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বফলয়ঃ বফদ্যুৎ বফবাগগয আগনাগবন টিগভয বায কাম যবফফযণী। 

 

 

বাবত  : জনাফ মভাঃ ভাবুফ-উর-অরভ  

   বতবযক্ত বচফ (প্রান) ও বচপ আগনাগবন বপায  

বায তাবযখ : ২৯-১২-২০১৫ বি:  

বায ভয় : মফরা ১১.০০ ঘটিকা  

বায স্থান : বফদ্যুৎ বফবাগগয গেরন কক্ষ, বফন নং-০৬, ফাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা।  

বায উবস্থবত : বযবষ্ট-‘ক’।  

 

 

উবস্থত করগক স্বাগত জাবনগয় বায কাজ শুরু কযা য়। তঃয, ১০-১১-২০১৫ তাবযগখ নুবিত আগনাগবন টিগভয 

বায কাম যবফফযণী াঠ কযা য় এফং মকান ংগাধনী না থাকায়  তা দৃঢ়ীকযণ কযা য়।  

 

০২। বায় প্রবতটি বফতযণ দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয প্রধান কাম যারগয় গ্রাক ববগমাগ মকন্দ্র স্থান কযায বফলগয় 

অগরাচনা য়। ংস্থায মকন্দ্রীয় কগরার রুভ স্থাগনয জন্য বফদ্যুৎ বফবাগ মথগক কগরার রুভ বযচারনায নীবতভারায কব কর 

প্রবতবনবধয বনকট যফযা কযা য়। গ্রাকগণ মকন্দ্রীয় কগরার রুগভ মটবরগপান, মভাফাআর, পুাক্স, আ-মভআর ও ক্ষুগদ ফাতযায 

ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ বফলয়ক মম মকান ববগমাগ দাবখর কযগত াযগফ।  স্বয়ংবিয় আ-মভআর/এএভএ এয ভাধ্যগভ গ্রাকগক বপযবত  

মভগজ মদয়া গফ। মাগত গ্রাগকয ভস্যা কত ভয়/কত বদগনয ভগধ্য ভাধান গফ তা উগেখ কযগত গফ। ববজববফয প্রবতবনবধ 

জনাফ এনাগয়ত কবফয ও বডববডবয প্রবতবনবধ জনাফ মভাােদ এভদাদ্যর ক তাগদয উদ্ধাফনকৃত মভাফাআর এুা বায় 

উস্থান কগযন। বাবত এ বফলগয় অগ্র প্রকা কগযন এফং এুা উন্নয়গন দ্যআজনগক বেবরতবাগফ কাজ কযায যাভ য 

মদন। কগরার রুগভয কাম যিভগক অগযা জীকযণ কযায রগক্ষু গটাাবটং সুবফধা একটি জ নাম্বায াফায বফলগয় 

বফটিবএর কর্তযগক্ষয াগথ মমাগাগমাগ কযায বফলগয় অগরাচনা য়। এ বফলগয় বফদ্যুৎ বফবাগ এয উবচফ (প্রান) মক 

অফায়ক এফং কর বফতযণ ও ঞ্চারন ংস্থা/মকাম্পাবনয প্রবতবনবধয ভন্বগয় ৫/৬ দস্য বফবষ্ট কবভটি গঠন কযায বফলগয় 

বনগদ যনা মদয়া য়।  

 

০৩। বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয গঠিত আগনাগবন টিগভয বা বনয়বভত বা অফান কযায 

বফলগয় অগরাচনা য়। বায় মপ্রাগ্রাভায জানান মম, নগবম্বয ভাগ ৫টি ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয আগনাগবন কবভটিয বা কগযগছন 

এফং এয কাম যবফফযণী আ-মভআগর এ বফবাগগ মপ্রযণ কগযগছন।  কর ংস্থা/মকাম্পাবনয আগনাগবন টিগভয বায কাম যবফফযণী 

মথাভগয় বফদ্যুৎ বফবাগগয মপ্রাগ্রাভাগযয মভআর-এ মপ্রযণ বনবিত কযগত গফ ভগভ য বায় বদ্ধান্ত গৃীত য় ।  
 

