
বিষয়: বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ ক াম্পাবি সমূতের অংশ গ্রেতি অনুবিেতশাত বসং বিষয়   র্ মশালার 

 ার্ মিবিরণী 

 

সভাপবে : ড. আের্দ  ায় াউস 

   বসবিয়র সবিি, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ র্ন্ত্রণালয়, ঢা া। 

স্থাি : বিজয় েল, বিদ্যুৎ ভিি, ১, আব্দুল গবণ করাড, ঢা া। 

োবরখ ও সর্য় : ১০ এবিল ২০১৯ বরিঃ, স াল ০৯: ০০ ঘটি া। 

আতয়াজতি : বিদ্যুৎ বিভাগ, র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও এটুআই কিাগ্রার্। 

অংশগ্রেণ ারী : বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওোধীি সংস্থা/ক াম্পািীসমূে। 

উপবস্থবের োবল া: পবরবশষ্ট ‘ ’। 

 

২। বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওোধীি দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পাবির উদ্ভািিী উতযাগসমূতের উৎ ষ ম সাধি, ইতিাতভশি  ার্ মক্রর্ 

পবরিীক্ষণ, উদ্ভাি গতণর অবভজ্ঞো বিবির্য়, স্বীকৃবে িা িতিাদিা িদাি এিং করবিত শিতর্াগ্য উদ্ভািিী উতযাগ 

বিবিে  রার উতেশ্যত  সার্তি করতখ ১০ এবিল ২০১৯ োবরতখ বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওোধীি দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পাবির 

সর্ন্বতয় ইতিাতভশি কশাত বসং আতয়াজি  রা েয়। বদিব্যাপী উক্ত ইতিাতভশি কশাত বসং অনুিািটি করবজতেশি, 

উতবাধিী অনুিাি, পবরবিবে, ইতিাতভশি কশাত বসং এর কিক্ষাপট বিতেষি ও পর্ মতলািিা, উদ্ভািিী উতযাগসমূতের 

িদশ মিী, মূল্যায়ি এিং মূল আ ষ মি পুরষ্কার বিেরণী ও সর্াপিী পতি ম বিভক্ত বিল।উতবাধিী পতি ম সভাপবেত্ব  তরি 

বিফ ইতিাতভশি অবফসার জিাি কর্ািািঃ র্া ছুদা খাতুি, অবেবরক্ত সবিি (িশাসি), বিদ্যুৎ বিভাগ এিং সর্াপিী পি ম 

সভাপবেত্ব  তরি বসবিয়র সবিি র্তোদয় বিদ্যুৎ বিভাগ। 

িস্তুবে পি ম: 

 িস্তুবে পি ম অর্থ্মাৎ উতদ্ভাধিী অনুিাতি বিফ ইতিাতভশি অবফসার জিাি কর্ািািঃ র্া ছুদা খাতুি, অবেবরক্ত 

সবিি (িশাসি), বিদ্যুৎ বিভাগ এর সভাপবেতত্ব অনুবিে েয়। উক্ত অনুিাতি িধাি অবেবি বেতসতি উপবস্থে বিতলি 

অবেবরক্ত সবিি (উন্নয়ি) জিাি কর্াোম্মদ শবফ উল্লাে, বিতশষ অবেবি বেতসতি উপবস্থে বিতলি অবেবরক্ত সবিি 

(পবর ল্পিা ও িিায়িতর্াগ্য জ্বালাবি), অবেবরক্ত সবিি (িাতজট), অবেবরক্ত সবিি (সর্ন্বয়),অবেবরক্ত সবিি এিং 

বিউতিা’র সদস্য (িশাসি)। সভাপবে এটুআই িবেবিবধসে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওোধীি সংস্থা/ক াম্পািীর 

উপবস্থে অন্যান্য  র্ ম েমাত  স্বাগে জাবিতয় উতবাধিী অনুিাতির  ার্ মক্রর্ শুরু  তরি এিং োঁর অনুতরাতধ বিতশষ 

অবেবিগণ এত  এত  িক্তব্য িদাি  তরি।বিদ্যুৎ বিভাতগর অবেবরক্ত সবিি, পবর ল্পিা ও িিায়িতর্াগ্য জ্বালাবি 

িতলি কর্, ইতিাতভশি/ আইবসটি ক ন্দ্রী  েতি বিষয়টি কের্ি িয়, এ জি অবফস বপয়িও ইতিাতভশি  রতে পাতর। 

