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          ও             

৩৭/এ          /এ 

    -১০০০। 

 

এস. আর. ও.    …………/২০২১।- ফীভা অআন, ২০১০ এয ধাযা ৬৭ এর       র     ধাযা ১৪৮ এ প্রদত্ত 

ক্ষভতাফলর, কর্তৃক্ষ, যকালযয নুলভাদনক্রলভ ননম্নরূ প্রনফধানভারা প্রণয়ন কনযর, মথা:- 

১। ংনক্ষপ্ত নলযানাভ ও প্রফতৃন।- (১) এআ প্রনফধানভারা ফীভাকাযীয একচ্যুয়ানযয যমাগ্যতা, দানয়ত্ব ও কতবৃ্য 

প্রনফধানভারা, ২০২১ নালভ নবনত আলফ। 

(২) আা নফরলে কামকৃয আলফ। 

২। ংজ্ঞা।-  (১) নফলয় ফা প্রলেয নযনি যকান নকছু না থানকলর, এআ প্রনফধানভারায়- 

(ক) “অআন” থ ৃফীভা অআন, ২০১০ (২০১০ ালরয ১৩ নেয অআন); 

(খ) “কর্তৃক্ষ” থ ৃঅআলনয ধাযা ২(১০) এ উনিনখত কর্তৃক্ষ; 

(গ) “একচ্যুয়ানয (actuary)” থ ৃফীভা অআন, ২০১০ এয ধাযা ২ (৮) এ ফনণতৃ একচ্যুয়ানয; 

(ঘ) “নাফানক” থ ৃ একজন ব্যনি নমনন অগন্তুক (visitor) ও াধাযণত ন্য যকান যদলয 

ফানন্দা, মাায ফাংরালদলয নাগনযকত্বও থানকলত ালয, তলফ তাায ব্যফানয়ক কামলৃক্ষত্র 

ফাংরালদলয ফানলয; 

(ঙ) “অফানক” থ ৃএকজন ব্যনি নমনন ফাংরালদল স্থায়ীবালফ ফফা কলযন এফং নাফানক নালফ 

নফলফনচত নলন। 

(২) এআ প্রনফধানভারায় যমআ কর ব্দ ফা নবব্যনি ব্যফায কযা আয়ালছ নকন্তু ংজ্ঞা ফা ব্যাখ্যা প্রদান কযা 

য় নাআ যআ কর ব্দ ফা নবব্যনি ফীভা অআলন যম লথ ৃব্যফহৃত আয়ালছ, এআ প্রনফধানভারা ও উি 

লথ ৃপ্রলমাজু আলফ। 

৩। একচ্যুয়ানযয যমাগ্যতা।- (১) যম যকান ব্যনি একচ্যুয়ানয নালফ প্রতুয়নকাযী ফা স্বাক্ষযকাযী আলফন নমনন- 

(ক) ফাংরালদলয নাগনযক; 

(খ) আন্সটিটিউট ফ একচ্যুয়ানযজ ফ আংল্যান্ড এয একজন যপলরা দস্য; ফা 

(গ) আন্সটিটিউট এুান্ড পুাকানি ফ একচ্যুয়ানযজ, স্কটল্যান্ড এয একজন যপলরা দস্য; ফা 

(ঘ) যাাআটি ফ একচ্যুয়ানযজ, যুিযাষ্ট্র এয একজন যপলরা দস্য; ফা 

(ঙ) একচ্যুয়ানযজ আন্সটিটিউট, লস্গনরয়া এয একজন যপলরা দস্য; ফা 

(চ) আন্সটিটিউট ফ একচ্যুয়ানযজ ফ আনন্ডয়া এয একজন যপলরা দস্য; ফা 

(ছ) কর্তৃক্ষ কর্তকৃ নুলভানদত ন্য যম যকান যাগত একচ্যুয়ানযয়ার ংস্থায একজন যপলরা দস্য; ফা 

(জ) ংনিষ্ট একচ্যুয়ানযয়ার নফললয় ন্যুন ০৫ (াঁচ) ফৎলযয নবজ্ঞতা উনিনখত যম যকান যাগত 

