পায়রা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ
২০১৮-১৯ অর্ ৃ বছরর বাস্তবায়য়তব্য উদ্ভাবনী উরযারের য়ববরণ

উদ্ভাবনী উরযাে-১
১। আপনার উরযারের য়িররানাম অনুগ্রহ করর অনূর্ ৃ ১০ িরের মরে য়িখুনঃ
অর াম্যাটিক ইউটিয়িটি অন-অফ য়িরেম

এবং উদ্ভাবরকর য়বস্তায়রত তথ্য (নাম, পদবী, প্রয়তষ্ঠান, মমাবাইি, ইরমইি ও বাস্তবায়ন এিাকা) য়িখুনঃ
মমাহাম্মদ মছায়াদরুি আয়মন, উপ-পয়রচািক, এম আই এি, পায়রা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ, ০১৭১৪ ০৯৪৯২৭,
dd.mis@ppa.gov.bd, পায়রা বন্দর কর্তপৃ রক্ষর প্রিািয়নক ভবন
২। মে িমস্যাটিরক য়চয়িত কররত চান তার য়ববরণ য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
ইউটিয়িটি য়িরেম (ববদ্যুয়তক বায়ত, ফুান, এয়ি) প্ররয়াজন না র্াকরি বন্ধ করা উয়চত োরত য়বদ্যুরতর িাশ্রয়ী ব্যবহার
করা িম্ভব হয়। তাই মকান কক্ষ / স্থান তুাে করার পূরব ৃ একজন ব্যয়ির উয়চত ইউটিয়িটি য়িরেম বন্ধ করর কক্ষ তুাে
করা। আজকাল বিদ্যুতের অপচয় আমাতের জন্য একটি রুটিন বিষয় হতয় উতেতে, এিং িাব ়িঘর, বিদ্যালয় ও কতলজগুবলতে এিং
এমনবক বিল্পগুবলতে সমস্যা প্রায়ই ঘটাতে। মাতে মাতে আমরা লক্ষ কবর যে করক্ষ মকান ব্যয়ি মনই তর্ায়প ইউটিয়িটি য়িরেম
চালু ররয়রছ। ব্যিহারকারীতের অিতহলার কারতে িাব ়িঘর, অবিস ও সি বজনীন স্থাতন এটি প্রায়ই ঘতট থাতক। এর ফরি য়বদ্যুরতর
অপচয় হয়।
৩। আপনার প্রস্তায়বত িমার্ান টি য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
এমন একটি প্রযুয়িেত ব্যবস্থার প্ররয়াজন মেটি মকান করক্ষ / স্থারন ব্যয়ির উপয়স্থয়ত য়নণ ৃয় করর ববদ্যুয়তক ইউটিয়িটি বন্ধ
বা চালু কররব।
এই য়িরেম দ্যটি ইনফ্রাররড ট্রান্সয়ম ার এবং য়রয়িভার ব্যবহার করর য়ডজাইন করা মেরত পারর। এই ইনফ্রাররড মিন্সর
ৃ য়নণ ৃয় করর ঘররর েন্ত্রপায়ত চালু বা বন্ধ করর। এই
এমনভারব স্থাপন করা হে় মে, তারা একটি ব্যয়ি প্ররবি এবং য়নেমন
ব্যবস্থায়, একটি মাইররাকররািার এই মপ্রাডারের মিরাি প্ররিয়িং ইউয়ন ো 8051 পয়রবার মর্রক 89S51
কররািাররর।
েখন একজন ব্যয়ি রুরম প্ররবি কররন, তখন একটি ইনফ্রাররড রয়ি ইনফ্রাররড ট্রান্সয়ম ার এবং য়রয়িভাররর মরে আ রক
োয়। মিন্সর -১ মর্রক এই ইনফ্রাররড বার্াটি মাইররাকররািার িম্পয়কৃত িংরকত প্রদান করর। মাইররাকররািারটি
এমনভারব মপ্রাগ্রাম করা হে় মে মিন্সর -১ এর িংরকতটি গ্রহণ করর রুরমর মভতরর ফুান এবং বায়ত চালু করর। এইভারব,
মাইররাকররািার একটি য়ররি চায়িত ড্রাইভাররর কমারের িংরকত মদয় ো য়ররিগুয়ি চালু করর োরত এই িমস্ত
েন্ত্রাংিগুয়ি চালু র্ারক।
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েখন ব্যয়ি এই রুরম তুাে করর োয়, অন্য আররকটি ইনফ্রাররড মিন্সররক িক্ষম করর এবং মাইররাকররািাররর য়নে়ন্ত্রণ
িংরকত প্রদান করর। উপরর প্রয়রয়া অনুরূপ, এই য়িরেম ফুান এবং বায়তর মত েন্ত্রপায়ত বন্ধ বা চালু করর। এ ছাড়াও,
য়িরেমটি করক্ষর য়ভতরর ব্যয়ির িংখ্যা য়হিাব করর মনয় োরত করক্ষর ব্যয়িরদর উপয়স্থয়তর উপর য়নভৃর করর এই
কররাি অপাররিনটি য়ভন্ন হয়।
প্ররতুক ব্যয়ি প্ররবি এবং ঘর মর্রক মবয়ররে় োওয়ার জন্য, মাইররাকররািার দ্যটি য়রয়িভার মর্রক য়ডয়জ াি ইনপু টি
পরড়, এবং করক্ষর য়ভতরর ব্যয়ির িংখ্যা েণনা করর এবং তারপর LCD প্রদিৃন করর। েখন ব্যয়িরদর েণনা এরকর
মচরয় বড় হয়, তখন মাইররাকররািারটি রুরম আরিা জ্বািারনার জন্য য়ররি সুইচ বন্ধ করর এবং েখন ব্যয়ি েণনা শূন্য
হয়, তখন এটি িব বায়ত এবং ফুান বন্ধ করার জন্য য়ররি সুইচ খুরি মদয়।
৪। “িমস্যা িমার্ান” এর য়বস্তায়রত িংযুয়িঃ

