
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড
(িডিপিডিস) 

ব াপনা পিরচালক- এর দ র

িডিপিডিস'র আগ , ২০২২ ি . মােসর APA অ গিত ও মািসক অভ রীণ সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত িবকাশ দওয়ান 
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ১৭/০৮/২০২২ ি .
সভার সময় িবকাল ৩.৩০ ঘ কা

ান ভা য়াল সভা (Zoom)।
উপি িত িডিপিডিস’র িনবাহী েকৗশলী / ােনজার হেত সেবা  পযােয়র কমকতা ।
সভাপিত উপি ত সকল কমকতােদরেক াগতম জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম
জনােরল ােনজার (আইিস , এনািজ এ  িমটািরং) আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। সভায়
২০২২-২৩ ি . অথ বছেরর বািষক কম-স াদন চক (APA) এর অ গিত ও িবগত লাই ২০২২ ি . মািসক অভ রীণ
সম য় সভা পযােলাচনা কের ায় সকল আেলাচ িচ িনেয় িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া  স হ হীত হয়:      
আেলাচ িচআেলাচ িচ--০১০১ ::   িসে মিসে ম   লসলস

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
সভােক অবিহত করা হয় য, 
২০২১-২০২২ অথ বছেরর ন-২২ 
মােসর APA দ  িসে ম লস 

চেক এনওিসএস কাজলা ও 
সাতমসিজদ এর িসে ম লস 
িডিপিডিস’র জ  েযাজ  ল মা া 
অ যায়ী অিজত হয়িন। ল মা া 
অ যায়ী িসে ম লস কমােনার জ  
যথাযথ পদে প নওয়ার িবষেয় 
উে খ করা হয়। ২০২০-২১ ি : অথ 
বছেরর Overall িসে ম লস এর 
ল মা া অিজত হওয়ায় সভায় 
সভাপিতর প  থেক সকল 
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীেক 
ধ বাদ াপন করা হয়।  

ক) APA ২০২২-২৩ এ িসে ম লস এর ন ন 
ল মা া িনধািরত হেয়েছ। উ  ল মা া অজেনর 
জে  েত ক এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলী কম-
পিরক না হণ করেবন এবং তার অিধন  কমকতা 
কমচারীেদর িনেয় িনয়িমত িম ং করেবন। িসে ম লস 
িনধািরত সীমার মে  রাখার জ  এনওিসএস এর 
িনবাহী েকৗশলীগণ সি িলত েচ া অ াহত 
রাখেবন। 
খ) িসে ম লস এর ল মা া অজেনর জ  সকল 
এনওিসএস এর ত াবধায়ক েকৗশলী িনয়িমত িফ  
িভিজট করেবন এবং মিনটিরং করেবন। 
গ) অৈবধভােব িব ৎ বহার িতেরােধর জ  েত ক 
এনওিসএস িডিপিডিস’র ািজে ট আদালত ও শাল 
টা েফাস এর সহেযািগতায় অৈবধ িব ৎ সংেযাগ 
িবি করেণ িবেশষ অিভযান পিরচালনা করেব। 
সা কালীন িজে ট াইভ দওয়ার সময় িলশ 

শাসন এর সহায়তা িনেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ 
ধান েকৗশলী 
(এনওিসএস 

নথ/সাউথ/ স াল
)/ ত াবধায়ক 
েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস)/ 

 িনবাহী েকৗশলী 
( সকল 

এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০২০২ ::     CB RatioCB Ratio   / / একাউ সএকাউ স   ির িসবএেবলিরিসবএেবল
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় জানােনা হয় য, 
২০২১-২০২২ অথ বছের 
িডিপিডিস’র বশ কেয়ক  
এনওিসএস ( যমন: তজ াও,, 
িখল াও, মগবাজার, সাতমসিজদ, 
শেরবাংলানগর, ামলী, কাজলা, 
মা য়াইল) এর Overall CB 
Ratio এর ল মা া অিজত 
হয়িন। চলিত অথ বছের দ  চক 
এর ল মা া অেনক চ ােলি ং 
িবধায় িতিনয়ত শাল 

ািজে ট াইভ িদেয় িসিব 
রিশও এর ল মা া অজেনর 
িবষেয় সভাপিত ােরাপ কেরন। 
         

ক) APA ২০২২-২৩ অথ বছের CB Ratio এর ন ন 
ল মা া িনধািরত হেয়েছ। উ  ল মা া অেনক 
challenging িবধায় বছেরর থম থেকই তা 
অজেনর জ  এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণ কম-
পিরক না হণ করেবন। িবগত বছর স েহর ায় চলিত 
অথ বছেরও েত ক এনওিসএস ক বেকয়া আদােয়র জ  

