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রিজ্ঞরি 
 

দরিণ ক ারিয়ায় িাাংলাদদরি  র্মী ইরিএস-এি আওতায় রিদয়াদেি লদিে ক ািীয় ভাষা িিীিায় 

অাংিগ্রহদণি জন্য অিলাইি রিিন্ধি-২০২২ 

 

 সাংরিষ্ট স দলি জ্ঞাতাদথ ে জািাদিা যাদে কয, বকাসরয়া প্রজাতন্ত্র-এর শ্রম ও কম িিাংস্থান মন্ত্রণালয় এবাং গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ িরকার-এর প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কম িিাংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মদে স্বাক্ষসরত িমদ াতা চুসির সভসিদত 

এর্মপ্লয়দর্মন্ট িািরর্মট রসদের্ম (ইরিএস)  র্ম েসূরিি িাস্তিায়ি  িা হয়। ইরিএস-এি আওতায় দরিণ ক ারিয়াি রিল্পখাদত 

িাাংলাদদরি প্রাথীদদি িা রিদত রিদয়াদেি লদিে ক ািীয় ভাষা িিীিায় (ইউরিটি) অাংিগ্রহদণি জন্য রিম্নিরণ েত কযাগ্যতা ও 

িতেপূিণ সাদিদি রির্ োরিত রিিন্ধি সাইট eps.boesl.gov.bd অিলাইি রিিন্ধি সম্পন্ন  িা যাদি।  

 

২। রিিন্ধদিি র্াি: এইিআিরি ক ারিয়াি িারহদা কর্মাতাদি  কর্মাট ২৪,০০০ (িরিি হাজাি) জি প্রাথী দুই র্াদি ক ািীয় ভাষা 

িিীিায় অাংিগ্রহদণি সুদযাে িাদিি: 

 ২.১। ক ািীয় ভাষা িািদিীদদি রিদিষ িদ্ধরতদত ৯,০০০ (িয় হাজাি) জি এিাং  

 ২.২। লটারি িদ্ধরতদত ১৫,০০০ (িদিদিা হাজাি) জি। 

 ২.৩। প্রাথীি কযদ াদিা এ টি র্াদি আদিদি  িদত িািদি।  

 ২.৪। ক াদিা প্রাথী দুই র্াদি আদিদি  িদল তাি রিিন্ধি িারতল হদি।  

 

৩। পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর ব াগ্যতা 

 ৩.১। রিিােত কযাগ্যতা এসএসরস/সর্মর্মাি; 

 ৩.২। বয়ি িীমা ২৯-০৮-১৯৮২ বেদক ২৮-০৮-২০০৪ প িন্ত; 

 ৩.৩। িাসদিাট ে-এি কর্ময়াদ ২৮-০৮-২০২২ তারিখ িয েন্ত থা দত হদি; 

 ৩.৪। যাি  ালাি ব্লাইন্ডদিস িা িঙ কিাঝাি সির্মতাি সর্মস্যা কিই; 

 ৩.৫। ক ািীয় ভাষা িড়া, কলখা ও কিাঝাি িািদরি েতা থা দত হদি;   

 ৩.৬। র্মাদ াসক্ত ব্যরক্তেণ অদযাগ্য িদল রিদিরিত হদিি; 

 ৩.৭।  ার বকান সেন রাষ্ট্রীয় সনদে িদশ কারা অ্ন্তরীণ বা গুরুতি শাসি হয়সন; 

 ৩.৮।  ার বকান সেন িরকাসর এদজসি কর্তিক েসক্ষণ বকাসরয়ার বপাে ি বেদক বেরত পাঠাদনা হয়সন, বা বকাসরয়া হদত ববর   

           হওয়ার সনদে িশ বেয়া হয়সন; 

