
 

 

 

 

Ò‡kL nvwmbvi D‡`¨vM- N‡i N‡i we`¨yrÓ 

Bangladesh Rural Electrification Board 

 

    আউটর্ সো্ পদ্ধতিরি তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং পত দর্ সক আবশ্যক 

বোিংলোরদর্ পল্লী তবদ্যযিোয়্ন ব োর্ড ের আওিোধীন গ্রোহক ্িংর োগ ্হতিক বে  লরযয ্ব সোধুতনক ‘পল্লী 

তবদ্যযৎ অনলোইন ্িংর োগ‘ ব্যবস্থো চোলু ক ো হরয়্রে। উক্ত ্িংর োগ ব্যবস্থোয়্ হোউজ ওয়্যোত িং পত দর্ সন 

পূ েক  অনলোইরন ত রপ সোট দোখিল ক ো  লরযয ইন্টো রনট ব্যবহোর  সক্ষম এবিং একই্োরে ববদ্যযতিক 

লোইর্তসিং ববোর্ স কর্তসক ইস্যযকৃি নূন্যিম তবত্ (‘BC‘) লোইর্সপ্রোপ্তরদ রক স্থোনীয়্ প সোরয়্ 

তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং পত দর্ সক তহর্রব মরনোনয়্ন বদয়্ো হরব। মরনোনীি তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং 

পত দর্ সকগণরক বোপতবরবো/পতব্ কর্তসক আরয়্োতিি প্রতর্যন বকোর্ স অিংর্গ্রহণপূব সক উত্তীণ স হরি 

হরব। প্রতর্যন বকোর্ স উত্তীণ স তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং পত দর্ সকগণ ওয়্যোত িং পত দর্ সন ও ত রপ সোট 

প্রদোনপূব সক তনধ সোত ি হোর  ্িংতিষ্ট গ্রোহকরদ  তনকট হরি ্ম্মোনী গ্রহণ ক রবন। উরল্লখ্য ব , এ িন্য 

বোপতবরবো/পতব্ কর্তসক তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং পত দর্ সকগণরক বকোন প্রকো  ্ম্মোনী বো আতে সক স্যতবধোতদ 

প্রদোন ক ো হরব নো। তিল্যোতসিং ওয়্যোত িং পত দর্ সকগণ বোপতবরবো/পতবর্  বকোন ধ বে  কম সচো ী 

তহর্রবও তবরবতচি হরবন নো এবিং এিদ্িংক্রোন্ত ্কল প্রতর্যে বকোর্ স অিংর্গ্রহরণ  ্ময়্ তনি 

দোতয়্রে েোকো-খোওয়্ো  ব্যবস্থো ক ব ন। আগ্রহী প্রোেীরদ রক পো্ব োর্ ে ্োইরি  েতব ও িোিীয়্ 

পত চয়্ পরে  স্ক্যোন কতপ্হ ওরয়্ব তলিংক 

http://www.rebpbs.com/UI/Wiring_Agent/WA_Application.aspx-এ  

মোধ্যরম অনলোইরন আরবদন ক ো  িন্য অনুর োধ ক ো  োরে। উরল্লখ্য ব , ইব োপূরব স ব  ্কল প্রোেী 

তবতিন্ন পল্লী খ দ্যুৎ সখমখ  কর্তসক প্রকোতর্ি তবজ্ঞোপরন  আরলোরক ম্যোনুয়্োল পদ্ধতিরি আরবদন 

কর রেন িোরদ রকও উরল্লতখি ওরয়্ব তলিংরক  মোধ্যরম পূন োয়্ অনলোইরন আরবদন করর্  হর্ । 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

বোিংলোরদর্ পল্লী তবদ্যযিোয়্ন ব োড ে 

 

“শেখ হাসিনার উদ্যাগ-ঘদর ঘদর সি্যযৎ” 

ব োগোর োরগ  ঠিকোনোাঃ 

আইত্টি পত দপ্ত , 

বোিংলোরদর্ পল্লী তবদ্যযিোয়্ন ববোর্ স, 

্দ  দপ্ত  িবন (৬ষ্ঠ িলো), 

তনকুঞ্জ-২, তখলরযি, ঢোকো-১২২৯। 

ব োন নং-০২-৮৯০০৫১৩ 

http://www.rebpbs.com/UI/

