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ঢাকা পাওয়ার িডিিবউশন কাািন িলিমেটড (িডিপিডিস)
িনভরেযাগ িবৎ - উৎফু াহক

ওেয়ব সাইট : www.dpdc.gov.bd
িসিটেজন চাটার

নটওয়াক অপােরশন ও কামার সািভস (এনওিসএস): Adabor

িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (ক) এলিট নতনু সংেযাগ 
িেপইড (নতনু াহেকর
ে)

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের িবৎ সংেযাগ
দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) বতল ভবেন (১০ তলার অিধক)
ে অি িনবাপন সনদ;
ঘ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে);
এবং নতনু সংেযােগর আেবদন করার
জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।
 

১ । আেবদন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৭০০ টাকা
 
৩) িমটার পরীা চাজ :
(াহক কত ৃক িমটার সরবরাহ করা
হেল িমটার পরীা চাজ েযাজ হেব
)
ক) এক ফজ : ২০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৪০০ টাকা
গ) এলিটিসিট : ৬০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

ক) পণূা আেবদন াির
পরবতী ২ কম িদবেসর
মেধ তদ স কের
িডমা নাট ইসু ।
খ) িডমা নােটর টাকা,
িমটার ও সািভস চাজ জমা
দয়ার সােপে পরবতী ২
কম িদবেসর মেধ িবৎ
সংেযাগ দান ।

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (খ) এলিট নতনু সংেযাগ 
িেপইড (পরুাতন াহেকর
ে)

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের িবৎ সংেযাগ
দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) পেূবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত
িবেলর কিপ ( একই নােম বা ােন
আেরা সংেযাগ িনেত নতনু কের আর
কান ডকুেম লাগেব না ;
ঘ) বতল ভবেন (১০ তলার অিধক)
ে অি িনবাপন সনদ;
ঙ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে) এবং নতনু সংেযােগর আেবদন
করার জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।

১ । আেবদন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২। িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৭০০ টাকা
 
৩) িমটার পরীা চাজ :
(াহক কত ৃক িমটার সরবরাহ করা
হেল িমটার পরীা চাজ েযাজ হেব
)
ক) এক ফজ : ২০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৪০০ টাকা
গ) এলিটিসিট : ৬০০ টাকা
 
৪ । সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 

ক) পণূা আেবদন াির
পরবতী ২ কম িদবেসর
মেধ তদ স কের
িডমা নাট ইসু ।
খ) িডমা নােটর টাকা,
িমটার ও সািভস চাজ জমা
দয়ার সােপে পরবতী ২
কম িদবেসর মেধ িবৎ
সংেযাগ দান ।

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (গ) এলিট নতনু সংেযাগ  পা
পইড (নতনু াহেকর
ে)

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) াহক কত ৃক িমটার জমা ও িমটার
টিং সকরণ ।
 
ছ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের িবৎ সংেযাগ
দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) বতল ভবেন (১০ তলার অিধক)
ে অি িনবাপন সনদ;
ঘ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে);
এবং নতনু সংেযােগর আেবদন করার
জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।
 
 

১ । আেবদন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৭০০ টাকা
 
৩) িমটার পরীা চাজ : 
ক) এক ফজ : ২০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৪০০ টাকা
গ) এলিটিসিট : ৬০০ টাকা
 
৪)  িনরাপা জামানত :
এলিট-এ এবং এলিট-িব াহকেিণ :
ক) ই িক.ও. পয : ৪০০           
টাকা/িত িক.ও.
খ) ই িক.ও. এর উপের : ৬০০
টাকা/িত িক.ও.
এলিট-িস১, এলিট-িস২, এলিট-িড১,
এলিট-িড২, এলিট-িড৩, এলিট-ই
এবং এলিট-িট াহকেিণ
ক) ৮০০ টাকা/িত িক.ও.
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 

ক) পণূা আেবদন াির
পরবতী ২ কম িদবেসর
মেধ তদ স কের
িডমা নাট ইসু ।
খ) িডমা নােটর টাকা,
িমটার ও সািভস চাজ জমা
দয়ার সােপে পরবতী ২
কম িদবেসর মেধ িবৎ
সংেযাগ দান ।

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
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নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (ঘ) এলিট নতনু সংেযাগ  পা
পইড
(পরুাতন াহেকর ে)

