
 
  

ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো অ্যোজপর বযবহোর ডিজদেডি ো 
(শুধুমাত্র গ্রাহকের জন্য) 

েম্পোদিো ও উপস্থোপিোয়: 
প্রজ ৌ. িোহ ইমরোি 
েহ োরী প্রজ ৌিলী, আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, েদরদপ্তর 
ওজয়স্ট স োি পোওয়োর ডিডিডবউিি স োম্পোডি ডলডমজিি (ওজ োপোডিজ োডল) 

েোডবে  েহজ োডিতোয়: 
১. প্রজ ৌ. সমোোঃ সমোিোররফ সহোজেি 
ডিবেোহী প্রজ ৌিলী (ডেজস্টম এিোডলস্ট), আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, ওজ োপোডিজ োডল 
২. প্রজ ৌ. সমোোঃ ি রুল ইেলোম 
উপ-ডবভোিীয় প্রজ ৌিলী, আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, ওজ োপোডিজ োডল 
৩. প্রজ ৌ. রো  ুআহজমদ 
েহ োরী প্রজ ৌিলী, আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, ওজ োপোডিজ োডল 
৪. প্রজ ৌ. ডদজবযন্দু ডেিংহ েপ্ত 
েহ োরী প্রজ ৌিলী, আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, ওজ োপোডিজ োডল 
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েম্মোডিত গ্রোহ িণ ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো অ্যোপ সেজ  ডিজমোক্ত সেবো পোজবি: 

 

• নিবনিত মমাবাইল িম্বর নিকে লগইি েরকত পারকবি।
• এোউন্ট িম্বকরর সাকে নিজ মমাবাইল িম্বর নিকে নিবিি েরা যাকব।
• এোউকন্টর প্রকোজিীে তেয মিখকত পারকবি ও আপকেট েরকত পারকবি।

নিবিি, লগইি, 
এোউন্ট পনরচালিা

• অপনরক ানধত নবল মিখকত পারকবি এবং মপকমন্ট েরকত পারকবি।
• নবগত ১২ মাকসর অিলাইকির মাধযকম পনরক ানধত নবকলর তেয মিখকত পারকবি।
• নবগত ১২ মাকসর নবদ্যযৎ বযবহার তেয বারচাটট গ্রাকপর মিখকত পারকবি।

মপাস্টকপইে নবনলং

• প্রকোজিীে তেয , গুগল মযাপ ও ফাইকলর মাধযকম অনিকযাগ ততনর েরকত পারকবি।
• অনিকযাগসমূকহর সমাধাি প্রনিোর অবস্থা, নিকিট িা ও োরণ জািকত পারকবি।
• গ্রাহেগণ সমাধািেৃত বা বানতলেৃত অনিকযাগসমূকহর নফেবযাে নিকত পারকবি।

অনিকযাগ বযবস্থাপিা

• আকবিি েরকত পারকবি (মসকেকত্র প্রকোজিীে েকুকমন্টগুনল আকগ মমাবাইকল স্ক্যাি েকর রাখকত হকব)।
• আকবিি প্রনিোর ধাপগুকলার অবস্থা মিখকত পারকবি।
• আকবিি নফ (প্রাক্কলি খরচ ও জামািত) মপকমন্ট েরকত পারকবি।
• আকবিকির ট্র্যানেং িং ও নপি িুকল মগকল পনুুরুদ্ধার েরকত পারকবি।

িতিু সংকযাগ

• েলকসন্টাকর (১৬১১৭) অযাপ মেকে সহকজ েল েরকত পারকবি।
• সহকজ োস্টমার মেোর ইকমইকল মমইল েরকত পারকবি।
• সেল িপ্তকরর নজওকলাকে ি, নিোিা, ইকমইল ও ওকেবসাইট মিখকত পারকবি ও একেস েরকত পারকবি।
• িপ্তর প্রধাি এবং নফোর নিনিে সুপারিাইজর ও ইিচাজটগকণর মযাগাকযাকগর তেয পাকবি।

