
 

মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সবমবি 

পারনান্দুয়ালী,মাগুরা 

বসটিজেন চার্ টার 

নাগবরক সসিা (গ্রাহক সসিা) 

 

ক্রম সসিার নাম সসিা প্রদান 

পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগে পত্র এিং প্রাবিস্থান সসিার মূল্য এিং পবরজ াধ 

পদ্ধবি 

সসিা 

প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্ব প্রাি কম টকিটা(নাম, পদিী, স ান নম্বর 

ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ক) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি এ- (আিাবসক)  

ও  

এলটি বি- (সসচ)  

Online 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

 

আিাবসক নতুন বিদ্যুৎ সংজ াজগর েন্য 

প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পত্র ০১ (এক) 

কবপ পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল 

পবরজ াবধি বিজলর কবপ (একই নাজম 

িা স্থাজন আজরা সংজ াগ বনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) িহুিল ভিজনর সেজত্র (১০ িলার 

অবধক) অবি বনি টাপন সনদ; 

 

(ঙ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার অনুজমাবদি 

বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু 

১। আজিদনঃ 

(ক) ০১  স ে 

আজিদন ব  = 

১০০ (এক  ি) 

র্াকা 

(ক) ০৩  স ে 

আজিদন ব  = 

৩০০ (বিন  ি) 

র্াকা 

 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

(i) ০২ বকজলাওয়ার্ 

প টন্তঃ ৪০০ (চার 

 ি) র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

(ii) ০২ বকজলাওয়ার্ 

উজদ্ধটঃ ৬০০ (ছয়  ি) 

র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



সেজত্র)। 

[ বিঃ দ্রঃ আিাবসক গ্রাহজকর সলাড ৫০ 

বকজলাওয়াজর্র উপর হজল প্রধান বিদ্যুৎ 

পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র চালুর 

অনুজমাদন পত্র] 

 

িাবিবেুক নতুন বিদ্যুৎ সংজ াজগর 

েন্য প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক)  োিীয় পবরচয় পত্র ০১ (এক) 

কবপ পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ)  েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না  থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল 

পবরজ াবধি বিজলর কবপ (একই নাজম 

িা স্থাজন আজরা সংজ াগ বনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) িাবিবেুক ভিজনর (১০ িলার 

অবধক) সেজত্র অবি বনি টাপন সনদ; 

 

(ঙ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/ আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি কজপ টাজর ন/ 

সপৌরসভার অনুজমাবদি বিবডং প্ল্ুান 

সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(চ) এইচটি সংজ াজগর সেজত্র প্রধান 

বিদ্যুৎ পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র 

চালুর অনুজমাদন পত্র লাগজি। 

 

 

 

খ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি-ই:  (িাবিবেুক), 

এলটি- বড ১: (দািব্য 

প্রবিষ্ঠান),  

এলটি-বস ২: (বনম টাি) 

Online/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

আজিদন 

১। আজিদনঃ 

(ক) ০১  স ে 

আজিদন ব  = 

১০০ (এক  ি) 

র্াকা 

(ক) ০৩  স ে 

আজিদন ব  = 

৩০০ (বিন  ি) 

র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

প্রবি বকজলাওয়ার্ 

৮০০      (আর্  ি) 

র্াকা 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ০১৭৬৯৪০০৫৬৫  

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

গ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি- টি২ :- (অস্থায়ী) 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

১। আজিদনঃ 

(ক) ০১  স ে 

আজিদন ব  = 

২৫০ (দ্যই  ি 

পঞ্চা ) র্াকা 

(ক) ০৩  স ে 

আজিদন ব  = 

৫০০ (পাঁচ  ি) 

র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



 

ব ল্প  সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পত্র ১ (এক) কবপ 

পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না  থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

  

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল 

পবরজ াবধি বিজলর কবপ (একই নাজম 

িা স্থাজন আজরা সংজ াগ বনজি নতুন 

কজর আর সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার অনুজমাবদি 

বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(ঙ)  ব ল্প সংজ াজগর সেজত্র সলাড ৫০ 

