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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�ািনর সম�েয়েম/২০১৫ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী। 

সভাপিত  : ড. আহমদ কায়কাউস  
অিতির� সিচব 

সভার তািরখ       : ১৪-০৬-২০১৫ি�ঃ 
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 স�াহ পালন স�েক� আেলাচনা কেরন। 
িব��ৎ স�াহ-২০১৫ পালন উপলে� যথাশী� ��িত�লক সভা করার পরামশ � �দান কেরন। এ ছাড়া ব�ব� আ��জািতক সে�লন �কে�র 
Hall of Fame�িকং �দয়ার লে�� প� ��রেণর জ� পরামশ � �দান কেরন। সভায় সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনেক এ িবষেয় ��িত 
�হেণর জ� পরামশ � �দয়া হয়। 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 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

গত ০৯-০৩-২০১৫ তািরেখ মি�পিরষদ িবভােগর সােথ িব��ৎ 
িবভােগরAnnual Performance Agreement 
�া�িরতহয়। তার ধারাবািহকতায় গত ১৩-০৪-২০১৫ তািরেখ িব��ৎ 
িবভােগর সােথ আওতাধীন সকল দ�র/সং�া/ �কা�ািনর Annual 
Performance Agreement �া�িরতহেয়েছ।১লা 
�লাই/২০১৫ তািরখ ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর Annual 
Performance Agreement �া�েরর লে�� আগামী ১ 
(এক) স�ােহর মে� APA �ড়া� করার জ� পাওয়ার �সলেক িনেদ �শনা 
�দয়া 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। সভায় িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন 
দ�র/সং�া/�কা�ািনেক Annual Performance 
Agreementএর ল��মা�া অজ�েনর িনিম� যথবযথ পদে�প 
�হেণর জ� িনেদ �শনা �দান করা হয়। দ�র/সং�া/�কা�ািনেক 
Annual Performance Agreementএর সকল 
Indicator এরল��মা�া অজ�েনর �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ এবং 
অ�গিত িনধ �ািরত ছক �িতমােস িব��ৎ িবভােগ ��রণ করার জ� 
িনেদ �শনা অ�েরাধ করা হয়। 

(ক)সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনেক 
Annual Performance 
Agreement এরসকল 
Indicator এরল��মা�া অজ�েনর 
�েয়াজনীয় কায ��ম �হণ এবং 
অ�গিত িনধ �ািরত ছেক �িতমােস 
িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত হেব। (খ) 
পাওয়ার �সলেক আগামী  ১ (এক) 
স�ােহর মে� ২০১৫-১৬ অথ � বৎসেরর 
Annual Performance 
Agreement �ড়া� করেত হেব।   
(গ) সকল সং�া/�কা�ািন উ��তন 
হেত িন� পয �� সকল কম �কত�ার সােথ 
ল��মা�া িনধ �ারণ করতঃ Annual 
PerformanceAgreeme
nt �া�র করেব এবং এ সং�া� ত� 
িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেব। 

 সকল সং�া/ 
�কা�ািন। 
 

 

আেলাচ��িচ-০৩ন�ন িব��ৎসংেযাগ 

িব��ৎ িবতরণ সং�া/�কা�ািনর ��িণওয়ারী ন�ন সংেযােগর ত�ঃ (�ম/২০১৫) 

সং�া/ 
�কা�ািন 

িবেবচ� মােসর ২০০৯ সাল হেত িবেবচ� মােস 
বরা��তেলা

ড (িকেলা 
ওযা়ট) 

সব আেবদন 
সংেযাগ িদেল 

�লােডর 
�েয়াজন হেব 
( িকেলাওযা়ট) 

িবেবচ� মােস 
�াহকপয �ােয ়

বসােনা �সালার 
�ােনল  

(ওযা়ট িপক) 

�া� 
আেবদন 

ন�নসংেযাগ 
�দান  

(িবিভ� ��ণীর) 

িবেবচ� 
মােসর �েব �র 

�পি�ং 
আেবদন 

�মাট 
আেবদন 

�মাটসংেযাগ 
�দান 

(িবিভ� ��ণীর) 

�মাট 
�পি�ং 
আেবদন 

িবউেবা ২৩৪৭১ ১৯৮৬০ ২৭৭৪২ ১২১৫৬১১ ১১৮৪২৫৮ ৩১৩৫৩ ৯৯৩০০ ৫৪৫৭০ ১১৪২২৫ 
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বাপিবেবা ১৪০৯২৩ ৩০৫৪৪৬ ৮২০৫১৩ ৪৯০২০০৬ ৪২৪৬০১৬ ৬৫৫৯৯০ ২৪৮৭৮১ ১৩১৮৬৬০ ২৪০৯১৭৫ 
�ডসেকা ৫৭৭৬ ৬৩৯৮ ৩৬৫১ ৩২৩৭৭৮ ৩২০৭৪৯ ৩০২৯ ১৯৯৯৩ ২৫২১৮ ৩৪ 
িডিপিডিস ২০৬০ ২৮৩৫ ৩২৬৮ ২৫১৭৮৭ ২৪৯২৯৪ ২৪৯৩ ১৪৯৩৬ ৪১৯৩৬ ৫৬০ 
ওেজাপািডেকা ৪৩৯০ ৪৯৮৩ ১৪৩২৩ ৩২৪৭৩০ ৩১১০০০ ১৩৭৩০ ১২৫৮৬ ১১০৮৮ ২০ 

�মাট ১৭৬৬২০ ৩৩৯৫২২ ৮৬৯৪৯৭ ৭০১৭৯১২ ৬৩১১৩১৭ ৭০৬৫৯৫ ৩৯৫৫৯৬ ১৪৫১৪৭২ ২৫২৪০১৪ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
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 িবতরণ 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। এ ছাড়া স�ালন ও িডি�িবউশন িসে�ম উ�ত করার জ� 

সংি��েদর িনেদ �শনা �দান করা হয়। িশ� কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর জ� 

�া� আেবদন ও �লাড সং�া� ত� িব��ৎ িবভােগর অিতির� সিচব (সম�য়) 

