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বিষয়ঃ ইতঃপূর্ি ে িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী ধারণা, সহবিকৃত ও বিবিটাইিকৃত সসিার িাটার্িি। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবিক 

নং 

ইতঃপূর্ি ে িাস্তিাবয়ত 

উদ্ভািনী ধারণা, 

সহবিকৃত ও 

বিবিটাইিকৃত 

সসিা/আইবিয়ার নাি 

সসিা/আইবিয়ার সংবিপ্ত 

বিিরণ 

সসিা/আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে 

বক-না/ না 

থাকর্ে কারণ 

সসিা 

গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবিত 

ফোফে পার্ে 

বক-না 

সসিার  

বেংক 

িন্তব্য  

০১. Central 

Control 

Room এ GBC 

এর Operation 

এবাং Control 

এর জন্য পৃথক 

Workstation 

স্থাপন।  

পূর্ি ে কদরাল রুম থথদক 

GBC এর 

Emergency 

startup, 

Emergency 

Shutdown, 

Auxiliary startup 

এিং GBC 

changeover এর 

সুবিধা না থাকায় local এ 

বগদয় উপবরউক্ত 

Operation করা হত। 

এোড়াও GBC Trip 

করর্ে সকান কারর্ন 

Standby GBC চালু না 

হর্ে  Local এ বগর্য় 

GBC চালু করা সিয় 

সার্পি বিধায় GT Trip 

করত।  

বতযমাদন উক্ত উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়দনর ফদল ববন যত সকল 

সমস্যার সমাধান করা হদয়দে।  
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প্রর্ ািয 

নয়। 

 

০২. Alarm Based 

বসবকউবরটি বসর্েি 

বসবকউবরটি গাি ে, বসবসটিবি 

ইতযাবি বির্য় বনরাপত্তা ব্যিস্থা 

প ের্িিণ করা হয়। িতেিার্ন 

সুইচবগয়ার রুর্ি উক্ত 

Alarm Based 

বসবকউবরটি বসর্েি টি চালু 

অিস্থায় আর্ে।  

  

 

 

হাঁ হাঁ 

 

 

 

প্রর্ ািয 

নয়। 

 

০৩.  ওিারটাইি বিে 

িাবিে সহিীকরন 

পূর্ি ে একিন কি েচারীর 

প্রবতিার্স ওিারটাইি বিে 

িাবির্ের িন্য ২৪/২৭ পৃষ্টা 

কাগি িরকার হত। 

িতেিার্ন উক্ত সসিা 

সহিীকরন এর ফর্ে ২/৩ 

পৃষ্টা কাগি ব্যিহার হয় ফর্ে 

কাগর্ির ব্যিহার কি হয়।  

হাঁ হাঁ 

 

প্রর্ ািয 

নয়। 
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৪১২ মম ওঃ কম্বাইন্ড সাইদকল ববদ্যুৎ মকন্দ্র  

 

 

বিষয়ঃ ইতঃপূর্ি ে িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী ধারণা, সহবিকৃত ও বিবিটাইিকৃত সসিার িাটার্িি। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবিক 

নং 

ইতঃপূর্ি ে িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী 

ধারণা, সহবিকৃত ও 

বিবিটাইিকৃত 

সসিা/আইবিয়ার নাি 

সসিা/আইবিয়ার সংবিপ্ত বিিরণ  সসিা/আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে 

বক-না/ না 

থাকর্ে কারণ 

সসিা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবিত 

ফোফে পার্ে 

বক-না 

সসিার  বেংক িন্তব্য  

০১ ফ োম এবং আর্দ্র তোর জন্য 

সংববদন্শীল ট্যোঙ্কগুললবত সঠিক 

ফলবেল ট্রোন্সলমট্োর লন্বরোচবন্র এর 

মোধ্যবম লন্রলবলিন্ন লবদ্যযৎ উৎপোদন্ 

লন্লিতকরন্.(SIP,2018) 