বকজলাওয়ার্ এর অবধক হজল প্রধান 

বিদ্যুৎ পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র 

চালুর অনুজমাদন পত্র ও অবি বনি টাপন 

সনদ লাগজি; 

 

 

 

ব ো প্রবিষ্ঠান/ ধমীয় প্রবিষ্ঠান/ 

সসিামূলক প্রবিষ্ঠান/ হাসপািাজল 

সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

৮০০ (আর্  ি) র্াকা 

প্রবি বকজলাওয়ার্ 

ঘ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি বস ১,  

এলটি -৩,  

এইচটি-৩ (ব ল্প) 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এলটিঃ 

১। আজিদনঃ 

(ক) ০১  স ে 

আজিদন ব  = 

১০০ (এক  ি) 

র্াকা 

(ক) ০৩  স ে 

আজিদন ব  = 

৩০০ (বিন  ি) 

র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

৮০০ (আর্  ি) 

র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

এমটি ও এইচ টিঃ 

১। আজিদনঃ 

আজিদন ব  = 

১০০০        (এক 

হাোর) র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

১০০০ (এক 

হাোর) র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

 

ব ল্প সংজ াগ 

১৮ 

(আঠাজরা) 

কা টবদিস 

নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



ডকুজমজের িাবলকা 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোবরর কাগেপত্র; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল 

পবরজ াবধি বিজলর কবপ (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(ঘ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার/সরকার কর্তটক 

অনুজমাবদি বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর 

(প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(ঙ) িহুিল ভিজনর (১০ িলার অবধক) 

সেজত্র অবি বনি টাপন সনদ (প্রজ ােু 

সেজত্র) লাগজি; 

 

সামবেক িা িাবনবেুক কম টকান্ড িা 

বনম টাি কাজের েন্য অস্থায়ী সংজ াজগর 

সেজত্র প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের 

িাবলকাঃ 

 

(ক) পাসজপ টার্ সাইজের ছবি 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

 

 

(খ) োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

 

 



(গ) সামাবেক িা িাবনবেুক 

কম টকাজন্ডর েন্য কর্তটপজের 

অনুমবিপত্র; 

 

(ঘ) সডজভলপার কর্তটক ভিন বনম টাি 

করা হজল ভূবমর মাবলক কর্তটক প্রদত্ত 

পাওয়ার অি অুার্বন ট। 

 

সসচ সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক) পাসজপ টার্ সাইজের ছবি 

(ব্যবি/প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির 

সেজত্র); 

(খ)  োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

(গ) সসচ কবমটির অনুজমাদনপত্র। 

২। গ্রাহজকর অনুজরাজধ সংজ াগ 

বিবিন্ন ও পুনঃ সংজ াগ  

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা গ্রাহজকর অনুজরাজধ 

সংজ াগ বিবিন্নকরিঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে = 

২০০ (দ্যই  ি) র্াকা 

২)বিন স ে= ৪০০ 

(চার  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

গ্রাহজকর অনুজরাজধ 

পুনঃসংজ াগকরিঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে = 

০১ (এক) 

কা টবদিস 

নামঃবনিাই দাস 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৭ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



২০০ (দ্যই  ি) র্াকা 

২)বিন স ে= ৪০০ 

(চার  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

৩। গ্রাহজকর অনুজরাজধ বমর্ার 

পরীো  

সাদা কাগজে 

আজিদন/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা এলটিঃ 

১) এক স ে = 

২০০  (দ্যই  ি) 

র্াকা 

২) বিন স ে= ৪০০  

(চার  ি) র্াকা 

৩) এলটিবসটি ৬০০    

(ছয়  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ  

৪০০০ (চার  ি) 

র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃবনিাই দাস 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৭ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

