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মুখবন্ধ 

 

 

৪র্ থ শিল্পশবপ্লববর চ্যাবেঞ্জ ম াকাববোয় তথ্য প্রযুশি অতযন্ত গুরুত্বপূর্ থ উপাদান। এ জন্য তথ্য প্রযুশিবক প্রাশতষ্ঠাশনকভাবব বাস্তবায়বন গুরুত্ব 

মদয়া প্রবয়াজন। এর গুরুত্ব অনুধাবন কবর প্রধান শবদ্যযৎ পশরদি থবকর দপ্তর এবং এর আওতায় শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর কার্ থক্রব র মকান্ মেবায় 

৪র্ থ শিল্পশবপ্লববর আবোশচ্ত মকান্ প্রযুশি ব্যবহার কবর গ্রাহকবক শকভাবব আবরা উন্নত মেবা প্রদান করা র্ায়, মে শবষবয় শচ্ন্তা ভাবনা করা হবে। 

অপরশদবক মবাবড থর েকে কার্ থক্র  তথ্য প্রযুশির  াধ্যব  ই-মেবা দ্বারা পশরচ্াশেত হবে।  মর্ ন- শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর  াধ্যব  পশরচ্াশেত 

ইবেকশিশিয়ান োইবেস, ববদ্যযশতক সুপারভাইজার লাইসেন্স এবং ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর লাইসেন্স। তথ্য প্রযুশির এই ই-মেবােমূহ েংশিষ্ট েকবের 

কাবে অতযন্ত প্রিংেনীয় ও জনশপ্রয় হবয় উবেবে। এই োইবেসেমূহ মপবত েফটওয়যার ব্যবহাবরর এবং েফটওয়যাবর আববদন ফর  পূরর্ ও দাশখে 

করার েহজ শনয় াবশে েম্বশেত েহাশয়কা বা গাইড প্রকাি করার শবষবয় এ দপ্তবরর  াশেক ে ন্বয় েভায় আবোচ্না করা হয়। েভায় শবদ্যযৎ 

োইবেশসং মবাড থবক গাইড প্রর্য়বনর জন্য দাশয়ত্ব মদয়া হয়। 

 

েংশিষ্ট মেবা প্রতযািীগবর্র প্রতযািার শনশরবখ শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর অক্লান্ত প্রবচ্ষ্টায় প্রর্ীত গাইডটি েংশিষ্ট েকবের কাবে 

েফটওয়যার ব্যবহাবর গুরুত্বপূর্ থ েহায়ক শহবেবব কাজ করবব ববে আশ   বন কশর। গাইবড োইবেবসর প্রােশিক েকে প্রকার তথ্য, েফটওয়যাবর 

নতুন ই-োইবেবসর জন্য আববদবনর মেবে শনয় াবেী, পরীো েংক্রান্ত তথ্য, নবায়বনর মেবে শনয় াবেী এবং পরীোর্ীবদর মেশর্ শভশিক 

শেবেবাে েশন্নববি করা হবয়বে এবং মেগুবো োইবেবসর প্রকারবভবদ সূশচ্পবে পৃর্কভাবব োজাবনা রবয়বে; র্া পােকবদর কাবে বুঝবত েহজ হবব। 

 

শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর এটিই প্রর্  এধরবর্র গাইবডর প্রকািনা। এই প্রকািনা প্রর্য়বন র্ারা উবযাগ শনবয়বেন এবং দাশয়ত্ব পােন 

কবর প্রকািনাটিবক বাস্তব রূপ শদবয়বেন তাঁবদরবক আশ  আন্তশরকভাবব ধন্যবাদ জানাশে। মদিীয় ও আন্তজথাশতক ে বাজাবর দে জনিশি মর্াগাবন 

মদবি শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর ভূশ কা মর্ ন অপশরেী  অপরশদবক এ গাইডও মবাবড থর কার্ থক্রব  েহায়তার র্বর্ষ্ট স্বাের রাখবব ববে আশ   বন 

কশর।  

 

 

 

 

(আবুে খাবয়র ম াোঃ আক্কাে আেী) 

 (যুগ্মেশচ্ব)  

প্রধান শবদ্যযৎ পশরদি থক  

এবং মচ্য়ারম্যান, শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাড থ 

গর্প্রজাতন্ত্রী বাংোবদি েরকার 
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8.2. বেদ্যুমিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নোয়সনর ক্ষেসে............................................................................................. ১৬ 

 

৯.   পমরেিতসনর মেষসয়............................................................................................................................. ........ ১৭ 

১০.  লাইসেসন্সর প্রমিমলমপ.............................................................................................. ................................... ১৭   
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ইবেকশিশিয়ান োইবেস, ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস ও ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস েংক্রান্ত  

োইবেস গাইড 

 

 

১. ভূশ কা 

 

১.১   ানুবষর জীববন জরুরী প্রবয়াজনীয় শবষবয়র  বধ্য শবদ্যযৎ অন্যত । শবদ্যযৎ প্রযুশি পশরবাহী শনভ থর িশি শবধায় এর শনরাপদ ব্যবহার 

অতযন্ত গুরুত্বপূর্ থ। এই শনরাপদ শবদ্যযৎ ব্যবহাবরর মেবে েহায়তা প্রবয়াজন দে শবদ্যযৎ ক ীর, প্রবকৌিেী এবং অশভজ্ঞ প্রশতষ্ঠাবনর। এর ব্যতযয় ঘটবে 

শবদ্যযৎ ব্যবহার  ানুবষর জীববন মৃতুয ঝুশক হবয় উেবত পাবর। আর এই দে শবদ্যযৎ ক ী, প্রবকৌিেী এবং ঠিকাদারী প্রশতষ্ঠানবক ম ৌশখক, তাশিক 

এবং ব্যবহাশরক পরীোর  াধ্যব  সুশনপুনভাবব র্াচ্াই কবর োইবেস প্রদান কবর র্াবক প্রধান শবদ্যযৎ পশরদি থবকর দপ্তবরর শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাড থ। 

শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাড থ একটি ো শরক ও মবো শরক আন্ত দপ্তর/েংস্থা/প্রশতষ্ঠাবনর পদস্থ প্রবকৌিেী/ক থকতথাবৃবের ে ন্ববয় গঠিত।  

 

১.২  শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর েকে মেবা প্রযুশি শনভ থর কবর গবে মতাো হবয়বে এবং শদন শদন এর উন্নশত োধন করা হবে।   

 

১.৩ শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাবড থর প্রধান কাজ হবো পরীো গ্রহবর্র  াধ্যব  োইবেস প্রদান করা। ইবেকশিশিয়ানবদর ইবেকশিশিয়ান োইবেস, 

প্রবকৌিেীবদর ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস ও ঠিকাদারবদর ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস। শববিষ কবর প্রশত পরীোর মেিবন অনোইবন 

ইবেকশিশিয়ানবদর হাজার হাজার আববদন পবে এবং প্রবকৌিেী ও ঠিকাদারবদর আববদনও পবে উবেখবর্াগ্য।  অনোইবন এেব আববদবন অবনক 

ক্রটি মদখবত পাওয়া র্ায়। আবার অবনবক অনোইবন আববদন করবতই ভূে কবর মফবেন; র্ার ফবে অবনক আববদন আ াবদর প্যাবনবে দাশখে 

হয়না। এ ন অবস্থায় আ াবদর পরীোর কার্ থক্র  গ্রহবর্ প্রশত শনয়ত ে স্যার েনু্মখীন হবত হয়। এেব ক্রুটি দূর করার জন্য এবং অনোইবন শনভূ থে 

আববদন করার জন্য েহাশয়কা শহবেবব আ রা একটি গাইডোইন প্রকাি করবত েবচ্ষ্ট হবয়শে। এই গাইড প্রকাি আ াবদর গ্রাহক মেবা েহজীকরবর্ 

আবরক ধাপ এশগবয় র্াওয়া।     

 

২.  পশরশধ 

২.১ দে শবদ্যযৎ কাশরগর শহবেবব মদবি এবং শববদবি এর প্রবয়াজনীয়তা এবং চ্াশহদা শবস্তৃত। 

 

৩. েেয ও উবেশ্য 

ক. আবাশেক, বাশর্শজযক, েরকাশর, মবেরকাশর, স্বায়ত্বিাশেত প্রশতষ্ঠান, গাব থন্টে, ক্ষুদ্র,  াঝারী ও বৃহৎ শিল্প কেকারখানায় শবদ্যযৎ 

শনরাপিা শনশিতকরবর্ দে কাশরগর গবে মতাো; 

খ.  মদবি এবং শববদবি দে শবদ্যযৎ কাশরগর শহবেবব ক থেংস্থাবনর সুবর্াগ সৃশষ্ট করা; 

গ.  োইবেসপ্রাপ্ত ব্যশির তথ্য “শবদ্যযৎ বন্ধু” এযাপে এর  াধ্যব   ানুবষর হাবতর কাবে মপাঁবে মদয়া; 

ঘ.  উচ্চ ও অশতউচ্চচ্াপ ে তােম্পন্ন ববদ্যযশতক স্থাপনায় শবশধবদ্ধভাবব শনরাপদ র্ন্ত্রপাশত স্থাপবন োইবেসপ্রাপ্ত ঠিকাদারবদর ব্যবহার 

করা।  

 

৪. েংজ্ঞা 

ক. “শফ” অর্ থ েরকার কর্তথক ধার্য্থকৃত মিজারী চ্াোবনর  াধ্যব  জ া প্রদাবনর জন্য অর্ থ; 

খ. “মেন্টার শফ” অর্ থ ম াবাইে ব্যাংশকং, মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  জ া প্রদাবনর জন্য অর্ থ; 

গ. “মবাড থ” অর্ থ শবদ্যযৎ োইবেশসং মবাড থ; 

ঘ. “মেশর্” অর্ থ োইবেবসর মেশর্; 

ঙ. “OTP ”অর্ থ One Time Password/PIN. 

