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নথি নম্বর-80.00.0000.২00.0৪৬.১১৫.21-৬৫১ তাথরখ: 

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ 

৩০ নভেম্বর ২০২১  

থিজ্ঞথি 
 

৪৪তম থি.থি.এি. পরীক্ষা-২০২১ 
 

িাাংলাভেশ থিথেল িাথে িভির থনম্নিথণ িত থিথেন্ন ক্যাডাভরর শূন্য পেিমূহ প্রথতভ াথিতামূলক্ ৪৪তম থি.থি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর মাধ্যভম 

পূরভণর জন্য য াগ্য প্রািীভের থনক্ট হভত অনলাইভন আভিেনপত্র আহিান ক্রা হভলা:  
 

ক্. িাধারণ ক্যাডারিমূহ/ক্যাডাভরর পেিমূহ: 
 

ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পদের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

1.  বি.বি.এি. (প্রশািন) িহকারী কবিশনার ১১০ ২৫০ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র 

অিিা 

স্বীকৃত যিাড ি হভত এইচ.এি.থি. পরীক্ষা 

পাভির পর ৪ (চার) িছর যময়াথে থশক্ষা 

িমাপনী থডথগ্র অিিা িমমাভনর থডথগ্র। তভি 

যক্ান প্রািীর থশক্ষা জীিভন এক্াথধক্ ৩য় 

থিোি/যেথণ িা িমমাভনর থজ.থপ.এ. িাক্ভল 

থতথন য াগ্য থিভিথচত হভিন না। 

2.  বি.বি.এি. (পররাষ্ট্র বিষয়ক) িহকারী িবিি ১১৫ ১০ ঐ 

3.  বি.বি.এি. (পুবিশ) িহকারী পুবিশ সুপার ১১৭ ৫০ ঐ 

4.  বি.বি.এি. (আনিার) িহকারী পবরিািক/িহকারী 

জেিা কিান্ড্যান্ট/ব্যাটাবিয়ন 

উপ-অবিনায়ক 

১১৮ ১৪ ঐ 

5.  বি.বি.এি. (বনরীক্ষা ও বহিাি) িহকারী িহা-বহিািরক্ষক ১১২ ৩০ ঐ 

6.  বি.বি.এি. (কর) িহকারী কর কবিশনার ১১৪ ১১ ঐ 

7.  বি.বি.এি. (িিিায়) িহকারী বনিন্ধক ১১৯ ০৮ ঐ 

8.  বি.বি.এি. (জরিওদয় পবরিহন 

ও িাবিবেযক) 

িহকারী ট্রাবিক 

সুপাবরনদটনদেন্ট 

১২৫ ০৭ ঐ 

9.  বি.বি.এি. (তথ্য) ক. িহকারী পবরিািক/তথ্য 

অবিিার/গদিষিা 

কি মকতমা/িিিাদনর পে 

১২১ ০১ ঐ 

খ. িহকারী পবরিািক [অনুষ্ঠান] ১২২ ০৭ ঐ 

গ. িহকারী িাতমা বনয়ন্ত্রক ১২৩ ০২ ঐ 

10.  বি.বি.এি. (োক) িহকারী জপাস্টিাস্টার 

জেনাদরি/িিিাদনর পে 

১১৬ ২৩ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র 

অিিা 

স্বীকৃত যিাড ি হভত এইচ.এি.থি. পরীক্ষা 

পাভির পর ৪ (চার) িছর যময়াথে থশক্ষা 

িমাপনী থডথগ্র অিিা িমমাভনর থডথগ্র। তভি 

যক্ান প্রািীর থশক্ষা জীিভন এক্াথধক্ ৩য় 

থিোি/যেথণ িা িমমাভনর থজ.থপ.এ. িাক্ভল 

থতথন য াগ্য থিভিথচত হভিন না। 

জে জকানরূপ তেবির 

প্রার্থীর অদোগ্যতা বহদিদি 

বিদিিনা করা হদি 

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

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পদের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

11.  বি.বি.এি. (িাবিেয) িহকারী বনয়ন্ত্রক/িিিাদনর 

পে 

১২০ ০৬ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র 

অিিা 

স্বীকৃত যিাড ি হভত এইচ.এি.থি. পরীক্ষা 

পাভির পর ৪ (চার) িছর যময়াথে থশক্ষা 

িমাপনী থডথগ্র অিিা িমমাভনর থডথগ্র। তভি 

যক্ান প্রািীর থশক্ষা জীিভন এক্াথধক্ ৩য় 

থিোি/যেথণ িা িমমাভনর থজ.থপ.এ. িাক্ভল 

থতথন য াগ্য থিভিথচত হভিন না। 

12.  বি.বি.এি. (পবরিার 

পবরকল্পনা) 

পবরিার পবরকল্পনা কি মকতমা ১২৪ ২৭ ঐ 

13.  বি.বি.এি. (খাদ্য) িহকারী খাদ্য বনয়ন্ত্রক/ 

িিিাদনর পে 

১১১ ০৩ ঐ 

যমাট = ৪৪৯  

 

খ. প্রভেশনাল িা যটক্থনক্যাল ক্যাডারিমূহ/ক্যাডাভরর প্রভেশনাল িা যটক্থনক্যাল পেিমূহ: 

ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর 

নাম 

পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৪. 

 

বি.বি.এি. 

(জরিওদয় 

প্রদকৌশি) 

ক. িহকারী বনি মাহী প্রদকৌশিী ৩৫৩ ০১ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

পুরদকৌশদি বি.এিবি. ইবিবনয়াবরিং 

বেবি অর্থিা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

হদত এ.এি.আই.ই-এর “এ” এিিং “বি” 

জিকশন পাি। 

৩০৩  

৮৮১ 

 

৩২৬ 

খ. িহকারী েন্ত্র প্রদকৌশিী ৩৫১ ০৮ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

েন্ত্রদকৌশদি বি.এিবি. ইবিবনয়াবরিং 

বেবি অর্থিা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

হদত এ.এি.আই.ই-এর “এ” এিিং “বি” 

জিকশন পাি। 

৩১২  

৯০১ 

 

৩২৬ 

গ. িহকারী িিংদকত ও 

জটবিদোগাদোগ প্রদকৌশিী 

৩৫৪ ০৬ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

তবিৎদকৌশদি বি.এিবি. ইবিবনয়াবরিং 

বেবি অর্থিা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ 

হদত এ.এি.আই.ই-এর “এ” এিিং “বি” 

জিকশন পাি। 

৩০৫  

৮৯১ 

 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৬ ওপদরর জে 

জকান বিষয় 

ঘ. িহকারী িরিাি বনয়ন্ত্রক ৩৫২ ০১ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

তবিৎদকৌশি/েন্ত্রদকৌশি/পুরদকৌশদি 

বি.এিবি. ইবিবনয়াবরিং বেবি  

অর্থিা জকাদনা স্বীকৃত ইন্বস্টটিউট্ হদত 

এ.এি.আই.ই-এর “এ” এিিং “বি” 

জিকশন পাি। 

৩০৩ ৮৮১ 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩১২ ৯০১ 

৩২৬ ওপদরর জে 

জকান বিষয় 
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ক্রমিক 

নম্বর 

ক্যাডাভরর 

নাম 

পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(৭) 

 বি.বি.এি. 

(জরিওদয় 

প্রদকৌশি) 

ঙ. িহকারী বিদ্যযবতক 

প্রদকৌশিী 

৩৫৫ ০৪ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

তবিৎদকৌশদি থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং থডথগ্র অিিা এর 

িমমাভনর থডথগ্র। 

অিিা 

যক্াভনা স্বীকৃত ইন থিটিউট্ হভত 

এ.এম.আই.ই. এর “এ” এিাং “থি” 

যিক্শন পাি। 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৬ ওপদরর জে 

জকান বিষয়  

15. বি.বি.এি. 

(তথ্য) 

িহকারী জিতার প্রদকৌশিী ৫৩০ ০২ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

িবিত পোর্থ মবিদ্যা বিষদয় প্রর্থি 

জেবি িা িিিাদনর বে.বপ.এ.’জত 

স্নাতদকাত্তর বেবি অর্থিা বিতীয় 

জেবি িা িিিাদনর বে.বপ.এ.’জত 

অনাি মিহ বিতীয় জেবি িা িিিাদনর 

বে.বপ.এ.’জত িাস্টাি ম বেবি অর্থিা 

উক্ত বিষদয় ৪ [িার] িছর জিয়াবে 

বিতীয় জেবি িা িিিাদনর 

বে.বপ.এ.’জত অনাি ম বেবি অর্থিা  

ইদিকবট্রকযাি অর্থিা ইদিকট্রবনক্স 

অর্থিা িাইদরাওযয়ভে ইবিবনয়াবরিং 

বেবি। 

১০৪ ৫২১ 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩২৫ ওপদরর জে 

জকান বিষয় 

16. বি.বি.এি. 

(িন) 

িহকারী িন িিংরক্ষক ৫৫০ ০৫ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

িনবিদ্যা অর্থিা বি.এিবি. কৃবষ 

অর্থিা উবিে বিজ্ঞান অর্থিা প্রািী 

বিজ্ঞান অর্থিা মৃবত্তকা পাবন ও 

পবরদিশ বিজ্ঞান বিষদয় কিপদক্ষ 

বিতীয় জেবি িা িিিাদনর 

বে.বপ.এ.’জত অনাি মিহ বিতীয় জেবি 

িা িিিাদনর বে.বপ.এ.’জত 

স্নাতদকাত্তর বেবি অর্থিা উবিবখত 

বিষদয় ৪ [িার] িছর জিয়াবে বিতীয় 

জেবি িা িিিাদনর বে.বপ.এ.’জত 

অনাি ম বেবি অর্থিা িিংবিষ্ট বিষদয় 

প্রর্থি জেবি িা িিিাদনর 

বে.বপ.এ.’জত স্নাতদকাত্তর বেবি। 

১৭৭ ৮৭১ 

২০১ ৮০১ 

১১১ ৫৮১ 

১৬৬ ৫৯১ 

১৫৮ ৬২১ 

17. বি.বি.এি. 

(িিক ও 

েনপর্থ) 

ক. িহকারী প্রদকৌশিী 

(বিবিি) 

৩৩১ ২৯ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

পুরভক্ৌশভল থি.এিথি. ইথিথনয়াথরাং 

থডথগ্র অিিা িমমাভনর থডথগ্র। 

অিিা 

যক্াভনা স্বীকৃত ইন থিটিউট্ হভত 

এ.এম.আই.ই. এর “এ” এিাং “থি” 

যিক্শন পাি। 

৩০৩  

৮৮১ 

 

৩২৬ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

ক্যাডাভরর 

নাম 

পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(৭) 

 বি.বি.এি. 

(িিক ও 

েনপর্থ) 

খ. িহকারী প্রদকৌশিী 

(োবন্ত্রক) 

৩৩২ ০৭ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

 ন্ত্রভক্ৌশভল থি.এিথি. ইথিথনয়াথরাং 

থডথগ্র অিিা িমমাভনর থডথগ্র। 

অিিা 

যক্াভনা স্বীকৃত ইন থিটিউট্ হভত 

এ.এম.আই.ই. এর “এ” এিাং “থি” 

যিক্শন পাি। 

৩১২  

৯০১ 

 

৩২৬ 

18. বি.বি.এি. 

(িৎস্য) 

উপদেিা িৎস্য কি মকতমা ২৪০ ১৫ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

মৎস্য থিষভয় অনাি িিহ থডথগ্র। 

২৩১ ৮৫১ 

19. বি.বি.এি. 

(পশুিম্পে) 

ক. জিদটবরনাবর 

িােমন/িাদয়বন্টবিক 

অবিিার/জিকিারার/জস্টার 

অবিিার/িিিাদনর পে 

২৭০ ১৬৮ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’ যত ডক্টর অি 

যেভটথরনাথর যমথডথিন (থড.থে.এম.) 

থডথগ্রিহ যরথজিাড ি যেভটথরনাথর 

প্রযাক্টিশনার হভত হভি। 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত পশু 

থচথক্ৎিা এিাং পশুপালন থিষভয় 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’ যত থি.এিথি. থডথগ্র। 

২৩০ ৮৪১ 

খ. িাদয়বন্টবিক অবিিার/ 

জিকিারার/প্রাবিপুবষ্ট 

কি মকতমা/অবিিার ইনিােম 

/জু-অবিিার/পািবিবিটি 

অবিিার/এযাবনদিি 

জপ্রাোকশন অবিিার/ 

জপাবি জেদিিপদিন্ট 

অবিিার/এবিিদটন্ট 

জপাবি এক্সদটনশন 

অবিিার/িিিাদনর পে 

২৮১ ৪২ জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

পশুপািন বিষদয় থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত থি.এিথি. 

