‡mevi bvgt
শিল্প সংয োগ সহশিকরন

গ্রুপ পশরশিশি
ক্রঃ নং

নোম

পদবী

পশরদপ্তব/সশমশি

০১

িনোব শিয়োউল ইসলোম

উপ-পশরিোলক (কোশরগরী) এসইএন্ডশি

০২

িনোব এ কক এম সোহোদোি কহোযসন শিশিএম (কোশরগরী)

নোরোয়নগঞ্জ পশবস-১

০৩

িনোব মশনরুল ইসলোম

এশিএম(সদসয কসবো)

গোিীপুর পশবস-১

০৪

িনোব এস এম নোিমুছ সোযলহীন

এশিএম(আইশি)

আইশসশি

we`¨vgvb c×wZi cÖ‡mm g¨vc

কমোি ধোপ সংখ্যো: ৫৯-১১০
কমোি সময় (শদন): ২৮-১১৮
কমোি কলোক বল(িন): ২৪-৩৮

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn Av‡e`‡bi nvW©Kwc I wd Rgv w`‡j mwgwZ KZ…©K Av‡e`bcÎ
MÖnY I m`m¨ †mev wefv‡M n¯ÍvšÍi
m`m¨ †mev wefvM KZ©„K cÖv_wgK mgxÿv c~e©K KvwiMix mgxÿvi Rb¨ Dc‡`óv
cÖwZôvbK n¯ÍvšÍi
Dc‡`óv cÖwZôv‡bi gva¨‡g KvwiMix mgxÿv m¤úbœc~eK
© m`m¨ ‡mev wefv‡M †cÖiY

m`m¨ †mev wefvM KZ©„K KvwiMix Aby‡gv`‡bi Rb¨ BGÛwm kvLvq †cÖiY
BGÛwm wefvM KZ…©K wWwRGg (KvwiMix) Gi gva¨‡g Aby‡gv`‡bi Rb¨ †Rbv‡ij
g¨v‡bRvi Gi wbKU †cÖiY
‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi KZ©„K 500wKtIt †jvW ch©šÍ Aby‡gv`b A_ev 500wKtIt Gi
†ewk †jv‡Wi †ÿ‡Î Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖi‡Yi wbwgË m`m¨ †mev wefv‡M †cÖiY

স-১

স-১
কমোি ধোপ সংখ্যো: ৫৯-১১০
কমোি সময় (শদন): ২৮-১১৮
কমোি কলোক বল(িন): ২৪-৩৮
†Rbv‡ij g¨v‡bRvi KZ…K
© Aby‡gvw`Z †jv‡Wi †ÿ‡Î
MÖvnK‡K wWgvÛ †bvU Bmy¨ Kiv Ges 500wKtIt
†jvW I 1wKwgt Gi D‡×© jvBb wbg©v‡Yi KvwiMix
Aby‡gv`‡bi †ÿ‡Î evcwe‡ev Gi GmBGÛwW
cwi`ß‡i †cÖiY Kiv nq| GmBGÛwW cwi`ßi
KZ©„K Aby‡gvw`Z cÎ cvIqvi ci wWgvÛ †bvU Bmy¨
Kiv nq|
n¨v
MÖvnK KZ…©K wWgvÛ †bv‡Ui UvKv Rgv †`qv, cÖ‡qvRbxq gvjvgvj µq I Iq¨vwis
m¤úbœ Ki nq| GKB mgvšÍiv‡j cwem KZ©„K jvBb wbg©vY m¤úbœ Kiv nq|
m`m¨ †mev wefvM KZ©„K Iq¨vwis cwi`k©bc~e©K wi‡cvU© cÖ`vb, MÖvn‡Ki mv‡_ Pzw³
m¤úv`‡bi ci wmGgI ˆZwii Rb¨ wewjs kvLvq †cÖiY|
wewjs kvLv KZ©„K wmGgI ˆZwii ci ms‡hvM cÖ`v‡bi Rb¨ IGÛGg kvLvq †cÖiY
IGÛGg †mKkb KZ…©K †U÷K…Z wgUvi Ges cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wmwU/wcwU ¯’vc‡bi
gva¨‡g mvwf©m Wªc Gi gva¨‡g ms‡hvM cÖ`vb
শেষ

