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স্মারক নাং:   ২৭.০২.০০০০.০২২.১৬.০২৫.১৭-২২০     তাবরখ:  ১৭ টসদেম্বর ২০১৯ বরিঃ 
 

জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার প্রস্তুবতমলূক প্রবশক্ষণ সাংক্রান্ত ববজ্ঞপবতি 

গত ২ জুলাই, ২০১৯ বরিঃ তাবরদখর স্মারক নাং- ২৭.০২.০০০০.০২২.১৬.০২৫.১৭-২৭৫৫ ও ২৭৫৬ এর 
মাধ্ুদম প্রকাবশত জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার প্রস্তুবতমূলক প্রবশক্ষদণর ববজ্ঞপবতির আদলাদক প্রবশক্ষদণর 
জন্য আদবেন গ্রহণ করা হয়। প্রাতি আদবেন সমূহ  াচাই বাছাই এর পর বনদনাক্ত ৪৫ জন টক ৪র্ ৃও সবৃদশষ 
বুাদচ অাংশগ্রহদণর জন্য মদনানীত করা হদয়দছ।  
ক্র.  
নাং 

নাম বপতার নাম 

1  টমািঃ আব্দুল্লাহ্ ইবদন টতাজাম্মল টমািঃ টতাজাম্মল টহাদসন 
2  বস,  এম,  আবরফলু হক শামীম হাবফজুল হক টচাকোর 
3  টমািঃ মাহমুদ্যল ইসলাম টমািঃ টমাজাহারুল ইসলাম 
4  টমািঃ ছাবফর আব্বাসী আব্দুল কবরম মতধ্া 
5  ববমল চন্দ্র সাহা স্বগীৃয় সুখলাল সাহা 
6  টমািঃ মাহবুবুল হক টমািঃ টমাজাদম্মল হক 
7  টমািঃ আবতকুল ইসলাম টমািঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়ান 
8  টমািঃ নাজমুল হক টমািঃ আফছার উবিন 

9  টমাহাম্মে সেরুস সালাম আবদ্যস সালাম বময়া 
10  নাজমুল হুো আব্দুল মাদলক 
11  টমািঃ সালাহ উবিন টমািঃ নজরুল ইসলাম 
12  ইমবতয়াজ মাহমুে টমািঃ আবুল হাদশম 
13  টমািঃ মাছউদ্যর রহমান খান আবুল কালাম খান 
14  টমািঃ রাজনূর রহমান টমা: আতাউর রহমান 
15  হাবীব আহসানুল ইসলাম টমািঃ নুরুল ইসলাম 
16  খ. নাজমুস সাবকব খ. আব্দুল জবলল 
17  আব্দুল ওয়াহাব টচৌধ্ুরী আব্দুল কুিুস 
18  টমািঃ ইমদরাজ সালাম টমািঃ আব্দুস সালাম 
19  আহদমে আবশকুজ্জামান মতত টমািঃ আসাদ্যজ্জামান 
20  টমা. নাজমুল হুো টমা. টগালাম টমাস্তফা 
21  কাইঊমুজ্জামান টচৌধ্ুরী কাওসার আহদমে টচৌধ্ুরী 
22  টমািঃ রাদশদ্যল হাসান টমািঃ আশরাফলু হক তালকুোর 
23  ফয়সাল আহদমে ইমারত টহাদসন 
24  টমািঃ মাহবুব আলম টমািঃ মমতাজুর রহমান 

  “সাশ্রদয় জ্বালাবন,  
সমতদ্ধ আগামী” 

  “টশখ হাবসনার উদেুাগ, 
ঘদর ঘদর ববদ্যুৎ” 
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ক্র.  
নাং 

