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

সভাপিত িবকাশ দওয়ান 
ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ১৯/১২/২০২২ ি .
সভার সময় িবকাল ০২.৩০ 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 নেভ র, 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
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সভােক অবিহত করা হয় য,
২০২২-২০২৩ অথ বছের
িডিপিডিস'র জ  Overall
িসে ম লস এর ল মা া ৭.০৫
িনধারণ করা হয়। তৎে ি েত
অে াবর-২২ মােসর APA দ
িসে ম লস চেক তজ াও,
সাতমসিজদ, আিজম র, গদাপাড়া,
নাির া, ামীবাগ, নারায়নগ
(পি ম), ডমরাসহ বশ কেয়ক
এনওিসএস 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। ২০২২-২৩ ি : অথ
বছেরর Overall িসে ম লস এর
ল মা া অজন এর জ  বছেরর

থম থেকই সকল এনওিসএসেক
কাযকর পদে প নওয়ার িবষেয়
সভায়  আেরাপ করা হয়।  

ক) AP A 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 (রােত অেটা ােরজ
এর িকং) ি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। 
ঘ) সকল এনওিসএসেক িফডার ও ক াটাগির
(িবেশষ কের আবািসক াহক) িভি ক িসে ম লস
ি র কারণ শনা  কের আবািসক াহক পযােয়

িব ৎ ির িতেরােধ কাযকর পদে প হণ করেত
হেব।  
ঙ) সভায় এনওিসএস বাংলাবাজার ও বংশাল দ েরর
িসে ম লস পযােলাচনাকালীন সমেয় ১১ কিভ িফডার
এর import এ গড়িমল পিরলি ত হয়। যার ফেল
এনওিসএস বাংলাবাজার এর িসে ম লস ি  পায় এবং
এনওিসএস বংশাল এর িসে ম লস কেম যায়।
ত াবধায়ক েকৗশলী, ািরফ এ  এ ানািজ অিডট,
ত াবধায়ক েকৗশলী, িমটািরং ও সংি  এনওিসএস
এর িনবাহী েকৗশলীেক সি িলতভােব বিণত িবষেয়র
কারণ িবচার-িবে ষণ কের করনীয় স িকত পািরশ
স িলত িতেবদন আগামী ০১ স ােহর মে  িজএম
আইিস র মা েম িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন)
মেহাদেয়র দ ের রণ করেত হেব। িরেপাট পাওয়ার
পের এনওিসএস বাংলাবাজার দ েরর আওতাধীন ১১
কিভ িফডার এর ািরফ পেয়ে  ন  িমটার
িত াপেনর উে াগ হণ করেত হেব।    

চ) এনওিসএস ডমরার ভৗগিলক এলাকা ও াহক
সং া িবেবচনা ও অৈবধ িব ৎ ির িতেরােধ
অিভযান লক কায ম বাড়ােনার লে  অিবলে
এনওিসএস ডমরা দ ের ০১ জন সহকারী েকৗশলী ও
০১ জন উপ-সহকারী েকৗশলী পদায়েনর ব া হণ
করেত হেব। 

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

 ত াবধায়ক েকৗশলী
(সকল এনওিসএস)/
ািরফ এ  এ ানািজ
অিডট/ িমটািরং/

িনবাহী েকৗশলী (
সকল এনওিসএস)/

ােনজার, আইিস
( ডেভলপেম )।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০২০২ ::     CB RatioCB Ratio   / / একাউ সএকাউ স   ির িসবএেবলিরিসবএেবল
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় জানােনা হয় য,
২০২২-২০২৩ অথ বছের
িডিপিডিস’র জ  Overall
CB Ratio এর ল মা া ৯৯
িনধারণ করা হয়। তৎে ি েত
এনওিসএস তজ াও,
শেরবাংলানগর, আদাবর,
নারায়নগ  (পি ম), ফ াহ ও
রমনা এনওিসএস সহ ায়
অিধকাংশ এনওিসএস এর
অে াবর, ২২ ি : মােসর CB
R a t io এর ল মা া অিজত
হয়িন। চলিত অথ বছের দ  চক
এর ল মা া অেনক চ ােলি ং
এবং ফি য়াির, ২৩ থেকই
লাডেশিডং হওয়ার স াবনা
থাকায় চলিত বছেরর িডেস র
মােসর মে ই ি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) িস  কেপােরশন এর ি ট লাইেটর িবল িমটািরং
এর আওতায় িনেয় আসেত হেব। স লে
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণেক িমটার
সরবরােহর জ  িস  কেপােরশন এর উপ
ক প  বরাবর িচ  িদেত হেব। িস  কেপােরশন
িমটার সরবরাহ করেত অনীহা কাশ করেল সকল
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণেক িনজ উে ােগ

ীট লাইট এর সংি  পেয়ে  িমটার াপন এর
ব া হণ করেত হেব। এছাড়া ভার হওয়ার েব
ীট লাইট ব  করার জ  িস  কেপােরশন এর

উপ  ক প েক িচ  িদেত হেব। িনজ উে ােগ
িমটার সরবরাহ করেল ীট লাইেটর িবেলর সােথ
িমটােরর ভাড়া সংেযাজন করার ব া হণ করেত
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     
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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
বেকয়া আদােয় দািয় রত ফাকাল পেয়  কমকতার
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। বােজেট পযা  অথ বরা  না থাকেল

েয়াজেন revised বােজেট অথ বরাে র জ
িচ  িদেত হেব। 
খ) িজএম, আইিস  ওয়াসার সম  িড েটড িবল
এর পিরমাণ specific াহক wise শনা  কের
এ সং া  এক  িরেপাট সকল এনওিসএস এর িনবাহী

