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ক্র:
নং

প্রস্তোর্বত র্বষয় সমূহ

01

Apps এর র্োধ্যকর্
Online
Survey/Load
Assessment
for New
Connection

02

Online
Payslip of
Employee

বোস্তবোয়ন োল
দোর্য়ত্বপ্রোি র্থ তথো (ডে র্থ তথোর
(শুরু ও সর্োর্ির ডনতৃকত্ব সম্পোর্দত হকব তোর নোর্ ও
তোর্রখ)
পদর্ব)
01-08-2018 প্রক ৌঃ ডর্োৌঃ জোর্ র ডহোকসন
হকত
তত্ত্বোবধোয় প্রক শলী (র্র্রপুর
28-03-2019 ডজোন)
প্রক ৌঃ ডর্োৌঃ ডহোকসন আরোফোত
র্ বর্রয়ো র্নব থোহী প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব)
শোহআলী র্ব ও র্ব র্বেোগ
প্রক ৌঃ ডর্োৌঃ আব্দুল ডর্োর্ীন
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব) আইর্সটি র্বেোগ
ডর্োৌঃ শর্রফুল ইসলোর্
সহ োরী প্রক শলী (চলর্ত দোর্য়ত্ব)
শোহআলী র্ব ও র্ব র্বেোগ
01-08-2018
হকত
28-03-2019

জনোব ওয়োর্লয়ুল ইসলোর্ ডচ ধুরী
ম্যোকনজোর (চলর্ত দোর্য়ত্ব)
অর্ থ র্বেোগ
প্রক ৌঃ শোরর্র্ন আহকর্দ
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব) আইর্সটি র্বেোগ
প্রক ৌঃ ইফকতখোর আল র্োহমুদ
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব) আইর্সটি র্বেোগ

র্থপর্র ল্পনো

প্রতযোর্শত ফলোফল ( োজটি সম্পন্ন হকল গুনগত বো
পর্রর্োনগত র্ পর্রবতথন আসকব)
এ অবস্থোন ডসবো ডর্ক ফোইল হস্তোন্তর রোর পর
র্ফল্ড একসসকর্ন্ট রো হয় এবং োর্রগরী
তথ্য/উপোত্ত সংগ্রহ ও উপস্থোপন রো হয়।
পরবতীকত
একসসকর্ন্ট
েোটো
e-gov
software এ পুনরোয় এর্ি রো হয়। একত
কর ডবশ র্ ছু সর্য় অপচয় হকয় র্োক । বতথর্োকন
নতুন সংকেোকগর (আবোর্স ) সর্য় ০৭ (সোত) র্দন
র্নধ থোরন
রোর
ফকল
দ্রুত
Field
Survey/Load Assessment রো
প্রকয়োজন। Apps এর র্োধ্যকর্ Field visit
রো সম্ভব হকল অকন সর্য় সোশ্রয় হকব এবং দ্রুত
New Connection প্রদোন রো সম্ভব হকব।

বতথর্োকন প্রর্ত র্োকস Salary হওয়োর পর
ড ন্দ্রীয়েোকব Payslip র্প্রন্ট কর প্রর্তটি দিকর
র্বতরণ রো হয়। এডত প্রচুর োগজ র্প্রন্ট র্দকত হয়
এবং দিকর র্বতরকণর জন্য েোতোয়োত খরচ এবং
সর্য়
অপচয়
হয়।
ওকয়বসোইকট
র্থ তথো/ র্থচোরীকদর Login এর র্োধ্যকর্
Payslip ডদখোর সুকেোগ কর র্দকল ঘকর বকসই
ডে ড োন সর্কয় Payslip ডদখো েোকব। র্োস এবং
বছর Select কর ডেক োন র্োকসর Payslip
ডদখো েোকব । পুরকনো Payslip এর প্রকয়োজন
হকল Finance & Account Division
এর সোকর্ ডেোগোকেোগ রো প্রকয়োজন হকব নো।