বরাবর ��রেণর জ� সকল িব��ৎ িবতরণী সং�া/�কা�ািনেক পরামশ � �দান 

করা হয়। �সালার �ােনল �াপন িবষেয় �থক সভা করার জ� সং�া/ 

�কা�ািন �ধান সভােক অ�েরাধ জানান। 

(ক) পিবেবার সােথ �য সকল 
সং�া/�কা�ািনর লাইন িনেয় 
সম�া আেছ তােদরেক 
পার�ািরক আেলাচনার 
মা�েম সমাধান করেত হেব। 
 

(খ) সকল িব��ৎ িবতরণী 
সং�া/�কা�ািন িশ� 
কারখানায় িব��ৎ সংেযােগর 
জ� �া� আেবদন িব��ৎ 
িবভােগর অিতির� সিচব 
(সম�য়) বরাবর ��রণ 
করেব। 

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

আেলাচ��িচ-০৪ISO – 9001 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

িব��ৎ িবভােগর সং�া/�কা�ািনস�েহর ISO – 9001সা� �িফেকশন িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। এ িবষেয় িব��ৎ িবভােগর আওতাধীন সং�া/�কা�ািন হেত �া� 
ত� িন��পঃ,  
িবউেবাঃ ISO-9001 সা� �িফেকট অজ�েনর লে�� Cirtification Body/Firm 

িনেয়ােগর জ� আহবান�ত EOI ��ায়ন �শেষ BodShort-List Farm�য়েক 

RFPই�� করা হেয়েছ।পিবেবাঃ i)বাপিবেবাড �-এর সদর দ�েরর জ�ISO-

9001:2008সা� �িফেকট অজ�ন করা হেয়েছ। ii)  ISO-

18001:2007এবংISO-14001:2004অজ�েনর লে��EOI��ায়ন করা 
হেয়েছ।আগামী২০�লাই, 
২০১৫ি�ঃতািরেখরমে�কনসালেট�িনেয়াগকরাযােব।কেয়ক� প�ীিব��ৎসিমিতর 
ISO-9001:2008সা� �িফেকটঅজ�েনর �ব�া �নয়া হেয়েছ িডিপিডিসঃ ISO-
9001সা� �িফেকশন অজ�েনর লে�� ত�-উপা� সং�হ ও িবিভ� িনেদ �শনার 
সংকলন ��তকরণসহ যাবতীয় কাজ চলমান। �ডসেকাঃ বত�মােন ISO-9001-
2008 (Quality Management Development)এর কনসালেট� িনেয়াগ 

করা হেয়েছ ও অ�া� কাজ চলেছ। ওেজাপািডেকাঃ ISO-18001 সা� �িফেকশন 
অজ�েনর লে�� SGS �িত�ানেক কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ। 

এিপএসিসএলঃISO-9001 & OHSAS-18001 ও Documentation স�� 
হেয়েছ। পরবত� কায ��ম চলমান আেছ। িপিজিসিবঃ ইেতামে� ISO – 

9001সা� �িফেকশন অজ�ন করা হেয়েছ। নওপােজেকাঃISOসা� �িফেকট অজ�েনর 
জ� �েয়াজনীয় উে�গ �হণ করা হেয়েছ। ইিজিসিবঃISO-9001:2008 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMবা�বায়েনর লে�� পরামশ �ক 

িনেয়াগ করা হেয়েছ। আরিপিসএলঃISO সদন �াি�র লে�� Consulting 
Firmিনেয়ােগর িবষেয় িস�া� �হীত হেয়েছ। িডেস�র/২০১৫ এর মে� ISOসনদ 
পাওয়া যােব। 

সকল সং�া/�কা�ািন 

�ত ISO – 9001ও 

ISO–

18001সা� �িফেকশন 

অজ�েনর লে�� কায ��ম 

�হণ করেব। 

 

সকল সং�া/ 
�কা�ািন। 
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আেলাচ��িচ -০৫ পরীবাগ-এ িব��ৎ  ভবন িনম �াণ  

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
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,৭� উপেদ�া 

�িত�ােনর অ��েল গত ২৬-০২-২০১৫ তািরেখ RFP ই�� করা হয়। ইেতামে� 
গত ১০-০৩-২০১৫ তািরেখ উপেদ�া �িত�নসমেহর �িতিনিধগেণর উপি�িতেত 
Pre-proposal meeting অ�ি�ত হয়। ড. আহমদ কায়কাউস, অিতির� সিচব, 
িব��ৎ িবভাগ উ� Pre-proposal meeting–এ সভাপিত� কেরন।  পরবত� 
কায ��ম চলমান আেছ। এমিড, িডিপিডিস জানান �য, িব�মান উপেক�সহ ২৩০ 
�কিভ উপেক� এবং ভবন িনম �াণ সং�া� সভার অ�া� িস�া� �কে�র মা�েম 
বা�বায়ন করেত 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। 

 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। 

অিতির�-সিচব, 

িব��ৎ 

িবভাগ/�চয়ার�া

ন, িবউেবা এবং 

�ব�াপনা 

পিরচালক, 

িডিপিডিস। 

 

 
আেলাচ��িচ-০৬  িসে�ম লস 

(১) িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর আমদানীর িভি�েত িবতরণ িসে�ম লস এর বত�মান অব�া িন��পঃ (এি�ল/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 ১২.৯৯ ১১.৭৫ ৮.৬০ ১০.৯১ 

বাপিবেবা ১৩.৭২ ১৩.০০ ১৫.১২ ১৩.৪৯ ১০.০০ ১২.৩১ 

�ডসেকা ৮.৪৩ ৮.৪০ ১৩.১৮ ৮.০৫ ১১.০৩ ৭.৫৬ 

িডিপিডিস ৮.৯৯ ৯.৫০ ৮.৭১ ৮.৪০ ৯.২১ ৮.৭৩ 

ওেজাপািডেকা ১০.৯৭ ১০.৮০ ১২.১৬ ১১.১৩ ১০.১৮ ১০.১১ 

(২) সামি�ক িসে�ম লস (স�ালন ও িবতরণ)(এি�ল/২০১৫) 

 

িনট 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 �ােয ়�মাট 
আমদািন (আইিপিপসহ) 

িবি�ত 
ইউিনট 

িবতরণ 
লস 

�মাট লস 
(স ও িব) 