মযাগাকযাগ

• নবনিন্ন মমলা ও েযাকেইকি কুইজ প্রনতকযানগতাে অং গ্রহি েরকত পারকবি।
• ওকজাপানেকো গ্রাহে মসবা মূলযােি জনরকপ অং গ্রহি েরকত পারকবি।

কুইজ ও জনরপ

• নবনিন্ন গ্রাহে মসবা সেনেটত েকুকমন্ট ফাইল মিখকত পারকবি।
• ওকজাপানেকো মেনিে সামানজে মাধযমগুকলা (মফসবুে, টুইটার...) একেস েরকত পারকবি।
• ওকজাপানেকো ও নবদ্যযৎ সেনেটত নবনিন্ন খবর পাকবি।
• সম্মানিত গ্রাহেগকণর সচরাচর প্রশ্নগুকলার উির পাকবি।

নবনবধ তেয
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ড ভোজব ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো অ্যোপ িোউিজলোি ও সমোবোইজল ইন্সিল  রজবি: 
পদ্ধডত-১: আপিোর সমোবোইল সেজ  গুিল সেজস্টোজর (Play Store) ডিজয় েোর্েবোজর ডলখিু WZPDCL Customer Service তোহজল অ্যোপ েোর্ে সর োল্ট 
ডলজস্টর শুরুজত সপজয়  োজবি অ্েবো ডিজর্ স্ক্রল  রজল সপজয়  োজবি। তোরপর িোউিজলোি ও ইন্সিল  রুি। 
 
অ্েবো- 
পদ্ধডত-২: এই ডলিংজ  প্রজবি  জর িোউিজলোি ও ইন্সিল  রুি: 
             https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adndiginet.wzpdcl_app_flutter 
 
অ্েবো- 
পদ্ধডত-৩: ডিজর্র ড উআর স োি (QR Code) স্ক্যোি  রুি তোরপর িোউিজলোি ও ইন্সিল  রুি: 
 

  

অ্যোপডিজত বোিংলো এবিং English উভয় ভোিেি রোখো হজয়জে। ভোষো পডরবতেি  রোর  ন্য 
ডস্ক্রজির িোিপোজির উপজরর  ণেোজরর সমনু বোজর ( ) ডি   জর পপআপ ডলস্ট আেজব, 