 

৫. কার্ থাবশে 

ক. ইবেকশিশিয়ানবদর ইবেকশিশিয়ান োইবেস প্রদান ও নবায়ন করা; 

খ. প্রবকৌিেীবদর ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস প্রদান ও নবায়ন করা; 

গ. ঠিকাদারবদর ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস প্রদান ও নবায়ন করা;  

ঘ. ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেবসর  াশেকানা বা ঠিকানা পশরবতথন করা; 

ঙ. েরকাবরর নন ট্যাক্স রাজস্ব (Non-Tax Revenue) আয় করা। 
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৬. ইবেকশিশিয়ানবদর ইবেকশিশিয়ান োইবেস 

 

৬.১ নতুন আববদবনর মেবে: 

              শ্রেণি : প্রার্থী ‘ণি’ বা ‘ণবণি’ বা ‘ণব’ বা ‘এ’ বা ‘এণব’ বা ‘এণবণি’ শ্রেণির জন্য আববদন কণরবে পাণরবব। েবব শেত র্থাবক 

শ্রে, ‘ণব’ বা ‘এণব’-শ্রেণির আববদবনর জন্য ‘ণি’-শ্রেণি এবং ‘এ’-শ্রেণির আববদবনর জন্য ‘ণবণি’-শ্রেণির লাইবিন্স 

প্রাপ্ত হবে হবব । 

 পরীোয় অংিগ্রহবর্র জন্য 

আববদন 

: শবজ্ঞশপ্ত প্রকাবির পর শবজ্ঞশপ্তবত উশেশখত ে বয়র  বধ্য ইবেকশিশিয়ান োইবেস পরীোয় অংিগ্রহবর্ ইচ্ছুক 

প্রবতযক প্রার্ীবক শনধ থাশরত মকাবড চ্াোবনর  াধ্যব  উশেশখত োইবেস শফ’র টাকা ব্যাংবক এবং মেন্টার শফ’র 

টাকা ম াবাইে ব্যাংশকং এর  াধ্যব  প্রদান কবর শনম্নবশর্ থত দশেোশদেহ অনোইবন আববদন করবত হবব, র্র্া- 

(ক) প্রার্ীর েয মতাো পােবপাট োইবজর েশব; 

(খ) প্রার্ীর শিোগত মর্াগ্যতার েনদপে; 

(গ) শ্রকান স্বীকৃে প্রণেষ্ঠান বা লাইবিন্সপ্রাপ্ত শ্রকাবনা ববদ্যুণেক ঠিকাদার কর্ততক প্রদত্ত অণিজ্ঞো িনদ; 

(ঘ) জােীয় পণরচয়পত্র; এবং  

(ঙ) ণি প্রদান িম্পণকতে চালাবনর কণপ। 

 ইবেকশিশিয়ান োইবেবসর 

জন্য প্রার্ীর মর্াগ্যতা 

: ইবেকশিশিয়ান োইবেবসর জন্য প্রার্ীর শনম্নবশর্ থত মর্াগ্যতা র্াকবত হবব, র্র্া:- 

(ক) মকাবনা স্বীকৃত মবাড থ হবত জুশনয়র স্কুে োটি থশফবকট বা ে  াবনর পরীোয় উিীর্ থ হবত হবব; 

(খ) মকাবনা স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হবত ইবেকশিকযাে মিবডর উপর অন্যযন ৬(েয়)  াবের প্রশিের্ অর্বা স্বীকৃত 

প্রশতষ্ঠাবন ববদ্যযশতক কাবজ অন্যযন ২(দ্যই) বৎেবরর বাস্তব অশভজ্ঞতা র্াকবত হবব; 

(গ) বয়ে েব থশনম্ন ১৮(আোর) বৎের হবত হবব।  

 আববদবনর শফেমূহ : মেশর্ 

শে 

শব 

শবশে 

এ 

এশব 

এশবশে 

শফ 

৯০/- টাকা 

১৫০/- টাকা 

২৪০/- টাকা 

৩০০/- টাকা 

৪৫০/- টাকা 

৫৪০/-টাকা  

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া শদববন : বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 মেন্টার শফ :  প্রশত মেশর্র জন্য ৩০০ টাকা হাবর ম াবাইে ব্যাংশকং, মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  

মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করবত হয়। 

 মকার্ায় আববদন করববন  : অনোইবন আববদন করবত হবব। অনোইবন আববদনপে পূরর্ েংক্রান্ত শনয় াবশে ও করর্ীয় শনবম্ন মদয়া হবো: 

মরশজবেিন 

পদ্ধশত 

ক) প্রর্ব  মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক  e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন। 

খ) Registration বাটবন শক্লক করুন ও User Registration Form পূরর্ করুন এবং Submit বাটবন শক্লক 

করুন। 

গ) ম াবাইবে একটি চ্ার শডশজট এর OTP র্াবব মেটি ফরব  শনধ থাশরত স্থাবন ব্যবহার করুন এবং Submit বাটবন শক্লক করুন। 

েগইন ঘ) User ID শহবেবব শনবজবদর ম াবাইে নম্বর (ইংবরশজ শডশজট) অর্বা ই-ম ইে ব্যবহার করুন। 

ঙ) Password শহবেবব মরশজবেিন এ প্রদি পােওয়াড থ  ব্যবহার করুন। 

চ্) Login বাটবন শক্লক করুন।  

এশপ্লবকিন 

পদ্ধশত 

ে) Application Menu মত শক্লক করুন এবং োবব নু মর্বক আপনার কাশিত এশপ্লবকিন (ইবেকশিশিয়ান োইবেস 

এশপ্লবকিন) এ শক্লক করুন 

জ) আববদবনর শনয় াবশেগুশে শবস্তাশরতভাবব পড়ুন এবং I Agree বাটবন শক্লক করুন। 

ঝ) মর্ ফর টি পাববন তাবত আপনার শনবজর ব্যশিগত তথ্যগুশে মর্ ন স্থায়ী ঠিকানা ও বতথ ান ঠিকানা েঠিকভাবব ইংবরশজ ঘবর 

ইংবরশজবত এবং বাংোর ঘবর বাংোবত পূরর্ করুন এবং শিোগত মর্াগ্যতা এর ঘবর েকে তথ্য পূরর্ কবর অবশ্যই পরীো পাবির 

োটি থশফবকট েংযুি করুন। তারপবর চ্াকশরর অশভজ্ঞতার ঘরটি র্র্ার্ থভাবব পূরর্ করুন। 

ঞ) েংযুশিবত আপনার েশব ও স্বাের েংযুি কবর I hereby declare এর বা  পাবির  মচ্ক ববক্স শক্লক করুন এবং Save & 

Next বাটবন শক্লক করুন। 

শফ প্রদান 

পদ্ধশত 

ট) (১) বাংোবদি ব্যাংক অর্বা মোনােী ব্যাংবক মিজারী চ্াোন এর  াধ্যব  শনধ থাশরত োইবেস শফ পশরবিাধ কবর চ্াোন এর স্ক্যান 

কশপ েংরের্ করুন। License Fee এর ঘবর ব্যাংবকর না , ব্রাবের না , চ্াোন নং, তাশরখ ও চ্াোবনর স্ক্যান কশপ েংযুি 

কবর “Save Payment Info” বাটবন শক্লক করুন। 

(২) Center Fee পশরবিাধ এর জন্য Make Payment বাটবন শক্লক করুন এবং ম াবাইে ব্যাংশকং, মক্রশডট কাড থ 

অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করুন। 

http://www.eacei.gov.bd/
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ফাইনাে 

োবশ িন 

ে) মপব ন্ট ক শপ্লট হওয়ার পর ডযািববাড থ এর Application List মর্বক “Final Submit” বাটন এ শক্লক করুন। 

Application এ মকাবনা ধরবনর েংবিাধন এর প্রবয়াজন র্াকবে “Final Submit”বাটবন শক্লক করার পূবব থই “EDIT” 

বাটন এ শক্লক কবর তথ্য েংবিাধন কবর Save করুন। উবেখ্য Final Submit করার পর আর মকান তথ্য েংবিাধন করা 

র্াবব না । েফে ভাবব Application েম্পন্ন হবে পপ আবপ Your Application Successfully 

Submited মদখাবব। Dashboard এর List এ Application Status “Submitted” মদখাবব । 

 

 

 পরীোর তাশরখ, ে য় পরবতীবত SMS এর  াধ্যব  জানাবনা হবব এবং প্রবতযক পরীোর্ী e-service.ocei.gov.bd হবত 

প্রববিপে ডাউনবোড কবর প্রববিপবের কশপেহ শিোগত মর্াগ্যতা, অশভজ্ঞতা েনদ ও েংযুি মিজারী চ্াোবনর মূেকশপেহ পরীোর 

ে য় উপশস্থত র্াকবত হবব।  

 

 মর্ েকে প্রার্ী A/AB/ B মেশর্র জন্য আববদন করববন, তাবদর পূবব থর োইবেস এর ম য়াদ ক পবে ৬(েয়)  াে র্াকবত হবব। 

 

 প্রার্ী মর্ তাশরবখ আববদন করববন তার ২(দ্যই)  াে পূবব থর মকান জ াকৃত চ্াোন গ্রহর্বর্াগ্য হবব না এবং জ াকৃত মিজারী চ্াোবনর 

টাকা ও মেন্টার শফবের টাকা মফরৎ মর্াগ্য নয়। 

 

 মর্ েকে প্রার্ী পূবব থ মরশজবষ্টিন কবরবেন তাবদরবক পুর্রায় মরশজবষ্টিন না কবর পূবব থর User ID এবং Password শদবয় 

েগইন কবর আববদন করবত হবব। উবেখ্য একই ম াবাইে/ই-ম ইে/এনআইশড নম্বর একাশধকবার ব্যবহার করা র্াবব না। 

 

 অেম্পন্ন আববদন বাশতে ববে গণ্য হবব। কর্তথপে মকান কারর্ দি থাবনা ব্যাশতবরবক আববদনপে গ্রহর্ অর্বা বাশতে করার ে তা 

েংরের্ কবরন। 

 

 Online-এ আববদন এবং টাকা জ ার কাজটি প্রার্ী শনবজ েম্পন্ন করববন। এ মেবে অন্য  াধ্য  মর্বক উি কাজটি েম্পন্ন কবর 

প্রার্ী প্রতাশরত হবে কর্তথপে দায়ী র্াকবব না। 

 

 

 

৬.২ পরীো েংক্রান্ত তথ্য 

 

 পরীো পদ্ধশত : ম ৌশখক ও ব্যবহাশরক  

 পরীোর ফোফে : পরীো মিবষ পরীোর শদনই ওবয়বোইবট ও মফইজবুবক ফোফে প্রকাি করা হয়। 

 পাবির পর োইবেস 

শকভাবব পাববন 

:  আপনার মরশজবেিনকৃত ম াবাইবে এেএ এে র্াবব। এেএ এে এর শনবদ থিনা অনুর্ায়ী মর্ 

মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক  e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন।  

