
 

 
বীমা আইন, ২০১০

( ২০১০ সেনর ১৩ নং আইন )
 [মাচ ১৮, ২০১০]
   
     

Insurance Act, 1938 রিহতপূবক উহা পুনঃ ণয়ন ও সংহত কিরবার উে েশ  ণীত আইন
 
যেহতু, Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) রিহতপূবক উহা পুনঃ ণয়ন ও সংহত করা সমীচীন ও েয়াজনীয়; এবং 
সেহতু, এত ারা িন প আইন করা হইল :-

  
থম অধ ায়
ারি ক

 
সংি  িশেরানাম ও
বতন  

১। (১) এই আইন বীমা আইন, ২০১০ নােম অিভিহত হইেব। 

(২) ইহা অিবলে  কাযকর হইেব।
  
  
 
সং া ২। - িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,- 

(১) "অনুেমািদত িনরী ক" অথ এই আইেনর িবধান অনুযায়ী কতৃপ  কতৃক িনযু  িনরী ক; 

(২) "অনুেমািদত িবিনেয়াগ" অথ এই আইেনর উে েশ  সরকার কতৃক গেজট াপন ারা অনুেমািদত িবিনেয়াগ
িহসােব িনিদ কৃত িবিনেয়াগ; 

(৩) "অনুেমািদত িসিকউিরিটজ" অথ সরকােরর িসিকউিরিটজ এবং সরকােরর রাজ  হইেত পিরেশাধেযাগ  িকংবা
সরকার কতৃক আসল ও সুদ পিরেশােধর িন য়তা া  য কান িসিকউিরিটজ; এবং সংসেদর কান আইেন দ
মতাবেল অথ আহরেণর জন  ইসু কৃত িডেব ার বা অন  কান িসিকউিরিটজও ইহার অ ভু  হইেব যাহা সরকার

কতৃক, গেজট াপন ারা, এই আইেনর উে েশ  িসিকউিরিটজ িহেসেব িনধারণ করা হইয়ােছ; 

(৪) "অংশ হণকারী পিলিস" অথ লাইফ ই ুের  ব বসা সং া  িবষেয় উহার অথ িবিনেয়াগ সংি  চুি , া
স িকত চুি , গাি  লাইফ ই ুের  চুি  এবং গাি  া  স িকত চুি  ব তীত এই প চুি  যাহার শতাবলীর
অধীেন বীমা পিলিস াহক লাইফ ই ুের  সং া  বীমাকারীর লভ াংশ বা উ ৃ  িবতরেণ অংশ হেণর অিধকারী; তেব
পিলিসর অধীেন দয় সুিবধা, যিদ তাহা চুি র শতাবলী অনুয়ায়ী িনধািরত হয় এবং উহােত বীমাকারীর ঐি ক মতা
েয়াগেযাগ  না হয়, তাহা হইেল উ  সুিবধা এই দফার উে শ  পূরণকে  লভ াংশ বা উ ৃ  িবতরণ বিলয়া গণ  হইেব না; 

(৫) "আিথক িত ান" অথ আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সেনর ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ
সং ািয়ত আিথক িত ান; 

(৬) "ইেলক িনক চার মাধ ম" অথ ই ারেনট, মাবাইল, রিডও, টিলিভশন, টপ রকডার, ক ােসট এবং
কি উটার িডে ট ও িসিড রমসহ চােরর কােজ ব ব ত য কান ইেলক িনক মাধ ম; 

(৭) "ইসলামী বীমা ব বসা" অথ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পিরচািলত বীমা ব বসা; 

(৮) "একচু য়াির (actuary)" অথ িবধান ারা িনধািরত যাগ তাস  একচু য়াির; 

(৯) "এেজ  িনেয়াগকারী" অথ এই আইেনর অধীন সনদ া  কান ব ি , িযিন লাইফ ই ুের  সং া  বীমাকারীর জন
তাহার সাব িণক বা খ কালীন কমী িনেয়াগ কিরয়া বা করাইয়া তাহার জন  বীমা ব বসা সং হ কেরন;

(১০) "কতৃপ " অথ বীমা উ য়ন ও িনয় ণ কতৃপ  আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ১২ নং আইন) এর অধীন গিঠত বীমা
িনয় ণ কতৃপ ; 

(১১) " কা ানী" অথ কা ানী আইেনর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) ত সং ািয়ত কা ানী; 

(১২) " কা ানী আইন" অথ কা ানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সেনর ১৮ নং আইন); 

(১৩) "চলমান অসামথ  চুি " অথ এই প চুি  যাহার অধীেন িন বিণত ঘটনা সােপে  সুিবধা েদয় হইেব, যথা :- 

(অ) বীমা চুি েত বিণত কান কারেণ লাইফ ই ু ের কৃত ব ি র মৃতু  ঘিটেল; 

(আ) দুঘটনা বা অসু তার কারেণ বীমাকৃত ব ি  আঘাত া  বা অসামথ  হইেল; অথবা 

(ই) বীমাকৃত ব ি েক চুি েত উি িখত কান রােগ রাগা া  বা িচিক�সারত অব ায় পাওয়া গেল; 

(১৪) "তফিসল" অথ এই আইেনর কান তফিসল; 

(১৫) "তফিসলী ব াংক" অথ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972)এর section 2 এর clause (j)



 

ত সং ািয়ত Scheduled Bank; 

(১৬) "দায়ভার" অথ কান াবর বা অ াবর স ি র কান মটেগজ, িফ ড অথবা ািটং চাজ, হাইেপািথেকশন,
পজ,  দান বা জামানত বা অন ভােব াথ ানা র যাহা ারা আইনানুগ ও লাভজনক মািলকানা  াস পায়; 

(১৭) "িনব ন" অথ এই আইেনর ধারা ৯ এর অধীন দ  িনব ন; 

(১৮) "পিরবার" অথ ামী বা ী, িপতা, মাতা, পু , কন া, ভাই ও বান এবং সংি  ব ি র উপর িনভরশীল সকেলই
অ ভু  হইেব; 

(১৯) "পিলিস" অথ কান বীমা চুি ; 

(২০) "পুনঃবীমা" অথ এই প চুি  যাহা বীমাকারী িনজ ােথ বীমাকৃত অিতির  ঝুিঁক অন  কান এক বা একািধক
পুনঃবীমাকারী অথবা অন  কান বীমাকারীর িনকট হ া র কিরয়া িনেজর কােছ দায় সীিমত রােখ; 

(২১) " ত পণ বীমা" অথ এই প চুি  যাহার মাধ েম পুনঃবীমাকারী িনজ ােথ অন বীমাকারীর িনকট পুনঃবীমাকারীর
িকছু িনিদ  দায় ত পণ করােক বুঝাইেব; 

(২২) " ত ািয়ত" অথ কান বীমাকারী বা তাহার পে  বা এই আইেনর তৃতীয় অধ ােয় সং ািয়ত কান সিমিত কতৃক
দািখল কিরেত হইেব এমন দিললািদর অনুিলিপ বা অনুবােদর ে  অনু প বীমাকারী অথবা সিমিতর একজন মুখ
িনবাহী কমকতা কতৃক অিবকল নকল বা অনুবাদ িহসােব ত ািয়ত; 

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

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

(২৫) "বীমাকারী" অথ বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের বাংলােদেশর আইন বা অন  কান রাে র আইেন িনগিমত বা
িনবি ত এই প কান কা ানী, সিমিত বা সংিবিধব  সং া, যাহা-

(১) বাংলােদেশ বীমা ব বসা পিরচালনা কের; বা, 

(২) বীমা ব বসার উে েশ  বাংলােদেশ কান িতিনিধ িনেয়াগ কের িকংবা বাংলােদেশর অভ ের ব বসািয়ক কাযালয়
াপন কের; 

(২৬) "বীমা পিলিস াহক" বা "বীমা াহক" অথ এই প ব ি  যাহার অনুকূেল পিলিস ইসু  করা হয় বা লাইফ ই ু ের
পিলিসর ে , এই প ব ি  যাহার অনুকূেল পিলিসর সমুদয় াথ িচরতের অিপত হয়; 

(২৭) "বীমা পিলিস াহেকর দায়" অথ লাইফ ই ু ের  সংি  -

(অ) পিলিসর অধীেন উ ূ ত দায়; অথবা 

(আ) পিলিসেত বিণত ঘটনা সংঘটেন উ ূ ত দায়; 

(২৮) "বীমা" অথ পিলিস এবং চুি  অথবা অন  য কান নােম ি িময়াম হণ সােপে  কান ব ি  অন  ব ি েক,
চুি েত উি িখত কান ঘটনা য ঘটনায় ি তীয় উি িখত ব ি  িত  হয় উহা সংঘিটত হওয়া সােপে , অথ দােনর
অংগীকারপূবক িল  হওয়ার ও িনেয়ািজত থাকার ব বসা, লাইফ ই ু ের  চুি সহ পুনঃবীমা, এবং ত পণ বীমাও ইহার
অ ভু  হইেব;

(২৯) "বীমা এেজ " অথ এই আইেনর অধীন িনবি ত কান ব ি , িযিন কিমশন বা অন  পাির িমক হণ কিরয়া বা
হেণ স ত হইয়া বীমা পিলিস সচল, নবায়ন বা পুন ীিবতকরণসহ বীমা ব বসা আহরণ ও সং হ কেরন; 

(৩০) "বীমা জিরপকারী" অথ এই আইেনর অধীন লাইেস া  কান ব ি , য নােমই অিভিহত হউক না কন, িযিন
নন-লাইফ ই ু ের  চুি র অধীেন বীমাকৃত কান পণ , স ি  বা ােথর কান িতর কারণ, ব াি , অব ান এবং দাবী
সংঘিটত িত বা দাবীকৃত িতর পিরমাণ পরী পূবক িনরেপ  মতামত দান কেরন;

(৩১) "ব ব াপক" অথ কা ানী আইেনর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ত) এ সং ািয়ত ম ােনজার; 

(৩২) "ব ি " অথ য কান ব ি  এবং কান িত ান, কান কা ানী, কান অংশীদারী কারবার, ফাম বা অন  য
কান সং াও উহার অ ভু  হইেব; 

(৩৩) " াকার" অথ ব াংক এবং আিথক িত ানসহ মধ তাকারী বা বীমা মধ তাকারী িযিন বীমাকারী বা
পুনঃবীমাকারীর িনকট হইেত াকার িফ বা কিমশন াি  ত াশায় বীমা বা পুনঃবীমা াবেকর জন  বা তাহার পে
নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা াি র জন  কাজ কিরেত এই আইেনর অধীন িনবি ত; 

(৩৪) "ম ােনিজং এেজ " অথ এমন কান ব ি , ফাম বা কা ানী িযিন কা ানীর সিহত চুি বেল এবং চুি েত
িভ তর িকছু না থািকেল পিরচালক পষেদর িনয় ণ ও িনেদশনাধীন ঐ কা ানীর সমুদয় িবষয় ব ব াপনার অিধকারী
এবং, য নােমই অিভিহত হউক না কন, অনু প পদািধকারী কান ব ি , ফাম বা কা ানীও ইহার অ ভু  হইেব; 

(৩৫) "সরকাির িসিকউিরিটজ" অথ Securities Act, 1920 (X of 1920) এর section 2 এর clause (a) ত
সং ািয়ত Government Security; 



(৩৬) "সমবায় সিমিত আইন" অথ সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ৪৭ নং আইন); 

(৩৭) "সলেভি  মািজন" অথ বীমাকারী কতৃক িবধান ারা িনধািরত পিরমাণ সংরি ত স দ; 

(৩৮) "সাবিসিডয়াির" বা "সাবিসিডয়াির কা ানী" অথ কা ানী আইেনর ধারা ২ এর উপ-ধারা (২) এ বিণত
সাবিসিডয়াির কা ানী; 

(৩৯) "িনরী ক" অথ কা ানী আইেনর ধারা ২১২ এর িবধান অনুযায়ী কা ানীর িনরী ক িহসােব কাজ করার
যাগ তাস  কান ব ি ; 

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

  
  

ি তীয় অধ ায়
বীমাকারীর জন  েযাজ  িবধানাবলী

 
দায়যু  বীমাকারীর ে
আইেনর েযাজ তা  

৩৷ কান ণীর কান বীমাকারীর সংি  ব বসা সং া  িবষেয় বাংলােদেশ কান দায় অপূণ থািকেল এবং সংি  দায়
স েক িভ প কান কায ব ব া হণ করা না হইেল উ প বীমাকারীর ে  এই আইেনর িবধানাবলী েযাজ
হইেব৷

  
  
 
বীমা বা পুনঃবীমা ব বসা
করার ে  িবিধ িনেষধ

 

৪৷ (১) িন বিণত কা ানী বা সিমিতসমূহ ব তীত অন  কাউেক এই আইেনর অধীন বাংলােদেশ বীমা বা পুনঃবীমা ব বসা
করার জন  অনুমিত দান করা যাইেব না, যথাঃ- 

(ক) কা ানী আইন এর অধীন কান পাবিলক িলিমেটড কা ানী; 

(খ) এই আইন কাযকর হইবার অব বিহত পূেব সমবায় সিমিত আইন এর অধীন িনবি ত য সকল সমবায় সিমিত
Insurance Act, 1938 এর অধীন বীমাকারী িহসােব িনবি ত; এবং 

(গ) বাংলােদেশর বািহের কান দেশর আইেনর অধীন সংিবিধব  এমন কান সং া, যাহা কান াইেভট কৃিতর
কা ানী নেহ অথবা াইেভট কা ানীর সাবিসিডয়ারী নেহ৷ 

(২) কান িমউচু য়াল বীমা কা ানী এই আইেনর অধীন নন- লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা কিরেত পািরেব না৷
  
  
 
বীমা ব বসার ণী িবন াস

 

৫৷ (১) এই আইেনর উে শ  পূরণকে  লাইফ ই ু ের  ও নন- লাইফ ই ু ের  নামীয় দুই ণীর বীমা ব বসা থািকেব৷ 

(২) এই ধারার অধীন লাইফ ই ু ের  বিলেত মানবজীবন সং া  বীমা চুি সমূহেক বুঝাইেব এবং উপ-ধারা (৪) ও (৫)
এর িবধান সােপে , লাইফ ই ু ের  ব বসােক কাযকরভােব পিরচালনা করার জন , িবিধ ারা, িবিভ  উপ- ণীেত
ণীিবন াস করা যাইেব৷ 

(৩) এই ধারার অধীন নন-লাইফ ই ু ের  বিলেত মানব জীবন সং া  বীমা চুি  ব তীত অন  কান ণীর বীমা চুি েক
বুঝাইেব এবং উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর িবধান সােপে , নন-লাইফ ই ু ের  ব বসােক কাযকরভােব পিরচালনা করার
জন , িবিধ ারা, িবিভ  উপ- ণীেত ণীিবন াস করা যাইেব৷ 

(৪) এই আইেনর অধীন য চুি র অন তম মূখ  উে শ  হে  লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা করা, সই চুি েত যিদ
নন-লাইফ ই ু ের  সংি  বা উহার স ূরক কান বীমা ব বসার িবষয় অ ভু  থােক, তাহা হইেলও উ প চুি
লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার জন  স াদন করা হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷ 

(৫) নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার জন  িনবি ত বীমাকারী কতৃক অনিধক ১ (এক) ব�সর ময়াদী চুি র অধীন
কান ব ি র দুঘটনাজিনত মৃতু  বা মৃতু  ব তীত দুঘটনা, রাগ বা অ মতাজিনত িতর জন  অথ পিরেশােধর শত
স িলত চুি  স াদন ও পিরপালন নন-লাইফ ই ু ের  চুি  িহসােব গণ  হইেব ৷ 

(৬) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না কন, Insurance Act, 1938 এবং Insurance Corporations Act, 1973 এর
অধীন কান বীমাকারী কতৃক পিরচািলত জীবন বীমা এবং সাধারণ বীমা ব বসা, এই আইেনর উে শ  পূরণকে  যথা েম
লাইফ ই ু ের  এবং নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা বিলয়া গণ  হইেব৷

  
  
 
ামীণ বা সামািজক খােত

বীমা ব বসা  ৬৷ েত ক বীমাকারী এই আইন বলব� হইবার পর কতৃপ  কতৃক, গেজট াপন ারা, িনধািরত আনুপািতক হাের
ামীণ বা সামািজক খােত লাইফ ই ু ের  বা নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা কিরেব৷

  
  
 
ইসলামী বীমা ব বসা ৭৷ (১) এই আইন কাযকর হইবার পূেব Insurance Act, 1938 এর অধীন িনবি ত যই সকল বীমাকারী ইসলামী বীমা

ব বসা পিরচালনা কিরত, সই সকল বীমাকারী এবং ইসলামী বীমা ব বসা পিরচালনায় আ হী য কান ব ি , এই
আইেনর অন ান  িবধান এবং কতৃপে র িনকট হইেত অনুমিত াি  সােপে , য কান ণীর বা উপ- ণীর বীমা
ব বসা পিরচালনা কিরেত পািরেব : 



 

      তেব শত থােক য, কান ব ি  বা কা ানী একই সে  চিলত নন লাইফ বীমা ব বসা এবং ইসলামী বীমা ব বসা
পিরচালনা কিরেত পািরেব না । 

(২) এই আইন কাযকর হইবার অব বিহত পূেব য সকল বীমাকারী চিলত নন লাইফ বীমা ব বসার সিহত একই সে
ইসলামী বীমা ব বসা পিরচালনা কিরত, সই সকল বীমাকারী এই আইন কাযকর হইবার পর চিলত বীমা ব বসা এবং
ইসলামী বীমা ব বসা এর মধ  হইেত য কান এক ধরেনর বীমা ব বসা পিরচালনা কিরেত পািরেব : 

      তেব শত থােক য, কতৃপ  গিঠত হইবার অনিধক ৬ (ছয়) মােসর মেধ  উ প বীমাকারী কা  ধরেনর বীমা
ব বসা কিরেত আ হী তাহা িলিখতভােব কতৃপ েক অবিহত কিরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর শতাংেশর অধীন কান বীমাকারী য ধরেনর বীমা ব বসা পিরচালনার জন  কতৃপে র িনকট
আেবদন কিরয়ােছ, কতৃপে র অনুেমাদন সােপে , সই ধরেনর বীমা ব বসা অব াহত রািখেত পািরেব এবং উহা ব তীত
অন  ধরেনর বীমা ব বসা অব াহত রািখেত পািরেব না : 

      তেব শত থােক য, উ  অন  ধরেনর বীমা ব বসার আওতায় ইিতপূেব ইসু কৃত বীমা পিলিসসমূহ দাবী পিরেশাধ না
হওয়া বা ময়াদ অবসান না হওয়া পয  বলব� থািকেব৷

  
  
 
িনব ন সনদ, ইত ািদ

 

৮৷ (১) কতৃপে র িনকট হইেত িনব ন সনদ ব তীত কান ব ি  এই আইেনর অধীন বীমা ব বসা সং া  কান কায ম
পিরচালনা কিরেত পািরেব না : 

      তেব শত থােক য, Insurance Corporations Act, 1973 এর অধীন গিঠত জীবন বীমা কেপােরশন এবং সাধারণ
বীমা কেপােরশন বীমা ব বসা পিরচালনার জন  এই আইেনর অধীন িনবি ত বিলয়া গণ  হইেব। 

(২) লাইফ ই ু ের  বা নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা কিরেত ই ুক এই প েত ক ব ি েক কতৃপে র িনকট,
িবধান ারা িনধািরত ফরম ও প িতেত, িনব ন সনদ াি র জন  আেবদন কিরেত হইেব৷ 

(৩) এই আইন বলব� হইবার অব বিহত পূেব Insurance Act, 1938 এর অধীন িনবি ত কান বীমাকারী বাংলােদেশ
উহার বীমা ব বসা অব াহত রািখেত চািহেল উ  বীমাকারীেক এই আইন বলব� হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ  কতৃপে র
িনকট িনব ন সনেদর জন  িলিখতভােব আেবদন কিরেত হইেব৷ 

(৪) এই ধারার অধীন িনব ন সনদ ইসু করণ ও নবায়েনর জন  আেবদনকারীেক িবিধ ারা িনধািরত িফ দান কিরেত
হইেব৷ 

(৫) এই ধারার অধীন িনব ন সনেদর জন  আেবদনপে র সিহত িন বিণত দিলল, কাগজ ও তথ ািদ দািখল কিরেত
হইেব, যথাঃ- 

(ক) আেবদনকারী কান কা ানী হইেল, উহার সংঘ- ারক ও সংঘ-িবিধর ত ািয়ত অনুিলিপ, পিরচালকেদর নাম,
িঠকানা, পশা এবং ট া  পিরিচিত ন র, যিদ থােক;

(খ) আেবদনকারী Insurance Act, 1938 এর অধীন িনবি ত বীমা কা ানী হইেল বাংলােদেশ উহার ধান কাযালেয়র
পূণ িঠকানা এবং উ  কা ানীর পিরচালকগেণর এবং ব ব াপেকর নাম, ট া  পিরিচিত ন র, যিদ থােক, এবং
যাগােযােগর িঠকানা; 

(গ) আেবদনকারীর বীমা ব বসার ধান কাযালয় বাংলােদেশর বািহের হইেল বা আেবদনকারী বাংলােদেশর বািহের ায়ী
িনবাসী হইেল ধারা ১১৪ এর দফা (ক) এ বিণত দিলল; 

(ঘ) আেবদনকারী সমবায় সিমিত হইেল, উহার সকল সদেস র নাম, িঠকানা, ট া  পিরিচিত ন র, যিদ থােক, এবং
সিমিতর িনবি ত ধান কাযালেয়র িঠকানা; 

(ঙ) বাংলােদেশর বািহের বীমা ব বসার ধান কাযালয় রিহয়ােছ এই প আেবদনকারী বা বাংলােদেশর বািহের ায়ী িনবাসী
আেবদনকারীর ে  য দেশ উ  বীমাকারী গিঠত, িনগিমত বা য দেশ উ  ব ি  ায়ী িনবাসী সই দেশর
নাগিরকগেণর ে  েযাজ  নয় এমন আবশ কীয় িবষয়ািদ, যিদ থােক, যাহা সই দেশর বীমা ব বসায় পিরচালনার জন
বাংলােদশী নাগিরকগেণর ে  শত িহসােব আইন িকংবা চিলত থা ারা আেরািপত এই প িবষেয় বীমাকারীর মুখ -
িনবাহী কমকতা কতৃক হলফনামা ারা িতপািদত একিট িববরণী; 

(চ) য ণী বা উপ- ণীসমূেহর বীমা ব বসা করা হইেব ত�স িকত িববরণী এবং িনব েনর জন  আেবদন করার পূেব
ধারা ২৩ অথবা ধারা ১১৯ অনুযায়ী আবশ কীয় অথ জমাদান স িকত িববরণসহ জমাকৃত অেথর পিরমাণ উে খ
স িলত বাংলােদশ ব াংেকর ত ায়নপ  ; 

(ছ) যই সকল ে  ধারা ২১ ও ধারা ১১৮ এর িবধান েযাজ  সই সকল ে  যথা েম বীমাকারীর মাট পিরেশািধত
মূলধন এবং মাট চলিত মূলধন স েক িনরী ক ারা যথাযথ ত ায়নকৃত একিট িববরণী এবং এত িবষেয় বীমাকারীর
মূখ  িনবাহী কমকতা কতৃক পিরেশািধত মূলধন বা, েযাজ  ে , চলিত মূলধন সং া  উ  ধারাসমূেহর িবধান
পিরপািলত হইয়ােছ মেম হলফনামা ারা ত ািয়ত একিট ঘাষণাপ ; 

(জ) কািশত সেপ াস, যিদ থােক, এবং বীমাকারীর মানস ত পিলিস ফরম এর ত ািয়ত অনুিলিপ, ািবত
ি িময়াম হার, সুিবধা এবং বীমা পিলিস স িকত শতাবলীর িববরণ এবং ত�সহ লাইফ ই ু ের  ব বসা স িকত উ
হার, সুিবধা ও শতাবলীর কাযকরেযাগ  ও যথাথ মেম একচু য়ারী কতৃক একিট সনদপ ঃ 

      তেব শত থােক য, িমকেদর িতপূরণ ও মাটরকার বীমা ব তীত অন ান  নন-লাইফ ই ু ের  ব বসার ে



ে াস, পূরণকৃত ফরম ও িববরণী সং া  করণীয়সমূহ; 

(ঝ) এই আইেনর অধীন িবন ািসত কান ণীর বা উপ- ণীর বীমা ব বসার জন , িবিধ ারা িনধািরত, িফ পিরেশােধর
রিসদ; এবং 

(ঞ) এতদুে েশ  িবধান ারা িনধািরত অন  য কান দিলল, কাগজ বা তথ ািদ৷ 

(৬) এই ধারার অধীন িতিট আেবদনপ  আেবদনকারী কতৃক এই মেম ঘাষণাপ  ারা া িরত ও ত ািয়ত হইেব য,
আেবদনপে র সিহত সংযু  িববরণী সত  ও সিঠক৷ 

(৭) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আেবদনপ  াি র পর কতৃপ  আেবদনপে র সােথ দািখলকৃত সকল তথ ািদ স েক
িনি ত হইবার লে  েয়াজনীয় তদ  ও অনুস ান কিরেত পািরেব৷

  
  
 
িনব ন সনদ দান

 

৯৷ (১) ধারা ৮ এর অধীন িনব ন সনেদর জন  কান আেবদন াি র পর, উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর িবধান সােপে ,
কতৃপ  িন বিণত িবষয়ািদ স েক স  হইেল বীমাকারীেক লাইফ ই ু ের  বা নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার
জন  িনব ন সনদ দান কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) আেবদনকারী বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের বাংলােদেশর বা অন  কান রাে র আইেন িনগিমত বা িনবি ত; 

(খ) এই আইেনর অধীন আবশ কীয় নূ নতম পিরেশািধত শয়ার মূলধন স িকত িবধানাবলী আেবদনকারী পিরপালন
কিরয়ােছ; 

(গ) এই আইেনর অধীন নূ নতম সংিবিধব  জমা স িকত িবধানাবলী আেবদনকারী কতৃক পিরপািলত হইয়ােছ; 

(ঘ) আেবদনকারীর ব ব াপনার সাধারণ বিশ াবলী ভাল এবং আিথক অব া সুদৃঢ় ; 

(ঙ) এই আইেনর অধীন পুনঃবীমা সং া  ব ব া হেণর িবধানাবলী আেবদনকারী পিরপালন কিরয়ােছ; 

(চ) আেবদনকারীর পিরকি ত ব বসােয়র পিরমােণ উহার দায় পিরেশােধর জন  পযা  আেয়র স াবনা রিহয়ােছ; এবং 

(ছ) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার জন  একজন একচু য়াির এবং যাগ তাস  অন ান  কমকতা ও কমচারী
আেবদনকারীর অধীন চাকুরীেত িনেয়ািজত থািকবার মত পিরি িত রিহয়ােছ৷

(২) কান আেবদনকারীর আেবদন যথাযথ িবেবিচত না হইেল, কতৃপ , আেবদনকারীেক যুি স ত নানীর সুেযাগ দান
কিরয়া, িনধািরত সময় ও প িতেত আেবদনিট নাম ুর কিরেব এবং উ  িস াে র যথাযথ কারণ উে খপূবক উহা
আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেত হইেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ সং া  আেবদন নাম ুর করা হইেল সং ু  ব ি  িস া  স েক অবিহত হইবার
অনিধক ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  কতৃপে র িনকট িবষয়িট পুনঃিবেবচনার জন  আেবদন কিরেত পািরেব৷ 

(৪) আেবদনকারী কতৃক বীমা ব বসার েত ক ণীর এবং উপ- ণীর জন , িবধান ারা িনধািরত প িতেত, িবিধ ারা
িনধািরত িফ পিরেশািধত না হইেল এবং তদসংি  পিরেশােধর রিসদ জমা দান করা না হইেল কতৃপ  িনব ন সনেদর
আেবদনপ  নাম ুর কিরেব৷

  
  
 
িনব ন িগত বা
বািতলকরণ

১০৷ (১) কতৃপ  িন বিণত এক বা একািধক কারেণ বীমাকারীর িনব ন স ূণ েপ বা িবেশষ কান ণীর বা উপ-
ণীর বীমা ব বসা িগত বা বািতল কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

যিদ বীমাকারী- 

(ক) ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর জামানত স িকত িবধান পালেন ব থ হন ; 

(খ) িনব েনর ১ (এক) ব�সেরর মেধ  ব বসা  না কেরন ; 

(গ) উহার পাওনাদারেদর সংেগ কান সমেঝাতা বা বে াব  করার াব কের বা উ  সমেঝাতা বা বে াব  কিরয়া
থােক, বা একীভূত হইয়া থােক বা বীমা ব বসা অবসািয়ত বা অবলু  হইয়া থােক বা অন  কানভােব ব বসািট ব  হইয়া
যায় বা বীমাকারী দউিলয়া ঘািষত হন ; 

(ঘ) বীমা পিলিস াহকেদর ােথর বা ব বসার উ য়েনর পিরপ ী বা জাতীয় ােথ িতকর কান বীমা ব বসা পিরচালনা
কেরন; 

(ঙ) তাহার দায় দািয়  পালেন অ ম হন ; 

(চ) িবধান ারা িনধািরত সলেভি  মািজন সংর েণ ব থ হন; 

(ছ) এই আইন বা তদধীন ণীত কান িবিধ বা িবধােনর কান িবধান লংঘন কেরন বা কতৃপ  কতৃক আেরািপত কান
শত বা দ  কান িনেদশনা িতপালেন ব থ হন; 

(জ) তাহার ব বসা ব ব াপনায় কান অৈনিতক কমকাে  বা অপকেম বা অিনয়েমর সিহত জিড়ত থােকন; 



 

(ঝ) সে াষজনকভােব পুনঃবীমা ব ব াকায স াদেন ব থ হন; বা 

(ঞ) তাহার উপর কান বীমা পিলিসর, বাংলােদেশ উ ূ ত, কান দাবী কান আদালেতর চূড়া  রােয়র বা এই আইেনর
অধীন কতৃপে র আেদেশর পর ৩ (িতন) মাস পয  অপিরেশািধত থােক৷ 

(২) কতৃপ  উপ-ধারা (১) এ উি িখত এক বা একািধক কারেণ, বীমাকারীেক ৩০ (ি শ) িদেনর কারণ দশােনা নািটশ
দান কিরয়া, ইিতপূেব ইসু কৃত পিলিসর অধীেন দায়-দািয়  পালেনর কতব  না কিরয়া, বীমাকারীেক দ  িনব ন
অনিধক ৩ (িতন) মােসর জন  িগত কিরেত পািরেব।উ  িগতােদশ ত াহার না হওয়া পয  বীমাকারী কতৃক নূতন
পিলিস জারী িনিষ  থািকেব এবং ইিতপূেব পিলিসর অধীেন পালনীয় দায়-দািয়  অব াহত রািখেব। 

(৩) বীমাকারীর িনকট হইেত উপ-ধারা (২) এর অধীন িরত নািটেশর জবাব াি র পর কতৃপ  িন বিণত ব ব া হণ
কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারী কতৃক দ  িগতােদশ দরূীকরেণর পে  দিশত কারেণ স  হইেল, অনিতিবলে  িগতােদশ
ত াহারকরণ; বা 

(খ) বীমাকারী কতৃক দিশত কারেণ স  না হইেল ইিতপূেব বলব� িগতােদেশর ময়াদকাল অনিধক আরও ২ (দুই)
মােসর জন  বৃি  বা িনব ন বািতলকরণ৷ 

(৪) কতৃপ  উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) অনুসাের িগতােদশ বিধত করার িস া  হণ কিরেল, কতৃপ  কতৃক পুনরায়
বীমাকারীেক িন প িবষয়ািদ অবিহত কিরেত হইেব, যথাঃ- 

(ক) িগতােদশ বিধত করেণর সময়কাল; এবং 

(খ) িগতােদশ বিধত করেণর কারণ এবং উ প কারণ অবসােনর জন  বীমাকারী কতৃক গৃহীতব  েয়াজনীয় কায ম
এবং উহার সময়সীমা৷ 

(৫) বীমাকারী কতৃক উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর অধীন গৃহীত কায েম স  না হইেল কতৃপ , অিবলে ,
বীমাকারীর িনব ন সনদ বািতল কিরেব এবং স  হইেল িগতােদশ ত াহার কিরেব৷ 

(৬) এই ধারার অধীন কান িনব ন সনদ বািতল কিরেল িস া  হেণর অনিধক ১৫(পেনর) িদেনর মেধ  কতৃপ , িলিখত
নািটশ ারা, বীমাকারীেক তাহার িস া  অবিহত কিরেব এবং এই প িস া  নািটেশ উি িখত তািরেখ কাযকর হইেব। 

(৭) কতৃপ  কতৃক ধারা ৯, ১০ ও ১১ এর অধীন গৃহীত য কান ব ব া ও িস াে র িব ে  আেবদনকারী িস া
স েক অবিহত হইবার অনিধক ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ  সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব। 

(৮) এই ধারা অনুযায়ী কান িনব ন সনদ বািতল হইেল বািতলকরণ কাযকর হওয়ার পর বীমাকারী নতুন কান বীমাচুি
কিরেত পািরেব নাঃ 

      তেব শত থােক য, িনব ন সনদ বািতল হওয়ার পূব পয  তদকতৃক ইসু কৃত বীমাচুি সমূেহর অিধকার ও দায়-
দািয় , উপ-ধারা (১১) এর িবধান সােপে , িনব ন সনদ বািতল না হইেল যই প হইত সই একই েপ উহা চলমান ও
অব াহত থািকেব৷ 

(৯) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনব ন বািতল হইয়া থািকেল কতৃপ  িন বিণত কারেণ স  হইয়া ীয় িবেবচনায় িনব ন
পুন ীিবত কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

যিদ বীমাকারী- 

(ক) ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর িবধান অনুযায়ী আবশ কীয় জামানত দান কেরন; 

(খ) তাহার ায়ী চুি  পুন ীিবত কেরন; 

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর অধীন য লংঘন বা পিরপালনজিনত ব থতার জন  িনব ন বািতল হইয়ািছল তাহা
পিরপালন কিরয়া থােকন; 

(ঘ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর অধীন কান দাবী অপিরেশািধত না রােখন; বা 

(চ) কতৃপ  কতৃক দ  িনেদশ পিরপালন কিরয়া থােকন৷ 

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন বীমা কা ানীর িনব ন বািতল হইেল বািতলকরণ কাযকর হওয়ার তািরখ হইেত ৬ (ছয়)
মাস পর কতৃপ  বীমা কা ানীর অবসায়েন বা বীমা কা ানীর য কান ণীর বীমা ব বসার অবসায়ন আেদেশর জন
আদালেত আেবদন কিরেত পািরেব, যিদ না উপ-ধারা (১০) অনুযায়ী বীমা কা ানীর িনব ন পুন ীিবত হইয়া থােক
বা কা ানী অবসায়েনর জন  ইেতাপূেব কান আেবদন আদালেত উ ািপত হইয়া থােক৷ 

(১১) আদালত উপ-ধারা (১০) এর অধীন আেবদনেক ধারা ১০৩ ও ধারা ১০৯ এর অধীন আেবদন গণ  কিরয়া
েয়াজনীয় কায ম হণ কিরেত পািরেব।

  
  
 



িনব ন সনেদর নবায়ন

 

১১৷ (১) ধারা ৯ এর অধীন দ  িনব ন সনদ নবায়নেযাগ  এবং উহা িত ব�সর নবায়ন কিরেত হইেব৷ 

(২) বীমাকারীেক কান ব�সেরর িনব ন নবায়েনর দরখা  পূববতী ব�সেরর ৩০ শ নেভ র এর পূেব কতৃপে র িনকট
দািখল কিরেত হইেব এবং আেবদেনর সােথ িবিধ ারা িনধািরত িফ দান কিরেত হইেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বীমাকারীর আেবদন ও আেবদেনর িফ াি  সােপে  কতৃপ  বীমাকারীর লাইেস  নবায়ন
কিরেব। 

(৪) কতৃপ  িনব ন সনদ এবং উহা নবায়ন, িগত এবং বািতল সং া  িবষেয় একিট রিজ ার সংর ণ কিরেব এবং
উহােত এত সং া  িতিট িবষয় িলিপব  রািখেব।  

  
 
িনব েনর আেবদেনর সােথ
দািখলকৃত তেথ র
পিরবতন অবিহতকরণ

 

১২৷ (১) ধারা ৯ এর অধীন িনব ীকরেণর পর যিদ কখনও এমন কান পিরবতন ঘেট বা করা হয় যাহা আেবদনপে র
সিহত দািখলকৃত কান দিলল বা িববরণ বা আেবদেনর সিহত দািখল করা েয়াজনীয় এমন কান দিলল সংি , তাহা
হইেল বীমাকারী উ প পিরবতেনর িবষেয় তদকতৃক ত ািয়ত একিট িববরণী অিবলে  কতৃপে র িনকট রণ
কিরেব৷ 

(২) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন কান পিরবতন লাইফ ই ু ের  পিলিসর সিহত স ৃ  হয় এবং ািবত বীমা হার,
সুেযাগ-সুিবধা ও শতাবলীেক ভািবত কের, তাহা হইেল উ প পিরবতন সং া  িববরণীর সংেগ একিট
একচু য়ািরয়াল সনদপ  সংযু  কিরেত হইেব৷

  
  
 
একই বীমাকারী কতৃক
লাইফ ই ু ের  ও নন-
লাইফ ই ু ের  ব বসার
িনব েন িবিধিনেষধ

 

১৩৷ কান বীমাকারী- 

(ক) নন-লাইফ ই ু ের  ব বসার কান ণীর জন  িনবি ত হইেল লাইফ ই ু ের  ব বসার জন ; এবং 

(খ) লাইফ ই ু ের  ব বসার কান ণীর জন  িনবি ত হইেল নন-লাইফ ই ু ের  ব বসার জন , িনবি ত হইেব না৷
  
  
 
বীমাকারীর শাখা ও
কাযালয় াপেন লাইেস
দান

 

১৪৷ (১) কান বীমাকারী এই আইন কাযকর হইবার পর কতৃপে র িনকট হইেত লাইেস  হণ ব তীত নতুন শাখা খুিলেত
বা কাযালয় াপন কিরেত এবং ব বসািয়ক লনেদন কিরেত পািরেব না৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইেস  াি র জন  বীমাকারী কতৃক, িবধান ারা িনধািরত ফরেম এবং িবিধ ারা
িনধািরত িফ দান সােপে , আেবদন দািখল কিরেত হইেব৷ 

(৩) এই ধারার অধীন লাইেসে র জন  আেবদন াি র পর কতৃপ  আেবদনিট িবেবচনা েম নূতন শাখা খুিলবার বা
কাযালয় াপেনর জন  বীমাকারী বরাবের িনধািরত ফরেম লাইেস  ইসু  কিরেত পািরেব৷ 

(৪) কান আেবদনকারীর আেবদন যথাযথ িবেবিচত না হইেল কতৃপ  আেবদনকারীেক যুি স ত সুেযাগ দান কিরয়া
আেবদনিট নাম ুর কিরেব এবং নাম ুর সং া  িস াে র যথাযথ কারণ উে খপূবক িস া  হেণর তািরখ হইেত
অনিধক ৬ (ছয়) স ােহর মেধ  আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত কিরেব৷ 