সেখোি সেজ  েম্মোডিত গ্রোহ িণ ভোষো পডরবতেি  রজত পোরজবি। 
     ভিভিও টিউিভিয়াল দেখতে ভিক করুন: youtube.com/playlist 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adndiginet.wzpdcl_app_flutter
https://youtube.com/playlist?list=PLU0vgK4U29T-k1ujz5HBxkpzmYFDIH5rT
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১. অ্যোপ স্বোিতম স্প্লেযোি ডস্ক্রি: 
ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো সমোবোইল অ্যোপ ওজপি  রজল প্রেজম এই স্বোিতম 
ডস্ক্রি আেজব এবিং প্রজয়ো িীয় িোিো সলোি হজব। 
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২. লিইি বো ইন্সিল লযোডন্িিং ডস্ক্রি: 
সমোবোইল অ্যোপ ওজপি  রোর সলোডিিং েম্পন্ন হওয়োর পর এই লিইি ডস্ক্রি 
আেজব। এখোি সেজ  গ্রোহ  ডিজ র ডিবডিত সমোবোইল িম্বজরর মোধ্যজম লিইি 
 রজত পোরজবি।  ডদ স োি বযোডক্ত ওজ োপোডিজ োর গ্রোহ  িো হজয় েোজ ি বো 
েিংজ োি বযবহোর োরী িো হজয় েোজ ি তোহজল লডিি  রজত পোরজবি িো। 
গ্রোহজ র এ োডধ্  েিংজ োি/ডমিোর েো জল এ ডি সমোবোইল িিং এর মোধ্যজম েব 
এ োউজন্ির  ো   রজত পোরজবি। সেজেজে অ্ন্যন্য এ োউন্িগুজলোজ ও এ ই 
সমোবোইল িম্বজরর মোধ্যজম ডিবিি  জর ডিজত হজব। 
লিইি েোড়োই অ্ডতডে বযবহোর োরী ডহজেজব ড ে ুডফর্োর স মি িতুি েিংজ োজির 
আজবদি, আজবদজির স্টযোিোে  োি, ট্র্যোড িং ও ডপি িিং ভুজল সিজল পনুুরুদ্ধোর 
 রজত পোরজবি। এেোড়োও ে ল দপ্তজরর তেয, ে ল ডফল্ড অ্ডফজের দোডয়ত্বপ্রোপ্ত 
 মে তেোর তেয,  লজেন্িোজরর হিলোইজি  ল  রো, গ্রোহ  েম্পড েত ডবডভন্ন 
ডিজদেডি ো, ের্রোর্র প্রশ্ন-উত্তর ও আপজিি েিংবোদ সদখজত পোরজবি। 
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৩. লিইি ত্রুডি এলোিে ডস্ক্রি: 
 ডদ অ্ডিবডিত সমোবোইল িম্বজরর মোধ্যজম লিইজির সর্ষ্টো  জর তোহজল এই ত্রুডি 
বোতেো ডদজব। 
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৪. লিইি OTP  োর্োই রণ ডস্ক্রি: 
ডিবডিত সমোবোইল িম্বজরর মোধ্যজম লিইজির সর্ষ্টো  রজল উক্ত সমোবোইল িম্বজর 
WZPDCL অ্েেোৎ 01729021886 সমোবোইল িিং সেজ  এ ডি OTP সমজে  
আেজব এবিং OTP  োর্োই রি ফমে ওজপি হজব। ফজমে OTP এডন্ট্র্  জর  োর্োই 
 রুি বোিি ডি   রজল েফলভোজব লিইি েম্পন্ন হজব। 
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৫. গ্রোহ  িযোিজবোিে ডস্ক্রি: 
েফলভোজব লিইি েম্পন্ন হজল গ্রোহ  িযোিজবোিে সদখজত পোজব। এখোি সিডভজিি 
 জর েম্মোডিত গ্রোহ িণ ডবডভন্ন গ্রোহ  সেবো ডিজত পোরজবি। িযোিজবোিে   সেজ  
ডহেোব িিং/এ োউন্ি িিং ড্রপিোউি সেজ  সুইর্  জর ে ল এ োউজন্ি সবডে  তেয 
সদখজত পোরজবি। 
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৬. ডিবিি ফমে ডস্ক্রি: 
শুধ্ুমোে ৯ অ্িংজ র গ্রোহ  ডহেোব িম্বর (ডহেোব িম্বরডি ডবল সপপোজর পোওয়ো  োজব) 
ও ১১ অ্িংজ র েডি  সমোবোইল িম্বর ডদজয়  যোপর্ো  োর্োই এর মোধ্যজম গ্রোহ  
অ্যোজপ ডিবিি  রজত পোরজবি।  ডদ গ্রোহজ র সমোবোইল িিং ওজ োপোডিজ োর 
গ্রোহ  িোিোজবজ  ইজতোমজধ্য েোজ  তোহজল িতুি  জর ডিবিজির দর োর িোই, 
েরোেডর লিইি  রজত পোরজব। ডিবিজির েময় গ্রোহ  ইজমইল  ডদ েোজ  
