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পৃষ্ঠষ-

সি-কাআড সিটষর 

১। ভূসিকষ 

রকষর ২০২১ ষটর িটধয িষর জনয সিদ্যযৎ সুসিধষ সনসিত করটত িসতশ্রুসতিদ্ধ। এজনয রকষর সিদ্যযৎিষটত 
াগ্রষসধকষর িদষনপূর্বক এ িষটতর উন্নয়টন নষনষমুিহ কর্মসূচহ গ্রণ কটর তষ সনসিড় তদষরকহর িষধযটি িষস্তিষয়ন 
করটছ। চষসদষ কিষতষটিক সিদ্যযৎ উৎষদটনর ষলষষসল রকষর সিদ্যযটতর ষশ্রয়হ, দক্ষ, সনরষদ  কটকাআ 
িযিষটরর উর গুরুত্বষটরষ কটরটছ। গ্রষক কিষর িষটনষন্নয়টন এ িষতটক াঅধুসনকষয়ন, সডসজটষ িযুসি সনর্ভর 
 গ্রষক িষন্ধি করষর দটক্ষ গ্রণ করষ টয়টছ। উি কষর্যক্রটির াাংল সষটি সিদ্যযটতর সটেি  
হ্রষকরণ, সিদ্যযৎ সি লতভ্ষগ াঅদষয়,গ্রষক কিষর িষন উন্নয়ন, কষড িযষটনজটিন্ট িযিস্থষ িষস্তিষয়ন  
জনগটণর িটধয সিদ্যযৎ ষশ্রয়হ িটনষভ্ষি সৃসির টক্ষয কদলিযষহ সি-কাআড সিটষসরাং স্থষটনর কষর্যক্রি গ্রণ করষ 
টয়টছ। রকষটরর সরকল্পনষ িত সিদ্যযৎ কিষ িদষটন লহঘ্রাআ ক কষে-কাআড সিটষর সিটাআড সিটষটরর 
াঅতষয় াঅনষ টি। ক জনয সডসসডসর ি কষে-কাআড সিটষর র্যষয়ক্রটি সি-কাআড সিটষর দ্বষরষ িসতস্থষন 
করষ টি। 

২। সি-কাআড সিটষর সক? 

সি-কাআড সিটষর এক ধরটনর সিটল বিদ্যযসতক সিটষর যষটত সিদ্যযৎ িযিষটরর পট সিটষর টত ধহটর ধহটর টষকষ 
ককটট কনয়ষ য় এিাং টষকষ কল টয় কগট সিটষরসট এক র্যষটয় সিদ্যযৎ রিরষ িন্ধ কটর কদয়। াতাঃর সিদ্যযৎ 
িযিষর করটত ট পুনরষয় সিটষরসট সরচষর্জ করটত য়। সি-কাআড সিটষর দ্যাআ িকষরাঃ স্মষর্ট কষর্ড  কহ-যষড সি-
কাআড সিটষর। 

স্মষর্ট কষর্ড সি-কাআড সিটষরাঃ স্মষর্ট কষর্ড সি-কাআড সিটষসরাং সটেটি গ্রষকটক একসট স্মষর্ট কষর্ড িদষন করষ য়। 
এাআ স্মষর্ট কষর্ডসট কভ্সন্ডাং কেলন কথটক সরচষর্জ কটর সিটষটর িটিল করষটত য়। 

 

ছসি – স্মষর্ট কষর্ড সিটষর 

 

ছসি – কহ যষড সিটষর 



পৃষ্ঠষ-

কহ-যষড সি-কাআড সিটষরাঃ কহ-যষড সি-কাআড সিটষসরাং সটেটি গ্রষক কভ্সন্ডাং কেলটন সরচষর্জ করটত কগট 
তষটক একসট কটষটকন নষম্বষর কদয়ষ য়। কাআ কটষটকন নষম্বষরসট সিটষটরর গষটয় থষকষ কহ-যষড কচট সিটষটর িটিল 
করষটত য়।  

 

৩।   সি-কাআড সিটষর িযিষটর গ্রষটকর সুসিধষ 

সিটাআড সিটষটরর সকছু সুসিধষ সনম্নরু- 

 গ্রষক কযটকষন িটয় কদিটত ষরটিন কয, তষর কত টষকষ িরচ টয়টছ াঅর কত টষকষ ািসলি 
াঅটছ 

 সিদ্যযৎ সি িটকয়ষ নষ য়ষর কষরটণ ষাআন কষটষর কটনলন থষকটি নষ 
 ভু সিটষর সরসডাং এর কষরটণ াসতসরি সি িদষটনর ককষন ঝষটিষ নষাআ। গ্রষটকর সিদ্যযৎ িযিষর 

