
১। িব�মান �সবা প�িত িবে�ষণ 

�সবা �দােনর 
ধাপ 

কায ��ম 
�িত ধােপর সময় 
(িদন/ঘ�া/িমিনট) 

স�ৃ� �ি�বগ � (পদিব) 

ধাপ-১ �য �কান সাভ �ার অথবা এ�েচ� �েমর পাওয়ার 
�ফইিলউর/ �লাডেশিডং। 
 

- 
সংি�� উপমহা�ব�াপক/ 
সহকারী �ব�াপক 

ধাপ-২ পাওয়ার �ফইিলউর হেল অেটােম�ক ইউিপএস 
�াটাির �াকআেপর মা�েম সাভ �ার সচল রােখ। 
 

০/১/০ 
সংি�� উপমহা�ব�াপক/ 
সহকারী �ব�াপক 

ধাপ-৩ কম �ািশয়াল লাইন অথবা �জনােরটর �ত চা� 
করেত �থ � হেল �াটাির িডসচাজ� হেয় সাভ �ার বা 
�যেকান �মিশন ডাউন হেয় যায়। �দশ�ািপ সকল 
�সবা ব� হেয় �যেত পাের। 
 

০/১/০ 

ইেলি�িশয়ান 

ধাপ-৪ সাভ �ার বা এ�েচ� ডাউন হেয় �গেল �ভ�র অথবা 
িব�িসএল এর এ�পাট � আনয়ন �ব �ক �নরায় 
সচলকরণ। 

৩/০/০ 
�ভ�র/ সংি�� িবষেয় এ�পাট � 

 

 

২। িব�মান প�িতর �েসস �াপ 

 

 

সং�ার নাম বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল) 

সহজী�ত �সবা িরেমাট পাওয়ার মিনটিরং িসে�ম  



৩। �লনা�লক িবে�ষণ (িব�মান ও ��ািবত প�িতর ধাপিভি�ক �লনা): 

��� সম�ার বণ �না সমাধােনর ��াবনা 

১। আেবদনপ�/ ফরম/ 

 �রিজ�ার/ �িতেবদন 

পাওয়ার �ফইিলউর জিনত কারেণ সাভ �ার 
বা এ�েচ� ডাউন হেল এর সােথ সংি�� 
সকল সািভ �স ব� হেয় যােব।  
কম �কত�াগেণর / কম �চারীগেণর শারীিরক 
উপি�িত �িতত �লাডেশিডং এর ত� 
জানা স�ব নয়।  

�মাবাইল এসএমএেসর মা�েম তাৎ�িণক 
সম�ার স�েক� জানা স�ব। 

২। দািখলীয় কাগজপ�ািদ   

৩। �সবার ধাপ ৪ � ২ � 

৪। স�ৃ� জনবল ৪/৫ জন ২ জন 

৫। �া�রকারী/ অ�েমাদেনর সে� 

স�ৃ� �ি�র সং�া ও পদিব 
  

৬। আ�ঃঅিফস িনভ�রশীলতা  ৩� অিফস ২� অিফস 

৭।  আইন/িবিধ/ ��াপন ইত�ািদ - - 

৮। অবকাঠােমা/ হাড �ওয়ার ইত�ািদ - 
িনজ� িডজাইন�ত মিনটিরং হাড �ওয়ার ও 
অ�া� য�াংশ ও �েয়াজনীয় সফটওয়ার। 
 

৯। �রকড �/ত� সংর�ণ - �েয়াজন অ�সাের IOT সাভ �াের 

১০। ��ি�র �েয়াগ �েযাজ� িক না ��/েনই ��ি� ও যে�র উ�তর �বহার 

১১। খরচ (নাগিরক+অিফস) 
���িবেশেষ �কা� �কা� টাকাও হেত 
পাের, যিদ সাভ �ার/েমিশন ডাউন হেয় 
য�পািত �িত�� হয়। 

হাড �ওয়ার বানােত খরচ আ�মািনক ৫ হাজার 
টাকা। তাৎ�িণক মিনটিরং স�ব বেল সাভ �ার 
ডাউন হওয়ার �িত �থেক র�া কের �কা� 
�কা� টাকার স�দ র�া করেব। 
 

১২। সময় (নাগিরক+অিফস) 

তাৎ�িনক পাওয়ার/এিস �ফইিলউর 
স�েক� জানা না �গেল, সাভ �ার ব� হেয় 
�গেল ��� িবেশেষ সািভ �স চা� করেত ১ 
�থেক ৭ িদন লাগেত পাের। 

তাৎ�িণক অবগত হওয়া যাে�, িবধায় 
�জনােরটর চা� কের বা অ� �কান উপােয় 
পাওয়ার সচল কের �সবা চা� রাখা যায়, ফেল 
নাগিরক �সবায় িব� ঘেট না এবং �সই জ� 
�� সমেয়র �েয়াজন হয়।  
 

