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DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED 
(An Enterprise of the Government of the People’s Republic of Bangladesh) 

 

Office of the GM (ICT/ Technical) 

ICT, Energy & Metering 
Plot # 04, Road # 1/a, Block # J 

Madani Avenue, Baridhara, 

Dhaka. 

Phone:  9882800, Fax:9881245 
 

স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১. ১৮০ তাররখ: ২০.০৬.২১ রি.     
         

 -                       করিরির ভার কার্য রিিরণী 
 
িািযিস্থাক (আইররি/টিকরনকযা), রিররির িটাদটের ভারতটে রভরিও কনপাটরটের িাধযটি ১৭ই জুন, ২০২১ রি. 
তাররখ রিকা ০৩.০০ িাে রিররির’র  -                       করিরির একরি ভা অনুরিত ে। ভাে রনম্নিরিত 
কর্মকর্তাগণ উরস্থত রিটন:  
 
০১.                                                                    
০২.                                                                   
০৩.                                                                      
০৪.                                                 াউথ             
০৫.      মিাোঃ কািা মাটন, তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী                              
০৬.                   াান                                         
০৭.                        রনর্বাী প্রটকৌলী, রররনউএি এনারি এন্ড ররার্চ            
০৮.                                                                                   
০৯.                     -                                       
১০.                                                                  
১১.                 -                                      -২ ,           

 
ভার ভারত উরস্থত কটক স্বাগত জারনটে ভার কার্যক্রি শুরু কটরন। ভাে শুরুটত নিগরিত রিররির’র  -         
              করিরির দযটদর ররচে প্রদান করা ে এিং এ করিরির কর্মরররধ রনটে রিস্তাররত আটাচনা করা ে। 
ভারত িটাদে রিররির’র িারিক কর্মম্পাদন চুরি অিটনর জনয িরিত করিরির কার্যক্রটির গুরুে উস্থান কটরন এিং 
এর সূচকমূ রনটে আটাচনা কটরন। রিররির’র িারিক কর্মম্পাদন চুরিটত  -                                  
                                                         রির্তীটত  রিররির’র ইটনাটভলন কার্যক্রটির 
অগ্রগরত রিটে রিস্তাররত আটাচনা এিং রনটম্নাি রদ্ধান্ত গৃরত ে: 
 

ক্ররিক 
নং 

আটাচনার রিে িস্তু রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২০-২০২১ 
িৎটরর       
      
           
      

২০২০-২০২১ িৎটরর                        
                                            
                                             
                                  -
                                        
                                          
                                          
                    
 

জনাি রি.এি. কািরু 
াান, িযিস্থাক (আইররি), 
মিটভটিন্ট, রিররির। 
 
 
 

০২           
           -
               
         

২০২০-২০২১ িৎটরর উদ্ভািকগণটক   -        
               ২ ২                        
                                             
                                              
                                   
                                 

                        
               
                   
           
 
জনাি অরিত কুিার দা,উ-
কারী প্রটকৌলী, রনর্বাী 
প্রটকৌলী (গ্রীি নর্থ-২), 
রিররির। 



ক্ররিক 
নং 

আটাচনার রিে িস্তু রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০৩ উদ্ভািন ও মিা 
রজকরণ রিটে 
এক রদটনর কর্মলাা/ 
মরিনার 

২০২০-২০২১ িৎটরর                        
                         উদ্ভািন ও মিা 
রজকরণ রিটে একরি এক রদটনর কর্মলাা ম্পন্ন করার 
িাধযিাধকতা রটেটি। প্ররলক্ষণ ও উন্নেন দপ্তটরর িাধযটি 
                  ২             এক রদটনর 
কর্মলাা আটোজন করার রদ্ধান্ত গৃরত ে। 
 

জনাি মিাাম্মদ িরউ 
আি, তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী, 
প্ররলক্ষণ ও উন্নেন, রিররির। 
 

০৪ নতুন উদ্ভািনী ধারণা 
আিান 

আন্ন উদ্ভািন ও মিা রজকরণ কর্মলাা টত  উদ্ভািনী 
ধারনা াওো যাটি। এিাড়া, আগািী জুাই,২১ িাট  
রিররির’র ক এিপ্লেীটদর রনকি মথটক উদ্ভািনী 
ধারনা প্রদান করার জনয আিান জানাটনা টি। কর্মলাা 
এিং এিপ্লেীটদর রনকি মথটক টত প্রাপ্ত উদ্ভািনী ধারনা 
রিররির’র  -                       করিরি করৃ্তক 
যাচাই িািাই কটর করৃ্তটক্ষর অনুটিাদনক্রটি রিদ্যযৎ 
রিভাটগ ংরক্ষপ্ত তারকা মপ্ররণ করা টি। এিাড়া 
রিররির’র আভযন্তরীন উদ্ভািনী উটদযাগ রনর্ধারণ করা 
টি। 

 -               
        করিরি 

 ৫                   
         

                                           
                                             
                                            
                          ”                   
                                            
                                     
                                            
                                         
                                              
                                           
                                              
                                             
                                      
                                              

                   
               
                         
          
 
জনাি রি.এি. কািরু 
াান, িযিস্থাক (আইররি), 
মিটভটিন্ট, রিররির। 
 

 
ভাে আর মকান আটাচয রিে না থাকাে উরস্থত কটক ধনযিাদ জ্ঞাটনর িাধযটি ভার িারপ্ত মঘাণা করা ে। 
 

 
প্রটকৌ. মিা. ররিউ াান 
িািযিস্থাক (আইররি/টিকরনকযা) 
আইররি, এনারি এন্ড রিিাররং 
রিররির 
 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচাক, রিররির। 
০২. রনর্বাী ররচাক (অযািরিরনটেইলন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রটকৌল / অাটরলন / আইররি এন্ড  প্ররকউরটিন্ট), রিররির। 
০৩. মকাম্পারন রচি / প্রধান প্রটকৌলী / িািযিস্থাক …………………………………   রিররির। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী/উ-িািযিস্থাক ……………………………………………   রিররির। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / িাস্টার পাই। 


