বাংলােদশ

াংক

িহউ ান িরেসােসস িডপাটেম -১
ধান কাযালয়
ঢাকা।

িব ি নং-৪৩/২০২০

তািরখঃ

িনেয়াগ িব ি
িমক
নং
১

১।

বাংলােদশ াংেক িনে া পদস েহ িনেয়ােগর লে
ড
পেদর নাম

১৭ ভা , ১৪২৭
০১ সে র, ২০২০

পেদর পােশ বিণত শেত বাংলােদশী ায়ী নাগিরকেদর িনকট হেত দরখা আহবান করা যাে ঃ
পদসং া
বতনে ল, ২০১৫
িশ াগত যা তা ও অিভ তা

১০

অিফসার(এ ক াডার- নাস)

০৭

১৬০০০-৩৮৬৪০

২

১৬

ডাটা এি /কে াল অপােরটর( জনােরল)

৫০

৯৩০০-২২৪৯০

৩

১৬

কি উটার ািফ অপােরটর

০৪

৯৩০০-২২৪৯০

ক) ী ত িব িব ালয় হেত নািসং এ াতক/ ী ত নািসং ইনি উট
হেত িডে ামা-ইন-নািসং বা িডে ামা-ইন-নািসং সােয় এ
িমডওয়াইফাির।
খ) বাংলােদশ নািসং এ িমডওয়াইফাির কাউি ল (িবএনএমিস ) ক ক
িনবি ত হেত হেব।
গ) িশ াজীবেনর কান পযােয়ই ৩য় িবভাগ/ ণী হণেযা হেব না।
ক) ী ত িব িব ালয় হেত নতম াতক অথবা সমমােনর িডি ।
খ) িশ াজীবেনর কান পযােয়ই ৩য় িবভাগ/ ণী হণেযা হেব না।
গ) কি উটার-এ বাংলা/ইংেরিজ টাইিপং, ওয়াড েসিসং, এে ল ও
পাওয়ার পেয় িবষয়ক বহািরক দ তা থাকেত হেব।
ক) ী ত িব িব ালয় হেত নতম াতক অথবা সমমােনর িডি ।
খ) িশ াজীবেনর কান পযােয়ই ৩য় িবভাগ/ ণী হণেযা হেব না।
গ) কি উটার ািফ -এ বহািরক দ তা থাকেত হেব।

িডং প িতেত কািশত ফলাফেলর ে িশ া ম ণালেয়র ০২/০৬/২০০৯ ও ০২/০৩/২০১০ তািরেখর
াপন নং যথা েম িশম/শা:১১/৫-১(অংশ)/৫৮২ ও
িশম/শা:১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অ যায়ী বতমােন চিলত িজিপএ বা
মত, িসিজিপএ এর িবপরীেত েবর ১ম, ২য় ও ৩য় িবভাগ/ ণী িন েপ িনধািরত হেব :
(ক) এস.এস.িস বা সমমান এবং এইচ.এস.িস বা সমমান পরী ার ফলাফেলর ে িজিপএ ৩.০০ বা ত
থম িবভাগ
িজিপএ ২.০০ থেক ৩.০০ এর কম
ি তীয় িবভাগ
িজিপএ ১.০০ থেক ২.০০ এর কম
তীয় িবভাগ
(খ) অ েমািদত িব িব ালয় ক ক দ িসিজিপএ এর ে অিজত িসিজিপএ
৪.০০ পেয়
েল
৫.০০ পেয়
েল
৩.০০ বা ত
৩.৭৫ বা ত
২.২৫ বা ত িক ৩.০০ এর কম
২.৮১৩ বা ত িক ৩.৭৫ এর কম
১.৬৫ বা ত িক ২.২৫ এর কম
২.০৬৩ বা ত িক ২.৮১৩ এর কম

২।
৩।
৪।
৫।

৬।
৭।

৮।

৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।

১৬।

সম

শিণ/িবভাগ

থম িণ/ িবভাগ
ি তীয় িণ/ িবভাগ
তীয় িণ/ িবভাগ

বয়স(০১/০৯/২০২০ তািরেখ):