৪। গ্রাহজকর আংবগনায় বমর্ার 

পবরদ টন  

সাদা কাগজে 

আজিদন/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা এলটিঃ 

(i) এক স ে = 

১৫০ (এক  ি 

পঞ্চা ) র্াকা 

(ii) বিন স ে= 

৩০০ (বিন  ি) 

র্াকা 

(iii) এলটিবসটি= 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



৫০০ (পাঁচ  ি) 

র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

৫। েরুরী প্রজয়ােজন ট্রান্স রমার 

ভাড়া 

সাদা কাগজে 

আজিদন/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা ১) সজি টাচ্চ ৩০ বদন ২.০০ 

সকবভএ/বদন 

 

২) ৩০ বদন পর সথজক 

৪.০০ সকবভএ/বদন 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃমনজুরুল আখিার   

এবেএম (ও এন্ড এম) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৬ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

৬। সলাড বৃবদ্ধ 
বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
১) আজিদন ব ঃ 

এলটিঃ  

০১ স ে = ১০০ ( 

এক  ি ) র্াকা 

০৩ স ে = ৩০০ 

(বিন  ি ) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 



৭। গ্রাহজকর নাম পবরিিটন সাদা কাগজে 

আজিদন/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

প্রজয়ােনীয় কাগে পত্রঃ 

 

১। জাতীয় পরিচয় পত্রেি ফত্র াকরপ; 

২। গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/রিজ সূত্রে জায়গা বা 

প্ররতষ্ঠাত্রিি মারিক হত্রি সকি 

দরিত্রিি সতযারয়ত ফত্র াকরপ ও 

সব বত্রেষ পরিত্রোরিত রবত্রিি করপ 

সরমরতি সদি দপ্তত্রি জমা রদত্রত হত্রব; 

৩। মরজিাত্তর ওয়ারিে সূত্রে হত্রি মৃত 

ব্যরিি মৃত্যয সিদপে এবং 

ওয়ারিেিামা ও  অন্যান্য; 

৪। ওয়ারিেগত্রেি িাম দাবী পে 

ইউরিয়ি পরিষদ চচয়ািম্যাি কর্তবক 

সতযারয়ত হত্রত হত্রব; 

৫। ০২ করপ পাসত্রপা ব সাইত্রজি িরিি 

ছরব; 

আজিদন ব ঃ 

১। সকি ০৩ চফজ 

সংত্র াগ ১৫০০ (এক 

হাজাি পাঁচেত)  াকা  

২। সকি ০১ চফজ 

সংত্র াগ  ৫০০ (পাঁচ েত ) 

 াকা 

 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

৮। বিল বিষয়ক অবভজ াগ 
সাদা কাগজে 

আজিদন/  

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
প্রজ ােু সেজত্র 

অব বসয়াল  জম ট বহসাি 

প্রস্তুি পূি টক এক অিস্থাজন 

সসিা হজি সসিা মূল্য সলখা 

 জম টর মাধ্যজম কুা  

 াখায় েমা সনয়া হয়। 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃবনিাই দাস 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৭ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

৯।  

 

এক অিস্থাজন সসিা 
পল্লী  রবদ্যযৎ সরমরতি ‘‘এক অবস্থাত্রি চসবা’’ এ িত্যি রবদ্যযৎ সংত্র াগ, রবি, রম াি সংক্রান্ত অরিত্র াগ, 

রবি পরিত্রোত্রিি ব্যবস্থাসহ সকি িিত্রেি অরিত্র াগ জািাত্রিা  াত্রব এবং এতদসংক্রান্ত রবষত্রয় তথ্য 

পাওয়া  াত্রব। 

নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

১০। গ্রাহজকর অনুজরাজধ 

বমর্ার/বমর্াবরং ইউবনর্ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 
এক অিস্থাজন সসিা 

এলটিঃ 

(i) এক স ে= 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ সমাঃ নূরুল ইসলাম 



স্থাপন/পবরিিটন/স্থানান্তর  

 

