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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 
িব��ৎ িবভাগ 

�শাসন-১অিধশাখা 
িবষয়ঃ   িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািন মাচ �/২০১৫ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী। 

সভাপিত  : জনাব মেনায়ার ইসলাম, এনিডিস 
সিচব 

সভার তািরখ       : ১৩-০৫-২০১৫ি�ঃ 
সভার সময়         : সকাল ১১.০০ টা। 
সভার �ান          : িব��ৎ ভবন� ম�ণালেয়র সভাক�। 
সভায় উপি�িত   : পিরিশ� ‘ক’ 

 

উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। সভার ��েত সভাপিত িব��ৎ িবভােগ নবেযাগদান�ত 

অিতির� সিচব জনাব �মাঃ জািকর �হােসন �াগত জানান এবং সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন �ধানেদর সােথ পিরচয় কিরেয় 

�দন। জনাব �মাঃ জািকর �হােসন সকেলর সহেযািগতা �ত�াশা কেরন। সভাপিতর অ�মিত�েম অিতির�-সিচব (�শাসন) িবগত 

সভার কায �িববরণী উপ�াপন কেরন। এেত �কান�প সংেশাধনী না থাকায় কায �িববরণী� �ঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর, 

আেলাচ��িচ অ�যায়ী িব�ািরত আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়ঃ 

আেলাচ��িচ-০২ Annual Performance Agreement 

আেলাচনাঃ গত ০৯-০৩-২০১৫ তািরেখ মি�পিরষদ িবভােগর সােথ িব��ৎ িবভােগর  Annual Performance 

Agreement �া�িরত হয়। তার ধারাবািহকতায় গত ১৩-০৪-২০১৫ তািরেখ িব��ৎ িবভােগর সােথ আওতাধীন সকল 

দ�র/সং�া/ �কা�ািনর Annual Performance Agreement �া�িরত হেয়েছ। Annual Performance 

Agreement �া�িরত হওয়ায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কেরন। আগামী ২৪-০৫-২০১৫ তািরেখর �েব � Annual 

Performance Agreement  �ড়া� করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়।  এ িবষেয় মহাপিরচালক, পাওয়ার �সলেক 

�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� পরামশ � �দান করা হয়। সকল সং�া/�কা�ািনেক উ��তন হেত িন� পয �� সকল কম �কত�ার সােথ 

ল��মা�া িনধ �ারণ করতঃ Annual Performance Agreement �া�র করার জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। সভাপিত 

িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনেক Annual Performance Agreementএর ল��মা�া অজ�ন করার 

জ� কেঠার িনেদ �শনা �দান কেরন। দ�র/সং�া/�কা�ািনেক Annual Performance Agreement এর সকল 

Indicator এর ল��মা�া অজ�েনর �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ এবং অ�গিত িনধ �ািরত ছক �িতমােস িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার 

জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

িস�া�ঃ (ক) দ�র/সং�া/�কা�ািনেক Annual Performance Agreement এর সকল Indicator এর 

ল��মা�া অজ�েনর �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ এবং অ�গিত িনধ �ািরত ছেক �িতমােস িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

(খ) আগামী ২৪-০৫-২০১৫ তািরেখর �েব � ২০১৫-১৬ অথ � বৎসেরর Annual Performance Agreement  �ড়া� 

করেত হেব।  এ িবষেয় মহাপিরচালক, পাওয়ার �সল �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেবন। 

(গ) সকল সং�া/�কা�ািন উ��তন হেত িন� পয �� সকল কম �কত�ার সােথ ল��মা�া িনধ �ারণ করতঃ Annual 

Performance Agreement �া�র করেব। 

বা�বায়নঃ  সকল সং�া/�কা�ািন। 
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আেলাচ��িচ-০৩ ন�ন িব��ৎ সংেযাগ 
িব��ৎ িবতরনী সং�া/�কা�ানীর ��ণীওয়ারী ন�ন সংেযােগর ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 

সং�া/ 
�কা�ািন 

িবেবচ� মােসর ২০০৯ সাল হেত িবেবচ� 
মােস 

বরা��ত 
�লাড 

(িকেলাওয়াট) 

সব আেবদন 
সংেযাগ 

িদেল �লােডর 
�েয়াজন হেব 
( িকেলাওযা়ট) 

িবেবচ� মােস 
�াহক পয �ােয় 

বসােনা 
�সালার 
�ােনল 

(ওযা়ট িপক) 

�া� 
আেবদন 

ন�ন 
সংেযাগ 
�দান 

(িবিভ� 
��ণীর) 

িবেবচ� 
মােসর 
�েব �র 
�পি�ং 
আেবদন 

�মাট 
আেবদন 

�মাট 
সংেযাগ 

�দান(িবিভ
� ��ণীর) 

�মাট 
�পি�ং 
আেবদন 

িবউেবা ২৮,৬৮৩ ২৫,২৮৫ ২৪,৩৪৪ ১১,৯২,১৪০ ১১,৬৪,৩৯৮ ২৭,৭৪২ ১,২৬,৪২৫ ৩৬,৫১৫ ১,১৪,২২৫ 

বাপিবেবা ১,১৯,৫২৮ ২,৪৬,৫৮৩ ৯,৪৭,৫৬৮ ৪৭,৬১,০৮৩ ৩৯,৪০,৫৭০ ৮,২০,৫১৩ ১,৫২,২৮০ ১৫,২৯,৯১৮ ২৪,৮৮,৫৮৭ 

�ডসেকা ৫,২৪৬ ৪,৫১৮ ২,৯২৩ ৩,১৮,০০২ ৩,১৪,৩৫১ ৩,৬৫১ ২২,০৩৫ ২৭,৩৬৬ ০ 

িডিপিডিস ৩,৫১৯ ৩,৮০১ ৩,৫৫০ ২,৪৯,৭২৭ ২,৪৬,৪৫৯ ৩,২৬৮ ১১,২৭৮ ৪৯,৫০৬ ৫৮৫ 

ওেজাপািডেকা ৬,১৯৩ ৭,৮৪৩ ১৫,৯৭৩ ৩,২০,৩৪০ ৩,০৬,০১৭ ১৪,৩২৩ ২০,০৪২ ১৫,৮২৫ ০ 

�মাট ১,৬৩,১৬৯ ২,৮৮,০৩০ ৯,৯৪,৩৫৮ ৬৮,৪১,২৯২ ৫৯,৭১,৭৯৫ ৮,৬৯,৪৯৭ ৩,৩২,০৬০ ১৬,৫৯,১৩০ ২৬,০৩,৩৯৭ 

 
আেলাচনাঃ সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন হেত অনলাইেন �া� ��িণওয়ারী ন�ন িব��ৎ সংেযােগর ত� 

স�েক� সভায় আেলাচনা করা হয়। িব��ৎ সংেযাগ �দান অ�াহত রাখার জ� সকল িব��ৎ িবতরণী সং�া/�কা�ািনেক 

িনেদ �শনা �দান করা হয়। পিবেবার সােথ �য সকল সং�া/�কা�ািনর লাইন িনেয় সম�া আেছ তা পার�ািরক আেলাচনার 

মা�েম সমাধান করার জ� পরামশ � �দয়া হয়। স�ালন ও িডি�িবউশন িসে�ম উ�ত করার জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। িশ� 

কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর জ� �া� আেবদন ও �লাড সং�া� ত� িব��ৎ িবভােগ ��রেণর জ� সকল িব��ৎ িবতরণী 

সং�া/�কা�ািনেক িনেদ �শনা �দান করা হয়।  

িস�া�ঃ (ক) িব��ৎ সংেযাগ �দান অ�াহত রাখেত হেব।  

(খ) পিবেবার সােথ �য সকল সং�া/�কা�ািনর লাইন িনেয় সম�া আেছ তােদরেক পার�ািরক আেলাচনার মা�েম 

সমাধান করেত হেব। 

(গ) সকল িব��ৎ িবতরণী সং�া/�কা�ািন িশ� কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর জ� �া� আেবদন িব��ৎ িবভােগ ��রণ 

করেব। 

বা�বায়নঃ  অিতির�-সিচব (উ�য়ন)/��-�ধান, িব��ৎ িবভাগ/সকল িব��ৎ উৎপাদন ও িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ-০৪ ISO – 9001 

আেলাচনাঃ িব��ৎ িবভােগর সং�া/�কা�ািনস�েহর ISO – 9001 সা� �িফেকশন িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। এ 

িবষেয় সভায় জানােনা হয় �য, পিবেবা ও িপিজিসিব ইেতামে� ISO – 9001 সা� �িফেকশন অজ�ন কেরেছ। এ ছাড়া িবউেবা, 

