
বাংলােদশ �াংক 
িহউ�ান িরেসােস �স িডপাট �েম�-১ 

�ধান কায �ালয়  
ঢাকা। 

 
িব�ি� নং- ২৪/২০২১ 

 
 তািরখঃ 

   ১১ �চ�, ১৪২৭ 

   ২৫ মাচ �, ২০২১ 

িনেয়াগ িব�ি� 
 

বাংলােদশ �াংেক ‘সহকারী পিরচালক(পিরসং�ান)’ পেদ িনেয়ােগর লে�� িন�বিণ �ত শেত� বাংলােদশী �ায়ী নাগিরকেদর িনকট হেত দরখা� আ�ান করা যাে�:  

০১। পদ সং�া : ২৬(ছাি�শ) � (কম/�বশী হেত পাের)। 

০২। �বতন ��ল : জাতীয় �বতন ��ল, ২০১৫ এর টাকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-
৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০ ��ল এবং তৎসহ িনয়মা�যায়ী �েদয় অ�া� �িবধািদ।  
 

০৩। িশ�াগত �যা�তা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ক) �ী�ত �কান িব�িব�ালয় হেত অথ �নীিত অথবা পিরসং�ান বা ফিলত পিরসং�ান িবষেয় ০৪ বছর �ময়াদী 
�াতক(স�ান)/�াতেকা�র িড�ী। 

খ) মা�িমক �ল সা� �িফেকট এবং ত��� পয �ােয়র পরী�াস�েহ ��নতম ০২(�ই)�েত �থম িবভাগ/��িণ থাকেত হেব।  
গ) �কােনা পয �ােয়ই ৩য় িবভাগ/��িণ �হণেযা� হেব না।  
ঘ) (১) ি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 ��ে� বত�মােন �চিলত িজিপএ বা ���মত, িসিজিপএ-এর িবপরীেত �েব �র ১ম, ২য় 
ও ৩য় িবভাগ/��িণ িন��েপ িনধ �ািরত 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 
 
 

(২) ি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 ��ে� বত�মােন �চিলত িজিপএ বা ���মত, িসিজিপএ এর িবপরীেত �েব �র ১ম, ২য় ও ৩য় 
িবভাগ/��িণ িন��েপ িনধ �ািরত হেব:   

অিজ�ত ি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 

 
 

০৪। 
 

বয়স (২৫/০৩/২০২১ তািরেখ) 

 

: 
 

ক) �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ার স�ান এবং �িতব�ী �াথ� �তীত সকল �াথ�েদর ��ে� সেব �া� ৩০ বছর। 
খ) �ি�েযা�া/শহীদ �ি�েযা�ার স�ান এবং �িতব�ী �াথ�েদর ��ে� সেব �া� ৩২ বছর।   

০৫।  আ�হী �াথ�েদরেক আগামী ২২/০৪/২০২১ তািরেখর মে� �� বাংলােদশ �াংেকর িনেয়াগ সং�া� ওেয়বসাইট (erecruitment.bb.org.bd)-এ Online 
Application Form �রেণর মা�েম আেবদন করেত হেব। 

০৬। অনলাইেন আেবদন করার সময় Application Form �রণ করার িনয়ম ও অ�া� শত�াবলী উপের উি�িখত ওেয়বসাইেটই পাওয়া যােব।  

০৭। ওেয়বসাইেট �দ� িনেদ �শনা অ�যায়ী অনলাইন আেবদনপে�র িনধ �ািরত �ােন �াথ� তার �া�র ও স� �তালা Formal রিঙন ছিব আপেলাড করেবন। �া�র এবং 
ছিবর �াক�াউ� অব�ই সাদা হেত হেব।  

০৮। 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 ত� �দান করেত হেব। 

০৯। Online Application Form-এ পরী�া িনয়�ক ক��ক �কািশত পরী�ার ফলাফেলর তািরখ অব�ই উে�খ করেত হেব।   

১০। 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 বিণ �ত ত�স�হ �েয়াজন হেব।   

১১। �াথ�েদর িলিখত ও �মৗিখক পরী�ায় অংশ�হণ করেত হেব। 

১২। �াথ�েদরেক �াথিমকভােব �কােনা কাগজপ� ��রণ করেত হেব না। িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � �াথ�েদরেক আেবদেন উি�িখত ত�ািদর সমথ �েন �েয়াজনীয় দিললািদসহ 
�মৗিখক পরী�ায় অংশ�হেণর জ� উপি�ত থাকেত হেব। দািখল�ত দিললািদর স�কতা যাচাই সােপে� তােদরেক �মৗিখক পরী�ায় অংশহ�হেণর �েযাগ �দয়া 
হেব। 

১৩। চা�িররত �াথ�গণ তােদর িনেয়াগকারী ক��পে�র �ব �া�ে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। আেবদেনর সময় উি�িখত �ায়ী �কানার সপে� সংি�� িস� কেপ �ােরশেনর �ময়র/�পৗরসভার �ময়র/কাউি�লর/ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ার�ান/�নাটাির পাবিলক ক��ক 
�া�িরত সনদপ� �মৗিখক পরী�ার �বােড � জমা িদেত হেব। িববািহত মিহলা �াথ�গণ �ায়ী �কানা িহেসেব যিদ �ামীর �কানা �বহার কেরন �সে�ে� সনদপ� উ� 
�ায়ী �কানার সপে� হেত হেব। 

১৫। অস�ণ �/�ল ত� স�িলত আেবদন �কান �কার �যাগােযাগ �িতেরেকই বািতল করা হেব।  

১৬। িনেয়ােগর ��ে� �কাটা সং�া� সব �েশষ সরকাির নীিতমালা অ�সরণ করা হেব। 

১৭। �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� ¸iæZi (Substantive) �� বা ঘাটিত �দখা �গেল বা �দ� ত� িম�া �মািণত হেল িনেয়াগ �ি�য়ার �য �কান 
পয �ােয় উ� �াথ�র �ািথ �তা বািতল করা হেব। 

১৮। বাংলােদশ �াংক ক��প� �াথ�েদর কাউেক িনেয়াগ �দান করা বা না করার ��ে� �ড়া� িস�া� �হেণর অিধকার সংর�ণ কের। 

 

 

 

                                     
                                      �া�িরত/- 

(KvRx AvKZviæj Bmjvg) 
মহা�ব�াপক 

 

 

 


