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বিদ্যুৎ বিভাগের আইবিবি এিং উদ্ভািনী বিষয়িমূগের ক্ষেগে কার্যক্রম 
 
ভূবমকা 

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১-এর মাধ্যমম ২০২১ সামের মমধ্য সবার জন্য ববদ্যযৎ-সুববধ্া বনবির্ করার 
পবরকল্পনা বাস্তবায়মনর জন্য ববদ্যযৎ ববভাগ কাজ কমর যামে। এ েমযয ববদ্যযৎ উৎপাদন বাড়ামনা সহ সঞ্চােন ও 
ববর্রণ বযবস্থা উন্নয়মনর জন্য এ ববভাগ সবতান্তকরমণ প্রমেষ্টা োবেময় যামে। 

ববদ্যযৎ উৎপাদন, সঞ্চােন ও ববর্রণ বযবস্থায় শঙৃ্খো ও গবর্ আনয়মনর জন্য এ খামর্ র্থ্য-প্রযবুির 
বযবহার বাড়ামনার জন্য ববদ্যযৎ ববভাগ বযাপক কাযতক্রম গ্রহণ কমরমে। ববদ্যযৎ ববভামগর আওর্াধ্ীন সংস্থা ও 
ককাম্পাবনসমহূও র্থ্য-প্রযবুির বযবহার বাড়ামনার জন্য কাজ কমর যামে, যা এ ববভাগ সমন্বয় ও র্দারক করমে।  

ববদ্যযৎ ববভামগর আওর্াধ্ীন সংস্থা ও ককাম্পাবনসমমূহ মেূর্ঃ কয সকে ববষময় র্থ্য-প্রযবুির বযবহার করা 
হমে, কসগুমো হমে: 

• জনবে বযবস্থাপনা 

• বাস্তবায়নাধ্ীন প্রকল্প মবনটবরং 

• উৎপাদন বযবস্থাপনা 

• ববর্রণ বযবস্থাপনা 

• গ্রাহক বযবস্থাপনা  

• নরু্ন সংমযামগর আমবদন বযবস্থাপনা 

• ববদ্যযৎ ববে পবরমশাধ্ বযবস্থাপনা 

• কটার বযবস্থাপনা 

• নবথ্ বযবস্থাপনা 

সমবতাপবর, ববদ্যযৎ ববভাগ একবট এন্টারপ্রাইজ বরমসাসত প্ল্যাবনং সফ্টওয়যার (ইআরবপ) সংগ্রমহর কাযতক্রম শুরু 
কমরমে, যা সফে হমে সকে কাযতক্রমমক এর আওর্ায় বনময় আসা সম্ভব হমব বমে আশা করা যায়। এ জন্য পথৃ্ক 
ডাটা কসন্টার ও বযাক-আমপর বযবস্থা করা হমব। এ কামজর সম্ভাবযর্া যাোইময়র জন্য পরামশতক বনময়াগ করা 
হময়মে। এন্টারপ্রাইজ বরমসাসত প্ল্যাবনং সফ্টওয়যার (ইআরবপ) সংগ্রহ এবং অবকাঠামমা ও জনবে উন্নয়মনর কাজ 
শীঘ্রই শুরু করা সম্ভব হমব বমে আশা করা যায়। 

এ োড়া ভববষযমর্ স্মাটত-বগ্রড বাস্তবায়মনর বযবস্থা গ্রহণ করা হমব। 

প্রায় সকে ববদ্যযৎ ববর্রণ সংস্থা ও ককাম্পাবনমর্ অনোইমন ববদ্যযৎ সংমযামগর আমবদন গ্রহণ ও প্রবক্রয়াকরণ 
শুরু হময়মে। এর মাধ্যমম ববদ্যযৎ অবফমস না বগময়ও গ্রাহক ইন্টারমনমটর মাধ্যমম ববদ্যযৎ সংমযামগর আমবদন করমর্ 
পামরন। এ পদ্ধবর্মর্ আমবদনপত্র দপ্তমর প্রবক্রয়াধ্ীন থ্াকা অবস্থায় কামজর অগ্রগবর্র র্থ্য প্রবর্বট ধ্ামপ গ্রাহক 
কমাবাইমে এসএমএস বা ই-কমইমে স্বয়ংবক্রয়ভামব বার্তা পামবন। এর ফমে হয়রাবণ ও দ্যনতীবর্ কমমে। 

কমাটকথ্া, ববদ্যযৎ উৎপাদন বাড়ামনা এবং সঞ্চােন ও ববর্রণ বযবস্থা উন্নয়মনর পাশাপাবশ এ খামর্ সম্পণূত ই-
গভমনতন্স বাস্তবায়ন করা হমব, যামর্ কদমশর জনগণ এ খামর্র উন্নয়মনর সুফে পমুরাপবুর কভাগ করমর্ পামর, 
পাশাপাবশ সরকামরর বযবয়র্ অমথ্তর পণূত সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। 

এখন পযতন্ত ববদ্যযৎ ববভাগ ও এর আওর্াধ্ীন সংস্থা ও ককাম্পাবনসমহূ র্থ্য-প্রযবুির বযবহার বাড়ামনার জন্য 
কয সকে কাযতক্রম গ্রহণ কমরমে, র্ার একবট সংবযপ্ত বববরণ এ পবুস্তকায় প্রদান করা হে।  
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ক. বিদ্যুৎ বিভাে 

১। িমবিত পারগিাগনল মুাগনজগমন্ি 
ইনফরগমশন বিগেমঃ 

ববদ্যযৎ ববভাগ ও এর আওর্াধ্ীন সকে সংস্থা 
ও ককাম্পবনর জনবে বযবস্থাপনার জন্য একবট ওময়ব 
কবজড্ সমবন্বর্ পারমসামনে মযামনজমমন্ট 
ইনফরমমশন বসমটম কডমভেপ করা হময়মে। এই 
পারমসামনে মযামনজমমন্ট ইনফরমমশন বসমটম 
ববদ্যযৎ ববভাগ ও এর আওর্াধ্ীন সকে সংস্থা ও 
ককাম্পবনর জনবমের জনবে বযবস্থাপনার কযমত্র 
বযপক উন্নয়ন ঘটামব বমে আশা করা যায়। এর আমগ 
ককান ককান সংস্থা/মকাম্পাবন বববেন্নভামব কোট কোট 
সফটওয়যার/ইনফরমমশন বসমটম বযবহার করমেও সমবন্বর্ বসমটমমর ফমে ডাটা কশয়াবরং ও বনরাপত্তা বযবস্থা 
উন্নর্ হমব। 
 

২। এবিবপ ক্ষরাগজক্ট মবনিবরং এন্ি ইভুালগুয়শন বিগেমঃ 

এই সফটওয়যামরর মাধ্যমম ববদ্যযৎ 
ববভামগর গহৃীর্ বববভন্ন প্রকমল্পর বর্তমান অবস্থা, 
কভৌর্ ও আবথ্তক অগ্রগবর্ ইর্যাবদ ববষময় 
প্রবর্মবদন প্রস্তুর্ করা হমে। প্রকল্প বাস্তবায়ন 
মবনটবরং সহজ হময়মে, ফমে প্রকল্প বাস্তবায়মনর 
গবর্ ত্বরাবন্বর্ হমে।  প্রকল্প যথ্াসমময় বাস্তবায়ন 
করা হমে ববদ্যযৎ সুববধ্া অবধ্ক সংখযক জনগমণর 
মমধ্য কপৌৌঁোমনা সম্ভব হমব। 

 

 
২। বমবিং বরগপািয বিগেমঃ 

এই সফটওয়যামরর মাধ্যমম ববদ্যযৎ 
ববভামগর আওর্াধ্ীন দপ্তর/সংস্থা/মকাম্পাবন 
সমন্বময় মাবসক সমন্বয় সভার বববভন্ন 
বসদ্ধামন্তর বাস্তবায়ন/অগ্রগবর্ অনোইমনর 
মাধ্যমম পরূণ করা হয়। পরূণকৃর্ র্থ্য 
সমন্বয় কমর সভায় উপস্থাপন করা হয়। 
বসদ্ধান্ত গ্রহমণ গবর্শীের্া ববৃদ্ধ কপময়মে, 
ফমে এ ববভামগর কাযতক্রমম দীঘতসবূত্রর্া 
পবরহার করা সম্ভব হমে।  
 
 
 

