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বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষের সেবা প্রদান প্রনিশ্রুনি  

(Citizen`s Charter) 
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বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ এর রুপকল্প (Vision) এবং অনিলক্ষয (Mission) 

১) রুপকল্প (Vision): দেশে এবং দেশের বাইশর বীমা নেল্পশক একটি প্রধান আনথকৃ দেবা প্রোনকারী খাত এবং েকল েময় অথনৃননতক উচ্চ-প্রবৃনি ও বােনা প্রকােকারী ননরাপে প ুঁনিবািার এবং 

েক্ষ বানণনিযক খাশতর মূল উৎে নিশেশব প্রনতনিত করা।  

২) অনিলক্ষয (Mission): েঠিক বীমা নীনত প্রণয়ন, তোরক এবং েক্ষতার োশথ বীমা খাতশক ননয়ন্ত্রশণর মাধ্যশম বীমা নেশল্পর তথ্য এর োশথ েম্পনকৃত বা আনুষানিক নবষশয়র প্রবৃনি এবং বীমা 

গ্রিণকারী পনলনেশিাল্ডার এবং েংনিষ্ট েকশলর স্বাথ ৃেংরক্ষণ করা। 

নাগনরক দেবা 

ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়ব োইট) 

দেবামুল্য এবং 

পনরশোধ পিনত 

েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর নাম,   

পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি 

পনরচালক 

১. বীমাোবীর নবষশয় অনিশ াগ: 

স্বল্প অংশকর লাইফ ইন্স্যযশরন্স্ 

োবীর (টাাঃ ২৫,০০০/- প নৃ্ত) ও 

নন-লাইফ ইন্স্যযশরন্স্ োবী (টাাঃ 

৫,০০,০০/- প নৃ্ত) ননষ্পনি 

বীমা আইন ২০১০ এর ৭১ ধারা 

দমাতাশবক আশবেন করশল বীমা 

দকাম্পানীর ননকট ব্যাখ্যা চাওয়া 

িয়। ব্যাখ্যা অেশন্তাষিনক িশল 

শুনানীর মাধ্যশম ননষ্পনি করা িয়।  

(ক) আশবেন পত্র  

(খ) োবী েংক্রান্ত েনললানে 

(গ) পনলনেনর কনপ 

(ঘ) নপ্রনময়াম িমার নরনেপ্ট 

(ঙ) িাতীয় পনরচয় পত্র।  

োবী অংশকর ০.৫০%। 

‘বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ 

কর্তপৃক্ষ’ নাশম ব্যাংক 

ড্রাফট/দপ-অর্াৃর 

আশবেশনর োশথ িমা 

করশত িশব। 

৩০ নেন 
িনাব দমা: রনেদুল আিোন িানবব 

েিকারী পনরচালক  

অনিশ াগ ও তেন্ত  

 

িনাব দমাাঃ আবু মািমুে  

েিকারী পনরচালক 

 নবননক্ষয়াগ ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় পনরবীেণ 

এবং এযকচ্যযয়ানরয়াল, 

লাইফ অনুনবভাগ 

(লাইফ ইন্স্যযক্ষরন্স্ েংক্রান্ত অনভক্ষ াগ) 

 

 

 

 

পনরচালক 

(আইন) 

 

২. দগানি বীমা পনলনের োবী 

েংক্রান্ত  অনিশ াগ  

 

বীমা আইন ২০১০ এর ৭৩ (৪) ধারা 

দমাতাশবক আশবেন করশল বীমা 

দকাম্পানীর ননকট ব্যাখ্যা চাওয়া িয়। 

ব্যাখ্যা অেশন্তাষিনক িশল শুনানীর 

মাধ্যশম ননষ্পনি করা িয়। 

(ক) আশবেন পত্র 

(খ) চুনির কনপ 

নবনামূশল্য ৩০ নেন 

৩. নবশরাধ ননষ্পনি কনমটির মাধ্যশম 

বীমাোবী ননষ্পনিকরণ 

 

বীমা আইন ২০১০ এর ৭৩ ধারা 

দমাতাশবক লাইফ বীমা অংক 

২৫,০০০/- টাকা ও তদূর্ধ্ৃ  এবং 

নন-লাইফ বীমা অংক ৫,০০,০০০/- 

টাকা ও তদূর্ধ্ ৃিশল নবশরাধ ননষ্পনি 

কনমটির ননকট আশবেন করশল 

কনমটি শুনানী গ্রিণাশন্ত অনিশ াগ 

ননষ্পনি করা িয়। 

 

(ক) বীমাোবী েংক্রান্ত কাগিানেেি  

নবননক ফরম-০১ দমাতাশবক 

আশবেন দচয়ারম্যান নবশরাধ 

ননষ্পনি কনমটি, আইনর্আরএ- এর 

ননকট আশবেন; 

(খ) দেবার মূল্য “বীমা উন্নয়ন ও 

ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ” –এর নাশম দপ-

অর্াৃর এর মাধ্যশম আশবেন। 

োবী অংশকর ২% । 

‘বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ 

কর্তপৃক্ষ’ নাশম ব্যাংক 

ড্রাফট/দপ-অর্াৃর 

আশবেশনর োশথ িমা 

করশত িশব। 

 

  

৩০  

 

 

জনাব সমাোঃ সমাস্তফা আল মামুন 

কমকৃিাৃ 

নবশরাধ ননষ্পনি োখা 

 

পনরচালক 

(আইন) 

 

 

 



