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মিয়োরর্থ ৬, ২০১৯

2

পদয়ন্ট বসিদস্টেমি

ববিদদেশশী শ্রবমিক বনিদয়য়োদগের পদয়ন্ট বসিদস্টেমি ঘঘয়োষণয়ো
ঘকয়োবরয়য়ো প্রজয়োতদন্ত্রের কমির্থসিসংসয়োনি ও শ্রমি মিন্ত্রেণয়োলয় এবিসং গেণপ্রজয়োতন্ত্রেশী বিয়োসংলয়োদদেশ সিরকয়োদরর প্রবিয়োসিশী
কললয়োণ ও ববিদদেবশক কমির্থসিসংসয়োনি মিন্ত্রেণয়োলয় রলবত বিছদরর জনিল বনিম্নররূপ বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি
বিয়োস্তবিয়োয়দনির পবরকল্পনিয়ো ঘঘয়োষণ করদছ।
বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি হদলয়ো শক্রুধক্রুমিয়োত ঘকয়োবরয়য়োনি ভয়োষয়োয় দেক্ষতয়ো নিয় শয়োরশীবরক ঘযয়োগেলতয়ো প্রযক্রুবক্তিক
দেক্ষতয়ো, কমির্থদেক্ষতয়ো ও অবভজ্ঞতয়ো ইতলয়োবদে সিয়োমিবগ্রিকভয়োদবি মিরূললয়োয়নি করয়োর বরকক্রুটসং বসিদস্টেমি। কয়োলয়োর
বয়োইন্ডদনিসি বিয়ো কয়োলয়োর উইকদনিসি রয়োকদল বডিস্ক ববিরক্রুলবত, হয়োদতর আঙক্রুল কয়োটয়ো বিয়ো অসয়োভয়োববিক রয়োকয়ো ইতলয়োবদে
শয়োরশীবরক প্রবতবিবন্ধিত্ব রয়োকদল পদয়ন্ট বসিস্টেমি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োয় উত্তিশীণর্থ করয়োদনিয়ো হদবি নিয়ো।
বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেদমি প্ররমি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (দকয়োবরয়য়োনি ভয়োষয়ো দেক্ষতয়ো পরশীক্ষয়ো)’র মিয়োধলদমি
ইন্ডয়োবস বভবত্তিক সিবির্থবনিম্ন নিম্বর (মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং ৪৭.৫পদয়ন্টসি)বিয়ো তয়োর ঘবিবশ নিম্বর প্রয়োপ্তদদের ঘভতর ঘরদক
উচ ঘস্কয়োদরর বভবত্তিদত রক্রুড়য়োন্তভয়োদবি বনিবির্থয়োবরতবিল প্রয়োরর্থীর সিদবির্থয়োচ বদ্বিগেক্রুনি সিসংখলক প্রয়োরর্থীদক উত্তিশীণর্থ করয়োদনিয়ো হদবি।
প্ররমি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োয় উত্তিশীণর্থ প্রয়োরর্থীদদের ঘরদক বদ্বিতশীয় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (স্কশীল ঘটস্টে, কবম্পিদটবন
ঘটস্টে)বনিদয়, প্ররমি ও বদ্বিতশীয় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োয় প্রয়োপ্ত পদয়ন্টসি ঘযয়োগে কদর উচ ঘস্কয়োদরর বভবত্তিদত পরূবির্থ
বনিধর্থয়োবরত পবরমিয়োনি প্রয়োরর্থী বিয়োছয়োই করয়ো হদবি।
বদ্বিতশীয় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োয় কবম্পিদটবন ঘটস্টে এর জনিল যয়োদদের আদবিবদেত ইন্ডয়োবসর সিয়োদর সিম্পিবকর্থত
রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো, অরবিয়ো নিলয়োশনিয়োল সিয়োটর্থবফদকট, অরবিয়ো, ঘভয়োদকশনিয়োল ঘট্রেবনিসং, অরবিয়ো কদলজ/ববিশ্বববিদেলয়োলয়
ঘরদক ইসিক্রুলককৃত নিরূনিলতমি সয়োতক বডিবগ্রি আদছ তয়োরয়োই শক্রুধক্রু প্রয়োমিয়োবণক কয়োগেজপত জমিয়ো বদেদবি। এবিসং স্কশীল ঘটদস্টে
বিয়োধলগেতভয়োদবি অসংশগ্রিহণ করদত হদবি। অসংশগ্রিহণ নিয়ো করদল ররূড়য়োন্ত বিয়োছয়োই ঘরদক বিয়োদে ঘদেয়য়ো হদবি।
প্রদতলক পরশীক্ষয়োরর্থী অবিশলই কয়োলয়োর বয়োইন্ডদনিসি ও কয়োলয়োর উইকদনিসি আদছ বকনিয়ো অবগ্রিমি বনিবশ্চিত হদয়,
কয়োলয়োর বয়োইন্ডদনিসি ও কয়োলয়োর উইকদনিসি নিয়ো রয়োকদল ইবপএসি টবপক ঘরবজদসশনি করদবিনি। স্কশীল ঘটস্টে এর
সিমিয় পবররয়োবলত কয়োলয়োর বয়োইন্ডদনিসি ও কয়োলয়োর উইকদনিসি ঘটদস্টে অনিক্রুত্তিশীণর্থ প্রয়োরর্থীদক ররূড়য়োন্ত বনিবির্থয়োরনি ঘরদক বিয়োদে
ঘদেয়য়ো হদবি, এবিসং শয়োরশীবরক সিমিসিলয়োর কয়োরদনি সিসংবশ্লিষ ইন্ডয়োবসদত কয়োদজর অদযয়োগেল ববিদবিবরত হদল পরশীক্ষক
তয়োদক ররূড়য়োন্ত বনিবির্থয়োরনি ঘরদক বিয়োদে বদেদত পয়োদরনি।
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বিলবিসয়োপনিয়োয়য়ঃ শ্রমি ও কমির্থ সিসংসয়োনি মিন্ত্রেণয়োলয়, ঘকয়োবরয়য়ো প্রজয়োতন্ত্রে
বিয়োস্তবিয়োয়দনিয়ঃ এইর.আর.বডি ঘকয়োবরয়য়ো, ঘকয়োবরয়য়ো প্রজয়োতন্ত্রে
সিহদযয়োগেশীতয়োয়য়ঃ গেণপ্রজয়োতন্ত্রেশী বিয়োসংলয়োদদেশ সিরকয়োর এর প্রবিয়োসিশী কললয়োণ ও ববিদদেবশক কমির্থসিসংসয়োনি
মিন্ত্রেণয়োলয় এবিসং ঘবিয়োদয়দসিল
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বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি
1 উদদ্দেশল
○ পরূদবির্থর বনিয়দমি ইবপএসি টবপক ঘস্কয়োদরর বভবত্তিদত জবিসিশীকয়োসির্থ ঘরয়োস্টেয়োর বতবর হদতয়ো, ঘযখয়োদনি বনিদয়য়োগেদেয়োতয়োদদের