বেবি উদােরণ বদতয় িতলি কর্, এ টা বিড়া ফাইল  ভারত   সতটপ লাবগতয় ব্যিোর কর্াগ্য  রার র্াধ্যতর্ এ জি 

বপয়ি ইতিাতভটর েতে পাতর। অবেবরক্ত সবিি (িাতজট), অবেবরক্ত সবিি (সর্ন্বয়) এিং অবেবরক্ত সবিি ও বিউতিা’র 

সদস্য (িশাসি) স্ব স্ব িক্তেৃায় বিদ্যুৎ খাতের উদ্ভািিী উতযাগ গুবলর ভূয়সী িসংশা  তরি এিং  র্ মতক্ষতে িাগবর  

কসিা সেজী রণ সংক্রান্ত উদ্ভািিী উতযাগ গ্রেি ও িাতবািায়তির োবগদ িদাি  তরি। 

বিফ ইতিাতভশি অবফসার ও অবেবরক্ত সবিি (িশাসি), বিদ্যুৎ বিভাগ িতলি কর্, বিদ্যুৎ বিভাগ িির্িাতরর র্ে গে 

িির কর্ র্াতস ইতিাতভশি কশাত বসং এর আতয়াজি  তর। োরই ধারািাবে োয় এটুআইও র্ন্ত্রীপবরষদ বিভাতগর এর 

সেতর্াবগোয় এিির আর্রা ইতিাতভশি কশাত বসং এর আতয়াজি  তরবি। এতে বিদ্যুৎ বিভাগসে এর আওোধীি 

১১টি সংস্থা/ক াম্পাবি সি মতর্াট ২৬টি উদ্ভািিী উতযাগ বিতয় কশাত বসং অয ার  র্ মশালায় অংশগ্রেণ  রতি। 



ইতিাতভশি কশাত বসং এ অংশগ্রেণ ারী সংস্থা/ ক াম্পািী/িবেিািগুতলার উদ্ভািিী উতযাগ সমূে মূল্যায়ি  তর 

সর্াপিী অনুিাতি োতদরত  পুরস্কৃে  রা েতি। 

উতবাধিী অনুিাতির িধাি অবেবি ও অবেবরক্ত সবিি )উন্নয়ি(  ইতিাতভশি কশাত বসং আতয়াজতি সম্পৃক্ত স লত  

ধন্যিাদ জাবিতয়িতলি  ,বিদ্যুৎ খাতের বিেু িতুি উদ্ভািি িতয়াজি এরং পূতি মর ইতিাতভশিগুতলাত  Replication 

এর র্াধ্যতর্ কসিা জিগতণর র্াতে কপ ৌঁতি কদয়া কর্তে পাতর। বেবি অয ার কশাত বসং অনুিাতির সাফল্য  ার্িা 

 তরি। 

ইতিাতভশি কশাত বসং: 

অয ার ইতিাতভশি কশাত বসং এ বিদ্যুৎ বিভাগ সে এর আওোধীি ১২টি দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পাবি সমূে বিি মাবিে 

বিতনাক্ত ২৬টি উদ্ভািিী উতযাগ িদশ মি  তরি। 

১) বিদ্যুৎ বিভাগ: 

 ) অিলাইি বরক্যুবজশি ও কটার ম্যাতিজতর্ন্ট বসতটর্ 

২) বিউতিা: 

 ) বপআরএল কভাগরে/চুড়ান্ত অিসরিাপ্ত  র্ ম েমাতদর ছুটি িগদায়ি, বজবপএফ, কপিশি ও আনুতোবষ  র্ঞ্জুরী 

ইেুাবদ বিষয়  ের্থ্ এসএর্এস এর র্াধ্যতর্ অিবেে  রণ। 

খ) বিবপবডবি এর গ্রাে  কিাফাইল ের্থ্ অিলাইতির র্াধ্যতর্ িদাি। 
৩) িাপবিতিা: 

 ) TMLM (Transformer Maintenance & Load Management) System 

খ) অিলাইি গ্রাে  সংতর্াগ সফটওয়ুার এর করবিত শি ও কেলআপ  

গ) আতলার কফবরওয়ালা  

৪) কেডা: 

 ) National Database of Renewable Energy 

(জােীয় িিায়িতর্াগ্য জ্বালাবি ডাটাতিইজ)  

