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

িব ৎ িবভাগ 
সম য় অিধশাখা -৩

িব ৎ িবভােগর আওতাধীন দ র/সং া/ কা ািনর সম েয় মাচ ২০২১ মােস অ ি ত মািসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ হািব র রহমান 
 সিচব

সভার তািরখ ২৮/০৩/২০২১
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ ঘ কা

ান অনলাইেন (Zoom)
উপি িত অনলাইেন সং ি

      সভাপিত উপি ত সদ েক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম সিচব (সম য়-১) গত
২৩ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ অ ি ত সম য় সভার কাযিববরণী সভায় উপ াপন কেরন। কান সংেশাধনী না থাকায়
কাযিববরণী  ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সিচব (সম য়-১) আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কাযপ  উপ াপন কেরন।
সভায় িত  িবষয় িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ সবস িত েম হীত হয়ঃ

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০২০২ : : অিফসস হঅিফসস হ   পপারেলসপপারেলস   অিফ েসঅিফেস   পা রপা র   কায মকায ম   ব া ব ায়নবা ব ায়ন
আেলাচনা িস া বা বায়েন 
িব ৎ িবভােগর আওতাধীন দ র/সং া/ কা ািনর অিফসস হ 
পপারেলসকরণ সং া  আেলাচনায় সিচব (সম য়-১) সভােক 

অবিহত কেরন য, অিতির  সিচব ( শাঃ) এর ন ে  গ ত 
কিম  ই-নিথেত ও হাড ফাইেল িন ি েযা  নিথ িচি তকরণ, 
অিফসস েহ পপার বহার ােসর খসড়া িনেদিশকা ত কেরেছ। 
উে , ফ য়াির ২০২১ মােস িসিপিজিসিবএল তীত অ া  
সকল দ র/সং া/ কা ািনস েহর িনজ িনজ অিফেস পপার 

বহার ােসর পিরমাণ সে াষজনক।
মহাপিরচালক, পাওয়ারেসল সভােক জানান য, ইআরিপ িবষেয় 
বা বায়নকারী সং া টকিভশন ইেতামে  বাপিবেবা’র অিন  
িবষয়স হ িন  কেরেছ এবং অ া  সং াস েহর সােথ িব মান 
অমীমাংিসত িবষয়স হ ৩০ ম ২০২১ তািরেখর মে  িন  করেব।
চয়ার ান, বাপিবেবা সভােক অবিহত কেরন য, বাপিবেবােত 

ইআরিপ কায ম ৯৪% িন  হেয়েছ। আগামী ৩১ মাচ ২০২১ 
তািরেখর মে  এ কাজ  শতভাগ স  হেব।
সভাপিত অিফসস হ পপারেলস অিফেস পা র এবং ইআরিপ 
বা বায়ন কায ম রাি ত করার জ  মহাপিরচালক, পাওয়ার 
সল ও সকল দ র/সং া/ কা ািনেক িনেদশ দান কেরন। এছাড়া 

৩১ মাচ ২০২১ তািরেখর পর ইআরিপ বা বায়েনর ে  বাপিবেবার 
মেডল হেণর জ  অ া  সকল দ র/সং া/ কা ািনেক পরামশ 

দান কেরন।

ক. অিতির  সিচব ( শাঃ) এর 
ন ে  গ ত কিম  অিফসস েহ 
পপার বহার ােসর িনিম  

ত ত খসড়া িনেদিশকা এবং 
মাসিভি ক পপার বহার ােসর 
ল মা া আগামী সভায় উপ াপন 
করেবন।

অিতঃ সিচব ( শাঃ) 
ও সংি  কিম

খ. ৩১ মাচ ২০২১ এর মে  বাপিবেবা 
ইআরিপ বা বায়ন স  করেব এবং 
অ া  সকল দ র/সং া/ কা ািন 
ইআরিপ বা বায়েনর ে  
বাপিবেবা’র মেডল অ সরণ করেব।

মহাপিরচালক, 
পাওয়ার সল এবং 

সকল 
দ র/সং া/ কা ািন

গ. দ র/সং া/ কা. ক অিফস হ 
পপারেলস অিফেস পা েরর 

অ গিত এবং পপার বহার সং া  
ল মা ার িবপরীেত অজন িত 
মােসর ৭ তািরেখর মে  সম য়-৩ 
শাখায় রণ করেত হেব।

সকল 
দ র/সং া/ কা ািন

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৩০৩ :  : িনে াজিনে াজ   াহ েকরাহ েকর   বেকয়াবেকয়া   িন িিন ি   ওও  িব ৎিব ৎ  সংেযাগসংেযাগ   িব ি করণিবি করণ   
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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সভায় িনে াজ াহেকর বেকয়া িন ি  ও িব ৎ সংেযাগ িবি করণ সং া  
আেলাচনায় সিচব (সম য়-১) সভােক অবিহত কেরন য, িবউেবা, 
ওেজাপািডেকা ও নসেকা -  কিম র মা েম Write off-এর িবষেয় 

েয়াজনীয় কায ম হণ কেরেছ। সভােক অবিহত করা হয় য, বাপিবেবােত 
ফ য়াির ২০২১ মােস কান বাড সভা অ ি ত না হওয়ায় এ মােস কান বেকয়া 

িন ি  হয়িন। িডিপিডিস ক ক ৩৭  অিডট আপি  Write off এর 
পািরশ করা হেয়েছ, যা তােদর পরবত  বাড সভায় উপ াপন করা হেব। এছাড়া, 

ডসেকা’র ৪১৫ তম বাড সভায় ৬৬৫ জন িনে াজ াহেকর িবপরীেত 
৩,২৮,২৭,১৫১/- টাকা অবেলাপেনর িস া  হীত হেয়েছ। অবিশ  িনে াজ 

