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নং-ককভব/প্রকা/কব্প্রর্াসভব-০১ (অংশ-১৯)/২০১৪-২০১৫/২২৯৩ 
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        তাভরখঃ ২৩ কেব্রুয়াভর, ২০১৫ 

Date : 23 February,2015 

শনয় াগ শবজ্ঞশি 
 

কর্যসংস্থান ব্াংককর ভনকনাক্ত শনূ্পদ পূরকের উকেকশ্ বাংলাকদশী কর্াগ্্ স্থায়ী নাগ্ভরককদর ভনকট হইকত অনলাইয়ন দরখাস্ত আহবান 

করা র্াইকতকে। পদসর্কূহর জন্ আবশ্কীয় ভশক্ষাগ্ত কর্াগ্্তা ও অন্ান্ প্রকয়াজনীয় তথ্্ ভনকন প্রদত্ত হইলঃ 
ক্রশর্ক 

নং 
পয়দর নার্ জাতী  ববতন 

বেল-২০০৯ এবং 
তৎসহ  

শন র্ানুযা ী প্রয়দ  

অন্ান্ সুশবধাশদ 

পদ সংখ্্া নয্নতর্ শিক্ষাগত বযাগ্তা ও অশভজ্ঞতা 

(১) ভসভনয়র 

অভেসার* 

 

টাঃ ১১,০০০-

৪৯০×৭-১৪,৪৩০-

ইভব-৫৪০× ১১-

২০,৩৭০  

২৮ 

(আটাশ)টি 

(ক) ককাকনা স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতকসহ প্রথ্র্ কেেীর স্নাতককাত্তর 

ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ৩.০০ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ৩.৭৫।     অথ্বা 
অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতক সম্মানসহ অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতককাত্তর ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং 
পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) 

৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১; 

(খ) সর্গ্র ভশক্ষাজীবকন অনূ্ন একটি প্রথ্র্ ভবভাগ্ বা কেেী বা সর্র্ান থ্াভককত হইকবঃ তকব শতয  
থ্াকক কর্, ককান পরীক্ষায় তৃতীয় ভবভাগ্ বা কেেী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 
৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১ এর কর্ গ্রহেকর্াগ্্ হইকব না। 

(২) সহকারী 
প্রককৌশলী 

টাঃ ১১,০০০-

৪৯০×৭-১৪,৪৩০-

ইভব-৫৪০× ১১-

২০,৩৭০ 

০১ (এক)টি (ক) ককান স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত অনূ্ন ভিতীয় কেেীর ভব,এস,ভস 

(ভসভভল/ইকলকভিক্াল/কভিউটার) ইভিভনয়াভরং ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 
৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১; 

(খ) সর্গ্র ভশক্ষাজীবকন অনূ্ন একটি প্রথ্র্ ভবভাগ্ বা কেেী বা সর্র্ান থ্াভককত হইকবঃ তকব শতয  
থ্াকক কর্, ককান পরীক্ষায় তৃতীয় ভবভাগ্ বা কেেী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 
৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১ এর কর্ গ্রহেকর্াগ্্ হইকব না। 

(৩) সহকারী 
কপ্রাগ্রার্ার 

টাঃ ১১,০০০-

৪৯০×৭-১৪,৪৩০-

ইভব-৫৪০× ১১-

২০,৩৭০ 

০১ (এক)টি (ক) ককান স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত প্রথ্র্ কেেীর স্নাতককাত্তর ভিগ্রী অথ্বা ভিতীয় কেেীর 

সম্মানসহ ভিতীয় কেেীর স্নাতককাত্তর ভিগ্রী; 
(খ) কপ্রাগ্রাভর্ং এর Standard Aptitude Test এ উত্তীকেযর সাটিয ভেককট; 

(গ্) ককান স্বীকৃত কপশাদার (Professional) কভিউটার কসাসাইটির সহকর্াগ্ী সদস্পদ। 

(৪) অভেসার* 

 

টাঃ ৮,০০০-

৪৫০×৭-১১,১৫০-

ইভব-৪৯০× ১১-

১৬,৫৪০  

৪৪ 

(চুয়াভিশ)টি 

(ক) ককাকনা স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতকসহ ভিতীয় কেেীর 

স্নাতককাত্তর ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি 

পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১। অথ্বা 
অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতক সম্মানসহ ভিতীয় কেেীর স্নাতককাত্তর ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর 

কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল 

অনূ্ন ২.২৫ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১; 