 

 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

৩০০ (বিন  ি) 

র্াকা  

(ii) বিন স ে= 

৭০০ (সাি  ি) 

র্াকা 

(iii) এলটিবসটি= 

২০০০ (দ্যই হাোর) 

র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

৫০০০ (পাঁচ হাোর) 

র্াকা 

ইএইচটিঃ 

 ১০,০০০ (দ  

হাোর) র্াকা 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com  

 

১১। গ্রাহজকর অনুজরাজধ সাবভ টস ড্রপ 

কুািল (সাবভ টস 

বক্রমবপর্/ক্ল্ুাম্পসহ) 

সমরামি/পবরিিটন/স্থানান্তর 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটিঃ 

(i) এক স ে = 

২০০  (দ্যই  ি) 

র্াকা 

(ii) বিন স ে = 

৫০০ (পাঁচ  ি) 

র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

১২৫০ (এক হাোর 

দ্যই  ি পঞ্চা )র্াকা 

ইএইচটিঃ   

২৫০০ (দ্যই হাোর 

পাঁচ  ি ) র্াকা 

০২ (দ্যই) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ০১৭৬৯৪০০৫৬৫  

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

১২।  গ্রাহজকর অনুজরাজধ সরিরাহ 

চুবি সংজ াধন 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটিঃ 

(i) এক স ে = 

১০০ (এক  ি) 

র্াকা 

(ii) বিন স ে = 

৩০০( (বিন  ি) 

র্াকা 

০১ (এক) 

কা টবদিস 
নামঃজমাঃ নূরুল ইসলাম 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ ০১৭৬৯৪০০৫৬৫ 

Email: 



এমটি , এইচটি ও 

ইএইচটিঃ 

১০০০ (এক 

হাোর)র্াকা 

magurapbs_gm@yahoo.com 

১৩।  গ্রাহজকর অনুজরাজধ বপ্র-সপইড 

বমর্ার কাড ট বর-ইস্যু 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটি,এমটি, এইচটি ও 

ইএইচটিঃ  

 ২০০ (দ্যই  ি)র্াকা  

০১ (এক) 

কা টবদিস 
নামঃ বনিাই দাস 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ০১৭৬৯৪০০৫৬৫  

Email: 

magurapbs_gm@yahoo.com 

 

 সবমবি হজি সরিরাহিব্য কাগেপত্র/ রম সংবিষ্ট দাবয়ত্বপ্রাি কম টকিটার (০৭ নং কলাজম িবি টি) বনকর্ হজি সংগ্রহ করা  াজি। 

 সসিার মূল্য সরকাবর বসদ্ধান্ত অনু ায়ী হ্রাস/বৃবদ্ধ হজি পাজর।  

 সকল প্রকার আজিদন ব  এর উপর ভুার্ প্রজ ােু। 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বসটিজেন চার্ টার 

নাগবরক সসিা (গ্রাহক সসিা) 

 

ক্রম সসিার নাম সসিা প্রদান 

পদ্ধবি 

প্রজয়ােনীয় কাগে পত্র এিং প্রাবিস্থান সসিার মূল্য এিং পবরজ াধ 

পদ্ধবি 

সসিা প্রদাজনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্ব প্রাি কম টকিটা(নাম, 

পদিী, স ান নম্বর ও ই-

সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ক) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি এ- (আিাবসক)  

ও  

এলটি বি- (সসচ)  

Online 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

 

আিাবসক নতুন বিদ্যুৎ সংজ াজগর েন্য 

প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পত্র ০১ (এক) কবপ 

পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল পবরজ াবধি 

বিজলর কবপ (একই নাজম িা স্থাজন 

আজরা সংজ াগ বনজি নতুন কজর আর 

সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) িহুিল ভিজনর সেজত্র (১০ িলার 

অবধক) অবি বনি টাপন সনদ; 

 

