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SPECIAL EPS-TOPIK CBT 2021-এর বিজ্ঞবি 

ক োবরয়ো প্রজোতন্ত্র এর শ্রম ও  ম মসংস্থোন মন্ত্রণোলয় এিং গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোদেশ এর প্রিোসী  ল্যোণ ও বিদেবশ   ম ম সংস্থোন মন্ত্রণোলয় এর 

মদে স্বোক্ষবরত সমদ োতো স্মোর  অনুযোয়ী বনম্ন িবণ মত তফবসল অনুসোদর CBT পদ্ধবতদত বিদশষ ক োবরয়োন ভোষো পোরেবশ মতো পরীক্ষো 

(SPECIAL EPS-TOPIK) অনুবিত হদত যোদে। এ পরীক্ষায় শুধু তারাই অংশ গ্রহণ করতত পারতে যারা ভিসার মেয়াতের মিতর 

মকাভরয়া তযাগ কতরতেন এেং মকাভরয়া চাকভর মপতত ইচ্ছুক। 

 

ইবপএস’র মোেদম শ্রবম  বহদসদি েবক্ষণ ক োবরয়ো কযদত ইচ্ছু  তোদের অিশ্যই েবক্ষণ ক োবরয়োর শ্রম ও  ম মসংস্থোন মন্ত্রণোলয়  র্তম  

বনদয়োবজত সর োবর প্রবতিোন এইচআরবি ক োবরয়ো  র্তম  িোস্তিোবয়ত পরীক্ষোয় পোশ  রদত হদি। এ পরীক্ষোয় পোশকৃত ব্যোবিরোই শুধু 

ইবপএস-এর অধীদন চো বরর আদিেনপত্র জমো বেদত পোরদি। 

জুলোই ১৩, ২০২১ 

 

মকাভিড অভতোভরর কারতণ জনসোগে এড়াতনা ও প্রভততরাধ এেং সংভিষ্ট ইভপএস প্রার্থীতের সুভেধাতর্থ ে মেশাল ইবপএস-টবপ  বসবিটি 

২০২১-এর ভনেন্ধন  োয মক্রম বনম্নিবণ মত পদ্ধবতদত অনলোইদন গ্রহণ  রো হদি: 

( ) মেশাল ভসভেটি (ভর-মসতেলতেন্ট) প্রার্থীর পরীক্ষার ভি ব্যতীত ভনেন্ধন গ্রহণ করা হতে গুগল ডক িতে ে। 

(খ) মেশাল ভসভেটি প্রার্থীর (ভর-মসতেলতেন্ট ব্যতীত) পরীক্ষার ভিসহ ভনেন্ধন গ্রহণ করা হতে মোতয়তসল ওতয়েসাইতের োধ্যতে অনলাইতন।  

 

১. পরীক্ষোর তফবসল                                                                                                        

ইভপএস সাইতে ভনেন্ধন ব্যাভি ভিভিক পরীক্ষার তাভরখ ম াষণা পরীক্ষার তাভরখ িলািল ম াষণা আতেেনকারীর জন্ম তাভরখ 

জুলাই ২৬~২৮ আগস্ট ২৫ মসতেম্বর ১~৯ অতটাের ২০ জুলাই ২৭, ১৯৮১ ~ জুলাই ২৬, ২০০৩ 

 ※ পরীক্ষোর তফবসল ইবপএস ব্যিস্থোপনো পবরবস্থবত অনুযোয়ী কহোমদপইজ কনোটিদশর মোেদম পবরিতমন কযোগ্য  

  

২. ইন্ডোবি : ম্যোনুদফ চোবরং, এবগ্র োলচোর/লোইভস্ট ,  ন্সট্রো শন, বফবশং, সোবভ মস  

  মেতশ মিরত আসার অব্যেভহত পূতে ের মকাম্পাভনতত মযতত চাইতল (ন্যযনতে ১েের এ মকাম্পাভনতত কাজ কতর র্থাকতল) মস ইন্ডাভি পেন্দ 

