
XvKv cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW 

DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (DPDC) 

(An Enterprise of the Government of the People’s Republic of Bangladesh) 

Website : www.dpdc.gov.bd 

 

 

 

 

ডিডিডিডি স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টাল 
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২.৪ িব টমিষ ডরিামজটর িডরোণ এবং ডরিামজটর ডরডির্ িাউিমলাি করা      ১০  

২.৫ গ্রাহমকর ডবদ্যুৎ ডবমলর ের্তটডক বা ডরমবর্ িংক্রান্ত তথ্য পদখা      ১২ 
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১. স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার ওমেব পিার্ টাল 

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার িংক্রান্ত িকল তথ্য, ডবদ্যুৎ ব্যবহার ও ডরিামজটর তথ্য পদখমত https://spm.dpdc.org.bd/webportal ওমেব 

পিার্ টামল ডেডজর্ করুি। 

 

১.১ ওমেব পিার্ টাল পদখা 

আিিার কডিউর্ার বা পোবাইমলর পেমকাি ব্রাউজার (গুগল পক্রাে/ েডজলা ফাোরফক্স/োইমক্রািফর্ এজ/ওমিরা) িালু করুি। তারির ওমেব 

ব্রাউজামরর অুামেি বামর অুামেি পলখার জন্য ডিধ টাডরত জােগাে https://spm.dpdc.org.bd/webportal র্াইি কমর Enter িাপুি। তাহমল 

ডিডিডিডি’র স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার ওমেব পিার্ টাল পদখা োমব।  

   

                                         ডিত্র-০১: ওমেব পিার্ টামলর পহাে ডিি    

 

১.২ ওমেব পিার্ টামলর কিমর্ন্ট িডরডিডত 

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার ওমেব পিার্ টামলর কিমর্ন্টগুমলা ডিত্র অনুোেী পদওো হমলা: 

 
Home: কাস্টোর িংক্রান্ত তথ্য, স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ামরর ব্যামলন্স ও ব্যবহৃত ডবদ্যুমতর িডরোণ িংক্রান্ত তথ্যিমূহ এখামি পদখমত িারমবি। 

ডের্ামরর ব্যামলন্স, িব টমিষ ডরিামজটর িডরোণ, িব টমোর্ ডরমবর্ িাডপ্তর িডরোণ, িলডত োমি ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ, িব টমিষ োমির ডবদ্যুৎ 

ব্যবহামরর িডরোণ এবং বমকো (েডদ থামক) িংক্রান্ত তথ্য পদখা োমব। 

    
Recharge History: গ্রাহমকর ডরিামজটর ডবস্তাডরত তথ্যিমূহ পেেি ডরিামজটর তাডরখ, ডরিামজটর িডরোণ, এিাডজটর িডরোণ, েুার্, ডের্ার োড়া, ডিোন্ড 

িাজট, িাডে টি িাজট, বমকো, অন্যান্য িাজট, ডরমবর্ এবং ডরিামজটর অবস্থািংক্রান্ত তথ্যিমূহ পর্ডবল আকামর পদখা োমব এবং ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি 

করা োমব। এছাড়াও ডবগত ২৪ োমির োডিক ডরিামজটর তথ্যিমূহ গ্রাফ আকামর পদখা োমব। োডিক ডরিাজট িংক্রান্ত গ্রাফ JPEG, PNG ফরম্যামর্ িাউিমলাি 

ও ডিন্ট করা োমব।     

https://spm.dpdc.org.bd/webportal 
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Daily Consumption : গ্রাহমকর িডতডদমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ব্যডেত অমথ টর তথ্যিমূহ গ্রাফ আকামর পদখা োমব, 

িাউিমলাি করা োমব এবং ডিন্ট করা োমব। এছাড়াও পূব টবতী বছমরর একই ডদমির িামথ বতটোি বছমরর 

ডদিডেডিক র্তলিা গ্রাফ আকামর পদখা োমব, িাউিমলাি করা োমব এবং ডিন্ট করা োমব। 

Monthly Consumption : গ্রাহমকর িডতোমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ব্যডেত অমথ টর তথ্যিমূহ গ্রাফ আকামর পদখা োমব, 

িাউিমলাি করা োমব এবং ডিন্ট করা োমব। এছাড়াও পূব টবতী বছমরর একই োমির িামথ বতটোি বছমরর োি 

ডেডিক র্তলিা গ্রাফ আকামর পদখা োমব, িাউিমলাি করা োমব এবং ডিন্ট করা োমব। 

Max. Demand History : গ্রাহমকর িব টমিষ ২৪ োমির িমব টাচ্চ ডিোন্ড এবং অনুমোডদত পলাি এর র্তলিামুলক ডিত্র গ্রাফ আকামর পদখা 

োমব। এছাড়াও গ্রাহমকর ডবদ্যুমতর িমব টাচ্চ িাডহদা সৃডির িেেকাল গ্রাফ আকামর পদখা োমব, ইমেজ বা ডিডিএফ 

