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সভাপিত িবকাশ দওয়ান 
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ১২.০৮.২০২০ি .
সভার সময় সকাল ১১.০০ টায়

ান ভা য়াল (Zoom Platform)

উপি িত

০১। জনাব  এ. .এম. হা ন-অর-রিশদ, এি িকউ ভ িডের র (অপােরশ ), িডিপিডিস। ০২। জনাব গালাম মা ফা, এি িকউ ভ িডের র 
(ফাই া ) ও এি িকউ ভ িডের র (আডিমন এ  এইচ.আর), অিতির  দািয় ,  িডিপিডিস।  ০৩। জনাব এস এম শহী ল ইসলাম, এি িকউ ভ 
িডের র (আইিস  এ  িকউরেম ), িডিপিডিস। ০৪। জনাব মা: িগয়াস উি ন জায়াদার এি িকউ ভ িডের র (ইি িনয়ািরং), িডিপিডিস। ০৫। 
জনাব মাঃ রিবউল হাসান, জনােরল ােনজার (আইিস , এনািজ এ  িমটািরং), িডিপিডিস।  ০৬। জনাব মাহা দ হাসনাত  চৗ রী, জনােরল 

ােনজার (এইচ.আর), িডিপিডিস।  ০৭। জনাব মা: আসা ামান, কা ািন সিচব, িডিপিডিস।   ০৮। জনাব সয়দ আশরাফ আলী, ধান েকৗশলী 
(সাউথ), িডিপিডিস।  ০৯। জনাব আ র রউফ খান, ধান েকৗশলী ( ডেভলপেম ), িডিপিডিস।  ১০। জনাব মা: িজ র রহমান, ধান েকৗশলী 
(নথ), [অিতির  দািয় ] িডিপিডিস।  ১১। জনাব এ এম ফজ ল কিরম, ধান েকৗশলী ( ীড), [অিতির  দািয় ] িডিপিডিস।  ১২। জনাব এ এইচ 
এম মিহউি ন, ধান েকৗশলী, ািনং এ  িডজাইন [অিতির  দািয় ] ১৩। জনাব শামী ল হক, িডিজএম (এইচ.আর), পাবিলক িরেলশ , 
িডিপিডিস। ১৪। জনাব ডাঃ শখ মঈ ল হােসন, িচফ মিডক াল অিফসার, িডিপিডিস। ১৫। জনাব মা: মাহ র রহমান, পািরে ি ং ইি িনয়ার, 
ক া  এ  িকউরেম , িডিপিডিস। ১৬। জনাব মাঃ মিহউল আলম, পািরে ি ং ইি িনয়ার,  িনং এ  ডেভলপেম , অিতির  দািয় , 
িডিপিডিস।

সভাপিত সভায় উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সবকােলর  বা ালী জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এবং ১৫ আগে  িনহত পিরবােরর
সকল সদ র িত গভীর শাক এবং আ ার মাগিফরাত কামনা কের সভার কায ম  কেরন। সভাপিত বা ািল জািত ও দশ গঠেন জািতর িপতার
অিব রণীয় অবদানেক গভীর াভের রণ কেরন। অতঃপর িজব বেষ হীত কম-পিরক নার অ গিত িনেয় িব ািরত আেলাচনা ও িন বিণত িস া  হণ
কেরন:  

. 
ন র পিরক নাপিরক না // হ ীতহ ীত   কায মকায ম আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া   ওও  ব া ব ায়েনবা ব ায়েন   

দা িয় াদা িয় া   িি //দ রদ র

০১ িজব বষ উপলে  ০১ ঘ া অিতির  দ র 
সময়/কাযসময়

সভাপিত বেলন, সংি  িবষেয় ইেতামে  সা লার জাির ও 
কায ম হণ করা হেয়েছ। লত িজব বষেক সামেন রেখ এবং 
কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতেত দ ের উপি ত থেক 
কাজ করার পাশাপািশ এম য়ীগণ সাব িণক অনলাইন াটফেম 
কাজ কের যাে  বেল সভায় উে খ করা হয়। 

