.

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়
ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড
(িডিপিডিস)
এইচআর শাখা
িজব বষ েক সামেন রেখ িডিপিডিস ক ক হীত কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভার কাযিববরণী।

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান

উপি িত

িবকাশ দওয়ান
ব াপনা পিরচালক
০৭.০১.২০২১ি .
র ১২.০০ টায়
ভা য়াল াটফম (Zoom)
০১। জনাব গালাম মা ফা, এি িকউ ভ িডের র (ফাই া ) ও এি িকউ ভ িডের র (আডিমন এ
এইচ.আর), অিতির দািয় , িডিপিডিস। ০২। জনাব মা: িগয়াস উি ন জায়াদ ার এি িকউ ভ িডের র
(ইি িনয়ািরং), িডিপিডিস। ০৩। জনাব মাঃ রিবউল হাসান, জনােরল ােনজার (আইিস , এনািজ এ
িমটািরং), িডিপিডিস। ০৪। জনাব মাহা দ হাসনাত চৗ রী, জনােরল ােনজার (এইচ.আর), িডিপিডিস।
০৫। জনাব আ র রউফ খান, ধান েকৗশলী ( ডেভলপেম ), িডিপিডিস। ০৬। জনাব মা: আসা ামান,
কা ািন সিচব, িডিপিডিস। ০৭। জনাব এ এম ফজ ল কিরম, ধান েকৗশলী ( ীড), িডিপিডিস। ০৮।
জনাব এ. এফ. এম. মিবন, ধান েকৗশলী ( স াল), িডিপিডিস। ০৯। জনাব এ এইচ এম মিহউি ন,
ধান েকৗশলী, ািনং এ িডজাইন ১০। জনাব মা: মাহ র রহমান, ধান েকৗশলী, িকউরেম এ
ার, [অিতির দািয় ] িডিপিডিস। ১১। িমজ কাম ন নাহার, িডিজএম (এইচ.আর), এম িয় িরেলশ
এ িডিসি ন, িডিপিডিস। ১২। জনাব ডাঃ শখ মঈ ল হােসন, িচফ মিডক াল অিফসার, িডিপিডিস ও
আেরা অ া কমকতা।

আেলাচ িচ :
সভাপিত সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কায ম
কেরন। অতঃপর সভাপিত িজব বেষ হীত
কমপিরক নাস েহর অ গিত িনেয় দফা ওয়াির উপ াপেনর িদক িনেদশনা দান কেরন। িন বিণ ত িবষয়স হ িনেয়
আেলাচনা ও িস া হীত হয়:
িমক
ন র

পিরক না / হ ীত
কায ম

আেলাচনা

১

িস া এবং বা বায়েন
দািয় া
ি /দ র

.

০১

০২

০৩

সভার েতই াহক দৗরেগাড়ায় সবা
পৗেছ দওয়ার লে এবং াহক বা ব
পিরেবশ ি র উে ে ভ ােনর মা েম
িব ৎ িব য় সংি
সবাসহ আ সি ক
সবা কায ম াহক এলাকায় চলমান
ভ ানসহ উপি ত হেয় পিরচালনা করার
িবষয় আেলাচনা হয়। এে ে সংি
কায েমর ল উে
হেব, াহকগেণর
দৗড়েগাড়ায় সবা পৗে দয়া, জনগেণর
মে সেচতনতা তির করা এবং
িডিপিডিস ক ক হীত িবিভ পদে প,
অজন এবং সবা কায ম স েক
াহকগণেক অবিহত করা। সভায় বলা হয়
ভ ােনর মা েম সবা দােনর ে
িডিপিডিস ক ক দ িবিভ সবা
যমন: ন ন সংেযাগ এর ে পির ণ
আেবদন দািখল প িত স েক
অবিহতকরণসহ ন ন সংেযাগ দান,
ভ ান এর মা েম সবা দান দািখল ত আেবদেনর পিরি িত িবষেয়
কায ম পিরচালনা
অবিহতকরণ, ি েপইড িমটার এর
কায ম অবিহতকরণ এবং িব ৎ এর
জ সংি
য় চাজ ইত ািদ
অবিহতকরণ, িব ৎ সং া িবিভ
সম া সমাধান, িব ৎ সা য়, ব িতক
ঘ টনা রােধ করণীয় ইত ািদ িবিভ
সবা/পরামশ সংি ভ ান কায েমর
মা েম দান করা হেব। সভায় আেরা বলা
হয়, ভ ােনর মা েম সবা দান
কায েমর চার চারণার জ
েত ক
জান তােদর জ িনধািরত ভ ােনর
মা েম চারণা কায ম পিরচালনা করেব
এবং িনিদ ােন ও সমেয় াহকগণেক
সবা দােনর জ
েবই ভ ান-মাইেক
ঘাষনা অবিহত করেব। এছাড়াও ভ ােন
াহকগণেক তাৎ িনক সবা দােনর
লে
েয়াজনীয় ব া-সর াম থাকেব
বেল সভায় আেলাচনা হয়।

