
১।মন্ত্রনালয়/বিভাগের নামঃ বিদ্যুৎ বিভাে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খবনজ সম্পদ মন্ত্রনালয়  

২। দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পাবনর নামঃ পাওয়ার বিড ক াম্পাবন অি িাংলাগদশ বলঃ 

৩। উদ্ভািগনর বশগরানামঃ স্মার্ ট বমর্াবরং বসগেম অফ বিড সাি-কেশন 

৪। পর্ভূবমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন এিং বিতরন ব্যিস্থার পবরচালনায় এ টি অতীি গুরুত্বপূন ট দাবয়ত্ব হল বিবভন্ন লাইন/বফডাগরর সাি টক্ষবন  

মবনর্বরং, তথ্য সংিহ এিং সংরক্ষন  রা। উক্ত  ারগে বিড উপগ গে প্যাগনগল স্থাবপত বমর্ার সমূহ হগত তথ্য বনগয় সংিহ  রা হগয় 

থাগ ।তগি কিবশরভাে উপগ েই পুরাতন হওয়াগত এিং তাগত সাি কেশন অগর্াগমশন বসগেম না থা াগত এই তথ্য সমূহ ম্যানুয়াবল 

প্যাগনল এর সামগন বেগয় বেগয় সংিহ  রগত হয়। প্রবিয়াটি কিশ সময় সাগপক্ষু,  ম্যানুয়াল এিং বনবদ টষ্ট সময় অন্তর অন্তর তথ্য সংিহ 

 রা হয় বিধায় সাি টক্ষবন  মবনর্বরং  রা সম্ভি হয় না। এগত  গর অগন  সময়ই বিবভন্ন বফডাগরর ওভারগলাবডং িা অন্যান্য সমস্যা 

সমূহ সাগথ সাগথ বচবিত রা সম্ভি হয় না। এগত  গর পরিতীগত বসগেম প্ল্ুাবনং, আপগিগডশন িা এনালাইবসস এর জন্য প্রগয়াজনীয় 

সঠি  র্াইম কসগেটিভ তথ্যও কজাোড়  রা সম্ভি হয় না। তাই উপগ গের এই তথ্য সমূহ মবনর্বরং এিং সংিহ  রার জন্য এ টি 

অগর্াগমটি , স্মার্ ট  এিং খুিই সাশ্রয়ী ব্যিস্থার প্রগয়াজন কদখা কদয় কেটি উপগ গের বিদ্যমান ইকুইপগমগের সদ্ব্ুব্যিহার মাধ্যগমই 

িাস্তিায়ন  রা োগি। এরই কপ্রবক্ষগত সম্পূন ট কমৌবল ভাগি কপ্রািাবমং  গর এ টি সফর্ওয়ুার উদ্ভািন  রা হয়। উক্ত সফর্ওয়ুার বদগয় 

উপগ গের মাবিফাংশনবমর্ার সমূহ ইোরগফস  গর প্রগয়াজনীয় স ল তত্থ্ু( কভাগিজ,  াগরে, পাওয়ার, পাওয়ার ফুাক্টর, 

বিগ াগয়বে, এনাবজট ডার্া) বরগয়ল র্াইম মবনর্গর কদখাগনা হয় এিং স্বয়ংবিয় ভাগি বিবভন্ন বপবরয়বড  বরগপার্ ট ততবর  রা হয়। 

৫। বিদ্যমান সমস্যা/ চুাগলঞ্জসমূহঃ গ্রিড উপকেকে প্রগ্রিটি গ্রিডাকেে ল াড মগ্রিটগ্রেিং এে জন্য সে  গ্রিডাে প্যাকিক  পৃথেভাকে 

িজেদােী োখা  াকে যা সময় সাকপক্ষ এেিং িগ্রিৎ ব্যেস্থা িহি েো দুষ্কে। গ্রিডাকেে ডাটাসমূহ গ্রমটাে লথকে প্রগ্রি ঘন্টায় লেেড ড েো 

হয়।িক  অন্তেেিীো ীি সমকয়ে কলাগডর পবরিতটন দৃগ্রিকোচে হয় িা। প্রগ্রি ঘণ্টায় প্রগ্রিটি গ্রিডাকেে যােিীয় গ্রেগ্রডিং গ্রিকয় গ্রেগ্রভন্ন 

ক ায়াবলটি ফম ট এ গ্র গ্রপেদ্ধ েো সময়সাকপক্ষ ব্যাপাে।এ পদ্ধগ্রিকি অকিে সময় আসােধািিােশি িথ্য ভু  ভাকে গ্র গ্রপেদ্ধ হকি পাকে। 

সে  িথ্য হাড ডেগ্রপকি সিংেগ্রক্ষি েো হয় যা লপপােক স অগ্রিস ব্যেস্থা চালুেেকিে পকথ অন্তোয়। এছািা এেই োজ োেোে  এেিং 

স্বল্প গ্রেেগ্রিকি েোে দেোে হয় েক  জিে  লেগ্রশ প্রকয়াজি। গ্রমটাে সমূহ সে ডদা লচাকখে সামকি িা থাোয় লোি গ্রিডাকেে ল াড 

ঝুগ্রেপূি ড ভাকে লেকি লেক ও িা িাৎত্তক্ষগ্রিেভাকে বুঝাে ো ব্যেস্থা লিয়াে সুকযাে লিই। 

৬। চুাগলঞ্জ উত্তরগনর জন্য ব  ব  পদগক্ষপ িহন  রা হগয়বিলঃগ্রিড উপকেকে স্থাগ্রপি গ্রডগ্রজটা  মাগ্রিিািংশি গ্রমটাে লথকে 

