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নরথ নম্বয-80.00.0000.২00.0৪৬.১১৫.21-৬৫১ তারযে: 

১৫ অগ্রায়ণ ১৪২৮ 

৩০ নখবম্বয ২০২১  

রফজ্ঞরি 
 

৪৪তভ রফ.র.এ. যীক্ষা-২০২১ 
 

ফাাংরাখদ ররবর ারব িখয রনম্নফরণ িত রফরবন্ন কযাডাখযয শূন্য দমূ প্ররতখমারিতামূরক ৪৪তভ রফ.র.এ. যীক্ষা -২০২১ এয  ভাধ্যখভ 

পূযখণয জন্য যমাগ্য প্রাথীখদয রনকট খত অনরাইখন আখফদনত্র আফান কযা যরা:  
 

ক. াধাযণ কযাডাযমূ/কযাডাখযয দমূ: 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

দদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

1.  বফ.ব.এ. (প্রান) কাযী কবভনায ১১০ ২৫০ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র 

অথফা 

স্বীকৃত যফাড ি খত এইচ.এ.র. যীক্ষা 

াখয য ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ রক্ষা 

ভানী রডরগ্র অথফা ভভাখনয রডরগ্র। তখফ 

যকান প্রাথীয রক্ষা জীফখন একারধক ৩য় 

রফবাি/যেরণ ফা ভভাখনয রজ.র.এ. থাকখর 

রতরন যমাগ্য রফখফরচত খফন না। 
2.  বফ.ব.এ. (যযাষ্ট্র বফলয়ক) কাযী বচফ ১১৫ ১০ ঐ 

3.  বফ.ব.এ. (পুবর) কাযী পুবর সুায ১১৭ ৫০ ঐ 

4.  বফ.ব.এ. (আনায) কাযী বযচারক/কাযী 

জজরা কভান্ড্যান্ট/ব্যাটাবরয়ন 

উ-অবধনায়ক 

১১৮ ১৪ ঐ 

5.  বফ.ব.এ. (বনযীক্ষা  বাফ) কাযী ভা-বাফযক্ষক ১১২ ৩০ ঐ 

6.  বফ.ব.এ. (কয) কাযী কয কবভনায ১১৪ ১১ ঐ 

7.  বফ.ব.এ. (ভফায়) কাযী বনফন্ধক ১১৯ ০৮ ঐ 

8.  বফ.ব.এ. (জযরদয় বযফন 

 ফাবণবজযক) 

কাযী ট্রাবপক 

সুাবযনদটনদডন্ট 

১২৫ ০৭ ঐ 

9.  বফ.ব.এ. (তথ্য) ক. কাযী বযচারক/তথ্য 

অবপায/গদফলণা 

কভ মকতমা/ভভাদনয দ 

১২১ ০১ ঐ 

খ. কাযী বযচারক [অনুষ্ঠান] ১২২ ০৭ ঐ 

গ. কাযী ফাতমা বনয়ন্ত্রক ১২৩ ০২ ঐ 

10.  বফ.ব.এ. (ডাক) কাযী জাস্টভাস্টায 

জজনাদযর/ভভাদনয দ 

১১৬ ২৩ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র 

অথফা 

স্বীকৃত যফাড ি খত এইচ.এ.র. যীক্ষা 

াখয য ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ রক্ষা 

ভানী রডরগ্র অথফা ভভাখনয রডরগ্র। তখফ 

যকান প্রাথীয রক্ষা জীফখন একারধক ৩য় 

রফবাি/যেরণ ফা ভভাখনয রজ.র.এ. থাকখর 

রতরন যমাগ্য রফখফরচত খফন না। 

জম জকানরূ তদবফয 

প্রাথীয অদমাগ্যতা বদদফ 

বফদফচনা কযা দফ 

http://www.bpsc.gov.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
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ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

দদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

11.  বফ.ব.এ. (ফাবণজয) কাযী বনয়ন্ত্রক/ভভাদনয 

দ 

১২০ ০৬ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র 

অথফা 

স্বীকৃত যফাড ি খত এইচ.এ.র. যীক্ষা 

াখয য ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ রক্ষা 

ভানী রডরগ্র অথফা ভভাখনয রডরগ্র। তখফ 

যকান প্রাথীয রক্ষা জীফখন একারধক ৩য় 

রফবাি/যেরণ ফা ভভাখনয রজ.র.এ. থাকখর 

রতরন যমাগ্য রফখফরচত খফন না। 
12.  বফ.ব.এ. (বযফায 

বযকল্পনা) 

বযফায বযকল্পনা কভ মকতমা ১২৪ ২৭ ঐ 

13.  বফ.ব.এ. (খাদ্য) কাযী খাদ্য বনয়ন্ত্রক/ 

ভভাদনয দ 

১১১ ০৩ ঐ 

যভাট = ৪৪৯  

 

ে. প্রখপনার ফা যটকরনকযার কযাডাযমূ/কযাডাখযয প্রখপনার ফা যটকরনকযার দমূ: 

ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয 

নাভ 

খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪. 

 

বফ.ব.এ. 

(জযরদয় 

প্রদকৌর) 

ক. কাযী বনফ মাী প্রদকৌরী ৩৫৩ ০১ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

পুযদকৌদর বফ.এব. ইবিবনয়াবযিং 

বডবি অথফা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

দত এ.এভ.আই.ই-এয “এ” এফিং “বফ” 

জকন া। 

৩০৩  

৮৮১ 

 

৩২৬ 

খ. কাযী মন্ত্র প্রদকৌরী ৩৫১ ০৮ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

মন্ত্রদকৌদর বফ.এব. ইবিবনয়াবযিং 

বডবি অথফা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

দত এ.এভ.আই.ই-এয “এ” এফিং “বফ” 

জকন া। 

৩১২  

৯০১ 

 

৩২৬ 

গ. কাযী িংদকত  

জটবরদমাগাদমাগ প্রদকৌরী 

৩৫৪ ০৬ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

তবিৎদকৌদর বফ.এব. ইবিবনয়াবযিং 

বডবি অথফা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

দত এ.এভ.আই.ই-এয “এ” এফিং “বফ” 

জকন া। 

৩০৫  

৮৯১ 

 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৬ দযয জম 

জকান বফলয় 

ঘ. কাযী যিাভ বনয়ন্ত্রক 

 

৩৫২ ০১ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

তবিৎদকৌর/মন্ত্রদকৌর/পুযদকৌদর 

বফ.এব. ইবিবনয়াবযিং বডবি  

অথফা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ দত 

এ.এভ.আই.ই-এয “এ” এফিং “বফ” 

জকন া। 

৩০৩ ৮৮১ 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩১২ ৯০১ 

৩২৬ দযয জম 

জকান বফলয় 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কযাডাখযয 

নাভ 

খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 বফ.ব.এ. 

(জযরদয় 

প্রদকৌর) 

ঙ. কাযী বফদ্যযবতক 

প্রদকৌরী 

৩৫৫ ০৪ যকাখনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

তবিৎদকৌদর রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং রডরগ্র অথফা এয 

ভভাখনয রডরগ্র। 
অথফা 

যকাখনা স্বীকৃত ইন রিটিউট  খত 

এ.এভ.আই.ই. এয “এ” এফাং “রফ” 

যকন া। 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৬ দযয জম 

জকান বফলয়  

15. বফ.ব.এ. 

(তথ্য) 

কাযী জফতায প্রদকৌরী ৫৩০ ০২ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

পবরত দাথ মবফদ্যা বফলদয় প্রথভ 

জেবণ ফা ভভাদনয বজ.ব.এ.’জত 

স্নাতদকাত্তয বডবি অথফা বিতীয় 

জেবণ ফা ভভাদনয বজ.ব.এ.’জত 

অনা ম বিতীয় জেবণ ফা ভভাদনয 

বজ.ব.এ.’জত ভাস্টা ম বডবি অথফা 

উক্ত বফলদয় ৪ [চায] ফছয জভয়াবদ 

বিতীয় জেবণ ফা ভভাদনয 

বজ.ব.এ.’জত অনা ম বডবি অথফা  

ইদরকবট্রকযার অথফা ইদরকট্রবনক্স 

অথফা ভাইদরাযয়খব ইবিবনয়াবযিং 

বডবি। 

১০৪ ৫২১ 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৫ দযয জম 

জকান বফলয় 

16. বফ.ব.এ. 

(ফন) 

কাযী ফন িংযক্ষক ৫৫০ ০৫ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

ফনবফদ্যা অথফা বফ.এব. কৃবল 

অথফা উবিদ বফজ্ঞান অথফা প্রাণী 

বফজ্ঞান অথফা মৃবত্তকা াবন  

বযদফ বফজ্ঞান বফলদয় কভদক্ষ 

বিতীয় জেবণ ফা ভভাদনয 

বজ.ব.এ.’জত অনা ম বিতীয় জেবণ 

ফা ভভাদনয বজ.ব.এ.’জত 

স্নাতদকাত্তয বডবি অথফা উবিবখত 

বফলদয় ৪ [চায] ফছয জভয়াবদ বিতীয় 

জেবণ ফা ভভাদনয বজ.ব.এ.’জত 

অনা ম বডবি অথফা িংবিষ্ট বফলদয় 

প্রথভ জেবণ ফা ভভাদনয 

বজ.ব.এ.’জত স্নাতদকাত্তয বডবি। 

১৭৭ ৮৭১ 

২০১ ৮০১ 

১১১ ৫৮১ 

১৬৬ ৫৯১ 

১৫৮ ৬২১ 

17. বফ.ব.এ. 

(িক  

জনথ) 

ক. কাযী প্রদকৌরী 

(বববর) 

 

৩৩১ ২৯ যকাখনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

পুযখকৌযর রফ.এর. ইরিরনয়ারযাং 

রডরগ্র অথফা ভভাখনয রডরগ্র। 
অথফা 

যকাখনা স্বীকৃত ইন রিটিউট  খত 

এ.এভ.আই.ই. এয “এ” এফাং “রফ” 

যকন া। 

৩০৩  

৮৮১ 

 

৩২৬ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কযাডাখযয 

নাভ 

খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 বফ.ব.এ. 

(িক  

জনথ) 

খ. কাযী প্রদকৌরী 

(মাবন্ত্রক) 

৩৩২ ০৭ যকাখনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

মন্ত্রযকৌযর রফ.এর. ইরিরনয়ারযাং 

রডরগ্র অথফা ভভাখনয রডরগ্র। 
অথফা 

যকাখনা স্বীকৃত ইন রিটিউট  খত 

এ.এভ.আই.ই. এয “এ” এফাং “রফ” 

যকন া। 

৩১২  

৯০১ 

 

৩২৬ 

18. বফ.ব.এ. 

(ভৎস্য) 

উদজরা ভৎস্য কভ মকতমা ২৪০ ১৫ যকাখনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

ভৎস্য রফলখয় অনা ি রডরগ্র। 
২৩১ ৮৫১ 

19. বফ.ব.এ. 

(শুম্পদ) 

ক. জবদটবযনাবয 

াজমন/াদয়বন্টবপক 

অবপায/জরকচাযায/জস্টায 

অবপায/ভভাদনয দ 

২৭০ ১৬৮ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’ যত ডক্টয অফ 

যবখটরযনারয যভরডরন (রড.রব.এভ.) 