বত�মান মাস ৩৪৭৫.১৭০ ৩৩৭৪.৯০৮ ২.৮৯ ৩৭৭৭.০১০ ৩৬৭৬.৭৪৮ ৩৩২১.৯৯০ ৯.৬৫ ১২.০৫ 

িবগত বছেরর 
এই মােস 

৩৭৭৮.২৭০ ৩৬৭৩.০৭১ ২.৭৮ ৪১৬০.৬৯৮ ৪০৫৫.৪৯৯ ৩৫১৬.০৬২ ১৩.৩০ ১৫.৪৯ 

চলিত অথ � বছর 
(চলিত মাস পয ��) 

৩৩১১৩.০৮
০ 

৩২২০০.১৫৪ ২.৭৬ ৩৬৯৯৮.৪৯৮ ৩৬০৮৫.৫৭২ ৩২১৮২.৮৮৭ ১০.৮২ ১৩.০২ 

িবগত অথ � বছরর 
(এই মাস পয ��) 

৩০৬৭৯.২৯০ ২৯৮৪২.৬৬৭ ২.৭৩ ৩৪০৬৪.৬৬৯ ৩৩২২৮.০৪৬ ২৯৩৫২.৯৭৯ ১১.৬৬ ১৩.৮৩ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
িবিভ� সং�া/�কা�ািনর িসে�ম লস সং�া� ত�ািদ 
পয �ােলাচনাে� �দখা যায় �য, এি�ল/২০১৫ মােস িবউেবার 
ল��মা�া ১১.৭৫% এর িবপরীেত অজ�ন ১১.৯১%, পিবেবার 
ল��মা�া ১৩.০০% এর িবপরীেত অজ�ন ১২.৩১%, িডিপিডিসর 
ল��মা�া ৯.০০% এর িবপরীেত অজ�ন ৮.৭৩%, �ডসেকার 
ল��মা�া ৮.৪০% এর িবপরীেত অজ�ন ৭.৫৮% এবং 
ওেজাপািডেকার ল��মা�া ১০.৮০% এর িবপরীেত অজ�ন 
১০.১১%। িব��ৎ খােতর সামি�ক িবতরণ লেসর ল��মা�া 
১১.৪৫% এর িবপরীেত অজ�ন ১০.৮২%, স�ালন লেসর ল��মা�া 
২.৭০% এর িবপরীেত অজ�ন ২.৭৬% এবং সামি�ক স�ালন ও 

(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 

সংি�� 

সং�া/ 

�কা�ািন/ 

�� �ধান/ 

মহাপিরচালক 

পাওয়ার 

�সল। 
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িবতরণ লেসর ল��মা�া ১৩.৭৫% এর িবপরীেত অজ�ন ১৩.০২%। 
এি�ল/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 আওতাধীনপ�চ� সং�া/�কা�ািনর মে� 
সকল সং�া/�কা�ািন িসে�ম লেসর ল��মা�া অজ�ন করায় 
সভাপিত সকলেক ধ�বাদ �াপন কেরন।   
সকল সং�া/�কা�ািনেক িসে�ম লেসর ল��মা�া অজ�ন অ�াহত 
রাখার জ� পরামশ � �দান করা হয়। িবতরণ িসে�ম লস 
অনিতিবলে� Single Digit–এ নািমেয় আনার জ� পরামশ � �দান 
করেন। ি�-�পইড িমটার �াপেনর 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।   

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।  

আেলাচ��িচ-৭বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় 

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

সং�া/ 
�কা�ািন 

গত মাস 
পয �� বেকযা় 

িবেবচ� 
মােস 
বেকযা় 

�মাট 
বেকযা় 

িবেবচ� মােস 
আদায ়

িবেবচ� মাস 
পয �� বেকযা় 

এই অথ � 
বৎসেরর 
ল��মা�া 

িবেবচ� মাস 
পয �� অজ�ন 
(সমমাস) 

ম�� 

িবউেবা ১৩৩৯.৭৯ ৫৬৪.২৭৫ ১৯০৪.০৬৫ ৪৪০.০৩৬ ১৪৬৪.০৩ ২.৩৪ ৩.১৮ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 
বাপিবেবা ১৪৩৬.২৯ ৯৩৪.০০৬ ২৩৭০.২৯৬ ৮৬৯.৩২৪ ১৫০০.৯৭ ১.৫৬ ১.৭৩ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 
�ডসেকা ৩৯৫.৮৮ ২২১.৭৫৮ ৬১৭.৬৩৮ ১৯৯.৮১২ ৪১৭.৮৩ ২.০২ ১.৭৩ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 
িডিপিডিস ৮০২.৫৩ ৩৮৬.৪০১ ১১৮৮.৯৩১ ৩২৩.০৮৯ ৮৬৫.৮৪ ২.৬১ ২.২৭ ল��মা�া অিজ�ত হেয়েছ। 
ওেজাপািডেকা ২৭৯.৩৫ ১১৮.৭৩৮ ৩৯৮.০৮৮ ৯৮.৯৫০ ২৯৯.১৩ ২.৪৯ ২.৫৪ ল��মা�া অিজ�ত হয়িন। 

�মাট  ৪৫৪৭.৮    
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(ক) সভায় বেকয়া িব��ৎ িবল আদায় িবষেয় আেলাচনা হয়। 
�া� ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায়, সং�াস�েহর 
�ফ�য়াির/২০১৫ পয �� সামি�ক বেকয়ার পিরমান িছল ২.০৮ 
সমমাস যা �ি� �পেয় মাচ �/২০১৫ পয �� ২.২০ সমমােস 
দ�িড়েয়েছ। আেলাচ� মােস িবউেবা, পিবেবা এবং 
ওেজাপািডেকাবেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র ল��মা�া অজ�ন 
করেত স�ম হয়িন। বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র িবষেয় 
িবউেবা, পিবেবা এবং ওেজাপািডেকােক আেরা সি�য় হওয়ার 
জ� িনেদ �শনা �দয়া হয় এবং অ�া� �কা�ািনেক বেকয়া 
আদােয় ল��মা�া অজ�ন অ�াহত রাখার জ� পরামশ � �দয়া 
হয়। বােজট বরাে�র সময় বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র 
িবষেয় সংি�� ম�ণালেয় �যাগােযাগ করার জ� পরামশ � 
�দয়া হয় । বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র লে�� িবিভ� 
ম�ণালেয়র িব��ৎ িবেলর জ� বরা��ত অথ �/বেকয়ার অথ � 
িব��ৎ িবভােগ �দয়ার �ব�া �হেণর জ� অথ � িবভােগ প� 
�দয়ার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। 
(খ) সকল িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািন হেত 

