বাাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়দমন্ট অ্যান্ড িাসভিদিি সলসমদেড (ববাদয়দিল)
(প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কমিিাংস্থান মন্ত্রণালদয়র অ্ধীন সবদেদশ জনশসি বপ্ররণকারী একমাত্র িরকাসর বকাম্পাসন)
প্রবািী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ৭১-৭২ ইস্কােন গাদড িন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওদয়বিাইে: www.boesl.gov.bd
নাং-৪৯.০২.০০০০.০০৬.০১.০০১.১৭-৭২৪

তারিখ: ২৫.০৮.২০২২ সি.

দরিণ প ারিয়ায় ইরেএস-এি আওতায় বাাংলাদদরি র্মী রিদয়াদেি লদিে প ািীয় ভাষা েিীিায়
অাংিগ্রহদণি জন্য অিলাইি রিবন্ধি-২০২২ সাংক্রান্ত রিদদ েরি া
ইরেএস-এি আওতায় দরিণ প ারিয়াি রিল্পখাদত বাাংলাদদরি প্রার্থীদদি চা রিদত রিদয়াদেি লদিে প ািীয় ভাষা েিীিায়
(ইউরবটি) অাংিগ্রহদণি জন্য রিম্নবরণ েত প াগ্যতা ও িতেপূিণ সাদেদি রির্ োরিত তারিখ ও সর্মদয় রিবন্ধি সাইট
eps.boesl.gov.bd অিলাইি রিবন্ধি সম্পন্ন িা াদব।
২।

পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর ব াগ্যতা
২.১। রিিােত প াগ্যতা এসএসরস/সর্মর্মাি;
২.২। বয়ি িীমা ২৯-০৮-১৯৮২ বেদক ২৮-০৮-২০০৪ প িন্ত;
২.৩। োসদোট ে-এি পর্ময়াদ হালিাোদ র্থা া সাদেদি;
২.৪। াি ালাি ব্লাইন্ডদিস বা িঙ পবাঝাি সির্মতাি সর্মস্যা পিই;
২.৫। প ািীয় ভাষা েড়া, পলখা ও পবাঝাি োিদরিেতা র্থা দত হদব;
২.৬। র্মাদ াসক্ত/রসরিরলস িিাক্ত ব্যরক্তেণ অদ াগ্য বদল রবদবরচত হদবি;
২.৭। ব ৌজোসর অ্পরাদধ বজল বা অ্ন্য বকাদনা শাসি হয়সন;
২.৮। ারা েসক্ষণ বকাসরয়ায় অ্ববধভাদব অ্বস্থান কদরসন ;
২.৯। ার উপর সবদেশ াত্রায় বকান সনদেধাজ্ঞা বনই বা ব দত বকান িমস্যা বনই এবাং
২.১০। ািা ই-৯ বা ই-১০ রভসায় প ারিয়াদত ৫ বছি পবরি র্থাদ রি।

