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১। ভূট্রেকাঃ
বাাংলাদেদের ক্রমবর্ ধমান অর্ ধনীতির চাতিোর সাদর্ সামঞ্জস্য ররদে তবদ্যুৎ উৎপােদনর পাোপাতে গ্রািক রসবার মান উন্নয়দন তবতিন্ন কাঠাদমাগি
সাংস্থার কমধসূতচ বাস্তবায়ন করা িদে। উক্ত সাংস্কার কমধসূতচর অাংে তিসাদব জ্বালানীর সাশ্রয়ী, েক্ষ, তনরাপে ও রেকসই ব্যবিার এবাং গ্রািক
বান্ধব আধুতনক ব্যবস্থাপনার ওপর গুরূত্বাদরাপ কদর, আগামী ২০২১ সাদলর মদে রেেব্যাপী ০২ রকাটি তি-দপদমন্ট/স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর
স্থাপন এবাং আগামী ২০২৩ সাদলর মদে বাাংলাদেদের সকল তবদ্যুৎ গ্রািকদক তি-রপদমন্ট তমোদরর আওিায় আনার উদ্ুাগ গ্রিন করা িদয়দে।
রসই লক্ষু ও উদ্শ্যদক সামদন ররদে েিিাগ তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপদনর লদক্ষু সরকার কর্তধক বাাংলাদেদে ০২ টি তি-দপদমন্ট তমোর
ম্যানুফ্ুাকচাট্ররাং িতিষ্ঠান স্থাপন করা িদয়দে। িতিষ্ঠান ০২ টি হলো:
✓ Bangladesh Power Equipment Manufacturing Company Ltd. (BPEMC).
✓ Bangladesh Smart Electrical Company Limited (BSECL)

সরকাদরর এই লক্ষু বাস্তবায়দন
০৫ টি তবদ্যুৎ তবিরনকারী
সাংস্থার ন্যায় রনসদকা তলিঃ স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপদনর অগ্রযাত্রায় যুক্ত িদয়দে।

এরই র্ারাবাতিকিায় বাাংলাদেে সরকার কর্তধক “নে ধান ইদলকতিতসটি সাপ্লাই রকাম্পানী তলতমদেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর
স্থাপন” েীর্ ধক িকল্পটি গ্রিন করা িদয়দে। িকদল্পর আওিায় রাজোিী, নাদোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, তেনাজপুর, তসরাজগঞ্জ,
নীলফামারী রজলার আওিার্ীন ১৬ টি তবক্রয় ও তবিরণ তবিাদগ পাঁচ লক্ষ স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপন করা িদব। এোড়া আগামী ২০২৩
সাদলর মদে রনসদকা তলিঃ এর সকল তবদ্যুৎ গ্রািকদক স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোদরর আওিায় আনার লদক্ষু ১২ (বাদরা) লক্ষ স্মাে ধ তি-দপদমন্ট
তমোর স্থাপদনর একটি উন্নয়ন িকল্প িস্তাবনা (তডতপতপ) অনুদমােদনর িতক্রয়া চলমান রদয়দে।

২। স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর তক ?
স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার এক ধরলনর ট্রবলশষ ববদ্যুট্রিক ট্রের্ার (এনাট্রর্দ েট্ররোেক যন্ত্র) যার োধ্যলে গ্রাহক িহলর্ ব্যবহৃি ট্রবদ্যুলির েট্ররোন
র্ানলি এবাং ট্রনয়ন্ত্রণ ও ট্রবে েট্ররলশাধ করলি োলর।
স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার দ্যই প্রকারঃ স্মার্ দ কাডদ ও কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রের্ার।

স্মার্ দ কাড দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার

কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার

উলেখ্য, কনিলকা কর্তদক কী-প্যাড স্মার্ দ ট্রের্ার িরবরাহ ও স্থােন করা হলে।
পৃষ্ঠা-০১

২.১। স্মাে ধ কাড ধ তি-দপদমন্ট তমোরিঃ এই তসদেদম গ্রািকদক একটি স্মাে ধ কাড ধ িোন করা িয়। এই কাডধটি রিতডাং রেেন রর্দক তরচাজধ কদর
তমোদর িদবে করাদি িয়।
২.২। কী-প্যাড স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোরিঃ এই র্রদনর স্মাে ধ তমোর তরচাদজধর জন্য রকান কাড ধ সাংরক্ষণ/ব্যবিাদরর িদয়াজন নাই। গ্রািক িার
কনজুমার নাম্বার ব্যবিার কদর রয রকান স্থান রর্দক অনলাইদনর মােদম তকাংবা তনর্ ধাতরি ইউটিতলটি রিতডাং রেেন রর্দক োকা তরচাজধ করদি
পারদব। ট্ররচার্দ করলে স্মাে ধ ট্রের্ালর িরািট্রর র্াকা চলে যালব অথবা একটি রোদকন নাম্বার রেয়া িদব। রসই রোদকন নাম্বারটি তমোদরর
উপতরিাদগ র্াকা কী-প্যাদড রিস কদর নীল বােন বা
(Enter) রিস করদল তরচাজধকৃি োকা তমোদর চদল যাদব। গ্রািদকর স্মাে ধ তমোদর
তরচাজধ পদ্ধতি সিজীকরদনর লদক্ষু রনসদকা কর্তধক কী-প্যাড স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর সরবরাি ও স্থাপন করা িদে।

