
 

বাংলােদশ বয্াংক 
িহuময্ান িরেসােস র্স িডপাট র্েমন্ট-2 

ধান কায র্ালয়  
ঢাকা। 

িবজ্ঞিপ্ত নং-66/312৯ তািরখঃ 23 aগর্হায়ণ, 2537
  38 নেভমব্র, 312৯ 

িনেয়াগ-িবজ্ঞিপ্ত 
 

বাংলােদশ বয্াংেক িডপাট র্েমন্ট aব কিমuিনেকশন eন্ড পাবিলেকশন্স-e ‘aিফসার(eক্স কয্াডার-পাবিলেকশন)’ পেদ সরাসির িনেয়ােগর লেক্ষয্ িনম্নবিণ র্ত 
শেতর্ বাংলােদশী স্থায়ী নাগিরকেদর িনকট হেত দরখাস্ত আহব্ান করা যােচ্ছঃ 
12। েবতন েস্কল : জাতীয় েবতন েস্কল, 3126 eর টাকা 27111-27911-28751-29641-2৯571-31551-32581-33661-34791-35981-

37231-38541-39921-41371-42891-44481-46151-47911-49751 েস্কল eবং তৎসহ িনয়মানুযায়ী েদয় aনয্ানয্ 
সুিবধা। 

13। িশক্ষাগত েযাগয্তা : ক) সব্ীকৃত েকান িবশব্িবদয্ালয় হেত ‘গণেযাগােযাগ o সাংবািদকতা/ি িন্টং eন্ড পাবিলেকশন্স/iংেরিজ/বাংলা’ িবষেয় স্নাতেকাত্তর 
িডগর্ী aথবা 15 বছর েময়াদী স্নাতকিডগর্ী। 

   খ) মাধয্িমক স্কুল সািট র্িফেকট eবং তদূধব্র্ পয র্ােয়র পরীক্ষাসমূেহ সনাতন পদ্ধিতেত কািশত ফলাফেলর েক্ষে  ন্ূ¨নতম 
12(eক)িটেত থম িবভাগ/ে িণ থাকেত হেব। েকােনা পয র্ােয়i 4য় িবভাগ/ে িণ গর্হণেযাগয্ হেব না। েগর্িডং পদ্ধিতেত কািশত 
ফলাফেলর েক্ষে  িশক্ষা ম ণালেয়র 13/17/311৯ o 13/14/3121 তািরেখর জ্ঞাপন নং িশম/শাঃ22/6-2(aংশ)/693 o 
িশম/শাঃ22/2৯-2/3118/285 aনুযায়ী বতর্মােন চিলত িজিপe বা েক্ষ মত, িসিজিপe eর িবপরীেত পূেব র্র 2ম, 3য়  o 4য় 
িবভাগ/ে িণ িনম্নরƒেপ িনধ র্ািরত হেবঃ   

   (2) eস.eস.িস বা সমমান eবং eiচ.eস.িস বা সমমান পরীক্ষার ফলাফেলর েক্ষে - 
িজিপe 4.11 বা তদূধব্র্ থম িবভাগ 

িজিপe 3.11 েথেক 4.11 eর কম িদব্তীয় িবভাগ 
িজিপe 2.11 েথেক 3.11 eর কম তৃতীয় িবভাগ 

 

   (3) aনুেমািদত িবশব্িবদয্ালয় কতৃর্ক দত্ত িসিজিপe eর েক্ষে - 
aিজর্ত িসিজিপe 

সমতুলয্ ে িণ/িবভাগ 
5.11 পেয়ন্ট েস্কেল 6.11 পেয়ন্ট েস্কেল 

4.11 বা তদূধব্র্ 4.86 বা তদূধব্র্ থম ে িণ/িবভাগ 
3.36 বা তদূধব্র্ িকন্তু 4.11 eর কম 3.924 বা তদূধব্র্ িকন্তু 4.86 eর কম িদব্তীয় ে িণ/িবভাগ 
2.76 বা তদূধব্র্ িকন্তু 3.36 eর কম 3.174 বা তদূধব্র্ িকন্তু 3.924 eর কম তৃতীয় ে িণ/িবভাগ 

 

14। পদ সংখয্া : 16(প চ)িট (কম/েবিশ হেত পাের)।
15।  বয়সt  (38/22/312৯   

       তািরেখ) 
: ক) সেব র্াচ্চ 41 বছর। 
খ) মুিক্তেযাদ্ধা/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধার সন্তান eবং িতবন্ধী াথ েদর েক্ষে  সেব র্াচ্চ 43 বছর।   