েকৗশলীেক ই- মইল করেবন। উ  িরেপাট এর উপর
িভি  কের েত ক এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলী
সংি  মডস জান থেক িড েটড িবল সা ফাইড
কের সা ফাইড িবল পরবত  সম য় সভার েব
ওয়াসার স াল িবভােগ রণ করেব এবং িড েটড
িবল সমাধােনর ব া হণ করেবন। য সম
িড েটড িবল সং া  সম া িনরসন করা যােবনা
সংি  এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলী তার কারণ

া াসহ এক  িতেবদন িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন) মেহাদেয়র দ ের রণ করেবন।
পরবত েত িডিপিডিস'র উ তন ক প  ও ওয়াসার
এমিডেক িনেয় এক  আেলাচনা সভা আেয়াজেনর
মা েম উ  িড েটড িবল এর সম া সমাধােনর
পদে প হণ করেত হেব। 
গ) ২০০ ইউিনট পয  িব ৎ বহােরর িরেবট

াহত ি েযা ার সােথ তার পিরবারবেগর
সদ রাও পােব কীনা স িবষেয় িস াে র জ
কা ািন সিচেবর া ের িডিপিডিস'র প
থেক officially ি েযা া ম ণালয়েক িচ
িদেত হেব। এছাড়া যসম  ি েযা ারা ২০০ ইউিনট
পয  িরেবট পাে  তােদর িরেবেটর নবহন  

িত ান বহন করেব নাকী ি  ম ণালয় বহন
করেব স িবষেয় িস াে র জ  িডিপিডিস'র ফাকাল
পেয়  কমকতােক সংি  ম ণালেয়র ফাকাল পেয়
কমকতাসহ িব ৎ িবভাগ ও ি  ম ণালেয়র
সংি  কমকতাগেণর সােথ এক  িম ং এর
আেয়াজন 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)।
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আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৪০৪::   এি েমেটডএি েমেটড   িবলিবল  ওও  িজেরািজেরা   ইউ িনটইউিনট   িবলিবল  সং াসং া :  :  
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িজএম, আইিস  জানান য,
সকল এনওিসএস এর আওতাধীন

ায় ৫০০০ এর অিধক িমটার পরপর
০৩ মাস যাবৎ খারাপ পযােয় আেছ
ও াহেকর নােম
continuously এি েমেটড
িবল করা হে । িবষয়  িনেয় সভায়
উে গ কাশ করা হয়। িসে ম লস
কমার ােথ ও িবিলং িসে ম
সহজীকরেণর লে  ন  িমটার েলা
অিবলে  পিরবতেনর িবষেয় সভায়

ােরাপ করা হয়। এছাড়া সভায়
িজএম, আইিস  আরও অবিহত
কেরন য, ায় ৫০০০০ এর মত
িজেরা ইউিনেট িবল হে । 

ক) িসে ম লস কমােত ও িবিলং কায ম সহজীকরেণর
ােথ য সম  ন  িমটােরর িবপরীেত াহকেক

এি েমেটড িবল করা হে  স সম  ন  িমটার েত ক
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণ ক ক অিবলে
পিরবতেনর ব া হণ করেত হেব। য সম  াহক
িমটার িকেন িদেবনা তােদর অিবলে  না শ কের লাইন
কেট িদেত হেব। না শ এর পরবত  পদে প িহেসেব
লাইন কাটার পের কত েলা িমটার জমা হেলা এবং
কত েলা জমা হেলানা স সং া  এক  িফড াক
িরেপাট িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন) মেহাদেয়র
দ ের রণ করেত হেব। 
খ) েত ক এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীেক াহেকর
িজেরা consumption, াহক াপনায় িমটােরর
অি  িকংবা খারাপ িমটার িত িবষেয়র কারন
শনা  কের সমাধােনর ব া হণ করেত হেব। এ
সং া  এক  progress report পরবত
সম য় সভায় উপ াপন করেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ ধান
েকৗশলী, এনওিসএস

(নথ/ স াল/ সাউথ)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

(সকল এনওিসএস
সােকল)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৫০৫::   ন নন ন   িব ৎিব ৎ  সংেযাগসংেযাগ
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িজএম, আইিস  জানান য,
সকল এনওিসএস এর আওতাধীন
আবািসক াহকেদর িডমা  নাট
িনধািরত সমেয়র মে  ই  হেয়েছ
যার শতকরা হার ৯৮% এবং িনধািরত
সমেয়র মে   আবািসক াহকেদর
িব ৎ সংেযাগ দান করা হেয়েছ যার
শতকরা হার ৯৯.৮৪%। এছাড়া এইচ
াহকেদর ে  িডমা  নাট ই র

শতকরা হার ৯৫.২৪% এবং িব ৎ
সংেযাগ দােনর শতকরা হার ১০০%
িনি ত হওয়ায় সভায় সে াষ কাশ
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।  

িনবাহী পিরচালক
(অপােরশন)/ িজএম,

(আইিস )/ ধান েকৗশলী
(এনওিসএস

নথ/সাউথ/ স াল)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

(সকল এনওিসএস সােকল)/
িনবাহী েকৗশলী (সকল

এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ -- ০৬০৬ ::   কা মারকা মার   ম া ারমা ার   ড াট াড াট া  ( ( ম াব াইলমাব াইল   ন রন র , , াশনালাশনাল   আইিডআইিড   ন রন র , , ইই -- মইলমইল   এে সএে স   ওও  আইএনআইএন   ন রন র ))
হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   সং াসং া :  :  

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

. ৫



সভায় িজএম, আইিস  জানান য,
িডিপিডিস'র সকল এনওিসএস এর
আওতাধীন অিধকাংশ াহেকরই মা ার
ডাটা ( মাবাইল ন র, াশনাল আইিড
ন র, ই- মইল এে স ও আইন ন র)
হালনাগাদ করা হয়িন।িডিপিডিস'র সকল

