
 
  

ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো অ্যোজপর বযবহোর ডিজদেডি ো 
(শুধুমোত্র এমপ্লডিজদর  ন্য) 

েম্পোদিো ও উপস্থোপিোি: 
প্রজ ৌ. িোহ ইমরোি 
েহ োরী প্রজ ৌিলী, আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, েদরদপ্তর 
ওজিস্ট স োি পোওিোর ডিডিডবউিি স োম্পোডি ডলডমজিি (ওজ োপোডিজ োডল) 

েোডবে  েহজ োডিতোি: 
১. প্রজ ৌ. সমোোঃ সমোিোররফ সহোজেি 
ডিবেোহী প্রজ ৌিলী (ডেজস্টম এিোডলস্ট), আইডেডি ডিপোিেজমন্ি, ওজ োপোডিজ োডল 
২. প্রজ ৌ. সমোোঃ ি রুল ইেলোম 
উপ-ডবভোিীি 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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ওজ োপোডিজ োর মোঠ প েোজির  মে তেোিণ গ্রোহ  সেবো অ্যোপ সেজ  ডিজমোক্ত সেবো পোজবি বো ডদজত পোরজবি 

  

• সরবরাহকতৃ ইউজার নেম, পাসওয়ার্ডের ও নেনদেষ্ট দানয়ত্ব নেবোচে করার মাধ্যর্ম লগইে করর্ত পারর্বে।
• নেজ নরাফাইর্লর নবনসক তথ্য নদখর্ত পারর্বে।
• নেজ দানয়ত্বাধ্ীে নফডার্রর তানলকা নদখর্ত পারর্বে।

লগইে, নরাফাইল তথ্য

• দানয়ত্বাধ্ীে অনফর্সর বা নফডার্রর অনির্ াগসমূহ অনির্ াগ ডযাশর্বার্ডের ইেবর্ে নদখর্ত পারর্বে।
• অনির্ াগ সমাধ্াে করা জন্য রদর্েপ গ্রহণ বা বানতল করর্ত পারর্বে ও গ্রাহকর্ক নের্দেশো নদর্ত পারর্বে।
• সমাধ্ােকৃত বা বানতলকৃত অনির্ াগগুর্লার ও গ্রাহক নফডবযাক নদখর্ত পারর্বে।

অনির্ াগ বযবস্থাপো

• নকাে গ্রাহর্কর নপাস্ট-নপইড নবনলিং তথ্য ও নপর্মন্ট স্টযাটাস নচক করর্ত পারর্বে।নপাস্টর্পইড নবনলিং

• আর্বদে করা ও নপর্মন্ট করর্ত পারর্বে।
• আর্বদে রনিয়ার ধ্াপগুর্লার অবস্থা নদখর্ত পারর্বে।
• আর্বদে নফ (রাক্কলে খরচ ও নবদ্যযৎ নকর্লাওয়াট চানহদা জামােত) নপর্মন্ট করর্ত পারর্বে।
• আর্বদে ট্র্যানকিং েিং ও নপে িুর্ল নগর্ল পুনুরুদ্ধার করর্ত পারর্বে।

েতেু সিংর্ াগ

• কলর্সন্টার্র (১৬১১৭) অযাপ নথ্র্ক সহর্জ কল করর্ত পারর্বে।
• সহর্জ কাস্টমার নকয়ার ইর্মইর্ল নমইল করর্ত পারর্বে।
• সকল দপ্তর্রর নজওর্লার্কশে, নিকাো, ইর্মইল ও ওর্য়বসাইট নদখর্ত পারর্বে ও এর্েস করর্ত পারর্বে।
• দপ্তর রধ্াে এবিং নফডার নিনিক সুপারিাইজর ও ইেচাজেগর্ণর ন াগার্ ার্গর তথ্য পার্বে।

