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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

টেকসই ও নবায়নদ াগ্য জ্বালানন উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ (টেডা) 

নবদ্যুৎ নবভাগ 

আইইনব ভবন (১০ ও ১১ তলা), রমনা, ঢাকা। 

www.sreda.gov.bd 

 

 

জানতর নপতার জন্মশতবানষকৃী উে াপন উপলদক্ষ কমপৃনরকল্পনা 

 

নাং কা কৃ্রম টেব্রুয়ানর-দম, ২০২০ জুন- টসদেম্বর, 

২০২০ 

অদটাবর, ২০২০ – 

জানু ২০২১ 

টেব্রুয়ানর – মার্ ৃ২০২১ োনয়ত্ব 

১ নবদ্যুৎ নবভাদগর সাদে উদ্ভাবনী প্রনতদ ানগতায় অাংশগ্রহণ      ইদনাদভশন কনমটি 

মুনজববষ ৃউপলদক্ষ উদ্ভাবন ও উৎকষ ৃকনমটি গঠন।     সহকারী পনরর্ালক (প্রশাসন) 

E-NOC এবাং টনে নমোনরাং কুালকুদলের উদ্ভাবনী অাংদশ অন্তর্ভকৃ্তকরণ ও পাইলটিাং। 

 

    ইদনাদভশন কনমটি 

২ টেডার ওদয়বসাইে জাতীয় কনমটির ওদয়বসাইে (mujib100.gov.bd)-এর সাদে 

নলাংক-আপ। 

    ওদয়বসাইে হালনাগােকরণ কনমটি 

৩ জাতীয় বাস্তবায়ন কনমটির সভার নসদ্ধান্ত অনু ায়ী মুনজববদষরৃ রনিন ও সাোকাদলা টলাদগা 

সাংগ্রহপূবকৃ োপ্তনরক ট াগাদ াগ এবাং স্ব স্ব ওদয়বসাইদে ব্যবহার। 

    ওদয়বসাইে হালনাগােকরণ কনমটি ও 

সহকারী পনরর্ালক (প্রশাসন) 

৪ মুনজববদষরৃ কাউন্ট-ডাউন টেডা’র ওদয়ব-সাইদে সনন্নদবশ। 

 

     

 

৫ 

ববদ্যুনতক সরঞ্জামানের মান সুনননেষৃ্টকরণ (Standard Specification)  

খসড়া Standard and Labeling Regulation চুড়ান্তকরণ এবাং নবদ্যুৎ নবভাদগ 

টপ্ররণ। 

    সহকারী পনরর্ালক (স্ট্ুান্ডাড ৃএন্ড টলদবনলাং) 

টসৌর  ন্ত্রাাংদশর মান নননেষৃ্টকরদণর জন্য মহাপনরর্ালক, BSTI এর ননকে প্রস্তাব টপ্ররণ।     সহকারী পনরর্ালক (টসালার) 

 

৬ 

নবায়নদ াগ্য জ্বালানন এবাং জ্বালানন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ নবষয়ক ববদ্যুনতক কমদৃপশায় ৭০ 

সাংখ্যক েক্ষ জনশনক্ত বতরী  

 

টনে নমোনরাং এর উপর নবায়নদ াগ্য জ্বালানন উইাং হদত প্রনশক্ষদণর আদয়াজন।     সেস্য (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন) 

জ্বালানন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ অোৃয়ন প্রকদল্পর অধীন গাদমনৃ্টস, টেক্সোইল ও নসদমন্ট নশদল্প 

জ্বালানন েক্ষ  ন্ত্রপানত ব্যবহাদরর উপর প্রনশক্ষণ প্রোন। 

    প্রকল্প পনরর্ালক (জ্বালানন েক্ষতা ও 

সাংরক্ষণ বৃনদ্ধ কা কৃ্রদম অোৃয়ন প্রকল্প) 
এনানজৃ অনডে-এর উপর Hands on এবাং Refresher প্রনশক্ষণ প্রোন।     পনরর্ালক (জ্বালানন ননরীক্ষা) 

৭  

টেডা'র ইন্টাননৃশপ কা কৃ্রম উদবাধন ও পনরর্ালনা। 

 

 

     

সেস্য (প্রশাসন)  

ও আহবায়ক, ইন্টান ৃবার্াই তেরনক কনমটি 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