িডিপিডিস, �ডসেকা, ওেজাপািডেকা, এিপএসিসএল , আরিপিসএল, নওপােজেকা এবং ইিজিসিব হেত ISO-9001 সা� �িফেকট 

অজ�েনর লে�� কায ��ম �হণ করা হেয়েছ । িবউেবােক ৩০�শ �ন/২০১৫ এর মে� EOI �ড়া� করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

ISO–18001 সা� �িফেকশন অজ�েনর লে�� সকল সং�া/�কা�ািনেক কায ��ম �হেণর জ� সভায় িনেদ �শনা �দয়া হয়।   

িস�া�ঃ সকল সং�া/�কা�ািন �ত ISO – 9001ও ISO–18001 সা� �িফেকশন অজ�েনর লে�� কায ��ম �হণ 

করেব। 

বা�বায়নঃ  সকল সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ-০৫ পরীবাগ-এ িব��ৎ  ভবন িনম �াণ  

আেলাচনাঃ পরীবাগ, ঢাকায় বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ও িডিপিডিসর �যৗথ উে�ােগ ব�তল ভবন িনম �াণ িবষেয় 

সভায় আেলাচনা হয়।  িবউেবা সভায় জানায় �য, আহবান�ত EOI এর ��ি�েত ১৭� �িত�ান EOI -এ অংশ�হণ কের। যাচাই 

বাছাই �শেষ ২৩-০২-২০১৫ তািরেখর সভায় ৭� উপেদ�া �িত�ােনর অ��েল RFP ই��র অ�েমাদন �াি� সােপে� গত ২৬-

০২-২০১৫ তািরেখ RFP ই�� করা হেয়েছ। ইেতামে� গত ১০-০৩-২০১৫ তািরেখ সংি�� তািলকা�� উপেদ�া 
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�িত�নস�েহর �িতিনিধগেণর উপি�িতেত Pre-proposal meeting  অ�ি�ত হয়। ড. আহমদ কায়কাউস, অিতির� 

সিচব, িব��ৎ িবভাগ উ� Pre-proposal meeting –এ সভাপিত� কেরন।   ১৮-০৫-২০১৫ তািরেখ RFP দািখেলর �শষ 

িদন। �ব�াপনা পিরচালক, িডিপিডিস জানান �য, িবগত ২৬-০২-২০১৫ তািরেখ মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র সভাপিতে� 

অ�ি�ত সভার িস�া� অ�সাের িবউেবা �থেক �ক� পিরচালক এবং িডিপিডিস �থেক উপ-�ক� পিরচালক িনেয়াগ করা হেব। 

ভবন িনম �ােণ যাবতীয় �য় িবউেবা এবং িডিপিডিস সমহাের বহন করেব। এ ছাড়া িব�মান উপেক�সহ ২৩০ �কিভ উপেক� 

এবং ভবন িনম �াণ সং�া� সভার অ�া� িস�া� �কে�র মা�েম বা�বায়ন করেত হেব। অিতির� সিচেবর �ন�ে� এ িবষেয় 

গ�ত কিম�র ত�াবধােন  িবউেবা এবং িডিপিডিসেক সমি�তভােব সম� কায ��ম পিরচালনা করেত হেব মেম � সভায় িনেদ �শনা 

�দান করা হয়। 

িস�া�ঃ  ঢাকা� পরীবােগ বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � ও িডিপিডিসর �যৗথ উে�ােগ ব�তল ভবন িনম �াণ িবষেয় 

অিতির� সিচব, িব��ৎ িবভাগ-এর ত�াবধােন িবউেবা এবং িডিপিডিস সমি�তভােব কাজ করেব। 

বা�বায়নঃ অিতির�-সিচব, িব��ৎ িবভাগ/�চয়ার�ান, িবউেবা এবং �ব�াপনা পিরচালক, িডিপিডিস। 

আেলাচ��িচ-০৬  িসে�ম লস 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর আমদানীর িভি�েত িবতরণ িসে�ম লস এর বত�মান অব�া িন��পঃ  (মাচ �/২০১৫) 
সং�া/�কা�ািন ��ত 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 ১১.৮৯ ১১.৭৫ ১১.২৬ ১১.৫৯ ১০.৫৩ ১১.১৭ 
বাপিবেবা ১৩.৭২ ১৩.০০ ১৭.৫৭ ১৩.২৬ ১৬.২৩ ১২.৫৬ 
�ডসেকা ৮.৪৩ ৮.৪০ ১১.৩৪ ৭.৩১ ১৪.১৭ ৭.১২ 
িডিপিডিস ৮.৯৯ ৯.৫০ ৯.৬৮ ৮.৩৬ ১১.৪৬ ৮.৬৭ 
ওেজাপািডেকা ১০.৯৭ ১০.৮০ ১১.২৮ ১০.৯৮ ১০.৪১ ১০.১০ 

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

বা গীেডর 
মা�েম 

স�ালন�ত 
ইউিনট 

িডিপিডিস ১৩২ 
�কিভ ও অ�া� ৪� 
৩৩ �কিভ িবতরণ 
পয �ােয ়�া� ইউিনট 
(আইিপিপ ছাডা়) 

স�ালন 
লস  

�ীেডর মা�েম 
স�ালন�ত 

ইউিনট + �ইিলং 
বিহ ��ত ইউিনট  

িডিপিডিসর ১৩২ 
�কিভ ও অ�া� ৪� 
সং�ার ৩৩ �কিভ 

িবতরণ পয �ােয় �মাট 
আমদািন 

(আইিপিপসহ) 

িবি�ত 
ইউিনট  

িবতরণ 
লস  

�মাট লস 
(স ও িব) 

বত�মান মাস ৩৬৯৩.১৬০ ৩৫৮৭.৫৮৫ ২.৮৬ ৪১১১.০৩৮ ৪০০৫.৪৬৩ ৩৪৫৭.৬৬৩ ১৩.৬৮ ১৫.৮৯ 
িবগত বছেরর এই 
মােস 

৩৩৮৫.১০০ ৩২৮০.৮৬২ ৩.০৮ ৩৭১৮.৫২০ ৩৬১৪.২৮২ ৩১০৭.৯১৫ ১৪.০১ ১৬.৪২ 

চলিত অথ � বছর 
(চলিত মাস পয ��) 

২৯৬৩৭.৯১০ ২৮৮২৫.২৪৬ ২.৭৪ ৩৩২২১.৪৮৮ ৩২৪০৮.৮২৪ ২৮৮৬০.৮৯৭ ১০.৯৫ ১৩.১৩ 

িবগত অথ � বছরর 
(এই মাস পয ��) 

২৬৯০১.০২০ ২৬১৬৯.৫৯৬ ২.৭২ ২৯৯০৩.৯৭১ ২৯১৭২.৫৪৭ ২৫৮৩৬.৯১৭ ১১.৪২ ১৩.৬০ 

 

আেলাচনাঃ িবিভ� সং�া/�কা�ািনর িসে�ম লস সং�া� ত�ািদ পয �ােলাচনাে� �দখা যায় �য, মাচ �/২০১৫ মােস িবউেবার 

ল��মা�া ১১.৭৫% এর িবপরীেত অজ�ন ১১.১৭%, পিবেবার ল��মা�া ১৩.০০% এর িবপরীেত অজ�ন ১২.৫৬%, িডিপিডিসর 

ল��মা�া ৯.০০% এর িবপরীেত অজ�ন ৮.৬৭%, �ডসেকার ল��মা�া ৮.৪০% এর িবপরীেত অজ�ন ৭.১২% এবং 

ওেজাপািডেকার ল��মা�া ১০.৮০% এর িবপরীেত অজ�ন ১০.১০%। িব��ৎ খােতর সামি�ক িবতরণ লেসর ল��মা�া ১১.৪৫% 

এর িবপরীেত অজ�ন ১০.৯৫%, স�ালন লেসর ল��মা�া ২.৭০% এর িবপরীেত অজ�ন ২.৭৪% এবং সামি�ক স�ালন ও 

িবতরণ লেসর ল��মা�া ১৩.৭৫% এর িবপরীেত অজ�ন ১৩.১৩%। মাচ �/২০১৫ মােস িব��ৎ িবতরণ খােতর প�চ� সং�া/ 

�কা�ািনর মে� সকল সং�া/�কা�ািন িসে�ম লেসর ল��মা�া অজ�ন কেরেছ। িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন প�চ� 

