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৩.২. প্রিপেইে পোর্ টাপল ব্যাপলন্স, প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ও প্র চােট পদখা এবিং অন্যান্য প্রিচা সমূহ ................................................. 12
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১. স্মার্ ট প্রিপেইে প্রের্া ওপেবসাইর্
প্রিপেইে প্রের্া সিংক্রান্ত সকল তথ্য, প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ও প্র চাপেট োর্া পদখপত prepaid.desco.org.bd
ওপেবসাইপর্ প্রভপ্রের্ করুি।
১.১. ওপেবসাইর্ পদখা

আেিা কপ্রম্পউর্া বা পোবাইপল পয পকাি ব্রাউো (Chrome/Firefox/Edge) ওপেি করুি। তা ে
ওপেব অুাপেপস োেগাে prepaid.desco.org.bd র্াইে কপ enter চাপুি। তখি স্মার্ ট প্রিপেইে
প্রের্া ওপেবসাইর্টি পলাে হপব।

১.২. ওপেবসাইপর্ কপন্টন্ট েপ্র প্রচপ্রত

ওপেবসাইপর্ কপন্টন্টগুপলা প্রিপচ প্রচত্র অনুযােী পদো হলিঃ
1.
2.
3.
4.

ইপেইলিঃ পয পকাি িপোেপি ইপেইল ক পত োপ ি info@desco.org.bd পত।
পহল্পলাইিিঃ পেসপকা পহল্পলাইপি কল ক পত োপ ি ১৬১২০ িম্বপ ।
কাস্টো লগইিিঃ আেিা প্রের্াপ প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ও প্র চাপেট তথ্য োিপত এখাপি লগইি ক পত
ো পবি।
প্রিপেইে সিংক্রান্ত তথ্যিঃ প্রিপেইে প্রের্া সিংক্রান্ত তথ্যাবপ্রল (পভপ্রডিং পস্টিি, প্রের্া ব্যবহা ম্যানুোল)
এখাপি োিপত ো পবি।

ট প্রভপ্রেওপ্রচত্র পদখা যাপব।
এছাড়াও স্মার্ ট প্রিপেইে প্রের্া সম্পপ্রকত
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২. প্রিপেইে প্রের্া সিংক্রান্ত প্রবপ্রভন্ন তথ্য
২.১. প্রিপেইে সিংক্রান্ত তথ্য পদখা পেইপে যাওো

প্রিপেইে সিংক্রান্ত তথ্য পদখপত প্রিপচ প্রচত্র অনুযােী পেইপে উেপ “Information” অথবা তা প্রিপচ
“Smart Prepayment Meter Information” এ প্রিক করুি। তা ে প্রিপেইপে তপথ্য তাপ্রলকা
সম্বপ্রলত পেইেটি ওপেি হপব।
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২.২. প্রিপেইে সিংক্রান্ত তপথ্য তাপ্রলকা

এই পেইপে প্রিপচ প্রচত্র অনুযােী প্রিপেইপে প্রবপ্রভন্ন তপথ্য বার্ি পদখা যাপবিঃ
1.
2.
3.
4.

পভপ্রডিং ও েে পস্টিি (Vending and POS Stations): এখাপি প্রিক ক পল পেসপকা স্মার্ ট কাে ট
প্র চােট ক া সকল পভপ্রডিং ও েে পস্টিিগুপলা পদখা যাপব।
প্রিপেইে ম্যানুোল (Prepaid Manual): এখাপি প্রিক কপ প্রিপেইে প্রের্া ব্যবহাপ ম্যানুোল
পদখা যাপব।
পহপ্রসিং প্রসপেল পিে প্রের্া ম্যানুোল (Hexing Single Phase Meter Manual): এখাপি
পহপ্রসিং প্রসপেল পিে স্মার্ ট প্রের্াপ ম্যানুোল োওো যাপব।
পহপ্রসিং প্রি পিে প্রের্া ম্যানুোল (Hexing Three Phase Meter Manual): এখাপি পহপ্রসিং প্রি
পিে স্মার্ ট প্রের্াপ ম্যানুোল োওো যাপব।

২.৩. পভপ্রডিং পস্টিপি তাপ্রলকা
Information পেইপে

প্রগপে Vending and POS Station বার্িটিপত প্রিক ক পল পেসপকা সকল
পভপ্রডিং ও েে পস্টিপি তাপ্রলকা োওো যাপব।