(ঙ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার অনুজমাবদি 

১। আজিদনঃ 

আজিদন ব  = ১০০ (এক 

 ি) র্াকা 

 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

(i) ০২ বকজলাওয়ার্ প টন্তঃ 

৪০০ (চার  ি) র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

(ii) ০২ বকজলাওয়ার্ উজদ্ধটঃ 

৬০০ (ছয়  ি) র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

 

 

 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  

খ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি-ই:  (িাবিবেুক), 

এলটি- বড ১: (দািব্য প্রবিষ্ঠান),  

এলটি-বস ২: (বনম টাি) 

Online/ 

বনবদ টষ্ট  রজম 

আজিদন 

১। আজিদনঃ 

আজিদন ব  = ১০০    

(এক  ি) র্াকা 

 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  



বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু 

সেজত্র)। 

[ বিঃ দ্রঃ আিাবসক গ্রাহজকর সলাড ৫০ 

বকজলাওয়াজর্র উপর হজল প্রধান বিদ্যুৎ 

পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র চালুর 

অনুজমাদন পত্র] 

 

িাবিবেুক নতুন বিদ্যুৎ সংজ াজগর েন্য 

প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক)  োিীয় পবরচয় পত্র ০১ (এক) 

কবপ পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ)  েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না  থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল পবরজ াবধি 

বিজলর কবপ (একই নাজম িা স্থাজন 

আজরা সংজ াগ বনজি নতুন কজর আর 

সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) িাবিবেুক ভিজনর (১০ িলার 

অবধক) সেজত্র অবি বনি টাপন সনদ; 

 

(ঙ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/ আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি কজপ টাজর ন/ 

সপৌরসভার অনুজমাবদি বিবডং প্ল্ুান 

সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

প্রবি বকজলাওয়ার্ ৮০০      

(আর্  ি) র্াকা 

গ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি- টি ২:- (অস্থায়ী) 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

১। আজিদনঃ 

আজিদন ব  = ১০০    

(এক  ি) র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

৮০০ (আর্  ি) র্াকা প্রবি 

বকজলাওয়ার্ 

০৭ (সাি) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ 

Email:  

ঘ) নতুন সংজ াগঃ  

এলটি বস ১,  

এলটি -৩,  

এইচটি-৩ (ব ল্প) 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এলটিঃ 

১। আজিদনঃ 

(ক) ০১  স ে 

আজিদন ব  = ১০০ 

(এক  ি) র্াকা 

(ক) ০৩  স ে 

আজিদন ব  = ৩০০ 

(বিন  ি) র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

৮০০ (আর্  ি) র্াকা 

প্রবি বকজলাওয়ার্ 

এমটি ও এইচ টিঃ 

১। আজিদনঃ 

আজিদন ব  = ১০০০        

(এক হাোর) র্াকা 

২। বনরাপত্তা োমানিঃ 

ব ল্প সংজ াগ 

১৮ (আঠাজরা) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  



(চ) এইচটি সংজ াজগর সেজত্র প্রধান 

বিদ্যুৎ পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র 

চালুর অনুজমাদন পত্র লাগজি। 

 

ব ল্প  সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাবলকাঃ 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পত্র ১ (এক) কবপ 

পাসজপার্ ট সাইজের ছবি (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোরীর কাগে, মূল মাবলক 

না  থাকজল উত্তরাবধকার সনদ; 

  

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল পবরজ াবধি 

বিজলর কবপ (একই নাজম িা স্থাজন 

আজরা সংজ াগ বনজি নতুন কজর আর 

সকান ডকুজমে লাগজি না); 

 

(ঘ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার অনুজমাবদি 

বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর (প্রজ ােু 

সেজত্র); 

 

(ঙ)  ব ল্প সংজ াজগর সেজত্র সলাড ৫০ 

বকজলাওয়ার্ এর অবধক হজল প্রধান 

বিদ্যুৎ পবরদ টজকর দিজরর উপজকন্দ্র 

চালুর অনুজমাদন পত্র ও অবি বনি টাপন 

সনদ লাগজি; 