করমত হতে। সুতরাং ইন্ডাভি পেন্দ করার সেয় সােধানতা অেলম্বন করতত হতে। 

 

৩. উত্তীণ ম প্রোর্থীর (সম্ভোব্য) সংখ্যো: এইচ আর বি ক োবরয়ো  র্তম  পরিতীদত ক োষণো  রো হদি 

    -পূণ মমোন ২০০’র মদে ১০০নম্বর-এর কিবশ প্রোিদের কভতর কর্থদ  সদি মোচ্চ ন নম্বমরর ক্রমোনুযোয়ী (দমধো তোবল োর বভবত্তদত) পূি ম বনধ মোবরত সংখ্য  

পরীক্ষোর্থীদ   উত্তীণ ম  রোদনো হদি। 

 

৪. পরীক্ষো ক ন্দ্র ও পরীক্ষোর্থী বভবত্ত  পরীক্ষোর তোবরখ ক োষণো 

 পরীক্ষো ক ন্দ্রঃ ইবপএস-টবপ  বসবিটি কসন্টোর 

 ঠি োনোঃ M কলোর, প্রিোসী  ল্যোণ ভিন, ৭১-৭২ ইস্কোটন গোদি মন, ঢো ো-১০০০ (দিোদয়দসল কয বিবডংদয় অিবস্থত কসখোদন িোমবেদ র বলদে 

M কলোর, ৬ ও ৭ তলোর মোদ ) 

 ইবপএস টিবপ  ওদয়ি সোইট (http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr 

 কিোদয়দসল কনোটিশ কিোি ম ও ওদয়িসোইট (www.boesl.gov.bd) 

  

৫. পরীক্ষোয় অংশগ্রহদণর কযোগ্যতো: 

 পূনঃ বনদয়োগপ্রোি (বর-এমপ্লতয়ড) হওয়োর পর বভসোর কময়োদের কভতর স্বদেদশ কফরত এদসদে (১.১.২০১০ এর পর) এেন ব্যভি 

 িয়স ১৮ কর্থদ  ৩৯ িেদরর মদে হদত হদি  

 যোর ক োন বেন রোষ্ট্রীয় বনদে মদশ  োরো অন্তরীণ িো কত ার শোবস্ত হয়বন 

 যোদ  ক োন বেন সর োবর এদজবন্স  র্তম  েবক্ষণ ক োবরয়োর কপোট ম কর্থদ  কফরত পোঠোদনো হয়বন, িো কস কেশ কির হওয়োর বনদে মশ কেয়ো হয় বন 

 যোর উপর বিদেশ যোত্রোয় ক োন বনদষধোজ্ঞো কনই িো কযদত ক োন সমস্যো কনই 
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 ই-৯ ো ই-১০ ভিসায় মকাভরয়ায় ৫ েের ো তততাভধক কাল মকাভরয়ায় েসোস কতর নাই এেন ব্যভি 

 ইভেতগ্রশন আইন (নমিম্বর ২০১৭) সংতশাধতনর পূতে ে মকাভরয়া তযাগ কতরতে এেন ব্যভি ৫েের ো তততাভধক কাল মকাভরয়ায় োস কতর 

র্থাকতলও সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর তাভলকায় নাে র্থাকতত পাতর, ততে এ সে ব্যভি মরভজতেশতনর অতযাগ্য েতল ভেতেভচত হতেন।  

 

৬.পরীক্ষোর ভনেন্ধন: 

 ভনেন্ধতনর সময়সীমো: আগােী ২৫-২৭ জুলাই ২০২১ ভি. তাভরখ প্রততযহ সকাল ১০  টিকা মর্থতক ভেকাল ৫  টিকার েতধ্য অনলাইতন (ভনধ োভরত তাভরখ ও 

সেতয়র পর ভসতস্টে স্বয়ংভিয়িাতে েন্ধ হতয় যাতে) 

