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বিদেশী শ্রবমক বিদ োদের পদ ন্ট বিদেম ফ োষণো 

 

ফকোবর ো প্রজোতদের কম মিংস্থোি ও শ্রম মেণোল  এিং েণপ্রজোতেী িোংলোদেশ িরকোদরর প্রিোিী কল্যোণ ও 

বিদেবশক কম মিংস্থোি মেণোল  চলবত িছদরর জন্য বিম্নরূপ বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম িোস্তিো দির পবরকল্পিো 

ফ োষণো করদছ।   

 

বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম হদলো শুধুমোত্র ফকোবর োি ভোষো  েক্ষতো ি  শোরীবরক ফ োগ্যতো প্রযুবিক েক্ষতো, 

কম মেক্ষতো ও অবভজ্ঞতো ইতযোবে িোমবিকভোদি মূল্যো ি করোর বরক্রুটং বিদেম। কোলোর ব্লোইন্ডদিি িো কোলোর 

উইকদিি থোকদল বিস্ক বিচ্যযবত, হোদতর আঙ্গুল কোটো িো অস্বোভোবিক থোকো ইতযোবে শোরীবরক প্রবতিবিত্ব থোকদল 

পদ ন্ট বিেম বভবিক পরীক্ষো  উিীণ ম করোদিো হদি িো। 

 

বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেদম প্রথম রোউন্ড পরীক্ষো (ফকোবর োি ভোষো েক্ষতো পরীক্ষো)’র মোধ্যদম ইন্ডোবি বভবিক 

িি মবিম্ন িম্বর {ম্যোনুেযোকচোবরং ৫৫ পদ ন্টি} িো তোর ফিবশ িম্বর প্রোপ্তদের ফভতর ফথদক উচ্চ ফস্কোদরর বভবিদত 

চ্যড়োন্তভোদি বিি মোবচত প্রোথীর িদি মোচ্চ ১.১ িংখ্যক প্রোথীদক উিীণ ম করোদিো হদি। 

 

   প্রথম রোউন্ড পরীক্ষো  উিীণ ম প্রোথীদের ফথদক বিতী  রোউন্ড পরীক্ষো (স্কীল ফটে, কবিদটবি ফটে) বিদ , প্রথম ও 

বিতী  রোউন্ড পরীক্ষো  প্রোপ্ত পদ ন্টি ফ োে কদর উচ্চ ফস্কোদরর বভবিদত পূি ম বির্ মোবরত পবরমোি প্রোথী িোছোই করো হদি।  

 

 বিতী  রোউন্ড পরীক্ষো  কবিদটবি ফটে এর জন্য  োদের আদিবেত ইন্ডোবির িোদথ িিবকমত চোকবরর 

অবভজ্ঞতো, অথিো ন্যোশিোল িোট মবেদকট, অথিো, ফভোদকশিোল ফেবিং, অথিো কদলজ/বিশ্ববিদ্যোল  ফথদক ইস্যযকৃত 

নূন্যতম স্নোতক বিবি আদছ তোরোই শুধু প্রোমোবণক কোেজপত্র জমো বেদি। স্কীল ফটদে িোধ্যেতভোদি অংশিহণ করদত 

হদি। অংশিহণ িো করদল চূড়োন্ত িোছোই ফথদক িোে ফে ো হদি।  

 

প্রদতযক পরীক্ষোথী অিশ্যই কোলোর ব্লোইন্ডদিি ও কোলোর উইকদিি আদছ বকিো অবিম বিবিত হদ , কোলোর 

ব্লোইন্ডদিি ও কোলোর উইকদিি িো থোকদল ইবপএি টবপক বিিিি  করদিি। স্কীল ফটে এর িম  পবরচোবলত কোলোর 

ব্লোইন্ডদিি ও কোলোর উইকদিি ফটদে অনুিীণ ম প্রোথীদক চূড়োন্ত বিি মোচি ফথদক িোে ফে ো হদি, এিং  শোরীবরক 

িমস্যোর কোরদি িংবিষ্ট ইন্ডোবিদত কোদজর অদ োগ্য বিদিবচত হদল পরীক্ষক তোদক চূড়োন্ত বিি মোচি ফথদক িোে বেদত 

পোদরি।  

 

ফেব্রু োবর ১৬, ২০২৩ 

 

ব্যিস্থোপিো ঃ শ্রম ও কম ম িংস্থোি মেণোল , ফকোবর ো প্রজোতে 

িোস্তিো দিঃ এইচআরবি ফকোবর ো, ফকোবর ো প্রজোতে 

িহদ োেীতো ঃ েণপ্রজোতেী িোংলোদেশ িরকোর এর প্রিোিী কল্যোণ ও বিদেবশক 

কম মিংস্থোি মেণোল  এিং ফিোদ দিল 
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বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম  

 

  

1  উদেশ্য 

○  পূদি মর বি দম ইবপএি টবপক ফস্কোদরর বভবিদত জিিীকোি ম ফরোেোর বতবর হদতো, ফ খোদি বিদ োেেোতোদের 

প্রতযোবশত কম মেক্ষতো, শোরীবরক ফ োগ্যতো, কম ম অবভজ্ঞতো ইতযোবের ফকোি প্রবতেলি বছল িো।  

- বিদেশী শ্রবমদকর অিস্থোি ফথদকও ফকোবর োি ভোষোর েক্ষতো বকছুটো কম থোকদলও প্রযুবিক প্রবশক্ষণ, 

কম মেক্ষতো ও অবভজ্ঞতো িিন্ন িম্ভোিিোম  প্রোথীরো চূড়োন্ত িোছোই ফথদক িোে  োও োর মত িীমোিদ্ধতো 

বছল। 

○ এ র্রদির িীমোিদ্ধতোদক অবতক্রম কদর শুধু ফকোবর োি ভোষোেত েক্ষতো ি , শোরীবরক ফ োগ্যতো, প্রযুবিক 

প্রবশক্ষণ, কম মেক্ষতো ও অবভজ্ঞতো ইতযোবে িোমোবিক মূল্যো দির মোধ্যদম চূড়োন্ত প্রোথী িোছোইদ র জন্য এই 

বিদেম বতবর করো হদ দছ 

-এই বিদেম চোলুর উদেশ্য হল ইবপএি টবপক, স্কীল ফটে’র ফস্কোর, ফভোদকশিোল ফেবিং, ন্যোশিোল 

িোট মবেদকট, চোকবরর অবভজ্ঞতো, কদলজ িো বিশ্ববিদ্যলদ র নূন্যতম স্নোতক বিবি ইতযোবে চোকরী প্রোথী 

