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ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন 

াঅগাযগাঁও, শদয ফাাংরা নগয 

ঢাকা-১২০৭ 

 

“৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয াঅদফদনত্র (BPSC Form-1) ানরাাআদন পূযণ, SMS-এয ভাধ্যদভ 

‘মপ’ জভাদান এফাং Admit Card প্রামি” াংক্রান্ত মফস্তামযত মনদদ মনা  

াধাযণ মনদদ মনা :  

১. ানরাাআদন াঅদফদনত্য পযভ পূযদণয াঅদগ ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমি ও  এ মনদদ মনাটি ানুযণ কদয 

মনদদ মনায প্রমতটি ধা বাদরাবাদফ বুদঝ ানরাাআদন মনদদ মমত দ্ধমতদত শযমজদেদনয কাম মক্রভ শুরু কযা ভীচীন দফ। 

উদেখ্য, মপ জভা শদয়ায য Applicant’s Copy শত শকান ভুর তথ্য শদ য়া দর াংদাধদনয সুদমাগ থাকদফ না।  কাদজাআ 

মপ জভাদাদনয পূদফ ম Preview শদদে মনমিত দয় মপ জভা মদদফন।  
 

২. ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিদত ফমণ মত কযাডাযমূদয জন্য াঅদফদন কযদত াআচ্ছুক মনধ মামযত শমাগ্যতা ম্পন্ন 

প্রাথীযা Teletalk BD Ltd.-এয Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd াথফা ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম 

কমভদনয Web Address: www.bpsc.gov.bd এয ভাধ্যদভ ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয Online 

Application Form  (BPSC Form-1) পূযণ এফাং মনধ মামযত মপ জভা মদদয় শযমজদেদনয কাম মক্রভ ম্পন্ন কযদত 

াযদফন। 
 

৩. BPSC Form-1 শম শকান Browser মদদয় Open কদয পযভ পূযদণয কাম মক্রভ ম্পন্ন কযা মাদফ। 
 

৪. ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিদত ফমণ মত কযাডাযমূদয জন্য মনধ মামযত মক্ষাগত শমাগ্যতা না থাকদর শকান 

প্রাথী াঅদফদন কযদত াযদফন না। শকান প্রাথী মপ জভা মদদয় চূড়ান্তবাদফ াঅদফদনত্র জভা কদয Admit Card গ্রণ কযায 

য পুনযায় ানরাাআদন াঅদফদন কযদত াযদফন না। প্রাথী মভথ্যা, মবন্ন/ভুর তথ্য মদদয় একামধকফায পযভ পূযণ কদয 

একামধক Admit Card গ্রণ কযদর প্রমক্রয়ায শম শকান স্তদয এরূ জামরয়ামত প্রভাণ দর াংমিষ্ট প্রাথীয প্রামথ মতা ফামতর 

দফ। বমফষ্যদত কমভন কর্তমক গৃীত মনদয়াগ যীক্ষায কর দদ াঅদফদদনয জন্য াদমাগ্য শ ালণা উক্ত প্রাথীয মফরুদদ্ধ 

াঅাআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা মাদফ। 
 

৫. ওদয়ফাাআট ওদন কযদর ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয BPSC Form-1, মফজ্ঞমি, াঅদফদনত্র পূযদণয মফস্তামযত 

মনদদ মনা এফাং চাকমযয াদনয মবমিদত প্রণীত Application Form  for General Cadres, 

Technical/Professional Cadres, General and Technical/Professional Cadres(Both 

Cadre) এয াঅদফদনদত্রয Format-এয ফাটন াওয়া মাদফ। কামিত কযাটাগমযয াঅদফদনদত্র মিক কযদর াংমিষ্ট 

BPSC Form-1 দৃশ্যভান দফ। 
 

৬. এ মনদদ মনা ানুমায়ী BPSC Form-1 পূযদণয ভয় মমদ শকান তথ্য াম্পূণ ম থাদক তাদর পযদভয প্রমতটি াাংদ এফাং 

চূড়ান্ত Submission-এয পূদফ ম ত্রুটিগুদরা Message াঅকাদয দৃশ্যভান দফ মা শদদে Previous Button  মিক কদয 

াংমিষ্ট াাংদ মগদয় প্রাথী তা াংদাধন কদয মনদত াযদফন। 
 

৭. Photo and Signature: Online Application Form -এ Photo এফাং Signature াঅদরাড কযায জন্য 

প্রাথীয ানমধক মতন ভা পূদফ ম শতারা যমিন Photo (দদ মযপ্রস্থ) ৩০০৩০০ Pixel-এয কভ ফা শফম নয় এফাং Photo 

এয পাাআর াাআজ 100 KB এয শফম গ্রণদমাগ্য দফ না। াদাকাদরা Photo গ্রণদমাগ্য নয়। প্রাথীয Signature 

(দদ মযপ্রস্থ) ৩০০৮০ Pixel দত দফ। পাাআর াাআজ শকানবাদফাআ 60 KB এয শফম গ্রণদমাগ্য দফ না। Applicant’s 

Copy শত ছমফ ও স্বাক্ষয মুমিত না দর াঅদফদনত্র ফামতর দফ। 
 

৮. User ID ও Password ভুদর শগদর Home Page-এয Admit Card  Menu-শত মিক কযদর User ID 

Recovery ও  Password Recovery ফাটন শদো মাদফ।  উক্ত াদন  মিক কদয প্রদয়াজনীয় তথ্য মদদয় Submit 

কযদর প্রদয়াজনীয় এফাং কামিত তথ্যাফমর াওয়া মাদফ। এ ছাড়া, SMS-এয ভাধ্যদভ মনদনাক্ত দ্ধমতদত শুধু Teletalk 

শভাফাাআর শথদক Password Recover কযা মাদফ। 
 

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

SSC Roll<Space>SSC Year and Send to 16222 
 

শম-শকাদনা ধযদনয তদমফয 

প্রাথীয াদমাগ্যতা মদদফ 

মফদফচনা কযা দফ 

http://www.bpsc.gov.bd/
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৯. ানরাাআদন াঅদফদনত্র Submit শদল মপ জভা শদয়ায য মনদনাক্ত শকন্দ্রমবমিক শযমজদেন নম্বদযয শযঞ্জ ানুমায়ী 

প্রাথীদক তায প্রামথ মত শকদন্দ্রয জন্য মনধ মামযত শযমজদেন নম্বয প্রদান কযা দফ এফাং প্রদফদত্রয মনধ মামযত স্থাদন শকদন্দ্রয 

নাভ এফাং শযমজদেন নম্বয মুমিত থাকদফ: 

 

শকন্দ্র শযমজদেন নম্বশযয শযঞ্জ (ফাাংরা বা মন) শযমজদেন নম্বদযয শযঞ্জ (াআাংদযমজ বা মন) 

 

ঢাকা ১১০০০০০১ – ১১৯৯৯৯৯৯ ১১৮০০০০১ – ১১৮৯৯৯৯৯ 

 

যাজাী ১২০০০০০১ – ১২৯৯৯৯৯৯ ১২৮০০০০১ – ১২৮৯৯৯৯৯ 
 

চট্টগ্রাভ ১৩০০০০০১ – ১৩৯৯৯৯৯৯ ১৩৮০০০০১ – ১৩৮৯৯৯৯৯ 
 

খুরনা ১৪০০০০০১ – ১৪৯৯৯৯৯৯ ১৪৮০০০০১ – ১৪৮৯৯৯৯৯ 

 