bv

GmBGbWwW
cwi`ß‡i †cÖib

শবদযমোন পদ্ধশির সমসযো
ক্রঃ
নং

সমসযো

সংশিষ্ট িোখ্ো/
দপ্তর/পশরদপ্তর

০১

আযবদন গ্রহণ ও আযবদন শি িমো কদয়োর কমনুয়োল
পদ্ধশি

সদসয কসবো
শবভোগ
সদসয কসবো
শবভোগ

০২

প্রোথশমক সমীক্ষো সম্পোদযন শবলম্ব হয়

০৩

কোশরগরী সমীক্ষো সম্পোদযন অশধকির শবলম্ব

০৪

লোইন শনমমোযণর িনয BOQ প্রনয়ণ কযর ওয়োকম
অিমোর প্রদোন করযি হয়

ইএন্ডশস শবভোগ

০৫

লোইন শনমমোযণর প্রযয়োিনীয় মোলোমোযলর শনশ্চয়িো

ইএন্ডশস শবভোগ

উপযদষ্টো প্রশিষ্ঠোন

সমসযো সমোধোযনর প্রস্তোবনো
ক্রঃ
নং

০১

সমসযো

আযবদন গ্রহণ ও আযবদন শি িমো কদয়োর কমনুয়োল
পদ্ধশি

সমোধোন
ক)

অনলোইযন আযবদন গ্রহণ

খ্)

কমোবোইল বযোংশকং এর মোধযযম আযবদন শি
িমো প্রদোন।

গ)

NID Server প্রযবি কযর সরোসশর
আযবদনকোরীর িথয োিোই।

ঘ)

আযবদনকোরীর আপযলোিকৃি কোগিপত্র
অনলোইযন পরীক্ষো করো।

ঙ)

আযবদযনর ট্র্যোশকং নম্বর প্রদোন।

ি)

আযবদযনর অগ্রগশি সংক্রোন্ত প্রযয়োিনীয় সকল
িথয এসএমএস/অনলোইন এর মোধযযম
িোনোযনো হযব।

চলমান পাতা

ক্রঃনং

০২

০৩

সমসযো
প্রোথশমক
সমীক্ষো
সম্পোদযন শবলম্ব
হয়

কোশরগরী
সমীক্ষো
সম্পোদযন
অশধকির শবলম্ব

সমোধোন
ক) প্রোথশমক ও কোশরগরী সমীক্ষো সরোসশর ইএন্ডশস শবভোযগর মোধযযম সম্পোদন।
খ্) ইএন্ডশস শবভোযগর আওিোয় সমীক্ষো সম্পোদযনর িনয প্রযয়োিনীয় িনবল পদোয়ন।
গ)

৫০ শকঃওঃ এর শনম্ন কলোযির কক্ষযত্র কিোনোল অশিস এর মোধযযম প্রোথশমক সহ কোশরগরী সমীক্ষো
সম্পোদন ও শিশিএম কিৃমক কলোি অনুযমোদন।

ঘ)

৫০০শকঃওঃ এর উযদ্ধম এসইএন্ডশি পশরদপ্তযর প্রস্তোব কপ্ররযণর কক্ষযত্র শিশিএম (কোশরগরী)
কিৃমক িরওয়োশিমং সহ কিনোযরল মযোযনিোযরর শনকি উপস্থোপন।

ঙ)

