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রূপকল্প  

সরকাবরর লক্ষয হবে আপামর েনসািারণবক িাবপ িাবপ বীমার আওিায় র্নবয় 

এবস েীবন, স্বািয ও সম্পবদর র্বর্ভ্ন্ন অর্ িননর্িক ঝুঁর্ক চমাকাববলার মাধ্যবম 

অন্যিম মানবার্িকার র্হবসবব সামার্েক ও অর্ িননর্িক র্নরাপিা র্নর্িি করা। 

 

র্মশন 

 চদবশর সম্পদ ও েীববনর ঝুঁর্কর শিভ্াগ বীমার আওিায় র্নবয় আসা । 
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লাইফ বীমাকারীর নাবমর সংর্ক্ষপ্তরূপ 

ক্রর্মক নং বীমাকারীর নাম  বার্ষ িক প্রর্িববদবন ব্যবহৃি নাবমর সংর্ক্ষপ্ত রূপ 

1 আলফা ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স র্লর্মবটি   আলফা  

2 বায়রা লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি বায়রা 

3 চবস্ট্ লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চবস্ট্ 

4 চাট িাি ি লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চাট িাি ি  

5 চিল্টা লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চিল্টা 

6 িায়মন্ড লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি িায়মন্ড 

7 ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ফারইষ্ট   

8 চগাবর্ল্ন লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চগাবর্ল্ন 

9 গার্ি িয়ান লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি গার্ি িয়ান 

10 চহামল্যান্ড লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চহামল্যান্ড 

11 র্মুনা লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  র্মুনা 

12 েীবন বীমা কবপ িাবরশন  েীবীক/বের্বর্স 

13 লাইফ ইন্সযযবরন্স কবপ িাবরশন অব বাংলাবদশ  এলআইর্স 

14 চমঘনা লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চমঘনা 

15 মাবকিন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি মাবকিন্টাইল  

16 চমটলাইফ চমটলাইফ 

17 ন্যাশনাল লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ন্যাশনাল 

18 এনআরর্ব চলাবাল লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি এনআরর্ব চলাবাল 

19 পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি পদ্মা  

20 পপলার লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি পপলার 

21 প্রগর্ি লাইফ ইন্সযযবরন্স র্লর্মবটি প্রগর্ি 

22 প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্রাইম 

23 প্রবগ্রর্সভ্ লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্রবগ্রর্সভ্ 

24 প্রবটর্িভ্ ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্রবটর্িভ্ 

25 রূপালী লাইপ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি রূপালী 

26 সন্ধানী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  স্বন্ধানী 

27 চসানালী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চসানালী 

28 সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি   সানফ্লাওয়ার 

29 সানলাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি সানলাইফ 

30 স্ববদশ লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  স্ববদশ  

31 ট্রাস্ট্ ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ট্রাস্ট্ 

32 চেনীর্ ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চেনীর্ 
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নন-লাইফ বীমাকারীর নাবমর সংর্ক্ষপ্তরূপ 

ক্রর্মক নং বীমাকারীর নাম  বার্ষ িক প্রর্িববদবন ব্যবহৃি নাবমর সংর্ক্ষপ্ত রূপ 

1 অগ্রনী ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি অগ্রণী 

2 এর্শয়া ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি এর্শয়া 

3 এর্শয়া প্যার্সর্ফক ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি এর্শয়া প্যার্সর্ফক 

4 বাংলাবদশ চকা-অপাবরটিভ্ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্বর্ি চকা-অপবরটিভ্ 

5 বাংলাবদশ চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্বর্ি চেনাবরল 

6 র্বর্ি ন্যাশনাল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  র্বর্ি ন্যাশনাল 

7 চসন্ট্রাল চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চসন্ট্রাল 

8 র্সটি চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  র্সটি চেনাবরল 

9 কর্ন্টবনন্টাল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি কর্ন্টবনন্টাল 

10 র্ক্রষ্টযাল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্ক্রষ্টযাল 

11 চদশ চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চদশ চেনাবরল 

12 ঢাকা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ঢাকা 

13 ইষ্টান ি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ইষ্টান ি 

14 ইস্ট্ল্যান্ড ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ইস্ট্ল্যান্ড 

15 এক্সবপ্রস ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি এক্সবপ্রস 

16 চফিাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চফিাবরল 

17 চলাবাল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চলাবাল 

18 গ্রীন চিল্টা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি গ্রীন চিল্টা 

19 ইসলামী কমার্শ িয়াল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ইসলামী কমার্শ িয়াল 

20 ইসলামী ইন্সযযবরন্স বাংলাবদশ র্লর্মবটি ইসলামী ইন্সযযবরন্স র্বর্ি 

21 েনিা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি েনিা 

22 কন িফুর্ল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি কন িফুর্ল 

23 চমঘনা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চমঘনা 

24 মাবকিন্টাইল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি মাবকিন্টাইল 

25 র্নটল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  র্নটল 

26 নদ িান চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি নদ িান চেনাবরল 

27 প্যারামাউন্ট ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্যারামাউন্ট 

28 র্পপলস ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্পপলস 

29 র্ফর্নক্স ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্ফর্নক্স 

30 পাইওর্নয়ার ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি পাইওর্নয়ার 

31 প্রগর্ি ইন্সযযবরন্স র্লর্মবটি প্রগর্ি 

32 প্রাইম ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্রাইম 

33 প্রভ্ািী ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি প্রভ্ািী 

34 পরবী চেনাবরল ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি পরবী চেনাবরল 

35 র্রলাবয়ন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্রলাবয়ন্স 

36 র্রপাবর্লক ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি র্রপাবর্লক 

37 রুপালী ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি রুপালী 

38 সািারণ বীমা কবপ িাবরশন সাবীক/এসর্বর্স 

39 চসনাকল্যান ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চসনাকল্যান 

40 র্সকদার  ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন  র্সকদার 

41 চসানার বাংলা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি চসানার বাংলা 

42 সাউর্ এর্শয়া ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি সাউর্ এর্শয়া 
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43 স্ট্যান্ডাি ি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মটি  স্ট্যান্ডাি ি 

44 িাকাফুল ইসলামী ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন  র্লর্মবটি  িাকাফুল ইসলামী 

45 ইউর্নয়ন ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি ইউর্নয়ন 

46 ইউনাইবটি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন র্লর্মবটি  ইউনাইবটি 

 
 
 

সংর্ক্ষপ্তরূপ 

 চমাট চদশে উৎপাদন র্ের্ির্প  

 িায়ী আমানি এফর্িআর 

 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ ইিরা/কর্তিপক্ষ  

  আর্ফ  

  আইএআইএস 

  টির্িএস 

  র্ভ্র্িএস 

  চকওয়াইর্স 

  র্সআরর্স 
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সম্পাদনা পর্রষদ 

ক্রর্মক নং নাম ও পদবী  

1 খর্লল আহমদ, র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্মসর্চব), বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আহ্বায়ক 

2 কামরুল হক মারূফ, পর্রচালক (উপসর্চব), বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

3 চমাোঃ এনাবয়ি আলী খান, পরামশ িক, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

4 চমাোঃ আবু মাহমুদ, অর্ফসার, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

5 চমাোঃ ইখর্িয়ার হাসান খান,  অর্ফসার বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

৬ চসাবহল রানা, জুর্নয়র অর্ফসার, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

৭ হাবমদ র্বন হাসান, জুর্নয়র অর্ফসার, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 

৮ সর্ফক, জুর্নয়ার অর্ফসার, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ সদস্য 
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সারর্ণ ও সংযুর্ি 

ক্রর্মক নং র্বষয় পৃষ্ঠা নম্বর 

সারর্ণ ১ গ্রস র্প্রর্ময়াবমর মুদ্রাস্ফীর্ির সাবর্ সামঞ্জস্যকৃি প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর হার ২০১৭                                  21 

সারর্ণ ২ অঞ্চল র্ভ্র্িক  লাইফ এবগ নন-লাইফ ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াম ২০১৭                                    21 

সারর্ণ ৩ ২০১৭ সাবল কবয়কটি চদবশর ইন্সযযবরন্স চপর্নবট্রশন এবং চিনর্সটি  22 

সারর্ণ ৪ বাংলাবদবশর চমাট চদশে উৎপাদন (র্ের্ির্প) , র্প্রর্ময়াম আয় এবং চপর্নবট্রশন (2009-17)                                                                                 22 

সারর্ণ ৫ েনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০০৯-২০১৭) 23 

সারর্ণ ৬ র্প্রর্ময়াম আয় এবং বীমা র্শবল্প প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭)                                                      24 

সারর্ণ ৭ লাইফ বীমা র্শবল্প উপ-চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং উপ-চের্ণর চশয়ার (%)                                  26 

সারর্ণ ৮  লাইফ বীমা র্শবল্প প্রর্ম বষ ি (নুিন ব্যবসা) এবং নবায়ন র্প্রর্ময়াম (২০০৯-২০১৭)                                                                                                                           28 

সারর্ণ ৯ ১ম বষ ি, ২য় বষ ি এবং ৩য় বষ ি ও িদূর্ধ্ি বষ ি গ্রস র্প্রর্ময়াম প্রবৃর্দ্ধ (%) (২০০৯ -২০১৭)     28 

সারর্ণ ১০ বীমাকারীর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং মাবকিট চশয়ার ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ 30 

সারর্ণ ১১ গ্রস র্প্রর্ময়াম, চনট র্প্রর্ময়াম, পনোঃবীমায় পর্রবশাি এবং র্রবটনশন %                                                                                                     31 

সারর্ণ ১২ লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন িরবনর পর্লর্সর র্ববরণ (২০০৯-২০১৭) 32 

সারর্ণ ১৩ 
২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সবনর ৩১ র্িবসম্বর পর্ িন্ত লাইফ ইন্সযযবরবন্স খািওয়ারী সম্পবদর 

র্ববরণ  

35 

সারর্ণ ১৪ লাইফ ইইন্সযযবরন্স ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন খাবি র্বর্নবয়াবগর র্ববরণ ২০১৬- ২০১৭  38 

সারর্ণ ১৫ প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয়, অনুবমার্দি সবব িাচ্চ ব্যয় সীমা, অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭    41 

সারর্ণ ১৬ 
 লাইফ ইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর পর্রমাণ (2009-২০17)                    

42 

সারর্ণ ১৭    বীমা দার্ব পর্রবশাবির পর্রমাণ এবং র্নষ্পর্ির হার (২০০৯- ২১০৭)                                            43 

সারর্ণ ১৮ লাইফ ইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর সংখ্যা (2009-17) 45 

সারর্ণ ১৯ বীমা দার্ব পর্রবশাবির সংখ্যা এবং শিকরা র্নষ্পর্ির হার (২০০৯- ২১০৭)    45 

সারর্ণ ২০ নীট পর্লর্স গ্রাহবকর দায় এবং এযাকচ্যযর্রয়াল উদ্বৃি                                                                46 

সারর্ণ ২১ লাইফ বীমা র্শবল্প পর্রবশার্িি মূলিবনর পর্রমাণ                                                                          46 

সারর্ণ ২২ লাইফ বীমাকারীর এবেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এবেবন্টর সংখ্যা 47 

সারর্ণ ২৩ লাইফ বীমাকারীর চমাট শাখা অর্ফবসর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)  47 

সারর্ণ ২৪ লাইফ বীমা র্শবল্প বীমাকারীর অর্ফবস চমাট েনববলর সংখ্যা 48 

সারর্ণ ২৫ বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পর্রবশাবির পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭)                                            48 

সারর্ণ ২৬ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধ (২০০৯-২০১৭) 49 

সারর্ণ ২৭ সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র ব্যবসার চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম আয়  (২০০৯-২০১৭)   50 

সারর্ণ ২৮ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় চের্ণর্ভ্র্িক নীট র্প্রর্ময়াম (সাবীক ছাড়া) 52 

সারর্ণ ২৯ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) র্রবটনশবনর শিকরা হার                52 

সারর্ণ ৩০ সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং গ্রস র্প্রর্ময়াম (পনোঃবীমাসহ )  53 

সারর্ণ ৩১ সািারণ বীমা কবপ িাবরশন কর্তিক পনোঃবীমার র্প্রর্ময়াম পর্রবশাি 53 

সারর্ণ ৩২ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম আয়, মাবকিট চশয়ার এবং প্রবৃর্দ্ধর হার 55 

সরর্ণ ৩৩ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্িক বীমা পর্লর্সর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 56 

সারর্ণ ৩৪ 
প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয়, অনুবমার্দি সবব িাচ্চ ব্যয় সীমা, অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় (২০০৯-

২০১৭)             

57 

সারর্ণ ৩৫ নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবিাপনা ব্যয় চরর্শও  58 
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সারর্ণ ৩৬ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াম, ব্যবিাপনা ব্যয়, কর্মশন, এবং কম্বাইন্ড চরর্শও                       59 
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চলখর্চত্র 40 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  র্বর্ভ্ন্ন খাবি র্বর্নবয়াবগর চশয়ার (২০১৫-২০১৭) 63 

চলখর্চত্র 41 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ এবং প্রর্দ্ধর হার(২০০৯-২০১৭) 63 

চলখর্চত্র 42 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  শীষ ি দশ বীমাকারীর র্বর্নবয়াবগর চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 64 

চলখর্চত্র 43 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  সম্পদ ও র্বর্নবয়াবগর  চরর্শও (২০০৯-২০১৭) 64 

চলখর্চত্র 44 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  বীমার উপ-ের্ণর্ভ্র্িক চেইম  চরর্শও (২০০৯-২০১৭) 66 

চলখর্চত্র ৪৫ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক দার্বর পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭) 67 

চলখর্চত্র 46 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক দার্বর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 69 

চলখর্চত্র 47 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 70 

চলখর্চত্র 48 নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এবেবন্টর সংখ্যা এবং পর্রবিিবনর হার (২০০৯-২০১৭) 70 
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বাংলাবদবশর বীমা র্শল্প 

 

78টি বীমা প্রর্িষ্ঠান 

32টি লাইফ বীমা প্রর্িষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন) 

46টি নন-লাইফ বীমা প্রর্িষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন) 

13৮টি বীমা ের্রপকারী 

17 র্মর্লয়ন েনসািারণ বীমার আওিায় (2017) 

 

বীমা র্শবল্পর বিিমান অবিা 

ক্রর্মক নং র্বষয় ২০১৭ 

1 গ্রস র্প্রর্ময়াম (লাইফ) (বকাটি টাকায়) 8198.46 

2 গ্রস র্প্রর্ময়াম (নন-লাইফ) (বকাটি টাকায়) 2981.43 

3 বীমা পর্লর্স (লাইফ) 10951920 

4 বীমা পর্লর্স (নন-লাইফ) 2418630 

5 সম্পদ (লাইফ) (বকাটি টাকায়) 37052.36 

6 সম্পদ (নন-লাইফ) (বকাটি টাকায়) 11124.29 

7 র্বর্নবয়াগ (লাইফ) (বকাটি টাকায়) 29934.39 

8 র্বর্নবয়াগ (নন-লাইফ) (বকাটি টাকায়) 5854.93 

9 দার্ব পর্রমাণ (লাইফ) (বকাটি টাকায়) 6803.41 

10 দার্ব পর্রমাণ (নন-লাইফ) (বকাটি টাকায়) 2713.54 

11 দার্ব র্নষ্পর্ি (লাইফ) (%) 81.59 

12 দার্ব র্নষ্পর্ি (নন-লাইফ) (%) 35.75 

13 এবেন্ট (লাইফ) 381839 

14 এবেন্ট (নন-লাইফ) 2581 

15 শাখা (লাইফ) 6647 

16 শাখা (নন-লাইফ) 1352 

17 স্ট্াফ (লাইফ) 22530 

18 স্ট্াফ (নন-লাইফ) 16998 
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চচয়ারম্যাবনর বাণী 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর ২০১৭-১৮ এবং ২০১০-১১ চর্বক ২০1৬-1৭ অর্ ি বৎসবরর বার্ষ িক প্রর্িববদনসমূহ 

একর্ত্রিভ্াবব প্রকাশ করবি চপবর আর্ম কর্তিপবক্ষর পক্ষ চর্বক কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করর্ছ। দর্ক্ষণ এর্শয়ায় মানদবন্ডর সাবর্  বীমা 

র্নয়ন্ত্রক র্হসাবব আমাবদর র্াত্রায় অবনক চযাবলঞ্জ র্াকা সবেও এ বছর আমরা একটি প্রগর্িশীল পর্ িাবয় চর্বি সক্ষম হবয়র্ছ। 

বীমা দার্ব র্নষ্পর্ির চক্ষবত্র বাংলাবদবশর সািারণ মানুবষর মবধ্য ইর্িবাচক মবনাভ্াব তির্র করা হল চযাবলঞ্জসমূবহর মবধ্য 

অন্যিম।  আমরা বীমা চকাম্পার্নসমূবহ ২০১৭ সাবল লাইফ বীমা খাবি প্রায় ৮১.৫২ শিাংশ দার্ব র্নষ্পর্ি করবি বাধ্য কবরর্ছ 

এবং আমরা আশা কর্র ভ্র্বষ্যবি লাইফ বীমা খাবি দার্বর র্নষ্পর্ির পর্রমাণ  90% এরও অর্িক হবব। 

 

চদবশর বীমাখাবি প্রর্িবন্ধকিা র্াকা সবেও ২০১৭ সাবল লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা উভ্বয়র ব্যবসায় ইর্িবাচক প্রবৃর্দ্ধ 

হবয়বছ। । ২০১৬ সাবল লাইফ এবং নন-লাইফ  উভ্য় বীমার গ্রস র্প্রর্ময়াম ১০,৩৬১.৩৩ চকাটি টাকা এবং ২০১৭ সাবল বৃর্দ্ধ 

চপবয় ১১,১৭৯.৮৯ চকাটি টাকা হবয়বছ এবং সামর্গ্রকভ্াবব ৭.৯০% প্রবৃর্দ্ধ অেিন করবি সক্ষম হবয়বছ । একইভ্াবব উি সমবয় 

লাইফ বীমা এবং নন-লাইফ বীমাকারীসমূবহর সম্পদ উবেখবর্াগ্য হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ।  

 

২০১৬ সাবলর চশবষ চমাট সম্পবদর পর্রমাণ র্ছল ৪৪,৭৫১ চকাটি টাকা, র্া পূবব ির বছবরর তুলনায় প্রবৃর্দ্ধর পর্রমাণ র্ছল  

৭.৬৫% । সম্পদ এবং র্বর্নবয়াবগর বৃর্দ্ধর হার ইর্িবাচক র্ছল িবব এ প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল ক্রমহ্রাসমান এবং ২০১৭ সাবল 

ক্রমবি িমান হাবর বৃর্দ্ধর প্রবণিা র্ছল িা সর্িযই উৎসাহব্যঞ্জক। বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নয়ন্ত্রণমূলক র্বর্ি 

র্বিান প্রবিিবনর কারবণ বীমাখাবি গি কবয়ক বছবর একটি উবেখবর্াগ্য ইইর্িবাচক পর্রবিিন হবয়বছ। 

 

র্ের্ির্প এবং মানব সম্পদ সূচবকর (এইচএআই) একই গর্িবি বৃর্দ্ধ এবং অর্ িননর্িক দুব িলিা সূচক (ইর্ভ্আই) হ্রাবসর সাবর্ 

বাংলাবদশ র্খন উন্নয়নশীল চদবশ পর্রণি হওয়ায় এর্গবয় চলার পবর্ চদবশর আর্র্ িক স্তম্ভগুর্লর অন্যিম র্হবসবব বীমা খািটির 

ভ্র্বষ্যবির চযাবলঞ্জসমূহ চমাকাববলায় প্রবয়ােনীয়িা রবয়বছ। কর্তিপক্ষ কর্তিক পর্রচার্লি বীমা র্শবল্পর উন্নয়নমূলক কার্ িক্রবমর 

এবং র্শবল্পর ব্যপক প্রচারমূলক কম িকান্ড মধ্য র্দবয় আমরা আশা কর্র েনগণ বীমার িারণা র্নবয় বীমার আওিায় আসার গুরুত্ব 

সম্পবকি সবচিন হবব। র্নোঃসবেবহ বীমা র্শক্ষা ভ্র্বষ্যবি েনগবণর চার্হদার্ভ্র্িক বীমা খাি সৃর্ষ্টবি সহায়িা করবব। কর্তিপক্ষ 

ইবিামবধ্য চদবশ বীমার চপর্নবট্রশন বৃর্দ্ধর লবক্ষয র্কছু উবযাগ গ্রহণ কবরবছ। র্বর্ভ্ন্ন বীমা চকাম্পার্নসমূবহর র্ির্েটাল বীমা 

প্রকল্প মধ্যম আবয়র চের্ণর র্বর্ষ্ট সংখ্যক চলাবকর কাবছ চপৌুঁছবব ববল আশা করা র্ায়। বীমা চকাম্পার্নসমূহ েনসংখ্যায় 

প্রর্ির্নর্িত্বকারী প্রায় ৫০% মর্হলাবদর সরক্ষার ঘাটর্ি পূরবণ অগ্রণী ভূর্মকা র্নবি পাবর। র্বর্ভ্ন্ন গ্রাহক পর্ িাবয় র্ববশষ কবর 

মর্হলাবদর েন্য বীমা পে র্বপণন ও র্বক্রবয়র চক্ষবত্রও মর্হলারাই গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা চরবখ নতুন গ্রাহক সৃর্ষ্টর উৎস তির্র 

করবব। িাই আর্ম আশা কর্র র্বর্ভ্ন্ন স্তবরর েনগবণর বীমা চার্হদাবক সঠিকভ্াবব সনাি করবি এ র্শল্প িার ক্ষমিার 

পনমূ িল্যায়ন করবব এবং িার চার্হদা পূরবণর উবেবে বীমা পে তিরী করবি হবব। 

 

কর্তিপক্ষ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংবকর কযার্পটাল মাবকিট চিভ্লপবমন্ট চপ্রাগ্রাম (র্সএমর্ির্প), র্বশ্বব্যাংক এবং বাংলাবদশ সরকাবরর 

বীমা খাি উন্নয়ন প্রকবল্প (র্বআইএসর্ির্প) র্ববদশী অর্ িায়বন পর্রচার্লি প্রকবল্পর সর্বিাবভ্াগী হবব। র্বশ্ব ব্যাংবকর প্রকবল্পর 

র্বযমান চদবশর আর্র্ িক খাবির উন্নয়বনর র্বর্ভ্ন্ন কবম্পাবনবন্টর মাধ্যবম আর্র্ িক ও প্রযুর্িগি সহায়িা প্রদান কবর কর্তিপবক্ষর 

সক্ষমিা বৃর্দ্ধ এবং অবকাঠামগি উন্নয়বনর মাধ্যবম বাংলাবদবশর সম্পূণ ি বীমা খািবক অবটাবমশন করবব। এই প্রকবল্পর র্বর্ভ্ন্ন 

কবম্পাবনবন্টর মাধ্যবম বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, েীবন বীমা কবপ িাবরশন, সািারণ বীমা কবপ িাবরশন এবং বাংলাবদশ 

ইন্সযযবরন্স একাবির্মর সক্ষমিা বৃর্দ্ধসহ শর্িশালী করা হবব। কর্তিপবক্ষর কবয়কটি গুরুত্বপূণ ি র্বর্ির্বিান প্রণয়বনর উবযাবগ 

সহায়িা করবছ। আমরা আশাবার্দ চর্, আমাবদর র্ভ্শন এবং র্মশন অেিবন এই সংস্কারগুর্ল খুবই সহায়ক হবব এবং 

ফলশ্রুর্িবি বীমা র্শবল্পর েন্য আরও অনুকূল পর্রববশ সৃর্ষ্ট হবব। 

 

বীমা খাবি র্ির্েটাইবেশবনর আওিায় আনয়বনর লবক্ষয ইউর্নফাইি চমবসর্েং প্লাটফরম (ইউএমর্প) নামক একটি State-

of-the-art চটকবনালর্ে সমৃদ্ধ একটি প্লাটফরম বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর অর্ফবস িাপবনর উবযাগ চনয়া হবয়বছ। 

উি প্লাটফরবমর মাধ্যবম র্প্রর্ময়াম সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল কম িকান্ড পর্রবীক্ষণ করবি কর্তিপক্ষ সক্ষম হবব।  

 

একটি র্দনবক ‘োিীয় বীমা র্দবস’ র্হসাবব চঘাষণা করা প্রবয়ােন। বীমা গ্রাহকবদর স্বার্ ি সরক্ষার েন্য পর্লর্স গ্রাহবকর র্হসাব 

এবং চশয়ারবহার্ল্ার র্হসাব পৃর্ক করা আবেক। আমরা বীমা গ্রাহবকর সরক্ষার েন্য সলবভ্র্ন্স মার্েিন র্বর্ি প্রণয়বনর 
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পদবক্ষপ র্নবয়র্ছ। র্প্রর্ময়াবমর চপর্নবট্রশন এবং ঘনত্ব বৃর্দ্ধর লবক্ষয র্বিরণ চযাবনল ‘ব্যাংকএসযবরন্স’ মবিলটি প্রবিিন করবি 

হবব এবং আমরা এ র্নবয় কাে করর্ছ। বীমা গ্রাহবকর সংখ্যা বৃর্দ্ধর েন্যও আমরা চবর্শ চোর র্দবয়র্ছ। 

 

পর্রবশবষ বীমা র্শবল্পর উন্নয়বন বৃহৎ শর্ি র্হবসবব র্বর্ভ্ন্ন নীর্ির্নি িারণী র্বষবয় মূল্যবান সমর্ িন প্রদান এবং অবদান রাখার 

েন্য কর্তিপবক্ষর সহকমীবৃবের আর্ম কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করর্ছ। বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর কার্ িক্রম পর্রচালনায় 

চসৌহাযিপূণ ি সম্পবকির মাধ্যবম সব িাত্মক সহবর্ার্গিার করার েন্য বাংলাবদশ ইন্সযযবরন্স এবসার্সবয়শন (র্বআইএ), বাংলাবদশ 

ইন্সযযবরন্স চফারাম এবং সাবভ্ িয়ার এবসার্সবয়শনবকও িন্যবাদ োনার্ে। 

 
কর্তিপবক্ষর উবেে বাস্তবায়বন সদস্য, র্নব িাহী পর্রচালক, পর্রচালক এবং সকল কম িচারীবদর কাবের প্রর্ি িাবদর একাগ্রিা ও 

প্রাবণােল প্রর্িজ্ঞা প্রশংসার দার্ব রাবখ। কর্তিপবক্ষর এই দল আগামী বছরসমূবহ র্ভ্শন ও র্মশন অেিবন  ইর্িবাচক 

চকৌশলসমূহ র্নবয় কাে চার্লবয় র্াবব ববল আর্ম আত্মর্বশ্বাসী । 

 

                                                                                                           
                                                                                           (চমাোঃ শর্ফকুর রহমান পাবটায়ারী) 

                                                                                        চচয়ারম্যান 
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কর্তিপবক্ষর চচয়ারম্যান  

ক্রর্মক 

নং 

নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. এম. চশফাক আহবমদ, একচ্যযয়ার্র চচয়ারম্যান 27 োনুর্ার্র 2011 26 োনুয়ার্র 2014 

2. চমাোঃ ফেলুল কর্রম চচয়ারম্যান (ভ্ারপ্রাপ্ত) 29 োনুয়ার্র  2014 3 মাচ ি 2014 

3. চমাোঃ কুদ্দুস খান  চচয়ারম্যান (ভ্ারপ্রাপ্ত) 4 মাচ ি 2014 8 এর্প্রল 2014 

4. এম. চশফাক আহবমদ, একচ্যযয়ার্র চচয়ারম্যান 9 এর্প্রল 2014 8 এর্প্রল 2017 

5. গকুল চাঁদ দাস  চচয়ারম্যান (চলর্ি দার্য়ত্ব) 9 এর্প্রল 2017 22 আগষ্ট 2017 

6. চমাোঃ শর্ফকুর রহমান পাবটায়ারী চচয়ারম্যান 23 আগষ্ট 2017 - 

 

 

কর্তিপবক্ষর সদস্য  

ক্রর্মক 

নং 

নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

 প্রশাসর্নক উইং    

1. চমাোঃ নুরুল ইসলাম চমাো সদস্য 30 মাচ ি 2011 11 র্িবসম্বর 2013 

2. চমাোঃ কুদ্দুস খান  সদস্য  27 চফব্রুয়ারী 2014 26 চফব্রুয়ারী 2017 

3. গকুল চাঁদ দাস সদস্য 1 মাচ ি 2017 - 

     

 লাইফ উইং    

1. ি. চমাোঃ র্েয়াউল হক মামুন সদস্য 30 োনুয়ারী 2011 31 র্িবসম্বর 2011 

2. সাঈদ আহবমদ খান  সদস্য 29 এর্প্রল 2012 28 এর্প্রল 2013 

3. সলিান-উল-আববর্দন চমাো সদস্য 4 মাচ ি 2014 3 মাচ ি 2017 

4. ি. এম.চমাশাররফ চহাবসন, এফর্সএ সদস্য 4 এর্প্রল 2018 - 

     

 নন-লাইফ উইং    

1. নব চগাপাল বর্নক সদস্য  30 োনুয়ারী 2011 29 োনুয়ারী 2014 

2. জুববর আহমদ খাঁন সদস্য 4 মাচ ি 2014 3 মাচ ি 2017 

     

 আইন উইং    

1. চমাোঃ ফেলুর কর্রম সদস্য 4 এর্প্রল 2011 3 এর্প্রল 2014 

2. চমাোঃ মুরর্শদ আলম সদস্য 14 চসবেম্বর 2014 13 চসবেম্বর 2017 

3. বুরহান উর্েন আহমদ  সদস্য 2 অবিাবর 2017 - 

 

 

র্নব িাহী পর্রচালক 

ক্রর্মক নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. ি. চশখ মহোঃ চরোউল ইসলাম র্নব িাহী পর্রচালক (অর্ির্রি সর্চব) 4 র্িবসম্বর 2017  

2. মবনায়ার চহাবসন  র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 16 জুলাই 2017  

3. খর্লল আহমদ  র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 4 জুন  2017 - 

4. চমাোঃ হুসনুল মাহমুদ খান র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 30 চম 2017 4 জুলাই 2017 
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পর্রচালক 

ক্রর্মক নং নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. চমাোঃ র্ছর্েকুর রহমান  পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 22 চম 2019  

2. ি. বর্শরুল আলম পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 10 আগষ্ট 2017 24 মাচ ি 2019 

3. চমাোঃ ফারুক আহবমদ পর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 12 আগষ্ট 2017 22 চম 2019 

4. চমাোঃ শাহ আলম পর্রচালক (উপ-সর্চব) 02 জুলাই 2017  

5. আবুল কাবশ চমাহাম্মদ ফেলুল হক পর্রচালক (উপ-সর্চব) 11 জুলাই 2017  

6. চমাোঃ কামরুল হক মারুফ পর্রচালক (উপ-সর্চব) 11 জুন 2017  

7. এস. এম. িার্রক পর্রচালক (উপ-সর্চব) 11 জুন 2017 13 জুলাই 2017 

 

কম িকিিা  

প্রশাসন অনুর্বভ্াগ 

ক্রর্মক নং নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. কােী আব্দুল োর্হদ  এর্ক্সর্কউটিভ্ অর্ফসার 1 চসবেম্ব 2001   

2. র্ের্নয়া আিার  অর্ফসার 2 চম 2012  

3. িার্নয়া আফর্রন অর্ফসার 7 চম 2012  

4. চমাোঃ আবুল হাসনাি অর্ফসার 26 আগষ্ট  2012  

5. চমাোঃ ইকর্িয়ার হাসান খান অর্ফসার 14 চম 2014  

6. তসয়দ শরীফুল হক অর্ফসার ( র্প.এস টু 

চচয়ারম্যান) 

22 চম 2014  

7. কােী শবনম চফরবযসী অর্ফসার 25 োনুয়ারী 2015  

8. র্মেিা আবু ইউছুফ  অর্ফসার 30 র্িবসম্বর 2019  

9. চমাোঃ শাবহদুল ইসলাম অর্ফসার 30 র্িবসম্বর 2015  

10 িাহর্মনা আিার  জুর্নয়র অর্ফসার 1 আগষ্ট 2011  

11. চমাোঃ চমাস্তফা আল মামুন  জুর্নয়র অর্ফসার 3 োনুয়ারী 2012  

12. আলা উর্েন জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম  2012  

13. অর্মি মজুমদার জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

14. সস্ময় মন্ডল জুর্নয়র অর্ফসার 23 আগষ্ট 2012  

 

