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Memo No.DESCO/HQ/ADMIN-A(3)/OO-3/2016/

াবণ 17, 1423 ব া

তািরখঃ

August 01, 2016

অিফস আেদশ
১। সংি সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে য, িবগত 18/07/2016 তািরেখ অ ি ত ডসেকা বােডর 322তম সভায়
অ েমাদেনর ি েত ডসেকা’র িবিভ অপাের ং চাজ ও সবার
হার (সািভস িফ) িন বিণতভােব নঃিনধারণ করা
হেলাঃ

ডসেকা’র িবিভ অপাের ং চাজ ও সবার

িমক
নং

হার (সািভস িফ)-2016

ডসেকা’র

সবার িববরণ

০১. বেকয়ার কারেণ সংেযাগ িবি
পুনঃসংেযাগ িফ (DC/RC)

এবং

ক) এ,িব,িস,িড,ই, জ (িসে ল ফজ)
খ) এ,িব,িস,িড,ই, জ (ি

৯০০/-

ফজ)

১,৫০০/-

গ) এফ,িজ, এইচ, আই
০২.

০৩.

০৪.

াহেকর অনুেরােধ সংেযাগ িবি
এবং পুনঃসংেযাগ িফ (DC/RC)
া ফরমার ভাড়া ( িত / িত মােস)

০৫.

১০,০০০/-

ক) এ,িব,িস,িড,ই, জ (িসে ল ফজ)

৩০০/-

খ) এ,িব,িস,িড,ই, জ (ি

৬০০/-

ফজ)

গ) এফ,িজ, এইচ, আই
সকল এক ফজ া ফরমােরর জ
(১০, ১৫, ২৫ কিভএ)
১০০ কিভএ

২,০০০/-

৫,০০০/-

২০০ কিভএ

৫,০০০/-

২৫০ কিভএ

৬,০০০/-

৫০০ কিভএ

১৫,০০০/-

১,০০০/-

মালামােলর মূল ও DC/RC
িফ

াহেকর অনুেরােধ জ রী েয়াজেন িফউজ সরবরাহ ও াপন /িফউজ পুড়া
মরামত চাজ ( াহেকর িনজ উপেকে র

ে )

াহেকর অনুেরােধ জ রী েয়াজেন DOFC াপন চাজ ( াহক কতৃক
সরবরাহকৃত; াহেকর িনজ উপেকে র

ািবত সবা
(টাকা)

িত ৫০০/- ও
Shut Down Fee*

ে )

াহেকর অনুেরােধ জ রী েয়াজেন DOFC সরবরাহ ও াপন চাজ ( াহেকর
িনজ উপেকে র ে )

মালামােলর মূল , িত
৫০০/- ও
Shut Down Fee*

০৬.

াহেকর অনুেরােধ LA াপন চাজ ( াহক কতৃ ক সরবরাহকৃত; াহেকর িনজ
উপেকে র

িত ৫০০/- ও
Shut Down Fee*

ে )

াহেকর অনুেরােধ LA সরবরাহ ও াপন চাজ ( াহেকর িনজ উপেকে র

ে )

মালামােলর মূল , িত
৫০০/- ও
Shut Down Fee*

০৭.

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

০৮. জ রী েয়াজেন PG Clamp াপন চাজ ( াহক কতৃ ক সরবরাহকৃত)
জ রী েয়াজেন PG Clamp সরবরাহ ও াপন চাজ

াপন চাজ ৩,৫০০/-ও
Shut Down Fee*
িত

মালামােলর মূল এবং
িত

০৯.