াহেকর মাবাইল ন র হালনাগাদ করার
িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। 

েত ক এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীেক অিবলে
তার আওতাধীন সকল াহেকর মা ার ডাটা
( মাবাইল ন র, াশনাল আইিড ন র, ই- মইল
এে স ও আইএন ন র) আগামী ০১ মােসর মে
হালনাগাদ করার ব া হণ করেত হেব। সকল
এনওিসএস সােকল এর ত াবধায়ক েকৗশলী
সািবকভােব িবষয়  মিনটর করেবন।    

িনবাহী পিরচালক
(অপােরশন)/ িজএম,

(আইিস )/ ধান েকৗশলী
(এনওিসএস

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

েকৗশলী (সকল
এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৭০৭::   িি -- পইডপইড   িমট ারিমট ার   সং াসং া   
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

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।
এছাড়া ২০২২-২৩ অথ বছেরর
এিপএর কায়াটার িভি ক ল মা া
অ সাের ি - পইড িমটার াপেনর
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়।
আেলাচনা চলাকালীন াট ি - পইড
িমটােরর ক  পিরচালক জানান য,
জা য়াির, ২৩ ি : মােসর মে ই

ােকজ-০২ এর আওতায় পযা  ি -
পইড িমটার, িনক কাড সহ িডিসউ
এর িশপেম  ি য়া স  হেয়
যােব। যার ফেল ২০২২-২৩ অথ
বছের ৭৫০০০ ি - পইড িমটার

াপেনর ল মা া রণ করা
স বপর হেব মেম িতিন সভায়
আশাবাদ  কেরন।

ক) ২০২২-২৩ অথ বছেরর মে ই ি - পইড
াহেকর েবর পা - পইড িমটােরর

বেকয়া ায় ৩৩.৫ কা  টাকা ফ য়াির,
২০২৩ ি : মােসর মে  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। িবষেয়
বিণত কায েমর অ গিত সংি
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণেক িত
মােসর মািসক সম য় সভায় উপ াপন
করেত হেব।   
খ) েবর পা - পইড িমটারধারী াহকেক
ি - পইড িমটােরর মা েম সংেযাগ দােনর
পের যিদ াহেকর রািনং মােসর বেকয়া
থােক তেব তা পরবত  মােস াহেকর ি -
পইড িমটার িরচােজর সময় আদায় কের
িনেত হেব। িক  াহেকর যিদ দীঘকালীন
সমেয়র পা - পইড বেকয়া থােক তেব সই
বেকয়া ি - পইড িমটার াপেনর ০৩ মােসর
মে  আদায় করেত হেব। ০৩ মাস পের
াহক ক ক উ  বেকয়া পিরেশািধত না

হেল লাইন কেট িদেত হেব।    
গ) 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

ি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)/ (সকল
এনওিসএস ও টা েফাস টীম

এর সদ )।
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টাকা আদায় করা হেয়েছ স সং া  ০২ 
কলাম উ  িরেপােট অ  করেত হেব।
িরেপােটর ফর াট  পিরবতন করেত
হেব।  
ঘ) ২০২২-২৩ অথ বছেরর AP A অ যায়ী
কায়াটার ও বাৎসিরক িভি ক ি - পইড
িমটার াপেনর ল মা া (৭০০০০) রেণর
জ  A M I কে র ক  পিরচালকেক

াট ি - পইড িমটার সং া  সম া
িনরসন বক কাযকর পদে প হণ করেত
হেব এবং ল মা া অজেন সবা ক েচ া
অ াহত রাখেত হেব। 
ঙ) াহকেক ন ন িব ৎ সংেযাগ দােনর
সময় খালা বাজার থেক াহক ক ক ি -
পইড িমটার সরবরােহর মা েম ন ন সংেযাগ
দান করেত হেব। ি - পইড সংি  (১৭) 

এনওিসএস এর আওতাধীন এল -১ ািরেফর
াহকেক কান অব ােতই পা - পইড

িমটােরর মা েম ন ন িব ৎ সংেযাগ দান
করা যােবনা। ি - পইড িমটার সংি
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণ িবষয়
সািবকভােব মিনটিরং করেবন। ােনজার,
আইিস  ( ডেভলপেম ) এ সং া  এক
িরেপাট তির করেবন।  

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৮০৮ ::   পাওয়ারপাওয়ার   ফ া রফ া র   সং াসং া     
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িজএম, আইিস  জানান য, , হৎ
িশ  াহক আি নায় ািপত িপএফআই

ােনল স কভােব বসােনা হে না। অিধকাংশ
াহক আি নায় িপএফআই ােনল বসােনা

হেলও পাওয়ার ফ া র ০.৭৫ এর নীেচ। যার
ফেল িডিপিডিস িতিনয়ত লেসর স ুখীন
হে ।BERC এর িনেদশনা অ যায়ী পাওয়ার
ফ া র এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর
নীেচ হেল না শ িদেয় াহেকর িব ৎ সংেযাগ
িবি  করেত হেব মেম িজএম, আইিস
সভায় অবিহত কেরন। াহক আি নায় স ক
মােনর ক াপািসটর াপন এর জ  াহকেক
িচ  িদেয় স ক িপএফআই ােনল বিসেয়
পাওয়ার ফ া র এর মান ি র িবষেয় সভায়

ােরাপ করা হয়।    

সকল এনওিসএস দ রেক াহক আি নায়
ািপত িপএফআই ােনল িনয়িমত পিরদশন

করেত হেব। পিরদশনকােল পাওয়ার ফ া র এর
মান .৯০ এর নীেচ পাওয়া গেল াহকেক স ক
মােনর ক াপািসটর এর িপএফআই াপন করার
জ  িনেদশনা দান করেত হেব। পাওয়ার ফ া র
এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর নীেচ নেম
গেল াহকেক পাওয়ার ফ া র এর মান ি র