লাইফ অনুর্বভ্াগ 

ক্রর্মক নং নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. চমাোঃ শামছুল ইসলাম খান অর্ফসার 2 চম 2012  

2. চমাোঃ আবু মাহমুদ অর্ফসার 26 আগষ্ট 2012  

3. রুকসানা আসাদ বন্যা  জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

4. চমাোঃ সবহল রানা  জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

5. িানর্েদ-উল-ইসলাম জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

6. এমদাদুল হক অর্ফস সহকারী 2 চম 2012  
 

নন-লাইফ অনুর্বভ্াগ  

ক্রর্মক নং নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. চমাহাম্মদ মুরর্শদুল মুসর্লম র্সর্নয়র এর্ক্সর্কউটিভ্ অর্ফসার 2 চম 1994  

2. চদবলায়ার চহাসাইন ভূ ুঁইয়া  এর্ক্সর্কউটিভ্ অর্ফসার 1 নবভ্ম্বর 2001  

3. চমাোঃ রার্শদুল আহসান হার্বব অর্ফসার 4 চসবেম্বর 2011  

4. চমাোঃ শর্ফকুল ইসলাম জুর্নয়র অর্ফসার 24 চফব্রুয়ারী 2003   
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5. কােী সার্দয়া আরবী জুর্নয়র অর্ফসার 3 োনুয়ারী 2012  

6. সমীর চন্দ্র সরকার জুর্নয়র অর্ফসার 3 োনুয়ারী 2012  

7. সার্ময়া আরা চচৌধুরী  জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

8. হাবমদ র্বন হাসান  জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

9. ফারোনা খাবলদ জুর্নয়র অর্ফসার 22 আগষ্ট 2012  

 

আইন অনুর্বভ্াগ 

ক্রর্মক নং নাম  পদবী হবি  পর্ িন্ত 

1. চরামানা োমান অর্ফসার 9 নবভ্ম্বর 2014  

2. ফাহর্মদা সারওয়ার  জুর্নয়র অর্ফসার 3 োনুয়ারী 2012  

3. চমাোঃ সামছুল আলম জুর্নয়র অর্ফসার 2 চম 2012  

4. সর্ফয়া আিার  অর্ফস সহকারী 2 চম 2012  
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র্বশ্ব বীমা পর্রর্ির্ি 

 

তবর্শ্বক অর্ িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ 

2017 সাবল র্বশ্ব অর্ িননর্িক পর্রর্ির্ির উন্নর্ি হবয়বছ। র্বশ্ব অর্ িনীর্িবি প্রকৃি চমাট চদশে পবের (র্ের্ির্প) িাৎপর্ িপূণ ি 

উন্নর্ি হবয়বছ, 2016 সাবলর প্রবৃর্দ্ধ ২.৬% চর্বক ২০১৭ সবন প্রবৃর্দ্ধ ৩.৩% হবয়র্ছল। উন্নি ও ইমার্েিং বাোর উভ্বয় চক্ষবত্র 

একটি সসংগি উন্নয়ন এবং তবর্শ্বক বার্ণবেয প্রবৃর্দ্ধ  উন্নয়বনর েন্য চার্লকা শর্ি র্হবসবব র্ছল। ২০০৮-০৯ এর মো পর্রর্িি 

কাটিবয় র্ের্ির্পর প্রবৃর্দ্ধ 2007-2016 সাবলর গড় 2.5% এর ওপবর র্ছল। ২০১৭ সবন উন্নি বাোবর র্ের্ির্প এর প্রবৃর্দ্ধ 

২.৩% চববড়বছ এবং 2016 সাবল এটি র্ছল ১.7%, এসমবয় ইমার্েিং বাোরগুর্লবি বৃর্দ্ধ দীঘ িবময়াদী গবড়র র্কছুটা র্নবচ হবি 

৪.০% চর্বক চববড় ৪.৮% হবয়বছ (সইস র্র র্সগমা নং ৩/২০১৮)। 

 
 

র্বশ্ব বীমা পর্রর্ির্ি 

পনোঃবীমা প্রর্িষ্ঠান সইস র্র কর্তিক প্রকার্শি ‘ওয়ার্ল্ি ইন্সযযবরন্স 2017’ প্রর্িববদন অনুসাবর, ২০১৭ সাবল চমাট চদশে উপাদন 

(র্ের্ির্প) প্রকৃি হার ৩.৩% বৃর্দ্ধ চপবয় তবর্শ্বক অর্ িনীর্িবি র্বর্ষ্ট উন্নর্ি হবয়বছ। যুিরােয ব্যিীি উন্নি বাোরগুর্ল ভূয়সী 

প্রবৃর্দ্ধর অর্ভ্জ্ঞিা অেিন কবরবছ। ইমার্েিং বাোরগুর্লবি পে রফিার্নকারক চদশগুর্লর উন্নর্ি, চীন অব্যাহি সম্প্রসারণ এবং 

মধ্য ও পূব ি ইউবরাবপর (র্সইই) চিেী প্রবৃর্দ্ধ এই উন্নয়বন ইর্িবাচকভ্াবব অবদান চরবখবছ। উন্নি বাোবর মূল্যস্ফীর্ি বৃর্দ্ধ চপবি 

শুরু করবলও মূলি চকন্দ্রীয় ব্যাংবকর লক্ষযমাত্রার মবধ্য চর্বক র্ায় এবং চবর্শরভ্াগ ইমার্েিং বাোবর স্বােেয বোয় র্াবক। 

দীঘ িবময়াদী সবদর হার ঐর্িহার্সক মান অনুসাবর কম র্াকবলও আর্র্ িক নীর্িবি পন্থাগুর্ল অন্যর্দবক পর্রবর্িিি হবয়বছ। 

 

চমাট প্রিযক্ষ বীমা র্প্রর্ময়াবমর প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধ 2০১৬ সাবল ২.২% চর্বক কবম র্গবয় 2017 সাবল প্রবৃর্দ্ধ 1.5% হাবর হবয়বছ। 

লাইফ ও নন-লাইফ খাবি উভ্য় চক্ষবত্রই িীবর িীবর চববড়বছ িবব উন্নি বাোরগুর্লবি লাইফ র্প্রর্ময়াবমর পিন সামর্গ্রক 

তবর্শ্বক র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ কবম র্াওয়ার মূল কারণ র্ছল। উন্নি বাোরগুর্লর মবধ্য লাইফ বীমা খাবি আর্র্ িক মোর পর চর্বক 

অদক্ষিা অব্যাহি চরবখবছ, িবব নন-লাইফ বীমা খাি সামর্গ্রক অর্ িনীর্ির পনরুদ্ধাবরর সাবর্ এর্গবয় র্াবে। 

 

র্বশ্ব লাইফ র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার 201৬ সাবল ১.৪% র্ছল ২০১৭ মাত্র 0.5% হাবর বৃর্দ্ধ চপবয় ২657 র্বর্লয়ন মার্কিন 

িলাবর দাঁর্ড়বয়বছ। মোভ্াব প্রার্র্মকভ্াবব উন্নি বাোরগুর্ল দ্বারা চার্লি হবয়র্ছল 2017 সাবল ২.৭% (২০১৬ সাবল-১.৯%) 

হ্রাস চপবয়বছ কারণ সকল অঞ্চবল চবর্শরভ্াগই স্বল্প হাবরর সবদর কারবণ চনর্িবাচক প্রবৃর্দ্ধ হবয়র্ছল র্া সঞ্চয় পবের সরবরাহ 

ও চার্হদাবক র্বরূপভ্াবব প্রভ্ার্বি কবর। ইমার্েিং বাোবরর মবধ্য চীবনর লাইফ র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার 14% সববচবয় চবর্শ 

হবয়বছ। অন্যান্য ইমার্েিং বাোরগুর্লবি প্রবৃর্দ্ধর হার 5.8% র্ছল এবং এর প্রিান কারণ র্ছল লার্িন আবমর্রকার দুব িল দক্ষিা, 

অন্যর্দবক এর্শয়া এবং মধ্য ও পূব ি ইউবরাবপর অন্যান্য ইমার্েিং বাোর অনুকূলভ্াবব র্বকর্শি হবয়র্ছল। 

 

র্বশ্ব নন-লাইফ র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার 201৬ সাবল ৩.৩% র্ছল ২০১৭ মাত্র ২.৮% হাবর বৃর্দ্ধ চপবয় ২২৩৪ র্বর্লয়ন মার্কিন 

িলাবর দাঁর্ড়বয়বছ িবব এই হার 10 বছবরর গবড়র তুলনায় র্কছুটা ওপবর চর্বক চগবছ। মোভ্াব মূলি ইমার্েিং বাোরগুর্লবি 

প্রবৃর্দ্ধর হার কম র্ছল এবং উন্নি বাোরগুর্লর বৃর্দ্ধ সািারণভ্াবব র্ির র্ছল। উন্নি বাোরগুর্লবি প্রবৃর্দ্ধর প্রবণিা একটু অন্য 

রকম। উির আবমর্রকা এবং পর্িম ইউবরাপ উন্নর্ি চদর্খবয়বছ এবং অন্যর্দবক িাইওয়ান ব্যর্িি বাবদ অন্য সকল উন্নি 

এর্শয়ার বাোবর প্রবৃর্দ্ধ হ্রাস চপবয়বছ। ইমার্েিং বাোবর বৃর্দ্ধর মোভ্াব মূলি চীন দ্বারা পর্রচার্লি হবলও অন্যান্য ইমার্েিং 

এর্শয়া মবিাই প্রসারবণর গর্ি এখনও শিকরা দশ ভ্াগ হবয় দাঁর্ড়র্ছল। র্সইইবি মাঝার্র গর্ি অব্যাহি র্াকবলও ল্যাটিন 

আবমর্রকা এবং কযার্রবীয় অঞ্চবল র্প্রর্ময়াম কবম র্ছল। 

 
লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা উভ্য় চক্ষবত্রই মুনাফা অেিন খুবই দূরহ কাে র্ছল। লাইফ খাবি স্বল্প সবদর হার র্বর্নবয়াবগর 

র্রটাণ িবক প্রভ্ার্বি কবরবছ, অন্যর্দবক প্রর্িবর্ার্গিা এবং র্নয়ন্ত্রক সংিার কার্ িক্রবমর পর্রবিিন মুনাফার ওপর চাপ বার্ড়বয়বছ। 

অন্যর্দবক, প্রাকৃর্িক র্বপর্ িয় এবং অব্যাহি দাবমর প্রভ্াববর কারবণ ফবল অর্িক চলাকসাবনর পাশাপার্শ র্শল্পটি আন্ডারাইটিং 

ক্ষর্ির কারবণ টানা র্তিীয় বছবর নন-লাইফ খািটিবি র্রটাণ ি হ্রাস চপবয়বছ। 
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২০১৭ সাবল র্বশ্ব বীমা খাবি প্রাকৃর্িক র্বপর্ িয় চর্বক ১৩৮ র্বর্লয়ন মার্কিন িলার চলাকসান এবং মানবসৃষ্ট র্বপর্ িয় চর্বক ৬ 

র্বর্লয়ন মার্কিন িলার ক্ষর্ি হবয়বছ। সববচবয় বড় বীমা চলাকসাবনর সাবর্ সম্পর্কিি র্ছল র্িনটি হার্রবকন হাবভ্ ি, ইরমা এবং 

মার্রয়ার বাধ্যবম একসাবর্ আনুমার্নক ৯২ র্বর্লয়ন মার্কিন িলার চলাকসান হয়।  

 

র্বশ্ব বীমায় বাংলাবদবশর অবিান 

চলাবাল ইন্সযযবরন্স মাবকিবট বাংলাবদবশর অংশ ২০১৭ সাবল ০.০৩ শিাংশ র্ছল। 2017 সাবল বাংলাবদবশ চমাট বীমা 

র্প্রর্ময়াবমর মুদ্রাস্ফীর্ির সাবর্ সামঞ্জস্যকৃি প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল -৩.7 শিাংশ র্ছল এবং  র্বশ্বব্যাপী চমাট বীমা র্প্রর্ময়াম 

প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল 1.5 শিাংশ (সারর্ণ 1) । র্বশ্বব্যাপী চমাট র্প্রর্ময়াবম মবধ্য লাইফ বীমা ব্যবসার অংশ র্ছল 54.32 

শিাংশ। বাংলাবদবশ লাইফ র্বমা ব্যবসায় চমাট র্প্রর্ময়াবমর অংশ ৭২.৬০ শিাংশ এবং নন-লাইফ ব্যবসাবয় অংশ র্ছল  

27.৬০ শিাংশ (সারর্ণ ২)।  
 

লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসায় সইস র্র কর্তিক প্রকার্শি িথ্য অনুর্ায়ী ৮৮টি চদবশর মবধ্য বাংলাবদশ ৫৩িম িাবন রবয়বছ। ২০১৭ 

সাবল র্বশ্ব বীমা খাবির লাইফ বীমা বাোবর বাংলাবদবশর অংশ র্ছল 0.04 শিাংশ। 2017 সাবল র্বশ্বব্যাপী লাইফ বীমা 

র্প্রর্ময়াম ০.৫ শিাংশ হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়র্ছল িখন বাংলাবদবশর লাইফ বীমা র্প্রর্ময়াম মুদ্রাস্ফীর্ির সাবর্ সামঞ্জস্যকৃি প্রকৃি 

প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল -5.5 শিাংশ (সারর্ণ 1)। 
 

সারর্ণ ১ 

গ্রস র্প্রর্ময়াবমর মুদ্রাস্ফীর্ির সাবর্ সামঞ্জস্যকৃি প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর হার ২০১৭                                        (শিকরা র্হবসবব) 

অঞ্চল / চদশ লাইফ নন-লাইফ র্বমা খাি 

উন্নি বাোর -2.7 1.9 -0.6 

ইমার্েিং বাোর 14 6.1 10.3 

এর্শয়া 5.6 5.8 5.7 

ভ্ারি 8 16.7 10.1 

বাংলাবদশ -5.5 1.1 -3.7 

র্বশ্ব 0.5 2.8 1.5 

সূত্রোঃ সইস র্র, র্সগমা নং ৩/২০১৭ 
 

২০১৭ সাবল বাংলাবদবশর নন-লাইবফ বীমা খাবির প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল ১.১ শিাংশ। একই সমবয় র্বশ্বব্যাপী নন-লাইফ 

র্প্রর্ময়াবমর প্রকৃি প্রবৃর্দ্ধর র্ছল ২.৮ শিাংশ (সারর্ণ ১)। িবব র্বশ্বব্যাপী নন-লাইফ বীমা র্প্রর্ময়াবম বাংলাবদবশর র্প্রর্ময়াবমর 

অংশ র্ছল 0.02 শিাংশ এবং র্বশ্বব্যাপী নন-লাইফ বীমা বাোবর বাংলাবদশ িান র্ছল 86িম। সইস র্র কর্তিক প্রকার্শি 

িথ্য অনুর্ায়ী চমাট বীমা ব্যবসায় ৮৮ টি চদবশর মবধ্য বাংলাবদশর অবিান 66িম।  
 

সারর্ণ ২ 

অঞ্চল র্ভ্র্িক  লাইফ এবগ নন-লাইফ ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াম ২০১৭                                   (র্বর্লয়ন মার্কিন িলার)         

অঞ্চল/চদশ লাইফ নন-লাইফ বীমা খি 

উন্নি বাোর 2059.48 

(53.92) 

1760.16 

(46.08) 

3819.64 

(100.00) 

ইমার্েিং বাোর 597.79 

(55.76) 

474.26 

(44.24) 

1072.05 

(100.00) 

এর্শয়া 1043.69 

(65.61) 

547.00 

(34.39) 

1590.69 

(100.00) 

ভ্ারি 73.24 

(74.73) 

24.76 

(25.27) 

98.00 

(100.00) 

বাংলাবদশ ০.98 

(72.60) 

0.37 

(27.40) 

1.35 

(100.00) 

র্বশ্ব 2657.27 

(54.32) 

2234.42 

(45.68) 

4891.69 

(100.00) 

সূত্রোঃ সইস র্র, র্সগমা নং ৩/২০১৭, চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা শিকরা র্হবসবব প্রদশ িন করবছ 
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বাংলাবদবশ র্বমার চপর্নবট্রশন এবং ঘনত্ব কম হওয়ার র্বর্ভ্ন্ন কারণ রবয়বছ। বাংলাবদবশর কাবছ কৃর্ষ বীমা, সাব িেনীন স্বািয 

বীমা, দুবর্ িাগ বীমা এবং চট্রবনর র্াত্রীবদর বীমা চনই এবং 160 র্মর্লয়ন েনসংখ্যার মবধ্য চকবলমাত্র ১৭ র্মর্লয়বনর মানুষ 

বীমার আওিায় রবয়বছ। িদুপর্র, কর্মশন প্রদাবনর চক্ষবত্র অননর্িক চচ িা, বীমা পে পর্ িাবলাচনার প্রবচষ্টার অনুপর্ির্ি এবং 

উদ্ভাবনী বা র্ির্েটাল পবের অভ্াব বাংলাবদবশর বীমা খাবি সঠিক পবর্ এর্গবয় চর্বি পারবছ না। 
 

বাংলাবদবশর বীমা চপর্নবট্রশন এবং ঘনত্ব 

বীমা চপর্নবট্রশন এবং ঘনত্ব পর্রমাপ কবরই একটি চদবশর বীমা খাবির উন্নয়বনর মাত্রা র্নি িারণ করা হয়। র্ের্ির্পবি বীমা 

র্প্রর্ময়াবমর শিাংশ র্হবসব কবর বীমা চপর্নবট্রশন পর্রমাপ করা হয় এবং েনসংখ্যার মার্ার্পছু র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণবক বীমা 

ঘনত্ব র্হবসবব র্বববচনা করা হয়। 
 

বাংলাবদবশ ২০১০ সাবল চপর্নবট্রশন 0.9 শিাংশ চর্বক কবম র্গবয় ২০১৪ সাবল 0.74 শিাংশ হবয়র্ছল। ২০১৪ সাবলর পর 

চর্বক ক্রমান্ববয় চপর্নবট্রশবনর মাত্রা হ্রাস পার্েল এবং 2017 সাবল 0.55 শিাংবশ চনবম চগবছ। বীমা ঘনবত্বর মাত্রা ২০১০ 

সাবল 8.৮ মার্কিন িলার চর্বক ২০১৬ সাবল সবব িাচ্চ 10.2 মার্কিন িলাবর চপৌুঁবছ র্ছল এবং 2017 সাবল হ্রাবসর প্রবণিা র্ছল। 

2017 সাবল লাইফ বীমা ঘনবত্বর পর্রমাণ র্ছল ৮.০০ মার্কিন িলার এবং ২০১৬ সাবল ১০.২ িলার (সইস র্র, র্সগমা 

র্রবপাবট ির র্বর্ভ্ন্ন প্রকাশনা) (সারর্ণ 3)। বাংলাবদবশর বীমাকারীবদর সরবরাহকৃি র্নরীর্ক্ষি িথ্য চর্বক বীমা চপর্নবট্রশন এবং 

ঘনত্ব র্হবসব কবর উপিাপন করা হবয়বছ (সারর্ণ 4 এবং 5 এবং চলখর্চত্র 1 এবং 2)। 
 

সারর্ণ ৩ 

২০১৭ সাবল কবয়কটি চদবশর ইন্সযযবরন্স চপর্নবট্রশন এবং চিনর্সটি  

চদশ র্ের্ির্প 

র যাঙ্ক 

র্প্রর্ময়াম 

র যাঙ্ক 

র্প্রর্ময়াম 

(ইউএস 

র্মর্লয়ন)  

মাবকিট 

চশয়ার (%) 

চপর্নবট্রশন 

(%) 

চিনর্সটি 

(ইউএস 

িলার) 

প্রবৃর্দ্ধ 

(%) 

ইউএসএ 1 1 1,377,114 21.15 7.10 4216 2 

ভ্ারি 5 11 98,003 2.00 3.69 73 19.7 

মাবলর্শয়া 38 35 15,405 0.31 4.77 486 5.9 

র্ফর্লপাইন্স 39 45 5602 0.11 1.79 53 5 

বাংলাবদশ 44 66 1345 0.03 0.55 8 -0.7 

শ্রীলঙ্কা 63 74 987 0.02 1.16 47 4.5 

র্ভ্বয়িনাম 47 48 4651 0.1 2.1 49 19 

সূত্রোঃ সইস র্র, র্সগমা নং ৩/২০১৮ 

 

সারর্ণ ৪ 

বাংলাবদবশর চমাট চদশে উৎপাদন (র্ের্ির্প) , র্প্রর্ময়াম আয় এবং চপর্নবট্রশন (2009-17)                                                                                 

বছর র্ের্ির্প (চলর্ি 

মূবল্য)         

(চকাটি টাকায়) 

গ্রস র্প্রর্ময়াম 

   (চকাটি টাকায়) 

চপর্নবট্রশন (%) 

লাইফ  নন-লাইফ লাইফ নন-লাইফ লাইফ এবং নন-

লাইফ 

2009 705071.80 4928.48 1389.67 0.70 0.20 0.90 

2010 797538.70 5835.01 1657.55 0.73 0.21 0.94 

2011 915828.80 6254.74 1967.37 0.68 0.21 0.90 

2012 1055204.04 6587.10 2167.27 0.62 0.21 0.83 

2013 1198923.17 6839.71 2292.80 0.57 0.19 0.76 

2014 1343674.40 7076.32 2445.71 0.53 0.18 0.71 

2015 1515802.30 7316.09 2643.01 0.48 0.17 0.66 

2016 1732863.90 7588.45 2772.88 0.44 0.16 0.60 

2017 1975815.20 8198.46 2981.43 0.41 0.15 0.5৬ 

সূত্র: র্ের্ির্প –র্বশ্বব্যাংক এবং র্প্রর্ময়াম –আইর্িআরএ 
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চলখর্চত্র ১ 

বীমার চপর্নবট্রশন (র্ের্ির্পবি বীমা গ্রস র্প্রর্ময়াবমর শিাংশ) (২০০৯-২০১৭) 

 
 
সারর্ণ ৫ 

েনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০০৯-২০১৭) 

বছর েনসংখ্যা (চকাটি) বীমার ঘনত্ব (টাকায়) ঘনত্ব  (ইউএস িলার) 

লাইফ নন-লাইফ চমাট ব্যবসা 

2009 15.05 327.57 92.36 419.94 6.10 

2010 15.21 383.51 108.94 492.45 7.12 

2011 15.39 406.38 127.82 534.21 7.50 

2012 15.57 422.99 139.17 562.16 7.10 

2013 15.76 434.07 145.51 579.58 7.25 

2014 15.94 443.92 153.43 597.35 7.69 

2015 16.12 453.85 163.96 617.81 7.95 

2016 16.30 465.69 170.17 635.85 8.12 

2017 16.47 497.87 181.06 678.93 8.58 

 
চলখর্চত্র ২ 

বীমার ঘনত্ব (মার্র্পছু গ্রস র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণ) (২০০৯-২০১৭)  
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বাংলাবদবশর বীমা র্শবল্পর পর্ িাবলাচনা 

বীমা খাবি অবনক বািা র্বপর্ি র্াকা সবেও 2017 সালটি বাংলাবদবশর বীমা র্শবল্পর েন্য একটি ইর্িবাচক তবর্শবষ্টর র্দবক 

িার্বি হবয়বছ এবং লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাি চর্বক প্রাপ্ত চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার সর্ম্মর্লিভ্াবব ৭.৯০% এবং 

২০১৬ সাবল ৪.০৪% র্ছল। চমাট র্প্রর্ময়াম আবয়র পর্রমাণ র্ছল 11179.89 চকাটি টাকা এবং 2016 সাবল 10361.33 

চকাটি টাকা (সারর্ণ 6 এবং চলখর্চত্র 3)। 2017 সাবল র্ববশ্বর লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাি র্প্রর্ময়াম র্র্াক্রবম 2.9% এবং 

5.4% প্রবৃর্দ্ধ চরকি ি কবরবছ এবং এটি উবেখবর্াগ্য চর্ ইমার্েিং বাোর র্ববশষি ইমার্েিং এর্শয়া দীঘ িবময়াদী এবং সািারণ 

বীমা উভ্য় চক্ষবত্র চলাবাল র্প্রর্ময়াম বৃর্দ্ধর প্রিান চার্লকা খাি র্হবসবব র্ছল (র্সগমা 2017)। 
 

সারর্ণ ৬ 

র্প্রর্ময়াম আয় এবং বীমা র্শবল্প প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭)                                                        (চকাটি টাকায়) 

বছর গ্রস র্প্রর্ময়াম (চকাটি টাকায়) প্রবৃর্দ্ধ (%) 

 লাইফ নন-লাইফ লাইফ ও নন-লাইফ লাইফ নন-লাইফ লাইফ ও নন-লাইফ 

2009 4928.48 1389.67 6318.15    

2010 5835.01 1657.55 7492.56 18.39 19.28 18.59 

2011 6254.74 1967.37 8222.11 7.19 18.69 9.74 

2012 6587.10 2167.27 8754.37 5.31 10.16 6.47 

2013 6839.71 2292.80 9132.51 3.83 5.79 4.32 

2014 7076.32 2445.71 9522.03 3.46 6.67 4.27 

2015 7316.09 2643.01 9959.10 3.39 8.07 4.59 

2016 7588.45 2772.88 10361.33 3.72 4.91 4.04 

2017 8198.46 2981.43 11179.89 8.04 7.52 7.90 

 

চলখর্চত্র ৩ 

র্প্রর্ময়াম আয় এবং বীমা র্শবল্প প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭)   

 
 

লাইফ বীমা সম্পবকি সবচিনিা বৃর্দ্ধবক র্প্রর্ময়াবমর উবেখবর্াগ্য প্রবৃর্দ্ধ অন্যিম কারণ র্হবসবব র্চর্িি করা হয়। উবেখবর্াগ্য 

আইর্িআরএ দার্ব র্নষ্পর্ির ওপর অর্িক গুরুত্ব চদয়ার ফবল বীমার ওপর মানুবষর আিা র্বর্ষ্ট পর্রমাবণ বৃর্দ্ধ চপবয়র্ছল। 

িদুপর্র সরকার বীমা খাি উন্নয়বন গুরুত্ব আবরাপ কবর বীমা উন্নয়ন এবং র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ কবয়কেন উচ্চ পদি সরকার্র 

কম িকিিাবক চপ্রষবণ র্নবয়ার্েি কবর। কর্তিপবক্ষর র্নবদ িবশ বীমাকারী কর্তিক অবয়ার্েি বীমা দার্বর চচক র্বিরণ অনুষ্ঠাবন 

কর্তিপবক্ষর সরকার্র কম িকিিাগণ উপর্িি চর্বক পর্লর্স গ্রাহবকর র্নকট চচক র্বিরণ কবরবছ। এটি অিযন্ত অনুবপ্ররণামূলক চর্ 

গ্রস র্প্রর্ময়াম প্রবৃর্দ্ধ হ্রাসমান হাবর হর্েল (১৮.৫৯% চর্বক ৪.০৪%) এবং ২০১৬ সাবল প্রবৃর্দ্ধর হার ৪.০৪% হবলও ২০১৭ 

সাবল গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ হবয়র্ছল ৭.৯০% (সারর্ণ ৬ এবং চলখর্চত্র 3)। 
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২০১৭ সাবল লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ হার র্ছল ৮.০৪% (2016: 3.72%) এবং নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় 

গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ হার র্ছল 7.52% (2016: 4.91%) (সারর্ণ 6)। ২০১3 সাল হবি ২০১৬ সাল পর্ িন্ত প্রর্ি বছর বীমা 

খাবি র্প্রর্ময়াবমর ৫% এরও কম হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। কর্তিপবক্ষর নতুন প্রশাসন চবশ কবয়কটি উবযাগ চনয়ার ফবল উভ্য় খাবি 

র্প্রর্ময়াম বৃর্দ্ধ ২০১২ সাবল অর্েিি ৬.৪৭% হাবরর চচবয় অর্িক হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। 

 

31 র্িবসম্বর 2017 পর্ িন্ত চমাট বীমা র্শবল্পর সম্পবদর র্সংহভ্াগই 37০৫২ চকাটি টাকা এবং 31 র্িবসম্বর 2016 পর্ িন্ত 

35014 চকাটি টাকা লাইফ বীমাকারীর আওিায় র্ছল। লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসাবয়র সম্পদ ২০১৬ সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল 

৫.৮২% বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। নন-লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পবদর পর্রমাণ ৩১ র্িবসম্বর 201৬ সাবল ৯737 চকাটি টাকা এবং ২০১৭ 

সাবল ১১১২৪ চকাটি টাকা হবয়বছ এবং প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল ১৪.২৫%। নন-লাইফ খাবি সম্পবদর প্রবৃর্দ্ধর হার চববড় র্াওয়ায় 

সামর্গ্রকভ্াবব বীমা র্শবল্প সম্পবদর বৃর্দ্ধর হার 2016 সাবল ৬.৬৭% চর্বক বৃর্দ্ধ চপবয় ২০১৭ সাবল ৭.৬৫ সাবল ৭.৬৫% হাবর 

বৃর্দ্ধর চপবয়র্ছল। এ ছাড়া কবয়কটি বীমাকারীর িাবদর সম্পদ যুর্িসঙ্গি বৃর্দ্ধ চপবয়র্ছল ববলই 6.৬৭% চর্বক চববড় ৭.৬৫% 

হবয়বছ (বলখর্চত্র ৪)। 

 

চলখর্চত্র ৪ 

বাংলাবদবশর বীমা র্শবল্প চমাট সম্পবদর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র ৫ 

বাংলাবদবশর বীমার্শবল্প চমাট র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

চমাট সম্পদ 17391 21387 25752 30355 34985 39308 41952 44751 48177

নন-লাইফ 4289 4741 5499 6392 7416 7916 8663 9737 11124

লাইফ 13102 16646 20253 23963 27569 31392 33289 35014 37052

প্রবৃর্দ্ধ % 22.98 20.41 17.87 15.25 12.36 6.73 6.67 7.65
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চমাট র্বর্নবয়াগ 11873 15686 18811 22820 26313 29494 31672 33077 35789

নন-লাইফ 2046 2729 3044 3721 4193 4628 4884 5189 5855

লাইফ 9827 12957 15766 19100 22120 24865 26788 27888 29934

প্রবৃর্দ্ধ % 32.11 19.92 21.32 15.31 12.09 7.39 4.44 8.20
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লাইফ ও নন-লাইফ খাবি র্বর্নবয়াবগর পর্রমাবণর ২০০৯ সাবল প্রবৃর্দ্ধ র্ছল ৩২.১১% এবং এই হার ক্রমান্ববয় কবম ২০১৬ 

সাবল দাঁড়ায় মাত্র ৪.৪৪%। সামর্গ্রকভ্াবব প্রর্ি বছর র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ বাড়বছ িবব প্রবৃর্দ্ধ হার র্ছল ক্রমহ্রাসমান। ২০১৭ 

সাবল কর্তিপবক্ষর পর্ িববক্ষণ এবং পর্রবীক্ষবণর ফবল র্বর্নবয়াবগর পর্রমাবণর প্রবৃর্দ্ধ হবয়বছ ৮.২০%। চমাট র্বর্নয়বগর পর্রমাণ 

২০০৯ সাবলর ১১৮৭৩ চকাটি টাকা চর্বক চববড় ২০১৭ সাবল ৩৫৭৮৯ চকাট টাকা হবয়বছ (চলখর্চত্র ৫)। ২০১৭ সাবলর র্হবসব 

অনুর্ায়ী চমাট সম্পবদর ৭৪.৮৬% র্বর্নবয়াগ বাংলাবদবশর বীমা খাবির একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাবক প্রকাশ কবর।  

 

লাইফ বীমা 
 

 

র্প্রর্ময়াম 

লাইফ বীমা র্শল্প 2017 সাবল ৮১৯৮.৪৬ চকাটি টাকার র্প্রর্ময়াম আয় কবরবছ এবং ২০১৬ সবন  র্প্রর্ময়াম আয় 7588.৪৫ 

চকাটি টাকা র্ছল, ২০১৭ সবন প্রবৃর্দ্ধর হার ৮.০৪ শিাংশ (২০১৬ সবন র্ছল ৩.7২ শিাংশ প্রবৃর্দ্ধ) (সারর্ণ 7 এবং চলখর্চত্র ৭) 

অেিন কবরবছ। একক বীমা পর্লর্স 2017 সাবল 67.80 শিাংশ অবদান চরবখবছ (2016 সাবল 66.95 শিাংশ) এবং ক্ষুদ্র 

