
পয়েন্ট রিকু্রটিং রিয়েম’ি অধীয়ে ২ে িাউন্ড পিীক্ষা অেুষ্ঠাে িম্পরকি ত নোটশ 
 

এমপ্লেয়মন্ট পািরমট রিয়েম এি অধীয়ে প্রথম িাউন্ড (ইরপএি টরপক) উত্তীর্ি প্রাথীিা রিতীে িাউন্ড (স্কীলি 
নটে, করম্পয়টরি নটে)এ অিংশ গ্রহন কিয়ত পািয়েে। উভে িাউন্ড (ইরপএি টরপক, স্কীল নটে, করম্পয়টরি 
নটে)এ প্রাপ্ত নস্কাি ন াগ কয়ি িয়েিাচ্চ োম্বায়িি ক্রমােু ােী পূেিরেধিারিত িিংখ্যক প্রাথীয়ক চূড়ান্তভায়ে রেেিারচত 
কিা হয়ে। ২ে িাউয়ন্ডি করম্পয়টরি নটয়ে শুধুমাত্র  ায়েি চাকরিি অরভজ্ঞতা, নভায়কশোল নেরেিং, েযাশোল 
িাটি রিয়কট, রশক্ষাগত ন াগযতা আয়ে এেিং নি িম্পরকি ত ডকুয়মন্ট জমা রেয়ত ইচ্ছকু তািাই অিংশ গ্রহে কিয়ে। 
করম্পয়টরি নটয়ে অিংশগ্রহে োধযতামূলক েে, তয়ে স্কীল নটয়ে অিংশ গ্রহে ো কিয়ল চূড়ান্ত রেেিাচে নথয়ক োে 
নেো হয়ে। িুতিািং, রেয়নারিরখ্ত রেষেিমূহ ভাল কয়ি েুয়ে পিীক্ষাে অিংশগ্িহর্ কিয়েে।  

জলুাই ১৫, ২০১৯ 
 

ব্যব্স্থাপনায়ঃশ্রমওকমমসংস্থানমন্ত্রণালয়, ককারিয়া প্রজাতন্ত্র 
ব্াস্তব্ায়ননঃএইচ আি রিনকারিয়া, ককারিয়া প্রজাতন্ত্র 
সহন াগীতায়ঃগণপ্রজাতন্ত্রী ব্াংলানেশ সিকািএি প্রব্াসীকলযাণ ও বব্নেরশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয় এব্ং কব্ানয়নসল 
 

 
 রিতীে িাউয়ন্ড অিংশগ্রহেয় াগয প্রাথী এেিং চূড়ান্ত রেেিারচতেয প্রাথীি িিংখ্যা 

ইন্ডারি কযাটাগরি 
 ১ম িাউন্ড উত্তীর্িকািী 

( রিতীে িাউয়ন্ড অিংশগ্রহে ন াগয প্রাথী) 
চূড়ান্ত রেেিারচতেয প্রাথী 

মযােিুযাকচারিিং ১,৯৯৫জে ১,২০০জে 

 
 স্কীল কেস্ট কিরজনেশন ও করিনেরি কেনস্টি জনয কাগজপত্র োরিল 
①. স্কীল নটে নিরজয়িশে 
○ িকল ১ম িাউন্ড (ইরপএি টরপক )উত্তীর্ি েযরিি নিরজয়িশে স্বেিংরক্রেভায়ে হয়ে  ায়ে 
② করম্পয়টরি নটয়েি জেয প্রয়োজেীে ডকুয়মন্টি 
 ○ পয়েন্ট েন্টে : নমাট ৫পয়েন্টি  
 ○ নক জমা রেয়ে : ইরপএি টরপক উত্তীর্িকািীি ময়ধয  ায়েি মযােুিযাকচারিিং ইন্ডারি িম্পরকি ত চাকরিি 

অরভজ্ঞতা িাটি রিয়কট/নভায়কশোল নেরেিং িাটি রিয়কট/রশক্ষাগত ন াগযতাি িাটি রিয়কট/ েযাশোল 
িাটি রিয়কট আয়ে তািা। 

