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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: ২০/০৯/২০২২ িখৰ্ঃ 
সভার সময়: দুপুর ০২:০০ ঘিটকা  
স্থান: িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম সব্ সব্ অবস্থান েথেক সভা।  
উপিস্থিত: সভায় িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম েনসেকা িলঃ এর পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী (িবতরণ অঞ্চল, রাজশাহী),  
 তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (কৰ্য়), তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (পওস-১ রংপুর), উপ-মহাবয্াবস্থাপক (আইিসিট 

অয্ান্ড অেটােমশন, অঃদাঃ), বয্বস্থাপক (ডাটা েসন্টার) এবং বয্বস্থাপক (এমআইএস) উপিস্থত িছেলন।   
 
 
সভার আেলাচয্সূিচ িনম্নরূপঃ 
ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্াথিমক আেলাচনা এবং গত ৩১/০৮/২০২২ িখৰ্ঃ তািরেখ 
িবদুয্ৎ িবভােগ অনুিষ্ঠত ই-গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী সভার পয র্ােলাচনা। 

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। অথ র্ বৎসর ২০২২-২৩ এ েনসেকা িপএলিস এর সােথ িবদুয্ৎ িবভােগর সম্পািদত বািষ র্ক কম র্ সম্পাদন চুিক্তেত 
উদ্ভাবনী কায র্কৰ্ম এর নমব্র িক রূেপ বণ্টন করা হেয়েছ তা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। বািষ র্ক কম র্ সম্পাদন চুিক্তেত 
পূণ র্ নমব্র পাওয়ার জনয্ সকল কায র্কৰ্ম   সম্পাদেনর েশষ তািরখগুেলাও সবাইেক জানােনা হেয়েছ। 

২। ২০২২-২৩ অথ র্ বৎসের েনসেকা িলঃ এর সােথ িবদুয্ৎ িবভােগর সম্পািদত বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত অনুযায়ী েসবা 
সহিজকরণ, েসবা িডিজটালাইেজশন- এই দুই কয্াটাগিরেত দুইিট ধারণা বাস্তবায়েনর উেল্লখ করা হয়। এই দুই ধারণা 
িনব র্াচন করার পূেব র্ সকল দপ্তর হেত আইিডয়া আহব্ান করা েযেত পাের। সকল দপ্তর হেত আইিডয়া পৰ্ািপ্তর পের তা ই-
গভেন র্ন্স ও উদ্ভাবনী কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন কিমিট কতৃর্ক দুইিট ধারণা পৰ্াথিমক ভােব িনব র্ািচত করা েযেত পাের যা 
িবদুয্ৎ িবভােগ চূড়ান্ত িনব র্াচেনর জনয্ েপৰ্রণ করা হেব। 

িসদ্ধান্ত সমূহ: 

১। কিমিট হেত সকল দপ্তের িডিজটাল েসবা, সহিজকরনেযাগয্ েসবা এই দুই (০২)  কয্াটাগিরেত ধারনা আহব্ান করা 
হেব এবং পওস সােকর্ল পৰ্ধানগন উক্ত কায র্কৰ্ম িনিশ্চত করেবন। 

২। ধারনাপৰ্ািপ্তর পর কিমিট ধারনা বাছাই করেবন এবং তািলকা পৰ্স্তুতপুব র্ক ৩১ অেক্টাবর, ২০২২ িখৰ্ঃ তািরেখর মেধয্ 
িবদুয্ৎ িবভােগ েপৰ্রণ করেবন। 
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৩। কিমিটর পরবত� সভার সময় ও তািরখ সকলেক পরবত�েত জানােনা হেব। 

সভায় অনয্ েকান আেলাচয্ িবষয় না থাকায় সভাপিত উপিস্থত সকলেক ধনয্বাদ জািনেয় সভার সমািপ্ত েঘাষণা কেরন। 
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অনুিলিপ (েজয্ষ্ঠতার কৰ্মানুসাের নয়)- 

১। বয্বস্থাপনা পিরচালক, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 

২। সকল িনব র্াহী পিরচালক, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী। 

৩। সকল পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ। 

৪। সকল তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ। 

৫। উপ-মহাবয্বস্থাপক (আইিসিট এন্ড অেটােমশন), ে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। দপ্তর নিথ। 
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