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New Connection Software Upgradation 
Reporting 

Status Report 
এখানে চার ধরনের ররন ার্ ট  াওয়া যানে। 

i. New Connections: New Connections রিপ োপটে ি ক্ষেপে From Date ও ToDate এি মধ্যবর্তী সমপে আপবদনকৃর্ত 

সকল আপবদন বর্তে মোন স্ট্যোটোস সহ ক্ষদখো যোপব। 

ii. Permitted: এপেপে From Date ও ToDate এি মধ্যবর্তী সমপে ক্ষযসব আপবদপনি এরস্ট্পমট অনুপমোদন হপেপে ক্ষসগুপলো 

প্রোক্কলন ও জোমোনপর্তি  রিমোণসহ ক্ষদখো যোপব।  

iii. Rejected: Rejected রিপ োপটে ি ক্ষেপে From Date ও ToDate এি মধ্যবর্তী সমপে ক্ষযসব আপবদন বোরর্তল কিো হপেপে 

ক্ষসগুপলো বোরর্তপলি কোিণসহ ক্ষদখো যোপব। 

iv. Connection Detail: এপেপে From Date ও ToDate এি মধ্যবর্তী সমপে ক্ষযসব সংপযোগ প্রদোন কিো হপেপে ক্ষসগুপলোি 

রবস্তোরির্ত র্তথ্য  োওেো যোপব।  

 

 
 

SHOW REPORT বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি উক্ত ক্ষ ইপজ ক্ষদখো যোপব।  

PRINT বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি Print কিো যোপব। 

EXCEL বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি Excel Sheet এ ডোউনপলোড হপে যোপব।  
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Pending List 
এপেপে From Date ও ToDate এি মধ্যবর্তী সমপে কিো ক্ষযসব আপবদন সংপযোগ ক্ষদওেো হেরন, বোরর্তল কিো হেরন অথ্বো আপবদনকোিীি 

রনকট প্রোক্কলন/জোমোনর্ত  রিপ োপধ্ি অপ েোে নোই ক্ষসই সকল আপবদন ক োন অবস্থোয়  োর  োছে কেন্ডিং আছে কেটো েহ রবস্তোরির্ত  োওেো 

যোপব।  

 

SHOW REPORT বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি উক্ত ক্ষ ইপজ ক্ষদখো যোপব।  

PRINT বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি Print কিো যোপব। 

EXCEL বোটপন রিক কিপল রিপ োটে টি Excel Sheet এ ডোউনপলোড হপে যোপব।  

Sanction Load 
অরিস প্রধ্োপনি আইরড(xen) ও আবোরসক প্রপকৌ লীি(re) আইরড ক্ষথ্পক ক্ষলোড অনুপমোদপনি সমে আপবদনকৃর্ত ক্ষলোপডি  রিমোণ 

অপটোপমটিকযোরল অনুপমোরদর্ত ক্ষলোপডি রিপে থ্োকপব। িপল অনুপমোরদর্ত ক্ষলোড আপবদনকৃর্ত ক্ষলোপডি সমোন হপল ক্ষসপেপে ইন ুট ক্ষদওেোি 

প্রপেোজন ক্ষনই। সিোসরি ক্ষসভ রদপলই হপব।  
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Emergency Edit 
ক্ষকোন কোিপণ Sanction Load, Meter Number ও Consumer Number ভুল হপে ক্ষগপল অরিস প্রধ্োপনি আইরড(xen) ও আবোরসক 

প্রপকৌ লীি(re) আইরড ক্ষথ্পক ক্ষসটো Setup এি মপধ্য Emergency Edit এ রগপে সংপ োধ্ন কিো যোপব। প্রথ্পম ট্রোরকং নম্বি ও রসরিেোল নম্বি 

রদপে Go বোটপন রিক কিপল উক্ত ট্রোরকং নম্বি ও রসরিেোল নম্বপিি জনয Sanction Load, Meter No ও Consumer No ক্ষদখো যোপব(যরদ 

থ্োপক)।  এি ি নরু্তন মোন ইন ুট রদপে Save বোটপন রিক কিপর্ত হপব।  

Sanction Load  রিবর্তে পনি জনয আপবদনটি অব যই Field Survey Approve and Load Sanction ধ্ো টি অরর্তক্রম কিপর্ত হপব। 

অ িরদপক Meter No ও Consumer No  রিবর্তে পনি জনয আপবদনটি অব যই Meter Issue and Installation ধ্ো টি অরর্তক্রম কিপর্ত হপব।  

 

 

 

এপেপে ক্ষয অংপ ি Save বোটপন রিক কিব শুধু্মোে ক্ষসই অং টুকুই  রিবর্তে ন হপব।  
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Application Rejection 
অরিস প্রধ্োপনি আইরড(xen) ও আবোরসক প্রপকৌ লীি(re) আইরড ক্ষথ্পক রবপ ষ প্রপেোজপন রনরদে ষ্ট কোিণ উপেখ ূবেক আপবদন বোরর্তল কিপর্ত 

 োিপব। র্তপব আপবদনকোিী যরদ প্রোক্কলন/জোমোনর্ত এি একটি অথ্বো উভেটিই  রিপ োধ্ কপি ক্ষিপল র্তোহপল আপবদনটি আি বোরর্তল কিো যোপব নো। 

এপেপে বোরর্তল কিোি সমে ক্ষয কোিনটি উপেখ কিো হপব র্তো আপবদনকোিীি ক্ষমইল ক্ষমোবোইল নম্বপি এসএমএস আকোপি চপল যোপব।  
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