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Northern Electricity Supply Company Ltd.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
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“নদ র্ান ইেলিক্টৰ্িসিট সাপ্লাই েকাম্পািন িলঃ -এ ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব বাস্তবায়েনর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করনীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভার
কায র্িববরণী”
সভাপিতঃ
সভার তিরখ:
সভার সময়:
স্থান:
উপিস্থিত:

জনাব েমাঃ আব্দুর রিশদ
পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী (িবতরণ অঞ্চল, রাজশাহী), েনসেকা িলঃ।
২৬/০৬/২০২২ িখৰ্ঃ
পূব র্াহ্ণ ১০:০০ ঘিটকা
িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম সব্ সব্ অবস্থান েথেক সভা।
সভায় িভিডও কনফােরেন্সর মাধয্েম েনসেকা িলঃ এর পৰ্ধান পৰ্েকৗশলী (িবতরণ অঞ্চল, রাজশাহী), তত্তব্াবধায়ক
পৰ্েকৗশলী (কৰ্য়), িবিভন্ন প ও স সােকর্েলর তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলীগণ, উপ-মহাবয্াবস্থাপক (আইিসিট অয্ান্ড অেটােমশন,
অঃদাঃ), বয্বস্থাপক (ডাটা েসন্টার), বয্বস্থাপক (এমআইএস) , উপ-িবভাগীয় পৰ্েকৗশলী, পৰ্ধান পৰ্েকৗশলীর দপ্তর (িবতরণ
অঞ্চল), েনসেকা িলঃ, রংপুর সহ িবিভন্ন দপ্তেরর িনব র্াহী পৰ্েকৗশলী , আবািসক পৰ্েকৗশলী, উপিবভাগীয় পৰ্েকৗশলী , সহকারী
পৰ্েকৗশলীসহ সব র্েমাট ৬০ জন উপিস্থত িছেলন।

সভার আেলাচয্সূিচ িনম্নরূপঃ
৪থ র্ িশল্প িবপ্লব বাস্তবায়েনর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় করনীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা।
আেলাচনা:
সভার শুরুেতই সভাপিত মেহাদয় সকলেক সংযুক্ত থাকার জনয্ ধনয্বাদ জািনেয় সভার কায র্কৰ্ম শুরু কেরন। সভাপিতর অনুমিতকৰ্েম
বয্বস্থাপক (এমআইএস) জনাব রাজীব িবশব্াস পয র্ায়কৰ্িমকভােব ১ম েথেক ৪থ র্ িশল্প িবপ্লবসমূহ িনেয় সংিক্ষপ্ত আেলাচনা কেরন। তারপর
িতিন ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর িবিভন্ন পয র্ায় (অেটানমাস েরাবট, িসমুেলশন, িসেস্টম ইিন্টেগৰ্শন, IOT, সাইবার িসিকউিরিট, ক্লাউড কিম্পউিটং,
এিডিটভ ময্ানুফয্াকচািরং, অগেমেন্টড িরেয়িলিট, িবগ ডাটা অয্ানালাইিসস ইতয্ািদ) িনেয় সংেক্ষেপ আেলাচনা কেরন। েসই সােথ িতিন ১ম
েথেক ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর বয্ািপ্ত সম্পেকর্ও অবিহত কেরন। পূেব র্র িশল্প িবপ্লবসমূহ দীঘ র্েময়াদী হেলও পরবত�সমূেহর বয্ািপ্তকাল েয কেম
আসেব তাও বয্াখয্া করা হয়। পরবত�েত সভার সভাপিত মেহাদয় িনেম্নাক্ত িবষয়সমূহ পয র্ােলাচনা কেরন ।
১। ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব-এ আমােদর করণীয় িবষয়সমূহ িনেয় িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। সভাপিত মেহাদয় ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর েপৰ্ক্ষাপট,
পটভূিম এবং চয্ােলঞ্জসমূহ িনেয় িবস্তািরত আেলাচনা কেরন। েনসেকা এর আিঙ্গেক ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব েমাকােবলায় িক িক পদেক্ষপ েনওয়া
হেয়েছ েসই িবষেয়ও িতিন িবস্তািরত আেলাচনা কেরন।
২। ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব েমাকােবলায় েনসেকা িলঃ এর সকল কমর্কতর্া ও কমর্চারীর দক্ষতা বৃিদ্ধর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় পৰ্িশক্ষণ সম্পেকর্ িবস্তািরত
আেলাচনা করা হেয়েছ। েসই সােথ সকল দপ্তর পৰ্দানগণেক সব্ সব্ দপ্তেরর মেধয্ অভয্ন্তরীণ পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর পরামশর্ েদওয়া হেয়েছ।
৩। ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর অনয্তম চয্ােলঞ্জ হেচ্ছ অেটােমশেনর ফেল সৃষ্ট েবকারতব্ । েকউ েযন ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর ফেল েবকার না হয়,
তােদরেক েযন দক্ষতা বৃিদ্ধ কের কােজ িনেয়ািজত করা যায়- েসই িবষয় িনেয়ও িবস্তািরত আেলাচনা করা হেয়েছ।
৪থ র্ িশল্প িবপ্লব েমাকােবলায় সকলেক সব্তঃস্ফূতর্ অংশগৰ্হণ করার জনয্ এবং অনয্ সকলেক ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেব করণীয় সম্পেকর্ অবিহত
করার জনয্ সভাপিত মেহাদয় সভার সকলেক অনুেরাধ জানান।

িসদ্ধান্ত সমূহ:
১। ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব েমাকােবলায় পৰ্েয়াজনীয় পৰ্িশক্ষণ এর বয্বস্থা করেত হেব।
২। সকল দপ্তর পৰ্ধানগণ িনজ দপ্তেরর সকলেক ৪থ র্ িশল্প িবপ্লব েমাকােবলায় করণীয় সম্পেকর্ অবিহত করেবন এবং সকলেক এই ৪থ র্ িশল্প
িবপ্লব েমাকােবলায় অংশগৰ্হেণর জনয্ সব্ সব্ দপ্তেরর মেধয্ অভয্ন্তরীণ পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন করেবন।
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।

রাজীব িবশব্াস
বয্বস্থাপক (এম আই এস)
েনসেকা িলঃ, রাজশাহী
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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। সকল িনব র্াহী পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ।
৭। বয্বস্থাপক (বািণিজয্ক পিরচালন), তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (বািণিজয্ক পিরচালন)-এর দপ্তর, েনসেকা িলঃ।
৮। বয্বস্থাপক (ডাটােসন্টার), বয্বস্থাপনা পিরচালেকর দপ্তর, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী।
৯। সকল আবািসক পৰ্েকৗশলী, েনসেকা িলঃ।
১০। উপ-িবভাগীয় পৰ্েকৗশলী, পৰ্ধান পৰ্েকৗশলীর দপ্তর (িবতরণ অঞ্চল), েনসেকা িলঃ, রংপুর।
১১। উপ-িবভাগীয় পৰ্েকৗশলী, তত্তব্াবধায়ক পৰ্েকৗশলী (কৰ্য়) এর দপ্তর, েনসেকা িলঃ, রাজশাহী।
১২। দপ্তর নিথ।

রাজীব িবশব্াস
বয্বস্থাপক (এম আই এস)
েনসেকা িলঃ, রাজশাহী