শাল ািজে ট াইভ ও িতিনয়ত টা েফাস 
অিভযান পিরচালনা সহ অ া  কায ম অ াহত রাখেত 
হেব। সরকাির, বসরকাির, আধাসরকাির িত ােনর 
বেকয়ার িবপরীেত সময়মত িবল পিরেশাধ না করেল 
না শ িদেয় লাইন কেট দওয়ার ব া হণ করেত 
হেব।          
খ) েত ক এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীেক তার 
আওতাধীন এলাকায় ি - পইড িমটার াহেকর েবর 
পা - পইড িমটার এর বেকয়া আদােয় সবা ক েচ া 
অ াহত রাখেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ ধান 
েকৗশলী (এনওিসএস 
নথ/সাউথ/ স াল)/ 

ত াবধায়ক েকৗশলী 
(সকল এনওিসএস)/ 
িনবাহী েকৗশলী ( 
সকল এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৩০৩::  িব িভিবিভ   সরকারীসরকারী  িত ানিত ান   ওও  আধাআধা --সরকারীসরকারী/ / ায় শািসতায় শািসত  /  / কেপােরশনস েহরকেপােরশনস েহর   িনকটিনকট
বেকয়াবেকয়া

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় িবিভ  সরকারী িত ান 
ও আধা-সরকারী/ 

ায় শািসত/কেপােরশনস েহর 
িনকট হেত বেকয়া আদােয়র 
লে  সংি  ফাকাল পেয়  
কমকতা ক ক কাযকর পদে প 
হেণর িবষেয় ােরাপ করা 

হয়। 

ক) সরকাির, আধাসরকাির, ায় শািসত িত ােনর 
বেকয়া আদােয়র লে  িডিপিডিস'র অভ রীণ 
ফাকাল পেয়  কমকতাগণ সংি  িত ান স হ 
(িবেশষ কের েযাগ ব াপনা ম ণালয়, এফিডিস, 
PWD, িস  কেপােরশন, িলশ কায়াটার, িলশ 
হাসপাতাল, ি ম কাট, ঢাকা ইউিনভািস ) এর 
যথাযথ ক পে র সােথ সাব িণক যাগােযাগ র া 
কের বেকয়া আদােয়র েচ া অ াহত রাখেবন এবং 
বছেরর থম থেকই বিণত খােত পযা  বােজট 
বরাে র জ  সংি  ম ণালেয়র ফাকাল পেয়  
কমকতাগণ এর সােথ যাগােযাগ কের িচ  দওয়ার 

ব া হণ করেবন।
খ) য সম  এনওিসএস এর ি - পইড ও পা - পইড 
এর াহক াহত ও শহীদ ি েযা া না হওয়া সে ও 
২০০ ইউিনট িরেবট ভাগ করেছন, এনওিসএস এর িনবাহী 

েকৗশলীগণেক স সম  াহেকর িবল কােরকশন কের 
লাই-২২ মাস থেক ািরফ পিরবতন কের িদেত হেব। 
েয়াজেন আইিস  িবভােগর সহায়তা িনেত হেব। পরবত  

সম য় সভায় এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণেক 
বিণত াহেকর িবল সংেশাধন এর িবষয়  উপ াপন 
করেত হেব। 
গ) িডিপিডিস'র আওতাধীন য সম  এলাকায় ঢাকা 
ওয়াসার দীঘ িদেনর বেকয়া সং া  িডস ট রেয়েছ স 
সম  িডস েটড িবল িন ি র জ  িনবাহী পিরচালক, 
অপােরশন মেহাদেয়র ন ে  এক  কিম  গঠন করেত 
হেব। উ  কিম  িডস েটড িবল শনা  কের তা 
িন ি র িবষেয় যথাযথ াব দান করেবন। ভিব েত 
ওয়াসার স রক িবল সং া  জ লতা িনরসন এর জ  
িবল ডিলভাির দওয়ার েবই িমটার এর িরিডং 
pattern ও consumption যথাযথভােব চক 
কের িবল সংেশাধন বক িবল তির করেত হেব। 

ধান েকৗশলী 
(এনওিসএস নথ/ স াল/ 

সাউথ)/ িজএম, 
(আইিস )/ বিণত িবষেয় 
দািয় া  ফাকাল পেয়  
কমকতাগণ/ ত াবধায়ক 

েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস সােকল)/ 

িনবাহী েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৪০৪::   ন নন ন   িব ৎিব ৎ  সংেযাগসংেযাগ
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় িজএম, আইিস  জানান 
য, সকল এনওিসএস ই 
িনধািরত সমেয়র মে  
আবািসক ও এইচ  াহেকর 
িব ৎ সংেযাগ দান কেরেছ। 
সকল এনওিসএস এর 
আওতাধীন াহকেদর ন ন 
িব ৎ সংেযাগ িনধািরত 
সমেয়র মে  দােনর িবষেয় 

ােরাপ করা হয়। অনলাইেন 
াহেকর নাম পিরবতেনর 

আেবদেনর িবষেয় সভায় 
একমত পাষণ করা হয়।        

ক) আবািসক (LT) িব ৎ সংেযাগ দােনর ে  
ণা  আেবদন াি র পরবত  ২ কমিদবেসর মে  

তদ  স  কের িডমা  নাট ই  করেত হেব ।
িডমা  নােটর টাকা, িমটার ও সািভস চাজ জমা দয়া 
সােপে  পরবত  ০২ কমিদবেসর মে  িব ৎ সংেযাগ 

