গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
টকসই ও নবায়নেযা
ালািন উ য়ন ক প ( ডা)
িব ৎ িবভাগ
আইইিব ভবন ( লেভল-৯ ও ১০), রমনা, ঢাকা
ারক ন র: ২৭.০২.০০০০.০৩১.২২.০০৬.১৮.২০৩৫
িবষয়:

সালার মিডউ ল / ােনল এবং ইনভাট ার পে র অ
এস.আর.ও কেহ া ারগণেক অবিহ তকরণ

েল িশ

৪ াবণ ১৪২৮
তািরখ:
১৯ লাই ২০২১
ম ণালয় ক ক জ াির ত

উপ
িবষেয় সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিমে জানােনা যাে য, সৗর য াংশ িহেসেব ব ত
Solar Module/Panel এবং Inverter প ' বা তা লক মানসনেদর আওতা
কের িশ ম ণালয়
ক ক
াপন কাশ করা হেয়েছ।
াপেনর তফিসেল বিণ ত বাংলােদশ া ােড র সমমােনর না হেল উ
প স েহর িব য়, িবতরণ এবং বািণিজ ক িব াপন সরকার িনিষ কেরেছ, যা
াপন জািরর তািরখ হেত ২ ( ই)
মাস সময়কাল অিতবািহত হওয়ার পর হেত কাযকর হেব (SRO#202/2021)। উ প স হ িনধ ািরত বাংলােদশ
া াড এর সমমােনর হেল উ প স েহর গােয় বা, েযাজ
ে , আবরণ বা লেভেল, উ
া াড মাক
করার িনেদশ দান করা হেয়েছ (SRO#203/2021)।
২। বিণ ত অব ায়, সালার মিডউল/ ােনল এবং ইনভাট ার প
ই র কিপ িনেদশ েম রণ করা হেলা।

রজ

িশ ম ণালয় হেত জাির ত এস.আর.ও

সং ি : ১। SRO 202-2021
২। SRO 203-2021

১৯-৭-২০২১
মাঃ রােশ ল আলম
সহকারী পিরচালক
ফান: + ৮৮-০২-৫৫১১০৩৪০
ইেমইল: ad.solar@sreda.gov.bd

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ ালািন ও িব ৎ গেবষণা
কাউি ল (ইিপআরিস)
২) চয়ার ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড
[সংি গণেক অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
[সংি গণেক অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
৪) র র, বাংলােদশ পাওয়ার ােনজেম ই
উট
(BPMI), ট-২, রাড-১০৪, স র-৪, ব াচল িনঊ
মেডল টাঊন, পগ , নারায়নগ
৫) ধান িব ৎ পিরদশক, ব িতক উপেদ া ও ধান
িব ৎ পিরদশেকর দ র
১

৬) মহাপিরচালক, পাওয়ার সল
৭) ব াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন
কা ািন িলিমেটড (িডিপিডিস) [সংি গণেক
অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
৮) ব াপনা পিরচালক, ঢাকা ইেলকি ক সা াই
কা ািন িলিমেটড ( ডসেকা) [সংি গণেক
অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
৯) ব াপনা পিরচালক, ওেয় জান পাওয়ার
িডি িবউশন কা ািন িলঃ (ওেজাপািডেকা)
[সংি গণেক অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
১০) ব াপনা পিরচালক, নদান ইেলি িস সা াই
কা ানী ( নসেকা) [সংি গণেক অবিহতকরেণর
অ েরাধ সহ]
১১) ব াপনা পিরচালক, পাওয়ার ীড কা ািন অব
বাংলােদশ িলঃ
১২) ব াপনা পিরচালক, ইেলি িস জনােরশন
কা ানী অব বাংলােদশ িলঃ (ইিজিসিব)
১৩) ধান িনব াহী কমকতা, নথ ওেয় পাওয়ার
জনােরশন কা ানী িলিমেটড
১৪) ব াপনা পিরচালক, আ গ পাওয়ার শন
কা ানী িলঃ
১৫) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর
দ র, রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড
১৬) ব াপনা পিরচালক, কাল পাওয়ার জনােরশন
কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড
১৭) ব াপনা পিরচালক , ব াপনা পিরচালক এর
দ র, িব-আর পাওয়ারেজন িলিমেটড
১৮) ধান িনব াহী কমকতা, ইন া াকচার ডেভলপেম
কা ািন িলিমেটড (ইডকল), ইউ িস ভবন, ১৭ তলা, ৮
পা পথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ [সংি গণেক
অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
১৯) ধান িনব াহী কমকতা, বাংলােদশ ইন া াকচার
িফনা ফা িলিমেটড (BIFFL), বারাক ইউিনক
হাইটস, লেভল-৩, ১১৭ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ,
ই াটন গােড ন, ঢাকা-১২১৭
২০) Country Director, Asian
Development Bank, Bangladesh
Resident Mission (BRM), Plot E-31,
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207
২১) Country Director, United Nation
২