রডরগ্র যযরজিাড ি যবখটরযনারয 

প্রযাকটিনায খত খফ। 
অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত শু 

রচরকৎা এফাং শুারন রফলখয় 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’ যত রফ.এর. রডরগ্র। 

২৩০ ৮৪১ 

খ. াদয়বন্টবপক অবপায/ 

জরকচাযায/প্রাবণপুবষ্ট 

কভ মকতমা/অবপায ইনচাজম 

/জু-অবপায/াফবরবটি 

অবপায/এযাবনদভর 

জপ্রাডাকন অবপায/ 

জাবি জডদবরদভন্ট 

অবপায/এবদটন্ট 

জাবি এক্সদটনন 

অবপায/ভভাদনয দ 

২৮১ ৪২ জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

শুারন বফলদয় রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত রফ.এর. 

অনা ম রডরগ্র। 
অথফা  

জকাদনা স্বীকৃত বফশ্ববফদ্যারয় দত 

শু বচবকৎা এফিং শুারন বফলদয় 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’ যত রফ.এর. রডরগ্র। 

২১০ ৮৩১ 

20. বফ.ব.এ. 

(কৃবল) 

ক. কৃবল অবধদপ্তয:  

কৃবল ম্প্রাযণ কভ মকতমা/ 

কীটতত্ত্ববফদ/প্রকানা 

অবপায/ইনস্ট্রাক্টয/ফীজ 

বফদিলক/নমুনা িংি 

অবপায/ভভাদনয দ 

২২৭ ৪২ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রফ.এর. (কৃরল) অনা ি রডরগ্র। 
২০১ ৮০১ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 বফ.ব.এ. 

(কৃবল) 

খ. মৃবত্তকা ম্পদ উন্নয়ন    

ইন্বস্টটিউট্:  
 

বফজ্ঞাবনক কভ মকতমা 

২২৬ ০২ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

মৃরত্তকা, ারন  রযখফ রফজ্ঞাখন 

প্রথভ যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয রডরগ্র অথফা 

মৃরত্তকা, ারন  রযখফ রফজ্ঞান 

রফলখয় ন্যযনতভ ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত অনা ি রডরগ্র। 
অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রফ.এর. (কৃরল) অনা ি রডরগ্র 

মৃরত্তকা রফজ্ঞান (Soil Science) 

রফলখয়  রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয রডরগ্র।  

অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রফ.এর. (কৃরল) অনা ি রডরগ্র  

 কৃরল যায়ন (Agricultural 

Chemistry) রফলখয়  ২য় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র। 

অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রফ.এর. (কৃরল) অনা ি রডরগ্র। 

১৫৮ ৬২১ 

২০৯ ৮০১ 

 

২০২ 

২০১ 

21. বফ.ব.এ. 

(স্বাস্থ্য) 

ক. কাযী াজমন ৪১০ ১০০ এভ.বফ.বফ.এ. অথফা ভভাদনয 

বডবি 

৩৯১ ৭৭১ 

ে. কাযী জডন্টার াজমন ৪৫০ ২৫ বফ.বড.এ. অথফা ভভাদনয বডবি ৩৯২ ৭৯১ 

22. বফ.ব.এ. 

(গণপূতম) 

ক. কাযী প্রদকৌরী 

(বববর) 

৩১১ ২২ যকাযনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

পুযখকৌখর রফ.এর. ইরিরনয়ারযাং 

রডরগ্র অথফা এয ভভাখনয রডরগ্র। 
অথফা 

এ.এভ.আই.ই. এয “এ” এফাং “রফ” 

যকন া। 

৩০৩ ৮৮১ 

৩২৬ 

খ. কাযী প্রদকৌরী(ই/এভ) 

 

৩১২ ০৬ যকাখনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

তরিৎযকৌর/মন্ত্রখকৌযর রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং রডরগ্র অথফা  

যকাখনা স্বীকৃত ইন রিটিউট  খত 

এ.এভ.আই.ই. এয “এ” এফাং “রফ” 

যকন া। 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩১২ ৯০১ 

৩২৬ দযয জম 

জকান বফলয় 

জভাট = ৪৮৫  
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ি. রফ.র.এ. (াধাযণ রক্ষা): যকারয াধাযণ কখরজমূখয জন্য 

ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

23. রফ.র.এ. 

(াধাযণ রক্ষা): 

 (যকারয াধাযণ 

কখরজমূখয 

জন্য) 

১. প্রবালক (ফাাংরা) ৬১০ 

 

২৯ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় প্রথভ যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র অথফা রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত অনা ি 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয রডরগ্র। 
অথফা 

াংরিষ্ট রফলখয় ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ 

ন্যযনতভ রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র। 

১০৮ ১১১ 

২. প্রবালক (ইাংখযরজ) ২৮ ঐ ১২০ ১২১ 

৩. প্রবালক (যাষ্ট্ররফজ্ঞান) ৩৩ ঐ ১৪৮ ৩৪১ 

৪. প্রবালক (দ িন) ৩২ ঐ ১৪৬ ২১১ 

৫. প্রবালক (অথ িনীরত) ৩০ ঐ ১১৮ ৩৩১ 

৬. প্রবালক (প্রারণরফদ্যা) ২৬ ঐ ১৬৬ ৫৯১ 

৭. প্রবালক (ইরতা) ২৮ ঐ ১২৬ ১৮১ 

৮. প্রবালক (ভাজকল্যাণ) ১৩ ঐ ১৫৬ ৩৬১ 

৯. প্রবালক (যায়ন) ০৮ ঐ ১১৩ ৫৩১ 

১০৩ ৫৪১ 

১১০ ৬০১ 

১০. প্রবালক (ইরাভী রক্ষা) ০৩ ঐ ১৩১ ২০১ 

১১. প্রবালক (ইরাখভয  

ইরতা  াংস্কৃরত) 

২৫ ঐ ১৩০ ১৯১ 

১২. প্রবালক (দাথ িরফদ্যা) ১৬ ঐ ১৪৭ ৫১১ 

১০৪ ৫২১ 

১৩. প্রবালক (উরিদরফদ্যা) ০৯ ঐ ১১১ ৫৮১ 

১৪. প্রবালক (ভাজরফজ্ঞান) ০৮ ঐ ১৫৭ ৩৫১ 

১৫. প্রবালক (িরণত) ১৮ ঐ ১৩৯ ৫৫১ 

১০৫ ৫৬১ 

১৬. প্রবালক (ভূখিার) ০২ ঐ ১২৪ ৩১১ 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 রফ.র.এ. 

(াধাযণ রক্ষা): 

 যকারয াধাযণ 

কখরজমূখয 

জন্য 

১৭. প্রবালক (মৃরত্তকারফজ্ঞান) ৬১০ 

 

১১ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় প্রথভ যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র অথফা রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত অনা ি 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয রডরগ্র। 
অথফা 

াংরিষ্ট রফলখয় ৪ (চায) ফছয যভয়ারদ 

ন্যযনতভ রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র। 

১৫৮ ৬২১ 

১৮. প্রবালক (রাফরফজ্ঞান) ২৮ ঐ ১০১ ৭০১ 

১৯. প্রবালক (ভাখকিটিাং) ১৪ ঐ ১৩৮ ৭২১ 

২০. প্রবালক (ব্যফস্থানা) ২৮ ঐ ১৩৭ ৭৩১ 

২১. প্রবালক (রপন্যান্স  

ব্যাাংরকাং) 

০৩ ঐ ১০৯ ৭১১ 

১২১ 

২২. প্রবালক (কৃরলরফজ্ঞান) ০৭ ঐ ২০১ ৮০১ 

২৩. প্রবালক (রযাংখ্যান) ০২ ঐ ১৫৯ ৯৮১ 

যভাট = ৪০১  

 

ঘ. রফ.র.এ. (াধাযণ রক্ষা): যকারয রক্ষক প্ররক্ষণ কখরজমূখয জন্য 

ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায 

দ 

াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

রডখলাভা/ 

রফ.এড./ 

এভ.এড. 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (১) 

24. রফ.র.এ. 

(াধাযণ রক্ষা): 

যকারয রক্ষক 

প্ররক্ষণ 

কখরজমূখয 

জন্য 

১. প্রবালক (ফাাংরা) ৬২০ 

 

০২ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত 

স্নাতখকাত্তয রডরগ্র অথফা ৪ ফছয 

যভয়ারদ ন্যযনতভ রিতীয় যেরণ 

ফা ভভাখনয রজ.র.এ.’যত 

স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র এফাং 

রক্ষা রফলখয় রডরগ্র/রডখলাভা 

১০৮ ১১১ রডখলাভা/ 

রফ.এড./ 

এভ.এড. 

যম যকান 

একটি 

২. প্রবালক (িরণত) ০১ ঐ ১৩৯ ৫৫১ ঐ 

১০৫ ৫৬১ 

৩. প্রবালক (যাষ্ট্ররফজ্ঞান) ০১ ঐ ১৪৮ ৩৪১ 

৪. প্রবালক (ভূখিার) ০১ ঐ ১২৪ ৩১১ 

৫. প্রবালক (িা িস্থয অথ িনীরত) ০১ ঐ ১২৭ ৩৯১ 

৬. প্রবালক (গ্রন্থািায রফজ্ঞান) ০১ ঐ ১৩৫ ৪১১ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় 

যকাড 

রররেত 

যীক্ষায দ 

াংরিষ্ট 

রফলখয়য 

যকাড 

রডখলাভা/ 

রফ.এড./ 

এভ.এড. 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (১) 

 রফ.র.এ. 

(াধাযণ রক্ষা): 

যকারয রক্ষক 

প্ররক্ষণ 

কখরজমূখয 

জন্য 

৭. প্রবালক (রক্ষা) ৬২০ 

 

০৩ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত াংরিষ্ট 

রফলখয় রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয রডরগ্র অথফা 

৪ ফছয যভয়ারদ ন্যযনতভ রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতক 

(ম্মান) রডরগ্র এফাং রক্ষা রফলখয় 

রডরগ্র/রডখলাভা 

১১৯ ২২১ রডখলাভা/ 

রফ.এড./ 

এভ.এড. 

