
জব এপ্লিক�কেশন ফরম �শন ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�রকেশন ফরম �র সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিক�প প্লিকনয়ম�বলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���� ও প্রকেশন ফরম য়�জন�য় ডকুকেশন ফরম মন সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�ক �র� হলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���

EPS TOPIK CBT’তে পাশকৃত সংশ্ল- পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�শ�.- সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিক/ষ সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�কেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���র জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, প্রার্থীদের �-�কেশন ফরম 23 জ�ন�কেশন ফরম ন� যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�কেশন ফরম 4 তে পাশকৃত সংশ্লযুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈, প্র�26কেশন ফরম 7র সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিকবধার্থে আপডেট জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত ক�কেশন ফরম 23 আপূরণের সংক্ষিপ্ত নকেশন ফরম ডট জব এপ্লিক�কেশন ফরম �শন 
ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�রকেশন ফরম �র সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিক�প প্লিকনয়ম�বলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���� ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিক/ষ ডকুকেশন ফরম মন সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�ক �র� হলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���। যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�কেশন ফরম - প্র�26গ� অনলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল����ইন হকেশন ফরম - ড�উনকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল����ড �কেশন ফরম র 
তে পাশকৃত সংশ্লব�কেশন ফরম য়কেশন ফরম সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� এর চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সকল ডকুমেন্ট জমা করতে পারে।�������������������Ȉ���ᬐᴀ䊘ᧀ䉐ᴘ䅠ᴰ㿘ᵈ㽀ᵠ㵠ᵸ㴘ᶐ㰨ᶨ㪠᷀㨈镨㠨門㟠閘㛰ᷘ㕨飐㓐飨㋰ꎐ㊨ꎨㆸᣀా〰驠గ⾘ⶸ⵰⽰ా칰గ컈గ⩠켠గ⧀쾘గ⢀�⠸灠௹➠焘௹◀燐௹╸犈௹⒈ⅸా⌀∰ా≨⋨ా₈⎠�প্লিকহ7� তে পাশকৃত সংশ্লম�-�কেশন ফরম ব� প্লিকনধার্থে আপডেট জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত ক3�প্লিকর- -�প্লিকরখ ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়মকেশন ফরম য় সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� ডকুকেশন ফরম মন জম� �রকেশন ফরম - পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�কেশন ফরম র।

 EPS TOPIK ID: ১৬ প্লিকডপ্লিকজকেশন ফরম টর EPS TOPIK ID প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 NID No.: জ�-�য় পূরণের সংক্ষিপ্ত নপ্লিকরচাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সকল ডকুমেন্ট জমা করতে পারে।�������������������Ȉ���ᬐᴀ䊘ᧀ䉐ᴘ䅠ᴰ㿘ᵈ㽀ᵠ㵠ᵸ㴘ᶐ㰨ᶨ㪠᷀㨈镨㠨門㟠閘㛰ᷘ㕨飐㓐飨㋰ꎐ㊨ꎨㆸᣀా〰驠గ⾘ⶸ⵰⽰ా칰గ컈గ⩠켠గ⧀쾘గ⢀�⠸灠௹➠焘௹◀燐௹╸犈௹⒈ⅸా⌀∰ా≨⋨ా₈⎠য়পূরণের সংক্ষিপ্ত নকেশন ফরম Iর নম্বর প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Full Name: Passport অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Gender: Gender অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Marital Status: Marital Status অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Passport No., Passport Issued Date  ও Expiration Date: Passport  অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব (অবশ]ই 