ানুযষয়হ সিটষর কথটক টষকষ কষটষ টি 
 সিটষটর টষকষ কল টয় যষয়ষর াঅটগাআ সিটষর য়াংসক্রয়ভ্ষটি গ্রষকটক াংটকত সদটি, পট সিদ্যযৎ 

িযিষটর গ্রষক াঅর টচতন টি 
 গ্রষটকর াসুসিধষর কথষ সচন্তষ কটর ষপ্তষসক ছুসটর সদন, ানযষনয সিটল ছুসটর সদন  কেন্ডস 

াঅয়ষটর (সিকষ ৪টষ কথটক টরর সদন কষ ১০টষ র্যন্ত) সিটষটর টষকষ নষ থষকট সিটষর সিদ্যযৎ 
রিষর িন্ধ করটি নষ। এাআ িয় সিটষর কক্রসডটট সিদ্যযৎ রিরষ করটি। 

 তষছষড়ষ াআিষরটজসি কক্রসডটটর িযিস্থষ াঅটছ।  উটরষি িয় গুটষ ছষড়ষ যসদ ককষন িয় সিদ্যযৎ 
িন্ধ টয় যষয় তষট গ্রষক স্মষর্টকষর্ড িষ সিটল কিষতষি চষ সদটয় াআিষরটজসি কক্রসডট চষলু করটত 
ষটর। 

 সিটাআড সিটষটরর কক্ষটত্র সি কদয়ষর জনয াসতসরি ঝষটিষ কষষটত টি নষ। 
 সি-কাআড সিটষসরাং সটেটি গ্রষকগণ ১% ষটর সরটিট স্বরূ াসতসরি সিদ্যযৎ কটয় থষটকন। 

৪।  চষর্জ মূ  
িষাংষটদল রকষর/িষাংষটদল এনষসর্জ করগুটটসর কসিলন(BERC) করৃ্তক সনর্ধষসরত সনম্মসসিত চষর্জ মূ 
সিটাআড সিটষটর াঅটরষ করষ য়-  

৪.১।  সডিষন্ড চষর্জ 
ানুটিষসদত কষটডর জনয িসত িষট একিষর সডিষন্ড চষর্জ কর্তন করষ য়। যসদ গ্রষক ককষন িষট কভ্সন্ডাং 
করটত নষ াঅট তষট রির্তহটত কয িষট কভ্সন্ডাং করটত াঅটি কাআ িষটর াঅটগ কয কয় িষ গ্রষক 
কভ্সন্ডাং করটত াঅটসন কাআ কয় িষটর এিাং কয িষট কভ্সন্ডাং করটত এটটছ কাআ িষটর একষটথ 
সডিষন্ড চষর্জ কর্তন করটি। (উদষরণাঃ ধরষ যষক, ‘এসট-এাঃাঅিষসক’ কশ্রণহর সটঙ্গ কপটজর গ্রষক ৩ 
সকাঃ াঃ কষড িযিষর কটর তষট তষর িসতিষট সডিষন্ড চষর্জ টি ৩*৩০ = ৯০ টষকষ) 

৪.২। সিটষর করন্ট 
কযটতু সিটষরসট াআউসটসসট করৃ্তক িদত্ত তষাআ গ্রষকটক িসত িষট একিষর  সটঙ্গ কপজ সিটষটরর কক্ষটত্র 
৪০ টষকষ এিাং সি কপজ সিটষটরর কক্ষটত্র ২৫০ টষকষ সিটষর করন্ট সটটি সদটত টি। যসদ সিটষরসট নি 
টয় যষয় এিাং গ্রষক সনটজ সিটষর সকটন কদয় তষট াঅর সিটষর করন্ট সদটত টি নষ াথিষ সিটষর 
স্থষটনর িয় যসদ গ্রষক সনটজ সিটষর সকটন কদয় তষট সিটষর করন্ট সদটত টি নষ। 

৪.৩। এনষসর্জ চষর্জ 
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িসত Unit সিদ্যযৎ িযিষটরর জনয সডসসডসর টযষসরপ করট ানুষটর গ্রষটকর সিটষর কথটক টষকষ কর্তন য়। 

