়। 

(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 Teamগঠন কের সংেযাগ িবি করেণর মা েম বেকয়া 
আদােয়র িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

(খখ) িব ৎ িবতরণী সং া েলােক 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

পািন 
ধানগণ

গ) সভায় িনে াজ াহেকর বেকয়া িন ি র িবষেয় আেলাচনায় 
সং া েলা   কিম র মা েম যাচাই-বাছাই কের তাWrite off-
এর উে াগ িনেত পাের মেম অিভমত  করা 
হয়। সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত সং ার বেকয়া আদােয় এ 
িবভােগর দািয় া  কমকতােদর সােথ যাগােযাগ অ াহত রাখার পরামশ 

দান করা হয়।

(গ-১) িনে াজ াহেকর বেকয়া িন ি র জ  
সং াস হ -  কিম র মা েম যাচাই-বাছাই 
কের িবিধমেত Write off--এর উে াগ হণ 
করেব।
(গ-২)  সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত 
সং ার বেকয়া আদায় তরাি ত করার লে  
িব ৎ িবভােগর দািয় া  কমকতােদর সােথ 
িনয়িমত যাগােযাগ অ াহত রাখেত হেব।

(গ-১-২) 
সকল 
সং া/ কা
পািন 

ধানগণ

ঘ) সভায় দ র/সং া/ কা ািনস েহর স েদর Asset 
Valuation তরীর িবষেয় ণরায় আেলাচনা হয়। য সকল িত ান 
Asset Valuation কায ম স  কেরেছ, তােদর ধ বাদ 

াপন এবং অ েদর ত এ কাজ স  করার পরামশ দান করা হয়।

ঘ) য সকল দ র/সং া/ কা ািন এখনও 
Asset Valuation স  কেরিন তারা 
ত তা স  কের িব ৎ িবভাগেক অবিহত 

করেব।

(ঘ) সকল 
সং া/ কা

পািন 
ধানগণ

  আেল াচ িচআেল াচ িচ --৯৯  দ রদ র//সং াসং া// কা ািনরকা ািনর  অৈবধঅৈবধ  সংেয াগসংেয াগ   িবি করণিবি করণ
আেলাচনা িস া বা বায়ন
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ক) সভায় অৈবধ িব ৎ 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 জ  ণরায় িনেদশনা দান করা হয়।

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 জারদারকরণএবং িত মেসর ৭ 
তািরেখর মে  িতেবদন দান করেত হেব।

ক)-২.জনাব হাঃ 
গালাম রা ানী,  

সিচব, িব ৎ িবভাগ 
ও সংি  কিম

আেল াচ সআেল াচ স◌ূ◌ূিচিচ -- ১০১০   আআ ঃঃসং াসং া  দন াদন া--প াওন াপ াওন া
আেলাচনা িস া বা বায়ন

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 -- ১১১১  KPIKPI
আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় KPI--এরএর  িনরাপ া িনি তকরণ, KPI স েহ 
িনরাপ া বািহনী পদায়ন, KPI তািলকা ি করণ 
এবং KPI--  হেয়েছ িক  সনাবািহনী পদায়ন করা 
হয়িন এই প KPI-এ সনা পদায়েনর িবষেয় আেলাচনা 
হয়। 

(ক)সং া/ কা ািনস হেক KPI াপনা স েহর 
িনরাপ া িনি তকে  িনয়িমত সভা করেত হেব এবং 
কাযিবরবণীর অ িলিপ িব ৎ িবভােগ রণ করেত 
হেব।

(ক-ঘ) সকল সং া/
কা ািন/িডিজ,পাওয়ার 
সল/  সিচব, ( ঃ-২)

(খ) KPI  হেয়েছ িক  িনরাপ া বািহনী পদায়ন 
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 ণালেয় যাগােযাগ অ াহত রাখেত 
হেব।
(ঘ) গােয় া সং া,আইন লা বািহনীর িতিনিধ 
সম েয় ম গঠন কের িনরাপ া সং া  কমপিরক না/ 
এ ােসসেম  ণয়ন বক িতেবদন িতমােসর ৭ 
তািরেখর মে  সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেত হেব। 

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১২১২  ওভারেল ােড ডওভারেল ােড ড   া ফমারা ফমার।।
 আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় ওভারেলােডড া ফমার সং া  আেলাচায় 
 া ফমার েড় যাওয়া াস পাওয়ায় সে াষ কাশ 
করা হয়। 

