
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

(নাগতিক সেবা)

ঢাকা ইলেকতিক োপ্লাই সকাম্পাতন তেতিলেড (সডেলকা)



সূতিপত্র
ক্রঃ নং তবষয় স্লাইড নং ক্রঃ নং তবষয় স্লাইড নং

০১ তিলিানাি 3 ১১ োিাতিক/ বাতিতিিক কি মকালেি

িন্য অস্থায়ী েংল াগ

2৬-2৮

০২ সডেলকা’ি তিিন ও তিিন ৪ ১২ সেি েংল াগ 2৯-3১

০৩ তবতিন্ন গ্রাহক সেনীি সিালেি

সেলিে

৫ 1৩ তবদ্যিান গ্রাহলকি সোড বৃতি/ 

হ্রাে

৩২-৩৫

০৪ তবতিন্ন েংল ালগি ট্যাতিফ ও সোড

েীিা (তকঃওয়াে/ সিঃওয়াে)

৬-৯ 1৪ তবে না পাওয়া ৩৬-৩৭

০৫ আলবদনকািীি িন্য তবতবধ

জ্ঞািব্য/ পােনীয় তবষয়

১০ 1৫ তবে পূনঃমূদ্রন ৩৮

০৬ আবাতেক নতুন েংল াগ 1১-1৩ 1৬ তবে কি/ সবিী/ ইতিলিলেড ৩৯

০৭ বাতিতিিক নতুন েংল াগ ১৪-1৬ 1৭ তবে পতিলিাধ েলেও বলকয়া 

িাতেকায় সেোতপ সদোলনা

৪০

০৮ তিল্প নতুন েংল াগ ১৭-১৯ 1৮ তবে পতিলিালধি প্রিিায়ন পত্র ৪১-৪২

০৯ তিক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / 

সেবামূেক প্রতিষ্ঠান / হােপািাে

েংল াগ

২০-২২ ১৯ বলকয়া ও অববধ হস্থলক্ষলপি

কািলি তবতিন্নকৃি েংল াগ 

পুনঃেংল াগ

৪৪-৫০

১০ তনি মান কালিি িন্য েংল াগ 2৩-2৫ 2০ গ্রাহলকি অনুলিালধ েংল াগ 

তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ

৫১-৫৪



সূতিপত্র
ক্রঃ নং তবষয় স্লাইড নং ক্রঃ নং তবষয় স্লাইড নং

২১ তহোব বন্ধ কিন ৫৫ ২৯ উচ্চিাপ েংল াগ গ্রহলিি পূলব ম 

সোড ছাড়পত্র (250 তকঃওঃ

সোলডি উলবম হলে)

৭১

২২ সপাড়া তিোি পতিবিমন ৫৬-৫৭ ৩০ তডলপাতিে স্কীলিি আওিায় নতুন 

(0.4/ 11 সকতি) োইন তনি মাি

৭২

২৩ োতি মে ড্রপ সপাড়া/ চুতি ৫৮-৫৯ ৩১ ববদ্যিতিক তবিিি োইন

স্থানান্তি

৭৩

২৪ ববদ্যিতিক তহোলবি নাি পতিবিমন 

(এেটি/ এিটি/ আবাতেক/বাতনতিি

৬০ ৩২ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে, 

োইলেতনং অিালিষ্টাি ও িিালনে 

পতিবিমন/ স্থাপন

৭৪-৮১

২৫ তিোি পিীক্ষাকিি ৬১-৬৪ ৩৩ তিোি তিতডং কাড ম পতিবিমন ৮২

২৬ ট্যাতিফ পতিবিমন ৬৫-৬৮ ৩৪ স্মাে মকাড ম পতিবিমন ৮৩

২৭ অস্থায়ী েংল াগ প্রিিাহাি ও 

িািানি উলতােন

৬৯ ৩৫ গ্রাহলকি কালছ সডেলকা’ি

প্রিিািা

৮৪-৮৫

২৮ বহুিে িবলনি সোড ছাড়পত্র 

(তনি মালিি পূলব ম)

৭০ ৩৬ অতিল াগ প্রতিকাি ব্যবস্থাপনা ৮৬



তিিন ও তিিন

• রূপকল্প (Vision): তনিাপদ, তনি মিল াগ্য ও সেকেই তবদ্যিৎ প্রদালনি িাধ্যলি

অর্ মবনতিক উন্নয়ন ও োিাতিক অগ্রগতিলি েহায়ক হওয়া।

• অতিেক্ষ (Mission): গ্রাহকগলনি িীবন  াপলন স্বািন্দ্ি আনয়ন, ব্যবো-

বাতিিি োলি েহায়িা, গ্রাহকগলিি তনকে উন্নিিি সেবা প্রদান, কি মলক্ষলত্র

দক্ষিা অিমনেহিতিিােী িাতি গঠলন ভূতিকা িাো এবং সডেলকা'ি উপি তন

িমিিীেিাি সক্ষলত্র গ্রাহকগলিি আস্থা অিমন।



তবতিন্ন গ্রাহক সেনীি সিালেি সেলিে

• তনম্নিাপ (এেটি):

সিালেি সেলিেঃ 230/400 সিাে, তিলকালয়তি: ৫০ োইলকে/সেলকে

• িধ্যিিাপ (এিটি):

সিালেি সেলিেঃ 11 সকতি, তিলকালয়তি: ৫০ োইলকে/ সেলকে

• উচ্চিাপ (এইিটি): 

সিালেি সেলিেঃ ৩৩ সকতি, তিলকালয়তি: ৫০ োইলকে/ সেলকে

• অতিউচ্চিাপ (ইএইিটি):

সিালেি সেলিেঃ ১৩২সকতি, তিলকালয়তি: ৫০ োইলকে/ সেলকে



তবতিন্ন েংল ালগি ট্যাতিফ ও সোড েীিা (তকঃওয়াে/ সিঃওয়াে)

আবাতেকঃ তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- A, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT1, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।

• উচ্চিাপ (এইিটি): ট্যাতিফ- HT1, সোড েীিা: ৫ সি:ও: এি অব্যবতহি উবম হলি

অনুবম ৩০ সি:ও: প মন্ত ।

বাতিতিিকঃ তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- E, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT2, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।

• উচ্চিাপ (এইিটি): ট্যাতিফ- HT2, সোড েীিা: ৫ সি:ও: এি অব্যবতহি উবম হলি

অনুবম ৩০ সি:ও: প মন্ত ।

তিল্পঃ তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- C1, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT3, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।

• উচ্চিাপ (এইিটি): ট্যাতিফ- HT3, সোড েীিা: ৫ সি:ও: এি অব্যবতহি উবম হলি

অনুবম ৩০ সি:ও: প মন্ত ।



তবতিন্ন েংল ালগি ট্যাতিফ ও সোড েীিা (তকঃওয়াে/ সিঃওয়াে)

তিক্ষা / ধিীয় / সেবামূেক প্রতিষ্ঠান / হােপািাে

তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- D1, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT5, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।

• উচ্চিাপ (এইিটি): ট্যাতিফ- HT1, সোড েীিা: ৫ সি:ও: এি অব্যবতহি উবম হলি অনুবম ৩০

সি:ও: প মন্ত ।

তনি মান েংল াগ

তনম্নিাপ (এেটি):  ট্যাতিফ- C2, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT4, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।

• উচ্চিাপ (এইিটি): ট্যাতিফ- HT4, সোড েীিা: ৫ সি:ও: এি অব্যবতহি উবম হলি

অনুবম ৩০ সি:ও: প মন্ত ।

োিাতিক/ বাতিতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ (স্বল্পস্থায়ী োিাতিক অনুষ্ঠান, প্রদি মনী এিং 

বাতনতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ)

তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- T, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT6, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।



তবতিন্ন েংল ালগি ট্যাতিফ ও সোড েীিা (তকঃওয়াে/ সিঃওয়াে)

সেি ও কৃতষকালি ব্যিবহৃি পাম্পঃ

তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- B, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT8, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: 

প মন্ত।

িাস্তাি বাতি ও পাতনি পাম্পঃ

তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- D2, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

ব্যাোিী িাতিমং সষ্টিনঃ

তনম্নিাপ (এেটি): ট্যাতিফ- D3, সোড েীিা: ৮০ তক:ও: প মন্ত।

• িধ্যিিাপ (এিটি): ট্যাতিফ- MT7, সোড েীিা: ৮1 তক:ও: হলি ৫ সি:ও: প মন্ত।



তবতিন্ন েংল ালগি ট্যাতিফ ও সোড েীিা (তকঃওয়াে/ সিঃওয়াে)

• অতি উচ্চিাপ (ইএইিটি): ট্যাতিফ- EHT1, সোড েীিা: 20 সি:ও: হলি

অনুবম 140 সি:ও: প মন্ত ।

ট্যাতিফ- EHT2, সোড েীিা: 140 সি:ও: এি

উলবম ।



আলবদনকািীি িন্য তবতবধ জ্ঞািব্য/ পােনীয় তবষয়

সোড ছাড়পত্র গ্রহনঃ স লকান কিাোগিীলি ২৫০ তকঃওঃ বা িদ্যবম সোড িাতহদাি সক্ষলত্র

আলবদনকািীলক নতুন েংল াগ আলবদলনি পূলব মপ্রলয়ািনীয় সোড েংিক্ষলিি িন্য েংতিষ্ট তবওতব