ন াগার্ াগ

• নবনিন্ন গ্রাহক নসবা সম্পনকেত ডকুর্মন্ট ফাইল নদখর্ত পারর্বে।
• ওর্জাপানডর্কা নকনিয় সামানজক মাধ্যমগুর্লা (নফসবুক, টইুটার...) এর্েস করর্ত পারর্বে।
• ওর্জাপানডর্কা ও নবদ্যযৎ সম্পনকেত নবনিন্ন খবর পার্বে।
• সম্মানেত গ্রাহকগর্ণর সচরাচর রশ্নগুর্লার উির পার্বে।

নবনবধ্ তথ্য
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ড ভোজব ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো অ্যোপ িোউিজলোি ও সমোবোইজল ইন্সিল  রজবি: 
পদ্ধডত-১: আপিোর সমোবোইল সেজ  গুিল সপ্লজস্টোজর (Play Store) ডিজি েোর্েবোজর ডলখিু WZPDCL Customer Service তোহজল অ্যোপ েোর্ে সর োল্ট 
ডলজস্টর শুরুজত সপজি  োজবি অ্েবো ডিজর্ স্ক্রল  রজল সপজি  ো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 উভি ভোিেি রোখো হজিজে। ভোষো পডরবতেি  রোর  ন্য 
ডস্ক্রজির িোিপোজির উপজরর  ণেোজরর সমনু বোজর ( ) ডি   জর পপআপ ডলস্ট আেজব, 