াহকগেণর িবষেয় আেরা পরী া-িনরী া কের পরবত  বাড সভায় উপ াপন করা 
হেব।
সভােক আেরা অবিহত করা হয় য, ফ য়াির ২০২১ মােস দ র/সং া/ কা ািনর 
িবি ত সংেযােগর িবপরীেত বেকয়ার পিরমাণ এবং আদায় ’ ই কেমেছ। 
এছাড়া, িবহারী ক াে র বেকয়া িব ৎ িবল আদােয় ডসেকা মামলার প  
হেয় মামলা  ত িন ি র জ  আইনজীিব িনেয়াগ কেরেছ।
মাননীয় িতম ী জানান য, বেকয়া িব ৎ িবল আদােয়র িনিম  িবিভ  
সং া/ কা ািন ক ক দােয়র ত মামলাস েহর তািলকা িনেয় মাননীয় 
আইনম ীর সােথ আেলাচনার অ মিত পাওয়ার পর একািধকবার তািগদ দয়া 
সে ও অ াবিধ এতদসং া  কান ত  সংি  সং া/ কা ািন হেত এ 
িবভাগেক অবিহত করা হয়িন। িতিন মামলাস েহর তািলকা কেলট আকাের 
আগামী এক স ােহর মে  এ িবভােগ রেণর জ  সংি  
সং া/ কা ািনস হেক িনেদশ দান কেরন।
সভাপিত িবহারী ক াে র িনকট িডিপিডিস/ ডসেকার বেকয়া িব ৎ িবল 
আদােয়র িবষয়  আইিনভােব মাকােবলার পরামশ দান কেরন এবং Write 
off-এর ে  যথাযথ প িত অ সরেণর িনেদশ দান কেরন। এছাড়া এ িবষেয় 
িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ বরাবের ত আধা-সরকাির প  রেণর জ ও িতিন 
অ েরাধ কেরন। 

ক. িনে াজ াহেকর বেকয়া 
িন ি র জ  
সং া/ কা ািনস হ -  
কিম র মা েম যাচাই-বাছাই 
কের িবিধমেত Write 
off--এর উে াগ িনেব এবং 
Write off ত অেথর 
িহসাব  া াসহ িত 
মােসর ৭ তািরেখর মে  
সম য়-৩ শাখায় রণ 
করেব।

সকল 
সং া/ কা ািন

খ. বেকয়া িব ৎ িবল 
আদােয়র িনিম  িবিভ  
সং া/ কা ািন ক ক 
দােয়র ত মামলাস েহর 
তািলকা কেলট আকাের 
আগামী এক স ােহর মে  এ 
িবভােগ রণ করেত হেব।

সকল 
িবতরণকারী 

সং া/ কা ািন

গ. িবহারী ক াে র িনকট 
িডিপিডিস/ ডসেকার বেকয়া 
িব ৎ িবল পিরেশােধ অথ 
িবভােগর িসিনয়র সিচব 
বরাবর ত আধা-সরকাির প  
িদেত হেব।

উপসিচব 
(সম য়-২)

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৪০৪ :  : Asset Valuation
আেলাচনা িস া বা বায়েন
Asset Valuation সং া  আেলাচনায় 

সিচব ( কাঃ এ াঃ) সভােক জানান 
য, ওেজাপািডেকার Asset 

Valuation সং া  িতেবদন  পযােলাচনা করা 
হে । 

ব াপনা পিরচালক, ওেজাপািডেকা সভােক অবিহত 
কেরন য, Asset Valuation সং া  ত ািদ 
ইআরিপ সফটওয় ােরর মা েম ইেল িনক রিজ াের 
আগামী ২ স ােহর মে  হালনাগাদ করা স ব হেব। 
সভাপিত Asset valuation/Re-
valuation  সং া  ত ািদ ইআরিপ 
সফটওয় ােরর মা েম ইেল িনক রিজ াের 
হালনাগাদ ত স  করার এবং এ িবষেয় িব ািরত 
ত ািদ আগামী সম য় সভায় উপ াপেনর জ  
িনেদশ দান কেরন। 

ক. ওেজাপািডেকার Asset Valuation সং া  
িতেবদন  যাচাই কের পরবত  সভায় উপ াপন করেত 

হেব।

সিচব ( কাঃ 
এ াঃ)

খ. সং া/ কা ািনস েহর Asset 
valuation/ Re-valuation সং া  ত ািদ 
ইআরিপ সফটওয় ােরর মা েম ইেল িনক রিজ াের 
হালনাগাদ ত স  করেত হেব এবং এ িবষেয় 
িব ািরত ত ািদ আগামী সম য় সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

সিচব ( কাঃ এ াঃ) িবষয়  িনরী ণ করেবন।

সিচব ( কাঃ 
এ াঃ) 
ও
সকল 
সং া/ কা ািন

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৫০৫ :  :  Govt. Equity- ক শয়াের পা র
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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সং া/ কা ািনস েহর Authorized Capital, Paid up 
Capital এবং Govt. Equity সং া  আেলাচনায় 

সিচব(সম য়-১)সভােক অবিহত কেরন য, িব-আর 
পাওয়ারেজন/ নসেকা/ ওেজাপািডেকা ও ডসেকা’র Authorized 
Capital, Paid up Capital এবং Govt. Equity’র িহসাব 

েতর কায ম চলমান রেয়েছ। সভােক জানােনা হয় য, অথ িবভােগর 
িবগত ২৪/১২/২০২০ তািরেখ অ ি ত সভার িস া  বা বায়েনর িনিম  
গত ১৫ মাচ ২০২১ তািরেখ অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র 
সভাপিতে  এক  সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় নন-িলে ড 
কা ািনস েহর Govt. Equity- ক সাধারণ শয়াের এবং িলে ড 
কা ািনস েহর Govt. Equity- ক ফাের  শয়াের পা র করার 
পাের সকল সং া/ কা ািনস হ একমত পাষণ কেরন। উে , 

