
HRD KOREA EPS CENTER IN BANGLADESH 
 

বাাংলাদেদে অনুষ্ঠিতব্য  জেনাদেল ইষ্ঠিএস টষ্ঠিক িেীক্ষাে সময়সূষ্ঠি জ াষণা 

<General EPS TOPIK CBT (5th round, 2021)> 

 

২০২১ সাদল বাাংলাদেদে অনুষ্ঠিতব্য জেনাদেল ইষ্ঠিএস টষ্ঠিক (দকােীয় ভাষা ও স্কীল জটস্ট)-এে 

ব্যাষ্ঠিষ্ঠভষ্ঠিক সময়সূষ্ঠি জ াষণা 

 

১. িেীক্ষাে মাস: ২২ জেব্রুয়াষ্ঠে জেদক ২৭ জুলাই ২০২১ ির্ যন্ত (সাংযুি তাষ্ঠলকা জেখুন) 

২. িেীক্ষাে স্থান: ইষ্ঠিএস টষ্ঠিক ষ্ঠসষ্ঠবটি জসন্টাে, এম জলাে, ৭১-৭২ জবাোক টাওয়াে (প্রবাসী কল্যান ভবন), ইস্কাটন গাদড যন, ঢাকা -১০০০ 

৩. িেীক্ষাে সময়সূষ্ঠি: 

জসেন 
িেীক্ষােী আইদডষ্ঠন্টটি জিক 

(জবাদয়দসল ষ্ঠিষ্ঠোং রুম) 

িেীক্ষােী আসন গ্রহণ ও 

প্রষ্ঠেক্ষণ 

িেীক্ষা 

ষ্ঠেষ্ঠডাং (২৫ষ্ঠমষ্ঠনট) ষ্ঠলদসষ্ঠনাং (২৫ষ্ঠমষ্ঠনট) 

১ম জসেন 08:30~09:00 09:30~10:00 10:00~10:25 10:25~10:50 

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

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

※ প্রদতেক িেীক্ষােীদক ষ্ঠনর্ যাষ্ঠেত সময়সীমাে মদে জবাদয়দসল িীষ্ঠোং রুদম উিষ্ঠস্থত হদয় আইদডষ্ঠন্টটি জিক কষ্ঠেদয় িেীক্ষােী প্রষ্ঠেক্ষণ আেদেে 

পূদব য িেীক্ষা কদক্ষ প্রদবে কেদত হদব (১ম জসেন 09:00, ২য় জসেন 10:30, ৩য় জসেন 13:00)। অন্যোয় িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কো 

র্াদব না।  

※ প্রদতেক জসেদনে িেীক্ষা সম্পন্ন হওয়াে িে ২০০ (দুইে) নম্বদেে মদে র্াো ১০০ (একে) নম্বদেে ঊদবয িাদব জকবল তাোই ষ্ঠস্কল জটস্ট 

প্রোদনে েন্য একেন িেীক্ষদকে সদে ষ্ঠস্কল জটস্ট-এে কদক্ষ গমন কেদবন। 

 

৪. িেীক্ষােীে সতকযতাে ষ্ঠবষয়সমূহ: 

➢ িেীক্ষাে ষ্ঠেন জবাদয়দসল’ে জনাটিে জবাদড য এ প্রেষ্ঠে যত তাষ্ঠলকা জেদক ষ্ঠনে আসন নম্বে ষ্ঠনষ্ঠিত হওয়াে িে জবাদয়দসল’ে ষ্ঠিষ্ঠোং রুদম প্রদবে 

কদে িেীক্ষােীে তাষ্ঠলকায় প্রেষ্ঠে যত তথ্য সমূহ জিক কদে স্বাক্ষে ষ্ঠেদত হদব। 

➢ প্রষ্ঠেক্ষণ’ে ষ্ঠনর্ যাষ্ঠেত সময় সীমাে জভতে ষ্ঠিষ্ঠোং রুদম উিষ্ঠস্থত হদয় আইদডষ্ঠন্টটি জিক কষ্ঠেদয় ষ্ঠনদত হদব।  

