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রিরনেি িরিব, আরথশক প্ররর্ষ্ঠান রবভাগ, অথশ ম্ন্ত্রণালে, বাাংলায়দর্ িরিবালে, ঢাকা।
িদস্য ( প্রর্ািন/ লাইফ/ নন- লাইফ/ আইন) , বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ।
বযবস্থাপনা পরিিালক, ( িাধািণ বীম্া কয়পশায়ির্ন / জীবন বীম্া কয়পশায়ির্ন) ।
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বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপয়ক্ষি িকল কম্শকর্শা।

৫।

ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা, িকল ইন্স্ুযয়িন্স্ ককাম্পারন।

৬।

কিোিম্যান ম্য়হাদয়েি বযরিগর্ কম্শকর্শা, বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ।
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পতষ্ঠা নাং

পটভূরম্
পরিদর্শন
পরিদর্শয়নি উয়েশ্য
পরিদর্শয়নি আইনগর্ ক্ষম্র্া ও পরিরধ
পরিদর্শন দল গঠন প্ররক্রো
পরিদর্শন দয়লি দারেত্ব ও কর্শবয
পরিদর্শনকািীয়দি আিিণ রবরধ
পরিদর্শন পরিকল্পনা
পরিদর্শন দয়লি িদস্য রনয়োগ
পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ র্াখ্াি কাজ
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা িাংক্রান্ত প্রশ্নাবলী
পরিদর্শয়নি জন্য প্রয়োজনীে দরললারদি িারহদা প্রদান
পরিদর্শন িম্য়ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কলনয়দন পিীক্ষা কিাি ককৌর্ল বা কটকরনক
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিদর্শয়নি রবষোবলী
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিদর্শয়নি রবষোবলী
উপিাংহাি
পরিরর্ষ্ট - ১ (বীম্া আইন, ২০১০ এি কেিকল ধািাি রবধানিম্ূহ অবশ্যই পরিপালন
কিয়র্ হয়ব)
পরিরর্ষ্ট- ২ (বীম্া বযবিাে বযবহৃর্ র্ব্দ বা Terminology)
পরিদর্শয়নি জন্য র্থযাবলী ‘িাংেুরি- ক’
বীম্াকািীি (লাইফ) র্াম্ারদ পরলরিি পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- খ্’
বীম্াকািীি (লাইফ) রপ্ররম্োম্ আে ও বযবস্থাপনা বযে (খ্ার্ ওোিী) িাংক্রান্ত
পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- গ’
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) রবরনয়োগ িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- ঘ’
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) র্াখ্া ও এয়জরন্স্ অরফয়িি পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- ঙ’
বীম্াকািীি এয়জন্ট ও এম্প্লোি অব এয়জন্ট রনয়োয়গি পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- ি’
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) করম্র্ন, কবর্নিহ অন্যান্য খ্ার্ কথয়ক উৎি স্থয়ল
কি (রটরিএি) এবাং ম্ূিক (রভরিএি) (প্রয়োজয কক্ষয়ত্র) কর্শন িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যান
‘িাংেুরি- ছ’
নন- লাইফ বীম্াকািীি রপ্ররম্োম্ আে ও বযবস্থাপনা বযে (খ্ার্ওোিী) িাংক্রান্ত
পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- জ’
নন- লাইফ বীম্াকািীি এয়জন্ট এি রনয়োগ িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যান ‘িাংেুরি- ঝ’’
পরিদর্শন প্ররর্য়বদন (ফিয়ম্ট) ‘িাংেুরি- ঞ’
বীম্া দাবী িাংক্রান্ত র্থযারদ ‘িাংেুরি- ট’
কর্তশপক্ষি িার্কশলািিম্ূহ
নন- লাইফ ৩৪/২০১২ বীম্া আইন ২০১০ (২০১০ িয়নি ১৩ নাং আইন) এি ৫৮(১)
ধািাি প্ররর্পালন ও অনুিিণ প্রিয়ে
লাইফ- ০৩(খ্)/২০১২
লাইফ- ০৩(খ্)/২০১২
রজএরি- ১০/২০১২ বীম্া ককাম্পারন/কয়পশায়ির্নিম্ূহ কর্তশক কর্তশপয়ক্ষি অনুম্রর্
বযর্ীর্ ককান দালান/ভূরম্ ক্রে/আহিণ/রনম্শান না কিা প্রিয়ে
রজএরি- ০৯/২০১২ রবলািবহুল োিবাহয়ন উচ্চ বযে পরিহাি প্রিয়ে
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রজএরি- ১১/২০১২
বীম্া ককাম্পারন/ কয়পশায়ির্নিম্ূহ কর্তশক কর্তশপয়ক্ষি পূবাশ নুম্রর্ বযর্ীর্ জরম্,
দালানিহ অন্যান্য স্থাবি িম্পরি রবক্রে/হস্তান্তি/দান না কিা প্রিয়ে
রবরভন্ন িভাি (পরিিালনা পষশদ এবাং পষশদ কর্তশক গরঠর্ রনবশাহী করম্রট, অরিট করম্রট
কেইম্ি করম্রটিহ অন্যান্য করম্রটি িভা) কােশরববিনী কপ্রিণ প্রিয়ে
লাইফ- ০৪/২০১২
বীম্া দাবী উত্থাপন, রনস্পন্ন এবাং অরনস্পন্ন িাংক্রান্ত র্থযাবলী (লাইফ ও নন- লাইফ
এি প্রয়োজয কক্ষয়ত্র)
েুগপৎভায়ব একই কেরণি একারধক বীম্াকািীি বা বীম্াকািী ও বযাাংক ককাম্পারনি বা
আরথশক প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিিালক হওোি কক্ষয়ত্র রবরধ- রনয়ষধ িম্পরকশর্
রজএরি ১৩/২০১৫, বীম্া ককাম্পারনিম্ূয়হি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা
রনয়োগ/নবােণ/অপিািণ প্রিয়ে
বীম্া রবরধ ও প্ররবধানম্ালািম্ূহ
বীম্াকািীি র্াখ্া ও কােশালে স্থাপয়নি জন্য লাইয়িন্স্ রফ রবরধম্ালা, ২০১২
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বীম্াকািীি র্াখ্া ও কােশালে স্থাপন (লাইয়িন্স্ প্রারিি আয়বদন) প্ররবধানম্ালা, ২০১২
গ্রাম্ীণ বা িাম্ারজক খ্ায়র্ বীম্াকািীি দােবদ্ধর্া প্ররবধানম্ালা, ২০১২
বীম্া ককাম্পারন (ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা রনয়োগ ও অপিািণ) প্ররবধানম্ালা, ২০১২
বীম্াকািীি ম্ূলধন ও কর্োি ধািণ রবরধম্ালা ২০১৬
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পুনঃবীম্া (র্র্শারদ রনধশািণ) প্ররবধানম্ালা, ২০১৫
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পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ম্যানুয়েল
১. পটভূরম্
রবশ্বােয়নি েুয়গ বীম্া খ্ার্ কদয়র্ি অথশননরর্ক উন্নেনিহ কবকািত্ব দূিীকিয়ণি কক্ষয়ত্র গুরুত্বপূণশ ভূরম্কা িায়খ্।
বীম্া খ্ার্ কথয়ক দু’ধিয়নি বীম্া কিবা পাওো োে। একরট লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠান কথয়ক জীবন বীম্া এবাং
অপিরট নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠান কথয়ক িম্পয়দি রনরদশষ্ট ঝুুঁরক গ্রহয়ণি ম্াধযয়ম্ গ্রাহকয়দিয়ক বীম্া কিবা
প্রদান কিা হে। রনরদশষ্ট অয়থশি রবরনম্য়ে ম্ানুয়ষি জীবয়নি ক্ষরর্ি ঝুুঁরক গ্রহণ কিা হল লাইফ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি
প্রধান কাজ এবাং অপিপয়ক্ষ িম্পরিি ক্ষরর্ি ঝুুঁরক গ্রহণ কিা হল নন- লাইফ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রধান কাজ। র্াই
Mowbray and Blanchard এি ভাষাে বীম্া হল - ‘‘Insurance is a promise by an insurer to an
insured of protection and/or service’’.
বাাংলায়দয়র্ লাইফ এবাং নন- লাইফ প্ররর্ষ্ঠানিম্ূহ কদয়র্ি িকল রবভাগীে র্হিিহ রবরভন্ন কজলা এবাং উপয়জলা
পেশায়ে স্থারপর্ রবরভন্ন র্াখ্া কােশালয়েি ম্াধযয়ম্ বীম্া বযবিা পরিিালনা কয়ি থায়ক। স্বাধীনর্াি পি বীম্া খ্ার্
রছল অবয়হরলর্। ফয়ল বীম্া খ্ার্ বীম্া আইয়নি রবরধ রবধান পরিপালনপূবক
শ পরিিালানা না কিাি কািয়ণ ককান
র্তঙ্খলা রছল না। বীম্া খ্ায়র্ র্তঙ্খলা আনেন এবাং বর্শম্ান রবয়শ্বি িায়থ েুয়গাপয়োগী বীম্া আইন কিাি লক্ষয
িিকাি কর্তশক বীম্া আইন, ১৯৩৮ িরহর্পূবশক নর্ুন বীম্া আইন ২০১০ প্রণেন কিা হে এবাং একই িায়থ বীম্া
উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ আইন ২০১০ প্রনেণপূবক
শ বীম্া অরধদিিয়ক রবলুি কয়ি ২৬ জানুোিী ২০১১ িায়ল
একজন কিোিম্যান এবাং িাি জন িদয়স্যি িম্ন্বয়ে বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ গঠন কিা হে। বীম্া রর্ল্প
বযবিাি র্ত্ত্বাবধান, বীম্া পরলরি গ্রাহক ও পরলরিি অধীয়ন উপকািয়ভাগীয়দি স্বাথশ িাংিক্ষণ এবাং বীম্া রর্য়ল্পি
রনেম্র্ারন্ত্রক উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কিাি লক্ষয কর্তপ
শ য়ক্ষি রনেরম্র্ পরিদর্শন বযর্ীর্ ভূরম্কা িাখ্া িম্ভবপি হয়ব না।
২. পরিদর্শন
পরিদর্শন হয়ে একরট আনুষ্ঠারনক পিীক্ষা বা পেশায়লািনা। পরিদর্শয়নি ইাংয়িজী প্ররর্র্ব্দ Inspection ো লযারটন
ভাষা ‘Inspectionem’ (এি অথশ ‘a looking into’) এবাং ফ্রান্স্ ভাষা ‘Inspeccion’ (এি অথশ inspection,
examination ’) কথয়ক উৎপরি। পরিদর্শন দু’ ধিয়নি হে। একরট হল অন- িাইট পরিদর্শন এবাং অন্যরট হল
অফ- িাইট পরিদর্শন।
অন- িাইট পরিদর্শন: পরিদর্শন িাংক্রান্ত রবষোবলীি িায়থ িাংরিষ্ট স্থায়ন িিািরি পরিদর্শন কােশক্রম্ পরিিালনা
কিাি নাম্ অন- িাইট পরিদশর্ন। অন- িাইট পরিদর্শন সুপািভাইজািী প্ররক্রোি একরট গুরুত্বপূণশ অাংর্।
সুপািভাইজািী কর্তশপক্ষ কর্তশক একরট বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনাে বীম্া আইয়নি রবরধ রবধান েথােথ
পরিপালনপূবক
শ বীম্া পরলরি গ্রাহক ও পরলরিি অধীয়ন উপকািয়ভাগীয়দি স্বাথশ িাংিক্ষণ রনরির্কিয়ণি রবষেরট
পিীক্ষা কয়ি উৎঘারটর্ িম্স্যাি বাস্তবরভরিক িম্াধান কিাি উয়েয়শ্য এ ধিয়নি পরিদর্শন পরিিালনা কিা হে।
অফ- িাইট পরিদর্শন: অফ- িাইট পরিদর্শয়নি অথশ হল বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কর্তক
শ প্রদি রবরভন্ন প্ররর্য়বদন, র্থয ও
উপাি পেশায়লািনা ও রবয়িষণ কিাি একরট প্ররক্রো। অফ- িাইট পরিদর্শনও সুপািভাইজািী প্ররক্রোি একরট
গুরুত্বপূণশ অাংর্। উি পরিদর্শয়ন বীম্া প্ররর্ষ্ঠানিম্ূয়হি বীম্া গ্রাহকয়দি স্বাথশ িাংিক্ষয়ণি জন্য কে িম্স্ত েুরিিের্
অবস্থাি অধীয়ন দারেত্ব ও কর্শবয পালয়ন িক্ষম্ হে র্া কর্তশপক্ষ কর্তশক েথােথভায়ব রনরির্ কিা। রনেরম্র্ বীম্া
প্ররর্ষ্ঠায়নি রবরভন্ন প্ররর্য়বদন, রিটানশ এবাং পরিিাংখ্যান রবয়িষণ ও ম্ূলযােন/পিীক্ষা কিা ো কথয়ক উৎঘারটর্
র্ায়দি ভুল বা ত্রুরট বা অরনেম্ ও আইন লঙ্ঘন িম্পয়কশ বাস্তব িম্মর্ কােশক্রম্ গ্রহণপূবক
শ বীম্া প্ররর্ষ্ঠান
পরিিালনাে স্বের্া ও জবাবরদরহর্া আনেয়নি ম্াধযয়ম্ বীম্া গ্রাহক এবাং কেকয়হাল্ডািয়দি আস্থা বতরদ্ধ কিা োে।
৩. পরিদর্শয়নি উয়েশ্য
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন অন- িাইট বা অফ- িাইট পরিদর্শন কিাি উয়েশ্য হল:
(1)

বীম্া আইন ২০১০ এবাং র্ৎিাংরিষ্ট রবরধ ও প্ররবধানম্ালাি রবধান এবাং িম্য়ে িম্য়ে কর্তশপয়ক্ষি রনয়দশর্না
পরিপালনপূবক
শ বীম্া প্ররর্ষ্ঠান িরঠকভায়ব পরিিারলর্ হে রক না র্া পিীক্ষা কিা;
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(2)

বীম্া গ্রাহকয়দি স্বাথশ িাংরিষ্ট রহিাব েথােথ িাংিক্ষণ কিা হে রক না র্া পিীক্ষা কিা; এবাং বীম্াকািী
কর্তশক বীম্া আইন ২০১০ এি ১১, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫৮, ৫৯, ৬০,
৬১,৬২, ৬৩, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ১২৪, ১২৫,
ধািািম্ূয়হি আইয়নি রবধান পরিপালন িম্পয়কশ ম্ূলযােন কিা; (পরিরর্ষ্ট - ১)

(3)

বীম্া গ্রাহকয়দি রনকট কথয়ক রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ এবাং বযাাংক জম্াি পদ্ধরর্ পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন;

(4)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি আরথশক সুরবধািহ বযবস্থাপনা কাঠায়ম্াি পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন;

(5)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি অভযন্তিীণ রনিীক্ষা ও রনেন্ত্রণম্ূলক ম্ূলযােন;

(6)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কথয়ক বীম্া গ্রাহকয়দি কিবা প্রদায়নি পদ্ধরর্ি ম্ূলযােন;

(7)

বীম্া দাবী বযবস্থাপনাি ম্ূলযােন;

(8)

ঝুুঁরক বযবস্থাপনাি ম্ূলযােন;

(9)

বীম্া আইন ২০১০ এি ধািা- ২১ ম্ূলধন ও কর্োিধািণ িম্পরকশর্ র্র্শিম্ূহ পূিণ কিা হয়েয়ছ রকনা; বীম্া
আইন, ২০১০ এি ২৬ ও ২৭ ধািািম্ূয়হি কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন রহিাব িাংিক্ষণ ও রনেন্ত্রণ িম্পয়কশ
ম্ূলযােন; (পরিরর্ষ্ট - ১)

(10)

বীম্া গ্রাহকয়দি স্বাথশ িাংিক্ষয়ণ িরঠক বীম্া অবরলখ্ন/ আন্িািিাইরটাং কর্তশক ঝুুঁরক (Risk Assessment)
ম্ূলযােন এবাং আরথশক িক্ষম্র্া ম্ূলযােন (Financial Underwriting) িম্পয়কশ পেশয়বক্ষণ;

(11)

বীম্া ঝুুঁরক পুনঃবীম্াি ম্াধযয়ম্ হ্রাি কিাি পদ্ধরর্ ও রহিাব রনষ্পরি িম্পয়কশ পেশয়বক্ষণ;

(12) বীম্াকািীি বযবিা িাংগ্রয়হি কক্ষয়ত্র কে িকল Distribution Channel বযবহাি কিা হে র্া বীম্া আইন
২০১০ এি ধািা ১২৪, ধািা ১২৫ এবাং ধািা ১২৬ এি রবধান কম্ার্ায়বক পদ্ধরর্ পরিপালন কিা হয়েয়ছ রক
না র্া পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন কিা; (পরিরর্ষ্ট - ১)
(13) িম্পদ ও দাে বযবস্থাপনা িম্পয়কশ ম্ূলযােন;
(14)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রবরনয়োগ রহিাব পিীক্ষা কিা এবাং রবরনয়োয়গি পরলরি িম্পয়কশ ম্ূলযােন কিা;

(15) িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন বযবস্থাপনা িম্পয়কশ ম্ূলযােন;
(16) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি আরথশক পরলরিি ম্ূলযােন;
(17)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রকতর্ বযবস্থাপনা বযে ও অনুয়ম্ারদর্ বযে িীম্াি র্ুলনাম্ূলক রিত্র পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন;

(18) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিিালনা পষশদ গঠন ও এি কােশক্রম্ িম্পয়কশ পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন;
(19) রবরভন্ন বীম্া দারব েথািম্য়ে েথােথভায়ব পরিয়র্াধ কিা িম্পয়কশ পেশয়বক্ষণ ও ম্ূলযােন;
(20) বীম্া আইন ২০১০, ককাম্পারন আইন ১৯৯৪, আেকি অধযায়দর্ ১৯৮৪ এবাং ম্ূলয িাংয়োজন কি আইন
১৯৯১ এি রবধান কম্ার্ায়বক বাধযর্াম্ূলক কােশক্রম্/প্ররর্য়বদন/রিটানশ দারখ্ল িাংক্রান্ত পরিপালন িম্পয়কশ
পেশয়বক্ষণ;
(21) ম্াঠ পেশায়ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্াখ্া অরফয়িি কােশক্রম্ পেশয়বক্ষণ;
(22) বীম্া পরিকল্প/পরলরি বাজািজার্ িাংক্রান্ত র্থযারদি ম্ূলযােন;
(23) লাইফ বীম্া পরলরিি র্াম্ারদি হাি এবাং পরলরিি পুনশজীরবর্কিণ প্ররক্রো পেশয়বক্ষণ;
(24) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা কিাি লক্ষয অভযন্তিীণ নীরর্ম্ালা পরিপালন (কেম্ন, কম্শকর্শা
কম্শিািীয়দি িার্কিী রবরধম্ালা, প্ররকউিয়ম্ন্ট ম্যানুয়েল, এয়জন্ট রুলি, আভযন্তিীন রনিীক্ষা ম্যানুয়েল, রহিাব
ম্যানুয়েল, প্ররর্ক্ষণ ম্যানুয়েল, নর্ুন র্াখ্া কােশালে কখ্ালাি নীরর্ম্ালা, বযবস্থাপনা বযে িাংক্রান্ত নীরর্ ম্ালা
ইর্যারদ ) পেশয়বক্ষণ;
(25) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি করম্পউটাি প্রেুরিি ম্াধযয়ম্ র্থয িাংিক্ষণ এবাং িাংিরক্ষর্ িাটা কবইি কথয়ক প্রয়োজনীে
রক ধিয়নি প্ররর্য়বদন পাওো োে র্া পেশয়বক্ষণ;
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(26) বীম্া গ্রাহক ও ম্াঠ পেশায়েি কম্শীয়দি রবরভন্ন অরভয়োগ রনষ্পরিি কােশক্রম্ পেশয়বক্ষণ;
(27) আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক বীম্া গ্রাহক, কর্োিয়হাল্ডাি এবাং রনেন্ত্রন কর্তশপক্ষয়ক েথািম্য়ে িরঠক র্থয
কপ্রিণ কিা হে রক না র্া পিীক্ষা কিা; এবাং
(28) বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কর্তক
শ দারখ্লকতর্ র্থয, উপাি, প্ররর্য়বদন এবাং রিটানশ পিীক্ষা কয়ি বীম্া আইন ও রবরধ
রবধান পরিপালনপূবক
শ বযবিা পরিিারলর্ হে রক না র্া োিাই কিা।
৪. পরিদর্শয়নি আইনগর্ ক্ষম্র্া ও পরিরধ:
বীম্া আইন ২০১০ এি ধািা ৪৯ এ বরণশর্ রবধান কম্ার্ায়বক কর্তশপক্ষ িম্ে িম্ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বা র্াি র্াখ্া
কােশালয়েি বই, রহিাব এবাং কলনয়দনিম্ূহ পরিদর্শন কিয়র্ পািয়ব। আইয়নি ৪৮ দ্বািা কম্ার্ায়বক ককান
প্রয়োজন কদখ্া রদয়ল বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কােশক্রম্ র্দয়ন্তি স্বায়থশ পরিদর্শন কিয়র্ পািয়ব।
পরিদর্শনকালীন বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনেন্ত্রক রহিায়ব ককাম্পারন আইন ১৯৯৪ এি রবধান কম্ার্ায়বক RJSC কর্ বারষশক
রিটাণশ দারখ্ল, আেকি অধযায়দর্ ১৯৮৪ এি রবধান কম্ার্ায়বক উৎি স্থয়ল কি কর্শন এবাং প্ররর্ষ্ঠায়নি বারষশক
আেকি প্রদান, ম্ূলয িাংয়োজন কি ১৯৯১ এি রবধান কম্ার্ায়বক উৎি স্থয়ল ম্ূিক কর্শন এবাং বীম্া কিবাি উপি
প্রয়দে ম্ূিক জম্া এবাং বারষশক ম্ূিক রিটাণশ, েযাম্প আইন ১৮৯৯ কম্ার্ায়বক বীম্া দরলয়ল বীম্া েযাম্প বযবহাি
এবাং িম্য়ে িম্য়ে িিকাি বা কর্তশপক্ষ কর্তশক প্রদি কলরভ প্রদান িম্পয়কশ পেশয়বক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কিাি
এখ্রর্োি িয়েয়ছ।
র্াছাড়াও পরিদর্শনকালীন বীম্া গ্রাহকয়দি স্বায়থশ রনয়েি রবষয়েি প্ররর্ অরধকর্ি গুরুত্ব প্রদান কিয়র্ হয়বঃ
(1)

বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা;

(2) বযবিা িাংগ্রহ বযয়েি র্র্কিা হাি;
(3) বযবস্থাপনা বযয়েি হাি;
(4)

লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এি কক্ষয়ত্র এয়জন্ট এবাং এম্প্লোি অব এয়জন্ট এি রনয়োয়গি অনুপার্;

(5) এয়জন্ট এি বাস্তবর্া োিাই;
(6) রবরনয়োয়গি হাি;
(7)

রবরনয়োগ আয়েি হাি;

(8) বীম্া দাবী পরিয়র্ায়ধি িক্ষম্র্া;
(9) পুনঃবীম্াি িায়থ ঝুুঁরকি অাংর্ীদারিত্ব ;
(10) রপ্ররম্োম্ বযরর্র্ ঝুরুঁ ক গ্রহণ;
(11) এয়জন্ট কর্তক
শ বীম্া গ্রাহয়কি রনকট কথয়ক নগদ রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ কিাি পিও েথািম্য়ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি
রহিায়ব জম্া প্রদান না কিা;
(12) বযাাংরকাং িযায়নয়লি বারহয়ি করম্র্ন প্রদান;
(13) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এ এয়জয়ন্টি ম্াধযয়ম্ এক প্ররর্ষ্ঠায়নি পরলরি অন্য প্ররর্ষ্ঠায়ন স্থানান্তি; এবাং
(14) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এ পরলরিি র্াম্ারদি কািণ উৎঘাটন এবাং প্রয়োজনীে বযবস্থা গ্রহয়ণি জন্য সুপারির্।
উয়েখ্য বাাংলায়দয়র্ি অরধকাাংর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এি কােশক্রম্ িারভশি কিল বা িারভশি কিন্টাি বা কজানাল
অরফয়িি ম্াধযয়ম্ শুধুম্াত্র রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহপূবক
শ নর্ুন পরলরিি কক্ষয়ত্র এফরপআি (ফাে রপ্ররম্োম্ িরর্দ) ইসুয
কিা হে এবাং পরলরিি অবরর্ষ্ট কাগজিহ পরলরি নবােয়নি কাজ প্রধান কােশালে কথয়ক কিা হে। লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ এি িারভশি কিল বা িারভশি কিন্টায়ি (র্াখ্া কােশালে) শুধুম্াত্র পরলরি প্রয়পাজাল কিরজষ্টাি, রিরিএি,
রিইএি, বযাাংক রববিণীি করপ, করম্র্ন কিরজষ্টাি, রপ আি এি ম্ূরড় বই এবাং দারবি রনবশাহী িরর্দ িাংক্রান্ত
কিরজষ্টাি িাংিরক্ষর্ থায়ক। বযয়েি িম্ুদে ভাউিািিহ রহিাব প্রধান কােশালয়ে কপ্রিণ কয়ি। একই ভায়ব ননলাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ রপ্ররম্োম্ িরর্দ ইসুযি পি কাভাি কনাট এবাং পরলরি ইসুয কয়ি এবাং পরলরিি অবরর্ষ্ট কাজ
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প্রধান কােশালে কথয়ক কিা হে। নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িয়ন্স্ি র্াখ্া কােশালয়ে িরর্দ বইয়েি ম্ুরড়ি রহিাব, রপ্ররম্োম্
িাংগ্রহ রহিাব কিরজষ্টাি, বযাাংক জম্া কিরজষ্টাি, পরলরি কিরজষ্টাি িাংিক্ষণ কয়ি থায়ক।
৫. পরিদর্শন দল গঠন প্ররক্রো
কর্তশপয়ক্ষি রনকট িম্য়ে িম্য়ে রবরভন্ন উৎি কথয়ক আগর্ র্থয উপাি এবাং অরভয়োয়গি ির্যর্া োিাইয়েি
প্রয়োজয়ন এবাং বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তপ
শ য়ক্ষ দারখ্লকতর্ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্থয, রিটাণশ এবাং প্ররর্য়বদন
পেশায়লািনাে উৎঘারটর্ অরনেম্/আইন লঙ্ঘন িাংক্রান্ত র্য়থযি রভরিয়র্ এবাং বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ
আইন ২০১০ এি ১৫(ক) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া ও পুনঃবীম্া বযবিা িাংক্রান্ত প্ররর্ষ্ঠানিম্ূয়হি রনেন্ত্রয়ণি রনরম্য়ি
রনেরম্র্ কাজ রহিায়ব পরিদর্শয়নি জন্য বীম্া আইন ২০১০ এি ৪৯ ধািাি ক্ষম্র্াবয়ল কর্তশপক্ষ একজন
সুপািভাইজাি কম্শকর্শাি র্ত্ত্বাবধায়ন একজন রটম্ রলিাি এি কনর্তয়ত্ব প্রয়োজনীে িাংখ্যক কম্শকর্শাি িম্ন্বয়ে
পরিদর্শন দল গঠন কিয়ব। উি পরিদর্শন দল বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে পরিদর্শন
কিয়ব। প্রয়োজয়ন কেকয়হাল্ডািয়দি িায়থও আলাপ আয়লািনা কিয়র্ পািয়ব। পরিদর্শয়নি িম্ে বীম্া আইয়নি
রবধান এবাং কর্তশপয়ক্ষি িাংরিষ্ট িকল িার্কশলাি ও রনয়দশর্না কদয়খ্ কাজ কিয়র্ হয়ব। পরিদর্শন কাজ সুষ্ঠুভায়ব
কিাি জন্য কর্তশপয়ক্ষি আইন অনুরবভায়গি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ র্াখ্া প্রয়োজনীে প্রর্ািরনক িহাের্া প্রদান
কিয়ব।
৬. পরিদর্শন দয়লি দারেত্ব ও কর্শবয
পরিদর্শন দল র্ায়দি প্রদি পরিকল্পনা কম্ার্ায়বক কাজ শুরু কিয়ব োয়র্ কর্তশপক্ষ কর্তক
শ রনধশারির্ িম্য়েি
ম্য়ধয পরিদর্শন কাজ িম্পন্ন কয়ি সুপািভাইজাি কম্শকর্শাি রনকট প্ররর্য়বদন দারখ্ল কিয়র্ পায়ি।
পরিদর্শনকালীন পরিদর্শন দয়লি দারেত্ব ও কর্শবয রনেরূপ:
(1)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠানিম্ূহয়ক পূয়বশ অবরহর্ না কয়ি কর্তশপয়ক্ষি রনকট প্রদি অরভয়োগ বা র্য়থযি রভরিয়র্ হঠাৎ
র্ায়দি প্রধান কােশালে বা র্াখ্া অরফয়ি উপরস্থর্ হয়ে িরক্ষর্ বই, রহয়িব এবাং কলনয়দনিম্ূহ পরিদর্শন
কিয়ব;

