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োতরখঃ ১৪ জুন, ২০২১

তবজ্ঞতি
তবষয়ঃ সাধারণ বীমা কত্পাতরশতনর ডেপুটি ডেনাতরল ম্যাতনোর (তিসাব) এবং সিকারী ডেনাতরল ম্যাতনোর (তিসাব) ্তি সরাসতর
তনতয়াতের উতেতে গত ১২-০৬-২০২১ তারিখে অনুতষ্ঠে তলতখে ্রীক্ষায় উত্তীণ প প্রার্ীতির ডমৌতখক ্রীক্ষার সময়সূচী।
অর্ প মন্ত্রণালতয়র আতর্ পক প্রতেষ্ঠান তবভাতের আওোধীন রাষ্ট্রীয় প্রতেষ্ঠান সাধারণ বীমা কত্পাতরশন-এর ডেপুটি ডেনাখিল ম্যাখনোি (রিসাব)
এবং সিকািী ডেনাখিল ম্যাখনোি (রিসাব) পখে সিাসরি রনখ াখগি উখেখে গত ১২-০৬-২০২১ তারিখে অনুরিত রলরেত পিীক্ষা উত্তীর্ ণ
প্রার্থীখেি সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষা আগামী ১৬-০৬-২০২১ তারিখে সাধারণ বীমা কত্পাতরশন, ডবাে ণ কক্ষ, প্রধান কার্ পালয় (১০ম েলা),
৩৩, তিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এ অনুতষ্ঠে িতব। উত্তীর্ ণ প্রার্থীখেি তারলকাসি তবস্তাতরে সময়সূচী তনতে উতেখ করা িতলাঃ-

্িবী : সিকারী ডেনাতরল ম্যাতনোর (তিসাব)
ক্রঃ
নং
১.

ডমৌতখক ্রীক্ষার
োতরখ ও সময়
১৬-০৬-২০২১ তরঃ ডরাে বুধবার
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা

ডমৌতখক ্রীক্ষার েন্য তনব পাতচে প্রার্ীতির ডরাল নম্বর
30002, 30006, 30009, 30011, 30027 = 5 েন

্িবী : ডেপুটি ডেনাতরল ম্যাতনোর (তিসাব)
ক্রঃ
নং
১.

ডমৌতখক ্রীক্ষার
োতরখ ও সময়
১৬-০৬-২০২১ তরঃ ডরাে বুধবার
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা

ডমৌতখক ্রীক্ষার েন্য তনব পাতচে প্রার্ীতির ডরাল নম্বর
20002, 20005, 20006, 20015, 20016, 20021 = 6 েন

সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রিতণর েন্য প্রতয়ােনীয় কােে্ত্র/িতললাতিঃ
ক্রঃ নং

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ডর্ সকল কােে্ত্র/িতললাতি েমা প্রিান করতে িতব

ডর্ সকল কােে্ত্র/িতললাতির মূল কত্
প্রিশপন করতে িতব
তলতখে ্রীক্ষার প্রতবশ্ত্র
তশক্ষােে ডর্াগ্যোর মূল সনি্ত্রসমূি
স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পতন
োেীয়ো / নােতরকত্ব সনতির মূল কত্
োেীয় ্তরচয়্ত্র / েন্ম সনতির মূল কত্

তশক্ষােে ডর্াগ্যোর সনি্ত্রসমূতির সেযাতয়ে কত্
স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পতন
োেীয়ো / নােতরকত্ব সনতির সেযাতয়ে কত্
োেীয় ্তরচয়্ত্র / েন্ম সনতির সেযাতয়ে কত্
চাকুরীরে প্রার্ীতির মূল অনা্তত্ত্ত্র
অরিজ্ঞতাি সনেপত্র
অন্যান্য (র্তি র্াতক)

প্রার্ীতির েন্য তনতি পশাবলীঃ
১. সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রিতণর েন্য প্রার্ীতক তনধ পাতরে োতরতখ উ্তস্থে র্াকতে িতব।
২. সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষার তনধ পাতরে সমতয়র কম্তক্ষ ১ ঘন্টা পূতব প প্রার্ীতিরতক োতির সংতিষ্ট কােে্ত্র/িতললাতিসি ডচতকং ডবাতে পর তনকট তরত্াট প
করতে িতব।
৩. বতণ পে সকল কােে্ত্র/িতললাতির ০১ ডসট সেযাতয়ে ফতটাকত্ সাক্ষাৎকার গ্রিতণর পূতব পই ডচতকং ডবাতে পর তনকট িাতখল করতে িতব।
৪. সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রিতণর েন্য নতুন কতর ডকান প্রতবশ্ত্র ইস্যয করা িতব না। তলতখে ্রীক্ষার প্রতবশ্ত্রই ডমৌতখক ্রীক্ষার প্রতবশ্ত্র
তিতসতব তবতবতচে িতব। ্রীক্ষায় অংশগ্রিতণর েন্য ডকান প্রকার টিএ/তেএ বা খরচ প্রিান করা িতব না।
৫. তনধ পাতরে কােে্ত্র বা িতললাতি ব্যেীে সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষা গ্রিণ করা িতব না।
৬. ডকান প্রার্ীর সংতিষ্ট তনতয়াে তবজ্ঞতিতে বতণ পে বা তনতয়াে সংতিষ্ট প্রতয়ােনীয় ডর্ ডকান শতেপ গুরুের ঘাটতে ্াওয়া ডেতল, ডকান অসেয েথ্য প্রিান করতল,
ডকান োল সনি িাতখল করতল, প্রোরণার আশ্রয় তনতল বা আতবিন্তত্র গুরুের ক্রটি বা ঘাটতে ্তরলতক্ষে িতল ডমৌতখক ্রীক্ষার পূতব প বা ্তর ডর্ ডকান
্র্ পাতয় প্রার্ীো বাতেল বতল েণ্য িতব।
৭. ্রীক্ষার্ীর স্বাক্ষর আতবিন্ত্র ও িাতেরা শীতটর সাতর্ তমতলতয় ডিখা িতব।
৮. তনতয়াতের ডক্ষতত্র সরকার কর্তপক তনতয়াে ও ডকাটা সংক্রান্ত সব পতশষ নীতেমালা বা তসদ্ধান্ত অনুসরণ করা িতব।
৯. প্রকাতশে ফলাফতল বা সাক্ষাৎকার/ডমৌতখক ্রীক্ষার সময়সূচীতে ডকান প্রকার সংতশাধন প্রতয়ােন িতল কর্তপ্ক্ষ ো সংতশাধতনর অতধকার সংরক্ষণ কতর।
এছাড়া কর্তপ্ক্ষ ডকান কারণ িশপাতনা ব্যতেতরতকই তনতয়াে সংক্রান্ত ডর্ ডকান চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রিণ করার ক্ষমো সংরক্ষণ কতর।

(ডমাোঃ আবদুল বাখিক)
ডেপুটি ডেনাতরল ম্যাতনোর
মানব সম্পে তবভাে, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা

