
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

(তেটিজেন্স চার্ টার)



তিশন ও তিশন

• রূপকল্প (Vision) তনরাপদ, তনি টরজ াগ্য ও সর্কেই তবদ্যুৎ প্রদাজনর িাধ্যজি

অর্ টননতিক উন্নয়ন ও োিাতেক অগ্রগতিজি েহায়ক হওয়া।

• অতিলক্ষ (Mission) গ্রাহকজদর িজধ্য স্বাচ্ছন্দ্ু আনয়ন, ব্যবো-বাতিেু

খাজি েহায়িা, গ্রাহকজদর তনকর্ েজব টাচ্চ ক্ষিিা অেটন েহ োতি গঠজন

শতিশালী ভূতিকা রাখা এবং গ্রাহকজদর তনিটরজ াগ্যিার েজব টাচ্চ আস্থা অেটন



আবাতেক নতুন েংজ াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকজে 

আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ওয়ুাতরংকৃি সলাড, ফ্ল্ুার্ োইে, আতর্ টং, োতি টে 

ড্রজপর দদর্ঘ টু  ও েংতিষ্ট ট্রানেফরিাজরর সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে 

উপজকে ও সপাজল কুাবল উজতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ (তনব টাহী 

প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি 

চ) তডিান্ড সনার্ োরী ও প্রজ ােু সক্ষজে সোলাজরর েন্য পে প্রদান

ছ) সোলার স্থাপন কজর অবতহি করি ও পতরজশাতধি তডিান্ড সনার্েহ তির্ার েিা 

দান

ে) তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ 

প্রদান।



আবাতেক নতুন েংজ াগ

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে) 

ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট, ওয়ুাতরং োটি টতফজকর্ ও আজবদনকারীর স্বাক্ষর 

েম্বতলি ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয় পে/ পােজপার্ ট এর ফজর্াকতপ

গ) েতির িাতলকানা দতলল/তলে তডড/ নািোরীর/ এর কতপ; মূল িাতলক েীতবি না র্াকজল 

উতরাতধকার েনদ। িবন সডিলাপার কর্তটক তনতি টি হজল পাওয়ার অব এর্নীর েিুাতয়ি কতপ।

র্ঘ) পূজব টর েংজ াগ র্াকজল পতরজশাতধি তবজলর/ তডিান্ড সনাজর্র কতপ (একই নাজি ও স্থাজন সলাড/ 

তির্ার বৃতদ্ধজি নতুন কজর সকান ডকুজিন্টে লাগজব না)

ঙ) বহুিল িবজনর (১০ িলার অতধক) সক্ষজে অতি তনব টাপন োটি টতফজকর্

চ) রােউক/ তেটি কজপ টাজরশন এর অনুজিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নম্বর (প্রজ ােু সক্ষজে)

ছ) এিটি েংজ াজগর (৮০ তকঃ ওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক  লাইজেতন্সং সবাজড টর োটি টতফজকর্ ও 

তির্ার রুজির সল-আউর্ প্ল্ুান

ে) স ৌর্ িাতলকানার সক্ষজে আজবদনকারীর কর্তটক েংজ াগ গ্রহিকারী  অন্য অংশীদারগি এর তনকর্ 

হজি ৩০০/- র্াকার ষ্টুাজে অনাপতত পে।

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


আবাতেক নতুন েংজ াগ

• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা

তডিান্ড সনাজর্ উতিতখি র্াকা

পতরজশাধ পদ্ধতি: অতফে েংলি ব্যাংক বুর্ 

ও Online এ।

এলটি েংজ াগ- ০৭ কি টতদবে

এইচটি েংজ াগ - ১৮ কি টতদবে



বাতিতেুক নতুন েংজ াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকজে 

আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ওয়ুাতরংকৃি সলাড, আতর্ টং, োতি টে ড্রজপর দদর্ঘ টু  ও 

েংতিষ্ট ট্রানেফরিাজরর সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে উপজকে ও 

সপাজল কুাবল উজতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ (তনব টাহী 

প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি 

চ) তডিান্ড সনার্ োরী ও প্রজ ােু সক্ষজে সোলাজরর েন্য পে প্রদান

ছ) সোলার স্থাপন কজর অবতহি করি ও পতরজশাতধি তডিান্ড সনার্েহ তির্ার েিা 

দান

ে) তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ 

প্রদান।



বাতিতেুক নতুন েংজ াগ

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে) 

ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট, ওয়ুাতরং োটি টতফজকর্ ও আজবদনকারীর স্বাক্ষর 

েম্বতলি ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয় পে/ পােজপার্ ট এর ফজর্াকতপ

গ) েতির িাতলকানা দতলল/তলে তডড/নািোরীর / এর কতপ; মূল িাতলক েীতবি না র্াকজল 

উতরাতধকার েনদ। িবন সডিলাপার কর্তটক তনতি টি হজল পাওয়ার অব এর্নীর েিুাতয়ি কতপ।

র্ঘ) পূজব টর েংজ াগ র্াকজল পতরজশাতধি তবজলর/ তডিান্ড সনাজর্র কতপ (একই নাজি ও স্থাজন সলাড/ 

তির্ার বৃতদ্ধজি নতুন কজর সকান ডকুজিন্টে লাগজব না)

ঙ) বহুিল িবজনর (১০ িলার অতধক) সক্ষজে অতি তনব টাপন োটি টতফজকর্

চ) রােউক/ তেটি কজপ টাজরশন এর অনুজিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নম্বর (প্রজ ােু সক্ষজে)

ছ) এিটি েংজ াজগর (৫০ তকঃ ওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক  লাইজেতন্সং সবাজড টর োটি টতফজকর্ ও 

তির্ার রুজির সল-আউর্ প্ল্ুান

ে) স ৌর্ িাতলকানার সক্ষজে আজবদনকারীর কর্তটক েংজ াগ গ্রহিকারী  অন্য অংশীদারগি এর তনকর্ 