(2) পরিদর্শন দল বীম্া প্ররর্ষ্ঠানয়ক পরিদর্শয়নি পূয়বশ র্থয উপাি এবাং দরললারদ িিবিাহ কিাি িারহদা
প্রদায়নি রভরিয়র্ ির্যর্া োিাইয়েি জন্য পরিদর্শন কিয়ব;
(3) পরিদর্শন দয়ল িাংগতহীর্ র্থয, উপাি বা দরললারদ োিাইয়েি প্রয়োজয়ন িাংরিষ্ট বযাাংক, বীম্া গ্রাহক বা
কেকয়হাল্ডায়দি িায়থ কোগায়োগ কিয়ব;
(4)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কর্তক
শ
কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্লকতর্ রবরভন্ন র্থয উপাি এবাং প্ররর্য়বদন পেশায়লািনা ও
রবয়িষয়ণি ম্াধযয়ম্ পরিদর্শন দল পরিদর্শয়নি কাজ কিয়ব;

(5) কে ককান অরভয়োয়গি রভরিয়র্ পরিদর্শন দল পরিদর্শয়নি কাজ কিয়ব;
(6) পরিদর্শন কাজ িম্পন্ন কয়ি কর্তশপয়ক্ষি রনধশারির্ িম্য়েি ম্য়ধয পরিদর্শন দয়লি রটম্ রলিাি প্ররর্য়বদন
িাংেুি - ঞ কম্ার্ায়বক প্ররর্য়বদন তর্িী কয়ি সুপািভাইজাি কম্শকর্শা কর্তশক রিরভউ কিাি পি েথােথ
কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্ল কিয়র্ হয়ব।
৭. পরিদর্শনকািীয়দি আিিণরবরধ
পরিদর্শন দল রনে বরণশর্ আিিণ রবরধ কম্য়ন িলয়র্ হয়ব:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

পরিদর্শন দয়লি িদস্যগণ কর্তপ
শ য়ক্ষি প্ররর্রনরধ রহিায়ব একরট রবরধবদ্ধ দারেয়ত্ব বাধযবাধকর্া িয়েয়ছ;
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কম্শকর্শায়দি িায়থ িম্স্ত কাজ কয়ম্শ িয়বশাচ্চ কপর্াদাি স্তি বজাে িাখ্য়র্ হয়ব;
পরিদর্শন দয়লি িদস্যগয়ণি আিিয়ণ অহাংকািী বা কর্তশয়ত্বি ককান স্বাথশপির্া প্ররর্ফরলর্ হয়ব না;
পরিদর্শন কায়জি কক্ষয়ত্র ককান পক্ষপারর্ত্ব কিা োয়ব না ;
কর্তশপয়ক্ষি প্রদি িকল রনেম্ র্তঙখ্লা পরিপালন কিয়র্ হয়ব;
পরিদর্শন কায়জ দয়লি িদস্যয়দিয়ক তনরর্কা বজাে িাখ্য়র্ হয়ব;
ককান িাাংঘরষশক রবষয়ে সুপািভাইজাি কম্শকর্শাি িায়থ পিাম্র্শ বযরর্র্ ককান ম্ন্তবয কিা োয়ব না;
কর্তশপয়ক্ষি িাংয়বদনর্ীল ককান রিদ্ধান্ত বা ঘটনা বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট প্রকার্ কিা োয়ব না বা ককান
ধিয়নি ম্ন্তবয কিা োয়ব না;
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

কর্তশপয়ক্ষি কগাপনীের্া বজাে িাখ্য়র্ হয়ব;
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি স্বাথশ িাংরিষ্ট ককান কায়জ রনয়জয়দিয়ক জড়ায়না োয়ব না;
বযরিগর্ কায়জ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট কথয়ক ককান অননরর্ক সুরবধা আদাে কিা োয়ব না;
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি উন্নেয়ন িহাের্াি লক্ষয পরিদর্শন দয়লি কাজ কিাি ম্ন ম্ানরিকর্া থাকয়র্ হয়ব;
পরিদর্শনকালীন ককান িাংগতহীর্ র্থয উপাি ককান রপ্রন্ট রম্রিো বা িাাংবারদয়কি রনকট প্রদান কিা োয়ব না।

৮. পরিদর্শন পরিকল্পনা
(ক) রনেবরণশর্ রবষেিম্ূহয়ক রবয়বিনাে রনয়ে পরিদর্শন দল সুষ্ঠুভায়ব কাজ িম্পন্ন কিাি জন্য একরট পরিকল্পনা
প্রণেন কিয়ব।
1. পরিদর্শন উয়েশ্য;
2. পরিদর্শয়নি সুয়োগ;
3. নম্ুনা এবাং োিাইকিণ;
4. পরিদর্শন প্ররক্রো এবাং রনেন্ত্রণ;
5. পিীক্ষাি িম্ে কাল;
6. পরিদর্শন দয়লি িদস্য;
(খ্) পরিদর্শন পরিকল্পনা তর্িীি কক্ষয়ত্র টীম্ রলিাি রনেবরণশর্ রবষেিম্ূহ রবয়বিনা কিয়বঃ
(১) প্রধান কােশালয়েি কক্ষয়ত্র পরিকল্পনা হয়ব একধিয়নি এবাং র্াখ্া কােশালয়েি কক্ষয়ত্র পরিকল্পনা হয়ব
অন্য ধিয়নি;
(২) লাইফ প্ররর্ষ্ঠায়নি কক্ষয়ত্র এক ধিয়নি পরিকল্পনা এবাং নন- লাইফ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কক্ষয়ত্র অন্য
ধিয়নি পরিকল্পনা;
(৩) বীম্া বযবিাি আকাি এবাং কােশকিী জরটলর্া।
৯. পরিদর্শন দয়ল িদস্য রনয়োগ
প্ররর্রট কায়জি জন্য বিােকতর্ িম্েিীম্া অনুম্ান এবাং পূবব
শ র্শী পরিদর্শয়নি অরভজ্ঞর্াি উপি রভরি কয়ি
পরিদর্শন িম্স্ত রবভায়গি জন্য আনুম্ারনক ঘন্টা রনধশািণপূবক
শ দয়লি িদস্য রনয়োগ প্রদান কিয়র্ হয়ব। পরিদর্শয়ন
িম্ে রনধশািণ কিাি কক্ষয়ত্র রনেবরণশর্ রবষেিম্ূহ রবয়বিনাে িাখ্া প্রয়োজনঃ
(1) পরিদর্শয়নি প্ররর্রট রবষয়েি জন্য িম্েিীম্া;
(2) িম্ুদে পরিদর্শয়নি জন্য িম্েিীম্া;
(3) প্রয়োজনীে িদস্য িাংখ্যা ও প্রাপযর্া;
(4) পরিদশর্ন িদস্যয়দি অরভজ্ঞর্া ও দক্ষর্া;
(5) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কিকিশ এবাং িাটা ম্যায়নজয়ম্ন্ট রিয়েয়ম্ি ম্ান;
(6) পরিদর্শয়নি িকল কক্ষয়ত্র পরিদর্শন দয়লি িদস্যগণয়ক বাস্তব প্ররর্ক্ষণ এবাং অরভজ্ঞর্া প্রদায়নি
প্রয়োজন;
(7) তদ্বর্ কাজ এড়ায়নাি লয়ক্ষয েথােথ িম্ন্বে এবাং পরিদর্শন দয়লি কায়জি িরঠক বন্টন;
(8) উদ্বািকতর্ িম্য়েি ম্য়ধয পরিদর্শন কাজ িম্পন্ন কিয়র্ অগ্রারধকাি রভরিয়র্ কাজ রনধশািণ ;
(9) পরিদর্শন দয়লি িদস্যগণয়ক অবশ্যই পরিদর্শয়নি উয়েশ্য, দারেত্ব, বিােকতর্ িম্ে এবাং প্রািরেক
অন্যান্য রবষেিম্ূহ জানয়র্ হয়ব।
রনয়োগকতর্ পরিদর্শন দল একজন টীম্ রলিায়িি কনর্তয়ত্ব কর্তশপয়ক্ষি একজন সুপািভাইজািী কম্শকর্শাি
র্ত্ত্বাবধায়ন কাজ কিয়ব।
১০. পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ র্াখ্াি কাজ
পরিদর্শন প্ররর্য়বদয়নি রভরিয়র্ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ র্াখ্া কর্তশপয়ক্ষি অনুয়ম্াদনক্রয়ম্ আত্মপক্ষ িম্থশয়নি জন্য
অরনেম্ ও আইন লঙ্ঘয়নি দায়ে কািণ দর্শায়না কনারটর্ প্রদানিহ কর্তপ
শ য়ক্ষি উপরস্থরর্য়র্ শুনারনি আয়োজন
কিয়ব। শুনারনি পি কর্তশপয়ক্ষি রিদ্ধান্ত কািণিহ বীম্া প্ররর্ষ্ঠানিম্ূহয়ক জারনয়ে রদয়ব। বীম্া প্ররর্ষ্ঠান িাংক্ষুব্ধ
হয়ল বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক রিরভউয়েি আয়বদন কিয়র্ পািয়ব। রিরভউ আয়বদয়নি কপ্ররক্ষয়র্
কর্তশপয়ক্ষি উপরস্থরর্য়র্ রিরভউ শুনারন আয়োজন কিয়ব। রিরভউ শুনারন িম্পয়ন্নি পি কর্তপ
শ য়ক্ষি রিদ্ধান্ত বীম্া
প্ররর্ষ্ঠানয়ক জারনয়ে রদয়ব।
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১১.০০ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা িাংক্রান্ত রবষয়ে প্রশ্নাবলী
পরিদর্শন দল পরিদর্শনকালীন বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রবরভন্ন র্থয উপাি িাংগ্রয়হি জন্য লাইফ এবাং নন- লাইয়ফি
বযবিাি প্রকতরর্ অনুোেী একরট প্রশ্নম্ালা িাংেুরি- ক কম্ার্ায়বক প্রদান কিয়ব। উি প্রশ্নম্ালাি প্রয়শ্নি জবাব
বীম্া প্ররর্ষ্ঠান প্রদানপূবক
শ স্বাক্ষি ও িীল রদয়ে পরিদর্শন দয়লি রনকট কফির্ প্রদান কিয়ব।
১২.০০ পরিদর্শয়নি জন্য প্রয়োজনীে দরললারদি িারহদা প্রদান
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রধান কােশালে বা র্াখ্া কােশালে পরিদর্শয়নি কায়জি শুরুয়র্ কােশালে রভরিয়র্ রনেবরণশর্
দরললারদ ও র্য়থযি িারহদা প্রয়োজন কক্ষয়ত্র বযবস্থাপনা কর্তশপয়ক্ষি রনকট প্রদান কিয়র্ হয়ব।
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কিকর্ন কম্ার্ায়বক কম্শবন্টন ও দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি নাম্;
িাটশ অব একাউন্টি;
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি িাংঘ স্মািক ও িাংঘ রবরধ;
বারষশক িাধািণ িভাি কােশরববিণী;
কিওোরম্ল (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
আরথশক রববিণী এবাং িাংরিষ্ট রিরিউল (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
রবরনয়োয়গি রিরিউল;
কদনাদািয়দি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
পাওনাদািয়দি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
দারব ইরন্টরম্র্ন, দাবী রনষ্পরি এবাং দাবী অরনষ্পয়ন্নি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং
র্াখ্া কােশালে);
িম্পদ ও দায়েি রববিণী;
বযবিা পরিকল্পনা ও অজশয়নি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
পুনঃবীম্া িুরি পয়ত্রি করপ;
অবরলখ্ন নীরর্ম্ালা;
ক্রে ও িিবিায়হি নীরর্ম্ালা;
ভাড়াি িুরি পয়ত্রি করপ(বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কম্শকর্শা কম্শিািীয়দি িারভশি রুলি;
কবর্ন িীট (রবগর্ ম্ায়িি) (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
পুনঃবীম্া রহিাব (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
অনুয়ম্ারদর্ বীম্া পরিকল্প/ পরলরিি করপ;
অরগ্রয়ম্ি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
বযাাংক রহিায়বি র্ারলকা ও বযাাংক রহিাব রববিণী (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া
কােশালে);
পরিিালনা পষশয়দি িদস্যয়দি র্ারলকা ;
পরিিালনা পষশয়দি করম্রটি র্ারলকা ;
পরিিালনা পষশয়দি কােশরববিণী ;
এয়জন্টয়দি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
বিােকতর্ কম্শকর্শায়দি নায়ম্ ও পুয়ল বযবহাি কিাি জন্য গাড়ীি র্ারলকা (বীম্া প্ররর্ষ্ঠান, প্রধান
কােশালে এবাং র্াখ্া কােশালে);
বযবিা িাংগ্রয়হি জন্য ম্াঠ পেশায়ে করম্র্ন এবাং পারিেরম্ক প্রদায়নি নীরর্ম্ালা;

১৩. পরিদর্শন িম্য়ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কলনয়দন পিীক্ষা কিাি ককৌর্ল বা কটকরনক
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন অয়নক ধিয়নি কলনয়দন থায়ক। কেম্ন বীম্া গ্রাহকয়দি রনকট কথয়ক রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ কিা কথয়ক
এয়জন্টয়দি করম্র্ন প্রদান, বযবস্থাপনা িম্ুদে বযে এবাং বীম্া দাবী পরিয়র্াধ ইর্যারদ। এ িকল কলনয়দন বীম্া
প্ররর্ষ্ঠায়নি নগদান বরহ, বযাাংক বরহ, বীম্া দারব কিরজষ্টাি, রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ কিরজষ্টাি এবাং কলজাি/খ্রর্োন
বরহয়র্ কিরবট ভাউিাি, কক্ররিট ভাউিায়িি এবাং জানশাল ভাউিাি নম্বয়িি ক্রম্ানুিায়ি িাংিক্ষণ কিা হে। পরিদর্শন
দয়লি পয়ক্ষ স্বল্প িম্য়ে এর্ িব কলনয়দন পিীক্ষা কিা িম্ভব নে এবাং এরট করঠন কাজ। র্াই পরিদর্শন দল
বীম্া প্ররর্ষ্ঠান িম্ূয়হি কলনয়দনিম্ূহ িহয়জ পিীক্ষা কিাি জন্য রনেবরণশর্ ককৌর্ল বা কটকরনক প্রয়োগ কিয়বঃ
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েরদ ককান সুরনরদশষ্ট র্থয থায়ক কি রহয়িয়ব পিীক্ষা কিা;
(1)

েরদ ককান সুরনরদশষ্ট র্থয না থায়ক র্য়ব রনেবরণশর্ ককৌর্ল বা কটকরনক গ্রহণ কিাঃ
(ক) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি নগদান বরহি বযায়লন্স্, বযাাংক বরহি বযায়লন্স্, প্রয়োজনীে কলজাি এবাং রপ্ররম্োম্
িাংগ্রহ কিরজষ্টাি, রপ্ররম্োম্ িাংগ্রয়হি জন্য ইসুযকতর্ রপ্ররম্োম্ িরর্দ রনেম্ ম্ারফক পিীক্ষা কিা;
(খ্) প্ররর্রনরধম্ূলক কলনয়দয়নি পিীক্ষা বা কটে কিরকাং- িম্য়েরণি বহু কলনয়দন কথয়ক কয়েকরট
প্ররর্রনরধম্ূলক কলনয়দন বাছাই কয়ি নম্ুনা রহিায়ব এ গুরলয়ক পিীক্ষা কিায়ক প্ররর্রনরধম্ূলক
কলনয়দয়নি নম্ুনা পিীক্ষা বয়ল;
(গ) কলনয়দয়নি এয়লায়ম্য়লা রনবশািন বা িযানিম্ রিয়লকর্ন বা াাপাজািশ রিয়লকর্ন এি ম্াধযয়ম্ পিীক্ষা
কিা োে;

১৪. লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিদর্শয়নি রবষোবলী
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়ন রনে বরনশর্ রবষে িম্ূহ পিীক্ষা কিয়ব :
(ক) রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ (প্রধান কােশালে, কলাকাল অরফি, িারভশি কিল এবাং িারভশি কিন্টাি)
(1) রপ্ররম্োম্ বইয়েি েক রহিাব িাংক্ষিণ কিাি পদ্ধরর্;
(2) রপ্ররম্োম্ িরর্দ বইয়েি ক্ররম্ক নম্বি অনুিায়ি িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(3) ইসুযকতর্ িরর্দ কম্ার্ায়বক রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ কিরজষ্টাি িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(4) িাংগতহীর্ রপ্ররম্োয়ম্ি রবপিীয়র্ প্রস্তাব অনুোেী অবরলখ্য়নি রিদ্ধান্ত কম্ার্ায়বক প্রথম্ ঝুুঁরক গ্রহয়ণি
িরর্দ েথােথ ইসুয কিা হে রক না;
(5) িরর্য়দি ম্ুরড় বই েথােথ িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(6) প্রধান কােশালয়েি িায়থ র্াখ্া কােশালয়েি িরর্দ বইয়েি রিকনরিরলয়ের্ন কিা হে রক না;
(7) কে িকল বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন করম্পউটাি প্রেুরিি ম্াধযয়ম্ অয়টায়ম্র্ন পদ্ধরর্য়র্ িরর্দ ইসুয কয়ি র্াি
রহিাব িাংিক্ষয়ণি পদ্ধরর্;
(8) িাংগতহীর্ রপ্ররম্োয়ম্ি নগদ অথশ েথািম্য়ে েথােথভায়ব বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক রহিায়ব জম্া কয়ি রক
না;
(9) বীম্া গ্রাহয়কি রহিাব হালনাগাদ িাখ্া হে রক না;
(10) বীম্াগ্রাহকয়ক েথািম্য়ে েথােথভায়ব রপ্ররম্োম্ কনারটর্ কপ্রিণ কয়িয়ছ রক না;
(11) বীম্া গ্রাহকয়ক েথািম্য়ে র্াম্ারদ কনারটর্ কপ্রিণ কয়িয়ছ রক না;
(12) পরলরিি র্াম্ারদি হাি িাংেুরি- খ্ কর্ বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কর্তশক পূিণ কয়ি িাংরিষ্ট দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি
স্বাক্ষিিহ র্থয িাংগ্রহ কিয়ব।
(13) রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ বযরর্য়িয়ক বা িাংগ্রয়হি পূয়বশ ককান বীম্া ঝুুঁরক গ্রহণ কিা হয়েয়ছ রক না।
(খ্) বযবস্থাপনা বযে (প্রধান কােশালে, কলাকাল অরফি, িারভশি কিল এবাং িারভশি কিন্টাি)
(১) করম্র্ন
(অ) বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক লাইয়িন্স্ প্রাি িিল এয়জন্টয়দি করম্র্ন প্রদান কিা হয়েয়ছ রক
না;
(আ) করম্র্ন কথয়ক েথােথ কি কর্শন কিা হয়েয়ছ রক না;
(ই) করম্র্ন বযাাংরকাং িযায়নয়লি ম্াধযয়ম্ প্রদান কয়িয়ছ রক না;
(ঈ) বীম্া আইন ২০১০ এি ৫৮ ধািা কম্ার্ায়বক করম্র্ন প্রদান কিা হয়েয়ছ রক না;
(উ) বীম্া গ্রাহকয়ক করম্র্য়নি উপি ককান রিয়বট সুরবধা প্রদান কয়িয়ছ রক না;
(২) বযবিা িাংগ্রয়হি অন্যান্য বযে
পিীক্ষা কিা নম্ুনা রনবশািন কয়ি বাড়ী ভাড়া, উন্নেন কম্শকর্শায়দি কবর্ন ও ভার্ারদ, ম্াঠ পেশায়ে গাড়ীি
িক্ষণায়বক্ষণ বযে, প্ররর্ক্ষণ বযে, উন্নেন িভা বযে, গাড়ী জ্বালানী, বযবিা উন্নেয়নি জন্য টুযি রবল, পরলরি েযাম্প,
আপযােন, কনফায়িন্স্ বযে ইর্যারদ পিীক্ষা কিয়ব।
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(৩) কম্াট বযবস্থাপনা বযয়েি রহিাব প্রধান কােশালে বা র্াখ্া কােশালে কথয়ক িাংেুরি- গ কর্ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি
ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি প্রধান অথশ কম্শকর্শা বা দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি িাংগ্রহ কিয়ব।
(গ) পুনঃবীম্া (প্রধান কােশালে)
বীম্া গ্রাহকয়দি স্বাথশ িাংিক্ষয়ণ বীম্া প্ররর্ষ্ঠান রিরট অনুোেী েথােথভায়ব পুনঃবীম্া কয়ি রক না র্া োিাই
কিা এবাং পুনঃবীম্া রহিাবিক্ষণ পদ্ধরর্ পিীক্ষা কিয়ব।
(ঘ) রবরনয়োগ (প্রধান কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট কথয়ক রবরনয়োয়গি র্ারলকা িাংগ্রহ কয়ি প্রয়োজয়ন রফরজকযাল কাগজ পত্র পিীক্ষা
কিয়র্ হয়ব। বীম্া গ্রাহকয়দি জন্য িাংিরক্ষর্ রিজাভশ কম্ার্ায়বক রবরনয়োগ বা িম্পদ িয়েয়ছ রক না র্া রনরির্
কিয়র্ হয়ব। উি রবরনয়োগ বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক কিা হয়েয়ছ রক না র্া পিীক্ষা কিয়ব। বীম্া
প্ররর্ষ্ঠান কর্তক
শ রবরনয়োয়গি জন্য িাংেুি- ঘ পূিণ কয়ি ভািপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি র্া িাংগ্রহ কিয়ব।
(ঙ) বীম্া দাবী (প্রধান কােশালে, িারভশি কিন্টাি)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট কথয়ক বীম্া দাবী িাংক্রান্ত র্থয িাংগ্রহ কয়ি পিীক্ষা কিয়ব। র্য়থযি ম্য়ধয কম্াট দাবী
উত্থাপন, রনষ্পন্ন দাবী এবাং অরনষ্পন্ন দাবী ও ইহাি কািণ পিীক্ষা কিাি কক্ষয়ত্র পরিদর্শন দল কটকরনক বা ককৌর্ল
গ্রহণ কয়ি কাজ কিয়ব। বীম্া আইন এবাং বীম্া গ্রাহয়কি রনকট প্রদি পরলরিি র্র্শ কম্ার্ায়বক বীম্া দাবী রনরষ্পরি
কিা হে রক না র্া েথােথভায়ব পিীক্ষা কিয়ব। অরনষ্পন্ন দাবীি কািণিম্ূহ গভীিভায়ব পেশায়লািনা কিয়ব। বীম্া
দাবী িাংক্রান্ত র্থয িাংেুরি- ট কর্ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি গ্রহণ কয়ি
িাংিক্ষণ কিয়ব।
(ি) িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন
বীম্াকািীি িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন েথােথ িয়েয়ছ রক না র্া রনরির্ হয়র্ হয়ব।
(ছ) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক রহিাব
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক র্ারলকা িাংগ্রহ কয়ি কি কম্ার্ায়বক বযাাংক রববিণীিহ নম্ুনা রভরিয়র্ রকছু
কলনয়দন পিীক্ষা কিয়ব। প্ররর্রট বযাাংক রহিায়বি েথােথ রিকনরিরলয়ের্ন হে রক না র্া োিাই কিয়ব।
(জ) বীম্া ককাম্পারনয়র্ রনয়োগ
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন রনয়োগ, প্রয়ম্ার্ন বা কবর্ন বতরদ্ধ কিাি জন্য ককান েযান্িািশ পরলরি আয়ছ রক না োিাই
কিয়ব। প্ররর্ষ্ঠায়নি অগশায়নাগ্রাম্ িাংগ্রহ কয়ি ম্ারিক কবর্নভুি কলাকবয়লি রনয়োয়গি েুরিকর্া োিাই কিয়ব।
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন ককান িারভশি রুল আয়ছ রক না র্াও োিাই কয়ি কদখ্য়ব ।
(ঝ) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা কিাি কক্ষয়ত্র রবরভন্ন নীরর্ম্ালা
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা কিা কক্ষয়ত্র বযবিা িাংগ্রয়হি জন্য করম্র্ন, পারিেরম্কিহ রবরভন্ন
ভার্ারদ প্রণেয়নি নীরর্ম্ালা, গাড়ী বিায়েি নীরর্ম্ালা, পািয়িজ ও প্ররকউিয়ম্ন্ট ম্যানুয়েল, নর্ুন কােশালে কখ্ালাি
নীরর্ম্ালা, ফারনশিাি ও রফক্সাি িাংিক্ষয়ণি নীরর্ম্ালা, প্ররর্ক্ষণ নীরর্ম্ালা ইর্যারদ োিাই কিয়ব এবাং এ িকল
পরিপালন কিা হে রক না র্াও োিাই কিয়ব।
(ঞ) পরিিালনা পষশয়দি কােশক্রম্
বীম্া আইন, ২০১০ এি ধািা ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭,৭৮ এবাং ৭৯ ধািাি রবধান পরিপালনপূবক
শ পরিিালনা পষশদ
গঠন কিা হয়েয়ছ রক না র্া োিাই কিয়ব। পরিিালনা পষশয়দি িভাি কােশরববিণী িাংগ্রহ কয়ি ককাম্পারন
পরিিালনাি কক্ষয়ত্র কে িকল রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়েয়ছ র্া েথােথ পরিপালন কিা হয়েয়ছ রক না র্া োিাই
কিয়ব। পরিিালনা পষশয়দি িদস্য রক রক সুরবধা বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কথয়ক গ্রহণ কয়িন র্াও পিীক্ষা কিয়ব।
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(ট) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্াখ্া অরফি/কােশালে
বীম্া অরফয়িি র্াখ্া অরফি/কােশালে বীম্া আইন, ২০১০ এি ১৪ ধািাি রবধান কম্ার্ায়বক এবাং িাংরিষ্ট
প্ররবধানম্ালা কখ্ালা হয়েয়ছ রক না র্া োিাই কিয়ব। বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্াখ্া অরফি/ কােশালয়েি র্থয িাংেুরি- ঙ
কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট র্ারলকা িাংগ্রহ কিয়ব।
(ঠ) এয়জন্ট ও এম্প্লোি অব এয়জন্ট রনয়োগ (প্রধান কােশালে)
বীম্া আইন ২০১০ এি ১২৪ এবাং ১২৫ ধািাি রবধান কম্ার্ায়বক এয়জন্ট ও এম্প্লোি অব এয়জন্ট রনয়োগ
কদওো হয়েয়ছ রক না র্া পিীক্ষা কিয়ব। িাংেুরি - ি কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট র্থয িাংগ্রহ কয়ি র্া
োিাই কিয়ব।
(ি) উৎিস্থয়ল কর্শনকতর্ কি (প্রধান কােশালে)
আেকি অধযায়দর্ ১৯৮৪ এি রবধান কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রবরভন্ন উৎি কথয়ক কি বা ম্ূলয
িাংয়োজন কি আইন ১৯৯১ কম্ার্ায়বক ম্ূিক কর্শন কয়ি বাাংলায়দর্ বযাাংয়কি কিজািীয়র্ িালায়নি জম্া কয়ি র্া
োিাই কিয়ব। িাংেুরি- ছ কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি িাংগ্রহ কিয়ব।
(ঢ) গাড়ী র্ারলকা পেশয়বক্ষণ (প্রধান কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি গাড়ী প্রকতর্ভায়ব প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিাি কায়জ বযবহাি হে রক না র্াি র্ারলকা িাংগ্রহ কয়ি
গাড়ীি লগ বইয়েি িায়থ পিীক্ষা কিয়ব।
(ণ) িাবরিরিোরিি কােশক্রম্ পেশয়বক্ষণ (প্রধান কােশালে)
পরিদর্শন দল বীম্া প্ররর্ষ্ঠান িম্ূয়হি িাবরিরিোরি প্ররর্ষ্ঠায়নি কােশক্রম্ পেশয়বক্ষণ কিয়ব।
১৫. নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়ন পরিদর্শয়নি রবষোবলী
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠায়ন রনে বরনশর্ রবষে িম্ূহ পিীক্ষা কিয়ব :
(ক) রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফি ও র্াখ্া কােশালে)
(1) রপ্ররম্োম্ বইয়েি েক রহিাব িাংক্ষিণ কিাি পদ্ধরর্;
(2) রপ্ররম্োম্ িরর্দ বইয়েি ক্ররম্ক নম্বি অনুিায়ি িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(3) ইসুযকতর্ িরর্দ কম্ার্ায়বক রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ কিরজোি িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(4) িাংগতহীর্ রপ্ররম্োয়ম্ি রবপিীয়র্ প্রস্তাব কম্ার্ায়বক অবরলখ্য়নি রিদ্ধান্ত কম্ার্ায়বক প্রথম্ ঝুুঁরক গ্রহয়ণি
িরর্দ েথােথ ইসুয কিা হে রক না;
(5) িরর্য়দি ম্ুরড় বই েথােথ িাংিক্ষণ কিা হে রক না;
(6) প্রধান কােশালয়েি িায়থ র্াখ্া কােশালয়েি িরর্দ বইয়েি রিকনরিয়েয়লর্ন কিা হে রক না;
(7) কে িকল বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন করম্পউটাি প্রেুরিি ম্াধযয়ম্ অয়টায়ম্র্ন পদ্ধরর্য়র্ িরর্দ ইিূয কয়ি র্াি
রহিাব িাংিক্ষয়ণি পদ্ধরর্;
(8) িাংগতহীর্ রপ্ররম্োয়ম্ি নগদ অথশ েথািম্য়ে েথােথভায়ব বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক রহিায়ব জম্া কয়ি রক
না;
(9) রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ বযরর্য়িয়ক বা রপ্ররম্োম্ িাংগ্রয়হি পূয়বশ ককান ঝুুঁরক গ্রহণ কিা হয়েয়ছ রক না র্া পিীক্ষা
কিয়ব।
(খ্) বযবস্থাপনা বযে (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফিও র্াখ্া কােশালে
(১) করম্র্ন
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(অ)

বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক লাইয়িন্স্ প্রাি িিল এয়জন্টয়দি করম্র্ন প্রদান কিা হয়েয়ছ
রক না;
(আ) করম্র্ন কথয়ক েথােথ কি কর্শন কিা হয়েয়ছ রক না;
(ই) করম্র্ন বযাাংরকাং িযায়নয়লি ম্াধযয়ম্ প্রদান কয়িয়ছ রক না;
(ঈ) বীম্া আইন ২০১০ এি ৫৯ ধািা কম্ার্ায়বক করম্র্ন প্রদান কিা হয়েয়ছ রক না;
(উ) বীম্া গ্রাহকয়ক করম্র্য়নি উপি ককান রিয়বট সুরবধা প্রদান কয়িয়ছ রক না;
(২) বযবিা িাংগ্রয়হি অন্যান্য বযে (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফিও র্াখ্া কােশালে)
নম্ুনা রনবশািন কয়ি বাড়ী ভাড়া, উন্নেন কম্শকর্শায়দি কবর্ন ও ভার্ারদ, ম্াঠ পেশায়ে গাড়ীি িক্ষণায়বক্ষণ
বযে, প্ররর্ক্ষণ বযে, উন্নেন িভা বযে, গাড়ী জ্বালানী, বযবিা উন্নেয়নি জন্য টুযি রবল, পরলরি েযাম্প,
আপযােন, কনফায়িন্স্ বযে ইর্যারদ পিীক্ষা কিয়ব।
(1) কম্াট বযবস্থাপনা বযয়েি রহিাব প্রধান কােশালে বা র্াখ্া কােশালে কথয়ক িাংেুরি- জ কর্ বীম্া
প্ররর্ষ্ঠায়নি ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি প্রধান অথশ কম্শকর্শা বা দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি িাংগ্রহ কিয়র্
হয়ব।
(গ) পুনঃবীম্া (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফিও র্াখ্া কােশালে)
বীম্া গ্রাহকয়দি স্বাথশ িাংিক্ষয়ণ বীম্া প্ররর্ষ্ঠানিম্ূহ েথােথভায়ব পুনঃবীম্া কয়ি রক না র্া োিাই কিয়ব এবাং
পুনঃবীম্া রহিাবিক্ষণ পদ্ধরর্ পিীক্ষা কিয়ব। পুনঃবীম্াি তত্রম্ারিক প্ররর্য়বদন েথােথ কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্ল
কিা হয়েয়ছ রক না র্া োিাই কিয়ব। রবয়র্ষ কয়ি পুনঃবীম্াি কক্ষয়ত্র িাধািণ বীম্া কয়পশায়ির্ন এি িায়থ রিরট
অনুোেী পুনঃবীম্া িয়ন্তাষজনকভায়ব িম্পন্ন হে রক না র্া পিীক্ষা কিয়ব এবাং কি িায়থ পুনঃবীম্াি রহিাবও
পিীক্ষা কিয়ব।
(ঘ) রবরনয়োগ (প্রধান কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট কথয়ক রবরনয়োয়গি র্ারলকা িাংগ্রহ কয়ি প্রয়োজয়ন রফরজকযালী কাগজ পত্র পিীক্ষা
কিয়র্ হয়ব। বীম্া গ্রাহকয়দি জন্য িাংিরক্ষর্ রিজাভশ কম্ার্ায়বক রবরনয়োগ বা িম্পদ িয়েয়ছ রক না র্া রনরির্
কিয়র্ হয়ব। উি রবরনয়োগ বীম্া আইয়নি রবধান কম্ার্ায়বক কিা হয়েয়ছ রক না র্া পিীক্ষা কিয়র্ হয়ব।
বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কর্তশক রবরনয়োয়গি জন্য িাংেুি- ঘ পূিণ কয়ি ভািপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি র্া িাংগ্রহ
কিয়ব।
(ঙ) বীম্া দাবীঃ (প্রধান কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট কথয়ক বীম্া দারব িাংক্রান্ত র্থয কেম্ন- দারব উত্থাপন, দারব রনষ্পন্ন এবাং দারব
অরনষ্পন্নিহ কািণ িাংগ্রহ কয়ি পিীক্ষা কিয়ব। পিীক্ষা কিাি কক্ষয়ত্র পরিদর্শন দল কটকরনক বা ককৌর্ল অনুিিণ
কিয়ব। বীম্া আইন এবাং বীম্া গ্রাহয়কি রনকট প্রদি পরলরিি র্র্শ কম্ার্ায়বক দারব রনষ্পরি কিা হে রক না র্া
েথােথভায়ব পিীক্ষা কিা। অরনষ্পন্ন দারবি কািণিম্ূহ গভীিভায়ব পেশায়লািনা কিয়ব। বীম্া দাবী িাংক্রান্ত র্থয
িাংেুরি- ট কর্ বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি দারেত্ব প্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষয়ি গ্রহণ কয়ি িাংিক্ষণ কিয়ব।
(ি) িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন
বীম্াকািীি িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন েথােথ িয়েয়ছ রক না র্া রনরির্ হয়র্ হয়ব।
(ছ) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক রহিাব (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফি ও র্াখ্া কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযাাংক র্ারলকা িাংগ্রহ কয়ি কি কম্ার্ায়বক বযাাংক রববিণীিহ কয়ি নম্ুনা রনবশািয়নি
রভরিয়র্ রকছু কলনয়দন পিীক্ষা কিয়ব। প্ররর্রট বযাাংক রহিায়বি েথােথ রিকনরিরলয়ের্ন হে রক না র্া োিাই
কিয়ব।
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(জ) বীম্া ককাম্পারনয়র্ রনয়োগ (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফি ও র্াখ্া কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন রনয়োগ, প্রয়ম্ার্ন বা কবর্ন বতরদ্ধ কিাি জন্য ককান েযান্িািশ পরলরি আয়ছ রক না োিাই
কিয়ব। প্ররর্ষ্ঠায়নি অগ্রায়নাগ্রাম্ িাংগ্রহ কয়ি ম্ারিক কবর্নভুি কলাকবয়লি রনয়োয়গি েুরিকর্া োিাই কিয়র্
হয়ব। বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়ন ককান িারভশি রুল আয়ছ রক না র্াও োিাই কয়ি কদখ্য়ব।
(ঝ) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা কিাি কক্ষয়ত্র রবরভন্ন নীরর্ম্ালা
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিা পরিিালনা কিা কক্ষয়ত্র বযবিা িাংগ্রয়হি জন্য করম্র্ন, পারিেরম্কিহ রবরভন্ন
ভার্ারদ প্রনেয়নি নীরর্ম্ালা, গাড়ী বিায়েি নীরর্ম্ালা, পািয়িজ ও প্ররকউিয়ম্ন্ট ম্যানুয়েল, নর্ুন কােশালে কখ্ালাি
নীরর্ম্ালা, ফারনশিাি ও রফক্সাি িাংিক্ষয়ণি নীরর্ম্ালা, প্ররর্ক্ষণ নীরর্ম্ালা ইর্যারদ োিাই কিয়ব এবাং এ িকল
পরিপালন হে রক না র্াও োিাই কিয়ব।
(ঞ) পরিিালনা পষশয়দি কােশক্রম্ (প্রধান কােশালে)
বীম্া আইন, ২০১০ এি ধািা ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭,৭৮ এবাং ৭৯ ধািাি রবধান অনুিিণপূবশক পরিিালনা পষশদ
গঠন কিা হয়েয়ছ রক না র্া োিাই কিয়ব। পরিিালনা পষশয়দি িভাি কােশরববিণী িাংগ্রহ কয়ি ককাম্পারন
পরিিালনাি কক্ষয়ত্র কে িকল রিদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়েয়ছ র্া েথােথ পরিপালন হয়েয়ছ রক না র্াও োিাই কিয়ব।
পরিিালনা পষশয়দি িদস্য রক রক সুরবধা বীম্া প্ররর্ষ্ঠান কথয়ক গ্রহণ কয়িন র্া পিীক্ষা কিয়ব।
(ট) বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্াখ্া অরফি/কােশালেঃ (প্রধান কােশালে)
বীম্া অরফয়িি র্াখ্া অরফি/কােশালে বীম্া আইন,২০১০ এি ১৪ ধািাি রবধান কম্ার্ায়বক কখ্ালা হয়েয়ছ রক
না র্া োিাই কিয়ব। বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি র্াখ্া অরফি/কােশালয়েি র্থয িাংেুরি- ি কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি
রনকট র্ারলকা িাংগ্রহ কিয়ব।
(ঠ) এয়জন্ট রনয়োগঃ (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফি ও র্াখ্া কােশালে)
বীম্া আইন,২০১০ এি ১২৪ ধািাি রবধান কম্ার্ায়বক এয়জন্ট কদওো হয়েয়ছ রক না র্া পিীক্ষা কিয়ব।
িাংেুরি - ঞ কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট র্থয িাংগ্রহ কয়ি র্া োিাই কিয়ব।
(ি) উৎি স্থয়ল কর্শনকতর্ কি:
আেকি অধযায়দর্ ১৯৮৪ এি রবধান কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রবরভন্ন উৎি কথয়ক কি বা ম্ূলয
িাংয়োজন কি আইন, ১৯৯১ ম্ূিক কর্শন কয়ি বাাংলায়দর্ বযাাংয়কি কিজািীয়র্ জম্া কয়ি র্া োিাই কিয়ব।
িাংেুরি- ছ কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি ম্াধযয়ম্ তর্িী কয়ি িাংগ্রহ কিয়ব।
(ঢ) গাড়ী র্ারলকা পেশয়বক্ষণ (প্রধান কােশালে, রপ্ররন্স্পাল অরফি ও র্াখ্া কােশালে)
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি গাড়ী প্রকতর্ভায়ব প্ররর্ষ্ঠায়নি বযবিাি কায়জ বযবহাি হে রক না র্ারলকা অনুোেী গাড়ীি
লগ বইয়েি িায়থ পিীক্ষা কিয়ব।
(ণ) িাবরিরিোরিি কােশক্রম্ পেশয়বক্ষণঃ (প্রধান কােশালে)
পরিদর্শন দল বীম্া গ্রাহকয়দি স্বায়থশ বীম্া প্ররর্ষ্ঠানিম্ূয়হি িাবরিরিোরি প্ররর্ষ্ঠায়নি কােশক্রম্ ও লাভ ক্ষরর্
রহিাব পেশয়বক্ষণ কিয়ব।
১৬. উপিাংহাি
বাাংলায়দয়র্ি বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বাস্তব কােশক্রয়ম্ি ওপি রভরি কয়ি এ পরিদর্শন ম্যানুয়েল তর্িী কিা হয়েয়ছ।
পরিদর্শয়নি বযবহারিক কায়জি রভরিয়র্ িম্য়ে িম্য়ে উি পরিদর্শন ম্যানুয়েল পরিবর্শন, পরিবধশন বা িাংয়র্াধন
কয়ি েুয়গাপয়োগী কিা হয়ব।
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পরিরর্ষ্ট - ১
বীম্া আইন, ২০১০ এি কেিকল ধািাি রবধানিম্ূহ অবশ্যই পরিপালন কিয়র্ হয়বঃ
ধািা ১১ রনবন্ধন িনয়দি নবােন (২): বীম্াকািীয়ক ককান বৎিয়িি রনবন্ধন নবােয়নি দিখ্াস্ত পূবব
শ র্শী বৎিয়িি
৩০ কর্ নয়ভম্বয়িি পূয়বশ কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্ল করিয়র্ হইয়ব এবাং আয়বদয়নি িায়থ রনধশারির্ রফ প্রদান করিয়র্
হইয়ব।
ধািা ২১
(১) এই আইন বলবৎ হইবাি পূয়বশ বাাংলায়দয়র্ কে ককান কেরণি বীম্া বযবিাে রনয়োরজর্ রছল এইরূপ
বীম্াকািী বযর্ীর্, অন্য ককান বীম্াকািী এই আইন বলবৎ হইবাি পি ককান কেরণি বীম্া বযবিা
পরিিালনাি জন্য রনবন্ধীকতর্ হইয়ব না, েরদ র্াহাি র্ফরিল ১ এ রবধতর্ পরিম্াণ পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধন না
থায়ক এবাং র্াহাি কর্োিিম্ূহ রবরধ দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্ অনুোেী পরিয়র্ারধর্ না হইো থায়কঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, িিকাি, প্রয়োজয়ন, িিকারি কগয়জয়ট প্রজ্ঞাপন দ্বািা, পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধয়নি পরিম্াণ
বতরদ্ধ বা হ্রাি করিয়র্ পারিয়বঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, উয়দযািাগণ রনবন্ধয়নি আয়বদন কিাি পূয়বশ পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধয়ন র্াহায়দি রনজ রনজ
অাংর্ দাে ম্ুিভায়ব বাাংলায়দয়র্ ককান র্ফরিলী বযাাংয়ক ককাম্পারনি নায়ম্ জম্া করিয়বন এবাং উি অথশ
দােম্ুিভায়ব জম্া রহিায়ব থারকয়ব।
(২) বীম্াকািী কর্তশক রনবন্ধয়নি আয়বদন দারখ্য়লি পি বা ভরবষ্যয়র্ কর্তশপয়ক্ষি রলরখ্র্ অনুম্রর্ বযরর্য়িয়ক
উপ- ধািা (১) এ বরণশর্ পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধন জম্াি রহিাব হইয়র্ জম্াি উপি অরজশর্ সুদ বযর্ীর্ ককান অথশ
উয়িালন কিা োইয়ব না এবাং কর্তশপয়ক্ষি রলরখ্র্ অনুম্রর্ বযরর্য়িয়ক কর্তশপয়ক্ষি অনুকূয়ল ছাড়া পরিয়র্ারধর্
ম্ূলধয়নি উপি ককানরূপ রলয়েন রলরপবদ্ধ কিা োইয়ব না।
(৩) এই আইন প্রবর্শয়নি পূয়বশ বাাংলায়দয়র্ বা বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি রনগরম্র্ ককান বীম্াকািীয়ক রবরধ দ্বািা
রনধশারির্ পদ্ধরর্ ও িম্েিীম্াি ম্য়ধয উপ- ধািা (১) এি অধীয়ন উহাি ম্ূলধন থাকাি র্র্শপূিণ করিয়র্
হইয়ব। উি ধািা কম্ার্ায়বক ম্ূলধন পেশাির্া িম্পয়কশ ম্ূলযােন;
ধািা ২৩ জাম্ানর্
(১) ককান বীম্াকািী এই আইন প্রবর্শয়নি পূয়বশ রনবরন্ধর্ হইো থারকয়ল বা, এই আইয়নি অধীয়ন রনবয়ন্ধি
আয়বদন করিবাি িম্য়ে র্ফরিল ১ এ রবধতর্ অাংয়কি অথশ নগয়দ বা জম্াি র্ারিয়খ্ বাজাি দি অনুোেী
প্রাক্করলর্ম্ূয়লয, অনুয়ম্ারদর্ রিরকউরিরটয়জ বা আাংরর্ক নগয়দ ও আাংরর্ক অনুরূপ প্রক্করলর্ অনুয়ম্ারদর্
রিরকউরিরটয়জ বাাংলায়দর্ বযাাংয়ক জাম্ানর্ রহিায়ব জম্া করিয়ব এবাং িারখ্য়ব।
(২) উপ- ধািা (১) এ অধীন জাম্ানয়র্ি অথশ বীম্াকািীি অনুকূয়ল জম্া িাখ্া হইয়ব এবাং বীম্াকািী বিাবয়ি
উি অথশ কফিৎ প্রদানয়োগয হইয়ল নগদ অয়থশি কে পরিম্াণ অাংর্ বীম্াকািীি আয়বদয়নি পরিয়প্রয়ক্ষয়র্
রিরকউরিরটয়জ রবরনয়োগ কিা হইোয়ছ উি অাংর্ বযর্ীর্ বাকী অাংর্ বীম্াকািী প্রাপয হইয়ব এবাং জম্াকতর্
রিরকউরিরটয়জি উপি অরজশর্ সুদও বীম্াকািী প্রাপয হইয়বঃ
র্য়ব র্য়র্শ থায়ক কে, রিরকউরিরটয়জি উপি সুদ িাংগ্রহ করিবাি জন্য বাাংলায়দর্ কর্তশক, িম্য়ে িম্য়ে,
ধােশকর্
ত করম্র্ন কর্শনয়োগয হইয়ব।
(৩) বীম্াকািী কে ককান িম্ে এই ধািাি অধীয়ন বাাংলায়দর্ বযাাংয়ক জম্াকতর্ রিরকউরিরটজ নগয়দ বা অন্য
অনুয়ম্ারদর্ রিরকউরিরটয়জ বা আাংরর্ক নগয়দ ও আাংরর্ক অন্য অনুয়ম্ারদর্ রিরকউরিরটয়জ প্ররর্স্থাপন
করিয়র্ পারিয়ব এই র্য়র্শ কে, অনুরূপ নগদ অথশ বা অন্যান্য রিরকউরিরটয়জি ম্ূলয রবদযম্ান বাজাি দয়ি, বা
অনুরূপ নগদ অথশ এবাং রিরকউরিরটজ পয়ত্রি ম্ূলয, োহা প্রয়োজয, জম্া প্রদান করিবাি র্ারিয়খ্ প্রাক্করলর্
রিরকউরিরটজ পয়ত্রি ম্ূলয অয়পক্ষা কম্ না হে।
(৪) বীম্াকািী আয়বদন করিয়ল বাাংলায়দর্ বযাাংক(ক) এই ধািাি অধীয়ন বীম্াকািী কর্তশক জম্াকতর্ রিরকউরিরটজ রবক্রে করিয়র্ এবাং উিরূয়প রবক্রেলব্ধ
অথশ রনয়জি কায়ছ জাম্ানর্ রহিায়ব িারখ্য়র্ পারিয়ব, বা
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(খ্) বীম্াকািী কর্তশক রনরদশষ্টকতর্ জম্াকতর্ অথশ বা রিরকউরিরটয়জি রবক্রেলব্ধ িম্ুদে অথশ বা উহাি
অাংর্রবয়র্ষ, বা জম্াকতর্ রিরকউরিরটয়জি পরিপক্ক ম্ূলয িিকারি রিরকউরিরটয়র্ রবরনয়োগ করিয়র্
পারিয়ব এবাং উিরূপ রবক্রে ও রবরনয়োয়গি জন্য র্দকর্তশক ধােশকতর্ করম্র্ন আদাে করিয়র্ পারিয়ব।
(৫) কে কক্ষয়ত্র উপ- ধািা (৪) এি রবধান প্রয়োজয হে, কিই কক্ষয়ত্র(ক) েরদ রিরকউরিরটজ এি রবক্রেলব্ধ অথশ বা অরজশর্ সুদ বযর্ীর্, রিরকউরিরটয়জি পরিপক্ক ম্ূলয জম্াকতর্
রিরকউরিরটজ জম্া কদওোি র্ারিয়খ্ রবদযম্ান বাজািম্ূয়লযি কম্ হে, র্াহা হইয়ল, বীম্াকািী উি
ঘাটরর্ রিরকউরিরটয়জি পরিপক্ক হওো বা রবরক্রর্ হওোি ২ (দুই) ম্ায়িি ম্য়ধয নগয়দ বা জম্া প্রদান
করিবাি র্ারিয়খ্ বাজাি দয়ি প্রাক্করলর্ ম্ূয়লয িিকারি রিরকউরিরটয়জি ম্াধযয়ম্ বা আাংরর্ক নগদ ও
আাংরর্ক রিরকউরিরটয়জি ম্াধযয়ম্ পূিণ করিয়ব, অন্যথাে বীম্াকািী এই ধািাি অধীয়ন জাম্ানর্
িম্পরকশর্ রবধান লাংঘন করিোয়ছ বরলো গণয হইয়ব।
(খ্) েরদ রিরকউরিরটয়জি রবক্রেলব্ধ অথশ বা অরজশর্ সুদ বযর্ীর্ রিরকউরিরটয়জি পরিপক্ক ম্ূলয বাাংলায়দর্
বযাাংয়ক জাম্ানর্কতর্ রিরকউরিরটয়জি জম্া কদওোি র্ারিয়খ্ রবদযম্ান বাজাি ম্ূলয অরর্ক্রম্ কয়ি,
কিইয়ক্ষয়ত্র উি অরর্রিি অথশ বীম্াকািীয়ক কফিৎদায়নি লক্ষয কর্তশপক্ষ বাাংলায়দর্ বযাাংয়কি ম্াধযয়ম্
েথােথ বযবস্থা গ্রহণ করিয়ব; এবাং
(গ) েরদ এই ধািাি অধীয়ন জাম্ানর্কতর্ অথশ হইয়র্ ককান অাংর্ বীম্াকািীি ককান দাে রনষ্পয়ন্ন বযবহৃর্
হইো থায়ক, র্াহা হইয়ল বীম্াকািী উি বযবহৃর্ অথশ পূিয়ণ নগয়দ জম্া কদওোি র্ারিয়খ্ বাজাি
ম্ূয়লয প্রাক্করলর্ িিকারি রিরকউরিরটয়জ বা আাংরর্ক নগয়দ এবাং আাংরর্ক অনুরূপ ম্ূলযারের্ িিকারি
রিরকউরিরটয়জ অরর্রিি অথশ জম্াদান করিয়ব এবাং দাে রনষ্পয়ন্ন বযবহৃর্ জাম্ানর্ বা উহাি ককান
অাংর্- রবয়র্ষ বযবহায়িি র্ারিখ্ হইয়র্ ২ (দুই) ম্ায়িি ম্য়ধয ঘাটরর্ পূিণ না হইয়ল বীম্াকািী উপধািা (১) এি িারহদা পূিয়ণ বযথশ হইোয়ছ এবাং জাম্ানর্ িম্পরকশর্ রবধান লাংঘন করিোয়ছ বরলো গণয
হইয়ব।
ধািা ২৪ জাম্ানর্ িাংিক্ষণ রনেবরণশর্ উপায়ে বীম্াকািীি জাম্ানর্ িাংিক্ষণ কিা হইয়ব, েথাঃ(ক) ধািা ২৩ অথবা ১১৯ এি অধীয়ন জম্াকতর্ ককান জাম্ানর্ বীম্াকািীি িম্পরিি অাংর্ বরলো রবয়বরির্
হইয়ব;
(খ্) জাম্ানয়র্ ককান স্বত্ব রনয়োগ রকাংবা জাম্ানর্ দােবদ্ধ কিা োইয়ব না;
(গ) বীম্াকািী কর্তশক ইসুযকতর্ বীম্া পরলরি হইয়র্ উদ্ভূর্ দােিম্ূয়হি অরনষ্পন্ন দাে কম্ািন বযর্ীর্ বীম্াকািীি
অন্য ককান দাে কম্ািয়ন জাম্ানর্ বযবহাি কিা োইয়ব না; বা
(ঘ) বীম্া পরলরি গ্রাহক পরলরি িম্পরকশর্ এইরূপ ককান দাে োহা বীম্া পরলরি গ্রাহক অন্য ককান প্রকায়ি আদাে
করিয়র্ বযথশ হইোয়ছন কিইরূপ দাে িম্পয়কশ র্াহাি অনুকূয়ল প্রাি আয়দর্ বযর্ীর্ জাম্ানর্ কক্রাক কিা
োইয়ব না।
ধািা ২৬ পতথক রহিাব এবাং র্হরবল
(১)

বীম্াকািী এই আইন ও র্দধীন প্রণীর্ রবরধি অধীয়ন প্রয়র্যক কেরণি এবাং কক্ষত্রম্র্, উপ- কেরণি বীম্া
বযবিাি জন্য, একক বা কেৌথভায়ব, কে প্রকায়িি বযবিাই হউক না ককন, িম্ুদে আে- বযয়েি পতথক রহিাব
িাংিক্ষণ করিয়ব।

