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বাংলােদশ াংক 
িহউ ান িরেসােসস িডপাটেম -১ 
(ির টেম  এ  আউটেসািসং উইং) 

ধান কাযালয় 
মিতিঝল, ঢাকা। 

 

িব ি  নং: ০২/২০২৩ তািরখ: 
২৭ পৗষ, ১৪২9 

 ১১ জা য়াির, ২০২৩ 
 

িনেয়াগ িব ি  
 

িদ িসিকউির  ি ি ং করেপােরশন (বাংলােদশ) িল:, গাজী র এ িনে া  পদস েহ িনধািরত বতনে ল এবং চিলত িবিধ অ যায়ী 
েদয় অ া  িবধািদেত অ ায়ীভােব িনেয়াগ/ ােনল িতর িনিমে  বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট থেক Online এ দরখা  আহবান করা 

যাে । উ  পদস েহ আেবদেনর জ  আব কীয় িশ াগত যা তা, বতনে ল, বয়স ও অ া  েয়াজনীয় ত ািদ িনে  দ  হেলা: 
 

.নং. পেদর নাম 
পেদর 
সং া 

ড 
বতনে ল, 

২০১৫ 
নতম িশ াগত যা তা 

0১। 
সহকারী ব াপক 
(পিরক না) 

1 9ম 
২২০০০-
৫৩০৬০/- 

য েকৗশল/িশ  উৎপাদন িবষেয় িবএসিস ইি িনয়ািরং িড ী। সকল পরী ায় 
নতম ২য় িবভাগ/ িণসহ যেকান ২ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব। 

0২। 
সহকারী ব াপক 
(উৎপাদন িনয় ণ) 

1 9ম ঐ 
ী ত িব িব ালয় হেত যেকান িবষেয় ৪ বছর ময়াদী াতক (স ান) 

অথবা াতেকা র িড ী। সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগ/ িণসহ যেকান 
২ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব। 

0৩। 
কািরগরী কমকতা 
(গেবষণা ও মান িনয় ণ) 

1 9ম ঐ 
ী ত িব িব ালয় হেত িবএসিস ইন কিমক াল ইি িনয়ািরং/রসায়ন/ফিলত 

রসায়েন াতক বা াতেকা র িড ী। সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগ/ 
িণসহ যেকান ২ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব। 

0৪। অিফসার (উৎপাদন) 3 ১০ম 
১৬০০০-
৩৮৬৪০/- 

 

বাংলােদশ কািরগরী িশ ােবােডর অধীেন ী ত কান িত ান হেত 
য েকৗশল/তিড়ৎেকৗশল/িশ  উৎপাদন িবষেয় ৪ বছর ময়াদী িডে ামা 
ইি িনয়ািরং িড ী। অথবা ৪ বছর ময়াদী িডে ামা ইন ািফক আটস/ি ি ং 
টকেনালিজ িড ীসহ সরকার অ েমািদত ণ িশে  ৪ বছেরর বা ব 

অিভ তা থাকেত হেব। সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগ/ িণসহ যেকান 
১ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব।  

0৫। 
সহকারী কািরগরী 
কমকতা 
(গেবষণা ও মান িনয় ণ) 

1 10ম ঐ 

ী ত িব িব ালয় হেত রসায়ন/ফিলত রসায়েন াতক িড ী। সকল 
পরী ায় নতম ২য় িবভাগ/ িণসহ যেকান ২ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত 
হেব। 
অথবা বাংলােদশ কািরগরী িশ ােবােডর অধীেন ী ত কান িত ান হেত 
কিমেকৗশল িবষেয় ৪ বছর ময়াদী িডে ামা ইি িনয়ািরং িড ী থাকেত হেব। 

সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগ/ িণসহ যেকান ১ েত ১ম িবভাগ/ িণ 
থাকেত হেব।  

0৬। 
অিফসার (অভ রীণ 
িনয় ণ)/ অিফসার 
(উৎপাদন িনয় ণ) 

2 10ম ঐ 
ী ত িব িব ালয় হেত যেকান িবষেয় ৪ বছর ময়াদী াতক (স ান) 

অথবা াতেকা র িড ী থাকেত হেব। সকল পরী ায় নতম ২য় 
িবভাগ/ িণসহ যেকান ২ েত ১ম িবভাগ/ িণ থাকেত হেব।  

