
াধাযণ ফীভা কর পারযন 
SADHARAN BIMA CORPORATION 

[ যাষ্ট্রীয়খারত একভাত্র নন-রাআপ ফীভা ও পুনঃফীভা প্রততষ্ঠান ] 

৩৩, তদরকুা ফা/এ, প্রধান কাম পারয়, ঢাকা। 

Website : www.sbc.gov.bd 

 

 

থ প ভন্ত্রণাররয়য অতথ পক প্রততষ্ঠান তফবারগয অওতাধীন যাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠান াধাযণ ফীভা 

কর পারযরনয কাযী ব্যফস্থাক, জুতনয়য তপায ও উচ্চভান কাযী রদ যাতয 

তনরয়ারগয উরেরে অরফদনকাযী প্রাথীরদয ফাছাআ যীক্ষা (এভততকউ ও তরতখত) 

তযচারনাকাযী প্রততষ্ঠান তনফ পাচরনয দযত্র তফজ্ঞতি। 

 

ক্রতভক 

নং 
তরযানাভ তফফযণ 

১. কারজয নাভ াধাযণ ফীভা কর পারযরনয কাযী ব্যফস্থাক, জুতনয়য তপায ও উচ্চভান কাযী রদ যাতয 

তনরয়ারগয উরেরে ংতিষ্ট দগুররারত মথাক্ররভ ২৪,২২৭ জন, ৩৮,০৪১ জন এফং ২১,৬৩২ জন ফ পরভাট 

কভ/বফী ৮৩,৯০০ (ততযাত াজায নয়ত) জন অরফদনকাযী প্রাথীয ২ ঘন্টা ব্যাী (এভততকউ- ৩০ তভতনট 

ও তরতখত- ১ ঘন্টা ৩০ তভতনট) ২০০ নম্বরযয (এভততকউ-৫০ ও তরতখত-১৫০) ফাছাআ যীক্ষা ২ তদরন ৩ 

বরন ঢাকা তটি কর পারযনদ্বরয়য ভরে ফতস্থত যীক্ষা বকরে গ্রণারে বভধাক্রভ ও বযার নম্বয নুমায়ী 

পরাপররয তাতরকা (ার্ প কত ও পট কত) প্রণয়ন ও যফযা। 

২. বমাগ্যতা ও তবজ্ঞতা যকায কর্তপক নুরভাতদত উচ্চ তক্ষা প্রততষ্ঠান/প্রতক্ষণ আনতিটিউট মারদয তফগত ৫ ফছরযয ভরে (দযত্র 

দাতখররয তাতযখ রত) একক অরয়াজরন দুআ ফা তরতাতধক বরন যকাযী/অধা যকাযী/স্বায়ত্তাতত 

ংস্থা/ব্যাংক ফা অতথ পক প্রততষ্ঠারন কভ রক্ষ ১০,০০০ (দ াজায) জন প্রাথীয তনরয়াগ যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর ততযীয তবজ্ঞতা থাকরত রফ। 

৩. তনরদ পতকা ও ততর্উর  এআ দযত্র তফজ্ঞতি াধাযণ ফীভা কর পারযন, থ প ভন্ত্রণাররয়য অতথ পক প্রততষ্ঠান তফবাগ এফং ফীভা উন্নয়ন ও 

তনয়ন্ত্রণ কর্তপরক্ষয ওরয়ফাআট মথাক্ররভ www.sbc.gov.bd, www.fid.gov.bd এফং 

www.idra.org.bd এ বদখা মারফ। এছাড়া তফস্তাতযত তথ্যাতদ ম্বতরত দযত্র ততর্উর, তনরদ পতকা ও 

দয উদ্ধৃতত শুধুভাত্র াধাযণ ফীভা কর পারযরনয ওরয়ফাআট: www.sbc.gov.bd এ াওয়া মারফ। 

৪. ংগ্রণ কাম পক্রভ উন্মুক্ত দযত্র দ্ধততরত অগ্রী প্রততষ্ঠানমূরক ংতিষ্ট ওরয়ফাআট রত দযত্র ততর্উর, তনরদ পতকা ও দয 

উদ্ধৃতত Download করয অতথ পক তফস্তাতযত প্রস্তাফ বমাগ্যতা, তবজ্ঞতা ও ংতিষ্ট প্রাভাণ্য কাগজত্রাতদ 

ংস্থায বজনারযর ম্যারনজায (চরতত দাতয়ত্ব), থ প ও দাফী তফবাগ ভরাদরয়য তপ করক্ষ (াধাযণ ফীভা 

কর পারযন, প্রধান কাম পারয় (৫ভ তরা), ৩৩, তদরকুা ফা/এ, ঢাকা) যতক্ষত দযত্র ফাবে দাতখর কযরত রফ। 

৫. দাতখররয বল ভয় ০৩-০১-২০১৯ তাতযখ (বযাজ বৃস্পততফায) দুপুয ১২:০০ ঘটিকা ম পে। 

৬. বখারায ভয় দাতখররয বল তাতযখ থ পাৎ ০৩-০১-২০১৯ তাতযখ দুপুয ১২:৩০ ঘটিকায় দযদাতাগণ থফা তারদয 

প্রতততনতধবৃরেয উতস্থততরত (মতদ বকউ উতস্থত থারকন) দযত্রমূ ংস্থায বজনারযর ম্যারনজায (চরতত 

দাতয়ত্ব), থ প ও দাফী তফবাগ ভরাদরয়য তপ করক্ষ (াধাযণ ফীভা কর পারযন, প্রধান কাম পারয় (৫ভ তরা), 

৩৩, তদরকুা ফা/এ, ঢাকা) বখারা রফ। 

৭. ন্যান্য তপ ম্পূণ প ও ত্রুটিপূণ প দযত্র গ্রণরমাগ্য তফরফতচত রফ না। াধাযণ ফীভা কর পারযন কর্তপক্ষ ফ পতনম্ন দযত্র 

গ্ররণ ফাে নয় এফং বকান প্রকায কাযণ দ পারনা ব্যততরযরক বম বকান দযত্র গ্রণ ফা ফাততর থফা কর 

দযত্র ফাততর কযায ক্ষভতা ংযক্ষণ করয। 

  

 

     

    

    

(খরু দস্তগীয অরভ) 

বর্পুটি বজনারযর ম্যারনজায (প্রান) 
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