পভপ্রডিং ও েে পস্টিপি তাপ্রলকা পলাে হওো ে প্রিপচ স্ক্রল কপ পূর্ ট তাপ্রলকাটি পদখা যাপব।
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২.৩.১. পভপ্রডিং পস্টিি সাচ ট ক া

ুঁ
আেিা প্রিকর্স্থ পভপ্রডিং ও েে পস্টিি খেপত
এপেপন্ট িাে বা ঠিকািা বা োেগা িাে প্রদপে সাচ ট করুি।
প্রিপচ প্রচপত্র তাপ্রলকা উেপ লাল পে বাস প্রচপ্রিত ঘপ এপেপন্ট িাে বা ঠিকািা বা োেগা িাে র্াইে
কপ োপি search বার্পি প্রিক করুি।

উদাহ র্স্বরূে, প্রিপচ প্রচপত্র “badda” প্রলপখ সাচ ট ক াে বাড্ডাে অবপ্রস্থত পভপ্রডিং ও েে পস্টিিগুপলা
তাপ্রলকা পদখা যাপে।
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অনুরূেভাপব, “rafiq’ প্রলপখ সাচ ট ক াে পযসকল এপেপন্ট িাপে অিংি প্রহপসপব প্রিক আপছ ওইসব পভপ্রডিং
ও েে পস্টিিগুপলা তাপ্রলকা চপল এপসপছ।

পূর্ ট তাপ্রলকা পদখপত সাচ ট বস খাপ্রল কপ পুি াে সাচ ট বার্পি প্রিক করুি।
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২.৪. প্রিপেইে প্রের্াপ

ম্যানুোল পদখা

Information পেইপে “Prepaid Manual” বার্পি

প্রিক ক পল স্মার্ ট প্রি-পেপেন্ট প্রের্াপ

ম্যানুোলটি

পলাে হপব।

ম্যানুোলটি োউিপলাে ছাড়াই ব্রাউোপ পদখা যাপব। ম্যানুোলটি োউিপলাে ক পত হপল প্রিপচ প্রচপত্র
প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব। প্রিন্ট ক পত হপল “2” প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব।

২.৫. Hexing single phase প্রের্াপ

ম্যানুোল পদখা

Information পেইপে “Hexing Single Phase Meter Manual” বার্পি

পিে স্মার্ ট প্রি-পেপেন্ট প্রের্াপ

“1”

প্রিক ক পল পহপ্রসিং প্রসপেল

ম্যানুোলটি পলাে হপব।
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ম্যানুোলটি োউিপলাে ছাড়াই ব্রাউোপ পদখা যাপব। ম্যানুোলটি োউিপলাে ক পত হপল প্রিপচ প্রচপত্র
প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব। প্রিন্ট ক পত হপল “2” প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব।

২.৬. Hexing three phase প্রের্াপ

ম্যানুোল পদখা

Information পেইপে “Hexing Single Phase Meter Manual” বার্পি

পিে স্মার্ ট প্রি-পেপেন্ট প্রের্াপ

“1”

প্রিক ক পল পহপ্রসিং প্রি

ম্যানুোলটি পলাে হপব।

ম্যানুোলটি োউিপলাে ছাড়াই ব্রাউোপ পদখা যাপব। ম্যানুোলটি োউিপলাে ক পত হপল প্রিপচ প্রচপত্র
প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব। প্রিন্ট ক পত হপল “2” প্রচপ্রিত বার্পি প্রিক ক পত হপব।

“1”
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৩. গ্রাহপক প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ও প্র চাপেট তথ্য পদখা
এ আেিা পেসপকা একাউন্ট িাম্বা অথবা প্রের্া িাম্বা প্রদপে লগইি ক া োধ্যপে
আেিা প্রের্া ব্যাপলন্স, প্রবদ্যুৎ ব্যবহা এবিং প্র চােট সিংক্রান্ত তথ্য পদখপত োপবি।
Customer portal

৩.১. Customer portal এ লগইি ক া

এ লগইন করতে চিতের ন্যায় পেইতের উেতর ডান োতে বা মাঝামাচঝ োয়গায়
“Customer Login” বাটতন চিক করুন।
Customer portal

