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ঢাকা পাওয়ার ডিডিডিউশন ককাম্পাডন ডিডিটেি (ডিডপডিডি) 
ডনর্ভরট াগ্য ডিদ্যযৎ - উৎফুল্ল গ্রাহক 
ওটয়ি িাইে t www.dpdc.org.bd 

ডিডেটেন চার্টার 
কনেওয়ার্ক অপাটরশন ও কাস্টিার িাডর্ভি (এনওডিএি):  
নাগ্ডরক কিিা (িাডিডেযক)   

কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ নতুন িংট াগ্     

ক) এিডে-এ এিং এিডে-ডি  
(২ ডক.ও. পর্যন্ত) 
 
খ) এিডে-এ এিং এিডে-ডি  
(২ ডক.ও. এর উটধে) 
 
গ্) এিডে -ডি ১, এিডে -ডি ২, এিডে -ডি ১, 
এিডে -ডি ২, এিডে -ই এিং এিডে -ডে 
 

 

 

 

 

 

 

 

• অনিাইটন আটিেটনর কডপিহ িেয ক ািা 
পািটপার্ট িাইটের ২ কডপ ি যাডয়  রডিন 
ছডি  

• ো ীয় পডরচয় পটত্রর ি যাডয়  ফটোকডপ  
• েডির েডিি, নািোডর/িাকটিশন 

িাডর্টডফটকে এর ি যাডয়  ফটোকডপ 
• েডির মূি িাডিটকর অির্তিাটন ওয়ার্ড 

কডিশনার/কচয়ারিযান কর্তেক প্রেত্ত 
উত্তরাডেকার িনেপত্র 

• রােউক/ ডিডে কটপাটরশন/ 
কপৌরিভা/ইউডনয়ন পডরষে কর্তেক ভিটনর 
অনুটিাডে  নক্সার ি যাডয়  ফটোকডপ  

• ডিডে কটপাটরশন/ কপৌরিভা কর্তেক প্রেত্ত 
কহাডডং নম্বর অথিা কহাডডং েযাক্স পডরটশাে 
এর ি যাডয়  ফটোকডপ  

• িহু ি ভিটনর কেটত্র রােউক/ ডিডে 
কটপাটরশন/ কপৌরিভা/ইউডনয়ন পডরষে 
কর্তেক প্রেত্ত Occupancy িাডর্টডফটকে  

• েডি ও িাড়ীর িাডিটকর িাটথ কিটভিপার 
এর ডিদ্যযৎ িংট াগ্ িংক্রান্ত চুডিনািা  

 

 

 

নতুন িংট াটগ্র  
আটিেন ডফ  
(প্রড  ডিোটরর েনয) *১  :  
এিডে এক কফে ১০০.০০ 
এিডে ড ন কফে ৩০০.০০ 
 
নতুন িংট াগ্/ ডিোর বৃডধ/ 
কিাি বৃডধর কাডরগ্ডর 
িম্ভািয া  াচাই ডফ :  
কিিা নম্বর ৭ অনু ায়ী 
 
ডিোর পরীো ডফ : 
কিিা নম্বর ১৩ অনু ায়ী  
 
ডিোর স্থাপন ডফ :  
কিিা নম্বর ৩১ অনু ায়ী  
 

োিান  :  
(ক) ৪০০.০০/ ডক:ওয়াে  
(খ) ৬০০.০০/ ডক:ওয়াে 
(গ্) ৮০০.০০/ ডক:ওয়াে 
 
 
 

প্রটয়ােনীয় িডিক 
েডিিাডে প্রোটনর 
পর কথটক  
 
ক) ৭ ডেন 
খ) ৭ ডেন 

ওয়ান পটয়ন্ট িাডর্ভটি 
োডয়ত্বপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তাগ্ি: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পেিী : ডনর্বাহী 
প্রটকৌশিী 
কিািাইি :  
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
• পূটর্বর ডনর্মাি/অস্থায়ী িংট াটগ্র  ডিিরি ও 

হািনাগ্াে পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিটির 
ফটোকডপ 

• বিদ্যযড ক  ন্ত্রপাড র  াডিকা (ওয়াে িহ) 
• ইনস্টটিশন কেস্ট/ওয়যাডরং িাডর্টডফটকে 
• এনাডি ডিোরিহ কিািার ডিদ্যযৎ িযিহাটরর 

পৃথক ওয়াডরং িায়াগ্রাি (একক ডিোটর ২ 
ডক.ও. এর উটধের কেটত্র) 

• কিািার পযাটনি স্থাপটনর প্রিাি পত্র  
• ডপএফআই প্লান্ট স্থাপটনর প্রিাি পত্র 
• ভাড়ার কেটত্র (শুধুিাত্র ক্ষুদ্র ডশল্প 

িংট াটগ্র কেটত্র) ভিন িাডিক ও 
ভাড়াডেয়ার িটেয ভাড়া িম্পডর্ক  িম্পাডে  
চুডির ি যাডয়  ফটোকডপ এিং ডিদ্যযৎ 
ডিি িটকয়া থাকটি েডি/ভিটনর িাডিক 
 ার োয় িহন করটিন িটর্ম ৩০০.০০ 
োকার নন-জুডিডশয়াি ষ্টাটম্প িম্পাডে  
ভিন িাডিটকর অডিকার নািা  