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের িবৎ সংেযাগ
দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) পেূবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত
িবেলর কিপ ( একই নােম বা ােন
আেরা সংেযাগ িনেত নতনু কের আর
কান ডকুেম লাগেব না ;
ঘ) বতল ভবেন (১০ তলার অিধক)
ে অি িনবাপন সনদ;
ঙ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে);
এবং নতনু সংেযােগর আেবদন করার
জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।

১ । আেবদন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৭০০ টাকা
 
৩) িমটার পরীা চাজ : 
ক) এক ফজ : ২০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৪০০ টাকা
গ) এলিটিসিট : ৬০০ টাকা
 
৪ । সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
৫)  িনরাপা জামানত :
এলিট-এ এবং এলিট-িব াহকেিণ :
ক) ই িক.ও. পয : ৪০০           
টাকা/িত িক.ও.
খ) ই িক.ও. এর উপের : ৬০০
টাকা/িত িক.ও.
এলিট-িস১, এলিট-িস২, এলিট-িড১,
এলিট-িড২, এলিট-িড৩, এলিট-ই
এবং এলিট-িট াহকেিণ
ক) ৮০০ টাকা/িত িক.ও.
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

ক) পণূা আেবদন াির
পরবতী ২ কম িদবেসর
মেধ তদ স কের
িডমা নাট ইসু ।
খ) িডমা নােটর টাকা,
িমটার ও সািভস চাজ জমা
দয়ার সােপে পরবতী ২
কম িদবেসর মেধ িবৎ
সংেযাগ দান ।

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (ঙ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট
নতনু সংেযাগ পা পইড
চািহদকৃত লাড ৫০৪
িক.ও. এর পয হেল

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের আেবদনকারীর
িনজ উপেকের মাধেম িবৎ
সংেযাগ দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) বািণিজক ভবেন (১০ তলার
অিধক) ে অি িনবাপন সনদ;
ঘ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে);
ঙ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট সংেযােগর
ে ধান িবৎ পিরদশেকর
দেরর উপেক চালরু অনেুমাদন প
।
এবং নতনু সংেযােগর আেবদন করার
জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।

১ । আেবদন িফ :
ক) এমিট ও এইচিট: ১০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ২০০০ টাকা
 
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এমিট ও এইচিট: ৫০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ১০০০০ টাকা
 
৩) িমটার পরীা চাজ :  
ক) এমিট ও এইচিট: ২০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ৪০০০ টাকা
 
৪)  িনরাপা জামানত :
ক) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

১৫ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১ (চ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট
নতনু সংেযাগ পা পইড
চািহদকৃত লাড ৫০৫
িক.ও. অথবা তেদা
 

ক) নতনু িবৎ সংেযােগর জন
অনলাইেন  আেবদন ও ানকৃত
ডকুেমসমহূ হণ।
খ) াহেকর আিঙনা জিরেপর সময়
মলূ ডকুেমের সােথ আপেলাডকৃত
ডকুেমের যাচাই-বাছাই করণ,
জিরেপর অনান কাজ (যমন :
াফরমার সােভ, লাড সােভ,
সালার লাড সােভ, কােনকশন সােভ,
ওয়ািরং ইেপকশন ও একাউ
সােভ) স ।
গ) িডিপিডিসর ধান েকৗশলী,
ািনং এ িডজাইন দর কত ৃক
পরীা িনরী্া করণ ।
 
ঘ) লাড অনেুমাদন ।
ঙ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
চ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
ছ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের ১০০০ িক.ও.
পয আেবদনকারীর  িনজ
উপেকের মাধেম এবং ১০০০
িক.ও. এর উে হেল উপেকের
ে এেস িফডার ার াহক
আিনায় ািপত আরএমইউ এর
মাধেম িবৎ সংেযাগ দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ;
গ) বািণিজক ভবেন (১০ তলার
অিধক) ে অি িনবাপন সনদ;
ঘ) রাজউক এবং অনান ে িসিট
কেপােরশন / পৗরসভার অনেুমািদত
িবিং ান, হািং নর (েযাজ
ে);
ঙ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট সংেযােগর
ে ধান িবৎ পিরদশেকর
দেরর উপেক চালরু অনেুমাদন
প।
এবং নতনু সংেযােগর আেবদন করার
জন িডিপিডিসর ওেয়ব সাইট
(www.dpdc.gov.bd)  এর
অনলাইন নতনু সংেযােগর আেবদন
মনু হেত আেবদন করেত হেব ।
 