৩।

প ািীয় ভাষা োিদিীদদি প্রার্থরর্ম ও চূড়ান্ত রিবন্ধি
৩.১। প ািীয় ভাষা েিীিা (ইউরবটি)'দত অাংিগ্রহদণি লদিে প ািীয় ভাষা োিদিী এবাং উেদি বরণ েত প াগ্যতাি িতোবলী
পূিণ ািী আগ্রহী প্রার্থীেণদ আোর্মী ২৮-০৮-২০২২ তারিখ স াল ৮টা পর্থদ দুপুি ১২টা ে েন্ত আদে আসদল আদে োদবি
(first come first served) রভরিদত রির্ োরিত রিবন্ধি সাইদট চারহত তথ্য পূিণ পূব ে রিবন্ধি সম্পন্ন িদত
হদব। রির্ োরিত সর্মদয় ১১০০০ জি প্রার্থী প্রার্থরর্ম রিবন্ধি সম্পন্ন হদল স্বয়াংরক্রয়ভাদব রিবন্ধি সাইট বন্ধ হদয় াদব। তদব
রদ এ ই সাদর্থ (in parallel) এ ারর্ প্রার্থী পিষ ব্যরক্ত রহসাদব আদবদি সম্পন্ন দিি, তদব তাদদি স লদ ই
প্রার্থরর্ম রিবন্ধি এি সুদ াে পদয়া হদব। প্রার্থরর্ম রিবন্ধি সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন িদল প্রার্থী এ টি Submission ID
োদবি াি িিম্যাট রিম্নরূেঃ 220000001। Submission ID এি পিদষি ৫ রিরজট দ্বািা প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত
প্রার্থীি ক্রর্ম পবাঝা াদব।
৩.২। প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থীদদি র্মধ্য হদত প্রর্থর্ম ৯০০০ জি প্রার্থী (Submission ID 220000001 পর্থদ
220009000) চূড়ান্ত রিবন্ধদিি লদিে দুপুি ১২ ঘটি াি র্মদধ্য এইচআিরি প ারিয়া র্তে রির্ োরিত রি ৩১০০/- (রতি
হাজাি এ ি) টা া+ অিলাইি রি ৫০০/- (োঁচি) টা া পর্মাট ৩,৬০০/- (রতি হাজাি ছয়ি) টা া + রব াি রর্মিি
৪১.৪০ (এ চরিি টা া চরিি েয়সা) অদিিতদ াগ্য রব াি অোে-এি র্মাধ্যদর্ম প্রদাি সাদেদি চূড়ান্ত রিবন্ধি সম্পন্ন দি
প ািীয় ভাষা েিীিাি প্রদবিেত্র গ্রহণ িদবি। শুধুর্মাত্র প্রর্থর্ম ৯০০০ প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থীদদি জন্য প্রদ াজেঃ এ জি
প্রার্থী প্রার্থরর্ম রিবন্ধি িাি েি তাি আদবদিটি র ছু প্ররক্রয়াি র্মধ্য রদদয় াদব। িদল, প্রার্থরর্ম রিবন্ধদিি ৫-১০ রর্মরিট
েি রতরি রি প্রদাি িদত োিদবি।
৩.৩। উেদি বরণ েত সর্মদয়ি র্মদধ্য উদিরখত (ক্রর্মানুসাদি প্রর্থর্ম) ৯০০০ জি প্রার্থীি র্মদধ্য রদ প উ চূড়ান্ত রিবন্ধি সম্পন্ন
িা দিি, তদব তাি প্রার্থরর্ম রিবন্ধি বারতল হদয় াদব। এর্মতাবস্থায়, ৯০০০ জদিি প াটা পূণ ে িাি লদিে
Submission ID এি েিবতী ক্রর্মানুসাদি প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থীদদি চূড়ান্ত রিবন্ধদিি জন্য রিরদ েষ্ট সর্ময় পেঁদর্ রদদয়
প্রদ াজে পিদত্র র্ািাবারহ ভাদব সুদ াে পদয়া হদব। এই পিদত্র েিবতী ক্রর্মানুসাদি ািা সুদ াে োদবি পসই তারল া
(Submission ID এি ক্রর্মানুসাদি) এবাং তিদণি র্মদধ্য এই সুদ াে গ্রহণ দি চূড়ান্ত রিবন্ধি সম্পন্ন িদত হদব
তা পবাদয়দসল-এি পিইসবু পেইজ- https://www.facebook.com/boesl.gov.bd এি র্মাধ্যদর্ম
জািা াদব। অর্থ োৎ প্রদি রিরদ েষ্ট সর্মদয়ি র্মদধ্য তারল াভুক্ত এ জি প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থী রদ চূড়ান্ত রিবন্ধি িা দিি,
তদব তাি প্রার্থরর্ম রিবন্ধি বারতল হদয় াদব, এবাং ক্রর্মানুসাদি েিবতী প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থীদ সুদ াে পদয়া হদব
পেইজ # 1

(েিবতী তারল া ও সর্ময় প্র াদিি র্মাধ্যদর্ম)। সুতিাাং প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত প্রার্থীদদি র্মদধ্য ািা প্রর্থর্ম ৯০০০ জি প্রার্থীি
বাইদি, তাদদিদ সাব েিরি পবাদয়দসল-এি পিইসবু পেইজ িদলা িদত হদব। প্রার্থরর্ম রিবরন্ধত স ল প্রার্থীদ তাদদি
submission ID সাংিিণ িাি জন্য েিার্মিে পদয়া াদে।
৩.৪। রির্ োরিত সর্মদয় ৯০০০ জি প্রার্থী চূড়ান্ত রিবন্ধি সম্পন্ন হদল স্বয়াংরক্রয়ভাদব চূড়ান্ত রিবন্ধি া েক্রর্ম বন্ধ হদয় াদব।
৪।