   ※ উপয়িাি নকাে ডকুয়মন্ট ো থাকয়ল রকেুই জমা রেয়ত হয়ে ো। 
 ○ করম্পয়টরি নটে নিরজয়িশে রেনেরর্িত তারিখ্ (জলুাই ২১~২৩, ২০১৯)ও িময়ে নোয়েয়িল অরিয়ি 

উপরিত হয়ে িম্পন্ন কিয়ত হয়ে 
উপরিরতি তারিখ্ ক্ররমক েিং উপরিরতি িমে মন্তেয 
2019.07.21 1~800 িকাল ৯ ঘটকা *িকল কাগজ ২নিট িয়টাকরপ রেয়ে 

আিয়ত হয়ে।  
*নভায়কশোল কেরনং িাটি রিয়কট এি 
িয়টাকরপ (২করপ)ট িিংরিষ্ট 
প্ররতষ্ঠায়েি প্রধাে কততি ক িতযারেত 
কয়ি আেয়ত হয়ে এেিং িতযােে 
কািীি নিাে োম্বািও উয়িখ্ থাকয়ত 
হয়ে।  

2019.07.22 801~1600 িকাল ৯ ঘটকা 

2019.07.23 1600~1995 িকাল ৯ ঘটকা 
 



○িাে: নোয়েয়িল 
○পদ্ধরত:স্বশিীয়ি উপরিত হয়ে 
○িয়ে  া থাকয়ত হয়ে: পািয়পাটি  মূল করপ (োধযতামূলক) 
○নিরজয়িশে রি: োই 
○ডকুয়মন্টি: িমি িমূহ নোয়েয়িল ওয়েে িাইট নথয়ক ডাউেয়লাড কিা  ায়ে  
 

কযাোগরি 
োরিলতব্য 
কাগজপত্র 

রব্স্তারিত  মন্তব্য 

চাকরিি 
অরিজ্ঞতা 

( ① 
অথব্া 

②পছন্দ 
করুন ) 

  চাকরিি 
অরিজ্ঞতাি সনেপত্র 

(①) 

র রন ককািারন (ককািারনি 
অব্স্থান রব্নেনশ হনল রিকু্রটং 
এনজরি) হনত অরিজ্ঞতাি সনেপত্র 
রননত পািনব্ন শুধ ুরতরনই সং ুরি  

2-2  ফমমট  জমা রেনব্ন। 

সংরিষ্ট ককািারন 

এইট ইসযয কিনব্। 
(সং ুরি  2-2 
কেিনু) 

চাকরিি অরিজ্ঞতাি 
সতযতা প্রতযয়নপত্র 

(②) 

ককািারন (ককািারন রব্নেনশ 
অব্রস্থত হনল সংরিষ্ট রিকু্রটং 
এনজরি)  রে ব্যব্সা ব্ন্ধ ব্া 
কেউরলয়া হনয় থানক, কু্ষদ্র 
ককািারন, কেি লাইনিি রব্হীন 
ককািারন হওয়ানত অরিজ্ঞতাি 
সনেপত্র ইসযয অসম্ভব্ হনল, কস 
কক্ষনত্র প্রাথী রননজ সং ুরি 2-3  
ফমমট পযিণ কনি গযানিন্টি 
(আত্মীয় ব্যতীত) কথনক স্বাক্ষি 

রননয় জমা রেনব্ন। 

েইু জন গযনিন্টি 
ক ৌথিানব্ োরয়ত্ব রননয় 
স্বাক্ষি কিনত হনব্, 
গযানিন্টিনেি নযাশনাল 
আইরি কািম  ব্া 
পাসনপােম  এি 
ফনোকরপ জমা রেনত 
হনব্, রব্নেনশ চাকরি 
কনি থাকনল 
এমপ্লয়নমন্ট রিসা করপ 
ও ইরমনগ্রশন কিকিম  
(এিাইিাল-রিপােম চাি 

সীল)জমা রেনত হনব্। 

সং ুরি 2-3 কেিুন। 

নভায়কশোল 
নেরেিং 

িমাপে ো 
রশক্ষাগত 
ন াগযতা  

নভায়কশোল নেরেিং 
(মূল সাটম রফনকে) 

র রন সিকারি ব্া সিকাি স্বীকৃত 
প্ররতষ্ঠান (রব্নেশ সহ) হনত ককাসম 
সমাপননি সাটম রফনকে রননত 