 ৩.৯।  ার উপর সবদেশ  াত্রায় বকান সনদেধাজ্ঞা বনই বা ব দত বকান িমস্যা বনই এবাং 

 ৩.১০। ই-৯ িা ই-১০ রভসায় ক ারিয়ায় ৫ িছি িা তদতারর্   াল িসিাস  দিিরি এর্মি ব্যরক্ত। 

 

৪। প্রাথী িাছাই প্ররিয়া  

 ৪.১। প্রথর্ম িাউন্ড িিীিা (ইউরিটি) 

 ৪.২। রিতীয় িাউন্ড িিীিা (স্কীল কটে +  রম্পদটরি কটে)  

 ৪.৩। প্রাি কস্কাি মূল্যায়ি। 

 

৫। রিিন্ধি প্ররিয়া 

৫.১। ক ািীয় ভাষা িািদিীদদি রিদিষ িদ্ধরতদত ৯০০০ জি 

 ক ািীয় ভাষা িিীিা (ইউরিটি)'কত অাংিগ্রহদণি লদিে ক ািীয় ভাষা িািদিী আগ্রহী প্রাথীেণ আোর্মী                

২৮-০৮-২০২২ তারিখ রির্ োরিত রিিন্ধি সাইদট িারহত তথ্য পূিণ পূি ে  এইচআরসড বকাসরয়া কর্তিক সনধ িাসরত ২৮ 

মাসকিন ডলার িমপসরমাণ অ্ে িিহ বমাে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) োকা সে (অ্দেরতদ াগ্য) প্রোন ও সনম্নবসণ িত শতি 

িাদপদক্ষ বকারীয় ভাো বকাি ি িম্পদের িনেিহ অ্নলাইদন আদগ আিদল আদগ পাদবন (first come first 



serve) রভরিদত রিিন্ধি সম্পন্ন  দি প্রদিিিত্র সাংগ্রহ  িদত িািদিি। রির্ োরিত ৯০০০ (িয় হাজাি) জি প্রাথী 

প্রারি সাদিদি রিিন্ধি সাইট স্বয়াংরিয়ভাদি িন্ধ হদয় যাদি: 

 

 িতেসমূহ: 

 • উি প্রােীদের ক ািীয় ভাষা িিীিায় দুই র্াদি সম্পন্ন হদি- ( ) ১র্ম র্াি শুরু হদি ২১ কথদ  ২৯ কসদেম্বি 

২০২২ তারিখ ৩০০০ (রতি হাজাি) জি এিাং (খ) ২য় র্াি শুরু হদি ১১ কথদ  ২৮ অদটািি ২০২২ তারিখ 

৬০০০ (ছয় হাজাি) জি-এি শুরু হদি। 

• বকারীয় ভাো সশক্ষা িনে-এর ববধতার বময়াে (ন্যযনতম ১২০ ঘণ্টা) সনবন্ধদনর তাসরখ বেদক ৫ বৎির।  

• বকারীয় ভাো পারেশীদের মদে  ারা এইচআরসড বকাসরয়া কর্তিক বকারীয় ভাো পরীক্ষায় (ইউসবটি)’দত ১০০ 

নম্বদরর কম পাদবন, তাদেরদক আগামী দুই বছর বকারীয় ভাো পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর সুদ াগ বেয়া হদব না।  

• জাল/ভুয়া বকারীয় ভাো সশক্ষা িনে প্রোনকারী ও ব্যবহারকারীদক প্রাপ্ত তদের সভসিদত আগামী ৫ বৎির 

সনবন্ধন কা িক্রদম যুি োকদত পারদব না মদম ি কাদলা তাসলকাভুি করা হদব।  

• জাল/ভুয়া বকারীয় ভাো সশক্ষা িনে প্রোনকারী প্রসতষ্ঠাদনর সবরুদে সবসধ বমাতাদবক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণিহ 

িাংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাদনর িকল সশক্ষােীদেরদক ভসবষ্যদত সনবন্ধন কা িক্রদম অ্াংশগ্রহদণর সুদ াগ বেয়া হদব না। 