তবিালগ আলবদন কলি সোড ছাড়পত্র গ্রহন কিলি হলব এবং নতুন েংল াগ আলবদলন-OCSMS

িা আপলোড কিলি হলব (তবস্তাতিি স্লাইড ৭০ ও স্লাইড ৭১ এ উলেে আলছ)।

সোোি প্যালনে স্থাপনঃ সকান একটি তহোলবি তবপিীলি িাতহদাকৃি/ অনুলিাতদি সোড ২

তকঃওঃ এি অতধক হলেই তনলম্নাি হালি সোোি প্যালনে স্থাপন কলি তডিােলনাে পতিলিালধি

েিয় OCSMS এ আপলোড কিলি হলবঃ

আবাতেকঃ সিাে অনুলিাতদি সোলডি ৩% (তেফে ও পাতনি পালম্পি সোড ব্যিীি)।

বাতিতিিক ও তিল্পঃ ৫০ তকঃওঃ প মন্ত োইে ও ফিান সোলডি ৭%; ৫০ তকঃওঃ এি উলবম

োইে ও ফিান সোলডি ১০%।

সপািাক তিলল্পি িন্যঃ োইে ও ফিান সোলডি ৫% (স লকান সোলডি সক্ষলত্র)।

পাওয়াি ফিাক্টি ইিলপ্রািলিন্ট প্যালনে (PFI) স্থাপনঃ েকে সেনীি গ্রাহকগলিি সক্ষলত্র

আলবতদি/ প্রাক্কতেি সোড ২০ তকঃওঃ এি উলবম হলেই PFI প্যালনে স্থাপন কিলি হলব।



ক্রতিক নং-০১ আবাতেক নতুন েংল াগ

(সেবা প্রদান পিতি)                               

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে 

নম্বি ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনোইলন আলবদন িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, ওয়িাতিংকৃি সোড, ফ্ল্িাে োইি (প্রল ািি সক্ষলত্র), আতর্ মং, োতি মে 

ড্রলপি বদর্ঘ মি ও েংতিষ্ট িািফিিালিি সোড। িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট 

উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড, উপলকন্দ্র ও সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য অনোইলন  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি তহোলবি িন্য স্থাতপিব্য

সোোলিি পতিিান অবতহি কিা।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি তহোলবি

িন্য সোোি স্থাপন তিলপাে মঅনোইলন োবতিে এবং প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা

সিালি িজুি না র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) সোোি পতিদি মন সিলষ তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter 

Order) ইস্যি, তিোি েহ CMO ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


আবাতেক নতুন েংল াগ

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র) 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও

পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি  র্া র্িালব 

পূিিকৃি আলবদন অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) আলবদনকািীি পােলপাে ম োইলিি ছতব এবং িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম।

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/তেি তডড/ নািিািী । মূে িাতেক িীতবি না র্াকলে উতিাতধকাি েনদ । 

িবন সডিোপাি কর্তমক তনতি মি হলে পাওয়াি অব এেনী, সডলিোপালিি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র 

(প্রল ািি সক্ষলত্র), স ৌর্ িাতেকানাি অনাপততনািা (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

গ) িািউক/ তেটি কলপ মালিিন / কিান্টলবাড ম অনুলিাতদি তবতডং প্লিান, সহাতডং নাম্বাি (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

র্ঘ) এিটি / এইিটি/ ইএইিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক  োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

ঙ) বহুিে িবলনি (১০ িোি অতধক) সক্ষলত্র িবলনি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে (উপলকলন্দ্রি অতি 

তনব মাপন োটি মতফলকে OCSMS এ আপলোড কিাি প্রলয়ািন সনই)।

ি) পূলব মি েংল াগ র্াকলে শুধু িাত্র পতিলিাতধি তবলেি/ তডিাে সনালেি কতপ; িলব িবন নতুনিালব

বতধ মি/ তনি মান কিা হলে সে সক্ষলত্র িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড ম অনুলিাতদি তবতডং প্লিান)।

ছ) সডেলকা’ি িাতেকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তমক প্রদত ওয়িাতিং োটি মতফলকে।

ি) আলবদনকািীি e-TIN Certificate।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


আবাতেক নতুন েংল াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment

েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০৭ কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১৮ কি মতদবে



ক্রতিক নং-০২ বাতিতিিক নতুন েংল াগ

(সেবা প্রদান পিতি)

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে

নম্বি ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনোইলন আলবদন িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, ওয়িাতিংকৃি সোড, আতর্ মং, োতি মে ড্রলপি বদর্ঘ মি ও েংতিষ্ট 

িানেফিিালিি সোড। িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড,

উপলকন্দ্র ও সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য অনোইলন  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি তহোলবি িন্য স্থাতপিব্য

সোোলিি পতিিান অবতহি কিা।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি তহোলবি

িন্য সোোি স্থাপন তিলপাে মঅনোইলন োবতিে এবং প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা

সিালি িজুি না র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) সোোি পতিদি মন সিলষ তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter 

Order) ইস্যি, তিোি েহ CMO ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


বাতিতিিক নতুন েংল াগ

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র) 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে 

নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি

 র্া র্িালব পূিিকৃি আলবদন অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) আলবদনকািীি পােলপাে ম োইলিি ছতব এবং িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম।

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/তেি তডড/ নািিািী। মূে িাতেক িীতবি না র্াকলে উতিাতধকাি েনদ । 

িবন সডিোপাি কর্তমক তনতি মি হলে পাওয়াি অব এেনী, সডলিোপালিি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র 

(প্রল ািি সক্ষলত্র), স ৌর্ িাতেকানাি অনাপততনািা (প্রল ািি সক্ষলত্র), প্রতিষ্ঠালনি নালি আলবদলনি সক্ষলত্র 

প্রতিষ্ঠালনি সিড োইলেি, িাড়াটিয়াি নালি আলবদলনি সক্ষলত্র িাড়াটিয়া ও িতিি িাতেলকি োলর্ 

েম্পাতদি চুতিপত্র এবং বলকয়া তবে পতিলিালধি তবষলয় ( তদ র্ালক) িাতেলকি অিীকািনািা ।

গ) িািউক/ তেটি কলপ মালিিন / কিান্টলবাড মএি অনুলিাতদি তবতডং প্লিান, সহাতডং নাম্বাি (প্রল ািি 

সক্ষলত্র)।

র্ঘ) এিটি/ এইিটি/ ইএইিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক  োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

ঙ) িবলনি সক্ষলত্র িবলনি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে (উপলকলন্দ্রি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে OCSMS এ আপলোড

কিাি প্রলয়ািন সনই)।

ি) পূলব মি েংল াগ র্াকলে শুধু িাত্র পতিলিাতধি তবলেি/ তডিাে সনালেি কতপ; িলব িবন নতুনিালব

বতধ মি/ তনি মান কিা হলে সে সক্ষলত্র িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড মঅনুলিাতদি তবতডং প্লিান)।

ছ) সডেলকা’ি িাতেকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তমক প্রদত ওয়িাতিং োটি মতফলকে।

ি) আলবদনকািীি e-TIN Certificate।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment

বাতিতিিক নতুন েংল াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা
েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০৭ কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১৮ কি মতদবে

এিটি (ওয়িািহাউি) - ০৭ কি মতদবে



ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে 

নম্বি ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User ID 

(তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনোইলন আলবদন িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, ওয়িাতিংকৃি সোড, আতর্ মং, োতি মে ড্রলপি বদর্ঘ মি ও েংতিষ্ট 

িানেফিিালিি সোড। িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড,

উপলকন্দ্র ও সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য অনোইলন  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি তহোলবি িন্য স্থাতপিব্য

সোোলিি পতিিান অবতহি কিা।

ঙ) পতিলিাতধি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও ও ২তকঃওঃ এি অতধক সোলড প্রতিটি

তহোলবি িন্য সোোি স্থাপন তিলপাে মঅনোইলন োবতিে এবং প্রলয়ািলন তিোি িিাদান

(সডেলকা ষ্টলক না র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) সোোি পতিদি মন সিলষ তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter Order)

ইস্যি, তিোি েহ CMO ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

ক্রতিক নং-০৩ তিল্প েংল াগ

(সেবা প্রদান পিতি)

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তিল্প েংল াগ

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র) 

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম

ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি  র্া র্িালব পূিিকৃি আলবদন অনোইলন

Submit কিলি হলবঃ

ক) আলবদনকািীি পােলপাে ম োইলিি ছতব এবং িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম।

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/তেি তডড/ নািিািী। মূে িাতেক িীতবি না র্াকলে উতিাতধকাি েনদ। িবন সডিোপাি কর্তমক 

তনতি মি হলে পাওয়াি অব এেনীি, সডলিোপালিি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র (প্রল ািি সক্ষলত্র), স ৌর্ িাতেকানাি অনাপততনািা 

(প্রল ািি সক্ষলত্র), প্রতিষ্ঠালনি নালি আলবদলনি সক্ষলত্র প্রতিষ্ঠালনি সিড োইলেি, িাড়াটিয়াি নালি আলবদলনি সক্ষলত্র 

িাড়াটিয়া ও িতিি িাতেলকি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র এবং বলকয়া তবে পতিলিালধি তবষলয় িাতেলকি অিীকািনািা, ক্ষুদ্র 

ও কুটিি তিলল্পি তনবন্ধন (ক্ষুদ্র তিলল্পি সক্ষলত্র)।

গ) িািউক/ তেটি কলপ মালিিন / কিান্টলবাড ম অনুলিাতদি তবতডং প্লিান, সহাতডং নাম্বাি (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