১৩। যাতায়াত (নাগিরক) ��� িবেশেষ ৩/৫ বার ০ (��) বার 

১৪। অ�া�  
 িনরিবি�� �সবা িবি�ত হেত পাের। নাগিরকগেণর িনরিবি�� �সবা িনি�ত করা 

স�ব এবং �সবার মান অেনক উ�ত করা 
স�ব। 

 

 
 



৪। ��ািবত �েসস �াপ 

 
 
 
৫। �লনা�লক িবে�ষণ (িব�মান ও ��ািবত প�িতর ধাপিভি�ক �লনা): 
 
িব�মান �েসস 
�ােপর ধাপ 

িব�মান ধােপর বণ �না  ��ািবত �েসস 
�ােপর ধাপ 

��ািবত ধােপর বণ �না 

ধাপ-১ 

�য �কান সাভ �ার অথবা এ�েচ� �েমর 
পাওয়ার �ফইিলউর/ �লাডেশিডং  

ধাপ-১ 

�য �কান সাভ �ার অথবা এ�েচ� 
�েমর পাওয়ার �ফইিলউর/ 
�লাডেশিডং  

ধাপ-২  

পাওয়ার �ফইিলউর হেল অেটােম�ক 
ইউিপএস �াটাির �াকআেপর মা�েম 
সাভ �ার সচল রােখ। 

ধাপ-২  

পাওয়ার �ফইিলউর হেল অেটােম�ক 
ইউিপএস �াটাির �াকআেপর 
মা�েম সাভ �ার সচল রােখ। 
 

ধাপ-৩ 

কম �ািশয়াল লাইন অথবা �জনােরটর �ত চা� 
করেত �থ � হেল �াটাির িডসচাজ� হেয় 
সাভ �ার বা �যেকান �মিশন ডাউন হেয় যায়।  
 
 ধাপ-৩ 

িডজাইন�ত মিনটিরং িডভাইস ২ 

িমিনট (কনিফগােরবল টাইিমং) 

পয �েব�ণ কের থােক। পয �েব�েণর 

পরও পাওয়ার  �ফইিলউর �পেয় 

থাকেল তাৎ�িণক এসএমএেসর 

মা�েম সংি�� কম �কত�াগণেক 

অবিহত কের থােক। 

ধাপ-৪  পাওয়ার  �ফইিলউর �কস অবিহত না হেত 
পারেল মারা�ক যাি�ক �িতর স�াবনা 
এবং �দশ�ািপ সকল ই�ারেনট �সবা ও 
�টিলেফান �সবা ব� হেয় �যেত পাের। �কা� 
�কা� টাকার  আিথ �ক �িত হেত পাের। 

ধাপ-৪ তাৎ�িণক অবিহত হওয়ায় �কা� 
�কা� টাকার আিথ �ক �িত �থেক 
র�া পােব এবং িনরিব�� �সবা 
�দওয়া স�ব হেব। 

 
 
 



 
৬। TCV (Time, Cost & Visit) অ�সাের িব�মান ও ��ািবত প�িতর �লনা 
 

 িব�মান প�িত ��ািবত প�িত 
সময় (িদন/ঘ�া) ��� িবেশেষ ১-৭ িদন �সবা িবি�ত হেব না িবধায় ��  িদন 
খরচ (নাগিরক ও 
অিফেসর) 

���িবেশেষ �কা� �কা� টাকাও হেত পাের যিদ 
সাভ �ার/েমিশন ডাউন হেয় য�পািত �িত�� হয় 
এবং �দশ �ািপ �সবা ব� হেয় যায়। 

হাড �ওয়ার বানােত খরচ আ�মািনক ৫ হাজার টাকা। 
তাৎ�িণক মিনটিরং স�ব বেল সাভ �ার ডাউন হওয়ার 
�িত �থেক র�া। 
 

যাতায়াত ৫/৭ বার ০ বার 
ধাপ ৪ � ১ � 
জনবল ৪/৫ জন ২ জন 
দািখলীয় কাগজপ� - - 
�নগত মান (Quality) নাগিরকঃ সাভ �ার/ এ�েচ� ডাউন হেল নাগিরক 

�সবায় িব� ঘেট, �দশ�ািপ ই�ারেনট ও 
�টিলেফান �সবা ব� হেয় যায়। 
 
অিফসঃ সাভ �ার/ এ�েচ� ডাউন হেল 
কম �কত�ােদর শারীিরক ও মানিসক পির�ম 
�বেড় যায়। এমনিক অ� �কা�ািন হেত বা 
�ভ�র হেত এ�পাট � আনয়েনর �েয়াজনীয়তাও 
�দখা �দয়। ফেল আিথ �ক ও মানিসক �িত 
জিড়ত থােক। 

নাগিরকঃ তাৎ�িণক অবিহত হেল সাভ �ার ডাউেনর 
�িত �থেক ব�চা যায়, এেত নাগিরক �সবা িনি�ত হয়। 
 
অিফসঃ কম �কত�ােদর মানিসক ও শািরিরক পির�ম 
লাঘব হেব। �িত�ান বড় ধরেণর আিথ �ক �িত �থেক 
ব�চেত পারেব।  
 

 


