
প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক 

(যাষ্ট্রীয় ভালরকানাধীন ব্াাংক) 

প্রধান কাম যারয় 

প্রফাী কল্যাণ বফন  

াআস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 

স্মাযক নাং-৪৯.০৩.৯৯৯.০২.০৩.২০১৫- ০৯৭  লনয়য়াগ লফজ্ঞলি তালযখ-০৮/১১/২০১৫   

       প্রফাী কল্যাণ ব্াাংয়কয লন ম্নফলণ যত শূন্যয়দ লনয়য়ায়গয লনলভয়ে  ফাাংরায়দল যমাগ্য নাগলযকয়দয লনকট য়ত দযখাস্ত াঅফান কযা মায়ে। উক্ত দমূয়য জন্য াঅফশ্যকীয় 

লক্ষাগত যমাগ্যতা ও ান্যান্য প্রয়য়াজনীয় তথ্য লনয়ম্ন প্রদে রাঃ  

ক্রভ য়দয নাভ  জাতীয় যফতন যস্কর, ২০০৯ দ াংখ্যা ফয় লনয়য়ায়গয জন্য প্রয়য়াজনীয় যমাগ্যতা 

০১ 

জুলনয়য 

এলিলকউটিব 

ালপায 

৳ ৬,৪০০-১৪,২৫৫/-  ** ৯০ 

* ৩০ 

ফৎয 

যকান স্বীকৃত লফশ্বলফদ্যারয় য়ত ান্যূন লিতীয় যেণীয স্নাতক লডগ্রী এফাং যকান 

স্বীকৃত প্রলতষ্ঠান য়ত ৬ (ছয়) ভায়য কলিউটায প্রলক্ষণ নদ ষ্ট্ূান্ডাড য 

এলিচ্যূড যটয়ষ্ট্ উেীণ য য়ত য়ফ।  

০২ ড্রাাআবায  ৳ ৪,৭০০-৯,৭৪৫/- ** ০২ 

* ৩০ 

ফৎয 

ান্যূন াষ্ট্ভ যেণী উেীণ য এফাং বফধ ড্রাাআলবাং রাাআয়ন্স ারকা ও বাযী 

মানফান চারনায় ফাস্তফ ালবজ্ঞতা িন্ন য়ত য়ফ।   

০৩ 

ালপ ায়ক  

(এভএরএএ) 

৳ ৪,১০০-৭,৭৪০/-  ** ৪০ 

* ৩০ 

ফৎয 

যকান স্বীকৃত যফাড য য়ত ভাধ্যলভক ফা ভভায়নয যীক্ষায় উেীয়ণ যয 

াটি
য
লপয়কট উেভ স্বায়যূয ালধকাযী য়ত য়ফ।  

   যভাট = ১২২      

* মুলক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুলক্তয়মাদ্ধায ন্তানয়দয যক্ষয়ে ফয় ান্যদ্ধয ৩২ ফছয (ফয়য়য যক্ষয়ে এলপয়ডলবট গ্রণয়মাগ্য য়ফ না)।  

** ব্াাংক কর্তযক্ষ য়দয াংখ্যা হ্রা/বৃলদ্ধ/ফালতর কযায ালধকায াংযক্ষণ কয়য।   

০২। াঅয়ফদনে পূযয়ণয লনয়ভাফরী - 

ক. যীক্ষায় াাংগ্রয়ণ াআচ্ছুক http://pkb.teletalk.com.bd এাআ ওয়য়ফাাআয়ট াঅয়ফদনে পূযণ কযয়ত াযয়ফন। াঅয়ফদয়নয ভয়ীভা লনম্নরূ :    

i.  Online-এ াঅয়ফদনে পূযণ ও যীক্ষায লপ জভাদান শুরুয তালযখ ও ভয়:  ০৮/১১/২০১৫, কার - ১০:০০ ঘটিকা (ফাাংরায়দ ভয়)।   
ii. Online-এ াঅয়ফদনে পূযণ ও যীক্ষায লপ জভাদাযনয যল তালযখ ও ভয়: ৩০/১১/২০১৫, ন্ধ্ূা - ০৬:০০ ঘটিকা (ফাাংরায়দ ভয়)।     

