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বফদ্যুৎ উন্নয়ন বফোর্ডেয উর্েখর্মোগু বডবিটোর োববে ভুঃ











কবিউটোযোইিড বফবরিং ও কোষ্টভোয একোউব্টিং বর্ষ্টভ।
বভোফোইর বপোর্নয ভোধুর্ভ বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ (বফর-ব)।
অর্টোর্ভর্টড বভটোয বযবডিং বর্েভ (এ.এভ.আয)।
বি-বর্ভ্ট বভটোয বর্েভ।
বেোয কবিউটোযোইর্িন -এয কোমেক্রভ গ্রন।
ই-ফুোিংক একোউ্ট ভুোর্নির্ভ্ট বর্েভ ।
বফতযণ ফুফস্থোয় SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)
System চোরুকযন ও e-SCADA এয ভোধুর্ভ বরোড ফুফস্থোনো।
KPI Software ফোস্তফোয়ন।
PIMS(Personnel Information Management System) কোমেক্রভ গ্রন।
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বফদ্যুৎ উন্নয়ন বফোর্ডেয উর্েখর্মোগু বডবিটোর োববে ভুঃ






Pay-Roll System Software চোরুকযন।
অনরোইর্ন বফদ্যুৎ িংর্মোর্গয আর্ফদন গ্রন ও িবক্রয়োকযণ।
অনরোইন বযক্রুটর্ভ্ট দ্ধবত চোরুকযন।
অনরোইন িবক্ষণ ভুোর্নির্ভ্ট পটওয়ুোয ফোস্তফোয়নোধীন।
অনরোইন এয ভোধুর্ভ বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ।
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কবিউটোযোইিড বফবরিং ও অন্যোন্য োববে ভু:
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

বফউর্ফোয কর গ্রোর্কয বফর,
বরিোয, োবটেবপর্কট, এভওবড
 কর বযর্োটে কবিউটোর্যয
ভোধুর্ভ িস্তুত কযো য়।

বনবূের বফর দ্রুত ভর্য় িস্তুত কযো র্ে ।
বফর বযর্োর্ধয োয বফর্ের্ে।
বর্েভ র ৩৫.৭৯%(১৯৯১-৯২) র্ত হ্রো
বর্য় িুন/২০১৫ইিং মেন্ত ১১.১৭% এ বনর্ভ
এর্র্ে।
যোিস্ব আদোয় উর্েখর্মোগু োর্য ফৃবদ্ধ বর্য়র্ে।
ভুোনুয়োর বরিোর্যয উয বনবেযীরতো শুর্ন্য
বনর্ভ এর্র্ে।
এভওবড  কর বযর্োটে ১৫ বট কবিউটোয
ব্টোর্যয ভোধুর্ভ বনবুেরবোর্ফ িস্তুত কযো র্ে।
বোফ বিক থোকোয় বযকল্পনো গ্রণ ও তো
ফোস্ত•ফোয়ন ি র্য়র্ে।
গ্রোক দ্রুত ভর্য় বনবুে•র বফর োর্ে ।
গ্রোর্কয আস্থো ও বফোয ভোন বফর্ের্ে।
গ্রোক য়যোবন কর্ভর্ে ।
বফউর্ফোয ৩১.০৬ রোখ গ্রোক ফযোফর্য ফোবলেক
বফর বযর্োধ/ ফর্কয়োয োবটেবপর্কট িদোন কযো
র্ে।

 ফোস্তফোবয়ত
বফউর্ফোয কর গ্রোর্কয
বফর কবিউটোর্যয ভোধুর্ভ
িস্তুত কযো য় এফিং
ইর্রকট্রবনক
দ্ধবতর্ত
বরিোয িংযক্ষন কযো য়।

4

বভোফোইর বপোর্নয ভোধুর্ভ বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ (বফর-ব):
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

বভোফোইর বপোর্নয ভোধুর্ভ
বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ (বফরর্)।

