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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

 

বসটিরেন’স চার্ পার  

(Citizen’s Charter) 
Web: www.sbc.gov.bd 

e-mail: sbimacorp@gmail.com 
 
 

১. বভশন ও বমশনঃ 

 

বভশনঃ বীমা ও পুনঃবীমা দসবা প্রদারনর মাধ্যরম দদরশর আর্ প সামাবেক উন্নয়ন বনবিত করা। 
  

বমশনঃ সরব পাচ্চ বনরা্ত্তা, মানসম্পন্ন দসবা এবাং ব্যবসারয়র দ্শাদারী ্বরচালক বিসারব বাাংলারদরশর প্রর্ম ্ছরের বীমা ও 

পুনঃবীমা প্রবতষ্ঠান বিসারব গরড় দতালা। 

 

২. প্রবতশ্রুত দসবাসমূিঃ 
 

২.১) নাগবরক দসবাঃ 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

শূন্য ্দ 

উ্যুক্ত প্রার্ীর মাধ্যরম 

পূররণর েন্য র্র্াসমরয় 

বনরয়াগ ববজ্ঞবি প্রচার                

ও প্রাি 

আরবদন র্াচাই-বাছাই 

ইন্টাররনরর্র 

মাধ্যরম 
ওরয়ব সাইর্ 

পে অর্ ডারেে 

মাধ্যরম 300 হরে 

500 টাকা 

বনধ পাবরত 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

২ 
তথ্য অবধকার আইন 

দমাতারবক তথ্যপ্রদান করা 

অবধর্াবচত তথ্য 

প্রদান (্ত্র/বসবে/          

সফ্ট কব্) তথ্য 

প্রাবির েন্য 

ই-দমইল/ যাক্স/ 

োকরর্ারগ/ 

সরাসবর বনবদ পষ্ট 

 ররম আরবদন 

ববনামূরল্য/ 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য  

২০ (ববশ) 

কম পবদবস 

েনাব শাহ্ মুিাম্মাদ সানওয়ার আলম 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

আইটি ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা 

দমাবাঃ ০১৬৭৩৭৮৪৩৬৬ 

ই-দমইলঃ msa_shah@yahoo.com 

৩ 

বীমা ্বলবস/ 

কভার দনার্/ 

সাটি পব রকর্ প্রদান করা 

িাে প কব্ ও ই-দমইল 

এর মাধ্যরম কব্। 

 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

দায়গ্রিণ ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা/ সকল 

দোনাল অব স ও 

শাখা অব স। 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/      

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব দমাঃ আবমনুল িক ভ ূঁইয়া 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

বব্ণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রিণ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা/সকল 

দোনাল অব স ও শাখা অব রস দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা (ববস্তাবরত ২.৪ 

অনুরেদ) । 

দ ান-৯৫৬১২৪৯ 

দমাবাঃ ০১৭১৫৫২৮১১৪ 

ই-দমইলঃaminul.haque@sbc.gov.bd 

 

৪ পুনঃবীমা  

িাে প কব্ ও ই-দমইল 

এর মাধ্যরম কব্। 

 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

পুনঃবীমা ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/      

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব দমাঃ োবকর দিারসন 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর (সাবব পক দাবয়ত্ব ) 

পুনঃবীমা ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ানঃ০২-৯৫৫২২০৪ 

দমাবাঃ ০১৮১৯১০৩৩৮০ 

ই-দমইলঃ jakir.hossain@sbc.gov.bd 

mailto:sbimacorp@gmail.com
mailto:mabarek.sbc@gmail.com
mailto:msa_shah@yahoo.com
mailto:ই-মেইলঃaminul.haque@sbc.gov.bd
mailto:ই-মেইলঃaminul.haque@sbc.gov.bd
mailto:jakir.hossain@sbc.gov.bd
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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

৫ 
অবি/ মর্র ও ববববধ 

পুনঃবীমা  

িাে প কব্ ও ই-দমইল 

এর মাধ্যরম কব্। 

 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

পুনঃবীমা ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/      

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব বশবাশীষ চাকমা 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