(উক্ত ভয়ীভায ভয়ধ্য াআচ্ছুক প্রাথীগণ Online-এ াঅয়ফদনে Submit-এয যল ভযয়য ভয়ধ্য এএভএ (SMS) এ যীক্ষায লপ জভা লদয়ত  য়ফ।)    

খ. Online Application Form মথামথবায়ফ পূযয়ণয য প্রাথীয ছলফ , স্বাক্ষয এফাং ফায়য়াডাটা  ম্বলরত কলটি (Applicant’s copy) াংযক্ষণ কযয়ত য়ফ  (াড য কল),  মা 

যফতীয়ত যমাগ্য প্রাথীয়দয  যভৌলখক যীক্ষায ভয়  ব্াাংয়ক দযখাস্ত ও  দলররালদ দালখয়রয ভয় াংযুক্ত কযয়ত য়ফ। Online াঅয়ফদনয়ে প্রাথী তাাঁয স্বাক্ষয (৩০০ X ৮০ pixel) 

য়ফ যাচ্চ 60 KB ও যলিন ছলফ (৩০০ X ৩০০ pixel) য়ফ যাচ্চ 100 KB, JPG format এয স্কূান কযয লনধ যালযত যায়ন Upload কযয়ফন ।      
গ. SMS যপ্রযয়ণয লনয়ভাফরী ও যীক্ষায লপ প্রদান : Online-এ াঅয়ফদনে (Application Form) - মথামথবায়ফ পূযণ কয়য লনয়দ যনা ভয়ত ছলফ এফাং স্বাক্ষয upload কয়য 

াঅয়ফদনে submit কযা িন্ন য়র কলিউটায়য ছলফ application preview যদখা মায়ফ। লনর্ভ যরবায়ফ াঅয়ফদনে submit কযা িন্ন য়র প্রাথী একটি User ID, ছলফ 

এফাং স্বাক্ষযযুক্ত একটি applicant’s copy ায়ফন। উক্ত applicant’s copy প্রাথী লপ্রন্ট াথফা download কয়য াংযক্ষণ কযয়ফন। Applicant’s কলয়ত একটি user ID 

যদয়া থাকয়ফ এফাং user ID ব্ফায কযয প্রাথী লনয়ম্নাক্ত দ্ধলতয়ত যম যকান Teletalk pre-paid mobile নম্বয়যয ভাধ্যয়ভ ০২ (দুাআ)টি SMS কয়য যীক্ষায লপ ফাফদ জুলনয়য 

এলিলকউটিব ালপায য়দয যক্ষয়ে ৩০০.০০ (লতনত টাকা) এফাং ান্যান্য য়দয জন্য ২০০.০০ (দুাআত টাকা) ানলধক ৭২ (ফাােয) ঘণ্টায ভয়ধ্য জভা লদয়ফন। এখায়ন লফয়লবায়ফ 

উয়েখ্য যম, online এ াঅয়ফদনয়েয কর াাং পূযণ ক যয Submit কযা য়রও যীক্ষায লপ জভা না যদয়া ম যন্ত Online াঅয়ফদনে যকান াফযায়তাআ গৃীত য়ফ না ।  প্রথভ 

SMS:PKB<space> USER ID send to 16222 নম্বয়য াঠায়ত য়ফ। (Example: PKB BALWMG send to 16222) 

উক্ত SMS প্রালিয য Teletalk BD. Ltd. য়ত প্রাথীয়ক স্বাগত জালনয়য় একটি PIN নম্বয এফাং যীক্ষায লপ জভাদায়নয লনয়দ য যদয়া য়ফ। লনয়দ যভয়ত প্রাথী ২য় SMS এয 

ভাধ্যয়ভ লনয়ম্নাক্ত দ্ধলতয়ত যীক্ষায লনধ যালযত লপ জভা লদয়ফন:  

লিতীয় SMS:PKB<space>YES<space>PIN send to 16222 নম্বয়য াঠায়ত য়ফ। (Example: PKB YES 12145214 send to 16222)

উক্ত SMS প্রালির্ য Teletalk BD. Ltd. য়ত SMS এয ভাধ্যয়ভ প্রাথীয়ক যীক্ষায লপ জভাদান লনষ্পন্ন য়য়য়ছ য িয়কয াফলতপূফ যক USER ID ও PASSWORD 

