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WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED(WZPDCL)
( An Enterprise of BPDB)

আবেদন প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধক্রি

আবফদনত্রদাখির

পদক্ষেপ

নেট মমটামরিং আক্ষবদেকারী

মবতরণ ইউটিমটি

ক্ষবব াচ্চ
ময়

বফতরণ ইউটিবটির ওয়েফসাইট/সংবিষ্ট
অবপস থথয়ে আয়ফদন পরম এফং
থেেবস্ট সংগ্রহ
সংবিষ্ট সংযু বি’সহ ূ রণেৃত
আয়ফদনত্রদাবি

আয়ফদনত্র প্রাবিস্বীোর

৫(াাঁচ)
কামযখদফ

আবফদন ভূরযায়ন

ত্র দ্বারা আয়ফদনোরীয়ে অফবহতেরণ

স্থানা, সংয়যাগ য়েন্ট এফং বফতরণ ফ্ফস্থার মূ ্ােন

প্রয়োজনীে ফ্ফস্থাগ্রহণায়ে ু ন:আয়ফদন
দাবি

হাাঁ

বফতরণ ফ্ফস্থানাে
বরফতশ য়নর প্রয়োজন ও
এসংক্রাে িরে আয়ে বে?

১০ (দ)
কামযখদফ

না

খবেভস্থা
ন

নফােনয়যাগ্ জ্বাাবন বসয়স্টম স্থায়নর
অনুয়মাদনত্র প্রদান

বসয়স্টম স্থান এফং মূ ্ােয়নর জন্
আয়ফদন
াবন বসয়স্টম স্থান

৮ ভা
নফােনয়যাগ্ বফদ্য্ৎ উৎাদন বসয়স্টম বরদলশন ও

স্থাখত খবেবভয ভূরযায়ন

বনধশাবরত মানদন্ড অনু যােী মূ ্ােন
না

বফবধ বফধান প্রবতান
েরয়ে বে?

হ্াাঁ
েুবি স্বাক্ষয়রর তাবরি প্রদান

েুবি স্বাক্ষর ও ফাবণবজ্ে অায়রলন শুরু

খচত্র ২: ননট এনাখজয খভটাখযিং আবফদনত্র প্রখিয়াকযন

1

১৫
(বনয)
কামযখদফ
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আক্ষবদে ফরম
i

তথযঃ

অেুগ্রপূববক আপোর গ্রাকক্ষেণী মেবব াচে করুে:
☐আফাখক

☐ফাখণখজযক

☐খল্প

আক্ষবদেকারী বযমি ক্ষ:
নাভ:
ঠিকানা:
জাতীয়তা:
জাতীয়
খযচয়ত্র নম্বয
াবাটয নিং.(ফািংরাবদী না বর)
রযান্ডবপান

নভাফাইর নপান
নম্বয

ইবভইর অ্যাবে
ইউটিখরটি অ্যাকাউন্ট
নিং
খভটায নম্বয
অ্নুবভাখদত নরাড
নমাগাবমাবগয নেবত্র খফকল্প ফযখি
নাভ:
ঠিকানা:
ম্পকয :
জাতীয়তা:
জাতীয় খযচয়
ত্র নম্বয
াবাটয নিং (ফািংরাবদী না বর)
রযান্ডবপান

নভাফাইর নপান
নম্বয

ইবভইর অ্যাবে
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আক্ষবদেকারী প্রমতষ্ঠাে ক্ষ:
প্রখতষ্ঠান/ নকাম্পাখনয নাভ:
নযখজবেন নিং
নেড রাইবন্স নিং
ঠিকানা:
ত্র নপ্রযবণয ঠিকানা (মখদ খবন্ন বয় থাবক):
ইউটিখরটি এযাকাউন্ট
নিং
খভটাযনম্বয
অ্নুবভাখদত নরাড
মায াবথ নমাগাবমাগ কযা মাবফেঃ
নাভ:
দফী:
ঠিকানা:
জাতীয়তা:
জাতীয়খযচয়ত্র
নম্বয
াবাটয নিং (ফািংরাবদী না বর)
রযান্ডবপান

নভাফাইর নপান
নম্বয

ইবভইর অ্যাবে

ii েবায়েক্ষযাগ্য মবদুযৎ উৎপাদে মক্ষেম িংক্রান্ত তথযঃ
২.১ নয াইক্ষট স্থাপে করা ক্ষব তার ঠিকাো
াইবটয ঠিকানা
নাে নকাড
াইবটয ভাখরকানা

নজরা:
☐ম্পূণয ভাখরক

☐ফযািংবকয খনকট ফন্ধক

☐রীজ ম্পখি

যািা
াইবটয খজখএ নরাবকন:
অ্োিং *

দ্রাখিভািং

* অ্োিং ও দ্রাখিভািং ুস্পেকযবণয উবেবয দখভবকয য ৬ (ছয়) খডখজট মযন্ত (উদাযণেঃ২৩.০৩৯৬১২, ৯০.৪০১৩৮৭) অ্থফা
নবকবন্ডয িবয দখভবকয বয ১ (এক) খডখজট মযন্ত (উদাযণেঃ ২৩০১৫’৩০.৬’’, ৯০০.১৩’৪৮.৬’’) ফখণযত উদাযণ অ্নুমায়ী প্রদান কযবত
বফ।
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২.২ স্থাপে করার মবক্ষয় তথযঃ
ইউটিখরটি
খফখরিং অ্যাকাউন্ট নিং
টযাখযপ নেণী
চু খি নিং
স্থাখত েভতা
২.৩ নয স্থাক্ষে স্থাপে করা ক্ষব তার তথযঃ
কাবনকন বয়বন্ট

☐নরা নবাবেজ

☐নরা নবাবেজ

☐খভখডয়াভ নবাবেজ

☐খভখডয়াভ নবাবেজ

নবাবেবজয ভাত্রা

(খঙ্গর নপজ)

(খি নপজ)

(খি নপজ ১১ নকখব)

(খি নপজ-৩৩নকখব)

কভন কাখরিং বয়বন্ট

প্রবমাজয নয়

নবাবেজ (আয.ই.)