ফমযার ১৫০০০০০১ – ১৫৯৯৯৯৯৯ ১৫৮০০০০১ – ১৫৮৯৯৯৯৯ 

 

মদরট ১৬০০০০০১ – ১৬৯৯৯৯৯৯ ১৬৮০০০০১ – ১৬৮৯৯৯৯৯ 

 

যাংপুয ১৭০০০০০১ – ১৭৯৯৯৯৯৯ ১৭৮০০০০১ – ১৭৮৯৯৯৯৯ 
 

ভয়ভনমাং ১৮০০০০০১ – ১৮৯৯৯৯৯৯ ১৮৮০০০০১ – ১৮৮৯৯৯৯৯ 

 

 
 

১০. BPSC Form-1 পূযদণয কর ধা মথামথবাদফ পূযণ ম্পন্ন দর াঅদফদনকাযী Teletalk দত একটি User ID 

াদফন। উক্ত User ID ব্যফায কদয প্রাথী এ মনদদ মনায ১২ নম্বয ানুদেদদয মনদদ ম ানুযণ কদয SMS কযদর 

যীক্ষায মপ  জভা শদয়ায মনদদ মনা এফাং যীক্ষায মপ জভা মদদত াযদফন। যীক্ষায মপ জভাদান পরবাদফ ম্পন্ন দর 

াঅদফদনকাযীদক তায শভাফাাআর নম্বদয শটমরটক শথদক SMS-এয ভাধ্যদভ কনপাযদভন শনাটি প্রদান কযা দফ এফাং 

ডাটাদফাআদজয ভাধ্যদভ াঅদফদনকাযীদক শযমজদেন নম্বয প্রদান কযা দফ। ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত ওয়ায য প্রাি 

শযমজদেন নম্বয প্রদয়াজনীয় তদথ্যয ভন্বদয় াঅদফদনকাযী তায Admit Card ডাউনদরাড কদয মপ্রন্ট কযদত াযদফন 

াথফা মনজ কমম্পউটাদয াংযক্ষণ কযদত াযদফন। 

 

১১. Help Line াংমিষ্ট মফলয় 

 

ামতমযক্ত এফাং ফ মদল মনদদ মনা ও তথ্য াওয়ায জন্য ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভদনয www.bpsc.gov.bd 

ওদয়ফাাআশট তকমতায াদথ রক্ষয  যােদত দফ। এ ছাড়া, ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিয ২.০ নম্বয 

ানুদেদদয মনধ মামযত তামযদে ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন মচফারদয় কার ১০:০০ মভমনট শথদক মফকার ৪:০০ মভমনট 

ম মন্ত (ামপ চরাকারীন) শটমরটক ফাাংরাদদ মর: এয মনধ মামযত ০১৫৫৫৫৫৫১৪৯/০১৫৫৫৫৫৫১৫০/০১৫৫৫৫৫৫১৫১/ 

০১৫৫৫৫৫৫১৫২ শভাফাাআর নম্বদয শমাগাদমাগ কদয কামযগময শম শকান ধযদনয  ায়তা াওয়া মাদফ। পযভ পূযদণয 

াঅনুলমিক মনদদ মনা শদত ওদয়ফাাআদটয Help Tab ানুযণ কযা মাদফ। এছাড়াও, মবমডও টিউদটামযয়ার শথদক পযভ 

পূযদণয পূণ মাি ধা শদদে শনয়া মাদফ। প্রাথীদদয মবমডও টিউদটামযয়ারটি ভদনাদমাশগয াদথ শদদে তা ানুযণ কযায জন্য  

ানুদযাধ কযা দরা। প্রদয়াজদন াআ-শভাআর করুন (bpsc@teletalk.com.bd)। 
 

১২. যীক্ষায মপ জভাদান 
 

BPSC Form-1 মথামথবাদফ পূযণ কদয মনদদ মভদত ছমফ এফাং স্বাক্ষয াঅদরাড কদয াঅদফদনত্র Submit ম্পন্ন 

দর কমম্পউটাদয ছমফ Application Preview শদো মাদফ। মনভু মরবাদফ াঅদফদনত্র Submit ম্পন্ন দর প্রাথী 

একটি User ID  ছমফ এফাং স্বাক্ষযযুক্ত একটি Applicant’s Copy াদফন। উক্ত Applicant’s Copy প্রাথীদক 

মপ্রন্ট াথফা ডাউনদরাড কদয াংযক্ষণ কযদত দফ। Applicant’s Copy-শত একটি User ID শদয়া থাকদফ এফাং এ 

User ID ব্যফায কদয Teletalk Bangladesh Ltd. কর্তমক SMS-এয ভাধ্যদভ প্রদি মনদদ মনা ানুাদয প্রাথী 

মনদনাক্ত দ্ধমতদত Teletalk Pre-paid শভাফাাআর নম্বদযয ভাধ্যদভ SMS কদয ৪৪তভ  মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মপ 

৭০০/- (াতত) টাকা, ক্ষুি নৃ-শগাষ্ঠী, প্রমতফন্ধী এফাং র্ততীয় মরদিয প্রাথীদদয জন্য ১০০/- (একত) টাকা জভা মদদফন 

এফাং Admit Card ডাউনদরাড কদয মপ্রন্ট কযদত াযদফন: 
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প্রথভ SMS: 

 
 

BCS<space>User ID মরদে send করুন 16222 নম্বদয  

Example: BCS  QRNTCBTP 

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

উক্ত SMS প্রামিয য Teletalk Bangladesh Ltd. দত প্রাথীদক স্বাগত জামনদয় একটি PIN নম্বয প্রদান 

কযা দফ এফাং যীক্ষায মপ জভাদাদনয মনদদ ম শদয়া দফ। মনদদ মনা ানুমায়ী  প্রাথী ২য় SMS এয ভাধ্যদভ 

মনদনাক্ত দ্ধমতদত যীক্ষায মনধ মামযত মপ জভা মদদফন: 

 

মিতীয় SMS: BCS<space>yes<space> pin মদদয় send করুন 16222 নম্বদয   

Example : BCS YES 12345678 
 

Reply: Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for 44
t h

 

BCS examination-2021. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx) 
 

Password ামযদয় শগদর কযণীয়: For Lost Password, Please Type BCS<Space> HELP<Space> SSC 

Board<Space> SSC Roll<Space>SSC Year and Send to 16222 
 

Admit Card প্রদান: Teletalk Bangladesh Ltd. কর্তমক SMS-এয ভাধ্যদভ প্রাথীয শভাফাাআর নম্বদয যীক্ষায মপ 

জভাদাদনয Confirmation জামনদয় প্রাথীদক User ID এফাং Password প্রদান কযা দফ। প্রাথী Online Application 

Form-এয প্রথভ page এ Admit Card শভনুদত User ID এফাং Password মরেদর Admit Card শদেদত াদফন এফাং 

মপ্রন্ট ও প্রদয়াজন ভদতা কমম্পউটাদয াংযক্ষণ কযদত াযদফন। 
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ানরাাআদন BPSC Form-1 পূযদণয ম মায়ক্রমভক মনদদ মনা: 

ওদয়ফাাআদটয ভাধ্যদভ  Online Application Form ওদন কযদর  BPSC Form-1-এয ান 

Instrucations for Submitting Application এয াংমিষ্ট াাং শদো মাদফ। প্রাথী  Application Form  for 

General Cadres, Technical/Professional Cadres, General and Technical/Professional 

