
ইলেকট্রিট্রিয়ান োইলেলের জন্য আলেদলনর ট্রনয়মােট্রে 
 

নতুন আলেদলনর ক্ষেলে: 

 

             ক্ষেট্রি : প্রার্থী ‘সি’ বা ‘সবসি’ বা ‘সব’ বা ‘এ’ বা ‘এসব’ বা ‘এসবসি’ শ্রেসির জন্য আববদন কসরবে পাসরবব। েবব শেত র্থাবক শ্রে, ‘সব’ বা ‘এসব’-

শ্রেসির আববদবনর জন্য ‘সি’-শ্রেসি এবং ‘এ’-শ্রেসির আববদবনর জন্য ‘সবসি’-শ্রেসির লাইবিন্স প্রাপ্ত হবে হবব । 

 পরীোয় অংিগ্রহলির 

জন্য আলেদন 

: ট্রেজ্ঞট্রি প্রকালির পর ট্রেজ্ঞট্রিলে উট্রিট্রিে েমলয়র মলে ইলেকট্রিট্রিয়ান োইলেে পরীোয় অংিগ্রহলি ইচ্ছুক প্রলেেক প্রার্থীলক ট্রনর্ ধাট্ররে 

ক্ষকালে চাোলনর মােলম উট্রিট্রিে োইলেে ট্রি’র টাকা ব্াংলক এেং ক্ষেন্টার ট্রি’র টাকা ক্ষমাোইে ব্াংট্রকং এর মােলম প্রদান কলর 

ট্রনম্নেট্রি ধে দট্রেোট্রদেহ অনোইলন আলেদন করলে হলে, যর্থা- (ক) প্রার্থীর েদ্য ক্ষোো পােলপাট োইলজর ছট্রে; 

(ি) প্রার্থীর ট্রিোগে ক্ষযাগ্যোর েনদপে; 

(গ) শ্রকান স্বীকৃে প্রসেষ্ঠান বা লাইবিন্সপ্রাপ্ত শ্রকাবনা ববদ্যুসেক ঠিকাদার কর্ততক প্রদত্ত অসিজ্ঞো িনদ; 

(ঘ) জােীয় পসরচয়পত্র; এবং  

(ঙ) সি প্রদান িম্পসকতে চালাবনর কসপ। 

 ইলেকট্রিট্রিয়ান 

োইলেলের জন্য প্রার্থীর 

ক্ষযাগ্যো 

: ইলেকট্রিট্রিয়ান োইলেলের জন্য প্রার্থীর ট্রনম্নেট্রি ধে ক্ষযাগ্যো র্থাকলে হলে, যর্থা:- 

(ক) ক্ষকালনা স্বীকৃে ক্ষোে ধ হলে জুট্রনয়র স্কুে োর্ট ধট্রিলকট ো েমমালনর পরীোয় উত্তীি ধ হলে হলে; 

(ি) ক্ষকালনা স্বীকৃে প্রট্রেষ্ঠান হলে ইলেকট্রিকোে ক্ষিলের উপর অন্যেন ৬(ছয়) মালের প্রট্রিেি অর্থো স্বীকৃে প্রট্রেষ্ঠালন বেদ্যেট্রেক কালজ 

অন্যেন ২(দ্যই) েৎেলরর োস্তে অট্রিজ্ঞো র্থাকলে হলে; 

(গ) েয়ে েে ধট্রনম্ন ১৮(আঠার) েৎের হলে হলে।  

 আলেদলনর ট্রিেমূহ : ক্ষেট্রি 

ট্রে 

ট্রে 

ট্রেট্রে 

এ 

এট্রে 

এট্রেট্রে 

ট্রি 

৯০/- টাকা 

১৫০/- টাকা 

২৪০/- টাকা 

৩০০/- টাকা 

৪৫০/- টাকা 

৫৪০/-টাকা  

 চাোলনর ক্ষকাে নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 ক্ষকার্থায় চাোন জমা 

