
বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তকৃ গতহীর্ কর্পৃবিকল্পনা 

 ২০২০ সননি ১৭ই র্ার্ৃ হনর্ ২০২১ সননি ১৭ই র্ার্ ৃপর্নৃ্ত সর্য়নক বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ‘সসিা ির্’ৃ বহনসনি স ার্ণা প্রদান ও 
র্থার্থভানি প্রবর্পালন কিা। এ ছাড়াও  প্রবর্বি ইউবনয়নন বিএর্ পর্াৃনয়ি কর্ৃকর্ৃাগণ উপবির্ সথনক গ্রাহক সর্ানিশ কিনিন এিং 
র্াৎক্ষবনক সর্স্যাি সর্াধান কিনিন;  

  ২০২১ সননি ১৭ই র্ানর্ৃি র্নধু সদশিুাপী শর্ভাগ এিং বনভৃিনর্াগু বিদ্যুর্ায়ন কার্ৃক্রর্ সম্পন্ন কিা। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ 
কর্তৃক গতহীর্ পাওয়াি সসক্টি র্াস্টাি প্ল্ুান কর্ৃপবিকল্পনা অনুর্ায়ী িাস্তিায়ন;  

  গ্রাহক সসিাি র্ান উন্নয়ন ও গ্রাহকনদি সভাগাবন্ত লা নি অবভনর্াগ গ্রহণ ও প্রবর্কাি িুিিাপনা (Grievance Redress System)-

সক উন্নর্ কিনর্ নীবর্র্ালা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন। সসিা গ্রহীর্ানদি অবভনর্াগ গ্রহনণি লনক্ষু একবি বিনশর্ হি লাইন নম্বি প্রির্ৃণ;  
  গ্রাহক সসিাি উৎকর্ৃ সাধনন িঙ্গিন্ধুি দশৃননি বভবিনর্ সংিাসর্ূনহ ‘ইননানভশন প্রবর্নর্াবগর্া’ এি আনয়ািন কিা;  

 সসিা িনর্ ৃ(১৭ র্ার্ ৃ২০২০- ১৭ র্ার্ ৃ২০২১) বিদ্যুৎ বিভানগি সকল পর্ৃানয়ি কর্ৃকর্ৃা/কর্রৃ্াবিগণ সসিা প্রদাননি লনক্ষু বনধৃাবির্ 

সর্নয়ি অবর্বিক্ত ১  ন্িা সিশী কাি কিা;  

 ‘আর্াি গ্রার্ আর্াি শহি’ বির্য়িস্তুনক সার্নন সিনে র্নেল গ্রার্ বনিৃার্নপূিকৃ পূণৃাঙ্গরুনপ গ্রানর্ি উন্নয়ন কর্কৃান্ে িাস্তিায়ন;  

 সার্াবিক বনিাপিা সিষ্টনীি আওর্ায় সুফলনভাগী দবিদ্র িননগাষ্ঠীি িন্য বিদ্যুৎ সসিা সহিীকিণ ;  

 বিদ্যুবর্ক সিঞ্জার্াবদ এিং বিদ্যুবর্ক কুািনলি  Standard Specification কিাি উনদুাগ গ্রহণ;  

 বিদ্যুবর্ক োনর্ সদনশ ও বিনদনশ দক্ষ িনশবক্তি র্াবহদা পূিণকনল্প বিদ্যুবর্ক কর্ৃ সপশায় দক্ষ িনশবক্ত গনড় সর্ালাি লনক্ষু ‘র্ুবিি 
িনর্’ৃ প্রবশক্ষণ কর্ৃসূবর্ি র্াধুনর্ ৩ হািাি সিকাি িননগাষ্ঠীনক র্ানি সম্পনদ রুপান্তি কিা;   

 বিদ্যুৎ বিভানগি আওর্াধীন দপ্তি/সংিা/সকাম্পাবননর্ কর্ৃির্ সকল কর্ৃকর্ৃা/কর্ৃর্ািীনদি িন্য ‘কর্ৃিীিন উন্নয়ন পবিকল্পনা’ প্রণয়ন 
কিা হনি। দ্যনৃীবর্ি সক্ষনে বিনিা িলানিন্স নীবর্ প্রবর্পালনপূিকৃ গ্রাহক হয়িাবন র্ুবক্তি লনক্ষু নীবর্র্ালা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন;   

 অংশগ্রহণর্ূলক সম্পাবদর্ কর্-ৃ র্ূলুায়ন পদ্ধবর্ি প্রির্ৃন ও িাস্তিায়ন। প্রবর্বি দপ্তি/সংিা/সকাম্পাবনি র্ধু সথনক কার্ৃনক্ষনে 
সফলর্াি িন্য িঙ্গিন্ধ ুService Excellence Award প্রদান এিং প্রবর্বি উপনিলায় সসিা প্রদাননি সক্ষনে একিন সসিা বিদ্যুৎ 
কর্ৃীনক িঙ্গিন্ধু পুিস্কাি প্রদান;  

 র্ুবিি িনর্ৃ বিদ্যুৎ বিভানগি সানথ সংবিষ্ট সকল সিকাবি/সিসিকাবি োনর্ি প্রবর্ষ্ঠানসর্নূহ পবিস্কাি- পবিচ্ছন্নর্া বির্নয় 

প্রবর্নর্াবগর্াি আনয়ািন;  

