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পম মিষ্ট ৫: নেট মিটাম িং-এ  েমুো মহসাি ক্ষণ এিিং মির্ল  কাঠার্িা __________________________________ 33 
 

 



3 

 

1. পটভূমি 

 

আথ ে-সািামজক অগ্রগমত ও জেগর্ণ  জীিে াত্রা  িাে উন্নয়র্ে মিদ্যুৎ অপম হা ে। রুপকল্প ২০২১ অনু ায়ী নদর্ি  সকল োগম কর্ক 

মিদ্যুৎ সুমিধা  আওতায় আের্ত স কা  অঙ্গীকা ািদ্ধ। সাি েজেীে মিদ্যুৎ সুমিধা প্রদাে এিিং জ্বালামে মে াপিা মেমিতক র্ণ  

অমভপ্রার্য় জ্বালামে িহুমুখীক ণর্ক মিদ্যুৎ মিভাগ অন্যতি নকৌিল মহর্সর্ি গ্রহণ কর্ র্ে। জ্বালামে িহুমুখীক র্ণ  আওতায় প্রিমলত 

জীিাশ্ম জ্বালামে  পািাপামি েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে হর্ত পম র্িি িান্ধি মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  পদর্ক্ষপ গ্রহণ ক া হর্য়র্ে। েিায়ের্ াগ্য 

িমি  ব্যিহার্  উর্েখর্ াগ্য িাত্রায় বৃমদ্ধ জামতসিংঘ নঘামষত নটকসই উন্নয়ে লক্ষুিাত্রা (এসম মস-৭) অন্যতি অভীষ্ট লক্ষু। িািংলার্দি 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে েীমতিালায় ২০২০ সাল োগাদ নিাট উৎপামদত মিদ্যুর্ত  ১০% অথ োৎ নিাট প্রায় ২০০০ নিগাওয়াট মিদ্যুৎ 

েিায়ের্ াগ্য উৎস হর্ত উৎপাদর্ে  লক্ষু মস্থ  ক া হর্য়র্ে। 

 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে  প্রধাে উৎসমূহ হর্ে- নসৌ  িমি, হাইর্রা, িার্য়াগ্যাস, িার্য়ািাস, মজর্য়াথা িাল, ওর্য়ভ এিিং টাই াল 

এোমজে। নভৌগমলক অিস্থার্ে  কা র্ণ িািংলার্দর্ি েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে  সির্ির্য় সম্ভািোিয় উৎস হর্ে নসৌ  িমি। নসৌ  িমির্ক 

কার্জ লামগর্য় এ  ািৎ প্রায় ২৭০ নিগাওয়াট মিদ্যুৎ উৎপাদে সম্ভি হর্য়র্ে  া  মসিংহভাগই এর্সর্ে প্রতুন্ত অঞ্চর্ল অফমগ্র  এলাকায় 

েুান্ড এর্লাে মহসার্ি স্থামপত নসালা  নহাি মসর্টটি হর্ত। ইর্তাির্ে নসালা  নহাি মসর্ের্ি  প্রায় ৫(পাঁি) মিমলয়ে অমতক্রি 

কর্ র্ে। মকন্তু প্রমত নিগাওয়াট নসৌ  মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  জন্য মতে একর্   অমধক ভূমি  প্রর্য়াজে হওয়ায় বৃহৎ আকার্   নসৌ  মিদ্যুৎ 

নকন্দ্র স্থাপর্ে  জন্য ভূমি  সিংস্থাে দ্যরূহ। এ কা র্ণ মগ্রর্  সিংযুি মিমভন্ন স্থাপো ন িে িাসা-িামি, মিল্প কা খাো  অব্যিহৃত োর্দ 

নসালা  মসর্েি স্থাপর্ে  িাের্ি মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  মিষয়টি গুরুর্ে  সার্থ মির্িিো ক া হর্ে। োর্দ নসালা  নহাি মসর্েি স্থাপে 

ক া হর্ল মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  নক্ষর্ত্র েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে  অিদাে বৃমদ্ধ পার্ি। নসালা  মসর্েি স্থাপর্ে  জন্য অেমগ্র  মিদ্যুৎ 

গ্রাহকর্ক প্রর্ণাদো নদয়া  ব্যিস্থা ক া হর্ল তা েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক মিদ্যুৎ উৎপাদের্ক উৎসামহত ক র্ি।  

 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক ম মিমিউর্ট  নজোর্ িের্ক উৎসামহতক র্ণ  লর্ক্ষু নেট মিটাম িং ব্যিস্থা প্রিতের্ে  উর্যাগ গ্রহণ ক া 

হর্য়র্ে। নেট মিটাম িং পদ্ধমতর্তমিদ্যুৎ গ্রাহক মেজ স্থাপোয় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক মসর্ের্ি উৎপামদত মিদ্যুৎ মের্জ 

ব্যিহা  কর্  উদ্বৃি মিদ্যুৎ মিত ণ মগ্রর্  স ি াহ কর্ ে। এভার্ি স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  জন্য সিংমিষ্ট গ্রাহর্ক  মিদ্যুৎ মিল প িতী 

িার্স  সার্থ সিন্বয় ক া হয়। এ প্রমক্রয়া  ফর্ল গ্রাহর্ক  মিদ্যুৎ খ ি সােয় হয়। এ প েন্ত প্রমতর্িিী ভা ত, শ্রীলঙ্কাসহ মির্ে  

পঞ্চািটি ও অমধক নদর্ি নেট মিটাম িং পদ্ধমত িালু  র্য়র্ে। ইর্তাির্ে িগুিা নজলায় খায অমধদপ্তর্   একটি ভির্ে  োর্দ স্থামপত 

নসালা  মসর্েির্ক মিত ণ মগ্রর্   সার্থ সিংযুি কর্  নেট মিটাম িং প্রমক্রয়ায় মিদ্যুৎ আিদামে- প্তামে ক া হর্ে। এর্ত মিদ্যুৎ খ র্ি  

সােয় হয় ির্ল এ মিষর্য় মিদ্যুৎ গ্রাহকগণ উৎসামহত হর্ত পার্ ে। িমণ েত পম মস্থমতর্ত, অেমগ্র  এলাকায় মিদ্যুৎ গ্রাহকগণর্ক 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপর্ে  িাের্ি নেট মিটাম িং সুমিধা প্রদার্ে  জন্য মিদ্যুৎ মিভাগ নেট মিটাম িং পদ্ধমত িাস্তিায়ে 

মের্দ েমিকা প্রণয়র্ে  উর্যাগ গ্রহণ কর্ র্ে।  

 

মের্দ েমিকাটি প ীক্ষামূলকভার্ি িালু ক া হর্ে। িাস্তিায়র্ে  অমভজ্ঞতা  আর্লার্ক ভমিষ্যর্ত মের্দ েমিকাটি প্রর্য়াজে অনুসার্  

সিংর্িাধে এিিং পম িাজেে ক া হর্ি।  
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এই মের্দ েমিকা  উর্েশ্য 
 

রুফটপ নসালার্   িাের্ি েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে  প্রসা  এিিং নেট মিটাম িং ব্যিস্থাপোয় গ্রাহক প োর্য় উৎপামদত মিদ্যুৎ মেজ 

স্থাপোয় ব্যিহার্   উর্ের্শ্য এই মের্দ েমিকা প্রণয়ণ ক া হর্লা।  

 

2. সিংজ্ঞা 

 

2.1. সিংজ্ঞা 

 

মিষয় িা প্রসর্ঙ্গ  পম পন্থী অন্য মকছু ো থাকর্ল,এ মের্দ েমিকায় ব্যিহৃত িব্দগুর্লা মেম্নিমণ েত অথ ে প্রকাি ক র্ি: 

িব্দ সিংজ্ঞা 

অনুর্িামদত নলা /িামহদা  মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক গ্রাহকর্ক মিদ্যুৎ স ি ার্হ  জন্য মকর্লাওয়াট/ নকমভএ/র্িগাওয়াট/ 

এিমভএ অথিা হস েপাওয়ার্  ন  পম িাে মিদ্যুৎ িামহদা অনুর্িাদে ক া হয়। 

আিামসক গ্রাহক মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক আিামসক গ্রাহক মহসার্ি নেণীভুি এিিং মিদ্যুৎ সিংর্ াগ প্রাপ্ত  

ইন্টা কার্েকিে পর্য়ন্ট গ্রাহক এিিং মিত ণ ইউটিমলটি  ির্ে মিদ্যুৎ লাইর্ে  সিংর্ াগস্থল  

উপযুি গ্রাহক ন  মিদ্যুৎ গ্রাহক সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি   সকল মেয়িকানুে প্রমতপালে পূি েক অনুর্েদ ৩.৩ 

এ  িতোমদ প্রমতপালে কর্ ে  

এসটিমস (STC) েুান্ডা ে নটে কমন্ডিেস্ (ই  ুাম য়ুান্স ১০০০ ওয়াট/মি
২
, নসল তাপিাত্রা২৫

০
নস., এয়া  িাস 

১.৫)  

কমিিে  িািংলার্দি এোমজে ন গুর্লটম  কমিিে আইে, ২০০৩ (এুাক্ট েিং ১৩) অথিা এ  ন র্কাে 

সিংর্িাধেী আর্দর্ি  আওতায় প্রমতমিত কমিিে 

মক. ও. মকর্লাওয়াট  

মক. ও. ঘ.  মকর্লাওয়াট ঘন্টা  

নক.মভ. মকর্লার্ভাে অথিা ১০০০ নভাে 

গ্রাহক মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক মিদ্যুৎ গ্রাহক মহর্সর্ি সিংর্ াগ প্রাপ্ত ব্যামি/ প্রমতিাে  

চ্যমি  পম মিষ্ট-৪ নিাতার্িক নেট মিটাম িং কা েক্রি িাস্তিায়র্ে  জন্য মিত ণ ইউটিমলটি এিিং 

গ্রাহর্ক  ির্ে স্বাক্ষম ত চ্যমি 

ট্যাম ফ কাঠার্িা আর্দি  কমিিে কর্তেক মিদ্যুৎ মিত র্ণ  জন্য লাইর্সন্স গ্রহীতা ি াি  জা ীকৃত আর্দি ন খার্ে মিদ্যুৎ 

িমি স ি াহ এিিং নসিা  জন্য মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক মিমভন্ন নেণীভুি গ্রাহকগণ ি াি  ন  

হার্  মিল দািী ক া হর্ি তা  উর্েখ থার্ক 

ম মিমিউিে নেটওয়াকে  মিদ্যুৎস ি াহ ক র্ত সক্ষি একটি মিত ণ ব্যিস্থা  া বিদ্যুমতক লাইে, নকব ল, সুইিমগয়া  এিিং 

আনুষমঙ্গক  ন্ত্রপামত  সিন্বর্য় গঠিত এিিং  া ৩৩ নকমভ িা তা  মেম্ন নভার্ের্জ মিদ্যুৎ স ি াহ 

ক র্ত পার্   

েিায়ের্ াগ্যজ্বালামে মভমিক নজোর্ ট   ন   ন্ত্রপামত  দ্বা া েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে নক মিদ্যুৎ িমির্ত রূপান্তম ত ক া  ায় 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক 

ম মিমিউর্ট  নজোর্ িে মসর্ের্ি  

ক্ষিতা 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক ম মিমিউর্ট  মসর্ের্ি  ন র্ট  আউটপুট এ.মস. কুাপামসটি 

(মভএ)। নসালা  মপমভ মসর্ের্ি  নক্ষর্ত্র ইেভাট োর্   সিমষ্টগত আউটপুট এ.মস. (মভএ) 

নেট এক্সর্পাট ে কুাপামসটি  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে প্রযুমি হর্ত মগ্রর্  স ি াহর্ াগ্য মিদ্যুর্ত  সর্ি োচ্চ সীিা,  া গ্রাহর্ক  

স্থাপোয় প্রদি মিটার্   িাের্ি স ি াহ ক া ন র্ত পার্  

নেট এোমজে মিটাম িং  ন  প্রমক্রয়ায় একজে উপযুি গ্রাহক প্রাথমিকভার্ি মের্জ  প্রর্য়াজর্ে মেজ স্থাপোয় েিায়ের্ াগ্য 

জ্বালামে মসর্েি স্থাপে কর্ ে এিিং মেজস্ব ব্যিহার্   অমতম ি মিদ্যুৎ মগ্রর্  স ি ার্হ  জন্য 

অনুিমতপ্রাপ্ত হর্য় স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  জন্য নক্রম ট অজেে কর্ ে এিিং  া সিংমিষ্ট মিত ণ 

ইউটিমলটি কর্তেক মেমদ েষ্ট মিমলিং মপম য়র্   মির্ল  সার্থ সিন্বয়র্ াগ্য িা নসট লর্িন্ট মপম য়  

নির্ষ অমতম ি থাকর্ল স কা  মেধ োম ত ট্যাম র্ফ  মভমির্ত মূল্য প্রাপ্ত হে।  

নেট মিটা   
একটি বিদ্যুমতক মিটা   া মিদ্যুৎ িমি গ্রহণ এিিং নপ্র র্ণ  মহসাি ন ক ে ক র্ত সক্ষি  

নপ্রামজউিা   
ন  মিদ্যুৎ গ্রাহক মিদ্যুৎ িমি ব্যিহা  এিিং উৎপাদে কর্ ে 

িামণমজুক গ্রাহক  
মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক িামণমজুক গ্রাহক মহসার্ি নেণীভুি এিিং মিদ্যুৎ সিংর্ াগ প্রাপ্ত 

মিত ণ ইউটিমলটি  
কমিিে কর্তেক ন  কর্তেপক্ষর্ক মিদ্যুৎ মিত র্ণ  জন্য ক্ষিতাপ্রাপ্ত কর্তেপক্ষ মহসার্ি লাইর্সন্স 

প্রদাে ক া হর্য়র্ে 
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মিত ণ এলাকা সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি  লাইর্সন্স দ্বা া মিদ্যুৎ মিত র্ণ  জন্য মেধ োম ত নভৌগমলক এলাকা  

মিদ্যুৎ মিল মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক গ্রাহর্ক  অনুকূর্ল ইসুুকৃত িামসক অথিা পম পূ ক মিদ্যুৎ মিল 

মিদ্যুৎ িমি গ্রহণ/আিদামে  মিত ণ ইউটিমলটি  মগ্র  হর্ত গ্রাহক কর্তেক মিদ্যুৎ িমি গ্রহণ  

মিদ্যুৎ িমি নপ্র ণ / প্তামে েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস হর্ত উৎপামদত মিদ্যুৎ িমি মিত ণ ইউটিমলটি  মগ্রর্  স ি াহ ক া  

মিমলিং সাইর্কল িা মিমলিং মপম য়  ন  সির্য়  জন্য মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক গ্রাহর্ক  জন্য মিদ্যুৎ মিল প্রস্তুত ক া হর্ি 

মিম য়াি নভার্েজ  ৩৩,০০০ নভাে িা ১১,০০০ নভার্ে  সিাে নভাে 

নি.ও.  নিগাওয়াট অথিা ১০০০ মক.ও.  

রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্েি  গ্রাহর্ক  রুফটর্প স্থামপত নসালা  মপমভ মসর্েি  া ফর্টার্ভার্েইক প্রযুমি দ্বা া সূ ে মশ্ম হর্ত 

স াসম  মিদ্যুৎ িমি উৎপাদে ক র্ত পার্  

রুফটপ/োদ ন  নকাে ভিে, পামকেিংলট, গ্যার্ জ, িামণমজুক ও মিল্প স্থাপো, োউমে ইতুামদ  োদ অথিা 

ভির্ে  িমহভোর্গ গ্রাহর্ক  মেয়ন্ত্রোধীে এলাকায় মিযিাে খামল জায়গা, সীিাো প্রািী  ন খার্ে 

মিত ণ ইউটিমলটি  মিটা   র্য়র্ে অথিা এিে নকাে সুমিধাজেক এলাকা  া মিত ণ ইউটিমলটি 

কর্তেক নেট মিটাম িং পদ্ধমতর্ত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপর্ে  জন্য অনুর্িাদে ক া 

হর্য়র্ে  

লাইর্সন্স গ্রহীতা  িািংলার্দি এোমজে ন গুর্লটম  কমিিে আইে, ২০০৩ এ  আওতায় ন  ব্যমি িা প্রমতিাে 

লাইর্সন্স গ্রহণ কর্ র্েে 

নলা নভার্েজ ১০০০ নভাে অথিা তা  কি নভার্েজ   

মিল্প গ্রাহক  মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক মিল্প গ্রাহক মহসার্ি নেণীভুি ও মিদ্যুৎ সিংর্ াগ প্রাপ্ত 

শুরু  তাম খ নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে প্রযুমির্ত মিদ্যুৎ উৎপাদে শুরু হওয়া   

তাম খ 

সিংর্ াগ স্থল গ্রাহর্ক  অভুন্ত ীণ নেটওয়ার্কে  ন  স্থার্ে েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ মসর্ের্ি  সিংর্ াগ নদয়া হর্ি 

সর্ি োচ্চ িামহদা  একজে গ্রাহর্ক  স্থাপোয় মিযিাে সকল বিদ্যুমতক  ন্ত্রপামত এিিং মসর্ের্ি  সািমগ্রক যুগপৎ 

মিদ্যুৎ িামহদা 

নসট লর্িন্ট মপম য়  ন  সিয় অর্ন্ত ( ১ লা জুলাই হর্ত ৩০ জুে) একজে গ্রাহক তা  মকর্লাওয়াট ঘন্টায় পুঞ্জীভূত 

নক্রম র্ট  জন্য মূল্য প্রাপ্ত হর্িে  

kWp মকর্লাওয়াট মপক িলর্ত মপক পাওয়া  নিাঝায়। অথ োৎ েুান্ডা ে নটে কমন্ডির্ে (STC) একটি 

নসালা  মসর্েি হর্ত সর্ি োচ্চ ন  ম .মস. মিদ্যুৎ পাওয়া  ায় 

MWp ১ নিগাওয়াট মপক = ১০০০ মকর্লাওয়াট মপক 

 

2.2 নেট এোমজে মিটাম িং কী এিিং কীভার্ি কাজ কর্  : 

 

নেট এোমজে মিটাম িং এিে একটি পদ্ধমত  া  িাের্ি নপ্রামজউিা  তা  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে হর্ত মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েিটি মিত ণ 

ইউটিমলটি  মগ্রর্   সার্থ সিংযুি ক া  অনুিমত লাভ কর্ ে। এ  ফর্ল েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস হর্ত উৎপামদত গ্রাহর্ক  ব্যিহার্   

অমতম ি মিদ্যুৎ মিত ণ মগ্রর্  স ি াহ ক া হয় এিিং এ  পম ির্তে সিংমিষ্ট নপ্রামজউিা  মিত ণ মগ্রর্  স ি াহকৃত মিদ্যুৎ িমি  সি 