ইেতামে  নওপােজেকা ও িপিজিসিব’র িনকট হেত িলিখত মতামত পাওয়া 
গেছ।
চয়ার ান, বািবউেবা সভােক জানান য, িবউেবার Asset Re-

valuation িতেবদন  ম ণালেয় ইেতামে ই রণ করা হেয়েছ।   
সভাপিত সিচব ( কাঃএ ােফঃ) ক অথ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী 
অিবলে  সং া/ কা ািনস েহর Asset Re-valuation ও িনিদ  
সমেয়র মে  Govt. Equity- ক শয়াের পা েরর জ  ণরায় 
িনেদশ দান কেরন। এছাড়া, মাননীয় উপেদ া ও মাননীয় িতম ীর 
উপি িতেত িবউেবা’র Asset Re-valuation সং া  িতেবদন 
উপ াপেনর তািরখ িনধারেণর িনেদশ দান কেরন।

ক. িব-আর পাওয়ারেজন/ 
নসেকা/ ওেজাপািডেকা ও 
ডসেকােক 

 Authorized 
Capital, Paid up 
Capital এবং Govt. 
Equity’র িহসাব ত 
এবং Govt. Equity-
ক শয়াের পা ের অথ 

িবভােগর দয়া িনেদশনা 
অ যায়ী ত স  করেত 
হেব। সিচব ( কাঃ 
এ ােফঃ) িবষয়  
িনরী ণ করেবন।

সিচব ( কাঃ 
এ ােফয়াস)/ ব াপনা 

পিরচালক,িব-আর 
পাওয়ারেজন/ নসেকা/ 
ওেজাপািডেকা/ ডসেকা

খ. মাননীয় উপেদ া, 
মাননীয় িতম ী ও িব ৎ 
িবভােগর কমকতাগেণর 
উপি িতেত 
িবউেবা’র Asset Re-
valuation সং া  

িতেবদন উপ াপেনর 
উে াগ হণ করেত হেব।

সিচব ( শাসন)

 আেলাচ িচআেলাচ িচ--৬৬  :  : কিপআইকিপআই
আেলাচনা িস া বা বায়েন
কিপআইস েহর িনরাপ া সং া  আেলাচনায় সিচব 

(সম য়-১) সভােক অবিহত কেরন য, 
দ র/সং া/ কা ািনস হ হেত া  ত  অ যায়ী 
 কিপআইস েহর এবং য সকল কে  িবেদশী নাগিরক 
কমরত আেছন, স সব কে র িনরাপ া জারদার করা 
হেয়েছ। 

সিচব ( শাসন) সভােক জানান য, সকল 
সং া/ কা ািন িত মােস সভা কের কাযিববরণী িব ৎ 
িবভােগ রণ করেছ।  িরত কাযিববরণীস হ এ িবভাগ 
ক ক পরী াে  েয়াজনা সাের সভা আ ান করা 
হয়। উে , গত ০৩/০৩/২০২১ ও ২২/০৩/২০২১ তািরেখ 
অিতির  সিচব ( শাসন) এর সভাপিতে  এ িবষেয় ’  
সভা অ ি ত হেয়েছ। সভায় কিপআইস হ সেরজিমেন 
পিরদশেনর িস া  হীত হয়।
সভাপিত কিপআইস েহ কমরত িবেদশী নাগিরকেদর 
কেরানাভাইরােসর কাদান এবং েয়াজনীয় িনরাপ া 
িনি েতর িনেদশনা দান কেরন। 

ক.সং া/ কা ািনস হেক কিপআই 
াপনাস েহর িনরাপ া িনি তকে  
েয়াজনীয় িনরাপ া/আইন লা বািহনী 

মাতােয়নসহ েয়াজনীয় কায ম িনি ত 
করেত হেব এবং এ সং াে  িত মােস সভা 
কের কাযিববরণী িব ৎ িবভােগ রণ 
করেত হেব।

চয়ার ান/ ব াপনা 
পিরচালক,  সকল 
সং া/ কা ািন

খ. য সকল কে  িবেদশী নাগিরক কমরত 
আেছন স সব কে র িনরাপ া অ াহত 
রাখেত হেব এবং কমরত িবেদশী 
নাগিরকেদর কেরানাভাইরােসর কাদান 
িনি ত করেত হেব।

অিতঃসিচব ( শাঃ)ও 
চয়ার ান/ ব াপনা 
পিরচালক, সকল 
সং া/ কা ািন

গ. কিপআইস েহর িনরাপ া িনি ত কে  
অিতির সিচব ( শাঃ)সকল 
সং া/ কা ািন ধানেদর িনেয় িনয়িমত 
সভা করেবন এবং েয়াজনীয় কায ম হণ 
িনি ত করেবন।

অিতঃসিচব ( শাঃ),
  িব ৎ িবভাগ/ 
চয়ার ান/ ব াপনা 

পিরচালক,  সকল 
সং া/ কা ািন

আেলাচ িচআেলাচ িচ--৭৭: : আ ঃসং াআ ঃসং া   দনাদনা --পাওনাপাওনা
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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আ ঃসং া দনা-পাওনা ােসর েচ া অ াহত রাখা এবং ইউিনফাইড 
িমটািরং িবল িবউেবােক পিরেশাধ সং া  আেলাচনায় সিচব 
( কা ািন এ ােফয়াস)সভােক অবিহত কেরন য, এ সং াে  গত 
১৫/০৩/২০২১ তািরেখ অিতির  সিচব ( শাসন) এর সভাপিতে  এক  
সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  সভায় সকল সং া/ কা ািন তােদর দনা-
পাওনা পিরেশােধর িবষেয় একমত পাষণ কেরেছ। বািবউেবা িতিনিধ 
সভােক জানান য, ওেজাপািডেকা ও নসেকা’র িবষয়  িন ি  
হেয়েছ।প া ের িডিপিডিস’র দনা-পাওনার িবষয়  িন ি  হয়িন। 
মহাপিরচালক, পাওয়ার সল সভােক জানান য, আ ঃসং া দনা-
পাওনার িবষয়  ড়া  হেয়েছ, তেব িন ি েত এক  সময় লাগেব।
সভাপিত অিতির  সিচব ( শাঃ)- ক আ ঃসং া দনা-পাওনার 
িবষয়  িন ি বক িব ািরত িতেবদন পরবত  সম য় সভায় 
উপ াপেনর িনেদশ দান কেরন। 

