Update Job Application Form
EPS-TOPIK ID
Nationality
Date of Birth

Bangladeshi
 Male  Female

Gender
Passport No.
Address
Region of origin

Phone No.
Height
Medical
Examination

NID No.
Full Name
Age
Marital Status

PP Issue Date

 Married  Single  Divorced
PP Expiration Date

Picture
Taken within 6 Months



Major city  Small and medium city  Farm village (Mountain
village)  Fishing Village
Mobile (Own)
Cm

Relative’s Phone

Home

Weight

Kg

Date of
Examination
Medical
Center

Eye vision
Limbs
check/
Finger loss

Email

Left

1.0

1.0

Left  Normal
 Abnormal
Left  Normal
 Abnormal

Arms/hands
Legs/Feet

Desired Salary

Right

Color
Blindness

 Blind
 Normal

Right  Normal
 Abnormal
Right  Normal
 Abnormal

KRW
Name of the Bank

Applicant’s
Bank Account
Preferred
Region
Desired
Industry

Branch Name

Skills Test

Account No.
No
Preference

1st Choice

Academic
Background
Vocational
School
Language
Proficiency

Licenses

2nd Choice

Sub-cat
egory

Category

Duties
(Construction only)

Industry
EPS-TOPIK

Y/N

Bank Code

 Rebar worker  Carpenter
 General worker  Welder

Test Date

Total
Average
Score
Score
 Doctoral Degree  Master’s Degree  Bachelor’s Degree  Associate Degree  High School  Junior
High  Elementary  Etc. (
)
Score

Reading

Listening

Level

Major
 Excellent  Good  Poor

Korean
Other
Language
1

English

 Excellent  Good  Poor

 Excellent  Good  Poor

2
3
Country

Work
Experience any
country

Industry
Category

Sub-Category

Term of
Employment

1

MM/YY

2

MM/YY

3

MM/YY

 Yes  No

Work Experience in Korea
Name of School/ College/
University
Location of School/ College/
University (city/province/country)

Duties (construction only )
 Rebar worker  Carpenter
 General worker  Welder
 Rebar worker  Carpenter
 General worker  Welder
 Rebar worker  Carpenter
 General worker  Welder

Foreigner’s Registration Number

:
:
:

Emergency Contact Information

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

(a) Full Name in English

:

(b) Country of Residence

:

(c) Telephone No.

:

(d) Relationship to you

:

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

)

Is the invitee a citizen of more than
one country?
Does the invitee have any other :
valid passport?

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

Personal information of your
spouse

:

:  No  Yes → If ‘Yes’ please provide details
(Detailed information:
)
 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 :
 No  Yes → If ‘Yes’ please provide details
(
) times, Purpose of Recent Visit (
)
 No  Yes → If ‘Yes’ please provide details
Period of Stay
Name of Country
Purpose of Visit
(yyyy/mm/dd)~ (yyyy/mm/dd)

※ If you are ‘married’, please provide details of your spouse in English.
ㆍ Family Name :
ㆍ Given Name :
ㆍ Date of Birth (yyyy/mm/dd) :
ㆍ Nationality :
ㆍ Residential Address :
ㆍ Contact No. :

Do you have children?

ㆍ No
ㆍ Yes →ㆍ Number of children [ ]

❖ 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 AšÍf©yw³ `w¶Y †Kvwiqv Avcbvi PvKzwii wbðqZv enb K‡ibv)
Signature :
Dated

:

জব এপ্লিকেশন ফরম পূরকের সংপ্লিপ্ত প্লনয়মাবলী

EPS TOPIK CBT’তে পাশকৃ ে সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাোলথে জানালনা যালে তয, প্রাথীলের
সুশ্লিধালথে জি এশ্লিলকশন ফরম পূরলের সংশ্লিপ্ত শ্লনয়মািেী ও সংশ্লিষ্ট প্রলয়াজনীয় ডকুলমন্ট
সংযুক্ত করা হে। যালে প্রাথীগে অনোইন হলে ডাউনলোড কলর তিালয়লসে এর চাশ্লহো
তমাোলিক শ্লনধোশ্লরে োশ্লরখ ও সমলয় সকে ডকুলমন্ট জমা করলে পালর।
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
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➢
➢
➢
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➢
➢
➢
➢

