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িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর আগ�/২০১৭ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার  কায�িববরণী। 
 

সভাপিত  :  ড .আহমদ কায়কাউস  

সিচব , িব��ৎ িবভাগ। 

তািরখ       :  ২৯- ০৮- ২০১৭ি�ঃ। 

সময়         :  �বলা ৩.০০ ঘিটকা। 

�ান          :  িব��ৎ িবভােগর সে�লন ক� 

সভায় অংশ�হণকারী :  পিরিশ� ‘ক’। 
 

িভিডও কনফােরি�ং এর মাধ�েম অ�ি�ত সভার ��েত সভাপিত িভিডও কনফােরি�ং- এ অংশ�হণকারী সকেলর সােথ 

�েভ�া িবিনময় কেরন। অতঃপর কনফােরি�ংেয় অংশ�হণকারী সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভার ��েত 

সভাপিত গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী কত�ৃক আগামী ১০- ০৯- ২০১৭ তািরখ রিববার সকাল ১০.৩০ ঘিটকায় 

গণভবন হেত িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সং�া/�কা�ািন কত�ৃক বা�বািয়ত ০২ (�ই)িট িব��ৎ �ক�, ভারেতর ি�পুরা হেত �রিডয়াল 

�মােড অিতির� ৬০ �মগাওয়াট িব��ৎ আমদািন এবং ১০ (দশ)িট উপেজলায় শতভাগ িব��তায়ন কায��ম িভিডও কনফােরি�ং এর 

মাধ�েম �ভ উে�াধন এর িবষেয় আেলাচনা কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম অিতির� সিচব ( সম�য়) িবগত ১৮- ০৭- ২০১৭ তািরেখর 

সভার কায�িববরণী উপ�াপন কেরন। এেত �কান�প সংেশাধনী না থাকায় কায�িববরণীিট দঢ়ৃীকরণ করা হয়। অতঃপর আেলাচ�সূিচ 

অ�যায়ী িন�বিণ�ত িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা ও িস�া� গহৃীত হয়ঃ 

আেলাচ�সিূচ -০২ Annual Performance Agreement 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় গত ২৫- ০৭- ২০১৭ তািরেখ িব��ৎ িবভােগর সিচব- এর সােথ িব��ৎ িবভােগর 

আওতাধীন সকল দ�র/ সং�া/ �কা�ািন �ধানেদর ২০১৭- ১৮ অথ�বছেরর �া�িরত 

Annual Performance Agreementএর ল��মা�ার বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় আেলাচনা 

হয়। সভায় জানােনা হয় �য, িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল দ�র/ সং�া/  �কা�ািনর 

২০১৬- ২০১৭ অথ�বছেরর Annual Performance Agreement এর বা�বায়ন �িতেবদন 

বােজট ব�ব�াপনা কিমিট- র অ�েমাদেনর পর মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ। 

২০১৭- ১৮ অথ�বছেরর চুি� বা�াবয়ন করার জ� এবং বা�বায়ন অ�গিত  �িতেবদন �িত 

মােস এ িবভােগ ��রণ করার  জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

( ক) িব��ৎ িবভােগর 

আওতাধীন সকল দ�র/   

সং�া/ �কা�ািনর Annual 
Performance Agreement 

এর ২০১৭- ২০১৮ 

অথ�বছেরর চুি�র বা�বায়ন 

অ�গিত �িতেবদন �িত মােস 

এ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

সকল 

সং�া/ 

�কা�ািন 

এবং 

সম�য়- ৩ 

ও পাওয়ার 

�সল। 

আেলাচ�সিূচ- ০৩ ই- ফাইিলং 
আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ই- ফাইিলং িবষেয় সভায় 

পৃথকভােব আেলাচনা হয়। সভায় জানােনা হয় �য, িডিপিডিস আগামী মাস �থেক ই-

ফাইিলং চাল ুকরেত পারেব। নওেজাপািডেকা এটআুই কত�ৃক অগ�ােনা�াম এি�� স�� 

কেরেছ।  পাওয়ার �সল ঈেদর পর Test  r un করেত পারেব। নওেজাপািডেকা, 

িডিপিডিস এবং পাওয়ার �সলেক �ত ই- ফাইিলং কায��ম �� করার জ� িনেদ�শনা 

�দয়া হয়। িব��ৎ িবভাগ ই- ফাইিলং এ এিগেয় থাকেলও প� জািরেত িপঁিছেয় আেছ 

উে�খ কের সভাপিত ই- ফাইিলং এর মাধ�েম প� জািরেত সেচ� হওয়ার পরামশ� 

�দন।  

(ক) নওেজাপািডেকা, িডিপিডিস 

এবং পাওয়ার �সলেক �ত ই-

ফাইিলং কায��ম �� করার জ� 

িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(খ) ই- ফাইিলং এর মাধ�েম প� 

জািরর সংখ�া বৃি� করেত হেব। 

সকল 

সং�া/ 

�কা�ািন 

এবং 

সম�য় ও 

�শাসন 

অিধশাখা 

আেলাচ�সিূচ -০৪এসএমএস এর মাধ�েম �াহক �সবা  

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

মি�পিরষদ িবভােগর গত ০৩- ১২- ২০১৬ তািরেখর সভার িস�া� অ�যায়ী ইউিটিলিট 

সািভ�স �দানকারী �িত�ান/সং�াসমূহ কত�ৃক �মাবাইল �ফােন এসএমএস- এর মাধ�েম 

এবং ই- �মইেল িবল পাঠােনা ও িবল পিরেশাধ করার কায��ম �হণ/�রাি�ত করার 

িবষেয় সভায় �িতিট িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািনর সােথ পৃথকভােব আেলাচনা 

হয়। পিবেবা এবং নওেজাপািডেকা জািনেয়েছ �য, কায��ম চলমান আেছ| িবউেবা, 

িডিপিডিস, �ডসেকা এবং ওেজাপািডেকা হেত �ফােন এসএমএস- এর মাধ�েম কায��ম 

�� করা হেয়েছ মেম� জানােনা হেয়েছ। ২ মােসর মেধ� সকল িব��ৎ িবতরণকারী 

সং�া/�কা�ািনর সকল �াহকেক �মাবাইল �ফােন এসএমএস- এর মাধ�েম এবং ই-

�মইেল িবল এর তথ� �দােনর িনেদ�শনা �দয়া হয়। �য সকল সং�া ইেতামেধ� এই 

�সবা চাল ুকেরেছ তার �মাট �াহেকর শতকরা কতভাগ এই �সবার আওতায় এেসেছ 

তা জানােনার িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(ক) িব��ৎ িবভােগর ইউিটিলিট 

সািভ�স �দানকারী �িত�ান/ 

�কা�ািন/সং�াসমূহেক আগামী 

২ মােসর মেধ� �মাবাইল �ফােন 

এসএমএস- এর মাধ�েম এবং 

ই- �মইেল সকল �াহকেক িবল 

এর তথ� �দান করেত হেব। 

(খ) �মাট �াহেকর মেধ� 

কতভাগ এবং কতজন এ �সবায় 

এেসেছ তার তথ� িদেত হেব। 

সকল 

সং�া/ 

�কা�ািন 

এবং 

সম�য় ও 

পাওয়ার 

�সল। 
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আেলাচ�সিূচ -০৫ নতনু িব��ৎ সংেযাগ 

িব��ৎ িবতরনী সং�া/�কা�ািনর ��িণওয়াির নতুন সংেযােগর তথ�ঃ (জলুাই/২০১৭) 

সং�া/ 

�কা�া 

িবেবচ� মােসর  িবেবচ� 

মােস 

বরা�কতৃ 

�লাড 

(িকেলাওয়া

ট) 

সব আেবদন 

সংেযাগ িদেল 

�লােডর 

�েয়াজন হেব 

( 

িকেলাওয়াট) 

িবেবচ� 

মােস �াহক 

পয�ােয় 

বসােনা 

�সালার 

প�ােনল 

(ওয়াট 

িপক) 

�া� 

আেবদন 

নতনু 

সংেযাগ 

�দান 

(িবিভ� 

��ণীর) 

িবেবচ� 

মােসর 

পেূব�র 

�পি�ডং 

আেবদন 

�মাট 

আেবদন 

�মাট সংেযাগ 

�দান 

(িবিভ� 

��ণীর) 

�মাট 

�পি�ডং 

আেবদন 

িবউেবা ১৭,২৭৪ ১৮,৪৫৭ ১৪৯১৭ ১৭২৮৯৭৭ ১৭১৫২৪৩ ১৩৭৩৪ ৯২২৮৫ ১০৩২৮৫ ১১৪২২৫ 

বাপিবেবা ২,৫৯,১০৬ ২৫৮১৬৬ ৩২৮০৩ ১২১১৯৩২৩ ১২০৮৫৫৮০ ৩৩৭৪৩ ৩৪৬১১২ ২৫৭৭৩৩ ৭২১৯১ 

�ডসেকা ৫,৭৭৫ ৫৩৯৫ ২৮৮৮ ৪৬৮৫৮০ ৪৬৫৩১২ ৩২৬৮ ২৪২৭৯ ৪১৩১৭ ৩৭৭৬২০ 

িডিপিডিস ৩,৪৫০ ৩৪১৭ ১৩০৪ ৩২৫৯৫৭ ৩২৪৬২০ ১৩৩৭ ৯৮৫৫ ১১৯০৭ ২৮৯৫০ 

ওেজাপািডেকা ৩,৭০৯ ৫৫১০ ৩৬৩১ ৪৬৩৮০৪ ৪৬১৯৭৪ ১৮৩০ ১৪৪১৫ ৯৪৭০ ৭৫৮৫ 

নওেজাপািডেকা ৮,৯৩২ ৯০৭০ ২০৪৮ ৩৫২৮৫ ৩৩৩৭৫ ১৯১০ ১৮১৪০ ১৮১৪০ ৬৭৭ 

�মাট ২,৯৮,২৪৬ ৩০০০১৫ ৫৭৫৯১ ১৫১৪১৯২৬ ১৫০৮৬১০৪ ৫৫৮২২ ৫০৫০৮৬ ৪৪১৮৫২ ৬০১২৪৮ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

িবিভ� িবতরণী সং�া কত�ৃক �াহকগণেক িব��ৎ 

সংেযাগ �দােনর ন�ূনতম শত�াবলী িনেয় সভায় 

আেলাচনা হয়। আেবদন করার ২৮ িদেনর মেধ� 

উ� চােপর �ব��িতক সংেযাগ �দান িনি�ত 

করার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনাে� একিট 

সহিজকরণ মেডল চুড়া� কের জািরকৃত পিরপ� 

কায�কর করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।  

সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন হেত 

অনলাইেন �া� ��িণওয়াির নতনু িব��ৎ 

সংেযােগর তথ� িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

িশ� কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর জ� 

সং�া/ �কা�ািনেত �া� আেবদেনর তথ� 

িনধ�ািরত ছেক িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার জ� 

িনেদ�শনা �দয়া হয়। �িতিট িব��ৎ িবতরণী সং�া 

কত�ৃক িনধ�ািরত ছেক সংেযাগ �দান ও �পি�ডং 

এর তথ� �দােনর িবষেয় সভায় িনেদ�শনা �দান 

করা হয়। ��ডা হেত �া� নবায়নেযাগ� �ালািন 

এর আওতায় হাউজ �হা� সংেযােগর 

পিরসংখ�ান এর তথ� ছেক সভায় উপ�াপেনর 

জ� পরামশ� �দয়া হয়। ২ িকঃওঃ এর উপেরর 

সংেযাগ �দানকৃত �াহেকর শতকরা কত ভাগ 

�সালার প�ােনল বত�মােন চাল ু আেছ পিরদশ�ন 

কের তার তথ� ��রেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া 

হয়। নতনু সংেযাগ িদেত হেল রাজউক এর 

Occupation Certificate িদেত হেব মেম� 

রাজউক এর একিট সা��লার িনেয় সভায় 

আেলাচনা হয়। এ িবষেয় একিট 

আ�ঃম�ণালয় সভার আেয়াজন করা �যেত পাের 

মেম� সভায় িস�া� হয়। 

( ক) জািরকৃত পিরপে� উি�িখত িবিভ� �েসস এর সময়সীমা অ�সরণ 

কের ২৮ িদেনর মেধ� উ� �ব��িতক চাপ এর নতনু সংেযাগ এবং ১ 

�থেক ৭ কম�িদেনর মেধ� আবািসক নতনু সংেযাগ �দান িনি�ত করেত 

হেব। কত িদেনর মেধ� িব��ৎ সংেযাগ �দয়া হে� িনে�া� ছেক তার 

তথ� �িত মােস ��রণ করেত হেবঃ 

আবািসক সংেযাগঃ 

িবেবচ� 

মােস �া� 

আেবদন  

৭ িদেনর 

মেধ� সংেযাগ 

�দান 

১৫ িদেনর 

মেধ� সংেযাগ 

�দান 

২১ িদেনর 

মেধ� সংেযাগ 

�দান 

�পি�ডং 

     