Cadres (Both Cadre) এয ফাটন মিক কযদর াংমি ষ্ট BPSC Form-1 দৃশ্যভান দফ।  BPSC Form-1 এয 

মনদনাক্ত ৩টি াাং যদয়দছ :  

(i)     Part-1: Personal Information  

(ii)    Part-2: Educational Qualifications 

(iii)   Part-3: Cadre Option 
 

BPSC Form-1 এয ফমণ মত ৩টি াাং মনদনাক্ত মনদদ মনা ানুাদয ম মায়ক্রদভ পূযণ কযদত দফ। ৩টি াাং 

মথামথবাদফ পূযদণয য Application Preview াাংদ প্রাথীয কর তথ্য শদো মাদফ। Preview-শত প্রাথী তায 

পূযণকৃত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ম মাদরাচনা কযদফন এফাং প্রদয়াজন ানুমায়ী াংমিষ্ট াাংদ াংদাধন ও াংদমাজন কযদত 

াযদফন। 

Part-1 :  Personal Information 

Applicant’s Name: এ  দয এ.এ.ম./ভভাদনয াটি মমপদকট ানুমায়ী প্রাথীদক তাঁয মনদজয নাভ Capital Letter -এ 

টাাআ কদয পূযণ কযদত দফ। এ  য শকানবাদফাআ পাঁকা যাো মাদফ না। 

Father’s Name: এ  দয Capital Letter এ এ.এ.ম./ভভাদনয নদ ানুমায়ী ঠিকবাদফ মতায নাভ টাাআ কদয 

পূযণ কযদত দফ। এ  য শকানবাদফাআ পাঁকা যাো মাদফ না। 

Mother’s Name: এ  দয Capital Letter এ এ.এ.ম./ভভাদনয নদ ানুমায়ী ঠিকবাদফ ভাতায নাভ টাাআ কদয 

পূযণ কযদত দফ। এ  য শকানবাদফাআ পাঁকা যাো মাদফ না। 

Date of birth (ফয়ীভা: ১ নদবম্বয ২০২১ তামযদে ফয়)  

প্রাথীয ফয়: 

ক. মুমক্তদমাদ্ধা, মুমক্তদমাদ্ধা/ীদ মুমক্তদমাদ্ধাদদয পুত্র কন্যা/প্রমতফন্ধী এফাং মফমএ (স্বাস্থয) কযাডাদযয প্রাথী ছাড়া ান্যান্য 

কর কযাডাদযয প্রাথীদদয জন্য ২১ দত ৩০ ফছয (জন্ তামযে ফ মমনন ০২.১১.২০০০ দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৯১ ম মন্ত)। 

ে. মুমক্তদমাদ্ধা, মুমক্তদমাদ্ধা/ীদ মুমক্তদমাদ্ধাদদয পুত্র কন্যা, প্রমতফন্ধী এফাং মফমএ (স্বাস্থয) কযাডাদযয প্রাথীদদয জন্য ২১ 

দত ৩২ ফছয (জন্ তামযে ফ মমনন ০২.১১.২০০০ দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯ ম মন্ত)। 

গ. মফমএ (াধাযণ মক্ষা) কযাডাদযয জন্য শুধুভাত্র ক্ষুদ্য নৃ-শগাষ্ঠী প্রাথীদদয শফরায় ২১ দত ৩২ ফছয (জন্ তামযে 

ফ মমনন ০২.১১.২০০০ দফ মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯ ম মন্ত)। 

Date of Birth-এয  দয Click কযদর মদন-ভা-ফছদযয তামরকা দৃশ্যভান দফ। উক্ত তামরকা শথদক এ .এ.ম./ভভাদনয 

নদ ানুমায়ী প্রাথীয জন্তামযে  Select কযদর Database এ প্রাথীয Date of Birth ান্তভু মক্ত দফ। জন্তামযে ভুর পূযণ 

কযদর মফজ্ঞমিয তমানুমায়ী যফতীদত াংদাধদনয সুদমাগ থাকদফ না এফাং এরূ ত্রুটিয কাযদণ প্রামথ মতা ফামতর দফ। 

Gender: 

Male  = 1 Female = 2 Third Gender = 3 

 

 

Male, Female এফাং Third  Gender শম ানটি প্রাথীয জন্য প্রদমাজয শটি Select কযদর াংমিষ্ট কযাটাগমযয তথ্য 

ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 
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Ethnic minority group: 

Yes = 1 No = 2 

 
 

প্রাথী ক্ষুি নৃ -শগাষ্ঠী দর Yes এফাং ক্ষুি নৃ -শগাষ্ঠী না দর No এয ফাটন Select কযদর াংমিষ্ট কযাটাগমযয তথ্য  ডাটাদফাআদজ 

ান্তভু মক্ত দফ। 
 

Disability: 
 

None Visually Disabled =1 Physically Disabled=2 
 

প্রাথী প্রমতফন্ধী দর মথা ক্রদভ Visually Disabled, Physically Disabled Button Select কযদর ডাটাদফাআদজ 

ান্তভু মক্ত দফ।  প্রাথী প্রমতফন্ধী না দর None Button Select কযদত দফ। 

মফ: ি:  ক্ষুি নৃ-শগাষ্ঠী ফা প্রমতফন্ধী প্রাথী না দয়ও শকান প্রাথী ১০০/- (একত) টাকা মপ জভা মদদয়  পযভ পূযণ শদল Admit 

Card গ্রণ কযদর মরমেত ফা শভৌমেক যীক্ষায পূদফ ম ফা দয শম শকান ম মাদয় তা ধযা ড়দর মফজ্ঞমিয তমানুমায়ী াংমিষ্ট 

প্রাথীয প্রামথ মতা ফামতর দফ।   

Employment status: এ  দযয ফাটন মিক কযদর মনদনাক্ত ৯টি ান দৃশ্যভান দফ : 

1=Not Employed. 

2=Regular basis under Revenue budget. 

3=Ad-hoc basis in non cadre post under  revenue budget.   

4=Temporary basis under revenue budget. 

5=Work-charged basis under revenue budget. 

6=Temporary basis under development project. 

7=Work-charged basis under development project. 

8= Autonomous/Semi autonomous organisation. 

9= Private organisation. 

 

ওদযয ৯টি াদনয ভদধ্য শম ানটি প্রাথীয জন্য প্র শমাজয শটি Select কযদর প্রদমাজয ানটিয তথ্য ডাটাদফাআদজ 

ান্তভু মক্ত দফ।  

 

Freedom Fighter Status: এ  দযয শযমডও ফাটন মিক কযদর মনদনাক্ত ৪টি ান দৃশ্যভান দফ: 

 

1=Freedom Fighter 

2=Child of Freedom Fighter 

3=Grand Child of Freedom Fighter 

4=None 
 

 

ওদয প্রদম মত ০৪টি াদনয ভদধ্য প্রাথী য জন্য প্রদমাজয ান  Select কযদর Freedom Fighter Status এয  দয 

াংমিষ্ট ানটি ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

Marital status: প্রাথী married দর married াাং select কদয spouse এয নাভ এ   দয মনভু মরবাদফ টাাআ কযদত 

দফ। Married না দর ‘single’ াাং select কযদত দফ।  
 

Height, Weight and Chest: প্রাথীদক ানরাাআন পযদভয মনধ মামযত স্থাদন উচ্চতা  (Height) শমন্টমভটাদয, ওজন 

(Weight) শক.মজ. শত এফাং বুদকয ভা  (Chest) শমন্টমভটাদয উদেে কযদত দফ। Height, Weight এফাং Chest এয 

মনমদ মষ্ট  দয প্রাথীয উচ্চতা (Height), ওজন (Weight) এফাং বুদকয ভা (Chest) Select কযদর ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

ক্রমভক নম্বয কযাডায প্রাথী ন্যযনতভ উচ্চতা ন্যযনতভ ওজন 

ক. মফ.ম.এ. (পুমর) এফাং 

মফ.ম.এ. (াঅনায) কযাডাদযয জন্য 

পুরুল ১৬২.৫৬ শ. মভ. ৫৪.৫৪ শক.মজ. 