Ultrasonic type level transmitter ফ োম এবং 

আর্দ্র তোর জন্য সংববদন্শীল ট্যোঙ্কগুললর ফলবেল পলরমোবপ সঠিক লসগন্যোল ফেরণ 

কবর ন্ো যোর  বল লিম ট্োরবোইন্ বন্ধ হবে ফযত এবং অন্যোন্য process 

interruption হত। এবেবে magnetic float এবং gear type 

level transmitter এর মোধ্যবম সমসযোগুবলোর সমোধ্োন্ করো হবেবে।   

আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে 

প্রতযাবিত 

ফোফে পাওয়া 

র্াদে।  

ইদনাদভশন কন যার।  

https://egcb.gov.bd/  

 

০২. Digitalize Event log for 
Shift (2020) 

 ববদ্যুৎদকদন্দ্রর  মকন্দ্রীয় বনয়ন্ত্রণ কক্ষ(বস বস আর)-এ, বশফ্ট 

ইবিবনয়ারগণ বশফ্ট ডায়বরদত প্রবতটি ইদভন্ট বলদে রাদেন।একটি বশফ্ট 

এর শুরুদত ইবিবনয়ারদের বশফ্ট ডায়বরটি তাদের মশষ কার্ যবেবদসর 

বেন মেদক পড়দত হয়।বশফ্ট ডাদয়বর পড়া মশষ করার পূদব য র্বে মকান 

জরুবর পবরবিবত মেো মেয় তদব বশফ্ট ইবিবনয়ারদের বসদ্ধান্ত মনয়া 

কঠিন হদয় পদড়।ফলস্বরূপ, বশফ্ট হুান্ডওভার কেনও কেনও কঠিন 

এবাং েীর্ য হয়।উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর বশদফ্ট র্দে র্াওয়া র্েনাগুবল 

সম্পদকয সবসময় অবগত োদকনা এবাং র্েনাগুবল সম্পদকয অবগত 

হদত মমাবাইদলর মাধ্যদম মর্াগাদর্াগ করদত হয়। 

 

এদক্ষদে বনদনাক্ত সমস্যাগুদলার সমু্মেীন হদত হয়-   

১.বশফ্ট ডাদয়বর শুধুমাে বস.বস.আর মেদক পড়া  র্ায়। 

২.বশফ্ট ডাদয়বর পড়ার পূদব য বসদ্ধান্ত মনয়া কঠিন হদয় পদড়।  

আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে 

প্রতযাবিত 

ফোফে পাওয়া 

র্াদে। 

ইদনাদভশন কন যার।  

https://egcb.gov.bd/ 
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৩.উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর বশদফ্ট র্দে র্াওয়া র্েনাগুবল   সম্পদকয 

সবসময় অবগত োদকনা। 

 

সমস্যাগুদলা সমাধান বহসাদব “digital shift diary” 

idea টি বাস্তবায়ন করা হদয়দে র্ার  মাধ্যদম বননবলবেত 

সুববধাগুদলা পাওয়া র্াদে-  

 

• বশফে এর র্েনাগুদলা সম্পদকয পূব য মেদক অববহত োকার 

কারদন, দ্রুত এবাং কার্ যকরী বসদ্ধান্ত মনয়া সম্ভব হদে। 

• Human Error এর সম্ভাবনা কদমদে, প্ল্ুান্ট 

পবরচালনায় দ্যর্ যেনার সম্ভাবনা কদমদে এবাং বনরবববেন্ন 

ববদ্যুৎ সরবরাহ করার সম্ভাবনা মবদড়দে। 

• উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ বশদফ্ট র্দে র্াওয়া র্েনাগুবল সম্পদকয 

সব যক্ষণ অববহত োকদত পারদে, ফলস্বরূপ, বশফ্ট 

ইবিবনয়ারদের Accountability মবদড়দে। 

• সদব যাপবর আমাদের এই Innovation Idea টি 

বতযমান সরকাদরর Digital Bangladesh গড়ার 

অঙ্গীকার বাস্তবায়দনর একটি প্রয়াস।  

 

০৩. লবদ্যযৎ ফকবের গযোস ট্োরবোইন্ 

ল ল্টোর পলরবতর বন্র সমে Filter 

House এর লবলেন্ন ফলোবর ল ল্টোর 

উবতোলবন্র জন্য ববদ্যযলতক ফেন্ 

স্থোপন্ .2020 

• বিদ্যযৎ সকর্ের গ্যাস টারিাইর্নর বফল্টার পবরিতের্নর 

সিয় Filter House এর বিবিন্ন সলার্র (১-৪ সলার) 

