জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রসপপক্টাস

জ্বালানি নিরীক্ষক সিদ পরীক্ষা নিম্নাক্ত ৪’টি পপপাম্র নিভক্ত:
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

পপপার নভনিক পরীক্ষার সময় এিং িম্বর িন্টি:
Day
1
2
3
4

Paper No.
Paper 1
Paper 2
Paper 3
Paper 4

Duration
3 hrs
3 hrs
3 hrs
3 hrs

Marks
150
150
150
100

 পরীক্ষার নিস্তানরত সময়সূচী প্রম্িশপম্ে উম্েখ থাকম্ি এিং ওম্য়িসাইম্ে প্রকাশ করা হম্ি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যািলী:







পরীক্ষার সিলেবাি ও প্রস্তুসির েলক্ষ প্রসিটি পপপালরর জন্য একটি কলর মসিউে তিসর করা হলেলে যা
পেিার ওলেবিাইট (www.sreda.gov.bd) পেলক িংগ্রহ করা যালব।
পপপার-১, ২ এবং ৩ এ MCQ, বর্ ণনামূেক ও গাসর্সিক প্রশ্ন োকলব।
পপপার ৪, Open Book Exam হলব এবং পরীক্ষােীলক উপলরাক্ত মসিউে-৪ পরীক্ষার সিন
িালে কলর সনলে আিলি হলব। এই পপপালরও MCQ, গাসর্সিক ও বর্ ণনামূেক প্রশ্ন োকলব।
জ্বাোসন সনরীক্ষক িনি পরীক্ষার মাধ্যম হলব ইংলরসজ।
প্রসিটি পপপালর উত্তীলর্ ণর জন্য পরীক্ষােীলক নূন্যিম ৭০% নম্বর অজণন করলি হলব।
যসি পকালনা পরীক্ষােী পকালনা একটি সবষলে অনুত্তীর্ ণ হন, পিলক্ষলে উক্ত সবষলের জন্য সিসন ৪ (চার)
হাজার টাকা সি প্রিান িালপলক্ষ পরবিী সনেসমি ৩ (সিন) টি পরীক্ষার মলধ্য িলব ণাচ্চ ২ (দুই) বার
অনুত্তীর্ ণ পরীক্ষাে অংশগ্রহলর্র সুলযাগ পালবন।

ৃ আগামী”
“সাশ্রয়ে জ্বালানি, সমদ্ধ

জ্বালানি নিরীক্ষক সিম্দর পময়াদ ও িিায়ি:
 জ্বাোসন সনরীক্ষক িনলির পমোি ৫ (পাঁচ) বের এবং প্রসি
৫ (পাঁচ) বের পর পর িা নবােনলযাগ্য হলব।
 জ্বাোসন সনরীক্ষক িনি নবােলনর উলেলে পপ-অি ণার/সিসি
এর মাধ্যলম ১০ (িশ) হাজার টাকা নবােন সি িহ জ্বাোসন
সনরীক্ষা প্রসবধানমাো-২০১৮ এ সনসি ণষ্ট িরম অনুিালর
কর্তপণ লক্ষর সনকট আলবিন করলি হলব। আলবিন প্রাসির
পর কর্তপণ লক্ষর সনকট যসি প্রিীেমান হে পয
আলবিনকারীর পূব ণবিী কমণকাণ্ড িলতাষজনক এবং সিসন
পূব ণবিী ৪ (চার) বেলর নূন্যিম ৫(পাঁচ) টি স্থাপনাে জ্বাোসন
সনরীক্ষা িম্পািন কলরলেন িা হলে িার জ্বাোসন সনরীক্ষক
িনি নবােন পযাগ্য হলব।