ভমরা ১৫২.৪০ শ. মভ. ৪৫.৪৫ শক.মজ. 

ে. ান্যান্য কযাডাদযয জন্য পুরুল ১৫২.৪০ শ. মভ. ৪৫.০০ শক.মজ. 

ভমরা ১৪৭.৩২ শ. মভ. ৪০.০০ শক.মজ. 
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Nationality: ৪৪তভ মফ.ম.এ. যীক্ষা-২০২১ এয মফজ্ঞমিয ৪.০ নম্বয ানুদেদদয তমানুমায়ী চাকমযয জন্য জন্সূদত্র াফশ্যাআ 

ফাাংরাদদম নাগমযক দত দফ। শ শক্ষদত্র Nationality এয  দয দৃশ্যভান Bangladeshi এয ফাটন এ মিক কযদরাআ 

Bangladeshi ব্দটি ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

National ID: প্রাথী ানরাাআন াঅদফদনদত্রয মনধ মামযত স্থাদন জাতীয় মযচয়ত্র (NID) নম্বয উদেে কযদফন এফাং শভৌমেক 

যীক্ষায শফাদড ম NID এয তযাময়ত কম জভা মদদফন।  

 

Present এফাং Permanent Address: ফতমভান ও স্থায়ী ঠিকানায (Present & Permanent Address)  দয প্রদি 

মনদদ মনা ানুযণ কদয প্রাথী তায ফতমভান এফাং স্থায়ী ঠিকানায (Present & Permanent Address)  যগুদরা মথামথবাদফ 

পূযণ কযদফন। ঠিকানা ভুর কযদর মফজ্ঞমিয তমানুমায়ী যফতীদত াংদাধদনয সুদমাগ থাকদফ না।   

 

Home district: প্রাথী শম শজরায স্থায়ী ফামন্দা শ শজরাদক Select কযদর কামিত শজরায নাভ ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

শজরা শকাড : 

Rangpur Division Khulna Division Mymensingh Division Sylhet Division 

01= Panchagar 17= Kushtia 33= Netrokona 50= Sunamganj 

02= Thakurgaon 18= Meherpur 34= Mymensingh 51= Sylhet 

03= Dinajpur 19= Chuadanga 35= Sherpur 52= Moulvibazar 

04= Nilphamari 20= Jhenaidah 36= Jamalpur 53= Habiganj 

05= Lalmonirhat 21= Magura Dhaka Division   

06= Rangpur 22= Narail 37= Tangail Chattogram Division 

07= Kurigram 23= Jashore 38= Kishoreganj 54= Brahmanbaria 

08= Gaibandha 24= Satkhira 39= Manikganj 55= Cumilla 

Rajshahi Division 25= Khulna 40= Dhaka 56= Chandpur 

09= Joypurhat 26= Bagerhat 41= Gazipur 57= Lakshmipur 

10= Bogura   42= Narsinghdi 58= Noakhali 

11= Naogaon Barisal Division 43= Narayanganj 59= Feni 

12= Natore 27= Pirojpur 44= Munshiganj 60= Chattogram 

13= Chapinawabganj 28= Jhalakati 45= Faridpur 61= Cox's Bazar 

14= Rajshahi 29= Barishal 46= Rajbari 62= Khagrachhari 

15= Sirajganj 30= Bhola 47= Gopalganj 63= Rangamati 

16= Pabna 31= Patuakhali 48= Madaripur 64= Bandarban 

  32= Barguna 49= Shariatpur   
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Contact Mobile Number: প্রাথী কর্তমক ানরাাআদন াঅদফদনত্র পূযণ , যীক্ষায মপ জভাদাদনয জন্য শটমরটক ফাাংরাদদ 

মর. এফাং ফাাংরাদদ যকাযী কভ ম কমভন কর্তমক প্রদদয় যীক্ষা াংক্রান্ত SMS, মফমবন্ন মনদদ মনা, Password, যীক্ষাসূমচ, 

পরাপর াআতযামদ প্রামিয জন্য Contact Mobile Number এয  দয প্রা থীদক তায শভাফাাআর নম্বযটি তকমতায াদথ টাাআ 

কযদত দফ। কমভন শথদক যীক্ষা াংক্রান্ত তথ্য প্রামিয জন্য এ নম্বযটি ফ ভয় চর যােদত দফ।  

Examination Centre : Examination Centre-এয  দয মিক কযদর মনদনাক্ত ৮টি যীক্ষা শকদন্দ্রয নাভ দৃশ্যভান 

দফ : 

1=Dhaka 2=Rajshahi 3=Chattogram 4=Khulna 

5=Barishal 6=Sylhet 7=Rangpur 8=Mymensingh 

প্রাথী শম শকদন্দ্র যীক্ষা মদদত াআচ্ছুক শ শকদন্দ্রয নাভ Select কযদত দফ। যফতীদত শকানবাদফাআ যীক্ষা শকন্দ্র মযফতমন কযা 

মাদফ না। 

Question Version: মপ্রমরমভনাময শটদেয প্রশ্নত্র ফাাংরা ও াআাংদযমজ উবয় বা মদনাআ মুমিত থাকদফ।   মপ্রমরমভনাময শটদে  

প্রাথী শম শকান বা মদন াাংগ্রণ কযদত াযদফন। প্রাথী াআাংদযমজ বা মদন  যীক্ষা মদদত াঅগ্র প্রকা কদয ানরাাআন পযদভ  বা মন 

ছন্দক্রদভয ফদে টিক মচহ্ন () শদদফন।  

 

Part-2: Educational Qualifications 

S.S.C. or Equivalent: 

Examination: প্রাথী Examination-এয  দয প্রদমাজয যীক্ষায নাদভয  য Select কযদর াংমিষ্ট যীক্ষায নাভ 

ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। উদেখ্য, Examination-এয  য শকানবাদফাআ পাঁকা যাো মাদফ না। 

 

1=S.S.C. 2=Dakhil 3=S.S.C. Vocational 4=O Level/Cambridge 

5=S.S.C. Equivalent    
 

Board: Board এয  দয মিক কযদর  মনদনাক্ত মফমবন্ন মক্ষা শফাদড ময নাভমূ দৃশ্যভান দফ। প্রাথীয জন্য প্রদমাজয শফাড ম 

Select কযদর াংমিষ্ট মক্ষা শফাদড ময নাভ ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। তামরকায় শকান শফাড ম প্রদমাজয  না দর Others মিক 

কযদত দফ।  
 

 

   1=Dhaka   2=Cumilla   3=Rajshahi 

   4=Jashore   5=Chattogram   6=Barishal 

   7=Sylhet   8=Dinajpur    9=Madrasha 

   10=Technical   11=Cambridge International IGCE   12=Edexcel International 

   20=Others   
  

 

S.S.C. Roll: এ  দয প্রাথী তায এ.এ.ম./ভভাদনয যীক্ষায Roll Number মনভু মরবাদফ টাাআ কযদফন। 
 

