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গ্রাহক সেবায় প্রি-সেমেন্ট
প্রেটার িবর্তন

প্রবিযযৎ প্রবল েপ্ররমশামে ঝামেলার প্রিন সশষ
প্রি-সেমেন্ট প্রেটার বযবহার কমর এপ্রেময় প্রনব সিশ



গ্রাহমকরেযপ্রবো:

 প্রবিযযৎ প্রবল িিামনর সকান

ঝামেলা নাই

 গ্রাহকেমে প্রবিযযৎ খরচ

িপ্রর্প্রনয়র্োনার কারমে প্রবিযযৎ

বযবহামর গ্রাহক োশ্রয়ী হয়

 প্রক েপ্ররোন খরচ হময়মে এবং

কর্ টাকা বাপ্রকআমের্াোনা

যায়

 গ্রাহক ইচ্ছাকরমল প্রবিযযৎ খরে
র্ার বামেমটর েমেয রাখমর্
োমর

 প্রবিযযৎ -এরঅেচয়হ্রােোয়

 গ্রাহমকর ইউষ্ট্রটপ্রলষ্ট্রটর উের
আস্থা বৃদ্ধিোয়

প্রি-সেমেন্ট প্রেটামরর েযপ্রবো



প্রি-সেমেন্ট প্রেটামরর েযপ্রবো

ইউষ্ট্রটপ্রলষ্ট্রটরেযপ্রবো:
 অপ্রগ্রেআিাময়র কারমে কযাশ

সলা উন্নর্ হয়

 সকান িকার বমকয়া থামকনা

 প্রবিযযৎ প্রবল িস্তুর্ও প্রবর্রমের

খরচ নাই

 িযনীপ্রর্ হ্রাে োয়

 প্রবিযযৎ েংমযাে প্রবদ্ধচ্ছন্নকরার

ঝামেলা নাই

 গ্রাহকমক প্রনে তাপ্ররর্ সলািঅনযযায়ী

প্রবিযযৎ বযবহামর বােয করা যায়।

 সলাি এবং চাপ্রহিার েমেয েেন্বয়

করা েহেহয়

 গ্রাহমকর েপ্রহর্েম্পমকতর উন্নপ্রর্

হয়



প্রি-সেমেন্ট প্রেটাপ্ররং প্রেমেে প্রক ভামব কাে কমর

সভদ্ধডং সেশন োোর প্রেমেে

সেশন

Check

Valid 

প্রবর্রে অপ্রিে

িশােপ্রনক কে তকাড েপ্ররচালনানযর্ন েংমযাে িিানগ্রাহকমক নযর্ন প্রেটার িিানগ্রাহমকর েেেযা েোোন
প্রি-সেমেন্ট প্রেমেমের কে তকাড

েয তমবেে



প্রি-সেমেন্ট প্রেটার বযবহারকরা খযবই েহে

 গ্রাহক সভদ্ধডং সেশমন প্রেময় র্ার িময়ােনের্ প্রবিযযৎ স্মাটতকািত চােত

অথবা সটামকমনর োেযমেক্রয়করমর্োরমবন।

 িপ্রর্ োমে শুেযোত্র একবার প্রিোড চােত, োপ্রভতে চােত ও অনযানয

প্রনে তাপ্ররর্ চােত িিত্ত টাকা সথমক সকমট রাখা হমব এবং ভযাট বাি সিওয়ার

ের বাপ্রক টাকা প্রবিযযৎ খরচ বাবিস্মাটতকামিত বা সটামকমন সিওয়া হমব।

 গ্রাহক যখন সভদ্ধডং সেশন সথমক চােতকৃর্ স্মাটতকািত প্রেটামর চােত করমব

অথবা সটামকমনর নম্বর গুমলা প্রেটামর প্রিমব র্খন প্রেটামরর েমেয টাকা

চােত হময় যামব।

 প্রি-সেমেন্ট প্রেটার প্রনে তাপ্ররর্ টযাপ্ররিঅনযোমর গ্রাহমকর বযবহার অনযযায়ী

টাকা কাটমর্ থাকমব।

 টাকার েপ্ররোন কমে যখন একষ্ট্রট প্রনে তাপ্ররর্ েয তাময় আেমব র্খন প্রেটার

প্রনে সথমক েংমকর্ প্রিমর্ থাকমব। এই েেয় যপ্রি প্রেটামর সকান টাকা চােত

করা না হয় র্খন প্রেটারষ্ট্রট প্রবিযযৎ েংমযাে বন্ধকমর প্রিমব।

 প্রকন্তু প্রেটারষ্ট্রট েন্ধযা ৬টা সথমক েরবর্ী প্রিন েকাল ১০টা েয তন্ত এবং

োপ্তাপ্রহক েুষ্ট্রটর প্রিমন প্রকংবা প্রবমশষ েরকারী েুষ্ট্রটর প্রিমন টাকা সশষ হময়

সেমলও বন্ধ হমব না। র্খন প্রেটার সক্রপ্রিট-এ চলমব। েরবর্ী প্রর-চােত
সথমকএই টাকা সকমট সনওয়া হমব।



প্রি-সেমেন্ট প্রেটামরর ববপ্রশষ্ট্য

• িপ্রর্ষ্ট্রট প্রেটার যথাযথভামব ও প্রনভুতলর্ার েপ্রহর্ প্রহোবকরমর্েেে

• বাংলামিমশর টযাপ্ররি কাঠামো অনযযায়ী খরচ প্রহোব করার েনয
প্রেটামরর েমেয প্রনমিতশনা িিানকরা যায়

