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(পাভ োগকালরি ফা ভাইগরাফাগয়ালরি) ফা এ্যাপ্লাইড সকরভরি রফষগয় 

অন্যযন প্রথভ সরেরণি স্নাতগকাত্তি রডরি ফা রিতীয় সরেরণি স্নাতক (সম্মান) 

সহ অন্যযন রিতীয় সরেরণি স্নাতগকাত্তি রডরি ফা অন্যযন ৪ (চাি) ফৎসি 

সভয়ারদ রিতীয়  সরেরণি স্নাতক (সম্মান) রডরি। 

 ১৪৫ 

১৫৪ 

১১০ 

১১৩ 

১০৩ 

২৩০ 

১৯৭ 

       ৩০ 

 ৎ   

µgk/২ 

 

   -৮০.০০.০০০০.৩০১.৭৩.০০১.২০২০/৮৯                                                                                                                                                                         

২৮      ১৪২৭ 

১১     ২০২০ 

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


 

 

AD Non-cadre-2020/All Advertisment//june-2020//Online Registration (Combined) 

 

-২- 

       

     

      

      

                 

     

      /     / 

       

                                    

       

               

        /    / 

              

          

     

০১.০৬.২০২০ 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

   -৩৬ 

     -৭ 

ঔষধ তত্ত্বাফধায়ক 

(গবে) 

  ৯        

   ০১ (  )    

          

স্বাস্থ্য ও রিফাি 

কল্যাণ ভন্ত্রণালয়, 

স্বাস্থ্য সসফা রফবাগগি 

ঔষধ প্রশাসন 

অরধদপ্তি 

    -২২ ০০০-৫৩ ০৬০ 

 (             -

২০১৫             

    /       ) 

সকাগনা স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যালয় হগত পাগভ েসী ফা পাভ োরসউটিকযাল 
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সবগেরিনািী সাইন্স (পাভ োগকালরি ফা ভাইগরাফাগয়ালরি) ফা 

এ্যাপ্লাইড সকরভরি রফষগয় অন্যযন প্রথভ সরেরণি স্নাতগকাত্তি 

রডরি ফা রিতীয় সরেরণি স্নাতক (সম্মান) সহ অন্যযন রিতীয় 

সরেরণি স্নাতগকাত্তি রডরি ফা অন্যযন ৪ (চাি) ফৎসি সভয়ারদ 

রিতীয়  সরেরণি স্নাতক (সম্মান) রডরি। 

- ১৪৫ 

১৫৪ 

১১০ 

১১৩ 

১০৩ 

২৩০ 

১৯৭ 

       ৩০ 

 ৎ   

     

   -৪২ 

     -৭ 

আইন কভ েকতো      
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                    -5A (Applicant’s Copy)                                                                                      Non-Cadre Ackb select 

               -                                            , sms                                                                                              

     Instructions           download                                            

 .                                                  ১৫/০৬/ ২০২০          ১২.০০    

 .                                        ২৬/০৭/২০২০           ৬.০০     

 .                          ২৬/০৭/২০২০            ৬.০০              ৭২              ৎ ২৯/০৭/ ২০২০             ৬.০০                                                   

                                                                                   

 . 01.0৬.2020                                                         ০৮                                           

 .         /                   /                     ৩২                                         /                   /                                      

                                            ১৯/০৬/২০১৭         ৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭-৭৭২                                                 /           -৯ 

                 /                        

 .১                                                                                                                                                       

                          -5A (Applicant’s Copy)                                                                                                               

                                                                                                                                         

 .২                                                                                                                     

1.                      

                

2.                                                          (    )               

                

3.                                 

                   -5A (Applicant’s Copy)                                   -5A (Applicant’s Copy)                                                              

                          /                /                                                                  -                                             

                 

 .                              ৩২                                /                   /       /             -                       ৩০      

 

http://bpsc.teletalk.com.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
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3.         - 

 .                                        

 .                    -                                                                                                                                     

                                                         -5A (Applicant’s Copy)                            

4.           

                        (            -5A)                                                                                                                

                                                                                                                                                                     

                                                                                   

5.     (Picture) t             -5A                                                                                        (       )  00 00       

                               100                            (            )                                                                         

                                                                                                                                     Signature 

                                   

6. 