পুনঃবীমা ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

ই-দমইলঃ shibashis.chakma@sbc.gov.bd 

দ ানঃ ০২-৭৬৩২৫৬৫ 

৬ 

প্ররকৌশল ও ববরশষ 

অববলখন/ এবভরয়শন 

পুনঃবীমা 

িাে প কব্ ও ই-দমইল 

এর মাধ্যরম কব্। 

 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

পুনঃবীমা ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/      

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব দমাঃ শব উল আেম খান 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

পুনঃবীমা ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান- ৯৫৫৯৮৬০ 

ই-দমইলঃ shafiul.azam@sbc.gov.bd 

৭ দনৌ পুনঃবীমা  

িাে প কব্ ও ই-দমইল 

এর মাধ্যরম কব্। 

 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

পুনঃবীমা ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/      

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব নাবিদ আবেে 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

পূনঃবীমা (রনৌ) ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান -৯৫৬১৫২১ 

দমাবাইল- ০১৮২২৮৮৬২৬৫ 

ই-দমইলঃ nahid.aziz@sbc.gov.bd 

 

৮ 

এক্সর্ার্ প দক্রবের্ 

গ্যারাবন্ট(ইবসবে) স্কীম 

ইস্যয ও দাবী ্বররশাধ 

করা 

িাে প কব্ ও 

ই-দমইল এর মাধ্যরম 

কব্। 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

ইবসবে ববভাগ, 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

তাৎক্ষবণক/        

০৭ (সাত) 

বদন 

েনাব দমাঃ শািীমুল ইসলাম বাবুল 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

ইবসবে ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

ই-দমইলঃ shahimul.islam@sbc.gov.bd 

দ ান -০২-৯৫৫২২৪২ 

দমাবাঃ ০১৯১১৪৯৬৭০৬ 

৯ 
দাবী ্বররশাধ 

করা 

িাে প কব্ ও 

ই-দমইল এর মাধ্যরম 

কব্। 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

দাবী ববভাগ, 

ববনামূল্য 
৯০ (নব্বই) 

বদন 

েনাব বনলু ার ইয়াসবমন 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

ইবসবে ববভাগ, সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান- ০২-৯৫৫২০৭০ 

ই-দমইলঃ nilufar.yeasmin@sbc.gov.bd 

১০ 
স্টক এক্সরচঞ্জ (রশয়ার 

ক্রয়-ববক্রয়) 

িাে পকব্ ও 

ই-দমইল এর 

মাধ্যরম। 

সাংবিষ্ট 

কাগে্ত্র, 

এসবববস 

বসবকউবরটিে এন্ড 

ইনরভস্টরমন্ট 

বলবমরর্ে সাবীক, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধ দমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 
তাৎক্ষবণক 

েনাব আবুল  েল দমািাম্মদ শািোলাল 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

এসবববস বসবকউবরটিে এন্ড ইনরভস্টরমন্ট বলঃ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৭২০৩৫৯১২৩ 

ই-দমইলঃ md.shahjalal@sbc.gov.bd 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক দসবাঃ 

১ 

বববভন্ন মন্ত্রণালয়, 

আইবেআরএ, বাাংলারদশ 

ব্যাাংক ও অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠানরক তথ্য প্রদান 

সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠারনর 

চাবিদার আরলারক 

প্ররয়ােনীয় তথ্য 

সরবরাি করা িয়। 

্ত্র 

 প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

ববনামূরল্য 
চাবিদা 

অনুর্ায়ী 

 

 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

 

 

 

২ 
বববভন্ন কবমটিরত 

প্রবতবনবধ মরনানয়ন দদয়া 

প্রবতবনবধ মরনানয়ন 

্ত্র 

কবমটি গঠরনর বসদ্ধান্ত 

সম্ববলত অনুরমাবদত 

দর্াক্ত্র/ 

কার্ পবববরণী ও ্ত্র। 

প্রধান কার্ পালয়, 

মানব সম্পদ ববভাগ, 

ঢাকা। 

ববনামূরল্য 
০৭ (সাত) 

বদন 

mailto:mabarek.sbc@gmail.com
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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

৩ 

কর্ পাররর্ দসাস্যাল 

দরস্নবসবববলটি (বস.এস. 