 ভনেন্ধন স্থোন: কিোদয়দসল-এর ওদয়িসোইট 

 ভনেন্ধন পদ্ধভত: প্রকাভশত তাভলকা অনুযায়ী ভর-মসতেলতেন্ট প্রার্থীতের মরভজতিশন গুগল ডক িতে ে গ্রহণ করা হতে এেং ভর-মসতেলতেন্ট ব্যতীত 

প্রার্থীতের ভনজ উতেতগ মোতয়তসল-এর ওতয়েসাইতে ভনেন্ধন ভলংতক ভনেন্ধন সম্পন্ন করতত হতে।  

 ভনেন্ধতনর প্রদয়োজনীয় তথ্য বনিন্ধন বনদে মবশ ো কর্থদ  জোনো যোদি:  

 

○ পরীক্ষোর বফ (বনিন্ধন বফ): ২১০০ (দুই হোজোর এ শ) টো ো + বি োশ  বমশন ২৪.১৫ (চভিশ োকা পতনতরা পয়সা) 

        - পরীক্ষোর বফ জমোর পদ্ধবত: অনলাইতন ভেকাশ মগেওতয়র োধ্যতে। 

         

○ এইচআরভড মকাভরয়া পভরচাভলত ভর-মসতেলতেন্ট সাতপাে ে মপ্রাগ্রাতে অংশগ্রহনকৃত পার্থীতের সুভেধাসমূহ 

সাল 

ভর-মসতেলতেন্ট সাতপাে ে মেভনং মপ্রাগ্রাে (সতে োচ্চ ২৫পতয়ন্টস) 

েভপক মলতিল থ্রী মকাস ে (সতে োচ্চ ২০পতয়ন্টস) মিাতকশনাল মেভনং (সতে োচ্চচ ৫ পতয়ন্টস)  

মকাস ে সোপন ন্যূনতম মলতিল থ্রী প্রাপ্ত্র প্রার্থী  মকাস ে সোপন 

২০১৬ - 

অভতভরি পতয়ন্টস (২০পতয়ন্টস) 

মরভজতিশন ভি েওকুি 

অভতভরি পতয়ন্টস (৫পতয়ন্টস) 

মরভজতিশন ভি েওকুি 
২০১৭ মর্থতক 

অভতভরি পতয়ন্টস (৫পতয়ন্টস) 

মরভজতিশন ভি েওকুি 

※মকাভরয়াতত ভরতসতেলতেন্ট সাতপাে ে মপ্রাগ্রাে সোপন কতর র্থাকতল এভপ্লতকশন িে ে ও সাটি েভিতকে জো ভেন (এোচতেন্ট মেখুন) 

※যাতের ন্যন্যতে েভপক থ্রী মলতিল আতে তারা শুধু েভপক সাটি েভিতকে নয়, েভপক মকাস ে সোপনী সাটি েভিতকেও জো ভেতত হতে। 

 

৭. পরীক্ষোর সময় োল : ২০২১, কসদেম্বর ১ ~৯  

 প্রদের ধরন প্রদের সংখ্যো কমোট নম্বর সময় 

কমোট ৪০ ২০০ ৫০বমবনট 

বরবিং ২০ ১০০ ২৫বমবনট 

বলদসবনং ২০ ১০০ ২৫বমবনট 

  

   ○পরীক্ষার সেয়কাল  

     মসশন 

পরীক্ষার্থী আইতডভন্টটি মচক 

(মোতয়তসল ভিভিং রুে) 

পরীক্ষার্থী প্রভশক্ষণ 

পরীক্ষা 

ভরভডং (২৫ভেভনে) ভলতসভনং (২৫ভেভনে) 

১ে মসশন
 

08:30~09:30 09:30~10:00 10:00~10:25 10:25~10:50 

২য় মসশন 10:00~11:00 11:00~11:30 11:30~11:55 11:55~12:20 

৩য় মসশন 12:30~13:30 13:30~14:00 14:00~14:25 14:25~14:50 

৪র্থ ে মসশন 14:00~15:00 15:00~15:30 15:30~15:55 15:55~16:20 

 প্রততযক পরীক্ষার্থীতক ভনধ োভরত সেয়সীোর েমধ্য মোতয়তসল িীভিং রুতে উপভিত হতয় আইতডভন্টটি মচক কভরতয় পরীক্ষার্থী প্রভশক্ষণ আরতম্ভর পূতে ে পরীক্ষা কতক্ষ প্রতেশ 

