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স্মারক নাং:   ২৭.০২.০০০০.০২২.১৬.০২৫.১৭-
১৯ 

    তাবরখ:  ০১ আগস্ট 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 ১ম বুাদচ 
অাংশগ্রহদণর জন্য মদনানীত করা হদয়দছ।  
 

ক্র.  
নাং 

নাম বপতার নাম 

1  টমা: আবরফরু রহমান তালকুোর টমা: মুসবলম উবিন তালুকোর 

2  সজীব সাহা টগাপাল চন্দ্র সাহা 

3  নাবসফ মারজান টচৌধ্ুরী মুিঃ মামনুুর রশীে টচৌধ্ুরী 

4  টমািঃ সামীর হাসান টমািঃ শহীদ্যল ইসলাম 

5  টমািঃ মীর সাবকব আহদমে টমািঃ মীর জগলুল হসান 

6  টমািঃ আশরাফজু্জামানা খান টমািঃ কাইয়ুম খান 

7  সসয়ে আহদমে ফারুক সসয়ে আবু আলী 

8  টমািঃ টসালায়মান কাউছার টমািঃ বগয়াস উবিন 

9  বরজা-উর রব টেওয়ান আব্দুর রবকব টচৌধ্ুরী 

10  টমা. শাহীন নূর টহাদসন টমািঃ মকবুল টহাদসন 

11  টমািঃ আব্দুর রবহম টমািঃ রবফকুল ইসলাম 

12  বি: টজ: আখতাদরাজ্জামান বসবিকী (অব:) মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল কুু্িুছ 

  “সাশ্রদয় জ্বালাবন,  
সমতদ্ধ আগামী” 

  “টশখ হাবসনার উদেুাগ, 
ঘদর ঘদর ববদ্যুৎ” 

 

http://www.sreda.gov.bd/


ক্র.  
নাং 

নাম বপতার নাম 

13  ইবজজ: খন্দকার টমাস্তাবফজুর রহমান বপইবজজ: খন্দকার হাবববুর রহমান 

14  এস. এম. হাসান-উজ-জামান টমািঃ শবফকুর রহমান 

15  নাবহে আকতার কথা টমািঃ নাইমুল হক 

16  টমািঃ শহীদ্যল ইসলাম টমািঃ আব্দুল বাকী সরকার 

17  টমা: টতৌবফক ইমাম ববন বসিীক আবু বকর বসিীক 

18  প্রনব চাকমা কালামবন চাকমা 

19  প্রদকৌিঃ তাদরক মুহাম্মে রাদশে তবরকুল ইসলাম 

20  টমািঃ সুজন টহাদসন টমািঃ বজলুর রশীে খান 

21  রববউল টহাদসন আব্দুস সবরু 

22  টমা: সাদলহ পালভী টমা: শহীদ্যল ইসলাম 

23  মুশবফকুল আজাে আবুল কালাম আজাে 

24  টমা: ওমরফারুক মতত খবললুর রহমান 

25  মাবুবুর রহমান বগয়াস উবিন 

26  মুহাম্মে শাহ্ আলম মুহাম্মে নূরূল আলম 

27  টমািঃ ইনদতখাব আলম টমািঃ শবফকুল ইসলাম 

28  অবমত কুমার োস অসীম কুমার োস 

29  টমািঃ ফরহাে টহাদসন টমািঃ টেদলায়ার টহাদসন 

30  রুম্মান ইকবাল রনী টমািঃ ইকবাল টহাদসন 

31  টমািঃ আবদ্যল আলীম মরহুম আবদ্যর রব খির 

32  টমািঃ ইউসুফ আলী টমািঃ এলাহী বক্স মজডল 

33  টমািঃ রাদশদ্যল ইসলাম টমািঃ ফজলুল হক 

34  টমািঃ মবনরুজ্জামান টমািঃ হাবববুর রহমান 

35  টমািঃ শাহবরয়ার রহমান টমািঃ খবললুর রহমান 

36  এস এম শাবকল মীর আব্দুল ওয়াদ্যে 



ক্র.  
নাং 

নাম বপতার নাম 

37  টমািঃ হাবসবুল ইসলাম টমািঃ আব্দুছ সালাম 

38  এস. এম. গাবলব মতত: টমাজাদম্মল হক টমাল্লা 

39  টমািঃ নুরুজ্জামান মরহুম টমািঃ আবুল বশর 

40  টক. এম. মুনীর টহাসাইন সাদলহ উবিন আহাদম্মে 

41  টমাহাম্মে সাইফলূ আলম সরকার টমাহাম্মে আব্দুস সাত্তার সরকার 

42  টমািঃ টমদহেী আহসান টমািঃ ইউনুস 

43  সাবকব আহদমে আলাউবিন আহদমে 

44  টমািঃ নাবেম রায়হান টমািঃ রাবজউর রহমান 

45  টমািঃ জাবকর টহাদসন টমািঃ আবুল বাসার 

 
প্রথম বুাদচর মদনানীত প্রবশক্ষণাথীৃদের “টেকসই ও নবায়নদ াগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততপৃক্ষ” এর অনুকূদল 
তফবসবল বুাাংক এর ট দকাদনা শাখা টথদক প্রবশক্ষণ বফ বাবে ১০, ০০০/ -  ( েশ হাজার)  োকার বুাাংক 
ড্রাফ ে/ টপ- অডৃার  ( অদফরতদ াগু)  এর মূলকবপ আগাবম ০৮ আগস্ট’ ২০১৯  বরিঃ তাবরখ ববদকল ৫. ০০ 
ঘবেকার মদধ্ু টেকসই ও নবায়নদ াগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততপৃক্ষ (দেডা), ইবিবনয়াস ৃইসটিবেবেউশন (আইবব) 
ভবন, ১১ তলা, রমনা, ঢাকা-১০০০ বরাবর টপৌৌঁছাদত হদব। খাদমর উপর অবশ্যই প্রবশক্ষদণর নাম, 
প্রবশক্ষণাথীৃর নাম ও তাবলকা অনু ায়ী ক্রবমক নাং উদল্লখ করদত হদব।  
 
প্রথম বুাদচর ৭ বেন বুাবপ প্রবশক্ষণ আগামী ২৫ আগস্ট টথদক ৩১ আগস্ট ২০১৯ বরিঃ তাবরখ প ৃন্ত চলদব। 
কততপৃক্ষ টকান কারন েশৃাদনা ছাড়াই প্রবশক্ষদণর তাবরখ পবরবতৃন করদত পারদব। প্রবশক্ষদণর তাবরখ পবরবতৃন 
হদল তা পরবতৃীদত জাবনদয় টেয়া হদব।  
 
বিতীয় বুাদচর মদনানীত প্রাথৃীদের তাবলকা এবাং প্রবশক্ষণ শুরুর তাবরখ খুব শীঘ্রই টেডা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 
করা হদব।  
 
 
 

  

স্বা/= 

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

  

 


