
সিটিজেন চার্ টার 

নাগসরক সিবা (গ্রাহক সিবা) 

 

ক্রঃ 

নং 

সিবার নাম সিবা প্রদান পদ্ধসি প্রজয়ােনীয় কাগে পত্র এবং প্রাসি স্থান সিবার মূল্য এবং পসরজ াধ পদ্ধসি সিবা প্রদাজনর 

িময়িীমা 

দাসয়ত্ব প্রাি কম টকিটা (নাম পদবী, স ান 

নম্বর ও ই সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)  

১ ক) নতুন িংজ াগঃ এলটি এ-(আবাসিক) 

           ও 

    এলটি সব-(সিচ) 

Online আজবদজনর 

মাধ্যজম 

আবসিক নতুন সবদ্যুৎ িংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাসলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পসরচয়পত্র ০১ (এক) কসপ পািজপার্ ট 

িাইজের ছসব (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(খ) েসমর মাসলকানা দসলল বা সলে সডড বা নামোরীর 

কাগে, মূল মাসলক না থাকজল উত্তরাসধকার িনদ; 

 

(গ) পূজব টর িংজ াগ থাকজল পসরজ াসধি সবজলর কসপ 

(একই নাজম বা স্থাজন আজরা িংজ াগ সনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজব না); 

 

 

(ঘ) বহুিল ভবজনর সেজত্র (১০ িলার অসধক) অসি 

সনব টাপন িনদ; 

 

(ঙ) রােউক/সিসডএ/সকসডএ/আরসডএ এবং অন্যান্য 

সেজত্র সিটি কজপ টাজর ন/ সপৌরিভার অনুজমাসদি 

সবসডং প্ল্ুান, সহাসডং নম্বর (প্রজ ােু সেজত্র)। 

 

(সবঃ দ্রঃ আবাসিক গ্রাহজকর সলাড ৫০ সকঃ ওঃ উপর 

হজল প্রধান সবদ্যুৎ পসরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র 

চালুর অনুজমাদন পত্র। 

 
 

বাসনসেুক নতুন সবদ্যুৎ িংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাসলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পসরচয়পত্র ০১ (এক) কসপ পািজপার্ ট 

িাইজের ছসব (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

১। আজবদনঃ আজবদন স =   
 

     ১০০ (এক ি) র্াকা 

 

২। সনরাপত্তা োমানিঃ 

 

(i) ০২ সকজলাওয়ার্ প টন্তঃ 

     ৪০০(চার ি) র্াকা প্রসি  

     সকজলাওয়ার্। 

 

(ii) ০২ সকজলাওয়ার্ উজদ্ধটঃ 

      প টন্তঃ ৬০০(ছয় ি) 

       র্াকা প্রসি সকজলাওয়ার্। 

 

 

০৭ (িাি) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

খ) নতুন িংজ াগঃ 

এলটি- ই: (বাসনসেুক) 

এলটি-সড১: (দািব্য প্রসিষ্ঠান), 

এলটি-সি ২: (সনম টাণ) 

Online/ সনসদ টষ্ট 

 রজম আজবদন 

১। আজবদনঃ আজবদন স =  

       ১০০ (এক ি) র্াকা 

 

২। সনরাপত্তা োমানিঃ 
 

      প্রসি  সকজলাওয়ার্ ৮০০  

      (আর্  ি)  র্াকা 

 

 

 

 

০৭(িাি) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

গ) নতুন িংজ াগঃ  

এলটি-টি২:  (অস্থায়ী) 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

আজবদনঃ আজবদন স = 

 

     ১০০ (এক ি) র্াকা 

 

২। সনরাপত্তা োমানিঃ 
 

       ৮০০ (আর্  ি)  র্াকা প্রসি  

সকজলাওয়ার্ 

 

০৭(িাি) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 



ঘ) নতুন িংজ াগঃ  

এলটি-সি ১,   

এলটি- ৩,  

এইচটি- ৩ (স ল্প),   

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

(খ) েসমর মাসলকানা দসলল বা সলে সডড বা নামোরীর 

কাগে, মূল মাসলক না থাকজল উত্তরাসধকার িনদ; 

 

(গ) পূজব টর িংজ াগ থাকজল পসরজ াসধি সবজলর কসপ 

(একই নাজম বা স্থাজন আজরা িংজ াগ সনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজব না); 

 

(ঘ) বাসনসেুক ভবজনর (১০ িলার অসধক) সেজত্র অসি 

সনব টাপন িনদ; 

 

