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�ারক ন�র: ৫৩.১৯.০০০০.৬০০.৫৬.০০১.২২.৮১ তািরখ: 

২৬ �সে��র ২০২২

১১ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: ত� অিধকার িবষয়ক ২০২২-২০২৩ অথ � বছেরর কম � পিরক�না বা�বায়ণ।

সরকােরর মি�পিরষদ িবভাগ ও আিথ �ক �িত�ান িবভােগর িনেদ �শনা �মাতােবক জীবন বীমা কেপ �ােরশেনর ২০২২-২০২৩

অথ � বছের ত� িবষয়ক িনিদ �� কায ��ম পিরচালনার জ� বািষ �ক কম � পিরক�না �হণ কের তা ম�ণালেয় দািখল কেরেছ

(কিপ সং��)। �হীত কম � পিরক�না বা�বায়েণ কেপ �ােরশেনর এ িবষয়ক কিম� িনে�া� কম ��িচ বা�বায়েণর জ�

িস�া� �দান কেরেছ:

১। �দেশর জনগণেক তােদর চািহদা মেতা ত� �দােনর জ� �ধান কায �ালেয়র �য় �েত�ক� িরিজওনাল কায �ালয় ও

�জলা পয �ােয়র কায �ালেয়র ত� �দােনর দািয়��া� কম �কত�া ও িবক� কম �কত�া িনেয়াগ করার �ব�া �হণ করা। উে��,

�য সকল �জলায় �সলস অিফস নাই �সসকল �জলায় শাখা ইনচাজ�েদর দািয়��া� কম �কত�া এবং সংি�� িরিজওনাল

ইনচাজ�েদর আপীল কম �কত�া িনেয়ােগর �ব�া �হণ করা।

২। মি�পিরষদ িবভােগর গত ২৫-০৪-২০১৮ ি�ঃ তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.০৭৯.০০৩.১৮.০৩৪ সং�ক এবং ত�

কিমশেনর ২০-০৩-২০১৮ ি�ঃ তািরেখর ১৫.৫১.০০০০.৬০৪.০৮.০০১.১৮.৭৬৩ সং�ক পে�র মম �া�যায়ী কেপ �ােরশেন

পিরচািলত সকল �িশ�ণ কম ��িচেত ত� অিধকার আইন-২০১৯ িবষয়ক মিডউল অ�� �� করা। এ ছাড়াও �িত ��মািসক

��তম ১� ত� অিধকার িবষেয় �িশ�েণর �ব�া �হণ করা।

৩। ত� অিধকার আইন-২০০৯ এবং এ সং�া� অ�া� িবিধ িবধান অ�যায়ী �দেশর জন সাধারণেক ত� অিধকার

িবষয়ক �িবধা ও জন সেচতনতা �ি�র লে�� সং�� িবিভ� ��াগান সংবিলত িলফেলট, �ানার, ফ�া�ন ��ত কের

কেপ �ােরশেনর িবিভ� কায �ালেয় টা�ােনা এবং ব�েণর �ব�া �হণ করা। এছাড়া কেপ �ােরশেনর ওেয়ব-সাইটসহ িবিভ�

প� �যাগােযােগর সময় খােমর উপর এবং �দিনক পি�কায় িব�াপণ �কােশর সময় িব�াপণ �সািবদার ফ�কা �ােন ত�

অিধকার িবষয়ক ��াগান অ�� �ি�র �ব�া �হণ করা।



৪। িবিভ� গণ �নানীেত ত� অিধকার িবষয়ক ��াগান অ�� �� কের ব�� �দােনর �ব�া করা। পরবত�েত

কেপ �ােরশেনর প� হেত এ স�িক�ত ��স িরিলজ �কােশর �ব�া করা। িবিভ� ইেভে�র ��স িরিলজ �াপক হাের

�কােশর �ব�া �হণ করা।

িবষয়� জ�িরিভি�েত �িতপালেনর �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শনা �দান করেত িবেশষভােব অ�েরাধ করা হেলা।

২৬-৯-২০২২

�জনােরল �ােনজার (ভার�া�), �শাসন িডিভশন, জীবন বীমা 

কেপ �ােরশন

�মাঃ হা�া�র রিশদ

�জনােরল �ােনজার (ভার�া�)

�ফান: 02223385720

ফ�া�: 02223381825
ইেমইল: info@jbc.gov.bd

�ারক ন�র: ৫৩.১৯.০০০০.৬০০.৫৬.০০১.২২.৮১/১(৭) তািরখ: 
 

১১ আি�ন ১৪২৯

২৬ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) কিম�র সদ� (সকল)......., জীবন বীমা কেপ �ােরশন, �ধান কায �ালয়, ঢাকা।

 ২) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, জীবন বীমা কেপ �ােরশন
 

৩) �ােনজার, একি�করণ শাখা , জীবন বীমা কেপ �ােরশন
 

৪) �ােনজার, �কা-অিড �েনশন, ও এ� এম এ� ��িনং, জীবন বীমা কেপ �ােরশন
 

৫) �ােনজার , জনসংেযাগ ও �েটাকল, জীবন বীমা কেপ �ােরশন
 ৬) সংি�� ফাইল।

 
৭) মা�ার ফাইল।

২৬-৯-২০২২

�শখ খােয়�জজামান 
 এিজএম
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