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জীবন বীমা কেপ �ােরশন 
(একমা� রা�ীয় জীবন বীমা �িত�ান) 

 

�সবা �দান �িত�িত 
(Citizen’s Charter) 

 
১.১ কেপ �ােরশেনর �পক� (Vision) 
সকল ��িণ ও �পশার মা�েষর জীবেনর �িঁক �হেণর মা�েম তােদর আিথ �ক িনরাপ�া িনি�ত করা। 
১.২ কেপ �ােরশেনর অিভল�� (Mission) 
জনগণেক স�য়�খী কের তােদর জীবন যা�ার মান উ�য়ন এবং �িঁজ গঠেনর মা�েম �দেশর আথ � সামািজক উ�য়েন অংশ�হণ। 
 
�ধান কায �ালেয়র �সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter): (১) নাগিরক �সবা (২) �ািত�ািনক �সবা ও (৩) 
অভ��রীণ �সবা।  

 ১) নাগিরক �সবাঃ 
�িমক �সবার নাম �সবা �দােনর 

সেব �া� সময় 
�েয়জনীয় 

কাগজপ�/আ
�বদন ফরম 
�িত�ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

 দািয়��া� 
কম �কত�ার পদবী 
ও অিফিসয়াল 
�টিলেফান ন�র 

উ��তন কম �কত�ার পদবী ও 
অিফিসয়াল �টিলেফান ন�র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০১। �� পদ উপ�� 

�াথ�র মা�েম 
�রেণর জ� 
যথাসমেয় িনেয়াগ 
িব�ি� �চার, �া� 
আেবদন যাচাই-বাছাই 
ও িনেয়াগ �ি�য়া 
স��করণ। 

ম�ণালেয়র 
ছাড়প� �াি�র পর 

১ (এক) বছর 

অনলাইেন 
আেবদন 

�� পেদ 
িনেয়ােগর ��ে� 

�টিলটেকর 
মা�েম িনধ �িরত 

িফ পিরেশাধ 
করেত হয়। 

�ােনজান-�শাসন 
০২-৪৭১১২৮৬০ 

�জনােরল �ােনজার-�শাসন 
০২-২২৩৩৮০৩৮১ 

০২।  ত� অিধকার আইন 
�মাতােবক ত� 
�দান। 
 

৬ মাস  
  

অনলাইেন/ 
সরাসির 

�সবা �� 
পিরেশাধ করেত 

হয় না 

�ােনজার-�শাসন 
০২-৪৭১১২৮৬০ 

�জনােরল �ােনজার-�শাসন 
 ২২৩৩৮০৩৮১ 

০৩। (ক) �মিডে�ইম 
পিলিসর সা� �িফেকট 
ই��। 
(খ) �প বীমার দাবী 
পিরেশাধ। 
(গ) একক বীমার ��� 
দাবী পিরেশােধর 
িস�া� �দান। 

(ক)-১ িদন 
 
(খ) ও (গ)-২ মাস 

দাবী কিম�র 
িস�া� 

অ�যায়ী 

��মা� �রিভিনউ 
��া� ছাড়া 

আর �কান �� 
পিরেশাধ করেত 

হয় না 

এিজএম-�/এ 
০২-৫৭১৬৫৭৬৫ 

 

�জনােরল �ােনজার-�/এ 
০২-২২৩৩৮০৮৯৪ 

০৪। �প বীমা। 
 �বাসী বীমা। 
 ব�ব� িশ�া বীমা। 

১ মাস �ধান কায �ালয় �ি�র ধরণ 
অ�যায়ী 
ি�িময়াম 
পিরেশাধ করেত 
হয় 

িডিজএম-�প 
০২-৫৭১৬৫৬১৯ 

 

�জনােরল �ােনজার-�প 
০২-২২৩৩৮০৮৯৪ 

 

