
প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক 

প্রধান কার্ যালয় 

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। 
 

স্বারক নাং ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.১১.০০২.১৯-২১                                                                                                         তাররখ ১২.০১.২০২০ ররিঃ  

রনয়য়াগ রবজ্ঞরি 

প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংয়কর রনম্নবরণ যত শূন্যপয়ে রনয়য়ায়গর রনরিয়ে বাাংলায়েরি যর্াগ্য নাগররকয়ের রনকট হয়ত েরখাস্ত আহবান করা র্ায়ছিঃ   

ক্র নাং পয়ের নাি যবতন যস্কল পে সাংখ্যা ন্যূনতি রিক্ষাগত যর্াগ্যতা ও অরভজ্ঞতা 

১ রনরাপো প্রহরী (গার্ য) টা: ৯৩০০-২২,৪৯০/-  ৩০(রিি) টি যকান  স্বীকৃত  যবার্ য  হইয়ত  িাধ্যরিক বা  সিিায়নর  পরীক্ষায়  উেীণ য সাটি যরিয়কটসহ  

সুঠাি  যেয়হর অরধকারী হইয়ত হইয়ব: তয়ব  িতয  থায়ক  যর্, যসনাবারহনী/রবরর্আর/ 

পুরলি/আনসার বারহনী  হইয়ত  অবসরপ্রাি সেস্যগণয়ক  অগ্রারধকার  প্রোন  করা হইয়ব। 

০১.আয়বেয়নর িতযাবলীিঃ  

ক.প্রাথীয়ক অবশ্যই জন্ম সূয়ি বাাংলায়েয়ির স্থায়ী নাগররক হয়ত হয়ব।  

খ. প্রাথীয়ক রনধ যাররত িরয়ি স্ব-হয়স্ত আয়বেন করয়ত হয়ব। আয়বেন িরি প্রবাসী কল্যাণ বাাংয়কর ওয়য়ব সাইট www.pkb.gov.bd এর যনাটিস যবার্ য হয়ত সাংগ্রহ করা 

র্ায়ব।  

গ. ৩১.১২.২০১৯ররিঃ তাররয়খ বয়স ১৮-৩০ বছয়রর িয়ধ্য হয়ত হয়ব। তয়ব মুরিয়র্াদ্ধার সন্তানয়ের যক্ষয়ি সরকারী রবরধ যিাতায়বক সয়ব যাচ্চ বয়সসীিা ৩২ বছর পর্ যন্ত 

রিরথলয়র্াগ্য। বয়য়সর যক্ষয়ি যকান এরিয়র্রভট গ্রহণয়র্াগ্য হয়ব না। 

০২. েরখায়স্তর সায়থ রনম্নরলরখত কাগজপি/র্কুয়িন্ট োরখল করয়ত হয়বিঃ  

ক) ‘প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ঢাকা’ এর অনুকূয়ল যর্ যকান তিরসরল ব্াাংক যথয়ক ৫০.০০ (পঞ্চাি) টাকা মূয়ল্যর ব্াাংক ড্রািট/য়পয়িন্ট অর্ যার (অয়িরতয়র্াগ্য) 

আয়বেন পয়ির সায়থ সাংযুি করয়ত হয়ব।  

খ) সম্প্ররত যতালা আয়বেনকারীর পাসয়পাট য সাইয়জর ৪ (চার) করপ সতূারয়ত ছরব ; 

গ) রিক্ষাগত যর্াগ্যতার সিথ যয়ন যবার্ য কর্তযক প্রেে সনেপয়ির সতূারয়ত িয়টাকরপ ; 

ঘ) স্থায়ী ঠিকানার সিথ যয়ন নাগররকত্ব সনে (ইউরনয়ন পররষয়ের যচয়ারম্যান/য়পৌরসভার যিয়র/রসটি কয়প যায়রিয়নর যক্ষয়ি ওয়ার্ য কাউরিলর কর্তযক প্রেে সাটি যরিয়কট); 