প্রদান কযা য়ফ। যফতীয়ত উক্ত USER ID ও PASSWORD ব্ফায কয়য প্রাথী প্রযফে ওয়য়ফাাআট যথয়ক ডাউনয়রাড/লপ্রন্ট কযয়ত াযয়ফন। প্রয়ফে ডাউনয়রাড/ লপ্রন্ট 

কযায লনধ যালযত ভয়ীভা SMS/ Online Notice-এয ভাধ্যয়ভ প্রাথীয়ক জালনয়য় যদয়া য়ফ। 

ঘ. প্রয়ফে প্রালিয লফলয়টি http://pkb.teletalk.com.bd ওয়য়ফাাআয়ট এফাং প্রাথীয যভাফাাআর নম্বয়য SMS-এয ভাধ্যয়ভ (শুধু যমাগ্য প্রাথীয়দযয়ক) মথাভয়য় জানায়না য়ফ।  

০৩। যভৌলখক যীক্ষায় জন্য লনফ যালচত প্রাথীয়দয লনয়ম্নয লনয়দ যনা ানুমায়ী পূযণপূফ যক দযখাস্ত কায়য উলযত থাকয়ত য়ফ-    

(ক) পূণ য নাভ (ফাাংরা ও াআাংয়যলজয়ত) , (খ) ১। লতায নাভ, ২। ভাতায নাভ , ৩। লফফালত প্রাথীয যক্ষয়ে স্বাভী /স্ত্রীয নাভ,  (গ) ফতযভান ঠিকানা [ে যমাগায়মায়গয ঠিকানা] , (ঘ) যায়ী 

ঠিকানা [লফফালত ভলরায যক্ষয়ে স্বাভীয যায়ী ঠিকানা] , (ঙ) প্রালথ যত য়দয নাভ , (চ) জন্ম তালযখ (ছ) ৩০.০৯.২০১৫ তালযয়খ ফয়, (জ) জাতীয় লযচয়ে, (ঝ) লক্ষাগত যমাগ্যতায 

লফফযণ [যীক্ষায নাভ , প্রাি লফবাগ/যেলণ/যগ্রড , ায়য ন , যফাড য/লফশ্বলফদ্যারয় উয়েখপূফ যক ], (ঞ) ালবজ্ঞতা [মলদ থায়ক] , (ট) প্রয়মাজূ যক্ষয়ে লফয়ল যকাটায (মুলক্তয়মাদ্ধা , 

মুলক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুলক্তয়মাদ্ধায পুে-কন্যা/পুে-কন্যায পুে-কন্যা/ভলরা/উজালত/প্রলতফন্ধ্ী) নাভ, (ঠ) যভাফাাআর নাং এফাং (ঢ) াঅয়ফদনয়ে াফশ্যাআ প্রাথীয স্বাক্ষয থাকয়ত য়ফ।  
০৪। দযখায়স্তয ায়থ লনম্নলরলখত কাগজে/ডকুয়ভন্ট দালখর কযয়ত য়ফ-   

ক) Online Application Form পূযয়ণয য প্রাথীয ছলফ, স্বাক্ষয এফাং ফায়য়াডাটা াংফলরত প্রাি াড য কলটি (Applicant’s copy); 

খ) লরলখত যীক্ষায প্রয়ফয়েয পয়টাকল (প্রয়মাজূ যক্ষয়ে);  

গ) ম্প্রলত যতারা াঅয়ফদনকাযীয ায়াট য াাআয়জয ৪ (চায) কল তূালয়ত ছলফ ; 

ঘ) লক্ষাগত যমাগ্যতায ভথ যয়ন যফাড য/লফশ্বলফদ্যারয় য়ত াআস্যূকৃত মূর/াভলয়ক নদয়েয তূালয়ত পয়টাকল ; 

ঙ) লফয়দ যথয়ক ালজযত লডলগ্রয যক্ষয়ে াংলিষ্ট্ কর্তযক্ষ য়ত ভভায়নয নদ ; 

চ) যায়ী ঠিকানায ভথ যয়ন নাগলযকত্ব নদ (াআউলনয়ন লযলদ / যৌযবায যচয়াযম্যান / যভয়য লকাংফা লটি কয় যায়যয়নয যক্ষয়ে ওয়াড য কাউলন্সরয াথফা ১ভ যেণীয যগয়জয়টড ালপায 

