
িড় াম-লালমিনরহাট প ী িব ৎ সিমিত। 
[ 

ারাম (ি েমাহনী), িড় াম।  

িস েজন চাটার 
নাগিরক সবা ( াহক সবা) 

 
ম সবার মান সবা দান 

প িত 
েয়াজনীয় কাগজ প  এবং াি ান সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত 
সবা 
দােনর 

সময়সীমা 

দািয়  া  কমকতা (নাম, 
পদবী, ফান ন র ও ই 

মইল) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১। ক) ন ন সংেযাগঃ 

এল  এ- (আবািসক) 
ও 

এল  িব-( সচ) 

Online 
আেবদেনর 
মা েম 

আবািসক ন ন িব ৎ সংেযােগর জ  েয়াজনীয় 
ড েমে র তািলকাঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় প  ০১ (এক) কিপ 
পাসেপাট সাইেজর ছিব ( েযাজ  ে ); 
 
(খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ িডড বা নামজারীর 
কাগজ, ল মািলক না থাকেল উ রািধকার সনদ; 
 
(গ) েবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত িবেলর কিপ 
(একই নােম বা ােন আেরা সংেযাগ িনেত ন ন কের 
আর কান ড েম  লাগেব না); 
 
(ঘ) ব তল ভবেনর ে  (১০ তলার অিধক) অি  
িনবাপক সনদ; 
 
(ঙ) রাজউক/িসিডএ/ কিডএ/আরিডএ এবং অ া  

ে  িস  কেপােরশন/ পৗরসভার অ েমািদত িবি ং 
ান হাি ং ন র ( েযাজ  ে )। 

 
িবঃ ঃ আবািসক াহেকর লাড ৫০ িকেলাওয়ােটর 
উপর হেল ধান িব ৎ পিরদশেকর দ েরর উপেক  
চা র অ েমাদন প । 
 
বািণিজ ক ন ন িব ৎ সংেযােগর জ  েয়াজনীয় 
ড েমে র তািলকাঃ 
(ক) জাতীয় পিরচয় প  ১ (এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর 
ছিব ( েযাজ  ে ); 
(খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ িডড বা নামজারীর 
কাগজ, ল মািলক না থাকেল উ রািধকার সনদ; 
(গ) েবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত িবেলর কিপ 
(একই নােম বা ােন আেরা সংেযাগ িনেত ন ন কের 
আর কান ড েম  লাগেব না); 
(ঘ) বািণিজ ক ভবেনর ে  (১০ তলার অিধক) ে  
অি  িনবাপক সনদ; 
(ঙ) রাজউক/িসিডএ/ কিডএ/আরিডএ এবং অ া  

ে  িস  কেপােরশন/ পৗরসভার অ েমািদত িবি ং 
ান হাি ং ন র ( েযাজ  ে ); 

((চ) এইচ  সংেযােগর ে  ধান িব ৎ পিরদশেকর 
দ েরর উপেক  চা র অ েমাদন প  লাগেব। 
 
িশ  সংেযােগর জ  েয়াজনীয় ড েমে র তািলকাঃ 
 
(ক) জাতীয় পিরচয় প  ১ (এক) কিপ পাসেপাট সাইেজর 
ছিব ( েযাজ  ে ); 
(খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ িডড বা নামজারীর 
কাগজ, ল মািলক না থাকেল উ রািধকার সনদ; 
(গ) েবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত িবেলর কিপ 
(একই নােম বা ােন আেরা সংেযাগ িনেত ন ন কের 
আর কান ড েম  লাগেব না); 
(ঘ) রাজউক/িসিডএ/ কিডএ/আরিডএ এবং অ া  

ে  িস  কেপােরশন/ পৗরসভার অ েমািদত িবি ং 
ান হাি ং ন র ( েযাজ  ে ); 

