আবািসক

িণর াহকেদর ন ন াস সংেযাগ ি য়া

আেবদন প সং েহর প িতঃ
১. কা ানীর সংি
যােব।

কাযালয়/ াহক সবা থ/ওয়ান প সািভস স ার/ কা ানীর ওেয়বসাইট হেত ডাউনেলাড কের আেবদনপ সং হ করা

২.আেবদনপ িফ বাবদ টাকা ৩০০/- মা িনধািরত াংক অথবা কা ানীর সংি

িহসাব শাখার ক াশ কাউ াের পিরেশাধ করেত হেব।

আেবদনপ জমাদান প িতঃ
সং হীত আেবদনপ যথাযথভােব রণ কের িনে বিণত েয়াজনীয় কাগজপ ািদসহ সংি
১. আেবদনকারীর পাসেপাট সাইেজর ৩ (িতন) কিপ সত ািয়ত রি ন ছিব।

জান/আ িলক কাযালেয় দািখল করেত হেবঃ

২. জাতীয় পিরচয়পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ।

৩. জিমর মািলকানার দািলিলক মাণ িহেসেব দিলল/নামজারীর কাগজ ( য কান এক )
৪. দািখলা/ িম উ য়ন কর পিরেশােধর রিসদ ( য কান এক )।
৫. লীজ হীতার

ে িনয়িমত মািসক াস িবল পিরেশােধর অ ীকারনামা।

ািবত অভ রীণ পাইপলাইেনর ৩ (িতন) কিপ ন া।

৬.

৭. আেবদন িফ জমা বাবদ ৩০০/- টাকা জমাদােনর রিসদ।
কাদার িনেয়াগপ ।

৮.

সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত সং া অথবা অ কান এেজ ীর াফ কায়াটার/কেলানীস েহ াস সংেযােগর জ ঐ সং া বা গণ ত
িবভাগ ( েযাজ ে ) আেবদন করেব এবং সংি সং ােকই াহক িহেসেব গ করা হেব। বাড়ীর মািলক একািধক হেল অ মািলকগেণর
াস সংেযােগ অনাপি জমাদান সােপে সংেযাগ দান করা হেব।

নঃসংেযাগ এবং য়ঃ

াস সংেযাগ িবি করণ েয়র অিতির িহেসেব াস লাইন নঃসংেযাগ য় বাবদ টাকা ৫০০/- (পা শত) পিরেশাধ করেত হেব।
ায়ীভােব িবি
ত াহকেদর নঃসংেযােগর সময় িবি করেণর ত য়সহ ন ন সংেযাগ বাবদ িনধািরত চাজ জমা দান করেত হেব।
তেব উভয়ে ে কা ানীর িবিধ মাতােবক নঃসংেযাগ হেণর েব বেকয়া াস িবলসহ অ া পাওনা (যিদ থােক) পিরেশাধ করেত
হেব।

াস লাড াস/ ি / নিব াস চাজঃ
িমটারিবহীন াহকঃ
াস সর াম/বানার াস/ ি কের অথবা অপিরবিতত রেখ নিব াস করা হেল াহকেক লা িত টাকা ২০০/- ( ইশত) হাের চাজ
পিরেশাধ করেত হেব।

িমটার

াহকঃ

কান াহেকর াস লাড াস/ ি / নিব াস অথবা বিহগমন চাপ াস/ ি র কারেণ আরএমএস/ িসএমএস-এর কান সর াম পিরবতেনর
েয়াজন না হেল াহকেক অিতির অথ দান করেত হেব না। তেব আরএমএস/িসএমএস-এর কান সর াম পিরবতেনর েয়াজন হেল
াহকেক টাকা ১,৫০০/- (এক হাজার পা শত) চাজ পিরেশাধ করেত হেব।

