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বাাংাদেল ববেযু ৎ উন্নয়ন ববার্ড  বেদলর ববেযু ৎ উৎপােন ও ববতরদের বেদে বদেদয় গুরুত্বপূেড ভূবমকা 
পান কদর থাদক। বাাংাদেল ববেযু ৎ উন্নয়ন ববাদর্ড র কাযডক্রম যষ্ঠয ভাদব ম্পােদনর জনু তথুপ্রযযবির বুবার 

বনদে উদেখ করা । 

১। কম্পিউটারাইজড ম্পিম্প িং ও কাষ্টমার 

একাউম্পটিং ম্পিষ্টষ্টম 

ববউদবার ক গ্রাদকর বব, বজার, 

ার্টড বিদকট, এমওবর্  ক বরদপাটড  কবম্পউটাদরর 

মাধ্ুদম প্রস্তুত করা য়। এ জনু কবম্পউটারাইজর্ বববাং 
ও কাষ্টমার একাউবটাং বদষ্টম বুবার করা য়। এর 

িদ গ্রাদকর বব, বজার, ার্টড বিদকট, এমওবর্  

ক বরদপাটড  বনভযড ভাদব ও স্বল্প মদয়র মদধ্ু ম্পন্ন 

করা ম্ভব দে। 

 

২।মমািাই  ম াষ্টের মাধ্যষ্টম ম্পিদ্যযৎ ম্পি  

পম্পরষ্ট াধ্ 

ববউদবার ৪র্ট ববতরে বজাদন বমাবাই বিাদনর মাধ্ুদম বপাষ্ট-বপইর্ বব গ্রদের বদষ্টম োয করা দয়দে। 

ববউদবার বমাট প্রায় ২৬ ে গ্রাবকর মদধ্ু প্রায় ৬.৩৪ ে (২৪.৪%) গ্রাক বমাবাই বিাদনর মাধ্ুদম বব 

পবরদলাধ্ কদরন। ক্রমাগতভাদব বমাবাই বিাদনর 

মাধ্ুদম ববেযু ৎ বব পবরদলাদধ্র পবরমাে বাড়দে। এর 

িদ গ্রাকদের য়রাবে কদমদে এবাং বব আোদয়র ার ববদড়দে। 

৩।অষ্টটাষ্টমষ্টটড ম্পমটার ম্পরম্পডিং ম্পিষ্টেম 

প্রায় বমটার াব-বেলন ও এইে.র্ট গ্রাদকর আবিনায়১,৫০০ অদটাদমদটর্ বমটার বরবর্াং বদেম 

(এএমআর) স্থাপন করা দয়দে। উি বমটারগুব বকন্দ্র্রীয়ভাদব মবনটবরাং ও র্াটা বোদরজ ও বববাং এর জনুমা-
বুবস্থাপক, বাবেবজুক পবরোন েপ্তদর েযইর্ট াভড াদর াংরেে করা দে। 

 

বেে গ-৩: : অদটাদমদটর্বমটারবরবর্াংবদেম  (এ.এম.আর) 

৪। ম্পি-মপমমট ম্পমটার ম্পিষ্টেম 

ববউদবা’র বকেয বকেয ববক্রয় ও ববতরে বজাদন (েট্টগ্রাম, কুবমো, বদট ও ময়মনবাং) বপ্র-বপদমট 

বেে গ-১: কবম্পউটারাইজর্বববাংওকাষ্টমারএকাউবটাংবদষ্টম 
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বদেদমর মাধ্ুদম বববাং বুবস্থা োয আদে।বতড মাদন বেলবুাপী একইরূপ মানম্মত বপ্র-বপদমট বমটাবরাং বদেম 

বাস্তবায়দনর কাজ েদে।   

৫। ম্পিম্পডও কে াষ্টরন্স ম্পিষ্টেম 

মন্ত্রোদয়র পাওয়ার বর্বভলন, ববউদবার বর্দকায়াটড ার, ৪ র্ট ববতরে বজান ও ১ র্ট ববেযু ৎ উৎপােন 

বকন্দ্র্ (বঘাড়ালা ববেযু ৎ বকন্দ্র্), বর্বপবর্ব, ইবজববব ও বর্দকা পাওয়ার বর্বভলদনর আওতাধ্ীন অনুানু 
বকাম্পানী মদূর াদথ বভবর্ও কনিাদরন্স বদেম প্রবতষ্ঠা করা দয়দে। ক ববেযু ৎ উৎপােন বকদন্দ্র্ বভবর্ও 