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইেস  সং া  আেবদন নাম ুর করা হইেল সং ু  ব ি  ত�সং া  িস া  স েক
অবিহত হইবার অনিধক ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব এবং উ প আেবদেনর
িভি েত সরকার কতৃক দ  আেদশ চূড়া  বিলয়া গণ  হইেব৷ 

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কান আপীল করা হইেল উ প আপীল অিন  থাকাব ায় একই বীমাকারী একই
ােন শাখা বা কাযালয় াপন কিরেত বা ব বসািয়ক লনেদন কিরেত লাইেসে র জন  পুনরায় আেবদন কিরেত পািরেবন
না। 

(৭) এই ধারার অধীন কান ােন নূতন শাখা বা কাযালয় াপন বা ব বসািয়ক লনেদেনর জন  লাইেসে র আেবদন
নাম ুর করা হইেল বা, মত, আপীল নাম ুর হইেল, উ প নাম ুেরর তািরখ হইেত ১ (এক) ব�সেরর মেধ  একই
বীমাকারী একই ােন শাখা বা কাযালয় াপন কিরেত বা ব বসািয়ক লনেদন কিরেত লাইেসে র জন  পুনরায় আেবদন
কিরেত পািরেবন না।

  
  
 
বীমাকারীর নাম স িকত
িবিধিনেষধ

 

১৫৷ (১) এই আইেনর অধীন বা এই আইন কাযকর হইবার অব বিহত পূেব Insurance Act, 1938 এর অধীন িনবি ত
কান বীমাকারীর একই নােম িকংবা সাদৃশ  নােম, যাহা জনমেন িব াি  সৃি  কিরেত পাের বা তারণামূলক িবেবিচত
হইেত পাের, কান ব ি েক বীমাকারী িহসােব িনব ন করা যাইেব না, যিদ না িনবি ত বীমাকারী অবসায়ন ি য়ায় না
থােক এবং একই নােম বা সাদৃশ  নােম কান ব ি েক বীমাকারী িহসােব িনব েনর জন  ইিতমেধ  িনবি ত বীমাকারীর
স িত কতৃপ েক অবিহত করা না হয়। 

(২) যিদ কান বীমাকারীেক অসতকতাবশতঃ এবং অিন াকৃতভােব এমন কান নােম বা সাদৃশ  নােম িনব ন সনদ
দান করা হয় যাহা ইিতমেধ  িনবি ত কান বীমাকারীর নােমর অনু প এবং ত�স েক ইিতপূেব িনবি ত বীমাকারীর
কান প স িত না থােক, তাহা হইেল পূেব িনবি ত বীমাকারীর আেবদেনর ি েত পের িনবি ত বীমাকারী, কতৃপ
কতৃক িনধািরত সময়কােলর মেধ  উহার নাম পিরবতন না কিরেল, কান প বীমা ব বসা কিরেত পািরেব না।

  
  
 
লাইফ ই ু ের  এর জন
ি িময়াম হােরর যথাথতা

১৬৷ (১) ধারা ৮ এর অধীন িনব েনর আেবদনকােল অথবা অন  কান সময় কতৃপে র কােছ যিদ এই প তীয়মান হয়
য, লাইফ ই ু ের  সংি  ািবত ি িময়াম হার, সুিবধা ও শতাবলী হনেযাগ  বা যথাথ নেহ, তাহা হইেল কতৃপ ,



 

তদকতৃক িনধািরত সময়সীমার মেধ  উ  হার, সুিবধা ও শতাবলী ঐ েপ সংেশাধন কিরেত িনেদশ িদেত পািরেব যাহা
হনেযাগ  ও যথাথ বিলয়া কতৃপ  মেন কের৷ 

(২) কান বীমাকারী কতৃক িনেয়ািজত একচু য়াির কতৃক পিলিসেত বিণত ি িময়াম হার, সুিবধা ও শতাবলী হনেযাগ  ও
যথাথ বিলয়া ত ািয়ত করা না হইেল উ  বীমাকারী কান লাইফ ই ু ের  পিলিস ইসু  কিরেত পািরেব না৷ 

(৩) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী কান বীমাকারী নূতন কান বীমা পিরক  চালু কিরেত চািহেল িনেয়ািজত
একচু য়ািরর ত ায়নপ সহ কতৃপে র িনেদশনা অনুযায়ী পূণ িববরণ স িলত সেপ াস বা চারপ  ও পিলিসর
নমুনা পিরক িট িবপণন করার অনূ ন ৩০ (ি শ) িদন পূেব কতৃপে র িনকট দািখল কিরেত হইেব৷ 

(৪) কান বীমাকারী উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর িবধান িতপালেন ব থ হইেল ঐ প েত ক ব থতার জন
সংি  বীমাকারীর উপর কতৃপ  অনিধক ৫ (পাঁচ) ল  টাকা জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেব৷ 

(৫) একচু য়াির কতৃক েদয় ত ায়নপ  িবধান ারা িনধািরত ফরম অনুযায়ী হইেব৷ 

(৬) কতৃপ  ি িময়াম হাের ব ব ত সেবা  সুদ হার এবং কিমশন হার িনধারণ কিরেত পািরেব৷ 

(৭) কতৃপে র িনকট লাইফ ই ু ের  পিরক  যথাথ তীয়মান না হইেল কতৃপ  উপ-ধারা (৩) এ উি িখত ি শ (৩০)
িদেনর মেধ  িন প ব ব া হণ কিরেব, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারী কতৃক লাইফ ই ু ের  পিরক িট সবসাধারেণর িনকট িবপণন িনিষ  কিরেব; বা 

(খ) বীমাকারীেক তদকতৃক দ  িনেদশনা অনুযায়ী বীমা পিরক িট পিরবতন কিরেত িনেদশ িদেব ; 

(৮) কতৃপ  বীমা পিলিস াহকেদর মৃতু হার, িবিনেয়াগল  আেয়র হার, ব ব াপনা ব য় হার এবং দ  কিমশন হার
স িকত তথ াবলী রণ করার জন  বীমাকারীেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব এবং বীমাকারী উ প িনেদশ
িতপালন কিরেব৷ 

(৯) কান বীমাকারী ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (জ) অনুযায়ী কতৃপে র িনকট দািখলকৃত সেপ াস, যিদ
দািখল করা হইয়া থােক, বা ধারা ১২ এর অধীন দািখলকৃত সংেশািধত িববরণীেত উি িখত লাইফ ই ু ের  ব বসার
পিলিস ব তীত অন  কান পিলিসর বা চুি র াব কিরেব না, যিদ না বীমাকারী এই ধারা অনুযায়ী ঐ প পিলিসর হার,
সুিবধা ও শতাবলী সং া  ত ায়ন প  কতৃপে র িনকট দািখল কের৷ 

(১০) কতৃপ  িত ১০ (দশ) ব�সর অ র বীমা পিলিস াহকেদর গড় মৃতু হার স িলত মৃতু হার পি  ত কিরেব৷  
  
 
নন-লাইফ ই ু ের  এর
জন  ি িময়াম হার িনধারণ

 

১৭৷ (১) এই আইেনর উে শ পূরণকে  কতৃপ  একিট স াল রিটং কিমিট (িস.আর.িস) গঠন কিরেত পািরেব এবং
উ  কিমিটর সিহত পরামশ েম, নন-লাইফ ই ু◌্ের  ব বসার জন  ি িময়াম হার িনধারণ কিরেত পািরেব, যাহা
উ প বীমাকারী িতপালেন বাধ  থািকেব৷ 

(২) কতৃপে র চয়ারম ান স াল রিটং কিমিটর ধান হইেবন এবং ইহার সদস  সংখ া, মতা, কাযাবলী এবং
ব ব াপনা িবধান ারা িনধািরত হইেব৷ 

(৩) সরকার, েয়াজেন, য কান সমেয় স াল রিটং কিমিট ভাি য়া িদেত পািরেব৷
  
  
 
ি িময়াম সং হ সং া
িবধানাবলী

 

১৮৷ (১) েত ক বীমাকারী এই আইন বলব  হওয়ার ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  তাহার অি , নৗ এবং িবিবধ বীমা ব বসা
সং া  বেকয়া মাট ি িময়ােমর পিরমাণ এেজ েদর ি িতসহ, যিদ থােক, কতৃপে র িনকট ঘাষণা কিরেব এবং
কতৃপ  কতৃক িনধািরত সমেয়র মেধ  উহা আদায় কিরেব এবং এই িবষেয় কতৃপ  কতৃক দ  িনেদশ পালন কিরেব৷ 

(২) কান বীমাকারী, কতৃপে র পূবানুমিত ব িতেরেক, এই আইন বলব� হওয়ার তািরেখ িকংবা ত�পরবতী কান সমেয়
নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা সংি  কান বেকয়া ি িময়াম অবেলাপন কিরেব না। 

(৩) কান বীমাকারী বাংলােদেশ নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা সং া  কান বীমা ঝুিঁক হণ কিরেব না যিদ না বীমাকারী
েদয় ি িময়াম বা িবিধ ারা িনধািরতভােব েদয় ি িময়ােমর অংশ িবেশষ পাইয়া থােক িকংবা িনধািরত ঐ প প িত বা
সমেয়র মেধ  এ প ব ি  ারা েদয় ি িময়াম পিরেশােধর িন য়তা দান করা হইয়া থােক। 

(৪) নন-লাইফ ই ু ের  পিলিস বািতল িকংবা উহার শতাবলীেত কান পিরবতন হইেল বীমা হীতার পাওনা ফর�েযাগ
ি িময়ােমর অথ স  অডার চেক বা মািন অডােরর মাধ েম সরাসির বীমা হীতােক পিরেশাধ কিরেত হইেব ও বীমা
হীতার িনকট হইেত ইহার যথাযথ াি ীকার হণ কিরেত হইেব এবং ঐ প ফর�েযাগ  অথ কান েমই বীমা এেজ
বা াকােরর িহসােব দান করা যাইেব না।

  
  
 
িবেদেশ বীমা সং া
িবধানাবলী

 

১৯৷ কান ব ি  বাংলােদশ  কান স ি  বা ােথর কান ঝুিঁকর বীমা, বাংলােদেশ অনু প ঝুিঁক আবিরত (risk
cover) করা যায় না মেম কতৃপে র িনকট হইেত সনদপ  হণ ব িতেরেক, বাংলােদেশর বািহের কিরেব না :-

      তেব শত থােক য, কতৃপ  কান ব ি েক যই প সমীচীন মেন কের সই প সমেয়র জন  উ  স ি  বা
ােথর বীমা স িকত এই ধারার িবধান হইেত অব াহিত দান কিরেত পািরেব 

      আেরা শত থােক য, কতৃপ  যিদ এই ধারার অধীন সনদপ  দান ত াখ ান কের, তাহা হইেল কতৃপ
িলিখতভােব তাহার িস া  এই প আেবদন াি র ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  আেবদনকারীেক অবিহত কিরেব৷



  
  
 
িবেদেশ পুনঃবীমা সং া
িবধানাবলী

 

২০৷ (১) িবধান ারা িনধািরত শত সােপে  কান বীমাকারী বীমাপিলিস াহক এবং বীমাকারীর াথ িনি ত হয়
এই প স ািদত ও কাযকর চুি  বা বীমা পিলিস হইেত উ ূ ত বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের য কান দায় অন
বীমাকারীর সিহত পুনঃবীমা কিরেত পািরেব৷ 

(২) কতৃপ , িলিখত নািটশ ারা, কান পুনঃবীমাকারীেক, েয়াজেন পিলিস সং া  দাবী িমটাইেত তাহার পযা  অথ
আেছ িক না স স েক েয়াজনীয় তথ  দািখল কিরেত িনেদশ িদেত পািরেব৷ 

(৩) কতৃপ , সমেয় সমেয়, সরকারী গেজেট াপন ারা, সকল বীমাকারীেক বাংলােদেশ তাহােদর বীমা ব বসা
সংি  জারীকৃত ও কাযকর কান পিলিস বা চুি র অধীন ঝুিঁক আবিরত করেণর জন  ত�কতৃক িনিদ  বাংলােদেশ বা
বাংলােদেশর বািহের কান পুনঃবীমাকারীর সিহত পুনঃবীমা চুি করণ িনিষ  কিরেত পািরেব, যিদ পুনঃবীমাকারীর সিহত
অনু প চুি  জাতীয় াথ িবেরাধী হয়ঃ 

      তেব শত থােক য, এই উপ-ধারার অধীন াপন জারী করার পূেব কতৃপ  য সকল বীমাকারী এবং
পুনঃবীমাকারী বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের ঐ সকল িনিদ  পুনঃবীমাকারীর সিহত পুনঃবীমা ব বসারত তাহােদরেক

াপন জারীর ই া অবিহত কিরেব এবং জারীতব  াপন স েক বীমাকারী বা বীমাকারীেদর কান আেবদন
থািকেল তাহা িবেবচনা কিরেব৷

  
  
 
মূলধন ও শয়ারধারণ
স িকত পূরণীয় শত

 

২১। (১) এই আইন বলব� হইবার পূেব বাংলােদেশ য কান ণীর বীমা ব বসােয় িনেয়ািজত িছল এই প বীমাকারী
ব তীত, অন  কান বীমাকারী এই আইন বলব� হইবার পর কান ণীর বীমা ব বসা পিরচালনার জন  িনব ীকৃত হইেব
না, যিদ তাহার তফিসল ১ এ িবধৃত পিরমাণ পিরেশািধত মূলধন না থােক এবং তাহার শয়ারসমূহ িবিধ ারা িনধািরত
প িত অনুযায়ী পিরেশািধত না হইয়া থােক : 

      তেব শত থােক য, সরকার, েয়াজেন, সরকাির গেজেট াপন ারা, পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ বৃি  বা াস
কিরেত পািরেব : 

      আেরা শত থােক য, উেদ া াগণ িনব েনর আেবদন করার পূেব পিরেশািধত মূলধেন তাহােদর িনজ িনজ অংশ দায়
মু ভােব বাংলােদেশ কান তফিসলী ব াংেক কা ানীর নােম জমা কিরেবন এবং উ  অথ দায়মু ভােব জমা িহসােব
থািকেব। 

(২) বীমাকারী কতৃক িনব েনর আেবদন দািখেলর পর বা ভিবষ েত কতৃপে র িলিখত অনুমিত ব িতেরেক উপ-ধারা (১)
এ বিণত পিরেশািধত মূলধন জমার িহসাব হইেত জমার উপর অিজত সুদ ব তীত কান অথ উে ালন করা যাইেব না
এবং কতৃপে র িলিখত অনুমিত ব িতেরেক কতৃপে র অনুকূেল ছাড়া পিরেশািধত মূলধেনর উপর কান প িলেয়ন
িলিপব  করা যাইেব না। 

(৩) এই আইন বতেনর পূেব বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের িনগিমত কান বীমাকারীেক িবিধ ারা িনধািরত প িত
ও সময়সীমার মেধ  উপ-ধারা (১) এর অধীেন উহার মূলধন থাকার শত পূরণ কিরেত হইেব। 

  
  
 
িবেদশী উেদ া ার শয়ার  ২২৷ িবেদশী উেদ া া, িবিধ ারা িনধািরত শত সােপে , বীমা কা ানীর শয়ার য় বা ধারণ কিরেত পািরেব এবং

ত�কতৃক শয়ার ধারণ সরকার কতৃক ধাযকৃত সেবা  সীমার অিতির  হইেব না৷
  
  
 
জামানত (Deposit)

 

২৩৷ (১) কান বীমাকারী এই আইন বতেনর পূেব িনবি ত হইয়া থািকেল বা, এই আইেনর অধীন িনব েনর আেবদন
করার সমেয় তফিসল-১ এ িবধৃত অংেকর অথ নগেদ বা জমার তািরেখ বাজার দর অনুযায়ী া িলতমূেল , অনুেমািদত
িসিকউিরিটেজ বা আংিশক নগেদ ও আংিশক অনু প া িলত অনুেমািদত িসিকউিরিটেজ বাংলােদশ ব াংেক
জামানত িহসােব জমা কিরেব এবং রািখেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জামানেতর অথ বীমাকারীর অনুকূেল জমা রাখা হইেব এবং বীমাকারী বরাবের উ  অথ
ফর  দানেযাগ  হইেল নগদ অেথর য পিরমাণ অংশ বীমাকারীর আেবদেনর পিরে ি েত িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ
করা হইয়ােছ উ  অংশ ব তীত বাকী অংশ বীমাকারী াপ  হইেব এবং জমাকৃত িসিকউিরিটেজর উপর অিজত সুদও
বীমাকারী াপ  হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, িসিকউিরিটেজর উপর সুদ সং হ কিরবার জন  বাংলােদশ ব াংক কতৃক, সমেয় সমেয়, ধাযকৃত
কিমশন কতনেযাগ  হইেব৷

(৩) বীমাকারী য কান সময় এই ধারার অধীন বাংলােদশ ব াংেক জমাকৃত িসিকউিরিটজ নগেদ বা অন  অনুেমািদত
িসিকউিরিটেজ বা আংিশক নগেদ ও আংিশক অন  অনুেমািদত িসিকউিরিটেজ িত াপন কিরেত পািরেব এই শেত য,
অনু প নগদ অথ বা অন ান  িসিকউিরিটেজর মূল  িবদ মান বাজার দের, বা অনু প নগদ অথ এবং িসিকউিরিটেজর
পে র মূল , যাহা েযাজ , জমা দান কিরবার তািরেখ া িলত িসিকউিরিটজ পে র মূল  অেপ া কম না হয়৷

(৪) বীমাকারী আেবদন কিরেল বাংলােদশ ব াংক-

(ক) এই ধারার অধীন বীমাকারী কতৃক জমাকৃত িসিকউিরিটজ িব য় কিরেত এবং ঐ প িব য়ল  অথ িনেজর কােছ
জামানত িহসােব রািখেত পািরেব, বা

(খ) বীমাকারী কতৃক িনিদ কৃত জমাকৃত অথ বা িসিকউিরিটেজর িব য়ল  সমুদয় অথ বা উহার অংশ িবেশষ, বা
জমাকৃত িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  সরকারী িসিকউিরিটেত িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং ঐ প িব য় ও



িবিনেয়ােগর জন  তদকতৃক ধাযকৃত কিমশন আদায় কিরেত পািরেব৷

(৫) যই ে  উপ-ধারা (৪) এর িবধান েযাজ  হয়, সই ে  - 

(ক) যিদ িসিকউিরিটজ এর িব য়ল  অথ বা অিজত সুদ ব তীত িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  জমাকৃত
িসিকউিরিটেজর জমা দওয়ার তািরেখ িবদ মান বাজারমূেল র কম হয়, তাহা হইেল বীমাকারী উ  ঘাটিত
িসিকউিরিটেজর পিরপ  হওয়া বা িব ীত হওয়ার ২ (দুই) মােসর মেধ  নগেদ বা জমা দান কিরবার তািরেখ বাজার দের
া িলত মূেল  সরকারী িসিকউিরিটেজর মাধ েম বা আংিশক নগদ ও আংিশক িসিকউিরিটেজর মাধ েম জমাদােনর
মাধ েম পূরণ কিরেব, অন থায় বীমাকারী এই ধারার অধীন জামানত স িকত িবধান লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব; 

(খ) যিদ িসিকউিরিটেজর িব য়ল  অথ বা অিজত সুদ ব তীত িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  বাংলােদশ ব াংেক
জামানতকৃত িসিকউিরিটেজর জমা দওয়ার তািরেখ িবদ মান বাজার মূল  অিত ম কের, সইে ে  উ  অিতির
অথ বীমাকারীেক ফর দােনর লে  কতৃপ  বাংলােদশ ব াংেকর মাধ েম যথাযথ ব ব া হণ কিরেব; এবং

(গ) যিদ এই ধারার অধীেন জামানতকৃত অথ হইেত কান অংশ বীমাকারীর কান দায় িন ে  ব ব ত হইয়া থােক, তাহা
হইেল বীমাকারী উ  ব বহূত অথ পূরেণ নগেদ বা জমা দওয়ার তািরেখ বাজার মূেল  া িলত সরকারী িসিকউিরিটেজ
বা আংিশক নগেদ এবং আংিশক অনু প মূল ািয়ত সরকারী িসিকউিরিটেজ অিতির  অথ জমাদান কিরেব এবং দায়
িন ে  ব বহূত জামানত বা উহার কান অংশ িবেশষ ব বহােরর তািরখ হইেত ২ (দুই) মােসর মেধ  ঘাটিত পূরণ না হইেল
বীমাকারী উপ-ধারা (১) এর চািহদা পূরেণ ব থ হইয়ােছ এবং জামানত স িকত িবধান লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণ
হইেব৷

  
  
 
জামানত সংর ণ

 

২৪৷ িন বিণত উপােয় বীমাকারীর জামানত সংর ণ করা হইেব, যথাঃ- 

(ক) ধারা ২৩ অথবা ১১৯ এর অধীেন জমাকৃত কান জামানত বীমাকারীর স ি র অংশ বিলয়া িবেবিচত হইেব; 

(খ) জামানেত কান  িনেয়াগ িকংবা জামানত দায়ব  করা যাইেব না; 

(গ) বীমাকারী কতৃক ইসু কৃত বীমা পিলিস হইেত উ ূ ত দায়সমূেহর অিন  দায় মাচন ব তীত বীমাকারীর অন  কান
দায়েমাচেন ব বহার করা যাইেব না; বা 

(ঘ) বীমা পিলিস াহক পিলিস স িকত ঐ প কান দায় যাহা বীমা পিলিস াহক অন  কান কাের আদায় কিরেত
ব থ হইয়ােছন সই প দায় স েক তাহার অনুকূেল া  আেদশ ব তীত অন  ভােব জামানত াক করা যাইেব না৷

  
  
 
জামানত ফর� দান

 

২৫৷ কান বীমাকারী বাংলােদেশ কান ণীর বীমা ব বসা ব  কিরেল এবং উ  ণীর ব বসােয় বাংলােদেশ তাহার দায়
িন  সে াষজনক হইয়া থািকেল বা অন  কান কাের উহা িন ে র ব ব া করা হইেল বীমাকারীর আেবদেনর ি েত
কতৃপ  উ  ণীর বীমা ব বসার জন  ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর অধীন জমাকৃত জামানত ফর  দান কিরেত
পািরেব৷

  
  
 
পৃথক িহসাব এবং তহিবল

 

২৬৷ (১) বীমাকারী এই আইন ও তদধীন ণীত িবিধর অধীন েত ক ণীর এবং, মত, উপ- ণীর বীমা ব বসার
জন , একক বা যৗথভােব, য কােরর ব বসাই হউক না কন, সমুদয় আয়-ব েয়র পৃথক িহসাব সংর ণ কিরেব৷ 

(২) যই ে  বীমাকারী লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা কের সইে ে  উ  ব বসার যাবতীয় অথ লাইফ ই ু ের
তহিবল নােম একিট পৃথক তহিবেল জমা কিরেত হইেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তহিবেল জমাকৃত অথ ও স েদর িব ািরত িববরণ েত ক বীমাকারী েত ক পি কা
ব�সর শষ হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ  িবধান অনুযায়ী যথাযথভােব িনরী েকর িনকট হইেত ত ায়ন কিরয়া
কতৃপে র িনকট রণ কিরেব৷ 

(৪) লাইফ ই ু ের  তহিবল হইেব ধুমা  লাইফ ই ু ের  পিলিস াহকগেণর িনরাপ ার জন , যাহা লাইফ ই ু ের
ব তীত অন  কান চুি র অধীন দায়যু  হইেব না এবং ত  বা পেরা ভােব লাইফ ই ু ের  ব বসা ব তীত অন  কান
উে েশ  ব ব ত হইেব না৷

  
  
 
িহসাব ি িতপ , ইত ািদ

 

২৭৷ (১) এই আইেনর অধীন েত ক বীমাকারী বাংলােদেশ উহার লনেদনকৃত সকল ণীর বীমা ব বসার িবষেয় িত
পি কা ব�সর সমা  হইবার পর উ  ব�সেরর জন  িন বিণত িববরণািদ ত কিরেব, যথাঃ- 

(ক) িবধান ারা িনধািরত প িতেত এবং ফরেম ি িতপ  (balance sheet); 

(খ) িবধান ারা িনধািরত ফরম অনুযায়ী লাভ- িতর িহসাব; 

(গ) যই বীমাকারীেক এই আইন অনুযায়ী বীমা ব বসার ধরন অনুযায়ী আয় ও ব েয়র পৃথক িহসাব সংর ণ কিরেত হয়,
সই বীমাকারীর ে  সংি  ণীর বা উপ- ণীর বীমা ব বসার জন  িবধান ারা িনধািরত ফরেম একিট রাজ
িহসাব; এবং 



(ঘ) উ  সমেয় বীমা ব ব াপনার দািয়ে  িনেয়ািজত ব ি গেণর নাম ও পিরিচিত স িলত িববরণ এবং উ  ব ি বেগর
ব বসািয়ক কাযাবলী সং া  যাবতীয় তথ ািদ উে খ েম একিট িতেবদন৷ 

(২) বীমাকারী কা ানী আইন এর অধীন কান কা ানী হইেল কা ানীর চয়ারম ান, দুইজন পিরচালক ও মূখ
িনবাহী কমকতা কতৃক, বা বীমাকারী সমবায় সিমিত আইন এর অধীন সমবায় সিমিত হইেল উহার দুইজন সদস  কতৃক
উপ-ধারা (১) এর অধীন ি িতপ , লাভ- িতর িহসাব, রাজ  িহসাব ও িতেবদন া িরত হইেত হইেব৷ 

(৩) েত ক বীমাকারী তাহার শয়ার হীতা ও বীমা পিলিস াহকেদর তহিবল সং া  পৃথক িহসাব িবধান অনুযায়ী
সংর ণ কিরেব।  

  
 
িনরী া

 

২৮৷ (১) এই আইেনর অধীন বাংলােদেশ পিরচািলত এবং লনেদনকৃত কান বীমা ব বসার ি িতপ , লাভ ও িতর
িহসাব, রাজ  িহসাব, কা ানী আইন এর অধীন িনরী া সােপে  না হইেল, একজন িনরী ক কতৃক িত ব�সের
িনরীি ত হইেত হইেব৷ 

(২) এই ধারার অধীন িনযু  একজন িনরী ক কা ানী আইন এর ধারা ২১৩ এর অধীন িনরী েকর মতা ও কাযাবলী
েয়ােগর অিধকারী হইেবন৷

  
  
 
িবেশষ িনরী া

 

২৯৷ (১) এই আইেনর অন  কান িবধােন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কতৃপ  বাংলােদেশ বীমা ব বসা পিরচালনাকারী য
কান বা সকল বীমা কা ানীর বীমা সং া  সকল লনেদন, রকডপ , দিলল দ ােবজ, সময় সময়, িবধান ারা
িনধািরত প িতেত এক বা একািধক িনরী ক ারা িনরী া করাইেত পািরেবঃ 

      তেব শত থােক য এই ধারার অধীন কান ব�সেরর িহসাব িনরী ার জন  িনযু  িনরী ক এবং ধারা ২৮ এর অধীন
িনযু  িনরী ক একই ব ি  হইেত পািরেব না৷ 

(২) এই ধারার অধীন িনযু  িনরী ক বীমাকারীর বীমা ব বসা সং া  যাবতীয় রকডপ , িহসাব বই, রিজ ার,
ভাউচার, প ািদ এবং অন ান  সকল দিললািদ পিরদশন কিরেত পািরেবন এবং এতদুে েশ  বীমা কারীর য কান
পিরচালক, কমকতা ও কমচারীর ব ব  বণ কিরেত এবং বীমাকারীর িনকট হইেত য কান াসি ক কাগজপ  ও
তথ ািদ তলব কিরেত পািরেবন৷ 

(৩) এই ধারার অধীন িনযু  িনরী ক িনেয়াগ াি র অনিধক ৪ (চার) মােসর মেধ  একিট িনরী া িতেবদন ত
কিরয়া উ  িতেবদেনর ৪ (চার) িট কিপ কতৃপে র িনকট জমা িদেবন। 

(৪) এই ধারার অধীন িনযু  িনরী ক বীমাকারীর িনকট হইেত কতৃপ  কতৃক িনধািরত পিরমাণ িফ া  হইেবন৷
  
  
 
একচু য়াির িতেবদন ও
সংি সার

 

৩০৷ (১) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী েত ক বীমাকারী ব�সের অ তঃ একবার িবধােন িনধািরত প িতেত
উহার দায়সমূেহর মূল ায়নসহ তদকতৃক পিরচািলত লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র আিথক অব া একজন একচু য়াির ারা
অনুস ান করাইেব এবং অনুস ান কায স েক িবধােন িনধািরত ছক ও প িতেত একচু য়াির কতৃক দ
িতেবদেনর একিট সংি সার ণয়ন করাইেবঃ 

      তেব শত থােক য, কান বীমাকারীর িবেশষ অব া িবেবচনায় কতৃপ  উহােক পূববতী অনুস ান স াদেনর ২ (দুই)
ব�সেরর মেধ  য কান তািরেখ এই ধারার অধীন অনুস ান করাইবার অনুমিত দান কিরেত পািরেব৷ 

(২) বীমাকারী কতৃক কান মুনাফা িবতরেণর লে  আিথক অব া িন পেণর জন  পিরচািলত য কান সমেয়র
অনুস ান বা অনুস ােনর ফলাফল সবসাধারেণর িনকট দিশত হইবার ে ও উপ-ধারা (১) এর অধীন সংি সার
ণয়েনর িবধান েযাজ  হইেব৷ 

(৩) বীমাকারীর কৃত ও স াব  দায় স িলত িতিট পিলিসর পূণ ও িনভুল িববরণী অনুস ােনর উে েশ
একচু য়ািরেক সরবরাহ করা হইয়ােছ মেম বীমাকারীর মূখ  িনবাহী কমকতা কতৃক া িরত একিট ত ায়ন প  এই ধারার
অধীন ণীত েত ক সংি সােরর সিহত পিরিশ  িহসােব অ ভু  কিরেত হইেব৷ 

(৪) িতিট সংি সােরর সিহত িবধান অনুযায়ী য তািরেখর িহসাবিভি ক সংি সার ত করা হইেব সই
তািরেখ বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র একিট িববরণীও পিরিশ  িহসােব অ ভু  কিরেত হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এ উি িখত অনুস ান যিদ বীমাকারী কতৃক বা�সিরক
িভি েত করােনা হয় তেব উ  িববরণী িত ব�সর সংল  না কিরয়া িত ৩ (িতন) ব�সর অ র একবার পিরিশ  িহসােব
অ ভু  করা যাইেব৷ 

(৫) কান বীমাকারীর আিথক অব ার অনুস ান যিদ িহসাব বষ সমা  হওয়ার তািরেখ না হয়, সই ে  পূববতী িহসাব
বষ সমাি র পরবতী সমেয়র িহসাব এবং অনুস ােনর তািরেখর ি িতপ  ত কিরেত হইেব এবং উহা এই আইেনর
িবধান অনুযায়ী িনরী া করাইেত হইেব৷ 

(৬) লাইফ ই ু ের  স িকত এই ধারার িবধানাবলী দুঘটনা ও া  বীমার ে ও েযাজ  হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, যিদ কতৃপ  মেন কের য, কান বীমাকারী কতৃক লনেদনকৃত া  বীমা ব বসার সংখ া ও
পিরমাণ অত  কম, তাহা হইেল কতৃপ  সংি  বীমাকারীেক এই উপ-ধারার অধীন া বীমা স িকত িবধান হইেত
অব াহিত দান কিরেত পািরেব৷ 

(৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায় মূল ায়ন এই প প িত ও িভি েত কিরেত হইেব যাহােত ইহা ারা িহসাবকৃত ই ু ের



একচু য়ািরয়াল িরজাভ িবধান ারা িনধািরত প িত ও িভি েত িহসাবকৃত একচু য়ািরয়াল িরজাভ হইেত কম না হয়৷
  
  
 
পিলিস এবং দাবীর
রিজ ার

 ৩১৷ েত ক বীমাকারী ত�কতৃক বাংলােদেশ লনেদনকৃত বীমা ব বসা সং া  সকল পিলিস এবং দাবীর িবষেয় িবধান
ারা িনধািরত প িতেত একিট রিজ ার সংর ণ কিরেব৷

  
  
 
িববরণী দািখলকরণ

 

৩২৷ (১) ধারা ২৭ এর অধীন িহসাব ও ি িতপ  এবং ধারা ৩০ এর অধীন দায়-মূল ায়ন িতেবদেনর িনরীি ত িহসাব,
সার-সংে প ও িববরণী মুি ত হইেত হইেব এবং চার  িরটান েপ কতৃপে র িনকট, ধারা ২৭ এবং ধারা ৩০ এর উপ-
ধারা (৫) এর অধীন িহসাব এবং ি িতপে র ে  িহসাব বষ শষ হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ  এবং ধারা ৩০ এর অধীন
দায়-মূল ায়ন িতেবদন, সার-সংে প ও িববরণীর ে  ৯ (নয়) মােসর মেধ  রণ কিরেত হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, য সকল বীমাকারীর ব বসােয়র ধান কাযালয় বা ায়ী িনবাস বাংলােদেশর বািহের এবং য
সকল বীমাকারী বাংলােদেশ গিঠত, িনগিমত এবং বাংলােদেশ ায়ী িনবাসী িক  বাংলােদেশর বািহেরও বীমা ব বসা
পিরচালনা কিরয়া থােক, সই সকল বীমাকারীর ে  উপের বিণত ৬ (ছয়) মােসর ময়াদ আরও ৩ (িতন) মাস পয
বিধত করা যাইেত পােরঃ 

      আেরা শত থােক য, কতৃপ , েয়াজেন, এই উপ-ধারায় দ  িরটান দািখেলর সময়সীমা অনিধক ১ (এক) মাস
বৃি  কিরেত পািরেব৷ 

(২) এই ধারার অধীন দািখলকৃত চার  িরটান এর মেধ  এক  কা ানীর ে , উহার চয়ারম ান এবং ২ (দুই) জন
পিরচালক এবং কা ানীর মুখ  িনবাহী কমকতা কতৃক ও যিদ কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক থােকন, তাহা হইেল ঐ
পিরচালক কতৃক, কান সমবায় সিমিতর ে , উহার ২ (দুই) জন সদস  কতৃক, া িরত হইেত হইেব; এবং এক 
িনরী া স াদনকারী িনরী ক কতৃক, িকংবা, মত, মূল ায়ন স াদনকারী একচু য়াির কতৃক া িরত হইেত হইেব৷

(৩) বীমাকারীর ব বসার ধান ান বা ায়ী িনবাস বাংলােদেশর বািহের হইেল ঐ বীমাকারী ধারা ২৭ এ উি িখত দিলল
প ািদর সিহত ি িতপ , লাভ ও িতর িহসাব এবং রাজ  িহসাব এবং মূল ায়ন িতেবদন ও িববরণী, যিদ থােক,
কতৃপে র িনকট রণ কিরেব যাহা বীমাকারীেক উহার গঠন, িনগমন বা ায়ীভােব িনবািসত হওয়ায় সরকারী কতৃপে র
িনকট রণ কিরেত হয়, অথবা, যই ে  ঐ প দিললপ ািদ পশ কিরবার আবশ কতা থােক না সই ে
ময়াদকাল সমাি েত ঐ ময়াদকালীন সময়কার উ  দিলল প ািদেত অ ভু  বীমাকারীর মাট স দ ও দায় এবং
মাট আয় এবং ব েয়র িতফলন স  একিট ত ািয়ত িববরণী দািখল কিরেত হইেব৷ 

১[ (৪) এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সং ািয়ত
‘‘জন াথ সং া’’ িহসােব িতি ত বীমাকারীর দািয়  হইেব উ  আইেনর ধারা ৪০ এর িবধান অনুযায়ী ণীত
ফাইনাি য়াল িরেপািটং া াডস এবং অিডিটং া াডস অনুসরেণ তকৃত িনরী েকর িতেবদনসহ
েয়াজনীয় দিললািদ কতৃপে র িনকট উপ াপন করা।

(৫) উ  কতৃপ  কান বািষক িতেবদন হণ কিরেবন না, যিদ না উহা কান তািলকাভু  িনরী েকর িতেবদনসহ
উপ ািপত হয়।]

  
  
 
কা ানী আইন এর
কিতপয় িবধান হইেত
অব াহিত

 

৩৩। কা ানী আইেনর সে  সাংঘিষক না হইেল য ে  কা ানী আইন অথবা ত ারা রিহতকৃত কান আইেনর
অধীন কা ানী েপ িনগিমত কান বীমাকারী ধারা ৩২ এর িবধান অনুযায়ী কান ব�সের তাহার ি িতপ  ও িহসাবািদ
দািখল কের, সই ে  বীমাকারী একই সমেয় উ  ি িতপ  ও িহসাবািদর অনুিলিপ কা ানীসমূেহর রিজ ার-এর
িনকট রণ কিরেব এবং অনু প অনুিলিপ পাঠােনা হইয়া থািকেল কা ানী আইেনর েয়াজনীয়তা অনুসাের তাহার
ি িতপ  ও িহসাবািদর অনুিলিপ রিজ ােরর িনকট দািখল করা আবশ ক হইেব না এবং ইিতপূেব িরত অনু প
অনুিলিপসমূেহর জন  একই হাের িফ ধাযেযাগ  হইেব এবং সকল িবষেয় এই প কায ম গৃহীত হইেব যন উ  ি িতপ
ও িহসাবািদ উপির-উ  ধারা অনুযায়ী দািখল করা হইয়ােছ।

  
  
 
িতেবদন দািখল  ৩৪৷ বীমা ব বসা কায ম স েক েত ক বীমাকারী িতেবদেনর ত ািয়ত অনুিলিপ উহার সদস  িকংবা পিলিস

হীতােদর িনকট পশ করার অব বিহত পেরই কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব৷
  
  
 
বািষক সাধারণ সভার
কাযধারার সংি সার  ৩৫৷ েত ক বীমাকারী তাহার কাযিববরণী বিহেত িলিপব  বািষক সাধারণ সভার কাযিববরণীর ত ািয়ত অনুিলিপ সভা

অনুি ত হওয়ার ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব৷
  
  
 
দিললািদর সংর ণ ও
পিরদশন এবং অনুিলিপ
সরবরাহ

 

৩৬৷ (১) কতৃপ  তাহার িনকট দািখলকৃত েত ক িরটান এবং উহার িববরণীর ত ািয়ত অনুিলিপ সংর েণ রািখেব,
যাহা পিরদশেনর জন  উ ু  থািকেব এবং য কান ব ি  কতৃপ  কতৃক িনধািরত িফ পিরেশাধপূবক অনু প িরটােনর
বা উহার অংশ িবেশেষর অনুিলিপ সং হ কিরেত পািরেব৷ 

