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 গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার  
েটকসই ও নবায়নেযা� �ালািন উ�য়ন কতৃর্প� (ে�ডা) 

িবদুয্ৎ িবভাগ 
আইইিব ভবন (১০ ও ১১ তলা), রমনা, ঢাকা। 

www.sreda.gov.bd 
 

 
জািতর িপতার জ�শতবািষ র্কী উদযাপন উপলে�য্ কম র্পিরক�না (সংেশািধত) 

 

নং কায র্�ম েফ�য়াির-জুন, 
২০২০ 

জুলাই- িডেস�র, 
২০২০ 

জানু - জুন ২০২১ জুলাই - িডেস�র ২০২১ দািয়� 

১ 

িবদুয্ৎ িবভােগর সােথ উ�াবনী �িতেযািগতায় অংশ�হণ     ইেনােভশন কিমিট 
মুিজববষ র্ উপলে� উ�াবন ও উৎকষ র্ কিমিট গঠন।      সহকারী পিরচালক (�শাসন) 
Innovation Showcasing - এ অংশ�হণ     ইেনােভশন কিমিট 
E-NOC এবং েনট িমটািরং কয্ালকুেলটর উ�াবনী অংেশ অ�ভু র্�করণ ও পাইলিটং। 
 

    ইেনােভশন কিমিট 

২ 
ে�ডার ওেয়বসাইট জাতীয় কিমিটর ওেয়বসাইট (mujib100.gov.bd)-এর সােথ 
িলংক-আপ। 

    ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ কিমিট 

৩ 
জাতীয় বা�বায়ন কিমিটর সভার িস�া� অনুযায়ী মুিজববেষ র্র রি�ন ও সাদাকােলা েলােগা 
সং�হপূব র্ক দা�িরক েযাগােযাগ এবং � � ওেয়বসাইেট �বহার। 

    ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ কিমিট ও 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) 

৪ মুিজববেষ র্র কাউ�-ডাউন ে�ডা’র ওেয়ব-সাইেট সি�েবশ। 
 

     

 
৫ 

ৈবদুয্িতক সর�ামািদর মান সুিনিদ র্�করণ (Standard Specification)  

খসড়া Standard and Labeling Regulation চুড়া�করণ এবং িবদুয্ৎ িবভােগ 
ে�রণ। 

    সহকারী পিরচালক (�য্া�াড র্ এ� েলেবিলং) 

েসৗর য�াংেশর মান িনিদ র্�করেণর জ� মহাপিরচালক, BSTI এর িনকট ��াব ে�রণ।     সহকারী পিরচালক (েসালার) 

 
৬ 

নবায়নেযা� �ালািন এবং �ালািন দ�তা ও সংর�ণ িবষয়ক ৈবদুয্িতক কম র্েপশায় ৭০ 
সং�ক দ� জনশি� ৈতরী 

 

েনট িমটািরং এর উপর নবায়নেযা� �ালািন উইং হেত �িশ�েণর আেয়াজন।     সদ� (নবায়নেযা� �ালািন) 
�ালািন দ�তা ও সংর�ণ অথ র্ায়ন �কে�র অধীন গােম র্�স, েট�টাইল ও িসেম� িশে� 
�ালািন দ� য�পািত �বহােরর উপর �িশ�ণ �দান। 

    �ক� পিরচালক (�ালািন দ�তা ও 
সংর�ণ বৃি� কায র্�েম অথ র্ায়ন �ক�) 

এনািজর্ অিডট-এর উপর Hands on এবং Refresher �িশ�ণ �দান।     পিরচালক (�ালািন িনরী�া) 

৭ 
 
ে�ডা'র ই�ান র্িশপ কায র্�ম উে�াধন ও পিরচালনা। 
 

     
সদ� (�শাসন)  
ও আহবায়ক, ই�ান র্ বাচাই তদরিক কিমিট 

েফ�য়াির, ২০২০ 

েফ�য়াির, ২০২০ 

মাচ র্, ২০২০ 

মুিজববষ র্�ািপ 

জুন, ২০২০ 

েম, ২০২০ 

িডেস�র, ২০২১ 

েসে��র, ২০২০ 

িডেস�র, ২০২০ 
জুন, ২০২০ 

েফ�য়াির, ২০২০ 

  

এি�ল, ২০২১ 

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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নং কায র্�ম েফ�য়াির-জুন, 
২০২০ 

জুলাই- িডেস�র, 
২০২০ 

জানু - জুন ২০২১ জুলাই - িডেস�র ২০২১ দািয়� 

 

৮ 

িবদুয্ৎ সা�েয়র লে�য্ ও নবায়নেযা� �ালািন �সাের �চারনামূলক কায র্�ম �হণ     �চার �চারণা কিমিট 

�চারনামূলক কিমিট িনে�া� মা�েম �চার-�চারণামূলক কায র্�ম �হণ: 
• সেচতনতা বৃি�কে� েজলা পয র্ােয় গনমা�ম সংি��েদর সােথ মতিবিনময় 
• ি�� িমিডয়া এবং Social Media এর মা�েম �চার 
• িডিজটাল িডসে� েবাড র্ �াপন ও X-Banner �াপন 

    

৯. 
নবায়নেযা� �ালািন এবং �ালািন দ�তা ও সংর�ণ িবষয়ক �কাশনা ‘Towards a 
Sustainable Energy Future’ মু�ণ 

    আহবায়ক, Publication 
Organizing Committee 

১০. 
ে�ডা’য় ‘মুিজব কন র্ার’ �াপন     সদ� (�শাসন) 

 
১১. 