• িপ্রর্ষ্ট্রট প্রেটামরর েমেয Real Time Clock (RTC) থাকারকারমে
প্রেক/অি-প্রেকটযাপ্ররিঅনযযায়ী প্রবিযযৎ খরচ প্রহোবকরা েম্ভব

• প্রনরােত্তার েনয একষ্ট্রট প্রেটামরর স্মাটতকািত বা সটামকন শুেযোত্র ঐ
প্রেটামরর েনযই িমযােয এবং একষ্ট্রট সভদ্ধডং/চােত শুেযোত্র ঐ
প্রেটামর একবারইকরা যামব

• প্রেটার সয সকান েরমের সটম্পার ইমভন্ট সরকিতকমর রাখমর্োমর

• Overload Protection থাকারকারমে গ্রাহকমির সকঅনযমোপ্রির্
সলামির সবশী বযবহার সথমক প্রবরর্করা যায়

• প্রেটারগুমলা টেকভারUltra-Sonically Welded

• On-line প্রেটার সক প্রেমেে সথমক প্রনয়ন্ত্রে করা যায়

• প্রেটামর Display Button চাে প্রিময় প্রবপ্রভন্নর্থয সিখা যায়।



প্রি-সেমেন্ট প্রেটার গ্রাহক বান্ধব

প্রেটার িপ্রর্প্রনয়র্

গ্রাহক সকোনামব

প্রেটামর বর্তোমন কর্

টাকােোআমে

150

প্রেটার িপ্রর্প্রনয়র্

গ্রাহক সকোনামব

প্রেটামর বর্তোমন

সকান টযাপ্ররি সরমট

টাকা কাটমে

3.53

প্রেটার িপ্রর্প্রনয়র্

গ্রাহক সকোনামব

প্রেটামর চলোন োমে

এেয তন্ত সোট কর্

টাকা খরচ হময়মে

88



প্রি-সেমেন্ট প্রেটার গ্রাহক বান্ধব

প্রি-সেমেন্ট প্রেটার

েন্ধযা ৬ টা সথমক

েরবর্ী প্রিন েকাল

১০ টা েয তন্ত প্রেটামর

টাকা না থাকমলও

প্রবিযযৎ বন্ধ হমব না



প্রি-সেমেন্ট প্রেটার গ্রাহক বান্ধব

প্রি-সেমেন্ট প্রেটার

োপ্তপ্রহক েুষ্ট্রটর প্রিন

শুক্রবার ও শপ্রনবামর

প্রেটামর টাকা না

থাকমলও প্রবিযযৎ বন্ধ

হমব না



প্রি-সেমেন্ট প্রেটার গ্রাহক বান্ধব

প্রি-সেমেন্ট প্রেটার

প্রবমশষ েরকারী েুষ্ট্রটর

প্রিন সযেন –ঈি, েূো, 
বড়প্রিন, সবৌিেূপ্রে তো

ইর্যাপ্রি প্রবমশষ প্রিমন

প্রেটামর টাকা না

থাকমলও প্রবিযযৎ বন্ধ

হমব না



প্রি-সেইি প্রেটার গ্রাহক বান্ধব

েকল প্রি-সেমেন্ট প্রেটামরর

প্রবপ্রলং সিট (র্াপ্ররখ) শুরুহয়

োমের িথে সথমকযারিমল

গ্রাহমকরেমেঐোমে

প্রবিযযৎ খরমচর িকৃর্ প্রহোব

রাখা েহেওেষ্ট্রঠক হয়



প্রি-সেমেন্ট প্রেটামর প্রবিযযৎ খরচ গ্রাহমকর

প্রনয়ন্ত্রমে থামক

বাংলামিমশর িচপ্রলর্ টযাপ্ররি

কাঠামো অনযযায়ী প্রি-সেমেন্ট

এবং সোষ্ট্-সেমেন্ট প্রেটামর

প্রবিযযৎ এর েযলযহার েোন

প্রকন্তু

প্রি-সেমেন্ট প্রেটার

বযবহাকারীরা িপ্রর্প্রনয়র্

বযবহার ও খরচ োনার কারমে,

প্রবিযযৎ বযবহামর োশ্রয়ী হয়

এরিমল িকৃর্ প্রবিযযৎ খরচ

সোষ্ট্ সেমেন্ট প্রেটার সথমককে

হয়।



প্রিপ্রেপ্রিপ্রে’র প্রি-সেমেন্ট প্রেটাপ্ররং প্রেমেমের

উমবােন
আদ্ধেেেযর এনওপ্রেএে

১লা েযন ২০১৪



গ্রাহমকরআপ্রিনায় প্রি-সেমেন্ট প্রেটার

আদ্ধেেেযমর ১০,০০০ প্রেমিল

সিইে প্রেটার

শযােলীমর্ ৫,০০০ প্রেমিল সিইে ও

১,০০০ প্রি সিইে প্রেটার



আদ্ধেেেযমর প্রিপ্রেপ্রিপ্রে’র সভদ্ধডং সেশন



শযােলীমর্ প্রিপ্রেপ্রিপ্রে’র সভদ্ধডং সেশন



প্রিপ্রেপ্রিপ্রে’র প্রি-সেমেন্ট প্রেটাপ্ররং েংক্রান্ত প্রভপ্রিও প্রিে




