ফাাংরাদদ বফদ্যুৎ াঈন্নয়ন বফাদডেয াঅাআববি খাদতয াঈন্নয়ন
াঅদয়াজদনাঃ ঢাকা কবিাঈিায বকন্দ্র, বফদ্যুৎ াঈন্নয়ন বফাডে, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
Date: 13/09/2015
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বফদ্যুৎ াঈন্নয়ন বফাদডেয াঈদেখদমাগু বডবজিার াববে ভুাঃ












কবিাঈিাযাাআজড বফবরাং ও কাষ্টভায একাাঈব্িাং বদষ্টভ।
বভাফাাআর বপাদনয ভাধুদভ বফদ্যুৎ বফর বযদাধ (বফর-ব)।
াদিাদভদিড বভিায বযবডাং বদেভ (এ.এভ.াঅয)।
বি-বদভ্ি বভিায বদেভ।
বববডও কনপাদযন্স বদেভ স্থান।
বোয কবিাঈিাযাাআদজন -এয কামেক্রভ গ্রন।
াআ-ফুাাংক একাাঈ্ি ভুাদনজদভ্ি বদেভ ।
বফতযণ ফুফস্থায় SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)
System চারুকযন ও e-SCADA এয ভাধুদভ বরাড ফুফস্থানা।
াঅাআব াববেদরন্স বদেভ স্থান।
KPI Software ফাস্তফায়ন।
PIMS(Personnel Information Management System) কামেক্রভ গ্রন।
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বফদ্যুৎ াঈন্নয়ন বফাদডেয াঈদেখদমাগু বডবজিার াববে ভুাঃ












Pay-Roll System Software চারুকযন।
ডািা ব্িায স্থান ও ডািা কাদনবিবববি বনবিতকযণ।
বি্ডায বনাবি ও ডকুদভ্ি ওদয়ফাাআদি িকা।
ডাাআনাবভক ওদয়ফ াাআি।
াআ-বি্ডাবযাং এয কামেক্রভ গ্রন।
Web Hosting ও Mail Server স্থান।
ানরাাআদন বফদ্যুৎ াংদমাদগয াঅদফদন গ্রন ও িবক্রয়াকযণ।
ানরাাআন বযক্রুিদভ্ি দ্ধবত চারুকযন।
ানরাাআন িবক্ষণ ভুাদনজদভ্ি পটওয়ুায ফাস্তফায়নাধীন।
ানরাাআন এয ভাধুদভ বফদ্যুৎ বফর বযদাধ।
ডািা-বফ ভুাদনজদভ্ি বদেভ াঅদগ্রবডাং।
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১। কবিাঈিাযাাআজড বফবরাং ও ান্যান্য াববে ভু:
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

বফাঈদফায কর গ্রাদকয বফর,
বরজায, াবিেবপদকি, এভওবড
 কর বযদািে কবিাঈিাদযয
ভাধুদভ িস্তুত কযা য়।

বনবূের বফর দ্রুত ভদয় িস্তুত কযা দে ।
বফর বযদাদধয ায বফদেদে।
বদেভ র ৩৫.৭৯%(১৯৯১-৯২) দত হ্রা
বদয় জুন/২০১৫াআাং মেন্ত ১১.১৭% এ বনদভ
এদদে।
যাজস্ব াঅদায় াঈদেখদমাগু াদয ফৃবদ্ধ বদয়দে।
ভুানুয়ার বরজাদযয াঈয বনবেযীরতা শুদন্য
বনদভ এদদে।
এভওবড  কর বযদািে ১৫ বি কবিাঈিায
ব্িাদযয ভাধুদভ বনবুেরবাদফ িস্তুত কযা দে।
বাফ বিক থাকায় বযকল্পনা গ্রণ ও তা
ফাস্ত•ফায়ন জ দয়দে।
গ্রাক দ্রুত ভদয় বনবুে•র বফর াদে ।
গ্রাদকয াঅস্থা ও বফায ভান বফদেদে।
গ্রাক য়যাবন কদভদে ।
বফাঈদফায ৩১.০৬ রাখ গ্রাক ফযাফদয ফাবলেক
বফর বযদাধ/ ফদকয়ায াবিেবপদকি িদান কযা
দে।

 ফাস্তফাবয়ত
বফাঈদফায কর গ্রাদকয
বফর কবিাঈিাদযয ভাধুদভ
িস্তুত কযা য় এফাং
াআদরকট্রবনক
দ্ধবতদত
বরজায াংযক্ষন কযা য়।
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২। বভাফাাআর বপাদনয ভাধুদভ বফদ্যুৎ বফর বযদাধ (বফর-ব):
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

