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তবজ্ঞতি 
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তবষয়ঃ সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর ‘অতিস সহকারী কাম-কতিউটার মুদ্রাক্ষতরক’ ্রি সরাসতর তনরয়ারগর উরেরে 

অনুতিি তলতখি ও কতিউটার ব্যবহাতরক ্ রীক্ষায় (Aptitude Test) উত্তীণ প প্রার্ীরির মমৌতখক ্ রীক্ষার সময়সূচী। 
 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন-এর ‘অতিস সহকারী কাম-কতিউটার মুদ্রাক্ষতরক’ ্রি তলতখি ও কতিউটার ব্যবহাতরক 

্রীক্ষায় (Aptitude Test) উত্তীণ প প্রার্ীরির মমৌতখক ্রীক্ষা আগামী ০৭-০২-২০২২ ও ০৮-০২-২০২২ িাতরখ তনরনাক্ত 

তশতিউল অনুর্ায়ী কর্ পাররশরনর মবাি প কক্ষ (১০ম িলা), প্রধান কার্ পালয়, ৩৩ তিলকুশা বা/এ, ঢাকায় অনুতিি হরবঃ- 
 

িাতরখ ও বার মসশন ও সময় প্রার্ীরির মরাল নম্বর 

০৭-০২-২০২২ 

মসামবার 

১ম মসশন 

তবকাল ৪:০০ ঘটিকা  

 

21000466, 21000659, 21000940, 21001058, 21001498, 21001982, 
21002552, 21002697, 21003206, 21003521, 21004636, 21004697, 
21004867, 21004880, 21004957, 21004960, 21005265, 21005385  
= 18 জন 

২য় মসশন 

সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা  

 

21005397, 21005545, 21005819, 21006007, 21006149, 21006295, 
21006364, 21006485, 21006588, 21006752, 21006790, 21006841, 
21007094, 21007313, 21007535, 21007590, 21007829 = 17 জন 

০৮-০২-২০২২ 

মঙ্গলবার 

১ম মসশন 

তবকাল ৪:০০ ঘটিকা  

 

21008043, 21008705, 21008809, 21008955, 21009132, 21009463, 
21009704, 21010484, 21010555, 21010689, 21010797, 21010938, 
21010973, 21011575, 21011769, 21011827, 21011984, 21012171 
= 18 জন 

২য় মসশন 

সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা  

 

21012238, 21012628, 21013008, 21013218, 21013463, 21013864, 
21014247, 21014315, 21014843, 21014990, 21015120, 21015295, 
21015517, 21015610, 21015644, 21015777, 21015806 = 17 জন 

 

সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহরণর জন্য প্ররয়াজনীয় কাগজ্ত্র/িতললাতিঃ 
 

ক্রঃ নং মর্ সকল কাগজ্ত্র/িতললাতি জমা প্রিান কররি হরব মর্ সকল কাগজ্ত্র/িতললাতির মূল কত্ প্রিশ পন কররি হরব 

১. সদ্য মিালা ০৩কত্ রতিন ্াসর্াট প সাইরজর সিযাতয়ি ছতব  

২. তলতখি ্রীক্ষার প্ররবশ্ত্র  

৩. অনলাইন আরবিরনর কত্ / Applicants Copy  

৪. 
তশক্ষাগি মর্াগ্যিা ও কতিউটার প্রতশক্ষণ সনি্ত্রসমূরহর 

সিযাতয়ি কত্ 

তশক্ষাগি মর্াগ্যিা ও কতিউটার প্রতশক্ষরণর মূল সনি্ত্রসমূহ 

৫. 
স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পরন 

জািীয়িা / নাগতরকত্ব সনরির সিযাতয়ি কত্ 

স্থায়ী ঠিকানার সমর্ পরন 

জািীয়িা / নাগতরকত্ব সনরির মূল কত্ 

৬. জািীয় ্তরচয়্ত্র / জন্ম সনরির সিযাতয়ি কত্ জািীয় ্তরচয়্ত্র / জন্ম সনরির মূল কত্ 

৭. চাকুরীরি প্রার্ীরির মূল অনা্তত্ত্ত্র  

৮. 
মুতক্তরর্াদ্ধা সংক্রান্ত প্রার্ীরিররক সংতিষ্ট মুতক্তরর্াদ্ধার সনি্ত্র 

ও মগরজরটর সিযাতয়ি কত্ (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

মুতক্তরর্াদ্ধা সংক্রান্ত প্রার্ীরিররক সংতিষ্ট মুতক্তরর্াদ্ধার মূল 

সনি্ত্র (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

৯. 
প্রতিবন্ধ্ী প্রার্ীরির মক্ষরত্র সংতিষ্ট অতধিির হরি প্রিত্ত 

এিিসংক্রান্ত সনি্রত্রর  সিযাতয়ি কত্ (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