গ্রোর্কয বভোফোইর বপোন থোকুক ফো নো থোকুক বনকটস্থ বফর-ব ব্টোর্য
বগর্য় গ্রোক বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ কযর্ত োর্যন।
গ্রোক বনর্িয বভোফোইর বপোন বথর্কও বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ কযর্ত
োর্যন।
প্তোর্ ৭ বদন ফের্য ৩৬৫ বদন বম বকোর্নো ভয় বফর বযর্োধ কযো
মোয়।
গ্রোক বফনোভুর্রু বফর বযর্োর্ধয কনপোর্ভেন এএভএ, বফর িস্তুত
ওয়োয এএভএ, বফর বযর্োর্ধয ফের্ল তোবযর্খ তকেীকযণ ফোতেো
োয়।
োববেবট স্বয়িংবক্রয়, বনযোদ ও বনবেযর্মোগু।
োববেবট স্বয়িংবক্রয় ওয়োয় বফবরিং বরিোয োরনোগোদ কযর্ণ বফর বর্ভ্ট
ডোটো এব্ট্রয বকোন ির্য়োিন য় নো, পর্র ডোটো এব্ট্রয কোি কর্ভর্ে।
যোিস্ব আদোয় বফর্ের্ে।
গ্রোক বফোয ভোন বফর্ের্ে, িবতষ্ঠোর্নয িবত গ্রোর্কয আস্থো বফর্ের্ে।
বফদ্যুৎ বফর িস্তুর্তয ফুয় কর্ভর্ে।
ভবনটবযিং কোি ি র্য়র্ে।
বফদ্যুৎ বফবেন্নকৃত িংর্মোর্গয টোকো তোৎক্ষবনকবোর্ফ আদোয় কযো মোর্ে।

 ফোস্তফোবয়ত
বফউর্ফোয ৬বট বফতযণ
বিোর্ন বভোফোইর বপোর্নয
ভোধুর্ভ বোষ্ট-বইড বফর
গ্রর্নয বর্ষ্টভ চোরু
আর্ে।
বফউর্ফোয বভোট ৩১.০৬
রক্ষ গ্রোর্কয ভর্ধু িোয়
৬.৯১ রক্ষ (২২.২৫%)
গ্রোক বভোফোইর বপোর্নয
ভোধুর্ভ বফর বযর্োধ
কর্যন।
ক্রভোগতবোর্ফ
বভোফোইর বপোর্নয ভোধুর্ভ
বফদ্যুৎ বফর বযর্োর্ধয
বযভোণ ফোের্ে।
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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

অর্টোর্ভর্টড বভটোয বযবডিং বর্েভ (এ.এভ.আয):
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

অর্টোর্ভর্টড বভটোয বযবডিং বর্েভ
(এ.এভ.আয)

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ
বকন্দ্র্ র্ত স্বয়িংবক্রয়বোর্ফ বভটোয বযবডিং গ্রন কযো য়।
বকন্দ্র্ীয়বোর্ফ বভটোয ভবনটয কযো য়।

বভটোয বযবডিং বনয়োয িন্য িনফর রোর্গ নো।
িোয় ১,৫০০ এ.এভ.আয বভটোয োফবেন ও এইচ.বট গ্রোর্কয আবিনোয়
স্থোন কযো র্য়র্ে। উক্ত বভটোযগুবর বনবদেষ্ট ভর্য় বভটোয বযবডিং বনয়ো মোয়।
বকন্দ্র্রীয়বোর্ফ ভবনটবযিং ও ডোটো
বেোর্যি ও বফবরিং এয িন্য ভো- বভটোয এফিং বভটোয বযবডিং িংক্রোন্ত গ্রোর্কয অববর্মোগ দ্রুত
ফুফস্থোক, ফোবণবিুক বযচোরন দপ্তর্য বনস্পবি কযো ম্ভফ র্ে।
দ্যইবট োবেোর্য িংযক্ষণ কযো র্ে।
বভটোর্য তোবযখ অনুমোয়ী বভটোয বযবডিং বযকডে থোকোয় স্বেতো
বনবিত র্ে।
Utility billing এয েতো আনয়র্নয িন্য 33 KV
feeder এ এই meter ফোর্নো র্য়র্ে।