খ) জ্বালাবি সাশ্রয়ী ও পবরতিশ িান্ধি র্াবি ফুতয়ল উন্নে চুলার আদশ ম র্তডল তেরী 

৫) বডবপবডবস: 

 ) বজবপএস কিজড কর্ািাইল এপস ফর অপাতরশিাল  র্ি্তইি ম্যাতিজতর্ন্ট 

    খ) কডবিট/কক্রবডট (বভসা/র্াটার)  াতড মর র্াধ্যতর্ বিতপইড বর্টার কভবডং 

গ) গ্রােত রই-কর্ইতলবিদ্যুৎবিলতিরণ 

ঘ) লাইফতসবভংসবডভাইসএতগইন্সটইতলবি ুালেুাজমাড 

৬) কডসত া: 

 ) Bill Pay through SMS. 

খ) Management Information In Hand. 
গ) Online CPF Loan Application & Solution Process 
ঘ) Online Payslip of Employee 
৭) ওতজাপাবডত া: 

ক) Time Based Preventive Maintenance Apps for Sub Station 

খ) অিলাইি িতুি বিদ্যুৎ সংতর্াগ ও  াবরগরী সাতভ ম অুাপস 

৮) পিপিপিপি: 

ক) সারবভতলন্স বসতটর্ ফর বসব উবরটি অি বরভার ক্রবসং টাওয়ার 



খ) বডবজটাল পারফরতর্ন্স ম্যাতিজতর্ন্ট বসতটর্(ই-বপএবি এিং ই-বপএএফ) 

০৯) িওপাতজত া: 

 ) Remote Monitroing and Performance Analyzer of Power Plants 

১০) আরবপবসএল: 

 ) কসলফ এতসসতর্ন্ট এড কেবিং ইভাল্যুতয়শি 

খ) অিলাইি কসালার পাওয়ার কজিাতরশি র্বিটবরং বসতষ্টর্ 

১১) এবপএসবসএল: 

 ) িান্ট পবরিালিার সর্স্যা ও সর্াধাতির ের্থ্ িাবপ্ত সেজী রণ 

খ) সংরক্ষি  াতজর জন্য বিযর্াি টুলস বলট পবরর্াজমি 

১২) কিসত া: 

ওতপি কসাস ম ওতয়ি বজ আই এস এর র্াধ্যতর্ র্বিটবরং  

 

ইতিাতভশি কশাত বসং মূল্যায়ি: 

কশাত বসং িলা ালীি সর্তয় বরতসাস ম পাস মি টির্ িবেটি উতযাগ বিবিড় পর্ মতিক্ষণ ও পর্ মাতলািিার র্াধ্যতর্ 

উতযাগগুতলার সম্ভাব্যো র্ািাইপূি ম  করবিত শি/কেল-আপ/পাইলটিং কর্াগ্য উতযাগসমূে বিবিে  তরি। োতদর 

পর্ মাতলািিায় উপতরাক্ত আইবডয়া সমূতের র্তধ্য পল্লী বিদ্যুোয়ি কিাতড মর “আতলার কফবরওয়ালা” ১র্ স্থাি, ঢা া 

পাওয়ার বডবিবিউশি ক াম্পাবি (বডবপবডবস) এর “লাইফ কসবভংস বডভাইস এতগইন্সট ইতলবি ুাল েুাজাড ম” ও 

কেডার “জ্বালাবি সাশ্রয়ী, পবরতিশ িান্ধি র্াবি ফুতয়ল উন্নে চুলা” যুগ্মভাতি ২য় স্থাি  এিং ওতয়ষ্ট কজাি পাওয়ার 

বডবিবিউশি ক াম্পািী বলবর্তটড (ওতজাপাবডত া) এর “Time Based Substation Maintenance 

System” ও  ঢা া ইতল বে  সািাই ক াম্পাবি বলবর্তটড (কডসত া) এর বিল এস. এর্. এস.  েতে োৎক্ষবি  

বিল পবরতশাতধর সুবিধা সৃবষ্ট যুগ্মভাতি ৩য় স্থাি সে কেলআপ/করবিত শি/ পাইলটিং বিষতয় সুপাবরশ  তরি। 

মূল পি ম/ সর্াপিী পি ম: 

তি াবল  সর্াপিী পতি ম িধাি অবেবি ও বিতশষ অবেবিগণ কশাত বসং কৃে উদ্ভািিী পাইলট উতযাগগুতলা 