বীমা পর্লর্স 2017 সাবল 14.66 শিাংশ (2016 সাবল 15.55 শিাংশ) অবদান চরবখর্ছল। গ্রুপ এবং স্বািয বীমা পর্লর্স 

২০১৭ সাবল 6.০ শিাংশ (2016 সাবল ৪.79 শিাংশ) এবং িাকাফুল পর্লর্স চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর ১১.৫৩ শিাংশ (201৬ 

সাবল ১২.70 শিাংশ) অবদান চরবখবছ (বলখর্চত্র ৬ এবং সারর্ণ ৭)। বাংলাবদশ এখনও একটি উন্নয়নশীল পর্ িাবয় রবয়বছ এবং 

এখনও আমাবদর েনসংখ্যার ১১.৩০% চরম দার্রদ্রয সীমার নীবচ রবয় চগবছ (বাংলাবদশ অর্ িননর্িক সমীক্ষা ২০১৯)। 

বাংলাবদশ ক্ষুদ্র ঋবণর চক্ষবত্র অগ্রণী এবং এ িারণাটি র্বশ্বজুবড় প্রর্িরূপার্য়ি হবে। মাইবক্রা ইন্সযযবরন্স বা ক্ষুদ্র বীমা আরও 

একটি উদাহরণ হবি পাবর র্ার সাহাবে বাংলাবদশ অর্ি দর্রদ্র মানুবষর অর্নিয়িা রক্ষা করবি সক্ষম হবব। দার্রদ্রয 

র্ববমাচবনর েন্য এবং গরীববর অর্নিয়িার র্বরুবদ্ধ একটি কার্ িকর সরক্ষার েন্য একটি চটকসই মাইবক্রা ইনর্সওবরন্স 

ইবকার্সবস্ট্ম র্বকাবশর র্বশাল সবর্াগ এখনও বাংলাবদবশর রবয়বছ। বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ ক্ষুদ্র বীমা সম্প্রসারবণ 

ভ্র্বষ্যবি আরও উবযাগ গ্রহণ করবব। 

 
সারর্ণ ৭ 

লাইফ বীমা র্শবল্প উপ-চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং উপ-চের্ণর চশয়ার (%)                                 (২০০৯-২০১৭) 

বছর গ্রস র্প্রর্ময়াম (চকাটি টাকায়) 

একক ক্ষুদ্র বীমা গ্রুপ ও স্বাস্হহয িাকাফুল গ্রস র্প্রর্ময়াম 

2009 3011.64 1291.54 124.30 501.01 4928.48 

 (61.11) (26.21) (2.52) (10.17) (100) 

2010 3410.55 1483.36 284.72 656.38 5835.01 

 (58.45) (25.42) (4.88) (11.25) (100) 

2011 3875.77 1474.44 254.31 650.22 6254.74 

 (61.97) (23.57) (4.07) (10.40) (100) 

2012 4189.49 1404.89 264.63 728.09 6587.10 

 (63.60) (21.33) (4.02) (11.05) (100) 

2013 4524.87 1343.80 321.02 650.02 6839.71 

 (66.16) (19.65) (4.69) (9.50) (100) 

2014 4658.40 1281.26 305.90 (830.75 7076.32 

 (65.83) (18.11) (4.32) (11.74) (100) 

2015 4802.19 1290.85 334.24 888.81 7316.09 

 (65.64) (17.64) (4.57) (12.15) (100) 

2016 5080.73 1180.27 363.61 963.85 7588.45 

 (66.95) (15.55) (4.79) (12.70) (100) 

2017 5558.88 1202.17 491.73 945.67 8198.46 

 (67.80) (14.66) (6.00) (11.53) (100) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা শিকরা র্হবসবব প্রদশ িন করবছ 
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চলখর্চত্র ৬ 

লাইফ বীমা র্শবল্প উপ-চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াবমর চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র ৭ 

লাইফ বীমা র্শবল্প গ্রস র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭)) 

 
 
লাইফ বীমা ব্যবসায় নতুন ব্যবসা এবং নবায়ন র্প্রর্ময়াম 

2017 সাবল লাইফ র্বমাকারীর প্রাপ্ত নবায়ন র্প্রর্ময়াবমর (২য় বষ ি এবং র্তিীয় ও িদূর্ধ্ি বষ ি) পর্রমাণ চমাট র্প্রর্ময়াবমর 

65.93 শিাংশ (পূব িবিী বছর 68.২৫ শিাংশ) র্ছল এবং নতুন ব্যবসায় র্প্রর্ময়াম চমাট র্প্রর্ময়াবমর বাকী 34.০7 শিাংশ 

(গি বছবর ৩১.75 শিাংশ) অবদান চরবখবছ। র্তিীয় এবং িদূর্ধ্ি বছবরর নাবায়ন র্প্রর্ময়াম লাইফ বীমাকারীর প্রাপ্ত চমাট 

র্প্রর্ময়াবমর 2017 সাবল 54.23 শিাংশ (পূব িবিী বছবর 55.63 শিাংশ) র্ছল, র্দ্বিীয় বৎসবরর নাবায়ন র্প্রর্ময়াম বার্ক 

১১.70 শিাংশ (পূব িবিী বছবর ১২.6২ শিাংশ) হবয়র্ছল। প্রর্ম বছবরর ির্া নুিন পর্লর্সর মাধ্যবম সংগ্রহীি গ্রস র্প্রর্ময়াবমর 

প্রবণিার অংশটি ক্রমবি িমান প্রবণিা চদখায় িবব র্দ্বিীয় বছবরর র্প্রর্ময়াম সংগ্রবহর র্নম্ন হাবরর প্রবণিা উৎসাহব্যাঞ্জক নয় 

এবং এটি ইর্ঙ্গি চদয় চর্ বীমা র্শবল্প পর্লর্স িামার্দর হার খুব চবর্শ। উচ্চ িামার্দ হার লাইফ বীমা র্শবল্প চমাট র্প্রর্ময়াম 

আবয়র গর্ি বাড়াবনার র্বপবক্ষ মারাত্মক ক্ষর্ির কারণ র্হবসবব সববচয় গুরুত্বপূণ ি (সারর্ণ 8 এবং ছক 8)। 

 

লাইফ বীমা র্শবল্প ২০১৭ সাবল নবায়ন র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ হার র্ছল ৪.৩৩ শিাংশ (পূব িবিী বছর -০.69 শিাংশ)। নতুন 

ব্যবসায় র্প্রর্ময়াম পূব িবিী বছবরর 14.67 শিাংশ প্রবৃর্দ্ধর তুলনায় 15.93 শিাংশ প্রবৃর্দ্ধ অেিন কবরবছ। ২০১১ চর্বক ২০১৩ 
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সাবল প্রর্ম ববষ ির র্প্রর্ময়াবমর বৃর্দ্ধর হার সবন্তাষেনক র্ছল না িবব ২০১৪ চর্বক ২০১৭ সাবলর মবধ্য প্রর্ম ববষ ির র্প্রর্ময়াবমর 

বৃর্দ্ধর হার সবন্তাষেনক র্ছল। ২০১৩ ও ২০১৪ সাবল র্দ্বিীয় ববষ ির নবায়ন র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধ সাবল সবন্তাষেনক র্ছল না এবং 

এটি ঋণািক প্রবৃর্দ্ধ প্রদশ িন কবরবছ (বলখর্চত্র 9)। ২০১৫ চর্বক 2016 সাবল র্দ্বিীয় ববষ ির র্প্রর্ময়াবমর বৃর্দ্ধর হার সবন্তাষেনক 

র্ছল িবব ২০১৭ সাল চর্বক র্দ্বিীয় বছবরর র্প্রর্ময়াবমর বৃর্দ্ধর হার সবন্তাষেনক র্ছল না এবং এ হার এক শিাংবশরও কম 

হবয়র্ছল। ২০১০ চর্বক ২০১৪ সাবলর মবধ্য র্তিীয় এবং িদূর্ধ্ি বছবরর র্প্রর্ময়াম বৃর্দ্ধর হারটি খুব ভ্াল র্ছল িবব িার পবর 

বৃর্দ্ধর হার চনর্িবাচক র্ছল। িবব 2017 সাবল বৃর্দ্ধর হার র্কছুটা সবন্তাষেনক র্ছল (5.33%) (সারর্ণ 9)। নবায়ন 

র্প্রর্ময়াবমর বৃর্দ্ধর হার স্পষ্টভ্াবব ইর্ঙ্গি প্রদান করবছ চর্ পর্লর্স িামার্দর হওয়ার প্রবণিা খুব চবর্শ এবং বীমাকারীরা পর্লর্স 

গ্রাহবকর সঠিকভ্াবব আন্ডাররাইট করবি সক্ষম হয় র্ন। 
 

সারর্ণ ৮  

লাইফ বীমা র্শবল্প প্রর্ম বষ ি (নুিন ব্যবসা) এবং নবায়ন র্প্রর্ময়াম (২০০৯-২০১৭)                                                                                                                           

বছর গ্রস র্প্রর্ময়াম (চকাটি টাকা) 

১ম বষ ি  ২য় বষ ি ৩য় বষ ি এবং িদূর্ধ্ি চমাট 

2009 1805.47 726.70 2396.18 4928.35 

 (36.63) (14.75) (48.62) (100) 

2010 2163.29 1002.87 2668.81 5834.97 

 (37.07) (17.19) (45.74) (100) 

2011 2044.27 1045.79 3164.48 6254.53 

 (32.68) (16.72) (50.59) (100) 

2012 1734.97 1051.37 3800.62 6586.95 

 (26.34) (15.96) (57.70) (100) 

2013 1588.52 886.32 4364.87 6839.71 

 (23.22) (12.96) (63.82) (100) 

2014 1885.87 779.07 4411.27 7076.22 

 (26.65) (11.01) (62.34) (100) 

2015 2101.08 853.94 4360.71 7315.74 

 (28.72) (11.67) (59.61) (100) 

2016 2409.21 957.74 4221.16 7588.11 

 (31.75) (12.62) (55.63) (100) 

2017 2792.92 959.57 4445.97 8198.46 

 (34.07) (11.70) (54.23) (100) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা শিকরা র্হবসবব প্রদশ িন করবছ 

 

সারর্ণ ৯ 

১ম বষ ি, ২য় বষ ি এবং ৩য় বষ ি ও িদূর্ধ্ি বষ ি গ্রস র্প্রর্ময়াম প্রবৃর্দ্ধ (%) (২০০৯ -২০১৭)     

বছর ১ম বষ ি র্প্রর্ময়াম        ২য় বষ ি র্প্রর্ময়াম           ৩য় ও িদূর্ধ্ি বষ ি র্প্রর্ময়াম  

2010 19.82 38.00 11.38 

2011 -5.50 4.28 18.57 

2012 -15.13 0.53 20.10 

2013 -8.44 -15.70 14.85 

2014 18.72 -12.10 1.06 

2015 11.41 9.61 -1.15 

2016 14.67 12.16 -3.20 

2017 15.93 0.19 5.33 
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চলখর্চত্র ৮  

প্রর্ম বষ ি (নুিন র্প্রর্ময়াম), ২য় বষ ি এবং ৩য় বষ ি র্প্রর্ময়াবমর চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর শিকরা চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 

 
 

চলখর্চত্র ৯ 

প্রর্ম বষ ি, ২য় বষ ি এবং ৩য় বষ ি গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
লাইফ বীমা ব্যবসায় মাবকিট চশয়ার 

চমাট র্প্রর্ময়াম আবয়র র্ভ্র্িবি র্হবসব করবল চমটলাইফ ক্রমাগি বাোবর প্রভ্াবশালী অবিান িবর চরবখবছ। 2017 সাবল 

চমটলাইফ মাবকিট চশয়ার 1.50% বার্ড়বয় 28.14% চর্বক 29.64% এ উন্নীি কবরবছ। ফবরস্ট্ ইসলামী লাইফ ইন্সযযবরন্স 

চকাম্পার্ন চমাট বাোবরর ১২.৩৫% র্নবয় র্দ্বিীয় বৃহিম লাইফ বীমাকারী, ১০.6৩% র্নবয় র্তিীয় অবিাবন রবয়বছ ন্যাশনাল 

ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন, চিল্টা লাইফ ৭.6৩%, পপলার লাইফ ৬.১২ এবং চমঘনার লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর চমাট গ্রস 

র্প্রর্ময়াবমর ৫.২৩% অংশ সংগ্রহ কবরবছ। রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন েীবন বীমা কবপ িাবরশবনর সংগ্রহীি গ্রস র্প্রর্ময়াম লাইফ 

বীমা র্শবল্পর চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর মাত্র ৫.৮০% অংশ। ন্যাশনাল লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর মাবকিট চশয়ার ২০১৬ সাবলর 

তুলনায় 10.70% চর্বক র্কছুটা হ্রাস চপবয় 10.63% এ দাঁর্ড়বয়বছ। একইভ্াবব পপলার লাইবফর িার পূব িবিী বছরগুবলার 

তুলনায় প্রায় 2% কবম ২০১৭ সাবল মাবকিট চশয়ার হবয়বছ 6.12%। পপলার লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর মাবকিট চশয়ার 

2016 সাবলর ৭.৯২ শিাংশ চর্বক কবম 2017 সাবল ৬.১২ শিাংবশ এবং চিল্টা লাইবফর চক্ষবত্রও একই ঘটনা ঘবটবছ 

2016 সাবলর 7.76% চর্বক কবম ৭.৭২% হবয়বছ। বায়ারা, আলফা, চবষ্ট, িায়মন্ড, চাটাি ি, চগাবর্ল্ন, র্মুনা, এলআইর্স, 

মাবকিন্টাইল, এনআরর্ব চলাবাল, প্রবগ্রর্সভ্, চপ্রাবটর্িভ্, স্ববদশ, ট্রাষ্ট এবং চের্নর্ প্রবিযক বীমাকারীর মাবকিট চশয়ার শিকরা 
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এক ভ্াবগরও কম 1% এর কম। েীবন বীমা কবপ িাবরশন (বের্বর্স), গার্ি িয়ান লাইফ, প্রাইম ইসলামী লাইফ এবং চসানালী 

লাইফ বীমাকারীর দক্ষিা 2016 সাবলর তুলনায় 201৭ সাবল ভ্াল র্ছল (সারর্ণ 10)। 

 

সারর্ণ ১০ 

বীমাকারীর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং মাবকিট চশয়ার ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ 

বীমাকারী 2015 2016 2017 

গ্রস র্প্রর্ময়াম 

(চকাটি 

টাকায়) 

মাবকিট 

চশয়ার 

(%) 

গ্রস র্প্রর্ময়াম 

(চকাটি 

টাকায়) 

মাবকিট 

চশয়ার 

(%) 

গ্রস র্প্রর্ময়াম 

(চকাটি 

টাকায়) 

মাবকিট 

চশয়ার 

(%) 

আলফা 3.46 0.05 5.53 0.07 6.09 0.07 

বায়রা 12.31 0.17 18.08 0.24 13.99 0.17 

চবস্ট্ 7.53 0.1 8.1 0.11 11.34 0.14 

চাট িাি ি 5.31 0.07 7 0.09 8.51 0.1 

িায়মন্ড 9.16 0.13 4.01 0.05 13.38 0.16 

চিল্টা 558.24 7.63 588.66 7.76 625.1 7.63 

ফারইষ্ট 851.12 11.64 925.5 12.2 1012.04 12.35 

চগাবর্ল্ন 55.2 0.75 31.77 0.42 25.05 0.31 

গার্ি িয়ান 10.75 0.15 46.12 0.61 150.71 1.84 

চহামল্যান্ড 138.19 1.89 117.28 1.55 113.26 1.38 

র্মুনা 8.54 0.12 9.43 0.12 10.75 0.13 

েীবীক 403.74 5.52 412.51 5.44 474.72 5.8 

এলআইর্স 0 0 0.14 0 7.29 0.09 

চমঘনা 435.15 5.95 424.26 5.59 428.61 5.23 

মাবকিন্টাইল 7.29 0.1 8.31 0.11 10.23 0.12 

চমটলাইফ 1930.01 26.39 2133.76 28.14 2428.14 29.64 

ন্যাশনাল 781.59 10.69 811.06 10.7 871.11 10.63 

এনআরর্ব চলাবাল 4.94 0.07 3.37 0.04 3.16 0.04 

পদ্মা 143.57 1.96 133.06 1.75 108.53 1.32 

পপলার 670.11 9.16 600.57 7.92 501.16 6.12 

প্রগর্ি 198.98 2.72 220.5 2.91 231.96 2.83 

প্রাইম 260.7 3.56 312.12 4.12 347.12 4.24 

প্রবগ্রর্সভ্ 89.02 1.22 80.55 1.06 74.61 0.91 

প্রবটর্িভ্ 5.11 0.07 7.43 0.1 12.19 0.15 

রূপালী 190.71 2.61 202.25 2.67 204.82 2.5 

সন্ধানী 216.3 2.96 181.05 2.39 182.09 2.22 

স্ববদশ 1.79 0.02 1.89 0.02 3.29 0.04 

চসানালী 23.64 0.32 19.55 0.26 40.75 0.5 

সানফ্লাওয়ার 89.05 1.22 118.73 1.57 119.63 1.46 

সানলাইফ 165.3 2.26 113.72 1.5 108.47 1.32 

ট্রাস্ট্ 16.99 0.23 20.14 0.27 18.66 0.23 

চেনীর্ 19.07 0.26 16.97 0.22 24.92 0.3 

চমাট 7312.83 100 7583.45 100 8191.65 100 
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চমাট র্প্রর্ময়াম আবয় শীষ ি দশ বীমাকারীবদর অবদান 

চলখর্চত্র ১০ এ চদখা র্ায় চর্, চমটলাইফ, ফারইস্ট্ ইসলামী, ন্যাশনাল, চিল্টা, পপলার, েীবন বীমা কবপ িাবরশন, চমঘনা, প্রাইম, 

প্রগর্ি এবং রূপালী লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন 2017 সাবল লাইফ বীমার  বাোবরর চশয়াবর শীষ ি দবশ অবিান কবরবছ। শীষ ি 

দশটি বীমাকারী সর্ম্মর্লিভ্াবব 2017 সাবল লাইফ বীমার গ্রস র্প্রর্ময়াবমর 86.৯৯ শিাংশ সংগ্রহ কবর এবং 2016 সাবল 

এই হার প্রায় একই র্ছল র্া ৮৭.৩৯ শিাংশ। লাইফ ইন্সযযবরবন্সর অন্যান্য ২২ বীমাকারীর 2017 সাবল লাইফ বীমার গ্রস 

র্প্রর্ময়াবমর মাত্র 13.10 শিাংশ সংগ্রহ কবরর্ছল র্া ২০১৬ সাবল র্ছল 12.61 শিাংশ। লাইফ বীমা র্শবল্প চছাট চছাট 

বীমাকারীর মাবকিট চশয়ার গি চার বছবর িীবর িীবর কবম চগবছ। 

চলখর্চত্র ১০  

চমাট র্প্রর্ময়াম আবয় শীষ ি দশ বীমাকারীর অবদান (২০০৯-২০১৭) 

 

 
র্প্রর্ময়াম র্রবটনশন 

2017 সাবল 29.83 চকাটি টাকা লাইফ বীমাকারীসমূহ পনোঃবীমা র্প্রর্ময়াম পর্রবশাি কবরবছ এবং ২০১৬ সাবল পনোঃবীমা 

র্প্রর্ময়াম পর্রবশাি করা হয় 23.34 চকাটি টাকা। 2017 সাবলর েন্য লাইফ বীমা র্শবল্প র্রবটনশবনর অনুপাি র্ছল 99.64% 

এবং ২০১৬ সাবল এ হার র্ছল ৯৯.৬৯% (সারর্ণ ১১) । র্রবটশবনর হার প্রায় শিভ্াগ হওয়ার মূল কারণ হবে বাংলাবদবশ 

পর্লর্সর চমাট বীমা অংবকর আকার অর্িকাংশ চক্ষবত্র ক্ষুদ্র আকাবরর হওয়ায় লাইফ বীমাকারীরা র্ববদশী পনোঃবীমাকারীবক 

আকৃষ্ট করবি সক্ষম হয় র্ন। 

 
সারর্ণ ১১ 

গ্রস র্প্রর্ময়াম, নীট র্প্রর্ময়াম, পনোঃবীমায় পর্রবশাি এবং র্রবটনশন %                                             (চকাটি টাকায়)                                                        
বছর চনট র্প্রর্ময়াম গ্রস র্প্রর্ময়াম পনোঃবীমায় পর্রবশাি র্রবটনশন % 

2009 4918.26 4928.48 10.22 99.79 

2010 5821.57 5835.01 13.44 99.77 

2011 6240.40 6254.74 14.33 99.77 

2012 6567.76 6587.10 19.34 99.71 

2013 6823.46 6839.71 16.25 99.76 

2014 7059.63 7076.32 16.69 99.76 

2015 7299.57 7316.09 16.53 99.77 

2016 7565.11 7588.45 23.34 99.69 

2017 8168.63 8198.46 29.83 99.64 

চমটলাইফ ফারইস্ট্ ন্যাশনাল চিল্টা পপলার েীবীক চমঘনা প্রাইম প্রগর্ি রুপার্ল অন্যান্য

2014 27.16 10.84 10.80 7.69 9.36 5.51 6.26 3.21 2.34 2.48 14.35

2015 26.38 11.63 10.68 7.63 9.16 5.52 5.95 3.56 2.72 2.61 14.16

2016 28.12 12.20 10.69 7.76 7.91 5.44 5.59 4.11 2.91 2.67 12.61

2017 29.62 12.34 10.63 7.62 6.11 5.79 5.23 4.23 2.83 2.50 13.10
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লাইফ বীমা ব্যবসায় পর্লর্সর সংখ্যা 

২০১৬ সাবলর র্বর্ক্রি পর্লর্সর চচবয় ৫.১৭ % কবম 2017 সাবল লাইফ বীমাকারী 1832612 নতুন বীমা পর্লর্স র্বক্রয় 

কবরর্ছল এবং ২০১৬ সাবল নুিন পর্লর্স র্বক্রয় হয় 1932501টি। লাইফ বীমা র্শবল্প  2017 সাবলর চশবষর র্দবক চলমান 

পর্লর্সর সংখ্যা হয় 10951920টি (২০১৬: 10506051)। চলমান বীমা পর্লর্সগুর্ল ২০১২ চর্বক ২০১২ সাল চর্বক 2016 

সাল পর্ িন্ত িীবর িীবর হ্রাস চপবয়বছ িবব ২০১৭ সাবল চলমান পর্লর্স ৪.২৪%হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ (সারর্ণ ১২)। লাইফ বীমা 

ব্যবসা সম্প্রসারণ না হয়ার অন্যিম কারণ উচ্চ হাবর পর্লর্স িামার্দ হবয় র্াওয়া (বলখর্চত্র ১২)। 

 

এই পর্রসংখ্যান বাংলাবদবশ র্নম্নমাত্রার চপর্নবট্রশন র্চত্রই র্বধৃি হবে এবং লাইফ বীমাকারীবদর লাইফ বীমা ব্যবসাবক আরও 

র্বকাশ ও সম্প্রসার্রি করবি হবব। বীমাকারীরা পর্লর্সগ্রাহকবক  িাবদর পে ক্রবয়র েন্য আকষ িণ করবি সক্ষম হবে না। 

বাংলাবদবশ লাইফ বীমা পে পর্ িাবলাচনা করার চকানও প্রমাণ চনই এবং চদবশ উদ্ভাবনী বীমা পে না র্াকার কারবণ চপর্নবট্রশন 

হার র্নিান্তই কম। 

 

বাংলাবদবশর 160 র্মর্লয়ন েনসংখ্যার শিকরা মাত্র দশ ভ্াগ চলাবকর লাইফ বীমা পর্লর্স রবয়বছ এবং এই পর্রসংখ্যানও 

র্নম্ন চপর্নবট্রশন এবং র্নম্ন বীমা অন্তভু ির্ির (ইন্সযযবরন্স ইনক্লুশন) প্রকাশ কবর। লাইফ র্বমার প্রসাবরর েন্য র্বমাকারীসমূবহর 

অপ্রচর্লি এবং সম্ভাবনাময় বাোর খু ুঁবে চবর করবি হবব। 

 
সারর্ণ ১২ 

লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন িরবনর পর্লর্সর র্ববরণ (২০০৯-২০১৭) 

বছর চলমান পর্লর্স নুিন পর্লর্স িামার্দ পর্লর্স সমর্প িি পর্লর্স পনেীর্বি পর্লর্স 

2009 10103402 3427207 2304166 29887 448705 

2010 12507506 3474558 2037123 34490 1301678 

 (23.79) (1.38) (-11.59) (15.40) (190.10 

2011 13017821 2725563 2289282 42042 533759 

 (4.08) (-21.56) (12.38) (21.90) (-58.99) 

2012 12817250 1680072 1840894 57810 653733 

 (-1.54) (-38.36) (-19.59) (37.51) (22.48) 

2013 12604611 1476254 1536494 72402 528431 

 (-1.66) (-12.13) (-16.54) (25.24) (-19.17) 

2014 12388698 1614185 1401015 75886 436728 

 (-1.71) (9.34) (-8.82) (4.81) (-17.35) 

2015 11522209 1739215 1685894 92839 314308 

 (-6.99) (7.75) (20.33) (22.34) (-28.03) 

2016 10506051 1932501 1408222 82509 446298 

 (-8.82) (11.11) (-16.47) (-11.13) (41.99) 

2017 10951920 1839126 1005497 157390 380330 

 (4.24) (-4.83) (-28.60) (90.75) (-14.78) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা প্রবৃর্দ্ধ র্নবদ িশ কবর 

লাইফ বীমা র্শবল্প 201৬ সাবল িামার্দ বীমা পর্লর্সর সংখ্যা র্ছল 1408222টি  এবং ২০১৭ সাবল পূবব ির বছবরর তুলনায় 

২৮.60% হ্রাস চপবয় চমাট 1005497টি িামার্দ হবয় র্ায়। ২০১১ চর্বক ২০১৫ সাল পর্ িন্ত পর্লর্স িামার্দর ক্রমবি িমান 

প্রবণিা রবয়বছ। িবব  ২০১৬ এবং 2017 সাবল িামার্দ পর্লর্স িীবর িীবর হ্রাস পাবে (বলখর্চত্র 12)। 
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র্কছু বীমাকারীর প্রচারমূলক কার্ িক্রম বীমা পর্লর্সসমূবহর পনরুদ্ধার করবি বীমা গ্রাহকবদর আকষ িণ করবছ। প্রর্িটি বছর 

র্নর্দ িষ্ট সংখ্যক পর্লর্স পনরুদ্ধার হয় এবং 2017 সাবল 380330টি পর্লর্স পনরায় চালু হবয়র্ছল। সারর্ণ 12 এবং চলখর্চত্র 

11 চদখা র্ায় চর্, পনেীর্বি পর্লর্স তুলনায় িামার্দ পর্লর্সর সংখ্যা অর্িক এবং এই পর্রর্ির্ির চমাট চলামান পর্লর্সর 

সংখ্যাবক প্রভ্ার্বি কবর। 

 

প্রায় সকল র্বমাকারী উচ্চ িামার্দ হাবরর েন্য দায়ী িবব র্ববশষি বায়রা, ফারইস্ট্, চগাবর্ল্ন, প্রবগ্রর্সভ্, প্রাইম ইসলামী, পদ্মা 

ইসলামী, চমটলাইফ, পপলার, ন্যাশনাল, সন্ধানী, চিল্টা, প্রগর্ি, চমঘনা, প্রাইম, চপ্রবগ্রর্সভ্, সানলাইফ এবং সানফ্লাওয়ার লাইফ 

ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নসমূহ চবর্শ দায়ী। লাইফ বীমা ব্যবসাবয় পর্লর্স িামার্দর উচ্চ হাবরর প্রবণিা কমাবি কর্তিপক্ষ গুরুির 

পদবক্ষপ চনবব। 

 

চলখর্চত্র ১১ 

লাইফ বীমা খাবি পর্লর্সর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 

 

চলখর্চত্র ১২ 

লাইফ বীমা ব্যবসায় িামার্দ পর্লর্সর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 
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লাইফ ফান্ড 

সকল ব্যয় বাদ র্দবয় এবং দার্ব পর্রবশাবির পবর র্প্রর্ময়াম আয় চর্বক প্রাপ্ত অংকটি হবে লাইফ ফান্ড। লাইফ ফাবন্ডর প্রকৃর্ির 

কারবণ এটি বাড়বি ও কবম চর্বি পাবর। অনুবমার্দি সীমাবদ্ধিার চচবয় অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় লাইফ ফান্ডবক 

চনর্িবাচকভ্াবব প্রভ্ার্বি কবর। 
 

বাংলাবদবশর লাইফ বীমা ব্যবসায়  লাইফ ফাবন্ডর পর্রমাবণর ক্রমহ্রাসমান প্রবণিা উবদ্বগেনক পর্রর্ির্ি প্রদশ িন করবছ 

(বলখর্চত্র ১৩)। র্র্দও লাইফ ফান্ড পর্লর্স গ্রাহকবদর দায় পর্রবশাবির চক্ষবত্র চকাম্পার্নর আর্র্ িক শর্ি প্রকাশ কবর, আমাবদর 

চদবশর বীমা প্রর্িষ্ঠানসমূহ িাবদর লাইফ ফান্ড বাড়াবনার চক্ষবত্র আন্তর্রকিা প্রদশ িন কবর না। লাইফ র্বমাকারীবদর লাইফ ফান্ড 

2016 সাবলর তুলনায় 2017 সাবল 4.51 শিাংশ প্রবৃর্দ্ধ কবরবছ। পপলার লাইফ, চগাবর্ল্ন, িায়মন্ড, এনআরর্ব চলাবাল, পদ্মা 

ইসলামী, সন্ধনী, স্ববদশ ও সানলাইবফর লাইফ ফান্ড উবেখবর্াগ্যভ্াবব হ্রাস চপবয়বছ র্া চকানক্রবমই গ্রহণবর্াগ্য হবি পাবর। এ 

র্শবল্পর লাইফ ফাণ্ড ক্রম হ্রাসমান হাবর কবম র্াবে বর্ণ িি কবয়কট বীমাকারীর েন্য এবং এই প্রবণিার কারবণ লাইফ ফাবন্ডর 

ইর্ল্ ২০০৯ সাবল চর্খাবন ৫.৯৭ র্ছল চসখাবন ক্রমান্ববয় কবম র্গবয় ২০১৭ সাবল ৩.৬৩ হবয়বছ (বলখর্চত্র ১৪)। 

 
চলখর্চত্র ১৩ 

লাইফ ফাবন্ডর পর্রমাণ এবং লাইফ ফাবন্ডর প্রবৃর্দ্ধ (২০০৯-২০১৭)                                            (চকাটি টাকায়) 

 
 
চলখর্চত্র ১৪ 

লাইফ ফাবন্ডর ইর্ল্ (%) (২০০৯-২০১৭) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

লাইফ ফান্ড 11660 14785 17676 20895 23874 26614 28383 29554 30887

প্রবৃর্দ্ধ % 26.80 19.56 18.21 14.26 11.48 6.65 4.13 4.51
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লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পদ 

বীমাকারীবদর সম্পদ র্প্রর্ময়াম আয় চর্বক আবস এবং র্বর্নবয়াবগর আয় সম্পবদর পনব্যিবহার চর্বক আবস। র্প্রর্ময়াম আয় 

এবং আর্র্ িক বাোবরর অবিা পর্রবিিন সম্পবদর প্রবৃর্দ্ধবক প্রবলভ্াবব প্রভ্ার্বি কবর। অন্যর্দবক দার্ব পর্রবশাি এবং 

চময়াবদািীণ ি পর্লর্সর র্নষ্পর্ি বীমাকারীর সম্পদ হ্রাস কবর। ২০০৯ চর্বক 2017 সাল পর্ িন্ত চমাট সম্পবদর পর্রমাবণর প্রবৃর্দ্ধ 

ক্রমহ্রাসমান হাবরর প্রবণিা অনুসরণ করবছ। 

লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসাবয় চমাট সম্পবদর পর্রমাণ র্ছল ৩১ চশ র্িবসম্বর ২০১৭ এ ৩৭০৫২.৩৬ চকাটি টাকা র্া ৩১ চশ র্িবসম্বর 

২০১৬ এ র্ছল ৩৫০১৪.৮৭ চকাটি টাকা (সারর্ণ ১৩)। লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পদ 2016 সাবলর তুলনায় 2017 সাবল 

৫.৮২% চববি়েবছ (বলখর্চত্র 1৬)। ৩১ চশ র্িবসম্বর ২০১৭ এর র্হসাবব অনুু্র্ায়ী চমাট সম্পর্ির মবধ্য ১৮০০৭.6১ চকাটি টাকা 

