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XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvwb wjwg‡UW (wWwcwWwm) 

wbf©i‡hvM¨ we`¨yr - Drdzjø MÖvnK 

I‡qe mvBU t www.dpdc.gov.bd 

wmwU‡Rb PvUv©i 

‡bUIqvK© Acv‡ikb I Kv÷gvi mvwf©m (GbIwmGm): শ্যামপুর 

µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1 (K) এলটি নতুন সংয াগ  
টিযেইড  

(নতুন গ্রাহযের ক্ষেযে)  

 

 

 

 

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 
সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 
োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) িহুতল িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

ঘ) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 
েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 
আযিদন েরযত হযি । 

 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৭০০ িাো 
 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

ে) পূর্ণাঙ্গ আযিদন 
িাটির েরির্তী ২ 
ের্ম টদিযসর মযধয 
তদন্ত সম্পন্ন েযর 
টডমান্ড ক্ষনাি ইস্যয । 

খ) টডমান্ড ক্ষনাযির 
িাো, টমিার ও 
সাটেস চার্জ জমা 
ক্ষদয়ার সাযেযে 
েরির্তী ২ ের্ম 
টদিযসর মযধয 
টিদ্যযৎ সংয াগ 
িদান । 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

।  

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 

আটিনায় স্থােন েযর টিদ্যযৎ 

সংয াগ িদান । 

 দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (L) এলটি নতুন সংয াগ  
টিযেইড  

(পুরাতন গ্রাহযের ক্ষেযে)  

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 
সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 
োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) পূযর্বর সংয াগ োেযল েটরযশ্াটধত 
টিযলর েটে ( এেই নাযম িা স্থাযন আযরা 
সংয াগ টনযত নতুন েযর আর ক্ষোন 
ডকুযমন্ট লাগযি না ; 

ঘ) িহুতল িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

ি) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 
েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২। টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৭০০ িাো 
 
 
৩ । সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 
 

ে) পূর্ণাঙ্গ আযিদন 
িাটির েরির্তী ২ 
ের্ম টদিযসর মযধয 
তদন্ত সম্পন্ন েযর 
টডমান্ড ক্ষনাি ইস্যয । 

খ) টডমান্ড ক্ষনাযির 
িাো, টমিার ও 
সাটেস চার্জ জমা 
ক্ষদয়ার সাযেযে 
েরির্তী ২ ের্ম 
টদিযসর মযধয 
টিদ্যযৎ সংয াগ 
িদান । 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 
আটিনায় স্থােন েযর টিদ্যযৎ 
সংয াগ িদান । 

আযিদন েরযত হযি । দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (M) এলটি নতুন সংয াগ  
ক্ষোষ্ট ক্ষেইড  

(নতুন গ্রাহযের ক্ষেযে)  

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 
সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 
োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) গ্রাহে KZ…©K wgUvi Rgv I 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) িহুতল িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

ঘ) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 
েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 
আযিদন েরযত হযি । 

 

 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৭০০ িাো 
 
৩) টমিার েরীো চার্জ :   
ে) এে ক্ষফজ : ২০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৪০০ িাো 
গ) এলটিটসটি : ৬০০ িাো 
 

৪)  টনরােিা জামানত :  
এলটি-এ এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ : 
ে) দ্যই টে.ও. ের্যন্ত : ৪০০            
িাো/িটত টে.ও. 
খ) দ্যই টে.ও. এর উেযর : ৬০০ 
িাো/িটত টে.ও. 
এলটি-টস১, এলটি-টস২, এলটি-
টড১, এলটি-টড২, এলটি-টড৩, 

ে) পূর্ণাঙ্গ আযিদন 
িাটির েরির্তী ২ 
ের্ম টদিযসর মযধয 
তদন্ত সম্পন্ন েযর 
টডমান্ড ক্ষনাি ইস্যয । 

খ) টডমান্ড ক্ষনাযির 
িাো, টমিার ও 
সাটেস চার্জ জমা 
ক্ষদয়ার সাযেযে 
েরির্তী ২ ের্ম 
টদিযসর মযধয 
টিদ্যযৎ সংয াগ 
িদান । 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

টমিার ক্ষিটটং সম্পন্নেরণ । 

 

