বাসী ক াণ াংক
ধান কাযালয়
বাসী ক াণ ভবন, ৭১-৭২, ই াটন গােডন রাড, ই াটন,
াটন ঢাকা-১০০০
ারক নং ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.১১.০০২.২১-৪৬৪

তািরখঃ ০১.০৬.২০২২
২০২২ ি ঃ

িনেয়াগ িব ি
বাসী ক াণ াংেকর িন বিণত
নং
পেদর নাম

পেদ সরাসির িনেয়ােগর িনিম বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট হেত অনলাইেন আেবদনপ আহবান করা যাে ঃ
বতন ল ও ড
পদ সং া
িনেয়াগেযা
েযা তা ও অিভ তা

১

গািড়চালক ( াইভার)

টাঃ ৯,৩০০-২২,৪৯০
৪৯০/( ড-১৬)

০৭ (সাত)

২

িনরাপ া হরী

টা: ৮২৫০-২০,০১০
০১০/( ড-২০)

১৭৬ (একশত িছয়া র)

৩

অিফস সহায়ক

টা: ৮২৫০-২০,০১০
০১০/( ড-২০)

৯৯ (িনরান ই)

অ ন অ ম ণী উ ীণ এবং বধ লাইেস সহ হালকা ও ভারী
যানবাহন চালনায় বা ব অিভ তা স
হেত হেব।
হেব

কান ী ত বাড হইেত মা িমক ল সা িফেকট বা
সমমােনর পরী ায় ২য়য় িবভাগ বা সমমােনর িজিপএ থাকেত
হেব এবং িনরাপ া কােজ িশ ণ থাকেত হেব।
হেব তেব শত থােক
য, সনাবািহনী/ িবিডআর/ িলশ/আনসার
িলশ
বািহনী হেত অবসর া
সদ গণেক অ ািধকার দান করা হেব।
কান ী ত বাড হইেত মা িমক বা সমমােনর পরী ায় উ ীণ
সা িফেকটসহ উ ম াে র অিধকারী হেত হেব।
হেব

সাধারণ জলা কাটায় য সকল জলার
াথ েদর আেবদন করার েয়াজন নই
ঢাকা, গাজী র, মািনকগ , ীগ ,
নারায়ণগ , নরিসংদী, টা াইল,
াইল রা ামা ,
খাগড়াছিড়, বা রবান,, রাজশাহী, নওগ ,
নােটার, চাপাইনবাবগ , লনা, বােগরহাট,
সাত ীরা, ি য়া, মেহর র,
র য়াডা া,
বর না ও প য়াখালী

খাগড়াছিড়

মািনকগ , গাপালগ , চ দ র, বিরশাল,
ন েকানা, টা াইল, সাত ীরা,
ীরা নােটার,
জয় রহাট এবং ফিরদ র

