
 

 
বীমা উ য়ন ও িনয় ণ কতৃপ  আইন,২০১০

( ২০১০ সেনর ১২ নং আইন )
 [মাচ ১৮, ২০১০]
   
     

বীমা িশ  ব বসার ত াবধান, বীমা পিলিস াহক ও পিলিসর অধীেন উপকারেভাগীেদর াথ সংর ণ এবং বীমা িশে র িনয়মতাি ক উ য়ন ও
িনয় েণর িনিম  একিট কতৃপ  িত ার জন  িবধান ণয়নকে  ণীত আইন।

 
যেহতু বীমা িশ  ব বসার ত াবধান, বীমা পিলিস াহক ও পিলিসর অধীেন উপকারেভাগীেদর াথ সংর ণ এবং বীমা িশে র িনয়মতাি ক উ য়ন ও
িনয় েণর িনিম  একিট কতৃপ  িত ার জন  িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

সেহতু এত ারা িন প আইন করা হইল :
  
 
সংি  িশেরানাম ও
বতন  

১। (১) এই আইন বীমা উ য়ন ও িনয় ণ কতৃপ  আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব।
  
  
 
সং া

 

২। -িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,- 

(ক) ‘‘কতৃপ ’’ অথ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িতি ত বীমা িনয় ণ কতৃপ ; 

(খ) ''কতৃপে র তহিবল'' অথ ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গিঠত কতৃপে র তহিবল; 

(গ) '' চয়ারম ান'' অথ কতৃপে র চয়ারম ান; 

(ঘ) " িবধান" অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান; 

(ঙ) "িবিধ" অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবিধ; 

(চ) ''মধ তাকারী বা বীমা মধ তাকারী'' অথ বীমা এেজ , এেজ  িনেয়াগকারী, বীমা ও পুনঃবীমার াকার এবং বীমা
জিরপকারী; 

(ছ) ''সদস '' অথ কতৃপে র সদস ; এবং

(জ) এই আইেন য সকল শ  বা অিভব ি র সং া দওয়া হয় নাই সই সকল শ  বা অিভব ি  বীমা আইন, ২০১০
এবং কা ানী আইন, ১৯৯৪ এ য অেথ ব ব ত হইয়ােছ সই অেথ েযাজ  হইেব।

  
  
 
কতৃপ  িত া

 

৩।(১) এই আইন কাযকর হইবার পর, যথা শী  স ব, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী সরকার, সরকারী গেজেট াপন
ারা, বীমা উ য়ন ও িনয় ণ কতৃপ  নােম একিট কতৃপ  িত া কিরেব। 

(২) কতপ  একিট সংিবিধব  সং া হইেব এবং উহার ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং
ইহার াবর ও অ াবর উভয় কার স ি  অজন কিরবার, অিধকাের রািখবার ও হ া র কিরবার মতা থািকেব এবং
ইহার পে  ইহা িনেজর নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং ইহার িব ে  মামলা দােয়র করা যাইেব।

  
  
 
কতৃপে র ধান
কাযালয়, ইত ািদ  

৪। (১) কতৃপে র ধান কাযালয় ঢাকায় থািকেব। 

(২) কতৃপ , েয়াজনেবােধ, সরকােরর পূবানুমিত েম, বাংলােদেশর য কান ােন উহার শাখা কাযালয় াপন কিরেত
পািরেব।

  
  
 
কতৃপে র গঠন, ইত ািদ

 

৫৷ (১) চয়ারম ান ও চারজন সদস  সম েয় কতৃপ  গিঠত হইেব৷ 

(২) চয়ারম ান ও সদস গণ সরকার কতৃক িনযু  হইেবন এবং তাহােদর চাকুরীর শতাবলী সরকার কতৃক ি রীকৃত হইেবঃ

তেব শত থােক য, ধারা ৭ এর িবধান সােপে , লাইফ ই ু ের  িবষেয় অিভ তাস  অনূ ন একজন এবং নন-লাইফ
ই ু ের  িবষেয় অিভ তা স  অনূ ন একজন ব ি েক কতৃপে র সদস  িহসােব িনেয়াগ কিরেত হইেব৷ 

(৩) চয়ারম ােনর পদ শনূ  হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  কান কারেণ চয়ারম ান তঁাহার দািয়  পালেন
অসমথ হইেল, শনূ  পেদ নবিনযু  চয়ারম ান কাযভার হণ না করা পয  িকংবা চয়ারম ান পুনরায় ীয় দািয়  পালেন
সমথ না হওয়া পয  সরকার কতৃক মেনানীত কান সদস  চয়ারম ান েপ দািয়  পালন কিরেবন৷

