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অনলাইনন আনেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মােলী ও শর্তােলীীঃ 

 

(ক)  (i) পরীক্ষায় অংশগ্রহনণ ইচ্ছুক আনেদনকারী প্রার্থীগণ কর্ পোরেশরেে ওরেবসোইট এে URL (http://www.icb.org.bd/career)  
এ প্ররবশ করে আনেদনপত্র পূরণ করনর্ পারনেন। কর্ পোরেশরেে ওরেবসোইট এে URL ল িংক এ প্ররবরশে ্ে লেরনোক্ত প্ইজ 
প্রদলশ পত হরব। উক্ত পপইনে েনণ তর্ পনদর োম পানশ প্রদনশ তর্ Apply Online োটনন নিকপূে তক প্রার্থীগণ ননর্ তানরর্ সময়সীমার 

মনে আনেদন করনর্ পারনেন।    

 

(ii) Apply Online োটন নিক পরের্ীনর্ প্রার্থীগণ ননননাক্তভানে র্থ্যােনল পূরণ করনর্ পারনেন:  

 

Basic Info → Education → Experience (If Any) → Photo → Signature → Submit 

 
 

 

উনেখ্য, স্টার (*) নিনির্ নিল্ড গুনলা প্রার্থী কর্ততক আেনিকভানে পূরণ করনর্ হনে। 

(iii) Online আনেদনপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই পেনহতু পরের্ী সকল কাে তক্রনম ব্যেহৃর্ হনে পসনহতু Online- এ আনেদনপত্র Submit 

করার পূনে তই পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া সম্পনকত প্রার্থী নননে শর্ভাগ নননির্ হনেন। আনেদনপত্রটি Submit করার পর 

পকানভানেই সংনশার্ন (Edit) করা োনে না।  

http://www.icb.org.bd/career
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(খ) প্রার্থীর নেেরণ: প্রার্থীর নাম, নপর্া ও মার্ার নাম এসএসনস অর্থো সমমাননর সননদ পেভানে নলখা আনে Online আনেদনন ঠিক পসভানে 

নলখনর্ হনে। এোড়া, েন্ম র্ানরখ পূরনণর পক্ষনত্র অেিই DD-MM-YYYY (e.g., 28-02-1993) এই format অনুসরণ করনর্ হনে। 

(গ) প্রার্থীর ের্তমান ঠিকানা: প্রার্থীর ের্তমান েসোস এর স্থান এেং নননয়াগ সংক্রান্ত নিঠিপত্র পপনর্ ইচ্ছুক ঠিকানানক ের্তমান ঠিকানা নহনসনে 

উনেখ করনর্ হনে। 

(ঘ) প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা: নসটি কনপ তানরশননর পময়র/পপৌরসভার পময়র/কাউনিলর/ইউননয়ন পনরষনদর পিয়ারম্যান কর্ততক স্বাক্ষনরর্ সনদপনত্র 

উনেনখর্ স্থায়ী ঠিকানা প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা নহনসনে উনেখ করনর্ হনে। অনলাইন আনেদনন উনেনখর্ প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা েনণ তর্ পনদর পক্ষনত্র 

পকাননাভানেই পনরের্তননোগ্য নয়। র্নে অনেোনহর্ মনহলা প্রার্থীগণ আনেদন দানখনলর পনর নেোহ েন্ধনন আেদ্ধ হনল ের্থাের্থ প্রমাণ সানপনক্ষ 

স্বামীর স্থায়ী ঠিকানার অনুকূনল নননের স্থায়ী ঠিকানা পনরের্তন করনর্ পারনেন। 

(ঙ) অলজপত লিগ্রীে ফ োফর ে তোলেখ: ্েীক্ষো লেেন্ত্রক কর্তপক প্রকোলশত সিংলিষ্ট লিগ্রীে ফ োফ  প্রকোরশে তোলেখ অবশ্যই উরেখ কেরত হরব।  

(চ) অলিজ্ঞতো: বতপমোরে পকোে প্রোর্থী চোকুলেেত অবস্থোে র্থোকর  Experience tab এে Remarks field এ Ongoing উরেখ কেরত হরব। 

(ছ) ছলব: প্রোর্থীরক অবশ্যই Online Application Form এে লের্ পোলেত স্থোরে প্রোর্থীর সদ্য পতো ো (অেলর্ক ০৬ মোস পূরব প পতো ো) Formal েলঙে ছলব 

(300×300) pixel এর কম ো পেনশ নয় এেং file size 100 KB এর পেনশ নয় এরূপ মানপর রনিন েনে স্ক্যান কনর আপনলাড করনর্ হনে। েনে 

