
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

(নাগতিক সেবা)



তিশন ও তিশন

• রূপকল্প (Vision) তনিাপদ, তনি ভিয াগ্য ও সেকেই তবদ্যুৎ প্রদাযনি িাধ্যযি

অর্ ভননতিক উন্নয়ন ও োিাতিক অগ্রগতিযি েহায়ক হওয়া।

• অতিলক্ষ (Mission) গ্রাহকযদি িযধ্য স্বাচ্ছন্দ্ু আনয়ন, ব্যবো-বাতিিু

খাযি েহায়িা, গ্রাহকযদি তনকে েযব ভাচ্চ ক্ষিিা অিভন েহ িাতি গঠযন

শতিশালী ভূতিকা িাখা এবং গ্রাহকযদি তনিভিয াগ্যিাি েযব ভাচ্চ আস্থা অিভন



আবাতেক নতুন েংয াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

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

নম্বি ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনলাইযন আযবদন িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, ওয়ুাতিংকৃি সলার্, ফ্ল্ুাে োইি (প্রয ািু সক্ষযে), আতর্ ভং, োতি ভে 

ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও েংতিষ্ট ট্রান্সফিিাযিি সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট 

উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্, উপযকন্দ্র ও সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য অনলাইযন কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান 

প্রযকৌশলী/তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী ও প্রয ািু সক্ষযে স্থাতপিব্য সোলাযিি পতিিান অবতহি কিি।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ ও প্রয ািু সোলাি স্থাপন তিযপাে ভঅনলাইযন

োবতিে।

চ) সোলাি পতিদশ ভন সশযষ তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, তিোি েহ তেএিও ঠিকাদাযিি 

তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


আবাতেক নতুন েংয াগ

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে) 

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

পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব 

পূিিকৃি আযবদন অনলাইযন Submit কিযি হযবঃ

ক) আযবদনকািীি পােযপাে ভ োইযিি ছতব এবং িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/তলি তর্র্/ নািিািী । মূল িাতলক িীতবি না র্াকযল উতিাতধকাি েনদ । 

িবন সর্িলাপাি কর্তভক তনতি ভি হযল পাওয়াি অব এেনী, সর্যিলাপাযিি োযর্ েম্পাতদি চুতিপে 

(প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ িাতলকানাি অনাপততনািা (প্রয ািু সক্ষযে)।

গ) িািউক/ তেটি কযপ ভাযিশন এি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নাম্বাি (প্রয ািু সক্ষযে)।

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক  লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি োটি ভতফযকে ঙ) 

বহুিল িবযনি (১০ িলাি অতধক) সক্ষযে িবযনি অতি তনব ভাপন োটি ভতফযকে।

চ) পূযব ভি েংয াগ র্াকযল শুধু িাে পতিযশাতধি তবযলি/ তর্িান্ড সনাযেি কতপ (একই নাযি ও স্থাযন 

সলার্/ তিোি বৃতদ্ধযি নতুন কযি সকান র্কুযিন্টে লাগযব না, িযব িবযনি সক্ষযে িািউক/ তেটি

কযপ ভাযিশন/ সপৌিেিাি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান)।

ছ) সর্েযকা’ি িাতলকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তভক প্রদত ওয়ুাতিং োটি ভতফযকে।

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


আবাতেক নতুন েংয াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

তর্িান্ড সনাযে উতিতখি োকা

পতিযশাধ পদ্ধতি: e-payment

এলটি েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে



বাতিতিুক নতুন েংয াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

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

নম্বি ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনলাইযন আযবদন িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, ওয়ুাতিংকৃি সলার্, আতর্ ভং, োতি ভে ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও েংতিষ্ট 

ট্রানেফিিাযিি সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্,

উপযকন্দ্র ও সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য অনলাইযন কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ 

প্রধান প্রযকৌশলী/তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি 

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী ও প্রয ািু সক্ষযে স্থাতপিব্য সোলাযিি পতিিান অবতহি কিি।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ ও প্রয ািু সোলাি স্থাপন তিযপাে ভঅনলাইযন

োবতিে।

চ) সোলাি পতিদশ ভন সশযষ তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, তিোি েহ তেএিও ঠিকাদাযিি 

তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


বাতিতিুক নতুন েংয াগ

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে) 

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

পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব 

পূিিকৃি আযবদন অনলাইযন Submit কিযি হযবঃ

ক) আযবদনকািীি পােযপাে ভ োইযিি ছতব এবং িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ।

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/তলি তর্র্/ নািিািী। মূল িাতলক িীতবি না র্াকযল উতিাতধকাি েনদ । 

িবন সর্িলাপাি কর্তভক তনতি ভি হযল পাওয়াি অব এেনী, সর্যিলাপাযিি োযর্ েম্পাতদি চুতিপে 

(প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ িাতলকানাি অনাপততনািা (প্রয ািু সক্ষযে), প্রতিষ্ঠাযনি নাযি আযবদযনি 

সক্ষযে প্রতিষ্ঠাযনি সট্রর্ লাইযেন্স, িাড়াটিয়াি নাযি আযবদযনি সক্ষযে িাড়াটিয়া ও িতিি িাতলযকি 

োযর্ েম্পাতদি চুতিপে।

গ) িািউক/ তেটি কযপ ভাযিশন এি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নাম্বাি (প্রয ািু সক্ষযে)।

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক  লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি োটি ভতফযকে ।

ঙ) বহুিল িবযনি (১০ িলাি অতধক) সক্ষযে িবযনি অতি তনব ভাপন োটি ভতফযকে।

চ) পূযব ভি েংয াগ র্াকযল শুধু িাে পতিযশাতধি তবযলি/ তর্িান্ড সনাযেি কতপ (একই নাযি ও স্থাযন 

সলার্/ তিোি বৃতদ্ধযি নতুন কযি সকান র্কুযিন্টে লাগযব না, িযব িবযনি সক্ষযে িািউক/তেটি

কযপ ভাযিশন/সপৌিেিাি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান)।

ছ) সর্েযকা’ি িাতলকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তভক প্রদত ওয়ুাতিং োটি ভতফযকে।

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


বাতিতিুক নতুন েংয াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

ডিমান্ড ন াটে উডিডিত োকা

পডিট াধ পদ্ধডত: e-payment।

এলটি েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে

এিটি (ওয়ুািহাউি) - ০৭ কি ভতদবে



তশল্প েংয াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)

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

নম্বি ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User ID 

(তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনলাইযন আযবদন িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, ওয়ুাতিংকৃি সলার্, আতর্ ভং, োতি ভে ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও েংতিষ্ট 

ট্রানেফিিাযিি সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্,

উপযকন্দ্র ও সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য অনলাইযন কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান 