০৪। প্রবতটি দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয কভ যকতযাগদয ICT প্রবক্ষগণয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য অগরাচনা য়। ICT এয বফববন্ন 

অআগটভ ( Hardware, Software, Networking আতুাবদ) বববিক প্রবক্ষগণয ভবডউর প্রস্তুত কযগত বফদ্যুৎ 

বফবাগগয মপ্রাগ্রাভায, কাযী মপ্রাগ্রাভায এফং বডবড (এভঅআএ), াওয়ায মরগক বনগদ য মদয়া য়।  অআবটি প্রবক্ষণ ভবডউর 

প্রস্তুতপূফ যক তা বাবতয বনকট উস্থান কযগফন ভগভ য বদ্ধান্ত গৃীত য়।   

 

০৫। বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয জনফগরয জন্য Unified PMIS পটওয়ুাগয ডাটা 

এবরয বফলগয় অগরাচনা য়। বায় Unified PMIS পটওয়ুাগয ডাটা এবরয ারনাগাদ তথ্য উস্থান কযা য়। 

বফগফা জানায় তাগদয বভবত মূগয জনফগরয তথ্য এবরয কাজ বঘ্রআ শুরু গফ। অগাভী ১৫আ জানুয়াযীয ভগধ্য  কর 

দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয জনফগরয তথ্য Unified PMIS পটওয়ুাগয ডাটা এবর ম্পন্ন কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযগফ ভগভ য বদ্ধান্ত গৃীত য়।  
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০৬। বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয আগনাগবন টিভগক নতুন নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা মপ্রযগণয জন্য 

তাবগদ মদয়া য়। এগক্ষগে স্ব-স্ব ংস্থা/মকাম্পাবনমূ বধকতয জনফান্ধফ কযায রগক্ষু কর ম যাগয়য কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয 

বনকট গত উদ্ভাফনী ধাযণা বনয়বভত প্রাবপ্তয উগেগে ওগয়ফাআগট আনফক্স ফা নুরু সুবফধা চালুয বফলগয় যাভ য মদয়া য়। 

ংগৃীত নতুন অআবডয়ামূগয ভধ্য মথগক মাচাআ ফাছাআগয়য য তা তাবরকা অকাগয প্রকা এফং ফাস্তফায়গনয ব্যফস্থা কযগত 

গফ। ফগচগয় বার অআবডয়াদাতাগক পুযস্কাগযয ব্যফস্থা কযগত গফ ভগভ য বায় বদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

০৭। বফদ্যুৎ াশ্রয়ী বফববন্ন মলাগান মৃদ্ধ বভনা কার্ট যগনয অদগর ন্য মকান নাগভ একটি কুাগযক্টায সৃবষ্ট কযায বফলগয় 

বফস্তাবযত অগরাচনা য়। এগক্ষগে মেডায প্রবতবনবধ বাগক জানায় মম, বভনা কার্ট যগনয অদগর একটি কুাগযক্টায সৃবষ্ট কযা গয়গছ। 

বফদ্যুৎ াশ্রগয় গচতনতা বৃবদ্ধয রগক্ষু বকছু দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয ওগয়ফাআগট বফদ্যুৎ াশ্রয়ীয ফাতযা ম্ববরত একটি াতা 

ততযী কগযগছ। তগফ কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন বফদ্যুৎ াশ্রগয়য ফাতযা ম্ববরত মজ ততযী কগয ওগয়ফাআগট ংমৄক্ত কযগফ ভগভ য 

বায় বদ্ধান্ত গৃীত য়। 

 

০৮। Online Application for New Connection বফলগয় অগরাচনা য়। বায় জানাগনা য় মম, কর 

বফদ্যুৎ বফতযণ দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন নরাআন পটওয়ুাগযয ভাধ্যগভ নতুন বফদ্যুৎ ংগমাগগয অগফদন গ্রণ এফং বনস্পবি 

কযগছ। নতুন ংগমাগগয মক্ষগে গ্রাকগণ নরাআন/এএভএ এয ভাধ্যগভ মাগত গজআ তায অগফদগনয ফতযভান ফস্থা জানগত 

