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সাধারণ বীমা কত্পাতরশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(অর্ পননতেক তনরা্ত্তার প্রেীক)

প্রধান কার্ পালয়, ৩৩ তিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
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স্মারক নং- সাবীক/প্র:কা:/মা:স:/তনতয়াগ/২০২২/৭৫০

োতরখ: ২৪-০৩-২০২২

তবজ্ঞতি
তবষয়ঃ সাধারণ বীমা কত্পাতরশতনর ‘অতফস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.)’ ্তি সরাসতর তনতয়াতগর উতেতে অনুতষ্ঠে তলতখে
্রীক্ষায় উত্তীণ প প্রার্ীতির মমৌতখক ্রীক্ষার সময়সূচী।
সাধারণ বীমা কত্পাতরশন-এর ‘অতফস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.)’ ্তি তলতখে ্রীক্ষায় উত্তীণ পপ্রার্ীতির প্রর্ম ্র্ পাতয়র মমৌতখক
্রীক্ষা আগামী ২৯-০৩-২০২২ োতরখ হতে তনতনাক্ত তশতিউল অনুর্ায়ী কত্পাতরশতনর মবাি প কক্ষ (১০ম েলা), প্রধান কার্ পালয়,
৩৩ তিলকুশা বা/এ, ঢাকা-এ অনুতষ্ঠে হতবঃোতরখ ও বার

২৯-০৩-২০২২
মঙ্গলবার
(১ম তিবস)

৩০-০৩-২০২২
বুধবার
(২য় তিবস)

৩১-০৩-২০২২
বৃহস্পতেবার
(৩য় তিবস)

মসশন ও সময়
১ম মসশন
তবকাল ৩:৩০ ঘটিকা

২য় মসশন
তবকাল ৫:০০ ঘটিকা

১ম মসশন
তবকাল ৩:৩০ ঘটিকা

২য় মসশন
তবকাল ৫:০০ ঘটিকা

১ম মসশন
তবকাল ৩:৩০ ঘটিকা

২য় মসশন
তবকাল ৫:০০ ঘটিকা

১ম মসশন
সকাল ১০:০০ ঘটিকা

০১-০৪-২০২২
শুক্রবার
(৪র্ প তিবস)

২য় মসশন
সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

৩য় মসশন
তবকাল ৩:০০ ঘটিকা

৪র্ প মসশন
তবকাল ৪:৩০ ঘটিকা

০২-০৪-২০২২
শতনবার
(৫ম তিবস)