৫। আপনার উরযােটি মে িকি মক্ষরে পয়রবতৃন আনরব বরি মরন কররছন
এই য়িরেমটি বাস্তবায়ন করা হরি য়বদ্যুরতর অপচয় অরনকাংরি মরার্ করা োরব।
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৬। মে র্ররনর ইরভন্ট/কমৃিািা হরত উদ্ভাবরনর শুরুঃ
এটি মমৌয়িক মকান উদ্ভাবন নয়। য়বয়ভন্ন প্রয়তষ্ঠারন এই ব্যবস্থা চালু আরছ। মূিতঃ মবিরকারী প্রয়তষ্ঠান মর্রক এই
য়িরেমটির অনুরপ্ররণা গ্রহণ করা হরয়রছ।
৭। ইরভন্ট/কমৃিািার তায়রখঃ
প্ররোজু নয়।
৮। ইরভন্ট/কমৃিািার স্থানঃ
প্ররোজু নয়।
৯। িমস্যার মূি কারণ *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
ব্যবহারকারীরদর অবরহিা, অিরচতনতা এবং িয়ংয়রয় ব্যবস্থা না র্াকা এই িমস্যার মূি কারণ।
১০। ভুিরভােী জনরোষ্ঠী *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
য়বদ্যুত ব্যবহারকারী প্ররতুক ব্যয়ি এবং প্রয়তষ্ঠান য়বদ্যুরতর অপচয় দ্বারা ক্ষয়তগ্রস্থ হরেন। তাই বিা োয় য়বপুি
জনরোষ্ঠী এই িমস্যার কাররণ ভুিরভােী।
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উদ্ভাবনী উরযাে-২
১। আপনার উরযারের য়িররানাম অনুগ্রহ করর অনূর্ ৃ ১০ িরের মরে য়িখুনঃ
িময়িত আইয়প ম য়িরফান য়িরেম
এবং উদ্ভাবরকর য়বস্তায়রত তথ্য (নাম, পদবী, প্রয়তষ্ঠান, মমাবাইি, ইরমইি ও বাস্তবায়ন এিাকা) য়িখুনঃ
মমাহাম্মদ মছায়াদরুি আয়মন, উপ-পয়রচািক, এম আই এি, পায়রা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ, ০১৭১৪ ০৯৪৯২৭,
dd.mis@ppa.gov.bd, পায়রা বন্দর কর্তপৃ রক্ষর প্রিািয়নক ভবন
২। মে িমস্যাটিরক য়চয়িত কররত চান তার য়ববরণ য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
প্রচয়িত য়পএয়বএক্স য়িরেরম কি হুারেয়িং এর জন্য মকন্দ্রীয়ভারব হাডওৃ য়ুার (এনািে কাড,ৃ য়ডয়জ াি কাড ৃ) ব্যবহার
করা হয়। হাড ৃওয়ুার হওয়ার কাররণ দীঘ ৃয়দন ব্যবহাররর ফরি এগুরিার নষ্ট হরয় োবার িম্ভাবনা মর্রক োয়। এছাড়া
ববদ্যুয়তক িারজৃর কাররণ এিব ব্যয়বহুি েন্ত্রাংি ক্ষয়তগ্রস্থ হরয় মেরত পারর।
য়দ্বতীয়তঃ বহুি প্রচয়িত টিয়ডএম য়ভয়িক ট্রাংক ব্যবস্থায় অয়তয়রি েন্ত্রাংরির প্ররয়াজন মেমনঃ মায়িরেক্সার, T1/E1
িায়কৃ মবাড ৃ মেগুরিার বতৃমান বাজার দর প্রায় পাঁচ িক্ষ াকা।
চতুর্ ৃতঃ একজন ব্যবহারকারীরক য়পএয়বএক্স িাইন এবং িরািয়র িাইন য়দরত হরি দ্যইটি ম য়িরফান মি প্ররয়াজন।
র্ততীয়তঃ য়পএয়বএক্স য়িরেমরক মমাবাইি মফান এবং য়পয়ি/ল্যাপ রপ িম্প্রিারন করা প্রচয়িত য়িরেরম অতুন্ত জটিি।