কনিাদরন্স বদেম াংদযাগ প্রোন প্রবক্রয়াধ্ীে আদে। 
 

৬।অে াইে মোর মযাষ্টেজষ্টমট ম্পিষ্টেম 

ববউদবা অনাইন বোর মুাদনজদমট বদেদমর মাধ্ুদম বোরকবম্পউটারাইদজলদনর কাজশুরু কদরদে। 

এদত িটওয়ুার এর াাদযু অনাইদন বরকুউবজলন, allocation–এর কাজ ম্পন্ন করা য়। এদত অনাইদন 

মাামাদর েক পবজলন জানা যায়। দ্রুত মাামা পাওয়া যায়। বোদরর মাামাদর ঠিক বাব জানা 
যায়।বঘাড়ালা ওবড়পযকুবরয়া ববেযু ৎ বকদন্দ্র্দোরকবম্পউটারাইদজলদনর কাজ িভাদব বাস্তবাবয়ত দয়দে।এ 

োড়া টাংগীদকন্দ্র্ীয় বোর, বিৌজোরাট, ঈশ্বরেী ও খযনা বষ্টার মদূর বোরকবম্পউটারাইদজলদনর কাজ 

িভাদব বাস্তবাবয়ত দয়দে। IVVR প্রদজদের আওতায় ববউদবার ক বষ্টার(বর্বিববউলন ও বজনাদরলন) 

মূদক কবম্পউটারাইজর্ করার বাস্তবায়দনর কাজ েদে। 

 

বেে গ-৬: অনাইন বোরমুাদনজদমট বদেম 

৭।ই-িযািংক একাউট মযাষ্টেজষ্টমট ম্পিষ্টেম 

বাাংাদেল ববেযু ৎ উন্নয়ন ববাদর্ড র ই-বুাাংক 

একাউট মুাদনজদমট বদেম িটওয়ুারর্ট 

বাস্তবায়নাধ্ীন রদয়দে। এ বদেদমর াাদযু স্থানীয় 

ও বকন্দ্র্ীয়ভাদব রাজস্ব আোয় মবনটবরাং করা দব। 

রাজস্ব আোদয়র জনু একর্ট বন্ট্রা র্াটাদবজ 

থাকদব। এএমএ/ই-বমইদর মাধ্ুদম াংবিষ্টদের 

এাটড  মুাদজ বেয়া দব যাদত ময়মত িান্ড 

ট্রান্সিার করা ম্ভব য়। তদব e-payment software এর মাধ্ুদম গ্রাক ববেযু ৎ বব বুাংকগুদাদত পবরদলাধ্ করা দে 

এবাং পবরদলাবধ্ত ববদর তথুাবে অনাইদনর মাধ্ুদম ববউদবার বববাং াভড াদরর বজাদর াংরেন করা দে। 
 

 

 

৮।ম্পিতরণ িযিস্থায় SCADA(Supervisory 

Control And DataAcquisition)Systemচা যকরণ 

বেে গ-৭: ববউদবা-রই-বুাাংকএকাউটমুাদনজদমটবদেম 
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ও e-SCADAএর মাধ্যষ্টম ম াড িযিস্থাপো 

ববউদবার োরর্ট ববতরে বজাদনর ব কয়র্টদত বার্ বুবস্থাপনার বনবমদে ইদতামদধ্ুই SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) System োয করা দয়দে ও e-SCADA এর মাধ্ুদম বার্ 

বুবস্থাপনা করা দে। এ জনু পৃথক াভড ার স্থাপন করা দয়দে। ১১ বকবভ বির্ার মযদর বার্, বভাদেজ, 

কাদরট অনুানু পুারাবমটার অনাইদনমবনটর করা দে। এর িদ ববতরে বুবস্থা ও বার্ বুবস্থাপনায় 

অদনক উন্নবত দয়দে। 
 

 

৯।আইম্পপ িাষ্টিে ইষ্ট ন্স ম্পিষ্টেম স্থাপে 

ববউদবা’র বঘাড়ালা ববেযু ৎ বকন্দ্র্  ওয়াপো 
ভবন এবাং ববেযু ৎ ভবদন আইবপ াবভড দন্স বদেম স্থাপন করা দয়দে। ক ববেযু ৎ বকন্দ্র্, উপদকন্দ্র্  ক 