৪.৪। ভ্যষট 
গ্রষটকর কিষট সিটর উর রকষর করৃ্তক সনর্ধষসরত ষটর (৫%) িসতিষর কভ্সন্ডাং করষর িয় ভ্যষট কর্তন 
করষ টি।  
 

৪.৫। ানযষনয চষর্জ 
সডিষন্ড চষর্জ, সিটষর করন্ট এিাং ভ্যষট ছষড়ষ ানযষনয চষর্জ িষাংষটদল এনষসর্জ করগুটটসর কসিলটনর সনয়ি 
ানুষটর িসতিষট একিষর কষটষ টি (িটযষজয কক্ষটত্র)। 

 
এিষটন উটেিয কয এনষসর্জ চষর্জ িযতহত ানযষনয চষর্জ Pre-Payment Metering System Software দ্বষরষ 
কভ্সন্ডাং করষর িয় ককটট কনয়ষ য়। শুধু এনষসর্জ চষর্জ সি-কাআড সিটষর দ্বষরষ সিদ্যযৎ িযিষটরর পট সিটষর টত 
ধহটর ধহটর ককটট কনয়ষ য়। 

 

উদষরণাঃ -১    

ধরষ যষক, জষষ ষটি ‘এসট-এাঃাঅিষসক’ কশ্রণহর একজন গ্রষক ৩ সকাঃ াঃ কষড িযিষর কটরন। সতসন যসদ 
২০২০ ষটর িষর্চ িষটর ২০ তষসরটি কভ্সন্ডাং কেলটন ১৫০০ টষকষ সরচষর্জ করটত যষন এিাং কপব্রুয়ষসর িষট 
যসদ সরচষর্জ কটর থষটকন তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ 

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ১ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ৯০ 
সিটষর করন্ট ১ িষ x ৪০ ৪০ 
কিষট চষর্জ ২০১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-৪০-৭১.৪৩) ১৩.৭৫ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ২০১.৪৩ + ১৩.৭৫ ১৩১২.৩২ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ১৩১২.৩২ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি।  

যসদ সি কপজ সিটষর য় তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ  

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ১ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ৯০ 
সিটষর করন্ট ১ িষ x ২৫০ ২৫০ 
কিষট চষর্জ ৪১১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩) ১১.৬৭ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ৪১১.৪৩ + ১১.৬৭ ১১০০.২৪ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ১১০০.২৪ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি।  

 

 



পৃষ্ঠষ-

 

উদষরণাঃ -২    

ধরষ যষক, জষষ ষটি ‘এসট-এাঃাঅিষসক’ কশ্রণহর একজন গ্রষক ৩ সকাঃ াঃ কষড িযিষর কটরন। সতসন যসদ 
২০২০ ষটর িষর্চ িষটর ২০ তষসরটি কভ্সন্ডাং কেলটন ১৫০০ টষকষ সরচষর্জ করটত যষন এিাং গত সডটম্বর  
িষটর র যসদ াঅর সরচষর্জ নষ কটর থষটকন তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ 

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ৩ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ২৭০ 
সিটষর করন্ট ৩ িষ x ৪০ ১২০ 
কিষট চষর্জ ৪৬১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-১২০-৭১.৪৩) ১২.৯৬ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ৪৬১.৪৩ + ১২.৯৬ ১০৫১.৫৩ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ১০৫১.৫৩ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি।  

যসদ সি কপজ সিটষর য় তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ  

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ৩ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ২৭০ 
সিটষর করন্ট ৩ িষ x ২৫০ ৭৫০ 
কিষট চষর্জ ১০৯১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-৭৫০-৭১.৪৩) ৬.৭২ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ১০৯১.৪৩ + ৬.৭২ ৪১৫.২৯ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ৪১৫.২৯ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি। 

উদষরণাঃ-৩    
ধরষ যষক, জষষ ষটি ‘এসট-এাঃাঅিষসক’ কশ্রণহর একজন গ্রষক ৩ সকাঃ াঃ কষড িযিষর কটরন। সতসন যসদ 
২০২০ ষটর িষর্চ িষটর ২০ তষসরটি কভ্সন্ডাং কেলটন ১৫০০ টষকষ সরচষর্জ করটত যষন এিাং িষর্চ িষট সতসন 
পূটর্ব ককষন সরচষর্জ কটর থষটকন তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ   

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ০ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ০ 
সিটষর করন্ট ০ িষ x ৪০ ০ 
কিষট চষর্জ ৭১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-৭১.৪৩) ১৪.১৪ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ৭১.৪৩ + ১৪.১৪ ১৪৪২.৭১ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ১৪৪২.৭১ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি।  



