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বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ 

৩৭/এ নিলকুশাবা/এ 

ঢাকা-১০০০। 

 

এ. আয. ও. নং…………আইন /২০২১ ।-ফীভা আইন, ২০১০ এয ধাযা ১৫৭ এয উদ্দেশ্য পূযণকদ্দে ধাযা ১৪৮ এ 

প্রদত্ত ক্ষভতাফদ্দর,কর্তৃক্ষ, যকাদ্দযয অনুদ্দভাদনক্রদ্দভ ননম্নরূ প্রনফধানভারা প্রণয়ন কনযর, মথা:- 

১। ংনক্ষপ্ত নদ্দযানাভ ও প্রফতনৃ।― (১) এই প্রনফধানভারা ফীভাকাযীয নযংখ্যান প্রনফধানভারা, ২০২১ নাদ্দভ অনবনত 

ইদ্দফ।  

(২) ইা অনফরদ্দে কামকৃয ইদ্দফ। 

২। ংজ্ঞা।― (১) নফলয় ফা প্রদ্দেয নযনি ককান নকছু না থানকদ্দর, এই প্রনফধানভারায় ― 

(ক) “আইন” অথ ৃফীভা আইন, ২০১০ (২০১০ াদ্দরয ১৩ নং আইন); 

(খ) “কর্তৃক্ষ” অথ ৃআইদ্দনয ধাযা ২(১০) এ উনিনখত কর্তৃক্ষ; 

(গ) “তাভানদ নরন” অথ ৃনরনয অনুগ্রকার (Grace period) এয ভদ্দে মনদ নপ্রনভয়াভ প্রদান কযা 

না য় তাা ইদ্দর ফীভা নরন তাভানদ (Lapse) নাদ্দফ গণ্য ইদ্দফ। তদ্দফ নপ্রনভয়াভ প্রদাদ্দনয কক্ষদ্দে 

এক কযাদ্দরন্ডায ভা মাা ৩০ নদদ্দনয কভ নয়তাা অনুগ্রকার (Grace period) নাদ্দফ গণনা 

কযা মাইদ্দফ। কমই নরন ম্পানদত মূল্য (Paid up value) অজনৃ কনযয়াদ্দছ, তাা যফতী 

নপ্রনভয়াভ প্রদান না কনযফায কাযদ্দণ তাভানদ ইদ্দফনা। 

(২) এই প্রনফধানভারায় কমই কর ব্দ ফা অনবব্যনি ব্যফায কযা ইয়াদ্দছ নকন্তু ংজ্ঞা ফা ব্যাখ্যা প্রদান কযা য় 

নাই, কই কর ব্দ ফা অনবব্যনি ফীভা আইন, ২০১০ এ কমই অদ্দথ ৃব্যফহৃত ইয়াদ্দছ, এই প্রনফধানভারায়ও 

উি অদ্দথ ৃপ্রদ্দমাজয ইদ্দফ। 

৩। নযংখ্যাননবনত্তকতথ্য।―(১)প্রনত ত্রেভানক নাফ ভাপ্ত ইফায যফতী ৩০ নদদ্দনয ভদ্দে, ভদ্দয় ভদ্দয় ননধাৃনযত 

ছদ্দক, ফীভাকাযী কর্তৃদ্দক্ষয ননকট ননম্নফনণতৃ তথ্য যফযা ও ননজস্ব ওদ্দয়ফাইদ্দট আদ্দরাড কনযদ্দফ: 

(ক) রাইপ ফীভাকাযীয ফীভা দানফ (দ্দভয়াদ্দদাত্তীণ ৃ দানফ, মৃত্যয দানফ ওঅন্যান্য দানফ) উত্থান, ননষ্পন্ন এফং 

অননষ্পন্ন ংক্রান্ত নযংখ্যান; 

(খ) নন-রাইপ ফীভাকাযীয ফীভা দানফ [অনি, কনৌ (কাদ্দগাৃ), কনৌ-ার (জাাজ কাঠাদ্দভা), কভাটয, ইনিননয়ানযং, 

এনবদ্দয়ন এফং নফনফধ] উত্থান, ননষ্পন্ন এফং অননষ্পন্ন ংক্রান্ত নযংখ্যান; 