৩। তি-দপদমন্ট তমোর ব্যবিাদরর সুতবর্া :
তি-দপদমন্ট তমোর ব্যবিাদরর সুতবর্া তনন্মরুপিঃ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ার ব্যবিার করার কারদণ গ্রািক এনাতজধ চাদজধর উপর ১% িাদর ররয়াি সুতবর্া পাদব।
স্মার্ দ ট্রপ্র-কেলেন্ট ট্রের্ালর ম্যানুয়াট্রে ট্ররট্রডাং গ্রহলনর প্রলয়ার্ন না থাকায় Over/Under Billing এর ঝালেো থাকলব না।
গড় তবল, অনাকাতিি তকাংবা কম/দবেী তবল িবার রকান সুদযাগ র্াকদব না।
গ্রািক বাাংলাদেদের রযদকান স্থান রর্দক প্রট্রি োলি স্মাে ধ তমোদর যি খুতে িিবার োকা তরচাজধ করদি পারদব।
গ্রািক তনদজই ব্যবহৃি রলাড কদরাল কদর তবদ্যুদির স্রাশয়ী ব্যবিার তনতিি করদি পারদব।
ট্রবদ্যুৎ ট্রবে বলকয়া রাখার সুলযাগ না থাকায় িাংলযাগ ট্রবট্রেলন্নর আশাংকা থাকলব না।
নতুন সাংদযাগ তকাংবা রলাড বৃতদ্ধর রক্ষদত্র গ্রািকদক রকান ট্রনরােত্তা জামানি ট্রর্লি হলব না।
তমোর নষ্ট িদল িাৎক্ষট্রনক রনসদকা কর্তধক তমোর সরবরাি করা িদব।
তমোদর ব্যাদলন্স রের্ িবার পূদব ধ স্মাে ধ তমোদরর Credit LED স্বয়াংতক্রয়িাদব সাংদকি (লাল) তেদব এবাং এসএমএস এর মােদম
তমোদরর অবতেষ্ট ব্যাদলন্স সম্পদকধ গ্রািকদক জানাদনা িদব।
✓ জরুরী মুহুদিধ তমোদরর ব্যাদলন্স রের্ িদয় রগদল তমোদর ৯৯৯৯৯ র্াইে কদর ইমাদজধতন্স ব্যাদলদন্সর মােদম (তসদেল রফজ-২০০ োকা ও
তি রফজ-৫০০ োকা পয ধন্ত) গ্রািক তবদ্যুৎ ব্যবিার করদি পারদবন যা পরবতিধদি সমন্বয় করা িদব।
✓ গ্রািদকর সুতবর্াদর্ ধ িতিতেন তবকাল ৪:০০ ো রর্দক পদরর তেন সকাল ১১:০০ ো পয ধন্ত (দেডতল আওয়ার) এবাং সাপ্তাতিক ছুটি সি িকে
িরকারী ছুটির তেন তমোদর ব্যাদলন্স রের্ িদলও Credit-এ তবদ্যুৎ সরবরাি সচল র্াকদব।
রনসদকার অতফতসয়াল ওদয়বসাইে nesco.gov.bd এবাং prepaid.nesco.gov.bd রর্দক গ্রািদকর স্মাে ধ তমোর সাংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য
এবাং তরচাজধ তিতি জানা যাদব।

