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নাং:  ২৭.০২.০০০০.০২২.১৮.০০১.২২-১১        তাবরখ: ১২ জানুয়াবর ২০২২ বরিঃ 

২য় জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষার ববজ্ঞবি 

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিনিমালা-২০১৬ এিং জ্বালানি নিরীক্ষা প্রনিিািমালা-২০১৮ অনুযায়ী নিদ্যুৎ ও জ্বালানির বৃহৎ 

ব্যিহারকারী প্রনতষ্ঠািসমূহহ জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যিহার নিনিত এিং নিনিত করহত স্রেডা স্রদহে পয যাপ্ত সংখ্যক জ্বালানি 

নিরীক্ষক ততরীর লহক্ষু ২য় জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষা আহয়াজি করহত যাহে।  

 

২. জ্বালাবন বনরীক্ষা প্রববধানমালা-২০১৮ অনু ায়ী জ্বালাবন বনরীক্ষক সনে পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর বনম্নববণতৃ ট দকাদনা ট াগ্যতা 

থাকদত হদব,  থা:- 

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৩ (বতন) বছরদর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল, ইদলবিকুাল, টকবমদকল বা 

ইন্ডাবিয়াল এন্ড টপ্রাডাকশন ইবিবনয়াবরাং ববষদয় স্নাতক বডবগ্র; 

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ২ (দ্যই) বছদরর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল, ইদলবিকুাল, টকবমদকল বা 

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

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৩ (বতন) বছরদর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ পোথবৃবদ্যা, গবণত শাস্ত্র, ইদলিবনক্স বা 

রসায়ন শাদস্ত্র (স্নাতক প াৃদয় পোথবৃবদ্যা এবাং গবণত শাস্ত্র থাবকদত হইদব) স্নাতদকাত্তর বডবগ্র; অথবা 

❖ ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন সাংক্রান্ত ববষদয় অন্যুন ৭ (সাত) বছদরর কম ৃঅবভজ্ঞতাসহ টমকাবনকুাল বা ইদলবিকুাল বা পাওয়ার 
ববষদয় বডদলামা ও কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ অনুদমাবেত টকান প্রবতষ্ঠান হইদত জ্বালাবন বনরীক্ষা ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রাি। 

 

৩. উক্ত পরীক্ষায় অংেগ্রহহণ আগ্রহী যথাযথ স্রযাগ্যতা সম্পন্ন প্রাথীহদর আগানম ২৭ জানুয়ানর ২০২২ নরিঃ তানরহের মহে অিলাইহি 

আহিদি সম্পন্ন করহত হহি। 

 

অনলাইন আদবেন ফরদমর বলাংক:  https://tinyurl.com/2p8psmnd 

 

৪. উহেখ্য, আহিদি প্রানপ্তর পর স্রেডা কর্তযক যািাইহয়র মােহম প্রাথনমকভাহি স্রযাগ্য আহিদিকারী নিি যািি করা হহি। পরিতীহত 

প্রাথনমকভাহি নিি যানিত আহিদিকারী কর্তকয পরীক্ষা এিং আহিদি নি িািদ স্রমাট ১০,০০০/- (দে হাজার) টাকার ব্যাংক 

ড্রাফ ট/স্রপ-অড যার (অহিরতহযাগ্য) জমা প্রদাি সাহপহক্ষ চূড়ান্তভাহি স্রযাগ্য পরীক্ষাথী নিি যািি করা হহি। এই ববজ্ঞবিদত উবিবখত 

ন্যুনতম ট াগ্যতাসম্পন্ন না হদল আগ্রহী প্রাথীদের আদবেন করদত বনরুৎসাবহত করা হদে। 

 

৫. ববজ্ঞবি প্রকাদশর তাবরখ প নৃ্ত প্রাথীদের অবভজ্ঞতার সময়কাল গণনা করা হদব। 

 

৬. অনলাইদন আদবেদনর সময় সদ্য টতালা ছবব , বশক্ষাগত ট াগ্যতার সনে ও সাংবিষ্ট অবভজ্ঞতার সনে/ প্রমাণক এর কবপ সাংযুক্ত 

করদত হদব।  

 

৭. অিলাইহি অসম্পূণ ৃআদবেন সরাসবর বাবতল বদল গণ্য হদব। 

 

৮. প্রাথনমকভাহি নিি যানিত আহিদিকারীর তানলকা এিং বফ জমাোদনর প্রবক্রয়া পরবতীদত যথাসমহয় টেডা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

করা হদব।   

 

৯. চূড়ান্তভাহি স্রযাগ্য পরীক্ষাথীদের তাবলকা, পরীক্ষার তাবরখ, স্থান ও সময় সূবি পরবতীদত টেডার ওদয়বসাইদে প্রকাশ করা হদব।  

 

১০. কর্তপৃক্ষ টকান কারণ েশাৃদনা ছাড়াই ববজ্ঞাপন বাবতল/প্রতুাহাদরর অবধকার সাংরক্ষণ কদর।     

  

 

স্বা/= 

(দমািঃ আব্দুিাহ আল মামুন) 

সহকারী পবরিালক (জ্বালাবন বনরীক্ষা ও এবক্রবডদেশন) 

  

 

  “হেে হানসিার উহযাগ, 

   ঘহর ঘহর নিদ্যুৎ” 

 

https://tinyurl.com/2p8psmnd