  
  
 
চয়ারম ান ও অন ান ৬। (১) এই আইেনর অন ান  িবধান সােপে , চয়ারম ান ও সদস গণ কাযভার হেণর তািরখ হইেত ৩ (িতন) ব�সর



সদস েদর কাযকাল,
ইত ািদ

 

ময়ােদ ীয় পেদ অিধি ত থািকেবন এবং অনু প একিট মা  ময়ােদর জন  পুনরায় িনেয়ােগর যাগ  হইেবন। 

(২) চয়ারম ান বা কান সদস  সরকােরর উে েশ  া রযু  প েযােগ উপ-ধারা (১) এর অধীন িনধািরত ময়াদ শষ
হইবার পূেব য কান সময়, ৩ (িতন) মােসর নািটশ দানপূবক, ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন। 

তেব শত থােক য, সরকার কতৃক পদত াগপ  গৃহীত না হওয়া পয  চয়ারম ান বা মত, সদস    পেদ বহাল
থািকেবন।

  
  
 
চয়ারম ান ও সদেস র
যাগ তা, অেযাগ তা,
ইত ািদ

 

৭। (১) বীমা, িফন া , ব াংিকং, মােকিটং, পিরসংখ ান, িহসাব িব ান, ব ব াপনা, শাসন বা আইেন অনূ ন ২০ (িবশ)
ব�সেরর অিভ তাস  কান ব ি  চয়ারম ান বা সদস  হইবার যাগ  হইেবন। 

(২) উপ-ধারা (১) এ উি িখত যাগ তাস  াথী পাওয়া না গেল অিভ তার সময়সীমা িশিথল করা যাইেব। 

(৩) কান ব ি  চয়ারম ান বা সদস  িহসােব িনযু  হইবার বা থািকবার যাগ  হইেবন না, যিদ- 

(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক না হন; 

(খ) িতিন বীমা মধ তাকারী বা কতৃপে র িনয় ণাধীন কান সং ার বা উ প িনয় ণাধীন সং া সংি  িত ােনর
পিরচালক, কমকতা বা কমচারী হন বা িতিন কান কা ানী বা সং ার (সরকারী বা বসরকারী) পিরচালক বা অন  কান
পেদ িনযু  থােকন; 

(গ) িতিন শারীিরক বা মানিসক অসামেথর কারেণ দািয়  পালেন অ ম হন; 

(ঘ) িতিন কান উপযু  আদালত কতৃক দউিলয়া বা অ কৃিত  বিলয়া ঘািষত হন; 

(ঙ) িতিন কান ব াংক বা আিথক িত ান কতৃক ঋণ খলাপী িহসােব ঘািষত হন; 

(চ) িতিন নিতক লনজিনত কান অপরােধর দােয় দাষী সাব  হইয়া আদালত কতৃক অনূ ন ৬ (ছয়) মাস বা তদধূব
ময়ােদর কারাদে  দি ত হন এবং উ  দ  হইেত মুি  লােভর পর ৫ (পাঁচ) ব�সর সময় অিত া  না হয়; বা 

(ছ) তাহার বয়স ৬৭ (সাতষি ) ব�সর পূণ হয়।
  
  
 
ধান িনবাহী  ৮। চয়ারম ান কতৃপে র ধান িনবাহী হইেবন এবং িতিন, এই আইন ও তদধীন ণীত িবিধ ও িবধান অনুসাের,

কতৃপে র শাসন পিরচালনা কিরেবন।
  
  
 
ভিবষ � চাকুরীেত
িনেয়ােগ িবিধ-িনেষধ  ৯৷ চয়ারম ান ও সদস গণ সরকােরর পূবানুমিত ব িতেরেক তাহােদর কাযকােলর ময়াদ অিত া  হইবার অব বিহত

পরবতী ২ (দুই) ব�সেরর মেধ  সরকােরর অধীেন বা কান বীমা কা ানীেত চাকুরী হণ কিরেত পািরেবন না৷
  
  
 
কতৃপে র কমকতা-
কমচারী িনেয়াগ  

১০৷ (১) সরকার কতৃক অনুেমািদত অগােনা াম বা সময় সময় দ  িনেদশাবলী সােপে , কতৃপ  উহার কাযাবলী
সু ু ভােব স াদেনর িনিম  েয়াজনীয় সংখ ক কমকতা ও কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷ 

(২) কতৃপে র কমকতা ও কমচারীেদর িনেয়াগ ও চাকুরীর শতাবলী িবধান ারা িনধািরত হইেব।
  
  
 
