
�শখ হািসনার উেদ�াগ

ঘের ঘের িব��ৎ

নথ�-ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলিমেটড 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO

45001:2018 Certified 

(বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড�র একিট �িত�ান) 
মানবস�দ ও �শাসন িবভাগ

ইউিটিস িবি�ং (�লেভল ৩ ও
৪), 

৮ পা�পথ, কাওরানবাজার,
ঢাকা-১২১৫,

�ফানঃ +০২-৯১৪৫২৯১

...

সভাপিত
জািহ�র রিশদ 
িনব�াহী পিরচালক (�েকৗশল)

সভার তািরখ ০৫/০১/২০২০
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘিটকা
�ান �কা�ািনর �বাড��ম
উপি�িত সংযু�

সভার �ারে� সভাপিত উপি�ত সকলেক �েভ�াসহ �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভার ��েত সভাপিত মেহাদয়
জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর জ� শতবািষ�কী ��ুভােব উদযাপেনর লে�� গৃহীত কম�পিরক�না সফলভােব
বা�বায়েনর িবষয়িট ��� সহকাের িবেবচনার জ� সকলেক অ�েরাধ কেরন। অতঃপর িন�বিণ�ত আেলাচ�সূিচ অ�যায়ী
আেলাচনা ও িস�া� গৃহীত হয়ঃ

আেলাচ� �চী-০১: �হীত কম �পিরক�না সং�া�ঃ

আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী ল��মা�া

মহা�ব�াপক (মানবস�দ ও �শাসন) জািতর িপতা ব�ব� �শখ
�িজ�র রহমােনর জ� শতবািষ �কী ��ুভােব উদযাপেনর লে��
�হীত কম �পিরক�নাস�হ সভায় উপ�াপন কেরন। ‘‘�িজব বষ �’’
উপলে�� �কা�ািনর ‘�হীত বািষ �ক কম �পিরক�না’, ‘�সৗ�য �
বধ �ন’ কায ��ম এবং ‘পির�� �াম পির�� শহর কায ��ম’ সভায়
পাঠ কের �শানান হয়।
সভাপিত মেহাদয় জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর
জ� শতবািষ �কী ��ুভােব উদযাপেনর লে�� �কা�ািনর �হীত
কম �পিরক�নাস�হ বা�বায়েনর জ� কেপ �ােরট অিফসসহ সকল
দ�ের �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শনা �দন। এছাড়া িতিন
�কা�ািনর �হীত কম �পিরক�নাস�হ বা�বায়েনর জ� �েত�ক
িব��ৎ �কে� �থক �থক কিম� গঠন করার িনেদ �শনা �দন।
এছাড়া, সভাপিত মেহাদয় �িজব বষ � উপলে�� ‘পির�� �াম
পির�� শহর’ কায ��েম �কা�ািনর মেনানীত �ফাকাল পাস �ন
উপ-মহা�ব�াপক (মানবস�দ)-�ক �িতমােস �িজব বষ �
উপলে�� �কা�ািনর �হীত  কম �পিরক�নাস�েহর বা�বায়ন
সং�া� �িতেবদন কিম�র সভায় �পশ করার জ� িনেদ �শনা �দন।
 

ক)  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র
রহমােনর জ� শতবািষ �কী ��ুভােব
উদযাপেনর লে��  �কা�ািনর �হীত
কম �পিরক�নাস�হ বা�বায়েনর জ�
কেপ �ােরট অিফসসহ সকল দ�ের
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা;

সকল দ�র �ধান অিতস�র

খ)  �কা�ািনর �হীত কম �পিরক�নাস�হ
বা�বায়েনর জ� িব��ৎ �ক�স�েহ �থক
�থক কিম� গঠন করা;

�ধান �েকৗশলী (িব��ৎ
�ক�) সকল

১০.০১.২০
২০ ইং

গ) �কা�ািনর আওতাধীন িব��ৎ
�ক�স�েহ  �হীত কম �পিরক�নাস�েহর
বা�বায়ন অ�গিত  পয �েব�েণর জ�
মহা�ব�াপক (মানবস�দ ও �শাসন)/
মহা�ব�াপক (িহসাব ও অথ �) অথবা
তােদর মেনানীত �িতিনিধ িনয়িমত িব��ৎ
�ক�স�হ পিরদশ �ন করেবন এবং
এতদসং�া� �িতেবদন �কা�ািনর
�ক�ীয় কিম�র িনকট �পশ করেবন।

মহা�ব�াপক (মাঃ ও
�শাঃ/ িহঃ ও অঃ)