0৭। ইমাম ( ষ) ১ ১০ম ঐ কািমল বা দাওরােয় হািদস পাশ। কারােন হােফজ/ মাফাি র/ ফিত হেল 
অ ািধকার দয়া হেব। 

0৮। ভ  সহকারী ( ষ) 5 
১৬তম 

 
93০০-

22490/- 
সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগসহ এইচএসিস/সমমােনর িশ াগত 
যা তা। 0৯। 

াডাকশন চকার/ 
ই ারনাল চকার ( ষ) 

5 

১০। সহকারী 6 ১৬তম ঐ 
সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগসহ এইচএসিস/সমমােনর িশ াগত 
যা তা।  

১১। 
িনরাপ া সহকারী 
( ষ) 

4 ১৬তম ঐ 
সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগসহ এইচএসিস/সমমােনর িশ াগত 
যা তা। িতর া/ িলশ বািহনীর নােয়ক/সমমােনর পদ হেত অবসর া েদর 

অ ািধকার দান করা হেব। শারীিরক উ তা নতম ৫ ট ৪ ইি ।  

১২। পরী ক 22 ১৬তম ঐ 
সকল পরী ায় নতম ২য় িবভাগসহ এইচএসিস/সমমােনর িশ াগত 
যা তা।  

১৩। গাড়ী চালক ( ষ) 4 ১৬তম ঐ নতম এসএসিস বা সমমান পাশসহ ভারী যানবাহন চালনায় লাইেস  
থাকেত হেব। অিভ  াথ েদরেক অ ািধকার দয়া হেব। 

১৪। 
ফক িলফট অপােরটর 
( ষ) 

2 ১৬তম ঐ এসএসিস/সমমান পাশ। াইিভং লাইেস  থাকেত হেব। 

১৫। প চক ( ষ) 1 ২০তম 
8250-

20010/- 
অ ম িণ পাশসহ াতনামা হােটেল প চক িহেসেব ৩ বছেরর বা ব 
অিভ তা এবং দিশ ও িবেদিশ রা ায় পারদশ  হেত হেব। 

১৬। িনরাপ া হরী ( ষ) 5 ২০তম ঐ 
নতম ২য় িবভােগ এসএসিস/সমমােনর পাশ হেত হেব। শারীিরক উ তা  
নতম ৫ ট ৪ ইি ।  

১৭। খােদম ( ষ) 1 ২০তম ঐ নতম দািখল পাশ। 
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১। ০৭, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৭ নং িমেক বিণত পদস হ তীত অবিশ  সকল পেদর ে  িশ া জীবেনর কান পযােয়ই ৩য় িবভাগ/ িণ 
বা সমমােনর িজিপএ হণেযা  হেবনা। 

২।  (ক) িশ া ম ণালেয়র ০২/০৩/২০১০ তািরেখর াপন নং িশম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অ যায়ী এস.এস.িস বা সমমান এবং 
এইচ.এস.িস বা সমমান পরী ার ফলাফেলর ে  বতমােন চিলত িজিপএ বা মত, িসিজিপএ-এর িবপরীেত েবর ১ম, ২য় ও ৩য় িবভাগ/ িণ 
িন েপ িনধািরত হেব:   

৫.০০ পেয়  েল সম  িণ/িবভাগ 

িজিপএ ৩.০০ বা ত  থম িণ/িবভাগ 

িজিপএ ২.০০ থেক ৩.০০ এর কম ি তীয় িণ/িবভাগ 

িজিপএ ১.০০ থেক ২.০০ এর কম তীয় িণ/িবভাগ 
 

(খ) িশ া ম ণালেয়র ০২/০৬/২০০৯ তািরেখর াপন নং িশম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ অ যায়ী অ েমািদত িব িব ালয় ক ক দ  
িসিজিপএ-এর ে  বতমােন চিলত িজিপএ বা মত, িসিজিপএ এর িবপরীেত েবর ১ম, ২য় ও ৩য় িবভাগ/ িণ িন েপ িনধািরত হেব:   