উপেদ া ও পরামশক
িনেয়াগ  

১১। এই আইেনর উে শ  পূরণকে , কতৃপ  িহসাবর ক, একচু য়ারী, আইন , জিরপকারী, মূল ায়নকারী এবং
ইসলামী শরীয়া  িবেশষ সহ পশাজীবীেদর মধ  হইেত পরামশক বা উপেদ া িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং তাহােদর
িনেয়ােগর শতািদ িবধান ারা িনধািরত হইেব।

  
  
 
চয়ারম ান ও সদস গেণর
পাির িমক, ভাতা,
ইত ািদ

 
১২৷ চয়ারম ান ও সদস গেণর পাির িমক, ভাতা ও অন ান  শতািদ সরকার কতৃক ি রীকৃত হইেব৷

  
  
 
কতৃপে র সভা

 

১৩। (১) এই ধারার অন ান  িবধানাবলী সােপে , কতৃপ  উহার সভার কাযপ িত িনধারণ কিরেত পািরেবন। 

(২) কতৃপ  িতমােস কমপে  একবার সভায় িমিলত হইেব এবং সভার তািরখ, সময় ও ান চয়ারম ান কতৃক
িনধািরত হইেব। 

(৩) চয়ারম ান কতৃপে র সকল সভায় সভাপিত  কিরেবন এবং তাহার অনুপি িতেত চয়ারম ান কতৃক মেনানীত
কান সদস  সভায় সভাপিত  কিরেবন। 

(৪) সভাপিতসহ অনূ ন ৩ (িতন) জন সদেস র উপি িতেত কতৃপকে র সভার কারাম পূণ হইেব। 

(৫) উপি ত সদস েদর মধ  হইেত সংখ াগির  ভােট সভায় িস া  গৃহীত হইেব এবং ভােটর সমতার ে



চয়ারম ােনর ি তীয় বা িনণায়ক ভাট দােনর মতা থািকেব। 

(৬) ধুমা  চয়ারম ান বা কান সদস পেদ শনূ তা বা কতৃপ  গঠেন িট থাকার কারেণ কতৃপে র কান কায বা
কাযধারা অৈবধ হইেব না এবং ত�স েক কান ও উ াপন করা যাইেব না। 

(৭) েত ক সভার কাযিববরণী সভার সভাপিত কতৃক া িরত হইেত হইেব এবং উ  সভার পরবতী ২০ (িবশ) িদেনর
মেধ  উহার একিট কিপ সরকােরর িনকট রণ কিরেত হইেব।

  
  
 
অপসারণ

 

১৪। (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে , সরকার কতৃপে র চয়ারম ান বা য কান সদস েক অপসারণ কিরেত
পািরেব, যিদ িতিন- 

(ক) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ র কারেণ দািয়  পালেন অ ম হন বা দািয়  পালেন অ ীকৃিত জানান; 

(খ) উপযু  কারণ ব তীত ৩ (িতন) মাস দািয়  পালেন ব থ হন বা অ ীকার কেরন; 

(গ) এই আইেনর অধীন চয়ারম ান বা সদস  থািকবার অেযাগ  হইয়া পেড়ন; 

(ঘ) এমন কান কাজ কেরন যাহা কতৃপে র জন  িতকর হয়; এবং 

(ঙ) এমনভােব িনেজেক পিরচালনা কেরন, বা িনেজর পদেক অপব বহার কেরন যাহা এই আইেনর উে শ  বা জন াথেক
ব াহত কের। 

(২) উপ-ধারা (১) এ বিণত কারেণ চয়ারম ান বা কান সদস েক তঁাহার পেদ বহাল থািকবার অেযাগ  মেন কিরেল,
সরকার, উ  কারেণর যথাথতা যাচাই কিরবার জন , একিট তদ  কিমিট গঠন কিরেব এবং কিমিট গঠেনর আেদেশ উ
তদ  কিমিট কতৃক তদ  িতেবদন দািখেলর সময়সীমাও িনধারণ কিরয়া িদেব। 

(৩) চয়ারম ান বা কান সদেস র ব াপাের উপ-ধারা (২) এর অধীেন তদ  কিমিট গঠন করা হইেল, সরকার, সংি
পিরি িত িবেবচনা েম, তঁাহােক, তঁাহার দািয়  পালন হইেত িবরত থািকবার িনেদশ িদেত পািরেব এবং এ িবষেয় িনেদশ
দওয়া হইেল িতিন তাহা পালেন বাধ  থািকেবন। 

