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জ্বালাবি বিরীক্ষক সিে পরীক্ষার ববজ্ঞবি 

জ্বালাবি বিরীক্ষা প্রববধািমালা- ২০১৮ অনু ায়ী ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি বুবহারকারী বববভন্ন স্থাপনায় জ্বালাবি েক্ষতা 
ও সাশ্রয় বিবিদতর লদক্ষু  বিরীক্ষা কা ৃক্রম পবরচালিা করা হদব। সরকাদরর এ কা ৃক্রম পবরচালিার জন্য 
টেকসই ও িবায়িদ াগু জ্বালাবি উন্নয়ি কততপৃক্ষ ( টেডা) , জ্বালাবি বিরীক্ষক সিে প্রোদির উদেুাগ বিদয়দে। 

এতে্ উদেদে টেডা কততকৃ জ্বালাবি বিরীক্ষক সিে পরীক্ষা গ্রহণ করা হদব।  উক্ত পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য 
বাাংলাদেদশর ট াগু িাগবরকদের কাে টেদক আদবেি আহবাি করা হদে। 
 
 

২. জ্বালাবি বিরীক্ষা প্রববধািমালা-২০১৮ অনু ায়ী বিম্নববণৃত ট াগুতা সম্পন্ন প্রােীৃগণ জ্বালাবি বিরীক্ষক সিে 
পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর করদত পারদবি,   ো:- 

 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি সাংক্রান্ত ববষদয় অিযুি ৩ (বতি) বেরদর কম ৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবিকুাল,      
ইদলবিকুাল,  টকবমকুাল বা ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশি ইবিবিয়াবরাং ববষদয় স্নাতক বডবগ্র;  

 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি সাংক্রান্ত ববষদয় অিযুি ২ (দ্যই) বেদরর কম ৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবিকুাল,      
ইদলবিকুাল,  টকবমকুাল বা ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশি ইবিবিয়াবরাং ববষদয় স্নাতকসহ প্রদকৌশদল 
অেবা বুবস্থাপিা ববষদয় স্নাতদকাত্তর বডবগ্র;  

 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি সাংক্রান্ত ববষদয় অিযুি ৩ (বতি) বেরদর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ পোেবৃবেুা,  গবণত 
শাস্ত্র,  ইদলিবিক্স বা রসায়ি শাদস্ত্র (স্নাতক প ৃাদয় পোেবৃবেুা এবাং গবণত শাস্ত্র োবকদত হইদব) 
স্নাতদকাত্তর বডবগ্র;  অেবা 

 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি সাংক্রান্ত ববষদয় অিযুি ৭ (সাত) বেদরর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবিকুাল বা 
ইদলবিকুাল বা পাওয়ার ববষদয় বডদলামা ও কততপৃক্ষ কততকৃ অনুদমাবেত টকাি প্রবত্াি হইদত জ্বালাবি 
বিরীক্ষা ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রাি। 
 

৩. পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণ আগ্রহী  ো ে ট াগুতা সম্পন্ন প্রােীৃদের “টেকসই ও িবায়িদ াগু জ্বালাবি উন্নয়ি 
কততপৃক্ষ” এর অনুকূদল তফবসবল বুাাংক এর ট দকাদিা শাখা টেদক ২০০০/ -  ( দ্যই হাজার)  োকা আদবেি 
বফ এবাং ৮০০০/ -  ( আে হাজার)  োকা পরীক্ষা বফ বাবে টমাে ১০, ০০০/- (েশ হাজার) োকার বুাাংক 
ড্রাফ ে/টপ-অডৃার  (অদফরতদ াগু) করত্ এর মযলকবপ আদবেি পদের সাদে আগামী ০৫ িদভম্বর,  ২০১৯  
বরিঃ তাবরখ ববদকল ৫.০০ ঘবেকার মদধু টেকসই ও িবায়িদ াগু জ্বালাবি উন্নয়ি কততপৃক্ষ (টেডা),  ইবিবিয়াস ৃ
ইন্সবেবেউশি (আইইবব) ভবি (১১ তলা),  রমিা,  ঢাকা-১০০০ বরাবর টপৌৌঁোদত হদব। খাদমর উপর অবেই 
পরীক্ষার িাম,  প্রােীৃর িাম,  টমাবাইল িম্বর উদেখ করদত হদব। আদবেি ফরম টেডার ওদয়বসাইদে 
( www.sreda.gov.bd)  পাওয়া  াদব।  

  “সাশ্রদয় জ্বালাবি,  
সমতদ্ধ আগামী” 

  “টশখ হাবসিার উদেুাগ, 
ঘদর ঘদর ববদ্যুৎ” 

 

http://www.sreda.gov.bd/
http://www.sreda.gov.bd/


 
৪. আদবেি প্রাবির পর টেডা কততকৃ প্রােবমক  াচাইদয় ট াগু পরীক্ষােীৃদের মদিািীত করা হদব। 
 
৫.  ববজ্ঞবি প্রকাদশর তাবরখ প ৃন্ত প্রােীৃদের অবভজ্ঞতার সময়কাল গণিা করা হদব। 
 
৬. মদিািীত পরীক্ষােীৃদের তাবলকা,  পরীক্ষার তাবরখ,  স্থাি ও সময়সযবচ পরবতীৃদত টেডার ওদয়বসাইদে 
প্রকাশ করা হদব। পরীক্ষার প্রদবশপে ডাকদ াদগ প্রােীৃদের বতৃমাি বিকািা বরাবর টপ্ররণ করা হদব। 
 

৭.  স্বাক্ষরববহীি ও অসম্পযণৃ আদবেি সরাসবর বাবতল বদল গণু হদব। 
 

৮. আদবেিপদের সাদে সেু টতালা পাসদপােৃ সাইদজর ৩ কবপ সতুাবয়ত েবব সাং ুক্ত করদত হদব। পযরণকতত 
আদবেি ফরদমর সাদে বশক্ষাগত ট াগুতার সিে ও সাংবিষ্ট অবভজ্ঞতার সিে/ প্রমাণক এর সতুাবয়ত কবপ 
সাং ুক্ত করদত হদব। 
 

৯. কততপৃক্ষ টকাি কারণ েশৃাদিা োড়াই ববজ্ঞাপি বাবতল/প্রতুাহাদরর অবধকার সাংরক্ষণ কদর।     
 
 

  

স্বা/= 

(দমািঃ আব্দুোহ আল মামুি) 
সহকারী পবরচালক (জ্বালাবি বিরীক্ষা ও এবক্রবডদেশি) 
 
 

  

 


