
 

 

ইসলামী ব্াাংক বাাংলাদেশ লললমদেড 

লিউম্যান লিদসাদস েস উইাং 

প্রধান কার্ োলয়, ৪০ লেলকুশা বা/এ, ঢাকা। 

  

 

লনদয়াগ লবজ্ঞলি 

েলিণ পূব ে এলশয়াি প্রথম ইসলামী শিী’আহ্ লিলিক ব্াাংক ইসলামী ব্াাংক বাাংলাদেশ লললমদেড পল্লী উন্নয়ন প্রকদেি আওতায় গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীি  অথ েননলতক অবস্থাি 

উন্নয়দনি লদিে কাজ কদি র্াদে। এ প্রকদে লিল্ড অলিসাি পদে লনদয়াদগি জন্য উদ্যমী, পলিশ্রমী এবাং উপযুক্ত যর্াগ্যতাসম্পন্ন আগ্রিী বাাংলাদেশী নাগলিকদেি লনকে 

যথদক অনলাইদন েিখাস্ত আহ্বান কিা িদে। এই পদে লনদয়াদগি জন্য প্রদয়াজনীয় শতোবলী লনম্নরুপ: 

 যবতন যেল লশিাগত যর্াগ্যতা ও বয়স 

যবতন যেল: ব্াাংদকি লবদ্যমান লবলধ অনুর্ায়ী। 

লশিানলবসকাল ০৬ (ছয়) মাস। লশিানলবসকাল সদতাষজনক িাদব 

সম্পন্ন কিাি পি লনয়লমত যবতন যেদল চাকলিদত স্থায়ী কিা িদব। 

লশিাগত যর্াগ্যতা: নুেনতম স্নাতক অথবা সমমান লডগ্রী। 

বয়স: ২০ মাচ ে ২০২২ ইাং তালিদখ নুেনতম ২২ বছি এবাং অনুর্ধ্ে  ৩০ 

বছি। 

অবলিকিাদব সাইদকল/দমােি সাইদকল চালাদত িদব এবাং যেদশি যর্ 

যকান গ্রামীন এলাকায় কাজ কিাি মানলসকতা থাকদত িদব। 

লনদয়াগপ্রাি প্রাথীদেি চাকিী যেদশি যর্ যকান এলাকায় বেলীদর্াগ্য। 

লব. দ্র: বয়স লনলিত কিাি জন্য এসএসলস বা সমমাদনি সার্ট েলিদকদে উদল্ললখত জন্ম তালিখ লবদবচনা কিা িদব এবাং এই যিদে যকান িলিনামা গ্রিণ কিা িদবনা। 

অন্যান্য শতোবলী লনদয়াগ পদ্ধলত 

• চাকিীিত প্রাথীদেি র্থার্থ কর্তেপদিি মাধ্যদম 

আদবেন কিদত িদব। 

• এ পদে শুধুমাে পুরুষ প্রাথীগণ আদবেন কিদত 

পািদবন। 

• লললখত এবাং যমৌলখক পিীিাি জন্য যকান ভ্রমনিাতা 

বা দেলনক িাতা প্রোন কিা িদব না। 

• লনদয়াগ পিীিাি সকল পর্ োদয় একই ধিদণি স্বািি ও 

ছলব প্রোন কিদত িদব 

• অসম্পূণ ে/ভুল তথ্য সম্বললত আদবেনপে বালতল বদল 

গণ্য িদব। 

• প্রাথীগদণি মধ্য িদত বাছাই প্রলিয়াি মাধ্যদম সাংলিি তাললকা 

প্রস্তুত কিা িদব। 

• সাংলিি তাললকায় লনব োলচত প্রাথীগণদক শুধুমাে লললখত/দমৌলখক 

পিীিা বা উিয় পিীিায় অাংশগ্রিণ কিদত িদব। 

• লনদয়াগ সাংিাত যর্ যকান লবষদয় কর্তেপদিি লসদ্ধাতই চূড়াত িদব 

বদল গণ্য িদব। 

• কর্তেপি যকান কািন েশ োদনা ব্লতদিদক যর্ যকান আদবেন 

গ্রিন/বালতল কিাি অলধকাি সাংিিণ কদি। 

• কর্তেপি যকান কািণ েশ োদনা ব্লতদিদক এই লনদয়াগ লবজ্ঞলি/প্রলিয়া 

পলিবতেন বা বালতল কিাি অলধকাি সাংিিণ কদিন। 

আদবেন পদ্ধলত 

যর্াগ্য ও আগ্রিী প্রাথীগণদক ব্াাংদকি ওদয়বসাইে <career.islamibankbd.com> এ প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রোদনি পাশাপালশ সদ্য যতালা পাসদপাে ে 

সাইদজি ছলব (JPG, size 100 kb), স্বািি (JPG, size 50 kb), এসএসলস ও সব েদশষ একাদডলমক সার্ট েলিদকে এবাং জাতীয় পলিচয়পে (JPG, size 

200 kb) আপদলাড কিাি মাধ্যদম আগামী ২০ মাচ ে ২০২২ ইাং তালিদখি মদধ্য আদবেন কিদত িদব। সিাসলি িাদত িাদত, ডাকদর্াদগ অথবা কুলিয়াি সালি েদসি মাধ্যদম 

পাঠাদনা আদবেনপে গ্রিণ কিা িদব না।দডপুর্ট ম্যাদনলজাং লডদিক্টি এন্ড লসএইচআিও 

 

http://career.islamibankbd.com/career.php

