Frequently Asked Questions (FAQ) on Net Metered Rooftop Solar

A. Policy Related
Q 1.

‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ কর্ে প্রথি প্রকামিত হর্ের্ে এেিং সে ের্িষ সিংর্িাধণী কর্ে প্রকামিত হর্ের্ে?
২৮ জুলাই ২০১৮ মি. তাম র্ে প্রথি মের্দ েমিকা প্রকামিত হর্ের্ে এেিং সে ের্িষ সিংর্িাধেী প্রকামিত হের্ে ১৪ ের্েম্ব ২০১৯ মি.
তাম র্ে।

Q 2.

হালোগাদকৃত ‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’এ কমি নকাথাে িাওো যার্ে?
নেডা’ ওর্েেসাইট www.sreda.gov.bd এ ‘আইে, মেমধ, প্রমেমধ, েীমতিালা ও অন্যান্য’ িীষ েক নিইর্ে। তাোড়া
ডাউের্লার্ড মলিংক িাওো যার্ে নসালা ই-নডস্ক https://solar.sreda.gov.bd এেিং নসালা নহল্প নডস্ক
https://shd.sreda.gov.bd ওর্েে ঠিকাোে।

Q 3.

নেট মিটাম িং মক?
নয প্রমিোে একেে উিযুক্ত গ্রাহক প্রাথমিকোর্ে মের্ে প্রর্োের্ে মেে স্থািোে েোেের্যাগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থািে কর্ ে এেিং
মেেস্ব ব্যেহার্ অমতম ক্ত মেদ্যুৎ মগ্রর্ড স ে ার্হ েন্য অনুিমতপ্রাপ্ত হর্ে স ে াহকৃত মেদ্যুর্ত েন্য নিমডট অেেে কর্ ে এেিং
যা সিংমিষ্ট মেত ণ ইউটিমলটি কর্তেক মেমদ েষ্ট মেমলিং মিম ের্ড মের্ল সার্থ সিন্বের্যাগ্য ো নসটলর্িন্ট মিম েড নির্ষ অমতম ক্ত
থাকর্ল স কা মেধ োম ত ট্যাম র্ে মেমির্ত মূল্য প্রাপ্ত হে।

Q 4.

নকাে নকাে মেদ্যুৎ উৎস্য হর্ত উৎিামদত মেদ্যুৎ নেট মিটাম িং ক া যার্ে?
রুেটি নসালা সহ সকল েোেের্যাগ্য জ্বালামে উৎস্য হর্ত উৎিামদত মেদ্যুৎ নেট মিটাম িং ক া যার্ে।

Q 5.

কা া নেট মিটাম িং সুমেধা গ্রহণ ক র্ত িা র্ে?
মের্দ েমিকা ৩.২ অনুর্ের্দ েমণ েত মেদ্যুৎ গ্রাহকগণ ৩.১ অনুর্ের্দ িতে পূ ণ ক র্ল নেট মিটাম িং সুমেধা গ্রহণ ক র্ত িা র্ে।

Q 6.

নকাে নকাে গ্রাহক নেণী ৩.২ অনুর্ের্দ উর্েে র্ের্ে?
মেিোণ ও অস্থােী নেণী ব্যতীত সকল মি-নেে মেদ্যুৎ গ্রাহক নেণী।

Q 7.

েতুে মেদ্যুৎ সিংর্যার্গ সার্থ একইসার্থ নেট মিটাম িং সুমেধা গ্রহণ ক া যার্ে মকো?
যার্ে, েতুে সিংর্যাগ গ্রহর্ণ আর্েদর্ে সার্থ একইসার্থ নেট মিটাম িং এ আর্েদে ক র্ত িা র্ে।

Q 8.

রুেটি ব্যতীত োমল োেগাে নেট মিটাম িং িদ্ধমতর্ত নসালা মসর্েি স্থািে ক া যার্ে মকো?
নেট মিটাম িং মের্দ েমিকাে েমণ েত রুেটর্ি সঙ্গা অনুযােী রুেটর্ি সার্থ গ্রাহক প্রাঙ্গর্ে োমল োেগা, সীিাো প্রাচী , নলাটিিং
নেস ইতুামদর্ত নসালা মসর্েি স্থািে ক া যার্ে, তর্ে গ্রাহক প্রাঙ্গর্ে োমহর্ হর্ল তা গ্রহণর্যাগ্য হর্েো।

Q 9.

রুেটি নসালা মসর্েি হর্ত উৎিামদত সকল মেদ্যুৎ মক মগ্রর্ড প্তামে হর্ে?
গ্রাহক েোেের্যাগ্য জ্বালামে হর্ত উৎিামদত মেদ্যুৎ অগ্রামধকা মেমির্ত মের্ে ব্যেহা ক র্ে এেিং ব্যেহার্
স ে াহ ক র্ে।

Q 10. নেট মিটাম

ি উদ্বৃি মেদ্যুৎ মগ্রর্ড

িং িদ্ধমতর্ত রুেটি নসালা মসর্েি স্থাির্ে সর্ে োচ্চ সীিা কত?