পািনব্ন রতরনই এইট জমা রেনব্না। 

মূল িাটি রিয়কট প্রেশিে 
কয়ি, িয়টাকরপ জমা 
রেয়ত হয়ে, এেিং 
পিীক্ষাি রেে অেশযই 
মূল িাটি রিয়কট িায়থ 
রেয়ে এয়ি নেখ্ায়ত 
হয়ে। িাটি রিয়কয়টি 
িয়টাকরপট নিট 
ইসযযকািী কতৃম পক্ষ 

রশক্ষাগত ন াগযতা 
(মূল িাটি রিয়কট) 

কয়লজ ো রেশ্বরেেযালে রডরগ্রি 
িাটি রিয়কট (শুধ ু মাত্র 
মযানুফযাকচারিং ইন্ডরে সিরকম ত 
সাটম রফনকে গ্রহণন াগয) 



কযাোগরি 
োরিলতব্য 
কাগজপত্র 

রব্স্তারিত  মন্তব্য 

কতৃম ক সতযারয়ত হনত 
হনব্। এেিং 
িতযােেকািীি নিাে 
োম্বাি উয়িখ্ থাকয়ত 
হয়ে 

নযাশনাল 
সাটম রফনকে  

নযাশনাল সাটম রফনকে  
িয়টাকরপ 

নযাশনাল করিনেরি রসনস্টনমি 
আওতায় সিকাি কতৃম ক ইসযযকৃত  

নযাশনাল সাটম রফনকে। 

রব্নেশ হনত প্রাপ্ত 
সাটম রফনকে গ্রহনন াগয 

নয়। 
পিীক্ষাি রেে অেশযই 
মূল িাটি রিয়কট নেখ্ায়ত 
হয়ে। 

 
* ককারিয়ায় চাকরিি অরিজ্ঞতা গ্রহনন াগয 
* সং ুি ফমম ছাড়াও ইরপএস ওনয়ব্ সাইে হনত রপ্রন্ট কিা অরিজ্ঞতাি সনেপত্রও গ্রহনন াগয 
* নভায়কশোল নেরেিং সাটম রফনকনে ককানসমি নাম, প্ররশক্ষণ ঘন্টা, প্ররশক্ষনণি রব্ষয় ব্স্তু উনেি 

   থাকনত হনব্।  
* ককান িুয়া কাগজপত্র জমা রেনল তাি পিীক্ষাি ফল ব্ারতল ও পিব্তী ৩ ব্ছনি ইরপএস 

েরপনকি জনয অন াগয কঘাষণা কিা হনব্। এব্ং আইনগত ব্যব্স্থা কনয়া হনব্।  
 

অগ্রহনন াগয  চাকরিি অরিজ্ঞতা, প্ররশক্ষণ ককাসম সমাপন, নযাশনাল সাটম রফনকে  এি উোহিণ 
∙চাকরিি অরিজ্ঞতা: ককান প্রাথীি আনব্রেত ইন্ডারে সিরকম ত চাকরিি অরিজ্ঞতা থাকা সনেও কসট 

গ্রহনন াগয হনব্ না,  রে তা অপ্রাসরিক হয়। ক মনঃ রব্ক্রয়, মানব্ সিে ব্যব্স্থাপনা, রহসাব্ িক্ষণ, 
রশক্ষা োন, পাব্রলক সারিম স (কেকরনরশয়ান ব্যতীত), গযাস স্টযাশন, িন্ধনকা ম, কিসু্টনিনন্ট িাব্াি 
পরিনব্শন, কহয়ািনেরসং ইতযারে মযানুফযাকচারিং, কিোকশন, কৃরষ ও পশুপালন, রফশারি রশনেি 

চাকরিি অরিজ্ঞতা রহনসনব্ অগ্রহনন াগয। 

তনব্, রশক্ষা োন’ি কক্ষনত্র কেকরনকযাল রশক্ষা োননি অরিজ্ঞতা মযানুফযকচারিং এি জনয গ্রহনন াগয। 

∙ প্ররশক্ষণ ককাসম সমাপন: প্ররশক্ষণ ককাসমট আনব্রেত ইন্ডারেি সানথ অপ্রাসরিক হনল তা গ্রহনন াগয নয়। 