ন ন সংেযাগ পরবত

ক) িসে ল ফজ এল
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১০০/১০০/-

১০০/-ও DC/RC িফ
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XvKv B‡jKwUªK mvcøvB †Kv¤úvwb wjwg‡UW
িমক
নং
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ডসেকা’র

সবার িববরণ
সমেয় সািভস
Crimpit লাগােনা
িফ (মালামাল

খ) ি

ফজ এল

৫০০/- ও DC/RC িফ

গ) এইচ

১,০০০/- ও DC/RC
িফ

ব তীত)
১০. এইচ

াহেকর সািভস ক াবল টািমেনশন করা িত

১১. এইচ

াহেকর সািভস ক াবল সেকট করা িত

াহেকর অ েরােধ এল

(মালামাল ব তীত)

(মালামাল ব তীত)

াহেকর সািভস ক াবল সেকট করা িত

(মালামাল

ব তীত)
১২.

াহক কতৃ ক লাইেনর উপর মালামাল
ফলার লাইন Fault Clearing চাজ

১৩. িমটার পরী া িফ ( িত িমটােরর জ )

ািবত সবা
(টাকা)

ক) লাইেনর

িত না হেল

খ) লাইেনর

িত হেল

ক) িসে ল ফজ
খ) ি
গ) িস

ফজ ( হাল কাের )
অপােরেটড

২,০০০/- ও DC/RC
িফ
২,০০০/- ও DC/RC
িফ
১,০০০/- ও DC/RC
িফ
২,০০০/৫,০০০/- ও মালামালসহ
মরামত য়
২০০/৫০০/২,০০০/চলমান পাতা-2
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পাতা-২
তািরখঃ

Memo No. DESCO/HQ/ADMIN-A(3)/OO-3/2016/

িমক
নং

August 01, 2016

ডসেকা’র

সবার িববরণ

১৪. িমটার াপন িফ ( িত িমটােরর জ )

াবণ 17, 1423 ব া

ক) ১-৭ িকঃওঃ

ািবত সবা
(টাকা)
৭৫০/-

খ) ৮-১২ িকঃওঃ

২,০০০/-

গ) ১৩-২০ িকঃওঃ

৫,০০০/-

ঘ) ২১-৪৯ িকঃওঃ
(এল িস

৮,০০০/৩০,০০০/-

(এইচ িমটার)

১,০০,০০০/-

ঙ) ৫০ িক.ও. এর উে
িমটার)
চ) ৫০ িক.ও. এর উে
১৫.

াহক আি নায় িমটার পিরদশন িফ

১৬. ন ন স সারণ লাইেনর স া তা যাচাই িফ

ক) এক ফজ

২০০/-

খ) িতন ফজ

৫০০/-

গ) িস অপােরেটড িমটার
ক) আবািসক/বািণিজ ক (একক/দলগত)
খ) ৭.৫ িক.ও. পয

৫০০/-

গ) ৭.৫ থেক ৫০ িক.ও. পয

১,০০০/-

ঘ) ৫০ িক.ও. এর উে

২,৫০০/-

১৭. ক) সালার প ােনল পিরদশন িফ (নতু ন ক) ১০০০ ওয়াটিপক পয
সংেযােগর পূেব)

খ) ১০০০ ওয়াটিপক এর উে

খ) সালার প ােনল পিরদশন িফ

ক) ১০০০ ওয়াটিপক পয

( াহেকর অনুেরােধ)
১৮. িনরাপ া জামানত ( িত িকঃওঃ)

২০. অ ায়ী সংেযাগ আেবদন িফ

২২. িহসাব ন েরর নাম পিরবতন িফ
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৩,০০০/১,০০০/১,০০০/-

খ) এ, িড, ই (ি

১,৫০০/-

ফজ)

ক) িসে ল ফজ
খ) ি

ফজ

২,০০০/২৫০/১,০০০/-

গ) এইচ

২,০০০/-

ঘ) চািহদা বৃি /পিরবতন

১,০০০/-

ক) িসে ল ফজ

১,০০০/-

খ) ি

১,৫০০/-

ফজ

গ) এইচ
২১. সরবরাহ চু ি /ট ািরফ পিরবতন িফ

১,০০০/-

ক) এ, িড, ই (িসে ল ফজ)
গ) িব,িস,এফ,িজ,এইচ,আই, জ

১৯. নতুন সংেযাগ আেবদন িফ
( িত িমটােরর জ )

