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হনদয়াগ হফজ্ঞহি 

 

ফাাংরাদদ ব্াাংদক হহটিহব অাদযর্য  এফাং হহটিহব টর্কহনহয়ান  দদ হনদয়াদগয উদেদে প্যাদনর প্রস্তু হতয জন্য ফাাংরাদদদয প্রকৃত স্থায়ী 

নাগহযকদদয হনকর্ দত হনম্নফহণ েত তোধীদন দযখাস্ত আফান কযা মাদে : 
  

০১। 

 

 

দদয নাভ : হহটিহব অাদযর্য। 

ক) হক্ষাগত টমাগ্যতা : স্দাতক া কহিউর্ায হফজ্ঞাটন হিদলাভা /যকায অনুদভাহদত প্রহতষ্ঠান দত ‘াি েওয়ায ও ফ র্ওয়ায ’ 

হফলদয় অন্যূন ০৬(ছয়) ভা টভয়াদী র্ ে টকা ে িন্ন। 

খ) অহবজ্ঞতা : হহটিহব কূাদভযা স্থান , কূাফর হপটিাং , কূাদভযা স্থানান্তয , ভস্যা নাক্তকযণ ও ভাধাদনয ফাস্তফ 

অহবজ্ঞতা হহটিহব হযচারনা ও ম েদফক্ষদণ কভদক্ষ ০৩ (হতন) ফছদযয ফাস্তফ অহবজ্ঞতা। 

গ) টফতন টের : জাতীয় টফতন টের , ২০১৫ এয র্াকা ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-

১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০ টের এফাং 

তৎ হনয়ভানুমায়ী প্রদদয় অন্যান্য সুহফধা।   

ঘ) দদয াংখ্যা : ২৬(ছাহি) টি (কভ/টফী দত াটয)| তন্দে মুহক্তদমাদ্ধা  টকার্ায় াংযহক্ষত ০৩(হতন)টি দ । অফহষ্ট ২৩ 

(টতই)টি দদয  টক্ষদে কর টকার্া প্রদমাজ।ূ 

ঙ) টম কর টজরায প্রাথীগণ 

আদফদন কযদত াযদফন 

: ঝারকাঠি ও যাজাী টজরা  ব্তীত কর টজরা।  তদফ মুহক্তদমাদ্ধায ন্তান /নাহত/নাতহন এফাং এহতভখানা 

হনফাী ও াযীহযক প্রহতফন্ধীদদয টক্ষদে কর টজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন। 
 

০২। 

 

দদয নাভ 

 

: 

 

হহটিহব টর্কহনহয়ান। 

ক) হক্ষাগত টমাগ্যতা : এএহ(টবাদকনার) অথফা ভােহভক স্কুর াটি েহপদকর্(এএহ) ফা ভভান যীক্ষায় উত্তীণ ে যকায 

অনুদভাহদত প্রহতষ্ঠান দত ‘ইদরহিকূার’ হফলদয় অন্যূন ০৬(ছয়) ভা টভয়াদী টেিটকাট ে উত্তীণ ে। 

খ) অহবজ্ঞতা : হহটিহব কূাদভযা স্থান , কূাফর হপটিাং , কূাদভযা স্থানান্তয , ভস্যা নাক্তকযণ ও ভাধাদনয ফাস্তফ 

অহবজ্ঞতা হহটিহব হযচারনা ও ম েদফক্ষটণ কভদক্ষ ০২ (দুই) ফছদযয ফাস্তফ অহবজ্ঞতা। 

গ) টফতন টের : জাতীয় টফতন টের , ২০১৫ এয র্াকা ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-

১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০ টের এফাং 

তৎ হনয়ভানুমায়ী প্রদদয় অন্যান্য সুহফধা।   

ঘ) দদয াংখ্যা : ০৩(হতন) টি (কভ/টফী দত াদয)। তন্দে মুহক্তদমাদ্ধা  টকার্ায় াংযহক্ষত ০১ (এক)টি দ । অফহষ্ট ০২(দুই)টি 

দদয  টক্ষদে কর টকার্া প্রদমাজ।ূ  

ঙ) টম কর টজরায প্রাথীগণ 

আদফদন কযদত াযদফন 

: ফহযার, জাভারপুয, ঝারকাঠি, খুরনা ও নড়াইর টজরা ব্তীত কর টজরা।  তদফ মুহক্তদমাদ্ধায 

ন্তান/নাহত/নাতহন এফাং এহতভখানা হনফাী ও াযীহযক প্রহতফন্ধীদদয টক্ষদে কর টজরায প্রাথীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন। 

০৩। উবয় দদয টক্ষদে ফয়  

(০৬/১০/২০১৯ তাহযদখ) 

: ক) মুহক্তদমাদ্ধা/ীদ মুহক্তদমাদ্ধায ন্তান এফাং প্রহতফন্ধী প্রাথী ব্তীত অন্যান্য টক্ষদে দফ োচ্চ ৩০ ফছয। 