০১.আেবদেনর শতাবলীঃ
ক. াথ েক অব ই বাংলােদেশর নাগিরক হেত হেব;
খ. ০৭ ন, ২০২২ ি ঃ তািরেখ াথ েদর বয়স ১৮ থেক ৩০ বছেরর মে হেত হেব। তেব, িতব ী ও বীর ি েযা া/শহীদ
শহীদ বীর ি েযা ােদর -ক ার ে সরকাির িবিধ মাতােবক সেবা বয়সসীমা
৩২ বছর। বয়েসর ে কান কার এিফেডিভট হণেযা
েযা হেব না
না;
গ. সরকাির, আধা-সরকাির
সরকাির এবং ায় শািসত িত ােন কমরত াথ েদরেক অব ই িনেয়াগকারী ক পে র অ মিত েম আেবদন করেত হেব এবং মৗিখক পরী ার সময় সংি ক প ক ক দ
অনাপি পে র লকিপ জমা িদেত হেব।;
ঘ. িনেয়ােগর ে িব মান সরকাির িবিধ-িবধান (সব
সবেশষ সংেশাধনীসহ) অ সরণ করা হেব;
ঙ. িনেয়ােগর ে কাটা সং া সবেশষ জারী ত সরকা
সরকাির িবিধ-িবধান অ সরণ করা হেব;
চ. ক প পেদর সং া াস/ ি /িব
িব ি র সময়সীমা বিধত
তকরণসহ িনেয়াগ সং া অ া সকল িবষেয় িস া হণ করার অিধকার সংর ণ কের;
কের
ছ. গািড়চালক ( াইভার) পেদর াথ েদর াি ক াল পরী া এ
এবং মৗিখক পরী া হণ করা হেব;
জ. িনরাপ া হরী পেদর াথ েদর শারীিরক যা তার পরী াা, বাছাই পরী া (MCQ/ িলিখত) এবং মৗিখক পরী া হণ করা হেব;
হেব
ঝ. অিফস সহায়ক পেদর াথ েদর বাছাই পরী া (MCQ
MCQ/িলিখত) এবং মৗিখক পরী া হণ করা হেব;
ঞ. সকল পেদর পরী ার ান ও সময় িচ পরবত েত মাবাইেল এসএমএস এর মা েম জানােনা হেব। পরী ায় অংশ হেণর জ সংি পেদর েবশপ সে আনেত হেব। পরী ায় অংশ হেণর জ কান
এ/িডএ দান করা হেব না;
ট. মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর সময় অনলাইেন রণ ত আেবদন ফরম (Application Form) সহ জাতীয় পিরচয় প , সকল িশ াগত যা তার সনদ এবং েযাজ ে অিভ তা সনদ, িশ ণ সনদ
ও িবেশষ কাটা সং া সনেদর লকিপ উপ াপন/দািখল
দািখল করেত হেব। জলার ায়ী বািস ার মাণক িহেসেব ইউিনয়ন পিরষদ/
পিরষদ পৗরসভা/িস
িস কেপােরশন ক ক দ নাগিরক সনদ এবং আেবদনকারী বীর
ি েযা া/শহীদ বীর ি েযা ােদর -ক া/ -ক
ক ার
ক াা, মিহলা, এিতম, িতব ী,
- গা ী এবং আনসার ও িভিডিপ
িভিডিপ াথ েদর সবেশষ নীিতমালা অ যায়ী উপ ক প ক ক ই ত ল
সা িফেকট মৗিখক পরী ার সময় উপ াপন করেত হেব। এছাড়া, িশ াগত যা তাসহ সকল সনদপে র ১ সট ফেটাকিপ এবং াথ র ৪ কিপ ছিব ১ম
ম ণীর গেজেটড অিফসার ক ক সত ািয়ত কের দািখল
করেত হেব; এত সং া ল ত /জাল
জাল কাগজপ দিশত হেল পরী ায় উ ীণ য কান াথ র ািথতা বািতল করার মতা ক প সংর ণ ক
কের;
ঠ. িনবািচত াথ েদর ােনল সংর ণ করা হেব;
ড. িনেয়ােগর াপাের কান কার পািরশ বা তদবীর াথ র অেযা তা বেল িবেবিচত হেব
হেব;
ঢ. উপের উে খ করা হয়িন এমন ে সরকােরর সবেশষ জাির ত িবিধ-িবধান েযাজ হেব;
ণ. এ িনেয়াগ িব ি স িকত সকল ত
াংেকর িনজ ওেয়বসাইেট (www.pkb.gov.bd) পাওয়া যােব।

০২. অনলাইেন আেবদনপ

রণ সং া িনয়মাবিল/শতাবিলঃ
শতাবিলঃ

ক. পরী ায় অংশ হেণ ই ক াথ গণ http://pkb.teletalk
teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট আেবদনপ রণ করেবন। অনলাইন (online) তীত অ কান মা েম িরত আেবদন হণ করা
হেব না। আেবদেনর সময়সীমা িন পঃ
i.
online- এ আেবদনপ রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ও সময়ঃ ০৭.০৬.২০২২ ি . সকাল ১০.০০টা।
১০
ii.
online- এ আেবদনপ জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়ঃ ০৬.০৭.২০২২ ি . িবকাল ৫টা।
iii.
উ সময়সীমার মে User Id া াথ গণ online- এ আেবদনপ submit এর সময় থেক পরবত ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে এসএমএস এ পরী ার িফ জমা িদেত পারেবন।
পারেবন
খ. online আেবদনপে াথ ত র রি ন ছিব ( দঘ ৩০০
৩০০
৩০০ pixel) এবং া র ( দঘ ৩০০
৮০ pixel)
pixel ান কের িনধািরত ােন Upload করেবন। ছিবর সাইজ সেবা 100KB
ও া েরর সাইজ সেবা 60KB হেত হেব।
গ. online আেবদনপে রণ ত ত যেহ পরবত সকল কায েম ব ত হেব
হেব, সেহ online-এ আেবদনপ submit করার েবই রণ ত সকল তে র স কতা স েক াথ িনেজ শতভাগ
শত
িনি ত হেবন।
ঘ. াথ online-এ
এ রণ ত আেবদনপে র এক রি ন ি কিপ পরী া সং া য কান েয়াজেন সহায়ক িহেসেব সংর ণ করেবন এবং াি ক াল পরী া/শারীিরক যা তার পরী া,, MCQ/িলিখত
পরী া এবং মৗিখক পরী ার সময় এক কিপ জমা িদেবন।
ঙ. SMS রেণর িনয়মাবলী এবং পরী ার িফ দানঃ online
online-এ আেবদনপ ( Application Form) যথাযথভােব রণ কের িনেদশনা মেত ছিব এবং া র Upload কের আেবদনপ submit
করা স
হেল কি উটাের ছিবসহ Application Preview দখা যােব। িন লভােব আেবদনপ submit করা স
াথ এক User Id, ছিব এবং া র এক Applicant’s
Copy পােবন। উ Applicant’s Copy াথ রি ন ি অথবা Download কের সংর ণ করেবন। Applicant’s Copy ত এক User Id ন র দয়া থাকেব এবং User Id ন র
বহার কের াথ িনে া প িতেত য কান Teletalk Pre
Pre-paid মাবাইল ন েরর মা েম ০২ ( ই) SMS কের পরী ার িফ বাবদ ১ নং িমেক উি িখত পেদর জ ১০০/- (একশত
একশত) টাকা;
টিলটেকর সািভস চাজ ১২/- (বার) টাকাসহ (অেফরতেযা
অেফরতেযা ) মাট ১১২/- (একশত বার) টাকা এবং ২ ও ৩ নং িমেক উি িখত পেদর জ ৫০/-(প াশ) টাকা; টিলটেকর সািভস চাজ ০৬/-(ছয়
ছয়) টাকাসহ
(অেফরতেযা ) মাট ৫৬/-(ছা া ) টাকা পরবত ৭২ (বাহা
বাহা রর) ঘ ার মে জমা িদেবন। িবেশষভােব উে , online- এ আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না দয়া
পয online আেবদনপ কান অব ােতই হীত হেব না।
থম SMS: PKB<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: PKB ABCDEF
ি তীয় SMS: PKB<space>YES<space>PIN
PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: PKB YES 