িজব বষ উপলে ০১
ঘ া অিতির দ র
সময়/কাযসময়
ধান কাযালেয় জািতর
িপতা ব ব শখ
িজ র রহমােনর
রণােথ এক ব ব
কণ ার াপন।

০১। আগামী ০৩ (িতন) কমিদবেসর মে
িচফ ইি িনয়ার, এনওিসএস
(নথ/সাউথ/ স াল) অধীন
সােকল/দ রস হ িনেয় ভ ান এর মা েম
সবা দান কায ম পিরচালনার লে
কিম গঠন করেব।
০২। ভ ান এর মা েম সবা দান কায ম
পিরচালনার লে
িত িচফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস জােন
কের ভ ান গািড়
িনধারণ করেবন এবং িত িনবাহী
েকৗশলী, এনওিসএস দ র ০৬ (ছয়)
িদন অ র অ র by rotation সকাল
হেত স া ভ ান- সবা কায ম পিরচালনা
করেব।
০৩। ভ ান এর মা েম সবা দান
কায ম এর সময় কাল হেব ১৭ জা য়াির
২০২১- ১৭ মাচ ২০২১।

সভায় বলা হয়, সংি িবষেয় গত
২৪.০২.২০২০ি . তািরেখ ১ম
িজব বেষ ০১ ঘ া অিতির
সা লার জাির করা হয় এবং
দা িরক কাযসময় চলমান থাকেব।
২৩.১২.২০২০ি . তািরেখ নঃ
সকল দ র ধান এ িবষয় িনি ত
সা লার জাির করা হয়। সভায়
করেবন।
জানােনা হয় এ সং া কায ম
চলমান রেয়েছ।
সভায় বলা হয়, গত ২৩.০২.২০২০ি .
তািরেখ িডিপিডিসর ধান কাযালয়
কায ম হীত
ভবেন িজব কণ ার াপন এবং
উে াধন করা হেয়েছ। এ সং া
কায ম স ।
২

.

০৪

িডিপিডিস ক ক
আইিসিডিডআরিবর
সহেযাগীতায় আেয়ািজত
হপাটাই স িব ভাইরাস
ি িনং ও ভ াি েনশন
া াম এর আেয়াজন।

০৫

িডিপিডিস ক ক স ানী
ঢাকা মিডক াল কেলজ
শাখার সহেযাগীতায়
াড ডােনশন া ােমর
আেয়াজন

িজব বষ উপলে
রচনা িতেযািগতার
র ার দান অ ান
০৬
(সাং িতক অ ান,
ইজ িতেযািগতা ও
খলা লা)

০৭

িত এনওিসএস এ
এক কের িফডার
িনরিবি িব ৎ
কায েমর
আওতায় িনেয় আসা
িচি ত করত:

