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বাাংলাদেদে ববদ্যুতিক েতি ববে তকছু সময ়ধদে আমাদেে জািীয় উন্নযন় বকৌেদলে বকন্দ্রীয ়অাংে তিদসদব পতেগতিি িদয ়আসদে 

এবাং আগামী তেদনও এই ভূতমকা অব্যািি থাকদব বদল ধােিা কো যায়। এই ববদ্যুতিক েতি অবকাঠাদমাে সবদেদয় গুরুত্বপূি ণ 

অাংেগুতলে মদে একটি িল জািীয ়তবদ্যুৎ সঞ্চালন তিড, যাে তনোপে, তনর্ ণেদযাগ্য এবাং তনেবতিন্ন তিয়ােীলিা প্রদযা়জন। বিণমাদন 

অদনক প্রাইদর্ট অপাদেটে আমাদেে জািীয ়তিদড তবদ্যুৎ েতি বযাগ কেদে এবাং অদনক স্বায়ত্তোতসি কর্তণপক্ষ তবিেি ব্যবস্থাে অাংে 

িদয ়উঠদে, যাে ফদল জািীয় তিদডে তনোপত্তা এবাং তনর্ ণেদযাগ্যিা বজায় োখা আদগে বেদয় অদনক কঠিন ও জটিল িদয় উদঠদে। 

আমো লক্ষু কদেতে ইতিপূদব ণ বেেব্যাপী তবতর্ন্ন সমদয় ব্ল্ুাকআউদট ব্যাপক অথ ণননতিক ক্ষতি সাতধি িদয়দে এবাং এই ক্ষতি 

অনাকাতিি পতেতস্থতি সৃতি কদেদে। পাওযা়ে তিড ব্যবস্থাপনাে দ্যব ণলিাে একটি অন্যিম কােি িল েলমান সমদয় (Real-time) 

পাওয়াে তিড অবস্থা পয ণদবক্ষন কোে সক্ষমিাে অর্াব। বাাংলাদেদেে বিণমান ন্যােনাল বলাড তডসপ্যাে বসন্টাে (NLDC)  

SCADA তর্তত্তক এনাতজণ ম্যাদনজদমন্ট তসদেম ব্যবিাে কদে। সাধােিি SCADA তসদেমগুতল প্রতি ২ বথদক ৫  বসদকদে নন 

টাইম-েুাম্পড এনাতজণ বডটা সাংিি কদে, যা অতি দ্রুি পতেবিণনেীল তবদ্যুৎ বনটওয়াদকণে জন্য অদনক ধীেগতি সম্পন্ন। এ োড়াও  

বযদিতু SCADA বডটা টাইম তসদরানাইজ কো িয় না, িাো তনতে ণি সমদয় তসদেদমে েলমান অবস্থাে পূি ণ তেত্র প্রোন কদে না। 

তবদ্যুৎ ব্যবস্থায় দ্যব ণল দৃশ্যমানিাে কােদি তনয়ন্ত্রি বকন্দ্রগুতলদি অপাদেটেদেে দ্বাো ভুল তসদ্ধাদেে কােি িদি পাদে। এই সীমাবদ্ধিাগুতল 

দূে কোে জন্য আমো বাাংলাদেদেে জািীয ় পাওযা়ে তিদডে জন্য একটি দূেবিী পতেোলনদযাগ্য সাইবাে-তফতজকুাল তসদেম 

(তসতপএস) বটেদবড এবাং একটি GPS সমদয়ে সাদথ তসদরানাইজড তসনদিাদফজে তসদেম (বফজে বমজােদমন্ট ইউতনট বা PMU 

নাদমও পতেতেি) বিতেে প্রস্তাব কদেতে। তসতপএস বটেদবড  তবদ্যুৎ বনটওয়াকণ এবাং তনয়ন্ত্রিকােী ডাটা বনটওয়াদকণে বাস্তবসম্মি 

সঞ্চালন তেত্র প্রোন কেদব, এে সাদথ দ্যর্ ণটনা/প্রতিেক্ষাে পেীক্ষা তনেীক্ষাে জন্য একটি তনয়তন্ত্রি পতেদবে প্রোন কেদব। এটি 