Result (S.S.C./Equivalent): Result-এয  দয মিক কযদর Division/GPA/CGPA-এয ৫টি ান দৃশ্যভান 

দফ। প্রাথীয Result Division ভুক্ত দর মতমন প্রাি Division Select কযদর তা ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। প্রাথীয 

Result GPA/CGPA ভুক্ত দর GPA /CGPA  4/5-এয ভদধ্য কত দয়ন্ট শদয়দছন তা স্পষ্ট কদয এ   দয টাাআ কযদত 

দফ। উদাযণস্বরূ, শকান প্রাথী GPA/CGPA 4-এয ভদধ্য 3.5 শদর মতমন মরেদফন GPA/CGPA  3.5 

 

   1=First Division    2=Second Division 3=Third Division 

   4=GPA/CGPA in Scale 4    5=GPA/CGPA in Scale 5   
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মক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ০২/০৩/২০১০ তামযদেয মভ/াাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ নাং প্রজ্ঞান ানুমায়ী এ .এ.ম. ও ভভান যীক্ষায 

শক্ষদত্র যীক্ষা াদয প্রচমরত মজমএ এয াদথ নাতন দ্ধমতয মফবাগ এয মননরূ াভঞ্জস্য মফধান কাম মকয দফ: 

 1= First Division =  GPA 3.00 or above 

 2= Second Division  =  GPA 2.00 or above but below 3.00 

 3=Third Division =  GPA 1.00 or above but below 2.00 

 

Group: এ  দয Select কযদর S.S.C. or Equivalent যীক্ষায মনদনাক্ত ৪টি গ্রু দৃশ্যভান দফ। প্রাথী শম গ্রু শথদক া 

কদযদছন শটিয ওয মিক কযদর কামিত গ্রুটি ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। দৃশ্যভান ৩টি গ্রুদয ফাাআদয দর Others Select 

কযদত দফ।  

  1=Science   2=Humanities   3=Commerce 

  9=Others     

 

Passing Year: এ  দয Select কযদর Passing Year এয তামরকা দৃশ্যভান দফ। প্রাথী S.S.C. াটি মমপদকট ানুমায়ী 

াদয ফছয Select কযদর শটিয তথ্য ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

H.S.C. or Equivalent: প্রাথী S.S.C. or Equivalent এয প্রমতটি  য শমবাদফ পূযণ কদযদছন  ানুরূ মনদদ মনা 

ানুযণ কদয H.S.C. or Equivalent এয  যমূ একাআবাদফ পূযণ কযদত দফ। 

 

Graduation: 
 

Examination: প্রাথী Examination এয  য Select কযদর মনদনাক্ত মডমগ্রয ানমূ দৃশ্যভান দফ।  প্রাথীয জন্য 

প্রদমাজয মডমগ্রয ান Select কযদর াংমিষ্ট যীক্ষায নাভ Examination এয  দযয ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। তামরকায় 

ফমণ মত শকান মডমগ্র প্রদমাজয না দর Others Select কদয তায ামজমত মডমগ্রয ানটি টাাআ কদয মরেদত দফ। তামরকায় 

দৃশ্যভান Others Group Technical Cadre-এয শক্ষদত্র প্রদমাজয দফ না। 

 

 1=B.Sc.(Engineering/Architecture)  

 2=B.Ag.(Agricultural Sciences)/Animal Husbandry/Vaterinary Science. 

 3=M.B.B.S/B.D.S 

 4=Honours   

 5=Pass Course 

 6=A&B Section of A.M.I.E. 

 9=Others 
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Subject/Degree:  

Subjects of Four years Bachelor and Master’s degree and code number: 
 
 

ক. মনদনাক্ত তামরকায় Bachelor এফাং Master’s Degree-এয Subject মূদক General, Agriculture, 

Engineering & Medical Science এ ৪টি গ্রুদ বাগ কযা দয়দছ। Subject এয  দয মিক কযদর মডমগ্রয মফলদয়য 

তামরকাটি দৃশ্যভান দফ। প্রাথীয জন্য প্রদমাজয গ্রুদয মফলয়টি Select কযদর Subjectটি শকাড  নম্বয এ   দয 

ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

    

ে.  ৪টি গ্রুদয ভদধ্য প্রাথীয জন্য প্রদমাজয গ্রুদ প্রাথীয ামজমত মডমগ্রয Subject না থাকদর মতমন াংমিষ্ট গ্রুদয 999-Others 

Select কদয তায ামজমত Subject এয নাভ টাাআ কদয মরেদত দফ।  

 
 

1. General     

101= Accounting 130= Islamic History and Culture 159= Statistics 

102= Anthropology 131= Islamic Studies 160= Tafsir 

103= Applied Chemistry 132= Information Com. Tech. (ICT) 161= Urdu 

104= Applied Physics  133= Mass Commn. & Journalism 162= Urban Development 

105= Applied Mathematics 134= Law/Jurisprudence 163= World Religion 

106= Arabic 135= Library & Information Science 164= Women Studies 

107= Archaeology 136= Language/Linguistic 166= Zoology 

108= Bangla  137= Management 167= Genetic and Breeding 

109= Banking 138= Marketing 168= International Law 

110= Biochemistry 139= Mathematics 169= Akaid 

111= Botany 140= Microbiology 170= Graphics 

112= Business Administration 141= Marine Science 171= Fikha 

113= Chemistry 142= Medical Technology 172= Modern Arabic 

114= Computer Science 143= Pali 173= History of Music 

115= Clinical Psychology 144= Persian 174= Drawing and painting 

116= Drama & Music 145= Pharmacy 175= Industrial Arts 

117= Development Studies 146= Philosophy 177= Forestry 

118= Economics 147= Physics   178= Nursery School and Child Development  

119= Education 148= Political Science/Govt.  & Politics 179= Child Development  

120= English 149= Psychology 180= Home management  and Housing 

121= Finance 150= Public Administration 181= Food and Nutrition 
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122= Fine Arts 151= Public Finance 182= Related Art 

123= Folklore 152= Population Science 183= Clothing & Textile 

           124 = Geography 153= Peace & Conflict 184= Institutional Food Management  

125= Geology 154= Pharmaceutical Chemistry 185= Environment Science 

126= History 155= Sanskrit 186= Folk Song 

127= Home Economics 156= Social Welfare/ Social Work 187= Classic Music 

128= Hadit 157= Sociology 188= Tagore Song 

129= International Relations 158= Soil Water & Environment Science 189= Nazrul Song 

991= B.A (Pass Course) 992= B.S.S (Pass Course) 190= Instrumental Music 

993= B.SC (Pass Course) 994= B.Com (Pass Course)   

995= L.L.B (Pass Course) 501= Bachelor of Homeopathic Medicine & 

Surgery (BHMS) 

  

502= Bachelor of Ayurvedic Medicine 
& Surgery (BAMS) 

503= Bachelor of Unani Medicine & Surgery 

(BUMS) 

999= Others 

2. Agriculture     

201= Agriculture 218= Animal Nutrition 238= Food Tech. and Rural Industry 

202= Agriculture Chemistry 220= Agriculture Water Management 239= Farm Structure 

203= Agriculture Co-operatives 221= Agriculture Extension 240= Genetic and Breeding 

204= Agriculture Economics 223= Agro Forestry 241= Horticulture 

205= Agriculture Engineering 225= Agriculture Statistics 242= Livestock 

206= Agriculture Finance 226= Agr. Co-operative & Marketing 243= Microbiology & Hygienic 

207= Agriculture Marketing 227= Bio-Technology 244= Production Economics 

208= Agriculture Science 228= Crop Botany 245= Plant Pathology 

209= Agriculture Soil Science 229= Diary Science 246= Paratrology 

210= Animal Husbandry 230=  Veterinary Science 247= Poultry Science 

211= Agronomy & Aquaculture 231= Fisheries 248= Rural Sociology 

212= Agronomy & Agriculture 

Extension 

232= Fisheries & Aquaculture 249= Surgery and Obstate 

213= Anatomy and Histology 233= Fisheries Biology 250= Agriculture Business 

214= Agronomy 234= Fisheries management 251= Agriculture Business Administration 

215= Anatomology 235= Fisheries Technology 252= Agriculture Marketing Related Subject 

216= Animal Breeding & Genetic 236= Forestry 999= Others 

217= Animal Science 237= Farm Power & Machinery   

3. Engineering     

301= Architecture 312= Mechanical 323= Tele-Communication Eng. 

