
বাাংলাদেদের পল্লী ববেযু তায়ন ববার্ড  এর আওতাধীন বনায়াখালী পল্লী ববেযু ৎ সবিবত ববেযু ৎ সাংদ াগ গ্রহদের 
প্রবিয়া সহজীকরদনর জনু প্রদ াজু বেদে ০৭ বেদন আবাবসক এবাং ২৮ বেদন বেল্প সাংদ াদগর জনু সম্ভাবু 
গ্রাহকদেরদক ব  সকল প্রদয়াজনীয় কাগজপে জিা বেদত হদব। 

১.১. আবাবসক/বাবেবজুক(এল.টি) অফ লাইন সাংদ াদগর বেদেেঃ  

ক) আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ১ কলপ ছলেসহ আবেদনপত্র(ব াোইি নম্বর সহ)। 

খ) জল র দলিি অথো পর্চ া অথো না জারীর কাগজ অথো ভাড়ার রু্লিপবত্রর সতযালিত কলপ। 

গ) পূবেচ ককান স্থািী অথো অস্থািী সংবযাগ থাবকি সেচবেষ পলরবোলিত লেবির ফব াকলপ। 

 

১.২. আবাবসক/বাবেবজুক(এল.টি) অন লাইন সাংদ াদগর বেদেেঃ  

ক) আবেদনকারীর ১ কলপ ছলে (ব াোইি নম্বর সহ)। 

খ) জল র দলিি অথো পর্চ া অথো না জারীর কাগজ অথো ভাড়ার রু্লিপবত্রর সতযালিত কলপ। 

গ) জাতীি পলরর্ি পবত্রর নম্বর এলি লদবত হবে। 

 

০২. আবাবসক/বাবেবজুক(এইচ.টি) অফ লাইন সাংদ াদগর বেদেেঃ  

ক) আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ১ কলপ ছলেসহ আবেদনপত্র(ব াোইি নম্বর সহ)। 

খ) জল র দলিি অথো পর্চ া অথো না জারীর কাগজ অথো ভাড়ার রু্লিপবত্রর সতযালিত কলপ। 

গ) পূবেচ ককান স্থািী অথো অস্থািী সংবযাগ থাবকি সেচবেষ পলরবোলিত লেবির ফব াকলপ। 

 

 

 

 

০৩. সকল প্রকার(এল.টি) অফ লাইন সাংদ াদগর বেদেেঃ 

ক) আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ১ কলপ ছলেসহ আবেদনপত্র(ব াোইি নম্বর সহ)। 

খ) জল র দলিি অথো পর্চ া অথো না জারীর কাগজ অথো ভাড়ার রু্লিপবত্রর সতযালিত কলপ। 



গ) পূবেচ ককান স্থািী অথো অস্থািী সংবযাগ থাবকি সেচবেষ পলরবোলিত লেবির ফব াকলপ। 

ঘ) কেড িাইবসন্স অথো লেল্প লনেন্ধন সার্টচ লফবক  অে ইনকবপচাবরোন ও ক ব াবরন্ডা  অে আর্টচ কযািস এর 
সতযালিত কলপ। 

ঙ) লিল ব ড ককাম্পানীর কক্ষবত্র সার্টচ লফবক  অে ইনকবপচাবরোন ও ক ব াবরন্ডা  অে আর্টচ কযািস এর 
সতযালিত কলপ। 

র্) অনবু ালদত কি-আউ  প্ল্যাবনর কলপ। 

 

০৪. সকল প্রকার(এইচ.টি) অফ লাইন সাংদ াদগর বেদেেঃ 

ক) আবেদনকারীর স্বাক্ষর সম্বলিত যথাযথভাবে পূরণকৃত ১ কলপ ছলেসহ আবেদনপত্র(ব াোইি নম্বর সহ)। 

খ) জল র দলিি অথো পর্চ া অথো না জারীর কাগজ অথো ভাড়ার রু্লিপবত্রর সতযালিত কলপ। 

গ) পূবেচ ককান স্থািী অথো অস্থািী সংবযাগ থাবকি সেচবেষ পলরবোলিত লেবির ফব াকলপ। 

ঘ) কেড িাইবসন্স অথো লেল্প লনেন্ধন সার্টচ লফবক  অে ইনকবপচাবরোন ও ক ব াবরন্ডা  অে আর্টচ কযািস এর 
সতযালিত কলপ। 

ঙ) লিল ব ড ককাম্পানীর কক্ষবত্র সার্টচ লফবক  অে ইনকবপচাবরোন ও ক ব াবরন্ডা  অে আর্টচ কযািস এর 
সতযালিত কলপ। 

র্) অনবু ালদত কি-আউ  প্ল্যাবনর কলপ। 

 

 