কায ম হীত হেয়েছ

০২
ধান কাযালেয় জািতর িপতা ব ব  শখ 
িজ র রহমােনর রণােথ এক  ব ব  

কণার াপন।

সভাপিত বেলন, গত ২৩.০২.২০২০ি . তািরেখ ম ী মেহাদেয়র 
সভাপিতে  ব ব  কণােরর ভ উে াধন করা হয়। ব ব  
কণােরর ািপত ি ন  আেরা ত ব ল, আপেডট ও আইিস  
িনভর করা এবং েয়াজনীয় এি েকশন ও সফটওয় ার এর ব া 
রাখার উপর সভায় ােরাপ করা হয় এবং সই সােথ জািতর 
িপতার িবিভ  িভিডও ীপস েলা সাব িণক চলমান রাখার 
পরামশ দান করা হয়। সভায় িডিপিডিস’র ওেয়বসাইেটও এক  

থক ব ব  কণার রাখার িবষেয় াব দান করা হয়। 

বা বায়নঃ জনােরল ােনজার 
(আইিস , এনািজ এ  িমটািরং)

০৩

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

হপাটাই স িব ভাইরাস ভ াি েনশন এর  ডাজ ইেতামে  
দান করা হেয়েছ এবং  কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর কারেণ 

৩য় ডাজ  আইিসিডিডআরিবর পরামশ অ যায়ী আপাতত িগত 
রেয়েছ বেল সভায় উে খ করা হয়। আইিসিডিডআরিবর পরামশ 
অ যায়ী পরবত েত ৩য় ডাজ দােনর কায ম স ণ করা হেব 
বেল সভায় জানােনা হয়। 

িচফ মিডক াল অিফসার

০৪
িডিপিডিস ক ক স ানী ঢাকা মিডক াল 
কেলজ শাখার সহেযাগীতায় াড ডােনশন 
পা ােমর আেয়াজন

াড ডােনশন পা াম  কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) পিরি িতর 
কারেণ িগত রাখা হেয়েছ পরবত েত পিরি িত াভািবক হেল 
সংি  া াম  আেয়াজন করা হেব মেম সভায় বলা জানােনা 
হয়। 

িচফ মিডক াল অিফসার

১



০৫

িজব বষ উপলে  রচনা িতেযািগতার 
র ার দান অ ান 

(সাং িতক অ ান, ইজ িতেযািগতা ও 
খলা লা)

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর  বািষকীেত 
রচনা িতেযাগীতায় অংশ হণকারীেদর মে  হেত িবজয়ীেদর নাম 
ঘাষণা করা হেব এবং পরবত  িদন িবজয়ীেদর কােছ র ার 
িবতরণ করা হেব বেল সভায় উে খ করা হয়। এছাড়াও ১৫ আগ  
উপলে  িডিপিডিস’র প  হেত স া ৭.৩০ ম িম ং এর 
আেয়াজন করা হেব এবং ১৪ আগ  জািতর িপতার  বািষকী 
উপলে  িতন  মসিজেদ িবেশষ দায়া ব া এবং গরীব- েদর 
মে  খাবার িবতরণ করা হেব মেম আেলাচনা করা হয়। 
িডিপিডিস’র দ র েলােত এ উপলে  ইেতামে  ানার, ফ ন 

দশেনর ব া হণ করা হেয়েছ বেল সভায় উে খ করা হয়। 
১৫ আগ - জািতর িপতার  বািষকী উপলে  েত ক দ ের 
পতাকা অধনিমত রাখার উপর ােরাপ করা হয়। এ িবষেয় 
িডিজএম (পাবিলক িরেলশ ) পতাকা অধনিমত রাখার িনয়মাবলী 
সংি  সকলেক অবিহত করেবন। 

িডিজএম (এইচ.আর) পাবিলক 
িরেলশ

০৬
িত  এনওিসএস এ এক  কের িফডার 

িনরিবি  িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয় 
আসা

সভায় িডিপিডিস’র িচফ ইি িনয়ার, এনওিসএস 
(নথ/সাউথ/ স াল) ক তােদর আওতাধীন িত  এনওিসএস হেত 
এক  কের িফডারেক িনরবি  িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয় 
আসার িবষেয় অ গিত জানেত চাওয়া হয় এবং কান কান সাব-

