
গ্যাস ট্রান্সমিশন ক াম্পামন মিমিটেড (মিমেমসএি) এ বাস্তবামিত ইটনাটেশনসিূহ 

 

০১। ওটিবসাইে কডটেিপটিন্ট (২০১৬-২০১৭) -  

মিমেমসএি এর ওটিবসাইেমে (gtcl.org.bd) সমূ্পর্ণ নতুন আমিট  ডাইনামি , করস্পমন্সে ও ইন্টার যামিে 
মিচারসহ কডটেিপ  রা হটিটে। ওটিবসাইেমে এ ই সাটে বাাংিা এবাং ইাংটরিী দুমে োষাি ব্রাউি  রার 
সক্ষিতা রটিটে। ওটিবসাইেমে GRS, RTI এবাং Innovative Idea প্রদান  রার এ মে অনিাইন প্লােিিণ 
মহটসটবও বযবহৃত হটে। বতণিাটন দদমন  এবাং িামস  গ্যাস মরটপােণ, চিিান ও সম্পামদত প্র ল্পসিূটহর তেয, 
কনামেশ, অমিস আটদশ, কেন্ডার, মবজ্ঞমি, অনাপমি পত্র (এনওমস) ওটিবসাইটে প্র ামশত হটে। ওটিবসাইেমে 
কডটেিপটিটন্টর িনয িাইটসন্সড ওিাডণটপ্রস কেিওিা ণ বযবহার  রা হটিটে। বতণিাটন এমে Link3 
Technology Ltd. এর সােণাটর কহাস্ট  রা হটিটে। 

 

 

মিমেমসএি এর অমিমসিাি ওটিবসাইে gtcl.org.bd 

০২। অনিাইন ইনটেন্টরী িযাটনিটিন্ট মসটস্টি চািু (২০১৭-২০১৮) -  

ক াম্পানীটত ERP/EAM Software এর আওতাি Material Management Module এর িাধ্যটি 
মিমেমসএি -এ অনিাইন ইনটেন্টরী িযাটনিটিন্ট মসটস্টি চািু  রা হটিটে। ইনটেন্টরী িযাটনিটিন্ট মসটস্টটির 
আওতাি বতণিাটন মিমেমসএি এ স ি ধ্রটনর িািািাি ক্রি, মহসাবরক্ষন, অমধ্যাচন, পুরাতন িািািাি 
কস্টাটর কিরত প্রদান বা স্ক্র্যাপ মরোর্ণ সহ স ি  াযণক্রি অনিাইটন িযাটনি  রা হটে। ইনটেন্টরী 
িযাটনিটিটন্টর িনয প্রটিািন ইআরমপ/ইএএি সিেওিার সম্বমিত এ মে  মম্পউোর এবাং ইন্টারটনে 
সাংটযাগ্। সনাতন পদ্ধমতটত কস্টার মহসাব রক্ষনাটবক্ষটর্র অসুমবধ্াসিূহ এই মসটস্টটির িাধ্যটি দূর  রা সম্ভব 
হটিটে।   



           

ইআরমপ/ইএএি সিেওিাটরর ইনটেন্টরী িযাটনিটিন্ট মসটস্টি এর এ মে অাংশ 

 

০২। মবোগ্, মডপােণটিন্ট ও শাখার অবস্থান সম্বমিত মডমিোি মডসটপ্ল কবাডণ (২০১৮-২০১৯) -  

২০১৮-২০১৯ অেণবেটর উদ্ভাবনী উটদযাটগ্র আওতাি মিমেমসএি প্রধ্ান  াযণািি েবটনর প্রটবশপটে 
 িণ তণাটদর অবস্থান সম্বমিত এ মে Digital Display Board স্থাপন  রা হটিটে। উক্ত Display Board-
এ মিমেমসএি েবটন  িণরত বযবস্থাপনা পমরচাি  িটহাদি, স ি িহাবযবস্থাপ /পমরচাি , উপ-
িহাবযবস্থাপ  এবাং প্র ল্প-পমরচাি গ্টর্র নাি, পদবী ও কিান নম্বর এবাং মিমেমসএি  তত ণ  সম্পামদত ও 
চিিান প্র টল্পর তামি া ও মিমেমসএি এর সমচত্র  াযণক্রি প্রদশণন  রা হটি োট । মডটে কবাডণমে মপএইচমপ 
কেিওিা ণ বযবহার  টর কডটেিপ  রা হটিটে। এমে এ মে ওটিবমেমি  এপ স। ইন্টারটনে এটেস সম্পন্ন 
মপমসর িাধ্যটি কয ক ান স্থান হটত এপ স মেটত তেয হািনাগ্াদ  রা সম্ভব।  

