
ওয়ান �প 
ির�ুটেম� সলু�শন

ব�বহার িবিধ



অ�াি�েকশনস

�াথিমক আেবদনকারী 
বাছাই

িশিডউিলং এবং 
�াথ�র সােথ �যাগােযাগ

িনেয়াগ �ি�য়ার 
ধাপসমূহ �যাগ করা

পেরর ধােপর  
�াথ� বাছাই

িনেয়ােগর 
চ�ড়া� তািলকা

জব ��াজ

পরী�ায় উপি�িতর 
�রকড� ও ন�র �দান

Bdjobs.com এর নত�ন ির�ুটেম� সলু�শন



িবষয় সমূহ  

পরী�ায় উপি�িতর �রকড� ও ন�র �দান

পেরর ধােপর �াথ� বাছাই

লুপ (চলমান �ি�য়া)

অ�াি�েকশনস (All Applicants)

িনেয়াগ �ি�য়ার ধাপসমূহ �যাগ করা

�াথিমক আেবদনকারী বাছাই

িশিডউিলং এবং �াথ�র সােথ �যাগােযাগ

৯

১০

১১

িনেয়ােগর চ�ড়া� তািলকা ১১

জব ��াজ ১২

১

২

৪

৫

Bdjobs.com One Stop Recruitment Solution

Bdjobs.com One Stop Recruitment Solution ব�বহার কের চাকিরর জন� �াথ� বাছাইেয়র 

সকল কাজ িডিজটািল স�� করা স�ব। এই িসে�েমর মাধ�েম �াথিমক �াথ� বাছাই হেত 

�� কের িশিডউল করা, �াথ�েদর সােথ �যাগােযাগ, উপি�িতর তথ� সংর�ণ এবং ন�র 

�দানসহ ফাইনািল িনেয়ােগর সব �রকড� রাখা যায়। এছাড়াও িসে�ম� িবিভ� উপােয় 

�াথ�েদর সােথ সহজ �যাগােযাগ ব�ব�া �তির কের, যা ই�ারিভউেয় অিধক �াথ�র উপি�িতর 

িন�য়তা �দান কের।
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সকল আেবদনকারী এক �ােন

All Applicants -এ সকল আেবদনকারীর তািলকা একসােথ থােক। তেব িনেয়াগকত�ােদর 
কােজর সুিবধােথ� এই িবশাল আেবদনকারীর তািলকােক কেয়ক� যুি�যু� উপধােপ িবভ� 
করা হেয়েছ, �যমন: Not Viewed, Viewed, Rejected এবং Employability Certified।

এই তািলকায় �সসব আেবদনকারীর তথ� পােবন যােদর িসিভ �দখা হয় িন। এখান �থেক 
�েয়াজেন িসিভ �দখেত এবং এক ি�েক শট�িল� বা িরেজ� করেত পারেবন।

Not Viewed

Viewed

�য সকল আেবদনকারীর িসিভ ইিতমেধ� �দখা হেয়েছ তােদর এই তািলকায় পােবন এবং 
�েয়াজেন এখান �থেকও �যেকােনা আেবদনকারীেক এক ি�েক পেরর ধােপর জন� শট�িল� 
অথবা িরেজ� করেত পারেবন।

অ�াি�েকশ� (All Applicants)

Figure: অ�াি�েকশনস 

Rejected

িরেজে�ড বা বািতলকৃত আেবদনকারীরা এই তািলকায় থাকেব এবং িনেয়াগকত�ারা �েয়াজেন 
আেবদনকারীেদর পুেব�র তািলকায় িফিরেয় িনেতও পারেবন। এে�ে� মেন রাখা �েয়াজন, এ 
ধাপ হেত যিদ �কান আেবদনকারীেক িরেজ� কেরন, তখন িসে�ম বুেঝ �নয় এই চাকিরর 
িরেকায়ারেমে�র সােথ ঐ �াথ�র িসিভর তেথ�র �তমন িমল �নই, তাই এখােন তার জন� 
�নেগ�ভ মািক�ং হেত পাের। আবার যিদ �াথ�েক পেরর ধােপ �নন, তাহেল তার জন� পেজ�ভ 
মািক�ং হেত পাের।
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এখােন এম�য়িবিল� �টে� অংশ�হণ করা আেবদনকারীেদর তািলকা পােবন। এই তািলকায় 
আেবদনকারীেদর তেথ�র সামাির িভউেয় এক� ব�াজ       থােক, যার মােন এই �াথ� 
এম�য়িবিল� সা��ফাইড। 