মসর্ের্ি এমস আউটপুট কুািামসটি গ্রাহর্ক ে াদ্দকৃত নলার্ড ৭০% িয েন্ত, তর্ে ১০ নি.ও. এ নেিী েে।
Q 11. নসালা

িমডউল এ িম িাণ মকছুটা নেিী াো যার্ে মকো?
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মসর্ের্ি এমস আউটপুট কুািামসটি মের্দ েমিকা সীিা ির্ে াের্ত ঐ স্থার্ে নসালা ন মডর্েিে ও নটকমেকুাল মডোইর্ে
মেমির্ত মকছুটা নেিী িমডউল কুািামসটি াো সুর্যাগ র্ের্ে, এর্ক DC:AC ratio েলা হর্ে থার্ক। এটি সাধা ণত ১.০
হর্ত ১.৩ িয েন্ত হর্ত িার্ ।
Q 12. মের্দ েমিকা

অনুযােী কেটি ির্ডর্ল নেট মিটাম িং নসালা মসর্েি স্থািে ক া যার্ে?

দ্যইটি ির্ডল, যথা CAPEX (Capital Expenditure) এেিং OPEX (Operational Expenditure)
ির্ডর্ল নসালা মসর্েি স্থািে ক া যার্ে।
Q 13. CAPEX

ির্ডল মক?

নয িদ্ধমতর্ত গ্রাহক মেেস্ব মেমের্োর্গ এেিং মেেস্ব ব্যেস্থািোে েোেের্যাগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থািে কর্ নেট মিটাম িং এ আওতাে
সুমেধা নোগ কর্ ে।
Q 14. CAPEX

ির্ডর্ল বেমিষ্ট মক?

মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক মেেস্ব ব্যেস্থািোে (মেমের্োগ, ইন্সটর্লিে ও নিইমন্টন্যান্স) নসালা মসর্েি স্থািে ক র্ত হর্ে এেিং মসর্ের্ি
সকল সুমেধামদ মেদ্যুৎ গ্রাহক মের্ে নোগ ক র্ে। মেমের্োর্গ নের্ে মেদ্যুৎ গ্রাহক মেেস্ব অর্থ ে অথো ব্যািংক/আমথ েক প্রমতষ্ঠাে হর্ত
নলাে মের্ে নসালা মসর্েি স্থািে ক র্ত িার্ ে।
Q 15. OPEX

ির্ডল মক?

নয িদ্ধমতর্ত গ্রাহক ব্যমতত অন্য নকাে বেধ প্রমতষ্ঠাে কর্তেক ইউটিমলটি এেিং গ্রাহর্ক সার্থ সম্পামদত মেিেীে চুমক্ত আওতাে
সিংমিষ্ট স্থািোে েোেের্যাগ্য জ্বালামে মসর্েি স্থািে কর্ মসর্েি নথর্ক উৎিামদত মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক স ে াহ কর্ ে।
Q 16. OPEX

ির্ডর্ল বেমিষ্ট মক?

মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক সার্থ সম্পামদত মদিামেক চুমক্ত আওতাে র্ততীে িে গ্রাহর্ক প্রাঙ্গর্ে নসালা মসর্েি স্থািে কর্ চুমক্ত মূর্ল্য
নসালা মসর্েি হর্ত উৎিামদত মেদ্যুৎ মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক প্রদাে ক র্ে। এ নের্ে মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক মেমের্োগ ও নিইমন্টন্যান্স সিংিান্ত
নকাে ঝমুঁ ক নেই।
Q 17. OPEX

ির্ডর্ল নসালা মসর্েি হর্ত উৎিামদত মেদ্যুর্ত OPEX tariff কত হর্ে?

ওর্িক্স ট্যাম ে গ্রাহর্ক সার্থ ওর্িক্স মেমের্োগকা ী চুমক্ত িতোেলী সমূর্হ উি মেেে ক র্ে, তর্ে তা অেশ্যই মেদ্যুৎ মেত ণ
ইউটিমলটি ম র্টইল ইর্লকমিমসটি ট্যাম র্ে নচর্ে কি হর্ে।
Q 18. ওর্িক্স

মেমের্োগকা ী নসালা মসর্েি হর্ত উৎিামদত মেদ্যুর্ত মেল প্রামপ্ত মকোর্ে মেমিত হর্ে?

ওর্িক্স মেমের্োগকা ী মেল প্রামপ্ত মেিেতাে মের্দ েমিকা ৩.৪ অনুর্ের্দ েমণ েত িদ্ধমত অনুস ণীে হর্ে। মদ্বিামেক ওর্িক্স চুমক্ত
সম্পাদর্ে সিে মের্দ েমিকা িম মিষ্ট-৬ এ েমণ েত মেষোমদর্ক অনুস ণ ক র্ত হর্ে।
Q 19. ওর্িক্স

ির্ডর্ল সুমেধা মক?

মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক মেমের্োগ, অিার্ িে, নিইমন্টন্যান্স, ইতুামদ নকাে ঝমুঁ ক মের্ত হেো। নসালা মসর্েি হর্ত মেদ্যুৎ উৎিামদত
হর্লই তা চুমক্তমূর্ল্য (মগ্রড মেদ্যুর্ত নচর্ে কি) মেদ্যুৎ গ্রাহক িার্ে।
Q 20. কুািটিে

নেোর্ ট চামলত ইন্ডামির্ত নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা প্রর্যােু হর্ে মকো?

উক্ত ইন্ডামি মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি গ্রাহক হর্ে থাকর্ল ‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ প্রর্যােু হর্ে, অন্যথাে মের্দ েমিকা
প্রর্োগর্যাগ্য হর্েো।
Q 21. িমলমস

সিংিার্ন্ত েটিলতা উদ্ভে হর্ল মকোর্ে মে সে হর্ে?