িিবকমত তথ্য িমূহ িরিরোদহর মোধ্যদম বিদ োেেোতোদেরদক বিদ োে প্রবক্র ো  িহদ োবেতো ফে ো।  

- ফকোবর োি ভোষো েক্ষতো বকছুটো কম থোকদলও ফভোদকশিোল ফেবিং, কম মেক্ষতো ও অবভজ্ঞতো িিন্ন প্রোথীদের 

ফকোবর ো  কম মিংস্থোদির স্যদ োে িম্প্রিোরণ এই বিদেম চোলুর অন্যতম উদেশ্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম’র েঠি 

 

○  িোছোই প্রবক্র ো: ① প্রথম রোউন্ড পরীক্ষো (EPS-TOPIK) → ② বিতী  রোউন্ড পরীক্ষো  (স্কীল ফটে + কবিদটবি 

ফটে) → ③ প্রোপ্ত ফস্কোর ফ োে 

○ চূড়োন্ত িোছোই : প্রবত রোউদন্ড প্রোপ্ত ফমোট ফস্কোর হদত উচ্চ ফস্কোদরর বভবিদত চূড়োন্ত িোছোই 

< ইন্ডোবি বভবিক পদ ন্ট িন্টি > 

ইন্ডোবি ফমোট পদ ন্ট 
ইবপএি 

টবপক 
স্কীল ফটে 

কবিদটবি ফটে (অবতবরি পদ ন্ট) 

চোকবরর 

অবভজ্ঞতো 

(িি মবিম্ন 

১িছর) 

ফভোদকশিোল ফেবিং িিন্ন (নূযিতম 

১২০ ন্টো)  অথিো  

বশক্ষোেত ফ োগ্যতো ( নূন্যতম স্নোতক বিবি, 

শুধু ম্যনুেযোকচোবরং বশল্প িংবিষ্ট বিবি 

িহিদ োগ্য) 

ন্যোশিোল 

িোট মবেদকট 

ম্যোনুেযোকচোবরং ২০০পদ ন্টি ১০০পদ ন্টি ১০০পদ ন্টি ৩পদ ন্টি ১পদ ন্ট ১পদ ন্ট 

 

 

3  ১ম রোউন্ড পরীক্ষো (ইবপএি-টবপক) 

○  পরীক্ষোর িম  (প্রশ্ন) : ৫০বমবিট [বরবিং (২০ট প্রশ্ন) ২৫বমবিট, বলদিবিং (২০ট প্রশ্ন) ২৫বমবিট]  

○  পরীক্ষোর র্রণ- বিি মবিক প্রশ্ন, বরবিং ও বলদিবিং এর মোদে ফকোি বিরবত ফিই  

১ম রাউন্ড 

পরীক্ষা 

ইপপএস টপপক 

২  রোউন্ড 

পরীক্ষো 

স্কীল ফটে 

(িোধ্যেত) 

২  রোউন্ড 

পরীক্ষো 

কবিদটবি 

ফটে (ঐবিক) 

পরক্রুটমমন্ট পমেন্ট 

পসমেম পিপিক 

পরীক্ষা উিীর্ ণ 

(উচ্চ স্কামরর 

পিপিমে) 

 উচ্চ ফস্কোদরর বভবিদত চূড়োন্ত বিি মোবচতব্য 

প্রোথীর িদি মোচ্চ ১১০% উিীণ ম 
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○  পদ ন্ট িন্টি : ১০০ পদ ন্টি (প্রবত প্রদশ্ন ২.৫ িম্বর)   

○  ইবপএি টবপক উিীণ মকোরীর িংখ্যো: চূড়োন্ত বিি মোবচতব্য প্রোথীর িদি মোচ্চ ১.১ গুি (উিীণ ম হও োর জন্য নূযিতম ৫৫ 

িম্বর লোেদি)  

* প্র দ ো জ দি  চূ ড়ো ন্ত  উ িী ণ ম প্রো থী  িংখ্যো র  বভ বি দত  ১ ম  রো উ দন্ড  উ িী ণ ম প্রো থী র  িংখ্যো  ি ম ন্ব   ক রো হ দত  পো দর ।  

 

4  ২  রোউন্ড পরীক্ষো (স্কীল ফটে) 

1. স্কীল ফটে  

○  স্কীল ফটদের আওতোভুি ইন্ডোবি: ম্যোনুেযোকচোবরং 

○  ৩পোট ম (① শোরীবরক িক্ষমতো, ② ইন্টোরভ্যয, ③ ফিবিক স্কীল) বিদ  েঠিত 

○  পদ ন্ট িন্টি 

ইন্ডোবি ফমোট 
স্কীল ফটে 

শোরীবরক িক্ষমতো ইন্টোরভ্যয ফিবিক স্কীল 

ম্যোনুেযো ক চো বরং  ১০০ ৩০ ৩০ ৪০ 

 

2. কবিদটবি ফটে 

○  অংশিহণ (ইবপএি টবপক উিীণ ম ব্যবি): প্রথম রোউন্ড পরীক্ষো (ইবপএি টবপক) উিীণ মকোরীদের মদধ্য আদিবেত 

ইন্ডোবি িিবকমত চোকবরর অবভজ্ঞতো, ফভোদকশিোল ফেবিং, কদলজ িো বিশ্ববিদ্যল  ফথদক স্নোতক বিবি, ন্যোশিোল 

িোট মবেদকট আদছ এমি ব্যবি।  

○ . কবিদটবি ফটে িংক্রোন্ত েম মিমূহ ফিবন্ডং এদজবির ফহোমদপইজ ও বরদিপশি ফিদস্ক পোও   োদি। প্রদ োজয 

েম মট পূরণ কদর িতযতো  োচোইদ র জন্য জমো বেি। 

* আদিবেত ইন্ডোবি িোি কযোটোেবর িিবকমত চোকবরর অবভজ্ঞতো, প্রযুবিক প্রবশক্ষণ, ন্যোশিোল িোট মবেদকট িো থোকদল এই 

িংক্রোন্ত ফকোি প্রোমোবণক কোেজ পত্র জমো বেদত হদি িো।  

○  জমো ফে োর িম িীমো: ২  রোউন্ড পরীক্ষোর বিিিদির ফশষ বেি-এর ৪টো প মন্ত। 

 