হজি ৩০০/- র্াকার ষ্টুাজে অনাপতত পে।

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


বাতিতেুক নতুন েংজ াগ

• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা

ডিমান্ড ন াটে উডিডিত োকা

পডিট াধ পদ্ধডত: অফিস সংলগ্ন

ব্যংক বুথ ও Online এ।



তশল্প েংজ াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকজে 

আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ওয়ুাতরংকৃি সলাড, আতর্ টং, োতি টে ড্রজপর দদর্ঘ টু  ও 

েংতিষ্ট ট্রানেফরিাজরর সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে উপজকে ও 

সপাজল কুাবল উজতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ (তনব টাহী 

প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি 

চ) তডিান্ড সনার্ োরী ও প্রজ ােু সক্ষজে সোলাজরর েন্য পে প্রদান

ছ) সোলার স্থাপন কজর অবতহি করি ও পতরজশাতধি তডিান্ড সনার্েহ তির্ার েিা দান

ে) তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ প্রদান।



তশল্প েংজ াগ

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে) 

ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট, ওয়ুাতরং োটি টতফজকর্ ও আজবদনকারীর স্বাক্ষর 

েম্বতলি ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয় পে/ পােজপার্ ট এর ফজর্াকতপ

গ) েতির িাতলকানা দতলল/তলে তডড/নািোরীর / এর কতপ; মূল িাতলক েীতবি না র্াকজল 

উতরাতধকার েনদ। িবন সডিলাপার কর্তটক তনতি টি হজল পাওয়ার অব এর্নীর েিুাতয়ি কতপ।

র্ঘ) পূজব টর েংজ াগ র্াকজল পতরজশাতধি তবজলর/ তডিান্ড সনাজর্র কতপ (একই নাজি ও স্থাজন সলাড/ 

তির্ার বৃতদ্ধজি নতুন কজর সকান ডকুজিন্টে লাগজব না)

ঙ) বহুিল িবজনর (১০ িলার অতধক) সক্ষজে অতি তনব টাপন োটি টতফজকর্

চ) রােউক/ তেটি কজপ টাজরশন এর অনুজিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নম্বর (প্রজ ােু সক্ষজে)

ছ) এিটি েংজ াজগর (৫০ তকঃ ওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক  লাইজেতন্সং সবাজড টর োটি টতফজকর্ ও 

তির্ার রুজির সল-আউর্ প্ল্ুান।

ে) স ৌর্ িাতলকানার সক্ষজে আজবদনকারীর কর্তটক েংজ াগ গ্রহিকারী  অন্য অংশীদারগি এর তনকর্ 

হজি ৩০০/- র্াকার ষ্টুাজে অনাপতত পে।

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


তশল্প েংজ াগ

• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা



তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল

(সেবা প্রদান পদ্ধতি )

(ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান সেবা সকজে 

আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ওয়ুাতরংকৃি সলাড, আতর্ টং, োতি টে ড্রজপর দদর্ঘ টু  ও 

েংতিষ্ট ট্রানেফরিাজরর সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে উপজকে ও 

সপাজল কুাবল উজতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল, সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ 

(তনব টাহী প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি 

চ) তডিান্ড সনার্ োরী 

ছ) তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ 

প্রদান।



তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল 

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে)

ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট, ওয়ুাতরং োটি টতফজকর্ ও 

আজবদনকারীর স্বাক্ষর েম্বতলি ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয় পজের ফজর্াকতপ (প্রতিষ্ঠাজনর িজনানীি ব্যতির)

গ) েতির িাতলকানা দতলল/তলে তডড/নািোরীর কাগে। 

র্ঘ) পূজব টর েংজ াগ র্াকজল পতরজশাতধি তবজলর কতপ প্রজ ােু সক্ষজে))

ঙ) রােউক/ তেটি কজপ টাজরশন এর অনুজিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নম্বর (প্রজ ােু 

সক্ষজে)।

চ) বহুিল িবজনর (১০ িলার অতধক) সক্ষজে অতি তনব টাপন েনদ (প্রজ ােু সক্ষজে)।

ছ) এিটি েংজ াজগর (৮০ তকঃওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক লাইজলতন্সং সবাজড টর 

োটি টতফজকর্ ও তির্ার রুজির সল আউর্ প্ল্ুান।

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


তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল

• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা



সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ
(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 

সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ)
ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ প্রতিপালন ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান 

সেবা সকজে আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ওয়ুাতরংকৃি সলাড, োতি টে দ্যরত্ব ও েংতিষ্ট 

ট্রানেফরিাজরর সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে উপজকে ও সপাজল 

কুাবল উজতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ। 

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ (তনব টাহী 

প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি

ঙ) তডিান্ড সনার্ োরী

চ) পতরজশাতধি তডিান্ড সনার্েহ তির্ার েিা দান

ছ) তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ 

প্রদান।



ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট, ওয়ুাতরং োটি টতফজকর্ ও 

আজবদনকারীর স্বাক্ষর েম্বতলি ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয় পজের ফজর্াকতপ (প্রতিষ্ঠাজনর িজনানীি ব্যতির)

গ) োিাতেক ও বাতনতেুক কি টকাজন্ডর েন্য কর্তটপজক্ষর অনুিতিপে। 

র্ঘ) সডিলাপার কর্তটক তনতি টি হজল পাওয়ার অব এর্নীর েিুাতয়ি কতপ।

ঙ) এিটি েংজ াজগর (৮০ তকঃওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক লাইজলতন্সং সবাজড টর 

োটি টতফজকর্ ও তির্ার রুজির সল আউর্ প্ল্ুান।

সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ
(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 

সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ)

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


• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা

সামাজিক / বাজিজিিক কমমকান্ড /জিমমাি কাজির িিি অস্থায়ী সংজ াগ
(স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অিুষ্ঠাি, প্রদর্মিী এরং বাজিজিিক কমমকাজন্ডর িিি অস্থায়ী 