নকফরভাত্র ফাখণখজযক এফিং খল্প নেণীবু িবদয জনয:
নরা নবাবেজ

ম্পূণয কাবযন্ট<= 100এ, খপউজ নযটিিং:
অ্থফা, এরখব খটি নযটিিং:

খভখডয়াভ নবাবেজ

এভখব খটি নযটিিং:

নফায়নবমাগয খফদুযৎ

☐নতু ন

☐চরভান

খবেবভয অ্ফস্থা
খফখডিং এয প্রকায

(ফাা/ নদাকান/ অ্খপ/ অ্নযানয)

নম জায়গায় স্থান কযা বফ

☐খফখডিং এয ছাদ

☐াখকয রট অ্থফা

তায প্রকৃ খত

অ্থফা ম্মুিবাগ

গযাবযজ

নোবযজ ফযাটাখযয ফযফায

☐যাাঁ

☐অ্নযানয
☐না

যাাঁ বর, অ্নুগ্রূফযক খফস্তাখযত খযকল্পনা দাখির করুন:
ফযাটাখযয েভতা

প্রমুখি

ব্র্যান্ড এফিং ভবডর

নকান নদব ততযী

২.৪ কামরগ্রী স্বমূযায়ে(নকব বামণমযযক এবিং মলল্প নেেীভুিক্ষদর যেয)
খদবনয নফরায় খক খডভান্ড (০৯ িটিকা বত ০৫ িটিকা মযন্ত)

খক.ও. এখ

খদবনয নফরায় ফযখনম্ন খডভান্ড (০৯ িটিকা বত ০৫ িটিকা মযন্ত)

খক.ও. এখ

াপ্তাখক ছু টি/ ছু টিবত খক খডভান্ড (০৯ িটিকা বত ০৫ িটিকা
মযন্ত)
াপ্তাখক ছু টি/ ছু টিবত ফযখনম্ন খডভান্ড (০৯ িটিকা বত ০৫ িটিকা মযন্ত)
অ্নুবভাখদত নরাড

খক.ও./নকখবএ

নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভয প্রস্তাখফত েভতা

খক.ও./ নকখবএ
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iii প্রস্তামবত কমব পমরকল্পো
নিং

দবেভূ

১

ননট খভটাখযিং এয আবফদন দাখিবরয তাখযি

২

ননট খভটাখযিং এয চু খি স্বােবযয জনয প্রস্তাখফত তাখযি

৩

ননট খভটাখযিং এয কামযিভ শুরুয তাখযি

প্রাক্কখরত ম্ভাফয তাখযি

iv আক্ষবদেকারীর ন াণা
*আবফদনকাযী (ফযখি) কতৃয ক ূযণবমাগয
আখভ,
…………………………………..……………………………………………………….,জাতীয়
খযচয়ত্রনিং/াবাটযনিং:....................………………………………এফিংঠিকানা:…………………
………………………................................................................………………………………
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………...................………………………………
…….....…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……..................................নিালনা কযখছ নম:
i.

আখভ ( উমুি ফযখিয নাভ) ................................................................... জাতীয় খযচয় ত্র
নম্বয/াবাটয নম্বয.: ............................................. নক আভায বে ননট খভটাখযিং িংিান্ত
আবফদন প্রখিয়াকযবনয জনয েভতা অ্যন কযখছ;
অ্থফা
আখভ ( উমুি প্রখতষ্ঠাবনয নাভ) ................................................................... খনফখন্ধত ঠিকানা:
............................................. নক আভায বে ননট খভটাখযিং িংিান্ত আবফদন প্রখিয়াকযবনয জনয
েভতা অ্যন কযখছ, মায খনফন্ধন নিং ..................... এফিং খনফন্ধনকাযী কতৃয বেয নাভ ও
ঠিকানা..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................;
অ্থফা
আখভ, জাতীয় খযচয় ত্র নিং/ াবাটয নিং...........................................আভায খনবজবক ননট
খভটাখযিং িংিান্ত আবফদন প্রখিয়াকযবণয জনয উমুি ভবভয নিালনা কযখছ;

ii.

আখভ এ ভবভয প্রতযয়ন কযখছ নম, েভতাপ্রাপ্ত ফযখি ফা প্রখতষ্ঠান ( মখদ থাবক) এই খনবদয খকা ও এ
িংিান্ত মথামথ কতৃয ে প্রদি কর খনবদয না অ্নুযবণ েভ;
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iii.

আখভ এ ভবভয প্রতযয়ন কযখছ নম, ননট খভটাখযিং এয আওতায় স্থাখতফয নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভ
এই গাইডরাইবনয আওতায় অ্নুবভাখদত মন্ত্ািং স্থান কযা বফ এফিং মন্ত্ািংবয গাইডরাইবন উবেখিত
ভানদন্ড ও জাতীয় ভনদন্ড মাচাইূফযক খনখিত কযা বফ;

iv.