(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 িবষেয় জন�শাসন ম�ণালেয়র 
সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখেত হেব।  
(গ) বেকয়া িব��ৎ িবল আদােয়র লে�� িবিভ� 
ম�ণালেয়র িব��ৎ িবেলর জ� বরা��ত টাকা 
িব��ৎ িবভােগ �দয়ার �ব�া �হেণর জ� অথ � 
িবভােগ প� �দয়ার জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

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

(ঙ) বােজট বরাে�র সময় বেকয়া িব��ৎ িবল 
আদােয়র িবষেয় সংি�� ম�ণালেয় �যাগােযাগ 

অিতির�-
সিচব 
(সম�য়)/িসিন
য়র ত� 
কম �কত�া, 
 িব��ৎ 
িবভাগ,  
দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন�ধা
নগণ এবং 
পাওয়ার �সল। 
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�ম/২০১৫ মােসর �মাবাইল �কােট �র ত� পাওয়া িগেয়েছ। 
�া� তে� �দখা যায় �য, িডিপিডিস �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 িবষেয় 
জন�শাসন ম�ণালেয়র সােথ �যাগােযাগ অ�াহত রাখার 
িনেদ �শনা �দয়া 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। 

করেত হেব।  

(চ) 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। 
 

 

(২) দ�র/সং�া/�কা�ািনর �মাবাইল �কাট � পিরচালনার ত�ঃ (�ম/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািন �মাবাইল �কাট � পিরচালনার সং�া সাজা �দােনর সং�া জিরমানা পিরমানা (টাকা) 
িবউেবা ৭৬ ৭ ৫৯৭৯৫৯১ 

বাপিবেবা ২০৩ ১১ ২৭৫৫৭৫৫ 

�ডসেকা ২ ১ ২০০০০ 

িডিপিডিস ০ ০ ০ 

ওেজাপািডেকা ৯ ৩ ৫৩৪৮২২ 

�মাট ২৯০ ২২ ৯২৯০১৬৮ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(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।   

(ছ) 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। 
 

 

(৩) দ�র/সং�া/�কা�ািনর অৈবধ সংেযাগ িবি�ে�র ত�ঃ (�ম/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািন 
বেকযা়রজ� িব��ৎ সংেযাগ 

িবি�ে�র সং�া 
অৈবধসংেযাগ 

িবি�ে�র সং�া 
িবি���তসংেযােগর িবপরীেত 

বেকযা়র পিরমান 
ম�� 

িবউেবা ৯,৮৪২ ২৫৮ ১,৬৯,৩০,০০০  
বাপিবেবা ৩৯,৫৮৯ ১,১০৩ ৩০,৯০,৯৬,৮২৩  
�ডসেকা ৪,৬৩৩ ২৮৭ ১৩,৪০,৬৭,০৩৮  
িডিপিডিস ৫,০৯৫ ৭৮ ৮২,৫৮,০০,০০০  
ওেজাপািডেকা ৪,০১৬ ৭৫ ৪,৭২,৭২,০০০ বেকয়া আদায়=১৬৭১৪০০০ 
�মাট ৬৩,১৭৫ ১,৮০১ ১৩৩,৩১,৬৫,৮৬১  
 

আেলাচ��িচ-০৮   আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা 

িব��ৎ িবেলর আ�ঃসং�া �দনা-পাওনা সং�া� ত� : (�কা� টাকায়) (মাচ �/২০১৫) 

পাওনাদার সং�া/ 
�কা�ািন 

�দনাদার 
সং�া/ 

�কা�ািন 

�েব �র 
�জর 

�েব �র মােস 
পাওনা/ িবল 

িবেবচ� 
মােস 

পাওনা/ িবল 

�মাট 
পাওনা 

�েব �র 
মােস 
আদায ়

িবেবচ� 
মােস 
আদায ়

�মাট 
আদায ়

বত�মােন 
�মাট 

বেকযা় 

বত�মান 
বেকযা় 

িবউেবা বাপিবেবা ১৯৯৭.৩৭ ৬৮০.২৬ ৫৬৯.৩৪ ৩২৪৬.৯৭ ৫২৩.৯১ ৫৩৩.১১ ১০৫৭.০২ ২১৮৯.৯৫ ৯৪০.৩৫ 
�ডসেকা ৬১৯.৬৪ ১৯৫.১২ ২০৫.৭৪ ১০২০.৫ ১৩৭.৫৬ ১৯৫.১২ ৩৩২.৬৮ ৬৮৭.৮২ ২৮৬.৯৬ 
িডিপিডিস ১৬১০.৯৪ ৩৭২.১৫ ৩৫৬.৯১ ২৩৪০ ৪০০.৪৪ ২৫৮.৯৩ ৬৫৯.৩৭ ১৬৮০.৬৩ ৯৫১.৫৭ 
ওেজাপািডেকা ১৬৭.৫১ ৯৪.৮৫ ৯৮.৯৯ ৩৬১.৩৫ ৭৭.৪৫ ৭৩.৫২ ১৫০.৯৭ ২১০.৩৮ ১৬.৫৪ 
�ডসা ২৮০৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ২৮০৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ ০ ২৮০৪.৭৮ ২৮০৪.৭৮ 

িপিজিসিব িবউেবা ৪১.৬২ ১৪.১২ ১৭.৯৯ ৭৩.৭৩ ৪১.৬২ ০.০০ ৪১.৬২ ৩২.১১ ০ 
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বাপিবেবা ৬৪.০৭ ২৯.০২ ৩৭.১৭ ১৩০.২৬ ২৪.৬৭ ৩০.০৩ ৫৪.৭ ৭৫.৫৬ ৯.৩৭ 
�ডসেকা ১২.১৯ ৫.৮৩ ৮.২৭ ২৬.২৯ ৫.৯৭ ৫.৯১ ১১.৮৮ ১৪.৪১ ০.৩১ 
িডিপিডিস ৪১.৭৩ ১০.১৮ ১৪.১৮ ৬৬.০৯ ১১.৮৮ ১৩.২২ ২৫.১ ৪০.৯৯ ১৬.৬৩ 
ওেজাপািডেকা ১১.৬২ ৩.৬০ ৪.৬৩ ১৯.৮৫ ৩.৮৬ ৩.৮৩ ৭.৬৯ ১২.১৬ ৩.৯৩ 
�ডসা ১৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ০ ১৪.০৮ ১৪.০৮ 