ট্রদলেন 

: োংোলদি ব্াংক ো ক্ষোনােী ব্াংক ট্রে: 

 ক্ষেন্টার ট্রি :  প্রট্রে ক্ষেট্রির জন্য ৩০০ টাকা হালর ক্ষমাোইে ব্াংট্রকং, ক্ষেট্রেট কাে ধ অর্থো ইন্টারলনট ব্াংট্রকং এর মােলম ক্ষেন্টার ট্রি এর টাকা পট্ররলিার্ 

করলে হয়। 

 ক্ষকার্থায় আলেদন করলেন  : অনোইলন আলেদন করলে হলে। অনোইলন আলেদনপে পূরি েংোন্ত ট্রনয়মােট্রে ও করিীয় ট্রনলম্ন ক্ষদয়া হলো: 

ক্ষরট্রজলেিন 

পদ্ধট্রে 

ক) প্রর্থলম ক্ষয ক্ষকালনা ওলয়ে ব্রাউজার ক্ষর্থলক  e-service.ocei.gov.bd ট্রেংলক প্রলেি করুন। 

ি) Registration োটলন ট্রিক করুন ও User Registration Form পূরি করুন এেং Submit োটলন ট্রিক করুন। 

গ) ক্ষমাোইলে একর্ট চার ট্রেট্রজট এর OTP যালে ক্ষের্ট িরলম ট্রনর্ ধাট্ররে স্থালন ব্েহার করুন এেং Submit োটলন ট্রিক করুন। 

েগইন ঘ) User ID ট্রহলেলে ট্রনলজলদর ক্ষমাোইে নম্বর (ইংলরট্রজ ট্রেট্রজট) অর্থো ই-ক্ষমইে ব্েহার করুন। 

ঙ) Password ট্রহলেলে ক্ষরট্রজলেিন এ প্রদত্ত পােওয়াে ধ  ব্েহার করুন। 

চ) Login োটলন ট্রিক করুন।  

এট্রিলকিন 

পদ্ধট্রে 

ছ) Application Menu ক্ষে ট্রিক করুন এেং োেলমনু ক্ষর্থলক আপনার কাট্রিে এট্রিলকিন (ইলেকট্রিট্রিয়ান োইলেে এট্রিলকিন) এ ট্রিক করুন 

জ) আলেদলনর ট্রনয়মােট্রেগুট্রে ট্রেস্তাট্ররেিালে পড়ুন এেং I Agree োটলন ট্রিক করুন। 

ঝ) ক্ষয িরমর্ট পালেন োলে আপনার ট্রনলজর ব্ট্রিগে েথ্যগুট্রে ক্ষযমন স্থায়ী ঠিকানা ও েেধমান ঠিকানা েঠিকিালে ইংলরট্রজ ঘলর ইংলরট্রজলে এেং োংোর 

ঘলর োংোলে পূরি করুন এেং ট্রিোগে ক্ষযাগ্যো এর ঘলর েকে েথ্য পূরি কলর অেশ্যই পরীো পালির োর্ট ধট্রিলকট েংযুি করুন। োরপলর চাকট্ররর 

অট্রিজ্ঞোর ঘরর্ট যর্থার্থ ধিালে পূরি করুন। 

ঞ) েংযুট্রিলে আপনার ছট্রে ও স্বাের েংযুি কলর I hereby declare এর োম পালির  ক্ষচক েলে ট্রিক করুন এেং Save & Next োটলন ট্রিক 

করুন। 

ট্রি প্রদান 

পদ্ধট্রে 

ট) (১) োংোলদি ব্াংক অর্থো ক্ষোনােী ব্াংলক ক্ষিজারী চাোন এর মােলম ট্রনর্ ধাট্ররে োইলেে ট্রি পট্ররলিার্ কলর চাোন এর স্ক্োন কট্রপ েংরেি করুন। 