পর্রর্োপ (প্রতযোর্শত ফলোফল
ততরী হকয়কছ র্ নো তো
পর্রর্োকপর র্োনদন্ড)
Apps ব্যবহোর
কর
Online এর র্োধ্যকর্
Field Survey সম্পন্ন
রো ডগকল
ও
wiring
certificate
প্রদোন
রো ডগকল তোৎক্ষর্ন ডসই
র্রকপোট থ অর্ফস ডর্ক ডদখো
ও র্প্রন্ট রো সম্ভব হকব এবং
গ্রোহ ডসবো আকরো দ্রুততোর
সোকর্ প্রদোন রো সম্ভব হকব।

ড ন্দ্রীয়েোকব Payslip
র্প্রন্ট এবং র্বতরকণর
প্রকয়োজন হকব নো। ডেক োন
স্থোন ডর্ক ডেক োন সর্কয়
Payslip ডদখো েোকব
এবং পুরকনো Payslip
ডদখকত পোকব। Payslip
র্প্রন্ট ও র্বতরণ নো রোর
োরকণ
এখোকত
ব্যয়
উকেখকেোগ্য হোকর হ্রোস পোকব।

বোস্তবোয়ন
অগ্রগর্ত

ক্র:
নং
03

04

প্রস্তোর্বত র্বষয় সমূহ

বোস্তবোয়ন োল
দোর্য়ত্বপ্রোি র্থ তথো (ডে র্থ তথোর
(শুরু ও সর্োর্ির ডনতৃকত্ব সম্পোর্দত হকব তোর নোর্ ও
তোর্রখ)
পদর্ব)
Online CPF
01-08-2018 জনোব ডর্োহোম্মদ আবু ইউসুফ
Loan
হকত
ম্যোকনজোর, র্হসোব র্বেোগ
Application & 28-03-2019 জনোব ওয়োর্লয়ুল ইসলোর্ ডচ ধুরী
Solution
ম্যোকনজোর (চলর্ত দোর্য়ত্ব)
Process
অর্ থ র্বেোগ
প্রক ৌঃ শোরর্র্ন আহকর্দ
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব) আইর্সটি র্বেোগ
প্রক ৌঃ ইফকতখোর আল র্োহমুদ
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব)
আইর্সটি র্বেোগ
জনোব ডর্োহোম্মদ োয়সোর
সহ োরী ব্যবস্থোপ , অর্ থ র্বেোগ

Management 01-08-2018
Information
হকত
In Hand.
28-03-2019
Android
Based Apps
এর র্োধ্যকর্

প্রক ৌঃ ডর্োৌঃ আর্তকুর রহর্োন
ব্যবস্থোপ (আইর্সটি)
প্রক ৌঃ সোজ্জোদ নোজমুল আলর্
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী
প্র ল্প পর্রচোল স্ক্যোেো এর দির
প্রক ৌঃ ডর্োৌঃ আব্দুল ডর্োর্ীন

প্রতযোর্শত ফলোফল ( োজটি সম্পন্ন হকল গুনগত বো
পর্রর্োনগত র্ পর্রবতথন আসকব)
বতথর্োকন CPF Loan এর জন্য আকবদন ফরর্
পূরণ কর র্ফন্যোন্স এন্ড এ োউন্টস র্বেোকগ ডপ্ররণ
রকত হয়। CPF এ জর্ো এবং ডলোন এর
প্রোপ্যতোর পর্রর্োন জোনকতও র্ফন্যোন্স এন্ড
এ োউন্টস র্বেোকগ ডেোগোকেোগ রকত হয়। CPF
Loan এর আকবদকনর Approval হকয়কছ
র্ নো জোনোর জন্য র্নয়র্র্ত ডেোগোকেোগ রোখকত হয়।
Online এ Login এর র্োধ্যকর্ CPF
Loan এর আকবদন রো, CPF ত জর্ো
আকছ, সকব থোচ্চ ত টো োর ডলোন র্নকত পোরকব তো
জনকত পোরকব। Installment এর সংখ্যোর
উপর র্োর্স র্ র্স্ত ত হকব ডসটোও সফটওয়যোকর
র্হসোব রো েোকব। আকবদন রোর পর SMS এর
র্োধ্যকর্ ডস জোনকত পোরকব আকবদন জর্ো হকয়কছ।
র্ফন্যোন্স এন্ড এ োউন্টস র্বেোকগর সংর্িষ্ট র্থ তথো
Online এ আকবদকনর র্লস্ট ডদখো এবং
Individual আকবদন র্প্রন্ট কর অনুকর্োদকনর
জন্য ডপ্ররণ রো আকবদন অনুকর্োদন হকল
অনুকর্োর্দত
ডলোন
এর্োউন্ট
এবং
Installment এর সংখ্যো Online এ
Entry
র্দকত
পোরকবন,
Entry
Successful হইকল আবদন োরীর োকছ
SMS চকল েোকব। একক্ষকে সর্য় অপচয় র্ হকব
এবং তকথ্যর জন্য বোববোর ডহে অর্ফকস ডেোগোকেোগ
রকত হকব নো।
এই Apps এর র্োধ্যকর্ ব্যবস্থোপনো তৃপথ ক্ষ
র্নম্নর্লর্খত তোর্ল ো অনুেোয়ী Real Time
Information হোকতর মুক োয় পোকব। পূকব থ এই
তথ্য সংগ্রকহর জন্য সংর্িষ্ট দিকর ডফোন কর
সংগ্রহ রো প্রকয়োজন হকতো। র্ ন্তু এই Apps ডে
ড োন অবস্থোকন তোৎক্ষর্ণ তথ্য পোকবন।

