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ট্রশলরানাম:  

NESCO Knowledge Bank স্থাপনের মাধ্যনম গ্রাহকনের সেবাোনের সেত্র ববস্তৃতকরণ, ববভ্রাবি দূরীকরে এবং 

কম মচারীনের কম মেেতা বৃবিকরে। 

 

িাস্তিায়ন অগ্রগট্রেিঃ িাস্তিাট্রয়ে (kb.nesco.gov.bd), েথ্য ইনপুট চেমান। 

 

পট্ররট্রচট্রে: 

গ্রােক কিিার মান উন্নয়ন, প্রলয়াজনীয় িাট্রি দক েথ্য িংরক্ষন ও িরিরালের কক্ষলে একটি জ্ঞান ককাষ প্রট্রেষ্ঠালনর জন্য িম্পর্ ট্রেলিলি 

কাজ কলর। এর মাধ্যলম িম্মাট্রনে গ্রােকগন, এই ট্রিট্রজটাে জ্ঞানলকালষর মাধ্যলম প্রলয়াজনীয় েথ্যাট্রর্ সুিংেেভালি প্রাপ্ত েলিন। নতুন 

কর্াগর্ানকৃে প্রলকৌশেী এিং ির্েী েলয় আিা প্রলকৌশেী খুি কম িমলয় এোকার ট্রিদ্যুৎ ট্রিেরন ব্যিস্থা িম্পলকদ িম্যক জ্ঞান োভ 

করলে পারলিন। 

 

চুালেঞ্জ উত্তরলনর জন্য গৃেীে পর্লক্ষপিঃ 

NESCO Knowledge bank (kb.nesco.gov.bd) কপাট দালে দ্যইটি কমন্যু থাকলি- গ্রােক কমন্যু, কনিলকা 

অট্রিট্রিয়ােলর্র জন্য কমন্যু।  

গ্রাহক সমন্যুঃ সেেনকা বলুঃ এর েম্মাবণত গ্রাহকনের জন্য প্রনয়াজেীয় েকল তথ্য েনলজ ব্াংনকর গ্রােক কমন্যুলে ইেপুট সেওয়া 

থাকনব। েতুে েংন াগ, ববদ্যমাে বববলং, স্মাট ম বমটার ব্বহার েংক্রাি েকল তথ্য, েহাবয়কা, টিউনটাবরয়াল এই েনলজ ব্াংনক 

েংন াবজত থাকনব। গ্রাহক প্রনয়াজনে তাঁর বজজ্ঞাো এই সপাট মানলর মাধ্যনম সেেনকা বলুঃ-নক জাোনত পারনবে এবং তাঁর উত্তরও এই 

সপাট মানল আপনেট করা হনব। এভানব গ্রাহক সেবা স মে উন্নত হনব সেই োনথ গ্রাহক মনে ববদ্যমাে ববভ্রাবিও অনেকাংনে লাঘব করা 

েম্ভব হনব।   

সেেনকা অবিবেয়ালনের জন্য সমন্যুঃ সকানো ববক্রয় ও ববতরে ববভানগর অিগ মত োবনেেে, বেবিববউেে লাইে, ট্রান্সিম মারেহ 

গ্রাহনকর ববদ্যযৎ ববতরণ েংক্রাি সকানো েমস্যা ঘটনল তা েমাধানের পর েমস্যাটির বববরে, স্থাে, েময়, েমাধাে এই অেলাইে 

েনলজ ব্াংনক বেয়বমত ইেপুট সেওয়া হনব।  সেন্ট্রাল েনলজ ব্াংক প্রবতবেে েমৃি হনত থাকনব। একজে প্রনকৌেলী বেলী হনয় চনল 

সগনলও েনলজ ভান্ডানর তাঁর অবজমত অবভজ্ঞতা েংরবেত থাকনব। উক্ত ববদ্যযৎ ও ববতরে ববভানগ েতুে সকানো প্রনকৌেলী বা 

বেলীকৃত সকানো প্রনকৌেলী স াগোে কনর এই েনলজ সবইনজর েহায়তা বেনয় তাঁর এলাকায় োধারণত বক ধরনের েমস্যা ববদ্যমাে 

তাঁর একটি ধারো েহনজই বেনত পারনবে। অন্যান্য ববদ্যযৎ ববতরণ সকাম্পাবে বা প্রনকৌেল ববদ্যা েংবিষ্ট ব্বক্তগেও গনবষোর কানজ 

এই েনলজ ব্াংক ব্বহার করনত পারনবে। প্রনকৌেলীগে েমস্যার ধরে, এলাকা ইতযাবে বেনয় োচ ম বেনয় েমস্যাটি দ্রুত ট্রাবলশ্যযট 

করনত পারনবে  া গ্রাহক সেবার মাে উন্নয়নে অোমান্য অবোে রাখনব।  

 

TCV কিিার মালন পট্ররিেদনিঃ 

১ গ্রােক কমন্যুলে গ্রােলকর কিিা িংক্রান্ত প্রলয়াজনীয় েথ্য প্রর্ান ও গ্রােলকর নতুন প্রলের িমাধান আপলিট 

রাখার মাধ্যলম ট্রিক্রয় ও ট্রিেরন ট্রিভালগ গ্রােলকর িমস্যা ট্রনলয় আিার প্রলয়াজনীয়ো কলম র্াওয়া। 

Visit 

২ ববতরণ েমস্যার ধরে, এলাকা ইতযাবে বেনয় োচ ম বেনয় তথ্য বেনয় দ্রুত েমস্যাটি Root Cause সবর করা 

এবং  ট্রাবলশ্যযনটর মাধ্যনম গ্রাহক সেবার মাে উন্নয়ে 

Time 

৩ নলেজ ভান্ডার েলে পূলি দর িছলরর ককালনা িমস্যার েথ্য ট্রনলয় ট্রিেরণ ট্রিভালগর আিন্ন িম্ভাব্য িমস্যাগুট্রের 

োট্রেকা প্রস্তুট্রে ও ো ঘটার পূলি দই িমাধালনর ব্যিস্থা করা। (কর্মনিঃ পূলি দর িছলরর মে আিন্ন গ্রীষ্মকালে 

ওভারলোলিি িান্সিম দারিমূলের োট্রেকা প্রস্তুট্রে ও কমরামে)  

Cost 

 

উদ্ভািকগলণর পট্ররট্রচট্রেিঃ 

জনাি রাজীি ট্রিশ্বাি, ব্যিস্থাপক (িিটওয়ুার), আইট্রিটি 

জনাি কমািঃ শােজাোন ট্রিরাজ, িেকারী ব্যিস্থাপক (এমআইএি এন্ড আইট্রিটি ) 

  

http://www.nesco.gov.bd/
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উদ্ভািলনর গ্রাি/ট্রচেিঃ 
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