সেখোি সেজ  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 স্প্লপ্লযোি ডস্ক্রি: 
ওজ োপোডিজ ো গ্রোহ  সেবো সমোবোইল অ্যোপ ওজপি  রজল প্রেজম এই স্বোিতম 
ডস্ক্রি আেজব এবিং প্রজিো িীি িোিো সলোি হজব। 
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২. লিইি বো ইন্সিল লযোডন্িিং ডস্ক্রি: 
সমোবোইল অ্যোপ ওজপি  রোর পর এই 
লিইি ডস্ক্রি আেজব। সেখোি সেজ  ডস্ক্রজির 
িোিপোজির উপজরর  ণেোজরর সমনু বোজর ডি  
 জর পপআপ ডলস্ট সদখজত পোরজবি। 
অ্ডফডেিোল লিইজি ডি   রজল দোডিত্ব 
ডিবেোর্ি (দপ্তর প্রধোি বো ডফিোর 
সুপোরভোই র বো ডফিোর ইির্ো ে), ই্উ োর 
আইডি ও পোেওিোিে ডদজি লিইি  রজল 
েফলভোজব লিইি েম্পন্ন হজব। 
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৩.  মে তেো িযোিজবোিে ডস্ক্রি: 
েফলভোজব লিইি েম্পন্ন হজল  মে তো 
িযোিজবোিে সদখজত পোজব। িযোিজবোজিে ডিজ র 
সবডে  তেয ও দোডিত্বোধীি ডফিোরেমূজহর 
তোডল ো সদখজত পোজবি।   এখোি সিডভজিি 
 জর  মে তোিণ গ্রোহ  সেবো ডদজত 
পোরজবি। 
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৪. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে> ইিবক্স (মযোপ): 
“অ্ডভজ োি িযোিজবোিে” এর ইিবক্স িযোব 
সেজ   মে তেোিণ তোরঁ দোডিত্বধীি (দপ্তর 
প্রধোি হজল উক্ত দপ্তজরর আওতোধীি ে ল 
অ্ডভজ োি, ডফিোর সুপোরভোই র হজল তোঁর 
দোডিত্বধীি ডফিোরেমূজহর অ্ডভজ োি এবিং 
ডফিোর ইির্ো ে হজল তোঁর দোডিত্বধীি 
ডফিোরেমূজহর অ্ডভজ োি) সদখজত পোরজবি। 
স োি অ্ডভজ োজির মোিডর্ত্র বোিজি ডি  
 রজল অ্ডভজ োজির গুিল মযোপ সদখজত 
পোরজবি। েহজ  সেখোজি ডিজি অ্ডভজ োি 
েমোধোি  রজত পোরজবি। 
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৫. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে> ইিবক্স (ফোইল): 
ইিবক্স হজত স োি অ্ডভজ োজির ফোইল বোিজি 
ডি   রজল উক্ত অ্ডভজ োজির  ন্য েিং ুক্ত 
ফোইল (েডব বো ডভডিও বো িকুজমন্ি ফোইল) 
সদখজত পোরজবি। গ্রোহজ র সমোবোইল িিং এ 
িযোপ  জর দ্রুত  ল  রজত পোরজবি। 
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৬. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে>ডিজদেিিো: 
ইিবক্স বো র্লমোি িযোব হজত স োি অ্ডভজ োি 
েমোধোি  রজত  োওিোর আজি ও েমোধোি 
হজি সিজল গ্রোহ জ   মে তেোিণ প্রজিো িীি 
ডিজদেিিো/ডফিবযো  সমজে  ডদজত পোরজবি। 
গ্রোহ  তো সদখজত পোরজবি। 
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৭. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে> োরণ বোতেো: 
ইিবক্স বো র্লমোি িযোব হজত স োি অ্ডভজ োি 
েমোধোিজ োিয িো হজল গ্রোহ জ   মে তেোিণ 
 োরণ সমজে  ডদজত পোরজবি। গ্রোহ  তো 
সদখজত পোরজবি। 
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৮. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে> ো  র্োলমোি অ্ডভজ োি: 
ইিবক্স হজত স োি অ্ডভজ োজির  মে তেোরো গ্রহণ বোিজি ডি   জর গ্রোহ জ  
ডিজদেিিো ডদজল সেই অ্ডভজ োি ইিবক্স হজত র্লমোি িযোজব র্জল আেজব। েমি 
অ্গ্রিডত েমি সদখোজব। এখোি সেজ  স োি অ্ডভজ োি েমোধোি হজি সিজল 
েমোধোি বোিি ডি   জর (স োি ডিজদেিিো েো জল তো ডদজি) ডিষ্পন্ন  রজত 
পোরজবি এবিং স োি  োরজণ েমোধোিজ োিয িো হজল (স োি  োরণ সমজে  েো জল 
তো ডদজি) তো বোডতল  রজত পোরজবি। 
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৯. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে>েমোধোি ৃত অ্ডভজ োি: 
স োি অ্ডভজ োি ডিষ্পন্ন হজি সিজল তো েমোধোি হজিজে িযোজব র্জল আেজব। গ্রোহ  
স োি ডফিবযো  ডদজল তো সদখজত পোরজবি।  
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১০. অ্ডভজ োি িযোিজবোিে>বোডতল ৃত অ্ডভজ োি: 
স োি অ্ডভজ োি বোডতল হজি সিজল তো বোডতল হজিজে িযোজব র্জল আেজব। গ্রোহ  
স োি ডফিবযো  ডদজল তো সদখজত পোরজবি।  
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১১. িতুি েিংজ োি িযোিজবোিে: 
ি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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১২. িতুি েিংজ োি আজবদি: 
“িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  “িতুি 
েিংজ োি আজবদি” বোিজি ডি   জর 
আজবদি  রজত পোরজবি ও আজবদি 
েম্পোদিো  রজত পোরজবি। সেজেজত্র 
প্রজিো িীি িকুজমন্িগুজলো সমোবোইজল আজি 
সেজ  স্ক্যোি  জর রোখজত হজব। 
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১৩. িতুি েিংজ োি আজবদজির অ্বস্থো  োিো: 
“িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  
“আজবদজির অ্বস্থো সর্  ও সপজমন্ি” বোিজি 
ডি   জর আজবদি প্রডিিো স োি প েোজি আজে 
তো  োিজত পোরজবি সপজমন্ি প েোজি আেজল 
Go to Payment বোিজি ডি   জর সপজমন্ি 
সিিওজি ইন্িোরজফজে র্জল  োজব। 
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১৪. িতুি েিংজ োি আজবদজির অ্বস্থো  োিো: 
Goto Payment বোিজি ডি   জর ডিডদেষ্ট 
ডমিোর/ডেডরিোল ডিবেোর্ি  রোর পর সপজমন্ি 
সিিওজি র্জল আেজব এবিং গ্রোহজ র 
সুডবধোমত ডফন্যোিডেিোল েোডভেে বযবহোর 
 জর Demand Cost ও Estimate 
Cost পডরজিোধ  রজত পোরজবি। 
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১৫. ট্র্যোড িং িিং ও ডপি পুনুরুদ্ধোর  রো: 
“িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  “ট্র্যোড িং 
িিং পুনুরুদ্ধোর” বোিজি ডি   জর সমোবোইল 
িিং ডদজি তোঁর িতুি েিংজ োি আজবদজির 
ভুজল  োওিো ট্র্যোড িং িিং েহজ  পনুুরুদ্ধোর 
 রজত পোরজবি। 
 