সভায় জানােনা হয়, কেরানা ভাইরাস
( কািভড-১৯) এর কারেণ
হপাটাই স িব ভাইরাস এর ৩য়
ডাজ আইিসিডিডআরিব’র পরামশ
অ যায়ী আপাতত িগত রেয়েছ।
পিরি িত াভািবক হেল এবং
আইিসিডিডআরিব’র পরামশ অ যায়ী
পরবত েত ৩য় ডাজ দােনর িবষেয়
কায ম হণ করা হেব।
সভায় উে খ করা হয়, কেরানা
ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতর
কারেণ গত ২৩.০৩.২০২০ি .
তািরেখ িজব বষ উপলে
হীত
াড ডােনশন া াম িগত করা
হেয়েছ। পরবত েত পিরি িত
াভািবক হেল সংি
া াম
আেয়াজন করা হেব মেম সভায়
জানােনা ও হয় ।
সভায় জানােনা হয়, িজব বষ
উপলে রচনা িতেযািগতার
আেয়াজন করা হেয়েছ এবং র ার
দান কায ম স
করা হেয়েছ।

েত ক এনওিসএস এর এক কের
িফডারেক িনরিবি িব ৎ
কায েমর আওতায় িনেয় আসা
হেয়েছ মেম সভায় মাঠ পয ােয়র
া তািলকা/ত হেত জানােনা
হয়। সভায় বলা হয়, িনবািচত
িফডারস হেক িনরিবি িব ৎ
কায েমর আওতায় রাখা এবং
সংি উে াগ ফল করার
লে মাঠ পয ােয়র দ রস হ
েয়াজনীয় এবং কায করী পদে প
হণ করেবন এবং তার বা বায়ন
করেবন। উপর িনবিবি
কায েমর আওতায় আনেলই
দািয় শষ নয়, এ কায ম যথাযথ
বহাল রাখার িবষেয় ি িদেত হেব
মেম সভায় উে খ করা হয়।

৩

বা বায়নঃ িচফ মিডক াল অিফসার
ত াবধান: জনােরল ােনজার
(এইচ.আর)

বা বায়নঃ িচফ মিডক াল অিফসার
ত াবধান: জনােরল ােনজার
(এইচ.আর)

কায ম হীত

বা বায়ন: চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
ত াবধান: িনব াহী পিরচালক
(অপােরশ )

.

০৮

০৯

১০

ীন রাড ডরিমটির
সাব- শনেক িনরিব
িব ৎ কায েমর
আওতায় িনেয় আসা

সভায় জানােনা হয়, ীন রাড
ডরিমটির সাব- শনেক িনরিব
িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয়
আসার কায ম চলমান। এ লে
িজগাতলা সাবে শন থেক িবক
িব ৎ সরবরাহ লাইন াপেনর
পিরক না হণ করা হেয়েছ।
সভায় আেরা বলা হয়, ীন রাড
ডরিমটির সাব- শন কিপআই
াপনা হওয়ায় াপনা র অভ ের
অবি ত ভি ং শন অ
াপন করা অথবা এমনভােব
িত াপন করা েয়াজন যন
াহকগণেক ভি ং স
করার
জ সাব- শেনর িভতর েবশ
করেত না হয় । সংি িবষেয় স র
কায ম হণ করার জ িচফ
ইি িনয়ার, ীড এবং পািরে ি ং
ইি িনয়ার, িসিভল ীন রাড
ডরিমটির সাব- শন পিরদশন কের
য মতামত িদেয়েছন স অ যায়ী
েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

সভায় জানােনা হয়, সালার ােনল
াপেনর লে দি ণ গদাপাড়া
াথিমক িব ালয় এর সােথ
আেলাচনা চলমান। াথিমক পযােয়
স িত পাওয়া গেলও পরবত েত ল
ক পে র িক টা অনীহা পিরলি ত
হয়। অপরিদেক ব ভবন াথিমক
িস এস আর এর আওতায়
িব ালয় হেত স িত এবং ি য়াের
সরকারী াইমারী ল
পাওয়ার লে সামিরক সিচব
এবং অ ি ক বা ােদর
বরাবর প
রণ করা হেয়েছ যার
েল সালার ােনল
কান িফড াক এখন পয পাওয়া
দান
যায়িন। সভায় আেরা জানােনা
হয়, অ া
ল েলােত physically
যাগােযাগ করা হে । িক কিভড-১৯
পিরি িতর কারেণ ল ব থাকায়
অেনকে ে ল ক পে র সােথ
যাগােযাগ করা স ব হে না।
সভায় জানােনা হয় গত
িজব বষ উপলে
০৮.০৩.২০২০ি . তািরেখ “ব ব
আেলাচনা সভা- “ব ব ও নারীর মতায়ন” এর উপর
ও নারীর মতায়ন”
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা
হেয়েছ।

