
সাধারণ বীমা কেপােরশন 
SADHARAN BIMA CORPORATION 

(অথৈনিতক িনরাপ ার তীক)  
শাসন িবভাগ, ধান কাযালয়, ৩৩, িদল শা বা/এ, ঢাকা। 
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ধান কাযালয়, শাসন িবভাগ (৮ম তলা), ৩৩, িদল শা বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ। ডাক বা  নং-৬০৭, তারঃ ‘বীমা’ ঢাকা 
ফান নং  ৯৫৫৩০৪৩, ৯৫৫১২২৬, ৯৫৬১২৮৪, িপএিবএ  ৯৫৭২২৭৭,এ েটনশনঃ ২৭০০, ২৭০১, ২৭০২, ২৭০৩, ২৭০৪, ফ া ঃ ৮৮-০২-৯৫৬৪১৯৭। 

Email : sbimacorp@gmail.com C:\Users\samahumud\Downloads\Notice for Appointment.doc 

 নং- সাবীক/ শাঃ/ ঃকাঃ/কমকতা িনেয়াগ/২০১৭/৮৮৯  
        তািরখঃ 

 িব ি               
 

সাধারণ বীমা কেপােরশেন ‘সহকারী ব াপক’ ও ‘ িনয়র অিফসার’ পেদ সবেমাট ৭০ (স র) জন াথ েক ড়া ভােব িনবািচত করা হেয়েছ। 
িনবািচত াথ েদর রাল ন রস হ িন পঃ 

 

‘সহকারী ব াপক’ 

াথ েদর রাল ন র 
২০১০২৮, ২০১০৯৬, ২০১৫২৫, ২০৩৪১৪, ২০৩৫৬৭, ২০৩৫৯৪, ২০৩৭৬৭, ২০৩৮৬৮, ২০৪৮০০, ২০৫৬০৭, ২০৫৬৭২, ২০৬৪৩৮, ২০৭২০০, ২০৭৫২২, ২০৭৭০১, 
২০৭৮৬৬, ২০৮৩১৯, ২০৮৪০০, ২০৯০৪২, ২০৯২০৫, ২০৯৭৮৪, ২১০০২৪, ২১০৫০৭, ২১০৫৮০, ২১০৫৯৮, ২১১১৫৫, ২১১১৫৬, ২১১২৭৩, ২১১৫৫৬, ২১২০৪৮, ২১২১১২, 
২১২১১৫, ২১২১২৭, ২১২১৪২, ২১২৫২২, ২১২৬৮০, ২১৩৩৩৬, ২১৪৫০৯, ২১৪৫১৭, ২১৪৫৩৮, ২১৪৭১৩, ২১৫৮৫৫, ২১৭৬৭৯ - সবেমাট ৪৩ জন। 

 
‘ িনয়র অিফসার’ 

াথ েদর রাল ন র 
১০০২৩০, ১০১০৯৯, ১০৩৫২৫, ১০৪৭৯৮, ১০৫১৮২, ১০৫৮১১, ১০৭৩৫১, ১০৭৩৫৪, ১০৭৩৫৬, ১০৭৩৫৯, ১০৭৩৮৩, ১০৭৪২১, ১০৭৬৮৭, ১০৭৯১৯, ১০৯০৩৯, ১১০৪৬৪, 
১১১৯২৮, ১১১৯৪৯, ১১৩৩৪০, ১১৩৫১৬, ১১৩৬৩২, ১১৪৬৮২, ১১৫০৬১, ১১৫০৯৯, ১১৬৩০৯, ১১৭৫৩৮, ১১৮৮৫৫ - সবেমাট ২৭ জন। 

উে িখত াথ েদর বতমান ও ায়ী কানায় ইেতামে  িনেয়াগ প  রণ করা হেয়েছ। িনেয়াগ পে  উে িখত পদায়ন ত ােন আগামী ১৫ ম’ ১৭ 
তািরখ বাে  াথ েদর যাগদােনর জ  িনেদশ দান করা হেলা। আগামী ১১ই ম’ ১৭ তািরেখর মে  িনবািচত কান াথ  িনেয়াগ প  না পেয় 
থাকেল তােদরেক সং ার ধান কাযালেয়র (৩৩, িদল শা বা/এ, ঢাকা-১০০০) শাসন িবভােগ যাগােযাগ করেত পরামশ দয়া হেলা। সং ার 
ওেয়বসাইট ও অথ ম ণালেয়র াংক ও আিথক িত ান িবভাগ (BFID)-এর ওেয়বসাইট (www.bfid.gov.bd)-এ এতদসং া  িব ি  দখা 
যােব। 

 
 
 

মাঃ আব ল বােরক 
ড  জনােরল ােনজার ( শাসন) 

 

৫ বশাখ, ১৪২৪ 
১৮ এি ল, ২০১৭ 

 