র্ঘ) এিটি/ এইিটি/ ইএইিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক  োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

ঙ) ৫০ তক:ও: এি অতধক সোলড আলবদলনি সক্ষলত্র বাংোলদি ফায়াি োতি মে ও তেতিে তডলফি অতধদপ্তি কর্তমক ইস্যিকৃি

স্থাপনাি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে (উপলকলন্দ্রি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে OCSMS এ আপলোড কিাি প্রলয়ািন সনই)।

ি) স ৌর্ িাতেকানাি সক্ষলত্র আলবদনকািীি কর্তমক েংল াগ গ্রহিকািী  অন্য অংিীদািগি এি তনকে 

হলি স্বাক্ষতিি অনাপতত পত্র (স্বাক্ষিকািী প্রলিিলকি NID কতপ আপলোড কিলি হলব)।

ছ) পূলব মি েংল াগ র্াকলে শুধু িাত্র পতিলিাতধি তবলেি/ তডিাে সনালেি কতপ; িলব িবন নতুনিালব বতধ মি/ তনি মান

কিা হলে সে সক্ষলত্র িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড ম অনুলিাতদি তবতডং প্লিান।

ি) একই স্থালন পূলব মি েকে তহোলবি ( তদ র্ালক) েমূদয় বলকয়া পতিলিাধ কিলি হলব।

ঝ) সডেলকা’ি িাতেকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তমক প্রদত ওয়িাতিং োটি মতফলকে।

ঞ) আলবদনকািীি e-TIN Certificate।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তিল্প েংল াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা

েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০৭ কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১৮ কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment



ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে নম্বি 

ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User ID (তনবতন্ধি 

সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনোইলন আলবদন 

িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, ওয়িাতিংকৃি সোড, আতর্ মং, োতি মে ড্রলপি বদর্ঘ মি ও েংতিষ্ট

িািফিিালিি সোড। িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড,

উপলকন্দ্র ও সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী ।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা ষ্টলক না র্াকা

োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter Order) ইস্যি, তিোি ও CMO েহ

ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

ক্রতিক নং-০৪ তিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধিীয় প্রতিষ্ঠান/ সেবামূেক প্রতিষ্ঠান/ হােপািাে

েংল াগ (সেবা প্রদান পিতি )

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তিক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূেক প্রতিষ্ঠান / হােপািাে 

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র)

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও

পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি  র্া র্িালব 

পূিিকৃি আলবদন অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) প্রতিষ্ঠালনি সেোিলহড প্যালড আলবদন, আলবদনকািীি পােলপাে ম োইলিি ছতব এবং িািীয় পতিিয় 

পত্র/ পােলপাে ম।

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/ তেি তডড/ নািিািী এি কতপ এবং িাড়াটিয়াি নালি আলবদলনি সক্ষলত্র িতিি

িাতেলকি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র এবং বলকয়া তবে পতিলিালধি তবষলয় িাতেলকি অিীকািনািা)।

গ) িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড ম এি অনুলিাতদি তবতডং প্লিান, সহাতডং নাম্বাি (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

র্ঘ) এিটি/ এইিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক  োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

ঙ) বহুিে িবলনি (১০ িোি অতধক) সক্ষলত্র িবলনি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে (উপলকলন্দ্রি অতি তনব মাপন 

োটি মতফলকে OCSMS এ আপলোড কিাি প্রলয়ািন সনই)।

ি) পূলব মি েংল াগ র্াকলে শুধু িাত্র পতিলিাতধি তবলেি/ তডিাে সনাে; িলব িবন নতুনিালব বতধ মি/

তনি মান কিা হলে সে সক্ষলত্র িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড মঅনুলিাতদি তবতডং প্লিান)।

ছ) একই স্থালন পূলব মি েকে তহোলবি ( তদ র্ালক) েমূদয় বলকয়া পতিলিাধ কিলি হলব।

ি) সডেলকা’ি িাতেকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তমক প্রদত ওয়িাতিং োটি মতফলকে।

ঝ) আলবদনকািীি e-TIN Certificate।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তিক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূেক প্রতিষ্ঠান / হােপািাে

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা

েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০৭ কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১৮ কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment



ক্রতিক নং-০৫ তনি মান কালিি িন্য েংল াগ

(সেবা প্রদান পিতি)

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে নম্বি ও 

িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে 

নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনোইলন আলবদন িিা প্রদান

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, ওয়িাতিংকৃি সোড, আতর্ মং, োতি মে ড্রলপি বদর্ঘ মি ও 

েংতিষ্ট িানেফিিালিি সোড। িধ্যিিাপ (এিটি-4) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট

উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড, উপলকন্দ্র ও সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক 

তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য অনোইলন িিাকৃি আলবদন  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি 

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা সিালি িজুি না

র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter Order) ইস্যি, তিোি ও CMO ঠিকাদালিি তনকে 

হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তনি মান কালিি িন্য েংল াগ

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র)

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে 

নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি

 র্া র্িালব পূিিকৃি আলবদন অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) আলবদনকািীি পােলপাে ম োইলিি ছতব এবং িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/তেি তডড/ নািিািী। মূে িাতেক িীতবি না র্াকলে

উতিাতধকাি েনদ । িবন সডিোপাি কর্তমক তনতি মি হলে পাওয়াি অব এেনী, 

সডলিোপালিি োলর্ েম্পাতদি চুতিপত্র (প্রল ািি সক্ষলত্র), স ৌর্ িাতেকানাি 

অনাপততনািা (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

গ) িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/কিান্টলবাড ম এি অনুলিাতদি তবতডং প্লিান (িবন তনি মালনি সক্ষলত্র), সহাতডং 

নাম্বাি (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

র্ঘ) এিটি/ এইিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

ি) একই স্থালন পূলব মি েকে তহোলবি ( তদ র্ালক) েমূদয় বলকয়া পতিলিাধ কিলি হলব।

ছ) আলবদনকািীি e-TIN Certificate।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


তনি মান কালিি িন্য েংল াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা

েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০৭ কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১৮ কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment



োিাতিক/ বাতিতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ (স্বল্পস্থায়ী োিাতিক অনুষ্ঠান, 

প্রদি মনী এিং বাতনতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ)

(সেবা প্রদান পিতি)

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি সিাবাইে 

নম্বি ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা র্াকলে User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনোইলন আলবদন িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ িাতহদাকৃি সোড, আতর্ মং, োতি মে ড্রলপি বদর্ঘ মি ও েংতিষ্ট িানেফিিালিি 

সোড। িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড, উপলকন্দ্র ও 

সপালে কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা সিালি

িজুি না র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter Order) ইস্যি, তিোি ও CMO 

ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি তনলম্নাি

ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি  র্া র্িালব পূিিকৃি আলবদন

অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) িািীয় পতিিয় পত্র (প্রতিষ্ঠালনি সক্ষলত্র িলনানীি ব্যতিি), আলবদনকািীি 

পােলপাে মোইলিি ছতব।

ে) িতিি িাতেকানা দতেে/ তেি তডড/ নািিািী এি কতপ (প্রল ািি সক্ষলত্র), 

স ৌর্ িাতেকানাি অনাপততনািা (প্রল ািি সক্ষলত্র)।

গ) োিাতিক/ বাতনতিিক কি মকালেি িন্য  র্া র্ কর্তমপলক্ষি অনুিতিপত্র। 

র্ঘ) এিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে ও

তিোিরুলিি সে-আউে প্লিান।

ক্রতিক নং-০৬ োিাতিক/ বাতিতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ (স্বল্পস্থায়ী 

োিাতিক অনুষ্ঠান, প্রদি মনী এিং বাতনতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ)

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র)

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


োিাতিক / বাতিতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ (স্বল্পস্থায়ী োিাতিক অনুষ্ঠান, 

প্রদি মনী এিং বাতনতিিক কি মকালেি িন্য অস্থায়ী েংল াগ)

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা

েিয় েীিা

এেটি েংল াগ - ০5 কি মতদবে

এিটি েংল াগ - ১0 কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment



ক্রতিক নং-০৭ সেি েংল াগ

(সেবা প্রদান পিতি )

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আলবদনকািীি 

সিাবাইে নম্বি ও িািীয় পতিিয় পলত্রি নম্বি ব্যবহাি কলি তনবন্ধন। পূলব ম তনবন্ধন কিা 

র্াকলে User ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি 

প্রলয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনোইলন আলবদন িিা প্রদান।

ে) িাঠ প মালয় পতিদি মন ও অনোইলন প্রতিলবদন দাতেে। 

পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিং, িেি সোড, োতি মে দ্যিত্ব ও েংতিষ্ট িানেফিিালিি সোড। 

িধ্যিিাপ (এিটি) আলবদলনি সক্ষলত্র েংতিষ্ট উপলকন্দ্র ও তফডালিি সোড, উপলকন্দ্র ও সপালে 

কিাবে উলতােন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সোড অনুলিাদলনি িন্য  র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনোইলন তডিাে সনাে িািী।

ঙ) িািীকৃি তডিাে সনাে অনোইলন পতিলিাধ ও প্রলয়ািলন তিোি িিাদান (সডেলকা ষ্টলক

না র্াকা োলপলক্ষ- তডিােলনালে অবতহি কিা হয়)।

ি) তিোি স্থাপলনি িন্য CMO (Customer Meter Order) ইস্যি, তিোি ও 

CMO ঠিকাদালিি তনকে হস্তান্তি ও েংল াগ প্রদান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