3 
 

োিনরক দেবা 

ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ পিনত েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর নাম, 

পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

১. বীমাকারীর ননবন্ধন বীমা ব্যবো করার িন্য বীমা উন্নয়ন ও 

ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ দথশক বীমা আইন 

২০১০ এর ধারা ৮ ও ধারা ৯ এবং 

কর্তপৃশক্ষর ননকট বীমাকারীর ননবন্ধন 

প্রনবধানমালা ২০১৩ এ বনণতৃ ননধাৃনরত 

ফরশম লাইফ ও নন-লাইফ বীমা 

ব্যবোর ননবন্ধন েনে প্রানির আশবেন 

করশল কর্তপৃশক্ষর অনুশমােশনর 

মাধ্যশম ননবন্ধন প্রোন করা িয়। 

 

(ক) েংঘ স্মারক ও েংঘ নবনধর 

প্রতযানয়ত অনুনলনপ, পনরচালকশের 

নাম, ঠিকানা, দপো, ট্যাক্স পনরনচনত 

নম্বর এবং িাতীয় পনরচয় পশত্রর 

ফশটাকনপ নেশত িশব; 

(খ) আশবেনকারীর বীমা ব্যবোর 

প্রধান কা াৃলয় বাংলাশেশের বাইশর 

িশল বা আশবেনকারী বাংলাশেশের 

বানিশর স্থায়ী ননবােী িশল বীমা আইন 

২০১০ এর ধারা ১১৪ এ বনণতৃ 

েনললানে ও তথ্য প্রোন করশত িশব 

ফরমেমূি: 

বীমাকারীর ননবন্ধন প্রনবধানমালা, 

২০১৩,  

১। আশবেনপশত্রর োশথ প্রনক্রয়াকরণ নফ 

নিশেশব কর্তপৃশক্ষর তিনবশলর অনুকূশল 

৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার 

অশফরতশ াগ্য ব্যাংক ড্রাফট প্রোন করশত 

িশব। 

 

২। বাংলাশেশে ননবনন্ধত লাইফ ইন্স্যযশরন্স্ 

দকাম্পাননর দক্ষশত্র উশযািাগণ ননবন্ধশনর 

আশবেন করার পূশব ৃ পনরশোনধত মূলধন 

ন্যযনতম ৩০ (নত্রে) দকাটি টাকার ৬০ (ষাট) 

েতাংে অথৃ্যাৎ ন্যযনতম ১৮ (আঠাশরা) 

দকাটি টাকা বাংলাশেশের দকান তফনেনল 

ব্যাংশক িমা করশবন। 

 

৩। বাংলাশেশে ননবনন্ধত নন-লাইফ 

ইন্স্যযশরন্স্ ব্যবোর দক্ষশত্র উশযািাগণ 

ননবন্ধশনর আশবেন 

 

করার পূশব ৃপনরশোনধত মূলধন ন্যযনতম ৪০ 

(চনিে) দকাটি টাকার ৬০ (ষাট) েতাংে 

অথৃ্যাৎ ২৪ (চনিে) দকাটি টাকা 

বাংলাশেশের দকান তফনেনল ব্যাংশক িমা 

করশবন। 

 

৪। বাংলাশেশের বানিশর ননবনন্ধত লাইফ 

ইন্স্যযশরন্স্ দকাম্পাননর দক্ষশত্র পনরশোনধত 

ন্যযনতম মূলধন ৩০ (নত্রে) দকাটি টাকা 

বাংলাশেশের দকান তফনেনল ব্যাংশক িমা 

প্রোন করশবন। 

 

৫।বাংলাশেশের বানিশর ননবনন্ধত নন-লাইফ 

ইন্স্যযশরন্স্ দকাম্পাননর দক্ষশত্র পনরশোনধত 

ন্যযনতম মূলধন ৪০ (চনিে) দকাটি টাকা 

বাংলাশেশের দকান তফনেনল ব্যাংশক িমা 

প্রোন করশবন। 

 

৪৫   জনাব মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

 

 

উপ-পনরচালক 

(ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ পিনত েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

২. বীমাকারীর ননবন্ধন 

নবায়ন 

* বীমা আইন ২০১০ এর  ১১ ধারার 

নবধান দমাতাশবক বীমাকারীশক 

আশবেন করশত িশব। 

 

* কর্তপৃশক্ষর ননকট বীমা ব্যবো 

ননবন্ধন নফ নবনধমালা ২০১২ 

দমাতাশবক ননধাৃনরত নফ পনরশোধপূবকৃ 

আশবেন োনখল করশল  থা থ 

কর্তপৃশক্ষর অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ পত্র 

িানর করা িয়। 

 

বীমাকারীর ননবন্ধন প্রনবধানমালা, 

২০১৩ এর প্রনবধান ৭(১)এর নবধান 

দমাতাশবক ফরম বীউননক-চ অনু ায়ী 

আশবেন করশত িশব। 

ফরম: 

বীমাকারীর ননবন্ধন প্রনবধানমালা 

২০১৩   

আনর্আরএ-এর ওশয়বোইট 

ননবন্ধন নবায়ন নফ প্রনত িািাশর গৃিীত 

গ্রে নপ্রনময়াশমর নবপরীশত ১.0০ টাকা 

এবং িাতীয় রািস্বশবাশর্রৃ ননশেেৃনা 

দমাতাশবক প্রেি নফ এর ওপর ১৫% িাশর  

িযাট প্রোশনর েনেপত্র/রনেে। 

১৫   
 

মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

পনরচালক (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

৩. বীমাকারীর োখা 

ও কা াৃলয় 

স্থাপশনর লাইশেন্স্ 

প্রোন 

* বীমাকারীর োখা ও কা াৃলয় স্থাপন  

(লাইশেন্স্ প্রানির আশবেন) 