পম িার্ণ মিদ্যুৎ িমি মগ্র  হর্ত মিোমূর্ল্য গ্রহণ অথিার্সট লর্িন্ট মপম য় প েন্ত নেট এক্সর্পাট েকৃত মিদ্যুর্ত  মূল্য এই মের্দ েমিকা দ্বা া  

মেধ োম ত হার্  মিত ণ ইউটিমলটি নথর্ক প্রাপ্ত হে। 

নেট এোমজে মিটাম িং প্রমক্রয়া  আওতায়একটি িাই ম র্ কিোল মিটার্   িাের্িমিদ্যুৎ িমিদ্যই মদর্ক প্রিামহত হর্ত পার্ । ফর্ল মগ্র  

নথর্ক গ্রাহক কর্তেক ব্যিহৃত মিদ্যুৎ িমি এিিং রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্েি িা অন্য নকাে েিায়ের্ াগ্য উৎস হর্ত এই গাই লাইর্ে  িতে 

পূ ণ সার্পর্ক্ষ উৎপামদত মিদ্যুৎ িমিমের্জ ব্যিহার্   অমতম ি মিত ণ মগ্রর্  স ি ার্হ  িাের্ি সিন্বর্য়  সুর্ াগ লাভ কর্ । মিদ্যুৎ 

আদাে প্রদার্ে  পম িাপকৃত  াটা মিটার্  সিং মক্ষত থাকর্ত পার্  অথিা একটি নকন্দ্রীয় সিংর্ াগকা ী সামভ েস ি াি  স্থাোন্ত  কর্  নদয়া 

ন র্ত পার্ । একটা মেমদ েষ্ট মিমলিং মপম য়র্  মিটার্  ন ক েকৃত নেট মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ অথ োৎ মগ্র  হর্ত গ্রহণ ক া নিাট মিদ্যুৎ িমি 

হর্ত মগ্রর্  স ি াহকৃত মিদ্যুৎ িমি মির্য়াগ কর্  ন  পম িাণ মিদ্যুৎ িমি পাওয়া  ায় তা  ওপ  মভমি কর্  ঐ মিমলিং মপম য়র্   জন্য 

মিদ্যুৎ মিল প্রস্তুত ক া হয়। মগ্র  হর্ত ব্যিহৃত মিদ্যুর্ত  পম িাণ নসালা  মপমভ মসর্েি তথা েিায়ের্ াগ্য জ্বালমে মসর্েি হর্ত মগ্রর্  

স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  পম িার্ণ  নির্য় নিিী হর্ল গ্রাহকর্ক অমতম ি মিদ্যুর্ত  জন্য মিল প্রদাে ক র্ত হয়। অন্যমদর্ক নসালা  মপমভ 

মসর্েি তথা েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি হর্ত উৎপামদত ও মিত ণ ইউটিমলটি  মগ্রর্  স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  পম িাণ গ্রী  হর্ত 

আিদামেকৃত মিদ্যুৎ অর্পক্ষা নিিী হর্ল মিদ্যুৎ মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক গ্রাহর্ক  মকর্লাওয়াট ঘন্টায় অমজেত সকল নক্রম ট প িতী মিমলিং 

মপম য়র্  স্থাোন্তম ত হর্য়  ায়।  
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একটি মেমদ েষ্ট মিমলিং সাইর্কল অথ োৎর্সট লর্িন্ট মপম য়  সিামপ্ত  সিয় সিংমিষ্ট গ্রাহক মকর্লাওয়াট ঘন্টায় অমজেত সকল নক্রম ট এ  মূল্য 

এই মের্দ েমিকা দ্বা া মেধ োম ত হার্  মিত ণ ইউটিমলটি নথর্ক প্রাপ্ত হে এিিং প্রমত িে  ১লা জুলাই হর্ত নক্রম ট শূন্য নথর্ক েতুেকর্  গণো 

আ ম্ভ হয়। একটি আদি ে নেট মিটাম িং মসর্েি কীভার্ি কাজ কর্  তা মপমভ মসর্েি দ্বা া পম িামলত একটি নেট মিটাম িং মসর্ের্ি  

িাের্ি প্রদি েে ক া হ’ল: 

 

 

 

মিত্র ১: একটি আদ েি নেট মিটাম িং মসর্েি 

 

এর্ক্ষর্ত্র গ্রাহক কর্তেক ব্যিহৃত মিদ্যুর্ত  ট্যাম ফ কত হর্ি তা নিি কর্য়কটি মিষয় ন িে গ্রাহর্ক  ট্যাম ফ নেণী, ব্যিহৃত েিায়ের্ াগ্য 

জ্বালামে প্রযুমি, স্থামপত ক্ষিতা এিিং মিদ্যুৎ িমি নপ্র র্ণ  সীিািদ্ধতা ইতুামদ  উপ  মেভে  কর্ । এধ র্ে  বিদ্যুমতক ন াগার্ াগ স্থাপর্ে  

সিয় নপ্রামজউিা র্ক আন্তঃসিংর্ ার্গ  জন্য আিশ্যকীয় প্রযুমিগত বিমিষ্ট এিিং মে াপিা মেমিত ক া  জন্য থা থ কর্তেপক্ষ কর্তেক 

মেধ োম ত িতেসমূহঅজেে ক র্ত হর্ি।  

নেট মিটাম িং এ  সাফল্য মেভে  কর্  এই আন্তঃসিংর্ াগ প্রমক্রয়া  ওপ   া  িাের্ি নেট মিটার্   আওতায় মিদ্যুৎ িমি আইোনু ায়ী 

মে াপিা  মিধাোিলী প্রমতপালে কর্  মগ্রর্ স ি াহ ক া হয়। আন্তঃসিংর্ ার্গ  িােদন্ডর্ক সাধা ণত নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা  

পম িাপকসমূহ হর্ত পৃথকভার্ি নদখার্ো হর্লও নেট এোমজে মিটাম িংএ  নক্ষর্ত্র এ  গুরুে অপম সীি।  
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3. নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা 

 

3.1. আর্িদেকা ী  ন াগ্যতা 

 

একজে মিদ্যুৎ গ্রাহক মেম্নিমণ েত িতে পূ ণ সার্পর্ক্ষ নেট মিটাম িং এ  জন্য উপযুি মির্িমিত হর্িে,  থা-  

 

(ক) তার্ক সিংমিষ্ট এলাকায় মিদ্যুৎ মিত ণ ইউটিমলটি  বিধ গ্রাহক হর্ত হর্ি।  

(খ) নেট মিটাম িং এ  আর্িদে দামখর্ল  সিয় তা  নকাে মিদ্যুৎ মির্ল  ির্কয়া থাকর্ত পা র্িো।  

(গ) নকিল েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস হর্ত উৎপামদত মিদ্যুৎ নেট মিটাম িং এ  আওতাভুি হর্ি।  

(ঘ) সিংমিষ্ট স্থাপোয় প্রস্তামিত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েিটি স্থাপর্ে  জন্য আর্িদেকা ীর্ক এ  স্বোমধকা ী হর্ত হর্ি অথিা 

স্বোমধকা ী িা তা  প্রমতমেমধ  মেকট নথর্ক বিধ অনুিমতপ্রাপ্ত হর্ত হর্ি।  

(ঙ) গ্রাহর্ক  িামলকাোধীে নকাে ভিে, পামকেিংলট, গ্যার্ জ, িামণমজুক ও মিল্প স্থাপো, োউমে ইতুামদ  োদ অথিা ভির্ে  িমহভোর্গ 

গ্রাহর্ক  মেয়ন্ত্রোধীে এলাকায় মিযিাে খামল জায়গা, সীিাো প্রািী  অথিা এিে নকাে সুমিধাজেক এলাকা  া মিত ণ ইউটিমলটি 

কর্তেক স্বীকৃত এিিং মিত ণ ইউটিমলটি  মিটা   র্য়র্ে এিে স্থার্ে নেট মিটাম িং এ  জন্য েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপে ক া 

 ার্ি। 

(ি) গ্রাহক েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস হর্ত উৎপামদত মিদ্যুৎ মের্জ ব্যিহা  ক র্ি এিিং ব্যিহার্   প  উদ্বৃি মিদ্যুৎ মগ্রর্  স ি াহ 

ক র্ি।  

(ে) নেট মিটাম িং পদ্ধমতর্ত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস্য হর্ত উৎপামদত মিদ্যুৎ মগ্রর্  স ি ার্হ  লর্ক্ষু মিযিাে মিদ্যুৎ লাইর্ে 

সিংর্ াগ প্রদার্ে  নক্ষর্ত্র সিংমিষ্ট ইউটিমলটি অথিা মিযিাে অন্য নকাে কর্তেপক্ষ কর্তেক মেধ োম ত মিমধিালা এিিং িােদণ্ড অনুস ণ 

ক র্ত হর্ি।  

(জ) েিায়ের্ াগ্য মসর্ের্ি  ক্ষিতা মেধ ো র্ণ  নক্ষর্ত্র এ মের্দ েমিকা  ৩.৩ েিং অনুর্ের্দ প্রদি মের্দ েিো অনুস ণ ক র্ত হর্ি। 

 

মি: দ্র: নপ্রামজউিা মেজস্ব ব্যিস্থাপো  িাের্ি মেমি েত মিত ণ লাইর্ে  িাের্ি তা  উৎপামদত মিদ্যুৎ অন্য ন  নকাে ব্যিহা কা ীর্ক 

স ি াহ ক র্ত পার্ ে। এ  জন্য নকােভার্িই মিদ্যুৎ মিত ণ ইউটিমলটি  স ি াহ ব্যিস্থা ব্যিহা  ক া  ার্িো। এ সিংক্রান্ত সকল 

আনুসমঙ্গক ব্যয় নপ্রামজউিা র্ক িহে ক র্ত হর্ি। তর্ি অন্য ব্যিহা কাম  নকাে মিদ্যুৎ সিংস্থা  গ্রাহক হর্ল উি সিংস্থা  অনুিমত গ্রহণ 

ক র্ত হর্ি। 

 

3.2. গ্রাহর্ক  নেণী মিভাগ 

 

এই নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা  আওতায় ৩.১ েিং অনুর্েদ অনু ায়ী উপযুি মির্িমিত গ্রাহকগণর্ক প্রধােত মের্ম্নাি মতেটি নেণীর্ত মিভি 

ক া  ায়।  

 

(ক) আিামসক গ্রাহক 

(খ) িামণমজুক গ্রাহক 

(গ) মিল্প গ্রাহক  

 

3.3. ক্ষিতা এিিং মিদ্যুৎ িমি  প্তামে  সীিা 

 

মিদ্যুৎ মসর্ের্ি  ক্ষিতা এিিং মিদ্যুৎ িমি  প্তামে  জন্য স্বীকৃত সর্ি োচ্চ সীিা মেভে  কর্  গ্রাহর্ক  প্রকৃমত এিিং ব্যিহার্   ধ র্ণ  ওপ । 

প্রযুমিগত সীিািদ্ধতা  কা র্ণ েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  ক্ষিতা এিিং মিদ্যুৎ িমি  প্তামে মেধ ো র্ণ  লর্ক্ষু প্রাথমিকভার্ি মেম্নিমণ েত 

িতেসমূহ প্রর্য়াগ ক া হল । ভমিষ্যর্তর্েট এোমজে মিটাম িংমসর্েি স্থাপর্ে  অমভজ্ঞতা  মভমির্ত মিদ্যুৎ মিভাগ, মিদ্যুৎ, জ্বালামে ও খমেজ 

সম্পদ িন্ত্রণালয় মসর্ের্ি  ক্ষিতা পুে:মেধ ো ণ ক র্ত পার্ ।  

(ক) ন র্কার্ো মি নফজ গ্রাহক নেট মিটাম িং এ  জন্য ন াগ্য ির্ল মির্িমিত হর্িে।  

(খ) েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে কেভাট োর্   আউটপুট (এ.মস) গ্রাহর্ক  অনুর্িামদত নলার্   ৭০% এ  অমধক হর্িো।  

(গ) নেট মিটাম িং এ  নক্ষর্ত্র স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  সর্ি োচ্চ আউটপুট (এমস) ৩ নিগাওয়াট এ  নিমি হর্ত পা র্িো।  

(ঘ) িাঝাম  িাত্রা  নভার্ের্জ  গ্রাহকর্দ  নক্ষর্ত্রর্েট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি  ক্ষিতা, 

ট্রান্সফ িার্   মেধ োম ত ক্ষিতা অথিা ট্রান্সফ িা গুর্লা  ক্রিপুমঞ্জত ক্ষিতা  ৭০% এ  নিমি হর্ত পা র্িো।  

 

3.4. মিদ্যুৎ িমি  মহসাি ক্ষণ এিিং এ  মেষ্পমি 

 

মিদ্যুৎ িমি  মহসাি ক্ষণ এিিং এ  মেষ্পমি  নক্ষর্ত্র মেম্নরূপ কা েপ্রণালী অনুস ণ ক া হর্ি: 

 

(ক) প্রমত মিমলিং মপম য়র্   জন্য সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি মিদ্যুৎ মিল প্রস্তুত কর্  গ্রাহক ি াির্  নপ্র ণ ক র্ি। প্রমত মিমলিং 

মপম য়র্  নেট  প্তামে মকিংিা  নেট আিদামে  (মকর্লাওয়াটঘণ্টা) মভমির্ত এই মের্দ েমিকা  অনুর্েদ ৩.৫ অনুসার্  সিন্বয় সাধর্ে  
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প , নক্রম ট মহর্সর্ি নকাে মিদ্যুৎ ইউমেট জিা থাকর্ল তা প িতী মিমলিং মপম য়র্  নপ্রম ত হর্ি  আ  নেট আিদামে হর্ল তা মিল 

মহর্সর্ি গ্রাহকর্ক পম র্িাধ ক র্ত হর্ি। নসট লর্িন্ট মপম য়র্   অর্ন্ত (অথ েিের্   নিষ িাস জুর্ে) নকাে মকর্লাওয়াট ঘণ্টা নক্রম ট 

জিা হর্ল, ইউটিমলটি এ মের্দ েমিকা অনুস ণ কর্  তা  মিল গ্রাহকর্ক পম র্িাধ ক র্ি। 

(খ) প্রমত মিমলিং মপম য়র্  ইউটিমলটি কর্তেক প্রস্তুতকৃত মিদ্যুৎ মির্ল মেম্নিমণ েত মিষয়গুর্লা পৃথকভার্ি উর্েখ থাকর্ি: 

(i) সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি  মগ্র  হর্ত গ্রাহক কর্তেক গৃহীত (আিদামেকৃত) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ; 

(ii) স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মভমিক মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি হর্ত মিত ণ মগ্রর্  স ি াহকৃত ( প্তামেকৃত)মিদ্যুৎ িমি  

পম িাণ; 

(iii) মিমলিং মপম য়র্  গ্রাহক কর্তেক মিত ণ ইউটিমলটি হর্ত ব্যিহৃত (আিদামেকৃত) নেট মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ, া  ওপ  মভমি কর্  

নপ্রামজউিা  ইউটিমলটির্ক মিল পম র্িাধ ক র্ি অথিা নেট  প্তামেকৃত মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ,  া নক্রম ট মহর্সর্ি প িতী 

মিমলিং মপম য়র্  নপ্রম ত হর্ি।  

(গ) নকাে নপ্রামজউিা  কর্তেক নকাে মিমলিং মপম য়র্  নিাট নপ্রম ত ( প্তামেকৃত) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ নিাট গৃহীত (আিদামেকৃত) 

মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ নথর্ক কি হর্ল,মতমে নেট আিদামেকা ক মহর্সর্ি মির্িমিত হর্িে।র্সর্ক্ষর্ত্র, সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি একই 

নসট লর্িন্টমপম য়র্   পূি েিতী মিমলিং মপম য়র্   নক্রম ট সিন্বয় অর্ন্ত নপ্রামজউিা  কর্তেক ব্যিহৃত মিদ্যুৎ িমি  জন্য মিল প্রস্তুত 

ক র্ি।  

 

(ঘ) নকাে মিমলিং মপম য়র্  নিাট নপ্রম ত ( প্তামেকৃত) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ নিাট গৃহীত (আিদামেকৃত) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ নথর্ক 

নিমি হর্ল, মতমে নেট  প্তামেকা ক মহর্সর্ি গণ্য হর্িে। নসর্ক্ষর্ত্র,অমতম ি মকর্লাওয়াট ঘণ্টা মিদ্যুৎ িমি নক্রম ট মহর্সর্িএকই 

নসট লর্িন্ট মপম য়র্   পূি েিতী মিমলিং মপম য়র্  জিাকৃত নক্রম র্ট  সার্থ ন াগ হর্য় ( মদ থার্ক)প িতী মিমলিং মপম য়র্ র্প্রম ত 

হর্ি।এর্ক্ষর্ত্র নপ্রামজউিা র্ক মিদ্যুর্ত  এোমজে িাজে িার্দ মিদ্যুর্ত  ম িান্ড িাজে, মিটা  িাজে এিিং অন্যান্য সকল ধা েকৃত খ র্ি  

জন্য মিল পম র্িাধ ক র্ত হর্ি। 

 

(ঙ) এ মের্দ েমিকা  অনুর্েদ ৩.৫ এ িমণ েত ট্যাম ফ মেমদ েষ্টক ণ প্রণালী অনুসার্  মিদ্যুৎ িমি  মহসাি ক্ষণ ক র্ত হর্ি। 

 

(ি) অসিমন্বত নক্রম ট সর্ি োচ্চ ১২ িাস প েন্ত প িতী মিমলিং মপম য়র্  স্থাোন্ত  ক া  ার্ি। এ সিয়র্ক নসট লর্িন্ট মপম য়  িলা হর্ি। 

এ নসট লর্িন্ট মপম য়  প্রমত অথ েিের্   অর্ন্ত সিাপ্ত হর্ি এিিং নসট লর্িন্ট মপম য়  সিামপ্ত  পূর্ি ে  িার্স অথ োৎ প্রমত িে  জুে িার্স  

মির্ল  সার্থজিাকৃত নক্রম ট সিন্বয়পূি েক নেট  প্তামেকৃত ইউমের্ট  জন্য ৩.৫ অনুর্ের্দ  আর্লার্ক গ্রাহকর্ক মিল পম র্িাধ ক র্ত 

হর্ি। 

 

(ে) নসট লর্িন্ট মপম য়র্   সিামপ্ত কার্ল,  মদ নপ্রামজউিা  মিদ্যুৎ িমি  নেট নপ্র ক ( প্তামেকা ক) মহসার্ি মির্িমিত হে তর্ি 

সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি, নপ্রামজউিা  কর্তেক নপ্রম ত নেট মিদ্যুৎ িমি  জন্য ৩.৫ অনুর্ের্দ  আর্লার্ক  মেধ োম ত ট্যাম র্ফ 

নপ্রামজউিা  ি াি  মূল্য পম র্িাধ ক র্ি। 

 

3.5. নেট মিটাম িং-এ  ট্যাম ফ কাঠার্িা 
 

ন  ট্যাম ফ কাঠার্িা অনু ায়ী প্রমত মিমলিং মপম য়র্  এিিং নসট লর্িন্ট মপম য়  অর্ন্ত ইউটিমলটি কর্তেক মিল প্রস্তুত,  থা থ সিন্বয় এিিং 

