
নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন (কনিলকা) ট্রেিঃ

ইলনালেশন কশালকট্রিিং ২০২০-২১



“কনিলকা জ্ঞানলকাষ” বা “NESCO Knowledge Bank”

স্থাপলনর মাধ্যলম গ্রাহকলর্র কিবার্ালনর কেত্র ট্রবস্তৃতকরণ, 

ট্রবভ্রাট্রি দূরীকরন এবিং কম দচারীলর্র কম দর্েতা বৃট্রিকরন।

ইলনালেশলনর ট্রশলরানাম

https://kb.nesco.gov.bd



• ট্রি -কপলমন্ট ট্রমটার িম্পলকদ িঠিক তথ্য ির্ান।

• গ্রাহক কিবা িম্পট্রকদত ট্রবষয়ট্রেট্রিক তথ্য িিংরেণ।

• গ্রাহক কিবা িম্পট্রকদত তথ্য ট্রবভ্রাট্রি দূরীকরণ। 

• কনিলকা ট্রে: -এর কম দচারীগলণর অট্রেজ্ঞতা ও জ্ঞান ট্রিট্রিটােকরণ। 

পটভূট্রম 



কনিলকা জ্ঞানলকাষটি অনোইলন থাকলব

(kb.nesco.gov.bd) এবিং এলত মূেত দুইটি

কিকশন থাকলবিঃ

▪ গ্রাহক কিবা কিকশনিঃ কনিলকা ট্রেিঃ এর িম্মাট্রণত

গ্রাহকলর্র িন্য িলয়ািনীয় িকে তথ্য নলেি

ব্ািংলকর গ্রাহক

▪ কনিলকা কম দচারীলর্র িন্য কিকশনিঃ ককালনা ট্রবক্রয়

ও ট্রবতরন ট্রবোলগর অিগ দত িাবলেশন,

ট্রিট্রিট্রবউশন োইন, িান্সফম দারিহ গ্রাহলকর ট্রবদুুৎ

ট্রবতরণ িিংক্রাি ককালনা িমস্যা ঘটলে তা িমাধালনর

পর িমস্যাটির ট্রববরন, স্থান, িময়, িমাধান এই

অনোইন নলেি ব্ািংলক ট্রনয়ট্রমত ইনপুট কর্ওয়া

হলব।

পট্ররট্রচট্রত…



▪ গ্রাহক িলয়ািলন তাঁর ট্রিজ্ঞািা এই কপাট দালের

মাধ্যলম কনিলকা ট্রেিঃ হলত িাপ্ত হলবন।

▪ এোলব গ্রাহক কিবা কেমন উন্নত হলব কিই

িালথ গ্রাহলকর তথ্য ট্রবভ্রাট্রিও অলনকািংলশ

োঘব করা িম্ভব হলব।

গ্রাহক কমন্যুর কািিঃ



▪ একিন িলকৌশেী বর্েী হলয় চলে কগলেও নলেি

োন্ডালর তাঁর অট্রিদত অট্রেজ্ঞতা িিংরট্রেত থাকলব।

উক্ত ট্রবদুুৎ ও ট্রবতরন ট্রবোলগ নতুন ককালনা

িলকৌশেী বা বর্েীকৃত ককালনা িলকৌশেী কোগর্ান

কলর এই নলেি কবইলির িহায়তা ট্রনলয় তাঁর

এোকায় িাধারণত ট্রক ধরলনর িমস্যা ট্রবদ্যমান

তাঁর একটি ধারনা িহলিই ট্রনলত পারলবন।

▪ অন্যান্য ট্রবদুুৎ ট্রবতরণ ককাম্পাট্রন বা িলকৌশে

ট্রবদ্যা িিংট্রিষ্ট ব্ট্রক্তগনও গলবষনার কালি এই

নলেি ব্ািংক ব্বহার করলত পারলবন।

▪ িলকৌশেীগন িমস্যার ধরন, এোকা ইতুাট্রর্ ট্রর্লয়

িাচ দ ট্রর্লয় িমস্যাটি দ্রুত িাবেশ্যুট করলত পারলবন

ো গ্রাহক কিবার মান উন্নয়লন অিামান্য অবর্ান

রাখলব।

কনিলকা অেুিরীন কম দচারীলর্র কিকশলনর কািিঃ



▪ গ্রাহক কিবার মান উন্নয়ন

▪ গ্রাহক ট্রবভ্রাট্রি দূরীকরণ