ক) ওভারেলােডড া ফমােরর পিরমান াস এবং 
া ফমার েড় যাওয়া রােধ কাযকর ব া অ াহত 

রাখেত হেব।

সংি সকলসং া/ কা ািন/
িড.িজ, পাওয়ারেসল

খ) িসে ম ওভােলােডর ত  িতমােসর ৭ তািরেখর 
মে  সম য়-৩ অিধশাখায় রণ করেব।

আেল াচ িচঃআেল াচ িচঃ   ১৩১৩   প ি ংপ ি ং  ত ািলকাত ািলকা
আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় িব ৎ িবভাগ ও আওতাধীন দ র/সং া/ কা ািনস েহর 
পি ং পে র িবষয়, িব ৎ িবভােগ া  অিভেযাগস হ যা 

সং া/ কা ািনর িনকট রন করা হয় তা এবং উলন-এ িডিপিডিস 
ও িপিজিসিব এর সাব- শন  হ া েরর িবষয়  সমাধােনর জ  

ণরায় িনেদশনা দান করা হয়।

(ক) দ র/সং া/ কা ািন হেত িব ৎ িবভােগ 
িরত পি ং পে র তািলকা ও িব ৎ িবভােগর 

শাখা/ অিধশাখা হেত আওতাধীন দ র/ 
সং া/ কা ািনেত িরত পি ং পে র হালনাগাদ 
তািলকা সভায় উপ াপন করেত হেব।

(ক ও খ) 
সংি  সকল 
শাখা/অিধশাখা, 
িব ৎিবভাগ 
এবং 
দ র/সং া/
কা ািন

(খ) িব ৎ িবভােগ া  অিভেযাগস হ যা 
সং া/ কা ািনর িনকট রন করা হয় তার উপর 

হীত ব া ত এ িবভাগেক অবিহত করেত হেব।
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(গ)উলনসাব- শন হ া েরর িবষয়  িন ি  কের আগামী সভার েব িব ৎ িবভাগেক 
অবিহত করেত হেব।

(গ) এম.িড, িডিপিডিস ও 
িপিজিসিব

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৪১৪   িব ৎিব ৎ   সা য়সা 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  
ি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 
িতমােসর ৭ তািরেখর মে  িব ৎ িবভােগ রণ 

করেত হেব।

(ক)-১.সকল 
দ র/
সং া/ 
কা ািন এবং 

পাওয়ার সল
(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।

(খ) লাড পিরমাপ ও লাড বরা  সং া  ত  
যাচাই বক ম/১৯ মােসর িতেবদন আগামী 
সভায় উপ াপন করেত হেব। 

(খ) সংি  
টকিনক াল 

কিম /পাওয়ার 
সল

(গ) নট িমটািরং সং া  আেলাচনায় সভােক অবিহত করা হয় য, নট 
িমটািরং কায ম ি  পাে । িডিপিডিস ল মা া অজন করায় সভায় 
ধ বাদ াপন করা হয়। অ া  িবতরণী সং া েলা ১০০  কের নট 
িমটািরং িসে ম চা  করেত না পারায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন।

(গ) েত ক িবতরণী সং া নট িমটািরং কায ম 
জারদার করেব এবং কমপে  ১০০  কের 

িসে ম চা  করেব। 

 (গ) িব ৎ 
িবতরণকারী 
সকল 
সং া/ কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৫১৫   প িরদশনপ িরদশন   ওও  াহকাহক   সমােবশসমােবশ
আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় পিরদশণ ও াহক সমােবশ িবষেয় আেলাচনায় সকল সং া ধানেক অিফস 
পিরদশন কায ম ি  ও ার আওতাধীন কমকতােদর াি ক অিফস পিরদশেন 
উৎসাহ দােন ণরায় পরামশ দান করা হয়। 

সং া ধানেক 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 -- ১১৬৬   িব ৎিব ৎ   সবাসবা  সং াসং া   িবষেয়িবষেয়   জনমতজনমত   য াচাইয াচাই

আেলাচনা িস া বা বায়ন
াহক- সবা উ ত করার লে  সকল িবতরণ সং া/ 

কা ািনেক কাযকর ব া হেনর পরামশ দান করা হয়। 
সং া/ কা ািনস হেক পাওয়ার সল এর Com plainCom plain   
Managem ent Managem ent এর সােথ িডিপিডিস 
এর Com plain Managem entCom plain Managem 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 রণ 
করার জ  িনেদশ দান করা হয়। 

((ক) াহক সবা উ য়েনর লে  সকল 
িবতরণ সং া/ কা ািন কাযকর ব া 
গহন করেব।

(ক-খ)পাওয়ার সল ও সকল 
িব ৎ 
িবতরনকারী সং া/ কা ািন

((খ)সং া/ কা ািনস হ পাওয়ার সল 
এবং িডিপিডিস এর Com plainCom plain   
Managem entManag em ent   
Software Software  সম য় কের তােদর 