Customer Login বাটতন

চিক করার ের চনতির চিতের মে একটি লগইন চিন আসতব। প্রচপত্র ১ িম্বপ
পেসপকা একাউন্ট িম্ব , ২ িম্বপ প্রের্া িম্ব এবিং ৩ িম্বপ লগইি বার্ি পদখা যাপে। একাউন্ট িম্ব বা
প্রের্া িম্বপ েপধ্য পয পকাি একটি বপ্রসপে লগইি বার্পি প্রিক ক পত হপব।

প্রিপচ প্রচপত্র েত শুধু একাউন্ট িম্ব বপ্রসপে লগইি বার্পি প্রিক কপ
যাপব।

Customer Portal

এ িপবি ক া
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৩.২. প্রিপেইে পোর্ টাপল ব্যাপলন্স, প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ও প্র চােট পদখা এবিং অন্যান্য প্রিচা সমূহ

এ লগইি ক া ে িথপেই প্রিপচ প্রচপত্র ন্যাে গ্রাহক ও গ্রাহপক প্রবদ্যুৎ ব্যবহা
সিংক্রান্ত তথ্যগুপলা িদপ্রিতট হপব। প্রচপত্র িদপ্রিতট িম্ব অনুযােী Customer Portal এ তথ্যগুপলা বর্ টিা ক া
হলিঃ
Customer portal

1.
2.
3.
4.
5.

লগআউর্ (Logout): বােপ্রদপক িদপ্রিতট লগআউর্ বার্পি প্রিক কপ পুি াে লগইি পেইপে পি ত
পযপত ো পবি।
Customer Search: লগআউর্ িা কপ এখাি পথপকও গ্রাহপক অুাকাউন্ট িম্ব অথবা প্রের্া
িম্ব প্রদপে লগইি কপ অন্য আপ কটি প্রিপেইে প্রের্াপ তথ্য পদখা যাপব।
ইপেইলিঃ পয পকাি িপোেপি ইপেইল ক া যাপব info@desco.org.bd পত
পহল্পলাইিিঃ পেসপকা পহল্পলাইি িম্ব ১৬১২০
Last Recharge: এখাতন সব বতেষ চরিাতেবর েচরমাণ পেখা যাতব। গ্রাহক চরিােব করার ের
Customer portal এ প্রতবে করতলই এখাতন সব বতেষ চরিােবকৃে টাকার েচরমাণ পেখতে োতবন।
চিতে পেখা যাতে গ্রাহক সব বতেষ ১,০০০ টাকা চরিােব কতরতেন।
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Recharge time: সব বতেষ চরিাতেবর
6.

7.

8.

9.

10.