ভন্তফু
বর্েভ বভটোয স্থোন িন্ন
র্য়র্ে।
িোয় ১,৫০০বট বভটোয বর্ের্ভ
ও গ্রোর্কয আবিনোয় স্থোন কযো
র্য়র্ে এফিং ব ভস্ত বভটোয
বথর্ক ডোটো িংগ্রূফেক োবেোর্য
িংযক্ষন  বফর িনয়ন কযো
র্ে।
বকন্দ্র্ র্ত বভটোযগুবরয বযবডিং
বনয়ো এফিং ভবনটয কযো র্ে।
 এেোেো গ্রোক মেোর্য়ও
এ.এভ.আয বভটোয স্থোর্নয
কোমেক্রভ অফুোত আর্ে।
 িোয় ৯০০০ LT meter ,
১৩০০০ 1-phase meter,
২৪২০ HT বভটোয বো্ডোর্য
ভিুত আর্ে। বর্েভ,বপডোয ও
গ্রোক আবিনোয় স্থোবত কর
এইচ বট বভটোয এ.এভ.আয বভটোয
দ্বোযো িবতস্থোর্নয বনবভি কোমেক্রভ
বযচোবরত র্ে।
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বি-বইড বভটোয বর্েভ:
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

বি-বইড বভটোয বর্েভ
বফউর্ফো’য
চোযবট
ববৌগবরক
এরোকোয কবতয় বপডোর্য (চট্টগ্রোভ,
বর্রট, বযোিগঞ্জ ও ফগুেো) বিবর্ভ্ট বর্ের্ভয ভোধুর্ভ বফবরিং
ফুফস্থো চোরু আর্ে।

বফর বযর্োধ ও ফর্কয়ো বফর্রয ঝোর্ভরো বনই।
বভবনভোভ চোিে বফর য় নো।
বফদ্যুৎ ফুফোর্য োশ্রয়ী ওয়ো মোয়।
বফদ্যুৎ টুোবযর্প ২% বযয়োত আর্ে।
অগ্রীভ যোিস্ব আদোয় ম্ভফ র্ে।
বরোড ভুোর্নির্ভ্ট স্বয়িংবক্রয়বোর্ফ য়।
বভটোয বযবডিং বনয়ো ও িংর্মোগ বফবের্ন্নয িন্য
বরোকফর্রয ির্য়োিন য় নো।
বফদ্যুর্তয অচয় কভ য়।
বর্েভ র হ্রো যোিস্ব আদোয় ফৃবদ্ধ োয়।

চট্রগ্রোভ,বর্রট, বযোিগঞ্জ ও
ফগুেোয বফববন্ন বপডোর্য িোয়
৪৪,৩৩৫ বট single phase,
১৯০৬ বট three phase বিবর্ভ্ট বভটোয স্থোন কযো র্য়র্ে।

ফতেভোর্ন বদফুোী একইরু ভোন
ম্মত বি-বর্ভ্ট বভটোবযিং বর্েভ
ফোস্তফোয়র্ণয কোি চরর্ে। বর্েভবট
পরবোর্ফ ফোস্তফোবয়ত র্র একই
বর্েভ দ্বোযো বম বকোন ব্রোর্্ডয বিবইড বভটোর্য িংর্মোগ গ্রন এফিং
বরোড ভুোর্নির্ভ্ট কযো মোর্ফ।

Pre-Payment
Meter
System স্থোন কযোয পর্র
িংবিষ্ট বফক্রয় ও বফতযণ বফবোর্গ
বর্ষ্টভ র ১২-১৩% -এয স্থর্র
বিংর্গর বডবির্ট অথেোৎ ৭-৮% এ
বনর্ভ এর্র্ে এফিং বরোড চোবদো িোয়
৫০% হ্রো বর্য়র্ে।
বফদ্যুৎ বক্টর্যয কর ইউবটবরবট’য
িন্য বি-বির্ভ্ট বভটোয ফোস্তফোয়র্নয
িন্য
ইউবনপোইড
ফটওয়ুোয
ফোস্তফোয়র্নয কোি অফুোত আর্ে।
Vending Station এয িন্য
বম software use কযো য় তোয
modification, Upgradation
ইতুোবদ computer center বথর্ক
কযো র্ে।
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বেোয কবিউটোযোইর্িন-এয কোমেক্রভ গ্রন:
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