(২) কে কক্ষয়ত্র বীম্াকািী লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনা কয়ি কিইয়ক্ষয়ত্র উি বযবিাি োবর্ীে অথশ লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ র্হরবল নায়ম্ একরট পতথক র্হরবয়ল জম্া করিয়র্ হইয়ব।
(৩) উপ- ধািা (২) এি অধীন র্হরবয়ল জম্াকতর্ অথশ ও িম্পয়দি রবস্তারির্ রববিণ প্রয়র্যক বীম্াকািী প্রয়র্যক
পরিকা বৎিি কর্ষ হইবাি ৬ (ছে) ম্ায়িি ম্য়ধয প্ররবধান অনুোেী েথােথভায়ব রনিীক্ষয়কি রনকট হইয়র্
প্রর্যােন করিো কর্তশপয়ক্ষি রনকট কপ্রিণ করিয়ব।
(৪) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ র্হরবল হইয়ব শুধুম্াত্র লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরি গ্রাহকগয়ণি রনিাপিাি জন্য, োহা লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ বযর্ীর্ অন্য ককান িুরিি অধীন দােেুি হইয়ব না এবাং প্রর্যক্ষ বা পয়িাক্ষভায়ব লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
বযবিা বযর্ীর্ অন্য ককান উয়েয়শ্য বযবহৃর্ হইয়ব না।
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ধািা ২৭ রহিাব রস্থরর্পত্র, ইর্যারদ
(১) এই আইয়নি অধীন প্রয়র্যক বীম্াকািী বাাংলায়দয়র্ উহাি কলনয়দনকতর্ িকল কেরণি বীম্া বযবিাি রবষয়ে
প্ররর্ পরিকা বৎিি িম্াি হইবাি পি উি বৎিয়িি জন্য রনেবরণশর্ রববিণারদ প্রস্তুর্ করিয়ব, েথাঃ(ক) প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ এবাং ছয়ক রস্থরর্পত্র (Balance sheet);
(খ্) প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ ছক অনুোেী লাভ- ক্ষরর্ি রহিাব;
(গ) কে বীম্াকািীয়ক এই আইন অনুোেী বীম্া বযবিাি ধিন অনুোেী আে ও বযয়েি পতথক রহিাব
িাংিক্ষণ করিয়র্ হে, কিই বীম্াকািীি কক্ষয়ত্র িাংরিষ্ট কেরণি বা উপ- কেণীি বীম্া বযবিাি জন্য
প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ ফিয়ম্ একরট িাজস্ব রহিাব; এবাং
(ঘ) উি িম্য়ে বীম্া বযবস্থাপনাি দারেয়ত্ব রনয়োরজর্ বযরিগয়ণি নাম্ ও পরিরিরর্ িম্বরলর্ রববিণ এবাং
উি বযরিবয়গশি বযবিারেক কােশাবলী িাংক্রান্ত োবর্ীে র্থযারদ উয়েখ্ক্রয়ম্ একরট প্ররর্য়বদন।
(২) বীম্াকািী ককাম্পারন আইন এি অধীন ককান ককাম্পারন হইয়ল ককাম্পারনি কিোিম্যান, দুইজন পরিিালক ও
ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা কর্তশক বা বীম্াকািী িম্বাে িরম্রর্ আইন এি অধীন িম্বাে িরম্রর্ হইয়ল উহাি
দুইজন িদস্য কর্তশক উপ- ধািা (১) এি অধীন রস্থরর্পত্র, লাভ- ক্ষরর্ি রহিাব, িাজস্ব রহিাব ও প্ররর্য়বদন
স্বাক্ষরির্ হইয়র্ হইয়ব।
(৩) প্রয়র্যক বীম্াকািী র্াহাি কর্োি গ্রহীর্া ও বীম্া পরলরি গ্রাহয়কি র্হরবল িাংক্রান্ত পতথক রহিাব প্ররবধান
অনুোেী িাংিক্ষণ করিয়ব।
ধািা ৩০ একিুযোরি প্ররর্য়বদন ও িাংরক্ষিিাি
(১) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাকািী প্রয়র্যক বীম্াকািী বৎিয়ি অন্তর্ঃ একবাি প্ররবধায়ন রনধশারির্
পদ্ধরর্য়র্ উহাি দােিম্ূয়হি ম্ূলযােনিহ র্দকর্তশক পরিিারলর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিায়েি আরথশক অবস্থা
একজন একিুযোরি দ্বািা অনুিন্ধান কিাইয়ব এবাং অনুিন্ধান কােশ িম্পয়কশ প্ররবধায়ন ছক ও পদ্ধরর্য়র্
একিুযোরি কর্তশক প্রদি প্ররর্য়বদয়নি একরট িাংরক্ষিিাি প্রণেন কিাইয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, ককান বীম্াকািীি রবয়র্ষ অবস্থা রবয়বিনাে কর্তশপক্ষ উহায়ক পূবব
শ র্শী অনুিন্ধান
িম্পাদয়নি ২ (দুই) বৎিয়িি ম্য়ধয কে ককান র্ারিয়খ্ এই ধািাি অধীন অনুিন্ধান কিাইবাি অনুম্রর্ প্রদান
করিয়র্ পারিয়ব।
(২) বীম্াকািী কর্তশক ককান ম্ুনাফা রবর্িয়ণি লয়ক্ষয আরথশক অবস্থা রনরূপয়ণি জন্য পরিিারলর্ কে ককান িম্য়েি
অনুিন্ধান বা অনুিন্ধায়নি ফলাফল িবশিাধািয়ণি রনকট প্রদরর্শর্ হইবাি কক্ষয়ত্রও উপ- ধািা (১) এি অধীন
িাংরক্ষিিাি প্রণেয়নি রবধান প্রয়োজয হইয়ব।
(৩) বীম্াকািী প্রকতর্ ও িম্ভাবয দাে িম্বরলর্ প্ররর্রট পরলরিি পূণশ ও রনভুল
শ রববিণী অনুিন্ধায়নি উয়েয়শ্য
একিুযোরিয়ক িিবিাহ কিা হইোয়ছ ম্য়ম্শ বীম্াকািীি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা কর্তশক স্বাক্ষরির্ একরট প্রর্যেন
পত্র এই ধািাি অধীন প্রণীর্ প্রয়র্যক িাংরক্ষিিায়িি িরহর্ পরিরর্ষ্ট রহিায়ব অন্তভুশি করিয়র্ হইয়ব।
(৪) প্ররর্রট িাংয়ক্ষিিায়িি িরহর্ প্ররবধান অনুোেী কে র্ারিয়খ্ি রহিাবরভরিক িাংয়ক্ষিিাি প্রস্তুর্ কিা হইয়ব
কিই র্ারিয়খ্ বীম্াকািীি লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিায়েি একরট রববিণীও পরিরর্ষ্ট রহিায়ব অন্তভুশি করিয়র্
হইয়ব।
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, উপ- ধািা (১) এবাং উপ- ধািা (২) এ উরেরখ্র্ অনুিন্ধান েরদ বীম্াকািী কর্তশক
বাৎিরিক রভরিয়র্ কিায়না হে র্য়ব উি রববিণী প্ররর্ বৎিি িাংলগ্ন না করিো প্ররর্ ৩ (রর্ন) বৎিি অন্তি
একবাি পরিরর্ষ্ট রহিায়ব অন্তভুি
শ কিা োইয়ব।
(৫) ককান বীম্াকািীি আরথশক অবস্থাি অনুিন্ধান েরদ রহিাব বষশ িম্াি হওোি র্ারিয়খ্ না হে, কিই কক্ষয়ত্র
পূবব
শ র্শী বষশ িম্ারিি পিবর্শী িম্য়েি রহিাব এবাং অনুিন্ধায়নি র্ারিয়খ্ি রস্থরর্পত্র প্রস্তুর্ করিয়র্ হইয়ব এবাং
উহা এই আইয়নি রবধান অনুোেী রনিীক্ষা কিাইয়র্ হইয়ব।
(৬) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িম্পরকশর্ এই ধািাি রবধানাবলী দুঘশটনা ও স্বাস্থয বীম্াি কক্ষয়ত্রও প্রয়োজয হইয়ব।
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, েরদ কর্তশপক্ষ ম্য়ন কয়ি কে,
বীম্াকািী কর্তশক কলনয়দনকতর্ স্বাস্থয বীম্া বযবিাি
িাংখ্যা ও পরিম্াণ অর্যন্ত কম্, র্াহা হইয়ল কর্তশপক্ষ িাংরিষ্ট বীম্াকািীয়ক এই উপ- ধািাি অধীন স্বাস্থযবীম্া
িম্পরকশর্ রবধান হইয়র্ অবযাহরর্ প্রদান করিয়র্ পারিয়ব।
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(৭) উপ- ধািা (১) এি অধীন দাে ম্ূলযােন এইরূপ পদ্ধরর্ ও রভরিয়র্ করিয়র্ হইয়ব োহায়র্ ইহা দ্বািা
রহিাবকতর্ একিুযোরিোল রিজাভশ হইয়র্ কম্ না হে।
ধািা ৩১ পরলরি ও দাবীি কিরজোি
প্রয়র্যক বীম্াকািী র্ৎকর্তশক বাাংলায়দয়র্ কলনয়দনকতর্ বীম্া বযবিা িাংক্রান্ত িকল পরলরি এবাং দাবীি
রবষয়ে প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ একরট কিরজোি িাংিক্ষণ করিয়ব।
ধািা ৩২ রববিণী দারখ্লকিণ
(১) ধািা ২৭ এি অধীন রহিাব, রস্থরর্পত্র, ইর্যারদ এবাং ধািা ৩০ এি অধীন দাে- ম্ূলযােন প্ররর্য়বদয়নি
রনিীরক্ষর্ রহিাব, িাি- িাংয়ক্ষপ ও রববিণী ম্ুরির্ হইয়র্ হইয়ব এবাং িাি প্রস্থ রিটাণশরূয়প কর্তশপয়ক্ষি রনকট,
ধািা ২৭ এবাং ধািা ৩০ এি উপ- ধািা (৫) এি অধীন রহিাব এবাং রস্থরর্পয়ত্রি কক্ষয়ত্র রহিাব বষশ কর্ষ
হইবাি ৬ (ছে) ম্ায়িি ম্য়ধয এবাং ধািা ৩০ এি অধীন দাে- ম্ূলযােন প্ররর্য়বদন, িাি- িাংয়ক্ষপ ও
রববিণীি কক্ষয়ত্র ৯ (নে) ম্ায়িি ম্য়ধয দারখ্ল করিয়র্ হইয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, কে িকল বীম্াকািীি বযবিায়েি প্রধান কােশালে বা স্থােী রনবাি বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি
এবাং কে িকল বীম্াকািী বাাংলায়দয়র্ গরঠর্, রনগরম্র্ এবাং বাাংলায়দয়র্ স্থােী রনবািী রকন্তু বাাংলায়দয়র্ি
বারহয়িও বীম্া বযবিা পরিিালনা করিো থায়ক, কিই িকল বীম্াকািীি কক্ষয়ত্র উপয়ি বরণশর্ ৬ (ছে) ম্ায়িি
কম্োদ আিও ৩(রর্ন) ম্াি পেশন্ত বরধশর্ কিা োইয়র্ পায়িঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, কর্তশপক্ষ, প্রয়োজয়ন এই উপ- ধািাে প্রদি রিটানশ দারখ্য়লি িম্েিীম্া অনরধক ১
(এক) ম্াি বতরদ্ধ করিয়র্ পারিয়ব।
(২) এই ধািাি অধীন দারখ্লকতর্ ৪ (িাি) প্রস্থ রিটানশ এি ম্য়ধয ১ (এক) প্রস্থ ককাম্পারনি কক্ষয়ত্র, উহাি
কিোিম্যান এবাং ২ (দুই) জন পরিিালক এবাং ককাম্পারনি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা কর্তক
শ ও েরদ ককাম্পারনি
বযবস্থাপনা পরিিালক থায়কন, র্াহা হইয়ল ঐ পরিিালক কর্তক
শ , ককান িম্বাে িরম্রর্ি কক্ষয়ত্র, উহাি ২
(দুই) জন িদস্য কর্তশক,
;
১ (এক)
রকাংবা, কক্ষত্রম্য়র্, ম্ূলযােণ িম্পাদনকািী একিুযোরি কর্তশক স্বাক্ষরির্ হইয়র্ হইয়ব।
(৩) বীম্াকািীি বযবিাি প্রধান স্থান বা স্থােী রনবাি বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি হইয়ল উি বীম্াকািী ধািা ২৭ এ
উরেরখ্র্ দরলল- পত্রারদি িরহর্ রস্থরর্পত্র , লাভ ও ক্ষরর্ি রহিাব এবাং িাজস্ব রহিাব এবাং ম্ূলযােন
প্ররর্য়বদন ও রববিণী, েরদ থায়ক, কর্তশপয়ক্ষি রনকট কপ্রিণ করিয়ব োহা বীম্াকািীয়ক উহাি গঠন, রনগম্ন বা
স্থােীভায়ব রনবারির্ হওোে িিকারি কর্তশপয়ক্ষি রনকট কপ্রিণ করিয়র্ হে, অথবা, কে কক্ষয়ত্র অনুরূপ
দরললপত্রারদ কপর্ করিবাি আবশ্যকর্া থায়ক না কিই কক্ষয়ত্র কম্োদকাল িম্ারিয়র্ ঐ কম্োদকালীন
িম্েকাি উি দরলল- পত্রারদয়র্ অন্তভুশি বীম্াকািীি কম্াট িম্পদ ও দাে এবাং কম্াট আে এবাং বযয়েি
প্ররর্ফলন িম্পন্ন একরট প্রর্যারের্ রববিণী দারখ্ল করিয়র্ হইয়ব।
ধািা ৩৪ প্ররর্য়বদন দারখ্ল বীম্া বযবিা কােশক্রম্ িম্পয়কশ প্রয়র্যক বীম্াকািী প্ররর্য়বদয়নি প্রর্যারের্ অনুরলরপ
উহাি কর্োি গ্রহীর্া রকাংবা পরলরি গ্রহীর্ায়দি রনকট কপর্ কিাি অবযবহরর্ পয়িই কর্তপ
শ য়ক্ষি রনকট দারখ্ল
করিয়ব।
ধািা ৩৫ বারষশক িাধািণ িভাে কােশধািাি িাংরক্ষিিাি প্রয়র্যক বীম্াকািী র্াহাি কােশরববিণী বরহয়র্ রলরপবদ্ধ
বারষশক িাধািণ িভাি কােশরববিণীি প্রর্যারের্ অনুরলরপ িভা অনুরষ্ঠর্ হইবাি ৩০ (রত্রর্) রদয়নি ম্য়ধয কর্তপ
শ য়ক্ষি
রনকট দারখ্ল করিয়ব।
ধািা ৪১ িম্পদ রবরনয়োগ
(১) প্রয়র্যক বীম্াকািী উহাি িম্পদ প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ ও স্থায়ন রবরনয়োগ ও িাংিক্ষণ করিয়ব
এবাং অনুরূপ রবরনয়োগ রনেন্ত্রণ করিবাি ক্ষম্র্া কর্তশপয়ক্ষি থারকয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, ককান বীম্াকািীি ককান পরিিালক বা অনুরূপ পরিিালয়কি পরিবায়িি িদয়স্যি
স্বত্বারধকািী, অাংর্ীদাি, পরিিালক, বযবস্থাপক বা বযবস্থাপনা এয়জন্ট রহিায়ব ককান স্বাথশিাংরিষ্ট ককান
ককাম্পারন, ফাম্শ বা অন্য ককান বযবিারেক প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রথম্ ম্ূলধন ইসুযয়র্ রবরনয়োগ অনুয়ম্ারদর্ হইয়ব না।
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(২) প্রয়র্যক বীম্াকািী প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ উপ- ধািা (১- এ উরেরখ্র্ রবরনয়োয়গি রিটানশ
কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্ল করিয়ব।
ধািা ৪৩ িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন রবষয়ে পূিণীে র্র্শাবলী
(১) প্রয়র্যক বীম্াকািী প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পরিম্াণ ও পদ্ধরর্য়র্ উহাি বীম্া বযবিাি জন্য িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন
িাংিক্ষণ করিয়ব।
(২) ককান বীম্াকািী েরদ ককান িম্য়ে উপ- ধািা (১) এি রবধান অনুোেী রনধশারির্ িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন িক্ষণ না
কয়ি র্াহা হইয়ল উি বীম্াকািী এই বযাপায়ি কর্তশপক্ষ কর্তশক জারিকতর্ রনয়দশর্ অনুোেী অনুরূপ রনয়দশর্না
জারি হওোি অনরধক ৩ (রর্ন) ম্ায়িি ম্য়ধয উি ঘাটরর্ পূিয়ণি জন্য একরট কম্শপরিকল্প কর্তশপয়ক্ষি
রনকট দারখ্ল করিয়ব।
(৩) উপ- ধািা (২) অনুোেী দারখ্লকতর্ কম্শপরিকল্প কর্তশপয়ক্ষি রনকট অপেশাি রবয়বরির্ হইয়ল বীম্াকািী উি
পরিকল্প িাংয়র্াধন করিয়ব এবাং কর্তশপক্ষ কর্তশক অনুয়ম্ারদর্ পরিকল্প বাস্তবােন করিয়ব।
(৪) কর্তশপক্ষ রনধশারির্ িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন পূিণ কিা হইোয়ছ রক- না র্াহা পিীক্ষা কিণাথশ কে ককান বীম্াকািী
দাে ও িম্পদ পরিদর্শন বা োিাই এবাং অন্যান্য আবশ্যকীে র্থযারদ িাংগ্রহ করিয়র্ পারিয়ব এবাং বীম্াকািী
এর্দরবষয়ে কর্তশপক্ষ কর্তশক জারিকতর্ ককান রনয়দশর্ পালয়ন বাধয থারকয়ব এবাং বীম্াকািী, কর্তশপয়ক্ষি
রনয়দশর্না প্রারিি ২ (দুই) ম্ায়িি ম্য়ধয, উি রনয়দশর্না পরিপালয়ন বযথশ হইয়ল িাংরিষ্ট বীম্াকািী রনধশারির্
িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন িাংিক্ষয়ণ অিম্থশ হইোয়ছ বরলো গণয হইয়ব এবাং উি কক্ষয়ত্র এই আইয়নি ধািা ৯৫ এি
রবধান অনুোেী বযবস্থা গ্রহণ করিয়র্ হইয়ব।
(৫) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাি জন্য প্রয়র্যক বীম্াকািী একজন একিুযোরি কর্তশক প্রর্যারের্ লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািী কর্তশক িরক্ষর্ রনধশারির্ িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন িম্পরকশর্ একরট রববিণী প্ররবধান
দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্ল করিয়ব।
(৬) নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাি জন্য প্রয়র্যক বীম্াকািী একজন অনুয়ম্ারদর্ রনিীক্ষক কর্তশক
প্রর্যারের্ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািী কর্তশক িরক্ষর্ রনধশারির্ িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন িম্পরকশর্
একরট রববিণী প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ কর্তপ
শ য়ক্ষি রনকট দারখ্ল করিয়ব।
ধািা ৪৪ ঋণ, অরগ্রম্ ও আরথশক সুরবধা প্রদান রবরধ- রনয়ষধ
(১) ককান বীম্াকািী উহাি রনয়জি কর্োয়িি জাম্ানয়র্ ককান প্রকাি অরগ্রম্, ঋণ বা আরথশক সুরবধা প্রদান করিয়ব
না।
(২) ককান বীম্াকািী উহাি ককান পরিিালক, বযবস্থাপক, একিুযোরি, রনিীক্ষক বা কম্শকর্শায়ক বা র্াহায়দি
পরিবায়িি ককান িদস্যয়ক বীম্াকািী কর্তশক ইসুযকতর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি িম্পণশ ম্ূয়লযি ম্য়ধয
িীম্াবদ্ধ ঋণ বযর্ীর্ িম্পরি বন্ধক বা বযরিগর্ জাম্ানর্ বা অন্যভায়ব ককান ঋণ বা িাম্রেক অরগ্রম্ প্রদান
করিয়ব না।
(৩) ককান বীম্াকািী র্াহাি পরিিালনা পষশয়দি অনুম্রর্ এবাং কর্তশপয়ক্ষি অনুয়ম্াদন বযরর্য়িয়ক র্াহাি ককান
পরিিালক, বযবস্থাপক, একিুযোরি, রনিীক্ষক বা কম্শকর্শা অথবা অনুরূপ পরিিালক ,বযবস্থাপক, একিুযোরি,
রনিীক্ষক বা কম্শকর্শাি পরিবায়িি িদয়স্যি ম্ারলক, অাংর্ীদাি,পরিিালক বা বযবস্থাপনা এয়জন্ট রহিায়ব
স্বাথশিাংরিষ্ট ককান ফাম্শ বা ককাম্পারনয়ক ককান ঋণ বা িাম্রেক অরগ্রম্ প্রদান করিয়ব না।
(৪) উপ- ধািা (২) এ উরেরখ্র্ ককান ঋণ বা অরগ্রম্ প্রদান রবয়বিনাি জন্য অনুরষ্ঠর্ িভাে িাংরিষ্ট ঋণগ্রহণকািী
পরিিালক কভাটদান বা িভাি অন্য ককান কােশাবলীয়র্ অাংর্গ্রহণ করিয়ব না।
(৫) েরদ এইরূপ ককান ঘটনা িাংঘরটর্ হে কে, প্রদি ঋণ বা অরগ্রম্ অনুয়ম্াদয়নি িম্ে োহাি অরস্তত্ব উি ঋণ
অরগ্রম্ অনুয়ম্াদন উপ- ধািা (১) বা (২) এি লাংঘন হইর্, র্াহা হইয়ল, রভন্নরূপ ককান িুরি থাকা িয়ত্ত্বও
প্রদি ঐ ঋণ বা অরগ্রম্ উরেরখ্র্ ঘটনা িাংঘরটর্ হওোি ৩ (রর্ন) ম্ায়িি ম্য়ধয পরিয়র্াধ করিয়র্ হইয়ব
এবাং অন্যথাে, অন্য ককান প্রাপয র্ারস্ত রবধায়নি অরধকাি ক্ষুণ্ন না করিো িাংরিষ্ট পরিিালক, বযবস্থাপক,
একিুযোরি, রনিীক্ষক বা কম্শকর্শা উি ৩ (রর্ন) ম্াি অরর্বারহর্ হওোি পি ঋণ বা অরগ্রম্ প্রদানকািী
বীম্াকািীি িার্কিীয়র্ থারকয়ব না।
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(৬) উপ- ধািা (১) বা (২) এি ককান রকছুই ককান বযাাংক ককাম্পারন বা বীম্াকািীস্বরূপ ককান িাবরিরিোরি
ককাম্পারন বা ঋণ ও অরগ্রম্ প্রদানকািী ককান বীম্াকািীি িাবরিরিোরি কর্তশক প্রদানকতর্ ঋণ বা অরগ্রয়ম্ি
কক্ষয়ত্র প্রয়োজয হইয়ব না।
(৭) উপ- ধািা (১) এি ককান রকছুই কর্তশপক্ষ কর্তশক অনুয়ম্ারদর্ ককান প্ররর্ক্ষণ ককায়িশ প্ররর্ক্ষণির্ বীম্া এয়জন্ট,
করাকাি বা এয়জন্ট রনয়োগকািীয়ক প্রদি বতরিি কক্ষয়ত্র প্রয়োজয হইয়ব না।
(৮) ককান বীম্াকািী ককাম্পারনি পরিিালকয়ক প্রদি ঋয়ণি কক্ষয়ত্র ককাম্পারন আইন এি রবধান প্রয়োজয হইয়ব
না, েরদ উি ঋণ পরিিালয়কি রনয়জি জীবয়নি উপি ইসুযকতর্ বীম্া পরলরিি ঝুুঁরকবহনিম্পন্ন বীম্াকািীি
পরলরি জাম্ানয়র্ি উপি প্রদান কিা হইো থায়ক এবাং প্রদি ঋণ পরলরিি িম্পশণ ম্ূয়লযি ম্য়ধয িীম্াবদ্ধ
থায়ক।
(৯) উপ- ধািা (১) এি রবধান িায়পয়ক্ষ, ককান বীম্াকািী র্াহাি ককান কম্শকর্শা, কম্শিািী, বীম্া এয়জন্ট, করাকাি
বা এয়জন্ট রনয়োগকািীয়ক রনেবরণশর্ কক্ষত্র বযর্ীর্ অন্য ককান ঋণ বা িাম্রেক অরগ্রম্ প্রদান করিয়ব নাঃ(ক) বীম্াকািী কর্তশক কম্শকর্শা, কম্শিািী, বীম্া এয়জন্ট বা করাকাি বা এয়জন্ট রনয়োগকািীি নায়ম্ ইসুযকতর্
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি উপি িম্পশণ ম্ূয়লযি ম্য়ধয িীম্াবদ্ধ ঋণ;
(খ্) স্থাবি িম্পরি বন্ধয়কি উপি ঋণ, এই র্য়র্শ কে(অ) বীম্াকািী েরদ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনা কয়ি কিই কক্ষয়ত্র কর্তশপক্ষ এই ম্য়ম্শ প্রর্যেন
কয়ি কে, উহা এই আইয়নি িকল রবধান পরিপালন করিোয়ছ;
(আ) িম্পরি ম্ূলয নূযনর্ম্ ঋয়ণি পরিম্ায়ণি রদ্বগুণ হে;
(ই) িম্পরি এই উয়েয়শ্য রবজ্ঞারপর্ অনুরূপ র্হয়ি অবরস্থর্ হে;
(ঈ) ঋণ েরদ গতহরনম্শায়ণি উয়েয়শ্য হে র্াহা হইয়ল বীম্াকািীি পরিিালনা পষশয়দি রিদ্ধান্তক্রয়ম্
রকরস্তয়র্ ঋণ প্রদান কিা হে;
(উ) ঋণ িয়বশাচ্চ ১৫ (পয়নি) বৎিি িম্েকায়লি ম্য়ধয পরিয়র্ায়ধি র্র্শ িাখ্াি হে; বা
(ঊ) ঋয়ণি পরিম্াণ এম্ন হে োহায়র্ উহাি সুদ ও আিয়লি রকরস্ত ককান কম্শকর্শা বা কম্শিািীি
বৎিয়ি র্াহাি ম্ূল কবর্য়নি এক- ির্ুথশাাংর্ অথবা, কক্ষত্রম্র্, এয়জন্ট, করাকাি বা এয়জন্ট
রনয়োগকািীি নবােন করম্র্ন বা অরর্রিি করম্র্য়নি এক- ির্ুথশাাংর্ অরর্ক্রম্ না কয়ি;
(গ) ককান কম্শকর্শা, কম্শিািী, বীম্া এয়জন্ট বা এয়জন্ট রনয়োগকািীয়ক োনবাহন ক্রয়েি রনরম্ি ঋণ, এই
র্য়র্শ কে(অ) কম্শকর্শা, কম্শিািী, বীম্া এয়জন্ট বা এয়জন্ট রনয়োগকািী বীম্াকািীি পরিিালনা পষশদ কর্তক
শ
রনধশারির্ অনুরূপ িম্েকাল ধািাবারহকভায়ব বীম্াকািীি অধীন কাজ িম্পন্ন করিোয়ছন;
(আ) ক্রেকতর্ োনবাহন বীম্াকািীি রনকট বন্ধক কিা হইো থায়ক;
(ই) ঋণ বীম্াকািীি পরিিালনা পষশদ কর্তক
শ রনধশারির্ অনুরূপ পরিম্াণ অরর্রিি বা পরিয়র্ায়ধি
িম্েিূিীিহ অন্যান্য অনুোেী হেঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, এই উপ- ধািাি দফা (খ্) এি উপ- দফা (ঈ) এবাং দফা (গ) এি অধীন
িবশয়ম্াট ঋয়ণি পরিম্াণ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি কক্ষয়ত্র উহাি আেকি
পরিয়র্ায়ধি পি পূবব
শ র্শী বৎিয়িি নীট ম্ুনাফাি ১০ (দর্) র্র্াাংয়র্ি অরধক হইয়ব নাঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, প্রথম্ র্র্শাাংয়র্ উয়েরখ্র্ ১০ র্র্াাংর্ ঋয়ণি পরিম্াণ ককানক্রয়ম্ই
বীম্াকািীি পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধয়নি ২০ র্র্াাংয়র্ি অরধক হইয়ব না;
(ঘ) ককান কম্শকর্শা, কম্শিািী, বীম্া এয়জন্ট বা এয়জন্ট রনয়োগকািীয়ক িাম্রেক অরগ্রম্ প্রদায়নি কক্ষয়ত্র(অ) কম্শকর্শা বা কম্শিািীি কক্ষয়ত্র, অনরধক ৪ (িাি) ম্ায়িি কবর্য়নি িম্পরিম্াণ;
(আ) বীম্া এয়জয়ন্টি কক্ষয়ত্র অরগ্রয়ম্ি জন্য আয়বদন কিাি র্ারিয়খ্ অবরস্থর্ পূবব
শ র্শী ২ (দুই) বৎিয়ি
র্াহাি অরজশর্ নবােন করম্র্ন এবাং করম্র্ন অজশন না থারকয়ল রনধশারির্ পরিম্াণ অরর্ক্রম্ না হে
এম্ন অাংক;
(ই) এয়জন্ট রনয়োগকািীি কক্ষয়ত্র, অরগ্রয়ম্ি আয়বদন কিাি র্ারিয়খ্ি অবযবরহর্ পূবব
শ র্শী বৎিয়ি র্াি
নবােন করম্র্ন ও ওভাি িাইরিাং নবােন করম্র্ন অথবা উি নবােন করম্র্ন ও ওভাি িাইরিাং
নবােন করম্র্ন অজশন না করিো থাকয়ল রনধশারির্ পরিম্াণ কথয়ক কম্ নে এম্ন অথশ;
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র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, এই দফাে উয়েরখ্র্ িাম্রেক অরগ্রম্ ককান িম্য়ে লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা
পরিিালনা িাংক্রান্ত বীম্াকািীি লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ র্হরবয়লি রনধশারির্ র্র্কিা হাি এবাং অন্যান্য
িয়বশাচ্চ অাংক অরর্ক্রম্ করিয়ব না।
ধািা ৫৮ বযবিা িাংগ্রয়হি উয়েয়শ্য করম্র্ন রকাংবা অন্য ককান প্রকাি পারিেরম্ক পরিয়র্ায়ধ রবরধ- রনয়ষধ
(১) ককান বযরি বাাংলায়দয়র্ বীম্া বযবিা অজশন বা িাংগ্রয়হি উয়েয়শ্য বীম্া এয়জন্ট বা এয়জন্ট রনয়োগকািী বা
করাকাি বযর্ীর্ অন্য কাহায়কও করম্র্ন বা অন্য ককান নায়ম্ ককান পারিেরম্ক বা পারিয়র্ারষক পরিয়র্াধ
করিয়ব না বা প্রদান কিাি জন্য ককান িুরি করিয়ব না।
(২) ককান বযরি ককান বীম্া এয়জন্টয়ক, র্াহাি কে লাইয়িয়ন্স্ি কম্োয়দি ম্য়ধয লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা িাংগ্রহ
করিোরছল উহাি কম্োদ উিীণশ হইয়ল, লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাি জন্য ককান নবােন করম্র্ন প্রদান করিয়ব
না বা উি বীম্া এয়জন্টয়ক র্দকর্তশক িাংগতহীর্ বযবিাি জন্য ককান করম্র্ন গ্রহণ করিয়ব না েরদ রর্রন ধািা
১২৪ এি উপ- ধািা (১) এি অধীন রনবরন্ধর্ না হন।
(৩) ককান বীম্া এয়জন্টয়ক লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এি কক্ষয়ত্র, র্াহাি িাংগতহীর্ ককান পরলরিি বা পরলরিিম্ূয়হি কক্ষয়ত্র,
রনেবরণশর্ িীম্াি অরধক করম্র্ন বা অন্য ককান প্রকাি পারিেরম্ক পরিয়র্াধ কিা বা পরিয়র্াধ করিবাি
উয়েয়শ্য ককান িুরি কিা োইয়ব না, েথাঃ(ক) প্রথম্ বৎিয়িি রপ্ররম্োয়ম্ি র্র্কিা ৩৫ (পুঁেরত্রর্) ভাগ;
(খ্) রদ্বর্ীে বৎিয়িি নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি র্র্কিা ১০ (দর্) ভাগ; এবাং
(গ) পিবর্শী বৎিিিম্ূয়হ নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি র্র্কিা ৫ (পাুঁি) ভাগঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীগণ র্াহায়দি বযবিায়েি প্রথম্ ১০(দর্)
বৎিি র্াহায়দি বীম্া এয়জন্টয়ক র্াহায়দি ম্াধযয়ম্ িাংগতহীর্ পরলরি বা পরলরিিম্ূয়হি প্রথম্ বৎিয়িি
রপ্ররম্োয়ম্ি র্র্কিা ৪৫ (পুঁের্ারলস্নর্) ভাগ, রদ্বর্ীে বৎিয়িি নবােন রপ্ররম্েম্য়ম্ি র্র্কিা ১২ (বাি) ভাগ
এবাং পিবর্শী বৎিিিম্ূয়হি নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি র্র্কিা ৬ (ছে) ভাগ করম্র্ন প্রদান করিয়র্ পারিয়ব।
(৪) উপ- ধািা (২) এি উয়েশ্য বীম্া এয়জন্ট কর্তক
শ র্াহাি তবধ লাইয়িয়ন্স্ি কম্োদকায়ল িাংগতহীর্ িকল লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা, উি এয়জন্ট কর্তশক িাংগতহীর্ বযবিাে বরলো গণয হইয়ব।
(৫) ককান বীম্া এয়জন্টয়ক র্াহাি ম্াধযয়ম্ বযবিাে িাংগতহীর্ হে নাই এম্ন ককান পরলরিি জন্য করম্র্ন বা অন্য
ককান প্রকাি পারিেরম্ক প্রদান কিা োইয়ব না, রকাংবা প্রদান কিাি িুরি কিা োইয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, কেইয়ক্ষয়ত্র লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরি র্াম্ারদ হে এবাং পরলরিি র্র্শাবলীি আওর্াে
বীম্াকতর্ বযরিি কম্রিয়কল পিীক্ষা ছাড়া র্াহা পুনরুজ্জীরবর্ কিা োে না কিই কক্ষয়ত্র বীম্াকািী কে এয়জন্ট
কর্তশক পরলরি কােশকি হইোরছল, কিই এয়জন্ট কােশির্ থারকয়ল, র্াহায়ক রলরখ্র্ভায়ব কনারটর্ প্রদায়নি
ম্াধযয়ম্ কনারটয়র্ উয়েরখ্র্ িম্য়েি ম্য়ধয, োহা কনারটর্ প্রারিি র্ারিখ্ হইয়র্ অনূযন ১(এক) ম্াি হইয়ব,
পরলরি পুনরুজ্জীরবর্ কিাি সুয়োগ প্রদায়নি পি অন্য বীম্া এয়জন্ট রেরন পরলরিরট পুনরুজ্জীরবর্ করিয়বন
র্াহায়ক, পরলরি কেই বীম্া এয়জন্ট কর্তশক কােশকি হইোরছল এবাং উহা েরদ র্াম্ারদ না হইর্ র্াহা হইয়ল কে
হায়ি করম্র্ন প্রদান কিা হইর্ অনরধক কিই হায়ি পুনরুজ্জীরবর্ পরলরিি বয়কো রপ্ররম্োয়ম্ি ( অনুরূপ
রপ্ররম্োয়ম্ি সুদ বায়দ) এবাং পিবর্শী নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি উপি করম্র্ন প্রদান কিা োইয়ব।
ধািা ৫৯ করম্র্ন বযয়েি িীম্া
(১) ককান বযরি ককান বীম্া এয়জন্টয়ক বাাংলায়দয়র্ ইসুযকতর্ র্াহাি ম্াধযয়ম্ কােশকি ককান লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
পরলরিি কক্ষয়ত্র রনধশারির্ র্র্কিা হায়িি অরধক করম্র্ন বা অন্য ককান পারিেরম্ক বাবদ অথশ প্রদান বা অথশ
পরিয়র্ায়ধি িুরি করিয়ব না এবাং ককান বীম্া এয়জন্ট অনুরূপ অথশ গ্রহণ বা অথশ গ্রহয়ণি িুরি করিয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, এই র্র্কিা হাি ধািা ৫৮ এি উপ- ধািা (৩) এি দফা (ক) এ উয়েরখ্র্ হায়িি অরধক
হইয়ব না।
(২) ককান বযরি ককান বীম্া এয়জন্টয়ক বাাংলায়দয়র্ এবাং ইসুযকতর্ এয়জন্ট রনয়োগকািীি ম্াধযয়ম্ কােশকি ককান
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি কক্ষয়ত্র রনধশারির্ র্র্কিা হায়িি অরধক করম্র্ন বা অন্য ককান প্রকাি পারিেরম্ক
বাবদ অথশ পরিয়র্াধ বা অথশ পরিয়র্ায়ধি িুরি করিয়ব না এবাং ককান বীম্া এয়জন্ট রনয়োগকািী ও অনুরূপ
অথশ গ্রহণ বা অথশ গ্রহয়ণি িুরি করিয়ব না।
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(৩) ককান বযরি ককান বীম্া এয়জন্টয়ক বাাংলায়দয়র্ ইসুযকতর্ র্াহাি ম্াধযয়ম্ কােশকি ককান নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
পরলরিি কক্ষয়ত্র রনধশারির্ র্র্কিা হায়িি অরধক করম্র্ন বা অন্য ককান প্রকাি পারিেরম্ক বাবদ অথশ
পরিয়র্াধ বা পরিয়র্ায়ধি িুরি করিয়ব না।
(৪) ককান বযরি ককান করাকািয়ক বীম্াকািী কর্তশক বাাংলায়দয়র্ ইসুযকতর্ এবাং র্াহাি ম্াধযয়ম্ কােশকি ককান
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি কক্ষয়ত্র রনধশারির্ র্র্কিা হায়িি অরধক করম্র্ন, ওভাি িাইরিাং করম্র্ন, বা
অন্য ককান প্রকাি পারিেরম্ক বাবদ অথশ পরিয়র্াধ বা পরিয়র্ায়ধি িুরি করিয়ব না।
(৫) ককান বীম্াকািী বাাংলায়দয়র্ বীম্া বযবিা পরিিালনাি জন্য ককান বযরিয়ক ককান প্রকায়িি করম্র্ন বাবদ
বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি অথশ প্রদান বা প্রদান কিাি িুরি করিয়ব না।
(৬) ককান বীম্াকািী, বীম্া এয়জন্ট, এয়জন্ট রনয়োগকািী ও করাকাি উপ- ধািা (১), (২), (৩), (৪) এবাং (৫) এি
ককান রবধান লাংঘন করিয়ল উিরূপ লাংঘয়নি জন্য লাংঘনকািীয়ক অনরধক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিম্ানা
কিা োইয়ব।
(৭) বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি রনবন্ধীকতর্ ককান বীম্াকািী উহাি বাাংলায়দয়র্ পরিিারলর্ এবাং বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি
পুনঃবীম্া বযবিাি জন্য করম্র্ন গ্রহণ বা গ্রহণ কিাি িুরি করিয়ল র্াহা উপ- ধািা (৫) এি লাংঘন বরলো
গণয হইয়ব না, েরদ বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি গতহীর্ িম্ুদে অথশ িিকাি কর্তশক অনুয়ম্ারদর্ পদ্ধরর্য়র্ জম্া কিা
হে।
ধািা ৬০ কিোর্ প্রদায়ন রবরধরনয়ষধ
(১) ককান বযরি বাাংলায়দয়র্ জীবন অথবা িম্পরি িাংক্রান্ত ককান প্রকায়িি ঝুুঁরকি বযাপায়ি প্রর্যক্ষ রকাংবা
পয়িাক্ষভায়ব ককান বযরিয়ক ককান বীম্া গ্রহণ, নবােন অথবা অবযাহর্ িারখ্বাি জন্য উৎিারহর্ করিয়র্
করম্র্ন অথবা র্াহাি অাংর্ রবয়র্য়ষি অথবা পরলরিয়র্ প্রদরর্শর্ রপ্ররম্োয়ম্ি ককান কিোর্ প্রদান করিয়ব না
বা প্রদায়নি প্রস্তাব করিয়ব না অথবা গ্রাহক বা কে বযরি পরলরি গ্রহণ, নবােন বা িিল িারখ্য়বন রর্রন
বীম্াকািী কর্তশক প্রকারর্র্ রনয়দশরর্কা রকাংবা র্ারলকা অনুিায়ি স্বীকতর্ কিোর্ গ্রহণ করিয়র্ পারিয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, ককান বীম্া এয়জন্ট েরদ র্াহাি রনজ জীবয়নি উপি রনয়জ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরি গ্রহণ
কয়িন র্য়ব এই িাংক্রান্ত করম্র্ন গতহীর্ হইয়ল র্াহা এই উপ- ধািাি অথশ- অনুোেী রপ্ররম্োয়ম্ি কিোর্
রহিায়ব গণয হইয়ব না, েরদ উি করম্র্ন গ্রহণকায়ল বীম্া এয়জন্ট রনধশারির্ িকল র্র্শাবলী পূিণ করিো
রনয়জয়ক বীম্াকািী কর্তশক রনেুি একজন প্রকতর্ বীম্া এয়জন্ট রহিায়ব প্ররর্রষ্ঠর্ করিয়র্ পায়িন।
(২) ককান বযরি এই ধািাি রবধান িম্ূহ লাংঘন করিয়ল র্াহায়ক রবরধ দ্বািা রনধশারির্ পরিম্াণ অথশ জরিম্ানা কিা
োইয়ব।
ধািা ৬১ করম্র্ন পরিয়র্াধ অবিায়ন রবরধ- রনয়ষধ
(১) ককান বযরি এবাং ককান বীম্া এয়জয়ন্টি ম্য়ধয বীম্া এয়জয়ন্টি নবােন করম্র্ন বায়জোিকিণ রকাংবা করম্র্ন
প্রদান বন্ধ কিাি রবধান িাংয়োরজর্ িরহোয়ছ এইরূপ িম্পারদর্ ককান িুরিয়র্, রভন্নর্ি রকছু থাকা িয়ত্ত্বও,
বাাংলায়দয়র্ পরিিারলর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে িাংরিষ্ট লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংরিষ্ট নবােন করম্র্ন, এইরূপ
ককান বযরি জারলোরর্ি কািণ বযরর্য়িয়ক ককবলম্াত্র বীম্া এয়জয়ন্টি িুরি অবিান হওোি কািয়ণ
র্াহায়ক নবােন করম্র্ন প্রদায়ন অন্বীকতরর্ জানাইয়র্ পারিয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ র্ায়ক কে,(ক) েরদ কর্তপ
শ ক্ষ এই ম্য়ম্শ িন্তুষ্ট হে এবাং বীম্াকািী ও বীম্া এয়জন্টয়ক এই রবষয়ে অবরহর্ কয়ি কে,
উি বীম্াকািীি অবস্থাি কপ্রয়ক্ষয়র্ বীম্া- এয়জন্টয়ক এই রবষয়ে অবরহর্ কয়ি কে, উি বীম্াকািীি
অবস্থাি কপ্রয়ক্ষয়র্ বীম্া- এয়জয়ন্টি বীম্াকািীি জন্য কম্শিম্পাদয়নি অবিায়নি রবষেরট েথােথ
হইোয়ছ, র্াহা হইয়ল উি বীম্া- এয়জয়ন্টি িাংরিষ্ট বীম্াকািীি কায়জ রনেুরিি অবিান হইয়ব;
অথবা
(খ্) এইরূপ বীম্া এয়জন্ট বীম্াকািীি অনুকূয়ল এয়জন্ট রহিায়ব ক্রম্াগর্ এবাং এককভায়ব অনূযন ৩(রর্ন)
বৎিি কাজ করিয়ল এবাং রনধশারির্ িবশরনে নবােন করম্র্ন লাভ করিো বীম্াকািীি বীম্া এয়জয়ন্টি
কাজ কর্ষ করিয়ল রর্রন নবােন করম্র্ন প্রাি হইয়বন।
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(২) উপ- ধািা (১) এি রবধান অনুিায়ি রকাংবা অন্য ককান প্রকায়িি ককান বীম্া- এয়জয়ন্টি প্রাপয করম্র্ন, উি
এয়জয়ন্টি ম্তর্যু হইয়লও এবাং এই আইয়ন এয়জয়ন্টি লাইয়িন্স্ স্থরগর্ থাকাি রবধান থাকা িয়ত্ত্বও, বীম্াএয়জন্ট জীরবর্ থারকয়ল ের্ রদন করম্র্ন পাইয়র্ন র্র্রদন র্াহাি উিিারধকািী করম্র্ন পাইয়র্ থারকয়ব
বা উপ- ধািা (৪) অনুোেী এক বা একারধক রকরস্তয়র্ উহা প্রয়দে হইয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, এই ধািা অনুোেী নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি জন্য ককানরূপ করম্র্ন প্রদান কিা হইয়ব না েরদ
ম্তর্ুযি পূবব
শ র্শী ১২(বাি) ম্ায়ি বীম্া- এয়জন্ট কর্তক
শ নবােন রপ্ররম্োয়ম্ি জন্য অরজশর্ করম্র্ন রনধশারির্
টাকাি কম্ হইো থায়ক।
(৩) উপ- ধািা (২) এি উয়েশ্য পূিণকয়ল্প বীম্া এয়জন্ট র্াহাি ম্তর্ুযি পি র্াহায়ক প্রয়দে করম্র্ন ককান বযরি
বা বযরিরদগয়ক প্রদান কিাি জন্য ম্য়নানেন প্রদান করিয়র্ পারিয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, অনুরূপ ককান ম্য়নানেন িম্পয়কশ বীম্াকািীয়ক অবরহর্ করিয়র্ হইয়ব এবাং র্ৎকর্তশক
রলরখ্র্রূয়প রনবরন্ধর্ হইয়র্ হইয়ব এবাং এইরূপ ম্য়নানেন বীম্া- এয়জন্ট র্াহাি ম্তর্ুযি পূয়বশ কে ককান িম্ে
বারর্ল বা িাংয়র্াধন করিয়র্ পারিয়বন, র্য়ব উি বারর্লকিণ বা িাংয়র্াধয়নি বযাপায়ি বীম্াকািীয়ক
রলরখ্র্ভায়ব ককান কনারটর্ প্রদান না করিয়ল বীম্াকািী কর্তশক কিরজরিকতর্ ম্য়নানীর্ বযরিয়ক প্রাপয করম্র্ন
পরিয়র্াধ করিয়ল অনুরূপ পরিয়র্ায়ধি জন্য রর্রন দােী হইয়বন নাঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, বীম্াকািী রনবন্ধনকতর্ ম্য়নানেন রকাংবা উহাি বারর্লকিণ বা িাংয়র্াধয়নি
বযাপায়ি বীম্া- এয়জন্টয়ক রলরখ্র্ভায়ব প্রারিস্বীকাি পত্র পাঠাইয়বঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, ম্য়নানীর্ বযরি নাবালক হইয়ল এবাং নাবালক অবস্থাে র্াহাি ম্তর্ুয হইয়ল করম্র্ন
গ্রহণ কিাি জন্য বীম্া- এয়জন্ট কর্তশক অপি ককান বযরিয়ক রনয়োগ প্রদান আইনানুগ হইয়ব।
(৪) উপ- ধািা (২) এি আওর্াধীয়ন ম্তর্ বীম্া- এয়জয়ন্টি উিিারধকািী রকাংবা র্াহাি ম্য়নানীর্ বযরিয়ক
পরিয়র্াধয়োগয করম্র্ন বীম্াকািী পািস্পরিক িম্মরর্য়র্ রনধশারির্ এককালীন বা একারধক রকরস্তয়র্ প্রদান
করিয়ব এবাং অন্যান্য কক্ষয়ত্র অনুরূপভায়ব পরিয়র্াধ করিয়র্ পারিয়ব।
(৫) বীম্াকািী বীম্া- এয়জয়ন্টি ম্তর্যু কায়ল র্াহাি রনকট পাওনা অথশ উপ- ধািা (২) এি রবধান অনুোেী র্াহাি
পরিয়র্াধয়োগয করম্র্ন হইয়র্ আদাে করিয়র্ পারিয়ব।
বযাখ্যাঃ এই ধািাে ‘‘ বীম্া- এয়জন্ট’’ বরলয়র্ এয়জন্ট, এয়জন্ট রনয়োগকািী ও করাকািয়ক বুঝাইয়ব এবাং
‘‘করম্র্ন’’ বরলয়র্ পরিয়র্াধয়োগয করম্র্ন বুঝাইয়ব।
ধািা ৬২ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে বযবস্থাপনা বযয়েি িীম্া
(১)