 

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা প্রবি বকজলাওয়ার্ 

 

 



ব ো প্রবিষ্ঠান/ ধমীয় প্রবিষ্ঠান/ 

সসিামূলক প্রবিষ্ঠান/ হাসপািাজল 

সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের 

িাবলকা 

 

(ক) োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

 

(খ) েবমর মাবলকানা দবলল িা বলে 

বডড িা নামোবরর কাগেপত্র; 

 

(গ) পূজি টর সংজ াগ থাকজল পবরজ াবধি 

বিজলর কবপ (প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(ঘ) রােউক/বসবডএ/সকবডএ/আরবডএ 

এিং অন্যান্য সেজত্র বসটি 

কজপ টাজর ন/সপৌরসভার/সরকার কর্তটক 

অনুজমাবদি বিবডং প্ল্ুান, সহাবডং নম্বর 

(প্রজ ােু সেজত্র); 

 

(ঙ) িহুিল ভিজনর (১০ িলার অবধক) 

সেজত্র অবি বনি টাপন সনদ (প্রজ ােু 

সেজত্র) লাগজি; 

 

সামবেক িা িাবনবেুক কম টকান্ড িা 

বনম টাি কাজের েন্য অস্থায়ী সংজ াজগর 

সেজত্র প্রজয়ােনীয় ডকুজমজের িাবলকাঃ 
 

(ক) পাসজপ টার্ সাইজের ছবি 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

 

(খ) োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 



(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 
 

(গ) সামাবেক িা িাবনবেুক কম টকাজন্ডর 

েন্য কর্তটপজের অনুমবিপত্র; 
 

(ঘ) সডজভলপার কর্তটক ভিন বনম টাি করা 

হজল ভূবমর মাবলক কর্তটক প্রদত্ত 

পাওয়ার অি অুার্বন ট। 
 

সসচ সংজ াজগর েন্য প্রজয়ােনীয় 

ডকুজমজের িাবলকাঃ 
 

(ক) পাসজপ টার্ সাইজের ছবি 

(ব্যবি/প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির 

সেজত্র); 

(খ)  োিীয় পবরচয় পজত্রর  জর্াকবপ 

(প্রবিষ্ঠাজনর মজনানীি ব্যবির); 

(গ) সসচ কবমটির অনুজমাদনপত্র। 

 িজকয়ার কারজি সংজ াগ বিবিন্ন 

ও পুনঃ সংজ াগ  

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা  িজকয়ার কারজি সংজ াগ 

বিবিন্নকরি (DC)  চােটঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে =৩০০ 

(বিন  ি) র্াকা 

২) বিন স ে= ৮০০ 

(আর্  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

৫০০০ (পাঁচ হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

১০০০০ (দ  হাোর) 

র্াকা 

িজকয়ার কারজি সংজ াগ পুনঃ 

০১ (এক) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ  

Email:  



সংজ াগ (RC) চােটঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে =৩০০ 

(বিন  ি) র্াকা 

২) বিন স ে= ৮০০ 

(আর্  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

৫০০০ (পাঁচ হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

১০০০০ (দ  হাোর) 

র্াকা 

৩। গ্রাহজকর অনুজরাজধ সংজ াগ 

বিবিন্ন ও পুনঃ সংজ াগ  

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা গ্রাহজকর অনুজরাজধ সংজ াগ 

বিবিন্নকরিঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে = ২০০ (দ্যই 

 ি) র্াকা 

২)বিন স ে= ৪০০ (চার 

 ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

 

 

 

গ্রাহজকর অনুজরাজধ 

পুনঃসংজ াগকরিঃ 

এলটিঃ 

১) এক স ে = ২০০ (দ্যই 

 ি) র্াকা 

০১ (এক) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ  

Email:  