মার্,ৃ ২০২০ 

বছরব্যানপ 

জুন, ২০২০ 

টম, ২০২০ 

নডদসম্বর, ২০২০ 

টসদেম্বর, ২০২০ 

নডদসম্বর, ২০২০ 

জুন, ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

http://sreda.gov.bd/index.php/site/page/4452-0f3e-5867-674e-7a37-be77-5af9-dbe4-78af-6900
http://sreda.gov.bd/index.php/site/page/4452-0f3e-5867-674e-7a37-be77-5af9-dbe4-78af-6900
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নাং কা কৃ্রম টেব্রুয়ানর-দম, ২০২০ জুন- টসদেম্বর, 

২০২০ 

অদটাবর, ২০২০ – 

জানু ২০২১ 

টেব্রুয়ানর – মার্ ৃ২০২১ োনয়ত্ব 

৮ নবদ্যুৎ সাশ্রদয়র লদক্ষু ও নবায়নদ াগ্য জ্বালানন প্রসাদর প্রর্ারনামূলক কা কৃ্রম গ্রহণ     প্রর্ার প্রর্ারণা কনমটি 

প্রর্ারনামূলক কনমটি ননদনাক্ত মাধ্যদম প্রর্ার-প্রর্ারণামূলক কা কৃ্রম গ্রহণ করদব: 

 সদর্তনতা বৃনদ্ধকদল্প টজলা প াৃদয় গনমাধ্যম সাংনিষ্টদের সাদে মতনবননময় 

 নপ্রন্ট নমনডয়া এবাং Social Media এর মাধ্যমম প্রচার 

 নডনজোল নডসদে টবাড ৃস্থাপন 

 X-Banner স্থাপন 

    

৯. নবায়নম াগ্য জ্বালানন এবং জ্বালানন দক্ষতা ও সংরক্ষণ নবষয়ক প্রকাশনা ‘Towards a 

Sustainable Energy Future’ মুদ্রণ  

    আহবায়ক, Publication 

Organizing Committee 

১০. স্রেডা’য় ‘মুনিব কন নার’ স্থাপন     সেস্য (প্রশাসন) 

 

১১. 

নবদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবাং নবায়নদ াগ্য জ্বালানন সাংক্রান্ত সদর্তনতা বৃনদ্ধমূলক কা কৃ্রম     সেস্য (জ্বালানন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ) 

পনরর্ালক (জ্বালানন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ) মুনজববষ ৃউপলদক্ষ ইাংদরনজ মাধ্যদমর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকাদরর নবায়নদ াগ্য জ্বালানন 

এবাং জ্বালানন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ নবষয়ক কমসৃূনর্ সম্পদক ৃসদর্তনতা বৃনদ্ধর জন্য উত্তরা, 

গুলশান ও ধানমনন্ডর বৃহত্তর এলাকায় স্কুনলাং টপ্রাগ্রাম এর আদয়াজন। 

    

টজলা প াৃদয় সদর্তনতা বৃনদ্ধর জন্য স্কুনলাং টপ্রাগ্রাদমর আওতায় ধারাবানহকভাদব প্রনতদ ানগতা 

আদয়াজন। 

    

১২ নবদ্যুৎ নবভাগ হদত আনুষ্ঠাননক ননদেশৃনা প্রানপ্ত সাদপদক্ষ টসবা বদষ ৃটেডার সকল প াৃদয়র 

কমকৃতাৃ/কমরৃ্ানরদের ননধাৃনরত সমদয়র অনতনরক্ত ১ (এক) ঘন্টা টবনশ কাজ করা। 

    সেস্য (প্রশাসন) 

১৩ সকল কমসৃম্পােন Automation করা। 
 

    সেস্য (প্রশাসন) 

১৪ টেডাদত পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা কনমটি গঠন ।     সহকারী পনরর্ালক (প্রশাসন) 

 

পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা কনমটি টেডা অনেদসর পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা নননিতকরণ।     

১৫ মুনজববষ ৃউে াপন উপলদক্ষ নবনভন্ন কনমটি গঠন  

 

    

 

সেস্য (প্রশাসন) 