৫।

পরীক্ষার ত সিল (প ািীয় ভাষা োিদিী ৯০০০ জি):
রিবন্ধদিি তারিখ েিীিাি তারিখ পঘাষণা
েিীিাি তারিখ
পসদেম্বি ১৪
পসদেম্বি ২১~২৯ (প্রর্থর্ম র্াে-৩০০০ জি)
আেস্ট ২৮
পসদেম্বি ১৪
অদটাবি ১১~২৮ (রদ্বতীয় র্াে-৬০০০ জি)

িলািল পঘাষণা
অদটাবি ১৪
িদভম্বি ১৪

প ািীয় ভাষা অোিদিীদদি প্রার্থরর্ম সনবন্ধন (লোসর)
৫.১। প ািীয় ভাষা েিীিায় (ইউরবটি)'দত অাংিগ্রহদণি লদিে আগ্রহী প্রার্থীেণ আোর্মী ২৯ আেস্ট স াল ১১টা হদত ৩১
আেস্ট ২০২২ রি. তারিখ রব াল ৫টা ে েন্ত রির্ োরিত রিবন্ধি রি ৫০০/- (োঁচি) টা া (অদিিতদ াগ্য) রব াি পেটওদয়ি
র্মাধ্যদর্ম জর্মা দি Transaction ID গ্রহণ পূব ে রির্ োরিত রিবন্ধি সাইদট চারহত তথ্য পূিণ দি রিবন্ধি সম্পন্ন
িদত োিদবি। অর্থ োৎ, এ পিদত্র আদে রিবন্ধি রি প্রদাি দি তািেি সাংরিষ্ট Transaction ID ব্যবহাি দি
রিবন্ধি িদত হদব। প্রার্থীেণদ রব াদিি র্মাধ্যদর্ম রি প্রদািপূব ে প্রাপ্ত Transaction ID সাংিিণ িদত হদব
ািণ এটি ছাড়া রিবন্ধি িা াদব িা। রির্ োরিত তারিখ ও সর্মদয়ি েি রিবন্ধি সাইট স্বয়াংরক্রয়ভাদব বন্ধ হদয় াদব।
পসদিদত্র রি প্রদাি িা র্থা দলও আি রিবন্ধি িা াদব িা। প্রার্থরর্ম ভাদব উক্ত প্রার্থীদদি প ািীয় ভাষা েিীিা ২০২৩
সদিি প্রর্থদর্ম শুরু হদব। উদিখ্য প , প ািীয় ভাষা োিদিীদদি রবদিষ েদ্ধরতদত চূড়ান্তভাদব রিবরন্ধত (৯০০০) প্রার্থীেণ
প ািীয় ভাষা অোিদিীদদি প্রার্থরর্ম সনবন্ধন (লোসর) েদ্ধরতদত রিবন্ধি িা িাি জন্য অনুদিার্ িা হদলা।
৫.২। রদ প াদিা প্রার্থীি রির্ োরিত পিরজদেিি রি জর্মা পদয়াি েিও রব াি পর্থদ Transaction ID িা পেদয়
র্থাদ ি, তদব রব াি হটলাইি িম্বি ১৬২৪৭-এ প াোদ াে দি Transaction ID রিরিত হওয়াি সুদ াে িদয়দছ।
৫.৩। রিবন্ধিকৃত প্রার্থীি সাংখ্যা ১৫০০০ এি পবরি হদল এইচআিরি প ারিয়া র্তে লটারিি র্মাধ্যদর্ম প ািীয় ভাষা েিীিায়
(ইউরবটি)'দত অাংিগ্রহদণি লদিে প্রার্থী রিব োচি িা হদব।
৫.৪। লটারি সাংক্রান্ত া েক্রর্ম আোর্মী ৪ পসদেম্বি ২০২২ রি. তারিখ স াল ১১ ঘটি ায় পবাদয়দসল িিাদিন্স রুদর্ম
অনুরষ্ঠত হদব। আগ্রহী প্রার্থীেণ লটারিি সর্ময় উেরস্থত র্থা দত োিদবি। লটারিদত উিীণ ে প্রার্থীদদি তারল া পবাদয়দসল এি
ওদয়বসাইট ও পিইসবু পেইদজ প্রচাি িা হদব।
৫.৫। লটারিদত উিীণ ে প্রার্থীদদি এইচআরসড বকাসরয়া কর্তিক সনধ িাসরত ২৮ মাসকিন ডলার িমপসরমাণ অ্ে ি প্রোন পূব িক
বকারীয় ভাো পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর জন্য চূড়ান্ত সনবন্ধন িম্পন্ন করদত হদব।
৫.৬। েসক্ষণ বকাসরয়া িরকার কর্তিক বাসে িক বকাো ব ােণার পর চূড়ান্ত সনবন্ধন িাংক্রান্ত কা িক্রদমর পিাটিি পবাদয়দসল এি
ওদয়বসাইট ও পিইসবু পেইদজ র্থাসর্মদয় প্রচাি িা হদব।