(৪) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গিঠত তদ  কিমিট সরকােরর িনকট সুিনিদ  তথ ািদ ও কারণসহ চয়ারম ান বা সংি
সদেস র িব ে  আনীত অিভেযাগ মািণত হইয়ােছ িকনা এবং তঁাহােক অপসারণ করা সমীচীন হইেব িকনা, ত মেম
িতেবদন দািখল কিরেব এবং সরকার উ  িতেবদন িবেবচনা কিরয়া যেথাপযু  ব ব া হণ কিরেব। 

(৫) কারণ দশাইবার যুি সংগত সুেযাগ দান না কিরয়া এই ধারার অধীেন সরকার চয়ারম ান বা কান সদস েক
অপসারণ কিরেব না। 

(৬) এই ধারার অধীন অপসািরত কান ব ি  কতৃপে র চয়ারম ান বা সদস  িহসােব বা সরকােরর বা সরকারী সং ার বা
কতৃপে র অন  কান পেদ িনেয়ািজত বা পুনঃিনেয়ািজত হইেত পািরেব না।

  
  
 
কতৃপে র কাযাবলী ও
দািয়

 

১৫। কতৃপে র কাযাবলী ও দািয়  হইেব িন প, যথা :-

(ক) বীমা ও পুনঃবীমা ব বসা সং া  িত ানসমূেহর িনয় ণ; 

(খ) বাংলােদেশ বীমা িশে র উ য়েন উ�সাহ দান এবং এই িশে র উ য়ন সং া  সকল িবষেয় সরকারেক পরামশ
দান; 

(গ) বাংলােদেশ বীমা ও পুনঃবীমা সবার মান উ য়েন বীমা িশ  সংি  িশ ণ ক  সমূেহর উ য়েন উ�সাহ দান; 

(ঘ) বীমা সংি  িবষেয় জনসেচতনতা বৃি র লে  সিমনার, ওয়াকশপ, সভা, ইত ািদর আেয়াজন; 

(ঙ) বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ তাকারীর িনব ীকরণ ও সনদ দান এবং অনু প িনব ীকরণ নবায়ন, সংেশাধন,
ত াহার, িগতকরণ বা বািতলকরণ ; 

(চ) মধ তাকারী, বীমা ও পুনঃবীমা মধ তাকারী এবং এেজ েদর আচরণিবিধ ও িশ ণ সং া  িনয়মাবলী এবং
িনেদিশকা ণয়ন; 

(ছ) জরীপকারীেদর লাইেস  দান এবং উহার নবায়ন, সংেশাধন, ত াহার, িগতকরণ বা বািতলকরণ; 

(জ) বীমা পিলিস াহক কতৃক মেনানয়ন, বীমােযাগ  াথ, লাইফ ই ু ের  পিলিসর ত পণ মূল  এবং বীমার অন ান
শতাবলী িবষেয় বীমা পিলিস াহক ও উহার উপকারেভাগী এবং বীমা ও পুনঃবীমাকারীর াথ সংর ণ; 

(ঝ) এই আইেনর উে শ  পূরণকে , সরকােরর পূবানুেমাদন েম, িফ, অন ান  াপ  সং হ ও জিরমানা ধাযকরণ; 

(ঞ) বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ তাকারী, বীমা মধ তাকারী, বীমা ও পুনঃবীমা ব বসায় সংিশ  িত ানসমূহ, বীমা
ও পুনঃবীমা ব বসায় সংি  অন ান  সং ার িনরী াসহ উহােদর পিরদশন, তদ  ও অনুস ান এবং উহােদর িনকট হইেত
তথ  সং হকরণ; 



 

(ট) বীমাকারী, ও বীমা মধ তাকারী, কতৃক ব বহায িহসােবর বইেয়র নমুনা ও িহসাবর ণ ণালী এবং িহসাব িববরণী
রেণর ছক িনধারণ;

(ঠ) একচু য়ািরয়াল িতেবদন এবং সার-সংে প ত কিরবার ছক ও প িত িনিদ করণ; 

(ড) বীমাকারী এবং পুনঃবীমাকারী কা ানীসমূেহর ঋণ পিরেশােধর সলেভি  মািজন র ণােব ণ ও িনয় ণকরণ; 

(ঢ) বীমা পিলিস াহেকর াথ সংর েণ তহিবল গঠন ও িনয় ণ; 

(ণ) বীমা ও পুনঃবীমা কা ানীর তহিবল ও িবিনেয়াগ িনয় ণ; 

(ত) বীমাকারী, মধ তাকারী ও বীমা মধ তাকারীেদর মধ কার িবেরাধ িন ি করণ; 