তোহজল ডদজত পোরজব, ইজমইল েোড়োও ডিবিি  রজত পোরজব। গ্রোহজ র এ োডধ্  
েিংজ োি েো জল এ ডি সমোবোইল িিং এর মোধ্যজম এ   লিইজি েব এ োউজন্ির 
 ো   রজত পোরজবি। সেজেজে অ্ন্যন্য এ োউন্িগুজলোজ ও উক্ত সমোবোইল 
িম্বজরর মোধ্যজম ডিবিি  জর ডিজত হজব। 
 ডদ স োি বযোডক্ত ওজ োপোডিজ োর গ্রোহ  িো হজয় েোজ ি বো েিংজ োি 
বযবহোর োরী িো হজয় েোজ ি তোহজল লডিি  রজত পোরজবি িো। 
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৭. ডিবিি ফমে ত্রুডি এলোিে ডস্ক্রি: 
স োি এ োউন্ি িম্বর ইজতোমজধ্য ভুল বো অ্জন্যর সমোবোইল িম্বর দ্বোরো ডিবডিত 
হজয় েো জল, স োি সমোবোইল িম্বজরর অ্ধ্ীজি ডিবডিত হজয় আজে সেিো গ্রোহ  
 োিজত পোরজবি। এ োউন্ি িিং ডিজ র ড ন্তু ডিবডিত সমোবোইল ডিজ র িো হজল 
প্রজয়ো িীয় িকুজমন্িেহ  লজেন্িোজর (১৬১১৭)  ল  জর  োডিজয় ডদজল 
গ্রোহজ র সমোবোইল িিং উক্ত এ োউজন্ির েোজে ডিবিি  জর সদয়ো হজব। আর  ডদ 
ইজতোমজধ্য স োি সমোবোইল িম্বর দ্বোরো ডিবডিত িো হজয় েো জল গ্রোহ  এ ডি 
OTP সমজে  পোজবি এবিং OTP  োর্োই রি ফজমে উক্ত OTP ডদজল েফলভোজব 
ডিবিি েম্পন্ন হজব। 
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৮. ডিবিি ফমে OTP  োর্োই ডস্ক্রি: 
এডন্ট্র্ ৃত এ োউন্ি িম্বরডি  ডদ ইজতোমজধ্য স োি সমোবোইল িম্বর দ্বোরো স োি গ্রোহ  
ডিবডিত িো  জর তোহজল গ্রোহ  WZPDCL অ্েেোৎ 01729021886 সেজ  
এ ডি OTP সমজে  পোজবি। OTP  োর্োই রি ফজমে উক্ত OTP ডদজল 
েফলভোজব ডিবিি েম্পন্ন হজব এবিং গ্রোহ  িযোিজবোিে ওজপি হজব। 
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৯. গ্রোহ  িযোিজবোিে ডস্ক্রি: 
েফলভোজব ডিবিি বো লিইি েম্পন্ন হজল 
গ্রোহ  িযোিজবোিে ওজপি হজব। িযোিজবোিে   
সেজ  ডহেোব িিং/এ োউন্ি িিং ড্রপিোউি 
সেজ  সুইর্  জর ে ল এ োউজন্ি সবডে  
তেয সদখজত পোরজবি। ডস্ক্রজির িোিপোজির 
উপজরর  ণেোজরর সমনু বোজর ডি   জর 
পপআপ সমনু ডলস্ট সদখজত পোরজবি। 
সেখোি সেজ  গ্রোহ িণ ভোষো পডরবতেি 
 রজত পোরজবি, অ্যোপডি অ্ন্য গ্রোহজ র 
েোজে সিয়োর  রজত পোরজবি, 
সিোপিীয়তোর িীডত সদখজত পোরজবি, 
অ্যোপডিজ  সরডিিং, ডরডভউ ডদজত পোরজবি, 
প্রজয়ো জি লিআউি  রজত পোরজবি। 
িযোিজবোিে সেজ  েম্মোডিত গ্রোহ িণ 
সিডভজিি  জর ডবডভন্ন সেবো ডিজত 
পোরজবি। 
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১০. বজ য়ো ডবল পডরজিোধ্: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ডবল পডরজিোধ্  রুি” বোিজি ডি   রজল বজ য়ো ডবল 
িযোব ওজপি হজব এবিং ডস্ক্রি সহিোজর ডেজল জিি অ্যো োউন্ি িোম্বোজরর বজ য়ো 
ডবল সদখোজব। বজ য়ো িো েো জল বজ য়ো িোই সমজে  সদখোজব। তজব অ্ফলোইজি 
সপজমন্ি  রজল বজ য়ো ডবল সদখোজব ড ন্তু আপিোর ডবল পডরজিোডধ্ত হজয়  োজব। 
গ্রোহ িজির এ ডি সমোবোইজলর অ্ধ্ীজি এ োডধ্  এ োউন্ি িিং ডিবডিত েো জল 
ডস্ক্রি সহিোজরর অ্যো োউন্ি িোম্বোর ড্রপিোউি সেজ  ডিডদেষ্ট অ্যো োউন্ি ডেজলক্ট  জর 
বজ য়ো ডবল সদখজত পোজরি। তোরপর ডিজর্র ডবল পডরজিোধ্  রুি বোিি ডি  
 জর ডবল পডরজিোধ্  রজত পোরজবি। 
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১১. বজ য়ো ডবল পডরজিোধ্ ভযোডলজিিি: 