৪

িস া : এ িবষেয় স র কায ম
স
করার জ পরামশ দান
করা হেলা।
বা বায়ন: িচফ ইি িনয়ার, ীড ও
ত াবধায়ক েকৗশলী িসিভল
ত াবধান: িনব াহী পিরচালক
(অপােরশ ) ও চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ )

িস া : ব ভবন াথিমক িব ালয়
এ সালার াপন সং া
যাগােযােগর িফড াক এর জ
অেপ া করা হেব। তেব এ িবষেয়
ফেলাআপ করেত হেব।
বা বায়ন: এ.এইচ.এম মিহউি ন,
িচফ ইি িনয়ার, ািনং এ িডজাইন
[অিতির দািয় ]

কায ম হীত হেয়েছ

.

১১

িব ৎ সা য় ও
ব িতক ঘটনা রাধ
ইত ািদ স েক
সেচতনতা ি র
লে িডিপিডিস’র
আওতাধীন ল/কেলজ
েলােত সেচতনতা লক
িবিভ া াম আেয়াজন
করা

সংি িবষেয় দািয় া ি
অ এবং হাসপাতােল িচিকৎসাধীন
থাকায় পরবত সভায় সংি িবষেয়
বা বায়ন িতেবদন দািখেলর জ
পরামশ দান করা হয়।

গত ২২.১০.২০২০ি . তািরেখ অ ি ত
িজব বেষর সভার িস া অ যায়ী

১২

১৩

াডা ভবেন এক ডেমানে শন
লাইন তির কের সংি সকলেক
ব িতক ঘটনা রাধকে করণীয়
স েক াক কাল দশনী
আেয়াজেনর িস া হীত হেয়িছল।
এ পিরে ি েত সভায় বলা হয়,
িডিপিডিস’র আওতাধীন যেহ ীড এবং এনওিসএস
দ রস েহ ঘটনা ঘটার বণতা
এলাকােক ঘটনা
বিশ তাই চীফ ইি িনয়ার,
এলাকা (Accident
এনওিসএস
(নথ /সাউথ/ স াল) এবং
Free
চীফ ইি িনয়ার ( ীড) একে
Zone) িহেসেব গেড়
লার লে special আেলাচনা কের েত ক চীফ-এর
দ ের দশণীেত িক িক িবষয়
awareness
করা হেব স িবষেয় করণীয়
program আেয়াজন অ
ক করেব এবং সংি িচফ
ইি িনয়ারগণ তােদর অধ ন
অিফসস হ িনেয় থকভােব
ডেমানে শন এর আেয়াজন করেব
যখােন কমপে এি িকউ ভ
িডের রেদরেক আম ণ জানােনা
হেব বেল সভায় পরামশ দান করা
হয়।
াহকেদর িব ৎ িবেলর
িনেচ সেচতনতা লক
িবিভ াগান/পরামশ
এবং িবেলর সােথ িব ৎ
সা য়ী ও ব িতক
ঘটনা রাধ িবষয়ক
িবিভ পরামশ স িলত
িলফেলট/ভাজ দান

সভায় জানােনা হয় বতমােন িব ৎ
িবেলর িনেচ ব িতক ঘটনা রাধ
এবং াহক সেচতনতা ি র লে
এতদসং া িবিভ পরামশ/ াগান
দয়া হে । এ সং া কায ম
চলমান রেয়েছ।