৪। চাজধ সমূি :
স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর তকাংবা রপাে রপদমন্ট তমোর উিয় রক্ষদত্র বাাংলাদেে এনাতজধ ররগুদলেতর কতমেন (BERC) কর্তধক তনর্ ধাতরি ট্যাতরফ
অনুযায়ী তবদ্যুৎ তবল তিসাব করা িয়।
৪.১। তডমাড চাজধ : গ্রািক িার অনুদমাতেি রলাদডর জন্য িতিমাদস একবার তডমাড চাজধ িদেয় িদব। গ্রািক যতে রকান মাদস স্মাে ধ তমোদর
তরচাজধ না কদর িািদল েরবট্রিলদ ি কয োলি কভ্ট্রন্ডাং অর্ ধাৎ তরচাজধ করদব রসই মাস সি পূদব ধর রয সকল মাদস তরচাজধ করা িয়তন রসই মাদসর
তডমাড চাজধ কিধন করা িদব।
৪.২। ট্রের্ার করন্ট : ট্রবদ্যুৎ, জ্বাোনী ও খট্রনর্ িম্পর্ েন্ত্রণােলয়র স্মারক ২৭.০৭২.০১৪.০৬.০০.০১১.২০১৩(অাংশ-১)-২৬৬ িাট্ররখ ০৭-০৫২০১৭ কোিালবক গ্রাহকলক প্রট্রি োলি একবার ট্রিলেে কফ্র্ ট্রের্ালরর র্ন্য ৪০ র্াকা এবাং ট্রি কফ্র্ ট্রের্ালরর র্ন্য ২৫০ র্াকা ট্রের্ার করন্ট
ট্রহলিলব ট্রর্লি হলব। েরবট্রিলদ ি ট্রের্ার করলন্টর ট্রবষলয় েন্ত্রনােয় কর্তদক ককান ট্রনলর্ দশনা োওয়া কগলে িা বাস্তবায়ন করা হলব।
৪.৩। এনাট্রর্দ চার্দ: প্রট্রি Unit ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর র্ন্য বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্রী কট্রেশন কর্তদক কনিলকার র্ন্য ট্রনধ দাট্ররি ট্যাট্ররফ্ করর্
অনুিালর গ্রাহলকর এনাট্রর্দ চার্দ ট্রহিাব করা হয় এবাং কিই অনুিালর ট্রের্ার কথলক র্াকা কিদন করা হয়। উলেখ্য, ট্যাট্ররফ্ করর্ কোষ্ট-কেলয়ড
এবাং ট্রপ্র-কেলেন্ট উভ্য় গ্রাহলকর কক্ষলত্র একই।
৪.৪। ভ্ুার্: গ্রাহলকর কোর্ ট্রবলের উের িরকার কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি হালর (৫%) প্রট্রিবার কভ্ট্রন্ডাং করার িেয় ভ্ুার্ কিদন করা হলব। উলেখ্য,
কোষ্ট কেইড এবাং ট্রপ্র-কেলেন্ট উভ্য় কক্ষলত্র ভ্ুার্ হার একই।
পৃষ্ঠা-০২

৪.৫। অন্যান্য চার্দঃ
ট্রডোন্ড চার্দ, ট্রের্ার করন্ট এবাং ভ্ুার্ ছাড়াও অন্যান্য চার্দ (প্রলযার্ু কক্ষলত্র) বাাংোলর্শ এনাট্রর্দ করগুলের্ট্রর কট্রেশলনর ট্রনয়ে অনুিালর প্রট্রিোলি
একবার কিদন করা হলব (প্রলযার্ু কক্ষলত্র)। এখালন উলেখ্য কয, এনাট্রর্দ চার্দ ব্যট্রিি অন্যান্য চার্দ Pre-Payment Metering System
Software দ্বারা কভ্ট্রন্ডাং করার িেয় ককলর্ কনয়া হয়। শুধুোত্র এনাট্রর্দ চার্দ ট্রপ্র-কেইড ট্রের্ার হলি ট্রবদ্যুৎ এর ব্যবহার অনুিালর কিদন করা
হয়।
উর্াহরণঃ ১-

ছট্রব ১
ছট্রব ২
ধরা যাক, ছট্রব নাং ১ এ বট্রণ দি ‘এেটি-এঃ আবাট্রিক’ কেনীর একর্ন গ্রাহক ০২ ট্রকঃওঃলোড ব্যবহার কলরন। ট্রিট্রন যট্রর্ ২০২১ িালের জুন
োলির ০৭ িাট্ররলখ কভ্ট্রন্ডাং কেশলন ৬০০ র্াকা ট্ররচার্দ কলরন িাহলে ট্রের্ালর কি র্াকা যালব িার ট্রহিাব ট্রনম্নরুেঃ
চালর্দর নাে
কোর্ ট্ররচার্দকৃি র্াকা
ভ্ুার্ ৫%
ট্রডোন্ড চার্দ
ট্রের্ার করন্ট
ট্ররলবর্ ১%
কোর্ এনাট্রর্দ

ট্রহিাব
৬০০.০০
৬০০ × (৫÷১০৫)
২ ট্রকঃওঃ (কে) × (৩০ র্াকা/ট্রকঃওঃ)
জুন × ৪০/োি
কোর্ চার্দ (২৮.৫৭+৬০+৪০)
১/১০১*(৬০০ -৪০-২৮.৫৭)
৬০০ – ১২৮.৫৭ + ৫.২৬

র্াকার েট্ররোণ
৬০০.০০
২৮.৫৭
৬০
৪০
১২৮.৫৭
৫.২৬
৪৭৬.৬৯

গ্রাহলকর ট্রের্ালর কোর্ ৪৭৬.৬৯ র্াকা ব্যালেন্স (এনাট্রর্দ চার্দ) ট্রহলিলব যালব।
পৃষ্ঠা-০৩

যট্রর্ ট্রি কফ্র্ ট্রের্ার হয় িাহলে ছট্রব নাং ২ এ বট্রণ দি ট্রের্ালর কে োলি ১৫০০.০০ র্াকা ট্ররচালর্দর ট্রবেরীলি কি র্াকা এনাট্রর্দ চার্দ ট্রহিালব
ট্রের্ালর যালব িার ট্রহিাব ট্রনম্নরুেঃ
চালর্দর নাে

ট্রহিাব

র্াকার েট্ররোণ

কোর্ ট্ররচার্দকৃি র্াকা
ভ্ুার্ ৫%

১৫০০.০০
১৫০০ × (৫÷১০৫)