  

িবদুয্ৎ সা�য়ী এবং নবায়নেযা� �ালািন সং�া� সেচতনতা বৃি�মূলক কায র্�ম     সদ� (�ালািন দ�তা ও সংর�ণ) 
পিরচালক (�ালািন দ�তা ও সংর�ণ) মুিজববষ র্ উপলে�য্ ছা�ছা�ীেদর জ� সরকােরর নবায়নেযা� �ালািন এবং �ালািন দ�তা 

ও সংর�ণ িবষয়ক কম র্সূিচ স�েকর্ সেচতনতা বৃি�র জ� বৃহ�র এলাকায় �িলং ে�া�াম 
এর আেয়াজন। 

    

েজলা পয র্ােয় সেচতনতা বৃি�র জ� �িলং ে�া�ােমর আওতায় ধারাবািহকভােব �িতেযািগতা 
আেয়াজন। 

    

১২ 
িবদুয্ৎ িবভাগ হেত আনু�ািনক িনেদ র্শনা �াি� সােপে� েসবা বেষ র্ ে�ডার সকল পয র্ােয়র 
কম র্কতর্া/কম র্চািরেদর িনধ র্ািরত সমেয়র অিতির� ১ (এক) ঘ�া েবিশ কাজ করা। 

    সদ� (�শাসন) 

১৩ সকল কম র্স�াদন পয র্ায়�েম Automation করেত হেব। 
 

    সদ� (�শাসন) 

১৪ 

ে�ডােত পির�ার-পির��তা কিমিট গঠন।     সহকারী পিরচালক (�শাসন) 
 
পির�ার-পির��তা কিমিট ে�ডা অিফেসর পির�ার-পির��তা িনি�তকরণ।     

১৫ 

মুিজববষ র্ উদযাপন উপলে�য্ িবিভ� কিমিট গঠন  
 

    
 
সদ� (�শাসন) 

(১) মুিজববষ র্ উদযাপন উপলে� ে�ডার সাংগঠিনক কিমিট গঠন 
নং নাম  
১ েচয়ার�ান, ে�ডা আবহায়ক 
২ সদ� (সকল) সদ� 
৩ পিরচালক (�শাসন) সদ� সিচব 

 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

 মুিজববষ র্�ািপ 

 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

েফ�য়াির, ২০২০ 

  

েসে��র, ২০২০ 

িডেস�র, ২০২০ 

েফ�য়াির, ২০২০ 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

 

মুিজববষ র্�ািপ 
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নং কায র্�ম েফ�য়াির-জুন, 
২০২০ 

জুলাই- িডেস�র, 
২০২০ 

জানু - জুন ২০২১ জুলাই - িডেস�র ২০২১ দািয়� 

(২) শতভাগ িবদুয্তায়ন কায র্�ম সং�া� উপ-কিমিট 

নং নাম  
১ সদ� (নবায়নেযা� �ালািন) আবহায়ক 
২ পিরচালক (নবায়নেযা� �ালািন) সদ� 
৩ উপ-পিরচালক (েসালার) সদ� 
৪ িবদুয্ৎ িবভােগর একজন �িতিনিধ সদ� 
৫ সহকারী পিরচালক (উই� এ� আদাস র্) সদ� 
৬ সহকারী পিরচালক (েসালার-২) সদ� 
৭ সহকারী পিরচালক (েসালার) সদ� সিচব 

 

কিমিটর কায র্পিরিধ: 
েভালা েজলার মনপুরা উপেজলা (সূয র্�াম)-েক নবায়নেযা� �ালািনর মা�েম শতভাগ 
িবদুয্তায়েনর কায র্�ম পয র্ােলাচনা ও ফেলা-আপ 

    সদ� (নবায়নেযা� �ালািন)  
ও আহবায়ক, 
শতভাগ িবদুয্তায়ন কায র্�ম সং�া� উপ-
কিমিট 

(৩) মাননীয়  �ধানম�ীর িবেশষ উে�াগ ‘আমার �াম, আমার শহর’ কায র্�েমর আওতায় 
কুিম�া েজলার িততাস উপেজলার কালাইেগািব� �ামেক "ে�ডা িভেলজ" িহেসেব গঠেনর 
লে�য্ আমার �াম, আমার শহর (ে�ডা মেডল িভেলজ) বা�বায়ন সং�া� উপ-কিমিট: 

নং নাম  
১ সদ� (নবায়নেযা� �ালািন) আবহায়ক 
২ পিরচালক (নবায়নেযা� �ালািন) সদ� 
৩ উপ-পিরচালক (েসালার) সদ� 
৪ িবদুয্ৎ িবভােগর একজন �িতিনিধ সদ� 
৫ সহকারী পিরচালক (উই� এ� আদাস র্) সদ� 
৬ সহকারী পিরচালক (েসালার-২) সদ� 
৭ সহকারী পিরচালক (েসালার) সদ� সিচব 

 

কিমিটর কায র্পিরিধ: 
• ে�ডা মেডল িভেলজ সং�া� Concept Paper ��তকরণ 
• ে�ডা মেডল িভেলজ বা�বায়েন উ�য়ন সহেযাগীর অংশ�হণ অনুস�ান 
• উ�য়ন সহেযাগী(েদর) অংশ�হণ িনি�তকরণ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   সদ� (নবায়নেযা� �ালািন)  
ও আহবায়ক, 
শতভাগ িবদুয্তায়ন কায র্�ম সং�া� উপ-
কিমিট 

 

মুিজববষ র্�ািপ 

 

 

িডেস�র, ২০২১ মাচ র্, ২০২০ 

  


