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১। ভূট্রেকাঃ 

বাাংোলর্লশর ক্রেবধ দোন অথ দনীট্রির চাট্রহর্ার িালথ িােঞ্জস্য করলে ট্রবদ্যুৎ উৎোর্লনর োশাোট্রশ গ্রাহক কিবার োন উন্নয়লন ট্রবট্রভ্ন্ন কাঠালোগি 

িাংস্থার কে দসূট্রচ বাস্তবায়ন করা হলে। উক্ত িাংস্কার কে দসূট্রচর অাংশ ট্রহিালব জ্বাোনীর িাশ্রয়ী, র্ক্ষ, ট্রনরাের্ ও কর্কিই ব্যবহার এবাং গ্রাহক 

বান্ধব আধুট্রনক ব্যবস্থােনার ওের গুরূত্বালরাে কলর, আগােী ২০২১ িালের েলে কর্শব্যােী ০২ ককাটি ট্রপ্র-লেলেন্ট/স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার 

স্থােন এবাং আগােী ২০২৩ িালের েলে বাাংোলর্লশর িকে ট্রবদ্যুৎ গ্রাহকলক ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালরর আওিায় আনার উল্ুাগ গ্রহন করা হলয়লে।  

কিই েক্ষু ও উল্শ্যলক িােলন করলে শিভ্াগ ট্রপ্র -কেলেন্ট ট্রের্ার স্থােলনর  েলক্ষু িরকার কর্তদক বাাংোলর্লশ ০২ টি ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার 

ম্যানুফ্ুাকচাট্ররাং প্রট্রিষ্ঠান স্থােন করা হলয়লে। প্রট্রিষ্ঠান ০২ টি হলো:  

 

 Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company Ltd. (BPEMC). 

 Bangladesh Smart Electrical Company Limited (BSECL) 
 

িরকালরর এই েক্ষু বাস্তবায়লন 

০৫ টি ট্রবদ্যুৎ ট্রবিরনকারী  
 

িাংস্থার ন্যায় কনিলকা ট্রেঃ স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােলনর অগ্রযাত্রায় যুক্ত হলয়লে।  

 

এরই ধারাবাট্রহকিায় বাাংোলর্শ িরকার কর্তদক “নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পানী ট্রেট্রেলর্ড এোকায় োঁচ েক্ষ স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার 

স্থােন” শীর্ দক প্রকল্পটি গ্রহন করা হলয়লে। প্রকলল্পর আওিায় রার্শাহী, নালর্ার, চাঁোইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, োবনা, ট্রর্নার্পুর, ট্রিরার্গঞ্জ, 

নীেফ্াোরী কর্োর আওিাধীন ১৬ টি ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্ালগ োঁচ েক্ষ স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােন করা হলব। এোড়া আগােী ২০২৩ 

িালের েলে কনিলকা ট্রেঃ এর িকে ট্রবদ্যুৎ গ্রাহকলক স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ালরর আওিায় আনার েলক্ষু ১২ (বালরা) েক্ষ স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট 

ট্রের্ার স্থােলনর একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ট্রডট্রেট্রে) অনুলোর্লনর প্রট্রক্রয়া চেোন রলয়লে। 

২। স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ট্রক ? 

স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার এক ধরলনর ট্রবলশর্ ববদ্যুট্রিক ট্রের্ার (এনাট্রর্দ েট্ররোেক যন্ত্র) যার োেলে গ্রাহক িহলর্ ব্যবহৃি ট্রবদ্যুলির েট্ররোন 

র্ানলি এবাং ট্রনয়ন্ত্রণ ও ট্রবে েট্ররলশাধ করলি োলর।  

স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার দ্যই প্রকারঃ স্মার্ দ কাড দ ও কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রের্ার।  

 

স্মার্ দ কাড দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার  
 

কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার 

 

                                                          

উলেখ্য, কনিলকা কর্তদক কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রের্ার িরবরাহ ও স্থােন করা হলে।   

       পৃষ্ঠা-০১ 

 



২.১। স্মার্ দ কাড দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ারঃ এই ট্রিলেলে গ্রাহকলক একটি স্মার্ দ কাড দ প্রর্ান করা হয়। এই কাড দটি কভ্ট্রন্ডাং কেশন কথলক ট্ররচার্দ কলর 

ট্রের্ালর প্রলবশ করালি হয়।  

 

 ২.২। কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ারঃ এই ধরলনর স্মার্ দ ট্রের্ার ট্ররচালর্দর র্ন্য ককান কাড দ িাংরক্ষণ/ব্যবহালরর প্রলয়ার্ন নাই। গ্রাহক িার 

কনজুোর নাম্বার ব্যবহার কলর কয ককান স্থান কথলক অনোইলনর োেলে ট্রকাংবা ট্রনধ দাট্ররি ইউটিট্রেটি কভ্ট্রন্ডাং কেশন কথলক র্াকা ট্ররচার্দ করলি 

োরলব।  ট্ররচার্দ করলে স্মার্ দ ট্রের্ালর িরািট্রর র্াকা চলে যালব অথবা একটি কর্ালকন নাম্বার কর্য়া হলব। কিই কর্ালকন নাম্বারটি ট্রের্ালরর 

উেট্ররভ্ালগ থাকা কী-প্যালড কপ্রি কলর নীে বার্ন বা      (Enter) কপ্রি করলে ট্ররচার্দকৃি র্াকা ট্রের্ালর চলে যালব। গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রের্ালর 

ট্ররচার্দ েদ্ধট্রি িহর্ীকরলনর েলক্ষু কনিলকা কর্তদক কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার িরবরাহ ও স্থােন করা হলে।  