অিজত িসিজিপএ 
সম  িণ/িবভাগ 

৪.০০ পেয়  েল ৫.০০ পেয়  েল 

৩.০০ বা ত  ৩.৭৫ বা ত  থম িণ/িবভাগ 

২.২৫ বা ত  িক  ৩.০০ এর কম ২.৮১৩ বা ত  িক  ৩.৭৫ এর কম ি তীয় িণ/িবভাগ 

১.৬৫ বা ত  িক  ২.২৫ এর কম ২.০৬৩ বা ত  িক  ২.৮১৩ এর কম তীয় িণ/িবভাগ 
 

 (গ) O’ Level এবং A’ Level এর ে  এ দশীয় সংি  িশ া বাড হেত ই ত সমমান সা িফেকট (Equivalence 
Certificate), িবেদশী িব িব ালয় হেত া  িড ীর ে  দশী সংি  িব িব ালয়/িব িব ালয় ম রী কিমশন/উপ  ক প  
ক ক ই ত সমমান সা িফেকট (Equivalence Certificate) অ যায়ী িড ী ও ফলাফেলর ( িণ/িবভাগ/িজিপএ/িসিজিপএ 
উে খসহ) ত  দান করেত হেব। 

3। বয়স (২৫/০৩/২০২০ তািরেখ)  
ক) ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান এবং িতব ী াথ  তীত সকল াথ েদর ে  বয়স: 

1) ৯ম ও ১০ম ড  পদস েহর জ  ২১ হেত ৩০ বছর। 
2) ১৬তম ও ২০তম ড  পদস েহর জ  ১৮ হেত ৩০ বছর। 

খ) ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান এবং িতব ী াথ েদর ে   বয়স: 
1)  ৯ম ও ১০ম ড  পদস েহর জ  ২১ হেত ৩২ বছর। 
2)  ১৬তম ও ২০তম ড  পদস েহর জ  ১৮ হেত ৩২ বছর।  

গ) িবভাগীয় াথ েদর জ  বয়স িশিথলেযা । 
ঘ) ‘িনরাপ া সহকারী ( ষ)’ পেদ িতর া/ িলশ বািহনীর অবসর া েদর ে  বয়স সেবা  ৪৫ বছর। 
ঙ) ‘িনরাপ া হরী ( ষ)’ পেদ িতর া/ িলশ/অবসর া  সিনক বা ােটিলয়ন আনসার বািহনীর অবসর া েদর ে  
বয়স সেবা  ৪৫ বছর। 

4। ৮ ও ৯ নং িমেক বিণত Ôভ  সহকারী( ষ)Õ ও Ô াডাকশন চকার/ ই ারনাল চকার( ষ)Õ পদ ই র ে  এক  আেবদেনর 
মা েম পছ ম িনধারণ কের আেবদন ি য়া স  করেত হেব। এ  পেদর ে  Online আেবদেন াথ গণেক উি িখত পদ য় 
িবেবচনায় িনেয় পদ পছে র ম িনধারণ করেত হেব। িলিখত ও মৗিখক পরী ায় উ ীণ াথ গণেক সরকাির কাটািবিধ, তােদর অিজত 
মধা ম এবং online আেবদেন উে িখত পছ ম অ সাের সংি  পেদ ড়া ভােব িনবািচত করা হেব। আেবদন দািখেলর পর 

আেবদন ত পদ পছ ম কান অব ােতই পিরবতনেযা  নয়। উ  পদ ০২ র জ  আলাদাভােব আেবদন করার েয়াজন নই।  
5। য সকল পেদর ে  াথ র নতম িশ াগত যা তা িডে ামা িড ী চাওয়া হেয়েছ সে ে  সংি  িবষেয় অিতির /উ তর িড ী 

থাকেলও বাংলােদশ কািরগরী িশ ােবােডর অধীেন ী ত কান িত ান হেত আবি কভােব ০৪ বছর ময়াদী িডে ামা  িড ী থাকেত হেব। 
িডে ামা িড ী অজন িতেরেক সংি  িবষেয় অিতির /উ তর িড ী হণেযা  হেব না। 