প্রযকৌশলী/ তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি 

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী ও প্রয ািু সক্ষযে স্থাতপিব্য সোলাযিি পতিিান অবতহি কিি।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ ও প্রয ািু সোলাি স্থাপন তিযপাে ভঅনলাইযন

োবতিে।

চ) সোলাি পতিদশ ভন সশযষ তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, তিোি েহ তেএিও ঠিকাদাযিি 

তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


তশল্প েংয াগ

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে) 

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

পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব পূিিকৃি 

আযবদন অনলাইযন Submit কিযি হযবঃ

ক) আযবদনকািীি পােযপাে ভ োইযিি ছতব এবং িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ এি স্ক্ুান কতপ

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/তলি তর্র্/ নািিািী এি কতপ। মূল িাতলক িীতবি না র্াকযল উতিাতধকাি েনদ এি 

স্ক্ুান কতপ। িবন সর্িলাপাি কর্তভক তনতি ভি হযল পাওয়াি অব এেনীি েিুাতয়ি কতপ, সর্যিলাপাযিি োযর্ 

েম্পাতদি চুতিপে (প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ িাতলকানাি অনাপততনািা (প্রয ািু সক্ষযে), প্রতিষ্ঠাযনি নাযি আযবদযনি 

সক্ষযে প্রতিষ্ঠাযনি সট্রর্ লাইযেন্স, িাড়াটিয়াি নাযি আযবদযনি সক্ষযে িাড়াটিয়া ও িতিি িাতলযকি োযর্ েম্পাতদি 

চুতিপে, ক্ষুদ্র ও কুটিি তশযল্পি তনবন্ধন (প্রয ািু সক্ষযে) ।

গ) িািউক/ তেটি কযপ ভাযিশন এি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নাম্বাি (প্রয ািু সক্ষযে)।

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক  লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি োটি ভতফযকে ও তিোি রুযিি সল-

আউে।

ঙ) ৫০ তক:ও: এি অতধক সলাযর্ আযবদযনি সক্ষযে বাংলাযদশ ফায়াি োতি ভে ও তেতিল তর্যফন্স অতধদপ্তি কর্তভক

ইস্যুকৃি অতি তনব ভাপন োটি ভতফযকে।

চ) স ৌর্ িাতলকানাি সক্ষযে আযবদনকািীি কর্তভক েংয াগ গ্রহিকািী  অন্য অংশীদািগি এি তনকে 

হযি ৩০০/- োকাি ষ্টুাযম্প অনাপতত পে।

ছ) পূযব ভি েংয াগ র্াকযল শুধু িাে পতিযশাতধি তবযলি/ তর্িান্ড সনাযেি কতপ (একই নাযি ও স্থাযন সলার্/ তিোি 

বৃতদ্ধযি নতুন কযি সকান র্কুযিন্টে লাগযব না, িযব িবযনি সক্ষযে িািউক/তেটি কযপ ভাযিশন/সপৌিেিাি অনুযিাতদি

তবতডং প্ল্ুান)।

ি) সর্েযকা’ি িাতলকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তভক প্রদত ওয়ুাতিং োটি ভতফযকে।

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


তশল্প েংয াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

এলটি েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে



তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল

(সেবা প্রদান পদ্ধতি )

ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আযবদনকািীি সিাবাইল নম্বি 

ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User ID (তনবতন্ধি 

সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনলাইযন আযবদন 

িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, ওয়ুাতিংকৃি সলার্, আতর্ ভং, োতি ভে ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও েংতিষ্ট

ট্রান্সফিিাযিি সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্,

উপযকন্দ্র ও সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান 

প্রযকৌশলী/তনব ভাহী পতিচাল (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ।

চ) তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, তিোি ও তেএিও েহ ঠিকাদাযিি তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ 

প্রদান।

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


তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল 

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে)

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

পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব পূিিকৃি 

আযবদন অনলাইযন Submit কিযি হযবঃ

ক) প্রতিষ্ঠাযনি সলোিযহর্ প্যাযর্ আযবদন, আযবদনকািীি পােযপাে ভ োইযিি ছতব এবং িািীয় পতিচয় পে/ 

পােযপাে ভ এি স্ক্ুানকতপ।

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/তলি তর্র্/ নািিািী এি কতপ (প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ িাতলকানাি অনাপততনািা (প্রয ািু 

সক্ষযে)।

গ) িািউক/ তেটি কযপ ভাযিশন এি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান, সহাতডং নাম্বাি (প্রয ািু সক্ষযে)।

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক  লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি োটি ভতফযকে ও তিোি রুযিি সল-

আউে।

ঙ) বহুিল িবযনি (১০ িলাি অতধক) সক্ষযে িবযনি অতি তনব ভাপন োটি ভতফযকে।

চ) স ৌর্ িাতলকানাি সক্ষযে আযবদনকািীি কর্তভক েংয াগ গ্রহিকািী  অন্য অংশীদািগি এি তনকে 

হযি ৩০০/- োকাি ষ্টুাযম্প অনাপতত পে।

ছ) পূযব ভি েংয াগ র্াকযল শুধু িাে পতিযশাতধি তবযলি/ তর্িান্ড সনাযেি কতপ (একই নাযি ও স্থাযন সলার্/ তিোি 

বৃতদ্ধযি নতুন কযি সকান র্কুযিন্টে লাগযব না, িযব িবযনি সক্ষযে িািউক/তেটি কযপ ভাযিশন/সপৌিেিাি অনুযিাতদি

তবতডং প্ল্ুান)।

ি) সর্েযকা’ি িাতলকাভূি ঠিকাদািী প্রতিষ্ঠান কর্তভক প্রদত ওয়ুাতিং োটি ভতফযকে।

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


তশক্ষা প্রতিষ্ঠান / ধিীয় প্রতিষ্ঠান / সেবামূলক প্রতিষ্ঠান / হােপািাল

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা
এলটি েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে



তনি ভান কাযিি িন্য েংয াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি)
ক) http://ocsms.desco.org.bd:8080/login ঠিকানায় আযবদনকািীি সিাবাইল নম্বি ও 

িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User ID (তনবতন্ধি 

সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনলাইযন আযবদন িিা 

প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, ওয়ুাতিংকৃি সলার্, আতর্ ভং, োতি ভে ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও 

েংতিষ্ট ট্রানেফিিাযিি সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি-4) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট

উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্, উপযকন্দ্র ও সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক 

তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য অনলাইযন িিাকৃি আযবদন কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ 

িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান প্রযকৌশলী/ তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি 

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ।

চ) তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, তিোি েহ তেএিও ঠিকাদাযিি তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


তনি ভান কাযিি িন্য েংয াগ

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে)

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

নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি

 র্া র্িাযব পূিিকৃি আযবদন অনলাইযন Submit কিযি হযবঃ

ক) আযবদনকািীি পােযপাে ভ োইযিি ছতব এবং িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/তলি তর্র্/ নািিািী। মূল িাতলক িীতবি না র্াকযল