৩। স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহালরর সুট্রবধা :  

স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহালরর সুট্রবধা ট্রনন্মরুেঃ 

 স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহার করার কারলণ িম্মাট্রনি গ্রাহক এনাট্রর্দ চালর্দর উের ১% হালর করয়াি সুট্রবধা োলবন।  

 স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর ম্যানুয়াট্রে ট্ররট্রডাং গ্রহলনর প্রলয়ার্ন না থাকায় Over/Under Billing হলব না।  

 গড় ট্রবে, অনাকাট্রিি ট্রকাংবা কে/লবশী ট্রবে হবার ককান সুলযাগ থাকলব না।  

 িম্মাট্রনি গ্রাহক বাাংোলর্লশর কযলকান স্থান কথলক প্রট্রি োলি স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর যি খুট্রশ িিবার র্াকা ট্ররচার্দ করলি োরলবন। 

 িম্মাট্রনি গ্রাহক ট্রনলর্ই িার ব্যবহৃি কোড কলরাে কলর ট্রবদ্যুলির স্রাশয়ী ব্যবহার ট্রনট্রিি করলি োরলবন। 

 ট্রবদ্যুৎ ট্রবে বলকয়া রাোর সুলযাগ না থাকায় িাংলযাগ ট্রবট্রেলন্নর আশাংকা থাকলব না।  

 নতুন িাংলযাগ গ্রহণ ট্রকাংবা কোড বৃট্রদ্ধর কক্ষলত্র গ্রাহকলক ককান ট্রনরােত্তা র্াোনি র্ো ট্রর্লি হলব না। 

 স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার নষ্ট হলে িাৎক্ষট্রনক কনিলকা কর্তদক ট্রের্ার প্রট্রিস্থােন করা হলব।  

 স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর ব্যালেন্স কশর্ হবার পূলব দ স্মার্ দ ট্রের্ালরর Credit LED স্বয়াংট্রক্রয়ভ্ালব িাংলকি (োে) ট্রর্লব এবাং এিএেএি 

এর োেলে ট্রের্ালরর অবট্রশষ্ট ব্যালেন্স িম্পলকদ গ্রাহকলক র্ানালনা হলব।  

 র্রুরী মুহুলিদ ট্রের্ালরর ব্যালেন্স কশর্ হলয় কগলে ট্রের্ালর ৯৯৯৯৯ র্াইে কলর ইোলর্দট্রন্স ব্যালেলন্সর োেলে (ট্রিলেে কফ্র্-২০০ র্াকা ও 

ট্রি কফ্র্-৫০০ র্াকা েয দন্ত) গ্রাহক ট্রবদ্যুৎ ব্যবহার করলি োরলবন যা েরবট্রিদলি িেন্বয় করা হলব। 

 গ্রাহলকর সুট্রবধালথ দ প্রট্রিট্রর্ন ট্রবকাে ৪:০০ র্া কথলক েলরর ট্রর্ন িকাে ১১:০০ র্া েয দন্ত (লেন্ডট্রে আওয়ার) এবাং িাপ্তাট্রহক ছুটি িহ িকে 

িরকারী ছুটির ট্রর্ন ট্রের্ালর ব্যালেন্স কশর্ হলেও Credit-এ ট্রবদ্যুৎ িরবরাহ িচে থাকলব। 

 

কনিলকার অট্রফ্ট্রিয়াে ওলয়বিাইর্ nesco.gov.bd, গ্রাহক কিবা কোর্ দাে customer.nesco.gov.bd এবাং prepaid.nesco.gov.bd 

কথলক গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রের্ার িাংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য এবাং ট্ররচার্দ ট্রহট্রি র্ানা যালব।  

৪। চার্দ িমূহ : 

স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ট্রকাংবা কোে কেলেন্ট ট্রের্ার উভ্য় কক্ষলত্র বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশন (BERC) কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ 

অনুযায়ী ট্রবদ্যুৎ ট্রবে ট্রহিাব করা হয়।  

৪.১। ট্রডোন্ড চার্দ : গ্রাহক িার অনুলোট্রর্ি কোলডর র্ন্য প্রট্রিোলি একবার ট্রডোন্ড চার্দ প্রলর্য় হলব। গ্রাহক যট্রর্ ককান োলি স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট 

ট্রের্ালর ট্ররচার্দ না কলর িাহলে েরবট্রিদলি কয োলি কভ্ট্রন্ডাং অথ দাৎ ট্ররচার্দ করলব কিই োি িহ পূলব দর কয িকে োলি ট্ররচার্দ করা হয়ট্রন কিই 

োলির ট্রডোন্ড চার্দ কিদন করা হলব।  

৪.২। ট্রের্ার করন্ট : ট্রবদ্যুৎ, জ্বাোনী ও েট্রনর্ িম্পর্ েন্ত্রণােলয়র স্মারক ২৭.০৭২.০১৪.০৬.০০.০১১.২০১৩(অাংশ-১)-২৬৬ িাট্ররে ০৭-০৫-

২০১৭ কোিালবক গ্রাহকলক প্রট্রি োলি একবার ট্রিলেে কফ্র্ ট্রের্ালরর র্ন্য ৪০ র্াকা এবাং ট্রি কফ্র্ ট্রের্ালরর র্ন্য ২৫০ র্াকা ট্রের্ার করন্ট 

ট্রহলিলব ট্রর্লি হলব। েরবট্রিদলি ট্রের্ার করলন্টর ট্রবর্লয় েন্ত্রনােয় কর্তদক ককান ট্রনলর্ দশনা োওয়া কগলে িা বাস্তবায়ন করা হলব।  