প্রতলয়োবশত কমির্থদেক্ষতয়ো, শয়োরশীবরক ঘযয়োগেলতয়ো, কমির্থ অবভজ্ঞতয়ো ইতলয়োবদের ঘকয়োনি প্রবতফলনি বছল নিয়ো।
- ববিদদেশশী শ্রবমিদকর অবিসয়োনি ঘরদকও ঘকয়োবরয়য়োনি ভয়োষয়োর দেক্ষতয়ো বকছক্রুটয়ো কমি রয়োকদলও প্রযক্রুবক্তিক প্রবশক্ষণ,
কমির্থদেক্ষতয়ো ও অবভজ্ঞতয়ো সিম্পিন সিময়োবিনিয়োমিয় প্রয়োরর্থীরয়ো ররূড়য়োন্ত বিয়োছয়োই ঘরদক বিয়োদে যয়োওয়য়োর মিত সিশীমিয়োবিদ্ধতয়ো বছল।
○ এ ধরদনির সিশীমিয়োবিদ্ধতয়োদক অবতকমি কদর শক্রুধক্রু ঘকয়োবরয়য়োনি ভয়োষয়োগেত দেক্ষতয়ো নিয়, শয়োরশীবরক ঘযয়োগেলতয়ো, প্রযক্রুবক্তিক
প্রবশক্ষণ, কমির্থদেক্ষতয়ো ও অবভজ্ঞতয়ো ইতলয়োবদে সিয়োমিয়োবগ্রিক মিরূললয়োয়দনির মিয়োধলদমি ররূড়য়োন্ত প্রয়োরর্থী বিয়োছয়োইদয়র জনিল এই
বসিদস্টেমি বতবর করয়ো হদয়দছ
-এই বসিদস্টেমি রয়োলক্রুর উদদ্দেশল হল ইবপএসি টবপক, স্কশীল ঘটস্টে’র ঘস্কয়োর, ঘভয়োদকশনিয়োল ঘট্রেবনিসং, নিলয়োশনিয়োল সিয়োটর্থবফদকট,
রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো, কদলজ বিয়ো ববিশ্বববিদেললদয়র নিরূনিলতমি সয়োতক বডিবগ্রি ইতলয়োবদে রয়োকরশী প্রয়োরর্থী সিম্পিবকর্থত তরল
সিমিরূহ সিরবিরয়োদহর মিয়োধলদমি বনিদয়য়োগেদেয়োতয়োদদেরদক বনিদয়য়োগে প্রবকয়য়োয় সিহদযয়োবগেতয়ো ঘদেয়য়ো।
- ঘকয়োবরয়য়োনি ভয়োষয়ো দেক্ষতয়ো বকছক্রুটয়ো কমি রয়োকদলও ঘভয়োদকশনিয়োল ঘট্রেবনিসং, কমির্থদেক্ষতয়ো ও অবভজ্ঞতয়ো সিম্পিন প্রয়োরর্থীদদের
ঘকয়োবরয়য়োয় কমির্থসিসংসয়োদনির সিক্রুদযয়োগে সিম্প্রসিয়োরণ এই বসিদস্টেমি রয়োলক্রুর অনিলতমি উদদ্দেশল।

১মি রয়োউন্ড
পরশীক্ষয়ো
ইবপএসি টবপক

২য় রয়োউন্ড
পরশীক্ষয়ো

২য় রয়োউন্ড
পরশীক্ষয়ো

বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট
বসিদস্টেমি বভবত্তিক
পরশীক্ষয়ো উত্তিশীণর্থ

স্কশীল ঘটস্টে

কবম্পিদটবন ঘটস্টে
(ঐবচ্ছিক)

(উচ ঘস্কয়োদরর
বভবত্তিদত)

(বিয়োধলগেত)

উচ ঘস্কয়োদরর বভবত্তিদত ররূড়য়োন্ত
বনিবির্থয়োবরতবিল প্রয়োরর্থীর সিদবির্থয়োচ
২০০% উত্তিশীণর্থ
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বরকক্রুটদমিন্ট
পদয়ন্টবসিদস্টেমি’র গেঠনি

○ বিয়োছয়োই প্রবকয়য়ো: ① প্ররমি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (EPS-TOPIK) → ② বদ্বিতশীয় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো
ঘটস্টে) → ③ প্রয়োপ্ত ঘস্কয়োর ঘযয়োগে
○ ররূড়য়োন্ত বিয়োছয়োই : উভয় রয়োউদন্ড প্রয়োপ্ত ঘমিয়োট ঘস্কয়োর হদত উচ ঘস্কয়োদরর বভবত্তিদত ররূড়য়োন্ত বিয়োছয়োই
< ইন্ডয়োবস বভবত্তিক পদয়ন্ট বিন্টনি >

(স্কশীল ঘটস্টে + কবম্পিদটবন

কবম্পিদটবন ঘটস্টে (অবতবরক্তি পদয়ন্ট)
ইন্ডয়োবস

ঘমিয়োট পদয়ন্ট

ইবপএসি
টবপক

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং

২০০পদয়ন্টসি

১০০পদয়ন্টসি

স্কশীল ঘটস্টে

রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো
(সিবির্থবনিম্ন ১বিছর)

১০০পদয়ন্টসি

৩পদয়ন্টসি

ঘভয়োদকশনিয়োলঘট্রেবনিসংসিম্পিন(নিরূলনিতমি
১২০ঘন্টয়ো) অরবিয়ো
নিলয়োশনিয়োল
বশক্ষয়োগেতঘযয়োগেলতয়ো( নিরূনিলতমি
সিয়োটর্থ
বফদকট
সয়োতকবডিবগ্রি, শক্রুধমিলনিক্রু
ক্রু ফলয়োকরয়োবরসং
বশল্পসিসংবশ্লিষ
বডিবগ্রিগ্রিহনিদযয়োগেল
)

১পদয়ন্ট

১পদয়ন্ট

3 ১মি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (ইবপএসি-টবপক)
○ পরশীক্ষয়োর সিমিয় (প্রশ) : ৫০বমিবনিট [বরবডিসং (২০ট প্রশ) ২৫বমিবনিট, বলদসিবনিসং (২০ট প্রশ) ২৫বমিবনিট]
○ পরশীক্ষয়োর ধরণ
- বনিবির্থবক্তিক প্রশ, বরবডিসং ও বলদসিবনিসং এর মিয়োদঝ ঘকয়োনি ববিরবত ঘনিই
○ পদয়ন্ট বিন্টনি : ১০০ পদয়ন্টসি (প্রবত প্রদশ ২.৫ নিম্বর)
○ ইবপএসি টবপক উত্তিশীণর্থকয়োরশীর সিসংখলয়ো: ররূড়য়োন্ত বনিবির্থয়োবরতবিল প্রয়োরর্থীর সিদবির্থয়োচ ২গেক্রুনি (উত্তিশীণর্থ হওয়য়োর জনিল নিরূলনিতমি ৪৭.৫নিম্বর
লয়োগেদবি)
* প্রদয়য়োজদনি

ররূড় য়োন্ত

উত্তিশীণর্থ

প্রয়োরর্থী

সিসংখলয়োর

বভবত্তিদত

১ মি রয়োউ দন্ড
4

উত্তিশীণর্থ

প্রয়োরর্থীর

সিসংখলয়ো

সিমিন্বয়

করয়ো

হদত

পয়োদর ।

4 ২য় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (স্কশীল ঘটস্টে)
1. স্কশীল ঘটস্টে
○ স্কশীল ঘটদস্টের আওতয়োভক্রুক্তিইন্ডয়োবস
: মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং
○ ৩পয়োটর্থ (① শয়োরশীবরক সিক্ষমিতয়ো, ② ইন্টয়োরভরূ,ল ③ ঘবিবসিক স্কশীল) বনিদয় গেঠিত
○ পদয়ন্টবিন্টনি
ইন্ডয়োবস