পর্ালার সময় মুখ ও কাননর উপর আেরণ রাখা োনে না। সাদা কানলা েনে এেং Informal েনে গ্রহণনোগ্য হনে না।  

(জ) স্বোক্ষে: Online Application Form এে লের্ পোলেত স্থোরে (300×80) pixel এর কম ো পেনশ নয় এেং file size 50 KB এর পেনশ 

নয় এরূপ মানপর প্রার্থীর নননের স্বাক্ষর স্ক্যান কনর upload কেরত হরব। আ্র োিকৃত প্রোর্থীে স্বোক্ষে অবশ্যই সোদো কোগরজে উ্ে 

স্পষ্টিোরব কোর ো কোল রত প্রদত্ত হরত হরব। 

(ঝ) Submit: Online Application Form এে Submit tab এ প্রর োজয পক্ষরে প্রোর্থী পকোটো লসর কশেপূব পক ন্যযেতম ০৬ লিলজরটে 

Password প্রদোেপূব পক (Space ব্যতীত) Submit বোটরে লিক করে আরবদে সম্পন্ন কেরব। 

(ঞ) পকোরেো প্রোর্থী একই ্রদ এরকে অলর্ক আরবদে কেরত ্োেরব েো।  

(ট) আরবদে সম্পন্ন হর  প্রোর্থীরক অবশ্যই Download Applicant’s Copy বোটরে লিক করে Applicant’s Copy সিংেক্ষণ কেরত হরব। 

এছোড়ো, ্েীক্ষো সিংক্রোন্ত প  পকোে প্ররেোজরে সহোেক লহরসরব Tracking Number ও Password আবলশ্যকিোরব প্রোর্থী সিংেক্ষণ কেরবে। 

(ঠ) Online আরবদে সিংক্রোন্ত প  পকোে সমস্যোে পক্ষরে তরেে জন্য support@icb.gov.bd এ পমই  কেরত ্োেরবে। 

(ি) অসতয তে দোলখ  কেো হর  সিংলিষ্ট প্রোর্থীে লবরুরে লবলর্ পমোতোরবক আইেোনুগ ব্যবস্থো গ্রহণ কেো হরব।   

 

আরবদে লফ প্রদোে ্েলত:  

 (1) সফ িোরব আরবদে সম্পন্ন কেোে ্ে আরবদরেে সমে হরত ৭২ ঘণ্টোে মরে প্রোর্থীরক অবশ্যই আরবদে লফ (অে োইে সোলি পস চোজপসহ) প্রদোে 

কেরত হরব। আরবদে লফ প্রদোরেে পক্ষরে লেরনোক্ত প্ইজ এ Make Payment বোটরে লিক করে আরবদে লফ প্রদোে কেরত হরব।   

 

 

Click for 

Payment 

mailto:support@icb.gov.bd
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অর্থবো  

Tracking Number এবিং Password লদরে Login করে Make Payment বোটে অ্শরে লিক করে আরবদে লফ প্রদোে কেো  োরব।   

 

 

 (2) Make Payment বোটে এ লিক কেোে ্ে প  প্ইজ আসরব তোে Pay Now বোটরে লিক কেরত হরব।  

 

 (3) পমাোইল ব্যাংনকং এর মােনম আনেদন নি প্রদাননর পক্ষনত্র Mobile Banking tab এ নিক কনর প্রনোেয পপনমন্ট িযাননল পেমন- 

bKash, নগদ, Mcash etc. নসনলক্টপূে তক Pay অপশনন নিক করনর্ হনে। 

Click 

Here 

Click 

Here 
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 (4) পরের্ী র্ানপ পমাোইল ব্যাংনকং অযাকাউন্ট নম্বর পূরণপূে তক Confirm োটন নিক করনর্ হনে।  

 

 (5) প্রার্থীর পমাোইল ব্যাংনকং নম্বনর প্রাপ্ত Verification Code টি ননর্ তানরর্ সমনয়র মনে পপইে এর নননদ তষ্ট নিল্ড এ েনসনয় 

Confirm োটনন নিক করনর্ হনে। এরপর PIN সম্বনলর্ নননদ তষ্ট নিল্ড এ PIN নম্বর প্রদান কনর Confirm করনর্ হনে। 
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 (6) Verify Payment: আনেদন নি প্রদান সম্পন্ন করার পর প্রার্থী Tracking Number এেং Password প্রদানপূে তক 

Login কনর Payment Verify করনর্ পারনেন।  

 