 

এইচিট সংেযাগঃ 

িবেবচ� 

মােস �া� 

আেবদন  

২৮ িদেনর 

মেধ� সংেযাগ 

�দান 

৩৫ িদেনর 

মেধ� 

সংেযাগ 

�দান 

৪২ িদেনর 

মেধ� সংেযাগ 

�দান 

�পি�ডং 

     

 

(খ) িশ� কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর জ� সং�া/�কা�ািনেত �া� 

আেবদেনর তথ� উে�খপূব�ক িনধ�ািরত ছেক �িতেবদন িব��ৎ িবভােগ 

��রণ করেত হেব। 

(গ) ��ডা নবায়নেযাগ� �ালািন এর আওতায় হাউজেহা� সংেযােগর 

পিরসংখ�ান ছেক সভায় উপ�াপন করেব। ২ িকঃওঃ এর উপেরর 

সংেযাগ �দানকৃত �াহেকর শতকরা কত ভাগ �সালার প�ােনল 

বত�মােন চাল ুআেছ পিরদশ�ন কের তার তথ� এ িবভােগ ��রণ করেত 

হেব। 

(ঘ) নতনু সংেযাগ িদেত হেল রাজউক এর Occupation Certificate 

িদেত হেব মেম� রাজউক এর একিট সা��লার এর িবষেয় একিট 

আ�ঃম�ণালয় সভার আেয়াজন করেত হেব। 

অিতির� 

সিচব 

( সম�য়/

উ�য়ন)

সকল 

িব��ৎ 

িবতরণ 

কারী 

সং�া/  

�কা�ািন 

ও 

পাওয়ার 

�সল। 
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সং�া/ �কা�ািন হেত  �া� িশ� কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর তথ� িন��পঃ  (জলুাই, ২০১৭) 

সং�া/  

�কা�ািন  

�পি�ডং 

আেবদেনর 

সংখ�া  

িবেবচ� 

মােস �া� 

আেবদেনর 

সংখ�া  

�মাট 

আেবদেন

র সংখ�া  

িবেবচ� 

মােস 

সংেযাগ 

�দােনর 

সংখ�া  

পিরেবেশর 

ছাড়পে�র 

অেপ�ায় 

�পি�ডং 

আেবদন  

অবিশ� 

আেবদেনর 

�মাট  সংখ�া 

িবেবচ� মােস 

সংেযাগকতৃ 

�লােডর 

পিরমান 

(িকেলাওয়াট) 

অবিশ� 

আেবদেনর 

িবপরীেত 

�েয়াজনীয় 

�লােডর পিরমাণ 

( িকঃ ওঃ)   

িবউেবা  ০২ ৮৩ ৮৫ ৮২ -  ০৩ ১, ৮০০  

পিবেবা  ৫৮৩ ৬১৮ ১, ২০০ ৪৬৬ -  ৭৩৪ ৪৪, ৫১৮ ২, ৫০, ৪৭১ 

িডিপিডিস  ১৩ ৩১ ৪৪ ৩০ -  ১৪ ১, ৩৯৫  

�ডসেকা  ৬৭ ২৪ ৯১ ২৬ ০৮ ৫৭ ৩, ২৯৩  

ওেজাপািডেকা  -  ৩৩ ৩৩ ২৯ -  ০৪ ৩, ০৮৫  

�নসেকা  ০৬ ১০১ ১০৭ ৮২ ১৭ ০৮ ৩, ৬৮২  

�মাট  ৬৭১ ৮৯০ ১, ৫৬০ ৭১৫ ২৫ ৮২০ ৫৭, ৭৭৩ ২, ৫০, ৪৭১ 

আেলাচ�সিূচ- ০৬ মি�সভা- �বঠক গহৃীত িস�া� বা�বায়ন 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

মি�পিরষদ িবভােগর সভার িস�া� অ�যায়ী ই- �ট�ডািরং িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

জুলাই/২০১৭ মােস িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/ সং�া/ �কা�ািন হেত �া� APP-

�ত অ�ভু�� এবং বা�বািয়ত ই- �ট�ডার এর সংখ�া িন��পঃ 

সং�া/  

�কা�ািন  

APP�ত 

অ�ভ�ূ� ই-

�ট�ডার এর 

সংখ�া  

িবেবচ� মােস ই-

�ট�ডার এর সংখ�া  

িবেবচ� মাস  

পয��      

ই- �ট�ডার এর 

সংখ�া  

অবিশ�  

িবউেবা  ১, ০২০ ৬১ ৩১৭ ৭০৩ 

পিবেবা  ১১২ ১১২ ১১২ -  

িডিপিডিস  ৩৩২ ০৯ ৩০৪ ২৮ 

�ডসেকা  ? ০১   

িপিজিসিব  ২৭ ০৪ ০৪ ২৩ 

ওেজাপািডেকা  ০৯ ০৯ ০৯ -  

�নসেকা  -  -  -  -  

নওপােজেকা  ১৩ ০১ ১৩ -  

ইিজিসিব  ২৪ -  -  ২৪ 

আরিপিসএল  ০৭ ০৭ ০৭ -  

�কাল পাওয়ার  ০৫ -  -  -  

এিপএসিসএল  ১০ ০৮ ০৮ ০২ 

�মাট  ১, ৫৫৯ ২১২ ৭৭৪ ৭৮০ 
 

িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেত ই- �ট�ডািরং বৃি� করার জ� 

িনেদ�শনা �দয়া হয়। আগ�/ ২০১৬ মাস হেত কয়িট ই- �ট�ডািরং করা হেয়েছ তার তথ� 

িনধ�ািরত ছেক িব��ৎ িবভােগ ��রেণর জ� সকল দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেক িনেদ�শনা 

�দান করা হয়। �কান �কান ��ে� �দখা যায় �য, একিট কের �ট�ডার Responsive হে�। 

এর িপছেন অংশ�হণকারী িঠকাদারেদর �কান কারসািজ আেছ িক না তা খিতেয় �দখার 

জ� দফতর �ধানগণেক িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

( ক)  জুলাই,  ২০১৬ মাস 

হেত ই- �ট�ডািরং এর তথ� 

সকল দ�র/ সং�া/ 

�কা�ািন িনধ�ািরত ছেক 

�িতমােস িব��ৎ িবভােগ 

��রণ করেব। 

(খ) �কান �কান ��ে� 

�দখা যায় �য, একিট কের 

�ট�ডার Responsive 

হে�। এর িপছেন 

অংশ�হণকারী  

িঠকাদারেদর �কান 

কারসািজ আেছ িক না তা  

দফতর �ধানগণ খিতেয় 

�দখেবন। 

( ক)  

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন। 
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আেলাচ��িচ -০৭  িসে�ম লস 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর আমদানীর িভি�েত িবতরণ িসে�ম লস এর বত�মান অব�া িন��পঃ ( জনু/২০১৭) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
�কতৃ লস  

 গত অথ� 

বৎসেরর 

অজ�ন (%) 

চলিত অথ� 

বৎসেরর 

ল��মা�া (%) 

গত অথ� বৎসেরর 

চলিত মােস 

( %)  

গত অথ� বৎসেরর 

চলিত মাস পয�� 

( %)  

চলিত অথ� 

বৎসেরর চলিত 

মােস (%) 

চলিত অথ� বৎসেরর 

চলিত মাস পয�� (%) 

িবউেবা ১০.৬৬ ১০.৬০ ১৩.৮২ ১০.৬৬ ১১.৯৪ ১০.৯২ 
বাপিবেবা ১২.৩৬ ১২.০০ ১৭.২৮ ১২.৩৬ ১৬.০৩ ১১.৩৮ 
�ডসেকা ৮.০৩ ৮.০০ ১০.০১ ৮.০৩ ১০.২৩ ৭.২৪ 
িডিপিডিস ৯.১৮ ৯.০০ ১৩.৬২ ৯.৪৮ ১২.৯৬ ৮.৪৮ 
ওেজাপািডেকা ৯.৯৮ ৯.৯০ ৯.৭৫ ৯.৯৮ ৯.৮৮ ৯.৫৭ 
নওেজাপািডেকা ০.০০ ১১.০০ ০ ০ ১৩.৪৪ ১১.০৬ 

সামি�ক িসে�ম লস (স�ালন ও িবতরণ) (জুন/২০১৭) 
 নীট উৎপাদন 

বা গীেডর 

মাধ�েম 

স�ালনকতৃ 

ইউিনট 

িডিপিডিস 

১৩২ �কিভ ও 

অ�া� ৪িট 

৩৩ �কিভ 

িবতরণ পয�ােয় 

�া� ইউিনট 

(আইিপিপ 

ছাড়া) 

স�া

লন 

লস  

�ীেডর 

মাধ�েম 

স�ালনকতৃ 

ইউিনট + 

�ইিলং বিহ�ভতূ 

ইউিনট  

িডিপিডিসর 

১৩২ �কিভ ও 

অ�া� ৪িট 

সং�ার ৩৩ 

�কিভ িবতরণ 

পয�ােয় �মাট 

আমদািন 

(আইিপিপসহ) 

িবি�ত ইউিনট  িবতরণ 

লস  
�মাট লস 

(স ও 

িব) 

বত�মান মাস ৪৯১০.৯১০ ৪৭৭৫.২১৭ ২.৭৬ ৫৩৩৩.৫৩৩ ৫১৯৭.৮৪০ ৪৪৯৫.৫৬৯ ১৩.৫১ ১৫.৭১ 
িবগত বছেরর এই মােস ৪৮৩১.৩৬০ ৪৭০২.৩৬১ ২.৬৭ ৫২৩৫.০১৪ ৫১০৬.০১৫ ৪৩৫৩.২৪৬ ১৪.৭৪ ১৬.৮৪ 
চলিত অথ� বছর (চলিত 

মাস পয��) 
৫২৭৪১.৫৭০ ৫১৩৩১.৩৫৩ ২.৬৭ ৫৭৩০১.৪৮৯ ৫৫৮৯১.৬৫৫ ৫০৩১৪.৪৩২ ৯.৯৮ ১২.১৯ 

িবগত অথ� বছরর (এই 

মাস পয��) 
৪৭৭৪২.৪১৯ ৪৬৪৮৭.৯৭৩ ২.৬৩ ৫২১৭৭.৭৫৫ ৫০৯২৩.৩০৯ ৪৫৩৪৩.৩৬৬ ১০.৯৬ ১৩.১০ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

( ক)  িবিভ� সং�া/ �কা�ািনর িসে�ম লস সং�া� তথ�ািদ পয�ােলাচনাে� �দখা যায় 

�য, জুন/ ২০১৭ মােস িব��ৎ িবতরণী সং�া/ �কা�ািনসমূেহর িসে�ম লেসর 

ল��মা�ার িবপরীেত অজ�ন িন��পঃ  

জনু/২০১৭ মােসর িবতরণ িসে�ম লেসর তথ� িন��পঃ 

সং�া/�কা�ািন  ল��মা�া  অজ�ন  

িবউেবা  ১০.৬০%  ১০.৯২%  

পিবেবা  ১২.০০%  ১১.৩৮%  

িডিপিডিস  ৯.০০%  ৮.৪৮%  

�ডসেকা  ৮.০০%  ৭.২৪%  

ওেজাপািডেকা  ৯.৯০%  ৯.৫৭%  

�নসেকা  ১১.০০%  ১১.০৬%  
 

জনু/২০১৭ মােস িবউেবা এবং �নসেকা ব�তীত অ�া� সকল সং�া/�কা�ািন িসে�ম 

লেসর ল��মা�া অজ�ন কেরেছ। 

সািব�ক িব��েতর িসে�ম লস  

   ল��মা�া  অজ�ন  

িবতরণ লস  ১০.৮৫%  ৯.৯৮%  

স�ালন লস  ২. ৮০%  ২.৬৭%  

সামি�ক স�ালন ও িবতরণ লস  ১৩. ০০%  ১২.১৯%  
 

 