সময়। চিতে পেখা যাতে গ্রাহক ০৭ নতেম্বর ২০২১ োচরতখ
চবকাল ৪ টা ৫৬ চমচনতট সব বতেষ চরিােব কতরতেন।
Remaining balance: প্রের্াপ অবপ্রিষ্ট ব্যাপলন্স পদখা যাপব। তপব এই তথ্য প্রকছুক্ষর্ আপগ হপত
োপ । অথ টাৎ, অবপ্রিষ্ট ব্যাপলপন্স ঠিক এই মুহুপতট ব্যাপলন্স িা পদপ্রখপে ওইপ্রদপি প্রকছুক্ষর্ আপগ
ব্যাপলন্স পদখা পযপত োপ । উদাহ র্স্বরূে, প্রচপত্র পদখা যাপে, ব্যাপলন্স ১,৪১৪ র্াকা ৯৬ েেসা।
ট ব্যাপলন্সটি কখিকা পসটি পদখাপিা হপে। উদাহ র্স্বরূে, প্রচপত্র
Reading time: Portal এ িদপ্রিত
পদখা যাপে ১০ িপভম্ব ২০২১ তাপ্র পখ দ্যপু ২ র্া ১৫ প্রেপ্রিপর্ (অথ টাৎ ১৪১৫ ঘটিকাে) প্রের্াপ
ব্যাপলন্স প্রছল ১,৪১৪ র্াকা ৯৬ েেসা।
Max load last month: প্রবগত োপস গ্রাহপক ব্যবহৃত সপব টাচ্চ পলাে পদখা যাপব। প্রচপত্র পদখা
যাপে গ্রাহক গত োপস সপব টাচ্চ ২.১৩ প্রকপলাওোর্ পলাে ব্যবহা কপ পছি।
Max load last year: প্রবগত ১২ োপস গ্রাহপক ব্যবহৃত সপব টাচ্চ পলাে পদখা যাপব। প্রচপত্র পদখা
যাপে গ্রাহক গত এক বছপ সপব টাচ্চ ২.১৬ প্রকপলাওোর্ পলাে ব্যবহা কপ পছি।
Used this month: এখাপি চলপ্রত োপস গ্রাহপক ব্যবহৃত ইউপ্রির্ পদখাপিা হপে। প্রচপত্র পদখা
যাপে, চলপ্রত োপস এখি েয টন্ত গ্রাহক ৪১.১০ ইউপ্রির্ প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি।
In BDT: এখাপি চলপ্রত োপস গ্রাহক কত র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি পসটি পদখাপিা হপে।
পযেি, প্রচপত্র পদখা যাপে, গ্রাহক চলপ্রত োপস ১৫৪.১২ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি।
Recharged this month: চলপ্রত োপস গ্রাহক পোর্ কত র্াকা প্র চােট কপ পছি পসটি পদখা যাপব।
Recharged this year: চলপ্রত বছপ গ্রাহক পোর্ কত র্াকা energy amount প্র চােট
কপ পছি পসটি পদখা যাপব। প্রচত্র অনুযােী গ্রাহক এই বছপ ১ োনুো ী পথপক এখি েয টন্ত পোর্
১৭,৯৯৯ র্াকা প্র চােট কপ পছি
Consumer Information: গ্রাহপক একাউপন্ট তথ্যগুপলা এখাপি পদখা যাপব।

৩.৩. পূপব ট প্র চােট প্রহপস্টাপ্র পদখা এবিং প্র চাপেট প্র প্রসর্ োউিপলাে ক া
Recharge History (Last 1 year):

Customer portal স্ক্রল কপ

আপ কটু প্রিপচ িােপল উেপ প্রচপত্র েত প্রবগত এক বছপ সকল
প্র চাপেট তথ্য পদখা যাপব। গ্রাহক প্র চােট ক া ে সাপথ সাপথ প্র চােটকৃত র্াকা েপ্র োর্ এখাপি পদখপত
োপবি।
1.
2.
3.

পয পকাি প্র চাপেট প্রেপর্ইল পদখপত হপল প্র চােট প্রহপস্টাপ্র পর্প্রবপল বাে প্রদপক “Details” বার্পি
প্রিক ক পত হপব।
প্র চাপেট সেে পদখা যাপব।
প্রের্াপ র্াকা প্র চােট হপে থাকপল “Successful” অথবা “Execution Successful” পদখা যাপব।
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4.

োউিপলাে বার্পি প্রিক কপ প্রিপচ প্রচপত্র েত প্রবগত এক বছপ
ক া যাপব।

সকল প্র চাপেট তথ্য োউিপলাে

Details বার্পি

প্রিক ক া ে প্রিপচ প্রচপত্র েত একটি প্র প্রসর্ পলাে হপব। এখাপি প্র চাপেট সেে সহ
প্র চােটকৃত পোর্ র্াকা পকাি খাপত কতটুকু েো হপে তা পদখা যাপব। পযেি প্রচপত্র পদখা যাপে, পোর্ এক
হাো র্াকা প্র চােট ক া ে তা পথপক প্রের্া ভাড়া ৪০ র্াকা, প্রেোড চােট ১৫০ র্াকা এবিং ভুার্ ৪৭ র্াকা
৬২ েেসা কতটি ক া হপেপছ। অতিঃে বাপ্রক র্াকা সাপথ ৯ র্াকা ০৩ েেসা প্র পবর্ পযাগ কপ গ্রাহপক
প্রের্াপ energy cost প্র চােট হপেপছ ৭৭১ র্াকা ৪১ েেসা। অথ টাৎ গ্রাহক এই প্র চােট পথপক ৭৭১ র্াকা ৪১
েেসা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা ক পত ো পবি।

1.

2.
3.