আর) 

আবর্ পক অনুদান 

প্রদান 

অনুররাধ্ত্র 

প্রাবি/স্বপ্ররণাবদত  
ববনামূরল্য 

কর্তপ্ রক্ষর 

বসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনাব ববরবকানে সািা 

দেনাররল ম্যারনোর (বসবস) 

অর্ প ও দাবী ববভাগ এবাং গৃিবনম পাণ অবগ্রম দসল 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৯১৭১৬৪৯৪৭ 

ই-দমইলঃ gmre@gmail.com 

৪ প্রবশক্ষণ প্রদান 

বববভন্ন প্রবতষ্ঠারন 

কম পকতপা মরনানয়ন 

্ত্র 

মানব সম্পদ 

ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধ দমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

কর্তপ্ রক্ষর 

বসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনাব দমাঃ আরনায়ারুল ইসলাম 

ম্যারনোর 

মানব সম্পদ ও অভযন্তরীণ প্রবশক্ষণ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৭১৮১৬৯৫৫৭ 

ই-দমইলঃ anwarul.islam@sbc.gov.bd 

৫ গাড়ী ্াবকপাংরয়র ব্যবস্থা চাবিদা ্ত্র দপ্ররণ 

ভাড়া আদায় ও 

প্রদান দসল, 

সাবীক, প্রধান 

কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক, 

দচরকর মাধ্যরম 

কর্তপ্ রক্ষর 

বসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী  

েনাব দমাঃ নেরুল ইসলাম 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

সম্পদ ব্যবস্থা্না (ভাড়া আদায় ও সাংস্থা্ন) ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ানঃ ৯৫৬১২৯০ 

দমাবাঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-দমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

২.৩) অভযন্তরীণ দসবাঃ     

ক্র. নাং দসবার নাম দসবা প্রদান ্দ্ধবত 

প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র 

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা (নাম, ্দবী, 

দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

১ 

্বরচালনা ্ষ পরদর সভা 

এবাং ্বরচালনা ্ষ পদ 

কর্তপক গঠিত কবমটির সভা 

দবাে প করক্ষ 

্বরচালনা ্ষ পরদর 

সভার মাধ্যরম বববভন্ন 

নীবতমালা/ বনরয়াগ/ 

্রদান্নবত/দাবী ্বররশাধ 

ইতযাবদ ববষরয় বসদ্ধান্ত 

সাংবিষ্ট কাগে্ত্র 

দাবখল, দবাে প 

ববভাগ, প্রঃকাঃ, 

ঢাকা। 

 

ববনামূরল্য/ 

বববধরমাতারবক 

বনধ পাবরত মূল্য 

০৭ (সাত) 

বদরনর 

দনাটিশ 

প্রদান 

স্বার্রক্ষ 

 

সসয়দ দদৌলত দমারশ পদ 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

দবাে প ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

ই-দমইলঃ daulat.morshed@sbc.gov.bd 

দ ান -০২-৯৫৬৬১১০ 

দমাবাইলঃ০১৯১২৯৮২২৬৮ 

 

 

 

২ 
বববভন্ন কবমটির 

সভা আরয়ােন করা। 

সভার কার্ পবববরনী 

বাস্তবায়ন 

সভার বসদ্ধান্ত, 

সাংবিষ্ট ববভাগ। 
ববনামূরল্য 

০৭ (সাত) 

বদরনর 

দনাটিশ 

প্রদান 

স্বার্রক্ষ 

 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ, কল্যান দসল 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

 

৩ 

প্রধান কার্ পালরয়র সকল ববভাগ ও 

দোনাল অব স 

অবের্ করা, বসএন্ডএবের অবের্ 

আ্বত্তর ব্রেশীর্ েবাব প্রদান 

এবাং বি-্ক্ষীয় ও                              

বত্র-্ক্ষীয় সভার আরয়ােন করা 

প্রধান কার্ পালয় এর 

অবের্ এন্ড 

কমপ্লারয়ন্স ববভারগর 

কম পকতপা ও 

কম পচারীরদর মাধ্যরম 

সাংবিষ্ট সকল 

নবর্ ও 

কাগে্ত্রাবদ, 

প্রধান কার্ পালয় ও 

দোনাল 

অব সসমূি 

ববনামূরল্য 

সত্রমাবসক/ 

ষান্মাবসক/ 

বাৎসবরক/ 

তাৎক্ষবনক 

 

