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সিদ্যুৎ সিেোগ

পোওয়োর সিড শেোম্পোসন অি িোিংলোনেশ সলিঃ

উপস্থোপনোয়িঃ

শ োহোম্মে নোসহে হো োন

উপ-সিেোগীয় প্রনেৌশলী

স নে  প্রনেেশন এন্ড স েোসরিং সডসেশন

পোওয়োর সিড শেোম্পোসন অি িোিংলোনেশ সলিঃ



পসরসিসি

• সশনরোনো িঃ স্মোে ট স েোসরিং স নে অফ সিড  োি-শেশন

• উদ্ভোিেিঃ শ োহোম্মে নোসহে হো োন, উপ-সিেোগীয় প্রনেৌশলী, স নে প্রনেেশন এন্ড স েোসরিং

সডসেশন, সপসিস সি

• িোস্তিোয়ন েস টিঃ
• শেি কু োর  ন্ডল, সনি টোহী প্রনেৌশলী, স প্রস , ঈশ্বরেী, সপসিস সি

• শ োহোম্মে নোসহে হো োন, উপ-সিেোগীয় প্রনেৌশলী, স প্রস , ঢোেো-১, সপসিস সি

• অনুপ েদ্র,  হেোরী প্রনেৌশলী, এইিসেসডস  োনেটল, ইশ্বরেী

• পরো শ টেিঃ শ োহোম্মে ফয়জুল েিীর, িত্ত্বোিধোয়ে প্রনেৌশলী, স প্রস  োনেটল

• সিনশষ  হন োসগিোিঃ শরীফ শো সুল আল ,  হেোরী প্রনেৌশলী, আই এ সড, এন এল সড স 



পেভূস 

 সিদ্যুৎ  ঞ্চোলন এিিং সিিরন ব্যিস্থোর পসরিলননর এেট অিীি গুরুত্বপূন টেোসয়ত্ব হল সিসেন্ন লোইন /  ট্রোন্সফ টোর

সফডোনরর  োি টক্ষসনে  সনেসরিং, িথ্য  িংিহ এিিং  িংরক্ষন েরো।

 স নে প্ল্ুোসনিং, আপনিনডশন িো এনোলোইস  এর িন্য প্রনয়োিন ‘ ঠিে’ এিিং ‘েোই ’ শ নন্সটে িথ্য।

 অসধেোিংশ  োি শেশনন অনেোন শন স নে নো থোেোনি এই িথ্য  মূহ ম্যোনুয়োসল  িংিহ ও  িংরক্ষণ েরো হয়

 এই িথ্য  মূহ  সনেসরিং এিিং  িংিহ েরোর িন্য এেট অনেোন টে, স্মোে ট এিিং  োশ্রয়ী ব্যিস্থোর প্রনয়োিন ।



সিদ্য োন   স্যো/ িুোনলঞ্জ

 পৃথে পৃথে প্যোননল শথনে শলোড  সনেসরিং

 প্রসি ঘন্টোয় ম্যোনুয়োল শলোড সরনপোটিং

 লগবুে এ িথ্য সলসপিদ্ধেরন

  োি টক্ষসনে শলোড  সনেসরিং  ম্ভি নয়

 িথ্য  মূহ  সনেসরিং এিিং  িংিহ েরোর িন্য এেট অনেোন টে, স্মোে ট এিিং  োশ্রয়ী ব্যিস্থোর প্রনয়োিন



গৃহীি পেনক্ষপ

 সিড উপনেনে স্থোসপি সডসিেোল  োসিফোিংশন স েোর শথনে সিসেন্ন িথ্য সপস নি এনন এেট সড নপ্ল্নি সরয়োল

েোই উপস্থোপন েরোর িন্য এেট ইন্টোরনফস িং  ফেওয়ুোর প্রস্তুি েরো হনয়নে।

 উক্ত  ফেওয়ুোর এর  ঠিে পসরিোলনো  ম্পনেট ধোরনো শেয়োর লনক্ষু অনলোইন শট্রসনিং এর আনয়োিন েরো 

হনয়নে।



প্রোপ্ত সুসিধো মূহ

  েল সফডোনরর শলোড  ম্পসেটি ডোেো  মূহ ( শেোনিি, েোনরন্ট, পোওয়োর, পোওয়োর ফুোক্টর, সিনেোনয়সন্স, 