সেি েংল াগ

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র )

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইে নম্বি) ও পােওয়াড ম ব্যবহাি কলি েগ ইন কলি

তনলম্নাি ডকুলিন্ট েমূহ স্কিান কলি আপলোড কলি  র্া র্িালব পূিিকৃি 

আলবদন অনোইলন Submit কিলি হলবঃ

ক) ১ (এক) কতপ পােলপাে ম োইলিি ছতব ও িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম

(প্রতিষ্ঠালনি সক্ষলত্র িলনানীি ব্যতিি)।

ে) সেি কতিটিি অনুলিাদনপত্র।

র্ঘ) এিটি েংল ালগি সক্ষলত্র ববদ্যিতিক োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে ও

তিোিরুলিি সে-আউে প্লিান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login


সেি েংল াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদালনি েিয়েীিা
েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৭ (োি) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: OCSMS এ e-

payment



ক্রতিক নং-০৮ তবদ্যিান গ্রাহলকি সোড বৃতি

(সেবা প্রদান পিতি ) 

ক) েকে িিমাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকলন্দ্র তেতেি আলবদন

িিা প্রদান।

ে) অেম্পূি ম আলবদলনি তবষলয় আলবদনকািীলক িাৎক্ষতিক অবতহি

কিি/ িাঠ প মালয় পতিদি মন ও প্রতিলবদন দাতেে। 

গ) পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিংকৃি/ েংল াতিি সোড।

র্ঘ) পতিদি মন প্রতিলবদন অনু ায়ী সোড প্রস্তাব অনুলিাদলনি িন্য 

 র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

গ্রাহক কিাোগিী/ সেনী পতিবিমন হলে অর্ মাৎ এেটি হলি এিটি বা এইিটি

অর্বা তবপিীি হলে OCSMS এি িাধ্যলি আলবদন কিলি হলব।



তবদ্যিান গ্রাহলকি সোড বৃতি

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র ) 

ক) িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম এি ফলোকতপ ও ১ কতপ পােলপাে ম

োইি ছতব এক অবস্থালন সেবা সকলন্দ্র তেতেি আলবদন।

ে) স ৌর্ িাতেকানাি সক্ষলত্র "অন্যান্য িাতেকগলিি স্বপলক্ষ আলবদনকািী কর্তমক

স্বাক্ষতিি অনাপততনািা।”

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

েিয়েীিা

৭ (োি) কি ম তদবে



ক্রতিক নং-০৯ তবদ্যিান গ্রাহলকি সোড হ্রাে

(সেবা প্রদান পিতি ) 

ক) েকে িিমাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকলন্দ্র তেতেি

আলবদন িিা প্রদান।

ে) অেম্পূি ম আলবদলনি তবষলয় আলবদনকািীলক িাৎক্ষতিক অবতহি

কিি/ িাঠ প মালয় পতিদি মন ও প্রতিলবদন দাতেে। 

গ) পতিদি মলনি তবষয়ঃ ওয়িাতিংকৃি/ েংল াতিি সোড।

র্ঘ) পতিদি মন প্রতিলবদন অনু ায়ী সোড প্রস্তাব অনুলিাদলনি িন্য 

 র্া র্ কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিি।

গ্রাহক কিাোগিী/ সেনী পতিবিমন হলে অর্ মাৎ এেটি হলি এিটি/ এইিটি

অর্বা তবপিীি হলে OCSMS এি িাধ্যলি কিাোগিী ও সেনী

অনু ায়ী প্রলয়ািি েকে ডকুলিন্ট েহ আলবদন কিলি হলব।



তবদ্যিান গ্রাহলকি সোড হ্রাে

(প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র ) 

ক) িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম এি ফলোকতপ ও ১ কতপ পােলপাে ম

োইি ছতব এক অবস্থালন সেবা সকলন্দ্র তেতেি আলবদন।

ে) স ৌর্ িাতেকানাি সক্ষলত্র "অন্যান্য িাতেকগলিি স্বপলক্ষ আলবদনকািী 

কর্তমক স্বাক্ষতিি অনাপততনািা।”

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

েিয়েীিা

৭ (োি) কি ম তদবে



ক্রতিক নং-১০ তবে না পাওয়া

(নতুন তহোলবি সক্ষলত্র)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তিোি তিতডং বই এি তিতডং অনু ায়ী িাৎক্ষতিক তবে বিিী কলি

সদয়া আি না র্াকলে স্থাপনা হলি তিোি তিতডং েংগ্রহ কলি তবে 

প্রস্তুি কিা।

 েব মলিষ ২৪ িালেি িলধ্য অপতিলিাতধি তবদ্যিৎ তবে

https://www.desco.org.bd/ebill/login.php ঠিকানা হলি

গ্রাহক তনলিই তপ্রন্ট কলি তনলি পািলবন।

 প্রস্তুিকৃি তবে গ্রাহকলক িাৎক্ষতিক হস্তান্তি কিা/ গ্রাহলকি

ঠিকানায় সপৌৌঁলছ সদয়াা্।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

ক) তডিাে সনাে/ তেএিও এি কতপ তবওতব তবিালগি ই-সিইলে সপ্রিন অর্বা তডিাে 

সনাে/ CMO (Customer Meter Order) এি কতপ েহ তবওতব

তবিালগি OPS  (One Point Service) এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-১১ তবে না পাওয়া

(পুিািন তহোলবি সক্ষলত্র)

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহক কর্তমক সেতেলফান/ সিাবাইে অর্বা ই-সিইলে তহোব নম্বি

অতফেলক অবতহি কিাি ১ তদলনি িলধ্য তবে তপ্রন্ট কলি স্থাপনায় 

সপৌৌঁছালনা হলব। 

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবে কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিলে িাৎক্ষতনক তবে তপ্রন্ট কলি

হস্তান্তি কিা হলব।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 সকান ডকুলিন্টে প্রলয়ািন সনই।

েিয়েীিা

১ (এক) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-১২ তবে পূনঃমূদ্রন

• সেবা প্রদান পিতি –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি তদলয় েলব মাচ্চ ২৪ িাে প মন্ত তবলেি কতপ েিােতি

https://www.desco.org.bd/ebill/login.php সর্লক তপ্রন্ট 

কলি তনলি পালিন।

অর্বা গ্রাহক কর্তমক সেতেলফান/ সিাবাইে অর্বা ই-সিইলে তহোব

নম্বি ও েংতিষ্ট িালেি নাি OPS (One Point Service) এ

অবতহি কিাি ১ তদলনি িলধ্য তবে তপ্রন্ট কলি স্থাপনায় সপৌৌঁছালনা হলব। 

অর্বা OPS (One Point Service) এ অবতহি কিলে িাৎক্ষতিক

আলবতদি িালেি তবে তি-তপ্রন্ট কলি হস্থান্তি কিা হলব।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 সকান ডকুলিন্টে প্রলয়ািন সনই।

েিয়েীিা

১ (এক) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য

https://www.desco.org.bd/ebill/login.php


ক্রতিক নং-১৩ তবে কি/ সবিী/ ইতিলিলেড

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা হলি তিোি তিতডং গ্রহি ও প্রলয়ািলন তিোি পিীক্ষাকিি

 েংলিাধলনি প্রস্তাব অনুলিাদন ( তদ প্রলয়ািন হয়)

 তবে প্রস্তুি ও তবে গ্রাহকলক হস্তান্তি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক কর্তমক সেতেলফান/ সিাবাইে অর্বা ইলিইলে তহোব নম্বি ও

েংতিষ্ট িালেি নাি OPS (One Point Service) এ অবতহি কিা

 অর্বা েিােতি OPS (One Point Service) এ অবতহি কিা

েিয়েীিা

৩ (তিন) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-১৪ তবে পতিলিাধ েলেও বলকয়া িাতেকায় সেোতপ সদোলনা

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহক কর্তমক সেতেলফালন/ সিাবাইে অর্ব ই-সিইলে পতিলিাতধি তবে কতপ েহ

অতফেলক অবতহি কিন অর্বা েিােতি OPS (One Point Service) এ

অবতহি কিন।

 তবলেি কতপ ও ব্যাংক কালেকিন সিেলিন্ট  ািাই।

 েফেওয়ালি আপলডে কলি গ্রাহকলক অবতহি কিন।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 সকান ডকুলিন্ট প্রলয়ািন সনই।

েিয়েীিা

৩ (তিন) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-১৫ তবে পতিলিালধি প্রিিায়ন পত্র

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহক েিােতি

http://ocsms.desco.org.bd:8080/postpaid/certifica

te/report তেংক হলি কাতিি তহোব নম্বলিি প্রিিায়ন পত্র তপ্রন্ট কিলি

পালিন।

 অর্বা গ্রাহক কর্তমক সেতেলফালন/ সিাবাইে অর্বা ই-সিইলে অতফেলক অবতহি 

কিলে ১তদলনি িলধ্য প্রিিায়ন পত্র সপৌৌঁলছ সদয়া হলব।

 অর্বা েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবে কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিন।