সং ক্ত
ু ছক অনু োয়ী সশমশির সংশিষ্ট গ্রীি উপযকন্দ্র, ৩৩ককশভ শিিোর, ৩৩/১১ককশভ উপযকন্দ্র
ও ১১ককশভ শিিোযরর ক্ষমিো, শপক শিমোন্ড, কপশন্ডং কলোি ইিযোশদ িথয TMLM Software
এ সংরক্ষণ এবং শনয়শমি হোলকরণ করযি হযব। োযি কযর সম্ভোবয গ্রোহযকর শনকিবিমী
শবদযমোন গ্রোহযকর িথয বযবহোর কযর স্বয়ংশক্রয়ভোযব কোশরগরী সমীক্ষো সম্পোদন করো োয়। ক
সকল গ্রোহযকর কোশরগরী সমীক্ষো সম্পোদন করো সম্ভব নয় কস সকল কক্ষযত্র সমীক্ষোর িনয
ইএন্ডশস শবভোযগর িনবল শিযে কপ্ররণ।

ি)

এসইএন্ডশি পশরদপ্তযর প্রস্তোব কপ্ররযণর কক্ষযত্র ১১ককশভ গ্রোহযকর প্রস্তোব ই-কমইযল কপ্ররণপূবমক
সংশিষ্ট উপ-পশরিোলক-কক প্রস্তোব প্রোশপ্তর শবষযয় শনশশ্চৎকরণ।

ছ)

৩৩ককশভ গ্রোহযকর আযবদন গ্রহযণর কক্ষযত্র আযবদন গ্রহযণর সময় ট্র্োন্সিরমোর, পোওয়োর
ট্র্োন্সিরমোর, শসশি/শপশি, এশসআর/শভশসশব এর কিস্ট শরযপোিম গ্রহণ নো কযর শুধুমোত্র উপযকযন্দ্রর
শসযেল লোইন িোয়োগ্রোম কল-আউি প্ল্যোন, গ্রোউশন্ডং কল-আউি, শসশি করশিও, শপশি করশিও, গ্রীি
উপযকযন্দ্রর শসযেল লোইন িোয়োগ্রোম ইিযোশদ িথয গ্রহণ। শিমোন্ড কনোি ইসুযর পর সশমশি কিৃমক
ইকুইপযমন্ট এর কিস্ট শরযপোিম ও কেশসশিযকিন গ্রহণ করযি হযব।

চলমান পাতা

ক্রঃ নং

০৪

সমসযো

সমোধোন

লোইন শনমমোযণর ক) BOQ বযিীি িলমোন শমশন কো মোযদযির মোধযযম গ্রোহক কিৃমক িমোকৃি অযথমর ক্রমোনুসোযর
শমশন কো োম যদযি কস্টশকং িীি ইসুয করো।
িনয BOQ
প্রনয়ণ কযর
স্বল্প পশরমোণ লোইন শনমমোযণর কক্ষযত্র কিোসম ওয়োকম অিমোযরর মোধযযম সশমশির লোইনমযোন দ্বোরো
ওয়োকম অিমোর
খ্) কো ম সম্পোদন করযি হযব। ২ খ্ুুঁশি প ন্ত
ম লোইন শনমমোযণর কক্ষযত্র কিোসম কো োম যদযির মোধযযম ৫
প্রদোন করযি হয়
শদযনর মযধয লোইন শনমমোণ সম্পন্ন করো সম্ভব।
ক) প্রযয়োিযন প্রকল্প শবভোগ কথযক মোলোমোল ধোযর সরবরোযহর বযবস্থো করো।

০৫

০৬

লোইন শনমমোযণর
প্রযয়োিনীয়
মোলোমোযলর
শনশ্চয়িো

খ্) শলি শপশবএস এর মোধযযম প্রযয়োিনীয় মোলোমোল ক্রযয়র বযবস্থো রোখ্ো।
গ)

থো থ মশনিশরং এবং মোলোমোল ক্রযয়র উৎযসর শবষযয় শনশ্চয়িো শবধোনপূবমক শবযিষ কক্ষযত্র
থো থ প্রশক্রয়ো অনুসরণ কযর লোইন শনমমোযণর অনুমশি প্রদোন করো ক যি পোযর।