ক মনঃ নারসমং, রহসাব্িক্ষণ, রলিািশীপ কিনিলপনমন্ট ইতযারে অগ্রহনন াগয। 
∙নযাশনাল সাটম রফনকে : নযাশনাল সাটম রফনকেট আনব্রেত ইন্ডারেি সানথ অপ্রাসরিক হনল তা গ্রহনন াগয 

নয়। ক মনঃ োইরিং লাইনসি, লযািনুয়জ সাটম রফনকে, কিানকশনাল লাইনসি (কমরিকযাল, ফামমারসস্ট, 

আইনজীরব্) ইতযারে অগ্রাহয। 
∙রশক্ষাগত ন াগযতা : আনব্রেত ইন্ডারে কযাোগরি (মযানুফযাকচারিং) এি সানথ অপ্রািরেক রিরগ্র/রিনপ্লামাি 

সাটম রফনকে গ্রহেয় াগয েে। ন মে, সু্কল অে নমরডরিে, োরিিিং, অযাকাউরন্টিং ইতযারে মযােুিযাকচারিিং এি 

কক্ষনত্র অপ্রািরেক। নিরন্ডিং এয়জরি অেুয়মারেত কয়লজ রেশ্বরেেযালয়েি েযান্ডাডি  রেধিাির্ কিয়ে 



 
○ নিরজয়িশে রি : োই 
 
 
2. পিীক্ষা ককন্দ্র ও সময় সযরচ কঘাষণা 
○ কঘাষণাি তারিি: অগাে ৭, ২০১৯ 
○ কঘাষণাি পদ্ধরত: কব্ানয়নসল ওনয়ব্সাইে ও কনাটশ কব্ািম  
○ পিীক্ষা অনষু্ঠান(সম্ভাব্য): অগাস্ট ২১~অগাস্ট ২৬, ২০১৯ (৫রেন) 

○ পিীক্ষাথীি সুরব্ধানথম পিীক্ষা সংক্রান্ট গাইি প্রকাশ কিা হনব্ 
3. প্রাতযরহক কেস্ট’ি সময়: 

কসশন আইনিরন্টট কচক ও ওরিনয়নন্টশন মযল পিীক্ষা 

১ম কসশন 08:30 ∼ 09:00 09:00 ∼ 12:00 

২য় কসশন 12:30 ∼ 13:00 13:00 ∼ 16:00 

 
* আপনাি স্কীল কেস্ট’ি সময় সযরচ পরিব্তম ন কিনত পািনব্ন না। প্রথম কসশন 08:30, রিতীয় কসশন 

  12:30 এি পনি আসনল পিীক্ষা কেয়া  ানব্ না।  

* করিনেরি কেস্ট’ি জনয জমাকৃত কাগজপত্র ইন্টািিয যি সময় আব্াি  াচাই কিা হনব্। িুয়া প্রমারনত হনল 

  পিীক্ষাি ফল ব্ারতল সহ পিব্তী ৩ব্ছি ইরপএস েরপক এি জনয অন াগয কিা হনব্।(কতৃম পনক্ষি কানছ 
  হস্তান্তি কিা হনব্) 

 

III উত্তীণম প্রাথীি নাম কঘাষণা 
○ কঘাষণাি তারিি: কসনেম্বি ১২ , ২০১৯ 
- অনলাইনন ফলাফল কেনি  ানব্ : ইরপএস কহামনপইজ(ব্াংলা) এ প্রনব্শ কনি আপনাি আইরি ব্ারননয় ফলাফল 

  কেিুন 

- রিকু্রেনমন্ট পনয়ন্ট রসনস্টম রিরত্তক পিীক্ষাি ফলাফনলি কা মকারিতাি কময়াে: কঘাষণাি রেন কথনক ২ব্ছি                     
  (কসনেম্বি ১২, ২০১৯ ~ কসনেম্বি ১১, ২০২১) 
 

III রিতীয় িাউন্ড পিীক্ষাি গঠন 
 

ইন্ডারে কমাে পনয়ন্ট 
ইরপএস 
েরপক 

স্কীল কেস্ট 

করিনেরি কেস্ট (অরতরিি পনয়ন্ট) 