শন এর আওতায় কান কান িফডারেক িনরবি  িব ৎ 
কায েমর আওতায় িনেয় আসা হেব তার ত /তািলকাসহ 
িব ািরত বা বায়ন পিরক না আগামী ৭ কমিদবেসর মে  িসিসও 
বরাবর িরেপাট দািখল করা িবষেয় িনেদশনা দান করা হয়। 

বা বায়ন: চীফ ইি িনয়ার, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)

ত াবধান: িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশ )

০৭
ীন রাড ডরিমটির সাব- শনেক 

িনরিব  িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয় 
আসা

সভায় িজব বষ উপলে  হীত ীন রাড ডরিমটির সাব-
শনেক িনরিব  িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয় আসার িবষেয় 

অ গিত জানেত চাওয়া হয়। ীন রাড ডরিমটির সাব- শনেক 
িনরিব  িব ৎ কায েমর আওতায় িনেয় আসার লে  িক িক 
কায ম হণ করা হেয়েছ, ৩৩ কিভর কয়  সাস আেছ, ল সাস 
িক হেব, ১১ কিভর িফডার েলা িক অব ায় আেছ, িফডার েলােত 
িনরবি  িব ৎ সরবরােহর লে  িক ব া হণ করেত হেব, 
বতমােন িক পিরমান পাওয়ার ই ারাপশন হে  এবং এ িবষেয় িক 

ব া হণ করা যায় তার িরেপাট আগামী ৭ কম িদবেসর মে  
িসিসও, ব াপনা পিরচালক-এর দ রেক দান করেত হেব। 
সংি  িবষয়  িচফ ইি িনয়ার, এনওিসএস (নথ) অিতঃ দািয় ), 
ক ত াবধােনর জ  সভাপিত পরামশ দান কেরন।

বা বায়ন: িচফ ইি িনয়ার, ীড

সহায়তায়:  চীফ ইি িনয়ার, 
এনওিসএস (নথ), অিতির  
দািয়

ত াবধান: িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশ ) 

০৮
িস এস আর এর আওতায় সরকারী াইমারী 

ল এবং অ ি ক বা ােদর েল সালার 
ােনল দান 

সভায় সংি  িবষেয় ব া হণ কের আগামী ৭ কমিদবেসর মে  
িসিসও, ব াপনা পিরচালক এর দ র বরাবর িরেপাট দািখেলর 
জ  এ.এইচ.এম মিহউি ন, পািরে ি ং ইি িনয়ার, 
িডি িবউশন ািনং এবং  চীফ ইি িনয়ার, ািনং এ  িডজাইন, 
[অিতির  দািয় ]  ক দািয়  দান করা হয়। 

বা বায়ন: এ.এইচ.এম 
মিহউি ন, চীফ ইি িনয়ার, 

ািনং এ  িডজাইন, [অিতির  
দািয় ] 

০৯ িজব বষ উপলে  আেলাচনা সভা- 
“ব ব  ও নারীর মতায়ন”

সভায় বলা হয় ইেতামে  “ব ব  ও নারীর মতায়ন” এর উপর 
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হেয়েছ এবং সংি  িবষয়  
পরবত েত কাশনীেত চার করা হেব। 

কায ম হীত হেয়েছ

১০

ি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

িব ৎ সা য় ও ব িতক ঘটনা রাধ এর লে  এক  গাইডলাইন 
ত করা হেব। ইেতামে  িডিজএম (িফ া ), র েলটির 

অ ােফয়াস এর িনকট খসড়া দয়া হেয়েছ। ত ত গাইডলাইন  
িডিপিডিস’র সংি  দ র এবং এনওিসএস েলােত িবতরণ করা 
হেব সই সােথ ফইস ক ও ওেয়বসাইেট চােরর ব া হণ করা 
হেব মেম সভায় আেলাচনা করা হয়।