অিতির  সিচব ( শাঃ) 
সং া/ কা ািনস েহর দনা-
পাওনার িবষয়  িন ি বক 
িব ািরত িতেবদন পরবত  
সম য় সভায় উপ াপন 
করেবন। েয়াজেন িকি েত দনা-
পাওনা পিরেশােধর ব া নয়া 
যােব।

অিতঃ সিচব 
( শাঃ)/

 সকল সং া/ কা./
 ও
 পাওয়ার সল

 আেলাচ িচআেলাচ িচ--৮৮ : : ওভারেলােডডওভারেলােডড   া ফরমারা ফরমার
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ওভারেলােডড া ফরমার সং া  আেলাচনায় মহাপিরচালক, পাওয়ার 
সল সভােক জানান য, িবিভ  সং া/ কা ািনর ফ য়াির ২০২১ মােস 

৭১  ওভারেলােডড া ফমার রেয়েছ; যা জা য়াির ২০২১ মােসর 
লনায় বিশ। 

চয়ার ান, বাপিবেবা জানান য, তােদর ১২ ল ািধক া ফরমােরর 
মে  বতমােন ওভারেলােডড কান া ফরমার নই। তেব 
ময়ােদা ীেণর কারেণ িক  া ফরমার েড় গেছ, যা ম দ থাকা 
া ফরমার হেত নঃ াপন করা হেয়েছ। এছাড়া সচ কােজ িব ৎ 

সরবরাহ িনেয় কান সম া নই। উ ুত পিরি িত মাকােবলা করার 
জ  তােদর ১৩ ল ািধক া ফরমার ম দ রেয়েছ।

ব াপনা পিরচালক, নসেকা জানান তােদর আওতাধীন এলাকায় 
কান ওভারেলােডড া ফরমার নই। তেব ময়ােদা ীেণর কারেণ িক  
া ফরমার েড় গেছ, যা মরামত বক নঃ াপন করা হেয়েছ। 

মাননীয় িতম ী সকল িবতরণকারী সং া/ কা ািনর সং েহ থাকা 
া ফরমােরর িব ািরত ত  ( য়, াপন ও 

পরবত  Maintenance এর তািরখ) স িলত এক  তািলকা 
ণয়েনর িনেদশ দান কেরন। এছাড়া, ওভারেলােডড া ফরমােরর 

ত  স িলত ছেক Transformer Burnt এর েল  
Under Maintenance Transformer শ  উে খ 
করার পরামশ দান কেরন।

ক. ওভারেলােডড া ফরমােরর 
পিরমাণ াস, া ফরমার েড় যাওয়া 
রােধ কাযকর ব া হণ অ াহত 

রাখেত হেব এবং এ সং া  ত  িত 
মােসর ৭ তািরেখর মে  সম য়-৩ 
শাখায় রণ করেত হেব।

সংি  সকল 
সং া/ কা ািন/ 
মহাপিরচালক,
 পাওয়ার সল/ 
উপসিচব 
(সম য়-২)

খ. সচ মৗ েম িনরবি  িব ৎ 
সরবরাহ িনি তকে  েয়াজনীয় 

ব া িনেত হেব। উপসিচব 
(সম য়-২) িবষয়  িনরী ণ করেবন 
এবং এ িবষেয় িতমােস সভােক 
অবিহত করেবন।
গ. সকল িবতরণকারী 
সং া/ কা ািনর সং েহ থাকা 
া ফরমােরর িব ািরত ত  ( য়, 
াপন ও 

পরবত  Maintenance এর 
তািরখ) স িলত এক  তািলকা 

ণয়ন করেত হেব। 
ঘ. ওভারেলােডড া ফরমােরর ত  
স িলত ছেক Transformer 
Burnt এর েল উপ  শ  

বহার করেত হেব।

মহাপিরচালক,
 পাওয়ার সল

আেলাচ িচআেলাচ িচ--৯৯ : : ণণ   মামলামামলা   িন িিন ি
আেলাচনা িস া বা বায়ন
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সভায় ণ মামলা িন ি  সং া  আেলাচনায় উপসিচব 
(িবিধ ও নঃ াঃ) সভােক অবিহত কেরন য, এ িবষেয় 
১৮/০৩/২০২১ তািরেখ এক  সভা অ ি ত হয়। এছাড়া, িব ৎ 
িবভােগর কইস ােনজেম  এ  মিনটিরং িসে ম 
সফটওয় ার  বাংলােদশ ীম কােটর ওেয়বসাইেটর সােথ 
একী তকরেণর (Integration) িবষেয় ি মেকােটর 
রিজ ার জনােরল এর কাযালেয় সফটওয় ার র িলংকসহ 

পাসওয়াড দয়া হেয়েছ। ি মেকােটর প  হেত এখনও এ 
িবষেয় কান ব া নয়া হয়িন। 
সভাপিত কইস ােনজেম  এ  মিনটিরং িসে ম 
সফটওয় ার  বাংলােদশ ীম কােটর ওেয়বসাইেটর সােথ 
একী তকরেণর (Integration) িবষেয় ি মেকােটর 
রিজ ার জনােরল এর কাযালেয় ণরায় যাগােযােগর িনেদশ 
দান কেরন।