বজ য়ো ডবল েো জল ডিজর্র ডবল পডরজিোধ্  রুি বোিি ডি   রজল এই ডস্ক্রি 
আেজব। Validate বোিজি ডি   রজল পজরর ডস্ক্রি র্জল  োজব। 
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১২. বজ য়ো ডবল পডরজিোজধ্র  ন্য সপজমন্ি সিিওজয় ডিবেোর্ি: 
Validate বোিজি ডি   রজল এই ডস্ক্র আেজব। এখোি সেজ  আপিোর ডিজ র 
পেন্দমত সপজমন্ি সিিওজয় ডিবেোর্ি  জর সপজমন্ি  রজত পোরজবি। 
 ডদ অ্ন্য সপজমন্ি সিিওজয় ডদজয় সপজমন্ি  রজত র্োি তোহজল তোহজল তোজদর 
ডি স্ব অ্যোপ সেজ  সপজমন্ি হজব। আমরো এখোজি ডিগ্রই ে ল সপজমন্ি সিিওজয় 
ইডন্িজগ্রিজির  ন্য সর্ষ্টো র্োডলজয়  োডি। 
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১৩. পডরজিোডধ্ত ডবল সদখো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ডবল পডরজিোধ্  রুি” বোিজি ডি   জর পডরজিোডধ্ত 
ডবল িযোজব ডি   রজল অ্িলোইজি পডরজিোডধ্ত ডবদ্যযৎ তেয হজত িত ১২ মোজের 
তেয এই ডস্ক্রজির মোধ্যজম সদখজত পোরজবি। 
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১৪. ডবদ্যযজতর বযবহোর সদখো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ডবদ্যযজতর বযবহোর” বোিজি ডি   জর এবিং ডস্ক্রি 
সহিোর সেজ  অ্যো োউন্ি িম্বর/ডহেোব িম্বর ডেজলক্ট  জর িত ১২ মোজের মোডে  
ডবদ্যযত খরজর্র পডরমোণ বোরর্োিে আ োজর সদখজত পোজরি। 
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১৫. অ্যো োউন্ি পডরর্োলিো  রো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “অ্যো োউন্ি 
পডরর্োলিো” বোিজি ডি   জর েিংজ োি 
েম্পড ে  তেয সদখজত পোরজবি এবিং ডিজ র 
সেজ ন্িোরী সমোবোইল িিং, ইজমইল ও বতেমোি 
বযবহোর োরী স মি ভোড়োডিয়ো, স্ত্রী-েন্তোি 
ইতযোডদর তেয আপজিি  রজত পোরজবি। 
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১৬.  লজেন্িোজর  ল সদয়ো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ ল সেন্িোর” বোিজি ডি   রজল সমোবোইজলর 
িোয়োলপযোজি ১৬১১৭ র্জল আেজব এবিং েহজ   ল  রজত পোরজব। 
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১৭. অ্ডভজ োি ততডর  রো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর 
অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   রজল অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে আেজব। সেখোি সেজ  িতুি 
অ্ডভজ োি ততডর  রুি  ডলিংজ  ডি   রজল 
অ্ডভজ োি ততডর ফমে আেজব। অ্ডভজ োি 
ততডরর  ন্য এ োউন্ি িম্বর ডেজলক্ট  রজত 
হজব ফজল ডমিোর িিং, গ্রোহজ র িোম, 
সমোবোইল িিং অ্জিোডফলোপ হজয়  োজব। গ্রোহ  
তোর অ্ডভজ োি বুজে প্রেম ড্রপিোউি সেজ  
অ্ডভজ োজির ধ্রণ বোর্োই  রজব পজরর 
ড্রপিোউজি ডিডদেষ্ট অ্ডভজ োি ডেজলক্ট 
 রজবি। স োি অ্ডতডরক্ত বোতেো েো জল 
ডলখজবি এবিং ডি োিো ডলজখজবি। অ্ডভজ োি 
েম্পড েত স োি িকুজমন্ি ফোইল েো জল 
এিোর্  রজবি এবিং সমোবোইজলর ড ডপএে 
সলোজ িি অ্ি  রজল অ্জিোজমডি  গুিল 
মযোপ গ্রোহজ র বতেমোি সলোজ িি সপজয় 
 োজব। তোরপর  অ্ডভজ োি  মো ডদি বোিজি 
ডি   রজল অ্ডভজ োি েফলভোজব  মো হজয় 
 োজব এবিং অ্ডভজ োি িযোিজবোজিের  মো 
িযোজব সদখোজব। 