১ । আেবদন িফ :
ক) এমিট ও এইচিট: ১০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ২০০০ টাকা
 
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এমিট ও এইচিট: ৫০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ১০০০০ টাকা
 
 
৩) িমটার পরীা চাজ :  
ক) এমিট ও এইচিট: ২০০০ টাকা
খ) ইএইচিট: ৪০০০ টাকা
 
৪)  িনরাপা জামানত :
ক) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

১৫ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd



Page 7 of 22

িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

২ অায়ী সংেযােগর আেবদন
(ক) এলিট এক ফজ
(খ) এলিট িতন ফজ
(গ) এমিট

ক) অায়ী িবৎ সংেযােগর জন
আেবদন ও ডকুেমসমহূ হণ।
 
খ) াহেকর আিঙনা জিরপ স ।
গ) জিরেপর তেথর উপর িভি কের
লাড অনেুমাদন ।
 
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট,
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের িবৎ সংেযাগ
দান ।

ক) জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব ;
খ) াহক কত ৃক অায়ী িবৎ
সংেযােগর জন অীকারনামা ।

১ । আেবদন িফ :
(ক) ২৫০.০০ টাকা
(খ) ৫০০.০০ টাকা 
(গ) ১০০০.০০ টাকা
 
২)  িনরাপা জামানত :
এলিট-এ এবং এলিট-িব াহকেিণ :
ক) ই িক.ও. পয : ৪০০           
টাকা/িত িক.ও.
খ) ই িক.ও. এর উপের : ৬০০
টাকা/িত িক.ও.
এলিট-িস১, এলিট-িস২, এলিট-িড১,
এলিট-িড২, এলিট-িড৩, এলিট-ই
এবং এলিট-িট াহকেিণ
ক) ৮০০ টাকা/িত িক.ও.
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৭ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৩(অ) বেকয়া ও অৈবধ ববহার 
(যমন : িপএফিস,
অিতির লাড ইতািদ)
কারেণ সংেযাগ িবিনকরণ
(DC)
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট ও এইচিট
ঘ) ইএইচিট

•  বেকয়ার কারেণ ১৫ িদন পেূব
নািটশ দান কের সংেযাগ
িবিনকরণ।
•  পর পর ৩ মাস পাওয়ার ফার
০.৭৫ এর িনেচ নেম গেল ১৫ িদন
পেূব নািটশ দান কের সংেযাগ
িবিনকরণ।
• পর পর ৩ মাস অনেুমািদত লােডর
১১০% অিতম করেল চতথু মােস
১৫ িদন পেূব নািটশ দান কের
সংেযাগ িবিনকরণ।
• অৈবধ ববহােরর কারেণ তাৎিণক
সংেযাগ িবিনকরণ।
•  সংেযাগ িবি করেণর জন  
DC   িবল সহ িমিসিলিনয়াস িবল
দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ

•  বেকয়ার িবৎ িবল ও সংেযাগ
িবি করেণর জন  DC  িবল সহ
িমিসিলিনয়াস িবল এর পিরেশািধত
ফেটাকিপ ।

(ক) ৩০০.০০ টাকা
(খ) ৮০০.০০ টাকা
(গ) ৫০০০.০০ টাকা
(ঘ) ১০,০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

তাৎিণক দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৩(আ) বেকয়া ও অৈবধ ববহার 
(যমন : িপএফিস,
অিতির লাড ইতািদ) 
কারেণ িবিছ সংেযাগ পনুঃ
সংেযাগ (RC)
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট ও এইচিট
ঘ) ইএইচিট

•  বেকয়ার িবৎ িবল ও সংেযাগ
িবি করেণর জন  RC  িবল সহ
িমিসিলিনয়াস িবল দান ।
• িবল সমহূ াহক কত ৃক পিরেশািধত
হেল পনুঃ সংেযাগ দান।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান ।

•  বেকয়ার িবৎ িবল ও সংেযাগ
িবি করেণর জন   RC  িবল সহ
িমিসিলিনয়াস িবল এর পিরেশািধত
িবৎ িবেলর ফেটাকিপ ।

(ক) ৩০০.০০ টাকা
(খ) ৮০০.০০ টাকা
(গ) ৫০০০.০০ টাকা
(ঘ) ১০,০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ ঘা