302= Chemical 313= Metallurgy 324= Computer science and engineering 
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303= Civil 314= Mineral 325= Microwave Engineering 

304= Computer 315= Mining 326= A&B Section of A.M.I.E. 

305= Electrical 316= Naval Architecture 327= Ceramic 

306= Electrical & Electronics 317= Physical Planning 328= Food Engineering 

307= Electronic 318= Regional Planning 329= Glass 

308= Genetic Engineering 319= Structural 330= Graphics Design 

309= Industrial 320= Textile Technology 331= Printing Technology 

310= Leather Technology 321= Town Planning 999= Others 

311= Marine 322= Urban Planning   

 

4. Medical Science     

 

391= Medicine & Surgery 392= Dental Surgery 999= Others 

 

University/Institute/College: এ  দয মিক কযদর মফমবন্ন মফশ্বমফদ্যারয় /মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয নাভ দৃশ্যভান দফ। প্রাথী শম 

প্রমতষ্ঠান শথদক মডমগ্র াজমন কদযদছন শাআ মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয নাভটি Select কযদর তা  ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। দৃশ্যভান 

তামরকায় মমদ কামিত মক্ষা প্রমতষ্ঠাদনয নাভ না থাদক তাদর Others মনফ মাচন কযদত দফ াথফা মডমগ্র প্রদানকাযী প্রমতষ্ঠাদনয 

নাভ এ  দয টাাআ কদয মদদত দফ। 

 

Result: (Bachelor/Equivalent): Result-এয  দয মিক কযদর Division/GPA/CGPA এয ৮টি ান 

দৃশ্যভান দফ। প্রাথীয Result Division ভুক্ত দর মতমন প্রাি Division এ মিক কযদর শটিয তথ্য ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত 

দফ। প্রাথীয Result GPA/CGPA ভুক্ত দর GPA/CGPA 4/5 এয ভদধ্য কত  দয়ন্ট শদয়দছন তা স্পষ্ট কদয এ   দয 

টাাআ কযশত দফ। উদাযণস্বরূ , শকান প্রাথী GPA/CGPA 5 এয ভদধ্য 4.5 শদর মতমন মরেদফন GPA/CGPA 4.5। 

Appeared প্রাথীদক Appeared Option মিক কযদত দফ। প্রাথী Appeared দর Result এয  দয 

Division/GPA/CGPA শরোয প্রদয়াজন শনাআ। Appeared প্রাথী  মদদফ প্রাথী কর্তমক  শকাড ৬ পূযণ কযা দর Exam 

Starts এফাং Exam Ends াংক্রান্ত াাং Visible দফ। যীক্ষা শুরু এফাং শল ওয়ায তামযে প্রাথীদক এ  াাংদ টাাআ কদয 

মরেদত দফ।  

 

1=First Class/Division    2=Second Class/Division  3=Third Class/Division 

4= GPA/CGPA in Scale 4    5=GPA/CGPA in Scale 5  6=Appeared 

7=Pass(medical/Dental)/Equivalent    8=Others  

 

মক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ০২/০৬/২০০৯ তামযদেয মভ/াোাঃ১১/৫-১(াাং)/৫৮২ নাং প্রজ্ঞান ানুমায়ী ানুদভামদত মফশ্বমফদ্যারয় কর্তমক 

প্রদি ম.মজ.ম.এ.-এয শক্ষদত্র 

ক. মফশ্বমফদ্যারয় শম শেদর (৪ াথফা ৫) ম.মজ.ম.এ. প্রদান কদয শাআ ম .মজ.ম.এ. শেরদক ৮০% এয ভান নম্বয 

ধযদত দফ; 

ে. উক্ত নম্বদযয ানুাদত ামজমত ম.মজ.ম.এ. এয নম্বযদক তকযা নম্বদয রূান্তয কযদত দফ; 

গ. উমেমেত দ্ধমতদত রূান্তমযত তকযা নম্বদযয মবমিদত মননরূ মফবাগ /শেমণ মনধ মাযণ কযদত দফ: 

 

মনরূমত নম্বয ব্যামি (তকযা াদয) ভতুল্য শেমণ/মফবাগ 

৬০% ফা তদুর্ধ্ম প্রথভ শেমণ/মফবাগ 

৪৫% তদতামধক মকন্তু ৬০% এয কভ মিতীয় শেমণ/মফবাগ 

৩৩% তদতামধক মকন্তু ৪৫% এয কভ র্ততীয় শেমণ/মফবাগ 
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াথ মাৎ শকান মফশ্বমফদ্যারয় কর্তমক ৪ াথফা ৫ শেদর ম.মজ.ম.এ. প্রদি দয় থাকদর , উমেমেত (ক) ও (ে) ানুাদয তকযা ায 

মনরূদণয জন্য মনদনয সূত্রটি ব্যফায কযদত দফ: 

 

সূত্রাঃ  

৮০  
 

x 

 

ামজমত ম.মজ.ম.এ.= ামজমত তকযা 

নম্বয 
 মফশ্বমফদ্যারয় কর্তমক ানুসৃত ম.মজ.ম.এ. শের (শক্ষত্রভত, ৪ ফা ৫) 

 

উদাযণ: শকান মক্ষাথী ম.মজ.ম.এ. ৪.০০ শেদর ৩.০০ শদয় থাকদর তায ামজমত শেমণ/মফবাগ দফ মননরূ: 

৮০ 
x ৩=৬০%; াথ মাৎ তায ামজমত পরাপর প্রথভ শেমণ/মফবাগ ফদর গণ্য দফ। 

৪ 
 

 

শকান মক্ষাথী ম.মজ.ম.এ. ৫.০০ শেদর ৩.০০ শদয় থাকদর তায ামজমত শেমণ/মফবাগ দফ মননরূ: 

৮০ x ৩=৪৮%; াথ মাৎ তায ামজমত পরাপর মিতীয় শেমণ/মফবাগ ফদর গণ্য দফ। 

৫ 

 

Passing Year: এ  দয Select কযদর Passing Year এয তামরকা দৃশ্যভান দফ। প্রাথী ব্যাদচরয মডমগ্রয াটি মমপদকট 

ানুমায়ী াদয ফছযটি  Select কযদর শটিয তথ্য ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

 

Course Duration: এ  দয মিক কযদর মডমগ্রয ভয়কার দৃশ্যভান দফ। প্রাথীয মডমগ্রয Duration 4 ফছয দর মতমন 04 