৩। অবিি মবনিবরং বিগেম িফিওয়ুারঃ 
ববদ্যযৎ ববভামগর আওর্াধ্ীন দপ্তর/সংস্থা/মকাম্পাবনর অবডট আপবত্তসমহূ র্দারবকর জন্য অবডট মবনটবরং 

বসমটম সফটওয়যার প্রস্তুর্ ও বর্তমামন বযবহার করা হমে। সফটওয়যারবটমর্ বর্তমামন ডাটা এবন্ির কাজ েেমে। 
এই সফটওয়যার বযবহামরর ফমে আমগর রু্েনায় অমনক কম সমময় কয ককান অবডট আপবত্ত বনম্পবত্ত করা যামে। 
অবডট আপবত্ত বনস্পবত্তমর্ স্বের্া ও জবাববদবহর্া বাড়মব, ফমে জনগণ উপকৃর্ হমব। 

 

বেত্র-২: এবডবপ কপ্রামজক্ট মবনটবরং এন্ড ইভযােমুয়শন বসমটম 

বেত্র-৩: বমবটং বরমপাটত বসমটম 

বেত্র-১: সমবন্বর্ পারমসামনে মযামনজমমন্ট ইনফরমমশন বসমটম 
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বেত্র-৪: :  অবডট মবনটবরং বসমটম সফটওয়যার 
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খ. িাংলাগেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষিািয 
 

বাংোমদশ ববদ্যযৎ উন্নয়ন কবাডত কদমশর ববদ্যযৎ উৎপাদন ও ববর্রমণর কযমত্র সবমেময় গুরুত্বপণূত ভূবমকা 
পােন কমর থ্ামক। বাংোমদশ ববদ্যযৎ উন্নয়ন কবামডতর কাযতক্রম সুষু্ঠভামব সম্পাদমনর জন্য র্থ্যপ্রযবুির বযবহার বনমে 
উমেখ করা হে। 

১। কবিউিারাইজি বিবলং ও কাষ্টমার একাউবন্িং 
বিগষ্টম 

ববউমবার সকে গ্রাহমকর ববে, কেজার, 
সাবটতবফমকট, এমওবড সহ সকে বরমপাটত কবম্পউটামরর 
মাধ্যমম প্রস্তুর্ করা হয়। এ জন্য কবম্পউটারাইজড বববেং 
ও কাষ্টমার একাউবন্টং বসমষ্টম বযবহার করা হয়। এর ফমে 
গ্রাহমকর ববে, কেজার, সাবটতবফমকট, এমওবড সহ সকে 
বরমপাটত বনভুতেভামব ও স্বল্প সমময়র মমধ্য সম্পন্ন করা 
সম্ভব হমে। 
 

২। ক্ষমািাইল ক্ষফাগনর মাধ্ুগম বিদ্যুৎ বিল পবরগশাধ্ 

ববউমবার ৬বট ববর্রণ কজামন কমাবাইে কফামনর মাধ্যমম কপাষ্ট-কপইড ববে গ্রহমণর বসমষ্টম োে ুকরা হময়মে। 
ববউমবার কমাট ৩০.২৮ েয গ্রাহককর মমধ্য প্রায় ৬.৫৫ েয (২১.৬৩%) গ্রাহক কমাবাইে কফামনর মাধ্যমম ববে 
পবরমশাধ্ কমরন। ক্রমাগর্ভামব কমাবাইে কফামনর মাধ্যমম ববদ্যযৎ ববে পবরমশামধ্র পবরমাণ বাড়মে। এর ফমে 
গ্রাহকমদর হয়রাবণ কমমমে এবং ববে আদাময়র হার কবমড়মে। 

৩। অগিাগমগিি বমিার বরবিং বিগেম 

প্রায় বমটার সাব-কটশন ও এইে.বট গ্রাহমকর আবিনায় ১,৫০০ অমটামমমটড বমটার বরবডং বসমটম 
(এএমআর) স্থাপন করা হময়মে। উি বমটারগুবে ককন্দ্র্রীয়ভামব মবনটবরং ও ডাটা কটামরজ ও বববেং এর জন্য মহা-
বযবস্থাপক, বাবণবজযক পবরোেন দপ্তমর দ্যইবট সাভতামর সংরযণ করা হমে।  

 

বেত্র-৬: :  অমটামমমটড  বমটার  বরবডং  বসমটম  (এ .এম.আর ) 

৪। বর-ক্ষপক্ষমন্ি বমিার বিগেম 

ববউমবা’র োরবট কভৌগবেক এোকার কবর্পয় বফডামর (েট্টগ্রাম, বসমেট, বসরাজগঞ্জ ও বগুড়া) বপ্র-কপমমন্ট 
বসমটমমর মাধ্যমম বববেং বযবস্থা োে ুআমে। বর্তমামন কদশবযাপী একইরূপ মানসম্মর্ বপ্র-কপমমন্ট বমটাবরং বসমটম 
বাস্তবায়মনর কাজ েেমে।   

বেত্র-৫: কবম্পউটারাইজড বববেং ও কাষ্টমার একাউবন্টং বসমষ্টম 
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৫। বভবিও কনফাগরন্স বিগেম 

মন্ত্রণােময়র পাওয়ার বডবভশন, ববউমবার কহডমকায়াটতার, ৬ বট ববর্রণ কজান ও ১ বট ববদ্যযৎ উৎপাদন ককন্দ্র্ 
(মঘাড়াশাে ববদ্যযৎ ককন্দ্র্), বডবপবডবস, ইবজবসবব ও কডসমকার সামথ্ বভবডও কনফামরন্স বসমটম প্রবর্ষ্ঠা করা 
হময়মে। সকে ববদ্যযৎ উৎপাদন ককমন্দ্র্ বভবডও কনফামরন্স বসমটম সংমযাগ প্রদান প্রবক্রয়াধ্ীণ আমে।  
 

৬। অনলাইন ক্ষোর মুাগনজগমন্ি বিগেম 

ববউমবা অনোইন কটার মযামনজমমন্ট বসমটমমর মাধ্যমম কটার কবম্পউটারাইমজশমনর কাজ শুরু কমরমে। 
এমর্ সফটওয়যার এর সাহামযয অনোইমন বরকুউবজশন, allocation–এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। এমর্ অনোইমন 
মাোমামের টক পবজশন জানা যায়। দ্রুর্ মাোমাে পাওয়া যায়। কটামরর মাোমামের সবঠক বহসাব জানা যায়। 
কঘাড়াশাে ও বড়পকুুবরয়া ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্ কটার কবম্পউটারাইমজশমনর কাজ সফেভামব বাস্তবাবয়র্ হময়মে। এ োড়া 
টংগী ককন্দ্র্ীয় কটার, কফৌজদারহাট, ঈশ্বরদী ও খেুনা কষ্টার সমমূহর কটার কবম্পউটারাইমজশমনর কাজ সফেভামব 
বাস্তবাবয়র্ হময়মে।  

 

বেত্র-৭: অনোইন কটার  মযামনজমমন্ট বসমটম 

৭। ই-িুাংক একাউন্ি মুাগনজগমন্ি বিগেম 

বাংোমদশ ববদ্যযৎ উন্নয়ন কবামডতর ই-বযাংক 
একাউন্ট মযামনজমমন্ট বসমটম সফটওয়যারবট 
বাস্তবায়নাধ্ীন রময়মে। এ বসমটমমর সাহামযয স্থানীয় 
ও ককন্দ্র্ীয়ভামব রাজস্ব আদায় মবনটবরং করা হমব। 
রাজস্ব আদাময়র জন্য একবট কসন্িাে ডাটামবজ 
থ্াকমব। এসএমএস/ই-কমইমের মাধ্যমম সংবিষ্টমদর 
এোটত মযামসজ কদয়া হমব যামর্ সময়মর্ ফান্ড 
িান্সফার করা সম্ভব হয়। 

 

৮। বিতরণ িুিস্থায় SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) System চালকুরণ 
ও e-SCADA এর মাধ্ুগম ক্ষলাি িুিস্থাপনা 

ববউমবার েয়বট ববর্রণ কজামনর মমধ্য কোড 
বযবস্থাপনার বনবমমত্ত পাৌঁেবট কজামন ইমর্ামমধ্যই SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) System 
োে ু করা হময়মে ও e-SCADA এর মাধ্যমম কোড 
বযবস্থাপনা করা হমে। এ জন্য পথৃ্ক সাভতার স্থাপন করা 
হময়মে। ১১ ককবভ বফডার সমমুহর কোড, কভামেজ, 
কামরন্টসহ অন্যান্য পযারাবমটার অনোইমন মবনটর করা 
হমে। এর ফমে ববর্রণ বযবস্থা ও কোড বযবস্থাপনায় 
অমনক উন্নবর্ হময়মে। 