(২) ধারা ৩২ এর িবধান অনুযায়ী দািখল িহসাবািদ, িববরণীসমূহও সংি  সােরর মুি ত বা ত ািয়ত অনুিলিপ দািখল
কিরবার ২ (দুই) ব�সেরর মেধ  আেবদন কিরেল, বাংলােদেশ িনগিমত, িনবি ত ও িনবাসী বীমাকারী উ  আেবদেনর ১৪
( চৗ ) িদেনর মেধ  এবং অন ান  বীমাকারীর ে  ১ (এক) মােসর মেধ , য কান শয়ার হীতা বা বীমা পিলিস
াহকেক বীমাকারী সরবরাহ কিরেব। 

(৩) বীমাকারী, যিদ কা ানী হয়, তদকতৃক কান বীমা পিলিস াহেকর আেবদেনর ি েত এবং কতৃপ  কতৃক
িনধািরত িফ পিরেশাধ সােপে  উহার সংঘ ারক এবং সংঘিবিধর অনুিলিপ আেবদেনর ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  তাহােক



সরবরাহ কিরেব।
  
  
 
িরটান সংেগ কতৃপে র
মতা

 

৩৭৷ (১) যিদ কতৃপে র িনকট এই প তীয়মান হয় য, এই আইেনর িবধানাবলীর অধীন তাহার িনকট িরত কান
িরটান কান ে  যথাথ নয় বা িটপূণ, তাহা হইেল কতৃপ - 

(ক) উ প িরটান সংেশাধন িকংবা স ূরক করার জন  িনরী ক বা একচু য়াির কতৃক যাহা েয়াজনীয় িবেবিচত হয়,
ত ািয়ত অিতির  তথ  রণ করার জন  বীমাকারীেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব; 

(খ) বাংলােদেশ বীমাকারীর ব বসার ধান ােন তাহার িহসােবর কান বিহ, রিজ ার বা অন ান  দিলল িনরী ার জন
দািখল কিরেত অথবা এই উে েশ  বীমাকারীেক দ  নািটেশ বিণত িববরণী সরবরাহ কিরেত িনেদশ দান কিরেত
পািরেব ; 

(গ) িরটান স েক বীমাকারীর কান কমকতােক িজ াসাবাদ কিরেত পািরেব ; 

(ঘ) িটপূণ তথ  সংেশাধন িকংবা িরটােন অস ূণতা দরূীকরেণর জন  বীমাকারীেক চািহদাপ  দােনর তািরেখর পর ১
(এক) মাস অিত া  হওয়ার পূেব তেথ র িট সংেশাধন বা অস ূণতা পূরণ করা না হইেল ঐ প িরটান হেণ
অ ীকৃিত জানাইেত পাের৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন কতৃপ  কান িরটান হেণ অ ীকৃিত জানাইেল বীমাকারী ধারা ৩২ এর িবধান
অনুযায়ী িরটান দািখল কিরেত ব থ হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷

  
  
 
পুনঃমূল ায়েনর িনেদশ
দােন কতৃপে র মতা

 

৩৮৷ (১) যিদ কতৃপে র িনকট এই প তীয়মান হয় য, ধারা ৩০ এর অধীন কান অনুস ান িকংবা মূল ায়ন
িতেবদেন িটপূণ প িত অনুসরেণর কারেণ বীমাকারীর িবষয়াবলীর অব া যথাযথভােব িতফিলত হয় নাই, সইে ে
বীমাকারীেক নািটশ দান এবং তাহার ব ব  দােনর সুেযাগ দােনর পর পুনঃঅনুস ােনর এবং পুনঃমূল ায়েনর িনেদশ
দান কিরেত পািরেব; উ  মূল ায়েন কতৃপ  কতৃক িনধািরত তািরেখর মেধ  এবং বীমাকারীর িনজ  ব েয় বীমাকারী
কতৃক িনযু  এবং কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত একচু য়াির ারা স  হইেব এবং বীমাকারী একচু য়াির কতৃক
অনুস ােন ও মূল ায়েন েয়াজনীয় সকল উপকরণ কতৃপ  কতৃক িনধািরত অনিধক ৩ (িতন) মাস সময়সীমার মেধ
উ  একচু য়ািরর িনকট দান কিরেব৷

(২) এই ধারার অধীন অনুস ােন ও মূল ায়েনর ে  ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) ও (৩) এবং ধারা ৩২ এর উপ-ধারা
(১) ও (২) এর িবধানসমূহ েযাজ  হইেব :

      তেব শত থােক য, অনু প অনুস ােন ও মূল ায়েনর ণীত িতেবদন ও সার-সংে প কতৃপ  কতৃক িনধািরত
তািরেখর মেধ  উহার বরাবের দািখল কিরেত হইেব৷

  
  
 
দিললািদর মাণ

 

৩৯৷ (১) কতৃপে র িনকট দািখলকৃত িতিট িরটান কতৃপ  কতৃক িরটান মেম ত ািয়ত হইেল উহা িরটান বিলয়া গণ
হইেব৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দািখলকৃত িরটান কতৃপ  কতৃক িরটান বিলয়া ত ািয়ত হইেল উহােত অ ভু  িতিট
দিলল দািখলকৃত িরটােনর অনুিলিপ বিলয়া গণ  হইেব এবং ইহা ও মূল িরটােনর মেধ  কান ব িত ম মািণত না হইেল
অনুিলিপ মূল িরটােনর মতই মাণ িহসােব গৃহীত হইেব৷

  
  
 
িরটানসমূহ সংিবিধব
ছেক কাশ

 

৪০৷ কান বীমাকারী - 

(ক) কান ইসু  করা পিলিস বা ইসু  কিরেত হইেব এমন কান পিলিস বা তাহােত িত ত কান সুিবধা বা বানাস,
শয়ার হীতােদর লভ াংশ িকংবা উহার উপর উ ৃে র াি  স েক পিলিসর শত অপব াখ া স িলত কান া লন,
উদাহরণ, পিরপ  বা িববৃিত দান কিরেব না বা করাইেব না অথবা পূেব অনু প পিলিসেত দ  বানাস, শয়ার
হীতােদর লভ াংশ বা উ ৃে র অংশ স েক িমথ া বা িব াি কর ব ব  দান কিরেব না, অথবা বীমাকারীর আিথক
অব া স েক কান প িব াি কর বা িটপূণ িববরণী কাশ কিরেব না অথবা কান পিলিস বা কান ণীর পিলিসর
কৃত কৃিত িব া  করার লে  কান বীমাকারীর নাম বা পদ নাম বা কান বীমা পিলিসর বা কান ণীর বীমা পিলিসর
নাম বা পদ নাম ব বহার কিরেব না অথবা কান কা ানীর বীমা হীতােক এই প পিলিস বািতল, বােজয়া  িকংবা
সমপেণ েরািচত বা েরাচনার উপ ম হইেত পাের এই প িব াি কর িববরণ দান কিরেব না ; এবং 

(খ) বীমা ব বসায় িনেয়ািজত কান ব ি  স েক িমথ া,অসত , তারণামূলক, িব াি কর অথবা বীমা ব বসায়
িনেয়ািজত য কান ব ি র ব বসা পিরচালনায় িতকর কান িব াপন, ঘাষণা বা িববরণ তরী, কাশ, িবতরণ, চার,
জনসমে  উ াপন অথবা সরাসির সংবাদপ . ম াগািজন বা অন  কাশনায় বা িব ি , পিরপ , চারপ , পা ার
বা অন  কান কাের চার বা চােরর ব ব া কিরেব নাঃ 

      তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছুই বীমাকারীেক চােরর উে েশ  কতৃপে র িনকট দািখলকৃত িরটােনর ফরম
কাশ অথবা দািখলকৃত উ  িরটানসমূেহর সত  এবং িনভুল সার-সংে প অথবা অন  কান তথ িভি ক িববরণ
কাশ করা হইেত িনবৃ  কিরেব না৷

  
  
 
স দ িবিনেয়াগ ৪১। (১) েত ক বীমাকারী উহার স দ িবধান ারা িনধািরত প িতেত ও ােন িবিনেয়াগ ও সংর ণ কিরেব এবং

অনু প িবিনেয়াগ িনয় ণ কিরবার মতা কতৃপে র থািকেব : 



 
      তেব শত থােক য, কান বীমাকারীর কান পিরচালক বা অনু প পিরচালেকর পিরবােরর সদেস র ািধকারী,
অংশীদার, পিরচালক, ব ব াপক বা ব ব াপনা এেজ  িহসােব কান াথসংি  কান কা ানী, ফাম বা অন  কান
ব বসািয়ক িত ােনর থম মূলধন ইসু েত িবিনেয়াগ অনুেমািদত হইেব না। 

(২) েত ক বীমাকারী িবধান ারা িনধািরত প িতেত উপ-ধারা (১) এ উি িখত িবিনেয়ােগর িরটান কতৃপে র িনকট
দািখল কিরেব।

  
  
 
সাবিসিডয়ারী কা ানী

 

৪২। (১) কতৃপ , বাংলােদেশ বীমা ব বসার উ য়ন ও উ িতর ােথ বা, জন ােথ বা উপেযাগী মেন কিরেল য কান
বীমাকারীেক বীমা ব বসা পিরচালনার জন  এক বা একািধক সাবিসিডয়াির কা ানী গঠন কিরবার অনুেমাদন দান
কিরেব। 

(২) উপ-ধারার (১) এর িবধান সে ও, কান বীমাকারী য কান কা ানীর শয়ার, িবধান ারা িনধািরত পিরমােণ ধারণ
কিরেত পািরেব।

  
  
 
সলেভি  মািজন িবষেয়
পূরণীয় শতাবলী

 

৪৩। (১) েত ক বীমাকারী িবধান ারা িনধািরত পিরমাণ ও প িতেত উহার বীমা ব বসার জন  সলেভি  মািজন
সংর ণ কিরেব।

(২) কান বীমাকারী যিদ কান সমেয় উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী িনধািরত সলেভি  মািজন র ণ না কের তাহা
হইেল উ  বীমাকারী এই ব াপাের কতৃপ  কতৃক জারীকৃত িনেদশ অনুযায়ী অনু প িনেদশনা জারী হওয়ার অনািধক ৩
(িতন) মােসর মেধ  উ  ঘাটিত পূরেণর জন  একিট কমপিরক  কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব। 

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী দািখলকৃত কমপিরক  কতৃপে র িনকট অপযা  িবেবিচত হইেল বীমাকারী উ  পিরক
সংেশাধন কিরেব এবং কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত পিরক  বা বায়ন কিরেব। 

(৪) কতৃপ  িনধািরত সলেভি  মািজন পূরণ করা হইয়ােছ িক-না তাহা পরী া করণাথ য কান বীমাকারী দায় ও স দ
পিরদশন বা যাচাই এবং অন ান  আবশ কীয় তথ ািদ সং হ কিরেত পািরেব এবং বীমাকারী এতদিবষেয় কতৃপ  কতৃক
জারীকৃত কান িনেদশ পালেন বাধ  থািকেব এবং বীমাকারী, কতৃপে র িনেদশনা াি র ২ (দুই) মােসর মেধ , উ
িনেদশনা পিরপালেন ব থ হইেল সংি  বীমাকারী িনধািরত সলেভি  মািজন সংর েণ অসমথ হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব
এবং উ  ে  এই আইেনর ধারা ৯৫ এর িবধান অনুযায়ী ব ব া হণ কিরেত হইেব।

(৫) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার জন  েত ক বীমাকারী একজন একচু য়াির কতৃক ত ািয়ত লাইফ ই ু ের
সং া  বীমাকারী কতৃক রি ত িনধািরত সলেভি  মািজন স িকত একিট িববরণী িবধান ারা িনধািরত প িতেত
কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব। 

(৬) নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার জন  েত ক বীমাকারী একজন অনুেমািদত িনরী ক কতৃক ত ািয়ত নন-
লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারী কতৃক রি ত িনধািরত সলেভি  মািজন স িকত একিট িববরণী িবধান ারা
িনধািরত প িতেত কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব।

  
  
 
ঋণ, অি ম ও আিথক
সুিবধা দােন িবিধিনেষধ

৪৪৷ (১) কান বীমাকারী উহার িনেজর শয়ােরর জামানেত কান কার অি ম, ঋণ বা আিথক সুিবধা দান কিরেব না৷ 

(২) কান বীমাকারী উহার কান পিরচালক,ব ব াপক,একচু য়াির, িনরী ক বা কমকতােক বা তাহােদর পিরবােরর কান
সদস েক বীমাকারী কতৃক ইসু কৃত লাইফ ই ু ের  পিলিসর সমপণ মূেল র মেধ  সীমাব  ঋণ ব তীত স ি  ব ক বা
ব ি গত জামানত বা অন ভােব কান ঋণ বা সামিয়ক অি ম দান কিরেব না৷ 

(৩) কান বীমাকারী তাহার পিরচালনা পষেদর অনুমিত এবং কতৃপে র অনুেমাদন ব িতেরেক তাহার কান পিরচালক,
ব ব াপক একচু য়াির, িনরী ক বা কমকতা অথবা অনু প পিরচালক, ব ব াপক, একচু য়াির, িনরী ক বা কমকতার
পিরবােরর কান সদেস র মািলক, অংশীদার, পিরচালক বা ব ব াপনা এেজ  িহসােব াথসংি  কান ফাম বা
কা ানীেক কান ঋণ বা সামিয়ক অি ম দান কিরেব না। 

(৪) উপ-ধারা (২) এ উি িখত কান ঋণ বা অি ম দান িবেবচনার জন  অনুি ত সভায় সংি  ঋণ হণকারী
পিরচালক ভাটদান বা সভার অন  কান কায ণালীেত অংশ হণ কিরেবন না। 

(৫) যিদ এই প কান ঘটনা সংঘিটত হয় য, দ  ঋণ বা অি ম অনুেমাদেনর সময় যাহার অি  উ  ঋণ বা অি ম
অনুেমাদন উপ-ধারা (১) বা (২) এর লংঘন হইত, তাহা হইেল, িভ প কান চুি  থাকা সে ও দ  ঐ ঋণ বা অি ম
উি িখত ঘটনা সংঘিটত হওয়ার ৩ (িতন) মােসর মেধ  পিরেশাধ কিরেত হইেব এবং অন থায়, অন  কান াপ  শাি
িবধােনর অিধকার ু  না কিরয়া সংি  পিরচালক, ব ব াপক, একচু য়াির, িনরী ক বা কমকতা উ  ৩ (িতন) মাস
অিতবািহত হওয়ার পর ঋণ বা অি ম দানকারী বীমাকারীর চাকুরীেত থািকেবন না৷ 

(৬) উপ-ধারা (১) বা (২) এর কান িকছুই কান ব াংক কা ানী বা বীমাকারী প কান সাবিসিডয়াির কা ানী বা
ঋণ ও অি ম দানকারী কান বীমাকারীর সাবিসিডয়াির বীমাকারী কতৃক দানকৃত ঋণ বা অি েমর ে  েযাজ
হইেব না৷ 

(৭) উপ-ধারা (১) এর কান িকছুই কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত কান িশ ণ কােস িশ ণরত বীমা এেজ , াকার
বা এেজ  িনেয়াগকারীেক দ  বৃি র ে  েযাজ  হইেব না৷ 

(৮) কান বীমাকারী কা ানীর পিরচালকেক দ  ঋেণর ে  কা ানী আইন এর িবধান েযাজ  হইেব না, যিদ উ



 

ঋণ পিরচালেকর িনেজর জীবেনর উপর ইসু কৃত বীমা পিলিসর ঝুিঁক বহন স  বীমাকারীর পিলিস জামানেতর উপর
দান করা হইয়া থােক এবং দ  ঋণ পিলিসর সমপণ মূেল র মেধ  সীমাব  থােক৷ 

(৯) উপ-ধারা (১) এর িবধান সােপে , কান বীমাকারী তাহার কান কমকতা, কমচারী, বীমা এেজ , াকার বা এেজ
িনেয়াগকারীেক িন বিণত  ব তীত অন  কান ঋণ বা সামিয়ক অি ম দান কিরেব নাঃ- 

(ক) বীমাকারী কতৃক কমকতা, কমচারী, বীমা এেজ  বা াকার বা এেজ  িনেয়াগকারীর নােম ইসু কৃত লাইফ ই ু ের
পিলিসর উপর সমপণমূেল র মেধ  সীমাব  ঋণ ; 

(খ) াবর স ি  ব েকর উপর ঋণ, এই শেত য- 

(অ) বীমাকারী যিদ লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা কের সই ে  কতৃপ  এই মেম ত ায়ন কের য, উহা এই
আইেনর সকল িবধান পিরপালন কিরয়ােছ; 

(আ) স ি র মূল  নূ নতম ঋেণর পিরমােণর ি ণ হয়; 

(ই) স ি  এই উে েশ  িব ািপত অনু প শহের অবি ত হয়; 

(ঈ) ঋণ যিদ গৃহিনমােণর উে েশ  হয় তাহা হইেল বীমাকারীর পিরচালনা পষেদর িস া েম িকি েত ঋণ দান করা হয়; 

(উ) ঋণ সেবা  ১৫ (পেনর) ব�সর সময়কােলর মেধ  পিরেশােধর শত রাখা হয়; বা 

(ঊ) ঋেণর পিরমাণ এমন হয় যাহােত উহার সুদ ও আসেলর িকি  কান কমকতা বা কমচারীর ব�সের তাহার মূল
বতেনর এক-চতুথাংশ অথবা, মত, এেজ , াকার বা এেজ  িনেয়াগকারীর নবায়ন কিমশন বা অিতির
কিমশেনর এক চতুথাংশ অিত ম না কের; 

(গ) কান কমকতা, কমচারী, বীমা এেজ  বা এেজ  িনেয়াগকারীেক যানবাহন েয়র িনিম  ঋণ, এই শেত য - 

(অ) কমকতা, কমচারী, বীমা এেজ  বা এেজ  িনেয়াগকারী বীমাকারীর পিরচালনা পষদ কতৃক িনধািরত অনু প
সময়কাল ধারাবািহকভােব বীমাকারীর অধীন কাজ স  কিরয়ােছন; 

(আ) য়কৃত যানবাহন বীমাকারীর িনকট ব ক করা হইয়া থােক; 

(ই) ঋণ বীমাকারীর পিরচালনা পষদ কতৃক িনধািরত অনু প পিরমাণ অিতির  বা পিরেশােধর সময়সূচীসহ অন ান
শতাবলী অনুযায়ী হয়ঃ 

      তেব শত থােক য, এই উপ- ধারার দফা (খ) এর উপ-দফা (ঈ) এবং দফা (গ) এর অধীন সবেমাট ঋেণর পিরমাণ
নন-লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারীর ে  উহার আয়কর পিরেশােধর পর পূববতী ব�সেরর নীট মুনাফার ১০ (দশ)
শতাংেশর অিধক হইেব না; 

      আেরা শত থােক য, থম শতাংেশ উি িখত ১০ শতাংশ ঋেণর পিরমাণ কান েমই বীমাকারীর পিরেশািধত
মূলধেনর ২০ শতাংেশর অিধক হইেব না; 

(ঘ) কান কমকতা, কমচারী, বীমা এেজ  বা বীমা এেজ  িনেয়াগকারীেক সামিয়ক অি ম দােনর ে  - 

(অ) কমকতা বা কমচারীর ে , অনিধক ৪ (চার) মােসর বতেনর সমপিরমাণ; 

(আ) বীমা এেজে র ে  অি েমর জন  আেবদন করার তািরেখ অবি ত পূববতী ২ (দুই) ব�সের তাহার অিজত
নবায়ন কিমশন এবং কিমশন অজন না থািকেল িনধািরত পিরমাণ অিত ম না হয় এমন অংক; 

(ই) এেজ  িনেয়াগকারীর ে , অি েমর জন  আেবদন করার তািরেখর অব বিহত পূববতী ব�সর তাহার অিজত
নবায়ন কিমশন ও ওভার-রাইিডং নবায়ন কিমশন অথবা উ  নবায়ন কিমশন ও ওভার রাইিডং নবায়ন কিমশন অজন
না কিরয়া থািকেল িনধািরত পিরমাণ থেক কম নয় এমন অথঃ 

      তেব শত থােক য, এই দফায় উি িখত সামিয়ক অি ম কান সমেয় লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা সং া
বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  তহিবেলর িনধািরত শতকরা হার এবং অন ান  ে  িনধািরত সেবা  অংক অিত ম কিরেব
না৷

  
  
 
িতর জন  পিরচালক ও

অন ান েদর দায়  
৪৫৷ ধারা ৪৪ এর কান িবধান লংঘেনর কারেণ বীমাকারী িকংবা পিলিস হীতােদর কান িত সািধত হইেল ঐ প
লংঘেনর সংেগ াতসাের জিড়ত কান পিরচালক, ব ব াপক বা কমকতা, এই আইেনর অধীন েযাজ  অন  কান
জিরমানা আেরােপর িবধান ু  না কিরয়া, পৃথক বা যৗথভােব উ  িতপূরেণর জন  দায়ী হইেবন৷

  
  
 
বীমাকারীর স দ
সংর েণর প িত  

৪৬৷ ধারা ২৩ অথবা ধারা ১১৯ এর অধীন বাংলােদশ ব াংেক রি ত জামানত এবং তফিসলী ব াংেকর কান িজ ায়
রি ত জমা ব তীত বীমাকারীর কান স দ কান সং ার নােম এবং বীমাকারীর ত  িনয় ণ ব তীত অন  কান
কাের রাখা যাইেব না৷

  
  
 
ম ােনিজং এেজ  ৪৭৷ কান বীমাকারী এই আইন বতেনর পর তাহার ব বসা পিরচালনােথ ম ােনিজং এেজ  িনেয়াগ কিরেব না৷



িনেয়ােগ িবিধিনেষধ  
  
 
বীমাকারীর কায ম তদ

 

৪৮৷ (১) কতৃপ  এই আইেনর অধীেন িনব ীকৃত কান বীমাকারীর পিরচািলত ব বসার স ূণ বা আংিশক তদ  
কিরেত পািরেব, যিদ এই প তীয়মান হয় য -

(ক) বীমাকারী উহার দায় পিরেশােধ অ ম বা তাহার অ ম হওয়ার স াবনা রিহয়ােছ ;

(খ) বীমাকারী বীমা তহিবল সং া  এই আইেনর কান িবধান পিরপালেন ব থ হইয়ােছ;

(গ) বীমাকারী ধারা ৪৯ এর অধীন দ  নািটশ াি র ১ (এক) মােসর মেধ  েয়াজনীয় তথ াবলী স ূণ েপ ও
সে াষজনকভােব দািখল না কের ; 

(ঘ) বীমাকারী ধারা ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, এবং ৪৪ এর কান িবধান পিরপালেন ব থ হয়;

(ঙ) বীমাকারীর বীমা ব বসার ব য় বা উহার কান ণীর বীমা ব বসা আহরণ, র ণ বা পিরচালনার ব য় তাহার বীমা
ি িময়াম আেয়র তুলনায় অেযৗি কভােব অিধক হয় ;

(চ) বীমাকারী কতৃক বীমা তহিবল ও অন ান  তহিবেলর মেধ  ব য় বা িবেশষ কান ণীর ব য় ব েন যথাযথ প িত
অবল ন করা হয় নাই ; বা

(ছ) কতৃপে র িনকট থাকা এমন কান তেথ র ি েত অনু প তদ  আবশ ক হয়৷

(২) এই ধারার অধীন কান তদ  আর  কিরবার পূেব কতৃপ  বীমাকারীেক এই মেম নািটশ জারী কিরেব য, এই ধারার
অধীন তদ কায শষ হওয়ার পূেব কতৃপে র িলিখত পূবানুমিত ব িতেরেক বীমাকারী কান অব ােতই তাহার উপর ন
বা উহার াপ  কান স দ হ া র কিরেব না৷

ব াখ া৷- এই ধারার উে েশ  স দ বিলেত িন বিণত স দসমূহ অ ভু , িক  ইহােদর মেধ  সীমাব  নয় -

(ক) াবর স ি , যথাঃ য কান জিম, দালান ও উহােত দৃঢ় সংল  ব  ; 

(খ) অ াবর স ি , যথাঃ য কান আসবাবপ , য পািত, বই, সামিয়কী এবং অন  য কান ানা রেযাগ  ব , য
কান মাটর যান, নৗ-যান, জাহাজ, উেড়াজাহাজ এবং অন  য কান আকৃিতর যান;

(গ) িবিনেয়াগ, যথাঃ রা ীয় বা ানীয় সরকােরর য কান িসিকউিরিটজ অথবা সরকার বা উপযু  কতৃপ  কতৃক
অনুেমািদত অন  য কান িসিকউিরিটজ৷

(ঘ) অন ান  িবিনেয়াগ, যথাঃ ক এ েচে  মূল  উ ৃ ত হয় এই প ক, শয়ার, ব , িডেব ার, িমউচু য়াল ফা  অথবা
মূল  উ ৃ ত হয় না এই প িবিনেয়াগ;

(ঙ) নগদ, যথাঃ িনণয়েযাগ  অংেকর নগদ অথসহ ব াংক বা ঋণ দানকারী কান িত ােন বা অন  কান সং ায় বা
এেজি েত জমাকৃত অথ; 

(চ) অন ান  স দ, যথা: য কান বেকয়া ি িময়াম, কিমশন ও পাওনাকৃত বা পিরেশাধেযাগ  ঋণ, অি ম,
িসিকউিরিটজ, িডেপািজট ও জামানত এবং বীমাকারীর অনুকূেল বা তাহার উপর অিপত চুি জিনত বা াপ
সমূহ।

(৩) কতৃপ  িনেজ অনু প তদ  পিরচালনা কিরেত পািরেব অথবা তদ  কিরয়া উহার ফলাফল সাত (৭) কাযিদবেসর
মেধ  িতেবদন আকাের তাহার িনকট দান কিরবার জন  উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী িনেয়াগকৃত তদ কারীেক িনেদশ দান
কিরেত পািরেব।

(৪) কতৃপ  ধারা ২৭ এর অধীন বীমাকারীর িহসাব ও ি িতপ  এবং অন ান  িববরণী তকারী িনরী ক ব তীত
একজন িনরী ক, একজন একচু য়াির বা অন  কান উপযু  ব ি েক এই ধারার অধীেন, তদ  কিরবার জন  তদ কারী
িহসােব িনযু  কিরেত পািরেব এবং অনু প তদে র সকল ব য় বীমাকারী কতৃক পিরেশাধ কিরেত হইেব৷

(৫) কতৃপ  বা তদ কারী এই ধারার অধীন তদ কায পিরচালনার জন  -



(ক) বীমাকারী বা বীমাকারীর পে  উহার দািয়ে  িনেয়ািজত য কান ব ি েক;

(খ) বীমাকারীর িবদ মান কান পিরচালক বা কান সমেয় পিরচালক িছেলন বা পিরচালেকর দািয়  পালন কিরয়ােছন
এই প ব ি , একচু য়াির, িনরী ক, কমকতা, কমচারী বা এেজ েক; বা

(গ) বীমাকারীর অতীত বা বতমান কান অংশ হণকারীেক,

      বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের রি ত কান বই, িহসাব, নিথ বা তদ  সংি  অন ান  দিললািদ, কান স েদ
বীমাকারীর  মাণ স িলত দিললািদসহ, উপ াপন বা উহা ব বহার বা পূণ বা আংিশক অনুিলিপ তকরণ িনি ত
কিরেত িনেদশনা দান কিরেত পািরেবঃ

      তেব শত থােক য, এই ধারার িবধানাবলী কবলমা  বীমাকারী কতৃক বাংলােদেশ পিরচািলত ব বসা সং া  বা
অনু প ব বসা সংি  বীমাকারীর  মাণক দিললািদর জন  েযাজ  হইেব৷

(৬) কতৃপ  বা তদ কারী এই ধারার অধীন তদ  কায স াদেনর জন  উপ-ধারা (৫) এ উি িখত ব ি  বা ব ি বগেক
তাহার স ুেখ উপি ত হইবার িনেদশ দান কিরেত এবং বীমাকারীর ব বসা স েক ব ব  উপ াপন ও িজ াসাবাদ
কিরেত পািরেব। 

(৭) এই ধারার অধীন িতেবদন াি র পর এবং বীমাকারীেক িতেবদন স েক আেবদন করার যেথ  সুেযাগ দােনর
পর কতৃপ  যথাথ মেন কিরেল -

(ক) িতেবদেন উি িখত কান িবষেয় কাযকর ব ব া হেণর জন  বীমাকারীেক িনেদশনা দান কিরেব ; বা

(খ) বীমাকারীর িনব ন বািতল কিরেব; বা

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী িনব ন বািতল করা হইয়া থাকুক বা না করা হইয়া থাকুক, কান ব ি েক বীমাকারীর অবসায়েনর
জন  আদালেত আেবদন কিরেত িনেদশ দান কিরেব৷ 

(৮) কতৃপ  েয়াজন মেন কিরেল বীমাকারীেক যুি স ত নািটশ দান সােপে , এই ধারার অধীন কতৃপ  বা
তদ কারী কতৃক দািখলকৃত তদে র িতেবদন বা িতেবদেনর কান অংশ কাশ কিরেত পািরেব৷ 

(৯) উপ-ধারা (৭) এর দফা (খ) এর অধীন দ  আেদশ ব তীত এই ধারার অধীন দ  অন ান  আেদেশর িব ে  কান
আদালেত কান মামলা বা  উ াপন করা যাইেব না৷ 

(১০) কান ব ি  উপ-ধারা (৫) অথবা উপ-ধারা (৬) এর অধীন িনেদশ া  হইয়া তাহার িজ ায় বা মতাধীন রি ত
কান দিলল উপ াপেন বা কতৃপ  বা তদ কারীর িনকট উপি ত হইেত বা তাহােদর িজ াসাবােদর স ুখীন হইেত
অ ীকার কিরেল বা ব থ হইেল কতৃপ  বা তদ কারী ঐ অ ীকৃিত িলিপব  কিরয়া আদালেত ত ািয়ত কিরেত পািরেব;
এবং আদালত অতঃপর িবষয়িট অনুস ান কিরেত পািরেব এবং অিভযু  ব ি র পে  ও িবপে  হািজর করা সা ীর
ব ব  শানার পর এবং অিভযু  ব ি র সমথেন কান ব ব  উপ াপন কিরেল উহা শানার পর দাষী ব ি েক
আদালত অবমাননার অনু প শাি  দান কিরেত পািরেব৷

  
  
 
কতৃপ  কতৃক পিরদশন
ও তথ  চািহবার মতা,
ইত ািদ

 

৪৯৷ (১) কতৃপ , সময় সময়, য কান বীমাকারী বা উহার শাখা কাযালেয়র বই, িহসাব এবং লনেদনসমূহ পিরদশন
কিরেত পািরেব৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশন কায স াদেনর জন  বীমাকারী উহার বই, িহসাব এবং দিললািদ পিরদশনকারীেক
দশন কিরেব এবং েয়াজনীয় সকল তথ  ও সুেযাগ-সুিবধা দান কিরেব৷ 

(৩) কতৃপ  এই আইেনর উে শ  পূরণকে , েয়াজন মেন কিরেল, িলিখত নািটশ ারা বীমাকারীর কান পিরচালক বা
কমকতা বা িতিনিধেক ঐ বীমাকারীর বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের ব বসা সং া  িবষেয়, িবধান ারা িনধািরত
প িতেত, এবং েয়াজেন, িলিখত নািটশ ারা নািটেশ উি িখত িনধািরত ােন ও সমেয়- 

(ক) য কান তথ  দান কিরেত , বা 

(খ) তাহার স ূেখ উপি ত হইেত িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷ 

(৪) কান ব ি  উপ-ধারা (১) এর অধীন পিরদশন পিরচালনায় অস িত াপন কিরেল বা উপ-ধারা (২) এর কান
িবধান লংঘন কিরেল বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন কতৃপে র কান আবশ কতা পূরেণ ব থ হইেল উহার জন  অিভযু
হইেব এবং অপরাধী সাব  হইেল ৫ (পাঁচ ) ল  টাকা পয  অথদে  এবং উ  অপরাধ সংঘটন চলমান থািকেল উহার



িতিদেনর জন  অিতির  ৫ (পাঁচ ) হাজার টাকা কিরয়া অথ দে  দি ত হইেবন৷
  
  
 
বীমাকারীেক িনেদশ দােন
কতৃপে র মতা

 

(১) কতৃপ  যিদ এই মেম স  হয় য, কান বীমাকারীর কাযকলাপ, জন ােথ, বীমা পিলিস াহেকর ােথ বা বীমাকারীর
ােথ িতকর তেব কতৃপ  বীমাকারীেক েয়াজনীয় িনেদশ, িবেশষ কিরয়া, িন বিণত কায ম হেণর িনেদশ দান
কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারীর বীমা ব বসা এই আইেনর িবধান অনুযায়ী পিরচালনার জন  েয়াজনীয় কান ব ব া হণ বা ব ব াপনায়
ঐ প যাগ  লাকবল িনেয়াগ করা;

(খ) কতৃপে র িনকট যিদ এই প িব াস কিরবার কারণ থােক য, চয়ারম ান, কান পিরচালক, উপেদ া, মূখ  িনবাহী
কমকতা, য নােমই অিভিহত হউক না কন, তাহার পেদ অিধি ত থাকায় কান আইেনর িবধান লংিঘত হইয়ােছ এবং
অনু প লংঘন এমন কৃিতর য, বীমাকারীর সিহত তাহােদর জিড়ত থাকা বীমাকারীর বা বীমা পিলিস াহেকর ােথ
িতকর বা ােথর পিরপ ী বা িতকর হইেত পাের অথবা অন  কানভােব অবাি ত হয়, তেব আ প  সমথেনর

সুেযাগ দান কিরয়া তাহািদগেক িনজ িনজ পদ হইেত অপসারণ করাঃ

      তেব শত থােক য, যিদ কতৃপে র িবেবচনায় কান িবল  বীমাকারী বা উহার বীমা পিলিস াহেকর জন  িতকারক
হইেব তেব, আ প  সমথেনর সুেযাগ দানকােল অথবা পরবতী য কান সময় উি িখত আ প  সমথেনর আেবদন,
যিদ তাহা করা হইয়া থােক, িবেবচনাধীন থাকাকােল কতৃপ  এই প আেদশ দান কিরেত পািরেব য, সংি  পিরচালক
মুখ  িনবাহী কমকতা, যাহা েযাজ , অনু প আেদেশর তািরখ হইেত -

(অ) বীমাকারী অনু প পিরচালক বা মুখ  িনবাহী কমকতা িহসােব কাজ কিরেত পািরেবন না ;

(আ) ত  বা পেরা  বীমাকারী ব ব াপনার সিহত স ৃ  থািকেবন না বা উহােত অংশ হণ কিরেবন না৷

(গ) বীমাকারী স দ িন ি েত বা পুন াের কান ব ব া হণ কিরেবন না ;

(ঘ) বআইনী বা অন ায়ভােব পিরেশাধ করা হইয়ােছ মেম কতৃপে র িনকট তীয়মান ঐ প কান অথ বীমাকারী কতৃক
পুন ােরর ব ব া হণ কিরেবন না;

(ঙ) আেদেশ উি িখত বীমা ণীর ব বসা সং া  নতুন পিলিস জারী বা পিলিস নবায়ন করা হইেত িবরত থািকেবন৷ 

(২) কতৃপ  উপ-ধারা (১) এর অধীেন দ  কান িনেদশ বািতল বা সংেশাধন কিরেত এবং এই প বািতল বা
সংেশাধেন যই প েয়াজনীয় মেন কের সই প শত আেরাপ কিরেত পািরেব৷ 

(৩) েত ক বীমাকারী, উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  িনেদশ বা উপ-ধারা (২) এর অধীন দ  অনু প সংেশািধত
সকল িনেদশ, আেরািপত শতপূরণ সােপে , পালন কিরেব৷

  
  
 
বীমাকারীর পিরচালকেদর
সভা আ ান করার িনেদশ
দােন কতৃপে র মতা,

ইত ািদ

 

৫১৷ কতৃপ  এই আইেনর অধীন পিরচািলত িবেশষ িনরী া তদ  চলাকালীন সমেয় বা স  হইবার পর িলিখত আেদশ
এবং উহােত িনিদ কৃত অনু প শতাবলী ারা িন বিণত কাযািদ স ে র িনেদশ দান কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারীর কাযাবলী সং া  বা কাযাবলী হইেত উ ূ ত কান িবষয় আেলাচনার উে েশ  পিরচালনা পষেদর সভা
আ ান ; 

(খ) বীমাকারীর মূখ  িনবাহী কমকতােক বা তাহার কান কমকতােক য কান িবষেয় তাহার সিহত আেলাচনা ; 

(গ) বীমাকারীর পিরচালনা পষেদর বা কান কিমিটর বা বীমাকারী কতৃক গিঠত কান কিমিটর বা য কান সংেঘর
কায ম পযেব ণ কিরেত এবং ব ব  উপ াপনার উে েশ  ষেণ িনেয়ািজত কমকতােক অনুমিত দান এবং অনু প
কমকতােক ঐ প সভার কাযিববরণীর একিট অনুিলিপ দান করার িনেদশ দান ;

(ঘ) বীমাকারীর বা উহার কান কাযালেয় বা শাখার কায ম িকভােব স ািদত হইেতেছ তাহা পযেব েণর উে েশ
ষেণ িনেয়ািজত বা িনযু  কান কমকতােক িনিদ  ময়ােদর জন  বা সমেয় সমেয় বধনেযাগ  এমন ময়ােদর জন

অনুমিত দান ; 

(ঙ) বীমাকারীর কায মেক যথাযথ অব ায় আনয়েনর উে েশ  িনেদেশ উি িখত এবং িনিদ কৃত সমেয়র মেধ  উহার
ব ব াপনায় কতৃপে র িবেবচনায় েয়াজনীয় অনু প পিরবতন আনয়ন৷

  
  
 
লাইফ ই ু ের  ব বসা
এক ীকরণ ও হ া র

৫২৷ (১) কা ানী আইন বা বীমাকারীর সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না কন, লাইফ ই ু ের  ব বসার এক ীকরণ ও
হ া েরর জন  িন বিণত িবধান েযাজ  হইেব, যথাঃ- 

(ক) বাংলােদেশর বািহের িনবি ত কান বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  ব বসা এই ধারার অধীন ণীত পিরক না এবং



 

কতৃপে র অনুমিত ব িতেরেক কান ব ি  বা অন  কান বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  ব বসা বা উ  বীমাকারীর সে
এক ীকরণ করা যাইেব না; 

(খ) য সকল শতাবলীেত হ া র বা এক ীকরণ করার াব করা হইেব উহার িব ািরত িববরণ এতদুে েশ  ণীত
পিরকে  অ ভু  থািকেব। পিরক  বা বায়েনর জন  েয়াজনীয় িবধানও অ ভু  থািকেব; 

(গ) কতৃপে র িনকট হ া র অথবা এক ীকরণ অনুেমাদন করার জন  আেবদন করার অ তঃ ২ (দুই) মাস পূেব হ া র
বা এক ীকরেণর কৃিত এবং কারণ স িলত একিট অিভ ায় প  দািখল কিরেত হইেব এবং উহার সিহত িন বিণত
িতিট দিলেলর ৪ (চার) িট কিরয়া সত ািয়ত অনুিলিপ কতৃপে র িনকট দািখল কিরেত হইেব এবং অনু প অন  ২ (দুই)
িট অনুিলিপ জনসাধারণ ও বীমা হীতােদর অবগিতর জন  সংি  বীমাকারীর ধান কাযালয়, শাখা কাযালয় ও
এেজি সমূেহ রাখা হইেব, যথাঃ- 

