
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী ল িঃ 

ইননানেশন লিষয়  িালষ ি   র্ িপলর ল্পনা ২০১৬-১৭ (খসড়া) 

ক্রর্ লিষয় প্রস্তালিত লিষয় 

(গৃহীতব্য  ানের নার্) 

িাস্তিায়ন া  দালয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ি তিা প্রতযালশত ফ াফ  

( ােটি সম্পন্ন হন  গুণগত িা পলরর্ানগত  ী পলরিতিন আসনি) 

পলরর্াপ 

(প্রতযালশত 

ফ াফ  ততলর 

হনয়নে ল  না তা 

পলরর্ানপর 

র্ানদন্ড) 

শুরুর 

তালরখ 

সর্ালপ্তর 

তালরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট 

সিনটম্ 

আপনেনেশে 

 Upgrading of SMS 

(Store Management 

System) 

 Upgrading the Data of 

SMS (Store 

Management System) 

আগট 

২০১৬ 

সেনিম্বর 

২০১৬ 

ব্যিস্থাপ , এর্আইএস এন্ড 

আইলসটি 

ব্যিস্থাপ , োন্ডার 

 কসিটোরোইজে স্টোর ম্যোনেজনম্ন্ট সিনটনম্র ম্োধ্যনম্ 

স্টোনরর ম্োলোম্োনলর আদোে-প্রদোেিহ সহিোব রোক্ষণো-স্বক্ষণ 

করণ। 

 েোহক কর্তৃক ম্োলোম্োনলর ম্জুর্, িংেহ এবং ক্রয় ইর্যসদ 

প্রসক্রয়োকরণ। 

 দোসয়ত্ব প্রোপ্ত প্রনকৌশলী কর্তৃক ম্োলোম্োনলর গুণগর্ ম্োনের 

িেদ প্রদোে, ম্োলোম্োল েহণ এবং েহণ ও পসরদশৃে 

প্রসর্নবদে ইর্যোসদ প্রনিি করণ। 

 এ স্টোর ম্োলোম্োল েহনণর পর স্বসশ/কম্/বোসর্ল (যসদ 

থোনক) সরনপোটৃ প্রদোে। 

 সহিোব সবভোগ কর্তৃক সবল পসরনশোনধ্র প্রনয়োজেীয় পদনক্ষপ 

েহণ করো যোয়। 

 

০২ Medical 

Center 

Information 

Management 

System  

 Medical Center 

Information 

Management System 
বোস্তবোয়ে  

 HRIS এর িোনথ ইসন্টনেে 

করণ। 

েনভম্বর

২০১৬ 

এসপ্রল 

২০১৭ 

ব্যিস্থাপ , এর্আইএস এন্ড 

আইলসটি 

উপ-ব্যিস্থাপ , এর্আইএস 

এন্ড আইলসটি 

স্টর্লি যা  অলফসার 

 এসপএিসিএল-এর িকল কম্চৃোরীর স্বোস্থ্য িিসকৃর্ 

যোবর্ীয় র্থয যথোযথভোনব িংরক্ষণ। 

 স্ম্সেনকল স্িন্টোর বযবস্থ্োপেো সবষয়ক সবসভন্ন কোযৃোবলী 

(নরোগী সেবন্ধে, ইেনভিসটনগশে, স্প্রিসক্রপশে, স্ম্সেনকল 

ইেনভন্টসর ম্যোনেজনম্ন্ট, স্ম্সেনকল সহসি ইর্যোসদ) কম্ 

িম্নয়, আরও িহনজ ও স্বয়ংসক্রয়ভোনব িিন্ন করণ। 

 

০৩ েোহক স্িবো 

িহজীকরণ 

ওনয়বিোইট এবং স্ম্োবোইল ম্যোনিজ 

এর ম্োধ্যনম্ সেনয়োগ, ক্রয় এবং 

উৎপোদে িংক্রোন্ত স্িবো প্রদোে। 

চলম্োে চলম্োে ব্যিস্থাপ , এর্আইএস এন্ড 

আইলসটি 

উপ-ব্যিস্থাপ , এর্আইএস 

এন্ড আইলসটি 

 েরু্ে সেনয়োগ সবজ্ঞসপ্তর খবর জোেো। 

 অেলোইে অযোসিনকশনের ম্োধ্যনম্ আনবদে করো। 

 অেলোইনে এবং স্ম্োবোইল ম্যোনিজ এর ম্োধ্যনম্ ববধ্ 

র্োসলকো জোেো। 

 এেসম্ট কোেৃ েোউেনলোে করো। 

 অেলোইনে এবং স্ম্োবোইল ম্যোনিজ এর ম্োধ্যনম্ ফলোফল 

জোেো। 

 অেলোইে এেং স্ম্োবোইনল ম্যোনিজ এর ম্োধ্যনম্ েরু্ে 

দরপত্র সবজ্ঞসপ্ত/স্কোপ অব িোিোই/স্কোপ অব ওয়োকৃ িিনক ৃ

জোেো। 

 