১৫০০.০০
৭১.৪৩

ট্রডোন্ড চার্দ

২০ ট্রকঃওঃ (কে/২০২১ োি) × (৩০ র্াকা/ট্রকঃওঃ)

৬০০.০০

ট্রের্ার করন্ট

১োি (কে/২০২১) × ২৫০/োি
কোর্ চার্দ (৭১.৪৩+৬০০.০০+২৫০.০০)
১/১০১*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩)
১৫০০- ৯২১.৪৩ +১১.৬৭

ট্ররলবর্ ১%
কোর্ এনাট্রর্দ

২৫০.০০
৯২১.৪৩
১১.৬৭
৫৯০.২৪

গ্রাহলকর ট্রের্ালর কোর্ ৫৯০.২৪ র্াকা ব্যালেন্স (এনাট্রর্দ চার্দ) ট্রহলিলব যালব।
উর্াহরণঃ ২তনদন্ম বতণ ধি েতবর গ্রািদকর স্মাে ধ তমোর মাচ ধ/২০২১ মাদস স্থাপন করা িদয়তেল। গ্রািক মাচ ধ মাদস রকান তরচাজধ না করার কারদণ যেন
এতিল/২০২১ মাদস ১০-০৪-২০২১ ইাং িাতরদে তরচাজধ কদর িেন মাচ ধ ও এতিল মাদসর তমোর ররন্ট ও তডমাড চাজধ এক সাদর্ কিধন করা িয়।

েতব ১
েদক বতণ ধি গ্রািদকর তমোর ররন্ট ও তডমাড চাদজধর মাস তিতিক তববরণ তনন্মরূপিঃ
মাস

অনুদমাতেি রলাড
(তকদলা ওয়াে)

মাচ ধ /২০২১
এতিল/২০২১
রম/২০২১

০৩

তডমাড চাজধ
(৩০ োকা/তকদলা ওয়াে)
০

তমোর ররন্ট
(৪০ োকা/মাস)
০

১৮০

৮০

৯০

৪০

েন্তব্য
োচ দ/২০২১ োলি ট্ররচার্দ না করায় এট্রপ্রে োলি োচ দ ও
এট্রপ্রে োলির ট্রের্ার করন্ট ও ট্রডোন্ড চার্দ এক িালথ
কিদন করা হয়।
রম/২০২১ মাদস একাতর্কবার তরচাজধ করা িদলও
একবারই তমোর ররন্ট ও তডমাড চাজধ কিধন করা িয়।
পৃষ্ঠা-০৪

৫। রকার্ায় রর্দক রিতডাং/তরচাজধ করদবন?
নগে, রদকে, তবকাে, রেতলকুাে, গ্রামীণদফান Mobile Financial Services (MFS) এর মােদম রেদের রয রকান এলাকা রর্দক
কনজুমার নাম্বার তেদয় স্মাে ধ তমোদর তরচাজধ করদি পারদবন। একই সাদর্ এক এলাকার গ্রািক অন্য এলাকায় তনর্ ধাতরি রিতডাং (তরচাজধ) রেেন
এ তগদয় স্মাে ধ তমোদর তরচাজধ করদি পারদবন। রিতডাং রেেদনর তনর্ ধাতরি স্থান সমূি তনন্মরুপিঃ
৫.১।
৫.২।
৫.৩।
৫.৪।
৫.৫।
৫.৬।
৫.৭।
৫.৮।
৫.৯।
৫.১০।
৫.১১।

ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-১, কনিলকা অট্রফ্ি, িাগরোড়া, রার্শাহী।
কোবাগান, কহলিে োঁ, রনসদকা অট্রফ্ি, রার্শাহী।
র্নিা ব্যাাংক, কহলিে খাঁ শাখা, রার্শাহী।
ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাখা, ৪০ োলোোড়া, ইোদ্যট্রিন করাড, রার্শাহী।
তমডল্যাড ব্যাাংক তলতমদেড, গনকপাড়া, রাজোিী।
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-২, কনিলকা অট্রফ্ি, বাতিরদগালা, তসরাজগঞ্জ।
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ- কনিলকা, নালর্ার।
র্নিা ব্যাাংক, এিট্রব ফ্র্লুে হক করাড শাখা, ট্রিরার্গঞ্জ।
র্নিা ব্যাাংক, কদপধাদরে োো, এি এি করাড, ট্রিরার্গঞ্জ।
ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাখা, োলোোড়া, রার্শাহী।
ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, ট্রিরার্গঞ্জ শাখা, শহীর্ কিাহরাওয়ার্ী করাড, ট্রিরার্গঞ্জ।

০৬। তকিাদব রিতডাং/তরচাজধ করদবন?
নগে, রদকে, তবকাে, রেতলকুাে এবাং গ্রামীণ রফান এর তরচাদজধর র্াপসমূি তনন্মরুপ:
নগে
(Nagad)

রদকে
(Rocket)

তবকাে
(Bkash)

রেতলকুাে
(TeleCash)