 

৪.৩। এনাট্রর্দ চার্দ: প্রট্রি Unit ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর র্ন্য বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্রী কট্রেশন কর্তদক কনিলকার র্ন্য ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ করর্ 

অনুিালর গ্রাহলকর এনাট্রর্দ চার্দ ট্রহিাব করা হয় এবাং কিই অনুিালর ট্রের্ার কথলক র্াকা কিদন করা হয়। উলেখ্য, ট্যাট্ররফ্ করর্ কোষ্ট-কেইড এবাং 

ট্রপ্র-কেলেন্ট উভ্য় গ্রাহলকর কক্ষলত্র একই।  

 

৪.৪। ভ্ুার্: গ্রাহলকর কোর্ ট্রবলের উের িরকার কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি হালর (৫%) প্রট্রিবার কভ্ট্রন্ডাং করার িেয় ভ্ুার্ কিদন করা হলব। উলেখ্য, 

কোষ্ট কেইড এবাং ট্রপ্র-কেলেন্ট উভ্য় কক্ষলত্র ভ্ুার্ হার একই।  

 

 

 

পৃষ্ঠা-০২ 

http://nesco.gov.bd/


৪.৫। অন্যান্য চার্দঃ 

 

ট্রডোন্ড চার্দ, ট্রের্ার করন্ট এবাং ভ্ুার্ োড়াও অন্যান্য চার্দ (প্রলযার্ু কক্ষলত্র) বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশলনর ট্রনয়ে অনুিালর প্রট্রিোলি 

একবার কিদন করা হলব (প্রলযার্ু কক্ষলত্র)। এোলন উলেখ্য কয, এনাট্রর্দ চার্দ ব্যট্রিি অন্যান্য চার্দ Pre-Payment Metering System  

 

Software দ্বারা কভ্ট্রন্ডাং করার িেয় ককলর্ কনয়া হয়। শুধুোত্র এনাট্রর্দ চার্দ ট্রপ্র-কেইড ট্রের্ার হলি ট্রবদ্যুৎ এর ব্যবহার অনুিালর কিদন করা 

হয়।  

 

উর্াহরণঃ ১- 

 

 

েট্রব ১ েট্রব ২ 

ধরা যাক, েট্রব নাং ১ এ বট্রণ দি ‘এেটি-এঃ আবাট্রিক’ কশ্রনীর একর্ন গ্রাহক ০২ ট্রকঃওঃলোড ব্যবহার কলরন। ট্রিট্রন যট্রর্ ২০২১ িালের জুন 

োলির ০৭ িাট্ররলে কভ্ট্রন্ডাং কেশলন ৬০০ র্াকা ট্ররচার্দ কলরন িাহলে ট্রের্ালর কি র্াকা যালব িার ট্রহিাব ট্রনম্নরুেঃ 

 

চালর্দর নাে ট্রহিাব র্াকার েট্ররোণ 

কোর্ ট্ররচার্দকৃি র্াকা ৬০০.০০ ৬০০.০০ 

ভ্ুার্ ৫% ৬০০ × (৫÷১০৫) ২৮.৫৭ 

ট্রডোন্ড চার্দ ২ ট্রকঃওঃ (কে) × (৩০ র্াকা/ট্রকঃওঃ) ৬০ 

ট্রের্ার করন্ট জুন × ৪০/োি ৪০ 

কোর্ চার্দ (২৮.৫৭+৬০+৪০) ১২৮.৫৭ 

ট্ররলবর্ ১% ১/১০১*(৬০০ -৪০-২৮.৫৭) ৫.২৬ 

কোর্ এনাট্রর্দ ৬০০ – ১২৮.৫৭ + ৫.২৬ ৪৭৬.৬৯ 

 

গ্রাহলকর ট্রের্ালর কোর্ ৪৭৬.৬৯ র্াকা ব্যালেন্স (এনাট্রর্দ চার্দ) ট্রহলিলব যালব। 

পৃষ্ঠা-০৩ 



যট্রর্ ট্রি কফ্র্ ট্রের্ার হয় িাহলে েট্রব নাং ২ এ বট্রণ দি ট্রের্ালর কে োলি ১৫০০.০০ র্াকা ট্ররচালর্দর ট্রবেরীলি কি র্াকা এনাট্রর্দ চার্দ ট্রহিালব 

ট্রের্ালর যালব িার ট্রহিাব ট্রনম্নরুেঃ 

 

চালর্দর নাে ট্রহিাব র্াকার েট্ররোণ 

কোর্ ট্ররচার্দকৃি র্াকা ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ 

ভ্ুার্ ৫% ১৫০০ × (৫÷১০৫) ৭১.৪৩ 

ট্রডোন্ড চার্দ ২০ ট্রকঃওঃ (কে/২০২১ োি) × (৩০ র্াকা/ট্রকঃওঃ) ৬০০.০০ 

ট্রের্ার করন্ট ১োি (কে/২০২১) × ২৫০/োি ২৫০.০০ 

কোর্ চার্দ (৭১.৪৩+৬০০.০০+২৫০.০০) ৯২১.৪৩ 

ট্ররলবর্ ১% ১/১০১*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩) ১১.৬৭ 

কোর্ এনাট্রর্দ ১৫০০- ৯২১.৪৩ +১১.৬৭ ৫৯০.২৪ 

 

গ্রাহলকর ট্রের্ালর কোর্ ৫৯০.২৪ র্াকা ব্যালেন্স (এনাট্রর্দ চার্দ) ট্রহলিলব যালব। 

 
উর্াহরণঃ ২- 

 