সং�া/�কা�ািনর মে� সকল সং�া/�কা�ািন িসে�ম লেসর ল��মা�া অজ�ন করায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কেরন।  

িবতরণ িসে�ম লস অনিতিবলে� Single Digit–এ নািমেয় আনার জ� পরামশ � �দান করেন। ি�-�পইড িমটার �াপেনর 
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ল��মা�া িনধ �ারণ ও তার বা�বায়ন অ�গিত ছেক িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার জ� পরামশ � �দান করা হয়। এ সং�া� ছক 

��ত কের সং�া/�কা�ািনেত ��রণ করার জ� পাওয়ার �সলেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। িব��ৎ িবভােগর অিতির� সিচব 

Prepaid Meter �াপেনর অ�গিত পয �ােলাচনার জ� এক� সভা করেবন।  সকল Prepaid Meter �কে�র �ক� 

পিরচালকেদর উ� সভায় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়।   

িস�া�ঃ (ক) িবতরণ িসে�ম লস অনিতিবলে� Single Digit–এ নািমেয় আনার লে�� �াট � ি�ড বা�বায়ন ও 

ি�েপইড িমটার �াপন এবং Bulk Consumer�দর Prepaid Meter এর আওতায় আনেত হেব।   

(খ) ি�-�পইড িমটার �াপেনর ল��মা�া িনধ �ারণ ও তার বা�বায়ন অ�গিত ছেক িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

পাওয়ার �সল এ সং�া� ছক ��ত কের সং�া/�কা�ািনেত ��রণ করেব। 

(গ) ি�-�পইড িমটার �াপেনর অ�গিত পয �ােলাচনা এবং �ক� বা�বায়ন গিতশীলতা আনয়েনর জ� অিতির� সিচব 

এক� সভা করেবন। সভায় সংি�� সকল সং�ার �িতিনিধ এবং সংি�� �কে�র �ক� পিরচালকগণ উপি�ত থাকেবন।  

বা�বায়ঃ  সংি�� সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ - ০৭  বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় 

িবিভ� সং�ার বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় সং�া� ত� িন��পঃ (�কা� টাকায়)  (�ফ�য়াির/২০১৫) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
গত মাস 

পয �� বেকযা় 
িবেবচ� 
মােস 

বেকযা় 

�মাট 
বেকয়া  

িবেবচ� 
মােস 
আদায়  

িবেবচ� 
মাস পয �� 
বেকযা়  

এই অথ � 
বৎসেরর 
ল��মা�া  

িবেবচ� মাস 
পয �� অজ�ন 
(সমমাস) 

ম�� 

িবউেবা ১৩৫৪.৪০ ৩৭৬.১৪৪ ১৭৩০.৫৪৪ ৩৯০.৭৪৮ ১৩৩৯.৭৯ ২.৩৪ ৩.১৯ ল�মা�া অিজ�ত হয়িন। 
বাপিবেবা ১৩৭০.২০ ০.০০০ ১৩৭০.২ ০.০০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 
�ডসেকা ৩৯৬.৫৪ ০.০০০ ৩৯৬.৫৪ ০.০০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 
িডিপিডিস ৮১০.৯৮ ০.০০০ ৮১০.৯৮ ০.০০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 
ওেজাপািডেকা ২৮১.১১ ০.০০০ ২৮১.১১ ০.০০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 

�মাট  ১৩৩৯.৭৯    

আেলাচনাঃ (ক) সভায় বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় িবষেয় আেলাচনা হয়। �া� ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায়, 

সং�াস�েহর জা�য়াির/২০১৫ পয �� সামি�ক বেকয়ার পিরমান িছল ২.০৮ সমমাস যা �াস �পেয় �ফ�য়াির/২০১৫ পয �� ১.৮৮ 

সমমােস দ�িড়েয়েছ। আেলাচ� মােস িবউেবা বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র ল��মা�া অজ�ন করেত স�ম হয়িন। বেকয়া িব��ৎ 

িবল আদােয়র িবষেয় িবউেবােক আেরা সি�য় হওয়ার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয় এবং িতিন অ�া� �কা�ািনেক বেকয়া আদােয় 

ল��মা�া অজ�ন অ�াহত রাখার জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

(খ) সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন হেত এি�ল/২০১৫ মােসর �মাবাইল �কােট �র ত� পাওয়া িগেয়েছ। �া� 

তে� �দখা যায় �য, িডিপিডিস এবং �ডসেকা �তীত অ�া� সং�া/�কা�ািন িবেবচ� মােস �মাবাইল �কাট � পিরচালনা কেরেছ। 

ওেয়� �জান পাওয়ার িডি�িবউশন িলঃ এর �মাবাইল �কাট � পিরচালনা জ� আেরা �ািজে�ট পদায়ন এবং িব��ৎ িবভােগর 

কম �কত�ােদর �ািজে�িস �মতা �দােনর িনিম� িডও প� ��রেণর জ� সভায় িনেদ �শনা �দান করা হয়। আটেক পড়া 

পািক�ানীেদর কেলানীেত িব�ল পিরমান িব��ৎ িবল বেকয়া থাকায় তা আদােয় লে�� আ�ঃম�ণালয় সভা করেত হেব। এ 

লে�� বেকয়ার ত� সং�া/�কা�ািন িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

দ�র/সং�া/�কা�ানীর �মাবাইল �কাট � পিরচালনার ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 
সং�া/�কা�ানীর 

নাম 
�মাবাইল �কাট � 

পিরচালনার সং�া 
সাজা �দােনর 

সং�া 
জিরমানা পিরমানা (টাকা) ম�� 

িবউেবা ৩২ ০ ২৯,৮৮,০০২  
বাপিবেবা ২৭৯ ১১ ২৬,৭৭,৬১২  
�ডসেকা ০ ০ ০ �ািজে�ট না পাওয়ায় �মাবাইল �কাট � 

পিরচালনা করা স�ব হয় নাই।  
িডিপিডিস ০ ০ ০  
ওেজাপািডেকা ১০ ৪ ৬,০৪,৪৮৫  
�মাট ৩২১ ১৫ ৬২,৭০,০৯৯  
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(গ)  সং�া/�কা�ািন হেত �া� অৈবধ সংেযাগ িবি��করেণর ত� পয �ােলাচনাে� �দখা যায় �য, সকল িব��ৎ 

িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন িবেবচ� মােস অৈবধ সংেযাগ িবি�� কেরেছ। সকল সং�া/�কা�ািনেক অৈবধ সংেযাগ 

িবি��করেণর কায ��ম আেরা �জারদার করার িনেদ �শনা �দান করা হয়।  সকল সং�া/�কা�ািনেক অৈবধ সংেযাগ িবি��করণ 

এবং �ািজে�টগেণর �ন�ে� পিরচািলত �মাবাইল �কাট � সং�া� ত� িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র ত� 

কম �কত�ােক ই-�মইেল (e-mail: pro@pd.gov.bd) ��রণ করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। িসিনয়র ত� কম �কত�া এ সং�া� 

ত� পি�কায় ��স িব�ি� আকাের �কােশর �ব�া িনেবন।  

দ�র/সং�া/�কা�ানীর অৈবধ সংেযাগ িবি�ে�র ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 
সং�া/�কা�ানীর 

নাম 
বেকয়ার জ� িব��ৎ 

সংেযাগ িবি�ে�র সং�া 
অৈবধ সংেযাগ 
িবি�ে�র সং�া 

িবি���ত সংেযােগর িবপরীেত 
বেকযা়র পিরমান 

ম�� 

িবউেবা ১৩,৫৫৫ ১৫৪ ১,৫৮,৮০,০০০  
বাপিবেবা ২০,০৮৯ ১,২৩১ ১৬,৪০,৭৭,৩৪০  
�ডসেকা ২,৮৭৯ ৩৫৭ ৫,৪৪,১১,৫২৩  
িডিপিডিস ৩,৯৬১ ৭৪ ৯৬,৯৭,০০,০০০  
ওেজাপািডেকা ২,৩১১ ৬৪ ২,৪৫,৩৪,০০০ সংেযাগ িবি�ে�র িবপরীেত বেকয়া 

আদায়=৮৪,৬৪,০০০ 
�মাট ৪২,৭৯৫ ১,৮৮০ ১২২,৮৬,০২,৮৬৩  

িস�া�ঃ (ক)  সকল িবতরণ সং�া/�কা�ািন সরকারী সং�া বা অিফেসর িনকট বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র ল��মা�া 