3. কবিদটবি ফটে’র জন্য জমোকৃত প্রোমোবণক কোেজপত্র’র িতযতো  োচোই 

○ ভ্য ো কোেজপত্র জমো বেদ  থোকদল িংবিষ্ট প্রোথীর পরীক্ষোর েলোেল িোবতল করো হদি এিং পরিতী ৩ িছর 

ইবপএি টবপক অংশিহদির অদ োগ্য ফ োষণো করো হদি। এছোড়োও ফিবন্ডং এদজবির িহদ োবেতো  আইিেত ব্যিস্থো 

িহণ করো হদি।  

   * চূড়োন্ত িোছোইদ র পদর কোদরো কোেজপত্র ভ্য ো প্রমোবিত হদল তোর েলোেল িোবতল, জিিীকোি ম ফরোেোর ফথদক িোে 

ফে ো, পরিতী ২িছর পরীক্ষো  অংশিহদি অদ োগ্য ফ োষণো করো হদি। 

 

প্রথম র্োপ 

 

বিতী  র্োপ 

 

তৃতী  র্োপ 

স্কীল ফটে’র বিিিদির িম  

জমোকৃত প্রোমোবণক কোেজপদত্রর 

িতযতো  োচোই 

 

[Sending Agency] 

আদিবেত ইন্ডোবি 

িোিকযোটোেবর িিবকমত 

প্রদশ্ন কদর ইন্টোরভ্যয 

 

[HRDKorea, 

Interviewer] 

স্কীল ফটে’র পদর িদেহজিক 

কোেজপত্র পুিরো  ফচক 

 

 

[HRDKorea + Sending Agency] 

 

 

I ১ম রোউন্ড পরীক্ষো (ইবপএি-টবপক) 

১ম রোউন্ড পরীক্ষো (ইবপএি টবপক)’র িম  সূবচ 

িম  সূবচ ফ োষণো : স্েব্রুোপর ১৬, ২০২৩  

▪ চূড়োন্ত বিিিি  (অিলোইি) : ২২ স্েব্রুোপর িকোল ১০টো  ফথদক ২৩ ফেব্রু োবর ২০২৩ইং বিকোল ৫টো পর্ ণন্ত আমে আসমে আমে পামেন 

পিপিমে। 

▪ ফিোদ দিল বিিিি  ওদ িিোইট: http://eps.boesl.gov.bd 
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▪ ব্যবি বভবিক পরীক্ষোর িম  সূবচ ফ োষণো: ২৭ মোচ ম, ২০২৩ 

▪ ইবপএি টবপক অনুষ্ঠোি : ৩ এবপ্রল ফথদক ১ জুি ২০২৩ 

▪ ইবপএি টবপক েল প্রকোশ : ১৬ জুি ২০২৩ 

 

1. িম্ভোব্য প্রথম রোউন্ড উিীণ মকোরীর িংখ্যো 

ইন্ডোবি 
ইবপএি টবপক 

িম্বর িন্টি 

িম্ভোব্য  ১ম রোউন্ড 

উিীণ মকোরীর িংখ্যো 

২  রোউদন্ডর মোধ্যদম  িম্ভোব্য  

বিি মোবচত প্রোথীর িংখ্যো 
মোিেন্ড 

ম্যোনুেযোকচোবরং ১০০ ৬৬০০ এর অবর্ক ৬০০০ এর অবর্ক 

ইন্ডোবি বভবিক িি মবিম্ন িম্বর (ম্যোনুেযোকচোবরং ৫৫ 

িম্বর) িো তোর ফিবশ িম্বর প্রোপ্তদের ফভতর ফথদক উচ্চ 

িম্বদরর বভবিদত বিি মোবচতব্য প্রোথীর িদি মোচ্চ ১.১ 

িংখ্যকদক উিীণ ম করোদিো হদি। 

 

2. ইন্ডোবি ও িোিকযোটোেবর 

○ প্রদতযক প্রোথীদক অিশ্যই প্রতযোবশত চোকবরর জন্য একট ইন্ডোবি ও একট িোিকযোটোেবর পছে করদত হদি,  ো 

পরিতীদত আর পবরিতমি করো  োদি িো।  

-ম্যোনুেযোকচোবরং ইন্ডোবির িোিকযোটোেবর: (1) পোট মি িংদ োজি/ Assemble (2) পবরমোপণ/ 

Measures (3) ফজোড়ো লোেোদিো / Join  

○ একজি প্রোথী শুধুমোত্র ১ট আদিেিপত্র জমো বেদত পোদরদিি। 

 

3. আদিেদির ফ োগ্যতো  

a.  োর ি ি ১৮~৩৯ িছর  ( োর জন্ম ফেব্রু োবর ২৩, ১৯৮৩~ ফেব্রু োবর ২২, ২০০৫) 

b.  োর ফকোি বেি রোষ্ট্রী  বিদে মদশ কোরো অন্তরীণ িো কঠিি শোবস্ত হ বি 

c.  োদক ফকোি বেি িরকোবর এদজবি কতৃমক েবক্ষণ ফকোবর োর ফপোট ম ফথদক ফেরত পোঠোদিো হ বি, িো ফি ফেশ ফির হও োর 

বিদে মশ ফে ো হ বি 

d.  োর উপর বিদেশ  োত্রো  ফকোি বিদষর্োজ্ঞো ফিই িো ফ দত ফকোি িমস্যো ফিই। 

e.  োর কোলোর ব্লোইন্ডদিি ও কোলোর উইকদিি ফিই  

* বিস্ক বিচ্যযবত, হোদতর আঙ্গুল কোটো ইতযোবে শোরীবরক িমস্যোযুি ব্যবিরো ইবপএি টবপক পরীক্ষো বেদত পোরদি, 

তদি ২  রোউন্ড পরীক্ষোর িম  িোক্ষোৎকোরিোহক তোর শোরীবরক কম মিক্ষমতো বিদিচিো কদর চূড়োন্তভোদি বিি মোবচত 

করো হদি বকিো বিদ্ধোন্ত বিদিি।  

f. ফ  ব্যবি E-9 অথিো E-10 বভিো  ফকোবর ো  িি মদমোট ৫িছদরর কম িম  কোল িিিোি কদরদছ। 

 

4. স্োমেমসে কর্তণক ইবপএি টবপক চূড়োন্ত বিিিি 

a. বিিিদির িম িীমো: ২২ স্েব্রুোপর স্েমক ১০ মার্ ণ ২০২৩  

b. বিিিদির স্থোি: Bangladesh Overseas Employment and Services Ltd. (BOESL) 

 

- ① বিিিি  েম ম (অিলোইি বভবিক)  