ট্রনলন্ম বট্রণ দি েট্রবর গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রের্ার োচ দ/২০২১ োলি স্থােন করা হলয়ট্রেে। গ্রাহক োচ দ োলি ককান ট্ররচার্দ না করার কারলণ যেন 

এট্রপ্রে/২০২১ োলি ১০-০৪-২০২১ ইাং িাট্ররলে ট্ররচার্দ কলর িেন োচ দ ও এট্রপ্রে োলির ট্রের্ার করন্ট ও ট্রডোন্ড চার্দ এক িালথ কিদন করা হয়। 

 

েট্রব ১ 

েলক বট্রণ দি গ্রাহলকর ট্রের্ার করন্ট ও ট্রডোন্ড চালর্দর োি ট্রভ্ট্রত্তক ট্রববরণ ট্রনন্মরূেঃ 

োি 
অনুলোট্রর্ি কোড 

(ট্রকলো ওয়ার্) 

ট্রডোন্ড চার্দ 

(৩০ র্াকা/ট্রকলো ওয়ার্) 

ট্রের্ার করন্ট 

(৪০ র্াকা/োি) 
েন্তব্য 

োচ দ /২০২১ 

০৩ 

০ ০ োচ দ/২০২১ োলি ট্ররচার্দ না করায় এট্রপ্রে োলি োচ দ ও 

এট্রপ্রে োলির ট্রের্ার করন্ট ও ট্রডোন্ড চার্দ এক িালথ 

কিদন করা হয়। 
এট্রপ্রে/২০২১ ১৮০ ৮০ 

কে/২০২১ ৯০ ৪০ 
কে/২০২১ োলি একাট্রধকবার ট্ররচার্দ করা হলেও 

একবারই ট্রের্ার করন্ট ও ট্রডোন্ড চার্দ কিদন করা হয়।  

 

পৃষ্ঠা-০৪ 

 



৫। ককাথায় কথলক কভ্ট্রন্ডাং/ট্ররচার্দ করলবন? 

নগর্, রলকর্, ট্রবকাশ, কর্ট্রেকুাশ, গ্রােীণলফ্ান Mobile Financial Services (MFS) এর োেলে কর্লশর কয ককান এোকা কথলক 

কনজুোর নাম্বার ট্রর্লয় স্মার্ দ ট্রের্ালর ট্ররচার্দ করলি োরলবন। একই িালথ এক এোকার গ্রাহক অন্য এোকায় ট্রনধ দাট্ররি কভ্ট্রন্ডাং (ট্ররচার্দ) কেশন 

এ ট্রগলয় স্মার্ দ ট্রের্ালর ট্ররচার্দ করলি োরলবন। কভ্ট্রন্ডাং কেশলনর ট্রনধ দাট্ররি স্থান িমূহ ট্রনন্মরুেঃ 

 

৫.১। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-১, কনিলকা অট্রফ্ি, িাগরোড়া, রার্শাহী।  

৫.২। কোবাগান, কহলিে োঁ, কনিলকা অট্রফ্ি, রার্শাহী। 

৫.৩। র্নিা ব্যাাংক, কহলিে োঁ শাো, রার্শাহী। 

৫.৪। ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাো, ৪০ োলোোড়া, ইোদ্যট্র্ন করাড, রার্শাহী। 

৫.৫। ট্রেডল্যান্ড ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, গনকোড়া, রার্শাহী। 

৫.৬। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-২, কনিলকা অট্রফ্ি, বাট্রহরলগাো, ট্রিরার্গঞ্জ।  

৫.৭। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ- কনিলকা, নালর্ার। 

৫.৮। র্নিা ব্যাাংক, এিট্রব ফ্র্লুে হক করাড শাো, ট্রিরার্গঞ্জ। 

৫.৯। র্নিা ব্যাাংক, কলে দালরর্ শাো, এি এি করাড, ট্রিরার্গঞ্জ। 

৫.১০। ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাো, োলোোড়া, রার্শাহী। 

৫.১১। ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, ট্রিরার্গঞ্জ শাো, শহীর্ কিাহরাওয়ার্ী করাড, ট্রিরার্গঞ্জ। 

 

০৬। ট্রকভ্ালব কভ্ট্রন্ডাং/ট্ররচার্দ করলবন?  

নগর্, রলকর্, ট্রবকাশ, কর্ট্রেকুাশ এবাং গ্রােীণ কফ্ান এর ট্ররচালর্দর ধােিমূহ ট্রনন্মরুে: 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-০৫ 

 

 

নগর্  

(Nagad) 
রলকর্ (Rocket) 

ট্রবকাশ 

(Bkash) 

কর্ট্রেকুাশ 

 (TeleCash) 
GPAY 

ট্যাে 

িাে এট্রিয়ার্া কে  

 

ধাে ১: 

ট্রবে কে 

ধাে ১:  

ট্রবে কে 

ধাে ১: 

 কে ট্রবে 

ধাে ১: 

কনিলকা ট্রপ্র-কেইড 

ধাে ১: 

 Electricity 

Prepaid 

ধাে ১: 

Bill payment 

ধাে ২:  

ট্রবদ্যুৎ 

ধাে ২: কনিলকা 

ট্রপ্র-লেইড 

ধাে ২: 

 ট্রবদ্যুৎ 

ধাে ২: 

ট্ররচার্দ এবাং কনজুোর 

নাম্বার 

ধাে ২: 

Nesco Prepaid 

ধাে ২: 

Nesco Prepaid 

ধাে ৩: কনিলকা ট্রপ্র-

কেইড 

ধাে ৩:  

কনজুোর নাম্বার 

ধাে ৩:  