 

¯^v¶i (Signature) t Application PreviewÕ†Z ¯^v¶‡ii Rb¨ wba©vwiZ ¯’v‡b (•`N©̈ cÖ¯’) 30080 pixel Gi Kg ev †ewk bq Ges dvBj mvBR 60 KB Gi ‡ewk bq, Giƒc gv‡ci cÖv_©xi 

¯^v¶i Scan K‡i jpg format G upload  Ki‡Z n‡e| ¯^v¶i DwjøwLZ gv‡ci bv n‡j Av‡e`bcÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e| 

 
7. 

 

cix¶vi wd cÖ`vb t 

AbjvB‡b Av‡e`bcÎ (BPSC Form-5A) h_vh_fv‡e c~iYc~e©K wb‡`©kg‡Z Qwe Ges Signature upload K‡i cÖv_©x KZ©„K Av‡e`bcÎ submission m¤úbœ n‡j Kw¤úDUv‡i Qwemn Application 

Preview †`Lv hv‡e| wbf©yjfv‡e Av‡e`bcÎ submit Kiv m¤úbœ n‡j cÖv_x© GKwU User ID mn Qwe Ges ¯^v¶ihy³ GKwU Applicant’s copy cv‡eb| D³ Applicant’s copy cÖv_x©‡K wcÖ›U A_ev 

download K‡i msi¶Y Ki‡Z n‡e| Applicant’s copy-‡Z GKwU User ID b¤̂i †`qv _vK‡e Ges GB User ID b¤̂i e¨envi K‡i cÖv_©x wb‡¤œv³ c×wZ‡Z ‡h†Kv‡bv Teletalk pre-paid mobile 

b¤^i ‡_‡K SMS K‡i cix¶vi wd eve` 500/-(cuvPkZ) UvKv Rgv w`‡eb | 

cÖ_g SMS t BPSC<space>User ID wj‡L send Kiæb 16222 b¤̂‡i | 

Example :  BPSC  NCRPQBCR send to 16222 

Reply: Applicant’s Name, Tk-500 will be charged as application fee. Your PIN is (8 digit number). To pay fee Type BPSC<space>Yes<space>PIN and send to 

16222. 

wØZxq SMS : BPSC<space>yes<space> Pin wj‡L send Kiæb 16222  b¤̂‡i| 

Example : BPSC YES (8 digit number) send to 16222 

Reply: Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for Non-cadre examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx). 
 

we‡kl ª̀óe¨ t If password is lost, please type BPSC<Space> HELP<Space> SSC Board<Space> SSC Roll<Space>SSC Year and Send to 16222. A_ev †UwjU‡Ki 

ewY©Z I‡qemvB‡U Home page Gi Admit Card Menu ‡Z wK¬K Ki‡j User Recovery, Password Recovery I Payment Status evUb †`Lv hv‡e| D³ evU‡b wK¬K K‡i cª‡qvRbxq Z_¨ 

w`‡q Submit Ki‡j Kvw•¶Z Z_¨vewj cvIqv hv‡e| 
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 .         (Admit Card) t          User ID                                                         (Admit Car )                       

 .                                   /                                                                                                                               

                                                                                                                                                     

    /   /                                                                                                                                                       

                                                                                                               

 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wewcGmwm dig-5A (Applicant’s Copy) cÖvwß I Rgv`vb t  
 

cÖv_x©‡`i BPSC Form-5A (Applicant’s Copy) Kwgk‡bi I‡qemvBU ‡_‡K WvDb‡jvW K‡i †gŠwLK cixÿvi c~‡e© wb‡¤œv³ KvMRcÎ/Z_¨vw`mn Kwgkb KZ…©K wb‡`©wkZ mg‡q Ges ¯’v‡b 

Rgv w`‡Z n‡e t  

 

 

 

1.                                                               (        /    /      /       /                                   )                        

                                                                                                                                                   

    ৎ             /                                                   /                                    /        /            -                        

৪  ৎ                                      ৪                             /           /                                                               

                                 ৩                               

2.                                         /          /                                                                                                

                                                          

3.                                                            /                                                     (           )  

4.                                                                                       

5.                   (           )  

6.                 (NID)              

7.                                                                           /       (           ) 

8.      /     /                             

9.                                                      /                      (           )  

10. ০৩                                                

11.                            