 

 উপবর ডান পাবির Login বাটবন শক্লক করুন। 

 আপনার মর্ ম াবাইে নম্ববর শেবে  মর্বক এেএ এেটি শগবয়বে, মেই ম াবাইে নম্বর শদবয় 

User ID এবং আপনার শরবেট করা Password শদন।  

 Login বাটবন শক্লক করবে আপনার োইবেস চ্বে আেবব। ডাউনবোড করুন। 
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৬.৩ ইবেকশিশিয়ান োইবেস নবায়বনর মেবে: 

 

 নবায়বনর শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৩০/- টাকা 

৯০/- টাকা 

১৮০/-টাকা  

 জশর ানােহ নবায়ন শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৬০/- টাকা 

১২০/- টাকা 

২১০/-টাকা 

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া 

শদববন 

: বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 নবায়বনর জন্য শক 

প্রবয়াজন 

: জ াকৃত মূে মিজারী চ্াোন Scan করবত হবব। 

 অনোইবন নবায়বনর 

পদ্ধশত 

:  আপনার মরশজবেিনকৃত ম াবাইে নম্বর শদবয় মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক   

e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন।  

 উপবর ডান পাবির Login বাটবন শক্লক করুন। 

 আপনার ম াবাইে নম্বর শদবয় User ID এবং আপনার শরবেট করা Password শদন।  

 শনবচ্র Login বাটবন শক্লক করুন।  

 বা  পাবির Dashboard এর Renew Application বাটবন শক্লক করুন। 

 Electrician License বাটবন শক্লক করবে “Electrician License Renew 

Application Form” Open হবব।  

 ফর টি র্র্ার্র্ভাবব পূরর্করত: Renew Payment Information এর ঘবর জ াকৃত চ্াোবনর 

ব্যাংবকর না , িাখার না , চ্াোন নম্বর ও তাশরখ উবেখ করুন। টাকার পশর ান Automatically 

আেবব। 

 Challan Scan Copy এর Chosen File ঘবর Scanকৃত চ্াোনটি আপবোড করুন এবং 

শনবচ্র Submit বাটবন শক্লক কবর  Submit করুন।   
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ইবেকশিশিয়ান োইবেস পরীোর শেবেবাে: 
 

 

৬.৪.১ ‘ণি’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ 
 

(ক) ণবদ্যুৎ িম্পণকতে প্রার্থণিক ধারনা: 

ইবলকণিণিটির িংজ্ঞা এবং উহার শ্রেণিণবিাগ- ণবদ্যুৎ পণরবাণহ, অপণরবাণহ  ও অধ তপণরবাণহ পদাবর্থ তর িাবর্থ পণরণচণে -

কাবরন্ট, শ্রিাবেজ, শ্ররণজস্ট্ুান্স এর িংজ্ঞা এবং উহাবদর একক িমূবহর নাি, পণরিাপক েবের নাি এবং বেতনীর িাবর্থ 

িংবোগ  কণরবার পদ্ধণে - ববদ্যুণেক বেতনী বা িাণকতবের িংজ্ঞা এবং উহার প্রকারবিদ - ণিণরজ িাণকতে , প্যারালাল িাণকতে, 

ণিে িাণকতে, ণিংবগল লাইন ডায়াগ্রাি এবং হাউজ ওয়ুাণরং ডায়াগ্রাি িম্পবকত প্রার্থণিক জ্ঞান, ববদ্যুণেক শ্রলাড, শ্রলাবডর 

প্রকারবিদ এবং শ্রিাে শ্রলাড কুালকুবলশন িম্পবকত ধারিা;   

 

(খ) ওয়ুার ও কুাবল: 

ওয়ুার ও কুাবল এর িংজ্ঞা – পার্থ তকু- প্রকারবিদ - ণপ.ণি.ণি (BYA/ BYM/ NYY/ FR/ HT কুাবল, ইেুাণদ) 

কুাববলর ববণশষ্ট, সুণবধা, অসুণবধা এবং ব্যবহাবরর শ্রেত্র, ফ্ল্ুাণিবল কড ত/ ফ্ল্ুাণিবল কুাবল, ওবয়দার প্রুি কুাবল ও আরিাড ত 

কুাববলর  সুণবধা, অসুণবধা এবং ব্যবহাবরর শ্রেত্র – কুাববলর জবয়ন্ট - জবয়বন্টর শ্রেণিণবিাগ এবং জবয়ন্ট কণরবার পদ্ধণে,   

কুাববলর শ্রিজ, ণনউিাল এবং আণর্থ তং এর কালার শ্রকাড িিবে জ্ঞান; 

 
 

(গ) হাউজ ওয়ুাণর: 

হাউজ ওয়ুাণরং এর িংজ্ঞা ও শ্রেণিণবিাগ - ণবণিন্ন  প্রকার  হাউজ ওয়ুাণরং পদ্ধণে ও উহার সুণবধা, অসুণবধা, ব্যবহার শ্রেত্র  

সুইচ, িবকে, সুইচ শ্রবাড ত/ এিণডণব / ণডণব/ এিণডণব/এিণিণব/এিণিণিণব ও জবয়ন্ট বি - কুাববলর িাইজ ণনব তাচন এবং 

ব্যবহাবরর শ্রেত্র - ওয়ুাণরং এ প্রবয়াজনীয় িালািাবলর োণলকা, ববদ্যুণেক ওয়ুাণরং ডায়াগ্রাবি ব্যবহৃে প্রেীক ণচহ্ন িম্পবকত 

ধারিা, ওয়ুাণরং এর কাজ িিাণপ্তর পর ণবণিন্ন শ্রেষ্ট পদ্ধণে, আর্থ ত শ্ররণজস্ট্ুান্স পণরিাপ পদ্ধণে, ইনসুবলশন শ্ররণজস্ট্ুান্স 

পণরিাবপর পদ্ধণে, ওয়ুাণরং এর কণন্টণনউটি / ণনরণবণিন্নো  পরীো কণরবার পদ্ধণে ও শ্রপালাণরটি শ্রেস্ট্ কণরবার পদ্ধণে; 

 

(ঘ) হাউজবহাল্ড এপ্লাবয়ন্স: 

টিণি, বাণে, পাখা, কণম্পউোর, িাইবরাওবিন, ওয়াণশংবিণশন, ণহোর, কুকার, পাশ্রম্পর জন্য শ্র াে শ্রিাের, ববদ্যুণেক ঘণ্টা 

ইেুাণদর িংবোগ, পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত ধারনা; 

 

(ঙ) শ্রিালার ণিবস্ট্ি ও ব্যাোণর :  

শ্রিালার ণিবস্ট্বির মূলনীণে, প্রকারবিদ-বিালার শ্রহাি ণিবস্ট্ি, অন ণগ্রড ণিবস্ট্ি, অি ণগ্রড ণিবস্ট্ি, প্যাবনবলর ণিণরজ 

প্যারাবলল িংবোগ িম্পবকত জ্ঞান, শ্রিালার প্যাবনল, ইনিাে তার, ব্যাোণর-মূলনীণে, প্রকারবিদ, চাণজতং ণডিচাণজতং পদ্ধণে, 

ব্যাোণর ণিবস্ট্ি স্থাপন ও িংবোগ পদ্ধণে, হাইবরাণিোবরর ব্যহার, আইণপএি, ইউণপএি, ইেুাণদ িম্পবকত ধারিা।  

 

(চ) আণর্থ তং: 

আণর্থ তং এর িংজ্ঞা - প্রবয়াজনীয়ো, ণবণিন্ন প্রকার আণর্থ তং কণরবার পদ্ধণে, পাইপ আণর্থ তং ও শ্রপ্লে আণর্থ তং; 

 

( ) িাণি তি কাবনকশন ও ববদ্যুণেক ণিোর: 

িাণি তি কাবনকশবনর িংজ্ঞা - শ্রেণিণবিাগ, িাণি তি কাবনকশন কণরবার পদ্ধণে, ণিবেল শ্রিজ ও ণি শ্রিজ ণিোর স্থাপন ও 

িংবোগ প্রদান।  

 

(জ) িাধারি হুান্ড টুলি,পণরিাপ েেপাণে ও শ্রিিটি ণডিাইিেঃ 

ইবলকণিণশয়াশ্রনর িাধারি হুান্ড টুলবির ব্যবহার, োণলকা প্রস্তুে করা, ব্যবহাবরর শ্রেত্র, শ্রিাে ণিোর, এণিোর, িাণে 

ণিোর, শ্রিগার, আর্থ ত শ্রেস্ট্ার ইেুাণদর িংবোগ ও ব্যবহার পদ্ধণে, শ্রিিটি ণডিাইি ব্যবহাবরর পদ্ধণে ও প্রবয়াজনীয়ো; 

 

(ঝ) ণনরাপত্তা ণবণধ ও অন্যান্য: 

ববদ্যুণেক কাবজ ণনরাপত্তা ণবণধর প্রবয়াজনীয়ো - অবশ্য পালনীয় ণনরাপত্তা ণবণধিমূহ, ববদ্যুণেক কাবজ দূ ঘ তেনা িংঘেবনর 

কারি ও োর প্রণেকার, প্রার্থণিক ণচণকৎিার প্রবয়াজনীয়ো, প্রার্থণিক ণচণকৎিায় ব্যবহৃে িরঞ্জািাণদ ও ববদ্যুণেক শকপ্রাপ্ত 

ব্যণির প্রার্থণিক ণচণকৎিা পদ্ধণে। 
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৬.৪.২ ‘ণব’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ 

(ক) ণড.ণি. শ্রজনাবরেরেঃ  

মূলনীণে - গঠন – প্রকারবিদ, ণড.ণি. শ্রজনাবরেবরর প্যারালাল অপাবরশন - িংবোগ পদ্ধণে ও রেিাববেি; 

(খ) ণড.ণি. শ্রিাের:  

মূলনীণে, গঠন, প্রকারবিদ ও ব্যবহার, শ্রিােবরর স্ট্াটি তং শ্রির্থড -বিােবরর ণিড কবরাল – িংবোগ পদ্ধণে - িাধারি িিস্যা 

