
ফাাংরাদদ  ব্াাংক  

হউম্যান হযদাদ ে হিার্ েদভন্ট-১ 

প্রধান কাম োরয়  

ঢাকা। 
 

হফজ্ঞহি নাং-১১/২০১৯ তাহযখঃ 
২৭ চৈত্র, ১৪২৫ 

১০ এহপ্রর, ২০১৯ 

হনদয়াগ-হফজ্ঞহি 

ফাাংরাদদ ব্াাংদক ‘কাযী প্প্রাগ্রাভায’ দদ হনদয়াদগয রদযে হনম্নফহণ েত দতে ফাাংরাদদী স্থায়ী নাগহযকদদয হনকর্ দত দযখাস্ত আফান কযা মাদছঃ   

০১। প্ফতন প্ের : জাতীয় প্ফতন প্ের, ২০১৫ এয র্াকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-

৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ প্ের এফাং তৎ হনয়ভানুমায়ী প্রদদয় অন্যান্য সুহফধাহদ।  

০২। হযাগত প্মাগ্যতা : 
ক) স্বীকৃত প্কান হফশ্বহফদ্যারয় দত কহিউর্ায াদয়ন্স/কহিউর্ায াদয়ন্স এন্ড BwÄwbqvwis/ইদরহিকোর এন্ড ইদরিহনক্স ইহিহনয়াহযাং/ 

ইনপযদভন এন্ড কহভউহনদকন প্র্কদনারহজ াংহিষ্ট হফলদয় স্দাতক (ম্মান) ফা ভভাদনয হিগ্রী থাকদত দফ।  

খ) স্বীকৃত/হনফহিত প্কাদনা প্রদপনার কহিউর্ায প্াাইটিয দস্য/দমাগী দস্য দত দফ। 

গ) ভাধ্যহভক স্কুর াটি েহপদকর্ এফাং তদূর্ধ্ে ম োদয়য যীযামূদ নাতন দ্ধহতদত প্রকাহত পরাপদরয প্যদত্র ন্যেনতভ ০২(দুই)টিদত 

প্রথভ হফবাগ/প্েহণ থাকদত দফ। প্কাদনা ম োদয়ই ৩য় হফবাগ/প্েহণ গ্রণদমাগ্য দফ না। প্গ্রহিাং দ্ধহতদত প্রকাহত পরাপদরয প্যদত্র হযা 

ভন্ত্রণারদয়য ০২/০৬/২০০৯ ও ০২/০৩/২০১০ তাহযদখয প্রজ্ঞান নাং হভ /াঃ১১/৫-১(অাং)/৫৮২ ও হভ /াঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ 

অনুমায়ী ফতেভাদন প্রৈহরত হজহএ ফা প্যত্রভত, হহজহএ এয হফযীদত পূদফ েয ১ভ, ২য়  ও ৩য় হফবাগ/প্েহণ হনম্নiƒপ্ হনধ োহযত দফঃ 

   (১) এ.এ.হ ফা ভভান এফাং এইৈ.এ.হ ফা ভভান যীযায পরাপদরয প্যদত্র- 

হজহএ ৩.০০ ফা তদূর্ধ্ে প্রথভ হফবাগ 

হজহএ ২.০০ প্থদক ৩.০০ এয কভ হিতীয় হফবাগ 

হজহএ ১.০০ প্থদক ২.০০ এয কভ তৃতীয় হফবাগ 

(২) অনুদভাহদত হফশ্বহফদ্যারয় কতৃেক প্রদত্ত হহজহএ এয প্যদত্র- 

অহজেত হহজহএ 

ভতুল্য প্েহণ/হফবাগ 

৪.০০ দয়ন্ট প্েদর ৫.০০ দয়ন্ট প্েদর 

৩.০০ ফা তদূর্ধ্ে ৩.৭৫ ফা তদূর্ধ্ে প্রথভ প্েহণ/হফবাগ 

২.২৫ ফা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.০০ এয কভ ২.৮১৩ ফা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.৭৫ এয কভ হিতীয় প্েহণ/হফবাগ 

১.৬৫ ফা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.২৫ এয কভ ২.০৬৩ ফা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.৮১৩ এয কভ তৃতীয় প্েহণ/হফবাগ 
 

০৩। দ াংখ্যা : ২২(ফাই)টি (কভ/প্ফহ দত াদয)। 

০৪।  ফয়ঃ (১০/০৪/২০১৯ তাহযদখ)  : ক) দফ োচ্চ ৩০ ফছয। 

খ) মুহিদমাদ্ধা/ীদ মুহিদমাদ্ধায ন্তান এফাং প্রহতফিী প্রাথীদদয প্যদত্র দফ োচ্চ ৩২ ফছয। 

