
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ড 
www.bpdb.gov.bd 

বসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

 

 

১. বিশন ও বিশন 
 

বিশনঃ সকদলর বনকট বনরবববিন্ন িানসম্মত ববদ্যুৎ ব  ৌঁদে বেওয়া। 

বিশনঃ বটকসই উন্নয়ন এবাং গ্রাহক সন্তুবি বনবিত করার লদযু ববদ্যুদতর অবুাহত প্রবৃবি উৎ ােন বজায় রাখা। 

২. প্রবতশ্রুত বসবাসিহূ 

২.১) নাগবরক বসবা 

ক্রঃ নাং বসবার নাি 

বসবা প্রোদনর 
সদবডাচ্চ সিয়  প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র  

প্রদয়াজনীয় 
কাগজ ত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাবি স্থান 

বসবা িূলু এবাং 
 বরদশাধ  িবত 

োবয়ত্ব প্রাি কিডকতডা 
(নাি,  েবব, রুি নম্বর, 
বজলা/উ দজলা বকার্, 

বফান ও ইদিইল) 

ঊধডতন কিডকতডা (নাি, 
 েবব, রুি নম্বর, 

বজলা/উ দজলা বকার্, 
বফান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  নতুন সাংদ াগ বসদেল বফজঃ 
৭ বেন। 
থ্রী-বফজঃ ২৮ 
বেন 
 

ববদ্যুৎ সাংদ াগ প্রোন সহজীকরদণর জন্য নতুন 
ববদ্যুবতক সাংদ াদগর বযদত্র আদবেন  দত্রর 
সবহত গ্রাহক কুাটাগরী অনুসাদর বনম্ন ববনডত 
েবললাবে গ্রহন করদত  হদব। 
 
০১। আদবেনকারীর েবব-০২ (দ্যই) কব  
 াসদ াটড সাইজ। 
০২। আদবেনকারীর জাতীয়  বরচয়  দত্রর 
(NID) সতুাবয়ত কব । 
০৩। জবির িাবলকানা েবলল/খবতয়ান/িাড়ার চুবি 
 দত্রর সতুাবয়ত কব । 
০৪। ববধ ইদলকবিকুাল লাইদসন্সধারী বিকাোর 
কতৃডক প্রেত্ত ইন্সটদলশন বটস্ট সাবটডবফদকট। 
০৫। নতুন সাংদ াগ স্থদল  দূবডর বকান সাংদ াগ 

সাংবিি েির আদবেন বফ 
১। এলবট  
ক) এক বফজ-১০০.০০ 
টাকা 
খ)  বতন বফজ- 
৩০০.০০ টাকা 
২। এিবট এবাং এইচবট 
১০০০.০০ টাকা 
৩। ইএইচবট 
২০০০.০০ টাকা 
  
 

সাংবিি েির প্রধান 
 
 
 
 
 

প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 



থাকদল ঐ সাংদ াদগর সবডদশষ  বরদশাবধত ববদলর 
ফদটাকব । 
০৬। বহুতল িবদনর বযদত্র  থা থ কতৃড দযর 
অনুদিাবেত নক্সা। (এলবট-এ, এলবট-বস ১, 
এলবট-ই এর জন্য প্রদ াজু) 
০৭। সরকারী বসিান্ত অনু ায়ী বসালার স্থা দনর 
প্রিান  ত্র (প্রদ াজু বযদত্র)। (এলবট-এ, এলবট-
ই, এিবট-১,২,৩, এইচবট এর জন্য প্রদ াজু) 
০৮। বসচ কবিবটর অনুিবত  ত্র। (এলবট-বব এর 
জন্য প্রদ াজু) 
০৯। বির্ লাইদসন্স/ বনবন্ধন  ত্র।(এলবট-বস ১, 
এলবট-ই, এিবট-২, এিবট-৩ এর জন্য প্রদ াজু) 
১০। প্রবতষ্ঠাদনর বনবন্ধন  ত্র/ কবিবটর 
বরজুদলশদনর কব  (প্রদ াজু বযদত্র)। (এলবট-বর্ 
২ এর জন্য প্রদ াজু) 
১১। গ্রাহদকর বলাদর্র বববরণ। (এিবট-১,২,৩, 
এলবট-বর্ ২,  এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য 
প্রদ াজু) 
১২। ববদ্যুবতক উ দেিা ও প্রধান ববদ্যুৎ 
 বরেশডক কতৃডক প্রেত্ত সনে  ত্র।(এিবট-১,২,৩, 
এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য প্রদ াজু) 
১৩। ব  রসিা/বসবট কদ ডাদরশন কতৃডক 
োিবরকিাদব আদবেন । (এলবট -বর্ ২ এর জন্য 
প্রদ াজু) 
১৪। সাংদ াগ স্থদলর নক্সা। (এলবট-বর্ ২ এর 
জন্য প্রদ াজু) 
১৫।  সাবটডবফদকট অব ইনকদ ডাদরশন ও 
বিদিাওরন্র্াি অব আবটডকুালস এর কব । 
(এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য প্রদ াজু) 
১৬। বববনদয়াগ ববাদর্ডর অনুদিােন  ত্র। 
(এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য প্রদ াজু) 
১৭। প্রস্তাববত সাংদ াদগর উ দকদের নক্সা 
ও সাংদ াদগর সম্ভাবু অ শন সিদূহর বসদেল 
লাইন র্ায়াগ্রাি। (এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য 
প্রদ াজু) 
১৮। ববেুিান সাংদ াদগর বসদেল লাইন 
র্ায়াগ্রাি। (এইচবট ও ইএইচবট এর জন্য 
প্রদ াজু) 
 