০৫। ি�িময়াম �হণ অিফস সমেয় ি�িময়াম 
কােলকশন 
�থ,�ধান 
কায �ালয় 

বীমার িনধ �ািরত 
ি�িময়াম 

নগেদ/�চেক �হণ 
করা হয় 

িডিজএম-িহসাব 
০২-৫৭১৬৫৮১২ 

 

�জনােরল �ােনজার-িহসাব 
০২-২২৩৩৮৮১৭৩ 
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২) �ািত�ািনক �সবাঃ 

 
�িম
ক 

�সবার 
নাম 

�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়জনীয় 
কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

দািয়��া� কম �কত�া 
পদবী ও অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও 
ইেমইল) 

উ��তন কম �কত�ার 
পদবী ওিফিসয়াল 
�টিলেফান ও   
ইেমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০১।  ম�ণালয়, 

আইিডআরএ, 
বাংলােদশ 
�াংক ও 
অ�া� 
�িত�ানেক 
ত� �দান। 
  

সংি�� �িত�ােনর 
চািহদা�যায়ী 

িনধ �ািরত সমেয় 

ই-
�মইেল/সরাসির 

�কান �� 
পিরেশাধ করেত 

হয় না 

�ােনজার-�শাসন 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার-�শাসন 
০২-২২৩৩৮০৩৮১ 

০২।  িবিভ� 
কিম�েত 
�িতিনিধ 
মেনানয়ন 
�দয়া।  

  
চািহদা অ�যায়ী 
সােথ সােথ 
  

ই-
�মইেল/সরাসির 

�কান �� 
পিরেশাধ করেত 

হয় না 

�ােনজার-�শাসন 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার-�শাসন 
০২-২২৩৩৮৮১৭৩  

০৩। �িশ�ণ 
�দান। 
 

িনেয়াগ/পেদা�িত 
�া� 
কম �কত�া/কম �চারী
�দর ৬ মােসর 
মে� �িশ�ণ 
�দয়া হয় 

�িশ�ণ িবভাগ 
�থেক 

�েয়াজনীয় 
�িশ�ণ 

সর�জামািদ 
সরবরাহ করা 

হয় 

�িশ�ণাথ�েদর 
িবিধ �মাতােবক 
ভাতা �দান করা 

হয়। 

�ােনজার-�িশ�ণ  
০২-৫৭১৬৫৯২৩ 

�জনােরল 
�ােনজার-�শাসন 
০২-২২৩৩৮৮১৭৩ 

০৪। ি�িময়াম 
�হণ 

অিফস সমেয় ি�িময়াম 
কােলকশন 
�থ,�ধান 
কায �ালয় 

বীমার িনধ �ািরত 
ি�িময়াম 

নগেদ/�চেক �হণ 
করা হয় 

�ােনজার-িহসাব 
০২-২২৩৩৫৯০৩০ 

�জনােরল 
�ােনজার-িহসাব 
০২-২২৩৩৮৮১৭৩ 

০৫। িনজ� ভবন 
ভাড়া �দান 
ও ভাড়া�ত 
ভবেনর ভাড়া 
আদায়। 
 

মািসক �ি�প� �তরী 
করেত হয় 

�ি� অ�যায়ী 
ভাড়া আদায় 

�ােনজার-ই/ই 
০২-২২৩৩৫২৯৪২ 

�জনােরল 
�ােনজার-ই/ই 
২২৩৩৮৮০৩৫ 
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৩) অভ��রীণ �সবাঃ 
 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়জনীয় 
কাগজপ�/ 
আেবদন 
ফরম 

�িত�ান 

�সবার �� 
এবং পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

দািয়��া� কম �কত�া পদবী 
ও অিফিসয়াল �টিলেফান 
ও ইেমইল) 

উ��তন 
কম �কত�ার পদবী 
ও অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও 

ইেমইল) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১। �বাড � (পিরচালনা �বােড �র সভা এবং 
পিরচালনা �বাড � ক��ক গ�ত কিম�র 
সভা। 
 