মের্দ েমিকা িম মিষ্ট -৪ এ উর্েমেত চুমক্ত ের্িে ১১ েিং ির্েন্ট মের্ াধ মেেমির্ত েমণ েত ব্যেস্থাে মেেন্ন হর্ে।
Q 22. োিংলার্দর্ি

স্থামিত নেট মিটাম িং মসর্ের্ি িম সিংখ্যাে নকাথাে িাওো যার্ে?

https://solar.sreda.gov.bd/nem/nemstatistics.php ওর্েে ঠিকাোে।
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Q 23. এলাকামেমিক

ো কুািামসটি মেমিক স্থামিত নেট মিটাম িং মসর্ের্ি তামলকা নকাথাে িাওো যার্ে?

োতীে
েোেের্যাগ্য
জ্বালামে
http://www.renewableenergy.gov.bd/index.php?id=1&i=3 ওর্েে নিইর্ে।
Q 24. নেট মিটাম

ডাটার্েইর্ে

িং মসর্েি স্থাির্ে ি ািিে নকাথাে িাওো যার্ে?

National Solar Help Desk হর্ত, মেমেট করুে https://shd.sreda.gov.bd ওর্েে ঠিকাোে। ইর্িইল
ক র্ত িার্ ে nshd@sreda.gov.bd ঠিকাোে। মেমডও কেোর্ মন্সিং, ইর্িইল ো নোেকর্ল িাের্ি নসো িাওো
যার্ে।
Q 25. নসালা

ইম র্গিে িার্ম্প মগ্রড ইমন্টর্গ্রিে মকোর্ে ক া যার্ে?

উর্যাক্তা মেদ্যুৎ প্তামে ও আিদামে উেেটি ক র্ত চাইর্ল ‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ অনুযােী এেিং নকেল মেদ্যুৎ প্তামে
ক র্ত চাইর্ল ‘নসালা ইম র্গিে িার্ম্প মগ্রড ইমন্টর্গ্রিে মের্দ েমিকা-২০২০’ অনুযােী।
Q 26. নপ্রামেউিা

(Prosumer) মক?

নয মেদ্যুৎ গ্রাহক মেদ্যুৎ িমক্ত ব্যেহা এেিং উৎিাদে কর্ ে।

B.

Billing Related

Q 27. মেমলিং

মিম েড কত সিে অন্ত অন্ত হর্ে?

প্রমতিাস হর্ে মেমলিং মিম েড, অথ োৎ এক িাস ি ি মেমলিং কায েিি সম্পন্ন হর্ে।
Q 28. প্রমতিার্স

মেমলিং কুালকুর্লিে মকোর্ে সম্পন্ন হর্ে?

মেমলিং ইউমেট BU = I - E -C , নযোর্ে I = ঐ িার্স মগ্রড হর্ত আিদােীকৃত মকর্লাওোট আওো মেদ্যুৎ, E = ঐ িার্স
মগ্রর্ড প্তামেকৃত মকর্লাওোট আওো মেদ্যুৎ, C= পূে েেতী িার্স নিমডট মেদ্যুর্ত িম িাণ, যা মেত ণ ইউটিমলটি মেমলিং
ডাটার্েইর্ে সিং মেত থাকর্ে।
Q 29. মেমলিং

ইউমেট BU এ মেমির্ত মকোর্ে মেল হর্ে?

BU শূন্য ো তা নচর্ে কি হর্ল মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক নস িার্স মেত ণ ইউটিমলটির্ক নকাে এোমেে চােে প্রদাে ক র্ত হর্েো, নকেল
মডিান্ড চােে, েুাট ইতুামদ প্রদাে ক র্ত হর্ে। BU>0 হর্ল, মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক যথা ীমত BU এ েন্য এোমেে চােে সহ মডিান্ড
চােে, েুাট ইতুামদ মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটির্ক প্রদাে ক র্ত হর্ে।
Q 30. নিমডট

মেদ্যুৎ মকোর্ে েিা হে?

নকাে িার্স BU<0 হর্ল |BU| িম িাণ মকর্লাওোট আওো মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক নিমডট মহর্সর্ে েিা থাকর্ে।
Q 31. নসটলর্িন্ট

মিম েড মক?

নয সিে অর্ন্ত ( ১ লা জুলাই হর্ত ৩০ জুে) একেে গ্রাহক তা মকর্লাওোট ঘন্টাে পুঞ্জীভূত নিমডর্ট েন্য মূল্য প্রাপ্ত হর্েে।
Q 32. নসটলর্িন্ট

মিম ের্ড গ্রাহক মক িার্ে?

নসটলর্িন্ট মিম েড নির্ষ গ্রাহর্ক নিমডট মেদ্যুৎ থাকর্ল সিংমিষ্ট মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি তা ৩৩র্কমে োল্ক ট্যাম র্ে নিমডট
মেদ্যুর্ত মূল্য মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক প্রদাে ক র্ে। উক্ত সির্ে গ্রাহর্ক নকাে নিমডট ইউমেট ো থাকর্ল মেত ণ ইউটিমলটি কর্তেক মেল
িম র্িার্ধ প্রর্োেে হর্েো।
Q 33. মেদ্যুৎ মেত

ণ ইউটিমলটি এেিং ওর্িক্স মেমের্োগকা ী, নক নকাে মিটার্

মেমির্ত মেমলিং কায েিি িম চালো ক র্ে?
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মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি োইমডর্ কিোল নেট মিটার্ মেমির্ত মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক মেল ক র্ে এেিং নসালা এুকাউমন্টিং মিটার্
মেমির্ত ওর্িক্স মেমের্োগকা ী মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক মেল ক র্ে। নসলে কেোিিে মিটা টি িস-নচমকিং এ কার্ে ব্যেহৃত হর্ে।
Q 34. নকাে

নকাে মিটা োেতামূলক এেিং নকাে নকাে মিটা অিিোল?