করতত হতে (১ে মসশন 09:30 , ২য় মসশন 11:00 , ৩য় মসশন 13:30 , ৪র্থ ে মসশন 15:00ো পয েন্ত)। অন্যর্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাতে না।  

 

 প্রশ্ন ততভর, নম্বর েন্টন এেং পাতশর োনেন্ড 

 োভিপল চতয়স মকাতয়শ্চান (এেভসভকউ) 
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 মকান ভেরভত োড়া ভরভডং ও ভলতসভনং পাে ে অনুভিত হতে 

 সকল প্রশ্ন এইচআরভড মকাভরয়া প্রকাভশত “ইভপএস েভপক স্টযান্ডাড ে মেক্সেবুক” এর ভিভিতত অপ্রকাভশত প্রশ্ন ব্যাংক মর্থতক করা হতে।  

 পরীক্ষার ভেন যা র্থাকতত হতে 

 প্রতেশ পত্র 

 মূল পাসতপাে ে  

 মকাভিড মনতগটিি সনে (পরীক্ষার তাভরতখর ৪৮  ণ্টার েতধ্য ইসুয করা মনতগটিি সনে হতত হতে)। 

 ভনেন্ধতনর সেয় ময পাসতপাে েটি ব্যেহার করা হতয়ভেল মসটি অেশ্যই সাতর্থ র্থাকতত হতে। িতোকভপ গ্রহনতযাগ্য নয়। 

 

৮. পরীক্ষোয় উত্তীণ ম প্রোর্থীর নোম ক োষণো 

 ম াষণার তাভরখঃ অদটোির ২০, ২০২১ 

 ম াষণার পদ্ধভতঃ  

 ইবপএস কহোমদপইজ  ( www.eps.go.kr ) 

 কিোদয়দসল কহোমদপইজ (www.boesl.gov.bd )এিং কিোদয়দসল  এর কনোটিশ কিোদি ম। 

 ইবপএস টবপ  কহোমদপইজ (epstopik.hrdkorea.or.kr) 

 পরীক্ষার িলািতলর  োয ম োবরতোর কময়োে: ফলোফল ক োষণোর বেন কর্থদ  ২িের 

 

৯.অন্যোন্য গোইিলোইন 

 মকান পরীক্ষার্থী মস্বচ্ছায় মকাভরয়া তযাগকারী নয় েতল প্রোভণত হতল তার পরীক্ষার িলািল োভতল েতল ধতর মনয়া হমে। এেং এ ব্যাপাতর সকল 

োয়-দ্বাভয়ত্ব পরীক্ষার্থীর উপর েতোতে।  

 উিীণ ে ব্যাভিতের ভপ্র-মরাস্টার ততভর, মরাতস্টর অনুতোেন, চাকভর মখোঁজার প্রভিয়া ইতযাভে অভত দ্রুততার সাতর্থ সম্পন্ন হতে এেং মকাভরয়া 

যাওয়ার আতগ ভপ্রভলভেনাভর মেইভনং মেয়ার প্রতয়াজন হতে না। 

 কমোিোইল কফোন,  ূোদসট কেয়োর্, PDA, MP3, বিবজটোল অবভধোন, বিবজটোল  বি,  োগজ,  লম িো পরীক্ষোয় অসদুপোদয় ব্যিহৃত হদত 

পোদর এমন দ্রব্য সোদর্থ বনদয় পরীক্ষো  দক্ষ প্রদিশ  রো যোদি নো (পরীক্ষো চলো োদল  োদরো  োদে এ সি দ্রব্য পোওয়ো কগদল অসদুপোয় অিলম্বদনর 