এনোসিট ডোেো) এেনে শেখো  োয়।

 সনসে টষ্ট   য় অন্তর অন্তর লগ সশে স্বয়িংসিয়েোনি প্রস্তুি হয়।

 প্রসিসেননর এনোসিট সরসডিং স্বয়িংসিয় েোনি সরনপোে ট আেোনর ি ো হয়।

 দেসনে ও  োস ে  নি টোচ্চ শলোড ও শেোনিি স্বয়িংসিয়েোনি সরনপোে ট আেোনর ি ো হয়। 

 স নে এিনর োসলট প টনিক্ষন েনর সেজুুয়োল এিিং অসডও এলো ট প্রেোন েনর। 

 সিসেন্ন সফডোনরর শোেডোউন/সট্রসপিং েোই  এলো ট উইনন্ডোনি শেখো  োয়। 



TCV পসরিিটন

  য় খরি  োিোয়োি

আইসডয়ো িোস্তিোয়ননর পূনি ট ২৬০ স সনে প্রসিসেন

(আনু োসনে)

ে)িোস্তিোয়ন খরিিঃ প্রেল্প ব্যয়

খ)পসরিলন খরিিঃ হোড টেসপনি িথ্য  িংরক্ষণ

েরোর িন্য প্রনয়োিনীয় েোগনির খরি

আইসডয়ো িোস্তিোয়ননর পনর ২ স সনে প্রসিসেন (আনু োসনে) ে)িোস্তিোয়ন খরিিঃ ১৫০০-২০০০ েোেো/ োি-

শেশন

খ)পসরিলন খরিিঃ  ফেেসপনি িথ্য ি ো

হয় সিধোয় েোগনির খরি ে নি

শ োে পোথ টেু ২৫৮ স সনে প্রসিসেন

(আনু োসনে)

খরি ে নি

অন্যোন্য (গুণগি  োন বৃসদ্ধ

শপনয়নে)

  য় ে োর পোশোপোসশ এেট েীঘ টসেন ধনর পসরিোসলি ম্যোনুয়োল প্রন  ট  ম্পূন টরুনপ অনেোন নেড

এিিং সনেটরন োগ্য হনয়নে। এনি উপনেে পসরিলন শ  ন  হি হনয়নে শি সন সশফে ে ীরো সনসি টনে

অন্যোন্য গঠনমুলে িো রক্ষনো - শিক্ষণ েোন ট শিসশ   য় ও  ননোন োগ সেনি পোরনে। এেোড়ো পূনি টর

শ শেোন সরনপোে টস্বল্পি   নয়ই খ ুঁনি পোওয়ো  ম্ভি।



TCV পসরিিটন



TCV পসরিিটন



TCV পসরিিটন



TCV পসরিিটন



বাস্তবায়ন
প্রয়য়োজনীয় হোর্ডওয়যোর:

• মোল্টি-ফোাংশন ল্টমটোর

• মর্বোস প্রয়টোকল কনভোটডোর

• লযোন ককবল

• কম্পিউটোর

• ইন্টোরয়ফল্টসাং সফটওয়যোর



বাস্তবায়ন



ইন্টারফেস



কনফেগাফরশন



এনার্জী ডাটা



ম্যাক্সিম্াম্ ডাটা



লগবুক



ওভারফলাড ম্ফনটফরিং



ওভারফলাড ম্ফনটফরিং



ইফভন্টস



অগ্রগফি

িিট োনন সনননোক্ত সিড  োি-শেশন  মূনহ প্রনিক্টট  ফলেোনি িোস্তিোসয়ি হনয়নেিঃ

 পোিনো ১৩২/৩৩ শেসে সিড  োিনেশন

 ঈশ্বরেী ২৩০/১৩২/৩৩ শেসে সিড  োি-শেশন

 খলনো (েিঃ) ২৩০/১৩২ শেসে সিড  োি-শেশন

 পূি ট োসেপুর ১৩২/৩৩ শেসে সিড  োি-শেশন

 শগোপোলগঞ্জ ৪০০/১৩২ শেসে সিড  োি-শেশন



েসিষ্যৎ পসরেল্পনো

 করল্টিয়কশয়নর মোধ্যয়ম সকল পুরোতন ল্টির্ সোব-কেশয়ন বোস্তবোয়ন করো।

 সোব-কেশন কেয়ক সকল তেয একটট ককন্দ্রীয় সোভডোয়র এয়ন ককন্দ্রীয় মল্টনটল্টরাং

এর ল্টবকল্প বযবস্থো কনওয়ো।

 চোল্টহদো কমোতোয়বক ল্টর্ল্টিল্টবউশন ল্টির্ সোব-কেশন গুয়লোয়তও বোস্তবোয়ন করো

সম্ভব।