অনাি ম থডথগ্র। 

অিিা  

জকাদনা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যািয় হদত 

পশু বিবকৎিা এিিং পশুপািন বিষদয় 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’ যত থি.এিথি. থডথগ্র। 

২১০ ৮৩১ 

20. বি.বি.এি. 

(কৃবষ) 

ক. কৃবষ অবিেপ্তর:  

কৃবষ িম্প্রিারি কি মকতমা/ 

কীটতত্ত্ববিে/প্রকাশনা 

অবিিার/ইনস্ট্রাক্টর/িীে 

বিদিষক/নমুনা িিংিহ 

অবিিার/িিিাদনর পে 

২২৭ ৪২ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থি.এিথি. (কৃথষ) অনাি ি থডথগ্র। 

২০১ ৮০১ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(৭) (৮) 

 বি.বি.এি. 

(কৃবষ) 

খ. মৃবত্তকা িম্পে উন্নয়ন    

ইন্বস্টটিউট্:  
 

বিজ্ঞাবনক কি মকতমা 

২২৬ ০২ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

মৃথত্তক্া, পাথন ও পথরভিশ থিজ্ঞাভন 

প্রিম যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র অিিা 

মৃথত্তক্া, পাথন ও পথরভিশ থিজ্ঞান 

থিষভয় ন্যযনতম ৪ (চার) িছর যময়াথে 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত অনাি ি থডথগ্র। 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থি.এিথি. (কৃথষ) অনাি ি থডথগ্রিহ 

মৃথত্তক্া থিজ্ঞান (Soil Science) 

থিষভয়  থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র।  

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থি.এিথি. (কৃথষ) অনাি ি থডথগ্রিহ  

 কৃথষ রিায়ন (Agricultural 

Chemistry) থিষভয়  ২য় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র। 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থি.এিথি. (কৃথষ) অনাি ি থডথগ্র। 

১৫৮ ৬২১ 

২০৯ ৮০১ 

 

২০২ 

২০১ 

21. বি.বি.এি. 

(স্বাস্থ্য) 

ক্. িহকারী িােমন ৪১০ ১০০ এি.বি.বি.এি. অর্থিা িিিাদনর 

বেবি 

৩৯১ ৭৭১ 

খ. িহকারী জেন্টাি িােমন ৪৫০ ২৫ বি.বে.এি. অর্থিা িিিাদনর বেবি ৩৯২ ৭৯১ 

22. বি.বি.এি. 

(গিপূতম) 

ক. িহকারী প্রদকৌশিী 

(বিবিি) 

৩১১ ২২ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

পুরভক্ৌশভল থি.এিথি. ইথিথনয়াথরাং 

থডথগ্র অিিা এর িমমাভনর থডথগ্র। 

অিিা 

এ.এম.আই.ই. এর “এ” এিাং “থি” 

যিক্শন পাি। 

৩০৩ ৮৮১ 

৩২৬ 

খ. িহকারী প্রদকৌশিী(ই/এি) ৩১২ ০৬ যক্াভনা স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

তথিৎভক্ৌশল/ ন্ত্রভক্ৌশভল থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং থডথগ্র অিিা  

যক্াভনা স্বীকৃত ইন থিটিউট্ হভত 

এ.এম.আই.ই. এর “এ” এিাং “থি” 

যিক্শন পাি। 

৩০৫ ৮৯১ 

৩০৬ 

৩০৭ ২৭১ 

৩১২ ৯০১ 

৩২৬ ওপদরর জে 

জকান বিষয় 

জিাট = ৪৮৫  
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ি. থি.থি.এি. (িাধারণ থশক্ষা): িরক্াথর িাধারণ ক্ভলজিমূভহর জন্য 

ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

23. থি.থি.এি. 

(িাধারণ থশক্ষা): 

 (িরক্াথর িাধারণ 

ক্ভলজিমূভহর 

জন্য) 

১. প্রোষক্ (িাাংলা) ৬১০ 

 

২৯ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় প্রিম যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র অিিা থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত অনাি িিহ 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র। 

অিিা 

িাংথিষ্ট থিষভয় ৪ (চার) িছর যময়াথে 

ন্যযনতম থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র। 

১০৮ ১১১ 

২. প্রোষক্ (ইাংভরথজ) ২৮ ঐ ১২০ ১২১ 

৩. প্রোষক্ (রাষ্ট্রথিজ্ঞান) ৩৩ ঐ ১৪৮ ৩৪১ 

৪. প্রোষক্ (েশ িন) ৩২ ঐ ১৪৬ ২১১ 

৫. প্রোষক্ (অি িনীথত) ৩০ ঐ ১১৮ ৩৩১ 

৬. প্রোষক্ (প্রাথণথিদ্যা) ২৬ ঐ ১৬৬ ৫৯১ 

৭. প্রোষক্ (ইথতহাি) ২৮ ঐ ১২৬ ১৮১ 

৮. প্রোষক্ (িমাজক্ল্যাণ) ১৩ ঐ ১৫৬ ৩৬১ 

৯. প্রোষক্ (রিায়ন) ০৮ ঐ ১১৩ ৫৩১ 

১০৩ ৫৪১ 

১১০ ৬০১ 

১০. প্রোষক্ (ইিলামী থশক্ষা) ০৩ ঐ ১৩১ ২০১ 

১১. প্রোষক্ (ইিলাভমর  

ইথতহাি ও িাংস্কৃথত) 

২৫ ঐ ১৩০ ১৯১ 

১২. প্রোষক্ (পোি িথিদ্যা) ১৬ ঐ ১৪৭ ৫১১ 

১০৪ ৫২১ 

১৩. প্রোষক্ (উথিেথিদ্যা) ০৯ ঐ ১১১ ৫৮১ 

১৪. প্রোষক্ (িমাজথিজ্ঞান) ০৮ ঐ ১৫৭ ৩৫১ 

১৫. প্রোষক্ (িথণত) ১৮ ঐ ১৩৯ ৫৫১ 

১০৫ ৫৬১ 

১৬. প্রোষক্ (ভূভিাল) ০২ ঐ ১২৪ ৩১১ 
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ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 থি.থি.এি. 

(িাধারণ থশক্ষা): 

 িরক্াথর িাধারণ 

ক্ভলজিমূভহর 

জন্য 

১৭. প্রোষক্ (মৃথত্তক্াথিজ্ঞান) ৬১০ 

 

১১ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় প্রিম যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র অিিা থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত অনাি িিহ 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র। 

অিিা 

িাংথিষ্ট থিষভয় ৪ (চার) িছর যময়াথে 

ন্যযনতম থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র। 

১৫৮ ৬২১ 

১৮. প্রোষক্ (থহিািথিজ্ঞান) ২৮ ঐ ১০১ ৭০১ 

১৯. প্রোষক্ (মাভক্িটিাং) ১৪ ঐ ১৩৮ ৭২১ 

২০. প্রোষক্ (ব্যিস্থাপনা) ২৮ ঐ ১৩৭ ৭৩১ 

২১. প্রোষক্ (থেন্যান্স ও 

ব্যাাংথক্াং) 

০৩ ঐ ১০৯ ৭১১ 

১২১ 

২২. প্রোষক্ (কৃথষথিজ্ঞান) ০৭ ঐ ২০১ ৮০১ 

২৩. প্রোষক্ (পথরিাংখ্যান) ০২ ঐ ১৫৯ ৯৮১ 

যমাট = ৪০১  

 

ঘ. থি.থি.এি. (িাধারণ থশক্ষা): িরক্াথর থশক্ষক্ প্রথশক্ষণ ক্ভলজিমূভহর জন্য 

ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার 

পে 

িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

থডভলামা/ 

থি.এড./ 

এম.এড. 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (১) 

24. থি.থি.এি. 

(িাধারণ থশক্ষা): 

িরক্াথর থশক্ষক্ 

প্রথশক্ষণ 

ক্ভলজিমূভহর 

জন্য 

১. প্রোষক্ (িাাংলা) ৬২০ 

 

০২ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত 

স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র অিিা ৪ িছর 

যময়াথে ন্যযনতম থিতীয় যেথণ 

িা িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত 

স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র এিাং 

থশক্ষা থিষভয় থডথগ্র/থডভলামা 

১০৮ ১১১ থডভলামা/ 

থি.এড./ 

এম.এড. 

য  যক্ান 

এক্টি 

২. প্রোষক্ (িথণত) ০১ ঐ ১৩৯ ৫৫১ ঐ 

১০৫ ৫৬১ 

৩. প্রোষক্ (রাষ্ট্রথিজ্ঞান) ০১ ঐ ১৪৮ ৩৪১ 

৪. প্রোষক্ (ভূভিাল) ০১ ঐ ১২৪ ৩১১ 

৫. প্রোষক্ (িাহ িস্থয অি িনীথত) ০১ ঐ ১২৭ ৩৯১ 

৬. প্রোষক্ (গ্রন্থািার থিজ্ঞান) ০১ ঐ ১৩৫ ৪১১ 

 



8/১৯ 

 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় 

যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার পে 

িাংথিষ্ট 

থিষভয়র 

যক্াড 

থডভলামা/ 

থি.এড./ 

এম.এড. 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (১) 

 থি.থি.এি. 

(িাধারণ থশক্ষা): 

িরক্াথর থশক্ষক্ 

প্রথশক্ষণ 

ক্ভলজিমূভহর 

জন্য 

৭. প্রোষক্ (থশক্ষা) ৬২০ 

 

০৩ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত িাংথিষ্ট 

থিষভয় থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র অিিা 

৪ িছর যময়াথে ন্যযনতম থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ 

(িম্মান) থডথগ্র এিাং থশক্ষা থিষভয় 

থডথগ্র/থডভলামা 

১১৯ ২২১ থডভলামা/ 

থি.এড./ 

এম.এড. 

য  যক্ান 

এক্টি 

৮. প্রোষক্ (থিজ্ঞান) ০১ ঐ থিজ্ঞান 

শাখার 

িাংথিষ্ট 

থিষভয় 

স্নাতক্/ 

স্নাতভক্াত্তর 

থিষভয়র 

যক্াড 

স্নাতক্/ 

স্নাতভক্াত্তর 

থিষভয়র 

পে িাংথিষ্ট 

থিষয় যক্াড 

ঐ 

৯. প্রোষক্ 

(ইিলাথমক্ আেশ ি) 

০১ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত আরথি 

িা ইিলাম থশক্ষা থিষভয় থিতীয় যেথণ 

িা িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র অিিা ৪ িছর যময়াথে ন্যযনতম 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র 

এিাং থশক্ষা থিষভয় থডথগ্র/থডভলামা 

১০৬ ১৩১ ঐ 

১৩১ ২০১ 

১০. প্রোষক্ (চারু ও 

ক্ারুক্লা) 

০৩ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত থি.এে.এ থডথগ্রিহ 

োইন আট িভি থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র 

১২২ ৪৬৯ ঐ 

১১. প্রোষক্ 

(িাইভডন্স এন্ড 

ক্াউথন্সথলাং) 

০২ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

মভনাথিজ্ঞান থিষভয় থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র অিিা ৪ িছর যময়াথে ন্যযনতম 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র 

এিাং থশক্ষা থিষভয় থডথগ্র/থডভলামা 

১৪৯ ১৭১ ঐ 

১২. প্রোষক্ (যমন্টাল 

হাইথজন) 

০১ ঐ ১৪৯ ১৭১ ঐ 

১৩. প্রোষক্  

(প্রভেশনাল 

ইথিক্স) 

০২ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

েশ িন থিষভয় থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত স্নাতভক্াত্তর 

থডথগ্র অিিা ৪ িছর যময়াথে ন্যযনতম 

থিতীয় যেথণ িা িমমাভনর 

থজ.থপ.এ.’যত স্নাতক্ (িম্মান) থডথগ্র 

এিাং থশক্ষা থিষভয় থডথগ্র/থডভলামা 

১৪৬ ২১১ ঐ 

যমাট= ২০  
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ঙ. থি.থি.এি. (ক্াথরিথর থশক্ষা): পথলভটক্থনক্ ইন থিটিউট্, গ্রাথেক্ আট িি ইন থিটিউট্, িাাংলাভেশ ইন থিটিউট্ অি গ্লাি এন্ড থিরাথমক্ এর জন্য। 

 

ক্রথমক্ 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার পে 

িাংথিষ্ট 

থিষভয়র যক্াড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

25. থি.থি.এি. 