আখভ এ ভবভয খনিয়তা প্রদান কযখছ নম, আখভ খফদুযৎ আইন ২০১৮ অ্থফা খফদুযৎ যফযা এফিং
খফদুযবতয রাইবখন্সিং িংিান্ত অ্নয নকান আইন ফা খফখফধভারায আওতায় াখস্তবমাগয নকান অ্যাধ
কখযখন।

v.

আখভ এ ভবভয প্রতযয়ন কযখছ নম, এিাবন প্রদি কর তথয আভায জ্ঞান ও খফশ্বাভবত তয এফিং খনবুয র;

vi.

আখভ স্বীকায কযখছ নম, এিাবন প্রদি নকান তথয খভথযা প্রভাখণত বর .....................................খপ
খাবফ প্রদি অ্থয ফাবজয়াপ্ত কযা আভায খফরুবেবমবকান দবে ননয়ায অ্খধকায িংযেণ কযবফ;

vii.

আখভ এ ভবভয স্বীকায কযখছ নম,এ আফবদবনয নেবত্র প্রবমাজয কর আইন, খফখধভারাএফিংযকায প্রদি
খনবদয না আখভ নভবন চরবত ফাধয থাকবফা;

………………………
স্বােয

I‡qó †Rvb cvIqvi wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW(I‡RvcvwW‡Kv)
WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED(WZPDCL)
( An Enterprise of BPDB)

পমরমলষ্ট ৩: নেট মমটামরিং মক্ষেম নচকমে
১. আবফদনকাযীয তথযেঃ
নাভ (ফযখি/ প্রখতষ্ঠান)
ঠিকানা

ইউটিখরটি অ্যাকাউন্ট নিং
খভটায নম্বয
অ্নুবভাখদত নরাড
ক. নমাগাবমাগকাযী ফযখি:
নাভ
দফী
ঠিকানা

জাতীয়তা
জাতীয়
খযচয়ত্র নম্বয
াবাটয নিং.(খফবদী বর)
রযান্ডবপান
ইবভইর অ্যাবে
২. ফযফহৃত উাদানভূ
ক. নারায খখব যাবনর
উৎাদকাযী (নকাম্পাখনয
নাভ, উৎ)
ব্র্যান্ড
ভবডর নিং.
নযবটড কযাাখটি
কভপ্লাবয়ন্স
(IEC 61215, IEC 61701,
IEC 61730, PID test
certificate -IEC 62804 or
similar)

নভাফাইর নপান নিং:
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BSTIপ্রণীত জাতীয়
ভানভাত্রায কভপ্লাবয়ন্স
াটিযখপবকবটযখফফযণ
যাবনর িংিযা
স্থাখত েভতা (নভাট)

ি. ইনবাটযায
উৎাদনকাযী
(নকাম্পাখনয নাভ, উৎ)
ব্র্যান্ড
ভবডর নিং.
নযবটড কযাাখটি
কভপ্লাবয়ন্স (IEC 61727)
ইনবাটযাবযয িংিযা
স্থাখত েভতা (নভাট)
ননট খভটাখযিং এয আওতায় ফযফাবযয অ্নুবভাদন নম্বয
ও তাখযি

গ. ভাউখন্টিং খবেভ
াধাযন তথয

উৎাদনকাযী
(নকাম্পাখন, উৎ)
প্রকায এফিং খফফযণ
(প্রবমাজয নেবত্র)
আফেকাযী খবেবভয প্রকায
ভাউখন্টিং নরাবকন

☐ভতর ছাদ☐ঢারু ছাদ (>৫০ঢারু)☐ফখযাঙ্গন☐নিারা জায়গা

খডজাইন

☐ইখন্টবগ্রবটড☐যাযারার☐ইখরবববটড (নন- যাযারার)) ☐েযাখকিং

আফেকাযী খবেভ

☐ওবয়ট-নরাখডিং☐পানেখনিং ☐অ্নযানয

প্রাক্কখরত েযাটিক খিকন নকা এযাখপখবয়ন্ট
কযারকুবরবটড েযাটিক খিকন নকা এযাখপখবয়ন্ট
☐আখভ/ আভযা এ ভবভয প্রতয়ন কযখছ নম খফএনখফখ খফখডিং ভাখরকানা িংিান্ত কর খফখধ খফধান,

খফখডিংএয খফলবয় কর কাখযগযী নস্পখখপবকন প্রখতারন কযা বয়বছ।
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ি. কযাফর/ াওয়ায রাইনেঃ
াধাযন খফফযণ
খখব খেিং কযাফর/ াওয়ায রাইন
উৎাদনকাযী
প্রকায
প্রস্থবেদ