 বিদ্যুৎ োনর্ি বিির্নৃনি উপি আন্তিৃাবর্ক র্াননি প্রকাশনা প্রকাশ;  
 বিদ্যুর্ায়নন িাবর্ি বপর্াি অিদান, িাংলানদনশি সংবিধানন পল্লী বিদ্যুনর্ি স্বীকতবর্, বিদ্যুৎ উন্নয়ন সিােৃ গঠন, পল্লী বিদ্যুনর্ি 

সম্প্রসািণ বির্নয়, বিদ্যুৎ োনর্ি অিৃন, ১৯৭৫ সানল ইবঞ্জবনয়ািনদি সর্ানিনশ িাবর্ি বপর্াি উবক্ত অন্তভুৃক্ত কনি েকুনর্ন্িাবি 
প্রস্তুর্। র্া সািা িছি ধনি বিবভন্ন সসবর্নাি, সভা, িানীয় ও আন্তিৃাবর্ক বপ্রন্ি/ ইনলকট্রবনক, সসাস্যাল বর্বেয়ায় প্রর্াি;  

 িঙ্গিন্ধুি দশৃন, িার্ীয় উন্নয়নন বিদ্যুৎ োনর্ি অিদান, বিদ্যুৎ োনর্ি অিৃন বির্নয় িার্ীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ আনয়ািন এিং িঙ্গিন্ধুি 
অিদাননি বির্নয় আনলাকপার্;  

 সসিা সম্পবকৃর্ িঙ্গিন্ধুি বিবভন্ন িক্ততর্া ও উদ্বতবর্ সংকলন কনি বিদ্যুৎ বিভাগ ও এি আওর্াধীন সকল দপ্তি/সংিা/ সকাম্পাবনি 
সিৃস্তনিি কর্কৃর্ৃা/কর্রৃ্াবিি র্ানে বির্িণ। িনগণনক বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দ্য ৃিনা প্রবর্নিানধ কিণীয় সম্পনকৃ সনর্র্ন কিাি লনক্ষু 
ফ্লায়াস/ৃবলফনলি বির্িণ;  

 িার্ীয় পর্াৃনয় িঙ্গিন্ধ ুসশে র্ুবিনিি িন্মশর্িাবর্ৃকী উদর্াপন উপলনক্ষ সর্ ওনয়িসাইি বর্বি কিা হনি র্াি সানথ বিদ্যুৎ বিভাগ 
এি বলংক িাপন;  

 িঙ্গিন্ধুি সসানাি িাংলা বিবনর্ৃানণ বিদ্যুনর্ি ভূবর্কা এিং সিকসই উন্নয়নন বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিদ্যুনর্ি সর্ৌবক্তক িুিহানিি লনক্ষু 
প্রর্ািণার্ূলক কারৃ্ক্রর্;  

 বিদ্যুৎ বিভানগি র্াবসক সর্ন্বয় সভায় িছিিুাপী সসিা প্রদান সম্পবকৃর্ িঙ্গিন্ধুি বননদশৃনা বননয় আনলার্নাি র্াধুনর্ উদ্বুদ্ধকিণ;   
 সদনশি প্রবর্বি বিদ্যুৎ বির্িণ সকনেি প্রনিশ দ্বানি িঙ্গিন্ধুি সসিা সম্পবকৃর্ িক্তিু ও উবক্তসর্হূ ইনলকট্রবনক সিাে ৃিাপননি র্াধুনর্ 

প্রর্ানিি িুিিাকিণ;   
 র্ুবিি িনর্ ৃবিবভন্ন কর্ৃসূবর্নক িার্ীয় বদিসসরূ্নহি সানথ একীভরূ্ কিা;  



 বিদ্যুৎ োনর্ি সানথ সংবিষ্ট আন্তিৃাবর্ক প্রবর্ষ্ঠানসর্নূহি প্রধান বনিৃাহী কর্ৃকর্ৃা এিং সিকাবি/সিসিকাবি  বননয়াগকািীনদি সর্ন্বনয় 

আন্তিৃাবর্ক পর্াৃনয়ি বসনম্পাবিয়ার্ আনয়ািন কিা; 

 র্ুবিি ির্ৃ উপলনক্ষ িরুবি বিদ্যুৎ কানি িুিহৃর্ সকল র্ানিাহনন সসিা িনর্ৃি পতথক সলানগা িুিহাি ও সবির্কিণ;  

 ২০২১ সানলি (১৭ই র্ার্ৃ) বিদ্যুনর্ি অপর্য় সিাধ ও  অবিধ সংনর্াগর্ুক্ত বিদ্যুৎ বির্িণ িুিিা বনবির্ কিাি লনক্ষু  অবিধ সংনর্াগ 

র্ুক্ত বিদ্যুৎ বির্িণ িুিিা বনবির্ কিাি উন্নব িছিিুাপী বিনশর্ কার্ৃক্রর্ গ্রহণ;  

  বিদ্যুনর্ি অপর্য় সিানধ সর্গ্র সদশিুাপী বপ্র- সপইে বর্িাবিং কার্ৃক্রর্ গ্রহণ ;  

 সর্গ্র সদশিুাপী বিদ্যুনর্ি অপর্য় এিং বিদ্যুনর্ি দূ িৃনা সিাধকনল্প স্কুল/কনলি পর্াৃনয়ি বশক্ষক ও বশক্ষাথৃীনদি- সক বননয় 

সনর্র্নর্ারূ্লক কার্ৃক্রর্ আনয়ািন ।  

 


