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তাবরখ: ০২ জুলাই ২০১৯ বরিঃ

জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার প্রস্তুবতমূলক প্রবশক্ষদণর ববজ্ঞবি
জ্বালাবন বনরীক্ষা প্রববধানমালা- ২০১৮ অনু ায়ী ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন বুবহারকারী প্রবতষ্ঠানসমূদহ জ্বালাবন েক্ষতা
ও সাশ্রয় বনবিদতর লদক্ষু জ্বালাবন বনরীক্ষা কা ৃক্রম পবরচালনা করা হদব। সরকাদরর এ কা ৃক্রম পবরচালনার
জন্য টেকসই ও নবায়নদ াগু জ্বালাবন উন্নয়ন কততপ
ৃ ক্ষ ( টেডা) , জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার মাধুদম
জ্বালাবন বনরীক্ষকদের সনে প্রোন করদব। উক্ত পরীক্ষার প্রস্তুবতমূলক ৭ বেনবুাপী প্রবশক্ষদণ অাংশরহণহদণর জন্য
বাাংলাদেদশর নাগবরকদের কাছ টেদক আদবেন আহবান করা হদে।
২. পবরচালক (জ্বালাবন বনরীক্ষা), টেডা, ইবিবনয়াসৃ ইন্সবেউশন (আইইবব) ভবন (১১ তলা), রমনা, ঢাকা১০০০ বরাবর আগাবম ২২ জুলাই’ ২০১৯ বরিঃ তাবরখ ববদকল ৫. ০০ ঘবেকার মদধু ডাকদ াদগ/সরাসবর
আদবেন টপ ৌঁছাদত হদব। আদবেন ফরম ডাউনদলাদডর জন্য বনম্নবলবখত ওদয়বদপইজবে বভবজে করুনhttp://sreda.gov.bd/index.php/site/page/9173-3aa3-cd81-52d4-a4bc-c69f-e210-bb32-b64b-11b2

৩. জ্বালাবন বনরীক্ষা প্রববধানমালা-২০১৮ অনু ায়ী জ্বালাবন বনরীক্ষা সনে পরীক্ষায় অাংশরহণহদণর বনম্নববণৃত
ট দকাদনা ট াগুতা োকদত হদব ববধায় প্রস্তুবতমূলক প্রবশক্ষদণ অাংশরহণহদণর জন্য আরহণহী প্রােৃীদেরও একই
ট াগুতা োকদত হদব,

ো:-

 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অনূুন ৩ (বতন) বছরদর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকাল,
ইদলকবিকুাল, টকবমকুাল বা ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশন ইবিবনয়াবরাং ববষদয় স্নাতক বডবরহণ;
 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অনূুন ২ (দ্যই) বছদরর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল,
ইদলকবিকুাল,

টকবমকুাল বা ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশন ইবিবনয়াবরাং ববষদয় স্নাতকসহ

প্রদক শদল অেবা বুবস্থাপনা ববষদয় স্নাতদকাত্তর বডবরহণ;
 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অনূুন ৩ (বতন) বছরদর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ পোেৃববেুা,
শাস্ত্র,

গবণত

ইদলক্ট্রবনক্স বা রসায়ন শাদস্ত্র (স্নাতক প ৃাদয় পোেৃববেুা এবাং গবণত শাস্ত্র োবকদত হইদব)

স্নাতদকাত্তর বডবরহণ; অেবা
 ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অনূুন ৭ (সাত) বছদরর কমৃ অবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল বা
ইদলকবিকুাল বা পাওয়ার ববষদয় বডদলামা ও কততপ
ৃ ক্ষ কততৃক অনুদমাবেত টকান প্রবতষ্ঠান হইদত
জ্বালাবন বনরীক্ষা ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রাি।
৪. প্রবশক্ষদণর জন্য আসন সাংখুা সীবমত োকায়, আদবেন প্রাবির পর টেডা কততক
ৃ প্রােবমক াচাইদয় ট াগু
প্রবশক্ষণােৃীদের মদনানীত করা হদব।
৫. মদনানীত প্রবশক্ষণােৃীদের প্রবশক্ষণ বফ বাবে ১০,০০০/-(েশ হাজার) োকা জমা বেদত হদব। বফ জমাোদনর
প্রবক্রয়া পরবতৃীদত টেডা ওদয়বসাইদে প্রকাদশর মাধুদম জাবনদয় টেয়া হদব।

৬. মদনানীত প্রবশক্ষণােৃীদের তাবলকা পরবতৃীদত টেডা ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব।
৭. প্রবশক্ষণসূবচ পরবতৃীদত ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব এবাং এস.এম.এস অেবা ই-দমইদলর মাধুদম
প্রবশক্ষণােৃীদের জাবনদয় টেয়া হদব।
৮. খাদমর উপদর প্রবশক্ষদণর নাম অবশ্যই উদেখ করদত হদব। স্বাক্ষরববহীন ও অসম্পূণৃ আদবেন সরাসবর
বাবতল বদল গণু হদব।
৯. আদবেনপদের সাদে সেু টতালা পাসদপােৃ সাইদজর ১ কবপ সতুাবয়ত ছবব সাং ুক্ত করদত হদব। পূরণকতত
আদবেন ফরদমর সাদে বশক্ষাগত ট াগুতার সনে ও কাদজর অবভজ্ঞতার সনে/ প্রমাণক এর কবপ সাং ুক্ত করদত
হদব।
১০. কততপ
ৃ ক্ষ টকান কারণ েশৃাদনা ছাড়াই ববজ্ঞাপন বাবতল/প্রতুাহাদরর অবধকার সাংরক্ষণ কদর।

স্বা/=
(দমািঃ আব্দুোহ আল মামুন)
সহকারী পবরচালক (জ্বালাবন বনরীক্ষা ও এবক্রবডদেশন)