মপমভ নমইে কযাব/ পাওয়ার াইে (মিম)
উৎাদনকাযী
প্রকায
প্রস্থবেদ

ইেভাটবার াপ্লাই কযাব/ পাওয়ার াইে (এম)
উৎাদনকাযী
প্রকায

প্রস্থবেদ
ঙ. খপড- ইন ভযাবনজভযান্ট/ কখভউখনবকনেঃ
াধযন তথয
তফখষ্ট্যভূ

☐কামযকয াওয়ায খযডাকন☐৭০% খফধান
☐অ্নযানয খফধান: ___________%

ফাস্তফায়ন

☐স্থায়ী উনবাটযায নটিিং☐খপড- ইন ভযাবনজভযান্ট খবেভ
☐অ্নযানয ফযফস্থা: ___________

উৎাদনকাযী (নকাম্পাখন, উৎ)
প্রকায এফিং খফফযণ (প্রবমাজয
নেবত্র)
খবেভটি খক ননটওয়াকয অ্বযটয ফযাফয কামযকয খপড- ইন নরববর প্রদযন কবয?☐ যাাঁ ☐না
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৩.খযকল্পনা এফিং স্থান িংিান্ত তথযেঃ
াধাযন
☐খখব খবেভটি খফদযভান কাখযগযী খফখধখফধান এফিং ভানদন্ড অ্নুমায়ী স্থান কযা বয়বছ।.
☐খখব খবেভটি মৎাভানয যাবডাখয়িং ইবপক্ট কাবয ততযী কযা বয়বছ।
☐ইড নপাযকাবে একটি নখডিং অ্যানারাইখ মুি কযা বয়বছ (নখডিং এয খযভান নফখ নদিা নগবর)।

গাঠখনক তথয
☐রুপ ভাউবন্টড খবেবভয নেবত্র োকচাবযয নরাড ফন কযায েভতা ( নমাগাবমাবগয ঠিকানা ফযখি অ্থফা
পাবভযয নাভ) কতৃয ক ভূরযায়ন কযা বয়বছ:
☐রুপ ভাউবন্টড খবেবভয নেবত্র রুপটবয উখযবাবগয এখজিং কখন্ডন (নমাগাবমাবগয ঠিকানা ফযখি অ্থফা
পাবভযয নাভ) কতৃয ক ভূরযায়ন কযা বয়বছ;
☐উৎাদনকাযীয খাফকৃ ত প্রভাণক অ্থফা ভাউখন্টিং োকচাবযয প্রকায এফিং ভাউখন্টিং খফলবয় খনবদয াফরী অ্নুমায়ী
অ্যিংকখযিং এফিং নরাখডিং এখপ্লবকন ম্পন্ন কযা বয়বছ।
☐উৎাদবকয খনবদয খকা অ্নুমায়ী ভখডউর এয পাবখনিং ম্পন্ন কযা বয়বছ;
☐অ্নয নকান প্রকাবযয ভাধযভ ফযফায কযা
বয় থাকবর অ্নুগ্রূফযক কাযণ ফযািযা করুন:
☐কাখযগযী খফখধ এফিং ভানদন্ড অ্নুমায়ী রুপ াযবপাবযন ম্পন্ন কযা বয়বছ.
খফখডিং এয খফস্তাখযত খফফযণ:
খফখডিং এয উচ্চতা

খভ.

উইন্ড নরাড নজান

খভ.

কযাফর

খভ.

প্রান্তবাবগয দূযত্ব

খভ.

রুপ খযজ

খভ.

অ্খিখনফযান ফযফস্থা
☐নধাাঁয়া এফিং তা খনগযভন খবেভভূ ুবযাুখয কামযকয আবছ।
☐অ্খিকান্ড বত যোবথয জাযীকৃ ত খফখধভারা অ্নুমায়ী পায়াযওয়ার এফিং পায়ায কম্পাটযভযান্ট খফবফচনায় ননয়া
বয়বছ।
☐অ্নযানয দবেভূ:
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ইবরকখেকযার নপটি, চবয় এন্ড ইনেবরন অ্ফ ইবরখেকযার ইকুযইভযান্ট:
ইকুযইনভন্ট এফিং খবেভ খনফযাচবনয নেবত্র DIN VDE0100 এয াধাযন খফধান এফিং VDE 0100-712 এফিং
VDE-AR-N 4105 এয খফবল খফধান অ্নুমায়ী স্থান কযা বয়বছ, এফিং IEC 62446 (VDE 0126-23) এয
খফধান অ্নুমায়ী খযদযন কযা বয়বছ. অ্নযানয তফখষ্ট্যভূবয াবথ খনম্নফখণযত তফখষ্ট্যভূ খফদযভান াওয়া খগবয়বছ:
☐VDE 0100-520 অ্নুমায়ী নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভয কযাফর এফিং াওয়ায রাইনভূবক এভনবাবফ
খনফযাচন এফিং স্থান কযা বয়বছ নমন এবত আখথযিং িুটি এফিং টয াখকয বটয ঝুাঁ খক না থাবক.
☐কযাফরভূ নিভ এয াবথ মুি, নকানবাবফ ছাবদয িংস্পবয ননই এফিং ধাযম্পন্ন প্রান্তবাবগয ওয খদবয় ননয়া
য়খন। প্রখতটি কাবনকন বয়বন্ট প্রবয়াজনীয় নেইন খযখরবপয ফযফস্থা কযা বয়বছ। খফখডিং এয ফাইবয খফদযভান
কযাফরভূ আফৃত কযাফর নেয ভযাধবভ টানা বয়বছ।
☐উৎাদনকাযীয খনবদয খকা নভাতাবফক উমুিতা এফিং ুইখচিং কযাাখটিয খফচাবয খডখ কাবযন্ট াখকয বটয জনয
মবথষ্ট্ খযভাবন াখকয ট নব্র্কায যািা বয়বছ।

ফজ্রাত এফিং াই নবাবেজ বত যোেঃ
খফেঃ দ্রেঃ: রুপট নারায খবেবভ ফজ্রাত খনফাযণী ফযফস্থা (Lightning Protection System)
যািা আফযক।

যাাঁ

ো

১. খফখডিং এয জনয রাইটখনিং প্রবটকন খবেভ আফযক। খফখডিং এরাইটখনিং প্রবটকন খবেভ
আবছ খক?