(খ) সর্গ্র ভশক্ষাজীবকন অনূ্ন একটি প্রথ্র্ ভবভাগ্ বা কেেী বা সর্র্ান থ্াভককত হইকবঃ তকব শতয  
থ্াকক কর্, ককান পরীক্ষায় তৃতীয় ভবভাগ্ বা কেেী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 
৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১ এর কর্ গ্রহেকর্াগ্্ হইকব না। 

(৫) সহকারী 
অভেসার 

(সাধারে)* 

টাঃ ৫,৫০০-

৩৪৫×৭-৭,৯১৫-

ইভব-৩৮০×১১-

১২,০৯৫ 

৫০ (পঞ্চাশ)টি (ক) ককাকনা স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতক ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং 
পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) 

৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১; 

(খ) সর্গ্র ভশক্ষাজীবকন অনূ্ন একটি প্রথ্র্ ভবভাগ্ বা কেেী বা সর্র্ান থ্াভককত হইকবঃ তকব শতয  
থ্াকক কর্, ককান পরীক্ষায় তৃতীয় ভবভাগ্ বা কেেী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 

 

http://www.karmasangsthanbank.gov.bd/


ক্রশর্ক 

নং 
পয়দর নার্ জাতী  ববতন 

বেল-২০০৯ এবং 
তৎসহ  

শন র্ানুযা ী প্রয়দ  

অন্ান্ সুশবধাশদ 

পদ সংখ্্া নয্নতর্ শিক্ষাগত বযাগ্তা ও অশভজ্ঞতা 

৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১ এর কর্ গ্রহেকর্াগ্্ হইকব না। 

(৬) সহকারী 
অভেসার 

(ক্াশ)* 

টাঃ ৫,৫০০-

৩৪৫×৭-৭,৯১৫-

ইভব-৩৮০×১১-

১২,০৯৫ 

১৯ (ঊভনশ)টি (ক) ককাকনা স্বীকৃত ভবশ্বভবদ্ালয় হইকত অনূ্ন ভিতীয় কেেীর স্নাতক ভিগ্রী অথ্বা কগ্রভিং 
পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) 

৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা ৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১; 

(খ) সর্গ্র ভশক্ষাজীবকন অনূ্ন একটি প্রথ্র্ ভবভাগ্ বা কেেী বা সর্র্ান থ্াভককত হইকবঃ তকব শতয  
থ্াকক কর্, ককান পরীক্ষায় তৃতীয় ভবভাগ্ বা কেেী অথ্বা কগ্রভিং পদ্ধভতর কক্ষকে কগ্রি পকয়ন্ট 

এভাকরজ (ভজভপএ) বা কম্বাইন্ড কগ্রি পকয়ন্ট এভাকরজ (ভসভজভপএ) ৪.০০ কেকল অনূ্ন ২.২৫ বা 
৫.০০ কেকল অনূ্ন ২.৮১ এর কর্ গ্রহেকর্াগ্্ হইকব না। 

(৭) িাটা এভি 

অপাকরটর* 

টাঃ ৫,২০০-

৩২০×৭-৭,৪৪০-

ইভব-৩৪৫×১১-

১১,২৩৫ 

৪২ 

(ভবয়াভিশ)টি 

ককান স্বীকৃত কবািয  হইকত উচ্চ র্াধ্ভর্ক সাটিয ভেককট বা সর্র্াকনর পরীক্ষায় উত্তীেয, টাইভপং এ 

প্রভত ভর্ভনকট  ইংকরজীকত ২৮ ও বাংলায় ২০ শকের গ্ভত এবং কভিউটার বা িাটা এভি সংক্রান্ত 

অনূ্ন ৬ (েয়) র্াকসর প্রভশক্ষে গ্রহকের সনদসহ ভনকয়াগ্কারী কতৃয পক্ষ কতৃয ক গ্ৃহীত স্ট্্ান্ডািয  
এ্াভিচু্ি কটকস্ট্ উত্তীেয হইকত হইকব। 

 

 

ভবকশষ শতয াবলীঃ 
* ‘ভসভনয়র অভেসার’, ‘অভেসার’, ‘সহকারী অভেসার (সাধারে)’, ‘সহকারী অভেসার (ক্াশ)’ ও ‘িাটা এভি অপাকরটর’ পকদ র্াাঁহারা 

ভনকয়াগ্ পাইকবন তাাঁহাকদরকক কর্যসংস্থান ব্াংককর গ্রার্ীে শাখায় আবভশ্কভাকব কর্পকক্ষ ০৩ (ভতন) বের চাকুরী কভরকত হইকব।  
 