খ) মুহক্তদমাদ্ধা/ীদ মুহক্তদমাদ্ধায ন্তান এফাং প্রহতফন্ধী  প্রাথীদদয টক্ষদে দফ োচ্চ ৩২ ফছয। 
 

 

 

০৪। আগ্রী প্রাথীদদযদক আগাভী  ৩১/১০/২০১৯ তাহযদখয ভদে শুধুভাে ফাাংরাদদ ব্াাংদকয হন টয়াগ াংক্রান্ত ওদয়ফাইর্ (erecruitment.bb.org.bd)-এ 

Online Application Form পূযদণয ভােদভ দযখাস্ত কযদত দফ। 
 

০৫। O’ Level এয টক্ষদে এ টদীয় াংহিষ্ট হক্ষা টফাি ে দত ইসুূকৃত ভভান াটি েহপদকর্ (Equivalence Certificate) অনুমায়ী হিগ্রী ও পরাপদরয তথ্য 

প্রদান কযদত দফ। 
 

০৬। Online Application Form এ যীক্ষা হনয়ন্ত্রক কর্তেক প্রকাহত যীক্ষায পরাপদরয তাহযখ অফেই উদেখ কযদত দফ।  
  

০৭। দযখাস্ত কযায ভয় পযভ পূযণ কযায হনয়ভ ও অন্যান্য তোফরী ওদয়ফাইদর্ াওয়া মাদফ।  
 

০৮। Online এ আদফদন কযায য CV Identification Number, Tracking Number ও Password মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযদত দফ। 

যীক্ষায প্রদফে Download কযা এফাং যফতী হফহবন্ন কাদজ ফহণ েত তথ্যমূ প্রদয়াজন দফ।  
 

০৯। প্রাথীদদযদক প্রাথহভকবাদফ টকাদনা কাগজে টপ্রযণ কযদত দফ না। হরহখত যীক্ষায় উত্তীণ ে প্রাথীদদ য হনকর্ টথদক আদফদদন উহেহখত তথ্যাহদয ভথ েদন 

প্রদয়াজনীয় দহররাহদ আফান কযা দফ। দাহখরকৃত দহররাহদয ঠিকতা মাচাই াদদক্ষ তাদদযদক টভৌহখক যীক্ষায় অাংগ্রদণয সুদমাগ টদয়া দফ। 
 

১০। চাকুযীযত প্রাথীগণ তাদদয হনদয়াগকাযী কর্তেদক্ষয পূফ োনুদভাদনক্রদভ আদফদন কযদত াযদফন। হরহখত যীক্ষায় উত্তীণ ে দর ০৯ নাং ক্রহভদক উহেহখত তে 

টভাতাদফক দহররাহদ স্ব-স্ব হনদয়াগকাযী কর্তেদক্ষয ভােদভ টপ্রযণ কযদত দফ। অন্যথায় প্রাথীয আদফদন ফাহতর ফদর গণ্য দফ।  
 

১১। অম্পূণ ে/ভুর তথ্য ম্বহরত দযখাস্ত টকাদনা প্রকায টমাগাদমাগ ব্হতদযদকই ফাহতর কযা দফ।  
 

১২। প্রাথীদদযদক হরহখত ও টভৌহখক যীক্ষায় অাংগ্রণ কযদত দফ।  
 

১৩। হফফাহত ভহরা প্রাথীদদয টক্ষদে স্বাভীয স্থায়ী ঠিকানাদক প্রাথীয স্থায়ী ঠিকানা হদদফ উদেখ কযদত দফ। 
 

১৪। হনদয়াদগয টক্ষদে টকার্া াংক্রান্ত যকাযী নীহতভারা অনুযণ কযা দফ।  
 

১৫। টকান টক্ষদে কাগজোহদয ঘার্হত থাকদর ফা যফতীদত টকান প্রাথীয টমাগ্যতায ঘার্হত াওয়া  টগদর ফা দুনীহত , অতূ তথ্য প্রদান , টকান জার নদ 

দাহখর, অদুায় অফরম্বন, প্রতাযণায আশ্রয় হনদর ফা আদফদনদে ¸রুতয (Substantive) ত্রুটি ফা ঘার্হত টদখা টগদর ফা প্রদত্ত তথ্য হভথ্যা প্রভাহণত 

দর  হনদয়াগ প্রহক্রয়ায টম টকান ম োদয় উক্ত প্রাথীয প্রাথীতা ফাহতর কযা দফ।  
 

১৬। ফাাংরাদদ ব্াাংক কর্তেক্ষ প্রাথীদদয কাউদক হনদয়াগ প্রদান কযা ফা না কযায টক্ষদে চূড়ান্ত হদ্ধান্ত গ্রদণয অহধকায াংযক্ষণ কদয।   

 

 

 

 

স্বাক্ষহযত/-  
 

(ন্যয-উন-নাায) 

ভাব্ফস্থাক 

 