ক্রর্ লিষয় প্রস্তালিত লিষয় 

(গৃহীতব্য  ানের নার্) 

িাস্তিায়ন া  দালয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ি তিা প্রতযালশত ফ াফ  

( ােটি সম্পন্ন হন  গুণগত িা পলরর্ানগত  ী পলরিতিন আসনি) 

পলরর্াপ 

(প্রতযালশত 

ফ াফ  ততলর 

হনয়নে ল  না তা 

পলরর্ানপর 

র্ানদন্ড) 

শুরুর 

তালরখ 

সর্ালপ্তর 

তালরখ 

 স্ম্োবোইল ম্যোনিজ এর ম্োধ্যনম্ স্েোসটসফনকশে অব অযোওয়োেৃ 

প্রোসপ্ত। 

 িংসিষ্ট স্টক স্হোল্ডোরনদর জেয অেলোইনে এবং স্ম্োবোইল 

ম্যোনিজ এর ম্োধ্যনম্ িযোন্ট িম্নূহর বরৃ্ম্োে অবস্থ্ো জোেো। 

 িংসিষ্ট স্টক স্হোল্ডোরনদর জেয বদসেক ও ম্োসিক উৎপোদে 

িংক্রোন্ত সবসভন্ন র্থয অেলোইনে এবং স্ম্োবোইল ম্যোনিজ এর 

ম্োধ্যনম্ জোেোর বযবস্থ্ো। 

০৪ Online 

Recruitment 

System 

এসপএিসিএল এ Online 

Recruitment System 

চোলুকরণ 

জু াই 

২০১৬ 

স্িনেম্বর 

২০১৬ 

ব্যিস্থাপ , এইচআরএর্ 

উপ-ব্যিস্থাপ , এইচআরএর্ 

 অেলোইনে আনবদেপত্র দোসখল। 

 স্ম্োবোইনলর ম্োধ্যনম্ আনবদে সফ জম্ো প্রদোে। 

 পরীক্ষো িংক্রোন্ত যোবর্ীয় র্থয অেলোইনে ও এিএম্এি এর 

ম্োধ্যনম্ প্রোসপ্ত। 

 

০৫ e-GP ক্রয় পসক্রয়োয় দরদোর্োগনণর অবোধ্ 

অংশেহণ ও িম্িুনযোগ িতসষ্ট এবং 

ক্রয় প্রসক্রয়োয় দক্ষর্ো স্বচ্ছর্ো ও 

জবোবসদসহর্ো সেসির্করনণর 

উনেনশয e-GP স্িবো সবস্ততর্করণ। 

চলম্োে চলম্োে বযবস্থ্োপক, এম্আইএি এন্ড 

আইসিসট 

বযবস্থ্োপক, ক্রয় 

উপ-বযবস্থ্োপক, ক্রয় 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

 দরপত্র দোর্ো ও পরোম্শৃনকর স্কন্দ্রীয় সেবন্ধে। 

 অে-লোইনে দরপত্র জম্ো/প্রসর্স্থ্োপে/প্রর্যোহোর। 

 অে-লোইনে সেনগোসিনয়শে অে-লোইনে এযোওয়োেৃ জোরী ও 

চুসি স্বোক্ষরিহ দরপত্র প্রসক্রয়োকরনণর পূণৃোঙ্গ কোযৃক্রম্। 

 

০৬ অপোনরশেোল 

ইেফরনম্শে 

ম্যোনেজনম্ন্ট সিনটম্ 

৪৫০ স্ম্েঃওেঃ সিসিসপসপ (িোউথ) 

প্রকল্প অপোনরশেোল ইেফরনম্শে 

ম্যোনেজনম্ন্ট সিনটম্ এ অন্তভুৃসি 

করণ। 

জুলোই 

২০১৬ 

আগট 

২০১৬ 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

 িযোন্ট অপোনরশে িিসকৃর্ সবসভন্ন র্থয স্যম্েেঃ প্রসর্ ঘন্টোর 

সবদ্যযৎ উৎপোদে, বদসেক স্লোে কেজোিশে, সেিপযোচ,শোট 

েোউে, ইউসেট সিপ, স্কসম্কযোল টক ও কেজোিশে ইর্যোসদ 

র্থয িংরক্ষণ। 

 প্রনয়োজেীয় সবসভন্ন MIS সরনপোটৃ (Daily Generation, 

Load Curve & Consumption, DGFI, 

Chemical Stock & Consumption) ইর্যোসদ 

সিনটম্ স্থনক দ্রুর্ ও িহনজ প্রস্তুর্করণ। 

 

০৭ অপোনরশেোল 

ইেফরনম্শে 

ম্যোনেজনম্ন্ট সিনটম্ 

৪৫০ স্ম্েঃওেঃ সিসিসপসপ (িোউথ) 