 

েনাব দমািাম্মদ দসবলম 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

অবের্ এন্ড কমপ্লারয়ন্স ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৫৫২৩০৬৩৯২ 

ই-দমইলঃ salim_sbc@gmail.com 
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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

৪ 

কমপকতপা/ 

কমপচারীরদর  

বদলী ও ্দায়ন করা 

্রত্রর মাধ্যরম 
সাংবিষ্ট সকল 

কাগে্ত্র 
ববনামূরল্য 

০৩ (বতন)/ 

০৫ (্াঁচ) 

বছর 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 
mabarek.sbc@gmail.com 

৫ 

কমপকতপা/ 

কমপচারীরদর 

অবেপত/বশক্ষা/ 

মার্তত্বকালীন/ বচবকৎসা/ 

শ্রাবন্ত ও ববরনাদন ছুটি 

মঞ্জুর করা 

্রত্রর মাধ্যরম 
সাংবিষ্ট সকল 

কাগে্ত্র 
ববনামূরল্য 

আরবদরনর 

০৩ (বতন) 

বদরনর 

মরধ্য 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

৬ 
প্রচার ও ববজ্ঞা্ন এর 

ব্যবস্থা গ্রিণ করা 

বপ্রবন্টাং এবাং 

ইরলক্ট্রবনক বমবেয়া 

ম্যার্ার সরবরাি, 

েনসাংরর্াগ 

ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বনধ পাবরত মূরল্য 

আরবদরনর 

০৩ (বতন) 

বদরনর মরধ্য 

েনাব স্যপ্রবতভ িালদার 

ম্যারনোর 

েনসাংরর্াগ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৮১৭৫৪৫৪৪০ 

ই-দমইলঃ suprativa.halder68@gmail.com 

৭ 
সাধারণ ভববষ্যৎ 

তিববরলর অবগ্রম মঞ্জুর 

অবগ্রম প্রদারনর 

মঞ্জুরী আরদশ 

আরবদন ্ত্র এবাং 

সাধারণ ভববষ্যৎ 

তিববরলর সব পরশষ 

বিসাব বববরণী 

(রকন্দ্রীয় বিসাব রক্ষণ 

ববভাগ কর্তপক প্রদত্ত), 

অর্ প বিসাব ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

ববনামূরল্য 

আরবদরনর 

০৩ (বতন) 

বদরনর মরধ্য 

দমাঃ ইব্রাবিম 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

অর্ প ও বিসাব ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান: ০২-৯৫৬৬১০৬ 

দমাবাঃ ০১৯১১৩২৪৫৮৯ 

ই-দমইলঃ md.ibrahim@sbc.gov.bd 

 

৮ 

কম পকতপা ও 

কম পচারীরদর েবম 

ক্রয়/গৃি বনম পাণ/ 

দমরামত অবগ্রম মঞ্জুর 

করা 

অগ্রীম মঞ্জুরী 

আরদশ প্রদান 

আরবদন ্ত্র ও 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কর্তপ্ রক্ষর 

স্য্াবরশ, 

গৃিবনম পাণ 

অগ্রীম দসল, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বনধ পাবরত মূরল্য 

আরবদরনর 

১৫ (্রনর) 

বদরনর 

মরধ্য 

েনাব দমাঃ মমতাে দিারসন 

ম্যারনোর 

গৃিবনম পাণ অবগ্রম দসল 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৯১৪৭২৩২৪০ 

ই-দমইলঃmomtaz.hossain@sbc.gov.bd 

৯ 

কমপকতপা ও কম পচারীরদর 

দমার্র সাইরকল অবগ্রম 

মঞ্জুর করা 

অগ্রীম মঞ্জুরী আরদশ 

প্রদান 

বনধ পাবরত  ররম 

আরবদন ও 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কর্তপ্ রক্ষর 

স্য্াবরশ, 

সাংস্থা্ন ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বনধ পাবরত মূরল্য 

আরবদরনর 

১৫(্রনর) 