কনিলকা ট্রপ্র- 

কেইড 

ধাে ৩: 

র্াকার েট্ররোণ 

ধাে ৩: 

Customar Number 

& Enter Amount 

ধাে ৩: 

Customar Number 

& Mobile Number 

ধাে ৪: কনজুোর 

নাম্বার 

ধাে ৪: 

 র্াকার েট্ররোণ 

ধাে ৪:  

কনজুোর নাম্বার 

এবাং কোবাইে 

নাম্বার 

ধাে ৪:  

কোবাইে নাম্বার 

ধাে ৪:  

PIN 

ধাে ৪:  

Enter Amount  

ধাে ৫: র্াকার 

েট্ররোণ 

 

ধাে ৫: আেনার 

ট্রেন নাম্বার 

 

 

 

 

 

িোপ্ত 

ধাে ৫: 

র্াকার েট্ররোণ 

ধাে ৫:  

আেনার ট্রেন নাম্বার 

 

 

 

 

 

 

িোপ্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

িোপ্ত 

ধাে 5:  

PIN Number 

ধাে ৬: আেনার ট্রেন 

নাম্বার 

 

 

 

িোপ্ত 

ধাে ৬: 

 আেনার ট্রেন 

নাম্বার 

 

 

িোপ্ত 

 

 

 

 

 

িোপ্ত 



৭। িব দাট্রধক ট্রর্জ্ঞাস্য প্রশ্নাবট্রে (FAQ) 

প্রশ্ন-০১: স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ালর ট্রক কোে কেলেন্ট ট্রের্ালরর কচলয় ট্রবে কবট্রশ আলি? 

 

উত্তরঃ না। স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ট্রকাংবা কোে কেলেন্ট ট্রের্ার উভ্য় কক্ষলত্র বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশন (BERC) কর্তদক 

ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ অনুযায়ী ট্রবদ্যুৎ ট্রবে ট্রহিাব করা হয়। কিলক্ষলত্র স্মার্ দ ট্রপ্র- কেলেন্ট ট্রের্ালর ট্রবদ্যুৎ ট্রবে কবট্রশ হবার ককান সুলযাগ নাই। 

 

প্রশ্ন-০২: এক এট্ররয়ার গ্রাহক ট্রক অন্য এট্ররয়ায় ট্রগলয় স্মার্ দ ট্রের্ালর ট্ররচার্দ করলি োরলব?  

 

উত্তরঃ নগর্, রলকর্, ট্রবকাশ, কর্ট্রেকুাশ, গ্রােীণলফ্ান Mobile Financial Services (MFS) এর োেলে কর্লশর কয ককান এট্ররয়া কথলক 

কনজুোর নাম্বার ট্রর্লয় স্মার্ দ ট্রের্ালর ট্ররচার্দ করলি োরলবন। একই িালথ এক এট্ররয়ার গ্রাহক অন্য এট্ররয়ার ট্রনধ দাট্ররি কভ্ট্রন্ডাং (ট্ররচার্দ) কেশন 

এ ট্রগলয় স্মার্ দ ট্রের্ালর ট্ররচার্দ করলি োরলবন। কভ্ট্রন্ডাং কেশলনর ট্রনধ দাট্ররি স্থান িমূহ ট্রনন্মরুেঃ 

 

১। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-১, কনিলকা অট্রফ্ি, িাগরোড়া, রার্শাহী।  

২। কোবাগান, কহলিে োঁ, কনিলকা অট্রফ্ি, রার্শাহী। 

৩। র্নিা ব্যাাংক, কহলিে োঁ শাো, রার্শাহী। 

৪। ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাো, ৪০ োলোোড়া, ইোদ্যট্র্ন করাড, রার্শাহী। 

৫। ট্রেডল্যান্ড ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, গনকোড়া, রার্শাহী। 

৬। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-২, কনিলকা অট্রফ্ি,  বাট্রহরলগাো, ট্রিরার্গঞ্জ।  

৭। ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নালর্ার। 

৮। র্নিা ব্যাাংক, এিট্রব ফ্র্লুে হক করাড শাো, ট্রিরার্গঞ্জ। 

৯। র্নিা ব্যাাংক, কলে দালরর্ শাো, এি এি করাড, ট্রিরার্গঞ্জ। 

১০।       রুোেী ব্যাাংক, ট্রিরার্গঞ্জ শাো।  

১১।       ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, ট্রিরার্গঞ্জ শাো, শহীর্ কিাহরাওয়ার্ী করাড, ট্রিরার্গঞ্জ। 

১২।       ডাচ বাাংো ব্যাাংক, নালর্ার শাো। 

 

এোড়াও কয িকে কর্ো/উেলর্োয় স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােন কায দক্রে িম্প্রিারন করা হলে কি িকে এোকায় নতুন কভ্ট্রন্ডাং কেশন 

স্থােন কায দক্রে চেোন রলয়লে।  

 

প্রশ্ন-০৩: স্মার্ দ ট্রের্ালর প্রথে ট্ররচার্দ ট্রক অট্রফ্লি এলি করলি হলব ট্রকনা?  

 

উত্তরঃ না।  িম্মাট্রনি গ্রাহক চাইলে সুট্রবধােি কয ককান স্থান কথলক অনোইলনর োেলে ট্রকাংবা ট্রনধ দাট্ররি কভ্ট্রন্ডাং কেশন কথলক ট্ররচার্দ করলি 

োরলবন।  

 

প্রশ্ন-০৪: একোলি এলকর অট্রধক ট্ররচার্দ করলে ট্রক প্রট্রিবালরই ট্রডোন্ড চার্দ কার্লব? 