ণনি তয় ও িিাধান। 

(গ) এ.ণি. শ্রজনাবরের বা অোরবনেরেঃ  

মূলনীণে - ণবণিন্ন অংবশর নাি, গঠন, ণিকুবয়ণন্স ণনয়েি ও শ্রিাবেজ ণনয়েি, ল্যাম্প শ্রেস্ট্ পদ্ধণে, ণড.ণি. শ্রজনাবরের এবং 

এ.ণি. শ্রজনাবরের এর িবে পার্থ তকু, অোরবনেবরর িিান্তরাল অপাবরশন ও িংবোবগর পদ্ধণে; 

(ঘ) এ.ণি. শ্রিাের: 

এ.ণি. শ্রিাের -মূলনীণে, ণবণিন্ন অংবশর নাি, গঠন, প্রকারবিদ ও কাে তপদ্ধণে, ণবণিন্ন প্রকার স্ট্াটি তং পদ্ধণে- স্ট্ার শ্রডো 

স্ট্াটি তং, ণডওএল স্ট্াে তার, িংবোগ পদ্ধণে, িাধারন িিস্যা ণনি তয় ও িিাধান পদ্ধণে; 

(ঙ) ণলিে, এবেবলের, শ্ররণিজাবরের, এয়ারকণন্ডশনার: 

ণলিে/ এবেবলের স্থাপন পদ্ধণে- ব্যবহৃে েেপাণের নাি ও কাজ, পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত ধারনা। শ্ররণিজাবরের/ 

এয়ারকণন্ডশবনর মূলনীণে- ব্যবহৃে েোংবশর নাি ও কাজ- প্রকারবিদ- পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত ধারনা। 

৬.৪.৩ ‘এ’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ 

(ক) পাওয়ার শ্রস্ট্শনেঃ 

বাংলাবদবশর ণবদ্যুৎ উৎপাদন িম্পণকতে প্রার্থণিক জ্ঞান, পাওয়ার শ্রস্ট্শবনর প্রকারবিদ, শ্রজনাবরশন হবে ণডণিণবউশন পে তন্ত 

পাওয়ার ণিবস্ট্ি িম্পবকত ধারিা; 

(খ) িাববস্ট্শন/ ণগ্রড িাববস্ট্শন: 

প্রার্থণিক ধারিা -িাববস্ট্শবন ব্যবহৃে েোণদর োণলকা, িাববস্ট্শবনর রেিাববেি, ণিবেল লাইন ডায়াগ্রাি িম্পবকত ধারনা, 

শে ত িাণকতে, ণরবল শ্রিটিং, ণডণি িাপ্লাই, আণর্থ তং ইেুাণদ িম্পবকত ধারনা; 

 (গ) িান্সিরিার: 

মূলনীণে - ণবণিন্ন অংবশর বি তনা ও প্রকারবিদ, িান্সিরিাশ্ররর কাে তনীণে, িান্সিরিার ট্যাণপং, ইন্সিুবিন্ট িান্সিরিার 

(পবেনণশয়াল িান্সিরিার, কাবরন্ট িান্সিরিার), িান্সিরিাবরর কুণলং ণিবস্ট্ি, িান্সিরিার লি ইেুাণদ িম্পবকত ধারনা; 

(ঘ) সুইচ ণগয়ার: 

প্রকারবিদ - ব্যবহাবরর প্রবয়াজনীো, ণবণিন্ন প্রকার ণিউজ ও িাণকতে এর ব্যবহার শ্রেত্র ণনি তয় ও িংবোগ পদ্ধণে, শে ত িাণকতে 

এবং ণরবল শ্রিটিং, ণিণিণব, এিওণিণব, ওণিণব, এিএি৬, ণজআইএি, এলণবএি, এণিণব, এিণিণিণব, এিণিণব িাধারি িিস্যা 

ণনি তয় ও িিাধান পদ্ধণে; 

(ঙ) পাওয়ার িুাক্টর ইম্প্রুিবিন্ট (ণপএিআই): 

ণপএিআই এ ব্যবহৃে েোংবশর নাি ও কাজ, শ্রলা পাওয়ার িুাক্টবরর কারন ও প্রিাব, ণপএিআই এর সুণবধা, পাওয়ার 

িুাক্টবরর িান উন্নয়বনর পদ্ধণে; 

(চ) িান্সণিশন ও ণডণিণবউশন লাইন: এুাণরয়াল লাইন, আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন ও িাববিণরন লাইন স্থাপন পদ্ধণে-কুাবল স্থাপন 

ও শ্রজাড়া শ্রদয়া-পাওয়ার িুাক্টর, কবরানা ইবিক্ট, ণেন ইবিক্ট-ণবণিন্ন প্রকার ইন্সুবলেবরর ব্যবহার পদ্ধণে-রটি পরীো করা ও 

অপণরবাহীকরবির প্রণেবেকোর পণরিাপ করা। 
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৭. প্রবকৌিেীবদর ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস 

৭.১ নতুন আববদবনর মেবে: 
 

 শ্রেণি : প্রার্থী ‘ণি’ বা ‘ণবণি’ বা ‘ণব’ বা ‘এ’ বা ‘এণব’ বা ’এণবণি’ শ্রেণির জন্য আববদন কণরবে পাণরবব। েবব শেত র্থাবক 

শ্রে, ‘ণব’ বা ’এণব’-শ্রেণির আববদবনর জন্য ’ণি’-শ্রেণি এবং ’এ’-শ্রেণির আববদবনর জন্য ’ণবণি’-শ্রেণির লাইবিন্স 

প্রাপ্ত হবে হবব । 

 প্রার্ীর আববদবনর 

মর্াগ্যতা 

: (ক) ণব.এিণি ইণঞ্জণনয়াণরং এর শ্রেবত্র- 

ইবলকণিকুাল এন্ড ইবলকিণনক ইণঞ্জণনয়াণরং শ্রেবত্র ইবলকণিকুাল ইনষ্টবলশবনর কাবজ এক বৎিবরর অণিজ্ঞো 

এবং ইবলকিণনক এন্ড কণিউণনবকশন/ ইনিরবিশন এন্ড শ্রেণলকণিউণনবকশন/ কণম্পউোর িাবয়ন্স এন্ড 

ইণঞ্জণনয়াণরং / শ্রিকাণনকুাল / শ্রিকািণনি / ইন্ডাণিয়াল শ্রপ্রাডাকশন / শ্রিণরন / ণিণিল ইণঞ্জণনয়াণরং এর শ্রেবত্র 

ইবলকণিকুাল ইনষ্টবলশবনর কাবজ ণেন বৎিবরর অণিজ্ঞো অর্থবা  

(খ) ণডবপ্লািা ইণঞ্জণনয়াণরং এর শ্রেবত্র- 

ইবলকণিকুাল ইণঞ্জণনয়াণরং এর শ্রেবত্র ইবলকণিকুাল ইনষ্টবলশবনর কাবজ ণেন বৎিবরর অণিজ্ঞো র্থাণকবে 

হইবব এবং ইবলকিণনক / শ্রিকাণনকুাল / পাওয়ার / শ্ররণিজাবরশন এন্ড এয়ার কণন্ডশনার / ণিণিল / শ্রিণরন / 

কণম্পউোর ইণঞ্জণনয়াণরং এর শ্রেবত্র ইবলকণিকুাল ইনষ্টবলশবনর কাবজ পাঁচ বৎিবরর অণিজ্ঞো র্থাণকবে হইবব। 

 আববদবনর শফেমূহ : মেশর্ 

শে 

শব 

শবশে 

এ 

এশব 

এশবশে 

শফ 

৬০০/- টাকা 

১২০০/- টাকা 

১৮০০/- টাকা 

১৮০০/- টাকা 

৩০০০/- টাকা 

৩৬০০/-টাকা  

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া 

শদববন 

: বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 মেন্টার শফ :  প্রশত মেশর্র জন্য ৪০০ টাকা হাবর ম াবাইে ব্যাংশকং, মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  

মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করবত হয়। 

 আববদবনর ে য় 

হাবতর কাবে শক শক 

রাখববন 

: শনবম্ন বশর্ থত কাগজপে Scan কবর রাখবত হবব: 

(ক) প্রার্থীর িদ্য শ্রোলা পািবপাে ত িাইবজর  ণব;  

(খ) প্রার্থীর কাশরগশর ণশোগে শ্রোগ্যোর িনদপত্র; 

(গ) অণিজ্ঞোর িনদ;  

(ঘ) জােীয় পণরচয়পত্র;  

(ঙ) ণি প্রদান িম্পণকতে চালাবনর মূলকণপ; 

(চ) িাদা কাগবজ ণনজ স্বাের। 

 মকার্ায় আববদন 

করববন  

: অনোইবন আববদন করবত হবব। অনোইবন আববদনপে পূরর্ েংক্রান্ত শনয় াবশে ও করর্ীয় শনবম্ন মদয়া হবো: 

মরশজবেিন পদ্ধশত ক) প্রর্ব  মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক  e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন। 

খ) Registration বাটবন শক্লক করুন ও User Registration Form পূরর্ করুন এবং 

Submit বাটবন শক্লক করুন। 

গ) ম াবাইবে একটি চ্ার শডশজট এর OTP র্াবব মেটি ফরব  শনধ থাশরত স্থাবন ব্যবহার করুন এবং Submit 

বাটবন শক্লক করুন। 

েগইন ঘ) User ID শহবেবব শনবজবদর ম াবাইে নম্বর (ইংবরশজ শডশজট) অর্বা ই-ম ইে ব্যবহার করুন। 

ঙ) Password শহবেবব মরশজবেিন এ প্রদি পােওয়াড থ  ব্যবহার করুন। 

চ্) Login বাটবন শক্লক করুন।  

এশপ্লবকিন পদ্ধশত ে) Application Menu মত শক্লক করুন এবং োবব নু মর্বক আপনার কাশিত এশপ্লবকিন (সুপারভাইজার 

োইবেস এশপ্লবকিন) এ শক্লক করুন । 

জ) আববদবনর শনয় াবশেগুশে শবস্তাশরতভাবব পড়ুন এবং I Agree বাটবন শক্লক করুন। 

ঝ) মর্ ফর টি পাববন তাবত আপনার শনবজর ব্যশিগত তথ্যগুশে মর্ ন স্থায়ী ঠিকানা ও বতথ ান ঠিকানা েঠিকভাবব 