উতিাতধকাি েনদ । িবন সর্িলাপাি কর্তভক তনতি ভি হযল পাওয়াি অব এেনী, 

সর্যিলাপাযিি োযর্ েম্পাতদি চুতিপে (প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ িাতলকানাি 

অনাপততনািা (প্রয ািু সক্ষযে)।

গ) িািউক/ তেটি কযপ ভাযিশন এি অনুযিাতদি তবতডং প্ল্ুান (িবন তনি ভাযনি সক্ষযে), সহাতডং নাম্বাি

(প্রয ািু সক্ষযে)।

র্ঘ) এিটি-৪ েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক  লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি োটি ভতফযকে।

চ) পূযব ভি েকল তহোযবি ( তদ র্াযক) েমূদয় বযকয়া পতিযশাধ কিযি হযব।

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


তনি ভান কাযিি িন্য েংয াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

তর্িান্ড সনাযে উতিতখি োকা

পতিযশাধ পদ্ধতি: e-payment

এলটি তে-২ েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি-৪ েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে



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

(তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট

েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব পূিিকৃি আযবদন অনলাইযন Submit 

কিযি হযবঃ

ক) িািীয় পতিচয় পযেি ফযোকতপ (প্রতিষ্ঠাযনি িযনানীি ব্যতিি), আযবদনকািীি 

পােযপাে ভ োইযিি ছতব।

খ) িতিি িাতলকানা দতলল/ তলি তর্র্/ নািিািী এি কতপ (প্রয ািু সক্ষযে), স ৌর্ 

িাতলকানাি অনাপততনািা (প্রয ািু সক্ষযে)।

গ) োিাতিক/ বাতনতিুক কি ভকাযন্ডি িন্য  র্া র্ কর্তভপযক্ষি অনুিতিপে। 

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক লাইযলতন্সং সবাযর্ ভি 

োটি ভতফযকে ও তিোি রুযিি সল আউে প্ল্ুান।

সামাজিক/ বাডিজিিক কম মকাটন্ডি ি ি অস্থায়ী

সংট াগ (স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্ শনী এরং বাননজিিক

কম শকান্ডের িনি অস্থায়ী সংন্ড াগ)

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


সামাজিক/ বাডিজিিক কম মকাটন্ডি ি ি অস্থায়ী

সংট াগ (স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্ শনী এরং বাননজিিক

কম শকান্ডের িনি অস্থায়ী সংন্ড াগ)

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

নম্বি ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা র্াকযল User 

ID (তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ 

অনলাইযন আযবদন িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ চাতহদাকৃি সলার্, আতর্ ভং, োতি ভে ড্রযপি দদর্ঘ ভু  ও েংতিষ্ট ট্রানেফিিাযিি 

সলার্। িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্, উপযকন্দ্র ও 

সপাযল কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান 

প্রযকৌশলী/তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি।

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ।

চ) তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাযিি তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

সামাজিক / বাডিজিিক কম মকাটন্ডিি ি অস্থায়ী

সংট াগ (স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্ শনী এরং বাননজিিক

কম শকান্ডের িনি অস্থায়ী সংন্ড াগ)

এলটি েংয াগ- ০৭ কি ভতদবে

এিটি েংয াগ - ১৮ কি ভতদবে



সেচ েংয াগ

(সেবা প্রদান পদ্ধতি )

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

সিাবাইল নম্বি ও িািীয় পতিচয় পযেি নম্বি ব্যবহাি কযি তনবন্ধন। পূযব ভ তনবন্ধন কিা 

র্াকযল User ID (তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি

প্রযয়ািনীয় িথ্যাতদ েহ অনলাইযন আযবদন িিা প্রদান

খ) িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও অনলাইযন প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, িেি সলার্, োতি ভে দ্যিত্ব ও েংতিষ্ট ট্রানেফিিাযিি সলার্। 

িধ্যিচাপ (এিটি) আযবদযনি সক্ষযে েংতিষ্ট উপযকন্দ্র ও তফর্াযিি সলার্, উপযকন্দ্র ও সপাযল 

কুাবল উযতালন েহ আনুষাতিক তবষয়াতদ।

গ) সলার্ অনুযিাদযনি িন্য কর্তভপক্ষ (তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ 

প্রধান প্রযকৌশলী/তনব ভাহী পতিচাল (অপাযিশন)) বিাবি সপ্রিি 

র্ঘ) অনলাইযন তর্িান্ড সনাে িািী।

ঙ) পতিযশাতধি তর্িান্ড সনাে অনলাইযন পতিযশাধ।

চ) তিোি স্থাপযনি িন্য তেএিও ইস্যু, ঠিকাদাযিি তনকে হস্তান্তি ও েংয াগ প্রদান।

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


সেচ েংয াগ

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে )

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

(তনবতন্ধি সিাবাইল নম্বি) ও পােওয়ার্ ভ ব্যবহাি কযি লগ ইন কযি তনযনাি র্কুযিন্ট

েমূহ স্ক্ুান কযি আপযলার্ কযি  র্া র্িাযব পূিিকৃি আযবদন অনলাইযন Submit 

কিযি হযবঃ

ক) িািীয় পতিচয় পযেি ফযোকতপ (প্রতিষ্ঠাযনি িযনানীি ব্যতিি), আযবদনকািীি 

পােযপাে ভ োইযিি ছতব।

ক) অনলাইযন  র্া র্িাযব পূিিকৃি আযবদন ফি ভ ও আযবদনকািীি স্বাক্ষি েম্বতলি 

েদ্য সিালা ১ (এক) কতপ পােযপাে ভ োইযিি ছতব 

(https://onlineapplication.desco.org.bd/UI/frm_main_

application.aspx)

খ) িািীয় পতিচয়পে /পােযপাযে ভি ফযোকতপ (িযনানীি ব্যতিি)

গ) সেচ কতিটিি অনুযিাদনপে

র্ঘ) এিটি েংয াযগি (৮০ তকঃ ওঃ এি উযদ্ধভ) সক্ষযে দবদ্যুতিক লাইযেতন্সং সবাযর্ ভি 

োটি ভতফযকে ও তিোি রুযিি সল-আউে প্ল্ুান।

http://ocsms.desco.org.bd:8080/login
https://onlineapplication.desco.org.bd/UI/frm_main_application.aspx


সেচ েংয াগ

• সেবাি মূল্য

• সেবা প্রদাযনি েিয়েীিা

সটব মাচ্চ ০৭ (সাত) কম মডিবস



তবদ্যিান গ্রাহযকি সলার্ হ্রাে

(সেবা প্রদান পদ্ধতি ) 