আকামর িাউিমলাি ও ডিন্ট করা োমব।  

Power Factor  : গ্রাহমকর িব টমিষ ২৪ োমির িাওোর ফুাক্টমরর ডিত্র গ্রাফ আকামর পদখা োমব। 

Settings : গ্রাহক (বাড়ীওোলা) তাঁর েবমির িাইল্ড ডের্ারগুমলামক Add Child Meters অিিমির োধ্যমে তাঁর োদার 

ডের্ামরর একাউমন্ট যুক্ত করমত িারমবি। ফলশ্রুডতমত একজি বাডড়ওোলা তাঁর েবমির িকল িাইল্ড ডের্ামরর 

িডতোমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ব্যডেত অমথ টর তথ্যিমূহিহ োবতীে তথ্য পদখমত িারমবি।     

User Password Reset : গ্রাহমকর পুরাতি িািওোি ট বদল করা োমব। পুরাতি িািওোি ট বদল করমত িাইমল, গ্রাহকমক পুরাতি 

িািওোি ট এবং ির্তি িািওোি ট (২ বার) ডলমখ Save বার্মি ডিক করমত হমব।  

  

 

ডিত্র-০২: ওমেব পিার্ টামল লগ ইি করার ির িাপ্ত উইমন্ডা 
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২. গ্রাহমকর ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ডরিামজটর তথ্য পদখা 

ডিডিডিডি’র স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িমোজিীে তথ্য ডদমে িাইি আি করার ির  কাস্টোর িাম্বার ও িািওোি ট ব্যবহার 

কমর লগ ইি করার োধ্যমে আিিার ডের্ার ব্যামলন্স, ডবদ্যুৎ ব্যবহার এবং ডরিাজট িংক্রান্ত তথ্য পদখমত িামবি।   

২.১ কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি করা 

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি করমত http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/signup ওমেব ডলংমক 

িমবি কমর অথবা http://spm.dpdc.org.bd/webportal ওমেবডলংমক িমবি কমর Sign Up অিিমি ডিক কমর িাইি আি করা োমব। 

কাস্টোর িাম্বার, ডের্ার িাম্বার, গ্রাহমকর িাে, পোবাইল িাম্বার, িািওোি ট িংক্রান্ত তথ্য িদাি কমর একজি ডি-পিইি গ্রাহক ডিডিডিডি’র 

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি করমত িারমব। িাইি আি ফমে ট িকল তথ্য ইংমরডজমত ডলখমত হমব। 

 

ডিত্র-০৩: ডিডিডিডি’র স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি অিিি 

 

ডিত্র-০৪: ডিডিডিডি’র স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি পিজ 
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ডিডিডিডি’র স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি করার পেমত্র ডিমনাক্ত ডবষেিমূহ পখোল রাখমত হমব: 

(ক)  কাস্টোর িাম্বার (Customer Number) এবং ডের্ার িাম্বার (Meter Number) িঠিকোমব ডলখমত হমব। একটি কাস্টোর 

িাম্বামরর ডবিরীমত শুধুোত্র একটি ডের্ার িাম্বারই ববধ ডবধাে কাস্টোর িাম্বার িঠিক ডকন্তু ডের্ার িাম্বার উক্ত 

কাস্টোমরর িে – এেি পেমত্র িাইি আি করা োমব িা।     

(খ)  গ্রাহমকর িাে (Customer Name) ইংমরডজমত িঠিকোমব ডলখমত হমব।  

(গ)  গ্রাহমকর ১১ ডিডজমর্র পোবাইল িাম্বার (Mobile Number) শুদ্ধোমব ডলখমত হমব। পকাি হাইমফি বা পকাি ডিহ্ন বা 

কাডি পকাি অথ টাৎ +88 ব্যবহার করা োমব িা।  

(ঘ) গ্রাহক ডিমজর ইচ্ছাোডফক পেমকাি ডিরািদ ৪ (িার) বা তমতাডধক িংখ্যার িািওোি ট ব্যবহার করমত িারমবি। তমব 

Confirm Password পর্ক্সর্বমক্সর িািওোি ট এবং Password পর্ক্সর্বমক্সর িািওোি ট অবশ্যই একই হমত হমব।  

(ঙ)  ৬ টি পর্ক্সর্বমক্স ৬ ধরমণর তথ্য ডির্ভ টলোমব পলখার ির িাইি আি (Sign Up) অিিমি ডিক করমত হমব।  

 

  

ডিত্র-০৫ (ক): কাস্টোর িাম্বামরর িামথ ডের্ার িাম্বামরর অডেল িংক্রান্ত ত্রুটি    ডিত্র-০৫ (খ): কাস্টোর িাম্বার ও ডের্ার িাম্বামরর িামথ গ্রাহমকর িামের অডেল িংক্রান্ত ত্রুটি 

 

   