➢ সময়সীমা অষ্ঠতক্রম কোে িে আে জকান অবস্থাদতই আইদডষ্ঠন্টটি জিক এবাং িেীক্ষােীে তাষ্ঠলকায় স্বাক্ষে জনয়া হদব না।  

➢ িেীক্ষাে ষ্ঠেন মূল প্রদবে িত্র ও মূল িাসদিাট য (দর্টি ষ্ঠেদয় জেষ্ঠেদেেন কো হদয়ষ্ঠিল) সদে োকদত হদব। অন্যোয় িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কো 

র্াদব না। জকান প্রকাে েদটাকষ্ঠি বা োনাে সার্ােণ ডাদয়ষ্ঠে (ষ্ঠেষ্ঠড) কষ্ঠি ইতোষ্ঠে গ্রাহে হদব না।   

➢ িেীক্ষাে কদক্ষ প্রদবে কোে িে িেীক্ষা সমাপ্ত না হওয়া ির্ যন্ত আসন তোগ কো র্াদব না।  

➢ িেীক্ষাে ষ্ঠেন জমাবাইল জোন, কোদমো, কলম সহ জকান প্রকাে ষ্ঠডষ্ঠেটাল র্ন্ত্র বা সেঞ্জাম সাদে আনা র্াদব না। এসব দ্রব্য সমূহ সদে োকদল 

ষ্ঠিষ্ঠোং রুম জেদক িেীক্ষাে হদল জর্দত জেয়া হদব না।  

➢ িেীক্ষাে সময় জমাবাইল জোন, ষ্ঠডষ্ঠেটাল কোদমো ইতোষ্ঠে অসদুিায় অবলম্বদন সহায়ক সেঞ্জাম িেীক্ষােীে ষ্ঠনকট িাওয়া জগদল িেীক্ষা 

জেদক বষ্ঠহষ্কাে কো হদব। 

➢ জর্ জকান প্রকাে অসদুিায় অবলম্বন কেদল বষ্ঠহষ্কাে কো হদব, এবাং িেবতী ২ বিে িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কো র্াদব না। 

➢ সকল িেীক্ষােীদক অবশ্যই মাস্ক িষ্ঠের্ান কেদত হদব। মাস্ক িষ্ঠের্ান িাড়া জকাদনা অবস্থায় িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কো র্াদব না । 

➢ সকল িেীক্ষােীদক ষ্ঠনম্নবষ্ঠন যত জকাষ্ঠভড জমষ্ঠডদকল জসন্টাদে জোস্টাে ষ্ঠভষ্ঠিক নগে ২,০০০/- (দুই হাোে) টাকা ষ্ঠে ষ্ঠেদয় জকাষ্ঠভড-১৯ জটস্ট 

সম্পন্ন কেদত হদব। িেীক্ষা সম্পন্নকােীদেে জকাষ্ঠভড সনে জমষ্ঠডদকল জসন্টাে কর্তযক ইদমইল জপ্রেণ কো হদব।  

➢ জকাষ্ঠভড জনদগটিভ সনের্ােীগণ ষ্ঠনর্ যাষ্ঠেত িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কেদত িােদবন, জকাষ্ঠভড-১৯ িষ্ঠেটিভ সনের্ােীগণ জকাদনা অবস্থায় িেীক্ষায় 

অাংেগ্রহণ কো র্াদব না। তদব িেবতীদত িেীক্ষায় অাংেগ্রহদণে সুদর্াগ আদি। 

➢ জকাষ্ঠডভ জটস্ট সাংক্রান্ত জ াষ্ঠষত তাষ্ঠলকাে ক্রষ্ঠমক নাং অনুর্ায়ী ষ্ঠবস্তাষ্ঠেত ষ্ঠনম্নরূি: 

