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এক নজলর কনিলকা 

 

গণপ্রজােন্ত্রী িাাংোলর্শ িরকালরর রূপকল্প – ২০২১ এর আওোয়  “ঘলর ঘলর ট্রিদ্যুৎ ও “িিার জন্য ট্রিদ্যুৎ” এর েক্ষ্ুমাত্রা ধার্ দ করা 

েলয়লে। এর ধারািাট্রেকোয় ট্রিদ্যুৎ খালের পুনট্রি দন্যাি, পুনিঃগঠন ও ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন িাধলনর মাধ্যলম কজনালরশন, িান্সট্রমশন ও 

ট্রিেরণ ব্যিস্থার জিািট্রর্ট্রেো ও উন্নেের কিিা ট্রনট্রিে করলে ১ ো অলটাির, ২০১৬ ট্ররিঃ েলে িাাংোলর্শ ট্রিদ্যুৎ উন্নয়ন কিাড দ কেলক 

িকে র্ায়-র্াট্রয়ত্ব অট্রধগ্রেণ কলর নর্ দান ইলেট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন (লনিলকা) ট্রেট্রমলেড িাট্রণট্রজুক কার্ দক্রম শুরু কলর। প্রচট্রেে 

আইন কাঠালমার মলধ্য কনিলকা ট্রেট্রমলেড এর িামট্রগ্রক পট্ররচােনার জন্য চুড়ান্ত কর্তদপক্ষ্ েলো পট্ররচােনা পষ দর্। িরকার কর্তদক 

মলনানীে পট্ররচােক দ্বারা কনিলকা কিাড দ গঠিে। পট্ররচােনা পষ দলর্র ট্রনলর্ দশনা অনুর্ায়ী, কনিলকা ট্রেিঃ এর ককৌশেগে কার্ দক্রম একটি 

ব্যিস্থাপনা র্ে দ্বারা পট্ররচাট্রেে েয় র্ার প্রধান েলেন ব্যিস্থাপনা পট্ররচােক ও ট্রনি দােী পট্ররচােকগণ। 

  

নর্ দান ইলেট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন (লনিলকা) ট্রেট্রমলেড িাাংোলর্শ ট্রিদ্যুৎ উন্নয়ন কিাড দ এর একটি প্রট্রেষ্ঠান। কর্লশর উত্তরাঞ্চে েো 

রাজশােী ও রাংপুর ট্রিভালগর ১৬ টি কজোর আওোধীন কমাে ৩৯ টি উপলজো শের ও শেরাঞ্চলের প্রায় ১৭ েক্ষ্ গ্রােকগণলক ৫৫ টি 

ট্রিক্রয় ও ট্রিেরণ ট্রিভাগ/ ট্রিদ্যুৎ িরিরাে ইউট্রনে এর মাধ্যলম ট্রনভদরলর্াগ্য ও িাশ্রয়ী ট্রিদ্যুৎ িরিরলের পাশাপাট্রশ অট্রধকের ভাে 

গ্রােক কিিা এিাং গণপ্রজােন্ত্রী িাাংোলর্শ িরকালরর রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়লনর জন্য কনিলকা ট্রেট্রমলেলডর কমীবৃন্দ ট্রনরেিভালি কাজ 

কলর র্ালে। 

 

অট্রভলর্াগ গ্রেলনর মাধ্যমিমুেিঃ 

মাধ্যম ট্রিিরণ 

অট্রভলর্াগ ট্রনস্পট্রত্ত কম দকেদা (অট্রনক) কনিলকা ট্রেিঃ কর্তদক অট্রভলর্াগ ট্রনস্পট্রত্ত কম দকেদা ট্রেিালি মলনানয়ন 

প্রর্ান করা েলয়লে। 

মাঠ পর্ দালয় র্প্তরিমুলে অট্রভলর্াগ ককন্দ্র কনিলকা ট্রেিঃ-এর আওোধীন ৫৫ টি ট্রিট্রিট্রি/ইএিইউ -এ অট্রভলর্াগ 