ডিত্র-০৬ (ক): গ্রাহমকর ১১ ডিডজমর্র িঠিক পোবাইল িাম্বার ব্যবহার িা করার কারমণ ত্রুটি                                         ডিত্র-০৬ (খ): Password এবং Confirm Password অডেমলর কারমণ ত্রুটি 
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গ্রাহক ির্তি একাউন্ট িাইি আি করার জন্য িমোজিীে তথ্যিমূহ পূরণ করার ির িাইি আি অিিমি ডিক করমল ৬ ডিডজমর্র একটি One 

Time Password (OTP) িাঠামিা হমে থামক গ্রাহমকর পোবাইল িাম্বামর (িাইি আি করার িেে িদি পোবাইল িাম্বামর)। উক্ত ৬ ডিডজমর্র 

ওটিডি িঠিকোমব ডিমির উইমন্ডামত ডলমখ Verify অিিমি ডিক করমত হমব।  

 

ডিত্র-০৭: িাইি আি করার জন্য ওটিডি পেডরডফমকিি পিজ 

 

 

িঠিকোমব ৬ ডিডজমর্র ওটিডি ডিডদ টি বমক্স ডলমখ Verify অিিমি ডিক কমর পেডরডফমকিি িিন্ন করার ির “Registration Successful 

!” বাতটা িদডি টত হমব। এই বাতটা ডিডিত কমর পে, গ্রাহমকর একাউন্টটি িফলোমব িালু হমেমছ এবং গ্রাহক লগ ইি করমত িারমবি।    

 

 

ডিত্র-০৮: িফলোমব ওটিডি পেডরডফমকিি িিন্ন হওোর ির িাপ্ত বাতটা 
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২.২ কাস্টোর পিার্ টামল লগ ইি করা 

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল লগ ইি করমত ডিমত্রর ন্যাে পিইমজ কাস্টোর িাম্বার এবং িািওোি ট ব্যবহার কমর অথবা 

http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/login ওমেবডলংমকর োধ্যমে লগ ইি পিমজ কাস্টোর িাম্বার এবং িািওোি ট ব্যবহার কমর 

লগ ইি করা োমব। কাস্টোর পিার্ টামল লগ ইি করমত গ্রাহকমক অবশ্যই পূমব ট িাইি আি করমত হমব। একবার িাইি আি করা থাকমল পুিরাে 

িাইি আি করার িমোজি পিই।  

 

ডিত্র-০৯: কাস্টোর পিার্ টামল লগ ইি করা 

 িফলোমব লগ ইি িিন্ন হমল ডিমির ডিমত্রর ন্যাে গ্রাহমকর তথ্য ও গ্রাহুমকর ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত তথ্যগুমলা িদডি টত হমব।  

 

ডিত্র-১০: গ্রাহমকর তথ্য ও গ্রাহুমকর ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত তথ্য  

1 

2 3 4 

5 6 7 

8 

8 
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স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল লগ ইি করার ির িাপ্ত ডিমত্র িদডি টত িম্বর অনুোেী কাস্টোর পিার্ টামলর তথ্যগুমলা বণ টিা করা 

হমলা: 

1. Customer Information : এই অংমি গ্রাহমকর তথ্য পদখা োমব। অুাকাউন্ট িাম্বার, গ্রাহমকর িাে, ডের্ার িম্বর, ঠিকািা, 

পোবাইল িাম্বার, পজাি, এিওডিএি, ডফিার, ট্রািিফে টার, কামিকিি পির্, ডিমিইি ডেডিোে, 

ডের্ামরর ধরণ, ডের্ার পকািাডি, ডের্ার পফজ, অনুমোডদত পলাি এবং ট্যাডরফ িংক্রান্ত তথ্য িদডি টত 

হমব।    

2. Remaining Balance  : এখামি গ্রাহমকর ডের্ামরর িব টমিষ ব্যামলন্স পদখা োমব। িাধারণোমব পূব টবতী রাত ১২ র্ার িেে  

গ্রাহমকর ডের্ামর থাকা িব টমিষ ব্যামলন্স িদডি টত হমব। গ্রাহক Check Balance অিিমি ডিক করমল 