প্রনবধানমালা , ২০১২ এর ননধাৃনরত 

ফরম ‘ক’ দমাতাশবক আশবেন করশত 

িশব। 

 

* কর্তপৃশক্ষর েিায় অনুশমােশনর পর 

পত্র িানর করা িয়। 

(১)বীমাকারীর োখা ও কা াৃলয় স্থাপন 

(লাইশেন্স্ প্রানির আশবেন) 

প্রনবধানমালা ২০১২ এর প্রনবনধ-৩ এ 

উশিনখত ‘ফরম-ক’ দমাতাশবক 

আশবেন  

 

* নন-লাইফ ইন্স্যযশরন্স্ এর দক্ষশত্র 

বীমাকারী কর্তকৃ প্রশতযক োখা ও 

কা াৃলয় স্থাপশনর িন্য লাইশেন্স্ নফ িশব 

৫০,০০০/- (পঞ্চাে িািার) টাকা 

 

* লাইফ ইন্স্যযশরশন্স্র দক্ষশত্র বীমাকারী 

কর্তকৃ প্রশতযক োখা ও কা াৃলয় স্থাপশনর 

িন্য লাইশেন্স্ নফ নবিাগীয় েিশর 

১০,০০০/-, দিলা েিশর-৫০০০/- অন্যান্য 

দক্ষশত্র-১০০০/-। 

 

পনরশোধ পিনতাঃ 

ব্যাংক ড্রাফট বা দপ-অর্াৃর এর মাধ্যশম 

‘বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ’ নাশম 

পনরশোধ করশত িশব। ১৫% িযাট প্রোন 

করশত িশব 

 

৩০   মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

 

 

 

পনরচালক (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

৪. বীমা পনরকল্প 

(লাইফ) এর 

অনুমনত প্রোন 

নতুন দকান বীমা পনরকল্প চালুর দক্ষশত্র 

বীমাকারী কর্তকৃ কর্তপৃশক্ষর  ননকট 

পনরকল্পটি নবপণন করার অন্যযন  ৩০   

(নত্রে) নেন পূশব ৃ কর্তপৃশক্ষর ননকট 

আশবেন করশত িশব।  

োরৃ্কলার লাইফ ০৬/২০১২ অনু ায়ী 

প্রশয়ািনীয় তথ্যানে 

নবনামূশল্য ৩০  িনাব দমা: আবু মািমুে 

েিকারী পনরচালক 

একচুযনরয়াল োখা  

 

পনরচালক 

(একচুযনরয়াল ও 

এশিন্ট) 

লাইফ অনুনবিাগ  
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং 

পনরশোধ পিনত 

েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

৫. নন-লাইফ 

ইন্স্যযশরন্স্ এর িন্য 

নপ্রনময়াম িার 

ননধাৃরণ 

বীমা আইন, ২০১০এর ধারা ১৭ এবং  বীমা 

উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ (দেন্ট্রাল দরটিং 

কনমটি) প্রনবধানমালা ২০১২ এর নবধান 

দমাতাশবক-   

(ক) কর্তপৃক্ষ তা নবশবচনার িন্য 

নে.আর.নে বরাবর দপ্ররণ করশব; 

(খ) নে.আর.নে পরীক্ষার িন্য 

দনৌ,অনি,দমাটর এবং অন্যান্য উপ-

কনমটির ননকট দপ্ররণ করশব; 

(গ) উপ-কনমটির মতামশতর আশলাশক 

নে.আর.নে নপ্রনময়াশমর িার ননধাৃরশণর 

নবষশয় কর্তপৃক্ষ বরাবর সুপানরে কশর; 