ঘমিয়োট

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং
বরসং

শয়োরশীবরক সিক্ষমিতয়ো

স্কশীল ঘটস্টে
ইন্টয়োরভরূল

ঘবিবসিক স্কশীল

৩০

৩০

৪০

১০০

2. কবম্পিদটবনঘটস্টে
○ অসংশগ্রিহনি (ইবপএসি টবপক উত্তিশীণর্থ বিলবক্তি): প্ররমি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (ইবপএসি টবপক) উত্তিশীণর্থকয়োরশীদদের মিদধল আদবিবদেত
ইন্ডয়োবস সিম্পিবকর্থত রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো, ঘভয়োদকশনিয়োল ঘট্রেবনিসং, কদলজ বিয়ো ববিশ্বববিদেললয় ঘরদক সয়োতক বডিবগ্রি, নিলয়োশনিয়োল
সিয়োটর্থবফদকট আদছ এমিনি বিলবক্তি।
○. কবম্পিদটবন ঘটস্টে সিসংকয়োন্ত ফমির্থসিমিরূহ ঘসিবন্ডসং এদজবনর ঘহয়োমিদপইজ ও বরদসিপশনি ঘডিদস্ক পয়োওয় যয়োদবি। প্রদযয়োজল ফমির্থট পরূরণ
কদর সিতলতয়ো যয়োরয়োইদয়র জনিল জমিয়ো বদেনি।
* আদবিবদেত ইন্ডয়োবসসিয়োবি কলয়োটয়োগেবর সিম্পিবকর্থত রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো, প্রযক্রুবক্তিকপ্রবশক্ষণ, নিলয়োশনিয়োলসিয়োটর্থবফদকটনিয়ো রয়োকদল এই সিসংকয়োন্ত ঘকয়োনি
প্রয়োমিয়োবণককয়োগেজ পত জমিয়ো বদেদত হদবি নিয়ো।
○ জমিয়ো ঘদেয়য়োর সিমিয়সিশীমিয়ো: ২য় রয়োউন্ড পরশীক্ষ য়োর ঘরবজদসশদনিরঘশষ বদেনি পযর্থন্ত।
3. কবম্পিদটবন ঘটস্টে’র জনিল জমিয়োককৃত প্রয়োমিয়োবণক কয়োগেজপত’র সিতলতয়ো যয়োরয়োই
○ ভরূয়য়ো কয়োগেজপত জমিয়ো বদেদয় রয়োকদল সিসংবশ্লিষ প্রয়োরর্থীর পরশীক্ষয়োর ফলয়োফল বিয়োবতল করয়ো হদবি এবিসং পরবিতর্থী ৩ বিছর ইবপএসি
টবপক অসংশগ্রিহদনির অদযয়োগেল ঘঘয়োষণয়ো করয়ো হদবি। এছয়োড়য়োও ঘসিবন্ডসং এদজবনর সিহদযয়োবগেতয়োয় আইনিগেত বিলবিসয়ো গ্রিহণ করয়ো
হদবি।
* ররূড়য়োন্ত বিয়োছয়োইদয়র পদর কয়োদরয়ো কয়োগেজপত ভরূয়য়ো প্রমিয়োবনিত হদল তয়োর ফলয়োফল বিয়োবতল, জবিসিশীকয়োসির্থ ঘরয়োস্টেয়োর ঘরদক বিয়োদে
ঘদেয়য়ো, পরবিতর্থী ৩বিছর পরশীক্ষয়োয় অসংশগ্রিহদনি অদযয়োগেল ঘঘয়োষণয়ো করয়ো হদবি।

I

প্ররমি ধয়োপ

বদ্বিতশীয় ধয়োপ

স্কশীল ঘটস্টে’র ঘরবজদসশদনির সিমিয়
জমিয়োককৃত প্রয়োমিয়োবণক কয়োগেজপদতর
সিতলতয়ো যয়োরয়োই

আদবিবদেত ইন্ডয়োবস
সিয়োবিকলয়োটয়োগেবর সিম্পিবকর্থত
প্রদশ কদর ইন্টয়োরভরূল

[Sending Agency]

[HRDKorea, Interviewer]

তকৃতশীয় ধয়োপ
স্কশীলঘটস্টে’র পদর সিদন্দেহজনিক
কয়োগেজপতপক্রুনিরয়োয়ঘরক

[HRDKorea + Sending Agency]

১মি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (ইবপএসি-টবপক)
১মি রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (ইবপএসি টবপক)’র সিমিয় সিরূবর

সিমিয় সিরূবর ঘঘয়োষণয়ো : মিয়োরর্থ ৬, ২০১৯
▪ প্রয়োরবমিক ঘরবজদসশনি(অনিলয়োইনি) : ১১ই মিয়োরর্থ সিকয়োল ১০টয়ো ~ ১২ই মিয়োরর্থ ববিকয়োল ৫টয়ো, ২০১৯ইসং
ঘবিয়োদয়দসিল ঘরবজদসশনিওদয়বিসিয়োইট: http://eps.boesl.gov.bd
▪ লটয়োবর ড্র ও লটয়োবর প্রয়োপ্তদদেরনিয়োমি প্রকয়োশ : মিয়োরর্থ ১৯, ২০১৯
▪ ইবপএসি টবপক ররূড়য়োন্ত ঘরবজদসশনি: মিয়োরর্থ ২২~৩১, ২০১৯ (৯:০০~১৭:০০টয়ো)
▪ বিলবক্তি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োর সিমিয় সিরূবর ঘঘয়োষণয়ো: এবপ্রল ৮, ২০১৯
▪ ইবপএসি টবপক অনিক্রুষয়োনি: এবপ্রল ১৫~ জক্রুনি ২৫, ২০১৯
▪ ইবপএসি টবপক ফল প্রকয়োশ : জক্রুলয়োই ৫, ২০১৯

1. সিময়োবিল প্ররমি রয়োউন্ড উত্তিশীণর্থকয়োরশীর সিসংখলয়ো
ইন্ডয়োবস

ইবপএসি টবপক
নিম্বর বিন্টনি

সিময়োবিল১মি রয়োউন্ড
উত্তিশীণর্থকয়োরশীর
সিসংখলয়ো

২য় রয়োউদন্ডরমিয়োধলদমি সিময়োবিল
বনিবির্থয়োবরতপ্রয়োরর্থীসিসংখলয়ো
র
5

মিয়োনিদেন্ড

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং

১০০

১,৮০০জনি

ইন্ডয়োবস বভবত্তিক সিবির্থবনিম্ন নিম্বর (মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং
৪৭.৫নিম্বর)বিয়ো তয়োর ঘবিবশ নিম্বর প্রয়োপ্তদদের ঘভতর ঘরদক
উচ নিম্বদরর বভবত্তিদত বনিবির্থয়োবরতবিল প্রয়োরর্থীর সিদবির্থয়োচ বদ্বিগেক্রুনি
সিসংখলকদক উত্তিশীণর্থ করয়োদনিয়ো হদবি।

১,২০০জনি

2. ইন্ডয়োবসও সিয়োবিকলয়োটয়োগেবর
○ প্রদতলক প্রয়োরর্থীদক অবিশলই প্রতলয়োবশত রয়োকবরর জনিল একট ইন্ডয়োবস ও একট সিয়োবিকলয়োটয়োগেবর পছন্দে করদত হদবি, যয়ো
পরবিতর্থীদত আর পবরবিতর্থনি করয়ো যয়োদবি নিয়ো।
-মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং ইন্ডয়োবসর সিয়োবিকলয়োটয়োগেবর: (1) পয়োটর্থসি সিসংদযয়োজনি/ Assemble (2) পবরমিয়োপণ/ Measures (3)
ঘজয়োড়য়ো লয়োগেয়োদনিয়ো / Join
○ একজনি প্রয়োরর্থী শক্রুধক্রুমিয়োত ১ট আদবিদেনিপত জমিয়ো বদেদত পয়োদরদবিনি।
3. আদবিদেদনির ঘযয়োগেলতয়ো
a. যয়োর বিয়সি ১৮~৩৯ বিছর (যয়োর জন্ম মিয়োরর্থ ২৫, ১৯৭৯~ মিয়োরর্থ ২৪, ২০০১)
b. যয়োর ঘকয়োনি বদেনি রয়োষশীয় বনিদদের্থদশ কয়োরয়ো অন্তরশীণ বিয়ো কঠিনি শয়োবস্ত হয়বনি
c. যয়োদক ঘকয়োনি বদেনি সিরকয়োবর এদজবন কতকৃর্থক দেবক্ষণ ঘকয়োবরয়য়োর ঘপয়োটর্থ ঘরদক ঘফরত পয়োঠয়োদনিয়ো হয়বনি, বিয়ো ঘসি ঘদেশ ঘবির হওয়য়োর
বনিদদের্থশ ঘদেয়য়ো হয়বনি
d. যয়োর উপর ববিদদেশ যয়োতয়োয় ঘকয়োনি বনিদষধয়োজ্ঞয়ো ঘনিই বিয়ো ঘযদত ঘকয়োনি সিমিসিলয়ো ঘনিই।
e. যয়োর কয়োলয়োর বয়োইন্ডদনিসিও কয়োলয়োর উইকদনিসিঘনিই
* বডিস্ক ববিরক্রুলবত, হয়োদতর আঙক্রুল কয়োটয়ো ইতলয়োবদে শয়োরশীবরক সিমিসিলয়োযক্রুক্তি বিলবক্তিরয়ো ইবপএসি টবপক পরশীক্ষয়ো বদেদত পয়োরদবি, তদবি
২য় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োর সিমিয় সিয়োক্ষয়োৎকয়োরগ্রিয়োহক তয়োর কমির্থসিক্ষমিতয়ো ববিদবিরনিয়ো কদর ররূড়য়োন্তভয়োদবি বনিবির্থয়োবরত করয়ো হদবি বকনিয়ো
বসিদ্ধয়োন্ত বনিদবিনি।
f. ঘয বিলবক্তি E-9 অরবিয়ো E-10 বভসিয়োয় ঘকয়োবরয়য়োয় সিবির্থদমিয়োট ৫বিছদরর কমি সিমিয় কয়োল বিসিবিয়োসি কদরদছ।
4.
a.
b.
c.
d.