ঙ) অরভজ্ঞতার সনেপয়ির সতূারয়ত িয়টাকরপ (র্রে থায়ক) ; 

চ) আয়বেনকারীর বতযিান ঠিকানা উয়েখপূব যক ১০.০০ (েি) টাকা মূল্যিায়নর র্াকটিরকট সম্বরলত ৯" ৪" আকায়রর দুইটি যিরত খাি;  

ছ) রবয়িষ যকাটার প্রাথীয়ের যক্ষয়ি র্থার্থ কর্তযপক্ষ কর্তযক ইসুূকৃত প্রিাণপি। 

০৩. অন্যান্য তথ্যিঃ 

ক) যিৌরখক পরীক্ষায় অাংিগ্রহয়ণর সিয় নাগররকত্ব সনেপি, জারতয় পররচয় পি, জন্মরনবন্ধন সনে, রিক্ষাগত যর্াগ্যতা, অরভঙ্গতা সনে ও যকাটা সম্বরলত প্রিানক সনেপয়ির 

মূলকরপ উপস্থাপন/োরখল করয়ত হয়ব।  

খ) রিক্ষাগত যর্াগ্যতাসহ সকল সনেপয়ির করপ/িয়টাকরপ এবাং প্রাথীর ছরব ১ি যেণীর যগয়জয়টর্ অরিসার কর্তযক সতূারয়ত হয়ত হয়ব; 

গ) আয়বেনকারীয়ক খায়ির উপয়র পয়ের নাি ও রনজ যজলা স্পষ্টভায়ব রলখয়ত হয়ব;  

ঘ) প্রাথীয়ের িারীররক যর্াগ্যতার ও যিৌরখক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ব। যকবলিাি িারীররক যর্াগ্যতার পরীক্ষায় উেীণ য প্রাথীরাই যিৌরখক পরীক্ষায় অাংিগ্রহণ করয়ত পারয়বন   

ঙ) যিৌরখক ও িারীররক যর্াগ্যতার পরীক্ষায় অাংিগ্রহয়ণর জন্য টিএ/রর্এ প্রোন করা হয়ব না;  

চ) অসম্পূণ য/ভুল তথ্য সম্বরলত েরখাস্ত যকান প্রকার যর্াগায়র্াগ ব্রতয়রয়কই বারতল করা হয়ব; 

ছ) রনয়য়ায়গর যক্ষয়ি যকাটা সাংক্রান্ত সরকারী নীরতিালা অনুসরণ করা হয়ব; 

জ) রনব যারচত প্রাথীয়ের প্যায়নল সাংরক্ষণ করা হয়ব; 

ঝ) পয়ের সাংখ্যা কি যবরি হয়ত পায়র। ব্াাংক কর্তযপক্ষ প্রাথীয়ের কাউয়ক রনয়য়াগ প্রোন করা বা না করার যক্ষয়ি চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত  গ্রহয়ণর অরধকার সাংরক্ষণ কয়র । 

(ঞ) েরখাস্ত ব্বস্থাপনা পররচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্াাংক, প্রধান কার্ যালয়, ৭১-৭২, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ এর বরাবর আগািী ৩০.০১.২০২০ ররিঃ তাররয়খর 

িয়ধ্য যপৌৌঁছায়ত হয়ব। আয়বেনপি আবরশ্যকভায়ব র্াকয়র্ায়গ যপ্ররণ করয়ত হয়ব। হায়ত হায়ত যকান আয়বেনপি গ্রহণ করা হয়ব না। রবলয়ম্ব প্রাি আয়বেনপি এবাং ত্রুটিপূণ য, 

অসম্পূণ য আয়বেন বারতল বয়ল গণ্য হয়ব।  

(ট) মুরিয়র্াদ্ধা/িহীে মুরিয়র্াদ্ধার পুি-কন্যা/পুি-কন্যার পুি-কন্যা রহয়সয়ব আয়বেনকারী প্রাথীয়ক মুরিযুদ্ধ রবষয়ক িন্ত্রণালয়য়র ১৯ জুন ২০১৭ তাররয়খর 

৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭.৭৭২ নম্বর পররপয়ির রনয়ে যিনা যিাতায়বক রনম্নবরণ যত ছক পূরণপূব যক ছয়ক বরণ যত কাগজপয়ির সতূারয়ত অনুরলরপিঃ 
 

প্রাথীর নাি, 

রপতার নাি ও 

ঠিকানা 

মুরিয়র্াদ্ধার 

নাি, রপতার নাি 

ও ঠিকানা 

প্রাথীর সায়থ মুরিয়র্াদ্ধার 

সম্পকয ও উপযুি 

কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রেে 

ওয়াররি সনে 

মুরিয়র্াদ্ধার প্রিাণয়কর রববরণী মুরিয়র্াদ্ধার জন্ম তাররখ িন্তব্ 

  

(নাতী-নাতনীর যক্ষয়ি 

যছয়ল/য়িয়য় পক্ষ 

উয়েখসহ) 

১. লাল মুরি বাতযা নম্বর 

২. ভারতীয় তারলকা ও খণ্ড নম্বর 

৩. যগয়জট নম্বর ও তাররখ 

৪. সািরয়ক সনয়ের নম্বর ও তাররখ 

৫. বামুস সনয়ের নম্বর ও তাররখ 

(ক্ররিক ১ ও ২ এ বরণ যত তারলকায় নাি না থাকয়ল ৩ নম্বর 

ক্ররিয়ক বরণ যত যগয়জটসহ ৪ ও ৫ নম্বর ক্ররিয়ক বরণ যত উভয় 

অথবা যর্ যকান একটি প্রিানক োরখল করয়ত হয়ব) 

১. জন্ম রনবন্ধন অনুর্ায়ী জন্ম তাররখ 

২. জাতীয় পররচয়পি অনুর্ায়ী জন্ম তাররখ 

৩. এসএসরস সনে অনুর্ায়ী জন্ম তাররখ 

৪. জন্ম রনবন্ধন আইন অনুর্ায়ী 

যপৌরসভা/ইউরনয়ন পররষয়ের প্রতূয়নপি 

অনুর্ায়ী জন্ম তাররখ  

 

 

(ঠ) চাকরররত প্রাথীয়েরয়ক র্থার্থ কর্তযপয়ক্ষর িাধ্যয়ি রনধ যাররত সিয়য়র িয়ধ্য আয়বেনপি োরখল করয়ত হয়ব  

(র্) রনয়য়ায়গর ব্াপায়র যকান প্রকার সুপাররি বা তেবীর প্রাথীর অয়র্াগ্যতা বয়ল রবয়বরচত হয়ব  আয়বেনপি গ্রহণ ও বারতয়লর রবষয়য় রনয়য়াগকারী কর্তযপয়ক্ষর রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত 

বয়ল গণ্য হয়ব। এ রবষয়য় যকান আপরে উপস্থাপন করা র্ায়ব না   

(ঢ) এ রনয়য়াগ রবজ্ঞরি সম্পরকযত যর্ যকান পররবতযন/সাংয়িাধন (র্রে থায়ক) ব্াাংয়কর রনজস্ব ওয়য়বসাইয়ট (www.pkb.gov.bd) পাওয়া র্ায়ব  

(ণ) যকান তথ্য যগাপন কয়র বা ভুল তথ্য প্রোন কয়র চাকররয়ত রনয়য়াগপ্রাি হয়ল সাংরিষ্ট প্রাথীর রনয়য়াগায়েি বারতল এবাং তার রবরুয়দ্ধ আইনানুগ ব্বস্থা গ্রহণ করা হয়ব। 

 

                                    ব্বস্থাপনা কর্তযপয়ক্ষর অনুয়িােনক্রয়ি,  

 