 গ্রাহলকি তবে বলকয়া অর্বা অন্য সকান েিস্যা র্াকলে িা িাৎক্ষতিক অবতহি 

কিা হলব।

 েিস্যা েিাধালনি পি প্রিিায়ন পত্র ইস্যি ও হস্তান্তি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 সকান ডকুলিন্টে প্রলয়ািন সনই।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ৩ (তিন) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য

http://ocsms.desco.org.bd:8080/postpaid/certificate/report


ক্রতিক নং-১৬ স্যতনতদ মষ্ট েিলয়ি প্রিিয়ন পত্র

• সেবা প্রদান পিতি –

গ্রাহক কর্তমক সেতেলফালন/ সিাবাইে অর্বা ইলিইলে অতফেলক 

অবতহি কিলে ১তদলনি িলধ্য প্রিিায়ন পত্র সপৌৌঁলছ সদয়া হলব।

অর্বা েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবে কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিন।

গ্রাহলকি তবে বলকয়া অর্বা অন্য সকান েিস্যা র্াকলে িা িাৎক্ষতিক

অবতহি কিা হলব।

েিস্যা েিাধালনি পি প্রিিায়ন পত্র ইস্যি ও হস্তান্তি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 সকান ডকুলিন্টে প্রলয়ািন সনই।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ৩ (তিন) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-১৭ বলকয়া িথ্য অবতহি কিি ও তনতদমষ্ট িাতিলেি িলধ্য তবে

পতিলিালধি িাগাদা বািমা

• সক্ষত্রতবলিলষ বলকয়া িথ্য উলেেেহ ১০ (দি) তদন েিলয়ি িলধ্য পতিলিালধি িাতিে

তদলয় সনাটিি সপ্রিি কিা হলব।

• সক্ষত্রতবলিলষ তনতদমষ্ট েিলয়ি িলধ্য পতিলিালধি িাতিে তদলয় বলকয়া িথ্য েহ খুলদ

বািমা সপ্রিি কিা হলব।

• সক্ষত্রতবলিলষ অতনয়তিি তবে পতিলিাধকািী গ্রাহকগিলক তবে পতিলিালধি তনধ মাতিি

িাতিলেি ১০ (দি) তদন পূলব ম তনতদমষ্ট িাতিলেি িলধ্য পতিলিালধি িাগাদা িাতনলয়

খুলদ বািমা সদয়া হলব।



ক্রতিক নং-১৮ বলকয়াি কািলি তবতিন্নকৃি েংল াগ পুনঃেংল াগ (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় বলকয়া তবে, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ 

পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান োলপলক্ষ

পুনঃেংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ) 

এক সফি – ৬০০/-

তিন সফি – ১৬০০/-

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ এ



সেবামূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ)

১০,০০০/-

ক্রতিক নং-১৯ বলকয়াি কািলি তবতিন্নকৃি েংল াগ পুনঃেংল াগ (এিটি

ও এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় বলকয়া তবে, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ 

পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান োলপলক্ষ পুনঃ

েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে



সেবামূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ)

২০,০০০/-

ক্রতিক নং-২০ বলকয়াি কািলি তবতিন্নকৃি েংল াগ পুনঃেংল াগ 

(ইএইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় বলকয়া তবে, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ 

পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান োলপলক্ষ পুনঃ

েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে



ক্রতিক নং-২১ অববধ হস্তলক্ষপ িতনি েংল াগ তবতিন্নকৃি েংল াগ 

পুনঃেংল াগ (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় িতিিানা, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ 

পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান োলপলক্ষ পুনঃ

েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ) 

এক সফি – ৬০০/-

তিন সফি – ১৬০০/-



ক্রতিক নং-২২ অববধ হস্তলক্ষপ িতনি তবতিন্নকৃি েংল াগ পুনঃেংল াগ 

(এিটি ও এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় িতিিানা, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃ

েংল াগ তফ পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান

োলপলক্ষ পুনঃ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

সেবামূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ)

১০,০০০/-

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে



ক্রতিক নং-২৩ বলকয়া ও অববধ হস্তলক্ষপ িতনি কািলি তবতিন্নকৃি 

েংল াগ পুনঃেংল াগ (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় িতিিানা ও বলকয়া তবে, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃ

েংল াগ তফ পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান

োলপলক্ষ পুনঃ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ) 

এক সফি – ৬০০/-

তিন সফি – ১,৬০০/-



ক্রতিক নং-২৪ বলকয়া ও অববধ হস্তলক্ষপ িতনি তবতিন্নকৃি েংল াগ 

পুনঃেংল াগ (এিটি ও এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 েমুদয় িতিিানা ও বলকয়া তবে, েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃ

েংল াগ তফ পতিলিাধ এবং এি কতপ অতফলে িিা দান

োলপলক্ষ পুনঃ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তবে এবং েংল াগ তবতিন্ন ও পুনঃেংল াগ তফ এি

পতিলিাতধি কতপ OPS (One Point Service) এ িিা

দান।

সেবামূল্য

(তবতিন্ন ও পূনঃেংল াগ)

১০,০০০/-

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে



ক্রতিক নং-২৫ গ্রাহলকি অনুলিালধ েংল াগ তবতিন্ন (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

প্রকৃি তহোব নাম্বাি ধািীি NID কতপ েহ ই-সিইলে তবতিন্ন কিাি কািন

উলেে েহ তেতেি আলবদন।

অর্বা OPS (One Point Service) এ আলবদন িিা দান।

সকান বলকয়া র্াকলে িা েহ েংল াগ তবতিন্ন কিি তফ পতিলিাধ কলি

পতিলিাতধি কতপ OPS এ িিা প্রদান োলপলক্ষ তবতিন্নকিি।

স্থাপনা পতিদি মলনি প্রলয়ািন হলে পতিদি মন কলি েমুদয় তবে ও তফ

ঠিকানায় সপৌৌঁলছ সদয়া হলব।

 প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 আোদা সকান ডকুলিন্টে প্রলয়ািন সনই।

সেবা মূল্য

এক সফি – ২০০/-

তিন সফি – ৪০০/-

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৩ (তিন) 

কি মতদবে



ক্রতিক নং-২6 গ্রাহলকি অনুলিালধ পুনঃেংল াগ  (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

পুনঃেংল াগ তফ এি পতিলিাতধি কতপ OPS (One 

Point Service) এ িিা প্রদান োলপলক্ষ প্রলয়ািলন 

স্থাপনা পতিদি মন ও পুনঃেংল াগকৃি তিোি পিীক্ষা কলি 

পুনঃেংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ অবতহি কিি।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

এক সফি – ২০০/-

তিন সফি – ৪০০/-



ক্রতিক নং-২7 গ্রাহলকি অনুলিালধ েংল াগ তবতিন্ন

(এিটি/এইিটি িাে ডাউন)

• সেবা প্রদান পিতি

 েংল াগ তবতিন্ন কিি তফ এি পতিলিাতধি কতপ OPS

(One Point Service) এ িিা প্রদান োলপলক্ষ তবতিন্ন 

কিি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

১,০০০.০০ (এক হািাি)



ক্রতিক নং-২৮ গ্রাহলকি অনুলিালধ পুনঃেংল াগ  (এিটি/এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

পুনঃেংল াগ তফ এি পতিলিাতধি কতপ OPS (One 

Point Service) এ িিা প্রদান োলপলক্ষ প্রলয়ািলন 

স্থাপনা পতিদি মন ও পুনঃেংল াগকৃি তিোি পিীক্ষা কলি 

পুনঃেংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

১০০০.০০ (এক হািাি)



ক্রতিক নং-২৯ তহোব বন্ধকিি

• সেবা প্রদান পিতি –

 েকে তবে ও তবতিন্ন কিি তফ পতিলিাধ োলপলক্ষ েংল াগ

তবতিন্ন কলি তিোলিি েব মলিষ তিতডং অনু ায়ী তবে ইস্যি কলি

গ্রাহকলক হম্তান্তি ও পতিলিাধ োলপলক্ষ তহোব বন্ধ কিি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি ও NID কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ তেতেি আলবদন।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩০ সপাড়া তিোি পতিবিমন (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা হলি তিোি খুলে এলন পিীক্ষা ও  ািাইঅলন্ত তবে 

প্রস্তুি ও গ্রাহকলক হম্তান্তি।

 গ্রাহক কর্তমক তবে পতিলিাধ ও তিোি িিা প্রদান (সষ্টালি তিোি 

িজুদ না র্াকলে) োলপলক্ষ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিি।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৩ (তিন) 

কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩১ সপাড়া তিোি পতিবিমন (এিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা হলি তিোি খুলে এলন পিীক্ষা ও  ািাইঅলন্ত তবে প্রস্তুি 

ও গ্রাহকলক হম্তান্তি।

 গ্রাহক কর্তমক তবে পতিলিাধ ও তিোি িিা প্রদান (সষ্টালি তিোি 

িজুদ না র্াকলে) োলপলক্ষ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point Service) এ

অবতহি কিন।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৫ (পাঁি) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩২ োতি মে ড্রপ সপাড়া

• সেবা প্রদান পিতি –

স্থাপনা পতিদি মন কলি োতি মে ড্রপ এি বদর্ঘ মি ও সপাড়াি কািি 

তনি ময়।

োতি মে ড্রলপি মূল্য ও তডতে-আিতে তবে প্রস্তুি কলি গ্রাহকলক 

হম্তান্তি ও গ্রাহক কর্তমক তবে পতিলিাধ োলপলক্ষ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point Service) এ 

অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩৩ োতি মে ড্রপ চুতি

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি োতি মে ড্রপ এি বদর্ঘ মি তনি ময়।

 োতি মে ড্রলপি মূলল্যি তবে প্রস্তুি কলি গ্রাহকলক হস্তান্তি ও 

গ্রাহক কর্তমক তবে পতিলিাধ োলপলক্ষ েংল াগ প্রদান।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point Service) 

এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০১ (এক) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩৪ ববদ্যিতিক তহোলবি নাি পতিবিমন/ েিবিাহ চুতি েংলিাধন

(এেটি/এিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি প্রদত িথ্য  ািাই ও তডিাে সনাে প্রদান।

 গ্রাহক কর্তমক তডিাে সনাে পতিলিাধ োলপলক্ষ পিবিী িালেি তবলে নাি পতিবিমন।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 আলবদনকািীি স্বাক্ষি েম্বতেি ১ (এক) কতপ ছতবেহ OPS (One Point Service) এ

তেতেি আলবদন 

 িািীয় পতিিয় পত্র/ পােলপাে ম এি ফলোকতপ

 িতিি িাতেকানা দতেে ও নািিািীি কাগি 

 পূলব মি তনিাপতা িািানি েিন্বয় িাইলে পূলব মি িাতেলকি অনাপততনািা

 প্রল ািি সক্ষলত্র আলবদনকািী প্রতিষ্ঠালনি নালি স্থাপনাি অতি তনব মাপন োটি মতফলকে/ তিল্প তনবন্ধন/ 

ববদ্যিতিক োইলেতিং সবালড মি োটি মতফলকে।

 আলবদনকািীি e-TIN Certificate ।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

তডিাে সনালে উতেতেি োকা

পতিলিাধ পিতি: 

অতফে েংেি ব্যংক বুর্ অর্বা

Online এ



ক্রতিক নং-৩৫ তিোি পিীক্ষাকিি (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তিোি পিীক্ষা তফ পতিলিাধ কতপ িিা প্রদান োলপলক্ষ 

তিোি পিীক্ষা কিি (তিোি সেষ্ট ল্যালব) ও ফোফলেি 

তিততলি ব্যবস্থা গ্রহি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোলবি পতিলিাতধি তবলেি কতপ েহ OPS 

(One Point Service) এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৫ (পাঁি) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

এক সফি – ২০০/-

তিন সফি – ৪০০/-

এেটিতেটি - ৬০০/-

পতিলিাধ পিতি: অতফে েংেি ব্যংক 

বুর্ অর্বা Online এ 



ক্রতিক নং-৩৬ তিোি পিীক্ষাকিি (এিটি/এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তিোি পিীক্ষা তফ পতিলিাধ কতপ িিা প্রদান োলপলক্ষ 

তিোি পিীক্ষা কিি (তিোি সেষ্ট ল্যালব) ও ফোফলেি 

তিততলি ব্যবস্থা গ্রহি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোলবি পতিলিাতধি তবলেি কতপ েহ OPS

(One Point Service) এ অবতহি কিন। 

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৫ (পাঁি) 

কি ম তদবে

সেবা মূল্য

২০০০.০০ (দ্যই হািাি)

পতিলিাধ পিতি: অতফে েংেি

ব্যংক বুর্ অর্বা Online এ



ক্রতিক নং-৩৭ গ্রাহলকি অনুলিালধ গ্রাহক আতিনায় তিোি 

পতিদি মন (এেটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তিোি পতিদি মন তফ পতিলিাধ কতপ িিা প্রদান োলপলক্ষ 

তিোি গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদি মন ও পতিদি মলনি 

তিততলি ব্যবস্থা গ্রহি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point 

Service) এ আলবদন।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৫ (পাঁি) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

এক সফি – ১৫০/-

তিন সফি – ৩০০/-

এেটিতেটি - ৫০০/-

পতিলিাধ পিতি: অতফে েংেি ব্যংক 

বুর্ অর্বা Online এ 



ক্রতিক নং-৩৮ গ্রাহলকি অনুলিালধ গ্রাহক আতিনায় তিোি 

পতিদি মন (এিটি/এইিটি)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তিোি পতিদি মন তফ পতিলিাধ কতপ িিা প্রদান োলপলক্ষ 

তিোি গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদি মন ও পতিদি মলনি 

তিততলি ব্যবস্থা গ্রহি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point 

Service) এ আলবদন।

েিয়েীিা

েলব মাচ্চ ০৫ (পাঁি) 

কি ম তদবে

সেবা মূল্য

১০০০.০০ (এক হািাি)

পতিলিাধ পিতি: অতফে েংেি 

ব্যংক বুর্ অর্বা Online এ



ক্রতিক নং-৩৯ ট্যাতিফ পতিবিমন - এেটি

(আবাতেক হলি বাতিতিিক)

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহলকি অনুলিালধ েিবিাহ চুতি পতিবিমন তফ পতিলিাধ োলপলক্ষ

স্থাপনা পতিদি মন, ব্যবহালিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিমলনি

প্রস্তাব ও অনুলিাদন োলপলক্ষ পিবিী িালেি তবলে ট্যাতিফ

পতিবিমন।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

এক সফি- ১০০/-

তিন সফি- ৩০০/-

এেটিতেটি- ১,০০০/-



ক্রতিক নং-৪০ ট্যাতিফ পতিবিমন - এেটি

(বাতিতিিক হলি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহলকি অনুলিালধ েিবিাহ চুতি পতিবিমন তফ পতিলিাধ োলপলক্ষ

স্থাপনা পতিদি মন, ব্যবহালিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিমলনি

প্রস্তাব ও অনুলিাদন োলপলক্ষ পিবিী িালেি তবলে ট্যাতিফ

পতিবিমন।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point 

Service) এ অবতহি কিন।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

এক সফি- ১০০/-

তিন সফি- ৩০০/-

এেটিতেটি- ১,০০০/-



ক্রতিক নং-৪১ ট্যাতিফ পতিবিমন - এেটি

(আবাতেক হলি তিল্প )

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহলকি অনুলিালধ েিবিাহ চুতি পতিবিমন তফ পতিলিাধ োলপলক্ষ স্থাপনা পতিদি মন, 

ব্যবহালিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিমলনি প্রস্তাব ও অনুলিাদন োলপলক্ষ পিবিী 

িালেি তবলে ট্যাতিফ পতিবিমন।

 প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point Service) এ অবতহি কিন।

 িবন ব্যবহালিি িন্য িািউক/  র্া র্ কর্তমপক্ষ এি অনুলিাদলনি কতপ (পল ািি

সক্ষলত্র)।

 িাড়াটিয়াি সক্ষলত্র িতি/ িবলনি িাড়াি চুতিপলত্রি ফলোকতপ ও িাতেলকি েম্মতি 

পত্র (িতি/িবন িাতেলকি তনকে) এবং বলকয়া তবে পতিলিালধি তবষলয় িাতেলকি

অিীকািনািা।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

এক সফি- ১০০/-

তিন সফি- ৩০০/-

এেটিতেটি- ১,০০০/-



ক্রতিক নং-৪২ ট্যাতিফ পতিবিমন - এেটি

(তিল্প হলি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পিতি –

 গ্রাহলকি অনুলিালধ েিবিাহ চুতি পতিবিমন তফ পতিলিাধ োলপলক্ষ 

স্থাপনা পতিদি মন, ব্যবহালিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিমলনি প্রস্তাব ও 

অনুলিাদন োলপলক্ষ পিবিী িালেি তবলে ট্যাতিফ পতিবিমন।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS (One Point Service) এ

আলবদন।

েিয়েীিা

০৩ (তিন) কি মতদবে

সেবা মূল্য

এক সফি- ১০০/-

তিন সফি- ৩০০/-

এেটিতেটি- ১,০০০/-



ক্রতিক নং-৪২ অস্থায়ী েংল াগ প্রিিাহাি ও িািানি উলতােন

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা হলি তিোি খুলে আনা, তিোি পিীক্ষা, েব মলিষ তিোি তিতডং 

অনু ায়ী তবে প্রস্তুি ও গ্রাহক কর্তমক পতিলিাধ।

 িািানলিি োকা সফিি প্রদালনি তনতিত অর্ ম ও তহোব তবিালগ সপ্রিি

 অর্ ম ও তহোব তবিাগ কর্তমক সিক ইস্যি ও গ্রাহকলক হস্তান্তি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 েংতিষ্ট িািানি তবলেি মূে কতপ, NID ও ব্যংক তহোব ( তদ র্ালক) 

নাম্বাি েহ OPS (One Point Service) এ আলবদন।

েিয়েীিা

২০ (তবি) কি ম তদবে

সেবা মূল্য

এক সফি- ২০০/-

তিন সফি- ৪০০/-

এিটি - ১,০০০/-



ক্রতিক নং-৪৩ বহুিে িবলনি সোড ছাড়পত্র 

(তনি মালিি পূলব ম)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন ও কাতিগিী িথ্য তপ এে তড তবিালগ সপ্রিি

 তপ এে তড তবিাগ কর্তমক সোড ছাড়পলত্রি আলবদন অনুলিাদন/ বাতিে

 অনুলিাদন হলে, তনধ মাতিি তফ পতিলিালধি িন্য পত্র প্রদান

 বাতিে হলে, িাহাও গ্রাহকলক পত্র দ্বািা িাতনলয় সদয়া

 সপ-অড মাি প্রাতপ্ত োলপলক্ষ সোড ছাড়পত্র িাতি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহলকি আলবদন এি কতপ 

 সিাে সোলডি পতিিাি ও সোড তববিতি

 িবলনি তনি মািকাে শুরু ও েিাতপ্ত েিয়েীিা

 স্থাপনাি সোলকিন ম্যাপ

 নািিািী (আিএে/তেটি িতিপ) এি কতপ (ভূতি অতফে হলি)