ইবপএসি টবপক ররূড়য়োন্ত ঘরবজদসশনি
ঘরবজদসশদনির সিমিয়সিশীমিয়ো: মিয়োরর্থ ২৪ ~ এবপ্রল ৩, ২০১৯ ( সিমিয় : ৯:০০ ~ ১৭:০০)
ঘরবজদসশদনির সয়োনি: Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL)
ঘরবজদসশদনির পদ্ধবত: সশরশীদর এদসি ঘরবজদসশনি
প্রদয়য়োজনিশীয় কয়োগেজপত

- ① ঘরবজদসশনি ফমির্থ (দরবজদসশদনির বদেনি বিন্টনি করয়ো হদবি)
 ঘরবজদসশনি ফদমির্থ ঘরবজদসশনি নিম্বর উদল্লেখ করয়ো রয়োকদবি, এবিসং এক জনি প্রয়োরর্থী শক্রুধক্রু একট ফমির্থ গ্রিহনি ও জমিয়ো বদেদত পয়োরদবি।
প্রদয়য়োজদনি ঘকয়োনি তরল কদরকশনি টলয়োপ বিয়ো ফক্রু ইডি বদেদয় সিসংদশয়োধনি করয়ো যয়োদবি।
 কবম্পিদটবন ঘটদস্টের জনিল প্রদয়য়োজনিশীয় ফমির্থসিমিরূহ ঘসিবন্ডসং এদজবনর ওদয়বি সিয়োইট বিয়ো বরদসিপশনি ঘডিস্ক হদত অবগ্রিমি সিসংগ্রিহ কদর ২য়
রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োর ঘরবজদসশদনির সিমিয়সিশীমিয়োর মিদধল অবিশলই জমিয়ো বদেদত হদবি (শক্রুধক্রু প্রদযয়োজল বিলবক্তি)।

- ②

পয়োসিদপয়োটর্থ ফদটয়োকবপ

 লটয়োবর উত্তিশীণর্থ পয়োসিদপয়োটর্থট সিয়োদর বনিদয় আসিদত হদবি এবিসং ঘরবজদসশনি ফদমির্থ লয়োগেয়োদনিয়োর জনিল কয়োলয়োর ফদটয়োকবপ (১কবপ) বনিদয়
আসিদত হদবি।
※ ঘরবজদসশদনির সিমিয় লটয়োবরদত আসিয়ো পয়োসিদপয়োটর্থট বনিদয় আসিদত হদবি। অনিল ঘকয়োনি পয়োসিদপয়োটর্থ বিয়ো লটয়োবর ঘজতয়ো পয়োসিদপয়োটর্থ
নিম্বরটর ঘরফয়োদরদন পক্রুনিয়ঃ ইসিরূল করয়ো পয়োসিদপয়োটর্থ বনিদয় আসিদলও বনিবিন্ধিনি করয়ো যয়োদবি নিয়ো।
 ঘরবজদসশনি ফদমির্থ উদল্লেবখত বিলবক্তিগেত তদরলর সিয়োদর পয়োসিদপয়োদটর্থর তদরলর গেরবমিল রয়োকদল পরবিতর্থীদত ঘকয়োবরয়য়োয় প্রদবিশ করয়ো যয়োদবি নিয়ো। এবিসং
এর জনিল প্রয়োরর্থী বনিদজই দেয়োয়শী হদবিনি।
 ঘরবজদসশনি ফদমির্থ উবল্লেবখত বিলবক্তিগেত তরল ও ছববিট পরবিতর্থীদত ঘকয়োবরয়য়োয় কমির্থসিসংসয়োদনির জনিল বিলবিহৃত হদবি। সিক্রুতরসং
বিলবক্তিগেত তরল ও ছববি পরবিতর্থীদত সিসংদশয়োধনি বিয়ো পবরবিতর্থনি অসিমবি।

- ③ ৩.৫ × ৪.৫ ঘসি.বমি. সিয়োইদজর ২কবপ রঙশীনি ছববি (গেত
সিঠিক ও বিয়োবতল ছববির নিমিক্রুনিয়ো :
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৬মিয়োদসি

ঘতয়োলয়ো) এইর.আর.বডি ঘকয়োবরয়য়ো ঘরদক প্রয়োপ্ত

※ পরশীক্ষয়োরর্থীদঘরনিয়ো
ক যয়োয় নিয়ো এমিনি ছববি লয়োগেয়োদলতয়োদক পরশীক্ষয়োয়অসংশগ্রিহনিকরদত ঘদেয়য়ো হদবি নিয়ো।

- ④ ঘরবজদসশনি বফ
e. ঘটস্টে বফ: ২,১০০ টয়োকয়ো ঢয়োকয়ো মিহয়োনিগেদর অবিবসত Sonali Bank Limited-এর ঘয ঘকয়োনি শয়োখয়ো ঘরদক‘ঘবিয়োদয়দসিল, ঢয়োকয়ো’ নিয়োদমি
ঘপ-অডির্থয়োর কদর ররূড়য়োন্ত ঘরবজদসশদনির সিমিয় ঘপ-অডির্থয়োরট ঘবিয়োদয়দসিদল জমিয়ো বদেদত হদবি।
 বনিবিন্ধিনি সিমিয়সিশীমিয়োর ঘভতর ঘকউ বনিবিন্ধিনি বিয়োবতল করদত রয়োইদল বনিবিন্ধিনি বফ ১০০% ঘফরত ঘযয়োগেল, তদবি একবিয়োর বনিবিন্ধিনি
বিয়োবতল করদল পরবিতর্থীদত আর বনিবিন্ধিনি করয়ো যয়োদবি নিয়ো!

5. বিলবক্তি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োর ( ইবপএসি টবপক ) সিমিয় সিরূবর ঘঘয়োষণয়ো
-

ঘঘয়োষণয়োর তয়োবরখ :এবপ্রল ৮, ২০১৯
ঘঘয়োষনিয়োর পদ্ধবত : ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বিসিয়োইট ও ঘনিয়োটশ ঘবিয়োডির্থ

http://epstopik.hrdkorea.or.kr
6. পরশীক্ষয়োর তয়োবরখ
-পরশীক্ষয়োর তয়োবরখ: এবপ্রল ১৫ ~ জক্রুনি ২৫, ২০১৯

(আপনিয়োর

পরশীক্ষয়োর সিমিয় সিরূবর ও ববিস্তয়োবরত জয়োনিদত ৮ই এবপ্রল তয়োবরদখ ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বিসিয়োইট ঘদেখক্রুনি)

-পরশীক্ষয়োর সিমিয়
ঘসিশনি

পরশীক্ষয়োরর্থী প্রবশক্ষণ

১মি ঘসিশনি
২য় ঘসিশনি
৩য় ঘসিশনি
৪রর্থ ঘসিশনি

পরশীক্ষয়ো
বরবডিসং(২৫বমিবনিট)

বলদসিবনিসং(২৫বমিবনিট)