(থ) বীমা িশ  সং া  কান অিভেযােগর িন ি কে  পৃথক শাখা কাযালয় াপেনর লে  ব ব া হণ; 

(দ) নন-লাইফ ই ুের  ব বসােয়র জন  াবেযাগ  রট, সুিবধা ও শতাবলী িনধারণ ও িনয় েণর উে েশ  ক ীয় রিটং
কিমিট গঠন এবং উ  ক ীয় রিটং কিমিটর মতা, কাযাবলী ও ব ব াপনা িনধারণ; 

(ধ) ামীণ ও সামািজক খােত বীমাকারী কতৃক করণীয় লাইফ ই ুের  ও নন-লাইফ ই ুের  ব বসার অনুপাত িনধারণ; 

(ন) সািবক কমকাে র িববরণ স িলত বািষক িতেবদন ত ও সরকােরর িনকট উহা উপ াপন;

(প) এই আইেনর উে শ  পূরণকে , আনুষি ক সকল এবং উপের বিণত কাযািদর স ূরক ও াসি ক অন ান  কায
স াদন; এবং

(ফ) কতৃপে র জন , সরকােরর পূবানুেমাদন েম, কান স ি  য় এবং অনুেমািদত খােত িবিনেয়াগ।  
  
 
কতৃপে র তহিবল

 

১৬। (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে , কতৃপে র একিট তহিবল থািকেব এবং উহােত িন বিণত অথ জমা হইেব, যথা
:- 

(ক) সরকার কতৃক দ  অনুদান; 
(খ) কান ানীয় কতৃপ  বা অন  কান ব ি  বা িত ান কতৃক দ  অনুদান; 

(গ) কতৃপ  কতৃক গৃহীত ঋণ; 

(ঘ) বীমাকারী হইেত িনব ীকরণ ও নবায়ন িফ বাবদ া  অথ; 

(ঙ) বীমাকারীর উপর তৃপ  কতৃক আেরািপত জিরমানাল  অথ; 

(চ) িনধািরত প িতেত ি রীকৃত বীমা কা ানীর ি িময়ার আেয়র একিট িনধািরত অংশ; 

(ছ) াকার, বীমা জিরপকারী এবং বীমা এেজ  িনেয়ােগর ফেল া  িফ; 

(জ) সরকােরর পূবানুেমাদন েম, কান িবেদশী সরকার, সং া বা আ জািতক সং া হইেত া  অনুদান; 

(ঝ) কতৃপে র স ি  িব য়ল  অথ; 

(ঞ) অন  কান উ�স হইেত া  অথ; এবং 

(ট) িবিনেয়াগ খােত া  আয়। 

(২) কতৃপে র তহিবল কতৃপে র নােম তফিসিল ব াংেক জমা রাখা হইেব এবং িবধান ারা িনধািরত প িতেত উ
তহিবল পিরচালনা করা হইেব। 

(৩) চয়ারম ান, সদস , কমকতা ও কমচারীেদর পাির িমক, বতন, ভাতা, ইত ািদ এই তহিবল হইেত পিরেশাধ করা
হইেব এবং কতৃপে র েয়াজনীয় অন ান  ব য় িনবাহ করা হইেব :

তেব শত থােক য, তহিবেলর অথ ব েয়র ে  সরকােরর িনয়মনীিত ও িবিধ-িবধান, অনুসরণ কিরেত হইেব। 

(৪) সংি  অথ ব�সের কতৃপে র ব য় িনবােহর পর কতৃপে র তহিবেল কান অথ উ ৃ  থািকেল সরকােরর িনেদশ
অনুসাের উহার স ূণ বা অংশ িবেশষ সরকােরর কাষাগাের জমা কিরেত হইেব। 

(৫) কতৃপ  তহিবেলর অথ বা উহার অংশ িবেশষ, সরকার কতৃক অনুেমািদত কান খােত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব।
  
  
 
বািষক বােজট িববরণী  ১৭৷ কতৃপ  িত ব�সর সরকার কতৃক িনধািরত সমেয়র মেধ  পরবতী অথ ব�সেরর বািষক বােজট িববরণী

অনুেমাদেনর জন  সরকােরর িনকট পশ কিরেব৷
  
  
 
ঋণ হেণর মতা ১৮। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কতৃপ , সরকােরর পূবানুেমাদন েম, কান ব াংক বা ঋণ দানকারী সং া বা অন

 



 কান উ�স হইেত ঋণ হণ কিরেত পািরেব।

  
  
 
িহসাব র ণ ও িনরী া

 