ির্কয়া সিংগ্রর্হ  িাের্ি মেষ্পমি সামধত হর্ি, তা এই অনুর্ের্দ িণ েো ক া হর্লাঃ  

 

(ক) প্রমত মিমলিং মপম য়র্  ইউটিমলটি, িািংলার্দি এোমজে ন গুর্লটম  কমিিে (মিইআ মস) কর্তেক ইসুুকৃত ট্যাম ফ অ োর্   মভমির্ত 

মিদ্যুৎ িমি  মহসাি ক্ষণ এিিং প্রর্ াজু মেষ্পমি সাধে ক র্ি।  

 

(খ) মের্ম্ন িমণ েত সম্ভাব্য মতে প্রকা  পম মস্থমতর্ত গ্রাহকর্দ  মিদ্যুৎ মির্ল  মহসাি ক া হর্িঃ 

  

(i)  প্তামে এিিং আিদামেকৃত মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ সিাে হর্ল, গ্রাহক প্রমত মিমলিং মপম য়র্  শুু   ম িান্ড িাজে এিিং অন্যান্য 

মফক্স  িাজে পম র্িাধ ক র্ি।  

(ii) নেট  প্তামেকা ক িা এক্সর্পাট ো  হর্ল, পূি েিতী িার্স  নক্রম র্ট  সার্থ ( মদ থার্ক) সিন্বর্য়  পর্ , অমতম ি 

মকর্লাওয়াটঘন্টা প িতী মিমলিং মপম য়র্  নক্রম ট মহর্সর্ি নপ্রম ত হর্ি এিিং িলমত মিমলিং মপম য়র্  গ্রাহক শুু িাত্র ম িান্ড িাজে 

ও অন্যান্য মফক্স  িাজে পম র্িাধ ক র্ি।  

(iii) নেট আিদামেকা ক িা ইর্ম্পাট ো  হর্ল প্রমত মিমলিং মপম য়র্ , পূি েিতী িার্স নক্রম র্ট  সার্থ ( মদ থার্ক) সিন্বর্য়  পর্ , 

অমতম ি ব্যিহৃত মকর্লাওয়াটঘন্টা  মূল্য এিিং ম িান্ড িাজে ও অন্যান্য মফক্স  িাজে পম র্িাধ ক র্ি।  
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(গ) আিামসক, িামণমজুক ও মিল্প  সকল গ্রাহকর্দ  নক্ষর্ত্রই নসর্টলর্িন্ট মপম য়  নির্ষ (জুে িার্স) জিাকৃত নেট  প্তামেকৃত মিদ্যুৎ 

ইউমের্ট  জন্য সিংমিষ্ট ইউটিমলটি িাল্ক ন র্ট নপ্রামজউিা র্ক মিল পম র্িাধ ক র্ি।এ নক্ষর্ত্র সিংমিষ্ট ইউটিমলটি  জন্য মিইআ মস 

কর্তেক ৩৩ নকমভর্ত মেধ োম ত িাল্ক ট্যাম ফ প্রর্ াজু হর্ি। 

 

(ঘ) ন  সকল গ্রাহর্ক  জন্য মপক এিিং অফমপক আওয়ার্   মিদ্যুৎ ব্যিহার্   মহসাি পৃথকভার্ি মলমপিদ্ধ ক া হয় তার্দ  নক্ষর্ত্র 

 প্তামেকৃত মিদ্যুৎ ইউমেট সিন্বর্য়  নক্ষর্ত্র  প্রথর্ি অফ-মপক ইউমেট এিিং পর্  মপক আওয়া  ইউমেট সিন্বয় ক া হর্ি। 

 

(ঙ) নকার্ো নসট লর্িন্ট মপম য়র্   িেিতী সির্য়  মদ মিইআ মস কর্তেক ট্যাম ফ কাঠার্িা পম িমতেত হয়, নসর্ক্ষর্ত্র উি নসট লর্িন্ট 

মপম য়র্   অিমিষ্ট মিমলিং মপম য় গুমলর্ত এিিং নসট লর্িন্ট মপম য়  অর্ন্ত িাৎসম ক সিন্বর্য়  সিয় পম িমতেত ট্যাম ফ প্রর্ াজু হর্ি।  

 

(ি) উপ অনুর্েদ (খ) নত িমণ েত মতেটি সম্ভাব্য পম মস্থমতর্ত ( প্তামে এিিং আিদামেকৃত মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ সিাে, নেট 

 প্তামেকা ক এিিং নেট আিদামেকা ক) মিমলিং মপম য়র্  এিিং নসট লর্িন্ট মপম য়  অর্ন্ত, মিদ্যুৎ িমি  মহসাি ক্ষণ এিিং েমুো মিল 

(উদাহ ণ)এই মের্দ েমিকা  পম মিষ্ট ৫-এ প্রদি হর্লা।  

       

 

3.6. মিটাম িং কা েক্রি 

 

মেম্নিমণ েত িতে সার্পর্ক্ষ মিটাম িং কা েক্রি সম্পন্ন ক া হর্ি: 

 

(ক) ইউটিমলটি কর্তেক ইন্টা কার্েকিে পর্য়র্ন্ট একটি মসর্ঙ্গল মি নফজ িাই ম র্ কিোল স্মাট ে মিটা  ( া গৃহীত মিদ্যুৎ, নপ্রম ত 

মিদ্যুৎ এিিং নেট মিদ্যুৎ িমি খ র্ি  পম িাণ মহসাি ক র্ত সক্ষি) স্থাপে ক া হর্ি। ম -নপ্রাগ্রামিিং এ  িাের্ি পু র্ো মিটা  নেট 

মিটাম িং এ  িামহদা পূ র্ণ সক্ষি হর্ল েতুেভার্ি মিটা  স্থাপর্ে  প্রর্য়াজে নেই। 

 

(খ) নেট মিটা র্ক এ মের্দ েমিকা  পম মিষ্ট ২এ িমণ েত মিমের্দ ের্ি  সার্থ সাজুয্যপূণ ে হর্ত হর্ি অথিা  থা থ কর্তেপক্ষ (সিংমিষ্ট মিত ণ 

ইউটিমলটি অথিা নে া) কর্তেক অনুর্িামদত হর্ত হর্ি। 

 

(গ) ন  সকল গ্রাহর্ক  জন্য মপক এিিং অফমপক আওয়ার্  পৃথক ট্যাম ফর্ ট প্রর্ াজু হয়, তার্দ  নক্ষর্ত্র  মপক এিিং অফমপক 

আওয়ার্  পৃথকভার্ি মিদ্যুর্ত  খ র্ি  মহসাি মলমপিদ্ধক র্ণ  ক্ষিতাসম্পন্ন স্মাট ে মিটা  স্থাপে ক া হর্ি। 

 

(ঘ) সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি নেট মিটা সমূহ ক্রয়, প ীক্ষা-মে ীক্ষা, স্থাপে িা প্রমতস্থাপে,  ক্ষণার্িক্ষণ এিিং মিটা  ম ম িং এ  কাজ 

ক র্ি। নপ্রামজউিা  মের্জ নেট মিটা  ক্রয় কর্  মিত ণ ইউটিমলটি  িাের্ি স্থাপে ক র্ত পার্ ে। তর্ি এর্ক্ষর্ত্র নেট মিটার্   ব্র্যান্ড 

এিিং ির্ ল সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি অথিা  থা থ কর্তেপক্ষ (র্ িে নে া) কর্তেক অনুর্িামদত হর্ত হর্ি। গ্রাহক মিটার্   মে াপিা 

মেমিত ক র্িে।  

 

(ঙ) নেট মিটার্   মূল্য এিিং অন্যান্য আনুষমঙ্গক খ ি সিংমিষ্ট গ্রাহকর্ক িহে ক র্ত হর্ি। 

 

(ি) মহসাি মেকার্ি  প্রাথমিক মভমি মহর্সর্ি নেট মিটার্   ম ম িং-নক গণ্য ক া হর্ি।  

 

(ে) নেট মিটাম িং এ  জন্য উপযুি মির্িমিত গ্রাহক  মদ মপ্র-নপ্রই  মিটা  গ্রাহক হর্য় থার্কে, তর্ি এ মপ্র-নপ্রই  মিটা র্ক পূর্ি ে  

িণ েো অনু ায়ী নপ্রম ত মিদ্যুৎ িমি, গৃহীত মিদ্যুৎ িমি এিিং নেট খ ি ক া মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ মেধ ো র্ণ সক্ষি হর্ত হর্ি। এর্ক 

পূি েিমণ েত িতোমদ প্রমতপালে ক া  সািথ ে থাকর্ত হর্ি অথিা এ  জন্য এর্ক ম -নপ্রাগ্রাি ক া ন র্ত পার্ । 
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3.7. আর্িদে দামখর্ল  প্রমক্রয়া 

 

উপযুি গ্রাহক, ম মে তা  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েির্ক মগ্রর্   সার্থ সিংযুি কর্  নেট মিটাম িং এ  সুমিধা গ্রহর্ণ আগ্রহী, মতমে 

এই অনুর্ের্দ িমণ েত কা েপ্রণালী অনুস ণ ক র্িে। 

 

(ক) উপযুি গ্রাহক নেট মিটাম িং এ  জন্য সিংমিষ্ট ইউটিমলটি ি াি  একটি আর্িদে দামখল ক র্িে। 

(খ) গ্রাহক আর্িদে দামখর্ল  সিয় এ মের্দ েমিকা  পম মিষ্ট-১ এ সিংযুি আর্িদর্ে  নটির্েট ব্যিহা  ক র্িে। সিংমিষ্ট মিত ণ 

ইউটিমলটি কর্তেক এ আর্িদে মির্িিো  জন্য নটির্ের্ট  সকল কলাি পূ ণ ক র্ত হর্ি এিিং আনুষমঙ্গক সকল কাগজপত্র এ  সার্থ 

দামখল ক র্ত হর্ি। 

(গ) গ্রাহর্ক  মেকট হর্ত সম্পূণ েভার্ি পূ ণকৃত আর্িদে ও আনুষমঙ্গক সকল কাগজপত্র (মূল্য পম র্িার্ধ  প্রিাণকসহ,  মদ থার্ক) 

গ্রহর্ণ  প  সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি তাম খ’সহ প্রামপ্ত স্বীকা  ক র্ি। 

(ঘ) আর্িদেকা ী এিিং সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটির্ক নেট মিটাম িং এ  জন্য েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি প্রস্তামিত রুফটর্প 

(স্থাপোয়) স্থাপে ( মদ পূি ে নথর্কই অনুরূপ মসর্েি ো নথর্ক থার্ক), ইন্টা কার্েকিে স্থাপে,  ািাই ও প্রমতপাদে, অনুর্িাদে এিিং 

নেট এোমজে মিটাম িং চ্যমি স্বাক্ষর্   মিষর্য় একিত নপাষণ ক র্ত হর্ি। 

(ঙ) মিত ণ ইউটিমলটি কর্তেক উপর্ াি উপ-অনুর্েদ (ঘ)-নত িমণ েত প্রর্য়াজেীয় সকল পদর্ক্ষপ সাফর্ল্য  সর্ঙ্গ সিাপ্ত ক া  প , 

সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি আর্িদেকা ী  অনুকূর্ল নেট এোমজে মিটাম িং এ  অনুিমতপত্র জা ী ক র্ি। অন্যথায়  থা থ কা ণ ও 

ক ণীয় উর্েখ পূি েক আর্িদেকা ীর্ক অিমহত ক র্ি।  

(ি) উপযু েি (ক) উপ-অনুর্ের্দ িমণ েত আর্িদে পত্র দামখর্ল  ১০ (দি) কা েমদির্স  ির্ে মিত ণ ইউটিমলটি উপর্  িমণ েত প্রমক্রয়া 

সম্পন্ন কর্  (ঙ) উপ-অনুর্ের্দ িমণ েত অনুিমতপত্র জা ী ক র্ি।  

(ে) মেধ োম ত সিয়সীিা  ির্ে আর্িদেকা ী গ্রাহক েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপর্ে  পদর্ক্ষপ গ্রহণ ক র্িে (েতুেভার্ি 

মসর্েি স্থাপর্ে  প্রর্য়াজেীয়তা থাকা  নক্ষর্ত্র) এিিং/অথিা সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি  সহায়তায় প্রর্য়াজেীয় ইন্টা কার্েকিে স্থাপে 

ক র্ি।  

(জ) আর্িদেকা ী এ মের্দ েমিকা  পম মিষ্ট-৩ এ িমণ েত এে.ই.এি নিকমলে পূ ণ ক র্িে।  

(ঝ) অনুিমতপত্র প্রামপ্ত  প  অেমধক ০৮ (আট) িার্স ির্েগ্রাহক নেট এোমজে মিটাম িং মসর্েি’সহ েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি 

স্থাপর্ে  সকল কাজ সম্পন্নক ত পূ ণকৃত এে.ই.এি নিকমলে সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটির্ত দামখল’সহ এই গাই লাইে ও  থা থ 

কর্তেপক্ষ কর্তেক মেধ োম ত িােদন্ড  ািাইর্য়  জন্য আর্িদে জাোর্িে।  

(ঞ) েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  উপাদােসমূহ এিিং ইন্টা কার্েকির্ে  পম িাপকসমূহ এ মের্দ েমিকা এিিং সিংমিষ্ট মিত ণ 

ইউটিমলটি কর্তেক মেধ োম ত িােদন্ড অনু ায়ী ঠিক আর্ে মকো তা  মেিয়তা মিধার্ে  লর্ক্ষু সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি মসর্েিটি 

প ীক্ষা মে ীক্ষা ক র্ি ও এ  প্রমতপাদে ক র্ি। মেধ োম ত িােদন্ড অনু ায়ী  থাথ েতা পাওয়া নগর্ল মিত ণ ইউটিমলটি চ্যমি স্বাক্ষর্   

তাম খ প্রদাে ক র্ি।  

(ট) এ মের্দ েমিকা  পম মিষ্ট-৪ এ িমণ েত নটির্েট অনু ায়ী নেট এোমজে মিটাম িং চ্যমি প্রস্তুত ক া হর্ি। মেধ োম ত মদর্ে নেট এোমজে 

মিটাম িং এ  আর্িদেকৃত গ্রাহক সিংমিষ্ট মিত ণ ইউটিমলটি  সার্থ চ্যমি স্বাক্ষ  ক র্ি। 

(ঠ) গ্রাহক কর্তেক উপযু েি “ঝ” উপ-অনুর্ের্দ িমণ েত আর্িদে দামখর্ল  সর্ি োচ্চ ১৫ (পর্ে ) কা েমদির্স  ির্ে সিংমিষ্ট ইউটিমলটি 

প্রর্য়াজেীয় সকল কা েক্রি সম্পন্ন কর্  আর্িদেকা ী  সার্থ “ট” উপ-অনুর্ের্দ িমণ েত চ্যমি স্বাক্ষ  ক র্ি। মেধ োম ত িােদন্ড অনু ায়ী 

পাওয়া ো নগর্ল উি সির্য়  ির্ে  থা থ কা ণ ও ক ণীয় উর্েখ পূি েক আর্িদেকা ীর্ক অিমহত ক র্ি।  

( ) গ্রাহক কর্তেক েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপর্ে  মেমির্ি মিত ণ ইউটিমলটি  মসর্ের্ি ন  নকাে ধ র্ে  পম িতেে সাধর্ে  

ব্যয়ভা  নেট এোমজে মিটাম িং এ  আর্িদেকা ীর্ক িহে ক র্ত হর্ি। 
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পদর্ক্ষপ নেট মিটাম িং আর্িদেকা ী মিত ণ ইউটিমলটি সর্ি োচ্চ সিয় 

আ
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৫(পাঁি) 

কা েমদিস 
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১০ (দি) 

কা েমদিস 

 

মস
র্
ে
ি
স্থ
াপ

ে
 

   

 

৮ িাস 

স্থ
াম
প
ত
 ম
স
র্ে

র্
ি
 
 মূ
ল্য
ায়
ে
 

   

 

 

 

 

 

 

১৫ (পর্ে ) 

কা েমদিস 

 

 

মিত্র ২: নেট এোমজে মিটাম িং আর্িদেপত্র প্রমক্রয়াক ে 

3.8. অনুর্িামদত  ন্ত্রািংি 

নটকসইও েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উন্নয়ে কর্তেপক্ষ (নে া) কর্তেক তামলকাভুি নটমেিং ল্যাির্ টম  হর্ত প্রাপ্ত প্রমতর্িদর্ে  মভমির্ত 

নেট মিটাম িং এ  আওতায় িাস্তিাময়তব্য েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি ব্যিহা কৃত সিংমিষ্ট ইক্যইপর্িন্ট  থা ইেভাট ো , 

িাজেকর্িালা  এিিং নেট মিটা  এ  োিপত্র নে া নথর্ক প্রদাে ক া হর্ি। এ সকল ইক্যইপর্ির্ন্ট  প্রমতটি ির্ র্ল  জন্য 

পৃথকভার্ি অনুিমতপত্র মের্ত হর্ি।  

মিত ণ ইউটিমলটি  

ওর্য়িসাইট/সিংমিষ্ট অমফস নথর্ক 

আর্িদে ফ ি এিিং নিকমলে সিংগ্রহ  

ো 

হুাঁ 

আর্িদেপত্র প্রামপ্তস্বীকা  

সিংমিষ্ট সিংযুমি’সহ পূ ণকৃত 

আর্িদেপত্রদামখল 

 

প্রর্য়াজেীয় ব্যিস্থাগ্রহণার্ন্ত পুে:আর্িদে 

দামখল 

স্থাপো, সিংর্ াগ পর্য়ন্ট এিিং মিত ণ ব্যিস্থা  মূল্যায়ে 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থাপর্ে  

অনুর্িাদেপত্র প্রদাে 

েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি পম দি েে ও 

মেধ োম ত িােদন্ড অনু ায়ী মূল্যায়ে 

মসর্েি স্থাপে এিিং মূল্যায়র্ে  জন্য 

আর্িদে  

লামে মসর্েি স্থাপে 

চ্যমি স্বাক্ষর্   তাম খ প্রদাে 

মিমধ মিধাে প্রমতপালে 

ক র্ে মক? 

মিত ণ ব্যিস্থাপোয় 

পম িতের্ে  প্রর্য়াজে ও  

এসিংক্রান্ত খ ি আর্ে মক?  