☐

☐

২. রাইটখনিং প্রবটকন খবেবভয খফলবয় নকান নটে খযবাটয আবছ খক?

☐

☐

৩.ফাইবযয রাইটখনিং প্রবটকন খবেভটি ন অ্নুমায়ী ভন্বয় কযা বয়খছর খক?

☐

☐

৪.রাইটখনিং প্রবটকন খবেবভযভধযফতীদূযত্বভূ খযভা কযা বয়বছ খক?

☐

☐

৫. ভধযফতীদূযত্বভূ মযবফেণ কযা বয়বছ খক?

☐

☐

৬. রাইটখনিং প্রবটকন খবেবভয াবথ খখব নজনাবযটযটি যাখয িংমুি খক?

☐

☐

৭. রাইটখনিং প্রবটকন ইকুইবটনখয়ার ফখন্ডিং ম্পন্ন কযা বয়বছ খক?

☐

☐

৮.খফখডিং এয খেিং কযাফবরয প্রবফভুবিয খন্নকবট টাই ১ খডখ রাইটখনিং এযাবযেয স্থান কযা
বয়বছ খক?

☐

☐

৯. ইনবাটযাবযয এখ প্রাবন্ত টাই ১ রাইটখনিং এযাবযেয স্থান কযা বয়বছ খক?

☐

☐

১০. খপড কন্ডুযইট এয খফখডিং এয প্রবফভুবি টাই ১ রাইটখনিং এযাবযেয স্থান কযা বয়বছ খক?

☐

☐

১১. ইনবাটযাবযয ম্মুবিয খডখ প্রাবন্ত টাই ২ খডখ াজয এযাবযেয স্থান কযা বয়বছ খক?

☐

☐

১২. ইনবাটযাবযয ম্মুবিয এখ প্রাবন্ত টাই ২ াজয এযাবযেয স্থান কযা বয়বছ খক?

☐

☐

১৩.খপড কন্ডুযইট এয খফখডিং এয প্রবফভুবি টাই ১-২-৩ কখম্ববনন এযাবযেয স্থান কযা বয়বছ
খক?

☐

☐

১৪.ভাউখন্টিং োকচাবযয জনয ইকুইবটনখয়ার ফখন্ডিং ম্পন্ন কযা বয়বছ খক?

☐

☐

খফেঃদ্রেঃ:ৃথক রাইটখনিং প্রবটকন= কভবে ৪ ফগয খভ.খভ.(অ্যখেত কযাফর চযাবননরয জনয)
কম্বাইন্ড রাইটখনিং প্রবটকন= কভবে ১৬ ফগযখভ.খভ ।
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পমরমলষ্ট ৪: নেট

মমটামরিং চু মি ফরম

এই চু খি প্রস্তুতূফযক _______________াবরয ____________ভাবয_____________তভ খদফব
________________(চু খি স্বােবযয স্থাবনয নাভ)_________________________ নাভীয় খফদুযৎ গ্রাক,
ঠিকানা____________________________________________________________________________
_____________________________________________, অ্তেঃয প্রথভ ে ফবর অ্খবখত
এফিং

____________________________ ( ইউটিখরটি’য নাভ),_________________________ ( নড
অ্খপবয ঠিকানা),“নকাম্পাখন আইন, ১৯৯৪” (১৮ নিং আইন) এয আওতায় নযখজখেকৃ ত এফিং “ফািংরাবদ
এনাখজয

নযগুবরটযী

আইন,

২০০৩”

এয

আওতায় “

ইউটিখরটি”

খাবফ

কভযযত,

অ্তেঃয______________________ অ্থফা ইউটিখরটি ফবর অ্খবখত, মা এয অ্নুভখতপ্রাপ্ত প্রখতখনখধ
এফিং উিযূযী নকাম্পাখনবকও খিতীয় ে খাবফ অ্ন্তবুয ি কযবফ।
এফিং নমবতু ______________________ (খফদুযৎ গ্রাবকয নাভ) __________________ (স্থাবনয নাভ)
এ অ্ফখস্থত তায ভাখরকানাধীন স্থানায় স্থাখতএফিং __________ ( ইউটিখরটি’য নাভ)এয খফতযণ খগ্রবডয
াবথ _________ নবাবেজ নরবববর িংমুি ____________ খকেঃওেঃ ( অ্থফা খকেঃওেঃখক) েভতাম্পন্ন
একটি নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেভ খনজ স্থানায অ্বযন্তবয খনবজয ফযফাবযয উবেবয স্থাবনয ইো প্রকা
কবযবছন,
এফিং নমবতু , _____________________ ( িংখিষ্ট্ কতৃয বেয নাভ) _____________________
তাখযবিয ____________ নিং স্মাযকভূবর জাযীকৃ ত আবদ িাযা খনবজয খফদুযৎ চাখদা নভটাবনায রবেয
________________ ( নীখতভারায নাভ) এয আওতায় _________________

