িমকনং
১

উ াবনী
উে াগস েহর
নাম
আেলার
ফিরওয়ালা

২

Fault
Locator

৩

প ী িব ৎ
অনলাইন
সংেযাগ

িববরণ

বা বায়ন ও
আ গিত

িব ৎ সংেযাগ পেত আর অিফেস দৗড়ঝাপ নয়, বরং প ী িব ৎ
সিমিতর লােকরাই হািজর াহেকর বািড়েত। ফির কের িব ৎ
সংেযাগ িদেত চলেছ আেলার ফিরওয়ালা কম িচ। ‘আেলার
ফিরওয়ালা’ কায েমর আওতায় এক মটর চািলত ভ ােন কের
িমটার, সািভ স প তার, অিফিসয়াল রিশদ বই, জামানত জমা
হেনর রিশদ বই, আেবদন ফম, ০২ জন লাইন ান, ০১ জন
ও ািরং পিরদশ ক বা ০১ জন িনয়র ইি িনয়ার েয়াজনীয় লস
সহ াহেকর দরজায় িগেয় আেবদন হন কর। আেবদন
মাতােবক সকল ত , কাগজপ , ও ািরং যাচাই কের স ক
থাকেল েয়াজনীয় িনধ ািরত িফ
েটই অিফিসয়াল রিশেদর
মা েম হন কের ০৫ িমিনেটর মে
াহেকর ন ন সংেযাগ
দান কের। াহক সংেযাগ দয়ার পাশাপািশ াহকেদর িবিভ
অিভেযােগর সমাধান িদে আেলার ফিরওয়ালা।
প ী িব তায়ন কায েমর অ তম ধান ল িনরিবি িব ৎ
সরবরাহ করা। িক িবিভ সমেয় ঝড়, ি বা া িতক েয ােগ
৩৩/১১ কিভ লাইেন
(Fault) সংগ ত হেয় িব ৎ সরবরাহ
ব হেয় গেল, সম ার ান ও ধরন জানা অেনক সময় হ হেয়
পেড়। ফেল এক িদেক যমন াহকগণ িব ৎ সবা হেত বি ত
হন অপরিদেক লাইন -গেণরও ফ
ঁেজ সমাধান করেত
দীঘ সময় ও ম য়হয়।
এ অব া উে ারেণর লে আরইিব‘র তন উ াবনী Fault
Locator System. এ প িতেত ১১ কিভ িফডাের কেয়ক
সকশন কের িত সকশেন এক কের sensor based
locator াপন কের সংি
সকশেন িব ৎ আেছ িক নাই তা
অনলাইেন য কান ান হেত মিনটর করা স ব হে । এর ফেল
ত ফ এিরয়া িচি ত হে এবং তার সমাধান ও ত করা যাে ,
যা াহকেদর িনরিবি
িব ৎ সরবরােহর ে আরইিব‘ ক
একধাপ এিগেয় রাখেব। একইসংেগ এ প িতেত কবলমা ফি
সকশেনর সংেযাগ িবি হেয় বািক সকশন েলা চা থাকেব।
সনাতন িব ৎ সংেযাগ প িতেত িব মান সম াস হেক াস কের
াহক হয়রািন ব করণ, ম স েভাগীেদর দৗরা রী তকরণ
এবং সময় ও অেথ র সা য় কের সে াষজনক াহক সবা দােনর

৮০ পিবস
এ চলমান

পাবনা
পিবস-১ এ
পাইলট
িভি েত
কায ম
চা
করা
হেয়েছ।

ইেতামে
৭১
পিবেস

িসে ম

৪

“ া ফম ার
মইনেটেন
এ
লাড
ােনজ া ”
(TMLM)

িসে ম
৫

ইেল িনক
িমটার িরিডং
িসে ম
(eMRS)

৬

অনলাইন
কমে ইন
ােনজেম
িসে ম

লে “প ী িব ৎ অনলাইন সংেযাগ িসে ম” উ াবনী ধারনার বা বািয়ত
বত ন। এ প িতেত সংেযাগ ত াশীেদর একবারও সিমিতেত হেয়েছ।
আসেত হয় না এবং সিমিতর কম চারীেদরও কবলমা িমটার
সংেযােগর জ একবার াহক াে যেত হয়। াহক ও
সিমিতর কম কত ােদর কান পয ােয় সরাসির সা ােতর েয়াজন না
থাকায় াহক হয়রািন এবং ন িতর কান েযাগ নই। াহক
অনলাইেন/ মাবাইল াংিকং এর মা েম জামানেতর টাকা পিরেশাধ
করেত পােরন।
িব ৎ াহকেদর মািসক িব ৎ বহারেক (KWH) িভি ধের সারােদেশর
েত ক াহেকর
ত লাড সনা করণ ব ক িবতরণ ৮০
া ফরমােরর লাড য়ংি য়ভােব জানা যায়। য়ংি য়ভােব া
পিবেস চা
তে র িভি েত িবতরণ া ফরমার সময়মত আপ- ড/ করা
মনেটইেন কের া ফরমার পাড়ার হারও িসে মলস িনয় ন হেয়েছ।
করাসহ নানািবধ িবধা পাওয়া যায়।
প ী িব ৎ সিমিতর
াহকেদর িবিলং কায মেক ময়মনিসংহ
িন লএবংসহিজকরেণর িনিমে “ইেল িনক িমটার িরিডং িসে ম পিবস-২ এ
(EMRS) ”উ াবনী ধারণার আিবভ াব। এ সফটও ােরর মা েম পাইলট
এক Android Mobile ফােনর সাহাে িমটােরর image িভি েত
থেক িমটার িরিডং digital format এ পিরবত ন কের সিমিতর কায ম
billing database এ
েবশ করােনা যায়। এে ে
চা
করা
াহকেদর িব ৎ িবল ণয়েন িমটার িরিডং া য়ালী হণ বা হেয়েছ।
এি র েয়াজন হয় না। িডিজটাল প িতেত য়ংি য়ভােব
এি ত িমটার িরিডং ি য়াকরেণর মা েম িব ৎ িবল জনােরট
করা যায়।
এ এক one point customer service (Help পাইলট
Desk). যেকান ি / াহক দেশর যেকান া থেক যেকান িভি েত
প ী িব ৎ সিমিতর সােথ সং
হেয়
সমেয়র মে তার কায ম
িজ াসার জবাব সংি
কম কত ার সােথ কথা বেল জানেত চা
করা
পারেবন।
হেয়েছ।