একচ্যুয়ানযয়ার ংস্থায একজন লমাগী; 

তলফ ত ৃথালক যম, যমআলক্ষলত্র অআলনয নফধান ারলনয জন্য একজন নাফানক একচ্যুয়ানযয 

যফা গ্রণ কনযলত নুলভাদলনয নননভত্ত ফীভাকাযী কর্তকৃ কর্তৃলক্ষয ফযাফলয অলফদন কযা য়, 
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যআলক্ষলত্র কর্তৃক্ষ স্বীয় নফলফচনায় উ  ি লত ৃউিরূ ব্যনিলক ননলয়াগকৃত একচ্যুয়ানয নালফ 

প্রতুয়ন ফা স্বাক্ষয কনযফায অলফদন ভঞ্জুয কনযলত ানযলফ। 

অলযা ত ৃ থালক যম, ফাংরালদল একচ্যুয়ানয যায উন্নয়লনয স্বালথ ৃ অফানক একচ্যুয়ানয   

তাায ধীলন   নতভ ১ (এক) জন একচ্যুয়ানযয়ার যায় ধ্যয়নযত নক্ষাথী থফা ধ্যয়নযত 

Certified Actuarial Analyst (CAA) থফা স্বীকৃত নফশ্বনফদ্যারয় আলত 

একচ্যুয়ানযয়ার নফললয় স্দাতলকাত্তয নিগ্রী  র    নক্ষানফী নালফ ননলয়াগ প্রদান কনযলত আলফ। 

(২) উ-প্রনফধান (১) এ উনিনখত ব্যনি একচ্যুয়ানয নালফ প্রতুয়নকাযী ফা স্বাক্ষযকাযী নালফ ননলয়াগ রালবয 

জন্য যমাগ্য আলফন না মনদ- 

(ক) নতনন অআন এফং অআলনয ধীন প্রণীত নফনধভারা, প্রনফধানভারা ও কর্তৃক্ষ কর্তকৃ ভলয় ভলয় 

জাযীকৃত ননলদৃনাফরী ম্পলকৃ ম্যক জ্ঞালনয নধকাযী না ন; 

(খ) নতনন যকান ফীভাকাযীয উ   িা ফা যয়াযলাল্ডায নযচারক ফা উলদষ্টা ফা নযচারক ফা  খ্য 

ননফাৃী কভকৃতাৃ নালফ ননলয়ানজত থালকন; 

(গ) নতনন যকান ব্যাংক ফা অনথকৃ প্রনতষ্ঠান কর্তকৃ ঋণলখরাী যঘানলত ন; 

(ঘ) নতনন াযীনযক ফা ভাননক াভলযৃয কাযলণ দানয়ত্ব ারলন ক্ষভ ন; 

(ঙ) নতনন যকান অদারত কর্তকৃ যদউনরয়া ফা প্রকৃনতস্থ ফনরয়া যঘানলত ন; 

(চ) নতনন নননতক স্খরনজননত যকান যালধয দালয় যদালী াব্যস্ত আয়া অদারত কর্তকৃ ন্যুন ৬ (ছয়) 

ভা ফা তদুর্ধ্ৃ যভয়ালদয কাযাদলন্ড দনন্ডত ন এফং উি দন্ড আলত মুনি রালবয য ৫ (াঁচ) ফৎয 

ভয় নতক্রান্ত না য়; 

৪। একচ্যুয়ানযয ক্ষভতা।- (১) ফীভাকাযীয তত্ত্বাফধালন ংযনক্ষত থাকা মাফতীয় তয, নাফ ও নালফয ফন ফা 

দনররানদলত একজন একচ্যুয়ানযয প্রলফানধকায থানকলফ, মনদ উিরূ তয, নাফ ও নালফয ফন ফা দনররানদ 

ননলয়াগকৃত একচ্যুয়ানযয দানয়ত্ব ও কামাফরৃী ম্পাদলন প্রলয়াজনীয় য়। 

(২) উ-প্রনফধান (১) এয উলেশ্য পূযণকলে ফীভাকাযীয যকান কভকৃতাৃ ফা কভচৃাযীয ননকট আলত ননলয়াগকৃত 