(ক্াথরিথর থশক্ষা): 

পথলভটক্থনক্ 

ইন ্থিটিউট্, 

গ্রাথেক্ আট িি 

ইন থিটিউট্, 

িাাংলাভেশ িাভে ি 

ইন থিটিউট্,  

গ্লাি এন্ড থিরাথমক্ 

ইন থিটিউট্ এর 

জন্য 

 

১. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/থিথেল)  ৬৪০ 

 

৩৯ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং িা িমমাভনর থডথগ্র িা 

থি.এড. (যটক্) িা থি.এিথি. 

(যটক্থনক্যাল এডুভক্শন) থডথগ্র। 

৩০৩ ৮৮১ 

২. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/ইভলক্থট্রক্যাল)  ৪৭ -ঐ- ৩০৫ ৮৯১ 

৩. ইন্সট্রাক্টর 

(যটক্/যমক্াথনক্যাল)  

৪০ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৪. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/পাওয়ার)  ৩৭ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৫. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/ইভলক্ট্রথনক্স)  ০৯ -ঐ- ৩০৭ ২৭১ 

৬. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/অভটাভমািাইল)  ০৫ -ঐ- ৩১২ ৯০১ 

৭. ইন্সট্রাক্টর 

(যটক্/যরথিজাভরশন এন্ড 

এয়ারক্থন্ডশথনাং)  

০৩ -ঐ-  ৩১২ ৯০১ 

৮. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/যক্থমক্যাল)  ০২ -ঐ- ৩০২ ৯১১ 

৯. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/আথক্িভটক্চার)  ০৭ -ঐ- ৩০১ ৯৩১ 

১০. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/ফুড)  ০৩ -ঐ- ৩২৮ ৪৭৮ 

৩০২ ৯১১ 

১১. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/িাভে ি)  ০৩ যক্ান স্বীকৃত 

থিশ্বথিদ্যালয়/ইন ্থিটিউট্ হভত 

থি.এিথি. ইন থিথেল ইথিথনয়াথরাং  

৩০৩ ৮৮১ 

১২. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/থিথেল উড)  ০২ -ঐ- ৩০৩ ৮৮১ 

১৩. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/থিরাথমক্)  ০৩ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

থিরাথমক্ অিিা যক্থমক্যাল 

ইথিথনয়াথরাং এ থি.এিথি. থডথগ্র 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

রিায়নিহ স্নাতক্ থডথগ্র এিাং ৩ 

িছভরর থশক্ষক্তার অথেজ্ঞতািহ 

থিরাথমক্ থিষভয় থডভলামা। 

৩২৭ ৪৯১ 

৩০২ ৯১১ 

১৪. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/গ্লাি)  ০১ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত গ্লাি 

অিিা যক্থমক্যাল ইথিথনয়াথরাং এ 

থি.এিথি. থডথগ্র 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

রিায়নিহ স্নাতক্ থডথগ্র এিাং ৩ 

িছভরর থশক্ষক্তার অথেজ্ঞতািহ 

গ্লাি থিষভয় থডভলামা। 

৩২৯ ৪৯২ 

৩০২ ৯১১ 

১৫. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/গ্রাথেক্ 

থডজাইন)         

০২ যক্ান স্বীকৃত 

থিশ্বথিদ্যালয়/ইন থিটিউট্ হভত 

গ্রাথেক্ থডজাইন অিিা এর 

িমমাভনর থিষভয় থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং অিিা স্নাতক্ থডথগ্র। 

৩৩০ ৪৯৩ 
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ক্রমিক 

নম্বর 

ক্যাডাভরর নাম পভের নাম ক্যাডার 

পভের 

যক্াড 

শূন্য 

পভের 

িাংখ্যা 

থশক্ষািত য াগ্যতা থশক্ষািত 

য াগ্যতার 

থিষয় যক্াড 

থলথখত 

পরীক্ষার পে 

িাংথিষ্ট 

থিষভয়র যক্াড 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

 থি.থি.এি. 

(ক্াথরিথর থশক্ষা): 

পথলভটক্থনক্ 

ইন ্থিটিউট্, 

গ্রাথেক্ আট িি 

ইন থিটিউট্, 

িাাংলাভেশ িাভে ি 

ইন থিটিউট্,  

গ্লাি এন্ড থিরাথমক্ 

ইন থিটিউট্ এর 

জন্য 

 

১৬. ইন্সট্রাক্টর (যটক্/থপ্রথন্টাং)  ৬৪০ 

 

০৩ যক্ান স্বীকৃত 

থিশ্বথিদ্যালয়/ইন থিটিউট্ হভত 

থপ্রথন্টাং যটক্ভনালথজ অিিা এর 

িমমাভনর থিষভয় থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং অিিা স্নাতক্ থডথগ্র। 

৩৩১ ৪৯৪ 

১৭. ওয়াক্িশপ সুপাথরনভটভন্ডন্ট 

(অভটাভমািাইল)  

০১ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

যমক্াথনক্যাল থিষভয় থি.এিথি. 

ইথিথনয়াথরাং িা িমমাভনর থডথগ্র 

িা থি.এড. (যটক্) িা থি.এিথি. 

(যটক্থনক্যাল এডুভক্শন) থডথগ্র। 

৩১২ ৯০১ 

১৮. ইন্সট্রাক্টর (নন-যটক্/িথণত)  ৪৮ যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় প্রিম যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত 

স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র। 

অিিা 

যক্ান স্বীকৃত থিশ্বথিদ্যালয় হভত 

িাংথিষ্ট থিষভয় থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত 

িম্মানিহ থিতীয় যেথণ িা 

িমমাভনর থজ.থপ.এ.’যত 

স্নাতভক্াত্তর থডথগ্র। 

১৩৯ ৫৫১ 

১০৫ ৫৬১ 

১৯. ইন্সট্রাক্টর (নন-যটক্/পোি ি)   ৩০ -ঐ- ১০৪ ৫২১ 

১৪৭ ৫১১ 

২০. ইন্সট্রাক্টর (নন-

যটক্/রিায়ন)    

১৯ -ঐ- ১০৩ ৫৩১ 

১১৩ ৫৪১ 

২১. ইন্সট্রাক্টর (নন-যটক্/িাাংলা)  ১৬ -ঐ- ১০৮ ১১১ 

২২. ইন্সট্রাক্টর (নন-

যটক্/ইাংভরথজ)  

১৭ -ঐ- ১২০ ১২১ 

২৩. ইন্সট্রাক্টর (নন-

যটক্/এক্াউথন্টাং)  

১৫ -ঐ- ১০১ ৭০১ 

২৪. ইন্সট্রাক্টর (নন-

যটক্/ম্যাদনেদিন্ট)  

০৩ -ঐ- ১৩৭ ৭৩১ 

যমাট= ৩৫৫  

 

িি িভমাট শূন্য পভের িাংখ্যা= ৪৪৯+৪৮৫++৪০১+২০+৩৫৫=১৭১০ 
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1.0  বিদশষ বনদে মশনা:  
 

 1.1 নতুন পেসৃবষ্ট, পেবিলুবি, পদোন্নবত, অিির িহি, মৃতুয, পেতযাগ অর্থিা অপিারি ইতযাবে কারদি বিজ্ঞাবপত ূন্য  পদের 

িিংখ্যা পবরিতমন হদত পাদর। 
 

 1.2 ইকুইিযাদিন্স িনে: বিজ্ঞাবপত কযাোর পেিমূদহর ে্য  জকান প্রার্থীর বনি মাবরত বশক্ষাগত জোগ্যতা না র্থাকদি উক্ত প্রার্থী 

আদিেন করদত পারদিন না। জকান প্রার্থী বিদেশ হদত অবেমত জকান বেবিদক বিজ্ঞাবপত বি.বি.এি. কযাোর পেিমূদহর 

ে্য  প্রদোেয বশক্ষাগত জোগ্যতার িিিাদনর োবি করদি প্রািীভক্ জি িদি ম ইকুইিযাদিন্স িনদের িতযাবয়ত কবপ 

জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম েিা বেদত হদি। ইকুইিযাদিন্স িনদের ে্য  জিবেদকি বেবিিারীদের িািংিাদেশ জিবেদকি এন্ড্ 

জেন্টাি কাউবন্সি, বে.বি.এি. বেবিিারীদের জক্ষদে জিদটবরনাবর কাউবন্সি এিিং অ্য া্য  বিষদয় বেবিিারীদের বশক্ষা 

িন্ত্রিািয়/বিশ্ববিদ্যািয় িঞ্জুবর কবিশদনর িদে জোগাদোগ করদত পরািশ ম জেয়া হদিা। উক্ত ইকুইিযাদিন্স িনদের 

মূিকবপ জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম  অিশ্যই উপস্থ্াপন করদত হদি, অ্য র্থায় জিৌবখক পরীক্ষা িহি করা হদি না। 
 

 1.3 অিতীি ম প্রার্থীর জোগ্যতা: েবে জকান প্রার্থী এিন জকান পরীক্ষায় অিতীি ম হদয় র্থাদকন জে পরীক্ষায় পাি করদি বতবন 

৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এ অিংশিহদির জোগ্যতা অেমন করদিন এিিং েবে তার ঐ পরীক্ষার িিািি ৪৪তি 

বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর আদিেনপে জমা যেয়ার (অনলাইন যরথজভেশন) জশষ তাবরখ পে মন্ত প্রকাশ না হয় 

তাহদিও বতবন অিতীি ম প্রার্থী বহদিদি অনিাইদন আদিেন করদত পারদিন, তদি তা িািবয়কিাদি িহি করা হদি। জকিি 

জিই প্রার্থীদকই অিতীি ম প্রার্থী বহদিদি বিদিিনা করা হদি োর স্নাতক/স্নাতদকাত্তর পে মাদয়র িকি বিবখত পরীক্ষা ৪৪তি 

বি.বি.এি. পরীক্ষার আদিেনপে িহদির জশষ তাবরদখর িদে অর্থ মাৎ ৩১.০১.২০২২ তাবরদখর িদে িম্পূি মরূদপ জশষ 

হদয়দছ।  
 

2.0 

 

অনিাইদন ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর আদিেনপে (BPSC Form-1) পূরি এিিং পরীক্ষার বি েিাোদনর 

িিয় 

 

2.1 আদিেনপে পূরি ও বি েিাোন শুরুর তাবরখ ও িিয়: ৩০.১২.২০২১ তাবরখ, িকাি ১০.০০ বিবনট। 

2.2 আদিেনপে েিাোদনর জশষ তাবরখ ও িিয়: ৩১.০১.২০২২ তাবরখ, িন্ধযা ৬.০০ বিবনট। 

2.3 আদিেনপে েিাোদনর জশষ তাবরখ অর্থ মাৎ ৩১.০১.২০২২ তাবরখ, িন্ধযা ৬.০০ বিবনদটর িদে জকিি User ID প্রাি 

প্রার্থীরা উক্ত িিদয়র পরিতী ৭২ ঘণ্টা (অর্থ মাৎ ০৩.০২.২০২২ তাবরখ, িন্ধযা ৬.০০ বিবনট পে মন্ত) িমভয়র মভধ্য (বিজ্ঞবির 

১২.০ নম্বর অনুদেদের বনদে মশনা অনুিরি কদর) বি েিা বেদত পারদিন। বনি মাবরত তাবরখ ও িিদয়র পর জকান 

আদিেনপে িহি করা হদি না।  

2.4 Applicant’s Copy- জত িবি মত িিয় অনুোয়ী (অর্থ মাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রার্থীদের বি েিাোন িম্পন্ন করদত হদি। থে জমা 

োভনর পূভি ি আভিেনপভত্র িাংভশাধভনর সুভ াি রভয়ভছ। আভিেভনর থপ্রন্ট ক্থপ যেভখ থনথিত হভয় থে জমা থেভিন। থে 