• িাডিডেযক/ক্ষুদ্র ডশল্প িংট াটগ্র কেটত্র 
হািনাগ্াে কেি িাইটিন্স এর ি যাডয়  
ফটোকডপ 

• ডিডিটেি ককাম্পানীর কেটত্র িাডর্টডফটকে 
অি ইনকটপাটরশন ও কিটিাটরন্ডাি অি 
আডর্টটকিি এর ি যাডয়  ফটোকডপ  
(করডেষ্টার অি েটয়ন্ট স্টক হট ) 

 

 

 

 

 

 
 

িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

২ নতুন িংট াগ্ *২ কিিা নম্বর ১ এ িডি  কাগ্েপত্র/েডিিাডে িহ নতুন িংট াটগ্র  প্রটয়ােনীয় িডিক কিিা নম্বর ১ এ িডি  কিিা নম্বর ১ এ 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
ক) এিডে (১১ ককডভ) :  
৫০ ডকটিাওয়াে হট  ৫ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত  
 
খ)এইচডে (৩৩ ককডভ):  
৫ কিগ্াওয়াে হট  ৩০ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত 
 
গ্) ইএইচডে-১ (১৩২ ককডভ এিং ২৩০ 
ককডভ):  
২০ কিগ্াওয়াে হট  ১৪০ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত 
 
ঘ) ইএইচডে-২ (১৩২ ককডভ এিং ২৩০ 
ককডভ) : ১৪০ কিগ্াওয়াে এর উটধে 
 

 

ডনটে িডি  কাগ্েপত্র/েডিিাডে : 
• আটিেনকারীর উপটকটের বিদ্যযড ক 

 ন্ত্রপাড র কেডিডফটকশন  
• আটিেনকারীর উপটকটের আডর্থং িায়াগ্রাি 

ও ডিটিি িাইন িায়াগ্রাি  
• উপটকটের  ন্ত্রপাড  ও পৃথক ডিোর রুটির 

কি-আউে িায়াগ্রাি 

• আটিেনকারীর উপটকে  স্থাপন কাটে 
ডনটয়াডে  ডিকাোটরর হািনাগ্াে বিদ্যযড ক 
িাইটিন্স এর ি যাডয়  ফটোকডপ 

• ১০  িার উটধে ভিটনর েনয পডরটিশ 
অডেেপ্তটরর পডরটিশগ্  ছাড়পত্র 

• ১০  িার উটধে ভিটনর েনয ফায়ার িাডর্ভি 
ও ডিডভি ডিটফটন্সর ছাড়পত্র  

• আটিেনকারী  কর্তেক স্থাডপ  উপটকটের 
ফায়ার িাডর্ভি ও ডিডভি ডিটফটন্সর ছাড়পত্র। 

• উপটকে স্থাপন িংক্রান্ত প্রোন ডিদ্যযৎ 
পডরের্শটকর িাডর্টডফটকে  

• ভিন/স্থাপনার ইটিকডেকযাি নকশা  
• ডিনা ভাড়ায় আটিেনকারী আডিনায়  
• ১০ ফুে X ০৮ ফুে িাইটের ডিডপডিডির িান 

অনু ায়ী ডিোর রুি প্রোন করটি িটর্ম িংডিষ্ট 
এনওডিএি ডিভাটগ্র ডনর্বাহী প্রটকৌশিী ও 
আটিেনকারীর িটেয ৩০০/- (ড নশ ) 
োকার নন-জুডিডশয়াি ষ্টযাটম্প চুডি 
িম্পােটনর কডপ 

• বিদ্যযড ক কিাটির িম্মড পত্র/ছাড়পত্র  
     (কিাি চাডহো ১০০০ ককডভএ এর উটবে হটি) 
 
 
 

আটিেন ডফ 
(প্রড  ডিোটরর েনয) *১ :  
(ক) ১০০০.০০ 
(খ) ১০০০.০০ 
(গ্) ২০০০.০০ 
(ঘ) ২০০০.০০ 
 
নতুন িংট াগ্/ ডিোর বৃডধ/ 
কিাি বৃডধর কাডরগ্ডর 
িম্ভািয া  াচাই ডফ :  
কিিা নম্বর ৭ অনু ায়ী 
 
ডিোর পরীো ডফ : 
কিিা নম্বর ১৩ অনু ায়ী  
 
ডিোর স্থাপন ডফ :  
কিিা নম্বর ৩১ অনু ায়ী  
 
োিান :  
(ক) ১০০০.০০/ ডক.ও. 
(খ) ১০০০.০০/ ডক.ও. 
(গ্) ১০০০.০০/ ডক.ও. 
(ঘ) ১০০০.০০/ ডক.ও. 
 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

েডিিাডে প্রোটনর 
পর কথটক  
 
ক) ২৮ ডেন 
খ) ৬০ ডেন 
গ্) কিাি    
    িংকুিান  
    িাটপটে 
ঘ) কিাি    
   িংকুিান  
   িাটপটে 

কর্মকর্তাগ্ি িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩ কিাি বৃডধ (৫০ ডক.ও. পর্যন্ত) 