০৫। আগ্রী প্রাথীদদযদক আগাভী ০৫/০৫/২০১৯ তাহযদখয ভদধ্য শুধুভাত্র ফাাংরাদদ ব্াাংদকয হনদয়াগ াংক্রান্ত ওদয়ফাইর্ (erecruitment.bb.org.bd)-এ Online 

Application Form পূযদণয ভাধ্যদভ দযখাস্ত কযদত দফ। 

০৬। O’ Level এফাং A’ Level এয প্যদত্র এ প্দীয় াংহিষ্ট হযা প্ফাি ে দত ইসুেকৃত ভভান াটি েহপদকর্ (Equivalence Certificate), হফদদী হফশ্বহফদ্যারয় দত প্রাি 

হিগ্রীয প্যদত্র প্দী াংহিষ্ট হফশ্বহফদ্যারয়/হফশ্বহফদ্যারয় ভঞ্জুযী কহভন/উযুি কতৃেয কতৃেক ইসুেকৃত ভভান াটি েহপদকর্ (Equivalence Certificate) অনুমায়ী হিগ্রী ও 

পরাপদরয তথ্য প্রদান কযদত দফ। 

০৭। Online Application Form এ যীযা হনয়ন্ত্রক কতৃেক প্রকাহত যীযায পরাপদরয তাহযখ অফশ্যই উদেখ কযদত দফ।   

০৮। দযখাস্ত কযায ভয় পযভ পূযণ কযায হনয়ভ ও অন্যান্য তোফরী ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।  

০৯। Online এ আদফদন কযায য CV Identification Number, Tracking Number ও Password মথামথবাদফ াংযযণ কযদত দফ। যীযায প্রদফত্র 

Download কযা এফাং যফতী হফহবন্ন কাদজ ফহণ েত তথ্যমূ প্রদয়াজন দফ।  

১০। প্রাথীদদযদক প্রাথহভকবাদফ প্কাদনা কাগজত্র প্প্রযণ কযদত দফ না। হরহখত যীযায় উত্তীণ ে প্রাথীদদয হনকর্ প্থদক আদফদদন উহেহখত তথ্যাহদয ভথ েদন  প্রদয়াজনীয় 

দহররাহদ আফান কযা দফ। দাহখরকৃত দহররাহদয ঠিকতা মাৈাই াদদয তাদদযদক প্ভৌহখক যীযায় অাংগ্রদণয সুদমাগ প্দয়া দফ। 

১১। ৈাকুযীযত প্রাথীগণ তাদদয হনদয়াগকাযী কতৃেদযয পূফ োনুদভাদনক্রদভ আদফদন কযদত াযদফন। হরহখত যীযায় উত্তীণ ে দর ১০নাং ক্রহভদক উহেহখত তে প্ভাতাদফক 

দহররাহদ স্ব-স্ব হনদয়াগকাযী কতৃেদযয ভাধ্যদভ প্প্রযণ কযদত দফ। অন্যথায় প্রাথীয আদফদন ফাহতর ফদর গণ্য দফ।  

১২। অম্পূণ ে/ভুর তথ্য ম্বহরত দযখাস্ত প্কাদনা প্রকায প্মাগাদমাগ ব্হতদযদকই ফাহতর কযা দফ।  

১৩। প্রাথীদদযপ্ক প্প্রাগ্রাহভাং এ Standard Aptitude Test ও প্ভৌহখক যীযায় অাংগ্রণ কযদত দফ।  

১৪। হফফাহত ভহরা প্রাথীদদয প্যদত্র স্বাভীয স্থায়ী ঠিকানাদক প্রাথীয স্থায়ী ঠিকানা হদদফ উদেখ কযদত দফ। 

১৫। হনদয়াদগয প্যদত্র প্কার্া াংক্রান্ত যকাযী নীহতভারা অনুযণ কযা দফ।  

১৬। প্কান প্যদত্র কাগজত্রাহদয ঘার্হত থাকদর ফা যফতীদত প্কান প্রাথীয প্মাগ্যতায ঘার্হত াওয়া  প্গদর ফা দুনীহত , অতে তথ্য প্রদান , প্কান জার নদ দাহখর , অদুায় 

অফরম্বন, প্রতাযণায আেয় হনদর ফা আদফদনদত্র ¸রুতয (Substantive) ত্রুটি ফা ঘার্হত প্দখা প্গদর ফা প্রদত্ত তথ্য হভথ্যা প্রভাহণত দর হনদয়াগ প্রহক্রয়ায প্ম প্কান ম োদয় 

উি প্রাথীয প্রাথীতা ফাহতর কযা দফ।  

১৭। ফাাংরাদদ ব্াাংক কতৃেয প্রাথীদদয কাউদক হনপ্য়াগ প্রদান কযা ফা না কযায প্যদত্র চূড়ান্ত হদ্ধান্ত গ্রদণয অহধকায াংযযণ কদয।   

 

 

 

 

স্বাযহযত/- 

(ন্যয-উন-নাায) 

ভাব্ফস্থাক 

 