 

বনরা ত্তা জািানত 
১। এলবট-এ এবাং 
এলবট-বব (২ বকঃ ওঃ 
  ডন্ত)- ৪০০.০০ টাকা 
। 
২। এলবট-এ এবাং 
এলবট-বব (২ বকঃ ওঃ 
এর ঊদবড)- 
৬০০.০০ টাকা । 
৩। এলবট-বস ১, এলবট-
বস ২ এবাং এলবট-বর্ ১, 
এলবট-বর্ ২, এলবট-ই, 
এলবট-বট (সকল)- 
৮০০.০০ টাকা । 
৪। এিবট, এইচবট এবাং 
ইএইচবট- ১০০০.০০ 
টাকা । 
 
 
 
 
 
 

 



২। বলার্  বরবতডন বসদেল বফজঃ 
৭ বেন। 
থ্রী-বফজঃ ২৮ 
বেন 

গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির বনরা ত্তা জািানত 
১। এলবট-এ এবাং 
এলবট-বব (২ বকঃ ওঃ 
  ডন্ত)- ৪০০.০০ টাকা 
। 
২। এলবট-এ এবাং 
এলবট-বব (২ বকঃ ওঃ 
এর ঊদবড)- 
৬০০.০০ টাকা । 
৩। এলবট-বস ১, এলবট-
বস ২ এবাং এলবট-বর্ ১, 
এলবট-বর্ ২, এলবট-ই, 
এলবট-বট (সকল)- 
৮০০.০০ টাকা । 
৪। এিবট, এইচবট এবাং 
ইএইচবট- ১০০০.০০ 
টাকা । 
 

 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৩। অস্থায়ী সাংদ াগ বসদেল বফজঃ 
৩ বেন। 
থ্রী-বফজঃ ৭ 
বেন 

গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির ১। এলবট  
ক) এক বফজ-২৫০.০০ 
টাকা 
খ)  বতন বফজ- 
৫০০.০০ টাকা 
২। এিবট  
১০০০.০০ টাকা 

 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৪। ববল সাংদশাধন ৩ বেন গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির প্রদ াজু নয় সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 



৫।  ূনঃ সাংদ াগ ১ বেন গ্রাহদকর আদবেন ত্র এবাং বদকয়া  বরদশাধ 
স্বাদ দয 

সাংবিি েির ১। এলবট  
ক) এক বফজ-৬০০.০০ 
টাকা 
খ)  বতন বফজ- 
১৫০০.০০ টাকা 
২। এিবট এবাং এইচবট 
৬০০০.০০ টাকা 
৩। ইএইচবট 
১০০০০.০০ টাকা 

 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৬। বিটার  বরবতডন বসদেল বফজঃ 
৩ বেন। 
থ্রী-বফজঃ ৭ 
বেন 

গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির বপ্র-ব দিন্ট বিটাদরর 
িাবসক িাড়া 
বসদেল বফজ- ৪০.০০ 
টাকা 
বত্র-বফজ- ২৫০.০০ 
টাকা 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৭। 

 