জ াষ্ঠষত তাষ্ঠলকাে ক্রষ্ঠমক নাং  

(১২৯৪৫ েন প্রােীে) 

জকাষ্ঠভড-১৯ জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

(সময় সকাল ৯টা জেদক ১১ টা ির্ যন্ত) 

জকােীয় ভাষা ও 

স্কীল জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

জকাষ্ঠভড জটস্ট জসন্টাদেে নাম ও 

ঠিকানা 

০১-১৯৫ ২১ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ ২২ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ জমসাস য Stemz Health Care 

(BD.) Ltd., রুিায়ন টাওয়াে (৭ ও 

১২ তলা), ১১৪ কােী নেরুল ইসলাম 

এষ্ঠভষ্ঠনউ, বাাংলা জমাটে, ঢাকা, জোন: 

৪৮৩২২৩৫১-৪, ০১৭১৯১০৭৯৬৮ (জমা. 

জমদহেী হাসান জিৌধুষ্ঠে, 

১৯৬-৩৯০ ২২ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ ২৩ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ 

৩৯১-৫৮৫ ২৩ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ ২৪ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ 

৫৮৬-৭৮০ ২৪ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ ২৫ জেব্রুয়াষ্ঠে ২০২১ 

৭৮১-৯৭৫ ০১ মাি য ২০২১ ০২ মাি য ২০২১ 

৯৭৬-১১৭০ ০২ মাি য ২০২১ ০৩ মাি য ২০২১ 



জ াষ্ঠষত তাষ্ঠলকাে ক্রষ্ঠমক নাং  

(১২৯৪৫ েন প্রােীে) 

জকাষ্ঠভড-১৯ জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

(সময় সকাল ৯টা জেদক ১১ টা ির্ যন্ত) 

জকােীয় ভাষা ও 

স্কীল জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

জকাষ্ঠভড জটস্ট জসন্টাদেে নাম ও 

ঠিকানা 

১১৭১-১৩৬৫ ০৩ মাি য ২০২১  ০৪ মাি য ২০২১ উিমহাব্যবস্থািক। 

১৩৬৬-১৫৬০ ০৭ মাি য ২০২১ ০৮ মাি য ২০২১ 

১৫৬১-১৭৫৫ ০৮ মাি য ২০২১ ০৯ মাি য ২০২১ 

১৭৫৬-১৯৫০ ০৯ মাি য ২০২১ ১০ মাি য ২০২১ 

১৯৫১-২১৪৫ ১০ মাি য ২০২১ ১১ মাি য ২০২১ 

২১৪৬-২৩৪০ ১৪ মাি য ২০২১ ১৫ মাি য ২০২১ 

২৩৪১-২৫৩৫ ১৫ মাি য ২০২১ ১৬ মাি য ২০২১ 

২৫৩৬-২৭৩০ ২১ মাি য ২০২১ ২২ মাি য ২০২১ 

২৭৩১-২৯২৫ ২২ মাি য ২০২১ ২৩ মাি য ২০২১ 

২৯২৬-৩১২০ ২৩ মাি য ২০২১ ২৪ মাি য ২০২১ 

৩১২১-৩৩১৫ ২৪ মাি য ২০২১ ২৫ মাি য ২০২১ 

৩৩১৬-৩৫১০ ২৯ মাি য ২০২১ ৩০ মাি য ২০২১ 

৩৫১১-৩৭০৫ ৩০ মাি য ২০২১ ৩১ মাি য ২০২১ 

৩৭০৬-৩৯০০ ৩১ মাি য ২০২১ ০১ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৩৯০১-৪০৯৫ ০৪ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ০৫ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৪০৯৬-৪২৯০ ০৫ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ০৬ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৪২৯১-৪৪৮৫ ০৬ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ০৭ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৪৪৮৬-৪৬৮০ ০৭ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ০৮ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৪৬৮১-৪৮৭৫ ১১ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ১২ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৪৮৭৬-৫০৭০ ১২ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ১৩ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৫০৭১-৫২৬৫ ১৪ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ১৫ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৫২৬৬-৫৪৬০ ১৮ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ১৯ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৫৪৬১-৫৬৫৫ ১৯ এষ্ঠপ্রল ২০২১ ২০ এষ্ঠপ্রল ২০২১ 