�মাট ৭৭৬২.৮৭ ৫০৪৪.৫২ 
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
�ফ�য়াির/২০১৫ পয �� আ�ঃসং�া �দনা পাওনার পিরমান িছল 
৭৩৬০.২৮০ �কা� টাকা যা মাচ �/২০১৫ মাস পয �� �ি� �পেয় 
৭৭৬২.৮৬০ �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 সভা আহবােনর 
জ� পরামশ � �দান করা হয়। িবউেবার সদ� (অথ �)-�ক এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় উে�াগ �হেণর জ� িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

)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 সভা আহবান করেত হেব। 
িবউেবার সদ� (অথ �) এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেবন।  

অিতির� সিচব/ 
��-সিচব (�কা�ািন 
এ�ােফয়াস �), িব��ৎ 
িবভাগ/সং�া/�কা�ািন 
ও  
সদ� (অথ �), িবউেবা। 

 

আেলাচ��িচ-০৯ওভারেলােডড �া�ফম �ার     

ওভারেলােডড �া�ফম �ােরর িবগত মােসর সােথ িবেবচ� মােসর �লনা�লক ত�ঃ (�ম/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) 

�া�ফম �া
�রর 

সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 

(�কিভঃ) 

�া�ফ
ম �ােরর 
সং�া 

�মাট 
�মতা 
(�কিভঃ) 

িবউেবা ২০১৮৩ ৩৩২৮২৪০ ১৭২৭ ৩১০৩০০ ১৬৬৭ ২৯৮৮৫০ -৩.৪৭ ১৩ ২২৫০ ১৯ ২৮৫০ ৪৬.১৫ 
বাপিবেবা ৭১৯০৬২ ৯৯৩২৬৯৮ ৫৪১৬৫ ৬৯০২৭৩ ৫৩৪৬০ ৬৮৮৫২১ -১.৩০ ৫৯১৯ ৭৮১৭৫ ৫৫৩০ ৭৩৫৯০ -৬.৫৭ 
�ডসেকা ৫৯১৭ ১০৪১৪০৬ ৬ ১২০০ ১৭ ৩৪০০ ১৮৩.৩৩ ২৫ ৫০০০ ২৪ ৪৮০০ -৪.০০ 
িডিপিডিস ১০২২৭ ২০২৯৭০০ ৪৬৪ ৯২৯০০ ৪০৬ ৮১৩০০ -১২.৫০ ৮৫ ১৭০০০ ৭৫ ১৫০০০ -১১.৭৬ 
ওেজাপািডেকা ৫৮৭৯ ৯৮৫০৫০ ৭১৮ ১১০৫০৫ ৬৩৭ ৯৮৭৫০ -১১.২৮ ২১ ৩৫০০ ২০ ৩৮০০ -৪.৭৬ 

�মাট ৭৬১২৬৮ ১৭৩১৭০৯৪ ৫৭০৮০ ১২০৫১৭৮ ৫৬১৮৭ ১১৭০৮২১  ৬০৬৩ ১০৫৯২৫ ৫৬৬৮ ১০০০৪০  
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

(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 এ মােসই সভা করার জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

(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 সভা আহবান করেত 
হেব।  
(চ) �া�ফম �ার �েড় যাওয়া/িবে�ািরত হওয়া 

সংি�� 
সকল  সং�া/ 
�কা�ািন/ 
পাওয়ার  
�সল/ 
সংি��  
কিম�। 
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(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। 

�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। 

আেলাচ��িচঃ ১০ �পি�ং তািলকা 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
ি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। 

 (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। 

 

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

আেলাচ��িচ-১১ িব��ৎ সা�য় 

দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� �সালার �ােনল �াপেনর ত�ঃ(�ম/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 ১৩৮২.৬০৯ ১.৮ ১.৮ ৬৬.৬৫১ 

বাপিবেবা ১৩১.১৬২  ৫ ৪৫০ 

�ডসেকা ১৭৫.০৪ ৫০ ৫০ ০ 

িডিপিডিস ৩৪.৪ ০০ ০০ ২৬৩.০০ 

ইিজিসিব ০.৪  - ৩৬ 

আরিপিসএল ৪ ০ ০ ৩ 

নওপােজেকা ৯ ৫   

এিপএসিসএল ৪০ ০ ৩৬ ১০০ 

ওেজাপািডেকা ১১.৩৬ - - ৩.০০ 

িপিজিসিব ১০১.৮ ০ ০ ১৪ 

�মাট ১৮৮৯.৭৭১ ৫৬.৮ ৯২.৮ ৯৩৫.৬৫১ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(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 ওWind 

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। �সালার 
চািজ�ং ��শন �াপেনর িবষেয় �েয়াজনীয় ত� 
��রেণর জ� পদে�প িনেত হেব ও তা সভায় 
উপ�াপন করেত হেব। 

(খ) সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনর িনজ� 

(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) Solarও Wind Powerহেত িব��ৎ �জনােরশন 
�ি� করেত হেব ও তা জাতীয় ি�েড �দয়ার �ব�া 
িনেত হেব।Solar Charging Station �াপেনর 
জ� �েয়াজনীয় পদে�প িনেত হেব। 

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

অিতির� সিচব, 

অিতির�সিচব 

(উ�য়ন/সম�য়), 

��-সিচব 

(নবাঃ�াঃ),িব��

ৎ িবভাগ/সকল 

দ�র/সং�া/�কা

�ািন এবং  

পাওয়ার �সল। 
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অিফস/�াপনাস�েহ �সালার �ােনল �াপেনর ত� 

িনয়িমত িব��ৎ িবভােগ ��রেণর িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

 