এবং ডের্ারটি অিলাইি ডের্ার হমল, ডের্ামরর িব টমিষ ব্যামলন্স এখামি পদখা োমব।  

3. Last Recharge Amount : এখামি িব টমিষ ডরিামজটর িডরোণ পদখা োমব। গ্রাহক ডরিারজ করার কাস্টোর পিার্ টামল িমবি 

কমর Last Recharge Amount অংমির ডরমেি বার্মি ডিক করমল, িব টমিষ ডরিাজটকৃত র্াকার 

িডরোণ পদখমত িামবি। িাধারণোমব  

4. Total Rebate   : এখামি গ্রাহক তাঁর এোবতকামল িাপ্ত পোর্ ডরমবমর্র িডরোণ পদখমত িারমব।  

5. This Month Consumption : এখামি গ্রাহক বতটোি োমি ব্যবহৃত ডবদ্যুমতর িডরোণ ও ব্যডেত র্াকার িডরোণ ডবস্তাডরত পদখমত 

িারমব।  

6. Last Month Consumption : এখামি গ্রাহক িব টমিষ ডবগত োমি ব্যবহৃত ডবদ্যুমতর িডরোণ ও ব্যডেত র্াকার িডরোণ ডবস্তাডরত 

পদখমত িারমব। 

7. Dues : গ্রাহমকর ডিোন্ড িাজট এবং ডের্ার পরন্ট বাবদ বমকো এখামি পদখা োমব। Details এ ডিক কমর 

বমকো িংক্রান্ত ডবস্তাডরত পদখা োমব।  

8. Logout : বােডদমক িদডি টত My Profile এ ডিক কমর অথবা িািডদমক উিমরর পকাণাে িাওোর বার্মির 

আইকমি ডিক করার োধ্যমে গ্রাহক লগ আউর্ কমর পুিরাে লগ ইি পিইমজ পফরত পেমত িারমবি।  
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২.৩ স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল ব্যামলন্স পদখা  

স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িব টমিষ ব্যামলন্স পদখার জন্য ডিমির ডিমত্র িদডি টত Remaining Balance অংমির Check Balance 

এ ডিক করমত হমব। গ্রাহক একডদমি ডিডদ টি িংখ্যক বার ব্যামলন্স পিক করমত িারমব এবং উক্ত িীো অডতক্রে করমল ডিমত্র িদডি টত বাতটার 

েত কমর (Request limit exceed for today ! ) একটি িতকট বাতটা িদডি টত হমব।  

 

ডিত্র-১১: স্মার্ ট ডি-পিমেন্ট ডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল ব্যামলন্স পদখা 

 

২.৪ িব টমিষ ডরিামজটর িডরোণ এবং ডরিামজটর ডরডির্ িাউিমলাি করা  

কাস্টোর পিার্ টাল এর ডিমির ডিমত্রর ন্যাে এখামি িব টমিষ ডরিামজটর িডরোণ পদখা োমব এবং ডরিামজটর ডরডির্ িাউিমলাি করা োমব। । গ্রাহক 

ডরিাজট করার কাস্টোর পিার্ টামল িমবি কমর Last Recharge Amount অংমির ডরমেি বার্মি ডিক করমল, িব টমিষ ডরিাজটকৃত র্াকার 

িডরোণ পদখমত িামবি। এছাড়াও Details বার্মি ডিক করমল গ্রাহমকর িব টমিষ ডরিাজট িংক্রান্ত ডবস্তাডরত তথ্য একটি িি-আি উইমন্ডা আকামর 

িদডি টত হমব। িি-আি উইমন্ডার Print অিিমি ডিক কমর গ্রাহক িব টমিষ ডরিামজটর ডরডির্ ডিন্ট করমত িারমবি। 

 

উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা:     
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ডিত্র-১২: গ্রাহমকর িব টমিষ ডরিাজট িংক্রান্ত ডবস্তাডরত তথ্য পদখা 

 

ডিত্র-১৩: গ্রাহমকর িব টমিষ ডরিামজটর ডরডির্ পদখা  
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ডিত্র-১৪: গ্রাহমকর িব টমিষ ডরিামজটর ডরডির্ ডিন্ট করা 

 

২.৫ গ্রাহমকর ডবদ্যুৎ ডবমলর ের্তটডক বা ডরমবর্ িংক্রান্ত তথ্য পদখা 

কাস্টোর পিার্ টাল এর ডিমির ডিমত্রর ন্যাে এখামি গ্রাহমকর ডবদ্যুৎ ডবমলর ের্তটডক বা ডরমবর্ িংক্রান্ত তথ্য পদখা োমব এবং ডরিাজট ও ডরমবর্ 

িংক্রান্ত তথ্য ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি করা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 
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ডিত্র-১৫: গ্রাহমকর িাপ্ত িব টমোর্ ডবদ্যুৎ ডবমলর ের্তটডকর িডরোণ পদখা  

  

 
 

ডিত্র-১৬: ডরিাজট এবং ডরমবমর্র ডবস্তাডরত তথ্য পদখা  
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২.৬ োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর তথ্য পদখা 

কাস্টোর পিার্ টাল এর ডিমির ডিমত্রর ন্যাে এখামি গ্রাহমকর োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ এবং ব্যডেত অথ টিংক্রান্ত তথ্য পদখা োমব। 

উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-১৭: গ্রাহমকর বতটোি োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত তথ্য পদখা  

 

ডিত্র-১৮: গ্রাহমকর বতটোি োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত ডবস্তাডরত তথ্য পদখা 
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২.৭ ডবগত োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর তথ্য পদখা 

কাস্টোর পিার্ টাল এর ডিমির ডিমত্রর ন্যাে এখামি গ্রাহমকর ডবগত োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ এবং ব্যডেত অথ টিংক্রান্ত তথ্য 