(১) মুনজববষ ৃউে াপন উপলদক্ষ টেডার সাাংগঠননক কনমটি গঠন 

নাং নাম  

১ টর্য়ারম্যান, টেডা আবহায়ক 

২ সেস্য (সকল) সেস্য 

৩ পনরর্ালক (প্রশাসন) সেস্য সনর্ব 
 

টম, ২০২০ 

বছরব্যানপ 

বছরব্যানপ 

বছরব্যানপ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

বছরব্যানপ 

বছরব্যানপ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 

টসদেম্বর, ২০২০ 

নডদসম্বর, ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 
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নাং কা কৃ্রম টেব্রুয়ানর-দম, ২০২০ জুন- টসদেম্বর, 

২০২০ 

অদটাবর, ২০২০ – 

জানু ২০২১ 

টেব্রুয়ানর – মার্ ৃ২০২১ োনয়ত্ব 

(২) শতভাগ নবদ্যুতায়ন কা কৃ্রম সাংক্রান্ত উপ-কনমটি 

নাং নাম  

১ সেস্য (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন) আবহায়ক 

২ পনরর্ালক (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন) সেস্য 

৩ উপ-পনরর্ালক (দসালার) সেস্য 

৪ নবদ্যুৎ নবভাদগর একজন প্রনতনননধ সেস্য 

৫ সহকারী পনরর্ালক (উইন্ড এন্ড আোস)ৃ সেস্য 

৬ সহকারী পনরর্ালক (দসালার-২) সেস্য 

৭ সহকারী পনরর্ালক (দসালার) সেস্য সনর্ব 
 

কনমটির কা পৃনরনধ:  

 টভালা টজলার মনপুরা উপদজলায়-সূ গৃ্রামদক নবায়নদ াগ্য জ্বালাননর মাধ্যদম শতভাগ 

নবদ্যুতায়ন; 

 মনপুরা উপদজলার সূ গৃ্রামদক শতভাগ নবদ্যুতায়ন নননিত কদর উদবাধদনর ব্যবস্থা । 

    সেস্য (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন)  

ও আহবায়ক, 

শতভাগ নবদ্যুতায়ন কা কৃ্রম সাংক্রান্ত উপ-

কনমটি 

(৩) মাননীয়  প্রধানমন্ত্রীর নবদশষ উদযাগ ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ কা কৃ্রদমর আওতায় 

কুনমল্লা টজলার নততাস উপদজলার কালাইদগানবন্দ গ্রামদক "দেডা নভদলজ" নহদসদব গঠদনর 

লদক্ষু আমার গ্রাম, আমার শহর বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত উপ-কনমটি: 

নাং নাম  

১ সেস্য (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন) আবহায়ক 

২ পনরর্ালক (নবায়নদ াগ্য জ্বালানন) সেস্য 

৩ উপ-পনরর্ালক (দসালার) সেস্য 

৪ নবদ্যুৎ নবভাদগর একজন প্রনতনননধ সেস্য 

৫ সহকারী পনরর্ালক (উইন্ড এন্ড আোস)ৃ সেস্য 

৬ সহকারী পনরর্ালক (দসালার-২) সেস্য 

৭ সহকারী পনরর্ালক (দসালার) সেস্য সনর্ব 
 

কনমটির কা পৃনরনধ: 

 টসালার পাদম্পর নগ্রড ইনন্টদগ্রশদনর মাধ্যদম সুদপয় পাননর ব্যবস্থাকরণ; 

 Solar Aerator এর মাধ্যদম মৎস র্াদষর ব্যবস্থাকরণ; 

 Slurry ব্যবস্থাপনা ও বজৃু সাংগ্রদহর মাধ্যদম কনমউননটি বাদয়াগ্যাস েুান্ট 

প্রস্তুতকরণ; 

 Improve Clean Cook stoves এর ব্যবহার নননিতকরণ; 

 টসালার নিে লাইদের ব্যবস্থাকরণ; 

 Slurry এর ব্যবহাদরর মাধ্যদম নাসাৃনর, কৃনষ ও বৃক্ষদরাপদন সহায়তা প্রোন। 
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ও আহবায়ক, 

শতভাগ নবদ্যুতায়ন কা কৃ্রম সাংক্রান্ত উপ-

কনমটি 

জুন, ২০২০ 

মার্,ৃ ২০২১ মার্,ৃ ২০২০ 

টেব্রুয়ানর, ২০২০ 