ো 

হাঁ 

প
ত্র
 দ্ব
া 
া 
আ
র্
ি
দ
ে
ক
া 
ীর্
ক
 অ
ি
মহ
ত
ক
 
ণ
 

চ্যমি স্বাক্ষ  ও িামণমজুক অপার্ িে শুরু 
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4 আন্তঃসিংর্ ার্গ  পূি েিতেসমূহ (Interconnection Requirements) 

4.1 নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি  মিি ণ 

4.1.1 মফম িং প্রমক্রয়া 

ইউটিমলটি হর্ত মিদ্যুৎ আিদামে  পম িাণ হ্রার্স  লর্ক্ষু গ্রাহক নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি 

স্থাপে ক া  মসদ্ধান্ত মের্ত পার্ ে। এিে একটি মিদ্যুৎ সিংর্ াগ ব্যিস্থা   ায়াগ্রাি মের্ম্ন প্রদি েে ক া 

হল:  

মিত্র৩: মগ্রর্   সার্থ পর্ াক্ষ সিংর্ ার্গ  রূপর্ খা 

উপর্   মির্ত্র মগ্র  হর্ত মিদ্যুৎ ব্যিহার্   পম িাণ এিিং মগ্রর্  মিদ্যুৎ নপ্র র্ণ  পম িাণ M1 দ্বা া, গ্রাহক কর্তেক নিাট মিদ্যুৎ 

ব্যিহা  M2 দ্বা া এিিং েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি কর্তেক মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  পম িাণ M3 দ্বা া পম িাপ ক া 

 ার্ি।নেট মিটাম িং এ  নক্ষর্ত্র M1 মদ্বমুখী (bi directional)হর্ত হর্ি এিিং এ  'Time-of-Use' ম ম িং গ্রহর্ণ  ক্ষিতা 

থাকর্ত হর্ি। 

4.1.2  ন্ত্রপামত  িােদন্ড 

ম জাইে, অপার্ িে,  ক্ষণার্িক্ষে এিিং পম র্িিগত িােদর্ন্ড  নক্ষর্ত্র রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্েি’সহ অন্যান্য েিায়ের্ াগ্য 

জ্বালামে মসর্ের্ি  মূল উপাদােসমূহর্ক IEC 61727 (মপমভ মসর্েি- ইউটিমলটি ইন্টা র্ফর্স  বিমিষ্টু) এিিং সিংমিষ্ট জাতীয় 

িােদন্ডসমূহর্ক নির্ে িলর্ত হর্ি। 

4.1.3 বিদ্যুমতক সিংর্ ার্গ  প্রকৃমত 

ইেভাট োর্   আউটপুট নভার্ের্জ  িাত্রা অনু ায়ী দ্যই ধ র্ণ  বিদ্যুমতক সিংর্ াগ মেধ ো ে ক া ন র্ত পার্ । এ বিদ্যুমতক সিংর্ াগ  

দ্য’নটা সিংমিষ্ট  ায়াগ্রাি মের্ম্ন প্রদমি েত হল: 



13 

 

 

মিত্র৪: টাইপ A বিদ্যুমতক সিংর্ াগ (LV গ্রাহক) 

মিত ণ ইউটিমলটি  ন সকল গ্রাহকLV নেটওয়ার্কে  সার্থ সিংযুি থাকর্িে তার্দ  নক্ষর্ত্র টাইপ Aসিংর্ াগ প্রর্ াজু 

হর্ি।RE/PV সিংর্ াগ পর্য়ন্ট গ্রাহর্ক  DB/MSB/SDB নত নদয়া হর্ি। নকিল মি নফজ ইেভাট ো  এ মসর্ের্ি ব্যিহা  ক া 

 ার্ি।

 

মিত্র৫:টাইপ B সিংর্ াগ (MV গ্রাহক) 

মিত ণ ইউটিমলটি  ন সকল গ্রাহক MV নেটওয়ার্কে  সার্থ সিংযুি তা  নক্ষর্ত্র টাইপ Bসিংর্ াগ প্রর্ াজু হর্ি। RE/PV 

সিংর্ াগ পর্য়ন্ট গ্রাহর্ক  MSB/ DB / SDB নত নদয়া হর্ি।র্কিল মি নফজ ইেভাট ো  এ মসর্ের্ি ব্যিহা  ক া  ার্ি। 

4.2 আন্তঃসিংর্ ার্গ  সাধা ণ িতোিলী 

আন্তঃসিংর্ ার্গ  নক্ষর্ত্রমিত ণ ইউটিমলটি  মিযিাে মিদ্যুৎ স ি াহ অিকাঠার্িা ন িে কুািল, মফউজ, সুইি মগয়া , 

ট্রান্সফ িা  ইতুামদ এিিং মিত ণ ইউটিমলটি  মে াপিা ব্যিস্থাপোয়র্কােপম িতের্ে  প্রর্য়াজে হর্ল নপ্রামজউিা র্ক এ  ব্যয় 

িহে ক র্ত হর্ি।  

আন্তঃসিংর্ াগ স্থর্ল স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  গুণগত িাে স ি াহ লাইর্ে  মিদ্যুর্ত  মিযিাে গুণগত িাে অনুর্েদ ৪এ িমণ েত 

িােিাত্রা  মের্ম্ন হর্িো।  থা থ কর্তেপক্ষ কর্তেক নভার্েজ, মিকা , মির্কার্য়মন্স, হা র্িামেক্স এিিং পাওয়া  ফুাক্টর্   মিষর্য় 

মেধ োম ত িােদন্ড অনু ায়ী স ি াহকৃত মিদ্যুর্ত  গুণগত িাে পম িাপ ক া হর্ি। এ িােদন্ডসমূহ হর্ত নকাে প্রকার্   মিচ্যুমত 

ঘটর্ল বুঝর্ত হর্ি ন  মসর্ের্ি  ক্ষিতাতীত পম মস্থমত  উদ্ভি হর্য়র্ে। এ ধ র্ে  মিচ্যুমত ঘটর্ল নেট মিটাম িং মসর্েি তা সোি 

ক র্ত সক্ষি হর্ি এিিং মিত ণ মগ্র  হর্ত মের্জ  সিংর্ াগ মিমেন্ন কর্  নদর্ি। 

আন্তঃসিংর্ ার্গ  ফর্ল মিদ্যুৎ স ি াহ ব্যিস্থা  ওপ  ন ে নকাে মিরূপ প্রভাি ো পর্ি তা মেমিত ক া  জন্য নেট মিটাম িং 

গ্রাহকর্ক  মেম্নিমণ েত িতেসমূহ পালে ক র্ত হর্ি:  
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4.2.1 স্বাভামিক অিস্থায় নভার্ের্জ  িাত্রা 

নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস্য হর্ত মিত ণ মগ্রর্  মিদ্যুৎ স ি ার্হ  নক্ষর্ত্র নভার্ের্জ  গ্রহণর্ াগ্য 

িাত্রা:  

i. নলা নভার্েজ(LV)আন্তঃসিংর্ ার্গ িাের্ি সিংযুি নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি 

নটমিল ১ এ প্রদমি েত নভার্েজ সীিা  ির্ে পম িামলত হর্ি। 

নটমিল ১: LV আন্তঃ সিংর্ াগ পম িালো  সাধা ে িতে 

Nominal voltage [V] Steady state voltage limit 

400 10% 

230 10% 

ii. মিম য়াি নভার্েজ (MV)আন্তঃ সিংর্ ার্গ  ম্যাধর্ি সিংযুি নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ 

উৎপাদে মসর্েি নটমিল ২ এ প্রদমি েত নভার্েজ সীিা  ির্ে পম িামলত হর্ি।  

নটমিল ২: MV আন্তঃ সিংর্ াগ পম িালো  সাধা ে িতে 

Nominal voltage [kV] Steady state voltage limits 

11 10% 

33 10% 

4.2.2 নভার্েজ মিচ্যুমত (Voltage Fluctuation) 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎর্স  তা তর্ম্য  কা র্ণ নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি হর্ত মিদ্যুৎ 

উৎপাদর্ে  পম িার্ণ তা তম্য ঘর্ট। ফর্ল েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি হর্ত উৎপামদত মিদ্যুৎ মিত ণ ইউটিমলটি  নেটওয়ার্কে 

স ি ার্হ  নক্ষর্ত্র, তা আন্তঃসিংর্ াগ স্থল এিিং মগ্রর্   অভুন্তর্  অন্যান্য িার্স নভার্ের্জ  তা তম্য ঘটার্ত পার্ । 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎর্স  তা তর্ম্য  কা র্ণ LVএিিং MV এ  জন্য সর্ি োচ্চ ৬% নভার্েজ মিচ্যুমত ঘটর্ত নদয়া ন র্ত 

পার্ । এ  নির্য় নিমি মিচ্যুমত ঘটর্ল ইউটিমলটি অথিা গ্রাহক প্রার্ন্ত  বিদ্যুমতক  ন্ত্রপামতউিপ্ত হর্য় উঠর্ত পার্ । প্রর্য়াজে 

অনু ায়ী নভার্েজ মিচ্যুমত কিার্ো  জন্য একটি  থা থ নভার্েজ মেয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা গ্রহণ ক া আিশ্যক। 

4.2.3 েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে হর্ত মিদ্যুৎ উৎপাদর্ে  পাওয়া  ফুাক্ট  

অুাোই  এুামক্টভ পাওয়া  এিিং অুাপার্ ন্ট পাওয়া  এ  অনুপাতর্ক পাওয়া  ফুাক্ট  িলা হয়। 

i. ন র্ট  ইেভাট ো  আউটপুর্ট  ২০% এ  নিমি নলার্  ইেভাট ো টি পম িামলত হর্ল েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ মসর্ের্ি  

নক্ষর্ত্র মলম িং অথিা ল্যামগিং পাওয়া  ফুাক্ট  ০.৯ এ  নিমিহর্ত হর্ি। স্মাট ে ইেভাট ো  ব্যিহা  ক া হর্ল তা 

স্বয়িংমক্রয়ভার্ি প্রর্য়াজেীয় সািঞ্জস্য মিধাে ক র্ি ন ে পাওয়া  ফুাক্টর্   কা র্ণ নভার্েজ বৃমদ্ধ অনুর্িামদত সীিা  

ওপর্  ো ওর্ঠ। 

ii. কাম গম  মূল্যায়র্ে  সিয় েুান্ট পাওয়া  ফুাক্টর্   প্রর্য়াজেীয় পম িাণ মেধ ো ণ ক া হর্ি। 

4.2.4 ম অুামক্টভ পাওয়া  কির্পের্সিে 

ইউমেটি পাওয়া  ফুাক্টর্  (pf=1) পম িামলত নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি র্ক্ষর্ত্র 

গ্রাহর্ক  নলার্   জন্য ম অুামক্টভ পাওয়ার্   সিটুক্য ইউটিমলটি হর্ত আিদামে ক া হর্ি এিিং ম র্য়ল পাওয়া  হর্ি অে- সাইট 

নজোর্ িে এিিং ইউটিমলটি হর্ত আিদামেকৃত মিদ্যুৎ িমি  মিেণ। মেজস্ব উৎপাদর্ে  জন্য ম এুামক্টভ পাওয়ার্   অনুপাত 

সাধা ণত নিমি হয় মিধায়, এ পম মস্থমতর্ত, ইউটিমলটি ট্যাম ফ মিটার্  নলা পাওয়া  ফুাক্ট  ম ম িং প্রদি েে ক র্ি। 

4.2.5  াইর্ ক্ট কার্ ন্ট এ  অনুপ্রর্িি 

ন র্কাে অপার্ টিিং কমন্ডির্ে মপমভ মসর্েিটি ন র্ট  ইেভাট ো  আউটপুর্ট  ১% এ  নিমি  াইর্ ক্ট কার্ ন্ট ইউটিমলটি 

ইন্টা র্ফর্স স ি াহ ক ার্ত পা র্িো। 
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4.2.6 হা র্িামেক 

হা র্িামেক হর্ে একটি ওর্য়ভ এ  এিে একটি কর্ম্পান্যান্ট মির্কার্য়মন্স  া নিৌমলকমির্কার্য়মন্স এ  পূণ ে সিংখ্যা  গুমণতক। 

কমম্পউটা  পাওয়া  সাোই এিিং অন্যান্য বিদ্যুমতক স ঞ্জার্ি  িত েে মলমেয়া  নলার্   উপমস্থমতর্তঅো র্েটিিং কার্ ন্ট 

মিকৃমত(distorted) হর্য় ন র্ত পার্ ,  মদ মিমভন্ন  কর্ি  হা র্িামেক মির্কার্য়মন্স আর্স।হা র্িামেক সর্ক নিৌমলক 

মির্কার্য়মন্স এ  িতক া হার্  অথিা নটাটাল হা র্িামেক ম স্ ট িে (THD) গণো  িাের্ি পম িাপ ক া হয়। খুি উচ্চ 

িাত্রায় মিযিাে থাকর্ল হা র্িামেক স বিদ্যুমতক মসর্েি এিিং এ  নলার্   জন্য ক্ষমতক  হয়। ক্ষমত এিার্ো  জন্য মেম্নিমণ েত 

পদর্ক্ষপসমূহ গ্রহণ ক র্ত হয়: 

i. মপমভ মসর্েি আউটপুর্ট  নলা কার্ ন্ট ম ে িে নলর্ভল থাকর্ত হর্ি ন ে মিত ণ ইউটিমলটি  সার্থ সিংযুি অন্যান্য 

মসর্েিগুর্লা  ওপ  মিরূপ প্রভাি ো পর্ি। 

ii. আন্তঃ সিংর্ াগ স্থর্ল সিংযুি নকব ল-এ নটাটাল হা র্িামেক কার্ ন্ট ম ে িে ন র্ট  ইেভাট ো  আউটপুর্ট  ৩% এ  

কি হর্ত হর্ি। 

4.2.7 নভার্েজ আেব্যার্লন্স 

নের্গটিভ মসর্কার্য়ন্স নভার্েজ কর্ম্পান্যান্ট এিিং পমজটিভ মসর্কার্য়ন্স নভার্েজ কর্ম্পান্যান্ট এ  অনুপাতর্ক নভার্েজ 

আেব্যার্লন্স িলা হয়। 

i. নভার্েজ আেব্যার্লর্ন্স  জন্য সর্ি োচ্চ ১ মিমেটব্যাপী ২%অমেয়মিত মপক ঘটর্ত নদয়া ন র্ত পার্ । 

ii.  খে কর্য়কটি মসঙ্গল- নফজ মপমভ মসর্েি স্থাপে ক া হর্ি, তখে নভার্েজ আে ব্যার্লন্সর্ক পাওয়া  মসর্ের্ি  

মতেটি নফর্জ সিােভার্ি ভাগ কর্  মদর্ত হর্ি। 

iii. গ্রাহর্ক  স্থাপো  প্রার্ন্ত ন র্কাে ৩০ মিমেট সিয়সীিা  ির্ে আেব্যার্লন্স  নভার্েজ ৫ িার্   নিমি ১% অমতক্রি 

ক র্ি ো।  

4.2.8 িট ে সামকেট নলর্ভল 

ইক্যুইপম্যান্ট ন টিিং অনু ায়ী নেটওয়ার্কে  িট ে সামকেট নলর্ভল  থা থ  র্য়র্ে মকো তা মিত ণ ইউটিমলটির্ক মেমিত ক র্ত 

হর্ি। নেটওয়ার্কে  ম্যামিিাি সাি- ট্রােমজর্য়ন্ট মি- নফজ মসর্িমট্রকুাল িট ে সামকেট ইক্যুইপম্যান্ট এ  িট ে- টাইি নিক এন্ড নেইক 

কুাপামসটি  ৯০% এ  ির্ে হর্ত হর্ি। মিষয়টি মিত ণ ইউটিমলটি মেমিত ক র্ি।র্টমিল-৩ এ ইউটিমলটি কর্তেক সিা াি  

ব্যিহৃত ইক্যুইপম্যান্ট ন টিিং এ  আদি ে িােগুর্লা তুর্ল ধ া হল। 

নটমিল ৩: মিত ণ নেটওয়ার্কে গতানুগমতক ইক্যুইপম্যান্ট ন টিিং 

Nominal voltage [kV] Rated voltage [kV] Fault current [kA] 

33 36 25 

11 12 20 

0.4 1.0 31.5 

4.3 প্রর্টকিে মসর্েি 

নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি  মে াপিা ব্যিস্থা এিে হর্ত হর্ি ন ে তা ক্রুটিযুি 

অিংির্ক প্রর্য়াজর্ে মসর্ের্ি  সঠিকভার্ি সমক্রয় অিমিষ্ট অিংি নথর্ক মিমেন্ন কর্  মদর্ত পার্ । নপ্রামজউিা  তা  প্রর্টকিে 

মসর্েির্ক এিে ভার্ি বত ী ক র্িে ন ে তা তা  িামহদা নিাতার্িক মে াপিা মদর্ত সক্ষি হয়। তর্ি, নেট মিটা  গ্রাহকর্ক 

অিশ্যই প্রর্টকিে মিষর্য় ইউটিমলটি কর্তেক আর্ ামপত িতে পূ ণ ক র্ত হর্ি, ন ে েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎপাদে মসর্ের্ি  

নকাে ক্রুটি থাকর্লও তা এ মসর্ের্ি  িাইর্  মিস্তা  লাভ ক র্ত ো পার্ । 

4.3.1 স্মাট ে ইেভাট ো  

ব্যিহা কা ী  প্রার্ন্ত নলা  নির্ি িা কর্ি  াওয়া  কা র্ণ মিত ণ নেটওয়ার্কে  সার্থ েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  

সিংর্ াগস্থর্ল নভার্েজ কর্ি িা নির্ি নগর্ল নেটওয়ার্কে ভা সাম্যহীেতা সৃমষ্ট ক র্ত পার্ । মির্িষত উচ্চ িাত্রা  ম মিমিউর্ট  

নজোর্ িে নপমের্ট্রির্ে  নক্ষর্ত্র এটা হর্ত পার্ । 
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উচ্চ প্রযুমি  ইেভাট ো ,  া স্মাট ে ইেভাট ো  োর্ি পম মিত তা ম মস-নক এমস মিদ্যুর্ত রুপান্তর্  সক্ষি হওয়া  পািাপামি আর্ া 

অমতম ি মকছু বিমির্ষ্টু  অমধকা ী। স্মাট ে ইেভাট ো  প্রর্য়াজর্ে  সিয় গ্রীর্   ভা সাম্য  ক্ষায় সহর্ ামগতা দার্ে সক্ষি। এ 

বিমিষ্টুগুর্লা  ির্ে আর্ে:  

 ম অুামক্টভ পাওয়া  কর্িাল 

 অুামক্টভ পাওয়া  কর্িাল 

 মগ্র  ব্যিস্থাপো 

গ্রাহর্ক  মসর্ের্ি ব্যিহৃত ইেভাট ো র্ক এ মের্দ েমিকা  ৪.৩.৩ হর্ত ৪.৩.১০ েিং অনুর্ের্দ িমণ েত স্মাট ে ইেভাট োর্   িতেসমূহ 

পূ ণ ক র্ত হর্ি। 

4.3.2 মির্কার্য়মন্স 

মিত ণ ইউটিমলটির্ক মসর্েি মির্কার্য়মন্স িজায়  াখর্ত হর্ি এিিং মপমভ মসর্েি মিত ণ ইউটিমলটি’  সার্থ সািঞ্জস্য ন র্খ 

পম িামলত হর্ি। মিত ণ ইউটিমলটি ১% ন ঞ্জ ব্যান্ড মিমিষ্ট ৫০ হাজে মসর্ের্ি পম িামলত হর্ি। ইেভাট ো র্ক অন্ততপর্ক্ষ 