সংজ াগ/ জিমমাি কাজির িিি জিমমাি সংজ াগ)



সেচ েংজ াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি )

ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ প্রতিপালন ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান 

সেবা সকজে আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি করি/ িাঠ 

প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, ির্র সলাড, োতি টে দ্যরত্ব ও েংতিষ্ট ট্রানেফরিাজরর 

সলাড। িধ্যিচাপ (এিটি) আজবদজনর সক্ষজে উপজকে ও সপাজল কুাবল উজতালন েহ 

আনুষাতিক তবষয়াতদ। 

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল, সলাড অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ 

(তনব টাহী প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর সপ্ররি

ঙ) তডিান্ড সনার্ োরী

চ) পতরজশাতধি তডিান্ড সনার্েহ তির্ার েিা দান

ছ)  তির্ার স্থাপজনর েন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাজরর তনকর্ হস্তান্তর ও েংজ াগ 

প্রদান।



সেচ েংজ াগ

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে )

ক) অনলাইজন  র্া র্িাজব পূরিকৃি আজবদন ফি ট ও 

আজবদনকারীর স্বাক্ষর েম্বতলি েদ্য সিালা ১ (এক) কতপ পােজপার্ ট 

োইজের ছতব 

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

খ) োিীয় পতরচয়পে /পােজপাজর্ টর ফজর্াকতপ (িজনানীি ব্যতির)

গ) সেচ কতিটির অনুজিাদনপে

র্ঘ) এিটি েংজ াজগর (৮০ তকঃ ওঃ এর উজদ্ধট) সক্ষজে দবদ্যুতিক 

লাইজেতন্সং সবাজড টর োটি টতফজকর্ ও তির্ার রুজির সল-আউর্ প্ল্ুান।

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


সেচ েংজ াগ

• সেবার মূল্য

• সেবা প্রদাজনর েিয়েীিা

সট্ বাচ্চ ০৭ (সাত) কম বডি্স



তবদ্যিান গ্রাহজকর সলাড হ্রাে

(সেবা প্রদান পদ্ধতি ) 

ক) অনলাইজন আজবদন েহ েকল শিটাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান 

সেবা সকজে আজবদন েিা প্রদান

খ) অেম্পূি ট আজবদজনর তবষজয় আজবদনকারীজক িাৎক্ষতিক অবতহি 

করি/ িাঠ প টাজয় পতরদশ টন ও প্রতিজবদন দাতখল। 

পতরদশ টজনর তবষয়ঃ ওয়ুাতরং, েংজ াগকৃি সলাড

র্ঘ) প্রতিজবদন েঠিক পাওয়া সগজল অনুজিাদজনর েন্য  র্া র্ কর্তটপক্ষ 

(তনব টাহী প্রজকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রজকৌশলী/ প্রধান প্রজকৌশলী) বরাবর 

সপ্ররি 



তবদ্যিান গ্রাহজকর সলাড হ্রাে

(প্রজয়ােনীয় কাগেপে ) 

ক) োিীয় পতরচয় পে/ পােজপার্ ট এর ফজর্াকতপ এক অবস্থাজন সেবা 

সকজে আজবদন।

খ) স ৌর্ িাতলকানার সক্ষজে আজবদনকারীর কর্তটক েংজ াগ গ্রহিকারী 

অন্য অংশীদারগি এর তনকর্ হজি ৩০০/- র্াকার ষ্টুাজে অনাপতত 

পে।

ডিমান্ড ন াটে

উডিডিত োকাসময়সীমা

৫ (পযাঁচ) কর্ মফিবস



তবল না পাওয়া

(নতুন তহোজবর সক্ষজে)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তির্ার তরতডং বই এ তির্ার তরতডং না র্াকজল স্থাপনা হজি তির্ার 

তরতডং েংগ্রহ ও তবল প্রস্তুি

 তবল গ্রাহকজক হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) তডিান্ড সনার্/ তেএিও এর কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ আজবদন

সময়সীমা

৩ (ফিন) কর্ মফিবস
ড্ ামূটযে



তবল না পাওয়া

(পুরািন তহোজবর সক্ষজে)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহক কর্তটক সর্তলজফাজন/ সিাবাইল অর্বা ইজিইজল অতফেজক 

অবতহি করার ১ তদজনর িজধ্য তবল তপ্রন্ট কজর স্থাপনায় সপৌৌঁছাজনা 

হজব। 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বর/ তবল কতপ েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

১ (এক) কর্ মফিবস
ড্ ামূটযে



তবল পূনঃমূদ্রন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 আইটি হজি আজবতদি িাজের তবল তর তপ্রন্ট করি

 তবল গ্রাহকজক হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বর/ পুরািন তবজলর কতপ (গ্রাহক েরােতর 

www.desco.or.bd/ bill সর্জকও তপ্রন্ট কজর তনজি 

পাজরন)) 

ড্ ামূটযে

http://www.desco.or.bd/ bill


তবল সবশী/কি / ইতিজিজর্ড

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা হজি তির্ার তরতডং গ্রহি ও প্রজয়ােজন তির্ার পরীক্ষাকরি

েংজশাধজনর প্রস্তাব অনুজিাদন ( তদ প্রজয়ােন হয়)

 তবল প্রস্তুি ও তবল গ্রাহকজক হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর অতিজ াগকৃি িাজের তবজলর কতপ েহ OPS এ 

আজবদন।

সময়সীমা

৩ (ফিন) কর্ মফিবস
ড্ ামূটযে



তবল পতরজশাধ েজত্ত্বও বজকয়া িাতলকায় সখলাতপ সদখাজনা

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

ক) গ্রাহক কর্তটক সর্তলজফাজন/ সিাবাইল অর্ব ইজিইজল অতফেজক অবতহি করন

খ) তবজলর কতপ ব্যাংক কাজলকশন সির্জিন্ট  াচাই

গ) েফর্ওয়াজর আপজডর্ করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বর/ তবল কতপ েহ OPS এ আজবদন