�িত মােস সভা 
অ�ি�ত হয়। 
তাছাড়া জ�রী 
�েয়াজেন �যেকান 
সময় 

সভা সং�া� 
�না�শ ও 
�র�েলশন 

িবিধ অ�যায়ী 
স�ানী �দান 
করেত হয় 

�ােনজার-�বাড � 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�েনজার-
�শাসন 

০২-
২২৩৩৮০৩৮১ 

০২। �শাসন িবভাগ (বদলী, পেদা�িত, 
�িশ�ণ, যানবাহন, আইন, ��, অবসর, 
�চার ও িব�াপন, �েয়াজনীয় মালামাল 
সরবরাহ)) 

১ �থেক ১৫ িদেনর 
মে� 

�েয়াজন 
অ�যায়ী 

�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

�ােনজা্র-�শাসন 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার-

�শাসন 
০২-

২২৩৩৮০৩৮১ 
০৩। উ�য়ন িবভাগ (িডও, িডএমেদর 

কায �ােদশ, সং�ি�, িব�ি�, পেদা�িত) 
১৫ িদেনর মে� �েয়াজন 

অ�যায়ী 
�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

এিজএম-উ�য়ন 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার-উ�য়ন 
২২৩৩৮৮১৭১ 

০৪। িহসাব ও অথ � িবভাগ (�বতন ভাতা 
�দান,বািষ �ক �ড়া� িহসাব িন�পণ, 
িবিনেয়াগ ও বােজট বরা�) 
 

১ �থেক ১৫ িদেনর 
মে� 

�েয়াজন 
অ�যায়ী 

�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

িডিজএম-িহসাব ও অথ � 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার- 

িহসাব ও অথ � 
০২-

২২৩৩৮০৩৮১ 
০৫। অভ�ঃ অিডট (ি�-অিডট ও �পা�  

অিডট) 
১৫ িদেনর মে� �েয়াজন 

অ�যায়ী 
�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

�ােনজার-অিডট 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

এিজএম-অিডট 
০২-

২২৩৩৮৩৯৪৯ 
০৬। �/এ িডিভশন (ন�ন ি�ম �নয়ণ, 

অবিলখন, দাবী, পিলিস �হা�ারেদর 
লভ�াংশ) 

১৫ িদেনর মে� �েয়াজন 
অ�যায়ী 

�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

এিজএম-�/এ 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার-�/এ 

০২-
২২৩৩৮০৮৯৪ 

 
০৬। আইিস� (ওেয়বসাইট হালনাগাদ 

করণ,সফটওয়ার ��ত, অনলাইন 
�িবধা) 

১৫ িদেনর মে� �েয়াজন 
অ�যায়ী 

�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

িডিজএম-আইিস� 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�ােনজার 
আইিস� 

০২-
২২৩৩৮৮১৭১ 

০৭। 
ই/ই িডিভশন (িনজ� ভবন 
র�ণােব�ণ) 

১৫ িদেনর মে� �েয়াজন 
অ�যায়ী 

�কান �� 
পিরেশাধ 

করেত হয় না 

�ােনজার-ই/ই 
০২-৪৭১১২৮১৭ 

�জনােরল 
�া্েনজার-ই/ই 

০২-
২২৩৩৮৮০৩৫ 

  

 
 িরিজওনাল অিফসস�েহর �সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter): (১) নাগিরক �সবা, (২) �ািত�ািনক �সবা ও 
(৩)     অভ��রীণ �সবা 
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  ১) নাগিরক �সবাঃ 

 
    ২) �ািত�ািনক �সবাঃ 
 

�িমক �সবার নাম �সবা 
�দােনর 
সেব �া� 
সময় 

�েয়জনীয় 
কাগজপ�/
আেবদন 
ফরম  

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

 সংি�� অিফসস�হ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী 
ও অিফিসয়াল �টিলেফান 

