বাংলােদশ াংক
িহউ ান িরেসােসস িডপাটেম -১
ধান কাযালয়
ঢাকা।
িব ি নং- ৪০/২০২১

তািরখঃ

৩১ জ , ১৪২৮
১৪ ন, ২০২১

িনেয়াগ িব ি
বাংলােদশ াংেকর আিথক িত ান ও বাজার িবভােগর Legal Affairs Cell-এ ি িভি ক আইন পরামশক িনেয়ােগর িনিমে
বাংলােদশী আইনজীবীেদর িনকট থেক দরখা আ ান করা যাে । উ পেদর কাযপিরিধ (TOR) ও অ া শতাবলী িন পঃ
০১) িশ াগত যা তা :
০২) অিভ তা

:

০৩) সেবা বয়সসীমা :
০৪) মািসক স ানী

:

০৫) ি র ময়াদ

:

০৬) কাযপিরিধ(TOR) :

াথ েক য কান ী ত িব িব ালয় হেত আইন িবষেয় নতম ি তীয় ণীর (সমমােনর িসিজিপএ)
াতক/ াতেকা র িড ীধারী হেত হেব। এছাড়া, তােক বাংলােদশ বার কাউি ল এর সনদধারী হেত হেব।
ক) আইন পশায় ১৫(পেনর)বছেরর বা ব অিভ তা স
হেত হেব। ত ে
নতম ১০(দশ) বছর উ
আদালেত মামলা পিরচালনার অিভ তা থাকেত হেব।
খ) াংক ও আিথক িত ােনর িবিধ িবধান এবং াংিকং সং া মামলা পিরচালনার অিভ তা স
হেত হেব।
গ) বার-এট-ল/আইন িবষেয় িপএইচিড িডি ধারীেদর অ াধীকার দয়া হেব।
৫০ বছর ( থমবার ি
হওয়ার জ িনেয়াগ িব ি েত উি িখত আেবদন জমা দওয়ার সবেশষ
তািরেখ)।
সবসা ে ৳৫০,০০০.০০(টাকা প াশ হাজার মা )। তেব উ অেথর উপর সরকাির িনয়ামা যায়ী
েযাজ হাের আয়কর কতন করা হেব।
০২( ই) বছর। েয়াজেন উভয় পে র আেলাচনা ও স িত েম নবায়নেযা ।
ক) জ রী মামলাস হ িচি তকরণ এবং েয়াজনীয় ব া হেণ সহায়তাকরণ;
খ) িনেয়াগ ত আইনজীবীেক েয়াজনীয় সহেযািগতা দান;
গ) রিজ ার অিফস, বাংলােদশ ীমেকাট, িবিভ ম ণালয়সহ বাংলােদশ াংেকর িবিভ িবভাগ ও
শাখা অিফেসর সােথ তে র আদান দােন সহায়তাকরণ;
ঘ) িল াল না শ এর জবাব দােন সহায়তাকরণ;
ঙ) য কান নীিত/ িবিধ ণয়েন মতামত দােনর েব বা গাইডলাইন ও সা লার ণয়েনর েব
Vetting করণ;
চ) আদালেত চলমান মামলাস হ িনয়িমতভােব তদারকীকরণ;
ছ) িবভাগীয় যেকান েয়াজেন আইগত মতামত দান;
জ) উ তন ক পে র িনেদশ েম য কান কায ম হণ।

০৭) অ া শতাবলী

:

ক) বাংলােদশ াংেকর িবপে /িব ে

কান মামলা হণ ও পিরচালনা করেত পারেবন না।

খ) িত কমিদবেস এক িনিদ সমেয় নতম ০৩(িতন) ঘ া সমেয়র জ বাংলােদশ াংেকর আিথক
িত ান ও বাজার িবভােগর Legal Affairs Cell-এ অব ান করেত হেব।
০৮)

াথ েদরেক াংক ক ক মেনানীত িনবাচনী কিম র িনকট সা াৎকাের অবতীণ হেত হেব।
আ হী াথ েদরেক ণ জীবন

া সহ আেবদনপ মহা ব াপক, িহউ ান িরেসােসস িডপাটেম -১, বাংলােদশ

াংক, ধান

কাযালয়, ঢাকা এই কানায় সরাসির বা ডাকেযােগ অথবা gm.hrd@bb.org.bd বরাবর ই- মইল যােগ আগামী ১৩/০৭/২০২১
তািরেখর মে

পৗঁছােত হেব। আেবদনপে র সােথ সত ািয়ত ০৩(িতন) কিপ ছিব, সকল িশ াগত ও পশাগত যা তা এবং অিভ তার

সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ, ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/িস কেপােরশন/ পৗরসভার ময়র/ওয়াড কিমশনার/কাউি লর ক ক দ
জাতীয়তার সনদপ , জাতীয় পিরচয়প / াট কােডর সত ািয়ত অ িলিপ
উে , বাংলােদশ
সংর ণ কের।

াংক ক প

রণ করেত হেব।

াথ েদর কাউেক িনেয়াগ দান করা বা না করার

ে

ড়া িস া

হেণর অিধকার

া িরত /(কাজী আকতাiæল ইসলাম)
মহা ব াপক