ইংবরশজ ঘবর ইংবরশজবত এবং বাংোর ঘবর বাংোবত পূরর্ করুন এবং শিোগত মর্াগ্যতা এর ঘবর েকে তথ্য 

http://www.eacei.gov.bd/
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পূরর্ কবর অবশ্যই ইশঞ্জশনয়াশরং পাবির োটি থশফবকট েংযুি করুন। তারপবর চ্াকশরর অশভজ্ঞতার ঘরটি 

র্র্ার্ থভাবব পূরর্ করুন। 

ঞ) েংযুশিবত আপনার েশব ও স্বাের েংযুি কবর I hereby declare এর বা  পাবির  মচ্ক ববক্স শক্লক করুন 

এবং Save & Next বাটবন শক্লক করুন। 

শফ প্রদান পদ্ধশত ট) (১) বাংোবদি ব্যাংক অর্বা মোনােী ব্যাংবক মিজারী চ্াোন এর  াধ্যব  শনধ থাশরত োইবেস শফ পশরবিাধ কবর 

চ্াোন এর স্ক্যান কশপ েংরের্ করুন। License Fee এর ঘবর ব্যাংবকর না , ব্রাবের না , চ্াোন নং, 

তাশরখ ও চ্াোবনর স্ক্যান কশপ েংযুি কবর “Save Payment Info” বাটবন শক্লক করুন। 

(২) Center Fee পশরবিাধ এর জন্য Make Payment বাটবন শক্লক করুন এবং ম াবাইে ব্যাংশকং, 

মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করুন। 

ফাইনাে োবশ িন ে) মপব ন্ট ক শপ্লট হওয়ার পর ডযািববাড থ এর Application List মর্বক “Final Submit” বাটন এ 

শক্লক করুন। Application এ মকাবনা ধরবনর েংবিাধন এর প্রবয়াজন র্াকবে “Final 

Submit”বাটবন শক্লক করার পূবব থই “EDIT” বাটন এ শক্লক কবর তথ্য েংবিাধন কবর Save করুন। 

উবেখ্য Final Submit করার পর আর মকান তথ্য েংবিাধন করা র্াবব না । েফে ভাবব 

Application েম্পন্ন হবে পপ আবপ Your Application Successfully Submited 

মদখাবব। Dashboard এর List এ Application Status “Submitted” মদখাবব । 

 

 পরীোর তাশরখ, ে য় পরবতীবত SMS এর  াধ্যব  জানাবনা হবব এবং প্রবতযক পরীোর্ী e-

service.ocei.gov.bd হবত প্রববিপে ডাউনবোড কবর প্রববিপবের কশপেহ শিোগত মর্াগ্যতা, অশভজ্ঞতা েনদ 

ও েংযুি মিজারী চ্াোবনর মূেকশপেহ পরীোর ে য় উপশস্থত র্াকবত হবব।  

 

 মর্ েকে প্রার্ী A/AB/ B মেশর্র জন্য আববদন করববন, তাবদর পূবব থর োইবেস এর ম য়াদ ক পবে ৬(েয়)  াে র্াকবত 

হবব। 

 

 প্রার্ী মর্ তাশরবখ আববদন করববন তার ২(দ্যই)  াে পূবব থর মকান জ াকৃত চ্াোন গ্রহর্বর্াগ্য হবব না এবং জ াকৃত মিজারী 

চ্াোবনর টাকা ও মেন্টার শফবের টাকা মফরৎ মর্াগ্য নয়। 

 

 মর্ েকে প্রার্ী পূবব থ মরশজবষ্টিন কবরবেন তাবদরবক পুর্রায় মরশজবষ্টিন না কবর পূবব থর User ID এবং Password 

শদবয় েগইন কবর আববদন করবত হবব। উবেখ্য একই ম াবাইে/ই-ম ইে/এনআইশড নম্বর একাশধকবার ব্যবহার করা র্াবব 

না। 

 

 অেম্পন্ন আববদন বাশতে ববে গণ্য হবব। কর্তথপে মকান কারর্ দি থাবনা ব্যাশতবরবক আববদনপে গ্রহর্ অর্বা বাশতে করার 

ে তা েংরের্ কবরন। 

 

 Online-এ আববদন এবং টাকা জ ার কাজটি প্রার্ী শনবজ েম্পন্ন করববন। এ মেবে অন্য  াধ্য  মর্বক উি কাজটি েম্পন্ন কবর 

প্রার্ী প্রতাশরত হবে কর্তথপে দায়ী র্াকবব না। 

 

 

৭.২ পরীো েংক্রান্ত তথ্য 

 

 পরীো পদ্ধশত : ম ৌশখক ও ব্যবহাশরক  

 পরীোর ফোফে : পরীো মিবষ পরীোর শদনই ওবয়বোইবট ও মফইজবুবক ফোফে প্রকাি করা হয়। 

 পাবির পর ই-সুপারভাইজার 

োটি থশফবকট শকভাবব পাববন 

:  আপনার মরশজবেিনকৃত ম াবাইবে এেএ এে র্াবব। এেএ এে এর শনবদ থিনা অনুর্ায়ী মর্ মকাবনা ওবয়ব 

ব্রাউজার মর্বক  e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন।  

 উপবর ডান পাবির Login বাটবন শক্লক করুন। 

 আপনার মর্ ম াবাইে নম্ববর শেবে  মর্বক এেএ এেটি শগবয়বে, মেই ম াবাইে নম্বর শদবয় User ID 

এবং আপনার শরবেট করা Password শদন।  

 শনবচ্র Login বাটবন শক্লক করবে আপনার লাইসেন্স চ্বে আেবব। ডাউনবোড করুন।  
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৭.৩ ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস নবায়বনর মেবে : 

 

 নবায়বনর শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৩০০/- টাকা 

৭২০/- টাকা 

১৩২০/-টাকা  

 জশর ানােহ নবায়ন শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৩৯০/- টাকা 

৮১০/- টাকা 

১৪১০/-টাকা 

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া 

শদববন 

: বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 নবায়বনর জন্য শক 

প্রবয়াজন 

: জ াকৃত মূে মিজারী চ্াোন Scan করবত হবব। 

 অনোইবন নবায়বনর 

পদ্ধশত 

:  আপনার মরশজবেিনকৃত ম াবাইে নম্বর শদবয় মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক   

e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন।  

 উপবর ডান পাবির Login বাটবন শক্লক করুন। 

 আপনার ম াবাইে নম্বর শদবয় User ID এবং আপনার শরবেট করা Password শদন।  

 শনবচ্র Login বাটবন শক্লক করুন।  

 বা  পাবির Dashboard এর Renewal Application বাটবন শক্লক করুন। 

 Electrical Supervisor License বাটবন শক্লক করবে “Electrical Supervisor 

License Renew Form” Open হবব।   

 ফর টি র্র্ার্র্ভাবব পূরর্করত: Renew Payment Information এর ঘবর জ াকৃত চ্াোবনর 

ব্যাংবকর না , িাখার না , চ্াোন নম্বর ও তাশরখ উবেখ করুন। টাকার পশর ান Automatically 

আেবব। 

 Challan Scan Copy এর Choose File ঘবর Scanকৃত চ্াোনটি আপবোড করুন এবং 

শনবচ্র Submit বাটবন শক্লক কবর  Submit করুন।   
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ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস পরীোর শেবেবাে: 
 

৭.৪.১ ‘ণি’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ  

(ক) ণবদ্যুৎ িম্পণকতে প্রার্থণিক ধারিা: 

ইবলকণিণিটি  এবং উহার শ্রেণিণবিাগ - ণবদ্যুৎ পণরবাহী, অপণরবাহী  ও অধ তপণরবাহী পদাবর্থ তর িাবর্থ পণরণচণে, কাবরন্ট, শ্রিাবেজ, 

শ্ররণজস্ট্ুাবন্সর িংজ্ঞা এবং উহাবদর একক িমূবহর নাি, পণরিাপক েবের নাি, ববদ্যুণেক বেতনী বা িাণকতবের িংজ্ঞা এবং উহার 

প্রকারবিদ, ওহবির সূত্র, শ্রর্থিণনবন্সর সূত্র, নরেন্স সূত্র, কাশ তবির সূত্র, ণিণরজ িাণকতে, প্যারালাল িাণকতে, ণিে িাণকতে, পাওয়ার, এনাণজতর 

িংজ্ঞা ও উহার একক পণরিাপ পদ্ধণে,  এ.ণি. কাবরন্ট, ণিবকাবয়ণন্স, ণি-বিজ এণি  িাণকতে ও িাণকতবের পাওয়ার ণনি তয়, স্ট্ার এবং 

শ্রডো িাণকতে, স্ট্ার ও  শ্রডো িাণকতবের িবে সুণবধা অসুণবধা, স্ট্ার এবং শ্রডো কাবনকবেড িাণকতবের কাবরন্ট, শ্রিাবেজ ও পাওয়াবরর 

িম্পকত, ণিংবগল লাইন ডায়াগ্রাি িম্পবকত জ্ঞান, োর/কুাববলর িাইজ ণনধ তারি, ববদ্যুণেক শ্রলাড, শ্রলাবডর প্রকারবিদ এবং শ্রিাে শ্রলাড 

কুালকুবলশন িম্পবকত ধারিা; 

(খ) ওয়ুার ও কুাবল: 

ওয়ুার ও কুাবল এর িংজ্ঞা - পার্থ তকু- প্রকারবিদ - ণপ.ণি.ণি (BYA/ BYM/ NYY/ FR/ HT/ LT/ Network কুাবল 

ইেুাণদ) কুাববলর গঠন ও ববণশষ্ট, সুণবধা, অসুণবধা এবং ব্যবহাবরর শ্রেত্র, ফ্ল্ুাণিবল কড ত/ ফ্ল্ুাণিবল কুাবল, ওবয়দার প্রুি কুাবল, 

আরিাড ত কুাবল, ণবণবটির গঠন , ববণশষ্ট , সুণবধা, অসুণবধা এবং ব্যবহাবরর শ্রেত্র – কুাববলর জবয়ন্ট - জবয়বন্টর শ্রেণি ণবিাগ ও 

উহাবদর ব্যবহার, - জবয়বন্টর ববণশষ্ট এবং জবয়ন্ট কণরবার পদ্ধণে । কুাববলর শ্রিজ, ণনউিাল এবং আণর্থ তং এর কালার শ্রকাড িম্পবকত 

জ্ঞান; 

(গ) হাউজ ওয়ুাণরং:  