৫

িডিজএম (এইচ.আর) পাবিলক
িরেলশ

১। কমে ে ঘ টনা রাধকে এবং
িনরাপ া লক সেচতনতা ি র
লে চীফ ইি িনয়ার, এনওিসএস
(নথ /সাউথ/ স াল) এবং চীফ
ইি িনয়ার, ীড থকভােব
ডেমানে শন এর আেয়াজন করেব।
২। িব িতক এবং িনরাপ া
স িকত িবিভ কায ম স াদেনর
সময় সফ িগয়ার পের কায ম
পিরচালনা করা এবং এর ত য়-এ
শাি লক ব া হণ করা হেব
মেম জনােরল ােনজার (এইচ.আর)
ক ক দ রােদশ করা হেব। এর
অন ি েম েত ক চীফ ইি িনয়ার
দ রােদশ জারী করেবন।
বা বায়ন: ১। চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল) এবং
চীফ ইি িনয়ার, ীড
সম য়: পািরনেটি ং ইি িনয়ার,
িনং এ ডেভলপেম
ত াবধান: িনব াহী পিরচালক
(অপােরশ )

কায ম চলমান

.

১৪

িডিপিডিস’র আওতাধীন
সকল দ ের পির ারপির তা িনি ত
করার িবষেয় যাবতীয়
কায ম হণ

সভায় বলা হয়, পির ার পির তা
ও সৗ য বধ ণ এর িরেপাট দািখেলর
জ প /িনেদশনা দান করা
হেয়েছ। দ রস হ হেত এ সং া
িরেপাট সং হ করা হ মেম সভায়
অবিহত করা হয়। পির ার
পির তা সং া কায ম চলমান
থাকেব বেল সভায় উে খ করা হয়।

১৫

বাসায় অব ানকারী
মিহলা (Home
Maker) দর মে
িব ৎ সংেযােগর ে
িনরাপ া, িব ৎ সা য়
ইত ািদ সং া
সেচতনতা বাড়ােনার
জ special
awareness
program এর
আেয়াজন করা

সভায় জানােনা হয়, িনব াহী
েকৗশলী, এনওিসএস পিরবাগ-এর
সােথ সংি িবষেয় ত াবধায়ক
েকৗশলী, এনওিসএস আিজম র
সােকল অিফস এ এক
া াম
আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা
হেয়েছ। সভায় আেরা facebook
live এ অ ান করার াব করা
হয়।

াহক ক ক টিলেফান,
িলিখত, ই-ইেমল,
ফইস ক ইত ািদর
মা েম দ
অিভেযাগস হ যথাযথ
ত িন করেত হেব।

সভায় জানােনা হয়, সংি িবষেয়
কায ম চলমান রেয়েছ। াহকেদর
কাছ া সকল অিভেযাগ এর
সমাধান/িন ি করা হে ।
ফস েকর মা েম া এ সং া
অিভেযাগও িন করা হে । এ
সং া কায ম চলমান থাকেব বেল
সভায় উে খ করা হয়।

কল স ারেক আেরা
কাযকরী েপ গেড়
তালা।

সভায় জানােনা হয়, িডিপিডিস'র
িব মান কল স ার এর মা েম
াহক অিভেযাগসহ াহেকর িবিভ বা বায়ন: জনােরল ােনজার
িজ াসা এবং সম ার সমাধান করা (আইিস , এনািজ এ িমটািরং)
হে । এ সং া কায ম চলমান
ও িডিজএম (এইচ.আর), এম িয়
রেয়েছ। কল স ার- ক কায কির
ােনজেম (জনবল পদায়ন)
করেত েয়াজনীয় যা -দ
জনবল অপিরহায ।

১৬

১৭

৬

িনব াহী েকৗশলী, এনওিসএস
(নথ /সাউথ/ স াল) এবং সকল দ র
ধান

িস া : আগামী ১৫ কায িদবেস
সংি িবষেয় উি িখত অ ান
আেয়াজন করাসহ এক
facebook live
program আেয়াজন করার
াবনা বা বায়েনর িনেদশনা দান
করা হেলা।
বা বায়ন: িডিজএম (এইচ.আর)
এম িয় িরেলশ এ িডিসি ন
বা বায়ন: চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
এবং
জনােরল ােনজার (আইিস ,
এনািজ এ িমটািরং)

.