যম যকান 

একটি 

৮. প্রবালক (রফজ্ঞান) ০১ ঐ রফজ্ঞান 

াোয 

াংরিষ্ট 

রফলখয় 

স্নাতক/ 

স্নাতখকাত্তয 

রফলযয়য 

যকাড 

স্নাতক/ 

স্নাতখকাত্তয 

রফলখয়য 

দ াংরিষ্ট 

রফলয় যকাড 

ঐ 

৯. প্রবালক 

(ইরারভক আদ ি) 

০১ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত আযরফ 

ফা ইরাভ রক্ষা রফলখয় রিতীয় যেরণ 

ফা ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র অথফা ৪ ফছয যভয়ারদ ন্যযনতভ 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র 

এফাং রক্ষা রফলখয় রডরগ্র/রডখলাভা 

১০৬ ১৩১ ঐ 

১৩১ ২০১ 

১০. প্রবালক (চারু  

কারুকরা) 

০৩ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত রফ.এপ.এ রডরগ্র 

পাইন আট িয রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র 

১২২ ৪৬৯ ঐ 

১১. প্রবালক 

(িাইখডন্স এন্ড 

কাউরন্সররাং) 

০২ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

ভখনারফজ্ঞান রফলখয় রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র অথফা ৪ ফছয যভয়ারদ ন্যযনতভ 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র 

এফাং রক্ষা রফলখয় রডরগ্র/রডখলাভা 

১৪৯ ১৭১ ঐ 

১২. প্রবালক (যভন্টার 

াইরজন) 

০১ ঐ ১৪৯ ১৭১ ঐ 

১৩. প্রবালক  

(প্রখপনার 

ইরথক্স) 

০২ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

দ িন রফলখয় রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত স্নাতখকাত্তয 

রডরগ্র অথফা ৪ ফছয যভয়ারদ ন্যযনতভ 

রিতীয় যেরণ ফা ভভাখনয 

রজ.র.এ.’যত স্নাতক (ম্মান) রডরগ্র 

এফাং রক্ষা রফলখয় রডরগ্র/রডখলাভা 

১৪৬ ২১১ ঐ 

যভাট= ২০  
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ঙ. রফ.র.এ. (কারযিরয রক্ষা): ররখটকরনক ইন রিটিউট , গ্রারপক আট ি ইন রিটিউট , ফাাংরাখদ ইন রিটিউট  অফ গ্লা এন্ড রযারভক এয জন্য। 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় যকাড 

রররেত 

যীক্ষায দ 

াংরিষ্ট 

রফলখয়য যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

25. রফ.র.এ. 

(কারযিরয রক্ষা): 

ররখটকরনক 

ইরটির টিউট, 

গ্রারপক আট ি 

ইন রিটিউট , 

ফাাংরাখদ াখব ি 

ইন রিটিউট ,  

গ্লা এন্ড রযারভক 

ইন রিটিউট  এয 

জন্য 

 

১. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ররবর)  ৬৪০ 

 

৩৯ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং ফা ভভাখনয রডরগ্র ফা 

রফ.এড. (যটক) ফা রফ.এর. 

(যটকরনকযার এডুখকন) রডরগ্র। 

৩০৩ ৮৮১ 

২. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ইখরকরট্রকযার)  ৪৭ -ঐ- ৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ ৮৯১ 

৩. ইন্সট্রাক্টয 

(যটক/যভকারনকযার)  

৪০ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৪. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ায়ায)  ৩৭ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৫. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ইখরকট্ররনক্স)  ০৯ -ঐ- ৩০৭ ২৭১ 

৩০৬ ৮৯১ 

৬. ইন্সট্রাক্টয (যটক/অখটাখভাফাইর )  ০৫ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৭. ইন্সট্রাক্টয 

(যটক/যযরিজাখযন এন্ড 

এয়াযকরন্ডরনাং)  

০৩ -ঐ-  ৩১২ ৯০১ 

৮. ইন্সট্রাক্টয (যটক/যকরভকযার)  ০২ -ঐ- ৩০২ ৯১১ 

৯. ইন্সট্রাক্টয (যটক/আরকিখটকচায )  ০৭ -ঐ- ৩০১ ৯৩১ 

১০. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ফুড)  ০৩ -ঐ- ৩২৮ ৪৭৮ 

৩০২ ৯১১ 

১১. ইন্সট্রাক্টয (যটক/াযব ি)  ০৩ যকান স্বীকৃত 

রফশ্বরফদ্যারয়/ইরটিাটিউট খত 

রফ.এর. ইন ররবর ইরিরনয়ারযাং  

৩০৩ ৮৮১ 

১২. ইন্সট্রাক্টয (যটক/ররবর উড)  ০২ -ঐ- ৩০৩ ৮৮১ 

১৩. ইন্সট্রাক্টয (যটক/রযারভক)  ০৩ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

রযারভক অথফা যকরভকযার 

ইরিরনয়ারযাং এ রফ.এর. রডরগ্র 

অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

যায়ন স্নাতক রডরগ্র এফাং ৩ 

ফছখযয রক্ষকতায অরবজ্ঞতা 

রযারভক রফলখয় রডখলাভা। 

৩২৭ ৪৯১ 

৩০২ ৯১১ 

১৪. ইন্সট্রাক্টয (যটক/গ্লা)  ০১ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত গ্লা 

অথফা যকরভকযার ইরিরনয়ারযাং এ 

রফ.এর. রডরগ্র 

অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

যায়ন স্নাতক রডরগ্র এফাং ৩ 

ফছখযয রক্ষকতায অরবজ্ঞতা 

গ্লা রফলখয় রডখলাভা। 

৩২৯ ৪৯২ 

৩০২ ৯১১ 

১৫. ইন্সট্রাক্টয (যটক/গ্রারপক 

রডজাইন)         

 

০২ যকান স্বীকৃত 

রফশ্বরফদ্যারয়/ইন রিটিউট  খত 

গ্রারপক রডজাইন অথফা এয 

ভভাখনয রফলখয় রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং অথফা স্নাতক রডরগ্র। 

৩৩০ ৪৯৩ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

কযাডাখযয নাভ খদয নাভ কযাডায 

খদয 

যকাড 

শূন্য 

খদয 

াংখ্যা 

রক্ষািত যমাগ্যতা রক্ষািত 

যমাগ্যতায 

রফলয় যকাড 

রররেত 

যীক্ষায দ 

াংরিষ্ট 

রফলখয়য যকাড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 রফ.র.এ. 

(কারযিরয রক্ষা): 

ররখটকরনক 

ইরটির টিউট, 

গ্রারপক আট ি 

ইন রিটিউট , 

ফাাংরাখদ াখব ি 

ইন রিটিউট ,  

গ্লা এন্ড রযারভক 

ইন রিটিউট  এয 

জন্য 

 

১৬. ইন্সট্রাক্টয (যটক/রপ্ররন্টাং)  ৬৪০ 

 

০৩ যকান স্বীকৃত 

রফশ্বরফদ্যারয়/ইন রিটিউট  খত 

রপ্ররন্টাং যটকখনাররজ অথফা এয 

ভভাখনয রফলখয় রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং অথফা স্নাতক রডরগ্র। 

৩৩১ ৪৯৪ 

১৭. য়াকি সুারযনখটখন্ডন্ট 

(অখটাখভাফাইর)  

০১ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

যভকারনকযার রফলখয় রফ.এর. 

ইরিরনয়ারযাং ফা ভভাখনয রডরগ্র 

ফা রফ.এড. (যটক) ফা রফ.এর. 

(যটকরনকযার এডুখকন) রডরগ্র। 

৩১২ ৯০১ 

১৮. ইন্সট্রাক্টয (নন-যটক/িরণত)  ৪৮ যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় প্রথভ যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত 

স্নাতখকাত্তয রডরগ্র। 
অথফা 

যকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যারয় খত 

াংরিষ্ট রফলখয় রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত 

ম্মান রিতীয় যেরণ ফা 

ভভাখনয রজ.র.এ.’যত 

স্নাতখকাত্তয রডরগ্র। 

১৩৯ ৫৫১ 

১০৫ ৫৬১ 

১৯. ইন্সট্রাক্টয (নন-যটক/দাথ ি)   ৩০ -ঐ- ১০৪ ৫২১ 

১৪৭ ৫১১ 

২০. ইন্সট্রাক্টয (নন-

যটক/যায়ন)    

১৯ -ঐ- ১০৩ ৫৪১ 

১১৩ ৫৩১ 

২১. ইন্সট্রাক্টয (নন-যটক/ফাাংরা)  ১৬ -ঐ- ১০৮ ১১১ 

২২. ইন্সট্রাক্টয (নন-

যটক/ইাংখযরজ)  

১৭ -ঐ- ১২০ ১২১ 

২৩. ইন্সট্রাক্টয (নন-

যটক/একাউরন্টাং)  

১৫ -ঐ- ১০১ ৭০১ 

২৪. ইন্সট্রাক্টয (নন-

যটক/ম্যাদনজদভন্ট)  

০৩ -ঐ- ১৩৭ ৭৩১ 

যভাট= ৩৫৫  

 

ফ িখভাট শূন্য খদয াংখ্যা= ৪৪৯+৪৮৫++৪০১+২০+৩৫৫=১৭১০ 
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1.0  বফদল বনদদ মনা:  
 

 1.1 নতুন দসৃবষ্ট, দবফলুবি, দদান্নবত, অফয িণ, মৃতুয, দতযাগ অথফা অাযণ ইতযাবদ কাযদণ বফজ্ঞাবত শূন্য দদয 

িংখ্যা বযফতমন দত াদয। 
 

 1.2 ইকুইবযাদরন্প নদ: বফজ্ঞাবত কযাডায দমূদয জন্য জকান প্রাথীয বনধ মাবযত বক্ষা গত জমাগ্যতা না থাকদর উক্ত প্রাথী 

আদফদন কযদত াযদফন না। জকান প্রাথী বফদদ দত অবজমত জকান বডবিদক বফজ্ঞাবত বফ .ব.এ. কযাডায দমূদয 

জন্য প্রদমাজয বক্ষাগত জমাগ্যতায ভভাদনয দাবফ কযদর প্রাথীখক জ ভদভ ম ইকুইবযাদরন্প নদদয তযাবয়ত কব 

জভৌবখক যীক্ষায জফাজড ম জভা বদদত দফ। ইকুইবযাদরন্প নদদয জন্য জভবডদকর বডবিধাযীদদয ফািংরাদদ জভবডদকর এন্ড্ 

জডন্টার কাউবন্পর , বড.বব.এভ. বডবিধাযীদদয জক্ষদে জবদটবযনাবয কাউবন্পর এফিং অন্যান্য বফলদয় বডবিধাযীদদয বক্ষা 

ভন্ত্রণারয়/বফশ্ববফদ্যারয় ভঞ্জুবয কবভদনয দে  জমাগাদমাগ কয জত যাভ ম জদয়া  দরা। উক্ত ইকুইবযাদরন্প নদদয 

মূরকব জভৌবখক যীক্ষায জফাজড ম  অফশ্যই উস্থ্ান কযদত দফ , অন্যথায় জভৌবখক যীক্ষা িণ কযা দফ না। 
 

 1.3 অফতীণ ম প্রাথীয জমাগ্যতা : মবদ জকান প্রাথী এভন জকান যীক্ষায় অফতীণ ম দয় থাদকন জম যীক্ষায় া কযদর বতবন 

৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এ অিংিদণয জমাগ্যতা অজমন কযদফন এফিং মবদ তায ঐ যীক্ষায পরাপর ৪৪তভ 

বফ.ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয আদফদনে জভা যদয়ায (অনরাইন যযরজখেন)  জল তাবযখ ম মন্ত প্রকা  না য় 

তাদর বতবন অফতীণ ম প্রাথী বদদফ অনরাইদন আদফদন কযদত াযদফন, তজফ তা াভবয়কবাদফ িণ কযা দফ। জকফর 