াগয তায মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয বফলগয় তাবগদ মদয়া য়। এগক্ষগে গ্রাক কত বদগনয ভগধ্য ংগমাগ াগফন তায সুবনবদ যস্ট ম্ভাব্য 

তাবযখ গ্রাকগক জানাগত গফ ভগভ য বদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

০৯। e-GP Portal এয ভাধ্যগভ Tender Process কযায বফলগয় অগরাচনা য়। বায় জানাগনা য় মম 

ফতযভাগন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন e-GP Portal এয ভাধ্যগভ িয় প্রবিয়া ম্পন্ন কযগছ। বফদ্যুৎ বফবাগও মাগত e-GP 

Portal এয ভাধ্যগভ িয় প্রবিয়া ম্পন্ন/নুগভাদন বদগত াগয ম বফলগয় অগরাচনা য়। এ মক্ষগে বফদ্যুৎ বফবাগগয  e-GP 

Portal এ মযবজগেগনয উগযাগ গ্রগণয জন্য ববডবফ গত পযভ মপ্রযণ কযা গফ ভগভ য বায় জানাগনা য়। াওয়ায মর 

এফং মেডাগক e-GP Portal এ মযবজগেগনয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা  গ্রগণয জন্য যাভ য মদয়া য়।  

 

১০। বফদ্যুৎ বফবাগগয KPI স্থানামূগ ম যাপ্ত বনযািায স্বাগথ য Closed Circuit Camera এফং IP 

Surveillance System  ফাগনা এফং কাম যকয কযগণয  বফলগয় বায় অগরাচনা কযা য়। কর KPI-এয 

Closed Circuit Camera ও IP Surveillance System এয তথ্য/বচে ঠিকবাগফ ংযক্ষণ/মযকবড যং 

গে বক না তা বনবিত কযগত করগক যাভ য মদয়া য়। PGCB এয HVDC স্থানায বনযািায বফলগয় বক বক ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা গয়গছ ও ব্যফস্থা গ্রণ কযা না গর তায জন্য প্রগয়াজনীয় কাম যিভ ববজববফগক গ্রণ কযগত গফ ভগভ য বদ্ধান্ত গৃীত 

য়।  

 

১১। প্রবতবদগনয বযগয়র টাআভ বফদ্যুৎ উৎাদগনয তথ্য বফদ্যুৎ বফবাগ ও  ববডবফয ওগয়ফ মাট যাগর প্রদ যগনয বফলগয় অগরাচনা 

য়। ববজববফ প্রবতবনবধ বযগয়র টাআভ ডাটা মাট যাগর মৄক্ত কযায প্রবিয়া এফং ভস্যা/ম্ভাফনা যীক্ষা বনযীক্ষা কগয তায 

প্রবতগফদন বায় উস্থান কগযন। বাবত বযগয়র টাআভ বফদ্যুৎ উৎাদগনয তথ্য ওগয়ফাআগট প্রদ যগনয বফলগয় মথামথ ব্যফস্থা 

গ্রগণয তাবগদ প্রদান কগযন।  

 

১২।  বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয ওগয়ফাআট আংগযজী ংস্কযগণয াাাব ফাংরা ংস্কযণ 

কযায বফলগয় অগরাচনা য়। বফগল কগয মাভ মজ ফাংরায় রুান্তগযয ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ এফং বডপল্ট মজ বাগফ 

ফাংরা মাভ মজ যাখগত গফ। যফতীগত ন্যান্য মজ ম যায়িগভ ফাংরা বা যগন রুান্তয কযায বফলগয় যাভ য মদয়া য়।  

 

১৩। বায় বফদ্যুৎ বফবাগগয অআবটি খাগত াভগ্রীক উন্নয়গনয বনবভি একটি পুবস্তকা মফয কযা বফলগয় অগরাচনা য়। এ 

বফলগয় বফদ্যুৎ বফবাগগয উবচফ (ফাগজট) মক অফায়ক কগয ব..বচফ (ভন্বয়-২), ব..বচফ (প্রান-২), মপ্রাগ্রাভাগযয 