পৃষ্ঠষ-

 

যসদ সি কপজ সিটষর য় তষট সিটষটর কত টষকষ যষটি তষর সষি সনম্মরুাঃ 

চষটর্জর নষি সষি টষকষর সরিষণ 
ভ্যষট ৫%  ১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫) ৭১.৪৩ 
সডিষন্ড চষর্জ ০ িষ x (৩ সকাঃ াঃ x ৩০) ০ 
সিটষর করন্ট ০ িষ x ২৫০ ০ 
কিষট চষর্জ ৭১.৪৩ 
সরটিট ১% ১/১০১*(১৫০০-৭১.৪৩) ১৪.১৪ 
কিষট এনষসর্জ   ১৫০০ - ৭১.৪৩ + ১৪.১৪ ১৪৪২.৭১ 

 গ্রষটকর সিটষটর কিষট ১৪৪২.৭১ টষকষ িযষটি(এনষসর্জ) সটটি যষটি।  

৫। ককষথষ টত কভ্সন্ডাং করটিন/কভ্সন্ডাং কেলটনর তষসকষ মূাঃ 

সডসসডসর সনর্ধষসরত সি-কাআড সিটষর সরচষর্জ টয়ন্টটক কভ্সন্ডাং কেলন িট। এাআ মুহূটর্ত সডসসডস’র সি-কাআড 
সিটষটরর কভ্সন্ডাং সনজস্ব কভ্সন্ডাং কেলটন, সিসভ্ন্ন িযষাংটক, রসি, গ্রষিহণটপষন, Rocket, TeleCash  MYCash এর 
সনর্ধষসরত Agent এর িষধযটি POS কিসলন/app সদটয় সরচষর্জ করষ টয় থষটক। কভ্সন্ডাং কেলটনর তষসকষ 
তষটদর সঠকষনষ ম্পটে সিস্তষসরত জষনটত সনটম্নর এটেসট সভ্সজট  করুন। 

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending 

াঅসজিপুর  ষিষগ এষকষর সি-কাআড সিটষর গ্রষকগণ এাআ দ্যাআ এষকষর াঅতষধহন কয ককষন কভ্সন্ডাং কেলন 
কথটক কভ্সন্ডাং করটত ষরটি। াঅসজিপুর  ষিষগ এষকষ িযতহত ানযষনয এষকষর সি-কাআড সিটষর গ্রষকগণ 
এাআ দ্যাআ এষকষ িযতহত ানয কয ককষন এষকষর াঅতষধহন কভ্সন্ডাং কেলন কথটক কভ্সন্ডাং করটত ষরটি। 

৬। সকভ্ষটি কভ্সন্ডাং করটিন 

উসেসিত কভ্সন্ডাং কেলটন টত কভ্সন্ডাং কটর িটয়ষজনিত িযিষর করটত ষরটিন। যিন সরচষটর্জর িটয়ষজন টি 
তিন টরর পৃষ্ঠষর সচটত্রর নযষয় সিটষটর কষর্ড/টটষটকন িটিল কসরটয় good াথিষ success কিষ নষ কদিষটনষ 
র্যন্ত াটক্ষষ করটত টি।  

 

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending


পৃষ্ঠষ-

ছসি – কষর্ড িটিটলর সনয়ি ছসি – কটষটকন িটিটলর সনয়ি 

৭। সি-কাআড সিটষটরর সডটে সে 

ির্তিষটন সডসসডসটত Shenzhen Inhemeter Co. Ltd., Hexing Electrical Co. Ltd. করৃ্তক রিরষকৃত 
সিটষর িযিহৃত টে। সনটম্ন সিসভ্ন্ন ককষম্পষসনর সিটষর মূটর সডটেটত িদসিত সিসভ্ন্ন ককষড এর ির্ণনষ কদয়ষ 
াঃ  

৭.১। Shenzhen Inhemeter Co. Ltd. 

