গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ফাাংরাদদ যকাযী কভম কমভন
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তামযখ: ১৩.০৭.২০২০ মি.

মফজ্ঞমি
মফলয়: ৩৮তভ মফমএ যীক্ষায় উর্ত্তীণ মকন্তু দ স্বল্পতায কাযদণ কযাডায দদ সুামযপ্রাি নন এভন প্রাথীদদয মনকট
দত নন -কযাডায দদ মনদয়াগ (মফদল) মফমধভারা-২০১০ এফাং াংদামধত মফমধভারা -২০১৪ অনুমায়ী প্রথভ শেমণ
[৯ভ শেড]/মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায দদয জন্য অনরাইদন আদফদনত্র আফান।
গত ৩০.০৬.২০২০ তামযদখয ৮০.২০০.০৬৪.০০.০০.০২২.২০১৮-৮৯ নম্বয শপ্র মফজ্ঞমিয ভাধ্যদভ প্রকামত পরাপদর
৩৮তভ মফমএ যীক্ষায় উর্ত্তীণ মকন্তু দ স্বল্পতায কাযদণ কযাডায দদ সুামযপ্রাি নন এভন যীক্ষাথী াংখ্য ৬১৭৩ জন।
যকায কর্তক
ম জাযীকৃত নন -কযাডায দদ মনদয়াগ (মফদল) মফমধভারা-২০১০ এফাং াংদামধত মফমধভারা -২০১৪ অনুমায়ী
যকাদযয মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয মনকট দত শূন্য দদ মনদয়াদগয মযকুইমজন প্রামি াদদক্ষ প্রথভ শেমণ [শেড-৯]/মিতীয়
শেমণ [শেড-১০, ১১ ও ১২] নন-কযাডায দদ যকাযী কভম কমভন কর্তক
ম সুাময প্রদাদনয রদক্ষয উমিমখত ৬১৭৩ জন প্রাথীয
মনকট দত অনরাইদন দযখাস্ত আফান কযা দে।
২. আগাভী ১৪.০৭.২০২০ তামযখ কার ১০:০০ শথদক ২৮.০৭.২০২০ তামযখ মফকার ৫:০০টা ম মন্ত মনদেয ৪, ৫,৬ ও ৭ নম্বয
অনুদেদদয মনদদ মনা অনুযণ কদয নন -কযাডায দদয জন্য মনধ মামযত application form অনরাইদন পূযণ কদয জভা
মদদত দফ। এ মফলদয় শটমরটক ফাাংরাদদ মর : দতও াংমিষ্ট প্রাথীদদয শভাফাইর শপাদন sms কদয আদফদনত্র পূযদণয
ভয়সূমচ জানাদনা দফ। উদিখ্য , আদফদনত্র জভা দাদনয শল তামযখ অথ মাৎ ২৮.০৭.২০২০ তামযখ মফকার ৫:০০টায ভদধ্য
অনরাইদন আদফদনত্র পূযণ কদয জভা না মদদর নন -কযাডায দদয জন্য াংমিষ্ট প্রাথী আেী নন ফদর মফদফমচত দফ এফাং
নন-কযাডায দদয জন্য তায প্রামথ মতা ফামতর ফদর গণ্য দফ।
৩. প্রথভ শেমণ [শেড-৯] এফাং মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায দদয জন্য কমভন কর্তক
ম মনধ মামযত তামযদখয
ভদধ্য অনরা ইদন আদফদন জভাদানকাযী প্রাথীদদয নন -কযাডায দদ মনদয়াগ (মফদল) মফমধভারা-২০১০ এফাং াংদামধত
মফমধভারা-২০১৪ অনুযদণ াংযমক্ষত শভধা তামরকা  শত াংমিষ্ট দদয জন্য প্র শমাজয মনদয়াগ মফমধদত উমিমখত মক্ষা গত