❖ অিলোইদি বিিিি েম ম পূরণ িোদপদক্ষ প্রদিশ পত্র পোও ো  োদি। 

❖ কবিদটবি ফটদের জন্য প্রদ োজিী  েম মিমূহ ফিবন্ডং এদজবির ওদ ি িোইট িো বরদিপশি ফিস্ক হদত অবিম িংিহ 

কদর ২  রোউন্ড পরীক্ষোর বিিিদির িম িীমোর মদধ্য অবেি িমদ র মদধ্য অিশ্যই জমো বেদত হদি (শুধু প্রদ োজয 

ব্যবি)। 

 

- ② পোিদপোট ম েদটোকবপ  
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❖ লটোবর উিীণ ম পোিদপোট মট িোদথ বিদ  আিদত হদি এিং বিিিি  েদম ম লোেোদিোর জন্য কোলোর েদটোকবপ (১কবপ) বিদ  

আিদত হদি।  

※ বিিিদির িম  লটোবরদত আিো পোিদপোট মট বিদ  আিদত হদি। অন্য ফকোি পোিদপোট ম িো লটোবর ফজতো পোিদপোট ম 

িম্বরটর ফরেোদরদি পুিঃ ইসূয করো পোিদপোট ম বিদ  আিদলও বিিিি করো  োদি িো।  

❖ বিিিি  েদম ম উদেবখত ব্যবিেত তদথ্যর িোদথ পোিদপোদট মর তদথ্যর েরবমল থোকদল পরিতীদত ফকোবর ো  প্রদিশ করো  োদি 

িো। এিং এর জন্য প্রোথী বিদজই েো ী হদিি। 

❖ বিিিি  েদম ম উবেবখত ব্যবিেত তথ্য ও ছবিট পরিতীদত ফকোবর ো  কম মিংস্থোদির জন্য ব্যিহৃত হদি। স্যতরং 

ব্যবিেত তথ্য ও ছবি পরিতীদত িংদশোর্ি িো পবরিতমি অিম্ভি। 

- ③ ৩.৫ × ৪.৫ ফি.বম. িোইদজর ২কবপ রঙ্গীি ছবি (েত ৬মোদি ফতোলো) এইচ.আর.বি ফকোবর ো ফথদক প্রোপ্ত 

িঠিক ও িোবতল ছবির িমুিো : 

 

※ পরীক্ষোথীদক ফচিো  ো  িো এমি ছবি লোেোদল তোদক পরীক্ষো  অংশিহি করদত ফে ো হদি িো। 

 

 ④ বিিিি  বে  

এইর্আরপি স্কাপরো কর্তণক পনর্ ণাপরে পে পকেমটেসহ ২৮ মাপকণন িোর সমপপরমার্ োাংোমেপি টাকা ১১০.৭ হামর 

৩১০০/- (পেন হাজার একি) টাকা+ অনোইন পে ৫০০/- (পাঁর্ি) টাকা স্মাট ৩,৬০০/- (পেন হাজার ছেি) টাকা + 

পেকাি কপমিন ৪১.৪০ (একর্পিি টাকা র্পিি পেসা) অমেরেমর্াগ্য পেকাি অযাপ-এর মাধ্যমম প্রোন সামপমক্ষ চূড়ান্ত 

পনেন্ধন সম্পন্ন কমর স্কারীে িাষা পরীক্ষার প্রমেিপত্র গ্রহর্ করমে হমে।  

 

5. ব্যবি বভবিক পরীক্ষোর (ইবপএি টবপক) িম  সূবচ ফ োষণো 

- ফ োষণোর তোবরখ: ২৭ মোচ ম ২০২৩ 

- ফ োষিোর পদ্ধবত : ফিোদ দিল ওদ িিোইট ও ফিোটশ ফিোি ম  

      http://epstopik.hrdkorea.or.kr 

 

6. পরীক্ষোর তোবরখ  

-পরীক্ষোর তোবরখ: ৩ এপপ্রে ২০২৩  

http://epstopik.hrdkorea.or.kr/


7 

 

(আপিোর পরীক্ষোর িম  সূবচ ও বিস্তোবরত  জোিদত ২৭ মোচ ম ২০২৩ তোবরদখ ফিোদ দিল ওদ িিোইট ফেখুি)  

-পরীক্ষোর িম   

ফিশি পরীক্ষোথী প্রবশক্ষণ 
পরীক্ষো 

বরবিং(২৫বমবিট) বলদিবিং(২৫বমবিট) 

১ম ফিশি 09:20~09:30  10:00~10:25 10:25~10:50 

২  ফিশি 10:50~11:00 11:30~11:55 11:55~12:20 

৩  ফিশি 13:20~13:30 14:00~14:25 14:25~14:50 

৪থ ম ফিশি 14:50~15:00 15:30~15:55 15:55~16:20 

 

* প্রদতযক পরীক্ষোথীদক অিশ্যই প্রবশক্ষণ আরম্ভ হও োর পূদি ম (১ম ফিশি 09:20, ২  ফিশি 10:50, ৩  ফিশি 

13:20, ৪থ ম ফিশি 14:50) পরীক্ষো কদক্ষ প্রদিশ করদত হদি। এিং পরীক্ষো কদক্ষ প্রদিদশর পূদি ম ফিোদ দিল বিবেং 

রুদম উপবস্থত হদ  আইদিবন্টট ফচক কবরদ  বিদত হদি। আইদিবন্ট ফচক ব্যতীত ফকউ পরীক্ষো কদক্ষ প্রদিশ করদত 

পোরদি িো। আইদিবন্টট ফচদকর িম  সূবচ ২৭ মোচ ম এবপ্রল ব্যবি বভবিক পরীক্ষোর িম সূবচর িোদথ ফিোদ দিল ওদ ি 

িোইদট প্রকোশ করো হদি। আইদিবন্টট ফচক এর িম িীমো অবতক্রদমর পর আর আইদিবন্টট ফচদকর স্যদ োে থোকদি িো, 

এিং ফিোদ দিল অবেদি বির্ মোবরত িম িীমোর মদধ্য আইদিবন্টট ফচক িো কবরদ  িরোিবর পরীক্ষোর হদল এদি প্রদিশ 

করো  োদি িো। েোবেক জযোম িো অন্য ফকোি অযুহোত িোহয হদি িো। স্যতরোং এ ব্যপোদর িতকম ফথদক  থোিমদ  

ফিোদ দিল বিবেং রুদম উপবস্থত থোকদত হদি। 

*  পরীক্ষোর িম  ও বেদি কতট ফিশি হদি তো কতৃমপক্ষ বিদ্ধোন্ত বিদ  পবরিতমি করদত পোরদি. 