20 | P a g e  
 

 
  

১৮. আপিোর অ্ডভজ োি> মো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে সেজ   মো িযোজব ডি   রজল িতুি ও 
এখজিো অ্গ্রিডত হয়ডি এমি অ্ডভজ োগুজলো সদখজত পোজবি।  
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১৯. অ্ডভজ োজির মযোপ সলোজ িি: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর 
অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে 
হজত ডবডভন্ন িযোজব ডিজয় ডিডদেষ্ট 
অ্ডভজ োজির মোিডর্ে বোিজি ডি   রজল 
অ্ডভজ োি ৃত স্থোজির মোিডর্ে সদখজত 
পোরজবি। 
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২০. অ্ডভজ োজির েিং ুক্ত ফোইল: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর 
অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে 
হজত ডবডভন্ন িযোজব ডিজয় ডিডদেষ্ট 
অ্ডভজ োজির ফোইল বোিজি ডি   রজল 
েিং ুক্ত ফোইল সদখজত পোরজবি। 
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২১. আপিোর অ্ডভজ োি> র্লমোি: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে সেজ  র্লমোি িযোজব ডি   রজল 
ওয়ো ে-ইি-প্রজগ্রে অ্ডভজ োগুজলো সদখজত পোজবি এবিং দোপ্তডর  ডিজদেিিো সদখজত 
পোরজবি। 
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২২. আপিোর অ্ডভজ োি> েমোধ্োি: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে সেজ  েমোধ্োি হজয়জে িযোজব ডি  
 রজল েমোধ্োি হজয়জে এমি অ্ডভজ োিগুজলো সদখজত পোজবি। 
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২৩. আপিোর অ্ডভজ োি> েমোধ্োি>ডফিবযো : 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপিোর অ্ডভজ োি” বোিজি ডি   জর অ্ডভজ োি 
িযোিজবোিে সদখজত পোরজবি। িযোিজবোিে সেজ  েমোধ্োি হজয়জে িযোজব ডি  
 রজল েমোধ্োি হজয়জে এমি অ্ডভজ োিগুজলো সদখজত পোজবি এবিং ডফিবযো  
বোিজি ডি   রজল সরডিিং অ্পিি পেন্দ  জর েোবডমি বোিজি ডি   রজল ঐ 
ডিডদেষ্ট অ্ডভজ োজির েোজপজে ডফিবযো   মো হজব। 
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২৪.  োস্টমোর স য়োজর েহজ  সমইল  রো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “েোজপোিে ইজমইল” বোিজি ডি   জর েহজ  
customercare@wzpdcl.gov.bd ইজমইজল স জ োি িকুজমন্ি সমইল 
 রজত পোরজবি। 



27 | P a g e  
 

 
  