(২০১৬ : ১৬৩৪৬.৩৫ চকাটি টাকা) র্বর্নবয়াগ (িায়ী আমানি ছাড়া) করা হবয়র্ছল র্া লাইফ বীমা র্শবল্প চমাট সম্পর্ির 

চপাট িবফার্লওবয়র 48.60% (2016 : 46.68%) (সারর্ণ 13)। চবর্শরভ্াগ চক্ষবত্র লাইফ ইন্সযযবরন্সর প্রর্বিান অনুর্ায়ী 

র্বর্নবয়াগবর্াগ্য সম্পবদর ন্যযনিম ৩০% িহর্বল সরকার্র র্সর্কওর্রটিবি র্বর্নবয়াবগর প্রবয়ােনীয়িা বীমাকারী চমবন চলবছ। 

সারর্ণ ১৩ 

২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সবনর ৩১ র্িবসম্বর পর্ িন্ত লাইফ ইন্সযযবরবন্স খািওয়ারী সম্পবদর র্ববরণ           (চকাটি টাকা) 

ক্র নং সম্পবদর খাি 2015 % 2016 % 2017 % 

1. ফার্ন িচার এন্ড র্ফক্সার 80.80 0.24 85.97 0.25 84.27 0.23 

2. ভূর্ম, ভূর্ম উন্নয়ন এবং ভ্বন 2032.11 6.10 2125.82 6.07 2332.46 6.30 

3. অন্যান্য িায়ী সম্পদ 281.61 0.85 293.08 0.84 280.28 0.76 

4. পর্লর্স ঋণ 1148.76 3.45 1207.50 3.45 1253.98 3.38 

5. র্বর্নবয়াগ (িায়ী আমানি ও 

ভূর্ম এবং ভ্বন ব্যর্িি) 

15212.80 45.70 16346.35 46.68 18007.61 48.60 

6. সদ, লভ্যাংশ এবং ভ্াড়া  981.22 2.95 1057.96 3.02 1077.31 2.91 

7. র্প্রর্লর্মনারী ব্যয় (র্র্দ 

র্াবক) 

2.01 0.01 1.56 0.00 1.11 0.00 

8. র্প্র-অপাবরশন খরচ 0.23 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 

9. চিফাি ি ব্যয় (র্র্দ র্াবক) 0.70 0.00 0.51 0.00 0.31 0.00 

10. র্র-ইন্সযযবরন্স চর্বক প্রাপ্য 7.41 0.02 26.33 0.08 13.75 0.04 

11. এবেন্ট ব্যাবলন্স 36.59 0.11 45.22 0.13 47.39 0.13 

12. আউটস্ট্যার্ন্ডং র্প্রর্ময়াম 979.35 2.94 1060.86 3.03 1114.66 3.01 

13. এিভ্ান্স এন্ড র্িপর্েট 1377.88 4.14 1558.69 4.45 1663.89 4.49 

14. িায়ী আমানিসহ নগদ ও 

নগদ সমমান 

10659.33 32.02 10688.74 30.53 10692.24 28.86 

15. স্ট্যাম্প, ফরম এবং 

চস্ট্শনারীর মজুদ 

15.53 0.05 15.54 0.04 15.53 0.04 

16. অন্যান্য সম্পদ 473.41 1.42 500.53 1.43 467.56 1.26 

 চমাট সম্পদ 33289.72 100.00 35014.87 100.00 37052.36 100.00 

 

চমাট সম্পবদর মবধ্য চমাট সম্পবদর প্রায় অবি িক সরকার্র র্সর্কওর্রটিবি র্বর্নবয়াগ করা হবয়বছ। এ িরবনর র্বর্নবয়াগ সববচবয় 

লাভ্েনক এবং র্বর্নবয়াবগর র্নরাপদ িান ববল মবন করা হয়। চমটলাইবফর সরকার্র র্সর্কওর্রটিবি বড় র্বর্নবয়াগই চমাট 

র্বর্নবয়াবগর আকার পর্রবিিন করবি সহায়িা কবরবছ। র্বর্ভ্ন্ন ব্যাংবকর িায়ী আমানিসহ নগদ এবং নগদ সমতুল্য 

র্বর্নবয়াবগর র্দ্বিীয় গুরুত্বপূণ ি অংশ চর্খাবন চমাট সম্পবদর ২৮.৮৬% র্বর্নবয়াগ করা হবয়বছ। ব্যাংর্কং সবদর হাবরর পিবনর 

প্রবণিা বীমাকারীবক র্নরুৎসার্হি কবর এবং িাবদর সরকার্র র্সর্কওর্রটির র্দবক িার্বি কবরবছ। 2017 সাবলর চশবষ এই 

দু’টি খাবি র্বর্নবয়াগ করা হয় চমাট সম্পবদর 77.64%। এছাড়াও ের্ম ও ভ্বন  খাবি সম্পদ র্বর্নবয়াবগর প্রবণিা অর্িক 

এবং ২০১৭ সাবল এ খাবি চমাট 2332 চকাটি টাকা র্বর্নবয়াগ করা হয় র্া চমাট সম্পবদর 6.30% (সারর্ণ ১৩ এবং চলখর্চত্র 



36 
 

১৫)। ঋণ পর্রবশাি করা বীমাকারী এবং পর্লর্স গ্রাহক উভ্বয়র েন্য ভ্াল কারণ পবরা প্রর্ক্রয়াটি বীমাকারী এবং পর্লর্স 

গ্রাহবকর পবক্ষ খুব মসৃণ এবং সহে। এই পটভূর্মবি র্বগি নয় বছবর লাইফ বীমাকারীবদর সম্পদ চববড়র্ছল িবব হ্রাসমান 

হাবর (বলখর্চত্র 1৬)। 

চলখর্চত্র ১৫  

লাইফ বীমা র্শবল্প সম্পবদর খািসমূহ (২০০৯-২০১৭) 

 

 
 
 
চলখর্চত্র ১৬ 

লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পবদর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধ (২০০৯-২০১৭) 

 
 

লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পদ উচ্চ হাবর চববড় উবঠর্ন কারণ বৃহৎ আকাবরর বীমাকারী িাবদর সম্পর্ি গি দশ বছবর বৃর্দ্ধ 

করবি পাবরর্ন। লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পদ বি িমান প্রবণিা চরকি ি কবরবছ র্কন্তু ক্রমহ্রাসমান হাবর। বড় আকাবরর 

বীমাকারীগুর্ল সম্পবদর ক্রমহ্রাসমান হাবর বৃর্দ্ধর েন্য চবর্শরভ্াগ দায়ী। চমটলাইবফর সম্পবদর শিকরা ভ্াগ ৩৪.২১ শিাংশ 

এবং ফারইস্ট্ ইসলামী, ন্যাশনাল লাইফ এবং চিল্টা লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন প্রবিযবক সম্পবদর চশয়াবরর 10 শিাংবশরও 

ফার্ন িচার 

এন্ড 

র্ফক্সার

ভূর্ম ও 

ভ্বন

অন্যান্য

িায়ী 

সম্পদ

পর্লর্স ঋণ

র্বর্নবয়াগ

(এফর্িআর

ব্যর্িি)

সদ -

লভ্যাংশ

এবেন্ট 

ব্যাবলন্স

আউটস্ট্যা

র্ন্ডং 

র্প্রর্ময়াম

এিভ্ান্স 

এন্ড 

র্িপর্েট

এফর্িআর

সহ নগদ ও  

সমমান

অন্যান্য

সম্পদ

2015 0.24 6.10 0.85 3.45 45.70 2.95 0.11 2.94 4.14 32.02 1.50

2016 0.25 6.07 0.84 3.45 46.68 3.02 0.13 3.03 4.45 30.53 1.55

2017 0.23 6.30 0.76 3.38 48.60 2.91 0.13 3.01 4.49 28.86 1.34
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চবর্শ িবর চরবখবছ। ২০১৭ সাবল বাংলাবদবশ শীষ ি দশটি বীমাকারীর (রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন েীবন বীমা কবপ িাবরশনসহ) লাইফ 

বীমা ব্যবসায় চমাট সম্পবদর 92.51 শিাংশ িারণ কবর (বলখর্চত্র 1৭) । 

 
চলখর্চত্র ১৭ 

লাইফ বীমা ব্যবসায় শীষ ি দশ বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর সম্পবদর চশয়ার  (২০০৯-২০১৭) 

 

 

র্বর্নবয়াগ  

লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীসমূহ 2016 সাবল ২৭8৮৮.১৩ চকাটি টাকা র্বর্নবয়াগ কবরর্ছল এবং ৭.৩৪ শিকরা হাবর বৃর্দ্ধ 

কবর 2017 সাবল 29934.39 চকাটি টাকা র্বর্নবয়াগ কবরবছ। 2017 সাবল চমাট র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ লাইফ বীমা খাবির 

চমাট সম্পবদর ৮০.78%। চমাট র্বর্নবয়াবগর র্সংহভ্াগ র্বর্নবয়াগ হবয়র্ছল সরকার্র র্সর্কউর্রটিবি। সরকার্র র্সর্কউর্রটিবি 

2017 সাবল ১৪২৭২.১৪ চকাট টাকা এবং ২০১৬ সাবল ১৩45১.৫7 চকাটি টাকা র্বর্নবয়াগ হবয়বছ। প্রর্বিান অনুসাবর লাইফ 

বীমা ব্যবসায় বীমাকারী িাবদর চমাট র্বর্নবয়াগবর্াগ্য সম্পবদর সব ির্নম্ন ৩০ শিাংশ সরকার্র র্সর্কউর্রটিবি র্বর্নবয়াবগর 

বাধ্যবািকিা রবয়বছ এবং এবক্ষবত্র সারর্ণ 14 এ চদখায় চর্ এখাবি বীমাকারীসমূহ সর্ম্মর্লিভ্াবব চমাট র্বর্নবয়াগবর্াগ্য 

সম্পবদর 47.68% র্বর্নবয়াগ হবয়বছ। িবব কবয়কটি বীমাকারী িাবদর র্বর্নবয়াগবর্াগ্য সম্পবদর শিকরা র্ত্রশ ভ্াবগর কম 

সরকার্র র্সর্কউর্রটিবি র্বর্নবয়াগ কবরবছ।  
 

চলখর্চত্র ১৮ 

লাইফ র্বমা ব্যবসায় র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধ (২০০৯-২০১৭) 

 

চমটলাইফ চিল্টা ফারইস্ট্ ন্যাশনাল পপলার েীবীক চমঘনা সন্ধানী প্রাইম প্রগর্ি
অন্যান্য

র্বমাকারী

2015 30.36 11.57 12.24 11.31 8.79 5.66 4.57 3.27 2.56 1.24 8.42

2016 32.41 11.61 11.80 11.36 7.63 5.60 4.56 3.06 2.56 1.35 8.05

2017 34.21 11.84 11.49 11.09 6.84 5.48 4.60 2.98 2.54 1.46 7.49
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চলখর্চত্র ১৯ 

লাইফ বীমা ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন খাবি র্বর্নবয়াবগর চশয়ার (২০১৫-২০১৭) 

 
 
 

মূলিন বাোবর অর্িরিার কারবণ এ খাবি চমাট র্বর্নবয়াবগর ৬.৯৪% ২০১৭ সাবল র্বর্নবয়াগ হয় এবং ২০১৬ সাবল ৫.২৬ % 

র্বর্নবয়াগ হবয়র্ছল (সারর্ণ ১4 এবং  চলখর্চত্র ১৯)। িাবর সম্পর্িবি র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ র্ছল ২০১৭ সাবল ২৫৩৬.৫১ চকাটি 

টাকা এবং ২০১৬ সাবল র্ছল ২৩০৪.৮২ চকাটি টাকা। এ খাবি র্বর্নবয়াগ আবয়র পর্রমাণ সববচবয় কম হয়। আইর্িআরএ 

িাবর সম্পর্িবি র্বর্নবয়াবগর হার পরীক্ষা করবছ।  

 

2017 সাবল চশয়ার ব্যবসায় চমাট র্বর্নবয়াবগর 8.47% এবং 2016 সাবল 8.26% র্বর্নবয়াগ হবয়র্ছল। িায়ী আমানি খাি 

র্দ্বিীয় বৃহিম র্বর্নবয়াবগর খাি এবং এ খাবি ২০১৬ সাবল 8943.59 চকাটি  টাকা র্বর্নবয়াগ হবয়বছ ২০১৭ সাবল র্কছুটা 

কবম র্গবয়  ৮৯18.২6 চকাটি টাকা র্বর্নবয়াগ হয়। এই সমবয়র মবধ্য বার্ণর্েযক ব্যাংকগুর্ল পূব িবিী বছবরর তুলনায় র্নম্ন হাবর 

সবদর অফার চদয় (সারর্ণ ১৪) । লাইফ বীমাসমূবহর র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ বৃর্দ্ধ পায় ক্রমহ্রাসমান হাবর। 2017 সাবল 

র্বর্নবয়াবগর বৃর্দ্ধ 4.11% চর্বক 7.34% বি িমান প্রবণিা চদর্খবয়বছ র্া এটি বীমা ব্যবসাবয়র পবক্ষ একটি ভ্াল লক্ষণ প্রকাশ 

কবরবছ র্র্দও এটি উবেখবর্াগ্য পর্রবিিন নয় (বলখর্চত্র ১৮)। 
 

 

সারর্ণ ১৪ 

লাইফ ইইন্সযযবরন্স ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন খাবি র্বর্নবয়াবগর র্ববরণ ২০১৬- ২০১৭                                         (চকাটি টাকায়)                              
র্বর্নবয়াবগর খাি 2016 চশয়ার (%) 2017 চশয়ার (%) 

চমাট র্বর্নবয়াগ 27888.13 100.00 29934.39 100.00 

সরকার্র র্সর্কউর্রটিে 13451.57 48.23 14272.14 47.68 

র্মউচ্যয়াল / ইউর্নট ফান্ড 222.18 0.80 260.70 0.87 

চশয়ার  1468.11 5.26 2074.87 6.94 

র্িববঞ্চার 245.58 0.88 312.40 1.04 

িাবর সম্পর্ি  2304.82 8.26 2536.51 8.47 

বন্ধকী সম্পর্ি 56.76 0.20 59.62 0.20 

িায়ী আমানি  8943.59 32.07 8918.26 29.91 

অন্যান্য র্বর্নবয়াগ 1195.52 4.29 1473.25 4.88 

 

সরকার্র 

র্সর্কউর্রটিে

র্মউচ্যয়াল / 

ইউর্নট ফান্ড
চশয়ার র্িববঞ্চার িাবর সম্পর্ি বন্ধকী সম্পর্ি িায়ী আমানি 

অন্যান্য 

র্বর্নবয়াগ

2015 46.69 0.70 5.81 0.51 8.22 0.18 33.88 4.00

2016 48.23 0.80 5.26 0.88 8.26 0.20 32.07 4.29

2017 47.68 0.87 6.94 1.04 8.47 0.20 29.91 4.88
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চলখর্চত্র ২০ 

লাইফ বীমা খাবি চমাট র্বর্নবয়াবগ শীষ ি ছয় বীমাকারী এবং অন্যান্য বীমাকারীর অবদান (২০০৯-২০১৭) 

 
 
২০১৭ সাবলর চশবষ লাইফ বীমা খাবি চমাট র্বর্নবয়াগ ২৯৯৩৪.৩৯ চকাটি টাকার মবধ্য সববচবয় বড় অংশ 37.8৮% র্ছল 

চমটলাইবফর, চিল্টা লাইবফর ১২.৯১%, ন্যাশনাল ১০.৯৩%, ফরইস্ট্ ইসলামী ৯.২১% এবং পপলার লাইবফর ৬.৯৫%। 

২০১৭ সাবল রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন েীবন বীমা কবপ িাবরশবনর চশয়ার চমাট র্বর্নবয়াবগ ৫.৮৪%। সববচবয় গুরুত্বপূণ ি র্বষয়টি 

হবে 32টি বীমাকারীর মবধ্য চকবল 6টি বীমাকারীর র্বর্নবয়াগ চমাট র্বর্নবয়াবগর 83.52% এবং অবর্শষ্ট 26টি বীমাকারীর 

র্বর্নবয়াগ চমাট র্বর্নবয়াবগর 16.48% (বলখর্চত্র ২০)। কর্তিপক্ষ প্রর্বিান অনুর্ায়ী চছাট আকাবরর বীমাকারীর র্বর্নবয়াবগর 

চপাট িবফার্লও পর্ িববক্ষণ করবছ এবং ভ্র্বষ্যবি আবরা র্নর্বড়ভ্াবব করবব। চলখর্চত্র ২১ এ চদখা র্ায় চর্, ২০০৯ সাবল র্বর্নবয়াগ 

চর্বক ১০৩১ চকাটি টাকা আয় এবং ২০১৭ সাবল ২৪৬৮ চকাটি টাকা আয় হবয়বছ।  

 
চলখর্চত্র ২১ 

লাইফ বীমা র্শবল্প চমাট র্বর্নবয়াগ আয় (২০০৯-২০১৭) 

 

চমটলাইফ চিল্টা ন্যাশনাল ফারইস্ট্ পপলার েীবীক
অন্যান্য 

র্বমাকারী

2016 35.78 12.24 11.32 9.39 7.93 6.00 17.34

2017 37.68 12.91 10.93 9.21 6.95 5.84 16.48
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চলখর্চত্র ২২ 

র্বর্নবয়াবগর সািারণ র্রটাণ ি (২০০৯-২০১৭) 

 
 
 

2017 সাবল লাইফ বীমা ব্যবসাবয় র্বর্নবয়াগ চর্বক চমাট আয় র্ছল 3464 চকাটি টাকা (2016: 2377 চকাটি টাকা)। ২০০৯ 

হবি ২০১৭ সাবলর প্রবিযক বছবরর ৩১ র্িবসম্বর পর্ িন্ত চমাট র্বর্নবয়াগ চর্বক র্নর্দষ্টি বছবর চর্ আয় হবয়বছ চসই আবয়র 

পর্রমাণবক  উি বছবরর চমাট র্বর্নবয়াবগর অংশ র্হবসবব সহেভ্াবব র্বর্নবয়াগ র্রটাণ ি পর্রমাপ করা হবয়বছ। এখাবন গড় 

র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণবক র্রটাণ ি র্নণ িয় করবি ব্যবহার করা হয় র্ন। 

 

চলখর্চত্র ২২ এ চদখা র্ায় চর্ ২০১৩ সাল চর্বক র্বর্নবয়াবগর র্রটাণ ি প্রর্ি বছর হ্রাস পাবে এবং ২০১৩ সাবল এই হার ১০.০৫% 

হবি ২০১৭ সাবল ৮.২৫ হবয়বছ। িাবর সম্পর্ি হ'ল র্বর্নবয়াগ কম লাভ্েনক িান 2017 সাবল চকবল 1.52% র্রটাণ ি পাওয়া 

র্ায় অর্চ এই খাবি চমাট র্বর্নবয়াবগর 8.47% র্বর্নবয়াগ করা হয়। 
 

 
ব্যবিাপনা ব্যয় 

বীমা আইন ২০১০ অনুর্ায়ী প্রিযক্ষ ও অপ্রিযক্ষ ব্যবয় সমন্ববয় ব্যবিাপনা ব্যয় হবয় র্াবক। বীমা আইন ব্যবিাপনা ব্যবয়র সীমা 

র্নি িার্রি কবর র্দবয়বছ এবং বীমাকারীবক ব্যয়বক র্নি িার্রি সীমার মবধ্য রাখবি হবব। অনুবমার্দি সীমাবদ্ধিার মবধ্য 

ব্যবিাপনা ব্যয় করা চকান বীমাকারীর ভ্াল আর্র্ িক অবিা র্নবদ িশ কবর এবং অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় সম্পদ হ্রাস কবর 

র্বর্নবয়াগ র্রটাণ ি কম হয় র্া বীমাকারীর দুব িল আর্র্ িক অবিা র্চর্িি কবর।  

 

অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যবয়র র্বরূপ প্রভ্াব র্বববচনা কবর ২০১৪ সাল চর্বক আইর্িআরএ চর্বক অবনক উবযাগ চনয়া হবয়বছ 

এবং ফলস্বরূপ অর্ির্রি পর্রচালন ব্যয় র্কছুটা হ্রাস চপবয়বছ। ২০১৭ সাবল সর্ম্মর্লিভ্াবব ৩২ বীমাকারীর ব্যবিাপনা ব্যয় 

অনুবমার্দি সীমা ছার্ড়বয় 108.59 চকাটি টাকা হবয়বছ (সারর্ণ 15 এবং চলখর্চত্র 2৩)। 

 

২০১৭ সাবল চিল্টা লাইফ, গার্ি িয়ান লাইফ, চমটলাইফ, চমঘনা লাইফ, প্রগর্ি লাইফ, প্রাইম লাইফ, রূপালী লাইফ এবং 

চসানার্ল লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন ব্যবিাপনা ব্যয় অনুবমার্দি সীমার মবধ্য রাখবি সক্ষম হবয়বছ। 

 
 

র্বর্নবয়াগ 

আয়

সরকার্র 

র্সর্কউর্রটিে

র্মউচ্যয়াল / 

ইউর্নট ফান্ড
চশয়ার র্িববঞ্চার িাবর সম্পর্ি বন্ধকী সম্পর্ি িায়ী আমানি 

অন্যান্য 

র্বর্নবয়াগ

2013 10.05 10.96 5.61 5.87 12.31 1.38 6.88 11.81 4.90

2014 9.68 9.76 6.06 9.40 10.47 1.48 9.23 11.83 4.57

2015 9.22 10.58 5.48 8.10 9.12 1.39 10.73 10.05 4.69

2016 8.52 10.27 7.67 7.47 8.82 1.42 8.82 8.36 5.17

2017 8.25 10.05 6.17 9.91 7.88 1.52 10.33 7.69 3.67
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সারর্ণ ১৫ 

প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয়, অনুবমার্দি সবব িাচ্চ ব্যয় সীমা, অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭            (চকাটি টাকায়)                
বছর প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয় অনুবমার্দি ব্যয় সীমা অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় পর্রবিিন % 

2009 1977.06 2061.12 -84.05  

2010 2419.62 2152.82 266.80 -417.42 

2011 2522.67 2125.80 396.87 48.75 

2012 2402.19 2041.40 360.80 -9.09 

2013 2286.33 1841.75 444.58 23.22 

2014 2500.47 2152.86 347.62 -21.81 

2015 2614.09 2335.59 278.50 -19.88 

2016 2780.05 2578.44 201.61 -27.61 

2017 2925.81 2817.22 108.59 -46.14 

 
 

 

 

 

 

চলখর্চত্র ২৩  

লাইফ বীমা র্শবল্প অর্ির্রি ব্যবিপনা ব্যয় (২০৯৯-২০১৭) 

 
 

 
দু’ িরবণর ব্যবিাপনা ব্যয় অনুপাি র্দবয় সািারণি একটি লাইফ বীমাকারীর ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ দক্ষিা পর্রমাপ করা হয়। একটি 

পর্রমাপ সামর্গ্রক ব্যয় অনুপাি চর্খাবন চমাট ব্যয় চমাট র্প্রর্ময়াম আবয়র শিকরা ভ্াগ র্হসাবব র্নি িারণ করা হয়। এটি একটি 

সহে পর্রমাপক কারণ এই চরর্শও দ্বারা প্রর্ম বছবরর পর্লর্স ির্া নতুন ব্যবসায় উচ্চ সংগ্রহ ব্যবয়র প্রর্িফলন চদখাবনা র্ায় 

না।  

 

ব্যয় র্নয়ন্ত্রণ দক্ষিা পর্রমাবপর আবরকটি অনুপাি হল নবায়ন ব্যবয় অনুপাি। এই অনুপািটি প্রর্ম বষ ি এবং গ্রুপ বীমার প্রকৃি 

ব্যবিাপনা ব্যবয়র সাবর্ অনুবমার্দি ব্যবিাপনা ব্যবয়র ব্যবিাবনর অংবকর সাবর্ নবায়ন র্প্রর্ময়াবমর অনুপািবক সংজ্ঞার্য়ি 

করা হয়।  চলখর্চত্র ২৪  লাইফ বীমা ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন বছবরর ব্যবিাপনা ব্যবয়র অনুপাি চদখাবনা হবয়বছ। ব্যবিাপনা ব্যবয়র 

অনুপাি ক্রমান্ববয় কমবছ িবব এই হার আবরা কমবি হবব। 
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চলখর্চত্র ২৪ 

লাইফ বীমা র্শবল্প ২০০৯ সাল হবি ২০১৭ সাল পর্ িন্ত ব্যবিাপনা ব্যয় চরর্শও 

 

 

দার্ব র্নষ্পর্ি 

দার্ব র্নষ্পর্ি হল গ্রাহক সন্তুর্ষ্টর মূল উপাদান র্া দীঘ িকাল বীমাকারীর দ্বারা উবপক্ষা করা হবয়বছ। আইর্িআরএ এর উবযাবগর 

কারবণ দার্ব র্নষ্পর্ির সংস্কৃর্ি উন্নি হবে িবব র্কছু বীমাকারীর দীঘ ির্দবনর অব্যবিাপনা আগামী বছরগুর্লবি র্ববশষি 2018 

সাবল এই পর্রর্ির্ি খারাপ করবি পাবর। 

সারর্ণ 16 ও 17 এবং ছক 2৫, ২৬ ও 2৭ লাইফ বীমা র্শবল্পর দার্ব র্নষ্পর্ির পর্রমাণ সম্পবকি র্বস্তার্রি বণ িনা করা হবয়বছ। 

পর্লর্স গ্রাহবকর বৃর্দ্ধর সাবর্ সাবর্ একই পদ্ধর্িবি পর্লর্স চময়াবদািীণ ি হয়। 

লাইফ বীমা খাবি চমাট দার্বর পর্রমাণ (র্রবপাটি িং বছবরর প্রারবম্ভ অর্নষ্পন্ন দার্ব ও র্রবপাটি িং বছবর উত্থার্পি দার্বর চর্াগফল) 

2017 সাবল ৬৮০৩.৪১ চকাটি টাকা র্ছল এবং ২০১৬ সাবল ৬২৫৩.০৬ চকাটি টাকা র্ছল। চমাট দার্বর মবধ্য মৃতুযর দার্ব 

৩৯6.২২ চকাটি, চময়াবদািীণ ি ৪০৭৪.৬৬ চকাটি টাকা , সমপ িণ 580.47 চকাটি টাকা, সাভ্ িাইভ্াল চবর্নর্ফট দার্ব 1353.93 

চকাটি টাকা এবং গ্রুপ বীমা 398.12 চকাটি টাকা (সারর্ণ 16)। 

সারর্ণ ১৬ 

লাইফ ইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর পর্রমাণ (2009-২০17)                               (চকাটি টাকায়)           
বছর মৃতুয দার্ব চময়াবদািীণ ি 

দার্ব 

সাবরন্ডার 

দার্ব 

সাভ্ িাইভ্াল 

চবর্নর্ফট দার্ব 

চগাষ্ঠী  ও স্বািয 

বীমার দার্ব 

চমাট দার্ব 

2009 143.01 585.64 106.74 642.13 105.44 1582.96 

2010 151.94 684.66 121.50 807.58 120.32 1886.00 

2011 180.41 882.54 149.07 953.86 148.02 2313.91 

2012 225.22 1198.18 234.96 1095.35 171.01 2924.71 

2013 237.32 1559.53 277.56 1225.86 206.28 3506.55 

2014 213.28 2172.85 336.03 1387.88 221.34 4331.37 

2015 254.43 3210.92 472.46 1473.66 277.75 5689.22 

2016 277.62 3811.18 488.04 1374.59 301.63 6253.06 

2017 396.22 4074.66 580.47 1353.93 398.12 6803.41 
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সারর্ণ ১৭    

বীমা দার্ব পর্রবশাবির পর্রমাণ এবং র্নষ্পর্ির হার (২০০৯- ২১০৭)                                               (চকাটি টাকায়) 

বছর মৃতুয দার্ব চময়াবদািীণ ি 

দার্ব 

সাবরন্ডার 

দার্ব 

সাভ্ িাইববল 

চবর্নর্ফট দার্ব 

চগাষ্ঠী  ও স্বািয 

বীমার দার্ব 

চমাট দার্ব র্নষ্পর্ি 

2009 71.80 443.69 107.01 444.75 71.04 1138.29 

 (50.21) (75.76) (100.26) (69.26) (67.37) (71.91) 

2010 74.84 556.26 121.09 584.00 86.26 1422.45 

 (49.26) (81.25) (99.66) (72.32) (71.70) (75.42) 

2011 88.80 714.42 148.12 695.60 112.88 1759.83 

 (49.22) (80.95) (99.36) (72.92) (76.26) (76.05) 

2012 115.70 928.73 222.12 830.97 131.40 2228.92 

 (51.37) (77.51) (94.54) (75.86) (76.84) (76.21) 

2013 128.99 1220.98 278.11 958.17 158.67 2744.92 

 (54.35) (78.29) (100.20) (78.16) (76.92) (78.28) 

2014 104.18 1744.75 337.76 1114.85 181.21 3482.75 

 (48.85) (80.30) (100.52) (80.33) (81.87) (80.41) 

2015 139.87 2839.16 472.91 1173.04 227.25 4852.24 

 (54.98) (88.42) (100.09) (79.60) (81.82) (85.29) 

2016 158.26 3359.18 487.88 1112.97 251.79 5370.08 

 (57.01) (88.14) (99.97) (80.97) (83.48) (85.88) 

2017 203.37 3381.03 577.56 1042.02 346.73 5550.71 

 (51.33) (82.98) (99.50) (76.96) (87.09) (81.59) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা দার্ব র্নষ্পর্ির শিকরা হার র্নবদ িশ কবর। 
 

2016 সাবল চমাট দার্বর চময়াবদািীণ ি দার্ব র্ছল ৬০.৯৫% এবং 2017 সাবল হ্রাস চপবয় ৫৯.৮৯% হবয়বছ। 2016 সাবল 

চমাট দার্বর সাভ্ িাইবাল চবর্নর্ফট দার্ব র্ছল ২১.৯৮% এবং 2017 সাবল হ্রাস চপবয় দার্ব অংশ ১৯.৯০% হবয়বছ। 2016 

সাবল চমাট দার্বর মৃতুয দার্ব র্ছল ৪.৪৪% এবং 2017 সাবল বৃর্দ্ধ চপবয় দার্ব অংশ ৫.৮২% (বলখর্চত্র ২৫) । 
 

চলখর্চত্র ২৫ 

লাইফ বীমা র্শবল্প র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর দার্বর পর্রমাবণর শিকরা চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 
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চলখর্চত্র ২৬ 

লাইফ বীমা র্শবল্প উপ-চের্ণর্ভ্র্িক দার্বর পর্রমাণ র্নষ্পর্ির শিকরা হার (২০০৯-২০১৭) 

 

 

চলখর্চত্র ২৭ 

লাইফ বীমা র্শবল্প বীমা দার্ব পর্রবশাবির শিকরা হার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
2017 সাবল লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসায় ৫৫৫০.71 চকাটি টাকার দার্ব র্নষ্পর্ি হবয়বছ এবং দার্ব র্নষ্পর্ির হার ৮১.৫৯ শিাংশ। 

2016 সাবল দার্বর র্নষ্পর্ি হবয়বছ ৫৩৭০.০৮ চকাটি টাকার এবং দার্ব র্নষ্পর্ির হার 85.৮৮ শিাংশ (চলখর্চত্র ২৭)। মৃতুয 

দার্ব র্নষ্পর্ির হার গি 9 বছবর (২০০৯-২০১৭)) সবন্তাষেনক র্ছল না এবং এই হার র্ছল 48-55% চর্বক শুরু কবর। 

চময়াবদািীণ ি দার্ব র্নষ্পর্ির হার একই সময়কাবল (২০০৯-২০১৭) সবন্তাষেনক র্ছল এবং এই হার র্ছল ৭৫-৮৯% (সারর্ণ ১৭ 

এবং চলখর্চত্র ২৬)।  

 

২০১৭ সাবল চমটলাইফ, ন্যাশনাল লাইফ, ফারইস্ট্ ইসলামী লাইফ এবং েীবন বীমা কবপ িাবরশবনর দার্ব র্নষ্পর্ির হার আরও 

বৃর্দ্ধ করবি পারবল সামর্গ্রকভ্াবব দার্বর র্নষ্পর্ির হার বৃর্দ্ধ চপি কারণ এই বীমাকারীসমূহ চমাট র্প্রর্ময়াবমর প্রিান 

অবদানকারী। 
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বীমা দার্বর সংখ্যা  

