
আবাসিক শ্রেসির গ্রাহকদের নতুন গ্যাি িংদ াগ প্রসিয়া 

 

আদবেনপত্র িংগ্রদহর পদ্ধস িঃ 

১.   শ্রকাম্পানীর িংসিষ্ট কা যালয়/গ্রাহক শ্রিবা বুথ/ওয়ানষ্টপ িাসভ যি শ্রিন্টার/ শ্রকাম্পানীর ওদয়ব িাইট হদ  ডাউনদলাড কদর আদবেনপত্র   

       িংগ্রহ করা  াদব।  

২.   আদবেনপত্র সি বাবে টাকা ৩০০/- মাত্র সনর্ যাসর  ব্াংক অথবা শ্রকাম্পানীর িংসিষ্ট সহিাব শাখার কযাশ কাউন্টাদর পসরদশার্ 

      করদ  হদব।  

 

আদবেনপত্র জমাোন পদ্ধস িঃ  

      িংগৃহী  আদবেনপত্র  থা থভাদব পুরি কদর সনদে বসি য  প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রাসেিহ িংসিষ্ট  শ্রজান/আঞ্চসলক কা যালদয় োসখল করদ  

      হদবিঃ   

১.   আদবেনকারীর পািদপাট য িাইদজর ৩ (স ন) কসপ ি যাসয়  রসিন ছসব।  

২.   জা ীয় পসরচয়পদত্রর ি যাসয়  িদটাকসপ।  

৩.   জসমর মাসলকানার োসলসলক প্রমাি সহদিদব েসলল/নামজারীর কাগজ (শ্র  শ্রকান একটি)  

৪.   োসখলা/ভূসম উন্নয়ন কর পসরদশাদর্র রসিে (শ্র  শ্রকান একটি)।   

৫.   লীজ গ্রহী ার শ্রেদত্র সনয়সম  মাসিক গ্যাি সবল পসরদশাদর্র অিীকারনামা।  

৬.   প্রস্তাসব  অভযন্তরীি পাইপ লাইদনর ৩ (স ন) কসপ নক্সা।  

৭.   আদবেন সি জমা বাবে ৩০০/- টাকা জমাোদনর রসিে।  

৮.   ঠিকাোর সনদয়াগপত্র।  

      িরকাসর/আর্ািরকাসর/স্বায়ত্তশাসি  িংস্থা অথবা অন্য শ্রকান এদজন্সীর স্টাি শ্রকায়াট যার/কদলানীিমূদহ গ্যাি িংদ াদগর জন্য ঐ িংস্থা   

      বা গিপূ য সবভাগ (প্রদ াজয শ্রেদত্র) আদবেন করদব এবং িংসিষ্ট িংস্থাদকই গ্রাহক সহদিদব গণ্য করা হদব। বাড়ীর মাসলক একাসর্ক  

      হদল অন্য মাসলকগদির গ্যাি িংদ াদগ অনাপসত্ত জমাোন িাদপদে িংদ াগ প্রোন করা হদব।   

 

পুনিঃিংদ াগ এবং ব্য়িঃ  

      গ্যাি িংদ াগ সবসিন্নকরি ব্দয়র অস সরক্ত সহদিদব গ্যাি লাইন পুনিঃিংদ াগ ব্য় বাবে টাকা ৫০০/- (পাচঁশ ) পসরদশার্ করদ    

      হদব। স্থায়ীভাদব সবসিন্নকৃ  গ্রাহকদের পুনিঃিংদ াদগর িময় সবসিন্নকরদির প্রকৃ  ব্য়িহ নতুন িংদ াগ বাবে সনর্ যাসর  চাজয জমা  

      প্রোন করদ  হদব।  দব উভয় শ্রেদত্র শ্রকাম্পানীর সবসর্ শ্রমা াদবক পুনিঃিংদ াগ গ্রহদির পূদব য বদকয়া গ্যাি সবলিহ অন্যান্য পাওনা 

      ( সে থাদক) পসরদশার্ করদ  হদব। 

 

গ্যাি শ্রলাড হ্রাি/বৃসদ্ধ/পুনসব যন্যাি চাজযিঃ   

       সমটারসবহীন গ্রাহকিঃ   

                গ্যাি িরঞ্জাম/বান যার হ্রাি/বৃসদ্ধ কদর অথবা অপসরবস য  শ্ররদখ পুনসব যন্যাি করা হদল গ্রাহকদক চুলা প্রস  টাকা ২০০/- (দুইশ )         

                হাদর চাজয পসরদশার্ করদ  হদব।  

               

       সমটারযুক্ত গ্রাহকিঃ  

                শ্রকান গ্রাহদকর গ্যাি শ্রলাড হ্রাি/বৃসদ্ধ/পুনসব যন্যাি অথবা বসহগম যন চাপ হ্রাি/বৃসদ্ধর কারদি আরএমএি/ সিএমএি-এর শ্রকান   িরঞ্জাম         

                পসরব যদনর প্রদয়াজন না হদল গ্রাহকদক অস সরক্ত অথ য প্রোন করদ  হদব না।  দব আরএমএি/সিএমএি-এর শ্রকান িরঞ্জাম   

                পসরব যদনর প্রদয়াজন হদল গ্রাহকদক টাকা ১,৫০০/- (এক হাজার পাচঁশ ) চাজয পসরদশার্ করদ  হদব। 


