
 

জীবন বীমা কেপােরশন 
কমচারী শাসন িবভাগ 

ধান কাযালয়, ঢাকা। 
 

িনেয়াগ িব ি  
 

 অথ ম ণালেয়র আিথক িত ান িবভােগর আওতাধীন রা ীয় িত ান জীবন বীমা কেপােরশেন িসিনয়র িসে ম এনািল , িসে ম এনািল  এবং া ামার পেদ সরাসির 
িনেয়ােগর জ  আ হী বাংলােদশী নাগিরকেদর িনকট হেত দরখা  আহবান করা যাে । িনেয়ােগর ে  আব কীয় যা তা ও অ া  েয়াজনীয় ত ািদ িনে  দ   হ’ল। 

িমক পেদর নাম বতন ল(২০১৫ অ যায়ী) িশ াগত যা তা 
১. িসিনয়র িসে ম এনািল  টাঃ ৫০,০০০-৭১,২০০/- (ক) কান ী ত িব িব ালয় হইেত য কান িবষেয় াতেকা র িড ী অথবা 

েকৗশল/কি উটার িব ােন াতক িড ী; 
 (খ) িসে ম এনািল  িহসােব ৫(প চ) বৎসেরর অিভ তা অথবা েকৗশল/ কি উটার 
িব ােন াতেকা র িড ীসহ িসে ম এনািল  িহসােব ২( ই) বৎসেরর অিভ তা ; এবং 
(গ) অ েমািদত কি উটার েফশনাল সাসাই র সহেযাগী সদ /েফেলা।  

২. িসে ম এনািল  টাঃ ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- (ক) কান ী ত িব িব ালয় হইেত য কান িবষেয় াতেকা র িড ী অথবা 
েকৗশল/কি উটার িব ােন াতক িড ী; 

(খ) া ামার অথবা সহকারী িসে ম এনািল  িহসােব ৫(প চ) বৎসেরর অিভ তা অথবা 
েকৗশল/কি উটার িব ােন াতেকা র িড ীসহ া ামার অথবা সহকারী িসে ম 

এনািল  িহসােব ২( ই) বৎসেরর অিভ তা ; এবং 
(গ) অ েমািদত কি উটার েফশনাল সাসাই র সহেযাগী সদ /েফেলা। 

৩. া ামার টাঃ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (ক) কান ী ত িব িব ালয় হইেত য কান িবষেয় াতেকা র িড ী অথবা 
েকৗশল/কি উটার িব ােন াতক িড ী; 

(খ) সহকারী া ামার িহসােব ৪(চার) বৎসেরর অিভ তা অথবা েকৗশল/ কি উটার 
িব ােন াতেকা র িড ীসহ সহকারী া ামার িহসােব ২( ই) বৎসেরর অিভ তা ; এবং 
(গ) অ েমািদত কি উটার েফশনাল সাসাই র সহেযাগী সদ /েফেলা। 

 

আেবদনকারীেদর জ  শতাবলী: 
 

১. আ হী াথ গণ’ ক অব ই িনধািরত ওেয়বসাইট (http://jbc.teletalk.com.bd)-এ online application form) রেণর মা েম আেবদন 
করেত হেব। াথ  ফরম রেণর িনেদিশকা (সংি  ওেয়বসাইেট দয়া আেছ) মাতােবক ফরম রণ করেত হেব। 

২. আেবদনকারীর বয়সসীমা: ২২-০৬-২০১৭ ইং তািরেখ (ক) িসিনয়র িসে ম এনািল  পেদর ে  বয়স  অ  ৪০ বৎসর; (খ) িসে ম এনািল  পেদর ে  
বয়স অ  ৪০ বৎসর; এবং (গ) া ামার পেদর ে  বয়স  অ  ৩৫ বৎসর (বয়স স িকত কান এিফেডিভট হণেযা  নয়)। 

৩. চার বছর ময়াদী অনাস িড ীেক, অনাসসহ াতেকা র িড ীর সম  িহেসেব গ  করা হেব। 
৪. আেবদেনর সময়সীমা: 

১) online-এ আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ২২-০৬-২০১৭ ইং, র: ১২.০ ঘ কায়। 
২) online-এ আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান শষ তািরখ ২২-০৭-২০১৭ ইং স া: ০৬.০০ ঘ কায়। 

৫. উ  সময়সীমার মে  User ID া  াথ গণ online-এ আেবদনপ  Submit-এর সময় থেক পরবত  ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  এসএমএস এর 
মা েম পরী ার িফ বাবদ টাঃ ৪০০/- টাকা জমা িদেত পারেবন। 