শমাগ্যতা এফাং মফদ্যভান মফমধ মফধান অনুমায়ী যকাদযয মনকট দত প্রাি প্রথভ শেমণয [শেড-৯] নন-কযাডায শূন্য দদ কমভন
কর্তক
ম মনধ মামযত তামযখ ম মন্ত সুাময  প্রদান কযা দফ। প্রথভ শেমণয [শেড-৯] নন-কযাডায দদয জন্য কমভ ন কর্তক
ম
মনধ মামযত সুামযদয তামযখ অমতক্রান্ত ওয়ায য অফমষ্ট প্রাথীদদয শভধা তামরকা দত নন -কযাডায দদ মনদয়াগ (মফদল)
মফমধভারা মফধান অনুযণ কদয যকাদযয মনকট শথদক মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায শূন্য দদয মযকুইমজন
প্রামি াদদক্ষ মিতী য় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায দদয জন্য কমভন কর্তক
ম ম মায়ক্রদভ শেড মবমর্ত্তক সুাময
প্রদান কযা দফ অথ মা ৎ শেড-১০-এ সুাময ম্পন্ন দর শেড-১১ এফাং শেড-১১ এ সুাময ম্পন্ন দর শেড -১২ শত সুাময
কযা দফ।
NON CADRE FROM-C (PO)

:২:
৪. অনরাইদন ৩৮তভ মফমএ-এয প্রাথীদদয নন-কযাডায দদয আদফদনত্র জভাদান দ্ধমত:
অ. Teletalk Bd Ltd এয ওদয়ফাইট bpsc.teletalk.com.bd অথফা ফাাংরাদদ যকাযী কভম
কমভশনয web address : www.bpsc.gov.bd-এ প্রদফ কযদর ৩৮তভ মফমএ যীক্ষায প্রাথীদদয জন্য
মনধ মামযত Non-cadre application form for 38th BCS-এয link-াওয়া মাদফ। উক্ত link-এ
click কযদর Non-cadre form দৃশ্যভান দফ। তৎাদথ Non-cadre application form-এ
USER ID এফাং PASSWORD এয দু’টি fieldও দৃশ্যভান দফ। Non-cadre
application
form-এয প্রথদভই নন-কযাডায প্রথভ/মিতীয় শেমণয দদ কভমযত প্রাথীদদয জন্য প্রদয়াজনীয় field াওয়া মাদফ।
আ. শকাদনা প্রাথী যকাযী/আধা-যকাযী/স্বায়ত্বামত/স্থানীয় যকায াংস্থায় প্রথভ শেমণ [শেড-৯] অথফা মিতীয় শেমণয
[শেড-১০, ১১, ১২] দদ ইদতাভদধ্য মনদয়াগ প্রাি দয় থাকদর তাদক মনদোক্ত মনদদ ম
না অনুযণ কদয নন -কযাডায
আদফদনদত্রয ামবম াংক্রান্ত field মূদ প্রদয়াজনীয় তথ্য টাই কদয পূযণ কযদত দফ।
ক. শকাদনা প্রাথী যকাযী/আধা-যকাযী/স্বায়ত্বামত/স্থানীয় যকায াংস্থায় প্রথভ শেমণ
[শেড-৯]/মিতীয় শেমণয
[শেড-১০, ১১, ১২] দদ মনদয়াগ প্রা ি দয় থাকদর তাদক Non-cadre application form for
38th BCS-এয check box -এ click কদয াংমিষ্ট field-এয তথ্য পূযণ কযদত দফ। শমভন
Name of the post -ঘদয মনদয়াগকৃত দদয নাভ , Ministry/Depertment-এয ঘদয াংমিষ্ট
ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/দিদযয নাভ, Job Grade-এয ঘদয জাতীয় শফতনদের-২০১৫ অনুমায়ী শফতন শেড, Joining