স্বাক্ষররতিঃ- 

রবভাগীয় প্রধান,  

িানব সম্পে রবভাগ 

 



চাকরিি আবেদন ফিম 

ছরে 

৫X৫ সে.রম. ছরে 

(েম্প্ররিবিালা) 

ব্যেস্থাপনা পরিচালক 

প্রোেী  কল্যাণ ব্যাাংক, প্রধান  কার্ যালয় 

প্রোেী কল্যাণ ভেন, ৭১-৭২, ইস্কাটন গাবড যন 

ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০   

 

 

১. 
পবদি নাম  : 

 

২. রেজ্ঞরিি নম্বি  : 
িারিখ: 

রদ ন মা ে ে ৎ ে ি 

        

৩. প্রার্থীিনাম : 

োাংলায় 

ইাংবিরিবি (েড় অক্ষবি) 

৪. 

িািীয় পরিচয় 

নম্বি 

                   (সর্ সকাবনা 

একটি) 

িন্ম রনেন্ধন 

নম্বি 

                   

৫. িন্মিারিখ :  ৬. িন্মস্থান (বিলা):  

৭. রেজ্ঞরিবি উরিরখি িারিবখ প্রার্থীি েয়ে  : 

েছি মাে রদন 

   

৮. মািাি নাম  : 

৯. রপিাি/স্বামীি নাম : 

১০. 

ঠিকানা : েিযমান স্থায়ী 

োো ও েড়ক (নাম/নম্বি):   

গ্রাম/পাড়া/মহিা :   

ইউরনয়ন/ওয়াড য:   

ডাকঘি:   

সপাস্টবকাড নম্বি :   

উপবিলা :   

সিলা :   

১১. সর্াগাবর্াগ সমাোইল/বটরলবফান নম্বি ই-সমইল (র্রদ র্থাবক) 

১২. িািীয়িা : ১৩. সিন্ডাি- 

১৪. ধম য : ১৫. সপশা- 

১৬. 

রশক্ষাগি সর্াগ্যিা : 

পিীক্ষাি নাম রেভাগ রশক্ষা প্ররিষ্ঠান পাবেি েন সোড য/রেশ্বরেদ্যালয় সগ্রড/বেরণ/রেভাগ 

      

      

      

      

১৭. অরিরিক্ত সর্াগ্যিা (র্রদ র্থাবক): 

১৮. অরভজ্ঞিাি রেেিণ (প্রবর্ািয সক্ষবে): 

১৯. সকাটা (টিক রদন): 

মুরক্তবর্াদ্ধা/শহীদ মুরক্তবর্াদ্ধাবদি পুে-কন্যা/পুে-কণ্যাি 

পুে-কন্যা 
এরিম/শািীরিক প্ররিেন্ধী 

ক্ষুদ্রনৃ-সগাষ্ঠী 
আনোি ওগ্রাম প্ররিিক্ষা 

েদস্য 
অন্যান্য (উবিখ করুন) 

 

২০ 

চালান/ ব্যাাংক ড্রাফট/ সপ-অড যাি নম্বিঃ 
িারিখ : 

রদ ন মা ে ে ৎ ে ি 

        
ব্যাাংক ও শাখাি নামঃ 

২১. রেভাগীয় প্রার্থী রকনা (টিক রদন): হযা না 

 

আরম এই মবম য অঙ্গীকাি কিরছ সর্, উপবি েরণ যি িথ্যােরল েম্পূণ য েিয। সমৌরখক পিীক্ষাি েময় উরিরখি িথ্য প্রমাবণি িন্য েকল ূলল োটি যরফবকট ও সিকড যপে 

উপস্থাপন কিে। সকান িথ্য অেিয প্রমারণি হবল আইনানুগ শারি সভাগ কিবি োধ্য র্থাকে। 

  

 

প্রার্থীি স্বাক্ষি 
িারিখ :         

 

 