(অ) ািবত এক ীকরণ বা হ া েরর খসড়া দিলল; 

(আ) কতৃপ  কতৃক িনধািরত ছেক এবং িবধােনর িবধান অনুযায়ী তকৃত এক ীকরণ বা হ া েরর সংি
বীমাকারীেদর বীমা ব বসােয়র ি িতপ ; 

(ই) কতৃপ  কতৃক িনধািরত চািহদা এবং ত�কতৃক ণীত িবধান অনুযায়ী তকৃত সংি  বীমাকারীর েত েকর
একচু য়াির িতেবদন এবং সার-সংে প; 

(ঈ) একচু য়াির িতেবদন া র করার পূববতী ৫ (পাঁচ) ব�সের কান সমেয় এক ীকরণ বা হ া ের সংি  বীমাকারীর
সে  পশাগতভােব জিড়ত িছেলন না এই প একজন িনরেপ  একচু য়াির কতৃক ণীত ািবত এক ীকরণ বা
হ া র স েক একিট িতেবদন; এবং 

(উ) এক ীকরণ বা হ া েরর িভি  স িকত অন  য কান িতেবদন৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উি িখত ি িতপ , িতেবদন এবং সার-সংে প, কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত হইেল,
যই তািরখ হইেত এক ীকরণ বা হ া র কাযকর হইেব সই তািরেখই হইেব; এবং ি িতপ  েতর তািরখ এই ধারার
অধীন কতৃপে র িনকট আেবদেনর তািরেখর পূেব ১২ (বার) মােসর অিধক হইেব নাঃ 

      তেব শত থােক য, কতৃপ  িনেদশ দান কিরেল কান িবেশষ বীমাকারীর ে  উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর
উপ-দফা (আ) ও (ই) ত উি িখত ি িতপ , িতেবদন এবং সার-সংে েপ এই আইেনর িবধানাবলী অনুযায়ী
তকৃত যথা েম ি িতপ , িতেবদন এবং সার-সংে েপর সত ািয়ত অনুিলিপ ারা িত ািপত করা হইেব, যিদ

উ  ি িতপ  এই ধারার অধীন আেবদন করার তািরেখর পূববতী ১ (এক) ব�সেরর মেধ  এবং িতেবদন ও সার-
সংে প অনিধক ৫ (পাঁচ) ব�সেরর মেধ  ত হইয়া থােক৷  

  
 
এক ীকরণ এবং হ া েরর
ে  কতৃপে র

অনুেমাদন

 

৫৩৷ (১) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন কতৃপে র িনকট কান আেবদন কিরেল কতৃপ  িবেশষ
কান কারেণ িনেদশ ারা আেবদেনর নািটশ সংি  বীমাকারীর বাংলােদেশ অব ানরত েত ক লাইফ ই ু ের  পিলিস
াহকেক রণ কিরেত এবং এক ীকরণ বা হ া েরর কৃিত ও শতাবলী, ত�কতৃক িনধািরত প িত ও সমেয়র জন
কাশ কিরেত িনেদশ িদেত পািরেব এবং ব ব  দােন ই া কাশকারী পিরচালকেদর ও বীমা পিলিস াহকেক এবং
ব ব  দােনর যাগ  অন ান  ব ি েদর ব ব  শানার পর যিদ মেন কের য, এক ীকরণ বা হ া েরর িবষেয় আপি
হণেযাগ  নেহ, তাহা হইেল ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর অধীন দ  কান জামানতসহ ািবত ব ব ার বা বায়েনর জন
আেদশ দান কিরেবঃ 

তেব শত থােক য,- 

(ক) এক ীকরণ বা হ া েরর সিহত কান পে রই দ  জমার কান অংশ, ািবত ব ব া বা বায়েনর পর এক ীকৃত
বীমা ব বসায় পিরচালনাকারী বা যাহার িনকট উ  ব বসা হ া িরত হইয়ােছ ত�কতৃক স ূণ জমা দােনর পূেব ফর
দান করা হইেব না; 

(খ) দফা (ক) এর বিণত জমা স ূণ হওয়ার পর অবিশ  অ েয়াজনীয় জমাই ধুমা  ফরত দান করা হইেব; এবং 

(গ) দফা (ক) এ উি িখত জমা স ূণ না হইেল, এই ব ব ার অধীেন এক ীকৃত বীমা ব বসা পিরচালনাকারী বা যাহার
িনকট বীমা ব বসা হ া িরত হইয়ােছ ত�কতৃক দ  জমা ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর অধীেন পরবতীেত েদয় জমা বা
উহার কান িকি  িহসােব জমা বা সম য় করা যাইেব না৷ 

(২) হ া র বা এক ীকরণ ব ব ায় যিদ হ া রকারী, অথবা বীমাকারীর এক ীকরেণ সংি  য কান বা সকল বীমাকারীর
বীমার পিরমাণ এবং অন  কান চুি র াসকরণ অ ভু  থােক তেব কতৃপ  ত�কতৃক যথােযাগ  িবেবিচত
শতসােপে  এই প াসকরণ চুি  স িলত ব ব া অনুেমাদন কিরেত পাের এবং কতৃপ  কতৃক এই প অনুেমািদত
চুি  াসকরণ বধ িবেবিচত হইেব এবং সংি  সকল প  কতৃক অবশ  পালনীয় হইেব৷

  
  
 
এক ীকরণ ও হ া েরা র
আবশ কীয় িববরণী

৫৪৷ কতৃপ  কতৃক অনুেমািদত পিরক নাধীন বা অন  কান কাের দুই বা তেতািধক বীমাকারীেক এক ীকরণ করা
হইয়ােছ বা বীমাকারীর বীমা ব বসা হ া িরত হইয়ােছ এই প ে  এক ীকৃত বীমা ব বসা পিরচালনাকারী বা যাহার
িনকট বীমা ব বসা হ া িরত হইয়ােছ, যাহা েযাজ , উ  বীমাকারী এক ীকরণ বা হ া র স  হওয়ার ৩ (িতন) মােসর
মেধ  কতৃপে র িনকট িন বিণত দিললািদ ২ (দুই)  দািখল কিরেব, যথাঃ- 

(ক) যই পিরক  বা চুি  বা দিলেলর অধীেন এক ীকরণ বা হ া র কাযকর হইয়ােছ তাহার সত ািয়ত অনুিলিপ ; 

(খ) সংি  সকল প  বা কা ানীর ে  চয়ারম ান এবং মুখ  িনবাহী কমকতা কতৃক া িরত এই মেম একিট



 
ঘাষণাপ  য, তাহােদর িব াসমেত এক ীকরণ বা হ া েরর কারেণ কান ব ি েক দান করা হইয়ােছ বা হইেব এমন
সকল অথ, পিলিস, ব , মূল বান িসিকউিরিট এবং অন ান  স ি  ইহােত অ ভু  করা হইয়ােছ এবং অ ভুি র
অিতির  অন  কান অথ দান করা হয় নাই বা হইেব না; এবং 

(গ) যে ে  ধারা ৫৩ এর অধীন কতৃপে র অনুেমাদন সােপে  এক ীকরণ বা হ া েরর ি য়া স াদন হয় নাই, সই
ে ,- 

(অ) িবধান ারা িনধািরত ছেক তকৃত এক ীকরণ বা হ া র সংি  েত ক বীমাকারীর বীমা ব বসােয়র ি িতপ ;
এবং 

(আ) এক ীকরণ বা হ া েরর পিরক  িভি ক অন  কান িতেবদেনর সত ািয়ত অনুিলিপ৷
  
  
 
নন-লাইফ এক ীকরণ
পিরক না তকরেণ
কতৃপে র মতা

৫৫৷ (১) নন-লাইফ বীমা ব বসার ে  যিদ কতৃপ  স  হয় য,-

(ক) জন ােথ; বা

(খ) বীমা হীতােদর ােথ; বা

(গ) বীমাকারীর যথাযথ ব ব াপনা িনি ত করার লে ; বা

(ঘ) সম  দেশ বীমা ব বসার ােথ,

      কান বীমাকারীর সিহত অন  কান বীমাকারীর এক ীকরণ েয়াজন, তাহা হইেল কতৃপ  উ প এক ীকরেণর
জন  পিরক  ত কিরেত পািরেবঃ

      তেব শত থােক য, অন  বীমাকারী িলিখতভােব স িত দান না কিরেল এই প কান পিরক না ত করা যাইেব
না৷

(২) উপেরাউি িখত পিরকে  িন বিণত িবষয়সমূেহর সকল বা যেকানিট অ ভু  থািকেত পাের, যথাঃ-

(ক) হ া র হীতা বীমাকারীর গঠন, নাম ও িনব ীকৃত কাযালেয়র িঠকানা, মূলধন, স দ, নগদ, মতা, অিধকার, াথ,
কতৃ  ও সুিবধা এবং দায়, দািয়  ও বাধ বাধকতা; 

(খ) হ া র হীতা বীমাকারীর অনুকূেল ব বসায়, স ি , স দ ও দায় এর হ া েরর জন  কতৃপ  কতৃক পিরক নায়
িনিদ কৃত শতাবলী;

(গ) পিরচালক পষেদ কান পিরবতন বা হ া র াহক বীমাকারীর নূতন পিরচালক পষদ িনেয়াগ, পিরচালনা পষদ বা
কান পিরচালেকর িনেয়াগকারী কতৃপ  িনিদ করণ ও িনেয়াগ ি য়া এবং িনেয়ােগর ময়াদকাল;

(ঘ) এক ীকরণ বা বায়েনর উে েশ  মূলধন পিরবতন বা অন  েয়াজনীয় কারেণ হ া র াহক বীমাকারীর সংঘ ারক
ও সংঘিবিধর পিরবতন;

(ঙ) কে র িবধানাবলী সােপে  হ া র হীতা বীমাকারী কতৃক বা তাহার িব ে  পিরচািলত অিন  কান কায ম বা
কাযধারা চলমান রাখা ;

(চ) জন ােথ বা শয়ার হা ার, পিলিস াহক এবং অন ান  পাওনাদারেদর ােথ বা বীমাকারীর ব বসায় সংর েণর
উে েশ  কতৃপ  কতৃক এক ীকরেণর পূেবর শয়ার হা ার, পিলিস াহক বা অন  পাওনাদােরর বীমাকারীেত াথ ও
অিধকার এবং তাহােদর িনকট বীমাকারীর াথ ও অিধকার াস করণ বা পিরবতন;

(ছ) বীমা পিলিস াহেকর বা অন ান  পাওনাদােরর িন প স ূণ দাবী পূরণ, িন প নগদ বা অন প দান-

(অ) এক ীকরেণর পূেব বীমাকারীর পে  ও িবপে  তাহােদর াথ বা অিধকার;

(আ) দফা (চ) অনুযায়ী তাহােদর পে  ও িবপে  াথ বা অিধকার াস করা হইয়া থািকেল অনু প াসকৃত াথ বা
অিধকার;



 

(জ) দফা (চ) এর অধীন বীমাকারীর াথ বা অিধকার াস করা হউক বা না হউক এক ীকরেণর পূেব শয়ার হা ার
কতৃক ধারণকৃত তাহােদর শয়ােরর পিরবেত হ া র াহক বীমাকারীর শয়ার বরা  কান শয়ার হা ার শয়ার বরাে র
পিরবেত তাহােদর দাবী নগেদ পুরণ চািহেল বা শয়ার বরা  স ব না হইেল তাহােদর িন প দাবী নগেদ পিরেশাধকরণ,
যথা :-

(অ) এক ীকরেণর পূেব বীমাকারীর িনকট তাহােদর শয়ার সং া  পাওনা;

(আ) দফা (চ) অনুযায়ী তাহােদর াথ বা অিধকার াস করা হইয়া থািকেল অনু প াসকৃত াথ বা অিধকার;

(ঝ) এক ীকরেণর অব বিহত পূেব া  বতন ভাতা অ ু  রািখয়া এবং চাকুরীর শত অপিরবিতত রািখয়া বীমাকারীর
সকল কমকতার ও কমচারীেক হ া র হীতা বীমাকারীর চাকুরীেত বহাল রাখাঃ

      তেব শত থােক য, পিরক  এই প িবধান থািকেব য, হ া র হীতা বীমাকারী এক ীকরণ স  হওয়ার ৩ (িতন)
ব�সর মেধ  হ া র হীতা বীমাকারীর চাকুরীেত িনেয়ািজত কমকতা বা কমচারীর একই বা সমমােনর িশ াগত যাগ তা
ও অিভ তা থাকা সােপে , উি িখত কমকতা বা কমচারীেদর হ া র হীতা বীমাকারীর চাকুরীেত সমমােনর পেদ
িনেয়ািজতেদর সমান বতন ভাতা ও চাকুরীর শতাবলী দান কিরেবঃ

      আেরা শত থােক য, যিদ কান ে  কান কমকতা বা কমচারীর িশ াগত যাগ তা এবং অিভ তা হ া র
হীতা বীমাকারীর অনু প পদ বা মযাদার কমকতা বা কমচারীর িশ াগত যাগ তা ও অিভ তার সমমান স  িক
না এই িবষেয় সে হ বা মতাৈনক  দখা দয় তেব িবষয়িট কতৃপে র িনকট রণ কিরেত হইেব এবং কতৃপে র িস া ই
এই িবষেয় চূড়া  িবেবিচত হইেব; 

(ঞ) বীমাকারীর এক ীকরেণর অন  য কান শতাবলী; 

(ট) এক ীকরণ স ূণ ও কাযকরভােব িনি তকরেণর উে েশ  েয়াজনীয় আনুষি ক অনুসািরক, অনুব ী এবং
পিরপূরক সকল িবষয়৷

(৩) এই ধারা অনুযায়ী-

(ক) কতৃপ  কতৃক তকৃত পিরকে  একিট খসড়া অনুিলিপ পরামশ বা আপি , যিদ থােক, জানােনার জন
বীমাকারী এবং হ া র হীতা বীমাকারী এবং এক ীকরণ িবষেয় সংি  অন  য কান বীমাকারীর িনকট রণ করা
হইেব;

(খ) বীমাকারী, হ া র হীতা বীমাকারী এবং এক ীকরণ িবষেয় সংি  অন  য কান বীমাকারী, এবং উপেরা  েত ক
বীমাকারীর শয়ার হা ার, পিলিস াহক বা পাওনাদারেদর িনকট হইেত া  পরামশ বা আপি র আেলােক কতৃপ ,
যই প েয়াজন মেন কের, খসড়া পিরবতন কিরেত পািরেব৷

(৪) এই ধারা অনুযায়ী পিরক িট অনুেমাদেনর িনিম  সরকােরর িনকট উপ ািপত হইেব; সরকার কান পিরবতন ব তীত
বা, েয়াজনীয় মেন কিরেল, পিরবতনসহ উহা অনুেমাদন কিরেত পািরেব; সরকার কতৃক অনুেমািদত পিরক  তদকতৃক
িনধািরত তািরেখ বলব  হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, পিরকে  িবিভ  িবধান বা বায়েনর জন  িবিভ  তািরখ িনধািরত হইেত পাের৷

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সরকার কতৃক দ  অনুেমাদন এই মেম চূড়া  মাণ বিলয়া িবেবিচত হইেব য,
এক ীকরেণর জন  এই ধারার অধীন সম  িবধান পিরপািলত হইয়ােছ; এবং একজন সরকারী কমকতা কতৃক
িলিখতভােব ত য়নকৃত পিরকে  একিট অনুিলিপ সকল আইনী ি য়ায় (আপীল বা অন প) মূল পিরক  মতই
মাণ িহসােব গৃহীত হইেব৷

(৬) সরকার এই ধারার অধীন ণীত পিরকে  অনু পভােব সংেযাজন, সংেশাধন বা পিরবতন কিরেত পািরেব৷

(৭) এই পিরক িট বা ইহার কান ধারা বলব� হইবার তািরেখ এবং উ  তািরখ হইেত এই পিরক না ইহার ধারার িবধান
বীমাকারী, বা েযাজ  ে , হ া র হীতা বীমাকারী এবং এক ীকরণ ি য়া সংি  অন  কান বীমাকারী এবং উ
বীমাকারী ও হ া র হীতা বীমাকারীর েত েকর শয়ার হা ার ও অন ান  পাওনাদার এবং কমচারী এবং উ
বীমাকারী বা হ া র হীতা বীমাকারীর উপর কান অিধকার বা দায় আেছ এমন সকল ব ি র জন  অবশ  পালনীয়
হইেব৷ 



(৮) সরকার কতৃক িনধািরত তািরেখ এবং উ  তািরখ হইেত বীমাকারীর স ি  ও স দ পিরক  অনুসাের এবং
উহার িবধান অনুসাের িনিদ  পিরমােণ হ া র হীতা বীমাকারীর অনুকূেল হ া িরত ও অিপত হইেব এবং বীমাকারীর দায়
পিরক  অনুযায়ী এবং উহার িবধান অনুযায়ী উহার িনিদ  পিরমােণ হ া র হীতা বীমাকারীর অনুকূেল হ া িরত হইেব
এবং হ া র হীতা বীমাকারীর দােয় পিরণত হইেব৷

(৯) পিরকে  িবধানসমূহ কাযকর করায় যিদ কান অসুিবধার উ ব হয় তেব সরকার উি িখত অসুিবধা দরূীকরেণর
উে েশ  ঐ িবধােনর সিহত অসাম স পূণ নয় এই প েয়াজনীয় এবং সমীচীন য কান ব ব া হণ কিরেত বা আেদশ
জারী কিরেত পািরেব৷

(১০) এই ধারার কান িকছুই কিতপয় বীমাকারীর একিট মা  পিরক  ারা একিট বীমাকারীর সিহত এক ীকরেণর বাধা
হইেব না৷ 

(১১) এই আইেনর অন  কান িবধােন বা িবদ মান অন  কান আইেন বা চুি েত বা রােয়দােদ বা অন ান  দিললািদেত অন
িকছু থাকা সে ও এই ধারার িবধান এবং ইহার অধীন ণীত কান পিরক  বলব  থািকেব৷

(১২) এই ধারার িবধান অনুযায়ী এক ীকরণ কাযকরেণর ে  ধারা ৫৪ এর িবধান েযাজ  হইেব না৷
  
  
 
লাইফ ই ু ের  পিলিসর

 দান ও হ া র

 

৫৬৷ (১) লাইফ ই ু ের  পিলিসর  িনেয়াগ এবং হ া র ধুমা  পিলিসর উপর পৃ া ন অথবা হ া রকারী িকংবা
িনেয়াগী অথবা যেথাপযু েপ অনুেমািদত বা ীকৃত এেজে র দ খতকৃত এবং অ তঃপে  একজন সা ীর ারা
ত ািয়ত িবেশষ েপ  দান ও হ া েরর উে খসহ পৃথক দিলল ারা করা যাইেব৷

(২) অনু প হ া র বা িনেয়াগ উি িখত দিলেল পৃ া ন এবং যথাযথ সত ায়েনর মাধ েম স ূণ ও কাযকর হইেব; িক
এই হ া র বা  িনেয়াগ বীমাকারীর অনুকূেল হইেল ইহা কান বীমাকারীর িব ে  কাযকর হইেব না; িলিখত নািটশ ারা
অনু প হ া র বা  িনেয়ােগর িবষেয় এবং ঐ পৃ া ন বা দিলল বা উহার অনুিলিপ হ া রকারী এবং হ া র হীতা
উভয় কতৃক সত  বিলয়া ত ায়ন কিরয়া বীমাকারীর িনকট দান না কিরেল হ া রকারী এবং হ া র হীতা বা তাহার
আইনস ত এেজ  অনু প পিলিসর অধীন াপ  অথ বা উহার অধীেন িন ি কৃত অেথর জন  মাকা মা কিরেত
পািরেব নাঃ

      তেব শত থােক য, বীমাকারীর বাংলােদেশ একািধক কাযালয় থািকেল উপির-উি িখত নািটশ পিলিসেত উি িখত
কাযালেয় বা ধান কাযালেয় িবিল কিরেত হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (২) এ বিণত নািটেশর তািরখ হ া র বা  িনেয়াগ এর অধীন পিলিসেত িবিভ  াথ সংি  ব ি র
দাবীর অ গণ তা িনধারণ কিরেত এবং একািধক হ া র বা  িনেয়াগ এর ে  এই প দিলেলর দাবীর অ গণ তা
উপ-ধারা (২) এ উি িখত নািটশ িবিলর তািরেখর ম অনুযায়ী িনধািরত হইেব৷

(৪) উপ-ধারা (২) এ উি িখত নািটশ াি র পর বীমাকারী হ া র বা  িনেয়ােগর িবষেয় উহার তািরখ, হ া রকারী ও
হ া র হীতার নামসহ িলিপব  কিরেব এবং নািটশ দানকারীর বা হ া র হীতা বা িনেয়াগ হীতার আেবদেনর
ি েত ও িবিধ ারা িনধািরত িফ দান সােপে  অনু প নািটেশর একিট িলিখত াি ীকার প  দান কিরেব এবং

এই প াি ীকার বীমাকারী কতৃক নািটশ াি র চূড়া  মাণ িবেবিচত হইেব৷

(৫) হ া র বা  িনেয়ােগর শতাবলী সােপে  এই ধারার উপ-ধারা (২) এ উি িখত নািটশ াি র তািরখ হইেত হ া র
হীতা বা  িনেয়াগ হীতা িহসােব নািটেশ নাম উি িখত ব ি  পিলিসর অধীন সকল সুিবধা পাওয়ার যাগ  একমা
ব ি  এবং হ া র বা িনেয়ােগর তািরেখ হ া রকারী বা  দানকারীর উপর ন  সকল দায় ও মািলকানা ও
অিধকার তাহার উপর বতাইেব এবং হ া রকারী বা  দানকারীর অনুমিত ব িতেরেক এবং তাহােক কান প  না
কিরয়া সংি  পিলিস সং া  য কান মাক মা দােয়র কিরেত পািরেবন৷

(৬) এই আইন বতেনর পূেব কাযকর কান লাইফ ই ু ের  পিলিসর হ া র বা  িনেয়ােগর ে  এই ধারার িবধান
অনুযায়ী হ া র হীতা িকংবা  িনেয়াগ হীতার অিধকার ও িতকােরর কান পিরবতন হইেব না৷

(৭) অন  কান আইেন িভ প িকছু থাকা সে ও কান ব ি র অনুকূেল  িনেয়াগ যিদ এই প শেত হইয়া থােক য,
য ব ি র লাইফ ই ু ের  করা হইয়ােছ তাহার জীব শায় িনিদ  কান ঘটনা সংঘটন সােপে  উহা অকাযকর হইেব বা
বীমা পিলিসর াথ অন  কান ব ি র উপর বতাইেব তেব তাহা এবং একািধক ব ি র জীিবত উ রািধকারী বা
উ রািধকারীগেণর অনুকূেল  িনেয়াগ আইনিস  হইেব৷

(৮) িমউচু য়াল বীমা কা ানী কতৃক ইসু কৃত কান লাইফ ই ু ের  পিলিসর হ া র হীতা বা  িনেয়াগ হীতা
ধুমা  অনু প হ া র বা  িনেয়ােগর কারেণ উ  কা ানীর সদস  হইেত পািরেবন না৷

  
  
 
বীমা পিলিস াহক কতৃক
মেনানয়ন

৫৭৷ (১) বীমা পিলিস াহক িনজ জীবেনর উপর পিলিস হণ কােল বা পিলিস ময়াদ পূিত পিরপ  হওয়ার পূেব য
কান সময়, তাহার মৃতু েত পিলিস ারা িনি ত অথ হেণর জন  এক বা একািধক ব ি েক মেনানীত কিরেত পািরেবনঃ

      তেব শত থােক য, কান মেনানীত ব ি  যিদ নাবালক হয় তেব বীমা পিলিস াহক কতৃক িনধািরত ি য়ায়
পিলিস ারা িনি ত অথ, উ  নাবালক কালীন সমেয় বীমা পিলিস াহেকর মৃতু  হইেল, হেণর জন  কান ব ি েক
িনযু  কিরেল তাহা আইনিস  হইেব৷



 

(২) অনু প কান মেনানয়ন কাযকর হওয়ার জন , যিদ উহা পিলিসেত িলিপব  না হইয়া থােক, তেব উহা পিলিসেত
পৃ া ন ারা কিরেত হইেব এবং লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারীেক অবিহত ও বীমাকারীর নিথেত িনব ন কিরেত হইেব
এবং অনু প মেনানয়ন পিলিসর দায় পিরেশােধর জন  পিরপ  হইবার পূেব পৃ া ন ারা বা অিতির  আেরা একিট
পৃ া ন ারা বা উইল ারা, যাহা েযাজ , বািতল বা পিরবতন করা যাইেব; িক  এই প বািতলকরণ বা পিরবতেনর
নািটশ বীমাকারীেক দান না কিরেল, বীমাকারী সরল িব ােস মেনানীত ব ি েক বা বীমাকারীর নিথেত িনবি ত মেনানীত
ব ি েক পিলিসর অধীেন কান অথ দান কিরেল ইহার জন  বীমাকারী দায়ী থািকেব না৷

(৩) বীমাকারী বীমা পিলিস াহকেক মেনানয়ন বা মেনানয়ন বািতেলর বা পিরবতেনর িনব ীকরণ স েক একিট িলিখত
াি ীকার দান কিরেব এবং এই জন  িনধািরত িফ ধায কিরেত পািরেব৷

(৪) এই ধারার িবধান অনুযায়ী পিলিসর িনেয়াগ বা হ া র ারা উহার মেনানয়ন য়ংি য়ভােব বািতল হইেবঃ

      তেব শত থােক য,  িনেয়াগকালীন ঝুিঁক হণকারী বীমাকারী পিলিসর জামানেত উহার ত পণ মূেল র মেধ  ঋণ
দান কিরেল বা উ  ঋণ পিরেশােধর পর উহার পুনঃ  িনেয়ােগর কারেণ কান মেনানয়ন বািতল হইেব না; কবল ঋণ
পিরেশাধ না হওয়া পয  বীমাকারীর াথ সংি তা পয  উহােত মেনানীত ব ি র অিধকার ু  হইেবঃ

      আেরা শত থােক য,  িনেয়াগ ঝুিঁক হণকারী বীমাকারী ব তীত অন  কাহােরা অনুকূেল পিলিসর জামানেত উহার
ত পণ মূেল র মেধ  ঋণ দান করা হইেল উ  মেনানয়ন বািতল হইেব না; বরং পিলিসেত ঋণদাতার াথ সংি তা
পয  ঋণ পিরেশােধর পর পুনঃ  িনেয়াগ পিলিসর মেনানয়ন িগত থািকেব৷

(৫) বীমা পিলিস াহেকর জীব শায় পিলিসর মূল  পিরেশােধর জন  পিরপ  হইেল বা মেনানীত ব ি  বা একািধক
মেনানীত ব ি র ে , সকল মেনানীত ব ি  পিলিস পিরপ  হওয়ার পূেব মারা গেল, পিলিস ারা িনি ত অথ বীমা
হীতা বা তাহার উ রািধকারী বা আইনস ত িতিনিধ বা উ রািধকার সনদ ধারক ব ি েক দান যাগ  হইেব৷

(৬) মেনানীত ব ি  বা একািধক মেনানীত ব ি র ে , মেনানীত ব ি গণ যিদ বীমা পিলিস াহেকর মৃতু কােল
জীিবত থােকন তেব পিলিস ারা িনি ত অথ উ প জীিবত ব ি  বা ব ি গণেক েদয় হইেব৷ 

(৭) কান লাইফ ই ু ের  পিলিসেত Married Women's Property Act, 1874 এর িবধান েযাজ  হইেল বা কান
সময় েযাজ  হইয়া থািকেল, সই ে  এই ধারার িবধান েযাজ  হইেব নাঃ

      তেব শত থােক য, এই আইন বলব� হইবার পূেব কান ব ি  তাহার িনেজর বা তাহার ীর বা স ানেদর বা তাহােদর
য কান এক জেনর লাইফ ই ু ের  কিরেল এবং উ  পিলিসেত তাহার ীর অনুকূেল মেনানয়ন দান কিরেল
সইে ে  উপ-ধারা (৬) এর িবধান েযাজ  হইেব না বা েযাজ  হয় নাই বিলয়া গণ  হইেব৷

  
  
 
ব বসা সং েহর উে েশ
কিমশন িকংবা অন  কান
কার পাির িমক

পিরেশােধ িবিধিনেষধ

 

৫৮৷ (১) কান ব ি  বাংলােদেশ বীমা ব বসা অজন বা সং েহর উে েশ  বীমা এেজ  বা এেজ  িনেয়াগকারী বা াকার
ব তীত অন  কাহােক কিমশন বা অন  কান নােম কান পাির িমক বা পািরেতািষক পিরেশাধ কিরেব না বা দান করার
জন  কান চুি  কিরেব না৷

(২) কান ব ি  কান বীমা এেজ েক, তাহার য লাইেসে র ময়ােদর মেধ  লাইফ ই ু ের  ব বসা সং হ কিরয়ািছল
উহার ময়াদ উ ীণ হইেল, লাইফ ই ু ের  ব বসার জন  কান নবায়ন কিমশন দান কিরেব না, বা উ  বীমা এেজ েক
ত�কতৃক সংগৃহীত ব বসােয়র জন  কিমশন হণ কিরেব না যিদ িতিন ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন িনবি ত না
হন৷

(৩) কান বীমা এেজ েক লাইফ ই ু ের  এর ে , তাহার সংগৃহীত কান পিলিসর বা পিলিসসমূেহর ে , িন বিণত
সীমার অিধক কিমশন বা অন  কান কার পাির িমক পিরেশাধ করা বা পিরেশাধ কিরবার উে েশ  কান চুি  করা
যাইেব না, যথাঃ-

(ক) থম ব�সেরর ি িময়ােমর শতকরা ৩৫ (পয়ঁি শ) ভাগ; 

(খ) ি তীয় ব�সেরর নবায়ন ি িময়ােমর শতকরা ১০ (দশ) ভাগ; এবং

(গ) পরবতী ব�সর সমূেহ নবায়ন ি িময়ােমর শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগঃ

      তেব শত থােক য, লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারীগণ তাহােদর ব বসােয়র থম ১০ (দশ) ব সর তাহােদর বীমা
এেজ েক তাহােদর মাধ েম সংগৃহীত পিলিসর বা পিলিস সমূেহর থম ব সেরর ি িময়ােমর শতকরা ৪৫ (পয়ঁতাি শ)
ভাগ, ি তীয় ব সেরর নবায়ন ি িময়ােমর শতকরা ১২ (বার) ভাগ এবং পরবত ◌ী ব�সরসমূেহ নবায়ন ি িময়ােমর
শতকরা ৬ (ছয়) ভাগ কিমশন দান কিরেত পািরেব৷

(৪) উপ-ধারা (২) এর উে েশ  বীমা এেজ  কতৃক তাহার বধ লাইেসে র ময়াদকােল সংগৃহীত সকল লাইফ ই ু ের
ব বসা, উ  এেজ  কতৃক সংগৃহীত ব বসায় বিলয়া গণ  হইেব৷

(৫) কান বীমা এেজ েক তাহার মাধ েম ব বসায় সংগৃহীত হয় নাই এমন কান পিলিসর জন  কিমশন বা অন  কান
কার পাির িমক দান করা যাইেব না, িকংবা দান করার চুি  করা যাইেব নাঃ 

      তেব শত থােক য, যইে ে  লাইফ ই ু ের  পিলিস তামািদ হয় এবং পিলিসর শতাবলীর আওতায় বীমাকৃত
ব ি র মিডেকল পরী া ছাড়া তাহা পুন ীিবত করা যায় না সইে ে  বীমাকারী য বীমা এেজ  কতৃক পিলিস
কাযকর হইয়ািছল, সই এেজ  কাযরত থািকেল, তাহােক িলিখতভােব নািটশ দােনর মাধ েম নািটেশ উি িখত
সমেয়র মেধ , যাহা নািটশ াি র তািরখ হইেত অনূ ন ১ (এক) মাস হইেব, পিলিস পুন ীিবত করার সুেযাগ দােনর
পর অন  বীমা এেজ  িযিন পিলিসিট পুন ীিবত কিরেবন তাহােক, পিলিস যই বীমা এেজ  কতৃক কাযকর হইয়ািছল
এবং উহা যিদ তামািদ না হইত তাহা হইেল য হাের কিমশন দান করা হইত অনিধক সই হাের পুন ীিবত পিলিসর



 

বেকয়া ি িময়ােমর (অনু প ি িময়ােমর সুদ বােদ) এবং পরবতী নবায়ন ি িময়ােমর উপর কিমশন দান করা যাইেব৷
  
  
 
কিমশন ব েয়র সীমা

 

৫৯৷ (১) কান ব ি  কান বীমা এেজ েক বাংলােদেশ ই ু কৃত তাহার মাধ েম কাযকর কান লাইফ ই ু ের  পিলিসর
ে  িনধািরত শতকরা হােরর অিধক কিমশন বা অন  কান পাির িমক বাবদ অথ দান বা অথ পিরেশােধর চুি

কিরেব না এবং কান বীমা এেজ  অনু প অথ হণ বা অথ হেণর চুি  কিরেব নাঃ 

তেব শত থােক য, এই শতকরা হার ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) ত উি িখত হােরর অিধক হইেব না৷ 

(২) কান ব ি  কান বীমা এেজ েক বাংলােদেশ এবং ইসু কৃত এেজ  িনেয়াগকারীর মাধ েম কাযকর কান লাইফ
ই ু ের  পিলিসর ে  িনধািরত শতকরা হােরর অিধক কিমশন বা অন  কান কার পাির িমক বাবদ অথ পিরেশাধ বা
অথ পিরেশােধর চুি  কিরেব না এবং কান বীমা এেজ  িনেয়াগকারী ও অনু প অথ হণ বা অথ হেণর চুি  কিরেব
না৷ 

(৩) কান ব ি  কান বীমা এেজ েক বাংলােদেশ ইসু কৃত তাহার মাধ েম কাযকর কান নন-লাইফ ই ু ের  পিলিসর
ে  িনধািরত শতকরা হােরর অিধক কিমশন বা অন  কান কার পাির িমক বাবদ অথ পিরেশাধ বা পিরেশােধর চুি

কিরেব না ৷ 

(৪) কান ব ি  কান াকারেক বীমাকারী কতৃক বাংলােদেশ ইসু কৃত এবং তাহার মাধ েম কাযকর কান নন-লাইফ
ই ু ের  পিলিসর ে  িনধািরত শতকরা হােরর অিধক কিমশন, ওভার রাইিডং কিমশন, বা অন  কান কার
পাির িমক বাবদ অথ পিরেশাধ বা পিরেশাধ করার চুি  কিরেব না ৷ 

(৫) কান বীমাকারী বাংলােদেশ বীমা ব বসা পিরচালনার জন  কান ব ি েক কান কােরর কিমশন বাবদ বাংলােদেশর
বািহের অথ দান বা দান করার চুি  কিরেব না ৷ 

(৬) কান বীমাকারী, বীমা এেজ , এেজ  িনেয়াগকারী ও াকার উপ-ধারা (১), (২), (৩), (৪) এবং (৫) এর কান
িবধান লংঘন কিরেল উ প লংঘেনর জন  লংঘনকারীেক অনিধক ১ (এক) ল  টাকা জিরমানা করা যাইেব৷ 

(৭) বাংলােদেশর বািহের িনব ীকৃত কান বীমাকারী উহার বাংলােদেশ পিরচািলত এবং বাংলােদেশর বািহের পুনঃবীমা
ব বসার জন  কান কিমশন হণ বা হণ করার চুি  কিরেল তাহা উপ-ধারা (৫) এর লংঘন বিলয়া গণ  হইেব না, যিদ
বাংলােদেশর বািহের গৃহীত সমুদয় অথ সরকার কতৃক অনুেমািদত প িতেত জমা করা হয়।

  
  
 
রয়াত দােন িবিধিনেষধ

 

৬০৷ (১) কান ব ি  বাংলােদেশ জীবন অথবা স ি  সং া  কান কােরর ঝুিঁকর ব াপাের ত  িকংবা
পেরা ভােব কান ব ি েক কান বীমা হণ, নবায়ন অথবা অব াহত রািখবার জন  উ�সািহত কিরেত কিমশন অথবা
তাহার অংশ িবেশেষর অথবা পিলিসেত দিশত ি িময়ােমর কান রয়াত দান কিরেব না বা দােনর াব কিরেব না
অথবা াহক বা য ব ি  পিলিস হণ, নবায়ন বা সচল রািখেবন িতিন বীমাকারী কতৃক কািশত িনেদিশকা িকংবা
তািলকা অনুসাের ীকৃত রয়াত িভ  অন  কান রয়াত হণ কিরেত পািরেব নাঃ

      তেব শত থােক য, কান বীমা এেজ  যিদ তাহার িনজ জীবেনর উপর িনেজ লাইফ ই ু ের  পিলিস হণ কেরন
তেব এই সং া  কিমশন গৃহীত হইেল তাহা এই উপ-ধারার অথানুযায়ী ি িময়ােমর রয়াত হণ িহসােব গণ  হইেব না,
যিদ উ  কিমশন হণকােল বীমা এেজ  িনধািরত সকল শতাবলী পূরণ কিরয়া িনেজেক বীমাকারী কতৃক িনযু
একজন কৃত বীমা এেজ  িহসােব িতি ত কিরেত পােরন৷ 

(২) কান ব ি  এই ধারার িবধানসমূহ লংঘন কিরেল তাহােক িবিধ ারা িনধািরত পিরমাণ অথ জিরমানা করা যাইেব৷
  
  
 
কিমশন পিরেশাধ
অবসােন িবিধিনেষধ

৬১৷ (১) কান ব ি  এবং কান বীমা এেজে র মেধ  স ািদত কান চুি েত যাহােত বীমা এেজে র নবায়ন কিমশন
বােজয়া করণ িকংবা কিমশন দান ব  করার িবধান সংেযািজত আেছ তাহােত িভ তর িকছু থাকা সে ও বাংলােদেশ
পিরচািলত লাইফ ই ু ের  ব বসায় সংি  লাইফ ই ু ের  নবায়ন কিমশন এই প কান ব ি  জািলয়ািতর কারণ
ব িতেরেক কবলমা  বীমা এেজে র চুি  অবসান হওয়ার কারেণ তাহােক নবায়ন কিমশন দােন অ ীকৃিত জানাইেত
পািরেব নাঃ 

তেব শত থােক য, -

(ক) কতৃপ  যিদ এই মেম স  হন এবং বীমাকারী ও বীমা এেজ েক এই িবষেয় অবিহত কের য, উ  বীমাকারীর
অব ার ি েত বীমা এেজে র বীমাকারীর জন  কমস াদেনর অবসােনর িবষয়িট যথাযথ হইয়ােছ তেব বীমা এেজ
সংি  বীমাকারীর কােজ িনযুি র অবসান হইয়ােছ; অথবা

