
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয় 

জীবন বীমা কেপােরশন 
আইিস  িডিভশন 

ধান কাযালয়
২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০

অিবলে  
গাপনীয়

ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০০.১৪.০০১.২০.৪৭ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় িবআইএসিডিবআইএসিড   কক   হ েতহেত   ২০২২২০২২   স ােলসােল   াা   ড টপড টপ   কি উট ারকি উটার   ঢ াকাঢ াকা   ির িজওনালিরিজওনাল   অিফসঅিফস   এবংএবং  এরএর
আওতাধীনআওতাধীন   অিফসঅিফস   স েহস েহ   বরা করণবরা করণ ।।

আপনার দ েরর চািহদার ি েত ক প  ক ক ঢাকা িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফস স েহ
িন বিণতভােব ড টপ কি উটার বরা  দয়া হেয়েছঃ

 ..   ন ংনং  অিফেসরঅিফেসর  ন ামন াম

  বরা তবরা ত   কি উ টারকি উ টার  সং াসং া

কি উ টারকি উ টার
হেণরহেণর  ত ািরখত ািরখ   

চািহদ ারচািহদ ার  
ি েতি েত   

অিফেসরঅিফেসর  জজ   
বরাবরা

 আই িসআইিস   
িবষয়কিবষয়ক   

  িশ েণরিশ েণর  জজ   
বরাবরা

 মাটমাট

 ০১  ঢাকা িরিজওনাল অিফস ৬৫ সট ২৫ সট ৯০ সট ১৭/০৫/২০২২

০২. িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফসস েহর চািহদার বাইের িরিজওনাল অিফেস আইিস
িবষয়ক িশ েণর জ  অিতির  ২৫ ( িচশ) সট ড টপ কি উটার বরা  দয়া হেয়েছ।

০৩. এমতাব ায়, ঢাকা িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফস স েহ বরা ত ড টপ কি উটার
স হ একজন উপ  কমকতা ক ক িনধািরত তািরেখ েঝ নয়ার জ  আিদ  হেয় অ েরাধ করা হেলা।

১২-৫-২০২২

িরিজওনাল ইনচাজ-ঢাকা                                                            
ঢাকা িরিজওনাল অিফস

আ  আেবদ হা দ শায়াইব
িসিনয়র িসে ম এনািল

ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০০.১৪.০০১.২০.৪৭/১(৪) তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

. ১



অ িলিপ 
১) ড  জনােরল ােনজার, আইিস  িডিভশন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) িপএস  ােনিজং ডাইের র, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৩) িপএ  জনােরল ােনজার- শাসন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) িপএ  জনােরল ােনজার-আইিস  িডিভশন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।

১২-৫-২০২২
আ  আেবদ হা দ শায়াইব 

িসিনয়র িসে ম এনািল

. ২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয় 

জীবন বীমা কেপােরশন 
আইিস  িডিভশন 

ধান কাযালয়
২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০

অিবলে  
গাপনীয়

ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০০.১৪.০০১.২০.৪৬ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় িবআইএসিডিবআইএসিড   কক   হ েতহেত   ২০২২২০২২   স ােলসােল   াা   ড টপড টপ   কি উট ারকি উটার   ির িজওনালিরিজওনাল   অিফসঅিফস   এবংএবং  এরএর
আওতাধীনআওতাধীন   অিফসঅিফস   স েহস েহ   বরা করণবরা করণ ।।

আপনার দ েরর চািহদার ি েত ক প  ক ক সকল িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফস স েহ
িন বিণতভােব ড টপ কি উটার বরা  দয়া হেয়েছঃ

 ..   ন ংনং  অিফেসরঅিফেসর  ন ামন াম

  বরা তবরা ত   কি উ টারকি উ টার  সং াসং া

কি উ টারকি উ টার
হেণরহেণর  ত ািরখত ািরখ   

চািহদ ারচািহদ ার  
ি েতি েত   

অিফেসরঅিফেসর  জজ   
বরাবরা

 আই িসআইিস   
িবষয়কিবষয়ক   

  িশ েণরিশ েণর  জজ   
বরাবরা

 মাটমাট

০২  চ াম িরিজওনাল অিফস  ১৫ সট  ২৫ সট ৪০ সট ১৭/০৫/২০২২
০৩  বিরশাল িরিজওনাল অিফস  ২০ সট  ২৫ সট ৪৫ সট ১৭/০৫/২০২২
০৪  লনা িরিজওনাল অিফস  ২০ সট  ২৫ সট ৪৫ সট ১৭/০৫/২০২২
০৫  রাজশাহী িরিজওনাল অিফস  ১৫ সট  ২৫ সট ৪০ সট ১৮/০৫/২০২২
০৬  রং র িরিজওনাল অিফস  ০৫ সট  ২৫ সট ৩০ সট ১৮/০৫/২০২২
০৭  িসেলট িরিজওনাল অিফস  ১৫ সট  ২৫ সট ৪০ সট ১৮/০৫/২০২২
০৮  ময়মনিসংহ িরিজওনাল অিফস  ১৫ সট  ২৫ সট ৪০ সট ১৮/০৫/২০২২

০২. সকল িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফসস েহর চািহদার বাইের েত ক িরিজওনাল অিফেস
আইিস  িবষয়ক িশ েণর জ  অিতির  ২৫ ( িচশ) সট ড টপ কি উটার বরা  দয়া হেয়েছ।

০৩. এমতাব ায়, -  িরিজওনাল অিফস ও এর আওতাধীন অিফস স েহ বরা ত ড টপ কি উটার
স হ একজন উপ  কমকতা ক ক িনধািরত তািরেখ েঝ নয়ার জ  আিদ  হেয় অ েরাধ করা হেলা।

১২-৫-২০২২

িরিজওনাল ইনচাজ-সকল                                                                         
জীবন বীমা কেপােরশন

আ  আেবদ হা দ শায়াইব
িসিনয়র িসে ম এনািল

১



ারক ন র: ৫৩.১৯.০০০০.৪০০.১৪.০০১.২০.৪৬/১(৪) তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

অ িলিপ 
১) ড  জনােরল ােনজার, আইিস  িডিভশন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) িপএস  ােনিজং ডাইের র, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৩) িপএ  জনােরল ােনজার- শাসন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) িপএ  জনােরল ােনজার-আইিস  িডিভশন, জীবন বীমা কেপােরশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।

১২-৫-২০২২
আ  আেবদ হা দ শায়াইব 

িসিনয়র িসে ম এনািল

২