১৮

১৯

২০

িডিপিডিসেক এক
িনরাপদ ও পিরেবশ
বা ব ইউ িল েত
পা র এবং একই সােথ
ওভারেহড লাইনস হেক
আ ার াউ এ াপেনর
পিরক নার অংশ
িহেসেব িজব বষ
উদযাপন উপলে ০১
(এক) Oil filled
pole mounted
distribution
transformers
ক Oil free dry
(cast resin)
type flame
proof
transformer
ারা পিরবতন করা

িজব বষ (২০২০) ক
সামেন রেখ ইলার
মাউে ড/ মাবাইল/
েভবল ৩৩/১১ কিভ
সাব- শন সং হ করা

ওেয়ব সাইেট িজব বষ
উপলে িবেশষ চার
ব া

সভায় জানােনা হয়, িডিপিডিসেত
এখন পয ৪ mono pole
া ফমার াপন করা হেয়েছ।এর
মে িজগাতলা-২ , লালবাগ-১
এবং সাভার এ ১ । সভায় আেলাচনা
হয়, Mono pole া ফমার
াপন পরবত সংি পাল এর ভার
র া করা এক জ রী িবষয়।
তরাং Mono Pole া ফমার
াপেনর ে যথাযথ ভারসা
এবং িনরাপ া ব া
িনি তকরেণর িবষেয় সংি
কিম েক সভায় পরামশ দান করা
হয়।
সভায় আেরা জানােনা হয়, িজব
বেষ হীত Oil free
dry (castresin) transformer াপেনর
লে আগামী ১৪.০১.২০২১ি
তািরেখ Energypack এ
সংি
া ফমার
ায়েনর
উে
পিরদশন করা হেব।

িস া :
১। মেনা- পাল মাউে ড
া ফমারস েহর ভারসা র া ও
িনরাপ ার িবষয় ীড এর চীফ
ইি িনয়ার; ত াবধায়ক েকৗশলী,
িসিভল; ত াবধায়ক েকৗশলী,
ািনং এবং িনবাহী েকৗশলী ার
এর সম েয় কিম পয ােলাচনা
করত: িতেবদন দািখল করেবন।
২। আগামী ১৫ কমিদবেসর মে
cast resin া ফমার
পিরদশন ও াপেনর িবষেয় সংি
কিম যথাযথ ব া হণ করেবন।
বা বায়ন: এি িকউ ভ িডের র
(আইিস এ িকউরেম ) এবং
পািরনেটি ং ইি িনয়ার, ক া
এ িকউরেম

সভায় জানােনা হয়, সংি িবষেয়
কায ম চলমান রেয়েছ। ইলার
মাউে ড/ মাবাইল/ েভবল ৩৩/১১
কিভ সাব- শন সং েহর লে
আিথ ক
ায়ন কায ম পযােয়
রেয়েছ। সভায় সংি িবষেয় ত
পদে প িনেয় কায ম স
করার
িবষেয় তাগাদা দান করা হয়।

সভায় জানােনা হয়, িজব বেষর
কায ম চার- চারণার জ
িডিপিডিস'র ওেয়বসাইেট িজব
কণার াপন করা হেয়েছ। িজব
বেষ হীত কায মস হ
ওেয়বসাইেটর সংি
ােন
হালনাগাদ করা হে । এ সং া
কায ম চলমান রেয়েছ বেল সভায়
উে খ করা হয়।

৭

বা বায়ন: িচফ ইি িনয়ার ( ািনং
এ িডজাইন) এবং পািরে ি ং
ইি িনয়ার, ক া এ িকউরেম

বা বায়ন: জনােরল ােনজার
(আইিস , এনািজ এ িমটািরং)

.

