বাাংলাদেশ ব্াাংক
হিউম্যান হিদসাদস েস হিপার্ েদেন্ট-১
প্রধান কার্ োলয়
ঢাকা।
হবজ্ঞহি নাং: ৮৯/২০২১

তাহিখ :

২৭ অগ্রিায়ণ, ১৪২৮
১২ হিদসম্বি, ২০২১

হনদয়াগ হবজ্ঞহি
বাাংলাদেশ ব্াাংদক ‘অহিসাি(এক্স কযািাি-গ্রন্থাগাি)’ পদে হনদয়াদগি লদযয হনম্নবহণ েত শদতে বাাংলাদেশী স্থায়ী নাগহিকদেি হনকর্ িদত েিখাস্ত আহ্বান কিা
র্াদে:
০১। পে সাংখ্যা
০২। ববতন বেল

:
:

০৩।

:

হশযাগত বর্াগ্যতা

০৪(চাি)টি (কে/ববহশ িদত পাদি)।
জাতীয় ববতন বেল, ২০১৫ এি র্াকা 16000-16800-17640-18530-19460-20440-21470-22550-2368024870-26120-27430-28810-30260-31780-33370-35040-36800-38640 বেল এবাং তৎসি হনয়োনুর্ায়ী
প্রদেয় অন্যান্য সুহবধাহে।
ক) স্বীকৃত বকাদনা হবশ্বহবদ্যালয় িদত ইনিিদেশন সাদয়ন্স এন্ড লাইদেিী ম্যাদনজদেন্ট-এ চাি বছি বেয়ােী

স্নাতক(সম্মান) অথবা গ্রন্থাগাি ও তথ্য হবজ্ঞান-এ ০৩ বছি বেয়ােী স্নাতক(সম্মান) সি স্নাতদকাত্তি হিগ্রী।
খ)
গ)
ঘ)

ে
োধ্যহেক স্কুল সাটিহিদকর্
এবাং তদূর্ধ্ে পর্ োদয়ি পিীযাসমূদি ন্যযনতে ০1(এক)টিদত প্রথে হবভাগ/বেহণ থাকদত িদব।
বকাদনা পর্ োদয়ই ৩য় হবভাগ/ বেহণ গ্রিণদর্াগ্য িদব না।
(১) হশযা েন্ত্রণালদয়ি ০২/০৩/২০১০ তাহিদখি প্রজ্ঞাপন নাং হশে/শাাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অনুর্ায়ী এস.এস.হস বা
সেোন এবাং এইচ.এস.হস বা সেোন পিীযাি িলািদলি বযদে বতেোদন প্রচহলত হজহপএ বা বযেেত, হসহজহপএ-এি
হবপিীদত পূদব েি ১ে, ২য় ও ৩য় হবভাগ/বেহণ হনম্নরূদপ হনধ োহিত িদব:
৫.০০ পদয়ন্ট বেদল

সেতুল্য বেহণ/হবভাগ

হজহপএ ৩.০০ বা তদূর্ধ্ে

প্রথে বেহণ/হবভাগ

হজহপএ ২.০০ বথদক ৩.০০ এি কে

হিতীয় বেহণ/হবভাগ

হজহপএ ১.০০ বথদক ২.০০ এি কে

তৃতীয় বেহণ/হবভাগ

(২) হশযা েন্ত্রণালদয়ি ০২/০৬/২০০৯ তাহিদখি প্রজ্ঞাপন নাং হশে/শাাঃ১১/৫-১(অাংশ)/৫৮২ অনুর্ায়ী অনুদোহেত
হবশ্বহবদ্যালয় কতৃেক প্রেত্ত হসহজহপএ-এি বযদে বতেোদন প্রচহলত হজহপএ বা বযেেত, হসহজহপএ এি হবপিীদত পূদব েি
১ে, ২য় ও ৩য় হবভাগ/বেহণ হনম্নরূদপ হনধ োহিত িদব:
অহজেত হসহজহপএ
৪.০০ পদয়ন্ট বেদল

০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।

০৯।
১০।
১১।
১২।

১৩।
১৪।

১৫।
১৬।
১৭।

১৮।

(২৫/০৩/২০২০ তাহিদখ)