ক) অনলাইযন আযবদন েহ েকল শিভাতদ ও িথ্যাতদেহ এক অবস্থান 

সেবা সকযন্দ্র আযবদন িিা প্রদান

খ) অেম্পূি ভ আযবদযনি তবষযয় আযবদনকািীযক িাৎক্ষতিক অবতহি 

কিি/ িাঠ প ভাযয় পতিদশ ভন ও প্রতিযবদন দাতখল। 

পতিদশ ভযনি তবষয়ঃ ওয়ুাতিং, েংয াগকৃি সলার্

র্ঘ) প্রতিযবদন েঠিক পাওয়া সগযল অনুযিাদযনি িন্য  র্া র্ কর্তভপক্ষ 

(তনব ভাহী প্রযকৌশলী/ িত্ত্বাবধায়ক প্রযকৌশলী/ প্রধান প্রযকৌশলী) বিাবি 

সপ্রিি 



তবদ্যিান গ্রাহযকি সলার্ হ্রাে

(প্রযয়ািনীয় কাগিপে ) 

ক) িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ এি ফযোকতপ এক অবস্থাযন সেবা 

সকযন্দ্র আযবদন।

খ) স ৌর্ িাতলকানাি সক্ষযে আযবদনকািীি কর্তভক েংয াগ গ্রহিকািী 

অন্য অংশীদািগি এি তনকে হযি ৩০০/- োকাি ষ্টুাযম্প অনাপতত 

পে।

ডিমান্ড ন াটে

উডিডিত োকাসময়সীমা

৫ (পাাঁচ) কম শনদবস



তবল না পাওয়া

(নতুন তহোযবি সক্ষযে)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তিোি তিতর্ং বই এ তিোি তিতর্ং না র্াকযল স্থাপনা হযি তিোি 

তিতর্ং েংগ্রহ ও তবল প্রস্তুি

 তবল গ্রাহকযক হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) তর্িান্ড সনাে/ তেএিও এি কতপ েহ OPS (One Point 

Service) এ আযবদন

সময়সীমা

৩ (নিন) কম শনদবস
ডব ামূটযি



তবল না পাওয়া

(পুিািন তহোযবি সক্ষযে)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহক কর্তভক সেতলযফাযন/ সিাবাইল অর্বা ইযিইযল অতফেযক 

অবতহি কিাি ১ তদযনি িযধ্য তবল তপ্রন্ট কযি স্থাপনায় সপৌৌঁছাযনা 

হযব। 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবল কতপ েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

১ (এক) কম শনদবস
ডব ামূটযি



তবল পূনঃমূদ্রন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 আইটি হযি আযবতদি িাযেি তবল তি তপ্রন্ট কিি

 তবল গ্রাহকযক হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ পুিািন তবযলি কতপ (গ্রাহক েিােতি 

www.desco.or.bd/ bill সর্যকও তপ্রন্ট কযি তনযি 

পাযিন)) 

ডব ামূটযি

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


তবল সবশী/কি / ইতিযিযের্

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা হযি তিোি তিতর্ং গ্রহি ও প্রযয়ািযন তিোি পিীক্ষাকিি

েংযশাধযনি প্রস্তাব অনুযিাদন ( তদ প্রযয়ািন হয়)

 তবল প্রস্তুি ও তবল গ্রাহকযক হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি অতিয াগকৃি িাযেি তবযলি কতপ েহ OPS এ 

আযবদন।

সময়সীমা

৩ (নিন) কম শনদবস
ডব ামূটযি



তবল পতিযশাধ েযত্ত্বও বযকয়া িাতলকায় সখলাতপ সদখাযনা

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

ক) গ্রাহক কর্তভক সেতলযফাযন/ সিাবাইল অর্ব ইযিইযল অতফেযক অবতহি কিন

খ) তবযলি কতপ ব্যাংক কাযলকশন সিেযিন্ট  াচাই

গ) েফেওয়াযি আপযর্ে কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবল কতপ েহ OPS এ আযবদন

সময়সীমা

০২ (দুই) কম শনদবস
ডব ামূটযি



তবল পতিযশাযধি প্রিুয়ন পে

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

গ্রাহক কর্তভক সেতলযফাযন/ সিাবাইল অর্বা ইযিইযল অতফেযক 

অবতহি কিি

গ্রাহযকি সকান েিস্যা র্াকযল িাহা অবতহি কিি

েিস্যা েিাধাযনি পি প্রিুয়ন পে ইস্যু ও হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবল কতপ েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০২ (দুই) কম শনদবস
ডব ামূটযি



স্যতনতদ ভষ্ট েিযয়ি প্রিুয়ন পে 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহক কর্তভক সেতলযফাযন/ সিাবাইল অর্বা ইযিইযল অতফেযক অবতহি 

কিি

 প্রিুয়ন পে ইস্যু ও হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি/ তবল কতপ েহ OPS এ আযবদন।



বযকয়া িথ্য অবতহি কিি ও তনতদভষ্ট িাতিযখি

িযধ্য তবল পতিযশাযধি িাগাদা বািভা

• বযকয়া িথ্য উযিখেহ তনতদভষ্ট েিযয়ি িযধ্য পতিযশাযধি িাতিখ

তদযয় সনাটিশ সপ্রিি কিা হযব।

• বযকয়া িথ্য েহ তনতদভষ্ট েিযয়ি িযধ্য পতিযশাযধি িাতিখ তদযয়

ক্ষুযদ বািভা সপ্রিি কিা হযব।

• অতনয়তিি তবল পতিযশাধকািী গ্রাহকগিযক তবল পতিযশাযধি

তনধ ভাতিি িাতিযখি ০৭ (োি) তদন পূযব ভ তনতদভষ্ট িাতিযখি িযধ্য

পতিযশাযধি ক্ষুযদ িাগাদা বািভা সদয়া হযব।



বযকয়াি কািযি েংয াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বযকয়া তবল ও পুনঃেংয াগ তফ পতিযশাধ এবং এি 

কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি তবল ও পুনঃেংয াগ তফ এি 

কতপ েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কম শনদবস

এক নেি – ৬০০/-

ডত নেি – ১৬০০/-



বযকয়াি কািযি েংয াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বযকয়া তবল ও পুনঃেংয াগ তফ পতিযশাধ এবং এি 

কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি তবল ও পুনঃেংয াগ তফ এি 

কতপ েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কম শনদবস

এমটে

১০০০০/-



অনবধ হস্তযক্ষপ িতনি েংয াগ তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় িতিিানা তবল ও পুনঃেংয াগ তফ পতিযশাধ এবং এি 

কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি িতিিানা তবল ও পুনঃেংয াগ 

তফ এি কতপ েহ OPS এ আযবদন



অনবধ হস্তযক্ষপ িতনি তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় িতিিানা তবল ও পুনঃেংয াগ তফ পতিযশাধ এবং 