Bi-directional Net Meter সের্ের্েই োেতামূলক হর্ে। Solar Accounting Meter এেিং Self
Consumption Meter দ্যইটি CAPEX ির্ডর্ল নের্ে সাধা ণত অিিোল এেিং OPEX ির্ডলী নের্ে
োেতামূলক হর্ে। মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক প্রাঙ্গর্ে েে-ম মেউর্েেল উৎস্য হর্ত মেদ্যুৎ উৎিাদে ব্যেস্থা থাকর্ল CAPEX ির্ডর্লও এই
মিটা দ্যইটি মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি চামহদা অনুযােী োেতামূলক হর্ে।
Q 35. মিক-অেমিক কুাটাগম

ভুক্ত মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক মেমলিং মকোর্ে হর্ে?

প্তামেকৃত মেদ্যুৎ ইউমেট প্রমতিার্স অেমিক আিাদামে সার্থ প্রথর্ি সিন্বে হর্ে। এ ি ও অমতম ক্ত প্তামে ইউমেট থাকর্ল তা
ঐ িার্স মিক ইউমের্ট সার্থ সিন্বে হর্ে।
Q 36. মেমলিং

সিংিার্ন্ত েটিলতা উদ্ভে হর্ল মকোর্ে মে সে হর্ে?

মের্দ েমিকা িম মিষ্ট -৪ এ উর্েমেত চুমক্ত ের্িে ১১ েিং ির্েন্ট মের্ াধ মেেমির্ত েমণ েত ব্যেস্থাে মেেন্ন হর্ে।
Q 37. ওর্িক্স

মেমের্োগকা ী ও মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক ির্ে মেল িম র্িার্ধ িাের্ি মক হর্ে?

ব্যািংক ো অনুরুি মেেে র্যাগ্য ব্যেস্থািোে হর্ত হর্ে, যার্ত নলের্দর্ে উিযুক্ত প্রিাণক থার্ক।

C. Technical Aspects
Q 38. প্রমত

মকর্লাওোটমিক নেট মিটাম িং রুেটি নসালা মসর্েি স্থািে ক র্ত মক িম িাণ রুেটর্ি প্রর্োেে হর্ে?

ে
সাধা ণত ৭-১০ েগমিটা
/মকর্লাওোটমিক। মসর্েি মডোইে এেিং প্রযুমক্তর্ের্দ রুে এম ো িম িাণ কির্েিী লাগর্ত িার্ ।
Q 39. রুেটি

নসালার্

েন্য প্রর্োেেীে নের্স িম িাণ মেণ ের্ে মকোর্ে সহর্ে কুালকুর্লিে ক া যার্ে?

‘Solar Inter-Row-Spacing Calculator for Rooftop Solar’ িীষ েক কুালকুর্লট ব্যেহা কর্ ,
যা িাওো যার্ে https://solar.sreda.gov.bd/irsc ওর্েে ঠিকাোে।
Q 40. োিংলার্দর্ি

প্রমত মকর্লাওোটমিক নসালা মসর্েি হর্ত মক িম িাণ মেদ্যুৎ েের্ িাওো যাে?

অমিিাি টিমটিং অুার্ঙ্গর্ল স্থার্ে নসালা ন মডর্েির্ে মেমির্ত ১২০০ – ১৪০০ মকর্লাওোট আওো ।
Q 41. নসালা

মসর্ের্ি অমিিাি টিমটিং অুার্ঙ্গল কত?

সাধা ণত ঐ স্থার্ে ল্যাটিচুড অুার্ঙ্গর্ল কাোকামে হে, তর্ে তা স্থাে ও প্রাকৃমতক অেস্থার্ের্দ মকছুটা আলাদা হর্ত িার্ ।
Q 42. নসালা

প্যার্েল স্থাির্ে এমেমুথ অুার্ঙ্গল কত হর্ে?

দমেেমূেী কর্ নসালা মসর্েি োিংলার্দর্ি স্থািে ক র্ত হে, অথ োৎ উি মদর্ক সার্থ এমেমুথ অুার্ঙ্গল ১৮০০ হর্ে।
Q 43. োিংলার্দর্ি নকাে

সির্ে োো বদঘ েু সের্চর্ে নেিী হে?

মডর্সম্ব িার্স ১৯-২২ তাম র্ে সূয ে সের্চর্ে নেিী দমের্ণ নহর্ল থার্ক মেধাে োো বদঘ েু সের্চর্ে নেিী হে। এ সিে মদর্ে বদঘ েু
সের্চর্ে নোট হে এেিং াত সের্চর্ে েড় হে।
Q 44. তািিাো

সার্থ নসালা মেদ্যুৎ উৎিাদর্ে সম্পকে মক?