(ঘ) কর্তপৃক্ষ নে.আর.নে এর 

পরামেকৃ্রশম নপ্রনময়াম িার ননধাৃরণ 

কশর। 

২। অনিবীমা গ্রিণকারী কর্তকৃ অনি 

ননবাৃপক েরঞ্জামানে (FEA)  থা থিাশব 

ব্যবিাশরর কারশণ বীমার নপ্রনময়াম িার 

হ্রাশের সুনবধার দক্ষশত্র কর্তপৃক্ষ বরাবর 

আশবেন করশল কর্তপৃক্ষ অনুশমােন করশব।   

১। কর্তপৃক্ষের োরৃ্কলার নং নন-লাইফ – ৫২/২০১৭ 

িানরখ ২৯-১০-২০১৭ অনু ায়ী ঝুঁনকর বীমা অংক  নদ 

কানি নলনমক্ষের মক্ষে স  সকান সেণীর বীমার 

নপ্রনময়াক্ষমর জন্য আক্ষবদন করক্ষি হক্ষল ফায়ার সেণীর 

সেক্ষে সেিাল সরটং কনমটর োরৃ্কলার F- ১২২/২০১০ 

িানরখ ২৮-১১-২০১০, সমনরন সেণীর সেক্ষে োরৃ্কলার 

নং নন-লাইফ ৭৭/২০২০ িানরখ ১১-০৬-২০২০ ও 

দুর্েৃনা নবনবক্ষের সেক্ষে সেনী অনু ায়ী ঝুঁনকর েম্পুণ ৃ

নববরনীেহ বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রন কর্তপৃে বরাবর 

আক্ষবদন করক্ষি হক্ষব। 

কর্তপৃক্ষের োরৃ্কলার নং নন-লাইফ – ৫২/২০১৭ িানরখ 

২৯-১০-২০১৭ অনু ায়ী ঝুঁনকর বীমা অংক  নদ কানি 

নলনমক্ষের বানহক্ষর হয় িাহক্ষল ফায়ার সেণীর সেক্ষে 

সেিাল সরটং কনমটর োরৃ্কলার F- ১২২/২০১০ িানরখ 

২৮-১১-২০১০, সমনরন সেণীর সেক্ষে োরৃ্কলার নং নন-

লাইফ ৭৭/২০২০ িানরখ ১১-০৬-২০২০ ও দুর্েৃনা 

নবনবক্ষের সেক্ষে সেনী অনু ায়ী ঝুঁনকর েম্পুণ ৃ নববরনী 

েহ ননক্ষনাক্ত দনললানদেহ বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রন 

কর্তপৃে বরাবর আক্ষবদন করক্ষি হক্ষবোঃ -Foreign 

Reinsurer এর Minimum rating B+ 

েংক্রান্ত দনললানদ (কর্তপৃক্ষের োরৃ্কলার নং-নন-লাইফ 

৯১/২০২২ আক্ষলাচ্যসূনচ্ ৩২ সমািাক্ষবক) 

Foreign Reinsurer এর েীল ও Sign 

Slip েহ acceptance letter েংক্রান্ত 

দনললানদ 

 

ফায়ার দটনরফ অনুোশর ৩০ জনাব সমাহাম্মদ 

সমাক্ষশদৃুল মুেনলম 

দরটিং োখা 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পনরচালক (দরটিং) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

 

৬. 
নবশেশে বীমা 

গ্রিশণর দক্ষশত্র 

অনাপনি প্রোন  

 

দকান েম্পনি বা স্বাশথরৃ দকান ঝুঁনকর বীমা 

বাংলাশেেী দকান বীমা প্রনতিাশনর মাধ্যশম 

ঝুঁনক আবনরত (Risk Cover) করা না 

দগশল বীমাগ্রিীতা কর্তপৃশক্ষর ননকট 

আশবেন করশল কর্তপৃক্ষ আশবেনকারীশক 

কর্তপৃশক্ষর েিায় অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ 

অনাপনি েনে প্রোন কশর। 

 
নবনামূশল্য ১৫   িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

পনরচালক (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ পিনত েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

৭. নবশেশে পনাঃবীমা কর্তপৃশক্ষর বরাবশর আশবেন করশল 

কর্তপৃশক্ষর েিায় অনুশমােন গ্রিণ পূবকৃ 

নবশেশে পনাঃ বীমা করার অনাপনি েনে 

গ্রিণ করশব। 

বীমা আইন ২০১০ এর ২০ ধারা 

দমাতাশবক আশবেন করশত িশব। 

নবনামূশল্য ৩০   
িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

পনরচালক (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

৮. তফনেনল ব্যাংশক 

িমাকৃত পনরশোনধত 

মূলধন এর 

উশিালন/স্থানান্তর 

কর্তপৃশক্ষর ননকট আশবেন করশল তা  াচাই 

বাছাই পূবকৃ অনুশমােন প্রোন করা িয়। 

প্রমাণকেি 
নবনামূশল্য ১৫  

 

মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

৯. িামানশতর নবপরীশত 

অনিৃত সুে/আয় 

উশিালন 

বাংলাশেে ব্যাংশক িামানত নিশেশব 

রনক্ষত এবং অনুশমানেত নেনকউনরটিশক 

দময়াোশন্ত অনিৃত সুে/আয় বীমাকারী 

কর্তকৃ উশিালশনর িন্য কর্তপৃশক্ষর ননকট 

আশবেন করশত িশব। 

 

প্রমাণকেি 
নবনামূশল্য ১৫   

 

মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক 

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

১০. িামানত দফরত প্রোন দকান বীমাকারী তার বীমা ব্যবো বন্ধ 

করশল এবং বীমা ব্যবোশয় তার োয় 

ননষ্পন্ন েশন্তাষিনক বা অন্য দকান প্রকাশর 

উি োয় ননষ্পশন্নর ব্যবস্থা করা িশল উি 

বীমাকারী কর্তকৃ িমাকৃত িামানত দফরত 

প্রানির িন্য বীমা আইন, ২০১০ োশলর ২৫ 

ধারার নবধান দমাতাশবক কর্তপৃশক্ষর ননকট 

আশবেন করশল  থা থ কর্তপৃশক্ষর 

অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ অনুশমােন প্রোন করা 

িয়। 

িামানত েংক্রান্ত েনললানে (ব্যাংশকর 

প্রতযয়ন পত্র/দপ-অর্াৃর কনপ/দচশকর 

কনপ) 

নবনামূশল্য ৯০   

 

মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক 

 ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং 

পনরশোধ পিনত 

েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর নাম, 

পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

১১. োবনেনর্য়ানর 

দকাম্পানন গঠশনর 

অনুশমােন  

োবনেনর্য়ানর দকাম্পানন গঠশনর িন্য বীমা 

আইন ২০১০ এর ৪২ ধারা অনু ায়ী 

বীমাকারী আশবেন করশল কর্তপৃক্ষ 

 াচাইপূবকৃ অনুশমােন প্রোন করশব। 

 