ক. ণ মামলার িবষয় িত ই মাস পর 
পর সকল সং া/ কা.’র িতিনিধ সম েয় সভা 
কের ত মামলা িন ি র উে াগ হণ করেত 
হেব।

অিতঃসিচব 
(িবিধ ও 
ন. া.)/সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

খ. েব দােয়র ত, িবেবচ মােস দােয়র ত, 
িন ি ত,  আদালত অবমাননার মামলাসহ 
মামলা সং াে  হীত কায ম িত মােস 
সভায় উপ াপন করেত হেব এবং এ সং া  

িতেবদন িত মােসর ৭ তািরেখর মে  
সম য়-৩ শাখায় রণ করেত হেব।
গ. আদালত অবমাননা সং া  মামলা 
িন ি েত যথাযথ পদে প হণ করেত হেব 
এবং এ সং াে  িতেবদন সভায় উপ াপন 
করেত হেব।
ঘ. িব ৎ িবভােগর কস ােনজেম  
সফটওয়ার  ি ম কােটর ওেয়ব সাইেটর 
সােথ একী তকরণ কায ম ত স  করেত 
হেব।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১০১০  :  : অথঅথ   িবভাগিবভাগ   ক কক ক  দদ   র া ীয়রা ীয়   ার া িার া ি   এবংএবংDSL Payment
আেলাচনা িস া বা বায়েন 
উপসিচব (বােজট), অথ িবভাগ ক ক দ  রা ীয় ারাি , তা 
পিরেশাধ এবং DSL Payment সং া  হালনাগাদ ত  
সভায় উপ াপন কেরন। সভাপিত সং া/ কা ািন ক ক িনয়িমত 
DSL পিরেশােধর এ ধারা অ াহত রাখার িনেদশ দান কেরন।

অথ িবভাগ ক ক দ  রা ীয় ারাি , 
তা পিরেশাধ এবং DSL 
Payment  সং া  হালনাগাদ 
ত  িত মােস সভায় উপ াপন করেত 
হেব।

উপসিচব (বােজট)

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১১১১ : : Score of Getting Electricity, Procedures : Ease of Doing
Business
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক) Score of Getting Electricity, 
Procedures: Ease of Doing 
Business সং া  আেলাচনায় ব াপনা 
পিরচালক, িডিপিডিস ও ডসেকা সভােক জানান য, 
তারা ইেতামে ই BIDA’র Web Portalএর 
সােথ সং  আেছন।
চয়ার ান, বািবউেবা সভােক জানান য, গত 

০২/০৩/২০২১ তািরেখ অ ি ত BIDA’র সভায় 
ওয় ারহাউেজর ায় বাসা-বাড়ীেতও ১৪০ িকঃওঃ 
পয  া ফরমার সংেযাগ িবনা ে  দােনর 
অ েরাধ করা হয়। উ  সভায় িবতরণকারী 
সং া/ কা ািনস েহর প  থেক এ িবষেয় 
অস িত াপন করায় িবষয়  অিন  থেক যায়। 
উে , ইেতামে  বাসাবাড়ীেত ৮০ িকঃওঃ পয  
া ফরমার সংেযাগ িবনা ে  দান করা হে ।

সভাপিত ওয় ারহাউেজর ায় বাসা-বাড়ীেতও ১৪০ 
িকঃওঃ পয  া ফরমার সংেযাগ িবনা ে  

দােনর ে  BIDA’র পািরেশর সােথ 
অস িতর িবষয়  যৗি কভােব িন ি র িনেদশ 

দান কেরন।

ক. বাপিবেবা, নসেকা ও ওেজাপািডেকা- ক 
BIDA’র Online Service Portal 
এর সােথ API Connectivity িনধািরত 
সমেয়র মে  স ে র লে  যাগােযাগ অ াহত 
রাখেত হেব। অিতঃ সিচব ( শা.ও 
ক.স. .)িবষয়  িনয়িমত িনরী ণ করেবন।

অিতঃ সিচব ( শা.ও 
ক.স. .)/মহাপিরচালক, 

পাওয়ার সল,
 এবং

 চয়ার ান, বাপিবেবা/ 
ব াপনা পিরচালক, 

নসেকা/ ওেজাপািডেকা
খ. ওয় ারহাউেজর ায় বাসা-বাড়ীেতও ১৪০ 
িকঃওঃ পয  া ফরমার সংেযাগ িবনা ে  

দােনর ে  BIDA’র পািরেশর সােথ 
অস িতর িবষয়  যৗি কভােব ত িন ি  
করেত হেব।

অিতঃ সিচব ( শা.ও 
ক.স. .)/মহাপিরচালক, 

পাওয়ার সল,
 এবং

 চয়ার ান/ ব াপনা 
পিরচালক, সকল 

িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন

 
আেলাচ িচআেলাচ িচ--১২১২ : : িব ৎিব ৎ  সবাসবা   সং ােসং াে   জনমতজনমত   যাচাইযাচাই ,  ,  অিভেযাগঅিভেযাগ   ওও  িন িিন ি   
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আেলাচনা িস া বা বায়েন
িব ৎ সবা সং া  আেলাচনায় সিচব(সম য়-৩)সভােক 
অবিহত কেরন য, Complaint Management 
Softwareহেত া  ত  অ যায়ী সং া/ কা ািনস েহর 

হীত কায ম সে াষজনক।
সভাপিত মাননীয় িতম ীর উপি িতেত দাকান মািলক 
সিমিতর সভাপিতর আনীত েড় িবলসহ িবিভ  অিভেযােগর 
িবষেয় জানেত চাইেল ব াপনা পিরচালক, িডিপিডিস/ ডসেকা 
সভােক জানান য, কেরানাকালীণ সমেয় উ ািপত অিতির  
িবেলর কারেণ তােদর নাম  হেয়েছ। বতমােন তারা 

