
 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িবদুয্ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়  
িবদুয্ৎ িবভাগ 

েটকসই ও নবায়নেযা� �ালািন উ�য়ন কতৃর্প�(ে�ডা) 
আইইিব ভবন (১১ তলা), রমনা, ঢাকা 

www.sreda.gov.bd 
 

 

নং: নং: ২৭.০২.০০০০.০২২.১৮.০০২.২২-৩২০        তািরখ:  ০৫ িডেস�র ২০২২ ি�ঃ 
 

�ালািন �ব�াপক সনদ �দােনর লে�য্ �িশ�েণ অংশ�হেণর িব�ি� 

েটকসই ও নবায়নেযা� �ালািন উ�য়ন কতৃর্প� আইন, ২০১২ এবং �ালািন িনরী�া �িবধানমালা, ২০১৮ অনুযায়ী েদেশর িবদুয্ৎ 
ও �ালািনর বৃহৎ �বহারকারী িশ�-কলকারখানা ও বািণিজয্ক �াপনায় �ালািনর দ� ও সা�য়ী �বহার িনি�তকে� িনয়িমত 

তদারিক/�ালািন �ব�াপনার জ� যথাযথ েযা�তাস�� �ালািন �ব�াপক (Energy Manager) ৈতির করা ে�ডার একিট 
গুরু�পূণ র্ কায র্�ম। এ ে�ি�েত, ে�ডা ৪ িদন �াপী �িশ�ণ (৩িদন �িশ�ণ এবং ১িদন মূ�ায়ন) কায র্�ম পিরচালনা করেত 
যাে�। উ� �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� বাংলােদেশর নাগিরকেদর কাছ েথেক আেবদন আহবান করা হে�। 
 

২. আ�হী �াথ�গণেক আগািম ৩১ িডেস�র ২০২২ ি�ঃ তািরেখর মে� অনলাইেন আেবদন স�� করেত হেব।    
 

অনলাইন আেবদন ফরেমর িলংক: https://forms.gle/Pikp7LpUZkDxNNgn6  

 

৩. �ালািন �ব�াপক সনদ �দােনর লে�য্ ে�ডা কতৃর্ক আেয়ািজত �িশ�েণ অংশ�হেণর জ� িন�বিণ র্ত েযেকােনা 

েযা�তাস�� �ি� আেবদন করেত পারেবন:  

 েকান �ীকৃত িব�িব�ালয় েথেক ইি�িনয়ািরং/ �াপতয্ িবষেয় �াতক িডি�; 
 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ২ (দুই) বছেরর কম র্ অিভ�তাসহ েকান �ীকৃত িব�িব�ালয় েথেক েযেকান 

েভৗত িব�ান িবষেয় �াতক িডি�; 
 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ৩ (িতন) বছেরর কম র্ অিভ�তাসহ েকান �ীকৃত পিলেটকিনক ই�িটিটউট 

েথেক ইি�িনয়ািরং এবং �াপতয্ িবষেয় িডে�ামা িডি�।  
 

৪. ে�ডা কতৃর্ক আেয়ািজত এ �িশ�েণ অংশ�হেণর উপযু�তা ও �িশ�েণর জ� আসন সং�া ইত য্ািদ িবেবচনায় �া� 

আেবদনসমূহ ে�ডা কতৃর্ক যাচাইেয়র মা�েম েযা� �িশ�ণাথ� মেনানীত/িনব র্াচন করা হেব।  

৫. িনব র্ািচত �িশ�ণাথ�েদর তািলকা যথাসমেয় ে�ডা ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব।   

৬. িনব র্ািচত �িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ িফ বাবদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জমা িদেত হেব। িফ জমাদােনর �ি�য়া পরবত�েত 

যথাসমেয় ওেয়বসাইেট িব�ি�র মা�েম জািনেয় েদয়া হেব।   

৭. চূড়া�ভােব মেনানীত �িশ�ণাথ�েদর �িশ�ণ েসশেন অংশ�হণ ও �িশ�ণ পরবত� মূ�ায়ন পরী�ায় উ�ীণ র্ হওয়া সােপে� 

�ালািন �ব�াপক সনদ �দান করা হেব। উে��, �িশ�ণ পরবত� মূ�ায়েন অনু�ীণ র্ হেল, েসে�ে� িতিন ২ (দুই) হাজার টাকা 

িফ �দান সােপে�, পরবত� িনয়িমত ৩ (িতন) িট মূ�ায়ন পরী�ার মে� সেব র্া� ২ (দুই) বার উ� পরী�ায় অংশ �হেণর সুেযাগ 

পােবন। 

৮. �িশ�ণসূিচসহ সংি�� সকল িবষয়ািদ যথাসমেয় ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব এবং ই-েমইেলর মা�েম �িশ�ণাথ�েদর 

জািনেয় েদয়া হেব।  

৯. কতৃর্প� েকান কারণ দশ র্ােনা ছাড়াই িব�াপন বািতল/�তয্াহােরর অিধকার সংর�ণ কের।       

 

 �া/= 
(েমাঃ আ��াহ আল মামুন) 

সহকারী পিরচালক (�ালািন িনরী�া ও এি�িডেটশন) 
 

 

  “েশখ হািসনার উে�াগ, 
   ঘের ঘের িবদুয্ৎ” 

 

http://www.sreda.gov.bd/
https://forms.gle/Pikp7LpUZkDxNNgn6