১৯৷ (১) কতৃপ  যথাযথভােব উহার িহসাব র ণ কিরেব এবং িহসােবর বািষক িববরণী ত কিরেব৷ 

(২) Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) ত সং ািয়ত চাটাড
একাউে  ারা কতৃপে র িহসাব িত ব�সর িনরী া করা হইেব এবং এতদুে েশ  কতৃপ  চাটাড একাউ  িনেয়াগ
কিরেত পািরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি িখত িনরী া ছাড়াও বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরী ক ও িনয় ক কতৃপে র কান িহসাব
িনরী া কিরেত পািরেব। 

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উি িখত চাটাড একাউে , িনরী ক বা িনরী াদল কতৃপে র সকল রকড, দিলল-
দ ােবজ, নগদ বা ব াংেক গি ত অথ, জামানত, ভা ার এবং অন িবধ স ি  পরী া কিরয়া দিখেত পািরেবন এবং
কতৃপে র চয়ারম ান, য কান সদস , কমকতা ও কমচারীেক সংি  িবষেয় িজ াসাবাদ কিরেত পািরেবন। 

(৫) এই ধারার অধীন কান চাটাড একাউে স কতৃক িনরী া কায সমাি র ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ , চাটাড
একাউে স, কতৃপে র িনকট িনরী া িতেবদন পশ কিরেব।

  
  
 
িতেবদন, ইত ািদ

 

২০। (১) িত অথ ব�সর শষ হইবার পরবতী ০৩ (িতন) মােসর মেধ  কতৃপ  তদকতৃক উ  অথ ব�সের স ািদত
কাযাবলীর িববরণ স িলত একিট বািষক িতেবদন সরকােরর িনকট পশ কিরেব এবং সরকার তাহা জাতীয় সংসেদ
উপ াপেনর ব ব া হণ কিরেবন। 

(২) সরকার, েয়াজনমত, কতৃপে র িনকট হইেত য কান সময় উহার কমকা  বা ব ব াপনা সং া  কান তথ ,
পিরসংখ ান, িহসাব-িনকাশ, আনুষি ক কাগজািদ ও তথ ািদ তলব কিরেত পািরেব এবং কতৃপ  উহা সরকােরর িনকট
রণ কিরেত বাধ  থািকেব। 

(৩) সরকার, য কান সময়, কতৃপে র কমকা  অথবা য কান কার অিভেযােগর িবষেয় তদ  অনু ােনর িনেদশ
িদেত পািরেব।

  
  
 
কিমিট  ২১৷ কতৃপ  উহার কােজর সহায়তার জন , েয়াজনেবােধ, এক বা একািধক কিমিট গঠন কিরেত পািরেব এবং উ

কিমিটর সদস  সংখ া, দািয়  এবং কাযধারা িনধারণ কিরেত পািরেব৷
  
  
 
মতা অপণ  ২২। কতৃপ , িবধান ণয়েনর মতা ব তীত, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা, উহার য কান মতা বা দািয়

তদকতৃক িনধািরত শেত চয়ারম ান, সদস  এবং কতৃপে র কান কমকতােক অপণ কিরেত পািরেব।
  
  
 
তথ াবলীর গাপনীয়তা

 

২৩। (১) এই আইেনর অধীেন িনযু  চয়ারম ান, েত ক সদস , কমকতা, পরামশক এবং উপেদ া এই আইেনর অধীেন
তাহার িনজ দািয়  স াদেনর উে শ  ব িতেরেক কতৃপে র অ কািশত কমকাে র তথ  এবং তাহার কতব
পালনকােল তাহার গাচের আনা বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বাইের কান িত ান, ব ি , সং া বা সরকার বা
কতৃপে র আিথক বা অথ সংিশ  সকল তেথ র গাপনীয়তা র া কিরেবন।

(২) যিদ কান ব ি  আইেনর বাধ বাধকতা বা িনেজর দািয়  পালন ব তীত অন  কান কারেণ কান তথ  কাশ কেরন,
তেব িতিন অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদ  বা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল  টাকা জিরমানা অথবা উভয় দে  দ নীয় হইেবন।

  
  
 
অপরাধ িবচারাথ হণ ও
িবচার

 

২৪। (১) কতৃপ  বা কতৃপ  হইেত মতা া  কান কমকতার িলিখত অিভেযাগ ব তীত কান আদালত এই আইেনর
অধীন কান মামলা িবচারাথ হণ কিরেব না। 

(২) এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ থম ণীর ম ািজে ট বা, মত, মে াপিলটন ম ািজে ট কতৃক িবচায
হইেব।