দান করেত হেব।  
খ) ১১ কিভ ও ত  ভাে েজর াহকেদর িব ৎ 
সংেযাগ দােনর ে  সকল শতািদ রণ সােপে  
আেবদেনর ১৩ িদেনর মে  তদ  স  কের িডমা  
নাট ই  করেত হেব। িডমা  নােটর টাকা জমা, 
সালার ােনল াপন, িমটার সরবরাহ, িমটার ট  
স  করার সােপে  পরবত  ২ কমিদবেসর মে  
িব ৎ সংেযাগ দান করেত হেব।  
গ) াহেকর নাম পিরবতনসহ সকল অ া  সবার 

া য়াল আেবদন ফরম হেণর পাশাপািশ 
িডিপিডিস'র ওেয়বসাইেটর মা েম াহেকর অনলাইন 
আেবদন সকল এনওিসএস ক accept করেত হেব 
ও িস েজন চাটাের িবষয়  উে খ করেত হেব। 
অনলাইেন নাম পিরবতনসহ সকল অ া  সবার 
আেবদেনর িবষেয় সবদা াহকেক উ ু  করেত হেব। এ 
িবষেয় িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন) মেহাদয় এক  
দ রােদশ জারী করেবন।

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ ধান 
েকৗশলী (এনওিসএস 
নথ/সাউথ/ স াল)/ 

ত াবধায়ক েকৗশলী 
(সকল এনওিসএস সােকল)/ 

িনবাহী েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৫০৫::   িি -- পইডপইড   িমট ারিমট ার   সং াসং া   
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় সকল এনওিসএস এর 
িনবাহী েকৗশলী ি - পইড 
িমটােরর অিনয়িমত িরচাজ এর 
আরও ৫০০  কইস সােভ 

বক পদে প/ পািরশ 
স িলত এক  িতেবদন 
পরবত  সম য় সভার েব 
িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন) 
মেহাদেয়র দ ের রণ এর 
িবষেয় ােরাপ করা হয়। 

ক) ি - পইড াহেকর েবর পা - পইড িমটােরর 
বেকয়া আদােয়র িবষেয় ১৭  এনওিসএস এর িনবাহী 

েকৗশলী ক ক যথাযথ পদে প হণ করেত হেব। 
েয়াজেন ভি ং ব  ও লাইন disconnect কের 

বেকয়া আদােয়র কায ম অ াহত রাখেত হেব। 
খ) সকল এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলী ি - পইড 
িমটােরর অিনয়িমত িরচাজ এর আরও ৫০০  কইস 
সােভ বক পদে প/ পািরশ স িলত এক  িতেবদন 
পরবত  সম য় সভার েব িনবাহী পিরচালক, 
(অপােরশন) মেহাদেয়র দ ের রণ করেব। িনবাহী 

েকৗশলী, িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন) সকল 
িতেবদন ক াইল করেবন এবং পরবত  সভায় এর 

সারমম উপ াপন করেবন ( হীত পদে প সহ)। এছাড়া 
অিনয়িমত িরচাজ এর িবপরীেত কী পিরমাণ পনাল িবল 
করা হেয়েছ ও কত টাকা আদায় করা হেয়েছ স সং া  
০২  কলাম উ  িরেপােট অ  করেত হেব।  
গ) য সকল িডিভশেন ি - পইড িমটার রেয়েছ স সকল 
িডিভশন িনজ উে ােগ UCC সােপাট সািভস িনজ  
জনবল িদেয় পিরচালনার ব া হণ করেবন ও 
সভােক অবিহত করেবন।   

িনবাহী পিরচালক, 
(অপােরশন)/ িনবাহী 
পিরচালক, (আইিস  
এ  িকউরেম )/ 
িনবাহী পিরচালক 
( েকৗশল)/ ধান 
েকৗশলী (এনওিসএস 
নথ/সাউথ/ স াল)/ 
িজএম, আইিস / 

িডিজএম, (আইিস  
ডেভলপেম )/ ক  

পিরচালক (৮.৫ 
ল  াট ি - পইড 
িমটার)/ ত াবধায়ক 

েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস 

সােকল)/ত াবধায়ক 
েকৗশলী (িমটািরং)/ 
ক  পিরচালক-০১/ 
ােনজার, (আইিস  
ডেভলপেম )/

 িনবাহী েকৗশলী 
(িনবাহী পিরচালক, 

অপােরশন)/ (সংি  
সকল এনওিসএস) ও 
টা েফাস টীম এর 

সদ )। 

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৬০৬ ::  AMRAMR      
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী

সভায় ত াবধায়ক েকৗশলী, িমটািরং জানান 
য, ামীণ ফােনর সীম বহাের িনেষধা া 

থাকায় মেডম বহার করা যাে না। এছাড়া ২২৫ 
 হাল কাের  িমটার আেছ যা এল  িস  

িমটার িদেয় িত াপন করা গেল উ  
িমটার েলােক এএমআর িসে ম এর আওতায় 
িনেয় আসা যােব। গত মােস ০১  কের িস  ও 
িপ  বান হেয়েছ। ১৭  র কান লাড নই। ০৬ 