বভাফাাআর বপাদনয ভাধুদভ
বফদ্যুৎ বফর বযদাধ (বফরদ)।

গ্রাদকয বভাফাাআর বপান থাকুক ফা না থাকুক বনকিস্থ বফর-ব ব্িাদয
বগদয় গ্রাক বফদ্যুৎ বফর বযদাধ কযদত াদযন।
গ্রাক বনদজয বভাফাাআর বপান বথদকও বফদ্যুৎ বফর বযদাধ কযদত
াদযন।
প্তাদ ৭ বদন ফেদয ৩৬৫ বদন বম বকাদনা ভয় বফর বযদাধ কযা
মায়।
গ্রাক বফনাভুদরু বফর বযদাদধয কনপাদভেন এএভএ, বফর িস্তুত
ওয়ায এএভএ, বফর বযদাদধয ফেদল তাবযদখ তকেীকযণ ফাতো
ায়।
াববেবি স্বয়াংবক্রয়, বনযাদ ও বনবেযদমাগু।
াববেবি স্বয়াংবক্রয় ওয়ায় বফবরাং বরজায ারনাগাদ কযদণ বফর বদভ্ি
ডািা এব্ট্রয বকান িদয়াজন য় না, পদর ডািা এব্ট্রয কাজ কদভদে।
যাজস্ব াঅদায় বফদেদে।
গ্রাক বফায ভান বফদেদে, িবতষ্ঠাদনয িবত গ্রাদকয াঅস্থা বফদেদে।
বফদ্যুৎ বফর িস্তুদতয ফুয় কদভদে।
ভবনিবযাং কাজ জ দয়দে।
বফদ্যুৎ বফবেন্নকৃত াংদমাদগয িাকা তাৎক্ষবনকবাদফ াঅদায় কযা মাদে।

 ফাস্তফাবয়ত
বফাঈদফায ৬বি বফতযণ
বজাদন বভাফাাআর বপাদনয
ভাধুদভ বাষ্ট-বাআড বফর
গ্রদনয বদষ্টভ চারু
াঅদে।
বফাঈদফায বভাি ৩১.০৬
রক্ষ গ্রাদকয ভদধু িায়
৬.৯১ রক্ষ (২২.২৫%)
গ্রাক বভাফাাআর বপাদনয
ভাধুদভ বফর বযদাধ
কদযন।
ক্রভাগতবাদফ
বভাফাাআর বপাদনয ভাধুদভ
বফদ্যুৎ বফর বযদাদধয
বযভাণ ফােদে।
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Bill Pay Report for the Month of August-2015
Sl.
No.

Zone

Consumer
Under Bill Pay
System

1

Chittagong

1,81,256

2

Rajshahi

2,08,094

3

Sylhet

4

Mymensingh

5

Rangpur

75,099

6

Comilla

58,101

Total
Consumer
Under Bill Pay
System

56,893
1,12,203

Total Consumer Under Bill Pay System for the Month of August, 2015:

6,91,646
6
6

৫। াদিাদভদিড বভিায বযবডাং বদেভ (এ.এভ.াঅয):
কামেক্রদভয ফণেনা

াদিাদভদিড বভিায বযবডাং বদেভ
(এ.এভ.াঅয)

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ
বকন্দ্র দত স্বয়াংবক্রয়বাদফ বভিায বযবডাং গ্রন কযা য়।
বকন্দ্রীয়বাদফ বভিায ভবনিয কযা য়।

বভিায বযবডাং বনয়ায জন্য জনফর রাদগ না।
িায় ১,৫০০ এ.এভ.াঅয বভিায াফবেন ও এাআচ.বি গ্রাদকয াঅবিনায়
স্থান কযা দয়দে। াঈক্ত বভিাযগুবর বনবদেষ্ট ভদয় বভিায বযবডাং বনয়া মায়।
বকন্দ্ররীয়বাদফ ভবনিবযাং ও ডািা
বোদযজ ও বফবরাং এয জন্য ভা- বভিায এফাং বভিায বযবডাং াংক্রান্ত গ্রাদকয াববদমাগ দ্রুত
ফুফস্থাক, ফাবণবজুক বযচারন দপ্তদয বনস্পবি কযা ম্ভফ দে।
দ্যাআবি াবোদয াংযক্ষণ কযা দে।
বভিাদয তাবযখ ানুমায়ী বভিায বযবডাং বযকডে থাকায় স্বেতা
বনবিত দে।
Utility billing এয েতা াঅনয়দনয জন্য 33 KV
feeder এ এাআ meter ফাদনা দয়দে।

ভন্তফু
বদেভ বভিায স্থান িন্ন
দয়দে।
িায় ১,৫০০বি বভিায বদেদভ
ও গ্রাদকয াঅবিনায় স্থান কযা
দয়দে এফাং ব ভস্ত বভিায
বথদক ডািা াংগ্রূফেক াবোদয
াংযক্ষন  বফর িনয়ন কযা
দে।
বকন্দ্র দত বভিাযগুবরয বযবডাং
বনয়া এফাং ভবনিয কযা দে।
 এোো গ্রাক মোদয়ও
এ.এভ.াঅয বভিায স্থাদনয
কামেক্রভ াফুাত াঅদে।
 িায় ৯০০০ LT meter ,
১৩০০০ 1-phase meter,
২৪২০ HT বভিায বা্ডাদয
ভজুত াঅদে। বদেভ,বপডায ও
গ্রাক াঅবিনায় স্থাবত কর
এাআচ বি বভিায এ.এভ.াঅয বভিায
দ্বাযা িবতস্থাদনয বনবভি কামেক্রভ
বযচাবরত দে।
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৬। বি-বাআড বভিায বদেভ:
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