নাম বপতার নাম 

25  টমাহাম্মে শাহাোৎ টহাদসন আব্দুল খাদলক 
26  নীলাদ্রী টশখর সাহা অমদলন্দু সাহা 
27  জয়ন্ত সরকার মদনারঞ্জন সরকার 
28  টমািঃ টগালাম টসাস্তফা ছাবব্বর টহাদসন 
29  কাজী তাওহীদ্যল ইসলাম কাজী সাদলহ নূর 
30  আবসফ আহদমে খান ডা. বেলোর আহদমে খান 
31  মুহাম্মে বরয়াজুল হাবমে মতত হাবমে উিীন 
32  টমািঃ সবরফলু ইসলাম টমািঃ সাইদ্যল ইসলাম 
33  টমা: কামাল টহাসাইন টমা: আেম আলী 
34  টমািঃ বজয়াউর রহমান টমািঃ ইসরাইল সরকার 
35  মাবুবুর রহমান বগয়াস উবিন 
36  কাজী মাবহদ্যল ইসলাম কাজী টমাজাবহদ্যল ইসলাম 
37  টমািঃ টহাদসন মাহবুব এন এই এম মাহবুবুর রহমান 
38  বে. এম. ইফদতখার উবিন টমািঃ বগয়াস উবিন সরোর 
39  টমািঃ আলমগীর টহাদসন টমািঃ আব্দুল হাবকম হাওলাোর 
40  আবরফ শাহবরয়ার খান টমািঃ নজরুল ইসলাম খান 
41  মবফজুর রহমান মুবক্তদ াদ্ধা টমািঃ সসয়ে আলী খান 
42  টমািঃ মাবহে হাসান টমািঃ আল টহলাল 
43  মুসান্না গাবলব টমািঃ জাহাঙ্গীর টহাদসন 
44  সজীব সরকার আশুদতাষ সরকার 
45  টমাজাদম্মল টহাদসন খান টমা. শাহাোত টহাদসন খান 

 
 প্রর্ম বুাদচর মদনানীত প্রবশক্ষণার্ীৃদের “টেকসই ও নবায়নদ াগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততপৃক্ষ” এর অনুকূদল 
তফবসবল বুাাংক এর ট দকাদনা শাখা টর্দক প্রবশক্ষণ বফ বাবে ১০, ০০০/ -  ( েশ হাজার)  োকার বুাাংক 
ড্রাফ ে/ টপ- অডৃার  ( অদফরতদ াগু)  এর মূলকবপ আগাবম ২৩ টসদেম্বর’ ২০১৯  বরিঃ তাবরখ ববদকল ৫. ০০ 
ঘবেকার মদধ্ু টেকসই ও নবায়নদ াগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততপৃক্ষ (দেডা), ইবঞ্জবনয়াস ৃইসটিবেবেউশন ( আইইবব)  
ভবন ( ১১ তলা) ,  রমনা,  ঢাকা- বরাবর টপৌৌঁছাদত হদব। খাদমর উপর অবশ্যই প্রবশক্ষদণর নাম, 
প্রবশক্ষণার্ীৃর নাম, বপতার নাম, টমাবাইল নম্বর ও তাবলকা অনু ায়ী ক্রবমক নাং উদল্লখ করদত হদব।  
 

৪রৃ্ বুাদচর ৭ বেন বুাবপ প্রবশক্ষণ আগামী ২৯ টসদেম্বর টর্দক ০৫ অদটাবর ২০১৯ বরিঃ তাবরখ প ৃন্ত সকাল 
৯:০০ো হদত ববকাল ৫:০০ ো প ৃন্ত চলদব। কততপৃক্ষ টকান কারন েশৃাদনা ছাড়াই প্রবশক্ষদণর তাবরখ পবরবতৃন 
করদত পারদব। প্রবশক্ষদণর তাবরখ পবরবতৃন হদল তা পরবতৃীদত জাবনদয় টেয়া হদব।  
 

  

স্বা/= 

(দমািঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন) 
সহকারী পবরচালক (জ্বালাবন বনরীক্ষা ও এবক্রবডদেশন)  

 