৬%মির্কার্য়মন্স ব্যার্ন্ড  ির্ে মিদ্যুৎ িমি উৎপাদর্ে সক্ষি হর্ত হর্ি। 

4.3.3 মসিংর্ক্রাোইর্জিে 

মেধ োম ত সীিা  সার্থ সািঞ্জস্যপূণ েহওয়া  প্রমক্রয়ার্কই মসিংর্ক্রাোইর্জিে ির্ল। নেট মিটাম িং এ  আওতায় মিদ্যুৎ িমি উৎপাদে 

মসর্ের্ি অর্টার্িটিক মসিংর্ক্রাোইর্জিে সুমিধা থাকর্ত হর্ি। নসালা  মপমভ মসর্ের্ি  নক্ষর্ত্র ইেভাট োর্  মসিংর্ক্রাোইর্জিে 

ক র্ত হর্ি। 

4.3.4 এমন্ট- আইল্যামন্ডিং ইেভাট ো  

i. এমন্ট- আইল্যামন্ডিং িা েে- আইল্যামন্ডিং ইেভাট ো  মগ্র  মিদ্যুর্ত  উপমস্থমত ব্যমতত মিদ্যুৎ স ি াহ ক র্ত পার্  ো। 

নসালা  মপমভ মসর্ের্ি  মে াপিা মেমিত ক া  স্বার্থ ে ইউটিমলটি মগ্র  ো থাকা অিস্থায় (লস অি নিইেস্), মপমভ 

োন্টর্ক সমক্রয়  াখা নকােভার্িই অনুর্িামদত েয়। মগ্র  কার্ ন্ট ির্ল  াওয়া  এক নসর্কর্ন্ড  ির্ে নপ্রামজউিার্   

মপমভ মসর্েি নথর্ক উৎপামদত মিদ্যুৎ ব্যিস্থা স্বয়িংমক্রয়ভার্ি মিমেন্ন কর্  মদর্ত হর্ি,  া একটি এমন্ট-আইল্যামন্ডিং 

ইেভাট োর্   িাের্ি সম্ভি।  

ii. নেট মিটাম িং গ্রাহক ন  ইেভাট ো  ব্যিহা  ক র্ি তা  মেম্নিমণ েত এমন্ট- আইল্যামন্ডিং সোিক র্ণ  ক্ষিতা থাকর্ত 

হর্ি:  

ক. আন্ডা  নভার্েজ 

খ. ওভা  নভার্েজ 

গ. আন্ডা  মির্কার্য়মন্স 

ঘ. ওভা  মির্কার্য়মন্স 

মেম্নিমণ েত অুামক্টভঅুামন্ট আইল্যামন্ডিং নটকমেকগুর্লা  ন র্কাে একটি নেট মিটাম িং মসর্ের্ি  ইেভাট োর্  থাকর্ত হর্ি: 

ক. নের্গটিভ মসর্কার্য়ন্স কার্ ন্ট ইের্জকিে 

খ. ইিমপর্ ন্স পম িাপ 

গ. মিপ নিা  মির্কার্য়মন্স মিফ ট 

ঘ. মির্কার্য়মন্স িায়াস, ইতুামদ 

iii. োন্ট এ  এমন্ট আইল্যামন্ডিং এ  ক্ষিতা আর্ে মকো তা নেট মিটাম িং গ্রাহকর্ক কমিিমেিং নটর্ে  সিয় প্রিাণ ক র্ত 

হর্ি। 

4.3.5 ইেভাট ো  ফে কার্ ন্ট কমিমিউিে 

ইেভাট োর্   ফে কার্ ন্ট সাধা ণত ইেভাট ো  কর্িার্ল  দ্বা া মেয়ন্ত্রণ ক া হয়।IEC 61727 অথিাIEEE 1547অনু ায়ী িট ে 

সামকেট কার্ র্ন্ট  সীিাসাধা ণত ন র্ট  ইেভাট ো  কার্ র্ন্ট  ১০০% নথর্ক ২০০% এ  ির্ে থার্ক।র্েট মিটাম িং গ্রাহকর্ক এটা 

মেমিিত ক র্ত হর্ি ন  তা  ব্যিহৃত ইেভাট ো IEC 61727অথিাIEEE 1547এ  িতেসমূহ পূ ণ কর্ । 
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4.3.6 প্রর্টকিে স্কীি 

প্রর্টকিে স্কীি প্রণয়র্ে  নক্ষর্ত্র নিৌমলক িতেসমূহ মেম্নরূপ: 

i. নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  নকাে অভুন্ত ীণ ত্রুটি  জন্য মিত ণ ইউটিমলটি 

মসর্েি এিিং এ  অন্যান্য গ্রাহকর্দ  নকাে অসুমিধা ঘটর্ত নদয়া  ার্ি ো; 

ii. মিত ণ নেটওয়ার্কে  ত্রুটি  কা র্ণ  ার্ত নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালমে মসর্ের্ি  নকাে 

ক্ষমত ো হয়, নস জন্য প্রর্য়াজেীয় মে াপিা ব্যিস্থা থাকর্ত হর্ি;  

iii. উপযু েি মে াপিা ব্যিস্থা োিাও নেট মিটাম িং গ্রাহকর্ক মিত ণ নেটওয়ার্কে  ও নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি  মে াপিা সিংক্রান্ত অন্যান্য পম পূ ক ব্যিস্থা  াখর্ত হর্ি।  

4.3.7 মসর্েি প্রর্টকিে আথিা কর্িাল ইক্যুইপম্যান্ট এ  অকা েক তা 

ন র্কাে মসর্েি অকা েক তা  ঘটো ঘটর্লই নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামেমসর্েির্ক মিত ণ 

নেটওয়াকে হর্ত মিমেন্ন কর্  মদর্ত হর্ি। ন ধ র্ণ  পম মস্থমতর্ত নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামেমিদ্যুৎ 

উৎপাদে মসর্েির্ক মিত ণ নেটওয়াকে নথর্ক মিমেন্ন ক র্ত হর্ি তা মেম্নরূপ:  

i. প্রর্টকিে ইক্যুইপম্যান্ট অকা েক  হর্ল 

ii. কর্িাল ইক্যুইপম্যান্ট অকা েক  হর্ল 

iii. কর্িাল পাওয়া  অকা েক  হর্ল 

4.3.8 মির্কার্য়মন্স মিঘ্ন ঘটার্ো 

আন্ডা  মির্কার্য়মন্স এিিং ওভা  মির্কার্য়মন্স নলর্ভর্ল ইেভাট ো  মট্রপ টাইি মের্ম্নাি িােিাত্রা অনুস ণ ক র্ি: 

i. ইউটিমলটি মির্কার্য়মন্স 50 হাজে 2% 

ii. মট্রপ টাইি 0.20 নসর্কর্ন্ড  ির্ে সীিািদ্ধ 

iii. LVএিিং MV উভয় প্রকার্   আন্তঃসিংর্ ার্গ  নক্ষর্ত্র উপর্ াি িােিাত্রা প্রর্ াজু হর্ি।  

4.3.9 নভার্েজ মিঘ্ন ঘটার্ো 

i. নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  ইেভাট োর্  নটমিল-৪ এ িমণ েত িােিাত্রা অনু ায়ী 

নভার্ের্জ  ন  নকাে অস্বাভামিক িাত্রা নিাঝা  কাম গম  সক্ষিতা থাকর্ত হর্ি। ট্রান্সফ িা , ওয়ুাম িং অথিা মফ া  

সামকের্ট নভার্েজ কির্িিী হর্ল ইেভাট ো  নটমিল-৪ অনু ায়ী ব্যিস্থাগ্রহণ ক র্ি।  

নটমিল ৪: নভার্েজ মিঘ্ন 

Voltage at interconnection Maximum trip time (s) 

V < 50% 0.10 

50% ≠ V < 90% 2.00 

90% ≠ V ≠ 110% Continuous operation 

110% < V < 135% 2.00 

ii. ইেভাট ো র্ক মিত ণ নেটওয়ার্কে  েমিোল নভার্ের্জ  ১০% মিচ্যুমত প েন্ত সাি েক্ষমণক িালু থাকা  সক্ষিতা 

থাকর্ত হর্ি। 

iii. মেকটিতী মফ ার্  ট্রান্সমিিে নেটওয়াকে সুইমিিং এিিং ম মসট্রমিউিে সুইমিিং এ  ফর্ল সৃষ্ট নভার্েজ মির্ঘ্ন  কা র্ণ 

নভার্েজ প্রভামিত হর্ত পার্ । এজন্য ইেভাট ো র্ক অিশ্যই ৫০% হর্ত ৯০% এিিং ১১০% হর্ত ১৩৫% 

প েন্তর্ভার্েজ মিঘ্নকা ী ব্যান্ডর্ক অমতক্রি ক া  িত সক্ষিতা থাকর্ত হর্ি। এটা ইউটিমলটি’  মসর্েির্ক মস্থমতিীল 

 াখর্ত সাহায্য ক র্ি। 

iv. লস অি নিইেস্ এ  নক্ষর্ত্র ৫০% এ  কি নভার্েজ রপ হর্ি। 

v. মতেটি নফর্জ  জন্যই ওভা  নভার্েজ এিিং আন্ডা  নভার্েজ সোিক র্ণ  ব্যিস্থা থাকর্ত হর্ি। 
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4.3.10 ইউটিমলটি ইন্টা র্ফস ম সকার্েক্ট সুইি 

মিত ণ ইউটিমলটি লাইর্ে নকাে কাজ ক া  নক্ষর্ত্র মসর্েি ও কিী  মে াপিা মেমিত ক া  লর্ক্ষু নেট মিটাম িং এ  আওতায় 

স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি আউটপুটর্ক ইউটিমলটি হর্ত মিমেন্নক র্ণ  জন্য ইউটিমলটি ইন্টা র্ফস ম সকার্েক্ট সুইি 

থাকর্ত হর্ি। এর্ক্ষর্ত্র একটি েুান্ডা ে সুইি ব্যিহা  ক া ন র্ত পার্ ।সুইিটির্ক ম্যানুর্য়ল এিিং লর্কিল (lockable) হর্ত 

হর্ি।এোিাও এ  মেম্নিমণ েত বিমিষ্টুসমূহ থাকর্ত হর্ি:  

 সুইর্ি  অিস্থাে সুমেমদ েষ্টভার্ি প্রদমি েত থাকর্ত হর্ি; 

  ক্ষণার্িক্ষণ এিিং পম িালো  কার্জ মের্য়ামজত কিীবৃন্দ সহর্জ এর্ক নদখর্ত পায় এিিং এ  কার্ে নপৌৌঁছুর্ত পার্  এিে 

হর্ত হর্ি; এিিং 

 সুইি অফ থাকা অিস্থায় কন্টাক্ট পর্য়ন্ট দ্যইটি পৃথক থাকা দৃশ্যিাে হর্ত হর্ি।  

4.4 মে াপিা  িতেসমূহ 

মে াপিা সিংক্রান্ত জাতীয় এিিং আন্তজোমতক িােদন্ড অনুস র্ণ মগ্র  সিংযুি নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে 

মসর্েি স্থাপে ক র্ত হর্ি। মগ্র  কার্ের্ক্ট  মসর্ের্ি  মে াপদ পম িালো  স্বার্থ ে মসর্ের্ি  টর্পালমজ এিিং আমথ েিং এ  

ব্যিস্থার্ক মির্িিোয় মের্ত হর্ি। 

4.4.1 অপার্ িে 

i. অপার্ টিিং োফ এিিং জেসাধা র্ণ  মে াপিা  স্বার্থ ে মিত ণ ইউটিমলটি এিিং নেট মিটাম িং গ্রাহকর্ক প স্পর্   

সার্থ সিন্বয় সাধে ক র্ত হর্ি এিিং ইন্টা র্ফস/ কার্েকিে পর্য়র্ন্ট  খে নকাে ধ র্ণ  কাজ িা প ীক্ষা পম িালো 

ক া হর্ি তখেমসর্েিটির্ক মিত ণ মগ্র  হর্ত পৃথকীক ণ এিিং আমথ েিং এ  প্রর্য়াজেীয় ব্যিস্থা  াখর্ত হর্ি।  

ii. মিত ণ নেটওয়াকে এিিং নেট মিটাম িং এ  আওতায় েিায়ের্ াগ্য জ্বালামেতথা রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্ের্ি  

ইন্টা র্ফর্স  খে কাজ িা প ীক্ষা পম িালো ক া হর্ি তখে মে াপিা   ক্ষা  জন্য মিত ণ ইউটিমলটি এিিং নেট 

মিটাম িং গ্রাহকর্ক সকল সিংমিমধিদ্ধ আইে, মিমধিালা, উপ- মিমধিালা, লাইর্সন্স এ  িতে, সিংমিষ্ট ইউটিমলটি  নসফটি 

রুল এিিং নদর্ি মিযিাে মগ্র  নকা  এিিং ম মিমিউিে নকা  নির্ে িলর্ত হর্ি।  

4.4.2 নলর্িমলিং 

 ন্ত্রপামত  নলর্িল এিে স্থার্ে লাগার্ো থাকর্ত হর্ি ন ে তা সুস্পষ্টভার্ি দৃশ্যিাে হয় এিিং অপার্ ট র্ক  ন্ত্রপামত পম িালো  

মিষর্য় সতকে ক র্ত পার্ । কা ণ, েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্ের্ি  সার্থ মিদ্যুতাময়ত অিংি সিংমিষ্ট থাকর্ত পার্ । 
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পম মিষ্ট ১: আর্িদে ফ ি 

i তথ্য 

অনুগ্রহপূি েক আপো  গ্রাহকর্েণী মেি োিে করুে: 

 

☐আিামসক ☐িামণমজুক ☐মিল্প 

 

আর্িদেকা ী ব্যমি হর্ল:  

োি: 

ঠিকাো: 

 

জাতীয়তা: 

জাতীয় পম িয়পত্র 

েম্ব  

                    

পাসর্পাট ে েিং.(িািংলার্দিী ো হর্ল)                

ল্যান্ডর্ফাে  নিািাইল নফাে েম্ব   

ইর্িইল অুার্রস  

ইউটিমলটি অুাকাউন্ট েিং  

মিটা  েম্ব   

অনুর্িামদত নলা   

 

ন াগার্ ার্গ  নক্ষর্ত্র মিকল্প ব্যমি 

োি:  

ঠিকাো:  

 

সম্পকে:  

জাতীয়তা:  

জাতীয় পম িয় পত্র 

েম্ব  

                    

পাসর্পাট ে েিং (িািংলার্দিী ো হর্ল)                

ল্যান্ডর্ফাে  নিািাইল নফাে েম্ব   

ইর্িইল অুার্রস  

 

 

আর্িদেকা ী প্রমতিাে হর্ল  

প্রমতিাে/ নকাম্পামে  োি:  

 

ন মজর্িিে েিং  

নট্র  লাইর্সন্স েিং  

ঠিকাো: 
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পত্র নপ্র র্ণ  ঠিকাো ( মদ মভন্ন হর্য় থার্ক):  

 

ইউটিমলটি এুাকাউন্ট েিং  

মিটা েম্ব   

অনুর্িামদত নলা   

 

 া সার্থর্ াগার্ াগক া ার্ি 

োি:  

পদিী: 

ঠিকাো:  

জাতীয়তা: 

জাতীয়পম িয়পত্র 

েম্ব  

                    

পাসর্পাট ে েিং (িািংলার্দিী ো হর্ল)                

ল্যান্ডর্ফাে  নিািাইল নফাে েম্ব   

ইর্িইল অুার্রস  

ii েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ উৎপাদে মসর্েি সিংক্রান্ত তথ্য 

২.১ ন  সাইর্ট স্থাপে ক া হর্ি তা  ঠিকাো 

সাইর্ট  ঠিকাো  

 

নপাে নকা   নজলা:  

সাইর্ট  িামলকাো ☐সম্পূণ ে িামলক ☐ব্যািংর্ক  মেকট িন্ধক  াখা ☐লীজ সম্পমি 

সাইর্ট  মজমপএস নলার্কিে:  

অক্ষািংি *  দ্রামঘিািংি  

* অক্ষািংি ও দ্রামঘিািংি সুস্পেক র্ণ  উর্ের্শ্য দিমির্ক  প  ৬ (েয়) ম মজট প েন্ত (উদাহ ণঃ২৩.০৩৯৬১২, ৯০.৪০১৩৮৭) অথিা নসর্কর্ন্ড  ঘর্  দিমির্ক  পর্  ১ 

(এক) ম মজট প েন্ত (উদাহ ণঃ ২৩
০
১৫’৩০.৬’’, ৯০

০
.১৩’৪৮.৬’’) িমণ েত উদাহ ণ অনু ায়ী প্রদাে ক র্ত হর্ি।  

 

২.২ স্থাপে ক া  মিষর্য় তথ্য 

ইউটিমলটি  

মিমলিং অুাকাউন্ট েিং                     

ট্যাম ফ নেণী  

চ্যমি েিং                     

স্থামপত ক্ষিতা  
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২.৩ ন  স্থার্ে স্থাপে ক া হর্ি তা  তথ্য 

কার্েকিে পর্য়র্ন্ট নভার্ের্জ  

িাত্রা 

☐নলা নভার্েজ 

(মসঙ্গল নফজ) 

☐নলা 

নভার্েজ (মি 

নফজ) 

☐মিম য়াি নভার্েজ 

(মি নফজ ১১ নকমভ) 

☐মিম য়াি নভার্েজ 

(মি নফজ-৩৩নকমভ) 

কিে কাপমলিং পর্য়র্ন্ট নভার্েজ 

(আ .ই.) 