ককান বীম্াকািী র্ৎকর্তশক বাাংলায়দয়র্ কলনয়দনকতর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে ককান পরিকা বৎিয়ি
বযবিা িাংগ্রয়হি করম্র্ন খ্িি বা পারিেরম্কিহ বযবস্থাপনা বযে রহিায়ব রনধশারির্ িীম্াি অরর্রিি বযে
করিয়ব না এবাং অনুরূপ বযেিীম্া রনধশািয়ণ বীম্াকািীি আকাি ও বেি এবাং বীম্াকািীি রপ্ররম্োম্ হায়ি
বযবস্থাপনা খ্িয়িি জন্য িাধািণভায়ব প্রণীর্ রবধানাবলী রবয়বিনা করিয়র্ হইয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, কর্তশপক্ষ এই রবষয়ে র্াহাি রনকট দারখ্লকতর্ আয়বদয়নি রভরিয়র্ বীম্াকািী
েুরিিাংগর্ কািয়ণ, উি রনধশারির্ িীম্াি অরর্রিি বযে করিয়ল র্জ্জন্য এই উপ- ধািাি লাংঘন প্ররিম্াজশন
করিয়র্ পারিয়ব।

(২)

বাাংলায়দয়র্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাকািী প্রয়র্যক বীম্াকািী িাজস্ব রহিায়ব কিোিম্যান ও
দুইজন পরিিালক এবাং ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা কর্তশক স্বাক্ষরির্ প্রর্যেন পত্র এবাং রনিক্ষয়কি প্রর্যেনপত্র
িাংেুি করিয়ব োহায়র্ বীম্াকািী কর্তশক বাাংলায়দয়র্ র্াহাি লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা িম্পরকশর্ িম্ুদে
বযবস্থাপনা বযে উি িাজস্ব রহিায়ব বযে বাবদ রবকলন কিা হইোয়ছ ম্য়ম্শ প্রর্যেন থারকয়ব।

বযাখ্যা।- এই ধািাে ‘‘বযবস্থাপনা বযে’’ অথশ প্রর্যক্ষ রকাংবা পয়িাক্ষভায়ব বযরের্ িম্ুদে বযে এবাং ইহায়র্
রনেরলরখ্র্বযে িম্ূহ অন্তভুশি হইয়ব(ক) িকল প্রকাি করম্র্ন পরিয়র্াধ;
(খ্) ম্ূলধনারের্ বযয়েি েথাথশ অাংর্;
(গ) বীম্াকািীি ম্ূল বযবিাস্থল বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি থারকয়ল কিই কক্ষয়ত্র প্রধান কােশালয়েি বযয়েি
েথােথ অাংর্ োহা কম্াট নীট রপ্ররম্োম্ আয়েি অনুরূপ রনধশারির্ র্র্কিা হায়িি অরধক হইয়ব না,
অথশাৎ বাাংলায়দয়র্ ঐ বৎিয়ি লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে কলনয়দনকতর্ িিািরি অবরলরখ্র্ কম্াট
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রপ্ররম্োম্ রবয়োজয়ন িম্রপশর্ পুনঃবীম্া রপ্ররম্োয়ম্ি অরধক হইয়ব না রকন্তু র্ৎকর্তশক বাাংলায়দয়র্ি
বারহয়ি কলনয়দনকতর্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা িাংক্রান্ত প্রধান কােশালয়েি বযয়েি ককান অাংর্ অন্তভুশি
হইয়ব না।
ধািা ৬৩ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে বযবস্থাপনা বযয়েি িীম্া
(১)

ককান বীম্াকািী র্ৎকর্তশক বাাংলায়দয়র্ কলনয়দনকতর্ ককান কেরণি নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে ককান
পরিকা বৎিয়ি বযবিা িাংগ্রয়হি করম্র্ন খ্িি রকাংবা পারিেরম্কিহ বযবস্থাপনা বযে রহিায়ব রনয়দশরর্র্
িীম্াি অরর্রিি অথশ বযে করিয়ব না এবাং অনুরূপ বযেিীম্া রনয়দশর্নাে বীম্াকািীি আকাি ও বেি
রবয়বিনা করিয়র্ হইয়বঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, কর্তশপক্ষ এই রবষয়ে র্াহাি রনকট আয়বদয়নি রভরিয়র্ বীম্াকািী েুরিিের্ কািয়ণ
উি রনয়দশরর্র্ িীম্াি অরর্রিি অথশ বযে করিয়ল র্জ্জন্য এই উপ- ধািাি লাংঘন প্রম্াজশন করিয়র্ পারিয়ব।

(২)

উপ- ধািা (১) এ উয়েরখ্র্ প্রয়র্যক বীম্াকািী িাজস্ব রহিায়ব উহাি কিোিম্যান ও দুইজন পরিিালক এবাং
ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা কর্তক
শ স্বাক্ষরির্ প্রর্যেন পত্র এবাং রনিীক্ষয়কি প্রর্যেনপত্র িাংেুি করিয়ব োহায়র্
এই ধািাে বরণশর্ বযবিা িম্পরকশর্ প্রর্যক্ষ ও পয়িাক্ষভায়ব িম্ুদে বযবস্থাপনা বযে উি িাজস্ব রহিায়ব বযে
বাবদ রবকলন কিা হইোয়ছ ম্য়ম্শ প্রর্যেন থারকয়ব।

বযাখ্যা - এই ধািাে(ক) ‘‘বযবস্থাপনা বযে’’ অথশ িবশপ্রকাি করম্র্ন পরিয়র্াধিহ প্রর্যক্ষ বা পয়িাক্ষভায়ব বযরের্ িম্ুদে বযে
এবাং বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি ম্ূল বযবিাস্থল থারকয়ল কিই বীম্াকািীি কক্ষয়ত্র প্রধান কােশালয়েি বযয়েি
েথাথশ অাংর্ োহা কম্াট নীট রপ্ররম্োম্ আয়েি অনুরূপ রনধশারির্ র্র্কিা হায়ি অরধক হইয়ব না, অথশাৎ
বাাংলায়দয়র্ ঐ বৎিয়ি িিািরি অবরলরখ্র্ কম্াট রপ্ররম্োম্ কোয়গ গতহীর্ পুনঃবীম্া রবয়োজয়ন িম্রপশর্
রপ্ররম্োম্ অয়থশি অরধক হইয়ব না;
(খ্) ‘‘বাাংলায়দয়র্ পরিিারলর্ বীম্া বযবিা’’ অথশ বাাংলায়দয়র্ অবরস্থর্ কে ককান িম্পরি রকাংবা বাাংলায়দয়র্
রনবরন্ধর্ ককান কনৌোন অথবা উয়ড়াজাহাজ িম্পরকশর্ কে ককান স্থায়ন কােশকি হওো বীম্া বযবিা
অন্তভুশি।
ধািা ৬৪ পারিেরম্ক
ধািা ৫৮, ৫৯, ৬২ ও ৬৩ এি উয়েয়শ্য ‘‘পারিেরম্ক’’ এ ভ্রম্ণ ভার্া ও রবয়নাদন ভার্া এবাং অন্যান্য িকল
ধিয়ণি অথশ পরিয়র্াধ ও বযে অন্তভুশি হইয়ব।
ধািা ৭১ স্বল্প অাংয়কি লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ও নন লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ দাবী িাংরিষ্ট রবয়িাধ
(১)

রবরধ দ্বািা রনধশারির্ স্বল্প অাংয়কি দাে িম্বরলর্ (রনরির্কতর্ লাভ বা কবানাি নে এইরূপ লাভ ও কবানাি
বযরর্য়িয়ক) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরি বা বাাংলায়দয়র্ কলনয়দন হওো ককান বীম্া বযবিাে িম্পরকশর্ ককান
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি দাবীি পরিম্াণ িম্পয়কশ ককান রবয়িাধ কদখ্া রদয়ল দাবীদাি ইো করিয়ল
উহা রনষ্পরি করিবাি জন্য কর্তপ
শ য়ক্ষি রনকট কপ্রিণ করিয়র্ পায়ি এবাং কর্তশপক্ষ িাংরিষ্টয়দি বিবয কর্ানাি
পি এবাং রনয়জি একক িূক্ষ্ণ রবিায়ি, প্রয়োজনীে রবয়বরির্ িাক্ষয প্রম্াণ গ্রহয়ণি পি রবয়িাধ রনষ্পরি
করিয়র্ পারিয়ব।

(২)

এই ধািাি অধীন গতহীর্ কর্তপ
শ য়ক্ষি রিদ্ধান্ত িূড়ান্ত রবয়বরির্ হইয়ব এবাং উহায়ক ককান আদালয়র্ প্রয়শ্নি
িম্মুখ্ীন কিা োইয়ব না এবাং এইরূপ রিদ্ধান্ত রবয়িাধ রনষ্পরি করিবাি উপেুি ককান আদালয়র্ি িাে
বরলো রবয়বরির্ হইয়ব এবাং র্দানুোেী কােশকি কিা হইয়ব ।

