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নেসক োর সম্মোনেত গ্রোহ বৃকের প্রনত ব্যবস্থোপেো পনরচোলক র বোততো 

সম্মোনেত নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই মকাম্পাট্রন ট্রেিঃ এর গ্রোহ বৃে  

আশো  নর নেোকেল  করোেো েোইরোস জনেত এই ববনি  মহোমোরীর মকে পনরবোকরর স লক  নেকে েকলো আকেে, সুস্থ 

আকেে।  

আমোকের সম্মোনেত গ্রোহ বৃে। আপেোরো জোকেে নে, সবোই েখে  করোেোর মত ববনি  মহোমোরী এবং আম্পোকের মত 

প্রোকৃনত  দূকে তোগ হকত নেরোপকে থো কত ঘরবেী অবস্থোে রকেকে নসই সমেটোকত সবোর ঘকর ঘকর নেরবনিন্ন নবদ্যুৎ নপ ৌঁকে 

নেকত নেসক ো পনরবোকরর অকুকতোেে  মীবৃে নেরলস পনরশ্রম  কর েোকি। সুপোর সোইকলোে ''আম্পোে''  োলীে ও পরবতী 

সমকে সৃষ্ট নবপে তকে নেসক োর নেেী   মীবৃে সকব তোচ্চ আন্তনর তোর সোকথ আপেোকের নেরবনিন্ন নসবো নেকত প্রনতনেেত 

 োজ  কর েোকি।  

 করোেো েোইরোকসর প্রোদ্যেতোকব জেজীবে েখে স্থনবর নসই মুহূকতত নেসক োর সোহসী  মীবৃে জীবকের ঝৌঁন  নেকে নেকশর 

উত্তরোঞ্চকলর নবদ্যুৎ নবতরণ ও সরবরোহ ব্যবস্থো সচল নরকখকেে।  এই দ্যকে তোগ োলীে সমকে সোমনজ  দূরত্ব বজোে নরকখ 

বোনি বোনি নগকে নমটোর নেখো ন ছু ন ছু নেকে সম্ভব হকি েো। নসসব নেকে নবদ্যুৎ নবল নবগত মোকসর গি নহসোকব  রো 

হকেকে েো পরবতীকত প্রকৃত নমটোর নরন ং এর সোকথ সমন্বে  রো হকব। 

ইকতোমকে নবদ্যুৎ নবল নেকে ন ছু সমস্যো আমোকের দৃনষ্টকগোচর হকেকে েো সমোধোকের ব্যবস্থো  রো হকি। নেসক ো গ্রোহ কের 

আমরো আিস্ত  রকত চোই নে, ন োে গ্রোহক র নবদ্যুৎ নবকল েনে ন োে তোরতম্য থোক  তোকত উনিগ্ন হওেোর ন ছু নেই, 

পরবতী মোকসর নবকলর সোকথ অবশ্যই নসটো সমন্বে  রো হকব। তোরপরও েনে নবদ্যুৎ নবল নেকে আপেোকের ন োে অনেকেোগ 

থোক  তোহকল তো সংনিষ্ট নবক্রে ও নবতরণ নবেোকগ/ নবতরণ ইউনেকট অবনহত  রুে। অবশ্যই তো েথোেথ েোকব সমোধোে 

 রো হকব।   

নেসক ো গ্রোহ কের আমরো নেনিন্ত  রকত চোই নে, আমোকের লেু নেেতরকেোগ্য ও নেরবনিন্ন নবদ্যুৎ নসবো নেনিত  কর 

গ্রোহ  সন্তুনষ্ট অজতে  রো। আমোকের প্রনতটি  মী আপেোকের এই নসবো নেকত স্বিতো ও আন্তনর তোর সোকথ নেরন্তর েোকব 

 োজ  কর েোকি। েনবষ্যকতও নেক োে পনরনস্থনতকতই আমরো তো  কর েোকবো ইেশোল্লোহ। নেোকেল  করোেো েোইরোস জনেত 

ববনি  মহোমোরীর এই  ঠিে পনরনস্থনতকত আপেোকের সমথ তে এবং জোতীে স্বোকথ ত েথো সমকের নবদ্যুৎ নবল পনরকশোকধ 

আপেোকের স্বোনব ত  সহকেোগীতো  োমেো  রনে।  

সবোইক  ধন্যবোে এবং অগ্রীম ঈকের শুকেিো। সবোর সুস্বোস্্থে  োমেো  রনে। 

                

                                                         স্বাক্ষট্ররত/-                               

                                           জাট্রকউে ইিোে 

                                         ব্যবস্থোপেো পনরচোল  

 

 

 

 

           

জাট্রকউে ইিোে 
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নর্ দান ইলেকট্রিট্রিটি িাপ্লাই মকাম্পাট্রন ট্রেিঃ 