প্রর্ াজু েয়    

নকিলিাত্র িামণমজুক এিিং মিল্প নেণীভুির্দ  জন্য:  

নলা নভার্েজ সম্পূণ ে কার্ ন্ট<= 100এ, মফউজ ন টিিং:  

অথিা, এলমভ মসটি ন টিিং:  

মিম য়াি নভার্েজ এিমভ মসটি ন টিিং:  

 েিায়ের্ াগ্য মিদ্যুৎ মসর্ের্ি  

অিস্থা 

☐েতুে  ☐িলিাে  

মিমডিং এ  প্রকা  (িাসা/ নদাকাে/ অমফস/ অন্যান্য) 

ন  জায়গায় স্থাপে ক া হর্ি তা  

প্রকৃমত 

☐মিমডিং এ  োদ অথিা 

সম্মুখভাগ 

☐পামকে লট অথিা 

গ্যার্ জ 

☐অন্যান্য 

নোর্ জ ব্যাটাম   ব্যিহা  ☐হুাঁ ☐ো 

হুাঁ হর্ল, অনুগ্রহপূি েক মিস্তাম ত পম কল্পো দামখল করুে:  

ব্যাটাম   ক্ষিতা  প্রযুমি  

ব্র্যান্ড এিিং ির্ ল  নকাে নদর্ি বত ী  

২.৪ কাম গ ী স্বমূল্যায়ে(নকিল িামণমজুক এিিং মিল্প নেেীভুির্দ  জন্য) 

মদর্ে  নিলায় মপক ম িান্ড (০৯ ঘটিকা হর্ত ০৫ ঘটিকা প েন্ত) মক.ও. এমস 

মদর্ে  নিলায় সি েমেম্ন ম িান্ড (০৯ ঘটিকা হর্ত ০৫ ঘটিকা প েন্ত)  মক.ও. এমস 

সাপ্তামহক ছুটি/ ছুটির্ত মপক ম িান্ড (০৯ ঘটিকা হর্ত ০৫ ঘটিকা প েন্ত)  

সাপ্তামহক ছুটি/ ছুটির্ত সি েমেম্ন ম িান্ড (০৯ ঘটিকা হর্ত ০৫ ঘটিকা প েন্ত)  

অনুর্িামদত নলা  মক.ও./নকমভএ 

েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  প্রস্তামিত ক্ষিতা মক.ও./ নকমভএ 

iii প্রস্তামিত কি েপম কল্পো 

েিং পদর্ক্ষপসমূহ প্রাক্কমলত সম্ভাব্য তাম খ 

১ নেট মিটাম িং এ  আর্িদে দামখর্ল  তাম খ  

২ নেট মিটাম িং এ  চ্যমি স্বাক্ষর্   জন্য প্রস্তামিত তাম খ  

৩ নেট মিটাম িং এ  কা েক্রি শুরু  তাম খ  

 

iv আর্িদেকা ী  নঘাষণা 

*আর্িদেকা ী (ব্যমি) কর্তেক পূ ণর্ াগ্য 

আমি, 

…………………………………..………………………………………………

………...,জাতীয় পম িয় পত্র েিং/পাসর্পাট ে 
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েিং:.........................………………………………এিিংঠিকাো:…………………………

………………................................................................………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………...................…………………………………….....…………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..........................

........নঘাষো ক মে ন : 

 

i. আমি (উপযুি ব্যমি  োি) ................................................................... জাতীয় পম িয় পত্র 

েম্ব /পাসর্পাট ে েম্ব .: ............................................. নক আিা  পর্ক্ষ নেট মিটাম িং সিংক্রান্ত আর্িদে 

প্রমক্রয়াক র্ে  জন্য ক্ষিতা অপ েে ক মে;  

অথিা 

আমি (উপযুি প্রমতিার্ে  োি) ................................................................... মেিমন্ধত ঠিকাো: 

............................................. নক আিা  পর্ক্ষ নেট মিটাম িং সিংক্রান্ত আর্িদে প্রমক্রয়াক র্ে  জন্য ক্ষিতা 

অপ েে ক মে,  া  মেিন্ধে েিং ..................... এিিং মেিন্ধেকা ী কর্তেপর্ক্ষ  োি ও ঠিকাো........................ 

.............................................................................................................................................;  

অথিা 

আমি, জাতীয় পম িয় পত্র েিং/ পাসর্পাট ে েিং...........................................আিা  মের্জর্ক নেট মিটাম িং সিংক্রান্ত 

আর্িদে প্রমক্রয়াক র্ণ  জন্য উপযুি ির্ি ে  নঘাষো ক মে;  

ii. আমি এ ির্ি ে প্রতুয়ে ক মে ন , ক্ষিতাপ্রাপ্ত ব্যমি িা প্রমতিাে ( মদ থার্ক) এই মের্দ েমিকা ও এ সিংক্রান্ত  থা থ 

কর্তেপক্ষ প্রদি সকল মের্দ েিো অনুস র্ণ সক্ষি;  

iii. আমি এ ির্ি ে প্রতুয়ে ক মে ন , নেট মিটাম িং এ  আওতায় স্থামপতব্য েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি এই গাই লাইর্ে  

আওতায় অনুর্িামদত  ন্ত্রািংি স্থাপে ক া হর্ি এিিং  ন্ত্রািংর্ি  গাই লাইর্ে উর্েমখত িােদন্ড ও জাতীয় িেদন্ড 

 ািাইপূি েক মেমিত ক া হর্ি;  

iv. আমি এ ির্ি ে মেিয়তা প্রদাে ক মে ন , আমি মিদ্যুৎ আইে ২০১৮ অথিা মিদ্যুৎ স ি াহ এিিং মিদ্যুর্ত  লাইর্সমন্সিং  

সিংক্রান্ত অন্য নকাে আইে িা মিমিধিালা  আওতায় িামস্তর্ াগ্য নকাে অপ াধ কম মে। 

v. আমি এ ির্ি ে প্রতুয়ে ক মে ন , এখার্ে প্রদি সকল তথ্য আিা  জ্ঞাে ও মিোসির্ত সতু এিিং মেভু েল; 

vi. আমি স্বীকা  ক মে ন , এখার্ে প্রদি নকাে তথ্য মিথ্যা প্রিামণত হর্ল .....................................মফ মহসার্ি প্রদি 

অথ ে িার্জয়াপ্ত ক াসহ আিা  মিরুর্দ্ধর্ র্কাে পদর্ক্ষপ নেয়া  অমধকা  সিং ক্ষণ ক র্ি; 

vii. আমি এ ির্ি ে স্বীকা  ক মে ন ,এ আির্দর্ে  নক্ষর্ত্র প্রর্ াজু সকল আইে, মিমধিালা এিিং স কা  প্রদি মের্দ েিো আমি 

নির্ে িলর্ত িাে থাকর্িা;  

 

 

 

 

……………………… 

                               স্বাক্ষ  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

পম মিষ্ট ২: নেট মিটার্   মিস্তাম ত মিি ণী 

১. মিযিাে মি নফজ ইউমেম র্ কিোল বিদ্যুমতক মিটা গুর্লার্ক ম র্প্রাগ্রামিিং এ  িাের্ি এই মের্দ েমিকা  িামহদাির্তা 

িাইম র্ কিোল এ পম িতেে সম্ভি ো হর্ল েতুে িাইম র্ কিোল মিটা  দ্বা া প্রমতস্থাপে ক র্ত হর্ি। 

২. মিত ণ ইউটিমলটি  সহায়তায় অথিা মিত ণ ইউটিমলটি  অনুর্িামদত নটকমেমিয়াে কর্তেক মিযিাে মিটা  নিা ে এিিং মিটা  

সিংমিষ্ট ওয়ুাম িং (প্রর্য়াজে হর্ল) প্রমতস্থাপে ক র্ত হর্ি। ন  স্থার্ে মিটা  স্থাপে ক া হর্ি নসখার্ে মিত ণ ইউটিমলটি  

কিীর্দ  অমভগম্যতা থাকর্ত হর্ি। 

৩. মিটা  প্রমতস্থাপে, সাোই আপর্গ্রম িং এিিং মসর্েি কার্েকিে/ িম মফর্কিেসহ আন্তসিংর্ াগ সিংক্রান্ত সকল ব্যয়ভা  

গ্রাহকর্ক িহে ক র্ত হর্ি। 

৪. স্থামপত নেট মিটা  মসর্ের্ি  ম র্িাট অেলাইে িমেটম িং ব্যিস্থা থাকর্ত হর্ি। নেট মিটা  গ্রাহক ইউটিমলটির্ক অেলাইে 

িমেটম িং এ  সুর্ াগ প্রদাে ক র্ি। 

(ক)নেট মিটাম িংপম িার্প  জন্য মিটা : 

েিং. নটকমেকুাল প্যা ামিটা  ৪১৫নভাে এিিং নভার্েজ নলর্ভর্ল  মের্ি কার্েমক্টমভটি 

সম্পূণ ে বিদ্যুমতক মিটা  মসটি অপার্ র্ট  

১ প্রর্য়াগর্ াগ্যতা অনুর্িামদত নলা  ৭ মক.ও. হর্ত ৫০ মক.ও. এ  

ির্ে হর্ল 

অনুর্িামদত িামহদা ৫০ মক.ও. হর্ত ১০০ মক.ও. 

এ  ির্ে হর্ল 

২ নফজ এিিং ওয়ুা  এ  সিংখ্যা ৩ নফজ, ৪ ওয়ুা  ৩ নফজ, ৪ ওয়ুা  

৩ পম িাপক(সমূহ) মক.ও. ঘ.(kWh), মক.ভা.ঘ. (kVAh, 

kVA), পাওয়া  ফুাক্ট  

মক.ও. ঘ.(kWh), মক.ভা.ঘ. (kVAh, 

kVA), পাওয়া  ফুাক্ট  

৪ নভার্েজ এিিং মির্কার্য়মন্স  

িােদন্ড 

3×240V(P-N), 415V(P-P), 50 ± 

5% 

3×240V(P-N), 415V(P-P), 50 ± 

5% 

৫ কার্ ন্ট ন টিিং ১০-৬০/১০-১০০ ৫ অুাম্প 

৬ সঠিকতা  নেণী ০.৫ ০.২ 

৭ নপ্র ণ এিিং গ্রহর্ণ  বিমিষ্টু গ্রহণ এিিং নপ্র ণ গ্রহণ এিিং নপ্র ণ 

৮ কমিউমের্কিে নপাট ে/ প্রর্টাকল Optical / RS-232 / DLMS / 

MODBUS / Wireless 

Optical, RS-232 / DLMS / 

MODBUS, Wireless 

১০০ মকঃওঃ/ মকঃওঃমপক অথিা এ  নির্য় নিমি ক্ষিতাসম্পন্ন মসর্ের্ি  নক্ষর্ত্র নেট মিটা র্ক ১১ নকমভ অথিা ৩৩ নকমভ মসর্ের্ি  

সার্থ সিংযুি ক র্ত হর্ি। এর্ক্ষর্ত্র নেট মিটা  গ্রাহকর্ক মিত ণ ইউটিমলটি  িােদন্ড অনুস ে ক র্ত হর্ি। 

(খ) মপ্র নপই  নেট মিটা :  

মপ্র নপই  মিটার্   গ্রাহকগর্ণ  এিে মিটাম িং মসর্েি থাকর্ত হর্ি  া মিত ণ মগ্র  হর্ত মিদ্যুৎ গ্রহর্ণ  পম িাণ,মিত ণ মগ্রর্  মিদ্যুৎ 

নপ্র র্ণ  পম িাণ ন ক ে ও সিং ক্ষণ ক র্ত পার্  । মিটা টির্ক এই গাই লাইর্ে  মের্দ েিোির্ত ট্যাম ফ মহর্সর্ি  সক্ষিতা থাকর্ত হর্ি। 

মপ্র নপই  মিটা টি এিে ভার্ি নপ্রাগ্রাি ক া থাকর্ত হর্ি ন ে তা নসট লর্িন্ট মপম য়র্   নির্ষ গ্রাহর্ক  অমজেত নক্রম ট ( া মিত ণ 

ইউটিমলটি কর্তেক স কা  মেধ োম ত হার্  গ্রাহকর্ক পম র্িামধত হর্ি)পৃথকভার্ি প্রদি েে’সহ নেট এোমজে নক্রম ট নক ‘শূণ্য’নত োমির্য় 

আের্ত সক্ষি হয়। 
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পম মিষ্ট ৩: নেট মিটাম িং মসর্েি নিকমলে 

১. আর্িদেকা ী  তথ্য 

োি (ব্যমি/ প্রমতিাে)  

ঠিকাো  

 

ইউটিমলটি অুাকাউন্ট েিং  

মিটা  েম্ব   

অনুর্িামদত নলা   

ক. ন াগার্ াগকা ী ব্যমি: 

োি  

পদিী  

ঠিকাো  

 

জাতীয়তা  

জাতীয় পম িয়পত্র 

েম্ব  

                    

পাসর্পাট ে েিং.(মির্দিী হর্ল)                

ল্যান্ডর্ফাে  নিািাইল নফাে 

েম্ব : 

 

ইর্িইল অুার্রস  

২. ব্যিহৃত উপাদােসমূহ 

ক. নসালা  মপমভ প্যার্েল 

উৎপাদকা ী (নকাম্পামে  োি, 

উৎস) 

 

 

ব্র্যান্ড  

ির্ ল েিং.  

ন র্ট  কুাপামসটি  

কিোর্য়ন্স  

(IEC 61215, IEC 61701,  
IEC 61730, PID test 
certificate -IEC 62804 or 
similar) 

 

 

BSTIপ্রণীত জাতীয় িােিাত্রা   
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কিোর্য়ন্স সাটি েমফর্কর্ট মিি ণ 

প্যার্েল সিংখ্যা  

স্থামপত ক্ষিতা (নিাট)  

খ. ইেভাট ো  

উৎপাদেকা ী 

(নকাম্পামে  োি, উৎস) 

 

 

ব্র্যান্ড  

ির্ ল েিং.  

ন র্ট  কুাপামসটি  

কিোর্য়ন্স (IEC 61727)  

ইেভাট োর্   সিংখ্যা  

স্থামপত ক্ষিতা (নিাট)  

নেট মিটাম িং এ  আওতায় ব্যিহার্   অনুর্িাদে েম্ব  ও তাম খ  

গ. িাউমন্টিং মসর্েি 

সাধা ে তথ্য 

 

উৎপাদেকা ী  (নকাম্পামে, 

উৎস) 

 

প্রকা  এিিং মিি ণ (প্রর্ াজু 

নক্ষর্ত্র) 

 

আিদ্ধকা ী মসর্ের্ি  প্রকা  

িাউমন্টিং নলার্কিে ☐সিতল োদ☐ঢালু োদ (>৫
০
ঢালু)☐িমহ াঙ্গে☐নখালা জায়গা 

ম জাইে ☐ইমন্টর্গ্রর্ট ☐প্যা ালাল☐ইমলর্ভর্ট  (েে- প্যা ালাল)) ☐ট্রুামকিং 

আিদ্ধকা ী মসর্েি ☐ওর্য়ট-নলাম িং☐ফার্েমেিং সহ☐অন্যান্য 

প্রাক্কমলত েুাটিক মিকিে নকা এুামফমির্য়ন্ট  

কুালক্যর্লর্ট  েুাটিক মিকিে নকা এুামফমির্য়ন্ট  

☐আমি/ আি া এ ির্ি ে প্রতয়ে ক মে ন  মিএেমিমসসহ মিমডিং িামলকাো সিংক্রান্ত সকল মিমধ মিধাে, মিমডিংএ  মিষর্য় সকল 

কাম গ ী নস্পমসমফর্কিে প্রমতপালে ক া হর্য়র্ে। 

 

ঘ. কুািল/ পাওয়া  লাইে 

সাধা ে মিি ণ  

 

মপমভ মসট্রিং কুািল/ পাওয়া  লাইে 

উৎপাদেকা ী  

প্রকা   

প্রস্থর্েদ  
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মপমভ নিইে কুািল/ পাওয়া  লাইে (ম মস) 

উৎপাদেকা ী  

প্রকা   

প্রস্থর্েদ  

ইেভাট ো  সাোই কুািল/ পাওয়া  লাইে (এমস) 

উৎপাদেকা ী  

প্রকা   

প্রস্থর্েদ  

 

ঙ. মফ - ইে ম্যার্েজম্যান্ট/ কমিউমের্কিে 

সাধ ে তথ্য 

বিমিষ্টুসমূহ ☐কা েক  পাওয়া  ম  াকিে☐৭০% মিধাে 

☐অন্যান্য মিধাে: ___________% 

িাস্তিায়ে ☐স্থায়ী উেভাট ো  নসটিিং☐মফ - ইে ম্যার্েজম্যান্ট মসর্েি 

☐অন্যান্য ব্যিস্থা: ___________ 

উৎপাদেকা ী (নকাম্পামে, উৎস)  

প্রকা  এিিং মিি ণ (প্রর্ াজু নক্ষর্ত্র)  

মসর্েিটি মক নেটওয়াকে অপর্ ট  ি াি  কা েক  মফ - ইে নলর্ভল প্রদি েে কর্ ?☐ হুাঁ   ☐ো 

 

 

 

 

 

 

৩.পম কল্পো এিিং স্থাপে সিংক্রান্ত তথ্য 

সাধা ে 

☐মপমভ মসর্েিটি মিযিাে কাম গ ী মিমধমিধাে এিিং িােদন্ড অনু ায়ী স্থাপে ক া হর্য়র্ে।. 

☐মপমভ মসর্েিটি  ৎসািান্য শ্যার্ াময়িং ইর্ফক্ট সহকার্  বত ী ক া হর্য়র্ে। 

☐ইড নফা কার্ে একটি নিম িং অুাোলাইমসস যুি ক া হর্য়র্ে (র্িম িং এ  পম িাে নিমি নদখা নগর্ল)। 

গাঠমেক তথ্য 

☐রুফ িাউর্ন্ট  মসর্ের্ি  নক্ষর্ত্র িাকিার্   নলা  িহে ক া  ক্ষিতা ( ন াগার্ ার্গ  ঠিকাোসহ ব্যমি অথিা ফার্ি ে  োি) কর্তেক 

মূল্যায়ে ক া হর্য়র্ে: 

☐রুফ িাউর্ন্ট  মসর্ের্ি  নক্ষর্ত্র রুফটর্প  উপম ভার্গ  এমজিং কমন্ডিে (ন াগার্ ার্গ  ঠিকাোসহ ব্যমি অথিা ফার্ি ে  োি) কর্তেক 

মূল্যায়ে ক া হর্য়র্ে; 

☐উৎপাদেকা ী  মহসািকৃত প্রিাণক অথিা িাউমন্টিং িাকিার্   প্রকা  এিিং িাউমন্টিং মিষর্য় মের্দ েিািলী অনু ায়ী অুিংকম িং এিিং 

নলাম িং এমের্কিে সম্পন্ন ক া হর্য়র্ে। 

☐উৎপাদর্ক  মের্দ েমিকা অনু ায়ী িম উল এ  ফার্সমেিং সম্পন্ন ক া হর্য়র্ে; 

☐অন্য নকাে প্রকার্   িােি ব্যিহা  ক া হর্য়  
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থাকর্ল অনুগ্রহপূি েক কা ণ ব্যাখ্যা করুে:  

☐কাম গ ী মিমধ এিিং িােদন্ড অনু ায়ী রুফ পা র্ফার্ িে সম্পন্ন ক া হর্য়র্ে. 

মিমডিং এ  মিস্তাম ত মিি ণ: 

মিমডিং এ  উচ্চতা  মি. 

উইন্ড নলা  নজাে  মি. 

কুািল  মি. 

প্রান্তভার্গ  দূ ে  মি. 

রুফ ম জ  মি. 

