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দুর্নীতির প্রতিররোধ করে “তিররো টলোররন্স র্নীতিমোলো”

র্নর্ দোর্ন ইরলকতিতিটি িোপ্লোই ককোম্পোতর্ন (রর্নিরকো) তলতমরটড
(বোাংলোরর্শ তবদুুৎ উন্নয়র্ন কবোরড দর একটি প্রতিষ্ঠোর্ন)

এক র্নিরর কর্নিরকো
গণপ্রিোিন্ত্রী বোাংলোরর্শ িরকোররর রূপকে - ২০২১ এর আওিোয় “ঘরর ঘরর তবদুুৎ ও “িবোর িন্য তবদুুৎ” এর লক্ষ্ুমোত্রো ধোর্ দ করো
েরয়রে। এর ধোরোবোতেকিোয় তবদুুৎ খোরির পুর্নতব দন্যোি, পুর্নিঃগঠর্ন ও ব্যবস্থোপর্নোর উন্নয়র্ন িোধরর্নর মোধ্যরম কির্নোররশর্ন, িোন্সতমশর্ন ও
তবিরণ ব্যবস্থোর িবোবতর্তেিো ও উন্নিির কিবো তর্নতিি কররি ১ লো অরটোবর, ২০১৬ তরিঃ েরি বোাংলোরর্শ তবদুুৎ উন্নয়র্ন কবোডদ কেরক
িকল র্োয়-র্োতয়ত্ব অতধগ্রেণ করর র্নর্ দোর্ন ইরলতিতিটি িোপ্লোই ককোম্পোতর্ন (রর্নিরকো) তলতমরটড বোতণতিুক কোর্ দক্রম শুরু করর। প্রচতলি
আইর্ন কোঠোরমোর মরধ্য কর্নিরকো তলতমরটড এর িোমতগ্রক পতরচোলর্নোর িন্য চুড়োন্ত কর্তদপক্ষ্ েরলো পতরচোলর্নো পর্ দর্। িরকোর কর্তদক
মরর্নোর্নীি পতরচোলক দ্বোরো কর্নিরকো কবোড দ গঠিি। পতরচোলর্নো পর্ দরর্র তর্নরর্ দশর্নো অনুর্োয়ী, কর্নিরকো তলিঃ এর ককৌশলগি কোর্ দক্রম একটি
ব্যবস্থোপর্নো র্ল দ্বোরো পতরচোতলি েয় র্োর প্রধোর্ন েরলর্ন ব্যবস্থোপর্নো পতরচোলক ও তর্নব দোেী পতরচোলকগণ।
র্নর্ দোর্ন ইরলতিতিটি িোপ্লোই ককোম্পোতর্ন (রর্নিরকো) তলতমরটড বোাংলোরর্শ তবদুুৎ উন্নয়র্ন কবোডদ এর একটি প্রতিষ্ঠোর্ন। কর্রশর উত্তরোঞ্চল িেো
রোিশোেী ও রাংপুর তবভোরগর ১৬ টি কিলোর আওিোধীর্ন কমোট ৩৯ টি উপরিলো শের ও শেরোঞ্চরলর প্রোয় ১৭ লক্ষ্ গ্রোেকগণরক ৫৫ টি
তবক্রয় ও তবিরণ তবভোগ/ তবদুুৎ িরবরোে ইউতর্নট এর মোধ্যরম তর্নভদররর্োগ্য ও িোশ্রয়ী তবদুুৎ িরবররের পোশোপোতশ অতধকির ভোল
গ্রোেক কিবো এবাং গণপ্রিোিন্ত্রী বোাংলোরর্শ িরকোররর রূপকে-২০২১ বোস্তবোয়রর্নর িন্য কর্নিরকো তলতমরটরডর কমীবৃন্দ তর্নরলিভোরব কোি
করর র্োরে।