অজ�ন ও বেকয়া আদােয়র �চ�া অ�াহত রাখেব।  

 (খ) ওেয়� �জান পাওয়ার িডি�িবউশন িলঃ এর �মাবাইল �কাট � পিরচালনা জ� অপর একজন �ািজে�ট পদায়ন এবং 

িব��ৎ িবভােগর কম �কত�ােদর �ািজে�িস �মতা �দােনর িনিম� িডও প� ��রেণর জ� সভায় পরামশ � �দান করা হয়।  

(গ) সকল সং�া/�কা�ািন �মাবাইল �কাট � পিরচালনার সং�া �ি� করেব এবং এ সং�া� ত� িব��ৎ িবভােগ িনয়িমত 

��রণ করেব। 

(ঘ) আটেক পড়া পািক�ানীেদর কেলানীর িব�ল পিরমান বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র লে�� অিতির� সিচব (সম�য়) –

এর সভাপিতে� আ�ঃম�ণালয় সভা করেত হেব। সংি�� সং�া/�কা�ািন বেকয়ার ত� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

(ঙ) সকল সং�া/�কা�ািন অৈবধ সংেযাগ িবি��করেণর কায ��ম আেরা �জারদার করেব এবং অৈবধ সংেযাগ িবি�ে�র 

ত� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব।  সকল সং�া/�কা�ািন �িতিদেনর অৈবধ সংেযাগ িবি��করণ এবং �ািজে�টগেণর �ন�ে� 

পিরচািলত �মাবাইল �কাট � সং�া� ত� িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র িসিনয়র ত� কম �কত�ােক ই-�মইেল (e-

mail: pro@pd.gov.bd) ��রণ করেব। িসিনয়র ত� কম �কত�া তা সংবাদপে� ��স িব�ি� আকাের �কােশর �ব�া করেবন।  

বা�বায়নঃ  অিতির�-সিচব (সম�য়)/িসিনয়র ত� কম �কত�া, িব��ৎ িবভাগ, দ�র/সং�া/�কা�ািন �ধানগণ এবং 
পাওয়ার �সল। 

আেলাচ��িচ-০৮   আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা   
িব��ৎ িবেলর আ�ঃসং�ার �দনা-পাওনা সং�া� ত� : (�কা� টাকায়) (�ফ�য়াির/২০১৫) 

পাওনাদার 
সং�া/ 

�কা�ািন 

�দনাদার সং�া/ 
�কা�ানী 

�েব �র 
�জর 

�েব �র মােস 
পাওনা/ 

িবল 

িবেবচ� মােস 
পাওনা/ িবল 

�মাট 
পাওনা 

�েব �র 
মােস 
আদায় 

িবেবচ� 
মােস 
আদায় 

�মাট 
আদায় 

বত�মােন 
�মাট 

বেকযা় 

বত�মান বেকযা় 

িবউেবা বাপিবেবা ০.০০ ৫৩৩.২৬ ০.০০ ৫৩৩.২৬ ৪৫৭.৩২ ০.০০ ৪৫৭.৩২ ৭৫.৯৪ -৪৫৭.৩২ 
�ডসেকা ০.০০ ১৩৭.৫৬ ০.০০ ১৩৭.৫৬ ১৩৯.৪৪ ০.০০ ১৩৯.৪৪ -১.৮৮ -১৩৯.৪৪ 
িডিপিডিস ০.০০ ২৫১.০৬ ০.০০ ২৫১.০৬ ১২৪.০৯ ০.০০ ১২৪.০৯ ১২৬.৯৭ -১২৪.০৯ 
ওেজাপািডেকা ০.০০ ৭৩.৫২ ০.০০ ৭৩.৫২ ৭৭.০৪ ০.০০ ৭৭.০৪ -৩.৫২ -৭৭.০৪ 
�ডসা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০ ০.০০ ০ ০ ০ 

িপিজিসিব িবউেবা ০.০০ ১৩.৮৫ ০.০০ ১৩.৮৫ ০.০০ ০.০০ ০ ১৩.৮৫ ০ 
বাপিবেবা ০.০০ ২৯.৬৭ ০.০০ ২৯.৬৭ ২৭.২০ ০.০০ ২৭.২ ২.৪৭ -২৭.২ 
�ডসেকা ০.০০ ৫.৯১ ০.০০ ৫.৯১ ৭.১৮ ০.০০ ৭.১৮ -১.২৭ -৭.১৮ 
িডিপিডিস ০.০০ ১০.৫৬ ০.০০ ১০.৫৬ ১২.৫৭ ০.০০ ১২.৫৭ -২.০১ -১২.৫৭ 
ওেজাপািডেকা ০.০০ ৩.৮২ ০.০০ ৩.৮২ ৪.৬৬ ০.০০ ৪.৬৬ -০.৮৪ -৪.৬৬ 
�ডসা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ ০.০০ ০.০০ ০ ০ ০ 

�মাট ২০৯.৭১ -৮৪৯.৫ 

mailto:pro@pd.gov.bd
mailto:pro@pd.gov.bd
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আেলাচনাঃ জা�য়াির/২০১৫ পয �� আ�ঃসং�ার �দনা পাওনার পিরমান িছল ৬৯৮৫.০১০ �কা� টাকা যা �ফ�য়াির/২০১৫ 

মাস পয �� �ি� �পেয় ৭৩৬০.২৮০ �কা� টাকায় দ�িড়েয়েছ। আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা �াস করার �েচ�া অ�াহত রাখেত হেব 

মেম � সভায় িস�া� �হীত হয়। সভায় িবউেবা ক��ক �ডসার িনকট বেকয়া ২৮০৪ �কা� টাকার িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। 

উ� বেকয়া পাওনার িবষেয় অিতির� সিচব এর সভাপিতে� গ�ত কিম�েক এ মােসই সভা আহবােনর জ� পরামশ � �দান করা 

হয়।  

িস�া�ঃ )ক  ( আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা �াস করার �েচ�া অ�াহত রাখেত হেব। 

(খ) িবউেবা ক��ক �ডসার িনকট বেকয়া ২৮০৪ �কা� টাকার পাওনার িবষেয় অিতির� সিচব এর সভাপিতে� গ�ত 

কিম�েক এ মােসই সভা আহবান করেত হেব।  

 বা�বায়নঃ অিতির� সিচব, িব��ৎ িবভাগ, সং�া/�কা�ািন ও উপ-সিচব (�কা�ািন এ�াফয়াস �), িব��ৎ িবভাগ। 

আেলাচ��িচ-০৯ ওভারেলােডড �া�ফম �ার  

ওভারেলােডড �া�ফম �ারঃ ওভারেলােডড �া�ফম �ােরর িবগত মােসর সােথ িবেবচ� মােসর �লনা�লক ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 

সং�ার 
নাম 

�মাট �ািপত 
�া�ফম �ার 

ওভারেলােডড �া�ফম �ার �া�ফম �ার �েড়েগেছ 
গত মাস চলিত মাস গত 

মােসর 
�লনায় 

পিরবত�ন ( 
% ) 

গত মাস চলিত মাস গত 
মােসর 
�লনায় 
পিরবত�ন 
( % ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

�া�ফম �া
�রর 

সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

িবউেবা ০ ০ ১,৮০৬ ৩২,২১৭০ ০ ০ -১০০.০০  ১০ ১,৫০০ ০ ০ -১০০.০০  

বাপিবেবা ০ ০ ৫৫,৬৭৫ ৬২,৯৩৮৩ ০ ০ -১০০.০০  ২২৪২ ২৭,৭৬৩ ০ ০ -১০০.০০  

�ডসেকা ০ ০ ৭ ১,৪০০ ০ ০ -১০০.০০  ১০ ২,০০০ ০ ০ -১০০.০০  

িডিপিডিস ০ ০ ৫২০ ১,০৪,১০০ ০ ০ -১০০.০০  ২৫ ৫,০০০ ০ ০ -১০০.০০  

ওেজাপািডেকা ০ ০ ৭৯৮ ১২৬০০০ ০ ০ -১০০.০০  ৯ ১,৪২৫ ০ ০ -১০০.০০  

�মাট ০ ০ ৫৮,৮০৬ ১১৮৩০৫৩ ০ ০  ২,২৯৬ ৩৭,৬৮৮ ০ ০  

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

যাওয়া �া�ফম �ােরর শতকরা হার উে�খ করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। ওভারেলােডড �া�ফম �ার পিরবত�েনর ল��মা�া অজ�ন 

অ�াহত রাখার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। �া�ফম �ার �েড় যাওয়া �রাধ করার উে�ে� িব��ৎ িবভাগ �থেক জারী�ত পিরপে�র 