“িতুি েিংজ োি” িযোিজবোিে সেজ  “ডপি 
পুনুরুদ্ধোর” বোিজি ডি   জর ট্র্যোড িং িিং 
ডদজি তোঁর িতুি েিংজ োি আজবদজির ভুজল 
 োওিো ডপি (PIN) েহজ  পনুুরুদ্ধোর  রজত 
পোরজবি। 
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১৬.  লজেন্িোজর  ল সদিো: 
 মে তেোিণ িযোিজবোিে সেজ  “ ল সেন্িোর” বোিজি ডি   রজল সমোবোইজলর 
িোিোলপযোজি ১৬১১৭ র্জল আেজব এবিং েহজ   ল  রজত পোরজব। 
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১৭.  োস্টমোর স িোর েোজপোিে ইজমইল সমইল  রো: 
 মে তেোিণ িযোিজবোিে সেজ  “েোজপোিে ইজমইল” বোিজি ডি   জর েহজ  
customercare@wzpdcl.gov.bd ইজমইজল স জ োি িকুজমন্ি সমইল 
 রজত পোরজবি। 
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১৮. সপোস্টজপইি ডবল সর্   রো: 
 মে তেোিণ স জ োি গ্রোহজ র ডবল িিং ডদজি 
ডবজলর তেয ও সপজমন্ি স্টযোিোে  োর্োই 
 রজত পোরজবি। 
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১৯. ে ল দপ্তজরর তেয: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “অ্ডফজের তেয” বোিজি ডি   জর েোজ েল অ্ডফে 
ডভডি  তোর অ্ধীিস্ত মোঠ প েোজির ে ল দপ্তর/অ্ডফজের ড ওজলোজ িিেহ 
ডঠ োিো, স োিোজ োজির সমোবোইল িিং, দোপ্তডর  ইজমইল ও েিংডিষ্ট দপ্তজরর ওজিব 
ডঠ োিো সদখজত পোরজবি ও ডিজর্ এ িি বোিজি ডি   জর েহজ  এজক্সে  রজত 
পোরজবি। 
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২০. মোঠ প েোজির ে ল  মে তেোর তেয: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ মে তেোর তেয” 
বোিজি ডি   জর েোজ েল অ্ডফে ডভডি  
তোর অ্ধীিস্ত মোঠ প েোজির ে ল 
দপ্তর/অ্ডফজের ডফিোরডভডি  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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২১. ডবডভন্ন গ্রোহ  ডিজদেডি ো সদখো: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “বযবহোর ডবডধ” 
বোিজি ডি   জর এ োউন্ি িিং ডিবেোর্ি  জর 
ডবডভন্ন গ্রোহ  ডিজদেডি ো সদজখজত পোরজবি। 
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২২. েোমোড   মোধযমেমূহ: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “েোমোড   মোধযম” 
বোিজি ডি   জর ওজ োপোডিজ োর স ডিি 
ে ল েোমোড   মোধযজমর েোজে  োজি জিি 
হজত পোরজবি। ডিিডমত আপজিি  োিজত 
পোরজবি। 
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২৩. আপজিি খবর: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “আপজিি খবর” বোিজি ডি  ডবডভন্ন খবর পড়জত 
পোরজবি। 
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২৪. ের্রোর্র প্রশ্ন-উির: 
গ্রোহ  িযোিজবোিে সেজ  “ের্রোর্র প্রশ্ন-উির” বোিজি ডি   জর গ্রোহজ র  োে 
সেজ  স  েব প্রশ্ন সবডি  রো হি সেগুজলোর উির সদখজত পোরজবি। 
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দ াবাইল িার্ শতনি পার্াপাভর্ ওতয়ব িার্ শনও িতয়তে। ক শকেশাগণ প্রায় সব কাজ 