এি কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি িতিিানা তবল ও 

পুনঃেংয াগ তফ এি কতপ েহ OPS এ আযবদন।

এমটে

১০০০০/-



বযকয়া ও অনবধ হস্তযক্ষপ িতনি কািযি তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ 

(এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বযকয়া, িতিিানা তবল ও পুনঃেংয াগ তফ পতিযশাধ 

এবং এি কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি বযকয়া তবল, িতিিানা তবল ও 

পুনঃেংয াগ তফ এি কতপ েহ OPS এ আযবদন



বযকয়া ও অনবধ হস্তযক্ষপ িতনি তবতচ্ছন্নকৃি েংয াগ পুনঃেংয াগ 

(এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েমুদয় বযকয়া, িতিিানা তবল ও পুনঃেংয াগ তফ

পতিযশাধ এবং এি কতপ অতফযে িিা দান োযপযক্ষ

পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি বযকয়া তবল, িতিিানা তবল 

ও পুনঃেংয াগ তফ এি কতপ েহ OPS এ আযবদন।

এমটে

১০০০০/-



গ্রাহযকি অনুযিাযধ েংয াগ তবতচ্ছন্ন (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংয াগ তবতচ্ছন্ন কিি তফ এি পতিযশাতধি কতপ OPS এ িিা 

প্রদান োযপযক্ষ তবতচ্ছন্নকিি।

প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

এক নেি – ২০০/-

ডত নেি – ৪০০/-



গ্রাহযকি অনুযিাযধ পুনঃেংয াগ  (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

পুনঃেংয াগ তফ এি পতিযশাতধি কতপ OPS এ িিা

প্রদান োযপযক্ষ প্রযয়ািযন স্থাপনা পতিদশ ভন ও 

পুনঃেংয াগকৃি তিোি পিীক্ষা কযি পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কম শনদবস

এক নেি – ২০০/-

ডত নেি – ৪০০/-



গ্রাহযকি অনুযিাযধ েংয াগ তবতচ্ছন্ন (এিটি)/ শাে র্াউন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংয াগ তবতচ্ছন্ন কিি তফ এি পতিযশাতধি কতপ OPS এ 

িিা প্রদান োযপযক্ষ তবতচ্ছন্ন কিি।

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

এমটে

১০০০/-



গ্রাহযকি অনুযিাযধ পুনঃেংয াগ  (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

পুনঃেংয াগ তফ এি পতিযশাতধি কতপ OPS এ িিা

প্রদান োযপযক্ষ প্রযয়ািযন স্থাপনা পতিদশ ভন ও 

পুনঃেংয াগকৃি তিোি পিীক্ষা কযি পুনঃেংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কম শনদবস



তহোব বন্ধকিি

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েকল তবল ও তবতচ্ছন্ন কিি তফ পতিযশাধ োযপযক্ষ েংয াগ

তবতচ্ছন্ন কযি তিোযিি েব ভযশষ তিতর্ং অনু ায়ী তবল ইস্যু কযি

গ্রাহকযক হম্তান্তি ও পতিযশাধ োযপযক্ষ তহোব বন্ধ কিি।

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০৩ (নিন) কম শনদবস

নিমাে ননান্ডে উনিনিি োকা

পডিট াধ পদ্ধডত: 

অনিস সংলগ্ন বিংক বুথ

অথবা Online এ



তিোি সপাড়া (এলটি) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা হযি তিোি খুযল এযন পিীক্ষা ও  াচাইঅযন্ত তবল 

প্রস্তুি ও গ্রাহকযক হম্তান্তি।

খ) গ্রাহক কর্তভক তবল পতিযশাধ ও তিোি িিা প্রদান (সষ্টাযি 

তিোি িজুদ না র্াকযল) োযপযক্ষ েংয াগ প্রদান।

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০২ (দুই) কম শনদবস

নিমাে ননান্ডে উনিনিি োকা

পডিট াধ পদ্ধডত: 

অনিস সংলগ্ন বিংক বুথ

অথবা Online এ



তিোি সপাড়া (এিটি) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা হযি তিোি খুযল এযন পিীক্ষা ও  াচাইঅযন্ত তবল 

প্রস্তুি ও গ্রাহকযক হম্তান্তি।

খ) গ্রাহক কর্তভক তবল পতিযশাধ ও তিোি িিা প্রদান (সষ্টাযি 

তিোি িজুদ না র্াকযল) োযপযক্ষ েংয াগ প্রদান।

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।



োতি ভে ড্রপ সপাড়া

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন কযি োতি ভে ড্রপ এি দদর্ঘ ভু  ও সপাড়াি 

কািি তনি ভয়

খ) োতি ভে ড্রযপি মূযল্যি তবল প্রস্তুি কযি গ্রাহকযক হম্তান্তি ও    

গ্রাহক কর্তভক তবল পতিযশাধ োযপযক্ষ েংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০১ (এক) কম শনদবস



োতি ভে ড্রপ চুতি

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন কযি োতি ভে ড্রপ এি দদর্ঘ ভু  তনি ভয়

 খ) োতি ভে ড্রযপি মূযল্যি তবল প্রস্তুি কযি গ্রাহকযক হস্তান্তি ও 

গ্রাহক কর্তভক তবল পতিযশাধ োযপযক্ষ েংয াগ প্রদান

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।



দবদ্যুতিক তহোযবি নাি পতিবিভন 

(এলটি/এিটি/আবাতেক/বাতনতিুক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন কযি প্রদত িথ্য  াচাই ও তর্িান্ড সনাে প্রদান।

 খ) গ্রাহক কর্তভক তর্িান্ড সনাে পতিযশাধ োযপযক্ষ পিবিী িাযেি তবযল নাি 

পতিবিভন

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) আযবদনকািীি স্বাক্ষি েম্বতলি ১ (এক) কতপ ছতবেহ OPS এ আযবদন 

 খ) িািীয় পতিচয় পে/ পােযপাে ভ এি ফযোকতপ

 গ) িতিি িাতলকানা দতলল/ নািিািীি কাগি 

 র্ঘ) পূযব ভি তনিাপতা িািানি েিন্বয় চাইযল পূযব ভি িাতলযকি অনাপততনািা 



তিোি পিীক্ষাকিি (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তিোি পিীক্ষা তফ পতিযশাধ কতপ িিা প্রদান োযপযক্ষ 

তিোি পিীক্ষা কিি (তিোি সেষ্ট ল্যাযব) ও ফলাফযলি 

তিততযি ব্যবস্থা গ্রহি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি তবযলি কতপ েহ OPS এ 

আযবদন।

সময়সীমা

০৫ (পাাঁচ) কম শনদবস

এক নেি – ২০০/-

ডত নেি – ৪০০/-

এযটেডসটে - ৬০০/-

পনরন্ডর্াধ পদ্ধনি: অনিস সংলগ্ন

বিংক বুথ অথবা Online এ



তিোি পিীক্ষাকিি (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তিোি পিীক্ষা তফ পতিযশাধ কতপ িিা প্রদান োযপযক্ষ 