ফছয Select কযদফন এফাং মডমগ্রয Duration 5 ফছয দর মতমন 05 ফছয Select কযদফন। 

 

Master’s degree: প্রাথী উচ্চতয Master’s Degree কদয থাকদর Bachelor Level এয প্রমতটি  য শমবাদফ পূযণ 

কযা দয়দছ ানুরূ মনদদ মনা ানুযণ কদয Master’s মডমগ্রয  যমূ একাআবাদফ পূযণ কযদত দফ। 

 

Post related subject code : শম ভস্ত প্রাথী Technical/Professional াথফা Both কযাডাদযয জন্য াঅদফদন 

কযদফন তাদদয Bachelor/Master’s এয  দয তাযা শম মফ লদয় Bachelor/Master’s মডমগ্র কদযদছন শ Subejct এয 

দি Match কদয  Post Related Subject এয  নাভ এফাং শকাড শদোদফ। উক্ত তামরকা শথদক Select কদয Post 

Related Subject এয উয মিক কযদর Post Related মফলদয়য নাভ ও শকাড ডাটাদফাআদজ ান্তভু মক্ত দফ। 

াদকাদ ম ব্যাদচরয মড মগ্রধাযী শকান প্রাথী ভাো ম মডমগ্রদত প্রথভ শেেমণ প্রাি দর প্রাথী শম মফলদয় ভাো ম মডমগ্র কদযদছন 

কামযগময/শাগত কযাডাদযয শক্ষদত্র শ মফলয়দক Post Related মফলয় মদদফ গণ্য কদয তায কামযগময /শাগত কযাডায 

মনধ মাযণ দফ। া শকাদ ময এরূ প্রাথীদক  ভাো ম মডমগ্রয মফলদয়য দি মভর শযদে Post Related  দযয দৃশ্যভান তামরকা 

শথদক মফলয়দকাড Select কযদত দফ। 

 

Part-3: Cadre Option 
 

 মফজ্ঞামত মক্ষা গত শমাগ্যতায তম পূযণ কযদর এ   দয মফজ্ঞামত General Cadre এ াঅদফদনকাযীদদয  জন্য শুধু 

General Cadre এয নাভমূ দৃশ্য ভান দফ। শুধু Technical/Professional Cadre প্রাথীগণ মক্ষাগত শমাগ্যতায 

মবমিদত General Cadre ব্যতীত Technical/Professional Cadre ান াদফন এফাং Both Cadre প্রাথীগদণয 

জন্য General ও Technical/Professional উবয় Cadre এয ানমূ দৃশ্যভান দফ। Add Option Button 

ব্যফায কদয দৃশ্যভান কযাডায তামরকা শথদক ছন্দানুমায়ী কযাডায Select কযদর কামিত তামরকায় ান্তভু মক্ত দফ। কামিত 

কযাডাযমূদয ক্রভ াফস্থান মযফতমন কযদত চাাআদর প্রাথী Add Option ফাটন ব্যফায কদয কযাডাদযয ক্রভ াফস্থান ও দয- 

মনদচ কযদত াযদফন  াথফা Up arrow এফাং Down arrow এয ভাধ্যদভ কযাডায মূদয ক্রভ  াফস্থান ময ফতমন কযদত 

াযদফন। শকান কযাডায  ান ফামতর কযদত চাাআদর Remove Option এয ফাটদনয ভাধ্যদভ তা ফামতর কদয পুনযায় Add 

Option ফাটন ব্যফায কদয কযাডায মনফ মাচন কযদত াযদফন। Both Cadre এয প্রাথীযা মফজ্ঞমিদত কযাডায দ উদেে থাকা 

াদদক্ষ দফ মাচ্চ ২০টি কযাডায মনফ মাচন কযদত াযদফন। ানরাাআদন াঅদফদনত্র জভাদান ম্পন্ন দর াঅদফদনদত্র প্রদি কযাডায 

ান াঅয মযফতমন কযা মাদফ না এফাং নতুন শকান কযাডায দদয নাভও শমাগ কযা মাদফ না।   
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Application Preview 
 

প্রাথী কর্তমক BPSC Form-1- এয Part-1, Part-2, এফাং Part-3-শত  শম ভস্ত তথ্য পূযণ কযা দয়দছ Application 

Preview শত শগুদরা ক্রভানুাদয শদো মাদফ। Personal Information, Educational Qualification এফাং Cadre 

Choice ঠিকবাদফ পূযণ কযা দয়দছ মকনা Preview শদদে পুঙ্খানুপুঙ্খবাদফ ম মাদরাচনা কদয শকান ভুর -ত্রুটি থাকদর Edit 

Option এয ভাধ্যদভ াংদাধন কযা মাদফ। যীক্ষায মপ জভাদাদনয য াঅদফদনদত্র াঅয শকান াংদাধন কযা মাদফ না।   

 

Applicant’s interest of Non-Cadre Posts: মরমেত ও শভৌমেক যীক্ষায় উিীণ ম ওয়া দেও দস্বল্পতা য কাযশণ 

মফজ্ঞামত কযাডায দদ সুামযপ্রাি দফন না তাদদয ভদধ্য শম কর প্রাথী  নন-ক্যাডার পদে সুপাররশ পপদে ইচ্ছুক্ োরা এ  দয 

মিক কযদর মনদনাক্ত ৪টি ান দৃশ্যভান দফ এফাং ছদন্দয ানটি Select কযদত াযদফন: 

 

1=Grade-9 

2=Grade-10 to 13 

3=Both 

4=None 
 

 

ওদযয ৪টি াদনয ভদধ্য শম ানটি প্রাথীয জন্য প্রদমাজয শটি Select কযদর াংমিষ্ট কযাটাগমযয তথ্য ডাটাদফাআদজ 

ান্তভু মক্ত দফ।  
 

Validation Code : মফজ্ঞমিশত তথ্য চূড়ান্ত ওয়ায য  Validation Code টাাআ কদয মনধ মামযত ভাদয ছমফ এফাং স্বাক্ষয 

াঅদরাড কদয Submit The Application Button এয ভাধ্যদভ পযভ Submit কযদত দফ।  

Application Form  চূড়ান্তবাদফ Submit ওয়ায য স্বাক্ষয ও ছমফ BPSC Form-1 শদো মাদফ। উক্ত BPSC 

Form-1 এ প্রাথীয প্রদয়াজনীয় তথ্য থাকদফ। প্রাথীদক াফশ্যাআ BPSC Form-1 পাাআরটি Print কদয াথফা Save কদয 

মদে াংযক্ষণ কযদত দফ। কাযণ উক্ত পযদভ User ID নম্বয থাকদফ মায িাযা Teletalk Pre-paid শভাফাাআদরয ভাধ্যদভ 

SMS কদয যীক্ষায মপ প্রদান কযদত দফ। শম ভস্ত প্রাথী মপ প্রদান কযায য Confirmation াদফন তাযাাআ শুধু Admit 

Card মপ্রন্ট কযদত াযদফন এফাং যফতী ভদয় যীক্ষায় াাংগ্রণ কযদত াযদফন। 
 

Compulsory Subject Code এফাং Post Related Subject Code 

Professional/Technical Cadre-এয প্রাথীদদযদক াংমিষ্ট দদয প্রামিক মফলদয় ২০০ নম্বদযয একটি মফলদয় ৪  ণ্টা 

ভদয়য মরমেত যীক্ষা মদদত দফ। শকান প্রাথী General Cadre এযাং Professional/Technical উবয় কযাডাদযয যীক্ষা 

মদদত াআচ্ছুক দর তাদক General Cadre এয জন্য মনধ মামযত Compulsory মফলয়াফমর এফাং তৎ াংমিষ্ট  

Professional/Technical কযাডাদযয াংমিষ্ট দদয প্রামিক মফলদয়য ২০০ নম্বদযয ৪  ণ্টায মরমেত যীক্ষা মদদত দফ। 

প্রাথী শুধু Technical াথফা General Cadre এফাং Professional/Technical কযাডাদযয ান মদদর মতমন শম কর 

Professional/Technical (Both) কযাডাদযয ান মদদয়দছন মফজ্ঞমিদত উদেমেত শ কর Professional/ 

Technical কযাডাদযয াদ ফমণ মত Technical Post Related মফলদয়য নাভ এফাং Code no. মনদনয তামরকায় উদেে 

যদয়দছ :   
 

মরমেত যীক্ষায় Compulsory Subject এয নাভ এফাং শকাডমূ 

Name of Subject Code No. 