ছ) েরীটেত টমিার সমূহ 
গ্রাহে আটিনায় স্থােন েযর 
টিদ্যযৎ সংয াগ িদান । 

এলটি-ই এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ 
ে) ৮০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (N) এলটি নতুন সংয াগ  
ক্ষোষ্ট ক্ষেইড  

(পুরাতন গ্রাহযের ক্ষেযে)  

 

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 
সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 
োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) পূযর্বর সংয াগ োেযল েটরযশ্াটধত 
টিযলর েটে ( এেই নাযম িা স্থাযন আযরা 
সংয াগ টনযত নতুন েযর আর ক্ষোন 
ডকুযমন্ট লাগযি না ; 

ঘ) িহুতল িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

ি) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 
েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৭০০ িাো 
 
৩) টমিার েরীো চার্জ :   
ে) এে ক্ষফজ : ২০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৪০০ িাো 
গ) এলটিটসটি : ৬০০ িাো 
 
৪ । সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
 

ে) পূর্ণাঙ্গ আযিদন 
িাটির েরির্তী ২ 
ের্ম টদিযসর মযধয 
তদন্ত সম্পন্ন েযর 
টডমান্ড ক্ষনাি ইস্যয । 

খ) টডমান্ড ক্ষনাযির 
িাো, টমিার ও 
সাটেস চার্জ জমা 
ক্ষদয়ার সাযেযে 
েরির্তী ২ ের্ম 
টদিযসর মযধয 
টিদ্যযৎ সংয াগ 
িদান । 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 
আটিনায় স্থােন েযর টিদ্যযৎ 
সংয াগ িদান । 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 
আযিদন েরযত হযি । 

৫)  টনরােিা জামানত :  
এলটি-এ এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ : 
ে) দ্যই টে.ও. ের্যন্ত : ৪০০            
িাো/িটত টে.ও. 
খ) দ্যই টে.ও. এর উেযর : ৬০০ 
িাো/িটত টে.ও. 
এলটি-টস১, এলটি-টস২, এলটি-
টড১, এলটি-টড২, এলটি-টড৩, 
এলটি-ই এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ 
ে) ৮০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (O) এমটি/এইচটি/ইএইচটি 
নতুন সংয াগ ক্ষোষ্ট ক্ষেইড 

চাটহদকৃত ক্ষলাড ৫০৪ 
টে.ও. এর ের্যন্ত হযল 

 

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 
সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) িাটণটজযে িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

ঘ) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এমটি ও এইচটি: ১০০০ িাো 
খ) ইএইচটি         : ২০০০ িাো 
 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এমটি ও এইচটি: ৫০০০ িাো 
খ) ইএইচটি       : ১০০০০ িাো 
  
 
 

১৫ ের্ম টদিস 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 
আটিনায় স্থােন েযর 
আযিদনোরীর টনজস্ব 
উেযেযের মাধযযম টিদ্যযৎ 
সংয াগ িদান । 

েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

ি) এমটি/এইচটি/ইএইচটি সংয াযগর 
ক্ষেযে িধান টিদ্যযৎ েটরদর্শযের দিযরর 
উেযেে চালুর অনুযমাদন েে । 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 
আযিদন েরযত হযি । 

৩) টমিার েরীো চার্জ :   
ে) এমটি ও এইচটি: ২০০০ িাো 
খ) ইএইচটি         : ৪০০০ িাো 
 

৪)  টনরােিা জামানত :  
ে) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : 
১০০০ িাো । 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (P) এমটি/এইচটি/ইএইচটি 
নতুন সংয াগ ক্ষোষ্ট ক্ষেইড 

চাটহদকৃত ক্ষলাড ৫০৫ 
টে.ও. অেিা তযদার্ধ্ ৃ

 

ে) নতুন টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরযের 
সময় মূল ডকুযমযন্টর সাযে 
আেযলাডকৃত ডকুযমযন্টর 
 াচাই-িাছাই েরণ, জটরযের 
অনযানয োজ (ক্ষ মন : 
ট্রান্সফরমার সাযে, ক্ষলাড 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ টডড 
িা নামজারীর োগজ, মূল মাটলে না 
োেযল উিরাটধোর সনদ; 