(নাি, ডিকানা, ডহিাি নম্বর ও িংট াগ্ কেিী 
একই থাকটি) 

• অনিাইটন আটিেটনর কডপিহ িেয ক ািা 
পািটপার্ট িাইটের ২ কডপ ি যাডয়  রডিন 
ছডি  

• ো ীয় পডরচয় পটত্রর ি যাডয়  ফটোকডপ 
• িকি ডহিাটির ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিি ও 

ডিিান্ড কনাে এর ফটোকডপ  
• কিািার পযাটনি স্থাপটনর প্রিাি পত্র  
• ডপএফআই প্লান্ট স্থাপটনর প্রিাি পত্র 

(প্রট ােয কেটত্র) 

• কিিা নম্বর ১ এ িডি  
প্রটেয় অর্থ (প্রট ােয 
কেটত্র ডিোর পরীো ও 
ডিোর স্থাপন ডফ প্রোন 
করট  হটি) 

• কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  প্রটেয় 
িিয়িীিা 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

  ৪ ডিোর বৃডধ (কিাি বৃডধ ও িাডিকানা অডভন্ন) 
(৫০ ডক.ও. পর্যন্ত) 

• কিিা নম্বর ১ এ িডি  কাগ্েপত্র/েডিিাডে • কিিা নম্বর ১ এ িডি  
প্রটেয় অর্থ 

• কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  প্রটেয় 
িিয়িীিা 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৫ ডিোর বৃডধ (কিাি বৃডধ ও িাডিকানা ডভন্ন) 
(৫০ ডক.ও. পর্যন্ত) 

• কিিা নম্বর ১ এ িডি  কাগ্েপত্র/েডিিাডে • কিিা নম্বর ১ এ িডি  
প্রটেয় অর্থ 

• কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  প্রটেয় 
িিয়িীিা 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৬ কিাি বৃডধ/ ডিোর বৃডধ  
(৫০ ডক.ও. এর উটবে) 

• কিিা নম্বর ২ এ িডি  কাগ্েপত্র/েডিিাডে • কিিা নম্বর ২ এ িডি  
প্রটেয় অর্থ 

• কিিা নম্বর ২ এ 
িডি  প্রটেয় 
িিয়িীিা 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৭ নতুন িংট াগ্/ডিোর বৃডধ/ কিাি বৃডধর 
কাডরগ্ডর িম্ভািয া  াচাই 
ক) এিডে: ০ কথটক ৭.৫ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত  
(এক কফে) 
খ) এিডে: ০ কথটক ৫০ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত 
 (ড ন কফে) 
গ্) এিডে (১১ ককডভ) :  
৫০ ডকটিাওয়াে হট  ৫ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত  
ঘ) এইচডে (৩৩ ককডভ) :  
৫ কিগ্াওয়াে হট  ৩০ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত 
ঙ) ইএইচডে-১ (১৩২ ককডভ এিং ২৩০ 
ককডভ) :  
২০ কিগ্াওয়াে হট  ১৪০ কিগ্াওয়াে পর্যন্ত 

• গ্রাহক কর্তেক ডিডখ  আটিেন  
• ডিদ্যযৎ ডিি/ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং 

রডশে এর ফটোকডপ 

ক)  ৫০০.০০ 
খ)  ১০০০.০০ 
গ্)  ২৫০০.০০ 
ঘ)  ২৫০০.০০ 
ঙ)  ২৫০০.০০ 
চ)  ২৫০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  

িােযটি 

ক) ২ ডেন 
খ) ২ ডেন 
গ্) ৫ ডেন 
ঘ) ৭ ডেন 
ঙ) ১০ ডেন 
চ) ১০ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
চ) ইএইচডে-২ (১৩২ ককডভ এিং ২৩০ 
ককডভ)  : ১৪০ কিগ্াওয়াে এর উটধে 

8 নাি পডরির্তন 
ক) এিডে-এ এিং এিডে-ডি  
(২ ডক.ও. পর্যন্ত) 
খ) এিডে-এ এিং এিডে-ডি  
(২ ডক.ও. এর উটধে) 
গ্) এিডে -ডি ১, এিডে -ডি ২, এিডে -ডি ১, 
এিডে -ডি ২, এিডে -ই এিং এিডে -ডে 
ঘ) এিডে, এইচডে ও ইএইচডে 

• ডিডখ  আটিেন িহ িেয ক ািা পািটপার্ট 
িাইটের ২ কডপ ি যাডয়  রডিন ছডি  

• ো ীয় পডরচয় পটত্রর ি যাডয়  ফটোকডপ  
• েডির েডিি, নািোডর/ িাকটিশন 

িাডর্টডফটকে এর ি যাডয়  ফটোকডপ 
• ডিডে কটপাটরশন/ কপৌরিভা কর্তেক প্রেত্ত 

কহাডডং নম্বর অথিা কহাডডং েযাক্স 
পডরটশাটের ি যাডয়  ফটোকডপ 

• হািনাগ্াে পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং 
রডশে এর ফটোকডপ 

• িাডিডেযক/ডশল্প িংট াটগ্র কেটত্র 
আটিেনকারীর হািনাগ্াে কেি িাইটিন্স 
এর ি যাডয়  ফটোকডপ 