Bangla Part-I 001 (For Technical/Professional Cadre) 

Bangla Part-II 002 (For General and Technical/Professional Cadre) 
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English  003 (For General and Technical/Professional Cadre) 

Bangladesh Affairs   005 (For General and Technical/Professional Cadre) 

International Affairs 007 (For General and Technical/Professional Cadre) 

Mathematical Reasoning 008 (For General and Technical/Professional Cadre) 

Mental Ablitty 009 (For General and Technical/Professional Cadre) 

General Science & Technology 010 (For General and Technical/Professional Cadre) 

 

Codes for Professional/Technical Cadres Post Related Subjects (Groupwise) 

         General Subjects Group 

Post related 

subject code no. 
Subjects Name 

111 Bangla   

121 English  

131 Arabic 

141 Persian  

151 Sanskrit  

161 Pali  

171 Psychology  

181 History 

191 Islamic History and Culture  

201 Islamic Studies  

211 Philosophy  

221 Education  

231 Archaeology 

281 Inromation and Communication Technology 

311 Geography 

321 Mass Communication and Journalism 

331 Economics 

341 Political Science 
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351 Sociology  

361 Social Welfare/Social Work   

371 International Relations 

381 Public Administration  

391 Home Economics (for female candidates only)  

401 Anthropology 

411 Library and Information Science  

421 Hadith 

431 Tafsir 

441 Drama and Music 

451 Urdu  

453 Akaid 

455 Graphics 

457 Fikha  

459 Modern Arabic 

461 History of Music 

463 Drawing and Painting  

465 Industrial Arts  

469 Fine Arts  

471 Environmental Science  

473 Folk Music 

474 Classic Music 

475 Tagore Music 

476 Nazrul Music 

477 Instrumental Music 

511 Physics  

521 Applied Physics  

531 Chemistry 

541 Applied Chemistry    

551 Mathematics    

561 Applied Mathematics    

571 Geology    

581 Botany    

591 Zoology    

601 Biochemistry     

611 Pharmacy    

621 Soil Water & Environment Science     
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631 Nursery School and Child Development 

641 Child Development 

651 Home management  and Housing 

661 Food and Nutrition 

671 Related Art 

681 Clothing & Textile 

691 Institutional Food Management 

701 Accounting    

711 Finance    

721 Marketing     

731 Management     

741 Business Administration    

751 Law    

761 International Law     

861 Marine Science  

871 Forestry   

971 Computer Science   

981 Statistics   

991 Urban Development    

  

     Agriculture Subjects Group 

801 Agriculture    

802 Agricultural Marketing   

803 Agribusiness   

804 Agriculture Business Administration/ Agribusiness Management    

811 Agricultural Economics    

821 Agricultural Engineering    

831 Animal Husbandry    

841 Veterinary Science    

851 Fisheries     
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        Engineering Subjects Group 

241 Water Resource Eng.   

251 Mining Engineering   

261 Mineral Engineering   

271 Electronics   

478 Food Engineering 

491 Ceramic 

492 Glass 

493 Graphics 

494 Printing Technology 

881 Civil Engineering      

891 Electrical Engineering     

901 Mechanical Engineering     

911 Chemical Engineering    

921 Metallurgical Engineering     

931 Architecture    

941 Naval Architecture and Marine Engineering     

951 Textile Technology    

961 Leather Technology    

 

          Medical Science Subjects Group 

771 Medical Science     

791 Dental Science     

 

General  Cadres/Posts 

110=BCS (Administration) 

111=BCS (Food) 

112=BCS (Audit & Accounts) 

114=BCS (Taxation) 

115=BCS (Foreign Affairs)       

116=BCS (Postal) 

117=BCS (Police)  

118=BCS (Ansar) 

119=BCS (Co-operative) 

120=BCS (Trade) 

121=BCS (Information), Assistant Director/Information officer/Research officer/Equivalent post 

122=BCS (Information), Assistant Director(Programme) 

123=BCS (Assistant Controller of news) 

124=BCS (Family Planning) 

125=BCS (Railway Transportation & Commercial) 
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[ম মাি ভয় মনদয় ামত তকমতায াদথ মনভু মরবাদফ মনদজ  াঅদফদনত্র পূযণ করুন এফাং 

মনধ মামযত তামযে ও ভদয়য পূদফ মাআ মপ াঅদফদন প্রমক্রয়া ম্পন্ন করুন] 

 

[মথামথ প্রস্তুমত ও মনদদ মনায াঅদরাদক ফাাংরাদদ মমবর ামব ম যীক্ষায় াাংগ্রণ 

করুন এফাং মনফ মামচত দয় শদ শফায মফত্র দাময়ত্ব ারদনয সুদমাগ রাব করুন] 

 

 
 ন্যয াঅহ্ভদ 

যীক্ষা মনয়ন্ত্রক [কযাডায] 

[যুগ্মমচফ] 

 

Technical/Professional Cadres/Posts): 

226=BCS (Agriculture) : Scientific Officer 

227=BCS (Agriculture) :  Agriculture Extension Officer                                      

240=BCS (Fisheries) : Upazilla Fisheries Officer                                    

270=BCS (Livestock) : Veterinary Surgeon/Scientific Officer/Thana Livestock Officer(Metro)/Lecturer DVM 

281=BCS (Livestock) : PDO/APO/ Zoo Officer 

311=BCS (Public Works) : Assistant Engineer(Civil)  

312=BCS (Public Works) : Assistant Engineer (E/M) 

331=BCS (Roads & Highways) : Assistant Engineer(Civil) 

332=BCS (Roads & Highways) : Assistant Engineer  (Mechanical) 

351= BCS (Railway Engineering) : Assistant Mechanical Engineer 

352= BCS (Railway Engineering) : Assistant Controller Stores 

353= BCS (Railway Engineering) : Assistant Executive Engineer  

354= BCS (Railway Engineering) : Assistant Signal & Telecommunication Engineer 

355= BCS (Railway Engineering) : Assistant Electrical Engineer 

410= BCS (Health) : Assistant Surgeon  

450= BCS (Health) : Assistant Dental Surgeon 

530=BCS (Information) : Assistant Radio Engineer                                    

550=BCS (Forest) : Assistant Conservator of Forest 

610=BCS (General Education) : Lecturer of General Colleges 

620=BCS (General Education) :   Lecturer of Teacher’s Training Colleges                                               

640=BCS (Technical Education) :  Instructor (Technical/ Non-Technical) of Polytechnic/Graphics/Bangladesh Survey 

and Glass & Ceramic Institute                                     