ধান কাযালেয় এক  কের কমে ইন 
স ার াপন করেব এবং া  কমে ইন 

এর ত  ও িন ি র িববরণ িতমােসর ৭ 
তািরেখর মে  িব ৎ িবভােগ রণ 
করেব।

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৭১৭   অিড টঅিড ট
 আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় মি পিরষদ িবভােগর সােথ স ািদত বািষক কমস াদন ি  অ সাের এ বছর 
৫০% অিডট আপি  িন ি , িবউেবা এর তািলকা থেক বাদ দয়া ৭০৫  আপি  নসেকা 
তািলকা  কের িন ি র উে াগ এবং পিবেবা থেক পাওয়া ৩২৯  আপি  িডিপিডিস ও 
বাপিবেবা ক ক িন ি র িবষেয় আেলাচনা হয়। তাছাড়া, েত ক সং া/ কা ািনেক 
তােদর অিডট আপি স হ ি পাি ক ও ি পাি ক সভার মা েম িন ি র িনেদশ দান 
করা হয়।

(ক) িনয়িমত ি পা ীয় ও 
ি পা ীয় সভার মা েম 
বািষক কমস াদন ি র 

মাপ অ সাের অ ত ৫০% 
অিডট আপি  িন ি  
করেত হেব।

(ক) 
সকল দ র/
সং া/ কা ািন

৫



(খ) িবউেবা এর তািলকা 
থেক বাদ দয়া ৭০৫  

আপি  নসেকা তািলকা  
কের ত িন ি র উে াগ 
িনেব।

(খ) চয়ার ান, 
িবউেবা এবং 
এমিড, নসেকা

(গ) পিবেবা থেক পাওয়া 
৩২৯  আপি র িবষেয় 
িডিপিডিস ও বাপিবেবা 
আেলাচনা কের ত িন ি র 

েয়াজনীয় ব া হণ 
করেব। 

(গ) চয়ার ান, 
বাপিবেবা এবং 
এমিড, 
িডিপিডিস

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৮১৮  িবভাগ ীয়িবভাগ ীয়   মামল ামামল া
  আেলাচনা িস া বা বায়ন

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

হেণর পরামশ দয়া হয়। 

(ক) লা িবেরাধী কমকাে  িল  কমকতা 
ওকমচারীেদর িব ে  েযাজ  ে  িবভাগীয় বা 

আইনা গ ব া হণ করেত হেব।

সকল দ র/সং া/
কা ািন

আেল াচ িচআেল াচ িচ -- ১৯১৯  িসিভলিসিভল   টট
  আেলাচনা িস া বা বায়ন

সভায় িসিভল েটর আেলাচনায় মামলার রায় সং া  ত  
িব ৎ িবভােগ রণ, সকল মামলা কস ােনজেম  
সফ ওয় াের এি , দ র/সং া/ কা ািনস েহর িবপে  
রায় ত মামলায় যথাযথভােব আিপল, এবং মামলা িন ি েত 
সং াস েহর তদারিক সং া  িতেবদন িব ৎ িবভােগ 

রেণর উপর ােরাপ করা হয়। 

১. সকল মামলা কস ােনজেম  সফটওয়াের এি , 
মামলা িন ি েত যথাযথ তদারিক, 
দ র/সং া/ কা ািনস েহর িবপে  রায় ত মামলায় 
যথাসমেয় আিপল এবং এ সং া  িতেবদন িনে  
বিণত ছক অ যায়ী িত মােসর ৭ তািরেখর মে িব ৎ 
িবভােগ  রণ করেত হেব।
২. অিতঃ সিচব (পঃ ও নঃ াঃ) ণ মামলার 
িবষেয় িতমােস সকল সং া/ কা ািনর িতিনিধ 
সম েয় এক  কের সভা করেবন।

১. 
সকল দ র/সং া/
কা ািন/উপ-

সিচব (আইন)
২. অিতঃ সিচব 
(পঃ ও নঃ াঃ)

সং া/ কা ািন সবেমাট 
মামলার সং া

কস ােনজেম  
সফটওয়াের এি ত মামলার 

সং া

সং া/ কা ািনর িবপে  
রায় ত মামলার সং া

আিপল ত 
মামলার সং া

ম /আিপল 
সং াে  িহত 

ব া

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২০২০   পনশনপনশন   কসকস
আেলাচনা িস া বা বায়ন

পনশন কস িন ি  ি  সং া  আেলাচনায় িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ দওয়ার 
অিভমত  করা হয়।