প্রমাণকেি নবনামূশল্য ৩০   
 

িনাব দমা: আবু মািমুে 

েিকারী পনরচালক 

 নবননশয়াগ ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় পনরবীক্ষণ োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

কািী োনেয়া আরবী 

কমকৃতাৃ 

 নবননশয়াগ ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় পনরবীক্ষণ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

১২. বীমাকারীর 

অনফশে 

এযাকচুযয়ানর 

ননশয়াগ  

বীমা আইন ২০১০ এর ৬৭ ধারার নবধান 

দমাতাশবক কর্তপৃশক্ষর অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ 

পত্র িানর করা িয় 

(ক) ছনব েি িীবন বৃিান্ত; 

(খ) এযকচুয়ানরয়াল দোোইটির েেস্য নিোশব 

েনেপত্র; 

(গ) বীমাকারী পনরচালনা পষশৃের অনুশমােন; 

(ঘ) অন্য দকান বীমাপ্রনতিাশনর 

পনরচালক/উশযািা নন এই মশম ৃিলফ নামা; 

(ঙ) নেআইনব নরশপাট ৃেংক্রান্ত প্রশয়ািনীয় তথ্য 

(বাংলাশেে ব্যাংক দথশক ননধাৃনরত ইনশকায়ারী 

ফম ৃ১ ও ২ অনু ায়ী); 

(চ) বাংলাশেশের নাগনরক নয় এই দক্ষশত্র 

েরকাশরর েংনিষ্ট েিশরর অনাপনি পত্র; 

নবনামূশল্য ১৫   িনাব দমা: আবু মািমুে 

েিকারী পনরচালক 

একচুযনরয়াল োখা  

এবং 

িনাব তাননিে-উল-

ইেলাম, কমকৃতাৃ 

ননশয়াগ োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক 

একচুযনরয়াল ও এশিন্ট 

লাইফ অনুনবিাগ 

এবং 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

লাইফ অনুনবিাগ 

 

১৩. মুখ্য ননবাৃিী 

কমকতাৃ ননশয়াগ 

বীমাকারীর আশবেশনর দপ্রনক্ষশত 

ঋণশখলানপ েংক্রান্ত তথ্য েংগ্রিপূবকৃ বীমা 

আইশনর ৮০ ধারার নবধান দমাতাশবক 

 থা থ কর্তপৃশক্ষর অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ 

পত্র িানর করা িয় 

বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তকৃ প্রণীত দচকনলস্ট 

অনুোশর চানিত কাগি পত্রানে 

দচকনলস্ট প্রানিস্থান: আইনর্আরএ -এর ওশয়বোইট 

নবনামূশল্য ১৫ 
িনাব তাননিে-উল-

ইেলাম, কমকৃতাৃ 

ননশয়াগ োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

সেয়দ শরীফুল হক 

কমকৃতাৃ 

ননশয়াগ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং 

পনরশোধ পিনত 

েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর নাম, 

পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

১৪. উপশেষ্টা ননশয়াগ  বীমাকারীর আশবেশনর দপ্রনক্ষশত বীমা আইন 

২০১০ এর ৮১ ধারার নবধান দমাতাশবক 

কর্তপৃশক্ষর অনুশমােনক্রশম পত্রিানরর 

মাধ্যশম উপশেষ্টা ননশয়াশগর অনুশমােন দেয়া 

িয়। 

বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তকৃ প্রণীত দচকনলস্ট 

অনুোশর চানিত কাগি পত্রানে 

নবনামূশল্য ১৫ 
িনাব তাননিে-উল-ইেলাম, 

কমকৃতাৃ 

ননশয়াগ োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

সেয়দ শরীফুল হক 

কমকৃতাৃ 

ননশয়াগ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়  

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

১৫. এযকচুনরয়াল 

দবনেে অনুশমােন 

বীমা আইন ২০১০ এর ৩০ ধারার নবধান 

দমাতাশবক আশবেন করশল কর্তপৃশক্ষর 

অনুশমােনক্রশম দবনেশের নবষশয় পত্র িানর 

করা িয়। 

(ক) দকাম্পানন ননযুি এযকচুয়ানর কর্তকৃ প্রেি 

এযকচুনরয়াল দবনেে  এর কনপ; এবং 

(খ) কর্তপৃশক্ষর ননধাৃনরত ছক দমাতাশবক 

প্রশয়ািনীয় তথ্যাবলী । 

‘ছক’ প্রানিস্থান: আইনর্আরএ -এর ওশয়বোইট  

 

নবনামূশল্য ১৫ িনাব দমা: আবু মািমুে 

েিকারী পনরচালক 

একচুযনরয়াল োখা  

 

পনরচালক 

একচুযনরয়াল ও এশিন্ট 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

১৬. বীমা এশিন্টশক 

লাইশেন্স্ প্রোন 

এবং নবায়ন 

বীমা আইন ২০১০ এর ১২৪ ধারা এবং বীমা 

এশিন্ট (ননশয়াগ, ননবন্ধন ও লাইশেন্স্) 

প্রনবধানমালা, ২০১১ অনুোশর বীমাকারীর 

ননশয়াগকৃত এশিশন্টর লাইশেন্স্ প্রোন করা 

িয়।  

(ক) ১ কনপ পােশপাট ৃোইি ছনব; 

বীমা এশিন্ট (ননশয়াগ, ননবন্ধন ও লাইশেন্স্) 

প্রনবধানমালা, ২০১১ এ বনণতৃ ফরম ৪ এবং ৬ 

অনুোশর 

বীমা এশিন্ট (ননশয়াগ, 

ননবন্ধন ও লাইশেন্স্) 

