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জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার প্রস্তুবতমূলক প্রবশক্ষদণর ববজ্ঞবি 

জ্বালাবন েক্ষতা ও সাংরক্ষণ বববিমালা-২০১৬ এবাং জ্বালাবন বনরীক্ষা প্রববিানমালা-২০১৮ অনু ায়ী ববদ্যুৎ ও জ্বালাবনর বৃহৎ 

ব্যবহারকারী প্রবতষ্ঠানসমূদহ জ্বালাবনর েক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার বনবিত করদত জ্বালাবন বনরীক্ষক দ্বারা জ্বালাবন বনরীক্ষা কা কৃ্রম 

পবরচালনার বাধ্যবািকতা রদয়দে। এ কা কৃ্রদমর সফল বাস্তবায়দন টেডা টেদশ প াৃি সাংখ্যক জ্বালাবন বনরীক্ষক ততরীর লদক্ষু 

জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষা পবরচালনা কদর থাদক। এরই িারাবাবহকতায় ২য় জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষার প্রস্তুনির জন্য 

স্রেডা ৭ নদি ব্যাপী (৬ নদি অিলাইনি এবং ১ নদি স্বশরীনর) প্রনশক্ষনের আনয়াজি করনি যানে। উক্ত প্রনশক্ষনে অংশগ্রহনের জন্য 

বাাংলাদেদশর নাগবরকদের কাে টথদক আদবেন আহবান করা হদে। 

 

২. আগানি ১১ িনেম্বর ২০২১ নরিঃ তাবরদখর মদধ্য অনলাইদন আদবেন সম্পন্ন করদত হদব।  

 

অনলাইন আদবেন ফরদমর বলাংক: https://forms.gle/HFFWKWHSizk9dyrP8 

 

৩. জ্বালাবন বনরীক্ষা প্রববিানমালা ২০১৮ অনু ায়ী জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য স্রযাগ্য বনম্নববণতৃ ট দকাদনা 

ট াগ্যতাসম্পন্ন ব্যনক্ত প্রস্তুবতমূলক প্রবশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর জন্য আনবদি করনি পারনবি: 

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৩ (বতন) বেদরর কি ম অনেজ্ঞিাসহ স্রিকানিকাল, ইনলকনিকযাল, স্রকনিকযাল বা 

ইন্ডানিয়াল এন্ড স্রপ্রাডাকশি ইনিনিয়ানরং নবষনয় স্নািক নডনগ্র; 

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ২ (দ্যই) বেদরর কম ৃ অবভজ্ঞতাসহ   টমকাবনক ুাল, ইদলবিক ুাল, টকবমক ুাল বা  

ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশন ইবিবনয়াবরাং ববষদয় স্নাতকসহ প্রদকৌশদল অথবা ব্যবস্থাপনা ববষদয় স্নাতদকাত্তর বডবগ্র  

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৩ (বতন) বেদরর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ পোথ ৃববে ুা, গবণত শাস্ত্র (স্নাতক প াৃদয় 

পোথ ৃববে ুা এবাং গবণত শাস্ত্র থাকদত হদব), ইদলিবনক্স বা রসায়ন শাদস্ত্র স্নাতদকাত্তর বডবগ্র অথবা   

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৭ )সাত(  বেদরর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল বা ইদলকবিকুাল বা পাওয়ার 

ববষদয় বডদলামা ও কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ অনুদমাবেত টকান প্রবতষ্ঠান হইদত জ্বালাবন বনরীক্ষা ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রাি। 

 

৪. জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর উপযুক্ততা ও প্রবশক্ষদণর জন্য আসন সাংখ্যা ইত ুাবে নবনবচিায় প্রাপ্ত আনবদিসমূহ 

টেডা কর্তকৃ  াচাইদয়র িাধ্যনি ট াগ্য প্রবশক্ষণাথী মদনানীত করা হদব। 

৫. মদনানীত প্রবশক্ষণাথীদের তাবলকা যথাসিনয় টেডা ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব।   

  “দশখ হাবসনার উদযাগ, 

   ঘদর ঘদর ববদ্যুৎ” 

 

http://www.sreda.gov.bd/
https://forms.gle/HFFWKWHSizk9dyrP8


৬. মদনানীত প্রবশক্ষণাথীস্রক প্রবশক্ষণ বফ বাবে ৮,০০০/-(আট হাজার) োকা জমা বেদত হদব। বফ জমাোদনর প্রবক্রয়া পরবতীদত 

 থাসমদয় ওদয়বসাইদে ববজ্ঞবির মাধ্যদম জাবনদয় টেয়া হদব।   

৭. প্রবশক্ষণসূবচসহ সংনিষ্ট সকল নবষয়ানদ যথাসিনয় ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব এবাং ই-দমইদলর মাধ্যদম প্রবশক্ষণাথীদের 

জাবনদয় টেয়া হদব।  

৮. কর্তপৃক্ষ টকান কারণ েশাৃদনা োড়াই ববজ্ঞাপন বাবতল/প্রতুাহাদরর অবিকার সাংরক্ষণ কদর।     

 

 

 স্বা/= 

(দমািঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন) 

সহকারী পবরচালক (জ্বালাবন বনরীক্ষা ও এবক্রবডদেশন) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