ববেযু ৎভবন ও অবধ্কাাংল ববক্রয় ও ববতরে ববভাদগ IP Serveillance স্থাপন করা দয়দে এবাং তা বাস্তবাবয়ত দে।  

আগামী বতন মাদর মদধ্ু প্রথম পযডাদয় Power Stationমদূর এবাং বিতীয় পযডাদয় substationমদূর আইবপ 

াবভড দন্স বদেম বাস্তবাবয়ত দব।  
 

 

১০।KPI Management 

Softwareিাস্তিায়ে 

ববউদবা-এর আওতাধ্ীন ক েপ্তর 

ও ইউবনদটর পারিরদমন্স মবনটর করার 

জনুKPI Management Softwareততবর 

করা দয়দে। এর্ট development-এর কাজ 

বল। এই িটওয়ুারর্ট বাস্তবায়দনর মধ্ু 
বেদয় ববাদর্ড র ক ইউবনদটর কমডম্পােন 

মবনটবরাং মূুায়ন করা দব, িদ াংস্থার 

কাবিত েুমাো অজড ন করা জতর দব।এখন এদত অনাইদন র্াটা এবন্ট্র কাজর্ট েমান 

রবয়াদে। 

 

১১।Unified PIMS(Personnel Information Management System) 

ববউদবা-এর Personnel 

Management Information System 

(PMIS) িট্ওয়ুারর্ট web-enableকদর 

বাস্তবায়দনর কাজ েদে।প্রথম পযডাদয় 

ক কমডকতড ার তথু উপাে অনাইন এ 

এবন্ট্র করা দে। বমাট ১২০০ কমডকতড ার 

তথু এবন্ট্র দয়দে। ২য পযডাদয়র ক 

কমডোরীদের তথু এবন্ট্র দব ।একই াদথ 

softwareর্টর উন্নয়ন ও tuningএর কাজ েদে। Unified PMIS software এর মাধ্ুদম প্রায় ১৫,০০০ কমডকতড া ও 

কমডোরীর তথুাবে িটওয়াদর অন্তভূড ি 

আদে।  

 

১২।Pay-Roll SystemSoftware 

ববউদবা-এর কমডকতড া/কমডোরীদের 

ববতন-ভাতা াংক্রান্ত যাবতীয় বপ-বরা 

কাযডক্রম অদটাদমলন এর আওতায় আনার 

বেে গ-১০: ববউদবা-এরKPI Management Software 

বেে গ-৮: ববউদবা-রSCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) System 

বেে গ-১১: ববউদবা-এরPIMS (Personnel Information Management System) 
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দেু Pay-Roll System Softwareোযকরে প্রবক্রয়াধ্ীন আদে।লীঘ্রই িটওয়ুারর্ট web-enableকদর 

বাস্তবায়দনর কাজ ম্পন্ন দব। 

১৩। ডাটা মিটার স্থাপে ও ডাটা কাষ্টেম্পিম্পিটি ম্পেম্পিতকরণ 

ববউদবা-এর র্াটা বটার স্থাপন, র্াটা কাদনবেবভর্ট ও র্াটা বুাক-আপ এর িদ ববউদবার ০৯ র্ট 

কবম্পউটার বটাদরর র্াটা ঢাকা র্াটা বটাদর াংরবেত থাকদব। এর িদ র্াটার বনরাপো বনবিত করা ম্ভব 

দে। 
 

১৪। ই-মটন্ডাম্পরিং এর কার্েক্রম গ্রহণ 

ববউদবার ক অবিমদূ  ই-বটন্ডাবরাং এর মাধ্ুদম েরপে আহ্বান করা দে। বন্ট্রা প্রবকওরদমট 

বটকবনকুা ইউবনদটর মাধ্ুদম ই-বটন্ডাবরাং োয করা দয়দে। এর মাধ্ুদম বটন্ডার-ন্ত্রা ও েযেীবত হ্রা বপদয়দে। 

 

১৫।Web Hostingও Mail Server 

স্থাপে 

ববউদবার র্াটা বটাদরর াভড াদর Web Server, Mail Server ও Backup server্স্থাপন করা আদে। 

BD Com online ltd. দত web hosting াবভড  গ্রে করা দয়দে। এর িদ বনরাপো বুবস্থা লবিলাী দব। 