বি-বাআড বভিায বদেভ
বফাঈদফা’য
চাযবি
ববৌগবরক
এরাকায কবতয় বপডাদয (চট্টগ্রাভ,
বদরি, বযাজগঞ্জ ও ফগুো) বিবদভ্ি বদেদভয ভাধুদভ বফবরাং
ফুফস্থা চারু াঅদে।

বফর বযদাধ ও ফদকয়া বফদরয ঝাদভরা বনাআ।
বভবনভাভ চাজে বফর য় না।
বফদ্যুৎ ফুফাদয াশ্রয়ী ওয়া মায়।
বফদ্যুৎ িুাবযদপ ২% বযয়াত াঅদে।
াগ্রীভ যাজস্ব াঅদায় ম্ভফ দে।
বরাড ভুাদনজদভ্ি স্বয়াংবক্রয়বাদফ য়।
বভিায বযবডাং বনয়া ও াংদমাগ বফবেদন্নয জন্য
বরাকফদরয িদয়াজন য় না।
বফদ্যুদতয াচয় কভ য়।
বদেভ র হ্রা যাজস্ব াঅদায় ফৃবদ্ধ ায়।

চট্রগ্রাভ,বদরি, বযাজগঞ্জ ও
ফগুোয বফববন্ন বপডাদয িায়
৪৪,৩৩৫ বি single phase,
১৯০৬ বি three phase বিবদভ্ি বভিায স্থান কযা দয়দে।

ফতেভাদন বদফুাী একাআরু ভান
ম্মত বি-বদভ্ি বভিাবযাং বদেভ
ফাস্তফায়দণয কাজ চরদে। বদেভবি
পরবাদফ ফাস্তফাবয়ত দর একাআ
বদেভ দ্বাযা বম বকান ব্রাদ্ডয বিবাআড বভিাদয াংদমাগ গ্রন এফাং
বরাড ভুাদনজদভ্ি কযা মাদফ।

Pre-Payment
Meter
System স্থান কযায পদর
াংবিষ্ট বফক্রয় ও বফতযণ বফবাদগ
বদষ্টভ র ১২-১৩% -এয স্থদর
বাংদগর বডবজদি াথোৎ ৭-৮% এ
বনদভ এদদে এফাং বরাড চাবদা িায়
৫০% হ্রা বদয়দে।
বফদ্যুৎ বিদযয কর াআাঈবিবরবি’য
জন্য বি-বিদভ্ি বভিায ফাস্তফায়দনয
জন্য
াআাঈবনপাাআড
ফিওয়ুায
ফাস্তফায়দনয কাজ াফুাত াঅদে।
Vending Station এয জন্য
বম software use কযা য় তায
modification, Upgradation
াআতুাবদ computer center বথদক
কযা দে।
8

৭। বববডও কনপাদযন্স বদেভ স্থানাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

বববডও কনপাদযন্স বদেভ
স্থান।

াঅন্তাঃ দাপ্তবযক বমাগাদমাগ জ
ও দ্রুত দয়দে।

বববডও কনপাদযন্স বদেদভয
ভাধুদভ াঅন্তাঃ াবপ ও
াংস্থায় বমাগাদমাগ স্থান।

াবধক াংখুক
কভেকতো/কভেচাযীদক াঅদরাচনায়
াাংগ্রন কযাদনা ম্ভফ দয়দে।
বদ্ধান্ত গ্রন দ্রুত ও জতয
দয়দে।

ভয় ও াদথেয াশ্রয় দয়দে।

ভন্তফু

 ভন্ত্রণারদয়য াওয়ায বডববন, বফাঈদফায
বডদকায়ািোয, ৬ বি বফতযণ বজান ও ১ বি
বফদ্যুৎ াঈৎাদন বকন্দ্র (বঘাোার বফদ্যুৎ বকন্দ্র),
বডববডব, াআবজববফ ও বডদকায াদথ বববডও
কনপাদযন্স বদেভ িবতষ্ঠা কযা দয়দে।
 কর বফদ্যুৎ াঈৎাদন বকদন্দ্র বববডও
কনপাদযন্স বদেভ াংদমাগ িদান িবক্রয়াধীণ
াঅদে।
বফাঈদফায াঅওতায় ২১ বি বরাদকান এ
data connectivity িবতষ্ঠা কযা দয়দে।
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৮। বোয কবিাঈিাযাাআদজন-এয কামেক্রভ গ্রন:
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

বোয কবিাঈিাযাাআদজন -এয
কামেক্রভ গ্রন

 ানরাাআদন বযকুাঈবজন, allocation
বদয়া মাদফ।
 ানরাাআদন ভারাভাদরয েক বজন জানা
মাদফ।
 দ্রুত ভারাভার াওয়া মাদফ।
 বোদযয ভারাভাদরয বিক বাফ জানা
মাদফ।
 াচয় কভদফ, াদথেয াশ্রয় দফ।
 দ্রুততভ ভদয় ভারাভার াআসুু কযা মাদফ।
 কাদজয গবত ফৃবদ্ধ াদফ।
 বদ্ধান্ত গ্রন বিক ও দ্রুত দফ।