তসনদিাদফজে তর্তত্তক অুাতিদকেনগুতলে মূল্যায়ন ও যাোই কোে জন্যও একটি িুাটফম ণ তিদসদবও কাজ কেদব এবাং জািীয় তবদ্যুৎ 

সঞ্চালন বনটওয়াদকণ সম্ভাব্য সাইবাে িামলাে উৎস এবাং ফলাফল আগাম েনািকেদনে জন্য ব্যবিাে কো যাদব। তসনদিাদফজে 

তসদেম পাওয়াে তিডদক অদনক সূক্ষ্মর্াদব তনেীক্ষি কেদি সক্ষম িওযা়দি তবদ্যুৎ ব্যবস্থাে আসন্ন অতস্থতিেীলিাদক দ্রুি তেতিি কোে 

ক্ষমিা এবাং তবদ্যুৎ ব্যবস্থাে তবভ্রাট বোধ কোে জন্য সমযম়দিা প্রতিকােমূলক পেদক্ষপ িিদিে ক্ষমিা অদনক বৃতদ্ধ পাদব। এই প্রকদেে 

বাস্তবায়দনে মােদম বাাংলাদেদেে পাওয়াে তসদেদমে অবকাঠাদমা েীর্ ণদময়াতে, তনর্ ণেদযাগ্যিা এবাং স্বতনর্ ণে িওয়াে পদথ একটি 

গুরুত্বপূি ণ পেদক্ষপ অতজণি িদব। তবদেেী বকাম্পাতনগুতলে কাে বথদক অনুরূপ প্রযুতি িদয়ে জন্য আমাদেে বয পতেমান অথ ণ খেে কেদি 

িদিা, িাে একটি ক্ষুদ্র অাংে আমো এই গদবষনায় ব্যয় কদে সমতুল্য সক্ষমিা অজণন কেদি োতি, বযখাদন এই প্রযুতিে বুতদ্ধবৃতত্তক 

সম্পদেে উপে আমাদেে পূি ণ অতধকাে থাকদব। 

ব স্তব য়নক রী প্রমিষ্ঠ নাঃ 

ইলেকমিকয ে ও কমিউট র ইমিমনয় মরিং মবভ গ, নর্ থ স উর্ মবশ্বমবদ্য েয়।  

 

প্রকলের মিয় দাঃ 
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প্রকলের উলেশ্যাঃ

এই প্রকদে আমো একটি দূেবিী পতেোলনদযাগ্য সাইবাে-তফতজকুাল তসদেম (তসতপএস) বটেদবড এবাং ওদপন আতকণদটকোে 

তসনদিাদফজে তসদেম তনম ণাদিে কাজ কেতে। আমাদেে প্রস্তাতবি সাইবাে-তফতজকুাল তসদেম বটেদবড কম ণ সম্পােদনে জন্য সাধােি 

পদ্ধতিে অনলাইন টাইম-দডাদমইন মদডতলাং এবাং তসমুদলেদনে সাদথ অফলাইদনে িাতিক প্রমাি এে উপে তর্তত্ত কদে কাজ কেদব। 

ন্যােনাল পাওয়াে তিডদক সাইবাে-তফতজকুাল তসদেম তিদসদব মদডল কো িদব, বযখাদন পাওযা়ে তসদেম তসমুদলটদেে মােদম তবদ্যুৎ 

প্রবাদিে প্রতিরূপ বিতে কো িদব এবাং ডাটা কতমউতনদকেন তসমুদলটদেে মােদম প্রবাি তনয়ন্ত্রি (Control/Protection) 

স্তেদক প্রতিরূপ কো িদব। তসমুদলেদনে জন্য আমো EMTP টাইপ সমাধান অুালগতেেম ব্যবিাে কেব এবাং সাইবাে তনর্ ণেিা 

তসমুদলেদনে জন্য আমো ওদপন বসাস ণ NS-3 তসমুদলটে ব্যবিাে কেব। পােস্পতেক তনর্ ণেেীল দ্যটি বনটওয়াকণ তসমুদলটে (তবদ্যুৎ 