 

উত্তরঃ না। কয ককান োলি প্রথেবার ট্ররচার্দ করার িেয় বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশন (BERC) কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ অনুযায়ী 

ঐ োলির ট্রডোন্ড চার্দ এবাং যট্রর্ পূলব দর ককান োলির ট্রডোন্ড চার্দ বলকয়া থালক িলব কিই েট্ররোন র্াকা ট্ররচার্দকৃি অথ দ হলি কিদন করা 

হলব। ককান োলি একবার ট্রডোন্ড চার্দ কিদন করা হলে ঐ োলি েরবিীলি কয ককান ট্ররচালর্দর িেয় ট্রডোন্ড চার্দ কিদন করা হলব না।   

 

প্রশ্ন-০৫: রালির কবো অথবা কযলকান িরকাট্রর ছুটির ট্রর্লন ব্যালেন্স কশর্ হলয় কগলে ট্রবদ্যুৎ িরবরাহ বন্ধ হলব ট্রক?  

 

উত্তরঃ রালির কবো অথবা কযলকান ছুটির ট্রর্লন স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালরর ব্যালেন্স কশর্ হলয় কগলে ট্রবদ্যুৎ িরবরাহ বন্ধ হলব না। ট্রের্ালর 

প্রট্রিট্রর্ন ট্রবকাে ৪:০০ র্া হলি েলরর ট্রর্ন িকাে ১১:০০ র্া েয দন্ত  Friendly Hour, আর শুক্রবার ও শট্রনবার িহ কয ককান িরকাট্রর ছুটির 

ট্রর্ন ২৪ ঘন্টা Holiday ট্রহিালব উলেে করা আলে। ঐ িেলয়র েলে ট্রের্ালর ব্যালেন্স কশর্ হলয় কগলেও গ্রাহক ট্রবদ্যুৎ ব্যবহার করলি োরলবন। 

িলব, কয েট্ররোন ট্রবদ্যুৎ ব্যবহার করলব ট্রের্ার িা কনলগটিভ্ ট্রহিালব র্ো রােলব এবাং েরবিীলি ট্ররচার্দ করা হলে ব্যবহৃি র্াকা ট্রের্ালরর 

ব্যালেন্স হলি িেন্বয় করা হলব। 

 

প্রশ্ন-০৬: স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার বিালনার িেয় ট্রক ককান র্াকা কনয়া হলব? 

 

উত্তরঃ না। স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার বিালনার িেয় ট্রের্ালরর মূল্য বা ট্রের্ার স্থােন চার্দ বাবর্ ককান র্াকা কনয়া হলব না।  

 

প্রশ্ন-০৭: কনিলকা ট্রক ট্রবদ্যুৎ ট্রবে বাবর্ কবট্রশ র্াকা কালর্?  

উত্তরঃ না।  বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশন (BERC) কর্তদক কনিলকার র্ন্য ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ অনুিালর বাাংোলর্লশর অন্যান্য ট্রবদ্যুৎ 

ট্রবিরনকারী িাংস্থার েি একই ট্রনয়লে ট্রবে ট্রহিাব করা হয়।  

পৃষ্ঠা-০৬ 



প্রশ্ন-০৮:  স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহালর গ্রাহক আট্রথ দকভ্ালব ককান সুট্রবধা োলব ট্রক? 

উত্তরঃ স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহালরর ফ্লে বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশন (BERC) কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ অনুিালর িম্মাট্রনি 

গ্রাহকগন মূল্য িাংলযার্ন কর ব্যট্রিি নীর্ ট্রবদ্যুৎ ট্রবলের ওের ১% (এক শিাাংশ) হালর করয়াি (Rebate) সুট্রবধা োলবন।  

প্রশ্ন-০৯:  স্মার্ দ ট্রের্ার ব্যবহালরর ফ্লে ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর িথ্য ও ট্ররচালর্দর েট্ররোন গ্রাহক ট্রকভ্ালব র্ানলি োরলব? 

 

উত্তরঃ ট্রনলন্মাক্ত শর্ দলকাড ব্যবহার কলর গ্রাহক ট্রনলর্ই স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার কথলক ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর িথ্য ও ট্ররচালর্দর েট্ররোন র্ানলি 

োরলবন।  

 

শর্ দ ককাড ট্রববরণ শর্ দ ককাড ট্রববরণ 

০৭ চুট্রক্তবদ্ধ কোড (Sanctioned Load) ১৮ ট্যাট্ররফ্ কুার্াগট্রর  

১৯ বিদোন ট্রবদ্যুলির করর্ ৩২ ইোলর্দট্রন্স ব্যালেন্স 

৩৭ বিদোন ব্যালেন্স  ৩৯ ইোলর্দট্রন্স ব্যাল্যান্স েরলচর েট্ররোন 

৪৫ িাপ্তাট্রহক ছুটির ট্রর্ন (Holiday) ৪৬ কেন্ডট্রে আওয়ার (Friendly Hour) 

৫১ োওয়ার ফ্ুাক্টর ৫২ কভ্ালের্ 

৫৫ কালরন্ট  ৬০ এেন ব্যবহৃি কোলডর (kW) েট্ররোন 

৮১ এেন েয দন্ত ট্রবদ্যুৎ (kWh) ব্যবহালরর েট্ররোন ৮৩ কোর্ kvarh ট্ররট্রডাং 

৮৭ বিদোন োলির Average Power Factor ৮৮ গি োলির Average Power Factor 

৯৯ িাট্ররে ও িেয়  ২০০ িব দলশর্ ট্রবদ্যুৎ ক্রলয়র েট্ররোন  

৪০০ 
চেট্রি োলি কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন 

(kWh) 
৪০১ 

গি োলির কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন 

(kWh) 

