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উ াবেনর িশেরানামঃ  
Handheld Device ও অনলাইেনর মা েম সংেযাগ িবি করণ ব াপনা এবং নঃ সংেযাগ িফ নয়ার কায ম 
 
বা বায়ন অ গিতঃ আংিশক বা বািয়ত।  
বতমােন নসেকা িলঃ -এ াট ি - পেম  িমটার াপেনর কাজ চলমান এবং পযায় েম সকল দ েরর আওতাধীন সকল স ািনত 
াহকগনেক াট ি - পেম  িমটােরর অ  করা হেব। উে  য, াট ি - পেম  িমটােরর ে  াবহােরর েবই িমটার 

িরচাজ করা হয় এবং এবং ালা  না থাকেল িবিধ মাতােবক াহক িব ৎ বহার করেত পােরন না।  এমতাব ায়, Handheld 
Device এর েয়াজনীয়তা নঃযাচাই করন চলমান।  অিধকতর েয়াজন িহসােব অনলাইেনর মা েম DC/RC -এর িবল 

দােনর কায ম চলমান রেয়েছ। 
 
পট িমঃ 
িব য় ও িবতরণ িবভাগ স েহ চিলত িনয়ম অ যায়ী সংেযাগ িবি করেণর জ  িবল স ং অথবা কি উটার স ার হেত তািলকা 
সং হ করতঃ সংেযাগ িবি  করা হয় ও িবল আদােয়র পর নঃসংেযাগ দওয়া হয়।  এই ত  সংেযাগ িবি করণ ও নঃসংেযাগ 
রিজ াের া য় ালী পাি ং দয়া হয়। া য় াল রিজ ার হওয়ার কারেণ রিজ াের িলিপব  করণ ও দীঘিদন অিতবািহত 

হওয়ার পর তদারিক করা সহজ হয় না। য সকল াহক নঃসংেযাগ হন কের তার ত  যথাযথভােব কি উটার স াের রন 
করা ঃসা  হেয় পেড়। আর য সকল াহক িনজ উে ােগ িমটার সংেযাগ কের তা সহেজ বাঝা যায় না। অেনক াহক িবড় না 
এড়ােত তাৎ িনকভােব নঃসংেযাগ িফ সহ বেকয়া িবল পিরেশােধ ই ক হেলও াংক ছাড়া িবল পিরেশাধ করেত পােরন না। র 
িদেন বা াংিকং আওয়ােরর বাইের এই ঘটনা িবড় না ি  কের। তাছাড়াও এমআইএস িরেপাট ত বক সংি  িবিবিব হেত 
ত াবধায়ক েকৗশলী, ধান েকৗশলী মেহাদয় হেত বািণিজ ক পিরচালন দ েরর কােছ পৗছােত যেথ  কালে পন হয়। 
 
িব মান সম া/চ ােল স হঃ  
চলমান পিরি িতেত সংি  বাি ং সমেয় নঃসংেযাগ িফ দােন াহকগেণর সময় ও হয়রািন। 
সংেযাগ িবি  ও নঃসংেযাগ রিজ ার িডিজটািলজকরণ। 
 
চ ােল  উ রেনর জ  হীত পদে পঃ 
এ ধরেনর সম া সমাধােনর ে  এক  এ েয়ড বইসড পেম  গটওেয় স  পস মিশেনর ারা সংেযাগ িবি করেনর পর 
সংেযাগ িবি করণ িবল, নঃসংেযাগ িবল, জিরমানা িবল, বেকয়া িবলসহ অ া  িবিবধ িবল করা যােব এবং াহকেক ি  কিপ 
দয়া যােব। ফেল েট িবল আদায় এবং সরাসির নসেকার িবিলং সফটওয় াের আপেডট করা যােব। ক ােমরা  পস মিশন থাকায় 

“িকউ আর কাড ” িব ৎ িবল িরড এবং অৈবধ সংেযােগর ছিব েল ডাটােবেস সংর ন করা যােব। 
 
TCV সবার মােন পিরবতনঃ 
১ নঃসংেযাগ িফ দােন াহকগেণর সময় াস। Time 
২ নঃসংেযােগর জ  িফ দােন াংেক গমন এবং সই িরিসট দাণ কের সবা িনেত িব য় ও িবতরন 

িবভােগ গমেনর েয়াজন থাকেছ না। 
Cost & 
Visit. 

 
উ াবকগেণর পিরিচিতঃ 
জনাব মাঃ শামীম-আল-মা ন, উপ-মহা ব াপক (আইিস  অ া  অেটােমশন) (অিতির  দািয় ), 
জনাব মাঃ নকা ল হােসন, িনবাহী েকৗশলী (অিতির  দািয় ), িবিবিব কািশয়াডা া, রাজশাহী। 
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উ াবেনর াফ/িচ ঃ 
Process Map: 

 
  Proposed System 

Line Disconnection by SND 

Customer pays respective Bill instantly to the POS or MFS 

Customer informs the SnD (incase of MFS) 

(not dependent on banking hours) 

SnD checks and connects if payment is ok 

SnD issues Penal/Arrear/Reconnection Bill 

Current System 

Line Disconnection by SND 

SnD issues Penal/Arrear/Reconnection Bill 

Customer gets the bill 

Customer visits SND and provide payment copy 

Customer provides the copy to the SnD 

(only works for banking hours) 

 

SnD checks and connects if payment is ok 



 নদান ইেলকি িস  সা াই কা ানী (েনসেকা) িল: 
Northern Electricity Supply Company (NESCO) Ltd  

(An enterprise of Bangladesh Power Development Board)  
ধান কাযালয়: িব ৎ ভবন, হেতম খ , রাজশাহী-৬০০০  

www.nesco.gov.bd 
নসেকা িল:, রাজশাহী। 

 
 

 



 নদান ইেলকি িস  সা াই কা ানী (েনসেকা) িল: 
Northern Electricity Supply Company (NESCO) Ltd  

(An enterprise of Bangladesh Power Development Board)  
ধান কাযালয়: িব ৎ ভবন, হেতম খ , রাজশাহী-৬০০০  

www.nesco.gov.bd 
নসেকা িল:, রাজশাহী। 

 