 িস  ও িপ র ফইজ িমিসং রেয়েছ। 

ক) ন ন অিতির  ১০০০  মেডম িবিধ অ সাের 
েয়র িবষয়  revised APP ও বােজেট 

অ  কের য় বক াহক আি নায় াপন 
করেত হেব। এ িবষেয় ত াবধায়ক েকৗশলী ( ি  
ও য়) যথাযথ ব া হণ করেবন।   
খ) ২২৫  হাল কাের  িমটার এল  িস  িদেয় 

িত াপন কের AMR িসে ম এর আওতায় 
িনেয় আসেত হেব। এ াপাের ত াবধায়ক 

েকৗশলী, িমটািরং ার ােনজেম  এর 
ত াবধায়ক েকৗশলীর সােথ যাগােযাগ কের ২২৫ 

 এল  িস  িমটার াপন এর ব া হণ 
করেবন। 

িজএম, আইিস / 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
(িমটািরং)/ ত াবধায়ক 
েকৗশলী ( ি  ও য়)/ 
িডিজএম, আইিস  

( রিভিনউ/ 
ডেভলপেম )/ 

ত াবধায়ক েকৗশলী 
(সকল এনওিসএস 
সােকল)/ িনবাহী 
েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস)। 

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৭০৭::   লাডেশিডংলাডেশিডং  
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী
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সভায় ত াবধায়ক েকৗশলী, িসে ম কে াল 
এ  াডা জানান য, ইেতামে  সকাল ১০ 
থেক রাত ১০ টা পয  এনএলিডিস'র িনেদশনা 

অ যায়ী ১০০ -৩০০ ম:ও: এর এক  
লাডেশিডং এর িশিডউল তির করা হেয়েছ। 

এছাড়া িশিডউল অ যায়ী লাডেশিডং বা বায়ন 
করার জ  াডা দ র ও এনিসএস এর িনবাহী 

েকৗশলীগণেক িনেয় এক  অিফিসয়াল 
হায়াটস অ াপ প তির করা হেয়েছ। এছাড়া 

হাসনাবাদ- শীতল া লাইন এর সােথ ০৪  
ীড সং  থাকায় সািমট ও িডিজটাল পাওয়ার 

তােদর ০২ সাইেড জনােরশন বাড়ােব মেম 
ত াবধায়ক েকৗশলী, িসে ম কে াল এ  

াডা আশাবাদ  কেরন। 

িডিপিডিস'র াডা দ র থেক দান ত 
লাডেশিডং এর allocation এর উপর িনভর 

কের এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণেক 
লাডেশিডং এর িশিডউল সতকতার সােথ 

যথাযথভােব maintain করেত হেব 
এবং allocation পাওয়ার সােথ িডিপিডিস'র 
csms software এ সােথ 
সােথ interruption সং া  তে র এি  
িদেত হেব। লাডেশিডং ত াহার করা হেল সােথ 
লাডেশিডং ত াহােরর ত  

িডিপিডিস'র website এ আপেলাড করেত 
হেব। এছাড়া িডিপিডিস'র আওতাধীন িবিভ  
এলাকায় িব মান ল ও ফেলর দাকান, াচা-
বাজার ও শিপং-মল েলােত িদেনর আেলায় 
অে ায়জনীয় বািত লা পিরহার করার জ  সকল 
এনওিসএসেক িতিনয়ত অিভযান চালােত হেব। 
অিভযান চলাকালীন াহক েক অ েয়াজনীয় 
বািত বে র জ  উ ু  করেত হেব এবং এ িবষেয় 
এক  সিচ  িভিডও রকড কের চারনার জ  
িডিপিডিস'র ফইজ ক পইেজ আপেলাড করেত 
হেব।    
খ) য সম  এনওিসএস এর আওতাধীন এলাকায় 
অৈবধ াটাির চািলত অেটাির ার ােরজ রেয়েছ 
স সম  জায়গায় িজে ট াইভ িদেয় 

অৈবধভােব াটাির চাজ ত অেটাির ার ােরজ 
এর িব ৎ সংেযাগ িবি  করেত হেব এবং এ 
সং া  অিভযােনর ত  দিনক পি কায় চার 
করেত হেব ও সাংবািদকগণেক অবিহত করেত 
হেব।  

ধান েকৗশলী 
(এনওিসএস নথ/ স াল/ 

সাউথ)/ ত াবধায়ক 
েকৗশলী (সকল 

এনওিসএস সােকল)/ 
ত াবধায়ক েকৗশলী 
(িসে ম কে াল এ  
াডা)/ িনবাহী েকৗশলী 
(সকল এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৮০৮ ::   িনরাপ ািনরাপ া   সং াসং া : : 
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