 বঘাোার বফদ্যুৎ বকদন্দ্র
বোয কবিাঈিাযাাআদজদনয
কাজ পর বাদফ ফাস্তফাবয়ত
দয়দে।
 ফেুকুবযয়া বফদ্যুৎ বকদন্দ্র
বোয
কবিাঈিাযাাআদজদনয
কাজ পরবাদফ ফাস্তফাবয়ত।
 িাংগী
বকন্দ্রীয়
বোয,
বপৌজদাযাি, াইশ্বযদী ও খুরনা
বষ্টায
ভূদয
বোয
কবিাঈিাযাাআদজদনয
কাজ
পরবাদফ ফাস্তফাবয়ত।
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৯। াআ-ফুাাংক একাাঈ্ি ভুাদনজদভ্ি বদেভাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
াআ-ফুাাংক ভুাদনজদভ্ি
একাাঈ্ি বদেভ ।

স্থানীয় ও বকন্দ্রীয়বাদফ
যাজস্ব াঅদায় ভবনিবযাং কযা
দফ।
যাজস্ব াঅদাদয়য একবি
ব্ট্রার ডািাদফজ থাকদফ।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

 স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত দফ।
 এএভএ/াআ-বভাআদরয ভাধুদভ াংবিষ্টদদয এরািে
ভুাদজ বদয়া দফ মাদত ভয়ভত পা্ড ট্রান্সপায
য়।
 কাদজয গবত ফােদফ।
 যাজস্ব াঅদায় ভবনিবযাং ও পা্ড ফুফস্থানা জ
দফ।
 বাদফ স্বেতা ও বিকতা াঅদফ।
 বযকনববরদয়দনয কাজ জ ও দ্রুততয দফ।
 কবিাঈিায বকদন্দ্রয কাদজ গবত ফৃবদ্ধ াদফ।
 িবতষ্ঠাদনয াঅবথেক ভবনিবযাং ক্ষভতা ফৃবদ্ধ াদফ।

ফিওয়ুায াঈন্নয়ন ও
বিবোং -এয কাজ বল।
Implementation এয
কাজ চূোন্ত মোদয় যদয়দে।
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১০। বফতযণ ফুফস্থায় SCADA(Supervisory Control And
Data Acquisition) System চারুকযন ও e-SCADA এয
ভাধুদভ বরাড ফুফস্থানাাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

 বফাঈদফায েয়বি
বফতযন বজাদনয ভদধু
বরাড ফুফস্থানায বনবভদি
াাঁচবি বজাদন াআদতাভদধুাআ
াবোয স্থান কযা
দয়দে।
১১ বকবব বপডায
ভুদয বরাড, ববাদেজ,
কাদয্ি ান্যান্য
ুাযাবভিায ানরাাআদন
ভবনিয কযা দে।

 েয়বি বফতযন বজাদনয ভদধু াফবষ্ট
কুবভো বজাদন SCADA System চারু
িবক্রয়াধীন াঅদে।
েয়বি বজাদনয SCADA
Interfacing এয জন্য বফদ্যুৎ বফদনয
১৪তভ তরায় e-SCADA স্থাদনয কাজ
বল মোদয় াঅদে।
e-SCADA এয কাজ ীঘ্রাআ কবভবনাং
কযা দফ।

 বজানার িধান িদকৌরীগন
স্ব-স্ব বজাদনয াঅওতায় ১১বকবব
বপডায ভুদয বরাড েুািা
ভবনিয কযদত াযদফন।
e-SCADA এয ভাধুদভ
বফাঈদফায েয়বি বফতযন বজাদনয
বরাড েুািা াফেক্ষবনকবাদফ
ভবনিয কযা মাদফ।
ভা-ফুফস্থাক,
ফাবণবজুক
বযচারন দপ্তদয স্থাবত eSCADA এয ভাধুদভ বফববন্ন
স্থাদনয load
ফুফস্থানা
ভবনিয কযা দফ।
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১১। াঅাআব াববেদরন্স বদেভ স্থানাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
াঅাআব াববেদরন্স বদেভ
স্থান।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

 গুরুত্বুণে স্থানায বনযািা ফুফস্থা বজাযদায দফ।
 কুাদভযাগুবর াঅাআব িমুবক্তয ওয়ায় বকন্দ্র ফা
বমদকান স্থান দত বনযািা ফুফস্থা ভবনিয কযা
মাদফ।
 বনয়ন্ত্রন কদক্ষ কভেযতদদয কাজ ভবনিয কযা মাদফ।
 দ্যঘেিনা ঘদি বগদর বকন্দ্ররীয় বোদযদজ াংযবক্ষত
বববডও পুদিজ তদন্ত কাদজ ায়তা কযদফ।
 ভানুদলয াঈয বনবেযীরতা কভদফ।