িনেদ �শনা যথাযথভােব �িতপালন করার জ� পরামশ � �দয়া হয়। কারও অবেহলার জ� �া�ফম �ার �েড় �গেল তার কারণ িনণ �য় 

ও দায়-দািয়� িনধ �ারণ�ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করার জ� সংি�� দ�র/সং�া/�কা�ািনর �ধানগণেক সভায় িনেদ �শনা 

�দান করা হয়। 

(খ) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনর Transformer-এর Standard Specification-এর 

জ� গ�ত কিম�েক আগামী ২০ �ম/২০১৫ তািরেখর মে� িরেপাট � �দােনর জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

(গ) সভায় জানােনা হয় �য, ��ি�র িবকােশর সােথ সােথ �া�ফম �ার �েটকশেনর জ� আ�িনক প�িত অেনক �দেশ 

�ব�ত হে�। বাংলােদেশও �া�ফম �ােরর �েটকশেনর জ� আ�িনক ও ��ি� িনভ�র �কান প�িত �বহার করা যায় কী-না তা 

পরী�া কের �দখা �েয়াজন বেল সভায় মত �কাশ করা হয়। 

িস�া�ঃ (ক)ওভারেলােডড �া�ফম �ার পিরবত�েনর ল��মা�া অজ�ন অ�াহত রাখেত হেব। 

(খ) �া�ফমােরর �েড় যাওয়ােরাধ করার উে�ে� জারী�ত পিরপে�র িনেদ �শনা যথাযথভােব �িতপালন করেত হেব। 

(গ) �া�ফম �ার �েড় যাওয়ার কারণ িনণ �য় ও তার দায়-দািয়� িনধ �ারণ�ব �ক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব। 

(ঘ) ওভারেলােডড এবং �েড় যাওয়া �া�ফম �ােরর শতকতা হার উে�খ করেত হেব। 

(ঙ) িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনর Transformer-এর Specification 

Standardization -এর জ� গ�ত কিম�েক আগামী ২০ �ম/২০১৫ তািরেখর মে� �িতেবদন দািখল করেত হেব।  

(চ) �া�ফম �ার �েড় যাওয়া/িবে�ািরত হওয়া �রাধ করার জ� আ�িনক ও ��ি� িনভ �র ন�ন �কান ��ি� �বহার 

করা যায় কী-না �স িবষেয় পরী�া-িনরী�া�ব �ক  �িতেবদন �দয়ার জ� এক� কিম� গঠন করেত হেব। 
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বা�বায়নঃ  (ক-খ) সকল  সং�া/�কা�ািন ও পাওয়ার �সল, (ঙ)  এবং সংি�� কিম�, (চ) �শাসন-২ শাখা। 

আেলাচ��িচঃ ১০ �পি�ং তািলকা 

আেলাচনা: িব��ৎ িবভাগ ও আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনর �পি�ং পে�র তািলকার িবষেয় আেলাচনা হয়। ত� 

পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত িব��ৎ িবভােগ ও িব��ৎ িবভাগ হেত দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��িরত 

�পি�ং পে�র সং�া উে�খেযা� পিরমােণ �াস �পেয়েছ । দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত িব��ৎ িবভােগ ��িরত �পি�ং পে�র 

তািলকা সম�য় সভার িস�া� বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদেনর সােথ সং�ি� িহেসেব ��রেণর জন � িনেদ �শনা �দয়া হয়।  

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

শাখা/অিধশাখা হেত আওতাধীন দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��িরত পে�র �পি�ং তািলকা ছেক ও সং�ি� আকাের সভায় 

উপ�াপন করেত হেব। 

বা�বায়নঃ সংি�� সকল শাখা/অিধশাখা, িব��ৎ িবভাগ এবং দ�র/সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ-১১ িব��ৎ সা�য় 

আেলাচনাঃ (ক) �লাডেশড পিরমাপ ও �লাড বরাে�র িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। অে�াবর/২০১৪ মােস পিরমাপ�ত 

�লােডর ত� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ মেম � পাওয়ার �সল জািনেয়েছ।  সভায় Solar ও Wind Power হেত িব��ৎ 

�জনােরশন �ি� করার জ� এবং তা জাতীয় �ীেড �দয়ার �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শনা �দওয়া হয়। এ িবষেয় 

সং�া/�কা�ািনেক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়।  

(খ) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনর িনজ� অিফস/�াপনাস�েহ �সালার �ােনল �াপেনর ত� িনয়িমত িব��ৎ িবভােগ 

��রেণর িনেদ �শনা �দয়া হয়ঃ 

 দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� �সালার �ােনল �াপেনর ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
িবগত মােসর �েব �র মাস পয �� 
বা�বািযত় (িকেলাওযা়ট িপক) 

িবগত মােস বা�বািযত় 
(িকেলাওযা়ট িপক)  

বত�মান মােস বা�বাযন়াধীন 
(িকেলাওযা়ট িপক)  

ভিব�ত পিরক�না 
িকেলাওযা়ট িপক)  

িবউেবা ১৩৮০.৮০৯ ০ ১.৮ ৬৬.৬৫১ 
বাপিবেবা ১৩১.১৬২ ৫ - - 
�ডসেকা ১২৫.০৪ ৫০ ৫০ ০ 
িডিপিডিস ৩৪.৪ ০০ ০০ ২৬৩.০০ 
ইিজিসিব ০.৪ ০ - ২.৪ 
আরিপিসএল ৪ ০ ০ ৩ 
নওপােজেকা ৪ ৫ ৫  
এিপএসিসএল ৪০ ০ ৩৬ ১০০ 
ওেজাপািডেকা ১১.৩৬  - ৩.০০ 
িপিজিসিব ১০১.৮ ০ ০ ১৪ 
�মাট ১,৮৩২.৯৭১ ৫৫ ৯২.৮ ৪৫২.০৫১ 

িস�া�(ক) �লাড পিরমাপ ও �লাড বরাে�র ত� যাচাইেয়র জ� গ�ত �টকিনক�াল কিম� বছেরর মাচ �, �ম, �লাই ও 

অে�াবর মােস �লাড পিরমাপ করেব এবং যাচাই �শেষ �িতেবদন �দান করেব।  সব �েশষ �লাড পিরমােপর ত� মহাপিরচালক, 

পাওয়ার �সল সভায় উপ�াপন করেব। 

(খ) Solar ও Wind Power হেত িব��ৎ �জনােরশন �ি� করেত হেব ও তা জাতীয় ি�েড �দয়ার �ব�া িনেত 

হেব। 

(গ) সকল দ�র/সং�া িনজ� অিফস/�াপনাস�েহ �সালার �ােনল �াপন কায ��ম আেরা �ি� করেব এবং �সালার 

�ােনল �াপন সং�া� �িতেবদন িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব।  

বা�বায়নঃ অিতির� সিচব,অিতির�-সিচব (উ�য়ন), অিতির�-সিচব(সম�য়), িব��ৎ িবভাগ/সকল দ�র/সং�া/ 

�কা�ািন এবং পাওয়ার �সল। 
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আেলাচ��িচ-১২   পিরদশ �ন 

আেলাচনা: (ক) পিরদশ �ন: এি�ল/২০১৫ মােস �া� ত� 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 �ি� 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�া �হণ করার এবং সকল �ব��িতক �াপনার িনরাপ�ার িবষেয় �েয়াজনীয় পরামশ � 

�দােনর জ� সকলেক িনেদ �শনা �দয়া হয়।  

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর উধ �তন কম �কত�াগেণর অধীন� দ�রস�হ পিরদশ �ন িববরণী িন��পঃ (এি�ল/২০১৫) 

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 �চয়ার�ান ৭ 
বাপিবেবা �চয়ার�ান ২ 
�ডসেকা �ব�াপনা পিরচালক ৩ 
িডিপিডিস �ব�াপনা পিরচালক ৩ 
ইিজিসিব �ব�াপনা পিরচালক ৩ 
আরিপিসএল �ব�াপনা পিরচালক ৩ 
নওপােজেকা �ব�াপনা পিরচালক ২ 
ওেজাপািডেকা �ব�াপনা পিরচালক ৪ 
িপিজিসিব �ব�াপনা পিরচালক ৪ 
 �মাট ৩৫ 

(খ) গণ�নািন : িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািনেক গণ�নািন অ�াহত রাখায় ধ�বাদ �াপন করা হয়। গণ�নানী 

কায �করকরেণর লে�� �জলা �শাসেকর কাযালয়, উপেজলা িনব �াহী অিফেসর কায �ালয় ও ইউিনয়ন পিরষেদ গণ�নানী করার 