ককন্দ্র স্থাপন করা েলয়লে ও দৃশ্যমান স্থালন অট্রভলর্াগ িাক্স রাখা 

আলে। 

গ্রােক িমালিশ কনিলকা ট্রেিঃ-এর আওোধীন ট্রিট্রিট্রি/ইএিইউ িমূলে েক্ষ্ুমাত্রা 

অনুর্ায়ী ট্রনয়ট্রমেভালি গ্রােক িমালিশ করা েলয় োলক। উক্ত 

িমালিলশ অট্রধলক্ষ্লত্র োৎক্ষ্ট্রনক প্রট্রেকার প্রর্ান করা েলয় োলক। 

ইলমইে  

ককন্দ্রীয় কমপ্লাইন অুান্ড ট্রিডব্যাক ম্যালনজলমন্ট ট্রিলেম complain.mpemr.gov.bd/citizen_complain 

-এ কনিলকা ট্রেিঃ-এর আওোধীন ট্রিট্রিট্রি/ইএিইউ িমূে অন্তরভুক্ত 

রলয়লে। 

েে োইন “লনিলকা ট্রেিঃ কে কিন্টার ১৬৬০৩” স্থাপন করা েলয়লে। 

complain@nesco.gov.bd
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এোড়াও কনিলকা ট্রেিঃ-এর কম দকেদা-কম দচারীগন িন্মাট্রনে গ্রােকগলনর ট্রনকে েলে প্রাপ্ত অট্রভলর্াগিমূে র্োর্েভালি গ্রেণপুি দক 

িমাধালন িলচষ্ট োলকন।  

অট্রভলর্াগ ট্রনষ্পট্রত্তিঃ 

 

Category Service Name/Complain 
Call Center’s 

Responsibility 

Complain/ 

Service 

Type 

 

Emergency  

 

(অভিয োগ ভিষ্পভির 

জন্য ক্ষেত্র অনু োয়ী 

সর্ বচ্চ ১২ ঘন্টো সময় 

প্রদোি করো হযর্) 

সোভিবস তোর ভিযে  োওয়ো/ ভর্ভিন্ন 

গ্রোহযকর ঠিকোিো ক্ষজযি গ্রোহক 

ক্ষকোি S&D/ ESU -এর 

আওতোয় তো ভিভিত কযর  

সংভিষ্ট Complain 

Center এ জোিোযত হযর্, 

ভিভদ বষ্ট সময় পর গ্রোহকযক 

অভিয োযগর স্ট্যোটোস সম্পযকব 

অর্ভহত করযর্ি। 

 

ট্রোন্সফোরমোর পুযে  োওয়ো/ িষ্ট হওয়ো/ অকো বকর 

হওয়ো 
 

ক্ষকোি ক্ষমইি লোইি (33kv, 11 kv, 0.4 

kv) ভিযে পেো 
 

দীঘ ব সময় গ্রোহযকর আভিিোয় ভর্দ্যযৎ িো থোকো / 

র্োসোয় ভর্দ্যযৎ িোই/ ভর্ভডং এ ভর্দ্যযৎ িোই/ 

এলোকোয় ভর্দ্যযৎ িোই  

 

HT ভফউজ পুযে  োওয়ো  

সোভকবট ক্ষেকোর িষ্ট হওয়ো  

গ্রোহযকর র্োভে/ক্ষপোল আথ ব হওয়ো  

Over Voltage/Under Voltage/ 

loose connection/ Voltage 

UP-Down or fluctuating  

 

 ভমটোর পুযে  োওয়ো  

অন্যোন্য 

অভিয োগ/ Non 

Emergency 

সোভিবস ক্ষকর্ল / তোর পভরর্তবি অথর্ো   

Termination kit পভরর্তবি  

গ্রোহযকর ঠিকোিো ক্ষজযি গ্রোহক 

ক্ষকোি S&D/ ESU -এর 

আওতোয় তো ভিভিত কযর  

সংভিষ্ট Complain 

Center এ জোিোযত হযর্, 

র্োভিভজযক 
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(অভিয োগ ভিষ্পভির 

জন্য ক্ষেত্র অনু োয়ী 

সর্ বচ্চ ৭২ ঘন্টো সময় 

প্রদোি করো হযর্) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভিভদ বষ্ট সময় পর গ্রোহকযক 