পবরদশ মি  তরি ও উদ্ভাি তদর িক্তব্য শ্রিণ  তরি। এ সর্য় োঁরা িবেটি উতযাতগর ভূয়সী িশংসা  তরি এিং 

পরিেী  রণীয় বিষতয় সুবিবদ মষ্ট আতলািিা/ পরার্শ ম িদাি  তরি। 

 কশাত বসং  র্ মশালার িধাি অবেবি বেতসতি উপবস্থে বিতলি ড. কে বফ -ই-ইলােী কি ধুরী, িীর বিক্রর্, 

র্ািিীয় িধাির্ন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ বিষয়  উপতদষ্টা এিং বিতশষ অবেবি বেতসতি উপবস্থে বিতলি 

িসরুল োবর্দ, এর্,বপ র্ািিীয় িবের্ন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ র্ন্ত্রণালয় ও ড. কর্ািঃ শার্সুল আতরবফি, 

বসবিয়র সবিি (সর্ন্বয় ও সংোর) র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ। ড. আের্দ  ায় াউস, বসবিয়র সবিি বিদ্যুৎ বিভাতগর 

সভাপবেতত্ব অনুবিে উক্ত সভায় এটুআই িবেবিবধসে বিদ্যুৎ বিভাতগর স ল  র্ ম েমা, বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূতের 

িধািসে উর্ধ্মেি  র্ ম েমা, ইতিাতভশতির সাতি সমৃ্পক্ত  র্ ম েমা/ র্ মিারী উপবস্থে বিতলি। 

বিফ ইতিাতভশি অবফসার ও অবেবরক্ত সবিি (িশাসি) উপবস্থে স লত  কৃেজ্ঞো জাবিতয় ইতিাতভশি 

কশাত বসং এ িদবশ মে উদ্ভািি সমূতের উপর এ টি পাওয়ার পতয়ন্ট উপস্থাপিা  তরি। উক্ত উপস্থাপিায় গে িিতরর 

ইতিাতভশি কশাত বসং এ িদবশ মে উদ্ভািি সমূতের কেলআপ/ করবিত শি/ পাইলটিং এর সি মতশষ অগ্রগবে তুতল ধতরি। 

এিাড়াও বেবি বিদ্যুৎ খাতের  সংস্থা/ ক াম্পািীসমূতের এ িির গৃেীে উদ্ভািিী উতযাগ সমূতের র্তধ্য িািাইকৃে ২৬টি 

উতযাগ বিতয় আজত র কশাত বসং  র্ মশালা আতয়াজি বিষতয় বিতবাাবরেভাতি অিবেে  তরি। 



র্বন্ত্রপবরষদ বিভাতগর বসবিয়র সবিি িতলি বিদ্যুৎ খাতে বিগে দশ িিতর অসার্ান্য সাফল্য অবজমে েতয়তি। 

উক্ত সাফতল্যর বপিতিও িািাবিধ উদ্ভািি বিল। কশাত বসং এ িদবশ মে উদ্ভািিসমূতের িতেু টির িণ মিা বদতয় 

িতেু টি উদ্ভািতির ভূয়সী িসংশা  তরি এিং উৎসাে িদাি  তর িতলি কর্, এর র্াধ্যতর্ বিদ্যুৎ খাতে িতুি দৃষ্টান্ত 

সৃবষ্ট েতি এিং ো সার্তির বদত  এবগতয় কর্তে সোয়ো  রতি।  

এটুআই কিাগ্রাতর্র ি ল্প পবরিাল  জিাি কর্াতবাাবফজ িতনাত্তর পি ম পবরিালিা  তরি এিং িতলি এখি 

ইতিাতভশি বিতয়  াজ  রার অতি  সুতর্াগ আতি, অেীতে এসি বিষতয় ক াি ধরতণর  াজ  রার সুতর্াগ বিলিা 

িতল বেবি মুক্ত আতলািিার জন্য এত    তর িন কিি। িতনাত্তর পতি ম বডবপবডবসর িবেবিবধ জািাি কর্, োতদর 

উতযাগ সমূতে উর্ধ্মেি  র্তমপতক্ষর সেতর্াবগো বিয়বর্ে পাওয়া কগতি। 

 র্ািিীয় িবের্ন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ র্ন্ত্রণালয় স লত  ধন্যিাদ জাবিতয় িতলি, ব ছু ব ছু 