৬। আ হী াথ েদরেক ০৫/০২/২০২৩ তািরেখর মে  মা  বাংলােদশ াংেকর িনেয়াগ সং া  ওেয়বসাইট 
(erecruitment.bb.org.bd)-এ Online Application Form রেণর মা েম আেবদন করেত হেব। Online Application 
Form-এ পরী া িনয় ক ক ক কািশত পরী ার ফলাফেলর তািরখ অব ই উে খ করেত হেব। ৯ম ও ১০ম ড  পদস েহর ে  
০৫/০২/২০২৩ তািরখ বা তৎ েব যােদর াতেকা র িড ী অথবা ০৪(চার) বছর ময়াদী াতক িড ীর ফলাফল কািশত হেব/হেয়েছ 

মা  তারা আেবদেনর যা  হেবন। 
৭। আেবদন করার সময় Application Form রণ করার িনয়ম ও অ া  শতাবলী (erecruitment.bb.org.bd) ওেয়বসাইেট পাওয়া 

যােব।  
৮। যােদর বাংলােদশ াংেকর িনেয়াগ সং া  ওেয়বসাইট (erecruitment.bb.org.bd)-এ CV রেয়েছ, তারা তােদর উ  CV -এর 

মা েমই আেবদন করেবন। াথ র নাম ও িপতার নাম এস.এস.িস/সমমােনর সনেদ যভােব লখা আেছ অনলাইন আেবদনপে  ব  
সভােব িলখেত হেব। নাম, িপতা/মাতার নাম, িশ াগত যা তা, ১১ িডিজেটর মাবাইল ন র, কানা ইত ািদ সং া  তে  

অসাম / ল থাকেল াথ রা আেবদেনর সময় িনজ উে ােগ সংেশাধন/আপেডট কের িনেবন। তেব, যােদর CV নই তারা ওেয়বসাইেট 
দ  িনেদশনা অ যায়ী অনলাইন আেবদেনর ে  ন ন CV তির করেবন এবং িনধািরত ােন া র ও স  তালা Formal রিঙন 

ছিব ওেয়বসাইেট দ  িনেদশনা মাতােবক আপেলাড করেবন। া র এবং ছিবর াক াউ  অব ই সাদা হেত হেব। া র এবং ছিব 
আপেলােড /িব িতর িবষেয় সাবধানতা অবল েনর পরামশ দান করা হেলা। আেবদনপে র তে  অসাম / ল থাকেল সংেশাধেনর 

েযাগ থাকেব না এবং কান কার যাগােযাগ িতেরেকই ািথতা বািতল করা হেব। 
৯। অনলাইেন আেবদন করার পর CV Identification Number, Tracking Number ও Password যথাযথভােব সংর ণ 

করেত হেব। পরী ার েবশপ  ডাউনেলাড করা এবং পরবত  িবিভ  কােজ বিণত ত স হ েয়াজন হেব।   
১০। আেলাচ  পদস েহ আেবদেনর  ে   কান আেবদন িফ দান করেত হেব না। 
১১। পরী ার েবশপ  ডাউনেলােডর জ  এক  িব ি  কাশ করা হেব। আেবদন যাচাই বাছাই শেষ যা  াথ েদর উ  িব ি েত উে িখত 

সময়সীমার মে  েবশপ  ডাউনেলাড করার েযাগ  দওয়া হেব। যারা উে িখত সময়সীমার মে  েবশপ  ডাউনেলাড করেবন  
তারাই পরী ায় অংশ হেণর েযাগ পােবন। িনধািরত সময়সীমার পর েবশপ  ডাউনেলােডর কান েযাগ থাকেবনা। 
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১২। াথ েদরেক াথিমকভােব কােনা কাগজপ  রণ করেত হেব না। িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদরেক আেবদেন দ  ত ািদর সমথেন 

েয়াজনীয় দিললািদসহ মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  উপি ত থাকেত হেব। দািখল ত দিললািদর স কতা যাচাই সােপে  
তােদরেক মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর েযাগ দওয়া হেব।  

১৩। চা িররত াথ গণ তােদর িনেয়াগকারী ক পে র বা েমাদন েম আেবদন করেত পারেবন। িলিখত পরী ায় উ ীণ হেল িনেয়াগকারী 
ক পে র অনাপি প  মৗিখক পরী ার বােড দািখল করেত হেব। অ থায় াথ েক মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর েযাগ দওয়া হেব না। 