৫.০০ পদয়ন্ট বেদল

সেতুল্য বেহণ/হবভাগ

৩.০০ বা তদূর্ধ্ে

৩.৭৫ বা তদূর্ধ্ে

প্রথে বেহণ/হবভাগ

২.২৫ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.০০ এি কে

২.৮১৩ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.৭৫ এি কে

হিতীয় বেহণ/হবভাগ

১.৬৫ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.২৫ এি কে

২.০৬৩ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.৮১৩ এি কে

তৃতীয় বেহণ/হবভাগ

ক) মুহিদর্াদ্ধা/শিীে মুহিদর্াদ্ধাি সন্তান এবাং প্রহতবন্ধী প্রাথী ব্তীত সকল প্রাথীদেি বযদে সদব োচ্চ ৩০ বছি।
খ) মুহিদর্াদ্ধা/শিীে মুহিদর্াদ্ধাি সন্তান এবাং প্রহতবন্ধী প্রাথীদেি বযদে সদব োচ্চ ৩২ বছি।
আগ্রিী প্রাথীদেিদক আগােী ৩০/১২/২০২১ তাহিদখি েদধ্য শুধু বাাংলাদেশ ব্াাংদকি হনদয়াগ সাংক্রান্ত ওদয়বসাইর্ (erecruitment.bb.org.bd)-এ Online
Application Form পূিদণি োধ্যদে আদবেন কিদত িদব।
অনলাইদন আদবেন কিাি সেয় Application Form পূিণ কিাি হনয়ে ও অন্যান্য শতোবলী উহিহখত ওদয়বসাইদর্ই পাওয়া র্াদব।
ওদয়বসাইদর্ প্রেত্ত হনদে েশনা অনুর্ায়ী অনলাইন আদবেনপদেি হনধ োহিত স্থাদন প্রাথী তাি স্বাযি ও সদ্য বতালা Formal িহিন ছহব আপদলাি কিদবন। স্বাযি এবাং
ছহবি ব্াকগ্রাউণ্ড সাো িদত িদব। অসম্পূণ ে আদবেন অথবা ভুল তথ্য/ছহব/স্বাযি সম্বহলত আদবেন বকাদনা প্রকাি বর্াগাদর্াগ ব্হতদিদকই বাহতল কিা িদব।
ে
O’ Level এবাং A’ Level-এি বযদে এ বেশীয় সাংহিষ্ট হশযা ববাি ে িদত ইসুযকৃত সেোন সাটিহিদকর্
(Equivalence Certificate), হবদেশী হবশ্বহবদ্যালয় িদত প্রাি
ে
হিগ্রীি বযদে বেশী সাংহিষ্ট হবশ্বহবদ্যালয়/হবশ্বহবদ্যালয় েঞ্জুিী কহেশন/উপযুি কতৃেপয কতৃেক ইসুযকৃত সেোন সাটিহিদকর্
(Equivalence Certificate) অনুর্ায়ী হিগ্রী
ও িলািদলি তথ্য প্রোন কিদত িদব।
Online Application Form-এ পিীযা হনয়ন্ত্রক কতৃেক প্রকাহশত পিীযাি িলািদলি তাহিখ অবশ্যই উদিখ কিদত িদব।
অনলাইদন আদবেন কিাি পি CV Identification Number, Tracking Number ও Password র্থার্থভাদব সাংিযণ কিদত িদব। পিীযাি প্রদবশপে
িাউনদলাি কিা এবাং পিবতী হবহভন্ন কাদজ বহণ েত তথ্যসমূি প্রদয়াজন িদব।
প্রাথীদেি হলহখত ও বেৌহখক পিীযায় অাংশগ্রিণ কিদত িদব।
প্রাথীদেিদক প্রাথহেকভাদব বকাদনা কাগজপে বপ্রিণ কিদত িদব না। হলহখত পিীযায় উত্তীণ ে প্রাথীদেিদক আদবেদন উহিহখত তথ্যাহেি সেথ েদন প্রদয়াজনীয়
েহললাহেসি বেৌহখক পিীযায় অাংশগ্রিদণি জন্য উপহস্থত থাকদত িদব। োহখলকৃত েহললাহেি সঠিকতা র্াচাই সাদপদয তাদেিদক বেৌহখক পিীযায় অাংশগ্রিদণি
সুদর্াগ বেয়া িদব।
চাকুহিিত প্রাথীগণ তাদেি হনদয়াগকািী কতৃেপদযি পূব োনুদোেনক্রদে আদবেন কিদত পািদবন। হলহখত পিীযায় উত্তীণ ে িদল হনদয়াগকািী কতৃেপদযি অনাপহত্তপে
বেৌহখক পিীযাি ববাদি ে োহখল কিদত িদব। অন্যথায় প্রাথীদক বেৌহখক পিীযায় অাংশগ্রিদণি সুদর্াগ বেওয়া িদব না।
আদবেদনি সেয় প্রেত্ত স্থায়ী ঠিকানাি সপদয সাংহিষ্ট হসটি কদপোদিশদনি বেয়ি/ বপৌিসভাি বেয়ি/ কাউহন্সলি/ ইউহনয়ন পহিষে বচয়ািম্যান/ বনার্াহি পাবহলক
কতৃেক স্বাযহিত সনেপে বেৌহখক পিীযাি ববাদি ে জো হেদত িদব। হববাহিত েহিলা প্রাথীগণ স্থায়ী ঠিকানা হিদসদব র্হে স্বােীি ঠিকানা ব্বিাি কদিন বসদযদে
সনেপে উি স্থায়ী ঠিকানাি সপদয িদত িদব।
অসম্পূণ ে/ভুল তথ্য সম্বহলত আদবেন বকাদনা প্রকাি বর্াগাদর্াগ ব্হতদিদকই বাহতল কিা িদব।
হনদয়াদগি বযদে বকার্া সাংক্রান্ত সব েদশষ সিকাহি নীহতোলা অনুসিণ কিা িদব।
বয়স

:

বকাদনা বযদে কাগজপোহেি ঘার্হত থাকদল বা পিবতীদত বকান প্রাথীি বর্াগ্যতাি ঘার্হত পাওয়া বগদল বা দুনীহত, অসতয তথ্য প্রোন, বকাদনা জাল সনে োহখল,
অসদুপায় অবলম্বন, প্রতািণাি আেয় হনদল বা আদবেনপদে ¸iæZi (Substantive) ত্রুটি বা ঘার্হত বেখা বগদল বা প্রেত্ত তথ্য হেথ্যা প্রোহণত িদল হনদয়াগ প্রহক্রয়াি
বর্ বকাদনা পর্ োদয় উি প্রাথীি প্রাহথ েতা বাহতল কিা িদব।
বাাংলাদেশ ব্াাংক কতৃেপয বর্ বকাদনা পর্ োদয় বকাদনা কািণ েশোদনা ব্হতদিদক উি হনদয়াগ প্রহক্রয়া পহিবতেন/পহিোজেন/বাহতল কিদত পািদব।

/(বোাঃ বগালাে বোস্তিা)
েিাব্বস্থাপক