ঠিকানায় অ্ফখস্থত

___________ ( খফদুযৎ গ্রাবকয নাভ) এয ভাখরকানাধীন স্থানায় ( ছাদ অ্থফা দয প্রাঙ্গন)
___________ খকেঃওেঃ ( অ্থফা খকেঃওেঃ খক) েভতায নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভয উন্নয়ন এফিং
স্থাবনয আবদ প্রদান কবযবছন,
এফিং নমবতু , খফতযণ ইউটিখরটি নমাগয খফবফখচত গ্রাকবক _____________ খকেঃওেঃ (খকেঃওেঃ খক) রুপট
নারায খখব খবেবভ উৎাখদত খফদুযৎবকখফতযণ ইউটিখরটিয খফদুযবতয ভবধয অ্নুপ্রবফবয রবেয এফিং
িংখিষ্ট্ গ্রাক কতৃয ক এ চু খিয তয ূযণ াববে এফিংখনম্নফখণযত প্রবমাজয নীখত/ খনয়ভ/ প্রখফধান/ নকাড
(ভবয় ভবয় িংবাখধত) এ উখেখিত খফধান প্রখতারন াবে খগ্রড িংবমাগ প্রদাবনয ম্মখত প্রদান কবযবছ(ইউটিখরটি কতৃয ক খনধযাখযত িংখিষ্ট্ দখরবরয তাখরকা)
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উবয় ে এ ভবভয খনম্নফখণযত খফলবয় একভত নালন কবয:

১. াধাযণ নমাগযতােঃ
i.
ii.

প্রথভ ে “ননট খভটাখযিং খনবদয খকা-২০১৮” এয অ্নুবেদ ৩.১ এ ফখণযত তয াফরী ূযণ কবযবছ।
প্রথভ ে “ননট খভটাখযিং খনবদয খকা-২০১৮” এয ৩.৩ নিং অ্নুবেদ িাযা খনয়খন্ত্ত খফদুযৎ উৎাদন এফিং
খগ্রবড খফদুযৎ নপ্রযবণয ীভাবযিা িংিান্ত খনয়ভাখদ মথামথবাবফ প্রখতারন কযবফ।

iii.

প্রথভ ে এই ভবভয ম্মত যবয়বছ নম নফায়নবমাগয জ্বারাখন উৎয নথবক উৎাখদত খফদুযৎ খগ্রবড নপ্রযবণয
নেবত্র যকায িাযা খনয়খন্ত্ত খফখধখফধান এফিং ভবয় ভবয় এয িংবাধণীয িাযা জাযীকৃ ত খনয়ভকানুন
নভবন চরবফন।

২. কাখযগযী এফিং ইন্টাযকাবনকন িংিান্ত নমাগযতােঃ
i.

প্রথভ ে এ ভবভয ম্মখত প্রদান কবযবছন নম, স্থাখত নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেভ ননট খভটাখযিং
খনবদয খকা-২০১৮, প্রখফধান, নদব খফদযভান খগ্রড নকাড ও খফতযণ নকাড এফিং ভবয় ভবয় এবত আনীত
িংবাধনীভূব খফবলাখয়ত ভানদন্ড এফিং চাখদা এয াবথ াভঞ্জযূণয বফ।

ii.

প্রথভ ে এ ভবভয ম্মখত যবয়বছ নম, ন ইউটিখরটি’য খফতযণ খগ্রবডয াবথ রুপট নারায খখব
খবেবভয িংবমাগ প্রদাবনয ূবফয একটি “ ইউটিখরটি ইন্টাযবপ খডকাবনক্ট ুইচ” ( অ্বটাবভটিক এফিং
ইনবাটযায ওএক্সটনযার ভযানুবয়র খযবর এয ভবধয ইনখফে) স্থান কবযবছ অ্থফা কযবফ এফিং এ ভবভয ন
আযও অ্ঙ্গীকায কবয নম, িংখিষ্ট্ ইউটরখরটি খফতযণ ফযফস্থায নভযাভত ও যেনাবফেবণয স্বাবথয এবত
প্রবফাখধকায াবফ এফিং প্রবয়াজবন এগুবরা খনয়ন্ত্ণ কযবত াযবফ।

iii.

প্রথভ ে এ ভবভয ম্মখত প্রদান কবয নম, খগ্রড খফদুযৎ প্রফা ফন্ধ বয় মাওয়ায নেবত্র, তায স্থাখত
নফায়ননমাগয খবেভ স্বয়িংখিয়বাবফ খফখেন্ন বয় মাবফ এফিং উি খবেভ বত নকান খফদুযৎ খি
ইউটিখরটি’য খফতযণখবেবভ প্রফাখত বফ না।

iv.

খফতযণ খবেবভয াবথ িংমুি কর মন্ত্াখত এই খনবদয খকায় উখেখিত িংখিষ্ট্ কর প্রখফধান
অ্নুযবণ খযচাখরত বফ।

v.

প্রথভ ে এ ভবভয ম্মখত প্রদান কবয নম, ইন্টাযবপ/ ইন্টাযকাবনকন বয়ন্ট এফিং খভটাখযিং বয়ন্ট
খিতীয় ে কতৃয ক খনযধাযন কযা বফ।

vi.

উবয় ে এ ভবভয ম্মত যবয়বছ নম, প্লযান্ট খযচারনা ও এয যেণাবফেন, েখয়িং ও ডায়াগ্রাভ, াইবট
দাখয়ত্ব ারবনয খখডউর, াযবভাখনক্, খনবিানাইবজন, নবাবেজ, খিবকাবয়খন্স, খিকায ইতযাখদ
খফলবয় যকায কতৃয ক জাযীকৃ ত কর প্রখফধান নভবন চরবফ।

vii.