( ক)  িবতরণ িসে�ম লস 

অনিতিবলে� Single Digit- এ 

নািমেয় আনার লে�� ি�েপইড 

িমটার �াপন এবং Bulk 

Consumer- �দর Prepaid 

Meter- এর আওতায় আনেত 

হেব। 

( খ) �কায়ািলিট িব��ৎ 

সরবরােহর িনিম� ইেতাপূেব� 

করা সােভ� এর �িতেবদন 

অ�যায়ী  পাওয়ার �সল পরবত�ী 

সভায় একিট উপ�াপনা �দান 

করেব। 

( গ)  িব��ৎ িবভােগর যু�-

�ধান ি�েপইড িমটার �াপেনর 

তথ� সভায় উপ�াপন করেবন। 

(ঘ) পাওয়ার �সল এর িসে�ম 

িডিজটাইজড করেত হেব। 

(ঙ) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন 

�কা�ািনসমূেহর 

কম�কত�া/কম�চািরেদর বৃি�কৃত 

�বতন বত�মান বাজার মূেল�র 

( ক)  

সকল  

সং�া/ 

�কা�া

িন এবং 

পাওয়ার 

�সল। 
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িবতরণ িসে�ম লস অনিতিবলে� Single Digit–এ নািমেয় আনার জ� পরামশ� �দান 

করা হয়। �কায়ািলিট িব��ৎ সরবরােহর িনিম� সােভ� পিরচালনার জ� পাওয়ার 

�সলেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করার জ�ও িনেদ�শনা �দয়া হয়। Prepaid meter 

�াপেনর উপর ��� আেরাপ করা হয়। এ ছাড়া িব��ৎ িবভােগর যু�- �ধানেক 

িনয়িমত ি�েপইড িমটার �াপেনর তথ� সভায় উপ�াপন করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

পাওয়ার �সল এর িসে�ম িডিজটাইজড করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। িব��ৎ 

িবভােগর আওতাধীন �কা�ািনসমূেহর কম�কত�া/কম�চািরর �বতন বৃি� করা হেয়েছ। 

তােদর �বতন বত�মান বাজার মূেল�র সােথ কতটা সংগিতপূণ�/অত�ািধক �বশী িকনা তা 

পূনমূল�ায়ন কের �দখার সময় এেসেছ িবধায়  িব��ৎ িবভােগর �কা�ািন এ�ােফয়াস� 

অিধশাখা �থেক এ িবষেয় উেদ�াগ �নয়ার জ� সভায় পরামশ� �দয়া হয়।  সকল 

সং�া/�কা�ািন �ধানগণেক িনেয় গিঠত একিট কিমিটর মাধ�েম িবষয়িট পয�ােলাচনা 

করা �যেত পাের মেম� সভায় মত �কাশ করা হয়। 

সােথ কতটা সংগিতপূণ� তা 

পূনমূল�ায়ন করার িনিম� িব��ৎ 

িবভােগর �কা�ািন এেফয়াস� 

অিধশাখা �থেক সং�া/�কা�ািন 

�ধানগণ এর সম�েয় একিট 

কিমিট গঠন কের িদেব। 

আেলাচ�সিূচ -৮ বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় 

িবিভ� সং�ার বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় সং�া� তথ� িন��পঃ ( �কািট টাকায়) ( �ম/২০১৭) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
গত মাস 

পয�� 

বেকয়া 

িবেবচ� মােস 

বেকয়া 
�মাট বেকয়া  িবেবচ� মােস 

আদায়  
িবেবচ� 

মাস পয�� 

বেকয়া  

এই অথ� 

বৎসেরর 

ল��মা�া  

িবেবচ� 

মাস পয�� 

অজ�ন 

(সমমাস) 

ম�ব� 

িবউেবা ১৩৮১.৯৫ ৫০৯.২০৪ ১৮৯১.১৫৪ ৪৬১.৯৮৩ ১৪২৯.১৭ ২.২৫ ২.৯৮ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

বাপিবেবা ১৯১৬.৫৭ ১৩৩৭.৫১০ ৩২৫৪.০৮ ১৩৮৭.০৪৭ ১৮৬৭.০৩ ১.২৫ ১.৫১ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

�ডসেকা ৫০৩.০০ ৩২৬.৮৭৫ ৮২৯.৮৭৫ ৩১৭.৫৬৪ ৫১২.৩১ ১.৮০ ১.৭৬ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 

িডিপিডিস ১০২১.৬২ ৫২০.৬৩২ ১৫৪২.২৫২ ৫১৫.৫৩৭ ১০২৬.৭১ ২.০০ ২.২২ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

ওেজাপািডেকা ৩৬৪.০৫ ১৭১.০৬৭ ৫৩৫.১১৭ ১৬০.৭১৬ ৩৭৪.৪০ ২.০০ ২.৫৬ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

নওেজাপািডেকা ৫৪৪.৩২ ১৬৬.৬৫৯ ৭১০.৯৭৯ ১৪৬.৩৪৩ ৫৬৪.৬৩ ২.৫০ ৩.৯৩ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

�মাট  ৫৭৭৪.২৫    
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

( ক) সভায় বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় িবষেয় আেলাচনা হয়।  

�া� তথ� পয�ােলাচনায় �দখা যায়,  সং�াসমূেহর এি�ল/২০১৭ 

পয�� সামি�ক বেকয়ার পিরমান িছল ২.১৫ সমমাস যা �াস �পেয় 

�ম/ ২০১৭ মাস পয�� ২. ১৪ সমমােস �ীর রেয়েছ। আেলাচ� 

মােস �ডসেকা ছাড়া �কান সং�া/ �কা�ািন বেকয়া িব��ৎ িবল 

আদােয়র ল��মা�া অজ�ন করেত পােরিন। বেকয়া িব��ৎ িবল 

আদােয়র িবষেয় সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/ �কা�ািনেক 

আেরা সি�য় হওয়ার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। সরকাির দ�েরর 

বেকয়া িব��ৎ িবল িকভােব আদায় করা যায় তা পরী�া িনরী�া 

কের �িতেবদন �দােনর জ� গিঠত কিমিটেক কায��ম 

পিরচালনাপূব�ক �িতেবদন ��রেণর জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

সরকারী অিফেসর বেকয়া এবং �বসরকারী বেকয়ার তািলকা 

আলাদা আলাদাভােব এ িবভােগ ��রেণর জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

থানার বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র িবষেয় �রা� ম�ণালেয় প� 

��রেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। প�ী িব��তায়ন �বােড�র অধীেন 

�সচ পা� ও মসিজেদর িব��ৎ িবেলর ভত�ূিকর িবষেয় আেলাচনা 

হয়। �পৗরসভার বেকয়া ও মহামা� হাইেকাট� এর আেদেশর 

��ি�েত িবহারী ক�া� এর বেকয়া আদােয়র িবষেয় আ�ঃম�ণালয় 

সভা আহবান করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

( ক) সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/  

�কা�ািনেক বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র 

ল��মা�া অজ�ন ও বেকয়া আদােয়র �চ�া অব�াহত 

রাখেত হেব।  

(খ) সরকাির দ�েরর বেকয়া িব��ৎ িবল কীভােব 

আদায় করা যায় তা পরী�া িনরী�া কের 

�িতেবদন �দােনর জ� গিঠত কিমিট কায��ম 

�হণপূব�ক �িতেবদন িদেব।  

(গ) সরকারী অিফেসর বেকয়া এবং �বসরকারী 

বেকয়ার তািলকা আলাদা আলাদাভােব এ িবভােগ 

��রণ করেত হেব। 

(ঘ) থানার বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র িবষেয় 

�রা� ম�ণালেয় প� ��রণ করেত হেব।  

(ঙ) িব��ৎ িবভােগ কম�রত কম�কত�ােদরেক সং�ার 

বেকয়া আদােয় িবিভ� ম�ণালেয়র সােথ িলয়ােজাঁ 

করার জ� িনেয়ািজত করা হেয়েছ। সভায় তােদর 

কায��ম উপ�াপন করেত হেব। 

(চ) �ফাকাল পেয়�টেদর িনেয় সভা করেত হেব।  

(ছ) �পৗরসভার বেকয়া ও মহামা� হাইেকাট� এর 

আেদেশর ��ি�েত িবহারী ক�া� এর বেকয়া 

আদােয়র িবষেয় আ�ঃম�ণালয় সভা আহবান 

করেত হেব। 

অিতির� 

সিচব 

(সম�য়) 

/যু�-

সিচব 

( �কাঃ

এ�াঃ) ,  

িব��ৎ 

িবভাগ,  
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আেলাচ�সূিচ- ০৮( ক)  দ�র/সং�া/�কা�ািনর �মাবাইল �কাট� পিরচালনার তথ�ঃ (জলুাই/২০১৭) 

সং�া/ 

�কা�ািন 
�মাবাইল �কাট� 

পিরচালনার সংখ�া 
সাজা �দােনর 

সংখ�া 
জিরমানা পিরমানা 

(টাকা) 
ম�ব� 

িবউেবা ২৩ ৩ ২১৮০৫৪১  

বাপিবেবা ৬ ৩ ৩৮৯৬৭৭  

�ডসেকা ১২ ০ ১৫৭৭৭০ ১৫৭৭৭০ টাকা আদায় করা হয়ছ 
িডিপিডিস ১ ০ ৮৮৯৮  

ওেজাপািডেকা ২ ০ ৭০০০ �মাবাইল �কােট�র মাধ�েম জিরমানা আদায় ৭, ০০০/-  

িবভাগীয়ভােব আদায় ১১, ৬৩, ৩৬৩/-  
নওেজাপািডেকা ৪৩ ৯১ ১৭৩১৫৭১  

�মাট ৮৭ ৯৭ ৪৪৭৫৪৫৭  

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/ �কা�ািন হেত জুলাই/২০১৭ মােসর 

�মাবাইল �কাট� পিরচালনার তথ� পাওয়া িগেয়েছ।�া� তেথ� �দখা 

যায় �য,  িডিপিডিস ব�িতত অ�া� সং�া/ �কা�ািন িবেবচ� মােস 

�মাবাইল �কাট� পিরচালনা কেরেছ। িডিপিডিসেক �মাবাইল �কাট� 

পিরচালনা করার ব�ব�া �হেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। �মাবাইল 

�কাট� পিরচালনা ও িব��ৎ মামলা িবষেয় িবউেবা ও �কা�ািনসমূেহ 

কম�রত Magistrate-�দর িনেয় িব��ৎ িবভােগ সভা করার জ� 

পরামশ� �দয়া হয়। সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/ �কা�ািনেক 

�মাবাইল �কাট� পিরচালনা অব�াহত রাখার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

নবেযাগদানকৃত কম�কত�ােদর ম�ােজি�য়াল পাওয়ার �দয়ার জ� 

জন�শাসন ম�ণালেয় প� ��রেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(ক) সকল সং�া/�কা�ািন �মাবাইল �কাট� 

পিরচালনার সংখ�া বৃি� করেব এবং এ সং�া� 

তথ� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব।  

( খ)  অিতির� সিচব ( �শাসন)  িব��ৎ 

িবভােগর অধীন িবিভ� সং�া এবং 

�কা�ািনসমূেহ কম�রত ম�ািজে�টেদর িনেয় 

একিট সম�য় সভা করেবন। 

( গ) নবেযাগদানকৃত কম�কত�ােদর ম�ােজি�য়াল 

পাওয়ার �দয়ার জ� জন�শাসন ম�ণালেয় প� 

��রণ করেত হেব। 

অিতঃ 

সিচব 

( �ঃ) /  

দ�র 

/সং�া/ 

�কা�ািন 

আেলাচ�সিূচ- ০৮ ( খ) দ�র/সং�া/�কা�ািনর অৈবধ সংেযাগ িবি�ে�র তথ�ঃ (জলুাই/২০১৭) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
বেকয়ার জ� িব��ৎ সংেযাগ 