িনেদ �শনা �দয়া হয়।  গণ�নািনেত জনগেণর সম�া �জেন তা সমাধান করার জ� সকলেক িনেদ �শনা �দয়া হয়। এ ছাড়া িব��ৎ 

িবভােগর কম �কত�াগণেক মাঠ পয �ােয় িবতরণ অিফস পিরদশ �েনর সময় গণ�নানীেত উপি�ত থাকার জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

দ�র/সং�া/�কা�ানী হেত �া� গন�নানীর ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািনর নাম গন�নানীর সং�া ( �) ম�� 
িবউেবা ৬৪  
বাপিবেবা ৬৭৯ গণ�নানীর মা�েম ৪৬৩� সম�া সমাধান করা হেয়েছ।  
�ডসেকা ১৬ নাই 
িডিপিডিস ১৩৫  
ওেজাপািডেকা ৪২  
�মাট ৯৩৬  

িস�া�ঃ (ক) সকল সং�া�ধানেক অধীন� অিফস পিরদশ �ন কায ��ম �ি� করেত হেব।  

(খ) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন �ধান �িতমােস অ�তঃ ১� �ণ �া� পিরদশ �ন �িতেবদন িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব।  

(খ) িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািনেক গণ�নািন �জলা �শাসন/উপেজলা িনব �াহী অিফস/ইউিনয়ন পিরষেদ 

আেয়াজন করেত হেব।  

(গ) গণ�নািনর ত� এবং গণ�নািনেত সম�া িন�ি�র সং�া িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব।  

বা�বায়নঃ সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন/পাওয়ার �সল/িব��ৎ িবভােগর সকল কম �কত�া। 

আেলাচ��িচ-১৩ িব��ৎ �সবা সং�া� িবষেয় জনমত যাচাই 

আেলাচনাঃ িডিপিডিস, ওেজাপািডেকা এবংেযেকান এক� প�ী িব��ৎ সিমিত এলাকার িব��ৎ সংেযাগ, �লাডেশড ও 

িব��ৎ সং�া� �সবা িবষেয় জনমত পাওয়ার �সল এর �ব�াপনায় যাচাই কের এক� �িতেবদন িব��ৎ িবভােগ দািখল করার 

িস�াে�র পিরে�ি�েত পাওয়ার �সল জািনেয়েছ �য, মাঠ পয �ােয় পরামশ �ক �িত�ান মাইডাস কাজ করেছ। সভায় সভাপিত 
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মেহাদয় জনমত যাচাই-এর এক� অ�বত� িরেপাট � ইেতামে� সিচব মেহাদেয়র িনকট সংি�� �িত�ান ক��ক Draft Final  

Report  দািখল কেরেছ মেম � মহাপিরচালক, পাওয়ার �সল জানান।  

িস�া�ঃ  িডিপিডিস, ওেজাপািডেকা এবং �য �কান এক� প�ী িব��ৎ সিমিত এলাকার িব��ৎ সংেযাগ, �লাডেশড ও 

িব��ৎ �সবা সং�া� িবষেয় জনমত যাচাই জনমত যাচাই-এর �িত�ান দািখল�ত Draft Final  Report � পয �ােলাচনা কের 

পরবত� পদে�প িনেত হেব। 

বা�বায়নঃ পাওয়ার �সল। 

আেলাচ��িচ-১৪ অিডট 

আেলাচনাঃ সভায় অিডট আপি� িন�ি� িবষেয় আেলাচনা হয়। িবেবচ� মােস অিডট আপি� িন�ি� কম হেয়েছ। 

অিডট আপি� িন�ি�র কম �-পিরক�না �তির ও ল��মা�া িনধ �ারণ�ব �ক অিডট আপি� �ােস কায �কর পদে�প �নয়ার জ�ও 

পরামশ � �দয়া হয়। সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন �ধানেক অিডট আপি� �ত িন�ি�র িবষেয় ি�প�ীয় সভা, ি�প�ীয় সভা কের 

আপি�র সং�া কমােনার �ব�া �হণ এবং অিডট আপি� িন�ি�র মািসক ল��মা�া িনধ �ারেণর জ� �নরায় িনেদ �শনা �দয়া 

হয়।   সমি�ত অিডট িবষয়ক সফটওয়ার ��ত�ব �ক দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��রণ করা হেয়েছ। ��ত�ত সফ�ওয়াের �কান 

সম�া থাকেল তা সমাধান করা হেব। পরবত�েত Software� update করতঃ সিচব মেহাদেয়র উপি�িতেত 

আ��ািনকভােব উে�াধন করা হেব । অিডট আপি� িহসাব কিম�েত যােত উপ�াপন না হয় �স লে�� অিডট আপি� �ত 

িন�ি�র �ব�া িনেত হেব। 

সং�া/�কা�ানীস�েহর অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র িববরণ িন��পঃ (এি�ল/২০১৫) 

সং�া/ 
�কা�ািন 

�েব �র অিন��  িবেবচ� মােসর 
ন�ন অিডট 

আপি�  

�মাট 
আপি� 

অিডট আপি� 
িন�ি�র 
ল��মা�া 

িবেবচ� মােস 
িন�ি��ত অিডট 
আপি�র সং�া 

জিড়ত টাকার 
পিরমান  

( �কা� টাকা ) 

অিন�� অিডট 
আপি� 

িবউেবা ৩,৪৮৮ ৪৭ ৩,৫৩৫ ৯০ ২৬ ১০৩৬৭.৫৯ ৩,৫০৯ 
বাপিবেবা ১,১১৯ ০ ১১১৯  ০ ১৮৪৫.৮৪ ১,১১৯ 
�ডসেকা ১০৭ ০ ১০৭ ০ ০ ১৮৭২.৮২ ১০৭ 
িডিপিডিস ১,২৪১ ০ ১,২৪১ ০০ ৩ ০.০১ ১,২৩৮ 
ইিজিসিব ২৩ ০ ২৩ ২ ১ ৯৭৫.০৪ ২২ 
আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
নওপােজেকা ৪ ০ ৪  ২ ৭.৪৪ ২ 
এিপএসিসএল ৫৮ ০ ৫৮ ৫৮ ০ ৬৪২.২৩২৬ ৫৮ 
ওেজাপািডেকা ৫৭০ ০ ৫৭০ - ৩ ০.১৫৮১ ৫৬৭ 
িপিজিসিব ২০২ ১৪ ২১৬ ০৫ ৭ ৩.৪২ ২০৯ 
�মাট ৬,৮১২ ৬১ ৬,৮৭৩ ১৫৫ ৪২ ১৫৭১৪.৫৫০৭ ৬,৮৩১ 

িস�া� (ক)  দ�র/সং�া/�কা�ািনর অিডট আপি�স�হ �ত িন�ি�র �েচ�া অ�াহত রাখেত হেব।  

(খ) অিডট আপি� িন�ি�র কম �-পিরক�না �তির ও ল��মা�া িনধ �ারণ�ব �ক অিডট আপি� �ােস কায �কর পদে�প িনেত 

হেব। 

(গ) সং�াস�েহর অিডট িবষয়ক সমি�ত সফটওয়ার� সিচব মেহাদেয়র উপি�িতেত আ��ািনকভােব উে�াধন করেত 

হেব।  

বা�বায়নঃ অিতির� সিচব (সম�য়)/ িব��ৎ িবভাগ/ দ�র/সং�া/�কা�ািন এবং পাওয়ার �সল।  

আেলাচ��িচ-১৫  িবভাগীয় মামলা 
আেলাচনাঃ সভায় িবভাগীয় মামলার িববরণী িনেয় আেলাচনা করা হয়। দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��লা বজায় রাখা ও 

�শাসেনর জ� ��লা িবেরাধী কম �কাে� িল� কম �কত�া/কম �চারীেদর িব�ে� �েয়াজনেবােধ িবভাগীয় �ব�া �হেণর জ� 

পরামশ � �দয়া হয়। তেব িনরপরাধ �কউ হয়রািনর িশকার না হয় �সিদেক ল�� রাখার জ� ও িবভাগীয় মামলা �ত িন�ি� করার 

জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। সভায় িবউেবা, পিবেবা ও �কা�ািনস�হেক তােদর সবেচেয় �রেনা �পি�ং িবভাগীয় মামলা িন�ি�র 

িবষেয় িবেশষ উে�াগ �হেণর জ� সভায় িনেদ �শনা �দান করা হয়। 
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িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর িবভাগীয় �মাক�মা এবং তার িন�ি� সং�া� �িতেবদন িন��পঃ (এি�ল/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািনর 
নাম 