এবাং ডাটা) দ্যটি সমদয়ে ধাোয় েলদব, এবাং উর্য় তসমুদলটে বথদক ফলাফল পয ণায়িদম যথাযথর্াদব তসদরানাইজ কো িদব। তসতপএস 

বটেদবড একটি Computer Cluster েলদব, যা এই প্রকদেে মদে তনতম ণি িদব। তপএমইউ তসদেমগুতল ওদপন-আতকণদটকোে 

িাড ণওয়্া়ে এবাং সফ্টওয়্া়ে সেঞ্জাম ব্যবিাে কদে তনতম ণি িওয়ায় প্রকদেে বাস্তবায়ন খেে হ্রাস পাদব। 

তসদেদমে মদডল অনুসাদে, তসতপএস বটেদবড আতকণদটকোদে দ্যটি স্তে েদয়দে বযমনটি নীদেে তেত্রটিদি বেখাদনা িদয়দে। এগুদলা িদলা 

পাওযা়ে তসদেম বলয়াে এবাং বডটা কতমউতনদকেন বলয়াে। উর্য ়স্তদে দ্যটি সফ্টওয়়্াে তসমুদলটে ব্যবিাে কো িদয়দে এবাং িাদেে 

িাড ণওয়্া়ে সাদপাট ণ টুল বেখাদনা িদয়দে। 

 

তবদ্যুৎ তিদডে তপএমইউ, তেদল, বেডা তসদেম এবাং অন্যান্য তডর্াইসগুতল উচ্চ গতিে ইথােদনট সুইদেে মােদম তপতজতসতব-ে 

অপটিকুাল ফাইবাে বনটওয়াদকণে (BdREN)সাদথ সাংযুি থাকদব, যা তসতপএস বটেদবড সাদথ সাংযুি িদব। তপএমইউ 

তডর্াইসগুতল ফাইবাে অপটিক বনটওয়াদকণে প্রথম ইন্টােদফস তিসাদব অনদবাড ণ তগগাতবট ইথােদনট ব্যবিাে কেদব এবাং বসখাদন একটি 

তদ্বিীয় ওয়়্ােদলস ইন্টােদফস থাকদব যা 4 তজ বনটওয়াদকণে সাদথ সাংযুি িদব (অবশ্য ওয়্া়েদলস তনোপত্তাে তবষয়টি তবস্তাতেি 

পয ণােলনা কদে পেবিীদি এ তবষদয় তসদ্ধাে বনওয়া িদব)। তপতজতসতব তসদেম সি তসতপএস বটেদবড এবাং তপএমইউ তসদেমগুতলে 

বযাগাদযাগ ব্যবস্থাপনা তনদেে তেদত্র বেখাদনা িদযদ়ে। প্রাথতমকর্াদব 5 টি PMU তসদেম বিতে কো িদব এবাং গুরুত্বপূি ণ 132/33 

kV তিড সাবদেেদন স্থাপন কো িদব, বযমন: নেতসাংেী, মাতনকগঞ্জ, মুতিগঞ্জ, বনত্রদকানা, বেেপুে। তদ্বিীয় পয ণাদয়, পাওযা়ে তিড 



টদপালতজে তবদেষি অনুযাযী় আেও 35 টি তডর্াইস বিতে ও স্থাপন কো িদব। তডর্াইস সমূদিে মাদে িথ্য আোন প্রোন তনোপে 

কোে জন্য পাবতলক কী ইনফ্রাস্ট্রাকোে (PKI) ব্যবিাে কো আমাদেে সতিয় তবদবেনায ়েদযদ়ে। 

           

 

প্রকলের প্রিয মিি ফে ফোঃ 

 

এই গদবষিা প্রকে সম্পন্ন িদল তনদে উদেতখি সুফলগুতল অতজণি িদব। 

 

১. পতেতমি মূদল্য (৫০,০০০ টাকা) IEEE C37.118.1a মান তনরূতপি তপএমইউ তডর্াইস তনম ণাি এবাং জািীয় পাওয়াে তিদড 