 ফাস্তফাবয়ত
বঘাোার বফদ্যুৎ বকন্দ্র
ওয়াদা বফন এফাং বফদ্যুৎ
বফদন াঅাআব াববেদরন্স
বদেভ স্থাদনয কাজ
াআদতাভদধুাআ িন্ন দয়দে।
াঅগাভী বতন ভাদয ভদধু
িথভ মোদয় power
station ভূদয এফাং
বদ্বতীয় মোদয় substation
ভূদয কামেক্রভ ফাস্তফায়ন
দফ।
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১২। KPI Software• ফাস্তফায়নাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
KPI Software

ফাস্তফায়ন।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

 এাআ
পিওয়ুাযবি
বফদ্যুৎ বফবাগ ও বফাঈদফা এয ভদধু িাবদত চুবক্তয
াঅদরাদক ১৩ বি KPI াংক্রান্ত পিওয়ুায বডদবরদভ্ি ফাস্তফায়দনয ভধু বদদয় বফাদডেয
ও ফাস্তফায়দনয কাজ িবক্রয়াধীন াঅদে।
কাবিত রক্ষুভাত্রা াজেন কযা
জতয দফ।
 KPI
Software
development এয কাজ
বল। এখন ানরাাআন এ ডািা
এব্ট্র দে।
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১৩। PMIS( Personnel Management
Information System) কামেক্রভ গ্রন:
কামেক্রদভয ফণেনা
Personnel
Management
Information
System (PMIS)

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

 Personnel Management
Information
System
(PMIS) পটওয়ুাযবি webenable কদয ফাস্তফায়দনয কাজ
চরদে।
 িথভ মোদয় ১২০০ কভেকতোয
তথু াঈাি ানরাাআন এ এব্ট্র কযা
াআয়াদে।
 ২ম. মোদয়য কর িথভ,
PMIS(Personnel
Management
বদ্বতীয় বশ্রণী ও তদূর্ধ্ে মোদয়য
Information System) কামেক্রভ গ্রন কযা কভেকতোদদয তথু, াঈাি ানরাাআন
দয়দে।
এ এব্ট্র –য কাজ চরদে।একাআ
বিক তথু-াঈাি দ্রুততভ ভদয় াওয়া মাদফ।
াদথ software বি বত বফববন্ন
 এাআ বদেদভয ভাধুদভ ফুবক্তগত নবথ াংযক্ষণ ও বডদবরদভ্ি ও tuning এয
কাজ চরদে।
ফুফস্থানা কযা ম্ভফ দফ।
 এদত ভয় ও বরাকফদরয াচয় বযাধ মাদফ।
১ভ মোদয় বফাঈদফায কর কভেকতোগদণয তথুাবদ
াংগ্র ও িবক্রয়াকযদণয কাজ চরভান াঅদে। বদ্বতীয়
মোদয় কর কভেচাযীদদয তথু াংগ্র ূফক
ে পিওয়ুায
এয পর ফাস্তফায়ন দফ।
স্বল্প ভদয় জনফদরয বম বকান বযদািে ততযী কযা
মাদফ।
কভেকতো/কভেচাযীদদয বনদয়াগ, দদান্নবত ও াফয গ্রণ
াংক্রান্ত
কভেকাদ্ড েতা াঅনয়দনয জন্য
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১৪। Pay-Roll System Software চারুকযন।
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

Pay Role System
Software চারুকযন।

 কভেকতো/কভেচাযীদদয বফতন-বাতা াংক্রান্ত মাফতীয়
ব-বযার কামেক্রভ াদিাদভন এয াঅওতায় াঅনায
রদক্ষু Pay- Roll System Software চারুকযন
িবক্রয়াধীন াঅদে।
বদেম্বয-২০১৫াআাং এয ভদধু ফাস্তফায়ন ম্ভফ দফ।
 পাাআর-ওয়াকে কবভদয় এফাং ভয় ফাাঁবচদয়
কভেকতো/কভেচাযীদদয ভগ্র বদনা াওনা বভিাদনা ম্ভফ
দফ।

 পটওয়ুাযবি বডদবর
কযা
দয়দে।
ীঘ্রাআ
পিওয়ুাযবি
webenable কদয ফাস্তফায়দনয
কাজ িন্ন দফ।
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১৫। ডািা ব্িায স্থান, ডািা কাদনবিবববি ও ডািা
ফুাক-াঅ বনবিতকযণাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

ঢাকা, চট্টগ্রাভ ও
কুবভোয় ডািা ব্িায
স্থান কযা দয়দে।
বতনবি ডািা ব্িাদযয
ভদধু াঅন্তাঃ াংদমাগ
স্থান ডািা ট্রান্সপাদযয
কাজ চরভান াঅদে।

 ঢাকা, কুবভো ও চট্টগ্রাদভ ডািা ব্িায
স্থাদনয ভাধুদভ কুবভো ও চট্টগ্রাদভয বফবরাং
ডািা ঢাকা বকন্দ্রীয় ডািা ব্িাদয ট্রান্সপায
এফাং বোদযদজয কাজ চরভান াঅদে।