তািিাো োড়র্ল নসালা িমডউল হর্ত মেদ্যুৎ উৎিাদে মকছুটা কর্ি যাে, িম িাণ িাওো যার্ে নসালা িমডউর্ল ডাটামির্ট।
Q 45. নসালা

িমডউল/প্যার্ের্ল েন্য আেশ্যকীে েুান্ডাডে সমূহ মক মক?
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BDS IEC 61215, BDS IEC 61730-1 এেিং BDS IEC 61730-2; অথো সিতুল্য IEC
standards।
Q 46. মগ্রড-টাইড

নসালা ইেোট োর্

েন্য আেশ্যকীে েুান্ডাডে সমূহ মক মক?

BDS IEC 62109-1, BDS IEC 62109-2, BDS IEC 61727 এেিং BDS IEC 62116; অথো
সিতুল্য IEC standards।

িমডউল এেিং ইেোট োর্

Q 47. নসালা

আেশ্যকীে েুান্ডাডেগুর্লা অনুযােী আিংমিক নটষ্ট গ্রহণর্যাগ্য হর্ে মকো?

েুান্ডাডেগুর্লা অনুযােী পূণ ে নটষ্ট হর্ত হর্ে, আিংমিক নটষ্ট গ্রহণর্যাগ্য হর্েো।
Q 48. Islanding protection

মক?

মগ্রড মেদ্যুর্ত অনুিমস্থমতর্ত অেমধক ২ নসর্কর্ন্ড ির্ে মগ্রড-টাইড ইেোট ো গুর্লা স্বেিংমিেোর্ে েন্ধ হর্ে যার্ে।
Q 49. Anti-islanding

ইেোট োর্
Q 50. ল্যাের্

মেচার্

িাের্ি মক মক সুমেধা িাওো যার্ে?

সু ো এেিং নিইমন্টন্যান্স কার্ে কিে ত ইউটিমলটি অিার্ টর্

সু ো, উেেটির্ত সহােক হর্ে।

ট ীর্ত anti-islanding মেমিতক ণ িদ্ধমত সিংিান্ত েুান্ডাডে নকােটি?

BDS IEC 62116 ো সিতুল্য IEC standard।
Q 51. ইেোট োর্

নসেটি েুান্ডাডে BDS IEC 62109 এ উর্েের্যাগ্য নটষ্টগুর্লা মক মক?

Environmental requirement and conditions; protection against shock and
energy hazards, protection against mechanical hazards, protection against
fire hazards, protection against sonic pressure hazards, liquid hazards,
chemical hazards, fault condition operation, Electrical rating test, etc.
Q 52. Utility

interfacing standard নকােটি?

BDS IEC 61727 ো সিতুল্য IEC েুান্ডাডে। নেট মিটাম িং মের্দ েমিকার্ত অমতম ক্ত মহর্সর্ে IEEE 1547 উর্েে
র্ের্ে।
Q 53. নকাে

ধ র্ণ নটমষ্টিং ল্যাের্ ট ী নটষ্ট ম র্িাট ে গ্রহণর্যাগ্য হর্ে?

মের্ে নয নকাে ILAC MRA হর্ত চামহত েুান্ডার্ডে উি এমিমডর্টিে গ্রহণকৃত এমিমডর্টড ল্যাের্ টম সমূহ।
Q 54. নকাে

ে
ে
ধ র্ণ সাটিমের্কিে
েমড সাটিমের্কট
গ্রহণর্যাগ্য হর্ে?

মের্ে নয নকাে IAF MLA হর্ত নসালা িমডউল/ইেোট ো ো চামহত েুান্ডার্ডে উি এমিমডর্টিে গ্রহণকৃত এমিমডর্টড
ে
সাটিমের্কিে
েমড সমূহ।
Q 55. নসালা

িমডউল ো ইেোট োর্

েুান্ডাডে যাচাইর্ে অর্েদর্ে দামেত্ব কা ?

সিংমিষ্ট ির্ন্য উৎিাদেকা ী ো আিদােীকা ক। মেদ্যুৎ গ্রাহক ো ওর্িক্স মেমের্োগকা ী অনুর্িামদত তামলকা হর্ত নযর্কােটি
িার্কেট হর্ত সিংগ্রহ কর্ নসালা মসর্েি স্থািে ক র্েে।
Q 56. অনুর্িামদত নসালা

িমডউল ো ইেোট োর্

তামলকা নকাথাে িাওো যার্ে?

নেডা’ ওর্েেসাইট www.sreda.gov.bd এেিং নসালা ই-নডস্ক https://solar.sreda.gov.bd ওর্েে
ঠিকাোে।
Q 57. একটি িমডউল/ইেোট োর্

ির্ডল অনুর্িামদত তামলকাে থাকর্ল পুে াে অনুর্িাদর্ে প্রর্োেে র্ের্ে মকো?

প্রর্োেে নেই।
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Q 58. অনুর্িামদত নসালা

িমডউল ো ইেোট ো ব্যেহৃত হর্ের্ে মকো, নক যাচাই ক র্ে?

মসর্েি স্থাির্ে ির্ মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি ‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ এ ৩.৭ (ঝ-ঞ) অনুযােী যাচাই ক র্ে।
Q 59. Earthing resistance

নেলু কত হর্ল োল হর্ে?

১ (এক) ওহর্ি কি হওো েরু ী, যত কি হর্ে তত োল হর্ে।
Q 60. Response

to utility recovery সিে মক?

