
ক্রম নং দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পানন ইকনাকেশন তানি া ও নসদ্ধান্ত 

০১ নিদ্যুৎ নিোগ বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহের কর্ মকর্মাগহের পবরদর্ মহনর র্হের মর্ািাইল এ্ুাপস 

গ্রােক মসিা উন্নর্ করহনর জন্য র্র্ার্র্ আেিান 

০২ টেকসই ও নবায়নয াগ্য জ্বালানন উন্নয়ন 

কর্তপৃক্ষ 

অনলাইন  টসালার টনে নিোনরিং নসযেি কযালকুযলশন প্লােফরি 

০৩ বািংলাযেশ নবদ্যযৎ উন্নয়ন টবার্ ৃ স্পে নবনলিং এন্ড স্পট কাযলকর্হনর পাইলট িাস্তিায়ন 

০৪ বািংলাযেশ পল্লী নবদ্যযতায়ন টবার্ ৃ Fault Locator 

 

পল্লী নিদ্যুকতর উঠান বিঠ  

০৫ ঢাকা ইযলকনিক সাপ্লাই টকাম্পানন নলিঃ অনিাইকন বৃহৎ সংক াকগর ক্ষেকে ক্ষিাড ছাড়পে প্রদাণ 

০৬ ঢাকা পাওয়ার নর্নিনবউশন টকাম্পানন 

নলিঃ 

গ্রাহক টসবায় ভার্চয়ৃাল ট াগায াগ 

গ্রাহক টসবায় ই তথ্য 

বানষকৃ ক্রয়পনরকল্পনা ব্যবস্থাপনা এবিং প যৃবক্ষণ 

০৭ ওযয়ষ্ট ট ান পাওয়ার নর্নিনবউশন 

টকাম্পানন নলিঃ 

হাই ভ াল্টেজ ফে প্যাল্টেজ ইন্ডিল্টেটল্টেে মাধ্যল্টম বৈদুন্ডিে লাইল্টেে ফে 

ফাইন্ডিিং পদ্ধন্ডি 

০৮ নোৃন ইযলকনিনসটি সাপ্লাই টকাম্পানন 

নলিঃ 

গ্রােিহসিা মকহে নতুন সংহ াহগর কাহজ বনহিবদর্ মেক্স স্থাপন 

 

"যনসযকা গ্রাহক টসবা টিাবাইল এযাপস" প্রস্তুত করার িাধ্যযি সাবকৃ্ষনণক 

গ্রাহক টসবা নননিতকরণ 

বেসহে এ্িং ব্যাটাবর িক্স ব্যিোর কহর বেসহে-সাদা বর্টার েহর্ ব্যিহৃর্ 

বরবেং উদ্ধারকরে 

০৯ 
আশুগঞ্জ পাওয়ার টেশন টকাম্পাবন 

নলিঃ 

এস এি এস এর িাধ্যযি ঠিকাোযরর ননকে তথ্য প্রোন। 

Knowledge base ততনরর িাধ্যযি প্লাযের সিংরক্ষণ কা  ত্বরানিত করা 

১০ 
ইযলকনিনসটি ট নাযরশন টকাম্পানন 

অব বািংলাযেশ নলিঃ 

োহে Cooling tower এ্ water level monitoring এ্র র্াধ্যহর্ 

বনরবিবিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন বনবির্করন 

Alarm based বনরাপত্তা মসিা 

১১ 
নর্-ৃওযয়ে পাওয়ার ট নাযরশন 

টকাম্পানন নলনিযের্ 

বর্জয্ ব্যবস্থাপনায় কম্পাস্ট সার 

Digitalized Knowledge Sharing & Learning Through 

Incidents 

১২ 
রুরাল পাওয়ার টকাম্পানন নলিঃ 

অযাপযসর িাধ্যযি  স্মাে ৃঅনফস ব্যবস্থাপনা 

HFO নবদ্যযৎযকযের ফ্লানশিং অযয়ল পুনিঃব্যবহার 



স্বয়িংনক্রয়ভাযব টসালার প্যাযনল পনরস্কার করণ 

Charge Air Temperature কনিযয় নবদ্যযৎ উৎপােন বৃনি 

১৩ 
নব-আর পাওয়ারয ন নলিঃ 

Passive Infrared Sensor স্থাপহনর র্াধ্যহর্ কহপ মাহরট অবিস ও বিদ্যুৎ 

মকহে স্থাবপর্ সকল Air Conditioner এ্র ব্যিোর বনয়ন্ত্রে 

Dash board স্থাপহনর র্াধ্যহর্ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পবরচালন সংক্রান্ত 

গুরুত্বপূে ম র্ে Head office মেহক প মহিক্ষে 

১৪ 
পাওয়ার নগ্রর্ টকাম্পানন অব বািংলাযেশ 

নলিঃ 

আইযসাযলের ও আর্ ৃসুইযে ইোরলকর্ টিকানন ি সিংয া ন 

নর্ন োল টফানবুক অযাপ 

ইিনপ্লযিযেশন অফ টস্পশাল টপ্রাযেকশন নস্কি (এসনপএস) টু এভযয়র্ 

ওভারযলানর্িং অব অযো িান্সফরিাস ৃনর্উনরিং কনেযঞ্জনন্স 

১৫ 
বিদ্যুবর্ক উপহদষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ 

পবরদর্ মহকর দপ্তর 

Leave Management System 

১৬ মকাল পাওয়ার মজনাহরর্ন মকাম্পাবন 

িাংলাহদর্ বলবর্হটে (বসবপবজবসবিএ্ল) 

র্ার্ারিাবি ২x৬০০ মর্েঃওেঃ বিদ্যুৎ মকহের বিবে র্হেল 

অনলাইন বরক্রুটহর্ে বসহের্ 

 

 