জ  েয়াজেন িচ  িদেত হেব। পরবত েত
পাওয়ার ফ া র এর মান উ ীত না হেল না শ
িদেয় লাইন িবি  করেত হেব। এছাড়া ন ন
িব ৎ সংেযাগ দােনর সময় াহক আি নায়
স ক মােনর ক াপািসটর এর িপএফআই ােনল

াপন হেয়েছ কীনা তা া ভােব
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলী ক ক চক
করেত হেব। স ক মােনর ক াপািসটর এর
িপএফআই ােনল াহক আি নায় ািপত না
হেল কান অব ােতই ন ন িব ৎ সংেযাগ দান
করা যােবনা।  

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ ধান

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

(সকল এনওিসএস সােকল)/
িনবাহী েকৗশলী (সকল

এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--০৯০৯::   স ালারসালার   ই েপকশনই েপকশন   সং াসং া       
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আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় ত াবধায়ক েকৗশলী, িরিনউয় াবল
এ ানাজ  জানান য, িডিপিডিস'র সকল
এনওিসএস থেক ১৭০০০ সালার এর ডাটা
সালার সং া  ডাটােবজ সফটওয় াের
ইন ট দওয়া হেয়েছ। িসে েম ায় ৪৫০০০
হাজােরর মত ফটপ সালার রেয়েছ। মাঠ
পযােয় সালার িসে ম active রেয়েছ
কীনা, সালার ােনল এর ক াপািস  কত এ
সং া  যাবতীয় ত  সকল এনওিসএসেক
অিবলে  আইিস  ক ক ডেভলপ ত
সালার িসে ম সফটওয় াের এি  দওয়ার
িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।  

সকল এনওিসএস দ র আগামী ১৫ িদেনর মে
াহক আি নায় ািপত ফটপ সালার
ােনল পিরদশন কের সালার িসে ম সং া

যাবতীয় ত  আইিস  ক ক ডেভলপ ত
সালার িসে ম সফটওয় াের এি  িদেব।
িজএম, আইিস  সালার িসে ম ডাটােবেজ
এি  িবষয়ক এক  progress report
পরবত  মােসর মািসক সম য় সভায় উপ াপন
করেবন। সালার এর যাবতীয় ত  সালার
িসে ম সফটওয় াের এি  দওয়া ও ডা
ক ক ণীত সালার িসে ম গাইডলাইন এবং
নট িমটািরং িনেদিশকার িবষেয় ত াবধায়ক
েকৗশলী, িরিনউয় াবল এ ানািজ ত াবধায়ক
েকৗশলী, িনং এ  ডেভলপেম  এর

সহায়তা িনেয় ম িসে েম সকল এনওিসএস
এর িনবাহী েকৗশলীর অংশ হণ িনি ত বক
এক  ওয়াকশপ এর আেয়াজন করার উে াগ
হণ করেবন।  

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ িজএম,
আইিস / িডিজএম,
আইিস  ( রেভিনউ)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

(িরিনউয় াবল এ ানািজ)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

(সকল এনওিসএস
সােকল)/ িনবাহী েকৗশলী

(সকল এনওিসএস)/
ােনজার আইিস
( রেভিনউ)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১০১০ ::   AMRAMR        
আেলাচনা িস া  বা বায়নকারী

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

থাকায় মেডম বহার করা যাে না। িবক  সীম
িহেসেব test basis এ বাংলািলংক এর
৫০  সীম বহার করা হে  যার ডাটা িসে েম
আসেছ। এছাড়া িসে েম ৩০৭০  মেডম
লাগােনা হেয়েছ। 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। সভায় িতিন আরও
অবিহত কেরন য, িতিনয়ত র পিরমাণ
িসে ল ও ী ফইজ িমটার িমটার টি ং ব
এ বিসেয় ট  করার কারেণ ব  েলা ন  হেয়
যাে । ফল িতেত টি ং ব  এর উপর চাপ
কমােনার জ  িসে ল ফইজ িমটার এর
ভাে জ, কাের  ানীয়ভােব এনওিসএস থেক
ট  করার াপাের িতিন মতামত  কেরন। 

ক) অিধকাংশ এনওিসএস িবভাগ এ িমটার তার
কারেন িবিলং করা যাে না িবধায় াহক সবা

াহত হে । ফল িতেত ২০০০ এল িস  ও
এইচ  িমটার েয়র লে  ত াবধায়ক েকৗশলী,
ক া  এ  িকউরেম  অিবলে  ট ার
floating করেবন এবং িমটার য় ি য়ার
কাজেক তরাি ত করেবন।   
খ) াের অ ব ত হি ং এর ায় ৩০০০ এর
উপের ি - ফইজ হাল কাের  িডিজটাল

া ােমবল িমটার রেয়েছ। এই িমটার েলা মাঠ
পযােয় বহার করা যােব কীনা িকংবা িমটার েলা
কত িক:ও: পয  লাড হণ করেত পারেব এ প
িবষয়ািদ ত াবধায়ক েকৗশলী, িমটািরং াের
িভিজট কের িবে ষণ করেবন এবং এ সং া  এক
িরেপাট িনবাহী পিরচালক, (অপােরশন) মেহাদেয়র
দ ের রণ করেবন।   
গ) AMR িমটার এর ফইজ িমিসং ( ভাে জ,
কাের ) এর িবষয়  িতিদন সংি  এনওিসএস
এর িনবাহী েকৗশলী/ তার িতিনিধ
ওেয়বসাইেট A M R সং া  সফটওয় ার থেক
চক করেব ও ত বিণত সম া  সমাধােনর জ