চাকরিি অরিজ্ঞতা 
(নযযনতম ১ব্ছি) 

নভায়কশোল নেরেিং সিন্ন 

(নযযনতম  ১২০ঘন্টা)  অথো  
রশক্ষাগত  ন াগযতা ( নযযনতম 

স্নাতক রডরগ্র, শুধু 
মযেুিযাকচারিিং রশল্প সংরিষ্ট রিরগ্র 

গ্রহনন াগয) 

নযাশনাল 

সাটম রফনকে 

মযানফুযাকচারিং ২০০পনয়ন্টস ১০০পনয়ন্টস ১০০পনয়ন্টস ৩পনয়ন্টস ১পনয়ন্ট ১পনয়ন্ট 

 



 
 
○ স্কীল কেস্ট: ৩পােম  (①শািীরিক শরি, ②অরিজ্ঞতা ও ইন্টািিুয, ③কব্রসক স্কীল) 
-কব্নসক রস্কল : প্রনতযক পিীক্ষাথীনক ৩ট সাব্কযাোগরি কথনক পযনব্ম পছন্দকৃত একট সাব্ কযাোগরিি উপি পিীক্ষা রেনত হনব্।  
-শািীরিক পিীক্ষা: হানতি আিলু, রিস্ক, কালাি ব্লাইন্ডননস কেিা হনব্ 
 *কালাি ব্লাইন্ডননস থাকনল সংরিষ্ট পিীক্ষাথীি সকল পিীক্ষা ব্ারতল ব্নল গণয হনব্।  
 

○ পনয়ন্ট ব্ন্টন 

ইন্ডারে কমাে 
স্কীল কেস্ট 

শািীরিক সক্ষমতা ইন্টািিয য কব্রসক স্কীল 
মযা নুফযাকচা রিং ১০০ ৩০ ৩০ ৪০ 

 
 িতকি তাি রেষেিমহূ 
1. ৭ই আগে ২০১৯ তারিয়খ্ েযরিরভরত্তক পিীক্ষাি তারিখ্ ও নকয়েি োম নঘাষর্া হয়ে। নি অেু ােী 

 থা িময়ে উপরিত হয়ত হয়ে। 
2. পিীক্ষাি তারিখ্ পরিেতি ে কিা  ায়ে ো। পরিক্ষাথী প্ররশক্ষয়র্ি িমে অরতক্রান্ত হওোি পি আি কাউয়ক পিীক্ষাে 

অিংশগ্রহয়েি িুয় াগ নেো হয়ে ো। 
3. মূল পািয়পাটি  ো থাকয়ল পিীক্ষাে অিংশগ্রহর্ কিা  ায়ে ো।  
4. নকউ িাে কযাটাগরি পেন্দ ো কয়ি থাকয়ল পিীক্ষক ইচ্ছােু ােী ন  নকাে একট পেন্দ কয়ি পিীক্ষা রেয়েে।  
5. স্কীল নটয়েি িমে রেয়জি রেিাপত্তাি রেয়ক েজি িাখ্ুে। আপোি অেয়হলাি কািয়ে িতষ্ট েঘূিটোি িমস্ত োে আপোি 

উপি েতি ায়ে। 
6. পিীক্ষাে েযেহৃত িকল  ন্ত্রপারত পিীক্ষাি কয়ক্ষ প্রস্তুত থাকয়ে। 
7. আিামোেক নপাষাক ও জতুা পয়ি আিয়ত উপয়েশ নেো নগল। 
8. প্রতাির্া ও অিততাি োয়ে আপোয়ক শূেয পয়েন্ট নেো হয়ে, এেিং পিেতী ৩েেি পিীক্ষাে অিংশগ্রহয়ে অয় াগয নঘাষর্া 

কিা হয়ে। 
     9. পিীক্ষা প্রস্তরতয়ত িহােতাি লয়ক্ষয পিব্তীনত প্রশ্নপত্র প্রকাশ কিা হনব্।  



【Attachment 2-1】 

(Job experience, Training course completion, National certificate) 
Competency test relevant documents 

Application No.(For Sending Agency)  
I myself will take any responsibilities for falsified documents(certificate of career, copy 
of certificate) in registering EPS-TOPIK  
※ If applicant’s document is proven to be falsified, the test result will invalidated and the person will 
not be able to take any test for 2 years. 