GPAY

র্াপ ১:
তবল রপ

র্াপ ১:
তবল রপ

র্াপ ১:
রপ তবল

র্াপ ১:
কনিলকা ট্রপ্র-কেইড

র্াপ ১:
Electricity Prepaid

র্াপ ২:
তবদ্যুৎ

র্াপ ২: রনসদকা
তি-দপইড

র্াপ ২:
তবদ্যুৎ

র্াপ ২:
তরচাজধ এবাং কনজুমার নাম্বার

র্াপ ২:
Nesco Prepaid

র্াপ ৩: রনসদকা তিরপইড

র্াপ ৩:
কনজুমার নাম্বার

র্াপ ৩:
রনসদকা তি- রপইড

র্াপ ৩:
োকার পতরমাণ

র্াপ ৩:
Customar Number &
Enter Amount

র্াপ ৪: কনজুমার নাম্বার

র্াপ ৪:
োকার পতরমাণ

র্াপ ৪:
কনজুমার নাম্বার এবাং
রমাবাইল নাম্বার

র্াপ ৪:
রমাবাইল নাম্বার

র্াপ ৪:
PIN

র্াপ ৫:
আপনার তপন নাম্বার
সমাপ্ত

সমাপ্ত

র্াপ ৫: োকার পতরমাণ
র্াপ ৬: আপনার তপন
নাম্বার

র্াপ ৫: আপনার
তপন নাম্বার
সমাপ্ত

সমাপ্ত

র্াপ ৫:
োকার পতরমাণ
র্াপ ৬:
আপনার তপন নাম্বার
সমাপ্ত

পৃষ্ঠা-০৫

৭। সব ধাতর্ক তজজ্ঞাস্য িশ্নাবতল (FAQ)
িশ্ন-০১: স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোদর তক রপাে রপদমন্ট তমোদরর রচদয় তবল রবতে আদস?
উিরিঃ না। স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর তকাংবা রপাে রপদমন্ট তমোর উিয় রক্ষদত্র বাাংলাদেে এনাতজধ ররগুদলেতর কতমেন (BERC) কর্তধক
তনর্ ধাতরি ট্যাতরফ অনুযায়ী তবদ্যুৎ তবল তিসাব করা িয়। রসদক্ষদত্র স্মাে ধ তি- রপদমন্ট তমোদর তবদ্যুৎ তবল রবতে িবার রকান সুদযাগ নাই।
িশ্ন-০২: এক এতরয়ার গ্রািক তক অন্য এতরয়ায় তগদয় স্মাে ধ তমোদর তরচাজধ করদি পারদব?
উিরিঃ নগে, রদকে, তবকাে, রেতলকুাে, গ্রামীণদফান Mobile Financial Services (MFS) এর মােদম রেদের রয রকান এতরয়া রর্দক
কনজুমার নাম্বার তেদয় স্মাে ধ তমোদর ট্ররচার্দ করদি পারদবন। একই সাদর্ এক এতরয়ার গ্রািক অন্য এতরয়ার তনর্ ধাতরি রিতডাং (তরচাজধ) রেেন
এ তগদয় স্মাে ধ তমোদর তরচাজধ করদি পারদবন। রিতডাং রেেদনর তনর্ ধাতরি স্থান সমূি তনন্মরুপিঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।

ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-১, কনিলকা অট্রফ্ি, িাগরোড়া, রার্শাহী।
কোবাগান, কহলিে খাঁ, কনিলকা অট্রফ্ি, রার্শাহী।
র্নিা ব্যাাংক, কহলিে খাঁ শাখা, রার্শাহী।
ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, রার্শাহী শাখা, ৪০ োলোোড়া, ইোদ্যট্রিন করাড, রার্শাহী।
ট্রেডল্যান্ড ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, গনকোড়া, রার্শাহী।
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ-২, কনিলকা অট্রফ্ি, বাট্রহরলগাো, ট্রিরার্গঞ্জ।
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নালর্ার।
র্নিা ব্যাাংক, এিট্রব ফ্র্লুে হক করাড শাখা, ট্রিরার্গঞ্জ।
র্নিা ব্যাাংক, কলেদালরর্ শাখা, এি এি করাড, ট্রিরার্গঞ্জ।
রুোেী ব্যাাংক, ট্রিরার্গঞ্জ শাখা।
ওয়ান ব্যাাংক ট্রেট্রেলর্ড, ট্রিরার্গঞ্জ শাখা, শহীর্ কিাহরাওয়ার্ী করাড, ট্রিরার্গঞ্জ।
ডাচ বাাংো ব্যাাংক, নালর্ার শাখা।