পর্রর্োপ (প্রতযোর্শত ফলোফল
ততরী হকয়কছ র্ নো তো
পর্রর্োকপর র্োনদন্ড)
Employee
ডদর
আকবদন
কর
ডসটো
Physically
ডপ্ররণ
রোর প্রকয়োজন হকব নো।
আকবদকনর
Status
SMS এর র্োধ্যকর্ ডপ্ররণ
রো হকল Status জোনোর
জন্য বোরবোর ডেোগোকেোগ
রোর প্রকয়োজন হকব নো।
র্বদ্যর্োন গতোনুগর্ত পদ্ধর্ত
অপসোরণ হকল স্বচ্চতো
র্নর্িত হকব এবং র্থর্োন
বৃর্দ্ধ
পোকব।
র্থ তথো/ র্থচোরীকদর সদর
দিকর বোরবোর আসোর
প্রকয়োজন হকব নো, একত
আর্র্ থ সোশ্রয় হকব।

Apps টি ব্যবহোকরর ফকল
সঠি
তথ্য সরবরোকহর
গর্তশীলতো
আনকব।
ব্যবস্থোপনো
তৃপথ কক্ষর
র্সদ্ধোন্ত গ্রহকণ সহোয়
ভূর্র্ ো পোলন রকব এবং

বোস্তবোয়ন
অগ্রগর্ত

ক্র:
নং

প্রস্তোর্বত র্বষয় সমূহ

DESCO
Management
Information
Provide রো।

বোস্তবোয়ন োল
(শুরু ও সর্োর্ির
তোর্রখ)

দোর্য়ত্বপ্রোি র্থ তথো (ডে র্থ তথোর
ডনতৃকত্ব সম্পোর্দত হকব তোর নোর্ ও
পদর্ব)
উপ-র্বেোগীয় প্রক শলী (চলর্ত
দোর্য়ত্ব), আইর্সটি র্বেোগ

প্রতযোর্শত ফলোফল ( োজটি সম্পন্ন হকল গুনগত বো
পর্রর্োনগত র্ পর্রবতথন আসকব)
Apps এর র্োধ্যকর্ ডে স ল তথ্য পোওয়ো েোকব।
 Outstanding
Information
(All
Category wise)
 Collection Information
(All Category wise)
 Consumer information
(All parameter wise)
 Monthly
operational
Data by month Year
 DESCO
Employee
information
 DESCO
store
information,
category,
Item and Store wise
 Employee
Training
information
 KPI data information
 Billing Information of
Consumer

পর্রর্োপ (প্রতযোর্শত ফলোফল
ততরী হকয়কছ র্ নো তো
পর্রর্োকপর র্োনদন্ড)
র্থর্োন বৃর্দ্ধ পোকব।

বোস্তবোয়ন
অগ্রগর্ত