(খ) এই প বীমা এেজ  বীমাকারীর অনুকূেল এেজ  িহসােব মাগত এবং এককভােব অনূ ন ৩ (িতন) ব�সর কাজ
কিরয়ােছন এবং িনধািরত সবিন  নবায়ন কিমশন লাভ কিরয়া বীমাকারীর বীমা এেজে র কাজ শষ কিরয়ােছ৷

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধােনর িকংবা অন  কান কােরর কান বীমা এেজে র াপ  কিমশন, এেজে র মৃতু  হইেলও
এবং এই আইেন এেজে র লাইেস  িগত থাকার িবধান থাকা সে ও তাহার উ রািধকারী বীমা এেজ  জীিবত
থািকেল যত িদন কিমশন পাইেতন ততিদন কিমশন পাইেত থািকেব বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী এক বা একািধক থাক
িকি েত উহা েদয় হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, এই ধারা অনুযায়ী নবায়ন ি িময়ােমর জন  কান প কিমশন দান করা হইেব না যিদ মৃতু র
পূববতী ১২ (বার) মােস বীমা এেজ  কতৃক নবায়ন ি িময়ােমর জন  অিজত কিমশন িনধািরত টাকার কম হইয়া থােক৷

 



 (৩) উপ-ধারা (২) এর উে শ  পূরণকে  বীমা এেজ  তাহার মৃতু র পর তাহােক েদয় কিমশন কান ব ি  বা
ব ি িদগেক দান করার জন  মেনানয়ন দান কিরেত পািরেব :

তেব শত থােক য, অনু প কান মেনানয়ন স েক বীমাকারীেক অবিহত কিরেত হইেব এবং ত কত ◌ৃক িলিখত েপ
িনবি ত হইেত হইেব এবং এই প মেনানয়ন বীমা এেজ  তাহার মৃতু◌্যর পূেব য কান সময় বািতল বা সংেশাধন
কিরেত পািরেবন, তেব উ  বািতলকরণ বা সংেশাধেনর ব াপাের বীমাকারীেক িলিখতভােব কান নািটশ দান না
কিরেল বীমাকারী কতৃক রিজি কৃত মেনানীত ব ি েক াপ  কিমশন পিরেশাধ কিরেল অনু প পিরেশােধর জন  িতিন
দায়ী হইেবন নাঃ

      আেরা শত থােক য, বীমাকারী িনব নকৃত মেনানয়ন িকংবা উহার বািতলকরণ বা সংেশাধেনর ব াপাের বীমা
এেজ েক িলিখতভােব াি ীকার প  পাঠাইেব :

      আেরা শত থােক য, মেনানীত ব ি  নাবালক হইেল এবং নাবালক অব ায় তাহার মৃতু  হইেল কিমশন হণ করার
জন  বীমা এেজ  কতৃক অপর কান ব ি েক িনেয়াগ দান আইনানুগ হইেব৷ 

(৪) উপ-ধারা (২) এর আওতাধীেন মৃত বীমা এেজে র উ রািধকারী িকংবা তাহার মেনানীত ব ি েক পিরেশাধেযাগ
কিমশন বীমাকারী পার িরক স িতেত িনধািরত এককালীন বা একািধক িকি েত দান কিরেব এবং অন ান  ে
অনু পভােব পিরেশাধ কিরেত পািরেব৷

(৫) বীমাকারী বীমা এেজে র মৃতু কােল তাহার িনকট পাওনা অথ উপ-ধারা (২) এর িবধান অনুযায়ী তাহার
পিরেশাধেযাগ  কিমশন হইেত আদায় কিরেত পািরেব৷

ব াখ া৷- এই ধারায় "বীমা এেজ " বিলেত এেজ , এেজ  িনেয়াগকারী ও াকারেক বুঝাইেব এবং "কিমশন" বিলেত
পিরেশাধেযাগ  কিমশন বুঝাইেব৷

  
  
 
লাইফ ই ু ের  ব বসায়
ব ব াপনা ব েয়র সীমা

 

৬২৷ (১) কান বীমাকারী ত�কতৃক বাংলােদেশ লনেদনকৃত লাইফ ই ু ের  ব বসায় কান পি কা ব�সের ব বসা
সং েহর কিমশন খরচ বা পাির িমকসহ ব ব াপনা ব য় িহসােব িনধািরত সীমার অিতির  ব য় কিরেব না এবং অনু প
ব য়সীমা িনধারেণ বীমাকারীর আকার ও বয়স এবং বীমাকারীর ি িময়াম হাের ব ব াপনা খরেচর জন  সাধারণভােব
ণীত িবধানাবলী িবেবচনা কিরেত হইেবঃ 

      তেব শত থােক য, কতৃপ  এই িবষেয় তাহার িনকট দািখলকৃত আেবদেনর িভি েত বীমাকারী যুি সংগত কারেণ,
উ  িনধািরত সীমার অিতির  ব য় কিরেল ত ন  এই উপ-ধারার লংঘন মাজন কিরেত পািরেব৷

(২) বাংলােদেশ লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী েত ক বীমাকারী রাজ  িহসােব চয়ারম ান ও দুইজন পিরচালক
এবং মূখ  িনবাহী কমকতা কতৃক া িরত ত ায়ন প  এবং িনরী েকর ত ায়নপ  সংযু  কিরেব যাহােত বীমাকারী
কতৃক বাংলােদেশ তাহার লাইফ ই ু ের  ব বসা স িকত সমুদয় ব ব াপনা ব য় উ  রাজ  িহসােব ব য় বাবদ িবকলন
করা হইয়ােছ মেম ত য়ন থািকেব৷

ব াখ া৷-এই ধারায় "ব ব াপনা ব য়" অথ ত  িকংবা পেরা ভােব ব িয়ত সমুদয় ব য় এবং ইহােত িন িলিখত ব য়
সমূহ অ ভু  হইেব-

(ক) সকল কার কিমশন পিরেশাধ ; 

(খ) মূলধনািয়ত ব েয়র যথাথ অংশ ; 

(গ) বীমাকারীর মূল ব বসা ল বাংলােদেশর বািহের থািকেল সইে ে  ধান কাযালেয়র ব েয়র যথাযথ অংশ যাহা মাট
নীট ি িময়াম আেয়র অনু প িনধািরত শতকরা হােরর অিধক হইেব না, অথা� বাংলােদেশ ঐ ব�সের লাইফ ই ু ের
ব বসায় লনেদনকৃত সরাসির অবিলিখত মাট ি িময়াম িবেয়াজেন সমিপত পুনঃবীমা ি িময়ােমর অিধক হইেব না িক
তদকতৃক বাংলােদেশর বািহের লনেদনকৃত লাইফ ই ু ের  ব বসা সং া  ধান কাযালেয়র ব েয়র কান অংশ অ ভু
হইেব না৷

  
  
 
নন-লাইফ ই ু ের
ব বসায় ব ব াপনা ব েয়র
সীমা

 

৬৩৷(১) কান বীমাকারী ত�কতৃক বাংলােদেশ লনেদনকৃত কান ণীর নন-লাইফ ই ু ের  ব বসায় কান পি কা
ব�সের ব বসা সং েহর কিমশন খরচ িকংবা পাির িমকসহ ব ব াপনা ব য় িহসােব িনেদিশত সীমার অিতির  অথ ব য়
কিরেব না এবং অনু প ব য়সীমা িনেদশনায় বীমাকারীর আকার ও বয়স িবেবচনা কিরেত হইেবঃ

      তেব শত থােক য, কতৃপ  এই িবষেয় তাহার িনকট করা আেবদেনর িভি েত বীমাকারী যুি স ত কারেণ উ
িনেদিশত সীমার অিতির  ব য় কিরেল ত ন  এই উপ-ধারার লংঘন মাজন কিরেত পািরেব৷ 

(২) উপ-ধারা(১) এ উি িখত েত ক বীমাকারী রাজ  িহসােব উহার চয়ারম ান ও দুইজন পিরচালক এবং মূখ  িনবাহী
কমকতা কতৃক া িরত ত ায়ন প  এবং িনরী েকর ত ায়নপ  সংযু  কিরেব যাহােত এই ধারায় বিণত ব বসা
স িকত ত  ও পেরা ভােব সমূদয় ব ব াপনা ব য় উ  রাজ  িহসােব ব য় বাবদ িবকলন করা হইয়ােছ মেম
ত ায়ন থািকেব৷

ব াখ া৷- এই ধারায়-

(ক) "ব ব াপনা ব য়'' অথ সব কার কিমশন পিরেশাধসহ ত  বা পেরা ভােব ব িয়ত সমুদয় ব য় এবং বাংলােদেশর
বািহের মূল ব বসা ল থািকেল সই বীমাকারীর ে  ধান কাযালেয়র ব েয়র যথাথ অংশ যাহা মাট নীট ি িময়াম
আেয়র অনু প িনধািরত শতকরা হােরর অিধক হইেব না, অথা� বাংলােদেশ ঐ ব�সের সরাসির অবিলিখত মাট



ি িময়াম যােগ গৃহীত পুনঃবীমা িবেয়াজেন সমিপত ি িময়াম অেথর অিধক হইেব না;

(খ) "বাংলােদেশ পিরচািলত বীমা ব বসা" অথ বাংলােদেশ অবি ত য কান স ি  িকংবা বাংলােদশ িনবি ত কান
নৗযান অথবা উেড়াজাহাজ স িকত য কান ােন কাযকর হওয়া বীমা ব বসা অ ভু  ৷

  
  
 
পাির িমক  ৬৪৷ ধারা ৫৮, ৫৯, ৬২ ও ৬৩ এর উে েশ  "পাির িমক" এ মণ ভাতা ও িবেনাদন ভাতা এবং অন ান  সকল ধরেনর

অথ পিরেশাধ ও ব য় অ ভু  হইেব৷
  
  
 
অিতির  পাির িমক
পিরেশাধ সীিমত করেণর
মতা

 

৬৫৷ (১) কতৃপ  যিদ এই মেম স  হয় য, কান বীমাকারী বাংলােদেশ পিরচািলত উহার সকল বীমা ব বসােয় তাহার
স েদর তুলনায় বীমা ব বসােয়র চিলত সাধারণ মােনর সােথ সংগিতপূণ নয় এই প কিমশন বা অন েকান কাের
কান ব ি েক পাির িমক দান কের তেব কতৃপ  ৬ (ছয়) মােসর মেধ  এই িবষেয় পিরপালেনর জন  যই প েয়াজন
মেন কের িনেদশ দান কিরেত পািরেব এবং এই িনেদশ পালেনর জন  যিদ বীমাকারী কতৃক ঐ ব ি র সংেগ স ািদত
চুি র শতাবলী সংেশাধন কিরেত হয়, বীমাকারী কতৃক সংি  ব ি েক অথবা সংেশািধত শতাবলী হণেযাগ  না হইেল
সংি  ব ি  যিদ পদত াগ কের, তেব ধুমা  শতাবলী সংেশাধেনর কারেণ বীমাকারী সংি  ব ি েক কান কার
িতপূরণ দান কিরেব না; এবং পদত ােগর তািরেখর পের দ  কান অেথর জন  বীমাকারী কতৃপ  কতৃক এই িবষেয়

অনুেমািদত হাের ব তীত, নবায়ন কিমশন বা অন  কান কাের অনু প ব ি েক অথ দান কিরেব না৷

(২) েত ক বীমাকারী িত ব�সর ১ মােচর পূেব পূববতী পি কা বেষ কান ব ি েক নূ নতম আয়করেযাগ  আয় সীমার
অিতির  কিমশন বা অন  কান কাের তাহার দ  পাির িমক স িকত একিট িববরণী িনধািরত ছেক কতৃপে র
িনকট দািখল কিরেব৷

(৩) বীমাকারী কান ব ি র সে  তাহার স ািদত চুি র অধীেন আয়কর আইেন িনধািরত আয়করেযাগ  বািষক আয়
সীমার অিতির  পাির িমক দান কিরেল, কতৃপ  িলিখত নািটশ ারা, অনু প চুি র একিট সত ািয়ত অনুিলিপ
দািখেলর িনেদশ িদেত পািরেব এবং বীমাকারী উ  িনেদশ পালেন বাধ  থািকেব৷

  
  
 
ব ব াপক ও অন ান
িবধানাবলী

 

৬৬৷ (১) কা ানী আইন অথবা কা ানীর ে  উহার সংঘিবিধ অথবা কান চুি  বা স িতপে  যাহাই থাকুক না
কন, এই অধ ােদশ কাযকর হওয়ার ১ (এক) ব�সর অিত া  হওয়ার পর কান বীমাকারী এই প কান ব ব াপক বা
কমকতা বা অন  কান পদবীধারী ারা পিরচািলত হইেব না বা উ  পদ সমূেহ কাউেক িনযু  কিরেব না যাহােদর
পাির িমক বা উহার অংশ িবেশষ লনেদনকৃত মাট বীমা ব বসােয়র উপর কিমশন বা নন-লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র
কান ণী বা উপ- ণী বা উহােদর আংিশক ব বসােয়র উপর কিমশন বা অন  কান েপ পিরগিণত হয়ঃ 

তেব শত থােক য, এই ধারার কান িবধান িন িলিখত িবষয়সমূেহ বাধা হইেব না, যথাঃ- 

(ক) বীমা এেজ  বা বীমা এেজ  িনেয়াগকারী বা াকার কতৃক বা তাহার মাধ েম আহিরত ব বসােয়র জন  েদয়
কিমশন; 

(খ) ব বসা সং েহর জন  কিমশন া  হন এই প বীমা এেজ েক করিনক বা অধ ন পেদ িনেয়াগ; 

(গ) বীমা িতিনিধ বা বীমা িতিনিধ িনেয়াগকারী িহসােব ব বসা সং েহর জন  কিমশন া  হয় এই প ব ি  িবেশষেক
কমকতা পেদ িনেয়াগ; 

(ঘ) নন-লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র মুনাফার অংশ ব ন; 

(ঙ) অিতির  সুিবধা িহসােব সকল ণীর কমচারীেক কান সমেয়র জন  অিভ  িভি েত বানাস দান ; এই প
বানাস কান কমচারীর ে  ঐ সমেয় া  তাহার বতেনর অিধক হইেব না এবং যাহা কতৃপে র িবেবচনায় যুি স ত
হইেব৷ 

(২) এই ধারার কান িবধান েয়ােগর কারেণ কান ব ি  িত  হইেল, চুি  বা অন  কান কারেণ, ত ন  কান
িতপূরণ লােভর অিধকারী হইেবন না৷

  
  
 
একচু য়ািরর িনযুি ৬৭৷ (১) লাইফ ই ু ের  ব বসার জন  িনবি ত েত ক বীমাকারী কতৃপে র অনুেমাদন েম েয়াজনীয় ে  একজন

একচু য়ারী িনেয়াগ কিরেব৷ 



 

(২) একচু য়ািরর যাগ তা, দািয়  এবং অন ান  সুিবধা ও শতসমূহ িবধান ারা িনধািরত হইেব৷

(৩) কতৃপ  উপযু  কারেণ অনু প িনেয়াগ অনুেমাদন নাও কিরেত বা পূেব দ  অনুেমাদন বািতল কিরেত পািরেব৷

(৪) বীমাকারীর িনযু  একচু য়াির উপ-ধারা (৩) এর কারণ ব তীত অন  কান কারেণ চাকুরীেত না থািকেল বীমাকারী
চাকুরীেত না থাকার তািরখ হইেত ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  একচু য়ািরর চাকুরীেত না থাকার িবষয় এবং উহার কারণ
কতৃপ েক িলিখতভােব অবিহত কিরেব এবং তাহার পদ শনূ  হওয়ার অনিধক ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ  বা কতৃপ
আরও সময় দান কিরেল সই সমেয়র মেধ  অপর একজনেক ইহার একচু য়াির িহসােব িনেয়ােগর অনুেমাদন হণ
কিরেব৷ 

(৫) বীমাকারীর িনযু  একচু য়ািরর তাহার িবেবচনায় কান িবষয় পিরচালনা পষেদর গাচরীভূত করার েয়াজন মেন
কিরেল িতিন িনিবে  তঁাহার িতেবদন পিরচালনা পষেদর িনকট দান কিরেত পািরেবন৷

(৬) একচু য়ািরেক কতৃপে র অনুমিত ব তীত চাকুরীচু ত করা যাইেব না এবং কতৃপ  উভয় পে র নানী হণ না
কিরয়া অনু প চাকুরীচু িতর অনুমিত দান কিরেব না৷

(৭) একচু য়াির চাকুরী হইেত পদত াগ কিরেল িতিন কতৃপ েক তাহার পদত ােগর কারণ অবিহত কিরেবন এবং ঐ
পদত ােগর সিহত জিড়ত কান িবষয় কতৃপে র গাচরীভূত করা উিচত বিলয়া িব াস কিরেল িতিন উহা কিরেবন৷ 

(৮) বীমাকারীর কান পিরচালক, মূখ  িনবাহী কমকতা, কমকতা বা কমচারী একচু য়াির কতৃক চািহদাকৃত সকল তথ
িনজ িনজ াতসাের দান কিরেবন এবং এই প িনি ত কিরেবন য, িনযু  একচু য়ািরেক দ  কান ব গত িববরণ
িমথ া বা িব াি কর এবং অস ূণ নেহ৷

  
  
 
দইু ব�সর উ র পিলিস
অসত  তথ  দােনর
কারেণ সােপ  না
করা

 

৬৮৷ এই আইন বিতত হইবার আেগ বলব� কান লাইফ ই ু ের  পিলিস এই আইন বিতত হইবার তািরখ হইেত ২
(দুই) ব সর অিতবািহত হইবার পর এবং এই আইন কাযকর প লাভ কিরবার পর কাযকর কান লাইফ ই ু ের  পিলিস
উহা বলব  হইবার তািরখ হইেত ২ (দুই) ব�সর অিতবািহত হইবার পর কান বীমাকারী বীমার াবকৃত িকংবা ডা ারী
িতেবদন িকংবা বীমাকৃত ব ি র সংি  রফারী বা ব ু  িকংবা অপর কান দিলেলর িববরণী সিঠক িছল না বা া  িছল
এই মেম  উ াপন করা যাইেব না, যিদ না বীমাকারী দখাইেত পাের য, উ  িববরণী অতীব েয়াজনীয় িবষয় সং া
িছল এবং কাশ করা পূণ িছল এই প তথ  গাপন করা হইয়ািছল িকংবা পিলিস াহক জািলয়ািতর আ েয় তাহা
স াদন কিরয়ািছেলন এবং িববরণ দানকােল পিলিস াহক াত িছেলন য, তাহা অসত  অথবা কাশ করা

পূণ িছল এই প তথ  গাপন করা হইয়ােছঃ

      তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছুই বীমাকারীেক য কান সময় বয়স মাণ কিরেত বলা হইেত িনবৃ  কিরেব
না যিদ িতিন তাহা করার অিধকারী হন এবং ােব দ  বয়েসর িববরণী দওয়ায় পরবতীেত মাণ সােপে  পিলিসর
শতসমূহ সমি ত করা হইয়ােছ ধুমা  এই কারেণ কান পিলিস সােপ  হইেব না৷

  
  
 
বাংলােদেশ ইসু কৃত
পিলিসর ে
বাংলােদেশর আইেনর
েযাজ তা  

৬৯৷ এই আইন বিতত হইবার পর বাংলােদেশ লনেদন হওয়া বীমা ব বসা সংি  বীমাকারী ারা ইসু কৃত বীমা পিলিস
সং া  চুি েত যাহা িকছুই থাকুক না কন, বীমাকারী কতৃক িনি তকৃত পিরমাণ অথ বাংলােদেশ হণ কিরবার এবং
বাংলােদেশ যথাযথ অিধে ভু  কান আদালেত পিলিস স িকত কান িতকােরর িনিম  মাক মা দােয়র কিরবার
মতা থািকেব এবং উ প কান মাক মা বাংলােদেশ দােয়র করা হইেল অনু প কান পিলিস সং া  সৃ  আইেনর
 বাংলােদেশ কাযকরী কান আইন অনুযায়ী উহা িন  কিরেত হইেবঃ 

তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছুই নৗ বীমা পিলিসর ে  েযাজ  হইেব না৷
  
  
 
আদালেত অথ পিরেশাধ ৭০৷ (১) যইে ে  পিরেশােধর িনিম  পিরপ  লাইফ ই ু ের  পিলিস স েক বীমাকারী যিদ মতামত পাষণ কেরন য,

িবেরাধমূলক দাবী িকংবা অপযা  মাণ বা অন  উপযু  কারেণ বীমাকারীর অনুকূেল িনি ত অথ দােনর যথাযথ
দায়মুি  পাওয়া অস ব, সইে ে  পিলিস পিরপ  হইবার তািরখ হইেত বীমাকারী িকংবা যইে ে  বীমাকারী
পিরি িতর কারেণ আংিশক ঐ প পিরপ তার ব াপাের তা িণক অবগত হইেত পাের নাই সইে ে  য তািরেখ
বীমাকারীেক পিরপ তা সং া  িব ি  দান করা হয় সই তািরখ হইেত ৯ (নয়) মাস অিতবািহত হইবার পূেব
অিধে ভু  আদালেত উ  পিরমাণ অথ যাহা পিলিসর জন  েদয় তাহা পিরেশাধ কিরবার জন  দরখা  কিরেত
পািরেব৷

(২) অনু প পিরেশােধর জন  আদালত কতৃক দানকৃত রিসদ বীমাকারী কতৃক সই অথ পিরেশাধ করার সে াষজনক
দায়মুি  িহসােব গণ  হইেব ৷

(৩) এই ধারার অধীন আদালেত অথ দান কিরবার অনুমিতর িনিম  আেবদনকারী বীমাকারীর মূখ  িনবাহী কমকতা
কতৃক া িরত শপথ পােঠর মাধ েম কিরেত হইেব এবং আেবদেন িন বিণত িবষয় িল অ ভু  থািকেব, যথা :-

(ক) বীমাকৃত ব ি র নাম এবং তাহার িঠকানা;

(খ) বীমাকৃত ব ি  মৃত হইেল, সইে ে  তাহার মৃতু র তািরখ এবং ান;

(গ) পিলিসর কৃিত এবং িন য়তা দ  অেথর পিরমাণ;

(ঘ) বীমাকারীর জানামেত েত ক দাবীদােরর নাম, িঠকানা এবং গৃহীত সম  দাবীর নািটেশর িব ািরত বণনা;



 (ঙ) বীমাকারীর অিভমত অনুযায়ী অথ পিরেশােধর দায়মুি  পাওয়া যাইেব না কন উহার কারণ; এবং

(চ) য িঠকানায় বীমাকারীেক আদালেতর দ  অথ সং া  কাযপ িত স েক নািটশ দান কিরেত হইেব৷

(৪) আদালেত পিলিস াহেকর জীব শায় পিলিস পিরপ  হইবার তািরখ হইেত অথবা বীমা করা হইয়ােছ এমন ব ি র
মৃতু র িবষেয় বীমাকারী কতৃক নািটশ াি র তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মাস অিত া  হইবার পূেব আেবদন করা হইেল উহা
এই ধারার অধীেন গৃহীত হইেব না৷

(৫) যিদ আদালেতর িনকট এই প তীয়মান হয় য, বীমাকারী কতৃক অথ পিরেশােধর দায়মুি  অন  কান েপ পাওয়া
অস ব তাহা হইেল আদালত সই অথ আদালত পিরেশাধ কিরবার জন  অনুমিত দান কিরেব এবং উ  অথ িন ি
না হওয়া পয  সরকারী িসিকউিরিটেত িবিনেয়াগ কিরেবন৷

(৬) উপ-ধারা (৩) মাতােবক দরখা  দািখল কিরবার পর বীমাকারী দাবী স িকত িতিট িব ি  আদালেত রণ
কিরেব এবং উ প দরখাে র পিরে ি েত আদালত কতৃক কাযপ িত স  করার ব য় এবং জমা অেথর িন
কিরেত ব য় বীমাকারী বহন কিরেব এবং আদালত কতৃক অনুেমািদত অন  সকল ব য় আদালেতর িনেদশ অনুযায়ী হইেব৷ 

(৭) আদালত জমা হওয়া অেথর িবষেয় িনি তকৃত দাবীদারগণেক িব ি  দান কিরবার ব ব া কিরেব এবং কান
দাবীদার অথ উে ালেনর দরখা  কিরেল সকল দাবীদারেক িব ি  দােনর খরচও তাহার িনকট হইেত আদায়কৃত অেথ
িনবাহ কিরেব৷ 

(৮) আদালেত জমা হওয়া অেথর দাবী িন  করা সং া  সকল কার িজ াসার িবষেয় আদালত িস া  হণ কিরেব৷
  
  
 

 অংেকর লাইফ
ই ু ের  ও নন-লাইফ
ই ু ের  দাবী সংি
িবেরাধ

 

৭১৷ (১) িবিধ ারা িনধািরত অংেকর দায় স িলত (িনি তকৃত লাভ বা বানাস নয় এই প লাভ ও বানাস ব িতেরেক)
লাইফ ই ু ের  পিলিস বা বাংলােদেশ লনেদন হওয়া কান বীমা ব বসায় স িকত কান নন-লাইফ ই ু ের  পিলিসর
দাবীর পিরমাণ স েক কান িবেরাধ দখা িদেল দাবীদার ই া কিরেল উহা িন ি  কিরবার জন  কতৃপে র িনকট রণ
কিরেত পাের এবং কতৃপ  সংি েদর ব ব  শানার পর এবং িনেজর একক সূ  িবচাের, েয়াজনীয় িবেবিচত
সা মাণ হেণর পর িবেরাধ িন ি  কিরেত পািরেব৷ 

(২) এই ধারার অধীন গৃহীত কতৃপে র িস া  চূড়া  িবেবিচত হইেব এবং উহােক কান আদালেত ে র স ুখীন করা
যাইেব না এবং এই প িস া  িবেরাধ িন ি  কিরবার উপযু  কান আদালেতর রায় বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং
তদনুযায়ী কাযকর করা হইেব৷ 

(৩) কতৃপ  এই ধারার অধীন কতব  পালেনর জন  িনধািরত শতকরা হাের বা অন  কান কাের িফ ধায ও আদায়
কিরেব৷

  
  
 
িবলে  দাবী পিরেশােধর
সুদ

 

৭২৷ (১) বীমাকারী কতৃক ইসু কৃত পিলিসর অধীন অথ েদয় হয় এবং দাবী দােনর জন  সম  কাগজপ  দাবীদার
কতৃক দািখল করা হইয়ােছ এই প ে  বীমাকারী যিদ দাবী পিরেশােধর াপ  হওয়া বা দাবীদার কতৃক সম
আনু ািনকতা পূরেণর, যাহা পের সংঘিটত হয়, ৯০ (ন ই) িদেনর মেধ  দাবী পিরেশােধ ব থ হয় তাহা হইেল উপ-ধারা (২)
এ িনধািরত সুদ পিরেশাধ কিরেব, যিদ না বীমাকারী এই প ব থতা তাহার িনয় ণ বিহভূত িছল বিলয়া মাণ কিরেত
পাের৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সুদ ব থতাজিনত চলমান সমেয়র জন  পিরেশাধেযাগ  হইেব এবং চিলত ব াংক রেটর
অিতির  শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ হাের মািসক িভি েত িহসাব কিরেত হইেব৷

  
  
 
িবেরাধ িন ি  কিমিট

 

৭৩৷ (১) কতৃপ  ধারা ৭১ এর অধীন দাবী স িকত িবেরাধ ব তীত বীমাকারী ও বীমা পিলিস াহকেদর মধ কার দাবী
স িকত অন ান  উ ূ ত িবেরাধ িন ি র জন  এক বা একািধক িবেরাধ িন ি  কিমিট গঠন কিরেব৷ 

(২) এই ধারা অনুযায়ী কিমিটর গঠন এবং কাযপ িত িবধান ারা িনধািরত হইেব এবং এই প কিমিটর ে  সািলস
আইন, ২০০১ বা উহার অধীেন ণীত কান িবধান েযাজ  হইেব না৷ 

(৩) িবেরাধ স িকত িবষয়ব েত াথ সংি  কান ব ি  এই কিমিটর সদস  িনযু  হইেত পািরেব না৷ 

(৪) গাি  বীমা পিলিস ব তীত লাইফ ই ু ের  পিলিস বা নন-লাইফ ই ু ের  পিলিসর দাবী সংি  িবেরাধ এই কিমিটর
কাযপিরিধর অ ভু  হইেব৷ 



(৫) কান ব ি  কিমিটর িস াে  ু  হইেল িতিন উ  িস াে র ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  আদালেতর শরণাপ  হইেত
পািরেবন৷

  
  
 
বীমা এেজ , এেজ
িনেয়াগকারী, জিরপকারী
এবং বীমা াকারেদর বীমা
কা ানীর পিরচালক
হওয়ার ে  িবিধিনেষধ

 

৭৪৷ (১) লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারীর কান বীমা এেজ  এবং এেজ  িনেয়াগকারী কান লাইফ ই ু ের  সং া
বীমাকারীর পিরচালক হইবার বা থািকবার যাগ  হইেবন না৷ 

(২) নন-লাইফ ই ু ের  সং া  বীমাকারীর কান বীমা এেজ , জিরপকারী এবং বীমা াকার কান নন-লাইফ ই ু ের
সং া  বীমাকারীর পিরচালক হইবার বা থািকবার যাগ  হইেবন না৷ 

(৩) কান বীমা এেজ  বা এেজ  িনেয়াগকারী বা জিরপকারী অথবা বীমা াকার উপ-ধারা (১) এবং (২) এর িবধান
লংঘন কিরেল িতিন পিরচালক থািকেবন না এবং ইহার অিতির  এেজ  বা বীমা াকার িহসােব তাহার লাইেস  অথবা
এেজ  িনেয়াগকারী বা জিরপকারী িহসােব তাহার সনদপ , যাহা েযাজ , বািতল যাগ  হইেব৷

  
  
 
যুগপ ভােব একই ণীর
একািধক বীমাকারীর বা
বীমাকারী ও ব াংক-
কা ানীর বা আিথক
িত ােনর পিরচালক

হওয়ার ে  িবিধিনেষধ

 

৭৫৷ আপাততঃ বলব� অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কান বীমাকারীর পিরচালক একই ণীর বীমা
ব বসার জন  িনব ীকৃত অন  কান বীমাকারীর বা কান ব াংক- কা ানীর বা আিথক িত ােনর পিরচালক হইেত
পািরেব না৷

ব াখ া৷- এই ধারার উে শ  পূরণকে  "ব াংক- কা ানী" বিলেত ব াংক কা ানী আইন, ১৯৯১ এ সং ািয়ত ব াংক
কা ানী এবং "আিথক িত ান" বিলেত আিথক িত ান আইন, ১৯৯৩ এ সং ািয়ত আিথক িত ানেক বুঝাইেব৷

  
  
 
বীমাকারীর পিরচালনা
পষদ

 

৭৬৷ (১) বীমাকারী কা ানী আইন এর অধীেন িনবি ত হইেল, উহার সংঘ ারক বা সংঘিবিধেত যাহাই থাকুক না কন
উহার পিরচালেকর সংখ া ১৫ (পেনর) জেনর অিধক হইেব না এবং সইে ে  ৬ (ছয়) জন উেদ া া পিরচালক ও ৬
(ছয়) জন জনগেণর অংেশর শয়ার হীতা পিরচালক এবং ৩ (িতন) জন িনরেপ  পিরচালক থািকেবন৷ 

(২) শয়ার হীতাগণ িবিধ ারা িনধািরত প িতেত পিরচালক িনবাচন কিরেব৷
  
  
 
মেনানীত পিরচালক
মেনানয়েন িবিধ-িনেষধ

 

৭৭৷ (১) আপাততঃ বলব  অন  কান আইেন বা বীমাকারীর সংঘিবিধেত যাহা িকছই থাকুক না কন, বীমাকারীর
পিরচালনা পষেদর সদস  ব তীত অন  কহ পিরচালেকর দািয়  পালন কিরেবন নাঃ

      তেব শত থােক য, কান পিরচালক ৩ (িতন) মােসর অিধক সমেয়র জন  বাংলােদেশর বািহের অব ান কিরেল
কতৃপ েক পূব অবিহতকরণ েম পিরচালক হওয়ার যাগ তা স  কান ব ি েক তাহার েল পিরচালক িহসােব
কাজ করার জন  মেনানীত কিরেত পািরেবনঃ

      আেরা শত থােক য, অনু প কান মেনানীত পিরচালক কতৃপে র অনুেমাদন ব িতেরেক ৬ (ছয়) মােসর অিধক
পিরচালক েপ দািয়  পালন কিরেবন না৷

  
  
 
পিরচালক কতৃক চাকুরী
করার ে  িবিধিনেষধ  

৭৮৷ আপাততঃ বলব  অন  কান আইন বা বীমাকারীর সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না কন, কান ব ি  বীমাকারীর
চাকুরীেত উপেদ া, িনরী ক, পরামশক বা অন  কান অথকরী পেদ িনেয়ািজত থািকেল িতিন উ  বীমাকারীর
পিরচালক হইবার বা থািকবার যাগ  হইেবন না৷

  
  
 
পিরচালক পষেদর
সভাপিত ও সহ-
সভাপিত িনবাচন  

৭৯৷ বীমাকারীর সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না কন, বীমাকারীর পিরচালনা পষেদর সভাপিত ও সহ-সভাপিত
পিরচালকেদর মধ  হইেত িনবািচত হইেবনঃ

তেব শত থােক য, পিরচালনা পষেদ একজেনর অিধক সহ-সভাপিত থািকেব না৷
  
  
 
মূখ  িনবাহী কমকতা
িনেয়াগ ও অপসারণ

 

৮০৷ (১)কতৃপে র অনুেমাদন ব তীত কান ব ি েক বীমা কা ানীর মুখ  িনবাহী কমকতা েপ িনেয়াগ করা যাইেব না
এবং িনেয়ােগর জন  ািবত ব ি  িবধান ারা িনধািরত অনু প যাগ তা ও বীমাে ে  অিভ তা স েক স  না
হইেল ঐ প িনেয়াগ কতৃপ  অনুেমাদন কিরেব না৷

(২) বীমাকারী কতৃক উপ-ধারা (১) এর অধীেন অনুেমািদত কান মুখ  িনবাহী কমকতা কতৃপে র পূবানুমিত ব তীত
অপসারণ, চাকুরীচু ত বা বরখা  করা যাইেব না এবং কতৃপ  উ প ে  সংি  মূখ  িনবাহী কমকতা এবং
বীমাকারী বা এই িবষেয় ত�কতৃক মতা া  কান ব ি র নানী হণ ব তীত কান িস া  দান কিরেব না৷

(৩) বীমাকারী কান ব ি েক উহার মুখ  িনবাহী কমকতা হইবার বা ঐ পেদ না থািকবার ঘটনা অবগত হওয়ার ১৫ (পেনর)
িদন হইেত শষ হইবার পূেব কতৃপ েক িলিখতভােব অবিহত কিরেব৷ 

(৪) বীমা কা ানীর মুখ  িনবাহী কমকতার পদ একাধাের ৩ (িতন) মােসর অিধক সমেয়র জন  শনূ  রাখা যাইেব নাঃ



      তেব শত থােক য, কতৃপ  অপিরহায পিরি িত িবেবচনায় উ  সময় সীমা আেরা ৩ (িতন) মাস বিধত কিরেত
পািরেব৷

(৫) উপ-ধারা (৪) এ িনধািরত সমেয়র মেধ  কান বীমা কা ানীর মূখ  িনবাহী কমকতার পদ পূরণ করা না হইেল
কতৃপ  কা ানীর মুখ  িনবাহী কমকতার দািয়  পালেনর জন  একজন শাসক িনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং কতৃপ
যই প িনধারণ কিরেব কা ানী তদানুযায়ী উ  শাসেকর বতন ও অন ান  সুিবধািদর যাবতীয় ব য় িনবাহ কিরেব৷  

  
 
উপেদ া িনেয়াগ

 

৮১৷ আপাততঃ বলব  অন  কান আইেন অথবা বীমাকারীর সংঘিবিধেত যাহা িকছুই থাকুক না কন, কান বীমাকারী ২
(দুই) জেনর অিধক উপেদ া িনেয়াগ কিরেব না এবং উ প িনেয়াগ কতৃপে র অনুেমাদন ব িতেরেক হইেব নাঃ

      তেব শত থােক য, অনু প িনযু  উপেদ ার িনধািরত দািয়  ও কতব  থািকেব এবং তাহােক িবধান ারা িনধািরত
যাগ তা ও অিভ তা স  হইেত হইেব৷

  
  
 
লভ াংশ, বানাস দােন
িবিধিনেষধ

 

৮২৷ (১) কান বীমাকারী উহার পযা  স দ ারা িমটােনা স ব নয় এই প ব ব াপনা ব য়, শয়ার িব য় কিমশন,
াকােরজ সংি  সম  ব য়, সািধত িত এবং অন  কান ব য় স ূণ অবেলাপন না কিরয়া উহার শয়ােরর জন  কান

লভ াংশ দান কিরেব না৷

(২) কান লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী বীমাকারী শয়ার হা ারেদর লভ াংশ ঘাষণা বা দান, পিলিস
াহকেদর বানাস বা কান কার িডেব ার, ঋণ বা অ ীম সংি  অথ দােন স দ ও দােয়র একচু য়ািরয়াল মুল ায়ন
স িকত এই আইেন উি িখত সার-সংে েপর অংশ িহসােব কতৃপে র িনকট দািখলকৃত মূল ায়ন ি িতপে  দিশত
উ ৃ  ব তীত ত  বা পেরা ভােব লাইফ ই ু ের  তহিবেলর বা অন  কান বীমা ণীর কান তহিবেলর অংশ ব বহার
কিরেব না; এবং অনু প উ ৃ  এই অধ ােদেশর অধীেন কতৃপে র িনকট দািখলকৃত িববরণীেত দিশত অনু প উ ৃ
ারা গিঠত সংরি ত তহিবল ব তীত, অন  কান কাের অথ ানা েরর মাধ েম বৃি  করা যাইেব না, যিদ না উ  অথ
উপেরা  মূল ায়েনর তািরেখ বা তাহার পূেব লাইফ ই ু ের  ব বসায় সংি  রাজ  িহসােবর মাধ েম রাজ  িহসােব
ানা িরত হইয়া থােকঃ

তেব শত থােক য, যখন দ  িডেব ােরর সুদ পূেবা  দিশত উ ৃ  মূল ায়েন গৃহীত সুেদর িভি  িহসােব সংি
তহিবল বা তহিবলসমূেহ সমি ত বা আকিলত হইয়ােছ এই প  ব তীত অন  কান িডেব ার স িকত সুদসহ
অথ দান অনু প উ ৃে র শতকরা ৫০ (প াশ) ভােগর অিধক এবং পিরেশািধত িডেব ার সুেদর পিরমাণ শতকরা ১০
(দশ) ভােগর অিধক হইেব নাঃ

      আেরা শত থােক য, শয়ার হীতােদর জন  অনু প বরা কৃত বা তাহােদর জন  সংরি ত উ ৃে র অংশ, থম
দায়ব তা বা অন প িনি তকৃত লভ াংশ দােনর জন  রি ত পিরমাণসহ, িবধান ারা িনধািরত পিরমােণর অিধক
হইেব না, এবং যাহা কান ে ই িনে া  পিরমােণর অিধক হইেব না, যথা ◌ঃ- 