 

 

 

অমিমেি োপে ব্যিস্থা 

☐নধাঁয়া এিিং তাপ মেগ েিে মসর্েিসমূহ পুর্ াপুম  কা েক  আর্ে। 

☐অমিকান্ড হর্ত  ক্ষার্থ ে জা ীকৃত মিমধিালা অনু ায়ী ফায়া ওয়াল এিিং ফায়া  কম্পাট েম্যান্ট মির্িিোয় নেয়া হর্য়র্ে। 

☐অন্যান্য পদর্ক্ষপসমূহ:  

 

 

 

 

 

 

 

ইর্লকমট্রকুাল নসফটি, ির্য়স এন্ড ইেের্লিে অি ইর্লমট্রকুাল ইক্যুইপম্যান্ট: 

ইক্যুইপর্িন্ট এিিং মসর্েি মেি োির্ে  নক্ষর্ত্র DIN VDE0100 এ  সাধা ে মিধাে এিিং VDE 0100-712 এিিং VDE-AR-N 

4105 এ  মির্িষ মিধাে অনু ায়ী স্থাপে ক া হর্য়র্ে, এিিং IEC 62446 (VDE 0126-23) এ  মিধাে অনু ায়ী পম দি েে ক া 

হর্য়র্ে. অন্যান্য বিমিষ্টুসমূর্হ  সার্থ মেম্নিমণ েত বিমিষ্টুসমূহ মিযিাে পাওয়া মগর্য়র্ে: 

☐VDE 0100-520 অনু ায়ী েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  কুািল এিিং পাওয়া  লাইেসমূহর্ক এিেভার্ি মেি োিে এিিং স্থাপে 

ক া হর্য়র্ে ন ে এর্ত আমথ েিং ক্রুটি এিিং িট ে সামকের্ট  ঝৌঁমক ো থার্ক. 

☐কুািলসমূহ নিি এ  সার্থ যুি, নকােভার্ি োর্দ  সিংস্পর্ি ে নেই এিিং ধা সম্পন্ন প্রান্তভার্গ  ওপ  মদর্য় নেয়া হয়মে। প্রমতটি 

কার্েকিে পর্য়র্ন্ট প্রর্য়াজেীয় নিইে ম মলর্ফ  ব্যিস্থা ক া হর্য়র্ে। মিমডিং এ  িাইর্  মিযিাে কুািলসমূহ আবৃত কুািল নট্র  ম্যাধর্ি 

টাো হর্য়র্ে। 

☐উৎপাদেকা ী  মের্দ েমিকা নিাতার্িক উপযুিতা এিিং সুইমিিং কুাপামসটি  মিিার্  ম মস কার্ ন্ট সামকের্ট  জন্য  র্থষ্ট পম িার্ে সামকেট 

নেকা   াখা হর্য়র্ে। 

 

িজ্রপাত এিিং হাই নভার্েজ হর্ত  ক্ষা 

মিঃ দ্রঃ: রুফটপ নসালা  মসর্ের্ি িজ্রপাত মেিা ণী ব্যিস্থা (Lightning Protection System)  াখা 

আিশ্যক। 

হুাঁ ো 

১. মিমডিং এ  জন্য লাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্েি আিশ্যক। মিমডিং এলাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্েি আর্ে মক? ☐ ☐ 

২. লাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্ের্ি  মিষর্য় নকাে নটে ম র্পাট ে আর্ে মক? ☐ ☐ 

৩.িাইর্   লাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্েিটি নস অনু ায়ী সিন্বয় ক া হর্য়মেল মক? ☐ ☐ 
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৪.লাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্ের্ি িেিতীদূ েসমূহ পম িাপ ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

৫. িেিতীদূ েসমূহ প ের্িক্ষণ ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

৬. লাইটমেিং প্রর্টকিে মসর্ের্ি  সার্থ মপমভ নজোর্ ট টি স াসম  সিংযুি মক? ☐ ☐ 

৭. লাইটমেিং প্রর্টকিে ইক্যইপর্টেমিয়াল িমন্ডিং সম্পন্ন ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

৮.মিমডিং এ  মিিং কুাির্ল  প্রর্িিমুর্খ  সমন্নকর্ট টাইপ ১ ম মস লাইটমেিং এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

৯. ইেভাট োর্   এমস প্রার্ন্ত টাইপ ১ লাইটমেিং এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

১০. মফ  কন্ড্যুইট এ  মিমডিং এ  প্রর্িিমুর্খ টাইপ ১ লাইটমেিং এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

১১. ইেভাট োর্   সম্মুর্খ  ম মস প্রার্ন্ত টাইপ ২ ম মস সাজে এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

১২. ইেভাট োর্   সম্মুর্খ  এমস প্রার্ন্ত টাইপ ২ সাজে এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

১৩.মফ  কন্ড্যুইট এ  মিমডিং এ  প্রর্িিমুর্খ টাইপ ১-২-৩ কমম্বর্েিে এুার্ ে  স্থাপে ক া হর্য়র্ে মক? ☐ ☐ 

১৪.িাউমন্টিং িাকিার্   জন্য ইক্যইপর্টেমিয়াল িমন্ডিং সম্পন্ন ক া হর্য়র্ে মক? 

 

মিঃদ্রঃ:পৃথক লাইটমেিং প্রর্টকিে= কিপর্ক্ষ ৪ িগ ে মি.মি.(অ মক্ষত কুািল িুার্ের্ল  জন্য) 

কম্বাইন্ড লাইটমেিং প্রর্টকিে= কিপর্ক্ষ ১৬ িগ েমি.মি । 

☐ ☐ 
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পম মিষ্ট ৪: নেট মিটাম িং চ্যমি ফ ি 

 

 

এই চ্যমি প্রস্তুতপূি েক _______________সার্ল  ____________িার্স _____________তি মদির্স ________________(চ্যমি স্বাক্ষর্   

স্থার্ে  োি)_________________________ োিীয় মিদ্যুৎ গ্রাহক, ঠিকাো______________________________________________ 

____________________________________________________________________________, অতঃপ  প্রথি পক্ষ ির্ল অমভমহত 

এিিং 

____________________________ (ইউটিমলটি’  োি),_________________________ (র্হ  অমফর্স  ঠিকাো),“নকাম্পামে 

আইে, ১৯৯৪” (১৮ েিং আইে) এ  আওতায় ন মজমিকৃত এিিং “িািংলার্দি এোমজে ন গুর্লট ী আইে, ২০০৩” এ  আওতায় 

“ইউটিমলটি” মহসার্ি কি ে ত, অতঃপ ______________________ অথিা ইউটিমলটি ির্ল অমভমহত,  া এ  অনুিমতপ্রাপ্ত 

প্রমতমেমধ এিিং উি সূ ী নকাম্পামের্কও মদ্বতীয় পক্ষ মহসার্ি অন্তভু েি ক র্ি। 

এিিং ন র্হতু ______________________ (মিদ্যুৎ গ্রাহর্ক  োি) __________________ (স্থার্ে  োি) এ অিমস্থত তা  

িামলকাোধীে স্থাপোয় স্থামপতএিিং __________ (ইউটিমলটি’  োি)এ  মিত ণ মগ্রর্   সার্থ _________ নভার্েজ নলর্ভর্ল 

সিংযুি ____________ মকঃওঃ (অথিা মকঃওঃমপক) ক্ষিতাসম্পন্ন একটি েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি মেজ স্থাপো  

অভুন্তর্  মের্জ  ব্যিহার্   উর্ের্শ্য স্থাপর্ে  ইো প্রকাি কর্ র্েে, 

এিিং ন র্হতু, _____________________ (সিংমিষ্ট কর্তেপর্ক্ষ  োি) _____________________ তাম র্খ  ____________ েিং 

স্মা কমূর্ল জা ীকৃত আর্দি দ্বা া মের্জ  মিদ্যুৎ িামহদা নিটার্ো  লর্ক্ষু ________________ (েীমতিালা  োি) এ  আওতায় 

_________________ ঠিকাোয় অিমস্থত ___________ (মিদ্যুৎ গ্রাহর্ক  োি) এ  িামলকাোধীে স্থাপোয় (োদ অথিা সদ  

প্রাঙ্গেসহ) ___________ মকঃওঃ (অথিা মকঃওঃ মপক) ক্ষিতা  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  উন্নয়ে এিিং স্থাপর্ে  

আর্দি প্রদাে কর্ র্েে, 

এিিং ন র্হতু, মিত ণ ইউটিমলটি ন াগ্য মির্িমিত গ্রাহকর্ক _____________ মকঃওঃ (মকঃওঃ মপক) রুফটপ নসালা  মপমভ 

মসর্ের্ি উৎপামদত মিদ্যুৎর্কমিত ণ ইউটিমলটি  মিদ্যুর্ত  ির্ে অনুপ্রর্ির্ি  লর্ক্ষু এিিং সিংমিষ্ট গ্রাহক কর্তেক এ চ্যমি  িতে 

পূ ণ সার্পর্ক্ষ এিিংমেম্নিমণ েত প্রর্ াজু েীমত/ মেয়ি/ প্রমিধাে/ নকা  (সির্য় সির্য় সিংর্িামধত) এ উমেমখত মিধাে প্রমতপালে 

সার্পক্ষ মগ্র  সিংর্ াগ প্রদার্ে  সম্মমত প্রদাে কর্ র্ে- 

(ইউটিমলটি কর্তেক মেধ োম ত সিংমিষ্ট দমলর্ল  তামলকা) 

উভয় পক্ষ এ ির্ি ে মেম্নিমণ েত মিষর্য় একিত নপাষে কর্ : 

১. সাধা ণ ন াগ্যতা 

i. প্রথি পক্ষ “নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮” এ  অনুর্েদ ৩.১ এ িমণ েত িতোিলী পূ ণ কর্ র্ে।  

ii. প্রথি পক্ষ “নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮” এ  ৩.৩ েিং অনুর্েদ দ্বা া মেয়মন্ত্রত মিদ্যুৎ উৎপাদে এিিং মগ্রর্  মিদ্যুৎ 

নপ্র র্ণ  সীিার্ খা সিংক্রান্ত মেয়িামদ  থা থভার্ি প্রমতপালে ক র্ি। 

iii. প্রথি পক্ষ এই ির্ি ে সম্মত  র্য়র্ে ন  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে উৎস্য নথর্ক উৎপামদত মিদ্যুৎ মগ্রর্  নপ্র র্ণ  নক্ষর্ত্র স কা  

দ্বা া মেয়মন্ত্রত মিমধমিধাে এিিং সির্য় সির্য় এ  সিংর্িাধণী  দ্বা া জা ীকৃত মেয়িকানুে নির্ে িলর্িে। 
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২. কাম গ ী এিিং ইন্টা কার্েকিে সিংক্রান্ত ন াগ্যতা 

i. প্রথি পক্ষ এ ির্ি ে সম্মমত প্রদাে কর্ র্েে ন , স্থামপত েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮, 

প্রমিধাে, নদর্ি মিযিাে মগ্র  নকা  ও মিত ণ নকা  এিিং সির্য় সির্য় এর্ত আেীত সিংর্িাধেীসমূর্হ মির্িষাময়ত িােদন্ড 

এিিং িামহদা এ  সার্থ সািঞ্জস্যপূণ ে হর্ি। 

ii. প্রথি পক্ষ এ ির্ি ে সম্মমত  র্য়র্ে ন , নস ইউটিমলটি’  মিত ণ মগ্রর্   সার্থ রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্ের্ি  সিংর্ াগ 

প্রদার্ে  পূর্ি ে একটি “ইউটিমলটি ইন্টা র্ফস ম সকার্েক্ট সুইি” (অর্টার্িটিক এিিং ইেভাট ো  ওএক্সটে োল ম্যানুর্য়ল ম র্ল 

এ  ির্ে ইেমিে) স্থাপে কর্ র্ে অথিা ক র্ি এিিং এ ির্ি ে নস আ ও অঙ্গীকা  কর্  ন , সিংমিষ্ট ইউটলমলটি মিত ণ 

ব্যিস্থা  নি ািত ও  ক্ষোর্িক্ষর্ণ  স্বার্থ ে এর্ত প্রর্িিামধকা  পার্ি এিিং প্রর্য়াজর্ে এগুর্লা মেয়ন্ত্রণ ক র্ত পা র্ি। 

iii. প্রথি পক্ষ এ ির্ি ে সম্মমত প্রদাে কর্  ন , মগ্র  মিদ্যুৎ প্রিাহ িন্ধ হর্য়  াওয়া  নক্ষর্ত্র, তা  স্থামপত েিায়ের্ াগ্য মসর্েি 

স্বয়িংমক্রয়ভার্ি মিমেন্ন হর্য়  ার্ি এিিং উি মসর্েি হর্ত নকাে মিদ্যুৎ িমি ইউটিমলটি’  মিত ণমসর্ের্ি প্রিামহত হর্ি ো। 

iv. মিত ণ মসর্ের্ি  সার্থ সিংযুি সকল  ন্ত্রপামত এই মের্দ েমিকায় উমেমখত সিংমিষ্ট সকল প্রমিধাে অনুস র্ণ পম িামলত 

হর্ি। 

v. প্রথি পক্ষ এ ির্ি ে সম্মমত প্রদাে কর্  ন , ইন্টা র্ফস/ ইন্টা কার্েকিে পর্য়ন্ট এিিং মিটাম িং পর্য়ন্ট মদ্বতীয় পক্ষ কর্তেক 

মে েধা ে ক া হর্ি। 

vi. উভয় পক্ষ এ ির্ি ে সম্মত  র্য়র্ে ন , েুান্ট পম িালো ও এ   ক্ষণার্িক্ষে, রময়িং ও  ায়াগ্রাি, সাইর্ট দাময়ে পালর্ে  

মিম উল, হা র্িামেক স, মসের্ক্রাোইর্জিে, নভার্েজ, মির্কার্য়মন্স, মিকা  ইতুামদ মিষর্য় স কা  কর্তেক জা ীকৃত সকল 

প্রমিধাে নির্ে িলর্ি। 

vii. মে াপদ এিিং মেভে র্ াগ্য মিত ণ ব্যিস্থা িজায়  াখা  মিষর্য় মদ্বতীয় পর্ক্ষ  ন  িােিাধকতা  র্য়র্ে, তা পূ ণ ক া  

লর্ক্ষু, প্রথি পক্ষ  এ ির্ি ে সম্মত হর্ে ন ,  মদ মদ্বতীয় পক্ষমসদ্ধান্ত প্রদাে কর্  ন , গ্রাহর্ক  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েি 

সিংমিষ্ট ইউটিমলটি’  সম্পর্দ  অথিা এ  অন্যান্য গ্রাহকর্দ  ক্ষমত  কা ণ হর্ে অথিা নকাে  কি মিরূপ প্রমতমক্রয়া  সৃমষ্ট 

ক র্ে, তর্ি মদ্বতীয় পক্ষহর্ত এ মিষর্য় মের্দ েিো পাওয়া িাত্র প্রথি পক্ষ েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েিটির্ক মিত ণ মগ্র  

হর্ত মিমেন্ন ক র্ি এিিং মেজ খ র্ি মদ্বতীয় পর্ক্ষ  সম্তুমষ্ট নিাতার্িক এ মসর্েিটি  সিংর্িাধর্ে  ব্যিস্থা ক র্ি। 

viii. ইউটিমলটি  মিত ণ মগ্রর্  মিদ্যুর্ত  প্রিাহ িন্ধ থাকাকালীে, প্রথি পক্ষ নথর্ক উৎপামদত মিদ্যুৎ ইউটিমলটি  মগ্রর্  ব্যাক 

মফম িং এ  কা র্ণ সিংঘটিত ন র্কাে ধ র্ে  দূঘ েটোয়র্কাে িানুষ িা পশু ক্ষমতগ্রস্থ(প্রাণঘাতী/ প্রণঘাতী েয়/ মিভাগীয়/ 

অমিভাগীয়) হর্ল তা  সম্পূণ ে দায়ভা  প্রথি পক্ষর্ক মের্ত হর্ি। এধ র্ে  সিংকটিয় মুহূর্তে মদ্বতীয় পক্ষপ্রথি 

পর্ক্ষ মসর্েির্ক ন র্কাে সিয় মিমেন্ন কর্  নদয়া  ক্ষিতা সিং ক্ষণ  কর্ ।   

৩. োিপত্র গ্রহণ এিিং অনুর্িাদে 

সিংমিষ্ট ইউটিমলটি ব্যমতত আ  নকাে কর্তেপর্ক্ষ  মেকট হর্ত অনুর্িাদে এিিং োি গ্রহর্ণ  প্রর্য়াজেীয়তা থাকর্ল 

প্রথি পক্ষ কর্তেক তা ফর্টার্ভার্েময়ক মসর্েির্ক মিত ণ মসর্ের্ি  সার্থ সিংর্ াগ প্রদার্ে  পূর্ি েই সিংগ্রহ ক র্ত 

হর্ি। 

৪. প্রর্িিামধকা  এিিং সিংর্ াগ মিমেন্নক ে 

i. মিটাম িং  ন্ত্রপামত এিিং েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  সিংর্ াগ মিমেন্নক র্ে  স্বয়িংমক্রয় ও ম্যানুর্য়ল 

দ্য’নটা িাের্ি  নক্ষর্ত্রই মদ্বতীয় পর্ক্ষ  সকল সিয় প্রর্িিামধকা  থাকর্ি।  

ii. জরুম  অথিা মিদ্যুর্ত  নলা  নিম িং িলাকালীে অিস্থায়,  খে স্বয়িংমক্রয় অথিা সুইি িা নেকার্   িত 

ম্যানুর্য়ল-নকাে সিংর্ াগ মিমেন্নক ণ ব্যিস্থা  সার্থই ন াগার্ াগ ক া  ায়ো, তখে মিত ণ ইউটিমলটি 

গ্রাহর্ক  স্থাপো  মিদ্যুৎ সিংর্ াগ মিমেন্ন কর্  মদর্ত পার্ । 

 

৫.  দাময়ে 

i. েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্ের্ি  সিংর্ াগপ্রদাে এিিং এ  পম িালো  নক্ষর্ত্র প্রথি পর্ক্ষ  অির্হলা অথিা ইোকৃত 

অসদাি র্ে  ফর্ল নকাে ক্ষমত িা মিরূপ প্রমতমক্রয়া সামধত হর্ল, প্রথি পক্ষ মদ্বতীয় পক্ষর্ক এ  ক্ষমতপূ ণ প্রদাে 

ক র্ত িাে থাকর্ি। 
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ii. মদ্বতীয় পক্ষপ্রথি পক্ষর্ক“নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮”-য় িমণ েত প্রর্ণাদো  অমতম ি স কা  কর্তেক প্রদি অন্য 

ন  নকাে আমথ েক অথিা অন্য নকাে প্রর্ণাদো প্রদার্ে িাে থাকর্িো।  

৬. মিটাম িং 

মিটাম িং ব্যিস্থা “নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮”  অনুর্েদ ৩.৬, পম মিষ্ট ২এিিং সির্য় সির্য় সামধত 

সিংর্িাধেসমূহ অনু ায়ী মেধ োম ত হর্ি। 

৭. িামণমজুক ির্ন্দািস্ত 

“নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮”  অনুর্েদ ৩.৪, ৩.৫ এিিং সির্য় সির্য় সামধত এ  সিংর্িাধেী অনু ায়ী 

িামণমজুক ির্ন্দািস্ত সম্পাদে ক া হর্ি। 

৮. সিংর্ াগ প্রদার্ে  ব্যয় 

মিটাম িং এিিং ইন্টা কার্েকিেসহ রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্েি স্থাপর্ে  সকল ব্যয়ভা  ন াগ্য মির্িমিত প্রথি পক্ষর্ক িহে 

ক র্ত হর্ি। প্রর্য়াজর্ে, প্রথি পক্ষর্ক মসর্েি পম িতের্ে  মূল খ ি এিিং মসর্েি আপর্গ্র  ক া  খ িও িহে ক র্ত হর্ি। 