  

৫.২। লোসর পেসতদত ১৫০০০ জন:  

৫.২.১। ক ািীয় ভাষা িিীিায় (ইউরিটি)'কত অাংিগ্রহদণি লদিে আগ্রহী প্রাথীেণ আোর্মী ২৮-০৮-২০২২ তারিখ 

রির্ োরিত রিিন্ধি সাইদট িারহত তথ্য পূিণ পূি ে  রির্ োরিত রিিন্ধি রি ৫০০/- (িাঁিি) টা া (অ্দেরতদ াগ্য) প্রোন 

িাদপদক্ষ সনবন্ধন িম্পে করদত পারদবন। সনধ িাসরত তারিখ ও সর্মদয়ি িি রিিন্ধি সাইট স্বয়াংরিয়ভাদি িন্ধ হদয় 

যাদি। উক্ত প্রাথীদদি ক ািীয় ভাষা িিীিা শুরু হদি ২০২৩ সদি। 

৫.২.২। সনধ িাসরত ১৫০০০ জন প্রােী হদত সনবন্ধনকৃত প্রােীর িাংখ্যা ববসশ হদল এইিআিরি ক ারিয়া  র্তে  লটারিি 

র্মাধ্যদর্ম ক ািীয় ভাষা িিীিায় (ইউরিটি)'কত অাংিগ্রহদণি লদিে প্রাথী রিি োিি  িা হদি।    

 

৫.৩। লটারি সাংিান্ত  ায েির্ম কিাদয়দসল  িিাদিি রুদর্ম অনুরিত হদি এিাং লটারিি তারিখ সাংিান্ত কিাটিি কিাদয়দসল 

এি ওদয়িসাইট ও কিইসবু  কিইদজ প্রিাি  িা হদি।   

 ৫.৩.১। আগ্রহী প্রাথীেণ কস্বোয় লটারিি সর্ময় উিরিত থা দত িাদিি।  

৫.৩.২। লটারিদত উিীণ ে প্রাথীদদি এইচআরসড বকাসরয়া কর্তিক সনধ িাসরত ২৮ মাসকিন ডলার িমপসরমাণ অ্ে ি প্রোন 

পূব িক বকারীয় ভাো পরীক্ষায় অ্াংশগ্রহদণর জন্য চূড়ান্ত সনবন্ধন িম্পে করদত হদব। 

  

৫.৪। ক ািীয় ভাষা িিীিা (ইউরিটি)'কত অাংিগ্রহদণি সনধ িাসরত ২৪০০০ (চসিশ হাজার) জন প্রােী পূরণ সনসিত করার 

লদক্ষয প্রদয়াজদন লোসরদত উিীণ ি অ্দপক্ষমাণ প্রােী বেদক সুদ াগ বেয়া হদব। 

 

৬।  পরীক্ষার তেসিল (ক ািীয় ভাষা িািদিী ৯০০০ জি):  

   রিিন্ধদিি 

তারিখ 

ব্যারক্ত রভরি  িিীিাি 

তারিখ ক াষণা 
িিীিাি তারিখ 

িলািল 

ক াষণা 
আদিদি ািীি জন্ম তারিখ 

আেে 

২৮~৩০  

কসদেম্বি ১৪ 
প্রথর্ম র্াি-৩০০০ জি 

কসদেম্বি ২১~২৯ 
অদটািি ১৪ 

আেে ২৯, ১৯৮২ ~ আেে 

২৮, ২০০৪ 
কসদেম্বি ১৪ 

রিতীয় র্াি-৬০০০ জি  

অদটািি ১১~২৮ 
িদভম্বি ১৪ 

 

      রিতীয় িাউন্ড িিীিা (স্কীল কটে +  রম্পদটরি কটে): 

প্রথর্ম িাউদন্ড ক ািীয় ভাষা িিীিায় যািা ১১০ কিদয় উিীণ ে হদিি ক িল তািাই রস্কল কটদেি জন্য রির্ োরিত কভনুদত 