িবি�ে�র সংখ�া 
অৈবধ সংেযাগ িবি�ে�র 

সংখ�া 
িবি��কতৃ সংেযােগর িবপরীেত 

বেকয়ার পিরমান 
ম�ব� 

িবউেবা ৬,১৯৪ ০ ২,৩৭,০০,০০০  

বাপিবেবা ৭,৪১২ ৭২৩ ৪,৩৫,১৬,৮০২ আদায়কতৃ বেকয়া 

৬,৬১,০৮,১৩৮.০০ 
�ডসেকা ১,৭৯২ ৬০০ ৩,১৫,৮৪,৭৮২  

িডিপিডিস ৩,৭৮৯ ২৬ ৫৪,৫৭,০০,০০০  

ওেজাপািডেকা ১,৫৯৫ ৩০ ১,৭৬,৭৩,০০০ বেকয়া আদায় 

৯৭, ২৩, ০০০/= 
নওেজাপািডেকা ৩,১৪১ ৬৪ ২,৫৫,৭২,৩৫৭  

�মাট ২৩,৯২৩ ১,৪৪৩ ৬৮,৭৭,৪৬,৯৪১  

 
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/ �কা�ািন হেত জুলাই/২০১৭  মােসর অৈবধ সংেযাগ 

িবি��করেণর তথ� পাওয়া িগেয়েছ। �া� তথ� পয�ােলাচনাে� �দখা যায় 

�য, িবেবচ� মােস সকল সং�া/ �কা�ািন িকছ ুঅৈবধ সংেযাগ িবি�� কেরেছ। 

সং�া/ �কা�ািন�েলােক অৈবধ সংেযাগ িবি��করেণর কায��ম আেরা 

�জারদার করার িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

( ক)  সকল সং�া/ �কা�ািন অৈবধ 

সংেযাগ িবি��করেণর কায��ম আেরা 

�জারদার করেব এবং অৈবধ সংেযাগ 

িবি�ে�র তথ�সহ বেকয়া আদােয়র তথ� 

িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

সকল 

সং�া/ 

�কা�া

িন। 

আেলাচ��িচ- ৯  আ�ঃসং�া �দনা- পাওনা 

িব��ৎ িবেলর আ�ঃসং�ার �দনা- পাওনা সং�া� তথ� : (�কািট টাকায়) ( জনু/২০১৭) 

পাওনাদার 

সং�া/ 

�কা�ািন 

�দনাদার সং�া/ 

�কা�ানী 

পেূব�র 

�জর 

পেূব�র মােস 

পাওনা/ 

িবল 

িবেবচ� 

মােস 

পাওনা/ িবল 

�মাট 

পাওনা 

পেূব�র 

মােস 

আদায় 

িবেবচ� 

মােস 

আদায় 

�মাট 

আদায় 

বত�মােন 

�মাট 

বেকয়া 

বত�মান 

বেকয়া 

িবউেবা বাপিবেবা ১৬৪৮.৯৬ ৮৬৬.৩৮ ৯৩৮.২৩ ৩৪৫৩.৫৭ ৭৫২.৬১ ৮৩৬.০৯ ১৫৮৮.৭ ১৮৬৪.৮৭ ৬০.২৬ 

�ডসেকা ২৬২.৩৭ ২৬২.৩৭ ৩০২.৩৪ ৮২৭.০৮ ২২৪.২৬ ২৬২.৩৭ ৪৮৬.৬৩ ৩৪০.৪৫ - ২২৪.২৬ 
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িডিপিডিস ১৭২৬.৪৫ ৪০০.০৬ ৫০২.৬৮ ২৬২৯.১৯ ২৬৮.০৬ ৪৩৫.১৯ ৭০৩.২৫ ১৯২৫.৯৪ ১০২৩.২ 

ওেজাপািডেকা ১২৭.৪৯ ১২৭.৪৯ ১৩৭.৩৩ ৩৯২.৩১ ১১১.৮১ ১২৭.৪৯ ২৩৯.৩ ১৫৩.০১ - ১১১.৮১ 

�ডসা ২৬৬৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ২৬৬৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০ ২৬৬৪.৭৮ ২৬৬৪.৭৮ 

নওেজাপািডেকা ১৪৮.৬৪ ১৪৮.৬৪ ১৫৯.৮১ ৪৫৭.০৯ ১৭৩.৯৮ ১৪৮.৬৪ ৩২২.৬২ ১৩৪.৪৭ - ১৭৩.৯৮ 

িপিজিসিব িবউেবা ৩৮.৩৩ ১৯.৪০ ২০.৩৯ ৭৮.১২ ১৭.৬৫ ২০.৬৮ ৩৮.৩৩ ৩৯.৭৯ ০ 

বাপিবেবা ১১৪.২১ ৫৩.৭৫ ৫৭.৯৪ ২২৫.৯ ৪৮.৬৩ ৫১.৮৭ ১০০.৫ ১২৫.৪ ১৩.৭১ 

�ডসেকা ১৯.৩৩ ১২.৫১ ১৪.৪২ ৪৬.২৬ ৮.৫৩ ১০.৪৮ ১৯.০১ ২৭.২৫ ০.৩২ 

িডিপিডিস ৮৪.৪০ ২০.৮২ ২৩.২৬ ১২৮.৪৮ ২৯.০১ ১৭.৫৮ ৪৬.৫৯ ৮১.৮৯ ৩৭.৮১ 

ওেজাপািডেকা ১১.৮৯ ৭.৪২ ৭.৭২ ২৭.০৩ ৫.৩৬ ৬.৫৩ ১১.৮৯ ১৫.১৪ ০ 

�ডসা ১৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ০ ১৪.০৮ ১৪.০৮ 

নওেজাপািডেকা ৪০.৪৪ ৭.৪৭ ৮.০৯ ৫৬ ০.০০ ৩৩.০০ ৩৩ ২৩ ৭.৪৪ 

�মাট ৭৪১০.০৭ ৩৩১১.৫৫ 
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

আ�ঃসং�া �দনা- পাওনা সং�া� তথ� পয�ােলাচনা কের �দখা যায় �য,  

এি�ল/২০১৭ মাস পয�� আ�ঃসং�ার �দনা পাওনার পিরমাণ িছল  

৬, ৭৫৮.২৮০ �কািট টাকা যা �ম/২০১৭ মাস পয�� বৃি� �পেয় 

৭, ৪১০.০৭০ �কািট টাকা হেয়েছ। আ�ঃসং�া �দনা- পাওনা �াস 

করার �েচ�া অব�াহত রাখেত হেব মেম� সভায় িস�া� গহৃীত হয়। 

অিবলে� িবউেবার সােথ অ�া� সং�া/�কা�ািনর িব��ৎ �য়/িব�য় 

চুি� �া�র করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। িবউেবা এর সব পাওনা 

পিরেশাধ করার জ� িডিপিডিসেক িনেদ�শনা �দয়া হয়। মদনগে�র 

সাব ��শন ও িডিপিডিস কত�ৃক িপিজিসিবেক �ইল চাজ� না �দয়ার 

িবষয়িট িন�ি� হেয় যাে� মেম� সভায় জানােনা হয়। এছাড়াও 

িডিপিডিস কত�ৃক কিমিটর িস�া� উেপ�া কের িবউেবা এর বেকয়া 

পিরেশাধ না করার িবষেয় িডিপিডিসর ব�ব� �শানা হয়। �নসেকা  এর 

পাওয়ার ফ�া�র িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।  �নসেকা এর পাওয়ার 

ফ�া�র .৯২ এর পিরবেত� .৯০ করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

(ক) আ�ঃসং�া �দনা- পাওনা �াস করার �েচ�া 

অব�াহত রাখেত হেব। পাওয়ার �সল বিণ�ত ছকিট 

িনয়িমত হালনাগাদ করেব। 

(খ) অিবলে� িবউেবার সােথ অ�া� সং�া/ 

�কা�ািনর িব��ৎ �য়/িব�য় চুি� �া�র করেত 

হেব। 

(গ) িডিপিডিস িবউেবা এর বেকয়া পিরেশাধ 

করেত থাকেব।  

(ঘ) মদনগে�র সাব ��শন িডিপিডিস িপিজিসিব 

এর িনকট হ�া�র করেব আর িপিজিসিব 

িডিপিডিসেক মূল� পিরেশাধ করেব।িডিপিডিস 

িপিজিসিবেক �ইিলং চাজ� �দান করেব। 

(ঙ) �নসেকা এর পাওয়ার ফ�া�র .৯২ এর 

পিরবেত� .৯০ করেত হেব। 

অিতির� 

সিচব/  

য�ু- সিচব 

( �কাঃএ�াঃ

)  

িডিজ 

, পাওয়ার 

�সল,  

িব��ৎ 

িবভাগ/  

সং�া/  

�কা�ািন 

আেলাচ�সিূচ- ১০  ওভারেলােডড �া�ফম�ার 

ওভারেলােডড �া�ফম�ােরর িবগত মােসর সােথ িবেবচ� মােসর তুলনামলূক তথ�ঃ (জলুাই/২০১৭) 
সং�ার নাম �মাট �ািপত �া�ফম�ার ওভারেলােডড �া�ফম�ার �া�ফম�ার পেুড়েগেছ 

গত মাস চলিত মাস গত 

মােসর 

তলুনায় 

পিরবত�ন 

( % ) 

গত মাস চলিত মাস গত 

মােসর 

তলুনায় 

পিরবত�

ন ( % 

) 

�া�ফম�া

�রর 

সংখ�া 

�মাট �মতা 

(�কিভঃ) 

�া�ফম�া

�রর 

সংখ�া 

�মাট 

�মতা 

(�কিভঃ) 

�া�ফ

ম�ােরর 

সংখ�া 

�মাট 

�মতা 

(�কিভঃ) 

�া�ফ

ম�ােরর 

সংখ�া 

�মাট 

�মতা 

(�কিভঃ) 

�া�ফ

ম�ােরর 

সংখ�া 

�মাট 

�মতা 

(�কিভঃ) 

িবউেবা ১৫৫৫০ ২৬১৫২৬৫ ৬৫০ ১২৪২২৫ ৩৩২ ১১৮১২৫ - ৪৮.৯২  ৩৭ ৬০০০ ১৯ ৪৩৫০ ৪৮.৬৫  

বাপিবেবা ৮৭৩২৩৪ ১২২৪০৫৮৭ ১৩০২৩ ২৯৭৮৭৮ ১০২৬৭ ২০০২৬৩ - ২১.১৬  ৭২১৭ ৯২৪৯৫ ৬১৪৪ ৮৪১০২ ১৪.৮৭  

�ডসেকা ৬৫৯৪ ১১০৬৫৮০ ১৭ ৩৪০০ ১০ ২০০০ - ৪১.১৮  ৩৭ ৭৪০০ ২৬ ৫২০০ ২৯.৭৩  

িডিপিডিস ১১৫৩২ ২৩০৭৭০০ ৪৪ ৮৮০০ ১৫৭ ৩১৪০০ ২৫৬.৮২  ৭৮ ১৫৬০০ ৫৮ ১১৬০০ ২৫.৬৪  

ওেজাপািডেকা ৬৫৫২ ১১২২৩৫৫ ১০ ১৭০০ ৭৬ ১৫৪৫০ ৬৬০.০০  ২০ ৩৭৫০ ১৯ ৩৭০০ - ৫.০০  

নওেজাপািড

�কা 

৬৯৩৩ ১১৪৪১৬১ ৮ ৪৪৩৮০ ৪ ৪৪৩৮০ - ৫০.০০  ২ ৪৫০ ৩ ৬০০ ৫০.০০  

�মাট ৯২০৩৯৫ ২০৫৩৬৬৪৮ ১৩৭৫২ ৪৮০৩৮৩ ১০৮৪৬ ৪১১৬১৮  ৭৩৯১ ১২৫৬৯৫ ৬২৬৯ ১০৯৫৫২  

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) ওভারেলােডড �া�ফম�ার পিরবত�েনর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

ওভারেলােডড �া�ফম�ার এবং পুেড় যাওয়া �া�ফম�ােরর সংখ�া কমায় সংি�� 

সং�া/ �কা�ািনেক ধ�বাদ �াপন করা হয়। গত সভার িস�াে�র পিরে�ি�েত 

সং�া/�কা�ািন হেত �া� ওভারেলােডড এবং পুেড় যাওয়া �া�ফম�ােরর শতকরা হার 

িন��পঃ 

 