09:20~09:30
10:50~11:00

10:00~10:25
11:30~11:55

10:25~10:50
11:55~12:20

13:20~13:30
14:50~15:00

14:00~14:25
15:30~15:55

14:25~14:50
15:55~16:20

* প্রদতলক পরশীক্ষয়োরর্থীদক অবিশলই প্রবশক্ষণ আরম হওয়য়োর পরূদবির্থ (১মি ঘসিশনি 09:20, ২য় ঘসিশনি 10:50, ৩য় ঘসিশনি 13:20, ৪রর্থ
ঘসিশনি 14:50) পরশীক্ষয়ো কদক্ষ প্রদবিশ করদত হদবি। এবিসং পরশীক্ষয়ো কদক্ষ প্রদবিদশর পরূদবির্থ ঘবিয়োদয়দসিল বব্রিবফসং রক্রুদমি উপবসত হদয়
আইদডিবন্টট ঘরক কবরদয় বনিদত হদবি। আইদডিবন্ট ঘরক বিলতশীত ঘকউ পরশীক্ষয়ো কদক্ষ প্রদবিশ করদত পয়োরদবি নিয়ো। আইদডিবন্টট
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ঘরদকর সিমিয় সিরূবর ৮ই এবপ্রল বিলবক্তি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োর সিমিয়সিরূবরর সিয়োদর ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বি সিয়োইদট প্রকয়োশ করয়ো হদবি।
আইদডিবন্টট ঘরক এর সিমিয়সিশীমিয়ো অবতকদমির পর আর আইদডিবন্টট ঘরদকর সিক্রুদযয়োগে রয়োকদবি নিয়ো, এবিসং ঘবিয়োদয়দসিল অবফদসি
বনিধর্থয়োবরত সিমিয়সিশীমিয়োর মিদধল আইদডিবন্টট ঘরক নিয়ো কবরদয় সিরয়োসিবর পরশীক্ষয়োর হদল এদসি প্রদবিশ করয়ো যয়োদবি নিয়ো। ট্রেয়োবফক জলয়োমি
বিয়ো অনিল ঘকয়োনি অযক্রুহয়োত গ্রিয়োহল হদবি নিয়ো। সিক্রুতরয়োসং এ বিলপয়োদর সিতকর্থ ঘরদক যরয়োসিমিদয় ঘবিয়োদয়দসিল বব্রিবফসং রক্রুদমি উপবসত রয়োকদত
হদবি।
* পরশীক্ষয়োর সিমিয় ও বদেদনি কতট ঘসিশনি হদবি তয়ো কতকৃর্থপক্ষ বসিদ্ধয়োন্ত বনিদয় পবরবিতর্থনি করদত পয়োরদবি.

7. ১মি রয়োউদন্ডর সিয়োরসিসংদক্ষপ
কলয়োটয়োগেবর
বরবডিসং
বলদসিবনিসং
ঘমিয়োট

প্রদশর সিসংখলয়ো
২০
২০
৪০

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং
১০০ নিম্বর
১০০ নিম্বর

পরশীক্ষয়োর সিমিয়কয়োল
২৫বমিবনিট
২৫বমিবনিট
৫০বমিবনিট

a. ইবপএসি টবপক’র গেঠনি ও উত্তিশীণর্থতয়োর মিয়োনিদেন্ড
- (ইবপএসি টবপক’র গেঠনি) ① বনিবির্থলবক্তিক প্রশ, ② ববিরবতহশীনি বরবডিসং ও বলদসিবনিসং পয়োটর্থ পরশীক্ষয়ো
- (উত্তিশীণর্থতয়োর মিয়োনিদেন্ড) পরূণর্থমিয়োনি ১০০’র মিদধল নিরূলনিতমি ৪৭.৫ নিয়োম্বয়োর প্রয়োপ্তদদের ঘভতদর ঘরদক সিদবির্থয়োচ নিয়োম্বয়োদরর বভবত্তিদত ররূড়য়োন্ত
বনিবির্থয়োবরতবিল প্রয়োরর্থীর সিদবির্থয়োচ ২০০%ঘক উত্তিশীণর্থ করয়োদনিয়ো হদবি।
b. পরশীক্ষয়োর বদেনি যয়ো রয়োকদত হদবি
- প্রদবিশ পত (দরবজদসশদনির বদেনি সিসংগ্রিহ কদর বনিদত হদবি)
- মিরূল পয়োসিদপয়োটর্থ
① ঘরবজদসশনিফদমির্থ লয়োগেয়োদনিয়ো ঘসিই পয়োসিদপয়োটর্থটবনিদয় আসিদত হদবি।
② মিরূল পয়োসিদপয়োটনিয়ো
র্থ রয়োকদল পরশীক্ষয়োয়অসংশ গ্রিহনি করয়ো যয়োদবি নিয়ো।

8. ১মি রয়োউন্ড উত্তিশীণর্থ প্রয়োরর্থী (স্কশীল ঘটস্টে’র আওতয়োভক্রুক্তি বিলবক্তি)’র তয়োবলকয়ো প্রকয়োশ
○প্রকয়োদশর তয়োবরখ: জক্রুলয়োই ৫, ২০১৯
○ প্রকয়োদশর পদ্ধবত
① ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বিসিয়োইট (www.boesl.org.bd / www.boesl.gov.bd), ঘনিয়োটশদবিয়োডির্থ
② http://www.eps.go.kr, or
③ http://epstopik.hrdkorea.or.kr

○ পরশীক্ষয়োরর্থীর ঘস্কয়োর প্রকয়োশ
- http://www.eps.go.kr

II

২য় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়ো (স্কশীল ঘটস্টে ও কবম্পিদটবন ঘটস্টে)

২য় রয়োউন্ড পরশীক্ষয়োর সিমিয় সিরূবর:
▪ ঘরবজদসশনি : জক্রুলয়োই ১০~ জক্রুলয়োই ১২, ২০১৯ (৩বদেনি)
* কবম্পিদটবন ঘটস্টে ঘদেয়য়োর জনিল প্রদতলক প্রয়োরর্থীদক বনিধর্থয়োবরত ঘরবজদসশনি ঘকদন উপবসত হদয় সিমিয়সিশীমিয়োর মিদধল প্রদয়য়োজনিশীয় কয়োগেজপত জমিয়ো
বদেদত হদবি
* কবম্পিদটবন ঘটস্টে এর আদযয়োগেল বিলবক্তিরয়ো ঘরবজসশনি ঘকদন আসিয়োর প্রদয়য়োজনি ঘনিই। (১মি রয়োউন্ড উত্তিশীণর্থরয়ো সয়সংবকয়ভয়োদবি ২য় রয়োউদন্ডর
জনিল বনিবিবন্ধিত হদয় যয়োদবিনি)
▪ পরশীক্ষয়োর ঘকন ও পরশীক্ষয়োর সিমিয় সিরূবর ঘঘয়োষণয়ো : অগেয়োস্টে ২, ২০১৯
▪ স্কশীল ঘটস্টে অনিক্রুষয়োনি (কবম্পিদটবন ঘটস্টেও একসিয়োদর রলদবি) : অগেয়োস্টে ১৪ ~ অগেয়োস্টে ১৭, ২০১৯(সিময়োবিল)
▪ ফল প্রকয়োশ : অগেয়োস্টে ২৯, ২০১৯
1. কবম্পিদটবন ঘটস্টে’র কয়োজগেপত বকভয়োদবি জমিয়ো বদেদত হদবি?