(ঙ) িশ  সংেযােগর ে  লাড ৫০ িকেলাওয়াট এর 
অিধক হেল ধান িব ৎ পিরদশেকর দ েরর উপেক  

১। আেবদনঃ 
আেবদন িফ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
 

২। িনরাপ া 
জামানতঃ 
(i) ০২ িকেলাওয়াট 
পয  ৪০০ (চারশত) 
টাকা িত িকেলাওয়াট  
(ii) ০২ িকেলাওয়াট 
উে ঃ ৬০০ (ছয়শত) 
টাকা িত 
িকেলাওয়াট 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

খ) ন ন সংেযাগঃ 
এল -ই: 
(বািণিজ ক) 
এল -িড১:(দাত  

িত ান) 
এল -িস-২ : 
(িনমাণ) 

Online 
/ িনিদ  
ফরেম 
আেবদন 

১। আেবদনঃ 
আেবদন িফ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
 

২। িনরাপ া 
জামানতঃ 

িত িকেলাওয়াট 
৮০০ (আটশত) টাকা 
মা  
 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

গ) ন ন 
সংেযাগঃ 
এল -  ২: 
(অ ায়ী) 
 

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

১।  আেবদনঃ 
আেবদন িফ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
 

২। িনরাপ া জামানতঃ 
৮০০ (আটশত) টাকা 

িত িকেলাওয়াট 
 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

ঘ) ন ন 
সংেযাগঃ 
এল  িস-১ 
এল -৩ 
এইচ -৩(িশ ) 

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এল ঃ 
১। আেবদনঃ 
(ক) এক ফজ 
আেবদন িফ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
 

(ক) ০৩ ফজ  
আেবদন িফ= ৩০০ 
(িতনশত) টাকা 
 

২। িনরাপ া জামানতঃ 
৮০০ (আটশত) টাকা 

িত িকেলাওয়াট 
 

এম  ও এইচ ঃ 
১।  আেবদনঃ 
আেবদন িফ= ১০০০ 
(এক হাজার) টাকা 
২। িনরাপ া জামানতঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 

০৭ (সাত) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 



চা র অ েমাদন প  ও অি  িনবাপক সনদ লাগেব; 
 
িশ া িত ান/ধম য় িত ান/ সবা লক িত ান/ 
হাসপাতােল সংেযােগর জ  েয়াজনীয় ড েমে র 
তািলকা 
 

(ক) জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ ( িত ােনর 
মেনানীত ি র); 
(খ) জিমর মািলকানা দিলল বা িলজ িডড বা নামজারীর 
কাগজপ ; 
 

(গ) েবর সংেযাগ থাকেল পিরেশািধত িবেলর কিপ 
( েযাজ  ে ); 
 

(ঘ) রাজউক/িসিডএ/ কিডএ/আরিডএ এবং অ া  
ে  িস  কেপােরশন/ পৗরসভার অ েমািদত িবি ং 
ান হাি ং ন র ( েযাজ  ে ); 

 

(ঙ) ব তল ভবেনর ে  (১০ তলার অিধক) ে  অি  
িনবাপক সনদ ( েযাজ  ে ) লাগেব; 
 

সামািজক বা বািনিজ ক কমকা  বা িনমাণ কােজর জ  
অ ায়ী সংেযােগর ে  েয়াজনীয় ড েমে র 
তািলকাঃ 
 

(ক) পাসেপাট সাইেজর ছিব ( িত ােনর মেনানীত 
ি র); 

 

(খ) জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ ( িত ােনর 
মেনানীত ি র); 
 

(গ) সামািজক বা বািণিজ ক কমকাে র জ  ক পে র 
অ মিত প ; 
 

(ঘ) ডেভলপার ক ক ভবন িনমাণ করা হেল িমর 
মািলক ক ক দ  পাওয়ার অব অ াটিন। 
 
সচ সংেযােগর জ  েয়াজনীয় ড েমে র তািলকাঃ 

 

(ক) পাসেপাট সাইেজর ছিব ( ি / িত ােনর মেনানীত 
ি র ে ); 

 

(খ) জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ ( িত ােনর 
মেনানীত ি র); 
 