 বিটার  রীযা/বিটার 
বসবলাং/বসবট ব বট  রীযা 

বসদেল বফজঃ 
৩ বেন। 
থ্রী-বফজঃ ৭ 
বেন 

গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির ১। এলবট  
ক) এক বফজ-২০০.০০ 
টাকা 
খ)  বতন বফজ- 
৪০০.০০ টাকা 
(গ) এলবটবসবট-৬০০ 
টাকা 
২। এিবট এবাং এইচবট 
১০০০.০০ টাকা 
৩। ইএইচবট 
২০০০.০০ টাকা 

 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৮। গ্রাহদকর তথু  বরবতডন তাৎযবণক গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির প্রদ াজু নয় সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

৯। BPDB  এর ওদয়ব 

সাইট বথদক ববল 
বপ্রন্ট/বদকয়ার তথু 
সাংগ্রহ 

তাৎযবণক প্রদ াজু নয়  প্রদ াজু নয় প্রদ াজু নয় সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 



১০।  গ্রাহকদক প্রতুায়ন  ত্র 
সরবরাহ করা। 

বেদর ১ বার প্রদ াজু নয় সাংবিি েির প্রদ াজু নয় সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

১১।  গ্রাহদকর অনুদরাদধ TDC 
/PDC বুবস্থা করা। 

৭ বেন গ্রাহদকর আদবেন ত্র সাংবিি েির ১। এলবট  
ক) এক বফজ-২০০.০০ 
টাকা 
খ)  বতন বফজ- 
৪০০.০০ টাকা 
২। এিবট এবাং এইচবট 
১০০০.০০ টাকা 
৩। ইএইচবট 
২০০০.০০ টাকা 
 

 

সাংবিি েির প্রধান প্রধান প্রদক শলী, 
সাংবিি ববতরণ অঞ্চল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৩) আ নার কাদে আিাদের প্রতুাশা 
 

ক্রবিক 
নাং 

প্রবতশ্রুত/কাবিত বসবা প্রাবির লদযু করনীয় 

১ বনধডাবরত ফরি সবিকিাদব  ূরণ কদর প্রদয়াজনীয় কাগজ ত্র সহ আদবেন জিা বেন। 

২ সাংদ াগ বববিদন্নর ঝাদিলা এড়াদত বনয়বিত ববদ্যুৎ ববল  বরদশাধ করুন এবাং সারচাজড  বরদশাদধর ঝাদিলা বথদক িুি থাকুন। 

৩ ববদ্যুৎ চুবর ও এর অববধ বুবহার বথদক বনদজ ববরত থাকুন ও অন্যদক বনবৃত রাখুন। 

৪ িান্সফরিার চুবর বরাদধ প্রদয়াজনীয় তথু বেদয় স্থানীয় ববদ্যুৎ অবফস এবাং আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাদক সহদ াবগতা করুন। 

৫ সান্ধু ব ক-আওয়াদর ববদ্যুৎ বুবহাদর সাশ্রয়ী বহান। 

৬ বিটাদরর সুষু্ঠ রযণাদবযণ এবাং সীলসিূদহর বনরা ত্তা বনবিত করুন। 

৭ সরকার ব াবষত বববধিালা অনুসরণ করুন।   

৮ সবিক িাধুদি প্রদয়াজনীয় বসবা িূলু  বরদশাধ করুন। 

 
 
 
৪) অবিদ াগ প্রবতকার বুবস্থা না (GRS) 

 
ক্রবিক কখন ব াগাদ াগ করদবন কার সদে ব াগাদ াগ করদবন ব াগাদ াদগর বিকানা বনষ্পবত্তর সিয়সীিা 

১ োবয়ত্বপ্রাি কিডকতডা সিাধান বেদত না  ারদল তত্ত্বাবধায়ক প্রদক শলী, সাংবিি  ওস 
সাদকডল 

সাংবিি সাদকডল অবফস ৭(সাত)বেন 

২ অবিদ াগ বনষ্পবত্ত কিডকতডা বনবেডি সিদয় সিাধান বেদত না 
 ারদল 

প্রধান প্রদক শলী, সাংবিি ববতরণ অঞ্চল সাংবিি প্রধান প্রদক শলীর অবফস ৭(সাত)বেন 

৩ আব ল কিডকতডা বনবেডি সিদয় সিাধান বেদত না  ারদল তত্ত্বাবধায়ক প্রদক শলী, কনজুুিার 
এুাদফয়ারস 

ববদ্যুৎ িবন (৫ি তলা), ১ আব্দুল গবণ 
বরার্, ঢাকা-১০০০। 

৭(সাত)বেন 

 