ত াবধায়ক েকৗশলী, িমটািরং ও তার আওতাধীন
দ র এর সােথ যাগােযাগ কের ব া হণ
করেবন।   

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ আইিস

এ  িকউরেম / িজএম,
আইিস / ত াবধায়ক

েকৗশলী (িমটািরং)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

( ি  ও য়)/ িডিজএম,
আইিস  ( রিভিনউ/
ডেভলপেম )/ ার

ােনজেম  সােকল/
ত াবধায়ক েকৗশলী

(সকল এনওিসএস
সােকল)/ িনবাহী
েকৗশলী (সকল
এনওিসএস)। 
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আেলাচ িচআেলাচ িচ--১১১১ ::     ১১১১   কিভকিভ  িফডারিফডার   অেট ােমশনঅেট ােমশন   ওও  SAIDI/SAIFI: SAIDI/SAIFI:       
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িজএম, আইিস  জানান য, ২০২২-২৩ অথ
বছেরর জ  সেবােমাট ৮২৪  িফডােরর মে

ম ি ত ল মা ার ৪৩% িহেসেব মাট ৩৫৪
 িফডার অেটােমট করেত হেব। এ ি েত

ত াবধায়ক েকৗশলী, িসে ম েটকশন জানান
য, ০৬  উপেকে  যখােন সাস িসে ম

িব মান রেয়েছ সই ০৬  উপেকে র ৪২ 
িফডার অেটােমশন এর আওতায় ত িনেয় আসা
হেব। এছাড়া িতিন আরও জানান য, িফডার
অেটােমশেনর জ  বতমান িস েম ১৭  সাভার
রেয়েছ যার communication
system ায়শ: ই break down কের।
ফল িতেত সাভার এর ক িনেকশন িসে ম
মিনটিরং এর জ  এক  ডিডেকেটড টীম বই
দরকার মেম সভায় বিণত িবষয়   সহকাের
িবেবচনার জ  ত বধায়ক েকৗশলী, িসে ম

েটকশন এর প  থেক অ েরাধ করা
হয়। পরবত েত িতিন আরও ০৩  ইনেটক
সাভার াডা থেক সং েহর িবষেয় িনজ
অিভমত  কেরন। সভার এক পযােয়
ত াবধায়ক েকৗশলী, ীড (সাউথ সােকল)
জানান য, নন সাস উপেকে র আওতায় ৫৩ 
িফডার অেটােমশন করা হেব। আইিজেগট
উপেকে র িসে ম কােনি িভ  িডেস র এর
মে  স  হেব। িজএম, আইিস  জানান য,
২০২২-২৩ অথ বছের সাস ও নন সাস সহ এখন
পয  ২২  িফডার অেটােমশন করা হেয়েছ। 

ক) SAIDI/SAIFI এর APA ল মা া
অজেনর জ  এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীগণ
সবদা সেচ  থাকেবন। ২০২২-২৩ অথ বছের সাস
ও নন সাস উপেকে র আওতাধীন সবেমাট ১১৫ 
১১ কিভ িফডার অেটােমশন করার ব া হণ
করেত হেব।    
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) ১১ কিভ িফডার অেটােমশন এর কায মেক
তরাি ত করাসহ ত াবধায়ক েকৗশলী, িসে ম

েটকশন দ েরর কায েম সািবক সহেযািগতা
দােনর িনিম  অিবলে  ০১  ডিডেকেটড টীম

( তম ০২ জন উপ-সহকারী েকৗশলী) িসে ম
েটকশন দ ের পদায়েনর ব া হণ করেত

হেব।  

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ অ াডিমন

এ  এইচআর)/
ি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 -- ১২১২ ::   িড িপিড িসরিড িপিড িসর   আওতাধ ীনআওতাধ ীন   এলাকায়এলাকায়   ঁ িক ণঁিক ণ   ওভারেহডওভারেহড   লাইনলাইন   স কায়নস কায়ন   বকবক  িকিক   করণকরণ
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

. ৯



সভায় সভাপিত জানান য, িডিপিডিসর
আওতাধীন িবতরণ এলাকাস েহ, িবেশষ কের
বাংলাবাজার, বংশাল, আিজম র, শাহবাগ,
লালবাগ, রমনা, মিতিঝল, ামীবাগ ইত ািদ
সহ অ া  িঘি  এলাকায় রা ার পােশ
বাসাবািড় অথবা অ া  াপনার িনকেট
িডিপিডিসর িবতরণ লাইন স েহর একাংশ
অত  িঁক ণ অব ায় রেয়েছ। এছাড়া স  ও
জনাকীণ ােন া ফরমার াপন, ব িতক

ঁ  হেল পড়াসহ অেনক
ােন Uninsulated Bare

Conductor স হ ওভারেহড লাইন থেক
বাসাবািড়সহ অ া  াপনার সােথ িনরাপদ
র  বজায় রাখা হয়িন। এেত য কান সময়

শট সািকট হেয় অি কা  সহ মারা ক
ব িতক ঘটনার িঁক তির হে । ভিব েত
এেহন অনাকাি ত ব িতক ঘটনা এড়ােনার
লে  িবতরণ লাইেন উি িখত িঁকস হ
যথাযথভােব ট/এে স বক
mitigating
measures ( িতকার লক ব া) হণ
কের আগামী ২৮/০২/২০২৩ ি ঃ এর মে

ব াপনা পিরচালেকর দ ের এ সং া
এক  িতেবদন রেণর িবষেয় সভায়

ােরাপ করা হয়। 

স িত ল  করা যাে  য, িডিপিডিসর
আওতাধীন িবতরণ এলাকাস েহ, িবেশষ কের
বাংলাবাজার, বংশাল, আিজম র, শাহবাগ,
লালবাগ, রমনা, মিতিঝল, ামীবাগ ইত ািদ
সহ অ া  িঘি  এলাকায় রা ার পােশ
বাসাবািড় অথবা অ া  াপনার িনকেট
িডিপিডিসর িবতরণ লাইন স েহর একাংশ
অত  িঁক ণ অব ায় রেয়েছ। এছাড়া স  ও
জনাকীণ ােন া ফরমার াপন, ব িতক