আেিা প্রের্াপ র্াকা প্র চােট হপে পগপল Status এ “Successful” অথবা “Execution
Successful” পদখা যাপব। যপ্রদ প্র চােট িা হপে থাপক তাহপল আেিা সিংপ্রিষ্ট প্রবক্রে ও প্রবত র্
প্রবভাপগ পযাগাপযাগ করুি।
প্রক-প্যাে প্রের্াপ গ্রাহকগর্ প্রিপে প্রচপত্র “2” প্রচপ্রিত ঘ পথপক Token টি প্রের্াপ প্রক-প্যাপে
িপবি ক াপল প্রের্াপ র্াকা প্র চােট হপে যাপব।
প্র প্রসর্টি োউিপলাে ক পত প্র প্রসপর্ প্রিপচ প্রদপক প্রিপে প্রচপত্র “3” প্রচপ্রিত োউিপলাে বার্পি
প্রিক করুি।
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প্র প্রসর্টি োউিপলাে কপ ওপেি ক া ে প্রিপচ প্রচপত্র েত একটি প্র প্রসর্ পদখা যাপব।
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৩.৪. দদপ্রিক প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ

তথ্য পদখা

Daily Consumption (Last 15 days): Customer portal এ

প্রবগত ১৫ প্রদপি দদপ্রিক প্রবদ্যুৎ ব্যবহা
পদখা যাপব। িীল পে লাইি প্রদপে ব্যবহৃত র্াকা েপ্র োর্ এবিং হলুদ লাইি প্রদপে ব্যবহৃত ইউপ্রিপর্
েপ্র োর্ পদখা যাপব। উদাহ র্স্বরূে, প্রিপচ প্রচপত্র একেি গ্রাহক ১৬ পসপেম্ব ২০২১ তাপ্র পখ (লাল বাস
প্রচপ্রিত অিংপি) 9.26 ইউপ্রির্ এবিং 52.97 র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি। একই গ্রাহক ২৪ পসপেম্ব ২০২১
তাপ্র পখ (সবুে বাস প্রচপ্রিত অিংপি) 12.78 ইউপ্রির্ এবিং 76.68 র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি।

৩.৫. োপ্রসক প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ

তথ্য পদখা

Monthly Consumption (Last 12 months): Customer portal এ

প্রবগত ১২ োপস োপ্রসক প্রবদ্যুৎ
ব্যবহা পদখা যাপব। িীল পে লাইি প্রদপে ব্যবহৃত র্াকা েপ্র োর্ এবিং হলুদ লাইি প্রদপে ব্যবহৃত
ইউপ্রিপর্ েপ্র োর্ পদখা যাপব। উদাহ র্স্বরূে, প্রিপচ প্রচপত্র একেি গ্রাহক ২০২১ সাপল জুলাই োপস (লাল
বাস প্রচপ্রিত অিংপি) ৩৩৩.2৮ ইউপ্রির্ এবিং ১৮৪০.২৪ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি। একই গ্রাহক ২০২১
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সাপল অপটাব োপস (সবুে বাস প্রচপ্রিত অিংপি) ৩৪০.৮৮ ইউপ্রির্ এবিং ১৮৮৮.৪৩ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা
কপ পছি।

৩.৬. োপ্রসক প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ

তুলিামূলক প্রচত্র

Monthly Consumption Comparison (Last 12 months with previous corresponding
12 months): গ্রাহপক গত এক বছপ োপ্রসক প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ সিংপগ তা পূব টবতী ১ বছপ োপ্রসক

প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ তুলিামূলক প্রচত্র এখাপি পদখাপিা হপেপছ। প্রিপচ ২ টি প্রচপত্র পদখা যাপে এই গ্রাহক (লাল
পে বাপস প্রচপ্রিত) আগস্ট ২০২১ োপস ১৬৯০ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি এবিং আগস্ট ২০২০ োপস
২২০২ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি। একই ভাপব এই গ্রাহক (সবুে পে বাপস প্রচপ্রিত) পিব্রুো ী ২০২১
োপস ৫৪৪ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি এবিং পিব্রুো ী ২০২০ োপস ৩৮০ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা
কপ পছি। এখাপি উপেখ্য, প্রবগত এক বছপ প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ তথ্য গ্রাপি িীল পে োধ্যপে এবিং পর্প্রবপল
বাে োপি উেস্থােি ক া হপেপছ। এবিং তা আপগ এক বছপ প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ তথ্য গ্রাপি হলুদ পে
োধ্যপে এবিং পর্প্রবপল োি োপি উেস্থােি ক া হপেপছ।
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৩.৭. োপ্রসক প্র চােট এবিং প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ

তুলিামূলক প্রচত্র

Recharge Consumption Comparison (Last 12 months – BDT): প্রবগত

এক বছপ গ্রাহপক
োপ্রসক এিাপ্রেট প্র চাপেট েপ্র োর্ এবিং প্রবদ্যুৎ ব্যবহাপ তুলিামূলক প্রচত্র পদখাপিা হপেপছ। প্রিপচ প্রচপত্র পদখা
যাপে, গ্রাহক আগস্ট ২০২১ োপস (লাল পে বাপস প্রচপ্রিত) ১৮২৩ র্াকা এিাপ্রেট প্র চােট কপ পছি এবিং
১৬৯০ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি। অনুরূেভাপব, উক্ত গ্রাহক োনুো ী ২০২১ োপস (সবুে পে বাপস
প্রচপ্রিত) পকাি প্র চােট কপ িপ্রি প্রকন্তু ৪১১ র্াকা প্রবদ্যুৎ ব্যবহা কপ পছি। উপেখ্য, গ্রাহপক পোর্ প্র চােটকৃত
র্াকা পথপক আনুসাপ্রেক চােট ও ভুার্ পকপর্ প্রিপে প্র পবর্ পযাগ ক া ে এিাপ্রেট চােট োওো যাপব। গ্রাপি
িীল ে প্রদপে প্র চােটকৃত এিাপ্রেট (র্াকা) এবিং হলুদ ে প্রদপে ব্যবহৃত প্রবদ্যুৎ (র্াকা) এ েপ্র োর্ পদখাপিা
হপেপছ।
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৩.৮. োপ্রসক সপব টাচ্চ ব্যবহৃত পলাে পদখা
Monthly Maximum Demand (Last 12 months - in kW): এখাতন

চবগে এক বেতর গ্রাহতকর প্রচে
মাতস ব্যবহৃে সতব বাচ্চ পলাতডর েচরমাণ (চকতলাওয়াট) পেখাতনা হতয়তে। গ্রাহক যচে োর অনুতমাচেে পলাতডর
পিতয় কম পলাড ব্যবহার কতরন োহতল নীল রতের লাইন এবং যচে অনুতমাচেে পলাতডর পিতয় পবচে ব্যবহার
কতরন োহতল লাল রতের লাইন চেতয় পেখাতনা হতব। অচেচরক্ত পলাড ব্যবহার করা হতল একটি লাল ডটযুক্ত
লাইতনর মাধ্যতম অনুতমাচেে পলাড পেচখতয় পেয়া হতব। উোহরণস্বরূে চনতির চিতে গ্রাহতকর অনুতমাচেে পলাড
২ চকতলাওয়াট একটি লাল েীর চিতের মাধ্যতম পেখাতনা হতয়তে। ২ চকতলাওয়াতটর কম ব্যবহার করা হতল
নীল রং এবং ২ চকতলাওয়াতটর পবচে ব্যবহার করা হতল লাল রতের লাইন চেতয় পেখাতনা হতয়তে। উক্ত গ্রাহক
পেব্রুয়ারী ২০২১ এ (লাল বাক্স চিচেে) সতব বাচ্চ ১.৫৫২ চক.ও. পলাড ব্যবহার কতরন, যা োর অনুতমাচেে
পলাতডর পিতয় কম। চকন্তু পম ২০২১ এ (সবুে বাক্স চিচেে) সতব বাচ্চ ২.১৫৪ চক.ও. পলাড ব্যবহার কতরন, যা
োর অনুতমাচেে পলাতডর পিতয় পবচে।
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৩.৯. লগআউর্ িা কপ অন্য প্রের্াপ

তথ্য পদখা

লগআউর্ িা কপ ই অন্য প্রের্াপ তথ্য পদখপত চাইপল Customer Portal এ উেপ প্রদপক Account
no এবিং Meter No সম্পূর্ ট মুপছ প্রদপে কাপ্রিত প্রের্া টি একাউন্ট িাম্বা অথবা প্রের্া িাম্বা পয পকাি
একটি বপ্রসপে Search বার্পি প্রিক করুি।
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