৪১৩ 
চেট্রি োলি কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন 

(র্াকা) 
৪১৪ গি োলির কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন (র্াকা) 

৪৭০ 
বিদোন োলি িলব দাচ্চ ব্যবহৃি কোড 

(Maximum Demand)  
৯৯৯৯৯ 

ইোলর্দট্রন্স ব্যালেন্স (Emergency Balance) 

গ্রহন 

িবুর্ LED েয দাপ্ত ব্যালেন্স আলে।  োে LED েয দাপ্ত ব্যালেন্স কনই/ ইোরলর্দট্রন্স ব্যালেন্স চেলে।। 

 

কনিলকার অট্রফ্ট্রিয়াে ওলয়বিাইর্ nesco.gov.bd এবাং customer.nesco.gov.bd কথলক স্মার্ দ ট্রের্ার িাংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য এবাং ট্ররচার্দ 

ট্রহট্রি বা ট্রবস্তাট্ররি িথ্য র্ানা যালব।   

 

প্রশ্ন-১০:   অনোইলনর োেলে ট্রের্ালর র্াকা ট্ররচালর্দর ের ককান কারলণ ট্রের্ালর র্াকা ট্ররচার্দ না হলে করণীয় ট্রক ? 

 

উত্তরঃ ককান কারলন ট্ররচার্দকৃি এনাট্রর্দর র্াকা স্বয়াংট্রক্রয় ভ্ালব ট্ররচার্দ না হলে, কিলক্ষলত্র প্রাপ্ত কর্ালকলন উলেট্রেি ২০ ট্রডট্রর্লর্র নম্বরটি স্মার্ দ 

ট্রের্ালরর কী-প্যালড কপ্রি কলর নীে   বার্ন বা       (Enter) বার্লন কপ্রি করলে র্াকা ট্ররচার্দ হলয় যালব।  

 

প্রশ্ন-১১:  কনিলকা োড়া অন্য ককান ট্রবদ্যুৎ ট্রবিরণকারী িাংস্থা ট্রক ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােন কলরলে ? 

 

উত্তরঃ কনিলকা োড়াও অন্যান্য ট্রবিরন ইউটিট্রেটিলি ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােলনর কার্ ইলিােলে শুরু কলরলে। ট্রনলন্ম িকে ইউটিট্রেটির ট্রপ্র-

কেলেন্ট ট্রের্ার স্থােলনর িথ্য কর্ওয়া হলো (জুোই২০২১ োি েয দন্ত): 

  

ট্রবট্রেট্রডট্রব আরইট্রব ট্রডট্রেট্রডট্রি কডিলকা ওলর্াোট্রডলকা কনিলকা 

13,41,568 টি 

 

11,10,568 টি 

 

5,73,281 টি 

 

5,73,888 টি 

 

3,68,548 টি 

 

৮6,101  টি 

 

 

প্রশ্ন-১২: এই স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার কাড দ ট্রিলেে? 

 

উত্তরঃ এই স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার কী-প্যাড ট্রিলেলের। অথ দাৎ স্মার্ দ ট্রের্ার ট্ররচালর্দর র্ন্য ককান কাড দ িাংরক্ষণ/ব্যবহালরর প্রলয়ার্ন কনই।   

 

 

পৃষ্ঠা-০৭ 

http://nesco.gov.bd/


 

প্রশ্ন-১৩: নতুন িাংলযাগ প্রর্ান ট্রকাংবা স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার েট্ররবিদলনর িেয় কয কাড দ কর্য়া হলয়ট্রেে িা হাট্ররলয় কগলে করনীয় ট্রক? 

 

নতুন িাংলযাগ প্রর্ান ট্রকাংবা স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার েট্ররবিদলনর িেয় কয কাড দ কর্য়া হলয়ট্রেে কিোলন মূেি কঞ্জুোর নাম্বার এবাং ট্রের্ার 

নাম্বার উলেে থালক। উক্ত কালড দ উলেট্রেি কঞ্জুোর বা ট্রের্ার নাম্বারটি ব্যবহার কলর কনিলকার অট্রফ্ট্রিয়াে ওলয়বিাইর্ nesco.gov.bd এবাং 

গ্রাহক কিবা কোর্ দাে customer.nesco.gov.bd কথলক গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার িাংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য ও ট্ররচার্দ ট্রহট্রি র্ানা 

যালব। এোড়া িম্মাট্রনি গ্রাহক িার কঞ্জুোর নাম্বার ব্যবহার কর্লর কয ককান এোকা  কথলক অনোইলনর োেলে ট্রকাংবা ট্রনধ দাট্ররি ইউটিট্রেটি 

কভ্ট্রন্ডাং কেশন কথলক স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর র্াকা ট্ররচার্দ করলি োরলবন।  

  

প্রশ্ন-১৪: স্মার্ দ ট্রের্ার স্থােলনর ের েরবট্রিদলি ককান িেস্যা হলে ককাথায় কযাগালযাগ করলবা? 
 