বদরনর মরধ্য 

েনাব দমাঃ নেরুল ইসলাম 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

সম্পদ ব্যবস্থা্না (ভাড়া আদায় ও সাংস্থা্ন) ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ানঃ ৯৫৬১২৯০ 

দমাবাঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-দমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

১০ 

কমপকতপা ও কম পচারীরদর 

অবসর-উত্তর ছুটি 

(ব্.আর.এল.)/ দ্নশন/ 

গ্রাচুইটি/ ্াওনা অবেপত 

ছুটির ্বরবরতপ নগদায়ন 

মঞ্জুর করা 

মঞ্জুরী আরদশ প্রদান 

আরবদন প্রত্র এবাং 

মঞ্জুরী আরদশ, 

কল্যাণ দসল, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

ববনামূরল্য 

আরবদরনর 

১০ (দশ) 

বদরনর মরধ্য 

 

েনাব বববনময় চাকমা 

ম্যারনোর 

কল্যাণ ও বাস্তবায়ন দসল, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ানঃ ৯৫১৪২৭০ 

ই-দমইলঃ binimay.chakma@sbc.gov.bd 

 

 

mailto:mabarek.sbc@gmail.com
mailto:mabarek.sbc@gmail.com
mailto:suprativa.halder68@gmail.com
mailto:md.ibrahim@sbc.gov.bd
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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

১১ বববনরয়াগ  মঞ্জুরী আরদশ প্রদান 

বনধ পাবরত  ররম 

আরবদন ও 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কর্তপ্ রক্ষর 

স্য্াবরশ, পু ূঁবে 

বববনরয়াগ ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

মূরল্য 

দবাে প কর্তপক 

অনুরমাদরনর 

১০ (দশ) 

বদরনর মরধ্য 

েনাব স্যধাাংশু কুমার দ াষ 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

পুনঃবীমা বিসাব ও পু ূঁবে বববনরয়াগ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৯১৪৭২৩২৪০ 

দর্বলর ানঃ ৯৫৬০১১৫ 

ই-দমইলঃ sudhangshu.ghosh@sbc.gov.bd 

১২ 

প্রধান কার্ পালরয়র সকল 

ববভাগ ও দোনাল অব রস 

বারের্ বরাদ্দ দদয়া 

বারের্ বরাদ্দ 

সাংক্রান্ত মঞ্জুরী 

আরদশ প্রদান 

প্রাক্কবলত বারের্ 

প্রস্তাব ও 

বনয়ন্ত্রণকারী 

কর্তপ্ রক্ষর 

স্য্াবরশ, বারের্ 

শাখা, 

অর্ প ববভাগ, প্রধান 

কার্ পালয়, ঢাকা। 

ববনামূরল্য বাৎসবরক 

েনাব ববরবকানে সািা 

দেনাররল ম্যারনোর (বসবস) 

অর্ প ও দাবী ববভাগ এবাং গৃিবনম পাণ অবগ্রম দসল 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৯১৭১৬৪৯৪৭ 

দ ান নাং ৯৫৬২৩০৯ 

ই-দমইলঃ gmre@gmail.com 

১৩ 

 

বাবষ পক চূড়ান্ত 

বিসাব বনরূ্ণ 
মঞ্জুরী আরদশ প্রদান 

বাবষ পক চূড়ান্ত 

বিসাব বনরূ্ণ 

করার েন্য 

প্ররয়ােনীয় তথ্য 

এবাং গত বছররর 

বিসাব, দকন্দ্রীয় 

বিসাব রক্ষণ 

ববভাগ, প্রধান 

কার্ পালয়, ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

মূরল্য 
বাৎসবরক 

বমরসস দশখ ্ারভীন স্যলতানা 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

দকন্দ্রীয় বিসাব রক্ষণ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৬৭৩৯৯০৩৯৮ 

দ ান নাং ৯৫৬১৭২৪ 

ই-দমইলঃ sheikh.parveen@sbc.gov.bd 

১৪ 
আউর্রসাবস পাং নীবতমালায় 

েনবল বনরয়াগ 
সরকাবর অনুরমাদন 

বনরয়াগ কবমটির 

বসদ্ধান্ত ও 

বনরয়ারগর 

বনরদ পশনা অনুর্ায়ী 

তথ্যাবদ, মানব 

সম্পদ ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

বববধরমাতারবক 

মূরল্য 
বাৎসবরক 

 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 
mabarek.sbc@gmail.com 

 

