
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ককাম্পানি (কেসলকা) 

নেনিলেে এর উত্তি চচচার তানেকা 

 

 উত্তি চচচা সিূহঃ 

  

 ০১. পূর্ ব নির্ বানিত নর্দ্যুৎ র্ন্ধেি তথ্ু এসএমএস এি মার্ুন্ধম সংনিষ্ট নিডান্ধিি সকল 

গ্রাহকন্ধক অর্নহতকিণ। 

 ০২. ডডসন্ধকা’ি ডমার্াইল অুাপন্ধসি মার্ুন্ধম গ্রাহন্ধকি মানসক নর্দ্যুৎ র্ুর্হাি এর্ং 

নর্দ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্ু প্রদ্াি, অিলাইন্ধি নর্দ্যুৎ নর্ল পনিন্ধ ান্ধর্ি সযন্ধ াগ প্রদ্াি, িতুি 

নর্দ্যুৎ সংন্ধ াগ সংক্রান্ত ডসর্া প্রদ্াি, গুগল মুান্ধপ ডসর্া ডকন্ধেি অর্স্থাি প্রদ্ বি ও 

সিাসনি ডসর্া ডকন্ধেি সন্ধে ড াগান্ধ াগ স্থাপি এর্ং ডডসন্ধকাি ডসর্া সম্পন্ধকব মতামত 

প্রদ্ান্ধিি সযন্ধ াগ প্রদ্াি। 

 ০৩. ডটাি এি কা বক্রম নডজিটালাইি কিাি িিু ওন্ধের্নিনিক ইিন্ধিন্টনি 

মুান্ধিিন্ধমন্ট নসন্ধটম র্াস্তর্ােি। 

 ০৪. নিন্ধোগ সংক্রান্ত আন্ধর্দ্িপত্র ও আন্ধর্দ্ি নি গ্রহণ, আন্ধর্দ্িপত্র র্াছাই এর্ং 

ইন্টািনিউ কাডব ইসযু সংক্রান্ত কা বক্রম অিলাইিকিণ। 

 ০৫. ডডসন্ধকা’ি ওন্ধের্সাইট (www.desco.org.bd, www.desco.gov.bd) এি 

মার্ুন্ধম ডডসন্ধকা’ি সকল প্রানতষ্ঠানিক তথ্ু, ডডসন্ধকা’ি সকল ডসর্া ডকন্ধেি 

ঠিকািা ও ড াগান্ধ াগ িম্বি, নর্দ্যুৎ নর্ল সংক্রান্ত তথ্ু এর্ং অিলাইন্ধি নর্দ্যুৎ নর্ল 

পনিন্ধ ার্ সংক্রান্ত সযনর্র্া এর্ং নিন্ধোগ, িতুি সংন্ধ াগ, ডডসন্ধকা’ি র্ানষ বক 

প্রনতন্ধর্দ্িসহ সকল তথ্ু প্রকা  ও হালিাগদ্কিণ। 

 ০৬. নর্ক্রে ও নর্তিণ নর্িাগসমূন্ধহ স্থানপত অনিন্ধ াগ র্ান্ধেি মার্ুন্ধম গ্রাহন্ধকি 

অনিন্ধ াগ গ্রহণ এর্ং প্রাপ্ত অনিন্ধ াগ র্ুর্স্থাপিা কতত বপক্ষ র্িার্ি উপস্থাপন্ধিি 

মার্ুন্ধম অনিন্ধ াগ নিষ্পনিকিণ এর্ং গ্রাহকন্ধক অর্নহতকিণ। 

 ০৭. নর্ন্ধ ষ কুাম্প আন্ধোিন্ধিি মার্ুন্ধম নিম্নআন্ধেি িিন্ধগাষ্ঠীি (র্জস্ত এলাকা) 