 

মডমিোি মডসটপ্লটত প্রদমশণত কলার প্লযান ও প্র ল্প সাংক্রান্ত তেয 



 

প্রধ্ান  াযণািি েবটনর প্রটবশপটে স্থামপত মডমিোি মডসটপ্ল কবাডণ 

 

০৩।  Public Addressing System (PA System) বাস্তবািন (২০১৯-২০২০) - 

২০১৯-২০২০ অেণ বেটর উদ্ভাবনী উটদযাটগ্র আওতাি মিমেমসএি েবটন Public Addressing System (PA 
System) স্থাপন  রা হটিটে। মিমেমসএি েবটন দবদুযমত  শেণ সাম ণে হটত দুর্ণেনা বা কয ক ান অনা াাংমক্ষত 
পমরমস্থমতটত েবটন  িণরত  িণ তণাগ্র্ট  তাৎক্ষমন োটব অবমহত রর্ এবাং প্রটিািনীি মনটদণশনা প্রদাটনর 
িনয PA System অপমরহাযণ েূমি া পািন  রটে। PA System এর আওতাি েবটনর প্রমতমে কলাটর 
এ ামধ্  মস্প ার সাংটযাগ্ প্রদান  রা হটিটে, মসমসমেমে রুটি  টরাি মসটস্টি স্থাপন  রা হটিটে। কয ক ান 
ধ্রটর্র দূর্ণেনা অবমহত রটর্র িনয েবটনর মনমদণষ্ট ৩ মে স্থাটন  িটষ্টশন রটিটে। প্রমত কলাটর অবমস্থত 
PABX Set হটত দূর্ণেনার তেয মসম উমরমে অমিসারট  অবমহত  রার বযবস্থা রটিটে। িটি মসম উমরমে 
অমিসার তার মনিন্ত্রনাধ্ীন  িটস্টশন হটত েবটন দ্রুততি সিটির িটধ্য প্রটিািনীি মনটদণশনা প্রদান  রটত 
পারটব। েবটনর মনিস্ব িসমিটদ স্থামপত PA System এর িাইটক্রাটিাটনর িাধ্যটি আযান সম্প্রচার  রা হটে 
যা প্রমত কলাটর প্রচামরত হটে। 

         

কলাটর স্থামপত মস্প ার (বাটি), অযািমপ্লিািার ও  টরািার (িাটে),  িটষ্টশন (ডাটন) 

 



 

০৪। মিমেমসএি প্রধ্ান  াযণািটির মনরাপিা কিারদার রর্ ও  াটির পমরটবশ উন্নীত রটর্র িটক্ষয আইমপ  যাটিরা 
মসটস্টি স্থাপন (২০২০-২০২১) - 

 মিমেমসএি প্রধ্ান  াযণািটির মনরাপিা কিারদার রর্ ও  াটির পমরটবশ উন্নীত রটর্র িটক্ষয আইমপ  যাটিরা 
মসটস্টি স্থাপন  রা হটিটে। এই মসটস্টটির িাধ্যটি প্রধ্ান  াযণািি েবটনর প্রমতমে কলাটর এ ামধ্  আইমপ 
 যাটিরা স্থাপন  রা হটিটে যা মসম উমরমে  তত ণ  সাবণক্ষমন  তত্ত্বাবধ্ান  রা হটে। মসমসমেমে  যাটিরা 
মসটস্টিমে িযাটনি  রার িনয মসম উমরমে রুটি ৩ মে NVR (Network Video Recorder) স্থাপন  রা 
হটিটে। েবটন স্থামপত আইমপ  যাটিরাসিূহ PoE (Power Over Ethernet) switch এর িাধ্যটি NVR 
Device এর সাটে সাংযুক্ত রটিটে। আইমপ  যাটিরা মসটস্টিমে ইন্টারটনটের িাধ্যটি কয ক ান স্থান হটত িগ্ইন 
 টর প্রধ্ান  াযণািি েবটনর সুরক্ষা বযবস্থা িমনের  রা সম্ভব।    

 

মসম উমরমে রুি হটত সাবণক্ষমন  েবটনর মনরাপিা মনমিত  রা হটে  