ভাল আইবডয়া আতি কর্র্ি-আতলার কফবরওয়ালা-িাবড়তে িতস বিদ্যুৎ, কেডার “জ্বালাবি সাশ্রয়ী, পবরতিশ িান্ধি র্াবি 

ফুতয়ল উন্নে চুলা” ইেুাবদ। এডে  বভবত্ততে কর্গুতলা  রা েতে কসগুতলা ইবন্টতগ্রশি  রা িতয়াজি। বডবপবডবসর 

 তর্িইি েুাব ং িতুি ব ছু িয় েতি দ্রুে বসদ্ধান্ত গ্রেি, সর্য় ও অি ম-সাশ্রতয় িতুি উদ্ভািি এিং ইবন্টতগ্রশি জরুরী। 

বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জিিল  াজ  রতি। আবর্ বিতজ কদতশর িাইতর কগতলও Transformer  িদতল কফলার িবি তুতল 

আবি এিং সুতর্াগ কপতল জািতে িাই Transformer িদতল কফলার  ারি। বিেরণ সংস্থার কপাল ব্যিোর  তর 

ইন্টারতিট সংতর্াগ িদাি  রা কর্তে পাতর। ERP Dashboard এর র্াধতর্ গ্রাে  সন্তুবষ্ট র্োর্ে গ্রেণ  রা সম্ভি 

েতে। এিাড়াও ERP এর Software সমূতের Integration দ্রুেের  রা, Paper Less Office স্থাপি, বিদ্যুৎ 

বিভাগ  র্তম  গৃেীে ইতিাতভশি  ার্ মক্রর্সমূে কসাশ্যাল বর্বডয়ায় িিার এিং ি ল্পসমূে অিলাইতি বদতে েতি, িভৃবে 

 াতজ অবধ ের গুরুত্ব বদতে বেবি পরার্শ ম িদাি  তরি। 

অনুিাতির িধাি অবেবি ও র্ািিীয় িধাির্ন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ বিষয়  উপতদষ্টা িবের্ন্ত্রীর সাতি 

এ  সুতর স লত  ধন্যিাদ জািাি এিং িতলি ইতিাতভশি সমূে ব্র্যাবডং  রা দর ার, ক  শল দর ার র্াতে উদ্ভািি 

সমূে স তল জািতে পাতর। পল্লী বিদ্যুতের আতলার কফবরওয়ালার ন্যায় বডবপবডবস ও কডসত া  র্তম  অেীতে িবতবাতে 

 ুাম্প  তর বিদ্যুৎ সংতর্াগ িদাি  রা েতয়তি। এই কশাত বসং এ বিইবপআরবস সম্পকৃ্ত িা া দর ার বিল িতল োঁর 

র্োর্ে ব্যক্ত  তরি। পবরতশতষ Innovation is culture/ Culture is Innovation বিষতয় র্োর্ে তুতল ধতর 

বেবি িক্তব্য কশষ  তরি। সিতশতষ সভাপবে সুন্দর এ আতয়াজতির সাতি সম্পকৃ্ত স লত  ধন্যিাদ জািাি। বসবিয়র 

সবিি র্তোদয় িতলি কর্, উদ্ভািিগুতলা আইবসটি বভবত্ত  েতে। বেবি উিার,পাঠাও এর র্ে কসিা সেজী রণ বিষতয় 

উদ্ভািি  রার জন্য উৎসাবেে  তরি।  র্ মশালায় অংশগ্রেতণর জন্য স লত  ধন্যিাদ জ্ঞাপি  তরি। সিাইত  িতুি 

িতুি আইবডয়া িা তল জািাতিার জন্য অনুতরাধ জািাি। র্ার র্ার দাবয়ত্ব ও  েমব্য অনুর্ায়ী  াজ  রতে েতি।  

 

০৩। আতলািিা, বসদ্ধান্ত ও সুপাবরশসমূে : 

৩.১। িির্, ববেীয়, র্তেীয় স্থাি বিধ মারি: 

সুপাবরশ সংস্থার িার্ 

িির্ স্থাি: আতলার কফবরওয়ালা 

ববেীয় স্থাি (যুগ্মভাতি):“লাইফ কসবভং বডভাইস এতগইন্সট ইতল বে ুাল েুাজাড ম” ও 

“জ্বালাবি সাশ্রয়ী, পবরতিশ িান্ধি র্াবি ফুতয়ল উন্নে চুলা” 