সময়সীমা

০২ (িুই) কর্ মফিবস
ড্ ামূটযে



তবল পতরজশাজধর প্রিুয়ন পে

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

গ্রাহক কর্তটক সর্তলজফাজন/ সিাবাইল অর্বা ইজিইজল অতফেজক 

অবতহি করি

গ্রাহজকর সকান েিস্যা র্াকজল িাহা অবতহি করি

েিস্যা েিাধাজনর পর প্রিুয়ন পে ইস্যু ও হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

েংতিষ্ট তহোব নম্বর/ তবল কতপ েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০২ (িুই) কর্ মফিবস
ড্ ামূটযে



স্যতনতদ টষ্ট েিজয়র প্রিুয়ন পে 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহক কর্তটক সর্তলজফাজন/ সিাবাইল অর্বা ইজিইজল অতফেজক অবতহি 

করি

 প্রিুয়ন পে ইস্যু ও হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর/ তবল কতপ েহ OPS এ আজবদন।



বজকয়ার কারজি েংজ াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বজকয়া তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ পতরজশাধ এবং এর 

কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ এর 

কতপ েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কর্ মফিবস

এক নেজ – ৬০০/-

ডত নেজ – ১৬০০/-



বজকয়ার কারজি েংজ াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বজকয়া তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ পতরজশাধ এবং এর 

কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ এর 

কতপ েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কর্ মফিবস

এমটে

১০০০০/-



অনবধ হস্তজক্ষপ েতনি েংজ াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় েতরিানা তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ পতরজশাধ এবং এর 

কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি েতরিানা তবল ও পুনঃেংজ াগ 

তফ এর কতপ েহ OPS এ আজবদন



অনবধ হস্তজক্ষপ েতনি তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় েতরিানা তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ পতরজশাধ এবং 

এর কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি েতরিানা তবল ও 

পুনঃেংজ াগ তফ এর কতপ েহ OPS এ আজবদন।

এমটে

১০০০০/-



বজকয়া ও অনবধ হস্তজক্ষপ েতনি কারজি তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ 

(এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বজকয়া, েতরিানা তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ পতরজশাধ 

এবং এর কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি বজকয়া তবল, েতরিানা তবল ও 

পুনঃেংজ াগ তফ এর কতপ েহ OPS এ আজবদন



বজকয়া ও অনবধ হস্তজক্ষপ েতনি তবতচ্ছন্নকৃি েংজ াগ পুনঃেংজ াগ 

(এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বজকয়া, েতরিানা তবল ও পুনঃেংজ াগ তফ

পতরজশাধ এবং এর কতপ অতফজে েিা দান োজপজক্ষ

পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি বজকয়া তবল, েতরিানা তবল 

ও পুনঃেংজ াগ তফ এর কতপ েহ OPS এ আজবদন।

এমটে

১০০০০/-



গ্রাহজকর অনুজরাজধ েংজ াগ তবতচ্ছন্ন (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংজ াগ তবতচ্ছন্ন করি তফ এর পতরজশাতধি কতপ OPS এ েিা 

প্রদান োজপজক্ষ তবতচ্ছন্নকরি।

প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

এক নেজ – ২০০/-

ডত নেজ – ৪০০/-



গ্রাহজকর অনুজরাজধ পুনঃেংজ াগ  (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

পুনঃেংজ াগ তফ এর পতরজশাতধি কতপ OPS এ েিা

প্রদান োজপজক্ষ প্রজয়ােজন স্থাপনা পতরদশ টন ও 

পুনঃেংজ াগকৃি তির্ার পরীক্ষা কজর পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কর্ মফিবস

এক নেজ – ২০০/-

ডত নেজ – ৪০০/-



গ্রাহজকর অনুজরাজধ েংজ াগ তবতচ্ছন্ন (এিটি)/ শার্ ডাউন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংজ াগ তবতচ্ছন্ন করি তফ এর পতরজশাতধি কতপ OPS এ 

েিা প্রদান োজপজক্ষ তবতচ্ছন্ন করি।

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

এমটে

১০০০/-



গ্রাহজকর অনুজরাজধ পুনঃেংজ াগ  (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

পুনঃেংজ াগ তফ এর পতরজশাতধি কতপ OPS এ েিা

প্রদান োজপজক্ষ প্রজয়ােজন স্থাপনা পতরদশ টন ও 

পুনঃেংজ াগকৃি তির্ার পরীক্ষা কজর পুনঃেংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কর্ মফিবস



তহোব বন্ধকরি

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েকল তবল ও তবতচ্ছন্ন করি তফ পতরজশাধ োজপজক্ষ েংজ াগ

তবতচ্ছন্ন কজর তির্াজরর েব টজশষ তরতডং অনু ায়ী তবল ইস্যু কজর

গ্রাহকজক হম্তান্তর ও পতরজশাধ োজপজক্ষ তহোব বন্ধ করি।

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০৩ (ফিন) কর্ মফিবস

ফির্যন্ড ননযটে উফিফিি েযকয

পডিট াধ পদ্ধডত: 

অফিস সংলগ্ন ব্ংক বুথ

অথবয Online এ



তির্ার সপাড়া (এলটি) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা হজি তির্ার খুজল এজন পরীক্ষা ও  াচাইঅজন্ত তবল 

প্রস্তুি ও গ্রাহকজক হম্তান্তর।

খ) গ্রাহক কর্তটক তবল পতরজশাধ ও তির্ার েিা প্রদান (সষ্টাজর 

তির্ার িজুদ না র্াকজল) োজপজক্ষ েংজ াগ প্রদান।

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০২ (িুই) কর্ মফিবস

ফির্যন্ড ননযটে উফিফিি েযকয

পডিট াধ পদ্ধডত: 