গ্রোহক কিৃমক ক্রয়কৃি শসশি/শপশি গ্রোহযকর শনি উযদযোযগ সোভোর ওয়োকমিপ কথযক পরীক্ষো করযি
ঘ) হযব। পরীক্ষোর পর শসশি/শপশি সোভোর ওয়োকমিপ কিৃমক শসল করিঃ গ্রোহক কিৃমক েযি শনযয়
ক যি হযব। সোভোর ওয়োকমিপ কিৃমক কিস্ট শরযপোিম পশবযস কপ্ররণ করযি হযব।

শসএমও প্রস্তুযির পর শবশলং িোখ্ো হযি ওএন্ডএম িোখ্ো স্থোনোন্তর প্রশক্রয়ো পশরবিমন কযর ২ ভোযগ
ক)
শবশলং িোখ্ো
শবভক্ত করযি হযব।
কিৃমক শসএমও
শবশলং িোখ্ো কিৃমক শসএমও সম্পন্ন হওয়োর পর সংশিষ্ট কিোনোল অশিস এবং অশভয োগ ককযন্দ্র
সম্পন্ন করোর পর
কমোবোইযল কমযসি কপ্ররণ করযি হযব। এর িযল সংশিষ্ট কিোনোল অশিস ও অশভয োগ
ওএন্ডএম িোখ্ো
খ্) ককন্দ্র সংয োগ প্রদোযনর িনয প্রযয়োিনীয় শমিোর ও সোশভমস ড্রপ এর সংস্থোন পূবমক সংয োগ
কিৃমক সংয োগ
প্রদোযন প্রযয়োিনীয় বযবস্থো গ্রহণ করযব। শসএমও প্রোশপ্ত প মন্ত অযপক্ষো কযর ককোন অবস্থোযিই
প্রদোযন শবলম্ব
সংয োগ প্রদোন শবলশম্বি করো োযব নো।

cÖ¯ÍvweZ c×wZi cÖ‡mm g¨vc

কমোি ধোপ সংখ্যো: 44-95
কমোি সময় (শদন): 23-68
কমোি কলোক বল(িন): 18-32

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎmn AbjvB‡b Av‡e`b I wd Rgv

m`m¨ †mev wefvM KZ©„K cÖv_wgK mgxÿv c~e©K KvwiMix mgxÿvi Rb¨ BGÛwm
wefv‡M †cÖib
BGÛwm wefv‡Mi gva¨‡g cÖv_wgK I KvwiMix mgxÿv m¤úbœœ
BGÛwm wefvM KZ…©K wWwRGg (KvwiMix) Gi gva¨‡g Aby‡gv`‡bi Rb¨ †Rbv‡ij g¨v‡bRvi
Gi wbKU †cÖiY
‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi KZ©„K 500wKtIt †jvW ch©šÍ Aby‡gv`b A_ev 500wKtIt Gi †ewk †jv‡Wi †ÿ‡Î
Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖi‡Yi wbwgË m`m¨ †mev wefv‡M †cÖiY

স-১

স-১

কমোি ধোপ সংখ্যো: 44-95
কমোি সময় (শদন): 23-68
কমোি কলোক বল(িন): 18-32

†Rbv‡ij g¨v‡bRvi KZ…K
© Aby‡gvw`Z †jv‡Wi †ÿ‡Î
MÖvnK‡K wWgvÛ †bvU Bmy¨ Kiv Ges 500wKtIt
†jvW I 1wKwgt Gi D‡×© jvBb wbg©v‡Yi KvwiMix
Aby‡gv`‡bi †ÿ‡Î evcwe‡ev Gi GmBGÛwW
cwi`ß‡i †cÖiY Kiv nq| GmBGÛwW cwi`ßi
KZ©„K Aby‡gvw`Z cÎ cvIqvi ci wWgvÛ †bvU Bmy¨
Kiv nq|
n¨v
MÖvnK KZ…©K wWgvÛ †bv‡Ui UvKv Rgv †`qv, cÖ‡qvRbxq gvjvgvj µq I Iq¨vwis
m¤úbœ Ki nq| GKB mgvšÍiv‡j cwem KZ©„K jvBb wbg©vY m¤úbœ Kiv nq|