নতুন বফল্টার উর্তােন করর্ত হয় এিং ব্যিহৃত পুরাতন 

বফল্টার বিবিন্ন সলার হর্ত নীর্ে নািার্ত হয়। 

• এক একটি বফল্টার্রর ওিন হর্ি প্রায় বপ্র-১, ২ : ১০ সকবি 

এিং সহপা বফল্টার প্রায় ১৮ সকবি।  

• বতযমাদন পবিম বেদক একটি বিদ্যযবতক সক্রন  স্থাপন করা 

আর্ে যা দ্বারা নতুন বফল্টার উর্তােন এিং ব্যিহৃত 

পুরাতন বফল্টার  নািার্না হয়। এর্ত সিয় অর্নক কি 

োর্গ । 

• পূি েবির্ক একটি হুকযুক্ত পুবে স্থাপন করা হর্য়র্ে যা 

ব্যিহার কর্র িবির সাহার্ে সেিার দ্বারা িবি সটর্ন নতুন 

আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে  

প্রতযাবিত 

ফোফে পাওয়া 

র্াদে। 

ইদনাদভশন কন যার।  

https://egcb.gov.bd/ 
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বফল্টার উর্তােন করর্ত হয় এিং ব্যিহৃত পুরাতন বফল্টার 

বিবিন্ন সলার হর্ত নীর্ে নািার্ত হয়।  

 

এর্ত সিয় সিিী প্রর্য়ািন হয়। বিদ্যযৎ সকে োলু করর্ত সিরী হর্ে। 

এটা বরবি কাি সয সকান সিয় বফল্টার বনর্ে পর্ি সগর্ে দূর্ েটনা 

হিার সম্ভািনা থার্ক। 

পবিম বেদকর ন্যায়  পূব যবেদকও একটি বিদ্যযবতক সক্রন  স্থাপন কর্র 

বিদ্যিান সিস্যার সিাধান করা হর্য়র্ে।  

০৪  লবদ্যযৎ ফকবের Diverter 

Damper System 
modification এর মোধ্যবম 

Steam Turbine এর দীর্র 

সমবের  Outage রলহতকরন্। 

2021 

ববদ্যুৎ মকদন্দ্রর Combined Cycle Start Up এর সময় 

পবরলবক্ষত হয় মর্, Diverter Damper System এর 

Damper টি পুদরাপুবর Open অে যাৎ Bypass Stack 

এর বেদক সম্পুণ যভাদব close না হওয়ার কারদণ Combined 

Cycle Start Up এর permissive আদসবন। এদক্ষদে 

Damper টির position 100% এর পবরবদতয 90% 

োকায় Bypass Stack বেদয় ববপুল পবরমাণ Gas 

Turbine Exhaust মবর হদয় র্াবেদলা এবাং Damper 

এর চারপাদশ unwanted noise এবাং vibration 

পবরলবক্ষত হবেদলা। এমতাবিায় Combined Cycle 

Start Up Permissive না পাওয়ায় Steam 

Turbine চালাদনা সম্ভব বেদলা না। 

 

পরবতীদত, ববদ্যুৎ মকন্দ্রটি shutdown অবিায় Diverter 

Damper System এর inspection এ পবরলবক্ষত হয় 

মর্, Diverter Damper এর Main Drive Shaft 

টিদত crack রদয়দে এবাং shaft টি twisted হদয় মগদে। 

এর ফলশ্রুবতদত Diverter Damper এর Hydraulic 

Actuator এর stroke এ অসামিস্যতা মেো মেয় এবাং এই 

কারদণ Damper টি পুদরাপুবর open হদত পাদরবন।  

 

ববষয়টি OEM মক অববহত করা হদল OEM জানায় 

Technical Field Supervisor পাঠিদয় পবরবিবত 

বনরূপণ পূব যক পরবতী কার্ যক্রম গ্রহণ করদব। বকন্তু COVID-19 

আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে . 

