
 

গুগক্রোম ফো মজিো পোযোরপক্স ব্রোউিোর এর যোক্েস ফোক্র 180.211.137.22:8991 জক্ে আন্টোর 
করক্ জনক্ের হ োমক্ি টো অসক্ফ।  
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হ োমক্ক্ি হমনু জনম্নরূঃ 

 

সোধোরণ ফযফ োরকোরীরো তোক্দর জফ আনপরক্মলন িোনোর িনয হমনু ফোক্রর Bill Informationহমনুক্ত জিক  

করক্ জনক্ের হিজট অসক্ফ।   

 

 

সোধোরণ ফযফ োরকোরীরো Consumer No এফং Location Code জক্ে submit ফোটন এ হমনুক্ত জিক করুন 

উদো রণ   জনম্নরূঃ 

 

77001977 এফং T3 জক্ে submit ফোটন এ হমনুক্ত জিক করক্ Bill Informationজনক্ের হিজট অসক্ফ। 

 



Bill Information: 

 

Bill Information হি হথক্ক জফস্তোজরত তথয িোনক্ত Log in ফোটন এ জিক করুন  

জনক্ের Log in হিজট অসক্ফ। 

 

এেোক্ন Login করোর িনয অনোর একোউন্ট  থোকক্ত  ক্ফ, যজদ অনোর একোউন্ট নো থোক্ক তো ক্ একোউন্ট করোর 

িনয Login  হক্ির Sign up Here ফোটন এ জিক করুন। 

জনক্ের Create an Account হিজট অসক্ফ। 



 

 

এেোক্ন একোউন্ট করোর িনয  Consumar no, Mobile no, Email Address, Location Code জক্ে Sign up ফোটন 

এ জিক করুন।  আপনার একোউন্ট Create  ক্যক্ে 

উদো রণ   জনম্নরূঃ 

 

Sign up ফোটন এ জিক করুন। 

অনোর একোউন্টCreate ক্যক্ে,অনোর Consumar no 74001977 Password 12345 



 

 

এেন  Log inফোটন এ জিক করুন  

জনক্ের Log in হিজট অসক্ফ। 

 

 

এেোক্ন অনোর Consumer no 74001977এফং Password 12345 জক্ে login ফোটন এ জিক করুন  

জনক্ের Dashboard হিজট অসক্ফ। 

 



 

এেোক্ন Reportফোটন এ জিক করুন  

Report Menu এর sub Menuগুক্ো হফর  ক্ফ  

 

 

 

Report Menu এর sub Menuগুক্ো   Certificate, Bill, Ledger 

Certificate:-এখাননআপনার বি িনেয়া আনে বে না সে েম্পবেি ত Certificate পাওয়া 
যানি। 

Bill:-এখাননআপনার বিনর বিস্তাবরত তথ্য পাওয়া যানি। 



Ledger:-এখাননআপনার বিবিন্ন মানের বি এিং পবরনলানের যািতীয় তথ্য পাওয়া যানি।  

এেোক্ন Certificate ফোটন এ জিক করুন। 

জনক্ের হিজট অসক্ফ। 

 

 

এেোক্ন  জিক করক্ 

এেোক্নআপনার সয  মানের েম্পনেি  জাননত চান সে মাে বেনক্ট েনর Generate Reportফোটন এ জিক 

করুন। 

 

 

সে মানের বরনপার্ি  চন আেনি। 

 



 

 

এেোন Bill ফোটন এ জিক করুন। 

 



এেোক্নআপনার বিবিন্ন সয মানের বি এিং পবরনলানের যািতীয় তথ্য েম্পনেি  জাননত চান সে মাে বেনক্ট 

েনর Generate Reportফোটন এ জিক করুন। সে মানের বরনপার্ি  চন আসবে। 

 



 



 

 

এেোন Ledgerফোটন এ জিক করুন। 

জনক্ের হিজট অসক্ফ। 

 

 

 

এেোক্ন আপনার বিবিন্ন মানের বিনর বিস্তাবরত তথ্য  েম্পনেি  জাননত চান From Bill Month এিং To 

Bill Month বেনক্ট েনর Generate Report ফোটন এ জিক করুন। 



 

 

MESSAGES SEND 

RP<Space>ISYS<Space>B OR P<Space>LOCATION_CODE<Space> 

CONSUMER_NO<Space>BILL_MONTH SEND 3690 

 

EXMP:-RP ISYS B T3 74001977 T3 JAN-16 SEND 3690 

     