২

এম�য়িবিল� �টে� অংশ�হণ করা �াথ�েদর Employability Certified বলা হয়। 
এম�য়িবিল� �ট� এক� ��া�াড� �াটফম� �যখােন একজন চাকির�াথ� কি�উটার-
অ�াডাপ�ভ �টে�র মাধ�েম িনেজর �যাগ�তা চাকিরদাতার িনকট আলাদাভােব উপ�াপেনর 
সুেযাগ পায়। সা��িফেকশন �টে�র ফেল �াথ�র �টকিনক�াল ি�ল সহ সফট ি�ল�েলা 
স�েক�ও জানা যায়, যা চাকিরর জন� একজন �াথ�র �যাগ�তা িনেয়াগকত�ােদর িনকট আরও 
পির�ার ভােব ফু�েয় �তােল। তাই �াথ� বাছাইেয়র সময় Employability Certified 
িনেয়াগকত�ােদর জন� এক� সহায়ক ট�লস িহসােব কাজ কের।

এম�য়িবিল� সা��ফাইড িক?

Employability Certified

All Applicants �থেক আেবদনকারীেদর িসিভ �দখার পর িনেয়াগ �ি�য়ার িবিভ� ধাপ 
(সেব�া� ৫�) �যাগ করেত পারেবন এবং �েয়াজেন �স�েলা বািতলও করেত পারেবন। 
ধাপ�েলা মূলত িবিভ� ধরেণর পরী�ােক (ই�ারিভউ) িনেদ�শ কের। এখােন �েত�ক ধােপ 
পরী�ার জন� আেবদনকারীেদর সােথ �যাগােযাগ এবং পরী�ায় উপি�িত বা অনুপি�িতর 
�রকড� এবং ন�র রাখা সহ িব�ািরত তথ� রাখা যায়।

িনেয়াগ �ি�য়ার ধাপসমূহ �যাগ করা

�াথ� বাছাইেয়র ধাপ �তির বা বািতল করার প�িত

িসে�েমর মাধ�েম �াথ� বাছাইেয়র ধাপ �তির করেত িনেচর প�িত�েলা অনুসরণ ক�ন-

Add Recruitment Step

�কান ধাপ �যাগ করেত “Add Recruitment Step” অপশেন ি�ক করেল এক� পপ-আপ 
আসেব। এরপর িনেচর তথ��েলা �দান ক�ন।

পপ-আেপ ধােপর নাম (পরী�া) �যাগ ক�ন তারপর Step Type তািলকা হেত পরী�ার ধরণ 
িনব�াচন ক�ন। Contact Number �দয়াটা আবিশ�ক না। আপিন ই�া করেল িদেতও পােরন 
আবার না-ও িদেত পােরন। তেব Shortlist –এর ��ে� �কান Step Name ছাড়া আর �কান তথ� 
িদেত হেব না।  

Step Name, Step Type and Contact
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Reschedule

পপ-আেপ উপেরর উপধাপ�েলার িনেচ এক� অপশন পােবন �যখােন আপনার কােছ জানেত 
চাওয়া হেব, আেবদনকারীেদর পরী�ার সময় এবং তািরখ পুনরায় িশিডউল/িরিশিডউল করার 
জন� অনুমিত িদে�ন িক না। এে�ে� যিদ "Yes" িনব�াচন কেরন, তেব আেবদনকারীরা পুনরায় 
পরী�ার সময় িনধ�ারেনর জন� িসে�েমর মাধ�েম অনুেরাধ করেত পারেব, আর যিদ "No" 
িনব�াচন কেরন, তেব �াথ�রা িরিশিডউল অপশন� পােব না।

Figure: িনেয়াগ �ি�য়ার ধাপসমূহ �যাগ করা

এখােন উে�খ� �য, Shortlist এবং অন� িতন� (Written, Face to face, Other) ধােপর মেধ� 
এক� �মৗিলক পাথ�ক� রেয়েছ। তা হল, "Shortlist" অপশেন �কান উপধাপ �নই, িক� অন� 
িতন� ধােপ িতন� কের উপধাপ রেয়েছ। 
 
Step Type তািলকা হেত ধােপর ধরণ িনব�াচেনর সময় �েয়াজন অনুসাের সেব�া� িতনবার 
Shortlist অপশন িনব�াচন কের �াথ� বাছাই করেত পারেবন। তেব, Shortlist বােদ বািক 
অপশন�েলার (Written, Face to face, Other) �কান� িনব�াচন কের �ফলেল পরবত�েত 
আর Shortlist অপশন� পাওয়া যােব না।
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�াথ� বাছাইেয়র ধাপ ইিতমেধ� �যাগ কের থাকেল শট�িলি�ং বাটেন ি�ক কের পেরর ধােপর 
জন� �াথ� বাছাই এবং িরেজ�ও করেত পারেবন।