কর্তযক প্রদে াটি
য
লপয়কট);  

ছ) ালবজ্ঞতায নদয়েয তূালয়ত পয়টাকল (মলদ থায়ক) ; 

জ)াঅয়ফদনকাযীয ফতযভান ঠিকানা উয়েখপূফ যক ৫.০০ (াাঁচ) টাকা মূল্যভায়নয ডাকটিলকট ম্বলরত ৯"৪" াঅকায়যয একটি খাভ;  

ঝ) লফয়ল যকাটায প্রাথীয়দয যক্ষয়ে মথামথ কর্তযক্ষ কর্তযক াআস্যূকৃত প্রভাণে; 

ঞ) চাকলযযত প্রাথীগণয়ক তায়দয স্ব স্ব লনয়য়াগকাযী কর্তযক্ষ  য়ত ৩০/১১/২০১৫ তালযয়খয ভয়ধ্য াআস্যূকৃত ানালে ে (NOC);    

ট) যভৌলখক যীক্ষায প্রয়ফে।  

০৫। ান্যান্য তযাফরী-   

ক) ৩০.০৯.২০১৫ তালযয়খ প্রাথীয ফয় উলেলখত ফয়ীভায ভয়ধ্য য়ত য়ফ;  

খ) কর প্রাথীয ফ যলনম্ন ফয় ১৮ ফৎয য়ত য়ফ;   

গ) াম্পূণ য/ভুর তথ্য ম্বলরত দযখাস্ত যকান প্রকায যমাগায়মাগ ব্লতয়যয়কাআ ফালতর কযা য়ফ ; 

ঘ) লনয়য়ায়গয যক্ষয়ে যকাটা াংক্রান্ত যকালয নীলতভারা ানুযণ কযা য়ফ ; 

ঙ) প্রাথীয়দয লরলখত ফা যভৌলখক াথফা উবয় যীক্ষাাআ গ্রণ কযা য়ফ এফাং এজন্য টিএ/লডএ প্রদান কযা য়ফ না;  

চ) মুলক্তয়মাদ্ধা ন্তান/ন্তায়নয ন্তান যকাটায় াঅয়ফদনকাযীয়ক মুলক্তয়মাদ্ধায লত িলকযত লফলয়য় যভয়য/ওয়াড য কাউলন্সরয/াআউল যচয়াযম্যায়নয নদ াংযুক্ত কযয়ত য়ফ ; 

ছ) ালপ ায়ক  প্রাথীয়দয জন্য কুলভো, ফলযার, পলযদপুয, টািাাআর, চাাঁদপুয, যনেয়কানা, নায়টায ও জয়পুযাট যজরায প্রাথীয়দয াঅয়ফদন কযায প্রয়য়াজন যনাআ;          

জ) ব্াাংক কর্তযক্ষ প্রাথীয়দয কাউয়ক লনয়য়াগ প্রদান কযা ফা না কযায যক্ষয়ে চূড়ান্ত লদ্ধান্ত গ্রয়ণয ালধকায াংযক্ষণ কয়য ; 

ঝ) চূড়ান্তবায়ফ লনফ যালচত প্রাথীগণ কর্তযক্ষ কর্তযক দায়নকৃত যম যকান াখা/লফবায়গ ফা যায়ন কাজ কযয়ত ফাধ্য থাকয়ফন;   

ঞ) লনফ যালচত প্রাথীয়দয প্যায়নর াংযক্ষণ কযা য়ফ;  

ট) যকান প্রকায তদলফয লনয়য়ায়গয ায়মাগ্যতা ফয়র লফয়ফলচত য়ফ।   

০৬। লনয়য়াগ লফজ্ঞলি ও পযভ পূযয়ণয লনয়দ যাফরী প্রফাী কল্যাণ ব্াাংক এয ওয়য়ফাাআট www.pkb.gov.bd ও যটলরটয়কয ওয়য়ফাাআট http://pkb.teletalk.com.bd  এ 

াওয়া মায়ফ।  

                   

                  স্বাক্ষলযত/-  

           (যভাাঃ ভব্বত উো)   

                ভাব্ফযাক  
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