ঁ  হেল পড়াসহ অেনক ােন
Uninsulated Bare Conductor
স হ ওভারেহড লাইন থেক বাসাবািড়সহ
অ া  াপনার সােথ িনরাপদ র  বজায়
রাখা হয়িন। এেত য কান সময় শট সািকট
হেয় অি কা  সহ মারা ক ব িতক ঘটনার

িঁক তির হে । ভিব েত এেহন অনাকাি ত
ব িতক ঘটনা এড়ােনার লে  িবতরণ
লাইেন উি িখত িঁকস হ যথাযথভােব

ট/এে স বক mitigating
measures ( িতকার লক ব া) হণ
কের আগামী ২৮/০২/২০২৩ ি ঃ এর মে

ব াপনা পিরচালেকর দ ের িতেবদন
আকাের রণ করার লে  এনওিসএস এর
সকল ধান েকৗশলীগনেক িনেদশনা দান
করা হয়।  

িনবাহী পিরচালক,
(অপােরশন)/ ধান
েকৗশলী (এনওিসএস

নথ, স াল, সাউথ)/
ত াবধায়ক েকৗশলী

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

  
আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৩১৩::   ইই --নিথনিথ   ওও  পপারেলসপপারেলস   অিফসঅিফস       

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
এিপএ এর ল মা া অ যায়ী মাট নিথর
৮৫% ই-নিথেত িন  করার িবষেয় সভায়

ােরাপ করা হয়।   

ক) া য়াল নিথ ও পপার
consumption এর ত  িত মােসর
০৩-০৪ তািরখ এর মে  সকল দ রেক ার

ােনজেম  িসে ম সফটওয় ার এর ম
বােরর া য়াল নিথ ও পপার
consumption option এ িগেয় 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--১৪১৪::   ারার   া েনজেমােনজেম ,  ,  অ ােসটঅ ােসট   া েনজেমােনজেম   সফটওয় ারসফটওয় ার     
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

. ১০



সভায় ােনজার, আইিস  িড এম. কাম ল
অবিহত কেরন য,  এনওিসএস মিতিঝল,

ামীবাগ, রাজারবাগ এবং ীড সাউথ দ েরর
সবেশষ মােসর লাকাল ােরর ডাটা িসে ম
সফটওয় াের এি  হয়িন। পরবত েত,
িডিজএম, িফ া  (অ ােসট ােনজেম  এ

ার একাউি ং) হায়দার আলী সভায় অবিহত
কেরন য, অ ােসট এর ডাটা এি র কাজ
চলমান রেয়েছ। ০৯  দ েরর অ ােসট
িসে েম এি র কাজ এখনও বাকী রেয়েছ।
এছাড়া জেবর িবপরীেত ক  দ র থেক য
কাজ েলা হেয় থােক তা অ ােসট িসে েম
এি র জ  মাহা দ শািকল িমঞা ড

ােনজার, আইিস  ডেভলপেম  ক িনেয়
আলাদা এক  িসে ম ডেভলপ করার কাজ
চলমান রেয়েছ। িসে ম  ডেভলপ করার
জ  আগামী ০১ স ােহর মে  কে র

খেহা াসেদর িনেয় ট  বিসস এ কাজ
করা হেব।   

ক) এনওিসএস এর লাকাল াের
মালামাল ই র সমেয় ার

ােনজেম  িসে ম সফটওয় াের ডাটা
এি  িদেত হেব। য সম  দ র মালামাল
ই  কের স সম  দ রেক
আবি কভােব তােদর লাকাল ােরর
মালামাল এর এি  সবদা আপেডট
রাখেত হেব। 
খ) স াল ার থেক আসা জব এর
িবপরীেত মালামাল ক  দ েরর
লাকাল াের এি  করেত হেব।
লাকাল ার থেক মালামাল
কাদােরর নােম ই  হেব। কাদােরর

নােম মালামাল ই  হওয়ার পের ক
সং া  যাবতীয় কাজ সমা  হওয়ার পের
জব এর িবপরীেত material cost,
রাড কা ং ও installation
cos t এর যাবতীয় ত  এি  বক
অ ােসট এর ডাটা অ ােসট ােনজেম
িসে েম া ফােরর জ
এক  working
progress িসে ম ডেভলপ করেত
হেব। অ ােসট ােনজেম  এ  ার
একাউি ং এর িডিজএম িফ া
মাহা দ হায়দার আলী ও হ দ সািকল
িময়া, িডএম (আইিস ) িসে ম ডেভলপ
করার জ  যথাযথ পদে প হণ
করেবন। 

ি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 )/ িডএম,

আইিস
( ডেভলপেম )/ সংি

সকল দ র ধান।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৫১৫::     APP APP বা ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

সভায় িড.এম কাম ল জানান য, দ র ধােনর
জ  টাটাল ১৫৪০  এিপিপ রেয়েছ। এ বছের
ল মা া িনধািরত হেয়েছ ৯৫৫ । তে াে
২৬১  progress entry পাওয়া িগেয়েছ।
িসিভল ওয়া  দ েরর মা  ০৭  এি  পাওয়া যায়।
তেব গত মাস থেক এি র পিরমাণ
বেড়েছ। অ া  সকল দ রেক পরবত  সম য়

সভার েব এিপিপ িসে ম সফটওয় াের এি
দওয়ার িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়।   