আটিেন ডফ  
(প্রড  ডিোটরর েনয) :  
 
এিডে এক কফে ১০০.০০ 
এিডে ড ন কফে ৩০০.০০ 
এিডে ও এইচডে ১০০০.০০ 
ইএইচডে ২০০০.০০ 
 
োিান  :  
 (ক) ৪০০.০০/ ডক:ওয়াে  
(খ) ৬০০.০০/ ডক:ওয়াে 
(গ্) ৮০০.০০/ ডক:ওয়াে 
(ঘ) ১০০০.০০/ ডক:ওয়াে  
  
িরিরাহ চুডি পডরির্তন:  
ক্রডিক নং ১০ অনু ায়ী  
 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

প্রটয়ােনীয় িডিক 
েডিিাডে প্রোটনর 
পর কথটক ৭ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৯ গ্রাহটকর অনুটরাটে নাি ও 

ডিকানা িডিকায়ন (প্রড িার)   
• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং 

রডশে এর ফটোকডপ 
• ো ীয় পডরচয় পত্র/ পািটপার্ট/ েন্মডনিন্ধন 

এর ফটোকডপ (নাি িডিকায়টনর কেটত্র) 
•  কহাডডং েযাক্স/ডিডে েডরপ এর ফটোকডপ  
     (ডিকানা িডিকায়টনর কেটত্র) 

ডিনা মূটিয ৫ ডেন কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১০ িরিরাহ চুডি/েযাডরফ পডরির্তন   
ক) এিডে এক কফে  
খ) এিডে ড ন কফে  
গ্) এিডে ও এইচডে  
ঘ) ইএইচডে 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং 
রডশে এর ফটোকডপ িহ আটিেন 

• আিাডিক হট  িাডিডেযক এর কেটত্র  
• উপটরাি কাগ্েপত্র িহ ডন¤ট œ িডি  

কাগ্েপত্র/েডিিাডে প্রোন করট  হটি: 
• হািনাগ্াে কেি িাইটিন্স এর ফটোকডপ 
• ভিন িাডিডেযক িযিহাটরর কেটত্র 

রােউক/ থা থ কর্তেপটের অনুটিােটনর 
ি যাডয়  ফটোকডপ 

• আিাডিক হট  ডশল্প এর কেটত্র উপটরাি 
কাগ্েপত্র িহ ডনটে িডি  
কাগ্েপত্র/েডিিাডে প্রোন করট  হটি: 

• ডিডিটেি ককাম্পাডনর কেটত্র িাডর্টডফটকে 
অি ইনকটপাটরশন ও কিটিাটরন্ডাি অি 
আডর্টটকিি এর ি যাডয়  ফটোকডপ  
(করডেষ্টার অি েটয়ন্ট স্টক হট ) 

• ভাড়ার কেটত্র (শুধুিাত্র ক্ষুদ্র ডশল্প 
িংট াটগ্র কেটত্র) ভিন িাডিক ও 
ভাড়াডেয়ার িটেয ভাড়া িম্পডর্ক  িম্পাডে  
চুডির ি যাডয়  ফটোকডপ এিং ডিদ্যযৎ 
ডিি িটকয়া থাকটি েডি/ভিটনর িাডিক 
 ার োয় িহন করটিন িটর্ম ৩০০.০০ 
োকার নন-জুডিডশয়াি ষ্টাটম্প িম্পাডে  
ভিন িাডিটকর অডিকার নািা  

• প্রট ােয কেটত্র পডরটিশ অডেেপ্তটরর 
ছাড়পত্র 

(ক) ১৫০.০০ 
(খ) ৫০০.০০ 
(গ্) ১০০০.০০ 
(ঘ) ২০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৫ ডেন কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 



Page 7 of 15 

 

কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১১ ডিোর পডরির্তন  

 
অ) এিডে 
    ক) এক কফে 
    খ) ড ন কফে 
    
ই)  এিডে 
র.  এিডে ডিডে অপাটরটেি ডিোডরং    
     ইউডনে পডরির্তন (িািািাি িয ী )  
         ক) শুধু ডিোর  
         খ) ডিডে প্রড ডে  
         গ্) িম্পূি ইউডনে    
 
রর.  ১১ ককডভ এিডে ডিোডরং ইউডনে    
      পডরির্তন (িািািাি িয ী ) 
         ক) শুধু ডিোর  
         খ) ডিডে প্রড ডে  
         গ্) ডপডে প্রড ডে  
         ঘ) ডিডে/ডপডে বুডশং প্রড ডে  
         ঙ) িম্পূি ইউডনে 
 
ঈ) এইচডে ও ইএইচডে ডিোডরং ইউডনে    
      পডরির্তন (িািািাি িয ী ) 
         ক) শুধু ডিোর  
         খ) ডিডে প্রড ডে  
         গ্) ডপডে প্রড ডে  
         ঘ) ডিডে/ডপডে বুডশং প্রড ডে  
         ঙ) িম্পূি ইউডনে 

• ডিডখ  আটিেন 
• িংডিষ্ট গ্রাহটকর ির্বটশষ পডরটশাডে  

ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 
• গ্রাহক কর্তেক প্রটেয় অডিকারনািা  