জই প্রাথীদকই অফতীণ ম প্রাথী বদদফ বফদফচনা কযা দফ মায স্নাতক /স্নাতদকাত্তয ম মাদয়য কর বরবখত যী ক্ষা ৪৪তভ 

বফ.ব.এ. যীক্ষায আদফদনে িদণয জল তাবযদখয ভদে অথ মাৎ ৩১.০১.২০২২ তাবযদখয ভদে ম্পূণ মরূদ জল 

দয়দছ।  
 

2.0 

 

অনরাইদন ৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয আদফদনে (BPSC Form-1) পূযণ এফিং যীক্ষায বপ জভাদাদনয 

ভয় 

 

2.1 আদফদনে পূযণ  বপ জভাদান শুরুয তাবযখ  ভয়: ৩০.১২.২০২১ তাবযখ, কার ১০.০০ বভবনট। 

2.2 আদফদনে জভাদাদনয জল তাবযখ  ভয়: ৩১.০১.২০২২ তাবযখ, ন্ধযা ৬.০০ বভবনট। 

2.3 আদফদনে জভাদাদনয জল তাবযখ অথ মাৎ ৩১.০১.২০২২ তাবযখ, ন্ধযা ৬.০০ বভবনদটয ভদে জকফর  User ID প্রাি 

প্রাথীযা উক্ত ভদয়য যফতী ৭২ ঘণ্টা (অথ মাৎ ০৩.০২.২০২২ তাবযখ, ন্ধযা ৬.০০ বভবনট ম মন্ত) ভখয়য ভখধ্য (বফজ্ঞবিয 

১২.০ নম্বয অনুদেদদয বনদদ মনা অনুযণ কদয ) বপ জভা বদদত াযদফন। বনধ মাবযত তাবযখ  ভদয়য য জকান 

আদফদনে িণ কযা দফ না।  

2.4 Applicant’s Copy- জত ফবণ মত ভয় অনুমায়ী (অথ মাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রাথীদদয বপ জভাদান ম্পন্ন কযদত দফ। রপ জভা 

দাখনয পূখফ ি আখফদনখত্র াংখাধখনয সুখমাি যখয়খছ। আখফদখনয রপ্রন্ট কর যদখে রনরিত খয় রপ জভা রদখফন। রপ 

জভাদাখনয য আয যকান াংখাধখনয সুখমাি থাকখফ না। আখফদখনয জন্য জল তাবযখ  ভদয়য জন্য অদক্ষা না 

কদয ম মাি ভয় বনজয় আদফদন কযদত যাভ ম জদয়া খরা। 

 

3.0  ফয়ীভা (Age limit): ১ নখবম্বয ২০২১ তাবযদখ ফয়  
 

 3.1 মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধাদদয পুে-কন্যা, প্রবতফন্ধী প্রাথী এফিং বফ.ব.এ. (স্বাস্থ্য) কযাডাদযয প্রাথী ছািা অন্যান্য কর 

কযাডাদযয প্রাথীয জন্য ফয় ২১ দত ৩০ ফছয (জন্ তাবযখ: ফ মবনম্ন ০২.১১.২০০০, দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৯১)। 

 

 3.2 মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধাদদয পুে -কন্যা, প্রবতফন্ধী প্রাথী এফিং বফ .ব.এ. (স্বাস্থ্য) কযাডাদযয প্রাথীয জন্য ফয়  ২১ 

দত ৩২ ফছয (জন্ তাবযখ: ফ মবনম্ন ০২.১১.২০০০ দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯)। 

 

 3.3 বফ.ব.এ. (াধাযণ বক্ষা)  বফ .ব.এ. (কাবযগবয বক্ষা ) কযাডাদযয জন্য শুধু ক্ষুদ্র নৃ -জগাষ্ঠী প্রাথীয জফরায় ফয় ২১ 

দত ৩২ ফছয (জন্ তাবযখ: ফ মবনম্ন ০২.১১.২০০০ দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯)। 

 

 3.4 প্রাথীয ফয় কভ ফা জফব দর আদফদনে িণদমাগ্য দফ না। 

 

4.0 নাগবযকত্ব (Nationality) 
 

4.1 প্রাথীদক অফশ্যই ফািংরাদদজয নাগবযক দত দফ।  

 4.2 যকাদযয পূফ মানুভবত ব্যবতদযদক জকান প্রাথী জকান বফদদব নাগবযকদক বফফা কযদর ফা বফফা কযদত প্রবতজ্ঞাফদ্ধ দর 

বতবন আদফদদনয অদমাগ্য বফদফবচত দফন।  

 

5.0 বরে  (Gender) 
 

 প্রকৃত জমাগ্যতাধাযী এফিং ফািংরাদদ বববর াবব ম (ফয়, জমাগ্যতা  যা বয বনদয়াদগয জন্য যীক্ষা ) বফবধভারা, ২০১৪ এয 

রফধান অনুমায়ী ফািংরাদদদয জম জকান নাগবযক ৪৪তভ বফ.ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এ অিংিদণয জন্য জমাগ্য দফন। 
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6.0 চাকবযযত প্রাথী  
 

 প্রজাতদন্ত্রয কদভ ম (যকাবয/আধা-যকাবয/স্বায়ত্তাবত িংস্থ্া ) অথফা স্থ্ানীয় কর্তমদক্ষয অধীন চাকবযযত প্রাথীদদয ভদে 

জমাগ্যতাম্পন্ন এফিং বনধ মাবযত ফয়দয প্রাথীযা বনদয়াগকাযী কর্তমদক্ষয অনুভবতপ্রাি জর যীক্ষায় অিংিণ কযদত াযদফন। 

 

7.0 অনরাইদন আদফদনে (BPSC Form-1) পূযণ দ্ধবত 
 

 7.1 
 

প্রাথীদক Teletalk BD Ltd. এয Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথফা ফািংরাদদ যকাযী 

কভ ম কবভদনয Web Address: www.bpsc.gov.bd এয ভােদভ কবভন কর্তমক বনধ মাবযত অনরাইন 

আদফদনে (BPSC Form-1) পূযণ কদয বনধ মাবযত ভদয়য ভদে অনরাইন জয বজদস্ট্রন কাম মরভ এফিং বপ জভাদান 

ম্পন্ন কযদত দফ। ফবণ মত দয়ফাইদট ৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয বফজ্ঞবি , অনরাইদন আদফদনে পূযদণয 

বফস্তাবযত বনদদ মনা এফিং বনধ মাবযত BPSC Form-1 দৃশ্যভান দফ। অনরাইন আদফদনে (BPSC From-1) পূযদণয 

বফলদয় ‘৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয আদফদনে  (BPSC Form-1) অনরাইদন পূযণ , sms-এয ভােদভ 

‘বপ’ জভাদান এফিং Admit Card প্রাবি’ িংরান্ত বফস্তাবযত বনদদ মনা বদযানাদভ জদয়া থাকদফ।  অনরাইন পযভ 

পূযদণয পূদফ ম প্রা থীখক উক্ত বনদদ মনা অিংটি ডাউনদরা ড কদয প্রবতটি বনদদ মনা বারবাদফ  যজখন রনখত খফ। কযাডায 

ছদেয বববত্তদত Application Form-এয ৩টি কযাটাগবয যদয়দছ, জমভন: 
  

(I)  Application Form for General Cadres; 

(II)  Application Form for Technical/Professional Cadres; 

(III)  Application Form for General and Technical/Professional (both) Cadres 

 

 7.2 প্রাথী শুধু General Cadre এয প্রাথী দত ইচ্ছুক দর General Cadre এয Application form অাংখ বিক 

কযদর General Cadre এয আদফদনে দৃশ্যভান দফ। অনুরূবাদফ , General and 

Technical/Professional কযাডাদযয প্রাথী দত ইচ্ছুক দর তাদক Both Cadre এয জন্য বনধ মাবযত অাংটি 

বিক কযদর Both Cadre এয আদফদনে দৃশ্যভান দফ। প্রাথীয কারিত BCS Application Form দৃশ্যভান 

দর পযদভয প্রবতটি রফলয় প্রদত্ত বনদদ মনা অনুমায়ী পূযণ কযদত দফ।  
 

 7.3 BCS Application Form-এয ৩টি অিং যদয়দছ : (I) Part-1: Personal Information; (II) Part-2: 

Educational Qualification; (III) Part-3: Cadre Option. উখেখ্য, BCS Application Form পূযণ 

িংরান্ত বফস্তাবযত বনদদ মনা এফিং BCS Application Form এয প্রবতটি field এ প্রদত্ত তথ্য /বনদদ মনা অনুযণ 

কদয পূযণ কযদত দফ। 
 

 ৭.৪ অনরাইখন আখফদন কযায য যকান ম িাখয়ই প্রাথীয যকান ভুর তথ্য াংখাধখনয সুখমাি থাকখফ না। তথ্য াংখাধখনয 

জন্য যকান আখফদন গ্রণ কযা খফ না।  
 

8.0 জঘালণা (Declaration)  
 

প্রাথীদক অনরাইন আদফদনদেয (BPSC Form-1) বডিাদযন অিংদ এ ভদভ ম জঘালণা বদ জত দফ জম , প্রাথীয আদফদনদেয 

কর তথ্য ঠিক। প্রদত্ত তথ্য অতয ফা বভথ্যা প্রভাণ দর অথফা জকান অদমাগ্যতা ধযা িদর ফা জকান প্রতাযণা ফা দ্যনীবতয 

আেয় িণ কযা খর  যীক্ষায পূদফ ম ফা দয , এভনবক বনদয়াদগয দয জম জকান ম মাদয় প্রাবথ মতা ফা রনখয়াখিয সুাবয ফারতর 

এফিং কবভন কর্তমক গৃীতব্য জম জকান বনদয়াগ যীক্ষায় আদফদন কযায অদমাগ্য জঘালণা প্রাথীয বফরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থ্া িণ 

কযা মাদফ। 

 

9.0 ছবফ (Photo) আদরাড 

 

BPSC Form-1 এয Part-1, Part-2 এফিং Part-3 পরবাদফ পূযণ ম্পন্ন দর Application Preview জদখা মাদফ। 
Preview এয বনধ মাবযত স্থ্াদন প্রাথীদক 300 x 300 (দদঘ ময x প্রস্থ্ ) pixel এয কভ ফা জফব নয় এফিং File Size 100 KB 

এয জফব িণদমাগ্য নয় , এরূ ভাদয অনবধক বতন ভা পূদফ ম জতারা  যবঙন ছবফ আদরাড কযদত দফ। উদিখ্য , াদাকাদরা ছবফ 

িণদমাগ্য দফ না। Applicant’s Copy-জত ছবফ মুবদ্রত না দর আদফদনে ফাবতর দফ। ানগ্লা ছবফ িণদমাগ্য দফ না।  

Home Page-এয Help Menu-জত বিক কযদর Photo  Signature ম্পদকম বফস্তাবযত বনদদ মনা ায়া মাদফ।  

 

10.0 স্বাক্ষয (Signature) আদরাড  

Application Preview-জত স্বাক্ষদযয জন্য বনধ মাবযত স্থ্াজন 300 x 80 (বদঘ ময x প্রস্থ্) pixel এয কভ ফা জফব নয় এফিং 