সারর্ণ 18 লাইফ বীমা ব্যবসায় 2017 সাবল দার্বর সংখ্যা 2713593টি এবং ২০১৬ সাবল এই দার্বর সংখ্যা র্ছল 

2৯৭0040টি  দার্ব অন্তভু িি কবরবছ। ২০১৭ সাবল এই চমাট দার্বর মবধ্য ৩৩৯৯7টি মৃতুযর দার্ব, ১৭৮০৯৪১টি চময়াবদািীণ ি 

দার্ব, 92016টি সমপ িণ দার্ব, 666267টি সাভ্ িাইভ্াল চবর্নর্ফট দার্ব এবং 140412টি গ্রুপ বীমা দার্ব র্ছল। 

 

সারর্ণ ১৮ 

লাইফ ইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর সংখ্যা (2009-17) 
বছর মৃতুয দার্ব চময়াবদািীণ ি 

দার্ব 

সাবরন্ডার দার্ব সাভ্ িাইভ্াল 

চবর্নর্ফট দার্ব 

চগাষ্ঠী  ও স্বািয 

বীমার দার্ব 

চমাট দার্ব  

2009 24669 333953 30438 424338 17390 830788 

2010 25611 418501 34885 516509 22991 1018497 

2011 28429 531719 43771 607162 24804 1235885 

2012 32094 662572 73452 699570 31232 1498920 

2013 33830 775643 76686 694075 33806 1614040 

2014 29986 937833 77704 718952 33332 1797807 

2015 29428 1916524 95890 706205 44509 2792556 

2016 29439 2168594 90477 622665 58865 2970040 

2017 33957 1780941 92016 666267 140412 2713593 

 

 

সারর্ণ ১৯ 

বীমা দার্ব পর্রবশাবির সংখ্যা এবং শিকরা র্নষ্পর্ির হার (২০০৯- ২১০৭)    
বছর মৃতুয দার্ব চময়াবদািীণ ি 

দার্ব 

সাবরন্ডার দার্ব সাভ্ িাইভ্াল 

চবর্নর্ফট দার্ব 

চগাষ্ঠী  ও স্বািয 

বীমার দার্ব 

চমাট দার্ব র্নষ্পর্ি 

2009 15802 234138 27930 297213 12879 587962 

 (64.06) (70.11) (91.76) (70.04) (74.06) (70.77) 

2010 16818 269233 31943 376408 18040 712442 

 (65.67) (64.33) (91.57) (72.88) (78.47) (69.95) 

2011 16787 395757 39041 431398 20873 903856 

 (59.05) (74.43) (89.19) (71.05) (84.15) (73.13) 

2012 20044 430507 56004 529775 25691 1062021 

 (62.45) (64.98) (76.25) (75.73) (82.26) (70.85) 

2013 21010 533134 71661 540440 29400 1195645 

 (62.10) (68.73) (93.45) (77.86) (86.97) (74.08) 

2014 19682 636206 76005 557807 28804 1318504 

 (65.64) (67.84) (97.81) (77.59) (86.42) (73.34) 

2015 19709 1597707 92896 530960 41019 2282291 

 (66.97) (83.36) (96.88) (75.18) (92.16) (81.73) 

2016 18591 1882902 86941 497557 54838 2540829 

 (63.15) (86.83) (96.09) (79.91) (93.16) (85.55) 

2017 22668 1475117 86414 490131 126090 2200420 

 (66.76) (82.83) (93.91) (73.56) (89.80) (81.09) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্য সংখ্যা র্নষ্পর্ির শিকরা হার র্নবদ িশ কবর 
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সারর্ণ 19 এ চদখা র্ায় চর্, ২০১৭ সাবল লাইফ বীমা ব্যবসায় চমাট দার্বর পর্রবশাবির সংখ্যা 2200420 এবং 201৬ সাবল 

চমাট দার্বর পর্রবশাবির সংখ্যা র্ছল 2540829টি। র্নষ্পর্িকৃি এই চমাট দার্বর মবধ্য 2017 সাবল 22668টি মৃতুয দার্ব, 

1475117টি চময়াবদািীণ ি দার্ব, 86414টি সমপ িণ দার্ব, 490131টি সাভ্ িাইভ্াল চবর্নর্ফট দার্ব এবং 126090টি গ্রুপ বীমা 

দার্ব র্নষ্পর্ি হবয়বছ। ২০০৯ সাবল দার্ব র্নষ্পর্ির হার র্ছল ৭০.৭৭%, ২০১৪ সাবল ৭৩.৩৪%, ২০১৫ সাবল ৮১.৭৩%, ২০১৬ 

সাবল ৮৫.৫৫% এবং ২০১৭ সাবল কবম র্গবয় ৮১.০৯%। দার্ব র্নষ্পর্ির হার বৃর্দ্ধর প্রবণিা এ র্শবল্প আিা সংকট দূর করবব। 

২০১৭ সাবল এই চমাট র্নষ্পর্িকৃি দার্বর মবধ্য 66.76% মৃতুযর দার্ব, ৮২.8৩% চময়াবদািীণ ি দার্ব, 93.৯১% সমপ িণ দার্ব, 

সাভ্ িাইভ্াল চবর্নর্ফট দার্ব ৭৩.৫৬% এবং 89.80% গ্রুপ বীমা দার্ব র্নষ্পর্ি হবয়বছ (সারর্ণ 19)। 

নীট পর্লর্স গ্রাহবকর দায় এবং এযাকচ্যযর্রয়াল উদ্বিৃ 

পর্লর্স গ্রাহবকর উদ্বৃি বীমা আইন 2010 এর 30 িারা অনুসাবর র্নি িার্রি হয়। এযাকচ্যযর্রয়াল ভ্যালুবয়শন বীমাকারীর 

দায়বদ্ধিা এবং উদ্বৃি বা ঘাটর্ি (র্র্দ সম্পদ দায়বদ্ধিা তুলনায় কম বা চবশী র্াবক) প্রকাশ কবর । পর্লর্সবহার্ল্ারবদর 

দায়বদ্ধিাসমূহ নতুন পর্লর্স র্বর্ক্রর সাবর্ বৃর্দ্ধ পায় িবব র্বযমান পর্রমাবণর সাবর্ আরও চবর্শ সম্পদ যুি হবি পারবল এটি 

উদ্বৃবি পর্রণি হবি পাবর। অর্ির্রি ব্যয় এবং দূব িল র্বর্নবয়াবগর র্রটাণ ি এযাকচ্যযর্রয়াল উদ্বৃিবক চনর্িবাচকভ্াবব প্রভ্ার্বি 

কবর। সারর্ণ 20 চদখা র্ায় চর্ 2009 চর্বক 2017 অবর্ি উদ্বৃবির ক্রমহ্রাসমান হাবর বৃর্দ্ধ প্রবণিা র্ছল। বীমা আইন, ২০১০ 

এর ৮২ িারার অিীবন বীমাকারী উদ্বৃি পর্লর্সগ্রাহকবক চবানাস র্হসাবব এবং চশয়ারবহার্ল্ারবদর লভ্যাংবশর আকাবর র্বিরণ 

কবর। 
 

সারর্ণ ২০ 

নীট পর্লর্স গ্রাহবকর দায় এবং এযাকচ্যযর্রয়াল উদ্বৃি                                                                   (বকাটি টাকায়) 

বছর গ্রাহবকর দায় প্রারর্ম্ভক উদ্বৃি চলর্ি উদ্বৃি চমাট উদ্বৃি প্রবৃর্দ্ধ % 

2009 6685.28 449.43 554.20 1003.63  

2010 12933.01 627.73 1135.81 1763.55 75.72 

2011 14243.48 1131.28 996.16 2127.44 20.63 

2012 18296.66 1381.16 1121.86 2503.02 17.65 

2013 20298.89 765.29 1532.16 2297.46 -8.21 

2014 24242.12 923.90 1583.15 2507.04 9.12 

2015 23851.00 1008.99 1716.12 2725.11 8.70 

2016 25134.92 1249.09 1584.67 2833.75 3.99 

2017 26608.10 1116.57 1740.06 2856.63 0.81 

 

পর্রবশার্িি মূলিন 

31 র্িবসম্বর 201৬ পর্ িন্ত লাইফ বীমাকারীর পর্রবশার্িি চমাট মূলিন র্ছল ৯৪২ চকাটি টাকা এবং ৪১.১৭ চকাটি টাকা বৃর্দ্ধ 

চপবয় ২০১৭ সাবল ৯৮৩.১৭ চকাটি টাকা হবয়বছ (সারর্ণ 21)। 

 
সারর্ণ ২১ 

লাইফ বীমা র্শবল্প পর্রবশার্িি মূলিবনর পর্রমাণ                                                             (চকাটি টাকায় )              

বছর পর্রবশার্িি মূলিন বছবর সংবর্ােন 

2009 126.55  

2010 164.14 37.50 

2011 241.14 77.00 

2012 318.10 76.96 

2013 626.89 308.79 

2014 803.49 176.60 

2015 850.11 46.62 

2016 942.00 91.89 

2017 983.17 41.17 
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লাইফ বীমাকারীর এবেন্ট 

আর্র্ িক সহবর্াগী বা এবেন্টরা লাইফ বীমা র্শবল্পর প্রিান র্বক্রয় শর্ি এবং িারা লাইফ বীমা ব্যবসা সংগ্রবহর চক্ষবত্র প্রিান 

অবদান রাবখ। র্বশ্বাবসর অভ্াব এবং সামার্েক স্বীকৃর্ির অভ্াবব এবেবন্টর সংখ্যা বাড়াবনা র্াবে না। বাোবরর আকার 

র্বববচনায় ৩.৯৩ লক্ষ এবেন্ট বীমা চসবা প্রদান করার পবক্ষ র্বর্ষ্ট িবব পর্ িাপ্ত বীমা জ্ঞান র্বক্রবয়র লক্ষয অেিবন প্রিান 

অন্তরায়। এমপ্লয়ার অব এবেবন্টর সংখ্যা প্রর্ি বছর বাড়বছ অর্চ এবেন্ট ও এমপ্লয়ার অব এবেবন্টর এর অনুপাি ১:৫ এর কম 

রবয়বছ। এবক্ষবত্র  অর্িকাংশ বীমাকারী ১:৫ অনুপাি বোয় রাখার র্বিানটি পর্রপালন করবছ না (সারর্ণ ২২)। 
 

সারর্ণ ২২ 

লাইফ বীমাকারীর এবেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এবেবন্টর সংখ্যা 

বছর এবেন্ট প্রবৃর্দ্ধ (%) এমপ্লয়ার অব এবেন্ট প্রবৃর্দ্ধ (%) 

2009 387771  163105  

2010 359851 -7.20 173104 6.13 

2011 388856 8.06 184700 6.70 

2012 381776 -1.82 185106 0.22 

2013 378564 -0.84 176822 -4.48 

2014 393028 3.82 189518 7.18 

2015 406762 3.49 195773 3.30 

2016 393889 -3.16 204085 4.25 

2017 381839 -3.06 209824 2.81 

[ 

আইর্িআরএ এবেন্টবদর বীমার মূল জ্ঞান বৃর্দ্ধর েন্য প্রর্শক্ষণ এবং িাবদরবক উপযুি র্বক্রয় বার্হনী র্হসাবব গবড় চিালার 

েন্য একটি কার্ িকরী উবযাগ গ্রহণ কবরবছ। এই উবযাগটি এবেন্টবদর প্রর্িবর্ার্গিামূলক বাোবরর সাবর্ খাপ খাওয়াবি বীমার 

মূল জ্ঞান র্শখবি সহায়িা কবর আসবছ। বীমা পে র্বক্রয় এবেন্টবদর অবদাবনর ওপর র্নভ্ ির কবর র্র্দও এবেন্টবদর দক্ষ 

ব্যবিাপনা বীমাকারীর েন্য চবশ চযাবলর্ঞ্জং কাে। চকবলমাত্র এবেবন্টর মাধ্যবম পে র্বক্রয় হবে এবং বাংলাবদশ ব্যাঙ্কসবরন্স 

চযাবনল চালু করা র্ায় র্ন। প্রকৃিপবক্ষ র্শবল্প বীমাকারীরা এবেবন্টর পর্রববিি উন্নয়ন অর্ফসারবক ব্যবহার করবছ এবং বীমা 

ব্যবসা সংগ্রবহর েন্য উন্নয়ন অর্ফসারবক কর্মশন প্রদান কবর বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ িারা লঙ্ঘন করবছ এবং লাইফ বীমা 

খাবি এবেবন্টর সংখ্যা হ্রাবসর মূল কারণ র্ছল এই কর্মশন ব্যবিা। কর্তিপক্ষ বীমাকারীর এবেন্ট ব্যবিাপনা কবঠারভ্াবব 

পর্ িববক্ষণ করবব। 
 

লাইফ বীমাকারীর শাখা 

বীমাকারীসমূহ িাবদর হাোর হাোর শাখার মাধ্যবম েনগবণর দ্বাবর চপৌুঁবছ চগবছ। ২০১৭ সাবল বাংলাবদবশ ৪৯২ টি উপবেলা 

৩২টি লাইফ বীমাকারী ৬৫৫১টি শাখার মাধ্যবম ব্যবসা পর্রচালনা কবর এবং েনগবণর চদারবগাড়ায় বীমা চসবা চপৌুঁবছ র্দবয়বছ। 

ব্যবসার প্রকৃর্ির কারবণ চদশজুবড় র্বস্তৃি শাখার প্রাপ্যিা গ্রাহকবদর মবধ্য বীমা চসবা র্বিরবণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবর। 

2016 সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল চদবশর র্বর্ভ্ন্ন অংবশ শাখা সম্প্রসারবণর প্রবণিা আশাব্যঞ্জক র্ছল না। ২০১৬ সাবলর 

৬৭৩৭টি শাখা হবি কবম ২০১৭ সাবল ৬৫৫১টি হবয়বছ (সারর্ণ ২৩)। 
 

সারর্ণ ২৩ 

লাইফ বীমাকারীর চমাট শাখা অর্ফবসর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭)  

বছর বছবরর শুরবি শাখা চখালা   শাখা বন্ধ চমাট শাখা  পর্রবিিন % 

2009 8635 974 592 9017  

2010 9374 772 472 9674 7.29 

2011 9629 705 1020 9314 -3.72 

2012 9142 406 1039 8509 -8.64 

2013 8546 500 1542 7504 -11.81 

2014 7516 400 925 6991 -6.84 

2015 7038 420 596 6862 -1.85 

2016 6959 457 679 6737 -1.82 

2017 6647 369 465 6551 -2.76 
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েনবল 

সারণী 24-চি চদখা র্ায় চর্ লাইফ বীমা র্শবল্প চমাট কম িচারীর সংখ্যা 2017 সাবলর মবধ্য 22530 েন র্ছল এবং ২০১৬ 

সাবল র্ছল 23616 েন। প্রর্ি বছর র্ি সংখ্যক কমী র্নবয়াগ করা হবয়র্ছল িার চচবয় অর্িক সংখ্যক চবর্শ কম িচারী ছাঁটাই 

করা হবয়বছ। কম িচারী ব্যবিাপনার র্চত্র খুবই হিাশাব্যঞ্জক র্ছল এবং ক্রমান্ববয় েনবল কবম র্াওয়া বীমা র্শবল্পর ভ্াল আর্র্ িক 

অবিা প্রদশ িন কবর না।  
 

সারর্ণ ২৪ 

লাইফ বীমা র্শবল্প বীমাকারীর অর্ফবস চমাট েনববলর সংখ্যা 

বছর বছবরর শুরুবি র্নবয়াগ ছাঁটাই বছবরর চশবষ  

2009 26154 4330 3066 27418 

2010 27499 5081 3161 29419 

2011 29261 4119 3440 29940 

2012 29656 2821 3232 29245 

2013 29425 2501 4428 27498 

2014 27476 2792 3206 27062 

2015 27036 1994 3855 25175 

2016 25308 2306 3998 23616 

2017 23559 2201 3230 22530 

 
বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট 
বীমা প্রর্িষ্ঠানসমূহ কবপ িাবরট ট্যাক্স, ভ্যাট, টির্িএস এবং র্ভ্র্িএস প্রদান কবর র্াবক। ৩২টি লাইফ বীমাকারী কর্তিক ২০০৯ 

সাল চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত ট্যাক্স, টির্িএস এবং র্ভ্র্িএস প্রদাবনর র্হবসব সারর্ণ ২৫ উবেখ করা হবয়বছ িবব সরাসর্র কী 

পর্রমাণ ভ্যাট পর্রবশাি কবরছ িার র্হবসব এই সারর্ণবি উবেখ করা হয়র্ন। ২০০৯ সাবল ৩২টি লাইফ বীমাকারী ১৯৬.৪৬ 

চকাটি টাকা এবং ২০১৭ সাবল ৪৫২.৯৫ চকাটি টাকা সরকারী চকাষাগাবর েমা প্রদান কবরবছ। 

 
সারর্ণ ২৫ 

বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পর্রবশাবির পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭)                                           (চকাটি টাকায়) 

বছর কবপ িাবরট কর টির্িএস র্ভ্র্িএস ট্যাক্স এবং ভ্যাট 

2009 146.18 43.29 6.98 196.46 

2010 149.09 57.72 13.04 219.86 

2011 182.82 70.34 14.13 267.29 

2012 244.17 79.39 15.64 339.19 

2013 314.30 83.28 15.66 413.24 

2014 326.81 94.96 19.93 441.70 

2015 310.28 110.96 23.51 444.75 

2016 355.90 128.69 25.17 509.76 

2017 285.05 136.96 30.94 452.95 
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নন-লাইফ বীমা ব্যবসা 

 

 

র্প্রর্ময়াম 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় 46টি নন-লাইফ বীমাকারীর েন্য 2017 সালটি চমাটামুটিভ্াবব সফল র্ছল। এই র্বমাকারীরা র্বর্নময় 

হাবরর ওঠানামা ও আিার সংকবটর কারবণ সৃষ্ট র্বগি বছবর চবশ কবয়কটি চযাবলঞ্জ কাটিবয় উঠবি সক্ষম হবয়র্ছল। র্বগি 

বছরগুর্লর মবিা গ্রস র্প্রর্ময়াম মূলি ফায়ার ইন্সযযবরন্স ব্যবসা দ্বারা পর্রচার্লি হবয়র্ছল র্া 2017 সাবল চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াম 

সংগ্রবহর 40.09% (2016: 41.14%) র্ছল। র্বরুপ পর্রবববশর মবধ্য নন-লাইফ ব্যবসায় ২০১৭ সাবল গ্রস র্প্রর্ময়াবমর 

পর্রমাণ র্ছল ২৯৮১.৪৩ চকাটি টাকা চর্খাবন 2016 সাবল গ্রস র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণ র্ছল ২7৭২.৮৮ চকাটি টাকা এবং প্রবৃর্দ্ধর 

হার ২০১৬ সাবলর ৪.৯১% চর্বক চববড় ২০১৭ সাবল প্রবৃর্দ্ধর হার হবয়র্ছল ৭.৫২% (সারর্ণ ২৬ এবং চলখর্চত্র 2৮)।  

 

2017 সাবল এই অর্বর্েন্ন প্রবৃর্দ্ধ মূলি অর্ি এবং চমর্রন বীমা ব্যবসার্য়ক বৃর্দ্ধর কারবণ হবয়র্ছল। বাংলাবদবশ ব্যাপকভ্াবব 

চমাটর বীমা প্রচাবরর মাধ্যবম চমাটর বীমা র্প্রর্ময়াম পর্রমাণ বৃর্দ্ধর অপার সবর্াগ রবয়বছ। চমাটর বীমা বাধ্যিামূলক হওয়া 

সবেও চদবশ ৩.৫ র্মর্লয়ন র্ানবাহবনর মবধ্য বিিমাবন চমাট ১.৫ র্মর্লয়ন র্ানবাহন চমাটর বীমার আওিায় এবসবছ। 

বাংলাবদবশ স্বািয বীমা, ফসল বীমা এবং র্াত্রী বীমা প্রবিিবনরও র্বশাল সবর্াগ রবয়বছ।  

 

সারর্ণ 27 সরকার্র মার্লকানািীন সািারণ বীমা কবপ িাবরশন কর্তিক ২০০৯ সাল চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত সংগ্রহীি সরাসর্র 

র্প্রর্ময়াম চদখাবনা হবয়বছ। সািারণ বীমা কবপ িাবরশন বীমা এবং পনোঃ বীমা উভ্য় িরবনর ব্যবসা পর্রচালনা কবর আসবছ। নন-

লাইফ র্শবল্পর চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর গণনায় তদ্বিিা এড়াবনার সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর চকবল সরাসর্র গ্রস র্প্রর্ময়ামবক 

র্বববচনা করা হবয়বছ। 

 

সারর্ণ ২৬ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধ (২০০৯-২০১৭)                                  (চকাটি টাকায়) 

বছর গ্রস র্প্রর্ময়াম অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি 

2009 1389.67 543.25 482.09 173.48 190.84 

2010 1657.55 647.96 560.17 204.82 244.59 

 (19.28) (19.28) (16.20) (18.07) (28.16) 

2011 1933.43 718.36 699.94 224.01 291.12 

 (16.64) (10.86) (24.95) (9.37) (19.03) 

2012 2167.27 799.83 839.10 231.58 296.78 

 (12.09) (11.34) (19.88) (3.38) (1.94) 

2013 2292.80 880.26 830.04 245.87 336.63 

 (5.79) (10.06) (-1.08) (6.17) (13.43) 

2014 2445.71 942.42 896.52 287.11 319.67 

 (6.67) (7.06) (8.01) (16.77) (-5.04) 

2015 2643.01 1056.25 892.03 328.31 366.42 

 (8.07) (12.08) (-0.50) (14.35) (14.62) 

2016 2772.88 1140.79 919.54 345.05 367.49 

 (4.91) (8.00) (3.08) (5.10) (0.29) 

2017 2981.43 1195.14 1006.20 361.63 418.47 

 (7.52) (4.76) (9.42) (4.80) (13.87) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্যর সংখ্যা প্রবৃর্দ্ধর হার র্নবদ িশ কবর। সারর্ণবি সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র ব্যবসার র্প্রর্ময়াম  

(Direct Premium) নন-লাইবফর চমাট র্প্রর্ময়াম আবয়র চক্ষবত্র র্বববচনা করা হবয়বছ। 

 



50 
 

সারর্ণ ২৭ 

সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র ব্যবসার চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম আয়  (২০০৯-২০১৭)              (চকাটি টাকায়) 
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি গ্রস র্প্রর্ময়াম 

2009 22.16 66.08 5.61 67.50 161.35 

2010 22.98 66.90 6.45 69.67 166.00 

2011 20.21 87.95 7.19 82.11 197.47 

2012 23.00 98.32 8.97 88.64 218.92 

2013 24.52 74.77 10.25 81.42 190.96 

2014 23.59 73.81 11.73 66.99 176.11 

2015 20.55 64.11 13.72 108.92 207.31 

2016 25.58 91.78 14.13 92.01 223.49 

2017 31.20 78.63 14.34 114.48 238.66 

 

চলখর্চত্র ২৮ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর শিকরা হার (২০০৯-২০১৭) 

 

 

গ্রস র্প্রর্ময়াবমর চের্ণর্ভ্র্িক র্ববেষণ  

চলখর্চত্র ৩০ এ ২০০৯ চর্বক ২০১৭ সাবল সংগৃহীি গ্রস র্প্রর্ময়াবমর বীমার উপ-চের্ণর্ভ্র্িক অংশ শিাংবশর র্হবসবব চদখবনা 

হবয়বছ। অর্ি, চমর্রন, চমাটর এবং র্বর্বি বীমাবক উপ-চের্ণ র্হসাবব র্বববচনা করা হবয়বছ। নন-লাইবফ উপের্ণর বীমাসমূবহর  

চার্লকা শর্ি র্হসাবব অর্ি বীমা চমাট র্প্রর্ময়াবমর 40.0৯% প্রর্ির্নর্িত্ব কবর। সারর্ণ 26 এবং চলখর্চত্র 2৯ এ চদখা র্ায় চর্ 

অর্ি বীমা ব্যবসাবয় 2016 সাবল চমাট র্প্রর্ময়াম পর্রমাণ ১১৪০.79 চকাটি টাকা চর্বক চববড় 2017 সাবল ১১৯৫.১৪ চকাটি 

টাকা হবয়বছ। ২০১৬ সাবল অর্ি বীমায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল ৮.০০%, ২০১৭ সাবল প্রবৃর্দ্ধর হার হয় ৪.7৬% 

এবং এই হার র্বগি নয় বছবর মবধ্য সববচবয় কম। র্বর্ভ্ন্ন সংিা চর্বক িদারর্কর অভ্াবব চর্খাবন 2016 সাবল চমাটর 

ব্যবসায় প্রবৃর্দ্ধর হার ৫.১০% চসখাবন ২০১৭ সাবল 4.৮০% হাবর প্রবৃর্দ্ধ হয় মটর বীমা ব্যবসায় অর্চ অন্যান্য চদবশ মটর 

বীমা সববচবয় েনর্প্রয় বীমা ব্যবসা। চমর্রন বীমা ব্যবসাবয় 2016 সাবল চমাট র্প্রর্ময়াম পর্রমাণ ৯১৯.৫৪ চকাটি টাকা চর্বক 

চববড় 2017 সাবল ১০০৬.২০ চকাটি টাকা হবয়বছ এবং 2017 সাবল প্রবৃর্দ্ধর হার র্ছল ৯.৪২%। গি দশবক বাংলাবদশর 

রফিার্ন ও আমদার্ন খাবি চিেীভ্াব র্াকায় চমর্রন বীমায় বৃর্দ্ধর হার চববড়বছ। র্বর্বি খাবি র্প্রর্ময়াম আবয়র পর্রমাণ 

২০০৯ সাবল 190.84 চকাটি টাকা ২০১৬ সাবল 367.49 চকাটি টাকা এবং ২০১৭ সাবল 418.47 চকাটি টাকা এবং ২০১৭ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

গ্রস র্প্রর্ময়াম 1390 1658 1933 2167 2293 2446 2643 2773 2981

প্রবৃর্দ্ধ % 19.28 16.64 12.09 5.79 6.67 8.07 4.91 7.52
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সাবল প্রবৃর্দ্ধ র্ছল 13.87%। র্বর্বি বীমার অন্তভু িি স্বাস্হহয বীমাবক েনর্প্রয় করা র্ায় র্ন র্বিায় এই উপবের্ণর গ্রস র্প্রর্ময়াম 

সংগ্রবহর পর্রমাণ উবেখবর্াগ্য হবি পাবর র্ন। 

 

চলখর্চত্র ২৯ 

নন-লাইফ বীমা র্শবল্প উপ-চের্ণর্ভ্র্িক র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র ৩০ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াবমর চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 
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নীট র্প্রর্ময়াম 
অর্ি বীমার আওিায় র্াকা প্রাকৃর্িক দুবর্ িাগ নন-লাইফ বীমাকারীবদর েন্য ব্যবিাপনাগি চযাবলঞ্জ হবয় দাঁর্ড়বয়বছ এই ঝুঁর্ক 

পনোঃবীমাকারী কর্তিকও বহন করা হয় এবং বাংলাবদবশর ৪৫টি  বীমাকারী সর্ম্মর্লিভ্াবব অর্ি বীমার চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবমর 

35-40% গ্রস র্প্রর্ময়াম িবর চরবখর্ছল র্াবক নীট র্প্রর্ময়াম বলা হয়। বীমা ব্যবসার উন্নর্ির েন্য িানীয় বীমাকারীবদর 

র্প্রর্ময়াম র্রবটইন করার ক্ষমিা বাড়াবি হবব। চমর্রন বীমা ব্যবসাও একটি উচ্চ ঝুঁর্কর হওয়ায় একটি বৃহদাংশ পনোঃবীমাকরা 

হবে। 2017 সাবল 1006.20 চকাটির টাকার গ্রস র্প্রর্ময়াবমর মবধ্য চমর্রন বীমা ব্যবসাবয় র্রবটশবনর হার 69.60% র্ছল।  

 

সারর্ণ ২৮ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় চের্ণর্ভ্র্িক নীট র্প্রর্ময়াম (সাবীক ছাড়া)                                               (চকাটি টাকায়)        

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি নন-লাইফ খাি 

2009 181.91 289.83 157.23 45.07 674.05 

2010 243.28 348.39 186.77 52.17 830.61 

2011 264.56 416.06 203.18 59.77 943.57 

2012 309.65 542.62 209.64 55.90 1117.81 

2013 330.48 548.80 220.21 85.30 1184.80 

2014 322.06 592.87 251.56 95.71 1262.21 

2015 394.71 534.69 296.31 91.74 1317.44 

2016 411.93 543.85 313.60 96.03 1365.41 

2017 454.25 645.62 327.70 103.80 1531.37 

 
 
সারর্ণ ২৯ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) র্রবটনশবনর শিকরা হার                

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি নন-লাইফ খাি 

2009 34.91 69.67 93.66 36.54 54.88 

2010 38.93 70.63 94.15 29.82 55.69 

2011 37.89 67.98 93.71 28.60 54.35 

2012 39.86 73.25 94.17 26.86 57.37 

2013 38.62 72.66 93.46 33.42 56.37 

2014 35.05 72.06 91.35 37.88 55.61 

2015 38.11 64.58 94.19 35.63 54.09 

2016 36.94 65.70 94.77 34.86 53.56 

2017 39.03 69.60 94.36 34.14 55.83 

 
র্বগি বছবরর মবিা  চমাটর বীমায় র্রবটশবনর হার সব িার্িক এবং 2017 সাবল এই হারটি চমাট র্প্রর্ময়াবমর 94.36% র্ছল। 

র্বর্বি বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রর্ময়াবমর 14.04% অংশ র্ছল এবং র্বগি ৫ বছবরর (২০১৩-২০১৭) প্রবিযক বছবর র্রবটনশবনর 

হার 34% এর ওপবর র্ছল (সারর্ণ ২৯ এবং চলখর্চত্র ৩১)। অননর্িক কর্মশবনর ব্যবসা, আধুর্নক চার্হদার্ভ্র্িক বীমা সর্বিার 

পর্রকবল্পর অভ্াব এবং দার্ব পর্রবশাবির র্বলবম্বর কারবণ এখনও চমাটর বীমা েনর্প্রয়িা অেিন করবি পাবরর্ন।  

কর্তিপক্ষ চমাটর বীমাগুর্লর র্প্রর্ময়াম কাঠাবমা পনোঃমূল্যায়বনর মাধ্যবম অননর্িক কর্মশন ব্যবসা বন্ধ করার চচষ্টা করবছ। 

কর্তিপক্ষ ইবিামবধ্য নন-লাইফ ব্যবসায় প্রচর্লি ট্যার্রফ হার পর্ িাবলাচনাপূব িক নুিন হার অনুবমাদন কবরবছ। চদবশর স্বার্ ি  

রক্ষার েন্য আইর্িআরএ িানীয় বীমাকারীবদর দ্বারা চমগা প্রকল্পগুর্ল বীমা করার র্বষবয় কাে কবর র্াবে। 
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চলখর্চত্র ৩১ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক র্রবটনশবনর শিকরা হার (সািারণ বীমা কবপ িাবরশন ব্যিীি) 

 
 

সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং নীট র্প্রর্ময়াম 
সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর গ্রস র্প্রর্ময়াম, নীট র্প্রর্ময়াম এবং পনোঃবীমা সংক্রান্ত িথ্য সারর্ণ ৩০ ও ৩১ এ চদখাবনা হবয়বছ। 
 

সারর্ণ ৩০ 

সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র গ্রস র্প্রর্ময়াম এবং গ্রস র্প্রর্ময়াম (পনোঃবীমাসহ )                      (বকাটি টাকায়) 

বছর সরাসর্র গ্রস 

র্প্রর্ময়াম 

গ্রস র্প্রর্ময়াম অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি 

2009 161.35 540.62 234.59 145.18 5.61 155.25 

2010 166.00 566.45 241.72 153.01 6.45 165.26 

2011 197.47 601.72 225.19 186.38 7.19 182.97 

2012 218.92 800.53 323.48 229.12 8.97 238.97 

2013 190.96 796.04 353.51 218.89 10.25 213.39 

2014 176.11 800.89 382.00 222.98 11.73 184.18 

2015 207.31 861.45 378.56 211.12 13.72 258.05 

2016 223.49 872.88 394.39 254.66 14.13 209.70 

2017 238.66 932.43 427.85 231.87 14.34 ২৫৮.৩৬ 

সূত্রোঃ সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর বার্ষ িক প্রর্িববদনসমূহ 

 

সারর্ণ ৩১ 

সািারণ বীমা কবপ িাবরশন কর্তিক পনোঃবীমার র্প্রর্ময়াম পর্রবশাি                                                 (বকাটি টাকায়) 
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট 