িথ্যসমুহ গ্রপগ্রসকি একি এেটি উইগডাগত বরয়াল র্াইম উপস্থাপি েোে জন্য এেটি ইন্টােকিগ্রসিং সিটওয়যাে প্রস্ত্ত্তি েো হকয়কছ। 

উক্ত সিটওয়যাকে সে  গ্রিডাকেে ল াড সম্পগ্রেডি ডাটা সমূহ এেকে লদখা যায় এেিং গ্রিগ্রদ ডি সময় অন্তে অন্তে লেবশর্ এর অনুরূপ 

গ্রেকপাট ড স্বয়িংগ্রিয়ভাকে প্রস্তুি হয় যা িাগ্রেখ অনুযায়ী এেটি লিাল্ডাকে জমা হয়। প্রগ্রিগ্রদকিে এিাগ্রজড গ্রেগ্রডিং সয়িংগ্রিয় ভাকে গ্রেকপাট ড 

আোকে জমা হয়। দদগ্রিে ও মাগ্রসে সকে ডাচ্চ ল াড ও লভাকিজ স্বয়িংগ্রিয়ভাকে গ্রেকপাট ড আোকে জমা হয়। গ্রেগ্রভন্ন গ্রিডাকেে লভাকিজ 

এেিং ল াড/োকেন্ট গ্র গ্রমট লসট েকে উহা মগ্রিটগ্রেিং এেিং গ্র গ্রমট িস সাকপকক্ষয গ্রভজ্যযয়া  এেিং অগ্রডও এ াম ড প্রদাকিে ব্যেস্থাও েকয়কছ। 

গ্রেগ্রভন্ন গ্রিডাকেে শাটডাউি/গ্রিগ্রপিং/আউকটজ টাইম এ াম ড উইকডাকি লদখায়। উক্ত সিটওয়যাে এে সঠিে পগ্রেচা িা সম্পকেড ধােিা 

লদয়াে  কক্ষয অি াইি লিগ্রিিং এে আকয়াজি েো হকয়কছ। 

৭। সময়/ব্যায়/পবরদশ টন(টিবসবভ) কসিার মাগন ব  ব  পবরিতটন এগনগিঃ 

 সময় খেচ যািায়াি 

আইগ্রডয়া োস্তোয়কিে পূকে ড ২৬০ বমবনর্ প্রবতবদন (আনুমাবন ) হাড ট বপগত তথ্য সংরক্ষে 

 রার জন্য প্রগয়াজনীয় 

 ােগজর খরচ 

 

আইগ্রডয়া োস্তোয়কিে পকে ২ বমবনর্ প্রবতবদন (আনুমাবন ) সফর্ বপগত তথ্য জমা হয় 

বিধায়  ােগজর খরচ  মগি 

 

লমাট পাথ ডেয ২৫৮ বমবনর্ প্রবতবদন (আনুমাবন )   

অন্যান্য (TCV েকমগ্রি, গ্রেন্তু 

গুণেি মাি বৃগ্রদ্ধ লপকয়কছ) 

সময়  মার পাশাপাবশ এ টি দীর্ টবদন ধগর পবরচাবলত ম্যানুয়াল প্রগসসটি সম্পূন ট রুগপ অগর্াগমগর্ড 

এিং বনভ টরগোগ্য হগয়গি। এগত উপগ ে পবরচলন কেমন সহজ হগয়গি কতমবন বশফর্  মীরা বনবি টগে 

অন্যান্য েঠনমুল  িা রক্ষনা - কিক্ষে  াগে ট মগনাগোে বদগত পারগি। 

এিাড়া িাস্তিাবয়ত কসিাটি এতবদন ধগর শুধু মাত্র র্ান ট ব  প্রগজক্ট এর মাধ্যগম প্রস্তুতকৃত সম্পুন ট নতুন 

সািগেশগন বিদ্যমান বিল বিধায় আগলাচু উদ্ভািনটি পুরাতন সাি কেশন সমূগহ িাস্তিায়গনর  ারগে 

কে কসিাটি পাওয়া োগে তার  প্রকৃত  ে কসবভং এনালাইবসস সম্ভি নয়। 



 

৮। উদ্ভািগনর িাফ/িবিঃ 

 

িবি – ১: সফর্ওয়ুার এর কহাম কপজ কেখাগন স ল বফডাগরর তথ্য বরগয়ল র্াইম কদখা োগি 

 

িবি – ২: সাি-কেশন  নবফোগরশন উইগডা 



 

িবি – ৩: স ল বফডাগরর তথ্য সমূহ স্বয়ংবিয়ভাগি প্রবত র্োয় সংরবক্ষত হয় 

 

িবি – ৪: প্রবতবদগনর বরগপার্ ট/লেবশর্ সফর্ বপ কত হাড ট ড্রাইভ/ কশয়াড ট ড্রাইগভ জমা হয়। 



 

িবি – ৫: বফডাগরর শার্ডাউন/চাবজটং/আউগর্জ এর সময় স্বয়ংবিয় ভাগি সংরবক্ষত হয় 

 

৯। উদ্ভাি েগনর পবরবচবতঃ কমাহাম্মদ নাবহদ হাসান, উপ-বিভােীয় প্রগ ৌশলী, বসগেম প্রগর্ শন এড বমর্াবরং বডবভশন, পাওয়ার 

বিড ক াম্পাবন অি িাংলাগদশ বলঃ । ইগমইলঃ nahidmamun219@gmail.com  

 