৫৬৫৬-৫৮৫০ ০২ জম ২০২১ ০৩ জম ২০২১ 

৫৮৫১-৬০৪৫ ০৩ জম ২০২১ ০৪ জম ২০২১ 

৬০৪৬-৬২৪০ ০৫ জম ২০২১ ০৬ জম ২০২১ 

৬২৪১-৬৪৩৫ ১৬ জম ২০২১ ১৭ জম ২০২১ 

৬৪৩৬-৬৬৩০ ১৭ জম ২০২১ ১৮ জম ২০২১ 

৬৬৩১-৬৮২৫ ১৯ জম ২০২১ ২০ জম ২০২১ 

৬৮২৬-৭০২০ ২৩ জম ২০২১ ২৪ জম ২০২১ 

৭০২১-৭২১৫ ২৪ জম ২০২১ ২৫ জম ২০২১ 

৭২১৬-৭৪১০ ২৬ জম ২০২১ ২৭ জম ২০২১ 

৭৪১১-৭৬০৫ ৩০ জম ২০২১ ৩১ জম ২০২১ 

৭৬০৬-৭৮০০ ৩১ জম ২০২১ ০১ জুন ২০২১ 

৭৮০১-৭৯৯৫ ০১ জুন ২০২১ ০২ জুন ২০২১ 

৭৯৯৬-৮১৯০ ০২ জুন ২০২১ ০৩ জুন ২০২১ 

৮১৯১-৮৩৮৫ ০৬ জুন ২০২১ ০৭ জুন ২০২১ 

৮৩৮৬-৮৫৮০ ০৭ জুন ২০২১ ০৮ জুন ২০২১ 

৮৫৮১-৮৭৭৫ ০৮ জুন ২০২১ ০৯ জুন ২০২১ 

৮৭৭৬-৮৯৭০ ০৯ জুন ২০২১ ১০ জুন ২০২১ 

৮৯৭১-৯১৬৫ ১৩ জুন ২০২১ ১৪ জুন ২০২১ 

৯১৬৬-৯৩৬০ ১৪ জুন ২০২১ ১৫ জুন ২০২১ 

৯৩৬১-৯৫৫৫ ১৫ জুন ২০২১ ১৬ জুন ২০২১ 

৯৫৫৬-৯৭৫০ ২০ জুন ২০২১ ২১ জুন ২০২১ 

৯৭৫১-৯৯৪৫ ২১ জুন ২০২১ ২২ জুন ২০২১ 

৯৯৪৬-১০১৪০ ২২ জুন ২০২১ ২৩ জুন ২০২১ 

১০১৪১-১০৩৩৫ ২৩ জুন ২০২১ ২৪ জুন ২০২১ 

১০৩৩৬-১০৫৩০ ২৭ জুন ২০২১ ২৮ জুন ২০২১ 

১০৫৩১-১০৭২৫ ২৮ জুন ২০২১ ২৯ জুন ২০২১ 

১০৭২৬-১০৯২০ ২৯ জুন ২০২১ ৩০ জুন ২০২১ 

১০৯২১-১১১১৫ ৩০ জুন ২০২১ ০১ জুলাই ২০২১ 



জ াষ্ঠষত তাষ্ঠলকাে ক্রষ্ঠমক নাং  

(১২৯৪৫ েন প্রােীে) 

জকাষ্ঠভড-১৯ জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

(সময় সকাল ৯টা জেদক ১১ টা ির্ যন্ত) 