(ক) অংশীদাির  পিলিসর ে , উ ৃে র শতকরা ১০ (দশ) ভাগ; এবং

(খ) অন ান  ে , িবধান ারা িনধািরত সম  উ ৃে র শতকরা হার৷
  
  
 
লাইফ ই ু ের  ব বসায়
বীমা হীতােদর মেধ
মুনাফা ব ন

 
৮৩৷ বীমাকারীর সংঘ ারক বা সংঘিবিধ বা অন েকান দিলেল ব ত য়ী যাহা িকছুই থাকুক না কন লাইফ ই ু ের  ব বসা
পিরচালনার কান বীমাকারী বীমা পিলিস াহকেদর সুিবধােথ উ ৃ  অথ হইেত িবধান ারা িনধািরত অনু প উ ৃে র
শতকরা হােরর কম অথ ব ন কিরেব না৷

  
  
 
অ বতীকালীন বানাস
ঘাষণা  

৮৪৷ এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী কান বীমাকারী অ বতী
ভলুেয়শনকােল য সকল বীমা াহেকর পিলিসসমূহ মৃতু  বা অন  কান কারেণ পিরেশােধর জন  পিরপ  হইয়ােছ
অনু প বীমা পিলিস াহকেদরেক অনুস ানকারী একচু য়াির কতৃক সবেশষ ভলুেয়শেন সুপািরেশর িভি েত
অ বতীকালীন বানাস বা বানাসসমূহ দওয়ার ঘাষণা দান কিরেত পািরেব৷

  
  
 
পিলিস তামািদর ে
বীমাকৃেতর া ব
সুিবধািদ স েক নািটশ
দান

 

৮৫৷ কান বীমাকারী য তািরেখ লাইফ ই ু ের  পিলিসর ি িময়াম েদয় িছল, িক  পিরেশাধ করা হয়িন ঐ তািরখ হইেত
৩ (িতন) মাস অিত া  হওয়ার পূেব বীমা পিলিস াহকেদরেক তাহােদর জন  েযাজ  গৃহীতব  ই াসমূহ জানাইয়া
নািটশ দান কিরেব, যিদ না ঐ ই াসমূহ পিলিসেত অ ভু  থােক৷

  
  
 
গাি  লাইফ ই ু ের
পিলিসর অধীন মেনানয়ন

 

৮৬৷ (১) গাি  লাইফ ই ু ের  চুি র অধীেন বীমাকৃত ব ি  য কান সময় তাহার মৃতু েত পিলিসেত িনি তকৃত অথ
যাহার িনকট পিরেশািধত হইেব উহার জন  এক বা একািধক ব ি েক মেনানীত কিরেত পািরেবনঃ

      তেব শত থােক য, মেনানীত ব ি  নাবালক হইেল লাইফ ই ু◌্যের কৃত ব ি  কতৃক মেনানীত ব ি র
নাবালক কালীন সমেয় তঁাহার মৃতু  হইেল পিলিসেত িনি তকৃত অথ হেণর জন  িবধান ারা িনধািরত প িতেত
অন  কাউেক িনযু  করা যাইেব৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন কান মেনানয়ন িবধান ারা িনধািরত প িতেত কিরেত হইেব৷
  



  
 
াসংিগক পিলিসর

িবেশষ সং ায়ন ও ব াখ া 

৮৭৷ (১) এই অংেশর জন  "সংি  পিলিস'' অথ অবশ  সংঘিটতব  কান ঘটনা সংঘিটত হইেল বা সংঘটেনর পর িনিদ
িবরিতেত বা িবরিতসমূেহ িনি তকৃত স ূণ সুিবধা েদয় হইেব এই প শত িবিশ  লাইফ ই ু ের  পিলিস৷

(২) এই অংেশ সংি  পিলিসর অধীন পাওনায় পিলিসর অধীন েদয় বেকয়া অপিরেশািধত ি িময়াম বুঝাইেব৷
  
  
 
ত পণ মূল  অজন

 

৮৮৷ (১) কান পিলিস অনু ন ২ (দুই) ব�সর পয  বলব� থািকেল উহার ত পণ মূল  াপ  হইেব এবং বীমাকারী কতৃক
িনযু  একচু য়াির িবধান ারা িনধািরত প িতেত ত পণ মূল  িন পণ হইেব৷

(২) এই আইন বলব  হইবার পূেব ইসু কৃত কান পিলিস এই আইন বলব� হইবার পরও কাযকর থািকেল উহার ত পণ
মূল  আইন বলব� হইবার অব বিহত পূেবর ইহার ত পণ মূেল র কম হইেব না৷ 

(৩) কান পিলিসর শত অনুযায়ী উহার ত পণ মূল  িন পেনর িভি  বীমাকারী কতৃক পিরবতন সােপে  হইেল
অনু প িহসােবর িভি  কতৃপে র িনকট দািখল কিরেত হইেব এবং বীমাকারী যিদ অনু প পিরবতেনর ৬০ (ষাট) িদেনর
কম সমেয়র পূেব কতৃপে র িনকট একচু য়ারী কতৃক ািবত পিরবতন স ে  তাহার মতামত স িলত িতেবদনসহ
ািবত পিরবতন এবং উহার কারণ স েক একিট িববরণ দািখল না কের তেব কান পিরবতন করা যাইেব না৷ 

(৪) বীমাকারী উপ-ধারা (৩) এ উি িখত ািবত পিরবতন স েক কতৃপে র িনকট উ াপন কিরেল, কতৃপ  ৬০
(ষাট) িদেনর মেধ  পিলিস াহেকর াথ র ােথ বীমাকারীেক ািবত পিরবতেন যুি সংগত িবেবিচত পিরবতন কিরেত
িনেদশ দান কিরেত পািরেব এবং বীমাকারী উ  িনেদশ পালন কিরেব৷

  
  
 
বীমা পিলিস াহেকর
ই ানুসাের পিলিস
ত পণ

 

৮৯৷ (১) সংি  পিলিস কমপে  ২ (দুই) ব�সর বলব  থাকার পর উহার ধারক বীমাকারীেক িলিখত আেবদেনর মাধ েম
উ  পিলিস ত পণ কিরবার অনুেরাধ কিরেত পাের৷

(২) উপ-ধারা (৩) ও উপ-ধারা (৪) এর িবধান সােপে , উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী আেবদন হণ কিরবার ১
(এক) মােসর মেধ , যিদ ইিতমেধ  আেবদনিট আেবদনকারী কতৃক ত াহার না হইয়া থােক, পিলিসর ত পণ মূল
বীমাকারীর াপ  ও পিলিসর জামানেত গৃহীত অথ বাদ িদয়া পিলিস াহকেক দান কিরেব৷

(৩) যিদ কান বীমাকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন পাইবার ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  পিলিস াহকেক পিলিসিট
চালু রািখবার সুিবধা স ে  িলিখতভােব অবগত কের এবং, েয়াজেন, পশাগত পরামশ হেণর জন  অনুেরাধ কের
তেব উপ-ধারা (২) এ উি িখত ১ (এক) মাস সময়সীমা ধু এই পিলিসর জন  ১৫ (পেনর) িদন বিধত হইেব৷

(৪) কতৃপ  বীমাকারীর আেবদেনর পিরে ি েত উপ-ধারা (২) এর অধীন বীমাকারী কতৃক অথ দােনর বাধ বাধকতা
িগত বা পিরবতন কিরয়া িলিখত আেদশ জারী কিরেত পাের যিদ উ  িগতকরণ বা পিরবতন িন প াথ অ ু
রাখার জন  েয়াজনীয় হয়ঃ-

(ক) বীমাকারীর আিথক ি িতশীলতা ; বা,

(খ) বীমাকারীর পিলিস াহেকর াথ৷

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীেন দ  আেদশ- 

(ক) কতৃপ  কতৃক িনধািরত সমেয়র জন  বলব� থািকেব; এবং

(খ) কতৃপ  কতৃক িনধািরত শত সােপে  হইেব৷
  
  
 
বীমাকারীর ই ানুসাের
পিলিস ত পণ

 

৯০৷ (১) কান পিলিস ত পণ মূল  অজন কিরেল এই ধারায় যই প িববৃত হইয়ােছ সই প ব তীত পিলিস াহেকর
আেবদন ব িতত পিলিস ত পণ করা যাইেব না৷ 

(২) সংি  পিলিসর অধীন বা পিলিসর জামানেত বীমাকারীর িনকট বীমা পিলিস াহেকর দােয়র পিরমাণ সংি
পিলিসর ত পণ মূেল র অিধক হইেল বীমাকারী িন িলিখত িবষয় উে খ কিরয়া পিলিস াহকেক িলিখত নািটশ ইসু
কিরেত পািরেব-

(ক) নািটশ দােনর তািরেখ পিলিসর অধীন বা উহার জামানেত বীমাকারীর িনকট দায়;

(খ) নািটশ দােনর তািরেখ পিলিসর ত পণ মূল ;

(গ) পিলিস াহকেক এই মেম অবিহত করা য, যিদ ত পণ মূেল র অিতির  দায় িনধািরত তািরেখর পূেব পিরেশাধ না
করা হয় তেব নািটশ ইসু◌্যর ৩০ (ি শ) িদন শষ হইেল পিলিসিট ত পণ করা হইেব এবং উহার ত পণ মূল  দায়
পিরেশােধ ব বহার করা হইেব৷

(৩) উপ-ধারা (২) এর নািটশ ইসু র তািরখ হইেত কমপে  ৩০ (ি শ) িদন অিতবািহত হইেল এবং এই সমেয়র মেধ
ত পণ মূেল র অিতির  দায় পিরেশাধ না করা হইেল, বীমাকারী পিলিস াহকেক িলিখত নািটশ দান কিরয়া
পিলিসর ত পণ কাযকর কিরেত এবং ত পণ মূল  দায় পিরেশােধ ব বহার কিরেত পােরন, ইহােত ত পণ মূেল র
সমপিরমাণ দায় পিরেশাধ হইেব৷

  



   
পিলিস াহেকর
ই ানুসাের পিলিস
পিরেশাধ

 

৯১৷ (১) কান পিলিস ধারাবািহক নূ নতম ২ (দুই) ব�সর বলব� থািকেল সংি  পিলিস াহেকর িনকট হইেত িলিখত
আেবদন পাওয়ার অনিধক ৩০ (ি শ) িদেনর মেধ  বীমাকারী পিলিস পিরেশাধ কিরেব৷

(২) যিদ কান বীমাকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন পাইবার ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  পিলিস াহকেক পিলিস চালু
রাখার সুিবধা স েক িলিখতভােব অবিহত কের এবং েয়াজেন পশাগত পরামশ হণ কিরবার পরামশ দয় তেব উপ-
ধারা (১) এ উি িখত ৩০ (ি শ) িদেনর সময়সীমা ধু এই পিলিসর জন  ১৫ (পেনর) িদন বিধত হইেব৷

(৩) কান পিলিস পিরেশািধত হইেল উহার একিট পিরেশাধমূল  থািকেব, যাহা উপ-ধারা (৫) এর িবধান সােপে -

(ক) পিলিসেত ইিতমেধ  সংেযািজত সকল সাবিসি ং িরিভশনারী বানাস স িলত হইেব; এবং

(খ) সেবা  সংখ ক েদয় ি িময়াম পূব িনধািরত এবং ি িময়াম একই অংেকর এবং একই িবরিতেত েদয় এই প
পিলিসর ে  এই প বানাস অ ভুি র পূেব িনধািরত অংেকর কম হইেব না৷

(৪) এই ধারার অধীেন পিরেশাধকৃত কান পিলিস ধুমা  এইধারার িবধােনর কারেণ পিরেশািধত েপ পা েরর পর
ব নেযাগ  ঘািষত কান উ ৃে র অংশীদার হইেব না৷

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান পিলিস পিরেশািধত কিরবার জন  বীমাকারীর িনকট আেবদন কিরেল, যিদ উ
পিলিসর অধীেন বা উহার জামানেত বীমাকারীর িনকট পিলিস াহেকর কান ঋণ থােক, তেব বীমাকারী-

(ক) ঋণিটেক পিরেশািধত পিলিস ারা িনরাপদ িবেবচনা কিরেত পািরেব; বা

(খ) পিরেশািধত পিলিসর মূল  িনধারেণ ঋেণর পিরমাণেক এই েপ িবেবচনা কিরেত পািরেব যাহা িনেয়ািজত একচু য়াির
ন ায  মেন কিরেবন৷

(৬) বীমাকৃত পিরেশািধত অংক িহসাব করার ে  উপ-ধারা (৫) এর দফা (খ) অনুযায়ী কান ঋেণর অংেক িহসােব
নওয়া হইেল উ  ঋণ পিরেশািধত গণ  হইেব৷

  
  
 
বােজয়া করণ

 

৯২৷ (১) কান পিলিস ধুমা  বেকয়া ি িময়াম (ওভারিডউ ি িময়াম) দান না কিরবার কারেণ বােজয়া  হইেব না,
যিদ- 

(ক) পিলিস কমপে  ২ (দুই) ব�সর যাব� বলব� থােক; এবং

(খ) পিলিসর ত পণ মূল  ওভারিডউ ি িময়াম এবং পিলিসর অধীন বা পিলিসর জামানেত গৃহীত সকল ঋেণর
যাগফেলর অিধক হয়৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর উে েশ  পিলিসর ত পণ মূল  ওভারিডউ ি িময়াম য তািরেখ েদয় হয় সই
তািরেখ এই প িহসাব কিরেত হইেব যন ি িময়াম দান করা হইয়ােছ৷ 

(৩) এই ধারার অধীন কান পিলিসর াহক বেকয়া কান ি িময়াম পিরেশােধ ব থ হইেল, বীমাকারী, য তািরেখ ি িময়াম
েদয় িছল, অথচ দান করা হয় নাই, সই তািরেখর ৩ (িতন) মােসর মেধ  পিলিস াহকেক তাহার করণীয় স েক
নািটশ ারা অবিহত কিরেব৷ 

(৪) পিলিসেত িভ প িকছু থাকা সে ও এই ধারার অধীন বীমা পিলিস াহক ঐি কভােব িন বিণত িবষয়ািদ
পিরপালন কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) পিলিসিট এই আইেনর িবধান অনুযায়ী পিরেশাধ করা; 

(খ) পিলিসর সমুদয় ত পণ মূল  আদায়েযাগ  ি িময়ােমর সিহত সম য় করা; 

(গ) পিলিসর ত পণ মূল  াি  সােপে  ব�সেরর আগাম ি িময়াম দান কিরয়া পিলিসিট পিরেশািধত করা;

(ঘ) এই অধ ােদশ এর িবধান অনুযায়ী পিলিস ত পণ করা;

(ঙ) পিলিস ত পণ অে  বীমাকারী কতৃক পিলিস াহকেক তাহার ই ানুযায়ী ময়ােদর জন  একিট ময়াদী লাইফ
ই ু ের  চুি  ইসু  করা, এবং বীমাকৃত অেথর পিরমাণ পিলিসর ত পণ মূল  হইেত ইহার অধীন বা জামানেত
কা ানীর পাওনা সম য় কিরয়া িনধারণ করা৷

(৫) পিলিসেত িভ প িকছু উে খ থাকা সে ও, এই ধারার অধীন পিলিস স েক বীমাকারী িন প কায ম হণ
কিরেব- 

(ক) পিলিস াহক নািটশ াি র পর উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইসু কৃত নািটেশ অ ভু  নয় এই প কান ই া
বীমাকারী ও পিলিস াহক িলিখতভােব স ত হইেল তদনুযায়ী কায ম; 

(খ) যিদ পিলিস াহক উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইসু কৃত নািটেশ অ ভু  কান ই া হেণ স ত হয় তেব তদনুযায়ী
কায ম; 

(গ) পিলিস াহক উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইসু কৃত নািটেশ সাড়া না িদেল এবং তাহােক যাগােযােগর যুি  সং ত



চ ার পরও তাহার সিহত যাগােযাগ না হইেল-

(অ) পিলিস াহক যিদ পিলিস হণ এর পর, িক  ি িময়াম দান ব  করার পূেব, িলিখতভােব কান কায ম হণ
করার িবষয় স ত হইয়া থােকন, তেব তদনুযায়ী কায ম হণ, অন থায় 

(আ) যিদ পিলিসেত উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এর কায ম ব তীত কান কায ম হেণর িবষয় পিলিসেত উে খ
থােক, তদনুযায়ী কায ম হণ৷

(৬) িন বিণত কােজর জন  কাহােকও কান কিমশন দান করা যাইেব না, যথাঃ-

(ক) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ত পণমূল  ি িময়াম দােনর সিহত সম য়করণ; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) ও (ঙ) অনুযায়ী ময়াদী লাইফ ই ু ের  এর চুি  ইসু করণ৷  
  
 

াব প  এবং
মিডক াল িরেপােটর
অনুিলিপ সরবরাহকরণ

 
৯৩৷ েত ক বীমাকারী পিলিস াহেকর আেবদন ও িনধািরত িফ পিরেশাধ সােপে  তাহােক বীমা ােব এবং
মিডক াল িরেপােট তাহােক িজ াসাকৃত  এবং তাহার উ েরর ত ািয়ত অনুিলিপ দান কিরেব৷৷

  
  
 
িবভাজন নীিতেত
ব বসােয় িবিধিনেষধ

 

৯৪৷ (১) এই আইন বলব� হইবার পর িকংবা বলব� হইবার তািরখ হইেত ৩ (িতন) ব�র অিত া  হইবার পের কান
বীমাকারী িবভাজন নীিতর উপর িনভর কিরয়া ব বসায় আর  কিরেত িকংবা অব াহত রািখেত পািরেব না যাহােত
পিলিসর সুিবধাসমূহ সুিনিদ কৃত নেহ িক  িনধািরত সময়কােল দাবীেত পিরণত হওয়া পিলিসর মেধ  সুিবধা ব েনর
উপর পিলিসর সুিবধা স ূণ বা আংিশক িনভর কের অথবা যাহােত পিলিসর ি িময়ােমর পিরমাণ স ূণ বা
আংিশকভােব িনিদ  সময়কােল দাবীেত পিরণত হওয়া পিলিসর সংখ ার উপর িনভরশীলঃ 

      তেব শত থােক য, এই ধারার কান িকছুই বীমাকারীেক এই আইেনর িবধান অনুযায়ী বীমাকৃত অেথর সিহত
পূবািধকার স  িকংবা নগদ বানাস অথবা অন  কানভােব অংশ হণকারী লাইফ ই ু ের  পিলিস াহকেক বানাস
ব ন কিরেত িনবৃ  কিরেব না৷

  
  
 
বীমা ব বসা ব ব াপনায়
শাসক িনেয়াগ

 

৯৫৷ (১) যিদ কান সমেয় কতৃপে র এই প িব াস কিরবার কারণ থােক য, কান বীমাকারী তাহার বীমা ব বসা এই েপ
পিরচালনা কিরেতেছ যাহােত বীমাপিলিস াহকেদর াথ ু  হইেত পাের এবং েয়াজনীয় সলেভি  মািজন রািখেত
সমথ হইেতেছ না তেব বীমাকারীেক তাহার ব ব  উপ াপেনর সুেযাগ দান কিরয়া কতৃপ  উহার পিরচালনা পষদেক
সাসেপ  কিরেত পািরেব এবং কতৃপে র িনেদশ ও িনয় ণাধীন বীমাকারীর কায ম ব ব াপনার জন  একজন শাসক
িনযু  কিরেব৷ 

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী িনযু  শাসক কতৃপ  কতৃক িনধািরত বতন ভাতা ও অন ান  সুিবধািদ, যিদ থােক, া
হইেবন এবং কতৃপ  য কান সময় তাহার িনযুি  বািতল কিরেত এবং তদ েল অপর একজন শাসক িনেয়াগ কিরেত
পিরেব৷ 

(৩) শাসক িনেয়ােগর তািরেখ এবং তাহার পরবতীেত বীমাকারীর ব বসায় ব ব াপনার দািয়  শাসেকর উপর ন
হইেব, তেব কতৃপে র অনুেমাদন ব তীত শাসক কান নতুন পিলিস ইসু  কিরেবন না৷ 

(৪) শাসক িনেয়ােগর অব বিহত পূেব অনু প ব ব াপনার দািয়  কান ব ি র উপর ন  হইয়া থািকেল শাসক
িনেয়ােগর তািরখ ও ত�পরবতীেত অনু প ব ব াপনার দািয়ে র অবসান হইেব৷ 

(৫) কতৃপ  শাসকেক তাহার মতা এবং দািয়  স েক েয়াজনীয় িনেদশনা দান কিরেব এবং শাসক য কান
সময় বীমা ব বসায় পিরচালনার প িত বা ব ব াপনা পিরচালনা কােল উ ূ ত য কান িবষেয় কতৃপে র িনেদশনার জন
আেবদন কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
শাসেকর মতা ও

দািয় বলী
৯৬৷ (১) শাসক বীমাকারীর বীমা ব বসায় সবা ক িমতব িয়তা ও কমদ তার সিহত পিরচালনা কিরেবন এবং
িন বিণত কা  পদে পিট িবদ মান পিরি িতেত বীমা পিলিস াহেকর সাধারণ ােথর জন  সব চেয় সুিবধাজনক এই
িবষেয় মতামতসহ, যত শী  স ব, কতৃপে র িনকট একিট িতেবদন দািখল কিরেবন, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারীর বীমা ব বসায় অন  কান বীমাকারীর িনকট হ া র ;বা 

(খ) বীমাকারী কতৃক বীমা ব বসায় অব াহত রাখা, (লাইফ ই ু ের  এর ে  পিলিসর সিহত সংযু  বানাসসহ
পিলিসর মূল অংক অপিরবিতত রািখয়া বা াসকৃত অংেক অব াহত রাখা); বা 

(গ) বীমাকারীর বীমা ব বসােয়র অবসায়ন করা; বা 



 
(ঘ) অন  কান প া, যাহা িতিন ভাল মেন কেরন৷ 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িতেবদন াি র পর কতৃপ  সাধারণতঃ বীমা পিলিস াহেকর াথ র ায় যথাযথ
েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কতৃপ  কতৃক দ  আেদশ বীমাকারী এবং কা ানী হইেল উহার সংঘিবিধ ও
সংঘ ারেক অন  িকছু থাকা সে ও উ  আেদশ অবশ  পালনীয় এবং কাযকর ইহেব৷  

  
 
াকেযাগ  স ি র
ে  শাসেকর মতা

 

৯৭৷ (১) শাসক যিদ এই মেম স  হন য, কান ব ি  এই আইেনর অধীন তাহার িব ে  আইনী কায ম হেণর
আওতায় আিসয়ােছন তাহা হইেল এই আইেনর অধীন ি য়া জ ুনা করা পয , িলিখত আেদশ ারা, উ  ধারার
অধীন কায ম হণ কিরেল াকেযাগ  হইেব বিলয়া তীয়মান হয় এই প স ি  উ  ব ি  বা অন  কাহােরা ারা
হ া র বা অন  কানভােব িবি  িনিষ  কিরেত পািরেব৷

(২) কান ব ি  শাসক কতৃক ইসু কৃত উপেরা  উপ-ধারা (১) এর অধীন আেদেশ ু  হইেল িতিন উ  আেদশ
াি র ১৪ ( চৗ ) িদেনর মেধ  সরকােরর কােছ ইহার িব ে  আপীল কিরেত পািরেবন এবং সরকার উ  আপীেলর
িবষেয় যথাযথ েয়াজনীয় ব ব া হণ কিরেব৷ 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীেন দ  শাসেকর আেদশ, সরকার কতৃক আপীল িন ি কে  দ  আেদশ সােপে ,
উ  আেদশ জারীর তািরখ হইেত ৩ (িতন) মাস বলব� থািকেব, যিদ না এই সমেয়র মেধ  কান এখিতয়ারস
আদালেত এই আইেনর অধীন আেবদন দািখল করা হয় এবং যইে ে  এই প আেবদন করা হয় সইে ে  উ  আেদশ
আদালেতর কান আেদশ সােপে  বলব� থািকেব যন উহা আদালত কতৃক সংি  ধারার অধীন ােকর জন  দ
একিট আেদশ৷

(৪) এই ধারার অধীন শাসক কতৃক দ  কান আেদশ-

(ক) যিদ কান কেপােরশন বা সং া সংি  হয়, তাহা হইেল ইহা দওয়ানী কাযিবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সােলর ৫ নং আইন)
এর থম তািলকার ২৯ নং অডার এর ২ নং ল বা ৩০ নং অডার এর ৩ নং ল এ উি িখত সমনজারীর প িতেত
জারী হইেব, এবং

(খ) যিদ কান কেপােরশন বা সং া নয় এই প কান ব ি  সংি  হয়, তাহা হইেল-

(অ) উ  ব ি র সবেশষ বসবােসর িঠকানায় এবং তাহার ায়ী িঠকানায় রিজ াড ডাক যােগ বা উ  ব ি েক
ব ি গতভােব িবিল কিরয়া; বা 

(আ) উ  ব ি েক পাওয়া না গেল পিরবােরর কান বয়  পু ষ সদেস র িনকট একিট অনুিলিপ রািখয়া; বা

(ই) উ  ব ি র সবেশষ াত বাস ান বা ব বসা ল বা ব ি গতভােব উপাজেনর রাজগােরর জন  কাজ কিরেতন
এমন ােনর কান দৃশ মান অংেশ রািখয়া িদয়া, 

জারী করা যাইেব এবং েত ক ে  এই প আেদশ সরকারী গেজেট কাশ কিরেত হইেব৷

(৫) যিদ উপ-ধারা (৪) এর অধীন আেদশ সংি  ব ি েক যথাযথভােব পিরেবিশত হইয়ােছ িকনা এই প  উ ািপত
হয়, তাহা হইেল আেদশিট গেজেট কািশত হইেল উ প কাশনা চূড়া ভােব আেদশ পিরেবশেনর মাণ বিলয়া গণ
হইেব এবং উপ-ধারা (৪) এর িবধান পালেন ব থতার জন  আেদেশর বধতা ু  হইেব না৷

(৬) এই ধারার অন  িকছু থাকা সে ও শাসক কতৃক জারীকৃত আেদশ সংি  এই প স ি  শাসেকর
পূবানুেমাদন েম এবং আেরািপত শত সােপে  হ া র বা অন ভােব িব য় করা যাইেব৷

(৭) অন  কান িবদ মান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই ধারার অধীন শাসক কতৃক জারীকৃত কান আেদশ বা
আেরািপত শত লংঘন কিরয়া কান স ি  হ া র বা অন েকান কাের িব য় বআইনী হইেব৷

(৮) কান স ি  এই আইেনর অধীন আইনগত ি য়ায় াকেযাগ  িকনা এই স িকত মতামত গঠেন স ম
হওয়ার জন  বা আইনগত কায ম হণ করার জন  শাসক কান ব ি েক এতদুে েশ  াসি ক মেন কিরেল কান
তথ  দােনর িনেদশ িদেত পািরেবন এবং উ  িনেদশ া  ব ি  দ িবিধ (১৮৬০ সেনর ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৭৬
এর অথ অনুযায়ী উ  তথ  দান কিরেত আইনগতভােব বাধ  থািকেবন বিলয়া গণ  হইেবন৷

(৯) িন বিণত িবষেয় মামলা িবচার কিরবার ে  শাসক দওয়ানী কাযিবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৫ নং আইন) এর
অধীন দওয়ানী আদালেতর সকল মতার অিধকারী হইেবন, যথাঃ-

(ক) সা ীেদর সমনজারী এবং আদালেত উপি ত িনি তকরণ এবং শপেথর অধীন তাহােদর পরী াকরণ ; 

(খ) দিললািদ দািখল করার িনেদশ দান; এবং 

(গ) সত পাঠ যােগ সা হণ৷



(১০) এই ধারার অধীন শাসেকর কান কায ম ও কাযপ িত দ িবিধর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এর অথ অনুযায়ী
িবচািরক কায ম িবেবিচত হইেব৷

  
  
 
চুি  বািতল করণ

 

৯৮৷ শাসক তাহার ময়াদ কালীন সমেয় য কান সময় সংি  ব ি গণেক ব ব  দােনর সুেযাগ দােনর পর বীমাকারী
এবং অপর কান ব ি র মেধ  স ািদত কান চুি  িকংবা মৈতক  (পিলিস ব িতেরেক) যিদ তাহার িনকট পিলিস
াহকেদর ােথর পিরপ ী বিলয়া তীয়মান হয় তেব িতিন উ  চুি  বািতল বা পিরবতন (িনঃশতভােব িকংবা িতিন
য প শত আেরাপ সিঠক মেন কেরন) কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
শাসক িনেয়ােগর

অবসান
 

৯৯৷ যিদ কান সমেয় কতৃপ  কতৃক এতদুে েশ  দ  িতেবদেনর ফেল কতৃপে র িনকট পিরদৃ  হয় য, শাসক
িনেয়াগ দােনর আেদেশর উে শ  পূরণ হইয়ােছ িকংবা কান কারেণ িনেয়াগ দান কিরবার আেদশ আর কাযকর থাকা
বা নীয় নেহ তাহা হইেল কতৃপ  উ  আেদশ বািতল কিরেত পািরেব এবং শাসেকর ময়ােদর অবসান ঘিটেব এবং
উহার ব বসা, কতৃপ  িভ প কান িনেদশ দান না কিরেল, ঐ ব ি র িনকট অিপত হইেব য ব ি র িনকট শাসক
িনেয়ােগর অব বিহত পূেব উহা অিপত িছল৷

  
  
 
শাসক িনেয়াগ এবং

িনেয়াগ আেদশ বািতল
সং া  চূড়া  িস া

 
১০০৷ ধারা ৯৫ িকংবা ধারা ৯৯ অনুযায়ী কতৃপে র কান আেদশ বা িস া  চূড়া  বিলয়া িবেবিচত হইেব এবং
ত�স েক কান আদালেত কান  উ াপন করা যাইেব না৷

  
  
 
দিললািদ বা স ি
শাসেকর অেগাচের

রাখার শাি  

১০১৷ যিদ বীমাকারীর কান পিরচালক িকংবা কমকতা অথবা অন  কান ব ি  বীমাকারীর ব বসা স িকত তাহার
হফাজেত থাকা কান িহসােবর বই, িনব ন বই িকংবা অন  কান দিলল শাসেকর চািহদা অনুসাের তাহার কতৃে  দান
কিরেত অপারগ বা ব থ হন িকংবা এই প বীমাকারীর কান স ি  দখেল রােখন তাহা হইেল িতিন সেবা  ৬ (ছয়) মাস
পয  কারাবাস িকংবা ৫ (পাঁচ) ল  টাকা অথদ  অথবা উভয় দে  দি ত হইেবন৷

  
  
 
ধারা ৯৫ হইেত ৯৯ এর
অধীেন গৃহীত ব ব ািদর
সংর ণ

 

১০২৷ (১) ধারা ৯৫, ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮ এর আওতাধীেন সরল িব ােস িকংবা সরল িব ােসর অিভ ােয় স  কান
কায স াদেনর িনিম  শাসেকর িব ে  কান প মাক মা, অিভেযাগ বা অন ান  আইনগত কাযধারা হণ করা
যাইেব না৷ 

(২) ধারা ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯ বা ১০০ এর আওতাধীেন সরল িব ােস িকংবা সরল িব ােসর অিভ ােয় স ািদত কান
কায েমর পিরে ি েত উ ূ ত য়- িত িকংবা স াব  কান িতর জন  সরকার অথবা কতৃপে র িব ে  কান
মাক মা বা অন  কান আইনগত কাযধারা হণ করা যাইেব না৷

  
  
 
আদালত ারা অবলুি

 

১০৩৷ (১) আদালত কা ানী আইন এর িবধান অনুযায়ী কান বীমা কা ানীর অবসায়েনর আেদশ দান কিরেত
পািরেব এবং উ প অবসায়ন আেদেশর ে  এই আইেনর িবধান সােপে  কা ানী আইন এর িবধান েযাজ
হইেব৷

(২) য কারেণর উপর িভি  কিরয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন অবসায়ন আেদশ দান করা হইয়ােছ তাহার অিতির
িন িলিখত কারেণ আদালত অবসায়ন আেদশ দান কিরেত পািরেব, যথাঃ- 

(ক) যিদ আদালেতর পূবানুেমাদন হণ কিরয়া কা ানীর অ তঃ এক দশমাংশ শয়ার মূলধেনর ধারক, নূ নতম এক
দশমাংশ সংখ ক শয়ারেহা ার, অথবা কমপে  ৫০০ (পাঁচশত) জন লাইফ ই ু ের  পিলিস াহক যাহােদর পিলিস
কমপে  ৩ (িতন) ব�সর যাব� বলব� আেছ এবং উহার মূল  িনেদিশত মূেল র কম নয়, এই িবষেয় একিট আেবদন
দািখল কের; 

(খ) যিদ কতৃপ , যাহােক এত ারা এ িবষেয় মতা দান করা হইল, িন বিণত কারেণ আদালেত আেবদন কের য, 

(অ) কা ানী এই আইেনর ধারা ২৩ এবং ১১৯ অনুযায়ী বাংলােদশ ব াংেক রি তব  জামানত জমা দােন বা জমা
রািখেত ব থ হইয়ােছ;

(আ) কা ানী এই আইেনর কান িবধান পিরপালেন ব থ হইয়া উ  ব থতা অব াহত রািখয়ােছ, বা এই আইেনর িবধান
লংঘন করার পর এই লংঘন স িকত কতৃপে র নািটশ াি র পর ৩ (িতন) মাস সময় পয  উ  লংঘন অব াহত
রািখয়ােছ বা কতৃপ  উ  লংঘেনর িবষয় কা ানীেক অবিহত কিরয়ােছ ; 

(ই) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী দািখলকৃত িববরণী হইেত বা উহার অধীেন কান তদে র ফলাফেল যিদ তীয়মান হয় য,
কা ানীিট দউিলয়া হইয়ােছ বা দউিলয়া হওয়ার উপ ম হইয়ােছ; বা 

(ঈ) কা ানীিট চলমান থাকা পিলিস াহক বা জন ােথর পিরপ ী; 

(৩) কান বীমা কা ানীর িব ে  এই ধারার অধীন অবসায়ন আেদশ জারী হইেল ঐ কা ানী লাইফ ই ু ের  অথবা
নন-লাইফ ই ু ের  সং া  কান চুি েত আব  হইেত পািরেব না; 

(৪) অবসায়ন আেদশ দােনর তািরেখ বলব� থাকা বীমাকারী কতৃক ইসু কৃত নন-লাইফ ই ু ের  চুি সমূহ আেদেশর
তািরখ বা আেদেশ উি িখত পরবতী কান তািরেখ বািতল মেম গণ  হইেব৷

  



   
অপিরেশািধত শয়ার
মূলধন  

১০৪৷ অন  কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই আইেনর উে শ  পূরণকে  কান বীমাকারীর ঋণ পিরেশাধ
স মতা এবং অন ান  িবষয় িনধারেণ তাহার অপিরেশািধত শয়ার মূলধন স িলত কান স দ িহসােব নওয়া যাইেব
না৷

  
  
 

ায় অবলুি
 
১০৫৷ কা ানী আইেন যাহা িকছুই থাকুক না কন, কান কা ানী এক ীকরণ কাযকর করা, িকংবা কা ানীর
পুনগঠন করা অথবা ইহার দায়ভােরর জন  ব বসা চলমান রাখার অসমথতা অথবা লাইেস  বািতল হওয়ার কারণ
ব তীত কান বীমা কা ানী ায় অবসায়ন করা যাইেব না৷

  
  
 
দায়সমূেহর মূল ায়ন

 

১০৬৷ (১) কান বীমা কা ানী অবসায়েন িকংবা য কান বীমাকারীর দউিলয়াে র ে  বীমাকারীর স েদর এবং
দােয়র মূল ায়ন এই প প িতেত এবং এই প িভি েত করা হইেব যাহা তফিসল-২ এ উি িখত িবিধ এবং আদালেতর
দ  কান িনেদশনা সােপে , যতদরূ স ব েযাজ  হয়, এই প প িত এবং িভি েত করা হইেব যাহা দউিলয়াে র
অবসায়ক িকংবা িরিসভার যথাযথ মেন কেরন৷ 

(২) কান বীমা কা ানীর চুি সমূেহর পিরমাণ আদালেতর মাধ েম ােসর উে েশ  কা ানীর স দ ও দায়মূল  এবং
কা ানী কতৃক ইসু কৃত সকল পিলিসর দাবী সমূেহর পিরমাণ আদালত কতৃক দ  িনেদশনায় উি িখত প িতেত
এবং িভি েত িনধারণ কিরেত হইেব৷ 

(৩) বীমা কা ানীসমূহ অবসায়ন কাযকর করার জন  এই অধ ােদেশর িবধানাবলী বলব  কিরেত এই ধারার অধীন িবিধ
ণয়ন করা যাইেব এবং উ প িবিধ কা ানী আইন এর অধীন ণীত িবিধর অনু প পিরমাজন িকংবা সংেশাধন
করা যাইেব৷

  
  
 
অবসায়ন বা দউিলয়াে র
ে  লাইফ ই ু ের

তহিবেলর উ ৃ  স েদর
েয়াগ

 

১০৭৷ (১) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী কান বীমা কা ানীর অবসায়েন িকংবা অনু প ব বসা পিরচালনাকারী
অন  কান বীমাকারীর দউিলয়াে র ে  বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  ব বসা সংি  স দ এবং দায় বীমাকারীর অন ান
স দ এবং দায় পৃথকভােব মূল ায়ন কিরেত হইেব এবং লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র ে  দায় ব তীত অন ান  দায়
পিরেশােধ অনু প উ ৃ  পিরস দ ব বহার করা যাইেব না৷ 

(২) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী কান বীমা কা ানীর অবসায়ন িকংবা এই প ব বসা পিরচালনাকারী অপর
কান বীমাকারীর দউিলয়াে র ে  যিদ অবসায়ন িকংবা দউিলয়াে র ি য়া আর  হওয়ার আেগ বীমাকারীর লােভর
কান অংশ পিলিস াহকেদর জন  বরা  করা হয়, তাহা হইেল বীমাকারীর স দ এবং দায় মূল ায়েন যিদ দােয়র চাইেত
স দ অিতির  পিরদৃ  হয় (অতঃপর াথিমক িহসােব বিণত) তেব তাহা বীমাকারীর লাইফ ই ু ের  ব বসা সংি
দােয়র সিহত শয়ার াহকগেণর মেধ  বরা  লভ াংেশর সমান অনুপােত এবং অবসায়েনর ি য়া আর  হওয়ার
অব বিহত পূববতী ১০ (দশ) ব�সের পিলিস াহকেদর মেধ  বরা কৃত লভ াংশ যাগ করা হইেব এবং এই প যাগকরণ
স াদেনর পর যই স দ দায় এর য পিরমাণ অিতির  হইেব এই প অিতির  স দ বীমাকারীর উ ৃ  স দ বিলয়া
গণ  হইেবঃ 