বেত্র-৮: ববউমবা-র ই-বযাংক একাউন্ট মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-৯: ববউমবা-র SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) System 
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৯। আইবপ িাগভযইগলন্স বিগেম স্থাপন 

ববউমবা’র কঘাড়াশাে ববদ্যযৎ ককন্দ্র্সহ  ওয়াপদা ভবন এবং ববদ্যযৎ ভবমন আইবপ সাবভতমেন্স বসমটম স্থাপন 
করা হময়মে। আগামী বর্ন মামসর মমধ্য প্রথ্ম পযতাময় Power Station সমমূহর এবং বদ্ব্র্ীয় পযতাময় substation 
সমমূহর আইবপ সাবভতমেন্স বসমটম বাস্তবাবয়র্ হমব। 

 
 

১০। KPI Management Software 
িাস্তিায়ন 

ববউমবা-এর আওর্াধ্ীন সকে দপ্তর 
ও ইউবনমটর পারফরমমন্স মবনটর করার 
জন্য KPI Management Software তর্বর করা 
হময়মে। এবট development-এর কাজ কশষ। 
এই সফটওয়যারবট বাস্তবায়মনর মধ্য বদময় 
কবামডতর সকে ইউবনমটর কমতসম্পাদন 
মবনটবরং মেূযায়ন করা হমব, ফমে সংস্থার 
কাবষযর্ েযযমাত্রা অজতন করা সহজর্র হমব। এখন এমর্ অনোইমন ডাটা এবন্ি করা হমে। 

 

১১। PIMS (Personnel Information Management System)   

ববউমবা-এর Personnel 

Management Information System 

(PMIS) সফট ওয়যারবট web-enable কমর 
বাস্তবায়মনর কাজ েেমে। প্রথ্ম পযতাময় 
সকে কমতকর্তার র্থ্য উপাত্ত অনোইন এ 
এবন্ি করা হমে। কমাট ১২০০ কমতকর্তার 
র্থ্য এবন্ি হময়মে। ২য পযতাময়র সকে 
কমতোরীমদর র্থ্য এবন্ি হমব । একই সামথ্ 
software বটর উন্নয়ন ও tuning এর কাজ 
েেমে।  

 

১২। Pay-Roll System Software 

ববউমবা-এর কমতকর্তা/কমতোরীমদর কবর্ন-ভার্া সংক্রান্ত যাবর্ীয় কপ-করাে কাযতক্রম অমটামমশন এর 
আওর্ায় আনার েমযয Pay-Roll System Software োেকুরণ প্রবক্রয়াধ্ীন আমে। শীঘ্রই সফটওয়যারবট web-

enable কমর বাস্তবায়মনর কাজ সম্পন্ন হমব। 

১৩। িািা ক্ষিন্িার স্থাপন ও িািা 
কাগনবক্টবভবি বনবিতকরণ 

ববউমবা-এর ডাটা কসন্টার স্থাপন, 
ডাটা কামনবক্টবভবট ও ডাটা বযাক-আপ এর 
ফমে ববউমবার ১৫ বট কবম্পউটার কসন্টামরর 
ডাটা ঢাকা ডাটা কসন্টামর সংরবযর্ থ্াকমব। 
এর ফমে ডাটার বনরাপত্তা বনবির্ করা সম্ভব 
হমব। 

 

১৪। ই-ক্ষিন্িাবরং এর কার্যক্রম গ্রেণ 

ববউমবার ২৫০ এর অবধ্ক 
অবফসসমমূহ  ই-কটন্ডাবরং এর মাধ্যমম 
দরপত্র আহ্বান করা হমে। কসন্িাে 

বেত্র-১০: ববউমবা-এর KPI Management Software 

বেত্র-১১: ববউমবা-এর PIMS (Personnel Information Management System) 

বেত্র-১২: ববউমবা-র ডাটা কসন্টার স্থাপন ও ডাটা কামনবক্টবভবট 
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প্রবকওরমমন্ট কটকবনকযাে ইউবনমটর মাধ্যমম ই-কটন্ডাবরং োে ুকরা হময়মে। এর মাধ্যমম কটন্ডার-সন্ত্রাস ও দ্যণতীবর্ 
হ্রাস কপময়মে। 

১৫। Web Hosting ও Mail Server স্থাপন 

ববউমবার ডাটা কসন্টামর বনজস্ব সাভতামর Web Hosting  ও Mail Server স্থাপন করা হময়মে। এর ফমে 
বনরাপত্তা বযবস্থা শবিশােী হমব। 
 

১৭। অনলাইগন বিদ্যুৎ িংগর্াগের আগিেন গ্রেণ ও রবক্রয়াকরণ 

ববউমবা অনোইমন ববদ্যযৎ সংমযামগর আমবদন গ্রহণ ও প্রবক্রয়াকরণ শুরু কমরমে। এর মাধ্যমম ববদ্যযৎ 
অবফমস না বগময়ও গ্রাহক ইন্টারমনমটর মাধ্যমম ববদ্যযৎ সংমযামগর আমবদন করমর্ পামরন। এ োড়া আমবদনপত্র 
দপ্তমর প্রবক্রয়াধ্ীন থ্াকা অবস্থায় কামজর অগ্রগবর্র র্থ্য প্রবর্বট ধ্ামপ গ্রাহক কমাবাইমে এসএমএস বা ই-কমইমে 
স্বয়ংবক্রয়ভামব পামবন। এর মাধ্যমম বমটার সংমযাগ হমে গ্রাহক ও বমটামরর ডাটা স্বয়ংবক্রয়ভামব বববেং বসমটমম 
েমে যায়। ফমে গ্রাহমকর ১ম মামসর ববে মাবসক বববেং বসবডউে অনুযায়ী প্রস্তুর্ হমব ফমে বসমটম েস কমমে 
এবং রাজস্ব আদায় বাড়মে।  

 

বেত্র-১৩: :  অনোইমন ববদ্যযৎ সংমযামগর আমবদন গ্রহন ও প্রবক্রয়াকরণ 

 
১৮। অনলাইন বরকু্রিগমন্ি বিগেম 
রিতযন 

ববউমবা-র অন োইমন 
Recruitment  সফটওয়যার-এর 
Development এর কাজ কশষ হময়মে। 
শীঘ্রই র্া’ োে ু করা হমব। এর ফমে 
বনময়াগ পদ্ধবর্মর্ স্বের্া ও গবর্শীের্া 
আসমব। 

 

১৯। অনলাইন রবশেণ মুাগনজগমন্ি 
িফট ওয়ুার 

ববউমবা অনোইন প্রবশযণ মযামনজমমন্ট সফট ওয়যার োে ুকরার জন্য বযবস্থা গ্রহণ কমরমে। শীঘ্রই র্া’ োে ু
করা হমব। এর ফমে প্রবশযমণ গবর্শীের্া আসমব। 

বেত্র-১৪: অনোইন বরকু্রটমমন্ট বসমটম 
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বেত্র-১৫:  অনোইন প্রবশযণ মযামনজমমন্ট সফটওয়যার 

 

২০। অনলাইন এর মাধ্ুগম বিদ্যুৎ বিল পবরগশাধ্ 

অনোইমনর মাধ্যমম ববে পবরমশামধ্র বনবমমত্ত সংবিষ্ট বযাংকগুবের প্রবর্বনবধ্মদর সামথ্ কময়কবট 
সফে বমবটং অনুবষ্ঠর্ হয়। বযাংকগুবের প্রবর্বনবধ্গণ এ বযাপামর দ্রুর্ প্রময়াজনীয় বযবস্থা গ্রহন করমবন 
বমে জাবনময়মেন। অনোইমনর মাধ্যমম ববে পবরমশামধ্র বনবমমত্ত প্রময়াজনীয় সফট ওয়যার প্রস্তুমর্র কাজ 
েেমে। 

 

২১। িািা-ক্ষিজ মুাগনজগমন্ি বিগেম আপগগ্রবিং 

২১ বট কোমকশন এ ডাটা connectivity এর কাজ সম্পন্ন হময়মে। ১৫বট Computer Center সহ বববভন্ন 
power station, central store এর data connectivity প্রবর্ষ্ঠার মাধ্যমম ঢাকা কবম্পউটার কসন্টামরর  data 

management এর কাজ েুড়ান্ত পযতাময় রময়মে।  

 