(ঙ) রােউক/সিসডএ/সকসডএ/আরসডএ এবং অন্যান্য 

সেজত্র সিটি কজপ টাজর ন/ সপৌরিভার অনুজমাসদি 

সবসডং প্ল্ুান, সহাসডং নম্বর (প্রজ ােু সেজত্র)। 

 

(চ) এইচটি িংজ াজগর সেজত্র প্রধান সবদ্যুৎ পসরদ টজকর 

দিজরর উপজকন্দ্র চালুর অনুজমাদন পত্র লাগজব। 

  

     স ল্প িংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের 

িাসলকাঃ 

 

ক) োিীয় পসরচয়পত্র ০১ (এক) কসপ পািজপার্ ট 

িাইজের ছসব (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(খ) েসমর মাসলকানা দসলল বা সলে সডড বা নামোরীর 

কাগে, মূল মাসলক না থাকজল উত্তরাসধকার িনদ; 

 

(গ) পূজব টর িংজ াগ থাকজল পসরজ াসধি সবজলর কসপ 

(একই নাজম বা স্থাজন আজরা িংজ াগ সনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজব না); 

 

(ঘ) রােউক/সিসডএ/সকসডএ/আরসডএ এবং অন্যান্য 

সেজত্র সিটি কজপ টাজর ন/ সপৌরিভার অনুজমাসদি 

সবসডং প্ল্ুান, সহাসডং নম্বর (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(ঙ) স ল্প িংজ াজগর সেজত্র ৫০ সকঃ ওঃ এর অসধক হজল 

প্রধান সবদ্যুৎ পসরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র চালুর 

অনুজমাদন পত্র  ও অসি সনব টাপক িনদ লাগজব; 

 

স ো প্রসিষ্ঠান/ ধমীয় প্রসিষ্ঠান/ সিবা মূলক প্রসিষ্ঠান/ 

হািপািাজল িংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের 

িাসলকাঃ 

 

এলটিঃ 

১। আজবদনঃ  

 

(ক) ০১ স ে আজবদন স =  

       ১০০ (এক ি) র্াকা 

 

(ক) ০৩ স ে আজবদন স =  

       ৩০০ (এক ি) র্াকা 

 

২। সনরাপত্তা োমানিঃ 

 

      ৮০০ (আর্  ি)  র্াকা প্রসি  

সকজলাওয়ার্ 

 

এমটি ও এইচটিঃ 

১। আজবদনঃ  

 

     আজবদন স = ১০০০ (এক 

হাোর) র্াকা 

 

২। সনরাপত্তা োমানিঃ 

    ১০০০ (এক হাোর) র্াকা 

স ল্প িংজ াগ 

১৮ (আঠাজরা) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 



ক) োিীয় পসরচয় পজত্রর  জর্াকসপ (প্রসিষ্ঠাজনর 

মজনানীি ব্যসির) : 

 

(খ) েসমর মাসলকানা দসলল বা সলে সডড বা নামোরীর 

কাগেপত্র; 

 

(গ) পূজব টর িংজ াগ থাকজল পসরজ াসধি সবজলর কসপ 

(প্রজ ােু সেজত্র): 

 

(ঘ) রােউক/সিসডএ/সকসডএ/আরসডএ এবং অন্যান্য 

সেজত্র সিটি কজপ টাজর ন/ সপৌরিভার/িরকার 

কর্তটক অনুজমাসদি সবসডং প্ল্ুান, সহাসডং নম্বর 

(প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(ঙ) বহুিল ভবজনর (১০ িলার অসধক) সেজত্র অসি 

সনব টাপন িনদ (প্রজ ােু সেজত্র) লাগজব; 

 

িামাসেক বা বাসনসেুক কম টকান্ড বা সনম টাণ কাজের 

েন্য অস্থায়ী িংজ াজগর সেজত্র প্রজয়াােনীয় 

ডকুজমের িাসলকাঃ 

 

ক) পািজপার্ ট িাইজের ছসব (প্রসিষ্ঠাজনর মজনানীি 

ব্যসির) : 

 

(খ) োিীয় পসরচয় পজত্রর  জর্াকসপ (প্রসিষ্ঠাজনর 

মজনানীি ব্যসির) : 

 

(গ) িামাসেক বা বাসনসেুক কম টকাজন্ডর েন্য 

কর্তটপজের অনুমসিপত্র; 

 

(ঘ) সডজভলপার কর্তটক ভবন সনম টান করা হজল ভূসমর 

মাসলক কর্তটক প্রদত্ত পাওয়ার অব অুার্সন ট।  

 

সিচ িংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাসলকাঃ 

 

ক) পািজপার্ ট িাইজের ছসব (ব্যসি/প্রসিষ্ঠাজনর মজনানীি 

ব্যসির সেজত্র) ; 