তেব শত থােক য-

(ক) যিদ কান ে  এই প কান বরা  করা না হইয়া থােক িকংবা সৃ  িবেশষ ে  আদালেতর িনকট তীয়মান হয়
য, িবেশষ কারেণ লাইফ ই ু ের  এর ে  বীমাকারীর দােয়র সিহত পূেবা  পিরমাণ অথ যাগ করা যৗি ক িকংবা
আইনগত বা যথাযথ হইেব না সইে ে  আদালত যই প িনেদশ দান কিরেবন অনু প পিরমাণ অথ যাগ করা হইেব;
এবং 

(খ) যইে ে  অবসায়ন িকংবা দউিলয়াজিনত ি য়া আর  হওয়ার পূেব িবেবচনাধীন লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র কান
শাখার পিলিস াহকেদর লভ াংশ বরা  করা হইয়া থােক, তাহা হইেল এই উপ-ধারা েয়ােগর লে  বীমাকারীর উ
পিরস দ এবং দায় আলাদাভােব লাইফ ই ু ের  ব বসার স দ এবং দায় িনণেয়র অনু প প িতেত িনণীত হইেব এবং
দায় এর অিতির  স েদর কান উ ৃ  দিশত হইেল উহা লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র সংি  বীমাকারীর দায় এর সিহত
সংেযাজন করার উে েশ  াথিমক উ ৃ  িহসােব িবেবিচত হইেব৷

  
  
 
সাবিসিডয়ারী
কা ানীসমূেহর অবলুি

১০৮৷ (১) যইে ে  কান বীমা ব বসায় িকংবা কান বীমা কা ানীর বীমা ব বসােয়র কান অংশ কান চুি র
আওতাধীেন অপর কান বীমা কা ানীর িনকট হ া িরত হয় যাহার কারেণ পূেবা  কা ানী িকংবা তাহার
পাওনাদারেদর য কা ানীেত অনু প হ া র করা হইয়ােছ উ  কা ানীর, এই ধারায় অতঃপর সাবিসিডয়ারী
কা ানী িহসােব উি িখত, িবপরীেত কান দাবী থািকেল সইে ে  যিদ মুখ  কা ানী আদালেতর িনেদশ ারা িকংবা
িনয় ণাধীেন অবসায়ন করা হয় তাহা হইেল আদালত মুখ  কা ানীর সিহত উ  সাবিসিডয়ারী কা ানী অবসায়েনর
িনেদশ দান কিরেবন এবং একই বা পরবতী দানকৃত কান আেদশ ারা একই ব ি েক উভয় কা ানীর অবসায়ক
িনেয়াগ কিরেবন এবং উভয় কা ানী একই কা ানী হইেল যই প হইত সই েপ যাহােত অবসািয়ত হইেত পাের
ত ন  যই প েয়াজনীয় মেন কেরন সই প ব ব া হণ কিরেত পািরেবন৷ 

(২) আদালত অন  কান প আেদশ দান না কিরেল মুখ  কা ানীর অবসায়েনর কায ম আর ই হইেব সাবিসিডয়ারী
কা ানীর অবসায়ন কায ম আর  ৷



 
(৩) িনেজেদর মেধ  অিধকার এবং দায় সমি ত কিরবার কােল আদালত সংি  কা ানী সমূেহর গঠনত  এবং
কা ানীসমূেহর িনেজেদর ব ব ার এবং অনু পভােব কা ানীেত িবিভ  ণীর দায়েকর(Contributories)অিধকার
এবং দায় স েক একিট মা  কা ানীর অবসায়েন য প করা হয় বা তাহার কাছাকািছ িবেবচনা কিরেবন৷ 

(৪) যখন কান কা ানী সাবিসিডয়ারী িহসােব অিভিহত হয় এবং য মুখ  কা ানীর সাবিসিডয়ারী কা ানী িহসােব
অিভিহত উ  মুখ  কা ানীর সিহত একই সমেয় অবসায়েনর ি য়াভূ  না হয় সইে ে  আদালত মুখ
কা ানীেক অবসায়ন করার িনেদশ দান কিরেবন না, যিদ না আদালেত উ  কা ানী িকংবা উ  কা ানীর পে
অবসায়েনর িবপে  আনীত সকল কার আপি  (যিদ থােক) নানীর পর আদালত স  হন য, উ  কা ানী মুখ
কা ানীর সাবিসিডয়ারী কা ানী এবং মুখ  কা ানীর সিহত এই কা ানী অবসায়ন করা যুি যু  হইেব৷

(৫) মূখ  িকংবা সাবিসিডয়ারী কা ানীেত কান ব ি  বা উহােদর পাওনাদার মুখ  কা ানীর সিহত সাবিসিডয়ারী
কা ানী অবসায়ন করার িব ে  দরখা  দািখল কিরেত পািরেবন৷ 

(৬) যখন কান কা ানী একিট বীমা কা ানীর তুলনায় মুখ  কা ানী এবং অপর কান বীমা কা ানীর তুলনায়
সাবিসিডয়ারী কা ানী িকংবা যইে ে  কান মুখ  কা ানীর তুলনায় কেয়কিট সাবিসিডয়ারী বীমা কা ানী থােক,
তাহা হইেল আদালত এই ধারায় উি িখত নীিত িবেবচনায় যাহা সবােপ া অিধক যুি যু  মেন কিরেবন ত প য কান
সংখ ক কা ানীেক একসােথ িকংবা আলাদা ণীেত ভাগ কিরেত পািরেব৷  

  
 
বীমাকারীর আংিশক
অবলুি র পিরক না

 

১০৯৷ (১) যিদ কান সমেয় এই প েয়াজনীয় মেম তীয়মান হয় য, কা ানীর গঠেন অ ভু  কান ণীর বীমা
ব বসা অবসায়ন করা েয়াজন িক  কা ানীর অন  সকল ব বসা অব াহত রাখা িকংবা অপর কান বীমাকারীর িনকট
হ া র আবশ ক, তাহা হইেল এতদুে েশ  একিট পিরক না ণয়ন েম এই অধ ােদেশর িবধান অনুযায়ী আদালেতর
িনি ত করেণর জন  দািখল করা যাইেত পাের৷ 

(২) এই ধারার অধীন কান পিরক নায় িবিভ  ণীর ব বসােয়র ািবত অবসায়েনর সৃ  কান উ ৃ  স দ ব ন সহ
িনজ িনজ পিলিস সংি  ণীর পিলিস াহেকর য কান ভিবষ ত অিধকােরর সংর ণসহ কা ানীর দায় ও
পিরস দ বরা  ও ব ন ব ব া এবং কা ানীর য সম  কাযািদ অবসায়ন করার াব করা হইয়ােছ এবং যাহার জন
কা ানীর উে শ াবলী সংি  সংঘ ারক সংেশাধন এবং পিরক না বলব  কিরবার িনিম  আবশ কীয় অন ান
অিতির  িবধান সংেযাজন েয়াজন তাহা অ ভু  থািকেব৷ 

(৩) অবসায়ন এবং দউিলয়াে র অধীন বীমাকারীর দায় ও মূল ায়ন দউিলয়াে র অধীন অবসায়ন বা লাইফ ই ু◌্যের
তহিবেলর উ ৃ  পিরস দ েয়াগ সং া  এই অধ ােদেশর িবধান এই ধারা অনুযায়ী ণীত পিরক না অনুযায়ী কান
কা ানীর ব বসােয়র কান অংশ িবেশষ অবসায়েনর ে  েযাজ  হইেব যমনভােব উ  িবধানসমূহ কান বীমা
কা ানী অবসায়েনর ে  েযাজ  হইয়া থােক এবং এই ধারার িবধান অনুযায়ী ণীত কান পিরক নার ে
কা ানী আইেনর অবসায়ন সংি  িবধানাবলী, পিরবতনসহ, েযাজ  হইেব৷ 

(৪) এই ধারার অধীন কান পিরক না িনি তকরণ কােল আদালেতর কান আেদশ যাহার ারা কান কা ানীর
সংঘ ারেক উহার উে শ সমূহ পিরবতন করা হয় তাহা হইেল এই পিরবতন কা ানী আইন এ দ  কান আেদশ ারা
িনি তকরেণর সািমল হইেব এবং তদানুযায়ী কাযকর হইেব৷ 

(৫) এই ধারার অধীেন কান পিরক না িনি তকরণ আেদশ দােন আদালত কা ানী কতৃক ধারা ২৩ এবং ধারা ১১৯
অনুযায়ী দ  জমার যই অংশ বীমাকারী কতৃক এখনও পিরচািলত কান ণীর বীমা ব বসােয়র, যিদ থােক, সিহত
সংি  নেহ তাহার যতদুর স ব অিধক িন ি র েয়াজন সই মম অনুযায়ী দান কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
জামানত ফরত দান

 

১১০৷ কান বীমা কা ানী অবসায়নকােল, যইে ে  ধারা ১০৯ েযাজ  হয় তাহা ব িতেরেক এবং অপর কান
বীমাকারীর দউিলয়াে র ে  অবসায়ক িকংবা  িনেয়াগী, যাহা েযাজ  ধারা ২৩ িকংবা ধারা ১১৯ এর অধীন,

মত, কা ানী িকংবা বীমাকারী কতৃক জমাদানকৃত জমা ফর  দােনর িনিম  আদালেত দরখা  কিরেত
পািরেবন এবং এই প দরখাে র পিরে ি েত আদালত, তদকতৃক িনধািরত শতসােপে , জামানত ফরত দােনর
িনেদশ দান কিরেবন৷

  
  
 
পিলিস মূেল র নািটশ

 

১১১৷ কান বীমা কা ানীর অবসায়নকালীন সমেয় পিরস দসমূহ নগদ অথ ব েনর উে েশ  এবং অপর কান
বীমাকারীর দউিলয়াে র ে , মত, অবসায়ক িকংবা  িনেয়াগী কা ানীর অথবা অপর কান বীমাকারীর
নিথেত অ ভু  েত ক ব ি  এবং িযিন কা ানী কতৃক বা অন  বীমাকারী কতৃক ইসু কৃত পিলিসেত াথ সংি  বা
াথ সংি  হইেবন, তাহার িনকট কা ানীর বা অন  বীমাকারীর দায় িনণয় কিরেবন এবং আদালেতর িনেদিশত উপােয়
অনু প প িতেত সই সকল ব ি েক মূল  স েক নািটশ দান কিরেবন এবং নািটশ দওয়া হইয়ােছ এই প কান
ব ি  যিদ আদালেতর আেদশ িকংবা িবিধ অনুযায়ী িনিদ কৃত প িত এবং সমেয়র মেধ  উ প মূল  সং া  িবষেয়
আপি র নািটশ না দান কিরয়া থােকন তাহা হইেল িতিন সই মূল  হণ কিরেত বাধ  থািকেবন৷

  
  
 
বীমা চুি  ােস
আদালেতর মতা

১১২।(১) যে ে  কান বীমা কা ানী অবসায়নাধীন থােক িকংবা অপর কান বীমাকারী দউিলয়া হয়, সইে ে
আদালত তদকতৃক িনধািরত শত সােপে , বীমা কা ানী িকংবা অপর বীমাকারীর বীমা চুি র পিরমাণ াস কিরয়া
আেদশ জারী কিরেত পািরেব।



 (২) যে ে  লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনাকারী কান কা ানী দউিলয়া বিলয়া মািণত হয়, সইে ে  আদালত
যথাথ মেন কিরেল অবসায়েনর পিরবেত, ত কতৃক িনধািরত শত সােপে , কা ানীর বীমা চুি র অেথর পিরমাণ াস
করার আেদশ জারী কিরেত পািরেব। 

(৩) এই ধারার অধীন আেদেশর জন  অবসায়ক অথবা কা ানী অথবা কা ানীর পে  অথবা পিলিস াহক অথবা
কতৃপ  আদালেত আেবদন কিরেত পািরেবন এবং আদালেতর িবেবচনায় িত  হইেত পাের এই প য কান ব ি
এই প আেবদন নানীর জন  অিধকারী হইেবন।  

  
 
অ-বাংলােদশী
কা ানীসমূেহর উপর
পার িরক অ মতা
আেরােপ সরকােরর
মতা

 

১১৩৷ যই ে  বাংলােদেশর বািহের কান দেশর আইন বা থা ারা সই দেশ বীমা ব বসা পিরচালনার ে  িকছু
িবেশষ শতাবলী আেছ এবং অনু প শতাবলী বাংলােদেশ গিঠত বা িনগিমত কান বীমাকারীর ে ও েযাজ  হয়,
তাহা হইেল সরকার উ  শতাবলী স েক িনি ত হইয়া, গেজট াপন ারা, ঐ দেশর বীমাকারীেদর বাংলােদেশ
ব বসা পিরচালনার শত িহসােব উ  একই প শতাবলী েয়ােগর িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷

  
  
 
বাংলােদেশর বািহের
ািপত বীমাকারী কতৃক
দািখলেযাগ  তথ ািদ

 

১১৪৷ বাংলােদেশর বািহের ব বসােয়র ধান ান িকংবা ায়ী আবাসধারী েত ক বীমাকারী বাংলােদেশ উহার ব বসােয়র
ান াপন কিরেল িকংবা বীমা ব বসা সং েহর লে  বাংলােদেশ িতিনিধ িনযু  কিরেল এই প ব বসা ক  িত া
অথবা িতিনিধ িনযুি র পরবতী ৩ (িতন) মােসর মেধ  কতৃপে র িনকট িন বিণত তথ ািদ পশ কিরেব, যথাঃ- 

(ক) বীমাকারীর গঠনত , িবিধব  আইন, সমেঝাতা ারক, সংঘ ারক ও সংঘিবিধ বা বীমাকারীর গঠনতে র সংগঠন
ও সং া দানকারী অন  কান দিলেলর সত ািয়ত অনুিলিপ এবং এই দিলল ইংেরজী ভাষায় না হইেল উহার একিট
িনভরেযাগ  (authentic) ইংেরজী অনুবাদ; 

(খ) বাংলােদেশ বীমাকারীর পূণ িঠকানা; 

(গ) বাংলােদেশ িনবাসী এক বা একািধক ব ি  িযিন বা যাহারা বীমাকারীর পে  কান েস  এবং নািটশ হণ করার
জন  বীমাকারীর মতা া , এই প ব ি  বা ব ি েদর নাম ও িঠকানা এবং তাহােক দ  পাওয়ার অব অ াটিনর
অনুিলিপ; 

(ঘ) বীমাকারী কা ানী হইেল, উহার পিরচালকেদর তািলকা; 

(ঙ) বীমাকারী কতৃক পিরচািলত হইেব এই প বীমা ণীর একিট িববরণী; এবং 

(চ) বীমাকারীর িনজ দেশ ধারা ১১৩ এ িনেদিশত িবেশষ েয়াজনীয়তার অনু প বাংলােদেশর নাগিরকেদর ে
েযাজ  কান শতাবলী, যিদ থােক, একিট সত পাঠ(verification) ারা ত ািয়ত িববরণী৷

  
  
 
বাংলােদেশর বািহের
ািপত বীমাকারী কতৃক
রি তব  বইসমূহ  

১১৫৷ বাংলােদেশর বািহের ব বসােয়র ধান ান থািকেল িকংবা ায়ী িনবাসী হইেল এই প েত ক বীমাকারী এই
আইেনর অধীন কতৃপে র িনকট দািখলতব  বাংলােদেশ উহার ব বসায় সংি  িহসাব, িববরণী, সার-সংে প ত
কিরেত সমথ কের এবং, েয়াজনেবােধ, কতৃপ  কতৃক পরী া করা যায় এই প িহসােবর বই, রিজ ার এবং দিললািদ
বাংলােদেশ উহার ধান কাযালেয় র ণ কিরেব এবং িত পি কা বেষর জানুয়াির মােসর শষ িদবেস বা তাহার পূেব
রি তব  সকল িহসােবর বই, রিজ ার এবং দিললািদ যথািনয়েম বীমাকারীর বাংলােদশ  ধান কাযালেয় রি ত
হইেতেছ এই মেম িনরী েকর একিট ত ায়ন প  কতৃপে র িনকট দািখল কিরেব৷

  
  

তৃতীয় অধ ায়
িমউচু য়াল বীমা কা ানী ও সমবায় বীমা সিমিত

 
সং া

 

১১৬৷ এই অধ ােয়- 

(ক) “িমউচু য়াল বীমা কা ানী” অথ একিট বীমাকারী কা ানী যাহা কা ানী আইন বা উহা ারা রিহত কান আইেন
িনব ীকৃত এবং যাহার কান শয়ার মূলধন নাই; ধুমা  গঠনত  ারা সকল পিলিস াহক উহার সদস  ; 

(খ) “সমবায় বীমা সিমিত” অথ সমবায় সিমিত আইেনর অধীন িনবি ত এমন সমবায় সিমিত যাহা এই আইন কাযকর
হইবার পূেব  Insurance Act, 1938 এর অধীন বীমাকারী িহসােব িনবি ত৷

  
  
 
িমউচু য়াল বীমা কা ানী
ও সমবায় বীমা সিমিতর
ে  অধ ােদেশর েয়াগ

 
১১৭। এই অধ ােয়র িবধানসমূেহর সিহত সংগিতপূণ নয় ধারা ২১, ২২, ২৩, ৩৬ এবং ৪৪ এর উপ-ধারা (৯) এর দফা (গ)
এই প িবধান িমউচু য়াল বীমা কা ানী ও সমবায় বীমা সিমিতর ে  েযাজ  হইেব না; এবং এই অধ ােয়র
িবধানসমূহ িমউচু য়াল বীমা কা ানী ও সমবায় বীমা সিমিতর ে  েযাজ  হইেব।

  
  
 
িমউচু য়াল বীমা কা ানী
ও সমবায় বীমা সিমিতর
চলিত মূলধন

 
১১৮। কান িমউচু য়াল বীমা কা ানী এবং সমবায় বীমা সিমিত এই আইেনর অধীন িনব ীকৃত হইেব না, যিদ না উ
কা ানী বা সিমিত গঠনকােলর াথিমক ব য় এবং িনব ীকরেণর আেবদেনর পূেব েদয় জামানত ব তীত তফিসল-১
এ উি িখত চলিত মূলধন না থােক।

  
  
 
িমউচু য়াল বীমা কা ানী ১১৯৷ (১) েত ক িমউচু য়াল বীমা কা ানী ও সমবায় বীমা সিমিত িনব ীকরণ আেবদন করার সময় তফিসল-১ এ



এবং সমবায় বীমা সিমিত
কতৃক রি তব  জামানত

 

উি িখত অথ নগেদ বা জমা দােনর তািরেখ বাজারমূেল  া িলত অনুেমািদত িসিকউিরিটেজ বা আংিশক নগেদ ও
আংিশক অনু প া িলত মূেল র অনুেমািদত িসিকউিরিটেজ বাংলােদশ ব াংেক জমা কিরেব এবং জমা রািখেব৷ 

(২) নগেদ জমাকৃত অথ বাংলােদশ ব াংক উহা সমবায় বীমা সিমিতর িহসােব জমা রািখেব৷ 

(৩) সমবায় বীমা সিমিত য কান সময় এই ধারার অধীন বাংলােদশ ব াংেক জমাকৃত িসিকউিরিটজ নগেদ বা
অনুেমািদত িসিকউিরিটজ বা আংিশক নগেদ ও আংিশক অনুেমািদত িসিকউিরিটেজ িত াপন কিরেত পািরেব এই
শেত য, অনু প নগদ অথ বা অন ান  িসিকউিরিটেজর মূল  িবদ মান বাজার দের, বা অনু প নগদ অথ এবং
িসিকউিরিটেজর মূল , যাহা েযাজ , জমা দান কিরবার তািরেখ া িলত মূেল  িসিকউিরিটেজর মূল  হইেত কম না
হয়৷ 

(৪) সমবায় বীমা সিমিত আেবদন কিরেল বাংলােদশ ব াংক- 

(ক) এই ধারার অধীন সমবায় বীমা সিমিত কতৃক জমা করা িসিকউিরিটজ িব য় কিরেব এবং িব য়ল  অথ িনেজর
কােছ জামানত িহসােব রািখেত পািরেব; বা 

(খ) সমবায় বীমা সিমিত কতৃক িনিদ কৃত বাংলােদশ ব াংেক জমাকৃত অথ বা িসিকউিরিটেজ িব য়ল  সমুদয় অথ বা
উহার অংশ িবেশষ, বা জমাকৃত িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  সরকারী িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ কিরেত পািরেব এবং
উপেরা  িব য় ও িবিনেয়ােগর জন  াভািবক হাের কিমশন আদায় কিরেত পািরেব৷ 

(৫) এই ধারার উপ-ধারা (৪) এর িবধান েযাজ  হইেল,- 

(ক) যিদ িসিকউিরিটজ িব য়ল  অথ বা (অিজত সুদ ব তীত) িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  জমাকৃত
িসিকউিরিটেজর জমা দওয়ার তািরেখ িবদ মান বাজারমূেল র কম হয় তেব বীমাসিমিত উ  ঘাটিত িসিকউিরিটজ
পিরপ  হওয়া বা িব ীত হওয়ার ২ (দুই) মােসর মেধ  নগেদ বা জমা দান কিরবার তািরেখ বাজার দের া িলত মূেল
সরকারী িসিকউিরিটেজ বা আংিশক নগদ ও আংিশক িসিকউিরিটেজ পূরণ কিরেব; অন থায় বীমা সিমিত এই ধারার
অধীন জামানত স িকত িবধান লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব; এবং 

(খ) যিদ িসিকউিরিটজ িব য়ল  অথ বা (অিজত সুদ ব তীত) িসিকউিরিটেজর পিরপ  মূল  বাংলােদশ ব াংেক
জমাকৃত িসিকউিরিটেজর জমা দওয়ার তািরেখ িবদ মান বাজার মূেল র উ ৃ  হয় তেব কতৃপ  যিদ এই মেম স  হয়
য, উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী রি তব  জমা পিরপূণভােব রি ত হইয়ােছ তাহা হইেল বাংলােদশ ব াংকেক উ
উ ৃ  অথ সমবায় বীমা সিমিত ফর  িদেত বিলেব৷ 

(৬) যিদ জমাকৃত অথ হইেত সমবায় বীমা সিমিতর কান দায় পিরেশািধত হইয়া থােক তেব সমবায় বীমা সিমিত নগেদ বা
জমা দওয়ার তািরেখ বাজার মূেল  া িলত সরকারী িসিকউিরিটেজ বা আংিশক নগেদ এবং আংিশক অনু প
মূল ািয়ত সরকারী িসিকউিরিটেজ উ  অথ পূরণ কিরেব এবং দায় পিরেশােধর তািরখ হইেত ২ (দুই) মােসর মেধ  ঘাটিত
পূরণ না কিরেল সমবায় বীমা সিমিত এই ধারার উপ-ধারা (১) এর িবধান লংঘন কিরয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷

  
  
 
ঋণ স িকত িবিধ-িনেষধ  ১২০৷ ঋেণর ে  অন ান  বীমাকারীর ন ায় ধারা ৪৪ এ দ  িবধানসমূহ সমবায় বীমা সিমিতর ে  েযাজ  হইেব৷
  
  
 
পিলিস হ া রেভাগী ও
িনেয়াগী সদস  হইেত

পিরেবন না
 
১২১৷ এই অধ ােয়র িবধান েযাজ  হয় এই প বীমাকারীর ইসু কৃত পিলিসর হ া রেভাগী বা িনেয়াগী ধুমা  উ
হ া র বা  িনেয়ােগর কারেণ িমউচু য়াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতর সদস  হইেত পািরেবন না৷

  
  
 
িমউচু য়াল বীমা কা ানী
ও সমবায় বীমা সিমিতর
নািটশ ও দিললািদ
কাশ

 

১২২৷ কা ানী আইন এর িবধানসমূেহ যাহা িকছুই থাকুক না কন, িমউচু য়াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতেক
সংি  ধারার িবধান অনুযায়ী উহার সদস েদর িনকট িরতব  উহার ি িতপ , রাজ  িহসাব এবং অন ান  দিললািদ
উহার সদস েদর িনকট রণ না কিরয়া কা ানী বা সিমিতর ধান কাযালয়  ােন চািরত একিট ইংেরজী এবং
একিট বাংলায় কািশত সংবাদপে  একবার কাশ কিরেত হইেব৷

  
  
 



সদস গণেক দিললািদ
সরবরাহকরণ  

১২৩। কা ানী আইন এর অধীন রিজ ার অব কা ানীজ বা রিজ ার অব কা-অপােরিটভ সাসাইিটজ এর িনকট
িরত দিললািদ তাহার িনকট রেণর ২ (দুই) ব�সেরর মেধ  কান সদস  আেবদন কিরেল কান প মূল  ব িতেরেকই
েত ক িমউচু য়াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিত উ  দিললািদর অনুিলিপ আেবদন করার ১৪ ( চৗ ) িদেনর
মেধ  সদস েদরেক সরবরাহ কিরেব।  

  
চতুথ অধ ায়
মধ তাকারী

 
বীমা এেজ  িনেয়াগ

 

১২৪৷ (১) একজন বীমাকারী বা াকার একজন ব ি  বীমা এেজ  িনেয়াগ ও তাহার িনব ীকরণ কিরেব এবং েত ক
বীমাকারী বা াকার কতৃপ  কতৃক িবধান ারা িনধািরত প িতেত বীমা এেজ  িহসােব অনু প সকল িনেয়াগ ও
িনব েনর একিট রিজ ার সংর ণ কিরেব৷

(২) েত ক বীমাকারী বা াকার উপ-ধারা (১) এর অধীন রি ত রিজ ােরর একিট অনুিলিপ িত ব�সর কতৃপে র
িনকট রণ কিরেব এবং উ  তািলকায় কান সংেযাজন বা িবেয়াজেনর ে  বাদ পড়া এবং অ ভুি র িবষেয়
িবধান ারা িনধািরত প িতেত মািসক িভি েত কতৃপ েক অবিহত রািখেব৷ 

(৩) কতৃপ  কান বীমাকারী বা াকারেক তাহার িনকট দািখলকৃত রিজ াের িলিপব  কান বীমা এেজে র নাম নন-
লাইফ ই ু ের  াহকেদর ােথ সংি  ব ি  বীমা এেজে র কতব  পালেনর জন  অনুপযু  িবেবচনায় বাদ দওয়ার
জন  বীমাকারী বা াকারেক বাধ  কিরেত পািরেব৷

(৪) কতৃপ  এ সং া  িবধান ণয়েনর ারা বীমা এেজ  িনেয়ােগর জন  যাগ তা এবং অন ান  শতাবলী, বীমা
এেজে র িনব েনর ময়াদকাল, নবায়ন িফ এবং অনু প িফ পিরেশােধর প িত িনধারণ কিরেত পািরেব৷ 

(৫) কান বীমাকারী বা াকার অন  কান বীমাকারী বা াকােরর বীমা এেজ  িহসােব িনবি ত কান ব ি েক তাহার
অধীেন বীমা এেজ  িহসােব িনেয়াগ কিরেব না৷

(৬) কান বীমাকারী বা াকার কান িনব ীকৃত বীমা এেজ েক তাহার পূবতন িনব নকারী বীমাকারী বা াকােরর িনকট
হইেত অব াহিত আেদশ ব তীত তাহার অধীেন বীমা এেজ  িনেয়াগ কিরেব নাঃ 

      তেব শত থােক য, কান এেজ  পদত ােগর আেবদনপ  বীমাকারী বা াকােরর িনকট দািখল কিরেল এবং তাহার
িনকট কান পাওনা না থািকেল বীমাকারী বা াকার উ  আেবদনপ  দািখেলর তািরখ হইেত ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ
তাহােক অব াহিত আেদশ দান কিরেব৷

  
  
 
বীমা এেজ  িনেয়াগকারী
িনেয়াগ

 

১২৫৷ (১) লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার বীমাকারী লাইফ ই ু ের  ব বসায় আহরণ বা ব বসা সং হ করার উে েশ
কতৃপ  কতৃক ইসু কৃত বীমা িতিনিধ িনেয়াগকারীর সনদপ ধারী কান ব ি  বা িবিধব  সং ােক বীমা এেজ
িনেয়াগকারী িহসােব কায ম করার জন  িনযু  কিরেব৷ 

(২) কতৃপ  িবধান ারা বীমা এেজ  িনেয়াগকারীর সনদপ  ইসু  করার জন  যাগ তা ও অন ান  শতাবলী এবং
সনদপে র ময়াদকাল, িনব ন িফ ও নবায়ন িফ এবং অনু প িফ পিরেশােধর প িত িনধারণ কিরেব৷

  
  
 
বীমা াকার লাইেস ধারী
হইেব

 

১২৬৷ (১) নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনার বীমাকারী কতৃপ  কতৃক ইসু কৃত বীমা াকােরর লাইেস ধারী বীমা
াকারেক িনযু  কিরেত পািরেব৷ 

(২) কা ানী ব তীত অন  কহ বীমা াকার লাইেস  া  হওয়ার যাগ  হইেব না৷ 

(৩) সরকার িবিধ ারা অন ান  িবষেয়র সিহত পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ, যাগ তা, গঠন, িনব ন িফ ও নবায়ন িফ
এবং লাইেস  জারীর িফ পিরেশাধ প িত এবং লাইেস  ই ু , নবায়ন ও িবলি ত বা বািতল করেণর আবশ কীয় িবষয়ািদ
িনধারণ কিরেব৷ 

(৪) কতৃপ  কতৃক ইসু কৃত বধ লাইেস  না থািকেল কান ব ি  কতৃক নন-লাইফ ই ু ের  ব বসার াকােরর দািয়
পালন, িনেজেক বীমা াকার িহসােব বণনা করা বা করােনা বা পিরচয় দান করা বা করােনা ব-আইনী হইেব৷

  
  
 
বীমা জিরপকারীেদর
লাইেস  দান

১২৭৷ (১) এই ধারার অধীন লাইেস ধারী বীমা জিরপকারী ব তীত অন  কান ব ি  বাংলােদেশ নন-লাইফ ই ু ের
ব বসা স িকত কান য় িতর জিরপ, িন পণ িকংবা সম য় কিরেত পািরেব না এবং কান বীমাকারী বাংলােদেশর
অভ ের তাহার লনেদনকৃত নন-লাইফ ই ু ের  ব বসােয়র সংি  কান দাবী এই ধারার অধীেন লাইেস ধারী কান বীমা
জিরপকারী কতৃক য় িত জিরপকৃত, িন িপত বা সম য়কৃত যাহা হয়, না হইেল পিরেশাধ কিরেত পািরেব না ৷

(২) এই ধারার অধীন লাইেস  এর জন , িবিধ ারা িনধািরত প িতেত এবং িফ সহ, কতৃপে র িনকট আেবদন কিরেত
হইেব। 

(৩) বীমা জিরপকারীেদরেক, িবিধ ারা িনধািরত, িবিভ  উপ- ণীেত ভাগ করা যাইেব এবং এই প ণী ভাগ হইেল



 

অনু প েত ক উপ- ণীর জন  পৃথক আেবদন কিরেত হইেব এবং পৃথক লাইেস  ইসু  করা হইেব ৷

(৪) কতৃপ  এই ধারার অধীন আেবদন াি র পর যই প উপযু  মেন কের ত প তথ  ও ব াখ া দান কিরেত অথবা
তাহােক ব ি গতভােব কতৃপ  সমীেপ উপি ত হইেত আেবদনকারীেক িনেদশনা দান কিরেত পািরেব এবং
আেবদনকারী িনেদিশত অনু প শতাবলী পূরণ কিরয়ােছ এবং আেবদনকৃত লাইেস  পাওয়ার উপযু  এই মেম স
হইেল কতৃপ  উপ-ধারা (৭) এর িবধান সােপে  অনু প লাইেস  ম ুর কিরেব৷

(৫) কান আেবদনকারী এই ধারার অধীন কান উপ- ণীর লাইেসে র জন  ত াখ াত হইেল িতিন ঐ প ত াখ ােনর
তািরখ হইেত ১ (এক) ব�সর সময় উ ীণ না হওয়ার পূেব একই উপ- ণীর লাইেসে র জন  নূতন আেবদন করার
অিধকারী হইেবন না৷ 

(৬) ব ি  আেবদনকারীর ে , িতিন িনেজ এবং কা ানী বা ফাম আেবদনকারীর ে , উহার কান পিরচালক বা
অংশীদার িন বিণত কান অেযাগ তা স  হইেবন না : 

(ক) ব ি  নাবালক হন ; 

(খ) যাগ  অিধে  স  আদালত কতৃক ঘািষত অ কৃিত  ব ি  হন; 

(গ) যাগ  অিধে  স  আদালত কতৃক আ সা  বা িব াসভ  বা তারণা বা জািলয়ািত মূলক অপরাধ করা বা
অনু প অপরােধ সহেযািগতা কিরবার জন  দাষী সাব  ব ি  হনঃ 

      তেব শত থােক য, কান ব ি  এই প কান অপরােধ সাজা া  হইেল সাজা াি র তািরখ হইেত িকংবা যই
ে  অথদ  সহ বা অথদ  ছাড়া কারাদ  হইয়ােছ সইে ে  মুি  লােভর তািরখ হইেত ৫ (পাঁচ) ব�সর পূণ হইেল

কতৃপ  উ  ব ি র সাজা াি  তাহার ঐ প আেবদন কিরবার ে  বাধা  কিরেব না মেম ঘাষণা কিরেত পািরেব৷ 

(ঘ) কান বীমা পিলিস িবষেয় বা কান বীমা কা ানীর অবসায়ন িবষেয় কান আইনগত ি য়া চলাকােল বা বীমা
কা ানীর িবষয়াবলী সং া  কান তদ  চলাকােল যিদ এই প পিরদৃ  হয় য, উ  ব ি  কান বীমাকারী বা বীমা
হীতার সােথ কান জািলয়ািত, অসততা বা িনেজেক অন  ব ি  বিলয়া পিরচয় দােনর জন  বা অনু প কােজ
ই াকৃতভােব অংশ হণ বা সহেযাগী হওয়ার জন  অিভযু  হন৷ 

(৭) এই ধারার অধীন ইসু কৃত লাইেস  ইসু র তািরখ হইেত ১ (এক) ব�সেরর জন  বলব� থািকেব এবং িবিধ ারা
িনধািরত শতাবলী পূরণ সােপে , উ  লাইেস  নবায়ন করা যাইেব।

(৮) কতৃপ  এই ধারার অধীেন লাইেস  দান বা উহার নবায়ন ত াখ ান কিরেল তাহার িস া  িলিখতভােব
ত াখােনর কারণসহ আেবদনকারীেক আেবদেনর তািরখ হইেত ৩ (িতন) মােসর মেধ  অবিহত কিরেব৷

(৯) েত ক জিরপকারী এবং িত িনধারক তাহােদর কতব  ও দািয়  এবং অন ান  পশাগত অন ান  িবষেয় িবিধ ারা
িনধািরত অনু প আচরণিবিধ পিরপালন কিরেব৷

(১০) যইে ে  পিরদৃ  হয় য, কান বীমা জিরপকারী, ব ি  হইেল তাহার িকংবা কা ানী বা ফাম হইেল উহার কান
পিরচালক বা অংশীদােরর উপ-ধারা (৬) এর অধীেন িনধািরত অেযাগ তাসমূেহর কানিট আেছ তেব অন  কান শাি
িবধােনর অিধকার ু  না কিরয়া এবং যিদ কতৃপে র স ি সহ মািণত হয় য, বীমা জিরপকারী - 

(ক) িমথ া িতেবদন দান কিরয়ােছ; বা 

(খ) কান িত সামি কভােব অত িধক মূল ায়ন বা অবমূল ায়ন কিরয়ােছ; বা 

(গ) কান িত অত িধক অেযৗি কভােব সম য় কিরয়ােছ; 

তাহা হইেল কতৃপ  উ  জিরপকারীর ধারণকৃত লাইেস  বা লাইেসে সমূহ বািতল কিরেত পািরেবনঃ 

      তেব শত থােক য, কতৃপে র ঐি ক মতাবেল এই ধারার অধীন কান লাইেস  বািতল করা হইেল এবং
সরকােরর িনকট এই িবষেয় আেবদন কিরেল অনু প আেবদেনর ি েত সরকার কতৃপে র িনকট একিট িতেবদন
চািহেত পাের এবং উ  িতেবদন িবেবচনা কিরয়া ও আেবদনকারীর নানী হণ কিরয়া কৃতপ েক যেথাপযু  িনেদশনা
দান কিরেত পািরেব৷

(১১) কতৃপ  এই ধারার অধীেন ত�কতৃক ইসু কৃত হারােনা, িত  ও ছঁড়া লাইেসে র পিরবেত িনধািরত িফ
পিরেশাধ সােপে  উহার িতিলিপ লাইেস  ইসু  কিরেত পািরেব৷

(১২) কান ব ি  এই ধারার িবধান লংঘনপূবক কায কিরেল িতিন অনিধক ১ (এক) ল  টাকা অথদে  দি ত হইেবন;
এবং লংঘনকারী কা ানী হইেল তাহােদর িব ে  অন  কান কাযধারায় হণীয় ব ব া অ ু  রািখয়া উহার েত ক
পিরচালক, ব ব াপক, সিচব বা কা ানীর অন  কান কমকতা, িযিন াতসাের ঐ প লংঘেনর জন  দায়ী িতিন
অনিধক ৫০(প াশ) হাজার টাকা পয  অথ দে  দি ত হইেবন।

  
  
 
ি তীয় জিরপ ১২৮৷ (১) কতৃপে র িনকট যিদ এই প িব াস কিরবার কারণ থােক, কান বীমা জিরপকারী িমথ া িতেবদন দািখল

কিরয়ােছ বা িতর অত িধক অিধমূল ায়ন বা অবমূল ায়ন কিরয়ােছ বা কান িত অত িধক অেযৗি ক ভােব সম য়
কিরয়ােছ, তাহা হইেল কতৃপ  তাহার অনুেমািদত অন  কান জিরপকারী বা জিরপকারীেদর ারা ঐ িতর আেরা একিট
জিরপ করার জন  বীমাকারীেক িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷ 



 
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীেন ি তীয় জিরেপর ে  জিরপকারী বা জিরপকারীগণ তাহােদর িতেবদেনর একিট
অনুিলিপ কতৃপে র িনকট রন কিরেব; কতৃপ  িতেবদনিট িবেবচনা কিরয়া এবং থম জিরপকারীেক তাহার ব ব
উপ াপন করার সুেযাগ দান কিরয়া এই অধ ােদশ এর িবধান অনুযায়ী সংি  থম জিরপকারীর লাইেস  বািতল
কিরেত পািরেব এবং কতৃপ  পিলিস াহকেদর ােথ ি তীয় জিরেপর িতেবদন এর িভি েত বীমাকারীেক তাহার
ব ব  উপ াপেনর সুেযাগ দান কিরয়া যথা েয়াজনীয় িনেদশ দান কিরেত পািরেব : 

তেব শত থােক য, থম জিরপকারী কতৃক বীমাকারী এবং বীমা হীতা উভেয়র িনকট রেণর াি  ীকার প সহ
িতেবদন দািখেলর অনিধক ৪৫ (পয়ঁতাি শ) িদেনর মেধ  ি তীয় জিরপকারী িনেয়াগ কিরেত হইেব এবং কতৃপ  কতৃক
িনধািরত সমেয়র মেধ  জিরপ শষ কিরেত হইেব ৷

  
  
 
কিতপয় িবধান পিরপালন
িনি ত করেণর মতা

 