প্রতযাবিত 

ফোফে পাওয়া 

র্াদে। 

 ওদয়ব 

সাইে এ 

upload 

করা মর্দত 

পাদর।  



পবরবিবতর কারদণ TA পাঠাদনা সম্ভব নয় বদল OEM উদেে 

কদর। এমন পবরবিবতদত ববদ্যুৎ মকদন্দ্রর Steam Turbine 

েীর্ যেীন outage এ র্াওয়ার আশাংকা সৃবি হয়।  

 সমস্যা সমাধাদনর একটি পবরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পবরকল্পনা 

অনুর্ায়ী বননবলবেত কাজ করা হয়- 

১) Main Drive Shaft এর crack repair 

২) Diverter Damper এর Hydraulic System 

এর operating pressure adjustment 

৩)  Drive Shaft cylinder stroke 

adjustment  

  

উদেবেত কাজ সম্পােন করার ফলশ্রুবতদত Diverter 

Damper টি পূদব যর normal operation এ বফদর র্ায় 

অে যাৎ Bypass Stack এর বেদক সম্পুণ যভাদব close হয়। 

এর ফদল ববদ্যুৎ মকদন্দ্রর Steam Turbine এর অনাকাবিত 

outage মরাধ করা সম্ভব হয়। OEM এর মাধ্যদম কাজটি 

করাদল ST আনুমাবনক ৬-৮ মাস Outage এ োকদতা।   

০৫  স্মোট্র  ইকুইপবমন্ট ফলোবকশন্ 

আইবেলন্টল বকশন্ লসবিম। ২০২১  
ববদ্যুৎ মকন্দ্র পবরচালনার সময় কদরাল রুম ইবিবনয়ার মের সাদে 

বফল্ড অপাদরের মের মর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম বববভন্ন মেকবনকুাল কাজ 

সম্পােন করদত হয়। তার মদধ্য একটি হল বববভন্ন ইকুইপদমন্ট 

মলাদকে কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবিা মনয়া। উোহরণসরূপ,  সুইচবগয়ার 

রুম এ বগদয় অসাংখ্য মেকার এর মধ্য মেদক ম্যানুয়াবল খ ুঁদজ 

প্রদয়াজনীয়  সাবকযে মেকার মবর কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবিা বনদত 

হয়।বফল্ড অপাদরের মের ডায়াগ্রাম মেদে অেবা কদরাল রুম 

ইবিবনয়ার মের সাদে মফান এ কো বদল প্রদয়াজনীয় ইকুইপদমন্ট 

খ ুঁদজ মবর করদত হয়। র্া অদনকসময় মবশ সময়সাদপক্ষ এবাং 

কিসাধ্য হদয় োঁড়ায়।জরুরী পবরবিবতদত ববদ্যমান পদ্ধবতদত 

ইকুইপদমন্ট এর মলাদকশন আইদডবন্টবফদকশন এ ববলম্ব হবার কারদণ 

ববদ্যুৎ উৎপােন ব্যবিা ব্যহত হবার সম্ভাবনা োদক। এোড়াও 

মমইদন্টদনন্স কাজ েীর্ যাবয়ত হয়। 

 

আইবিয়াটি 

কার্ যকর আর্ে .  

প্রতযাবিত 

ফোফে পাওয়া 

র্াদে। 

ইদনাদভশন কন যার।  

https://egcb.gov.bd/ 

 

https://egcb.gov.bd/


এসব সমস্যার সমাধান বহসাদব স্মাে য ইকুইপদমন্ট মলাদকশন 

আইদডবন্টবফদকশন বসদেম নাদম একটি মমাবাইল App ততবর করা 

হয় র্ার  মাধ্যদম বনদনাক্ত কাজ গুদলা করা হদে-  

স্মাে য ইকুইপদমন্ট মলাদকশন আইদডবন্টবফদকশন  বসদেম টি 

মমাবাইল এপ এর মাধ্যদম সম্পােন করা মর্োদন একটি বডবজোল 

ডাোদবজ এবাং ইকুইপদমন্ট এর মলাদকশন সাচ য অপশন োকদব। এপ 

এর মাধ্যদম বফল্ড অপাদরের মক সয়াংবক্রয়ভাদব ইকুইপদমন্ট এর নাম 

এবাং তার মলাদকশন নটিবফদকশন বহদসদব মপ্ররণ করা র্াদব।মর্দকান 

জরুরী পবরবিবতদত দ্রুততার সাদে ইকুইপদমন্ট এর মলাদকশন এ বগদয় 

তা অপাদরে করা র্াদব। 

 

 

 

 



িসি রগ  2×120 মঃওঃ িপিকং পাওয়ার া , ইিজিসিব িলঃ 
উ াবনী আইিডয়া 

িমক 
নং 

ািবত িবষয়স হ বা বায়নকাল 
(  ও সমাি র 
তািরখ) 