২য় িাউন্ড িিীিাি জন্য উিরিত থা দত হদি। 

 

 রস্কল কটদেি র্িণ:  ( ) িািীরি  িরির্মাি (উচ্চতা, ওজি) 

(খ)  ালাি ব্লাইন্ড কটে  

  

উদেখ্য কয,  ালাি ব্লাইন্ড সর্মস্যা থা দল প্রাথী অনুিীণ ে িদল রিদিরিত হদিি। তাছাড়া রস্কল কটদেি দিতা যািাই 

িিীিা ক ারভি-১৯ অরতর্মারিি  ািদণ রিরথল  িা হদয়দছ। 



 

৭।  পরীক্ষার তেসিল (লটারি ১৫০০০ জি):  

রিিন্ধদিি তারিখ 
ব্যারক্ত রভরি  িিীিাি 

তারিখ ক াষণা 
িিীিাি তারিখ 

িলািল 

ক াষণা 
আদিদি ািীি জন্ম তারিখ 

আেে ২৮~৩০  
২০২৩-এি কয ক াদিা 

সর্ময়  
২০২৩ ২০২৩ 

আেে ২৯, ১৯৮২ ~ আেে 

২৮, ২০০৪ 

 

পরীক্ষার তেসিল পসরসস্থসত অ্নু ায়ী পসরবতিদনর সবেদয় কর্তিপদক্ষর সিোন্তই চূড়ান্ত 

  

৮। ইন্ডাসি : ম্যানুদেকচাসরাং  

 

৯। উিীণ ি প্রােীর (িম্ভাব্য) িাংখ্যা: এইচ আর সড বকাসরয়া কর্তিক পরবতীদত  বঘােণা করা হদব।  

▪ পূণ িমান ২০০’র মদে ১১০নম্বদরর ববসশ প্রাপ্তদের মে বেদক িদব িাচ্চ নম্বদরর ক্রমানু ায়ী (দমধা তাসলকার সভসিদত) পূব ি 

সনধ িাসরত িাংখ্যক পরীক্ষােীদক উিীণ ি বদল বঘােণা করা হদব।  

▪ এ পরীক্ষায় উিীণ ি ব্যাসিরাই শুধু ইসপএি-এর অ্ধীদন চাকসরর আদবেনপত্র জমা সেদত পারদব। 

 

১০। পরীক্ষা বকন্দ্র ও পরীক্ষােী সভসিক পরীক্ষার তাসরখ বঘােণা: 

▪ পরীক্ষা বকন্দ্র:ইসপএি-েসপক সিসবটি বিন্টার 

▪ ঠিকানা: M বলার, প্রবািী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কােন গাদড িন, ঢাকা-১০০০ (দবাদয়দিল ব  সবসডাংদয় অ্বসস্থত বিখাদন 

বামসেদকর সলদে M বলার, ৬ ও ৭ তলার মাদ ) 

▪ ইসপএি টিসপক ওদয়ব িাইে (http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr) 

▪ ববাদয়দিল বনাটিশ ববাড ি ও ওদয়বিাইে (www.boesl.gov.bd) 

 

১১। পরীক্ষার নম্বর: 

 প্রদের ধরন প্রদের িাংখ্যা বমাে নম্বর িময় 

সরসডাং ২০ ১০০ ২৫সমসনে 

সলদিসনাং ২০ ১০০ ২৫সমসনে 

 বমাে ৪০ ২০০ ৫০সমসনে 

 

১২। িিীিাি কসিি: 

     কসিি 
িিীিাথী আইদিরন্টটি কি  

(কিাদয়দসল রিরিাং রুর্ম) 
িিীিাথী প্ররিিণ 

িিীিা 

রিরিাং (২৫রর্মরিট) রলদসরিাং (২৫রর্মরিট) 