License Fee এর ঘলর ব্াংলকর নাম, ব্রালের নাম, চাোন নং, োট্ররি ও চাোলনর স্ক্োন কট্রপ েংযুি কলর “Save Payment Info” 

োটলন ট্রিক করুন। 

(২) Center Fee পট্ররলিার্ এর জন্য Make Payment োটলন ট্রিক করুন এেং ক্ষমাোইে ব্াংট্রকং, ক্ষেট্রেট কাে ধ অর্থো ইন্টারলনট ব্াংট্রকং 

এর মােলম ক্ষেন্টার ট্রি এর টাকা পট্ররলিার্ করুন। 

িাইনাে 

োেট্রমিন 

ঠ) ক্ষপলমন্ট কমট্রিট হওয়ার পর েোিলোে ধ এর Application List ক্ষর্থলক “Final Submit” োটন এ ট্রিক করুন। Application এ 

ক্ষকালনা র্রলনর েংলিার্ন এর প্রলয়াজন র্থাকলে “Final Submit”োটলন ট্রিক করার পূলে ধই “EDIT” োটন এ ট্রিক কলর েথ্য েংলিার্ন কলর 

Save করুন। উলিখ্য Final Submit করার পর আর ক্ষকান েথ্য েংলিার্ন করা যালে না । েিে িালে Application েম্পন্ন হলে পপ 

আলপ Your Application Successfully Submited ক্ষদিালে। Dashboard এর List এ Application Status 

“Submitted” ক্ষদিালে । 

 

অন্যান্য েথ্যঃ 
 

 পরীোর োট্ররি, েময় পরেেীলে SMS এর মােলম জানালনা হলে এেং প্রলেেক পরীোর্থী e-service.ocei.gov.bd হলে প্রলেিপে োউনলোে কলর 

প্রলেিপলের কট্রপেহ ট্রিোগে ক্ষযাগ্যো, অট্রিজ্ঞো েনদ ও েংযুি ক্ষিজারী চাোলনর মূেকট্রপেহ পরীোর েময় উপট্রস্থে র্থাকলে হলে।  

 

 ক্ষয েকে প্রার্থী A/AB/ B ক্ষেট্রির জন্য আলেদন করলেন, োলদর পূলে ধর োইলেে এর ক্ষময়াদ কমপলে ৬(ছয়) মাে র্থাকলে হলে। 

 

 প্রার্থী ক্ষয োট্ররলি আলেদন করলেন োর ২(দ্যই) মাে পূলে ধর ক্ষকান জমাকৃে চাোন গ্রহিলযাগ্য হলে না এেং জমাকৃে ক্ষিজারী চাোলনর টাকা ও ক্ষেন্টার ট্রিলের টাকা ক্ষিরৎ 

ক্ষযাগ্য নয়। 

 

 ক্ষয েকে প্রার্থী পূলে ধ ক্ষরট্রজলেিন কলরলছন োলদরলক পুিরায় ক্ষরট্রজলেিন না কলর পূলে ধর User ID এেং Password ট্রদলয় েগইন কলর আলেদন করলে হলে। উলিখ্য 

একই ক্ষমাোইে/ই-ক্ষমইে/এনআইট্রে নম্বর একাট্রর্কোর ব্েহার করা যালে না। 

 

 অেম্পন্ন আলেদন োট্রেে েলে গণ্য হলে। কর্তধপে ক্ষকান কারি দি ধালনা ব্াট্রেলরলক আলেদনপে গ্রহি অর্থো োট্রেে করার েমো েংরেি কলরন। 

 

 Online-এ আলেদন এেং টাকা জমার কাজর্ট প্রার্থী ট্রনলজ েম্পন্ন করলেন। এ ক্ষেলে অন্য মােম ক্ষর্থলক উি কাজর্ট েম্পন্ন কলর প্রার্থী প্রোট্ররে হলে কর্তধপে দায়ী র্থাকলে 

না। 

http://www.eacei.gov.bd/
http://www.eacei.gov.bd/