File Size 60 KB এয জফব িণদমাগ্য নয়, প্রাথীদক এরূ ভাদয বনদজয স্বাক্ষয আদরাড কযদত দফ। Applicant’s 

Copy জত স্বাক্ষয মুবদ্রত না দর আদফদনে ফাবতর দফ।  

 

http://bpsc/
http://www.bpsc.gov.bd/
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11.0 ফািংরাদদ বববর াবব ম (ফয়, জমাগ্যতা  যাবয বনদয়াদগয জন্য যীক্ষা) বফবধভারা, ২০১৪ এয বফবধ ৯(৪)(ক)(খ) 

এয বফধান অনুমায়ী যীক্ষায বপ প্রদান 
 

  BPSC Form-1 মথামথবাদফ পূযণ কদয বনদদ মনা অনুমায়ী ছবফ  স্বাক্ষয আদরাড কদয বনফন্ধন ম্পন্ন দর ছবফ 

Application Preview জদখা মাদফ। বনর্ভ মরবাদফ আজফদনে জভা ম্পন্ন দর প্রাথী অনরাইদন একটি User ID  ছবফ  

স্বাক্ষযমৄক্ত একটি Applicant’s Copy াদফন। Application Preview ও Applicant’s Copy-জত প্রাথীয ছবফ  

স্বাক্ষয অফশ্যই ঠিকবাখফ দৃশ্যভান দত দফ। User ID ব্যফায কদয Teletalk BD Ltd. এয sms এয ভােদভ প্রাি 

বনদদ মনা অনুযণ কদয প্রাথীযা ফািংরাদদ বববর াবব ম (ফয়, জমাগ্যতা  যাবয বনদয়াদগয জন্য যীক্ষা ) বফবধভারা, ২০১৪ 

এয বফবধ ৯ (৪) (ক) অনুমায়ী বনদম্নাক্ত দ্ধবতদত জম জকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদযয ভােদভ sms কদয ৪৪তভ 

বফ.ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয বপ ৭০০/- (াতত) টাকা জভা রদখত াযখফন। একই বফবধভারায বফবধ ৯(৪)(খ) এয বফধানভদত 

ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর্ভক্ত প্রাথী, প্রবতফন্ধী এফিং র্ততীয় বরদেয প্রাথী যীক্ষায বপ ফাফদ ১০০/- (একত) টাকা জভা বদদফন। উদিখ্য, ক্ষুদ্র 

নৃ-জগাষ্ঠী/প্রবতফন্ধী/র্ততীয় বরদেয প্রাথী না দয় জকান প্রাথী ১০০/- (একত) টাকা বপ জভা রদখয় পযভ পূযণ কযখর উক্ত প্রাথীয 

প্রারথ িতা ফারতর কযা খফ। এ মিষয়ে প্রার্থীয়ের সতককতা অিলম্বয়নর পরাির্ ক প্রোন করা হয়লা।  

 

12.0 বপ জভা জদয়ায দ্ধবত 
 

 

 প্রথভ  
 

sms 

: BCS <space> User ID বরদখ send করুন 16222 নম্বদয 
 

Example :   

 

 Reply : Applicant’s Name, Tk-700 (Tk-100 for Physically Disabled, Ethnic Minority Group 

and Third Gender Group Candidates) will be charged as Application Fee. Your 

PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS <Space> Yes <Space> PIN 

and send to 16222. 

 

 বিতীয় 
sms 

: BCS <space> Yes <Space> PIN বরদখ send করুন 16222 নম্বদয  
Example : BCS YES 12345678 

 

 Reply : Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for 44
th 

BCS 

Examination-2021. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx). 

 

 N.B. : For Lost Password, Please Type BCS <Space> HELP <Space> SSC Board <Space> 

SSC Roll <Space> SSC Year and send to 16222 

 

13.0 প্রদফে (Admit Card) ডাউনদরাড 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফজ্ঞবিয ১২.০ নম্বয অনুদেদদয বনজদ মনা অনুাদয যীক্ষায বনধ মাবযত বপ প্রদান কযদর জটবরটক দত জপ্রবযত sms ফাতমায় প্রাি 

User ID এফিং Password ব্যফায কদয প্রাথী স্বয়িংবরয়বাদফ ফযাদ্দকৃত জযবজদস্ট্রন নম্বয িংফবরত প্রদফে 

তাৎক্ষবণকবাদফ ডাউনদরাড কদয িংি কযদত াযদফন। 
 

জকন্দ্রবববত্তক জযবজদস্ট্রন নম্বদযয ররঞ্জ মনয়ে প্রদান কযা দরা: 

 

জকন্দ্র জযবজদস্ট্রন নম্বদযয জযি (ফািংরা বা মন) জযবজদস্ট্রন নম্বদযয জযি (ইিংদযবজ বা মন) 

ক. ঢাকা 11000001-11999999 11800001-11899999 

খ. যাজাী 12000001-12999999 12800001-12899999 

গ. চট্টিাভ 13000001-13999999 13800001-13899999 

ঘ. খুরনা 14000001-14999999 14800001-14899999 

ঙ. ফবযার 15000001-15999999 15800001-15899999 

চ. বদরট 16000001-16999999 16800001-16899999 

ছ. যিংপুয 17000001-17999999 17800001-17899999 

জ. ভয়ভনবিং 18000001-18999999 18800001-18899999 
   

 

 

 

 

 

QRNTCBTP 
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14.0 একাবধক পযভ পূযণ বনবলদ্ধ  
 

জকান প্রাথী বপ জভা বদদয় চূিান্তবাদফ অনরাইদন আদফদন কদয প্রদফে িণ কযায য পুনযায় অনরাইদন আদফদন কযদত 

াযদফন না। জকান প্রাথী বভথ্যা , ববন্ন/র্ভর তথ্য বদদয় একাবধকফায পযভ পূযণ কদয একাবধক প্র জফে িণ কয জর আখফদন 

প্রবরয়ায জম জকান ম িাখয় তা প্রভাণ দর তায াভবিক প্রাবথ মতা ফাবতর দফ । বতবন কবভন কর্তমক গৃীতব্য কর দদ 

আদফদদনয জন্য অদমাগ্য জঘাবলত দফন এফিং উক্ত প্রাথীয বফরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থ্া িণ কযা দত াদয।  

 

15.0 অনরাইদন BPSC Form-3 পূযণ 
 

 বরবখত যীক্ষায় কৃতকাম ম প্রাথীদদয জভৌবখক যীক্ষায পূদফ ম কবভন কর্তমক বনধ মাবযত ভদয় অনরাইদন Teletalk BD Ltd. এয 

Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথফা ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভদনয Web Address: 

www.bpsc.gov.bd- এয ভােদভ অবতবযক্ত তথ্য িংফবরত BPSC Form-3 অনরাইদন ফািংরায় পূযণ কযদত দফ। এ 

বফলদয় কবভন কর্তমক জপ্রবফজ্ঞবি এফিং BPSC Form-1 এ ফবণ মত প্রাথীয জভাফাইর নম্বদয Teletalk দত sms -এয 

ভােদভ প্রাথীদদয মথাভদয় বনদদ মনা প্রদান কযা দফ । কবভদনয বনদদ মনা অনুমায়ী অনরাইদন পূযণকৃত উক্ত িংবক্ষি পযভ 

(BPSC Form-3) ডাউনদরাড কদয এয এক কব প্রাথী বনদজয কাদছ িংযক্ষণ কযদফন।  
 

16.0 জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম BPSC Form-1 এিং িংবিষ্ট নদ/ডকুদভন্ট জভাদান 

  

বরবখত যীক্ষায পরাপর প্রকাদয য বরবখত যীক্ষা য় উত্তীণ ম প্রাথীযা কবভদনয www.bpsc.gov.bd দয়ফাইট অথফা 

জটবরটক ফািংরাদদ বরবভদটড এয http://bpsc.teletalk.com.bd দয়ফাইট জথদক ৪৪তভ বফ.ব.এ. যীক্ষা-২০২১ 

এয জন্য অনরাইদন  পূযণকৃত BPSC Form-1 (Applicant’s Copy) কবভন কর্তমক বনধ মাবযত ভদয় ডাউনদরাড কদয 

িংি কযদফন। ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভদনয বনদদ মনা অনুযণ কদয BPSC Form-1  বনদম্নাক্ত প্রদয়াজনীয় 

নদ/ডকুদভন্ট এয ২ (দ্যই) কব জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম আফরিকবাখফ জভা বদদত দফ:  
 

 16.1 প্রাথীয স্বাক্ষযমৄক্ত এফিং প্রথভ জেবণয জগদজদটড কভ মকতমা কর্তমক তযাবয়ত বতন (০৩) কব াদাট ম াইদজয 

তযাবয়ত যবঙন ছবফ BPSC Form-1 এয ফাভ াদ স্টযারাদযয াাদে িংমৄক্ত কযদত দফ। 
 

 16.2 বক্ষাগত জমাগ্যতায প্রভাণস্বরূ জফাড ম এফিং বফশ্ববফদ্যা রদয়য কর মূর/াভবয়ক নদদয তযাবয়ত পদটাকব। অফতীণ ম 

প্রাথীদদয জক্ষদে িংবিষ্ট যীক্ষা শুরু  জল য়ায তাবযখ যীক্ষা বনয়ন্ত্রক /বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয প্রধান কর্তমক 

স্বাক্ষবযত অফতীণ ম প্রতযয়নদেয তযাবয়ত কব। যীক্ষা শুরু  জল য়ায তাবযখ উদিখবফী ন জকান অফতীণ ম 

প্রতযয়নে িণদমাগ্য দফ না। এরূপ রেয়ে প্রার্থীর জভৌবখক যীক্ষা িণ কযা দফ না এফিং প্রাবথ মতা ফাবতর দফ। 
 

 16.3 চায ফছয জভয়াবদ স্নাতক /স্নাতক (ম্মান) বডবিধাযী প্রাথীদদয  প্রদত্ত নদ/ভাকমবট/জটবস্টদভাবনয়াদর মবদ ৪ ফছয 

জভয়াবদ স্নাতক /স্নাতক (ম্মান) উদিখ না থাদক তদফ অবজমত বডবি ৪ ফছয জভয়াবদ স্নাতক /স্নাতক (ম্মান) ভদভ ম 

বফবাগীয় প্রধান /যীক্ষা বনয়ন্ত্রক /জযবজস্ট্রায কর্তমক প্রদত্ত প্রতযয়নদেয তযাবয়ত কব আদফদনদেয দে অফশ্যই 

জভা বদদত দফ। অন্যথায়, অবজমত বডবি ৩ ফছয জভয়াবদ বজদফ গণ্য কযা দফ।  
 

  16.4 ফয় প্রভাদণয জন্য এ .এ.ব./ভভাদনয যীক্ষায মূর /াভবয়ক নদদয তযাবয়ত কব। “O-Level” এফিং “A-

Level” উত্তীণ ম প্রাথীদদয জক্ষদে জন্ তাবযখ িংফবরত দাবরবরক প্রভাণ [জমভন- াদাদট ময কব, জন্ নদ]। উদিখ্য, 