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

আেলাচ��িচ-১২   পিরদশ �ন ও গণ�নািন 

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

সং�া/�কা�ািন 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 ৬ 

বাপিবেবা �চয়ার�ান ৪ 

�ডসেকা �ব�াপনা পিরচালক ৩ 

িডিপিডিস �ব�াপনা পিরচালক ৩ 

ইিজিসিব �ব�াপনা পিরচালক ৮ 

আরিপিসএল �ব�াপনা পিরচালক ৩ 

নওপােজেকা �ব�াপনা পিরচালক ৫ 

ওেজাপািডেকা �ব�াপনা পিরচালক ৪ 

িপিজিসিব �ব�াপনা পিরচালক ৭ 

 �মাট ৪৭ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(ক) �ম/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।  

(ক) i) সকল সং�া�ধানেক 

অধীন� অিফস পিরদশ �ন কায ��ম 

�ি� করেত হেব।  

ii)সকল দ�র/সং�া/�কা�ািন 

�ধান �িতমােস অ�তঃ ১� 

�ণ �া� পিরদশ �ন �িতেবদন িব��ৎ 

িবভােগ ��রণ করেব।  

 

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

(খ) গণ�নািন : দ�র/সং�া/�কা�ািন হেত �া� গন�নািনর ত�ঃ(�ম/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািন গন�নািনর সং�া(�) ম�� 
িবউেবা ৯০  
বাপিবেবা ৭১০ ৪৫৫� সম�ার সমাধান করা হেয়েছ। 
�ডসেকা ১৬  
িডিপিডিস ১৩৫  
ওেজাপািডেকা ৪১  

�মাট ৯৯২  
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(খ)িব��ৎ িবতরণকারী সং�া/�কা�ািনেক গণ�নািন অ�াহত রাখায় 

ধ�বাদ �াপন করা হয়। গণ�নািনকায �করকরেণর লে�� �জলা 

�শাসেকর কাযালয়, উপেজলা িনব �াহী অিফেসর কায �ালয় ও ইউিনয়ন 

পিরষেদ গণ�নািন করার পরামশ � �দয়া হয়। গণ�নািনেত জনগেণর 

সম�া �জেন তা সমাধান করার জ� সকলেক অ�েরাধ জানােনা হয়। এ 

ছাড়া িব��ৎ িবভােগর কম �কত�াগণেক মাঠ পয �ােয় িবতরণ অিফস িব��ৎ 

(খ) গণ�নািন �কাথায় 

অ�ি�ত হেয়েছ তার 

ত�সহ �িতেবদন �দয়ার 

জ� সকলেক িনেদ �শনা 

�দয়া হয়। গণ�নািনেত 

সম�া িন�ি�র সং�া 

সকল 
দ�র/সং�া/�কা�ািন/পাওয়ার 
�সল/িব��ৎ িবভােগর সকল 
কম �কত�া। 
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িবভােগর কম �কত�াগণেক পিরদশ �েনর সময় গণ�নািনেত উপি�ত থাকার 

জ� পরামশ � �দয়া হয়।  

িব��ৎ িবভােগ ��রণ 

করেত হেব। 
 

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

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
ি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 জািনেয়েছেয, Draft Final 

Report�ড়া�করেণর কাজ চলেছ। আগামী ২০-০৬-২০১৫ এর 
মে� এ� �ড়া� হেব মেম � পাওয়ার �সল জািনেয়েছ। 

িডিপিডিস, ওেজাপািডেকা এবং �য �কান এক� 

প�ী িব��ৎ সিমিত এলাকার িব��ৎ সংেযাগ, 

�লাডেশড ও িব��ৎ �সবা সং�া� িবষেয় জনমত 

যাচাইজনমত যাচাই-এর �িত�ান দািখল�ত 

Draft Final Report� পয �ােলাচনা কের 

পরবত� পদে�প িনেত হেব। 

পাওয়ার 

�সল। 

 

আেলাচ��িচ-১৪ অিডট 

সং�া/�কা�ািনস�েহর অিন�� অিডট আপি� িন�ি�র িববরণ িন��পঃ(�ম/২০১৫) 

সং�া/ 
�কা�ািন 

�েব �র 
অিন�� 

িবেবচ� মােসর 
ন�ন 

অিডটআপি� 

�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 ৩৫০৯ ০ ৩৫০৯ ৯০ ৫১ ১০২২৬.৪১ ৩৪৫৮ 
বাপিবেবা ১১১৯ ০ ১১১৯ - ০ ১৮৪৫.৮৪ ১১১৯ 
�ডসেকা ১০৭ ০ ১০৭ ০১ ০ ১৮৭০.৭৩ ১০৭ 
িডিপিডিস ১২৩৮ ০ ১২৩৮ ০০ ৫ ০.১৫ ১২৩৩ 
ইিজিসিব ২২ ০ ২২ ১ ২ ৮৫০.১৯ ২০ 
আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
নওপােজেকা ২ ০ ২  ১ ০.৬ ১ 
এিপএসিসএল ৫৮ ০ ৫৮ ২ ০ ৬৪২.২৩২৬ ৫৮ 
ওেজাপািডেকা ৫৬৭ ০ ৫৬৭ - ৭ ০.৪৯০২ ৫৬০ 
িপিজিসিব ২০৯ ১০ ২১৯ ০৫ ৫ ৩৪.১৭ ২১৪ 

�মাট ৬৮৩১ ১০ ৬৮৪১ ৯৯ ৭১ ১৫৪৭০.৮১২৮ ৬৭৭০ 
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় অিডট আপি� িন�ি� িবষেয় আেলাচনা হয়। িবেবচ� মােস ন�ন 
অিডট আপি�র �লনায় িন�ি� �বিশ 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� সংি�� সকলেক িনেদ �শনা �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 সফটয়ার� 
আগামী ২৫-০৬-২০১৫ তািরখ িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ 
ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী মেহাদয় ক��ক আ��ািনকভােব উে�াধন 
করা হেব বেল সভায় জানােনা হয়। 

(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 জ� ��ত�ত 

সফটয়ার� আগামী ২৫-০৬-২০১৫ 

তািরখ িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ 

স�দ ম�ণালেয়র মাননীয় 

অিতির� সিচব  

(সম�য়), 

িব��ৎ  

িবভাগ/ দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন এবং 

পাওয়ার �সল।  
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�িতম�ী মেহাদয় ক��ক 

আ��ািনকভােব উে�াধন করা 

করেত হেব।  

আেলাচ��িচ-১৫  িবভাগীয় মামলা 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর িবভাগীয় �মাক�মা এবং তার িন�ি� সং�া� �িতেবদন িন��পঃ(�ম/২০১৫) 