৬। রির্ োরিত তারিখ ও সর্মদয়ি র্মদধ্য তারল া অন্তভুেক্ত প াদিা প্রার্থী রিবন্ধি সম্পন্ন িদত ব্যর্থ ে হদল এ বছি আি রিবন্ধি
িাি সুদ াে র্থা দব িা। এদিদত্র প াদিা র্িদণি সুোরিি বা তদরবি গ্রহণদ াগ্য িয়।
৭।

রিবন্ধি ালীি

প াদিা

প্রার্থী

সর্মস্যা/ জটিলতাি সম্মুখীি হদল এ সাংক্রান্ত গুেল ি স ির্মে
https://forms.gle/DPihKbnugRUjAm2X8 এ চারহত তথ্য দারখল িাি জন্য অনুদিার্ িা হদলা। তথ্য প্রারপ্ত সাদেদি
প্রদয়াজদি তাৎিরি ভাদব প্রার্থীি প্রদি পর্মাবাইল িম্বদি এসএর্মএস বা ইদর্মইদল জািাদিা হদব।
৮।

রিবন্ধি সাংক্রান্ত রবষদয় প াদিা ব্যরক্ত বা প্রারতষ্ঠাদিি রবরুদদ্ধ গ্রহণদ াগ্য অরভদ াে র্থা দল এ সাংক্রান্ত গুেল ি স ির্মে
https://forms.gle/BkNGTrrNzX7HHPit9 এ চারহত তথ্য দারখল িাি জন্য অনুদিার্ িা হদলা। তথ্য প্রারপ্ত সাদেদি
প্রদয়াজদি অরভযুক্ত ব্যরক্ত বা প্ররতষ্ঠাদিি রবরুদদ্ধ রবরর্ পর্মাতাদব আইিানুে ব্যবস্থা গ্রহণ িা হদব।
৯।

ে া
রিবন্ধি ও চা রি সাংক্রান্ত সত ত
• ইরেএস টরেদ রিবন্ধি ও উিীণ েতা প বলর্মাত্র জব অোরিদ িি িাি প াগ্যতাদ রিরিত দি, প ারিয়ায়
চা রিি রিিয়তা বহি দি িা।
• অরর্ ন্তু প সব ব্যারক্ত পর্মরি োল পটদস্ট অনুিীণ ে হদব এবাং প ারিয়ায় অববর্ র্থা াি অরভজ্ঞতা আদছ অর্থবা ই-৯
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•
•