একচ্যুয়ানয যমলকান তয, নাফ ও নালফয ফন ফা দনররানদ চানলত ানযলফ। 

(৩) অআলনয ধাযা ৩০ এয ধীন প্রণীত একচ্যুয়ানয প্রনতলফদন ও ংনক্ষপ্তায যমআ লদৃ বায় উস্থানত 

আলফ যআ লদৃ বায় ননলয়াগকৃত একচ্যুয়ানয যমাগদান কনযলত ানযলফ এফং নযচারনা লদৃলক 

একচ্যুয়ানয প্রনতলফদন ও ংনক্ষপ্তায ফীভাকাযীয রলবনন্স ভানজৃন, ব্যফস্থানা ব্যয়, নফননলয়াগ অয় 

আতুানদ ম্পলকৃ যাভ ৃপ্রদান কনযলত ানযলফ। 

৫। দানয়ত্ব ও কতবৃ্য।- (১) ফীভাকাযীয ব্যফস্থানায়, নফলল  , নযকে প্রণয়ন, নপ্রনভয়াভ ফা ফীভা ংক ননধাৃযণ, 

ফীভাচ্যনিয উাদান ননধাৃযণ, নফননলয়াগ, ব্যফস্থানা ব্যয় ও পুন:ফীভা ব্যফস্থানা আতুানদ যক্ষলত্র একচ্যুয়ানযয়ার যফা 

ও যাভ ৃপ্রদান; 

(২) ফীভাকাযীয রলবনন্স ভানজৃন ননরূ , এত ংক্রান্ত নুন্ধান এফং নুন্ধালনয পরাপলরয নবনত্তলত 

যাভ ৃপ্রদান;  

(৩) নুত্তীণ ৃঝুঁনকয জন্য নিনত (Reserve for unexpired risk) মূলয মাৃপ্ততা ননরূ ;  

(৪) কর্তৃক্ষ কর্তকৃ ভলয় ভলয় জানযকৃত ননলদৃনাফনর নযারলন ফীভাকাযীয ব্যফস্থানা লদৃলক যাভ ৃ

ফা ায়তা প্রদান; 
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(৫) রাআপ ফীভাকাযীয যক্ষলত্র- 

(ক) প্রলতুক ফৎলয ন্ততঃ একফায দালয়য মূল্যায়ন ফীভাকাযীয অনথকৃ ফস্থা ননরূ  য জন্য 

নুন্ধান নযচারনা কযা; 

(খ) রাআপ ফীভাকাযী কর্তকৃ আস্যুকৃত নযকলেয ায, স্যনফধা ও ত ৃংক্রান্ত প্রতুয়ন কযা এফং উি ালয 

যফতীলত যকান নযফতনৃ প্রতুয়ন কযা; 

(গ) দালয়য মূল্যায়ন ও ংগ্রণকাযী নরন গ্রাকগণলক উদৃ্বত্ত ফন্টলনয নফললয় যুনিেত প্রতুাা 

নফলফচনা কযা আয়ালছ ভলভ ৃনননিত কযা; 

(৬) নন-রাআপ ফীভাকাযীয যক্ষলত্র - 

(ক) নপ্রনভয়াভ াযমূ মথামথ ভলভ ৃপ্রতুয়ন কযা; 

(খ) ফীভাকাযীর      আলত প্রাপ্ত তলযয নবনত্তলত ংগঠিত দাফী নকন্তু মাা ফনত কযা য় নাআ 

(Incurred But Not Reported- IBNR) এয জন্য মথামথ প্রনবন যাখা আয়ালছ 

ভলভ ৃপ্রতুয়ন কযা;  

(৭) ফীভা নরনগ্রাক এফং ন্যান্য ংীজন (Stakeholders) এয স্বালথযৃ জন্য ক্ষনতকয ফনরয়া প্রতীয়ভান 

য়, এভন নফললয় কর্তৃলক্ষয ননকট যগান প্রনতলফদন য কযা। 

 

                                                                                           কর্তৃলক্ষয অলদক্রলভ 

 

 

                                                                                             যচয়াযম্যান 

                                                                                             ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ 


