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িনঃ
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০1.
০2.

ন ন সংেযাগ ও লাড ি সং া িবিভ সবার

হার (সািভস িফ) ও অপাের ং চাজ

এল -এঃ আবািসক
এল -িবঃ সচ/ িষকােজ ব ত পা
এল -িস1t
িশ
এল -িস2t িনমাণ
এল -িড1t িশ া, ধম য় ও দাত িত ান এবং হাসপাতাল
এল -িড2t রা ার বািত, পািনর পা ও াটারির চািজং শন
এল -ইঃ বািণিজ ক ও অিফস
এল - ঃ অ ায়ী
এম -1t আবািসক
এম -2t বািণিজ ক ও অিফস
এম -3t িশ
এম -4t িনমাণ
এম -5t সাধারণ ( যমন – ডরেমটিরসহ সনািনবাস বা িব িব ালয়)
এম -6t অ ায়ী
এইচ -2t বািণিজ ক ও অিফস

াহেকর অ েরােধ জ রী েয়াজেন DOFC াপন চাজ ( াহক ক ক সরবরাহ ত; াহেকর িনজ উপেকে র
াহেকর অ েরােধ জ রী েয়াজেন DOFC সরবরাহ ও াপন চাজ ( াহেকর িনজ উপেকে র ে )
াহেকর অ েরােধ LA াপন চাজ ( াহক ক ক সরবরাহ ত; াহেকর িনজ উপেকে র
াহেকর অ েরােধ LA সরবরাহ ও াপন চাজ ( াহেকর িনজ উপেকে র ে )

ে )

ে )

০3.

* াহেকর অ েরােধ DOFC ,LA ও Channel াপন চাজ ( াহেকর িনজ উপেকে র

০4.

জ রী েয়াজেন PG Clamp াপন চাজ ( াহক ক ক সরবরাহ ত)
জ রী েয়াজেন PG Clamp সরবরাহ ও াপন চাজ
এইচ াহেকর সািভস ক াবল টািমেনশন করা িত (মালামাল িতত)
এইচ াহেকর সািভস ক াবল সেকট করা িত (মালামাল িতত)
াহেকর অ েরােধ এল াহেকর সািভস ক াবল সেকট করা িত (মালামাল িতত)
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a wgUvi cixÿv PvR© (cÖwZwU wgUv‡ii Rb¨)
K) GK †dR
GjwU
L) wZb †dR
M) GjwUwmwU
GgwU Ges GBPwU
BGBPwU
wgUvi ¯’vcb wd (cÖwZwU wgUv‡ii Rb¨)
K)1-7 wKtIt
L) 8-12 wKtIt
M) 13-20 wKtIt
N) 21-49 wKtIt
O) 50 wK.I. Gi D‡aŸ© (GjwU wmwU wgUvi)
P) 50 wK.I. Gi D‡aŸ© (GBPwU wgUvi)
bZzb m¤úªmviY jvB‡bi m¤¢ve¨Zv hvPvB wd
K) AvevwmK / evwYwR¨K (GKK/`jMZ)
L) 7.5 wK.I. ch©šÍ
M) 7.5 ‡_‡K 50 wK.I. ch©šÍ
N) 50 wK.I. Gi D‡aŸ©
K) †mvjvi c¨v‡bj cwi`k©b wd (b~Zb ms‡hv‡Mi c~‡e©)
K) 1000 IqvUwcK ch©šÍ
L) 1000 IqvUwcK Gi D‡aŸ©
L) †mvjvi c¨v‡bj cwi`k©b wd
K) 1000 IqvUwcK ch©šÍ
( MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a)
L) 1000 IqvUwcK Gi D‡aŸ©
এল –এ (আবািসক) এবং এল –িব
wbivcËv RvgvbZ (cÖwZ wKtIt)
( সচ/ িষকােজ ব ত পা )
এল –এ (আবািসক) এবং এল –িব
( সচ/ িষকােজ ব ত পা )
এল িস-1 ( িশ ), িস-2(িনমাণ), িড-1(িশ া,
ধম য় ও দাত িত ান এবং হাসপাতাল), িড-2
(রা ার বািত, পািনর পা ও াটারির চািজং
শন), ই (বািণিজ ক ও অিফস) এবং (অ ায়ী)
এম , এইচ এবং ইএইচ
bZzb ms‡hvM Av‡e`b wd (cÖwZwU wgUv‡ii Rb¨)
K) GK †dR
GjwU
L) wZb †dR
GgwU Ges GBPwU
BGBPwU
A¯’vqx ms‡hvM Av‡e`b wd
K) GK †dR
GjwU
L) wZb †dR
GgwU
MÖvn‡Ki Aby‡iv‡a kvU WvDb wd (cÖwZ evi)
11 †Kwf wdWvi (m‡e©v”P 4 N›Uv)

০5.
06.
07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

‡Wm‡KvÕi cÖ¯ÍvweZ †mev g~j¨
(UvKv)
িত ৫০০/- ও * Shut Down Fee
মালামােলর , িত ৫০০/- ও
*Shut Down Fee
িত ৫০০/- ও *Shut Down Fee
মালামােলর , িত ৫০০/- ও
* Shut Down Fee
াপন চাজ ৩,৫০০/-ও
*Shut Down Fee
িত ১০০/মালামােলর
এবং িত ১০০/২,০০০/- ও DC / RC িফ
২,০০০/- ও DC/RCিফ
১,০০০/- ও DC/RCিফ
200.00
400.00
600.00
1000.00
2000.00
750.00
2,000.00
5,000.00
8,000.00
30,000.00
1,00,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
2,500.00
-

‡mevi weeiY

ে )

1,000.00
2 িক.ও. পয

400.00/িক.ও.

2 িক.ও. উে

600.00/িক.ও.

সকল লাড

800.00/িক.ও.

সকল লাড

1000.00/িক.ও.
100.00
300.00
1000.00
2000.00
250.00
500.00
1000.00
5,000.00