১,০০০/১,০০০/-

২,৫০০/-

ক) িসে ল ফজ

১৫০/-

খ) ি

৫০০/-

ফজ

গ) এইচ
সকল নীর াহকেদর জ

১,০০০/৫০০/-
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ডসেকা’র

সবার িববরণ
াহেকর অনুেরােধ শাট ডাউন িফ
( িতবার)

ক) এল

(িসে ল/ি

খ) এইচ
ে )

( মা

ফজ)

২৪.
২৫.

২৬.
২৭.

াহেকর অনুেরােধ িবল পুনঃমু ণ িফ
( িতবার)
াহেকর অনুেরােধ িহসাব ওয়াির

Reading Structure/Payment
Structure/Ledger এর Printing চাজ

াহেকর অনুেরােধ বেকয়ার ত য়ন প
াহেকর অনুেরােধ িমটার ানা র িফ
( িত িমটােরর জ )

খ) ডাবল রিজ ার

৫০/-

৫ বৎসর পয

৫০০/-

১০ বৎসর পয

৮০০/-

১০ বৎসেরর উে

১,০০০/-

দান িফ

৫০/-

ক) িসে ল ফজ
খ) ি

৫০০/-

ফজ
. িস.

২৮. িমটার কাড পিরবতন িফ (হািরেয় গেল বা ন হেল)
(মালামাল ব তীত)

৫,০০০/২০/-

১,০০০/. িমটার ইউিনট

ঘ) এইচ. . িমটািরং ইউিনট
াহেকর সািভস তার পিরবতন িফ

৪ ঘ া)

২,০০০/-

ক) িসে ল রিজ ার

গ) এল.

২৯.

১,০০০/-

াহক া ফরমােরর

গ) ১১ কিভ িফডার (সেবা

ািবত সবা
(টাকা)

২,০০০/১০,০০০/১০০/-

ক) িসে ল ফজ

১,০০০/-

খ) ি

২,০০০/-

ফজ

চলমান পাতা-3
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পাতা-3
তািরখঃ

Memo No. DESCO/HQ/ADMIN-A(3)/OO-3/2016/

িমক
নং

এল িস

িমটািরং ইউিনট পিরবতন

িফ (মালামাল ব তীত)
১১ কিভ এইচ

পিরবতন িফ (মালামাল ব তীত)

৩০০/- ও DC/RC িফ

খ) ি

ফজ

১,০০০/-ও DC/RC িফ

ক)

ধু িমটার

১,০০০/- ও DC/RC িফ

িত

৫,০০০/-ও DC/RC িফ

ক)

৫,০০০/-ও DC/RC িফ

ধু িমটার

খ) িস

িত

৫,০০০/- ও DC/RC িফ

গ) িপ

িত

৫,০০০/-ও DC/RC িফ

ঙ) স

৩২.

১,৫০০/- ও DC/RC িফ

গ) স ূY© ইউিনট

ঘ) িস /িপ

৩১.

বুিশং িত

ূY© ইউিনট

াহেকর া ফরমার ও আনুষি ক য পািত বাৎসিরক িনয়িমত পরী া িফ
(মালামাল ব তীত)
াহেকর া ফরমার সািভিসং চাজ ও পরী া িফ (মালামাল ব তীত)

৩৩. এইচ. .