 

(খ) োিীয় পসরচয় পজত্রর  জর্াকসপ (প্রসিষ্ঠাজনর 

মজনানীি ব্যসির) ; 

 

(গ) সিচ কসমটির অনুজমাদন পত্র;  



০২ গ্রাহজকর অনুজরাজধ িংজ াগ সবসিন্ন ও 

পুনঃ িংজ াগ 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা গ্রাহজকর অনুজরাজধ িংজ াগ 

সবসিন্ন করণঃ 

 

এলটিঃ 

১) ০১ স ে ২০০ (দ্যই ি) র্াকা 

 

২) ০৩ স ে ৪০০ (চার ি) র্াকা 

 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০(একহাোর) র্াকা 

 

ইএইচটি 

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

 

গ্রাহজকর অনুজরাজধ িংজ াগ পুনঃ 

িংজ াগ করণঃ 

 

এলটিঃ 

১) ০১ স ে ২০০ (দ্যই ি) র্াকা 

 

২) ০৩ স ে ৪০০ (চার ি) র্াকা 

 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০(একহাোর) র্াকা 

 

ইএইচটি 

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

 

০১(এক) 

কা টসদবি 

নামঃ সমাঃ েহুরুল ইিলাম 

এসেএম ((অথ ট) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৬৯৮ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

০৩ গ্রাহজকর অনুজরাজধ সমর্ার পরীো িাদা কাগজে 

আজবদন/সনসদ টষ্ট  রজম 

“এক অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা এলটিঃ 

১) ০১ স ে ২০০ (দ্যই ি) র্াকা 

২) ০৩ স ে ৪০০ (চার ি) র্াকা 

৩) এলটি সিটি-৬০০ (ছয় ি) 

র্াকা 

 

এমটি ও এইচটিঃ 

২০০০(দ্যু্ই হাোর) র্াকা 

 

ইএইচটি 

৪০০০ (চার হাোর) র্াকা 

 

 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ সমাঃ েহুরুল ইিলাম 

এসেএম ((অথ ট) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৬৯৮ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 



০৪ গ্রাহজকর আংসগনায় সমর্ার পসরদ টন িাদা কাগজে 

আজবদন/সনসদ টষ্ট  রজম 

“এক অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা এলটিঃ 

১) ০১ স ে ১৫০ (এক ি পঞ্চা ) 

র্াকা 

২) ০৩ স ে ০০ (সিন  ি) র্াকা 

৩) এলটি সিটি-৫০০ (পাঁচ ি) 

র্াকা 
 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০(এক হাোর) র্াকা 
 

ইএইচটি 

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

০৫ েরুরী প্রজয়ােজন ট্রান্স রমার ভাড়া িাদা কাগজে আজবদন/ 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা ১) িজব টাচ্চ ৩০ সদন ২.০০ 

সকসভএ/সদন 

 

২) ৩০ সদন পর সথজক ৪.০০ 

সকসভএ/সদন 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ সমাঃ  ারুক ইকবাল 

এসেএম(ওএন্ডএম) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৬৯৬ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

০৬ সলাড বৃসদ্ধ সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা আজবদন স  
 

এলটিঃ 

১) ০১ স ে ১০০ (এক ি) র্াকা 
 

(ক) ০৩ স ে ৩০০ (এক ি) 

র্াকা 

 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০(এক হাোর) র্াকা 
 

ইএইচটি 

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 
 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

০৭ গ্রাহজকর নাম পসরবিটণ িাদা কাগজে আজবদন/ 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্রঃ 

 

১। োিীয় পসরচয় পজত্রর  জর্াকসপ; 

২। গ্রাহক ক্রয়সূজত্র/সনে সূজত্র োয়গা বা প্রসিস্ঠাজনর 

মাসলক হজল িকল দসলজলর িিুাসয়ি  জর্াকসপ ও 

িব টজ ষ পসরজ াসধি সবজলর কসপ িসমসির িদর 

দিজর েমা সদজি হজব; 

৩। মরজণাত্তর ওয়াসর  সূজত্র হজল মৃি ব্যসির মৃতুু 

িনদপত্র এবং ওয়াসর নামা ও অন্যান্য; 

৪। ওয়াসর গজণর নাম দাবী পত্র ইউসনয়ন পসরষদ 

সচয়ারম্যান কর্তটক িিুাসয়ি হজি হজব; 

৫। ০২ কসপ পািজপার্ ট িাইজের রসিন ছসব; 