হাউজ ওয়ুাণরং এর িংজ্ঞা ও শ্রেণি ণবিাগ, ণবণিন্ন  প্রকার  হাউজ ওয়ুাণরং পদ্ধণে ও এর সুণবধা, অসুণবধা, ব্যবহার শ্রেত্র  - সুইচিবকে 

– সুইচ শ্রবাড ত/ এিণডণব / ণডণব/ এিণডণব/এিণিণব/এিণিণিণব ও জবয়ন্ট বি- ইেুাণদর গঠন, ববণশষ্টু, ব্যবহার শ্রেত্র – কুাববলর িাইজ 

ণনব তাচন এবং ব্যবহাবরর শ্রেত্র - শ্রনেওয়াকত ওয়ুাণরং - ববদ্যুণেক ওয়ুাণরং ণডজাইন ও ডায়াগ্রাি অংকন এবং ডায়াগ্রাবি ব্যবহৃে 

প্রেীক/ণচহ্ন িম্পবকত ধারিা, ওয়ুাণরং এর কাজ িিাণপ্তর পর ণবণিন্ন শ্রেষ্ট পদ্ধণে, আর্থ ত শ্ররণজস্ট্ুান্স পণরিাপ পদ্ধণে, ইনসুবলশন 

শ্ররণজস্ট্ুান্স পণরিাবপর পদ্ধণে ও শ্রপালাণরটি শ্রেস্ট্ কণরবার পদ্ধণে। 

(ঘ) হাউজবহাল্ড এপ্লাবয়ন্স: 

টিণি, বাণে, পাখা, কণম্পউোর, িাইবরাওবিন, ওয়াণশংবিণশন, ণহোর, কুকার, পাশ্রম্পর জন্য শ্র াে শ্রিাের, ববদ্যুণেক ঘণ্টা ইেুাণদর 

িংবোগ, পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত ধারনা।  

(ঙ) িাণি তি কাবনকশন ও ববদ্যুণেক ণিোর: 

িাণি তি কাবনকশবর- িংজ্ঞা, শ্রেণিণবিাগ, িাণি তি কাবনকশন কণরবার পদ্ধণে, ণিবেল শ্রিজ, ণি শ্রিজ ণিোর, ণপ্রবপইড, শ্রপাষ্ট শ্রপইড, 

স্মাে ত ণিোণরং ণিবস্ট্ি  স্থাপন ও িংবোগ প্রদান;  

(চ) পণরিাপ েেপাণে ও শ্রিিটি ণডিাইিেঃ 

শ্রিাে ণিোর, এণিোর, িাণে ণিোর, শ্রিগার, আর্থ ত শ্রেস্ট্ার ইেুাণদর িংবোগ ও ব্যবহার পদ্ধণে, শ্রিিটি ণডিাইি ব্যবহাবরর পদ্ধণে ও 

প্রবয়াজনীয়ো। 

( ) শ্রিালার ণিবস্ট্ি ও ব্যাোণরেঃ 

শ্রিালার ণিবস্ট্বির মূলনীণে , প্রকারবিদ -বিালার শ্রহাি ণিবস্ট্ি, অন ণগ্রড ণিবস্ট্ি, অি ণগ্রড ণিবস্ট্ি, প্যাবনবলর ণিণরজ প্যারাবলল 

িংবোগ িম্পবকত জ্ঞান, শ্রিালার প্যাবনল, ইনিাে তার, ব্যাোণর -মূলনীণে, প্রকারবিদ, চাণজতং, ণডিচাণজতং পদ্ধণে, ব্যাোণর ণিবস্ট্ি স্থাপন 

ও িংবোগ পদ্ধণে, হাইবরাণিোবরর ব্যবহার, আইণপএি, ইউণপএি ইেুাণদ িম্পবকত ধারিা ;  

(জ) আইন, ণবদ্যুৎ ণবণধিালা, ২০২০ ও অন্যান্য ণনরাপত্তা ণবণধ: 

আইন ও ণবদ্যুৎ ণবণধিালা, ২০২০ িম্পবকত ধারিা, ববদ্যুণেক কাবজ ণনরাপত্তা ণবণধর প্রবয়াজনীয়ো - অবশ্য পালনীয় ণনরাপত্তা ণবণধিমূহ, 

ববদ্যুণেক কাবজ দূুঘ তেনা িংঘেবনর কারি ও োর প্রণেকার, প্রার্থণিক ণচণকৎিার প্রবয়াজনীয়ো, প্রার্থণিক ণচণকৎিায় ব্যবহৃে 

িরঞ্জািাণদ ও ববদ্যুণেক শকপ্রাপ্ত ব্যণির প্রার্থণিক ণচণকৎিা পদ্ধণে। 
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৭.৪.২ ‘ণব’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ 

(ক) ণড.ণি. শ্রজনাবরেরেঃ  

মূলনীণে - গঠন ও ণবণিন্ন অংবশর বি তনা, প্রকারবিদ, িান্ট, ণিণরজ ও কম্পাউন্ড শ্রজনাবরের এবং ববণশষ্টু, ইন্টারবপাল িাণকতং এর 

কারি ও প্রণেকার, কুমুবেের, ব্রাবশর এডজাস্ট্বিন্ট ও শ্রিইবন্টন্যান্স, ণড.ণি. শ্রজনাবরেবরর প্যারালাল অপাবরশন ও িংবোগ পদ্ধণে।   

(খ) ণড.ণি. শ্রিাের: 

মূলনীণে - গঠন ও ণবণিন্ন অংবশর বি তনা, প্রকারবিদ, েকত, িান্ট, ণিণরজ ও কম্পাউন্ড শ্রিাের এবং ববণশষ্টু, ব্যবহার, স্ট্াটি তং পদ্ধণে, 

ণিড কবরাল, ৩ পবয়ন্ট স্ট্াোর ও ৪ পবয়ন্ট স্ট্াোর িংবোগ পদ্ধণে, শ্রিােবরর  শ্রপ্রাবেকশন পদ্ধণে; 

(গ) এ.ণি. শ্রজনাবরের বা অোরবনের: 

মূলনীণে - ণবণিন্ন অংবশর নাি, গঠন, ণিনবরানাি ণরয়াবক্টন্স, ণিকুবয়ণন্স ণনয়েি ও শ্রিাবেজ ণনয়েি, ণিনবরানাইবজশন প্রণরয়া ও 

শেতাবণল, ল্যাম্প শ্রেস্ট্ পদ্ধণে, ণড.ণি. শ্রজনাবরের এবং এ.ণি. শ্রজনাবরেবরর িবে পার্থ তকু,  অোরবনেবরর িিান্তরাল অপাবরশন ও 

িংবোবগর পদ্ধণে, অবো িান্সিার সুইচ এর কাে তপদ্ধণে ও ব্যবহার; 

(ঘ) এ.ণি.  শ্রিাের: 

মূলনীণে-ণবণিন্ন অংবশর নাি ও কাজ, ণবণিন্ন প্রকার শ্রিােবরর গঠন,কাে তপদ্ধণে ও ব্যবহারবেত্র, শ্রিক্টর ডায়াগ্রাি, ইকুইবিবলন্ট িাণকতে, 

শ্ররগুবলশন, ণলি্প, ণবণিন্ন প্রকার শ্রিােবরর স্ট্াটি তং পদ্ধণে, ডাইবরক্ট অনলাইন স্ট্াে ত পদ্ধণে, স্ট্ার শ্রডো স্ট্াে ত পদ্ধণে, েকত কুালকুবলশন, 

শ্রিােবরর ণিড কবরাল, ণিএিণড, শ্রিােবরর িিান্তরাল অপাবরশন ও িংবোগ পদ্ধণে, শ্রিােবরর শ্রপ্রাবেকশন পদ্ধণে, শ্রিােবরর 

শ্রিবন্টন্যান্স, ণরবপয়ার ও ণপ্রবিনশন;  

(ঙ) ণলিে, এবেবলের, শ্ররণিজাবরের, এয়ারকণন্ডশন: 

ণলিে/ এবেবলের গঠন, প্রকারবিদ, স্থাপন পদ্ধণে- ব্যবহৃে েেপাণের নাি ও কাজ, পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত ধারনা, 

শ্ররণিজাবরের/ এয়ারকণন্ডশবনর মূলনীণে, গঠন পদ্ধণে - ব্যবহৃে েোংবশর নাি ও কাজ- প্রকারবিদ- পণরচালনা ও রেিাববেি িম্পবকত 

ধারনা;  

 

৭.৪.৩ ‘এ’ শ্রেণির লাইবিবন্সর শ্রেবত্রেঃ 

(ক) পাওয়ার শ্রস্ট্শনেঃ 

বাংলাবদবশর ণবদ্যুৎ উৎপাদন িম্পণকতে প্রার্থণিক জ্ঞান, পাওয়ার শ্রস্ট্শবনর প্রকারবিদ, ণবণিন্ন প্রকার পাওয়ার শ্রস্ট্শবনর- মূলনীণে, 

কাে তপদ্ধণে, সুণবধা, অসুণবধা ও তুলনামূলক ণববরি, শ্রজনাবরশন হবে ণডণিণবউশন পে তন্ত পাওয়ার ণিবস্ট্ি ণিবেল লাইন ডায়াগ্রাি; 

(খ) িাববস্ট্শন/ ণগ্রড িাববস্ট্শন: 

প্রার্থণিক ধারিা, প্রকারবিদ -িাববস্ট্শবন ব্যবহৃে েোণদর োণলকা, িাববস্ট্শবনর কাজ, িাববস্ট্শবনর শ্রল-আউে প্লান, ণিবেল লাইন 

ডায়াগ্রাি অংকন, িাববস্ট্শবনর রেিাববেি, শে ত িাণকতে, ণরবল শ্রিটিং, ণডণি িাপ্লাই, আণর্থ তং, অণে উচ্চ ও উচ্চ, িেি এবং ণনম্ন চাবপর 

শ্রেবত্র উহাশ্রদর ণনব তাচন, স্থাপন ও ব্যবহার; 
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(গ) িান্সিরিার: 

মূলনীণে - ণবণিন্ন অংবশর বি তনা ও প্রকারবিদ, িান্সিরিাশ্ররর কাে তনীণে, িান্সিরিাবরর কুাপাণিটি, কাবনকশন ও শ্রিক্টর গ্রুপ, 

িান্সিরিাবরর শ্রিাবেজ ইকুুবয়শন, িান্সিরিার শ্ররণিও, শ্রপালাণরটি, শ্রিাবেজ শ্ররগুবলশন, িে কাবরন্ট ণনি তয়, ণবণিন্ন প্রকার লি ও 