অভিয োযগর স্ট্যোটোস সম্পযকব 

অর্ভহত করযর্ি। 

ভমটোর ভরভ ং ক্ষর্ভি ক্ষিয়ো হয় 

গ্রোহযকর ঠিকোিো ক্ষজযি গ্রোহক 

ক্ষকোি S&D/ ESU  -এর 

আওতোয় তো ভির্ বোরি কযর 

সংভিষ্ট দপ্তযরর দপ্তর প্রর্োিযক 

জোিোযত হযর্। 

 

ভমটোর ভ সযে সোদো / Abnormalঅস্পষ্ট/   

reading/  ভমটোর ভরভ ং জোম্প করযি/ 

ভমটোর ভরভ ং Zero ক্ষদখোয়  

 

এিোলগ ভমটোর পভরর্তবি করো  

ভমটোর আভদ বং ক্ষটষ্ট/ Connection 

Problem/ Neutral Missing   
 

গে ভর্ল প্রদোি করো হয়/ ভমটোর ভরভ ং ক্ষিয়ো হয় 

িো 
 

ভমটোর ঠিকমত িো ক্ষদযখ ভর্ল করো  

ভমটোর র্ন্ধ হযয় আযি  

 থো সমযয় ভর্ল িো ক্ষপ ৌঁিোযিো/  থো সমযয় ভরভ ং 

িো ক্ষিয়ো  
র্োভিভজযক 

ট্রোন্সফরমোর অিোরযলো  হযয় আযি, এজন্য িতুি 

সংয োগ ক্ষদয়ো হযি িো/ ক্ষলো  বৃভি করো হযি িো 
 

Irreguler billing/ Over  

billing/ Under billing 
 

 ভর্ল ক্ষরট পভরর্তবি 

গ্রোহকযক সংভিষ্ট 

S&D/ESU ক্ষত 

ক্ষ োগোয োযগর জন্য  অনুযরোর্ 

করযর্। 

 

র্োভিভজযক 

গ্রোহযকর িোম  ,ঠিকোিো পভরর্তবি/ সংযিোর্ি  র্োভিভজযক 

সংয োগ ভর্ভিন্ন করণ (স্থোয়ী / অস্থোয়ী) র্োভিভজযক 

এিোভজব ভমটোর পরীেো করণ র্োভিভজযক 

গ্রোহযকর ক্ষমোর্োইযল ভুল এসএমএস  োওয়ো র্োভিভজযক 

অিলোইযি ভর্ল পভরযিোর্ সংক্রোন্ত জটিলতো  র্োভিভজযক 
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ক্ষপোল /লোইি স্থোিোন্তর। পভরচোলি 

িতুি ক্ষপোল স্থোপি। পভরচোলি 

িতুি লোইি ভিম বোি। পভরচোলি 

টোিো সরোযিো। পভরচোলি 

এলটি লোইি ০২তোর হযত ০৫ তোর করো। পভরচোলি 

ভর্যলর তোভরখ র্ভর্ বত করি। র্োভিভজযক 

Information  

 

(গ্রোহকযক সোযথ 

সোযথ তথ্য প্রদোি 

করো হযর্) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভমটোর পভরর্তবি সংক্রোন্ত তথ্য 

গ্রোহকযক সরোসভর তথ্য প্রদোি 

করযত হযর্ এর্ং সংভিষ্ট 

S&D/ESU  ক্ষত 

ক্ষ োগোয োযগর জন্য  অনুযরোর্ 

করযর্। ভর্স্তোভরত তযথ্যর জন্য 

ক্ষিসযকো ভলিঃ এর ওযয়র্ সোইট 

www.nesco.gov.bd 

visit করোর জন্য অনুযরোর্ 

করযর্। 

 

তথ্যমূলক 

 