 ডািা ব্িায স্থান, ডািা কাদনবিবববি ও
ডািা ফুাক-াঅ বনবিতকযন।
এয পদর কুবভো ও চট্টগ্রাদভয ডািা ঢাকা
ডািা ব্িাদয াংযবক্ষত থাকদফ।মা বথদক
বফববন্ন াুাবিদকান ও বযদািে ততবয কযা
ম্ভফ দফ।
চট্টগ্রাভ ও কুবভো ডািা ব্িাদয বকান
ভস্যা থাকদর বফকল্প ফুফস্থা বদদফ ঢাকা
ডািা ব্িাদযয ভাধুদভ বফবরাং কামেক্রভ
াফুাত যাখা ম্ভফ দফ।
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১৬। বি্ডায বনাবি ও ডকুদভ্ি বফাঈদফায ওদয়ফাাআদি
িকা:
কামেক্রদভয ফণেনা
বি্ডায বনাবি ও ডকুদভ্ি
ওদয়ফাাআদি িকা।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

াঅগ্রী বিকাদায ওদয়ফ াাআি বথদক বি্ডায বনাবি ও
ডকুদভ্ি াংগ্র কযদত াদয।

 ফাস্তফাবয়ত
বকন্দ্ররীয়বাদফ িকাবত কর বি্ডায
বনাবি,
বি্ডায
ডকুদভ্ি,
বি্ডায
Amendment/Addendum  কর
বি্ডায বনাবি বনয়বভত বফাঈদফায ওদয়ফ
াাআি (www.bpdb.gov.bd)-এ িকা
কযা য়।

ওদয়দফ বি্ডায ডকুদভ্ি বদদখ বিকাদায বদ্ধান্ত বনদত
াদযন াংবিষ্ট ক্রয় িবক্রয়ায় াাংগ্রন কযদফন বকনা।
 বি্ডায ডকুদভ্ি ক্রদয় ভয় ও াদথেয াশ্রয় দয়দে।
ক্রয় কাদজ স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত দয়দে।

 িবতদমাবগতা ফৃবদ্ধ বদয়দে।
 দ্যনেীবত হ্রা যকাযী াদথেয াচয় কদভদে।
 কাদজয গবত বফদেদে।
18
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১৭। ডাাআনাবভক ওদয়ফ াাআিাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ডাাআনাবভক ওদয়ফ াাআি ।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

বফাঈদফায ওদয়ফ াাআদি বনম্নবরবখত বফলয়গুবর জানা মাদফাঃ
এক নজদয বফদ্যুৎ াঈন্নয়ন বফাদডেয াভবগ্রক তথু বচত্র।
ওদয়দফ জাতীয় মোদয়য তদবনক বফদ্যুৎ াঈৎাদন, চাবদা ও
ঘািবত।
বফদ্যুৎ াঈৎাদদনয ডািাদফজ থাকায় বফববন্ন বফলয়বববিক তথু।
বফদ্যুদতয িকল্প বফলয়ক তথু।
িবতষ্ঠাদনয াঅবথেক বফফযণ।
বনদয়াগ বফজ্ঞবপ্ত, বনদয়াগত্র, াঅদফদন পযভ াআতুাবদ।
বফদ্যুৎ বকন্দ্র স্থান, াঈ•ৎাদন, বফতযণ, বযকল্পনা ও াঈন্নয়ন,
Renewable Energy & Solar Panel িবকেত তথু ।
ফাবণবজুক বযচারন, িান, বফাডে ও বফববন্ন ার-নাগাদ
বনাবি ফ ধযদনয বি্ডায বনাবি ও ডকুদভ্ি।
বফববন্ন বফদ্যুৎ বকদন্দ্রয িদজি, াগ্রগবতয তথুবচত্র।
বফাঈদফায ফ কভেকতোদদয াআ-বভাআর Address Facilities।

ভন্তফু

 ফাস্তফাবয়ত
 বফাঈদফায ওদয়ফ াাআিবি
ফতেভাদন ডাাআনাবভক।
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১৮। াআ-বি্ডাবযাং -এয কামেক্রভ গ্রনাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

াআ-বি্ডাবযাং -এয কামেক্রভ গ্রন। ওদয়ফ বািোদর বি্ডায বনাবি, ডকুদভ্ি াওয়া

মাদফ।
ানরাাআদন বি্ডায ডকুদভ্ি ক্রয় কযা মাদফ।
াবপদ াঅায িদয়াজন বনাআ।
ানরাাআদন বি্ডায জভা বদয়া মাদফ।
ানরাাআদন পরাপর জানা মাদফ।
ভয় ও াদথেয াশ্রয় দফ।
বি্ডায িবতদমাগীতায় াাংগ্রন জতয দফ।
 ক্রয় কাদজ স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত দফ।
দযত্র ভুরুায়ন দ্রুত ও জতয দফ।
িবতদমাগীতা ফৃবদ্ধ াদফ।
যকাযী াদথেয াচয় কভ দফ।
দ্যনেীবত কভদফ।
কাদজয গবত ফােদফ।