ন�র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
 
 
 
 
 
 

০১। 

 

 

 

সরকােরর 
িনেদ �শনা অ�যায়ী 
িবিভ� জাতীয় 
িদবস উপলে� 
িবভাগীয়/�জলায় 
আেয়ািজত সভায় 
অংশ�হণ। এছাড়া 

�ধান কায �ালেয়র 
সােথ দা�িরক 

 
 
 
 
 
 
 
 

�দিনক,সা
�ািহক, 

মািসক ও 
বািষ �ক 

 
 
 
 
 
 
 
 

সরাসির/অ
নলাইেন 

 
 
 
 
 
 
 
 

�কান �� 
পিরেশাধ করেত 

 হয় না 

ঢাকা িরিজওনাল অিফস 
ঢাকা 

 

�জনােরল �ােনজার 
০২-২২৩৩৮৪৪৫৮ 

চ��াম িরিজওনাল অিফস 
চ��াম 

�জনােরল �ােজজার 
০২-৩৩৩৩২১০৯৫ 

রাজশাহী িরিজওনাল অিফস 
রাজশাহী 

 

সহকারী �জনােরল �ােনজার 
০২-৫৮৮৮৫৫৭৩১ 

�লনা িরিজওনাল অিফস 
�লনা 

 

সহকারী �জনােরল �ােনজার 
০২৪৭৭-৭২২৯৫৭ 

বিরশাল িরিজওনাল অিফস 
বিরশাল 

সহকারী �জনােরল �ােনজার 
০২-৪৭৮৮৬৪৯৮১ 

�িম
ক 

�সবার নাম �সবা 
�দােনর 
সেব �া� 
সময় 

�েয়জনীয় 
কাগজপ� 
আেবদন 
ফরম  

�সবার �� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

 দািয়��া� কম �কত�ার পদবী ও 
অিফিসয়াল �টিলেফান ন�র 

দািয়��া� কম �কত�ার 
পদবী ও অিফিসয়াল 

�টিলেফান ন�র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১। 

�ি� জীবেনর আিথ �ক 
ও সামািজক িনরাপ�া 
িনি�তকরেণর লে�� 
কেপ �ােরশেন িব�মান 
৩১� বীমা ি�ম 
(একক, ��ত ও �প) 
িবপনন এবং  

বীমা�হীতােদর বীমা 
সংি�� সকল �সবা 
�দান 

 

১ �থেক ১৫ 
িদেনর 
মে� 

কেপ �ােরশেন
র  সকল 
দ�র 

বীমা 
পিলিস 
�হেণ বীমা 
অংক 
অ�যায়ী 
ি�িময়াম 
পিরেশাধ 

 

ঢাকা িরিজওনাল অিফস,ঢাকা 
�ােনজার-�সবা 

�জনােরল  �ােনজার 
০২-২২৩৩৮৪৪৫৮ 

চ��াম িরিজওনাল অিফস,চ��াম 
�ােনজার-�সবা 

�জনােরল �ােনজার 
০২-৩৩৩৩২১০৯৫ 

রাজশাহী িরিজওনাল অিফস,রাজশাহী 
�ােনজার -�সবা 

�ড��/সহকারী 
�জনােরল  �ােনজার 
০২-৫৮৮৮৫৫৭৩১ 

�লনা িরিজওনাল অিফস,�লনা 
�ােনজার -�সবা 

 

�ড��/ সহকারী 
�জনােরল  �ােনজার 

০২৪৭৭-৭২২৯৫৭ 
বিরশাল িরিজওনাল অিফস,বিরশাল 

�ােনজার -�সবা 
 

�ড��/সহকারী 
�জনােরল  �ােনজার 
০২-৪৭৮৮৬৪৯৮১ 

িসেলট িরিজওনাল অিফস,িসেলট 
�ােনজার-�সবা 

 