চ. েবশপ াি র িবষয় http://pkb.teletalk.com
com.bd অথবা বাসী ক াণ াংেকর ওেয়বসাইট www.pkb.gov.bd এবং াথ র মাবাইল ফােন SMS এর মা েম ( যা
াথ েদরেক) যথা যমেয় জানােনা হেব। online আেবদনপে াথ র দ মাবাইল ফােন পরী া সং া যাবতীয় যাগােযাগ স
করা হেব িবধায়
িবধায়, উ ন র সাব িনক সচল রাখা, SMS পড়া এবং া
িনেদশনা তাৎ িনকভােব অ সরণ করা বা নীয়।
ছ. SMS এ িরত User Id এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন রর, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ,
তািরখ সময় ও পরী ার ান/ কে র নাম ইত ািদ ত সংবিলত েবশপ াথ
Download বক রি ন Print কের িনেবন। াথ এই েবশপ
াি ক াল পরী া/শারীিরক যা তার পরী া, MCQ/িলিখত
MCQ
পরী া এবং মৗিখক পরী ার সময় অব ই দশন করেবন।
জ.
টিলটক ি - পইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User Id এবং Password ন ার করেত পারেবনঃ
i. User ID জানা থাকেল PKB<space>
>Help<space>User<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: PKB HELP USER ABC
ABCDEF
ii. PIN Number জানা থাকেল PKB<space
space>Help<space>PIN<space>PIN No িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: PKB HELP PIN 12345678
ঝ. িব ি
পি কা ছাড়াও বাসী ক াণ
াংক এর ওেয়বসাইেট (www.pkb.gov.bd) অথবা
বাংলােদেশর একমা রা ীয় মাবাইল অপােরটর টিলটেকর জবেপাটাল
http://alljobs.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট সরাসির েবশ কেরও িব ি পাওয়া যােব। িনেয়াগ পরী ার তািরখ, সময় ও অ া ত www.pkb.gov.bd ওেয়বসাইট হেত জানা যােব।
ঞ. অনলাইেন আেবদন করেত কান সম া হেল টিলটক ন র থেক ১২১ ন র অথবা vas.query@teletalk.com.bdইvas.query@teletalk.com.bd মইেল যাগােযাগ করা যােব। Mail এর subject-এ
Organization Name: PKB , Post Name: ***, Applicant’s User ID ও Contact Number অব ই উে খ করেত হেব।
ট. িড ােরশন : াথ েক অনলাইন আেবদনপে র িড ােরশন অংেশ এই মেম ঘাষণা িদেত হেব যয, াথ ক ক আেবদনপে দ সকল ত স ক এবং সত । দ ত অসত বা িম া মািণত হেল অথবা
কােনা অেযা তা ধরা পড়েল বা কােনা তারণা বা ন িতর আ য় হণ করেল িকংবা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন করেল পরী ার েব বা পের এমনিক িনেয়ােগর পের য কােনা পযােয় াথ তা বািতল
করা হেব এবং সংি
াথ র িব ে আইনগত ব া হণ করা যােব।

া িরত/( মাঃ জাহাঈীর হােসন)
হােসন
মহা ব াপক ( শাসন)
শাসন