2009 69.04 26.79 0.00 126.02 221.85 

2010 66.92 37.46 0.00 151.94 256.32 

2011 195.58 50.19 0.00 145.38 391.16 

2012 80.23 51.82 0.00 17.75 149.79 

2013 69.40 58.22 0.00 188.59 316.21 

2014 87.71 32.84 0.00 152.86 273.41 

2015 96.23 25.91 0.00 191.19 313.33 

2016 92.36 28.47 0.00 169.66 290.50 

2017 319.59 201.70 0.00 59.39 580.68 
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মাবকিট চশয়ার 

সারর্ণ 32 এবং চলখর্চত্র 3২ বণ িনামবি 2017সাবল গ্রীন চিল্টা ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন বাোবরর 11.05% (2016: 11.40%) 

চশয়ার অেিন কবর বাোবর চনর্তত্ব র্দবয়বছ এবং 329.35 চকাটি টাকার গ্রস র্প্রর্ময়াম আবয়র চরকি ি কবরবছ। নন-লাইফ বীমা 

ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াবমর র্বববচনায় গ্রীন চিল্টা একটানা পাঁচ বছবরর েন্য প্রর্ম িানটি সরর্ক্ষি করবি সক্ষম হবয়র্ছল। গ্রীন 

চিল্টা গ্রস র্প্রর্ময়াম আয় 2016 সাবলর তুলনা ২০১৭ সাবল ৪.১২% উবেখবর্াগ্য হাবর প্রবৃর্দ্ধ অেিন কবরবছ। চকাম্পার্নটি 

স্বািয ও ফসবলর বীমা সম্পর্কিি র্কছু উদ্ভাবনী পে প্রবিিন কবরর্ছল এবং এ োিীয় উদ্ভাবন চকাম্পার্নর প্রবৃর্দ্ধবি অবদান 

চরবখর্ছল। 

 

পাইওর্নয়ার ইন্সযযবরন্স 266.04 চকাটি টাকা র্প্রর্ময়াম আয় কবর র্দ্বিীয় অবিান িবর চরবখবছ এবং 2017 সাবল বাোবরর 

চশয়াবরর পর্রমাণ ৮.৯২% অেিন কবরবছ (২০১৬ সাবল র্ছল ৯.০৩%)। পাইওর্নয়াবর র্প্রর্ময়াম আয় 2016 সাবলর তুলনায় 

2017 সাবল 6.23% হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। 

 
চলখর্চত্র 3২ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীষ ি ১০টি বীমাকারীর মাবকিট চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 

 

 

র্রলাবয়ন্স ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর 257.27 চকাটি টাকা র্প্রর্ময়াম আয় কবর র্তিীয় িাবন চরবখবছ এবং 2017 সাবল বাোবরর 

চশয়াবরর পর্রমাণ ৮.৬৩% অেিন কবরবছ র্া ২০১৬ সাবল র্ছল ৮.৯৭% এবং 2017 সাবল গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার 

৩.৪৫%। সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র র্প্রর্ময়াম সংগ্রহ র্বববচনা কবর গি চার বছবর (২০১৪-১৭) বাোবরর চতুর্ ি 

িান অেিন কবরবছ। এসর্বর্সর গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার ২০১৭ সাবল ৮.০০% র্ছল। ১৯৮৫ বার্ণেয মন্ত্রণালবয়র োর্রকৃি  

র্বজ্ঞর্প্ত অনুসাবর সরকার্র সম্পর্ি বীমার চক্ষবত্র সািারণ বীমা কবপ িাবরশন অন্যান্য ৪৫টি চবসরকারী বীমাকারীর গ্রস 

র্প্রর্ময়াবমর ৫০% র্বিরণ কবর র্াবক। প্রগর্ি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর ১৬৬.৪৭ চকাটি টাকা র্প্রর্ময়াম আয় কবর পঞ্চম িাবন 

চরবখবছ এবং 2017 সাবল বাোবরর চশয়াবরর পর্রমাণ ৫.৫৮% অেিন কবরবছ র্া ২০১৬ সাবল র্ছল ৫.৫৬% এবং 2017 

সাবল গ্রস র্প্রর্ময়াবমর প্রবৃর্দ্ধর হার ৭.৯২%। ইস্ট্ল্যান্ড, রূপালী, র্বর্েআইর্স, র্ফর্নক্স এবং র্নটল ইনুযবরন্স চকাম্পার্ন লাইফ 

ইন্সযযবরন্স নন-লাইফ বীমা ব্যবসাবয়র চমাট র্প্রর্ময়াবমর শীষ ি দশ অবদানকারীবদর মবধ্য রবয়বছ। 
 

চলখর্চত্র ৩২ এ 2014 চর্বক 2017 পর্ িন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াম সংগ্রবহর শীষ ি দশ অবদানকারী এবং অন্য 

বীমাকারীবদর অবদানবক মাবকিট চশয়ার চদখাবনা হবয়বছ।  এই শীষ ি দশ বীমাকারী চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াম সংগ্রবহর 55% অবদান 

চরবখবছ। 

 

গ্রীন চিল্টা পাইওর্নয়ার র্রলাবয়ন্স সাবীক প্রগর্ি ইস্ট্ল্যান্ড রুপালী র্বর্েআইর্স র্ফর্নক্স র্নটল
অন্যান্য

বীমাকারী

2014 10.96 8.73 8.29 7.20 5.67 2.86 3.05 2.60 2.50 2.47 45.66

2015 11.41 8.64 8.59 7.84 5.72 3.10 3.11 2.50 2.44 2.30 44.34

2016 11.41 9.03 8.97 8.06 5.56 3.11 3.05 2.47 2.35 2.21 43.77

2017 11.05 8.92 8.63 8.00 5.58 3.46 2.89 2.45 2.39 2.25 44.36
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সারর্ণ ৩২ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর্ভ্র্িক গ্রস র্প্রর্ময়াম আয়, মাবকিট চশয়ার এবং প্রবৃর্দ্ধর হার (২০১৭) 

বীমাকারী গ্রস 

র্প্রর্ময়াম 

(চকাটি 

টাকায়) 

মাবকিট 

চশয়ার 

(%) 

র্প্রর্ময়াবম

র প্রবৃর্দ্ধ 

% 

বীমাকারী গ্রস র্প্রর্ময়াম 

(চকাটি 

টাকায়) 

মাবকিট 

চশয়ার 

(%) 

র্প্রর্ময়াবমর 

প্রবৃর্দ্ধ % 

অগ্রনী  37.24 1.25 -8.52 মাবকিন্টাইল  32.46 1.09 7.25 

এর্শয়া  50.8 1.7 6.35 র্নটল  67.19 2.25 9.46 

এর্শয়া প্যার্সর্ফক 46.68 1.57 15.49 নদ িান চেনাবরল 42.26 1.42 13.18 

চকা-অপাবরটিভ্ 12.73 0.43 26.99 প্যারামাউন্ট  19.39 0.65 14.5 

র্বর্েআইর্স 73.1 2.45 6.55 র্পপলস  64.96 2.18 6.69 

র্বর্ি ন্যাশনাল 47.67 1.6 8.09 র্ফর্নক্স  71.3 2.39 9.33 

চসন্ট্রাল 34.7 1.16 1.1 পাইওর্নয়ার  266.04 8.92 6.23 

র্সটি চেনাবরল 43.48 1.46 4 প্রগর্ি  166.47 5.58 7.92 

কর্ন্টবনন্টাল 59.06 1.98 10.89 প্রাইম  66.91 2.24 25.06 

র্ক্রষ্টাল  40.87 1.37 4.69 প্রভ্ািী  48.26 1.62 8.87 

চদশ চেনাবরল 16.11 0.54 10.55 পরবী চেনাবরল 6.76 0.23 15.17 

ঢাকা  30.02 1.01 13.35 র্রলাবয়ন্স  257.27 8.63 3.45 

ইষ্টল্যান্ড 103.21 3.46 19.77 র্রপাবর্লক  47.82 1.6 4.38 

ইষ্টান ি  41.89 1.4 6.48 রূপালী  86.15 2.89 1.84 

এক্সবপ্রস  40.07 1.34 3.99 সাবীক 238.66 8 6.78 

চফিাবরল  44.17 1.48 3.19 চসনা কল্যাণ 26.28 0.88 28.85 

চলাবাল  23.41 0.79 3.47 র্সকদার  25.54 0.86 18.49 

গ্রীন চিল্টা  329.35 11.05 4.12 চসানার বাংলা 40.53 1.36 6.29 

ইসলামী ইন্সযয র্বর্ি 42.83 1.44 10.46 সাউর্ এর্শয়া 6.61 0.22 19.19 

ইসলামী কমার্শ ি. 41.02 1.38 25.88 স্ট্যান্ডাি ি  21.47 0.72 444.98 

েনিা  32.02 1.07 -5.04 িাকাফুল  39.71 1.33 3.28 

কন িফুর্ল  30.62 1.03 3.83 ইউর্নয়ন 32.43 1.09 3.34 

চমঘনা  41.23 1.38 -12.54 ইউনাইবটি  44.7 1.5 6.76 

চমাট ২৯৮১.৪৩ ১০০ ৭.৫২ 

 

পর্লর্সর সংখ্যা 

সারর্ণ 33 এ 2009 চর্বক 2017 পর্ িন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর বীমা পর্লর্সর সংখ্যা প্রদশ িন করা হবয়বছ 

এবং এ সকল পর্লর্স নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অবদান চরবখবছ। চমাট র্প্রর্ময়াবম সংগ্রবহ অবদান রাখা র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর 

চমাট পর্লর্স ২০১৬ সাবলর চচবয় ২৫৩৩৩৩টি বৃর্দ্ধ চপবয় ২০১৭ সাবল 2418630টি পর্লর্স র্বক্রয় হবয়বছ।  ২০০৯ সাবল নন-

লাইফ বীমা ব্যবসায় চমাট পর্লর্সএ সংখ্যা র্ছল 1091936টি। চলখর্চত্র ৩৪ চদখা র্ায় চর্ চমাটর বীমা ব্যবসা র্বগি 

বছরগুবলার মবিা 2017 সাবল নন-লাইফ বীমা ব্যবসাবয় অন্যান্য উপবের্ণর মবধ্য সব িার্িক সংখ্যক পর্লর্স র্বক্রয় হয় এবং 

2017 সাবল চমাট পর্লর্সর 67.21% র্া 2016 সাবল র্ছল 65.29%। অন্যর্দবক র্র্দও অর্ি বীমাবি পর্লর্সর সংখ্যা চমাটর 

এবং চমর্রন পর্লর্সর তুলনায় কম র্ছল অর্ি বীমা পর্লর্স চমাট গ্রস র্প্রর্ময়াবম সব িার্িক অবদান চরবখবছ। পর্লর্স গ্রাহক 

চকবলমাত্র আইর্ন প্রবয়ােনীয়িা পূরবণর েন্য সব িার্িক সংখ্যক বীমা সংগ্রহ করবলও অর্িকাংশই র্াি ি পাটি ি বীমা হওয়ায় গ্রস 

র্প্রর্ময়াবম মটবরর সব ির্নম্ন অবদান র্ছল। সকল উপবের্ণর বীমা পর্লর্সর সংখ্যা 2016 সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল চববড়বছ। 
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চলখর্চত্র ৩৩ এ চদখা র্ায় চর্, বীমা পর্লর্সর সংখ্যা বৃর্দ্ধর হার ২০০৯ সাবল ৯.২১% এবং ২০১৭ সাবল ১১.৭০% হাবর বৃর্দ্ধ 

চপবয়বছ। 

সরর্ণ ৩৩ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্িক বীমা পর্লর্সর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট 

2009 151975 271987 622571 45403 1091936 

2010 179803 299519 660047 53126 1192495 

2011 196591 294069 699635 56538 1246833 

2012 197622 338278 738540 54072 1328512 

2013 224826 352965 821658 61582 1461031 

2014 257529 373310 973839 71139 1675817 

2015 255075 387009 1235308 71330 1948722 

2016 262202 414233 1413726 75136 2165297 

2017 273677 429260 1625634 90059 2418630 

 
চলখর্চত্র 3৩ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক বীমা পর্লর্সর প্রবৃর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র 3৪ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক পর্লর্সর চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 
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ব্যবিাপনা ব্যয় এবং ব্যবিাপনা ব্যয় চরর্শও 

 
সারর্ণ ৩৪ 

প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয়, অনুবমার্দি সবব িাচ্চ ব্যয় সীমা, অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭)                (চকাটি টাকায়)  

বছর প্রকৃি ব্যবিাপনা ব্যয় অনুবমার্দি ব্যয় সীমা অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় পর্রবিিন % 

2009 442.51 319.83 122.68  

2010 516.40 376.88 139.52 13.73 

2011 598.48 419.34 179.13 28.39 

2012 653.62 447.34 206.28 15.16 

2013 712.72 484.79 227.93 10.49 

2014 824.43 504.58 319.86 40.33 

2015 859.43 557.57 301.86 -5.63 

2016 870.92 597.44 273.47 -9.40 

2017 930.78 693.05 237.73 -13.07 

চনাটোঃ সাবীবকর িথ্য এখাবন অন্তভু িি করা হয় র্ন। 

 
নন-লাইফ বীমা র্শবল্পর ৪৫টি চবসরকার্র বীমাকারীর সর্ম্মর্লিভ্াবব র্বর্ি চমািাববক অনুবমার্দি ব্যবিাপনার ব্যয় সীমার 

অর্ির্রি ব্যবয়র র্হবসব করা হবয়বছ। সারর্ণ 34 এবং চলখর্চত্র 3৫ এ চদখা র্ায় চর্,  ২০০৯ সাল হবি ২০১৭ সাবলর মবধ্য 

২০১৪ সাবল অর্ির্রি ব্যয় ২০১৩ সাবলর চচবয় ৪০.৩৩% চববড়বছ, িবব কর্তিপক্ষ কবঠার ব্যবিা চনওয়ার পর ২০১৫ সাল 

চর্বক কমবি শুরু কবরবছ। ২০১৭ সাবল র্বগি বছবরর তুলনায় ১৩.০৭% কবমবছ। 

 

র্কন্তু নন-লাইফ বীমা র্শবল্পর অর্ির্রি ব্যবিাপনার ব্যবয়র পর্রমাণ (2017: 237.73 চকাটি টাকা) উবদ্বগেনক। এর্শয়া, 

বাংলাবদশ চকা-অপাবরটিভ্, র্বর্েআইর্স, কর্ন্টবনন্টাল, ঢাকা, এক্সবপ্রস, চফিাবরল, গ্রীন চিল্টা, চমঘনা, র্ফর্নক্স, প্রগর্ি, 

র্রপাবর্লক, িাকফুল এবং ইউনাইবটি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর অনুবমার্দি ব্যবিাপনার ব্যয় সীমার অর্ির্রি ব্যয় লক্ষয করা 

চগবছ। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অর্ির্রি ব্যবিাপনার ব্যবয়র েন্য এই বীমাকারীসমূহ চবর্শরভ্াগ দায়ী। িারা সরকার কর্তিক 

র্নি িার্রি অনুবমার্দি সীমাবি ব্যবিাপনার ব্যবয়র র্বিানটি বোয় রাখবি পাবরর্ন। 

 
চলখর্চত্র 3৫ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অনুবমার্দি ব্যবিাপনা ব্যবয়র অর্ির্রি ব্যবয়র পর্রবিিবনর হার  (২০০৯-২০১৭) 

 
চনাটোঃ সাবীবকর িথ্য এখাবন অন্তভু িি করা হয় র্ন। 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

অর্ির্রি ব্যয় 122.68 139.52 179.13 206.28 227.93 319.86 301.86 273.47 237.73

পর্রবিিন % 13.73 28.39 15.16 10.49 40.33 -5.63 -9.40 -13.07
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সারর্ণ ৩৫ 

নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবিাপনা ব্যয় চরর্শও  

বছর 

 

ব্যবিাপনা ব্যয় +চনট কর্মশন 

পর্রবশাি (বকাটি টাকায়) 

চনট র্প্রর্ময়াম (বকাটি টাকায়) ব্যবিাপনা ব্যয় চরর্শও 

(%) 

2009 323.70 674.05 48.02 

2010 386.40 830.61 46.52 

2011 431.70 943.57 45.75 

2012 467.66 1117.81 41.84 

2013 519.42 1184.80 43.84 

2014 626.19 1262.21 49.61 

2015 644.77 1317.44 48.94 

2016 634.87 1365.41 46.50 

2017 705.12 1531.37 46.05 

চনাটোঃ সাবীবকর িথ্য এখাবন অন্তভু িি করা হয় র্ন। 

 
চলখর্চত্র 3৬ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  ব্যবিাপনা ব্যবয়র চরর্শও (২০০৯-২০১৭) 

 
চনাটোঃ সাবীবকর িথ্য এখাবন অন্তভু িি করা হয় র্ন। 

 

ব্যবিাপনা ব্যবয়র অনুপাি হবে গ্রস র্প্রর্ময়াবমর চর্ শিাংশ বীমাকারী বীমা পর্লর্স সংগ্রহ, অবর্লখন, পর্রবসবা প্রদান এবং 

পনোঃবীমাকরবণর ব্যয় কবর র্াবক। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবিাপনা ব্যবয়র অনুপাি হবে ২০০৯-২০১7 সাবল ৪০% চর্বক 

৪৯% পর্ িন্ত (সারর্ণ 35 এবং চলখর্চত্র 3৬) র্কছু প্রর্ম সার্রর র্বমাকারীর অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যবয়র কারবণ ৪৫টি 

চবসরকার্র বীমাকারীর সর্ম্মর্লি ব্যবিাপনা ব্যবয়র অনুপািটি চসই স্তবর চবল চগবছ। পর্লর্স গ্রাহবকর  সরক্ষার েন্য 

বীমাকারীর ব্যবয়র অনুপাি 35% এর নীবচ র্াকা উর্চি। 

 
কম্বাইন্ড চরর্শও 

কম্বাইন্ড চরর্শও লভ্যাংশ প্রদান, ব্যবিাপনা ব্যয় এবং ক্ষর্ির েন্য বীমাকারীর ব্যবয়র একটি পর্রমাপক এবং এই ক্ষর্ি 

বীমাকারীর আন্ডাররাইটিং পদ্ধর্িবি শৃঙ্খলার র্নবদ িশনা চদয়। ব্যবিাপনা ব্যয় অনুপাি চকান বীমাকারীর প্রবৃর্দ্ধর েন্য সম্পবদর 

দক্ষ ব্যবহারবক র্নবদ িশ কবর। কম্বাইন্ড চরর্শও ব্যয় চরর্শও এর মবধ্য যুর্িযুিভ্াবব সববচবয় গুরুত্বপূণ ি কারণ এটি বীমাকারীর 

মূনাফা অেিবনর একটি র্বস্তৃি পর্রমাপক। ব্যবসার্ভ্র্িক কম্বাইন্ড চরর্শও র্নবদ িশ কবর বীমাকারী িার র্প্রর্ময়াবমর চচবয় কম 
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ব্যয় করবব। অপরর্দবক, আর্র্ িকর্ভ্র্িবি কম্বাইন্ড চরর্শও র্নবদ িশ কবর বীমাকারী িার প্রাপ্ত র্প্রর্ময়াবমর সমপর্রমাণ ব্যয় 

করবব। ১০০ শিাংবশর র্নবচ অনুপাি র্নবদ িশ কবর চর্ বীমাকারী আন্ডাররাইটিং মুনাফা করবছ এবং ১০০ শিাংবশর অনুপাবির 

অর্ ি হবে এটি র্প্রর্ময়াম চর্বক প্রাপ্ত পর্রমাণ হবি দার্ববি আরও চবর্শ অর্ ি প্রদান করবছ। 

 

সারর্ণ 36 প্রকাশ কবর চর্, বীমাকারীসমূহ িাবদর ব্যবসায় সফলভ্াবব আন্ডার রাইটিং মুনাফা অেিন করবছ। এর কারণ হ'ল 

ব্যবিাপনা ব্যয়, চনট কর্মশন প্রদান এবং নীট দার্ব পর্রবশার্িি সর্ম্মর্লিভ্াবব নীট অর্েিি র্প্রর্ময়াবমর চচবয় কম। নন-লাইফ 

বীমা ব্যবসায় সর্ম্মর্লিভ্াবব ৪৪টি চবসরকার্র চকাম্পার্নর ২০০৯ সাল চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত কম্বাইন্ড চরর্শও ৭৫% এর কম 

রবয়বছ। অর্ িাৎ ব্যবিপনা ব্যয়, নীট কর্মশন পর্রবশাি এবং নীট দার্ব পর্রবশাি সর্ম্মর্লিভ্াবব নীট র্প্রর্ময়াবমর ৭৫% এর 

কম। সািারণ বীমা কবপ িাবরশবনর সরাসর্র র্প্রর্ময়াবমর নীট র্প্রর্ময়াবমর র্হবসব এবং র্ফর্নক্স ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর নীট দার্ব 

পর্রবশাবির িথ্য না পাওয়ায় কম্বাইন্ড চরর্শও র্হবসব করার সময় এই বীমাকারী অন্তভু িি করা র্ায় র্ন। 
 

সারর্ণ ৩৬ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস র্প্রর্ময়াম, ব্যবিাপনা ব্যয়, কর্মশন, এবং কম্বাইন্ড চরর্শও                           (চকাটি টাকা)য়) 

বছর নীট র্প্রর্ময়াম ব্যবিাপনা 

ব্যয় 

নীট কর্মশন 

পর্রবশাি 

নীট দার্ব 

পর্রবশাি 

চমাট ব্যয় কম্বাইন্ড চরর্শও 

% 

2009 648.03 219.69 89.11 137.05 445.85 68.80 

2010 800.11 251.75 117.36 147.19 516.30 64.53 

2011 906.72 281.42 127.78 145.78 554.97 61.21 

2012 1075.13 348.20 98.47 192.79 639.46 59.48 

2013 1145.70 407.32 94.22 231.99 733.53 64.02 

2014 1226.02 486.39 120.07 276.79 883.24 72.04 

2015 1278.66 497.94 124.96 311.87 934.77 73.11 

2016 1327.81 499.71 114.88 302.30 916.89 69.05 

2017 1485.95 540.48 141.03 338.33 1019.84 68.63 

চনাটোঃ সাবীক এবং র্ফর্নক্স ব্যর্িি। 

 

সম্পদ 

চবর্শরভ্াগ ব্যবসা চর্বক বীমা পৃর্ক ব্যবসা এবি গ্রাহকরা িাবদর অর্ ি প্রদাবনর র্বর্নমবয় একটি িাৎক্ষর্ণক দ্রব্য বা চসবা পায় 

না বরং র্নর্দ িষ্ট শিিপূরণ সাবপবক্ষ ভ্র্বষ্যবি চবর্নর্ফবটর প্রর্িশ্রুর্ি চদয়। বীমাকারীর সম্পদ পর্লর্স গ্রাহকবদর চূি়োন্ত সরক্ষার 

েন্য অবলম্বন র্হবসবব কাে কবর। বীমাকারীর মূলিন র্হবসব, িারবল্য ব্যবিাপনা সম্পবদর পর্রমাণ, প্রকারবভ্দ এবং 

ভ্যালুবয়শন পর্লর্স গ্রাহবকর দায় এবং ঋণদািার দায় পূরবণ বীমাকারীর িাৎক্ষর্ণক ক্ষমিা খুব গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবর। 

বীমাকারীর সাফল্য িার র্বর্নবয়াগ নীর্ির সাফল্য দ্বারা চার্লি হয়। কারণ বীমাকারীরা অর্ ি পর্রবশাবির আবগ র্কছু সমবয়র 

েন্য র্প্রর্ময়াম (অর্ ি) িবর চরবখ চসই অবর্ ির ব্যবহার চর্বক ভ্াল র্বর্নবয়াবগ আয় করবি পাবর।  

                    

র্বপরীবি, র্র্দ চকান ঝুঁর্কপূণ ি র্বর্নবয়াবগ ক্ষর্ির সৃর্ষ্ট কবর িবব একেন বীমাকারীর ব্যবসাবয়র িারাবার্হকিা রক্ষায় আরও 

চবর্শ মূলিন সংগ্রহ করবি হয়। এই পর্রর্ির্িবি প্রকৃিপবক্ষ মূলিন সংগ্রবহর চকবলমাত্র দুটি উপায় রবয়বছ একটি হবে 

চশয়ারবহার্ল্ারবদর চর্বক এবং অপরটি হবে র্প্রর্ময়াম চর্বক প্রাপ্ত মুনাফা। দুব িল র্বর্নবয়াবগর কারবণ র্প্রর্ময়াম সংগ্রবহর চরম 

প্রর্িবর্ার্গিার মবধ্য পবড় বীমাকারী র্প্রর্ময়াম বাড়াবি পাবর না। সম্পবদর গুণাগুণ, িারল্য, ভ্যালুবয়শন এবং সম্পবদর বাছাই 

পর্লর্স গ্রাহবকর দায় র্মটাবি সক্ষম হবব র্কনা বীমার র্নয়ন্ত্রবকর িদারর্কর একটি মূল উপাদান। মূলিন পর্ িাপ্তিার  

প্রবয়ােনীয়িা সম্পবদর ওপর র্নভ্ ির কবর এবং বীমাকারীবক ঝুঁর্কপূণ ি িরবণর সম্পবদর চক্ষবত্র আরও মূলিন িবর রাখবি হয়। 

পর্লর্স গ্রাহকবদর সরক্ষার এবং চশয়াররবহার্ল্ারবদর লাবভ্র প্রবয়ােবনর মবধ্য একটি ভ্ারসাম্য র্াকা উর্চি। 

 

সারর্ণ 37 এবং চলখর্চত্র 3৭ এ 2015, 2016 এবং 2017 সাবলর 31 র্িবসম্বর পর্ িন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসাবয় সম্পবদর 

খািওয়ারী র্ববরণ র্বধৃি হবয়বছ । এ র্শবল্প ২০১৬ সাবল চমাট সম্পবদর পর্রমাণ র্ছল 9736.91 চকাটি টাকা এং ২০১৭ সাবল 

১৪.৫৭% বৃর্দ্ধ চপবয় ৩১ র্িবসম্ববর চমাট সম্পবদর পর্রমাণ হবয়বছ 11124.29  চকাটি টাকা। 
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পনোঃবীমা প্রাপ্যিা, অর্গ্রম এবং আমানি এবং র্বর্নবয়াগ (এফর্িআর ছাড়) গি নয় বছবর নন-লাইফ ব্যবসাবয় সম্পবদর প্রবৃর্দ্ধ 

ঘটিবয়বছ। ২০১৪ সাল চর্বক এ র্শল্প ক্রমবি িমান প্রবৃর্দ্ধর অর্ভ্জ্ঞিা অেিন কবরবছ (বলখর্চত্র 3৮) । 

 

সারর্ণ ৩৭ 

৩১ র্িবসম্বর ২০১৬ ও ২০১৭ এ খাির্ভ্র্িক সম্পবদর চশয়ার এবং পর্রমাণ র্ববরণ                            (বকাটি টাকায়) 

ক্র নং সম্পবদর খাি 2016 % 2017 % 

1 ফার্ন িচার এন্ড র্ফক্সার 43.48 0.45 45.91 0.41 

2 ভূর্ম, ভূর্ম উন্নয়ন এবং ভ্বন 915.89 9.41 995.13 8.95 

3 অন্যান্য িায়ী সম্পদ 387.89 3.98 414.79 3.73 

4 র্বর্নবয়াগ (িায়ী আমানি ব্যর্িি) 1729.33 17.76 2133.81 19.18 

5 সদ, লভ্যাংশ, ভ্াড়া এযাবক্রাি বাট নট র্িউ 181.90 1.87 204.80 1.84 

6 র্প্রর্লর্মনারী ব্যয়  0.18 0.00 0.09 0.00 

7 র্প্র-অপাবরশন খরচ 17.69 0.18 10.02 0.09 

8 চিফাি ি ব্যয় 8.52 0.09 8.31 0.07 

9 র্র-ইন্সযযবরন্স চর্বক প্রাপ্য 1375.22 14.12 1602.98 14.41 

10 এিভ্ান্স এন্ড র্িপর্েট 1003.29 10.30 1288.07 11.58 

11 িায়ী আমানিসহ নগদ ও নগদ সমমান 3505.76 36.00 3732.84 33.56 

12 স্ট্যাম্প, ফরম এবং চস্ট্শনারীর মজুদ 464.92 4.77 574.74 5.17 

13 অন্যান্য সম্পদ 102.86 1.06 112.80 1.01 

14 চমাট সম্পদ 9736.91 100.00 11124.29 100.00 

 
অর্ি বীমার বড় দার্ব চর্বক উত্থার্পি দার্বর েন্য পনোঃর্বমাকারীর র্নকট হবি প্রাপ্য দার্ব ২০১৬ সাবলর তুলনায় ১৬.৫৬% 

হাবর বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। িদনুসাবর পনোঃর্বমাকারীর র্নকট হবি প্রাপ্য দার্ব ২০১৬ সাবল চমাট সম্পর্ির ১৪.১২% অংশ চর্বক বৃর্দ্ধ 

চপবয় ২০১৭ সাবল চমাট সম্পবদর ১৪.৪১% এ চববড়বছ। নন-লাইফ বীমা র্শবল্প র্বর্নবয়াগ (িায়ী আমানি ব্যর্িি) খািটি 

সম্পবদর অন্যিম খাি।  এই খাবি ২০১৬ সাবল সম্পবদর পর্রমাণ  চকাটি টাকা 1729.33 চকাটি টাকা এবং ২০১৭ সাবল 

র্ছল ২১৩৩.৮১ চকাটি টাকা। 

 
চলখর্চত্র 3৭ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  সম্পবদর র্বর্ভ্ন্ন খাবির র্ববরণ (২০০৯-২০১৭) 

 

ভূর্ম উন্নয়ন িায়ী সম্পদ

র্বর্নবয়াগ 

(এফর্িআর 

ব্যর্িি)

সদ - লভ্যাংশ
পনোঃবীমা 

প্রাপ্য

এিভ্ান্স এন্ড

র্িপর্েট

নগদ 

এফর্িআরসহ

স্ট্ক ও 

স্ট্যাম্প
অন্যান্য সম্পদ

2014 11.21 4.24 17.59 2.01 11.38 9.91 38.58 3.80 1.27

2015 10.29 4.18 17.08 1.84 13.74 9.83 37.51 4.26 1.27

2016 9.41 3.98 17.76 1.87 14.12 10.30 36.00 4.77 1.77

2017 8.95 3.73 19.18 1.84 14.41 11.58 33.56 5.17 1.59
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২০১৬ সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল অর্গ্রম ও আমানবির পর্রমাণ ২৮.৩8% চববড়বছ। ২০১৬ সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল 

র্বর্নবয়াগ (আমানিসহ) পর্রমাণ ৬.৪৮% হাবর বৃর্দ্ধ চপবয় ৩৭৩২.৮৪ চকাট টাকা হবয়বছ। ২০১৭ র্বর্নবয়াগ (আমানিসহ) 

পর্রমাণ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় চমাট সম্পবদর ৩৩.৫৬ শিাংশ এবং এই হার ২০১৬ সাবল র্ছল ৩৬.০০ শিাংশ । এই হার 

২০১৪ সাবল র্ছল ৩৮.৫৮% অর্ িাৎ চমাট সম্পবদ র্বর্নবয়াগ (আমানিসহ) পর্রমাবণর অংশ কবম র্াবে িবব এই খািটি চমাট 

সম্পবদ সব িার্িক অবদান রাখবছ (চলখর্চত্র ৩৭) । 

চলখর্চত্র 3৮ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  চমাট সম্পবদর পর্রমাণ এবং প্রবৃর্দ্ধর হার  (২০০৯-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র 3৯ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  শীষ ি দশ বীমাকারীর চশয়ার (২০15-২০১৭) 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

চমাট সম্পদ 4289 4741 5499 6392 7416 7916 8663 9737 11124

প্রবৃর্দ্ধ % 10.54 15.98 16.23 16.03 6.74 9.44 12.39 14.25
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সাবীক গ্রীন চিল্টা র্রলাবয়ন্স প্রগর্ি
পাইওর্নয়া

র
ইস্ট্ল্যান্ড র্ফর্নক্স রুপালী ইস্ট্াণ ি র্পপলস

অন্যান্য

বীমাকারী

2015 27.51 9.46 7.28 4.57 3.14 2.50 1.28 2.48 2.37 2.07 37.35

2016 28.91 10.27 6.78 4.31 3.25 2.41 2.00 2.27 2.15 1.94 35.71

2017 31.52 9.44 7.40 3.87 3.67 2.23 2.13 2.05 1.94 1.84 33.90
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ব্যবসার মূল্য র্নি িারবণ সম্পবদর গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা রবয়বছ। এটি বীমা ব্যবসাবয় মুনাফা এবং আর্র্ িক অবিা প্রদশ িন কবর। এটি 