এোড়াও রয সকল রজলা/উপদজলায় স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপন কায ধক্রম সম্প্রসারন করা িদে রস সকল এলাকায় নতুন রিতডাং রেেন
স্থাপন কায ধক্রম চলমান রদয়দে।
িশ্ন-০৩: স্মার্ দ ট্রের্ালর ির্ম তরচাজধ তক অতফদস এদস করদি িদব তকনা?
উিরিঃ না। গ্রািক চাইদল রয রকান স্থান রর্দক অনলাইদনর মােদম তকাংবা তনর্ ধাতরি রিতডাং রসরার রর্দক তরচাজধ করদি পারদব।
িশ্ন-০৪: একমাদস এদকর অতর্ক তরচাজধ করদল তক িতিবাদরই তডমাড চাজধ কােদব?
উিরিঃ না। রয রকান মাদস ির্মবার তরচাজধ করার সময় ঐ মাদসর তডমাড চাজধ এবাং যতে পূদব ধর রকান মাদসর তডমাড চাজধ বদকয়া র্াদক িদব
রসই পতরমান োকা তরচাজধকৃি অর্ ধ িদি কিধন করা িদব। রকান মাদস একবার তডমাড চাজধ কিধন করা িদল ঐ মাদস পরবিীদি রয রকান
তরচাদজধর সময় তডমাড চাজধ কিধন করা িদব না।
িশ্ন-০৫: রাদির রবলা অর্বা রযদকান সরকাতর ছুটির তেদন ব্যাদলন্স রের্ িদয় রগদল তবদ্যুৎ সরবরাি বন্ধ িদব তক?
উিরিঃ রাদির রবলা অর্বা রযদকান ছুটির তেদন তমোদরর ব্যাদলন্স রের্ িদয় রগদল তবদ্যুৎ সরবরাি বন্ধ িদব না। তমোদর িতিতেন তবকাল ৪:০০
ো িদি পদরর তেন সকাল ১১:০০ ো পয ধন্ত Friendly Hour, আর শুক্রবার ও েতনবার সি রয রকান সরকাতর ছুটির তেন ২৪ ঘন্টা Holiday
তিসাদব উদেে করা আদে। ঐ সমদয়র মদে তমোদর ব্যাদলন্স রের্ িদয় রগদলও গ্রািক তবদ্যুৎ ব্যবিার করদি পারদব। িদব, রয পতরমান তবদ্যুৎ
ব্যবিার করদব তমোর িা রনদগটিি তিসাদব জমা রােদব এবাং পরবিীদি তরচাজধ করা িদল ব্যবহৃি োকা তমোদরর ব্যাদলন্স িদি সমন্বয় করা
িদব।
িশ্ন-০৬: স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর বসাদনার সময় তক রকান োকা রনয়া িদব?
উিরিঃ না। স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর বসাদনার সময় তমোদরর মূল্য বা তমোর স্থাপন চাজধ বাবে রকান োকা রনয়া িদব না।
িশ্ন-০৭: রনসদকা তক তবদ্যুৎ তবল বাবে রবতে োকা কাদে?
উিরিঃ না। বাাংলাদেে এনাতজধ ররগুদলেতর কতমেন (BERC) কর্তধক রনসদকার জন্য তনর্ ধাতরি ট্যাতরফ অনুসাদর বাাংলাদেদের অন্যান্য তবদ্যুৎ
তবিরনকারী সাংস্থার মি একই িাদর তবল তিসাব করা িয়।
পৃষ্ঠা-০৬

িশ্ন-০৮: স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর ব্যবিাদর গ্রািক আতর্ ধকিাদব রকান সুতবর্া পাদব তক?
উিরিঃ স্মাে ধ তমোর ব্যবিাদরর ফদল বাাংলাদেে এনাতজধ ররগুদলেতর কতমেন (BERC) কর্তধক তনর্ ধাতরি ট্যাতরফ অনুসাদর সম্মাতনি গ্রািকগন
মূল্য সাংদযাজন কর ব্যতিি নীে তবদ্যুৎ তবদলর ওপর ১% (এক েিাাংে) িাদর ররয়াি (Rebate) সুতবর্া পাদব।
িশ্ন-০৯: স্মার্ দ ট্রের্ার ব্যবহালরর ফ্লে ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর িথ্য ও ট্ররচালর্দর েট্ররোন গ্রািক ট্রকভ্ালব জানদি োরলব?
উিরিঃ তনদন্মাক্ত েে ধদকাড ব্যবিার কদর গ্রািক তনদজ স্মাে ধ তমোর রর্দক তবদ্যুৎ ব্যবিাদরর িথ্য ও তরচাদজধর পতরমান জানদি পারদব।
শর্ দ ককাড
০৭
১৯
৩৭
৪৫
৫১
৫৫
৮১
৮৭
৯৯
৪০০
৪১৩
৪৭০
িবুর্ LED

ট্রববরণ
চুট্রিবদ্ধ কোড (Sanctioned Load)
বিদোন ট্রবদ্যুলির করর্
বিদোন ব্যালেন্স
িাপ্তাট্রহক ছুটির ট্রর্ন (Holiday)
োওয়ার ফ্ুাক্টর
কালরন্ট
এখন েয দন্ত ট্রবদ্যুৎ (kWh) ব্যবহালরর েট্ররোন
বিদোন োলির Average Power Factor
িাট্ররখ ও িেয়
চেট্রি োলি কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন
(kWh)
চেট্রি োলি কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন
(র্াকা)
বিদোন োলি িলব দাচ্চ ব্যবহৃি কোড
(Maximum Demand)
েয দাপ্ত ব্যালেন্স আলছ।

