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হনদাগ হফজ্ঞহি 

 
 

ফাাংরাদদ ব্াাংদকয আইন হফবাদগ ০৩(হতন) ফছদযয জন্য চুহিহবহিক হরগ্যার হযদর্ইনায হনদাদগয হনহভদি ফাাংরাদদী 

আইনজীফীদদয হনকর্ থথদক দযখাস্ত আহ্বান কযা মাদে। উি দদয কাম েহযহধ (TOR) ও অন্যান্য তোফরী হনম্নরূঃ 

       

০১) হক্ষাগত থমাগ্যতা : প্রাথীদক আইন হফলদ ন্যূনতভ স্দাতক হিগ্রীধাযী দত দফ।  এছাড়া, তাদক ফাাংরাদদ ফায কাউহির এয 

নদধাযী দত দফ। 

 

০২) অহবজ্ঞতা : সুপ্রীভ থকাদর্ েয াইদকার্ ে হফবাদগ ভাভরা হযচারনা কভদক্ষ ১৫(দনয) ফছদযয ফাস্তফ অহবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। 
 

 

০৩) ভাহক ম্মানী : ফ োকুদে ৳৫০,০০০.০০(র্াকা ঞ্চা াজায ভাত্র )। উি অদথ েয উয প্রদমাজূ াদয বূার্ ব্াাংক কর্তেক 

ফন কযা দফ। তদফ যকাযী হনাভানুমাী প্রদমাজূ াদয আকয কতেন কযা দফ। চুহিহবহিক 

হনদাগকারীন ভদ থকানরূ ফহধ েত থফতন , বাতা, আগাভ, ইনহিদভন্ট, থফানা ফা দদান্নহত প্রদান কযা 

দফ না। 
 

০৪) চুহিয থভাদ : ০৩(হতন) ফছয। প্রদাজদন উব দক্ষয আদরাচনা ও ম্মহতিদভ নফানদমাগ্য।  

 

০৫) কাম েহযহধ(TOR) :  

  ক) হফহবন্ন হফবাগ/অহপদয চাহদায থপ্রহক্ষদত ফা রুটিন হফলদ আইনগত ভতাভত/যাভ ে প্রদান। 
 

  খ) থম থকান আইন প্রণদন ভতাভত প্রদাদনয পূদফ ে ফা গাইিরাইন ও াকুেরায প্রণদনয পূদফ ে Vetting কযণ। 

 

  গ) ব্াাংদকয হফহবন্ন থযগুদরর্যী হফবাগ কর্তেক জাহযতব্ নীহতভারা , হনদদ েনা প্রভৃহতয আইনগত হদক হফদেলণ 

ও ভতাভত প্রদান। 
 

  ঘ) ব্াাংদকয হফদক্ষ দাদযকৃত ভাভরা রুর হনহ ও আযহজ হফদেলণ কদয প্রদাজনী ভতাভত প্রদান।  
 

  ঙ) ব্াাংদকয দক্ষ থপ্রহযতব্ উহকর থনাটি, ব্াাংক কর্তেক প্রাি উহকর থনাটিদয জফাফ প্রস্তুতকযণ। 
 

  চ) প্রদাজদন ব্াাংদকয দক্ষ আইনজীফী হদদফ ভাভরা প্রহতদ্বহিতা কযা। তদফ , থদক্ষদত্র হতহন প্যাদনর 

আইনজীফীদদয জন্য হনধ োহযত াদয হপ প্রাপ্য দফন। 
 

  ছ) ফাাংরাদদ ব্াাংদকয অবূন্তদয অথফা যকাযী /থফযকাযী দিদয অনুহিত থকান বা অাংগ্রণ এফাং 

আইহন হফলদ প্রদাজনী ভতাভত প্রদান। 
 

  জ) উর্ধ্েতন কর্তেদক্ষয হনদদ েিদভ আইহন থম থকান কাম েিভ গ্রণ। 

০৬) অন্যান্য তোফরী : 

  ক) ফাাংরাদদ ব্াাংদকয হফদক্ষ/হফরুদে থকান ভাভরা গ্রণ ও হযচারনা কযদত াযদফন না।  

 

  খ) িাদ ০৩(হতন) কভ েহদফদ একটি হনহদষ্ট ভদ ন্যূনতভ ০৩(হতন) ঘন্টা ভদয জন্য ফাাংরাদদ ব্াাংদকয 

আইন হফবাদগ অফস্থান কযদত দফ। 
 

০৭) প্রাথীদদযদক ব্াাংক কর্তেক ভদনানীত হনফ োচনী কহভটিয হনকর্ াক্ষাৎকাদয অফতীণ ে দত দফ।  

 

আগ্রী প্রাথীদদযথক পূণ ে জীফন বৃিান্ত আদফদনত্র ভাব্ফস্থাক, হউম্যান হযদাদ ে হিার্ েদভন্ট -১, ফাাংরাদদ ব্াাংক , প্রধান 

কাম োর, ঢাকা এই ঠিকানা যাহয অথফা িাকদমাদগ আগাভী ১৪/০৭/২০১৯ তাহযদখয ভদে থ ৌঁছাদত দফ। আদফদনদত্রয াদথ  তূাহত 

০৩(হতন) কহ  ছহফ, কর হক্ষাগত ও থাগত থমাগ্যতা এফাং অহবজ্ঞতায নদ দত্রয তূাহত অনুহরহ , ইউহনন হযলদদয 

থচাযম্যান/হটি কদ োদযন /থ যবায থভয/ওাি ে কহভনায /কাউহিরয কর্তেক প্রদি জাতীতায নদত্র , জাতী হযচত্র /স্মার্ ে 

কাদি েয তূাহত অনুহরহ থপ্রযণ কযদত দফ। 

 

উদেখ্য, ফাাংরাদদ ব্াাংক কর্তেক্ষ প্রাথীদদয কাউদক  হনদাগ প্রদান কযা ফা না  কযায থক্ষদত্র চূড়ান্ত হোন্ত গ্রদণয অহধকায 

াংযক্ষণ কদয। 
 

 

                    স্বাক্ষাহযত/- 

(ন্যয-উন-নাায) 

ভাব্ফস্থাক 

 

 