** কভিউটার জ্ঞান সিন্ন / চাটয ািয  একাউকন্টভি ককাসয সিন্নকারীগ্ে-কক অগ্রাধীকার কদওয়া হইকব।  

  চলর্ান পাতা-০২ 



-০২- 

প্রার্থী কততম ক শনম্নবশণমত িতম গুশল আয়বদন ফরর্ পযরণ এবং পরীক্ষা  অংিগ্রহয়ণর বক্ষয়ে অত্াবি্কী ভায়ব 

অনুসরণী ঃ 
১. ২৮ বফব্রু াশর, ২০১৫ তাভরকখ বয়স ১৮-৩০ বের। তকব র্ুশিয়যাদ্ধা/িহীদ র্ুশিয়যাদ্ধার পেু-কন্ার বক্ষয়ে ব সসীর্া ১৮-

৩২ বের হইকত হইকব। ভকন্তু র্ভুক্তকর্াদ্ধা/শহীদ র্ভুক্তকর্াদ্ধার পেু-কন্ার পেু-কন্ায়দর বক্ষয়ে ব সসীর্া ১৮-৩০ বের।  

২. আগ্রহী প্রাথ্ীকদরকক আগ্ার্ী ৩১.০৩.২০১৫ তাশরয়খ্র র্য়ধ্ http://ksb.teletalk.com.bd এ Online Application Form পূরকের 

র্াধ্কর্ দরখাস্ত কভরকত হইকব।  

৩. সকল পকদ জনপ্রভত আকবদন ভে ৪০০.০০ (চারিত) টাকা। 

৪. প্রাথ্ী ভলভখত পরীক্ষায় উত্তীেয হওয়ার পর ভননবভেযত কাগ্জপোভদর অনভুলভপ ১র্ কেেীর কগ্কজকটি কর্যকতয া/১র্ কেেীর ব্াংক কর্যকতয া 
কতৃয ক সত্াভয়ত ককর ০২ (দইু) কসট সংর্ুক্ত ককর অে ভবভাকগ্ জর্া ভদকত হইকবঃ 
(ক) ০৪ কভপ রভিন পাসকপাটয  সাইজ েভব; 

(খ) অনলাইকন পূরেকৃত আকবদনপকের Applicant’s copy; 
(গ্) ভশক্ষাগ্ত কর্াগ্্তা সিভকয ত সকল প্রকার র্লূ/সার্ভয়ক সনদপে;   

(ঘ) সংভশষ্ট ইউভনয়ন পভরষকদর কচয়ারর্্ান/কপৌরসভার কর্য়র/ভসটি ককপযাকরশকনর কাউভিলর কতৃয ক প্রদত্ত নাগ্ভরক সনদপে;  

(ঙ) র্ুশিয়যাদ্ধা বকাটা  আয়বদনকারী প্রার্থীর বক্ষয়ে সরকায়রর সবময়িষ শসদ্ধান্ত অনুসায়র র্ুশিযদু্ধ শবষ ক র্ন্ত্রণাল  

কততম ক প্রদত্ত র্ুশিয়যাদ্ধা সন্তায়নর শপতা/র্াতা অর্থবা শপতা/র্াতার শপতা/র্াতা এর র্ুশিয়যাদ্ধা সনদপে;  

(চ) প্রাথ্ীর সাকথ্ র্ভুক্তকর্াদ্ধার সিকয  উকিখপূবযক প্রথ্র্ কেেীর কগ্কজকটি কর্যকতয া অথ্বা সংভশষ্ট ইউভনয়ন পভরষদ/কপৌরসভার 

কর্য়র/ভসটি ককপযাকরশকনর কাউভিলর কতৃয ক প্রদত্ত প্রত্য়নপে;  

(ে) এভতর্ প্রাথ্ীর কক্ষকে সর্াজকসবা অভধদপ্তর কতৃয ক করভজভিকৃত এভতর্খানা/ভশশুসদন কতৃয ক প্রদত্ত সনদপে;  

(জ) প্রভতবন্ধী প্রাথ্ীর কক্ষকে উপর্ুক্ত কতৃয পক্ষ কতৃয ক প্রদত্ত সনদপে;  

(ঝ) আনসার ও গ্রার্ প্রভতরক্ষা বাভহনীর সদস  ্প্রাথ্ীকদর কক্ষকে সংভিষ্ট প্রাথ্ী আনসার ও গ্রার্ প্রভতরক্ষা বাভহনীর সদস  ্এ র্কর্য কজলা আনসার 

অ্ািজটু্ান্ট কতৃয ক প্রদত্ত সনদপে; 

(ঞ) উপজাতীয় প্রাথ্ীকদর কক্ষকে সংভিষ্ট উপকজলা ভনবযাহী কর্যকতয া কতৃয ক প্রদত্ত উপজাতীয় পভরচয় ভবষয়ক সনদপে; এবং 
(ট) ভলভখত পরীক্ষার প্রকবশপকের েকটাকভপ।  

