
 

b ©̀vb B‡jKwUªwmwU mvcøvB †Kv¤úvbx িলঃ 
Northern Electricity Supply Company Ltd. 

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board) 

 

                  
                               cÖavb Kvh©vjq 
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“নদ র্ান ইেলিক্টৰ্িসিট সাপ্লাই েকাম্পািন িলঃ -এ ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর িনিমেত্ত গিঠত কিমিটর সভার 
কায র্িববরণী” 

সভাপিতঃ  জনাব েমাঃ আব্দুর রিশদ 
 পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী (িবতরণ অঞ্চল, রাজশাহী), েনসেকা িলঃ। 
সভার তিরখ: ২৬/০৬/২০২২ িখৰ্ঃ 
সভার সময়: পূব র্াহ্ণ ০৯:৩০ ঘিটকা  
স্থান: িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম সব্ সব্ অবস্থান েথেক সভা।  
উপিস্থিত: সভায় িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী (িবতরণ অঞ্চল, রাজশাহী), তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (কৰ্য়) , 

তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (প ও স সােকর্ল-১, রংপুর) , উপ-মহাবয্াবস্থাপক (আইিসিট অয্ান্ড অেটােমশন/িবিলং এন্ড 
ইআরিপ), বয্বস্থাপক (ডাটা েসন্টার), বয্বস্থাপক (এমআইএস) উপিস্থত িছেলন।   

 
সভার আেলাচয্সূিচ িনম্নরূপঃ 
ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত আেলাচনা । 

আেলাচনা:  

সভার শুরুেতই সভাপিত মেহাদয় সকলেক সংযুক্ত থাকার জনয্ ধনয্বাদ জািনেয় সভার কায র্কৰ্ম শুরু কেরন। সভাপিতর অনুমিতকৰ্েম 
বয্বস্থাপক (এমআইএস) জনাব রাজীব িবশব্াস িবদুয্ৎ িবভােগ অনুিষ্ঠত ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী সভার সংিক্ষপ্ত আেলাচনা কেরন।  

১। উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নঃ “িমটােরর সােথ RCBO সমনব্েয়র মাধয্েম সম্মািনত গৰ্াহেকর ৈবদুয্িতক গৰ্াহেকর ৈবদুয্িতক শকজিনত 
দুঘ র্টনা হৰ্াসকরণ”- এই ধারণািটর পাইলিটং সুষ্ঠুভােব সম্পন্ন হেয়েছ ।  
২। েসবা সহিজকরণঃ “অনলাইেনর মাধয্েম গৰ্াহকগেণর িডিস/আরিস িফ সংগৰ্হ কায র্কৰ্ম”- এই ধারণািট সুষ্ঠুভােব সম্পন্ন হেয়েছ এবং 
বতর্মােন িডিস/আরিস িফ অনলাইেন সংগৰ্হ কাযয্র্কৰ্ম সফলভােব চলমান। 
৩। েসবা িডিজটালাইেজশনঃ “েনসেকা গৰ্াহক েসবা েপাট র্ােলর মাধয্েম গৰ্াহক েসবা সমূহ একীভূতকরণ”- এই ধারণািট বাস্তবািয়ত এবং  
এই গৰ্াহক েসবা েপাট র্ােলর মাধয্েম আেরা িক িক েসবা েদওয়া েযেত পাের েসই বয্াপাের িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 
৪। ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করণীয় িবষেয় িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 
৫। পরবত� অথ র্বৎসেরর জনয্ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা আহব্ান করা হেয়েছ। 
 

িসদ্ধান্ত সমূহ: 

১। উদ্ভাবনী, েসবা সহিজকরণ, েসবা িডিজটালাইেজশন এই িতন কয্াটাগিরেত িনব র্ািচত ধারণাগুিলর েসবাসমূহ সিঠকভােব গৰ্াহক পােচ্ছ 
িকনা ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন কিমিট তা িনয়িমত পয র্েবক্ষণ করেবন।  
২। পরবত� অথ র্বৎসেরর জনয্ ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা দৰ্ুত গৰ্হণ করা হেব।  
২০২১-২২ অথ র্বৎসেরর ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েন সহেযািগতা করায় কিমিটর সবাইেক ধনয্বাদ জানান এবং সভায় 
অনয্ েকান আেলাচয্ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপিস্থত সকলেক ধনয্বাদ জািনেয় সভার সমািপ্ত েঘাষণা কেরন। 
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     we ỳ¨r feb,‡n‡Zg Luv, ivRkvnx| 

 

অনুিলিপ (েজয্ষ্ঠতার কৰ্মানুসাের নয়)- 

১। বয্বস্থাপনা পিরচালক, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 
২। িনব র্াহী পিরচালক (কািরগির/অথ র্/পৰ্শাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন), েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 
৩। সকল পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ। 
৪। সকল তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ। 
৫।উপ-মহাবয্বস্থাপক (আইিসিট এন্ড অেটােমশন/িবিলং এন্ড ইআরিপ), েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 
৬। বয্বস্থাপক (বািণিজয্ক পিরচালন), তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (বািণিজয্ক পিরচালন)-এর দপ্তর, েনসেকা িলঃ। 
৭। বয্বস্থাপক (ডাটােসন্টার), বয্বস্থাপনা পিরচালেকর দপ্তর, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 
৮। উপ-িবভাগীয় পৰ্েকৗশলী, পৰ্ধান পৰ্েকৗশলীর দপ্তর (িবতরণ অঞ্চল), েনসেকা িলঃ, রংপুর। 
৯। উপ-িবভাগীয় পৰ্েকৗশলী, তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (কৰ্য়) এর দপ্তর, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 
১০। দপ্তর নিথ। 
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