৩। আপনার প্রস্তায়বত িমার্ান টি য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
একটি আইয়প মফান য়িরেম / আইয়প য়পয়বএক্স য়িরেম এক বা একায়র্ক SIP মফান / আইয়প মফান, একটি আইয়প
য়পএয়বএক্স িাভৃার এবং একটি য়ভওআইয়প মে ওরয়র িমিরয় েঠিত। আইয়প য়পয়বএক্স িাভৃার প্রয়ক্স িাভৃাররর অনুরূপ:
এিআইয়প ক্লারয়ন্টরা হরে িফ রফান বা হাডওৃ য়ুার য়ভয়িক মফান মেগুরিা আইয়প য়পএয়বএক্স িাভৃাররর িারর্ য়নবন্ধন
করর। েখন তারা একটি কি কররত চায় তারা আইয়প য়পএয়বএক্স িাভৃারর িংরোে স্থাপন করর। আইয়প য়পয়বএরক্সর
িমস্ত মফান / ব্যবহারকারী এবং তারদর িংয়িষ্ট SIP ঠিকানা একটি য়ডররেয়র আরছ এবং এইভারব একটি অভুন্তরীণ
কি িংরোে বা একটি ভরয়ি মে ওরয় বা একটি VoIP পয়ররেবা প্রদানকারীর মােরম একটি পছন্দিই েন্তরব্যর জন্য
বায়হুক কি রু কররত িক্ষম।
প্রচয়িত য়পএয়বএক্স য়িরেরমর পয়রবরতৃ আইয়প ম য়িরফান য়িরেম স্থাপন কররি কি হুােয়িং িফ ওয়ুার য়ভয়িক
করা িম্ভব। ফরি হাড ৃওয়ুার য়ভয়িক য়িরেরমর অসুয়বর্া িমূহ দূর করা োরব।
আইয়প ম য়িরফায়ন মিবাদানকারী প্রয়তষ্ঠান হরত ট্রাংয়কং য়হরিরব টিয়ডএম প্রযুয়ির ম য়িরফান িংরোরের পয়রবরতৃ
আইয়প প্রযুয়ির ট্রাংক িংরোে ব্যবহার করর আউ রোয়য়ং এবং আইএিয়ড সুয়বর্া চালু করা োরব। ফরি ব্যয় বহুি
েন্ত্রাংি মেমন মায়িরেক্সার, T1/E1 িায়কৃ মবাড ৃ ইতুায়দ রয় করার প্ররয়াজন হরব না।
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আইয়প ম য়িরফারনর িারর্ ট্রাংক িাইরনর িমিরয়র মােরম একই ম য়িরফান মি মর্রক য়পএয়বএক্স এবং িরািয়র
ম য়িরফান িাইন ব্যবহার করা োরব।
এছাড়াও এিআইয়প প্রর াকি ব্যবহার করর িফ রফান এয়েরকিন মমাবাইি ও য়পয়িরত ইন্স ি করর য়পএয়বএক্স এর
িম্প্রিারন করা িম্ভব।