(গ) সচ কিম র অ েমাদন প ; 
২ াহেকর 

অ েরােধ 
সংেযাগ িবি  
ও নঃ সংেযাগ 

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা াহেকর অ েরােধ 
সংেযাগ িবি করণঃ 
 

এল ঃ 
১। এক ফজ= ২০০ 
( ইশত) টাকা 
 

২। িতন ফজ= ৪০০ 
(চারশত) টাকা 
 

এম  ও এইচ ঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
২০০০ ( ই হাজার) টাকা 
 

াহেকর অ েরােধ 
নঃ সংেযাগকরণঃ 

 

এল ঃ 
১। এক ফজ= ২০০ 
( ইশত) টাকা 
 

২। িতন ফজ= ৪০০ 
(চারশত) টাকা 
 

এম  ও এইচ ঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
২০০০ ( ই হাজার) টাকা 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ ছাই ল আলম 
পদবীঃ এিজএম(অথ) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৮ 
Email: krlpbs@yahoo.com  



৩। াহেকর অ েরােধ  
িমটার পরী া 

সাদা 
কাগেজ 
আেবদন/ 
িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ঃ 
১। এক ফজ= ২০০ 
( ইশত) টাকা 
২। িতন ফজ= ৪০০ 
(চারশত) টাকা 
৩) এল িস  ৬০০ 
(ছয়শত) টাকা 
এম  ও এইচ ঃ 
২০০০ ( ই হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
৪০০০ (চার হাজার) টাকা 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ ছাই ল আলম 
পদবীঃ এিজএম(অথ) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৮ 
Email: krlpbs@yahoo.com  

৪। াহেকর 
আংিগনায় িমটার 
পিরদশন 

সাদা 
কাগেজ 
আেবদন/ 
িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ঃ 
(i)এক ফজ= ১৫০ 
(একশত প াশ) টাকা 
(ii) িতন ফজ= 
৩০০ (িতনশত) টাকা 
(iii)এল িস  ৫০০ 
(প চশত) টাকা 
 

এম  ও এইচ ঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
২০০০ ( ই হাজার) টাকা 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

৫। জ রী েয়াজেন 
া ফরমার ভাড়া 

সাদা 
কাগেজ 
আেবদন/ 
িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা ১) সেবা  ৩০ িদন 
২.০০ কিডএ/িদন 
 

২) ৩০ িদন পর থেক 
৪.০০ কিডএ/িদন 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ শখ মাঃ বাজ ল 
কামাল 
পদবীঃ এিজএম(ওএ এম) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৭ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

৬। লাড ি  িনিদ  
ফরেম 
(এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা ১।  আেবদন িফঃ 
এল ঃ  
এক ফজ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
০৩ ফজ = ৩০০ 
(িতনশত) টাকা 
এম  ও এইচ ঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
২০০০ ( ই হাজার) টাকা 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

৭। াহেকর নাম 
পিরবতন 

সাদা 
কাগেজ 
আেবদন/ 
িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

েয়াজনীয় কাগজ প ঃ 
 

১। জাতীয় পিরচয় পে র ফেটাকিপ; 
২। াহক য় ে /িনজ ে  জায়গা বা িত ােনর 
মািলক হেল সকল দিলেলর সত ািয়ত ফেটাকিপ ও 
সবেশষ পিরেশািধত িবেলর কিপ সিমিতর সদর দ ের 
জমা িদেত হেব; 
৩। মরেণা র ওয়ািরশ ে  হেল ল ি র  
সনদপ  এবং ওয়ািরশনামা ও অ া ; 
৪। ওয়ািরশগেণর নাম দাবী প  ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান ক ক সত ািয়ত হেত হেব; 

৫। ০২ কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব; 