১র্ম কসিি 08:30~09:30 09:30~10:00 10:00~10:25 10:25~10:50 

২য় কসিি 10:00~11:00 11:00~11:30 11:30~11:55 11:55~12:20 

৩য় কসিি 12:30~13:30 13:30~14:00 14:00~14:25 14:25~14:50 

৪থ ে কসিি 14:00~15:00 15:00~15:30 15:30~15:55 15:55~16:20 

 

➢ প্রদতে  িিীিাথীদ  রির্ োরিত সর্মদয়ি র্মদধ্য কিাদয়দসল রিরিাং রুদর্ম উিরিত হদয় আইদিরন্টটি কি   রিদয় 

িিীিাথী প্ররিিণ আিদেি পূদি ে িিীিা  দি প্রদিি  িদত হদি (১র্ম কসিি 09:30, ২য় কসিি 11:00, ৩য় 

কসিি 13:30, ৪থ ে কসিি 15:00 টা িয েন্ত)। অন্যথায় িিীিায় অাংিগ্রহণ  িা যাদি িা।  

 

❖ প্রশ্ন ততরি, িম্বি িন্টি এিাং িাদিি র্মািদন্ড 

▪ র্মারিিল িদয়স ক াদয়শ্চাি (এর্ম রস র উ) 

▪ ক াি রিিরত ছাড়া রিরিাং ও রলদসরিাং িাট ে অনুরিত হদি 

❖ স ল প্রশ্ন এইিআিরি ক ারিয়া  র্তে  প্র ারিত “ইরিএস টরি  েোন্ডাি ে কটক্সটবু ” এি রভরিদত অপ্র ারিত প্রশ্ন 

ব্যাাং  কথদ   িা হদি।  

❖ িিীিাি রদি যা থা দত হদি 

▪ প্রদিি িত্র 

▪ মূল িাসদিাট ে  



▪ ক ারভি কিদেটিভ সিদ (িিীিাি তারিদখি ২৪  ণ্টাি র্মদধ্য ইসুে  িা কিদেটিভ সিদ হদত হদি)। 

❖ রিিন্ধদিি সর্ময় কয িাসদিাট েটি ব্যিহাি  িা হদয়রছল তা অিশ্যই সদে থা দত হদি। িদটা রি গ্রহণদযাগ্য িয়। 

 

১৩। পরীক্ষায় উিীণ ি প্রােীর নাম বঘােণা 

❖ ক াষণাি তারিখ: পরীক্ষার সেন জানাদনা হদব। 

❖ ক াষণাি িদ্ধরত:  

▪ ইসপএি বহামদপইজ  (www.eps.go.kr) 

▪ ববাদয়দিল বহামদপইজ (www.boesl.gov.bd)এবাং ববাদয়দিল  এর বনাটিশ ববাদড ি। 

▪ ইসপএি েসপক বহামদপইজ (epstopik.hrdkorea.or.kr) 

❖ িিীিাি িলািদলি কা িকাসরতার বময়াে: েলােল বঘােণার সেন বেদক ২বছর 

 

১৪। অ্ন্যান্য গাইডলাইন 

➢ ক াি িিীিাথী কস্বোয় ক ারিয়া তোে ািী িয় িদল প্রর্মারণত হদল তাি িিীিাি িলািল িারতল িদল র্দি কিয়া হদি। 

এিাং এ ব্যািাদি স ল দায়-িারয়ত্ব িিীিাথীি উিি িতোদি।  

➢ উিীণ ে ব্যারক্তদদি রপ্র-কিাোি ততরি, কিাদেি অনুদর্মাদি, িা রি কখাঁজাি প্ররিয়া ইতোরদ অরত দ্রুততাি সাদথ সম্পন্ন হদি 