জমাোভনর পর আর যক্ান িাংভশাধভনর সুভ াি িাক্ভি না। আভিেভনর জন্য জশষ তাবরখ ও িিদয়র ে্য  অদপক্ষা না 

কদর পে মাি িিয় বনদয় আদিেন করদত পরািশ ম জেয়া হভলা। 

 

3.0  িয়িিীিা (Age limit): ১ নভেম্বর ২০২১ তাবরদখ িয়ি  
 

 3.1 মুবক্তদোদ্ধা/শহীে মুবক্তদোদ্ধাদের পুে-ক্য া, প্রবতিন্ধী প্রার্থী এিিং বি.বি.এি. (স্বাস্থ্য) কযাোদরর প্রার্থী ছািা অ্য া্য  িকি 

কযাোদরর প্রার্থীর ে্য  িয়ি ২১ হদত ৩০ িছর (েন্ম তাবরখ: িি মবনম্ন ০২.১১.২০০০, িদি মাচ্চ ০২.১১.১৯৯১)। 

 

 3.2 মুবক্তদোদ্ধা/শহীে মুবক্তদোদ্ধাদের পুে-ক্য া, প্রবতিন্ধী প্রার্থী এিিং বি.বি.এি. (স্বাস্থ্য) কযাোদরর প্রার্থীর ে্য  িয়ি  ২১ 

হদত ৩২ িছর (েন্ম তাবরখ: িি মবনম্ন ০২.১১.২০০০ িদি মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯)। 

 

 3.3 বি.বি.এি. (িািারি বশক্ষা) ও বি.বি.এি. (কাবরগবর বশক্ষা) কযাোদরর ে্য  শুধু ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী প্রার্থীর জিিায় িয়ি ২১ 

হদত ৩২ িছর (েন্ম তাবরখ: িি মবনম্ন ০২.১১.২০০০ িদি মাচ্চ ০২.১১.১৯৮৯)। 

 

 3.4 প্রার্থীর িয়ি কি িা জিবশ হদি আদিেনপে িহিদোগ্য হদি না। 

 

4.0 নাগবরকত্ব (Nationality) 
 

4.1 প্রার্থীদক অিশ্যই িািংিাদেদশর নাগবরক হদত হদি।  

 4.2 িরকাদরর পূি মানুিবত ব্যবতদরদক জকান প্রার্থী জকান বিদেবশ নাগবরকদক বিিাহ করদি িা বিিাহ করদত প্রবতজ্ঞািদ্ধ হদি 

বতবন আদিেদনর অদোগ্য বিদিবিত হদিন। 

 

5.0 বিে  (Gender) 
 

 প্রকৃত জোগ্যতািারী এিিং িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি (িয়ি, জোগ্যতা ও িরািবর বনদয়াদগর ে্য  পরীক্ষা) বিবিিািা, ২০১৪ এর 

থিধান অনু ায়ী িািংিাদেদশর জে জকান নাগবরক ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এ অিংশিহদির ে্য  জোগ্য হদিন। 
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6.0 িাকবররত প্রার্থী  
 

 প্রোতদন্ত্রর কদি ম (িরকাবর/আিা-িরকাবর/স্বায়ত্তশাবিত িিংস্থ্া) অর্থিা স্থ্ানীয় কর্তমপদক্ষর অিীন িাকবররত প্রার্থীদের িদে 

জোগ্যতািম্পন্ন এিিং বনি মাবরত িয়দির প্রার্থীরা বনদয়াগকারী কর্তমপদক্ষর অনুিবতপ্রাি হদি পরীক্ষায় অিংশিহি করদত পারদিন। 

 

7.0 অনিাইদন আদিেনপে (BPSC Form-1) পূরি পদ্ধবত 
 

 7.1 
 

প্রার্থীদক Teletalk BD Ltd. এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অর্থিা িািংিাদেশ িরকারী 

কি ম কবিশদনর Web Address: www.bpsc.gov.bd এর িােদি কবিশন কর্তমক বনি মাবরত অনিাইন আদিেনপে 

(BPSC Form-1) পূরি কদর বনি মাবরত িিদয়র িদে অনিাইন জরবেদস্ট্রশন কাে মরি এিিং বি েিাোন িম্পন্ন করদত 

হদি। িবি মত ওদয়িিাইদট ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর বিজ্ঞবি, অনিাইদন আদিেনপে পূরদির বিস্তাবরত 

বনদে মশনা এিিং বনি মাবরত BPSC Form-1 দৃশ্যিান হদি। অনিাইন আদিেনপে (BPSC From-1) পূরদির বিষদয় 

‘৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর আদিেনপে (BPSC Form-1) অনিাইদন পূরি, sms-এর িােদি ‘বি’ 

েিাোন এিিং Admit Card প্রাবি’ িিংরান্ত বিস্তাবরত বনদে মশনা বশদরানাদি জেয়া র্থাকদি। অনিাইন িরি পূরদির 

পূদি ম প্রািীভক্ উক্ত বনদে মশনা অিংশটি োউনদিাে কদর প্রবতটি বনদে মশনা িািিাদি যজভন থনভত হভি। কযাোর পছদের 

বিবত্তদত Application Form-এর ৩টি কযাটাগবর রদয়দছ, জেিন: 
  

(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 প্রার্থী শুধু General Cadre এর প্রার্থী হদত ইচ্ছুক হদি General Cadre এর Application form অাংভশ বিক 

করদি General Cadre এর আদিেনপে দৃশ্যিান হদি। অনুরূপিাদি, General and 

Technical/Professional কযাোদরর প্রার্থী হদত ইচ্ছুক হদি তাদক Both Cadre এর ে্য  বনি মাবরত অাংশটি 

বিক করদি Both Cadre এর আদিেনপে দৃশ্যিান হদি। প্রািীর কাথিত BCS Application Form দৃশ্যিান 

হদি িরদির প্রবতটি থিষয় প্রেত্ত বনদে মশনা অনুোয়ী পূরি করদত হদি।  
 

 7.3 BCS Application Form-এর ৩টি অিংশ রদয়দছ: (I) Part-1: Personal Information; (II) Part-2: 

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

িিংরান্ত বিস্তাবরত বনদে মশনা এিিং BCS Application Form এর প্রবতটি field এ প্রেত্ত তথ্য/বনদে মশনা অনুিরি 

কদর পূরি করদত হদি। 
 

 ৭.৪ অনলাইভন আভিেন ক্রার পর যক্ান প িাভয়ই প্রািীর যক্ান ভুল তথ্য িাংভশাধভনর সুভ াি িাক্ভি না। তথ্য িাংভশাধভনর 

জন্য যক্ান আভিেন গ্রহণ ক্রা হভি না।  
 

8.0 জঘাষিা (Declaration)  
 

প্রার্থীদক অনিাইন আদিেনপদের (BPSC Form-1) বেিাদরশন অিংদশ এ িদি ম জঘাষিা বেদত হদি জে, প্রার্থীর আদিেনপদের 

িকি তথ্য িঠিক্। প্রেত্ত তথ্য অিতয িা বিথ্যা প্রিাি হদি অর্থিা জকান অদোগ্যতা িরা পিদি িা জকান প্রতারিা িা দ্যনীবতর 

আেয় িহি ক্রা হভল পরীক্ষার পূদি ম িা পদর, এিনবক বনদয়াদগর পদর জে জকান পে মাদয় প্রাবর্থ মতা িা থনভয়াভির সুপাবরশ িাথতল 

এিিং কবিশন কর্তমক গৃহীতব্য জে জকান বনদয়াগ পরীক্ষায় আদিেন করার অদোগ্য জঘাষিািহ প্রািীর বিরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যিস্থ্া িহি 

করা োদি। 

 

9.0 ছবি (Photo) আপদিাে 

 

BPSC Form-1 এর Part-1, Part-2 এিিং Part-3 িিিিাদি পূরি িম্পন্ন হদি Application Preview জেখা োদি। 

Preview এর বনি মাবরত স্থ্াদন প্রার্থীদক 300 x 300 (দেঘ ময x প্রস্থ্ ) pixel এর কি িা জিবশ নয় এিিং File Size 100 KB 

এর জিবশ িহিদোগ্য নয়, এরূপ িাদপর অনবিক বতন িাি পূদি ম জতািা রবঙন ছবি আপদিাে করদত হদি। উদিখ্য, িাোকাদিা ছবি 

িহিদোগ্য হদি না। Applicant’s Copy-জত ছবি মুবদ্রত না হদি আদিেনপে িাবতি হদি। িানগ্লািিহ ছবি িহিদোগ্য হদি না।  

Home Page-এর Help Menu-জত বিক করদি Photo ও Signature িম্পদকম বিস্তাবরত বনদে মশনা পাওয়া োদি।  

 

10.0 স্বাক্ষর (Signature) আপদিাে  

Application Preview-জত স্বাক্ষদরর ে্য  বনি মাবরত স্থ্াদন 300 x 80 (বেঘ ময x প্রস্থ্) pixel এর কি িা জিবশ নয় এিিং 

File Size 60 KB এর জিবশ িহিদোগ্য নয়, প্রার্থীদক এরূপ িাদপর বনদের স্বাক্ষর আপদিাে করদত হদি। Applicant’s 

Copy জত স্বাক্ষর মুবদ্রত না হদি আদিেনপে িাবতি হদি।  

 

http://bpsc/
http://www.bpsc.gov.bd/
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11.0 িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি (িয়ি, জোগ্যতা ও িরািবর বনদয়াদগর ে্য  পরীক্ষা) বিবিিািা, ২০১৪ এর বিবি ৯(৪)(ক)(খ) 

এর বিিান অনুোয়ী পরীক্ষার বি প্রোন 
 

  BPSC Form-1 ের্থাের্থিাদি পূরি কদর বনদে মশনা অনুোয়ী ছবি ও স্বাক্ষর আপদিাে কদর বনিন্ধন িম্পন্ন হদি ছবিিহ 

Application Preview জেখা োদি। বনর্ভ মিিাদি আদিেনপে েিা িম্পন্ন হদি প্রার্থী অনিাইদন একটি User ID িহ ছবি ও 

স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পাদিন। Application Preview ও Applicant’s Copy-জত প্রার্থীর ছবি ও 

স্বাক্ষর অিশ্যই িঠিক্োভি দৃশ্যিান হদত হদি। User ID ব্যিহার কদর Teletalk BD Ltd. এর sms এর িােদি প্রাি 

বনদে মশনা অনুিরি কদর প্রার্থীরা িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি (িয়ি, জোগ্যতা ও িরািবর বনদয়াদগর ে্য  পরীক্ষা) বিবিিািা, ২০১৪ 

এর বিবি ৯ (৪) (ক) অনুোয়ী বনদম্নাক্ত পদ্ধবতদত জে জকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদরর িােদি sms কদর ৪৪তি 

বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর বি ৭০০/- (িাতশত) টাকা েিা থেভত পারভিন। একই বিবিিািার বিবি ৯(৪)(খ) এর বিিানিদত 

ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর্ভক্ত প্রার্থী, প্রবতিন্ধী এিিং র্ততীয় বিদের প্রার্থী পরীক্ষার বি িািে ১০০/- (একশত) টাকা েিা বেদিন। উদিখ্য, ক্ষুদ্র 

নৃ-জগাষ্ঠী/প্রবতিন্ধী/র্ততীয় বিদের প্রার্থী না হদয়ও জকান প্রার্থী ১০০/- (একশত) টাকা বি েিা থেভয় িরি পূরি ক্রভল উক্ত প্রািীর 

প্রাথি িতা িাথতল ক্রা হভি। এ মিষয়ে প্রার্থীয়ের সতককতা অিলম্বয়নর পরাির্ ক প্রোন করা হয়লা।  
 

12.0 বি েিা জেয়ার পদ্ধবত 
 

 

 প্রর্থি  
 

sms 

: BCS <space> User ID বিদখ send করুন 16222 নম্বদর 
 

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 বিদখ send করুন 16222 নম্বদর  
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 প্রদিশপে (Admit Card) োউনদিাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিজ্ঞবির ১২.০ নম্বর অনুদেদের বনদে মশনা অনুিাদর পরীক্ষার বনি মাবরত বি প্রোন করদি জটবিটক হদত জপ্রবরত sms িাতমায় প্রাি 