১৫ 

কমপরত কম পকতপা-

কমপচারীরদর সন্তানরদর 

বশক্ষা ভাতা/ 

বশক্ষা বৃবত্ত 

বববধ দমাতারবক 

আরবদন ্ত্র 

/মঞ্জুরী ্ত্র মানব 

সম্পদ ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, 

ঢাকা। 

ববনা মূরল্য 

বছরর  

০১ (এক) 

বার 

 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর, 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

 

১৬ 

কমপকতপা/ 

কমপচারীরদর দেযষ্ঠতা 

বনধ পারণ/্রদান্নবত প্রদান 

আরদশ োরী 

ক) চাকুরী বৃত্তান্ত 

খ) এবসআর 

গ) বাছাই 

কবমটির 

বরর্ার্ প 

ববনামূরল্য 
বনধ পাবরত 

সময় 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

mailto:mabarek.sbc@gmail.com
mailto:mabarek.sbc@gmail.com
mailto:mabarek.sbc@gmail.com
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“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

ক্র. নাং

  
দসবার নাম দসবা প্রদান 

্দ্ধবত প্ররয়ােনীয় 

কাগে্ত্র  

এবাং প্রাবিস্থান 

দসবার মূল্য এবাং 

্বররশাধ ্দ্ধবত 

দসবা 

প্রদারনর 

সময়সীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা 

(নাম, ্দবী, দ ান নম্বর ও ই-দমইল) 

১৭ 

সকল ধররণর 

দষ্টশনারী ও অব স 

সরঞ্জাম সরবরাি 

চাবিদা্ত্র দপ্ররণ সকল  ম প ববনামূরল্য 

আরবদরনর 

০৭ (সাত) 

মারসর মরধ্য 

েনাব দমাঃ নেরুল ইসলাম 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

সম্পদ ব্যবস্থা্না (ভাড়া আদায় ও সাংস্থা্ন) ববভাগ, 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ানঃ ৯৫৬১২৯০ 

দমাবাঃ ০১৭১১১৩৮১৪৪ 

ই-দমইলঃ nazrul.islam@sbc.gov.bd 

১৮ 

কমপকতপা/ 

কমপচারীরদর অব রস 

র্াতায়ারতর েন্য গাড়ী 

বরাদ্দ 

চাবিদা্ত্র দপ্ররণ ব্যবক্তগত নবর্ 
বনধ পাবরত  

মূরল্য 

আরবদরনর 

০৭ (সাত) 

বদরনর মরধ্য 

েনাব খসরু দস্তগীর আলম 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

কমন সাবভ পরসস ও সম্পদ ব্যবস্থা্না (সম্পবত্ত 

সাংরক্ষণ) ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৮৩৪-১২৭৬৯৮ 

দ ান- ৯৫৫৩৩৯৩ 

ই-দমইলঃ 

khosru.dostagir@sbc.gov.bd 
 

১৯ 
দািবরক ও আবাবসক 

দর্বলর ান মঞ্জুরী 
চাবিদা্ত্র দপ্ররণ ব্যবক্তগত নবর্ ববনামূরল্য 

আরবদরনর 

০৭ (সাত) 

বদরনর মরধ্য 

েনাব আশরা  দিারসন মন্ডল 

ম্যারনোর 

দকন্দ্রীয় মর্রপুল ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৬০১১৪ 

দমাবাঃ ০১৭১২২৫২০৮২ 

ই-দমইলঃ ashraf.hossain@sbc.gov.bd 

২০ 

সবরদবশক প্রবশক্ষণ, 

দসবমনার, ওয়াকপশ্ 

ইতযাবদরত অাংশগ্রিরণর 

েন্য কম পকতপা মরনানয়ন  

  

বববধ দমাতারবক ব্যবক্তগত নবর্ ববনামূরল্য 
১৫ (্রনর) 