ন�]ন-ম এ�বছকেশন ফরম রর তে পাশকৃত সংশ্লময়�7 2��কেশন ফরম - হকেশন ফরম ব)।
 Address: Passport অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ঠি��ন� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Phone No.: প্লিকনকেশন ফরম জর তে পাশকৃত সংশ্লম�ব�ইলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� নম্বরসংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়হ প্লিক-নট নম্বর ও Email অবশ]ই প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Height ও Weight: Passport অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Eye Vision: Left & Right অবশ]ই 1.0 প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Color Blindness: Normal ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Medical Examination: তে পাশকৃত সংশ্লমপ্লিকডকেশন ফরম �লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ম্পন তে পাশকৃত সংশ্লমপ্লিকডকেশন ফরম �লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�ট3প্লিকফকেশন ফরম �ট অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ন�ম ও -�প্লিকরখ প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Arms/hands ও Legs/Feet: তে পাশকৃত সংশ্লব�কেশন ফরম য়কেশন ফরম সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� �-.3� হ�- ও পূরণের সংক্ষিপ্ত ন� তে পাশকৃত সংশ্লচাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সকল ডকুমেন্ট জমা করতে পারে।�������������������Ȉ���ᬐᴀ䊘ᧀ䉐ᴘ䅠ᴰ㿘ᵈ㽀ᵠ㵠ᵸ㴘ᶐ㰨ᶨ㪠᷀㨈镨㠨門㟠閘㛰ᷘ㕨飐㓐飨㋰ꎐ㊨ꎨㆸᣀా〰驠గ⾘ⶸ⵰⽰ా칰గ컈గ⩠켠గ⧀쾘గ⢀�⠸灠௹➠焘௹◀燐௹╸犈௹⒈ⅸా⌀∰ా≨⋨ా₈⎠� �র�র পূরণের সংক্ষিপ্ত নর ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Desired Salary: প্লিকনজ পূরণের সংক্ষিপ্ত নছন অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� তে পাশকৃত সংশ্লব-ন প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Skills Test: Skills Test 2��কেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Preferred Region: পূরণের সংক্ষিপ্ত নছ্ন্দ অনুযায়ী স্থানেন অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� স্থানের নাম দেয়া যেতে পারে।��������কেশন ফরম নর ন�ম তে পাশকৃত সংশ্ল7য়� তে পাশকৃত সংশ্লযুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈কেশন ফরম - পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�কেশন ফরম র।
 Desired Industry:  অবশ]ই (‘Sub-categories of EPS Industry’ Attachment 7)  অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ১-৩ ট 

�]�ট�গপ্লিকর চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সকল ডকুমেন্ট জমা করতে পারে।�������������������Ȉ���ᬐᴀ䊘ᧀ䉐ᴘ䅠ᴰ㿘ᵈ㽀ᵠ㵠ᵸ㴘ᶐ㰨ᶨ㪠᷀㨈镨㠨門㟠閘㛰ᷘ㕨飐㓐飨㋰ꎐ㊨ꎨㆸᣀా〰驠గ⾘ⶸ⵰⽰ా칰గ컈గ⩠켠గ⧀쾘గ⢀�⠸灠௹➠焘௹◀燐௹╸犈௹⒈ⅸా⌀∰ా≨⋨ా₈⎠কেশন ফরম য়জ প্লিক7কেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Academic Background: উপ্লিকuপ্লিকখ- সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়কেশন ফরম ব3�চ প্লিকডগ্রী এর ঘর ভরাট করতে হবে ।���������㿠㽐㊀㼸� এর ঘর ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব ।
 Vocational School: তে পাশকৃত সংশ্লট�প্লিকন�]�লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� তে পাশকৃত সংশ্ল�প্লিকন� এর ন�ম ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�বকেশন ফরম জক এর ন�ম প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব (যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈প্লিক7 2�কেশন ফরম �)
 Language Proficiency: Korean ও Other Language এর উপ্লিকuপ্লিকখ- তে পাশকৃত সংশ্লযুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈 তে পাশকৃত সংশ্ল��ন এ�ট ভর�ট �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব। 
 Licenses: ড্রাইভিং বা�ইপ্লিকভ� ব� অন]�ন] লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল����ইকেশন ফরম সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ন 2��কেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব এব� অবশ]ই �প্লিকপূরণের সংক্ষিপ্ত ন সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�ক �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব। 
 Work Experience:  ব�স্তপ্লিকব� ��কেশন ফরম জর অপ্লিকভজ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, প্রার্থীদের -� 2��কেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� তে পাশকৃত সংশ্ল7শ,  ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরি, সাব-ক্যাটাগরি ও সময়সহ উল্লেখ করত�প্লিক� �]�ট�গপ্লিকর,  সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�ব-�]�ট�গপ্লিকর ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ময়সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়হ 

উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব। 
 Work Experience in Korea: ইকেশন ফরম -�পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�কেশন ফরম ব3 তে পাশকৃত সংশ্ল��প্লিকরয়� ��জ �রকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� অবশ]ই উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব এব�  Foreigner’s 

Registration number উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Name of School/College/University এর -2] অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ন�ম উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Location of School/College/University এর -2] অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� ঠি��ন� প্লিক7কেশন ফরম - হকেশন ফরম ব তে পাশকৃত সংশ্লযুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈মন 2�ন�, তে পাশকৃত সংশ্লজলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���� ও তে পাশকৃত সংশ্ল7কেশন ফরম শর 

ন�ম উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Emergency Contact Information এর ৪ট -2] অবশ]ই উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Have you ever used any other names to enter or depart Korea:  যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈প্লিক7 অন] তে পাশকৃত সংশ্ল��ন ন�ম ব]বহ�র �কেশন ফরম র 

তে পাশকৃত সংশ্ল��প্লিকরয়� গমন �রকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� Yes ভর�ট �কেশন ফরম র ন�ম উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Is the invitee a citizen of more than one country: যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈প্লিক7 এ��প্লিকধার্থে আপডেট জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত ক� তে পাশকৃত সংশ্ল7কেশন ফরম শর ন�গপ্লিকর� হকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� Yes ভর�ট �কেশন ফরম র 

প্লিকবস্ত�প্লিকর- উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।  
 Does the invitee have any other valid passport: অন] তে পাশকৃত সংশ্ল��ন বৈধ মেয়াদ আছে এমন Passport থাকলে Yes ভরাট করে উল্লেখিত তথ্বধার্থে আপডেট জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংযুক্ত ক তে পাশকৃত সংশ্লময়�7 আকেশন ফরম ছ এমন Passport 2��কেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� 

Yes ভর�ট �কেশন ফরম র উকেশন ফরম uপ্লিকখ- -2] অবশ]ই উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।  
 Has the invitee travelled to Korea in the last 5 years: যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈প্লিক7 গ- ৫ বছকেশন ফরম র তে পাশকৃত সংশ্ল��প্লিকরয়� ভ্রম� �রকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� Yes 

ভর�ট �কেশন ফরম র সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ময় ও ��র� উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।
 Has the invitee travelled outside his/her country of residence, excluding to Korea in the last 5 

years: যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈প্লিক7 গ- ৫ বছকেশন ফরম র তে পাশকৃত সংশ্ল��প্লিকরয়� ব]-�- অন] তে পাশকৃত সংশ্ল��ন তে পাশকৃত সংশ্ল7কেশন ফরম শ ভ্রম� �রকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� Yes ভর�ট �কেশন ফরম র ভ্রমকেশন ফরম �র উকেশন ফরম �শ] ও 
সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ময় উকেশন ফরম uখ �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব।



Job Application Form
EPS-TOPIK ID NID No.

Picture
Taken within 6 Months

Nationality Bangladeshi Full Name
Date of Birth Age
Gender  Male   Female Marital Status  Married  Single
Passport No. PP Issue Date PP Expiration Date
Address

Phone No. Mobile (Own) Home Relative’s Phone Email

Height Cm Weight Kg Eye vision Left 1.0 Right 1.0 Color 
Blindness

 Blind 
 Normal 

Medical 
Examination

Date of 
Examination Limbs 

check/ 
Finger loss

Arms/hands Left  Normal
         Abnormal

Right  Normal
           Abnormal

Medical 
Center Legs/Feet Left  Normal

         Abnormal
Right  Normal
           Abnormal

Desired Salary  KRW

Skills Test Y/NApplicant’s 
Bank Account

Name of the Bank
Branch Name
Bank Code
Account No.