বেত্র-১৬: ডাটা-কবজ মযামনজমমন্ট বসমটম আপমগ্রবডং 

 

বেত্র-১৭: ডাটা-কবজ মযামনজমমন্ট বসমটম-এর করবডও কনটওয়াকত ডায়াগ্রাম 



9 

 

ে. িাংলাগেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন ক্ষিািয 
 
১। বিবলং িফিওয়ার িাস্তিায়ন 

বর্তমামন বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন 
কবামডতর প্রায় ১.১৭ ককাবট গ্রাহমকর ববদ্যযৎ ববে 
সফটওয়ামরর মাধ্যমম প্রস্তুর্ হয়। এ 
সফটওয়যামরর মাধ্যমম প্রবর্বট গ্রাহমকর বববেং 
র্থ্য ডাটামবমজ সংরযণ করা হয় এবং এবজং 
বরমপাটত ও সাববসবডয়াবর কেজার সহ ২১বটর 
অবধ্ক বববভন্ন ধ্রমণর বরমপাটত প্রণয়ন করা 
যায়। ইউবনয়ন র্থ্য ও কসবা ককমন্দ্র্র মাধ্যমম 
গ্রাহকরা ববে পবরমশাধ্ করমর্ পামরন। এ োড়া 

গ্রাহকরা কটবেটক কমাবাইমে এসএমএস এর 

মাধ্যমমও ববে পবরমশাধ্ করমর্ পামরন। 
 

২। এিএমএি এর মাধ্ুগম বিদ্যুৎ বিল আোয়ঃ 

কটবেটমকর সহায়র্ায় এসএমএস এর মাধ্যমম 
বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডতর গ্রাহকরা সহমজই 
ববে প্রদান করমর্ পামর। বর্তমামন মামস গমড় প্রায় ৮ 
েয গ্রাহক এসএমএস এর মাধ্যমম ববে পবরমশাধ্ 
কমর। ববে পবরমশামধ্র ববষয় ককবন্দ্র্য় ভামব মবনটবরং 
করা যায়। কটবেটমকর কমাবাইেধ্ারী গ্রাহকরা প্রবর্ 
মামসর ববমের র্থ্য জানমর্ পামরন। 

৩। ইউবনয়ন বিবজিাল ক্ষকগের (ইউবিবি) মাধ্ুগম 
বিদ্যুৎ বিল আোয় 

বর্তমামন প্রায় ১২১৯বট ইউবনয়ন বডবজটাে 
ককমন্দ্র্র মাধ্যমম বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডতর 
গ্রাহকরা ববদ্যযৎ ববে পবরমশাধ্ করমর্ পামর। এ ভামব 
ববে পবরমশামধ্ ঝামমো কম। এ োড়া গ্রাহকমদর 
সময় ও যার্ায়মর্র সময় সাশ্রয় হয়। 
 

৪। ক্ষোর মুাগনজগমন্ি বিগেম 

কটার মযামনজমমন্ট সফটওয়ামরর মাধ্যমম 
বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডতর মাোমাে ইসুয, 
বরবসভ করা যায় এবং বরটানত, বরমপাটত প্রভৃবর্ তর্বর 
করা যায়। এমর্ আইমটমওয়াবর ষ্টক বযাোন্স জানা যায় 
এবং মাোমামের কেজার বপ্রন্ট করা যায়। 

৫। অনলাইন এবিগকশন িফিওয়ার 

এ সফটওয়ামরর মাধ্যমম বাংোমদশ পেী 
ববদ্যযর্ায়ন কবামডত নরু্ন সংমযামগর আমবদন গ্রহণ করা 
হয়। প্রাপ্ত আমবদনসমহূ অনোইমন প্রবক্রয়াকরণ করা 
হয়। এমর্ মানুমষর হয়রাবণ ও অথ্তবযয় কমমমে। 
 

বেত্র-১৮: বববেং মযামনজমমন্ট সফটওয়ার 

বেত্র-১৯: ইউবনয়ন বডবজটাে ককমন্দ্র্র (ইউবডবস) মাধ্যমম ববদ্যযৎ ববে 
আদায় 

বেত্র-২০: পববমবা-র কটার মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-২১: অনোইন এবপ্ল্মকশন সফটওয়ার 
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৬। লাইগেবর মুাগনজগমন্ি বিগেম 

বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডতর োইমেবর মযামনজমমন্ট 
বসমটম-এর সাহামযয বই বা জানতামের বযবস্থাপনা করা হয়। এর 
মাধ্যমম বই বা জানতাে ইসুয ও কফরর্ প্রদান করা যায়। অমফরৎ 
বইময়র এবং কখোবপ গ্রাহকমদর র্াবেকা প্রণয়ন করা যায়। 
 
 
 
 
 ৭। ক্ষেবনং মুাগনজগমন্ি বিগেম  

বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডতর এ সফটওয়ামরর মাধ্যমম 
প্রবশযণাথ্তীমদর র্াবেকা প্রণয়ন এবং ফোফে প্রকাশ করা হয়। এ 
োড়া সাবটতবফমকট প্রণয়ন করা হয়। 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

৮। ইকুইপগমন্ি ক্ষরকিয কািয (ইআরবি) 
মুাগনজগমন্ি বিগেম 

বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডত ইকুইপমমন্ট 
করকডত কাডত (ইআরবস) মযামনজমমন্ট বসমটম 
সফটওয়ারবটর বাস্তবায়ন কাজ েেমান রময়মে। ববর্রণ 
িান্সফরমামরর যাবর্ীয় র্থ্য ডাটামবমজ সংরযণ করা 
হয়। ববর্রণ িান্সফরমামরর কোড স্বয়ং বক্রয় ভামব 

বনরুপণ করা যায়।  িান্সফরমার বভবত্তক গ্রাহক সংখযা 
পাওয়া যায়। সাব-কটশন ও বফডার ওভার কোমডড 

বকনা র্া জানা যামব। বমটার করকডত কামডতর প্রবর্মবদন প্রণয়ন করা যামব। মাবসক ববদ্যযৎ বযবহামরর বভবত্তমর্ 
গ্রাহমকর প্রকৃর্ কোড সনাি করা যায়। 

 
৯। ইগন্িবলগজন্ি বমিার বরবিং এন্ি এনালাইবিকুাল বিগেম (ইমরাি) 

বাংোমদশ পেী ববদ্যযর্ায়ন কবামডত ইমন্টবেমজন্ট বমটার বরবডং এন্ড এনাোইবটকযাে বসমটম (ইমরাস) 
সফটওয়ারবটর উন্নয়ন কাজ েেমান রময়মে। স্মাটত কমাবাইমের মাধ্যমম বমটামরর ইমমজ সংগ্রহ করা হমব। বমটামরর 
ইমমজ প্রবক্রয়াকরমনর সাহামযয স্বয়ং বক্রয় ভামব বমটার বরবডং ডাটামবমজ সংরযণ করা যামব। মযানুয়াে বমটার 
বরবডং এবন্ি এর প্রময়াজন হমব না। 
 
  

বেত্র-২২: োইমেবর মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-২৩: কিবনং মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-২৪: ইকুইপমমন্ট করকডত কাডত (ইআরবস) মযামনজমমন্ট বসমটম 
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ঘ. ঢাকা পাওয়ার বিবিবিউশন ক্ষকািাবন বলবমগিি 
 

১। Unified Personnel Management Information System (PMIS) 

ববদ্যযৎ ববভামগর বনমদতশনা অনুযায়ী তর্বরকৃর্ Unified Personnel Management Information System 

(PMIS)-এ ববদ্যযৎ ববভামগর প্রবর্বট সংস্থা এর জনবমের র্থ্য সংরযণ করা যামব এবং প্রময়াজন অনুযায়ী বববভন্ন 
র্থ্য পবরবর্তন ও সংমযাজন কারমর্ পারমব। পরবর্তীমর্ প্রময়াজন অনুযায়ী বববভন্ন র্থ্য  খবু সহমজ পাওয়া সম্ভব 
হমব। এই বসমটমবট পমুরাপবুর ভামব োে ুহমে ববদ্যযৎ ববভামগর পয ববদ্যযৎ খামর্ বনময়াবজর্ জনবমের বেত্র পাওয়া 
সহজ হমব এবং বযবহারকারী বববভন্ন সংস্থার পময প্রবর্ষ্ঠামনর মানব সম্পদ সংক্রান্ত বববভন্ন বসদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ 
হমব। এই বসমটমম প্রাথ্বমকভামব কমতকর্তা/কমতোরীমদর বনেবেবখর্ ববষয় গুমোর র্থ্য এবন্ি করা বযবস্থা রাখা 
হময়মে। পরবর্তীমর্ প্রবর্ষ্ঠানগুমোর োবহদার বভবত্তমর্ আমরা অন্যান্য ববষয় সংময়াজন করা যামব। 
 