গ) িাটণটজযে িিযন (১০ তলার অটধে) 
ক্ষেযে অটি টনর্বােন সনদ; 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এমটি ও এইচটি: ১০০০ িাো 
খ) ইএইচটি         : ২০০০ িাো 
 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এমটি ও এইচটি: ৫০০০ িাো 
খ) ইএইচটি       : ১০০০০ িাো 
  
 

১৫ ের্ম টদিস 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

সাযে, ক্ষসালার ক্ষলাড সাযে, 
োযনেশ্ন সাযে, ওয়যাটরং 
ইন্সযেেশ্ন ও এোউন্ট সাযে) 
সম্পন্ন ।  
গ) টডটেটডটসর িধান 
িযেৌশ্লী, প্লাটনং এন্ড টডজাইন 
দির ের্তৃে েরীো টনরীী্ো 
েরণ । 
 
ঘ) ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ি) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
চ) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ  

ছ) েরীটেত টমিার সমূহ 
গ্রাহে আটিনায় স্থােন েযর 
১০০০ টে.ও. ের্যন্ত 
আযিদনোরীর  টনজস্ব 
উেযেযের মাধযযম এিং 
১০০০ টে.ও. এর উযর্ধ্ ৃ হযল 
উেযেযের ক্ষেযে এক্সযিস 
টফডার দ্বার গ্রাহে আটঙ্গনায় 
স্থাটেত আরএমইউ এর মাধযযম 
টিদ্যযৎ সংয াগ িদান । 

ঘ) রাজউে এিং অনযানয ক্ষেযে টসটি 
েযপাযরশ্ন / ক্ষেৌরসিার অনুযমাটদত 
টিটডং প্লান, ক্ষহাটডং নম্বর (িয াজয 
ক্ষেযে); 

ি) এমটি/এইচটি/ইএইচটি সংয াযগর 
ক্ষেযে িধান টিদ্যযৎ েটরদর্শযের দিযরর 
উেযেে চালুর অনুযমাদন েে। 

এিং নতুন সংয াযগর আযিদন েরার 
জনয টডটেটডটসর ওযয়ি সাইি 
(www.dpdc.gov.bd) এর অনলাইন 
নতুন সংয াযগর আযিদন ক্ষমনুয হযত 
আযিদন েরযত হযি । 

 

৩) টমিার েরীো চার্জ :   
ে) এমটি ও এইচটি: ২০০০ িাো 
খ) ইএইচটি         : ৪০০০ িাো 
 

৪)  টনরােিা জামানত :  
ে) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : 
১০০০ িাো । 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

২ A¯’vqx ms‡hv‡Mi Av‡e`b  
(K) GjwU GK †dR  

(L) GjwU wZb †dR  

(M) GgwU  

ে) অস্থায়ী টিদ্যযৎ সংয াযগর 
জনয আযিদন ও ডকুযমন্টসমূহ 
গ্রহণ। 
 
খ) গ্রাহযের আটিনা জটরে 
সম্পন্ন ।  
গ) জটরযের তযেযর উের 
টিটি েযর ক্ষলাড অনুযমাদন । 
 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি, টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 
আটিনায় স্থােন েযর টিদ্যযৎ 
সংয াগ িদান । 

ে) জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) েটে 
োসযোর্ট সাইযজর ছটি ; 

খ) গ্রাহে ের্তৃে অস্থায়ী টিদ্যযৎ 
সংয াযগর জনয অঙ্গীোরনামা । 

১ । আযিদন টফ :  
(K) 250.00 UvKv  

(L) 500.00 UvKv   

(M) 1000.00 UvKv  
২)  টনরােিা জামানত :  
এলটি-এ এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ : 
ে) দ্যই টে.ও. ের্যন্ত : ৪০০            
িাো/িটত টে.ও. 
খ) দ্যই টে.ও. এর উেযর : ৬০০ 
িাো/িটত টে.ও. 
এলটি-টস১, এলটি-টস২, এলটি-
টড১, এলটি-টড২, এলটি-টড৩, 
এলটি-ই এিং এলটি-টি 
গ্রাহেযেটণ 
ে) ৮০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

 

 