প্রনবধানমালা, ২০১১ 

এ বনণতৃ নফ 

 

৩ 
িনাব রুকোনা আোে বন্যা 

কমকৃতাৃ 

এশিন্ট োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

জনাব সমাছাোঃ পানপয়া সুলিানা 

ডাো এনি/কক্ষিাল অপাক্ষরের 

এশিন্ট োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক 

একচুযনরয়াল ও এশিন্ট 

লাইফ অনুনবিাগ  

 

উপ-পনরচালক  

অনর্ট ও িনরপ 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

১৭. বীমা এশিন্ট 

ননশয়াগকারীর 

েনেপত্র ইসুয ও 

নবায়ন 

বীমা আইন ২০১০ এর ১২৫ ধারার নবধান 

দমাতাশবক প্রনবধান দ্বারা ননধাৃনরত পিনতশত 

আশবেশনর দপ্রনক্ষশত বীমা এশিন্ট ননশয়াশগর 

অনুশমােন প্রোন করা িয়। 

(ক) আশবেশনর কনপ (১৯৫৮ এর নবনধ 

দমাতাশবক নবনিন্ন ফরম); 

(খ) ১ কনপ েতযানয়ত পােশপাট ৃোইি ছনব; 

(গ) নেক্ষাগত দ াগ্যতার েতযানয়ত কনপ; 

(গ) িাতীয় পনরচয় পশত্রর কনপ/িন্ম ননবন্ধন 

েনে; 

(ঘ) ৭২ ঘন্টার প্রনেক্ষণ েনেপত্র; 

(ি) পূববৃতী বছশরর েনেপশত্রর কনপ। 

(নবায়শনর দক্ষশত্র প্রশ ািয) 

ফরম প্রানিস্থান: আইনর্আরএ -এর ওশয়বোইট। 

৫০০/- টাকা ৩ 
িনাব রুকোনা আোে বন্যা 

কমকৃতাৃ 

এশিন্ট োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

জনাব সমাছাোঃ পানপয়া সুলিানা 

ডাো এনি/কক্ষিাল অপাক্ষরের 

এশিন্ট োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক 

একচুযনরয়াল ও এশিন্ট 

লাইফ অনুনবিাগ  

 

উপ-পনরচালক  

অনর্ট ও িনরপ 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ পিনত েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

১৮. বীমা দরাকার 

লাইশেন্স্  (নন-

লাইফ ইন্স্যযশরন্স্) 

প্রোন ও নবায়ন 

বীমা আইন ২০১০ এর ১২৬ ধারার 

নবধাশন উশিনখত েরকাশরর প্রেি 

নবনধশত  ননধাৃনরত পিনতশত নতুন 

লাইশেন্স্ ও নবায়ন প্রোন করা িয়। 

নন-লাইফ ইন্স্যযশরন্স্ ব্যবো পনরচালনার িন্য 

বীমা দরাকাশরর লাইশেন্স্ ইসুয েংক্রান্ত নবষয় 

েরকার কর্তকৃ নবনধ দ্বারা ননধাৃনরত িশব। 

  

েরকার কর্তকৃ বীমা দরাকাশরর 

লাইশেন্স্ ইসুয েংক্রান্ত নবষয় 

েংক্রান্ত নবনধমালা প্রণীত িশল 

কা কৃরী িশব। 

 

  

কািী েবনম দফরশেৌেী  

কমকৃতাৃ 

িনরপ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

 

উপ-পনরচালক  

অনর্ট ও িনরপ 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

১৯. বীমা িনরপকারীর 

লাইশেন্স্ (নন-

লাইফ) প্রোন ও 

নবায়ন 

  

বীমা আইন ২০১০ এর ১২৭ ধারার 

নবধান দমাতাশবক িনরপকারীর লাইশেন্স্ 

কর্তপৃশক্ষর অনুশমােনক্রশম প্রোন করা 

িয়।   

ক. লাইক্ষেন্স্ প্রদানোঃ নন-লাইফ বীমা 

জনরপকারী (লাইক্ষেনন্স্ং) নবনেমালা ২০১৮ এর 

৫ নবনের শি ৃ সমািাক্ষবক ফরম-ক (ব্যনক্তর 

সেক্ষে) এবং ফরম-খ (ক্ষকাম্পানন বা ফাক্ষমরৃ 

সেক্ষে) অনু ায়ী আক্ষবদন করক্ষি হক্ষব। 

খ. লাইক্ষেন্স্ নবায়ন (ক্ষেণী): নন-লাইফ বীমা 

জনরপকারী (লাইক্ষেনন্স্ং) নবনেমালা ২০১৮ এর 

৭ নবনে সমািাক্ষবক ফরম-ঙ (ব্যনক্তর সেক্ষে) 

এবং ফরম-চ্ (ক্ষকাম্পানন বা ফাক্ষমরৃ সেক্ষে) 

অনু ায়ী আক্ষবদন করক্ষি হক্ষব। 

 