  
  
 
অপরােধর আমলেযাগ তা
ও জািমনেযাগ তা  ২৫৷ এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ অ-আমালেযাগ  (non-cognizable), জািমনেযাগ  (bailable) এবং

আেপাষেযাগ  (compoundable) হইেব৷
  
  
 
কতৃপে র পাওনা আদায়  ২৬। কান ব ি র িনকট হইেত কতৃপে র পাওনা সরকারী দাবী িহসােব Public Demands Recovery Act, 1913

(Ben. Act, III of 1913) এর িবধানানুসাের আদায়েযাগ  হইেব৷
  
  
 
ােথর িবেরাধ ২৭। (১) কতৃপ  বা কিমিট কতৃক সভায় আেলািচত ও িস া  গৃহীত হইেব এমন কান িবষেয় যিদ কতৃপে র কান

সদস  বা কমকতা বা কিমিটর কান সদেস র আিথক বা অন  কান সংে ষ থােক যাহা এই আইেনর অধীন তাহার
দািয় েক ু ন কিরেত পাের, তেব িতিন িবষয়িটেত তাহার মতা েয়ােগর বা কতৃপ  বা উহার কান কিমিট কতৃক



 আেলাচনার পূেব কতৃপ েক বা কতৃপে র কিমিটেক িলিখতভােব সই িবষেয় তাহার াথ-সংি তা এবং তাহার কৃিত
স েক অবিহত কিরেবন৷ 

(২) কান সদস  অথবা কমকতা অথবা কিমিটর সদস  এই ধারার িবধান অনুযায়ী াথ সংি তার িবষয় অবিহত কিরেত
ব থ হইেল তাহা অপরাধ বিলয়া গণ  হইেব এবং দাষী সাব  হইেল অনিধক ১ (এক) ব�সর কারাদ  বা অনিধক ৫ (পাঁচ)
ল  টাকা জিরমানা বা উভয় দে  দ নীয় হইেবন৷

  
  
 
অসুিবধা দরূীকরেণ
সরকােরর মতা

 

২৮। এই আইেনর িবধানাবলী কাযকর কিরবার ে  কান অসুিবধা দখা িদেল সরকার উ  অসুিবধা দরূীকরণাথ,
সরকাির গেজেট কািশত আেদশ ারা, েয়াজনীয় য কান ব ব া হণ কিরেত পািরেবঃ 

তেব শত থােক য, এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কতৃপ  গিঠত হইবার তািরখ হইেত সে াষজনক কারণ ব িতেরেক, ৩
(িতন) ব�সর অিত া  হইবার পর উ প কান আেদশ দওয়া যাইেব না।

  
  
 
িবিধ ণয়েনর মতা  ২৯। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা, িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
িবধান ণয়েনর মতা  ৩০। এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কতৃপ , সরকােরর পূবানুেমাদন েম, সরকারী গেজেট াপন ারা, এই আইন

এবং তদধীন ণীত কান িবিধর সিহত অসাম স পূণ না হওয়া সােপে , িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
িনেদশ দােন সরকােরর
মতা

 

৩১। এই আইেনর উে শ  পূরণকে , সরকার কতৃপ েক িবেশষ িনেদশ দান কিরেত পািরেব এবং কতৃপ  উ  িনেদশ
পালেন বাধ  থািকেব : 

তেব শত থােক য, উ প কান িনেদশ দােনর পূেব সরকার কতৃপ েক ত স েক মতামত দান কিরবার সুেযাগ
দান কিরেব।

  
  
 
িরিভউ

 

৩২। (১) এই আইেনর অধীন চয়ারম ান বা কান সদস  বা কমকতার আেদশ ারা কান ব ি  বা িত ান সং ু  হইেল,
সই ব ি  বা িত ান িবধান ারা িনধািরত সমেয়র মেধ  িনধািরত ফরেম ও িনধািরত িফ দান সােপে , উ  আেদশ
িরিভউ এর জন  আেবদন কিরেত পািরেবন এবং এই িরিভউ আেবদেনর উপর কতৃপে র আেদশই চূড়া  হইেব। 

(২) িনধািরত সমেয়র পর দােয়রকৃত কান িরিভউ হণেযাগ  হইেব না। তেব িরিভউকারী যিদ এই মেম কতৃপ েক স
কিরেত পােরন য, িনিদ  সমেয়র মেধ  িরিভউ আেবদন দািখল না করার যুি সংগত কারণ িছল; সই ে  উ  সময়
অব বিহত হওয়ার পরও দািখলকৃত িরিভউ আেবদন কতৃপ  হণ কিরেত পািরেব। 