খনযাদ এফিং খনবয যবমাগয খফতযণ ফযফস্থা ফজায় যািায খফলবয় খিতীয় বেয নম ফাধযফাধকতা যবয়বছ,
তা ূযণ কযায রবেয, প্রথভ ে এ ভবভয ম্মত বে নম, মখদ খিতীয় েখোন্ত প্রদান কবয নম,
গ্রাবকয নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেভ িংখিষ্ট্ ইউটিখরটি’য ম্পবদয অ্থফা এয অ্নযানয গ্রাকবদয
েখতয কাযণ বে অ্থফা নকান যকভ খফরূ প্রখতখিয়ায ৃখষ্ট্ কযবছ, তবফ খিতীয় েবত এ খফলবয়
খনবদয না াওয়া ভাত্র প্রথভ ে নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেভটিবক খফতযণ খগ্রড বত খফখেন্ন কযবফ
এফিং খনজ িযবচ খিতীয় বেয ম্তু খষ্ট্ নভাতাবফক এ খবেভটিয িংবাধবনয ফযফস্থা কযবফ।
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ইউটিখরটিয খফতযণ খগ্রবড খফদুযবতয প্রফা ফন্ধ থাকাকারীন, প্রথভ ে নথবক উৎাখদত খফদুযৎ

viii.

ইউটিখরটিয খগ্রবড ফযাক খপখডিং এয কাযবণ িংিটিত নমবকান ধযবনয দূিযটনায়বকান ভানুল ফা শু
েখতগ্রস্থ(প্রাণিাতী/ প্রণিাতী নয়/ খফবাগীয়/ অ্খফবাগীয়) বর তায ম্পূণয দায়বায প্রথভ েবক খনবত
বফ। এধযবনয িংকটভয় ভুূবতয খিতীয় েপ্রথভ বেযখবেভবক নমবকান ভয় খফখেন্ন কবয নদয়ায
েভতা িংযেণ কবয।

৩. ছাড়ত্র গ্রণ এফিং অ্নুবভাদনেঃ
িংখিষ্ট্ ইউটিখরটি ফযখতত আয নকান কতৃয বেয খনকট বত অ্নুবভাদন এফিং ছাড় গ্রবণয
প্রবয়াজনীয়তা থাকবর প্রথভ ে কতৃয ক তা পবটাববাবেখয়ক খবেভবক খফতযণ খবেবভয াবথ
িংবমাগ প্রদাবনয ূবফযই িংগ্র কযবত বফ।

৪. প্রবফাখধকায এফিং িংবমাগ খফখেন্নকযনেঃ
i.

খভটাখযিং মন্ত্াখত এফিং নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভয িংবমাগ খফখেন্নকযবনয স্বয়িংখিয়
ও ভযানুবয়র দু’নটা ভাধযবভয নেবত্রই খিতীয় বেয কর ভয় প্রবফাখধকায থাকবফ।

ii.

জরুখয অ্থফা খফদুযবতয নরাড নখডিং চরাকারীন অ্ফস্থায়, মিন স্বয়িংখিয় অ্থফা ুইচ ফা
নব্র্কাবযয ভত ভযানুবয়র-নকান িংবমাগ খফখেন্নকযণ ফযফস্থায াবথই নমাগাবমাগ কযা
মায়না, তিন খফতযণ ইউটিখরটি গ্রাবকয স্থানায খফদুযৎ িংবমাগ খফখেন্ন কবয খদবত
াবয।

৫. দাখয়ত্বেঃ
i.

নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেবভয িংবমাগপ্রদান এফিং এয খযচারনায নেবত্র প্রথভ বেয অ্ফবরা
অ্থফা ইোকৃ ত অ্দাচযবনয পবর নকান েখত ফা খফরূ প্রখতখিয়া াখধত বর, প্রথভ ে খিতীয়
েবক এয েখতূযণ প্রদান কযনত ফাধয থাকবফ।

ii.

খিতীয় েপ্রথভ েবক“ননট খভটাখযিং খনবদয খকা-২০১৮”-য় ফখণযত প্রবণাদনায অ্খতখযি যকায
কতৃয ক প্রদি অ্নয নম নকান আখথযক অ্থফা অ্নয নকান প্রবণাদনা প্রদাবন ফাধয থাকবফনা।

৬. খভটাখযিংঃেঃ
খভটাখযিং ফযফস্থা “ননট খভটাখযিং খনবদয খকা-২০১৮”য অ্নুবেদ ৩.৬, খযখষ্ট্ ২এফিং ভবয় ভবয়
াখধত িংবাধনভূ অ্নুমায়ী খনধযাখযত বফ।
৭. ফাখণখজযক ফবদাফস্ত
“ননট খভটাখযিং খনবদয খকা-২০১৮”য অ্নুবেদ ৩.৪, ৩.৫ এফিং ভবয় ভবয় াখধত এয িংবাধনী
অ্নুমায়ী ফাখণখজযক ফবদাফস্ত ম্পাদন কযা বফ।
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৮. িংবমাগ প্রদাবনয ফযয়েঃ
খভটাখযিং এফিং ইন্টাযকাবনকন রুপট নারায খখব খবেভ স্থাবনয কর ফযয়বায নমাগয খফবফখচত
প্রথভ েবক ফন কযবত বফ। প্রবয়াজবন, প্রথভ েবক খবেভ খযফতয বনয ভূর িযচ এফিং খবেভ
আবগ্রড কযায িযচও ফন কযবত বফ।