আজবদন স ঃ 
 

১। িকল ০৩ স ে িংজ াগ ১০০০ 

(এক হাোর) র্াকা। 

২। িকল ০১ স ে স ল্প ও সিচ 

িংজ াগ ৫০০ (পাঁচ  ি) র্াকা। 

৩। িকল ০১ স ে বাসনসেুক 

িংজ াগ ২০০ (দ্যই  ি) র্াকা। 

৪। িকল ০১ স ে আবাসিক 

িংজ াগ ১০০ (এক  ি) র্াকা। 

 

 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 



০৮ সবল সবষয়ক অসভজ াগ িাদা কাগজে আজবদন/ 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা প্রজ ােু সেজত্র অস সিয়াল  জম ট 

সহিাব প্রস্তুি পূব টক এক অবস্থাজনর 

সিবা হজি মূল্য সলখা  জম টর 

মাধ্যজম কুা   াখায় েমা সনয়া 

হয়।  

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ সমাঃ েহুরুল ইিলাম 

এসেএম ((অথ ট) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৬৯৮ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

০৯ এক অবস্থাজনর সিবা পল্লী সবদ্যুৎ িসমসির “এক অবস্থাজনর সিবা” এ নতুন সবদ্যুৎ িংজ াগ, সবল , সমর্ার িংক্রান্ত অসভজ াগ, সবল পসরজ াজধর ব্যবস্থািহ িকল 

ধরজণর অসভজ াগ োনাজনা  াজব এবং এিদিংক্রান্ত সবষজয় িথ্য পাওয়া  াজব। 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

১০ গ্রাহজকর অনুজরাজধ সমর্ার/সমর্াসরং 

ইউসনর্ স্থাপন/পসরবিটন/স্থানান্তর 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা আজবদন স  
 

এলটিঃ 

১) ০১ স ে ৩০০ (সিন ি) র্াকা 
 

২) ০৩ স ে ৭০০ (িাি ি) র্াকা 

৩) এলটিসিটি ২০০০ (দ্যইহাোর) 

র্াকা 
 

এমটি ও এইচটিঃ 

৫০০০ (পাঁচ হাোর) র্াকা 
 

ইএইচটি 

১০০০০ (দ  হাোর) র্াকা 
 

০৩(সিন) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

১১ গ্রাহজকর অনুজরাজধ িাসভ টি ড্রপ 

কুাবল(িাসভ টি সক্রমসপর্/ক্ল্ুাম্পিহ) 

সমরামি/পসরবিটন/স্থানান্তর 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা এলটিঃ 

১) ০১ স ে ২০০ (দ্যই ি) র্াকা 
 

২) ০৩ স ে ৫০০ (পাঁচ ি) র্াকা 
 

এমটি ও এইচটিঃ 

১২৫০ (এক  হাোর দ্যই  ি  

পঞ্চা ) র্াকা 
 

ইএইচটি 

২৫০০ (দ্যই হাোর পাঁচ ি) র্াকা 

০২(দ্যই) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

১২ গ্রাহজকর অনুজরাজধ িরবরাহ চুসি 

িংজ াধন 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা এলটি 

 (i)  এক স ে ১০০ (এক ি) 

র্াকা 
 

(ii) সিন স ে ৩০০ (এক ি) 

র্াকা 
 

এমটি , এইচটি ও ইএইচটি 

১০০০(এক হাোর) র্াকা 

 

০১(এক) 

কা টসদবি 

নামঃ প্রজকৌঃ সমাঃ মসিউর রহমান 

এসেএম(িদস্য -সিবা) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৭০০ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

mailto:nilpbs@gmail.com
mailto:nilpbs@gmail.com


১৩ গ্রাহজকর অনুজরাজধ সপ্র-সপইড সমর্ার কাড ট 

সর ইস্যু 

সনসদ টষ্ট  রজম “এক 

অবস্থাজন সিবা” 

কাউোজর আজবদজনর 

মাধ্যজম 

এক অবস্থাজন সিবা  

এলটি, এমটি ,এইচটি ও ইএইচটি 

২০০(দ্যই ি) র্াকা 

 

০১(এক) 

কা টসদবি 

নামঃ সমাঃ েহুরুল ইিলাম 

এসেএম ((অথ ট) 

 

সমাবাইলঃ ০১৭৬৯-৪০০৬৯৮ 

 

Email : nilpbs@gmail.com 

 

 

িসমসি হজি িরবরাহিব্য কাগেপত্র/ রম িংসিষ্ট দাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটার (০৭ নং কলাজম বসণ টি সনকর্ হজি িংগ্রহ করা  াজব।  

সিবার মূল্য িরকারী সিদ্ধান্ত অনু ায়ী হ্রাি/বৃসদ্ধ হজি পাজর।  

িকল প্রকার আজবদন স  এর উপর ভুার্ প্রজ ােু।  