বা বায়ন:  িডিজএম (িফ া ), 
র েলটির অ ােফয়াস 
এবং
িডিজএম (এইচ.আর) পাবিলক 
িরেলশ

২



১১

িডিপিডিস’র আওতাধীন এলাকােক ঘটনা 
 এলাকা (Accident Free 

Zone) িহেসেব গেড় লার 
লে  special awareness 
program আেয়াজন

িব ৎ সা য় ও ব িতক ঘটনা রাধ এর লে  িডিপিডিস’র 
কে াল ম এবং সংি  কােয িনেয়ািজত এম য়ীেদর সফ  
সং া  িবষেয় িশ েণর ব া হণ করা হেয়েছ মেম সভায় 
উে খ করা হয়। সভাপিত সফ  গাইডলাইন এর উপর কািশত  
বইেয়র কিপ সকেলর িনকট িবতরণ এবং স অ যায়ী কায ম 
পিরচালনা এবং িশ ণ ও যথাযথ তদারিকর ব া হণ করার 
জ  পরামশ দান কেরন। ব িতক ঘটনা রােধর ে  
সভাপিত এনওিসএস সংি  দ রস হেক জার কায ম 
পিরচালনার িবষেয় তাগাদা দান কেরন িবেশষ কের ল  তার, 

িক ণ লাইন, া ফমার, গাছপালা পির ার করা ইত ািদর িবষেয় 
য বান হওয়া। সভাপিত সভায় fire extinguisher এর 

বহার, fire alarm বসােনা, সাব- শন এবং কিপআই 
াপনা েলােত িনরাপ া ব া জারদার করার িবষেয় ােরাপ 

কেরন।

বা বায়ন: চীফ ইি িনয়ার, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)
এবং
িডিজএম (এইচ.আর), 
িসিকউির

ত াবধান: িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশ )

১২

া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 িবষয়ক পরামশ/ াগান দয়া হয়। সভাপিত এ িবষেয় আেরা 
িনিদ  কায ম হণ করা এবং পরবত  মােসর িবেলর 

িনেচ/সােথ সা য়ী ও ব িতক ঘটনা রাধ এবং সেচতনতা লক 
িবিভ  াগান/পরামশ দান করার জ  িনেদশনা দান কেরন 

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

১৩
িডিপিডিস’র আওতাধীন সকল দ ের 
পির ার-পির তা িনি ত করার িবষেয় 
যাবতীয় কায ম হণ

সভাপিত িজব বষ উপলে  িত  দ ের পির ার পিরছ তা 
িনি ত করার লে  িবেশষ পদে প হণ করার উপর তাগাদা 

দান কেরন। সভায় াডা ভবন এবং এর আেশ-পােশর জায়গা 
পির ার-পির  রাখার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সভাপিত 
সকলেক া  িবিধ মেন কায ম পিরচালনার উপর পরামশ দান 
কেরন। সভায় জনােরল ােনজার (এইচ.আর) ক েত ক দ র 
হেত পির ার-পির তা িবষয়ক িতেবদন সং েহর জ ও 
পরামশ দান করা হয়। 

বা বায়ন: পির ার পির তা 
কিম  

১৪

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 করার

সভাপিত বাসায় অব ানকারী মিহলা (Home Maker) দর 
মে  িব ৎ সংেযােগর ে  িনরাপ া, িব ৎ সা য় 
ইত ািদ িবষেয় সেচতনতা ি  সং া  কায ম হেনর উপর 
তাগাদা দান কেরন। 

বা বায়ন: িডিজএম (এইচ.আর) 
এম িয় িরেলশ  এ  িডিসি ন

১৫

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

সভাপিত বেলন সংি  িবষেয় কায ম চলমান আেছ। সভায় 
অিভেযাগ িন ি র িবষয়েক সেবা  অ ািধকার িদেয় াহক সবার 
উৎকষতা সাধােন সংি  সকলেক কাজ করার জ  আ ান করা 
হয়। 

বা বায়ন: চীফ ইি িনয়ার, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)
এবং 
জনােরল ােনজার (আইিস , 
এনািজ এ  িমটািরং)

১৬ কল স ারেক আেরা কাযকরী েপ গেড় 
লা।

সভায় অবিহত করা হয় য, কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) 
পিরি িতেত কল স ােরর কায ম সচল রাখার লে  কল 
স াের িনেয়ািজত এম য়ীগণ িনজ বাসা থেকও কল স ােরর 
কায ম এর সােথ  িছেলন। সভায় উে খ করা হয় সংি  
কায েম িনেয়ািজত এম য়ীর ঘাটিত রেয়েছ। এ িবষেয় পযা  
জনবল বা আউট সািসং এর ব া করা গেল আেরা দ তার 
সােথ কায ম পিরচালনা করা যােব বেল সভায় উে খ করা হয়। 
সভাপিত িডিপিডিস’র কল স ারেক আেরা উ ত এবং কাযকরী 
করার জ  িজআইএস িসে মেক integrate করার জ  
পরামশ দান কেরন। 

