
নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন ট্রিএেট্রি 

Northern Electricity Supply Company PLC 
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board) 

ট্রিদ্যুৎ ভিন, কেলেম খাঁ, রাজশােী। 

www.nesco.gov.bd 
োট্ররখঃ ১২/১০/২০২২ ট্ররঃ 

গণপ্রজােন্ত্রী িাাংোলর্শ িরকার 

মন্ত্রণােয়/ট্রিভালগর নাম: ট্রিদ্যুৎ ট্রিভাগ, ট্রিদ্যুৎ, জ্বাোট্রন ও খট্রনজ িম্পর্ মন্ত্রণােয় 

িাংস্থার নাম: নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন (কনিলকা) ট্রিএেট্রি 

 

 

ট্রিষয়ঃ ইেঃপূলি দ িাস্তিাট্রয়ে উদ্ভািনী ধারণা, িেট্রজকৃে ও ট্রিট্রজটাইজকৃে কিিাা্র িাটালিজ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রট্রমক 

নাং 

ইেঃপূলি দ িাস্তিাট্রয়ে 

উদ্ভািনী ধারণা, 

িেট্রজকৃে ও 

ট্রিট্রজটাইজকৃে 

কিিাা্/আইট্রিয়ার নাম 

কিিাা্/আইট্রিয়ার 

িাংট্রিপ্ত ট্রিিরণ 

কিিাা্/আইট্রিয়াটি 

কার্ দকর আলে ট্রক-

না/ না থাকলে 

কারণ 

কিিা 

গ্রেীোগণ 

প্রেুাট্রশে 

ফোফে িালে 

ট্রক-না 

কিিার ট্রোংক মন্তব্য 

০১. কনিলকা অনোইন গ্রােক 

কিিা কিাট দালের মাধ্যলম 

গ্রােক কিিািমুে 

একীভূেকরণ 

অনোইনট্রভট্রিক িকে 

কিিা একত্রীকরণ; 

কর্মন- ট্রিদ্যুৎ ট্রিে 

কর্খা, নতুন িাংলর্ালগর 

আলির্ন, অনোইলন 

কিলমন্ট িদ্ধট্রে ইেুাট্রর্ 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

https://c

ustomer.

nesco.go

v.bd 

 
 

০২. অনোইলনর মাধ্যলম 

িন্মাট্রনে গ্রােকগলনর 

ট্রিট্রিধ ট্রিে িাংগ্রে 

কার্ দক্রম 

িন্মাট্রনে গ্রােকগন কোি 

িট্ররিেদন ট্রফ, আরট্রি/ 

ট্রিট্রি ট্রফ িে ট্রিট্রিধ ট্রিে 

অনোইলনর মাধ্যলম 

িট্ররলশাধ করলেয়া 

িালরন। 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

https://bi

ll.nesco.

gov.bd/

MiscFee 

 
 

০৩. অনোইলনর মাধ্যলম 

িন্মাট্রনে গ্রােকগনলক 

স্মাট দ ট্রপ্র-কিলমন্ট ট্রমটার 

িম্পট্রকদে েথ্য িরিরাে 

কিাট দাে 

িম্মাট্রনে গ্রােকগণ 

মাট্রিক ট্রিদ্যুৎ ব্যিোর, 

ট্ররচাজদ ট্রেট্রি ও কটালকন 

নম্বর, অিট্রশষ্ট ব্যালেন্স 

ইেুাট্রর্ েথ্য কিাট দাে 

েলে প্রাপ্ত  েন। 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

https://p

repaid.n

esco.gov

.bd 

 
 

০৪. অনোইলনর মাধ্যলম 

িন্মাট্রনে গ্রােকগনলক 

কিাস্ষ্ষ্ট-কিলমন্ট ট্রমটার 

িম্পট্রকদে েথ্য িরিরাে 

কিাট দাে 

িম্মাট্রনে গ্রােকগণ 

মাট্রিক ট্রিদ্যুৎ ট্রিে, 

িট্ররলশালধর েথ্য, 

কেজার ও ট্রিে িট্ররলশাধ 

প্রেুায়নিত্র কিাট দাে 

েলে প্রাপ্ত েন । 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

https://p

ostpaid.

nesco.go

v.bd 
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নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন ট্রিএেট্রি 

Northern Electricity Supply Company PLC 
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board) 

ট্রিদ্যুৎ ভিন, কেলেম খাঁ, রাজশােী। 

www.nesco.gov.bd 
িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

০৫. কনিলকা গ্রােক কিিা 

কমািাইে অুাি 

গ্রােকগণ ট্রিে িঙ্ক্রান্ত 

িকে েথ্য প্রাপ্ত েলয় 

থালকন। অিট্ররশট্রধে 

ট্রিদ্যুৎ ট্রিে িট্ররলশালধর 

ব্যিস্থাও রলয়লে। 

এোড়াও অুািটির 

মাধ্যলম গ্রােকগন 

কনাটিশ ও িাংিার্ প্রাপ্ত 

েন। 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

https://pl

ay.googl

e.com/st

ore/apps

/details?i

d=com.s

slwirele

ss.nesco

&hl=en&

gl=US 

 
 

০৬. অনোইলনর মাধ্যলম 

নতুন িাংলর্ালগর 

আলির্ন 

িন্মাট্রনে গ্রােক ঘলর 

িলিই অনোইলন 

িাংলর্ালগর জন্য 

আলির্ন করলে িালরন। 

কার্ দকর আলে িন্মাট্রনে 

গ্রােকগণ 

কিাট দােটি 

ট্রনয়ট্রমে 

ব্যািোর 

করলেন এিাং 

িকে সুট্রিধাট্রর্ 

প্রাপ্ত েলেন। 

https://c

onnectio

n.nesco.

gov.bd 

 
 

০৭. নতুন িাংলর্ালগর জন্য 

গ্রােক কিিা ককলে 

(ওয়ান স্টি িাট্রভদি) 

ট্রনলিট্রর্ে কিস্ক 

নতুন িাংলর্ালগর জন্য 

গ্রােলকর ট্রিট্রভন্ন কটট্রিলে 

র্াওয়ার িরিলেদ এক 

কিলস্কই গ্রােকলক িি 

কিিা কর্ওয়া েয়। 

কার্ দকর আলে কিিা গ্রেীোগণ 

প্রেুাট্রশে 

ফোফে 

িালেন। 

প্রলর্াজু নয়  
 

০৮. ট্রিিলপ্ল িার্া ট্রমটার েলে 

ট্রমটার ট্ররট্রিাং 

পুনরুদ্ধারকরণ  

প্রাকৃট্রেক দ্যলর্ দাগ িা 

অনাকাট্রিে কারলন 

গ্রােলকর ট্রমটার ট্রিিলপ্ল 

িার্া েলয় কগলে িট্রথক 

ট্রিে প্রর্ালনর ট্রনট্রমলি  

কার্ দকর আলে কিিা গ্রেীোগণ 

প্রেুাট্রশে 

ফোফে 

িালেন 

প্রলর্াজু নয়  
 

 
 
 

 
রাজীি ট্রিশ্বাি 

ব্যিস্থািক (এমআইএি) (অট্রেঃ র্াট্রয়ত্ব) 

ও কফাকাে িলয়ন্ট কম দকেদা, 

ই-গভন্যদান্স ও উদ্ভািন কম দিট্ররকল্পনা িাস্তিায়ন কট্রমটি, 

কনিলকা ট্রিএেট্রি, রাজশােী। 
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