২)বিন স ে= ৪০০ (চার 

 ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

৪। গ্রাহজকর অনুজরাজধ বমর্ার 

পরীো  

সাদা কাগজে 

আজিদন/ বনবদ টষ্ট 

 রজম “এক 

অিস্থাজন সসিা” 

কাউোজর  

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা এলটিঃ 

১) এক স ে = ২০০  

(দ্যই  ি) র্াকা 

২) বিন স ে= ৪০০  

(চার  ি) র্াকা 

৩) এলটিবসটি ৬০০    

(ছয়  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

৪০০০ (চার  ি) র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ  

Email:  

৫। গ্রাহজকর আংবগনায় বমর্ার 

পবরদ টন  

সাদা কাগজে 

আজিদন/ বনবদ টষ্ট 

 রজম “এক 

অিস্থাজন সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা এলটিঃ 

(i) এক স ে = ১৫০ 

(এক  ি পঞ্চা ) র্াকা 

(ii) বিন স ে= ৩০০ 

(বিন  ি) র্াকা 

(iii) এলটিবসটি= ৫০০ 

(পাঁচ  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  



৬। েরুরী প্রজয়ােজন ট্রান্স রমার 

ভাড়া 

সাদা কাগজে 

আজিদন/ বনবদ টষ্ট 

 রজম “এক 

অিস্থাজন সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা ১) সজি টাচ্চ ৩০ বদন ২.০০ 

সকবভএ/বদন 

 

২) ৩০ বদন পর সথজক ৪.০০ 

সকবভএ/বদন 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (ও এন্ড এম) 

সমািাইলঃ  

Email:  

৭। সলাড বৃবদ্ধ 
বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
১) আজিদন ব ঃ 

এলটিঃ  

০১ স ে = ১০০ ( এক 

 ি ) র্াকা 

০৩ স ে = ৩০০ (বিন 

 ি ) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ  

২০০০ (দ্যই হাোর) র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  

৮। গ্রাহজকর নাম পবরিিটন সাদা কাগজে 

আজিদন/ বনবদ টষ্ট 

 রজম “এক 

অিস্থাজন সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

প্রজয়ােনীয় কাগে পত্রঃ 
 

১। জাতীয় পরিচয় পত্রেি ফত্র াকরপ; 

২। গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/রিজ সূত্রে জায়গা বা 

প্ররতষ্ঠাত্রিি মারিক হত্রি সকি দরিত্রিি 

সতযারয়ত ফত্র াকরপ ও সব বত্রেষ পরিত্রোরিত 

রবত্রিি করপ সরমরতি সদি দপ্তত্রি জমা রদত্রত 

হত্রব; 

৩। মরজিাত্তর ওয়ারিে সূত্রে হত্রি মৃত ব্যরিি 

মৃত্যয সিদপে এবং ওয়ারিেিামা ও  অন্যান্য; 

৪। ওয়ারিেগত্রেি িাম দাবী পে ইউরিয়ি 

পরিষদ চচয়ািম্যাি কর্তবক সতযারয়ত হত্রত হত্রব; 

৫। ০২ করপ পাসত্রপা ব সাইত্রজি িরিি ছরব; 

আজিদন ব ঃ 

১। সকি ০৩ চফজ সংত্র াগ ১০০০ 

(এক হাজাি)  াকা  

২। সকি ০১ চফজ রেল্প ও চসচ 

সংত্র াগ  ৫০০ (পাঁচ েত ) াকা 

৩। সকি ০১ চফজ বারিরজযক 

সংত্র াগ ২০০ (দ্যই েত ) াকা  

৪। সকি ০১ চফজ আবারসক 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 

নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  



সংত্র াগ ১০০ (এক েত ) াকা । 

৯। বিল বিষয়ক অবভজ াগ 
সাদা কাগজে 

আজিদন/  বনবদ টষ্ট 

 রজম “এক 

অিস্থাজন সসিা” 

কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
প্রজ ােু সেজত্র অব বসয়াল  জম ট 