(ক) ওভারেলােডড �া�ফম�ার 

পিরবত�েনর ল��মা�া অজ�েনর 

�েচ�া অব�াহত রাখেত হেব। 

( খ)  �া�ফম�ার পুেড় যাওয়া 

�রাধ করার উে�ে� জািরকৃত 

পিরপে�র িনেদ�শনা 

( ক- ঘ)  

সংি�� 

সকলসং

�া/ 

�কা�ািন/ 

পাওয়ার  

�সল/ 



8 
 

 

সং�া/ 

�কা�ািন 

ওভারেলােডড �া�ফম�ােরর 

শতকরা হার 

পুেড় যাওয়া �া�ফম�ােরর 

শতকরা হার 

িবউেবা ৮.৮৫  - ৪৮.৬৫  

পিবেবা ১.১৮  ০.৭০  

িডিপিডিস ১.৩৬  ০.৫০  

�ডসেকা .১০  .১৬  

ওেজাপািডেকা ১.১৫  ০.২৮  

নওেজাপািডেকা ৩৮.২  ১.০২  

ওভারেলােডড এবং পুেড় যাওয়া �া�ফম�ােরর শতকরা হার উে�খ করার জ� 

পরামশ� �দয়া হয়। ওভারেলােডড �া�ফম�ার পিরবত�েনর ল��মা�া অজ�ন অব�াহত 

রাখার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। �া�ফম�ার পুেড় যাওয়া �রাধ করার উে�ে� িব��ৎ 

িবভাগ �থেক জািরকৃত পিরপে�র িনেদ�শনা যথাযথভােব �িতপালন করার জ� 

পরামশ� �দয়া হয়। কারও অবেহলার জ� �া�ফম�ার পুেড় �গেল তার কারণ িনণ�য় ও 

দায়- দািয়� িনধ�ারণপূব�ক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জ� সং�া/ �কা�ািন �ধানেক 

িনেদ�শনা �দয়া হয়। Standard Specification অ�যায়ী Transformer �য় করার 

জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। িডিপিডিস এর অব�ব�ত �া�ফম�ার পিবেবােক �দােনর 

িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। পিবসসমূেহর �া�ফম�ার পুেড় �গেল তা �মরামেতর 

প�িত ও খরচ িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

যথাযথভােব �িতপালন করেত 

হেব। 

( গ)  �া�ফম�ার পুেড় যাওয়ার 

কারণ িনণ�য় ও দায় দািয়� 

িনধ�ারণপূব�ক �েয়াজনীয় ব�ব�া 

�হণ করেত হেব। 

( ঘ)  ওভারেলােডড এবং পুেড় 

যাওয়া �া�ফম�ােরর শতকরা 

হার উে�খ করেত হেব। 

( ঙ) সকল সং�া/ �কা�ািন 

িসে�ম ওভারেলােডর তথ� 

সভায় উপ�াপন করেব।  

(চ) িডিপিডিস এর অব�ব�ত 

(কােজ লােগনা) �া�ফম�ার ন� 

না কের িবনামূেল� পিবেবােক 

�দান করার িস�া� সভায় 

গহৃীত  হয়। 

(ছ) বাপিবেবা িবিভ� পিবস এর 

আওতায় পুেড় যাওয়া �া�ফম�ার 

এর �মরামত ও ব�য় �মটােনার 

প�িত ব�াপক �চােরর জ� 

িব�ি� জাির করেব। 

সংি��  

কিমিট। 

( ঙ)  

পাওয়ার 

�সল। 

আেলাচ�সিূচঃ ১১ �পি�ডং তািলকা 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

িব��ৎ িবভাগ ও আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনর �পি�ডং পে�র 

তািলকার িবষেয় আেলাচনা হয়। তথ� 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�ডং পে�র সংখ�া 

উে�খেযাগ� পিরমােণ �াস �পেয়েছ। দ�র/সং�া/ �কা�ািন হেত 

িব��ৎ িবভােগ ��িরত �পি�ডং পে�র তািলকা সম�য় সভার 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদেনর সােথ সংযুি� িহেসেব 

��রেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া।উলন এর িডিপিডিস ও িপিজিসিব 

এর সাব- ��শন হ�া�েরর িবষয়িট আগামী ১ মােসর মেধ� 

সমাধান করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়।�িত মােস পরামশ�ক 

কিমিটর সভা আহবান করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

 (ক) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত িব��ৎ 

িবভােগ ��িরত পে�র �পি�ডং তািলকা ও িব��ৎ 

িবভােগর শাখা/অিধশাখা হেত আওতাধীন দ�র/ 

সং�া/�কা�ািনেত ��িরত পে�র �পি�ডং তািলকা 

হালনাগাদ কের পরবত�ী সভায় উপ�াপন করেত 

হেব। 

(খ) উলন এর িডিপিডিস ও িপিজিসিব এর সাব-

��শন হ�া�েরর িবষয়িট আগামী ১ মােসর মেধ� 

সমাধান করেত হেব। 

(গ) �িত মােস পরামশ�ক কিমিটর সভা আহবান 

করেত হেব। 

সংি�� 

সকল শাখা/ 

অিধশাখা,  

িব��ৎ 

িবভাগ  

এবং 

দ�র/সং�া/ 

�কা�ািন 

আেলাচ�সিূচ- ১২ িব��ৎ সা�য় 

দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� �সালার প�ােনল �াপেনর তথ�ঃ(জলুাই/২০১৭) 
সং�া/ 

�কা�ািন 

িবগত মােসর পেূব�র মাস পয�� 

বা�বািয়ত (িকেলাওয়াট িপক) 

িবগত মােস বা�বািয়ত 

(িকেলাওয়াট িপক)  

বত�মান মােস 

বা�বায়নাধীন 

(িকেলাওয়াট িপক)  

ভিব�ত পিরক�না 

িকেলাওয়াট িপক)  

িবউেবা ১৭৭২৩.৭৫৬ ০০ ০০ ৪৪.৯৫৬ 

বাপিবেবা ২১১.১৬২  ০ ০ 

�ডসেকা ১৩০১.১ ০০ ০০  

িডিপিডিস ৩৪.৪ ০০ ০০ ১০০০.০০ 

ইিজিসিব ০.৪    

আরিপিসএল ২৫ ০ ০ ০ 

নওপােজেকা ৯   ৫ 

এিপএসিসএল ৪০ ০ ০ ১০০ 

ওেজাপািডেকা ৯৩.২১ ১৪.৬৫৫ ৭.৫৮৫ ৪২ 

িপিজিসিব ১০১.৮    
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�কাল পাওয়ার �জনােরশন 

�কা�ািন বাংলােদশ িলঃ 

১.০৭ ০.৪ ০.০  

নওেজাপািডেকা ৭.৬৪ ৩.৮ ৩৪.১৩১ ৩৮০ 

�মাট ১৯৫৪৮.৫৩৮ ১৮.৮৫৫ ৪১.৭১৬ ১৫৭১.৯৫৬ 
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) সকল দ�র/সং�া িনজ� অিফস/�াপনাসমূেহ �সালার প�ােনল �াপন কায��ম 

অব�াহত রাখার জ� এবং এ সং�া� �িতেবদন িনয়িমত িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার 

জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(খ) �লাড পিরমাপ ও �লাড বরাে�র তথ� যাচাইেয়র জ� গিঠত �টকিনক�াল কিমিটেক 

বছেরর মাচ�, �ম, জুলাই ও অে�াবর মােস �লাড পিরমাপ করার জ� এবং যাচাই �শেষ 

�িতেবদন �দান করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। �লাড পিরমাপ যাচাই কাজ চলেছ মেম� 

মহাপিরচালক,  পাওয়ার �সল জানান। 

(গ) �সালার চািজ�ং ��শন �াপেনর কায��ম স�সারেণর উপর সভায় তািগদ �দয়া 

হয়। এ িবষেয় গত সভার িস�াে�র পিরে�ি�েত সকল সং�া/ �কা�ািন হেত �া� 

অ�গিতর তথ� িন��পঃ 

সং�া/ 

�কা�ািন 

�মাট 

�সালার 

চািজ�ং 

��শন 

�াপেনর 

পিরক�না 

এ পয�� 

বা�বায়নকতৃ 

�সালার 

চািজ�ং 

��শেনর 

সংখ�া 

অবিশ� ম�ব� 

িবউেবা  - ০২িট  - 
২X২০=িকঃওঃ িপক �মতা স�� 

চািজ�ং ��শনবা�বািয়ত হেয়েছ। 

পিবেবা ১০িট ০৫িট ০৫িট 
 

িডিপিডিস ০১ -  ০১  - 

ওেজাপািডেকা ০১ ০১ -  -  

�মাট ১২ ০৮ ০৬  - 

সকল সং�া/ �কা�ািনেক Solar Charging Station �াপেনর জ� �েয়াজনীয় তথ� 

িনধ�ািরত ছেক িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

( ঘ) ওেজাপািডেকােক বিরশাল, খলুনা ও যেশাের কমপে� ১িট কের �মাট ৫িট �সালার 

চািজ�ং ��শন �াপন করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(ঙ) ��ডােক চ��ােম ১িট চািজ� ��শন �াপন করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। 

(চ) �সালার প�ােনলেক বাই- ডাইেরকশনাল করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। ��ডা 

তার কম�কত�াগণেক পিরদশ�ন কােজ িনেয়ািজত করেত পাের; তারা কয়িট পিরদশ�ন 

করেলা এবং িক পিরমাণ িব��ৎ যু� হেলা তা িরেপাট� করেত পাের মেম� সভায় 

আেলাচনা হয়। 

(ক) সকল দ�র/ সং�া িনজ� 

অিফস/ �াপনাসমূেহ �সালার 

প�ােনল �াপন কায��ম 

অব�াহত রাখেব এবং এ 

সং�া� �িতেবদন িনয়িমত 

িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

(খ) �লাড পিরমাপ ও �লাড 

বরাে�র তথ� যাচাইেয়র জ� 

গিঠত �টকিনক�াল কিমিট 

বছেরর মাচ�,  �ম,  জুলাই ও 

অে�াবর মােস �লাড পিরমাপ 

করেব এবং যাচাই �শেষ 

�িতেবদন �দান করেব। 

(গ) সকল সং�া/ �কা�ািন 
Solar Charging Station 

�াপেনর জ� �েয়াজনীয় তথ� 

িনধ�ািরত ছেক িব��ৎ িবভােগ 

��রণ করেব। 

(ঘ) ওেজাপািডেকা বিরশাল,  

খলুনা ও যেশাের কমপে� ১িট 

কের �মাট ৫িট �সালার চািজ�ং 

��শন �াপন করেব। 

 (ঙ) ��ডা চ��ােম ১িট 

�সালার চািজ�ং ��শন �াপন 

করেব। 

(চ) �ািপত �সালার 

প�ােনল�েলােক বাই-

ডাইেরকশনাল করেত হেব। 

��ডাসহ �সালার প�ােনল 

�াপনকারী সং�াসমূহ তােদর 

কম�কত�ােদর �ারা পিরদশ�ন 

কিরেয় পিরদশ�েনর সংখ�া ও 

িক পিরমান িব��ৎ যু� হেলা 

তার তথ� সরবরাহ করেব। 

সকল 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�া

িন এবং  

পাওয়ার 

�সল। 

আেলাচ�সিূচ- ১৩  পিরদশ�ন ও গণ�নানী 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর উধ�তন কম�কত�াগেণর অধীন� দ�রসমহূ পিরদশ�ন িববরণী িন��পঃ(জলুাই/২০১৭) 
সং�া/�কা�ািনর নাম কম�কত�ার পদবী পিরদশ�নকাল (িদন) 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র �ব��িতক উপেদ�া ও �ধান িব��ৎ পিরদশ�ক ৪  

িবউেবা �চয়ারম�ান ৪  

বাপিবেবা �চয়ারম�ান ২  

�ডসেকা ব�ব�াপনা পিরচালক ২  

িডিপিডিস ব�ব�াপনা পিরচালক ৮  

ইিজিসিব ব�ব�াপনা পিরচালক ১  

আরিপিসএল ব�ব�াপনা পিরচালক ২  
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নওপােজেকা ব�ব�াপনা পিরচালক ২  

ওেজাপািডেকা ব�ব�াপনা পিরচালক ৪  

িপিজিসিব ব�ব�াপনা পিরচালক ৩  

�কাল পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন বাংলােদশ িলঃ ব�ব�াপনা পিরচালক ২  