কক ) )  প া েগ াল াপ া েগ াল া  ১৩২১৩২//৩৩৩৩ //১১১১  কিভকিভ   
উ প েকউ পেক   সংলসংল   উ ে দ তউ ে দ ত   অৈবধঅৈবধ  াপন াাপন া  
এল াকাএল াকা  দখলদখল   রাখারাখা  সং া ঃসং া ঃ   িনবাহী 

েকৗশলী, ি ড সাউথ-২, িডিপিডিস’র 
িনয় ণাধীন পা েগালা উপেক  এক  “২য়” 

িণর কিপআই াপনা। কিপআইেয়র 
িনরাপ ার জ  িমিক প িবধায়  উ  

াপনার সি কটবত  অৈবধ াপনাস হ উে েদর 
িবষেয় ইিত েব শাল াে র কিপআই শাখা 
হেত িব ৎ িবভােগর মা েম িবেশষ অ েরাধ 
জানায়। উ  অ েরােধর ি েত িডিপিডিস 
ক প  িব ৎ িবভােগর সহায়তায় ঢাকা দি ণ 
িস  কেপােরশেনর সােথ প ালাপ ও সরাসির 
যাগােযােগর কারেণ  িবগত ন মােস িস  

কেপােরশন ক ক অৈবধ াপনাস হ উে দ করা 
হয়। স িত উ  াপনা পিরদশেন দখা যায় 
য অে দ ত যায়গায় এখেনা কান দাকানপাট 

ক) ত াবধায়ক েকৗশলী, ি ড (সাউথ), 
ত াবধয়ক েকৗশলী, িসিভল ওয়াকস এবং 
িডিজএম (এইচ আর), িসিকউির  যৗথভােব 
পিরদশন করতঃ পা েগালা উপেক  সংল  
দখল  যায়গা িনেজেদর িনয় েণ রাখাসহ 
কিপআই াপনার সািবক িনরাপ া িনি তকে  

জ রী িভি েত েয়াজনীয় পদে প হণ করেবন 
এবং পরবত  সভায় এর ত ািদ উপ াপন করেবন। 
 

ক) ত াবধায়ক 
েকৗশলী, ি ড (সাউথ), 
ত াবধয়ক েকৗশলী, 
িসিভল ওয়াকস এবং 
িডিজএম (এইচ আর), 

িসিকউির , িডিপিডিস।
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িনমােণর চ া না করেলও উ ু  ও অরি ত 
থাকায় ধীের ধীের ালাইকাজ, ির া/ভ ান পািকং 
ইত ািদ কাজ চলেছ। ব শী ই উ  যায়গায় 
কান ব নী বা কান িনরাপ া ব া না িনেল 

তা বদখল হেয় যেত পাের মেম সভায় জানােনা 
হয়। তাছাড়া উপেক  ভবেনর ৩য় ও ৪থ তলায় 
পা েগালা এনওিসএস দ র থাকায় াপনায় 
েত কিদন িব ল সং ক িব ৎ াহক এবং 

দশনাথ েদর আগমন ঘেট এবং উে খেযা  
সং ক মাটর সাইেকল া ফরমার ইয়ােডর 
কাছাকািছ িবি ভােব পািকং কের রাখা হয়। 
এনএসআইেয়র মাঠ পযােয়র িতিনিধগণ 
একািধকবার াপনা পিরদশন কের এ িবষেয় 
অসে াষ কাশ কেরেছন। এমতাব ায় কিপআই 
এর িনরাপ ার ােথ াপনার েবশপেথ অবি ত 
বটগাছ  কেট অথবা ডালপালা ছেট পির ার 
কের িনিদ  এক  মাটর সাইেকল পািকং এর 

ব া এবং া ফমার ইয়ােডর ফি ং মরামত 
করা জ রী মেম সভায় আেলািচত হয়। 

খখ) )  িবিভিবিভ   কে রকে র  অধীেনঅধীেন   িনমাণিনমাণ   কাজকাজ   
চল াকাল ীনচল াকাল ীন   সমেয়সমেয়   িনরাপ ািনরাপ া  ব ােকব ােক   
সবািধকসবািধক     দ ানদ ান     সং া ঃসং া ঃ   িজ িজ, 
িপিডএসিডসহ িডিপিডিসেত িবিভ  কে র 
আওতায় অেনক িনমাণ কাজ চলমান রেয়েছ। 
উ  িনমাণ কাজ চলাকালীন সমেয় িনমাণ 

িমক থেক  কের সাধারণ জনগণ কউ যন 
কান ধরেণর ঘটনায় পিতত না হয় স িবষেয় 

সংি  সকলেক সেবা  সতকতার সােথ কাজ 
করেত হেব মেম সভায় িবেশষ সহকাের 
আেলািচত হয়। িবেশষ কের ““ SafetySafety  
Firs tFirs t ””  বা এ ধরেনর েয়াজনীয় িনরাপ া 
িবষয়ক াগান এবং িনেদশনা ব  কের 

মান রেখ কাজ করেত হেব। জনসাধারণ এবং 
যানবাহন চলাচল াহত হয় এ ধরেণর কান 
কাজ করার েয়াজন হেল যথাসমেয় ানীয় 

