
বাাংলাদেশ ব্াাংক 

হিউম্যান হিদসাদস েস হিপার্ েদেন্ট-১ 

প্রধান কার্ োলয়  

ঢাকা। 
 

 

হবজ্ঞহি নাং-২৫/২০২১ তাহিখঃ 
১১ চৈত্র, ১৪২৭ 

২৫ োৈ ে ২০২১ 

হনদয়াগ হবজ্ঞহি 

 

হে হসহকউহিটি হপ্রহন্টাং কিদপাদিশন (বাাংলাদেশ) হল:, গাজীপুি এ হনদনাক্ত পেসমূদি হনধ োহিত ববতনদেল এবাং প্রৈহলত হবহধ অনুর্ায়ী প্রদেয় অন্যান্য 

সুহবধাহেদত অস্থায়ীভাদব হনদয়াগ/প্যাদনল প্রস্তুহতি হনহেদে বাাংলাদেশী স্থায়ী নাগহিকদেি হনকর্ বেদক online এ েিখাস্ত আিবান কিা র্াদে। উক্ত পেসমূদি 

আদবেদনি জন্য আবশ্যকীয় হশক্ষাগত বর্াগ্যতা, ববতনদেল, বয়স ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় তথ্যাহে হনদন প্রেে িদলা: 

 

ক্রহেক 

নাং 
বেি পদেি নাে পদেি সাংখ্যা ববতনদেল, ২০১৫  ন্যূনতে হশক্ষাগত  বর্াগ্যতা 

১ ৯ 
সিকািী ব্বস্থাপক 

(ইন্টািনাল কদরাল) 
১ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

স্বীকৃত হবশ্বহবদ্যালয় িদত বর্ বকান হবষদয় ৪ বছি বেয়ােী স্নাতক 

(সম্মান) অেবা স্নাতদকােি হিেী। 

সকল পিীক্ষায় ন্যূনতে ২য় হবভাগ/বেহিসি বর্ বকান ২টিদত ১ে 

বেহি/হবভাগ। 

২ ১০ 
উপ-সিকািী 

প্রদকৌশলী(হসহভল) 
১ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

পুিদকৌশল হবষদয় ৪ বছি বেয়ােী হিদলাো ইন ইহিহনয়াহিাং। সকল 

পিীক্ষায় ন্যূনতে ২য় হবভাগ/বেহিসি বর্ বকান ১টিদত ১ে 

বেহি/হবভাগ। 

৩ ১০ বিহেট্যান্স অহিসাি ১ ঐ 

স্বীকৃত হবশ্বহবদ্যালয় িদত বর্ বকান হবষদয় ৪ বছি বেয়ােী স্নাতক 

(সম্মান) অেবা স্নাতদকােি হিেী। 

সকল পিীক্ষায় ন্যূনতে ২য় হবভাগ/বেহিসি বর্ বকান ২টিদত ১ে 

বেহি/হবভাগ। 

 

 ১।   বেহিাং পদ্ধহতদত প্রকাহশত িলািদলি বক্ষদত্র হশক্ষা েন্ত্রিালদয়ি ০২/০৬/২০০৯ ও ০২/০৩/২০১০ তাহিদখি প্রজ্ঞাপন নাং র্োক্রদে-হশে/শা:১১/৫-

১(অাংশ)/৫৮২ ও হশে/শা:১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অনুর্ায়ী বতেোদন প্রৈহলত হজহপএ বা বক্ষত্রেত, হসহজহপএ এি হবপিীদত পূদব েি ১ে, ২য় ও ৩য় 

হবভাগ/বেিী হননরূদপ হনধ োহিত িদব : 

 (ক)  এস.এস.হস বা সেোন এবাং এইৈ.এস.হস বা সেোন পিীক্ষাি িলািদলি বক্ষদত্র - 

হজহপএ ৩.০০ বা তদূর্ধ্ে   প্রেে হবভাগ 

হজহপএ ২.০০ বেদক ৩.০০ এি কে হিতীয় হবভাগ 

হজহপএ ১.০০ বেদক ২.০০ এি কে তৃতীয় হবভাগ 

  