ভন্তফু
ফাস্তফাবয়ত
বফাঈদফা াআ-বি্ডাবযাং কামেক্রভ
ফাস্তফায়দনয জন্য বববিাআাঈ এয
ওদয়ফ বািোর ফুফাদযয ানুভবত
বদয়দে ।
এখন বনয়বভত াআ-বি্ডাবযাং এয
ভাধুদভ দযত্র াঅহ্বান কযা দে।
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১৯। াআ-পাাআবরাং কামেক্রভ:
কামেক্রদভয ফণেনা
াআ-পাাআবরাং কামেক্রভ গ্রন।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ
াআ-পাাআবরাং কামেক্রভ গ্রন।
দাপ্তবযক কাদজ স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত কযা
মাদফ।
কাদজয গবত ফােদফ।
ভবনিবযাং জ দফ।
স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত দফ।
ভতা বববিক কামে ফ্িন কযা মাদফ।

ভন্তফু
াওয়ায
বডববদনয
ফাস্তফাবয়ত দর বফাঈদফাদত
চারু কযা দফ।
াআ-পাাআবরাং এয কামেক্রভ
ফাস্তফায়দনয জন্য Dhaka
Computer Center
এয Server স্থান কযা
দয়দে।
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২০। ানরাাআদন বফদ্যুৎ াংদমাদগয াঅদফদন গ্রন ও িবক্রয়াকযণাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ানরাাআদন বফদ্যুৎ াংদমাদগয
বফদ্যুৎ াবপদ না বগদয়ও গ্রাক াআ্িাযদনদিয ভাধুদভ
াঅদফদন গ্রন ও িবক্রয়াকযণ। বফদ্যুৎ াংদমাদগয াঅদফদন কযদত াদযন।
াঅদফদনত্র দপ্তদয িবক্রয়াধীন থাকা াফস্থায় কাদজয
াগ্রগবতয তথু িবতবি ধাদ গ্রাক বভাফাাআদর এএভএ
ফা াআ-বভাআদর স্বয়াংবক্রয়বাদফ াদফন।
গ্রাক বনদজাআ এএভএ ফা াআ-বভাআদরয ভাধুদভ তায
াঅদফদদনয ফেদল াফস্থা জানদত াযদফন।
গ্রাদকয ন্তুবষ্ট ফােদফ।
নতুন াংদমাগ ভবনিবযাং জ দফ।
বভিায াংদমাগ দর গ্রাক ও বভিাদযয ডািা
স্বয়াংবক্রয়বাদফ বফবরাং বদেদভ চদর মাদফ।
গ্রাদকয ১ভ ভাদয বফর ভাবক বফবরাং ববডাঈর
ানুমায়ী িস্তুত দফ পদর বদেভ র কভদফ এফাং যাজস্ব
াঅদায় ফােদফ।
নতুন াংদমাদগয ডািাদফজ থাকদফ পদর বযদািে িস্তুত
জ দফ।
গ্রাক বফায ভান ফােদফ।

ভন্তফু
 চট্টগ্রাভ বফতযণ াঞ্চদর
১রা বডদম্বয ২০১৩ দত
চারু কযা দয়দে।
 ান্যান্য ৫ বি বফতযণ
বজাদন ১রা ভাচে ২০১৪
দত ফাস্তফাবয়ত দয়দে।
ফাস্তফায়দনয জন্য াংবিষ্ট
কভেকতো,
কভেচাযীদদয
িদয়াজনীয় াডেওয়ুায ও
পিওয়ুায বট্রবনাং বদওয়া
দয়দে।
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২১। ানরাাআন বযক্রুিদভ্ি দ্ধবত চারুকযনাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
ানরাাআন বযক্রুিদভ্ি দ্ধবত
চারুকযন।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ
ানরাাআন বযক্রুিদভ্ি দ্ধবত চারু দর চাকুযীিাথেীদদয
াঅদফদন িবক্রয়া জতয দফ।
াঅদফদনকাযীদদয িদয়াজনীয় কাগজত্র াংযক্ষন জতয
দফ।

ভন্তফু

ান রাাআদন
Recruitment
কামেক্রভ িাদদনয
জন্য াংবিষ্ট
Software-বি কবভন
কযা ম্ভফ দফ।

স্বল্প ভদয় াঅদফদনত্র ফাোাআ ও তাবরকাফদ্ধ কযা মাদফ।
এদত ভয় ও াদথেয াচয় বযাধ কযা মাদফ।
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২২। বফদ্যুৎ বফর ও বরজায ওদয়ফাাআদি িকাাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
বফদ্যুৎ বফর ও বরজায
ওদয়ফাাআদি িকা।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