16। আগর্হী াথ েদরেক আগামী 37/23/312৯ তািরেখর মেধয্ শুধুমা  বাংলােদশ বয্াংেকর িনেয়াগ সংকর্ান্ত oেয়বসাiট(erecruitment.bb.org.bd)-e 
Online Application Form পূরেণর মাধয্েম দরখাস্ত করেত হেব।  

17। O’ Level eবং A’ Level eর েক্ষে  eেদশীয় সংিশ্লষ্ট িশক্ষােবাড র্ হেত iসুয্কৃত সমমান সািট র্িফেকট(Equivalence Certificate), িবেদশী 
িবশব্িবদয্ালয় হেত াপ্ত িডগর্ীর েক্ষে  েদশী সংিশ্লষ্ট িবশব্িবদয্ালয়/িবশব্িবদয্ালয় মঞ্জুরী কিমশন/uপযুক্ত কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক iসুয্কৃত সমমান সািট র্িফেকট 
(Equivalence Certificate) aনুযায়ী িডগর্ী o ফলাফেলর তথয্ দান করেত হেব।  

18। Online Application Form e পরীক্ষা িনয় ক কতৃর্ক কািশত পরীক্ষার ফলাফেলর তািরখ aবশয্i uেল্লখ করেত হেব।   
19। দরখাস্ত করার সময় ফরম পূরণ করার িনয়ম o aনয্ানয্ শতর্াবলী oেয়বসাiেট পাoয়া যােব।  
1৯। Online e আেবদন করার পর CV Identification Number, Tracking Number o Password যথাযথভােব সংরক্ষণ করেত হেব। পরীক্ষার 

েবশপ  Download করা eবং পরবত  িবিভন্ন কােজ বিণ র্ত তথয্সমূহ েয়াজন হেব।   
21। াথ েদরেক াথিমকভােব েকােনা কাগজপ  ে রণ করেত হেব না। িলিখত পরীক্ষায় uত্তীণ র্ াথ েদর িনকট েথেক আেবদেন uিল্লিখত তথয্ািদর সমথ র্েন 

েয়াজনীয় দিললািদ আহবান করা হেব। দািখলকৃত দিললািদর সিঠকতা যাচাi সােপেক্ষ তােদরেক েমৗিখক পরীক্ষায় aংশগর্হেণর সুেযাগ েদয়া হেব।  
22। চাকুরীরত াথ গণ তােদর িনেয়াগকারী কতৃর্পেক্ষর পূব র্ানুেমাদনকর্েম আেবদন করেত পারেবন। িলিখত পরীক্ষায় uত্তীণ র্ হেল 21নং কর্িমেক uিল্লিখত শতর্ 

েমাতােবক দিললািদ দািখেলর সময় তা তােদর সব্-সব্ িনেয়াগকারী কতৃর্পেক্ষর মাধয্েম ে রণ করেত হেব। aনয্থায় াথ র আেবদন বািতল বেল গণয্ হেব।  
23। aসম্পূণ র্/ভুল তথয্ সমব্িলত দরখাস্ত েকােনা কার েযাগােযাগ বয্িতেরেকi বািতল করা হেব।  
24। াথ েদর িলিখত o েমৗিখক পরীক্ষায় aংশগর্হণ করেত হেব।  
25। িববািহত মিহলা াথ েদর েক্ষে  সব্ামীর স্থায়ী িঠকানােক াথ র স্থায়ী িঠকানা িহেসেব uেল্লখ করেত হেব।
26। িনেয়ােগর েক্ষে  েকাটা সংকর্ান্ত সরকারী নীিতমালা aনুসরণ করা হেব।  
27। েকান েক্ষে  কাগজপ ািদর ঘাটিত থাকেল বা পরবত েত  েকান াথ র েযাগয্তার ঘাটিত পাoয়া  েগেল বা দুন িত, aসতয্ তথয্ দান, েকান জাল সনদ 

দািখল, aসদুপায় aবলমব্ন, তারণার আ য় িনেল বা আেবদনপে  ¸রুতর (Substantive) িট বা ঘাটিত  েদখা েগেল বা দত্ত তথয্ িমথয্া মািণত হেল  
িনেয়াগ িকর্য়ার েয েকান পয র্ােয় uক্ত াথ র ািথ র্তা বািতল করা হেব।  

28। বাংলােদশ বয্াংক কতৃর্পক্ষ াথ েদর কাuেক িনেয়াগ দান করা বা না করার েক্ষে  চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত গর্হেণর aিধকার সংরক্ষণ কের।   
 

 
 

 

সব্াক্ষিরত/- 
 

 (নূর-uন-নাহার) 
মহাবয্বস্থাপক 

 