(৩)

কর্তশপক্ষ এই ধািাি অধীন কর্শবয পালয়নি জন্য রনধশারির্ র্র্কিা হায়ি বা অন্য ককান প্রকায়ি রফ ধােশ
এবাং আদাে করিয়ব।

ধািা ৭২ রবলয়ম্ব দাবী পরিয়র্ায়ধি সুদ
(১)

বীম্াকািী কর্তশক ইসুযকতর্ পরলরিি অধীন প্রয়দে হে এবাং দাবী প্রদায়নি জন্য িম্স্ত কাগজপত্র দাবীদাি
কর্তশক দারখ্ল কিা হইোয়ছ এইরূপ কক্ষয়ত্র বীম্াকািী েরদ দাবী পরিয়র্ায়ধি প্রাপয হওো বা দাবীদাি
কর্তশক িম্স্ত আনুষ্ঠারনকর্া পূিয়ণি, োহা পয়ি িাংঘরটর্ হে, ৯০ (নববই) রদয়নি ম্য়ধয দাবী পরিয়র্ায়ধ
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বযথশ হে র্াহা হইয়ল উপ- ধািা (২) এ রনধশারির্ সুদ পরিয়র্াধ করিয়ব, েরদ না বীম্াকািী এইরূপ বযথশর্া
র্াহাি রনেন্ত্রণ বরহশভূর্ রছল বরলো প্রম্াণ করিয়র্ পায়ি।
(২) উপ- ধািা ৯১) এি অধীন সুদ বযথশর্াজরনর্ িলম্ান িম্য়েি জন্য পরিয়র্াধয়োগয হইয়ব এবাং প্রিরলর্
বযাাংক কিয়টি অরর্রিি র্র্কিা ৫(পাুঁি) ভাগ হায়ি ম্ারিক রভরিয়র্ রহিাব করিয়র্ হইয়ব।
ধািা ৭৪ বীম্া- এয়জন্ট, এয়জন্ট রনয়োগকািী, জরিপকািী এবাং বীম্া করাকািয়দি বীম্া ককাম্পারনি পরিিালক
হওোি কক্ষয়ত্র
রবরধ- রনয়ষধ
(১) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি ককান বীম্া- এয়জন্ট এবাং এয়জন্ট রনয়োগকািী ককান লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি পরিিালক হইবাি বা থারকবাি কোগয হইয়বন না।
(২) নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি ককান বীম্া- এয়জন্ট, জরিপকািী এবাং বীম্া করাকাি ককান
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি পরিিালক হইবাি বা থারকবাি কোগয হইয়বন না।
(৩) ককান বীম্া- এয়জন্ট, এয়জন্ট রনয়োগকািী বা জরিপকািী অথবা বীম্া করাকাি উপ- ধািা (১) এবাং
(২) এি রবধান লাংঘন করিয়ল রর্রন পরিিালক থারকয়বন না এবাং ইহাি অরর্রিি এয়জন্ট বা বীম্াকরাকাি রহিায়ব র্াহাি লাইয়িন্স্ অথবা এয়জন্ট রনয়োগকািী বা জরিপকািী রহিায়ব র্াহাি িনদপত্র,
োহা প্রয়োজয, বারর্লয়োগয হইয়ব।
ধািা ৭৫ েুগপৎভায়ব একই কেরণি একারধক বীম্াকািীি বা বীম্াকািী ও বযাাংক ককাম্পারনি বা আরথশক
প্ররর্ষ্ঠায়নি পরিিালক হওোি কক্ষয়ত্র রবরধ- রনয়ষধ
আপার্র্ঃ বলবৎ অন্য ককান আইয়ন োহা রকছুই থার্কক না ককন, ককান বীম্াকািীি পরিিালক একই কেরণি
বীম্া বযবিাি জন্য রনবন্ধীকতর্ অন্য ককান বীম্াকািীি বা ককান বযাাংক ককাম্পারনি বা আরথশক প্ররর্ষ্ঠায়নি
পরিিালক হইয়র্ পারিয়বন না।
বযাখ্যাঃ এই ধািাি উয়েশ্য পূিণ কয়ল্প ‘‘বযাাংক ককাম্পারন’’ বরলয়র্ বযাাংক ককাম্পারন আইন, ১৯৯১ এ িাংজ্ঞারের্
বযাাংক ককাম্পারন এবাং ‘‘আরথশক প্ররর্ষ্ঠান’’ বরলয়র্ আরথশক প্ররর্ষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ িাংজ্ঞারের্ আরথশক
প্ররর্ষ্ঠানয়ক বুঝাইয়ব।
ধািা ৭৬। বীম্াকািীি পরিিালনা পষশদ
(১)
বীম্াকািী ককাম্পারন আইন এি অধীয়ন রনবরন্ধর্ হইয়ল, উহাি িাংঘস্মািক বা িাংঘরবরধয়র্ োহাই থার্কক
না ককন উহাি পরিিালয়কি িাংখ্যা ২০ (রবর্) জয়নি অরধক হইয়ব না এবাং কিই কক্ষয়ত্র ১২ (বাি) জন উয়দযািা
পরিিালক ও ৬(ছে) জন জনগয়ণি অাংয়র্ি কর্োিগ্রহীর্া পরিিালক এবাং ২(দুই) জন রনিয়পক্ষ
(independent) পরিিালক থারকয়বন।
(২)

কর্োিগ্রহীর্াগণ রবরধ দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ পরিিালক রনবশািন করিয়ব।

ধািা ৭৭ ম্য়নানীর্ পরিিালক ম্য়নানেয়ন রবরধ- রনয়ষধ
আপার্র্ঃ বলবৎ অন্য ককান আইয়ন বা বীম্াকািী িাংঘরবরধয়র্ োহা রকছুই থার্কক না ককন, বীম্াকািীি
পরিিালনা পষশয়দি িদস্য বযর্ীর্ অন্য ককহ পরিিালয়কি দারেত্ব পালন করিয়বন নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, ককান পরিিালক ৩ (রর্ন) ম্ায়িি অরধক িম্য়েি জন্য বাাংলায়দয়র্ি বারহয়ি অবস্থান করিয়ল
কর্তশপক্ষয়ক পূব-শ অবরহর্কিণক্রয়ম্ পরিিালক হওোি কোগযর্ািম্পন্ন ককান বযরিয়ক র্াহাি স্থয়ল পরিিালক
রহিাব কিাি জন্য ম্য়নানীর্ করিয়র্ পারিয়বনঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, অনুরূপ ককান ম্য়নানীর্ পরিিালক কর্তশপয়ক্ষি অনুয়ম্াদন বযরর্য়িয়ক ৬ (ছে) ম্ায়িি অরধক
পরিিালকরূয়প দারেত্ব পালন করিয়বন না।
ধািা ৭৮ পরিিালক কর্তক
শ িার্কিী কিাি কক্ষয়ত্র রবরধ- রনয়ষধ
আপার্র্ঃ বলবৎ অন্য ককান আইন বা বীম্াকািীি িাংঘরবরধয়র্ োহা রকছুই থার্কক না ককন, ককান বযরি
বীম্াকািীি িার্কিীয়র্ উপয়দষ্টা, রনিীক্ষক, পিাম্র্শক বা অন্য ককান লাভজনক পয়দ রনয়োরজর্ থারকয়ল রর্রন উি
বীম্াকািীি পরিিালক হইবাি বা থারকবাি কোগয হইয়বন না।
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ধািা ৭৯ পরিিালক পষশয়দি িভাপরর্ ও িহ- িভাপরর্ রনবশািন
বীম্াকািীি িাংঘরবরধয়র্ োহা রকছুই থার্কক না ককন, বীম্াকািীি পরিিালক পষশয়দি িভাপরর্ ও িহ- িভাপরর্
পরিিালকয়দি ম্য়ধয হইয়র্ রনবশারির্ হইয়বনঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, পরিিালনা পষশয়দ একজয়নি অরধক িহ- িভাপরর্ থারকয়বন না।
ধািা ৮০ ম্ুখ্য রনবশহহী কম্শকর্শা রনয়োগ ও অপিািণ
(১)

(২)

(৩)
(৪)

(৫)

কর্তশপয়ক্ষি অনুয়ম্াদন বযর্ীর্ ককান বযরিয়ক বীম্া ককাম্পারনি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শারূয়প রনয়োগ কিা
োইয়ব না এবাং রনয়োয়গি জন্য প্রস্তারবর্ বযরি প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ অনুরূপ কোগযর্া ও বীম্ায়ক্ষয়ত্র
অরভজ্ঞর্া িম্পয়কশ িন্তুষ্ট না হইয়ল ঐরূপ রনয়োগ কর্তপ
শ ক্ষ অনুয়ম্াদন করিয়ব না।
বীম্াকািী কর্তশক উপ- ধািা (১) এি অধীয়ন অনুয়ম্ারদর্ ককান ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শায়ক কর্তশপয়ক্ষি
পূবাশ নুম্রর্ বযর্ীর্ অপিািণ, িার্কিীিুযর্ বা বিখ্াস্ত কিা োইয়ব না এবাং কর্তশপক্ষ উিরূপ কক্ষয়ত্র িাংরিষ্ট
ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা এবাং বীম্াকািী বা এই রবষয়ে র্ৎকর্তক
শ ক্ষম্র্া প্রাি ককান বযরিি শুনারন গ্রহণ
বযর্ীর্ ককান রিদ্ধান্ত প্রদান করিয়ব না।
বীম্াকািী ককান বযরিয়ক উহাি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শা হইবাি বা ঐ পয়দ না থারকবাি ঘটনা অবগর্
হওোি ১৫(পয়নি) রদয়নি কর্ষ হইবাি পূয়বশ কর্তশপক্ষয়ক রলরখ্র্ভায়ব অবরহর্ করিয়ব।
বীম্া ককাম্পারনি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শাি পদ একাধায়ি ৩(রর্ন) ম্ায়িি অরধক িম্য়েি জন্য র্ূন্য িাখ্া
োইয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, কর্তশপক্ষ অপরিহােশ পরিরস্থরর্ রবয়বিনাে উি িম্েিীম্া আয়িা ৩ (রর্ন) ম্াি বরধশর্
করিয়র্ পারিয়ব।
উপ- ধািা (৪) এি রনধশারির্ িম্য়েি ম্য়ধয ককান বীম্া ককাম্পারনি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শাি পদ পূিণ কিা
না হইয়ল কর্তপ
শ ক্ষ ককাম্পারনি ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শাি দারেত্ব পালয়নি জন্য একজন প্রর্ািক রনয়োগ
করিয়র্ পারিয়ব এবাং কর্তশপক্ষ কেইরূপ রনধশািণ করিয়ব ককাম্পারন র্দানুোেী উি প্রর্ািয়কি কবর্ন ও
অন্যান্য সুরবধারদি োবর্ীে বযে রনবশাহ করিয়ব।

ধািা ৮১ উপয়দষ্টা রনয়োগ
আপার্র্ঃ বলবৎ অন্য ককান আইয়ন অথবা বীম্াকািীি িাংঘরবরধয়র্ োহা রকছুই থার্কক না ককন, ককান বীম্াকািী
২ (দুই) জয়নি অরধক উপয়দষ্টা রনয়োগ করিয়ব না এবাং উিরূপ রনয়োগ কর্তশপয়ক্ষি অনুয়ম্াদন বযরর্য়িয়ক হইয়ব
না।
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, অনুরূপ রনেুি উপয়দষ্টাি রনধশারির্ দারেত্ব ও কর্শবয থারকয়ব এবাং র্াহায়ক প্ররবধান দ্বািা
রনধশারির্ কোগযর্া ও অরভজ্ঞর্ািম্পন্ন হইয়র্ হইয়ব।
ধািা ৮২ লভযাাংর্, কবানাি প্রদায়ন রবরধ- রনয়ষধ
(১)

ককান বীম্াকািী উহাি পেশাি িম্পদ দ্বািা রম্টায়না িম্ভব নে এইরূপ বযবস্থাপনা বযে, কর্োি রবক্রে
করম্র্ন, করাকািয়িজ িাংরিষ্ট িম্স্ত বযে, িারধর্ ক্ষরর্ এবাং অন্য ককান বযে িম্পূণশ অবয়লাপন না করিো
উহাি কর্োয়িি জন্য ককান লভাাংর্ প্রদান করিয়ব না।

(২)

ককান লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাকািী বীম্াকািী কর্োিয়হাল্ডািয়দি লভযাাংর্ কঘাষণা বা প্রদান,
পরলরি- গ্রাহকয়দি কবানাি বা ককান প্রকাি রিয়বঞ্চাি, ঋণ বা অগ্রীম্ িাংরিষ্ট অথশ প্রদায়ন িম্পদ ও দায়েি
একিুযোরিোল ম্ূলযােন িম্পরকশর্ এই অধযায়দয়র্ উয়েরখ্র্ িাি- িাংয়ক্ষয়পি অাংর্ রহিায়ব কর্তশপয়ক্ষি
রনকট দারখ্লকতর্ ম্ূলযােন - রস্থরর্পয়ত্র প্রদরর্শর্ উদ্ধতি বযর্ীর্ প্রর্যক্ষ বা পয়িাক্ষভায়ব লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
র্হরবয়লি বা অন্য ককান বীম্া কেরণি ককান র্হরবয়লি অাংর্ বযবহাি করিয়ব না; এবাং অনুরূপ উদ্ধতি এই
আইয়নি অধীয়ন কর্তশপয়ক্ষি রনকট দারখ্লকতর্ রববিণীয়র্ প্রদরর্শর্ অনুরূপ উদ্বতি দ্বািা গরঠর্ িাংিরক্ষর্
র্হরবল বযর্ীর্, অন্য ককান প্রকায়ি অথশ স্থানান্তয়িি ম্াধযয়ম্ বতরদ্ধ কিা োইয়ব না, েরদ না উি অথশ
উপয়িাি ম্ূলযােয়নি র্ারিয়খ্ বা র্াহাি পূয়বশ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে িাংরিষ্ট িাজস্ব রহিায়ব স্থানান্তরির্
হইো থায়কঃ
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র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, েখ্ন প্রদি রিয়বঞ্চায়িি সুদ পূয়বশাি প্রদরর্শর্ উদ্বতি ম্ূলযােয়ন গতহীর্ সুয়দি রভরি
রহিায়ব িাংরিষ্ট র্হরবল বা র্হরবলিম্ূয়হ িম্রন্বর্ বা আকরলর্ হইোয়ছ এইরূপ কক্ষত্র বযর্ীর্ অন্যত্র ককান
রিয়বঞ্চাি িম্পরকশর্ সুদিহ অথশ প্রদান অনুরূপ উদ্বতয়িি র্র্কিা ৫০(পঞ্চার্) ভায়গি অরধক এবাং পরিয়র্ারধর্
রিয়বঞ্চাি সুয়দি পরিম্াণ র্র্কিা ১০(দর্) ভায়গি অরধক হইয়ব নাঃ
আয়িা র্র্শ থায়ক কে, কর্োি গ্রহীর্া কদি জন্য অনুরূপ বিােকতর্ বা র্াহায়দি জন্য িাংিরক্ষর্ উদ্বতয়িি
অাংর্, প্রথম্ দােবদ্ধর্া বা অন্যরূপ রনরির্কতর্ লভযাাংর্ প্রদায়নি জন্য িয়ক্ষর্ পরিম্াণিহ, প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্
পরিম্ায়ণি অরধক হইয়ব না, এবাং োহা ককান কক্ষয়ত্রই রনয়োি পরিম্ায়ণি অরধক হইয়ব না, েথাঃ(ক) অাংর্ীদারিত্ব পরলরিি কক্ষয়ত্র, উদ্বতয়িি র্র্কিা ১০(দর্) ভাগ; এবাং
(খ্) অন্যান্য কক্ষয়ত্র, প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ িম্গ্র উদ্বতয়িি র্র্কিা হাি।
ধািা ৮৩ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে বীম্া গ্রহীর্ায়দি ম্য়ধয ম্ুনাফা বন্টন
বীম্াকািীি িাংঘস্মািক বা িাংঘরবরধ বা অন্য ককান দরলয়ল বযর্যেী োহা রকছুই থার্কক না ককন লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
বযবিা পরিিালনাি ককান বীম্াকািী বীম্া পরলরি গ্রাহকয়দি সুরবধায়থশ উদ্বতি অথশ হইয়র্ প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্
অনুরূপ উদ্বতয়িি র্র্কিা হায়িি কম্ অথশ বন্টন করিয়ব না।
ধািা ৮৪ অন্তবশর্ীকালীন কবানাি কঘাষণা
এই আইয়ন োহা রকছুই থার্কক না ককন, লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাকািী ককান বীম্াকািী অন্তবশর্ী
কভলুয়ের্নকায়ল কে িকল বীম্া গ্রাহয়কি পরলরিিম্ূহ ম্তর্ুয বা অন্য ককান কািয়ণ পরিয়র্ায়ধি জন্য পরিপক্কা
হইোয়ছ অনুরূপ বীম্া পরলরি- গ্রাহকয়দি অনুিন্ধানকািী একিুযোরি কর্তশক িবশয়র্ষ কভলুয়ের্য়ন সুপারিয়র্ি
রভরিয়র্ অন্তবশর্শীকালীন কবানাি বা কবানািিম্ূহ কদওোি কঘাষণা প্রদান করিয়র্ পারিয়ব।
ধািা ৮৫ পরলরি র্াম্ারদি কক্ষয়ত্র বীম্াকতয়র্ি প্রািবয সুরবধারদ িম্পয়কশ কনারটর্ প্রদান
ককান বীম্াকািী কে র্ারিয়খ্ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি রপ্ররম্োম্ প্রয়দে রছল, রকন্তু পরিয়র্াধ কিা হেরন ঐ র্ারিখ্
হইয়র্ ৩ রর্ন) ম্াি অরর্ক্রান্ত হওোি পূয়বশ বীম্া পরলরি গ্রাহকয়দিয়ক র্াহায়দি জন্য প্রয়োজয গতহীর্বয ইোিম্ূহ
জানাইো কনারটর্ প্রদান করিয়ব, েরদ না ঐ ইোিম্ূহ পরলরিয়র্ অন্তভুশি থায়ক।
ধািা ৯৩ প্রস্তাবপত্র এবাং কম্রিকযাল রিয়পায়টশি অনুরলরপ িিবিাহকিণ
প্রয়র্যক বীম্াকািী পরলরি গ্রাহয়কি আয়বদন ও রনধশারির্ রফ পরিয়র্াধিায়পয়ক্ষ র্াহায়ক বীম্া প্রস্তায়ব এবাং
কম্রিকযাল রিয়পায়টশ রজজ্ঞািাকতর্ প্রশ্ন এবাং র্াহাি উিয়িি প্রর্যারের্ অনুরলরপ প্রদান করিয়ব।
ধািা ১২৪ বীম্া এয়জন্ট রনয়োগ
(১) একজন বীম্াকািী বা করাকাি একজন বযরি বীম্া এয়জন্ট রনয়োগ ও র্াহাি রনবন্ধীকিণ করিয়ব এবাং
প্রয়র্যক বীম্াকািী বা করাকাি কর্তশপক্ষ কর্তশক প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ বীম্া এয়জন্ট রহিায়ব
অনুরূপ িকল রনয়োগ ও রনবন্ধয়নি একরট কিরজোি িাংিক্ষণ করিয়ব।
(২) প্রয়র্যক বীম্াকািী বা করাকাি উপ- ধািা (১) এি অধীন িয়ক্ষর্ কিরজোয়িি একরট অনুরলরপ প্ররর্ বৎিি
কর্তশপয়ক্ষি রনকট কপ্রিণ করিয়ব এবাং উি র্ারলকাে ককান িাংয়োজন বা রবয়োজয়নি কক্ষয়ত্র বাদ পড়া এবাং
অন্তভুশরিি রবষয়ে প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ তত্রম্ারিক রভরিয়র্ কর্তশপক্ষয়ক অবরহর্ িারখ্য়ব।
(৩) কর্তশপক্ষ ককান বীম্াকািী বা করাকািয়ক র্াহাি রনকট দারখ্লকতর্ কিরজোয়ি রলরপবব্ধ ককান বীম্া এয়জয়ন্টি
নাম্ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ গ্রাহকয়দি স্বায়থশ িাংরিষ্ট বযরি বীম্া এজয়ন্টি কর্তশবয পালয়নি জন্য অনুপেুি
রবয়বিনাে বাদ কদওোি জন্য বীম্াকািী বা করাকািয়ক বাধয করিয়র্ পারিয়ব।
(৪) কর্তশপক্ষ এ িাংক্রান্ত প্ররবধান প্রণেয়নি দ্বািা বীম্া এয়জন্ট রনয়োয়গি জন্য কোগযর্া এবাং অন্যান্য র্র্শাবলী,
বীম্া এয়জয়ন্টি রনবন্ধয়নি কম্োদকাল, নবােন রফ এবাং অনুরূপ রফ পরিয়র্ায়ধি পদ্ধরর্ রনধশািণ করিয়র্
পারিয়ব।
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(৫) ককান বীম্াকািী বা করাকাি অন্য ককান বীম্াকািী বা করাকায়িি বীম্া এয়জন্ট রহিায়ব রনবরন্ধর্ ককান
বযরিয়ক র্াহাি অধীয়ন বীম্া এয়জন্ট রহিায়ব রনয়োগ করিয়ব না।
(৬) ককান বীম্াকািী বা করাকাি ককান রনবন্ধীকতর্ বীম্া এয়জন্টয়ক র্াহাি পূবর্
শ ন রনবন্ধনকািী বীম্াকািী বা
করাকায়িি রনকট হইয়র্ অবযাহরর্ আয়দর্ বযর্ীর্ র্াহাি অধীয়ন বীম্া এয়জন্ট রনয়োগ করিয়ব নাঃ
র্য়ব র্র্শ থায়ক কে, ককান এয়জন্ট পদর্যায়গি আয়বদনপত্র বীম্াকািী বা করাকায়িি রনকট দারখ্ল করিয়ল
এবাং র্াহাি রনকট ককান পাওনা না থারকয়ল বীম্াকািী বা করাকাি উি আয়বদনপত্র দারখ্য়লি র্ারিখ্ হইয়র্ ১৫
(পয়নি) রদয়নি ম্য়ধয র্াহায়ক অবযাহরর্ আয়দর্ প্রদান করিয়ব।
ধািাঃ ১২৫ বীম্া এয়জন্ট রনয়োগকািী রনয়োগ
(১) লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা পরিিালনাি বীম্াকািী লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিাে আহিণ বা বযবিা িাংগ্রহ কিাি
উয়েয়শ্য কর্তপ
শ ক্ষ কর্তশক ইসুযকতর্ বীম্া প্ররর্রনরধ রনয়োগকািীি িনদপত্রধািী ককান বযরি বা
রবরধবদ্ধিাংস্থায়ক বীম্া এয়জন্ট রনয়োগকািী রহিায়ব কােশক্রম্ কিাি জন্য রনেুি করিয়ব।
(২) কর্তশপক্ষ প্ররবধান দ্বািা বীম্া এয়জন্ট রনয়োগকািীি িনদপত্র ইসুয কিাি জন্য কোগযর্া ও অন্যান্য র্র্শাবলী
এবাং িনদপয়ত্রি কম্োদকাল, রনবন্ধন রফ ও নবােন রফ এবাং অনুরূপ রফ পরিয়র্ায়ধি পদ্ধরর্ রনধশািণ
করিয়ব।
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি বীম্া আইন কম্ার্ায়বক আবশ্যক পরিপালনিম্ূহ
বীম্া প্ররর্ষ্ঠানয়ক বীম্া আইন ২০১০ এি রবধান কম্ার্ায়বক রনেরম্র্ রনেবরণশর্ আবশ্যকভায়ব পরিপালন কিয়র্
হে:
বীম্া আইয়নি
ধািা
ধািা- ১১
ধািা- ২৬

ধািা- ৩২

ধািা- ৩৪

ধািা- ৩৫

ধািা- ৪১

রবষে
বীম্াকািীি রনবন্ধন িনদ নবােন

দারখ্ল কিাি রনধশারির্ িম্ে

প্ররর্ বৎিি ৩০ নয়ভম্বয়িি পূয়বশ
রনধশারির্ রফ িহ ছক অনুোেী
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ র্হরবয়ল জম্াকতর্ অথশ ও িম্পয়দি প্রয়র্যক পরিকা বৎিিয়র্ষ হইবাি
রবস্তারির্ রববিণ প্রয়র্যক বীম্া কািীি প্রয়র্যক ৬(ছে) ম্ায়িি ম্য়ধয।
পরিকা বৎিি কর্ষ হইবাি ৬(ছে) ম্ায়িি ম্য়ধয
প্ররবধান অনুোেী েথােথভায়ব রনিীক্ষাি রনকট
হইয়র্ প্রর্যেন করিো কর্তশপয়ক্ষি রনকট কপ্রিণ
করিয়ব।
(ক) রববিণী দারখ্লকিণ
(ক) রহিাব বৎিি কর্ষ হইবাি ৬(ছে)
ম্ায়িি ম্য়ধয।
(খ্) দােম্ূলযােন প্ররর্য়বদন, িািিাংয়ক্ষপও রববিণী (খ্) রহিাব বৎিি কর্ষ হইবাি ৯(নে)
ম্ায়িি ম্য়ধয।
প্ররর্য়বদন দারখ্ল
বীম্া বযবিা কােশক্রম্ িম্পয়কশ প্রয়র্যক
বীম্াকািী প্ররর্য়বদয়নি প্রর্যারের্
অনুরলরপ র্াি কর্োি গ্রহীর্া এবাং
পরলরি গ্রহীর্ায়দি রনকট কপর্ কিাি
অবযবরহর্ পয়িই কর্তশপয়ক্ষি রনকট
দারখ্ল করিয়র্ হইয়ব।
বারষশক িাধািণ িভাি কােশধািাি িাংরক্ষিিাি
বারষশক িাধািণ িভা অনুরষ্ঠর্ হইবাি
৩০(রত্রর্) রদয়নি ম্য়ধয কর্তপ
শ য়ক্ষি
রনকট দারখ্ল।
িম্পদ রবরনয়োগ
বীম্াকািী কর্তশক প্ররবধান দ্বািা
রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ রবরনয়োগ রিটানশ
দারখ্ল করিয়র্ হইয়ব।
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বীম্া আইয়নি
ধািা
ধািা- ৪৩

ধািা- ৪৯

ধািা- ৬৫(২)

ধািা- ১২৪

ধািা- ১৫৭

রবষে
িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন রবষয়ে পূিণীে র্র্শাবলী