াহকেসবা উ ত করণােথ নানািবধ পদে প হণ কেরেছন। 
সভাপিত দাকান মািলক সিমিতর সভাপিতসহ সংি  
ন েক স ৃ  কের অিবলে  গণ নািন আেয়াজেনর পরামশ 
দান কেরন।

মাননীয় িতম ী িব ৎ সবা সং াে  জনমত যাচাই, অিভেযাগ 
ও িন ি র িবষেয় মহাপিরচালক, পাওয়ার সলেক তীয় 
প  (Third Party) িদেয় াহক স ি  যাচাই করার 
পরামশ দান কেরন।
মাননীয় উপেদ ার ম : আেগ BEPRC-এর 
উে ােগ BBS এ ধরেনর জিরপ কেরেছ। BPMI  জিরপ 
কােজর জ  স ম নাও হেত পাের। 

ক. সং া/ কা ািনস হ অিভেযাগ 
কে  া  অিভেযােগর ত  ও 

িন ি র িববরণ িত মােসর ৭ 
তািরেখর মে  সম য়-৩ শাখায় রণ 
করেব।

সকল িবতরনকারী 
সং া/ কা.
 ও
 পাওয়ার সল

খ. দাকান মািলক সিমিতর 
সভাপিতসহ সংি  ন েক 
স ৃ  কের অিবলে  গণ নািন 
আেয়াজন করেত হেব।

সকল িবতরণকারী 
সং া/ কা ািন

গ. িব ৎ সবা সং াে  জনমত 
যাচাই, অিভেযাগ ও িন ি র িবষেয় 
মহাপিরচালক, পাওয়ার সল তীয় 
প  (Third Party) ারা াহক 
স ি  যাচাইেয়র ব া হণ করেবন।

মহাপিরচালক, 
পাওয়ার সল

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৩১৩: : অিডটঅিডট   আপিআপি   িন িিন ি
আেলাচনা িস া বা বায়েন
সভায় অিডট আপি  িন ি  সং া  আেলাচনায় সিচব (সম য়-১) সভােক 
অবিহত কেরন য, ফ য়াির ২০২১ মােস অিডট আপি  িন ি র হার 
সে াষজনক। সভােক আেরা জানােনা হয় য, অিডট আপি  িন ি  ি র 
লে  সিচব (বােজট) িতমােস দ র/সং া/ কা ািনর িতিনিধর সােথ 
সভা করেছন।
 সভাপিত িনয়িমত ি প ীয় ও ি প ীয় সভার মা েম অিডট আপি  
িন ি র ওপর ণরায় ােরাপ কেরন। 

িনয়িমত ি প ীয় ও 
ি প ীয় সভার মা েম 
এিপএ ল মা া অ যায়ী 
অিডট আপি  িন ি  
করেত হেব।

 সিচব (বােজট)
 ও
 সকল 
দ র/সং া/ কা ািন

 আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৪১৪ :  : িবভাগীয়িবভাগীয়   মামলামামলা
আেলাচনা িস া বা বায়েন
দ র/সং া/ কা ািনস েহর িবভাগীয় মামলা সং া  
আেলাচনায় সিচব (সম য়-১)সভােক অবিহত কেরন য, 
ফ য়াির ২০২১ মােস িবভাগীয় মামলার সং া এবং 

িন ি র সং া উভয়ই কেমেছ। সভাপিত িত ােনর 
িনজ  সািভস লস ও চিলত িবিধিবধান যথাযথভােব 
অ সরণ বক িনধািরত সমেয়র মে  িবভাগীয় মামলাস হ 
িন ি র উপর নরায় ােরাপ কেরন।

িত ােনর িনজ  সািভস লস ও চিলত 
িবিধিবধান যথাযথভােব অ সরণ বক 
িনধািরত সমেয়র মে  িবভাগীয় মামলাস হ 
িন ি  করেত হেব। অিতঃ সিচব (িবিধ ও 
নঃ াঃ) িবষয়  িনরী ণ করেবন।

অিতঃ সিচব (িবিধ 
ও নঃ াঃ)/ সকল 
দ র/সং া/ কা.

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৫১৫: : পেদপেদ   জনবলজনবল  িনেয়াগিনেয়াগ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
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দ র/সং া/ কা.স েহর পেদ জনবল িনেয়াগ সং া  
আেলাচনায় সিচব (সম য়-১)সভােক অবিহত কেরন য, 
 বািবউেবা এবং নসেকা িনেজেদর মে  আেলাচনা কের 

পেদর সং া সম েয়র িবষেয় েয়াজনীয় উে াগ হণ 
কেরেছ। এছাড়া সকল দ র/সং া/ কা ািন িনজ িনজ 

িত ােনর পদ রেণর কায ম হণ কেরেছ। 
উে , সকল দ র/সং া/ কা ািনস েহর পেদর সং া 
বেড়েছ।

মাননীয় িতম ী বািবউেবার Organogram 
Revisit বক  Organogram-  হালনাগাদ ও 

েগাপেযাগী করার িনেদশ দান কেরন।
সভাপিত সকল দ র/সং া/ কা ািনেক িনজ িনজ 

িত ােনর পদ রেণর কায ম রাি ত করার িনেদশ 
দান কেরন। এছাড়া, িবউেবা ও নসেকােক আেলাচনা কের 

তােদর পেদর সং া অিবলে  সম েয়র জ  নরায় 
িনেদশ দান কেরন।

ক. চয়ার ান, বািবউেবা এবং ব াপনা 
পিরচালক, নসেকা আেলাচনা কের পেদর 
সং া অিবলে  সম য় করেবন।

