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১৫ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় অথঅথ   বছরবছর   ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০--এরএর   াচারাচার   র ারর ার   দানদান ।।

জীবন বীমা কেপােরশেনর কমকতা-কমচারীেদর াচার চচায় উৎসাহ দােনর লে  ‘ াচার র ার দান
নীিতমালা-২০১৭’ অ সরেণ কেপােরশেন াচার চচার ী িত প ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর র ার দান সং া
কিম র পািরশ অ যায়ী ধান কাযালেয় কমরত কমকতার ম  হেত ১জন, কমচারীর ম  হেত ১জন এবং  িরিজওনাল
ইনচাজ-এর ম  হেত  ১(এক)জনেক অথাৎ িনে া  ৩(িতন)জনেক াচার র ার (২০১৯-২০২০) িহেসেব  ৩০ ন
২০২০ তািরেখর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ দােনর িবষয়  ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ:

িমক ক াটাগির নাম ও পদবী কম ল
১ মাঠ পযােয় কমরত দ র ধান জনাব এ, ক,এম,এ, আওয়াল

ড  জনােরল ােনজার
ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফস
(বতমােন ঢাকা িরিজওনাল 
অিফস)

২ ড-১ হেত ড-১০  কমকতা জনাব মাঃ ফরেদৗস আলম খান 
ােনজার

িহসাব এক ীকরণ শাখা
ধান কাযালয়, ঢাকা

৩ কমরত ড-১১ হেত ড-২০  
কমচারী

জনাব মাঃ আলমগীর হােসন
অিফস সহকারী কাম কি উটার 

া িরক

প িডিভশন
ধান কাযালয়, ঢাকা

এমতাব ায়, উপ  কমকতা ও কমচারীর বতন-ভাতা দানকারী দ রেক াচার র ার (২০১৯-২০২০) িহেসেব  ৩০
ন ২০২০ তািরেখর ল বতেনর সমপিরমাণ অথ দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৬-২০২১

ড  জনােরল ােনজার - অথ িহসাব, জীবন বীমা 
কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।

সখ কামাল হােসন
জনােরল ােনজার- শাসন
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জনােরল ােনজার (সকল), জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) িরিজওনাল ইনচাজ (সকল)
৩) িডিজএম, প বীমা িডিভশন, জীবন বীমা কেপােরশন
৪) ােনজার, একি করণ শাখা , জীবন বীমা কেপােরশন
৫) ােনজার-িহসাব, জীবন বীমা কেপােরশন, ঢাকা িরিজওনাল অিফস, ঢাকা
৬) ড  ােনজার (িপএস  এম িড), ােনিজং ডাইের র এর দ র, জীবন বীমা কেপােরশন

২৯-৬-২০২১
মাঃ মােলক িময়া 

ােনজার- শাসন

২