৫. দরখাস্ত করার সর্য় েরর্ পরূে করার ভনয়র্ ও অন্ান্ শতয াবলী ওকয়বসাইকটই পাওয়া র্াইকব।  

৬. প্রাথ্ীকদরকক প্রাথ্ভর্কভাকব ককাকনা কাগ্জপে কপ্ররে কভরকত হইকব না। ভলভখত পরীক্ষা গ্রহকের পর উত্তীেয প্রাথ্ীকদর ভনকট হইকত অনকুেদ 

নং-৪ এ বভেযত তথ্্াভদর সর্থ্যকন প্রকয়াজনীয় দভললাভদ অে ব্াংকক জর্া কভরকত হইকব। দাভখলকৃত দভললাভদর সঠিকতা র্াচাই সাকপকক্ষ 

তাকদরকক কর্ৌভখক পরীক্ষার জন্ িাকা হইকব। 
 

৭. চাকুরীরত প্রাথ্ীগ্ে তাহাকদর ভনকয়াগ্কারী কতৃয পকক্ষর পবূযানকুর্াদনক্রকর্ আকবদন কভরকত পাভরকবন। ভলভখত পরীক্ষায় উত্তীেয হইকল ০৬ নং 
ক্রভর্কক উভিভখত শতয  কর্াতাকবক দভললাভদ দাভখকলর সর্য় তাহা তাহাকদর স্ব-স্ব ভনকয়াগ্কারী কতৃয পকক্ষর র্াধ্কর্ কপ্ররে কভরকত হইকব।  

৮. ভনকয়াকগ্র কক্ষকে সরকাকরর ভবদ্র্ান এবং পভরবভতয ত কক্ষকে প্রকর্াজ্ ভবভধ-ভবধান অনসুরে করা হইকব।  

৯. ভলভখত ও কর্ৌভখক পরীক্ষায় অংশগ্রহকের জন্ ককান প্রকার টিএ/ভিএ প্রদান করা হইকব না।  

১০. কতৃয পক্ষ পকদর সংখ্া হ্রাস/বভৃদ্ধ/বাভতল করার অভধকার সংরক্ষে ককরন। 

১১. আকবদনপে পূরে সংক্রান্ত শতয াবলীঃ  
ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহকে ইেকু http://ksb.teletalk.com.bd এই ওকয়বসাইকট আকবদনপে পূরে কভরকত পাভরকবন। আকবদকনর সর্য়সীর্া ভননরূপ:  

i.  Online-এ আকবদনপে পূরে ও পরীক্ষার ভে জর্াদান শুরুর তাভরখ :  ০১ র্াচম  ২০১৫, সকাল - ১০:০০ ঘটিকা (স্থানীয় সর্য়)।  
ii.  Online-এ আকবদনপে পূরে ও পরীক্ষার ভে জর্াদান কশকষর তাভরখ: ৩১ র্াচম  ২০১৫, সন্ধ্্া - ০৬:০০ ঘটিকা (স্থানীয় সর্য়)। 

উক্ত সর্য়সীর্ার র্কধ্ User ID প্রাথ্ীগ্ে Online-এ আকবদনপে Submit-এর কশষ সর্য় হকত পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার র্য়ধ্ 
এসএর্এস এ পরীক্ষার ভে জর্া ভদকত পাভরকবন।  

খ.  Online Application Form র্থ্ার্থ্ভাকব পূরকের পর প্রাথ্ীর েভব, স্বাক্ষর এবং বাকয়ািাটা সংবভলত প্রাপ্ত হািয  কভপটি (Applicant’s copy) 

সংরক্ষে করকত হকব র্া পরবতীকত পরীক্ষায় উত্তীেয হকল ব্াংকক দভললাভদ দাভখকলর সর্য় তা সংর্ুক্ত করকত হকব। Online আকবদনপকে প্রাথ্ী তাাঁর 

স্বাক্ষর (দদঘয্ ৩০০ × প্রস্থ ৮০ pixel) ও রভিন েভব JPG format এ (দদঘয্ ৩০০ × প্রস্থ ৩০০ pixel) ে্ান কভরয়া ভনধযাভরত স্থাকন Upload 

কভরকবন।   

গ্.  SMS কপ্ররকের ভনয়র্াবলী ও পরীক্ষার ভে প্রদান: Online-এ আকবদনপে (Application Form) - র্থ্ার্থ্ভাকব পূরে ককর ভনকদযশনা র্কত েভব 