  (এসি, ২০১৮ ষ র্যন্ত ষতিসজদ, কলটরিষাংষনগর, মুগদষষড়ষ  লযষিহ  এষকষয় Shenzhen Inhemeter 
Co. Ltd. এর সিটষর িষটনষ টয়টছ) 

ককষড(সটঙ্গ কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

000 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
001 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
002 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
003 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 

ককষড(সি কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

c.50.1 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
15.9.0 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
15.8.0 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
c.70.1 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

৭.২। Hexing Electrical Company Ltd. 
 (জুষাআ, ২০১৯ ষ র্যন্ত কষজষ, সিগষাঁ, িষাংষিষজষর, রষজষরিষগ,স্বষিহিষগ, কতজগষাঁ, লযষিহ, িসতসঝ, 
লযষিপুর  িষতুয়ষাআ এষকষয় Hexing Electrical Company Ltd এর সিটষর িষটনষ টয়টছ।) 

ককষড(সটঙ্গ কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

C.51.0 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
1.9.0 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
1.8.0 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
C3.7E ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 

ককষড(সি কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

C.51.0 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
1.9.0 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 



পৃষ্ঠষ-

1.8.0 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
C37.d ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 
ককষড(সটঙ্গ কপজ কহ 
যষড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

801 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
814 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
800 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
886 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 
ককষড(সি কপজ কহ যষড 

সিটষটরর কক্ষটত্র) 
ককষটডর ার্থ 

801 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
814 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
800 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
886 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 
৭.৩। TSS Digital Meter Plant, TSS. 
(জুষাআ, ২০১৯ ষ র্যন্ত কষিরষঙ্গহরচর এনসএ এষকষয় TSS Digital Meter Plant, TSS এর সিটষর িষটনষ 
টয়টছ।) 

ককষড(সটঙ্গ কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

5 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
8 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
6 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
14 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 

ককষড(সি কপজ স্মষর্ট 
কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র) 

ককষটডর ার্থ 

5 সিটষটর ির্তিষটন কত টষকষ াঅটছ ার্থষৎ সিটষটরর িযষটি কদিষর জনয 
8 ির্তিষন িষট সক সরিষণ াআউসনট িযিষর  টয়টছ তষ কদিষর জনয 
6 এাআ সিটষর চষলুর র এ যষিৎ কত াআউসনট িযিষর টয়টছ তষ কদিষর জনয 
14 ির্তিষটন সিটষর কয টযষসরপ করটট সিদ্যযটতর সি সষি করটছ তষ  কদিষর জনয 

 

৮। সি-কাআড সিটষটরর Error সে 



পৃষ্ঠষ-

সডসসডসটত িযিহৃত সিসভ্ন্ন ককষম্পষসনর সিটষর মূট সিসভ্ন্ন িটয় কয ি এরর সডটেটত িদসিত য় তষর 
তষসকষ সনটম্ন উটেি করষ াঃ 

 

৮.১। Shenzhen Inhemeter Company Ltd. 

ককষড ককষটডর ার্থ 
Err_01 সিটষটরর ষটথ কষটর্ডর ক্রটির াসি 
Err_02 কটষটকন সট সঠক ধরটণর নয় 
Err_04 কটষটকটনর ডষটষয় ত্রুসট 
USED িযিহৃত কটষটকন 
Full সিটষর সরচষটর্জর টর্বষচ্চ হিষ াসতক্রি 
ACCEPT কটষটকন গ্রণ করষ টয়টছ 
EEP_Er সিটষর নি 
Fri_Hour কেন্ডস াঅয়ষর িযিহৃত টে 
EG_CrEdi াআিষরটজসি িযষটি িযিহৃত টে  
temper সিটষর কটম্পষর করষ টয়টছ 
Lo_CrEdi িযষটি কি 
no_CrEdi িযষটি কনাআ 
PhASE_Er কপজ সকুটয়ি এ ত্রুসট 

 

৮.২। Hexing Electrical Company Ltd. 

ককষড ককষটডর ার্থ 

 
ভু কটষটকন 

 
সিটষটরর ষটথ কষটর্ডর সকুটয়ি এ াসি 

 
কটষটকনসট পুটর্বাআ িযিহৃত টয়টছ 

 
কষর্ডসট সঠকভ্ষটি াংযুি করষ য়সন 

 
কষর্ডসট নি াথিষ সিটষর কষর্ডসট ড়টত ষরটছ নষ 

 
কষর্ডসট সঠক ধরটণর নয় 

 

৮.৩। TSS Digital Meter Plant, TSS. 

ককষড ককষটডর ার্থ 
OFF-Crdt কক্রসডট নষ থষকষযশ সিদ্যযৎ াংটযষগ সিসেন্ন 
OFF-Load ভ্ষর কষটডর কষরটণ সিদ্যযৎ াংটযষগ সিসেন্ন 



পৃষ্ঠষ-

OFF-COV কটম্পষটরর কষরটণ সিদ্যযৎ াংটযষগ সিসেন্ন 
XX Invalid ভু কটষটকন 
XX Duplicate কটষটকনসট পুটর্বাআ িযিহৃত টয়টছ 
Read Failure সিটষর কষর্ডসট ড়টত ষরটছ নষ 

৯। র্বষসধক সজজ্ঞষয িশ্নষিস(FAQ) 

(ক) সি-কাআড সিটষটর কষে-কাআড সিটষটরর কচটয় সি সক কি/টিসল াঅট? 
উত্তরাঃ নষ। সি-কাআড সিটষটর কষে-কাআড সিটষটরর িষন সরিষটন সি টি। কষে-কাআড সিটষটরর 
সি িসত াআউসনটটর জনয কযাআ মুটয সটি করষ য়, কাআ মুয তষসকষ সি-কাআড সিটষটরর কিটিষসরটত 
কদয়ষ াঅটছ। তষাআ দ্যাআ িকষটরর সিটষটরাআ সিদ্যযৎ সি িষন টি।  

(ি) এক এসরয়ষর গ্রষক ানয এসরয়ষয় কষর্ড সরচষর্জ করটত ষরটি সকনষ? 
উত্তরাঃ সডসসডসর কযটকষন এসরয়ষর গ্রষক ানয কযটকষন এসরয়ষয় কযিষটন সিটাআড সিটষর সরচষর্জ করষর 
িযিস্থষ াঅটছ কিষটন কষর্ড সরচষর্জ করটত ষরটি। (শুধু িষত্র াঅসজিপুর এিাং ষিষগ এনসএ 
দপ্তটরর গ্রষক িযসতত)  

(গ) কষর্ড নি াথিষ ষসরটয় কগট করনহয় সক? 
উত্তরাঃ কষর্ড নি াথিষ ষসরটয় কগট াংসিি এনসএ দপ্তটর কযষগষটযষগ করটত টি। সনসেি সরিষন 
পহ িদষন কটর গ্রষক নতুন কষর্ড াংগ্র করটত ষরটি। যসদ নি াথিষ ষরষটনষ কষটর্ড ককষন সরচষর্জ 
িযষটি থষটক তষ নতুন কষটর্ড সদটয় কদয়ষ টি। 

(ঘ) এক সিটষটরর কষর্ড সদটয় ানয সিটষর সরচষর্জ করষ যষটি সক? 
উত্তরাঃ এক সিটষটরর কষর্ড সদটয় ানয সিটষর সরচষর্জ করষ যষটি নষ। কষরণ িসতসট কষর্ড একসট সনসেি সিটষটরর 
ষটথ াংযুি করষ াঅটছ। কষর্ডসট কযাআ সিটষটরর শুধুিষত্র কাআ সিটষরসট এাআ কষর্ড সদটয় চষর্জ করষ যষটি। 

(ঙ) সিটষটর াথিষ সরচষটর্জ িযষ কদিষ সদট ককষথষয় কযষগষটযষগ করি? 
উত্তরাঃ সিটষটর াথিষ সরচষটর্জ িযষ কদিষ সদট াংসিি এনসএ দপ্তটর কযষগষটযষগ করটত টি। 

(চ) কষটর্ড সরচষর্জ কটর সিটষর চষর্জ নষ কটর করটি সদট িযষটি সক চট যষয়? 
উত্তরাঃ কষটর্ড সরচষর্জ কটর সিটষটর চষর্জ নষ কটর কষর্ড করটি সদট ককষন িযষ কনাআ। রির্তহটত কযটকষন 
িয় কষর্ড সিটষটর িটিল করষট একাআ সরিষণ টষকষ সরচষর্জ টি।  

(ছ) এক িষট এটকর াসধক সরচষর্জ করট সক িসতিষরাআ সডিষন্ড চষর্জ  সিটষর ভ্ষড়ষ কষটটি? 
উত্তরাঃ নষ। কযটকষন িষট িথিিষর সরচষর্জ করষর িয় এাআ িষটর সডিষন্ড চষর্জ  সিটষর ভ্ষড়ষ কষটটি 
এিাং যসদ পূটর্বর ককষন িষটর সডিষন্ড চষর্জ  সিটষর ভ্ষড়ষ িটকয়ষ থষটক তটি কাআ চষর্জ কষটটি। এরর 
একাআ িষটর রির্তহ কযটকষন সরচষটর্জ সডিষন্ড চষর্জ  সিটষর ভ্ষড়ষ কষটষ টিনষ। 