 িািউক/সপৌিেিা/তেটি কলপ মালিিন অতফলে িিা প্রদালনি েলক্ষি প্রস্তাতবি নকিাি কতপ (সিতিিাড ম আতকমলেক্ট এি েীে ও স্বাক্ষি

েম্বতেি)

 ববদ্যিতিক পিািি মক/সিতিিাড ম প্রলকৌিেী (তবস্যিৎ) কর্তমক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্ালিি ববদ্যিতিক সোলডি তবস্তাতিি তহোব ও সিাে

সোলডি পতিিাি

েিয়েীিা

২০ (তবি) তদন

(তবিিি সনেওয়ালকম

সোড েংকুোন 

োলপলক্ষ) 

সেবাি মূল্য

পলত্র উলেতেি োকা



ক্রতিক নং-৪৪ উচ্চিাপ েংল াগ গ্রহলিি পূলব ম সোড ছাড়পত্র

(250 তকঃওঃ বা িদ্যবম সোলডি সক্ষলত্র)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন ও কাতিগিী িথ্য তপ এে তড তবিালগ সপ্রিি

 তপ এে তড তবিাগ কর্তমক সোড ছাড়পলত্রি আলবদন অনুলিাদন/ বাতিে

 অনুলিাদন হলে, তনধ মাতিি তফ পতিলিালধি িন্য পত্র প্রদান

 বাতিে হলে, িাহাও গ্রাহকলক পত্র দ্বািা িাতনলয় সদয়া

 সপ-অড মাি প্রাতপ্ত োলপলক্ষ সোড ছাড়পত্র িাতি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহলকি আলবদন এি কতপ 

 সিাে সোলডি পতিিাি ও সোড তববিতি

 িবলনি তনি মািকাে শুরু ও েিাতপ্ত েিয়েীিা

 স্থাপনাি সোলকিন ম্যাপ

 নািিািী (আিএে/তেটি িতিপ) এি কতপ (ভূতি অতফে হলি)

 িািউক/ তেটি কলপ মালিিন অতফলে িিা প্রদালনি েলক্ষি প্রস্তাতবি নকিাি কতপ (সিতিিাড মআতকমলেক্ট এি েীে ও

স্বাক্ষি েম্বতেি)

 ববদ্যিতিক পিািি মক/সিতিিাড ম প্রলকৌিেী (তবস্যিৎ) কর্তমক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্ালিি ববদ্যিতিক সোলডি তবস্তাতিি তহোব 

ও সিাে সোলডি পতিিাি

েিয়েীিা

২০ (তবি) তদন (তবিিি

সনেওয়ালকম সোড 

েংকুোন োলপলক্ষ) 

সেবাি মূল্য

পলত্র উলেতেি োকা



ক্রতিক নং-৪5  তডলপাতিে স্কীলিি আওিায় নতুন (0.4/ 11 সকতি)

োইন তনি মাি

• সেবা প্রদান পিতি –

 তবওতব তবিালগি প্রতিতনতধ কর্তমক স্থাপনা/ স্পে পতিদি মন কলি কাতিগিী প্রতিলবদন ও প্রাক্কেন

প্রস্তুিপূব মক দাতেেকৃি আলবদনেহ েংতিষ্ট িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) বিাবি সপ্রিি।

 িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) এি দপ্তি কর্তমক তডিাইনেহ প্রাক্কেন  ািাইঅলন্ত অনুলিাদন প্রদান

(২স্পিান প মন্ত)  অর্বা অনুলিাদলনি িন্য প্রধান প্রলকৌিেী (সিান) বিাবি সপ্রিি। োইলনি পতিিান ৫

স্পিালনি উলবম হলে অনুলিাদলনি িন্য তপএেতড বিাবি সপ্রিি।

 তবওতব/ তপএেতড তবিাগ হলি োকা িিাি পত্র িাতি এবং সডেলকা’ি অনুকূলে সপ-অড মাি িিা প্রদান।

 ৫ স্পিান প মন্ত োইলনি সক্ষলত্র কা মেম্পাদলনি িন্য িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) অতফলে সপ্রিি।

োইলনি পতিিান ৫ স্পিালনি উলবম হলে কা মেম্পাদলনি িন্য সডলিোপলিন্ট ও তিোি ওয়াকমেপ

তবিালগ সপ্রিি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহলকি আলবদন এি কতপ ও স্থাপনাি সোলকিন ম্যাপ।

 িবলনি সক্ষলত্র, িািউক/ তেটি কলপ মালিিন/ কিান্টলবাড মকর্তমক অনুলিাতদি প্লিালনি কতপ।

েিয়েীিা

৫ (পাঁি) স্পিান প মন্ত ১৫

(পলনি) তদন িাি উলবম ৩০

(তত্রি) তদন

সেবাি মূল্য

গ্রাহক স্থাপনায় েংল াগ স্যতবধা সৃতষ্টি 

অবকাঠালিাি ধিি অনু ায়ী সেবাি মূল্য 

তনধ মািি কিা হয়;  া সডেলকা’ি

অনুকূলে সপ-অড মাি আকালি

পতিলিাধল াগ্য।



ক্রতিক নং-৪6   ববদ্যিতিক তবিিি োইন স্থানান্তি

• সেবা প্রদান পিতি –

 তবওতব তবিালগি প্রতিতনতধ কর্তমক স্থাপনা/ স্পে পতিদি মন কলি কাতিগিী প্রতিলবদন ও প্রাক্কেন

প্রস্তুিপূব মক দাতেেকৃি আলবদনেহ েংতিষ্ট িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) বিাবি সপ্রিি।

 িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) এি দপ্তি কর্তমক তডিাইনেহ প্রাক্কেন  ািাইঅলন্ত অনুলিাদন প্রদান

(২স্পিান প মন্ত)  অর্বা অনুলিাদলনি িন্য প্রধান প্রলকৌিেী (সিান) বিাবি সপ্রিি। োইলনি

পতিিান ৫ স্পিালনি উলবম হলে অনুলিাদলনি িন্য তপএেতড বিাবি সপ্রিি।

 তবওতব/ তপএেতড তবিাগ হলি োকা িিাি পত্র িাতি এবং সডেলকা’ি অনুকূলে সপ-অড মাি িিা 

প্রদান।

 ৫ স্পিান প মন্ত োইলনি সক্ষলত্র কা মেম্পাদলনি িন্য িোবধায়ক প্রলকৌিেী (োলকমে) অতফলে

সপ্রিি। োইলনি পতিিান ৫ স্পিালনি উলবম হলে কা মেম্পাদলনি িন্য সডলিোপলিন্ট ও তিোি

ওয়াকমেপ তবিালগ সপ্রিি।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহলকি আলবদন এি কতপ ও স্থাপনাি সোলকিন ম্যাপ।

 িবলনি সক্ষলত্র, িািউক/ তেটি কলপ মালিিন /  র্া র্ কর্তমপক্ষ কর্তমক অনুলিাতদি প্লিালনি কতপ।

েিয়েীিা

৫ (পাঁি) স্পিান প মন্ত ১৫ (পলনি) 

তদন িাি উলবম ৩০ (তত্রি) তদন

সেবাি মূল্য

গ্রাহক স্থাপনায় েংল াগ স্যতবধা সৃতষ্টি 

অবকাঠালিাি ধিি অনু ায়ী সেবা মূল্য

তনধ মািি কিা হয়;  া সডেলকা’ি অনুকূলে সপ-

অড মাি আকালি পতিলিাধল াগ্য।



ক্রতিক নং-৪৭ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে পতিবিমন 

(সডেলকা কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিা হলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন 

তফ’ি তবে িািী কিি

 সষ্টাি হলি িাোিাে েংগ্রহ কলি স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয়

িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহলকি আলবদন এি কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পি/ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 তডওএফতে এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ এি পতিলিাতধি 

কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৪৮ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে পতিবিমন

(আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিা হলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ’ি তবে

িািী কিি

 আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহকিি

 স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয় িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 ক) গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 ে) তডওএফতে স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ এি পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৪৯ গ্রাহলকি অনুলিালধ োইেতনং এিালিষ্টাি

পতিবিমন (সডেলকা কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিা হলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি োইেতনং এিালিষ্টাি এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে 

ডাউন তফ’ি তবে িািী কিি

 সষ্টাি হলি িাোিাে েংগ্রহ কলি স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয়

িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 োইেতনং এিালিষ্টাি এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ এি 

পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫০ গ্রাহলকি অনুলিালধ োইলেতনং অিালিষ্টাি 

পতিবিমন (আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিা হলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি োইেতনং এিালিষ্টাি স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন 

তফ’ি তবে িািী কিি

 আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহকিি

 স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয় িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে র্ঘন্টাি পলি/ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 োইেতনং এিালিষ্টাি স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ এি পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫১ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে ও োইলেতনং 

অিালিষ্টাি পতিবিমন (সডেলকা কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি এি মূল্য ও স্থাপন 

িািম এবং িাে ডাউন তফ’ি তবে িািী কিি

 সষ্টাি হলি িাোিাে েংগ্রহ কলি স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয়

িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ 

এি পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫২ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে ও োইলেতনং 

অিালিষ্টাি পতিবিমন (আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে ও োইেতনং এিালিষ্টাি স্থাপন িািম এবং 

িাে ডাউন তফ’ি তবে িািী কিি

 আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহকিি

 স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয় িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 তডওএপতে ও োইেতনং এিালিষ্টাি স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ এি 

পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫৩ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে, োইলেতনং অিালিষ্টাি ও 

িিালনে স্থাপন (সডেলকা কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি, িিালনে এি মূল্য ও

স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ’ি তবে িািী কিি

 সষ্টাি হলি িাোিাে েংগ্রহ কলি স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয়

িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি, িিালনে এি মূল্য ও স্থাপন িািম এবং িাে 

ডাউন তফ এি পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫৪ গ্রাহলকি অনুলিালধ তডওএফতে, োইলেতনং অিালিষ্টাি ও 

িিালনে স্থাপন (আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহ কিলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 স্থাপনা পতিদি মন কলি তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি ও িিালনে স্থাপন 

িািম এবং িাে ডাউন তফ’ি তবে িািী কিি

 আলবদনকািী কর্তমক িাোিাে েিবিাহকিি

 স্পলে উপতস্থি হলয় কালিি প্রস্তুতি তনলয় িাে ডাউন গ্রহি

 িাোিাে স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 গ্রাহক আলবদন এি কতপ কতপ (ছুটিি তদলন/অতফে েিলয়ি পলি/ ইিালিমতি

র্ঘেনাি সক্ষলত্র গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিতনতধি তনকে সর্লক অিীকািনািা)

 তডওএফতে, োইেতনং এিালিষ্টাি ও িিালনে স্থাপন িািম এবং িাে ডাউন তফ 

এি পতিলিাতধি কতপ

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবাি মূল্য

তডিাে সনালে 

উতেতেি োকা



ক্রতিক নং-৫৫ তিোি তিতডং কাড ম পতিবিমন 

(পুিািন কাড ম সিষ বা নষ্ট হলয় সগলে/ হাতিলয় সগলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তবক্রয় ও তবিিি তবিালগি ই-সিইে/ ops (One Point 

Service) এি সিাবাইে এ েংতিষ্ট তহোব নাম্বাি অবতহি

কিি। অর্বা

স্বিিীলি উপতস্থি হলয় ops এ অবতহি কিি।

 তিোি তিতডং কাড ম িাৎক্ষতিক েংগ্রহ কলি গ্রাহকলক হস্থান্তি

কিা অর্বা গ্রাহক ঠিকানায় সপৌৌঁলছ সদয়া হলব।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 তহোব নাম্বাি অর্বা তবে কতপ।

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবা মূল্য

তবনামূলল্য



ক্রতিক নং-৫৭ তপ্র-সপইড তিোলিি স্মাে ম কাড ম পতিবিমন 

(পুিািন কাড ম নষ্ট হলয় সগলে / হাতিলয় সগলে)

• সেবা প্রদান পিতি –

 তবক্রয় ও তবিিি তবিালগি ই-সিইে/ ops (One Point Service) এি

সিাবাইে এ েংতিষ্ট তহোব নাম্বাি অবতহি কিি। অর্বা

 স্বিিীলি উপতস্থি হলয় ops এ অবতহি কিি (হাতিলয় সগলে তিতড কতপ

িিা তদলি হলব)।

 কাড ম পতিবিমন তফ বাবদ ২১০.০০ োকা তবে বিিী কলি গ্রাহকলক হস্থান্তি

কিা।

 স্মাে মকাড ম িাৎক্ষতিক তপ্রন্ট কলি গ্রাহকলক হস্থান্তি কিা অর্বা গ্রাহক

ঠিকানায় সপৌৌঁলছ সদয় হলব।

• প্রলয়ািনীয় কাগিপত্র –

 তহোব নাম্বাি অর্বা তবে কতপ এবং তবে পতিলিাধ এি কতপ।

েিয়েীিা

০১ (এক) তদন

সেবা মূল্য

২১০.০০

পতিলিাধ পিতি: অতফে েংেি ব্যংক বুর্ 

অর্বা Online এ



আপনাি (সেবা গ্রহীিাি) কালছ আিালদি (সেবা প্রদানকািীি) প্রিিািা

প্রতিশ্রুি/ কাতক্ষি সেবা প্রাতপ্তি েলক্ষি কিিীয়

 তেটিলিন িাে মালি উলেতেি প্রলয়ািনীয় ডকুলিন্ট েহ েম্পূি মআলবদন িিা প্রদান

 নতুন েংল াগ ও সোড/ তিোি বৃতিি সক্ষলত্র তনি মাি কাি ও ওয়াতিং েম্পন্ন কলি আলবদন িিা প্রদান

 িতিি িাতেকানা েংক্রান্ত তবলিাধ র্াকলে, আলবদন িিা না সদয়া

 তনলি আলবদন িিা সদয়া এবং সকান িধ্যস্থিাকািীলক প্রেয় না সদয়া।

 স্থাপনা পতিদি মন কালে েহায়িা প্রদান কিা

 েিকাি সর্ঘাতষি তবতধিাো অনুেিি কিা

 তবক্রয় ও তবিিন তবিাগ অতফে েংেি ব মাংক বুর্ অর্বা Online এ প্রলয়ািনীয় সেবা মূল্য

পতিলিাধ কিা

 তবক্রয় ও তবিিন তবিাগ এি এক অবস্থান সেবা সকন্দ্র হলি সেবা গ্রহি

 স সকান ধিলনি েিস্যা/ সকান তবষয় সবাধগম্য না হলে েিােতি েংতিষ্ট কি মকিমাি োলর্ কর্া বো

 িদ্যপতি েিস্যাি েিাধান/ সবাধগম্য না হলে তনব মাহী প্রলকৌিেীি োলর্ োক্ষাৎ কিা



আপনাি (সেবা গ্রহীিাি) কালছ আিালদি (সেবা প্রদানকািীি) 

প্রিিািা

প্রতিশ্রুি/ কাতক্ষি সেবা প্রাতপ্তি েলক্ষি কিিীয়

 তনয়তিি তবদ্যিৎ তবে পতিলিাধ কিা

 তবদ্যিৎ চুতি ও অববধ তবদ্যিৎ ব্যবহাি সিালধ অতফেলক িথ্য তদলয় েহায়িা কিা 

 গ্রাহক হয়িাতন েম্পলকম অতিল াগ র্াকলে তবক্রয় ও তবিিন তবিাগ এি তনব মাহী প্রলকৌিেীলক অবতহি কিা

 সডেলকা’ি গ্রাহক শুনানীলি অংি গ্রহি কলি মূল্যবান িিািি/ পিািি ম প্রদান কিা

 তবদ্যিৎ আিালদি িািীয় েম্পদ। সদলিি নাগতিক তহলেলব এি অপিয় সিাধ এবং োইলন স্থাতপি িাোিাে ও

 ন্ত্রপাতিি স্যিক্ষায় সডেলকালক েহায়িা কিা

 সদাকান, িতপং িে, বাো-বাতড়লি অপ্রলয়ািনীয় আলোকেজ্জা পতিহাি কিা

 তদলনি সবোয় িানাোি পদ মা েতিলয় সিলে স্যল মি আলো ব্যবহাি কলি তবদ্যিলিি োেয়ী ব্যবহাি তনতিি কিা

 এক ইউতনে তবদ্যিৎ উৎপাদন অলপক্ষা এক ইউতনে তবদ্যিৎ োেয় অলনক োিবান তবষয়টি েকেলক স্মিন

কতিলয় সদয়া।

 উপলিাি পিতিলি তবদ্যিৎ ব্যবহালি োেয়ী হলয় অন্যলক ব্যবহালিি স্যল াগ কলি সদয়া



অতিল াগ প্রতিকাি ব্যবস্থাপনা

ক্রতিক

নং

কেন স াগাল াগ

কিলবন

কাি েলি

স াগাল াগ কিলবন
স াগাল ালগি ঠিকানা

তনষ্পততি

েিয়েীিা

01
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি মকিমা

েিাধান তদলি ব্যর্ ম হলে

প্রধান প্রলকৌিেী (এে

এে তড অপালিিন )

নািঃ প্রলকৌিেী সিাঃ িতফজুে ইেোি ভূঞা

পদতবঃ প্রধান প্রলকৌিেী, এে এে তড অপালিিন (নর্ ম

সিান)

সফানঃ +88 02 8900৬৬৬

ইলিইেঃmbhuiyan@desco.org.bd

ওলয়বঃ www.desco.org.bd

তিন িাে

02

অতিল াগ তনষ্পতত

কি মকিমা তনতদ মষ্ট েিলয়

েিাধান তদলি ব্যর্ ম হলে

তনব মাহী পতিিােক

(অপালিিন)

নািঃ প্রলকৌিেী সিাঃ িাতকি সহালেন

পদতবঃ তনব মাহী পতিিােক (অপালিিন) 

সফানঃ+88 02 8900808

ইলিইেঃ edoperation@desco.gov.bd

ওলয়বঃ www.desco.org.bd

এক িাে

03

আতপে কি মকিমা তনতদ মষ্ট

েিলয় েিাধান তদলি

ব্যর্ ম হলে

িতন্ত্রপতিষদ তবিালগি

অতিল াগ ব্যবস্থাপনা

সেে

অতিল াগ গ্রহি সকন্দ্র

5নং সগইে, বাংোলদি েতিবােয়, ঢাকা।

ওলয়ব: www.grs.gov.bd

তিন িাে

mailto:ইমেইলঃh.rahman@desco.org.bd
http://www.desco.org.bd/
http://www.desco.org.bd/
http://www.grs.gov.bd/


েিাপ্ত