চয়ার ান, 
বািবউেবা/ 

ব াপনা 
পিরচালক, 

নসেকা
খ. সকল দ র/সং া/ কা ািন িনজ িনজ 

িত ােনর পদ রেণর কায ম রাি ত 
করেব।

সকল 
দ র/সং া/ কাঃ

গ. বািবউেবার Organogram 
Revisit বক Organogram-  
হালনাগাদ ও েগাপেযাগী করেত হেব।

চয়ার ান, 
বািবউেবা 

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৬১৬ : : ইংেরিজইংেরিজ   ভাষ ায়ভাষ ায়   ণ ীতণ ীত   িব মানিব মান   আইনস হআইনস হ   ব াংলায়বাংলায়   ণয়নণয়ন
আেলাচনা িস া বা বায়েন
The Bangladesh Power Development Boards 
Order 1972 (PO 59 of 1972)বাংলায় ণয়ন সং া  আেলাচনায় 

সিচব (সম য়-৩) জানান য, মি সভা- বঠেকর িনেদশনা অ যায়ী The 
Bangladesh Power Development Boards Order 
1972 (PO 59 of 1972)-এর েয়াজনীয় অংশ সংেশাধন এবং বাংলা 
ভাষায় পা র কের এ িবভােগ রেণর জ  িবগত ০৮/১০/২০২০ তািরেখ 
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাডেক প  দয়া হেয়িছল। এছাড়া, গত ২৫ নেভ র, ২৯ 
িডেস র ২০২০ এবং ১৪ মাচ ২০২১ তািরেখ বািবউেবােক এ িবষেয় িতন  
তািগদপ  দান করা হেয়েছ।
চয়ার ান, বািবউেবা সভােক অবিহত কেরন য,  গত স ােহ অ ি ত বািবউেবার 
বাড সভায় The Bangladesh Power Development 

Boards Order 1972 (PO 59 of 1972)-এর েয়াজনীয় অংশ 
সংেশাধন এবং বাংলা ভাষায় পা েরর কাজ  অ েমািদত হেয়েছ। শী ই িব ৎ 
িবভােগ রণ করা হেব।
সভাপিত কায ম  স  কের ত িব ৎ িবভােগ রেণর জ  চয়ার ান, 
িবউেবােক অ েরাধ জানান।

The Bangladesh 
Power 
Development 
Boards Order 1972 
(PO 59 of 
1972) আইন  বহাল রেখ 

েয়াজনীয় সংেশাধন বক 
বাংলা ও ইংেরজী ভাষায় 

ণয়ন বক ত িব ৎ িবভােগ 
রণ করেত হেব।  

অিতির  সিচব (িবিধ ও 
নঃ াঃ) িবষয়  িনরী ণ 
করেবন।

অিতঃ 
সিচব (িবিধ 

ও 
নঃ াঃ)/ 
চয়ার ান, 
বািবউেবা

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৭১৭: : কািভডকািভড --১৯১৯  িতেরাধিতেরাধ   ওও  িতকারিতকার   সং াসং া   কায মকায ম
আেলাচনা িস া বা বায়েন
কািভড-১৯ িতেরাধ ও িতকার সং া  আেলাচনায় সিচব (সম য়-১) সভােক 

অবিহত কেরন য, িবষয়  মি পিরষদ িবভাগ িন  কেরেছ িবধায় এ  আেলাচ িচ 
থেক বাদ দয়া যেত পাের।

িবষয়  আেলাচ িচ থেক 
বাদ যােব।

সিচব 
(সম য়-৩)

 আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৮১৮ : : কাযালেয়রকাযালেয়র   স ৗ যবধনসৗ যবধন
আেলাচনা িস া বা বায়ন

৭



িজব শতবষ উপলে  কাযালেয়র সৗ যবধেনর কমপিরক না সং া  
আেলাচনায় সিচব ( শাসন) িবিভ  দ র/সং া/ কা ািন ক ক িজব 
শতবষ উপলে  হীত িবিভ  কায েমর সিচ  িতেবদন সভায় 
উপ াপন কেরন।
মাননীয় িতম ী বাপিবেবা, নওপােজেকা, িব-আর পাওয়ারেজন, 
এিপএসিসএল, িবিপএমআই ও িবইিপআরিসর সিচ  িতেবদন দেখ 
সে াষ কাশ কেরন এবং অ া  দ র/সং া/ কা ািনেক এেদরেক 
অ সরেণর িনেদশ দান কেরন। এছাড়া, িতিন িব ৎ ভবন সং ার ও 
আ িনকায়ন কায ম স  করতঃ আগামী ১২ এি ল ২০২১ তািরেখর 
মে  উে াধেনর সময় িনধারেণর িনেদশ দান কেরন।

ক. িজব শতবষ উপলে  কাযালেয়র 
সৗ যবধেন বাপিবেবা, নওপােজেকা, িব-

আর পাওয়ারেজন, এিপএসিসএল, 
িবিপএমআই ও িবইিপআরিস ক ক 

হীত কায ম অ া  
দ র/সং া/ কা ািন অ সরণ করেব।

অিতঃ 
সিচব 

( শাঃ)

খ. িব ৎ ভবন সং ার ও আ িনকায়ন 
কায ম স  করতঃ আগামী ১২ 
এি ল ২০২১ তািরেখর মে  উে াধেনর 
সময় িনধারণ করেত হেব।

চয়ার ান, 
বািবউেবা

আেলাচ িচআেলাচ িচ  ১৯১৯ : : শতভাগশতভাগ   িব তায়নিব তায়ন
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক. িজব শতবেষর মে  সারােদেশ শতভাগ িব তায়ন সং াে  সভায় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। 
সভাপিত সকল ইউ িল েক তােদর আওতা  ভৗেগািলক এলাকায় 