(ডিোটর  ডে অবিে হস্তটেটপর আিাি / 
েিাকৃ  ডরডিং/ ডিোর িযিফাংশন/ ডিোর েীর 
গ্ড  িম্পন্ন পাওয়া  ায়, কি কেটত্র 
কপনাি/িম্পূরক ডিি পডরটশাটে িােয থাকা) 
 
 

• ডিোর পডরের্শন ডফ: 
কিিা নম্বর ১৪ অনু ায়ী 

• ডিোর পরীো ডফ : 
কিিা নম্বর ১৩ অনু ায়ী 
• ডিোর পডরির্তন ডফ: 
অ)  
    ক) এিডে এক কফে    
     ৩০০.০০ োকা 
    খ) এিডে ড ন কফে    
     ১০০০.০০ োকা 
ই) 
র.  
     ক) ১০০০.০০ োকা 
     খ) ১৫০০.০০ োকা 
     গ্) ৫০০০.০০ োকা 
রর.  
    ক) ৫০০০.০০ োকা 
    খ) ৫০০০.০০ োকা 
    গ্) ৫০০০.০০ োকা 
    ঘ) ২৫০০.০০ োকা 
    ঙ) ৫০,০০০.০০ োকা  
ঈ) 
    ক) ৫০০০.০০ োকা 
    খ) ৫০০০.০০ োকা 
    গ্) ৫০০০.০০ োকা 
    ঘ) ২৫০০.০০ োকা 
    ঙ) ৫০,০০০.০০ োকা 
• উঈ/েঈ ডফ : 
এিডে এক কফে ৪০০.০০ 
োকা 
এিডে ড ন কফে ৮০০.০০ 
োকা 

ক) ৩ ডেন 
খ)  ৫ ডেন 
গ্) ৭ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
এিডে ও এইচডে 
২০০০.০০ োকা 
ইএইচডে ৪০০০.০০ োকা 
• ডিডপডিডি কর্তেক 

ডিোর িরিরাটহর 
কেটত্র গ্রাহক ইহার 
মূিয এককািীন 
অথিা িাডিক ভাড়ার 
ডভডত্তট  পডরটশাে 
করটিন এিং এ 
কেটত্র ডিোর পরীো 
ডফ প্রট ােয হটি না 

িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

১২ গ্রাহটকর অনুটরাটে ডিোর স্থানান্তর  
ক) এক কফে  
খ) ড ন কফে  
গ্) এিডে ডিডে ডিোডরং ইউডনে 
ঘ) এইচডে ডিোডরং ইউডনে 

কিিা নম্বর ১১ অনু ায়ী (ক) ৫০০.০০ 
(খ) ১০০০.০০ 
(গ্) ২০০০.০০ 
(ঘ) ১০,০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

(ক) ৩ ডেন 
(খ) ৫ ডেন 
(গ্) ৭ ডেন 
(ঘ) ১০ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৩ গ্রাহটকর অনুটরাটে ডিোর পরীো  
ক) এিডে (এক কফে) 
খ) এিডে (ড ন কফে) 
গ্) এিডে (এিডেডিডে)  
ঘ) এিডে ও এইচডে 
ঙ) ইএইচডে 

কিিা নম্বর ১১ অনু ায়ী (ক) ২০০.০০ 
(খ) ৪০০.০০ 
(গ্) ৬০০.০০ 
(ঘ) ১০০০.০০ 
(ঙ) ২০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

(ক) ৩ ডেন 
(খ) ৫ ডেন 
(গ্) ৫ ডেন 
(ঘ) ৭ ডেন 
(ঙ) ১০ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৪ গ্রাহটকর অনুটরাটে গ্রাহক আডিিায় ডিোর 
পডরের্শন  
ক) এিডে এক কফে  
খ) এিডে ড ন কফে 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং 
রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ১৫০.০০ 
(খ) ৩০০.০০ 
(গ্) ৫০০.০০ 
(ঘ) ১০০০.০০ 

(ক) ২ ডেন 
(খ) ৩ ডেন 
(গ্) ৩ ডেন 
(ঘ) ৫ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
গ্) এিডে এিডেডিডে 
ঘ) এিডে ও এইচডে 
ঙ) ইএইচডে 

(ঙ) ২০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

(ঙ) ৭ ডেন 

১৫ ডিি না পাওয়া  
(পুরা ন িংট াটগ্র কেটত্র) 

•  ডিডখ  আটিেন 
•  ডিটির ফটোকডপ 

ডিনামুটিয  াৎেডিক কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৬ ডিি না পাওয়া  
(নতুন িংট াটগ্র কেটত্র) 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডিিান্ড কনাে এর ফটোকডপ 

ডিনামুটিয ৭ ডেন কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৭ ডিি কি/কিশী • ডিডখ  আটিেন (ডিি পডরটশাটের ির্বটশষ 
 াডরটখর িটেয) 

• িংডিষ্ট ডহিাটির অডভট াগ্কৃ  িাটির 
ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

ডিনামুটিয ৭ ডেন কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৮ পডরটশাে িটেও ডিটি িটকয়া প্রের্শন • ডিডখ  আটিেন 
• িংডিষ্ট ডহিাটির অডভট াগ্কৃ  িাটির 

পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর 
ফটোকডপ 

 
ডিনামুটিয 

৭ ডেন কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

১৯ গ্রাহটকর অনুটরাটে িটকয়ার প্র যয়নপত্র 
প্রোন 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

৫০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

২৪ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২০ গ্রাহটকর অনুটরাটে ডিি পুনঃ ডপ্রন্ট (প্রড িার)  
ক) ডিটিি করডেষ্টার  
খ) িািি করডেষ্টার 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ২০.০০ 
(খ) ৫০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৩ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২১ গ্রাহটকর অনুটরাটে ডহিাি ওয়ারী েিেফরহি 
ঝঃৎপঁঃ ঁৎি/চধুিিহঃ 
ঝঃৎপঁঃ ঁৎি/খিফিিৎ 
এর চৎরহঃরহি  
(ক) ৫ িৎির পর্যন্ত 
(খ) ১০ িৎির পর্যন্ত  
(গ্) ১০ িৎির ঊটবে 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ৫০০.০০ 
(খ) ৮০০.০০ 
(গ্) ১০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৩ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২২ িটকয়ার কারটি িংট াগ্ ডিডিন্ন এিং  

পুনঃ িংট াগ্  
ক) এিডে এক কফে 
খ) এিডে ড ন কফে 
গ্) এিডে ও এইচডে 
ঘ) ইএইচডে 

• িটকয়া ডিটির পডরটশাডে  ফটোকডপ 
• উঈ-েঈ ডিটির পডরটশাডে  ফটোকডপ 

(ক) ১২০০.০০ 
(খ) ৩০০০.০০ 
(গ্) ১২০০০.০০ 
(ঘ) ২০০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৬ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৩ গ্রাহটকর অনুটরাটে িংট াগ্ ডিডিন্ন এিং  
পুনঃ িংট াগ্   
ক) এিডে এক কফে 
খ) এিডে ড ন কফে 
গ্) এিডে ও এইচডে 
ঘ) ইএইচডে 

• িটকয়া ডিটির পডরটশাডে  ফটোকডপ 
• DC-RC ডিটির পডরটশাডে  ফটোকডপ 

(ক) ৪০০.০০ 
(খ) ৮০০.০০ 
(গ্) ২০০০.০০ 
(ঘ) ৪০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৬ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৪ ডপ্র-কপইি ডিোটরর স্মার্ট কার্ড পুন: প্রোন • পুন: প্রোটনর কারিিহ আটিেন পত্র 
• ো ীয় পডরচয়পটত্রর ফটোকডপ 
• ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর 

ফটোকডপ 

২০০.০০ োকা  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর 
িােযটি 

১২ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৫ ডপ্র কপইি ডিোর অডনিাকৃ  কেম্পাডরং 
ডিয়াটরন্স 
ক) এক কফে 
খ) ড ন কফে 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর 

ফটোকডপ 

ক) ৬০০.০০ োকা 
খ) ১৫০০.০০ োকা  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৩ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৬ ডপ্র কপইি ডিোর ইিাকৃ  কেম্পাডরং ডিয়াটরন্স 
ক) এক কফে 
খ) ড ন কফে 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর 

ফটোকডপ 

কপনাি ডিি এিং 
ক) ১৫০০.০০ োকা 
খ) ৩০০০.০০ োকা  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৬ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৭ কভডন্ডং  থয (প্রড িার)  
(ক) ৫ িৎির পর্যন্ত 
(খ) ১০ িৎির পর্যন্ত  
(গ্) ১০ িৎির ঊটবে 

• ডিডখ  আটিেন 
• ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর 

ফটোকডপ 

(ক) ৫০০.০০ 
(খ) ৮০০.০০ 
(গ্) ১০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৬ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২৮ কিন ডনউোি িিিযা • ডিডখ  আটিেন 

• ডপ্র-কপইি স্মার্ট কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর 
ফটোকডপ 

কপনাি ডিি এিং 
ক) ৬০০.০০ োকা 
খ) ১৫০০.০০ োকা  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

১২ ঘন্টা কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

২৯ ডপ্র কপইি ডিোর ভাড়া  
(ইউডেডিডে কর্তেক ডিোর প্রেত্ত) 
ক) এক কফে 
খ) ড ন কফে 

- ক) ৪০.০০ োকা 
(প্রড  িাি) 
খ) ২৫০.০০ োকা  
(প্রড  িাি) 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

- কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৩১ ডিোর স্থাপন   
ক) এিডে: ০ কথটক ৭.৫ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত 
খ) এিডে: ৮ কথটক ১২ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত 
গ্) এিডে: ১৩ কথটক ২০ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত 
ঘ) এিডে: ২১ কথটক ৫০ ডকটিাওয়াে পর্যন্ত 
ঙ) এিডে, এইচডে, ইএইচডে: ৫০ 
ডকটিাওয়াে এর ঊটবে (একক ডিোর) 
চ) এিডে, এইচডে, ইএইচডে :  
৫০ ডকটিাওয়াে এর ঊটবে (একাডেক ডিোর) 
(িাোর ডিোর) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• এনওডিএি েপ্তটরর প্রাক্কিন (ক) ৭৫০.০০ 
(খ) ২,০০০.০০ 
(গ্) ৫,০০০.০০ 
(ঘ) ৮,০০০.০০ 
(ঙ) ১,০০,০০০.০০ 
(চ) ৫০,০০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