EPS TOPIK ID: ১৬ শ্লডশ্লজলের EPS TOPIK ID শ্লেখলে হলি।
NID No.: জােীয় পশ্লরচয়পলের নম্বর শ্লেখলে হলি।
Full Name: Passport অনুযায়ী শ্লেখলে হলি।
Gender: Gender অনুযায়ী ভরাে করলে হলি।
Marital Status: Marital Status অনুযায়ী ভরাে করলে হলি।
Passport No., Passport Issued Date ও Expiration Date: Passport অনুযায়ী
শ্লেখলে হলি (অিশযই নূযনেম একিছলরর তময়াে থাকলে হলি)।
Address: Passport অনুযায়ী ঠিকানা শ্লেখলে হলি।
Region of origin (আশ্লে অঞ্চে): {প্রধান শহর: রাজধানী শহর (সরকার িা অথেনীশ্লের
তকন্দ্রীয় শহর}, {তছাে এিং মাঝাশ্লর শহর: প্রশ্লেটি প্রলেলশর একটি প্রশ্লেশ্লনশ্লধ শহর,
এমন একটি অঞ্চে তযখালন তিশ্লশরভাগ িাশ্লসন্দা মাধযশ্লমক িা েৃ েীয় শ্লশল্প},
{ফামে
শ্লভলেজ (মাউলন্টন গ্রাম): এমন একটি অঞ্চে তযখালন তিশ্লশরভাগ িাশ্লসন্দা কৃ শ্লিলে
শ্লনযুক্ত হন}, {প্রাশ্লেসম্পে শ্লশল্প: একটি সমুদ্র েীরিেী অঞ্চে তযখালন তিশ্লশরভাগ িাশ্লসন্দা
জশ্ল়িে মৎসয শ্লশল্প িনজ ইেযাশ্লে} শ্লভলেজ শ্লেখলে হলি।
Phone No.: শ্লনলজর তমািাইে নম্বরসহ শ্লেনটি নম্বর ও Email Address অিশযই
শ্লেখলে হলি।
Height ও Weight: Medical অনুযায়ী শ্লেখলে হলি।
Eye Vision: Left & Right অিশযই 1.0 শ্লেখলে হলি।
Color Blindness: Normal ভরাে করলে হলি।
Medical Examination: তমশ্লডলকে সম্পন্ন তমশ্লডলকে সাটিেশ্লফলকে অনুযায়ী নাম ও োশ্লরখ
শ্লেখলে হলি।
Arms/hands ও Legs/Feet: তিালয়লসে কেৃে ক হাে ও পা তচক করার পর ভরাে
করলে হলি।
Desired Salary: শ্লনজ পছন্দ অনুযায়ী তিেন শ্লেখলে হলি।
Skills Test: Skills Test থাকলে উলেখ করলে হলি।
Preferred Region: পছ্ন্ন্দ অনুযায়ী স্থালনর নাম তেয়া তযলে পালর।
Desired Industry: অিশযই (‘Sub-categories of EPS Industry’ Attachment 7)
অনুযায়ী ১-৩ টি কযাোগশ্লর চলয়জ শ্লেলে হলি।
Academic Background: উশ্লেশ্লখে সলিোচ্চ শ্লডগ্রী এর ঘর ভরাে করলে হলি ।
Vocational School: তেকশ্লনকযাে তেশ্লনং এর নাম ও সািলজক্ট এর নাম শ্লেখলে হলি
(যশ্লে থালক)
Language Proficiency: Korean ও Other Language এর উশ্লেশ্লখে তয তকান একটি
ভরাে করলে হলি।
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Licenses: ড্রাইশ্লভং িা অনযানয োইলসন্স থাকলে উলেখ করলে হলি এিং অিশযই কশ্লপ
সংযুক্ত করলে হলি।
Work Experience: িাস্তশ্লিক কালজর অশ্লভজ্ঞো থাকলে তেশ, ইন্ডাশ্লি কযাোগশ্লর, সািকযাোগশ্লর ও সময়সহ উলেখ করলে হলি।
Work Experience in Korea: ইলোপূলিে তকাশ্লরয়া কাজ করলে অিশযই উলেখ করলে
হলি এিং Foreigner’s Registration number উলেখ করলে হলি।
Name of School/College/University এর েথয অনুযায়ী নাম উলেখ করলে হলি।
Location of School/College/University এর েথয অনুযায়ী ঠিকানা শ্লেলে হলি তযমন
থানা, তজো ও তেলশর নাম উলেখ করলে হলি।
Emergency Contact Information এর ৪টি েথয অিশযই উলেখ করলে হলি।
Have you ever used any other names to enter or depart Korea: যশ্লে অনয
তকান নাম িযিহার কলর তকাশ্লরয়া গমন করলে Yes ভরাে কলর নাম উলেখ করলে
হলি।
Is the invitee a citizen of more than one country: যশ্লে একাশ্লধক তেলশর নাগশ্লরক
হলে Yes ভরাে কলর শ্লিস্তাশ্লরে উলেখ করলে হলি।
Does the invitee have any other valid passport: অনয তকান বিধ তময়াে আলছ
এমন Passport থাকলে Yes ভরাে কলর উলেশ্লখে েথয অিশযই উলেখ করলে হলি।
Has the invitee travelled to Korea in the last 5 years: যশ্লে গে ৫ িছলর
তকাশ্লরয়া ভ্রমে করলে Yes ভরাে কলর সময় ও কারে উলেখ করলে হলি।
Has the invitee travelled outside his/her country of residence, excluding to
Korea in the last 5 years: যশ্লে গে ৫ িছলর তকাশ্লরয়া িযেীে অনয তকান তেলশ
ভ্রমে করলে Yes ভরাে কলর ভ্রমলের তেলশর নাম ও উলেশয এিং োশ্লরখ উলেখ করলে
হলি।
Personal information of your spouse: শ্লিিাশ্লহে হলে Spouse এর নাম জন্ম োশ্লরখ,
তেলশর নাম, িাসস্থালনর ঠিকানা ও তফান নম্বর উলেখ করলে হলি।
Do you have children: Children খাকলে ইলয়স-এ ভরাে কলর Children-এর সংখযা
শ্লেখলে হলি।