Page 9 of 22

িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৪(অ) াহেকর অনেুরােধ সংেযাগ
িবিনকরণ  (DC)  /শাট
ডাউন
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট ও এইচিট
ঘ) ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন।
• সংেযাগ িবি করেণর জন  DC
িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান ।

•  াহেকর অনেুরােধ সংেযাগ িবি
করেণর জন  DC  িবল ও সবেশষ
িবৎ িবেলর পিরেশািধত ফেটাকিপ ।

(ক) ২০০.০০ টাকা
(খ) ৪০০.০০ টাকা
(গ) ১০০০.০০ টাকা
(ঘ) ২০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 

৬ ঘা দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৪(আ) াহেকর অনেুরােধ িবি
সংেযাগ পনুঃ সংেযাগ
(RC)
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট ও এইচিট
ঘ) ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন।
• সংেযাগ িবি করেণর জন  RC
িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান ।

•  াহেকর অনেুরােধ সংেযাগ িবি
করেণর জন  RC  িবল ও সবেশষ
িবৎ িবেলর পিরেশািধত ফেটাকিপ ।

(ক) ২০০.০০ টাকা
(খ) ৪০০.০০ টাকা
(গ) ১০০০.০০ টাকা
(ঘ) ২০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৬ ঘা
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৫ াহেকর অনেুরােধ িমটার
পরীা
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এলিট এলিটিসিট
ঘ) এমিট ও এইচিট
ঙ) ইএইচিট
 
* াহেকর অনেুরােধ কমন
িনউাল, টািমনাল কাভার
ওেপন, বাটাির কাভার
ওেপন অথবা অনান
সমসা সমাধােনর জন
িমটার পরীা

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
•  এলিট এক ফজ ও ি ফজ
িমটােরর ে েয়াজেন াহক
আিনায় পরীা করা যােব এবং
অনান িমটােরর ে িমটার টিং
লােব রণ।
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ

(ক) ২০০.০০ টাকা
(খ) ৪০০.০০ টাকা
(গ) ৬০০.০০ টাকা
(ঘ) ২০০০.০০ টাকা
(ঙ) ৪০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 
 

(ক) ৩ কম িদবস
(খ) ৩ কম িদবস
(গ) ৩ কম িদবস
(ঘ) ৫ কম িদবস
(ঙ) ৭ কম িদবস

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৬ াহেকর অনেুরােধ াহক
আিণায় িমটার পিরদশন
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এলিট এলিটিসিট
ঘ) এমিট ও এইচিট
ঙ) ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ

(ক) ১৫০.০০ টাকা
(খ) ৩০০.০০ টাকা
(গ) ৫০০.০০ টাকা
(ঘ) ১০০০.০০ টাকা
(ঙ) ২০০০.০০ টাকা
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

(ক) ২ কম িদবস
(খ) ৩ কম িদবস
(গ) ৩ কম িদবস
(ঘ) ৫ কম িদবস
(ঙ) ৭ কম িদবস
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৭ াহেকর অনেুরােধ
িমটার/িমটািরং ইউিনট
াপন/পিরবতন/ানার
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এলিটিসিট
ঘ) এমিট ও এইচিট
ঙ) ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ

ক) এলিট এক ফজ ৩০০.০০ টাকা
খ) এলিট িতন ফজ ৭০০.০০ টাকা
গ) এলিটিসিট ২০০০ টাকা
ঘ) এমিট ও এইচিট ৫০০০.০০ টাকা
ঙ) ইএইচিট ১০, ০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

(ক) ৩ কম িদবস
(খ) ৩ কম িদবস
(গ) ৩ কম িদবস
(ঘ) ৫ কম িদবস
(ঙ) ৫ কম িদবস
 
 

দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৮ াহেকর অনেুরােধ সািভস
প কাবল (সািভস
িমিপট/ াসহ)
ইতািদ মরামত/ পিরবতন/
ানার
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট ও এইচিট
ঘ) ইএইচিট
 
 

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ

ক) এলিট এক ফজ ২০০.০০ টাকা
খ) এলিট িতন ফজ ৫০০.০০ টাকা
গ) এমিট ও এইচিট ১২৫০.০০ টাকা
ঘ) ইএইচিট ২৫০০.০০ টাকা
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৬ ঘা
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯ (ক) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন :
লাড ব ৃ্ি - িেপইড
(একই িমটার)

ক) লাড ব ৃ্ির জন অনলাইেন 
আেবদন ও ানকৃত ডকুেমসমহূ
হণ।
গ) লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল ও
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) াহেকর লাড বিৃকরণ ।