বদন 

েনাব দমাঃ আরনায়ারুল ইসলাম 

ম্যারনোর ও প্রবশক্ষণ ববভাগ 

প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দমাবাঃ ০১৭১৮১৬৯৫৫৭ 

ই-দমইলঃanwarul.islam@sbc.gov.bd 

 

২.৪) আওতাধীন মাঠ কার্ পালয়সমূি কর্তপক প্রদত্ত দসবা (মাঠ কার্ পালয়সমূরির তাবলকা, দ ান নম্বর, ই-দমইল এরেস) 
 

ক্রঃ 

নাং 
অব রসর নাম ঠিকানা 

অব স প্রধারনর নাম, দমাবাইল নম্বর, 

 দ ান নম্বর ও ই-দমইল এরেস 

১. 
দোনাল অব স 

 ঢাকা। 

ঢাকা দোনাল অব স 

সাধারণ বীমা সদন 

২৪-২৫, বদলকুশা বা/এ, ঢাকা 

েনাব এস.এম. শাি আলম  

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর 

ঢাকা দোন  

দমাবাইলঃ ০১৭২০-০৩৮৭২১ 

দর্বলর ানঃ ৯৫৫১১৩৬, ৯৫৫১৮২৫ 

 যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫২৩৫১ 

ই-দমইলঃ dhaka@sbc.gov.bd/ 
smshahalam2610@yahoo.com 

২. 
দোনাল অব স 

চট্টগ্রাম 
১৩, এসরক. মুবেব দরাে. চট্টগ্রাম। 

েনাব দেযাৎস্না ববকাশ চাকমা 

দেনাররল ম্যারনোর  

দোনাল অব স, চট্টগ্রাম। 

দমাবাঃ০১৭১৭০৭৩২৪৪ 

দর্বলর ানঃ ০৩১-৭২০৭৬৫, ০৩১-৭১৪৯৭৬ 

ই-দমইলঃjbikashchakma@yahoo.com/ 

chittagong@sbc.gov.bd 

৩. 

দোনাল অব স 

রােশািী 

 

৭০/এ, কােীিাট্টা, রােশািী। 

 

েনাব দমাঃ িাবমদুল িক 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

দর্বলর ানঃ ০৭২১-৭৭৫৯৭৩,  

দমাবাইলঃ ০১৯১৬-০০৯৩৮০ 

ই-দমইলঃhamidul.haque@sbc.gov.bd/ 

rajshahi@sbc.gov.bd 

mailto:ই-মেইলঃhamidul.haque@sbc.gov.bd/


 

 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

SADHARAN BIMA CORPORATION 

মানব সম্পদ ববভাগ, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

cÖavb Kvhv©jq, মানব সম্পদ wefvM (8g Zjv), 33, w`jKzkv evwYwR¨K GjvKv, XvKv- 1000, evsjv‡`k| WvK ev· bs- 607| 

†ফvb bst 9553043, 9551226, 9561284, wcGweG· t 9572277, G·‡Ubkbt 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, d¨·t 88-02-9564197| 

 Email: sbimacorp@gmail.com E:\MINISTRY\Ministry\Citizens Charter2020\সিটিজেন চার্ট ার- ১৭ অজটাবর ২০২১.doc 

  

 
“করব বীমা গড়ব দদশ, 

 বঙ্গবন্ধুর বাাংলারদশ” 

 

 

৪. 
দোনাল অব স 

খুলনা 
২৩-২৪, দকবেএ বা/এ, খুলনা 

েনাব দমাঃ মবশউর রিমান 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

দর্বলর ানঃ০৪১-৭৩০৩৮১ 

 যাক্সঃ ০৪১-৭২২০৬০  

দমাবাইলঃ ০১৫৫৫-০১৭৯১৩ 

ই-দমইলঃmoshiur.rahman@sbc.gov.bd/ 

khulna@sbc.gov.bd 

৫. 

দোনাল অব স 

নারায়ণগঞ্জ 

 

আবমে ভবন, ৩য় তলা 

২৬, এস দক দরাে, নারায়ণগঞ্জ. 

েনাব দমা: সবিদুল িক 

সিকারী দেনাররল ম্যারনোর 

দর্বলর ানঃ ৭৬৩২৫৬৫, ৭৬৩২৫৮২ 

দমাবাইলঃ ০১৭১৭-০৭৩২৫৪ 

ই-দমইলঃnarayangonj@sbc.gov.bd 

৬. 