8

- ১মি রয়োউন্ড উত্তিশীণর্থদদের মিয়োদঝ যয়োদদের পছন্দেককৃত ইন্ডয়োবস সিম্পিবকর্থত রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো, প্রযক্রুবক্তিক প্রবশক্ষণ, নিলয়োশনিয়োল সিয়োটর্থবফদকট
আদছ তয়োরয়োই শক্রুধক্রু জমিয়ো বদেদত পয়োরদবি।
- ১মি রয়োউন্ড উত্তিশীণর্থদদেরদক অবিশলই স্কশীল ঘটস্টে বদেদত হদবি, তদবি এর জনিল ঘরবজদসশনি করদত হদবি নিয়ো, সয়সংবকয়ভয়োদবি
ঘরবজদসশনি হদয় যয়োদবি। তদবি শক্রুধক্রু কবম্পিদটবন ঘটদস্টে অসংশগ্রিহদনিচ্ছিক্রু বিলবক্তিরয়োই ঘরবজদসশদনির সিমিয়সিশীমিয়োর মিদধল প্রদয়য়োজনিশীয়
কয়োগেজপত জমিয়ো বদেদত হদবি।
* স্কশীল ঘটস্টে নিয়ো ঘদেয়য়ো বিলবক্তিরয়ো বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োয় উত্তিশীণর্থ হদত পয়োরদবি নিয়ো।
○ ঘরবজদসশদনির সিমিয়সিশীমিয়ো : জক্রুলয়োই ১০~১২, ২০১৯ [০৯:০০ ~ ১৭:০০]
○ ঘরবজদসশদনির সয়োনি: ঘবিয়োদয়দসিল অবফসি
○ ঘরবজদসশদনির পদ্ধবত: সশরশীদর এদসি
○ প্রদয়য়োজনিশীয় কয়োগেজপত:
① মিরূল পয়োসিদপয়ো,টর্থ ইবপএসি টবপক প্রদবিশপত
② কবম্পিদটবন ঘটদস্টের আদবিদেনিপত (দবিয়োদয়দসিল ওয়দবিসিয়োইট ও বরদসিপশনি ঘডিদস্ক পয়োওয়য়ো যয়োদবি)
③ কবম্পিদটবন ঘটদস্টের জনিল প্রয়োমিয়োবণক কয়োগেজপত
কলয়োটয়োগেবর

রয়োকবরর
অবভজ্ঞতয়ো
( ① অরবিয়ো
②পছন্দে করক্রুনি
)

ঘভয়োদকশনিয়োল
ঘট্রেবনিসং সিমিয়োপনি
বিয়ো বশক্ষয়োগেত
ঘযয়োগেলতয়ো

নিলয়োশনিয়োল
সিয়োটর্থবফদকট
*
*
*
*

দেয়োবখলতবিল কয়োগেজপত

ববিস্তয়োবরত
মিন্তবিল
বযবনি ঘকয়োম্পিয়োবনি (দকয়োম্পিয়োবনিরঅবিসয়োনি ববিদদেদশ হদল
রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়োর বরকক্রুটসংএদজবন) হদত অবভজ্ঞতয়োরসিনিদেপত বনিদত সিসংবশ্লিষ ঘকয়োম্পিয়োবনি এইট ইসিরূল
করদবি। (সিসংযক্রুবক্তি
2-2
পয়োরদবিনি শক্রুধক্রু বতবনিই সিসংযক্রুবক্তি 2-2 ফমির্থট জমিয়ো
সিনিদেপত(①)
ঘদেখক্রুনি)
বদেদবিনি।
দেক্রুই জনি গেলদরন্টর ঘযযৌরভয়োদবি
ঘকয়োম্পিয়োবনি (দকয়োম্পিয়োবনি ববিদদেদশ অবিবসত হদল সিসংবশ্লিষ দেয়োবয়ত্ব বনিদয় সয়োক্ষরকরদত হদবি,
বরকক্রুটসং এদজবন) যবদে বিলবিসিয়ো বিন্ধি বিয়ো ঘদেউবলয়য়ো গেলয়োদরন্টরদদের নিলয়োশনিয়োল আইবডি
র্থ ফদটয়োকবপ
রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়োরসিতলতয়ো হদয় রয়োদক, ক্ষক্রুদ ঘকয়োম্পিয়োব,নি ঘট্রেডি লয়োইদননববিহশীনি কয়োডির্থ বিয়ো পয়োসিদপয়োটএর
ঘকয়োম্পিয়োবনিহওয়য়োদত অবভজ্ঞতয়োরসিনিদেপত ইসিরূল অসিমবি জমিয়ো বদেদত হদবি, ববিদদেদশ রয়োকবর
প্রতলয়নিপত(②)
হদল, ঘসি ঘক্ষদত প্রয়োরর্থী বনিদজ সিসংযক্রুবক্তি 2-3 ফমির্থট কদর রয়োকদল এমিপ্লয়দমিন্টবভসিয়ো
পরূরণ কদর গেলয়োদরন্টর (আতশীয় বিলতশীত) ঘরদক কবপ ও ইবমিদগ্রিশনিঘরকডির্থ জমিয়ো
সয়োক্ষরবনিদয় জমিয়ো বদেদবিনি।
বদেদত হদবি। সিসংযক্রুবক্তি 2-3
ঘদেখক্রুনি।
বযবনি সিরকয়োবর বিয়ো সিরকয়োর সশীককৃতপ্রবতষয়োনি(ববিদদেশ
ঘভয়োদকশনিয়োলঘট্রেবনিসং
সিহ) হদত ঘকয়োসির্থ সিমিয়োপদনির সিয়োটর্থবফদকট বনিদত মিরূল সিয়োটর্থবফদকট প্রদেশর্থনি কদর,
(মিরূল সিয়োটর্থবফদকট
)
ফদটয়োকবপ জমিয়ো বদেদত হদবি, এবিসং
পয়োরদবিনি বতবনিই এইট জমিয়ো বদেদবিনিয়ো।
পরশীক্ষয়োর বদেনি অবিশলই মিরূল
সিয়োটর্থবফদকটসিয়োদর বনিদয় এদসি ঘদেখয়োদত
বশক্ষয়োগেতঘযয়োগেলতয়ো
কদলজ বিয়ো ববিশ্বববিদেলয়োলবডিবগ্রির
য় সিয়োটর্থবফদকট
হদবি।
(মিরূল সিয়োটর্থবফদকট
)
নিলয়োশনিয়োলসিয়োটর্থবফদকট
ফদটয়োকবপ

ববিদদেশ হদত প্রয়োপ্ত সিয়োটর্থবফদকট
নিলয়োশনিয়োল কবম্পিদটবনবসিদস্টেদমির আওতয়োয় সিরকয়োর গ্রিহনিদযয়োগেলনিয়।
কতকৃর্থক ইসিরূলককৃত নিলয়োশনিয়োলসিয়োটর্থবফদকট
।
পরশীক্ষয়োর বদেনি অবিশলই মিরূল
সিয়োটর্থবফদকটঘদেখয়োদতহদবি।

ঘকয়োবরয়য়োয় রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো গ্রিহনিদযয়োগেল
সিসংযক্রুক্তি ফমির্থ ছয়োড়য়োও ইবপএসি ওদয়বি সিয়োইট হদত বপ্রন্ট করয়ো অবভজ্ঞতয়োর সিনিদেপতও গ্রিহনিদযয়োগেল
ঘভয়োদকশনিয়োল ঘট্রেবনিসং সিয়োটর্থবফদকদট ঘকয়োদসির্থর নিয়োমি, প্রবশক্ষণ ঘন্টয়ো, প্রবশক্ষদণর ববিষয় বিস উদল্লেখ রয়োকদত হদবি।
ঘকয়োনি ভক্রুয়য়ো কয়োগেজপত জমিয়ো বদেদল তয়োর পরশীক্ষয়োর ফল বিয়োবতল ও পরবিতর্থী ৩ বিছদর ইবপএসি টবপদকর জনিল অদযয়োগেল ঘঘয়োষণয়ো
করয়ো হদবি। এবিসং আইনিগেত বিলবিসয়ো ঘনিয়য়ো হদবি।