িিু সহি  ন্ধতব নর্দ্যুৎ সংন্ধ াগ প্রদ্াি। 

 ০৮. ডপপািন্ধলস অনিস র্াস্তর্ােন্ধিি লন্ধক্ষু ই-িনথ্, অিলাইি িতুি সংন্ধ াগ, 

নর্নলং নসন্ধটম অন্ধটান্ধম ি, ইআিনপ র্াস্তর্ােি, সমন্বে সিা/ডর্াডব সিা 

ডপপািন্ধলসকিণ এর্ং অিলাইি কমন্ধেইি ও নিডর্ুাক মুান্ধিিন্ধমন্ট সংক্রান্ত 

কা বক্রম র্াস্তর্ােি। 

 ০৯. সকল গ্রাহকন্ধক প বােক্রন্ধম Smart Pre Payment Meter এি মার্ুন্ধম 

সংন্ধ াগ প্রদ্ান্ধিি কা বক্রম গ্রহণ। 

 ১০. নিেনমত মানসক সমন্বে সিা, অং ীিন্ধিি অং গ্রহন্ধণ সিা এর্ং গণশুিানি 

আন্ধোিন্ধিি মার্ুন্ধম সকল ডেনণি কম বকতবা-কম বচািী, অং ীিি এর্ং নর্নিন্ন ডেনণি 

গ্রাহন্ধকি সন্ধে ডডসন্ধকা’ি কা বক্রম সম্পনকবত মতনর্নিমে। 



 ১১. নিিাপদ্ ও সােেী নর্দ্যুৎ র্ুর্হাি সম্পন্ধকব গ্রাহক সন্ধচতিতা সতঠষ্টি লন্ধক্ষু 

এতদ্্সংক্রান্ত নলিন্ধলট, ডপাটাি, ডিাল্ডাি প্রস্তুতপূর্ বক গ্রাহকগন্ধণি মান্ধে নর্তিণ। 

 ১২. ডডসন্ধকা’ি ওন্ধের্সাইট, ডমার্াইল অুাপস এর্ং ISO িিম QF CUS-32, 

KIOSK এি মার্ুন্ধম সকল ডেনণি গ্রাহন্ধকি নিকট হন্ধত ডডসন্ধকা’ি ডসর্া সম্পন্ধকব 

মতামত গ্রহণ। 

 ১৩. নডজিটাল অুান্ধটিন্ধডন্স এি মার্ুন্ধম কম বকতবা-কম বচািীগন্ধণি  থ্াসমন্ধে অনিন্ধস 

উপনস্থনত ও অনিস তুাগ এর্ং র্ানহন্ধি গমািাগমি নিেন্ত্রণ। 

 ১৪. এক অর্স্থাি ডসর্া ডকন্ধেি অিলাইি ডসর্া কি বাি এ স্থানপত Kiosk ডমন ি 

এর্ং ই-গিন্ধি বন্স সিটওেুাি এি মার্ুন্ধম Queue Management, গ্রাহক অনিন্ধ াগ 

গ্রহণ ও নিষ্পনিকিণ। 

 ১৫. অিলাইি ডসর্া কি বান্ধি নডজিটাল ডসর্া গ্রহণ এর্ং ডডসন্ধকা’ি ডমার্াইল অুাপস 

ডাউিন্ধলাড এ সহােতা প্রদ্ান্ধিি িিু একিি কম বকতবা নিন্ধোজিত কিণ। 

 ১৬. এক অর্স্থাি ডসর্া ডকন্ধে গ্রাহকগণন্ধক অিুথ্ বিা িািান্ধিা,  ীতাতপ নিেনন্ত্রত 

ও মন্ধিািম পনিন্ধর্ন্ধ  র্সাি র্ুর্স্থা, নর্শুদ্ধ পানিি র্ুর্স্থাকিণ, নডজিটাল মনিটি 

এর্ং নলিন্ধলট, ডপাটাি ও নর্ল ডর্ান্ধডবি মার্ুন্ধম ডসর্া সংক্রান্ত তথ্ু প্রদ্াি এর্ং 

ডসর্া গ্রহন্ধণ গ্রাহকগণন্ধক সহােতা প্রদ্াি। 

 ১৭. গ্রাহন্ধকি সমসুা র্া অনিন্ধ াগ দ্প্তি প্রর্ািসহ ঊর্ধ্ বতি কম বকতবাগন্ধণি নিকট ড  

ডকান্ধিা সমে সিাসনি ডদ্োি সযন্ধ াগ। 

 ১৮. ডডসন্ধকা’ি ডসর্া সংক্রান্ত তথ্ুার্লী গ্রাহকন্ধদ্ি অর্নহতকিন্ধণি লন্ধক্ষু নর্ক্রে ও 

নর্তিণ নর্িান্ধগি দ্ত ুমাি স্থান্ধি িতুি সংন্ধ াগ, নর্ল সংক্রান্ত সমসুার্লী সমার্াি, 