২১

ন িতর িব ে িজেরা
টলাের , ন িত রাধ
এবং াচার চচােক
উৎসািহত করার লে
ন িত িবেরাধী এবং
াচার চচার উপর
িবিভ পা ার,
িলফেলট ানার ইত ািদ
তির কের চারণা

সভায় জানােনা হয়, েব দ
াচােরর ানার দিশত অব ায়
রাখার জ িনেদশনা দান করা
হেয়েছ। ন ন কের াচার স িলত
ানার ত করা হেয়েছ এবং মাঠ
পযােয়র দ রস েহ দশেনর ব া
হণ করা হেয়েছ। চার কায ম
চলমান রেয়েছ মেম সভায় অবিহত
করা হয়।

ক) িজব বষ উপলে
বাংলােদশ িব ৎ স ের
জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমােনর
পিরক না ও অবদান
ইত ািদ িনেয় এক
সভায় অবিহত করা হয় িজব বষ
িবেশষ পাবিলেকশ
উপলে িবেশষ পাবিলেকশ
ত করা;
২২

খ) িজব বষেক সামেন
রেখ িডিপিডিস’র ১২

বছর িত উপলে
মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনার িব ৎ স ের
অবদান এবং ভিব ৎ
পিরক না সইসােথ
িডিপিডিস’র ১২ বছেরর
অজন / কায ম ইত ািদ

কােশর লে িডিপিডিস'র িবিভ
কমকতা িনকট হেত িলখা আ ান
করা হেয়েছ। সভায় সংি
লখা েলা ত সং হ বক এ
িবষেয় যথাযথ ব া হেণর জ
সংি কিম েক পরামশ দান
কেরন।

বা বায়ন: জনােরল ােনজার
(এইচ.আর)

বা বায়ন: সংি

' কিম ।

ক) ১২.০৮.২০২০ ি . তািরেখ অ ি ত
িজব বেষর ৩য় সভার আেলাচ চী
িমক ন র ২১ এর মা েম গ ত
কিম ।
খ)
ন র:
২৭.৮৭.০০০০.৪০৩.২৩.০০১.২০.৪৬
তািরখ: ১৯.০৬.২০২০ি . এর মা েম
গ ত কিম

িনেয় এক িবেশষ
চারণা কায ম তির
করা।

২৩

২৪

িজব বষ উপলে
াহক সমােবশ এর
আেয়াজন

বি এলাকায় অ ায়ী
মিডক াল ক া / িবধা
ও ি েপইড িমটার এর
মা েম িব ৎ সংেযাগ
দান

সভায় জানােনা হয়, াচার/এিপএ
এর ল মা া অ যায়ী গণ নানী
আয়িজত হে । ২য় কায়াট ার পয
মাট ৩৬ গন নানী আেয়াজেনর
ল মা ার িবপরীেত মাট ১৮
গন নানী আেয়াজন করা হেয়েছ।
সভায় আগামী ১৭ মাচ ২০২১ি .
তািরেখর মে বািক ১৮
গণ নানী আেয়াজেনর িবষেয় সংি
সকেলর িত আহবান জানােনা হয়।
সভায় জানােনা হয় কেরানা ভাইরাস
পিরি িতর কারণ সংি িবষেয়
কায ম িগত রেয়েছ।

৮

িস া : আগামী ১৭ মাচ ২০২১ি .
তািরেখর মে এনওিসএস
দ রস হ বািক ১৮ গণ নানী
আেয়াজন করেব।
বা বায়ন: িনব াহী েকৗশলী,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
ত াবধান: চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)

বা বায়ন: িনব াহী পিরচালক
(অপােরশ )

.

সভায় বলা হয়, ইেনােভশন কায ম এর
আওতায় হীত SAIDI, SAIFI

২৫

২৬

অেটােমশন এর কায ম চলমান
রেয়েছ। ১৫২ িফডারেক
অেটােমশন এর আওতায় িনেয় আসার
ইেনােভশন কিম ক ক
পিরক নার িবপরীেত এখন পয
দািখল ত ইেনােভশন
জনাব মাহা দ আজম খান, িনব াহী
িবষয়ক আইিডয়া যাচাই
েকৗশলী ক ক মগবাজাের ২০
বাছাই ব ক
অেটােমশেনর আওতায় আনা হেয়েছ।
বা বায়েনর জ
জনাব শিফ ল ইসলাম, িনব াহী
েয়াজনীয় পরামশ
েকৗশলী ক ক ১৩২ িফডার
দান ও কায ম হণ
অেটােমশন এর কায ম চলমান। এ
লে িতিন বােজেটর চািহদা দান
কেরেছন। স িবষেয় িস া হেল
কায ম িন করা হেব।