২৫. িতুি েিংজ োি িযোিজবোিে: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “িতুি েিংজ োি” বোিজি ডি   জর িতুি েিংজ োি 
িযোিজবোজিে প্রজবি  রজত পোরজবি এবিং িতুি েিংজ োজির  ন্য আজবদি, 
আজবদজির স্টযোিোে সর্   রো সপজমন্ি  রো, আজবদি ট্র্যোড িং িিং ও ডপি িিং ভুজল 
সিজল পনুুরুদ্ধোর  রজত পোরজবি। 
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২৬. িতুি েিংজ োি আজবদি: 
গ্রোহ  “িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  
“িতুি েিংজ োি আজবদি” বোিজি ডি   জর 
আজবদি  রজত পোরজবি ও আজবদি 
েম্পোদিো  রজত পোরজবি। সেজেজে 
প্রজয়ো িীয় িকুজমন্িগুজলো সমোবোইজল আজি 
সেজ  স্ক্যোি  জর রোখজত হজব। 
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২৭. িতুি েিংজ োি আজবদজির অ্বস্থো  োিো: 
গ্রোহ  “িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  
“আজবদজির অ্বস্থো সর্  ও সপজমন্ি” বোিজি 
ডি   জর আজবদি প্রডিয়ো স োি প েোজয় আজে 
তো  োিজত পোরজবি সপজমন্ি প েোজয় আেজল 
Go to Payment বোিজি ডি   জর সপজমন্ি 
সিিওজয় ইন্িোরজফজে র্জল  োজব। 
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২৮. িতুি েিংজ োি আজবদজির অ্বস্থো  োিো: 
Goto Payment বোিজি ডি   জর ডিডদেষ্ট 
ডমিোর/ডেডরয়োল ডিবেোর্ি  রোর পর সপজমন্ি 
সিিওজয় র্জল আেজব এবিং গ্রোহজ র 
সুডবধ্োমত ডফন্যোিডেয়োল েোডভেে বযবহোর 
 জর Demand Cost ও Estimate 
Cost পডরজিোধ্  রজত পোরজবি। 
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২৯. ট্র্যোড িং িিং ও ডপি পুনুরুদ্ধোর  রো: 
গ্রোহ  “িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  
“ট্র্যোড িং িিং পনুুরুদ্ধোর” বোিজি ডি   জর 
সমোবোইল িিং ডদজয় তোাঁর িতুি েিংজ োি 
আজবদজির ভুজল  োওয়ো ট্র্যোড িং িিং েহজ  
পনুুরুদ্ধোর  রজত পোরজবি। 
 
গ্রোহ  “িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  
“ডপি পনুুরুদ্ধোর” বোিজি ডি   জর ট্র্যোড িং 
িিং ডদজয় তোাঁর িতুি েিংজ োি আজবদজির 
ভুজল  োওয়ো ডপি (PIN) েহজ  পনুুরুদ্ধোর 
 রজত পোরজবি। 
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৩০. ে ল দপ্তজরর তেয: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “অ্ডফজের তেয” বোিজি ডি   জর েোজ েল অ্ডফে 
ডভডত্ত  তোর অ্ধ্ীিস্ত মোি প েোজয়র ে ল দপ্তর/অ্ডফজের ড ওজলোজ িিেহ 
ডি োিো, স োিোজ োজির সমোবোইল িিং, দোপ্তডর  ইজমইল ও েিংডিষ্ট দপ্তজরর ওজয়ব 
ডি োিো সদখজত পোরজবি ও ডিজর্ এ িি বোিজি ডি   জর েহজ  এজেে  রজত 
পোরজবি। 
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৩১. মোি প েোজয়র ে ল  মে তেোর তেয: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ মে তেোর তেয” 
বোিজি ডি   জর েোজ েল অ্ডফে ডভডত্ত  
তোর অ্ধ্ীিস্ত মোি প েোজয়র ে ল 
দপ্তর/অ্ডফজের ডফিোরডভডত্ত  সুপোরভোই র 
ও ইির্োজ ের স োিোজ োজির সমোবোইল িিং ও 
ইজমইল সদখজত পোরজবি এবিং ডিজর্র 
বোিিগুজলো ডি   জর েহজ   ল ও সমইল 
 রজত পোরজবি। 
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৩২. কুই  প্রডতজ োডিতো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “কুই ” বোিজি 
ডি   জর এ োউন্ি িিং ডিবেোর্ি ডবডভন্ন সমলো 
ও  যোজম্পইজি কুই  প্রডতজ োডিতোয় 
অ্িংিগ্রহি  রজত পোরজবি। 