১ম মসশন
সকাল ১০:০০ ঘটিকা

২য় মসশন
সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

প্রার্ীতির মরাল নম্বর
22000008, 22000015, 22000055, 22000125, 22000137, 22000163, 22000205,
22000217, 22000246, 22000282, 22000304, 22000312, 22000335, 22000336,
22000337, 22000339, 22000357, 22000379, 22000384, 22000398, 22000403,
22000430, 22000455, 22000490, 22000518 = 25 জন
22000590, 22000631, 22000700, 22000709, 22000739, 22000814, 22000908,
22000921, 22000966, 22001000, 22001045, 22001081, 22001118, 22001164,
22001173, 22001204, 22001205, 22001208, 22001243, 22001256, 22001300,
22001309, 22001320, 22001341, 22001347= 25 জন
22001349, 22001358, 22001360, 22001362, 22001379, 22001389, 22001398,
22001412, 22001418, 22001474, 22001482, 22001509, 22001520, 22001521,
22001522, 22001527, 22001544, 22001574, 22001576, 22001602, 22001616,
22001654, 22001671, 22001677, 22001678= 25 জন
22001681, 22001699, 22001707, 22001709, 22001718, 22001738, 22001745,
22001750, 22001762, 22001779, 22001835, 22001839, 22001851, 22001864,
22001963, 22001975, 22001998, 22001999, 22002010, 22002028, 22002029,
22002042, 22002109, 22002133, 22002244 = 25 জন
22002259, 22002262, 22002295, 22002313, 22002318, 22002330, 22002368,
22002372, 22002391, 22002405, 22002435, 22002438, 22002480, 22002485,
22002496, 22002511, 22002518, 22002572, 22002589, 22002606, 22002620,
22002648, 22002657, 22002672, 22002691= 25 জন
22002708, 22002729, 22002793, 22002801, 22002803, 22002815, 22002841,
22002862, 22002892, 22002979, 22003083, 22003099, 22003100, 22003117,
22003127, 22003131, 22003139, 22003148, 22003163, 22003164, 22003166,
22003174, 22003178, 22003181, 22003188 = 25 জন
22003194, 22003233, 22003234, 22003269, 22003280, 22003351, 22003353,
22003369, 22003375, 22003421, 22003473, 22003479, 22003482, 22003483,
22003489, 22003492, 22003556, 22003562, 22003606, 22003613, 22003704,
22003725, 22003727, 22003734, 22003758 = 25 জন
22003766, 22003768, 22003771, 22003773, 22003786, 22003788, 22003794,
22003812, 22003820, 22003876, 22003922, 22003937, 22003950, 22003972,
22003999, 22004037, 22004040, 22004060, 22004085, 22004164, 22004181,
22004202, 22004210, 22004228, 22004251 = 25 জন
22004264, 22004275, 22004318, 22004319, 22004349, 22004388, 22004394,
22004396, 22004403, 22004414, 22004417, 22004467, 22004473, 22004478,
22004636, 22004646, 22004663, 22004666, 22004667, 22004680, 22004698,
22004704, 22004731, 22004770, 22004773 = 25 জন
22004788, 22004790, 22004809, 22004814, 22004839, 22004848, 22004892,
22004907, 22004915, 22004919, 22004989, 22005011, 22005045, 22005065,
22005069, 22005071, 22005075, 22005108, 22005109, 22005125, 22005152,
22005171, 22005175, 22005209, 22005214= 25 জন
22005237, 22005244, 22005264, 22005296, 22005297, 22005325, 22005409,
22005434, 22005494, 22005514, 22005526, 22005572, 22005582, 22005597,
22005689, 22005773, 22005801, 22005802, 22005870, 22005911, 22005918,
22005930, 22005935, 22005973, 22005974 = 25 জন
22005997, 22006000, 22006021, 22006045, 22006053, 22006084, 22006094,
22006115, 22006120, 22006188, 22006276, 22006312, 22006350, 22006355,
22006356, 22006358, 22006364, 22006367, 22006376, 22006461, 22006480,
22006567, 22006626, 22006628, 22006630 = 25 জন

Page 1 of 2

[ রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন লাইফ বীমাকারী ও পুনঃবীমাকারী প্রতেষ্ঠান ]

সাধারণ বীমা কত্পাতরশন
SADHARAN BIMA CORPORATION
(অর্ পননতেক তনরা্ত্তার প্রেীক)

প্রধান কার্ পালয়, ৩৩ তিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
www.sbc.gov.bd

সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহতণর জন্য প্রতয়াজনীয় কাগজ্ত্র/িতললাতিঃ
ক্রঃ নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

মর্ সকল কাগজ্ত্র/িতললাতি জমা প্রিান করতে হতব
মর্ সকল কাগজ্ত্র/িতললাতির মূল কত্ প্রিশপন করতে হতব
সদ্য মোলা ০৩কত্ রতিন ্াসত্ার্ প সাইতজর সেযাতয়ে ছতব
তলতখে ্রীক্ষার প্রতবশ্ত্র
অনলাইন আতবিতনর কত্ / Applicants Copy
তশক্ষাগে মর্াগ্যোর সনি্ত্রসমূতহর সেযাতয়ে কত্
তশক্ষাগে মর্াগ্যোর মূল সনি্ত্রসমূহ
স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পতন
স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পতন
জােীয়ো / নাগতরকত্ব সনতির সেযাতয়ে কত্
জােীয়ো / নাগতরকত্ব সনতির মূল কত্
জােীয় ্তরচয়্ত্র / জন্ম সনতির সেযাতয়ে কত্
জােীয় ্তরচয়্ত্র / জন্ম সনতির মূল কত্
চাকুরীরে প্রার্ীতির মূল অনা্তত্ত্ত্র (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
মুতক্ততর্াদ্ধা সংক্রান্ত প্রার্ীতিরতক সংতিষ্ট মুতক্ততর্াদ্ধার সনি্ত্র মুতক্ততর্াদ্ধা সংক্রান্ত প্রার্ীতিরতক সংতিষ্ট মুতক্ততর্াদ্ধার মূল
ও মগতজতর্র সেযাতয়ে কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
সনি্ত্র (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
প্রতেবন্ধী প্রার্ীতির মক্ষতত্র সংতিষ্ট অতধিির হতে প্রিত্ত
প্রতেবন্ধী প্রার্ীতির মক্ষতত্র সংতিষ্ট অতধিির হতে প্রিত্ত
এেিসংক্রান্ত সনি্তত্রর সেযাতয়ে কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
এেিসংক্রান্ত সনি্তত্রর মূল কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী সংক্রান্ত প্রার্ীতির মক্ষতত্র সংতিষ্ট সনি্তত্রর
ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী সংক্রান্ত প্রার্ীতির মক্ষতত্র সংতিষ্ট সনি্তত্রর মূল
সেযাতয়ে কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
আনসার ও গ্রাম প্রতেরক্ষা সিস্যতির সংতিষ্ট প্রমাণক
আনসার ও গ্রাম প্রতেরক্ষা সিস্যতির সংতিষ্ট প্রমাণক
সনি্তত্রর সেযাতয়ে কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
সনি্তত্রর মূল কত্ (প্রতর্াজয মক্ষতত্র)
অন্যান্য (র্তি র্াতক)