বেোয কবিউটোযোইর্িন -এয
কোমেক্রভ গ্রন

 অনরোইর্ন বযকুউবিন, allocation
বদয়ো মোর্ফ।
 অনরোইর্ন ভোরোভোর্রয েক বিন িোনো
মোর্ফ।
 দ্রুত ভোরোভোর োওয়ো মোর্ফ।
 বেোর্যয ভোরোভোর্রয বিক বোফ িোনো
মোর্ফ।
 অচয় কভর্ফ, অর্থেয োশ্রয় র্ফ।
 দ্রুততভ ভর্য় ভোরোভোর ইসুু কযো মোর্ফ।
 কোর্িয গবত ফৃবদ্ধ োর্ফ।
 বদ্ধোন্ত গ্রন বিক ও দ্রুত র্ফ।

 বঘোেোোর বফদ্যুৎ বকর্ন্দ্র্
বেোয কবিউটোযোইর্ির্নয
কোি পর বোর্ফ ফোস্তফোবয়ত
র্য়র্ে।
 ফেুকুবযয়ো বফদ্যুৎ বকর্ন্দ্র্
বেোয
কবিউটোযোইর্ির্নয
কোি পরবোর্ফ ফোস্তফোবয়ত।
 টিংগী
বকন্দ্র্ীয়
বেোয,
বপৌিদোযোট, ঈশ্বযদী ও খুরনো
বষ্টোয
ভূর্য
বেোয
কবিউটোযোইর্ির্নয
কোি
পরবোর্ফ ফোস্তফোবয়ত।
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ই-ফুোিংক একোউ্ট ভুোর্নির্ভ্ট বর্েভঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
ই-ফুোিংক ভুোর্নির্ভ্ট
একোউ্ট বর্েভ ।

স্থোনীয় ও বকন্দ্র্ীয়বোর্ফ
যোিস্ব আদোয় ভবনটবযিং কযো
র্ফ।
যোিস্ব আদোর্য়য একবট
ব্ট্রোর ডোটোর্ফি থোকর্ফ।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

 স্বেতো ও িফোফবদবতো বনবিত র্ফ।
 এএভএ/ই-বভইর্রয ভোধুর্ভ িংবিষ্টর্দয এরোটে
ভুোর্ি বদয়ো র্ফ মোর্ত ভয়ভত পো্ড ট্রোন্সপোয
য়।
 কোর্িয গবত ফোের্ফ।
 যোিস্ব আদোয় ভবনটবযিং ও পো্ড ফুফস্থোনো ি
র্ফ।
 বোর্ফ স্বেতো ও বিকতো আর্ফ।
 বযকনববরর্য়র্নয কোি ি ও দ্রুততয র্ফ।
 কবিউটোয বকর্ন্দ্র্য কোর্ি গবত ফৃবদ্ধ োর্ফ।
 িবতষ্ঠোর্নয আবথেক ভবনটবযিং ক্ষভতো ফৃবদ্ধ োর্ফ।

ফটওয়ুোয উন্নয়ন ও
বটবেিং -এয কোি বল।
Implementation এয
কোি চূেোন্ত মেোর্য় যর্য়র্ে।
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বফতযণ ফুফস্থোয় SCADA(Supervisory Control And
Data Acquisition) System চোরুকযন ও e-SCADA এয
ভোধুর্ভ বরোড ফুফস্থোনোঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

 বফউর্ফোয েয়বট
বফতযন বিোর্নয ভর্ধু
বরোড ফুফস্থোনোয বনবভর্ি
োাঁচবট বিোর্ন ইর্তোভর্ধুই
োবেোয স্থোন কযো
র্য়র্ে।
১১ বকবব বপডোয
ভুর্য বরোড, ববোর্েি,
কোর্য্ট অন্যোন্য
ুোযোবভটোয অনরোইর্ন
ভবনটয কযো র্ে।

 েয়বট বফতযন বিোর্নয ভর্ধু অফবষ্ট
কুবভেো বিোর্ন SCADA System চোরু
িবক্রয়োধীন আর্ে।
েয়বট বিোর্নয SCADA
Interfacing এয িন্য বফদ্যুৎ বফর্নয
১৪তভ তরোয় e-SCADA স্থোর্নয কোি
বল মেোর্য় আর্ে।
e-SCADA এয কোি ীঘ্রই কবভবনিং
কযো র্ফ।