৭ ের্ম টদিস দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ (A) e‡Kqv I A‰ea e¨envi  

(‡hgb : wcGdwm, AwZwi³ 

†jvW BZ¨vw`) Kvi‡Y 

ms‡hvM wew”QbKiY (DC)  

K) GjwU GK †dR 

 e‡Kqvi Kvi‡Y 15 w`b c~‡e© 

†bvwUk cÖ`vb K‡i ms‡hvM 

wew”QbKiY| 

 

 ci ci 3 gvm cvIqvi 

 e‡Kqvi we`¨yr wej I ms‡hvM wew”Qbœ 

Ki‡Yi Rb¨  DC wej mn wgwmwjwbqvm 

wej Gi cwi‡kvwaZ d‡UvKwc | 

 

(K) 300.00 UvKv 

(L) 800.00 UvKv 

(M) 5000.00 UvKv 

(N) 10,000.00 UvKv 

 

ZvrÿwYK 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

N) BGBPwU 

d¨v±i 0.75 Gi wb‡P ‡b‡g 

†M‡j 15 w`b c~‡e© †bvwUk 

cÖ`vb K‡i ms‡hvM 

wew”QbKiY| 

 

 ci ci 3 gvm Aby‡gvw`Z 

†jv‡Wi 110% AwZµg 

Ki‡j PZz_© gv‡m 15 w`b 

c~‡e© †bvwUk cÖ`vb K‡i 

ms‡hvM wew”QbKiY| 

 

 A‰ea e¨env‡ii Kvi‡Y 

ZvrÿwYK ms‡hvM 

wew”QbKiY| 

 

 ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi Rb¨  

DC  wej mn wgwmwjwbqvm 

wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

 

৩ (Av) & e‡Kqv I A‰ea e¨envi  

(‡hgb : wcGdwm, AwZwi³ 

†jvW BZ¨vw`)  Kvi‡Y 

wew”Qb ms‡hvM cybt ms‡hvM 

(RC)  

K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

N) BGBPwU 

 e‡Kqvi we`¨yr wej I 

ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi Rb¨  

RC wej mn wgwmwjwbqvm 

wej cÖ`vb | 

 wej mg~n MÖvnK KZ…©K 

cwi‡kvwaZ n‡j cybt 

ms‡hvM cÖ`vb|  

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

 e‡Kqvi we`¨yr wej I ms‡hvM wew”Qbœ 

Ki‡Yi Rb¨  RC wej mn wgwmwjwbqvm 

wej Gi cwi‡kvwaZ we`¨yr we‡ji 

d‡UvKwc | 

 

(K) 300.00 UvKv 

(L) 800.00 UvKv 

(M) 5000.00 UvKv 

(N) 10,000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

3 N›Uv 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

4 (A) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a ms‡hvM 

wew”QbKiY  (DC) /kvU WvDb 

 

K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

N) BGBPwU 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b| 

 ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi Rb¨  

DC wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

 

 

 MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi 

Rb¨  DC wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc | 

 

 

(K) 200.00 UvKv 

(L) 400.00 UvKv 

(M) 1000.00 UvKv 

(N) 2000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

6 N›Uv দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

 

4 (Av) 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wew”Qbœ 

ms‡hvM cybt ms‡hvM (RC) 

 

K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GgwU I GBPwU 

N) BGBPwU 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b| 

 ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi Rb¨  

RC wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

 

 

 MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Yi 

Rb¨  RC wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc | 

 

(K) 200.00 UvKv 

(L) 400.00 UvKv 

(M) 1000.00 UvKv 

(N) 2000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

6 N›Uv 

৫ MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi 

cixÿv  

K) GjwU GK †dR 

L) GjwU wZb †dR 

M) GjwU GjwUwmwU  

N) GgwU I GBPwU 

O) BGBPwU 

 

 

 

 

 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b | 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 GjwU GK †dR I w_ª †dR 

wgUv‡ii †ÿ‡Î cÖ‡qvR‡b 

MÖvnK Avw½bvq cixÿv Kiv 

hv‡e Ges Ab¨vb¨ wgUv‡ii 

†ÿ‡Î wgUvi †Uwós j¨v‡e 

†cÖiY| 

  MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

(K) 200.00 UvKv 

(L) 400.00 UvKv 

(M) 600.00 UvKv 

(N) 2000.00 UvKv 

(O) 4000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

 