ক) সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
 

১ । আেবদন িফ :
    ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
    খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২ । সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এলিট এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) এলিট িতন ফজ : ৩০০ টাকা
গ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯ (খ) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন :
 
লাড ব ৃ্ি - িেপইড
(িমটার পিরবতন)

ক) লাড ব ৃ্ির জন অনলাইেন 
আেবদন ও ানকৃত ডকুেমসমহূ
হণ।
গ) লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল ও
িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) পরীিত িমটার সমহূ াহক
আিঙনায় াপন কের লাড বিৃকরণ ।

ক) সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
 

১ । আেবদন িফ :
    ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
    খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ      : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ      : ৭০০ টাকা
গ) এমিট ও এইচিট: ৫০০০ টাকা
ঘ) ইএইচিট       : ১০০০০ টাকা
 
৩ । সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
গ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯ (গ) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন :
লাড ব ৃ্ি - পা পইড
(একই িমটার)

ক) লাড ব ৃ্ির জন অনলাইেন 
আেবদন ও ানকৃত ডকুেমসমহূ
হণ।
গ) লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট
ও িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) াহেকর লাড বিৃকরণ ।

ক) সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
 

১ । আেবদন িফ :
    ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
    খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
 
 
২ । সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এলিট এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) এলিট িতন ফজ : ৩০০ টাকা
গ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
 
৩)  িনরাপা জামানত :
এলিট-এ এবং এলিট-িব াহকেিণ :
ক) ই িক.ও. পয : ৪০০           
টাকা/িত িক.ও.
খ) ই িক.ও. এর উপের : ৬০০
টাকা/িত িক.ও.
 
এলিট-িস১, এলিট-িস২, এলিট-িড১,
এলিট-িড২, এলিট-িড৩, এলিট-ই
এবং এলিট-িট াহকেিণ
ক) ৮০০ টাকা/িত িক.ও.
 
এমিট/এইচিট/ইএইচিট াহকেিণ :
ক) ১০০০ টাকা/িত িক.ও.
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯ (ঘ) লাড ব ৃ্ি - পা পইড
(িমটার পিরবতন)

ক) লাড ব ৃ্ির জন অনলাইেন 
আেবদন ও ানকৃত ডকুেমসমহূ
হণ।
গ) লাড অনেুমাদন ।
ঘ) আেবদন িফ’র িবল, িডমা নাট
ও িমেসেলিনয়াস িবল ত এবং তা
াহেকর িনকট রণ ।
ঙ) াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ ।
চ) াহেকর লাড বিৃকরণ ।

ক) সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
 

১ । আেবদন িফ :
ক) এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৩০০ টাকা
২ । িমটার াপন িফ :
ক) এক ফজ      : ৩০০ টাকা
খ) িতন ফজ      : ৭০০ টাকা
গ) এমিট ও এইচিট: ৫০০০ টাকা
ঘ) ইএইচিট       : ১০০০০ টাকা
৩) িমটার পরীা চাজ :   
ক) এক ফজ : ২০০ টাকা
খ) িতন ফজ : ৪০০ টাকা
গ) এলিটিসিট : ৬০০ টাকা
ঘ) এমিট ও এইচিট : ২০০০ টাকা
ঙ) ইএইচিট : ৪০০০ টাকা
৪)  সরবরাহ চিু সংেশাধন িফ :
ক) এলিট এক ফজ : ১০০ টাকা
খ) এলিট িতন ফজ : ৩০০ টাকা
গ) এমিট/এইচিট/ইএইচিট : ১০০০
টাকা ।
৫)  িনরাপা জামানত :
এলিট-এ এবং এলিট-িব াহকেিণ :
ক) ই িক.ও. পয : ৪০০           
টাকা/িত িক.ও.
খ) ই িক.ও. এর উপের : ৬০০
টাকা/িত িক.ও.
এলিট-িস১, এলিট-িস২, এলিট-িড১,
এলিট-িড২, এলিট-িড৩, এলিট-ই
এবং এলিট-িট াহকেিণ
ক) ৮০০ টাকা/িত িক.ও.
এমিট/এইচিট/ইএইচিট াহকেিণ :
ক) ১০০০ টাকা/িত িক.ও.
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৯ (ঙ) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন  
(নাম পরিবতন)
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট, এইচিট ও 
ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
•  জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট ও ১
(এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর ছিব
 