িবষয়  আেলাচ িচ থেক 
বাদ যােব।

সিচব 
(সম য়-৩)

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২১২১  িশ ণিশ ণ
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িশ ন সং া  আেলাচনায় য সকল 
দ র/সং া/ কা ািন ২০১৮-১৯ অথবছের িনধািরত ৭০ জনঘ া 

িশ ণ স  কেরেছন তােদর ধ বাদ াপন করা হয়, যারা 
এখনও ল মা া অজন কেরিন তােদর ল মা া অজেন ত 

িশ ন স  করার িনেদশ দান করা হয় এবং ২০১৯-২০২০ 
অথ বছেরর িশ ন কমপিরক না তরীর িনেদশ দান করা হয়।

যসকল দ র/সং া/ কা ািন ২০১৮-১৯ অথবছেরর 
িনধািরত ৭০ জনঘ া িশ ণ এবং ক  
পিরচালকেদর িবেশষ িশ ণ স  কেরনিন তারা 
ত তা স  করেব এবং ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর 
িশ ন কমপিরক না ত স  কের িব ৎ 

িবভাগেক অবিহত করেত হেব।

সকল দ র/
সং া/ কা ািন, 
িব ৎ িবভাগ

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২২২২  পদপদ
আেলাচনা িস া বা বায়ন

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

হয়। 

(ক)দ র/সং া/ কা ািনস েহর পেদ জনবল 
িনেয়াগ কায ম তার সােথ ত স  করেত 
হেব।

(ক) 
সকল দ র/সং া
কা ািন

৬



আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৩২৩   অথঅথ  িবভাগিবভাগ   ক কক ক   দদ   রা ীয়রা ীয়   ারাি রারাি র   হালন াগ াদহালন াগ াদ   তত
আেলাচনা িস া বা বায়ন

িবিভ  দ র/সং াস েহর ক  বা বায়েনর লে  িহত  ঋেণর 
িবপরীেত অথ িবভাগ ক ক দ  রা ীয় ারাি র িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।  সিচব (উ য়ন) সভােক অবিহত কেরন য, এ িবষেয় 

িতমােস যথাসমেয় িতেবদন অথ িবভােগ রণ করা হে ।

ক  বা বায়েন িহত ঋণ িহেসেব অথ িবভাগ ক ক 
দ  রা ীয় ারাি  এবং তা পিরেশাধ সং া  

হালনাগাদ ত  িতমােস যথাসমেয় অথ িবভােগ 
রণ বক সভায় উপ াপন করেত হেব।

সিচব 
(উ য়ন)

আেল াচ িচআেল াচ িচ --২৪২৪   িবিবধিবিবধ
আেলাচনা িস া বা বায়ন

(ক) সভায় সং া/ কা ািনস েহর Vendors 
Agreement/MoU া র কায ম ত স  করার 
পরামশ দান করা হয়।

(ক) আগ /২০১৯ এর মে  নসেকা, 
এিপএসিসএল এবং িবউেবা এর 
ম কার Vendors 
Agreement/MoU া র স  
করেত হেব।

(ক ও খ) সকল 
দ র/সং া/
কা ািন/ পাওয়ারেসল/ 

িজ.ই এবং িসেম

(খ) পাওয়ার া স েহর মইনেটেন  সং া  িবষেয় িজ ই এবং 
িসেম  এর সােথ থক থক ভােব আেলাচনা করা যেত পাের 
মেম সভায় অিভমত  করা হয়। 

 (খ) পাওয়ার া স েহর মইনেটেন  এর 
িবষেয় চয়ার ান, িবিপিডিব ও ব াপনা 
পিরচালকগণ থক থকভােব িজ ই এবং 
িসেম  এর সােথ আেলাচনা করেবন।

(গ) ডসেকা/িডিপিডিসর আওতাধীন এলাকার বি  স হ 
আেলািকত করার িবষেয় আেলাচনায় জানা যায় উভয় সং াই 
উ  কায ম যথাযথভােব বা বায়ন করেছ। তাই িবষয়  
আেলাচ িচ থেক বাদ দওয়ার অিভমত  করা হয়।

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

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

 

ড. আহমদ কায়কাউস 
িসিনয়র সিচব

ারক ন র: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৬.০০১.১৯.২৭৮ তািরখ: 
০৭ লাই ২০১৯

২৩ আষাঢ ়১৪২৬

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) সকল দ র/সং া/ কা ািন 
২) কমকতা (সকল) িব ৎ িবভাগ
৩) একা  সিচব, িত-ম ীর দ র , িব ৎ িবভাগ
৪) অিফস কিপ।

 

মাঃ খায় ল কবীর মনন 
সিচব

৭