 

(K) 3 Kg© w`em 
(L) 3 Kg© w`em  

(M) 3 Kg© w`em  

(N) 5 Kg© w`em  

(O) 7 Kg© w`em 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

৬ MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a MÖvnK 

Avw½Yvq wgUvi cwi`k©b  

K) GjwU GK †dR  

L) GjwU wZb †dR 

M) GjwU GjwUwmwU 

N) GgwU I GBPwU 

O) BGBPwU 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b | 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

(K) 150.00 UvKv 

(L) 300.00 UvKv 

(M) 500.00 UvKv  

(N) 1000.00 UvKv 

(O) 2000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

(K) 2 Kg© w`em  

(L) 3 Kg© w`em  

(M) 3 Kg© w`em  

(N) 5 Kg© w`em  

(O) 7 Kg© w`em  

 

দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
 

     

 

 

 

৭  MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a 

wgUvi/wgUvwis BDwbU 

’̄vcb/cwieZ©b/ ’̄vbvšÍi  

    K) GjwU GK †dR 

    L) GjwU wZb †dR 

    M) GjwUwmwU 

    N)  GgwU I GBPwU 

    O) BGBPwU  

 

           

 MÖvnK KZ…©K Av‡e`b| 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva  

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

K) GjwU GK †dR 300.00 UvKv 

L) GjwU wZb †dR 700.00 UvKv 

M) GjwUwmwU 2000 UvKv 

N) GgwU I GBPwU 5000.00 UvKv 

O) BGBPwU 10, 000.00 UvKv 

 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

K) 3 Kg© w`em  

L)  3 Kg© w`em  

M) 3 Kg© w`em  

N) 5 Kg© w`em  

O) 5 Kg© w`em  

 

 

 

৮ 
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mvwf©m Wªc 

K¨vej (mvwf©m wµgwcU/ 

K¬¨v¤úmn) BZ¨vw` ‡givgZ/ 

cwieZ©b/ ¯’vbvšÍi  

 

(K) GjwU GK †dR 

(L) GjwU wZb †Dr 

(M) GgwU I GBPwU 

(N) BGBPwU 

 

 

 MÖvnK KZ…©K Av‡e`b| 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva  

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

K) GjwU GK †dR 200.00 UvKv 

L) GjwU wZb †dR 500.00 UvKv 

M) GgwU I GBPwU 1250.00 UvKv 

N) BGBPwU 2500.00 UvKv 

 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

6 N›Uv 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 
†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

 ৯ (ে) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mieivn 

Pzw³ ms‡kvab :  

ক্ষলাড বী্টি - টিযেইড 

(এেই টমিার) 

ে) ক্ষলাড বী্টির জনয 
অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
গ) ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল ও 
টমযসযলটনয়াস টিল িস্তুত এিং 
তা গ্রাহযের টনেি ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) গ্রাহযের ক্ষলাড বটিেরণ । 

ে) ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

১ । আযিদন টফ :  

    ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
    খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 

ে) এলটি এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) এলটি টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
গ) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : 
১০০০ িাো । 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m 

/ ‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej 

cwi‡kva Kiv hv‡e | 

 

৩ ের্ম টদিস দাটয়ত্বিাি 
ের্মের্তার নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর 
েদিী : টনর্বাহী 
িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@

dpdc.org.bd 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

৯ (খ) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mieivn 

Pzw³ ms‡kvab :  

 

ক্ষলাড বী্টি - টিযেইড 

(টমিার েটরির্তন) 

ে) ক্ষলাড বী্টির জনয 
অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
গ) ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল ও 
টমযসযলটনয়াস টিল িস্তুত এিং 
তা গ্রাহযের টনেি ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) েরীটেত টমিার সমূহ গ্রাহে 

আটিনায় স্থােন েযর ক্ষলাড 

বটিেরণ । 

ে) ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

১ । আযিদন টফ :  
    ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
    খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ      : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ      : ৭০০ িাো 
গ) এমটি ও এইচটি: ৫০০০ িাো 
ঘ) ইএইচটি       : ১০০০০ িাো 
  