প্রকৃি লাভ্ এবং চলাকসাবনর প্রর্িববদন তির্র কবর এবং বীমাকারীর সনামবক তুবল িরার মাধ্যবম চশয়ারবহার্ল্ার এবং পর্লর্স 

গ্রাহবকর বীমাকারীর প্রর্ি আিা রাখার আশ্বাস চদয়। চলখর্চত্র ৩৯ এ চদখা র্ায় চর্ রাষ্ট্রীয় মার্লকানািীন সািারণ বীমা 

কবপ িাবরশন চদবশর 46টি বীমাকারীর মবধ্য 2017 সাবল নন-লাইফ বীমা ব্যবসার চমাট সম্পবদর সব িার্িক 31.52% িারণ 

কবর। এসর্বর্স, গ্রীন চিল্টা, র্রলবয়ন্স, প্রগর্ি, পাইওর্নয়ার, ইস্ট্ল্যান্ড, র্ফর্নক্স, রূপালী, ইস্ট্ল্যান্ড এবং র্পপলস ইন্সযযবরন্স 

চকাম্পানী ২০১৭ সাবল নন-লাইফ বীমা ব্যবসার চমাট সম্পবদর ৬৪% সংরক্ষণ কবরবছ এবং অবর্শষ্ট ৩৬টি বীমাকারী 36% 

িারণ কবরবছ। 

 
র্বর্নবয়াগ 

সম্পদ-দায় ব্যবিাপনা র্বর্নবয়াগ প্রর্ক্রয়ার মূল র্ভ্র্ি। বীমাকারীর অবেই সকল পর্রর্ির্ি চমাকাববলার েন্য পর্ িাপ্ত মূলিন 

র্াকবি হবব। বীমাকারীবদর অবেই প্রিযার্শি দার্ব ও অপ্রিযার্শি বৃহির দার্ব র্নষ্পর্ির েন্য সম্পদ িারণ করবি হবব এবং 

চর্বকান সম্পদ-দাবয়র অর্মল চর্বক র্বরূপ ফলাফল দূর করার সক্ষমিা র্াকবি হবব। বীমাকারীর ঝুঁর্কপূণ ি র্বর্নবয়াবগ মূল্য 

হারাবনার পর্রর্ির্িবি পর্লর্স গ্রাহবকর সরক্ষায় চবর্শ মূলিন র্াকবি হবব। ইকুযইটি সািারণি সরকার্র ববন্ডর চচবয় ঝুঁর্কপূণ ি 

হওয়ায় ইকুযইটিবি র্বর্নবয়াগ করবি ইচ্ছুক চকান বীমাকারীবক অবেই একই পর্রমাবণর সরকার্র ববন্ডর চচবয় চবর্শ মূলিন 

রাখবি হবব। পর্লর্স গ্রাহকবদর সরক্ষায় র্বর্নবয়াবগর র্সদ্ধাবন্ত র্নবি প্রর্িটি র্বর্নবয়াবগর িরবণ প্রবয়ােনীয় পর্রমাণ মূলিন 

রাখবি হবব। বীমাকারী কর্তিক সলবভ্র্ন্স মার্েিন বা প্রবয়ােনীয় মূলিন রাখার উবেে চর্ চকান সমবয় দার্ব পর্রবশাবির েন্য 

পর্ িাপ্ত সম্পদ রাবখ িা র্নর্িি করা।  
 

সারর্ণ 38 এবং চলখর্চত্র ৪০ চদখা চর্ নন-লাইফ বীমা ব্যবসা বীমাকারীসমূহ চমাট র্বর্নয়বগর র্বর্নবয়াবগর মাত্র 2% সরকার্র 

র্সর্কউর্রটিবি র্বর্নবয়াগ কবরবছ র্কন্তু পর্লর্স গ্রাহকবদর সরক্ষার েন্য হার বৃর্দ্ধ করবি হবব। কর্তিপক্ষ বীমাকারীবদর েন্য 

সলবভ্র্ন্স মার্েিন চরগুবলশন এবং আধুর্নক র্বর্নবয়াগ র্বর্িমালা োর্র করবি কাে করবছ। বীমাকারীসমূহ  চমাট র্বর্নবয়াবগর 

পর্রমাবণর প্রায় 60% র্বর্ভ্ন্ন আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠাবন িায়ী আমানি র্হসাবব র্বর্নবয়াগ কবরবছ এবং প্রায় 28% অর্ ি ষ্টক মাবকিবট 

চশয়ার র্হসাবব র্বর্নবয়াগ কবরবছ। এটি অিযন্ত হিাশব্যঞ্জক চর্ বীমাকারীসমূহ র্বগি র্িন বছবর প্রায় 12% অর্ ি িাবর 

সম্পর্ির মবিা অনুৎপাদনশীল খাবি র্বর্নবয়াগ কবরবছ। 
 

সারর্ণ ৩৮ 

৩১ র্িবসম্বর ২০১৬ ও ২০১৭ এ খাির্ভ্র্িক র্বর্নবয়াবগর চশয়ার এবং র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ র্ববরণ         (বকাটি টাকায়) 

ক্র নং র্বর্নবয়াবগর খাি 2016 % 2017 % 

1 সরকার্র র্সর্কউর্রটিে 105.52 2.03 108.01 1.84 

2 র্মউচ্যয়াল / ইউর্নট ফান্ড 124.29 2.40 131.41 2.24 

3 চশয়ার 1209.32 23.31 1626.20 27.77 

4 র্িববঞ্চার 4.12 0.08 4.12 0.07 

5 িাবর সম্পর্ি 569.36 10.97 662.06 11.31 

6 িায়ী আমানি 3076.21 59.28 3219.50 54.99 

7 ব্রীে ফাইন্যানর্ন্সং  2.64 0.05 2.83 0.05 

8 অন্যান্য র্বর্নবয়াগ 97.39 1.88 100.79 1.72 

9 চমাট র্বর্নবয়াগ 5188.85 100.00 5854.93 100.00 

 

 

চলখর্চত্র 4২-এ চদখা র্ায় চর্ শীষ ি দশটি বীমাকারীর কাবছ 3 বছবর (২০১৫-২০১৭) পবরা নন-লাইফ র্বমা র্শবল্পর প্রায় 65% 

র্বর্নবয়াগ কবরবছ। এই শীষ ি দশটি বীমাকারী হবে সািারণ বীমা কবপ িাবরশন, গ্রীন চিল্টা, র্রলাবয়ন্স, ইষ্টল্যান্ড, পাইওর্নয়ার, 

রূপালী, ঢাকা, র্পপলস, ইউনাইবটি এবং র্ফর্নক্স ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন। চলখর্চত্র ৪৩ এ চদখা র্াবে চর্ ২০১২ সাবল সম্পদ ও 

র্বর্নবয়াবগর অনুপাি র্ছল ৫৮.১২% র্কন্তু ২০১৩ সাল চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত নন-লাইফ বীমা র্শবল্পর সম্পদ ও র্বর্নবয়াবগর 

অনুপাি ক্রমান্ববয় কবম র্ায় এবং 2017 সাবল এই অনুপাি র্ছল 52.63%।  

 

িবব এ র্শবল্প সম্পদ র্বর্নবয়াবগর অনুপাি 65% এর অর্িক হওয়া উর্চি এবং আমাবদর র্শল্পটি গি 9 বছর িবর প্রবয়ােনীয় 

অনুপাি অেিন করবি পাবরর্ন। 2017 সাবল চফিাবরল, প্রগর্ি এবং বাংলাবদশ চকা-অপাবরটিভ্ িাবদর সম্পবদর 20% এরও 
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কম র্বর্নবয়াগ কবরবছ এবং র্রলাবয়ন্স, পাইওর্নয়ার, ইসলার্মক ইন্সযযবরন্স, প্রাইম, নদ িান ি চেনাবরল, চলাবাল, চমঘনা এবং 

কর্ন্টবনন্টাল িাবদর সম্পবদর 45% এরও কম র্বর্নবয়াগ কবরবছ। বীমাকারীর দুব িল দক্ষিার কারবণ  নন-লাইফ বীমা র্শল্প 

সম্পদ র্বর্নবয়াগ অনুপাি ভ্াল হয় র্ন এবং একারবণই র্বগি কবয়ক বছবর এ র্শবল্পর দার্ব র্নষ্পর্ির হার হিাশাব্যঞ্জক র্ছল। 

চলখর্চত্র ৪১ এ চদখা র্ায় চর্, ২০১৩ সাল র্বক ২০১৬ সাল পর্ িন্ত ক্রমহ্রাসমান হাবর এবং ২০১৭ সাবল ক্রমবি িমান হাবর 

র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ বৃর্দ্ধ চপবয়বছ। 

 

চলখর্চত্র ৪০ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  র্বর্ভ্ন্ন খাবি র্বর্নবয়াবগর চশয়ার (২০১৫-২০১৭) 

 
 
চলখর্চত্র 4১ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  র্বর্নবয়াবগর পর্রমাণ এবং প্রর্দ্ধর হার (২০০৯-২০১৭) 

 

সরকার্র 

র্সর্কউর্রটিে

র্মউচ্যয়াল / 

ইউর্নট ফান্ড
চশয়ার র্িববঞ্চার িাবর সম্পর্ি িায়ী আমানি 

অন্যান্য 

র্বর্নবয়াগ

2015 2.14 2.53 22.60 0.08 10.95 60.34 1.36

2016 2.03 2.40 23.31 0.08 10.97 59.28 1.93

2017 1.84 2.24 27.77 0.07 11.31 54.99 1.77
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চলখর্চত্র 4২ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  শীষ ি দশ বীমাকারীর র্বর্নবয়াবগর চশয়ার (২০০৯-২০১৭) 

 

 
চলখর্চত্র 4৩ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  সম্পদ ও র্বর্নবয়াবগর  চরর্শও (২০০৯-২০১৭) 

 

র্বর্নবয়াগ আয় 

বীমাকারীবদর র্নকট হবি প্রাপ্ত িথ্য চর্বক পবরা নন-লাইফ বীমা র্শবল্পর ইনবভ্স্ট্ম্যান্ট ইর্ল্ চরর্শও চবর করার প্রয়াস চনয়া হয় 

র্কন্তু িবথ্য অসংগর্ি র্াকায় র্নভু িল অনুপাি র্হবসব করা র্ায় র্ন এবং একারবণই সহেভ্াবব প্রর্িটি বছবরর েন্য চমাট 

র্বর্নবয়াগ ও চমাট র্বর্নবয়াবগর আবয়র অনুপাি চবর করা হবয়বছ। সারর্ণ 39 চদখা র্াবে চর্ র্শল্পটি র্বর্নবয়াবগর ওপর আয় 

7.7% চর্বক 13.99% হার অেিন কবরবছ িবব আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠানগুর্ল প্রদি স্বল্প হাবরর সবদর কারবণ গি ২০১৫ এবং ২০১৬ 

সাবল এই হার সববচবয় কম র্ছল। 2017 সাবল র্বর্নবয়ার র্রটান ি র্ছল 8.57% এবং বীমাকারীরা পূব িবিী বছবরর তুলনায় 

চবর্শ অর্ ি র্বর্নবয়াগ কবরর্ছল। কর্তিপক্ষ পর্লর্স গ্রাহকবক সরর্ক্ষি রাখবি বীমা প্রদানকারীবদর র্বর্নবয়াগ ব্যবিাপনা পর্ িববক্ষণ 

করবব। 

সাবীক গ্রীন চিল্টা র্রলাবয়ন্স ইস্ট্াণ ি পাইওর্নয়ার রুপালী ঢাকা র্পপলস ইউনাইবটি র্ফর্নক্স
অন্যান্য

বীমাকারী

2015 27.00 11.94 5.22 3.83 3.39 2.93 2.39 2.62 2.17 1.49 37.02

2016 28.23 11.69 5.30 3.69 3.13 2.79 2.20 2.59 2.02 1.51 36.84

2017 29.78 11.38 5.54 3.35 2.87 2.50 2.49 2.46 1.98 1.97 35.68
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সারর্ণ ৩৯ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় র্বর্নবয়াগ চর্বক আবয়র সািারণ হার (2009-2017) 

বছর র্বর্নবয়াগ (বকাটি টাকায়) র্বর্নবয়াগ আয় (বকাটি টাকায়) র্বর্নবয়াগ চর্বক প্রার্প্তর হার   (%) 

2009 2045.94 209.35 10.23 

2010 2728.88 381.75 13.99 

2011 3044.37 269.67 8.86 

2012 3720.58 310.24 8.34 

2013 4193.00 370.91 8.85 

2014 4628.44 432.48 9.34 

2015 4883.85 388.72 7.96 

2016 5188.85 400.18 7.71 

2017 5854.93 501.95 8.57 

 

দার্ব র্নষ্পর্ি 

ক্ষুদ্র ও বড় উভ্বয়রই বীমাকারীসমূবহর একটি সািারণ লক্ষয হবে িাবদর বীমা গ্রাহক এবং িাবদর সম্পর্ি রক্ষা করা। 

বীমাকারীবক সরকার্র র্বর্ির্বিান চমবন চবল গ্রাহবকর প্রিযাশাগুর্লর সাবর্ ভ্ারসাম্য বোয় রাখবি একটি কার্ িকর গ্রাহবকর 

ঝুঁর্ক চমাকাববলা েন্য দার্ব ব্যবিাপনার একটি কম িসূর্চ র্াকা প্রবয়ােন। র্র্দও এই প্রর্ক্রয়াটি েটিল এবং একার্িক পদবক্ষবপর 

প্রবয়ােন িাৎক্ষর্ণকভ্াবব দার্ব র্নষ্পর্ি করবল গ্রাহবকর সন্তুর্ষ্ট বাড়বব এবং বীমা চসবার মান উন্নি হবব। এই পদ্ধর্িবি 

সহায়িা করার একটি কার্ িকর সমািান হবে অবটাবমশবনর েন্য দার্ব ব্যবিাপনা সফ্টওয়ার ব্যবহার করা। 
 

দার্বর র্ববরািসমূহ প্রায় একই রকম এবং বীমাকারীবক দার্ব প্রদাবনর পূবব ি গ্রাহবকর দাবয়র র্হবসব র্নভু িলভ্াবব করা দরকার। 

স্বভ্াবিই দার্ব র্নষ্পর্িবি র্বলম্ব হবল বীমাকারীবক অর্ির্রি ব্যয় করবি হয়। বীমাকারী কর্তিক প্রদি িথ্য চর্বক দার্বর 

পর্রমাণ র্নষ্পর্ি এবং দার্ব র্নষ্পর্ির সংখ্যা চদখাবনার চচষ্টা করা হবয়বছ। আমরা বীমার উপ-চের্ণর্ভ্র্িক র্বর্ভ্ন্ন দার্বর 

চরর্শও (বেইম চরর্শও) র্হবসব করার চচষ্টা করা হবয়বছ। বীমাকারীর আর্র্ িক অবিা  চেইম চরর্শও দ্বারা প্রভ্ার্বি হয়। সম্পর্ি 

এবং দুঘ িটনা বীমার (বর্মন চমাটর গার্ড় বীমা) েন্য দার্বর চরর্শও সািারণি 60% চর্বক 100% পর্ িন্ত হবয় র্াবক। এই 

োিীয় বীমাকারীসমূহ দার্ব র্নষ্পর্ির পর্রমাবণর চচবয় র্প্রর্ময়াবমর অর্িক পর্রমাণ সংগ্রহ কবর। অপরর্দবক চর্ বীমাকারীরা 

ক্রমাগিভ্াবব উচ্চ ক্ষর্ির চরর্শও র্াবক িার আর্র্ িক অবিা খুব দুব িল হবয় র্ায়। এই র্হবসবব র্ফর্নক্স ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর 

দার্ব সম্পর্কিি িথ্য র্বববচনা করা হয়র্ন কারণ এই বীমাকারী িাবদর নীট দার্বর িথ্য কর্তিপক্ষবক প্রদান কবরর্ছ। সািারণ 

বীমা কবপ িাবরশন চদবশর একমাত্র পনোঃবীমাকারী। এসর্বর্স একইসাবর্ বীমা এবং পনোঃবীমা ব্যবসা করবছ এবং বীমা এবং 

পনোঃবীমা ব্যবসার েন্য িাবদর আলাদা চকানও এযাকাউন্ট চনই। র্হবসববর তদ্বিিা এড়াবি এসর্বর্সর িথ্য বাদ র্দবয় দার্ব 

চরর্শও চবর করা হবয়বছ। 

 

সারর্ণ ৪০ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক চেইম চরর্শও (%) (২০০৯-২০১৭) 

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি নন-লাইফ ব্যবসা 

2009 30.34 9.30 32.53 19.73 21.15 

2010 19.20 10.73 31.78 16.58 18.40 

2011 12.79 12.00 28.57 15.88 16.08 

2012 27.91 8.44 27.68 16.32 17.93 

2013 34.92 9.17 28.02 13.97 20.25 

2014 37.71 9.23 29.51 34.58 22.58 

2015 41.97 11.18 26.69 17.95 24.39 

2016 32.97 12.05 26.77 26.32 22.77 

2017 30.91 13.61 28.41 26.16 22.77 
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চলখর্চত্র 4৪ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়  বীমার উপ-চের্ণর্ভ্র্িক চেইম  চরর্শও (২০০৯-২০১৭) 

 
 
বীমা পর্লর্স বাছাইবয়র েন্য গুরুত্বপূণ ি সূচক হল বীমাকারীর দার্ব র্নষ্পর্ির চরর্শও। চকানও র্নর্দ িষ্ট চকাম্পার্নর দার্ব র্নষ্পর্ির 

চরর্শও র্ি চবর্শ িার দ্বারা দার্ব র্নষ্পর্ির সম্ভাবনা িি চবর্শ। দার্ব র্নষ্পর্ির হার কম এমন একটি পর্লর্সর র্প্রর্ময়াম কম 

র্াকবলও চসই পর্লর্স র্নব িাচন করা বুর্দ্ধমাবনর কাে নয় কারণ এটি বীমা দার্বর র্নষ্পর্ির উবেেবক পরাস্ত কবর। 

 

নীট দার্বর চরর্শও হবে নীট র্প্রর্ময়াম আবয়র (এসর্বর্স এবং র্ফর্নক্স ব্যিীি) কি শিাংশ নীট দার্ব পর্রবশাি হবয়বছ এবং 

২০১৬ ও 201৭ সাবল এই হার র্ছল 22.77%। 9 বছবর সবব িাচ্চ দার্ব অনুপাি ২৪.৩৯% র্ছল ২০১৫ সাবল এবং চসই বছর 

অর্ি বীমা দার্বর চরর্শও র্ছল ৪১.৯৭%। এই অনুপাি ২০১৬ সাবল ৩২.৯৭% চর্বক হ্রাস ২০১৭ সাবল ৩০.৯১% হবয়বছ। উন্নি 

চদশগুর্লবি  চমাটর বীমা উপ-চের্ণর দার্ব সব িার্িক পর্রমাণ হবয় র্বক এবং অর্িকাংশ চক্ষবত্র চক্ষবত্র দার্ব অনুপাবির পর্রমাণ 

প্রায় ৬০%এর অর্িক হবয় র্াবক। িবব বাংলাবদবশ চমাটর বীমা দার্ব চরর্শও 26% চর্বক 33% (সারর্ণ 40 এবং চলখর্চত্র 

৪৪) মবধ্য রবয়বছ। বাস্তবব বাংলাবদবশ বীমাকারীসমূহ র্বযমান র্বর্ির্বর্ি অনুসরণ না কবরই ব্যবসা করবছ। বীমাকারী 

এবেন্টবদর কর্মশন না র্দবয় মধ্যিিাকারী এবং গ্রাহকবক অর্ির্রি কর্মশন র্দবে এবং একারবণই ব্যবিাপনা ব্যয় 

অনুবমার্দি ব্যয় সীমার অর্িক হবে। ফলস্বরূপ বীমাকারীরা বীমাগ্রাহবকর বীমা দার্ব পর্রবশাি করবি র্গবয় নানা িরবনর 

অজুহাি চদর্খবয় দার্ব পর্রবশাবি র্বলম্বসহ প্রকৃি দার্ব পর্রবশাি করবি চায় না।  

 

সারর্ণ ৪১ 

নন-লাইফ ইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর পর্রমাণ (2009-২০17)                                (চকাটি টাকায়) 
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট দার্ব 

2009 547.22 292.29 98.07 126.39 1063.96 

2010 578.97 295.57 114.38 115.13 1104.05 

2011 715.09 290.75 116.38 121.91 1244.13 

2012 764.23 267.00 114.42 118.96 1264.61 

2013 927.44 296.17 131.94 133.15 1488.70 

2014 1058.83 374.92 151.91 165.98 1751.64 

2015 1476.32 398.30 145.90 157.34 2177.86 

2016 1375.40 374.03 159.97 166.56 2075.95 

2017 1707.45 452.27 189.31 364.51 2713.54 
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নন-লাইফ র্বমা ব্যবসায় চার্লকা শর্ি র্হসাবব অর্ি বীমা 2017 সাবল অন্যান্য উপ-চের্ণ বীমার মবধ্য সববচবয় চবর্শ দার্বর 

পর্রমাণ 1707.45 চকাটি চরকি ি কবরবছ র্া ২০১৬ সাবল এই দার্বর পর্রমাণ র্ছল 1375.4 চকাটি টাকা। র্াি ি পাটি ি দার্বসহ 

চমাটর দার্বর পর্রমাণ 2017 সাবল ১৮৯.৩১ চকাটি টাকা এবং ২০১৬ সাবল দার্বর পর্রমাণ র্ছল ১৫৯.৯৭ চকাটি টাকা (সারর্ণ 

41)। অন্যান্য উপ-চের্ণর তুলনায় চমর্রন বীমা চেইম চরর্শও সববচবয় কম র্ছল এবং এই দার্ব চরর্শও 2017 সাবল র্ছল 

13.61% এবং ২০১৬ সাবল ১২.০৫ র্ছল (সারর্ণ 40 এবং চলখর্চত্র ৪৫)। 

                  

চলখর্চত্র 4৫ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক দার্বর পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭) 

 
 
 
সারর্ণ ৪২ 

চের্ণর্ভ্র্িক চমাট বীমা দার্ব (গ্রস দার্ব) পর্রবশাবির পর্রমাণ (২০০৯- ২১০৭)                                     (চকাটি টাকায়) 

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট দার্ব পর্রবশাি 

2009 355.72 67.14 55.22 42.63 520.71 

2010 331.94 100.95 67.06 14.30 514.24 

2011 445.48 80.35 63.23 26.35 615.42 

2012 456.59 108.65 61.69 31.79 658.73 

2013 476.41 109.39 65.05 21.17 672.02 

2014 579.05 158.55 79.51 59.55 876.66 

2015 746.81 145.30 82.76 53.68 1028.55 

2016 553.85 196.08 85.65 70.16 905.74 

2017 462.22 180.75 96.07 231.03 970.07 

 
সারর্ণ 41 চদখা র্ায় চর্ 2017 সাবল চমাট দার্ব (র্বগি বছবরর অর্নষ্পন্ন দার্ব এবং চলর্ি বছবরর উত্থার্পি দার্ব) ২০১৬ 

সাবলর 207৫.৯৫ চকাটি টাকা 30% বৃর্দ্ধ চপবয় হবয় 2713.54 চকাটি টাকা হবয়র্ছল। সারর্ণ 4২ চদখা র্ায় চর্ এই বীমা 

র্শল্পটি ২০১৫ সাবল সবব িাচ্চ দার্ব ১০২৮.৫৫ চকাটি টাকা পর্রবশাি কবরবছ। র্বর্বি বীমায় সবব িাচ্চ দার্ব পর্রবশাবির পর্রমাণ 

র্ছল ২০১৭ সাবল ২৩১ চকাটি এবং ২০১৬ সাবল এটি র্ছল ৭০.১৬ চকাটি টাকা। 
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সারর্ণ ৪৩ 

চের্ণর্ভ্র্িক চমাট বীমা দার্ব পর্রবশাবির হার (%) (২০০৯- ২১০৭)                                      

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট দার্ব র্নষ্পর্ির হার 

2009 65.00 22.97 56.31 33.73 48.94 

2010 57.33 34.15 58.63 12.42 46.58 

2011 62.30 27.64 54.33 21.62 49.47 

2012 59.75 40.69 53.91 26.73 52.09 

2013 51.37 36.93 49.30 15.90 45.14 

2014 54.69 42.29 52.34 35.88 50.05 

2015 50.59 36.48 56.72 34.12 47.23 

2016 40.27 52.42 53.54 42.13 43.63 

2017 27.07 39.97 50.75 63.38 35.75 
 

 

 

নন-লাইফ বীমা খাবি বীমাকারীবদর দার্ব র্নষ্পর্ির দক্ষিা চমাবটই সবন্তাষেনক নয়। অর্ি বীমাবি ২০০৯ সাল চর্বক ২০১৭ 

সাল পর্ িন্ত দার্বর র্নষ্পর্ি হার র্ছল ২৭.০৭-৬৫%, চমর্রবন ২২.৯৭%-৫২.৪২%, চমাটর ৪৯.৩০%-৫৮.৬৩% এবং র্বর্বি 

১৫.৯০-৬৩.৩৮% এবং সামর্গ্রকভ্াবব ৩৫.৭৫%-৫২.০৯%। 2017 সাবল অর্ি বীমায় 27.07%, চমর্রবন 39.97%, চমাটর 

বীমাবি 50.75% এবং র্বর্ববি 63.38% এবং সার্ব িকভ্াবব দার্ব র্নষ্পর্ি হার 35.75% হবয়বছ (সারর্ণ 43)।  

 

গ্রীন চিল্টা, ঢাকা, চসন্ট্রাল, কর্ন্টবনন্টাল, চলাবাল, চমঘনা, র্পপলস, পূরুর্ব, বাংলাবদশ চকা-অপাবরটিভ্, সাউর্ এর্শয়া, স্ট্যান্ডাি ি, 

ইসলামী ইন্সযযবরন্স বাংলাবদশ, র্রলাবয়ন্স, এসর্বর্স, পাইওর্নয়ার, প্রগর্ি, কণ িফুলী, র্ফর্নক্স, িাকাফুল, ইস্ট্ল্যান্ড এবং 

ইসলার্মক কমার্শ িয়াল এবং ইউনাইবটি ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর বীমাকারীসমূবহর প্রবিযবকর 2017 সাবল দার্ব র্নষ্পর্ির হার 

৪০% এর কম।  

 

দার্বর সংখ্যা 
 

সারর্ণ ৪৪ 

নন-লাইফ ইইন্সযযবরবন্স র্বর্ভ্ন্ন চের্ণর্ভ্র্িক বীমা দার্বর সংখ্যা (2009-17) 
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট দার্ব 

2009 3664 3380 9197 1253 17494 

2010 3518 3583 11029 1201 19331 

2011 3358 3831 11023 1333 19545 

2012 3582 3522 9533 1345 17982 

2013 3491 4692 8759 1823 18765 

2014 3255 5765 9055 5828 23903 

2015 3360 5495 10118 6999 25972 

2016 3518 5928 11138 8780 29364 

2017 3859 6675 12297 11108 33939 

 
 

সারর্ণ 44 চদখায় র্ায় চর্ ২০১৬ সাবলর 29364টি হবি 15.58% বৃর্দ্ধ চপবয় 2017 সাবল দার্বর সংখ্যা হয় 33939টি 

(বলখর্চত্র ৪৬)। সারর্ণ 44 এ আবরা চদখা র্ায় চর্, এ র্শল্প 2017 সাবল সব িার্িক 3859টি সংখ্যক অর্ি বীমা দার্ব র্ছল এবং 

2014 সাবল সব ির্নম্ন অর্ি বীমা দার্বর সংখ্যা র্ছল 3255টি।  

 

2017 সাবল র্বর্বি বীমা দার্বর সংখ্যা র্ছল 11108টি এবং ২০১৬ সাবল র্বর্বি দার্বর সংখ্যা র্ছল 8780 র্ছল। বাংলাবদবশ 

স্বাস্হহয বীমা েনর্প্রয় হবল র্বর্বি বীমার দার্বর সংখ্যা বৃর্দ্ধ পাবব। 

 



69 
 

চলখর্চত্র ৪৬ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-চের্ণর্ভ্র্িক দার্বর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 

 
 
 
সারর্ণ ৪৫ 

বীমা দার্ব পর্রবশাবির সংখ্যা এবং র্নষ্পর্ির শিকরা হার (২০০৯- ২১০৭)    
বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট দার্ব র্নষ্পর্ি 

2009 2346 2673 6853 824 12696 

 (64.03) (79.08) (74.51) (65.76) (72.57) 

2010 2066 2716 8398 803 13983 

 (58.73) (75.80) (76.14) (66.86) (72.33) 

2011 2036 2993 8244 991 14264 

 (60.63) (78.13) (74.79) (74.34) (72.98) 

2012 2186 2646 7100 971 12903 

 (61.03) (75.13) (74.48) (72.19) (71.76) 

2013 2287 3575 6467 1323 13652 

 (65.51) (76.19) (73.83) (72.57) (72.75) 

2014 2152 4511 6762 5260 18685 

 (66.11) (78.25) (74.68) (90.25) (78.17) 

2015 2085 4238 7683 6243 20249 

 (62.05) (77.12) (75.93) (89.20) (77.96) 

2016 2028 4158 8107 7899 22192 

 (57.65) (70.14) (72.79) (89.97) (75.58) 

2017 2106 4629 8700 10160 25595 

 (54.57) (69.35) (70.75) (91.47) (75.41) 

চনাটোঃ বন্ধনীর মবধ্য সংখ্যা র্নষ্পর্ির শিকরা হার র্নবদ িশ কবর 
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নন-লাইফ বীমা র্শবল্প ২০০৯ সাল হবি ২০১৭ সাল পর্ িন্ত বীমা দার্ব র্নষ্পর্ির হার 70%-7৯% সংখ্যক পর্লর্স এবং দার্বর 

পর্রমাণ র্হবসবব র্নষ্পর্ি হার মাত্র 35%-৫৩% হবয়বছ কারণ বড় বড় অর্ি বীমা দার্ব পর্রবশাবির হার সবন্তাষেনক নয়। 

শাখা 

বীমা ব্যবসার প্রকৃর্ির কারবণ চদশজুবড় র্বস্তৃি শাখার প্রাপ্যিা গ্রাহকবদর মবধ্য বীমা চসবা র্বিরবণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন 

কবর। 2016 সাবলর তুলনায় ২০১৭ সাবল চদবশর র্বর্ভ্ন্ন অংবশ শাখা চনটওয়াকি সম্প্রসারবণর প্রবণিা আশাব্যঞ্জক র্ছল না। 

2017 সাবল সামর্গ্রকভ্াবব চর্খাবন 201৬ সাবল ১৩৩৪ টি শাখার তুলনায় ২০১৭ সাবল ১৮টি নতুন শাখা যুি করা হবয়  চমাট 

শাখা 1352টি  হবয়বছ (বলখর্চত্র 4৭)। 

চলখর্চত্র 4৭ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 

 

 

এবেন্ট 

বীমা পে র্বক্রয় এবেন্টবদর অবদাবনর ওপর র্নভ্ ির কবর র্র্দও এবেন্টবদর দক্ষ ব্যবিাপনা বীমাকারীর েন্য চবশ চযাবলর্ঞ্জং 

কাে। চকবলমাত্র এবেবন্টর মাধ্যবম পে র্বক্রয় হবে এবং বাংলাবদশ ব্যাঙ্কসবরন্স চযাবনল চালু করা র্ায় র্ন। ২০১৬ সাবল এই 

র্শবল্প এবেবন্টর চমাট সংখ্যা ২৫৪৬ েন র্ছল এবং ২০১৭ সাবল ২৫৮১ েন এবেন্ট । ২০০৯ সাবল র্শবল্প এবেন্টবদর চমাট 

সংখ্যা র্ছল ৪১১২ েন ২০১৩ সাবল র্ছল ২৬২৭ েন (বলখর্চত্র ৪৮)।  

 

চলখর্চত্র 4৮ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এবেবন্টর সংখ্যা এবং পর্রবিিবনর হার (২০০৯-২০১৭) 
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প্রকৃিপবক্ষ নন-লাইফ বীমা র্শবল্প বীমাকারীসমূহ এবেবন্টর পর্রববিি উন্নয়ন অর্ফসারবক ব্যবহার করবছ এবং বীমা ব্যবসা 

সংগ্রবহর েন্য উন্নয়ন অর্ফসারবক কর্মশন প্রদান কবর বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ িারা লঙ্ঘন করবছ এবং লাইফ বীমা খাবি 