প্রকল্প Digital Display 

System  এর অন্তভুৃসি করণ। 

আগট 

২০১৬ 

স্িনেম্বর

২০১৬ 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

 ম্যোনেজনম্ন্ট ও উর্দ্ৃর্ে কম্কৃরৃ্োনদর স্েইসল স্জেোনরশে 

ম্সেটসরং। 

 িযোন্ট িম্নূহর হোলেোগোদ র্থযোসদ (প্রসর্ ঘন্টোর উৎপোদে, 

শোট-েোউে, ইউসেট সিপ, স্কসপআই ইর্যোসদ র্থয) 

েোসফকযোল সচত্রোকোনর এবং েোটো আকোনর প্রদশৃে। 

 

 



ক্রর্ লিষয় প্রস্তালিত লিষয় 

(গৃহীতব্য  ানের নার্) 

িাস্তিায়ন া  দালয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ি তিা প্রতযালশত ফ াফ  

( ােটি সম্পন্ন হন  গুণগত িা পলরর্ানগত  ী পলরিতিন আসনি) 

পলরর্াপ 

(প্রতযালশত 

ফ াফ  ততলর 

হনয়নে ল  না তা 

পলরর্ানপর 

র্ানদন্ড) 

শুরুর 

তালরখ 

সর্ালপ্তর 

তালরখ 

০৮ KPI System ৪৫০ স্ম্েঃওেঃ সিসিসপসপ (িোউথ) 

প্রকল্প KPI System এর 

অন্তভুৃসি করণ। 

আগট 

২০১৬ 

স্িনেম্বর 

২০১৬ 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

 সবদ্যযৎ সবভোগ কর্তৃক সেধ্ৃোরণকতর্ সবসভন্ন Key 

Performance Indicator (KPI) পযোরোসম্টোর 

(পোওয়োর িযোন্ট িম্নূহর দক্ষর্ো, সেভৃরনযোগযর্ো, আসথৃক, 

ক্রয়, ম্োেব িিদ উন্নয়ে ও প্রকল্প ইর্যোসদ সবষয়ক) 

ম্সেটসরং। 

 বযবস্থ্োপেো কর্তৃপনক্ষর জেয স্কসপআই লক্ষযম্োত্রো অজৃনে 

স্কোিোেীর বরৃ্ম্োে অবস্থ্ো িিনকৃ ধ্োরণো স্দয়ো ও টোনগৃট 

পরূনণ প্রনয়োজেীয় পদনক্ষপ েহনণ িহোয়র্ো প্রদোে। 

 

০৯ Unified PMIS 

বোস্তবোয়ে। 

 এসপএিসিএল এ Unified 

PMIS চোলকুরণ। 

 এিলয়ীর যোবর্ীয় র্থয 

এসিকরণ। 

চলম্োে চলম্োে বযবস্থ্োপক, এম্আইএি এন্ড 

আইসিসট 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

উপ-ব্যিস্থাপ , এইচআরএর্ 

 এসপএিসিএল-এর িকল এিলয়ীর যোবর্ীয় র্থয 

যথোযথভোনব িংরক্ষণ। 

 ম্োেব িিদ বযবস্থ্োপেো সবষয়ক সবসভন্ন সরনপোটৃ কম্ িম্নয়, 

আরও িহনজ ও স্বয়ংসক্রয়ভোনব িিন্ন করো। 

 এসপএিসিএল এর ম্োেব িিদ সবষয়ক সবসভন্ন র্থয 

ম্ন্ত্রণোলয় কর্তৃক উি সিনটম্ স্থনক িরোিসর স্দখোর বযবস্থ্ো। 

 

১০ Accounting 

Information 

System 

Accounting Information 

System Upgradation 
ম্োচৃ 

২০১৭ 

জুে 

২০১৭ 

বযবস্থ্োপক, সহিোব 

বযবস্থ্োপক, এম্আইএি এন্ড 

আইসিসট 

 দ্রুর্ ও িহনজ সহিোব িিসকৃর্ র্থয িংরক্ষণ। 

 Ledger, Trial Balance, Statement of 

Comprehensive Income, Statement of 

Financial Position, Balance Sheet ইর্যোসদ 

িহনজ ও দ্রুর্ প্রস্তুর্করণ। 

 

১১ School 

Management 

System বোস্তবোয়ে 

School Management 

System বোস্তবোয়ে 

এসপ্রল 

২০১৭ 

জুন 

২০১৭ 

বযবস্থ্োপক, এম্আইএি এন্ড 

আইসিসট 

উপ-বযবস্থ্োপক, এম্আইএি 

এন্ড আইসিসট 

 সবদযোলনয়র িম্স্ত ছোত্র-ছোত্রীনদর প্রনয়োজেীয় র্থয িংরক্ষণ। 

 অেলোইে এ ভসরৃ্ কোযৃক্রম্। 

 ইেনভন্টরী ম্যোনেজনম্ন্ট। 

 ইন্টোরনেট এর ম্োধ্যনম্ পরীক্ষোর ফলোফল ও প্রনয়োজেীয় 

র্থয জোেোর বযবস্থ্ো। 

 

 