User ID এিিং Password ব্যিহার কদর প্রার্থী স্বয়িংবরয়িাদি িরাদ্দকৃত জরবেদস্ট্রশন নম্বর িিংিবিত প্রদিশপে 

তাৎক্ষবিকিাদি োউনদিাে কদর িিংিহ করদত পারদিন। 
 

জকন্দ্রবিবত্তক জরবেদস্ট্রশন নম্বদরর ররঞ্জ মনয়ে প্রোন করা হদিা: 
 

জকন্দ্র জরবেদস্ট্রশন নম্বদরর জরি (িািংিা িাি মন) জরবেদস্ট্রশন নম্বদরর জরি (ইিংদরবে িাি মন) 

ক. ঢাকা 11000001-11999999 11800001-11899999 

খ. রােশাহী 12000001-12999999 12800001-12899999 

গ. িট্টিাি 13000001-13999999 13800001-13899999 

ঘ. খুিনা 14000001-14999999 14800001-14899999 

ঙ. িবরশাি 15000001-15999999 15800001-15899999 

ি. বিদিট 16000001-16999999 16800001-16899999 

ছ. রিংপুর 17000001-17999999 17800001-17899999 

ে. িয়িনবিিংহ 18000001-18999999 18800001-18899999 
   

 

 

 

 

 

QRNTCBTP 
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14.0 একাবিক িরি পূরি বনবষদ্ধ  
 

জকান প্রার্থী বি েিা বেদয় চূিান্তিাদি অনিাইদন আদিেন কদর প্রদিশপে িহি করার পর পুনরায় অনিাইদন আদিেন করদত 

পারদিন না। জকান প্রার্থী বিথ্যা, বিন্ন/র্ভি তথ্য বেদয় একাবিকিার িরি পূরি কদর একাবিক প্রদিশপে িহি করদি আভিেন 

প্রবরয়ার জে জকান প িাভয় তা প্রিাি হদি তার িািবিক প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। বতবন কবিশন কর্তমক গৃহীতব্য িকি পদে 

আদিেদনর ে্য  অদোগ্য জঘাবষত হদিন এিিং উক্ত প্রার্থীর বিরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যিস্থ্া িহি করা হদত পাদর। 

 

15.0 অনিাইদন BPSC Form-3 পূরি 
 

 বিবখত পরীক্ষায় কৃতকাে ম প্রার্থীদের জিৌবখক পরীক্ষার পূদি ম কবিশন কর্তমক বনি মাবরত িিদয় অনিাইদন Teletalk BD Ltd. এর 

Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অর্থিা িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশদনর Web Address: 

www.bpsc.gov.bd- এর িােদি অবতবরক্ত তথ্য িিংিবিত BPSC Form-3 অনিাইদন িািংিায় পূরি করদত হদি। এ 

বিষদয় কবিশন কর্তমক জপ্রিবিজ্ঞবি এিিং BPSC Form-1 এ িবি মত প্রার্থীর জিািাইি নম্বদর Teletalk হদত sms -এর 

িােদি প্রার্থীদের ের্থািিদয় বনদে মশনা প্রোন করা হদি। কবিশদনর বনদে মশনা অনুোয়ী অনিাইদন পূরিকৃত উক্ত িিংবক্ষি িরি 

(BPSC Form-3) োউনদিাে কদর এর এক কবপ প্রার্থী বনদের কাদছ িিংরক্ষি করদিন। 
 

16.0 জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম BPSC Form-1 এিং িিংবিষ্ট িনে/েকুদিন্টি েিাোন 

  

বিবখত পরীক্ষার িিািি প্রকাদশর পর বিবখত পরীক্ষায় উত্তীি ম প্রার্থীরা কবিশদনর www.bpsc.gov.bd ওদয়িিাইট অর্থিা 

জটবিটক িািংিাদেশ বিবিদটে এর http://bpsc.teletalk.com.bd ওদয়িিাইট জর্থদক ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ 

এর ে্য  অনিাইদন পূরিকৃত BPSC Form-1 (Applicant’s Copy) কবিশন কর্তমক বনি মাবরত িিদয় োউনদিাে কদর 

িিংিহ করদিন। িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশদনর বনদে মশনা অনুিরি কদর BPSC Form-1 িহ বনদম্নাক্ত প্রদয়ােনীয় 

িনে/েকুদিন্টি এর ২ (দ্যই) কবপ জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম আিথিক্োভি েিা বেদত হদি:  
 

 16.1 প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এিিং প্রর্থি জেবির জগদেদটে কি মকতমা কর্তমক িতযাবয়ত বতন (০৩) কবপ পািদপাট ম িাইদের 

িতযাবয়ত রবঙন ছবি BPSC Form-1 এর িাি পাদশ স্টযাপিাদরর িাহাদে িিংযুক্ত করদত হদি। 
 

 16.2 বশক্ষাগত জোগ্যতার প্রিািস্বরূপ জিাে ম এিিং বিশ্ববিদ্যািদয়র িকি মূি/িািবয়ক িনদের িতযাবয়ত িদটাকবপ। অিতীি ম 

প্রার্থীদের জক্ষদে িিংবিষ্ট পরীক্ষা শুরু ও জশষ হওয়ার তাবরখিহ পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক/বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর প্রিান কর্তমক 

স্বাক্ষবরত অিতীি ম প্রতযয়নপদের িতযাবয়ত কবপ। পরীক্ষা শুরু ও জশষ হওয়ার তাবরখ উদিখবিহীন জকান অিতীি ম 

প্রতযয়নপে িহিদোগ্য হদি না। এরূপ রেয়ে প্রার্থীর জিৌবখক পরীক্ষা িহি করা হদি না এিিং প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। 
 

 16.3 িার িছর জিয়াবে স্নাতক/স্নাতক (িম্মান) বেবিিারী প্রার্থীদের প্রেত্ত িনে/িাকমবশট/দটবস্টদিাবনয়াদি েবে ৪ িছর 

জিয়াবে স্নাতক/স্নাতক (িম্মান) উদিখ না র্থাদক তদি অবেমত বেবি ৪ িছর জিয়াবে স্নাতক/স্নাতক (িম্মান) িদি ম 

বিিাগীয় প্রিান/পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক/দরবেস্ট্রার কর্তমক প্রেত্ত প্রতযয়নপদের িতযাবয়ত কবপ আদিেনপদের িদে অিশ্যই 

েিা বেদত হদি। অ্য র্থায়, অবেমত বেবি ৩ িছর জিয়াবে বহদিদি গণ্য করা হদি।  
 

  16.4 িয়ি প্রিাদির ে্য  এি.এি.বি./িিিাদনর পরীক্ষার মূি/িািবয়ক িনদের িতযাবয়ত কবপ। “O-Level” এিিং “A-

Level” উত্তীি ম প্রার্থীদের জক্ষদে েন্ম তাবরখ িিংিবিত োবিবিক প্রিাি [দেিন- পািদপাদট মর কবপ, েন্ম িনে]। 

উদিখ্য, িয়ি প্রিাদির ে্য  এবিদেবিট িহিদোগ্য হদি না। 
 

 16.5 বিদেশ জর্থদক অবেমত বেবিিারী প্রার্থীদের জক্ষদে বিজ্ঞবির ১.২ অনুদেে অনুোয়ী ইকুইিযাদিন্স িনদের িতযাবয়ত কবপ।  

 

 16.6 জিবেদকি, জেন্টাি ও জিদটবরনাবর িােমন পদের ে্য  প্রদোেয কর্তমপক্ষ কর্তমক ইসুযকৃত হািনাগাে চূিান্ত জরবেদস্ট্রশন 

িনদের িতযাবয়ত কবপ। 

 

 16.7 মুবক্তদোদ্ধার পুে-ক্য া বহদিদি আদিেনকারী প্রার্থীর ে্য  ৩২ িছর পে মন্ত িয়ি বশবর্থিদোগ্য। মুবক্তদোদ্ধার পুে-ক্য া 

বহদিদি আদিেনকারী প্রার্থীদক বপতার/িাতার মুবক্তদোদ্ধা িনদের িতযাবয়ত কবপ েিা বেদত হদি। 
 

 16.8 মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক িন্ত্রিািয় কর্তমক োরীকৃত ২৬.০২.২০০২ তাবরদখর মুুঃবিুঃিুঃ/িনে-১/প্র-১/২০০২/০২ নিং প্রজ্ঞাপন 

অনুোয়ী মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক িন্ত্রিািদয়র ইসুযকৃত বপতা/িাতার মুবক্তদোদ্ধা িনদের িতযাবয়ত কবপ। 

অর্থিা 

মুবক্তযুদ্ধ বিষয়ক িন্ত্রিািদয়র ০১.০২.২০০৯ তাবরদখর মুবিি/িনে-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০নিং প্রজ্ঞাপন অনুোয়ী ১৯৯৭ 

জর্থদক ২০০১ িাি পে মন্ত তৎকািীন িাননীয় প্রিানিন্ত্রী কর্তমক প্রবতস্বাক্ষবরত এিিং মুবক্তদোদ্ধা িিংিে কর্তমক ইসুযকৃত 

বপতা/িাতার মুবক্তদোদ্ধা িনেপদের ২টি িতযাবয়ত কবপ। 
 

 16.9 প্রবতিন্ধী প্রার্থীদের যক্ষভত্র িিােদিিা অবিেিদরর অিীন জেিা িিােদিিা অবিদির উপপবরিািক/িিপেিে মাো 

িম্পন্ন/োবয়ত্বপ্রাি িিংবিষ্ট কি মকতমা কর্তমক স্বাক্ষবরত প্রবতিন্ধী িনদের িতযাবয়ত কবপ। 

 16.10 র্ততীয় বিের্ভক্ত প্রার্থীদের যক্ষভত্র বিবিি িােমন কর্তমক প্রেত্ত িনদের িতযাবয়ত কবপ। 

http://bpsc/
http://www.bpsc.gov.bd/
http://www.bpsc.gov.bd/
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 16.11 প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী িম্প্রোয়র্ভক্ত হদি িিংবিষ্ট জেিা প্রশািদকর বনকট হদত প্রাি িনদের িতযাবয়ত িদটাকবপ। 

 16.12 োতীয় পবরিয়পে (NID) নম্বর রদয়দছ এিন প্রার্থী অনিাইন আদিেনপদের বনি মাবরত স্থ্াদন NID নম্বর উদিখ 

করদিন এিিং কবিশন কর্তমক বনদে মবশত িিদয় তা প্রেশ মন করদিন।  

 

 16.13 ছািপে: বিবখত পরীক্ষায় উত্তীি ম প্রার্থীদের িদে োরা িরকাবর/আিা-িরকাবর/স্বায়ত্তশাবিত িিংস্থ্া অর্থিা স্থ্ানীয় 

কর্তমপদক্ষর অিীদন কি মরত তাদের কবিশদনর ওদয়িিাইদট আপদিাদেে অনাপবত্ত/ছািপে িরি োউনদিাে কদর 

ের্থািিদয় বনদয়াগকারী কর্তমপদক্ষর বিি-স্বাক্ষর িহিপূি মক জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম ছািপদের কবপ েিা থেভিন। 

িিংবিষ্ট পদের বনদয়াগকারী কর্তমপক্ষ কর্তমক স্বাক্ষবরত ছািপদের কবপ েিা বেদত ব্যর্থ ম হদি জিৌবখক পরীক্ষা িহি করা 

হদি না। 

 

 16.14 অপিারি আদেশ/ইস্তিাপে: িাকবর হদত অপিাবরত (Removed) হদয়দছন অর্থিা িাকবরদত ইস্তিা বেদয়দছন এিন 

প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অিংশিহি করদত পারদিন। তদি এ িি জক্ষদে প্রার্থীদক BPSC Form-1 এর িাদর্থ িাকবর হদত 

অপিারি আদেদশর িা ইস্তিাপে গৃহীত হদয়দছ িদি ম বনদয়াগকারী কর্তমপদক্ষর আদেদশর িতযাবয়ত কবপ েিা বেদত 

হদি। 

 
 

 16.15 জকান প্রার্থী অনিাইন আদিেনপে BPSC Form-1 েিাোদনর পর জিৌবখক পরীক্ষার পূদি ম জকান িাকবরদত জোগোন 