দারখ্ল কিাি রনধশারির্ িম্ে

কর্তশপক্ষ কর্তশক জারিকতর্ রনয়দশর্
অনুোেী অনুরূপ রনয়দশর্না জারি
হওোি অনরধক ৩(রর্ন) ম্ায়িি ম্য়ধয
ঘাটরর্ পূিয়নি জন্য একরট কম্শ
পরিকল্পনা দারখ্ল।
কর্তশপক্ষ কর্তক
শ র্থয িারহবাি ক্ষম্র্া
বীম্া আইন ২০১০ এি উয়েশ্য
পূিনকয়ল্প
কর্তশপক্ষ
প্রয়োজনীে
িারহদা অনুোেী কে ককান র্থযারদ
বীম্াকািী প্রদান কিয়র্ হয়ব।
প্রয়র্যক বীম্াকািী প্ররর্বৎিি ১ ম্ায়িশি পূয়বশ প্ররর্বৎিি ১ ম্ায়িশি পূয়বশ রববিণী
পিবর্শী পরিকা বয়ষশ ককান বযরিয়ক নূযনর্ম্ দারখ্ল করিয়র্ হইয়ব।
আেকি কোগয িীম্াি অরর্রিি করম্র্ন বা
অন্যয়কান প্রকায়ি র্াহাি প্রদি পারিেরম্ক
িম্পরকশর্ একরট রববিণী (রনধশারির্ ছয়ক)।
প্রয়র্যক
বীম্াকািী
এয়জন্ট
রনয়োগ তত্রম্ারিক রভরিয়র্
িয়ক্ষর্য়িরজষ্টায়িি একরট অনুরলরপ কপ্রিণ কিয়ব
এবাং উি র্ারলকােয়কান িাংয়োজন বা রবয়োজয়নি
কক্ষয়ত্র বাদ পড়া এবাং অন্তভুশরিি রবষয়ে প্ররবধান
দ্বািা রনধশারির্ পদ্ধরর্য়র্ তত্রম্ারিক রভরিয়র্
কর্তশপক্ষয়ক অবরহর্ করিয়র্ হয়ব।
পরিিাংখ্যান
কর্তশপক্ষ কর্তশক রনরদশষ্ট িম্ে অন্তি
বীম্া িাংরিষ্ট রবষয়ে পরিিাংখ্যান
রভরিক র্থয িাংগ্রহ কিয়ব।
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পরিরর্ষ্ট- ২
বীম্া বযবিাে বযবহৃর্ র্ব্দ বা Terminology
বীম্াঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(২৮) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া অথশ পরলরি এবাং িুরি অথবা অন্য কে ককান নায়ম্
রপ্ররম্োম্ গ্রহণ িায়পয়ক্ষ ককান বযরি অন্য বযরিয়ক, িুরিয়র্ উয়েরখ্র্ ককান ঘটনা কে ঘটনাে রদ্বর্ীে উয়েরখ্র্
বযরি ক্ষরর্গ্রস্থ হে উহা িাংঘরটর্ হওো িায়পয়ক্ষ, অথশ প্রদায়নি অাংগীকািপূবক
শ
রলি হওোি ও রনয়োরজর্
থাকাি বযবিা , লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িুরিিহ পুনঃবীম্া এবাং প্রর্যাপশণ বীম্াি অন্তভুশি হয়ব।
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ৫(২) ধািা কম্ার্ায়বক লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বলয়র্ ম্ানবজীবন িাংক্রান্ত
বীম্া িুরিিম্ূহয়ক বুঝাে। লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এ একিুযোরি কর্তশক প্রর্যারের্ এবাং কর্তশপক্ষ কর্তশক অনুয়ম্ারদর্
রবরভন্ন বীম্া পরিকল্পিম্ূহ একক বীম্া রবভাগ, ক্ষুি বীম্া রবভাগ এবাং গ্রুপ বীম্া রবভায়গি ম্াধযয়ম্ রবরভন্ন টাম্শ
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্, এয়ন্িায়ম্ন্ট ইন্স্ুযয়িন্স্ এবাং িারপস্নয়ম্ন্টাল িাইিািিম্ূহ বাজািজার্ কিা হে।
নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ৫(৩) ধািা কম্ার্ায়বক নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বলয়র্ ম্ানব জীবন
িাংক্রান্ত িুরি বযরর্র্ অন্য িকল কেরণি বীম্া িুরিয়ক বুঝায়ব। নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ অগ্নী, কনৌ, কম্াটি এবাং
রবরবধ উপয়েরণয়র্ ভাগ িয়েয়ছ।
ইিলাম্ী বীম্া বযবিাঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(৭) ধািা কম্ার্ায়বক ইিলাম্ী বীম্া বযবিা অথশ ইিলাম্ী র্িীোহ
অনুোেী পরিিারলর্ বীম্া বযবিা।
অাংর্গ্রহণকািী পরলরিঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(৪) ধািা কম্ার্ায়বক অাংর্গ্রহণকািী পরলরি অথশ লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা িাংক্রান্ত রবষয়ে র্া অথশ রবরনয়োগ িাংরিষ্ট িুরি, স্বাস্থয িম্পরকশর্ িুরি, কগাষ্ঠী লাইফ
ইন্স্ুযয়িন্স্ িুরি এবাং কগাষ্ঠী স্বাস্থয িম্পরকশর্ িুরি বযর্ীর্ এইরুপ িুরি োি র্র্শাবলীি অধীয়ন বীম্া পরলরি
গ্রাহক লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি লভযাাংর্ বা উদ্বতি রবর্িণ অাংর্গ্রহয়ণি অরধকািী ; র্য়ব পরলরিি
অধীয়ন কদে সুরবধা, েরদ র্াহা িুরিি র্র্শাবলী অনুোেী রনধশারির্ হে এবাং র্ায়র্ বীম্াকািীি ঐরেক ক্ষম্র্া
প্রয়োগয়োগয না হে , উি সুরবধা এই দফাি উয়েশ্য পূিণকয়ল্প লভযাাংর্ বা উদ্বতি রবর্িণ বয়ল গণয হয়ব না।
পুনঃবীম্াঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(২০) ধািা কম্ার্ায়বক পুনঃবীম্া অথশ এইরুপ িুরি ো বীম্াকািী রনজ
স্বায়থশ বীম্াকতর্ অরর্রিি ঝুুঁরক অন্য ককান এক বা একারধক পুনঃবীম্াকািী অথবা অন্য ককান বীম্াকািীি
রনকট হস্তান্তি কয়ি রনয়জি কায়ছ দাে িীরম্র্ িায়খ্। পুনঃ বীম্ায়ক প্রধানর্: দুভায়গ রবভি কিা হে। েথা(1)

ফযাকালয়টরটভ রিইন্স্ুযয়িন্স্ঃ িাধািণর্ অয়নক বড় ঝুুঁরক অথবা াাজািশাি একক ঝুুঁরকি কক্ষয়ত্র
ফযকালয়টরটভ পুনঃ বীম্াি আওর্াে ঝুুঁরক গ্রহণ বা স্থানান্তি কিা হে।

(2) রিরট রিইন্স্ুযয়িন্স্ঃ রিরট পুনঃবীম্া হল একরট রলরখ্র্ িুরি পত্র োি ম্াধযয়ম্ একই ধিয়নি অিাংখ্য ঝুুঁরক
স্বোংরক্রেভায়ব গ্রহণ কিা বা স্থানান্তি কিা হে।
এ ছাড়া ফযাকালয়টরটভ এবাং রিরট পুনঃবীম্ায়ক আবাি দুই ভাগ কিা হে। েথা- (১) আনুপারর্ক পুনঃবীম্া এবাং
(২) অ- আনুপারর্ক পুনঃবীম্া। উি দুই পুনঃবীম্ায়ক আবাি কয়েকভায়গ ভাগ কিা হে। কেম্ন: ফযাকালয়টরটভ
এি কক্ষয়ত্র আনুপারর্ক এবাং অ- আনুপারর্কয়ক ককাটা কর্োি এবাং এয়ক্সি অব লি এবাং রিরট পুনঃবীম্াি কক্ষয়ত্র
আনুপারর্কয়ক ককাটা কর্োি ও িািপস্নাি এবাং অ- আনুপারর্কয়ক এয়ক্সি অব লি ও েপ লি ভায়গ ভাগ কিা
হে।
প্রর্যপশণ বীম্াঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(২১) ধািা কম্ার্ায়বক প্রর্যপশন বীম্া অথশ এরুপ িুরি োি ম্াধযয়ম্
পুনঃবীম্াকািী রনজস্বায়থশ অন্যবীম্াকািীি রনকট পুনঃবীম্াকািীি রকছু রনরদশষ্ট দাে প্রর্যপশণ কিায়ক বুঝায়ব।
পরলরিঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(১৯) ধািা কম্ার্ায়বক পরলরি অথশ ককান বীম্া িুরি। উি বীম্া িুরিয়র্ িুরি
আইন ১৮৭২ িায়লি উপাদান রবদযম্ান।
িলম্ান অিম্াথশয িুরিঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(১৩) ধািা কম্ার্ায়বক িলম্ান অিম্াথশয িুরি অথশ এরুপ িুরি
োি অধীয়ন রনেবরণশর্ ঘটনা িায়পয়ক্ষ সুরবধা প্রয়দে হয়ব।
(অ) বীম্া িুরিয়র্ বরণশর্ ককান কািয়ণ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্কতর্ বযরিি ম্তর্যু ঘরটয়ল;
(আ) দুঘশটনা বা অসুস্থর্াি কািয়ণ বীম্াকতর্ বযারি আঘার্প্রাি বা অিাম্থশয হয়ল; অথবা
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(ই) বীম্াকতর্ বযারিয়ক িুরিয়র্ উরলস্নরখ্র্ ককান কিায়গ কিাগাক্রান্ত বা রিরকৎিাির্ অবস্থাে পাওো
কগয়ল।
বীম্াকািীঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(২৫) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্াকািী অথশ বাাংলায়দয়র্ বা বাাংলায়দয়র্ি বাইয়ি
বাাংলায়দয়র্ি আইন বা অন্য ককান িায়েি আইয়ন রনগরম্র্ বা রনবরন্ধর্ এরূপ ককান ককাম্পারন, িরম্রর্ বা
িাংরবরধবদ্ধ িাংস্থা, ো-(১) বাাংলায়দয়র্ বীম্া বযবিা পরিিালনা কয়ি ; বা,
(২) বীম্া বযবিাি উয়েয়শ্য বাাংলায়দয়র্ ককান প্ররর্রনরধ রনয়োগ কয়ি রকাংবা বাাংলায়দয়র্ি অভযন্তয়ি
বযবিারেক কােশালে স্থাপন কয়ি।
র্াখ্া/কােশালেঃ বীম্াকািীি র্াখ্া ও কােশালে স্থাপন (লাইয়িন্স্ প্রারিি আয়বদন) প্ররবধানম্ালা, ২০১২ এি
প্ররবরধ- ২(খ্) কম্ার্ায়বক র্াখ্া/ কােশালে অথশ হল বীম্াকািী কর্তশক রনয়োরজর্ এক বা একারধক কবর্নভুি বযরি
কাজ কয়ি এম্ন স্থান।
দােভািঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(১৬) ধািা কম্ার্ায়বক দােভাি অথশ ককান স্থাবি বা অস্থাবি িম্পরিি
ককান ম্টশয়গজ , রফক্সি অথবা কলারটাং িাজশ , হাইয়পারথয়কর্ন, কপজ, স্বত্ত্ব প্রদান বা জাম্ানর্ বা অন্যভায়ব
স্বাথশ স্থানান্তি োহা দ্বািা আইনানুগ ও লাভজনক ম্ারলকানাস্বর্ ব হ্রাি পাে।
রনবন্ধনঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(১৭) ধািা কম্ার্ায়বক রনবন্ধন অথশ এই আইয়নি ধািা ৯ এি অধীন প্রদি
রনবন্ধন।
অনুয়ম্ারদর্ রবরনয়োগঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(২) ধািা কম্ার্ায়বক অনুয়ম্ারদর্ রবরনয়োগ অথশ এই আইয়নি
উয়েয়শ্য িিকািঃ কর্তশক কগয়জট প্রজ্ঞাপন দ্বািা অনুয়ম্ারদর্ রবরনয়োগ রহিায়ব রনরদশষ্টকতশর্ রবরনয়োগ।
অনুয়ম্ারদর্ রিরকউরিরটজঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(৩) ধািা কম্ার্ায়বক অনুয়ম্ারদর্ রিরকউরিরটজ অথশ
িিকায়িি রিরকউরিরটজ এবাং িিকায়িি িাজস্ব হয়র্ পরিয়র্াধয়োগয রকাংবা িিকাি কর্তক
শ আিল ও সুদ
পরিয়র্ায়ধি রনিের্াপ্রাি কে ককান রিরকউরিরটজ ; এবাং িাংিয়দি ককান আইয়ন প্রদি ক্ষম্র্াবয়ল অথশ আহিয়ণি
জন্য ইসুযকতর্ রিয়বঞ্চাি বা অন্য ককান রিরকউরিরটজও এি অন্তভুশি হয়ব ো িিকাি কর্তক
শ , কগয়জট প্রজ্ঞাপণ
দ্বািা, এ আইয়নি উয়েয়শ্য রিরকউরিরটজ রহিায়ব রনধশািণ কিা হয়েয়ছ।
এয়জন্ট রনয়োগকািীঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(৯) ধািা কম্ার্ায়বক এয়জন্ট রনয়োগকািী অথশ এ আইয়নি অধীন
িনদপ্রাি ককান বযরি, রেরন লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িাংক্রান্ত বীম্াকািীি জন্য র্াহাি িাবশক্ষরণক বা খ্ন্িকালীন কম্শী
রনয়োগ কয়ি বা কিয়ল র্াি জন্য বীম্া বযবিা গ্রহণ কয়িন।
বীম্া এয়জন্টঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(২৯) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া এয়জন্ট অথশ এই আইয়নি অধীন রনবরন্ধর্
ককান বযরি, রেরন করম্র্ন বা অন্য ককান পারিেরম্ক গ্রহণ কয়ি বা গ্রহয়ণ িম্মর্ হয়ে বীম্া পরলরি িিল, নবােন
বা পুনরুজ্জীরবর্কিণিহ বীম্া বযবিা আহিণ ও িাংগ্রহ কয়িন।
বযরিঃ বীম্া আইন ২০১০ এি ২(৩২) ধািা কম্ার্ায়বক বযরি অথশ কে ককান বযরি এবাং ককান প্ররর্ষ্ঠান, ককান
ককাম্পারন, ককান অাংর্ীদািী কািবাি, ফাম্শ বা অন্য কে ককান িাংস্থাও র্াি অন্তভুশি হয়ব।
করাকািঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(৩৩) ধািা কম্ার্ায়বক করাকাি অথশ বযাাংক এবাং আরথশক প্ররর্ষ্ঠানিহ
ম্ধযস্থর্াকািী বা বীম্া ম্ধযস্থর্াকািী রেরন বীম্াকািী বা পুনঃবীম্াকািীি রনকট হয়র্ করাকাি রফ বা করম্র্ন প্রারি
প্রর্যার্াে বীম্া বা পুনঃবীম্া প্রস্তাবয়কি জন্য বা র্াহাি পয়ক্ষ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ বযবিা প্রারিি জন্য কাজ
কিয়র্ এই আইয়নি অধীন রনবরন্ধর্।
বীম্া জরিপকািীঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(৩০) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া জরিপকািী অথশ এই আইয়নি অধীন
লাইয়িন্স্ প্রাি ককান বযরি, কে নায়ম্ই অরিরট কহাক না ককন, রেরন নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িুরিি অধীয়ন
বীম্াকতর্ ককান পণয , িম্পরি বা স্বায়থশি ককান ক্ষরর্ি কািণ, বযরি, অবস্থান এবাং দাবী িাংঘরটর্ ক্ষরর্ বা
দাবীকতর্ ক্ষরর্ি পরিম্াণ পিীক্ষাপূবক
শ রনিয়পক্ষ ম্র্াম্র্ প্রদান কয়িন।
পরিবািঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(১৮) ধািা কম্ার্ায়বক পরিবাি অথশ স্বাম্ী বা স্ত্রী ,রপর্া,ম্ার্া,পুত্র , কন্যা, ভাই
ও কবান এবাং িাংরিষ্ট বযরিি উপি রনভশির্ীল িকয়লই অন্তভুশি হয়ব।
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বীম্া পরলরি গ্রাহক বা বীম্া গ্রাহকঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(২৬) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া পরলরি গ্রাহক বা বীম্া
গ্রাহক অথশ এইরূপ বযরি োি অনুকূয়ল পরলরি ইসুয কিা হে বা লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি কক্ষয়ত্র, এরূপ বযরি
োি অনুকূয়ল পরলরিি িম্ুদে স্বাথশ রিির্য়ি অরপশর্ হে।
বীম্া পরলরি গ্রাহয়কি দােঃ বীম্া আইন ২(২৭) ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া পরলরি গ্রাহয়কি দাে অথশ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্
িাংরিষ্ট(অ) পরলরিি অধীয়ন উদ্ভূর্ দাে; অথবা
(আ) পরলরিয়র্ বরণশর্ ঘটনা িাংঘটয়ন উদ্ভূর্ দাে।
বযবস্থাপকঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(৩১) ধািা কম্ার্ায়বক বযবস্থাপক অথশ ককাম্পারন আইয়নি ধািা ২ এি
উপ- ধািা (১) এি দফা (র্) এ িাংজ্ঞারের্ ম্যায়নজাি।
বযবস্থাপনা বযেঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ৬২ এবাং ৬৩ ধািা কম্ার্ায়বক বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি প্রর্যক্ষ এবাং পয়িাক্ষ
িম্ুদে বযেয়ক বযবস্থাপনা বযে বয়ল।
বযবস্থাপনা বযয়েি অনুয়ম্ারদর্ িীম্াঃ বীম্া রবরধম্ালা, ১৯৫৮ এি রবরধ ৩৯, ৪০ এবাং ৪১ এ বরণশর্ অনুয়ম্ারদর্
িীম্ায়ক বুঝাে। বযবস্থাপনা বযয়েি উি অনুয়ম্ারদর্ িীম্া নর্ুন প্ররবধানম্ালা প্রণেন না হওো পেশ ন্ত বীম্া আইন
২০১০ এি ১৬০(২)(ছ) ধািাি রবধান কম্ার্ায়বক কােশকি থাকয়ব।
িিকারি রিরকউরিরটজঃ বীম্া আইন, ২০১০ এি ২(৩৫) ধািা কম্ার্ায়বক িিকারি রিরকউরিরটজ অথশ Securities
Act, 1920 (X of 1920) এি section 2 এি clause (a) কর্ িাংজ্ঞারের্ Government Security;
িলয়ভরন্স্ ম্ারজশনঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(৩৭) ধািা কম্ার্ায়বক িলয়ভরন্স্ ম্ারজশন অথশ বীম্াকািী কর্তশক
প্ররবধান দ্বািা রনধশারির্ পরিম্াণ িাংিরক্ষর্ িম্পদ। বীম্া প্ররর্ষ্ঠানগুয়লা োয়র্ আরথশকভায়ব স্বেল থায়ক র্া
রনরির্ কিা।
িাবরিরিোরি বা িাবরিরিোরি ককাম্পারনঃ বীম্া আইন,২০১০ এি ২(৩৮) ধািা কম্ার্ায়বক িাবরিরিোরি বা
িাবরিরিোরি ককাম্পারন অথশ ককাম্পারন আইয়নি ২ এি উপ- ধািা (২) এ বরণশর্ িাবরিরিোরি ককাম্পারন।
বীম্া দাবী: বীম্া দাবী বলয়র্ বীম্াকতর্ বযরি বা র্াি পয়ক্ষ ম্য়নানীর্ বযরি বীম্া পরলরিি র্র্শানুিায়ি ককান লি
বা ক্ষরর্ি িম্মুখ্ীন হয়ল বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনকট এ িকল ক্ষরর্পূিয়ণি জন্য কে আনুষ্ঠারনক অনুয়িাধ বা আয়বদন
কয়ি র্ায়ক বুঝাে। বীম্া দাবী রনস্পরিি ম্ূল ধাপিম্ূহ রনেরূপ:
প্রথম্ ধাপ: দাবী উত্থাপন/ কেইম্ি ইরন্টয়ম্র্ন
রদ্বর্ীে ধাপ: কেইম্ি কপ্রায়িরিাং
র্তর্ীে ধাপ: কেইম্ি রিরভউ
ির্ুথশ ধাপ: বীম্াকতয়র্ি িয়ে বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি কোগায়োগ
পঞ্চম্ ধাপ: কেইম্ি ইনয়ভরেয়গর্ন
ষষ্ঠ ধাপ: কেইম্ি রনয়গারিয়ের্ন
িিম্ ধাপ: দাবী রনস্পরি/ কেইম্ি কিয়টলয়ম্ন্ট।
বীম্াি কােশাবলীঃ
(১) প্রাথরম্ক কােশাবলী:
(ক) জান ও ম্ায়লি ক্ষরর্পূিণ;
(খ্) অথশননরর্ক ক্ষরর্ি রনিাপিা;
(গ) ঝুুঁরক বন্টন;
(২) ম্াধযরম্ক কােশাবলী:
(ক) পুুঁরজ গঠন;
(খ্) কম্শক্ষম্র্া ও কম্শদক্ষর্া বতরদ্ধ কয়ি;
(গ) িম্পদ িতরষ্ট ও িক্ষা কয়ি;
(ঘ) িােীে কলযায়ণ বীম্াি ভূরম্কা
(ঙ) ম্ুিাস্ফীরর্ রনেন্ত্রণ।
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লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি ম্ূলয বা দাম্ রনধশািয়ণ প্রধান রর্নরট ঝুরুঁ ক উপাদানঃ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ পরলরিি ম্ূলয বা
দাম্ রনধশািয়ণ রবরভন্ন ঝুুঁরক উপাদানিহ পরিবর্শনর্ীল অন্যান্য রবষেগুয়লা রবয়বিনা কিা হে। র্াি ম্য়ধয রনয়োি
রর্নরট রবষয়েি ওপি কজাড় কদওো হে।
(ক) পরলরি প্রদি রবরভন্ন কবরনরফয়টি ম্ূলয;
(খ্) রবরনয়োগ আে; এবাং
(গ) পরিিালনা বযে।
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ এি রপ্ররম্োম্ কিটঃ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ প্ররর্ষ্ঠানগুয়লাি একিুযোরিবতন্দ ম্ূলর্ প্ররর্রট পরলরিি
রপ্ররম্োম্ কিট রনধশািণ কয়ি থায়কন। এ কক্ষয়ত্র বীম্া গ্রহীর্ায়দি িম্ভাবয কপয়ম্ন্টি, ম্টশারলরট কিট, কবরনরফট
কপয়ম্ন্টি, ককাম্পারনি পরিিালনা বযে এবাং রবরনয়োগকতর্ আেয়ক ম্ূল প্ররর্পাদয রবষে রহয়িয়ব রিরির্ কয়ি।
রপ্ররম্োম্ কিট বলয়র্ প্ররর্ ইউরনট বীম্া কভায়িয়জি জন্য কে খ্িি ধােশ কিা হে র্ায়ক কবাঝাে। প্ররর্ ইউরনট
গরঠর্ হে প্ররর্ হাজায়িি রভরিয়র্।
বীম্াি নীরর্ম্ালাঃ আধুরনককায়ল বীম্া বযবিা কর্গুয়লা নীরর্ম্ালাি দ্বািা পরিিারলর্ ও রনেরন্ত্রর্ হে। এই
নীরর্ম্ালা রবরভন্ন িকম্ জরটলর্া রনিিয়ন িাহােয কয়ি। রবরভন্ন িম্য়ে আদালয়র্ি িাে ও অন্যান্য কেৌরিকর্া
কথয়ক এ িব নীরর্ম্ালাি উদ্ভব হয়েয়ছ। বীম্াকািী ও বীম্া গ্রহীর্া উভে পক্ষই এই নীরর্ম্ালাগুয়লা কম্য়ন িলয়র্
বাধয। এই নীরর্ম্ালা রনেরূপ:
(1) বীম্ায়োগয স্বাথশনীরর্ (Insurable Interest)
(2) িূড়ান্ত িৎ রবশ্বায়িি নীরর্ (The Principle of Utmost good faith)
(3) ক্ষরর্পূিয়ণি নীরর্ (Principle of Indemnity)
(4) স্থলারভরষিকিণ নীরর্ (Principle of Subrogation)
(5) অবদান নীরর্ (Principle of Contribution)
(6) প্রর্যক্ষকিণ নীরর্ (Principle of Proximate cause) ।
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ িুরি িম্পাদন প্ররক্রোঃ জীবন বীম্া িুরি িম্পাদয়ন কর্গুয়লা পদয়ক্ষয়প অগ্রিি হয়র্ হে।
কেম্ন- প্রস্তাব প্রদান, িািািী পিীক্ষা, বীম্াকািী কর্তশক প্রস্তাব গ্রহণ, বেয়িি প্রম্ানপত্র দারখ্ল, অবরলখ্ন রিদ্ধান্ত,
রপ্ররম্োম্ প্রদান, ঝুুঁরক গ্রহণ এবাং বীম্াগ্রাহয়কি নায়ম্ প্রথম্ রপ্ররম্োম্ িরর্দ (FPR) / দরলল ইিূয। পরলরি
নবােয়নি কক্ষয়ত্র নবােন রপ্ররম্োম্ িাংগ্রয়হি পি অবরলখ্ন রিদ্ধান্ত কম্ার্ায়বক ঝুুঁরক নবােয়নি িরর্দ প্রদান কিা
হে।
লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ঝুরুঁ ক ম্ূলযােনঃ লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ঝুুঁরক ম্ূলযােয়ন ৩(রর্ন) ধিয়নি পদ্ধরর্ অনুিিন কিা হে।
কেম্ন- (১) কম্রিকযাল অবরলখ্ন (২) আরথশক অবরলখ্ন এবাং (৩) নন- কম্রিয়কল/বযরিগর্ অবরলখ্ন।
(1)

কম্রিকযাল অবরলখ্য়ন প্রস্তারবর্ বীম্াগ্রাহকয়দি স্বাস্থযগর্ েথােথ িািািী রিয়পাটশ ও রবরভন্ন পিীক্ষাি
রিয়পায়টশি রভরিয়র্ কম্রিকযাল অবরলখ্ন প্ররক্রো িম্পন্ন কিা হে বয়ল অবরলখ্য়কি পয়ক্ষ েথােথ বীম্া
ঝুুঁরক রনধশািণ কিা িম্ভব হে।