৯. মসর্েি স্থাপর্ে  পর্  প্রথি পর্ক্ষ  আিন্ত্রর্ণ পম দ েিে, প ীক্ষা- মে ীক্ষা, কুামলর্েিে এিিং  ক্ষণার্িক্ষণ 

মসর্েিস্থাপর্ে পর্ প্রথি পর্ক্ষ আিন্ত্রর্ণ, ইউটিমলটি কর্তেক গ্রাহর্ক  সার্থ আর্লািোক্রর্ি মেধ োম ত সকল 

পম দ েিে এিিং প ীক্ষা- মে ীক্ষা সম্পাদে ক র্ি। প্রথি পক্ষ, এ প্রকর্ল্প  অথিা উৎপাদে নেির্ে  (র্ টা প্রর্ াজু) 

সকল রময়িং, মির্িষে এিিং নটে ন ক ে মদ্বতীয় পক্ষর্ক স ি াহ ক র্ি। 

১০. ন ক েসমূহ 

উভয় পক্ষ সম্পূণ ে এিিং শুদ্ধ ন ক ে এিিং অন্যান্য সকল  াটা সিং ক্ষণ ক র্ি,  া উভয় পক্ষ কর্তেক এ চ্যমি   সঠিক 

িাস্তিায়র্ে  জন্য এিিং রুফটপ নসালা  মপমভ মসর্েি িালার্ো  জন্য প্রর্য়াজে হর্ি।  

১১. মির্ াধ মেষ্পমি 

i. উভয় পর্ক্ষ  ির্ে এই চ্যমি  মিষর্য় অথিা এ  সার্থ সম্পকেযুি নকাে মিষর্য় উদ্ভুত মির্ াধ প্রথর্ি 

পা স্পম ক আলাপ আর্লািো  ম্যাধর্ি, দ্রুততা  সার্থ, ন্যায়সঙ্গতভার্ি, স লমিোর্স মেষ্পন্ন ক া  নিষ্টা 

ক র্ত হর্ি। 

ii. এধ র্ে  মির্ ার্ধ  সূত্রপাত হওয়া  ৬০ (ষাট) মদর্ে  ির্ে অথিা পা স্পম ক সম্মমত  িাের্ি 

সম্প্রসাম ত সির্য়  ির্ে আর্লািো  ম্যাধর্ি উভয় পর্ক্ষ  িেকা  মির্ াধ মেষ্পন্ন ক া ো নগর্ল, 

a) মিদ্যুৎ িমি নপ্র র্ণ  মিমলিং অথিা মিমলিং এ  পম িাে সিংক্রান্ত মির্ াধ মিদ্যুৎ মিভাগ/র্ে া কর্তেক 

মেষ্পন্ন ক া হর্ি। 

b) প্রমিধােিালা অথিা এ  ব্যাখ্যা সিংক্রান্ত মিষর্য় উদ্ভূত মির্ াধ মিদ্যুৎ মিভাগ; মিদ্যুৎ, জ্বালামে ও 

খমেজ সম্পদ িন্ত্রণালয় এ  মসদ্ধান্ত নিাতার্িক অথিা মিদ্যুৎ মিভাগ কর্তেক ক্ষিতাপ্রাপ্ত নকাে সিংস্থা   

কর্তেক  থা থ প্রমক্রয়ায় মেষ্পন্ন ক র্ত হর্ি। 

১২. চ্যমি  অিসাে 

i. প্রথি পক্ষ ন র্কাে সিয় চ্যমি অিসার্ে  লর্ক্ষু মদ্বতীয় পক্ষর্ক ৩০ (মত্রি) মদর্ে  পূি ের্োটিি প্রদাে ক র্ত 

পা র্ি।  

ii. প্রথি পক্ষ এই ির্ি ে সম্মত  র্য়র্ে ন , এ চ্যমি  নকাে িতে ভর্ঙ্গ  কা র্ণ মদ্বতীয় পক্ষ কর্তেক প্রথি পক্ষর্ক 

নকাে নোটিি প্রদাে ক র্ল প্রথি পক্ষ নোটিি প্রামপ্ত  প িতী ৩০ (মত্রি) মদর্ে  ির্ে িতেভর্ঙ্গ  কা ণ 
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প্রমতকার্   প্রর্য়াজেীয় পদর্ক্ষপ গ্রহণ ক র্ি, অন্যথায় ৩০ (মত্রি) মদে অর্ন্ত মদ্বতীয় পক্ষ মলমখত পর্ত্র  

িাের্ি চ্যমি  অিসাে ঘটার্ত পা র্ি।  

iii. এ চ্যমি অিসার্ে  প  এক সপ্তার্হ  ির্ে প্রথি পক্ষ তা  েিায়ের্ াগ্য জ্বালামে মসর্েিটি মদ্বতীয় পর্ক্ষ  

সন্তুমষ্ট নিাতার্িক ইউটিলটি’  মিত ণ মগ্র  হর্ত মিমেন্ন কর্  মদর্ি।  

প্রজ্ঞমপ্ত 

এ চ্যমি  আওতায় ন র্কাে ন াগার্ ার্গ  নক্ষর্ত্র মেম্নিমণ েত কি েকতোগণ দাময়ে পালে ক র্িে: 

 

____________(ইউটিমলটি’  োি) এ  পর্ক্ষ: 

 

গ্রাহর্ক  পর্ক্ষ:  

 

 

উভয়পক্ষ স্ব স্ব ক্ষিতাপ্রাপ্ত কি েকতোদ্বর্য়  িাের্ি িাস্তিায়র্ে  লর্ক্ষু এ চ্যমি সম্পাদে ক র্লে এিিং উপর্  িমণ েত তাম র্খ 

মিযিাে এ  কমপ প্রর্তুক পক্ষ ি াি  নপ্র ণ ক া হল। 

 

ইউটিমলটি’  পর্ক্ষ প্রকর্ল্প  স্বোমধকা ী  পর্ক্ষ 

 

স্বাক্ষ দাতা কর্তেপক্ষ স্বাক্ষ দাতা কর্তেপক্ষ 

সাক্ষী সাক্ষী 

১. ১. 

২. ২. 
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পম মিষ্ট ৫: নেটমিটাম িং-এ  েমুো গ্রাহক কর্তেক মিদ্যুৎ ব্যিহার্   মহসাি ক্ষণ এিিং মিল সিংক্রান্ত উদাহ ণ 

 

 

ক) নপ্রম ত/ প্তামে (এক্সর্পাট ে) ও গৃহীত/আিদামে (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ এক হর্ল: 

 

ধ া  াক, জোি আব্দুল কম ি ম মপম মস  একজে আিামসক মিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁ  অনুর্িামদত নলার্   

(Sanction Load) পম িাণ ১০ মকর্লাওয়াট। নেট মিটাম িং-এ  সুমিধা গ্রহর্ণ  জন্য মতমে ৭ 

মকর্লাওয়ার্ট  একটি রুফটপ নসৌ মিদ্যুৎ মসর্েি স্থাপে কর্ র্েে। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল 

কম ি মগ্র  হর্ত ৫০০ ইউমেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  কর্ র্েে। উি িার্স মতমে তাঁ  নসৌ মিদ্যুৎ মসর্েি হর্ত 

উৎপামদত মিদ্যুৎ মের্জ ব্যিহার্   প  সিপম িাণ অথ োৎ ৫০০ ইউমেট মিদ্যুৎ মগ্রর্  নপ্র ণ/ প্তামে কর্ র্েে। 

এর্ক্ষর্ত্র জোি আব্দুল কম র্ি  নপ্রম ত/ প্তামে (এক্সর্পাট ে) ও গৃহীত/আিদামে (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  

পম িাণ এক হর্ি অথ োৎ নেট এোমজে ইউমেট হর্ি (৫০০-৫০০)=০ ইউমেট। তাহর্ল মতমে শুু  মগ্র  মিদ্যুৎ 

ব্যািহার্   জন্য ম িান্ড িাজে ও তা  উপ  ভুাট পম র্িাধ ক র্িে, তাঁর্ক উি িার্স এোমজে িার্জে  মিল 

পম র্িাধ ক র্ত হর্ি ো। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল কম র্ি  মির্ল  পম িাণ মের্ম্ন নদখার্ো হর্লা: 

 

মিদ্যুৎ আিদামে/ প্তামে  

মিি ণ 

পম িাণ ন ট 

(টাকায়) 

নিাট মির্ল  

পম িাণ 

(টাকা) 

ম িান্ড িাজে ১০ মকর্লাওয়াট ২৫ 

টাকা/মকর্লাওয়াট 

২৫০.০০ 

মগ্র  হর্ত আিদামেকৃত মিদ্যুৎ   ৫০০ ইউমেট   

মগ্রর্   প্তামেকৃত মিদ্যুৎ ৫০০ ইউমেট   

নেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  ০ ইউমেট  ০.০০ 

কুাম  ওভা  মিদ্যুৎ  ০ ইউমেট   

নিাট মিল - - ২৫০.০০ 

নিাট মির্ল  উপ  ভুাট - ৫% ১২.৫০ 

সি ের্িাট মিল(মিলম্ব িাসুল 

ও মিটা  িাজে ব্যতীত) 

- - ২৬২.৫০ 

 

অথ োৎ জোি আব্দুল কম ি নপ্রম ত/ প্তামে (এক্সর্পাট ে) ও গৃহীত/আিদামে (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ 

এক হর্লও অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স ২৬২.৫০ টাকা  মিল পম র্িাধ ক র্িে। 
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খ) নপ্রম ত/ প্তামে (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ গৃহীত/আিদামে (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িার্ণ  

নির্য় নিমি (র্েট এক্সর্পাট ো ) হর্ল:  

 

ধ া  াক, জোি আব্দুল কম ি ম মপম মস  একজে আিামসক মিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁ  অনুর্িামদত নলার্   

(Sanction Load) পম িাণ ১০ মকর্লাওয়াট। নেট মিটাম িং-এ  সুমিধা গ্রহর্ণ  জন্য মতমে ৭ 

মকর্লাওয়ার্ট  একটি রুফটপ নসৌ মিদ্যুৎ মসর্েি স্থাপে কর্ র্েে। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল 

কম ি মগ্র  হর্ত ৫০০ ইউমেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  কর্ র্েে। উি িার্স মতমে তাঁ  নসৌ  মিদ্যুৎ মসর্েি হর্ত 

উৎপামদত মিদ্যুৎ মের্জ ব্যিহার্   প  ৬০০ ইউমেট মিদ্যুৎ মগ্রর্  নপ্র ণ/ প্তামে কর্ র্েে। এর্ক্ষর্ত্র জোি 

আব্দুল কম র্ি  নপ্রম ত/ প্তামেকৃত (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ গৃহীত/আিদামেকৃত (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ 

িমি  পম িার্ণ  নির্য় নিমি  অথ োৎ নেট এোমজে  প্তামে  (এক্সর্পাট ে) পম িাে হর্ি (৫০০-৬০০)= -১০০ 

ইউমেট। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল কম র্ি  মির্ল  পম িাণ মের্ম্ন নদখার্ো হর্লা: 

 

মিদ্যুৎ আিদামে/ প্তামে  

মিি ণ 

পম িাণ ন ট 

(টাকায়) 

নিাট মির্ল  

পম িাণ 

(টাকা) 

ম িান্ড িাজে ১০ মকর্লাওয়াট ২৫ 

টাকা/মকর্লাওয়াট 

২৫০.০০ 

মগ্র  হর্ত আিদামেকৃত মিদ্যুৎ   ৫০০ ইউমেট   

মগ্রর্   প্তামেকৃত মিদ্যুৎ ৬০০ ইউমেট   

প িতী িার্স কুাম  ওভা  মিদ্যুৎ  ১০০ ইউমেট   

নেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  ০ ইউমেট  ০.০০ 

নিাট মিল - - ২৫০.০০ 

নিাট মির্ল  উপ  ভুাট - ৫% ১২.৫০ 

সি ের্িাট মিল(মিলম্ব িাসুল ও মিটা  

িাজে ব্যতীত) 

- - ২৬২.৫০ 

 

অথ োৎ জোি আব্দুল কম র্ি  অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স নপ্রম ত/ প্তামেকৃত (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ 

গৃহীত/আিদামেকৃত (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িার্ণ  নির্য় ১০০ ইউমেট নিিী হর্লও জোি আব্দুল 

কম ির্ক  অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স ২৬২.৫০ টাকা  মিল পম র্িাধ ক র্ত হর্ি। তর্ি এর্ক্ষর্ত্র তাঁ  ১০০ 

ইউমেট মিদ্যুৎ জিা থাকর্ি  া প িতী িার্স কুাম  ওভা  হর্ি এিিং আিদামেতব্য মিদ্যুর্ত  সার্থ সিন্বয় 

হর্ি এিিং এ ধা া জুে িাস প েন্ত অব্যাহত থাকর্ি। 
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গ) গৃহীত/আিদামেকৃত (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাণ নপ্রম ত/ প্তামেকৃত (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  

পম িার্ণ  নির্য় নিমি (র্েট ইির্পাট ো ) হর্ল:  

 

ধ া  াক, জোি আব্দুল কম ি ম মপম মস  একজে আিামসক মিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁ  অনুর্িামদত নলার্   

(Sanction Load) পম িাণ ১০ মকর্লাওয়াট। নেট মিটাম িং-এ  সুমিধা গ্রহর্ণ  জন্য মতমে ৭ 

মকর্লাওয়ার্ট  একটি রুফটপ নসৌ  মিদ্যুৎ মসর্েি স্থাপে কর্ র্েে। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল 

কম ি মগ্র  হর্ত ৫০০ ইউমেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  কর্ র্েে। উি িার্স মতমে তাঁ  নসৌ  মিদ্যুৎ মসর্েি হর্ত 

উৎপামদত মিদ্যুৎ মের্জ ব্যিহার্   প  ৩৫০ ইউমেট মিদ্যুৎ মগ্রর্  নপ্র ণ/ প্তামে কর্ র্েে। এর্ক্ষর্ত্র জোি 

আব্দুল কম র্ি  গৃহীত/আিদামেকৃত (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাে নপ্রম ত/ প্তামেকৃত (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ 

িমি  পম িার্ে   নির্য় নিমি  অথ োৎ অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল কম ি এ  নেট এোমজে 

আিদামে  (ইির্পাট ে) পম িাে হর্ি (৫০০-৩৫০)= ১৫০ ইউমেট। অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স জোি আব্দুল 

কম র্ি  মির্ল  পম িাণ মের্ম্ন নদখার্ো হর্লা: 

 

মিদ্যুৎ আিদামে/ প্তামে  

মিি ণ 

পম িাণ ন ট 

(টাকায়) 

নিাট মির্ল  

পম িাণ 

(টাকা) 

ম িান্ড িাজে ১০ মকর্লাওয়াট ২৫.০০ 

টাকা/মকর্লাওয়াট 

২৫০.০০ 

মগ্র  হর্ত আিদামেকৃত মিদ্যুৎ   ৫০০ ইউমেট   

মগ্রর্   প্তামেকৃত মিদ্যুৎ ৩৫০ ইউমেট   

প িতী িার্স কুাম  ওভা  মিদ্যুৎ  ০ ইউমেট   

নেট মিদ্যুৎ ব্যিহা  ১৫০ ইউমেট * ৭০৮.৭৫ 

নিাট মিল - - ৯৫৮.৭৫ 

নিাট মির্ল  উপ  ভুাট - ৫% ৪৭.৯৫ 

সি ের্িাট মিল (মিলম্ব িাসুল 

ব্যতীত) 

- - ১০০৬.৭০ 

.* ০-৭৫ ইউমেট প েন্ত ৪.০০ টাকা/ইউমেট এিিং ৭৬-২০০ ইউমেট প েন্ত ৫.৪৫ টাকা/ইউমেট। 

 

অথ োৎ জোি আব্দুল কম র্ি  অর্ক্টাি , ২০১৮ িার্স গৃহীত/আিদামেকৃত (ইির্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িাে 

নপ্রম ত/ প্তামেকৃত (এক্সর্পাট ে) মিদ্যুৎ িমি  পম িার্ে   নির্য় ১৫০ ইউমেট নিমি হওয়ায় তার্ক   অর্ক্টাি , 

২০১৮ িার্স ১০০৬.৭০ টাকা  মিল পম র্িাধ ক র্ত হর্ি।  
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ঘ) নপ্রামজউিা  নেট  প্তামেকা ক (এক্সর্পাট ো ) হর্ল নসর্টলর্িন্ট মপম য়  নির্ষ (জুে িার্স) মকভার্ি মিদ্যুৎ 

মিল প্রস্তুত ক া হর্ি তা  েমুো মের্ম্ন নদখার্ো হর্লা: 

 

মিদ্যুৎ আিদামে/ প্তামে  

মিি ণ 

পম িাণ ন ট 

(টাকায়) 

নিাট মির্ল  

পম িাণ 

(টাকা) 

ম িান্ড িাজে ১০ মকর্লাওয়াট ২৫ 

টাকা/মকর্লাওয়াট 

২৫০.০০ 

 জুে িার্স মগ্র  হর্ত আিদামেকৃত মিদ্যুৎ   ৫০০ ইউমেট   

জুে িার্স মগ্রর্   প্তামেকৃত মিদ্যুৎ ৪৫০ ইউমেট   

পূি েিতী িার্স  (র্ি িার্স )কুাম  ওভা    ২৫০ ইউমেট   

সিমন্বত  প্তামেকৃত (র্েট এক্সর্পাট ে) ইমউেট ২০০ ইউমেট   

নসর্টলর্িন্টকৃত মিদ্যুৎ ইউমেট ২০০ ইউমেট ৬.৬১৫টাকা/ইউমেট* -১৩২৩.০০ 

নিাট মিল - - -১০৭৩ 

নিাট মির্ল  উপ  ভুাট - ৫% ৫৩.৬৫ 

সি ের্িাট পম র্িাধ  - - -১০১৯.৩৫ 

. * ম মপম মস  িাল্ক ন ট: ৬.৬১৫ টাকা/ইউমেট 

  

মিদ্যুৎ মিত ণ ইউটিমলটি নপ্রামজউিা র্ক নসর্টলর্িন্ট মপম য়  নির্ষ (জুে িার্স) ২০০ ইউমেট মিদ্যুৎ নেট 

 প্তামে (এক্সর্পাট ে) িািদ িাল্ক ন র্ট (৬.৬১৫ টাকা/ইউমেট) এিিং অন্যান্য মিল সিন্বয় পূি েক  -১০১৯.৩৫ টাকা 

পম র্িাধ ক র্ি। 

 

মি.দ্র: নসর্টলর্িন্ট মপম য়  নির্ষ ৩০ জুে িার্স নকাে গ্রাহক (আিামসক/িামেমজুক/মিল্প) নেট এক্সর্পাট ো  

হর্ল তাঁর্ক মিদ্যুৎ মিত ণ সিংস্থা/র্কাম্পামে মিইআ মস কর্তেক মেধ োম ত িাল্ক ন র্ট মিল পম র্িাধ ক র্ি। 