 
 

১৭। অে াইষ্টে ম্পিদ্যযৎ িিংষ্টর্াষ্টের আষ্টিদ্ে গ্রহণ ও িম্পক্রয়াকরণ 

ববউদবা ক বজাদন অনাইদন ববেযু ৎ াংদযাদগর আদবেন গ্রে ও প্রবক্রয়াকরে েমান আদে। এর 

মাধ্ুদম ববেযু ৎঅবিদনাবগদয়ওগ্রাকইটারদনদটরমাধ্ুদমববেযু ৎাংদযাদগরআদবেনকরদতপাদরন। এ োড়া 
আদবেনপে েপ্তদর প্রবক্রয়াধ্ীন থাকা অবস্থায় কাদজর অগ্রগবতর তথু প্রবতর্ট ধ্াদপ গ্রাক বমাবাইদ এএমএ বা 
ই-বমইদ স্বয়াংবক্রয়ভাদব পাবে। এর মাধ্ুদম বমটার াংদযাগ দ গ্রাক ও বমটাদরর র্াটা স্বয়াংবক্রয়ভাদব বববাং 
বদেদম েদ যায়। িদ গ্রাদকর ১ম মাদর বব মাবক বববাং ববর্উ অনযযায়ী প্রস্তুত দব িদ বদেম  

কমদে এবাং রাজস্ব আোয় বাড়দে।  

 

বেে গ-১৭: : অনাইদন ববেযু ৎ াংদযাদগর আদবেন 

গ্রন ও প্রবক্রয়াকরে 

 

বেে গ-১৩: ববউদবা-র র্াটা বটার স্থাপন ও র্াটা কাদনবেবভর্ট 
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১৮। অে াইে ম্পরক্রয টষ্টমট ম্পিষ্টেমিিতে ে 

ববউদবা-র অন াইদন Recruitmentিটওয়ুার-এরDevelopment এর কাজ বল দয়দে। লীঘ্রই তা’ োয 
করা দব। এর িদ বনদয়াগ পদ্ধবতদত স্বেতা ও গবতলীতা আদব। 

 

১৯। অে াইে িম্প ক্ষণ মযাষ্টেজষ্টমট ি ট্ওয়যার 

ববউদবা অনাইন প্রবলেে 

মুাদনজদমট িট্ওয়ুার োয করার জনু 
বুবস্থা গ্রে কদরদে। লীঘ্রই তা’ োয করা দব। এর িদ প্রবলেদে গবতলীতা আদব। 

 

বেে গ-১৯: অনাইন প্রবলেে মুাদনজদমট িটওয়ুার 

 

২০। অে াইে এর মাধ্যষ্টম ম্পিদ্যযৎ ম্পি  পম্পরষ্ট াধ্ 

অনাইদনর মাধ্ুদম বব পবরদলাদধ্র বনবমদে াংবিষ্ট বুাাংকগুবর প্রবতবনবধ্দের াদথ কদয়কর্ট 

ি বমর্টাং অনযবষ্ঠত য়। বুাাংকগুবর প্রবতবনবধ্গে এ বুাপাদর দ্রুত প্রদয়াজনীয় বুবস্থা গ্রন করদবন 

বদ জাবনদয়দেন।অনাইদনর মাধ্ুদম বব পবরদলাদধ্র বনবমদে প্রদয়াজনীয় িট্ওয়ুার প্রস্তুদতর কাজ 

েদে। 

 

২১। ডাটা-মিজ মযাষ্টেজষ্টমট ম্পিষ্টেম আপষ্টগ্রম্পডিং 

১০ র্ট বাদকলন এ র্াটা connectivityএর কাজ ম্পন্ন দয়দে। ০৯র্ট Computer Center টিী power 

station, central storeএর data connectivityপ্রবতষ্ঠার মাধ্ুদম ঢাকা কবম্পউটার বটাদরর  data 

managementএর কাজ যষ্ঠয ভাদব েদে।  

 

বেে গ-২১.১: র্াটা-ববজ মুাদনজদমট বদেম আপদগ্রবর্াং 

বেে গ-১৮: অনাইন বরক্রয টদমট বদেম 
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বেে গ-২১.২: র্াটা-ববজ মুাদনজদমট বদেম-এর বরবর্ও বনটওয়াকড  র্ায়াগ্রাম 