পদখা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-১৯: গ্রাহমকর ডবগত োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত তথ্য পদখা  

 

ডিত্র-২০: গ্রাহমকর ডবগত োমির োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহার িংক্রান্ত ডবস্তাডরত তথ্য পদখা 
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২.৮ গ্রাহমকর বমকো িংক্রান্ত তথ্য পদখা 

কাস্টোর পিার্ টাল এর ডিমির ডিমত্রর ন্যাে এখামি গ্রাহমকর বমকো ডবমলর িডরোণ িংক্রান্ত তথ্য পদখা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর 

োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-২১: গ্রাহমকর বমকো ডবল িংক্রান্ত তথ্য পদখা  

 

 

ডিত্র-২২: গ্রাহমকর বমকো ডবল িংক্রান্ত ডবস্তাডরত তথ্য পদখা  
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৩. গ্রাহমকর ডরিাজট ডহমস্টাডর পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর ডরিাজট ডহমস্টাডর পদখা োমব। গ্রাহক From এবং To অংমি ডিডদ টি তাডরখ উমেখ কমর ডিধ টাডরত তাডরখিীোর েমধ্য 

তাঁর ডরিাজট িংক্রান্ত ডহমস্টাডরর ডবস্তাডরত পদখমত িারমব এবং ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি করমত িারমব। পিমেমত্র From এবং To অংমি 

ডিডদ টি তাডরখ ডিব টািি কমর িািিামি Search বার্মি ডিক করমত হমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-২৩: গ্রাহমকর ডরিাজট ডহমস্টাডর পদখা 

 

ডিত্র-২৪: ডিডদ টি িেেকামলর েমধ্য গ্রাহমকর ডরিাজট ডহমস্টাডর পদখা 
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৩.১ গ্রাহমকর োডিক ডরিাজট গ্রাফ পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর োডিক ডরিাজট এর িডরোণ গ্রাফ আকামর পদখা োমব। গ্রাহক িব টমিষ ২৪ (িডিি) োমির োডিক ডরিাজট িংক্রান্ত 

তথ্য গ্রাফ আকামর পদখমত িারমব এবং JPEG, PNG ইমেজ ও ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি করমত িারমব। পিমেমত্র, 

http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/recharges ওমেবডলংমক িমবি কমর From এবং To অংমি ডিডদ টি তাডরখ ডিব টািি কমর 

িািিামি Search বার্মি ডিক করমত হমব। গ্রাহমকর ডরিাজট িংক্রান্ত তথ্যাডদ পর্ডবল আকামর উিস্থাডিত হমব এবং ডিমির ডদমক গ্রাফ আকামর 

গ্রাহমকর োডিক ডরিাজট িংক্রান্ত তথ্য িদডি টত হমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

 

 

ডিত্র-২৫: ডিডদ টি িেেকামলর েমধ্য গ্রাহমকর ডরিাজট ডহমস্টাডর পর্ডবল ও গ্রাফ আকামর পদখা 
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৪. গ্রাহমকর িডতডদমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর িডতডদমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ গ্রাফ আকামর পদখা োমব। গ্রাহক বদডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোমির িামথ 

িামথ ব্যডেত অথ ট িংক্রান্ত তথ্য িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখমত িারমব এবং JPEG, PNG ইমেজ আকামর বা ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি করমত 

িারমব। পিমেমত্র, http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/consumptions ওমেবডলংমক িমবি কমর অথবা পহাে ডিমির বােডদমক 

Daily Consumtion অংমি ডিক কমর গ্রাহমকর িডতডদমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ব্যডেত অথ ট িংক্রান্ত তথ্যাডদ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর 

পদখা োমব এবং এিকল িার্ ট ও গ্রাফ ইমেজ ফাইল আকামর িাউিমলাি করা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-২৬: গ্রাহমকর িডতডদমির ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ পদখা 

 

ডিত্র-২৭: গ্রাহমকর িডতডদমির ব্যবহৃত ডবদ্যুৎ ও ব্যডেত র্াকার িডরোণ পদখা 
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ডিত্র-২৮: গ্রাহমকর িডতডদমির ব্যবহৃত ডবদ্যুৎ ও ব্যডেত র্াকার িডরোণ গ্রাফ ও িার্ ট আকামর পদখা এবং িাউিমলাি করা 
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৫. গ্রাহমকর োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ গ্রাফ পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখা োমব। গ্রাহক িব টমিষ ২৪ (িডিি) োমির ডবদ্যুৎ 

ব্যবহামরর িডরোমির িামথ িামথ ব্যডেত অথ ট িংক্রান্ত তথ্য িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখমত িারমব এবং JPEG, PNG ইমেজ আকামর বা ডিডিএফ 

আকামর িাউিমলাি করমত িারমব। পিমেমত্র, http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/mconsumptions ওমেবডলংমক িমবি কমর 

অথবা পহাে ডিমির বােডদমক Monthly Consumtion অংমি ডিক কমর গ্রাহমকর োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ ও ব্যডেত অথ ট িংক্রান্ত 