�ড��/সহকারী 
�জনােরল  �ােনজার 
০২-৯৯৬৬৩২৬৯১ 

রং�র িরিজওনাল অিফস,রং�র 
�ােনজার-�সবা 

 

সহকারী �জনােরল  
�ােনজার/�ােনজার 
০২-৫৮৯৯৬২৫৭৭ 

ময়মনিসংহ িরিজওনাল 
অিফস,ময়মনিসংহ 
মযােনজার-�সবা 

সহকারী �জনােরল  
�ােনজার 

০২-৯৯৬৬৬৩৬৩৫ 
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িবিভ� ত� 
আদান �দান 

 

িসেলট িরিজওনাল অিফস 
িসেলট 

 

সহকারী �জনােরল �ােনজার 
০২-৯৯৬৬৩২৬৯১ 

রং�র িরিজওনাল অিফস 
রং�র 

 

সহকারী �জনােরল  
 �ােনজার 

০২-৫৮৯৯৬২৫৭৭ 
ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফস 

ময়মনিসংহ 
 

সহকারী �জনােরল �ােনজার 
০২-৯৯৬৬৬৩৬৩৫ 

 
(৩) অভ��রীণ �সবাঃ 
 

�িমক �সবার নাম �সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়জনীয় 
কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম  

�সবার �� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত (যিদ 

থােক) 

 সংি�� অিফসস�হ দািয়��া� কম �কত�ার পদবী 
ও অিফিসয়াল �টিলেফান 

ন�র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১। 

 

 

 

 

 

 

�শাসন (�� ),উ�য়ন 
(�বসায় পিরসং�ান, 
এেজ�/িডও িনেয়াগ), 
িহসাব (�বতন ভাতা 
�দান, বািষ �ক �ড়া� 
িহসাব �তরী), অিডট 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�দিনক, 
সা�ািহক, 
মািসক ও 
বািষ �ক 

 
 
 
 
 
 
 
 

সরাসির/ 
অন-লাইেন 

 
 
 
 
 
 
 
 

�কান �� 
পিরেশাধ 
করেত 
 হয় না 

ঢাকা িরিজওনাল অিফস 
ঢাকা 

 

�জনােরল �ােনজার 
০২-২২৩৩৮৪৪৫৮ 

চ��াম িরিজওনাল অিফস 
চ��াম 

 

�জনােরল �ােজজার 
০২-৩৩৩৩২১০৯৫ 

রাজশাহী িরিজওনাল অিফস    
রাজশাহী 

 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

০২-৫৮৮৮৫৫৭৩১ 
�লনা িরিজওনাল অিফস 

�লনা 
 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

০২৪৭৭-৭২২৯৫৭ 
বিরশাল িরিজওনাল অিফস 

বিরশাল 
 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

০২-৪৭৮৮৬৪৯৮১ 
িসেলট িরিজওনাল অিফস 

িসেলট 
 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

 
০২-৯৯৬৬৩২৬৯১ 

রং�র িরিজওনাল অিফস 
রং�র 

 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

০২-৫৮৯৯৬২৫৭৭ 
ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফস 

ময়মনিসংহ 
 

সহকারী/�ড�� �জনােরল 
�ােনজার 

০২-৯৯৬৬৬৩৬৩৫ 

 
কেপ �ােরট অিফসস�েহর �সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter): (কেপ �ােরট অিফসস�েহর তািলকা ও অিফস 
�ধােনর �ফান ন�র) 

 
�িমক অিফেসর নাম �কানা দ�র �ধােনর পদবী ও �ফান ন�র 

১. কেপ �ােরট অিফস ১৫০,ব�ব� সড়ক, নারায়নগ� �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 
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নারায়নগ� ০২-২২৪৪৩২১৯৩ 
২. কেপ �ােরট অিফস 

টা�াইল 
হক টাওয়ার, আমঘাট �রাড,কেলজ পাড়া, টা�াইল �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৯৯৭৭৫২৯৬৪ 
৩. কেপ �ােরট অিফস 