m`m¨ †mev wefvM KZ©„K Iq¨vwis cwi`k©bc~e©K wi‡cvU© cÖ`vb, MÖvn‡Ki
mv‡_ Pzw³ m¤úv`‡bi ci wmGgI ˆZwii Rb¨ wewjs kvLvq †cÖiY|
wewjs kvLv KZ©„K wmGgI ˆZwii ci ms‡hvM cÖ`v‡bi Rb¨ IGÛGg
kvLvq †cÖiY
IGÛGg †mKkb KZ…©K †U÷K…Z wgUvi Ges cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wmwU/wcwU
¯’vc‡bi gva¨‡g mvwf©m Wªc Gi gva¨‡g ms‡hvM cÖ`vb
শেষ

bv

GmBGÛwW
cwi`ß‡i †cÖib

TCV Abymv‡i we`¨gvb I cÖ¯ÍvweZ c×wZ we‡kølY
‡ÿÎ
mgq

LiP

we`¨gvb c×wZ
28 n‡Z 118 w`b

cÖ¯ÍvweZ c×wZ
23 †_‡K 68 w`b

RvgvbZt 1,000 UvKv/ wKtIt
RvgvbZt 1,000 UvKv/ wKtIt
MÖvnK jvBb wbg©vbt 65,000 UvKv/ ¯ú¨vb jvBb wbg©vbt 65,000 UvKv/ ¯ú¨vb
Ab¨vb¨ LiPt 2,000 UvKv|
Ab¨vb¨ LiPt 1,000 UvKv|
Awdm

avc
Rbej

1,500 UvKv|
MÖvnKt b~b¨Zg 6 evi
Awdmt b~b¨Zg 3 evi
59-110wU
24 †_‡K 38 Rb

bvB
MÖvnKt b~b¨Zg 4 evi
Awdmt b~b¨Zg 2 evi
44-95wU
18 †_‡K 32 Rb

‡mevcÖvwßi ¯’vb

mwgwZwi m`i `ßi/‡Rvbvj Awdm

mwgwZwi m`i `ßi/‡Rvbvj Awdm

KvMRc‡Îi
msL¨v

5-6wU

5-6wU

wfwRU

ev¯Íevq‡bi †ivWg¨vc
µt bs
welq
1
mswkøó Kg©KZ©v‡`i mgš^‡q wgwUs

ZvwiL
1-5 RyjvB 2018wLªt

2
3

ms‡hvM bxwZgvjvi cÖ‡qvRbxq ms‡kvab
Kg©kvjvi Av‡qvRb

7-15 AvM÷ 2018wLªt
20-30 AvM÷ 2018wLªt

4
5
6

cÖPvi cÖPvibv
cvBjU cwem wbe©vPb
mvKz©jvi Rvwi

2 †m‡Þ¤^i 2018wLªt
9 †m‡Þ¤^i 2018wLªt
15 †m‡Þ¤^i 2018wLªt

7
8
9

cvBjU cÖ‡R± ïiæ
g~j¨vqb cÖwZ‡e`b I mycvwikgvjv cÖYqb
mycvwikgvjvi Av‡jv‡K e¨e¯’v MÖnY

29 †m‡Þ¤^i 2018wLªt
15 wW‡m¤^i 2018wLªt
20 wW‡m¤^i 2018wLªt

10

eo gvÎvq Kvh©µg ïiæ

1 Rvbyqvix 2019 wLªt