র্তেীয় স্থাি (যুগ্মভাতি): “Time Based Substation Maintenance System”ও  “Bill 

Pay through SMS” 

িির্ স্থাি: িাপবিতিা 

ববেীয় স্থাি 

(যুগ্মভাতি):বডবপবডবস 

ও কেডা। 

র্তেীয় স্থাি (যুগ্মভাতি): 

ওতজাপাবডত া ও 

কডসত া। 



৩.২ করবিত শি: 

ইতিাতভশি কশাত বসং এর র্াধ্যতর্ করবিত শতির জন্য বিবিে উতযাগসমূে-৬ টি 

বসদ্ধান্ত িাতবািায়ি ারী  র্তমপক্ষ 

 ) বজবপএস কিজড কর্ািাইল এপস ফর অপাতরশিাল  র্ি্তইি ম্যাতিজতর্ন্ট 

খ) কডবিট/কক্রবডট (বভসা/র্াটার)  াতড মর র্াধ্যতর্ বিতপইড বর্টার কভবডং  

গ) Online Payslip of Employee  
ঘ)Time Based Preventive Maintenance Apps for Sub 

Station 

ঙ) সারবভতলন্স বসতটর্ ফর বসব উবরটি অি বরভার ক্রবসং টাওয়ার 

ি) Remote Monitoring and Performance Analyzer of Power 

Plants  

 ) বডবপবডবস 

খ) বডবপবডবস 

গ) কডসত া 

ঘ) ওতজাপাবডত া 

ঙ) বপবজবসবি 

ি) িওপাতজত া  

 

 

৩.৩ কেল-আপ: 

কশাত বসং এর র্াধ্যতর্ কদশব্যাপী কেলআতপর জন্য বিবিে উতযাতগর সংখ্যা- ৪টি 

বসদ্ধান্ত িাতবািায়ি ারী  র্তমপক্ষ 

 ) বজবপএস কিজড কর্ািাইল এপস ফর অপাতরশিাল  র্ি্তইি ম্যাতিজতর্ন্ট 

খ) সারবভতলন্স বসতটর্ ফর বসব উবরটি অি বরভার ক্রবসং টাওয়ার 

গ) অিলাইি কসালার পাওয়ার কজিাতরশি র্বিটবরং বসতষ্টর্  

ঘ) িান্ট পবরিালিার সর্স্যা ও সর্াধাতির ের্থ্ িাবপ্ত সেজী রণ 

 ) বডবপবডবস 

খ) বপবজবসবি 

গ) আরবপবসএল 

ঘ) এবপএসবসএল  

 

৩.৪ পাইলটিং:  

কশাত বসং এর র্াধ্যতর্ পুণরায় পাইলটিং  রার জন্য বিবিে উতযাগসমূে ২টি 

বসদ্ধান্ত িাতবািায়ি ারী  র্তমপক্ষ 

 ) “জ্বালাবি সাশ্রয়ী, পবরতিশ িান্ধি র্াবি ফুতয়ল উন্নে চুলা”(জােীয় পর্ মাতয়) 

খ) ওতপি কসাস ম ওতয়ি বজ আই এস এর র্াধ্যতর্ র্বিটবরং  

 ) কেডা 

 

খ) কিসত া 

িতেু টি উতযাতগর অর্থ্মাৎ কেলআপ/করবিত শি/ পাইলটিং িাতবািায়ি র্াি ম, ২০২০ এর র্তধ্য সর্াপ্ত  রতে েতি। 

উপতরাক্ত সুপাবরশর্ালার আতলাত  ১র্, ২য় ও ৩য় স্থাি অবধ াবরত  পুরষ্কৃে  রা েয় এিং 

কেলআপ/করবিত শি/ পাইলটিং বিষতয় স্ব স্ব সংস্থাত  পদতক্ষপ গ্রেতি োবগদ কদওয়া েয়।  

০৪। সিতশতষ সভাপবে  র্ মশালায় িধাি অবেবি, বিতশষ অবেবিসে স লত  ধন্যিাদ জািাি এিং ইতিাতভশি 

সমূতের সাতি সংবেষ্ট সংস্থা/ ক াম্পাবিসমূেত  অয ার  র্ মশালায় গৃেীে বসদ্ধান্ত ও  রণীয় বিষয়গুতলা র্িাসর্তয় 

িাতবািায়তির অনুতরাধ জাবিতয় সভার  াজ সর্াপ্ত  তরি।  

 

 