সং�া/�কা�ািন 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 ১৭ ৬ ৪২ ৬ ৫ ১১ ৮ ৩ 
বাপিবেবা ৫ ২ ৫ ১৬ ৩ ১৯ ২ ১৭ 
�ডসেকা ০ ০ ০ ৪ ২ ৬ ০ ৬ 
িডিপিডিস ২ ১ ১৬ ১৯ ১ ২০ ০ ২০ 
ইিজিসিব ০ ০ ০ -১ ৪ ৩ ০ ৩ 
আরিপিসএল ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
এিপএসিসএল ০ ০ ০ -১ ০ -১ ০ -১ 
ওেজাপািডেকা ৭ ৪ ০ ১৬ ০ ১৬ ১ ১৫ 
িপিজিসিব ০ ০ ০ ৩ ১ ৪ ০ ৪ 

�মাট ৩১ ১৩ ৬৩ ৬২ ১৬ ৭৮ ১১ ৬৭ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
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। 

দ�র/সং�া/�কা�ািনেত ��লা 
বজায় রাখা ও �শাসেনর জ� 
��লা িবেরাধী কম �কাে� িল� 
কম �কত�া/কম �চারীেদর িবেশষভােব 
নজর রাখেত হেব এবং 
�েয়াজনেবােধ ত�েদর িব�ে� 
িবভাগীয় বা আইনা�গ �ব�া �হণ 
করেত হেব। 

 

দ�র/সং�া/ 
�কা�ািন। 

 

আেলাচ��িচ-১৬  িসিভল ��ট    

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর িসিভল ��েটর ত� িন��পঃ(�ম/২০১৫) 

সং�া/ 
�কা�ািন 

�েব �র 
�পি�ং 

িবেবচ� মােস 
দােযর় 

�মাট 
িবেবচ� মােস 

িন�ি� 
অবিশ� 

����ণ � 
মামলার সং�া 

অিত����ণ � 
মামলার সং�া 

ম�� 

িবউেবা ৪৬১ ১ ৪৬২ ২ ৪৬০ ৬ ৭  
বাপিবেবা ১২৪ ৪ ১২৮ ০ ১২৮ ৫ ৪  
�ডসেকা ২৯ ০ ২৯ ০ ২৯ ২৭ ২  
িডিপিডিস ২৫৩ ১ ২৫৪ ০ ২৫৪ ১৭ ৮  
আরিপিসএল ৩ ০ ৩ ০ ৩ ২ ১  
ওেজাপািডেকা ১৯১ ২ ১৯৩ ৫ ১৮৮ ৩ ১ ওেজাপািডেকার পে� ৫ � 

মামলার রায় হেয়েছ। 
িপিজিসিব ৪৪ ০ ৪৪ ০ ৪৪ ২ ০  

�মাট ১১০৫ ৮ ১১১৩ ৭ ১১০৬ ৬২ ২৩  
 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
সভায় িসিভল ��েটর িবষেয় সংি�� সকলেক যথাসমেয় 

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

(ক)�য সকল মামলার রায় হেয়েছ �স�েলার 
মে� কত� পে� এবং কত� িবপে� রায় 
হেয়েছ তার ত� িব��ৎ িবভােগ ��রণ করেত 

অিতির� সিচব(�শাসন), 

দ�র/সং�া/�কা�ািন/��-
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�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 ২৩� 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�ািনেক িনেয় 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। 

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। 
(ঘ) সভায় উপ�াপন�ত ২৩� অিত����ণ � 
মামলার কাগজপ� িব��ৎ িবভােগ ��রণ 
করেব এবং অিতির� সিচব সংি�� 
দ�র/সং�া/�কা�ািনর �িতিনিধেদর িনেয় 
সভা কেরেবন। 

সিচব (�কাঃএ�াঃ) ও 

সংি�� শাখা, িব��ৎ 

িবভাগ। 

 

আেলাচ��িচ-১৭ �পনশন �কস 

িবিভ� দ�র/সং�া/�কা�ািনর �পনশন �কস ও তার িন�ি�র িববরণী িন��পঃ (�ম/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 

ম�� 

িবউেবা ০ ১ ২ ২০ ১৮ ৩৮ ১৯ ১৯  

বাপিবেবা ০ ০ ১ ১ ৩ ৪ ৩ ১ মহামা� হাই �কােট � রীট 
িপ�শন �ি�য়াধীন থাকায় 
০১� �পনশন �কশ অিন�� 
রেয়েছ। 

�মাট ০ ১ ৩ ২১ ২১ ৪২ ২২ ২০  

 

আেলাচ��িচ -১৮ �িশ�ণ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
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।   

দ�র/সং�া/�কা�ািন �পি�ং �পনশন 

�কসস�হ�ত িন�ি� করেব। 

 

দ�র/ 
সং�া/ 
�কা�ািন। 

(ক) �ম/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 
২০১৫-১৬ অথ � বছের কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� ��ত�ত ৭০ 
জনঘ�া �িশ�ণ কম ��িচ বা�বায়ন 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 

(ক) দ�র/সং�া/�কা�ািনেক ২০১৫-১৬ 
অথ � বছের কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� 
��ত�ত ৭০ জনঘ�া �িশ�ণ কম ��িচ 
বা�বায়ন 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��িতিবষেয়এক�ে�িনংমিডউ

লৈতির 

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

কেরকম �কত�ােদর�িশ�েণর�ব�া�হণকর

�তহেব।সকলদ�র/সং�া/�কা�ািনরসহেযা

িগতায়িবউেবাএ�িশ�েণরআেয়াজনকরেব। 

আগামী সভায় এ িবষেয় অ�গিত জানােত 

হেব।  

�িশ�ণ �দান বা�বায়ন অ�গিতঃ (�ম/২০১৫) 

�িত�ােনরনাম 

�মাটকম �কত�া/ 
কম �চারীর 

সং�া 

জন�িত ৬০ ঘ�া 
িহসােব �মাট 

�িশ�ণল��মা�া 

িবেবচ�মােস 
অিজ�ত ল��মা�া 

(জনঘ�া) 

িবেবচ�মাস পয �� 
অিজ�ত ল��মা�া 

(জনঘ�া) 