E-9/ E-10/ H-2 ফরম পূরণ সংক্রান্ত তথ্য বাংলা উল্লেখ করা হল
সহল্লে বুঝার েন্য (তল্লব সংশ্লিষ্ট প্রাথ্ীল্লের পূরণ করল্লত হল্লব
ইংল্লরশ্লেল্লত) সকল তাশ্লরখ সন্-মাস-শ্লেন্ এ পদ্ধশ্লতল্লত হল্লত হল্লব

ন্াম Passport অন্ুযায়ী শ্ললখল্লত হল্লব
দেল্লের ন্াম
(Bangladesh)

েন্ম তাশ্লরখ শ্ললখল্লত হল্লব

শ্ললল্লের অবস্থান্
Passport ন্ম্বর শ্ললখল্লত হল্লব
(পুরুষ হল্লল M ও মশ্লহলা হল্লল F)
এ ঘল্লর টিক শ্লিহ্ন শ্লেল্লত হল্লব
এ ঘল্লর টিক শ্লিহ্ন শ্লেল্লত হল্লব
এ ঘল্লর টিক শ্লিহ্ন শ্লেল্লত হল্লব
এ ঘল্লর টিক শ্লিহ্ন শ্লেল্লত হল্লব

তাশ্লরখসহ স্বাক্ষর শ্লেল্লত হল্লব