Preferred 
Region

No 
Preference

1st 

Choice 2nd  Choice

Desired 
Industry Category Sub-cat 

egory
Duties

(Construction only)
 Rebar worker  Carpenter
 General worker  Welder

EPS-TOPIK
Industry Test Date

Score Reading Listening Total 
Score

Average 
Score

Academic 
Background

 Doctoral Degree    Master’s Degree    Bachelor’s Degree   Associate  Degree    High School    Junior High 
 Elementary  Etc  (                                                                                                                                               )

Vocational 
School Level Major

Language 
Proficiency

Korean  Excellent   Good    Poor English  Excellent   Good    Poor
Other 

Language  Excellent   Good    Poor

Licenses
1
2
3

Work 
Experience any 
country

Country Industry 
Category Sub-Category Term of 

Employment Duties (construction only )

1 MM/YY  Rebar worker     Carpenter
 General worker  Welder

2 MM/YY  Rebar worker     Carpenter
 General worker  Welder

3 MM/YY  Rebar worker     Carpenter
 General worker  Welder

Work Experience in Korea  Yes    No Foreigner’s Registration Number
Name of School/ College/ 
University :

Location of School/ College/ 
University (city/province/country)

:

Emergency Contact Information

: (a) Full Name in English :

(b) Country of Residence :

(c) Telephone No. :

(d) Relationship to you :



Have you ever used any other names 
to enter or depart Korea?

:  No   Yes   → If ‘Yes’ please provide details
(Family Name:                                             , Given Names:                                                 )

Is the invitee a citizen of more than 
one country?

:  No   Yes   → If ‘Yes’ please provide details
(Detailed information:                                                                                                           )

Does the invitee have any other 
valid passport?  

:  No   Yes   → If ‘Yes’ please provide details
(a) Passport Type  : Diplomatic[  ]  Official [  ]  Regular [  ] Other  [     ] 
(b) Passport No. :                                           (c) Country of Passport :
(d) Date of Expiry :

Has the invitee travelled to 
Korea in the last 5 years?

:  No   Yes   → If ‘Yes’ please provide details
(             ) times,  Purpose of Recent Visit (                                                                                )

Has the invitee travelled outside his/her country 
of residence, excluding to Korea, in the last 5 year

: Purpose of Visit Period of Stay
 (yyyy/mm/dd)~ (yyyy/mm/dd)

 I attest to the fact that the above information is true and valid. I understand that I will be held responsible for any damages or  
problem caused by inaccuracy or invalidity of the information.

 Furthermore, I hereby give my consent for the relevant authorities involved in the management and coordination of the EPS to  
disclose  and  use  the  information  for  the  purpose  of  supporting  employment  arrangement  for  employers,  entry  and  sojourn 
management,  return support  and prevention of the illegal  stay of  workers  (Private information retention and usage  period:  the 
information will be destroyed upon the completion of the intended tasks). 

 Submission of this application & Entry in the Job Roster  does not guarantee your job in Korea (  PvKzwii Av‡e`b   
Ges Re †iv÷v‡i bvg AšÍfy©w³ `w¶Y †Kvwiqv Avcbvi PvKzwii wbðqZv enb K‡i bv)

Signature :  
Dated     :















E-9/ E-10/ H-2   ফরম পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�র� সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�ক্রান্ত তথ্য বাংলা উল্লেখ ক�ন্ত -2] ব��লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���� উকেশন ফরম uখ �র� হলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়হকেশন ফরম জ ব�ঝার জন্য (তবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পূরণ করতে হবে ইংরেজিতে) সকল তার�র জন]   
(  -কেশন ফরম ব সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�প্লিক/ষ প্র�26কেশন ফরম 7র পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�র� �রকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব ই�কেশন ফরম রপ্লিকজকেশন ফরম -  )     সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়�লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� -�প্লিকরখ সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়ন  -  ম�সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী ও প্রয়  -  প্লিক7ন এ পূরণের সংক্ষিপ্ত নদ্ধপ্লিক-কেশন ফরম - হকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব  

ন�ম Passport অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব জন্ম -�প্লিকরখ Passport অন�যুক্ত করা হল����������°���屈屘屨屸岈岘岨岸峈峘峨峸崈崘崨崸嵈嵘嵨嵸嶈�য়� প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব

তে পাশকৃত সংশ্ল7কেশন ফরম শর ন�ম    প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���কেশন ফরম �র অবস্থানের নাম দেয়া যেতে পারে।��������ন Passport নম্বর প্লিকলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���খকেশন ফরম - হকেশন ফরম ব
(Bangladesh) (পূরণের সংক্ষিপ্ত ন�র�ষ হকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� M ও মপ্লিকহলী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল���� হকেশন ফরম লী ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হল��� F)
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