দুর্নীতি প্রতিররোধ করে “তিররো টলোররন্স” র্নীতিমোলো:
•

গ্রোেরকর তবদুুৎ ব্যবেোররর তবপরীরি িঠিক তমটোর তরতডাং অনুিোরর তবল প্রণয়র্ন করো এবাং র্েোিমরয় গ্রোেরকর তর্নকট তবদুুৎ
তবল কপৌৌঁরে কর্ওয়ো েয় র্োরি করর গ্রোেকগণ র্েোিমরয় তবদুুৎ তবল পতররশোধ কররি পোররর্ন। অর্নলোইরর্ন গ্রোেরকর তবদুুৎ তবল
পতররশোধ করো িথ্য েোলর্নোগোর্ করো এবাং তবল পতররশোধ করোর প্রিুয়র্ন পত্র প্রর্োর্ন করো েয় ।

•

তবদুুৎ তবভোগ কর্তদক প্রণীি গ্রোেকগরণর তিটিরির্ন চোট দোর অনুর্োয়ী তর্নধ দোতরি িমরয়র কভির কর্ ককোর্ন আরবর্র্ন বো অতভরর্োগ
তর্নষ্পতত্ত করোর বোধ্যবোধকিো িাংক্রোন্ত তর্নরর্ দতশকো অনুিরণ করো েয়। র্তর্ ককোরর্নো গ্রোেরকর আরবর্র্ন অতভরর্োগ তর্নষ্পতত্ত কররি
তিটিরির্ন চোট দোর অনুর্োর্ী তর্নধ দোতরি িমরয়র মরধ্য িম্পোর্র্নো র্নো েয়, িো গ্রোেকরিবো তবতিি করর ও গ্রোেক অিন্তুতি সৃতি করর।
এইরূপ কোর্ দক্ররমর তবপরীরি র্তর্ ককোর্ন কমদকিদো-কমদচোরী অবরেলো বো অিৎ উরেশ্য প্রিীয়মোর্ন েয় িরব কর্নিরকো তল: -এর
র্েোর্ে কর্তদপক্ষ্ কর্তদক ির্ন্ত িোরপরক্ষ্ শূন্য িের্নশীল র্নীতি অনুিরণ করর ব্যবস্থো গ্রেণ করো েয়।

•

গ্রোেক কিবোর মোর্ন উন্নি করোর স্বোরে দ মোর্নিম্মি তবদুুৎ িরবরোে একটি অন্যিম শিদ। এলরক্ষ্ু, কর্নিরকো তল: -এর আওিোধীর্ন
রোিশোেী ও রাংপুর অঞ্চরল দুইটি তবিরণ লোইর্ন িম্প্রিোরণ ও পুর্নব দোির্ন প্রকে চলমোর্ন ররয়রে।

•

তবদুুৎ িরবরোে প্রোতি, তবদুুৎ িাংরর্োগ প্রোতিরি অর্নোকোতিি ভোরব েয়রোতর্নর তশকোর ের্ন বো তবলম্ব েয়, িো গ্রোেক কিবো
িাংক্রোন্ত প্রতিশ্রুতির িরোিতর ব্যিুয়। এরূপ ঘটর্নো র্তর্ ককোর্ন কমদকিদো-কমদচোরীর র্োতয়ত্ব অবরেলো বো দৃতিভতির কোররণ ঘরট
েোরক িরব শূন্য িের্নশীল র্নীতিমোলোর আরলোরক ির্ন্ত িোরপরক্ষ্ প্ররয়োির্নীয় ব্যবস্থো গ্রেণ করো েয়।

•

কমদরক্ষ্রত্র নর্নতিকিো ও সুশোির্ন প্রতিষ্ঠোর তর্নতমরত্ত িোিীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল প্রতিপোলর্ন করো েয়। এ লরক্ষ্ু তর্নয়তমিভোরব
অাংশীিরর্নর অাংশগ্রেরণ িভো অনুতষ্ঠি েরয় েোরক। কমদকিদো-কমদচোরীরর্র অাংশগ্রেরণ সুশোির্ন িাংক্রোন্ত প্রতশক্ষ্ণ আরর্োির্ন
করো েরয় েোরক।

•

কিবো িাংক্রোন্ত েটলোইর্ন র্নম্বর (রর্নিরকো তল: কল কিন্টোর “১৬৬০৩”) িথ্য বোিোয়রর্ন এবাং িকল র্িরর প্রকোতশি তিটিরির্ন
চোট দোরিে তবতভন্ন প্রচোর প্রচোরণোয় দৃশ্যমোর্ন করো েরয়রে।

