
বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ককাম্পাবনর পাইলটং প্রকল্পসমূহ 

বিবিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ককাম্পাবির ইনিানিশি কার্ যক্রম িাস্তিায়ি অগ্রগবি সিায় উপস্থাপি করনি হনি। দপ্তর/সংস্থা/ককাম্পাবির ইনিানিশি 

কার্ যক্রমসমূহ উনেখ করা হন াোঃ 

১) বিদ্যুৎ বিিাগোঃ 

ক) অি াইি কটার ম্যানিজনমন্ট বসনটম  

খ) অি াইি বিনদবশক ভ্রমণ ইিফরনমশি বসনটম  

২) বিউনিাোঃ 

ক) wcAviGj †fvMiZ /PzovšÍ Aemi cÖvß Kg©KZ©v‡`i QzwU bM`vqb, wRwcGd, †cbkb  I Avby‡ZvwlK gb&Ryix BZ¨vw` welqK Z_¨ 

GmGgGm Gi gva¨‡g AewnZ Kib| 

খ) wcÖ-‡cBW MÖvnK‡`i  mve©ÿwbK mnRfv‡e wgUvi wiPvwR©s  Ae¨nZ ivLv|  

গ) wewcwWwe Gi  MÖvnK †cÖvdvBj Z_¨ AbjvB‡bi gva¨‡g cÖ`vb|  

৩) িাপবিনিাোঃ 

ক) TMLM (Transformer Maintenance & Load Management) System  

খ) অি াইি গ্রাহক সংনর্াগ সফটওয়ুার এর করবিনকশি ও কে আপ  

গ) MYPBS  

৪) কেডাোঃ 

ক) National Database of Renewable Energy 

(জািীয় িিায়িনর্াগ্য জ্বা াবি ডাটানিইজ)  

খ) জ্বা াবি সাশ্রয়ী ও পবরনিশ িান্ধি মাবি ফুনয়  উন্নি চু ার আদশ য মনড  বিরী (সক  কার্ যক্রম সম্পন্ন হনয়নে এিং কেডার ওনয়িসাইনট অন্তভূক্ত করা 

হনয়নে) 

৫) বডবপবডবসোঃ 

ক)  াইফ কসবিংস বডিাইস এনগইন্সট ইন বিকুা  হুাজযাড  

খ) বজবপএস কিজড কমািাই  এপস ফর অপানরশিা  কমি্নইি ম্যানিজনমন্ট  

গ) ই-অকশি বসনটম ( শিিাগ িাস্তিায়ি করা হনয়নে) 

ঘ) অি াইি কিবডং ফর বি-কপইড বমটার  

ঙ) গ্রাহনকর ই-কমইন  বিদ্যুৎ বি  কিরণ  

৬) কডসনকাোঃ 

ক) Apps এর মাধ্যমম Online Survey/Load Assessment for New Connection  

খ) Online Payslip of Employee  

গ) Online CPF Loan Application & Solution Process  

ঘ) Management Information In Hand.  

৭) ওনজাপাবডনকাোঃ 

ক) Time Based Preventive Maintenance Apps for Sub Station  

খ) অি াইি িতুি বিদ্যুৎ সংনর্াগ ও কাবরগরী সানি য অুাপস  

৮) পিপিপিপ িঃ 

ক) সারবিন ন্স বসনটম ফর বসবকউবরটি অি বরিার ক্রবসং টাওয়ার  

খ) বডবজটা  পারফরনমন্স ম্যানিজনমন্ট বসনটম(ই-বপএবি এিং ই-বপএএফ)  

৯) ইবজবসবিোঃ 

ক) কমবশি মবিটবরং  গবশট সংবিষ্ট কমবশনির সবন্নকনট সংনর্াজি।  

১০) িওপানজনকাোঃ 

ক) Remote Monitroing and Performance Management System  

খ) Fault Notification and Permit to Work (PTW) system Up gradation.  

১১) আরবপবসএ োঃ 

ক) পারফরনমন্স ইিাল্যুনয়শি এড কস ফ এনসসনমন্ট  

খ) অনলাইন সিালার পাওয়ার সেনাররশন মননটনরিং নিরেম  
১২) এবপএসবসএ োঃ 

ক) িান্ট পবরচা িার সমস্যা ও সমাধানির িথ্য িাবপ্ত সহজীকরণ  

খ) সংরক্ষি কানজর জন্য বিদ্যমাি টু স ব ট পবরমাজযি  

 


