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১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় জ ীবনজ ীবন   ব ীমাব ীমা   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   আপে েডডআপে েডড  ‘ ‘ইই --ই ুেরই ুের   িসে মিসে ম ’ ’ স াভােরসাভাের   িত াপন বকিত াপন বক  ড াট াড াট া   মাইে শনমাইে শন   সমেয়সমেয়
িসে মিসে ম   বব   থ াকাথ াকা   সেসে ।।

উপ  িবষেয় অবগত করা যাে  য, জীবন বীমা কেপােরশন আপে েডড ‘ই-ই ুের  িসে ম’ অনলাইন সাভাের িত াপন বক
ড াটা মাইে শন কায ম  করেত যাে । ড াটা বাহ িনিদ  ও রি ত রাখার িবধােথ মাইে েশন কায ম চলাকালীন িব মান
িসে ম ব  রাখা েয়াজন। িসে ম আপে ডকালীন অথাৎ আগামী ১৮ ও ১৯ জা য়াির, ২০২৩ ি . তািরেখর কাযিদবস এবং সা ািহক

র িদন ২০ ও ২১ জা য়াির, ২০২৩ ি . সহ মাট ৪ (চার) িদন িসে ম ব  থাকেব। আগামী ২২ জা য়াির, ২০২৩ ি . থেক
আপে েডড িসে েম সকল কায ম যথারীিত কাযকর থাকেব। উে , স ানীত বীমা াহকেদর িবধােথ ৪ (চার) িদেনর উ
সময়েক স িপিরয়ড িহেসেব গ  করা হেব।

এমতাব ায়, আপে েডড ‘ই-ই ুের  িসে ম’ িত াপেনর িবষয়  িবেবচনা কের ি িময়াম হণ ও পরবত  কায ম হেণর জ
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা।

১৬-১-২০২৩

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) জনােরল ােনজার (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন।
২) িরিজওনাল ইনচাজ (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন।
৩) কেপােরট ইনচাজ (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন।
৪) সলস ইনচাজ (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন।

মাহা দ আ  কাউছার জিলল
ড  জনােরল ােনজার-আইিস  িডিভশন

ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০২.৩৩.০০১.১৯.১৭/১(৩) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯
১৬ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) িসিনয়র িসে ম এনািল , জীবন বীমা কেপােরশন
২) িপএস  ােনিজং ডাইের র, জীবন বীমা কেপােরশন।
৩) িপএ  জনােরল ােনজার-আইিস , জীবন বীমা কেপােরশন।

১



১৬-১-২০২৩
মাঃ মেহদী হাসান 
িসে ম এনািল

২
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ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০২.৩৩.০০১.১৯.১৮ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় জ ীবনজ ীবন   ব ীমাব ীমা   কেপােরশেনরকেপােরশেনর   িসে মিসে ম   আপে ডআপে ড   সেসে ।।

উপ  িবষেয় অবগত করা যাে  য, জীবন বীমা কেপােরশন িসে ম আপে ড কের ‘ই-ই ুের  িসে ম’  করেত যাে । ড াটা
বাহ িনিদ  ও রি ত রাখার িবধােথ মাইে েশন কায ম চলাকালীন িব মান িসে ম ব  রাখা েয়াজন। কায ম চলাকালীন

অথাৎ আগামী ১৮ ও ১৯ জা য়াির, ২০২৩ ি . তািরেখর কাযিদবস এবং সা ািহক র িদন ২০ ও ২১ জা য়াির, ২০২৩ ি . সহ মাট ৪
(চার) িদন িসে ম ব  থাকেব। আগামী ২২ জা য়াির, ২০২৩ ি . থেক আপে েডড িসে েম সকল কায ম যথারীিত কাযকর থাকেব। 

এমতাব ায়, আপে েডড কায েমর িবষয়  িবেবচনা কের ি িময়াম হণ ও পরবিত কায ম হেণর জ  ােনিজং ডাইের র
মেহাদেয়র অ েমাদন েম সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা।

১৬-১-২০২৩

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়) :
১) জনাব মাঃ মাজাে ল হক, ড  জনােরল ােনজার 
(িপিস এমিড), অ িণ াংক িলিমেটড জীবন বীমা ভবন (৪থ 
তলা), ১০ িদল শা বা/এ, ঢাকা।
২) জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন, ইিভিপ ও িবভাগীয় ধান 
( া  অপােরশন ও লায়ািবিল  িডিভশন, ডা  বাংলা াংক 
িলিমেটড ও রেকট, ৪৭ মিতিঝল, ঢাকা।
৩) জনাব মাঃ বােয়জীদ, সহকারী জনােরল ােনজার, নগদ 
মাবাইল িফ াি য়াল সািভস, ড া ডাহিলয়া টাওয়ার 
( লেভল-১৪), ৩৬ কামাল আতা ক এিভিনউ, বনানী, ঢাকা।
৪) জনাব শাহজাদা মাহা দ কাম জা ান, এেসািসেয়ট 
িরেলশনিশপ ােনজার, ড ডভলপেম  ও ক াশ ােনজেম , 
কেপােরট াংিকং িডিভশন, াক াংক িলিমেটড, ধান 
কাযালয়, অিনক টাওয়ার, তজ াও, ঢাকা।
৫) জনাব হাসান মাঃ নািফস রহমান, ড  জনােরল 

ােনজার, িফ াি য়াল সািভস িবকাশ িলিমেটড।

মাহা দ আ  কাউছার জিলল
ড  জনােরল ােনজার-আইিস  িডিভশন

২ মাঘ ১৪২৯১



ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০২.৩৩.০০১.১৯.১৮/১(২) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯
১৬ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ ( েযাজ  ে ) রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) ােনজার, িহসাব শাখা, জীবন বীমা কেপােরশন (সংি  িত ানােক অবিহত করার অ েরাধসহ)
২) িপএস  ােনিজং ডাইের র, জীবন বীমা কেপােরশন।

১৬-১-২০২৩
মাঃ মেহদী হাসান 
িসে ম এনািল

২