আগামী মােস এিপিপ'র কােজর অ গিত
িকউরেম  িরিভউ কিম র সামেন উপ াপন

করেত হেব িবধায় সকল দ রেক এিপিপ িবষয়ক
য কাজ েলা হেয়েছ তার যাবতীয় ডাটা এিপিপ

িসে ম সফটওয় াের এি র মা েম আগামী ২৯
শ িডেস র, ২২ ি : এর মে  িসে ম আপেডট

করেত হেব।ত াবধায়ক েকৗশলী, ক া  এ
িকউরেম  সকল দ রেক তােদর revised

APP Plan submit করার জ  এক
সা লার জাির করেব।      

িনবাহী পিরচালক
(আইিস  এ

িকউরেম )/ িজএম
(আইিস )/ ত াবধায়ক

েকৗশলী (কন া  এ
িকউরেম )/ সকল

দ র ধান।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৬১৬ ::   া ফরমারা ফরমার   া েনজেমােনজেম   িসে মিসে ম   সফটওয় ারসফটওয় ার         
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী

. ১১



সভায় ােনজার, আইিস  িড এম কাম ল
জানান য, সকল এনওিসএস থেক
া ফরমার এর ডাটা পাওয়া িগেয়েছ। সকল

এনওিসএসেক িশ ণ িদেয় অিবলে
া ফরমার এর ডাটা বিণত সফটওয় াের

এি  দওয়ার কাজ  করা হেব মেম
ােনজার, আইিস  সভায় অবিহত কেরন।  

  

আইিস  দ র ক ক সকল এনওিসএস
দ রেক অিবলে  বিণত িবষেয় িশ ণ
িদেয় েরা উে ােম া ফরমার

ােনজেম  িসে ম সফটওয় ার বা বায়ন
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--১৭১৭::   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
সভায় ােনজার আইিস , িড.এম কাম ল
জানান য,  িসিভল দ র এর অ াােসট এর
র ণােব ণ এর জ  এক  িসে ম
ডেভলপ করা হেয়েছ। িসিভল দ রেক
ইেতামে  ডেভলপ ত পইজ  দখােনা
হেয়েছ। তারা িসে ম বহার করা 
কেরেছ। িক  এি ও িদেয়েছ। িরেপাট
আপে েডশন এর কাজও চলমান রেয়েছ।
কােজর অ গিতও বতমােন ভােলা পযােয়
রেয়েছ। পরবত েত, িনবাহী পিরচালক,
(িফ া ) মেহাদয় া  এর লােকশন,
রিজে শন, খাজনা সং া  যাবতীয় ত
িনেয় এক  ডাটােবজ তির করার িবষেয়
সভায় ােরাপ কেরন। 

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 ডাটা- বজ তির সং া
সফটওয় ার এর ০১  ডেমা আগামী ০১
মােসর মে  িডিপিডিস'র বাড েম দশন

বক এ সং া  সফটওয় ার  ত বা বায়ন
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--১৮১৮ ::  অিডটঅিডট   আপি রআপি র   জবাবজবাব   দানদান   সং াসং া   আেলাচনাআেলাচনা ::         
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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সভায় িজএম, অিডট জানান য, ৪০ 
অিডট আপি র মে  ইেতামে  ২২ 
অিডট আপি  িন ি  করা হেয়েছ। এছাড়া
০৬  ি প ীয় সভা আেয়াজেনর ল মা া
দওয়া হেয়েছ যার ৫০% ইেতামে  স
হেয়েছ। ২০০  ডশীট জবাব এর মে  ৯৩

 ম ণালয় ও এিজ অিফেস পাঠােনা
হেয়েছ। এছাড়া ২৩২  িরেপাট  অিডট
আপি র মে  ১৬৬  অিডট আপি র
জবাব পাঠােনা হেয়েছ। িক  িন ি র
অেপ ায় রেয়েছ। সংসদীয় কিম র িম ং
কল করা হেল িন ি লক জবাব ম ণালেয়
সাবিমট করা হেব। িরেপাট  আরও ৬৮
অিডট আপি র জবাব সংি  এনওিসএস
দ র থেক ত অিডট দ ের রেণর িবষেয়

ােরাপ করা হয়। িতিন আরও অবিহত
কেরন য, write-off এর ২৮ র মে
০৭ র িন ি লক জবাব পাওয়া িগেয়েছ।
বাকী ২১  write-off এর জবাব
সংি  এনওিসএস থেক অিবলে  অিডট
দ ের রেণর িবষেয় সভায় ােরাপ করা
হয়।  

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

েকৗশলীেক িরেপাট  ৬৮  অিডট
আপি র মাণকসহ িন ি লক জবাব
আগামী ১০ িদেনর মে  িজএম, অিডট
দ ের রণ করেত হেব। 
খ) অিডট আপি  িন ি র লে  সংি
এনওিসএস এর িনবাহী েকৗশলীেক
write-off এর ২১  আপি র
অবিশ  বেকয়া আদায় বক মাণকসহ
িন ি লক জবাব অিবলে  িজএম,
অিডট দ ের রণ করেত হেব। 

িনবাহী পিরচালক
(অপােরশন)/ ধান

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

অিডট/ আইিস / িডিজএম
(গভ: এ  রেভিনউ
অিডট)/ ত াবধায়ক

েকৗশলী (সকল
এনওিসএস সােকল)/

িনবাহী েকৗশলী (সকল
এনওিসএস)।

আেলাচ িচআেলাচ িচ--১৯১৯ ::   িনরাপ ািনরাপ া   সং াসং া :   :   
আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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ি িমি িম   আইিডআইিড   কাডকাড   এরএর   বহ ারবহ ার
স ীিমতকরণসীিমতকরণ   সে ঃসে ঃিবগত ২০২০ ি াে
বি ক মহামারী কািভড-১৯ এর ভয়াবহতা
দখা িদেল এর সং মণেরােধ িডিপিডিস’র
উ তন ক পে র িনেদশনা যায়ী সামিয়ক
সমেয়র জ  সকল এম িয়েক িফ ারি  এর
পিরবেত RFIDন র  ি িম  আইিড
কাড এর এর মা েম দ ের হািজরা দান করার
িবষয়  চা  করা হয়। এই ব া চা  করার