জকােীয় ভাষা ও 

স্কীল জটদস্টে তাষ্ঠেখ 

জকাষ্ঠভড জটস্ট জসন্টাদেে নাম ও 

ঠিকানা 

১১১১৬-১১৩১০ ০৪ জুলাই ২০২১ ০৫ জুলাই ২০২১ 

১১৩১১-১১৫০৫ ০৫ জুলাই ২০২১ ০৬ জুলাই ২০২১ 

১১৫০৬-১১৭০০ ০৬ জুলাই ২০২১ ০৭ জুলাই ২০২১ 

১১৭০১-১১৮৯৫ ০৭ জুলাই ২০২১ ০৮ জুলাই ২০২১ 

১১৮৯৬-১২০৯০ ১১ জুলাই ২০২১ ১২ জুলাই ২০২১ 

১২০৯১-১২২৮৫ ১২ জুলাই ২০২১ ১৩ জুলাই ২০২১ 

১২২৮৬-১২৪৮০ ১৩ জুলাই ২০২১ ১৪ জুলাই ২০২১ 

১২৪৮১-১২৬৭৫ ১৪ জুলাই ২০২১ ১৫ জুলাই ২০২১ 

১২৬৭৬-১২৮৭০ ২৫ জুলাই ২০২১ ২৬ জুলাই ২০২১ 

১২৮৭১-১২৯৪৫ ২৬ জুলাই ২০২১ ২৭ জুলাই ২০২১ 

উদেখ্য জর্, জকাদনা প্রােী বষ্ঠণ যত তাষ্ঠেদখ জকাষ্ঠভড জটস্ট সম্পন্ন কেদত ব্যে য হদল এবাং ষ্ঠনর্ যাষ্ঠেত সমদয় িেীক্ষায় উিষ্ঠস্থত হদত ব্যে য হদল 

তাে িেীক্ষা গ্রহণ কো হদব না। উি প্রােীে িেবতীদত িেীক্ষাে আে সুদর্াগ জেয়া হদব না। 

 

➢ জকাষ্ঠভড-১৯ িষ্ঠেটিভ প্রােীদেে জকােীয় ভাষা িেীক্ষায় অাংেগ্রহদণে েন্য অবশ্যই epscenterinbd@gmail.com-এ ইদমইদল 

আদবেন কেদত হদব। 

➢ আদবেনকােীদেে জকােীয় ভাষা িেীক্ষা িেবতীদত িেীক্ষােীদক িেীক্ষাে তাষ্ঠেখ োষ্ঠনদয় গ্রহণ কো হদব। এদত অবশ্যই একই ষ্ঠনয়দম 

িেীক্ষাে আদগে ষ্ঠেন বষ্ঠণ যত জসন্টাদে জকাষ্ঠভড জটস্ট সম্পন্ন কদে জকাষ্ঠভড জনদগটিভ সনে গ্রহণ কেদত হদব। তদব তাদেে মদে জেদক কাদো 

ষ্ঠিতীয় বাে িষ্ঠেটিভ িাওয়া জগদল তাদেে আে সুদর্াগ জেওয়া হদব না । 

➢ িেীক্ষা আেদেে আদগ আইদডষ্ঠন্টটি জিক’ে সময় এবাং িেীক্ষা কদক্ষ প্রদবদেে সময় োেীষ্ঠেক তািমাত্রা জমদি জেখা হদব। জকাষ্ঠভড জনদগটিভ 

সনে োকা সদেও োেীষ্ঠেক তািমাত্রা ৯৯০ ষ্ঠডগ্রী জসষ্ঠন্টদগ্রড বা তাে জবষ্ঠে োকদল িেীক্ষায় অাংেগ্রহণ কো র্াদব না। এিাড়া জকাদনা প্রােীে 

জকাষ্ঠভড-১৯ এে অন্যান্য উিসগ য িষ্ঠেলষ্ঠক্ষত হদলও িেীক্ষায় অাংে গ্রহণ কো র্াদব না।    