 

7. ১ম রোউদন্ডর িোরিংদক্ষপ 

কযোটোেবর প্রদশ্নর িংখ্যো ম্যোনুেযোকচোবরং পরীক্ষোর িম কোল 

 বরবিং ২০  
১০০ িম্বর 

২৫বমবিট 

বলদিবিং ২০  ২৫বমবিট 

ফমোট ৪০  ১০০ িম্বর ৫০বমবিট 

 

a. ইবপএি টবপক’র েঠি ও উিীণ মতোর মোিেন্ড 

- (ইবপএি টবপক’র েঠি) ① বিব্যমবিক প্রশ্ন, ② বিরবতহীি বরবিং ও বলদিবিং পোট ম পরীক্ষো  

- (উিীণ মতোর মোিেন্ড) পূণ মমোি ১০০’র মদধ্য নূযিতম ৫৫ িম্বর প্রোপ্তদের ফভতদর ফথদক িদি মোচ্চ িোম্বোদরর বভবিদত চূড়োন্ত 

বিি মোবচতব্য প্রোথীর িদি মোচ্চ ১১০%ফক উিীণ ম করোদিো হদি।  

b. পরীক্ষোর বেি  ো থোকদত হদি  

- প্রদিশ পত্র (বিিিদির বেি িংিহ কদর বিদত হদি)  

- মূল পোিদপোট ম  

① বিিিি  েদম ম লোেোদিো ফিই পোিদপোট মট বিদ  আিদত হদি। 

② মূল পোিদপোট ম িো থোকদল পরীক্ষো  অংশ িহি করো  োদি িো।  

 

8. ১ম রোউন্ড উিীণ ম প্রোথী (স্কীল ফটে’র আওতোভুি ব্যবি)’র তোবলকো প্রকোশ  

○প্রকোদশর তোবরখ: ১৬ জুি ২০২৩  

○ প্রকোদশর পদ্ধবত  

① ফিোদ দিল ওদ িিোইট (www.boesl.org.bd / www.boesl.gov.bd), ফিোটশদিোি ম  

② http://www.eps.go.kr, or  

③ http://epstopik.hrdkorea.or.kr 

 

○ পরীক্ষোথীর ফস্কোর প্রকোশ 

http://www.boesl/
http://www.boesl/
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II ২  রোউন্ড পরীক্ষো (স্কীল ফটে ও কবিদটবি ফটে) 

 

২  রোউন্ড পরীক্ষোর িম  সূবচ: 

▪ বিিিি  : ১৬ জুন স্েমক ২২ জুন ২০২৩  

* কবিদটবি ফটে ফে োর জন্য প্রদতযক প্রোথীদক বির্ মোবরত বিিিি  ফকদে উপবস্থত হদ  িম িীমোর মদধ্য প্রদ োজিী  কোেজপত্র 

জমো বেদত হদি 

* কবিদটবি ফটে এর আদ োগ্য ব্যবিরো ফরবজিশি ফকদে আিোর প্রদ োজি ফিই। (১ম রোউন্ড উিীণ মরো স্ব ংবক্র ভোদি ২  

রোউদন্ডর জন্য বিিবিত হদ   োদিি) 

▪ পরীক্ষোর ফকে ও পরীক্ষোর িম  সূবচ ফ োষণো : ২৯ জুি ২০২৩ 

▪ স্কীল ফটে অনুষ্ঠোি (কবিদটবি ফটেও একিোদথ চলদি) : ৬ স্েমক ১৩ জুোই ২০২৩ (িম্ভোব্য) 

▪ েল প্রকোশ :  ৯ অেোে ২০২৩ 

 

1. কবিদটবি ফটে’র কোজেপত্র বকভোদি জমো বেদত হদি?  

- ১ম রোউন্ড উিীণ মদের মোদে  োদের পছেকৃত ইন্ডোবি িিবকমত চোকবরর অবভজ্ঞতো, প্রযুবিক প্রবশক্ষণ, ন্যোশিোল 

িোট মবেদকট আদছ তোরোই শুধু জমো বেদত পোরদি। 

- ১ম রোউন্ড উিীণ মদেরদক অিশ্যই স্কীল ফটে বেদত হদি, তদি এর জন্য বিিিি করদত হদি িো, স্ব ংবক্র ভোদি বিিিি  হদ  

 োদি। তদি শুধু কবিদটবি ফটদে অংশিহদিচ্ছু ব্যবিরোই বিিিদির িম িীমোর মদধ্য প্রদ োজিী  কোেজপত্র জমো বেদত 

হদি। 

 

* স্কীল ফটে িো ফে ো ব্যবিরো বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম বভবিক পরীক্ষো  উিীণ ম হদত পোরদি িো। 

○ বিিিদির িম িীমো : ১৬ ফথদক ২২ জুি ২০২৩ [০৯:০০ ~ ১৬:০০] অপেস সমে 

○ বিিিদির স্থোি: ফিোদ দিল অবেি  

○ বিিিদির পদ্ধবত: স্বশরীদর এদি 

○ প্রদ োজিী  কোেজপত্র:  

① মূল পোিদপোট ম, ইবপএি টবপক প্রদিশপত্র 

② কবিদটবি ফটদের আদিেিপত্র (ফিোদ দিল ও দিিোইট ও বরদিপশি ফিদস্ক পোও ো  োদি)  

③ কবিদটবি ফটদের জন্য প্রোমোবণক কোেজপত্র 

  

কযোটোেবর েোবখলতব্য কোেজপত্র বিস্তোবরত  মন্তব্য 

চোকবরর 

অবভজ্ঞতো 

( ① অথিো 

②পছে 

করুি ) 

  চোকবরর অবভজ্ঞতোর 

িিেপত্র (①) 

ব বি ফকোিোবি (ফকোিোবির অিস্থোি বিদেদশ 

হদল বরক্রুটং এদজবি) হদত অবভজ্ঞতোর িিেপত্র 

বিদত পোরদিি শুধু বতবিই িংযুবি  2-2  েম মট  

জমো বেদিি। 

িংবিষ্ট ফকোিোবি এইট ইসূয 

করদি। (িংযুবি  2-2 ফেখুি) 

চোকবরর অবভজ্ঞতোর িতযতো 

প্রতয িপত্র (②) 