তথ্যাডদ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখা োমব এবং এিকল িার্ ট ও গ্রাফ ইমেজ ফাইল আকামর িাউিমলাি করা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি 

ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-২৯: গ্রাহমকর োডিক ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর িডরোণ পদখা 

 

ডিত্র-৩০: গ্রাহমকর োিডেডিক ব্যবহৃত ডবদ্যুৎ ও ব্যডেত র্াকার িডরোণ পদখা 
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ডিত্র-৩১: পূব টবতী বছমরর িামথ বতটোি বছমরর ডবডেন্ন োমির োডিক ব্যবহৃত ডবদ্যুৎ ও ব্যডেত র্াকার র্তলিামুলক িার্ ট 

 

৬. ডবদ্যুমতর িমব টাচ্চ িাডহদার ডহমস্টাডর পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর িমব টাচ্চ ডবদ্যুৎ িাডহদার ডহমস্টাডর গ্রাফ ও িার্ ট আকামর পদখা োমব। গ্রাহক িব টমিষ ২৪ (িডিি) োমির ডবদ্যুৎ 

ব্যবহামরর িডরোমির িামথ িামথ ব্যডেত অথ ট িংক্রান্ত তথ্য িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখমত িারমব এবং JPEG, PNG ইমেজ আকামর বা ডিডিএফ 

আকামর িাউিমলাি করমত িারমব। পিমেমত্র, http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/demandhis ওমেবডলংমক িমবি কমর অথবা 

পহাে ডিমির বােডদমক Max. Demand History অংমি ডিক কমর গ্রাহমকর ডবদ্যুমতর ম্যাডক্সোে ডিোন্ড বা িমব টাচ্চ িাডহদার ডহমস্টাডর িংক্রান্ত 

তথ্যাডদ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখা োমব এবং এিকল িার্ ট ও গ্রাফ ইমেজ ফাইল আকামর িাউিমলাি করা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি 

ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-৩২: োিডেডিক গ্রাহমকর ম্যাডক্সোে ডিোন্ড গ্রাফ পদখা  
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৭. িাওোর ফুাক্টর িংক্রান্ত তথ্য পদখা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর িাওোর ফুাক্টর িংক্রান্ত তথ্য গ্রাফ ও িার্ ট আকামর পদখা োমব। গ্রাহক িব টমিষ ২৪ (িডিি) োমির িাওোর 

ফুাক্টর িংক্রান্ত তথ্য িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখমত িারমব এবং JPEG, PNG ইমেজ আকামর বা ডিডিএফ আকামর িাউিমলাি করমত িারমব। 

পিমেমত্র, http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/powerfact ওমেবডলংমক িমবি কমর অথবা পহাে ডিমির বােডদমক Power 

Factor অংমি ডিক কমর গ্রাহমকর িাওোর ফুাক্টর িংক্রান্ত তথ্যাডদ িার্ ট ও গ্রাফ আকামর পদখা োমব এবং এিকল িার্ ট ও গ্রাফ ইমেজ ফাইল 

আকামর িাউিমলাি করা োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

 

ডিত্র-৩৩: িাওোর ফুাক্টর িংক্রান্ত তথ্য পদখা 
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৮. ইউজার িািওোি ট িডরবতটি করা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহমকর িািওোি ট িডরবতটি করা োমব। পিমেমত্র, http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/userresetpass 

ওমেবডলংমক িমবি কমর অথবা পহাে ডিমির বােডদমক Password Change অংমি ডিক কমর পুরাতি িািওোি ট ও ির্তি িািওোি ট ডদমে 

Save বার্মি ডিক করমত হমব। গ্রাহক িফলোমব িািওোি ট িডরবতটি করমত িেে হুমল “Password has been changed successfully 

! ” বাতটাটি িদডি টত হমব। Clear বার্মি ডিক করমল Old Password, New Password, Confirm New Password – এই ৩টি বমক্স িদি 

তথ্যগুমলা মুমছ োমব। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

 

ডিত্র-৩৪: ইউজার িািওোি ট িডরবতটি করা 
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৯. লগ আউর্ করা 

কাস্টোর পিার্ টামল গ্রাহক তাঁর একাউন্ট পথমক লগ আউর্ করার জন্য বােডদমক িদডি টত My Profile এ ডিক কমর অথবা িািডদমক উিমরর 

পকাণাে িাওোর বার্মির আইকমি ডিক করার োধ্যমে গ্রাহক লগ আউর্ কমর পুিরাে লগ ইি পিইমজ পফরত পেমত িারমবি। উিডরউক্ত 

ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-৩৫: কাস্টোর পিাফাইল পথমক লগ আউর্ করা 

১০. িািওোি ট ডরমকাোর/ডরমির্ করা  

ডিডিডিডি’র পকাি গ্রাহক, স্মার্ টডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল িাইি আি করার িেে িদি িািওোি ট র্ভমল পগমল উক্ত িািওোি ট ডরমির্ করমত 