ভন্বগয় একটি কবভটি গঠগনয বফলগয় বনগদ যনা মদয়া য়। কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয অআবটি খাগত বক বক জযন গয়গছ তায 

বফস্তাবযত যাআটঅ  অগাভী ১০ বদগনয ভগধ্য মপ্রাগ্রাভাগযয মভআগর মপ্রযগণয জন্য উবস্থত কর প্রবতবনবধগক নুগযাধ কযা য়।  

 

১৪। বায বফস্তাবযত অগরাচনাগন্ত বনম্নরু বদ্ধান্তমূ গৃীত য়ঃ  

  

(ক) প্রবতটি বফতযণ দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয প্রধান কাম যারগয় কগরার রুভ বযচারনায নীবতভারায অগরাগক গ্রাক 

কগরার রুভ স্থান কযগফ মাগত গ্রাক মটবরগপান, মভাফাআর, পুাক্স, আ-মভআর ও ক্ষুগদ ফাতযায ভাধ্যগভ বফদ্যুৎ বফলয়ক 

মমগকান ববগমাগ দাবখর কযগত াগয। কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয ওগয়ফাআগট মকন্দ্রীয় গ্রাক ববগমাগ 



মকগন্দ্রয ঠিকানা/নম্বয (মভাফাআর/মটবরগপান/আ-মভআর) ংগমাজন কযগফ। ৫/৬ দস্য বফবষ্ট একটি কবভটি গঠন কযগত 

গফ। কবভটি কগরার রুভ মখারায বফলগয় মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ- প্রান-১ বধাখা। 

 

(খ) বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয গঠিত আগনাগবন টিগভয বা বনয়বভত ও মথাভগয় অফান 

কযগত গফ। আগনাগবন টিগভয বায কাম যবফফযণী ২৪ ঘটায ভগধ্য এ বফবাগগয মপ্রাগ্রাভাগযয আ-  মভআগর মপ্রযণ বনবিত 

কযগত গফ। 

 

ফাস্তফায়নঃ- প্রবতটি ংস্থা/মকাম্পাবনয আগনাগবন টিগভয প্রধান। 

 

(গ)  (১) বফদ্যুৎ াশ্রয়ী বফববন্ন মলাগান মৃদ্ধ বভনা কার্ট যগনয অদগর ন্য মকান নাগভ কুাগযক্টায সৃবষ্ট কযা মায় বক না তা 

াওয়ায মর ভীক্ষা কযগফ।  

(২) কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয তাগদয ওগয়ফাআগট বফদ্যুৎ াশ্রয়ী মলাগান গভত একটি াতা ততযী কযগত গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ কর ংস্থা/মকাম্পাবন ও াওয়ায মর। 

 

(ঘ) দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয কভ যকতযাগদয জন্য ICT এয বফববন্ন অআগটভ ( Hardware, Software, 

Networking আতুাবদ) বববিক প্রবক্ষগণয প্রবক্ষণ ববডউর প্রস্তুতপূফ যক তা বাবতয বনকট স্তান্তয কযগত 

গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ- মপ্রাগ্রাভায, কাযী মপ্রাগ্রাভায, বফদ্যুৎ বফবাগ ও বডবড (এভঅআএ), াওয়ায মর।  

 

(ঙ) বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয কর জনফগরয তথ্য অগাভী ১৫আ জানুমাযী, ২০১৬ 

তাবযগখয ভগধ্য Unified PMIS এ এবর মল কযগত গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ- কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

(চ) (১) বফদ্যুৎ বফবাগগয অওতাধীন কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনমূ বধকতয জনফান্ধফ উদ্ভাফনী ধাযণা প্রবতভাগ বফদ্যুৎ 

বফবাগগ মপ্রযণ কযগত গফ।  

(২) উদ্ভাফনী ধাযণামূ বনয়বভত প্রাবপ্তয উগেগে ওগয়ফাআগট আনফক্স চালু কযগত গফ। ংগৃীত নতুন অআবডয়ামূগয 

ভধ্য মথগক মাচাআ ফাছাআগয়য য ফগচগয় বার অআবডয়াদাতাগক পুযস্কায প্রদাগনয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা কযগত গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ- কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