ওতয়বসাইতিি  াধ্যত ও কিতে পািতবন।  
 

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

 

পিবেী আপতিতি দেসব ভিচাি অ্যাতপ অ্র্ন্শিুক্ত কিাি পভিকল্পনা িতয়তে- 

• ডপ্র-সপইি ডমিোজরর ডরর্ো েেহ দর োডর েব ডফর্োর অ্ন্তভুেক্ত  রো। 
• িতুি েিংজ োি আজবদি িযোিজবোিে ও প্রজেে অ্ন্তেভুক্ত  রণ 
• দপ্তর প্রধোি  ত ৃ ডফিোর মযোজি জমন্ি (সুপোরভোই র ও ইির্ো ে পডরবতেি) 
• অ্ডভজ োি িযোিজবোজিে সুপোরভোই র, ইির্ো ে ও ডফিোর ডভডি  ডফল্টোর সুডবধো র্োলু  রো। 
• দপ্তর প্রধোি  ত ৃ  মে তেোজদর সমোবোইল িিং ও ইজমইল পডরবতেি। 
• গ্রোহ  অ্ডভজ োজির  ন্য অ্যোপ সিোডিডফজ িি র্োলু  রো। 
• দপ্তর প্রধোি  ত ৃ গ্রোহ জদর পোঠোজিোর  ন্য বোল্ক SMS সুডবধো র্োলু  রো। 
• দপ্তর প্রধোি  ত ৃ গ্রোহ জদর বোল্ক SMS সুডবধো র্োলু  রো। 
• ডফিোর সুপোরভোই র, ইির্ো ে  ত ৃ গ্রোহ জদর পোঠোজিোর  ন্য এ   SMS সুডবধো র্োলু  রো। 
• ডবডবধ গ্রোহ  েোডভেে (সলোি  মোজিো, বোড়োজিো, ডমিোর স্থোিোন্তর…..) ইতযোডদ সেবো ইডন্িজগ্রিি,  মে তেো িযোিজবোিে ও প্রজেে অ্ন্তেভুক্ত  রো। 
• ডবল ডহেোব  রোর  ন্য ডবল  যোলকুজলির ফোিংিি র্োলু  রো। 
• েোডভেে সলজভল এডগ্রজমন্ি (SLA) প েজবেণ সুডবধো র্োলু  রো। 
• েোজ েল ডভডি  তত্ত্বোবধোি  প্রজ ৌিলী স্যোরজদর  ন্য িযোিজবোিে অ্ন্তেভুক্ত  রো 
• স ডিিভোজব প্রধোি প্রজ ৌিলী, ডিবেোহী পডরর্োল , বযবস্থোপিো পডরর্োল  স্যোরজদর  ন্য িযোিজবোিে অ্ন্তেভুক্ত  রো 
• আজরো অ্ন্যন্য ডফর্োর অ্যোজপ অ্ন্তেভুক্ত  রোর পডর ল্পিো রজিজে। 

 
 
 
 
 

[ িকুত ন্ট স াপ্ত হতলা, ধ্নযবাে ] 
 

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