 সাধ্ারণ র্থ্যাববে 
 বশযাগর্ কযাগযর্ার র্থ্য 
 স্বামী/স্ত্রী ও সন্তামনর র্থ্য 
 পবূতবর্তী োকুরীর র্থ্য 
 বদবে, পমদান্নবর্ ইর্যাবদর র্থ্য 
 প্রবশযমণর র্থ্য 
 দাপ্তবরক ও বযবিগর্ কারমণ ববমদশ 

ভ্রমমণর র্থ্য 

 দযর্া মেূযআয়মণর র্থ্য 
 বববভন্ন দপ্তমর কোকবমের র্থ্য 

 

এই PMIS কথ্মক প্রময়াজন অনুযায়ী বনবেবেবখর্ বরমপাটত তর্বর করা যামব: 
 কমতকর্তা/কমতোরীর CV 
 বববভন্ন দপ্তমর বনময়াবজর্ কোকবমের ববস্তাবরর্ র্থ্য 
 প্রবর্ষ্ঠামনর শণূয পমদর সংখযা 
 পদ, বৎসর, মাস অনুযায়ী অবসর গ্রহণকারী কমতকর্তা/কমতোরীমদর র্াবেকা 
 বেি, পদ, দপ্তর ইর্যাবদ অনুযায়ী কমতকর্তা/কমতোরীমদর সংখযা 
 ববমদশ ভ্রমমণর র্থ্য 
 প্রবশযমণর র্থ্য  
 বববভন্ন দপ্তমরর স্তরপরম্পরা  (Hierarchy) 
 ককবপআই বসমটম 
 প্রবশযণ বযবস্হাপনা বসমটম 

 

২। কন্িাক্ট ক্ষিন্িার/কাষ্টমার কমগিইন 
মুাগনজগমন্ি বিগেমঃ 

বডবপবডবসর গ্রাহক কসবা ববৃদ্ধর েমযয 
বডবপবডবস কাষ্টমার কমমপ্ল্ইন মযামনজমমন্ট 
বসমটম প্রস্তুর্ কমরমে। ফমে গ্রাহমকর 
অবভমযাগ সমহূ পযতমবযণ করা সম্ভব হময়মে 
এবং কসই সামথ্ দ্রুর্ সমাধ্ান করা সম্ভব 
হময়মে। এোড়াও, এই বসমটমম 
অবভমযাগকারী গ্রাহক এবং বডবপবডবসর 
প্রবর্বনবধ্র মধ্যকার কমথ্াপকথ্ন করকডত করা 
হয় যা ভববষযমর্ প্রময়াজমন কশানা যামব।  

 

বেত্র-২৫: Unified Personnel Management Information System 

বেত্র-২৬: কন্টাক্ট কসন্টার/কাষ্টমার কমমপ্ল্ইন মযামনজমমন্ট বসমটম 
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৩। ক্ষপগমন্ি অগিাগমশন বিগেমঃ 

বর্তমামন বডবপবডবসর গ্রাহকগণ বনজ 
গ্রামীন কফামন কমাবাইমের মাধ্যমম অথ্বা 
অনুমমাবদর্ বরমটইোমরর মাধ্যমম ববদ্যযৎ ববে 
প্রদান করমর্ পামর। এোড়াও, সাউথ্-ইষ্ট 
বযাংক, ওয়ান বযাংক, এনআরবব বযাংক, 
িাট বযাংক, শাহজাোে ইসোমী বযাংক সহ 
অন্যান্য বযাংমকর মাধ্যমম বডবপবডবসর সকে 
গ্রাহক অনোইমন ববদ্যযৎ ববে প্রদান করমর্ 
পামর। 

৪। অনলাইন বরকু্রিগমন্ি বিগেমঃ 

বডবপবডবসমর্ বনময়াগ প্রবক্রয়া সহজ ও গবর্শীে করার েমযয কটবেটমকর সহায়র্ায় বডবপবডবস অনোইমন 
বনময়াগ প্রবক্রয়া োে ুকমরমে। এখামন উমেখয, বনময়াগ প্রবক্রয়ায় ধ্াযতকৃর্ বনময়াগ পরীযার বফ কটবেটক কমাবাইমের 
মাধ্যমম গ্রহন করা হমে। 

৫। ক্ষমািাইল এবিগকশন এর মাধ্ুগম বমিার বরবিং িংগ্রেঃ 

বমটার বরবডং সংগ্রমহর প্রবক্রয়া সহজ, বনভূতে এবং দ্রুর্ করার 
েমযয বডবপবডবস বর্তমামন কমাবাইে অযপস এর মাধ্যমম গ্রাহমকর 
আবিনা হমর্ বমটার বরবডং সংগ্রহ করমে। এই প্রবক্রয়ায় বমটার বরবডং 
সংগ্রমহর পাশাপাবশ বমটামরর েববও ডাটামবমজ কপ্ররণ করা হয়। 
 
 

 

 

৬। নতুন িংগর্াগের জন্য অনলাইগন আগিেন 
গ্রেণঃ 

বডবপবডবসর আওর্াধ্ীন এোকার ববসন্দাগণ 
নরু্ন ববদ্যযৎ সংমযাগ প্রাবপ্তর েমযয অনোইমন 
বডবপবডবসর ওময়বসাইমটর মাধ্যমম আমবদন করমর্ 
পামরন। অনোইমন আমবদমনর ফমে গ্রাহক কভাগাবন্ত 
কমম এমসমে এবং আমবদনকারী খবু স্বল্প সমময় 
ববদ্যযৎ সংমযাগ কপময় থ্ামকন। 

 

  

বেত্র-২৭: কপমমন্ট অমটামমশন বসমটম 

বেত্র-২৮: কমাবাইে এবপ্ল্মকশন এর মাধ্যমম 
বমটার বরবডং সংগ্রহ 

বেত্র-২৯: নরু্ন সংমযামগর জন্য অনোইমন আমবদন গ্রহণ 
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৭। বর-ক্ষপইি বমিাবরং বিগেমঃ 

বডবপবডবসর গ্রাহক কসবা ববৃদ্ধর প্রবক্রয়ায় বপ্র-কপইড 
বমটাবরং বসমটম োে ু কমরমে। পযতায়ক্রমম বডবপবডবসর 
সকে গ্রাহক এই বসমটম এর আওর্ায় েমে আসমব। 

 
 

 

 

 

৮। একাউবন্িং মুাগনজগমন্ি বিগেমঃ 

বডবপবডবসর সকে দপ্তমরর যাবর্ীয় বহসাব, ববে 
প্রদান, কবর্ন-ভার্াবদ প্রদান ইর্যাবদ সকে কাযতক্রম 
সুষু্ঠভামব সম্পাদমনর েমযয একাউবন্টং মযামনজমমন্ট 
বসমটম প্রস্তুর্ করা হময়মে। 

 
 

 

 বেত্র-৩১: একাউবন্টং মযামনজমমন্ট বসমটম 

৯। রবশেণ িুিস্োপনা বিগেমঃ 

বডবপবডবসর সকে 
কমতকর্তা/কমতোরীমদর প্রবশযণ প্রবক্রয়া 
সহজ করার েমযয সমগ্র প্রবশযণ 
প্রবক্রয়াবট বডবজটাোইজড করা হময়মে। 
ফমে কিবনং এন্ড কডভেপমমন্ট দপ্তর 
সহমজই প্রবশযণ প্রদান কাযত সম্পাদন 
করমর্ পামরন। 

 

  

বেত্র-৩০: বপ্র-কপইড বমটাবরং বসমটম 

বেত্র-৩২: প্রবশযণ বযবস্থাপনা বসমটম 
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ঙ. ঢাকা ইগলবিক িািাই ক্ষকািাবন বলঃ 