ফরম প্রানিস্থান: আইনডআরএ ওক্ষয়বোইক্ষে  

 

i. নন-লাইফ বীমা জনরপকারী 

(লাইক্ষেনন্স্ং) নবনেমালা ২০১৮ 

(ফরম-ক ও খ) অনু ায়ী 

লাইক্ষেক্ষন্স্র জন্য আক্ষবদন নফ 

২,০০০/-। 

ii. নন-লাইফ বীমা জনরপকারী 

(লাইক্ষেনন্স্ং) নবনেমালা ২০১৮ 

(ফরম গ ও র্) অনু ায়ী প্রনি 

সেণীর লাইক্ষেন্স্ নফ ২,০০০/-।                      

এবং 

প্রনি সেণীর নবায়ন নফ ১,০০০/- 

৩০ 
কািী েবনম দফরশেৌেী  

কমকৃতাৃ 

িনরপ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

 

উপ-পনরচালক  

অনর্ট ও িনরপ 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

২০. নদ্বতীয় িনরপকারী 

ননশয়াগ 

বীমা আইন ২০১০ এর ১২৮ ধারা 

দমাতাশবক নদ্বতীয় িনরপকারী ননশয়াশগর  

অনুশমােন প্রোন করা িয় 

বীমা গ্রািক কর্তকৃ নদ্বতীয় িনরপকারী ননশয়াশগর 

কারণ ও  প্রশয়ািনীয় কাগিানেেি আশবেনপত্র। 

 ১৫ 
কািী েবনম দফরশেৌেী  

কমকৃতাৃ 

িনরপ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ  

 

উপ-পনরচালক  

অনর্ট ও িনরপ 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

২১. উশযািা দেয়ার 

দিাল্ডারশের দেয়ার 

িস্তান্তশরর অনুশমােন 

উশযািা দেয়ারশিাল্ডারশের দেয়ার 

ক্রয়/নবক্রয়/স্থানান্তর এর কর্তপৃশক্ষর 

েিার অনুশমােন গ্রিণপূবকৃ অনুমনত 

প্রোন করা িয়। 

(১) দেয়ার িস্তান্তরকারী কর্তকৃ নবক্রয়/ 

িস্তান্তশরর প্রস্তাশবর কনপ; 

(২) দেয়ার গ্রিণকারী কর্তকৃ ক্রয়/িস্তান্তশরর 

প্রস্তাশবর কনপ;  

(৩) দেয়ার িস্তান্তশরর নবষশয় অন্যান্য 

উশযািাশের অনাপনি পত্র; 

(৪) দেয়ার ক্রয় নবক্রশয়র নবষশয় পনরচালনা 

পষশৃের নেিাশন্তর কনপ; 

(৫) উশযািার দেয়ার িস্তান্তশরর িন্য ফরম-

১১৭ েি দেয়ার োটিনৃফশকশটর েতযানয়ত কনপ; 

(৬) উশযািার নর্শমট দেয়াশরর দক্ষশত্র নবও 

নিোশবর নিোব নববরণী; 

 ৩০ 
মুহাম্মদ শামছুল আলম 

কমকৃিাৃ  

 ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

িনাব ফারিানা খাশলে 

কমকৃতাৃ  

ননবন্ধন ও মূলধন োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

পনরচালক 

 (ননবন্ধন ও 

ব্যবস্থাপনা ব্যয়) 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক 

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ পিনত েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

   (৭) দেয়ার িস্তান্তকারীর দেয়ার নবক্রয়/ িস্তান্তশরর 

কারণ; 

(৮) দেয়ার িস্তান্তরকারীর এনফশর্নিশটর কনপ; 

(৯) দেয়ার গ্রিণকারীর নেআইনব নরশপাট ৃেংক্রান্ত 

প্রশয়ািনীয় তথ্য (বাংলাশেে ব্যাংক থশক 

ননধাৃনরত ইনশকায়ারী ফম-ৃ১ অনু ায়ী; 

(১০) দকাস্পানন কর্তকৃ দেয়ার িস্তান্তশরর 

েনেপত্র; 

(১১) দেয়ার গ্রিণকারীর িীবনবৃিান্তেি এক কনপ 

ছনব; 

(১২) দেয়ার গ্রিণকারীর িলফনামা; 

(১৩) দেয়ার গ্রিণকারীর িাতীয় পনরচয়পশত্রর 

কনপ; 

(১৪) দেয়ার গ্রিণকারীর িালনাগাে আয়কর 

পনরশোশধর েনে পত্র এবং েম্পে নববরণী 

আইটি-১০নব এর  কনপ; 

(১৫) দেয়ার গ্রিণকারীর আশয়র উৎে; 

(১৬) দেয়ার গ্রিণকারীর অন্যান্য দেয়াশরর 

নববরণ ( নে থাশক); 

[দনাট: বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ 

অনুশমােন প্রানির পর দকাম্পানন আইন ১৯৯৪ ও 

বীমাকারীর েংঘনবনধর নবধান এবং তানলকাভুি 

দকাম্পাননর দক্ষশত্র বাংলাশেে নেনকউনরটিি এন্ড 

এক্সশচঞ্জ কনমেন (নবএেইনে) এর েংনিষ্ট আইন 

ও নবনধ নবধান দমাতাশবক দেয়ার িস্তান্তর করশত 

িশব। দেয়ার িস্তান্তশরর পর বীমাকারী অবশ্যই 

কর্তপৃক্ষশক অবনিত করশত িশব।] 

 

    

২২. দকাম্পাননর েম্পনি 

(ভূনম/োলান/দলার/

লাট) ক্রয়/নবক্রশয়র 

অনুশমােন 

বীমাকারীর আশবেশনর দপ্রনক্ষশত 

কাগিপত্র  াচাই, েশরিনমন পনরেেনৃ 

এবং প্রশয়ািশন শুনানন অশন্ত কর্তপৃশক্ষর 

েিার অনুশমােনক্রশম েম্মনত প্রোন করা 

িয়। 

 

