
 

 

 

জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের য াগ্যতা: 

 নিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত নিষণয় অন্যুি ০৩ (নতি) িছণরর কর্ ম 
অনিজ্ঞতাসহ যর্কানিকুাল, ইণলনিকুাল, যকনর্কুাল িা 

ইন্ডানিয়াল এন্ড যরাডাকশি ইনিনিয়ানরং নিষণয় স্নাতক নডনগ্র; 

 নিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত নিষণয় অন্যুি ০২ (দ্যই) িছণরর কর্ ম 
অনিজ্ঞতাসহ যর্কানিকুাল, ইণলনিকুাল, যকনর্কুাল িা 

ইন্ডানিয়াল এন্ড যরাডাকশি ইনিনিয়ানরং নিষণয় স্নাতকসহ 

রণকৌশণল অথিা ব্যিস্থাপিা নিষণয় স্নাতণকাত্তর নডনগ্র; 

 নিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত নিষণয় অন্যুি ০৩ (নতি) িছণরর কর্ ম 
অনিজ্ঞতাসহ পদাথ মনিদ্যা, গনেত শাস্ত্র, ইণলিনিক্স িা রসায়ি 

শাণস্ত্র (স্নাতক প মাণয় পদাথ মনিদ্যা এিং গনেত শাস্ত্র থানকণত 

হইণি) স্নাতণকাত্তর নডনগ্র; অথিা 

 নিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত নিষণয় অন্যুি ০৭ (সাত) িছণরর কর্ ম 
অনিজ্ঞতাসহ যর্কানিকুাল িা ইণলনিকুাল িা পাওয়ার নিষণয় 

নডণলার্া ও কর্তমপক্ষ কর্তমক অনুণর্ানদত যকাি রনতষ্ঠাি হইণত 

জ্বালানি নিরীক্ষা নিষণয় রনশক্ষে রাপ্ত। 

 

আণিদি সংক্রান্ত নিয়র্ািলী: 

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী  থা থ য াগ্যতা সম্পন্ন রাথীণদর 

“যেকসই ও িিায়িণ াগ্য জ্বালানি উন্নয়ি কর্তমপক্ষ” এর অনুকূণল 

তফনসনল ব্যাংক এর য ণকাণিা শাখা যথণক ২০০০/- (দ্যই হাজার) 

োকা আণিদি নফ এিং ৮০০০/- (আে হাজার) োকা পরীক্ষা নফ 

িািদ যর্াে ১০,০০০/- (দশ হাজার) োকার ব্যাংক ড্রাফ ে/ণপ-

অড মার  (অণফরতণ াগ্য) এর মূলকনপ আণিদি পণের সাণথ দানখল 

করণত হণি। নিস্তানরত তথ্য সম্বনলত নিজ্ঞাপি ও আণিদি ফরর্ 

যেডার ওণয়িসাইণে (www.sreda.gov.bd) পাওয়া  াণি। 

জ্বালানি নিরীক্ষণকর দানয়ত্ব: 

 যডনজগণিণেড কঞ্জুর্াণরর স্থাপিায় এিং ক্ষুদ্র নশল্প ও র্াঝানর নশল্প 

স্থাপিায় জ্বালানি নিরীক্ষা রনিধাির্ালা-২০১৮ এ নিনদ মষ্ট ফরর্ 

অনুসাণর জ্বালানি নিরীক্ষা রনতণিদি রস্তুত করা; 

 ব্যয়-হ্রাস, কাি মি ফুেনরন্ট হ্রাস, ব্যিসানয়ক রনতণ ানগতায় 

উৎকষ মতা ইতুানদ নিষয়সহ জ্বালানি সংরক্ষণের সানি মক সুফল 

সম্পণকম তথ্য রদাণির র্াধ্যণর্ গ্রাহকণক উদ্বুদ্ধ করা; এিং 

 জ্বালানি সংরক্ষে ব্যিস্থার নিষণয় যডনজগণিণেড কঞ্জুর্ারণক 

অিনহত করা। 

 জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষা 
জ্বালানি নিরীক্ষা রনিধাির্ালা-২০১৮ অনু ায়ী নিদ্যুৎ 