াহকেদর জ রী

া ফরমার ভাড়া (সেবা

ািবত সবা
(টাকা)

ক) িসে ল ফজ

খ) িস

িমটািরং ইউিনট

August 01, 2016

ডসেকা’র

সবার িববরণ

৩০. সাধারন িমটার পিরবতন িফ
(মালামাল ব তীত; িত িমটােরর জ )

াবণ 17, 1423 ব া

েয়াজেন Uªwল ক) পিরবহন ও াপনা ব য়

২,৫০০/- ও DC/RC িফ
৫০,০০০/-ও DC/RC
িফ
৫,০০০/১২,০০০/১০,০০০/-

১৫ িদন, তেব (এককালীন)

িবেশষ িবেবচনায় ৩০ িদন)

খ) িতিদেনর ভাড়া ( থম ৫

(ব বহােরর সময়
াহেকর কারেণ বা িদন)
অিতভাের
া ফরমার
ন
হেল গ) িতিদেনর ভাড়া (পরবত ১০
া ফরমােরর মূল াহকেক পিরেশাধ করেত
িদন)
হেব)
ঘ) িবেশষ িবেবচনায় (পরবত ১৫

২,০০০/৩,০০০/৫,০০০/- ( িতিদন)

িদন)
*Shut down Fee

ডসেকা’র

িমক নং - ২৩ এ উে খ করা হেয়েছ।

িবেশষ িনেদশনাঃ
ক) অিফস সমেয়র পর/ র িদেন াহেকর উপেকে র DOFC/LA ন / ভে গেল, পরবত কমিদবেস েয়াজনীয় িফ দােনর
শেত DOFC/LA াপনপূবক সংেযাগ িনয়িমত করা যােব। তেব, এে ে িনধািরত ফরেম সরবরাহকৃ ত মালামাল/ সবা মূল উে খপূবক
াহক/ াহক

িতিনিধর

া র

হণ করেত হেব।

খ) অিফস সমেয়র পর/ র িদেন াহেকর সািভস তার পাড়া গেল/ ির গেল, পরবত কমিদবেস েয়াজনীয় সবা ও সািভস তােরর
জমাদান বক সংেযাগ িনয়িমতকরেণর শেত সামিয়কভােব াহক সরবরাহ ত সািভস তার ারা সংেযাগ দান করা হেব।
গ) মালামােলর
হেণর ে plant value েযাজ হেব।
২। ত াবধায়ক েকৗশলী (আইিস )- ক e-Gov সফটওয় াের ডাটা হালনাগাদকরেণর অ েরাধ করা হেলা।
৩। এ আেদশ অিবলে কাযকর হেব। একইসােথ উি িখত আইেটমস েহর িবপরীেত ইতঃ েব িনধািরত সকল িফ’র হার এত ারা বািতল
করা হেলা।

ক পে র অ েমাদন েম,
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(এ.এইচ.এম. ল দা)
মহা ব াপক ( শাসন)
কাযােথ িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়)t
১। িনবাহী পিরচালক (এইচ.আর/সং হ/অথ ও িহসাব/অপােরশন/ইি িনয়ািরং)।
2। ধান েকৗশলী (িড এ িপ/িপ এ িড/ নটওয়াক অপােরশন/এস এ িড অপােরশন)/মহা ব াপক (সং হ)।
3। ত াবধায়ক েকৗশলী (িপ এ িড/এমিপ এ এস/িপআই এ /িডএ এমিপ/আইিস /এইচআরএম/ সাবে শন এ নটওয়াক/এস এ িড
অপােরশন (উ রা/ লশান/িমর র জান)/ ক পিরচালক ( ীড/িবতরণ)/ কা ািন সিচব/উপ-মহা ব াপক ( শাসন/িহসাব/ই ারনাল অিডট)।
৪। িনবাহী েকৗশলী, িব ও িব িবভাগ (প বী/কাফ ল/মিন র/আগারগ ও/ পনগর/শাহআলী/ লশান/ জায়ার সাহারা/বািরধারা/বা া/
উ রা ( ব)/উ রা (পি ম)/ট ী ( ব)/ট ী (পি ম)/উ রখান/দি ণখান)/মিনটিরং সল/ স াল ার/ ীড এ েটকশন/িমটার া /
এমিভএসএসএমিস/ টি ং এ িরেপয়ািরং/সাব- ার।
অ িলিপঃ
১। াফ অিফসার
২। অিফস কিপ।

ব াপনা পিরচালক।
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