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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. ২০ তাররখ: ২৬.০৮.২১ রি.     
         

 -                       করিরির সভার কার্য রিিরণী 
 
িহািযিস্থাক (আইরসরি/টিকরনকযাল), রিররিরস িটহাদটের সভারতটে রভরিও কনপাটরটের িাধযটি ২২শে আগষ্ট, ২০২১ রি. 
তাররখ সকাল ১১.০০ িাে রিররিরস’র  -                       করিরির একরি সভা অনুরিত হে। সভাে রনম্নিরিত 
কর্মকর্তাগণ উরস্থত রিটলন:  
 
০১.                                                                    
০২.                                                                   
০৩.                                                                      
০৪.                                                 সাউথ),           
০৫.      শিাোঃ কািাল শহাটসন, তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী                              
০৬.                   হাসান                                         
০৭.                        রনর্বাহী প্রটকৌেলী, রররনউএিল এনারি এন্ড ররসার্চ            
০৮.                                                                                   
০৯.                                                                  
১০                         ,                                                                     
১১                                                                                
১২                                                                                           
১১.                      -                                      -২ ,           

 
সভার সভারত উরস্থত সকলটক স্বাগত জারনটে সভার কার্যক্রি শুরু কটরন। সভাে রিররিরস’র ২০২১-২০২২  
      ইটনাটভেন কার্যক্রটির অগ্রগরত রিষটে রিস্তাররত আটলাচনা এিং রনটম্নাক্ত রসদ্ধান্ত গৃরহত হে: 
 

ক্ররিক 
নং 

আটলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২১-২০২২ 
িৎসটরর       
      
           
          

২০২১-২০২২ িৎসটরর                        
                                       
                                       

জনাি রি.এি. কািরুল 
হাসান, িযিস্থাক (আইরসরি), 
শিটভলটিন্ট, রিররিরস। 
 
 

০২ ২০২১-২০২২ 
িৎসটরর উদ্ভািনী 
উটদযাগসমূটহর 
িািাইকরণ 

২০২১-২০২২ িৎসটরর উদ্ভািনী উটদযাগ িািাই করা হে। 
রনম্নরলরখত দুরি উদ্ভািনী উটদযাগ প্রাথরিকভাটি িন্ত্রনালটে 
শে করার রসদ্ধান্ত গৃরহত হে। 
ক)                  ১৩২/৩৩/১১ শকরভ উটকটের  

     সাটেইটলে এিং থার্মাল শপ্রাপাইরলং এর িাধযটি 
রনরিরিন্ন রিদুযৎ শসিা রনরিত কটর গ্রাহক শসিার িান 
উন্নেন। 

খ)                            ’              
                                        
                  । 

 
                                               
                                

                   
               
                         
          
 
                       , 
                       
                   
                          
 
জনাি রি.এি. কািরুল 
হাসান, িযিস্থাক (আইরসরি), 
শিটভলটিন্ট, রিররিরস। 



ক্ররিক 
নং 

আটলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০৩  -         
              
            
            
             
             

২০২১-২০২২ িৎসটরর  -                       
                                     
                                              
                      
 

প্রটকৌ. শিা. ররিউল হাসান 
িহািযিস্থাক (আইরসরি) 
আইরসরি, এনারি এন্ড রিিাররং 
রিররিরস 
 
জনাি রি.এি. কািরুল 
হাসান, িযিস্থাক (আইরসরি), 
শিটভলটিন্ট, রিররিরস। 
 
                        
                       
                  
 

০৪         
                
              
             
           
          

                                        
                                          
            ২০১ -২০১          ২০২০-২০২১     
                                              
                                            
                                               
                                                 
   Life Saving Device against Electrical Hazard 
উদ্ভািনী উটদযাগরি রিররিরস’র রিরভন্ন রগ্রি অরপটস 
িাস্তিােন করার জনয িযিস্থা গ্রহন করা হটি িটর্ম  সভাে 
রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।   
খ)                            উদ্ভািনী উটদযাগরি 
অনযানয এনওরসএস এ িাস্তিােন করা হটি িটর্ম সভাে রসদ্ধান্ত 
গৃহীত হে।   

   জনাি শিা. োটহদ রিশ্বাস, 
রনর্বাহী প্রটকৌেলী, রিিাররং 
(সাউথ), রিররিরস। ও  
জনাি কাজী আরেকুর রহিান, 
              ,         
         ,           
   জনাি শিাহাম্মদ িরহউল 
আলি, তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী, 
প্ররেক্ষণ ও উন্নেন, রিররিরস। 
     শিাোঃ কািাল শহাটসন, 
তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী  
                  
            
                        
               
                   
           
 

 
সভাে আর শকান আটলাচয রিষে না থাকাে উরস্থত সকলটক ধনযিাদ জ্ঞাটনর িাধযটি সভার সিারপ্ত শঘাষণা করা হে। 
 

 
প্রটকৌ. শিা. ররিউল হাসান 
িহািযিস্থাক (আইরসরি/টিকরনকযাল) 
আইরসরি, এনারি এন্ড রিিাররং 
রিররিরস 
 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচালক, রিররিরস। 
০২. রনর্বাহী ররচালক (অযািরিরনসটেইেন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রটকৌেল / অাটরেন / আইরসরি এন্ড  প্ররকউরটিন্ট), রিররিরস। 
০৩. শকাম্পারন সরচি / প্রধান প্রটকৌেলী / িহািযিস্থাক …………………………………   রিররিরস। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী/উ-িহািযিস্থাক ……………………………………………   রিররিরস। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / িাস্টার পাইল। 