মগ্রড মেদ্যুর্ত আগির্ে ি নোর্টে ও মির্কার্েমন্স স্বাোমেক অিার্ িে সীিা ির্ে থাকর্ল নূন্যতি নয সিে ির্ নসালা
ইেোট ো মগ্রর্ড সার্থ সিংযুক্ত হর্ে। IEC 61727 অনুযােী তা ২০ নসর্কন্ড হর্ত ৩০০ নসর্কন্ড, ইেোট ো উৎিাদেকা ী কর্তেক
মেধ োম ত।
Q 61. স্বাোমেক

অিার্ িে নোর্টে সীিা কত?

েুান্ডাডে নোর্টে নলর্ের্ল -১৫% হর্ত +১০% িয েন্ত। োতীে মগ্রডর্কাড অনুযােী ইেোট োর্
Q 62. ইেোট োর্

মির্কার্েমন্স নসটিিংস মক হর্ে?

োতীে মগ্রডর্কাড অনুযােী ইেোট োর্
Q 63. িাওো

নসটিিংস প্রদাে ক র্ত হর্ে।

নসটিিংস প্রদাে ক র্ত হর্ে।

েুাক্ট সিংিার্ন্ত মক ক ণীে হর্ে?

মেইআ মস কর্তেক প্রকামিত ম র্টইল ইর্লকমিমসটি ট্যাম ে িতোেলী অনুযােী েম িাো িম হার্ মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক উিযুক্ত PFI
unit সিংযুক্ত ক র্ত হর্ে অথো ইেোট ো কর্রার্ল িের্ি মেেন্ত্রণ ক র্ত হর্ে।
Q 64. ইেোট োর্

নটাটাল হা র্িামেক মডসট িাে (THD) এ সর্ে োচ্চ সীিা কত?

আন্ত সিংর্যার্গ স্থর্ল (PCC) নটাটাল হা র্িামেক কার্ ন্ট মডসট িাে ইেোট োর্
Q 65. DC

ন র্টড আউটপুর্ট ৫% এ কি হর্ত হর্ে।

injection সীিা কত?

নয নকাে অিার্ টিিং কমন্ডির্ে ন র্টড ইেোট ো আউটপুর্ট ১% এ কি হর্ত হর্ে।
Q 66. মের্দ েমিকার্ত

নসালা মসর্ের্ি ইন্সটর্লিে এেিং ইন্সর্িকিে েুান্ডাডে সম্পর্কে ধা ণা নদো র্ের্ে মকো?

মের্দ েমিকা িম মিষ্ট-৩ এ ৩ েিং অনুর্ের্দ এ সম্পমকেত ধা ণা নদো র্ের্ে।
Q 67. ইন্সটর্লিে

এেিং ইন্সর্িকিে েুান্ডাডে অনুস র্ণ উিকাম তা মক?

লাইেটাইি িয েন্ত নসালা মসর্েি হর্ত আিানুরুি মেদ্যুৎ উৎিাদে এেিং অোকািংমেত ঝমুঁ ক এড়ার্ো সম্ভে হর্ে।
Q 68. Lightning protection

মহর্সর্ে মক মক ব্যেস্থািো নসালা মসর্ের্ি থাকা েরু ী?

Direct lightning stroke প্রমতর্ ার্ধ নসালা মসর্ের্ি প্রর্টকিে কোর্ ে অনুযােী উিযুক্ত লাইটমেিং ড সহ ১
ওহর্ি কি আমথ েিং ন মেেুান্স নেলু। Indirect stroke ো Traveling wave stroke প্রমতর্ ার্ধ নসালা
মসর্ের্ি প্রমতটি মিিং এ DC SPD এেিং ইেোট োর্ এমস প্রার্ন্ত AC SPD থাকা েরু ী।
Q 69. নসালা

মসর্েিটির্ক গ্রাহর্ক মেযিাে মেদ্যুৎ ব্যেস্থািো নকাথাে সিংযুক্ত ক র্ত হর্ে?

নসালা ইেোট ো গুর্লা LT নোর্টে নলর্ের্ল হওোে গ্রাহক প্রঙ্গর্ে LT োসোর্ সিংযুক্ত ক র্ত হর্ে। যিংর্যাগ ির্েন্টর্ক
Point of Common Coupling (PCC) েলা হর্ে থার্ক।
Q 70. নসালা

মিটার্
Q 71. িাদা

মসর্ের্ি কা র্ণ ইউটিমলটি প্রদি মিটার্

অেস্থার্ে নকাে িম েতেে প্রর্োেে হর্ে মক ো?

অেস্থার্ে িম েতেে হর্েো, নকেল ইউমেমডর্ কিোল মিটা র্ক োই-মডর্ কিোল মিটার্ রুিান্ত ক র্ত হর্ে।

মিটা ও চাইল্ডমিটা যুক্ত গ্রাহর্ক নের্ে নসালা মসর্ের্ি সিংর্যাগ নকাথাে প্রদাে ক র্ত হর্ে?
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িাদা মিটার্
Q 72. STC

ির্ এেিং চাইল্ড মিটার্

আর্গ মি-নেে অিংর্ি PCC হর্ে।

মক

েুান্ডাডে নটে কমন্ডিেস (ই ুামডেুান্স ১০০০ ওোট/মি২, নসল তািিাো২৫০র্স., এো িাস ১.৫)।

D. Financing Aspects
Q 73. প্রমত

মকর্লাওোটমিক নেট মিটাম িং রুেটি নসালা মসর্েি স্থািে ক র্ত কত টাকা ে চ হে?