Date-এয ঘদয মনদয়াগপ্রাি দদ শমাগদাদনয তা মযখ টাই কদয পূযণ কদযদত দফ। তদফ তম থাদক শকাদনা প্রাথী
ইত:পূদফ ম প্রথভ শেমণ /মিতীয় শেমণয যকযী শকাদনা দদ সুামযকাযী কর্তম ক্ষ কর্তক
ম সুামযপ্রা ি দয় মনদয়া শগয
জন্য অদক্ষভান থাকদর ফা মনদয়াগপ্রাি দয় থাকদর মতমন পুনযায় মাথাক্রদভ প্রথভ শেমণয/মিতীয় শেমণয (ভদেদডয)
যকাযী দদ আদফদদনয/ভদনানয়দনয জন্য শমাগ্য মফদফমচত দফন না।
খ. শকাদনা প্রাথী ৩৫, ৩৬ অথফা ৩৭তভ মফমএ যীক্ষায় নন -কযাডায ১ভ [শেড-৯ভ]/২য় শেমণয [১০, ১১, ১২] দদ
সুামযপ্রাি দর মতমন Name of BCS এয ঘদয মিক কদয াংমিষ্ট BCS select কযদফন এফাং
Reg. No-এয ঘদয শম BCS-এ সুাময শদয়দছন শই BCS-এয শযমজদেন নম্বয মনর্ভমরবাদফ টাই
কযদফন।
গ. কমম্পউটায এমিদকন, শপ্রাোমভাং, ই-শভইর, পযাক্স মযচারনায় প্রমক্ষণ থাকদর computer skill -এয ঘদয
তা মনমদ মষ্টবাদফ টাই কদয পূযণ কযদত দফ।
ঘ. চাকুমযয পূফ ম অমবজ্ঞতা থাকদর experience এয field-এ অমবজ্ঞতা শুরু এফাং শদলয তামযখ অমবজ্ঞতায
মফফযণ type কদয পূযণ কযদত দফ।
ঙ. শকাদনা প্রাথী aptitude test-এ কৃতকাম ম দয় নদ প্রাি দয় থাকদর aptitude test-এয fieldtype কদয পূযণ কযদত দফ।

এ

চ. প্রাথী চাকময প্রাি না দর Non-cadre application form for 38th BCS-এয check
box-এ
click
কযায প্রদয়াজন শনই। শদক্ষদত্র
Name
of
the
post,
Ministry/Depertment, Job Grade, Joining Date, Name of BCS Reg.
No. এফাং Experience ইতযামদ field disable থাকদফ।
ছ. তথ্য শগান কযদর ফা মভথ্যা তথ্য প্রদান কযদর প্রামথ মতা ফামতর দফ।
NON CADRE FROM-C (PO)

:৩:
৫. Choice-এয ঘদয select field-এয উয click কযদর নন -কযাডায আদফদনদত্র য মনদোক্ত ৩টি ফাটন
দৃশ্যভান দফ:
a. Non-cadre 1st class post
b. Non-cadre 2nd class pst
c. Both 1st and 2nd class post
ক. শকাদনা প্রাথী শকফর নন -কযাডায প্রথভ শেমণয [শেড-৯] দদ মনদয়াগ রাদব আেী দর (a) Non-cadre
1st class post দদয শযমডও ফাটন select কদয মিক কযদর মতমন নন -কযাডায প্রথভ শেমণয [শেড৯ভ] দদয আদফদনকাযী প্রাথী মদদফ গণ্য দফন।
খ. শকাদনা প্রাথী শকফর মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায দদ মনদয়াগ রাদব আেী দর (b) Noncadre 2nd class post দদয শযমডও ফাটন select কদয মিক কযদর মতমন শকফর মিতীয় শেমণয