 
১। ই-েভগনযন্স বিগেম  

ই-গভমনতন্স বসমটমমর দ্ব্ারা বরবডং সংগ্রহ ও 
ববে ইসুয, ববে পবরমশাধ্, বাবণবজযক বক্রয়াকোপ এবং 
নরু্ন সংমযাগ বযবস্থা পবরোেন করা হয়। 

 
২। অনলাইগন নতুন িংগর্াগের আগিেন গ্রেণ 

কডসমকা-র আওর্াধ্ীন এোকার ববসন্দাগণ 
নরু্ন ববদ্যযৎ সংমযাগ প্রাবপ্তর েমযয অনোইমন 
আমবদন করমর্ পামরন। অনোইমন আমবদমনর ফমে 
গ্রাহক কভাগাবন্ত কমম এমসমে এবং আমবদনকারী খবু 
স্বল্প সমময় ববদ্যযৎ সংমযাগ কপময় থ্ামকন।গ্রাহকমক 
এসএমএস এর মাধ্যমম নরু্ন সংমযামগর আমবদমনর 
প্রবর্বট ধ্ামপর বর্তমান অবস্থা অববহর্ করা হয় এবং 
গ্রাহক বনমজ অনোইমন মবনটবরং করমর্ পামরন। 

 
 

৩। এিএমএি ও ইন্িারগনগির মাধ্ুগম বিল 
পবরগশাধ্ 

বর্তমামন কডসমকা-র গ্রাহকগণ কমাবাইমের এসএমএস বা অনুমমাবদর্ বরমটইোমরর মাধ্যমম ববদ্যযৎ ববে 
প্রদান করমর্ পামর। এোড়াও কডসমকা-র সকে গ্রাহক অনোইমন ববদ্যযৎ ববে প্রদান করমর্ পামর। 

 
৪। অনলাইগন িুাংক িমূগের িাগে ক্ষলনগেন  

বর্তমামন কডসমকা-র গ্রাহকগণ অনোইমন 
বযাংমকর মাধ্যমম ববদ্যযৎ ববে প্রদান করমর্ পামর। 
এ ভামব ববে পবরমশামধ্ ঝামমো কম হয় এবং 
গ্রাহকমদর সময় ও যার্ায়মর্র সময় সাশ্রয় হয়। 

 

 
 
 

 
 

বেত্র-৩৩: কডসমকা-র ই-গভমনতন্স বসমটম 

বেত্র-৩৪: অনোইমন নরু্ন সংমযাগ আমবদন বসমটম 

বেত্র-৩৬: ইন্টারমনমটর মাধ্যমম ববে পবরমশাধ্ বেত্র-৩৫:  এসএমএস এর মাধ্যমম ববে পবরমশাধ্ 

বেত্র-৩৭:  অনোইমনর মাধ্যমম বযাংক সমমূহর সামথ্ কেনমদন 
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৫। অনলাইন োন্সফমযার িািাগিজ মবনিবরং 
বিগেম 

কডসমকা অনোইমন িান্সফরমামরর ডাটামবস 
মবনটবরং বসমটম োে ু কমরমে। এর ফমে 
িান্সফমতামরর ডাটামবজ রযণামবযণ সহজ হময়মে। 
 

 
 

 
 

৬।  অনলাইন বরকু্রিগমন্ি মুাগনজগমন্ি 
বিগেম  

কডসমকা অনোইন বরকু্রটমমন্ট 
মযামনজমমন্ট বসমটম োে ুকমরমে। এর 
ফমে োকুবরর আমবদন করা ও 
আমবদনসমহূ প্রমসস করা সহজ হময়মে। 

 
 

  

বেত্র-৩৮:  অনোইমন িান্সফরমার ডাটামবজ মবনটবরং বসমটম 

বেত্র-৩৯:  অনোইন বরকু্রটমমন্ট মযামনজমমন্ট বসমটম 
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৭। বরগপইি বমিার এিং এিভান্সি ইন্িাবলগজন্স 
বমিাবরং বিগেম (AMI) 

কডসমকা-কর্ বপ্রমপইড বমটার এবং এডভান্সড 
ইন্টাবেমজন্স বমটাবরং বসমটম দ্ব্ারা বডমান্ড সাইড 
মযামনজমমন্ট করা হমে। 

 

 
৮। অনলাইগন িুাংক কাগলকশন 

কডসমকামর্ অনোইন বযাংক 
কামেকশন সফটওয়যার তর্বরর কাজ 
েেমে। এর মাধ্যমম কসমেম্বর ২০১৩ 
কথ্মক বযাংক কথ্মক অনোইমন ববে 
আদায় করা হমব। 

 
 
৯। ক্ষিিগকা-র আইবিবি উন্নয়ন 
পবরকল্পনা 

• এসএমএস সাবভতমসর মাধ্যমম 
বডবজটাে গ্রাহক কসবা ববৃদ্ধ 

• ওময়ব বভবত্তক ইনমভন্টবর মযামনজমমন্ট বসমটম  

• ডাটা কসন্টার এর জন্য পরামশতক বনময়াগ 

• অনোইন স্ন্যাপশট এর মাধ্যমম বমটার বরবডং সফটওয়যার  

• সমবন্বর্ অবভমযাগ বযবস্থাপনা বসমটম (বডবপবডবস-র সামথ্) 

• অনোইন ববে কপমমন্ট বসমটম সম্প্রসারণ 

• টায়ার -৩ ডাটা কসন্টার প্রকল্প বাস্তবায়ন 

• বজআইএস মযাবপং বসমটম বাস্তবায়ন এবং ইবন্টমগ্রশন 

• ইআরবপ বসমটম, অনোইন কামেকশন বসমটম, স্বয়ংবক্রয় বপ্র-কপইড কভবন্ডং বসমটম 

• SCADA with Smart Grid বাস্তবায়ন 

  

বচে-৪০: বপ্রমপইড বমটার এবং এডভান্সড ইন্টাবেমজন্স বমটাবরং 
বসমটম 

বেত্র-৪১: বপ্রমপইড বমটার এবং এডভান্সড ইন্টাবেমজন্স বমটাবরং বসমটম 
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চ. ওগয়ে ক্ষজান পাওয়ার বিবিবিউশন ক্ষকািাবন বলঃ 
 
 

 

১। বিবলং িফিওয়ুার 

ওমজাপাবডমকা কডস্কটপ কবজড বববেং 
সফটওয়যার তর্বর ও বযবহার করমে। এর মাধ্যমম 
ববদ্যযৎ ববে পবরমশাধ্ করা যায়। এ োড়া মাবসক 
অপামরশনাে ডাটা ও গ্রাহকমক ববে পবরমশামধ্র 
সাবটতবফমকট প্রদান করা যায়। 
 

 

 
 

৩। অনলাইগন নতুন বিদ্যুৎ কাগনকশন িফিওয়ুার 

ওমজাপাবডমকা গ্রাহকগমণর কাে কথ্মক 
অনোইমন নরু্ন ববদ্যযৎ কামনকশমনর আমবদন প্রবক্রয়া 
সম্পন্ন করার জন্য একবট সফটওয়যার তর্বর কমরমে। 
এমর্ গ্রাহকমদর সময় ও অমথ্তর সাশ্রয় হমে এবং 
দ্যনতীবর্ হ্রাস কপময়মে। 
 

৪। কমযচারী তেু িুিস্থাপনা িফিওয়ুার 

ওমজাপাবডমকা কমতোরী ববস্তাবরর্ র্থ্য বযবস্থাপনার জন্য 

সফটওয়যার তর্বর ও বযবহার করমে। এমর্ কমতোরী 
বযবস্থাপনার কযমত্র অভাবনীয় সাফেয এমসমে। র্মব 
ববদ্যযৎ ববভামগর বনমদতশনা অনুসামর সকে সংস্থা ও 
ককাম্পাবনর জন্য তর্বর Unified Personnel 

Management Information System (PMIS)–এর 
মাধ্যমম কমতোরী বযবস্থাপনার বযবস্থা করা হমে। 

 

৫। ভবিষুৎ কার্যক্রমঃ 

ওমজাপাবডমকার র্থ্য-প্রযবুি খামর্ ভববষযৎ 
কাযতক্রম বনেরূপ : 

• ওময়ব কবজড বববেং এবং কামেকশন সফটয়যার ক্রয় এবং স্থাপন; 

• আইবসবট শাখায় ডাটা কসন্টার তর্বরকরণ; 

• ককবপআই স্থাপনাসমমূহ পযতায়ক্রমম বসবসবটবভ/ আইবপ সাবভতমেন্স বসমটম োে ুকরা; 

• ৪৮বট ইমেকবিক সাপ্ল্াই অবফস েডবযান্ড ইন্টারমনট সংমযামগর আওর্ায় আনা; এবং 

• অবর্ দ্রুর্ সমময়র মমধ্য অমটামমমটড বমটার বরবডং বসমটম োে ুকরণ। 

বেত্র-৪২: ওগজাপাবিগকার বববেং সফটওয়যার 

বেত্র ৪৩: ওগজাপাবিগকার অনোইমন নরু্ন ববদ্যযৎ কামনকশন 
সফটওয়যার 

বেত্র-৪৪: ওমজাপাবডমকার কমতোরী র্থ্য বযবস্থাপনা সফটওয়যার 
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ছ. পাওয়ার বগ্রি ক্ষকািাবন অি িাংলাগেশ বল. 
 