সাধা ণত ৪৫-৫০ হাো টাকা/মকর্লাওোটমিক। মডোইে ও কুািামসটি মেমির্ত মকছুটা িম েতেে হর্ত িার্ ।
Q 74. নেট মিটাম

িং মসর্েি স্থাির্ে োইন্যামন্সিং এোলাইমসস সহর্ে মকোর্ে ক া যার্ে?

অেলাইে নেট মিটাম িং কুালকুর্লট ব্যেহা কর্ , যা িাওো যার্ে https://nemcalc.sreda.gov.bd ওর্েে
ঠিকাোে।
কুালকুর্লটর্
ব্যেহা
সহামেকা
িাওো
যার্ে
https://www.youtube.com/watch?v=MYfk8eXX5Bc ঠিকাোে।
Q 75. নসালা

মসর্ের্ি Levelized Cost of Electricity (LCOE) মক কর্ি হর্ে থার্ক?

সাধা ণত ৩.০০ হর্ত ৪.০০ টাকা/মকর্লাওোট আওো , তর্ে মডোইের্ের্দ মকছুটা আলাদা হর্ত িার্ ।
Q 76. নেট মিটাম

িং রুেটি নসালা মসর্েি স্থাির্ে আমথেক সহােতা নকাথাে হর্ত িাওো যার্ে?

অথ ে মেোর্গ দ্যইটি প্রমতষ্ঠাে IDCOL এেিং BIFFL হর্ত মেম্নসুর্দ নলাে িাওো যার্ে। IDCOL হর্ত প্রা মম্ভক
মেমের্োর্গ ৮০% িয েন্ত ৬% ইন্টার্ ে ন র্ট নলাে িাওো যার্ে। তাোড়া, োিংলার্দি ব্যািংর্ক ম োইন্যামন্সিং মস্কি এ আওতাে
নয নকাে োমণমেুক ব্যািংক হর্ত নলাে নেো সুর্যাগ র্ের্ে।
Q 77. IDCOL এ

সার্থ নযাগার্যার্গ ঠিকাো মক?

Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), UTC Building, 16th
Floor, 8 Panthapath, Kawran Bazar, Dhaka-1215. Telephone: 9102171-8,
Website: www.idcol.org
Q 78. BIFFL এ

সার্থ নযাগার্যার্গ ঠিকাো মক?

Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL), Unique Heights,
Level-3 Borak, 117 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka 1217. Website:
www.biffl.org.bd

E.

Processing Steps

Q 79. নেট মিটাম

িং এ আর্েদে েিে নকাথাে িাওো যার্ে?

‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ এ িম মিষ্ট তামলকাে আর্েদে েিে সহ মসর্েি নচকমলষ্ট ও চুমক্তির্ে েমুো নদো র্ের্ে।
তাোড়া এ ডকুর্িন্টগুর্লা ওোডে কমি িাওো যার্ে নসালা ই-নডস্ক https://solar.sreda.gov.bd ওর্েে ঠিকাোে।
Q 80. পূ

ণকৃত নেট মিটাম িং আর্েদে েিে নকাথাে দামেল ক র্ত হর্ে?

মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক সিংমিষ্ট মেদ্যুৎ মেত ণ অমের্স পূ ণকৃত নেট মিটাম িং আর্েদে েিে দামেল ক র্ত হর্ে।
Q 81. ওর্িক্স

ির্ডর্ল নের্ে ওর্িক্স মেমের্োগকা ী সার্থ মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক মদ্বিামেক চুমক্ত কেে অনুমষ্ঠত হর্ে?

মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটির্ত নেট মিটাম িং আর্েদে দামের্ল পূর্ে ে এই মদ্বিামেক চুমক্ত সম্পামদত হর্ত হর্ে।
Q 82. মেদ্যুৎ মেত

ণ ইউটিমলটির্ত নেট মিটাম িং আর্েদে দামেল এেিং প্রামপ্ত স্বীকার্

ি অনুিমত িে নির্ত কতমদে লাগর্ে?
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প্রামপ্ত স্বীকার্ ি ১০ (দি) কায েমদের্স ির্ে স্থািো, সিংর্যাগ ির্েন্ট এেিং মেত ণ ব্যেস্থািো মূল্যােে কর্ মেদ্যুৎ মেত ণ
ইউটিমলটি আর্েদেকা ী গ্রাহকর্ক অনুিমত িে প্রদাে ক র্ে অথো কা ণ ও ক ণীে উর্েে কর্ আর্েদেকা ী গ্রাহকর্ক অেমহত
ক র্ে।
Q 83. মেদ্যুৎ মেত

ণ ইউটিমলটি হর্ত নেট মিটাম িং নসালা মসর্েি স্থাির্ে অনুিমতিে প্রামপ্ত ি নসালা মসর্েি স্থাির্ে
েন্য গ্রাহক ো তা ির্ে ওর্িক্স উর্যাক্তা কত মদে সিে িার্ে?
সর্ে োচ্চ ৮ (আট) িাস। তার্ক ‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ অনুস র্ণ নসালা মসর্েি স্থািে ক র্ত হর্ে।

Q 84. মসর্েি

স্থাির্ে ির্ মেদ্যুৎ গ্রাহকর্ক মক ক র্ত হর্ে?