দািয় া  
কমকতা ( য 
কমকতার ন ে  
স ািদত হেব 
তার নাম ও 
পদবী) 

ত ািশত ফলাফল ( 
কাজ  স  হেল 
ণগত বা পিরমানগত 

িক পিরবতন আসেব) 

পিরমাপ ( ত ািশত 
ফলাফল তরী 
হেয়েছ িকনা তা 
পিরমােপর মানদ ) 

অ গিত 

০১ িসি রগ  2×120 মঃওঃ 
িপিকং পাওয়ার াে  

ািপত Distributed 
Control System 
(DCS) Modification 
করণ  (সং ি -১) 

১৫ জা য়ারী, 
২০২১- ২৫ 
জা য়ারী, ২০২১ 

মাঃ মা দ আলম 
িনবাহী েকৗশলী, 
িসি রগ  
2×120 মঃওঃ 
িপিকং পাওয়ার 

া , ইিজিসিব 
িলঃ, িসি রগ , 
নারায়নগ । 
 

১) Modification 
এর মা েম Panel 
হেত মাট ১৩ (েতর) 

 Module 
Spare করা স ব 
হেব। পরবত েত 
Panel এর কান 
Module ন  হেল 
অপসারন ত 
Module স হ  
ারা িত াপন করা 

যােব।  
২) ভিব েত 

িত াপেনর জ  
কম সং ক 
Module ম দ 
করার েয়াজন হেব। 

3) আিথক সা য় 
হেব। 

৪) ায়ী সমাধান হেব।  
৫) Reliability ি  
পােব। 

১) অপসারন ত ১৩ 
(েতর)  Module 
ভা াের ম দ। 
২) আিথক সা য়। 
৩) ায়ী সমাধান।  
৪) Reliability 
ি  । 

 

০২ িসি রগ  2×120 মঃওঃ 
িপিপিপ- ত ািপত 
Isolated Phase Bus 
(IPB) এর 
Compressor 
Modification করন 
(সং ি -২) 

১ জা য়ারী, 
২০২১- ৫ 
জা য়ারী, ২০২১ 

মাঃ মা দ আলম 
িনবাহী েকৗশলী, 
িসি রগ  
2×120 মঃওঃ 
িপিকং পাওয়ার 

া , ইিজিসিব 
িলঃ, িসি রগ , 
নারায়নগ । 
 

১) Modification 
এর মা েম 
Isolated Phase 
Bus এর 
Compressor  

নরায় চা  করা 
হেল িত ঘ ায় ায় 
৭৪ িকেলাওয়াট-
আওয়ার িব ৎ 
সা য় হেব।  

২) াে র 
Auxiliary 
Consumption 
াস পােব।     

3) আিথক সা য় 
হেব। 

৪) ায়ী সমাধান হেব।  
৫) Reliability ি  
পােব। 

১) িব ৎ সা য়। 
২) Auxiliary 
Consumption 
াস। 

৩) আিথক সা য়। 
৪) Reliability 
ি  । 

 



কায ম 

 
নাম বা বায়নকারী শাখা/ 

কমকতা 

সবা সহিজকরণ 

Warranty/Defect Liability সং া  কান দাবী না থাকেল িনিদ  সমেয়
সংি  য়কারী িবভােগর ধান কতৃক সুপািরেশর ি েত িহসাব শাখা

কাদােরর Performance Security/ Warranty Money ফরত
দান করেব। এ জন  কাদােরর আেবদন করার েয়াজন হেব না। উে খ  এ 

ব াপাের PPR এ কান িনেদশনা নাই। ফেল ািবত কাঠােমা ত ১ ধাপ কেম 

যােব। বতমান কাঠােমা (সংযুি -৩), ািবত কাঠােমা (সংযুি -৪) 

সংি  িনবাহী েকৗশলী/ ব ব াপক 

সবা 
িডিজটাইেজশন 

ারক নং গল াইেভ রি ত এে ল িশেটর মাধ েম নওয়া যাে । এেত ২৪
ঘ া ও ছু র িদেন ারক নং নওয়া যাে । 

শামসুে াহা বরকতউ াহ ব ব াপক 
( শাসন) অ:দা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(সংযুি -১) 