(ক) ৩ ডেন 
(খ) ৩ ডেন 
(গ্) ৩ ডেন 
(ঘ) ৩ ডেন 
(ঙ) ৩ ডেন 
(চ) ৭ ডেন 

কিিা নম্বর ১ এ িডি  
কর্মকর্তাগ্ি 

কিিা নম্বর ১ এ 
িডি  কর্মকর্তা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
bvMwiK †mev (Acv‡ikb) 

৩২ ডফউে কি/অন কি এ ডিদ্যযৎ িরিরাহ 
পুন:স্থাপন  
ক িন: অনকি-এ িাডর্ভি জ্বিা কিরাি , 
ডিোর কিাটর্ড   ে¦িা ডফউে কিরাি , িাডর্কে 
কেকারচালুকরি (এিডে) 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

৫০০.০০ 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৩ ঘন্টা কিটপ্লইন 
সুপারভাইেরগ্ি 

 
 
 
 

পেিী : ডনর্বাহী 
প্রটকৌশিী 
 
কিািাইি :  
 

 

৩৩ িাডর্ভি ড্রপ/কযািি কিরাি  
(ক) এক কফে 
(খ) ড ন কফে 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ২০০.০০ (এক কফে) 
(খ) ৫০০.০০ (ড ন কফে) 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

6 ৬ ঘন্টা 

৩৪ এিডে গ্রাহটকর িাডর্ভি  ার পডরির্তন/চুডর 
 াওয়া িাডর্ভি  ার পডরির্তন (িািািাি 
িয ী ) 
(ক) এক কফে 
(খ) ড ন কফে 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

• চুডরর কেটত্র থানায় ডেডির কডপ 

(ক) ১০০০.০০ োকা 
(খ) ২০০০.০০ োকা 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

২৪ ঘন্টা 

৩৫ িাডর্ভি ডক্রিডপে িাগ্াটনা (িািািাি িয ী ) 
(ক) এক কফে এিডে গ্রাহক 
(খ) ড ন কফে এিডে গ্রাহক 
(গ্) এিডে গ্রাহক 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
• কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ১০০.০০ োকা এিং 
DC-RC ডফ ৪০০.০০ 
োকা। 
(খ) ৫০০.০০ োকা এিং 
DC- RC ডফ  ৮০০.০০ 
োকা। 
(গ্) ১০০০.০০ োকা এিং 
DC- RC ডফ ২০০০.০০ 

২৪ ঘন্টা 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
োকা। 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

৩৬ (ক) এিডে গ্রাহটকর িাডর্ভি কযািি িটকে    
      করা প্রড ডে (িািািাি িয ী )   
     (এক কফে) 
(খ) এিডে গ্রাহটকর িাডর্ভি কযািি িটকে 
করা প্রড ডে (িািািাি িয ী )   
     (ড ন কফে) 
(গ্) এিডে ও এইচডে গ্রাহটকর িাডর্ভি কযািি    
     িটকে োডর্মটনশন করা প্রড ডে  
     (িািািাি িয ী )  
(ঘ) ইএইচডে গ্রাহটকর িাডর্ভি কযািি িটকে   
    োডর্মটনশন করা প্রড ডে (িািািাি িয ী ) 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
• কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ১০০০.০০ োকা এিং 
DC-RC ডফ ৪০০.০০ 
োকা। 
(খ) ১০০০.০০ োকা এিং 
DC-RC ডফ ৮০০.০০ 
োকা। 
(গ্) ২০০০.০০ োকা এিং 
DC-RC ডফ ২০০০.০০ 
োকা। 
(ঘ) ২০০০.০০ োকা এিং 
DC-RC ডফ ৪০০০.০০ 
োকা। 
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

২৪ ঘন্টা 

৩৭ এিডে গ্রাহটকর জ্বিা কোকা কিরাি    • ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

২০০০.০০ োকা এিং DC-
RC ডফ ২০০০.০০ োকা।  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

২৪ ঘন্টা কিিা নম্বর ৩২ এ 
িডি  এিপ্লয়ীগ্ি 

কিিা নম্বর ৩২ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৩৮ গ্রাহটকর অনুটরাটে িাে িাউন (প্রড িার) 
(ক) এিডে(এক/ড ন কফে) 
(খ) এিডে  
(গ্) ১১ ককডভ ডফিার (িটর্বাচ্চ ৪ ঘন্টা) 

• ির্বটশষ পডরটশাডে  ডিদ্যযৎ ডিি/কভডন্ডং     
কার্ড/কভডন্ডং রডশে এর ফটোকডপ 

(ক) ১০০০.০০ োকা 
(খ) ২০০০.০০ োকা 
(গ্) ৫০০০.০০ োকা  
িযাংক/কভডন্ডং কষ্টশন এর  
িােযটি 