৩ । সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
গ) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : ১০০০ 
িাো । 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

৩ Kg© w`em  দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ (গ) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mieivn 

Pzw³ ms‡kvab :  

ক্ষলাড বী্টি - ক্ষোষ্ট ক্ষেইড 

(এেই টমিার) 

ে) ক্ষলাড বী্টির জনয 
অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
গ) ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি ও টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 

ে) ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

১ । আযিদন টফ :  
    ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
    খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 
ে) এলটি এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) এলটি টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 

৩ Kg© w`em  
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) গ্রাহযের ক্ষলাড বটিেরণ । 

গ) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : ১০০০ 
িাো । 
 
৩)  টনরােিা জামানত :  
এলটি-এ এিং এলটি-টি গ্রাহেযেটণ 
: 
ে) দ্যই টে.ও. ের্যন্ত : ৪০০            
িাো/িটত টে.ও. 
খ) দ্যই টে.ও. এর উেযর : ৬০০ 
িাো/িটত টে.ও. 
 
এলটি-টস১, এলটি-টস২, এলটি-টড১, 
এলটি-টড২, এলটি-টড৩, এলটি-ই 
এিং এলটি-টি গ্রাহেযেটণ 
ে) ৮০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
এমটি/এইচটি/ইএইচটি গ্রাহেযেটণ : 
ে) ১০০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

 
 
 
 

দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

৯ (ঘ) ক্ষলাড বী্টি - ক্ষোষ্ট ক্ষেইড 

(টমিার েটরির্তন) 

ে) ক্ষলাড বী্টির জনয 
অনলাইযন  আযিদন ও 
স্ক্যানকৃত ডকুযমন্টসমূহ গ্রহণ। 
গ) ক্ষলাড অনুযমাদন । 
ঘ) আযিদন টফ’র টিল, টডমান্ড 
ক্ষনাি ও টমযসযলটনয়াস টিল 
িস্তুত এিং তা গ্রাহযের টনেি 
ক্ষিরণ । 
ি) গ্রাহে ের্তৃে টিল েটরযশ্াধ 

।  

চ) গ্রাহযের ক্ষলাড বটিেরণ । 

ে) ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

১ । আযিদন টফ :  
ে) এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
 
২ । টমিার স্থােন টফ : 
ে) এে ক্ষফজ      : ৩০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ      : ৭০০ িাো 
গ) এমটি ও এইচটি: ৫০০০ িাো 
ঘ) ইএইচটি       : ১০০০০ িাো 
  
 
৩) টমিার েরীো চার্জ :     
ে) এে ক্ষফজ : ২০০ িাো 
খ) টতন ক্ষফজ : ৪০০ িাো 
গ) এলটিটসটি : ৬০০ িাো 
ঘ) এমটি ও এইচটি : ২০০০ িাো 
ি) ইএইচটি : ৪০০০ িাো 
 
৪)  সরিরাহ চুটি সংযশ্াধন টফ : 

ে) এলটি এে ক্ষফজ : ১০০ িাো 
খ) এলটি টতন ক্ষফজ : ৩০০ িাো 
গ) এমটি/এইচটি/ইএইচটি : ১০০০ 
িাো । 
 
৫)  টনরােিা জামানত :  
এলটি-এ এিং এলটি-টি গ্রাহেযেটণ 

৩ Kg© w`em  দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

: 
ে) দ্যই টে.ও. ের্যন্ত : ৪০০            
িাো/িটত টে.ও. 
খ) দ্যই টে.ও. এর উেযর : ৬০০ 
িাো/িটত টে.ও. 
 
এলটি-টস১, এলটি-টস২, এলটি-টড১, 
এলটি-টড২, এলটি-টড৩, এলটি-ই 
এিং এলটি-টি গ্রাহেযেটণ 
ে) ৮০০ িাো/িটত টে.ও. 
 
এমটি/এইচটি/ইএইচটি গ্রাহেযেটণ : 
ে) ১০০০ িাো/িটত টে.ও. 

দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
 

 

 

 

৯ (ি) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mieivn 

Pzw³ ms‡kvab    

(নাম েটরির্তন) 
K) GjwU GK †dR  

L) GjwU wZb †dR  

M) GgwU, GBPwU I  

BGBPwU 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b| 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

  জাতীয় েটরচয় েে ও ১ (এে) 
েটে োসযোর্ট সাইযজর ছটি  

 

 জটমর মাটলোনা দটলল িা টলজ 
টডড িা নামজারীর োগজ, মূল 
মাটলে না োেযল উিরাটধোর 
সনদ; 

 

 `wjj `vZv I we`¨yr we‡ji bvg wfbœ 

n‡j 300.00 UvKvi bb-RywWwkqvj 

óv‡¤ú Aw½Kvi bvgv | 

 

(K) 100.00 UvKv 

(L) 300.00 UvKv 

(M) 1000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

 

 

৩ ের্ম টদিস 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

৯ (চ) MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a mieivn 

Pzw³ ms‡kvab   

(িযাটরফ েটরির্তন) 
 
K) GjwU GK †dR  

L) GjwU wZb †dR  

M) GgwU, GBPwU I  

BGBPwU 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b| 

 MÖvnK Avw½bv cwi`k©b | 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

 nvjbvMv` ‡UªW jvB‡mÝ Gi d‡UvKwc 

(cwiewZ©Z U¨vwid evwYwR¨K I wkí n‡j)  

(K) 100.00 UvKv 

(L) 300.00 UvKv 

(M) 1000.00 UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

৩ ের্ম টদিস দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
 

 

১০ MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wcÖ-‡cBW 

wgUvi KvW© wi-Bm¨y 

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b| 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 wcÖ-‡cBW ¯§vU© KvW©/‡fwÛs iwk` Gi 

d‡UvKwc 

200.00 UvKv  

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

3 N›Uv 

১১ গ্রাহযের অনুযরাযধ 
ট্রান্সফরমাযরর ক্ষতল 
েরীো  

 MÖvnK KZ…K Av‡e`b | 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb 

 ‡mev wej I me©‡kl we`¨yr we‡ji 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

 

GgwU, GBPwU I BGBPwU 1000.00 

UvKv 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

৩ ের্ম টদিস 

১২ গ্রাহযের অনুযরাযধ জরুরী 
িযয়াজযন ড্রেআউি 
টফউজ োি-আউি সহ 
ট্রান্সফরমার িাড়া 
 

 MÖvnK KZ…©K Av‡e`b| 

 ‡mevi Rb¨ wej cÖ`vb | 

 MÖvnK KZ…©K wej cwi‡kva 

 MÖvnK‡K †mev cÖ`vb | 

‡mev wej I me©‡kl we`¨yr wej Gi 

cwi‡kvwaZ d‡UvKwc 

K) m‡ev©”P 30 w`b 2.00 UvKv 

†Kwf/w`b 

L) 30 w`b ci †_‡K 4.00 UvKv 

†Kwf/w`b 

 

e¨vsK / ‡gvevBj wdbvbwmqvj mvwf©m / 

‡fwÛs †ókb Gi  gva¨‡g wej cwi‡kva 

Kiv hv‡e | 

 

 

৩ ের্ম টদিস 
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µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

১৩ টিল পূন: টিন্ট  গ্রাহে েরৃ্তে আযিদন । 
 টিল পূন: টিন্ট েরণ 
 গ্রাহযের টনেি টিল 

ক্ষিরণ । 

  me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

 

টিনামূযলয ৩ ঘন্টা দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
 

 

১৪ টিল সংযশ্াধণ  গ্রাহে েরৃ্তে আযিদন । 
 গ্রাহে স্থােনা হযত 

টরটডং সংগ্রহ  
 সংযশ্াধযনর িস্তাি 

অনুযমাদন  
 টিল িস্তুত ও 

গ্রাহযের টনেি টিল 
ক্ষিরণ । 

 me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

 

টিনামূযলয ৩ ের্ম টদিস 
 
 
 
 
 
 
 

১৫ িযেয়ার সমসযা সমাধান  গ্রাহে েরৃ্তে আযিদন  
 ক্ষলজার েরীোেরণ । 
 িযেয়ার সমসযার 

সমাধান । 

 me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

 