ফিরদ�র 
১০,ফিরদ�র �াজা,থানা �রাড, ফিরদ�র �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৪৭৮৮০২৪৯৪ 
৪. কেপ �ােরট অিফস 

�িম�া 
সমবায় �াংক ভবন (৩য় তলা), কাি�র�াম, �িম�া �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৩৩৪৪০৫৫৭৩ 
৫. কেপ �ােরট অিফস 

�নায়াখালী 
মিফজ �াজা (৩য় তলা), মাইজিদ �কাট �, �নায়াখালী �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৩৩৪৪৯১৯৯০ 
৬. কেপ �ােরট অিফস 

�ি�য়া 
৯৩,চ�দ �মাহা�দ �রাড(২য় তলা), থানা �রাড, �ি�য়া �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২৪৭৭-৭৮২৪৯৩ 
৭. কেপ �ােরট অিফস 

যেশার 
মািহ �াজা (২য় তলা),�কশব লাল সড়ক,যেশার �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৪৭৭৭৬২৩৮৬ 
৮. কেপ �ােরট অিফস 

সাত�ীরা 
ইসলামী �বসায়ী সিমিতর িবি�ং(৪থ � তলা),বড় বাজার 

সড়ক,�লতান�র,সাত�ীরা 
�ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৪৭৭৭৪১৭৬৬ 
৯. কেপ �ােরট অিফস 

ব�ড়া 
জেল�রীতলা, �রােমনা আফাজ সড়ক,ব�ড়া �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৫৮৯৯০৩৫১৭ 
১০. কেপ �ােরট অিফস 

পাবনা 
ল�ী িম�া� ভা�ােরর ৩য় তলা,আ�ল হািমদ �রাড,পাবনা �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২৫৮-৮৮৪২৯৯৫ 
১১. কেপ �ােরট অিফস 

�ভালা 
সমবায় িবি�ং (৩য় তলা), ন�ন বাজার, �ভালা �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৪৭৮৮৯৪২১২ 
১২. কেপ �ােরট অিফস 

িদনাজ�র 
িদনাজ�র �াজা (৩য় তলা)গেণশতলা,��শন �রাড,িদনাজ�র �ােনজার/সহকারী �জনােরল �ােনজার 

০২-৫৮৯৯২৩৪১৯ 

আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা: আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�াস�েহর িস�েজন চাট �ার িল� আকাের 
�� করেত হেব:  
অিভযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS):  
�িমক কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১ দািয়��া� কম �কত�া সমাধান 
িদেত �থ � হেল  

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
(িজআরএস �ফাকাল পেয়� 
কম �কত�া)  

 

�ােনজার-�শাসন 
জীবন বীমা কেপ �ােরশন, �ধান কায �ালয় 

(��ার-০৭) ২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
�টিলেফান-০২-৪৭১১২৮৬০ 

৩০ কায �িদবস 
 

২ অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
িনিদ� সমেয় সমাধান িদেত 
�থ � হেল  

আিপল কম �কত�া  �জনােরল �ােনজার-�শাসন 
 জীবন বীমা কেপ �ােরশন, �ধান কায �ালয় 

(��ার-০৭) ২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
�টিলেফান: ০২-২২৩৩৮০৩৮১ 

২০ কায �িদবস 

৩ আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় 
সমাধান িদেত �থ � হেল  

 

�ােনিজং ডাইের� �ােনিজং ডাইের� দ�র 
জীবন বীমা কেপ �ােরশন, �ধান কায �ালয় 

(��ার-০২) ২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
�টিলেফান: ০২-২২৩৩৮৫৭২০ 

 

৬০ কায �িদবস 

 
৪)  আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা : 

�িমক �িত�িত/কাি�ত �সবা �াি�র লে� করণীয়। 
১ িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদন জমা �দান।  
২ স�ক মা�েম �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা। 
৩ সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা।  

 