েব মা  উ তন কমকতা  এবং যােদর
আ েলর মা েম হািজরা দান করেত অ িবধা
হেতা এই ধরেণর কিতপয় এম িয় চীফ
মিডক াল অিফসােরর পািরশ েম ক পে র
অ মিত া  হেল বহার করেত পারেতন মেম
সভায় জানােনা হয়। আইিড কােডর মা েম
হািজরা দােনর িবধা দান করায় অেনক এর
অপ বহার করেছন মেম অেনক অিভেযাগ
পাওয়া যাে  িবধায় দা িরক

লা/িনয়মা বিততার বত য় ঘটেছ। যেহ
বতমােন কািভড-১৯ সং মেণর েকাপ অেনক
কম তাই দা িরক কােজর ােথ এবং দ ের
হািজর হওয়ার লা িফিরেয় আনেতিনিদ
এক  ড পয  এম িয়েদরেক আইিড কােডর
মা েম হািজরার িবধা বহাল রেখ
অ েদরেক েবর ায় িফ ারি ে র মা েম
হািজরার ব া করার িবষেয় সভায় মতামত

 করা হয়। 

(ক) িনবাহী েকৗশলী ও সমমান (অিতির
দািয় া  সহ) এবং ত  পদ মযাদার
এম িয়েদর িফ ারি  এবং RFID
কাড এর মা েম হািজরা িবধা বহাল
রাখা।
(খ) আ েল হািজরা িদেত া গত কারেণ
অ িবধা হয় এমন এম িয়েদরেক চীফ
মিডক াল অিফসােরর পািরেশর ি েত
আইিড কােডর মা েম হািজরা িবধা
বহাল রাখা।
(গ) যথাযথ ক পে র অ মিত েম

েয়াজনা যায়ী অ া  এম িয়েদর
(সীিমত সং ক) কােডর মা েম হািজরা

িবধা বহাল রাখা এবং কােডর যােত কান
অপ বহার না হয় স িবষেয় কেঠার
মিনটিরং করা।
(ঘ) আইিড কাড এর মা েম হািজরা প িত
চা  হওয়ার পর িডিপিডিসেত অেনক
এম িয় ন ন যাগদান কেরেছন যােদর
অিধকাংেশরই বােয়ােমি ক িসে েম
রিজে শন করা হয়িন তােদরেক একটা
িনিদ  সমেয়র মে  রিজে শন স
করেত হেব। 
(ঙ) এ সং া  িবষেয় সকল এম িয়েদর
উে ে  এক  সা লার জাির করেত
হেব। 

(ক) িডিজএম (এইচ আর),
িসিকউির , িডিপিডিস। 

 

(খ) িডিজএম (এইচ আর),
িসিকউির  ও চীফ
মিডক াল অিফসার,

িডিপিডিস। 
(গ) সকল দ র ধান এবং

িডিজএম (এইচ আর),
িসিকউির , িডিপিডিস। 
(ঘ) ন ন যাগদান ত

সকল এম িয়
সহায়তায় িডিজএম (এইচ

আর), িসিকউির । 
(ঙ) িডিজএম (এইচ আর),
িসিকউির /ই আর এ  িড,

িডিপিডিস।   

িব িভিবিভ   দ রদ র // াপনায়াপনায়   ব িহরাগতবিহরাগত   লাকজনলাকজন
েবশেবশ   িনয় ণিনয় ণ জারদারজ ারদার   করাঃকরাঃ স িত ল

করা যাে  য, িডিপিডিস’র বশ িক  দ ের
িবেশষ কের এনওিসএস দ ের দশনাথ  তথা
বিহরাগত লাকেদর আনােগানা ি  পেয়েছ
ফেল উপেক  সংল  এনওিসএস দ রস েহ
িনরাপ া িঁক ি  পাে  মেম সভায় আেলাচনা
হয়। িনরাপ া িঁক কিমেয় আনেত য সকল
এনওিসএস দ ের অিধক মা ায় দশনাথ  আগমন
কেরন স সকল াপনায় েবশ িনয় ণ ব া
জারদার করেত হেব। িবেশষ কের দশনাথ
রিজ াের দশনাথ েদরিব ািরত ত ািদ
িলিপব  করতঃ েবেশর ব া করা
অত াব ক মেম সভায় উে খ করা হয়। এ

সে  সংি  দ র ধানেদরেকও িবেশষভােব
ল  রাখার উপর জার দয়া হয়।

িডিপিডিস’র আওতাধীন এনওিসএস দ র,
কে াল মসহ অ া  দ র/ াপনার

েবশ িনয় ণ ব া জারদার করেত
হেব।  

সংি  দ র ধান ও
িডিজএম (এইচ আর),

িসিকউির । 

সভার এক পযােয় এিপএ সংি  চক এর ল মা ার িবপরীেত অজন এর িবষয় পযােলাচনাকালীন সমেয় সভায় িক
সং ক কমকতার অ পি িত পিরলি ত হওয়ায় সভাপিতর প  থেক চরম অসে াষ কাশ করা হয়। ভিব েত
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সভাপিতর অ মিত তীত মািসক সম য় সভার সােথ সংি  কান কমকতা সভায় অ পি ত থাকেল িকংবা যথাসমেয়
সভায় অংশ হেণ গােফলিত পিরলি ত হেল সংি  কমকতােদর িব ে  শাসিনক ব া নওয়া হেব। 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: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০১.২২.৫২ তািরখ: 
০৮ জা য়াির ২০২৩

২৪ পৗষ 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
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)

 

খ কার এ.এইচ.এম. লিফকার হায়দার 
িচফ কািডেনশন অিফসার ( পািরে ি ং

ইি িনয়ার)
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