এণিণিবয়ণন্স, িান্সিরিার ট্যাণপং, আইণডয়াল িান্সিরিার ,অবো িান্সিরিার, শ্রেণস্ট্ং এন্ড কুাণলবব্রশন অি ইন্সিুবিন্ট িান্সিরিার 

(পবেনণশয়াল িান্সিরিার, কাবরন্ট িান্সিরিার), পাওয়ার িান্সিরিার, িান্সিরিাবরর প্যারালাল অপাবরশবনর শেত, বুখলি ণরবল, 

ণডিাবরণন্সয়াল পবেনণশয়াল ণরবল, ণব্রদার, িান্সিরিার শ্রেল, িান্সিরিার এর কুণলং ণিবস্ট্ি, িান্সিরিার িংবোগ, অপারবশন, 

রেিাববেি পদ্ধণে, শ্রেণস্ট্ং এন্ড কণিশণনং অি িান্সিরিার;  

(ঘ) সুইচ ণগয়ার: 

সুইচ ণগয়াবরর উপাদান, প্রকারবিদ - ব্যবহাবরর প্রবয়াজনীয়ো, ণবণিন্ন প্রকার ণিউজ ও িাণকতে শ্রব্রকাবরর ব্যবহার শ্রেত্র ণনি তয় ও িংবোগ 

পদ্ধণে, শে ত িাণকতে এবং ণরবল শ্রিটিং, ণিণিণব, এিওণিণব, ওণিণব, এিএি৬, ণজআইএি, এলণবএি, এণিণব, এিণিণিণব, এিণিণব 

ইেুাণদর গঠন , ববণশষ্টু , কাে তপ্রিালী, স্থাপন, শ্রেণস্ট্ং এন্ড কণিশণনং, িিস্যা ণনি তয় ও িিাধান পদ্ধণে, ণডণি কবরাল ণিবস্ট্ি িম্পবকত 

ধারনা; 

(ঙ) পাওয়ার িুাক্টর ইম্প্রুিবিন্ট (ণপএিআই)  

ণপএিআই এ ব্যবহৃে েোংবশর নাি ও কাজ, শ্রলা পাওয়ার িুাক্টর এর কারি ও প্রিাব, ণপএিআই এর সুণবধা, পাওয়ার িুাক্টবরর িান 

উন্নয়বনর পদ্ধণে, কুাপাণিের ব্যাংক ও শ্ররবজান্যান্স িম্পবকত জ্ঞান, কুাপাণিের ব্যাংক ও ণিোর স্থাপন ও িংবোগ প্রদান;  

(চ) িান্সণিশন ও ণডণিণবউশন লাইন: 

ওিারবহড লাইন, ওিারবহড লাইবন ব্যবহৃে কন্ডাক্টবরর প্রকারবিদ- ণনব তাচন পদ্ধণে, েণড়ৎ পণরবাহবকর শ্রিণিং, রি আি তি, গাড ত 

ওয়ুারি, িুাবনর বদঘ তূ ি্ে, ণিয়াবরন্স িি গ্রাঊন্ড এন্ড ণবণল্ডং, কবম্পাবনন্ট অি ওিারবহড লাইন, জবয়ন্ট পদ্ধণে, স্যাগ পণরিাপ পদ্ধণে, 

ব্যলান্সার, বুশোর, শ্রডম্পার, িাবিণলং ওবয়ি, লাইবেণনং এবরস্ট্র ইেুাণদর গঠন ও ব্যবহার, ইনসুবলের- গঠন, প্রকারবিদ, ববণশষ্টু, 

ব্যবহার, শ্রেণস্ট্ং পদ্ধণে ইেুাণদ িম্পবকত ধারিা, শ্রপাল বা োওয়ার- শ্রেণিণবিাগ, স্থাপবনর ণবববচু ণবষয়াণদ, আণর্থ তং অি শ্রপাল বা োওয়ার, 

এুাণরয়ুাল লাইন ও আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন স্থাপন পদ্ধণে, কুাবল স্থাপন ও শ্রজাড়া শ্রদয়া, কবরানা ইবিক্ট, ণেন ইবিক্ট, িুারাণন্ট ইবিক্ট;  

( ) আণর্থ তং ও লাইবেণনং শ্রপ্রাশ্রেকশন ণিবস্ট্ি: 

আণর্থ তং এর িংজ্ঞা - প্রবয়াজনীয়ো, ণবণিন্ন প্রকার আণর্থ তং কণরবার পদ্ধণে বি তনা, পাইপ আণর্থ তং ও শ্রপ্লে আণর্থ তং, লাইবেণনং শ্রপ্রাশ্রেকশন 

ণিবস্ট্বির গুরত্ব, প্রবয়াজনীয়ো, ণবণিন্ন প্রকার লাইবেণনং শ্রপ্রাশ্রেকশন ণিবস্ট্ি কণরবার পদ্ধণে বি তনা। 
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৮. ঠিকাদারবদর ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস 
 

৮.১ নতুন আববদবনর মেবে: 

 

 শ্রেণি 
: 

‘ণি’, ‘ণবণি’ ‘এণবণি’  

 ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর 

োইবেবসর জন্য 

আববদন দাশখে, ইতযাশদ 

: (ক) শ্রিড লাইবিন্স  কণপ; 

(খ) িুাে শ্ররণজবিশন িাটি তণিবকবের কণপ; 

(গ) টি আই এন িাটি তণিবকবের কণপ; 

(ঘ) িাণলক বা ব্যবস্থাপনা পণরচালবকর জােীয় পণরচয়পবত্রর কণপ; 

(ঙ) ববদ্যুণেক ঠিকাদাণর প্রণেষ্ঠাবন ণনবয়াণজে রণহয়াব  িবি ত একজন ববদ্যুণেক সুপারিাইজাবরর শ্রঘাষিাপত্র বা 

অনলাইবন িম্মণে: 

           তবব িতথ র্াবক মর্,  াশেক শনবজ ববদ্যযশতক সুপারভাইজার হইবে তাহার জন্য এ দফা প্রবর্াজয হইবব না;  

(চ্) ণি প্রদান িম্পণকতে শ্রিজাণর চালাবনর মূল কণপ; এবং 

(ে)  শ্রেণস্ট্ং েেপাণে রবয়র রণশদ। 

 ববদ্যযশতক র্ন্ত্রপাশত : ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেবসর জন্য আববদনকারী প্রবতযক ব্যশি বা প্রশতষ্ঠাবনর শনকট আর্ থ মটোর, 

ইনসুবেিন মটোর এবং শক্লপ-অন এযাশম্পয়ার শ টার এবং সুরো েরঞ্জা াশদ, মর্ ন-মহেব ট, মেফটি 

মবল্ট ও ইনসুবেবটড হযান্ড মলাবে র্াশকবত হইবব। 

 আববদবনর শফেমূহ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

১২০০/- টাকা 

৩৬০০/- টাকা 

৮৪০০/-টাকা  

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া 

শদববন 

: বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 মটশেং শফ :  প্রশত মেশর্র জন্য ৬০০ টাকা হাবর ম াবাইে ব্যাংশকং, মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  

মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করবত হয়। 

 মকার্ায় আববদন 

করববন  

: অনোইবন আববদন করবত হবব। অনোইবন আববদনপে পূরর্ েংক্রান্ত শনয় াবশে ও করর্য় শনবম্ন মদয়া 

হবো: 

মরশজবেিন পদ্ধশত ক) প্রর্ব  মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক  e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন। 

খ) Registration বাটবন শক্লক করুন ও User Registration Form পূরর্ করুন এবং Submit 

বাটবন শক্লক করুন। 

গ) ম াবাইবে একটি চ্ার শডশজট এর OTP র্াবব মেটি ফরব  শনধ থাশরত স্থাবন ব্যবহার করুন এবং Submit বাটবন 

শক্লক করুন। 

েগইন ঘ) User ID শহবেবব শনবজবদর ম াবাইে নম্বর (ইংবরশজ শডশজট) অর্বা ই-ম ইে ব্যবহার করুন। 

ঙ) Password শহবেবব মরশজবেিন এ প্রদি পােওয়াড থ  ব্যবহার করুন। 

চ্) Login বাটবন শক্লক করুন।  

এশপ্লবকিন পদ্ধশত ে) Application Menu মত শক্লক করুন এবং োবব নু মর্বক আপনার কাশিত এশপ্লবকিন (ঠিকাদারী োইবেস 

এশপ্লবকিন) এ শক্লক করুন । 

জ) আববদবনর শনয় াবশেগুশে শবস্তাশরতভাবব পড়ুন এবং I Agree বাটবন শক্লক করুন। 

ঝ) মর্ ফর টি পাববন তাবত আপনার শনবজর ব্যশিগত তথ্যগুশে মর্ ন স্থায়ী ঠিকানা ও বতথ ান ঠিকানা েঠিকভাবব 

ইংবরশজ ঘবর ইংবরশজবত এবং বাংোর ঘবর বাংোবত পূরর্ করুন। 

ঞ) েংযুশিবত আপনার েশব ও স্বাের েংযুি কবর I hereby declare এর বা  পাবির  মচ্ক ববক্স শক্লক করুন এবং 

Save & Next বাটবন শক্লক করুন। 

শফ প্রদান পদ্ধশত ট) (১) বাংোবদি ব্যাংক অর্বা মোনােী ব্যাংবক মিজারী চ্াোন এর  াধ্যব  শনধ থাশরত োইবেস শফ পশরবিাধ কবর 

চ্াোন এর স্ক্যান কশপ েংরের্ করুন। License Fee এর ঘবর ব্যাংবকর না , ব্রাবের না , চ্াোন নং, তাশরখ 

ও চ্াোবনর স্ক্যান কশপ েংযুি কবর “Save Payment Info” বাটবন শক্লক করুন। 

(২) Center Fee পশরবিাধ এর জন্য Make Payment বাটবন শক্লক করুন এবং ম াবাইে ব্যাংশকং, 

মক্রশডট কাড থ অর্বা ইন্টারবনট ব্যাংশকং এর  াধ্যব  মেন্টার শফ এর টাকা পশরবিাধ করুন। 

ফাইনাে োবশ িন ে) মপব ন্ট ক শপ্লট হওয়ার পর ডযািববাড থ এর Application List মর্বক “Final Submit” বাটন এ শক্লক 

