
স্রেডা কর্তকৃ আয় াজিত অনলাইন প্রজিক্ষণ সম্পন্নকরয়ণ জনয়দিৃনা 

 

 প্রজিক্ষণ ম্যায়েজর াল প্রজিক্ষয়ণর জদয়নর পূয়বইৃ প্রজিক্ষণার্থী কর্তকৃ জরজিউ কয়র আয়লাচ্য জবষ  সম্পয়কৃ 

ধারণা অিৃন করয়ত হয়ব। প্রজিক্ষয়ণর জদন মূলত প্রশ্ন-উত্তর এর মাধ্যয়ম অষ্পষ্টতা সমূহ দূর হয়ব বয়ল ধারণা 

করা হয়ে। প্রজিক্ষণ ম্যায়েজর াল এর তাজলকা জনয়ে উয়েখ করা হয়লা: 

 Net Metering Guidelines-2018 

 Guidelines for the Grid Integration of Solar Irrigation Pumps-2020 

 Explanations on Net Metering Guideline-2018 

 Circular of Cabinet Division to Promote Net Metering on Govt. Buildings 

 Circular on Appliances Standard according to Net Metering Guideline 

 Selected Standards for Net Metering Rooftop Solar Program 

 List of Accepted International Laboratories for Type Approval of Solar Module and 

Grid-tied Inverter 

 Application form for International Laboratories 

 Approved Products List for Net Metering Program (Solar Module , Grid-tied 

Inverter) 

 NOC of Solar Accessories for Net Metering Approved Product - Importer or 

Manufacturer can apply (Detail from https://solar.sreda.gov.bd/ ) 

 Net Metering Online Calculator for Initial Assessment 

 Solar Inter-Row-Spacing Calculator for Rooftop Solar 

 National Database of Renewable Energy (Detail from https://ndre.sreda.gov.bd/ ) 

 Stakeholder Database of Renewable Energy (Detail from 

https://solar.sreda.gov.bd/) 

 Installed Statistics of Net Metering Sytem 

 National Solar Help Desk (Detail from https://shd.sreda.gov.bd/ ) 

 Financial Analysis of Net Metering Rooftop Solar [BGMEA Workshop Material 

from SREDA Web News] 

 প্রজিক্ষণকালীন সময়  স্রকালাহলমুক্ত পজরয়বয়ি শুধুমাত্র প্রজিক্ষয়ণ ময়নাজনয়বি করার িন্য জনয়দিৃনা প্রদান 

করা হয়ে।  

 প্রজিক্ষয়ণর মূল স্রসিনগুয়লায়ত প্রর্থম ৩০ জমজনে স্রসিন েজপক এর উপর সংজক্ষপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করা হয়ব 

এবং পরবতী ৩০ জমজনে Question and Answer সম্পন্ন হয়ব। 

 Question and Answer স্রসিন চ্লাকালীন সময়  একই সায়র্থ Google Forms এর 

মাধ্যয়ম short quiz (৩-৪টি MCQ) চ্লয়ব এবং স্রসিন সমাজপ্তর পূয়ব ৃফলাফল প্রদিনৃ করা হয়ব।  

 প্রজিক্ষণার্থীগণয়ক পৃর্থক পৃর্থক স্রডস্কেপ/ল্যাপেপ কজম্পউোয়রর মাধ্যয়ম ZOOM প্ল্যােফয়ম ৃপ্রজিক্ষয়ণ 

অংিগ্রহণ করয়ত হয়ব। 

 System Noise পজরহায়রর লয়ক্ষয একই রুয়ম একাজধক জডিাইস ব্যবহার করা যায়ব না।  

https://solar.sreda.gov.bd/doc/Net%20Metering%20Guideline-2018%201st%20revised%20sc.pdf
https://solar.sreda.gov.bd/doc/Guidelines%20for%20the%20Grid%20Integration%20of%20Solar%20Irrigation%20Pumps%20(SIP)%20sc.pdf
https://solar.sreda.gov.bd/doc/Explanations%20of%20Net%20Metering%20Guideline-2018.pdf
https://solar.sreda.gov.bd/doc/Circular%20of%20Cabinet%20Division%20on%20net%20metering.pdf
https://solar.sreda.gov.bd/doc/circular%20on%20net%20metering%20standard.pdf
http://sreda.gov.bd/site/page/ef10447e-509a-4e7d-94ad-df2eaf5c27ec
https://solar.sreda.gov.bd/intllab/
https://solar.sreda.gov.bd/intllab/
https://solar.sreda.gov.bd/doc/Application%20formate.docx
https://solar.sreda.gov.bd/nem/solarmodule.php
https://solar.sreda.gov.bd/nem/gridtiedinverter.php
https://solar.sreda.gov.bd/nem/gridtiedinverter.php
https://solar.sreda.gov.bd/
https://nemcalc.sreda.gov.bd/
https://solar.sreda.gov.bd/irsc/
https://ndre.sreda.gov.bd/
https://solar.sreda.gov.bd/
https://solar.sreda.gov.bd/nem/nemstatistics.php
https://shd.sreda.gov.bd/
http://sreda.gov.bd/site/news/e6f35142-2125-440b-abf3-74fb8c2d94f2/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%87%E0%A6%8F%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E2%80%9CScaling-Up-Net-Metered-Rooftop-Solar-in-Garments-Industry%E2%80%9D-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
http://sreda.gov.bd/site/news/e6f35142-2125-440b-abf3-74fb8c2d94f2/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%87%E0%A6%8F%E2%80%99%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B2-%E2%80%9CScaling-Up-Net-Metered-Rooftop-Solar-in-Garments-Industry%E2%80%9D-%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE


 Evaluation স্রসসয়ন Google Forms এর মাধ্যয়ম online evaluation এ অংিগ্রহণ 

করয়ত হয়ব। Google accounts এ লগইন র্থাকয়ত হয়ব।  

 Online evaluation এ ৪০% (চ্জেি িতাংি) পয় ন্ট স্রপয়লই স্রকবলমাত্র প্রজিক্ষয়ণর সাটিজৃফয়কে 

পাও া যায়ব, যা ডাক/কুজর ার সাজিসৃয়যায়গ পাও া যায়ব।  

 ৬০% এর অজধক পয় ন্ট স্রপয়ল এবং পয় য়ন্টর জিজত্তয়ত Net Metering Guideline, SIP 

Grid Integration Guideline এবং অন্যান্য সংজিষ্ট ডকুয়ময়ন্টর হাডকৃজপ পুরস্কারস্বরুপ 

ডাক/কুজর ার সাজিসৃয়যায়গ স্রপ্ররণ করা হয়ব।  

 স্রসরা জকছু পয় ন্টধারীয়দর পরবতীয়ত উচ্চতর প্রজিক্ষণ প্রদায়নর িন্য সংজিষ্ট ইউটিজলটিয়ক সুপাজরি করা 

হয়ব।  


