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৩য় �ালািন িনরী�ক সনদ পরী�ার িব�ি� 

�ালািন দ�তা ও সংর�ণ িবিধমালা-২০১৬ এবং �ালািন িনরী�া �িবধানমালা-২০১৮ অনুযায়ী িবদুয্ৎ ও �ালািনর বৃহৎ 
�বহারকারী �িত�ানসমূেহ �ালািনর দ� ও সা�য়ী �বহার িচি�ত এবং িনি�ত করেত ে�ডা েদেশ পয র্া� সং�ক �ালািন 
িনরী�ক ৈতরীর লে�য্ ৩য় �ালািন িনরী�ক সনদ পরী�া আেয়াজন করেত যাে�।  
 

২. �ালািন িনরী�া �িবধানমালা-২০১৮ অনুযায়ী �ালািন িনরী�ক সনদ পরী�ায় অংশ�হেণর িন�বিণ র্ত েযেকােনা েযা�তা 
থাকেত হেব, যথা:- 

 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ৩ (িতন) বছরের কম র্ অিভ�তাসহ েমকািনকয্াল, ইেলি�কয্াল, েকিমেকল বা 
ই�াি�য়াল এ� ে�াডাকশন ইি�িনয়ািরং িবষেয় �াতক িডি�; 

 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ২ (দুই) বছেরর কম র্ অিভ�তাসহ েমকািনকয্াল, ইেলি�কয্াল, েকিমেকল বা 
ই�াি�য়াল এ� ে�াডাকশন ইি�িনয়ািরং িবষেয় �াতকসহ �েকৗশেল অথবা �ব�াপনা িবষেয় �াতেকা�র িডি�; 

 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ৩ (িতন) বছেরর কম র্ অিভ�তাসহ পদাথ র্িব�া, গিণত শা�, ইেল�িন� বা 
রসায়ন শাে� (�াতক পয র্ােয় পদাথ র্িব�া এবং গিণত শা� থািকেত হইেব) �াতেকা�র িডি�; অথবা 

 িবদুয্ৎ ও �ালািন সং�া� িবষেয় অনূয্ন ৭ (সাত) বছেরর কম র্ অিভ�তাসহ েমকািনকয্াল বা ইেলি�কয্াল বা পাওয়ার 
িবষেয় িডে�ামা ও কতৃর্প� কতৃর্ক অনুেমািদত েকান �িত�ান হইেত �ালািন িনরী�া িবষেয় �িশ�ণ �া�। 
 

৩. উ� পরী�ায় অংশ�হেণ আ�হী যথাযথ েযা�তা স�� �াথ�েদর আগামী ১৫ অে�াবর ২০২২ ি�ঃ তািরেখর মে� অনলাইেন 
আেবদন স�� করেত হেব। 
 

অনলাইন আেবদন ফরেমর িলংক:  https://forms.gle/ZUv5xzQmAD3GedS68 
 

৪. উে��, আেবদন �াি�র পর ে�ডা কতৃর্ক যাচাইেয়র মা�েম �াথিমকভােব েযা� আেবদনকারী িনব র্াচন করা হেব। পরবত�েত 
�াথিমকভােব িনব র্ািচত আেবদনকারী কতৃকর্ পরী�া এবং আেবদন িফ বাবদ েমাট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার �াংক 
�াফ্ ট/েপ-অড র্ার (অেফরতেযা�) জমা �দান সােপে� চূড়া�ভােব েযা� পরী�াথ� িনব র্াচন করা হেব। এই িব�ি�েত উি�িখত 
েযা�তা অনুসাের নূয্নতম েযা�তাস�� না হেল আ�হী �াথ�েদর আেবদন করেত িনরুৎসািহত করা হে�। 
 

৫. িব�ি� �কােশর তািরখ পয র্� �াথ�েদর অিভ�তার সময়কাল গণনা করা হেব। 
 

৬. অনলাইেন আেবদেনর সময় স� েতালা ছিব, িশ�াগত েযা�তার সনদ ও সংি�� অিভ�তার সনদ/ �মাণক এর কিপ সংযু� 
করেত হেব।  
 

৭. অনলাইেন অস�ণ র্ আেবদন সরাসির বািতল বেল গ� হেব। 
 

৮. �াথিমকভােব িনব র্ািচত আেবদনকারীর তািলকা এবং িফ জমাদােনর �ি�য়া পরবত�েত যথাসমেয় ে�ডা ওেয়বসাইেট �কাশ 
করা হেব।   
 

৯. চূড়া�ভােব েযা� পরী�াথ�েদর তািলকা, পরী�ার তািরখ, �ান ও সময় সূিচ পরবত�েত ে�ডার ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেব।  
 

১০. 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” 

 

https://forms.gle/ZUv5xzQmAD3GedS68