বহসাি প্রস্তুি পূি টক এক অিস্থাজন 

সসিা হজি সসিা মূল্য সলখা  জম টর 

মাধ্যজম কুা   াখায় েমা সনয়া 

হয়। 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ  

Email:  

১০।  

 

এক অিস্থাজন সসিা 
পল্লী  রবদ্যযৎ সরমরতি ‘‘এক অবস্থাত্রি চসবা’’ এ িত্যি রবদ্যযৎ সংত্র াগ, রবি, রম াি সংক্রান্ত অরিত্র াগ, রবি পরিত্রোত্রিি 

ব্যবস্থাসহ সকি িিত্রেি অরিত্র াগ জািাত্রিা  াত্রব এবং এতদসংক্রান্ত রবষত্রয় তথ্য পাওয়া  াত্রব। 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  

১১। গ্রাহজকর অনুজরাজধ 

বমর্ার/বমর্াবরং ইউবনর্ 

স্থাপন/পবরিিটন/স্থানান্তর  

 

 

 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটিঃ 

(i) এক স ে= ৩০০ 

(বিন  ি) র্াকা  

(ii) বিন স ে= ৭০০ 

(সাি  ি) র্াকা 

(iii) এলটিবসটি= ২০০০ 

(দ্যই হাোর) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

৫০০০ (পাঁচ হাোর) র্াকা 

ইএইচটিঃ 

 ১০,০০০ (দ  হাোর) 

র্াকা 

০৩ (বিন) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  

 

১২। গ্রাহজকর অনুজরাজধ সাবভ টস ড্রপ 

কুািল (সাবভ টস 

বক্রমবপর্/ক্ল্ুাম্পসহ) 

সমরামি/পবরিিটন/স্থানান্তর 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটিঃ 

(i) এক স ে = ২০০  

(দ্যই  ি) র্াকা 

(ii) বিন স ে = ৫০০ 

(পাঁচ  ি) র্াকা 

এমটি ও এইচটিঃ  

০২ (দ্যই) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  



১২৫০ (এক হাোর দ্যই 

 ি পঞ্চা )র্াকা 

ইএইচটিঃ   

২৫০০ (দ্যই হাোর পাঁচ 

 ি ) র্াকা 

১৩।  গ্রাহজকর অনুজরাজধ সরিরাহ 

চুবি সংজ াধন 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটিঃ 

(i) এক স ে = ১০০ 

(এক  ি) র্াকা 

(ii) বিন স ে = ৩০০( 

(বিন  ি) র্াকা 

এমটি , এইচটি ও ইএইচটিঃ 

১০০০ (এক হাোর)র্াকা 

০১ (এক) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (সদস্য-সসিা) 

সমািাইলঃ  

Email:  

১৪।  গ্রাহজকর অনুজরাজধ বপ্র-সপইড 

বমর্ার কাড ট বর-ইস্যু 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এলটি,এমটি, এইচটি ও 

ইএইচটিঃ  

 ২০০ (দ্যই  ি)র্াকা  

০১ (এক) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (অথ ট-রােস্ব) 

সমািাইলঃ  

Email:  

১৫।  গ্রাহজকর অনুজরাজধ ট্রান্স রমার 

সিল (Transformer 

Oil) পরীো 

বনবদ টষ্ট  রজম 

“এক অিস্থাজন 

সসিা” কাউোজর 

আজিদজনর 

মাধ্যজম 

এক অিস্থাজন সসিা 
এমটি ও এইচটি ও ইএইচটিঃ  

১০০০ (এক হাোর) 

র্াকা। 

০১ (এক) 

কা টবদিস 
নামঃ 

এবেএম (ই এন্ড বস) 

সমািাইলঃ  

Email:  

 

 সসিার মূল্য সরকাবর বসদ্ধান্ত অনু ায়ী হ্রাস/বৃবদ্ধ হজি পাজর।  

 সকল প্রকার আজিদন ব  এর উপর ভুার্ প্রজ ােু। 