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

১৭

ি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

সভাপিত সভায় সংি  িবষেয়র অ গিত স েক িব ািরত জানেত 
চান। সভায় জানােনা হয় সংি  িবষয়  বা বায়েনর লে  এক  
িডজাইন তির করা হেয়েছ এবং এ  বা বায়েন এক  শাল 
পাল (pole) তির করেত হেব। সভাপিত সংি  কমপিরক না  
যথাযথ বা বায়েন এক  কিম  গঠেনর িনেদশনা দান কেরন 
এবং ত াবধায়ক েকৗশলী, ক া  এ  িকউরেম েক 
কনিফেড  এর সােথ আেলাচনা কের এক  েয়াজনীয় পাল তির 
করার জ  পরামশ দান কেরন। 

কিম :
১। চীফ ইি িনয়ার, এনওিসএস 
(নথ), অিতির  দািয়
২। চীফ ইি িনয়ার, ািনং এ  
িডজাইন, অিতির  দািয়
৩. পািরে ি ং ইি িনয়ার, 
ক া  এ  িকউরেম
৪. মাহা দ সাই ল আলম, 
িনবাহী েকৗশলী, পািরে ি ং 
ইি িনয়ার, ার ােনজেম  
[অিতির  দািয় ]
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১৮
িজব বষ (২০২০) ক সামেন রেখ ইলার 

মাউে ড/ মাবাইল/ েভবল ৩৩/১১ কিভ 
সাব- শন সং হ করা

সংি  িবেষায়  বা বায়েন ট ার করা হেয়েছ মেম সভায় উে খ 
করা হয়। 

বা বায়ন: িচফ ইি িনয়ার 
( ািনং এ  িডজাইন) এবং 

পািরে ি ং ইি িনয়ার, 
ক া  এ  িকউরেম

১৯ ওেয়ব সাইেট িজব বষ উপলে  িবেশষ 
চার ব া

সভাপিত িডিপিডিসর ওেয়বসাইেট িজব বষ উপলে  বছর াপী 
িবেশষ চারনা চালােনার িবষেয় জনােরল ােনজার (আইিস , 
এনািজ এ  িমটািরং) এর িত ি  আকষণ কেরন। 

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

২০

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, গত বছর াচার িবষয়ক িবিভ  পা ার, 
িলফেলট ানার ইত ািদ তির কের চার করা হেয়িছল। এবছর ও 

াচার কমপিরক নার আওতায় িডিপিডিস'র সকল দ রস েহ 
ানার াপনসহ চার কায ম হণ করা হেব। সভাপিত াচার 

সংি  িবষেয় এক  সিমনার আেয়াজেনর জ  জনােরল 
ােনজার (এইচ.আর) এর িত ি  আকষণ কেরন। উ  সিমনাের 

সংি  িবষেয়  জন অিতিথ ব া রাখার িবষেয় পরামশ দান 
কেরন। 

বা বায়ন: জনােরল ােনজার 
(এইচ.আর)

২১

বাংলােদশ িব ৎ স ের জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র রহমােনর অবদান, 
পিরক না, মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার 
িব ৎ স ের অবদান এবং ভিব ৎ 
পিরক না সইসােথ িব ৎ স ের 
িডিপিডিস’র অবদান ইত ািদ িনেয় এক  
ড েম াির ও এক  াড়প  তির করা

সভাপিত সভায় িজব বষেক সামেন রেখ বাংলােদশ িব ৎ 
স ের জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর অবদান ও 
পিরক না, মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার িব ৎ স ের অবদান 
এবং ভিব ৎ পিরক না সইসােথ িব ৎ স ের িডিপিডিস’র 
অবদান ইত ািদ িনেয় এক  ড েম াির ও এক  াড়প  তিরর 
কায ম জারদার করার জ  িনেদশনা দান কেরন। ড েম াির 
ও াড়প  িডিপিডিস'র ১২ বছর িত উপলে  কাশনা হেত 
িভ  হেব বেল সভায় উে খ করা হয়।  এ লে  সভাপিত এক  
কিম  গঠেনর জ  পরামশ দান কেরন। 