িলশ শাসেনর সহায়তা িনেয় কাজ করেত 
হেব, কান অব ােতই কােরা অবেহলা হণেযা  
হেবনা মেম সভায় উে খ করা হয়। এ সে  
স িত ঢাকার উ রায় িবআর র এক  কে  
িনমাণ কাজ চলাকালীন সমেয় াইেভট কােরর 
উপের গাডার পের ৫ জন িনহত হওয়ার িবষয়  
উে খ করতঃ সংি  সকলেক সেবা  সতকতা 
অবল ন কের দািয়  পালেনর িবষেয় সভায় 

ােরাপ করা হয়।

খ) িডিপিডিস’র িবিভ  কে র অধীেন চলমান 
িনমাণ কাজস েহ িনরাপ ার িবষয় েক সবািধক 

ােরাপ করেত হেব এবং সবাইেক তা মেন 
চলেত হেব। ““ Safety Firs tSafety Firs t ” ”  বা এ ধরেনর 

েয়াজনীয় িনরাপ া িবষয়ক াগান এবং িনেদশনা 
স িলত ানার িকংবা াকােড দশেনর ব া 
করেত হেব। িনমাণাধীন এলাকায় জনসাধারেণর 

েবশ িনয় ণ করেত হেব এবং রা ায় চলমান 
কােজর ে  যথাযথ িনরাপ া ব া 
আবি কভােব হণ করেত হেব। েয়াজনা যায়ী 
আইন লা বািহনীর সহায়তা হণ করেত হেব। 

খ) সকল ক  
পিরচালক, ত াবধায়ক 

েকৗশলী, িসিভল 
ওয়াকস ও িনবাহী 
েকৗশলী, সফ  এ  
এনভায়রনেম , 

িডিপিডিস। 

  
আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৯০৯::     ১১১১   কিভকিভ  িফডারিফডার   অেট ােমশনঅেট ােমশন   ওও  SAIDI/SAIFI: SAIDI/SAIFI:     

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় িজএম, আইিস  জানান য, ২০২২-২৩ অথ 
বছেরর জ  SAIDI/SAIFI এর ল মা া 
৯৫০ ও ৯৫ িনধািরত হেয়েছ। তে াে  বশ 
কেয়ক  এনওিসএস 
এর SAIDI/SAIFI ল মা ার চেয় 
অিধকাংেশ বেড় িগেয়েছ মেম িজএম, আইিস  
সভায় আশ া কাশ কেরন।ইেতামে  
এনওিসএস এর য সম  িফডার অেটােমেটড করা 
হেয়েছ স সম  িফডার এর SAIDI/SAIFI 

েবর লনায় অেনকাংেশ বেড় িগেয়েছ যা 
িসে ম এর জ  িতকর। য সম  এনওিসএস 
এর অেটােমেটড িফডার এর SAIDI/SAIFI 
অিধক মা ায় বেড় িগেয়েছ স সম  এনওিসএস 
এর SAIDI/SAIFI  িনয় ণ এর পযােয় 
রাখার িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।    

ক) SAIDI/SAIFI এর APA ল মা া 
অজেনর জ  এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণ 
সবদা সেচ  থাকেবন। 
খ) েত ক  এনওিসএস এর আওতাধীন কান 
িফডাের মাস অ যায়ী SAIDI/SAIFI 
ল মা ার অিধক হেয় গেল তা িনয় েণর জ  
িনবাহী েকৗশলীগণ পিরক না হণ করেবন এবং 
ত মালামাল এর requisition িদেয় ার 
থেক DOFC, MCCB ই  কের াপন এর 
ব া হণ করেবন। 

গ) ২০২২-২৩ অথ বছের ম ি ত ল মা ার 
(১০%) ১১ কিভ িফডার অেটােমশন বা বায়ন 
করার জ  ত াবধায়ক েকৗশলী, ীড (সাউথ 
সােকল) ক non sas উপেকে র 
িব মান relay বহার করেত হেব এবং 
ভিব েত non sas এর ে  ১১ কিভ িফডার 
অেটােমশন এর ল মা া বা বায়েনর িনিম  দরপ  
আ ায়েনর ি য়ােক তরাি ত করেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক, 
(অপােরশন)/

িজএম, (আইিস )/ 
ত াবধায়ক েকৗশলী 

( ীড নথ/ সাউথ 
সােকল)/ ত াবধায়ক 

েকৗশলী (িসে ম 
েটকশন)/ সংি  

আইিস  কমকতা/ 
িনবাহী েকৗশলী (সকল 

এনওিসএস)

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১০১০ ::   ইই --নিথনিথ   ওও  পপারেলসপপারেলস   অিফসঅিফস     
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

এিপএ এর ল মা া অ যায়ী মাট নিথর 
৮০% ই-নিথেত িন  করার িবষেয় সভায় 

ােরাপ করা হয়।  

ক) া য়াল নিথর ত  িত মােস িসে েম এি  
করেত হেব। 
খ) এিপএ’র ল মা া অ যায়ী সকল নিথ ই-
ফাইিলং এ িন ি  করেত হেব। 

