ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ককাম্পাট্রি (কেসলকা) ট্রেট্রিলেে
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বাস্তবায়িল াগ্য ট্রবভাগ
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হলে ট্রিলদ থশিা প্রদাি কো ক লে পালে
প্রলেুক ট্রব ও ট্রব ট্রবভালগ এক বা একাট্রিক িট্রিেট্রেং / ট্রভট্রিলেন্স টিি োখা ক লে পালে।
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িতুি সংল ালগে অি োইি আলবদি/কেসলকা’ে ই-গভলি থন্স সফেওয়ালে িতুি সংল ালগে
অট্রে আবশ্যকীয় েকুলিন্ট গুলো (NID, িািিাট্রে, কহাট্রডং ট্যাক্স ------) এে স্ক্ুাি কট্রপ
আপলোলেে সুট্রবিা সৃট্রি কো।
িতুি সংল ালগে ট্রেিান্ড কিাে হলে শুধু ট্রেিান্ড কিাে ইসুুে এসএিএস ায়; আে ককাি েথ্য
র্ালক িা। উক্ত এসএিএস এ ট্যাট্রকং িম্বলেে ট্রবপেীলে ট্রেিান্ড কিালেে কিাে োকাে
পট্রেিাণও িািালিা ক লে পালে।
ট্রবে ইসুু ও পট্রেলশালিে োট্রেখ সিট্রম্বে বেথিালি কপ্রট্রেে এসএিএস এে সালর্ ট্রিলনাক্ত
বাকু ক াগ কো ায় “If the bill is not paid within the due date than the
line will be disconnected”
িতুি সংল ালগে ট্রেিান্ড কিাে হলে ক িি এসএিএস পায়, কেিট্রি অন্যান্য কসবাে
আলবদলিও ক ি এসএিএে এে িাধ্যলি গ্রাহক Status িািলে পালে (প্রল ািু ট্রফ /
োকাে পট্রেিাণ সহ)।
ট্রিোে সংখ্যা বৃট্রিে আলবদলিে ট্রফড ট্রভট্রিলে প্যাোোে সংল ালগে িন্য ট্রবদ্যিাি
ট্রিোেগুলোে িলধ্য কসাস থ ট্রিোলেে িম্বে (টিট্রস সীে িম্বে সহ) উলেখ কো ।
দ্রুে সিলয় ট্রফোে কেক / োলুে েলযু প্রলেুক ট্রফোলেে িাঝািাট্রঝ / সুট্রবিািিক স্থালি
Off load isolator স্থাপি কো।
োিিািীলে পট্রেবহি ব্যবস্থা িাজুক হওয়ায় ট্রিি থাট্রেে সিলয় অট্রফলস াোয়াে ট্রিট্রিে
কেলে ও এিপ্লয়ীলদে সুট্রবিালর্ থ রুে ট্রভট্রিক িাফ বাস োলু কো ক লে পালে।
কেসলকা’ে সকে অট্রফলসে ট্রেট্রিোে এুালেিলেন্স কিট্রশি আইট্রসটি ট্রবভালগে কিইি
সাভথালেে সালর্ সংযুক্ত কলে ট্রেট্রিোে এুালেিলেন্স এে িাধ্যলিই িাট্রসক হাট্রিো/স্যাোেী
কপ্রেণ কো ক লে পালে (ছুটিে েলথ্যে িন্য অট্রেট্রেক্ত প্রট্রভশি/ পৃর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ কেলে
হলব)।
প্রট্রে অর্র্ বৎসলেে কসো 05 িি গ্রাহলকে োট্রেকা Tariff wise এক অবস্থাি কসবা
ককলে (Board of Honor) প্রদশথলিে ব্যবস্থা কো।
কেসলকা’ে গ্রাহক সকে ট্রবভাগ হলে েথ্য পাওয়াে ব্যবস্থা কো (As Like as Online
Banking System)
প্রট্রে সুইলেে ওয়াে ট্রহসালব সকে কুাবে টিট্রভ এবং ইন্টােলিে প্রভাইোেলদে ট্রবট্রেং এে
আওোয় ট্রিলয় আসা।
কোে পেট্রিাপ ও কফি ব্যাোন্স এে সিয় (আবাসট্রক ব্যবহাে অধুুট্রিে এোকাে িন্য)
সন্ধ্ুা ৭:০০ হলে ১১:০০ এব পট্রেবলেথ োট্রি ১২:০০ হলে ২:০০ পথ ন্ত ট্রিরূপণ কো।
এসএিএস এে িাধ্যলি বলকয়াে েথ্য প্রদাি
কেসলকা’ে ভার্চয়থ াে ক্লাস রুি।
প্রট্রশযণ দপ্তলেে োোলবলিে ব্যবহাে কলে ওলয়ব ট্রভট্রিক প্রট্রশযণ দপ্তোলদশ এবং
প্রট্রশক্িণ সংক্রান্ত আনুসাঙ্গীক েথ্য কেসলকা’ে ওলয়ব সাইলে প্রকাশ।
Maintenance গ্যাং/ DNP গ্যাং এে পুোেি িই/কোঙ্গা এে পট্রেবলেথ Fiber এে
Folding Ladder ব্যবহাে কো ক লে পালে।
কিইিলেলিন্স / ট্রেএিট্রপ গ্যাং এে বাঁলশে পুোেি িই এে পট্রেবলেথ ফাইবালেে কফাট্রডং
ল্যাোে ব্যবহাে কো ক লে পালে। এই ট্রবিলয় ঠিকাদােী প্রট্রেষ্ঠািলক প্রলয়ািিীয় ব্যবস্থা
গ্রহলিে িন্য অনুলোি কো হলব।
গ্রাহক স্থাপিা কর্লক ট্রিোে খুলে এলি ট্রিোেটি পেীযা কো এবং সব থলশি কেি ট্রেলপাে থটি
সংেযণ কোে স্বালর্ থ e-Gov এ একটি entry ব্যবস্থা োলুকেি।
অট্রফস অভুন্তলে ট্রদলিে কবোয় সূল থে আলো ব্যবহাে বৃট্রিে িাধ্যলি ট্রবদ্যুৎ সাশ্রয়কেণ।

কিট্রিং ট্রবভাগ কক ট্রিলদ থশিা প্রদাি কো
ক লে পালে
আহবািকৃে ইআেট্রপ এে কেন্ডােটিে
িাধ্যলি কািটি সিাপ্ত হলব

কেসলকাে কসন্ট্রাে আইট্রসটি ট্রবভালগে
িাধ্যলি কািটি সম্পন্ন কো ক লে পালে

আইট্রসটি ট্রবভাগ
অপালেশি ট্রবভাগ
প্রশাসি ট্রবভাগ

আইট্রসটি ট্রবভাগ
সিন্বয়/ব্যবস্থাপিা সভায় উপস্থাপি কো
ক লে পালে
আইট্রসটি ট্রবভাগ
সিন্বয়/ব্যবস্থাপিা সভায় উপস্থাপি কো
ক লে পালে
অপালেশি ট্রবভাগ
আইট্রসটি ট্রবভাগ
কিট্রিং ট্রবভাগ

অপালেশি ট্রবভাগ

অপালেশি ট্রবভাগ
সিন্বয় সভায় উপস্থাপি কো ক লে পালে