 বিোনোর িধোন ির্কৌরীগন
স্ব-স্ব বিোর্নয আওতোয় ১১বকবব
বপডোয ভুর্য বরোড েুোটো
ভবনটয কযর্ত োযর্ফন।
e-SCADA এয ভোধুর্ভ
বফউর্ফোয েয়বট বফতযন বিোর্নয
বরোড েুোটো োফেক্ষবনকবোর্ফ
ভবনটয কযো মোর্ফ।
ভো-ফুফস্থোক,
ফোবণবিুক
বযচোরন দপ্তর্য স্থোবত eSCADA এয ভোধুর্ভ বফববন্ন
স্থোর্নয load
ফুফস্থোনো
ভবনটয কযো র্ফ।
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KPI Software• ফোস্তফোয়নঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
KPI Software

ফোস্তফোয়ন।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

 এই
পটওয়ুোযবট
বফদ্যুৎ বফবোগ ও বফউর্ফো এয ভর্ধু িোবদত চুবক্তয
আর্রোর্ক ১৩ বট KPI িংক্রোন্ত পটওয়ুোয বডর্বরর্ভ্ট ফোস্তফোয়র্নয ভধু বদর্য় বফোর্ডেয
ও ফোস্তফোয়র্নয কোি িবক্রয়োধীন আর্ে।
কোবিত রক্ষুভোত্রো অিেন কযো
িতয র্ফ।
 KPI
Software
development এয কোি
বল। এখন অনরোইন এ ডোটো
এব্ট্র র্ে।
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PMIS( Personnel Management Information
System) কোমেক্রভ গ্রন:
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
Personnel
Management
Information
System (PMIS)

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

 Personnel Management
Information
System
(PMIS) পটওয়ুোযবট webenable কর্য ফোস্তফোয়র্নয কোি
চরর্ে।
 িথভ মেোর্য় ১২০০ কভেকতেোয
তথু উোি অনরোইন এ এব্ট্র কযো
ইয়োর্ে।
 ২ম. মেোর্য়য কর িথভ,
PMIS(Personnel
Management
বদ্বতীয় বশ্রণী ও তদূর্ধ্ে মেোর্য়য
Information System) কোমেক্রভ গ্রন কযো কভেকতেোর্দয তথু, উোি অনরোইন
র্য়র্ে।
এ এব্ট্র –য কোি চরর্ে।একই
বিক তথু-উোি দ্রুততভ ভর্য় োওয়ো মোর্ফ।
োর্থ software বট বত বফববন্ন
 এই বর্ের্ভয ভোধুর্ভ ফুবক্তগত নবথ িংযক্ষণ ও বডর্বরর্ভ্ট ও tuning এয
কোি চরর্ে।
ফুফস্থোনো কযো ম্ভফ র্ফ।
 এর্ত ভয় ও বরোকফর্রয অচয় বযোধ মোর্ফ।
১ভ মেোর্য় বফউর্ফোয কর কভেকতেোগর্ণয তথুোবদ
িংগ্র ও িবক্রয়োকযর্ণয কোি চরভোন আর্ে। বদ্বতীয়
মেোর্য় কর কভেচোযীর্দয তথু িংগ্র ূফক
ে পটওয়ুোয
এয পর ফোস্তফোয়ন র্ফ।
স্বল্প ভর্য় িনফর্রয বম বকোন বযর্োটে ততযী কযো
মোর্ফ।
কভেকতেো/কভেচোযীর্দয বনর্য়োগ, র্দোন্নবত ও অফয গ্রণ
িংক্রোন্ত
কভেকোর্্ড েতো আনয়র্নয িন্য
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Pay-Roll System Software চোরুকযন।
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

Pay Role System
Software চোরুকযন।

 কভেকতেো/কভেচোযীর্দয বফতন-বোতো িংক্রোন্ত মোফতীয়
ব-বযোর কোমেক্রভ অর্টোর্ভন এয আওতোয় আনোয
রর্ক্ষু Pay- Roll System Software চোরুকযন
িবক্রয়োধীন আর্ে।
বর্েম্বয-২০১৫ইিং এয ভর্ধু ফোস্তফোয়ন ম্ভফ র্ফ।
 পোইর-ওয়োকে কবভর্য় এফিং ভয় ফোাঁবচর্য়
কভেকতেো/কভেচোযীর্দয ভগ্র বদনো োওনো বভটোর্নো ম্ভফ
র্ফ।