ও জ্বালানি ব্যিহারকারী নিনিন্ন স্থাপিায় জ্বালানি 

দক্ষতা ও সাশ্রয় নিনিত করার লণক্ষু জ্বালানি নিরীক্ষা 

কা মক্রর্ পনরচালিা করা হণি। এ কা মক্রর্ পনরচালিার 

জন্য যেকসই ও িিায়িণ াগ্য জ্বালানি উন্নয়ি কর্তমপক্ষ 

(যেডা), জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ রদাণির উণদ্যাগ 

নিণয়ণছ। এতদ্ উদ্দেদ্দে যেডা কর্তমক জ্বালানি নিরীক্ষক 

সিদ পরীক্ষা গ্রহে করা হণি।  উক্ত পরীক্ষায় 

অংশগ্রহণের জন্য িাংলাণদণশর য াগ্য িাগনরকণদর 

কাছ যথণক আণিদি আহিাি করা হণে। 

  

   

 

 

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


  

 

 

  জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষার মাধ্যম ও 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণের মািদণ্ড:  

Paper No. Duration Marks 

Paper 1 3 hrs 150 

Paper 2 3 hrs 150 

Paper 3 3 hrs 150 

Paper 4 3 hrs 100 

 
 জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষার র্াধ্যর্ হণি ইংণরনজ।  

 রনতটি যপপাণর উত্তীণে মর জন্য পরীক্ষাথীণক ন্যন্যতর্ 

৭০% িম্বর অজমি করণত হণি। 

  নদ যকাণিা পরীক্ষাথী যকাণিা একটি নিষণয় অনুত্তীে ম হি, 

যসণক্ষণে উক্ত নিষণয়র জন্য নতনি ৪ (চার) হাজার োকা 

নফ রদাি সাণপণক্ষ পরিতী নিয়নর্ত ৩ (নতি) টি 

পরীক্ষার র্ণধ্য সণি মাচ্চ ২ (দ্যই) িার অনুত্তীে ম পরীক্ষায় 

অংশগ্রহণের সুণ াগ পাণিি। 

 

“সাশ্রর্য় জ্বালানি 
সমদৃ্ধ আগামী” 

  

 
 
 

পরীক্ষার নসণলিাস ও রণের ধরে: 

 

জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষা নিণনাক্ত ৪ টি যপপাণর  নিিক্ত: 

 

Paper 1- Fundamentals of Energy 

Management and Energy Audit 

Paper 2- Energy Efficiency in Thermal 

Systems 

Paper 3- Energy Efficiency in Electrical 

Systems 

Paper 4- Energy performance assessment for 

Equipment and Utility Systems  

 
পরীক্ষার নসণলিাস ও রস্তুনতর লণক্ষ রনতটি যপপাণরর জন্য একটি 

কণর র্নডউল ততনর করা হণয়ণছ  া যেডার ওণয়িসাইে 

(www.sreda.gov.bd) যথণক সংগ্রহ করা  াণি। 

 যপপার ১,২ এিং ৩ এ MCQ, িে মিামূলক ও গানিনিক রে 

থাকণি। 

 যপপার ৪ open book exam হণি এিং পরীক্ষাথীণক 

উপণরাক্ত র্নডউল-৪ পরীক্ষার নদি সাণথ কণর নিণয় আসণত 

হণি। এই যপপাণরও MCQ, িে মিামূলক ও গানিনিক রে 

থাকণি। 

 

 

পরীক্ষার রস্তানিত সর্য় সূনচ: 

Day Time Paper 

1 
9AM-12PM Paper 1 

2PM-5PM Paper 2 

2 
9AM-12PM Paper 3 

2PM-5PM Paper 4 

* পরীক্ষার িানরখ ও সময়  পরবিীদ্দি ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকাশ করা হদ্দব। 

 

জ্বালানি নিরীক্ষক সিণদর যর্য়াদ ও িিায়ি: 

 

 জ্বালানি নিরীক্ষক সিণদর যর্য়াদ ৫ (পাঁচ) িছর এিং রনত ৫ 

(পাঁচ) িছর পর পর তা িিায়িণ াগ্য হণি। 

 জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ িিায়ণির উণেণে যপ-অড মার/নডনড এর 

র্াধ্যণর্ ১০ (দশ) হাজার োকা িিায়ি নফ সহ জ্বালানি নিরীক্ষা 

রনিধাির্ালা-২০১৮ এ নিনদ মষ্ট ফরর্ অনুসাণর কর্তমপণক্ষর নিকে 

আণিদি করণত হণি। আণিদি রানপ্তর পর কর্তমপণক্ষর নিকে 

 নদ রতীয়র্াি হয় য  আণিদিকারীর পূি মিতী কর্ মকাণ্ড 

সণন্তাষজিক এিং নতনি পূি মিতী ৪ (চার) িছণর ন্যন্যতর্ ৫ (পাঁচ) 

টি স্থাপিায় জ্বালানি নিরীক্ষা সম্পাদি কণরণছি তা হণল তার 

জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ িিায়ি য াগ্য হণি। 