১৪। আেবদেন দ  ায়ী কানার সপে  সংি  িস  কেপােরশেনর  ময়র/ পৗরসভার  ময়র/কাউি লর/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ন ক ক 
া িরত সনদপ  মৗিখক পরী ার বােড জমা িদেত হেব। িববািহত মিহলা াথ গণ ায়ী কানা িহেসেব যিদ ামীর কানা বহার 

কেরন সে ে  উ  ায়ী কানার সপে  সনদ জমা িদেত হেব। 
১৫। ৯ম ও ১০ম ড  পদস েহর ে  সকল জলার ায়ী বািস ারা আেবদন করেত পারেবন। 
1৬। ১৬তম েডর পদস েহ ি েযা ার স ান/নািত/নাতিন এবং এিতম ও শারীিরক িতব ী াথ েদর ে  সকল জলার ায়ী বািস া এবং 

এত তীত জলা কাটার অ া  াথ েদর ে  ঢাকা, গাজী র, মািনকগ , ি গ , নারায়ণগ , নরিসংদী, ফিরদ র, মাদারী র, 
রাজবাড়ী, শরীয়ত র, িকেশারগ , জামাল র, ন েকানা, শর র, চ াম, বা রবান, ক বাজার, া ণবািড়য়া, চ দ র, িম া, 
খাগড়াছিড়, ফনী, ল ী র, নায়াখালী, জয় রহাট, পাবনা, িসরাজগ , নওগ , নােটার, চ পাইনবাবগ , ব ড়া, রং র, িদনাজ র, গাইবা া, 

িড় াম, প গড়, ঠা রগ ও, লনা, যেশার, মেহর র, বিরশাল, ভালা, িপেরাজ র, বর না, িসেলট, মৗলভীবাজার, নামগ  ও হিবগ  
জলার ায়ী বািস ারা আেবদন করেত পারেবন। 

১৭। ২০তম েডর পদস েহ ি েযা ার স ান/নািত/নাতিন এবং এিতম ও শারীিরক িতব ী াথ েদর ে  সকল জলার ায়ী বািস া এবং 
এত তীত জলা কাটার অ া  াথ েদর ে  ঢাকা, ি গ , নারায়ণগ , নরিসংদী, ফিরদ র, গাপালগ , মাদারী র, রাজবাড়ী, 
শরীয়ত র, িকেশারগ , ন েকানা, চ াম, বা রবান, ক বাজার, চ দ র, িম া, ল ী র, নায়াখালী, রা ামা , রাজশাহী, পাবনা, 
িসরাজগ , নওগ , নােটার, ব ড়া, রং র, িদনাজ র, গাইবা া, লালমিনরহাট, নীলফামারী, প গড়, ঠা রগ ও, যেশার, িঝনাইদহ, মা রা, 
বােগরহাট, সাত ীরা, য়াডা া, মেহর র, বিরশাল, ভালা, ঝালকাঠী, বর না, প য়াখালী, িসেলট, মৗলভীবাজার, নামগ  ও হিবগ  
জলার ায়ী বািস ারা আেবদন করেত পারেবন। 

১৮। পেদর সং া কম/ বশী হেত পাের।  
১৯। িনেয়ােগর ে  কাটা সং া  সবেশষ সরকাির নীিতমালা অ সরণ করা হেব। 
২০। ক প  েয়াজেন এই িব ি র কায ম যেকান পযােয় সংেশাধন/ িগত/বািতল করার মতা সংর ণ কের। 
২১। কান ে  কাগজপ ািদর ঘাটিত থাকেল বা পরবত েত কান াথ র যা তার ঘাটিত পাওয়া গেল বা ন িত, অসত  ত  দান, কান 

জাল সনদ দািখল, অস পায় অবল ন, তারণার আ য় িনেল বা আেবদনপে  তর (Substantive)  বা ঘাটিত দখা গেল বা 
দ  ত  িম া মািণত হেল িনেয়াগ ি য়ার যেকান পযােয় উ  াথ র ািথতা বািতল করা হেব। 

২২। িদ িসিকউির  ি ি ং করেপােরশন (বাংলােদশ) িল: াথ েদর িনেয়াগ দান করা বা না করার ে  ড়া  িস া  হেণর অিধকার 
সংর ণ কের। 

 
 

 
 

া িরত/- 
( মাঃ গালাম মা ফা) 

পিরচালক (এইচআরিড-১) 