তিোি পিীক্ষা কিি (তিোি সেষ্ট ল্যাযব) ও ফলাফযলি 

তিততযি ব্যবস্থা গ্রহি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোযবি পতিযশাতধি তবযলি কতপ েহ OPS এ 

আযবদন। 

সময়সীমা

০৫ (পাাঁচ) কম শনদবস

এমটে – ২০০০/-

পডিট াধ পদ্ধডত: অনিস সংলগ্ন

বিংক বুথ অথবা Online এ



গ্রাহযকি অনুযিাযধ গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদশ ভন (এলটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তিোি পতিদশ ভন তফ পতিযশাধ কতপ িিা প্রদান োযপযক্ষ 

তিোি গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদশ ভন ও পতিদশ ভযনি 

তিততযি ব্যবস্থা গ্রহি 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

এক নেি- ১৫০/-

ডত নেি- ৩০০/-

এযটেডসটে- ৫০০/-



গ্রাহযকি অনুযিাযধ গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদশ ভন (এিটি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 তিোি পতিদশ ভন তফ পতিযশাধ কতপ িিা প্রদান োযপযক্ষ 

তিোি গ্রাহক আতিনায় তিোি পতিদশ ভন ও পতিদশ ভযনি 

তিততযি ব্যবস্থা গ্রহি 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

এমটে – ১০০০.০০

পডিট াধ পদ্ধডত:

অনিস সংলগ্ন বিংক

বুথ



ট্যাতিফ পতিবিভন

(আবাতেক হযি বাতিতিুক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহযকি অনুযিাযধ েিবিাহ চুতি পতিবিভন তফ পতিযশাধ োযপযক্ষ

স্থাপনা পতিদশ ভন, ব্যবহাযিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিভযনি

প্রস্তাব ও অনুযিাদন োযপযক্ষ পিবিী িাযেি তবযল ট্যাতিফ

পতিবিভন

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০৩ (নিন) কম শনদবস

এক নেি- ১০০/-

ডত নেি- ৩০০/-

এযটেডসটে- ১০০০/-



ট্যাতিফ পতিবিভন

(বাতিতিুক হযি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহযকি অনুযিাযধ েিবিাহ চুতি পতিবিভন তফ পতিযশাধ োযপযক্ষ

স্থাপনা পতিদশ ভন, ব্যবহাযিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিভযনি

প্রস্তাব ও অনুযিাদন োযপযক্ষ পিবিী িাযেি তবযল ট্যাতিফ

পতিবিভন

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০৩ (নিন) কম শনদবস

এক নেি- ১০০/-

ডত নেি- ৩০০/-

এযটেডসটে- ১০০০/-



ট্যাতিফ পতিবিভন

(আবাতেক হযি তশল্প )

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহযকি অনুযিাযধ েিবিাহ চুতি পতিবিভন তফ পতিযশাধ োযপযক্ষ স্থাপনা পতিদশ ভন, 

ব্যবহাযিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিভযনি প্রস্তাব ও অনুযিাদন োযপযক্ষ পিবিী 

িাযেি তবযল ট্যাতিফ পতিবিভন

 প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

 খ) িবন ব্যবহাযিি িন্য িািউক/ র্া র্ কর্তভপক্ষ এি অনুযিাদযনি কতপ

 গ) িাড়াটিয়াি সক্ষযে িতি/িবযনি িাড়াি চুতিপযেি ফযোকতপ ও িাতলযকি 

েম্মতি পে (িতি/িবন িাতলযকি তনকে)



ট্যাতিফ পতিবিভন

(তশল্প হযি আবাতেক)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 গ্রাহযকি অনুযিাযধ েিবিাহ চুতি পতিবিভন তফ পতিযশাধ োযপযক্ষ 

স্থাপনা পতিদশ ভন, ব্যবহাযিি ধিন অনু ায়ী ট্যাতিফ পতিবিভযনি প্রস্তাব ও 

অনুযিাদন োযপযক্ষ পিবিী িাযেি তবযল ট্যাতিফ পতিবিভন

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট তহোব নম্বি েহ OPS এ আযবদন।

সময়সীমা

০৩ (নিন) কম শনদবস



অস্থায়ী েংয াগ প্রিুাহাি ও িািানি উযতালন

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা হযি তিোি খুযল আনা, তিোি পিীক্ষা, েব ভযশষ তিোি তিতর্ং 

তবল প্রস্তুি ও গ্রাহক কর্তভক পতিযশাধ।

 িািানযিি োকা সফিি প্রদাযনি তনতিত অর্ ভ ও তহোব তবিাযগ সপ্রিি

 অর্ ভ ও তহোব তবিাগ কর্তভক সচক ইস্যু ও গ্রাহকযক হস্তান্তি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 েংতিষ্ট িািানি তবযলি মূল কতপ েহ OPS এ আযবদন

সময়সীমা

১৪ (নচৌদ্দ) কম শনদবস

এক নেি- ২০০/-

ডত নেি- ৪০০/-

এমটে - ১০০০/-



বহুিল িবযনি সলার্ ছাড়পে 

(তনি ভাযিি পূযব ভ)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা পতিদশ ভন ও কাতিগিী িথ্য তপ এন্ড তর্ তবিাযগ সপ্রিি

 তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক সলার্ ছাড়পযেি আযবদন অনুযিাদন/ বাতিল

 অনুযিাদন হযল, তনধ ভাতিি তফ পতিযশাযধি িন্য পে প্রদান

 বাতিল হযল, িাহাও গ্রাহকযক পে দ্বািা িাতনযয় সদয়া

 সপ-অর্ ভাি প্রাতপ্ত োযপযক্ষ সলার্ ছাড়পে িাতি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ 

 সিাে সলাযর্ি পতিিাি

 িবযনি তনি ভািকাল শুরু ও েিাতপ্ত েিয়েীিা

 স্থাপনাি সলাযকশন ম্যাপ

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

 িািউক/সপৌিেিা/তেটি কযপ ভাযিশন অতফযে িিা লযক্ষু প্রস্তাতবি নকশাি কতপ (েংতিষ্ট আতকভযেক্ট হযি)

 দবদ্যুতিক উপযদষ্টা কর্তভক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াযিি দবদ্যুতিক সলাযর্ি তবস্তাতিি তহোব 

সময়সীমা

১৫ (পন্ডনর) নদন

নসবাি মূযি: 

পন্ডে উন্ডিনিি োকা



উচ্চচাপ েংয াগ গ্রহযিি পূযব ভ সলার্ ছাড়পে 

(250 তকঃওঃ সলাযর্ি উযবভ হযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 স্থাপনা পতিদশ ভন ও কাতিগিী িথ্য তপ এন্ড তর্ তবিাযগ সপ্রিি

 তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক সলার্ ছাড়পযেি আযবদন অনুযিাদন/ বাতিল

 অনুযিাদন হযল, তনধ ভাতিি তফ পতিযশাযধি িন্য পে প্রদান

 বাতিল হযল, িাহাও গ্রাহকযক পে দ্বািা িাতনযয় সদয়া

 সপ-অর্ ভাি প্রাতপ্ত োযপযক্ষ সলার্ ছাড়পে িাতি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ 

 সিাে সলাযর্ি পতিিাি

 িবযনি তনি ভািকাল শুরু ও েিাতপ্ত েিয়েীিা

 স্থাপনাি সলাযকশন ম্যাপ

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

 িািউক/সপৌিেিা/তেটি কযপ ভাযিশন অতফযে িিা লযক্ষু প্রস্তাতবি নকশাি কতপ (েংতিষ্ট আতকভযেক্ট হযি)

 দবদ্যুতিক উপযদষ্টা কর্তভক প্রনীি প্রতিটি সফ্ল্াযিি দবদ্যুতিক সলাযর্ি তবস্তাতিি তহোব 

সময়সীমা

১৫ (পন্ডনর) নদন

(নবিরণ ননেওয়ান্ডকশ

নলাি সংকুলান

সান্ডপন্ডে) 

নসবাি মূযি: 

পন্ডে উন্ডিনিি োকা



তর্যপাতিে স্ক্ীযিি আওিায় নতুন এলটি 

(0.4 সকতি লাইন তনি ভাি)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন কযি কাতিগিী প্রতিযবদন প্রস্তুিপূব ভক দাতখলকৃি আযবদন প্রাক্কলনেহ 

তপ এন্ড তর্ তবিাযগ সপ্রিি

 খ) তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক তর্িাইনেহ প্রাক্কলন  াচাই কিি ও  অনুযিাদন প্রদান

 গ) োকা িিা সদয়াি িন্য তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক পে িাতি

 র্ঘ) সপ-অর্ ভাি/সচযকি িাধ্যযি োকা িিা দান

 ঙ) লাইন তনি ভাযিি িন্য প্রকল্প তবিাযগ সপ্রিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ 

 খ) স্থাপনাি সলাযকশন ম্যাপ

সময়সীমা

১৫ (পন্ডনর) নদন

নসবাি মূযি: 

গ্রাহক স্থাপনায় সংন্ড াগ

সুনবধা সষৃ্টির অবকাঠান্ডমার

ধরণ অনু ায়ী নসবার মূলি

ননধ শারণ করা হয়



দবদ্যুতিক তবিিি লাইন স্থানান্তি

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন কযি কাতিগিী প্রতিযবদন প্রস্তুিপূব ভক দাতখলকৃি আযবদন প্রাক্কলনেহ তপ 

এন্ড তর্ তবিাযগ সপ্রিি

 খ) তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক তর্িাইনেহ প্রাক্কলন  াচাই কিি ও অনুযিাদন প্রদান

 গ) োকা িিা সদয়াি িন্য তপ এন্ড তর্ তবিাগ কর্তভক পে িাতি

 র্ঘ) সপ-অর্ ভাি/সচযকি িাধ্যযি োকা িিা দান

 ঙ) লাইন তনি ভাযিি িন্য প্রকল্প তবিাযগ সপ্রিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ 

 খ) স্থাপনাি সলাযকশন ম্যাপ

 গ) িবযনি সক্ষযে, িািউক/সপৌিেিা/তেটি কযপ ভাযিশন কর্তভক অনুযিাতদি প্ল্ুাযনি কতপ 

(েংতিষ্ট িািউক/সপৌিেিা/তেটি কযপ ভাযিশন এি অতফস )

সময়সীমা

১৫ (পন্ডনর) নদন

নসবাি মূযি: 

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে পতিবিভন 

(সর্েযকা কর্তভক িালািাল েিবিাহ ) 

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) সষ্টাি হযি িালািাল েংগ্রহ শাে র্াউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে এি মূল্য, এি স্থাপন চািভ এবং শাে র্াউন তফ এি

পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে পতিবিভন

(আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক)স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহকিি

 গ) শাে র্াউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে  এি স্থাপন চািভ এবং শাে র্াউন তফ এি পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ লাইযেতনং অুাযিষ্টাি পতিবিভন 

(সর্েযকা কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) সষ্টাি হযি িালািাল েংগ্রহ শাে র্াউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) লাইযেতনং অুাযিষ্টাি এি মূল্য, এি স্থাপন চািভ এবং শাে র্াউন তফ এি 

পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ লাইযেতনং অুাযিষ্টাি পতিবিভন 

(আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহকিি

 গ) শাে র্াউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) লাইযেতনং অুাযিষ্টাি এি স্থাপন চািভ এবং শাে র্াউন তফ এি 

পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে উনিনিি

োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে ও লাইযেতনং অুাযিষ্টাি পতিবিভন 

(সর্েযকা কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল )

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) সষ্টাি হযি িালািাল েংগ্রহ শাে র্াউন গ্রহি

 গ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে ও লাইযেতনং অুাযিষ্টাি এি মূল্য, এি স্থাপন চািভ এবং শাে 

র্াউন তফ এি পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে উনিনিি

োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে ও লাইযেতনং অুাযিষ্টাি পতিবিভন

(আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহকিি

 গ) শাে র্াউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে ও লাইযেতনং অুাযিষ্টাি এি স্থাপন চািভ এবং শাে র্াউন তফ 

এি পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে, লাইযেতনং অুাযিষ্টাি ও চুাযনল স্থাপন 

(আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহকিি

 গ) শাে র্াউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে, লাইযেতনং অুাযিষ্টাি ও চুাযনল এি স্থাপন চািভ এবং শাে 

র্াউন তফ এি পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



গ্রাহযকি অনুযিাযধ তর্ওএফতে, লাইযেতনং অুাযিষ্টাি ও চুাযনল স্থাপন 

(সর্েযকা কর্তভক িালািাল েিবিাহ কিযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 ক) স্থাপনা পতিদশ ভন

 খ) আযবদনকািী কর্তভক িালািাল েিবিাহকিি

 গ) শাে র্াউন গ্রহি

 র্ঘ) িালািাল স্থাপন ও েিবিাহ স্বািাতবক কিি

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তর্ওএফতে, লাইযেতনং অুাযিষ্টাি ও চুাযনল এি মূল্য,স্থাপন চািভ এবং 

শাে র্াউন তফ এি পতিযশাতধি কতপ

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



তিোি তিতর্ং কার্ ভ পতিবিভন 

(পুিািন কার্ ভ সশষ হযয় সগযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংতিষ্ট শাখা হযি তিতর্ং কার্ ভ েংগ্রহ কযি গ্রাহকযক প্রদান। 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) পুিািন তিতর্ং কার্ ভ সফিি প্রদান