সকল দ র ধান

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১১১১ ::   ারার   া েনজেমােনজেম ,  ,  অ ােসটঅ ােসট   া েনজেমােনজেম   সফটওয় ারসফটওয় ার     
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় ােনজার, আইিস  িড এম. কাম ল 
অবিহত কেরন য, কেয়ক  এনওিসএস এ 
কান ই  িছলনা িবধায় ার ােনজেম  
িসে েম কান এি  িছলনা, বাকী সব 
এনওিসএস এর শষ মােস ার ােনজেম  
িসে ম সফটওয় াের এি  িছল। পরবত েত 
অ ােসট ােনজেম  এ  ার একাউি ং 
এর িডিজএম, িফ া  হায়দার আলী জানান 
য, ােরর value ও description না 
থাকায় অ ােসেট কমত 

ােরর result পাওয়া যাে না। ায় সব 
দ র এর অ ােসট ডাটা একাউি ং িসে েম 
এি  হেয়েছ। তে াে  ত াবধায়ক েকৗশলী, 
িসে ম েটকশন  ও ত াবধায়ক েকৗশলী, 
িসিভল ওয়া  দ েরর কান অ ােসট ডাটার 
এি  দওয়া হয়িন। য সম  দ র অ াবিধ 

ার এবং অ ােসট ােনজেম  িসে ম 
সফটওয় াের ডাটা এি  দয়িন স সম  
দ রেক অিবলে  উ  সফটওয় াের ডাটা এি  
দওয়ার িবষেয় সভায়  আেরাপ করা হয়। 
  

ক) এনওিসএস এর লাকাল াের 
মালামাল ই র েবই ার ােনজেম  
িসে ম সফটওয় াের ডাটা এি  িদেত 
হেব। এনওিসএস রাজারবাগ ও রমনা ক 
তােদর শষ মােসর লাকাল ােরর ডাটা 
অিবলে  সফটওয় াের এি  িদেত হেব।   
খ) ত াবধায়ক েকৗশলী, িসিভল ওয়া েক 
অিবলে  তার িনজ দ েরর অ ােসট সং া  
ডাটা অ ােসট ােনজেম  িসে ম 
সফটওয় ার এি  িদেত হেব। ত াবধায়ক 

েকৗশলী, িসে ম েটকশন এর অ ােসট 
সং া  ডাটা ীড িডিভশন থেক এি  
দওয়ার ব া হণ করেত হেব। 

গ) ০৭  দ েরর লাকাল ােরর 
inventory update অ াবিধ 
পাওয়া যায়িন িবধায় অিবলে  ০৭  দ রেক 
তােদর লাকাল ােরর inventory 
update কের এ সং া  িরেপাট 
িডিজএম, িফ া  (এেসট ােনজেম  এ  

ার একাউি ং) দ ের রণ করেত হেব।  
  

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ িনবাহী 
পিরচালক (আইিস  
এ  িকউরেম )/ 

ধান েকৗশলী 
(এনওিসএস নথ/ 
স াল/ সাউথ)/ 

িজএম, আইিস /
িডিজএম, িফ া  

(অ ােসট ােনজেম  
এ  ার একাউি ং)/ 

ােনজার, আইিস  
( ডেভলপেম )/ 

সংি  সকল দ র 
ধান।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১২১২ ::     APP APP বা ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িড.এম কাম ল জানান য, থম কায়াটাের 
মা  িসে ম সািভেসস দ র এিপিপ িসে েম 

এি  িদেয়েছ। অ া  সকল দ রেক পরবত  
সম য় সভার েব এিপিপ িসে ম সফটওয় াের 
এি  দওয়ার িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। 

পরবত  সম য় সভার েব সকল দ রেক 
এিপিপ সং া  যাবতীয় ডাটা এিপিপ 
িসে ম সফটওয় াের এি  িদেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক (আইিস  
এ  িকউরেম )/ িজএম 
(আইিস )/ ত াবধায়ক 

েকৗশলী (কন া  এ  
িকউরেম )/ সকল দ র 

ধান।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৩১৩::   া ফরমারা ফরমার   া েনজেমােনজেম   িসে মিসে ম   সফটওয় ারসফটওয় ার       
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় ােনজার, আইিস  িড এম কাম ল 
জানান য,  অ াবিধ ০৪  এনওিসএস 
(রাজারবাগ, বংশাল, িসি রগ , তজ াও) থেক 
া ফরমার এর কান ডাটা পাওয়া যায়িন।  সকল 

এনওিসএস এর া ফরমার এর ণা  ডাটা 
অিবলে  ােনজার, আইিস  ( ডেভলপেম ) এর 
দ ের রেণর িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। 
    

এনওিসএস বংশাল ও তজ াও সহ 
য সম  এনওিসএস এখনও 
া ফরমােরর ণা  ডাটা দান 

কেরিন স সম  এনওিসএসেক 
িনধািরত ছেক া ফরমার এর 
full ডাটা সং া  যাবতীয় ত  
অিবলে  ােনজার, আইিস  
( ডেভলপেম ) এর ই- মইেল রণ 
করেত হেব।       