ফকোিোবি (ফকোিোবি বিদেদশ অিবস্থত হদল 

িংবিষ্ট বরক্রুটং এদজবি)  বে ব্যিিো িি িো 

ফেউবল ো হদ  থোদক, ক্ষুদ্র ফকোিোবি, ফেি 

লোইদিি বিহীি ফকোিোবি হও োদত অবভজ্ঞতোর 

িিেপত্র ইসূয অিম্ভি হদল, ফি ফক্ষদত্র প্রোথী বিদজ 

িংযুবি 2-3 েম মট পূরণ কদর গ্যোদরন্টর 

(আত্মী  ব্যতীত) ফথদক স্বোক্ষর বিদ  জমো 

বেদিি। 

দুই জি গ্যদরন্টর ফ ৌথভোদি 

েোব ত্ব বিদ  স্বোক্ষর করদত 

হদি, গ্যোদরন্টরদের ন্যোশিোল 

আইবি কোি ম িো পোিদপোট ম এর 

েদটোকবপ জমো বেদত হদি, 

বিদেদশ চোকবর কদর থোকদল 

এমপ্ল দমন্ট বভিো কবপ ও 

ইবমদিশি ফরকি ম জমো বেদত 

হদি। িংযুবি 2-3 ফেখুি। 

http://www.eps.go.kr/
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কযোটোেবর েোবখলতব্য কোেজপত্র বিস্তোবরত  মন্তব্য 

ফভোদকশিোল 

ফেবিং িমোপি 

িো বশক্ষোেত 

ফ োগ্যতো  

ফভোদকশিোল ফেবিং 

(মূল িোট মবেদকট) 

ব বি িরকোবর িো িরকোর স্বীকৃত প্রবতষ্ঠোি 

(বিদেশ িহ) হদত ফকোি ম িমোপদির িোট মবেদকট 

বিদত পোরদিি বতবিই এইট জমো বেদিিো। 

মূল িোট মবেদকট প্রেশ মি কদর, 

েদটোকবপ জমো বেদত হদি, 

এিং পরীক্ষোর বেি অিশ্যই 

মূল িোট মবেদকট িোদথ বিদ  

এদি ফেখোদত হদি। 

বশক্ষোেত ফ োগ্যতো 

(মূল িোট মবেদকট) 
কদলজ িো বিশ্ববিদ্যোল  বিবির িোট মবেদকট  

ন্যোশিোল 

িোট মবেদকট  

ন্যোশিোল িোট মবেদকট  

েদটোকবপ 

ন্যোশিোল কবিদটবি বিদেদমর আওতো  

িরকোর কতৃমক ইসূযকৃত  ন্যোশিোল িোট মবেদকট। 

বিদেশ হদত প্রোপ্ত িোট মবেদকট 

িহিদ োগ্য ি । 

পরীক্ষোর বেি অিশ্যই মূল 

িোট মবেদকট ফেখোদত হদি। 

* ফকোবর ো  চোকবরর অবভজ্ঞতো িহিদ োগ্য 

* িংযুি েম ম ছোড়োও ইবপএি ওদ ি িোইট হদত বপ্রন্ট করো অবভজ্ঞতোর িিেপত্রও িহিদ োগ্য 

* ফভোদকশিোল ফেবিং িোট মবেদকদট ফকোদি মর িোম, প্রবশক্ষণ  ন্টো, প্রবশক্ষদণর বিষ  িস্তু উদেখ থোকদত হদি।  

* ফকোি ভু ো কোেজপত্র জমো বেদল তোর পরীক্ষোর েল িোবতল ও পরিতী ৪ িছদর ইবপএি টবপদকর জন্য অদ োগ্য ফ োষণো 

করো হদি। এিং আইিেত ব্যিস্থো ফি ো হদি।  

 

অিহিদ োগ্য  চোকবরর অবভজ্ঞতো, প্রবশক্ষণ ফকোি ম িমোপি, ন্যোশিোল িোট মবেদকট  এর উেোহরণ 

∙চোকবরর অবভজ্ঞতো: ফকোি প্রোথীর আদিবেত ইন্ডোবি িিবকমত চোকবরর অবভজ্ঞতো থোকো িদেও ফিট িহিদ োগ্য হদি 

িো,  বে তো অপ্রোিবঙ্গক হ । ফ মিঃ বিক্র , মোিি িিে ব্যিস্থোপিো, বহিোি রক্ষণ, বশক্ষো েোি, পোিবলক িোবভমি 

(ফটকবিবশ োি ব্যতীত), গ্যোি েযোশি, রিিকো ম, ফরস্টুদরদন্ট খোিোর পবরদিশি, ফহ োরদেবিং ইতযোবে ম্যোনুেযোকচোবরং, 

কিেোকশি, কৃবষ ও পশুপোলি, বেশোবর বশদল্পর চোকবরর অবভজ্ঞতো বহদিদি অিহিদ োগ্য। 

তদি, বশক্ষো েোি’র ফক্ষদত্র ফটকবিকযোল বশক্ষো েোদির অবভজ্ঞতো ম্যোনুেযকচোবরং এর জন্য িহিদ োগ্য। 

∙ প্রবশক্ষণ ফকোি ম িমোপি: প্রবশক্ষণ ফকোি মট আদিবেত ইন্ডোবির িোদথ অপ্রোিবঙ্গক হদল তো িহিদ োগ্য ি । ফ মিঃ 

িোবি মং, বহিোিরক্ষণ, বলিোরশীপ ফিদভলপদমন্ট ইতযোবে অিহিদ োগ্য। 

∙ন্যোশিোল িোট মবেদকট : ন্যোশিোল িোট মবেদকটট আদিবেত ইন্ডোবির িোদথ অপ্রোিবঙ্গক হদল তো িহিদ োগ্য ি । 

ফ মিঃ েোইবভং লোইদিি, ল্যোঙ্গুদ জ িোট মবেদকট, ফভোদকশিোল লোইদিি (ফমবিকযোল, েোম মোবিে, আইিজীবি) ইতযোবে 

অিোহয। 

∙ বশক্ষোেত ফ োগ্যতো: আদিবেত ইন্ডোবি কযোটোেবর (ম্যোনুেযোকচোর) এর িোদথ অপ্রোিবঙ্গক বিবি/বিদপ্লোমোর 

িোট মবেদকট িহিদ োগ্য ি । ফ মি, স্কুল অি ফমবিবিি, িোবি মং, অযোকোউবন্টং ইতযোবে ম্যোনুেযোকচোবরং এর ফক্ষদত্র 

অপ্রোিবঙ্গক। ফিবন্ডং এদজবি অনুদমোবেত কদলজ বিশ্ববিদ্যোলদ র েযোন্ডোি ম বির্ মোরণ করদি।  