১. অনলাইন বরকু্রিগমন্ি বিগেম (িাস্তিাবয়ত) 

বপবজবসবব-কর্ অনোইন বরকু্রটমমন্ট 
মযামনজমমন্ট বসমটম োে ু করা হময়মে। এর ফগল 
চাকুবরর আগিেন করা ও আগিেনিমেূ রগিি করা 
িেজ েগয়গছ। এর মাধ্যমম মযামনজার (বনরাপত্তা), 
সহকারী প্রমকৌশেী, উপ-সহকারী প্রমকৌশেী প্রভৃবর্ 
বনময়াগ ইমর্ামমধ্য সম্পন্ন হময়মে। 

 

 

২. ক্ষোর মুাগনজগমন্ি বিগেম (িাস্তিায়নাধ্ীন) 

বপবজবসবব একবট কষ্টার মযামনজমমন্ট বসমটম 
তর্বর করমে। এবট বপবজবসবব-র সকে কটার-এ 
বযবহৃর্ হমব। প্রাথ্বমকভামব বগ্রড সামকতে ঢাকা নথ্ত-
এর ৪(োর) বট বজএমবড অবফমসর কষ্টার অন্তভুতি 
করা হময়মে। এ ৪(োর)বট কষ্টামরর কসটআপ 
ইনফমমতশন এবং ডাটা ইনপটু সম্পন্ন হময়মে। 

 

৩. বিবপএফ, িবিউবপবপএফ, িবিউএফ 
মুাগনজগমন্ি বিগেম (িাস্তিায়নাধ্ীন) 

বপবজবসবব একবট বসবপএফ, ডবিউবপবপএফ, 
ডবিউএফ মযামনজমমন্ট বসমটম তর্বর করমে। এবট 
বপবজবসববর ফাইনান্স দপ্তমর বযবহৃর্ হমব। এর 
কসটআপ ইনফমমতশন ইনপটু সম্পন্ন হময়মে। বর্তমামন 
বসবপএফ ডাটা ইনপটু েেমান রময়মে। 

 

 

৪. েুান্িািয অপাগরবিং রবিবিউর 

(িাস্তিায়নাধ্ীন) 

বপবজবসবব একবট টযান্ডাডত অপামরবটং 
প্রবসবডউর বা বফনাবন্সয়াে একাউবন্টং বসমটম 
বাস্তবায়ন করমে। এবট বপবজবসবব-র ফাইনান্স ও 
একাউন্টস দপ্তমর বযবহৃর্ হমব। এমর্ আবথ্তক 
র্থ্য ইনপটু েেমান রময়মে। 

বেত্র-৪৫: বপবজবিবির অনোইন বরকু্রটমমন্ট বসমটম 

বেত্র-৪৬: বপবজবসববর কষ্টার মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-৪৭: বপবজবসববর বসবপএফ, ডবিউবপবপএফ, ডবিউএফ 
মযামনজমমন্ট বসমটম 

বেত্র-৪৮: বপবজবসববর বফনাবন্সয়াে একাউবন্টং বসমটম 
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জ. আশুেঞ্জ পাওয়ার ক্ষেশন ক্ষকািাবন বলঃ 

1. Operational Information 

Management System (OIMS): 

এবপএসবসএে উৎপাদন ও পবরোেন 
সংক্রান্ত ডাটা মযামনজমমনট, তদবনক এবং মাবসক 
স্বয়ংবক্রয় বরমপাবটতং বসমটম Operational 

Information Management System (OIMS) 
োে ু কমরমে। এগত ববদ্যযৎ উৎপাদনকারী 
ইউবনটসমমূহর কমন্িােরুম এবং অন্যান্য 
কমন্িােরুম ও সংবিষ্ট ববভাগ কর্ৃতক উি 
বসমটমবটমর্ প্ল্যান্ট সম্পবকতর্ বববভন্ন র্থ্য কযমন- 
প্রবর্ ঘন্টার ববদ্যযৎ উৎপাদন, তদবনক কোড 
কনজাম্পশন, বডসপযাে, ককবমকযাে টক ও 
কনজাম্পশন ইর্যাবদ র্থ্য সংরযণ করা হয়। বসমটম কর্ৃতক স্বয়ংবক্রয় প্রবক্রয়াকরণ কশমষ প্রময়াজনীয় বববভন্ন MIS 
বরমপাটত (Daily Generation, Load Curve & Consumption, DGFI, Chemical Stock & Consumption) 
বসমটম কথ্মক পাওয়া যায়। 
 
2. KPI Monitoring System: 

ববদ্যযৎ ববভাগ কর্ৃতক বনধ্তারণকৃর্ বববভন্ন Key Performance 

Indicator (KPI) পযারাবমটার (পাওয়ার প্ল্যান্ট সমমূহর দযর্া, 
বনভতরমযাগযর্া, আবথ্তক, ক্রয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রকল্প ইর্যাবদ 
ববষয়ক) মবনটবরং এর জন্য KPI Monitoring System োে ু আমে। 
OIMS এবং অন্যান বসমটম কথ্মক প্রাপ্ত র্মথ্যর উপর বভবত্ত কমর উি 
বসমটমবটমর্ স্বয়ংবক্রয়ভামব অবজতর্ ককবপবআই প্রদবশতর্ হয়। ফমে 
বযবস্থাপনা কর্ৃতপমযর জন্য ককবপআই েযযমাত্রা অজতমন ককাম্পানীর 
বর্তমান অবস্থা সম্পমকত ধ্ারণা কপমর্ ও টামগতট পরুমণ প্রময়াজনীয় বযবস্থা 
গ্রহমণ সহায়ক হয়। 
 
3. Human Resources Information System (HRIS): 

এবপএসবসএে-এর সকে এম্পেয়ীর যাবর্ীয় 
র্থ্য যথ্াযথ্ভামব সংরযণ এবং মানব সম্পদ 
বযবস্থাপনা ববষয়ক বববভন্ন কাযতাবেী কম সমময়, আরও 
সহমজ ও স্বয়ংবক্রয়ভামব সম্পন্ন করার েমযয Human 

Resources Information System (HRIS) োে ু
আমে। PMIS, Recruitment, Placement, Leave 

Management, Shift Management, Payroll, 

HRM Module (Increment, Transfer, 

Promotion, Contract Renewal, Addl. Charges, 

Retirement ইর্যাবদ), Performance Evaluation, 

Employees Self-Service ইর্যাবদ মবডউে 
বসমটমমর অন্তভূতি। PMIS, Increment, Transfer, Promotion, Contract Renewal, Addl. Charges, 

Retirement ইর্যাবদ মবডউে বাস্তবায়ন করা হময়মে এবং এইেআরএম ববভাগ কর্ৃতক বর্তমামন বযবহৃর্ হমে। 
অন্যান্য মবডউেগুমো বাস্তবায়নাধ্ীন আমে।  

 
 

 

বেত্র-৪৯: এবপএসবসএে-এর Operational Information 

Management System (OIMS) 

বেত্র-৫০: এবপএসবসএে-এর KPI 

Monitoring System 

বেত্র-৫১: এবপএসবসএে-এর Human Resources Information 

System 
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4. Training Management System: 

এবপএসবসএে-এর সকে কমতোরীর সব ধ্রমণর প্রবশযণ (অন-জব, অফ-জব, ইন্টারনাে, এক্সটতানাে, কদশী 
ও ববমদশী) সম্পবকতর্ র্থ্য যথ্াযথ্ভামব সংরযণ এবং প্রবশযণ ববষয়ক বববভন্ন কাযতাবেী (দপ্তরামদশ, বরমপাটত 
ইর্যাবদ) কম সমময়, আরও সহমজ ও স্বয়ংবক্রয়ভামব সম্পন্ন করার েমযয Training Management System োে ু
আমে। 