িজব বষ উপলে  এক  
ড েম াির ও াড়প  তিরর 
জ  িন বিণত কিম  গঠন করা 
হেলা:
১। িনবাহী পিরচালক (অথ)
২। কা ািন সিচব
৩। িডিজএম (িফ া ), 
র েলটির অ ােফয়াস
৪। িডিজএম (এইচ.আর), 
পাবিলক িরেলশন
৫। িডিজএম (এইচ.আর), ই আর 
এ  িড

২২ িজব বষ উপলে  াহক সমােবশ এর 
আেয়াজন 

সভাপিত িডিপিডিস’র েত ক এনওিসএস এ গণ নািনর ানাের 
সংি  ত র পাশাপািশ িজব বেষর লােগা, শখ হািসনার 
উে াগ ঘের ঘের িব ৎ স িলত াগান িদেয় ানার তির কের 
াহক সমােবশ আেয়াজেনর পরামশ দান কেরন। 

বা বায়ন: িনবাহী েকৗশলী, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)

ত াবধান: চীফ ইি িনয়ার, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)

২৩
বি  এলাকায় অ ায়ী মিডক াল 
ক া / িবধা ও ি েপইড িমটার এর মা েম 
িব ৎ সংেযাগ দান 

সভায় বি  এলাকায় িব ৎ সংেযাগ দান এর উপর ােরাপ 
দান করা হয়। সভায় বলা হয় বি  এলাকায় িব ৎ সংেযাগ সহজ 

করার জ  েয়াজেন টিলেফােন/  কাগেজ িব ৎ সংেযাগ দান 
করা হেব। সভায় িব ৎ উপেদ া মেহাদয়েক ধান অিতিথর 
আম ণ জািনেয় িডিপিডিস’র আওতাধীন এক  বি  এলাকা 
িনবাচন কের তন িব ৎ সংেযাগ দােনর জ  এক  ভা য়াল 

া াম এর আেয়াজন করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 

বা বায়ন: িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশ )

২৪

ইেনােভ ভ কিম  দািখল ত ািবত 
আইিডয়া যাচাই বাছাই বক বা বায়েনর 
জ  েয়াজনীয় পরামশ দান ও কায ম 
হণ

সভায় আেলাচনা করা হয় েত ক দ র এক  কের আইিডয়া 
ইেনােভ ভ কিম র কােছ দািখল করেবন, ইেনােভ ভ কিম  
যাচাই বাছাই বক আইিডয়া বা বায়েন ব া হণ করেবন। 
এে ে  ীন রাড ডরিমটির সাব- শন এ হীত SAIDI, 
SAIFI অেটােমশন এর কায মেক ইেনােভ ভ আইিডয়া িহেসেব 
হেণর িবষেয় াবনা করা হয়। 

বা বায়ন: ইেনােভ ভ কিম

ত াবধান: িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশ )

২৫ িবিলং ব াপনার উৎকষতা সাধন

সভার শষ পযােয় সভাপিত িব ৎ সবায় আরও তৎপর হওয়ার জ  
সকলেক পরামশ দন। িত াহেকর মািসক িব ৎ িবল িমটার িরিডং 

হণ, যথাযথ িবল তির ও পরী া কের স ক সমেয় িবল াহেকর িনকট 
পৗে  দওয়ার াপাের সংি  সকলেক আরও মনেযাগী হওয়ার পরামশ 
দান কেরন।

বা বায়ন: িনবাহী েকৗশলী, 
এনওিসএস (নথ/সাউথ/ স াল)

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

অত:পর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমা  ঘাষণা কেরন।

 

িবকাশ দওয়ান 
ব াপনা পিরচালক

৪



ারক ন র: ২৭.৮৭.০০০০.৪০৩.০৫.০০১.১৯.৭৩ তািরখ: 
১৪ আগ  ২০২০

৩০ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
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 িনবাহী েকৗশলী, এনওিসএস, িডিপিডিস।
৫) অিফস কিপ/ মা ার ফাইল।

 

মাহা দ হাসনাত চৗ রী 
জনােরল ােনজার (এইচ আর)

৫