শর্ দ ককাড
১৮
৩২
৩৯
৪৬
৫২
৬০
৮৩
৮৮
২০০
৪০১
৪১৪
৯৯৯৯৯
োে LED

ট্রববরণ
ট্যাট্ররফ্ কুার্াগট্রর
ইোরলর্ট্রন্স ব্যালেন্স
ইোরলর্ট্রন্স ব্যাল্যান্স খরলচর েট্ররোন
কেন্ডট্রে আওয়ার (Friendly Hour)
কভ্ালের্
এখন ব্যবহৃি কোলডর (kW) েট্ররোন
কোর্ kvarh ট্ররট্রডাং
গি োলির Average Power Factor
িব দলশষ ট্রবদ্যুৎ ক্রলয়র েট্ররোন
গি োলির কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন
(kWh)
গি োলির কোর্ ট্রবদ্যুৎ ব্যবহালরর েট্ররোন (র্াকা)
ইোরলর্ট্রন্স ব্যালেন্স (Emergency Balance)
গ্রহন
েয দাপ্ত ব্যালেন্স/ ইোরলর্দট্রন্স ব্যালেন্স চেলছ।।

রনসদকার অতফতসয়াল ওদয়বসাইে nesco.gov.bd এবাং prepaid.nesco.gov.bd রর্দক স্মাে ধ তমোর সাংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য এবাং তরচাজধ
তিতি বা তবস্তাতরি িথ্য জানা যাদব।
িশ্ন-১০: অনোইলনর োধ্যলে ট্রের্ালর র্াকা ট্ররচালর্দর ের ককান কারলণ ট্রের্ালর র্াকা ট্ররচার্দ না হলে করণীয় ট্রক ?
উিরিঃ রকান কারদন তরচাজধকৃি এনাতজধর োকা তমোদর না রগদল, রসদক্ষদত্র িাপ্ত রোদকদন উদেতেি ২০ তডতজদের নম্বরটি স্মাে ধ তমোদরর কীপ্যাদড রিস কদর নীল বােন বা
(Enter) বােদন রিস করদল োকা তরচাজধ িদয় যাদব।
িশ্ন-১১: রনসদকা োড়া অন্য রকান তবদ্যুৎ তবিরণকারী সাংস্থা তক তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপন কদরদে ?
রনসদকা োড়াও অন্যান্য তবিরন ইউটিতলটিদি তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপদনর কাজ ইদিামদে শুরু কদরদে। তনদন্ম সকল ইউটিতলটির তি-দপদমন্ট
তমোর স্থাপদনর িথ্য রেওয়া িদলা (এতিল/২০২১ মাস পয ধন্ত):
তবতপতডতব

আরইতব

তডতপতডতস

রডসদকা

ওদজাপাতডদকা

রনসদকা

১৩,৪১,৫৬৮ টি

১১,১০,৫৬৮ টি

৫,৫৩,৯১৬ টি

৫,৯৩৬৩০ টি

৩,৬৫,৯২৬ টি

৮০,৫২০ টি

িশ্ন-১২: এই স্মাে ধ তমোর তক কাড ধ তসদেম ? স্মাে ধ তমোর পতরবিধদনর সময় রয কাড ধ নাম্বার রেয়া িদয়তেল িা িাতরদয় রগদল করনীয় তক?
উিরিঃ এই স্মাে ধ তমোর কী-প্যাড তসদেদমর। অর্ ধাৎ স্মাে ধ তমোর তরচাদজধর জন্য রকান কাডধ সাংরক্ষণ/ব্যবিাদরর িদয়াজন নাই। গ্রািক িার
কনজুমার নাম্বার ব্যবিার কদর রয রকান স্থান রর্দক অনলাইদনর মােদম তকাংবা তনর্ ধাতরি ইউটিতলটি রিতডাং রেেন রর্দক তমোদর োকা তরচাজধ
করদি পারদব।
পৃষ্ঠা-০৭

িশ্ন-১৩: স্মাে ধ তমোর স্থাপদনর পর পরবতিধদি রকান সমস্যা িদল রকার্ায় রযাগাদযাগ করদবা?
উিরিঃ স্মার্ দ ট্রের্ার িহ ট্রবদ্যুৎ িাংক্রান্ত কযলকান ট্রবষলয় িাংট্রিষ্ট তবিরণ অট্রফ্লি কযাগালযাগ করুন। িলব, স্মার্ দ ট্রের্ার ট্রবষলয় কয ককান অট্রভ্লযাগ
ট্রকাংবা িলথ্যর র্ন্য ট্রনলমাি নাম্বালরও কযাগালযাগ করলি োরলব। স্মার্ দ ট্রের্ার ট্রবষয়ক অট্রভ্লযাগ ককলের নাম্বার:
ক্রট্রেক নাং
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(র্)
(ঝ)
(ঞ)
(র্)