(১) ভূনম/োলানশকাঠা বা স্থাবর েম্পনি ক্রশয়র 

উশেশ্যেি ভূনম/োলানশকাঠা বা স্থাবর েম্পনি 

ক্রশয়র নবষশয় পনরচালনা পষশৃের েিার নেিাশন্তর 

কনপ; 

(২) িনম, িবন বা দলার দস্পশের তফনেল 

(নবস্তানরত ঠিকানা);  

(৩) িনম,িবন বা দলার দস্পশের পনরমাণ এবং 

প্রস্তানবত মূল্য (িনমর দক্ষশত্র প্রনত কাঠা/েতাংে 

এবং দলার দস্পশের দক্ষশত্র প্রনত বগফৃুট নিশেশব); 

  

 ৪৫ 
িনাব দমা: আবু মািমুে 

েিকারী পনরচালক 

 নবননশয়াগ ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় পনরবীক্ষণ োখা 

লাইফ অনুনবিাগ 

 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয়  

লাইফ অনুনবিাগ 
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ক্রনমক 

নং 

দেবার নাম দেবা প্রোন পিনত প্রশয়ািনীয় কাগি পত্র এবং 

 প্রানিস্থান (কর্তপৃশক্ষর ওশয়বোইট) 

দেবামুল্য এবং পনরশোধ 

পিনত 

েময় েীমা 

(মাে/নেন) 

োনয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃর 

নাম, পেবী ও োখা 

োনয়ত্ব প্রাি পনরচালক 

   
(৪) নেএে/আরএে /এে এ খনতয়ান দমাতাশবক মানলকানা ও 

নামিারীর নববরণেি প্রমাণ; 

(৫) স্থানীয় েরকাশরর করেি িালনাগাে ভূনম উন্নয়নকর পনরশোশধর 

প্রমাণ; 

(৬) িবন বা দলার দস্পশের  থা থ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ অনুশমানেত 

নক্সা; 

(৭) প্রস্তানবত ভূনম/দলার দস্পে/ িবন বা স্থাবর েম্পনির দরনিশেেন 

খরচ, ট্যাক্স এবং অন্যান্য খরচ েংক্রান্ত তথ্যানে; 

(৮) প্রস্তানবত ভূনম/দলার দস্পে/ িবন বা স্থাবর েম্পনির নবপরীশত 

দকান ব্যাংক/আনথকৃ প্রনতিাশন দকান বন্ধকী ঋণ আশছ নকনা দে 

েংক্রান্ত তথ্যানে; 

 (৯) প্রস্তানবত ভূনম/োলানশকাঠা বা স্থাবর েম্পনি ননস্কন্টক মশম ৃ

েনেপ্রাি আইনিীবীর েনেপত্র; 

(১০) ইশতাপূশব ৃ দকাম্পানন কর্তকৃ ক্রয়কৃত ভূনম/ িবন বা স্থাবর 

েম্পনির তানলকা, অবস্থান ও ব্যবিাশরর নববরণেি এর ক্রয় মূল্য 

এবং আনুমাননক বািার মূল্য; (১১)নবশক্রতার োশথ দকাম্পাননর 

দকান উশযািা/পনরচালক এবং তাশের আত্মীয় স্বিনশের েম্পৃিতা 

আশছ নকনা দে েম্পশক ৃমুখ্য ননবাৃিী কমকৃতাৃ কর্তকৃ প্রতযয়নপত্র; 

(১২)  থা থ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ববধ লাইশেন্স্ধারী ক্ষমতাপ্রাি ২ টি 

িনরপ প্রনতিান কর্তকৃ ভূনম/োলানশকাঠা বা স্থাবর েম্পনির 

পনরমান, বতমৃান বািার মূল্য এবং অবস্থাশনর নববরণ (নকোেি) 

উশিখপূবকৃ দুটি (০২) ননরশপক্ষ িনরপ প্রনতশবেন;  

(১৩) ভূনম, িবন বা দলার দস্পে ক্রশয়র অশথরৃ উৎে; 

(১৪) ভূনম, িবন বা দস্পে ক্রশয়র উশেশ্য; 

(১৫) বীমা গ্রািশকর োশয়র পনরমাণ: 

(ক) বীমাকারীর অননস্পন্ন বীমাোবী (মৃতুয োবী, দময়াশোিীন ৃ

োবী এবং অন্যান্য োবী) এর পনরমাণ; 

(খ) লাইফ বীমাকারীর  দক্ষশত্র বীমাগ্রািশকর োশয়র পনরমাণ 

(পনলনে দবানাে েি); 

(গ) দমাট বীমা গ্রািশকর োয় [(১)+(২)]; 

(১৬) বীমাকারীর দমাট নবননশয়াশগর নিোব (খাতওয়ারী); 

(১৭) বীমাকারীর বতমৃান লাইফ ফান্ড/ নরিৃাি ফান্ড/ 

নবননশয়াগশ াগ্য অশথরৃ পনরমাণ; 

(১৮) বীমাকারীর নবননশয়াগশ াগ্য তিনবশলর প্রাক্ষনলত নবননশয়াগ 

আশয়র নিোব; 

 

   

কািী োনেয়া আরবী 

কমকৃতাৃ 

 নবননশয়াগ ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় পনরবীক্ষণ োখা 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

পনরচালক  

ননবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা 

ব্যয় 

নন-লাইফ অনুনবিাগ 

 

 