•

রিণ োয়দ েদড় িা, তািা প ারিয়ায় চা রি োদব িা।
দরিণ প ারিয়ায় প্রদবদিি েি ড্রাে/ রসরিরলস িিাক্ত হদল প ারিয়া পর্থদ পিিত োঠাদিা হয়।
বাাংলাদেশ িরকার-এর প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কমিিাংস্থান মন্ত্রণালয়-এর িদে েসক্ষণ বকাসরয়ার শ্রম ও
কমিিাংস্থান মন্ত্রণালর-এর মধ্যকার িমদ াতা চুসি অ্নু ায়ী একমাত্র ববাদয়দিল ববধভাদব েসক্ষণ বকাসরয়ায় শ্রসমক
বপ্ররণ করদত পারদব। ইসপএি-েসপক’এ উত্তীণ ি হওয়ার পর াদের জব বরাস্টার বকাসরয়ান কর্তিপক্ষ কর্তিক
অ্নুদমাসেত হদব তাদের মধ্য বেদকই বকাসরয়ান সশল্প মাসলকরা শ্রসমক সনদয়াগ সেদত পারদব। অ্ন্য বকান জনশসি
র তাসনকারী এদজন্ট বা ভাোসশক্ষা প্রসতষ্ঠান এর ব্যতযয় োদল তাদের সবরুদে আইনানুগ ব্যবস্থা বনয়া হদব।
ইরেএস টরে রসরবটি’ি রিবন্ধি ও েিীিাি রি’ি েি প ারিয়ায় প্রদবি ে েন্ত প ব্যয় হদব তা ববর্ পপ্রিণ ব্যয়
রহদসদব পবাদয়দসল-এি পহার্ম পেইদজ প্র ারিত র্থা দব। সুতিাাং প ারিয়ায় োঠাদিাি িাদর্ম প াি প্ররতষ্ঠাি বা
ব্যারক্তি প্রতািণা পর্থদ সাবর্াি র্থা াি জন্য সাংরিষ্ট স লদ সাবর্াি িা হদলা

ব্যবস্থাপনায়: শ্রম ও কমিিাংস্থান মন্ত্রণালয়, বকাসরয়া প্রজাতন্ত্র
বািবায়দন: এইচ.আর.সড-দকাসরয়া, বকাসরয়া প্রজাতন্ত্র
িহদ াসগতায়: গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ িরকার-এর প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কমিিাংস্থান মন্ত্রণালয় ও ববাদয়দিল
পবাদয়দসল র্তেেি

প ািীয় ভাষা োিদিীদদি রবদিষ েদ্ধরতদত প্রার্থরর্ম রিবন্ধদিি জন্য রব াি অোেএি র্মাধ্যদর্ম রিবন্ধি রি প্রদাদিি েদ্ধরত। এদিদত্র প্রার্থরর্ম রিবন্ধি সম্পদন্নি েি
রিম্নবরণ েত েদ্ধরতদত রি প্রদাি দি চূড়ান্ত রিবন্ধি সম্পন্ন িদত হদব:
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প ািীয় ভাষা অোিদিীদদি প্রার্থরর্ম সনবন্ধন (লোসর) েদ্ধরতদত রব াদিি র্মাধ্যদর্ম
রিবন্ধি রি ৫০০/- টা া প্রদাদিি েদ্ধরত। এদিদত্র প্রর্থদর্ম এই েদ্ধরতদত রি প্রদাি দি
রিবন্ধি সাইদট রব াদিি Transaction ID রদদয় প্রার্থরর্ম রিবন্ধি িদত হদব:

বকারীয় ভাো পরীক্ষায় পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর লদক্ষয অ্নলাইন সনবন্ধদন ব ছসব ব্যবহার করা
হয়, উি ছসব দ্বারা এইচআরসড বকাসরয়ার িাভিাদর চূড়ান্ত সনবন্ধন করা হয়। প্রােী বকারীয় ভাো
পরীক্ষায় উত্তীণ ি হদল জব বরাস্টার ও সভিা প্রসক্রয়াদত উি ছসব বেদক ায়। এইচআরসড বকাসরয়া
বেদক প্রাপ্ত বকান ছসব িঠিক এবাং বকান ছসব বাসতল তা সনদে উদেখ করা হদলা। উি সনয়ম
অ্নুিরণ না কদর ছসব প্রোন করদল সভিা প্রসক্রয়ার বক্ষদত্র জটিলতা সৃসি হদল এর োয়ভার
প্রােীর। দল িাংসিি িকলদক অ্নলাইন সনবন্ধনকালীন সনেবসণ িত রদমে অ্নু ায়ী িঠিক ছসব
প্রোদনর পরামশি বেয়া হদলা:

পেইজ # 4

চারহত োসদোট ে রেি িমুিা

ছরবি িমুিা

িমুিা অনু ায়ী গ্রহণদ াগ্য ছরব ও োসদোট ে বতরিি োইিলাইি সাংযুক্ত রলাং পর্থদ জািা াদব।
অগ্রহণদ াগ্য ছরবি িমুিা

অগ্রহণদ াগ্য োসদোদট েি িমুিা
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রিবন্ধি সাংক্রান্ত রিিিট ে

পেইজ # 6
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