পরিরিষ্ট-ক
ঢাকা ইলেকরিক সাপ্লাই ককাম্পারি রেরিলেড (কডসলকা)
কসবা প্রদাি প্ররতশ্রুরত (রসটিলেন্স চাে টাি)
1. রিিি ও রিিিঃ
রূপকল্প (Vision)t রিিাপদ, রিিটিল াগ্য ও কেকসই রবদ্যুৎ প্রদালিি িাধ্যলি অর্ টনিরতক উন্নয়ি ও সািারেক অগ্রগরতলত সহায়ক হওয়া।
অরিেক্ষ (Mission)t গ্রাহকলদি িলধ্য স্বাচ্ছন্দ্ু আিয়ি, ব্যবসা-বারিেু খালত সহায়তা, গ্রাহকলদি রিকে সলব টাচ্চ ক্ষিতা অেটি সহ োরত গঠলি িরিিােী ভূরিকা িাখা এবং গ্রাহকলদি রিিটিল াগ্যতাি সলব টাচ্চ আস্থা অেটি ।
2. প্ররতশ্রুত কসবাসমুহ

2.2) প্রারতষ্ঠারিক কসবা
ক্রি

কসবাি িাি

1.

রবদ্যুৎ রবতিি কালে
ব্যবহৃত রবরিন্ন
ইলেকরিক ন্ত্রপারত
ধালি প্রদাি

রবদ্যুৎ রবিালগি আওতাধীি
সিকারি প্ররতষ্ঠাি কর্তটক
কডসলকা কক পত্র প্রদাি

গ্রাহকলদি
ইলেকরিকুাে
ওয়ুারিং সাটিরট লকে
প্রদালিি েলক্ষু
ওয়ুারিং ঠিকাদাি
রিবন্ধি

সংবাদপত্র রবজ্ঞরপ্তি িাধ্যলি
ওয়ুারিং ঠিকাদাি
তারেকাভূরিি আহবাি।
তারেেকাভূি ওয়ুারিং
ঠিকাদাি কর্তটক প্রলয়ােিীয় র
প্রদাি সালপলক্ষ গ্রাহকলদি
ওয়ুারিং সাটিরট লকে প্রদাি।

2.

কসবা প্রদাি পদ্ধরত

প্রলয়ােিীয় কাগেপত্র

কসবাি মূল্য
এবং পরিলিাধ
পদ্ধরত

কসবা প্রদালিি
সিয়সীিা

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা (পদরব, ক ান িম্বি ও ইকিইে)
১)তত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌিেী (এি রপ এস)

আইলেি
রিরিক

প্রল ােু িয়

প্রল ােু িয়

ক ািঃ 028900110-111, 8900820, 21,
22, 23 (এক্সলেিিি: 777)
ই-কিইেঃ mps.ho@desco.org.bd

ক) ABC োইলসন্স এি সতুারয়ত লোকরপ।
খ) হােিাগাদ কিড োইলসন্স এি সতুারয়ত
লোকরপ।
গ) VAT কিরেলেিলিি সতুারয়ত লোকরপ।
ঘ) হােিাগাদ আয়কি সাটিরট লকে এি
সতুারয়ত লোকরপ।
ঙ) প্ররতষ্ঠালিি স্বিারধকািীি োতীয় পরিচয়
পলত্রি লোকরপ।

কসবাি মুল্য:
কডসলকা কর্তটক
রিধ টারিত এবং
হাউে ওয়ুারিং
কোলডি
রিরিলত

তত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌিেী (রপ আই এন্ড টি)
১ (এক) িাস

ক ািঃ 028900110-111, 8900820, 21,
22, 23 (এক্সলেিিি: ১21)
ই-কিইেঃ pi&t@desco.org.bd

তত্ত্বাবধায়ক প্রলকৌিেী (রপ আই এন্ড টি)
3.

Performance কডসলকা’ি ঠিকাদাি কর্তটক
সাটিরট লকে প্রদাি
সংগ্রহ রবিালগ আলবদি।

প্রল ােু িয়

রবিামূলল্য

১৫ (পলিি) রদি

ক ািঃ 028900110-111, 8900820, 21,
22, 23 (এক্সলেিিি: ১21)
ই-কিইেঃ pi&t@desco.org.bd
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৩) অরিল াগ প্ররতকাি ব্যবস্থাপিাঃ (প্রারতষ্ঠারিক ও আিুন্তিীি কসবা সংরিষ্ট অরিল ালগি কক্ষলত্র)

ক্ররিক িং

কখি ক াগাল াগ কিলবি

01

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা সিাধাি রদলত ব্যর্ ট হলে

কাি সলে ক াগাল াগ কিলবি

ক াগাল ালগি ঠিকািা

িহাব্যবস্থাপক (প্রিাসি) পদ শূণ্য উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
ক ািঃ 028900110-111, 8900820, 21, 22, 23 (421)
র্াকায় উপ-িহাব্যবস্থাপক (প্রিাসি) admin.ho@desco.org.bd

02

অরিল াগ রিষ্পরি কিটকতটা রিরদ টষ্ট সিলয়
সিাধাি রদলত ব্যর্ ট হলে

রিব টাহী পরিচােক (এইচ. আি)

03

আরপে কিটকতটা রিরদ টষ্ট সিলয় সিাধাি রদলত
ব্যর্ ট হলে

িরন্ত্রপরিষদ রবিালগি অরিল াগ
ব্যবস্থাপিা কসে

পদরবঃ রিব টাহী পরিচােক (এইচ. আি.)
ক ািঃ +88 02 8900825
ইলিইেঃ edhr@desco.org.bd
ওলয়বঃ www.desco.gov.bd
অরিল াগ গ্রহি ককন্দ্র
5িং কগইে, বাংোলদি সরচবােয়, ঢাকা।
ওলয়ব: www.grs.gov.bd

3.০) আওতাধীি দপ্তি/সংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠািসমুলহি রসটিলেি চাে টালিি রেংক আকালি যুি কিলত হলব।
কডসলকা - http://www.desco.gov.bd/site/page/3264e392-6749-4e72-85b7-65a9606f134f
িােউক - http://www.rajuk.gov.bd/site/page/668449fb-745e-427f-b014-493e38e30c6c/
ায়াি সারিটস ও রসরিে রডল ন্স - http://www.fireservice.gov.bd/site/office_citizen_charter/0b63361f-dbf9-4cd7-89c0-2025aeab4532/
ভূরি - http://www.dlrs.gov.bd/site/view/citizen_charter/
রসটি কলপটালিিি - http://www.dncc.gov.bd/site/view/citizen_charter

পাতা 2 / 2

রিষ্পরিি সিয়সীিা
রতি িাস

এক িাস

রতি িাস