টিনামূযলয ৩ ের্ম টদিস 

১৬ টিল েটরযশ্াযধর িতযয়ন 
েে 

 গ্রাহে েরৃ্তে আযিদন । 
 িতযয়ন েে ইস্যয েরণ 

 me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

টিনামূযলয ৩ ের্ম টদিস 



Page 19 of 20 

 

µwgK 

b¤^i 
‡mevi bvg 

‡mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ  

Ges cÖvwß ¯’vb 

‡mevi g~j¨ I 

cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi 

mgqmxgv 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©  

(bvg, c`we, 

‡dvb b¤̂i I B‡gBj) 

১৭ টহসাি িন্ধেরণ  MÖvnK KZ…©K Av‡e`b| 

 সংয াগ টিটিন্ন েযর 
টমিাযরর সর্বযশ্ষ টরটডং 
অনু ায়ী টিল ইস্যয ও 
গ্রাহযের টনেি ক্ষিরণ । 

 MÖvnK KZ…©K সেল টিল  
cwi‡kva 

 টহসাি িন্ধেরণ 

 me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

টিনামূযলয ৩ ের্ম টদিস দাটয়ত্বিাি ের্মের্তার 
নাম :  
ক্ষমাোঃ আহসান-উল-
ইসলাম সরোর েদিী 
: টনর্বাহী িযেৌশ্লী  
ক্ষমািাইল : 
01730335284 
ইযমইল : 
xenshayampur@d

pdc.org.bd 
 

 ১৮ অস্থায়ী সংয াগ 
িতযাহার ও জামানত 
উযিালন 

 MÖvnK KZ…©K Av‡e`b| 

 সংয াগ টিটিন্ন েযর 
টমিাযরর সর্বযশ্ষ টরটডং 
অনু ায়ী টিল ইস্যয ও 
গ্রাহযের টনেি ক্ষিরণ । 

 MÖvnK KZ…©K সেল টিল  
cwi‡kva 

 টহসাি িন্ধেরণ 

 টডটেটডটসর 
টফনযানটসয়াল 
মযাযনজযমন্ট দিযরর 
জামানত ক্ষফরযতর এর 
টিষযয় স্যোটরশ্ ও 
অনুযমাদন। 

 জামানত ক্ষফরত িদান 

 me©‡kl we`¨yr we‡ji cwi‡kvwaZ 

d‡UvKwc 

টিনামূযলয ৭ ের্ম টদিস 
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Awf‡hvM e¨e¯’vcbv c×wZ (GRS) 

‡mev cÖvwß‡Z Amš‘ó n‡j `ßi cÖav‡bi m‡½ †hvMv‡hvM Kiæb| wZwb mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j wb‡¤œv³ c×wZ‡Z †hvMv‡hvM K‡i Avcbvi mgm¨v AewnZ Kiæb| 

µt bs KLb †hvMv‡hvM Ki‡eb Kvi mv‡_ †hvMv‡hvM Ki‡eb ‡hvMv‡hv‡Mi wVKvbv wb¯úwËi mgqmxgv 

1. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv© mgvavb 

w`‡Z e¨_© n‡j 

  Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v (AwbK) 

 

bvg I c`ex : Rbve ‡gv: Aveyj Kvjvg AvRv` I 

Pxd †Kv-AwW©‡bkb Awdmvi Uz g¨v‡bwRs wW‡i±i 

‡dvb t +8802223383520, ‡gvevBj t 01730335171 

B‡gBj t cco@dpdc.org.bd 

৩০ ের্ম টদিস 

2. Awf‡hvM wb®úwË Kg©KZ©v 

wbw ©̀ó mg‡q mgvavb w`‡Z e¨_© 

n‡j| 

Avwcj Kg©KZv© bvg I c`ex : Rbve gvngy`yj Kexi gyiv`, hyMœ mwPe (mgš^q), 

we` ÿr wefvM 

‡dvb t 0247120028 

B‡gBj t cco@dpdc.org.bd 

২০ ের্ম টদিস 

3.  Avwcj Kg©KZv© wbw`©ó mg‡q 

mgvavb w`‡Z e¨_© n‡j| 

gwš¿cwil` wefv‡Mi Awf‡hvM e¨e¯’vcbv †mj gwš¿cwil` wefvM ৬০ ের্ম টদিস 

 

 