(গ)ফীভা জনযকাযীয কেণী, নফবাগওয়াযী ংখ্যা, জনযকৃত ক্ষয়-ক্ষনতয নযভাণ, জনযকাযীয ফাৎনযক 

আয় ইতযানদয তথ্য; 

(ঘ) ফীভাকাযীয নপ্রনভয়াভ আয়, প্রকৃত ব্যফস্থানা ব্যয় এফং অনুদ্দভানদত ব্যফস্থানা ব্যদ্দয়য ত্যরনামূরক নচে; 

(ঙ) ফীভাকাযীয ইস্যযকৃত নরনয কেণীনবনত্তক ংখ্যা (গ্রাভীণ ও াভানজক খাত) পৃথক বাদ্দফ উস্থানত 

তথ্য; 

(চ) রাইপ ফীভাকাযীয তাভানদ নরন (তাভানদয ায, তাভানদ নরনয ংখ্যা ও তাভানদ ওয়ায কাযণ) 

ংক্রান্ত তথ্য; 

(ছ) রাইপ ফীভাকাযীয তাভানদ নরনয পুনফৃার ংক্রান্ত তথ্য; 

(জ) ফীভাকাযীয াখা ও কামাৃরদ্দয়যনযংখ্যান; 

(ঝ)ফীভাকাযীয এদ্দজন্ট এফং এদ্দজন্ট ননদ্দয়াগকাযী (রাইপ) এয নযংখ্যান; 

(ঞ) ফীভাকাযী কর্তকৃ স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ কভাতাদ্দফক নরন দনরদ্দর ফীভা অংকনবনত্তক ফীভা স্ট্যাদ্দম্পয 

নযংখ্যান; 

(ট) আয়কয অোদ্দদ, ১৯৮৪ এফংমূল্য ংদ্দমাজন কয (মূক) আইন, ২০১২ এয নফধান কভাতাদ্দফক 

ফীভাকাযীয কনভন, ানযেনভক এফং কফতন অন্যান্য খাত ইদ্দত কতনৃকৃত উৎদ্দ কয এফং মূদ্দকয 

নযংখ্যান; 

(ঠ) উদ্দযািা কয়ায কাল্ডায ফা নযচারকদ্দদয কয়ায ধাযদ্দণয নযংখ্যান; 

(ড) উদ্দযানিনখত নযংখ্যান ব্যনতত প্রদ্দয়াজদ্দন কর্তৃক্ষ কর্তকৃ চানত অন্য ককান তথ্য ফা নযংখ্যান। 
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(২) কর্তৃক্ষ করাকায, াদ্দবয়ৃায, ননযীক্ষক ফা ফীভা ংনিষ্ট কম ককান প্রনতষ্ঠাদ্দন যননকট ইদ্দত ফীভা ব্যফাদ্দয়য 

নযংখ্যান ফা তথ্য ংগ্র কনযদ্দত ানযদ্দফ।  

৪। নযংখ্যান নবনত্তক ংগৃীত তদ্দথ্যয ব্যফায।―(১)বীমাকারী, ব্রাকার, সার্ভয়ৃার, ননরীক্ষক এবং ফীভা ংনিষ্ট কম 

ককান প্রনতষ্ঠাদ্দনয ননকট ইদ্দত ংগৃীত নযংখ্যাননবনত্তক তথ্য কর্তৃক্ষ মাচাই-ফাছাই,নফদ্দিলণ, গদ্দফলণা,ফীভা 

নদ্দেয অফস্থা ননরূণ প্রদ্দয়াজদ্দন প্রকা কনযদ্দত ানযদ্দফ। 

(২) ংগৃীত তদ্দথ্য ককান অংগনত ফা গযনভর নযরনক্ষত ইদ্দর ফা এই প্রনফধানভারায ককান নফধান রঙ্ঘন কনযদ্দর 

কর্তৃক্ষ তাায নফরুদ্দে আইন অনুমায়ী ানিমূরক ব্যফস্থা গ্রণ কনযদ্দত ানযদ্দফ। 

 

          

কর্তপৃর্ক্ষর আর্িশক্রর্ম  

 

 

 

                     ড. এম. ব্মাশাররফ ব্ ার্সন, এফনসএ 

ব্েয়ারম্যান 

বীমাউন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ 