(2) আরথশক অবরলখ্য়ন বীম্া গ্রাহয়কি ম্ারিক, নীট িম্পদ, আয়েি উৎি এবাং আরথশক আয়েি রনিাপিা
পেশায়লািনা কয়ি বীম্াগ্রাহয়কি জন্য উপেুি বীম্া অাংক ও রপ্ররম্োয়ম্ি পরিম্াণ রনধশািণ কিা
হে।িরঠক আরথশক অবরলখ্ন পরলরিরটয়ক র্াম্ারদ হওো কথয়ক কিাধ কয়ি।
(3) নন- কম্রিকযাল / বযরিগর্ অবরলখ্য়ন িািািী পিীক্ষারবহীন প্রস্তাব পয়ত্রি অবরলখ্ন হয়লা বযরিগর্
অবরলখ্ন। ককবল ম্াত্র প্রস্তাবয়কি রনজ রববতরর্ ও কঘাষণা এবাং িাংরিষ্ট বীম্া প্ররর্রনরধি রববতরর্ি
রভরিয়র্ই বীম্া ঝুুঁরক রবয়িষণ িায়পয়ক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ কিা হে। এ প্ররক্রোে বীম্ািুরি িম্পন্ন হে িূড়ান্ত
িৎ রবশ্বায়িি নীরর্ি রভরিয়র্।
প্রস্তাব পত্রঃ প্রস্তাবক কর্তশক প্রদি বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি রনধশারির্ ফিয়ম্ িারহদা কম্ার্ায়বক িকল র্থয প্রদান পূবক
শ
বীম্া পরলরি গ্রহয়ণি জন্য একরট আয়বদন পত্র।
পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধনঃ ককাম্পারনি বযবিা পরিিালনাি জন্য উয়দযািা/কর্োি কহাল্ডািয়দি কর্োয়িি কফইি ভযালুি
রবপিীয়র্ পরিয়র্াধকতর্ িাুঁদা। লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ককাম্পারনি পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধন ৩০(রত্রর্) ককারট টাকা, োি ম্য়ধয
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৬০% উয়দযািা এবাং ৪০% িাধািণ জনগণ কর্োিয়হাল্ডাি। অপি পয়ক্ষ নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ককাম্পারনি
পরিয়র্ারধর্ ম্ূলধন ৪০(িরের্) ককারট টাকা, োি ম্য়ধয ৬০% উয়দযািা এবাং ৪০% িাধািণ জনগণ
কর্োিয়হাল্ডাি।
রবরধবদ্ধ/আবশ্যক জাম্ানর্ঃ বীম্া বযবিা কিাি জন্য বীম্া আইন,২০১০ এি ধািা ২৩ এি অধীন র্ফরিল- ১
এি ২নাং অনুয়েয়দ বরণশর্ বীম্া ককাম্পারন কর্তশক জম্াকতর্ জাম্ানর্য়ক বুঝাে। লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ককাম্পারনি কক্ষয়ত্র
১ ককারট ৫০ লক্ষ টাকা এবাং নন- লাইফ ইন্স্ুযয়িন্স্ ককাম্পারনি কক্ষয়ত্র ২ ককারট ৫০ লক্ষ টাকা।
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িাংেুরি- ক
পরিদর্শয়নি জন্য র্থযাবলী
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি নাম্ (লাইফ ও নন লাইফ):
ম্ায়িি নাম্:
ক্ররম্ক
রববিণ
নাং
১
ককাম্পারনি রনগরম্র্কিণ নাং এবাং র্ারিখ্
২
ককাম্পারনি বীম্া বযবিা কিাি জন্য রনবন্ধন িনদ নম্বি
৩
বযবিাি প্রকতরর্
৪
বযবিাি কেরণিম্ূহ
৫
অনুয়ম্ারদর্ পরিকয়ল্পি িাংখ্যা (লাইফ)
৬
রিআিরি কর্তশক অনুয়ম্ারদর্ কিট (নন- লাইফ)
৭
করম্র্য়নি পরিম্াণ ও অরজশর্ রপ্ররম্োয়ম্ি ওপি র্র্কিা
হাি (লাইফ) রবগর্ বছি
৮
করম্র্য়নি পরিম্াণ ও অরজশর্ রপ্ররম্োয়ম্ি ওপি র্র্কিা
হাি (নন- লাইফ) রবগর্ বছি
৯
পুনঃবীম্া রিয়টনর্ন
১০
পুনঃবীম্া ককাম্পারনি নাম্
১১
পুনঃবীম্া করম্র্য়নি হাি এবাং প্রদান পদ্ধরর্
১২
বীম্া গ্রাহয়কি িাংখ্যা িলরর্ বছয়ি এ োবৎ পেশন্ত
১৩
কম্াট দাবীি পরিম্াণ
১৪
কম্াট রনষ্পন্ন দাবীি পরিম্াণ
১৫
কম্াট অরনষ্পনন্ন দাবীি পরিম্াণ
১৬
অরনস্পন্ন দাবী কর্রদন ধয়ি রনষ্পনণ হে নাই এবাং এি
কািণ
১৭
র্াখ্া/কােশালয়েি িাংখ্যা এবাং কম্াট ভাড়াি পরিম্াণ
১৮
ভাড়াি পরিম্াণ অরজশর্ রপ্ররম্োয়ম্ি উপি র্র্কিা হাি
১৯
অরফি োয়ফি িাংখ্যা
২০
ম্াঠ পেশায়ে োয়ফি িাংখ্যা
২১
ম্ারিক োফয়দি কবর্য়নি পরিম্াণ
২২
ম্াঠ পেশায়ে োফয়দি ম্ারিক কবর্য়নি পরিম্াণ
২৩
বযবিা উন্নেয়ন কম্শকর্শায়দি িাংখ্যা
২৪
বযবিা উন্নেন কম্শকর্শায়দি িাংখ্যা
২৬
ককাম্পারনয়র্ অরর্রিি বযবস্থাপনা পরিিালয়কি িাংখ্যা
২৭
অরর্রিি বযবস্থাপনা পরিিালকয়দি রর্ক্ষাগর্ কোগযর্া
২৮
অরর্রিি বযবস্থাপনা পরিিালকয়দি আরথশক সুরবধা
২৯
উপবযবস্থাপনা পরিিালয়কি িাংখ্যা
৩০
উপবযবস্থাপনা পরিিালয়কি রর্ক্ষাগর্ কোগযর্া
৩১
উপবযবস্থাপনা পরিিালয়কি আরথশক সুরবধা
৩২
পিবর্শী কলোি এ এম্রি কথয়ক ইরি পেশন্ত িাংখ্যা
৩৩
পিবর্শী কলোি এ এম্রি কথয়ক ইরি পেশন্ত আরথশক সুরবধা
৩৪
এয়জয়ন্টি িাংখ্যা
৩৫
এয়জন্ট করম্র্য়নি পরিম্াণ
৩৬
ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শাি আরথশক সুরবধা
৩৭
কিোিম্যান এবাং পরিিালকয়দি আরথশক সুরবধা
৩৮
পরিিালনা পষশয়দ িদস্যয়দি িাংখ্যা
৩৯
পরিিালনা পষশয়দি করম্রটি িাংখ্যা
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জবাব

পরিদর্শন
দয়লি ম্ন্তবয

ক্ররম্ক
নাং
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩

৫৪

৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯

রববিণ
পরিিালনা পষশয়দি িভাি িাংখ্যা
পরিিালনা পষশয়দি করম্রটি িভাি িাংখ্যা
ককাম্পারনয়র্ কিকর্ন এি িাংখ্যা এবাং নাম্
বযবস্থপনা কর্তশপয়ক্ষি করম্রটি িাংখ্যা
অভযন্তিীণ রনিীক্ষা রবভাগ িয়েয়ছ রক?
অভযন্তিীন রনিীক্ষা রবভাগ কাি রনকট রিয়পাটশ প্রদান
কয়ি
ককাম্পারনয়র্ েথােথ প্ররর্ক্ষণ হে রকনা?
অরভয়োয়গি িাংখ্যা কর্?
অরভয়োগ রনষ্পরিি পদ্ধরর্ রক?
বীম্া গ্রাহকয়দি রকভায়ব কিবা প্রদান কিা হে?
বীম্া প্ররর্ষ্ঠায়নি িকল আরথশক র্থয বীম্া গ্রাহকয়দি
রনকট প্রদান কিা হে রক?
বীম্া গ্রাহক িম্ায়বর্ কিা হে রক?
ম্াঠ পেশায়ে কম্শির্ কম্শকর্শায়দি দক্ষ কিাি কক্ষয়ত্র কী
কী পদয়ক্ষপ গ্রহণ কিা হে?
করম্র্ন, োফ কিলািী, উন্নেন কম্শকর্শায়দি িিিরি
বযাাংরকাং িযায়নয়লি ম্াধযয়ম্ পরিয়র্াধ কিা হে না
রপ্ররম্োয়ম্ি িায়থ িম্ন্বে কিা হে?
বীম্া গ্রাহকয়দি দাবীি টাকা রক বযাাংরকাং িযায়নয়লি
ম্াধযয়ম্ প্রদান কিা হে না ককান পরলরি রপ্ররম্োয়ম্ি
িায়থ িম্ন্বে কিা হে?
ককাম্পারনয়র্ কম্শকর্শা রনয়োয়গি পদ্ধরর্ রক?
নগদ পরিয়র্াধ কিাি কক্ষয়ত্র েথােথ রনেন্ত্রণম্ূলক পদ্ধরর্
বযবহাি হে রক?
র্াখ্া অরফয়িি বযে রক ভায়ব রনবশাহ কিা হে?
র্াখ্া অরফয়িি বযে রক রপ্ররম্োয়ম্ি িায়থ িম্ন্বে কিা
হে?
কে িকল পরলরি রপ্ররম্োম্ গ্রহণ বযরর্য়িয়ক ঝুুঁরক গ্রহণ
কিা হয়েয়ছ র্াি পরিম্াণ
ক্ররম্ক নাং ৫৯ কর্ বরণশর্ রপ্ররম্োয়ম্ি উপি করম্র্ন
পরিয়র্ায়ধি পরিম্াণ
কম্াট রবরনয়োয়গি পরিম্াণ
কম্াট রবরনয়োগ আয়েি পরিম্াণ
কম্াট রবরনয়োগ ক্ষরর্ি পরিম্াণ
নন- লাইয়ফ পুনঃবীম্াি জন্য িাধািণ বীম্াি রনকট
পাওনাি পরিম্াণ
নন- লাইয়ফি রনকট িাধািণ বীম্া পাওনাি পরিম্াণ
এ োবৎ পেশন্ত কে ককান অরিট আপরি
এ োবৎ পেশন্ত রনষ্পরি অরিট আপরি
রলরটয়গর্য়নি িাংখ্যা এ োবৎ পেশন্ত
ম্ুখ্য রনবশাহী কম্শকর্শাি নাম্ ও রনয়োগকাল
প্রধান অথশ কম্শকর্শাি নাম্ ও রনয়োগ কাল এবাং
রর্ক্ষাগর্ কোগযর্া
অভযন্তিীণ রনিীক্ষা রবভায়গি নাম্ ও রনয়োগকাল
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জবাব

পরিদর্শন
দয়লি ম্ন্তবয

ক্ররম্ক
নাং
৭০

রববিণ

জবাব

পরিদর্শন
দয়লি ম্ন্তবয

িকল র্াখ্া কােশালয়েি প্রধায়নি নাম্ ও পদবী

প্রস্তুর্কািয়কি স্বাক্ষি
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দারেত্বপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষি

িাংেুরি: খ্
বীম্াকািীি (লাইফ) র্াম্ারদ পরলরিি পরিিাংখ্যান
বীম্াকািীি নাম্ঃ
র্াখ্া কােশালয়েি নাম্:
ম্ািঃ
িালঃ
রবগর্ ম্াি পেশন্ত
বর্শম্ান ম্ায়ি
পূয়বশি র্াম্ারদ
বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
র্াম্ারদ
র্াম্ারদ
কথয়ক পরলরি
র্াম্ারদ
প্রয়জয়েি
পুনিাে িরক্রে
নাম্
পরলরিি জম্াকতর্ পরলরিি জম্াকতর্ পরলরিি জম্াকতর্ পরলরিি জম্াকতর্
িাংখ্যা রপ্ররম্োম্ িাংখ্যা রপ্ররম্োম্ িাংখ্যা রপ্ররম্োম্ িাংখ্যা রপ্ররম্োম্
(ক) একক বী
ম্াঃ
কম্াট র্াম্ারদ
কম্াট
ইসুযকতর্
পরলরিি
িাংখ্যা
র্াম্ারদি
হাি
(খ্)
ক্ষুি
বীম্াঃ
কম্াট র্াম্ারদ
কম্াট
ইসুযকতর্
পরলরিি
িাংখ্যা
র্াম্ারদি
হাি
(গ) বীম্া
কািীিয়ম্াট
র্াম্ারদ
পরলরিি
িাংখ্যা
(ঘ) বীম্া
কািীিয়ম্াট
ইসুযকতর্
পরলরিি
িাংখ্যা
(ঙ)
বীম্াকািীি
র্াম্ারদি
হাি

প্রস্তুর্কািয়কি স্বাক্ষি
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দারেত্বপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষি

র্াম্ারদি
কািণ

িাংেুরি- গ
বীম্াকািীি (লাইফ) রপ্ররম্োম্ আে ও বযবস্থাপনা বযে (খ্ার্ওোিী) িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্াকািীি নাম্ঃ
র্াখ্া কােশালয়েি নাম্:
ম্ায়িি নাম্ঃ
িালঃ

খ্ায়র্ি নাম্
রপ্ররম্োম্ আেঃ
(1) রিয়েল রপ্ররম্োম্ (একক)
(2) প্রথম্ বষশ রপ্ররম্োম্ আে
(3) নবােন রপ্ররম্োম্ আে
কম্াট রপ্ররম্োম্ আে (১+২+৩)
বযবস্থাপনা বযেঃ
প্রথম্ বষশ রপ্ররম্োম্ িাংগ্রয়হি
জন্যঃ
প্রর্যক্ষ বযে িম্ূহঃ
করম্র্ন (এয়জন্ট কথয়ক রবএম্)
উন্নেন কম্শকর্শায়দি কবর্ন
ভার্ারদ
প্ররর্ক্ষন, িভা, িয়ম্মলন বযে
পরলরি েযাম্প
অন্যান্য প্রর্যক্ষ বযে
গ্রুপ রপ্ররম্োম্ করম্র্ন
রিয়েল রপ্ররম্োয়ম্ি করম্র্ন
(ক) কম্াট প্রর্যক্ষ বযে
প্রথম্ বষশ রপ্ররম্োয়ম্ি উপি
র্র্কিা হাি
পয়িাক্ষ বযে িম্ূহঃ
অরফি ভাড়া
কম্শকর্শা ও কম্শিািীয়দি কবর্ন
গারড়ি জ্বালানী ও িক্ষণায়বক্ষণ
ম্রনহািী বযে
অন্যান্য পয়িাক্ষ বযে
(খ্) কম্াট পয়িাক্ষ বযে
(গ) প্রথম্ বষশ রপ্ররম্োয়ম্ি উপি
র্র্কিা হাি
(ঘ) কম্াট প্রর্যক্ষ ও পয়িাক্ষ
বযে (ক+খ্)
(ঙ) বযয়েি অনুয়ম্ারদর্ িীম্া
(ি) কম্/ (কবর্ী) (ঙ- খ্)
নবােন রপ্ররম্োম্ িাংগ্রয়হি
জন্যঃ
২ে বষশ করম্র্ন (এয়জন্ট)
র্তর্ীে ও উদ্ধশ করম্র্ন
(এয়জন্ট)
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রবগর্ ম্াি পেশন্ত
বর্শম্ান ম্াি
টাকাি র্র্কিা টাকাি র্র্কিা
পরিম্াণ
হাি
পরিম্াণ
হাি
(প্রবতরদ্ধ)
(প্রবতরদ্ধ)

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
টাকাি র্র্কিা
পরিম্াণ
হাি
(প্রবতরদ্ধ)

ম্ন্তবয

রবগর্ ম্াি পেশন্ত
বর্শম্ান ম্াি
টাকাি র্র্কিা টাকাি র্র্কিা
পরিম্াণ
হাি
পরিম্াণ
হাি
(প্রবতরদ্ধ)
(প্রবতরদ্ধ)

খ্ায়র্ি নাম্

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
টাকাি র্র্কিা
পরিম্াণ
হাি
(প্রবতরদ্ধ)

ম্ন্তবয

ইনয়িরন্টভ
পুিষ্কাি
অন্যান্য
(ছ) কম্াট বযে
(জ) নবােন বষশ রপ্ররম্োয়ম্ি
উপি র্র্কিা হাি
(ঞ) বযয়েি অনুয়ম্ারদর্ িীম্া
(ট) কম্/ (কবর্ী) (ঞ- ছ)
(ঠ) কম্াট বযবস্থাপনা বযে
(ি)
বযবস্থাপনা
বযয়েি
অনুয়ম্ারদর্ িীম্া
(ঢ) কম্/( কবর্ী) (ি- ঠ)
রপ্ররম্োম্ অনুোেী অনুয়ম্ারদর্ বযবস্থাপনা বযয়েি িীম্াি কযালর্কয়লর্ন
(বীম্া রবরধম্ালা,১৯৫৮ এি রবরধ ৩৯ কম্ার্ায়বক)
বর্শম্ান ম্ািঃ---------------রপ্ররম্োম্
র্র্কিা হাি
অনুয়ম্ারদর্ িীম্া

রববিণ
(ক) প্রথম্ বষশ রপ্ররম্োম্ঃ
২ে বষশ টাম্শ
র্ে বষশ টাম্শ
৪থশ বষশ টাম্শ
৫ম্ বষশ টাম্শ
৬ষ্ঠ বষশ টাম্শ
৭ম্ বষশ টাম্শ
৮ম্ বষশ টাম্শ
৯ম্ বষশ টাম্শ
১০ বষশ টাম্শ
১১র্ম্ বষশ বা র্দূর্ধ্শ
রিয়েল রপ্ররম্োম্
কম্াট
(খ্) গ্রুপ রপ্ররম্োম্
(গ) নবােন রপ্ররম্োম্
(ঘ) কম্াট অনুয়ম্ারদর্ িীম্া
(ক+খ্+গ)
(ঙ) প্রকতর্ বযবস্থাপনা বযে
(ি) কম্/(কবর্ী) (ঙ- ঘ)
(ছ) র্র্কিা হাি
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দারেত্বপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষি

িাংেুরি- ঘ
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) রবরনয়োগ িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্াকািীি নাম্ঃ
মাসের নামঃ
োলঃ

রবরনয়োয়গি রববিণ

রবগর্
ম্াি
পেশন্ত
বযায়ল
ন্স্
টাকা

বর্শম্া
ন
ম্ায়ি
ক্রে
টাকা

কম্াট
রবরনয়ো
গ
টাকা

রবক্রে/নগদা
েন
(বর্শম্ান
ম্াি)
টাকা

বর্শম্ান
ম্াি
পেশন্ত
বযায়ল
ন্স্
টাকা

বর্শম্ান
ম্ায়ি
অরজশর্
ম্ূলধনী
লাভ বা
সুদ
টাকা

রবরনয়ো
কগি
বর্শম্ান
বাজাি
ম্ূলয

(ক) িিকারি খ্ায়র্ঃ
(1) জার্ীে রবরনয়োগ বন্ি
(2) কিজািী বন্ি
(3) অন্যান্য খ্ার্ (েরদ
থায়ক)
িিকারি খ্ায়র্ কম্াট
রবরনয়োগ
বীম্া গ্রাহকয়দি দায়েি
পরিম্াণ (ভযালুয়ের্ন
বযায়লন্স্ িীট/ প্ররভর্নাল)
বীম্া গ্রাহকয়দি দায়েি
র্র্কিা হাি
(খ্) অনুয়ম্ারদর্ খ্ায়র্ঃ
(1) স্থােী আম্ানর্
(2) পুরজ বাজাি কর্োয়ি
(3) িহয়োগী প্ররর্ষ্ঠায়নি
কর্োি
(4) রিয়বঞ্চাি
(5) ভূরম্ ও ভবন
(6) বীম্া গ্রাহকয়দি পরলরি
ঋন
(7) অন্যান্য খ্ায়র্ (েরদ
থায়ক)
অনুয়ম্ারদর্ খ্ায়র্ কম্াট
রবরনয়োগ
বীম্া গ্রাহকয়দি দায়েি
উপি র্র্কিা হাি
কম্াট রবরনয়োগ (ক+খ্)
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িাংেুরি- ঙ
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) র্াখ্া ও এয়জরন্স্ অরফয়িি পরিিাংখ্যান
বীম্াকািীি নাম্ঃ
ম্ািঃ
িালঃ
অরফয়িি রববিণ

রবগর্ ম্াি পেশন্ত (িাংখ্যা)
বীম্া
বীম্া
আইন,২০১০ আইন,২০১০
প্রণেয়নি
প্রণেয়নি
পূয়বশ
পয়ি

রবগর্
ম্াি
পেশন্ত
কম্াট
অরফি

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত (িাংখ্যা)
পূয়বশি
নর্ুন
বর্শম্ান
অরফি
অরফি
কম্াট
কথয়ক বন্ধ
অরফি
কিা িাংক্রান্ত

(ক) র্াখ্া অরফিঃ
িারভশিয়িল
িারভশিয়িন্টাি
কজানাল অরফি
আঞ্চরলক
কােশালে
রবভাগীে অরফি
কম্াটঃ
(খ্)
এয়জরন্স্
অরফি
বীম্াকািীি কম্াট
অরফি (ক+খ্)
(গ) কর্তশপয়ক্ষি
অনুয়ম্াদনকতর্
অরফি
(ঘ) কর্তশপয়ক্ষি
অনুয়ম্াদনহীন
অরফি
কনাট: নন- লাইয়ফি কক্ষয়ত্র এয়জরন্স্ অরফি, িারভশি কিল এবাং িারভশি কিন্টাি প্রয়োজয নে।
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ম্ন্তবয

িাংেুি- ি
বীম্াকািীি এয়জন্ট ও এম্প্লোি অব এয়জন্ট এি রনয়োগ িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্াকািীি নাম্ঃ
র্াখ্া কােশালে:
ম্ািঃ
িালঃ
রবগর্ ম্াি পেশন্ত
বর্শম্ান ম্াি
বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
(িাংখ্যা)
(িাংখ্যা)
(িাংখ্যা)
রববিণ
লাইয়িন্স্ / লাইয়িন্স্/ কম্াট লাইয়িন্স্/ লাইয়িন্স্/ কম্াট লাইয়িন্স্/ লাইয়িন্স্/ কম্াট
িারটশরফয়ক িারটশরফয়ক
িারটশরফয়কট িারটশরফয়কট
িারটশরফয়কট িারটশরফয়কট
ট ধািী
ট রবহীন
ধািী
রবহীন
ধািী
রবহীন
(ক) এয়জন্টঃ
(1) একক
বীম্া
(2) ক্ষুি বীম্া
কম্াট এয়জন্ট
কম্াট করম্র্ন
প্রদান
(খ্) এম্প্লোি
অব এয়জন্টঃ
(1) একক বীম্া
(2) ক্ষুি বীম্া
কম্াট এম্প্লোি
অব এয়জন্ট
কম্াট
পারিেরম্ক
প্রদান
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িাংেুরি- ছ
বীম্াকািীি (লাইফ ও নন- লাইফ) করম্র্ন, কবর্নিহ অন্যান্য খ্ার্ কথয়ক উৎি স্থয়ল কি(রটরিএি)
এবাং ভযাট (রভরিএি) (প্রয়োজয কক্ষয়ত্র) কর্শন িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্াকািীি নাম্ঃ
ম্ািঃ
বযয়েি খ্ার্

িালঃ
বযয়েি
পরিম্াণ

রবগর্ ম্াি পেশন্ত
রটরিএি রভরিএি

বর্শম্ান ম্াি
রটরিএি রভরিএি

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
রটরিএি
রভরিএি

কবর্ন খ্ার্
বাড়ী ভাড়া খ্ার্
করম্র্ন খ্ার্
এম্প্লোি অব
এয়জয়ন্টি পারিেরম্ক
খ্ার্
িিবিাহকািী
ম্ুিণ ও ছাপাখ্ানা
ম্য়নাহািী ও রগফট
আইয়টম্
কবািশ রম্রটাং রফ
কনিালয়টন্স্ী রফ
রনিীক্ষা রফ
রলগযাল রফ
রবজ্ঞাপন ও প্রিাি
অন্যান্য
কম্াট
টীকাঃ আেকি অধযায়দর্, ১৯৮৪ এবাং ভযাট আইন, ১৯৯১ এি রনধশারির্ রবধান কম্ার্ায়বক রবল পরিয়র্ায়ধি
িম্ে উৎিস্থয়ল কি এবাং ভযাট কর্শন কয়ি িালায়নি ম্াধযয়ম্ িিকায়িি িাজস্ব খ্ায়র্ রনধশারির্ বাাংলায়দর্
বযাাংয়কি রহিায়ব জম্া কিয়র্ হয়ব।

প্রস্তুর্কািয়কি স্বাক্ষি

IDRA inspection manual | 41
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িাংেুরি- জ
নন- লাইফ বীম্াকািীি রপ্ররম্োম্ আে ও বযবস্থাপনা বযে (খ্ার্ওোিী) িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্াকািীি নাম্ঃ
ম্ায়িি নাম্ঃ
খ্ায়র্ি নাম্
(1) রপ্ররম্োম্ িাংগ্রহ
(ইসুযকতর্ িরর্দ কম্ার্ায়বক)ঃঃ
(ক) অরগ্ন বীম্া
(খ্) কনৌোন বীম্া
(গ) কম্াটিোন বীম্া
(ঘ) রবরবধ বীম্া
কম্াটঃ
(2) রপ্ররম্োম্ আে (গ্রি):
(ক) অরগ্ন বীম্া
(খ্) কনৌোন বীম্া
(গ) কম্াটিোন বীম্া
(ঘ) রবরবধ বীম্া
কম্াটঃ
(3) বযবস্থাপনা বযেঃ
(1) করম্র্ন
গ্রি রপ্ররম্োয়ম্ি উপি র্র্কিা
হািঃ
(2) করম্র্ন বযর্ীর্ বন্টনীে
বযবস্থাপনা বযেঃ
কবর্ন ও ভার্ারদ
বাড়ী ভাড়া
অরফি িক্ষণায়বক্ষণ
ম্ুিণ ও ম্য়নাহািী
বযবিা উন্নেন বযে
রবজ্ঞাপন
োর্াের্
বীম্া েযাম্প
গাড়ীি তর্ল ও িক্ষণায়বক্ষণ
অন্যান্য
কম্াটঃ
(3) করম্র্ন বযর্ীর্ অবন্টনীে
বযবস্থাপনা বযেঃ
কবর্ন ও ভার্ারদ
বাড়ী ভাড়া
অনুদান
রবয়দর্ ভ্রম্ন
অরফি িক্ষণায়বক্ষণ
ম্ুিণ ও ম্য়নাহািী
রবজ্ঞাপন
োর্াের্
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কােশালে/র্াখ্া:
িালঃ
রবগর্ ম্াি পেশন্ত

বর্শম্ান ম্াি

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত

ম্ন্তবয

খ্ায়র্ি নাম্

রবগর্ ম্াি পেশন্ত

বর্শম্ান ম্াি

বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত

ম্ন্তবয

বীম্া েযাম্প
গাড়ীি তর্ল ও িক্ষনায়বক্ষন
িয়ম্মলন বযে
িাধািণ িভাি বযে
রবয়র্ষ িাধািণ িভাি বযে
(েরদ থায়ক)
পরিিালনা পষশদ িভাি বযে
রলগযাল রফ ও আইন খ্িি
অন্যান্য
কম্াটঃ
(4) কম্াট
বযবস্থাপনা
বযে
(১+২+৩)
(5) অনুয়ম্ারদর্ বযে িীম্াঃ (বীম্া
রবরধম্ালা, ১৯৫৮ এি রবরধ৪০ ও ৪১ কম্ার্ায়বক)
(ক) অরগ্ন বীম্া
(খ্)কনৌোন বীম্া
(গ)কম্াটিোন বীম্া
(ঘ) রবরবধ বীম্া
(ঙ) প্রধান কােশালে
কম্াট অনুয়ম্ারদর্ বযে িীম্াঃ
(6) অনুয়ম্ারদর্ বযে িীম্াি কিয়ে
অরর্রিি বা কম্ বযে
(7) র্র্কিা হাি
কনাট: অনুয়ম্ারদর্ বযে িীম্াি কযালর্কয়লর্ন িীট িাংেুি কিয়র্ হয়ব।
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িাংেুরি- ঝ
নন- লাইফ বীম্াকািীি এয়জন্ট এি রনয়োগ িাংক্রান্ত পরিিাংখ্যানঃ
বীম্া কািীি নাম্ঃ
ম্ািঃ
িালঃ
রবগর্ ম্াি পেশন্ত
বর্শম্ান ম্াি
বর্শম্ান ম্াি পেশন্ত
(িাংখ্যা)
(িাংখ্যা)
(িাংখ্যা)
রববিণ
লাইয়িন্স্ / লাইয়িন্স্/ কম্াট লাইয়িন্স্/ লাইয়িন্স্/ কম্াট লাইয়িন্স্/ লাইয়িন্স্/ কম্াট
িারটশরফয়কট িারটশরফয়কট
িারটশরফয়কট িারটশরফয়কট
িারটশরফয়কট িারটশরফয়কট
ধািী
রবহীন
ধািী
রবহীন
ধািী
রবহীন
(ক) এয়জন্টঃ
(3) র্াখ্া
অরফি
(4) কজানাল
অরফি
(5) আঞ্চরলক
অরফি
(6) রপ্ররন্স্পা
ল অরফি
কম্াট এয়জন্ট
কম্াট করম্র্ন
প্রদান
(খ্) এম্প্লোি
অব এয়জন্ট
(1) র্াখ্া
অরফি
(2) কজানাল
অরফি
(3) আঞ্চরলক
অরফি
(4) রপ্ররন্স্পা
ল অরফি
কম্াট
এম্প্লোি অব
এয়জন্ট
কম্াট
পারিেরম্ক
প্রদান
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দারেত্বপ্রাি কম্শকর্শাি স্বাক্ষি

িাংেুরি - ঞ
পরিদর্শন প্ররর্য়বদন
বীম্াকািীি নাম্:
পরিদর্শয়নি র্ারিখ্:
বীম্া বযবিাি প্রকতরর্:
ক্ররম্ক
পরিদর্শন রবষে:
নাং

র্াখ্া কােশালে
িম্ে:
পেশয়বক্ষণিহ প্রম্ায়ণি রববিণ

পরিদর্শন দয়লি কে ককান িদস্য

ম্ন্তবয

পরিদর্শন দয়লি দলয়নর্া

সুপািভাইজািী কম্শকর্শা
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িার্কশলাি িম্ূহ
বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ
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রবরধ ও প্ররবধান িম্ূহ
বীম্া উন্নেন ও রনেন্ত্রণ কর্তশপক্ষ
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