৩ মােসর 
অিধক 

অিন�� 

৬ মােসর 
অিধক 

অিন�� 

৯ মােসর 
অিধক অিন�� 

�েব �র 
�পি�ং 

িবেবচ� 
মােস 
দােযর় 

�মাট 
�মাক�মা 

িবেবচ� মােস 
িন�ি� 

অিন�� 
�মাক�মা 

িবউেবা ১৯ ৭ ৪৩ ৫ ৩ ৮ ২ ৬ 
বাপিবেবা ৫ ১ ৫ ১০ ০ ১০ ১ ৯ 
�ডসেকা ০ ০ ০ ৪ ০ ৪ ০ ৪ 
িডিপিডিস ২ ১ ১৫ ১৮ ১ ১৯ ০ ১৯ 
ইিজিসিব ০ ০ ০ -১ ০ -১ ০ -১ 
আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
এিপএসিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ -১ 
ওেজাপািডেকা ৮ ৪ ০ ১৯ ০ ১৯ ৩ ১৬ 
িপিজিসিব ০ ০ ০ ৪ ১ ৫ ২ ৩ 
�মাট ৩৪ ১৩ ৬৩ ৫৯ ৫ ৬৪ ৯ ৫৫ 

 িস�া�ঃ দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��লা বজায় রাখা ও �শাসেনর জ� ��লা িবেরাধী কম �কাে� িল� কম �কত�া/  

কম �চারীেদর তী� নজর রাখেত হেব এবং �েয়াজনেবােধ ত�েদর িব�ে� িবভাগীয় বা আইনা�গ �ব�া �হণ করেত হেব। 

বা�বায়নঃ দ�র/সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ-১৬  িসিভল ��ট 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ানীর িসিভল ��েটর ত� িন��পঃ (এি�ল/২০১৫) 
সং�া/ 

�কা�ািন 
�েব �র 
�পি�ং 

িবেবচ� 
মােস 
দােযর় 

�মাট িবেবচ� 
মােস 

িন�ি� 

অবিশ� ����ণ � 
মামলার 
সং�া 

অিত����ণ � 
মামলার 
সং�া 

ম�� 

িবউেবা ৪৬০ ১ ৪৬১ ০ ৪৬১ ৮ ৭  
বাপিবেবা ১২২ ৪ ১২৬ ১ ১২৫ ৫ ৪ বাদী ক��ক ১� মামলা �ত�াহার করা হেয়েছ যা 

িবেবচ� মােস িন�ি� িহেসেব �দখােনা হেয়েছ।  
�ডসেকা ২৯ ০ ২৯ ০ ২৯ ২৭ ২  
িডিপিডিস ২৫২ ১ ২৫৩ ০ ২৫৩ ১৭ ৮  
আরিপিসএল ৩ ০ ৩ ০ ৩ ২ ১  
ওেজাপািডেকা ১৯৮ ৪ ২০২ ১১ ১৯১ ৩ ১ ওেজাপািডেকার পে� ১১ � মামলার রায় 

হেয়েছ। 
িপিজিসিব ৪৭ ১ ৪৮ ৪ ৪৪ ২ ০  
�মাট ১,১১১ ১১ ১,১২২ ১৬ ১,১০৬ ৬৪ ২৩  

আেলাচনাঃ 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 মে� কত� পে� 

এবং কত�  িবপে� রায় হেয়েছ তার ত� ��রণ করার জ� পরামশ � �দয়া হয়। �য সকল মামলার রায় িবপে� হেয়েছ তা যাচাই 

কের আিপল বা িবিধমত �ব�া �হেণর জ� পরামশ � �দয়া হয়। সভায় উপ�াপন�ত ২১� অিত����ণ � মামলার কাগজপ� 

িব��ৎ িবভােগ ��রেণর জ� িনেদ �শনা �দয়া হয় এবং এ িবষেয় িব��ৎ িবভােগর অিতির� সিচবেক সংি�� দ�র/সং�া/ 

�কা�ািনর সােথ সভা করার জ� পরামশ � �দয়া হয়। ����ণ �  মামলার ত� ��-সিচব (�কা�ািন এ�ােফয়াস �), িব��ৎ িবভাগ 

এর িনকট ��রেণর লে�� সং�া/�কা�ািনেত প� ��রণ করার জ� পরামশ � �দয়া হয়। 

িস�া�ঃ (ক) �য সকল মামলার রায় হেয়েছ �স�েলার মে� কত� পে� এবং কত� িবপে� রায় হেয়েছ তার ত� 

ি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। 

(গ) �য সকল মামলার রায় িবপে� হেয়েছ তা যাচাই কের আিপেলর �ব�া �হণ করেত হেব। 
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(ঘ) সভায় উপ�াপন�ত ২১� অিত����ণ � মামলার কাগজপ� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব এবং অিতির� সিচব 

সংি�� দ�র/সং�া/�কা�ািনর �িতিনিধেদর িনেয় সভা কেরেবন। 

বা�বায়নঃ  ��-সিচব (�শাসন), দ�র/সং�া/�কা�ািন/উপ-সিচব (�কাঃএ�াঃ) ও সংি�� শাখা, িব��ৎ িবভাগ। 

আেলাচ��িচ-১৭  �পনশন �কস 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ানীর �পনশন �কস ও তার িন�ি�র িববরনী িন��পঃ  (মাচ �/২০১৫) 
সং�া/�কা�ািন ০৩ মােসর 

অিধক 
�পি�ং 

০৬ মােসর 
অিধক 
�পি�ং 

০১ বছেরর 
অিধক 
�পি�ং 

�েব �র 
�মাট 

�পি�ং 

িবেবচ� মােস 
ন�ন �পনশন 

�কস 

�মাট 
�পনশন 
�কস 

িবেবচ� মােস 
িন�ি��ত �পনশন 

�কেসর সং�া 

অিন�� 
�পনশন 
�কস 

িবউেবা ০ ১ ২ ১৫ ২৫ ৪০ ২০ ২০ 
বাপিবেবা ০ ০ ২ ২ ২ ৪ ৩ ১ 
�মাট ০ ১ ৪ ১৭ ২৭ ৪৪ ২৩ ২১ 

আেলাচনাঃ সভায় �পনশন �কস িন�ি�র হাের সে�াষ �কাশ করা হয়। ১ বছেরর �বিশ �পি�ং থাকা �পনশন �কসস�হ 

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

িস�া�ঃ দ�র/সং�া/�কা�ািন �পি�ং �পনশন �কসস�হ�ত িন�ি� করেব। 

বা�বায়নঃ দ�র/সং�া/�কা�ািন। 

আেলাচ��িচ-১৮ �িশ�ণ 

আেলাচনাঃ  ) (ক) এি�ল/২০১৫ মােস �িশ�ণ �দান বা�বায়ন অ�গিত পাওয়া িগেয়েছ। সভাপিত কম �কত�া/কম �চারীেদর 

�িশ�েণর উপর ��� আেরাপ কের বেলন, �িশ�েণর ফেল কম �দ�তা �ি� পায়, তাই �মাপ অ�সাের সকল পয �ােয়র 

কম �কত�া/কম �চারীেদর �িশ�েণর �ব�া করেত হেব। সভায় সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনেক ২০১৪-১৫ অথ � বছের 

কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� ��ত�ত ৬০ জনঘ�া �িশ�ণ কম ��িচ বা�বায়ন করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। এ ছাড়া �িত বছর 

১০%  হাের �িশ�ণ �ি� করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

(খ) উ�য়ন �ক� �ণয়ন ও বা�বায়েনর ��ে� টান �-িক, ইিপিস, ক�া� ড�েম�, কনেসশন এি�েম� ও আইিপিপ-এর 

ড�েম�, MoU ��ত ��িত িবষেয় দ� �লােকর অভাব রেয়েছ। এ সব িবষেয় এক� ��িনং মিডউল �তরী কের কম �কত�ােদর 

�িশ�েণর উে�াগ �নয়ার জ� পরামশ � �দান কেরন। সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনর সহেযািগতায় িবউেবােক এ �িশ�ণ 

আেয়াজেনর জ� গত সভায় িনেদ �শনা �দান করা হয়। আগামী সভার �েব �ই এ িবষেয় অ�গিতর �িতেবদন ��রেণর জ� 

িবউেবােক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

�িশ�ণ �দান বা�বায়ন অ�গিতঃ  (এি�ল/২০১৫) 