�াথিমক আেবদনকারী বাছাই

এই অপশন� ব�বহার কের আপিন িসিডউিলং িনেয় িচ�া না কেরই পরবত� পদে�েপর জন� 
�াথ�েক সরাসির �নািমেনট করেত পারেবন।

আেবদনকারী শট�-িল� করার প�িত

Shortlist

�াথ�র সংি�� তেথ�র ডােন Shortlist for (step name) বাটন ব�বহার কের তােক Shortlist 
করেল পেরর ধােপ যােব।

Reject

Reject বাটন ব�বহার কের �াথ�েদর তািলকা হেত অপসারণ করা যােব।

Figure: �াথিমক আেবদনকারী বাছাই



ওয়ান �প 
ির�ুটেম� সলু�শন৫

ই�ারিভউ িশিডউিলং এবং �াথ�র সােথ �যাগােযাগ

�াথিমক �াথ� বাছাইেয়র পর িশিডউল অপশন ব�বহার কের তােদর সােথ সহেজই �যাগােযাগ 
করেত পারেবন। এে�ে� আপিন যখন িশিডউল করেবন �াথ�রা তা িবিভ� উপােয় জানেত 
পারেব (মাই িবিডজবস, অ�াপ, ইেমইল এবং এসএমএস) এবং তারা পরী�ায় উপি�ত থাকেব 
িক না �সটাও জানােত পারেব ।

আপনার �তির করা �েত�ক ধােপ দুেটা কের উপধাপ থাকেব- 

Shortlisted Candidates

Create Schedule

এই উপধােপ িশিডউল করা হয় িন এমন �াথ�েদর তািলকা থােক। িনেচর উপােয় �াথ�েদর 
ই�ারিভউ িশিডউল �তির করেত পােরন ।

ই�ারিভউ িশিডউল �তির করেত “Schedule” �পডাউন �থেক “Create Schedule” বাটেন 
ি�ক ক�ন। এক� পপ-আপ আসেব, �সখােন ই�ারিভউেয়র তািরখ, সময় এবং �ান িনধ�ারন 
ক�ন এবং ইেমইল ও মাইিবিডজবস �না�িফেকশন ছাড়াও যিদ SMS -এর মাধ�েম �াথ�েদর 
�না�ফাই করেত চান তাহেল SMS Text িলেখ িদন। এভােব িশিডউল �সট কের চাইেল পরপর 
আরও িশিডউল �সট করেত পারেবন। 

ই�ারিভউ িশিডউল �তিরর প�িত (Dynamic Schedule)

Assign schedule

“Assign Schedule” �পডাউেন ি�ক কের �সখান �থেক আপিন িনে�র িতন ধরেণর কাজ 
করেত পারেবন- 

আপিন চাইেল চাকির�াথ�রা �যভােব �মেসজ� পােবন তার ি�িভউ “View how the 
applicant(s) can see the scheduled message” -এ ি�ক কের �দখেত পারেবন।

Shortlisted Candidates

Schedule for (step name)

1. Add Schedule

“Add Schedule” অপশন �থেক আপিন এেকর অিধক বা মাি�পল িশিডউল �তির করেত 
পারেবন। 
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থােকন তাহেল “Manage Schedule” -এ এেস এিডট কেরও SMS Text �সট কের িদেত 
পারেবন।

এক বা একািধক �াথ�েক  িশিডউল �দয়ার জন� �াথ�েদর িল� �থেক ছিবর িনেচর 
�চকব� িসেল� কের “Assign Schedule” -এ ি�ক কের �েয়াজন অনুযায়ী িশিডউল 
িনধ�ারণ করেত পারেবন।

এছাড়াও একজন একজন কের �াথ�েদর পরবত� ��েপ িনেত িল� �থেক �াথ�েদর 
নােমর ডানপােশর "Schedule for [step name]” বাটন/ক�ােল�ার আইকন ি�ক 
কেরও আপিন আেগর মতই িশিডউল িনধ�ারণ করেত পারেবন। 

3. Assign Candidates

Assign Candidates -�থেক আপিন দুইভােব িশিডউল িনধ�ারণ করেত পারেবন। 

Figure: Create Schedule

2. Manage Schedule

“Manage Schedule” অপশন �থেক আপিন আপনার �তিরকৃত িশিডউল�েলা এিডট এবং 
িডিলটও করেত পারেবন। এছাড়াও, িশিডউল �তিরর সময় যিদ আপিন SMS িসেল� না কের 
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Schedule for (step name)