আেবদন িফঃ 
 

১। সকল ০৩ ফজ 
সঙেযাগ ১০০০ (এক 
হাজার) টাকা 
 

২। সকল ১ ফজ িশ  
ও সচ সংেযাগ ৫০০ 
(প চশত) টাকা 
 

৩। সকল ০১ ফজ 
বািণিজ ক সংেযাগ 
২০০ ( ইশত) টাকা 
 

৪। সকল ০১ ফজ 
আবািসক সংেযাগ 
১০০ (একশত) টাকা। 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

৮। িবল িবষয়ক 
অিভেযাগ 

সাদা 
কাগেজ 
আেবদন/ 
িনিদ  
ফরেম 

এক অব ােন সবা েযাজ  ে  
অিফিসয়াল ফেম 
িহসাব ত বক 
এক অব ােন সবা 
হেত সবা  লখা 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ ছাই ল আলম 
পদবীঃ এিজএম(অথ) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৮ 
Email: krlpbs@yahoo.com  



“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

ফেমর মা েম ক াশ 
শাখায় জমা নয়া হয়। 

৯। এক অব ােন সা প ী িব ৎ সিমিতর “এক অব ােন সবা” এ ন ন িব ৎ সংেযাগ িবল, িমটার সং া  অিভেযাগ, িবল পিরেশােধর ব াসহ সকল ধরেণর 
অিভেযাগ জানােনা যােব এবং এতদসং া  িবষেয় ত  পাওয়া যােব। 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

১০।  াহেকর 
অ েরােধ 
িমটার/িমটািরং 
ইউিনট 

াপন/পিরবতন/ 
ানা র  

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ঃ 
(i)এক ফজ= ৩০০ 
(িতনশত) টাকা 
(ii) িতন ফজ= 
৭০০ (সাতশত) টাকা 
(iii)এল িস  ২০০০ 
( ই হাজার) টাকা 
 

এম  ও এইচ ঃ 
৫০০০ (প চ হাজার) টাকা 
ইএইচ ঃ 
১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা 

০৩ (িতন) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

১১। াহেকর 
অ েরােধ সািভস 

প ক াবল 
(সািভস 
ি মিপট/ 
ক সহ) 
মরামত/ 

পিরবতন/ ানা র 

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ঃ 
(i) এক ফজ= ২০০ 
( ইশত) টাকা 
(ii) িতন ফজ= 
৫০০ (প চশত) টাকা 
এম  ও এইচ ঃ 
১২৫০ (এক হাজার ইশত 
প াশ) টাকা 
ইএইচ ঃ 
২৫০০ ( ই হাজার প চশত) 
টাকা 

০২ ( ই) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

১২ াহেকর 
অ েরােধ 
সরবরাহ ি  
সংেশাধন 

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ঃ  
(i) এক ফজ= ১০০ 
(একশত) টাকা 
(ii) ০৩ ফজ = 
৩০০ (িতনশত) টাকা 
এম ,এইচ  ও 
ইএইচ ঃ 
১০০০ (এক হাজার) টাকা 

০১ (এক) 
কাযিদবস 

নামঃ মাঃ রািক ল ইসলাম 
পদবীঃ এিজএম(সদ - সবা) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৬ 
Email: krlpbs@yahoo.com 

১৩ াহেকর 
অ েরােধ ি -
পইড িমটার 

কাড ির-ই  

িনিদ  
ফরেম 
“এক 
অব ােন 
সবা” 

কাউ াের 
আেবদেনর 
মা েম 

এক অব ােন সবা এল ,এম ,এইচ  ও 
ইএইচ ঃ 
২০০ ( ই শত) টাকা 

 নামঃ মাঃ ছাই ল আলম 
পদবীঃ এিজএম(অথ) 
মাবাইল নঃ 

০১৭৬৯৪০০৫৩৮ 
Email: krlpbs@yahoo.com  

 
 সিমিত হেত সরবরাহত  কাগজপ  ফরম সংি  দািয় া  কমকতা (০৭ নং কলােম বিণত) িনকট হেত সং হ করা যােব। 
 সবার  সরকাির িস া  অ যায়ী াস ি  হেত পাের। 
 সকল কার আেবদন িফ এর উপর ভ াট েযাজ ।  