�িত�ােনর নাম �মাট 
কম �কত�া/ 
কম �চারীর 
সং�া 

জন�িত ৬০ ঘ�া 
িহসােব �মাট �িশ�ণ 

ল��মা�া   

িবেবচ� মােস 
অিজ�ত 

ল��মা�া 
(জনঘ�া) 

িবেবচ� মাস পয �� 
অিজ�ত ল��মা�া 

(জনঘ�া) 

অবিশ� �েদয ়
�িশ�ণকাল 
(জনঘ�া) 

অিজ�ত 
ল��মা�া 

(%) 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ২১ ১,৩২০ ৯০ ১,২০০ ১২০ ৯১ 
িবউেবা ১৮,৪৪৮ ১১,০৬,৮৮০ ১৩৩৩৪৮ ৮,৭৯,৫১৩ ২,২৭,৩৬৭ ৭৯ 
বাপিবেবা ১৭,১৩৩ ১০,২৭,৯৮০ ১৬৯১০৩ ১২,১৫,৩৬৫ ০ ১১৮ 
�ডসেকা ১৫০০ ৯,০০০০ ১০৩১১ ৮৩,৫৬৪ ৬,৪৩৬ ৯৩ 
িডিপিডিস ৩,৫৩০ ২,১১,৮০০ ২০৩৮৫ ১,৮৮,৭৭৪ ২৩,০২৬ ৮৯ 
ইিজিসিব ২৮৯ ১৬,৫৪০ ২৬৪ ২৫,৬৯১ ০ ১৫৫ 
আরিপিসএল ২৬৫ ১৫,৯০০ ১৮৯৩ ১৬,০২৭ ০ ১০১ 
নওপােজেকা ২৫০ ১৫,০০০ ২৪০৯ ২১,৮২৬ ০ ১৪৬ 
এিপএসিসএল ৬২১ ৩৭,২৬০ ৫৯৪০ ৪০,৫৫৫ ০ ১০৯ 
ওেজাপািডেকা ২,৩৪১ ১,৪০,৪৬০ ৯১৩২ ১,৩০,০৮২ ১০,৩৭৮ ৯৩ 
িপিজিসিব ২,৪০১ ১,৪৪,১৬০ ২১৩৩৬ ১,১৭,৭২৪ ২৬,৩৩৬ ৮২ 
�কাল পাওয়ার �জনােরশন 
�কা�ািন বাংলােদশ িলঃ 

১৫ ৯০০ ০ ৯৯৬ ০ ১০০ 

�মাট ৪৬,৮১৪ ২৮,০৮,২০০ ৩,৭৪,২১১ ২৭,২১,৩১৭ ২,৯৩,৬৬৩ ৯৭ 
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িস�া�ঃ (ক) দ�র/সং�া/�কা�ািনেক ২০১৪-১৫ অথ � বছের কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� ��ত�ত ৬০ জনঘ�া �িশ�ণ 

কম ��িচ বা�বায়ন করেত হেব এবং �িত বছর ১০%  হাের �িশ�ণ �ি� করেত হেব। 

(খ) উ�য়ন �ক� �ণয়ন ও বা�বায়েনর ��ে� টান �-িক, ইিপিস, ক�া� ড�েম�, কনেসশন এি�েম� ও আইিপিপ 

ড�েম�, MoU ��ত ��িত িবষেয় এক� ��িনং মিডউল �তির কের কম �কত�ােদর �িশ�েণর �ব�া �হণ করেত হেব। সকল 

দ�র/সং�া/�কা�ািনর সহেযািগতায় িবউেবা এ �িশ�েণর আেয়াজন করেব। আগামী সভায় এ িবষেয় অ�গিত জানােত হেব।  

বা�বায়নঃ সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন, িব��ৎ িবভাগ। 

আেলাচ��িচ-১৯  আইিস� িবষয়ক 

আেলাচনাঃ সভায় সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনেক UnifiedPMIS �বত�ন করার িবষেয় আেলাচনা হয়। সভায় 

জানােনা হয় �য, িডিপিডিস এর �ডেভলপ�ত PMIS সফটওয়ার� িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর জ� কা�মাইজ কের 

Unified PMIS িহেসেব �বহার করার িনিম� �ডেভলপ করা হে�।  

িডিপিডিস হেত সভায় জানােনা হয় �য, PMIS সফটওয়�ার� স�ণ �ভােব ��ত হয়িন, এ জ� আরও কেয়ক মাস 

সময় �েয়াজন হেব। �ত PMIS সফটওয়�ার� ��েতর কাজ সমা� করার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। এ িবষেয় আগামী সভার 

�েব � এক� অ�গিতর �িতেবদন ��রেণর জ� সংি�� কম �কত�ােদরেক িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

িস�া�ঃ  িডিপিডিস PMIS সফটওয়�ার �ত ��ত করেব। িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর জ� কা�মাইজ কের 

িডিপিডিস’র PMIS সফটওয়�ার� Unified PMIS িহেসেব �ডেভলপ করার কাজ �ত স�� করেত হেব। আগামী সভার 

�েব � এ কাজ স�� করেত হেব। 

বা�বায়নঃ �ব�াপনা পিরচালক, িডিপিডিস ও ��া�ামার, িব��ৎ িবভাগ। 

আেলাচ��িচ-২০ ��পদ 

দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� �� পেদর ত�ঃ (এি�ল/২০১৫) 
দ�র/সং�া/ 

�কা�ািনর নাম 
অ�েমািদত 

পদ 
িবেবচ� মােসর আেগর মাস 

পয �� �রণ�ত পদ 
িবেবচ� মােস 

��পদ 
িবেবচ� মােস 
�রণ�ত পদ 

অবিশ� ��পদ 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ৩৩ ২১ ১২ ০ ১২ 
িবউেবা ২০,৬৪৩ ১৭,৮৯২ ০ ৭ ২,৭৫১ 
বাপিবেবা ১,২১৯ ১,০০৪ ২১৫ ৫ ২১০ 
�ডসেকা ১,৬৮০ ১,৫০৪ ১৮০ ০ ১৮০ 
িডিপিডিস ৫,৭৩১ ৫,২৯২ ৪৩৯ ০ ৪৩৯ 
ইিজিসিব ৫৫৫ ৩২২ ২৩৩ ২ ২৩১ 
আরিপিসএল ৩৫৯ ২৬৬ ৯২ ১ ৯৮ 
নওপােজেকা ৫২৮ ৩৮৬ ১৪২ ১৮ ১২৪ 
এিপএসিসএল ৭৮৪ ৬৩০ ১৬৩ ৬২১ ১৬৩ 
ওেজাপািডেকা ২৬৯৮ ২,৩৩৯ ৬ ০ ৩৬৫ 
িপিজিসিব ৩,১৩০ ২,৩৭০ ৪ ০ ৭৬৪ 
�মাট ৩৭,৩৬০ ৩২,০২৬ ১,৪৮৬ ৬৫৪ ৫,৩৩৭ 

আেলাচনা: দ�র/সং�া/�কা�ািনর �� পদ �রেণর অ�গিতর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় িনেয়াগ কায ��ম 

�ত স�ে�র িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

িস�া�ঃ সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন জনবল ��পেদ িনেয়ােগর কায ��ম �ত স��করেণর লে�� এক� 

কম �পিরক�না �ণয়ন করতঃ িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। ��পদ �রেণর ��ণীিভি�ক ত� ছেক এ িবভােগ ��রণ করেত হেব। 

বা�বায়নঃ দ�র/সং�া/�কা�ািন। 
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আেলাচ��িচ-২১ িবিবধ 

(ক) �য সকল সং�া/ �কা�ািনর Vendors Agreement/MOU �া�িরত হেয়েছ এবং �য সকল 

সং�া/�কা�ািনর Vendors Agreement/MOU �া�িরত হয়িন তার তািলকাসহ ত� িবউেবা িব��ৎ িবভােগ ��রণ 

করেব। িব��ৎ িবভােগর অিতির� সিচব এ িবষেয় সংি�� সং�া ও �কা�ািনস�হেক িনেয় সভা কের এ িবষেয় �কান সম�া 

থাকেল তা’ িন�ি� কের �ত Vendors Agreement/MOU �া�েরর �ব�া করেবন। 

 (খ) আ�গ� পাওয়ার ��শেন িপিজিসিব �ত ১৩২ �কিভ সাব-��শন িনম �াণ করেব। 
 
অতঃপর, আর �কান আেলাচনা না থাকায় ধ�বাদ �াপেনর মা�েম সভার সমাি� �ঘাষনা করা হয়। 
            
               �া�িরত/-১৯-০৫-২০১৫ 

 (মেনায়ার ইসলাম) 
সিচব 

 

 

 

 