নওেজাপািডেকা ব�ব�াপনা পিরচালক ৩৮  

 �মাট ৭২  
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

( ক) জুলাই/২০১৭ মােস �া� তথ� পয�ােলাচনাে� �দখা যায় �য, সকল দ�র/  

সং�া/ �কা�ািন �ধান অধীন �াি�ক অিফস পিরদশ�ন কেরেছন। সভায় সকল সং�া 

�ধানেক অধীন অিফস পিরদশ�ন কায��ম বৃি� করার ও অধীন অিফসারেদরেক 

�াি�ক অিফস পিরদশ�ন করার িবষেয় উৎসাহ �দােনর জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

পিরদশ�েনর সময় সম�া িচি�ত কের তা সমাধােনর ব�ব�া �হণ করার এবং সকল 

�ব��িতক �াপনার িনরাপ�া িনি�ত করার �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দােনর জ� 

সকলেক িনেদ�শনা �দয়া হয়। পিরদশ�নকােল িবভাগীয় �ধানগণ কত�ৃক পিরবত�ন 

�নাট করার িবষেয় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

(ক) সকল সং�া �ধানেক অধীন 

িব��ৎ সরবরাহ অিফস ও �ক� 

পিরদশ�ন করেত হেব এবং 

�িতমােস অ�তঃ ১িট পূণ�া� 

পিরদশ�ন �িতেবদন িব��ৎ 

িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

পিরদশ�নকােল িবভাগীয় �ধানগণ 

কত�ৃক পিরবত�ন �নাট করেত হেব। 

সকল 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন/  

পাওয়ার 

�সল। 

(খ) গণ�নানীঃ দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� গন�নানীর তথ�ঃ (জলুাই/২০১৭) 

সং�া/�কা�ািনর নাম গন�নানীর সংখ�া( িট) ম�ব� 

িবউেবা ৫৩ সম�া সমাধান- ৬৮ 

বাপিবেবা ১৩১৬ গন�নানীেত িন�ি�কৃত সম�ার সংখ�া ৩১০১ 

�ডসেকা ১৬  

িডিপিডিস ১২০  

ওেজাপািডেকা ৪৭ িন�ি�কৃত সম�ার সংখ�া ৯৩ িট। 

নওেজাপািডেকা ৩৪  

�মাট ১৫৮৬  

আেলাচ�সিূচ- ১৪ িব��ৎ �সবা সং�া� িবষেয় জনমত যাচাই 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

( ক) �াহক �সবা উ�তকরেণর লে�� সকল িবতরণ 

সং�া/ �কা�ািনেক কায�কর ব�ব�া �হণ করার জ� 

পরামশ� �দয়া হয়। �িতিট দফতর �াহকগেরর বসার 

ব�ব�া িনি�ত করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। �িতিট 

সং�া/ �কা�ািনেক তােদর �ধান কায�ালেয় একিট কের 

কমে�ইন �স�টার �াপন করার জ� পরামশ� �দয়া হয় 

এবং কমে�ইন �স�টাের �া� কমে�ইন এর তথ� এবং তা 

িন�ি�র িববরণ এ িবভােগ ��রণ করার জ� িনেদ�শনা 

�দয়া হয়। িবতরণ অিফেস অিভেযাগ কের �কউ �িতকার 

না �পেল �াহকগণ �ধান কায�ালেয়র কমে�ইন �স�টাের 

অিভেযাগ করেত পারেব। িব��ৎ িবভােগ ও একিট 

কমে�ইন �স�টার �াপন করা হেয়েছ। এ িবষেয় ব�াপক 

�চারণা পিরচালনা করেত হেব,  যােত জনগণ িবষয়িট 

জানেত পাের। �সবা �হীতােদর �সবা স�েক� মতামত 

�দােন ব�ব�া স�িলত মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ�শনা 

িনেয় সভায় আেলাচনা হয়। �সবা �হীতাগণ যােত �সবার 

মান স�েক� আধিুনক ইেল�িনকস/কি�উটারাইজড 

প�িতেত ব�াংক এর আধিুনক শাখায় ব�ব�ত িসে�েমর 

আদেল মতামত িদেত পাের �সই ব�ব�া ইউিটিলিট 

সং�াসমূেহ চাল ু করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

বাপিবেবা এর ব�ব�ত একিট িসে�ম সভায় �দখােনা হয়। 

( ক) �াহক �সবা উ�তকরেণর লে�� সকল িবতরণ সং�া/  

�কা�ািন কায�কর ব�ব�া �হণ করেব। �িতিট দফতর 

�াহকগেরর বসার ব�ব�া িনি�ত করেব। 

( খ) �িতিট সং�া/ �কা�ািন তােদর �ধান কায�ালেয় একিট কের 

কমে�ইন �স�টার �াপন করেব এবং কমে�ইন �স�টাের �া� 

কমে�ইন এর তথ� ও তা িন�ি�র িববরণ এ িবভােগ ��রণ 

করেব। 

( গ) িব��ৎ িবভােগ একিট কমে�ইন �স�টার �াপন করা হেয়েছ 

পাওয়ার �সল যা �চােরর ব�ব�া �হণ করেব। 

(ঘ) �সবা স�েক� �সবা �হীতােদর মতামত িনে�া� ছেক সভায় 

উপ�াপনা করেত হেব। 

�সবা 

�হীতার 

সংখ�া 

মতামত 

অসাধারণ  অিত 

উ�ম 

উ�ম চলিত

মান 

চলিত মােনর 

িনেচ 

      

(ঙ) �সবা �হীতাগণ যােত �সবার মান স�েক� আধিুনক 

ইেল�িনকস/কি�উটারাইজড প�িতেত মতামত িদেত পাের 

�নসেকা/বাপিবেবা কত�ৃক সংগহৃীত �সই সং�া� িসে�ম অ�া� 

ইউিটিলিট সং�াসমূহ চাল ুকরেত উেদ�াগ িনেব।  

(চ) যু�- সিচব (উ�য়ন) ও মহাপিরচালক, পাওয়ার �সল িলংক 

�াপেনর িবষয়িট যাচাই কের �িতেবদন িদেবন। 

( ক)  

পাওয়ার 

�সল ও 

সংি�� 

সং�া ও 

�কা�িন

। 

( খ)  

�শাসন 

ও 

সম�য় 

উইং,  

িব��ৎ 

িবভাগ। 

 



11 
 

আেলাচ�সিূচ- ১৫ অিডট 

সং�া/�কা�ািনসমেূহর অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র িববরণ িন��পঃ(জলুাই/২০১৭) 
সং�া/ 

�কা�ািন 

পেূব�র 

অিন��  

িবেবচ� 

মােসর 

নতনু 

অিডট 

আপি�  

�মাট 

আপি� 

অিডট 

আপি� 

িন�ি�র 

ল��মা

�া 

িবেবচ� 

মােস 

িন�ি�কৃ

ত অিডট 

আপি�র 

সংখ�া 

জিড়ত টাকার 

পিরমান ( �কািট 

টাকা ) 

অিন�� 

অিডট 

আপি� 

ম�ব� 

িবউেবা ১৫৫৮ ০ ১৫৫৮ ৫০% ২০ ১৮২৯৯.৮৬ ১৫৩৮  

বাপিবেবা ২১৫০ ০ ২১৫০  ০ ১১৫৬৩.৩৯ ২১৫০ প�ী িব��ৎ সিমিত সংি�� নয় এমন ৩২৯ 

িট �ডসার আমেলর আপি� িডিপিডিসেত 

�ফরত �দান করা হেয়েছ িবধায় অিন�� 

অিডট আপি� হেব ১৮২১ িট।  

�ডসেকা ১৮৬ ০ ১৮৬ ০০ ৬ ১৪২৩.৬৯ ১৮০  

িডিপিডিস ১০৬৬ ০ ১০৬৬ ০০ ১ ০.০১ ১০৬৫  

ইিজিসিব ১৫ ৫ ২০ ১ ০ ৬০৫.৮৪ ২০  

আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  

নওপােজেকা ০ ০ ০  ০ ০.১৬ ০  

এিপএসিসএল ৫৮ ০ ৫৮ ১ ০ ৬২৬.৫৯২৬ ৫৮  

ওেজাপািডেকা ৪৯৩ ০ ৪৯৩  ৪ ০.২৯৫১ ৪৮৯  

িপিজিসিব ৩১৮ ৫ ৩২৩ ৩ ৪ ১৮৬৮.৭৭ ৩১৯  

�কাল পাওয়ার 

�কা�ািন িলঃ 
২ ৮ ১০ ০ ০ ০ ১০ জিড়ত টাকার পিরমান অিনধ�ািরত 

নওেজাপািডেকা - ৫  - ৫    - ৫  

�মাট ৫৮৪১ ১৮ ৫৮৫৯ ৫৫ ৩৫ ৩৪৩৮৮.৬০৭৭ ৫৮২৪  

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সং�া/ �কা�ািনসমূেহর জুলাই/২০১৭ মােসর অিডট আপি� িন�ি� 

িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। মি�পিরষদ িবভােগর সােথ স�ািদত 

বািষ�ক কম�স�াদন চুি� অ�সাের এ বছর ৫০% অিডট আপি� 

িন�ি� করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। িবউেবা এর তািলকা �থেক 

বাদ �দয়া ৭০৫িট আপি� �নসেকােক তািলকাভূ� কের িন�ি�র 

উেদ�াগ �নয়ার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়।  পিবেবা �থেক পাওয়া 

৩২৯িট আপি� িডিপিডিসেক িনজ তািলকায় অ�ভূ�� কের  (যিদ না 

িনেয় থােক) িন�ি�র উেদ�াগ �নয়ার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(ক) Annual Performance Agreement- এর 

�মাপ অ�সাের দ�র/সং�া/�কা�ািনর অ�ত 

৫০% অিডট আপি� িন�ি� করেত হেব।  

(খ) িবউেবা এর তািলকা �থেক বাদ �দয়া 

৭০৫িট আপি� �নসেকা তািলকাভূ� কের 

িন�ি�র উেদ�াগ িনেব 

(গ) পিবেবা �থেক পাওয়া ৩২৯িট আপি� 

িডিপিডিস িনজ তািলকায় অ�ভূ�� কের  (যিদ 

না িনেয় থােক) িন�ি�র উেদ�াগ িনেব। 

িব��ৎ  

িবভাগ/  

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন । 

আেলাচ�সিূচ- ১৬  িবভাগীয় মামলা 
িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর িবভাগীয় �মাক�মা এবং তার িন�ি� সং�া� �িতেবদন িন��পঃ(জলুাই/২০১৭) 

সং�া/ 

�কা�ািন 
৩ মােসর অিধক 

অিন�� 
৬ মােসর 

অিধক 

অিন�� 

৯ মােসর 

অিধক 

অিন�� 

পেূব�র 

�পি�ডং 
িবেবচ� 

মােস 

দােয়র 

�মাট 

�মাক�মা 
িবেবচ� 

মােস 

িন�ি� 

অিন�� 

�মাক�মা 

িবউেবা ১৩ ১১ ৪৭ ৭৭ ০ ৭৭ ৩ ৭৪ 
বাপিবেবা ৫ ৫ ১৫ ৫০ ৯ ৫৯ ৭ ৫২ 
�ডসেকা ০ ০ ০ ৬ ০ ৬ ০ ৬ 
িডিপিডিস ১ ৭ ৬ ১৪ ১ ১৫ ১ ১৪ 
ইিজিসিব ০ ০ ১ ১ ০ ১ ০ ১ 
আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
এিপএসিসএল ০ ০ ০ - ১ ০ - ১ ০ - ১ 
ওেজাপািডেকা ১৭ ৬ ০ ৩৪ ৬ ৪০ ০ ৪০ 
িপিজিসিব ১ ০ ৪ ৫ ০ ৫ ৩ ২ 
নওেজাপািডেকা ২৬ ৭৭ ১৬২ ৫০ ১১ ৬১ ৬ ৫৫ 
�মাট ৬৩ ১০৬ ২৩৫ ২৩৬ ২৭ ২৬৩ ২০ ২৪৩ 
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আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় িবভাগীয় মামলার িববরণী িনেয় আেলাচনা করা হয়। 

দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেত শ�ৃলা বজায় রাখা ও �শাসেনর জ� 