করদি িা িাকবর জর্থদক ইস্তিাোন করদি িা িাকবর জর্থদক অপিাবরত হদি জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম প্রার্থীদক অিশ্যই 

বনদয়াগকারী কর্তমপক্ষ কর্তমক প্রেত্ত অনাপবত্ত/ছািপে/ইস্তিাপে িহি/অপিারি আদেদশর কবপ েিা বেদত হদি। 

অ্য র্থায়, জিৌবখক পরীক্ষা িহি করা হদি না। 

 

 16.16 প্রার্থী কর্তমক আদিেনপদে িবি মত স্থ্ায়ী ঠিকানা (Permanent Address) ইত:পূদি ম জকান িাটি মবিদকদট িা অ্য ে 

িবি মত স্থ্ায়ী ঠিকানা হদত বিন্নতর হয় বকিংিা িবহিা প্রার্থীদের জক্ষদে েবে স্বািীর ঠিকানা ব্যিহার করা হয় তদি জি 

জক্ষদে প্রার্থীদক পবরিবতমত স্থ্ায়ী ঠিকানার স্বপদক্ষ NID িা িিংবিষ্ট বিটি কদপ মাদরশদনর জিয়র/ওয়াে ম 

কবিশনার/দপৌরিিার জিয়র/কাউবন্সির/ইউবনয়ন পবরষে জিয়ারম্যান কর্তমক স্বাক্ষবরত িনেপদের কবপ েিা বেদত 

হদি।  
 

 

 16.17 প্রাক্ চ িাকবর-বৃত্তান্ত োিাই িরি [পুবিশ জিবরবিদকশন িরি]: প্রাক্ চ িাকবর-বৃত্তান্ত োিাই িরি কবিশদনর 

www.bpsc.gov.bd ওদয়িিাইদট ের্থািিদয় আপদিাে করা হদি। ওদয়িিাইট জর্থদক প্রাক্ চ িাকবর-বৃত্তান্ত োিাই 

িরি োউনদিাে কদর ের্থাের্থিাদি পূরি ও স্বাক্ষর কদর জিৌবখক পরীক্ষার িিয় উক্ত পরীক্ষার জিাদে ম ৩ (বতন) কবপ 

েিা বেদত হদি। 
 
 

 16.18 জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম প্রার্থীদক পূরিকৃত BPSC Form-3 আিবশ্যকিাদি েিা বেদত হদি। 

 

 16.19 বিদেশী নাগবরকদক বিিাহ করদি িা বিিাহ করদত প্রবতজ্ঞািদ্ধ হদি িরকাদরর অনুিবতপে জমা থেভত হভি। 
 

 16.20 BPSC Form-1 এিিং িিংযুক্ত িকি েকুদিন্টি অনুপুঙ্খ োিাইদয়র পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আদিেদনর বিপরীদত িিংবিষ্ট 

প্রার্থীদের জিৌবখক পরীক্ষায় অিংশিহদির অনুিবত জেয়া হদি। জকিি বিবখত পরীক্ষায় কৃতকাে ম হদিই জিৌবখক পরীক্ষায় 

অিতীি ম হওয়ার জোগ্যতা অবেমত হদি না। বিবখত পরীক্ষায় কৃতকাে ম হওয়া জে িকি প্রার্থী িিংবিষ্ট িকি েকুদিদন্টর 

কবপিহ BPSC Form-1 এর মুবদ্রত কবপ েিা বেদত ব্যর্থ ম হদিন তাদের প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। 

 

17.0 বপ্রবিবিনাবর জটস্ট অনুষ্ঠাদনর িম্ভাব্য তাবরখ 
 

৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর বপ্রবিবিনাবর পরীক্ষা ২৭ যম ২০২২ তাথরভখ অনুবষ্ঠত হদত পাদর। পরীক্ষািমূভহর সুবনবে মষ্ট 

তাবরখ, িিয় ও থনভে িশনা  ের্থািিদয় কবিশদনর ওদয়িিাইট এিিং িিংিাে িােদি প্রকাশ করা হদি।  

  
18.0 বপ্রবিবিনাবর জটস্ট িাংক্রান্ত গুরুত্বপূণ ি তথ্যাথে  

 

 18.1 প্রার্থীদের ২০০(দ্যইশত) নম্বদরর একটি Multiple Choice Question (MCQ) Type বপ্রবিবিনাবর  জটদস্ট 

অিংশিহি করদত হদি। পরীক্ষার িিয় ২(দ্যই) ঘণ্টা। 
 

 18.2 এই পরীক্ষায় জিাট ২০০ (দ্যইশত) টি প্রশ্ন র্থাকদি। প্রার্থী প্রবতটি শুদ্ধ উত্তদরর ে্য  ১(এক) নম্বর পাদিন, তদি র্ভি উত্তর 

বেদি প্রবতটি র্ভি উত্তদরর ে্য  ০.৫০ (ূন্য  েশবিক পাঁি ূন্য ) নম্বর কাটা োদি। 
 

 18.3 বপ্রবিবিনাবর জটদস্টর MCQ উত্তরপে একটি জগাপনীয় েবিি। এটি জকান প্রার্থী িা তার প্রবতবনবিদক জকানিাদিই প্রেশ মন 

করা হদি না এিিং উক্ত জটদস্টর নম্বর জকান প্রার্থী িা তার প্রবতবনবিদক প্রেশ মন িা প্রোন করা হদি না। 

 

 18.4 বপ্রবিবিনাবর জটদস্টর উত্তরপে পুনুঃবনরীক্ষি িা পুনুঃপরীক্ষদির সুদোগ র্থাকদি না। 
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19.0 বপ্রবিবিনাবর জটদস্টর বিষয় ও নম্বর িণ্টন বনদি প্রোন করা হদিা: 

  
 

রবিক নম্বর বিষদয়র নাি নম্বর িন্টন 

1. িািংিা িাষা ও িাবহতয  35 

2. ইিংদরবে িাষা ও িাবহতয  35 

3. িািংিাদেশ বিষয়ািবি 30 

4. আন্তেমাবতক বিষয়ািবি 20 

5. ভূদগাি (িািংিাদেশ ও বিশ্ব), পবরদিশ ও দ্যদে মাগ ব্যিস্থ্াপনা 10 

6. িািারি বিজ্ঞান 15 

7. কবম্পউটার ও তথ্য প্রযুবক্ত 15 

8. গাবিবতক যুবক্ত 15 

9. িানবিক েক্ষতা 15 

10. বনবতকতা, মূল্যদিাি ও সুশািন 10 

জিাট =  200 
 

20.0 পরীক্ষা জকন্দ্র 

বপ্রবিবিনাবর জটস্ট এিিং বিবখত পরীক্ষা ঢাকা, িট্টিাি, রােশাহী, খুিনা, িবরশাি, বিদিট, রিংপুর ও িয়িনবিিংহ জকদন্দ্র অনুবষ্ঠত 

হদি। তদি প্রার্থীর পছদের জকান জকদন্দ্র বপ্রবিবিনাবর জটস্ট/বিবখত পরীক্ষা অনুষ্ঠান িম্ভি না হদি কবিশন কর্তমক বনি মাবরত অ্য  

জকান জকদন্দ্র প্রার্থীদক বপ্রবিবিনাবর জটস্ট/বিবখত পরীক্ষায় অিংশ িহি করদত হদি। উদিখ্য, জিৌবখক পরীক্ষা কবিশদনর প্রিান 

কাে মািয়, ঢাকায় অনুবষ্ঠত হদি। জকন্দ্র পবরিতমদনর জকান আদিেন িহি করা হদি না। 
 

21.0 প্রবতিন্ধী প্রার্থীদের শ্রুবতদিখক থনভয়াি 
 

প্রবতিন্ধী প্রার্থীদের জন্য িদে োদের শ্রুবতদিখক প্রদয়ােন তাদের আদিেদনর বিবত্তদত িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশন হদত 

বনি মাবরত জোগ্যতা িম্পন্ন প্রবশক্ষিপ্রাি শ্রুবতদিখক থনভয়াি করা হদি। জে িকি প্রবতিন্ধী প্রার্থীর শ্রুবতদিখক প্রদয়ােন হদি তাদের 

কি ম কবিশন কর্তমক বনদে মবশত িিদয়র িদে কবিশদনর পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাোর] িরাির শ্রুবতদিখদকর প্রদয়ােনীয়তা িম্পদকম 

োক্তাবর প্রতযয়নপে, ছবি এিিং প্রবতিন্ধী পবরিয়পদের কবপিহ শ্রুবতদিখক প্রাবির আভিেন করদত হদি।   
 

22.0 বপ্রবিবিনাবর জটদস্ট প্রশ্নপদের ইিংদরবে িাি মন ব্যিহার 
 

বপ্রবিবিনাবর জটদস্ট জে িকি প্রার্থী ইিংদরবে িাি মদনর প্রশ্নপদে পরীক্ষা বেদত আিহী তাদের অনিাইন িরদি Question type 

option এর িভক্স টিক বিহ্ন ()বেদত হদি। ইিংদরবে িাি মদনর প্রার্থীদের পরীক্ষা পৃর্থক পরীক্ষা হদি/কদক্ষ অনুবষ্ঠত হদি। 

ইিংদরবে িাি মদনর  প্রার্থীরা িািংিা িাি মদনর পরীক্ষায় অিংশিহি করদি পরীক্ষার উত্তরপে িাবতিিহ প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। 
 

23.0 বপ্রবিবিনাবর জটদস্টর উপযুক্ততা ও কৃতকাে মতা 
 

 23.1 বপ্রবিবিনাবর জটদস্টর পাি নম্বর িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশন কর্তমক বনি মাবরত হদি, এ জক্ষদে কবিশদনর বিদ্ধান্তই 

চূিান্ত হদি। 

 23.2 উত্তরপদে জরবেদস্ট্রশন নম্বর ঠিকিাদি না বিখদি এিিং ঠিকিাদি বৃত্ত পূরি না করদি িা জকানরূপ কাটাকাটি করদি 

প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। 
 

24.0 বিবখত পরীক্ষার বিষয়বিবত্তক নম্বর এিিং জিৌবখক পরীক্ষার নম্বর িণ্টন:  

 24.1 িািারি কযাোদরর ে্য  

 বিষয় নম্বর িন্টন 

ক. িািংিা 200 

খ. ইিংদরবে 200 

গ. িািংিাদেশ বিষয়ািবি 200 

ঘ. আন্তেমাবতক বিষয়ািবি 100 

ঙ. গাবিবতক যুবক্ত ও িানবিক েক্ষতা  

 [িানবিক েক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন র্থাকদি। প্রার্থী প্রবতটি শুদ্ধ উত্তদরর 

ে্য  ১ (এক) নম্বর পাদিন। তদি প্রবতটি র্ভি উত্তদরর ে্য  ০.৫০ নম্বর কাটা োদি] 

100 

 

 

ি. িািারি বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত 100 

ছ. জিৌবখক পরীক্ষা 200 

িি মদিাট = 1100 
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24.2 প্রদিশনাি/দটকবনকযাি কযাোদরর ে্য   
 

 বিষয় নম্বর িন্টন 

ক. িািংিা 100 

খ. ইিংদরবে 200 

গ. িািংিাদেশ বিষয়ািবি 200 

ঘ. আন্তেমাবতক বিষয়ািবি 100 

ঙ. গাবিবতক যুবক্ত ও িানবিক েক্ষতা  

 [িানবিক েক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন র্থাকদি। প্রার্থী প্রবতটি 

শুদ্ধ উত্তদরর ে্য  ১ (এক) নম্বর পাদিন। তদি প্রবতটি র্ভি উত্তদরর ে্য  

০.৫০ নম্বর কাটা োদি] 

100 

 

 

ি. িিংবিষ্ট পে িা িাবি মদির ে্য  প্রািবেক বিষয় 200 

ছ. জিৌবখক পরীক্ষা 200 

িি মদিাট = 1100 
 

 24.3 জে িকি প্রার্থী িািারি ও প্রদিশনাি/দটকবনকযাি উিয় কযাোদরর পদের ে্য  পছেরি বেদত ইচ্ছুক তাদেরদক 

িািারি কযাোদরর ৯০০ নম্বদরর িাদর্থ অবতবরক্ত ওপদরর ২৪.২(ি) জত িথণ িত “িিংবিষ্ট পে িা িাবি মদির ে্য  