12.                                      (                 )                                                                                         

                                                           /       /         /                     /                                  

 10. 

 

      (MCQ)/     /                                        -5A (Applicant’s Copy)                       /                                                   

                                                                                              5A (Applicant’s Copy)                       /             

                                                                   

11.                  (BPSC Form-5A)                                                            /                                 BPSC Form-5A 

(Applicant’s Copy)                               
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12.                                             (BPSC Form-5A)                                                                     

13.                                                                                 (BPSC Form-5A)                       

14.                                                                                          /                                                                     

                          /                           

 

 

15.                                                                                                                                                           

                               ২৭/০৮/২০২০                                       (  -      )                                                                  

                      

 .                  (Applicant’s Copy)      

 .       ০২ (  )                                  

 .                                                                 

 .                                                      /              /                                             /                        

**                                                                                                            

 
16.                                                                (Substantive)                                                                                          

                                                                                                             

 
 

17.  

 

 

 

 

 

 

18. 

                    ১০০০                               ১০০       MCQ                                 

            [MCQ Type] t  
    

 .           ১০০ (    )       Multiple Choice Question (MCQ)                                     

 .             ১০০ (    )                                  ১                                         ০.৫০                               ১      

 .      -২০        -২০             (                            )-২০                 /              -৪০               ১০০                   

 . MCQ Type                           ২০০       ৪                                       

 

                    ১০০০                                     ২০০       ৪                                

             

 .        -৪০        -৪০            -৪০                     /               ৮০            ২০০       ৪                               

 .        /                     ৯                ১০০           ১০                ৫০                                        
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২০. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৯- 

১. ৯                 /                                          /                                  ৩০                                     /              

৩০                                                                                                /                                  ২৫                 

                                                                                           ৪৫                                                             

২.                                                                           (                              ) BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)             

      /                    

 

  -       ৯    ১০                 /                                                       

        

    

 

                   

1.        

      -৪০ 

 

 

    .       

 

15 

     .        /      - 

 

05 

     .                                                                            

 

05 

     .          

 

05 

     .                                                                                                                           

                                                                                                                        

                              

 

10 

2.        

      -৪০ 

 

 

 
 a. Essay (With hints)  15 

 
 b. Letter: Official/ Demi-Official/ Memorandum/ Business Type. 

 

05 

  c. Comprehension 

 

10 

  d. Grammar: Use of verb, Preposition, Voice, Narration, Correction of errors in composition, use of words 

having similar pronunciation but conveying different meaning, use of idioms and phrases. 

10 
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3.            

      -৪০ 

 

 

  .                    

                                                                                                                             

                                                                 

 

15 

 

  .                    

                                                                                                                       

                                                            

 

15 

 

  .               

                                 ৎ                                                 

 

 

10 

4.                 /             

      -৮০ 

 

 

 K. ZvwË¡K welq (Theoretical). 

 

30 

 
L. e¨envwiK ev cÖv‡qvwMK welq (Application) 50 

 

২১.                                      -                                       www.bpsc.gov.bd               

22.                                                                                                                          -                                  

                                           technical                                                                                                       

                  

23.                                                 (BPSC Form-5A)                                                                                     

                                                                             

24.                                         ০১(  )     BPSC Form-5A(Applicant’s Copy)       ৯                                                          

                                                          

25.                                      ,                    (           ),                                                                      

     /                (           )                                                       /        (           ) BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)    

                                             /          /         /                                                                                  

                                                                                                                                                                   

                                                                     

 
26.                                                                                                                          ১০.০০               ৪.০০         

৫৫০০৬৬৫৭     ৫৫০০৬৮৩৪                                            

 ২৭.                                                                                                      

 
µgk/১১ 
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২৮.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             

                         

 
২৯.                                                                                           

 
                                                                                                                                             Web 

address : www.bpsc.gov.bd              Web address : http://bpsc.teletalk.com.bd               

  

     

                                                                                          

 

    

                                                                                                                                          

                  

               -        
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