েোদয় পরীক্ষো ক ন্দ্র কর্থদ   িবহষ্কোর  রো হদি)। সুতরোং এ সি দ্রব্য সমূহ পরীক্ষোর বেন সোদর্থ বনদয় আসো কর্থদ  বিরত র্থো োর অনুদরোধ রইল। 

 অসদুপোয় অিলম্বন  রদত বগদয় ধরো পিদল সংবিষ্ট পরীক্ষোর্থীর পরীক্ষো িোবতল  রো হদি, এিং পরিতী ৪িেদরর জন্য ইবপএস-ক এলটিদত 

অংশগ্রহদণর কযোগ্যতো হোরোদি।  

 ভনেন্ধন ফদম ম উদেখ  রো তদথ্যর (বিদশষ  দর- নোম, জন্ম তোবরখ)সোদর্থ পোসদপোদট মর তদথ্যর বমল নো র্থো দল পরীক্ষোয় পোশ  রদলও পরিতীদত 

ক োবরয়োয় প্রদিশ  রো যোদি নো। এেং এ ব্যপাতর সকল োয় পরীক্ষার্থীর উপর েতোতে 

 অপ্রকাভশত প্রশ্ন ব্যঙ্ক মর্থতক প্রশ্ন আসতে, এইচআরভড মকাভরয়া কর্তেক প্রকাভশত “ে স্টযান্ডাড ে মেক্সেবুক ির ইভপএস-েভপক” এর ভিভিতত 

প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হতে 

 

১০. ক োবভি-১৯ এর বিস্তোবর প্রবতদরোধ সম্পদ ম: 

 সেস্ত আতেেনকারীতের অেশ্যই পরীক্ষার িাতন প্রতেতশর আতগ োস্ক পরা র্থাকতত হতে এেং অন্যান্য ব্যভির সুরক্ষার জন্য যর্থাযর্থ ভনতে েশনা ো 

ভনতে েভশকা মেতন চলতত হতে। 

 পরীক্ষার কতক্ষ প্রতেতশর আতগ সেস্ত আতেেনকারীতের অেশ্যই তার তাপোত্রা র্থাকতত হতে এেং হাত স্যাভনোইজার ভেতয় তাতের হাত 

পভরষ্কার করতত হতে। যভে মকানও আতেেনকারীর জ্বর, কাভশ ো অন্যান্য শ্বাসকতষ্টর লক্ষণ র্থাতক ততে  েনািতলর প্রতেশদ্বারতক সীোেদ্ধ করা 

মযতত পাতর। 

 শারীভরক মযাগাতযাগ মযেন হযান্ডতশক এেং আভলঙ্গন োে ভেতত হতে এেং সঠিক কাভশ শালীনতা েজায় রাখুন (কাভশ ো আপনার হাতত হোঁভচ)। 

 স ল পরীক্ষোর্থীদ  পরীক্ষোর তোবরদখর ৪৮ ন্টোর কভতর িোংলোদেশ সর োর  র্তম  বনধ মোবরত হোসপোতোল কর্থদ  ক োবভি কটস্ট সম্পন্ন  দর 

ক িল কনদগটিভধোরীগণ সনে সদে বনদয় পরীক্ষোর হদল উপবস্থত র্থো দত হদি। অন্যর্থোয় পরীক্ষোয় অংশ গ্রহণ  রো যোদি নো। 

 যোদের ভূো বসন দুই কিোজ সম্পন্ন হদয়দে তোদের ক োবভি কটস্ট  রোর প্রদয়োজন কনই। 

 পরীক্ষো আরদম্ভর আদগ আইদিবন্টটি কচ ’র সময় এিং পরীক্ষো  দক্ষ প্রদিদশর সময় শোরীবর  তোপমোত্রো কমদপ কেখো হদি। বনদগটিভ 