�িতমােস



ঘ) �িজব বষ � উপলে�� ‘পির�� �াম
পির�� শহর’ কায ��েমর �ফাকাল পেয়�
কম �কত�া উপ-মহা�ব�াপক (মানবস�দ)
�হীত কম �পিরক�নাস�েহর বা�বায়ন
সং�া� �িতেবদন �কা�ািনর �ক�ীয়
কিম�র সভায় �পশ করেবন।

উপ-মহা�ব�াপক
(মানবস�দ)

মািসক

আেলাচ� �চী-০২: উপ-কিম� গঠন সং�া�:

আেলাচনা িস�া� বা�বায়ন
কারী
 ্ও

ল��মা�া

আেলাচনায় মহাব�ব�াপক (মানবস�দ ও
�শাসন) িব��ৎ িবভােগ অ�ি�ত সভার িনেদ�শনার
িবষয়িট উে�খ করতঃ কম�পিরক�নাসমূহ
বা�বায়েনর জ� সময়িভি�ক কায��ম �হেণর
লে�� উপ-কিমিট গঠন করার িবষেয় জানান।

তদে�ি�েত সভাপিত মেহাদয় গৃহীত
কম�পিরক�নাসমূহ বা�বায়েনর িনিম� িব��ৎ
িবভােগর িনেদ�শনা অ�যায়ী িব��ৎ িবভােগর
অ��প ৪িট উপ-কিমিট গঠেনর িনেদ�শনা �দন। 

মুিজব বষ� উপলে�� গৃহীত কম�পিরক�নাসমূহ বা�বায়েনর
িনিম� িনে�া�ভােব ৪িট উপ-কিমিট গঠন করাঃ
�
রঃ

উপ-কিম� আ�ায়ক

০
১

উৎকষ �তা ও উ�াবনী কম �কা� সং�া�
উপ-কিম�

�ধান �েকৗশলী (িপএ�িড)

০
২

‘আমার �াম আমার শহর’ কায ��ম
বা�বায়ন সং�া� উপ-কিম�

মহা�ব�াপক (মানবস�দ ও
�শাসন)

০
৩

�াহক �সবার মােনা�য়ন সং�া� উপ-
কিম�

উপ-মহা�ব�াপক
(মানবস�দ)

০
৪

�টকসই ও নবায়নেযা� �ালািন এবং
�াহক সেচতনতা সং�া� উপ-কিম�

�ক� পিরচালক, �পসা ৮০০
�মঃওঃ কঃসাঃিবঃেকঃ �ক�

১) উপ-কিমিটর আ�ায়কগণ �েয়াজনীয় সংখ�ক সদ� িনেয়
উপ-কিমিট গঠেনর ��াব করেব।

২) উপ-কিমিটসমূেহর  কায�পিরিধ হেব িব��ৎ িবভােগ গত
০৫/১২/২০১৯ ইং তািরেখ অ�ি�ত ��িতমূলক সভার িস�া�
অ�যায়ী গিঠত উপ-কিমিটসমুেহর কায�পিরিধর অ��প।

৩) উপ-কিমিটসমূহ কম�পিরক�না বা�বায়ন সং�া� মািসক
অ�গিত �িতেবদন �ক�ীয় কিমিটর আ�ায়েকর িনকট �পশ
করেব।

মানব
স�দ

িবভাগ ও
উপ-

কিমিটস
মূেহর

আ�ায়ক

১০/০১/
২০ ইং

পিরেশেষ আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সভায় উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 

জািহ�র রিশদ 

িনব�াহী পিরচালক (�েকৗশল)

২৮ �পৗষ ১৪২৬



�ারক ন�র: ২৭.২৮.০০০০.৫০১.১৮.১৩৭.১৯.০০৫৫ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২০

২৮ �পৗষ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) দ�র �ধান (সকল), কেপ�ােরট অিফস, নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলঃ।
২) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলীর দ�র, িসরাজগ� িব��ৎ �ক�
৩) �ক� পিরচালক (সকল), নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলঃ।
৪) ��া�ট ম�ােনজার (সকল), নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন িলঃ।
৫) উপ-মহাব�ব�াপক , মানবস�দ ও �শাসন িবভাগ , নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড
৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িটএমই), �ধান িনব�াহী কম�কত�া এর দ�র , নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড
৭) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িপএ�ডিড) , ��ািনং এ�ড িডজাইন িবভাগ , নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড
৮) িনব�াহী �েকৗশলী-২, ��ািনং এ�ড িডজাইন িবভাগ , নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড
৯) ব�ব�াপক (�শাসন), মানবস�দ ও �শাসন িবভাগ , নথ� ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড

 

�দওয়ান িমজা�র রহমান 

উপ-ব�ব�াপক (�শাসন)