অগ্রিহনিদযয়োগেলরয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো
, প্রবশক্ষণঘকয়োসির্থ সিমিয়োপনি, নিলয়োশনিয়োলসিয়োটর্থবফদকটএর উদেয়োহরণ
∙রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো: ঘকয়োনি প্রয়োরর্থীর আদবিবদেত ইন্ডয়োবস সিম্পিবকর্থত রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো রয়োকয়ো সিদত্ত্বেও ঘসিট গ্রিহনিদযয়োগেল হদবি নিয়ো,
যবদে তয়ো অপ্রয়োসিবঙক হয়। ঘযমিনিয়ঃ ববিকয়, মিয়োনিবি সিম্পিদে বিলবিসয়োপনিয়ো, বহসিয়োবি রক্ষণ, বশক্ষয়ো দেয়োনি, পয়োবিবলক সিয়োবভর্থসি
(দটকবনিবশয়য়োনি বিলতশীত), গেলয়োসি স্টেলয়োশনি, রন্ধিনিকয়োযর্থ, ঘরস্টেক্রুদরদন্ট খয়োবিয়োর পবরদবিশনি, ঘহয়য়োরদড্রবসিসং ইতলয়োবদে মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং,
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কনট্রেয়োকশনি, ককৃবষ ও পশক্রুপয়োলনি, বফশয়োবর বশদল্পর রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়ো বহদসিদবি অগ্রিহনিদযয়োগেল।
তদবি, বশক্ষয়ো দেয়োনি’র ঘক্ষদত ঘটকবনিকলয়োল বশক্ষয়ো দেয়োদনির অবভজ্ঞতয়ো মিলয়োনিক্রুফলকরয়োবরসং এর জনিল গ্রিহনিদযয়োগেল।
∙ প্রবশক্ষণ ঘকয়োসির্থ সিমিয়োপনি: প্রবশক্ষণ ঘকয়োসির্থট আদবিবদেত ইন্ডয়োবসর সিয়োদর অপ্রয়োসিবঙক হদল তয়ো গ্রিহনিদযয়োগেল নিয়। ঘযমিনিয়ঃ নিয়োবসির্থসং,
বহসিয়োবিরক্ষণ, বলডিয়োরশশীপ ঘডিদভলপদমিন্ট ইতলয়োবদে অগ্রিহনিদযয়োগেল।
∙নিলয়োশনিয়োল সিয়োটর্থবফদকট : নিলয়োশনিয়োল সিয়োটর্থবফদকটট আদবিবদেত ইন্ডয়োবসর সিয়োদর অপ্রয়োসিবঙক হদল তয়ো গ্রিহনিদযয়োগেল নিয়। ঘযমিনিয়ঃ
ড্রয়োইবভসং লয়োইদসিন, ললয়োঙক্রুদয়জ সিয়োটর্থবফদকট, ঘভয়োদকশনিয়োল লয়োইদসিন (দমিবডিকলয়োল, ফয়োমির্থয়োবসিস্টে, আইনিজশীববি) ইতলয়োবদে অগ্রিয়োহল।
∙ বশক্ষয়োগেত ঘযয়োগেলতয়ো: আদবিবদেত ইন্ডয়োবস কলয়োটয়োগেবর (মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োর) এর সিয়োদর অপ্রয়োসিবঙক বডিবগ্রি/বডিদপ্লয়োমিয়োর সিয়োটর্থবফদকট
গ্রিহনিদযয়োগেল নিয়। ঘযমিনি, স্কক্রুল অবি ঘমিবডিবসিনি, নিয়োবসির্থসং, অলয়োকয়োউবন্টসং ইতলয়োবদে মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং এর ঘক্ষদত অপ্রয়োসিবঙক। ঘসিবন্ডসং
এদজবন অনিক্রুদমিয়োবদেত কদলজ ববিশ্বববিদেলয়োলদয়র স্টেলয়োন্ডয়োডির্থ বনিধর্থয়োরণ করদবি।
○ ঘরবজদসশনি বফ : নিয়োই
2.
○
○
3.
○

পরশীক্ষয়ো ঘকন ও সিমিয় সিরূবর ঘঘয়োষণয়ো
ঘঘয়োষণয়োর তয়োবরখ: অগেয়োস্টে ২, ২০১৯
ঘঘয়োষণয়োর পদ্ধবত: ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বিসিয়োইট ও ঘনিয়োটশ ঘবিয়োডির্থ
স্কশীল ঘটস্টে অনিক্রুষয়োনি
স্কশীল ঘটস্টে সিয়োবিকলয়োটয়োগেবরও নিম্বর বিন্টনি
ইন্ডয়োবস
(স্কশীল ঘটস্টে)

ঘমিয়োট পদয়ন্টসি

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং

১০০

শয়োরশীবরক সিক্ষমিতয়ো
৩০

স্কশীল ঘটস্টে
ইন্টয়োরভরূল
৩০

ঘবিবসিক স্কশীল
৪০

○ ঘটস্টে রলদবি : অগেয়োস্টে ১৪ ~ অগেয়োস্টে ১৭, ২০১৯(সিময়োবিল)
- ঘটস্টে’র সিমিয়কয়োল পবরবিতর্থনি হদত পয়োদর। বিলবক্তি বভবত্তিক সিমিয় সিরূবর প্রকয়োবশত হদবি অগেয়োস্টে ২, ২০১৯তয়োবরদখ

○ প্রয়োতলবহক ঘটস্টে’র সিমিয়:
ঘসিশনি
১মি ঘসিশনি
২য় ঘসিশনি

প্রবশক্ষণ (৩০বমি.)

মিরূল ঘটস্টে (৩ঘন্টয়ো)

08:30 ∼ 09:00
12:30 ∼ 13:00

09:00 ∼ 12:00
13:00 ∼ 16:00

ঘস্কয়োবরসং

12:00 ∼ 12:30
16:00 ∼ 17:00

* আপনিয়োর স্কশীল ঘটস্টে’র সিমিয় সিরূবর পবরবিতর্থনি করদত পয়োরদবিনি নিয়ো। 08:30/12:30 এর পদর আসিদল পরশীক্ষয়ো ঘদেয়য়ো যয়োদবি নিয়ো।
* কবম্পিদটবন ঘটস্টে’র জনিল জমিয়োককৃত কয়োগেজপত ইন্টয়োরভরূলর সিমিয় আবিয়োর যয়োরয়োই করয়ো হদবি। ভক্রুয়য়ো প্রমিয়োবনিত হদল পরশীক্ষয়োর ফল বিয়োবতল সিহ
পরবিতর্থী ৩বিছর ইবপএসি টবপক এর জনিল অদযয়োগেল করয়ো হদবি।(কতকৃর্থপদক্ষর কয়োদছ হস্তয়োন্তর করয়ো হদবি)

III

উত্তিশীণর্থ প্রয়োরর্থীর নিয়োমি ঘঘয়োষণয়ো

○ ঘঘয়োষণয়োর তয়োবরখ: অগেয়োস্টে ২৯, ২০১৯
○ ঘঘয়োষণয়োর পদ্ধবত:
① ঘবিয়োদয়দসিল ওদয়বিসিয়োইট
② http://www.eps.go.kr
③ http://epstopik.hrdkorea.or.kr
○ পরশীক্ষয়োরর্থীর ঘস্কয়োর প্রকয়োশ
- http://www.eps.go.kr
○ বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োর ফলয়োফদলর কয়োযর্থকয়োবরতয়োর ঘমিয়য়োদে: ঘঘয়োষণয়োর বদেনি ঘরদক ২বিছর (অগেয়োস্টে
২৯, ২০১৯ ~ অগেয়োস্টে ২৮, ২০২১)

