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আইইমব র্বে, িো, ঢাকা
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নলেস্টক সম্বস্টে
নিাোঃ াস্টর্দু ল আলি একজে তমিৎ ও ইস্টলকট্রমেক নকৌর্ল (ইইই) প্রস্টকৌর্লী, বতশিাস্টে কাজ ক স্টেে
‘স্টটকসই ও েবািেস্ট াগ্য জ্বালামে উন্নিে কততশপক্ষ (স্টেো)’-স্টত সহকা ী পম চালক (স্টসালা ) মহস্টসস্টব।
নেো’

শুরু নথস্টক নসালা

মেস্টি কাজ ক াি সু স্ট াগ্ হস্টিস্টে নদস্টর্ ও মবস্টদস্টর্ এ মবষস্টি প্রমর্ক্ষণ

গ্রহস্টণ । ম স্টসাসশ পাস্টসশাে মহস্টসস্টব অিংর্গ্রহণ কস্ট স্টেে মবমর্ন্ন আন্তজশামতক ও নদর্ীি সর্া, নসমিো ,
কিশর্ালা, প্রমর্ক্ষণ ইতযামদ নপ্রাগ্রাস্টি। নসই সু বাস্টদ ‘নেট মিটাম িং মেস্টদশমর্কা-২০১৮’ প্রণিস্টে এবিং ১ি
সিংস্টর্াযেী কা শক্রস্টি স াসম কাজ ক া সু স্ট াগ্ হস্টিস্টে এবিং মবমর্ন্ন জাতীি কমিমটস্টত কাজ ক া
সু স্ট াগ্ হস্টিস্টে। ‘নসালা

ইম স্টগ্র্ে পাস্টম্প

মগ্রে ইমিস্টগ্রর্ে মেস্টদশমর্কা-২০২০’ এ

েসিা প্রস্তুত

কস্ট স্টেে মতমে। ‘স্টেট মিটাম িং মেস্টদশমর্কা-২০১৮’ স কা কততশক প্রথি অেু স্টিাদস্টে প নদস্টর্ ৬মট
মবদু যৎ মবত ণ ইউমটমলমট প্রমতমট মবদু যৎ মবত ণ অমফস নথস্টক ২জে কিশকতশা, উর্ধ্শতে কিশকতশাগ্ণ,
মবমর্ন্ন প্রস্টকৌর্ল/মবজ্ঞাে ও প্র ু মক্ত মবশ্বমবদযালস্টি

২-৩ জে কস্ট

মর্ক্ষকগ্ণ এবিং পমলস্টটকমেক

ইন্সমটমটউট হস্টত ১ জে মর্ক্ষকস্টক নেো নেট মিটাম িং এ উপ প্রমর্ক্ষণ প্রদাে কস্ট স্টে। এ প্রমর্ক্ষণ
কা শক্রস্টি মতমে নকাসশ নকা-অমেশস্টেট মহস্টসস্টব কাজ কস্ট স্টেে।
কা শস্টক্ষস্টে তা

ইস্টোস্টর্মটর্ কা শক্রস্টি

োটাস্টবইজ’ এ

রুপস্ট ো তত ী, বাস্তবািে ও ন স্টোস্টর্র্ে; ‘েবািেস্ট াগ্য জ্বালামে নেকস্টহাল্ডা

োটাস্টবইজ’ চালু ক ণ; নসৌ

িস্টযয উস্টেেস্ট াগ্য হস্টলা ‘জাতীি েবািেস্ট াগ্য জ্বালামে

ন্ত্ািংস্টর্ অেলাইে NOC িযাস্টেজস্টিি মসস্টেি চালু ক ণ; ‘অেলাইে নেট

মিটাম িং কযালকুস্টলর্ে প্ল্যাটফর্ি’ এ পম কল্পো ও প্রণিে; ‘নসালা ইিা -স্ট া-স্টেমসিং কযালকুস্টলট ’
প্রণিে; ‘নসালা -ই-সামর্শস নেস্ক’ চালু ক ণ ইতযামদ। নদস্টর্
অমর্জ্ঞতা নথস্টক অমজশত কাম গ্ম জ্ঞাে সকস্টল িস্টযয নর্িাস্ট

রুফটপ নসালা

মসস্টেস্টি

মবকাস্টর্

উস্টেস্টর্য এমট নলেস্টক প্রথি প্রকার্ো।
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থা থ আমথশিং বযবস্থাপো ...................................................................................................... 92
ইস্টলকমট্রকযাল ওিযাম িং এ বযবহৃত আমথশিং এ য ণসিূ হ ........................................................ 93
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