অবিশ��েদয ়
�িশ�ণকাল 
(জনঘ�া) 

অজ�ন 
(%) 

অজ�ন 

(জন�িত 
জনঘ�া) 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ২১ ১৩২০ ৬০ ১২৬০ ৬০ ৯৫ ৬০ 

িবউেবা ১৮৪৪৮ ১১০৬৮৮০ ১৩৩৬৪৪ ১০১৩০৫৭ ৯৩৮২৩ ৯২ ৫৫ 

বাপিবেবা ১৭১৩৩ ১০২৭৯৮০ ৬৪৮৯৪ ১১৭৮৪৮৯ ০ ১১৫  

�ডসেকা ১৫০০ ৯০০০০ ১০২৪৫ ৯২৩৪৪ ২৩৪৪ ১০৩ ৬২ 

িডিপিডিস ৩৫১৩ ২১০৭৮০ ২৭৩৬০ ২১৬১৩৪ -৫৩৫৪ ১০৩ ৬২ 

ইিজিসিব ২৮৯ ১৬৫৪০ ১৭৭ ২৫৮৬৮ ০ ১৫৬ ৯০ 

আরিপিসএল ২৬৫ ১৫৯০০ ১০৩৪ ১৭০৬১ ০ ১০৭ ৬৪ 

নওপােজেকা ২৫০ ১৫০০০ ১২৯০ ২৩১১৬ ০ ১৫৪ ৯২ 

এিপএসিসএল ৬২১ ৩৭২৬০ ৪৯২৬ ৪৫৪৮১ ০ ১২২ ৭৩ 

ওেজাপািডেকা ২৩৪১ ১৪০৪৬০ ১৫২৩৪ ১৪৫৩১৬ ০ ১০৩ ৬২ 

িপিজিসিব ২৪০১ ১৪৪০৬০ ১৭৭১২ ১৩৫৪৩৬ ৮৬২৪ ৯৪ ৫৬ 

�কাল পাওযা়র �জঃ �কাঃ ১৫ ৯০০ ০ ৯৯৬ ০ ১১১ ৬৬ 

�মাট ৪৬৭৯৭ ২৮০৭০৮০ ২৭৬৫৭৬ ২৮৯৪৫৫৮ ৯৯৪৯৭ ১০৩  

আেলাচ��িচ-১৯  আইিস� িবষয়ক 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
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 PMISিহেসেব �বহার করার িনিম� 

�ডেভলপ করা হে�। িডিপিডিস হেত সভায় জানােনা হয় �য, PMIS 

সফটওয়�ার� স�ণ �ভােব ��ত হয়িন, এ জ� আরও িক� সময় 

�েয়াজন হেব। �ত PMIS সফটওয়�ার� ��েতর কাজ সমা� করার 

জ� িডিপিডিসেক িনেদ �শনা �দয়া হয়। এ িবষেয় আগামী সভার �েব � 

এক� অ�গিতর �িতেবদন ��রেণর জ� িডিপিডিস এর সংি�� 

কম �কত�ােক িনেদ �শনা �দয়া হয়। 

িডিপিডিস PMISসফটওয়�ার 

�ত ��ত করেব। িবিভ� 

দ�র/সং�া/�কা�ািনর জ� 

কা�মাইজ কের িডিপিডিস’র 

PMIS সফটওয়�ার� Unified 

PMISিহেসেবেডেভলপ করার 

কাজ �ত স�� করেত হেব। 

আগামী সভার �েব � অ�গিতর 

�িতেবদন িদেত হেব। 

 

�ব�াপনাপিরচালক, 

িডিপিডিস ও 

��া�ামার, িব��ৎ 

িবভাগ। 

 

আেলাচ��িচ-২০ ��পদ 

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

দ�র/সং�া/�কা�ািন অ�েমািদতপদ 
িবেবচ� মােসর আেগর মাস 

পয ���রণ�তপদ 
িবেবচ� মােস 

��পদ 
িবেবচ� মােস �রণ�তপদ অবিশ� ��পদ 

�ব��িতক উপেদ�ার দ�র ৩৩ ২১ ১২ ০ ০ 
িবউেবা ২০৬৪৩ ১৭৮৯৪ ০ ১২ ২৭৪৯ 
বাপিবেবা ১২১৯ ১০০৯ ২১০ ১ ২০৯ 
�ডসেকা ১৬৮০ ১৫০০ ১৮০ ১ ১৮০ 
িডিপিডিস ৫৭৩১ ৫২৭১ ৪৬০ ০ ৪৬০ 
ইিজিসিব ৫৫৫ ৩২৪ ২৩১ ০ ২৩১ 
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আরিপিসএল ৩৫৯ ২৬২ ৯৭ ৩ ৯৪ 
নওপােজেকা ৫৪০ ৪০৪ ১২৪ ৩ ১২১ 
এিপএসিসএল ৭৮৪ ৬২১ ১৬৩ ১ ১৬৩ 
ওেজাপািডেকা ২৬৯৮ ২৩৩৩ ৮ ৩৫ ৩৭৩ 
িপিজিসিব ৩১৩০ ২৩৬৬ ৭৪৯ ১৫ ৭৫৪ 

�মাট ৩৭৩৭২ ৩২০০৫ ২২৩৪ ৭১ ৫৩৩৪ 

 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 

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। 

 

সকল দ�র/সং�া/�কা�ািনর ��পেদ জনবল 
ি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। 

দ�র/ 

সং�া/ 

�কা�ািন। 

 

আেলাচ��িচ-২১ িবিবধ 

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন 
(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 উ�য়ন �বাড � হেত এ িবষেয় �কান উে�াগ না �নয়ায় 

অসে�াষ �কাশ করা হয়। ি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 কাজ চলমান রেয়েছ। এ কাজ �ত স�� করার জ� 

িপিজিসিবেক িনেদ �শনা �দান করা হয়। 

 (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 কাজ স�� করেব। 

িবউেবা  

এবং িপিজিসিব 

 
অতঃপর, আর �কান আেলাচনা না থাকায় ধ�বাদ �াপেনর মা�েম সভার সমাি� �ঘাষনা করা হয়।   
             
          �া�িরত/-২৩-০৬-২০১৫ 

 (ড. আহমদ কায়কাউস) 
অিতির� সিচব 

(সিচেবর দািয়ে�) 