নর্দ্যুৎ আইি সংক্রান্ত তথ্ুানদ্, ডডসন্ধকা’ি নর্নিন্ন নর্িাগসমূন্ধহি ঠিকািা ও 

ড াগান্ধ ান্ধগি িম্বিসহ প্রন্ধোিিীে তথ্ুানদ্ সম্বনলত ডর্াডব স্থাপি। 

 ১৯. নর্দ্যুৎ র্ুর্হান্ধি সােেী হওোি িিু প্রন্ধতুক কম বকতবা/কম বচািী কম বন্ধক্ষত্র তুাগ 

কিাি পূন্ধর্ ব নিিস্ব র্ুর্হৃত বর্দ্যুনতক সিঞ্জামানদ্ি সযইচ র্ে কন্ধিি এর্ং স্বল্প সমন্ধেি 

িিু নিন্ধিি ডডস্ক ডছন্ধে অিু ডকাথ্াও ডগন্ধলও একইিান্ধর্ বর্দ্যনতক র্ুর্হাি র্ে 

কিা । 

 ২০. সকল গ্রাহক িনথ্ নর্ষেনিনিক, মাসওোনি এর্ং সর্ বন্ধ ষ র্ৎসিওোনি নহন্ধসন্ধর্ 

িাইল ডকনর্ন্ধিন্ধট মানকবংকিণ। 

 ২১. প্রনত মান্ধস অন্তঃত দ্যইর্াি কম বকতবা-কম বচািীগন্ধণি সমন্বন্ধে অনিন্ধসি পনিষ্কাি-

পনিচ্ছন্নতা অনি াি পনিচালিা কিা। 

 ২২. অর্সন্ধি গমন্ধিি ৩মাস পূন্ধর্ ব ডডসন্ধকা’ি সকল কম বকতবা-কম বচািীি অিযকূন্ধল 

“Retirement Letter” ইসযু 

 ২৩. নমটাি নিডাি কতত বক গতহীত নমটাি নিনডং এি সঠিকতা  াচাইন্ধেি িিু প্রনত 

মান্ধস সুাম্পল নমটাি নিনডং গ্রহণ। 

 ২৪. কম বকতবাগণ কতত বক স্থাপিা পনিদ্ বিকান্ধল নমটাি পিীক্ষাপূর্ বক নিন্ধপাটব প্রদ্াি। 

 ২৫. গ্রাহন্ধকি নিিস্ব বর্দ্যুনতক উপন্ধকে নিেনমত িক্ষণান্ধর্ক্ষন্ধণি িিু গ্রাহকগণন্ধক 

পিাম ব ও সহােতা প্রদ্াি। 

 ২৬. আন্ধর্দ্ি প্রানপ্তি ৭ নদ্ন্ধিি মন্ধর্ু গ্রাহকন্ধক নর্দ্যুৎ সংন্ধ াগ প্রদ্াি। 



 ২৭. ই-ডমইন্ধল/হাডবকনপন্ধত প্রাপ্ত গ্রাহন্ধকি ডসর্া সংক্রান্ত অনিন্ধ াগ ৩০ নদ্ন্ধিি মন্ধর্ু 

নিষ্পনিপূর্ বক গ্রাহকন্ধক ই-ডমইল/পত্র মািিত অর্নহতকিণ। 

 ২৮. র্াৎসনিক নসনডউল প্রণেিপূর্ বক সকল নর্তিণ ও সঞ্চালি লাইি নিেনমত 

িক্ষণান্ধর্ক্ষণ। 

 ২৯. র্ানষ বক নসনডউল প্রণেিপূর্ বক সকল বর্দ্যুনতক উপন্ধকে ও সযইনচং ডট ি 

নিেনমত িক্ষণান্ধর্ক্ষণ। 

 ৩০. ডডসন্ধকা’ি সকল অনিস ও স্থাপিাে ডসালাি নসন্ধটম এি মার্ুন্ধম নর্দ্যুৎ 

র্ুর্হাি। 

 ৩১. িতুি সংন্ধ ান্ধগি আওতাে গ্রাহকগণন্ধক উদ্্র্যদ্ধকিন্ধণি মার্ুন্ধম গ্রাহক স্থাপিাে 

Solar Rooftop System স্থাপি। 
 