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ িনবাহী 

পিরচালক (আইিস  এ  
িকউরেম )/ ধান 
েকৗশলী (এনওিসএস 

নথ/ স াল/ সাউথ)/ 
িজএম, আইিস /

সকল এনওিসএস এর 
িনবাহী েকৗশলীগণ।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৪১৪::   All Residential & Non Residential  Building location withAll Residential & Non Residential  Building location with
serial number & All Landserial number & All Land  স িকতস িকত   ডাট াড াট া -- বজবজ   তিরতির   সং াসং া ::         

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় ােনজার আইিস , িড.এম কাম ল 
জানান য, এে ট া েপাট ও িসিভল থেক 
এ সং া  ডাটা নওয়া হেয়েছ। ইেতামে  
অ ােসট ােনজেম  িসে ম মিডউেলর 
মে  পইজ ডেভলপ করা হেয়েছ। মিডউল 
এর মে  ডেভলপ করা পইজ টি ং কের 
িসিভল দ র থেক verify কের নওয়া 
হেব। িসিভল দ র 
থেক clearance পেল পরবত েত 
িসে ম  লাইেভ নওয়া যােব।   

ত াবধায়ক েকৗশলী, িসিভল ওয়া , িডিজএম 
িফ া  (অ ােসট ােনজেম  এ  ার 
একাউি ং) ও ােনজার, আইিস  ( ডেভলপেম ) 
এর সি িলত েচ ার মা েম All 
Residential & Non Residential 
 Building location with serial 
number & All Land related 
কায েমর বা বায়ন অ গিতেক তরাি ত 
করেত হেব। 

িজএম, আইিস /
ত াবধায়ক েকৗশলী, 

(িসিভল ওয়া )/ 
িডিজএম, (এে ট এ  

া েপাট)/ িডিজএম, 
িফ া  (অ ােসট 
ােনজেম  এ  ার 

একাউি ং/ ােনজার 
,আইিস  

( ডেভলপেম )।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৫১৫--  অিডটঅিডট   আপি রআপি র   জবাবজবাব   দানদান   সং াসং া   আেলাচনাআেলাচনা ::      
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িজএম, অিডট জানান য, ২৮  অিডট 
আপি  িন ি  করা যােব যিদ write-
off এর অবিশ  টাকা আদায় করা যায়। ২৩২ 

 িরেপাট  অিডট আপি  রেয়েছ যার জবাব 
পাওয়ার পের এ িবষয় িনেয় এক  িম ং করা 
হেব। এছাড়া ২০২০-২১ এর ৩৮  অিডট 
আপি  িন ি র জ  বেকয়া টাকা আদায় 
করার াপাের সভায় ােরাপ করা হয়। 

     
ক) িরেপাট  অিডট আপি  িন ি র 
লে  সংি  এনওিসএস এর িনবাহী 

েকৗশলীেক িরেপাট  ২৩২  অিডট 
আপি র ডশীট জবাব অিবলে  
িজএম, অিডট দ ের রণ করেত 
হেব। 
খ) অিডট আপি  িন ি র লে  
সংি  এনওিসএস এর িনবাহী 

েকৗশলীেক write-off এর ২৮  
বেকয়া আদায় করার িবষেয় সেবা  
উে াগ হণ করেত হেব।  

িনবাহী পিরচালক 
(অপােরশন)/ ধান 

েকৗশলী (এনওিসএস নথ/ 
স াল/ সাউথ)/ িজএম, 

অিডট/ িডিজএম (গভ: এ  
রেভিনউ অিডট)/ 

ত াবধায়ক েকৗশলী 
(সকল এনওিসএস সােকল)/ 

িনবাহী েকৗশলী (সকল 
এনওিসএস)।

  
এছাড়া সময় তার কারেণ সম য় সভার য এেজ া েলা আেলাচনা করা স ব হয় িন, েবর সম য় সভায় আেলািচত
স এেজ া েলার িস া স হ অপিরবিতত ও নবহাল থাকেব। পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত
সকেলর - া  কামনা কের সকলেক েভ া ও ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।      

 

িবকাশ দওয়ান 
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০১.২২.৩২ তািরখ: 
৩০ আগ  ২০২২

১৫ ভা  ১৪২৯

ি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 িচফ ইি িনয়ার/সকল জনােরল ােনজার
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৩) সকল পািরনেটি ং ইি িনয়ার/ েজ  িডের র, িডিপিডিস।
৪) সকল িনবাহী েকৗশলী/ ােনজার, িডিপিডিস।
৫) সাব িডিভশনাল ইি িনয়ার, ব াপনা পিরচালক- এর দ র, ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড
(িডিপিডিস)
৬) িনয়র অ ািস া  ােনজার (এইচ আর), ব াপনা পিরচালক- এর দ র, ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন
িলিমেটড (িডিপিডিস)

 

মা: মাহ র রহমান 
সাব িডিভশনাল ইি িনয়ার
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