•  জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ
িডড বা নামজারীর কাগজ, মলূ মািলক
না থাকেল উরািধকার সনদ
 
•  দিলল দাতা ও িবৎ িবেলর নাম
িভ হেল ৩০০.০০ টাকার নন-
জিুডিশয়াল াে অিকার নামা ।

(ক) ১০০.০০ টাকা
(খ) ৩০০.০০ টাকা
(গ) ১০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৯ (চ) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন 
(টারিফ পরিবতন)
 
ক) এলিট এক ফজ
খ) এলিট িতন ফজ
গ) এমিট, এইচিট ও 
ইএইচিট

• াহক কতকৃ আেবদন।
• াহক আিনা পিরদশন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
•  হালনাগাদ ড লাইেস এর
ফেটাকিপ (পিরবিতত টািরফ
বািণিজক ও িশ হেল)

(ক) ১০০.০০ টাকা
(খ) ৩০০.০০ টাকা
(গ) ১০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস

৯ (ছ) াহেকর অনেুরােধ সরবরাহ
চিু সংেশাধন 
(কাকশন িবল বকরণ)
 

• াহক কতকৃ আেবদন।
• াহক আিনা পিরদশন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ
•  হালনাগাদ ড লাইেস এর
ফেটাকিপ (পিরবিতত টািরফ
বািণিজক ও িশ হেল)

(ক) ১০০.০০ টাকা
(খ) ৩০০.০০ টাকা
(গ) ১০০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১০ মাার ডাটা সংেশাধন
(নােমর বানান, িঠকানা,
মাবাইল নাার ইতািদ)
 

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• েয়াজনীয় ডকুেম পরীাকরণ ।
• াহকেক সবা দান

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ/িরচাজ রিশদ এর ফেটাকিপ
•  জাতীয় পিরচয় প/পাসেপাট এর
ফেটাকিপ

িবনামেূল
 

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

১১ াহেকর অনেুরােধ ি-
পইড িমটার কাড ির-ইসু

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

•  ি-পইড াট কাড/ভিং রিশদ
এর ফেটাকিপ

২০০.০০ টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ ঘা

১২ ি পইড িমটার িরচাজ
সমসার সমাধান (বাসায়
িবৎ আেছ)

• াহক কতকৃ আেবদন ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

• সবেশষ ি পইড িমটার িরচাজ এর
তথ

িবনামেূল
 

৩ ঘা

১৩ াহেকর অনেুরােধ
াফরমােরর তল পরীা

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

এমিট, এইচিট ও ইএইচিট ১০০০.০০
টাকা
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।

৩ কম িদবস
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

১৪ াহেকর অনেুরােধ জরী
েয়াজেন পআউট িফউজ
কাট-আউট সহ াফরমার
ভাড়া
 

• াহক কতকৃ আেবদন ।
• সবার জন িবল দান ।
• াহক কত ৃক িবল পিরেশাধ
• াহকেক সবা দান

• সবা িবল ও সবেশষ িবৎ িবেলর
পিরেশািধত ফেটাকিপ

ক) সেবা ৩০ িদন ২.০০ টাকা
কিভ/িদন
খ) ৩০ িদন পর থেক ৪.০০ টাকা
কিভ/িদন
 
+ ১৫% ভাট
 
বাংক / মাবাইল িফনানিসয়াল
সািভস / ভিং শন এর  মাধেম
িবল পিরেশাধ করা যােব ।
 

৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

১৫ িবল পনূ: ি • াহক কত ৃক আেবদন ।
• িবল পনূ: ি করণ
• াহেকর িনকট িবল রণ ।

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

১৬ িবল পিরেশােধর তািরেখর
মেধ িবল না পাওয়া
সমসার সমাধান

• াহক কত ৃক আেবদন ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

১৭ িমটার িরিডং সমসার
সমাধান / িবল সংেশাধণ

• াহক কত ৃক আেবদন ।
• াহক াপনা হেত িরিডং সংহ
• সংেশাধেনর াব অনেুমাদন
•  িবল ত ও াহেকর িনকট িবল
রণ ।

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ কম িদবস

১৮ বেকয়া/পেম সংা
সমসা সমাধান

• াহক কত ৃক আেবদন
• লজার পরীাকরণ ।
• বেকয়ার সমসার সমাধান ।

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ কম িদবস

১৯ িবল পিরেশােধর তয়ন
প

• াহক কত ৃক আেবদন ।
• তয়ন প ইসু করণ

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ কম িদবস
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