ফয় প্রভাদণয জন্য এবপদডববট িণদমাগ্য দফ না। 
 

 16.5 বফদদ জথদক অবজমত বডবিধাযী প্রাথীদদয জক্ষদে বফজ্ঞবিয ১.২ অনুদেদ অনুমায়ী ইকুইবযাদরন্প নদদয তযাবয়ত কব।  

 

 16.6 জভবডদকর, জডন্টার  জবদটবযনাবয াজমন দদয জন্য প্রদমাজয কর্তমক্ষ কর্তমক ইসুযকৃত ারনাগাদ চূিান্ত  জযবজদস্ট্রন 

নদদয তযাবয়ত কব। 

 

 16.7 মুবক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যা বদদফ আদফদনকাযী প্রাথীয জন্য ৩২ ফছয ম মন্ত ফয় ববথরদমাগ্য। মুবক্তদমাদ্ধায পুে -কন্যা 

বদদফ আদফদনকাযী প্রাথীদক বতায/ভাতায মুবক্তদমাদ্ধা নদদয তযাবয়ত কব জভা বদদত দফ। 
 

 16.8 মুবক্তমৄদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তমক জাযীকৃত ২৬.০২.২০০২ তাবযদখয মুুঃবফুঃভুঃ/নদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নিং প্রজ্ঞান 

অনুমায়ী মুবক্তমৄদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ইসুযকৃত বতা/ভাতায মুবক্তদমাদ্ধা নদদয তযাবয়ত কব। 

অথফা 

মুবক্তমৄদ্ধ বফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ০১.০২.২০০৯ তাবযদখয মুবফভ /নদ-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০নিং প্রজ্ঞান অনুমায়ী ১৯৯৭ 

জথদক ২০০১ ার ম মন্ত তৎকারীন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক প্রবতস্বাক্ষবযত এফিং মুবক্তদমাদ্ধা িংদ কর্তমক ইসুযকৃত 

বতা/ভাতায মুবক্তদমাদ্ধা নদদেয ২টি তযাবয়ত কব। 
 

 16.9 প্রবতফন্ধী প্রাথীদদয যক্ষখত্র ভাজদফা অবধদিদযয অধীন জজরা ভাজদফা অবপদয উবযচারক/ভদভম মাদা 

ম্পন্ন/দাবয়ত্বপ্রাি িংবিষ্ট কভ মকতমা কর্তমক স্বাক্ষবযত প্রবতফন্ধী নদদয তযাবয়ত কব। 

 16.10 র্ততীয় বরের্ভক্ত প্রাথীদদয যক্ষখত্র বববর াজমন কর্তমক প্রদত্ত নদদয তযাবয়ত কব। 

http://bpsc/
http://www.bpsc.gov.bd/
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 16.11 প্রাথী ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী ম্প্রদায়র্ভক্ত দর িংবিষ্ট জজরা প্রাদকয বনকট দত প্রাি নদদয তযাবয়ত পদটাকব। 
16.12 জাতীয় বযচয়ে (NID) নম্বয যদয়দছ এভন প্রাথী অনরাইন আদফদনদেয বনধ মাবযত স্থ্াদন NID নম্বয উদিখ 

কযদফন এফিং কবভন কর্তমক বনদদ মবত ভদয় তা প্রদ মন কযদফন।  

 

 16.13 ছািে: বরবখত যীক্ষায় উত্তীণ ম প্রাথীদদয ভদে মাযা যকাবয /আধা-যকাবয/স্বায়ত্তাবত িংস্থ্া অথফা স্থ্ানীয় 

কর্তমদক্ষয অধীদন কভ মযত তাদদয কবভদনয দয়ফাইদট আদরাদডড অনাবত্ত /ছািে পযভ ডাউনদরাড কদয 

মথাভদয় বনদয়াগকাযী কর্তমদক্ষ য বর-স্বাক্ষয িণপূফ মক  জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম ছািদেয কব জভা রদখফন। 

িংবিষ্ট দদয বনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ কর্তমক স্বাক্ষবযত ছািদেয কব জভা বদদত ব্যথ ম দর জভৌবখক যীক্ষা িণ কযা 

দফ না। 

 

 16.14 অাযণ আদদ/ইস্তপাে: চাকবয দত অাবযত (Removed) জয়দছন অথফা চাকবযদত ইস্তপা বদদয়দছন এভন 

প্রাথীযা যীক্ষায় অিংিণ কযদত াযদফ ন। তদফ এ ফ জক্ষদে প্রাথীদক  BPSC Form-1 এয াদথ চাকবয দত 

অাযণ আদদদয ফা ইস্তপাে গৃীত দয়দছ ভদভ ম বনদয়াগকাযী কর্তমদক্ষয আদদদয তযাবয়ত কব জভা বদদত 

দফ। 

 
 

 16.15 জকান প্রাথী অনরাইন আদফদনে BPSC Form-1 জভাদাদনয য জভৌবখক যীক্ষায পূদফ ম জকান চাকবযদত জমাগদান 

কযদর ফা চাকবয জথদক ইস্তপাদান কযদর ফা চাকবয জথদক অাবযত দর জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম প্রাথীদক অফশ্যই 

বনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ কর্তমক প্রদত্ত অনাবত্ত /ছািে/ইস্তপাে ি ণ/অাযণ আদদদয কব জভা বদদত দফ। 

অন্যথায়, জভৌবখক যীক্ষা িণ কযা দফ না। 

 

 16.16 প্রাথী কর্তমক আদফদনদে ফবণ মত স্থ্ায়ী ঠিকানা (Permanent Address) ইত:পূদফ ম জকান াটি মবপদকদট ফা অন্যে 

ফবণ মত স্থ্ায়ী ঠিকানা দত ববন্নতয য় বকিংফা ভবরা প্রাথীদদয জক্ষ জে মবদ স্বাভীয ঠিকানা ব্যফায কযা য় তদফ জ 

জক্ষদে প্রাথী জক বযফবতমত স্থ্ায়ী ঠিকানায স্বদক্ষ NID ফা িংবিষ্ট বটি কদ মাদযদনয জভয়য /য়াড ম 

কবভনায/জৌযবায জভয়য /কাউবন্পরয/ইউবনয়ন বযলদ জচয়াযম্যান কর্তমক স্বাক্ষবযত নদদেয কব জভা বদদত 

দফ।  
 

 

 16.17 প্রাক্ চাকবয -বৃত্তান্ত মাচাই পযভ [পুবর জববযবপদকন পযভ ]: প্রাক্ চাকবয -বৃত্তান্ত মাচাই পযভ কবভদনয 

www.bpsc.gov.bd দয়ফাইদট মথাভদয় আদরাড কযা দফ। দয়ফাইট জথদক প্রাক্ চাকবয -বৃত্তান্ত মাচাই 

পযভ ডাউনদরাড কদয মথামথবাদফ  পূযণ  স্বাক্ষয কদয জভৌবখক যীক্ষায ভয় উক্ত যীক্ষায জফাদড ম ৩ (বতন) কব 

জভা বদদত দফ। 
 
 

 16.18 জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম প্রাথীদক পূযণকৃত BPSC Form-3 আফবশ্যকবাদফ জভা বদদত দফ। 

 

 16.19 বফদদী নাগবযকদক বফফা কযদর ফা বফফা কযদত প্রবতজ্ঞাফদ্ধ দর যকাদযয অনুভবতে জভা রদখত খফ। 
 

 16.20 BPSC Form-1 এফিং িংমৄক্ত কর ডকুদভন্ট  অনুপুঙ্খ মাচাইদয়য য শুধু ত্রুটিমুক্ত আদফদদনয বফযীদত িংবিষ্ট 

প্রাথীদদয জভৌবখক যীক্ষায় অিংিদণয অনুভবত জদয়া দফ। জকফর বরবখত যীক্ষায় কৃতকাম ম দরই জভৌবখক যীক্ষায় 

অফতীণ ম য়ায জমাগ্যতা অবজমত দফ না। বরবখত যীক্ষায় কৃতকাম ম য়া জম কর প্রাথী িংবিষ্ট কর ডকুদভদন্টয 

কব BPSC Form-1 এয মুবদ্রত কব জভা বদদত ব্যথ ম দফন তাদদয প্রাবথ মতা ফাবতর দফ। 
 

17.0 বপ্রবরবভনাবয জটস্ট অনুষ্ঠাদনয ম্ভাব্য তাবযখ 
 

৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয বপ্র বরবভনাবয যীক্ষা  ২৭ যভ ২০২২ তারযখে অনুবষ্ঠত দত াদয। যীক্ষামূখয সুবনবদ মষ্ট 

তাবযখ, ভয়  রনখদ িনা  মথাভদয় কবভদনয দয়ফাইট এফিং িংফাদ ভােদভ প্রকা কযা দফ।  

  
18.0 বপ্রবরবভনাবয জটস্ট াংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি তথ্যারদ  

 

 18.1 প্রাথীদদয ২০০(দ্যইত) নম্বদযয একটি  Multiple Choice Question (MCQ) Type বপ্রবরবভনাবয  জটদস্ট 

অিংিণ কযদত দফ। যীক্ষায ভয় ২(দ্যই) ঘণ্টা। 
 

 18.2 এই যীক্ষায় জভাট ২০০ (দ্যইত) টি প্রশ্ন থাকদফ। প্রাথী প্রবতটি শুদ্ধ উত্তদযয জন্য ১(এক) নম্বয াদফন , তদফ র্ভর উত্তয 

বদদর প্রবতটি র্ভর উত্তদযয জন্য ০.৫০ (শূন্য দবভক াঁচ শূন্য) নম্বয কাটা মাদফ। 
 

 18.3 বপ্রবরবভনাবয জটদস্টয MCQ উত্তযে একটি জগানীয় দবরর। এটি জকান প্রাথী ফা তায প্রবতবনবধদক জকানবাদফই প্রদ মন 

কযা দফ না এফিং উক্ত জটদস্টয নম্বয জকান প্রাথী ফা তায প্রবতবনবধদক প্রদ মন ফা প্র দান কযা দফ না। 

 

 18.4 বপ্রবরবভনাবয জটদস্টয উত্তযে পুনুঃবনযীক্ষণ ফা পুনুঃযীক্ষদণয সুদমাগ থাকদফ না।  
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19.0 বপ্রবরবভনাবয জটদস্টয বফলয়  নম্বয ফণ্টন বনদচ প্রদান কযা দরা: 

 
 

রবভক নম্বয বফলদয়য নাভ নম্বয ফন্টন 

1. ফািংরা বালা  াবতয  35 

2. ইিংদযবজ বালা  াবতয  35 

3. ফািংরাদদ বফলয়াফবর 30 

4. আন্তজমাবতক বফলয়াফবর 20 

5. ভূদগার (ফািংরাদদ  বফশ্ব), বযদফ  দ্যদম মাগ ব্যফস্থ্ানা 10 

6. াধাযণ বফজ্ঞান 15 

7. কবম্পউটায  তথ্য প্রমৄবক্ত 15 

8. গাবণবতক মৄবক্ত 15 

9. ভানবক দক্ষতা 15 

10. বনবতকতা, মূল্যদফাধ  সুান 10 

জভাট =  200 
 

20.0 যীক্ষা জকন্দ্র 

বপ্রবরবভনাবয জটস্ট এফিং বরবখত যীক্ষা ঢাকা , চট্টিাভ, যাজাী, খুরনা, ফবযার, বদরট, যিংপুয  ভয়ভনবিং জকদন্দ্র অনুবষ্ঠত 