 

○ পকে স্টে-এ বিিিি  বে : িোই 

 

2. পকে স্টে-এর ফকে ও িম  সূবচ ফ োষণো 

○ ফ োষণোর তোবরখ: ২৯ জুি ২০২৩ 

○ ফ োষণোর পদ্ধবত: ফিোদ দিল ওদ িিোইট ও ফিোটশ ফিোি ম 

3. স্কীল ফটে অনুষ্ঠোি 

○ স্কীল ফটে িোিকযোটোেবর ও িম্বর িন্টি 

ইন্ডোবি 

(স্কীল ফটে) 
ফমোট পদ ন্টি 

স্কীল ফটে 

শোরীবরক িক্ষমতো ইন্টোরভ্যয ফিবিক স্কীল 

ম্যোনুেযো ক চো বরং  ১০০ ৩০ ৩০ ৪০ 

 

○ পকে স্টে চলদি : ৬ জুোই স্েমক ১৩ জুোই ২০২৩ (িম্ভোব্য)  

- ফটে’র িম কোল পবরিতমি হদত পোদর। বস্কল ফটে এর ব্যবি বভবিক িম  সূবচ প্রকোবশত হদি ২৯ জুি ২০২৩ তোবরদখ 
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○  প্রোতযবহক ফটে’র িম : 

ফিশি প্রবশক্ষণ (৩০বম.) মূল ফটে (৩ ন্টো) ফস্কোবরং 

১ম ফিশি 08:30 ∼ 09:00 09:00 ∼ 12:00 12:00 ∼ 12:30 

২  ফিশি 12:30 ∼ 13:00 13:00 ∼ 16:00 16:00 ∼ 17:00 

 

* আপিোর স্কীল ফটে’র িম  সূবচ পবরিতমি করদত পোরদিি িো। 08:30/12:30 এর পদর আিদল পরীক্ষো ফে ো  োদি িো।  

* কবিদটবি ফটে’র জন্য জমোকৃত কোেজপত্র ইন্টোরভ্যযর িম  আিোর  োচোই করো হদি। ভু ো প্রমোবিত হদল পরীক্ষোর েল িোবতল িহ 

পরিতী ৩িছর ইবপএি টবপক এর জন্য অদ োগ্য করো হদি।(কতৃমপদক্ষর কোদছ হস্তোন্তর করো হদি) 

 

III উিীণ ম প্রোথীর িোম ফ োষণো 

○ ফ োষণোর তোবরখ: অেোে ৯, ২০২৩ 

○  ফ োষণোর পদ্ধবত:  

① ফিোদ দিল ওদ িিোইট 

② http://www.eps.go.kr 

③ http://epstopik.hrdkorea.or.kr 

○  পরীক্ষোথীর ফস্কোর প্রকোশ 

- http://www.eps.go.kr 

○  বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম বভবিক পরীক্ষোর েলোেদলর কো মকোবরতোর ফম োে: ফ োষণোর বেি ফথদক ২িছর  

 

IV দ্রষ্টব্য 

1. কোলোর ব্লোইন্ডদিি ও কোলোর উইকদিি থোকদল বরক্রুটদমন্ট পদ ন্ট বিদেম বভবিক পরীক্ষো  উিীণ ম হও ো  োদি িো। 
এছোড়োও শোরীবরক প্রবতিিীত্ব ফ মিঃ আঙ্গুল কোটো, বিস্ক স্থোিচ্যযবত ইতযোবে থোকদলও জিিীকোি ম ফরোেোর হদত িোে 

ফে ো হদত পোদর।  

2. ফমোিোইল ফেোি, স্মোট ম ফেোি, ট্যোিদলট কবিটোর, ল্যোপটপ, ফিোটবুক, বমউবজক/বভবিও ফপ্ল োর, কযোদমরো, ছবি িহি ও 

ফপ্ররণ করো  ো  এমি ফ  ফকোি  ে িহ িকল বিবজটোল বিভোইি পরীক্ষো কদক্ষ ব্যিহোর করো িো িোদথ রোখদল অিদুপো  

অিলম্বদির েোদ  িবহষ্কোর করো হদি। 

3. ফ  ফকোি প্রকোর অিদুপো  অিলম্বি করদল পরীক্ষো ফথদক িবহষ্কোর করো হদি, এিং পরিতী ৪ িছর ইবপএি টবপক এর অদ োগ্য ফ োষণো করো 
হদি।  

- বিদশষ কদর কবিদটবি ফটে এর জন্য জমোকৃত কোেজপত্র ভ্য ো প্রমোবিত হদল এ িছর পরীক্ষোর েল িোবতল ও 

পরিতী ৪ িছর ইবপএি টবপক এর অদ োগ্য ফ োষণো করো হদি।  

4. বিিিি  েদম ম উদেখ করো তদথ্যর (বিদশষ কদর- িোম, জন্ম তোবরখ)িোদথ পোিদপোদট মর তদথ্যর বমল িো থোকদল পরীক্ষো  

পোশ করদলও  পরিতীদত ফকোবর ো  প্রদিশ করো  োদি িো। এিং এ ব্যপোদর িকল েো  পরীক্ষোথীর উপর িতমোদি। 

5. চোকবরর অবভজ্ঞতোর িিেপত্র, চোকবরর অবভজ্ঞতোর িতযতো প্রতয িপত্র ইতযোবেদত গুরুত্বপূণ ম তথ্য িমূহ (ফ মিঃ িোম, স্বোক্ষর, 

ফেোি িম্বর) িোে ফেদল চলদি িো। বকছু িোে থোকদল, কদরকশি ফটপ িো  ফ্লুইি বেদ  বকছু িংদশোর্ি কদর থোকদল তো িহিদ োগ্য হদি িো।  

 

❖ চূড়োন্ত উিীণ ম প্রোথী শুধু মোত্র জি িীকোি ম ফরোেোদর বিিবিত হও োর ফ োগ্যতো অজমি করদি,  ো ফকোবর ো  কম ম িংস্থোদির 

বিি তো িহি কদর িো।  

❖ এছোড়োও ফমবিকযোল ফটদে আিবেট হদল িো ফকোবর ো  অবির্ িিিোদির ফরকি ম থোকদল িো ফকোবর ো  প্রদিদশ 

বিদষর্োজ্ঞো থোকদল ফি ব্যবি ফকোবর ো  কম মিংস্থোদির স্যদ োে ফথদক িবিত হদি।  

❖ ফকোবর ো  প্রদিদশর পর েোে ফটে ও বিবেবলশ ফটে এ পবজটভ হদল ফেদশ ফেরত পোঠোদিো হদত পোদর।  