IV

দষবিল

10

কয়োলয়োর বয়োইন্ডদনিসি ও কয়োলয়োর উইকদনিসি রয়োকদল বরকক্রুটদমিন্ট পদয়ন্ট বসিদস্টেমি বভবত্তিক পরশীক্ষয়োয় উত্তিশীণর্থ হওয়য়ো যয়োদবি নিয়ো। এছয়োড়য়োও
শয়োরশীবরক প্রবতবিন্ধিশীত্ব ঘযমিনিয়ঃ আঙক্রুল কয়োটয়ো, বডিস্ক সয়োনিরক্রুলবত ইতলয়োবদে রয়োকদলও জবিসিশীকয়োসির্থ ঘরয়োস্টেয়োর হদত বিয়োদে ঘদেয়য়ো হদত পয়োদর।
ঘমিয়োবিয়োইল ঘফয়োনি, সয়োটর্থ ঘফয়োনি, টলয়োবিদলট কবম্পিটয়োর, ললয়োপটপ, ঘনিয়োটবিক্রুক, বমিউবজক/বভবডিও ঘপ্লয়য়োর, কলয়োদমিরয়ো, ছববি গ্রিহনি ও ঘপ্ররণ
করয়ো যয়োয় এমিনি ঘয ঘকয়োনি যন্ত্রে সিহ সিকল বডিবজটয়োল বডিভয়োইসি পরশীক্ষয়ো কদক্ষ বিলবিহয়োর করয়ো বিয়ো সিয়োদর রয়োখদল অসিদেক্রুপয়োয়
অবিলম্বদনির দেয়োদয় বিবহষয়োর করয়ো হদবি।
1. ঘয ঘকয়োনি প্রকয়োর অসিদেক্রুপয়োয়অবিলম্বনি করদল পরশীক্ষয়ো ঘরদক বিবহষয়োরকরয়ো হদবি, এবিসং পরবিতর্থী ৩ বিছর ইবপএসি টবপক এর অদযয়োগেল ঘঘয়োষণয়ো
করয়ো হদবি।
- ববিদশষ কদর কবম্পিদটবন ঘটস্টে এর জনিল জমিয়োককৃত কয়োগেজপত ভরূয়য়ো প্রমিয়োবনিত হদল এ বিছর পরশীক্ষয়োর ফল বিয়োবতল ও
পরবিতর্থী ৩ বিছর ইবপএসি টবপক এর অদযয়োগেল ঘঘয়োষণয়ো করয়ো হদবি।
2. ঘরবজদসশনি ফদমির্থ উদল্লেখ করয়ো তদরলর (ববিদশষ কদর- নিয়োমি, জন্ম তয়োবরখ)সিয়োদর পয়োসিদপয়োদটর্থর তদরলর বমিল নিয়ো রয়োকদল
পরশীক্ষয়োয় পয়োশ করদলও পরবিতর্থীদত ঘকয়োবরয়য়োয় প্রদবিশ করয়ো যয়োদবি নিয়ো। এবিসং এ বিলপয়োদর সিকল দেয়োয় পরশীক্ষয়োরর্থীর উপর বিতর্থয়োদবি।
রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়োর সিনিদেপত, রয়োকবরর অবভজ্ঞতয়োর সিতলতয়ো প্রতলয়নিপতইতলয়োবদেদতগেক্রুরক্রুত্বপরূণতরল
র্থ সিমিরূহ (দযমিনিয়ঃ নিয়োমি, সয়োক্ষর
, ঘফয়োনি নিম্বর)
বিয়োদে ঘগেদল রলদবি নিয়ো। বকছক্রু বিয়োদে রয়োকদল, কদরকশনি ঘটপ বিয়ো ফক্রু ইডি বদেদয় বকছক্রু সিসংদশয়োধনি কদর রয়োকদল তয়ো গ্রিহনিদযয়োগেলহদবি নিয়ো।
 ররূড়য়োন্ত উত্তিশীণর্থ প্রয়োরর্থী শক্রুধক্রু মিয়োত জবি সিশীকয়োসির্থ ঘরয়োস্টেয়োদর বনিবিবন্ধিত হওয়য়োর ঘযয়োগেলতয়ো অজর্থনি করদবি, যয়ো ঘকয়োবরয়য়োয় কমির্থ সিসংসয়োদনির
বনিশ্চিয়তয়ো বিহনি কদর নিয়ো।
 এছয়োড়য়োও ঘমিবডিকলয়োল ঘটদস্টে আনিবফট হদল বিয়ো ঘকয়োবরয়য়োয় অববিধ বিসিবিয়োদসির ঘরকডির্থ রয়োকদল বিয়ো ঘকয়োবরয়য়োয় প্রদবিদশ
বনিদষধয়োজ্ঞয়ো রয়োকদল ঘসি বিলবক্তি ঘকয়োবরয়য়োয় কমির্থসিসংসয়োদনির সিক্রুদযয়োগে ঘরদক বিবঞ্চিত হদবি ।
 ঘকয়োবরয়য়োয় প্রদবিদশর পর ড্রয়োগে ঘটদস্টে পবজটভ হদল ঘদেদশ ঘফরত পয়োঠয়োদনিয়ো হদত পয়োদর ।
 ঘকয়োবরয়য়োয় E-9 বিয়ো E-10 বভসিয়োয় ঘমিয়োট ৫বিছদরর ঘবিবশ রয়োকয়ো হদল ঘসি বিলবক্তি ইবপএসি টবপক বদেদত পয়োরদবি নিয়ো ।
【Attachment

1】

স্কশীল ঘটস্টে সিয়োরসিসংদক্ষপ
ইন্ডয়োবস

মিলয়োনিক্রুফলয়োকরয়োবরসং

সিয়োবিকলয়োটয়োগেবর
Assemble
পয়োটর্থসি
সিসংদযয়োজনি

প্রদেত্তি কয়োজ
বপনি বিসিয়োদনিয়ো
বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো
ঘবিয়োল ও নিয়োট
সিসংদযয়োজনি
বপনি বিসিয়োদনিয়ো
বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো

কয়োদজর ববিবিরণ
রঙ, সিয়োইজ, আককৃত অনিক্রুযয়োয়শী বপনি বিসিয়োদনিয়ো
সিয়োইজ অনিক্রুযয়োয়শী রডিএ বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো
বনিধর্থয়োবরত সিমিয়সিশীমিয়োর ঘভতর ঘস্কর অনিক্রুযয়োয়শী দেক্রুই
ধরদণর নিয়োট ও ঘবিয়োল টয়োইট ঘদেয়য়ো
রঙ, সিয়োইজ, আককৃত অনিক্রুযয়োয়শী বপনি বিসিয়োদনিয়ো
Measures
সিয়োইজ অনিক্রুযয়োয়শী রডিএ বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো
পবরমিয়োপনি
বনিধর্থয়োবরত সিমিয়সিশীমিয়োর ঘভতর প্রদেত্তি আয়তনি ও বদেঘর্থল
পবরমিয়োপনি
অনিক্রুযয়শী পবরমিয়োপনি
বপনি বিসিয়োদনিয়ো রঙ, সিয়োইজ, আককৃত অনিক্রুযয়োয়শী বপনি বিসিয়োদনিয়ো
Join
বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো সিয়োইজ অনিক্রুযয়োয়শী রডিএ বরসং ঘঝয়োলয়োদনিয়ো
ঘজয়োড়য়ো লয়োগেয়োদনিয়ো
বনিধর্থয়োবরত সিমিয়সিশীমিয়োর ঘভতর প্রদেত্তি টক্রুলসি বিলবিহয়োর কদর
ঘজয়োড়য়ো লয়োগেয়োদনিয়ো
বনিদদের্থবশত সয়োদনি ঘজয়োড়য়ো লয়োগেয়োদনিয়ো
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【Attachment 2-1】

(Job experience, Training course completion, National certificate)

Competency test relevant documents
Application No. (For SendingAgency)
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 3 years.
Applicants to fill in

* Mark the industry you’re applying for(●)

EPS-TOPIK registration no.
·Assemble(○) ·Measures(○) ·Join(○)

Construction

·Agriculture(○) ·Livestock(○)

Date of birth

Fishery

...

Registration date

·Rebar(○)

·Carpentry(○)

·SeaFarming(○) ·InandoffShoreFishery(○)

Contact no.
20 . .

Applicants to fill in

Name

(signature)

* Mark(●) your answer For sending agency

▢ Job experience (Only for those who have job experience)
One year or more

Less than 1 year

○

○

▢ Training hours (Only for those who had training)

True

○

Questionable

○

False

○

True

○

120 hours or more

Less than 120 hours

Questionable

○

○

○

False

○

True

○

Questionable

○

False

○

▢ Certificates (for those who have certificates, no more than two)
Name ofNo.
the certificate

Institute/organization

1
2

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 .
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【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 :
Nationality

Passport no.
Contact no.

Name

Personal
information

Landline
Mobile phone
E-Mail

Present address

Period of employment
Task
Designation
(YY.MM.DD~YY.MM.DD)
(state specific details)
~
~
Details
on career
~
~
~
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)
Issued by
Department

I certify that above information is true and correct.
Date :
Company : Contact no.:
Address :

Designation
Contact number
Name

President : (Signature or official seal)

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】
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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
Person to certify the document 1
Name： (Signature)
Address：
Workplace： Designation：
Relationship with the applicant：

Person to certify the document 2
Name： (Signature)
Address：
Workplace： Designation：
Relationship with the applicant：

Period of total employment :

Date of Birth：
landline： (Cell phone : )

Date of Birth：
landline： (Cell phone : )

*Attach the copies of each identification card of a person to certify.
※Caution: ①If 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.
②For 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.
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