৬. SMS রেণর িনয়মাবলী ও পরী ার িফ দান: online-এ আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব রণ কের িনেদশনা মাতােবক 
ছিব ও া র Upload কের আেবদনপ  Submit করা স  হেল কি উটার ি েন ছিবসহ Application Preview দখা যােব। 
িন লভােব আেবদনপ  Submit করা স  হেল াথ  এক  User ID ছিব এবং া র  এক  Applicant’s Copy পােবন। উ  
Applicant’s Copy াথ  ি  অথবা Download কের সংর ণ করেবন। Applicant’s- ত এক  User ID ন র দয়া থাকেব এবং 
User ID বহার কের িনে া  প িতেত য কান টিলটক ি - পইড মাবাইেলর মা েম ০২( ই)  SMS কের পরী ার িফ বাবদ িত  পেদর জ  
জন িত টাঃ ৪০০/- (চারশত) টাকা অনিধক ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  জমা দান করেত হেব। এখােন িবেশষভােব উে , online-এ আেবদনপে র 
সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না দয়া পয  online আেবদনপ  কান অব ােতই হীত হেব না। 

থম SMS: JBC<space>User ID িলেখ Send করেত হেব ১৬২২২ ন ের 
ি তীয় SMS : JBC<space>Yes<space>PIN িলেখ করেত Send হেব ১৬২২২ ন ের।  

৭. েবশপ  াি র িবষয়  http://jbc.teletalk.com.bd)-এ ওেয়বসাইেট এবং াথ র মাবাইল ফােন SMS-এর মা েম ( মা  যা  াথ েদর) 
যথাসমেয় জানােনা হেব। 

৮. online আেবদনপ  াথ র দ  মাবাইল ফােন পরী া সং া  যাবতীয় যাগােযাগ স  করা হেব িবধায় উ  ন র  সাব িণক সচল রাখা এবং া  
িনেদশনা তাৎ িণকভােব অ সরণ করা বা নীয়। 

৯. SMS-এ িরত User ID এবং password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, সময় ও ােনর নাম ইত ািদ 
ত  স িলত েবশপ  াথ  ি ( স ব হেল রিঙন) কের  িনেবন। াথ  এই েবশপ  িলিখত পরী ায় অংশ হেণর সমেয় এবং উ ীণ হেল মৗিখক 
পরী ার সমেয় অব ই দশন করেবন। 

১০. মা  টিলটক ি - পইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID, Serial এবং PIN ন ার 
করেত পারেবন। User ID জানা থাকেল JBC<space>Help<space>User<space>User ID & Send করেত হেব ১৬২২২ ন ের। 
Example : JBC Help User ABCDEF & Send করেত হেব ১৬২২২ ন ের। 
PIN Number জানা থাকেল  JBC<space>Help<space>PIN<>PIN No & Send করেত হেব ১৬২২২ ন ের। Example : JBC 
Help PIN 12345678 & Send করেত হেব ১৬২২২ ন ের। 

১১. JBC িনেয়াগ পরী া-২০১৭-এর িব ি , online-এ আেবদনপ  রেণর িনয়মাবলী, SMS-এর মা েম পরী ার িফ দােনর িনয়মাবলী ও অ া  
েয়াজনীয় ত ািদ আেবদন সংি  ওেয়বসাইট http://jbc.teletalk.com.bd ও কেপােরশেনর িনজ  ওেয়বসাইট http://www.jbc.gov.bd-এ 

পাওয়া যােব। 
১২. াথ েদরেক াথিমকভােব কান কাগজপ  রণ করেত হেবনা। পরবত েত িলিখত পরী ার পর কবলমা  উ ীণ াথ েদর স  তালা ০৩(িতন) কিপ 

পাসেপাট সাইেজর ছিব, িশ াগত যা তার সনেদর কিপ, জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন সনদ-এর কিপ, ি েযা া কাটায় আেবদন তেদর সংি  
ি েযা ার সনদপে র কিপ, ি েযা ার সােথ স ক স িলত ত য়ন ও অ া  আ ষাি ক কাগজপ  online-এ আেবদেনর ি  কিপ 

(Applicant’s Copy) সহ শাসন িবভাগ, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এই কানায় রণ করেত হেব। 
দািখল ত দিললািদর স কতা যাচাই সােপে  তােদরেক মৗিখক পরী ার জ  ডাকা হেব। এ সং া  িনেদশনা পরবত েত পি কায়, কেপােরশেনর িনজ  ও 
আেবদন সংি  ওেয়বসাইেট িব ি র মা েম জানােনা হেব। 

১৩. চা রীরত াথ েদরেক অব ই যথাযথ ক প েক অবিহত কের আেবদন করেত হেব। িলিখত পরী ায় উ ীণ হেল দিললািদ দািখেলর সময় যথাযথ 
ক পে র মা েম সংি  কাগজপ  রণ করেত হেব। 

 অ া  শতাবলী: 
িনেয়ােগর ে  সরকার ক ক এ িবষেয় জারী ত সকল নীিতমালা/ কাটা অ সরণ করা হেব। পরী ার উে ে  যাতায়ােতর জ  কেপােরশন কান কার 
খরচ বহন করেবনা। ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেকই  য কান আেবদনপ  বািতল করার িকংবা িনেয়াগ িব ি  সংেশাধন, আংিশক বা স ্ণ 
বািতল করার মতা সংর ণ কেরন। 

 আেবদেনর শষ তািরখ: 
২২-০৭-২০১৭। 

 মও দ এ. ক. কাই ম চৗ রী 
জনােরল ােনজার- শাসন। 

 
 
 