শ�ৃলা িবেরাধী কম�কাে�ড িল� কম�কত�া/ কম�চারীেদর িব�ে� 

�েয়াজনেবােধ িবভাগীয় ব�ব�া �হেণর পরামশ� �দয়া হয়। তেব 

িনরপরাধ �কউ �যন হয়রািনর িশকার না হয় �সিদেক ল�� রাখার জ� 

এবং িবভাগীয় মামলা �ত িন�ি� করার জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়।  

( ক)  দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেত শ�ৃলা বজায় 

রাখা ও �শাসেনর জ� শ�ৃলা িবেরাধী 

কম�কাে� িল� কম�কত�া/ কম�চারীেদর �িত 

িবেশষভােব নজর রাখেত হেব এবং 

�েয়াজনেবােধ তাঁেদর িব�ে� িবভাগীয় বা 

আইনা�গ ব�ব�া �হণ করেত হেব। 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�া

িন। 

আেলাচ�সিূচ- ১৭  িসিভল ��ট 
িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর িসিভল ��েটর তথ� িন��পঃ(জলুাই/২০১৭) 

সং�া/ 

�কা�ািন 
পেূব�র 

�পি�ডং 
িবেবচ� 

মােস 

দােয়র 

�মাট িবেবচ� 

মােস 

িন�ি� 

অবিশ� ���পণূ� 

মামলার 

সংখ�া 

অিত���পণূ� 

মামলার সংখ�া 
ম�ব� 

িবউেবা ৪৬১ ১ ৪৬২ ০ ৪৬২ ৬ ৮  

বাপিবেবা ১৮৯ ১০ ১৯৯ ০ ১৯৯ ৬ ৬  

�ডসেকা ২৯ ১ ৩০ ০ ৩০ ৩১ ০  

িডিপিডিস ৩২০ ১ ৩২১ ০ ৩২১ ১১ ১০  

আরিপিসএল ৮ ০ ৮ ০ ৮ ৭ ১  

ওেজাপািডেকা ১৬৪ ২ ১৬৬ ১ ১৬৫ ৩ ০ ওেজাপািডেকা’র পে� ১ িট 

মামলার রায় হেয়েছ। 
িপিজিসিব ৪৮ ১ ৪৯ ১ ৪৮ ৩ ২  

�কাল পাওয়ার 

�কা�ািন িলঃ 
২৩ ০ ২৩ ০ ২৩ ০ ১  

নওেজাপািডেকা ০ ০ ০ ০ ০ ৬ ১  

�মাট ১২৪২ ১৬ ১২৫৮ ২ ১২৫৬ ৭৩ ২৯  
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় িসিভল ��েটর িবষেয় সংি�� সকলেক যথাসমেয় 

যথাযথ আইনী কায��ম �হেণ তৎপর থাকার পরামশ� 

�দয়া হয় যােত সং�া/ �কা�ািনর অ��েল রায় পাওয়া 

যায়। �য সকল মামলার রায় হেয়েছ �স�েলার মেধ� 

কতিট পে� এবং কতিট  িবপে� রায় হেয়েছ তার তথ� 

��রণ করার জ� পরামশ� �দয়া হয়। �য সকল মামলার 

রায় িবপে� হেয়েছ তা যাচাই কের আিপল বা িবিধমত 

ব�ব�া �হেণর জ� পরামশ� �দয়া হয়। অিত ���পূণ� 

২৮িট মামলা িনেয় অিতির� সিচব (�শাসন) এর 

সভাপিতে� সভা আহবান করার জ� পরামশ� �দয়া 

হয়। 

(ক) �য সকল মামলার রায় হেয়েছ �স�েলার মেধ� কতিট 

পে� এবং কতিট িবপে� রায় হেয়েছ তার তথ� িব��ৎ 

িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

(খ) সভায় িসিভল ��েটর িবষেয় সংি�� সকলেক যথাসমেয় 

আইনী কায��ম �হেণ তৎপর থাকেত হেব যােত সং�া/  

�কা�ািনর অ��েল রায় পাওয়া যায়। মামলার িব�ািরত তথ� 

ম�ণালেয় ��রণ করেত হেব। 

( গ)  �য সকল মামলার রায় িবপে� হেয়েছ তা যাচাই কের 

আিপেলর ব�ব�া �হণ করেত হেব। 

( ঘ)  অিত ���পূণ� মামলা িনেয় অিতির� সিচব (�শাসন) 

এর সভাপিতে� সভা আহবান করেত হেব। 

অিতির� 

সিচব 

/ যু�-

সিচব 

( �কাঃ

এ�াঃ) ,   

িব��ৎ  

িবভাগ 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন। 

আেলাচ�সিূচ- ১৮ �পনশন �কস 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর �পনশন �কস ও তার িন�ি�র িববরনী িন��পঃ ( জলুাই/২০১৭) 

সং�া/ 

�কা�ািন 
০৩ মােসর 

অিধক 

�পি�ডং 

০৬ মােসর 

অিধক �পি�ডং 
০১ বছেরর 

অিধক 

�পি�ডং 

পেূব�র 

�মাট 

�পি�ডং 

িবেবচ� মােস 

নতনু �পনশন 

�কস 

�মাট 

�পনশন 

�কস 

িবেবচ� মােস 

িন�ি�কতৃ �পনশন 

�কেসর সংখ�া 

অিন�� 

�পনশন 

�কস 
িবউেবা ০ ১ ১ ৯ ২৭ ৩৬ ২৭ ৯ 
বাপিবেবা ০ ০ ০ ১ ৪ ৫ ৪ ১ 
নওেজাপািডেকা ২ ১ ০ ৫ ৪ ৯ ১ ৮ 
�মাট ২ ২ ১ ১৫ ৩৫ ৫০ ৩২ ১৮ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

সভায় �পনশন �কস িন�ি�র হাের সে�াষ �কাশ করা হয়। ১ বছেরর �বিশ �পি�ডং 

থাকা �পনশন �কস �ত িন�ি�র জ� সংি�� সকলেক িনেদ�শনা �দান করা হয়।  

দ�র/সং�া/�কা�ািন �পি�ডং 

�পনশন �কসসমূহ �ত িন�ি� 

করেব।  

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন 
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আেলাচ�সিূচ- ১৯  �িশ�ণ 

�িশ�ণ �দান বা�বায়ন অ�গিতঃ ( জলুাই/২০১৭) 

�িত�ােনর নাম �মাট 

কম�কত�া/ 

কম�চারীর 

সংখ�া 

জন�িত ৬০ ঘ�টা 

িহসােব �মাট 

�িশ�ণ ল��মা�া 

(কম�কত�া/কম�চারী)  

িবেবচ� মােস 

অিজ�ত 

ল��মা�া 

(জনঘ�টা) 

িবেবচ� মাস 

পয�� অিজ�ত 

ল��মা�া 

(জনঘ�টা) 

অবিশ� �েদয় 

�িশ�ণকাল 

(জনঘ�টা) 

অজ�ন 

( %)   
অজ�ন  

(  

জন�িত 

জনঘ�টা )  
�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ২৭ ১১৯০ ১১০ ১১০ ১০৮০ ৯ ৪ 
িবউেবা ১৬৪৪৬ ১১৫১২২০ ৯৭৩১৫ ৯৭৩১৫ ১০৫৩৯০৫ ৮ ৬ 
বাপিবেবা ২২৬২৮ ১৫৮৩৯৬০ ৫২১১৩ ৫২১১৩ ১৫৩১৮৪৭ ৩ ২ 
�ডসেকা ১৫৩৭ ১০৭৫৯০ ৭২৫৬ ৭২৫৬ ১০০৩৩৪ ৭ ৫ 
িডিপিডিস ৩৬৫২ ২৫৫৬৪০ ৮০৪৮ ৮০৪৮ ২৪৭৫৯২ ৩ ২ 
ইিজিসিব ৩৬৪ ২৫৪৮০ ২৪৩৯ ২৪৩৯ ২৩০৪১ ১০ ৭ 
আরিপিসএল ২৯৮ ২০৮৬০ ৪৪১১ ৪৪১১ ১৬৪৪৯ ২১ ১৫ 
নওপােজেকা ৫১৩ ৩৫৯১০ ২৩৮৫ ২৩৮৫ ৩৩৫২৫ ৭ ৫ 
এিপএসিসএল ৭৫৯ ৫৩১৩০ ১৮৩৭ ১৮৩৭ ৫১২৯৩ ৩ ২ 
ওেজাপািডেকা ২০৪৪ ১৪৩০৮০ ১২৭৩২ ১২৭৩২ ১৩০৩৪৮ ৯ ৬ 
িপিজিসিব ২৩৮৬ ১৬৭০২০ ৫৪২৪ ৫৪২৪ ১৬১৫৯৬ ৩ ২ 
�কাল পাওয়ার �কা�ািন িলঃ ৩৪ ২৩৮০ ৪৪০ ৪৪০ ০ ১৮ ১৩ 
নওেজাপািডেকা ২৩৫০ ১৬৪৫০০ ১৩৭১০ ১৩৭১০ ১৫০৭৯৮ ৮ ৬ 
�মাট ৫৩০৩৮ ৩৭১১৯৬০ ২০৮২২০ ২০৮২২০ ৩৫০১৮০৮   

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

জুলাই/২০১৭ মােসর �িশ�ণ অ�গিত �িতেবদন পাওয়া িগেয়েছ। সভাপিত 

কম�কত�া/ কম�চারীেদর �িশ�েণর উপর ��� আেরাপ কের বেলন,  �িশ�েণর 

ফেল কম�দ�তা বৃি� পায়। তাই �মাপ অ�সাের সকল পয�ােয়র কম�কত�া/  

কম�চারীেদর �িশ�েণর ব�ব�া করেত হেব। সভায় সকল দ�র/ সং�া/  

�কা�ািনেক ২০১৭- ১৮ অথ�বছের কম�কত�া/ কম�চারীেদর জ� ৭০ জনঘ�টা 

�িশ�ণ কম�সূিচ বা�বায়ন করার িনেদ�শনা �দয়া হয়। িবউেবােক �ক� 

পিরচালকেদর �িশ�েণর িনিম� কায��ম �হেণর জ� িনেদ�শনা �দয়া হয়। 

(ক) সকল দ�র/ সং�া/ �কা�ািনেক 

২০১৭- ১৮ অথ�বছের কম�কত�া/  

কম�চারীেদর জ� ��তকৃত ৭০ জনঘ�টা 

�িশ�ণ কম�সূিচ বা�বায়ন করেত হেব। 

(খ) সকল দ�র/ সং�া/�কা�ািন �ক� 

পিরচালকেদর িবেশষ �িশ�েণর 

িনিম� কায��ম �হণ করেব। 

সকল 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন, 

িব��ৎ 

িবভাগ। 

আেলাচ�সিূচ- ২০ শ�ূপদ 

দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� �� পেদর তথ�ঃ ( জলুাই/২০১৭) 
দ�র/সং�া/�কা�ািন অ�েমািদত 

পদ 
িবেবচ� মােসর আেগর মাস 

পয�� পরূণকতৃ পদ 
িবেবচ� মােস 

��পদ 
িবেবচ� মােস 

পরূণকতৃ পদ 
অবিশ� শ�ূপদ 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ৪৫ ২৭ ১৮ ০ ১৮ 
িবউেবা ১৮০৫৬ ১৫২১২ ০ ৬৯ ২৭৭৫ 
বাপিবেবা ১৬৮৫ ৯৪৪ ৭৪১ ০ ৭৪১ 
�ডসেকা ১৬৮০ ১৫৩৯ ১৪১ ০ ১৪১ 
িডিপিডিস ৫৭৩৪ ৫৫৪৫ ১৮৯ ১ ১৮৮ 
ইিজিসিব ৫৭৩ ৩৬৩ ২১০ ১ ২০৯ 
আরিপিসএল ৩৬২ ২৯৬ ৬৬ ২ ৬৪ 
নওপােজেকা ৬৯৮ ৫৫৭ ১৪১ ১২ ১২৯ 
এিপএসিসএল ৮৬৭ ৭২৭ ১৪০ ৩২ ১৩২ 
ওেজাপািডেকা ২৬৯৮ ২০৬৭ ৬ ০ ৬৩১ 
িপিজিসিব ৩৮১৪ ২৪১৮ ২৪ ৪২ ১৩৭৮ 
�কাল পাওয়ার  