উ াবনী আইিডয়া-০১ 

ইেনােভশন াবকারীর নামঃ মাঃ মা দ আলম 

 

পদবী ও কানাঃ িনবাহী েকৗশলী, িসি রগ  2×120 মঃওঃ িপিকং পাওয়ার া , ইিজিসিব িলঃ, িসি রগ , নারায়নগ । 

 

উ াবনী আইিডয়ার িশেরানামঃ িসি রগ  2×120 মঃওঃ িপিকং পাওয়ার াে  ািপত Distributed Control System 
(DCS) Modification করণ সে । 

 

 সম া র িববরণঃ িসি রগ  2×120 ম. ও. িপিকং পাওয়ার াে র Balance of Plant (BOP) পিরচালন, মিনটিরং এবং 

কে াল করার জ  Max DNA Distributed Control System (DCS) াপন করা আেছ। Distributed Control 
System এ 9 (নয়)  Panel আেছ। েত ক  Panel এ িবিভ  ধরেনর Module াপন করা আেছ। Module স েহর 

সােথ Field এ ািপত সকল Equipment এর Signal স হ সং  করা আেছ। কিমশেনর সময় হেত Distributed 
Control System (DCS) র িনে  বিণত Module স েহ িক  Chanel এ Field Signal সং  করা হেয়েছ এবং িক  

Chanel অ ব ত রাখা হেয়েছ যােত Modification এর মা েম িসে ম েক Efficiently বহার করা যেত পাের। 

 

Module Spare Chanel: 

DCS এর Panel এ Analog Input / Output Module, Digital Input / Output Module এবং Resistance 
Temperature Detector (RTD) Module  অথাৎ ৫ (প চ) ধরেনর Module সং  করা আেছ। Analog Input / 
Digital Input / Digital Output Module এর েত ক েত ১৬ (েষাল)  কের Chanel আেছ এেত ১৬ (েষাল)  

Field signal সং  করা যায়। একইভােব  Analog Output / RTD Module  এর েত ক েত ৮ (আট)  কের 

Chanel আেছ এবং ৮ (আট)  Field signal সং  করা যায়।  িক  Distributed Control System (DCS)  

কিমশেনর সময় িক  Digital Output Module এর ১৬ (েষাল)  Chanel  এ ১৬ (েষাল)  signal এর পিরবেত কাথাও 

১০ (দশ)  আবার কাথাও ৮ (আট)  signal সং  করা হেয়েছ।  

 

একইভােব Resistance Temperature Detector (RTD) Module  এর ৮ (আট)  Chanel  এ ৮ (আট)  signal 
এর পিরবেত কাথাও ৬ (ছয়)  আবার কাথাও ৪ (চার)  আবার কাথাও ২ ( ্ই)  signal সং  করা হেয়েছ।  

 

   I/O Bus Extender Module: 



Distributed Control System র সবেশষ Panel এ অথাৎ নবম Panel এ ২ ( ্ই)  I/O Bus Extender Module 

াপন করা আেছ।  Bus এর মে  Communication করার জ  I/O Bus Extender Module ব ত হেয় থােক। 

I/O Bus Extender Module  ন  হেয় যাওয়ায় া ফরমার এবং জনােরটেরর িবিভ  লাইভ ডাটা মিনটিরং করা স ব 

হে  না। Module স হ বেদিশক মাল হওয়ায় অেনকবার েয়র চ া করা হেলও িবিভ  কারেন য় করা স বপর হয়িন।  

   

ািবত সমাধানঃ  

Module Spare Chanel Configuration: 

আেলাচ  Module স হ Module স হ ন নভােব Configure কের অ ব ত Chanel স হ Field signal ারা 

িত াপেনর মা েম িত  Chanel সেবা  বহা রর মা েম Digital Output Module এর ৪ (চার)  এবং 

Resistance Temperature Detector (RTD) Module এর ৯ (নয়)  অথাৎ মাট ১৩ (েতর)  Module Spare 
করা স ব। Spare Module স হ Panel হেত েল ভা াের ম দ করা যেত পাের এবং পরবত েত কান Module ন  হেল 
তা ারা িত াপন করা স ব হেব।     

 

I/O Bus Extender Module Modification: 

I/O Bus Extender Module এর পিরবেত Ribbon Cable এর মা েম Bus  সং  কের system  restore 

করা স ব। ফেল ভিব েত আর এ সকল Module য় করার েয়াজন হেব না।  

 

Digital Output, Resistance Temperature Detector এবং I/O Bus Extender Module স েহর বাজার :  

অ  াে র OES, M/S Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) হেত া  দর অ যায়ী Digital Output 
Module, Resistance Temperature Detector (RTD) Module এবং I/O Bus Extender Module এর বাজার 

 িন পঃ 

 

Sl 
No. 