Applicants to fill in * Mark the industry you’re applying for(●) 

EPS-TOPIK registration no. 0052019C50400001 

Manufacture 
·Assemble (○)   ·Measures (○)    
·Join (○) 

Construction ·Rebar(○) ·Carpentry(○) 

Agriculture & Stockbreeding ·Agriculture(○)·Livestock(○) Fishery ·Sea Farming (○) ·In and off Shore Fishery(○) 

Date of birth .    .    .  Contact no.  

Registration date 2019.    .  Name (signature)  
 

 

Applicants to fill in  * Mark(●) your answer For sending agency 

▢ Job experience (Only for those who have job experience) 

One year or more Less than 1 year 

○ ○ 
 

True ○ 

Questionable ○ 

False ○ 
 

▢ Training hours (Only for those who had training) 
120 hours or more Less than 120 hours 

○ ○ 
 

True ○ 

Questionable ○ 

False ○ 
 

▢ Certificates (for those who have certificates, no more than two) 
No. Name of the certificate Issued date Institute/organization 

1    

2    
 

True ○ 

Questionable ○ 

False ○ 
 

Sending agency Name: (signature)  

Interviewer Name : (signature)  
* Period of total employment should be written in months.  
** Certificate of training course should be verified first and total training hours should be stated. 
*** Documents should be verified as authentic and total amount of certificates should be stated. 



【Attachment 2-2】 
≪When previous company issues certificate of career≫ 
If the company is not in Korea, fill in with the information of recruiting agency 

Certificate of Career 

Registration number :  
 

Personal 
information 

Nationality Bangladeshi Passport no.  

Name  
Contact no.  
Landline  

Present 
address 

 
Mobile phone   

E-Mail  

Details 
on 

career 

Period of employment 
(YY.MM.DD~YY.MM.DD) 

Designation 
Task 

(state specific details) 

~   

~   

~   

~   

~   

Total Period of total employment :  
I agree to inform myself and to abide by all policies regarding falsifying documents which is a 

crime punishable as a felony. I also acknowledge that this is the documents required for the test 
evaluation, which is agreed upon MOU between Republic of Korea and Myanmar.  
Date :  
Name : (Signature) 

I certify that above information is true and 
correct.  
Date :  
Company : Contact no.: 
Address : 
 
President : (Signature or official seal) 

Issued by 
Departm

ent 
 

Designati
on 

 

Contact 
number 

 

Name Signature 
 

President of HRD Korea  
※  Caution: If there is any omission for crucial information such as the signature, seal, names or contact 

numbers, it loses its effects and the work experiences becomes invalidated. 

* It just verify a work experiences from a company. To verify experiences from respective 
companies, candidates have to submit a sheet of paper for each company. (i.e., 4 sheets of 
papers for 4 companies) 
* It can be replaced by the certificate in EPS system. 



【Attachment 2-3】 

If one cannot get Certificate of Career because of the bankruptcy of the company or 
agency (for foreign company) employment history in the too small-scale business, or 
unauthorized business common in Agriculture & Stockbreeding fields, one can fill in the 
document the form below and submit it.(Except relatives, two guarantors for joint 
guarantee are needed) 

Document to verify one’s employment(Standard) 
Registration number :  

Name  Date of Birth  

ID  Contact No.  

Company Designation 
Period of 
Employment 

Task Note 

     
     

※  Respective working experience needs to be filled in.  
     

Total  Period of total employment :   

Person to certify the document 1 
Name： (Signature)  Date of Birth： 
Address： 
Workplace： Designation：  landline： (Cell phone : ) 
Relationship with the applicant： 

Person to certify the document 2 
Name： (Signature)  Date of Birth： 
Address： 
Workplace： Designation：  landline： (Cell phone : ) 
Relationship with the applicant： 

*Attach the copies of each identification card of a person to certify. 
※ Caution: ① If a person’s information who can certify your employment such as Name, contact 
no. is missing, the documents will not be granted and job experiences one claimed to have will 
be null and void. 
② For employment history overseas, the copy of work visa and immigration logs are needed. If 
the require documents are missed, this document couldn’t be submitted.  
 
 