এিাং ক ারিয়া যাওয়াি আদে রপ্ররলরর্মিারি কেইরিাং কদয়াি প্রদয়াজি হদি িা। 

➢ বমাবাইল বোন, কযাদিে বপ্লয়ার PDA, MP3, সডসজোল অ্সভধান, সডসজোল ঘসড়, কাগজ, কলম বা পরীক্ষায় 

অ্িদুপাদয় ব্যবহৃত হদত পাদর এমন দ্রব্য িাদে সনদয় পরীক্ষা কদক্ষ প্রদবশ করা  াদব না (পরীক্ষা চলাকাদল কাদরা কাদছ 

এ িব দ্রব্য পাওয়া বগদল অ্িদুপায় অ্বলম্বদনর োদয় পরীক্ষা বকন্দ্র বেদক  বসহষ্কার করা হদব)। সুতরাাং এ িব দ্রব্যিমূহ 

পরীক্ষার সেন িাদে সনদয় আিা বেদক সবরত জন্য োকার অ্নুদরাধ করা হদে। 

➢ অ্িদুপায় অ্বলম্বন করদত সগদয় ধরা পড়দল িাংসিষ্ট পরীক্ষােীর পরীক্ষা বাসতল করা হদব, এবাং পরবতী ৩বছদরর জন্য 

ইউসবটি’দত অ্াংশগ্রহদণর ব াগ্যতা হারাদব।  

➢ সনবন্ধন েদম ি উদেসখত তদের (সবদশে কদর- নাম, জন্ম তাসরখ)িাদে পািদপাদে ির তদের সমল না োকদল পরীক্ষায় 

পাশ করদলও পরবতীদত বকাসরয়ায় প্রদবশ করা  াদব না এিাং এ ব্যিাদি স ল দায় িিীিাথীি উিি িতোদি। 

➢ অপ্র ারিত প্রশ্ন ব্যাাং  কথদ  প্রশ্ন  িা হদি, এইি আি রি ক ারিয়া  র্তে  প্র ারিত “দ্য েোন্ডাি ে কটক্সটবু  িি ইরিএস-

টরি ” এি রভরিদত প্রশ্নিত্র প্রস্তুত  িা হদি 

➢ িকল পরীক্ষােীদক পরীক্ষার তাসরদখর ৪৮ঘন্টার বভতর বাাংলাদেশ িরকার কর্তিক সনধ িাসরত হািপাতাল বেদক ইসুয করা 
বকাসভড-১৯ বনদগটিভ িনে িদে সনদয় আিদত হদব। অ্ন্যোয় পরীক্ষায় অ্াংশ গ্রহণ করা  াদব না। 

➢ পরীক্ষা আরদম্ভর আদগ আইদডসন্টটি বচক’র িময় এবাং পরীক্ষা কদক্ষ প্রদবদশর িময় শারীসরক তাপমাত্রা বমদপ বেখা 

হদব। সনদগটিভ িাটি িসেদকে োকা িদেও শারীসরক তাপমাত্রা ৯৯ সডগ্রী বিসন্টদগ্রড বা তার ববসশ োকদল পরীক্ষায় অ্াংশ 

গ্রহণ করা  াদব না। এছাড়া কাদরা কাদছ বকাসভড-১৯ এর অ্ন্যান্য উপিগ ি পসরলসক্ষত হদলও পরীক্ষায় অ্াংশ গ্রহণ করা 

 াদব না।  

➢ বকাসভড পসজটিভ প্রােীদের এইচআরসড বকাসরয়ার িম্মসতক্রদম ১৪সেন িি পুনরায় বকাসভড পরীক্ষা কদর বকাসভড 

বনদগটিভধারীদের পরীক্ষার সুদ াগ বেয়া হদব। তদি অিশ্যই িিীিাি আদে এইচআরসড বকাসরয়া EPS center’ 

বরাবর আদিদি  িদত হদি।  

 