(ছ) কর বফদ্যুৎ বফতযণ দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনগক নরাআগন নতুন বফদ্যুৎ ংগমাগগয অগফদন গ্রণ এফং বনস্পবি কযায 

বফলগয় প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। নতুন ংগমাগ প্রদাগনয মক্ষগে গ্রাকগক সুবনবদ যষ্ট ম্ভাব্য তাবযখ জানাগত গফ।  

ফাস্তফায়নঃ- কর বফদ্যুৎ বফতযণ ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

(জ) (১) কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন মাগত e-GP Portal এয ভাধ্যগভ Tender Process কযগত াগয তায 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।  

(২) বফদ্যুৎ বফবাগগয e-GP Portal এ মযবজগেন কযায বফলগয় ববডবফ মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ।   

(৩) াওয়ায মর এফং মেডা মক e-GP Portal এ মযবজগেন কযায প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ। 

 

ফাস্তফায়নঃ- ববডবফ, মেডা ও াওয়াযগর। 
 

(ঝ) (১) KPI স্থানামূগয ম যাপ্ত বনযািা ব্যফস্থা মজাযদায কযগণয রগক্ষু Closed Circuit Camera এফং 

IP Surveillance System  স্থান ফা কাম যকয যাখগত গফ। কর KPI-এয Closed Circuit 

Camera ও IP Surveillance System এয তথ্য/বচে মথামথবাগফ ংযক্ষণ/মযকবড যং গে বক না তা 

বনবিত কযগত গফ।  



(২) PGCB এয ধীন HVDC KPI এ ম যাপ্ত বনযািায রগক্ষু বক বক ব্যফস্থা গ্রণ কযা গয়গছ এফং ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা না গর মরগক্ষু বক কাম যিভ াগত মনয়া গয়গছ তায ারনাগাদ প্রবতগফদন অগাভী ১৫ বদগনয ভগধ্য 

মপ্রাগ্রাভাগযয আ-মভআগর মপ্রযণ কযগত গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ-কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

(ঞ) প্রবতবদগনয বযগয়র টাআভ বফদ্যুৎ উৎাদগনয তথ্য বফদ্যুৎ বফবাগ  ও ববডবফয ওগয়ফ মাট যাগর প্রদ যগনয বফলগয় ভীক্ষায 

সুাবয নুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযগত গফ।  

 

ফাস্তফায়নঃ- এনএরবডব/ববজববফ। 

 

(ট) কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন তাগদয ওগয়ফাআট আংগযজী ংস্কযগণয াাাব ফাংরা ংস্কযণ কযায বফলগয় 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযগফ। বফগল কগয মাভ মজ ফাংরায় রুান্তয কগয মটি বডপল্ট মজ বাগফ যাখগত গফ । 
যফতীগত ন্যান্য মজ ম যায়িগভ ফাংরা বা যগন রূান্তয কযগত গফ।  

 
ফাস্তফায়নঃ- কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

(ঠ) বফদ্যুৎ খাগত অআবটিয জযন বফলগয় পুবস্তকা প্রস্তুগতয রগক্ষু বফদ্যুৎ বফবাগগয উবচফ (ফাগজট) মক অফায়ক কগয 

৪/৫ দগস্যয একটি কবভটি গঠন কযগত গফ। কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবনয অআবটি খাগত বক বক জযন গয়গছ তায বফস্তাবযত 

যাআটঅ  অগাভী ১০ বদগনয ভগধ্য মপ্রাগ্রাভাগযয মভআগর মপ্রযণ কযগফন।  

 

ফাস্তফায়নঃ- কর দপ্তয/ংস্থা/মকাম্পাবন। 

 

বায় অয মকান অগরাচনা না থাকায় উবস্থত করগক ধন্যফাদ জাবনগয় বায ভাবপ্ত মঘালনা কযা য়।  

 

 

 

 

 

  (মভাঃ ভাবুফ-উর-অরভ) 

  বতবযক্ত বচফ (প্রান) 

          বফদ্যুৎ বফবাগ 

 