িবিলং ব াপনার
উৎকষ তা সাধন

িনধ ািরত সমেয়র মে (মােসর ১৩
তািরখ) াহেকর িনকট িবল পৗে
দয়া হে । গত চার মােস িব ৎ
িবেলর িবষেয় কান অিভেযাগ পাওয়া
যায়িন মেম সভায় জানােনা হয়।
িবিলং ব াপনার উৎকষ তার লে
েয়াজনীয় তদারিক এবং কাযকির
ব া হণ এর জ সংি
সকেলর িত আ ান জানােনা হয়।

৯

বা বায়ন: িনব াহী েকৗশলী,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
সম য়: জনােরল ােনজার
(আইিস )

বা বায়ন: িনব াহী েকৗশলী,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
ত াবধান: চীফ ইি িনয়ার,
এনওিসএস (নথ /সাউথ/ স াল)
এবং িজএম (আইিস ,এনািজ এ
িমটািরং)

.

২৭

সরকাির ক - হহীনেদর
জ আ ায়ণ

িজব বষেক সামেন রেখ হহীনেদর
আ ায়েণর সরকাির কে িডিপিডিস
ক ক ১৬
হ িনমােনর অথ দান করার
িস া হীত হেয়িছল। এ পিরে ি েত
িডিপিডিস'র সকল এম য়ীেক এেহন মহৎ
উে ােগ েনািদত হেয় িনধািরত
পিরমান াদা/অ দান দয়ার জ
জানােনা হেয়িছল। সভায় জানােনা হয়,
িডিপিডিস'র এম য়ীেদর হেত সং হীত
২০ ল টাকা ( ায়) হহীনেদর হ
িনমােনর লে ক পে র িনকট জমা
দান করা হয়। সভায় আেলাচনা হয়,
িডিপিডিস ক ক হহীনেদর জ ১৬
বািড় িনমােনর জ সং হীত
টাকা/অ দান যেথ নয়। সভায় অবিহত
করা হয় এখনও অেনক এম য়ী
েনািদত হেয় িনধািরত পিরমান
াদা/অ দান দান কেরনিন। য সকল
এম য়ী এখনও িনধািরত পিরমান
াদা/অ দান দান কেরনিন তােদর
অনিতিবলে
েনািদত হেয় অসহায়
গরীব মা েষর পােশ াড়ােনার লে এবং
িজব বেষ হহীনেদর হ দান কায ম
সফল করার লে িনধািরত পিরমান
াদা/অ দান দান করার জ সভায়
আহবান জানােনা হয়।

িস া : যসকল এম য়ী এখনও
েনািদত হেয় িনধািরত াদা/অ দান
দান কেরনিন, অনিতিবলে িনধািরত
াদা/অ দান দান কের এেহন মহৎ কােজ
অংশ হণ করেবন।

অত: পর আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমাি ঘাষণা করা হয়।

িবকাশ দওয়ান
ব াপনা পিরচালক
৫ মাঘ ১৪২৭
তািরখ:
১৯ জা য়াির ২০২১

ারক ন র: ২৭.৮৭.০০০০.৪০৩.০৫.০০১.১৯.৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) এি িকউ ভ িডের র (আডিমিনসে ইশন এ এইচ.আর/ ইি িনয়ািরং/ অপােরশনস/ িফ া /আইিস এ
িকউরেম ), িডিপিডিস।
২) সকল চীফ ইি িনয়ার /সকল জনােরল ােনজার / কা ািন সিচব, িডিপিডিস।
৩) িসও
ােনিজং িডের র/সকল পািরনেট ং ইি িনয়ার/সকল িপিড/ সকল িডিজএম/ িসএমও, িডিপিডিস।
৪) সকল িনব াহী েকৗশলী, এনওিসএস, িডিপিডিস।
৫) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।
১০

.

মাহা দ হাসনাত চৗ রী
জনােরল ােনজার (এইচ আর)

১১