অফিস সংলগ্ন ব্ংক বুথ

অথবয Online এ



তির্ার সপাড়া (এিটি) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা হজি তির্ার খুজল এজন পরীক্ষা ও  াচাইঅজন্ত তবল 

প্রস্তুি ও গ্রাহকজক হম্তান্তর।

খ) গ্রাহক কর্তটক তবল পতরজশাধ ও তির্ার েিা প্রদান (সষ্টাজর 

তির্ার িজুদ না র্াকজল) োজপজক্ষ েংজ াগ প্রদান।

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।



োতি টে ড্রপ সপাড়া

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন কজর োতি টে ড্রপ এর দদর্ঘ টু  ও সপাড়ার 

কারি তনি টয়

খ) োতি টে ড্রজপর মূজল্যর তবল প্রস্তুি কজর গ্রাহকজক হম্তান্তর ও    

গ্রাহক কর্তটক তবল পতরজশাধ োজপজক্ষ েংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কর্ মফিবস



োতি টে ড্রপ চুতর

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন কজর োতি টে ড্রপ এর দদর্ঘ টু  তনি টয়

 খ) োতি টে ড্রজপর মূজল্যর তবল প্রস্তুি কজর গ্রাহকজক হস্তান্তর ও 

গ্রাহক কর্তটক তবল পতরজশাধ োজপজক্ষ েংজ াগ প্রদান

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।



দবদ্যুতিক তহোজবর নাি পতরবিটন 

(এলটি/এিটি/আবাতেক/বাতনতেুক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন কজর প্রদত িথ্য  াচাই ও তডিান্ড সনার্ প্রদান।

 খ) গ্রাহক কর্তটক তডিান্ড সনার্ পতরজশাধ োজপজক্ষ পরবিী িাজের তবজল নাি 

পতরবিটন

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) আজবদনকারীর স্বাক্ষর েম্বতলি ১ (এক) কতপ ছতবেহ OPS এ আজবদন 

 খ) োিীয় পতরচয় পে/ পােজপার্ ট এর ফজর্াকতপ

 গ) েতির িাতলকানা দতলল/ নািোরীর কাগে 

 র্ঘ) পূজব টর তনরাপতা োিানি েিন্বয় চাইজল পূজব টর িাতলজকর অনাপততনািা 



তির্ার পরীক্ষাকরি (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তির্ার পরীক্ষা তফ পতরজশাধ কতপ েিা প্রদান োজপজক্ষ 

তির্ার পরীক্ষা করি (তির্ার সর্ষ্ট ল্যাজব) ও ফলাফজলর 

তিততজি ব্যবস্থা গ্রহি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি তবজলর কতপ েহ OPS এ 

আজবদন।

সময়সীমা

০৫ (পযাঁচ) কর্ মফিবস

এক নেজ – ২০০/-

ডত নেজ – ৪০০/-

এযটেডসটে - ৬০০/-

পফিট যধ পদ্ধফি: অফিস সংলগ্ন

ব্ংক বুথ অথবয Online এ



তির্ার পরীক্ষাকরি (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তির্ার পরীক্ষা তফ পতরজশাধ কতপ েিা প্রদান োজপজক্ষ 

তির্ার পরীক্ষা করি (তির্ার সর্ষ্ট ল্যাজব) ও ফলাফজলর 

তিততজি ব্যবস্থা গ্রহি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোজবর পতরজশাতধি তবজলর কতপ েহ OPS এ 

আজবদন। 

সময়সীমা

০৫ (পযাঁচ) কর্ মফিবস

এমটে – ২০০০/-

পডিট াধ পদ্ধডত: অফিস সংলগ্ন

ব্ংক বুথ অথবয Online এ



গ্রাহজকর অনুজরাজধ গ্রাহক আতিনায় তির্ার পতরদশ টন (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তির্ার পতরদশ টন তফ পতরজশাধ কতপ েিা প্রদান োজপজক্ষ 

তির্ার গ্রাহক আতিনায় তির্ার পতরদশ টন ও পতরদশ টজনর 

তিততজি ব্যবস্থা গ্রহি 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

এক নেজ- ১৫০/-

িইু নেজ- ৩০০/-

এযটেডসটে- ৫০০/-



গ্রাহজকর অনুজরাজধ গ্রাহক আতিনায় তির্ার পতরদশ টন (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তির্ার পতরদশ টন তফ পতরজশাধ কতপ েিা প্রদান োজপজক্ষ 

তির্ার গ্রাহক আতিনায় তির্ার পতরদশ টন ও পতরদশ টজনর 

তিততজি ব্যবস্থা গ্রহি 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

এমটে – ১০০০.০০

পডিট াধ পদ্ধডত:

অফিস সংলগ্ন ব্ংক

বুথ



ট্যাতরফ পতরবিটন

(আবাতেক হজি বাতিতেুক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহজকর অনুজরাজধ েরবরাহ চুতি পতরবিটন তফ পতরজশাধ োজপজক্ষ

স্থাপনা পতরদশ টন, ব্যবহাজরর ধরন অনু ায়ী ট্যাতরফ পতরবিটজনর

প্রস্তাব ও অনুজিাদন োজপজক্ষ পরবিী িাজের তবজল ট্যাতরফ

পতরবিটন

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০৩ (ফিন) কর্ মফিবস

এক নেজ- ১০০/-

িইু নেজ- ৩০০/-

এযটেডসটে- ১০০০/-



ট্যাতরফ পতরবিটন

(বাতিতেুক হজি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহজকর অনুজরাজধ েরবরাহ চুতি পতরবিটন তফ পতরজশাধ োজপজক্ষ

