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৩০ বশাখ ১৪২৭

িবষয:় কিভডকিভড --১৯১৯  ভাইরােসরভাইরােসর   া ভােবা ভােব   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   বস ায়বসায়   সং েহসং েহ   সংিসংি   উ য়নউ য়ন   অিফসারঅিফসার   ওও  উ য়নউ য়ন
ােনজ ারেদরােনজ ারেদর   বশাখ ীভাতাবশাখ ীভাতা ,  ,  বতনবতন--ভাতাভাতা   ওও  ঈদঈদ--উলউল-- িফতেররিফতেরর   ব ানাসবানাস   দােনরদােনর   িবষেয়িবষেয়  ব াডবাড

ক কক ক  অ েমািদতঅ েমািদত   িস ািস া   ব া ব ায়নবা ব ায়ন ।।

কিভড-১৯ ভাইরােসর া ভােব কেপােরশেনর বসায় সং েহ সংি  উ য়ন অিফসার ও উ য়ন ােনজারেদর বশাখীভাতা,
বতন-ভাতা ও ঈদ-উল-িফতেরর বানাস দান সং াে  বােডর ৬০৪ তম সভার িস া  িন প:

২.   "৩.১০ কিভড, ১৯ ভাইরাস-এর সং মণ িতেরাধ ও িতকাের া িবিধঅ সরেণ সরকাির িনেদশনােমেন সামািজক বজায়
রাখার জ  লকডাউন, হাম ও ািত ািনক কায়ােরনটাইেন থাকা উ য়ন অিফসার ও উ য়ন ােনজারগণ দেশর অ া  নাগিরকেদর

ায় অব  ও জনেযাগােযাগ িবি  রেয়েছন। ফেল অিফসার ও উ য়ন ােনজারগণ  আ পািতক হাের বসা সং েহর মািসক িনধািরত
কাটা রণ বক বতন-ভাতা ও আিথক িবধািদ অজন করেত পােরনিন। িবরাজমান পিরি িতেত যসব উ য়ন অিফসার ও উ য়ন
ােনজার িবগত ২০১৯ সােল শতভাগ বসা সং হ কের িনধািরত কাটা অজন কেরেছন তােদর জ  আিথক সহায়তা িহেসেব ভিব েত
া তার সােথ সম য়েযা  মাচ-এি ল, ২০২০ মােসর বতন-ভাতা ও উৎসব বানাস সংি  উ য়ন ােনজার ও উ য়ন  ােনজার-

ইনচাজ এর পািরশ েম অি ম দােনর িনিম  বাড অ েমাদন দান কের।  
      ৩.১১ ইেতামে  যসকল উ য়ন অিফসার ও উ য়ন ােনজার বশাখী ভাতা া  হেয়েছন তােদর বশাখী ভাতা দােনর িবষেয়
বাড তােপ  অ েমাদন দান কের।

     ৩.১২ বসায় ি র মা েম দ  অি ম বতন-ভাতা ও উৎসব বানাস সম েয়র িনিম  সংি  সকলেক তৎপর  হওয়া এবং
িবষয়  িনিবড় ত াবধােনর জ  বাড ব াপনা পিরচালকেক পরামশ দান কের।"

৩. বােডর উি িখত িস া  বা বায়েনর জ  সংি  িরিজওনাল ইনচাজ খাতিভি ক িব ািরত িববরণস িলত তািলকাসহ েয়াজনীয়
তহিবেলর চািহদা কি য় অথ ও িহসাব িডিভশন, ধান কাযালয়, ঢাকা'এ অিবলে  দািখল করেবন এবং তদ যায়ী কি য় অথ ও িহসাব
িডিভশন তহিবল ানা র করেব।

৪. বতন দানকারী অিফসস হ বতন-ভাতা ও বানাস হণকারীেদর তািলকা সংি  িরিজওনাল অিফেস রণ করেব এবং তােদর
বসায় ি র মা েম দ  অি ম সম েয়র জ  সলস ইনচাজ িনিবড় ত াবধান করেবন।

৫. উি িখত িনেদশনা অিবলে  কাযকর হেব।

১৩-৫-২০২০

াপক: কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়)

মাহা দ মাহ ল হক
ােনিজং ডাইের র (অিতির  সিচব)

ফান: ০২৯৫৫১০৯৬
১



১) জনােরল ােনজার (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন
২) িরিজওনাল ইনচাজ (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন 
(অধঃ ন সকল দ রেক অবিহত করার অ েরাধ সহ)
৩) ড  জনােরল ােনজার (সকল), জীবন বীমা 
কেপােরশন
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল - আইিস  িডিভশন, জীবন বীমা 
কেপােরশন
৫) সহকারী জনােরল ােনজার - অভ : অিডট ও পিরদশন, 
জীবন বীমা কেপােরশন
৬) ােনজার- বাড এফ ায়াস, জীবন বীমা কেপােরশন

ইেমইল: mds@jbc.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৬০০.১৮.০০১.২০.৪/১(৩) তািরখ: ৩০ বশাখ ১৪২৭
১৩ ম ২০২০

অ িলিপ: সদয় অবগিতর জ  ( জ তার মা সাের নয়) 
১) িসিনয়র সিচব, আিথক িত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) চয়ার ান, বীমা উ যন় ও িনয় ণ ক প , মিতিঝল, ঢাকা
৩) চয়ার ান, পিরচালনা বাড, জীবন বীমা কেপােরশন

১৩-৫-২০২০
শখ খােয় ামান 

সহকারী জনােরল ােনজার-উ য়ন
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