�কা�ািন িলিমেটড 
১২৬ ৬৭ ৫৮ ১ ৫৮ 

নওেজাপািডেকা      

�মাট ৩৬৩৩৮ ২৯৭৬২ ১৭৩৪ ১৬০ ৬৪৬৪ 
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আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

দ�র/সং�া/�কা�ািনর শ�ূ পদ পুরেণর অ�গিতর 

িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় িনেয়াগ কায��ম 

�ত স�ে�র িনেদ�শনা �দান করা হয়। �নসেকার 

১,১০৮িট পদ শ�ূ থাকার িবষেয় যাচাই করার 

পরামশ� �দয়া হয়। 

(ক) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনর ��পেদ জনবল িনেয়ােগর 

কায��ম ��তার সােথ �ত স�� করেত হেব। শ�ূপদ পূরেণর 

��িণিভি�ক তথ� ছেক ��রণ করেত হেব। 

(খ) �নসেকার ১,১০৮িট পদ শ�ূ থাকার িবষেয় যাচাই কের 

�কৃত তথ� �দান করেত হেব। 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন 

আেলাচ�সিূচ- ২১ �কা�ািন সজৃেনর অ�গিত 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

বত�মােন ২ (�ই)িট �কা�ািন এবং ১ (এক)িট ই�ি�িটউট গঠেনর কায��ম চলমান রেয়েছ। 

�স�িল হে�: 

(১) বাংলােদশ পাওয়ার ম�ােনজেম�ট ই�ি�িটউট: বাংলােদশ পাওয়ার ম�ােনজেম�ট 

ই�ি�িটউট (িবিপএমআই) িশেরানােম �কা�ািন গঠেনর অ�গিত িন��পঃ   

(ক) অ�েমািদত “�মেমাের�ডাম অব অ�ােসািসেয়শন” এবং “�লস এ�ড �র�েলশন”এর 

িভি�েত বাংলােদশ পাওয়ার ম�ােনজেম�ট ইনি�িটউট (িবিপএমআই) িশেরানােম �যৗথমূলধন 

�কা�ািন ও ফাম�সমূেহর িনব�েকর কায�ালয় হেত িনব�েনর কাজ স�� হেয়েছ। �রিজে�শন 

নং- এস- ১২৬৬৭/২০১৭। 

(খ) পিরচালনা পষ�েদর সদ�েদর মেনানয়ন �দয়া হেয়েছ। 

(গ) অ�ায়ী �র�র িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ।  

( ২) বজ�� হেত িব��ৎ উৎপাদন �কা�ািন গঠনঃ  বজ�� হেত িব��ৎ উৎপাদন �কা�ািন গঠেনর 

িস�া� চূড়া�করেণর লে�� ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশন,  চ��াম িসিট কেপ�ােরশন,  

নারায়নগ� িসিট কেপ�ােরশন এবং গাজীপুর িসিট কেপ�ােরশন এর মাননীয় �ময়রগেণর 

উপি�িতেত এবং �ানীয় সরকার িবভাগ এর উ��তন কম�কত�াগেণর সম�েয় ১০/১১/২০১৬ 

তািরেখ মাননীয় �িতম�ী’র সভাপিতে� একিট সভা অ�ি�ত হয়। উ� সভায় িনে�া� িস�া� 

গহৃীত হয়:  

(ক) িসিট কেপ�ােরশন কত�ৃক িসিট বজ�� িনিদ�� পিরমােন সরবরােহর িন�য়তা �দান �ােপে� 

িব��ৎ উ�য়ন �বাড� আইিপিপ িভি�েত বজ�� �থেক িব��ৎ উৎপাদন �ক� �হণ করেব। 

�সে�ে� িসিট কেপ�ােরশনসমূহ িব��ৎ �ক� িনম�ােনর জ� �েয়াজনীয় জিম িবনামূেল� �দান 

করেব;  

(খ) িসিট কেপ�ােরশনসমূহ িনজ� ব�ব�াপনায় বজ�� �থেক িব��ৎ উৎপাদন �ক� �হণ করেত 

পাের। �সে�ে� বজ�� �থেক উৎপািদত িব��ৎ িনেজরা ব�বহার বা িব��ৎ উ�য়ন �বােড�র িনকট 

�হণেযাগ� মূেল� িবি� করেত পাের;  

( গ)  জেয়�ট �ভ�ার �কা�ািন বা �যৗথ মূলধনী �কা�ািন গঠেনর মাধ�েম বজ�� হেত িব��ৎ 

উৎপাদন �ক� বা�বায়ন করা �যেত পাের;  এবং  

( ঘ)  চ��াম,  নারায়নগ� ও গাজীপুর িসিট কেপ�ােরশেনর িসিট বজ�� �ফলার জ� �েয়াজনীয় 

জিম অিধ�হেনর িবষেয় �ানীয় সরকার িবভাগ �েয়াজনীয় উেদ�াগ �হণ করেব এবং িব��ৎ 

িবভাগ ��ডা’র মাধ�েম �েয়াজন হেল আ�ষাি�ক সহায়তা �দান করেব।  

বিণ�ত িস�াে�র পিরে�ি�েত গহৃীত ব�ব�া স�েক� িব��ৎ িবভাগেক অবিহত করার জ� �ানীয় 

সরকার িবভাগসহ �টকসই ও নবায়নেযাগ� �ালািন উ�য়ন কত�ৃপ�,  বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 

�বাড� ও সংি�� িসিট কেপ�ােরশনসমূহেক প� �দয়া হেয়েছ। তৎে�ি�েত বািবউেবা গত 

০১/০২/২০১৬ তািরেখ ৩৪৩ নং পে�র মাধ�েম জািনেয়েছ �য,  মাননীয় �িতম�ীর 

সভাপিতে� ১০/১১/২০১৬ তািরেখ অ�ি�ত সভার িস�াে�র আেলােক বািবউেবা এবং সংি�� 

৫িট িসিট কেপ�ােরশেনর সােথ �া�েরর িনিম� খসড়া MOU �ণয়নপূব�ক গত ২৯/১২/২০১৬ 

তািরেখ িসিট কেপ�ােরশনসমূেহ ��রণ করা হয়। তাছাড়া MOU িনেয় সংি�� িসিট 

কেপ�ােরশনসমূেহর সােথ বািবউেবা’র �যাগােযাগ অব�াহত রেয়েছ মেম� আরও জািনেয়েছ।  

উে�খ�,  উপিরি�িখত MOU �া�েরর পরবত�ী কায��মসমূহ �রাি�ত করার লে�� আেলাচ� 

৫িট িসিট কেপ�ােরশনেক �েয়াজনীয় িনেদ�শনা �দােনর জ� অ�েরাধ জািনেয় �ানীয় সরকার 

িবভােগর মাননীয় ম�ী বরাবর মাননীয় �িতম�ী,  িব��ৎ,  �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

কত�ৃক একিট িড.ও প� ��রণ করা হেয়েছ।  
 

�কা�ািন গঠেনর 

অ�গিত আলাদা 

আলাদাভােব উপ�াপন 

করেত হেব। 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন। 
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( ৩) হাইে�া পাওয়ার �কা�ািন িলিমেটডঃ  বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড� (বািবউেবা) এর 

আওতায় হাইে�া পাওয়ার �কা�ািন িল: গঠেনর লে�� এর ��তকৃত খসড়া MOA & AOA 

এর উপর মতামত ��রেণর জ� িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��রণ করা হয়। �া� মতামত 

পয�ােলাচনার জ� ০৮/০৯/২০১৬ তািরেখ সিচব,  িব��ৎ িবভােগর সভাপিতে� একিট সভা 

অ�ি�ত হয়। উ� সভার িস�া� অ�যায়ী �েয়াজনীয় সংেশাধনী আনয়ন কের বািবউেবা হেত 

MOA & AOA িব��ৎ িবভােগ ��রণ করা হয়। পরবত�ীেত সংেশািধত MOA & AOA এর 

উপর মতামেতর সং�েহর জ� তা িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া/ বাংলােদশ ব�াংেক ��রণ 

করা হয়। �া� মতামত পয�ােলাচনা ও িস�া� �হেণর লে�� ২৪/০১/২০১৬ ি�: তািরেখ 

মাননীয় �িতম�ী’র সভাপিতে� আ�:ম�ণালয় সভা অ�ি�ত হয়। বিণ�ত সভায় গহৃীত িস�াে�র 

আেলােক �া� মতামত সি�েবশ�েম খসড়া MOA & AOA সংেশাধনপূব�ক চূড়া�কের তা 

বািবউেবা হেত িব��ৎ িবভােগ ��রণ করা হয়। পরবত�ীেত ��ািবত �কা�ািনর খসড়া MOA 

& AOA এর উপর গত ১৩/০৩/২০১৭ তািরেখ জন�শাসন ম�ণালয় হেত একিট মতামত 

পাওয়া যায়। অত:পর িব��ৎ িবভােগর ২৮/০৩/২০১৭ তািরেখর ১১৩ নং পে� বািবউেবা হেত 

��িরত ইত:পূেব� সংেশািধত MOA & AOA এর উপর জন�শাসন ম�ণালয় হেত �া� 

মতামত সি�েবশ�েম খসড়া MOA & AOA সংেশাধনপূব�ক চূড়া�কের িব��ৎ িবভােগ 

��রেণর জ� বািবউেবা- �ক প� �দয়া হেয়েছ। উ� পে�র জবােব বািবউেবা হেত সংেশািধত 

খসড়া MOA & AOA পাওয়া �গেছ। �া�  MOA & AOA উপর পরবত�ী কায��ম চলমান 

রেয়েছ।   

আেলাচ�সিূচ- ২২ িবিবধ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) সভায় সং�া/ �কা�ািনসমূেহর Vendors Agreement/ 

MOU �া�র হে� না িবধায় সভাপিত অসে�াষ �কাশ 

কেরন। 

( খ)  আ�গ� পাওয়ার ��শেন ১৩২ �কিভ সাব -��শন 

িনম�াণ কাজ এর জ� িপিজিসিব আগামী মােস �ট�ডার আহবান 

করেব মেম� জানায়। 

(গ) যু�- সিচব (�কা�ািন এ�ােফয়াস�), িব��ৎ িবভাগ জানান 

�য, অিভ� চা�রী িবিধ �কা�ািন�েলা পূণ�ভােব অ�সরণ 

করেছ না। সভায় এ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। 

(ঘ) ১৫ই আগ� জাতীয় �শাক িদবস উপলে� কম�সূিচ 

উৎযাপেন িনরবি�� িব��ৎ সরবরােহর িবষেয় এবং 

দফতর/সং�া কত�ৃক িদবসিট উৎযাপেনর িবষেয় সভায় 

আেলাচনা হয়। 

(ঙ) বৃ�েরাপন িবষেয় ��� িদেত হেব। �েত�ক সং�া/ 

�কা�ািনসমূহ তােদর আি�নায় বৃ�েরাপন করেব।  

(ক) িবউেবা সং�া/ �কা�ািনসমূেহর Vendors 

Agreement/MOU �া�র করেব এবং তািলকা িব��ৎ 

িবভােগ ��রণ করেব। 

( খ)  আ�গ� পাওয়ার ��শেন ১৩২ �কিভ সাব -

��শন িনম�াণ কাজ এর জ� িপিজিসিব �ত বা�বায়ন 

করেব। 

(গ) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন �কা�ািনসমূেহ অিভ� 

চা�রী িবিধ অ�সরণ করেত হেব। 

(ঘ) ১৫ই আগ� জাতীয় �শাক িদবস উপলে� িবিভ� 

কম�সূিচ উৎযাপেন িনরবি�� িব��ৎ সরবরাহ করেত 

হেব এবং দফতর/ সং�া কত�ৃক িদবসিট উৎযাপন 

করেত হেব। 

(ঙ) �েত�ক সং�া/ �কা�ািন বৃ�েরাপন করেব এবং 

আগামী ২০ আগ� ২০১৭ তািরেখর মেধ� �িতেবদন 

�দান করেব। 

�শাসন 

উইং,  

িব��ৎ 

িবভাগ 

এবং 

িবউেবা/   

িপিজিসিব 

 

 

 

�া�িরত/- ১০- ০৯- ২০১৭ 

 ( ড.আহমদ কায়কাউস) 

সিচব 

 