উতেখ্য, উ্তরাক্ত ছতক বতণ পে কাগজ্ত্র/িতললাতির সাতর্ সাধারণ বীমা কত্পাতরশতনর তনজস্ব ওতয়বসাইর্ মর্তক পুতলশ মেতরতফতকশন
মরাল (PVR) ফরম িাউনতলাি কতর প্রার্ী কর্তপক পূরণীয় অংশ পূরণপূব পক অবেই জমা প্রিান করতে হতব।

প্রার্ীতির জন্য তনতি পশাবলীঃ
১. মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহতণর জন্য প্রার্ীতক তনধ পাতরে োতরতখ উ্তস্থে র্াকতে হতব।
২. মমৌতখক ্রীক্ষার তনধ পাতরে সমতয়র কম্তক্ষ ১ ঘন্টা পূতব প প্রার্ীতিরতক োতির সংতিষ্ট কাগজ্ত্র/িতললাতিসহ মচতকং মবাতিপর তনকর্
তরত্ার্ প করতে হতব।
৩. বতণ পে সকল কাগজ্ত্র/িতললাতির ০১ মসর্ সেযাতয়ে ফতর্াকত্ সাক্ষাৎকার গ্রহতণর পূতব পই মচতকং মবাতিপর তনকর্ িাতখল করতে হতব।
৪. মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহতণর জন্য নতুন কতর মকান প্রতবশ্ত্র ইস্যয করা হতব না। তলতখে ্রীক্ষার প্রতবশ্ত্রই মমৌতখক ্রীক্ষার
প্রতবশ্ত্র তহতসতব তবতবতচে হতব। ্রীক্ষায় অংশগ্রহতণর জন্য মকান প্রকার টিএ/তিএ বা খরচ প্রিান করা হতব না।
৫. তনধ পাতরে কাগজ্ত্র বা িতললাতি ব্যেীে সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষা গ্রহণ করা হতব না।
৬. মকান প্রার্ীর সংতিষ্ট তনতয়াগ তবজ্ঞতিতে বতণ পে বা তনতয়াগ সংতিষ্ট প্রতয়াজনীয় মর্ মকান শতেপ গুরুের ঘার্তে ্াওয়া মগতল, মকান অসেয
েথ্য প্রিান করতল, মকান জাল সনি িাতখল করতল, প্রোরণার আশ্রয় তনতল বা আতবিন্তত্র গুরুের ক্রটি বা ঘার্তে ্তরলতক্ষে হতল
মমৌতখক ্রীক্ষার পূতব প বা ্তর মর্ মকান ্র্ পাতয় প্রার্ীো বাতেল বতল গণ্য হতব।
৭. ্রীক্ষার্ীর স্বাক্ষর আতবিন্ত্র ও হাতজরা শীতর্র সাতর্ তমতলতয় মিখা হতব।
৮. তনতয়াতগর মক্ষতত্র সরকার কর্তপক তনতয়াগ ও মকার্া সংক্রান্ত সব পতশষ নীতেমালা বা তসদ্ধান্ত অনুসরণ করা হতব।
৯. প্রকাতশে ফলাফতল বা সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষার সময়সূচীতে মকান প্রকার সংতশাধন প্রতয়াজন হতল কর্তপ্ক্ষ ো সংতশাধতনর
অতধকার সংরক্ষণ কতর। এছাড়া কর্তপ্ক্ষ মকান কারণ িশপাতনা ব্যতেতরতকই তনতয়াগ সংক্রান্ত মর্ মকান চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমো
সংরক্ষণ কতর।

(মমাঃ আবদুল বাতরক)
মিপুটি মজনাতরল ম্যাতনজার
ও
সিস্য সতচব
তনতয়াগ সংক্রান্ত বাছাই কতমটি।
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