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Reports prior to Solar PV System Installation 
 

 

Information Regarding the Concerned Office 
Office Name:  
Address:  
E-mail:  
Tel:  

 

Load Related Information 

1 Connection Type (3φ / 1φ) ?  

2 Single Phase Load (kW) ?  

3 Three Phase Load (kW) ?  

4 Total Load Demand (kW) ? (2+3) 

Voltage Related Information 

5 Maximum Voltage Recorded so far (V) ? 
Van: 
Vbn: 
Vcn: 

Vab: 
Vbc: 
Vca: 

6 Minimum Voltage Recorded so far (V) ? 
Van: 
Vbn: 
Vcn: 

Vab: 
Vbc: 
Vca: 

7 Voltage Stability (Satisfactory/ Unsatisfactory) ?  

Meter Related Information 

8 Meter Type (3φ / 1φ)  

9 Model Number  

10 Meter Specification  

Voltage: 
Current: 
Accuracy Class: 
Meter Constants: 
Measurement (Unidirectional/ 
Bidirectional):  

Distribution Transformer Related Information 

11 Transformer Rating 

Capacity: 
Turns Ratio: 
Vector Group: 

Primary Voltage: 
Primary Current: 

Secondary Voltage: 
Secondary  Current: 

12 Maximum Demand on the 
Transformer (kW) ?  

13 Transformer Distance from the 
Corresponding Office (m) ?  



2 
 

Feeder Interruptions Related Information (06:00 AM ~ 06:00 PM) 

14 Month 
No. of  

Interruptions  
 

Monthly total 
Interruption 

Duration 
(hour) 

Maximum 
Interruption   

Duration in a day 
(hour) 

Minimum 
Interruption 

Duration in a day 
(hour) 

 January     
 February     
 March     
 April     
 May     
 June     
 July     
 August     
 September     
 October     
 November     
 December     

Building Related Information 

15 Total Number of Floors ?  

16 Total Roof Top Area (m2) ?  

17 
Net Usable Roof Top Area for Solar Panel Installation 
(Authorized by the Concerned Office and not 
susceptible to Sun Shading)( m2)?  

 

18 
Drawing of the Roof Top Area with dimensions (m), 
directions (North, South, East, West), net usable area 
indication. 

 

 
Drawing of the Roof Top Area 
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িনেদশাবলীঃ  
(১) সালার িসে ম ইন েলশেন ই কু অিফস সমূহেক উপেরাি িখত ছক অ যায়ী সংি  অিফেস িব ৎ সংেযােগর ধরন, 
লােডর ধরন, লােডর পিরমাণ ( িমক নং ১-৪); এযাবৎকাল পয  উ  অিফেস পিরমাপকৃত সেবা  ও সবিন  ভাে জ 
( িমক নং ৫-৭); এনািজ িমটােরর ধরণ ও িসিফেকশন ( িমক নং ৮-১০); সংি  অিফেস িব ৎ সরবরাহকারী 
া ফরমােরর রিটং, বতমান লাড ও দরূ  ( িমক নং ১১-১৩); সংি  অিফেস িব ৎ সরবরাহকারী িফডােরর িবগত এক 

বছেরর লাডেশিডং সং া  তথ  (সকাল ৬:০০ টা হেত স া ৬:০০ টা পয  কান মােস কত ঘ টা লাডেশিডং হেয়েছ, 
মািসক সেবা  ও সবিন  লাডেশিডং এর ািয় কাল) ইত ািদ ( িমক নং ১৪) এবং য ভবেন সালার িসে ম াপন করা 
হেব সই ভবেনর ছােদ ফাকা জায়গার পিরমাণ, সকাল ৬:০০ টা হেত স া ৬:০০ টা পয  ছায়া পেড়না এবং সালার 
প ােনল  াপেনর জ  সংি  অিফস কতকৃ বরা কতৃ, এমন জায়গার পিরমাণ, পিরমাপসহ সংি  জায়গার িয়ং ( িমক 
নং ১৫-১৮) ইত ািদ তথ  যথাযথভােব পরূণ কের সংি  দ র ধান কতকৃ অ েমাদন সােপে  নবায়নেযাগ  ালািন এবং 
গেবষণা ও উ য়ন পিরদ ের নাটসীট সহকাের রণ করেত হেব।  
 
       
(২) উপেরা  তথ  পাওয়ার পর নবায়নেযাগ  ালািন এবং গেবষণা ও উ য়ন পিরদ র হেত সংি  অিফেস িক ধরেনর 
এবং কত ক পািসিটর সালার িসে ম াপন করা যুি যু  হেব স িবষেয় মতামত রণ করা হেব। একই সে  উ  
িসে েমর খসড়া Technical Specifications, Guaranteed Technical Particulrs (GTP) ইত ািদ রণ করা 
হেব। সংি  অিফস ন াগউ পিরদ েরর মতামেতর িভি েত চিলত িনয়ম অ যায়ী উ  কােজর া লন ও APP 
(Annual Procurement Plan) ত করেব এবং অ েমাদেনর জ  েয়াজনীয় পদে প হণ করেব। উে খ  য, 
উপেরাি িখত মতামেতর িভি েত APP ত করা হেল পনুরায় সিট ন াগউ পিরদ ের রণ করার েয়াজন নই।   
 
 
(৩) APP অ েমাদন সােপে  ন াগউ পিরদ র হেত িরত খসড়া Technical Specifications, Guaranteed 
Technical Particulrs (GTP) এর িভি েত ট ডার ড েম ট ত করেত হেব। তকতৃ ট ডার ড েমে টর 
Technical Specifications, GTP এর উপর নবায়নেযাগ  ালািন এবং গেবষণা ও উ য়ন পিরদ েরর মতামত 
হেণর জ  পনুরায় অ  পিরদ ের নাটসীট সহকাের রণ করেত হেব। অ  পিরদ েরর মতামেতর িভি েত ট ডার 

ড েম ট চুড়া  করেত হেব।  
 
 
(৪) ট ডার ি য়া সমা  হেল কাযােদশ া  িত ান কতকৃ উপ ািপত GTP, System Design, Drawing ইত ািদ 
ন াগউ পিরদ র কতকৃ অ েমাদন সােপে  সালার িসে ম াপেনর কাজ  করেব। সালার িসে ম াপেনর কাজ 
সমা  হেল ন াগউ পিরদ র হেত মেনানীত একজন িতিনিধর উপি িতেত চুড়া  Testing & Commissioning এর 
কাজ সমা  করেত হেব।       
 
 
(৫) সালার িসে ম াপেনর কাজ সমা  না হওয়া পয  সংি  কােজর হালনাগাদকতৃ তথ  িত মােস ন াগউ পিরদ ের 
সরবরাহ করেত হেব। কােজর হালনাগাদকতৃ তথ  solarprojects.bpdb@gmail.com িঠকানায় ই- মইল করেত হেব। 
 
 
 
 
 

নবায়নেযাগ  ালািন এবং গেবষণা ও উ য়ন পিরদ র, 
িব ৎ ভবন (১৬ তম তলা), 
১ আ লু গিন রাড, ঢাকা। 

E-mail: dir.rernd@bpdb.gov.bd 
Tel: 029513988, 0295132877 

 