 (খ)  অনুদোহেত হবশ্বহবদ্যালয় কতৃেক প্রেে হসহজহপএ এি বক্ষদত্র - 

অহজেত হসহজহপএ  সেতুল্য বেহি/হবভাগ 

৪.০০ পদয়ন্ট বেদল  ৫.০০ পদয়ন্ট বেদল 

৩.০০ বা তদূর্ধ্ে ৩.৭৫ বা তদূর্ধ্ে প্রেে বেহি/ হবভাগ 

২.২৫ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.০০ এি কে ২.৮১৩ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ৩.৭৫ এি কে হিতীয় বেহি/ হবভাগ 

১.৬৫ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.২৫ এি কে ২.০৬৩ বা তদূর্ধ্ে হকন্তু ২.৮১৩ এি কে তৃতীয় বেহি/ হবভাগ 

 

২।  বয়স (২৫/০৩/২০২১ তাহিদখ): ক) সদব োচ্চ ৩০ বছি। 

  খ) মুহক্তদর্াদ্ধাি সন্তান এবাং প্রহতবন্ধ্বী প্রােীদেি বক্ষদত্র সদব োচ্চ ৩২ বছি। 

  গ) হবভাগীয় প্রােীদেি বক্ষদত্র বয়স হশহেলদর্াগ্য। 

৩। আেিী প্রােীদেিদক ২৫/০৪/২০২১ তাহিদখি েদে শুধুোত্র বাাংলাদেশ ব্াাংদকি হনদয়াগ সাংক্রান্ত ওদয়বসাইর্ (erecruitment.bb.org.bd)- এি  

Online Application Form পূিদিি োেদে আদবেন কিদত িদব। 

৪। O’ Level এবাং A’ Level এি বক্ষদত্র এ বেশীয় সাংহিষ্ট হশক্ষা ববাি ে িদত ইসুূকৃত সেোন সাটি েহিদকর্ (Certificate of Equivalence), 

হবদেশী হবশ্বহবদ্যালয় িদত প্রাি হিেীি বক্ষদত্র বেশী সাংহিষ্ট হবশ্বহবদ্যালয়/হবশ্বহবদ্যালয় েঞ্জুিী কহেশন/উপযুক্ত কতৃেপক্ষ কতৃেক ইসুূকৃত সেোন সাটি েহিদকর্ 

(Certificate of Equivalence) অনুর্ায়ী হিেী ও িলািদলি তথ্য প্রোন কিদত িদব। 

৫। Online Application Form এ পিীক্ষা হনয়ন্ত্রক কতৃেক প্রকাহশত পিীক্ষাি িলািদলি তাহিখ অবশ্যই উদেখ কিদত িদব।  

৬। অনলাইদন আদবেন কিাি সেয় Application Form পূিি কিাি হনয়ে ও অন্যান্য শতোবলী ওদয়বসাইদর্ই পাওয়া র্াদব। 

৭। Online এ আদবেন কিাি পি CV Identification Number, Tracking Number ও Password র্োর্েভাদব সাংিক্ষি 

কিদত িদব। পিীক্ষাি প্রদবশপত্র Download কিা এবাং পিবতী হবহভন্ন কাদজ বহি েত তথ্যসমূি প্রদয়াজন িদব।   

৮। প্রােীদেিদক প্রােহেকভাদব বকাদনা কাগজপত্র বপ্রিি কিদত িদব না। হলহখত পিীক্ষায় উেীি ে প্রােীদেিদক আদবেদন উহেহখত তথ্যাহেি সেে েদন প্রদয়াজনীয় 

েহললাহেসি বেৌহখক পিীক্ষায় অাংশেিদিি জন্য উপহস্থত োকদত িদব। োহখলকৃত েহললাহেি সঠিকতা র্াৈাই সাদপদক্ষ তাদেিদক বেৌহখক পিীক্ষায় 