এবং Signature upload ককর আকবদনপে Submit করা সিন্ন হকল কভিউটাকর েভবসহ Application Preview কদখা র্াইকব। ভনভূয লভাকব 

আকবদনপে Submit করা সিন্ন হকল প্রাথ্ী একটি User ID, েভব এবং স্বাক্ষরর্ুক্ত একটি Applicant’s copy পাকবন। উক্ত Applicant’s copy 

প্রাথ্ী ভপ্রন্ট অথ্বা download ককর সংরক্ষে কভরকবন। Applicant’s কভপকত একটি User ID নম্বর কদয়া থ্াভককব এবং User ID ব্বহার কভরয়া 
প্রাথ্ী ভনকনাক্ত পদ্ধভতকত কর্ ককান Teletalk pre-paid mobile নম্বকরর র্াধ্কর্ ০২ (দইু)টি SMS ককর পরীক্ষার ভে বাবদ সকল পকদর কক্ষকে 

৪০০.০০ (চারশত) টাকা অনভধক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার র্কধ্ জর্া ভদকবন। এখাকন ভবকশষভাকব উকিখ্ কর্, “Online-এ আকবদনপকের সকল অংশ 

পূরে কভরয়া Submit করা হইকলও পরীক্ষার ভে জর্া না কদওয়া পর্যন্ত Online আকবদনপে ককান অবস্থাকতই গ্ৃহীত হইকব না’’।  
প্রথ্র্ SMS: KSB<space>User ID ভলকখ Send কভরকত হইকব 16222 নম্বকর।  

ভিতীয় SMS: KSB <space>YES<space>PIN নম্বর ভলভখয়া Send কভরকত হইকব 16222 নম্বকর।  

http://ksb.teletalk.com.bd/
http://ksb.teletalk.com.bd/


ঘ.  প্রকবশপে প্রাভপ্তর ভবষয়টি http://ksb.teletalk.com.bd  ওকয়বসাইকট এবং প্রাথ্ীর কর্াবাইল নম্বকর SMS-এর র্াধ্কর্ (শুধু কর্াগ্্ প্রাথ্ীকদরকক) 

র্থ্াসর্কয় জানাকনা হইকব।  

১২. অসত্/ভুয়া তথ্্ সংবভলত/কু্রটিপূেয/অসিূেয আকবদনপে ককান কারে দশযাকনা ব্ভতকরকক বাভতল বভলয়া গ্ে্ হইকব। প্রাথ্ী কতৃয ক 

দাভখলকৃত/প্রদত্ত ককান তথ্্ বা কাগ্জপে ভনকয়াগ্ কার্যক্রর্ চলাকাকল কর্ ককাকনা পর্যাকয় বা ভনকয়াগ্প্রাভপ্তর পকরও অসত্/ভুয়া প্রর্াভেত 

হইকল তাহার দরখাস্ত/ভনবযাচন/ভনকয়াগ্ বাভতল করা হইকব এবং ভর্থ্্া/ভুয়া তথ্্ সরবরাহ করার জন্ তাহার ভবরুকদ্ধ আইনগ্ত/প্রশাসভনক 

ব্বস্থা গ্রহে করা হইকব। 

১৩. উপকরাক্ত তথ্্াভদ কর্াতাকবক প্রাথ্ভর্ক বাোইকয়র পর কতৃয পকক্ষর ভবকবচনায় ককবলর্াে কর্াগ্্ প্রাথ্ীকদর ভনধযাভরত তাভরকখ কর্ৌভখক 

পরীক্ষায় অংশ গ্রহকের অনরু্ভত কদওয়া হইকব।  
১৪. এই ভনকয়াগ্ ভবজ্ঞভপ্ত প্রকাকশর কারকে কতৃয পক্ষ পরীক্ষা গ্রহে ভকংবা প্রাথ্ীত পকদ ভনকয়াগ্ প্রদান কভরকত বাধ্ থ্াভককব না। 

১৫. ভনকয়াগ্ ভবজ্ঞভপ্ত ও েরর্ পূরকের ভনকদযশাবভল কটভলটককর http://ksb.teletalk.com.bd এবং কর্যসংস্থান ব্াংক-এর  

www.karmasangsthanbank.gov.bdওকয়বসাইট-এ পাওয়া র্াইকব। 

‘‘পড়াশুনা ও জ্ঞানাজয কনর র্াধ্কর্ ভাকলাভাকব প্রস্তুভত ভনকয় পরীক্ষা  অংশগ্রহে করুন।’’ 
 

র্ হ র্ আলী কশরর্ 

উপ-র্হাব্বস্থাপক 

http://ksb.teletalk.com.bd/
http://ksb.teletalk.com.bd/