দফ। তদফ প্রাথীয ছদেয জকান জকদন্দ্র বপ্রবরবভনাবয জটস্ট /বরবখত যীক্ষা অনুষ্ঠান ম্ভফ না  দর কবভন কর্তমক বনধ মাবযত অন্য 

জকান জকদন্দ্র প্রাথীদক বপ্রবরবভনাবয জটস্ট /বরবখত যীক্ষায় অিং িণ কযদত দফ।  উদিখ্য, জভৌবখক যীক্ষা কবভদনয প্রধান 

কাম মারয়, ঢাকায় অনুবষ্ঠত দফ। জকন্দ্র বযফতমদনয জকান আদফদন িণ কযা দফ না।  
 

21.0 প্রবতফন্ধী প্রাথীদদয শ্রুবতদরখক রনখয়াি 
 

প্রবতফন্ধী প্রাথীদদয  জন্য  ভদে মাদদয শ্রুবতদরখক প্রদয়াজন তাদদয আদফদদনয বববত্তদত ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভন দত 

বনধ মাবযত জমাগ্যতা ম্পন্ন প্রবক্ষণপ্রাি শ্রুবতদরখক রনখয়াি কযা দফ। জম কর প্রবতফন্ধী প্রাথী য শ্রুবতদরখক প্রদয়াজন দফ তাদদ য 

কভ ম কবভন কর্তমক বনদদ মবত ভদয়য ভদে কবভদনয যীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাডায] ফযাফয শ্রুবতদরখদকয প্রদয়াজনীয়তা ম্পদকম 

ডাক্তাবয প্রতযয়নে, ছবফ এফিং প্রবতফন্ধী বযচয়দেয কব শ্রুবতদরখক প্রাবিয আখফদন কযদত দফ।   
 

22.0 বপ্রবরবভনাবয জটদস্ট প্রশ্নদেয ইিংদযবজ বা মন ব্যফায 
 

বপ্রবরবভনাবয জটদস্ট জম কর প্রাথী ইিংদযবজ বা মদনয প্রশ্নদে যীক্ষা বদদত আিী তাদদয অনরাইন পযদভ Question type 

option এয ফখক্স  টিক বচহ্ন ()বদদত দফ। ইিংদযবজ বা মদনয প্রা থীদদয যীক্ষা পৃথক যীক্ষা দর /কদক্ষ অনুবষ্ঠত দফ। 

ইিংদযবজ বা মদনয  প্রাথীযা ফািংরা বা মদনয যীক্ষায় অিংিণ কযদর যীক্ষায উত্তযে ফাবতর প্রাবথ মতা ফাবতর দফ।  
 

23.0 বপ্রবরবভনাবয জটদস্টয উমৄক্ততা  কৃতকাম মতা 
 

 23.1 বপ্রবরবভনাবয জটদস্টয া  নম্বয ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভন কর্তমক বনধ মাবযত দফ , এ জক্ষজে কবভদনয বদ্ধান্তই 

চূিান্ত দফ। 

 23.2 উত্তযদে জযবজদস্ট্রন নম্বয ঠিকবাদফ না বরখদর এফিং ঠিকবাদফ বৃত্ত পূযণ না কযদর ফা জকানরূ কাটাকাটি কযদর 

প্রাবথ মতা ফাবতর দফ। 
 

24.0 বরবখত যীক্ষায বফলয়বববত্তক নম্বয এফিং জভৌবখক যীক্ষায নম্বয ফণ্টন:  

 24.1 াধাযণ কযাডাদযয জন্য 

 বফলয় নম্বয ফন্টন 

ক. ফািংরা 200 

খ. ইিংদযবজ 200 

গ. ফািংরাদদ বফলয়াফবর 200 

ঘ. আন্তজমাবতক বফলয়াফবর 100 

ঙ. গাবণবতক মৄবক্ত  ভানবক দক্ষতা  

 [ভানবক দক্ষতা যীক্ষায MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকদফ। প্রাথী প্রবতটি শুদ্ধ উত্তদযয 

জন্য ১ (এক) নম্বয াজফন। তদফ প্রবতটি র্ভর উত্তদযয জন্য ০.৫০ নম্বয কাটা মাদফ] 

100 

 

 

চ. াধাযণ বফজ্ঞান  প্রমৄবক্ত 100 

ছ. জভৌবখক যীক্ষা 200 

ফ মদভাট = 1100 
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24.2 প্রদপনার/জটকবনকযার কযাডাদযয জন্য  
 

 বফলয় নম্বয ফন্টন 

ক. ফািংরা 100 

খ. ইিংদযবজ 200 

গ. ফািংরাজদ বফলয়াফবর 200 

ঘ. আন্তজমাবতক বফলয়াফবর 100 

ঙ. গাবণবতক মৄবক্ত  ভানবক দক্ষতা  

 [ভানবক দক্ষতা যীক্ষায MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকদফ। প্রাথী প্রবতটি 

শুদ্ধ উত্তদযয জন্য ১ (এক) নম্বয াদফন। তদফ প্রবতটি র্ভর উত্তদযয জন্য 

০.৫০ নম্বয কাটা মাদফ] 

100 

 

 

চ. িংবিষ্ট দ ফা াবব মদয জন্য প্রাবেক বফলয় 200 

ছ. জভৌবখক যীক্ষা 200 

ফ মদভাট = 1100 
 

 24.3 জম কর প্রাথী াধাযণ  প্রদপনার /জটকবনকযার উবয় কযাডাদযয দদয জন্য ছেরভ বদদত ইচ্ছুক তাদদযদক 

াধাযণ কযাডা জযয ৯০০ নম্বদযয াদথ অবতবযক্ত দযয ২৪.২(চ) জত ফরণ িত “িংবিষ্ট দ ফা াবব মদয জন্য 

প্রাবেক” একক বফলদয়য ২০০ নম্বদযয ৪ ঘণ্টায বরবখত যীক্ষায় অিংিণ কযা ফােতামূরক। 

 

25.0 বরবখত যীক্ষায় উত্তযদাদনয বালা  

 

ফািংরা, ইিংদযবজ  অন্যান্য বালা ম্পবকমত বফলদয়য প্রদশ্নয উত্তয িংবিষ্ট বালাদতই বরখদত দফ। অন্যা ন্য বফলদয়য প্রদশ্নয উত্তয 

ফািংরা ফা ইিংদযবজ জম জকান একটি বালায় জরখা মাদফ। একটি বফলদয়য উত্তদয উদ্ধৃবত ফা অবনফাম ম জটক্সট ব্যতীত একাবধক বালা 

ব্যফায কযা মাদফ না। জকান বফলদয়য প্রশ্নদে অন্য জকানরূ বনদদ মনা থাকদর উক্ত বফলদয়য জক্ষদে ঐ বনদদ মনা অনুমায়ী 

প্রদশ্নাত্তয বরখদত দফ। 

 

26.0 বরবখত যীক্ষায উত্তযে পুনুঃ যীক্ষা এফিং জভৌবখক যীক্ষা িংরান্ত জগানীয়তা 

 

 26.1 ফািংরাদদ বববর াবব ম (ফয়, জমাগ্যতা  যাবয  বনদয়াদগয জন্য যীক্ষা ) বফবধভারা, ২০১৪ এয বফধান অনুমায়ী 

বরবখত যীক্ষায কর উত্তযে জগানীয় দবরর। জকান অ ফস্থ্াদতই জকান প্রাথী ফা তায প্রবতবনবধদক উত্তযে প্রদ মন 

কযা দফ না। উত্তযে পুনুঃযীক্ষণ ফা পুনুঃ বনযীক্ষদণয আদফদন বফদফচনা কযা দফ না। 

 

 26.2 জভৌবখক যীক্ষায নম্বয জগান থাকদফ এফিং উক্ত যীক্ষায নম্বয ফা িংবিষ্ট তথ্য প্রাথী ফা তায প্রবতবনবধদক প্রদ ম ন ফা 

প্রদান কযা দফ না। 

 

২৭.০ বপ্রবরবভনাবয জটস্ট  বরবখত যীক্ষায বদরফা প্রাবি  

 

বপ্রবরবভনাবয জটস্ট  বরবখত যীক্ষায বফলয়বববত্তক বদরফা কবভদনয www.bpsc.gov.bd দয়ফাইট ায়া মাদফ। 

প্রাথীযা কবভদনয দয়ফাইট জথজক তাদদয বপ্রবরবভনাবয   বরবখত যীক্ষায বদরফা ডাউনদরাড কযদত াযদফন।  

 

২৮.০ অনরাইদন াক্ষাৎকাযে প্রাবি 

জভৌবখক যীক্ষায জন্য কবভন দত ডাকদমাদগ জকান াক্ষাৎকাযে জপ্রযণ কযা দফ না। কবভদনয যীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাডায] 

স্বাক্ষবযত ৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয াক্ষাৎকাযেটি কবভদনয দয়ফাইদট মথাভদয় আদরাড কযা দফ। 

কবভন কর্তমক জভৌবখক যীক্ষাসূবচ জঘালণায য ৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা-২০২১ এয াক্ষাৎকাযেটি কবভদনয দয়ফাইট 

দত বরবখত যীক্ষায় উত্তীণ ম প্রাথীযা ডাউনদরাড কদয িংি কযদফন। কবভন কর্তমক জঘাবলত ৪৪তভ বফ.ব.এ. যীক্ষা-২০২১ 

এয জভৌবখক যীক্ষায ভয়সূবচ অনুমায়ী প্রাথীয জন্য বনধ মাবযত জভৌবখক যীক্ষায তাবযখ , জযবজদস্ট্রন নম্বয এফিং নাভ 

াক্ষাৎকাযদেয ০১ নম্বয অনুদেদদ য বনধ মাবযত স্থ্াদন  প্রাথী স্বদস্ত বরখদফন। জভৌবখক যীক্ষায বনধ মাবযত তাবযখ  ভদয় 

াক্ষাৎকাযদে ফবণ মত কাগজে এফিং াক্ষাৎকাযে প্রাথী ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভদনয আগাযগাঁ , জদযফািংরা নগয, 

ঢাকাস্থ্ প্রধান কাম মারদয় জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম উবস্থ্ত দফন। বনধ মাবযত তাবযখ  ভদয় জভৌবখক যীক্ষায জফাদড ম উবস্থ্ত না 

দর উক্ত প্রাথীয জভৌবখক যীক্ষা িণ কযা দফ না। 

 

 

http://www.bpsc.gov.bd/
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২৯.০ স্বাস্থ্য যীক্ষা 
 

 ২৯.১ কবভন কর্তমক াভবয়কবাদফ সুাবযপ্রাি প্রাথীদদয স্বাস্থ্য যীক্ষায জন্য জভবডদকর জফাদড ময মু্মদখ াবজয দত দফ। 

জভবডদকর জফাদড ম স্বাস্থ্য যীক্ষায ভয় প্রাথীদদয বনদম্নাক্ত বদবক জমাগ্যতা থাকদত দফ : 
 

রবভক 

নম্বয 

কযাডায প্রাথী ন্যযনতভ উচ্চতা ন্যযনতভ জন 

ক. বফ.ব.এ. (পুবর) এফিং 

বফ.ব.এ. (আনায) কযাডাদযয জন্য 

পুরুল ১৬২.৫৬ জ. বভ. ৫৪.৫৪ জক.বজ. 