র্প্তলরর নাে
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, রার্শাহী
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ৪, কনিলকা, রার্শাহী
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নালর্ার
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, ট্রিরার্গঞ্জ
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, ট্রিরার্গঞ্জ
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, চাঁোইনবাবগঞ্জ
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, চাঁোইনবাবগঞ্জ
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, নীেফ্াোরী
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ, কনিলকা, বিয়র্পুর, নীেফ্াোরী
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ১, কনিলকা, ট্রর্নার্পুর
ট্রবক্রয় ও ট্রবিরণ ট্রবভ্াগ ২, কনিলকা, ট্রর্নার্পুর

অভিয োগ কেযের নোম্বোর
০১৩২৪-২৭৮ ৩০১
০১৩২১-১২৪ ৫১৫
০১৩২১-১২৪ ৫১৭
০১৩২১-১২৪ ৫১৬
01324-278 302
01324-278 303
01324-278 30৪
01324-278 30৫
01324-278 30৬
01324-278 30৭
01324-278 30৮

িশ্ন-১৪: Friendly Hour, Holiday এবাং Emergency Balance ট্রক ?
উিরিঃ Holiday: শুক্র ও শট্রনবার িহ অন্যান্য িরকাট্রর ছুটির ট্রর্ন।
Friendly Hour: প্রট্রি িপ্তালহর রট্রববার হলি বৃহস্পট্রিবার ট্রবকাে ৪:০০ কথলক পদরর ট্রর্ন িকাে ১১:০০ েয দন্ত।
Emergency Balance: কযলকান িেয় গ্রাহক প্রলয়ার্লন ট্রের্ালর ৯৯৯৯৯ র্াইে কলর নীল বােন বা (Enter) বােদন চােলে ট্রিলেে
কফ্র্ স্মার্ দ ট্রের্ালরর র্ন্য ২০০.০০ র্াকা এবাং ট্রি-কফ্র্ স্মার্ দ ট্রের্ালরর র্ন্য ৫০০.০০ র্াকা রক্রতডদে তবদ্যুৎ ব্যবহার করলি োরলব।
উলেখ্য কয, Holiday, Friendly Hour ট্রকাংবা Emergency Balance চালু থাকা অবস্থায় গ্রাহলকর স্মার্ দ ট্রের্ালর র্াকা না থাকলেও
কক্রট্রডলর্ ট্রবদ্যুৎ িরবরাহ িচে থাকলব।
িশ্ন-১৫: মসতজে-মতির/ধেীয় উোিনােয়/যুদ্ধাহি মুট্রিলযাদ্ধা ট্রক পূলব দর ন্যায় একই িাদর ররয়াি সুতবর্া পাদব?
উিরিঃ হুা। স্মার্ দ ট্রের্ার ব্যবহালরর কক্ষলত্রও মসতজে-মতির/ধেীয় উোিনালয়/যুদ্ধাহি মুট্রিলযাদ্ধা িকলেই িরকার কর্তদক ট্রনধ দাট্ররি হালর
পূলব দর ন্যায় করয়াি সুতবর্া োলব।
িশ্ন-১৬: স্মার্ দ তমোর নষ্ট িদল পতরবিধদনর সময় গ্রািকদক অর্ ধ পতরদোর্ করদি িদব তকনা?
উিরিঃ নষ্ট স্মার্ দ ট্রের্ার েট্ররবিদলনর প্রলয়ার্ন হলে, কনিলকা কর্তদক েট্ররবিদন করা হলব। কিলক্ষলত্র গ্রাহক কর্তধক রকান অর্ ধ পতরদোর্ করদি
িদব না।
িশ্ন-১৭: তকিাদব স্মাে ধ তমোর পতরবিধন করা িদে?
উিরিঃ স্মাে ধ তমোর পতরবিধদনর পূদব ধ সম্মাতনি তবদ্যুৎ গ্রািদকর স্থাপনায় সাদিধ করা িদব এবাং স্মাে ধ তমোদরর সুতবর্া সম্বতলি তলফদলে তবিরণ
করা িদব। পরবতিধদি, স্মাে ধ তমোর স্থাপদনর সময় স্মাে ধ তমোদরর ব্যবিারতবতর্ ও তরচাদজধর পদ্ধতি তবস্তাতরি অবতিি করা সি তলফদলে িোন
করা িদব।

০৮। উেিাংহার:
উন্নি গ্রািক রসবা িোন করা সি তবদ্যুৎ তবিরন সাংস্থা ও গ্রািদকর মদে সুসম্পকধ িতিষ্ঠা করার েলক্ষু িম্পূণ দ িরকারী অথ দায়লন “নে ধান
ইদলকতিতসটি সাপ্লাই রকাম্পানী তলতমদেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মাে ধ তি-দপদমন্ট তমোর স্থাপন” েীর্ ধক িকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে। সরকাদরর
এই লক্ষু ও উদ্শ্য বাস্তবায়দন নে ধান ইদলকতিতসটি সাপ্লাই রকাম্পাতন তলিঃ তনরলসিাদব কাজ কদর যাদে। উন্নয়দনর এই অগ্রযাত্রায় আপনাদের
সকদলর সিদযাতগিা একান্ত কাম্য।
পৃষ্ঠা-০৮
-িোপ্ত-