স্থাপনা পতরদশ টন, ব্যবহাজরর ধরন অনু ায়ী ট্যাতরফ পতরবিটজনর

প্রস্তাব ও অনুজিাদন োজপজক্ষ পরবিী িাজের তবজল ট্যাতরফ

পতরবিটন

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০৩ (ফিন) কর্ মফিবস

এক নেজ- ১০০/-

িইু নেজ- ৩০০/-

এযটেডসটে- ১০০০/-



ট্যাতরফ পতরবিটন

(আবাতেক হজি তশল্প )

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহজকর অনুজরাজধ েরবরাহ চুতি পতরবিটন তফ পতরজশাধ োজপজক্ষ স্থাপনা পতরদশ টন, 

ব্যবহাজরর ধরন অনু ায়ী ট্যাতরফ পতরবিটজনর প্রস্তাব ও অনুজিাদন োজপজক্ষ পরবিী 

িাজের তবজল ট্যাতরফ পতরবিটন

 প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

 খ) িবন ব্যবহাজরর েন্য রােউক/ র্া র্ কর্তটপক্ষ এর অনুজিাদজনর কতপ

 গ) িাড়াটিয়ার সক্ষজে েতি/িবজনর িাড়ার চুতিপজের ফজর্াকতপ ও িাতলজকর 

েম্মতি পে (েতি/িবন িাতলজকর তনকর্)



ট্যাতরফ পতরবিটন

(তশল্প হজি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহজকর অনুজরাজধ েরবরাহ চুতি পতরবিটন তফ পতরজশাধ োজপজক্ষ 

স্থাপনা পতরদশ টন, ব্যবহাজরর ধরন অনু ায়ী ট্যাতরফ পতরবিটজনর প্রস্তাব ও 

অনুজিাদন োজপজক্ষ পরবিী িাজের তবজল ট্যাতরফ পতরবিটন

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বর েহ OPS এ আজবদন।

সময়সীমা

০৩ (ফিন) কর্ মফিবস



অস্থায়ী েংজ াগ প্রিুাহার ও োিানি উজতালন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা হজি তির্ার খুজল আনা, তির্ার পরীক্ষা, েব টজশষ তির্ার তরতডং 

তবল প্রস্তুি ও গ্রাহক কর্তটক পতরজশাধ।

 োিানজির র্াকা সফরি প্রদাজনর তনতিত অর্ ট ও তহোব তবিাজগ সপ্ররি

 অর্ ট ও তহোব তবিাগ কর্তটক সচক ইস্যু ও গ্রাহকজক হস্তান্তর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 েংতিষ্ট োিানি তবজলর মূল কতপ েহ OPS এ আজবদন

সময়সীমা

১৪ (নচৌদ্দ) কর্ মফিবস

এক নেজ- ২০০/-

িইু নেজ- ৪০০/-

এমটে - ১০০০/-



বহুিল িবজনর সলাড ছাড়পে 

(তনি টাজির পূজব ট)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা পতরদশ টন ও কাতরগরী িথ্য তপ এন্ড তড তবিাজগ সপ্ররি

 তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক সলাড ছাড়পজের আজবদন অনুজিাদন/ বাতিল

 অনুজিাদন হজল, তনধ টাতরি তফ পতরজশাজধর েন্য পে প্রদান

 বাতিল হজল, িাহাও গ্রাহকজক পে দ্বারা োতনজয় সদয়া

 সপ-অড টার প্রাতি োজপজক্ষ সলাড ছাড়পে োতর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ 

 সিার্ সলাজডর পতরিাি

 িবজনর তনি টািকাল শুরু ও েিাতি েিয়েীিা

 স্থাপনার সলাজকশন ম্যাপ

 নািোরী (আরএে/তেটি েতরপ) এর কতপ (ভূতি অতফে হজি)

 রােউক/সপৌরেিা/তেটি কজপ টাজরশন অতফজে েিা লজক্ষু প্রস্তাতবি নকশার কতপ (েংতিষ্ট আতকটজর্ক্ট হজি)

 দবদ্যুতিক উপজদষ্টা কর্তটক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াজরর দবদ্যুতিক সলাজডর তবস্তাতরি তহোব 

সময়সীমা

১৫ (পটনি) ফিন

নস্াি মূযে: 

পটে উটিফিি েযকয



উচ্চচাপ েংজ াগ গ্রহজির পূজব ট সলাড ছাড়পে 

(250 তকঃওঃ সলাজডর উজবট হজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা পতরদশ টন ও কাতরগরী িথ্য তপ এন্ড তড তবিাজগ সপ্ররি

 তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক সলাড ছাড়পজের আজবদন অনুজিাদন/ বাতিল

 অনুজিাদন হজল, তনধ টাতরি তফ পতরজশাজধর েন্য পে প্রদান

 বাতিল হজল, িাহাও গ্রাহকজক পে দ্বারা োতনজয় সদয়া

 সপ-অড টার প্রাতি োজপজক্ষ সলাড ছাড়পে োতর

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ 

 সিার্ সলাজডর পতরিাি

 িবজনর তনি টািকাল শুরু ও েিাতি েিয়েীিা

 স্থাপনার সলাজকশন ম্যাপ

 নািোরী (আরএে/তেটি েতরপ) এর কতপ (ভূতি অতফে হজি)

 রােউক/সপৌরেিা/তেটি কজপ টাজরশন অতফজে েিা লজক্ষু প্রস্তাতবি নকশার কতপ (েংতিষ্ট আতকটজর্ক্ট হজি)

 দবদ্যুতিক উপজদষ্টা কর্তটক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াজরর দবদ্যুতিক সলাজডর তবস্তাতরি তহোব 

সময়সীমা

১৫ (পটনি) ফিন

(ফবিিণ ননেওয়যটকম

নলযি সংকুলযন

সযটপটে) 

নস্াি মূযে: 

পটে উটিফিি েযকয



তডজপাতের্ স্কীজির আওিায় নতুন এলটি 

(0.4 সকতি লাইন তনি টাি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন কজর কাতরগরী প্রতিজবদন প্রস্তুিপূব টক দাতখলকৃি আজবদন প্রাক্কলনেহ 