ভবরা ১৫২.৪০ জ. বভ. ৪৫.৪৫ জক.বজ. 

খ. অন্যান্য কযাডাদযয জন্য পুরুল ১৫২.৪০ জ. বভ. ৪৫.০০ জক.বজ. 

ভবরা ১৪৭.৩২ জ. বভ. ৪০.০০ জক.বজ. 

  
   

 

 ২৯.২ উরেরেত াযীবযক উচ্চতা না থাকদর জকান প্রাথী বনদয়াদগয জন্য জমাগ্য বফদফবচত দফন না। জকান প্রাথীয ফবণ মত জন 

না থাকদর বতবন াভবয়কবাদফ অদমাগ্য ফদর বফদফবচত দফন। প্রাথীদক বফবধ অনুমায়ী দৃবষ্টবক্তম্পন্ন দত দফ।  

অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জমাগ্যতা ম্পবকমত বফস্তাবযত তথ্যাফবর মথাভদয় জানাদনা দফ। উদিখ্য , প্রবতফন্ধী প্রাথীদদয জক্ষদে 

স্বাস্থ্য যীক্ষায বফধানমূ যকাবয বদ্ধান্ত অনুযণপূফ িক ম্পন্ন কযা দফ। 

 

 ২৯.৩ বুদকয ভা, জন  উচ্চতা   

 

প্রাথীদক অনরাইন পযদভয বনধ মাবযত স্থ্াদন বুদকয ভা জবন্টবভটাদয উদিখ কযদত দফ। বরবখত যীক্ষায় উত্তীণ ম 

প্রাথীদদয জভৌবখক যীক্ষায বদন অনরাইন পযদভয মুবদ্রত কবয াদথ উচ্চতা জবন্টবভটাদয , জন জক .বজ. জত এফিং 

বুদকয ভা জবন্টবভটাদয উদিখ িংফবরত বফ .এভ.বড.ব. জযবজস্টাড ম জভবডদকর প্রযাকটিনায কর্তমক প্রদত্ত প্রতযয়নদেয 

কব জভা বদদত দফ। প্রতযয়নদে জভবডদকর প্রযাকটিনাদযয জযবজদস্ট্রন নম্বয অফশ্যই উদিখ থাকদত দফ।  

 

৩০.০ বফজ্ঞবিয দতময প্রাধান্য  জমাগাদমাদগয জক্ষেমূ  
 

 ৩০.১ এ বফজ্ঞবিদত জম কর তম আদযা কযা দয়দছ তা  BPSC Form-1 এয জকান দতময াদথ াভিস্যপূণ ম না খর 

এই বফজ্ঞবিয তমই চূিান্ত ফদর রফখফরচত দফ, তদফ জকান বফলয় উদিখ কযা না থাকদর অথফা ব্যাখ্যায প্রদয়াজন দর 

কবভন এ বফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যাখ্যা বদদফ। 

 ৩০.২ যীক্ষা িংরান্ত জকান প্রদয়াজনীয় বচঠিে কবভদনয “যীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাডায], ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভন , 

আগাযগাঁ, জদযফািংরা নগয, ঢাকা-১২০৭” এই ঠিকানায় াঠাদত দফ। 

 ৩০.৩ প্রাথীয ঠিকানায় জকান বযফতমন দর প্রাথীয জযবজদস্ট্রন নম্বয উদিখপূফ মক কবভদনয যীক্ষা বনয়ন্ত্রকদক [কযাডায] 

মথাভদয় বরবখতবাদফ জানাদত দফ।  
 

৩১.০ বভথ্যা তথ্য প্রদান  অদ্যায় অফরম্বদনয াবস্ত 
 

 3১.1 জকান প্রাথী আদফদনদে জ্ঞাতাদয জকান র্ভর ফা বভথ্যা তথ্য প্রদান কযদর ফা প্রদয়াজনীয় তথ্য জগান কযদর ফা 

জটম্পাবযিং কযদর ফা জকান জার াটি মবপদকট দাবখর কযদর ফা ফয়  বক্ষাগত জমাগ্যতা িংরান্ত াটি ম বপদকদটয জকান 

অিং ফা প্রদফে জটম্পাবযিং ফা বযফতমন কযদর ফা যীক্ষায দর জভাফাইর জপান , াতঘবি, কবভন কর্তমক জঘাবলত 

বনবলদ্ধ াভিী/বডবাই ফা জকান ধযদনয ইদরকট্রবনক জমাগাদমাগমন্ত্র প্রদফ এফিং উক্ত প্রমৄবক্তয ভােদভ অদ্যাদয়য 

আেয় িণ কযদর ফা যীক্ষায দর জকানরূ দ্যব্যমফায কযদর ফা অদ্যায় অফরম্বন কযদর ফা প্রতাযণায আেয় বনদর 

ফািংরাদদ বববর াবব ম (ফয়, জমাগ্যতা  যাবয  বনদয়াদগয জন্য যীক্ষা ) বফবধভারা, ২০১৪ এয বফধান এফিং 

ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভদনয যীক্ষায় অযাধমূরক আচযদণয জন্য শৃঙ্খরামূরক ব্যফস্থ্া িণ নী বতভারা-২০০০ 

অনুমায়ী তাদক উক্ত যীক্ষা কবভন কর্তমক বযচাবরত যফতী জম জকান যীক্ষায জন্য অদমাগ্য জঘালণা কযা দফ।  
 

 3১.2 31.1 এ ফবণ মত অযাদধ জবিত িংবিষ্ট প্রাথীদক জক্ষে বফদদল জপৌজদাবয আইদন জাদ ম কযা মাদফ। এভনবক প্রাথীদক 

চাকবযদত বনদয়াদগয য এরূ জকা ন তথ্য প্রকা  তা প্রভা ণ দর তাদক চাকবয দত ফযখাস্ত  কযা  ছািা প্রাথীয 

বফরুদদ্ধ আইনানুগ যম যকান উমৄক্ত ব্যফস্থ্া িণ কযা মাদফ। 

 

৩২.০ নন-কযাডায দদ সুাবয 

 

বরবখত  জভৌবখক যীক্ষায় উত্তীণ ম য়া দত্ত্ব দস্বল্পতায কাযদণ ৪৪তভ বফ .ব.এ. যীক্ষা- ২০২১ এয বফজ্ঞাবত কযাডায 

দদ জম কর প্রাথী সুাবযপ্রাি দফন না জ কর প্রাথীদক যকায কর্তমক জাযীকৃত নন -কযাডায দদ বনদয়াগ (বফদল) 

বফবধভারা, ২০১০ এফিং িংদাবধত বফবধভারা , ২০১৪ এয বফধানাফবর অনুযণপূফ মক ৯ভ যথখক ১২তভ যগ্রখডয  প্রাযবম্ভক দদ 

বনদয়াদগয রদক্ষয কবভন কর্তমক সুাবয প্রদাদনয  কাম িক্রভ িণ কযা দফ, তদফ এ ধযদনয কাম িক্রভ সুাবয প্রাবিয চূিান্ত জকান 

বনশ্চয়তা প্রদান কযদফ না। নন-কযাডায খদ সুারয যখত ইচ্ছুক প্রাথীখদয ছন্দক্রভ অনরাইন আখফদখনয প্রখমাজয অাংখ 

প্ররতপরন কযখত খফ।  

 



19/১৯ 

 

 

3৩.0 যীক্ষা িংরান্ত আয কদয়কটি গুরুত্বপূণ ম বফলয় 
 

 

 3৩.1 BPSC Form-1 এয তদথ্যয বববত্তদত প্রাথীয আখফদন প্ররক্রয়ায মাফতীয় কাম মরভ ম্পাবদত দফ।  

 3৩.2 BPSC Form-1 এ নাভ, জযবজদস্ট্রন নম্বয, জন্ তাবযখ ফা অন্য জকানরূ গুরুতয  (Substantive) ত্রুটি থাকদর 

যফতীদত িংদাধদনয জকা ন সুদমাগ থাকদফ না এফিং এরূ ত্রুটিয কাযদণ প্রাবথ মতা ফাবতর দফ। অনরাইদন পযভ 

পূযদণয ভয় নাভ, জন্ তাবযখ প্রবতটি তথ্য অতযন্ত তকমতায াদথ পূযণ কযদত দফ।  

 3৩.3 প্রাথীয নাভ  বতায নাভ এ .এ.ব. অথফা ভভাদনয নদদ জম বাদফ জরখা আদছ অনরাইন আদফদনদে  হুফহু জ 

বাদফ বরখদত দফ। প্রাথীয নাভ এফিং বতায নাভ ঠিকবাদফ না বরখদর প্রাবথ মতা ফাবতর দফ।  
 

 3৩.4 জম জকান ম মাদয় গুরুতয অম্পূণ মতা (Substantively Incomplete) ধযা িদর প্রাবথ মতা ফাবতর দফ| গুরুতয  

ত্রুটি ম্পবকমত জগদজট জনাটিবপদকন কবভদনয দয়ফাইদট (www.bpsc.gov.bd) ায়া মাদফ। 

 3৩.5 বফজ্ঞবিদত ফবণ মত দদয চূিান্ত সুাবয প্রণয়দনয জক্ষদে িংবিষ্ট বফলদয় যকাদযয ফ মদল আইন , বফবধ-রফধান  

রনখদ িনা অনুযণ কযা দফ। 

 

3৪.০ বফজ্ঞবিটি ফািংরাদদ যকাযী কভ ম কবভদনয  www.bpsc.gov.bd দয়ফাইট এফিং জটবরটক ফািংরাদদ বরবভদটড এয 

http://bpsc.teletalk.com.bd দয়ফাইদট ায়া মাদফ। 

[ম মাি ভয় বনদয় অবত তকমতায াদথ  বনর্ভ মরবাদফ বনদজ আদফদনে পূযণ 

করুন এফিং বনধ মা বযত তাবযখ  ভদয়য পূদফ মই বপ  আদফদন প্রবরয়া ম্পন্ন 

করুন] 

 

[মথামথ প্রস্তুবত  বনদদ মনায আদরাদক ফািংরাদদ বববর াবব ম যীক্ষায় 

অিংিণ করুন এফিং বনফ মাবচত দয় জদ জফায বফে দাবয়ত্ব ারদনয সুদমাগ 

রাব করুন]  

 

 

 

 

 

 

 

 

ন্যয আহ্ভদ 

যীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাডায] 

[মৄগ্মবচফ] 
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