[শেড-১০, ১১, ১২] নন-কযাডায দদয আদফদনকাযী প্রাথী মদদফ গণ্য দফন।
গ. শকাদনা প্রাথী নন -কযাডায প্রথভ শেমণয [শেড-৯] এফাং নন-কযাডায মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] উবয় দদ
মনদয়াগ রাদব আেী দর (c) Both 1st class and 2nd class post দদয শযমডও ফাটন
select কদয মিক
কযদর মতমন প্রথভ [শেড-৯] ও মিতীয় শেমণয [শেড-১০, ১১, ১২] উবয় কযাটাগময
দদয আদফদনকাযী প্রাথী মদদফ গণ্য দফন।
৬. USER ID এফাং PASSWORD-এয field-এ ৩৮তভ মফমএ যীক্ষা-২০১৭ এয অনরাইন পযভ (BPSC
Form-1) জভাদাদনয ভয় প্রাি প্রাথী য USER ID এফাং PASSWORD উক্ত field দু’টিদত type কদয
submit ফাটন-এ click কযদর আদফদনত্র পূযণ ম্পন্ন দফ।
৭. প্রাথী কর্তক
ম ৩৮তভ মফমএ -এয অনরাইন পযভ (BPSC Form -1)-এ প্রদর্ত্ত শযকড ম ও ছমফ  অন্যান্য তথ্য
স্বয়াংমক্রয়বাদফ নন-কযাডায দদয আদফদনদত্রয াদথ অন্তর্ভমক্ত দয় দৃশ্যভান দফ।
৮. জভাকৃতটি Non-cadre application ৩৮তভ মফমএ-এয নন-কযাডায দদয অনরাইন আদফদনত্র মদদফ
গণ্য দফ এফাং উক্ত অনরাইন আদফদনত্রটি প্রাথীদক মপ্রন্ট কদয াংযক্ষণ কযশত দফ।
৯. শকাদনা প্রাথী আদফদনদত্র জ্ঞাতাদয শকাদনা র্ভর ফা মভথ্যা তথ্য প্রদান কযদর ফা প্রদয়াজনীয় তথ্য শগান কযদর ফা
ম
ম
শটম্পামযাং কযদর ফা শকাদনা জার াটিমপদকট
দামখর কযদর ফা ফয় ও মক্ষাগত শমাগ্য তা াংক্রান্ত াটিমপদকদটয
শকাদনা
অাং ফা প্রদফত্র শটম্পামযাং ফা মযফতম ন কযদর ফা প্রতাযণায আেয় মনদর তাদক উক্ত যীক্ষা কমভন কর্তক
ম অনুদেয়
যফতী শম শকাদনা যীক্ষায জন্য অদমাগ্য শঘালণা কযা মাদফ। শক্ষত্র মফদদল াংমিষ্ট প্রাথীদক শপৌজদাময আইদন শাদ ম কযা
মাদফ এফাং উক্ত প্রাথীদক ামবমদ মনদয়াদগয য এইরূ শকাদনা তথ্য প্রকা
ও তা প্রভামণত দর তাদক চাকময দত
ফযখাস্তকযণ ছাড়াও তায মফরুদদ্ধ আইনানুগ শম শকাদনা উযুক্ত ব্যফস্থা েণ কযা মাদফ।
১০. Helpline: অমতমযক্ত এফাং ফ মদল মনদদ মাফমর ও তথ্য াওয়ায জন্য যকাযী
কভম কমভদনয
www.bpsc.gov.bd ওশয়ফাইট মনয়মভতবাদফ visit কযদত দফ। এছাড়া মফজ্ঞমিয ২নাং অনুদেদদয মনধ মামযত
তামযখ ও ভদয় যকাযী কভম কমভন মচফারদয় কার ১০:০০টা শথদক মফকার ৪:০০টা ম মন্ত (অমপ চরাকারীন ভদয় )
TBL-এ মন ধ মামযত ০১৫৫৫৫৫৫১৫০/০১৫৫৫৫৫৫১৫১ শভাফাইর নম্বদয শমাগাদমাগ কদয কাময গমযমূরক অ স্পষ্টতা ম্পদকম
ায়তা াওয়া মাশফ।
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