দোনাল অব স 

বসরলর্ 

 

১২ বনলয়, দচৌিাট্টা, বসরলর্ 

 

েনাব দমাঃ মবিবুল ইসলাম 

ম্যারনোর 

দর্বলর ানঃ ০৮২১- ৭১৭৪৫৮ 

দমাবাইলঃ ০১৭৩৬-৪৪৮৮৫৫ 

 যাক্সঃ ০৮২১-৭১৭৪৫৮ 

ই-দমইলঃmahibul.islam@sbc.gov.bd/ 

sylhet@sbc.gov.bd 

৭. 
দোনাল অব স 

কুবমল্লা 
ববেশািী স্য্ার মারকপর্, চক বাোর কুবমল্লা। 

েনাব দমাঃ আবনস্যর রিমান বমঞা 

ম্যারনোর 

দর্বলর ানঃ ০৮১-৭৬০০২ 

দমাবাইলঃ ০১৭১২১৮৭১৮৬ 

ই-দমইলঃanisur.miah@sbc.gov.bd/comilla@sbc.gov.bd 

৮. 
দোনাল অব স 

ময়মনবসাংি 

৬১/১, রামবাবু দরাে, (নতুন বাোর), 

ময়মনবসাংি। 

 েনাব দমাঃ নেরুল ইসলাম, ম্যারনোর (রোরনর দাবয়রত্ব) 

দর্বলর ানঃ ০৯১-৬৬৭৬৮ দমাবাইলঃ ০১৭৫২-০২১৮২৩ 

ই-মরইলঃ mymensingh@sbc.gov.bd 

 

৩) অবভরর্াগ ব্যবস্থা্না ্দ্ধবত (GRS) 
 

ক্র. নাং 
কখন দর্াগারর্াগ কররবন কার সরঙ্গ দর্াগারর্াগ 

কররবন 

দর্াগারর্ারগর ঠিকানা বনস্পবত্তর সময়সীমা 

১ 
দাবয়ত্বপ্রাি কম পকতপা সমাধান বদরত 

ব্যর্ প িরল   

অবভরর্াগ বনস্পবত্ত কম পকতপা 

(GRS দ াকাল ্রয়ন্ট কম পকতপা) 

 

েনাব দমাঃ আবদুল বাররক 

দেপুটি দেনাররল ম্যারনোর,         

মানব সম্পদ ববভাগ 

সাবীক, প্রধান কার্ পালয়, ঢাকা। 

দ ান নাং ৯৫৫৩০৪৩ 

দমাবাঃ ০১৯৭৯০৬২৩২২ 

ই-দমইলঃ abdul.barek@sbc.gov.bd/ 

mabarek.sbc@gmail.com 

ওরয়ব দ্ার্ পালঃ প্রবতষ্ঠারনর ওরয়ব দ্ার্ পারলর 

GRS বলাংক  

৩০ (বত্রশ) কম পবদবস 

 

২ 

GRS দ াকাল ্রয়ন্ট কম পকতপা 

বনবদ পষ্ট সমরয় সমাধান বদরত ব্যর্ প 

িরল  

আব্ল কম পকতপা 

ব্যবস্থা্না ্বরচালক,  

দর্বলর ান- ৯৫৫২০৭০ 

 যাক্স- ৯৫৬৪১৯৭ 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন,  

৩৩ বদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

৩০ (বত্রশ) কম পবদবস 

৩

  

আব্ল কম পকতপা বনবদ পষ্ট সমরয় 

সমাধান বদরত না ্াররল 
্বরচালনা ্ষ পদ 

দচয়ারম্যান 

্বরচালনা ্ষ পদ 

দর্বলর ান- ৯৬৬১৯০০-৫০  

এক্স: ৪৩৫৯ 

 যাক্স- ৯৫৬৪১৯৭ 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন,  

৩৩ বদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

 

৯০ (নব্বই) কম পবদবস 

সর্ ব-শেষ হাল-নাগাদ: ১৭ অক্টার্র ২০২১ 
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