২০ িহসাব বকরণ • াহক কত ৃক আেবদন।
•  সংেযাগ িবি কের িমটােরর
সবেশষ িরিডং অনযুায়ী িবল ইসু ও
াহেকর িনকট রণ ।
• াহক কত ৃক সকল িবল পিরেশাধ
• িহসাব বকরণ

•  সবেশষ িবৎ িবেলর পিরেশািধত
ফেটাকিপ/িরচাজ রিশদ এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ কম িদবস দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

২১ অায়ী সংেযাগ তাহার ও
জামানত উোলন

• াহক কত ৃক আেবদন।
•  সংেযাগ িবি কের িমটােরর
সবেশষ িরিডং অনযুায়ী িবল ইসু ও
াহেকর িনকট রণ ।
• াহক কত ৃক সকল িবল পিরেশাধ
• িহসাব বকরণ
•  িডিপিডিসর িফনানিসয়াল
মােনজেম দেরর জামানত
ফরেতর এর িবষেয় সপুািরশ ও
অনেুমাদন।
• জামানত ফরত দান
 
 

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৭ কম িদবস

২২ িবৎ িবচুিত পনুার
(একক,এপাটেম,
সমিগত)

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

২৩ ফইজ িমিসং সিঠককরণ •  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

২৪ িফডার িপ/ িফডার
সংা অনান সমসার
সমাধান

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

২৫ এলিট/এইচিট তার িছেড়
পেড় যাওয়া মরামত

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

২৬ এইচিট িফউজ লা
মরামত

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

২৭ সািভস লপু/িনউাল লা
মরামত

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

২৮ লা ভােজ/ হাই
ভােজ/ ভােজ আপ-
ডাউন মরামত

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

২৯ আন লাগা (ফায়ািরং) •  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা
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িমক
নর সবার নাম সবা দান পিত েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি ান সবার মলূ ও পিরেশাধ পিত সবা দােনর সময়সীমা

দািয়া কমকতা (নাম,
পদিব, ফান নর ও

ইেমইল)

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭)

৩০ ািকং মরামত •  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা দািয়া কমকতার নাম:
Mohammad  Sher
Ali
পদবী:  Executive
Engineer
মাবাইল: 01730335251
ইেমইল:  xen
adabor@dpdc.org.
bd

৩১ পাল িবতািয়ত মরামত •  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা

৩২ িবৎ িবচুিত পনুার
(ি পইড িমটাের টাকা
িরচােজর পর)

•  াহক কত ৃক িবৎ অিফসেক
অবিহতকরণ।
•  িবৎ অিফস কত ৃক সমসা
িচিতকরণ ও সমাধান দান ।

•  সবেশষ িবৎ িবল/িরচাজ রিশদ
এর ফেটাকিপ

িবনামেূল ৩ ঘা
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অিভেযাগ ববাপনা পিত (GRS)
সবা ািেত অস হেল দর ধােনর সে যাগােযাগ কন। িতিন সমাধান িদেত বথ হেল িনো পিতেত যাগােযাগ কের আপনার সমসা অবিহত কন।

ঃ
নং

কখন যাগােযাগ করেবন কার সােথ যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর িঠকানা িনির সময়সীমা

১. দািয়া কমকতা সমাধান িদেত বথ হেল অিভেযাগ িনি কমকতা (অিনক) নাম ও পদবী : জনাব মা: আবলু কালাম আজাদ ও চীফ কা-অিডেনশন
অিফসার ট ু মােনিজং িডেরর
ফান : +৮৮০২২২৩৩৮৩৫২০, মাবাইল : ০১৭৩০৩৩৫১৭১
ইেমইল : cco@dpdc.org.bd

৩০ কম িদবস

২. অিভেযাগ িনি কমকতা িনিদ সমেয় সমাধান িদেত বথ
হেল।

আিপল কমকতা নাম ও পদবী : জনাব মাহমুল কবীর মরুাদ, যু সিচব (সময়), িবৎ িবভাগ
ফান : ০২৪৭১২০০২৮
ইেমইল : cco@dpdc.org.bd

২০ কম িদবস

৩. আিপল কমকতা িনিদ সমেয় সমাধান িদেত বথ হেল। মিপিরষদ িবভােগর অিভেযাগ
ববাপনা সল

মিপিরষদ িবভাগ ৬০ কম িদবস