েোন্ডাি ে কটক্সট বু টি রিদম্নি ওদয়িসাইট কথদ  িাউিদলাি  িা যাদি 

Section Contents Address of webpage 

Google 

Drive 

Textbook file 

(PDF, Sound 

source) 

https://docs.google.com/uc?id=1RjJhGvJNSVg

pn72zXVPr1iEATyRgWKke&export=downloa

d&authuser=2 

 

https://docs.google.com/uc?id=1aVmVBqMAjX

TflTgJfRwDVWqKR6899NRm&export=downl

oad&authuser=2 

 

• ইরিএস টরিদ  উিীণ েতা শুধু র্মাত্র জি অোরপ্লদ িি  িাি কযাগ্যতাদ  রিরশ্চত  দি, ক ারিয়ায় িা রিি রিশ্চয়তা 

https://docs.google.com/uc?id=1RjJhGvJNSVgpn72zXVPr1iEATyRgWKke&export=download&authuser=2
https://docs.google.com/uc?id=1RjJhGvJNSVgpn72zXVPr1iEATyRgWKke&export=download&authuser=2
https://docs.google.com/uc?id=1RjJhGvJNSVgpn72zXVPr1iEATyRgWKke&export=download&authuser=2
https://docs.google.com/uc?id=1aVmVBqMAjXTflTgJfRwDVWqKR6899NRm&export=download&authuser=2
https://docs.google.com/uc?id=1aVmVBqMAjXTflTgJfRwDVWqKR6899NRm&export=download&authuser=2
https://docs.google.com/uc?id=1aVmVBqMAjXTflTgJfRwDVWqKR6899NRm&export=download&authuser=2


িহি  দি িা। 

• অরর্ ন্তু কয সি ব্যারক্ত কর্মরি োল কটদে অনুিীণ ে হদি এিাং ক ারিয়ায় অবির্ থা াি অরভজ্ঞতা আদছ অথিা ই-৯ 

রিণ োয়দ  িদড় িা, তািা ক ারিয়ায় িা রি িাদি িা। 

• দরিণ ক ারিয়ায় প্রদিদিি িি ড্রাে কটে’এ িরজটিভ হদল ক ারিয়া কথদ  কিিত িাঠাদিা হয়। 

• বাাংলাদেশ িরকার-এর প্রবািী কল্যাণ ও ববদেসশক কম িিাংস্থান মন্ত্রণালয়-এর িদে েসক্ষণ বকাসরয়ার শ্রম ও 

কম িিাংস্থান মন্ত্রণালর-এর মেকার িমদ াতা চুসি অ্নু ায়ী একমাত্র ববাদয়দিল ববধভাদব েসক্ষণ বকাসরয়ায় শ্রসমক 

বপ্ররণ করদত পারদব। ইসপএি-েসপক’এ উিীণ ি হওয়ার পর  াদের জব বরাস্টার বকাসরয়ান কর্তিপক্ষ কর্তিক অ্নুদমাসেত 

হদব তাদের মে বেদকই বকাসরয়ান সশল্প মাসলকরা শ্রসমক সনদয়াগ সেদত পারদব। অ্ন্য বকান জনশসি রেতাসনকারী 

এদজন্ট বা ভাোসশক্ষা প্রসতষ্ঠান এর ব্যতযয় ঘোদল তাদের সবরুদে আইনানুগ ব্যবস্থা বনয়া হদব। 

• ইরিএস টরি  রসরিটি’ি রিিন্ধি ও িিীিাি রি’ি িি ক ারিয়ায় প্রদিি িয েন্ত কয ব্যয় হদি তা তির্ কপ্রিণ ব্যয় রহদসদি 

কিাদয়দসল-এি কহার্ম কিইদজ প্র ারিত থা দি। সুতিাাং ক ারিয়ায় িাঠাদিাি িাদর্ম ক াি প্ররতিাি িা ব্যারক্তি প্রতািণা 

কথদ  সাির্াি থা াি জন্য সাংরিষ্ট স লদ  সাির্াি  িা হদলা 
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