অাংশেিদিি সুদর্াগ বেয়া িদব। 

৯। ৈাকুহিিত প্রােীগি তাদেি হনদয়াগকািী কতৃেপদক্ষি পূব োনুদোেনক্রদে আদবেন কিদত পািদবন। হলহখত পিীক্ষায় উেীি ে িদল ০৮নাং ক্রহেদক উহেহখত শতে 

বোতাদবক েহললাহে োহখদলি সেয় তা তাদেি স্ব-স্ব হনদয়াগকািী কতৃেপদক্ষি অনুদোেনসি বেৌহখক পিীক্ষাি সেয় োহখল কিদত িদব। অন্যোয় প্রােীি 

প্রাহে েতা বাহতল বদল গণ্য িদব। 

১০। পদেি সাংখ্যা কে/ববশী িদত পাদি।                                                  

ৈলোন পাতা-২ 

 



-২- 

 

১১। ওদয়বসাইদর্ প্রেে হনদে েশনা অনুর্ায়ী অনলাইদন আদবেনপদত্রি হনধ োহিত স্থাদন প্রােী তাঁি স্বাক্ষি ও সদ্য বতালা Formal িহিন ছহব আপদলাি 

কিদবন। স্বাক্ষি এবাং ছহবি ব্াকেউন্ড অবশ্যই সাো িদত িদব। অসম্পূি ে/ভুল তথ্য সম্বহলত আদবেন বকান প্রকাি বর্াগাদর্াগ ব্হতদিদকই বাহতল কিা 

িদব। 

১২। প্রােীদেিদক হনব োৈনী পিীক্ষায় অাংশেিি কিদত িদব।  

১৩। েহিলা প্রােীগদিি বক্ষদত্র আদবেদনি সেয় স্থায়ী ঠিকানা হিদসদব র্হে স্বােীি ঠিকানা ব্বিাি কিা িয় বসদক্ষদত্র উক্ত স্থায়ী ঠিকানাি সপদক্ষ সাংহিষ্ট হসটি 

কদপ োদিশদনি বেয়ি/ওয়াি ে কহেশনাি/বপৌিসভাি বেয়ি/কাউহন্সলি/ইউহনয়ন পহিষে বৈয়ািম্যান/বনার্াহি পাবহলক কতৃেক স্বাক্ষহিত সনেপত্র বেৌহখক 

পিীক্ষাি ববাদি ে জো হেদত িদব। 

১৪। হনদয়াদগি বক্ষদত্র বকার্া সাংক্রান্ত সব েদশষ সিকাহি নীহতোলা অনুসিি কিা িদব।  

১৫। বকান বক্ষদত্র কাগজপত্রাহেি ঘার্হত োকদল বা পিবতীদত বকান প্রােীি বর্াগ্যতাি ঘার্হত পাওয়া বগদল বা দুনীহত, অসতূ তথ্য প্রোন, বকান জাল সনে 

োহখল, অসদুপায় অবলম্বন, প্রতািিাি আেয় হনদল বা আদবেনপদত্র গুরুতি (Substantive) ত্রুটি বা ঘার্হত বেখা বগদল বা প্রেে তথ্য হেথ্যা প্রোহিত 

িদল হনদয়াগ প্রহক্রয়াি বর্ বকান পর্ োদয় উক্ত প্রােীি প্রাহে েতা বাহতল কিা িদব। 

১৬।  উপযুক্ত কতৃেপক্ষ প্রােীদেি হনদয়াগ প্রোন কিা বা না কিাি বক্ষদত্র চূড়ান্ত হসদ্ধান্ত েিদিি অহধকাি সাংিক্ষি কদি।  

 

 

 

স্বাক্ষহিত/- 

(কাজী আকতাiæল ইসলাে) 

েিাব্বস্থাপক 