Development Program , UNDP, UN
Offices, 18th Floor, IDB Bhaban,
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar,
Dhaka 1207
২২) Mission Director, United States
Agency for International
Development (USAID), American
Embassy, Madani Avenue,
Baridhara, Dhaka 1212
২৩) Program Coordinator, REEEP,
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), P.O Box 6091, Gulshan 1,
Dhaka 1212
২৪) পিরচালক, শি ই
উট, ঢাকা িব িব ালয়,
ঢাকা
২৫) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ,
বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট), পি ম
পলাশী, ঢাকা
২৬) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল
িবভাগ, রাজশাহী েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট),
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
২৭) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ,
চ াম েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট), রাউজান,
চ াম-৪৩৪৯
২৮) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ,
লনা েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট), লনা-৯২০৩
২৯) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ,
ঢাকা েকৗশল িব িব ালয় ( েয়ট), গাজ র-১৭০০
৩০) িবভাগীয় ধান, তিড়ৎ ও ইেলক িনক কৗশল িবভাগ,
ইসলািমক ইউিনভািস অব টকেনালিজ (IUT), বাড
বাজার, গাজী র
৩১) িসেড , বাংলােদশ সালার এ িরিনউেয়বল
এনািজ এ ােসািসেয়শন, ৪৪৬/িব, তজ া ই াি য়াল
এলাকা, ঢাকা-১২০৮ [সকল সদ গণেক অবিহতকরেণর
অ েরাধ সহ]
৩২) সভাপিত, সালার মিডউল া েফকচারাস
এেসািসেয়শন অফ বাংলােদশ, ২৬০/িব (৬ তলা),
তজ াও িশ এলাকা, ঢাকা [সকল সদ গণেক
অবিহতকরেণর অ েরাধ সহ]
৩

৩৩) চয়ার ান, বাংলােদশ বােয়া াস ডেভলপেম
ফাউে শন, বািড় - ৮, রাড - ১৪, ধানমি , ঢাকা ১২০৯
৩৪) িত ান ধান, জাতীয় নবায়নেযা
ালািন
ডাটােবইেজর কেহা ার অংেশ ত
দান ত
বসরকারী িত ান স হ [ইেমইল যােগ]
৩৫) সহকারী পিরচালক, লিজি
এ েটাকল শাখা,
টকসই ও নবায়নেযা
ালািন উ য়ন ক প ( ডা)
[ ডার ওেয়বসাইেট কােশর জ অ েরাধ করা হেলা]
৪ াবণ ১৪২৮
তািরখ:
১৯ লাই ২০২১

ারক ন র: ২৭.০২.০০০০.০৩১.২২.০০৬.১৮.২০৩৫/১(৪)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক( ড-১), বাংলােদশ া াড স এ টি ং ই
উশন
২) সদ , নবায়নেযা
ালািন উইং, টকসই ও নবায়নেযা
ালািন উ য়ন ক প ( ডা)
৩) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়
৪) া াম এেসািসেয়ট ড-১, চয়ার ােনর দ র, টকসই ও নবায়নেযা
ালািন উ য়ন ক প ( ডা)

১৯-৭-২০২১
অিমত মার
উপ-সহকারী েকৗশলী

৪