িশিডউল না কেরও �াথ�েদর “Directly move to Final Hiring List” বাটেন ি�ক কের 
সরাসির পেরর ধােপ িনেয় �যেত পারেবন। 

এখােন িশিডউল করা হয়িন এমন আেবদনকারীেক �যেকােনা ধাপ �থেক িরমুভ করেত পারেবন। 
এে�ে� িশিডউল ছাড়া �কান আেবদনকারীেক িরমুভ করেল �স পূব�বত� ধােপ চেল যােব।

এই উপধােপ িশিডউল করা �াথ�েদর তািলকা থােক। এখােন �াথ�েদর িবিভ� িশিডউল ��াটাস 
এবং �রসপ� �দখেত পারেবন এবং ই�ারিভউ িরিশিডউল অপশন�ও এখােন আেছ।

ই�ারিভউ িশিডউল ছাড়া পেরর ধােপর জন� �াথ� বাছাই

Remove

Figure: Assign Candidates

িশিডউল িনধ�ারেণর পর িসেলে�ড �াথ�েদর �না�ফাই করেত “Notify” বাটেন ি�ক করেল 
�াথ�েদর কােছ SMS, ইেমল, এবং �াথ�েদর মাইিবিডজবস একাউে� �না�িফেকশন যােব। 
ই�ট�া� �না�ফাই করেত না চাইেল আপিন “Notify Later” বাটেন ি�ক ক�ন এবং 
পরবত�েত আপনার সুিবধানুযায়ী �াথ�েদর �না�িফেকশন পাঠােত পারেবন।
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এই কলােম িশিডউল �ডট, টাইম এবং ই�ারিভউ স�েক� আেবদনকারীেদর মতামত �যমন- 
Will come, Will not come, Request for reschedule �মেসজ ইত�ািদ �দখেত পােবন। 
�াথ�েদর তেথ�র কােড�র রঙ ��াটাস অনুযায়ী িভ� িভ� হয়। �যমন - 

Status

Figure: ই�ারিভউ িশিডউিলং এবং �াথ�র সােথ �যাগােযাগ

Will come হেল সবুজ রঙ 

Will not come হেল লাল রঙ

Request for reschedule হেল হলুদ রঙ

এই িসে�ম ব�বহার কের িনেজর সুিবধােথ� অথবা আেবদনকারীেদর অনুেরােধ ই�ারিভউ 
িশিডউল পিরবত�ন করা যায়। এে�ে� �াথ� বাছাইেয়র ধাপ �যাগ করার সময়, আপিন 
িরিশিডউল অপশন� "Yes" িদেয় থাকেল, আেবদনকারীরা ই�ারিভউেয়র সময় এবং তািরখ 
পিরবত�ন করার জন� অনুেরাধ করেত পারেব। যিদ আেবদনকারী িরিশিডউেলর জন� অনুেরাধ 
কের তেব িসে�েমর মাধ�েম আপিন জানেত পারেবন এবং �মেসজ আইকন �থেক �াথ�র 
�দওয়া �মেসজ �দেখ সুিবধামত সমেয় ই�ারিভউ� িরিশিডউল করেত পারেবন 

Request for reschedule

এই অপশন ব�বহার কের আেবদনকারীেক এ তািলকা �থেক বাদ িদেত িদেত পারেবন। এে�ে� 
আেবদনকারী Rejected তািলকায় চেল যােব এবং �েয়াজেন পুনরায় িফিরেয় আনা যােব।

Reject



ই�ারিভউ �ডট (তািরখ) পার হওয়ার পর, িসে�ম ব�বহার কের �াথ�েদর ই�ারিভউ ন�র 
�দান সহ পরী�ায় উপি�িত অনুপি�িতর িবিভ� �রকড� রাখেত পারেবন।

পরী�ায় উপি�িতর �রকড� ও ন�র �দান

ওয়ান �প 
ির�ুটেম� সলু�শন৯

Attendance/Score

Bulk Score

ই�ারিভউ/পরী�া হেয় যাওয়ার পর Attendance/Score কলােম Present/Absent অপশেনর 
মাধ�েম আেবদনকারীেদর পরী�ায় উপি�িত, অনুপি�িতর �রকড� রাখেত পারেবন এবং 
উপি�ত �াথ�েদর ��ে� "Add Score" অপশন ব�বহার কের ন�র �যাগ করেত পারেবন। যিদ 
স�কভােব আেবদনকারীেদর উপি�িত, পরী�ায় �া� ন�েরর তথ��েলা িদেয় থােকন, তেব 
পরবত�েত িসে�ম�ই আপনােক স�ক �াথ� �পেত সাহায� করেব এবং আেবদনকারীেদর 
পেজ�ভ মািক�ং করেব।