 
5. Digital Dashboard: 

এবপএসবসএে-এর সকে প্ল্যামন্টর সাযতবণক 
উৎপাদন ও হােনাগাদ র্থ্য পবরদশতমনর েমযয একবট 
বডবজটাে বডসমপ্ল্ বসমটম োে ুআমে। উি বসমটমবটমর্ 
OIMS, KPI Monitoring System, HRIS কথ্মক প্রাপ্ত 
র্মথ্যর উপর বভবত্ত কমর প্ল্যান্ট সমমূহর হােনাগাদ 
র্থ্যাবদ (প্রবর্ ঘন্টার উৎপাদন, শাট-ডাউন, ইউবনট 
বিপ, ককবপআই ইর্যাবদ র্থ্য) গ্রাবফকযাে বেত্রাকামর 
এবং ডাটা আকামর প্রদবশতর্ হয়। 
 
6. Store Management System (SMS): 

এবপএসবসএে-এ কবম্পটারাইজড কটার 
মযামনজমমন্ট বসমটমমর মাধ্যমম কটামরর মাোমামের 
আদান-প্রদানসহ বহসাব রাযণা-কবযণ করা হয়। যার 
মাধ্যমম গ্রাহক কর্ৃতক মাোমামের মজরু্, সংগ্রহ এবং 
ক্রয় ইর্যবদ প্রবক্রয়াকরণ করা হয়। এমর্ দাবয়ত্ব প্রাপ্ত 
প্রমকৌশেী কর্ৃতক মাোমামের গুণগর্ মামনর সনদ 
প্রদান, মাোমাে গ্রহণ এবং গ্রহণ ও পবরদশতন 
প্রবর্মবদন ইর্যাবদ প্রমসস করা হয়। এ োড়া কটার 
মাোমাে গ্রহমণর পর কববশ/কম/বাবর্ে (যবদ থ্ামক) 
বরমপাটত প্রদান এবং বহসাব ববভাগ কর্ৃতক ববে 
পবরমশামধ্র প্রময়াজনীয় পদমযপ গ্রহণ করা যায়। 

 

7. Attendance Reporting System: 

এবপএসবসএে এর সকে 
কমতকর্তা/কমতোরীমদর হাবজরা বনবির্ করণ এবং 
ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্র বনরাপত্তা বনবির্ করার জন্য 
কবম্পউটারাইজড এযামটনমডন্স বসমটম এবং 
এমক্সস কমন্িাে বসমটম োে ুআমে। বফিার বপ্রন্ট 
কমবশন কথ্মক প্রাপ্ত র্মথ্যর উপর বভবত্ত কমর উি 
বসমটম তদবনক এবং মাবসক হাবজরা সম্পবকতর্ র্থ্য 
প্রদশতন কমর এবংসংবিষ্ট দপ্তর প্রধ্ানগণ অধ্ীনস্ত 
কমতকর্তা/কমতোরীমদর হাবজরা সম্পবকতর্ প্রবর্মবদন 
উি বসমটম কথ্মক কপময় থ্ামক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

বেত্র-৫২: এবপএসবসএে-এর Digital Dashboard 

বেত্র-৫৩: এবপএসবসএে-এর Store Management System (SMS) 

বেত্র-৫৪: এবপএসবসএে-এর Attendance Reporting System 
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8. Medical Center Information Management System (MCIMS): 

এবপএসবসএে-এর সকে কমতোরীর স্বাস্থয 
সম্পবকতর্ যাবর্ীয় র্থ্য যথ্াযথ্ভামব সংরযণ এবং 
কমবডমকে কসন্টার বযবস্থাপনা ববষয়ক বববভন্ন 
কাযতাবেী (মরাগী বনবন্ধন, ইনমভসবটমগশন, 
কপ্রসবক্রপশন, কমবডমকে ইনমভন্টবর মযামনজমমন্ট, 
কমবডমকে বহবি ইর্যাবদ) কম সমময়, আরও সহমজ 
ও স্বয়ংবক্রয়ভামব সম্পন্ন করার েমযয Medical 

Center Information Management System 

(MCIMS) বাস্তবায়নাধ্ীন আমে। 
  

বেত্র-৫৫: এবপএসবসএে-এর Medical Center Information 

Management System 
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ঝ. রুরাল পাওয়ার ক্ষকািাবন বলবমগিি 
 

১। বফনাবন্সয়াল মুাগনজগমন্ি িফিওয়ার 

আরবপবসএে-এর বফনাবন্সয়াে মযামনজমমন্ট 
সফটওয়ারবট বদময় কেজার, ভাউোর, ইনকাম কষ্টটমমন্ট, 
বযমেন্স শীট ইর্যাবদ তর্রী করা হয়। 
 

২। বিবজিাল এগিগন্িনি বিগেম 

আরবপবসএে-এর মানব সম্পদ ববভাগমক 
আধ্বুনবককরমণর েময য বডবজটাে অযামটমন্ডন্স বসমটমবট 

োে ু করা হয়। বর্তমামন সদর দপ্তর ও ময়মনবসংমহ 
সফটওয়ারবট োে ু আমে যা বদময় বববভন্ন বরমপাটত 
স্বয়ংবক্রয়ভামব প্রস্তুর্ করা হয়। ভববষযমর্ অন্যান্য ববদ্যযৎ 
ককমন্দ্র্ বডবজটাে অযামটমন্ডন্স বসমটমবট স্থাপন করা হমব। 
 
 

৩। ইনগভন্িবর মুাগনজগমন্ি িফিওয়ার - ২০১৩ 

আরবপবসএে-এর ওময়ব-কবজড ককন্দ্র্ীয়ভামব 
বনয়ন্ত্রণমযাগয ইনমভন্টবর মযামনজমমন্ট সফটওয়যার 
ময়মনবসংহ ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্ েেমান রময়মে। অন্যান্য ককমন্দ্র্ 
ইনমভন্টবর মযামনজমমন্ট সফটওয়যারবট স্থাপমনর কাজ 
েেমে। 
 

৪। ইআরবপ িফিওয়ুারঃ 

 আরবপবসএে-এ একবট ওময়ব কবজড ককন্দ্র্ীয়ভামব 
বনয়ন্ত্রণমযাগয ইআরবপ সফটওয়যার বাংোমদমশর একবট 
সফটওয়যার প্রবর্ষ্ঠান দ্ব্ারা কডমভেপ করা হমে। এর কমাট 
০৩ বট মবডউমের মমধ্য সমবতামমাট ২৩ বট সাব মবডউে 
রময়মে। বর্তমামন বনমম্মাি সাবমবডউেগুমো কামযতাপমযাগী 
রময়মে। 

1) HRM Module 

2) Payroll Module 

3)  Benefit Management Module 

4) Income Tax Management Module  

৫। Power Plant’s CCTV remote monitoring from head office 

আরবপবসএে-এর ময়মনবসংহ ও রাউজান ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্র বসবসবটবভ কযামমরা সদর দপ্তর হমর্ মবনটবরং করা 
সম্ভব। গাজীপরু ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্ স্থাপন কাজ েেমান। 

৬। Video Conferencing among the Power Plants 

আরবপবসএে-এ বভবডও কনফামরন্স সামগ্রী সরবরামহর জন্য কাযতামদশ ইসুয করা হময়মে। এবট বাস্তবাবয়র্ 
হমর সকে ববদ্যযৎ ককমন্দ্র্র সমি একমযামগ বভবডও কনফামরন্স করা যামব। 

৭। Real Time Plant Generation Information Monitoring System 

আরবপবসএে-এ একবট Real-time Plant Generation Information Monitoring System স্থাপমনর 
কাজ েেমে। এবট বাস্তবাবয়র্ হমে সদর দপ্তর হমর্ র্াৎযবণক কজনামরশন ডাটা মবনটর করা সম্ভব হমব। 

বেত্র-৫৬: আরবপবসএে-এর বফনাবন্সয়াে মযামনজমমন্ট 
সফটওয়ার 

বেত্র-৫৭: আরবপবসএে-এর বডবজটাে এমটমন্ডনস বসমটম 

বেত্র-৫৮: আরবপবসএে-এর ইআরবপ সফটওয়যার 