সোটি মবফদ ট র্থো ো সদেও শোরীবর  তোপমোত্রো ৯৯ বিগ্রী কসবন্টদগ্রি িো তোর কিবশ র্থো দল পরীক্ষোয় অংশ গ্রহণ  রো যোদি নো। এেোিো  োদরো 

http://www.eps.go.kr/
http://www.boesl.gov.bd/
http://www.eps.go.kr/
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 োদে ক োবভি-১৯ এর অন্যোন্য উপসগ ম পবরলবক্ষত হদলও পরীক্ষোয় অংশ গ্রহণ  রো যোদি নো।    

 

স্টযান্ডাড ে মেক্সে বুকটি ভনতের ওতয়েসাইে মর্থতক ডাউনতলাড করা যাতে 

Section Contents Address of webpage 

Homepage of 

HRD Korea 
Textbook file (PDF, Sound source) http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2 

Homepage of  

EPS-TOPIK 
Textbook file (PDF, Sound source) http://eps.hrdkorea.or.kr 

 

◈ মেশাল ইভপএস েভপতক উিীণ েতা শুধু োত্র জে এযাপ্লতকশন করার মযাগ্যতাতক ভনভশ্চত কতর, মকাভরয়ায় চাকভরর ভনশ্চয়তা েহন কতর না। 

◈ অভধকন্তু ময সে ব্যাভি মেভডকযাল মেতস্ট অনুিীণ ে হতে এেং মকাভরয়ায় অবেধ র্থাকার অভিজ্ঞতা আতে অর্থো ই-৯ িাইতেভরয়াতত পতড় না, 

তারা মকাভরয়ায় চাকভর পাতে না। 

◈ মকাভরয়ায় প্রতেতশর পর ড্রাগ মেস্ট’এ পভজটিি হতল মকাভরয়া মর্থতক মিরত পা াতনা হয়। 

িোংলোদেশ সর োর এর প্রিোসী  ল্যোণ ও বিদেবশ   ম মসংস্থোন মন্ত্রণোলয় এর সোদর্থ েবক্ষণ ক োবরয়োর শ্রম ও  ম মসংস্থোন মন্ত্রণোলর এর মে োর 

সমদ োতো চুবি অনুযোয়ী এ মোত্র কিোদয়দসল বিধভোদি েবক্ষণ ক োবরয়োয় শ্রবম  কপ্ররণ  রদত পোরদি। ইবপএস-টবপ ’এ উত্তীণ ম হওয়োর পর 

যোদের জি করোস্টোর ক োবরয়োন  র্তমপক্ষ  র্তম  অনুদমোবেত হদি তোদের মে কর্থদ ই ক োবরয়োন বশল্প মোবল রো শ্রবম  বনদয়োগ বেদত পোরদি। 

অন্য ক োন জনশবি রফতোবন োরী এদজন্ট িো ভোষোবশক্ষো প্রবতিোন এর ব্যতূয়  টোদল তোদের বিরুদদ্ধ আইনগত ব্যিস্থো কনয়ো হদি। 

ইভপএস টিভপক ভসভেটি’র ভনেন্ধন ভি ২৪োভকেন ডলার ো সে পভরোন িানীয় মুদ্রা। পরীক্ষার পর মকাভরয়ায় প্রতেশ পয েন্ত ময ব্যয় হতে তা তেধ 

মপ্ররণ ব্যয় ভহতসতে মোতয়তসল-এর মহাে মপইতজ প্রকাভশত র্থাকতে। সুতরাং মকাভরয়ায় পা াতনার নাতে মকান প্রভতিান ো ব্যাভির প্রতারণা 

মর্থতক সতকে র্থাকার জন্য সােধান করা হতলা 

 

ব্যিস্থোপনোয়: শ্রম ও  ম ম সংস্থোন মন্ত্রণোলয়, ক োবরয়ো প্রজোতন্ত্র 

িোস্তিোয়দন: এইচ.আর.বি-ক োবরয়ো, ক োবরয়ো প্রজোতন্ত্র 

সহদযোগীতোয়: গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোদেশ সর োর-এর প্রিোসী  ল্যোণ ও বিদেবশ   ম মসংস্থোন মন্ত্রণোলয় ও কিোদয়দসল  