প্রতিবন্ধ্ী প্রার্ীরির মক্ষরত্র সংতিষ্ট অতধিির হরি প্রিত্ত 

এিিসংক্রান্ত সনি্রত্রর মূল কত্  (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

১০. 
ক্ষুদ্র নৃ-মগািী সংক্রান্ত প্রার্ীরির মক্ষরত্র সংতিষ্ট সনি্রত্রর 

সিযাতয়ি কত্  (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

ক্ষুদ্র নৃ-মগািী সংক্রান্ত প্রার্ীরির মক্ষরত্র সংতিষ্ট সনি্রত্রর মূল 

কত্  (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

১১. 
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সিস্যরির সংতিষ্ট প্রমাণক 

সনি্রত্রর সিযাতয়ি কত্  (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা সিস্যরির সংতিষ্ট প্রমাণক 

সনি্রত্রর মূল কত্  (প্ররর্াজয মক্ষরত্র) 

১২. অন্যান্য (র্তি র্ারক) 
 
 

উরেখ্য, উ্ররাক্ত ছরক বতণ পি কাগজ্ত্র/িতললাতির সারর্ সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর তনজস্ব ওরয়বসাইট মর্রক পুতলশ মেতরতিরকশন 

মরাল (PVR) িরম িাউনরলাি করর প্রার্ী কর্তপক পূরণীয় অংশ পূরণপূব পক অবেই জমা প্রিান কররি হরব।  

 

অ্র পৃিায় দ্রষ্টব্য 
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্ািা-০২ 

 

প্রার্ীরির জন্য তনরি পশাবলীঃ 
 

১. মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহরণর জন্য প্রার্ীরক তনধ পাতরি িাতররখ উ্তস্থি র্াকরি হরব।  

২. মমৌতখক ্রীক্ষার তনধ পাতরি সমরয়র কম্রক্ষ ১ ঘন্টা পূরব প প্রার্ীরিররক িারির সংতিষ্ট কাগজ্ত্র/িতললাতিসহ মচতকং মবারি পর 

তনকট তরর্াট প কররি হরব। 

৩. বতণ পি সকল কাগজ্ত্র/িতললাতির ০১ মসট সিযাতয়ি িরটাকত্ সাক্ষাৎকার গ্রহরণর পূরব পই মচতকং মবারি পর তনকট িাতখল কররি 

হরব। 

৪. মমৌতখক ্রীক্ষায় অংশগ্রহরণর জন্য নতুন করর মকান প্ররবশ্ত্র ইস্যয করা হরব না। তলতখি ্রীক্ষার প্ররবশ্ত্রই মমৌতখক ্রীক্ষার 

প্ররবশ্ত্র তহরসরব তবরবতচি হরব। ্রীক্ষায় অংশগ্রহরণর জন্য মকান প্রকার টিএ/তিএ বা খরচ প্রিান করা হরব না। 

৫. তনধ পাতরি কাগজ্ত্র বা িতললাতি ব্যিীি সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষা গ্রহণ করা হরব না। 

৬. মকান প্রার্ীর সংতিষ্ট তনরয়াগ তবজ্ঞতিরি বতণ পি বা তনরয়াগ সংতিষ্ট প্ররয়াজনীয় মর্ মকান শরিপ গুরুির ঘাটতি ্াওয়া মগরল, মকান 

অসিয িথ্য প্রিান কররল, মকান জাল সনি িাতখল কররল, প্রিারণার আশ্রয় তনরল বা আরবিন্রত্র গুরুির ক্রটি বা ঘাটতি 

্তরলতক্ষি হরল মমৌতখক ্রীক্ষার পূরব প বা ্রর মর্ মকান ্র্ পারয় প্রার্ীিা বাতিল বরল গণ্য হরব। 

৭. ্রীক্ষার্ীর স্বাক্ষর আরবিন্ত্র ও হাতজরা শীরটর সারর্ তমতলরয় মিখা হরব। 

৮. তনরয়ারগর মক্ষরত্র সরকার কর্তপক তনরয়াগ ও মকাটা সংক্রান্ত সব পরশষ নীতিমালা বা তসদ্ধান্ত অনুসরণ করা হরব। 

৯. প্রকাতশি িলািরল বা সাক্ষাৎকার/মমৌতখক ্রীক্ষার সময়সূচীরি মকান প্রকার সংরশাধন প্ররয়াজন হরল কর্তপ্ ক্ষ িা সংরশাধরনর 

অতধকার সংরক্ষণ করর। এছাড়া কর্তপ্ ক্ষ মকান কারণ িশ পারনা ব্যতিরররকই তনরয়াগ সংক্রান্ত মর্ মকান চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ করার 

ক্ষমিা সংরক্ষণ করর।  

    

 

 

(মমাঃ আবদুল বাররক) 

মিপুটি মজনাররল ম্যারনজার 

ও  

সিস্য সতচব 

তনরয়াগ সংক্রান্ত বাছাই কতমটি। 


