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b¤^i ‡_‡K SMS K‡i cix¶vi wd eve` 500/-(cuvPkZ) UvKv Rgv w`‡eb | 

cÖ_g SMS t BPSC<space>User ID wj‡L send Kiæb 16222 b¤̂‡i | 

Example :  BPSC  NCRPQBCR send to 16222 

Reply: Applicant’s Name, Tk-500 will be charged as application fee. Your PIN is (8 digit number). To pay fee Type BPSC<space>Yes<space>PIN and send to 

16222. 

wØZxq SMS : BPSC<space>yes<space> Pin wj‡L send Kiæb 16222  b¤̂‡i| 

Example : BPSC YES (8 digit number) send to 16222 

Reply: Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for Non-cadre examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx). 
 

we‡kl ª̀óe¨ t If password is lost, please type BPSC<Space> HELP<Space> SSC Board<Space> SSC Roll<Space>SSC Year and Send to 16222. A_ev †UwjU‡Ki 

ewY©Z I‡qemvB‡U Home page Gi Admit Card Menu ‡Z wK¬K Ki‡j User Recovery, Password Recovery I Payment Status evUb †`Lv hv‡e| D³ evU‡b wK¬K K‡i cª‡qvRbxq Z_¨ 

w`‡q Submit Ki‡j Kvw•¶Z Z_¨vewj cvIqv hv‡e| 

 µgk/৭ 
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8. 

 

 

 

 .         (Admit Card) t          User ID                                                         (Admit Car )                       

 .                                   /                                                                                                                               

                                                                                                                                                     

    /   /                                                                                                                                                       

                                                                                                               

 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wewcGmwm dig-5A (Applicant’s Copy) cÖvwß I Rgv`vb t  
 

cÖv_x©‡`i BPSC Form-5A (Applicant’s Copy) Kwgk‡bi I‡qemvBU ‡_‡K WvDb‡jvW K‡i †gŠwLK cixÿvi c~‡e© wb‡¤œv³ KvMRcÎ/Z_¨vw`mn Kwgkb KZ…©K wb‡`©wkZ mg‡q Ges ¯’v‡b 

Rgv w`‡Z n‡e t  

 

 

 

1.                                                               (        /    /      /       /                                   )                        

                                                                                                                                                   

    ৎ             /                                                   /                                    /        /            -                        

৪  ৎ                                      ৪                             /           /                                                               

                                 ৩                               

2.                                         /          /                                                                                                

                                                          

3.                                                            /                                                     (           )  

4.                                                                                       

5.                   (           )  

6.                 (NID)              

7.                                                                           /       (           ) 

8.      /     /                             

9.                                                      /                      (           )  

10. ০৩                                                

11.                            

12.                                      (                 )                                                                                         

                                                           /       /         /                     /                                  

 10. 

 

      (MCQ)/     /                                        -5A (Applicant’s Copy)                       /                                                   

                                                                                              5A (Applicant’s Copy)                       /             

                                                                   

11.                  (BPSC Form-5A)                                                            /                                 BPSC Form-5A 

(Applicant’s Copy)                               
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12.                                             (BPSC Form-5A)                                                                     

13.                                                                                 (BPSC Form-5A)                       

14.                                                                                          /                                                                     

                          /                           

 

 

15.                                                                                                                                                           

                               ২৭/০৮/২০২০                                       (  -      )                                                                  

                      

 .                  (Applicant’s Copy)      

 .       ০২ (  )                                  

 .                                                                 

 .                                                      /              /                                             /                        

**                                                                                                            

 
16.                                                                (Substantive)                                                                                          

                                                                                                             

 
 

17.  

 

 

 

 

 

 

18. 

                    ১০০০                               ১০০       MCQ                                 

            [MCQ Type] t  
    

 .           ১০০ (    )       Multiple Choice Question (MCQ)                                     

 .             ১০০ (    )                                  ১                                         ০.৫০                               ১      

 .      -২০        -২০             (                            )-২০                 /              -৪০               ১০০                   

 . MCQ Type                           ২০০       ৪                                       

 

                    ১০০০                                     ২০০       ৪                                

             

 .        -৪০        -৪০            -৪০                     /               ৮০            ২০০       ৪                               

 .        /                     ৯                ১০০           ১০                ৫০                                        

 

 

µgk/৯ 
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19. 

 

 

 

 

 
 

২০. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-৯- 

১. ৯                 /                                          /                                  ৩০                                     /              

৩০                                                                                                /                                  ২৫                 

                                                                                           ৪৫                                                             

২.                                                                           (                              ) BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)             

      /                    

 

  -       ৯    ১০                 /                                                       

        

    

 

                   

1.        

      -৪০ 

 

 

    .       

 

15 

     .        /      - 

 

05 

     .                                                                            

 

05 

     .          

 

05 

     .                                                                                                                           

                                                                                                                        

                              

 

10 

2.        

      -৪০ 

 

 

 
 a. Essay (With hints)  15 

 
 b. Letter: Official/ Demi-Official/ Memorandum/ Business Type. 

 

05 

  c. Comprehension 

 

10 

  d. Grammar: Use of verb, Preposition, Voice, Narration, Correction of errors in composition, use of words 

having similar pronunciation but conveying different meaning, use of idioms and phrases. 

10 

 

µgk/১০ 
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3.            

      -৪০ 

 

 

  .                    

                                                                                                                             

                                                                 

 

15 

 

  .                    

                                                                                                                       

                                                            

 

15 

 

  .               

                                 ৎ                                                 

 

 

10 

4.                 /             

      -৮০ 

 

 

 K. ZvwË¡K welq (Theoretical). 

 

30 

 
L. e¨envwiK ev cÖv‡qvwMK welq (Application) 50 

 

২১.                                      -                                       www.bpsc.gov.bd               

22.                                                                                                                          -                                  

                                           technical                                                                                                       

                  

23.                                                 (BPSC Form-5A)                                                                                     

                                                                             

24.                                         ০১(  )     BPSC Form-5A(Applicant’s Copy)       ৯                                                          

                                                          

25.                                      ,                    (           ),                                                                      

     /                (           )                                                       /        (           ) BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)    

                                             /          /         /                                                                                  

                                                                                                                                                                   

                                                                     

 
26.                                                                                                                          ১০.০০               ৪.০০         

৫৫০০৬৬৫৭     ৫৫০০৬৮৩৪                                            

 ২৭.                                                                                                      

 
µgk/১১ 

http://www.bpsc.gov.bd/
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২৮.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             

                         

 
২৯.                                                                                           

 
                                                                                                                                             Web 

address : www.bpsc.gov.bd              Web address : http://bpsc.teletalk.com.bd               

  

     

                                                                                          

 

    

                                                                                                                                          

                  

               -        

         

 

 

http://www.bpsc.gov.bd/
http://bpsc.teletalk.com.bd/