মসর্েি স্থাির্ে ির্ মের্দ েমিকা িম মিষ্ট-৩ এ উর্েমেত নেট মিটাম িং মসর্েি নচকমলষ্ট পূ ণ কর্ মসর্েি মূল্যাের্ে েন্য
মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটির্ক অনুর্ াধ ক র্ত হর্ে।
Q 85. মেত

ণ ইউটিমলটি কর্তেক স্থামিত মসর্েি মূল্যােে ির্ে ে মেত ণ ইউটিমলটি মক যাচাই ক র্ে?

‘নেট মিটাম িং মের্দ েমিকা-২০১৮’ নত উর্েমেত মের্দ েিো সমূহ প্রমতিালে হর্ের্ে মকো, মের্িষত নসালা িমডউল এেিং ইেোট ো
এ কাম গম েুান্ডাডে সমূহ যাচাইকৃত নেডা কর্তেক অনুর্িামদত যন্ত্রািংি ব্যেহা হর্ের্ে মকো, তা যাচাই ক র্ে।
Q 86. অনুর্িামদত যন্ত্রািংর্ি

তামলকা নকাথাে িাওো যার্ে?

নেট মিটাম িং নপ্রাগ্রার্ি ব্যেহার্ েন্য েুান্ডাডে যাচাইকৃত অনুর্িামদত নসালা িমডউল এেিং মগ্রড-টাইড ইেোট োর্ তামলকা
নেডা’
ওর্েেসাইর্ট
প্রকাি
ক া
হর্ে
থার্ক।
নসালা
িমডউর্ল
েন্য
https://solar.sreda.gov.bd/nem/solarmodule.php এেিং মগ্রড-টাইড নসালা ইেোট োর্
েন্য
https://solar.sreda.gov.bd/nem/gridtiedinverter.php ওর্েে ঠিকাো মেমেট ক র্ত হর্ে।
Q 87. কেে

চুমক্ত স্বাে সম্পন্ন হর্ে?

মসর্েি স্থাির্ে ির্ গ্রাহর্ক আিন্ত্রর্ণ স্থামিত নসালা মসর্েি যাচাইর্ে মের্দ েমিকা অনুযােী মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি যথাযথ
নির্ল ১৫ কায েমদের্স ির্ে ইউটিমলটি চুমক্ত স্বাে সম্পন্ন ক র্ে।
Q 88. এই চুমক্ত স্বাের্

কেটি িে থাকর্ে?

CAPEX ির্ডর্ল নের্ে দ্যইটি িে (মেদ্যুৎ গ্রাহক এেিং ইউটিমলটি) এেিং OPEX ির্ডর্ল নের্ে মতেটি িে (CAPEX
মেমের্োগকা ী যুক্ত হর্ে)।
Q 89. ওর্িক্স

ির্ডর্ল আর্েদর্ে পূর্ে ে সম্পামদত মদিামেক চুমক্তটি মক হর্ে?

মদ্বিামেক চুমক্তটি এই মেিামেক চুমক্ত অিংি মহর্সর্ে গণ্য হর্ে এেিং তা মেিামেক চুমক্ত িম মিষ্ট মহর্সর্ে সিংযুক্ত হর্ে।
Q 90. মেদ্যুৎ গ্রাহর্ক

মেযিাে ইউমেমডর্ কিোল মিটা গুর্লার্ক কার্ে লাগার্ো যার্ে মকো?

গ্রাহর্ক মেযিাে ইউমেমডর্ কিোল মিটা গুর্লা মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি কর্তেক ম র্প্রাগ্রামিিং এ িাের্ি োই-মডর্ কিোল ক া
নগর্ল েতুে োই-মডর্ কিোল মিটা ির্ে প্রর্োেে হর্েো। অন্যথাে েতুে একটি োই-মডর্ কিোল নেট মিটা ির্ে প্রর্োেে
হর্ে।
Q 91. নেট মিটাম

িং আর্েদে যথাযথোর্ে সিেিত প্রমিোক ণ ো হর্ল নকাথাে অমের্যাগ োোর্ত হর্ে?

সিংমিষ্ট মেদ্যুৎ অমেস মের্দ েমিকা অনুযােী আর্েদে প্রমিোক ণ ো ক র্ল উক্ত মেদ্যুৎ মেত ণ ইউটিমলটি নকমিে অমের্যাগ নসর্ল
পূে েেতী আর্েদর্ে প্রিাণক সহ অমের্যাগ োোর্ো যার্ে। এর্তও প্রমতকা ো নির্ল পূে েেতী আর্েদে ও সকল অমের্যার্গ প্রিাণক
সহ নেডা-নত (National Solar Help Desk) মেষেটি দৃমষ্টর্গাচ ক া যার্ে।
Q 92. নসালা

মসর্েি স্থািেকা ী অথোৎ EPC নকাম্পামে সমূর্হ োি ও নযাগার্যাগ ঠিকাো মকোর্ে িাওো যার্ে?

নেডা’ নেকর্হাল্ডা ডাটার্েইর্ে নেস কা ী নকাম্পামে সমূর্হ তামলকা হর্ত সিংগ্রহ ক া নযর্ত িার্ । মেমেট ক র্ত হর্ে
https://stdb.sreda.gov.bd ওর্েে ঠিকাোে।
Q 93. এই তামলকাে

আিা নকাম্পামে োি অন্তভুেমক্ত প্রমিো মক?
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https://solar.sreda.gov.bd/stakeholder/login/#toregister ওর্েে ঠিকাোে প্রর্েি কর্ সাইেআি করুে। অতঃি লগইে কর্ তথ্য আির্ডট করুে মেেমিত।
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