প্রািবেক” একক বিষদয়র ২০০ নম্বদরর ৪ ঘণ্টার বিবখত পরীক্ষায় অিংশিহি ক্রা িােতামূিক। 

 

25.0 বিবখত পরীক্ষায় উত্তরোদনর িাষা  

 

িািংিা, ইিংদরবে ও অ্য া্য  িাষা িম্পবকমত বিষদয়র প্রদশ্নর উত্তর িিংবিষ্ট িাষাদতই বিখদত হদি। অ্য া্য  বিষদয়র প্রদশ্নর উত্তর 

িািংিা িা ইিংদরবে জে জকান একটি িাষায় জিখা োদি। একটি বিষদয়র উত্তদর উদ্ধৃবত িা অবনিাে ম জটক্সট ব্যতীত একাবিক িাষা 

ব্যিহার করা োদি না। জকান বিষদয়র প্রশ্নপদে অ্য  জকানরূপ বনদে মশনা র্থাকদি উক্ত বিষদয়র জক্ষদে ঐ বনদে মশনা অনুোয়ী 

প্রদশ্নাত্তর বিখদত হদি। 

 

26.0 বিবখত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনুঃ পরীক্ষা এিিং জিৌবখক পরীক্ষা িিংরান্ত জগাপনীয়তা 

 

 26.1 িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি (িয়ি, জোগ্যতা ও িরািবর বনদয়াদগর ে্য  পরীক্ষা) বিবিিািা, ২০১৪ এর বিিান অনুোয়ী 

বিবখত পরীক্ষার িকি উত্তরপে জগাপনীয় েবিি। জকান অিস্থ্াদতই জকান প্রার্থী িা তার প্রবতবনবিদক উত্তরপে প্রেশ মন 

করা হদি না। উত্তরপে পুনুঃপরীক্ষি িা পুনুঃ বনরীক্ষদির আদিেন বিদিিনা করা হদি না। 

 

 26.2 জিৌবখক পরীক্ষার নম্বর জগাপন র্থাকদি এিিং উক্ত পরীক্ষার নম্বর িা িিংবিষ্ট তথ্য প্রার্থী িা তার প্রবতবনবিদক প্রেশ মন িা 

প্রোন করা হদি না। 

 

২৭.০ বপ্রবিবিনাবর জটস্ট ও বিবখত পরীক্ষার বিদিিাি প্রাবি  

 

বপ্রবিবিনাবর জটস্ট ও বিবখত পরীক্ষার বিষয়বিবত্তক বিদিিাি কবিশদনর www.bpsc.gov.bd ওদয়িিাইট পাওয়া োদি। 

প্রার্থীরা কবিশদনর ওদয়িিাইট জর্থদক তাদের বপ্রবিবিনাবর ও  বিবখত পরীক্ষার বিদিিাি োউনদিাে করদত পারদিন। 

 

২৮.০ অনিাইদন িাক্ষাৎকারপে প্রাবি 

জিৌবখক পরীক্ষার ে্য  কবিশন হদত োকদোদগ জকান িাক্ষাৎকারপে জপ্ররি করা হদি না। কবিশদনর পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাোর] 

স্বাক্ষবরত ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর িাক্ষাৎকারপেটি কবিশদনর ওদয়িিাইদট ের্থািিদয় আপদিাে করা হদি। 

কবিশন কর্তমক জিৌবখক পরীক্ষাসূবি জঘাষিার পর ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ এর িাক্ষাৎকারপেটি কবিশদনর ওদয়িিাইট 

হদত বিবখত পরীক্ষায় উত্তীি ম প্রার্থীরা োউনদিাে কদর িিংিহ করদিন। কবিশন কর্তমক জঘাবষত ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা-২০২১ 

এর জিৌবখক পরীক্ষার িিয়সূবি অনুোয়ী প্রার্থীর ে্য  বনি মাবরত জিৌবখক পরীক্ষার তাবরখ, জরবেদস্ট্রশন নম্বর এিিং নাি 

িাক্ষাৎকারপদের ০১ নম্বর অনুদেদের বনি মাবরত স্থ্াদন প্রার্থী স্বহদস্ত বিখদিন। জিৌবখক পরীক্ষার বনি মাবরত তাবরখ ও িিদয় 

িাক্ষাৎকারপদে িবি মত কাগেপে এিিং িাক্ষাৎকারপেিহ প্রার্থী িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশদনর আগারগাঁও, জশদরিািংিা নগর, 

ঢাকাস্থ্ প্রিান কাে মািদয় জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম উপবস্থ্ত হদিন। বনি মাবরত তাবরখ ও িিদয় জিৌবখক পরীক্ষার জিাদে ম উপবস্থ্ত না 

হদি উক্ত প্রার্থীর জিৌবখক পরীক্ষা িহি করা হদি না। 

 

 

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

 ২৯.১ কবিশন কর্তমক িািবয়কিাদি সুপাবরশপ্রাি প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ে্য  জিবেদকি জিাদে মর িমু্মদখ হাবের হদত হদি। 

জিবেদকি জিাদে ম স্বাস্থ্য পরীক্ষার িিয় প্রার্থীদের বনদম্নাক্ত বেবহক জোগ্যতা র্থাকদত হদি: 
 

রবিক 

নম্বর 

কযাোর প্রার্থী ন্যযনতি উচ্চতা ন্যযনতি ওেন 

ক. বি.বি.এি. (পুবিশ) এিিং 

বি.বি.এি. (আনিার) কযাোদরর ে্য  

পুরুষ ১৬২.৫৬ জি. বি. ৫৪.৫৪ জক.বে. 

িবহিা ১৫২.৪০ জি. বি. ৪৫.৪৫ জক.বে. 

খ. অ্য া্য  কযাোদরর ে্য  পুরুষ ১৫২.৪০ জি. বি. ৪৫.০০ জক.বে. 

িবহিা ১৪৭.৩২ জি. বি. ৪০.০০ জক.বে. 

  
   

 

 ২৯.২ উথেথখত শারীবরক উচ্চতা না র্থাকদি জকান প্রার্থী বনদয়াদগর ে্য  জোগ্য বিদিবিত হদিন না। জকান প্রার্থীর িবি মত ওেন 

না র্থাকদি বতবন িািবয়কিাদি অদোগ্য িদি বিদিবিত হদিন। প্রার্থীদক বিবি অনুোয়ী দৃবষ্টশবক্তিম্পন্ন হদত হদি। 

অ্য া্য  স্বাস্থ্যগত জোগ্যতা িম্পবকমত বিস্তাবরত তথ্যািবি ের্থািিদয় োনাদনা হদি। উদিখ্য, প্রবতিন্ধী প্রার্থীদের জক্ষদে 

স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিিানিমূহ িরকাবর বিদ্ধান্ত অনুিরিপূি িক্ িম্পন্ন করা হদি। 

 

 ২৯.৩ বুদকর িাপ, ওেন ও উচ্চতা   

 

প্রার্থীদক অনিাইন িরদির বনি মাবরত স্থ্াদন বুদকর িাপ জিবন্টবিটাদর উদিখ করদত হদি। বিবখত পরীক্ষায় উত্তীি ম 

প্রার্থীদের জিৌবখক পরীক্ষার বেন অনিাইন িরদির মুবদ্রত কবপর িাদর্থ উচ্চতা জিবন্টবিটাদর, ওেন জক.বে. জত এিিং 

বুদকর িাপ জিবন্টবিটাদর উদিখ িিংিবিত বি.এি.বে.বি. জরবেস্টাে ম জিবেদকি প্রযাকটিশনার কর্তমক প্রেত্ত প্রতযয়নপদের 

কবপ েিা বেদত হদি। প্রতযয়নপদে জিবেদকি প্রযাকটিশনাদরর জরবেদস্ট্রশন নম্বর অিশ্যই উদিখ র্থাকদত হদি। 

 

৩০.০ বিজ্ঞবির শদতমর প্রািা্য  ও জোগাদোদগর জক্ষেিমূহ  
 

 ৩০.১ এ বিজ্ঞবিদত জে িকি শতম আদরাপ করা হদয়দছ তা BPSC Form-1 এর জকান শদতমর িাদর্থ িািিস্যপূি ম না হভল 

এই বিজ্ঞবির শতমই চূিান্ত িদি থিভিথচত হদি, তদি জকান বিষয় উদিখ করা না র্থাকদি অর্থিা ব্যাখ্যার প্রদয়ােন হদি 

কবিশন এ বিষদয় প্রদয়ােনীয় ব্যাখ্যা বেদি। 

 ৩০.২ পরীক্ষা িিংরান্ত জকান প্রদয়ােনীয় বিঠিপে কবিশদনর “পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাোর], িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশন, 

আগারগাঁও, জশদরিািংিা নগর, ঢাকা-১২০৭” এই ঠিকানায় পাঠাদত হদি। 

 ৩০.৩ প্রার্থীর ঠিকানায় জকান পবরিতমন হদি প্রার্থীর জরবেদস্ট্রশন নম্বর উদিখপূি মক কবিশদনর পরীক্ষা বনয়ন্ত্রকদক [কযাোর] 

ের্থািিদয় বিবখতিাদি োনাদত হদি।  
 

৩১.০ বিথ্যা তথ্য প্রোন ও অিদ্যপায় অিিম্বদনর শাবস্ত 
 

 3১.1 জকান প্রার্থী আদিেনপদে জ্ঞাতিাদর জকান র্ভি িা বিথ্যা তথ্য প্রোন করদি িা প্রদয়ােনীয় তথ্য জগাপন করদি িা 

জটম্পাবরিং করদি িা জকান োি িাটি মবিদকট োবখি করদি িা িয়ি ও বশক্ষাগত জোগ্যতা িিংরান্ত িাটি মবিদকদটর জকান 

অিংশ িা প্রদিশপে জটম্পাবরিং িা পবরিতমন করদি িা পরীক্ষার হদি জিািাইি জিান, হাতঘবি, কবিশন কর্তমক জঘাবষত 

বনবষদ্ধ িািিী/বেিাইি িা জকান িরদনর ইদিকট্রবনক জোগাদোগেন্ত্রিহ প্রদিশ এিিং উক্ত প্রযুবক্তর িােদি অিদ্যপাদয়র 

আেয় িহি করদি িা পরীক্ষার হদি জকানরূপ দ্যব্যমিহার করদি িা অিদ্যপায় অিিম্বন করদি িা প্রতারিার আেয় বনদি 

িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি (িয়ি, জোগ্যতা ও িরািবর বনদয়াদগর ে্য  পরীক্ষা) বিবিিািা, ২০১৪ এর বিিান এিিং 

িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশদনর পরীক্ষায় অপরািমূিক আিরদির ে্য  শৃঙ্খিামূিক ব্যিস্থ্া িহি নীবতিািা-২০০০ 

অনুোয়ী তাদক উক্ত পরীক্ষািহ কবিশন কর্তমক পবরিাবিত পরিতী জে জকান পরীক্ষার ে্য  অদোগ্য জঘাষিা করা হদি। 
 

 3১.2 31.1 এ িবি মত অপরাদি েবিত িিংবিষ্ট প্রার্থীদক জক্ষে বিদশদষ জিৌেোবর আইদন জিাপে ম করা োদি। এিনবক প্রার্থীদক 

িাকবরদত বনদয়াদগর পর এরূপ জকান তথ্য প্রকাশ ও তা প্রিাি হদি তাদক িাকবর হদত িরখাস্ত ক্রা ছািাও প্রািীর 

বিরুদদ্ধ আইনানুগ য  যক্ান উপযুক্ত ব্যিস্থ্া িহি করা োদি। 

 

৩২.০ নন-কযাোর পদে সুপাবরশ 

 

বিবখত ও জিৌবখক পরীক্ষায় উত্তীি ম হওয়া িদত্ত্বও পেস্বল্পতার কারদি ৪৪তি বি.বি.এি. পরীক্ষা- ২০২১ এর বিজ্ঞাবপত কযাোর 

পদে জে িকি প্রার্থী সুপাবরশপ্রাি হদিন না জি িকি প্রার্থীদক িরকার কর্তমক োরীকৃত নন-কযাোর পদে বনদয়াগ (বিদশষ) 