ভমটোর স্থোিোন্তর সংক্রোন্ত তথ্য 

িতুি সংয োগ গ্রহি সংক্রোন্ত তথ্য/ িতুি 

সংয োযগর জন্য ভক ভক Document লোগযর্  

অস্থোয়ী সংয োগ গ্রহি সংক্রোন্ত তথ্য  

ক্ষলো  র্ভর্ বত করযণর জন্য প্রযয়োজিীয় র্োপ ও তথ্য 

ভমটোর ক্ষরট পভরর্তবি প্রভক্রয়ো সংক্রোন্ত তথ্য 

এিোভজব ভমটোর পরীেোর জন্য ভক করযত হযর্ ক্ষস 

সংক্রোন্ত তথ্য 

অস্থোয়ী সংয োগ স্থোয়ী করোর জন্য ভক করযত হযর্ 

ক্ষস সংক্রোন্ত তথ্য 

পুিিঃ সংয োযগর জন্য ভক করো লোগযর্, ক্ষস 

সংক্রোন্ত তথ্য 

ক্ষলো যিভ ং / Interruption  সংক্রোন্ত তথ্য 

গ্রোহকযক সরোসভর সংভিষ্ট তথ্য 

প্রদোি করযত হযর্। 

ক্ষকোম্পোভি সংক্রোন্ত তথ্য, ভর্ভলং ক্ষরট, িতুি 

সংয োগ ভফ, সংয োগ ভর্ভিন্নকরণ ভফ, পুিিঃ 

সংয োগ ভফ 

অভফযসর ক্ষলোযকিি সংক্রোন্ত তথ্য 

ভর্ভিন্ন কম বকতবো  ,দপ্তর প্রর্োি গযণর িম্বর  

http://www.nesco.gov.bd/
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Corruption 

Related 
দ্যিীভত সংক্রোন্ত ক্ষ যকোি অভিয োগ 

দ্যিীভত সংক্রোন্ত ক্ষ যকোি 

অভিয োযগর ক্ষেযত্র সংভিষ্ট 

অভিক -যক অর্ভহত করযত 

হযর্ এর্ং অভিয োগকোরী ক্ষক 

র্ন্যর্োদ জ্ঞোপি করযর্।  

 

 

অট্রভলর্াগকারীর েথ্যিঃ 

১। গ্রোহযকর িোম  

২। এলোকোর িোম (ওয়ো ব/ গ্রোম/মহল্লো) 

৩। থোিো 

৪। ক্ষজলো 

৫। গ্রোহযকর ক্ষমোর্োইল িম্বর  

৬। গ্রোহক িম্বর (Consumer Number) 

৭। গ্রোহযকর একোউন্ট িম্বর (Divisional Account No) 

 

অট্রভলর্াগ এলেলেিানিঃ 

িাধারন অট্রভলর্াগিমলের কক্ষ্লত্র ট্রনলে িট্রণ দে পদ্ধট্রেলে কক্ষ্ত্র অনুর্ায়ী অট্রভলর্াগিমূে এোলেে করা েলয় োলক। 

 

 

  

ক্ষিসযকো অভিয োগ ক্ষকন্দ্র 

দপ্তর প্রর্োি 

তত্ত্বোর্র্োয়ক প্রযক িলী 

প্রর্োি প্রযক িলী 

অট্রভলর্াগ মাধ্যম 
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অট্রভলর্াগ প্রট্রেকার ব্যািস্থা িাংক্রান্ত ট্রনলর্ দট্রশকা – ২০১৫ঃিঃ 

অট্রভলর্াগ প্রট্রেকার ব্যািস্থা িাংক্রান্ত ট্রনলর্ দট্রশকা – ২০১৫ অনুর্ায়ী ট্রনলয়াট্রজে কম দকেদা (অট্রনক) ব্যািস্থা গ্রেণ কলর োলকন। কনিলকা 

ট্রে: -এ গ্রােক কিিার মালনান্নয়ন ও দ্যনীট্রে প্রট্রেলরাধকলল্প কম দকেদা কম দচারীলর্র িলচেনো বৃট্রদ্ধর জন্য জােীয় শুদ্ধাচার ককৌশে 

র্োর্েভালি পােন করা েলয় োলক। ককান কম দকেদা-কম দচারীর কক্ষ্লত্র গ্রােক েয়রাট্রন েো দ্যনীট্রের অট্রভলর্াগ প্রাপ্তেলে ের্ন্ত পূি দক 

প্রমান িালপলক্ষ্ িাট্রভ দি রুে অনুিরণ কলর র্োর্ে শাট্রস্ত প্রর্ান করা েলয় োলক। 

 












	Attachment 3 - GRS
	Attachment 3.1 - Office Orders