স্থাপন সম্ভব িদব। 

২. এটি তপতজতসতবে ট্রািতমেন বনটওয়াদকণে ওয়াইড-এতেযা় মতনটতোং অুাে কদরাল (WAMC) তনতিি কেদব। 

৩. এটি তপতজতসতবে বনটওয়াদকণে অবস্থা মূল্যায়ন (Network State Estimation) কেদি সািায়্ কেদব। 

৪.  এটি তপতজতসতবে বনটওয়াদকণে আসন্ন তস্থতিেীলিা/সমস্যা/তবভ্রাট সম্পদকণ আগাম ধােিা তেদি সক্ষম িদব। 

৫. এটি বনটওয়াদকণে েীর্ ণ এবাং র্ােী বলাডযুি লাইদনে অতধকাাংে ধেদনে কম তফ্রদকাদয়তি বোলন (LFO) সনাি কেদি পােদব । 

৬. তসনদিাদফজে বডটা তবদেষদিে জন্য তসতপএস বটেদবড সাইবাে-তনোপত্তা তবদেষি এবাং প্রতেক্ষদিে জন্যও কায ণকে িদব। 

৭. আকণাইর্কৃি বনটওয়াকণ ডাটা পেবিীদি তবতর্ন্ন র্টনা-তববেি তবদেষদিে কাদজ ব্যবিাে কো যাদব। 

৮. বমধাস্বত্ব তনদজদেে িওয়ায় প্রযুতিে পতেবিণন, পতেবধ ণন এবাং উন্নয়ন সিদজ সম্পন্ন কো যাদব। 

সাংদক্ষদপ, উতেতখি তসদেমটি আমাদেে ন্যােনাল পাওয়াে তিডদক আেও অদনক তনোপে ও তনর্ ণেদযাগ্য কদে তুলদব। 

 

প্রকলের অগ্রগমিাঃ 

 

১. NSU টিম বসদেম্বে ৭, ২০২০ িাতেদখ পাওয়াে তিড বকাম্পাতন, বাাংলাদেদেে (PGCB) সদে একটি গদবষিা চুতি স্বাক্ষে 

কেদি সফল িদয়দে।  



২. একটি তেে সাংেেি (Industrial Version) Single-board computer (এসতবতস) BeagleBone 

Black এে সাদথ টাে-তিন তডসদি, িল-ইদফক্ট বসিে তপটি, ক্ল্ুাম্প তসটি এবাং ইউ-ব্ল্ক্স তজতপএস তেতসর্াে মতডউল (তডজাইন 

বস্পতসতফদকেনসি) ব্যাবিাে কদে বফজে বমজােদমন্ট ইউতনট (তপএমইউ) তডর্াইদসে প্রাথতমক বপ্রাদটাটাইপ বিতে কো িদয়দে (তনদে 

প্রেতে ণি): 

 

 

৩. এই প্রকদেে গদবষক (RA) জনাব মাসুম বেজা দ্যটি গদবষিাপত্র েেনা কদেন, যা েীদনে বোংডু-দি IEEE আদয়াতজি েতুথ ণ 

আেজণাতিক সদম্মলদন ইদলকট্রতনক্স বটকদনালতজদি (আইতসইটি) প্রকাতেি িদয়দে। 

৪. প্রকদেে জন্য প্রদয়াজনীয় সেঞ্জমাতে সাংিদিে জন্য েেপত্র আহ্বান কো িদয়দে। এোড়াও প্রদয়াজনীয় ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপন ও 

তসতপএস বটেদবড গদবষকদেে গদবষিাে জন্য নথ ণ সাউথ তবশ্বতবদ্যালদয় "সাইবাে তফতজকুাল তসদেমস তেসাে ণ ল্যাব" নামক ল্যাব 

স্থাপন কো িদয়দে। 

৫. প্রকদেে একটি সম্ভাব্য বোডম্যাপ তনদেে তেদত্র প্রেতে ণি িদলাোঃ 



 

 