তপ এন্ড তড তবিাজগ সপ্ররি

 খ) তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক তডোইনেহ প্রাক্কলন  াচাই করি ও  অনুজিাদন প্রদান

 গ) র্াকা েিা সদয়ার েন্য তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক পে োতর

 র্ঘ) সপ-অড টার/সচজকর িাধ্যজি র্াকা েিা দান

 ঙ) লাইন তনি টাজির েন্য প্রকল্প তবিাজগ সপ্ররি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ 

 খ) স্থাপনার সলাজকশন ম্যাপ

সময়সীমা

১৫ (পটনি) ফিন

নস্াি মূযে: 

গ্রযহক স্থযপনযয় সংট যগ

সুফবধয সষৃ্টিি অবকযঠযটর্যি

ধিণ অনু যয়ী নসবযি র্ূল্

ফনধ মযিণ কিয হয়



দবদ্যুতিক তবিরি লাইন স্থানান্তর

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন কজর কাতরগরী প্রতিজবদন প্রস্তুিপূব টক দাতখলকৃি আজবদন প্রাক্কলনেহ তপ 

এন্ড তড তবিাজগ সপ্ররি

 খ) তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক তডোইনেহ প্রাক্কলন  াচাই করি ও অনুজিাদন প্রদান

 গ) র্াকা েিা সদয়ার েন্য তপ এন্ড তড তবিাগ কর্তটক পে োতর

 র্ঘ) সপ-অড টার/সচজকর িাধ্যজি র্াকা েিা দান

 ঙ) লাইন তনি টাজির েন্য প্রকল্প তবিাজগ সপ্ররি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ 

 খ) স্থাপনার সলাজকশন ম্যাপ

 গ) িবজনর সক্ষজে, রােউক/সপৌরেিা/তেটি কজপ টাজরশন কর্তটক অনুজিাতদি প্ল্ুাজনর কতপ 

(েংতিষ্ট রােউক/সপৌরেিা/তেটি কজপ টাজরশন এর অতফস )

সময়সীমা

১৫ (পটনি) ফিন

নস্াি মূযে: 

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে পতরবিটন 

(সডেজকা কর্তটক িালািাল েরবরাহ ) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) সষ্টার হজি িালািাল েংগ্রহ শার্ ডাউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে এর মূল্য, এর স্থাপন চােট এবং শার্ ডাউন তফ এর

পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে পতরবিটন

(আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক)স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহকরি

 গ) শার্ ডাউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে  এর স্থাপন চােট এবং শার্ ডাউন তফ এর পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ লাইজর্তনং অুাজরষ্টার পতরবিটন 

(সডেজকা কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) সষ্টার হজি িালািাল েংগ্রহ শার্ ডাউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) লাইজর্তনং অুাজরষ্টার এর মূল্য, এর স্থাপন চােট এবং শার্ ডাউন তফ এর 

পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ লাইজর্তনং অুাজরষ্টার পতরবিটন 

(আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহকরি

 গ) শার্ ডাউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) লাইজর্তনং অুাজরষ্টার এর স্থাপন চােট এবং শার্ ডাউন তফ এর 

পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে উফিফিি

েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে ও লাইজর্তনং অুাজরষ্টার পতরবিটন 

(সডেজকা কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল )

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) সষ্টার হজি িালািাল েংগ্রহ শার্ ডাউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে ও লাইজর্তনং অুাজরষ্টার এর মূল্য, এর স্থাপন চােট এবং শার্ 

ডাউন তফ এর পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে উফিফিি

েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে ও লাইজর্তনং অুাজরষ্টার পতরবিটন

(আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহকরি

 গ) শার্ ডাউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে ও লাইজর্তনং অুাজরষ্টার এর স্থাপন চােট এবং শার্ ডাউন তফ 

এর পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে, লাইজর্তনং অুাজরষ্টার ও চুাজনল স্থাপন 

(আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহকরি

 গ) শার্ ডাউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে, লাইজর্তনং অুাজরষ্টার ও চুাজনল এর স্থাপন চােট এবং শার্ 

ডাউন তফ এর পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



গ্রাহজকর অনুজরাজধ তডওএফতে, লাইজর্তনং অুাজরষ্টার ও চুাজনল স্থাপন 

(সডেজকা কর্তটক িালািাল েরবরাহ করজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতরদশ টন

 খ) আজবদনকারী কর্তটক িালািাল েরবরাহকরি

 গ) শার্ ডাউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েরবরাহ স্বািাতবক করি

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তডওএফতে, লাইজর্তনং অুাজরষ্টার ও চুাজনল এর মূল্য,স্থাপন চােট এবং 

শার্ ডাউন তফ এর পতরজশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



তির্ার তরতডং কাড ট পতরবিটন 

(পুরািন কাড ট সশষ হজয় সগজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংতিষ্ট শাখা হজি তরতডং কাড ট েংগ্রহ কজর গ্রাহকজক প্রদান। 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) পুরািন তরতডং কাড ট সফরি প্রদান

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



তির্ার তরতডং কাড ট পতরবিটন 

(হাতরজয় সগজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংতিষ্ট শাখা হজি তরতডং কাড ট েংগ্রহ কজর গ্রাহকজক প্রদান। 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পতরজশাতধি তবজলর কতপ

 গ) তেতডর কতপ।

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



তপ্র-সপইড তির্াজরর স্মার্ ট কাড ট পতরবিটন 

(পুরািন কাড ট নষ্ট হজয় সগজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংতিষ্ট শাখা হজি তরতডং কাড ট েংগ্রহ কজর গ্রাহকজক প্রদান। 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

 ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

 খ) পুরািন স্মার্ ট কাড ট সফরি প্রদান।

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



তপ্র-সপইড তির্াজরর স্মার্ ট কাড ট পতরবিটন

(হাতরজয় সগজল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংতিষ্ট শাখা হজি তরতডং কাড ট েংগ্রহ কজর গ্রাহকজক প্রদান। 

