কিভাবে অনলাইন আবেদন িরবেন :
ধাপ ১ : ঢাকা ওয়াসার জবপপার্টাপে আপনার একাউন্ট থাককপে ই-মেইে আইকি ও কপন নং কিপয় েগইন করুন অথবা
একাউন্ট না থাককপে Apply Online এ কিক করার পর “মরাফাইে তৈরী করুন” এ কিক কপর ফরে পূ রন করুন ।
ইপেইে ঘপর আপনার মেকেি ইপেইে নং কিপৈ হপব এবং কপন নং আপনার কসককউকরর্ মকাি কহপসপব মেপকান টি
কিপৈ পাপরন।
ধাপ ২: মরাফাইে তৈরী করুন এর পর আপনার ইপেইপে েগ ইন কপর একিপেশন বার্ন এ কিক করুন ।
ধাপ ৩: ইপেইে এবং কপন নং কিপয় েগইন করুন
ধাপ ৪: আপনার রৈযাকশৈ জব এ কিক করুন
ধাপ ৫: সম্পূ নট ফরেটি পূ রন করুন এবং র্াকা রিাপনর পূ পবট সংরক্ষণ করুন
ধাপ ৬ : ঢাকা রিাপনর অংপশ োওয়ার জনয “র্াকা রিান করুন” এ কিক করুন । এর পর দুটি অপশন পাপবন (১)
আপনার কশওরপকশ একাউন্ট থাককপে “Have SureCash Wallet?” এ “Yes” কনবটাচন করুন এবং পরবৈী
ধাপ অনু সরন করুন (২) আপনার কশওরকযাশ একাউন্ট না থাককপে “Have SureCash Wallet?” এ “No”
কনবটাচন করুন এবং আপনার মোবাইে নং রিান করুন, এর পর আপকন মপপেপন্টর জনয ইনেপয়স পাপবন । এর্া কিপয়
আপকন মে মকান কশওরকযাশ এপজপন্টর োধযপে র্াকা রিান করপৈ পারপবন ।

আবেদন কি দুইভাবে দদয়া দেবে পাবর:
কনজস্ব দ াোইল ওয়াবলট েযেহার
কনজস্ব মোবাইে ওয়াপের্ বযবহার করপে অনোইপন আপবিনপত্র পূ রপণর সেয়ই কফ পকরপশাধ করা োপব। এপক্ষপত্র
অনোইপন আপবিন করার সেপয়, আপবিনকারী কনজস্ব মোবাইে ওয়াপের্ বযবহাপরর জনয “Have SureCash
Wallet?” এ “Yes অপশনটিপৈ কিক করপে ৈাাঁর কশওরকযাশ ওয়াপের্ নম্বর জানপৈ চাওয়া হপব। কনকিট ষ্ট ঘপর
কশওরকযাশ ওয়াপের্ নম্বর একি কপর কফ পকরপশাপধর বার্পন কিক করপে, কশওরকযাশ হপৈ আপবিনকারীর মোবাইে
মফাপন চার কিকজপর্র কপন (4-digit PIN) মচপয় মেনপিপনর কবস্তাকরৈ সহ মেনপিন অনু পোিপনর
(transaction authorization) অনু পরাধ জানাপনা হপব। আপবিনকারী এই মেনপিন অনু পোিন করপে কশওরকযাশ
হপৈ আপবিন সাইপর্ এই ৈথয আসপব এবং আপবিনকারীপক জানাপনা হপব। আপবিনকারীর কাপেও কশওরকযাশ হপৈ
একটি SMS আসপব।

কিওরিযাি অনু ব াকদে এবজবের াধ্যব পকরবিাধ্
অনোইপন আপবিন সাবকের্ করার পপর “Have SureCash Wallet?” এ “No” অপশনটিপৈ কিক করপে আপবিনকারীর মোবাইে
নম্বর জানপৈ চাওয়া হপব। মোবাইে নম্বর কিপয় “submit” বার্ন এ কিক করপে আপবিনকারী SMS এ একটি Invoice number
পাপবন। আপবিনকারী কশওরকযাশ অনু পোকিৈ মেপকান এপজপন্টর কনকপর্ কগপয় কক-ওয়ািট DWHR, Invoice ID, Customer’s
own mobile number এবং কনধটাকরৈ কফ পকরপশাপধর কথা উপেখ করপবন। সফেোপব কফ পকরপশাপধর পপর কশওরকযাশ হপৈ
আপবিনকারী একটি কনফাপেটশন SMS পাপবন। SMS টি সংরক্ষণ করার পরােশট মিয়া হে োপৈ েকবষ্যপৈ মকান জটিেৈার উদ্ভব ঘর্পে
ৈা সোধান করা োয়।

কে.দ্র. : আবেদবনর জনয আপনার কিওরিযাি এিাউে থািা উত্ত ।