১২৯৷ ধারা ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮ এবং ১৩৯ এর িবধােনর পিরপালন িনি ত করার
উে েশ  কতৃপ  নািটশ ারা-

(ক) কান বীমাকারী বা বীমা এেজ  িনেয়াগকারী বা বীমা এেজ  বা বীমা াকার বা বীমা জিরপকারীেক উহার
েয়াজনীয় তথ , কতৃপ  কতৃক েয়াজনীয় মেন কিরেল উহা িনরী ক বা একচু য়াির কতৃক ত ািয়ত, রণ কিরবার
িনেদশ দান কিরেত পািরেব;

(খ) যই প েয়াজন মেন কিরেব, বীমাকারীেক সই প িনেদশ দান কিরেত পাের ;

(গ) কান বীমাকারী, বীমা এেজ  িনেয়াগকারী, বীমা এেজ , বীমা াকার বা বীমা জিরপকারীেক বাংলােদেশ উহার
ধান কাযালেয় য কান িহসােবর বই, রিজ ার বা অন ান  দিলল পরী ার জন  উপ াপন কিরেত বা নািটেশ উি িখত
কান িববরণ দািখল কিরবার িনেদশ দান কিরেত পািরেব৷

  
  

প ম অধ ায়
অপরাধ ও দ

 
এই আইন পিরপালেন
ব থতা িকংবা
লংঘনজিনত কমকাে র
জন  জিরমানা আেরাপ

 

১৩০৷ (১) যিদ কান ব ি  এই আইন বা তদধীন ণীত িবিধ ও িবধােনর অধীন-

(ক) কতৃপে র িনকট িববরণী, িহসাব, িরটান বা িতেবদন দািখল কিরেত ব থ হন;

(খ) িনেদশ পালেন ব থ হন;

(গ) সলেভি  মািজন সংর ণ কিরেত ব থ হন;

(ঘ) বীমা চুি  পিরপালেনর িনেদশ পালেন ব থ হন; বা

(ঙ) িনধািরত সমেয়র মেধ  পুনঃ বীমা চুি  পিরপালেনর িনেদশ পালেন ব থ হন,

তাহা হইেল িতিট ব থতার জন  তাহােক অনিধক ৫ (পাঁচ) ল  টাকা জিরমানা করা যাইেব এবং এই লংঘন অব াহত
থািকেল িতিদন অিতির  ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জিরমানা করা যাইেব ৷

  
  
 
দিলল, িববরণী, িহসাব,
িরটান ইত ািদেত িমথ া
তথ  দােনর শাি

 
১৩১। যিদ কান ব ি  এই প ব ব  দান কেরন বা এমন কান দিলল, িববরণী, িহসাব, িরটান বা িতেবদন দািখল
কেরন যাহা িমথ া এবং িমথ া বিলয়া িতিন মেন কেরন বা িব াস কেরন বা সত  বিলয়া মেন কেরন না, তেব িতিন অনিধক
৩ (িতন) ব�সর কারাদে  দি ত হইেবন অথবা অনিধক ৫ (পাঁচ) ল  টাকা অথদ  বা উভয় দে  দি ত হইেবন।

  
  
 
কিতপয় ধারা লংঘনপূবক
বীমা ব বসা পিরচালনার
দ

 
১৩২৷ কান ব ি  ধারা ৮, ২৩, ৪১, ৪৩, ৪৬ বা ১১৯ এর িবধান লংঘন কিরেল এই প িতিট লংঘেনর জন  তাহার
অনিধক ৫ (পাঁচ) ল  টাকা অথ দ  হইেব ৷

  
  
 
বীমাচুি  স াদেন লু
করার জন  িব াি কর
িববরণী, আ াস বা
পূবাভাস

 

১৩৩৷ কান ব ি  িব াি কর, িমথ া বা তারণামূলক বিলয়া জােনন, এই প িববরণী, আ াস, পূবাভাস ারা, বা
তারণামূলক বিলয়া জােনন, বা তারণামূলক পূবাভাষ ারা কান ব ি েক কান বীমাকারীর সিহত বীমা চুি
স াদেনর ােব লু  করার চ া কিরেল িতিন এই অপরােধ অিভযু  হইেবন এবং অিভেযাগ মািণত হইেল
অনিধক ১০ (দশ) ল  টাকা অথ দ  বা অনিধক ৩ (িতন) ব�সেরর কারাদ  বা উভয় দে  দি ত হইেবন৷

  
  
 
আইেনর িবধান পালেন
ব থতা িকংবা
লংঘনজিনত কমকাে র
ে  ব ি গত জিরমানা  

১৩৪৷ এই আইেন অন প কান িবধান না থািকেল কান বীমাকারীর কান পিরচালক, শয়ার হা ার, মুখ  িনবাহী
কমকতা, ব ব াপক বা অন  কমকতা বা াকার বা অংশীদার, জিরপকারী বা উহার অন  কান কমকতা বা এেজ  বা
বীমা এেজ  িনেয়াগকারী এই আইেনর কান িবধান পালেন ব থ হইেল বা উ  িবধান লংঘন কিরেল এবং কহ াতসাের
এই লংঘেনর সিহত সংি  থািকেল, তাহােক সেবা  ১ (এক) ল  টাকা এবং সবিন  ৫০ (প াশ) হাজার টাকা এবং
লংঘন অব াহত থািকেল লংঘনজিনত সমেয়র িতিদেনর জন  অনিধক ৫ (পাচ) হাজার টাকা অিতির  অথ জিরমানা
করা যাইেব৷



    
 
অৈবধভােব স ি
অজন ও ধারণ

 

১৩৫৷ (১) যিদ বীমাকারীর কান পিরচালক বা অন  কান কমকতা বা কমচারী বীমাকারীর কান স ি  অন ায়ভােব
অজন বা ই াকৃতভােব দখেল রােখন িকংবা এই আইেন বিণত বা অনুেমািদত উে শ  ব তীত অন  কান উে েশ
ব বহার কেরন তেব বীমাকারীর বা কান সদস  বা বীমা পিলিস াহেকর অিভেযােগর িভি েত বীমাকারীেক তাহার
মেনাভাব স েক কমপে  ১৫ (পেনর) িদেনর নািটশ দান পূবক তাহােক ১৫ (পেনর) ল  টাকা অথ দে  দি ত করা
যাইেব এবং িবচািরক আদালত তাহার িনধািরত সময়সীমার মেধ  অন ায়ভােব অিজত বা অন ায়ভােব দখলকৃত বা
ই াকৃত অপব বহারকৃত এই প স ি  ফরত দান কিরেত আেদশ দান কিরেত পািরেবন এবং অনাদােয় অনিধক ২
(দুই) ব�সর কারাদ  দান কিরেবন৷

(২) এই ধারার উে েশ  বীমাকারী কতৃক রি ত িবিধব  লাইফ ই ু ের  তহিবেলর স দ সংি  বীমাকারীর স দ
বিলয়া গণ  হইেব৷

  
  
 
কিতপয় ে  বীমাকারীর
স ি  পুন ার বা
িতপূরণ দােনর আেদশ
দােন আদালেতর মতা

 

১৩৬৷ (১) কান আদালত কতৃপ  অথবা ধারা ৯৫ এর অধীেন িনেয়াগ া  একজন শাসক অথবা বীমাকারীর অথবা
বীমা কা ানীর কান সদস  বা বীমা কা ানীর অবসায়ক (অবসায়নাধীন কান কা ানীর ে ) আেবদেনর ি েত
যিদ এই মেম স  হয় য-

(ক) কান বীমাকারী ( যইে ে  বীমাকারী একিট বীমা কা ানী সইে ে  উ  বীমাকারী কা ানীর সংগঠন ও গঠন
ি য়ার সে  যু  কান ব ি  বা কান া ন বা বতমান পিরচালক, ব ব াপনা পিরচালক, ব ব াপক, সিচব অথবা
অবসায়ক অ ভু ) অথবা বীমাকারীর কান কমকতা, কমচারী অথবা বীমা এেজ ;

(অ) কান বীমাকারীর টাকা বা স ি  অপব বহার কিরয়ােছন বা দখেল রািখয়ােছন অথবা এই দােয় দায়ী হইয়ােছন অথবা
ত ন  দায়ী জবাবিদিহতার মুেখামুিখ হইয়ােছন, বা

(আ) বীমাকারী-সংি  কান বধ কাজ অন ায়ভােব স  কিরবার জন  বা িব াস ভংেগর দােয় অিভযু  হইয়ােছন;

(খ) কান ব ি , িযিন কান কাের বীমাকারীর ব বসােয়র সিহত সংি  আেছন বা িছেলন, অন ায়ভােব বীমাকারীর
কান অথ বা স ি  দখেল রািখয়ােছন অথবা অন ায়ভােব উ  অথ বা স ি  দখেল রািখয়া তাহা বআইনীভােব
ধারণ কিরয়ােছন বা বীমাকারীর ব বহার িভ  অন  কান ব বহাের পা র কিরয়ােছন, অথবা

(গ) এই আইেনর িবধান লংঘন জিনত কান কারেন লাইফ ই ু ের  তহিবেলর অথ াস পায়; তাহা হইেল আদালত
অনু প কান বীমাকারী, পিরচালক, ব ব াপক, ব ব াপনা িতিনিধ, সিচব বা অবসায়ক বা এই প অন  কমকতা,
কমচারী, বীমা এেজ  বা েযাজ  অন  কান ব ি েক পরী া কিরেত পািরেবন এবং আদালত য প সিঠক িবেবচনা
কিরেবন অপব ব ত, অিধকারভু  বা অন ায় কম স াদন বা িব াসভংেগর িতপূরণ িহসােব বীমাকারীর অনুকুেল
তাহার স েদ সই পিরমাণ অথ দান কিরেত তাহােক বাধ  কিরেত পািরেবন অথবা েযাজ  ে  বীমাকারীর কান
অথ বা স দ বা উহার অংশ িবেশষ পুনবহাল কিরেত বাধ  কিরেত পািরেবন, এবং লাইফ ই ু◌্যের  তহিবেলর অেথর
পিরমাণ এই আইেনর কান িবধান লংঘন এর কারেণ াস পাইেল, ঐ অথ িক পিরমাণ াস পাইয়ােছ তাহা িনধারণ কিরবার
মতা আদালেতর থািকেব এবং অনু প লংঘেনর জন  দাষী ব ি েক িতপূরণ প উ  অেথর স ূণ বা

অংশিবেশষ বীমা ই ু ের  তহিবেল দােনর আেদশ দান কিরবার মতাও আদালেতর থািকেব ; এবং পূব উি িখত
িতিট ে  আদালত যাহা যথাথ মেন কিরেবন সই প হাের এবং সমেয়র জন  সুদ পিরেশাধ কিরবার আেদশ দােনর
মতা থিকেব৷

(২) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (৩) এ বিণত িবধান সমূহ ু  না কিরয়া, যখন এই প মািণত হয় য, কান বীমাকারীর
কান অথ বা স ি  অ িহত হইয়ােছ বা হারাইয়া িগয়ােছ তেব আদালত এই প অনুমান কিরেব য াথিমক সমেয় উ
অথ বা স ি র দািয়ে  িনেয়ািজত েত ক ব ি  (িতিন একজন পিরচালক, ব ব াপনা পিরচালক, ব ব াপক, ধান
িনবাহী কমকতা বা অন  কান কমকতা হউন না কন) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) অনুযায়ী উ  অথ
বা স ি  অ িহত হওয়া বা হারাইয়া যাওয়ার দােয় দায়ী হইয়ােছন এবং সই ি েত একই উপ-ধারার িবধান একইভােব
েয়াগেযাগ  হইেব, যিদ না উ  ব ি  এই প মাণ কিরেত পােরন য, সংি  অথ বা স ি  বীমাকারীর বীমা
ব বসায়কালীন সমেয় ব বহার করা হইয়ােছ বা ব ন করা হইয়ােছ এবং উ  অথ অ িহত হওয়া বা হারাইয়া যাওয়া হইেত
র ােথ সকল যৗি ক পদে প হণ কিরয়ােছন এবং ঐ অথ বা স ি র অ িহত হওয়া স েক অন  কান কার
সে াষজনক িহসাব দান কিরেত পােরন৷ 

(৩) বীমাকারী একিট বীমা কা ানী হইেল এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ বিণত কাযাবলীর কান
একিট ঐ বীমা কা ানীর য কান ব ি  কতৃক সংঘিটত হইেল, েত ক ব ি  িযিন উ  াসি ক সমেয় বীমা
কা ানীর পিরচালক, ব ব াপনা পিরচালক, ব ব াপক, অবসায়ক, সিচব বা অন  কমকতা িহসােব কমরত িছেলন, এই
উপ-ধারার উে েশ  তাহারা উ  কাযাবলী স াদন কিরয়ােছন এই প ব ি র অনু পভােব এবং অনু প ব াপকতায়
উহার জন  দায়ী বিলয়া িবেবিচত হইেবন; যিদ না িতিন মাণ কিরেত পােরন য, উ  ঘটনা তাহার অনুমিত অথবা
সহেযািগতা ব তীত সংঘিটত হইয়ােছ এবং তাহার কান গািফলিত বা িটর কারেণ সংঘিঠত হয় নাই৷

(৪) এই ধারার অধীন কান ব ি র িব ে  কায েমর য কান পযােয় (অতঃপর অিভযু  নােম উে িখত) আদালত
যিদ হলফনামা বা অন  কান কাের এই মেম স  হন য, অিভযু  ব ি র িবপে  দৃশ তঃ একিট মাক মার 
িতি ত হইয়ােছ ; এবং বীমাকারীর বীমা পিলিস াহক অথবা বীমা কা ানীর সদস েদর াথ র ােথ যথাযথ ও ন ায়
স ত িভি  রিহয়ােছ তাহা হইেল আদালত িন প াক কিরবার আেদশ দান কিরেবন :-

(ক) অিভযু  ব ি র দখেল থাকা বীমাকারীর স ি  ;

(খ) অিভযু  ব ি র মািলকাধীন কান স ি  যাহা উপ-ধারা (৫) এর অথ অনুযায়ী তাহার দখেল রিহয়ােছ বা দখেল
আেছ বিলয়া িবেবিচত ;

(গ) উপ-ধারা (১) এর অধীন কাযধারা আর  হওয়ার পূেব ২ (দুই) ব�সেরর মেধ  বা উ  কায ি য়ার চলাকালীন সমেয়



অিভযু  ব ি  ারা হ া র হইয়ােছ এই প কান স ি  াক কিরবার মতা রােখন, যিদ আদালত সত পাঠ বা
অন  কান কাের এই মেম স  হন য, উ  হ া র সরল িব ােস বা ন ায  মূেল  হ া িরত হয় নাই ৷

(৫) উপ-ধারা (৪) এর উে শ  পূরণকে  িনে া  ণীর স ি  সমূহ অিভযু  ব ি র বিলয়া গণ  হইেব, যথাঃ-

(ক) কান ব ি র নােম থাকা কান স ি  আ ীয়তা জিনত কারেণ বা অন  কান াসি ক কারেণ অিভযু  ব ি র
সিহত স েকর কারেণ অিভযু  ব ি র বিলয়া তীয়মান হয়; 

(খ) মািলকানাধীন কা ানীর স ি , যইে ে  অিভযু  ব ি  িনেজ বা তাহার মেনানীত আ ীয়, অংশীদার বা
কা ানীর শয়াের আ হী ব ি গেণর মাধ েম অিভযু  ব ি  ত  বা পেরা ভােব উহার িনয় ণ েয়াগ বা হেণর
অিধকারী হয়৷ 

ব াখ াঃ- এই ধারার উে শ  পূরণকে  কান ব ি  একজন অিভযু  ব ি র মেনানীত ব ি  বিলয়া গণ  হইেবন যিদ
ত  বা পেরা ভােব িতিন অিভযু  ব ি র পে  বা অিভযু  ব ি র িনেদেশর মাধ েম এমন মতার অিধকার
অজন কেরন যাহা ারা অিভযু  ব ি  কা ানীর িবষয়ািদর িনয় েণর অিধকারী হন ৷ 

(৬) এই ধারার অধীন াককৃত কান স ি েত দাবী বা উ  ােকর িব ে  কান আপি  থািকেল তাহা আদালেত
িলিখত আেবদেনর মাধ েম কিরেত হইেব; এবং এই ধারার অধীন উ  স ি  াকেযাগ  নেহ এই মেম দাবীকারী বা
আপি  উ াপনকারীেক মাণ দশন কিরেত হইেব এবং আদালত সংি  উপােয় উ  দাবী বা আপি  তদে
অ সর হইেবন ৷

(৭) আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন িন ি  কােল াক হইয়ােছ এমন স ি র াথ সংি  িহসােব
তীয়মান হয় এই প সকল ব ি েক তাহােদর ব ব  উপ াপন করার সুেযাগ দােনর পর এই ধারার অধীন কান দায়
যথাযথ উপােয় কাযকর করার জন  উ  স ি র িবিল ব ব ার িবষেয় যাহা েয়াজনীয় মেন কিরেবন, ত প আেদশ
দান কিরেত পািরেবন এবং এই ধারার অধীন অনু প সকল ব ি  উ  কাযধারায় প  বিলয়া গণ  হইেবন৷ 

(৮) এই ধারার অধীন সকল কায েম য কান কৃিতর , িবেশষ কিরয়া এই ধারার অধীন াককৃত স ি র িবষেয়,
িস া  হেণ এই আদালেতর পূণ মতা এবং একক এখিতয়ার থািকেব এবং অন  কান আদালেতর কান মাক মা বা
অন  আইনগত কায েম এই ে  িস া  হেণর কান এখিতয়ার থািকেব না ৷

(৯) উপ-ধারা (৫) এর অনুে দ (খ) এ বিণত ব ি  মািলকানাধীন কান কা ানীর স ি  িবিধ ব ব ার আেদশ দান
কােল আদালত ঐ ধারায় উি িখত অিভযু  ব ি গণ এবং ঐ অনুে েদ উি িখত ব ি গণ ব তীত উ  স ি েত
অন ান  সকেলর াথ যথাথ িবেবচনায় আিনেবন ৷

(১০) এই ধারার অধীন কায ম হেণ কা ানী আইন এ দ  সকল মতা আদালেতর থািকেব৷

(১১) তৃতীয় অধ ােয় উি িখত বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতর ে  বীমাকারীর ে র অনু প এই ধারার
িবধান েযাজ  হইেব ৷

(১২) এই ধারার অধীন কায েমর অিধে  হাইেকাট িবভােগর হইেব এবং এই আইন বলব� হইবার অব বিহত পূেব
হাইেকাট িবভাগ ছাড়া অন  আদালেত এই িবষেয় িবচারাধীন থাকা কান কায ম এই আইন বলব� হওয়ার পর হাইেকাট
িবভােগ ানা িরত হইেব।

(১৩) এই ধারার উে শ  পূরণকে  সুি ম কাট িন প িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেব, যথাঃ-

(ক) এই ধারার অধীন তদ  ও কায ম পিরচালনার প িত; এবং

(খ) এই ধারার অধীন উহার অিধে  কাযকর িনয় ণ সং া  য কান বা সকল িবষয়৷

  
  
 
কতৃপ েক নািটশ দান
এবং নানী

 

১৩৭৷ (১) এই ধারার অধীন েযাজ  িবষেয় যখন কান আেদশ দােনর জন  আদালেত আেবদন করা হয় এবং যিদ
কতৃপ  িনেজ এই আেবদন না কিরয়া থােকন এবং মামলার কান প  নয় সই ে  আদালত আেবদেনর একিট
অনুিলিপ আেবদন নানীর তািরখসহ কতৃপ েক অবিহত কিরেবন এবং কতৃপ েক নানীর সুেযাগ দান কিরেবন৷ 

(২) িন বিণত আেদশ সমূেহ এই ধারার িবধান েযাজ  হইেব, যথা:- 

(ক) ধারা ২৩ বা ধারা ১১৯ এর অধীন কান জমাকৃত অথ িডি মূেল াক করার আেদশ; 

(খ) এই প কান জমাকৃত অথ ফর  দােনর জন  ধারা ২৫ বা ধারা ১১০ এর অধীন দ  আেদশ; 

(গ) লাইফ ই ু ের  ব বসায় হ া র বা এক ীকরেণর জন  কান ব ব া অনুেমাদন কিরবার জন  আেদশ বা এই আেদেশর
ফল িতেত দ  অন  য কান আেদশ; 



(ঘ) বীমা কা ানী বা িমউচুয় াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতর অবসায়েনর জন  আেদশ; 

(ঙ) ধারা ১০৯ এর অধীন কান বীমা কা ানীর আংিশক অবসায়েনর জন  ণীত পিরক  অনুেমাদেনর আেদশ; 

(চ) বীমা কা ানী বা িমউচুয় াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতর বীমাচুি র পিরমাণ াস করেণর জন  দ
আেদশ ৷  

  
 
কাযধারা দােয়ের অ াটিন
জনােরল কতৃক
পূবানুেমাদন  

১৩৮৷ (১) কতৃপ  কতৃক কাযধারা দািখলকৃত না হইেল বীমাকারী বা তাহার য কান পিরচালক, ব ব াপক বা অন
কান কমকতা বা এই আইেনর অধীন দায়ী কান ব ি র িব ে  কান কাযধারা দােয়র কিরেত পািরেবন না, যিদ িতিন
উ প কাযধারা দােয়র কিরেত অ াটিন জনােরেলর পূবানুেমাদন হণ না কিরয়া থােকন৷ 

(২) এই ধারার িবধান বীমাকারীর ে  যমন েযাজ  তমিন তৃতীয় অধ ােয় সং ািয়ত িমউচুয় াল বীমা কা ানী ও
সমবায় বীমা সিমিতর ে ও েযাজ ৷

  
  
 
িতকার ম ুের

আদালেতর মতা  

১৩৯৷ যিদ দওয়ানী অথবা ফৗজদারী কান মামলায় নানীর পের কান ব ি  অবেহলা, িবচু িত, দািয় ভ  বা িব াস
ভে র কারেণ দায়ী হইয়ােছন িকংবা হইেতন বিলয়া আদালত মেন কেরন, িক  িতিন স ভােব এবং যুি যু  উপােয়
কাজ কিরয়ােছন এবং িবষয়িটর সািবক অব ার ি েত তাহােক উ  অবেহলা, িট, িব াসভে র দায় হইেত আদালত
যথাথ িবেবচনামূলক শেত তাহােক উ  দায় হইেত স ূণ বা আংিশক অব াহিত দান কিরেত পািরেবন৷

  
  
 
অপরাধ িবচারাথ হণ ও
িবচার

 

১৪০৷ (১) চয়ারম ান বা তাহার িনকট হইেত মতা া  কান কমকতার িলিখত অিভেযাগ ব তীত কান আদালত এই
আইেনর অধীন কান মামলা িবচারাথ হণ কিরেব না৷ 

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

  
  
 
অপরােধর আমলেযাগ তা
ও জািমনেযাগ তা  ১৪১৷ এই আইেনর অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলেযাগ  (non-cognizable), জািমনেযাগ  (bailable) এবং

আেপাষেযাগ  (compoundable) হইেব৷
  
  
 
আপীল

 

১৪২৷ (১) িন  বিণত য কান আেদেশর িব ে  এখিতয়ারস  আদালেত আপীল করা যাইেব, যথা :- 

(ক) ধারা ৮ এবং ১০ এর অধীন বীমাকারীর িনব ীকরণ করার আেবদন ত াখ ান বা িনব ীকরণ বািতেলর আেদশ; 

(খ) ধারা ১৫ এর অধীন বীমা কা ানীর নাম পিরবতন করার িনেদশ দােনর আেদশ; 

(গ) ধারা ১২৪, ১২৫, ১৩১ বা ১৩৮ এর অধীেন বীমা এেজ  িনেয়াগকারী বা বীমা াকার বা বীমা জরীপকারীর লাইেস
বািতল কিরবার বা বীমাকারীর রিজ ার হইেত বীমা এেজে র নাম মুিছয়া ফলার আেদশ; 

(ঘ) বীমাকারীর অবসায়ন বা দউিলয়া  ি য়ায় দ  কান আেদশ; 

(২) উপ-ধারা (১) এর উে শ  পূরণকে  এখিতয়ারস  আদালত হইেব দওয়ানী অিধে  স  মুখ  আদালত
যাহার ানীয় সীমার মেধ  সংি  বীমাকারীর ব বসােয়র ধান কাযালয় অবি ত৷ 

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন দ  য কান আেদেশর িব ে  আপীল এখিতয়ার স  আদালেতর িনকট দােয়র
কিরেত হইেব এবং এই আপীেলর িস া  চূড়া  িবেবিচত হইেব৷ 

(৪) এই ধারার অধীন কান আপীল হণেযাগ  হইেব না যিদ আপীলকারী আপীল সং া  আেদশ াি র ৪ (চার)



মােসর মেধ  আপীল দােয়র না কেরন৷
  
  

ষ  অধ ায়
িবিবধ

 
কতৃপে র মতা ও
কতব  অপণ  

১৪৩৷ কতৃপ  সাধারণ বা িবেশষ আেদশ ারা এই আইেনর অধীন ইহার মতা এবং কতেব র য কানিট ইহার অধীন
য কান ব ি র অনুকূেল অপণ কিরেত পািরেব, এই প অিপত কান মতা ও কতব  কতৃপ  কতৃক আেরািপত
িবিধ িনেষধ, সীমাব তা এবং শতাবলী, যিদ থােক, সােপে  হইেব এবং ইহা চয়ারম ােনর িনয় ণ ও সংেশাধন সােপে
হইেব৷

  
  
 
দিললািদ া র

 

১৪৪৷ এই আইন বা ইহার অধীন ণীত িবিধ অনুয়ায়ী কতৃপে র চয়ারম ান বা তাহার অধীন  কান ব ি  বা ধারা ১২৫
এর উপ-ধারা (২) বা ধারা ১২৭ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন মতা া  কান কমকতা কতৃক া িরত হইেত হইেব
এই প সকল দিলল কতৃপে র অনু প চয়ারম ান বা কমকতার া েরর সরকার কতৃক অনুেমািদত মুি ত, খািদত,
িলেথা াফকৃত বা অন  কান যাি ক প িত ারা ছাপ মারা ফ াকিসিমিল বহন কিরেল উহা যথাযথ েপ া িরত বিলয়া
গণ  হইেব৷

  
  
 
নািটশ জারী

 

১৪৫৷ (১) কান বীমাকারী বা িমউচু য় াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতেক কান েস  বা সমন জারী কিরেত
হইেল উ  েস  বা সমন কতৃপে র িনকট রি ত বীমাকারী বা িমউচু য় াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতর
পে  হণ করার জন  মতা া  ব ি র নােম এবং কতৃপে র সিহত রিজি কৃত তাহার িঠকানায় পৗছাইেল বা
রিজি  ডাকেযােগ রণ করা হইেল উ  েস  বা সমন যথাযথভােব জারী হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷

(২) এই আইেনর অধীন কান বীমা পিলিস াহেকর িনকট কান নািটশ বা অন  দিললািদ রণ কিরেত হইেল উহা
সাধারণতঃ য ব ি র িনকট বীমা পিলিস সং া  নািটশ রণ করা হয় তাহার িঠকানায় রণ করা যাইেব এবং
এই েপ িরত নািটশ সংি  বীমা পিলিস াহকেক দ  নািটশ বিলয়া গণ  হইেবঃ

      তেব শত থােক য, যইে ে  কান ব ি  হ া র, িনেয়াগ বা মেনানয়েনর কারেণ কান পিলিসেত াথসংি  বিলয়া
দাবী কিরয়া বীমাকারী বা িমউচু য় াল বীমা কা ানী বা সমবায় বীমা সিমিতেক িলিখত নািটশ ারা অবিহত কিরয়ােছ
সইে ে  এই আইেনর অধীন বীমা পিলিস াহকেক িরত নািটশ অনু প ব ি েদর িনকটও রণ কিরেত হইেব৷

  
  
 
িবিধ ণয়েনর মতা  ১৪৬। এই আইেনর উে শ  পূরণকে , সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, ইসলামী বীমাসহ অন ান  িবষেয় িবিধ

ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
তফিসল সংেশাধেন
সরকােরর মতা  ১৪৭৷ সরকার, সরকারী গেজেট াপন ারা, যই প েয়াজন মেন কিরেব সই েপ তফিসল সংেশাধন কিরেত

পািরেব৷
  
  
 
িবধান ণয়েনর মতা  ১৪৮। কতৃপ , সরকােরর অনুেমাদন েম, এই আইেনর উে শ  পূরণকে , এই আইন এবং তদধীন ণীত কান িবিধর

সিহত অসাম স পূণ না হওয়া সােপে , সরকারী গেজেট াপন ারা িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।
  
  
 
িরটােনর সারাংশ
কাশকরণ  

১৪৯৷ কতৃপ  িত ব�সর এই আইেনর অধীন িহশাব, ি িতপ , িববরণী, সংি সার এবং অন  কান িরটােনর
সারাংশ তদকতৃক িনধািরত প িতেত কােশর ব ব া কিরেব এবং এই সারাংেশ কতৃপে র য কান টীকা সংযু
কিরেত পািরেব৷

  
  
 
অনুেমািদত এেজে র
াত িবষয় ও িববৃিত

বীমাকারী বা াকার বা
এেজ  িনেয়াগকারীর
াত িবষয় ও িববৃিত

িহেসেব গণ

 

১৫০৷ (১) কান ব ি  কান সমেয় বীমাকারী বা াকার বা বীমা এেজ  িনেয়াগকারী, যাহা েযাজ , কতৃক বীমা চুি
পাওয়ার চ া বা আেলাচনা করার জন  উ  যাগ তায় মতা া  হইয়া থািকেল ঐ ব ি  িতিট ে  চুি
স াদেনর জন  বীমাকারীর এেজ  িহসােব গণ  হইেবন এবং বীমা পিলিস াহেকর ঝুিঁক হেণ সংি  সকল িবষেয়
উ  ব ি র াত সকল িবষয় বীমাকারীর াত িবষয় বিলয়া গণ  হইেব৷ 

(২) এই প কান ব ি  এেজ  িহসােব কান িববৃিত দান কিরেল বা কান কাজ কিরেল চুি  স াদেনর উে েশ  উ
িববৃিত বা কাজ ধারা ১৪৫ বা অন  কান িবধান লংঘন সে ও বীমাকারী কতৃক দ  বা কৃত বিলয়া গণ  হইেব৷ 

(৩) িন বিণত ে  এই ধারার িবধান েযাজ  হইেব না, যথাঃ- 

(ক) যইে ে  উ  ব ি  এবং ািবত বীমা পিলিস াহেকর মেধ  বীমা চুি  স াদেন যাগসাজস বা য় থােক; 



(খ) যইে ে  এই প ব ি  এখন আর এেজ  নেহন এবং বীমাকারী স াব  বীমা পিলিস াহক এবং সবসাধারণেক
উ  ব ি র এেজ  না থাকার িবষেয় অবিহত করার জন  সকল যুি  সংগত ব ব া হণ কিরয়ােছ৷  

  
 
কা ানী আইন এর
িবধানসমূেহর সংর ণ  

১৫১৷ এই আইেন সুিনিদ েপ িবধান করা হয় নাই এই প িবষেয় তৃতীয় অধ ােয় কা ানী িহসােব সং ািয়ত কান
বীমাকারী অথবা িমউচু য়াল বীমা কা ানী অথবা সমবায় বীমা সিমিত কা ানী আইন এর িবধান পিরপালেন এই
আইেনর িবধান কান ভাব িব ার কিরেব না৷

  
  
 
কািশত সেপ াস

ইত ািদ পিরদশন এবং
অনুিলিপ সরবরাহ

 
১৫২৷ িবিধ ারা িনধািরত িফ দানপূবক য কান ব ি  ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (জ) অনুযায়ী কতৃপে র
িনকট দািখলকৃত দিললািদ পিরদশন কিরেত পািরেবন এবং িবিধ ারা িনধািরত হাের অি ম িফ দান করত উ প
দিলেলর অনুিলিপ বা উহার অংশিবেশষ পাইেত পািরেবন৷

  
  
 
এই আইেনর অধীন
জমাকৃত িসিকউিরিটেজর
বাজার মূল  িনধারণ

 
১৫৩৷ এই আইেনর িবধান অনুযায়ী বাংলােদশ ব াংেক জমাকৃত িসিকউিরিটেজর জমা দােনর তািরেখ বাজার মূল
বাংলােদশ ব াংক কতৃক িনধািরত হইেব এবং এই িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর িস া ই চূড়া  হইেব৷

  
  
 
উপেদ া কিমিট  ১৫৪৷ কতৃপ , সরকােরর সিহত আেলাচনা সােপে , এই আইেনর অধীেন তাহার দািয়  পালেন পরামশ দােনর জন

িবধান ারা িনধািরত প িতেত একিট উপেদ া কিমিট গঠন কিরেব এবং উহার কাযপ িত িনধারণ কিরেব৷
  
  
 
নীট ি িময়াম আেয়র
উপর  ধাযকরণ  ১৫৫৷ সরকার, সমেয় সমেয়, সরকারী গেজেট আেদশ ারা, েত ক বীমাকারীর বািষক নীট ি িময়াম আেয়র উপর 

ধায ও সং হ কিরেত পািরেব এবং এই হার বািষক নীট ি িময়ােমর শতকরা অধ ভােগর অিধক হইেব না৷
  
  
 
বীমা পিলিস াহকেদর
িনরাপ া তহিবল, ইত ািদ

 

১৫৬। (১) কতৃপ  “লাইফ ই ু ের  াহক িনরাপ া তহিবল’’ নােম একিট তহিবল গঠন কিরেব। সরকােরর সিহত
আেলাচনা েম, লাইফ ই ু ের  ব বসায়রত বীমাকারীেদর িনকট হইেত ধাযকৃত লিভ হইেত আদায়কৃত অথ এই তহিবেল
জমা হইেব।

(২) তহিবেল জমাকৃত অথ লাইফ ই ু ের  াহকেদর সাধারণ িনরাপ ার জন  এবং িবধান ারা িনধািরত অন ান
উে েশ  ব ব ত হইেব। 

(৩) তহিবেল রি ত এই প অথ যাহা উপ-ধারা (২) এর উে েশ  তা� িণকভােব ব ব ত হইেব না তাহা কতৃপ
এই প দ ভােব িবিনেয়াগ কিরেব যাহােত সেবা  আয় অিজত হয় এবং িবিনেয়াগ িনরাপদ থােক।

  
  
 
পিরসংখ ান

 

১৫৭।(১) িবধান ারা িনধািরত প িতেত কতৃপ  িনিদ  সময় অ র বীমা সংি  িবষেয় পিরসংখ ান িভি ক তথ
সং হ কিরেব এবং অনু প তথ  সং হ এবং বীমা সংি  বা বীমা বিহভূত িবষেয় উহার ব বহােরর িনয়মাবলী এই ধারার
অধীন ণীত িবধােন অ ভু  থািকেব।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না কন, এই ধারার অধীন ণীত িবধােন বীমাকারী, বীমা াকার এবং
জিরপকারী কতৃক, িনধািরত ছেক, য কান িনধািরত তথ  কতৃপে র িনকট রেণর িবধান অ ভু  থািকেব।

(৩) কতৃপ  বা তাহার পে  সংগৃহীত অনু প তথ  এই ধারার বেল এই পভােব কাশ করা হইেব না যাহােত কান
ব ি িবেশেষর কাযকলাপ কািশত হয়।

  
  
 
গাপনীয়তা

 
১৫৮। এই আইেনর উে শ  এবং এই আইেনর অধীন কান ফৗজদারী কায েমর উে শ  ব িতেরেক এই আইেনর অধীন
মতা েয়ােগর জন  িনযু  কান ব ি  তাহার দািয়  পালনকােল সংগৃহীত কান ব বসা বা বীমা অংশ হণকারী কান

ব ি র কায ম স িকত তথ  এই আইেনর অধীন কািশতব  না হইেল কাশ কিরেবন না।
  
  
 
আইেনর ইংেরজী অনুবাদ
কাশ  

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

(২) বাংলা পাঠ ও ইংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ াধান  পাইেব৷
  
  

স ম অধ ায়
রিহতকরণ ও হফাজত

 
রিহতকরণ ও হফাজত ১৬০৷ (১)  Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938), অতঃপর রিহত আইন বিলয়া উি িখত, এতদ ারা রিহত করা

হইল৷ 



 

(২) উ প রিহত হওয়া সে ও রিহত আইেনর অধীন -

(ক) জীবন বীমা ব বসা বা সাধারণ বীমা ব বসা পিরচালনার জন  িনবি ত বীমাকারী বা কা ানী বা সিমিত এই আইেনর
িবধান অনুযায়ী িনব ন সনদপে র ময়ােদা ীণ না হওয়া অথবা এই আইন বতেনর ৬ (ছয়) মাস উ ীণ না হওয়া পয ,
যাহা আেগ ঘেট, যথা েম লাইফ ই ু ের  ব বসা এবং নন-লাইফ ই ু ের  ব বসা পিরচালনা করার উে েশ  িনবি ত
বীমাকারী বিলয়া গণ  হইেব;

(খ) লাইেস া  বীমা এেজ  এবং সনদ া  বীমা এেজ  িনেয়াগকারী য কান ব ি  এই আইেনর িবধান অনুযায়ী
িনবি ত বীমা এেজ  এবং সনদ া  বীমা এেজ  িনেয়াগকারী বিলয়া গণ  হইেবন;

(গ) ধান বীমা িনয় ক কতৃক ইসু কৃত বধ সনদপ ধারী েত ক বীমা জিরপকারী, ময়াদ উ ীণ না হওয়া পয , এই
আইেনর অধীন বীমা জিরপকারী িহসােব গণ  হইেবন;

(ঘ) ধান বীমা িনয় ক কতৃক বা উহার িব ে  দােয়রকৃত কান মামলা বা সূচীত অন  কান আইনগত কাযধারা কতৃপ
কতৃক বা উহার িব ে  দােয়রকৃত বা সূচীত মামলা বা কাযধারা বিলয়া গণ  হইেব;

(ঙ) ধান বীমা িনয় েকর অনুকূেল বা িবপে  কান আদালত, াইবুনাল বা অন  সং া কতৃক কান কায ম, িবষয় বা
মামলায় দ  য কান রায়, আেদশ বা পুর ার এই আইন বতেনর তািরেখ অব াহত থািকেল ঐ তািরখ হইেত উহা
কতৃপে র অনুকূেল বা িবপে  জারীকৃত বা স ািদত রায় আেদশ বা পুর ার িহসােব গণ  ইহেব এবং তদনুযায়ী কাযকর
ও অব াহত থািকেব;

(চ) ধান বীমা িনয় ক কতৃক অনুেমািদত ি িময়াম হার এই আইেনর অধীন পুন:িনধািরত বা পিরবিতত বা বািতল না
হওয়া পয , কাযকর থািকেব; এবং 

(ছ) ণীত কান িবিধ বা িবধান, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম স পূণ হওয়া সােপে  এবং রিহত বা
সংেশািধত না হওয়া পয , বলব� থািকেব এবং এই আইেনর অধীন ণীত হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব৷  

  
  

 
১ উপ-ধারা (৪) ও (৫) ফাইনাি য়াল িরেপািটং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬৩ ধারাবেল সংেযািজত।
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