বিবিিািা, ২০১০ এিিং িিংদশাবিত বিবিিািা, ২০১৪ এর বিিানািবি অনুিরিপূি মক ৯ম যিভক্ ১২তম যগ্রভডর প্রারবম্ভক পদে 

বনদয়াদগর িদক্ষয কবিশন কর্তমক সুপাবরশ প্রোদনর ক্া িক্রম িহি করা হদি, তদি এ িরদনর ক্া িক্রম সুপাবরশ প্রাবির চূিান্ত জকান 

বনশ্চয়তা প্রোন করদি না। নন-ক্যাডার পভে সুপাথরশ যপভত ইচ্ছুক্ প্রািীভের পছন্দক্রম অনলাইন আভিেভনর প্রভ াজয অাংভশ 

প্রথতেলন ক্রভত হভি।  
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3৩.0 পরীক্ষা িিংরান্ত আরও কদয়কটি গুরুত্বপূি ম বিষয় 
 

 

 3৩.1 BPSC Form-1 এর তদথ্যর বিবত্তদত প্রার্থীর আভিেন প্রথক্রয়ার োিতীয় কাে মরি িম্পাবেত হদি। 

 3৩.2 BPSC Form-1 এ নাি, জরবেদস্ট্রশন নম্বর, েন্ম তাবরখ িা অ্য  জকানরূপ গুরুতর (Substantive) ত্রুটি র্থাকদি 

পরিতীদত িিংদশািদনর জকান সুদোগ র্থাকদি না এিিং এরূপ ত্রুটির কারদি প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি। অনিাইদন িরি 

পূরদির িিয় নাি, েন্ম তাবরখিহ প্রবতটি তথ্য অতযন্ত িতকমতার িাদর্থ পূরি করদত হদি। 
 

 3৩.3 প্রার্থীর নাি ও বপতার নাি এি.এি.বি. অর্থিা িিিাদনর িনদে জে িাদি জিখা আদছ অনিাইন আদিেনপদে হুিহু জি 

িাদি বিখদত হদি। প্রার্থীর নাি এিিং বপতার নাি ঠিকিাদি না বিখদি প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি।  
 

 3৩.4 জে জকান পে মাদয় গুরুতর অিম্পূি মতা (Substantively Incomplete) িরা পিদি প্রাবর্থ মতা িাবতি হদি| গুরুতর  

ত্রুটি িম্পবকমত জগদেট জনাটিবিদকশন কবিশদনর ওদয়িিাইদট (www.bpsc.gov.bd) পাওয়া োদি। 

 3৩.5 বিজ্ঞবিদত িবি মত পদের চূিান্ত সুপাবরশ প্রিয়দনর জক্ষদে িিংবিষ্ট বিষদয় িরকাদরর িি মদশষ আইন, বিবি-থিধান ও 

থনভে িশনা অনুিরি করা হদি। 

 

3৪.০ বিজ্ঞবিটি িািংিাদেশ িরকারী কি ম কবিশদনর www.bpsc.gov.bd ওদয়িিাইট এিিং জটবিটক িািংিাদেশ বিবিদটে এর 

http://bpsc.teletalk.com.bd ওদয়িিাইদট পাওয়া োদি। 

 

[পে মাি িিয় বনদয় অবত িতকমতার িাদর্থ বনর্ভ মিিাদি বনদে আদিেনপে পূরি 

করুন এিিং বনি মাবরত তাবরখ ও িিদয়র পূদি মই বিিহ আদিেন প্রবরয়া িম্পন্ন 

করুন] 

 

[ের্থাের্থ প্রস্তুবত ও বনদে মশনার আদিাদক িািংিাদেশ বিবিি িাবি মি পরীক্ষায় 

অিংশিহি করুন এিিং বনি মাবিত হদয় জেশ জিিার পবিে োবয়ত্ব পািদনর সুদোগ 

িাি করুন]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ন্যর আহ্িে 

পরীক্ষা বনয়ন্ত্রক [কযাোর] 

[যুগ্মিবিি] 
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Android Application “ Job Circular ” 

 👇 সংক্ষিপ্ত বৈক্ষিষ্ট্য 👇
 বৈক্ষিক পক্ষিকা এৈং অিলাইনি প্রকাক্ষিত প্রক্ষতক্ষৈনির চাকক্ষরর ক্ষৈজ্ঞক্ষপ্ত 
 পরীিা সময়সূচী এৈং ফলাফল সহ পরীিা সংক্রান্ত সকল নিাক্ষিি  
 সাপ্তাক্ষহক চাকক্ষরর পক্ষিকা (HD Picture এৈং PDF আকানর) 
 আনৈৈনির ফরম ডাউিনলাড এৈং চালাি/ৈযাংক ড্রাফ ি ফরম পূরণ ও  
 আনৈৈনির ক্ষিয়ম এৈং অিলাইনি আনৈৈনির ক্ষিকািা 
 ক্ষিনয়াগ পরীিার প্রস্তুক্ষত, মনডল নিস্ট সহ পরীিা প্রস্তুক্ষত সহায়ক সকল তথ্য 
 Favorite (Bookmark) system: এর মাধ্যনম আপক্ষি আপিার পছনের ক্ষৈজ্ঞক্ষপ্ত, 
  নিাক্ষিি, চাকক্ষরর প্রস্তুক্ষত সহায়ক ক্ষৈক্ষিন্ন ক্ষৈষয় Save কনর রাখনত পারনৈি।  
আবেদবের মেয়াদ মেষ হওয়ার পূবেে গুরুত্বপূর্ে চাকররর রেজ্ঞরি ও প্রবেে পত্র  

  ডাউেব াড এৈং অিযািয নিাক্ষিি এর Reminder 

 ক্ষৈস্তাক্ষরত বৈক্ষিষ্ট্য 
 িতুি/গুরুত্বপূণণ ক্ষিনয়াগ ক্ষৈজ্ঞক্ষপ্ত ও পরীিার নিাক্ষিনির "Notification" 

এর মাধ্যনম আপক্ষি আপিার নমাৈাইনলর Notification ৈার এ জািনত পারনৈি 
গুরুত্বপূণণ চাকক্ষরর খৈর এৈং পরীিার নিাক্ষিি। 
 Notification Category 
মকাে ধরবর্র মোরিরিবকেে মপবে চাে মেরি োছাই করবে পারবেে এেং 
আপোর অপছবের কযািাগরর/মোরিরিবকেে েন্ধ রাখবে পারবেে। 
≣ জৈ কযািাগক্ষর 
ক্ষৈজ্ঞক্ষপ্তগুনলা সহনজ খুনজ পাৈার জিয আবছ রেরিন্ন কযািাগক্ষর। নেমি - 
General Job Category: 
➲ েরকারর চাকরর ➲ েযাংক জে ➲ এেরজও  জৈস
➲ রেক্ষক রেবয়াগ ➲ োবকেরিং / মে ে ➲ মর ওবয় জে
➲ রডবিন্স এ চাকরর ➲ োিারহক চাকররর

পরত্রকা
➲ অেযেয মেেরকারর
চাকরর

Special Job Category: 
➲ Hot Jobs ➲ Date Wise Jobs
➲ Part Time Jobs ➲ Under Graduate Jobs
➲ Graduates Jobs ➲ Post Graduate Jobs
➲ Deadline Today Jobs ➲ Deadline Tomorrow Jobs
➲ Any Other Deadline Jobs ➲ Archive / Expired Job
≣ জৈ এক্সাম নিাক্ষিি কযািাগক্ষর 
ক্ষিনয়াগ পরীিা সংক্রান্ত সকল নিাক্ষিি পানৈি এই কযািাগক্ষরনত। 
পরীিার সময়সূচী  পরীিার ফলাফল প্রনৈিপি অিযািয নিাক্ষিি 
 Reminder 
আবেদবের মেয়াদ মেষ হওয়ার পূবেে গুরুত্বপূর্ে রেবয়াগ রেজ্ঞরি ও প্রবেে পত্র 
ডাউেব াড এেং অেযােয মোরিে এর Reminder 
 কযাররয়ার গাইড 
চাকররর পরীক্ষা েহায়ক রেরিন্ন েথ্য এেং Article ও পরােেে। রেষয়রিরিক 
চাকররর প্রস্তুরে, েিেকাি মিকরেক, মোরিবিেে েহ আবরা অবেক রকছু। 
  প্রক্ষতক্ষৈনির তথ্য 
ক্ষৈক্ষিন্ন বৈক্ষিক পক্ষিকা ও অিলাইনি নথ্নক গুরুত্বপূণণ সাধ্ারণ জ্ঞািমূলক তথ্য। 

অিুৈাৈ চচণা  
বৈক্ষিক ইংনরক্ষজ ও ৈাংলা পক্ষিকার গুরুত্বপূণণ Article এর Vocabulary ও 
অিুৈাৈ। এেং এই Vocabulary গুব ার আব াবক েবড  মিস্ট/কুইজ।  

  সাম্প্রক্ষতক তথ্য 
ক্ষৈক্ষিন্ন পক্ষিকা ও অিযািয উৎস নথ্নক ৈাংলানৈি এৈং ক্ষৈনের সাম্প্রক্ষতক তথ্য। 
 ডাউিনলাড নজাি 
চাকক্ষরর প্রস্তুক্ষতর জিয ক্ষৈক্ষিন্ন ৈই এৈং অিলাইনি প্রকাক্ষিত সকল ক্ষৈষনয়র 
তনথ্যর PDF।  
  ইন্টারক্ষিউ ক্ষিপস 
ইন্টারক্ষিউ এর জিয ক্ষকিানৈ ক্ষিনজনক প্রস্তুত করনৈি নসই সকল ক্ষৈষনয় 
অক্ষিজ্ঞনৈর পরামিণ। 

 িাইিা অক্ষিজ্ঞতা 
চাকক্ষরর িাইিানত ক্ষকধ্রনণর প্রনের সমু্মখীি হনত হয় নসই সকল তথ্য ক্ষিনয় 
এই কযািাগক্ষর। ক্ষৈক্ষসএস, ৈযাংক সহ অিযািয ক্ষিনয়াগ িাইিা অক্ষিজ্ঞতা এখানি 
পানৈি। 
❓ প্রশ্ন েযাংক এেং োম্প্ররেক পরীক্ষার প্রশ্ন - উির
রেরিন্ন রেবয়াগ পরীক্ষা- BCS, NTRCA, Primary েহ অেযােয রেবয়াগ পরীক্ষার
রেগে োব র প্রশ্ন এেং েোধাে। এেং প্ররেরেয়ে মে েক  রেবয়াগ পরীক্ষা
অেুরিে হয় োর প্রশ্ন-েোধাে।

 মনডল নিস্ট 
এই কযািাগররবে "েযাখযা েহ/ছাড়া" েবড  মিস্ট পাবেে। (With timer 
/Without timer আপোর পছে েে েবড  মিস্ট রদবে পারবেে)। 
রেষয়রিরিক েহ আবরা অবেক কযািাগররর েবড  মিস্ট।  
  National University News 
জাতীয় ক্ষৈেক্ষৈৈযালনয়র সকল খৈরাখৈর ক্ষিনয় আনছ আলাৈা কযািাগক্ষর। 
  Job Age Calculator 
চাকক্ষরর ৈয়স নৈর করার কযালকুনলির। এই Job Age Calculator এর মাধ্যনম 
আপক্ষি আপিার কাক্ষিত ৈয়স নৈর করনত পারনৈি।  

 Search Option 
রেবয়াগ রেজ্ঞরি ো পরীক্ষার মোরিে খুবজ পাওয়ার জেয আবছ োচে অপেে। 
  Day-Night Mode 
েহবজ এেং দীর্েক্ষর্ অযাপ েযেহার উপবোগী মড/োইি েুড অপেে। 

 এছাড়াও Notification Sound and Vibration Control, Keep 
Screen On, Dim Light mode Option, National University News 
েহ আবরা অবেক রিচার। 

 এক কথ্ায় চাকররর প্রস্তুরে/মখাোঁজা মথ্বক শুরু কবর          চাকরর পাওয়া 
পেেন্ত েক  েথ্য পাবেে এই অযাপরিবে। 

  এই আপস এর বৈক্ষিষ্ট্য গুনলা েক্ষৈ আপিার িাল লানগ তাহনল আজই ডাউিনলাড করুি।   
App Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular 
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