(ক) ২৪ ঘন্টা 
(খ) ২৪ ঘন্টা 
(গ্) ৭২ ঘন্টা 

কিিা নম্বর ৩২ এ 
িডি  এিপ্লয়ীগ্ি 

কিিা নম্বর ৩২ এ 
িডি  কর্মকর্তা 

৩৯ ডিটপাডেে স্কীটির আও ায়  
নতুন িাইন ডনর্মাি/ িম্প্রিারি/ স্থানান্তর  
অথিা কপাি/োন্সফরিার স্থানান্তর 
ক) ০.৪ ককডভ 

• গ্রাহটকর ডিডখ  আটিেন 
• স্থাপনার কিাটকশন িযাপ 

আটিেন ডফ : 
ক)  ১০০০.০০ োকা 
খ)  ৩০০০.০০ োকা 
গ্)  ৫০০০.০০ োকা এিং  

৩০ ডেন পেিী : ডনর্বাহী 
প্রটকৌশিী 
কিািাইি :  

পেিী : 
 োিোয়ক 
প্রটকৌশিী 
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কিিা 
নম্বর 

কিিার নাি কিিা গ্রহটির েনয প্রটয়ােনীয় কাগ্েপত্র কিিা গ্রহটির েনয প্রটেয় অর্থ 
(োকা) ও পডরটশাটের িােযি   

কিিা প্রোটনর 
িিয়িীিা 

কিিা প্রোনকারী  
এিপ্লয়ীর নাি, পেডি ও  

কিািাইি নম্বর 

 থা িিটয় কিিা 
পাওয়া না কগ্টি 

েপ্তর প্রোটনর িাটথ 
ক াগ্াট াগ্ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
খ) ১১ ককডভ 
গ্) ৩৩ ককডভ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

গ্রাহক স্থাপনায় িংট াগ্ 
সুডিো সৃডষ্টর অিকািাটিার 
েরি অনু ায়ী কিিার মূিয 
ডনর্ধারি করা হয়। িযাংটকর 
িােযটি 

কিািাইি : 
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# অনযানয কিিার েনয ডিডপডিডি’র ওটয়ি িাইে (www.dpdc.org.bd) ডভডেে করুন। 
 

ডি.দ্র.  
1) *1  অস্থায়ী িংট াটগ্র আটিেন ডফ (ক) এিডে এক কফে ২৫০.০০ োকা  (খ) এিডে ড ন কফে ৫০০.০০ োকা  (গ্) এিডে ১০০০.০০ োকা । 

2) *2

 চাডহোকৃ  কিাি ৫০ ডক.ও এর অডেক হটি অথিা আিাডিক ভিটনর কিাে কলার এডরয়া ১২,০০০ (িার হাোর) ির্গফুটের কিশী হটি ১১ ককডভট  ডিদ্যযৎ িংট াগ্ গ্রহি করট  হটি। 

অডভট াগ্ িযিস্থাপনা পধড  (GRS) 

কিিা প্রাডপ্তট  অিন্তুষ্ট হটি েপ্তর প্রোটনর িটি ক াগ্াট াগ্ করুন। ড ডন িিাোন ডেট  িযর্থ হটি ডনটোি পধড ট  ক াগ্াট াগ্ কটর আপনার িিিযা অিডহ  করুন। 
ক্রঃ 
নং 

কখন ক াগ্াট াগ্ করটিন ক াগ্াট াটগ্র ডিকানা ডনেডত্তর িিয়িীিা 

১. েপ্তর প্রোন িিাোন ডেট  িযর্থ হটি GRS কর্মকর্তা: 
নাি ও পেিীঃ প্রোন প্রটকৌশিী (সেন্ট্রাল/োউথ/নর্থ) 

ই-কিইিঃ cec@dpdc.org.bd /  ces@dpdc.org.bd / cen@dpdc.org.bd 

ওটয়ি কপার্টািঃ www.dpdc.org.bd 

৭ কার্য ডেিি 

২. GRS কফাকাি পটয়ন্ট কর্মকর্তা ডনডিষ্ট িিটয় 
িিাোন ডেট  িযর্থ হটি। 

ককেীয় অডভট াগ্ িযিস্থাপনা পধড  (GRS) t 

নাি ও পেিী : েনাি কিা: মুডেবুর রহিান,  োিোয়ক প্রটকৌশিী ও 
চীফ ককা-অডর্ডটনশন অডফিার টু িযাটনডেং ডিটরক্টর 
কফানঃ  ৯৫৮৬৭০২, কিািাইিঃ ০১৭৩০৩৩৫০৮৭ 

ইটিইিঃ cco@dpdc.org.bd 

১০ কার্য ডেিি 

 

 

আপনার কাটছ আিাটের প্র যাশা 
• প্রটয়ােনীয় িডিক কাগ্েপত্র িহ ডনর্ধাডর  ফরটি/অনিাইটন িম্পূিভাটি পূরিকৃ  আটিেন েিা ডেন। 
• িডিক িােযটি প্রটয়ােনীয় কিিা মূিয পডরটশাে করুন। 
• আপনার িিিযা/ক  ককান প্রটয়ােটন েপ্তর প্রোটনর িাটথ িরািডর ক াগ্াট াগ্ করুন। 
• আপনার ককান অডভট াগ্ থাকটি কর্তেপেটক অিডহ  করুন। 
• িাোট র েনয ডনর্ধাডর  িিটয়র পূটর্বই উপডস্থ  থাকুন। 

http://www.dpdc.org.bd/