 পটওয়ুোযবট বডর্বর
কযো
র্য়র্ে।
ীঘ্রই
পটওয়ুোযবট
webenable কর্য ফোস্তফোয়র্নয
কোি িন্ন র্ফ।
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অনরোইর্ন বফদ্যুৎ িংর্মোর্গয আর্ফদন গ্রন ও িবক্রয়োকযণঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

অনরোইর্ন বফদ্যুৎ িংর্মোর্গয
বফদ্যুৎ অবপর্ নো বগর্য়ও গ্রোক ই্টোযর্নর্টয ভোধুর্ভ
আর্ফদন গ্রন ও িবক্রয়োকযণ। বফদ্যুৎ িংর্মোর্গয আর্ফদন কযর্ত োর্যন।
আর্ফদনত্র দপ্তর্য িবক্রয়োধীন থোকো অফস্থোয় কোর্িয
অগ্রগবতয তথু িবতবট ধোর্ গ্রোক বভোফোইর্র এএভএ
ফো ই-বভইর্র স্বয়িংবক্রয়বোর্ফ োর্ফন।
গ্রোক বনর্িই এএভএ ফো ই-বভইর্রয ভোধুর্ভ তোয
আর্ফদর্নয ফের্ল অফস্থো িোনর্ত োযর্ফন।
গ্রোর্কয ন্তুবষ্ট ফোের্ফ।
নতুন িংর্মোগ ভবনটবযিং ি র্ফ।
বভটোয িংর্মোগ র্র গ্রোক ও বভটোর্যয ডোটো
স্বয়িংবক্রয়বোর্ফ বফবরিং বর্ের্ভ চর্র মোর্ফ।
গ্রোর্কয ১ভ ভোর্য বফর ভোবক বফবরিং ববডউর
অনুমোয়ী িস্তুত র্ফ পর্র বর্েভ র কভর্ফ এফিং যোিস্ব
আদোয় ফোের্ফ।
নতুন িংর্মোর্গয ডোটোর্ফি থোকর্ফ পর্র বযর্োটে িস্তুত
ি র্ফ।
গ্রোক বফোয ভোন ফোের্ফ।

ভন্তফু
 চট্টগ্রোভ বফতযণ অঞ্চর্র
১রো বডর্ম্বয ২০১৩ র্ত
চোরু কযো র্য়র্ে।
 অন্যোন্য ৫ বট বফতযণ
বিোর্ন ১রো ভোচে ২০১৪
র্ত ফোস্তফোবয়ত র্য়র্ে।
ফোস্তফোয়র্নয িন্য িংবিষ্ট
কভেকতেো,
কভেচোযীর্দয
ির্য়োিনীয় োডেওয়ুোয ও
পটওয়ুোয বট্রবনিং বদওয়ো
র্য়র্ে।
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অনরোইন বযক্রুটর্ভ্ট দ্ধবত চোরুকযনঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
অনরোইন বযক্রুটর্ভ্ট দ্ধবত
চোরুকযন।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ
অনরোইন বযক্রুটর্ভ্ট দ্ধবত চোরু র্র চোকুযীিোথেীর্দয
আর্ফদন িবক্রয়ো িতয র্ফ।
আর্ফদনকোযীর্দয ির্য়োিনীয় কোগিত্র িংযক্ষন িতয
র্ফ।

ভন্তফু

অন রোইর্ন
Recruitment
কোমেক্রভ িোদর্নয
িন্য িংবিষ্ট
Software-বট কবভন
কযো ম্ভফ র্ফ।

স্বল্প ভর্য় আর্ফদনত্র ফোেোই ও তোবরকোফদ্ধ কযো মোর্ফ।
এর্ত ভয় ও অর্থেয অচয় বযোধ কযো মোর্ফ।
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বফদ্যুৎ বফর ও বরিোয ওর্য়ফোইর্ট িকোঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
বফদ্যুৎ বফর ও বরিোয
ওর্য়ফোইর্ট িকো।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ

ভন্তফু

বফর নো বর্র বফদ্যুৎ অবপর্ মোওয়োয ির্য়োিন বনই।  পটওয়ুোয ফোস্তফোয়র্নয
কোি বল র্য়র্ে। ডোটো
available
ওয়ো
গ্রোক ির্য়োিন অনুমোয়ী বফর ও বরিোয ওর্য়ফ
োর্র্ক্ষ বফউর্ফোয কর
োইট বথর্ক বি্ট কর্য বনর্ত োর্য।
এরোকোয বফর ওর্য়ফোইট
িকো কযো র্ফ।
গ্রোক ন্তুবষ্ট ফোের্ফ।
বফউর্ফোয আওতোয় ২১
বট বরোর্কোন এ data
স্বেতো ও িফোফবদবতো বনবিত র্ফ।
connectivity এয কোি
link3 technologies
এয ভোধুর্ভ িূণে র্য়র্ে।
গ্রোক বফোয ভোন ফোের্ফ।
উক্ত
data
connectivity
এয
ভোধুর্ভ KPI data 
অন্যোন্য Dhaka data
center আনো ম্ভফ
র্য়র্ে ।
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অনরোইন িবক্ষণ ভুোর্নির্ভ্ট পটওয়ুোযঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
িবক্ষণ ভুোর্নির্ভ্ট
পটওয়ুোয।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ
 তথুিমুবক্ত বববিক িববক্ষত িনফর ততযী র্ফ।
 িবক্ষণ পটওয়োয চোরু র্র িববক্ষত ভোনফ িদ
ফুফস্থোনোয় তথুিমুবক্তয র্ফেোিভ ফুফোয র্ফ।

ভন্তফু
অনরোইন িবক্ষণ ভুোর্নির্ভ্ট
পটওয়ুোয চোরু কযোয িন্য
ফুফস্থো গ্রণ কযো র্য়র্ে।

 িবক্ষর্নয বকোে, বর্রফো, ভয়ূ•চী অনুমোয়ী বনফেোবচত
বরোকফর ির্য়োিনুমোয়ী িবক্ষন গ্রন কযর্ত োযর্ফ।
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অনরোইর্নয ভোধুর্ভ বফদ্যুৎ বফর বযর্োধঃ
কোমেক্রর্ভয ফণেনো
অনরোইর্নয ভোধুর্ভ
বফদ্যুৎ বফর বযর্োধ।

ফোস্তফোয়র্নয অগ্রগবত/সুবফধোবদ
 অনরোইর্নয ভোধুর্ভ বফর বযর্োর্ধয বনবভর্ি িংবিষ্ট
ফুোিংকগুবরয িবতবনবধর্দয োর্থ কর্য়কবট পর বভবটিং
অনুবষ্ঠত য়। ফুোিংকগুবরয িবতবনবধগণ এ ফুোোর্য দ্রুত
ির্য়োিনীয় ফুফস্থো গ্রন কযর্ফন ফর্র িোবনর্য়র্েন।
অনরোইর্নয ভোধুর্ভ বফর বযর্োর্ধয বনবভর্ি
ির্য়োিনীয় পটওয়ুোয িস্তুর্তয কোি চরর্ে।
 ফুোিংর্ক বগর্য় রোইর্ন দোেোর্নোয ভত বফেম্বনো বথর্ক
গ্রোর্কয ভুবক্ত ঘটর্ফ।

ভন্তফু
 অনরোইর্নয
ভোধুর্ভ
বফদ্যুৎ বফর বযর্োর্ধয
বফলয়বট পরবোর্ফ ফোস্তফোয়ন
কযো র্র বফোর্ডেয যোিস্ব
আদোয় ও বোফ িতয
র্ফ।
যোিস্ব আদোয় ও বরিোয
বোবষ্টিং দ্রুত র্ফ।
িফোফবদবতো বনবিত র্ফ।

 কর চোিে ও বর্ভ্ট এয বযকডে থোকর্ফ এফিং বোয
ওয়োকে কভর্ফ।

 গ্রোক ভয়ভর্তো বফর বযর্োধ কযর্র বফউর্ফো‘য
যোিস্ব আদোয় ত্বযোবিত র্ফ।
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Thank You All
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