বফর না বদর বফদ্যুৎ াবপদ মাওয়ায িদয়াজন বনাআ।  পিওয়ুায ফাস্তফায়দনয
কাজ বল দয়দে। ডািা
available
ওয়া
গ্রাক িদয়াজন ানুমায়ী বফর ও বরজায ওদয়ফ
াদদক্ষ বফাঈদফায কর
াাআি বথদক বি্ি কদয বনদত াদয।
এরাকায বফর ওদয়ফাাআি
িকা কযা দফ।
গ্রাক ন্তুবষ্ট ফােদফ।
বফাঈদফায াঅওতায় ২১
বি বরাদকান এ data
স্বেতা ও জফাফবদবতা বনবিত দফ।
connectivity এয কাজ
link3 technologies
এয ভাধুদভ িূণে দয়দে।
গ্রাক বফায ভান ফােদফ।
াঈক্ত
data
connectivity
এয
ভাধুদভ KPI data 
ান্যান্য Dhaka data
center াঅনা ম্ভফ
দয়দে ।
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২৩। ানরাাআন িবক্ষণ ভুাদনজদভ্ি পটওয়ুাযাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
িবক্ষণ ভুাদনজদভ্ি
পটওয়ুায।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ
 তথুিমুবক্ত বববিক িববক্ষত জনফর ততযী দফ।
 িবক্ষণ পটওয়ায চারু দর িববক্ষত ভানফ িদ
ফুফস্থানায় তথুিমুবক্তয দফোিভ ফুফায দফ।

ভন্তফু
ানরাাআন িবক্ষণ ভুাদনজদভ্ি
পটওয়ুায চারু কযায জন্য
ফুফস্থা গ্রণ কযা দয়দে।

 িবক্ষদনয বকাে, বদরফা, ভয়ূ•চী ানুমায়ী বনফোবচত
বরাকফর িদয়াজনুমায়ী িবক্ষন গ্রন কযদত াযদফ।
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২৪। ানরাাআদনয ভাধুদভ বফদ্যুৎ বফর বযদাধাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা
ানরাাআদনয ভাধুদভ
বফদ্যুৎ বফর বযদাধ।

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ
 ানরাাআদনয ভাধুদভ বফর বযদাদধয বনবভদি াংবিষ্ট
ফুাাংকগুবরয িবতবনবধদদয াদথ কদয়কবি পর বভবিাং
ানুবষ্ঠত য়। ফুাাংকগুবরয িবতবনবধগণ এ ফুাাদয দ্রুত
িদয়াজনীয় ফুফস্থা গ্রন কযদফন ফদর জাবনদয়দেন।
ানরাাআদনয ভাধুদভ বফর বযদাদধয বনবভদি
িদয়াজনীয় পটওয়ুায িস্তুদতয কাজ চরদে।
 ফুাাংদক বগদয় রাাআদন দাোদনায ভত বফেম্বনা বথদক
গ্রাদকয ভুবক্ত ঘিদফ।

ভন্তফু
 ানরাাআদনয
ভাধুদভ
বফদ্যুৎ বফর বযদাদধয
বফলয়বি পরবাদফ ফাস্তফায়ন
কযা দর বফাদডেয যাজস্ব
াঅদায় ও বাফ জতয
দফ।
যাজস্ব াঅদায় ও বরজায
বাবষ্টাং দ্রুত দফ।
জফাফবদবতা বনবিত দফ।

 কর চাজে ও বদভ্ি এয বযকডে থাকদফ এফাং বায
ওয়াকে কভদফ।

 গ্রাক ভয়ভদতা বফর বযদাধ কযদর বফাঈদফা‘য
যাজস্ব াঅদায় ত্বযাবিত দফ।
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২৫। ডািা-বফ ভুাদনজদভ্ি বদেভ াঅদগ্রবডাং
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ডািা-বফ ভুাদনজদভ্ি বফাঈদফায
বফববন্ন
Computer
Center,power station, substation দত
বদেভ াঅদগ্রবডাং
Data collect কযত ডািাদফ up
gradation এয ভাধুদভ বফববন্ন ধযদনয
াঅফশ্যকীয় বযদািে িণয়ন কযা ম্ভফ দফ।

ভন্তফু
 ২১ বি বরাদকান এ ডািা

connectivity এয কাজ িন্ন
দয়দে।
১৫বি Computer Center
 বফববন্ন power station,
central store এয data
connectivity িবতষ্ঠায ভাধুদভ
ঢাকা কবিাঈিায ব্িায data
management এয কাজ চুডান্ত
মোদয় যদয়দে।
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২৬। Web Hosting ও Mail Server স্থানাঃ
কামেক্রদভয ফণেনা

ফাস্তফায়দনয াগ্রগবত/সুবফধাবদ

ভন্তফু

এদত বফাঈদফায ওদয়ফাাআি
Web Hosting ও বফাঈদফায বনজস্ব website এয Hosting াংযক্ষন ফুফস্থা াঈন্নত দয়দে।

এয

Mail Server স্থান এফাং Mail Server এখন ঢাকা কবিাঈিায
ব্িায এয ডািা ব্িাদয স্থান কযা দয়দে।
Data Center এ একবি Backup
Server ও স্থান কযা দয়দে মাদত Website
এয Duplicate copy াংযবক্ষত দে।এদত
ভূর Server এয problem দর Backup
Server দত ুনযায় ডািা াওয়া মাদফ।
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Thank You All
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