• প্রজয়ােনীয় কাগেপে –

ক) গ্রাহজকর আজবদন এর কতপ

খ) তেতডর কতপ।

সময়সীমা

০১ (এক) ফিন

নস্াি মূযে:

ফির্যন্ড ননযটে

উফিফিি েযকয



আপনার (সেবা গ্রহীিার) কাজছ আিাজদর (সেবা প্রদানকারীর) প্রিুাশা

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সেবা প্রাতির লজক্ষু করিীয়

 তেটিজেন চার্ টাজর উজিতখি প্রজয়ােনীয় ডকুজিন্ট েহ েম্পূি টআজবদন েিা প্রদান

 নতুন েংজ াগ ও সলাড/ তির্ার বৃতদ্ধর সক্ষজে তনি টাি কাে ও ওয়াতরং েেন্ন কজর আজবদন েিা প্রদান

 েতির িাতলকানা েংক্রান্ত তবজরাধ র্াকজল, আজবদন েিা না সদয়া

 তনজে আজবদন েিা সদয়া এবং সকান িধ্যস্থিাকারীজক প্রশ্রয় না সদয়া

 স্থাপনা পতরদশ টন কাজল েহায়িা প্রদান করা

 েরকার সর্ঘাতষি তবতধিালা অনুেরি করা

 তবক্রয় ও তবিরন তবিাগ অতফে েংলি ব টাংক বুর্ অর্বা Online এ প্রজয়ােনীয় সেবা মূল্য পতরজশাধ করা

 তবক্রয় ও তবিরন তবিাগ এর এক অবস্থান সেবা সকে হজি সেবা গ্রহি

 স সকান ধরজনর েিস্যা/ সকান তবষয় সবাধগম্য না হজল েরােতর েংতিষ্ট কি টকিটার োজর্ কর্া বলা

 িদ্যপতর েিস্যার েিাধান/ সবাধগম্য না হজল তনব টাহী প্রজকৌশলীর োজর্ োক্ষাৎ করা



আপনার (সেবা গ্রহীিার) কাজছ আিাজদর (সেবা প্রদানকারীর) প্রিুাশা

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সেবা প্রাতির লজক্ষু করিীয়

 তনয়তিি তবদ্যুৎ তবল পতরজশাধ এবং তবদ্যুৎ চুতর ও অনবধ তবদ্যুৎ ব্যবহার সরাজধ অতফেজক িথ্য তদজয় েহায়িা 

করা 

 গ্রাহক হয়রাতন েেজকট অতিজ াগ র্াকজল তবক্রয় ও তবিরন তবিাগ এর দাতয়ত্বপ্রাি কি টকিটাজক অবতহি করা

 সডেজকা’র গ্রাহক শুনানীজি অংশগ্রহি কজর মূল্যবান িিািি/ পরািশ ট প্রদান করা

 তবদ্যুৎ আিাজদর োিীয় েেদ। সদজশর নাগতরক তহজেজব এর অপচয় সরাধ এবং লাইজন স্থাতপিিালািল ও

 ন্ত্রপাতির স্যরক্ষায় সডেজকাজক িথ্য তদজয় েহায়িা করা

 সদাকান, শতপং িল, বাো-বাতড়জি অপ্রজয়ােনীয় আজলাকেজ্জা পতরহার করা

 তদজনর সবলায় োনালার পদ টা েতরজয় সরজখ স্যজ টর আজলা ব্যবহার কজর তবদ্যুজির োশ্রয়ী ব্যবহার তনতিি করা

 এক ইউতনর্ তবদ্যুৎ উৎপাদন অজপক্ষা এক ইউতনর্ তবদ্যুৎ োশ্রয় অজনক লািবান তবষয়টি েকলজক স্মরন

কতরজয় সদয়া।

 উপজরাি পদ্ধতিজি তবদ্যুৎ ব্যবহাজর োশ্রয়ী হজয় অন্যজক ব্যবহাজরর স্যজ াগ কজর সদয়া



অতিজ াগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

ক্রতিক

নং

কখন স াগাজ াগ

করজবন

কার েজি

স াগাজ াগ করজবন
স াগাজ াজগর ঠিকানা

তনষ্পততর

েিয়েীিা

01
দাতয়ত্বপ্রাি কি টকিটা

েিাধান তদজি ব্যর্ ট হজল

প্রধান প্রজকৌশলী (এে

এন্ড তড অপাজরশন, 

ইি সোন)

নািঃ প্রজকৌঃ এ সক এি িতহউতিন

পদতবঃ প্রধান প্রজকৌশলী, এে এন্ড তড অপাজরশন (ইষ্ট

সোন)

সফানঃ+88 02 8900916

ইজিইলঃmahiuddin@desco.org.bd

ওজয়বঃ www.desco.org.bd

তিন িাে

02

অতিজ াগ তনষ্পতত

কি টকিটা তনতদ টষ্ট েিজয়

েিাধান তদজি ব্যর্ ট হজল

তনব টাহী পতরচালক

(অপাজরশন)

নািঃ নূর িহম্মদ

পদতবঃ তনব টাহী পতরচালক (অপাজরশন)

সফানঃ+88 02 8900808

ইজিইলঃ

nmohammad@desco.org.bd

ওজয়বঃ www.desco.org.bd

এক িাে

03

আতপল কি টকিটা তনতদ টষ্ট

েিজয় েিাধান তদজি

ব্যর্ ট হজল

িতন্ত্রপতরষদ তবিাজগর

অতিজ াগ ব্যবস্থাপনা

সেল

অতিজ াগ গ্রহি সকে

5নং সগইর্, বাংলাজদশ েতচবালয়, ঢাকা।

ওজয়ব: www.grs.gov.bd

তিন িাে

http://www.grs.gov.bd/
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