িারমবি। আিিার কডিউর্ার বা পোবাইমলর পেমকাি ব্রাউজার (গুগল পক্রাে/ েডজলা ফাোরফক্স/োইমক্রািফর্ এজ/ওমিরা) িালু করুি। 

তারির ওমেব ব্রাউজামরর অুামেি বামর অুামেি পলখার জন্য ডিধ টাডরত জােগাে 

http://spm.dpdc.org.bd/webportal/webroot/Login/passwordRecover র্াইি কমর Enter িাপুি অথবা লগ ইি ডিমির Forget 

Password অিিমি ডিক করুি। । তাহমল ডিমির েত একটি উইমন্ডা পদখা োমব।  
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ডিত্র-৩৬: কাস্টোর পিাফাইল পথমক Forget Password র্ভমল োওো িািওোি ট ডরমির্ করা 

 

 

ডিত্র-৩৭: কাস্টোর িাম্বার ডলমখ Send OTP বার্মি ডিক কমর পরডজস্টাি ট পোবাইল িাম্বামর ওটিডি িাঠামিা 
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ডিত্র-৩৮: Send OTP বার্মি ডিক করার ির িাপ্ত ওটিডি পেডরডফমকিি উইমন্ডা   

 

 

ডিত্র-৩৯: িঠিকোমব ওটিডি ডলমখ Verify বার্মি ডিক করার ির িাপ্ত Password Reset উইমন্ডা   
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ডিত্র-৪০: ওটিডির েুাডলডিটি ৫ ডেডির্ (অথ টাৎ ৩০০ পিমকন্ড) অডতক্রে হওোর ির Verify বার্িটি ডিডিে হওো 

 

 

ডিত্র-৪১: গ্রাহক িমব টাচ্চ ০৩ (ডতি) বার ওটিডি িাঠামত িারমবি। ম্যাডক্সোে ডলডের্ অডতক্রে করার ির িাপ্ত বাতটা    
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১১. স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল ডর-পরডজমেিি করা  

ডিডিডিডি’র স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল গ্রাহক িাইমল ডর-পরডজমেিি করমত িারমব। িাধারণত বািা বদমলর পেমত্র পুরাতি োড়াটিো িমল পগমল, 

ির্তি আগত োড়াটিো োমত তাঁর ডিমজর পোবাইল িাম্বার ব্যবহার কমর স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল পুিরাে পরডজমেিি কমর তাঁর ডবদ্যুৎ ব্যবহামরর 

তথ্যিমূহ পদখমত িামর, পিই উমেমশ্যই ডিডিডিডি’র স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল ডর-পরডজমেিমির সুমোগ রমেমছ। 

ডিডিডিডি’র স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল েডদ িদি একাউন্ট িাম্বার এবং ডের্ার িাম্বামরর ডবিরীমত পূমব টই পকাি পরডজমেিি িিাডদত হমে থামক, 

পিমেমত্র একটি িি-আি উইমন্ডা িদডি টত হমব। “Customer Already Registered! Do you want to re-register?” পলখা িি-আি উইমন্ডামত 

Yes বার্মি ডিক করার োধ্যমে গ্রাহক ডর-পরডজমেিি করমত িারমবি। ডর-পরডজমেিি করমত িা িাইমল, No বার্মি ডিক করমত হমব।  

উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 

 

ডিত্র-৪২: িাইি-আি (Sign Up)বার্মি ডিক করার ির িাপ্ত পরডজমেিি উইমন্ডা এবং পূমব ট পরডজমেিি িিাডদত একাউমন্টর পেমত্র িাপ্ত 

িি-আি উইমন্ডা  

 

ডিডিডিডি’র স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল গ্রাহক ডর-পরডজমেিি িিাদি করমত িাইমল দ্যটি ডবষে িমোজি হমব: 

(ক) গ্রাহমকর আডঙিাে স্থাডিত ডের্ামরর িব টমিষ ডিমকামেন্স িাম্বার (Last Sequence Number) এবং  

(খ) গ্রাহমকর পোবাইল িাম্বামর িাঠামিা ৬ ডিডজমর্র ওোি র্াইে িািওোি ট (ওটিডি)  

িঠিকোমব ডের্ামরর িব টমিষ ডিমকামেন্স িাম্বার এবং ওটিডি ডলমখ Verify বার্মি ডিক করমল “Re-Registration Successful” বাতটা 

িদডি টত হমব। ডবডেন্ন ব্র্যামন্ডর ডের্ামরর িব টমিষ ডিমকামেন্স িাম্বার পবর করার িদ্ধডত িংডিি ডের্ার ম্যানুোল পথমক পজমি ডিমত হমব। অথবা 