ই�ারিভউেয়র পর �াথ�র ন�র আলাদাভােব িদেত না চাইেল �ধু Present অপশন ব�বহার 
কের, পের Bulk Score- এ সকল �াথ�র ন�র একসােথ �যাগ করেত পারেবন।

Figure: পরী�ায় উপি�িতর �রকড� ও ন�র �দান



এই অপশন ব�বহার কের অড�ািরং

পেরর ধােপর �াথ� বাছাই

আপনার সুিবধা অনুযায়ী িবিভ� অড�াের আেবদনকারীর তািলকা সাজােত পারেবন। 
িশিডউল করা আেবদনকারীেদর ��ে� অ�াকশন/��াটাস �লেভেলর উপের �পডাউন বে� 
আেবদনকারীেদর সাজােনার জন� পঁাচ� অড�ার অপশন পােবন। পঁাচ� অড�ার অপশন হল- 

এই অপশন�েলা �থেক আপিন �য� িনব�াচন করেবন আেবদনকারীেদর তািলকাও �সই অড�ার 
অনুযায়ীই পােবন।

ই�ারিভউ �শষ হওয়ার পর ই�ারিভউ স�িক�ত সকল তথ� (েযমন- পরী�ায় উপি�িত, 
অনুপি�িত, ন�র ইত�ািদ) �দয়ার পর পেরর ধােপর জন� �াথ� বাছাই করেত পারেবন। এে�ে� 
Ordering অপশন� কাজ�েলােক আরও সহজ করেব।
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Figure: পেরর ধােপর �াথ� বাছাই

Applicant response

Schedule date 

Attendance

Not notified

Score (A-Z)



লুপ (চলমান �ি�য়া)

িনেয়ােগর চ�ড়া� তািলকা

পেরর ধােপর �াথ� বাছাই করেত পুনরায় শট�িল� �থেক �� কের িশিডউিলং এর মাধ�েম 
�াথ�েদর সােথ �যাগােযাগ কের ই�ারিভউ �নয়ার পর পরী�ার ন�র �যাগ সহ সকল তথ� 
সংর�ণ কের যত�ণ না পছ�মত চ�ড়া� তািলকার জন� �াথ� পাে�ন তত�ণ পয�� িনেয়াগ 
�ি�য়া� চলমান রাখেত পারেবন।

উপের সব�েলা কাজ কের �য সকল �াথ�েদর িনেয়ােগর সব�েশষ ধােপ িনেয় আসেবন তারা এই 
ধােপ থাকেব। মূলত এই ধাপ �াথ�েদর সােথ �নেগািসেয়শেনর ধাপ হেত পাের। এখােন দুেটা 
উপধাপ থােক- 
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Select for hire

এখােন িনেয়ােগর জন� সব�েশষ িনব�াচন করা �াথ�েদর তািলকা পােবন, �যখােন �াথ�র আেগর 
পরী�ায় পাওয়া ��ার সমূহ থােক। এছাড়াও Hire এবং Remove অপশন ব�বহার কের 
আপনার পছ�মত �াথ�েক িনেয়ােগর চ�ড়া� তািলকায় িনেত পারেবন বা বািতল কের আেগর 
ধােপ িনেত পারেবন।

Figure: িনেয়ােগর চ�ড়া� তািলকা

Select for hire

Hired
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জব ��াজ

স�ূণ� িনেয়াগ �ি�য়ার কাজ হেয় �গেল আপনার মতামত সহ চাকিরর িনেয়াগ �ি�য়া� ব� 
করেত পারেবন। ফাইনাল িলে�র উপের Job Closure ব�বহার কের �াথ� বাছাই �ি�য়ার সব 
কাজ ব� করেত পারেবন এবং এই পুেরা সািভ�স�েক কেম� বে� আপনার মতামত জািনেয় 
Rate করেত পারেবন। এখােন উে�খ� �য, এই িসে�ম�েত �েয়াজেন �ি�য়া� পুনরায় Open 
বা চালু করার অপশনও আেছ।

Job Closure

Hired

এই অপশেন চ�ড়া� পয�ােয় িনেয়াগ করা �াথ�র তািলকা পােবন এবং �েয়াজেন 
�যেকােনা �াথ�েক এখান �থেক অপসারনও করেত পারেবন। �াথ� বাছাই �শেষ বা 
কেয়ক বছর পেরও এই তথ��েলা �দখেত পারেবন।

Figure: জব ��াজ