35 | P a g e  
 

    
  

৩৩. সেবো মূলযোয়ি  ডরপ: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ ডরপ” বোিজি 
ডি   জর এ োউন্ি িিং ডিবেোর্ি  জর 
ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো মূলযোয়ি  ডরজপ 
অ্িংিগ্রহি  রজত পোরজবি। 
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৩৪. ডবডভন্ন গ্রোহ  ডিজদেডি ো সদখো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “বযবহোর ডবডধ্” 
বোিজি ডি   জর এ োউন্ি িিং ডিবেোর্ি  জর 
ডবডভন্ন গ্রোহ  ডিজদেডি ো সদজখজত পোরজবি। 
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৩৫. েোমোড   মোধ্যমেমূহ: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “েোমোড   মোধ্যম” 
বোিজি ডি   জর ওজ োপোডিজ োর স ডিয় 
ে ল েোমোড   মোধ্যজমর েোজে  োজি জিি 
হজত পোরজবি। ডিয়ডমত আপজিি  োিজত 
পোরজবি। 
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৩৬. আপজিি খবর: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপজিি খবর” বোিজি ডি  ডবডভন্ন খবর পড়জত 
পোরজবি। 
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৩৭. ের্রোর্র প্রশ্ন-উত্তর: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ের্রোর্র প্রশ্ন-উত্তর” বোিজি ডি   জর গ্রোহজ র  োে 
সেজ  স  েব প্রশ্ন সবডি  রো হয় সেগুজলোর উত্তর সদখজত পোরজবি। 
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দ াবাইল িার্ শতনি পার্াপাভর্ ওতয়ব িার্ শনও িতয়তে গ্রাহকগণ চাইতল প্রায় সব কাজ 

ওতয়বসাইতিি  াধ্যত ও কিতে পািতবন।  
 

ওতয়বসাইতিি ভলিংক: https://customercare.wzpdcl.gov.bd/west_zone/ 

 

পিবেী আপতিতি ভপ্র-দপইি ও অনযনয দেসব ভিচাি অযাতপ অর্ন্শিুক্ত কিাি পভিকল্পনা িতয়তে- 

• ডপ্র-সপইি ডমিোজরর ডরর্ো েেহ দর োডর েব ডফর্োর অ্ন্তভুেক্ত  রো। 
• সপোস্ট-সপইি ডবডলিংজয়র সপজমন্ি সিিওজয় আজরো উন্নয়ি ও ইডন্িজগ্রিি। 
• আজরো সবডি সপোস্ট-সপইি ডহেজিোডর যোল িোিো সদখোজিো। 
• গ্রোহজ র সেজ ন্িোরী বো বতেমোি বযবহোর োরী সমোবোইল িিং ডদজয় লি ইজির সুডবধ্ো র্োলু  রো। 
• ডবডবধ্ গ্রোহ  েোডভেে (সলোি  মোজিো, বোড়োজিো, ডমিোর স্থোিোন্তর …..) ইতযোডদ সেবো ইডন্িজগ্রিি  রো। 
• ডবল ডহেোব  রোর  ন্য ডবল  যোলকুজলির ফোিংিি র্োলু  রো। 
• আজরো অ্ন্যন্য ডফর্োর অ্যোজপ অ্ন্তেভুক্ত  রোর পডর ল্পিো রজয়জে। 

 
 
 
 
 

[ িকুত ন্ট স াপ্ত হতলা, ধ্নযবাে ] 

https://customercare.wzpdcl.gov.bd/west_zone/