ডিডিডিডি’র কল পিন্টার (১৬১১৬)-এ কল কমর পজমি পিওো পেমত িামর। উিডরউক্ত ডবষোডদ ডিমি ডিমত্রর োধ্যমে র্তমল ধরা হমলা: 
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ডিত্র-৪৩: ডের্ামরর িব টমিষ ডিমকামেন্স িাম্বার ও ওটিডি ডলমখ Verify করার উইমন্ডা   

 

 

ডিত্র-৪৪: িঠিকোমব ওটিডি ডলমখ Verify বার্মি ডিক করার ির িাপ্ত Password Reset উইমন্ডা   
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১২. স্মার্ টডের্ার পিার্ টামল োদার ডের্ামরর অধীমি িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করা  

ডিডিডিডি’র স্মার্ টডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল একজি বাডড়ওোলা তাঁর োদার ডের্ামরর একাউমন্ট উক্ত ডের্ামরর অধীমি থাকা 

িাইল্ডডের্ারিমূমহর তথ্য পদখমত িারমবি। পিমেমত্র তাঁমক োদার ডের্ামরর একাউমন্ট িমবি কমর Settings অিিমি ডিক কমর Add Child 

Meters অিিমি ডিক করমত হমব। িাপ্ত উইমন্ডামত ডিডদ টি পর্ক্সর্ বমক্স িাইল্ড ডের্ামরর িম্বর ডলখমত হমব। গ্রাহক িাইমল েমি রাখার সুডবধামথ ট 

উক্ত ডের্ারটির জন্য একটি িাে বা িডরডিডতমূলক তথ্য (পেেি, 1st Floor North Block, 2nd Floor South Block, A1 Apartment, C2 

Apartment িভৃডত) ডলখমত িারমবি। ডের্ার িম্বর এবং একটি িাে ডলমখ Add বার্মি ডিক করমত হমব।   

 

ডিত্র-৪৫: িঠিকোমব ওটিডি ডলমখ Verify বার্মি ডিক করার ির িাপ্ত Password Reset উইমন্ডা   

 

স্মার্ টডের্ার কাস্টোর পিার্ টামল োদার ডের্ার একাউমন্টর অধীমি িাইল্ড ডের্ার িংযুক্ত করার পেমত্র অবশ্যই িাইল্ড ডের্ারটির িম্বর িঠিক হমত 

হমব এবং উক্ত িাইল্ড ডের্ারটি িংডিি োদার ডের্ামরর অধীমিই থাকমত হমব। র্ভল িাইল্ড ডের্ার বা ইিেুাডলি িাইল্ড ডের্ার িংযুক্ত করমত 

পগমল ডিমির ডিমত্রর েত একটি িি আি উইমন্ডা বা বাতটা িদডি টত হমব।  
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ডিত্র-৪৬: ইিেুাডলি বা র্ভল িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করার পেমত্র িদডি টত িি-আি উইমন্ডা   

 

 

ডিত্র-৪৭: িঠিক িাইল্ড ডের্ার িংযুক্ত করার িমর িাপ্ত উইমন্ডা এবং িাইল্ড ডের্ার ডিডলর্ করা  

একজি োদার ডের্ার গ্রাহক িাইমল পেমকাি িেে তাঁর অধীমি যুক্ত করা পে পকাি িাইল্ড ডের্ার বাদ ডদমত িারমবি। পিমেমত্র উিমরর ডিমত্র 

িদডি টত আইকমণ ডিক করমত হমব। পে িাইল্ড ডের্ারটি বাদ ডদমত ইচ্ছুক, পিই ডের্ার িাম্বামরর িািিামি থাকা আইকমণ ডিক করমল উক্ত 

িাইল্ড ডের্ারটি োদার ডের্ামরর একাউন্ট পথমক ডিডলর্ হমে োমব।   
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িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করার ির পুিরাে লগ ইি করার পেমত্র োদার ডের্ারিহ িকল িাইল্ড ডের্ার িে টােক্রডেকোমব পদখা োমব। গ্রাহক তখি 

পেমকাি িাইল্ড ডের্ার ডিব টািি কমর উক্ত িাইল্ড ডের্ামরর ডবদ্যুৎ ব্যবহার ও ডরিাজট িংক্রান্ত ডবডেন্ন তথ্যাডদ পদখমত িারমবি।  

 

ডিত্র-৪৮: িাইল্ড এবং োদার ডের্ার এমক্সি করার উইমন্ডা   

 

ডিত্র-৪৯: িাইল্ড এবং োদার ডের্ার এমক্সি করার উইমন্ডা   
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ডিত্র-৫০: িাইল্ড ডের্ামরর Home উইমন্ডা   

 

িাইল্ড ডের্ামরর একাউমন্ট লগ ইি কমর িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করা োমব িা। িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করমত িাইমল গ্রাহকমক তাঁর োদার ডের্ার 

একাউমন্ট লগ ইি করমত হমব।   

 

ডিত্র-৫১: িাইল্ড ডের্ার একাউমন্ট লগ ইি কমর িাইল্ড ডের্ার যুক্ত করার পেমত্র িদডি টত উইমন্ডা 


