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িবষয:় জ ীবনজ ীবন   ব ীমাব ীমা   কেপােরশেনরকেপােরশেনর  ‘ ‘সহকারীসহকারী  া েনজ ারােনজ ার   ওও  িনয়রিনয়র   অিফসারঅিফসার  ( ( েকৗশলীেকৗশলী)’ )’ পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   াথ েদরাথ েদর   তািলকাতািলকা ।।

জীবন বীমা কেপােরশেনর ‘সহকারী ােনজার ও িনয়র অিফসার ( েকৗশলী) পেদ িনেয়ােগর লে  গত  ০৯-০১-২০২০ ও ১০-০১-২০২০ তািরেখর জাতীয়
দিনক- ‘ দিনক গা র’ ও ‘িদ িফনাি য়াল এ ে স’ পি কায় কািশত িব ি র আেলােক হীত িলিখত ও মৗিখক পরী ার ফলাফেলর িভি েত িনে া  রাল
ন রধারী াথ গণেক িনেয়ােগর জ  িনবািচত করা হেলা:
পদ রাল ন র 
সহকারী ােনজার ১১০০০২৯১১, ১১০০০৩০৭১, ১১০০০৩৯৬৬, ১১০০০৫৩৯৪, ১১০০০৬৩৮১, ১১০০০৭২৬২, ১১০০০৭৭০৬, ১১০০০৮৩০৬, ১১০০০৯২৩৩, 

১১০০১০৬৯৩=১০ (দশ )জন
িনয়র অিফসার 

( েকৗশলী)
১২০০০০০২৪=১ (এক) জন

২.০  িনবািচত াথ েদরেক জীবন বীমা কেপােরশেনর website: www.jbc.gov.bd অথবা অ দ র হেত িলশ ত য়ন ফরম সং হ করতঃ আগামী
০৭-০১-২০২১ তািরখ িবকাল ৩:০০ ঘ কার মে  আেবদেনর সময় রণ ত-Applicantion Form( Applicant’s Copy) এবং উ  আেবদনপে
উে িখত িনজ জলার সমথেন নাগিরক  সনদপ , িনেয়াগ িব ি েত যািচত সকল সনদপে র সত ািয়ত কিপসহ লকিপ এবং িলশ ভিরিফেকশন ফরম
যথাযথভােব রণ বক জনােরল ােনজার- শাসন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা বরাবর উপ াপন করার জ  অ েরাধ
করা হেলা।
৩.০  িনধািরত তািরেখর মে  িনেদিশত ফরম ও সনদপ ািদ িন া রকারীর িনকট উপ াপেন থ হেল ার িনেয়াগ বািতল বেল গ  হেব।
৪.০  মেনানীত াথ  ক ক দািখল ত কাগজ/সনদপ  যাচাইেয়র পর স কতা না পাওয়া গেল বা  িনেয়াগ িব ি েত উে িখত যা তার ঘাটিত সনা  হেল এ
িনেয়াগ বািতল করার মতা ক প  সংর ণ কের।  
৫.০ িনবািচত াথ েদর চির  ও াক-পিরচয় স িকত িলশ িবভােগর সে াষজনক তদ  িতেবদন েযাজ  ে  অ া  দিললািদ যাচাই সােপে  িনেয়াগ
সং া  পরবত  কায ম হণ করা হেব।

২৩-১২-২০২০
মাহা দ মাহ ল আলম

সহকারী জনােরল ােনজার- শাসন ও সদ  সিচব,বাছাই
কিম ।

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল , জীবন বীমা কেপােরশন (ওেয়বসাইেট চােরর জ )
২) ােনজার (অিতির  দািয় ), জনসংেযাগ -( ‘ দিনক গা র’ ও ‘িদ িফনাি য়াল এ ে স’ পি কায় কােশর জ )

১