করুন। Application এ মকাবনা ধরবনর েংবিাধন এর প্রবয়াজন র্াকবে “Final Submit”বাটবন শক্লক 

করার পূবব থই “EDIT” বাটন এ শক্লক কবর তথ্য েংবিাধন কবর Save করুন। উবেখ্য Final Submit 

করার পর আর মকান তথ্য েংবিাধন করা র্াবব না । েফে ভাবব Application েম্পন্ন হবে পপ আবপ Your 

Application Successfully Submited মদখাবব। Dashboard এর List এ 

Application Status “Submitted” মদখাবব । 

http://www.eacei.gov.bd/
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 পরীোর তাশরখ, ে য় পরবতীবত SMS এর  াধ্যব  জানাবনা হবব এবং প্রবতযক পরীোর্ী e-

service.ocei.gov.bd হবত প্রববিপে ডাউনবোড কবর প্রববিপবের কশপেহ প্রববিপবে উশেশখত কাগজপেেমূহ, 

েংযুি মিজারী চ্াোবনর মূেকশপ, প্রশতষ্ঠাবনর না  মখাদাই করা ববযশতক র্ন্ত্রপাশত শনবয় পরীোর ে য় উপশস্থত র্াকবত 

হবব।  

 

 মর্ েকে প্রার্ী A/B মেশর্র জন্য আববদন করববন, তাবদর পূবব থর োইবেস এর ম য়াদ ক পবে ৬(েয়)  াে র্াকবত হবব। 

 

 প্রার্ী মর্ তাশরবখ আববদন করববন তার ২(দ্যই)  াে পূবব থর মকান জ াকৃত চ্াোন গ্রহর্বর্াগ্য হবব না এবং জ াকৃত মিজারী 

চ্াোবনর টাকা ও মেন্টার শফবের টাকা মফরৎ মর্াগ্য নয়। 

 

 মর্ েকে প্রার্ী পূবব থ মরশজবষ্টিন কবরবেন তাবদরবক পুর্রায় মরশজবষ্টিন না কবর পূবব থর User ID এবং Password 

শদবয় েগইন কবর আববদন করবত হবব। উবেখ্য একই ম াবাইে/ই-ম ইে/এনআইশড নম্বর একাশধকবার ব্যবহার করা র্াবব 

না। 

 

 অেম্পন্ন আববদন বাশতে ববে গণ্য হবব। কর্তথপে মকান কারর্ দি থাবনা ব্যাশতবরবক আববদনপে গ্রহর্ অর্বা বাশতে করার 

ে তা েংরের্ কবরন। 

 

 Online-এ আববদন এবং টাকা জ ার কাজটি প্রার্ী শনবজ েম্পন্ন করববন। এ মেবে অন্য  াধ্য  মর্বক উি কাজটি 

েম্পন্ন কবর প্রার্ী প্রতাশরত হবে কর্তথপে দায়ী র্াকবব না। 

 

 

৮.২ ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস নবায়বনর মেবে 

 

 নবায়বনর শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৬০০/- টাকা 

১৮০০/- টাকা 

৪২০০/-টাকা  

 জশর ানােহ নবায়ন শফ : মেশর্ 

শে 

শবশে 

এশবশে 

শফ 

৯০০/- টাকা 

২১০০/- টাকা 

৪৫০০/-টাকা 

 চ্াোবনর মকাড নম্বর :              ১     ৫৬৩১        ০০০০       ১৮৫৪    

 মকার্ায় চ্াোন জ া শদববন : বাংোবদি ব্যাংক বা মোনােী ব্যাংক শে: 

 নবায়বনর জন্য শক 

প্রবয়াজন 

: জ াকৃত মূে মিজারী চ্াোন Scan করবত হবব। 

 অনোইবন নবায়বনর 

পদ্ধশত 

:  আপনার মরশজবেিনকৃত ম াবাইে নম্বর শদবয় মর্ মকাবনা ওবয়ব ব্রাউজার মর্বক   

e-service.ocei.gov.bd শেংবক প্রববি করুন।  

 উপবর ডান পাবির Login বাটবন শক্লক করুন। 

 আপনার ম াবাইে নম্বর শদবয় User ID এবং আপনার শরবেট করা Password শদন।  

 শনবচ্র Login বাটবন শক্লক করুন।  

 বা  পাবির Dashboard এর Renewal Application বাটবন শক্লক করুন। 

 Contractor License বাটবন শক্লক করবে “Contractor License Renew 

Application Form” Open হবব।  

 ফর টি র্র্ার্র্ভাবব পূরর্করত: আপনার প্রশতষ্ঠাবন শনবয়াশজত ববদ্যযশতক সুপারভাইজার োইবেস নম্বর 

শনধ থাশরত স্থাবন প্রদান করুন এবং Renewal Period কত বেবরর জন্য মেই েংখ্যা Select করুন। 

 Renewal Fee Information এর ঘবর জ াকৃত চ্াোবনর ব্যাংবকর না , িাখার না , চ্াোন 

নম্বর ও তাশরখ উবেখ করুন। টাকার পশর ান Automatically আেবব। 

 Challan Scan Copy এর Choose File ঘবর Scanকৃত চ্াোনটি আপবোড করুন এবং 

শনবচ্র Submit বাটবন শক্লক করুন।   

 ববদ্যযশতক সুপারভাইজাবরর অনোইবন েম্মশত গ্রহর্পূব থক আপনার ঠিকাদাশর োইবেবসর প্যাবনবে পুনরায় 

প্রববি করুন এবং Submit বাটন শক্লক করুন।  

http://www.eacei.gov.bd/
http://www.eacei.gov.bd/
http://www.eacei.gov.bd/
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৯. পশরবতথবনর শবষবয় : শনম্নবশর্ থত মর্ মকাবনা পশরবতথবনর শবষবয় ববদ্যযশতক ঠিকাদারবক ২(দ্যই)  াে ে বয়র  বধ্য মবাবড থর েদস্য েশচ্ব 

বরাবর তফশেবে উশেশখত শফ পশরবিাধ োবপবে আববদন কশরবত হইবব এবং তৎকর্তথক শেশখত অনুব াদন গ্রহর্ 

কশরবত হইবব, র্র্া 

  (অ) ব্যবোশয়ক ঠিকানা পশরবতথবনর মেবে পশরবশতথত মিড োইবেস ও ঠিকানা পশরবতথন েংক্রান্ত বহুে প্রচ্াশরত 

একটি জাতীয় বদশনক পশেকায় প্রকাশিত শবজ্ঞাপবনর কশপেহ আববদন কশরত হইবব; 

  (আ)  াশেকানা পশরবতথবনর মেবে পশরবশতথত মিড োইবেস, ওয়াশরি োটি থশফবকট, প্রবর্াজয মেবে, শবক্রয় বা 

হস্তান্তবরর দশেে(মনাটাশরেহ) এবং  াশেকানা পশরবতথন েংক্রান্ত বহুে প্রচ্াশরত একটি জাতীয় বদশনক পশেকায় 

প্রকাশিত শবজ্ঞাপবনর কশপেহ আববদন কশরত হইবব; এবং 

  (ই) মকাম্পাশনর মর্ মকাবনা পশরবতথবনর মেবে পশরবশতথত মিড োইবেস, ম ব াবরন্ডা  অব আটি থবকবের কশপেহ 

আববদন কশরবত হইবব।  

১০.  োইবেবসর প্রশতশেশপ : মকাবনা োইবেস হারাইয়া মগবে বা নষ্ট হইয়া মগবে েংশিষ্ট োইবেসদারী তফশেবে উশেশখত প্রশতশেশপ শফ 

পশরবিাধধপূব থক শেশখত আববদন কশরবে, োইবেবসর প্রশতশেশপ প্রদান করা র্াইব। 

   

১১.  োইবেস স্থশগত বা বাশতে  : ক্ষকাসনা লাইসেন্সধারী আইন, মেদ্যুৎ মেমধিাল, ২০২০ ো এই মেমধিালার ক্ষকাসনা মেধান লঙ্ঘন কমরসল অথো 

লঅইসেসন্স উমলীখি ক্ষকাসনা শিত ভঙ্গ কমরসল, ক্ষোর্ ত, েংমিস্ট লাইসেন্সধারীসক যুমিেংগি শুনামনর সুস াগ প্রদান 

কমরয়া, লাইসেন্স স্থমগি ো োমিল কমরসি পামরসে এেং প্রসয়াজসন, আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ কমরসি পামরসে এেং 

এই মেষসয় ক্ষোসর্ তর মেদ্ধান্তই চুড়ান্ত েমলয়া গণ্য হইসে। 

 ১২. তফশেে            : 

    

ইবেকশিশিয়ান, ববদ্যযশতক ববদ্যযশতক সুপারভাইজার ও ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর োইবেস এর জন্য প্রবর্াজয শফ’র তাশেকা 
 

শবষয় মেশর্ ইবেকশিশিয়ান 

োইবেস 

ববদ্যযশতক 

সুপারভাইজার 

োইবেস 

ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর 

োইবেস 

 

োইবেস শফ 

শে টাকা ৯০ টাকা ৬০০ টাকা ১২০০ 

শবশে টাকা ২৪০ টাকা ১৮০০ টাকা ৩৬০০ 

এশবশে টাকা ৫৪০ টাকা ৩৬০০ টাকা ৮৪০০ 

 

নবায়ন শফ 

শে টাকা ৩০ টাকা ৩০০ টাকা ৬০০ 

শবশে টাকা ৯০ টাকা ৭২০ টাকা ১৮০০ 

এশবশে টাকা ১৮০ টাকা ১৩২০ টাকা ৪২০০ 

 

জশর ানােহ  

নবায়ন শফ 

শে টাকা ৬০ টাকা ৩৯০ টাকা ৯০০ 

শবশে টাকা ১২০ টাকা ৮১০ টাকা ২১০০ 

এশবশে টাকা ২১০ টাকা ১৪১০ টাকা ৪৫০০ 

প্রশতশেশপ প্রশতটি টাকা ১৫০ টাকা ৩০০ টাকা ৬০০ 

ববদ্যযশতক ঠিকাদাশর প্রশতষ্ঠাবনর 

 াশেকানা বা ঠিকানা পশরবতথন শফ 

প্রশতটি - - টাকা ৫০০০ 

মেন্টার শফ/মটশেং শফ প্রশত মেশর্ টাকা ৩০০ টাকা ৪০০ টাকা ৬০০ 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


