
েসতু ভবেন িবদুয্ৎ সা�েয় Motion Detection Sensor 

২০২০-২১ অথ র্বছেরর উ�াবনী উে�ােগর অংশ িহেসেব িবদুয্ৎ সা�েয়র লে�য্ েসতু ভবেন Motion 
Detection Sensor �াপন করা হেয়েছ। েসতু ভবেন �িতিনয়ত িবদুয্ৎ এর �বহার হয়। লাইট, ফয্ান, এিস, 
কি�উটার �ভৃিত িবদুয্ৎ ছাড়া অচল। অিফেস �ানুয়াল প�িত �বহার কের লাইট অন-অফ করার ে�ে� 
অেনক সময় ��তা বা ভুেল লাইট অফ না কের ক� তয্ােগর ফেল িবদুয্েতর অপচয় হয়, িবদুয্ৎ িবল েবিশ 
আেস। িবদুয্ৎ িবল সা�েয়র লে�য্ েসতু ভবেনর ৬৫ িট কে� �থম দফায়  Motion Detection Sensor �াপন 
করা হয় যার ফেল গত েফ�য়াির/২০২১ মােস িবদুয্ৎ িবল হয় ৫,৩৪,৬৮১/- টাকা যা েস�র �াপন করার পূেব র্ 
জানুয়াির/২০২১ মােসর িবল ৫,৮৬,৪০৪/- টাকার তুলনায় �ায় ৮.৮২% কম। িবদুয্েতর অপচয় েরােধ Motion 
Detection Sensor গুরু�পূণ র্ ভুিমকা পালন কেরেছ িবধায় উে�াগিটেক একিট সফল উ�াবনী উে�াগ িহেসেব 
িবেবচনা করা হেয়েছ। এই সফল উ�াবনী উে�াগ বা�বায়েনর জ� বা�বায়নকারী িটেমর �ধান জনাব আলতাফ 
েহােসন েসখ, অিতির� পিরচালক (িপ এ� িড) েক ২০২০-২১ অথ র্বছের েসরা উ�াবক িহেসেব পুর�ার �দান 
করা হয়। ২০২০-২১ অথ র্বছের এবং Motion Detection Sensor �াপেনর পর ২০২১-২২ অথ র্বছের িবদুয্ৎ 
িবেলর তুলনামূলক িববরণী িন�রূপ : 

�িমক মােসর নাম 
িবলসমূহ (বছর) িবদুয্ৎ িবল গড় �াস/বৃি�র পিরমান  

(শতাংশ) ২০২০ ২০২১ 
০১। জুলাই ১২,৬১,৬৮০/- ৭,২৫,৭৬০/- 

১১.১৭% �াস 

০২। আগ� ১০,৮৭,৮২১/- ৯,৮৪,৩৭৫/- 
০৩। েসে��র ১১,৪৭,৩৩৫/- ১০,৬১,৯৬০/- 
০৪। অে�াবর ৯,৪৮,৪৬৫/- ১০,৭২,০০৮/- 
০৫। নেভ�র ৮,৯৪,৭৬৩/- ৭,৭৭,৪৮৩/- 
০৬। িডেস�র ৫,৮৬,৪০৪/- ৬,৪২,৮৭৯/- 

েমাট ৫৯,২৬,৪৬৮/- ৫২,৬৪,৪৬৫/- 

পরবত�েত ১৯ আগ� ২০২১ তািরেখ অনুি�ত ইতঃপূেব র্ বা�বািয়ত উ�াবনী উে�ােগর অ�গিত পয র্ােলাচনা 
সং�া� সভায় এই উে�াগিটর িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয় এবং উে�াগ �হেনর ফলাফল পয র্ােলাচনা কের 
“েসতু ভবেনর আরও কে� Motion Detection Sensor �াপেনর জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হন করেত হেব” 
মেম র্ িস�া� গৃহীত হয়। িস�া� েমাতােবক েসতু ভবেনর আরও ৮০ িট ক� ও ১০ িট কিরেডাের েমাট ৯০ িট 
�ােন Motion Detection Sensor �াপন করা হেয়েছ যা ভিব�েত আরও িবদুয্ৎ সা�েয় অ�ণী ভুিমকা পালন 
করেব। 
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