(৩) িতিট িরিভউ আেবদন চয়ারম ােনর িনকট দািখল কিরেত হইেব। 

(৪) কতৃপ , যমন যু যু  মেন কিরেব, িরিভউ আেবদেনর উপর তদ প আেদশ দান কিরেত পািরেব।
  
  
 
আইেনর ইংেরজী অনুবাদ
কাশ  

৩৩। (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, অনিধক ২ (দুই) ব�সেরর মেধ , সরকাির গেজেট াপন ারা, এই
আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরজীেত অনূিদত একিট িনভরেযাগ  পাঠ (Authentic English Text) কাশ কিরেব। 

(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ াধান  পাইেব।
  
  
 
বীমা অিধদ র িবেলাপ,
ইত ািদ

 

৩৪। (১) এই আইেনর অধীন কতৃপ  গিঠত হইবার সে  সে ,-

(ক) অথ ম ণালেয়র অধীন  বীমা অিধদ র, অতঃপর "িবলু  অিধদ র" বিলয়া উি িখত, িবলু  হইেব; 

(খ) িবলু  অিধদ র এর সকল াবর ও অ াবর স ি , নগদ ও ব াংেক গি ত অথ এবং এত সং া  সকল দাবী
ও অিধকার কতৃপে র িনকট হ া িরত হইেব এবং কতৃপ  উহার অিধকারী হইেব; 

(গ) িবলু  অিধদ র এর সকল ঋণ, দায় ও দািয়  এবং উহার ারা, উহার পে  বা উহার সিহত স ািদত সকল চুি
যথা েম কতৃপে র ঋণ, দায় ও দািয়  এবং উহার ারা, উহার পে  বা উহার সিহত স ািদত চুি  বিলয়া গণ  হইেব; 

(ঘ) িবলু  অিধদ র কতৃক বা উহার িব ে  দােয়রকৃত কান মামলা বা সূিচত কান আইনগত কাযধারা কতৃপ  কতৃক
বা উহার িবর ে  দােয়রকৃত মামলা বা সূিচত কাযধারা বিলয়া গণ  হইেব; এবং 

(ঙ) িবলু  অিধদ র কতৃক ইসু কৃত বা অনুেমািদত কান লাইেস , সনদ এবং িনব ন, এই আইেনর কান িবধােনর
সিহত অসাম স পূণ না হওয়া সােপে  এবং ময়াদ শষ না হওয়া পয  বা এই আইেনর অধীন সংেশািধত বা বািতল না
হওয়া পয , এই েপ কাযকর ও বহাল থািকেব যন উ প লাইেস , সনদ এবং িনব ন এই আইেনর অধীন ইসু  করা
হইয়ােছ বা অনুেমািদত হইয়ােছ। 



(২) িবলু  অিধদ েরর- 

(ক) সকল কমকতা ও কমচারী, দফা (খ) এর িবধান সােপে , কতৃপে র কমকতা ও কমচারী িহসােব কতৃপে র ন
হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন এবং তাহােদর চাকুরী কতৃপে র কমকতা ও কমচারীগেণর চাকুরীর শতাবলী ারা িনয়ি ত
হইেব : 

তেব শত থােক য, কতৃপ  কতৃক ইহার কমকতা ও কমচারীেদর চাকুরীর শতাবলী িনধািরত না হওয়া পয  কতৃপে
ন  কমকতা ও কমচারীেদর চাকুরী এই েপ িনয়ি ত হইেব যই েপ বীমা অিধদ র িবলু  হইবার পূেব িনয়ি ত হইত; 

(খ) কান কমকতা বা কমচারী যিদ কতৃপে র চাকুরীেত িনেয়ািজত থািকেত না চােহন, তাহা হইেল িতিন, কতৃপ  গিঠত
হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ , ত�মেম কতৃপে র িনকট িলিখতভােব ই া ব  কিরেত পািরেবন, এবং অনু প ই া
ব  কিরেল িতিন সরকারী কমচারী িহসােব কতৃপে  ষেণ বদলী হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন এবং তাহার ে
সরকারী চাকুরীর ধারাবািহকতা, জ তা, শতাবলী এবং সুেযাগ-সুিবধা বহাল থািকেব; এবং 

(গ) কান কমকতা বা কমচারী যিদ দফা (খ) এর অধীন কতৃপে র চাকুরীেত ষেণ িনেয়ািজত থািকেত না চােহন, তাহা
হইেল তাহার ে  Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 এর িবধানাবলী েযাজ  হইেব।
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