িজববেষর মে  শতভাগ িব তায়ন কায ম স  করার িনেদশ 
দান কেরন।

ক. সকল ইউ িল েক তােদর 
আওতা  ভৗেগািলক এলাকায় 

িজববেষর মে  শতভাগ 
িব তায়ন কায ম স  
করেত হেব এবং এ সং া  ত  
িনধািরত ছেক সম য়-৩ শাখায় 

রণ করেত হেব।

চয়ার ান ও 
ব াপনা 

পিরচালক, সংি  
সং া/ কা ািন

এবং 
মহাপিরচালক, 
পাওয়ার সল

খ. Responsible Use of Energy সং া  আেলাচনায় 
সভােক অবিহত করা হয় য, Responsible Use of 
Energy িবষেয় ‘Energy Efficiency in Public 
Building’ া াম  হণ করা হেয়েছ। এছাড়া, গত ০৩ মাচ ২০২১ 
তািরেখ িনধািরত ১২  ভবেন Detailed Energy 
Audit কায ম স  হেয়েছ। বতমােন উ  ভবনস েহর ালািন 
িনরী া িতেবদন তিরর কায ম চলমান রেয়েছ।
সভাপিত Responsible Use of Energy িবষেয় হীত 
কায ম ত স ে র িনেদশ দান কেরন।

খ. Responsible Use 
of Energy িবষেয় হীত 
কায ম ত স  করেত হেব।

অিতঃ সিচব (িবিধ 
ও ন. া.) ও 

চয়ার ান, 
ডা/মহাপিরচালক, 
পাওয়ার সল

আেলাচ িচআেলাচ িচ  ২০২০ : : িজবিজব   শতবেষশতবেষ   িব ৎিব ৎ  িবভাগিবভাগ   ক কক ক  হ ীতহ ীত   কমপিরক নাকমপিরক না   এবংএবং  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত
আেলাচনা িস া বা বায়েন

িজব শতবেষ িব ৎ িবভাগ ক ক হীত কমপিরক না এবং 
বা বায়ন অ গিত িবষেয় আেলাচনায় সিচব ( শাসন) সভােক 
অবিহত কেরন য, এ সং াে  গত ১০/০৩/২০২১ তািরখ অিতির  
সিচব ( শাসন) এর সভাপিতে  উপকিম র আ ায়কেদর িনেয় 
অ ি ত সভায় িজব শতবেষ িব ৎ িবভাগ ক ক হীত 
কমপিরক না এবং বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা করা হেয়েছ।  

অিতির  সিচব ( শাঃ) িজববেষ িব ৎ 
িবভাগ ক ক হীত কমপিরক না এবং তা 
বা বায়েন গ ত উপকিম স েহর 
আ ায়কেদর সােথ িত মােস সভা করেবন 
এবং এ সং াে  হীত কায েমর অ গিত 

িতমােস সম য় সভায় উপ াপন করেবন।

অিতির  
সিচব 

( শাসন)
 ও

 সংি  
উপকিম র 
আ ায়ক

আেলাচ িচআেলাচ িচ  ২১২১ : : িব িবধিবিবধ
আেলাচনা িস া বা বায়েন
ক. বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক বা বায়নাধীন ‘‘ গম 
এলাকায় ত  ি  নটওয়াক াপন (কােনে ড বাংলােদশ)’’ শীষক 

ক  বা বায়েন িবিভ  িব ৎ সং ার ব িতক ঁ  বহােরর 
অ মিত দানসং া  আেলাচনায় সিচব (সম য়-১) সভােক জানান 
য, উপসিচব (সম য়-২) এ িবষেয় আইিস  িবভােগর সােথ িনয়িমত 
যাগােযাগ রাখেছন িবধায় িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ দয়া যেত 

পাের।

ক. িবষয়  আেলাচ িচ থেক বাদ 
যােব।

সিচব 
(সম য়-৩)

৮



খ. িপিজিসিবর স ালন লাইন িবি  হওয়ার িবষয়  চয়ার ান, 
বািবউেবােক অবিহত না করায় উ ুত পিরি িত িনেয় আেলাচনাে  
সভাপিত ভিব েত এ ধরেনর কান অনাকাি ত ঘটনা ঘটেল 
িবষয়  সংি  সং া/ কা ািনর ধানগণেক তাৎ িণকভােব মাননীয় 

িতম ী, সিচব ও চয়ার ান, বািবউেবােক অবিহত করার জ  িনেদশ 
দান কেরন।

খ. িব ৎ সং াে  যেকান ধরেণর 
অনাকাি ত ঘটনা ঘটেল িবষয়  
সংি  সং া/ কা ািনর ধানগণ 
তাৎ িণকভােব মাননীয় উপেদ া, 
মাননীয় িতম ী, সিচব, িব ৎ িবভাগ 
ও চয়ার ান, বািবউেবােক অবিহত 
করেবন।

সংি  সকল 
সং া/ কা ািন 

ধানগণ

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

 

মাঃ হািব র রহমান 
সিচব

ারক ন র: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৬.০০১.২০.১১৫ তািরখ: 
৩১ মাচ ২০২১

১৭ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) কমকতা (সকল) িব ৎ িবভাগ
২) চয়ার ান/ র র/মহাপিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ (সকল দ র/সং া/ কা ািন), িব ৎ িবভাগ
৩) মাননীয় ধানম ীর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িবষয়ক উপেদ ার একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও,
ঢাকা।
৪) একা  সিচব, িত-ম ীর দ র , িব ৎ িবভাগ
৫) সিচেবর একা  সিচব, িব ৎ িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৬) উপ ধান ত  কমকতা, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ।

 

মাঃ খায় ল কবীর মনন 
সিচব (অিতির  দািয় )

৯