৪। “িমস্যা িমার্ান” এর য়বস্তায়রত িংযুয়িঃ

৫। আপনার উরযােটি মে িকি মক্ষরে পয়রবতৃন আনরব বরি মরন কররছন
আইয়প ম য়িরফান য়িরেরমর রক্ষণারবক্ষণ খরচ তুিনামূিক কম।
য়িরেরমর জটিিতা মনই বরি রক্ষণারবক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা িহজ।
ববদ্যুয়তক ব্যবস্থায় ত্রুটির কাররণ আইয়প ম য়িরফান য়িরেরমর ক্ষয়-ক্ষয়ত হবার ঝয়ুঁ ক মনই।
ব্যবহারকারীর একায়র্ক ম য়িরফান ব্যবহার করার প্ররয়াজন হয় না।
৬। মে র্ররনর ইরভন্ট/কমৃিািা হরত উদ্ভাবরনর শুরুঃ
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৭। ইরভন্ট/কমৃিািার তায়রখঃ

৮। ইরভন্ট/কমৃিািার স্থানঃ

৯। িমস্যার মূি কারণ *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
এনািে টিয়ডএম য়ভয়িক ম য়িরফান য়িরেরমর িীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য িফ ওয়ুাররর িারর্ িমিয়হীনতা।
১০। ভুিরভােী জনরোষ্ঠী *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
প্রর্ানত োরাই এনািে টিয়ডএম য়ভয়িক য়পএয়বএক্স ম য়িরফান য়িরেরমর ব্যবহারকারী তারা িকরিই এই য়িরেরমর
য়বয়ভন্ন িীমাবদ্ধতার কাররণ ভুিরভােী।
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উদ্ভাবনী উরযাে-৩

১। আপনার উরযারের য়িররানাম অনুগ্রহ করর অনূর্ ৃ ১০ িরের মরে য়িখুনঃ
মভয়হকুি ট্রায়কং য়িরেম
এবং উদ্ভাবরকর য়বস্তায়রত তথ্য (নাম, পদবী, প্রয়তষ্ঠান, মমাবাইি, ইরমইি ও বাস্তবায়ন এিাকা) য়িখুনঃ
মমাহাম্মদ মছায়াদরুি আয়মন, উপ-পয়রচািক, এম আই এি, পায়রা বন্দর কর্তপৃ ক্ষ, ০১৭১৪ ০৯৪৯২৭,
dd.mis@ppa.gov.bd, পায়রা বন্দর কর্তপৃ রক্ষর প্রিািয়নক ভবন
২। মে িমস্যাটিরক য়চয়িত কররত চান তার য়ববরণ য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
দাপ্তয়রক কারজ ব্যবহাে ৃ মমা রোয়ড় বহর ব্যবস্থাপনা (মেমন তাৎক্ষয়ণক অবস্থান, ফুরয়রির পয়রমান, েয়তরবে, অয়তরান্ত
দূরত্ব, রুটিন রক্ষণারবক্ষরণর প্ররয়াজন) ইতুায়দ কারজ ম্যনূয়াি পদ্ধয়তর অনুিরণ উৎপাদনিীিতা কয়মরয় মদয়। তর্ায়প
এ িকি কাজ করার জন্য োয়ড় বহররর প্ররয়াজনীয় তথ্য িময়মত পাওয়া অতুন্ত কঠিন। ফরি ব্যবহারকারীরক মিবা
প্রদারনর প্রয়তশ্রুয়ত মদয়া োয় না এবং িরকারী িম্পরদর সুষ্ঠু ব্যবহার করা িম্ভব হয় না।