৯. খবেভ স্থাবনয বয প্রথভ বেয আভন্ত্বণ খযদয ন, যীো- খনযীো, কযাখরবব্র্ন এফিং যেণাবফেণেঃ
খবেভস্থাবনযবযপ্রথভ বেযআভন্ত্বণ, ইউটিখরটি কতৃয ক গ্রাবকয াবথ আবরাচনািবভ
খনধযাখযত কর খযদয ন এফিং যীো- খনযীো ম্পাদন কযবফ। প্রথভ ে, এ প্রকবল্পয অ্থফা
উৎাদন নেবনয ( নমটা প্রবমাজয) কর েখয়িং, খফবলত্ব এফিং নটে নযকডয খিতীয় েবক
যফযা কযবফ।

১০. নযকডযভূ
উবয় ে ম্পূণয এফিং শুে নযকডয এফিং অ্নযানয কর ডাটা িংযেণ কযবফ, মা উবয় ে
কতৃয ক এ চু খিয ঠিক ফাস্তফায়বনয জনয এফিং রুপট নারায খখব খবেভ চারাবনায জনয
প্রবয়াজন বফ।

১১. খফবযাধ খনষ্পখি
i.

উবয় বেয ভবধয এই চু খিয খফলবয় অ্থফা এয াবথ ম্পকয মুি নকান খফলবয় উদ্ভু ত
খফবযাধ প্রথবভ াযস্পখযক আরা আবরাচনায ভযাধবভ, দ্রুততায াবথ, নযায়ঙ্গতবাবফ,
যরখফশ্বাব খনষ্পন্ন কযায নচষ্ট্া কযবত বফ।

ii.

এধযবনয খফবযাবধয ূত্রাত ওয়ায ৬০ ( লাট) খদবনয ভবধয অ্থফা াযস্পখযক ম্মখতয
ভাধযবভ ম্প্রাখযত ভবয়য ভবধয আবরাচনায ভযাধবভ উবয় বেয ভধযকায খফবযাধ
খনষ্পন্ন কযা না নগবর,
a)

খফদুযৎ খি নপ্রযবণয খফখরিং অ্থফা খফখরিং এয খযভান িংিান্ত খফবযাধ খফদুযৎ
খফবাগ/নেডা কতৃয ক খনষ্পন্ন কযা বফ।

b)

প্রখফধানভারা অ্থফা এয ফযািযা িংিান্ত খফলবয় উদ্ভূ ত খফবযাধ খফদুযৎ খফবাগ; খফদুযৎ,
জ্বারাখন ও িখনজ ম্পদ ভন্ত্ণারয় এয খোন্ত নভাতাবফক অ্থফা খফদুযৎ খফবাগ
কতৃয ক েভতাপ্রাপ্ত নকান িংস্থা কতৃয ক মথামথ প্রখিয়ায় খনষ্পন্ন কযবত বফ।
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১২. চু খিয অ্ফান
i.

প্রথভ ে নমবকান ভয় চু খি অ্ফাবনয রবেয খিতীয় েবক ৩০ (খত্র) খদবনয ূফযবনাটি
প্রদান কযবত াযবফ।

ii.

প্রথভ ে এই ভবভয ম্মত যবয়বছ নম, এ চু খিয নকান তয ববঙ্গয কাযবণ খিতীয় ে কতৃয ক
প্রথভ েবক নকান ননাটি প্রদান কযবর প্রথভ ে ননাটি প্রাখপ্তয যফতী ৩০ ( খত্র)
খদবনয ভবধয তয ববঙ্গয কাযণ প্রখতকাবযয প্রবয়াজনীয় দবে গ্রণ কযবফ, অ্নযথায় ৩০
(খত্র) খদন অ্বন্ত খিতীয় ে খরখিত বত্রয ভাধযবভ চু খিয অ্ফান িটাবত াযবফ।

iii.

এ চু খি অ্ফাবনয য এক প্তাবয ভবধয প্রথভ ে তায নফায়নবমাগয জ্বারাখন খবেভটি
খিতীয় বেয ন্তুখষ্ট্ নভাতাবফক ইউটিরটি’য খফতযণ খগ্রড বত খফখেন্ন কবয খদবফ।

প্রজ্ঞমি
এ চু খিয আওতায় নমবকান নমাগাবমাবগয নেবত্র খনম্নফখণযত কভযকতয াগণ দাখয়ত্ব ারন কযবফন:
____________(ইউটিখরটি’য নাভ) এয বে:

গ্রাবকয বে:

উবয়ে স্ব স্ব েভতাপ্রাপ্ত কভযকতয ািবয়য ভাধযবভ ফাস্তফায়বনয রবেয এ চু খি ম্পাদন কযবরন এফিং উবয
ফখণযত তাখযবি খফদযভান এয কখ প্রবতযক ে ফযাফয নপ্রযণ কযা র।

ইউটিখরটি’যবে

প্রকবল্পযস্বত্বাখধকাযীযবে

স্বােযদাতা কতৃয ে

স্বােযদাতা কতৃয ে

ােী

ােী

১.

১.

২.

২.