Name of the Item Qty. USD BDT 
Total 

USD BDT 

1 Digital Output Module 4 660 1802 2640 7208 

2 
Resistance Temperature Detector (RTD) 
Module 

9 882 2418 7938 21762 

3 I/O Bus Extender Module 2 6686 0 13372 0 

Total= 23950 28970 



 

চার  Digital Output Module, নয়  Resistance Temperature Detector (RTD) Module এবং  I/O Bus 
Extender Module এর মাট বাজার  বেদিশক ায় USD 23,950.00 এবং বাংলােদশী টাকায় ২৮,৯৭০.00 অথাৎ 

20,80,288.০০ টাকা (1 USD = 85.65 Taka ধের Bangladesh Bank Exchange Rate on 17.10.2021)।  

 

েয়াজনীয় মালামাল এবং খরচঃ আেলাচ  সম াস হ সমাধান করেত মা  াের রি ত  Ribbon Cable বহার করেত 
হেব এবং িনে  বিণত জনবেলর েয়াজন হেব।  

 

আেলাচ  ইেনােভশেনর ফলঃ  
১) DCS এ ািপত িবিভ  ধরেনর Module স হ ন নভােব Configure কের অ ব ত Chanel স হ Field signal 

ারা িত াপেনর মা েম িত  Chanel সেবা  বহা রর মা েম Digital Output Module এর ৪ (চার)  এবং 
Resistance Temperature Detector (RTD) Module এর ৯ (নয়)  অথাৎ মাট ১৩ (েতর)  Module Spare 
করা স ব হ ব। Spare Module স হ পরবত েত কান Module ন  হেল তা ারা িত াপন করা যােব। এর ফেল যমিন 
কা ািনর ায় 20,80,288.০০ (িবশ ল  আিশ হাজার ইশত আটািশ) টাকা সা য় করা স ব হ ব তমিন ভিব েত 
িত াপেনর জ  কম সং ক Module ম দ করার েয়াজন হেব এবং Panel হেত অপসারন ত মাট ১৩ (েতর)  

Module পরবত েত Spare িহসােব বহার করা যােব।   
 

২) I/O Bus Extender Module এর পিরবেত Ribbon Cable এর মা েম Bus  সং  কের system  restore 

করা হেল একিদেক যমন সম ার ায়ী সমাধান হেব অপরিদেক ভিব েত আর এ সকল Module য় করার েয়াজন হেব না। 

 

কমকতা / কমচারীর নাম ও পদবীঃ 

জনাব মাঃ মা দ আলম, িনবাহী েকৗশলী (আই এ  িস) এর ত াবধােন আই এ  িস (সংর ণ) িবভােগর িন বিণত কমকতা / 
কমচারীর সম েয় আেলাচ  কাজস হ স  করা স ব হেব। 

   1। জনাব অিন  নকার, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (আই এ  িস)  

২। জনাব মাঃ আ ল আিলম, সহকারী েকৗশলী (আই এ  িস)                

৩। জনাব মাঃ আিন র রহমান, টকিনিশয়ান (আই এ  িস) 

 

 

 

 

 



(সংযুি -২) 

উ াবনী আইিডয়া-০২ 

ইেনােভশন াবকারীর নামঃ মাঃ মা দ আলম 

 

পদবী ও কানাঃ িনবাহী েকৗশলী, িসি রগ  2×120 মঃওঃ িপিকং পাওয়ার া , ইিজিসিব িলঃ, 
িসি রগ , নারায়নগ । 

 

উ াবনী আইিডয়ার িশেরানামঃ িসি রগ  2×120 মঃওঃ িপিপিপ- ত ািপত Isolated Phase Bus 
(IPB) এর Compressor Modification করন সে । 

 

