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। কসিা সহবজ রগনর বশগরানামঃ অনলাইন ফগমের মাধ্যগম ই-নবি ব্যিহার ারী বনিন্ধন তথ্য সংিহ
৪। পটভূবমঃ রূপ ল্প ২০২১ িাস্তিায়গন বডবজটাল িাংলাগদশ বিবনমোগনর লগযু পাওয়ার বিড ক াম্পাবন অি িাংলাগদশ(বপবজবসবি)
বলঃ বিবভন্ন যুগোপযুেী ার্ েক্রগমর মাধ্যগম বডবজটাইগজশগনর বদগ দ্রুত এবেগয় র্াগে।
বডবজটাইগজশন ার্ েক্রগমর অংশ বহগসগি ইবতমগধ্যই স ল শাখা ও দপ্তগর দাপ্তবর াগজ ই-নবি সফটওয়ার ব্যিহার শুরু রা হগয়গে।
বপবজবসবি’কত প্রায় ২৭০০ মে তো- মেচারী রগয়গে র্াগদর মগধ্য উগেখগর্াগ্য সংখ্য
মীই বিবভন্ন দাপ্তবর
াগজ নবি বসগেম
ব্যিহার রগত হয়। বপবজবসবির’র বডপাট েগমন্ট ও শাখা সমূহ কদগশর বিবভন্ন স্থাগন অিবস্থত এিং ই-নবি ব্যিহার ারী বনিন্ধগন অগন
ধরগের তথ্য প্রদান রগত হয়। তাই আইবসটি হগত ই-নবি ব্যিহার ারীগদর বনিন্ধন রা কিশ সময় সাগপয ও ঝাগমলাদায় হগয়
পগে। উপরন্তু ই-নবি সফটওয়ার িাস্তিায়গনর জন্য দ্রুত নবি ব্যিহার শুরু রা জরুরী।
৫। বিদ্যমান সমস্যা/ চুাগলঞ্জসমূহঃ ই-নবি ব্যিহার ারী বনিন্ধগন ব্যিহার ারীর নাম, পদবি, বডপাট েগমন্ট, কমািাইল নং, ইগমইল,
জাতীয় পবরচয়পত্র নম্বর ইতুাবদ তথ্য প্রগয়াজন হয় এিং মী র্াচাই িাোই পূি ে বনিন্ধন গর সংবিষ্ট ব্যিহার ারীগ লেইন তথ্য
অিবহত রা লাগে। তাই কদগশর বিবভন্ন স্থাগন অিবস্থত বডপাট েগমন্ট সমূগহর মে তো- মেচারীগদর বনিন্ধন রা দ্যঃসাধ্য হগয় র্ায়।
এোো বনিন্ধগন টাইবপং ভুল, সংবিষ্ট ব্যিহার ারীগ লেইন তথ্য অিবহত রা সহ বিবভন্ন সমস্যা কদখা কদয়।
৬। চুাগলঞ্জ হগত উত্তরগের জন্য ব ব পদগযপ িহন রা হগয়বেলঃ কদগশর বিবভন্ন স্থাগন অিবস্থত বডপাট েগমন্ট সমূগহর মে তোমেচারীগদর সহগজ ও বিনা র্াতায়াগত বনিন্ধন সম্পন্ন রার লগযু এ টি অনলাইন(Google) ফরম বডজাইন রা হয় র্ার মাধ্যগম
সংবিষ্ট ব্যিহার ারী প্রগয়াজনীয় তথ্য প্রদান গরন। মী র্াচাই-িাোই রার জন্য বডপাট েগমন্ট প্রধাগনর অবফবসয়াল ই-কমইল কিগ
অনুগরাধ পাঠাগনা হগল অনলাইগন জমাকৃত তথ্য বদগয় বনিন্ধন সম্পন্ন রা হয় এিং বডপাট েগমন্ট প্রধাগনর অবফবসয়াল ই-কমইগলর
মাধ্যগম সংবিষ্ট ব্যিহার ারীগ লেইন তথ্য অিবহত রা হয়। ফগল তথ্য Copy-Paste রার ারগে টাইবপং ভুগলর সম্ভািনা
গম র্ায় ও authentic ভাগি ব্যিহার ারীগ লেইন তথ্য অিবহত রা সম্ভি হয়।
৭। সময়/ব্যয়/পবরদশেন(TCV) কসিার মাগন ব ব পবরিতেন এগনগেঃ
সময়(আনুমাবন )

খরচ(আনুমাবন )

যাতায়াত(আনুমাবন )

আইডিয়া বাস্তবায়নের পূনব ে
(েগে প্রবত বনিন্ধগন)

০১ কিগ ০২ বদন

২,০০০ টা া

১ িার

আইডিয়া বাস্তবায়নের পনর
(েগে প্রবত বনিন্ধগন)

০১ ঘন্টা

০ টা া

০ িার

মমাট পার্ েক্য

৪৭ ঘন্টা

২,০০০ টা া

১ িার

অন্যান্য (TCV ক্নমডে, ডক্ন্তু
গুণগত মাে বৃডি মপনয়নে)

ভুগলর পবরমাে গমগে। এোো বনরাপগদ লেইন তথ্য ব্যিহার ারীগ অিবহত রা সম্ভি হগয়গে।

৮। কসিা সহবজ রগনর িাফ/েবিঃ

৯। উদ্ভাি েগনর পবরবচবতঃ
কমাঃ আবনছুর রহমান,
উপ-বিভােীয় প্রগ ৌশলী, আইবসটি,
প্রধান ার্ োলয়, পাওয়ার বিড ক াম্পাবন অি িাংলাগদশ বলঃ
ই-কমইলঃ anis.ict.pgcb@gmail.com
sde2.ict@pgcb.gov.bd