❖ ফকোবর ো  E-9 িো E-10 বভিো  ফমোট ৫িছদরর ফিবশ থোকো হদল ফি ব্যবি ইবপএি টবপক বেদত পোরদি িো।   

 

http://www.eps.go.kr/
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【Attachment 1】 

স্কীল ফটে িোরিংদক্ষপ 

 ইন্ডোবি িোিকযোটোেবর প্রেি কোজ কোদজর বিিরণ 

ম্যোনুেযোকচো

বরং 

Assemb

le 

পোট মি 

িংদ োজি 

 

বপি িিোদিো রঙ, িোইজ, আকৃত অনু ো ী বপি িিোদিো 

বরং ফেোলোদিো িোইজ অনু ো ী রিএ বরং ফেোলোদিো 

ফিোল্ট ও িোট 

িংদ োজি 

বির্ মোবরত িম িীমোর ফভতর ফস্কচ অনু ো ী দুই 

র্রদণর িোট ও ফিোল্ট টোইট ফে ো  

Measures 

পবরমোপি 

 

বপি িিোদিো রঙ, িোইজ, আকৃত অনু ো ী বপি িিোদিো 

বরং ফেোলোদিো িোইজ অনু ো ী রিএ বরং ফেোলোদিো 

পবরমোপি 
বির্ মোবরত িম িীমোর ফভতর প্রেি আ তি ও বে ময 

অনু  ী পবরমোপি 

Join 

ফজোড়ো 

লোেোদিো 

 

বপি িিোদিো রঙ, িোইজ, আকৃত অনু ো ী বপি িিোদিো 

বরং ফেোলোদিো িোইজ অনু ো ী রিএ বরং ফেোলোদিো 

ফজোড়ো লোেোদিো 
বির্ মোবরত িম িীমোর ফভতর প্রেি টুলি ব্যিহোর 

কদর বিদে মবশত স্থোদি ফজোড়ো লোেোদিো 
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【Attachment 2-1】 

(Job experience, Training course completion, National certificate) 

Competency test relevant documents (Manufacture) 

Application No. (For Sending Agency)  

I myself will take any responsibilities for falsified documents (certificate of career, copy of 

certificate) in registering EPS-TOPIK  

※ If applicant’s document is proven to be falsified, the test result will invalidated and the person will not be 

able to take any test for 4 years.  

Applicants to fill in * Mark the industry you’re applying for(●) 

EPS-TOPIK registration no. 0092015P20000001 

Manufacture ·Assemble (○)        ·Measures (○)     ·Join (○) Construction ·Rebar(○) ·Carpentry(○) 

Agriculture & Stockbreeding ·Agriculture (○)       ·Livestock(○) Fishery ·Sea Farming (○)        ·In and off Shore Fishery(○) 

Date of birth . . .  Contact no.  

Registration date  20 . .  Name (signature)  
 

 

Applicants to fill in  * Mark(●) your answer For sending agency 

▢ Job experience (Only for those who have job experience) 

One year or more Less than 1 year 

○ ○ 
 

True ○ 

False ○ 
 

▢ Training hours (Only for those who had training) 

Training Academic Background 

120 hours or more Less than 120 hours College or more High school or less 

    
 

True ○ 

False ○ 
 

▢ Certificates (for those who have certificates, no more than two) 

No. Name of the certificate Issued date Institute/organization 

1    

2    
 

True ○ 

False ○ 
 

Sending agency Name: (signature)  

Interviewer  Name : (signature)  

* Period of total employment should be written in months.  

** Certificate of training course should be verified first and total training hours should be stated. 

*** Confirm the relevancy of the major specified in the certificate of graduation before writing. 

**** Documents should be verified as authentic and total amount of certificates should be stated. 
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【Attachment 2-2】 

≪When previous company issues certificate of career≫ 

If the company is not in Korea, fill in with the information of recruiting agency 

Certificate of Career 

Registration number :  
 

Personal 

information 

Nationality 
 ID card no. ********* 

Name 
 Contact no.  

Landline  

Present 

address 
 

Mobile phone   

E-Mail  

Details 

on 

career 

Period of employment 

(YY.MM.DD~YY.MM.DD) 
Designation 

Task 

(state specific details) 

~   

~   

~   

~   

~   

Total Period of total employment :  

I agree to inform myself and to abide by all policies regarding falsifying documents which is a crime 

punishable as a felony. I also acknowledge that this is the documents required for the test evaluation, which is 

agreed upon MOU between Republic of Korea and Bangladesh 

Date :  

Name : (Signature) 

I certify that above information is true and correct.  

Date :  

Company : Contact no.: 

Industry : 

Address : 

President : (Signature or official seal) 

Issued by 

Departm

ent 
 

Designati

on 
 

Contact 

number 
 

Name Signature 
 

President of HRD Korea  

※ Caution: If there is any omission for crucial information such as the signature, seal, names or contact numbers, it loses 

its effects and the work experiences becomes invalidated. 

*It just verify a work experiences from a company. To verify experiences from respective companies, 

candidates have to submit a sheet of paper for each company.(i.e., 4 sheets of papers for 4 companies) 

* It can be replaced by the certificate in EPS system. 
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【Attachment 2-3】 

If one cannot get Certificate of Career because of the bankruptcy of the company or agency (for 

foreign company) employment history in the too small-scale business, or unauthorized business 

common in Manufacturing fields, one can fill in the document the form below and submit it. 

(Except relatives, two guarantors for joint guarantee are needed) 

Document to verify one’s employment (Standard) 

Registration number :  

Name  Date of Birth  

ID  Contact No.  

Company Designation 
Period of 

Employment 
Task Industry 

     

     

※ Respective working experience needs to be filled in.  

     

Total  Period of total employment :   

Person to certify the document 1 

Name： (Signature)  Date of Birth： 

Address： 

Workplace： Designation：  landline： (Cell phone : ) 

Relationship with the applicant： 

Person to certify the document 2 

Name： (Signature)  Date of Birth： 

Address： 

Workplace： Designation：  landline： (Cell phone:) 

Relationship with the applicant： 

*Attach the copies of each identification card of a person to certify. 

※Caution: ① If a person’s information who can certify your employment such as Name, contact no. is 

missing, the documents will not be granted and job experiences one claimed to have will be null and 

void. 

② For employment history overseas, the copy of work visa and immigration logs are needed. If the 

require documents are missed, this document couldn’t be submitted.  
 