•

প্রতিটি র্িরর অতভরর্োগ ককন্দ্র ও অতভরর্োগ বোরের িোরে িোরে অর্নলোইর্ন কমরপ্লইর্ন তিরেম, কলরিন্টোর ও ইরমইল মোধ্যরমও
িম্মোতর্নি গ্রোেকগরণর অতভরর্োগ গ্রেণ করো েরয় েোরক এবাং িো তর্নরিরর্ন র্েোর্ে ব্যবস্থো গ্রেণ করো েরয় েোরক। এরক্ষ্রত্র
িাংস্থোর ককোরর্নো ব্যতিতবরশর্ িতড়ি েোকরল উপযুি ির্ন্ত িোরপরক্ষ্ র্েোর্ে ব্যবস্থো গ্রেণ করো েরয় েোরক।

•

প্রকেিমূরের স্বেিো ও িবোবতর্তেিো তর্নতিিকররণর িন্য তর্নয়তমিভোরব পর্ দরবক্ষ্ণ করো েরয় েোরক এবাং প্রকেিমূে েরি
তর্নয়তমিভোরব অগ্রগতি ও র্োবিীয় িথ্যোতর্ র্েোর্ে কর্তদপরক্ষ্র তর্নকট কপ্ররণ করো েরয় েোরক।

•

ক্রয় পতরকের্নো PPR ও PPA অনুিরণপূব দক স্বে ও িঠিকভোরব বোস্তবোয়রর্নর তর্নতমরত্ত ইতিতপ ব্যবেোর করো েয় এবাং
িকল কটন্ডোর কর্নিরকো তল: -এর িথ্য বোিোয়রর্ন প্রকোশ করো েরয় েোরক।

•

কর্নিরকো তল: -এর কমদকিদোগণ তর্নয়তমিভোরব স্ব-স্ব আওিোধীর্ন কোর্ দোলয়/র্িরিমূে পতরর্শদর্ন করর েোরকর্ন এবাং গ্রোেক কিবো
তর্নতিিকররণর িন্য তর্নরর্ দশর্নো প্রর্োর্ন করো েোরকর্ন।

•

িকল তবিরণ ও িরবরোে র্িরিমূে েরি লক্ষ্ুমোত্রো অনুর্োয়ী তর্নয়তমিভোরব গণশুর্নোতর্নর আরয়োির্ন করো েরয় েোরক।
গণশুর্নোতর্নরি উপতস্থি িম্মোতর্নি গ্রোেকগরণর িমস্যো ও অতভরর্োগিমূে িোৎক্ষ্তণকভোরব িমোধোরর্নর কচিো করো েয়। ককোরর্নো
অতভরর্োরগ িাংস্থোর ককোরর্নো ব্যতির িাংতিিিো েোকরল উপযুি ির্ন্ত িোরপরক্ষ্ র্েোর্ে ব্যবস্থো গ্রেণ করো েরয় েোরক।

•

প্রতিটি র্িরর কমদকিদো-কমদচোরীরর্র েোতিরো তর্নতিি করো েরয় েোরক। িকল র্িরর ই-র্নতে ব্যবেোররর মোধ্যরম করমদ
গতিশীলিো ও স্বেিো আর্নয়র্ন করো েরয় েোরক।

কর্নিরকো তল: -এ গ্রোেক কিবোর মোরর্নোন্নয়র্ন ও দুর্নীতি প্রতিররোধকরে কমদকিদো কমদচোরীরর্র িরচির্নিো বৃতদ্ধর িন্য িোিীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল
র্েোর্েভোরব পোলর্ন করো েরয় েোরক। ককোর্ন কমদকিদো-কমদচোরীর কক্ষ্রত্র গ্রোেক েয়রোতর্ন িেো দুর্নীতির অতভরর্োগ প্রোিেরল ির্ন্ত পূব দক
প্রমোর্ন িোরপরক্ষ্ িোতভদি রুল অনুিরণ করর র্েোর্ি শোতস্ত প্রর্োর্ন করো েরয় েোরক।