ক) সেবা ৩০ বছর।
খ) ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান এবং শারীিরক িতব ী াথ েদর ে সেবা ৩২ বছর।
‘ডাটা এি /কে াল অপােরটর( জনােরল)’ ও ‘কি উটার ািফ অপােরটর’ পেদ বিরশাল, ঝালকা , নড়াইল ও রাজশাহী জলা তীত অ া
জলার াথ গণ
আেবদন করেত পারেবন। তেব, ি েযা ার স ান/নািত/নাতিন এবং এিতমখানা িনবাসী ও শারীিরক িতব ীেদর ে সকল জলার াথ গণ আেবদন করেত পারেবন।
আ হী াথ েদরেক ২৪/০৯/২০২০ তািরেখর মে
মা বাংলােদশ াংেকর িনেয়াগ সং া ওেয়বসাইট (erecruitment.bb.org.bd)- এ Online
Application Form রেণর মা েম আেবদন করেত হেব।
O’ Level এবং A’ Level এর ে এেদশীয় 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।
Online Application Form এ পরী া িনয় ক ক ক কািশত পরী ার ফলাফেলর তািরখ অব ই উে খ করেত হেব।
আেবদন করার সময় ফরম রণ করার িনয়ম ও অ া শতাবলী ওেয়বসাইেটই পাওয়া যােব। Online এ আেবদন করার পর CV Identification
Number, Tracking Number ও Password যথাযথভােব সংর ণ করেত হেব। পরী ার েবশপ Download করা এবং পরবত িবিভ
কােজ বিণত ত স হ েয়াজন হেব।
াথ েদরেক াথিমকভােব কােনা কাগজপ
রণ করেত হেব না। িলিখত/ বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ েদরেক আেবদেন উি িখত 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
দয়া হেব।
চা িররত াথ গণ তােদর িনেয়াগকারী ক পে র বা েমাদন েম আেবদন করেত পারেবন এবং িলিখত/ বহািরক পরী ায় উ ীণ হেল মৗিখক পরী ার সময়
যথাযথ ক পে র অনাপি সহ ৮নং িমেক উি িখত শত মাতােবক েয়াজনীয় দিললািদ দািখল করেত হেব। অ থায় াথ র আেবদন বািতল বেল গ হেব।
পেদর সং া কম/ বশী হেত পাের।
অস ণ/ ল ত স িলত দরখা কােনা কার যাগােযাগ িতেরেকই বািতল করা হেব। Online আেবদনপে াথ তার া র( দঘ ৩০০ x
৮০ pixel) ও
রি ন ছিব( দঘ ৩০০ x ৩০০ pixel) ান কের িনধািরত ােন Upload করেবন। অ থায় াথ র আেবদন বািতল বেল গ হেব।
‘অিফসার(এ ক াডার- নাস)’ পেদর াথ েদর িলিখত ও মৗিখক পরী া এবং ‘ডাটা এি /কে াল অপােরটর( জনােরল)’ ও ‘কি উটার ািফ অপােরটর’ পেদর
াথ েদর Standard Aptitude Test, বহািরক ও মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেত হেব।
মিহলা াথ গেণর ে আেবদেনর সময় ায়ী কানা িহেসেব যিদ ামীর কানা বহার করা হয় সে ে উ
ায়ী কানার সপে সংি িস কেপােরশেনর
ময়র/ওয়াড কিমশনার/ পৗরসভার ময়র/কাউি লর/ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/ নাটাির পাবিলক ক ক া িরত সনদপ মৗিখক পরী ার বােড জমা িদেত হেব।
িনেয়ােগর ে কাটা সং া সরকাির সবেশষ নীিতমালা ও অ া িবিধিবধান যথাযথভােব অ সরণ করা হেব।
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 য কান
পযােয় উ াথ র ািথতা বািতল করা হেব।
বাংলােদশ াংক ক প াথ েদর কাউেক িনেয়াগ দান করা বা না করার ে ড়া িস া হেণর অিধকার সংর ণ কের।

া িরত/কাজী আকতারæল ইসলাম
(মহা ব াপক)