(জ) িষষয় িট াথিষ ানষাআটন স্মষর্ট কষর্ড সিটষর সরচষর্জ করষ যষটি সক? 
উত্তরাঃ ির্তিষটন সডসসডসর রিরষ করষ স্মষর্ট কষর্ড সিটষর িষষয় িট াথিষ ানষাআটন সরচষর্জ করষ 
যষটি নষ। সরচষর্জ করষর জনয সিটষটরর কষর্ড সনটয় কযি জষয়গষয় সরচষর্জ করষর সুসিধষ াঅটছ কিষটন 
কযটত টি। ককষন ককষন জষয়গষয় সরচষর্জ করষ যষটি তষর তষসকষ সডসসডসর টয়ি ষাআটট কদয়ষ 
াঅটছ। 



পৃষ্ঠষ-

(ঝ) রষটতর কিষ াথিষ কযটকষন ছুসটর সদটন সিটষটরর িযষটি কল টয় কগট সিদ্যযৎ রিরষ িন্ধ টি                  
সক? 
উত্তরাঃ রষটতর কিষ াথিষ কযটকষন ছুসটর সদটন সিটষটরর িযষটি কল টয় কগট সিদ্যযৎ রিরষ িন্ধ 
টিনষ। সিটষটর এাআ িয়টষ কেন্ডহ াঅয়ষর সটটি উটেি করষ াঅটছ। এাআ িয় কয সরিষন সিদ্যযৎ 
িযিষর করষ টি সিটষর তষ কনটগসটভ্ সটটি জিষ রষিটি এিাং রির্তহটত সিটষর সরচষর্জ করষ ট 
িযষটি কথটক ককটট সনটি। 

     (ঞ) Emergency Credit সকভ্ষটি  Active করটত য়? 

উত্তরাঃ  স্মষর্ট কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র ঐ সিটষটরর াআউজষর কষর্ডসট সিটষটর িটিল করষট Emergency   
Credit Active টয় যষটি এিাং কহ যষড সিটষটরর কক্ষটত্র Any key াথিষ Enter key Press করট 
Emergency Credit Active টয় যষটি। 

(ট) Over load এর কষরটণ সিটষর িন্ধ ট তষ সকভ্ষটি জষনষ যষটি এিাং তিন করনহয় সক? 
উত্তরাঃ Over load এর কষরটণ সিটষর িন্ধ য়ষর পূটর্ব এষর্ম সদটি এিাং Load কিষটনষ নষ ট 
সিটষরসট সকছু িয় র র ষাঁচিষর সি করটি। তষরর  যসদ load কিষটনষ নষ য় তষট সিটষরসট 
৩০ সিসনটটর জনয াপ টয় যষটি। ৩০ সিসনট র load কিষটনষ নষ ট সিটষরসট পুনরষয় পূটর্বর িত 
এষর্ম সদটি। 

(ঠ) ককষথষয় কথটক কভ্সন্ডাং করটিষ? 
 উত্তরাঃ াঅসজিপুর  ষিষগ এষকষ িযতহত ানযষনয এষকষর সি-কাআড সিটষর গ্রষকগণ এাআ দ্যাআ  
এষকষ িযতহত ানয কয ককষন এষকষর াঅতষধহন সডসসডস’র সনজস্ব কভ্সন্ডাং কেলন, সিসভ্ন্ন িযষাংক,  
রসি, গ্রষিহণটপষন, TeleCash, Rocket  MYCash এর সনর্ধষসরত কভ্সন্ডাং কেলন/Apps কথটক কভ্সন্ডাং 
করটত ষটর। 

(ড) ককষথষয় কভ্সন্ডাং কেলটনর তষসকষ ষয়ষ যষটি? 
উত্তরাঃ কভ্সন্ডাং কেলটনর তষসকষ তষটদর সঠকষনষ ম্পটে সিস্তষসরত জষনটত সনটম্নর এটেসট সভ্সজট  
করুন। 
https://dpdc.org.bd/prepaid/vending 

(ঢ) সিটষটর কষর্ড িটিল করষর র াথিষ কটষটকন াআনপুট করষর র “INVALID SEQUENCE” এরর               
কদিষট সক করি? 
উত্তরাঃ িথটি সিটষটরর ির্তিষন SEQUENCE কত তষ িষটন কচট কদটি সনি। যসদ সিটষটরর ির্তিষন 
SEQUENCE কথটক সরর্চষজ সিটর SEQUENCE এটকর াসধক য় তষট াংসিি এনসএ দপ্তটর 
কযষগষটযষগ কটর সিটষটরর ির্তিষন SEQUENCE এর টরর কটষটকন গুটষ স্মষর্ট কষর্ড সিটষটরর কক্ষটত্র 
কষটর্ড রষাআট কটর সনটত টি াথিষ কহযষড সিটষটরর কক্ষটত্র কটষটকন গুটষ সিন্ট কটর সনটত টি।  