উত্তরঃ স্মার্ দ ট্রের্ার িহ ট্রবদ্যুৎ িাংক্রান্ত কযলকান ট্রবর্লয় িাংট্রিষ্ট ট্রবিরণ অট্রফ্লি কযাগালযাগ করুন। িলব, স্মার্ দ ট্রের্ার ট্রবর্লয় কয ককান অট্রভ্লযাগ 

ট্রকাংবা িলথ্যর র্ন্য ট্রনলন্মাক্ত নাম্বালরও কযাগালযাগ করলি োরলব। স্মার্ দ ট্রের্ার ট্রবর্য়ক অট্রভ্লযাগ ককলের নাম্বার: 

 

ক্রট্রেক নাং র্প্তলরর নাে অভিয োগ কেযের নোম্বোর 

(ক) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, রার্শাহী ০১৩২৪-২৭4 ৩০১ 

(ে) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ৪, কনিলকা, রার্শাহী ০১৩২১-১২৪ ৫১৫ 

(গ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নালর্ার ০১৩২১-১২৪ ৫১৭ 

(ঘ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, ট্রিরার্গঞ্জ ০১৩২১-১২৪ ৫১৬ 

(ঙ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, ট্রিরার্গঞ্জ 01324-278 302 

(চ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, চাঁোইনবাবগঞ্জ 01324-278 303 

(ে) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, চাঁোইনবাবগঞ্জ 01324-278 30৪ 

(র্) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নীেফ্াোরী  01324-278 30৫ 

(ঝ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, বিযর়্পুর, নীেফ্াোরী  01324-278 30৬ 

(ঞ) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, ট্রর্নার্পুর  01324-278 30৭ 

(র্) ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, ট্রর্নার্পুর 01324-278 30৮ 

 

প্রশ্ন-১৫: Friendly Hour, Holiday এবাং Emergency Balance ট্রক ?  

 

উত্তরঃ Holiday: শুক্র ও শট্রনবার িহ অন্যান্য িরকাট্রর ছুটির ট্রর্ন।  

Friendly Hour: প্রট্রি িপ্তালহর রট্রববার হলি বৃহস্পট্রিবার ট্রবকাে ৪:০০ কথলক েলরর ট্রর্ন িকাে ১১:০০ েয দন্ত। 

 

Emergency Balance: কযলকান িেয় গ্রাহক প্রলয়ার্লন ট্রের্ালর ৯৯৯৯৯ র্াইে কলর নীে বার্ন বা     (Enter) বার্লন চােলে ট্রিলেে 

কফ্র্ স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালরর র্ন্য ২০০.০০ র্াকা এবাং ট্রি-কফ্র্ স্মার্ দ ট্রের্ালরর র্ন্য ৫০০.০০ র্াকা কক্রট্রডলর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহার করলি োরলব।  

উলেখ্য কয, Holiday, Friendly Hour ট্রকাংবা Emergency Balance চালু থাকা অবস্থায় িম্মাট্রনি গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর 

র্াকা না থাকলেও কক্রট্রডলর্ ট্রবদ্যুৎ িরবরাহ িচে থাকলব।  

 

প্রশ্ন-১৬: েিট্রর্র্-েট্রির/ধেীয় উোিনােয়/যুদ্ধাহি মুট্রক্তলযাদ্ধা ট্রক পূলব দর ন্যায় একই হালর করয়াি সুট্রবধা োলব? 

 

উত্তরঃ হুা। স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবহালরর কক্ষলত্রও েিট্রর্র্-েট্রির/ধেীয় উোিনােয়/যুদ্ধাহি মুট্রক্তলযাদ্ধা িকলেই িরকার কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি 

হালর পূলব দর ন্যায় করয়াি সুট্রবধা োলব। 

 

প্রশ্ন-১৭: স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার নষ্ট হলে েট্ররবিদলনর িেয় গ্রাহকলক অথ দ েট্ররলশাধ করলি হলব ট্রকনা? 

 

উত্তরঃ নষ্ট স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার েট্ররবিদলনর প্রলয়ার্ন হলে, কনিলকা কর্তদক েট্ররবিদণ করা হলব। কিলক্ষলত্র গ্রাহক কর্তদক ককান অথ দ েট্ররলশাধ 

করলি হলব না। 

 

প্রশ্ন-১৮: ট্রকভ্ালব স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার েট্ররবিদন করা হলে?  

 

উত্তরঃ স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার েট্ররবিদলনর পূলব দ িম্মাট্রনি ট্রবদ্যুৎ গ্রাহলকর স্থােনায় িালভ্ দ করা হলব এবাং স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালরর সুট্রবধা 

িম্বট্রেি ট্রেফ্লের্ ট্রবিরণ করা হলব। েরবট্রিদলি, স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার স্থােলনর িেয় স্মার্ দ ট্রের্ালরর ব্যবহারট্রবট্রধ ও ট্ররচালর্দর েদ্ধট্রি 

ট্রবস্তাট্ররি অবট্রহি করা িহ ট্রেফ্লের্ প্রর্ান করা হলব।  

 

 পৃষ্ঠা-০৮ 



০৮। উেিাংহার: 

উন্নি গ্রাহক কিবা প্রর্ান করা িহ ট্রবদ্যুৎ ট্রবিরন িাংস্থা ও গ্রাহলকর েলে সুিম্পকদ প্রট্রিষ্ঠা করার েলক্ষু িম্পূণ দ িরকারী অথ দায়লন “নর্ দান 

ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পানী ট্রেট্রেলর্ড এোকায় োঁচ েক্ষ স্মার্ দ ট্রপ্র-লেলেন্ট ট্রের্ার স্থােন” শীর্ দক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে। িরকালরর 

এই েক্ষু ও উল্শ্য বাস্তবায়লন নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই ককাম্পাট্রন ট্রেঃ ট্রনরেিভ্ালব কার্ কলর যালে। উন্নয়লনর এই অগ্রযাত্রায় আেনালর্র 

িকলের িহলযাট্রগিা একান্ত কাম্য। 

-িোপ্ত- 