৩। আপনার প্রস্তায়বত িমার্ান টি য়িখুন *অনুগ্রহ করর ২০০ িরের মরে য়িখুনঃ
মিলুুিার মন ওয়াকৃ ব্যবহার করর মমা রোয়ড়র অবস্থান য়নণ ৃয় িহ অন্যান্য তথ্য োয়ড় বহর ব্যবস্থাপনায় নতুন মাো য়দরত
পারর মিই িারর্ মিবার মান উন্নয়ন করার িম্ভব।
িংস্থার িকি মমা রোয়ড়রত মভয়হকুি ট্রাকার য়ডভাইি ইন্স ি করা মেরত পারর মেটি য়িয়জ বা য়জএিএম মন ওয়ারকৃর
মােরম ওরয়বিাইর োয়ড়র অবস্থান / ফুরয়ি ইতুায়দ তথ্য জানারব। মমা রোয়ড় য়নয়ন্ত্রনকারী কমৃকতৃা ওরয়বিাইর র
মােরম মমা রোয়ড় অবস্থান এবং ফুরয়রির পয়রমান মজরন প্ররয়াজনীয় মিবা প্রয়তশ্রুয়ত য়দরবন।
য়জয়পএি য়ভয়িক ট্রুায়কং প্রর্ান উপাদানগুয়ি হি:
য়জয়পএি ট্রুায়কং: য়ডভাইিটি োয়ড়র মরে য়ফ করা র্ারক এবং য়নয়য়মত ব্যবর্ারন একটি মকন্দ্রীয় িাভৃারর োয়ড়র তথ্য
ছাড়াও GPS অবস্থান তথ্য র্ারণ করর। োয়ড়র তথ্যগুয়িরত জ্বািায়ন পয়রমাণ, ইয়িন তাপমাো, উচ্চতা, ায়ার চাপ,
জ্বািায়ন বন্ধ করা, ইেয়নিন বন্ধ করা, ব্যা ায়র অবস্থা, জ্বািায়ন পয়রমাণ, জরুরী বা ন অবস্থা, ওরডায়ম ার, ইয়িন RPM
এবং আরও অরনক য়কছু। এই য়ডভাইিগুয়ির ক্ষমতা আিরি িম্পূণ ৃ ট্রুায়কং য়িরেরমর চূড়ান্ত ক্ষমতা য়নর্ ৃারণ করর;
োনবাহন OBD ট্রুায়কং য়িরেমগুয়ি একটি OBD GPS trackers ব্যবহার করর ো একটি হািকা বা মাঝায়র
য়ডউটি োড়ীর ওরপন ডায়ােনয়েক (OBD) মপার ৃ িংযুি হয়।
য়জয়পএি ট্রুায়কং িাভৃার: ট্রুায়কং িাভৃাররর য়তনটি দায়ে়ত্ব ররে়রছ: য়জয়পএি ট্রুায়কং ইউয়ন মর্রক তথ্য িংগ্রহ করা, এটি
য়নরাপরদ িংরক্ষণ করা এবং ব্যবহারকারীরক চায়হদার উপর এই তথ্য প্রদান করা।
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ইউজার ইন্টাররফি: UI কীভারব তথ্য অুারক্সি কররত িক্ষম হরব তা য়নর্ ৃারণ করর, োয়ড়র মড া মদরখ এবং এটি মর্রক
গুরুত্বপূণ ৃ তথ্য মবর করর।

৪। “িমস্যা িমার্ান” এর য়বস্তায়রত িংযুয়িঃ

৫। আপনার উরযােটি মে িকি মক্ষরে পয়রবতৃন আনরব বরি মরন কররছন
োয়ড় ব্যবহারকারীরদর উিম মিবা প্রয়তশ্রুয়ত মদওয়া োরব।
এই য়িরেমটি বাস্তবায়ন করা হরি োয়ড়র রক্ষণারবক্ষণ য়নয়য়মত িমরয় করার োরব।
োয়ড় চািকরদর জবাবয়দয়হতা বাড়ারনা োরব।
৬। মে র্ররনর ইরভন্ট/কমৃিািা হরত উদ্ভাবরনর শুরুঃ
৭। ইরভন্ট/কমৃিািার তায়রখঃ

৮। ইরভন্ট/কমৃিািার স্থানঃ
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৯। িমস্যার মূি কারণ *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
োয়ড়র অবস্থান না জানা।
োয়ড়র ফুরয়ি, ায়ার মপ্রিার ইতুায়দিহ কায়রেরী তথ্য না জানা।
১০। ভুিরভােী জনরোষ্ঠী *িরব ৃাচ্চ ৫০ িরের মরে য়িখুনঃ
প্রিািন য়বভােরক োয়ড় বহর রক্ষণারবক্ষণ কররত েরর্ষ্ঠ মবে মপরত হয়। োর ফরি োয়ড় ব্যবহারকারীরাও উন্নত মিবা
মর্রক বয়িত হন। এছাড়াও োয়ড় চািকরদর জবাবয়দয়হতা অরনক িময় প্রয়তষ্ঠা করা োয় না।
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