সম া র িববরণঃ িসি রগ  2×120 ম. ও. িপিকং পাওয়ার াে  ািপত 11KV bus duct ক 

moisture হেত র া করার জ  compressed air এর মা েম pressurized কের রাখা হয়। সাধারনত 

া  চা  অব ায় ািপত Instrument Air Compressor এর মা েম pressurized কের রাখা হয়। 

া  ব  থাকা অব ায় ইউিনট-১ এবং ইউিনট-২ এর bus duct ক pressurized করার জ  আলাদা 

এক  কের মাট  Air Compressor াপন করা আেছ। ইউিনট-২ এর Isolated Phase Bus 
Compressor র Panel Board ন  হেয় যাওয়ায় Drain Solenoid কাজ কের না ফেল 
Compressor  চালােনা স ব হে  না। ফেল া  ব  থাকার পেরও মা  11KV bus duct ক 
pressurized কের রাখার জ  ৭৬ িকেলাওয়াট লােডর Instrument Air Compressor  সাব িনক 

চা  রাখেত হে । Instrument Air Compressor চা  রাখেল িত ঘ ায় ায় ৭৬ িকেলাওয়াট-আওয়ার 

িব ৎ খরচ হয়। অপরিদেক IPB Compressor  চা  রাখেল িত ঘ ায় মা  ২.২৩ িকেলাওয়াট-আওয়ার 

িব ৎ খরচ হয়। 11KV bus duct ক pressurized কের রাখার জ  IPB Compressor এর পিরবেত 

Instrument Air Compressor চা  রাখার ফেল িত ঘ ায় ায় ৭৪ িকেলাওয়াট-আওয়ার িব ৎ 

অিতির  খরচ হে । ফেল াে র Auxiliary Consumption ি  পাে ।  

 

ািবত সমাধানঃ Isolated Phase Bus এর Compressor  অেনক রাতন হওয়ায় বাজাের এর 
Panel Board  সহজলভ  নয়। লাকাল মােকট হেত িক  Spare সং হ কের Modification এর 

মা েম Compressor  নরায় চা  করা যেত পাের।   



   

েয়াজনীয় মালামাল এবং খরচঃ আেলাচ  সম া  সমাধান করেত লাকাল মােকট হেত িতন  Solenoid 
with Timer য় করেত হেব। িত  ৫০০০.০০(প চ হাজার) টাকা কের ৩  Solenoid য় করেত মাট 
১৫০০০.০০(পেনেরা হাজার) টাকার েয়াজন হেব।  

 

আেলাচ  ইেনােভশেনর ফলঃ Modification এর মা েম Isolated Phase Bus এর Compressor  
নরায় চা  করা হেল িত ঘ ায় ায় ৭৪ িকেলাওয়াট-আওয়ার িব ৎ সা য় করা স ব হেব। অপরিদেক 

াে র Auxiliary Consumption াস পােব।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(সংযুি -৩) 

সবা সহিজকরণ 

Warranty/Defect Liability সং া  কান দাবী না থাকেল িনিদ  সমেয় সংি  শাখা কতৃক সুপািরেশর 

ি েত িহসাব শাখা কাদােরর Performance Security/ Warranty Money ফরত দান করেব। এ জন  

কাদােরর আেবদন করার েয়াজন হেব না। কাদার আেবদন না করায় অেনক Performance Security/ 
Warranty Money ফরত দওয়া যাে  না।               

বতমান কাঠােমাঃ 

 

 

 

কাদার কতৃক কায স াদন

Warranty Money  ছাড়া বাকী িবল াি

Warranty  িপিরয়ড শেষ য়কারীর কান
দািব নাই

Warranty Money  জন কাদােরর
আেবদন

সংি শাখা কতৃক সুপািরেশর ি েত িহসাব
শাখা কাদােরর Performance 

Security/ Warranty Money  ফরত



(সংযুি -৪) 

ািবত কাঠােমা 

 

 

এেত ১  ধাপ কেম যােব।  ফেল কাদার সহেজ Performance Security/ Warranty Money ফরত 
পােব।              

 

 

  

 

কাদার কতৃক কায স াদন

Warranty Money  ছাড়া বাকী িবল
াি

Warranty  িপিরয়ড শেষ য়কারীর কান
দািব নাই

সংি শাখা কতৃক সুপািরেশর ি েত
িহসাব শাখা কাদােরর Performance 

Security/ Warranty Money  ফরত