 (ণ) “রটকট” কিষিষাআ এসেটকলটনর িষধযটি কহযষড সিটষর সকভ্ষটি সরর্চষজ করি? 
উত্তরাঃ “রটকট” কিষিষাআ এসেটকলটনর িষধযটি কহযষড সিটষর সরর্চষজ করষর জনয সনটচর ধষ গুটষ 
ানুরণ করটত টি।  

 ধষ-১ঃাঃ “রটকট” কিষিষাআ এসেটকলটন াঅনষর সন নষম্বষর সদটয় গাআন করুন। 

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending


পৃষ্ঠষ-

 
সচত্র-১ঃাঃ গাআন কাআজ 

 
ধষ-২ঃাঃ গাআন করষর র “Bill Pay” কিনু সটক্ট করুন। 

 
সচত্র-২ঃাঃ কিনু কাআজ 

ধষ-৩ঃাঃ “Bill Pay” কিনু সটক্ট করষর র সচত্র-৩ এর িত কাআজ াঅটি। এিষটন “Biller Id” 
সটক্ট করটত টি। “Biller Id” সটক্ট করষর জনয সচত্র-৩ এ ষ িষে করষ ে ডষউন সে এ সিক 
করুণ। এরর সচত্র-৪ এর িত একটষ সে টন টি, এিষটন “dpdc” টষাআ করট সডসসডস’র ি 
সিষর কনাআি কদিষটি। এিষন কথটক াঅনষর িটয়ষজনহয় “Biller Id” সটক্ট করুন।  



পৃষ্ঠষ-

         
সচত্র-৩-৪ঃাঃ “Biller ID” সটক্ট কাআজ 

ধষ-৪ঃাঃ “Biller Id” সটক্ট করষর র সিটষর নষম্বষর, টষকষর সরিষণ এিাং সন নষম্বষর টষাআ কটর 
“PAY BILL” িষটটন সিক করুন। 

 
সচত্র-৫ঃাঃ সরর্চষজ কাআজ 

১০। গ্রষটকর িসত সদক সনটেলনষাঃ 
   (ক) সিটষটরর ককষন িযষর কষরটণ সিদ্যযৎ রিরষ িন্ধ ট গ্রষক টঙ্গ টঙ্গ সডসসডসর াংসিি    

এনসএ াসপট কযষগষটযষগ করটিন। 
   (ি) ককষন ািস্থষটতাআ গ্রষক সনটজ াথিষ ককষন াআটসিসলয়ষন সদটয় সিটষটর সকছু করটিন নষ। 

   (গ) যসদ ককষন গ্রষক সনটজ াথিষ ককষন াআটসিসলয়ষন সদটয় সিটষটর সকছু কটরন তষট ির্তিষন সিদ্যযৎ 
াঅাআন ানুযষয়হ সডসসডস করৃ্তক্ষ গ্রষকটক লষসস্ত সদটত ষরটিন। 

    (ঘ) সি-কাআড সিটষর াংক্রষন্ত ষনষগষদ তটথযর জনয সডসসডসর টয়িষাআট সনয়সিত সভ্সজট করুন।  



পৃষ্ঠষ-

১১। উাংষরাঃ 
রকষটরর উন্নয়ন সরকল্পনষর াাংল সটটি সডসজটষ িষাংষটদল গড়ষর টক্ষয সিদ্যযটতর ষশ্রয়হ, দক্ষ, 
সনরষদ  কটকাআ িযিষটরর জনয সি-কাআড সিটষর িষটনষর কষর্যক্রি চটছ। সি-কাআড সিটষসরাং সটেটি 
গ্রষকগণ সিটষর কথটক সনটজর সিদ্যযৎ িযিষর ম্পটে স্বে ধষরণষ সনটত ষটর এিাং তষর িটয়ষজন ানুষটর 
টজ কভ্সন্ডাং কেলন কথটক সরচষর্জ করটত ষটর। উি কষর্যক্রটি সডসসডস করৃ্তক্ষ গ্রষটকর কষছ কথটক 
একষন্ত টযষসগতষ কষিনষ করটছ। 