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



তিোি তিতর্ং কার্ ভ পতিবিভন 

(হাতিযয় সগযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংতিষ্ট শাখা হযি তিতর্ং কার্ ভ েংগ্রহ কযি গ্রাহকযক প্রদান। 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পতিযশাতধি তবযলি কতপ

 গ) তিতর্ি কতপ।

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



তপ্র-সপইর্ তিোযিি স্মাে ভ কার্ ভ পতিবিভন 

(পুিািন কার্ ভ নষ্ট হযয় সগযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

 েংতিষ্ট শাখা হযি তিতর্ং কার্ ভ েংগ্রহ কযি গ্রাহকযক প্রদান। 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

 ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

 খ) পুিািন স্মাে ভ কার্ ভ সফিি প্রদান।

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



তপ্র-সপইর্ তিোযিি স্মাে ভ কার্ ভ পতিবিভন

(হাতিযয় সগযল)

• সেবা প্রদান পদ্ধতি –

েংতিষ্ট শাখা হযি তিতর্ং কার্ ভ েংগ্রহ কযি গ্রাহকযক প্রদান। 

• প্রযয়ািনীয় কাগিপে –

ক) গ্রাহযকি আযবদন এি কতপ

খ) তিতর্ি কতপ।

সময়সীমা

০১ (এক) নদন

নসবাি মূযি:

নিমাে ননান্ডে

উনিনিি োকা



আপনাি (সেবা গ্রহীিাি) কাযছ আিাযদি (সেবা প্রদানকািীি) প্রিুাশা

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সেবা প্রাতপ্তি লযক্ষু কিিীয়

 তেটিযিন চাে ভাযি উযিতখি প্রযয়ািনীয় র্কুযিন্ট েহ েম্পূি ভআযবদন িিা প্রদান

 নতুন েংয াগ ও সলার্/ তিোি বৃতদ্ধি সক্ষযে তনি ভাি কাি ও ওয়াতিং েম্পন্ন কযি আযবদন িিা প্রদান

 িতিি িাতলকানা েংক্রান্ত তবযিাধ র্াকযল, আযবদন িিা না সদয়া

 তনযি আযবদন িিা সদয়া এবং সকান িধ্যস্থিাকািীযক প্রশ্রয় না সদয়া

 স্থাপনা পতিদশ ভন কাযল েহায়িা প্রদান কিা

 েিকাি সর্ঘাতষি তবতধিালা অনুেিি কিা

 তবক্রয় ও তবিিন তবিাগ অতফে েংলি ব ভাংক বুর্ অর্বা Online এ প্রযয়ািনীয় সেবা মূল্য পতিযশাধ কিা

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

 স সকান ধিযনি েিস্যা/ সকান তবষয় সবাধগম্য না হযল েিােতি েংতিষ্ট কি ভকিভাি োযর্ কর্া বলা

 িদ্যপতি েিস্যাি েিাধান/ সবাধগম্য না হযল তনব ভাহী প্রযকৌশলীি োযর্ োক্ষাৎ কিা



আপনাি (সেবা গ্রহীিাি) কাযছ আিাযদি (সেবা প্রদানকািীি) প্রিুাশা

 প্রতিশ্রুি/কাতক্ষি সেবা প্রাতপ্তি লযক্ষু কিিীয়

 তনয়তিি তবদ্যুৎ তবল পতিযশাধ এবং তবদ্যুৎ চুতি ও অনবধ তবদ্যুৎ ব্যবহাি সিাযধ অতফেযক িথ্য তদযয় েহায়িা 

কিা 

 গ্রাহক হয়িাতন েম্পযকভ অতিয াগ র্াকযল তবক্রয় ও তবিিন তবিাগ এি দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি ভকিভাযক অবতহি কিা

 সর্েযকা’ি গ্রাহক শুনানীযি অংশগ্রহি কযি মূল্যবান িিািি/ পিািশ ভ প্রদান কিা

 তবদ্যুৎ আিাযদি িািীয় েম্পদ। সদযশি নাগতিক তহযেযব এি অপচয় সিাধ এবং লাইযন স্থাতপিিালািল ও

 ন্ত্রপাতিি স্যিক্ষায় সর্েযকাযক িথ্য তদযয় েহায়িা কিা

 সদাকান, শতপং িল, বাো-বাতড়যি অপ্রযয়ািনীয় আযলাকেজ্জা পতিহাি কিা

 তদযনি সবলায় িানালাি পদ ভা েতিযয় সিযখ স্যয ভি আযলা ব্যবহাি কযি তবদ্যুযিি োশ্রয়ী ব্যবহাি তনতিি কিা

 এক ইউতনে তবদ্যুৎ উৎপাদন অযপক্ষা এক ইউতনে তবদ্যুৎ োশ্রয় অযনক লািবান তবষয়টি েকলযক স্মিন

কতিযয় সদয়া।

 উপযিাি পদ্ধতিযি তবদ্যুৎ ব্যবহাযি োশ্রয়ী হযয় অন্যযক ব্যবহাযিি স্যয াগ কযি সদয়া



অতিয াগ প্রতিকাি ব্যবস্থাপনা

ক্রতিক

নং

কখন স াগায াগ

কিযবন

কাি েযি

স াগায াগ কিযবন
স াগায াযগি ঠিকানা

তনষ্পততি

েিয়েীিা

01
দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি ভকিভা

েিাধান তদযি ব্যর্ ভ হযল

প্রধান প্রযকৌশলী (এে

এন্ড তর্ অপাযিশন )

নািঃ প্রযকৌশলী সিাঃ িতফজুল ইেলাি ভূঞা

পদতবঃ প্রধান প্রযকৌশলী, এে এন্ড তর্ অপাযিশন

সফানঃ +88 02 8900৬৬৬

ইযিইলঃmbhuiyan@desco.org.bd

ওযয়বঃ www.desco.org.bd

তিন িাে

02

অতিয াগ তনষ্পতত

কি ভকিভা তনতদ ভষ্ট েিযয়

েিাধান তদযি ব্যর্ ভ হযল

তনব ভাহী পতিচালক

(অপাযিশন)

নািঃ নূি িহম্মদ

পদতবঃ তনব ভাহী পতিচালক (অপাযিশন)

সফানঃ+88 02 8900808

ইযিইলঃ

nmohammad@desco.org.bd

ওযয়বঃ www.desco.org.bd

এক িাে

03

আতপল কি ভকিভা তনতদ ভষ্ট

েিযয় েিাধান তদযি

ব্যর্ ভ হযল

িতন্ত্রপতিষদ তবিাযগি

অতিয াগ ব্যবস্থাপনা

সেল

অতিয াগ গ্রহি সকন্দ্র

5নং সগইে, বাংলাযদশ েতচবালয়, ঢাকা।

ওযয়ব: www.grs.gov.bd

তিন িাে

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