▪ বর্েী হলেই এোকার ট্রবতরন ট্রিলেম িিংক্রাি জ্ঞান বর্েীকৃত িলকৌশেীর

িালথ স্থানাির হলয় োওয়া করাধ।

▪ নতুন কোগর্ানকৃত িলকৌশেী, বর্েী হলয় আিা িলকৌশেী খুব কম িমলয়

এোকার ট্রবদুুৎ ট্রবতরন ব্বস্থা িম্পলকদ জ্ঞান োে করলত পারলবন।

উপকাট্ররতা



▪ নলেি োন্ডার িট্রতষ্ঠালনর িন্য িম্পর্ ট্রহলিলব কাি করলব।

▪ ককালনা ট্রনট্রর্ দষ্ট এোকায় পূলব দঘলট োওয়া িমস্যা ও িমাধান খুব দ্রুত

কিলন কনওয়া িম্ভব, ো নতুন ককালনা িমস্যার দ্রুত িাবেশ্যটিিং িম্ভব

করলব।

উপকাট্ররতা



১। কিবা িিংক্রাি তথ্য গ্রাহক তার অবস্থালন কথলকই নলেি ব্ািংক হলত

িানলত পারলব, তার িশ্নও উপস্থাপণ করলত পারলব। অন্যান্য গ্রাহকও এই

‘িশ্ন ও উির’ কথলক উপকৃত হলব। তাই তার মূল্যবান িময় বাঁচলব।

২। অট্রফলি োওয়ার িলয়ািন না হওয়ায় গ্রাহলকর অথ দ িাশ্রয় হলব।

৩। কিবা িিংক্রাি তথ্য িানার িন্য িম্মাট্রনত গ্রাহকলর্র অট্রফলি আিার

িলয়ািন কনই। কিবাটিলক অনোইলনর গ্রাহলকর কর্ারলগাাায় কপৌলে োলব।

Time

Cost

Visit

TCV কিবার মালন পট্ররবতদনিঃ



১। ট্রবতরণ িমস্যার ধরন, এোকা ইতুাট্রর্ ট্রর্লয় িাচ দ ট্রর্লয় তথ্য ট্রর্লয় দ্রুত

িমস্যাটি Root Cause কবর করা এবিং িাবেশ্যুলটর মাধ্যলম গ্রাহক কিবার

মান উন্নয়ন

২। নলেি োন্ডার হলত পূলব দর বেলরর ককালনা িমস্যার তথ্য ট্রনলয় ট্রবতরণ

ট্রবোলগর আিন্ন িম্ভাব্ িমস্যাগুট্রের তাট্রেকা িস্তুট্রত ও তা ঘটার পূলব দই

িমাধালনর ব্বস্থা করা।

৩। গ্রাহক কমন্যুলত গ্রাহলকর কিবা িিংক্রাি িলয়ািনীয় তথ্য ির্ান ও

গ্রাহলকর নতুন িলশ্নর িমাধান আপলিট রাখার মাধ্যলম ট্রবক্রয় ও ট্রবতরন

ট্রবোলগ গ্রাহলকর িমস্যা ট্রনলয় আিার িলয়ািনীয়তা কলম োওয়া।

Time

Cost

Visit

TCV কিবার মালন পট্ররবতদনিঃ



সুবিধাভ াগী

• কনিলকা ট্রে: -এর িম্মাট্রনত গ্রাহকবৃন্দ 

• কনিলকা ট্রে: -এর কম দচারীগণ

সুট্রবধালোগী ব্য়: নাই 



উদ্ভাবলনর গ্রাফ/ট্রচত্রিঃ

কনিলকা জ্ঞানলকাষ বা NESCO

Knowledge Bank বতদমালন গ্রাহক কিবা

ও কনিলকার অেুিরীর কম দচারীলর্র ব্বহালরর

িন্য অনোইলন কহাে করা রলয়লে।

➢ ওলয়বিাইলটর ঠিকানািঃ

kb.nesco.gov.bd



▪ িনাব রািীব ট্রবশ্বাি, ব্বস্থাপক (িফটওয়ুার), আইট্রিটি র্প্তর।

▪ কমািঃ শাহিাহান ট্রিরাি, িহকারী ব্বস্থাপক (এমআইএি এন্ড আইট্রিটি)

উদ্ভাবকগলণর পট্ররট্রচট্রত



ধন্যবার্