এবেবন্টর সংখ্যা হ্রাবসর মূল কারণ র্ছল এই কর্মশন ব্যবিা। কর্তিপক্ষ বীমাকারীর এবেন্ট ব্যবিাপনা কবঠারভ্াবব পর্ িববক্ষণ 

করবব। 

েনবল 

সারর্ণ ৪৬ এ চদখা র্ায় চর্ নন-লাইফ বীমা র্শবল্প চমাট কম িচারীর সংখ্যা 2017 সাবলর মবধ্য ১৬৯৯৮ েন র্ছল এবং ২০১৬ 

সাবল র্ছল ১৬৮৭৩ েন। প্রর্ি বছর হাোর সংখ্যক কমী র্নবয়াগ করা হবয়র্ছল  এবং একই সংখ্যক  কম িচারী ছাঁটাই করা 

হবয়বছ। কম িচারী ব্যবিাপনার র্চত্র খুবই হিাশাব্যঞ্জক র্ছল এবং ক্রমান্ববয় েনবল কবম র্াওয়া বীমা র্শবল্পর ভ্াল আর্র্ িক 

অবিা প্রদশ িন কবর না।  

 
সারর্ণ ৪৬ 

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় েনববলর সংখ্যা (২০০৯-২০১৭) 

বছর বছবরর শুরুবি নুিন র্নবয়াগ ছাটাই বছবরর চশবষ 

2009 13722 1046 543 14135 

2010 14138 1070 879 14298 

2011 14298 1147 665 14798 

2012 14798 1547 1028 15367 

2013 15369 1398 774 15993 

2014 15995 1461 1214 16248 

2015 16248 1237 1094 16409 

2016 16409 1482 1088 16873 

2017 16807 1162 970 16998 

 

পর্রবশার্িি মূলিন 

31 র্িবসম্বর 201৬ পর্ িন্ত নন-লাইফ বীমাকারীর চমাট পর্রবশার্িি মূলিন র্ছল ১৫৭৬.৮৮ চকাটি টাকা এবং ১৩৫.১১ চকাটি 

টাকা বৃর্দ্ধ চপবয় ২০১৭ সাবল ১৭১১.৯৯ চকাটি টাকা হবয়বছ (সারর্ণ 47)। 

 

সারর্ণ 47 

নন-লাইফ বীমাকারীর পর্রবশার্িি মূলিন (২০০৯-২০১৭)                                                   (চকাটি টাকায়) 

বছর স্পনসর পাবর্লক চমাট পর্রবশার্িি মূু্লিন বছবর বৃর্দ্ধ 

2009 263.89 321.17 585.06  

2010 321.26 412.66 733.92 148.86 

2011 442.33 546.58 988.91 254.99 

2012 506.99 607.74 1114.73 125.83 

2013 613.78 678.89 1292.67 177.94 

2014 673.40 727.41 1400.81 108.14 

2015 716.02 776.29 1492.30 91.49 

2016 712.38 864.50 1576.88 84.58 

2017 806.40 905.59 1711.99 135.11 
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স্ট্যাম্প র্িউটি 

 

সারর্ণ 48 

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তিক স্ট্যাম্প র্িউটি পর্রবশাি (২০০৯-২০১৭)                                            (চকাটি টাকায়) 

বছর অর্ি চমর্রন মটর র্বর্বি চমাট স্ট্যাম্প র্িউটি 

2009 0.63 43.60 0.70 0.18 45.12 

2010 0.77 57.12 0.81 0.24 58.94 

2011 0.81 64.28 0.79 0.26 66.14 

2012 0.82 75.17 0.92 0.29 77.20 

2013 0.91 89.72 0.86 0.44 91.93 

2014 1.05 66.14 1.04 0.52 68.75 

2015 1.02 75.59 1.15 0.64 78.40 

2016 1.10 78.26 1.37 0.57 81.30 

2017 1.23 76.22 1.46 2.53 81.45 

 

ট্যাক্স এবং ভ্যাট 

সারর্ণ ৪৯ 

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তিক ট্যাক্স এবং ভ্যাট পর্রবশাি  (2009-2017)                                            (চকাটি টাকা) 

বছর ট্যাক্স ভ্যাট টির্িএস র্ভ্র্িএস চমাট 

2009 126.09 104.58 10.77 2.78 244.21 

2010 159.50 122.27 14.66 4.66 301.09 

2011 223.43 136.94 20.63 6.01 387.02 

2012 267.92 169.56 28.96 7.18 473.62 

2013 349.80 170.67 34.93 8.24 563.64 

2014 424.09 187.85 47.41 10.14 669.49 

2015 1079.77 196.81 47.08 10.44 1334.10 

2016 572.28 216.36 50.02 13.68 852.34 

2017 696.12 240.88 53.32 16.85 1007.17 

 

বীমা প্রর্িষ্ঠানসমূহ কবপ িাবরট ট্যাক্স, ভ্যাট, টির্িএস এবং র্ভ্র্িএস প্রদান কবর র্াবক। ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী কর্তিক ২০০৯ 

সাল চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত ট্যাক্স, ভ্যাট, টির্িএস এবং র্ভ্র্িএস প্রদাবনর র্হবসব সারর্ণ ৪৯ উবেখ করা হবয়বছ । ২০০৯ সাবল 

৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী ২৪৪.২১ চকাটি টাকা এবং ২০১৭ সাবল ১০০৭.১৭ চকাটি টাকা কর ও ট্যাক্স বাবদ সরকার্র 

চকাষাগাবর েমা প্রদান কবরবছ। 
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বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ এর কার্ িক্রম 

কর্তিপক্ষ গঠন 

বীমা র্শবল্পর উন্নয়বনর লবক্ষয বীমা আইন, ১৯৩৮ চক রর্হি কবর বীমা আইন, ২০১০ এবং একই সাবর্ বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ 

কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন কবর ১৮ মাচ ি ২০১০ সাবল সরকার কর্তিক চগবেট আকাবর প্রকাশ করা হয়।  বীমা উন্নয়ন ও 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ এর র্বিান চমািাববক ২৬ োনুয়ারী ২০১১ সাবল চচয়ারম্যান এবং চারেন সদবস্যর সমন্ববয় 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ গঠন করা হয়। কর্তিপক্ষ গঠন হওয়ার পর অর্ িাৎ ২৭ োনুয়ার্র ২০১১ সাবল চচয়ারম্যান এবং দু’ 

েন সদবস্যর চর্াগদাবনর মাধ্যবম কার্ িক্রম শুরু হয়। বিিমাবন চচয়ারম্যান এবং র্িনেন সদস্য, র্িন েন র্নব িাহী পর্রচালক, 

র্িন েন পর্রচালক এবং ৬৪ েন কম িকিিাবক র্নবয় ব্যাপক কার্ িক্রম গ্রহবণর মাধ্যবম বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

পর্রচার্লি হবে। 

োিীয় বীমা নীর্িমালা, ২০১৪ 

বীমা র্শবল্পর উন্নর্ি ও অগ্রগর্ি ত্বরার্ন্বি করার র্নর্মি সরকার ৭ জুন ২০১৮ ইং িার্রবখ প্রকার্শি একটি চগবেট মাধ্যবম 

োিীয় বীমা নীর্িমালা, ২০১৪ প্রণয়ন কবর। োিীয় বীমা নীর্িমালায় র্নবদ ির্শি কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর র্বষবয় কর্তিপক্ষ 

র্বর্ভ্ন্ন পদবক্ষপ গ্রহণ কবরবছ। 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ গঠন হওয়ার পর চর্বক  জুন ২০১৮ পর্ িন্ত র্নম্ন বর্ণ িি র্বর্ভ্ন্ন কার্ িক্রম গ্রহণ কবরবছ :  

কর্তিপবক্ষর সভ্া   

কর্তিপক্ষ গঠন হওয়ার পর চর্বক জুন ২০১৮ পর্ িন্ত 106টি সভ্া অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। উি সভ্াসমূহ চর্বক জুন ২০১৮ পর্ িন্ত নীর্ি 

র্নি িারণী পর্ িায়সহ ১০১২টি র্বর্ভ্ন্ন র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবয়বছ র্ার শিকরা সািানব্বই ভ্াগ বাস্তবায়ন করা হয়। 

বীমা চকাম্পার্নর র্নবন্ধন সনদ  

বীমা ব্যবসা পর্রচালনার েন্য র্নবর্ন্ধকৃি ৩১ টি লাইফ এবং ৪৫ টি নন-লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্ন রবয়বছ। ২০১৮ সাবল 

কর্তিপক্ষ চর্বক নতুন চকান বীমা চকাম্পার্নর র্নবন্ধন সনদ ইসয করা হয়র্ন। র্কন্তু ২০১৮ সাবলর পূবব ি ১৪টি লাইফ এবং ২টি 

নন-লাইফ ইন্সযযবরন্স চকাম্পার্নর র্নবন্ধন সনদ ইসয করা হবয়বছ। র্নবন্ধনকৃি বীমা চকাম্পার্নসমূবহর িার্লকাসহ পর্রবশার্িি 

মূলিবনর পাবর্লক অংবশর চশয়ার র্বক্রবয়র েন্য কযার্পটাল মাবকিবট িার্লকাভুি হওয়ার িথ্য সংযুর্ি 1 এবং সংযুর্ি 2 চি 

র্বস্তার্রি রবয়বছ। কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্নর র্নবন্ধন সনদ নবায়বনর পূু্বব ি র্নরীর্ক্ষি আর্র্ িক র্ববরণী এবং তত্রমার্সক র্রটাণ ি 

র্ববেষণ কবর চকাম্পার্নর অবিা র্নরূপন করা হয়। ২০১৭ সাবল কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্নর র্নবন্ধন সনদ নবায়ন র্ফ বাবদ 

৩৪০.৮৯ র্মর্লয়ন টাকা গ্রহণ কবরবছ (সারর্ণ ৫০)। 

 
সারর্ণ-50  

কর্তিপক্ষ কর্তিক সংগৃহীি বীমা র্নবন্ধন সনদ ইসয এবং নবায়ন র্ফ ( ২০০৯-১৭)                           [র্মর্লয়ন টাকায়] 

বৎসর লাইফ নন-লাইফ চমাট র্ফস 

২০১০-১১ ০ ০.৪২ ০.৪২ 

২০১১-১২ ১৯২.৯১ ৫২.২৮ ২৪৫.১৯ 

২০১২-১৩ ২১০.৯৭ ৭৫.৮২ ২৮৬.৭৯ 

২০১৩-১৪ ২১৮.৭৭ ৬৮.২৪ ২৮৭.০১ 

২০১৪-১৫ ২১৯.২৩ ৭৫.৫০ ২৯৪.৭৩ 

২০১৫-১৬ ২৩৪.১৫ ৭৮.০৮ ৩১২.২৩ 

২০১৬-১৭ ২৪২.২৬ ৮৬.৬০ ৩২৮.৮৬ 

২০১৭-১৮ ২৩০.২৩ ১১০.২৬ ৩৪০.৪৯ 

 
বীমা ের্রপকারী 

বিিমাবন বাংলাবদবশ চমাট ১৩৮ টি লাইবসন্সিারী ের্রপকারী প্রর্িষ্ঠান রবয়বছ, এর মবধ্য ৯২টি ঢাকা র্বভ্াবগ, ৪১টি চট্রগ্রাম 

র্বভ্াবগ এবং ৩টি খুলনা র্বভ্াবগ (সংযুর্ি 3) রবয়বছ । বিিমাবন বাংলাবদবশ ের্রপকারী প্রর্িষ্ঠান ছয় চের্ণ চর্মন- (১) অর্ি 

(২) চমাটর (৩) চনৌ-কাবগ িা (৪) চনৌ-হাল (৫) এর্ভ্বয়শন ইর্ঞ্জর্নয়ার্রং; র্ন্ত্রপার্ি িাপন ও চব্রক িাউন এবং (৬) র্বর্বি  ের্রপ 



74 
 

কাে পর্রচালনা করবছ । ২০১৮ সাবল প্রণয়নকৃি প্রর্বিানমালায় িাবদর করণীয় কাে সম্পবকি র্বস্তার্রি বর্ণ িি রবয়বছ। 

কর্তিপক্ষ ২০১৭ সাবল চমাট ১৩৮ টি ের্রপকারী প্রর্িষ্ঠান চর্বক লাইবসন্স নবায়ন র্ফ বাবদ ০.৫৫ র্মর্লয়ন টাকা সংগ্রহ কবরবছ 

(সারর্ণ-51) । 

 

সারর্ণ-৫১  

ের্রপকারী প্রর্িষ্ঠাবনর লাইবসন্স নবায়ন র্ফ (২০০৯-২০১৭)                                   

বৎসর র্মর্লয়ন টাকায় 

২০১০-১১ ১.৬৭ 

২০১১-১২ ০.৫৯ 

২০১২-১৩ ০.৫৯ 

২০১৩-১৪ ০.৫৬ 

২০১৪-১৫ ০.৫৪ 

২০১৫-১৬ ০.৫৪ 

২০১৬-১৭ ০.৫২ 

২০১৭-১৮ ০.৫৫ 

 

এবেন্ট লাইবসন্স প্রদান  

কর্তিপক্ষ র্নয়র্মি বীমা প্রর্িষ্ঠান কর্তিক দার্খলকৃি আববদবনর র্ভ্র্িবি এবেন্ট লাইবসন্স ইসয কবর। বীমা র্শবল্প ২০১৭ সাবলর 

চশষ র্দবক ৩২টি লাইফ ইন্সযযবরন্স প্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম ৩৮১৮৩৯ েন এবং ৪৫ টি নন-লাইফ ইন্সযযবরন্স প্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম 

২৬৭১ েন এবেন্ট র্নযুি করা হয়। কর্তিপক্ষ ২০১৭ সাবল এবেন্ট লাইবসন্স ইসয ও নবায়ন র্ফ বাবদ ৭.৪৬ র্মর্লয়ন টাকা 

(সারর্ণ-৫২) গ্রহণ কবরবছ।  

 

সারর্ণ ৫২ 

২০০৯- ২০১৭ সাল পর্ িন্ত এবেন্ট লাইবসন্স ইসয এবং নবায়ন র্ফ                                           (র্মর্লয়ন টাকায়) 

বৎসর এবেন্ট র্ফ (লাইফ) এবেন্ট র্ফ (নন-লাইফ) চমাট এবেন্ট র্ফ 

২০১০-১১ ৪.৩১ ০.২৫ ৪.৫৬ 

২০১১-১২ ১৯.৬৭ ১.৯৮ ২১.৬৫ 

২০১২-১৩ ১১.০৩ ২.২৬ ১৩.২৬ 

২০১৩-১৪ ১৭.৮৯ ০.৪৫ ১৮.৪৩ 

২০১৪-১৫ ২৩.১৬ ০.৪৪ ২৩.৬০ 

২০১৫-১৬ ১০.১৩ ০.৫২ ১০.৬৫ 

২০১৬-১৭ ৮.৫৪ ০.৪১ ৮.৯৫ 

২০১৭-১৮ ৭.১৬ ০.৩৬ ৭.৫২ 

 

বীমা আইন ২০১০ িারা ৫৮(১) এর র্বিান চমািাববক ‘চকান ব্যর্ি বাংলাবদবশ বীমা ব্যবসা অেিন বা সংগ্রবহর উবেবে বীমা 

এবেন্ট বা এবেন্ট র্নবয়াগকারী বা চব্রাকার ব্যিীি অন্য কাহাবকও কর্মশন বা অন্য চকান নাবম চকান পার্রের্মক বা 

পার্রবিার্ষক পর্রবশাি কর্রবব না বা প্রদান করার েন্য চকান চ্যর্ি কর্রবব না।’ বীমা প্রর্িষ্ঠান কর্তিক পর্রবশািকৃি কর্মশন 

র্বষবয় কর্তিপক্ষবক সব িদা উর্দ্বি কবর এবং এর মবধ্য অর্ির্রি কর্মশন প্রদান চরািকবল্প কর্তিপক্ষ চর্বক র্বর্ভ্ন্ন পদবক্ষপ গ্রহণ 

করা হবয়বছ। 

 

লাইফ বীমা পর্রকবল্পর অনুবমাদন  

বীমা আইন, ২০১০ এর িারা ১৬ এর র্বিান চমািাববক ২০১৩ সাল চর্বক ২০১৮ সাল সময়কাবলর মবধ্য চবশ সংখ্যক র্বর্ভ্ন্ন 

প্রকৃর্ির লাইফ বীমা পর্রকল্প কর্তিপক্ষ চর্বক অনুবমাদন করা হবয়বছ। অনুবমাদনকৃি বীমা পর্রকপর্রকল্প, চর্মন- ক্ষুদ্র বীমা, 

সঞ্চয়ী বীমা, চপনশনস, দুঘ িটনা ের্নি মৃতুয (এর্িএর্ব) এবং িায়ী অক্ষমিা (র্পর্িএর্ব) রাইিার, স্বািয চসবা, চময়াদী বীমা, 
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র্শশু সরক্ষা বীমা, হজ্ব বীমা, চদনবমাহর বীমা, এডুবকশন এক্সবপন্স এযাসযবরন্স প্লযান, মট িবগে এযাসযবরন্স প্লযান, ফযার্মর্ল 

প্রবটকশন প্লযান এবং এসএমই চলান প্রবটকশন প্লযান (সংযুর্ি 4)  রবয়বছ। 
 

একই সমবয় র্ববদবশ র্ববশষি মধ্য প্রাবচযর কম িরি প্রবাসী বাংলাবদশী কমীবদর েন্য বীমা কভ্াবরবের আওিায় আনার লবক্ষয 

একটি খসড়া নীর্িমালা প্রণয়ন করা হবর়্েবছ। পরবিীকাবল এই বীমা নীর্িমালাটি র্বববচনার েন্য প্রবাসী কল্যাণ ও তববদর্শক 

কম িসংিান মন্ত্রণালবয়র র্নকট চপ্ররণ করা হবয়বছ। েীবন বীমা কবপ িাবরশবনর মাধ্যবম প্রবাসী কমীবদর এই বীমা চসবা প্রদান 

করা হবব।  

চসন্ট্রাল চরটিং কর্মটি (র্সআরর্স) কর্তিক নন-লাইফ বীমা পবের অনুবমাদন  

বীমা আইন, ২০১০ এর র্বিান চমািাববক কর্তিপক্ষ একটি চসন্ট্রাল চরটিং কর্মটি রবয়বছ এবং এ কর্মটি নন-লাইফ বীমা 

ব্যবসার েন্য র্প্রর্ময়াবমর ট্যার্রফ চরট র্নি িারণসহ পর্রকল্প সপার্রশ প্রদাবনর র্বষবয় দার্য়ত্বপ্রাপ্ত। নন-লাইফ বীমাকারী চর্বক 

প্রাপ্ত প্রস্তার্বি বীমা পবের র্প্রর্ময়াম হার র্সআরর্স কর্তিক প্রদি সপার্রবশর র্ভ্র্িবি কর্তিপক্ষ অনুবমাদন র্দবয় র্াবক। সম্প্রর্ি 

কর্তিপক্ষ র্সআরর্স এর সপার্রবশর র্ভ্র্িবি নন-লাইফ বীমা ব্যবসার র্বর্ভ্ন্ন উপ-চের্ণর ট্যার্রফ চরট সংবশািন কবরবছ এবং 

এটি প্রকাবশর প্রর্ক্রয়ায় রবয়বছ।  কর্তিপক্ষ কার্ িক্রম শুরু করার পর  চর্বক অর্ িাৎ ২০১১ সাল চর্বক ২০১৮ সাল পর্ িন্ত সময় 

সমবয় র্সআরর্স এর ১৯০টি সভ্া হবয়বছ। উি সভ্াসমূবহর মাধ্যবম নন-লাইফ বীমাকারী কর্তিক চবশ র্কছু সংখ্যক প্রদি 

পর্রকল্প কর্মটির সপার্রবশর র্ভ্র্িবি অনুবমাদন করা হবয়বছ এবং সংযুর্ি ৫ এ সকল পর্রকল্প বর্ণ িি রবয়বছ।   

সমন্বয় সভ্া 

বীমা চকাম্পার্নসমূবহর মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিাবদর সাবর্ র্নয়র্মি প্রর্ি র্িন মাবস সমন্বয় সভ্া কবর কর্তিপক্ষ চর্বক বীমা র্শবল্পর 

উন্নয়বনর লবক্ষয র্বর্ভ্ন্ন র্দক র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়। 
 

র্বর্ি ও প্রর্বিান প্রণয়ন  

বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ এর অিীবন ৮টি র্বর্িমালা এবং ১২টি প্রর্বিানমালা 

প্রণয়নপূব িক চগবেট আকাবর প্রকার্শি হবয়বছ (সংযুর্ি ৬)। অবর্শষ্ট র্বর্ি এবং প্রর্বিানামালা চূড়ান্তকরবণর র্বর্ভ্ন্ন পর্ িাবয় 

রবয়বছ। প্রস্তার্বি র্বর্ি এবং প্রর্বিানমালা বাস্তবায়বনর সাবর্ সাবর্ বীমা র্শবল্পর উবেখবর্াগ্য সংস্কার সম্ভবপর হবব। িদুপর্র 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০  এবং বীমা আইন, 2010 এর সম্পূণ ি বাস্তবায়ন র্নভ্ ির করবব এই দু’টি আইবনর 

আওিায় সংর্েষ্ট সকল র্বর্ি প্রর্বিান প্রণয়বনর ওপর। সলবভ্ন্সী মার্েিন, ব্যাংকএযাসযবরন্স এবং র্বর্নবয়াগ ব্যবিাপনা 

সম্পর্কিি র্কছু র্বর্ি প্রর্বিান প্রণয়ন করা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি এবং কর্তিপক্ষ এসকল র্বর্ি র্বিান প্রণয়বনর কাে করবছ। 

অনসাইট পর্রদশ িন 

কর্তিপক্ষ ২০১১ চর্বক 201৮ সাল পর্ িন্ত বীমা প্রর্িষ্ঠানগুর্লবি একার্িক অনসাইট পর্রদশ িন কবরবছ। অনসাইট পর্রদশ িন 

পর্রচালনার অন্যিম প্রিান উবেে হল  বীমা আইন অনুসাবর বীমা প্রর্িষ্ঠান বীমা ব্যবসা পর্রচালনা করবছ র্কনা িা র্াচাই 

করা। িাছাড়া, র্প্রর্ময়াম গ্রহণ ব্যর্িবরবক পর্লর্স আন্ডার রাইটিং করা বা কম র্প্রর্ময়াম েমা কবর পর্লর্স আন্ডার রাইটিং করা 

এবং অর্িরর্ি কর্মশন প্রদান করা ইিযার্দ অিযন্ত গুরুবত্ব সাবর্ র্াচাই করা হয়। 

সারর্ণ-৫3   

২০১১ সাল চর্বক ২০১8 সাল পর্ িন্ত র্বর্ভ্ন্ন বীমা চকাম্পার্নর পর্রদশ িবনর সংখ্যা   
বৎসর পর্রদশ িবনর সংখ্যা 

২০১১ ৭ 

২০১২ ১৪৩ 

২০১৩ ২০ 

২০১৪ ১৬ 

২০১৫ ৯০ 

২০১৬ ২৪ 

২০১৭ ০ 

২০১৮ ২৬ 

বীমা আইন এবং কর্তিপবক্ষর সংর্েষ্ট সাকুিলাবর উবের্খি র্বর্ি র্বিান এবং র্নবদ িশনা পর্রপালবনর র্বষর্ পরীক্ষা করার লবক্ষয  

মূলি বীমা প্রর্িষ্ঠানসমবহর অনসাইট পর্রদশ িন পর্রচালনা করা হয়। সাম্প্রর্িক সমবয় অযার্ন্ট মার্ন লন্ডার্রং হল র্ববশ্বর 

অন্যিম আবলার্চি র্বষয় এবং বাংলাবদশও এর বাইবর নয়। বাংলাবদশ ফাইন্যার্ন্সয়াল ইবন্টর্লবেন্স ইউর্নট কর্তিক র্নি িার্রি 

র্বর্ির্বিাবনর মাধ্যবম মার্ন লন্ডার্রং র্ববরািী র্বর্ি চমবন চলার র্বষয়টি র্নর্িি করার েন্য এর্ন্ট মার্ন লন্ডার্রং এবং সন্ত্রাবস 
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অর্ িায়বনর র্বষয়গুর্লও পর্রদশ িন সময়কাবল র্াচাই করা হয়। অনসাইট পর্রদশ িনকাবল পর্ িববর্ক্ষি র্বষয়গুর্ল বীমাকারীবদরবক 

োর্নবয় কর্তিপবক্ষ শুনার্নর মাধ্যবম বীমা আইবনর র্বিান চমািাববক পর্রদশ িন দবলর প্রর্িটি পর্ িববক্ষণ র্নষ্পর্ি করা হয়।    

ের্রমানা আবরাপ  

বীমা র্শল্পবক শৃঙ্খলা আনয়বনর লবক্ষয কর্তিপবক্ষর পর্রদশ িন দলবক র্নয়র্মি বীমা প্রর্িষ্ঠাবনর প্রিান কার্ িালয় ও শাখা 

কার্ িালয়সমূবহ চপ্ররণ করবি হয়। বীমা প্রর্িষ্ঠান েন্য একটি পর্রদশ িন ম্যানুয়াল তির্র কবর কর্তিপবক্ষর ওবর়্েবসাইবট আপবলাি 

করা হবয়বছ।  পর্রদশ িন দবলর প্রর্িববদন র্ববেষবণরর্ভ্র্িবি অর্নয়ম বা আইন লঙ্ঘন র্বষবয় িথ্য পাওয়া চগবল কর্তিপক্ষ 

চর্বক বীমা চকাম্পার্নর েবাববর েন্য শুনানীর আবয়ােন করা হয়। শুনানীর পর অর্নয়ম বা আইন লঙ্ঘন প্রমার্ণি হবল বীমা 

আইন, ২০১০ এর র্বিান চমািাববক কর্তিপক্ষ চর্বক বীমা চকাম্পার্নর র্বরুবদ্ধ ের্রমানা আবরাপসহ র্বর্ভ্ন্ন র্নবদ িশনা বা 

গাইিলাইন প্রদান করা হয় ।  ২০১১ সাল চর্বক ২০১৮ সাল পর্ িন্ত  কর্তিপক্ষ হবি ৩২৬টি নন-সাইট পর্রদশ িন কবর এবং ২১.৭৯ 

র্মর্লয়ন টাকা ের্রমানা আবরাপ কবর (সারর্ণ ৫৪)।  

সারর্ণ ৫৪  

২০১০-১১ চর্বক ২০১৭-১৮ পর্ িন্ত কর্তিপক্ষ কর্তিক আবরার্পি ের্রমানা                                             [র্মর্লয়ন টাকায়] 

বছর লাইফ নন-লাইফ চমাট ের্রমানা 

২০১০-১১ ০.১0 ১.৫৭ ১.৬৭ 

২০১১-১২ ৯.৪৮ ১৩.৮৭ ২৩.৩৫ 

২০১২-১৩ ২.৮৮ ৮.৬৫ ১১.৫৩ 

২০১৩-১৪ ৩.৭৩ ৪.০৫ ৭.৭৮ 

২০১৪-১৫ ০ ০ ০ 

২০১৫-১৬ ৪.০৩ ৪৫.২৫ ৪৯.২৮ 

২০১৬-১৭ ৩.৬৩ ৩৩.৯৯ ৩৭.৬২ 

২০১৭-১৮ ২.৪২ ১৯.৩৭ ২.৭৯ 

 

কর্তিপক্ষ কর্তিক গৃহীি কবয়কটি উবেখবর্াগ্য পদবক্ষপ 

 র্র্ার্র্ প্রর্শক্ষণ ব্যর্িি কর্তিপক্ষ কর্তিক এবেন্ট লাইবসন্স ইসয করা হবব না মবম ি একটি সাকুিলাবরর মাধ্যবম  

র্নবদ িশনা  প্রদান  করা হয়; 

 বীমা সম্পবকি েন সািারবণর ইর্িবাচক িারণা এবং বীমা র্শক্ষা প্রসাবরর লবক্ষয কর্তিপক্ষ চদশব্যার্প ব্যপক প্রচারণার 

উবযাগ গ্রহণ করা হয়। প্রচারণার অংশ র্হসাবব সকল চস্ট্কবহার্ল্ারবদরবক র্নবয় র্বর্ভ্ন্ন সভ্া ও  ওয়াকিশবপর 

আবয়ােন করা হয়; 

 বীমাখাবির ভ্াবমূর্িি বৃর্দ্ধ করার তিরীর লবক্ষয বীমা চকাম্পার্ন কর্তিক র্বর্ভ্ন্ন অনুষ্ঠান আবয়ােবনর মাধ্যবম বীমা 

দার্বর অর্ ি র্বিরবণর উবযাগ গ্রহণ করা হয়;  

 কর্তিপক্ষ সকল চস্ট্ক চহার্ল্ারবদর সর্বিাবর্ ি অসংখ্য গুরুত্বপূণ ি িথ্য উপািসহ একটি িাইন্যার্মক ওবয়বসাইট তিরী 

কবরবছ। উি ওবয়বসাইবট অনলাইবনর মাধ্যবম অর্ভ্বর্াগ প্রদাবনর সর্বিা রবয়বছ। 

 বীমা গ্রাহক, চশয়ার চহার্ল্ার বা অন্যান্য চস্ট্কবহার্ল্ার বা সংর্েষ্ট চকান পক্ষ চর্বক চকান অর্ভ্বর্াগ গ্রহবণর দুই 

র্দবনর মবধ্য কর্তিপক্ষবক অবর্হি করার েন্য র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 বীমা চকাম্পার্নর পর্রচালনা পষ িদ, র্নরীক্ষা কর্মটি, দার্ব কর্মটি, র্নব িাহী কর্মটি ইিযার্দ সভ্ার কার্ ির্ববরণীসহ 

প্রর্িববদন কর্তিপবক্ষর র্নকট দার্খবলর েন্য র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 ভূর্ম, ভ্বন, ফ্লযাট ও অন্যান্য িাবর সম্পর্ি ক্রয়/ র্বক্রয়/হস্তান্তর/র্লে/অনুদান সম্পর্কিি িথ্য ও দর্ললার্দ কর্তিপবক্ষর 

র্নকট দার্খল কবর পূব ি অনুবমাদন গ্রহবণর েন্য বীমা চকাম্পার্নসমূহবক র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 বীমা চকাম্পার্ন সমূহবক ৫০০০/- (পাঁচ হাোর টাকা) এর উবর্ধ্ি চলনবদন ব্যাংর্কং চযাবনবলর মাধ্যবম করার র্নবদ িশনা 

প্রদান করা হয়। উন্নয়ন র্ববশ্বর সাবর্ সামঞ্জস্য চরবখ গিানুগর্িক বীমা পবের সাবর্ উদ্ভাবনী বীমা পে চালু করার 

েন্য বীমা চকাম্পার্ন সমূহবক উৎসাহ প্রদান করা হয় ; 

 নাগর্রক সর্বিা প্রদাবনর েন্য র্সটিবেন চাট িার তিরী কর্তিপবক্ষর ওবয়বসাইবট আপবলাি করা হয়; 
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 কর্তিপক্ষ চর্বক চাট িাি ি একাউবন্টন্টস প্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম বীমা চকাম্পার্নর র্হসাবসহ র্বর্ভ্ন্ন কার্ িক্রম র্ববশষ 

র্নরীক্ষার েন্য টাম ি অব চরফাবরন্স তিরীপূব িক র্নরীক্ষক র্নবয়াবগর উবযাগ গ্রহণ করা হয়;  

 
নন-লাইফ বীমার চক্ষবত্র  গৃহীি  গুরুত্বপূণ ি পদবক্ষপসমূহ 

 চটর্রফ চরইট লংঘন বন্ধ করার র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 বাকীবি ব্যবসা বন্ধ করার র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 পর্রচালকবদর র্নেস্ব চকাম্পার্নবি ব্যবসা সীর্মি করার র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়;  

 পর্রচালকবদর যুগপৎ অন্য আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠাবন পর্রচালক না র্াকার র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 ের্রপকারীবদর মাশুল ও অন্যান্য খরচার্দ পনোঃর্নি িারণ করা হয়; 

 পনোঃবীমা সম্পর্কিি িথ্যার্দ কর্তিপবক্ষর র্নকট দার্খবলর র্নবদ িশনা;  

 বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত তত্রমার্সক র্ববরণী কর্তিপবক্ষর র্নকট দার্খবলর র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 বীমা এবেন্ট ব্যিীি অন্য কাউবক র্প্রর্ময়াবমর ওপর শিকরা হাবর পার্রের্মক বা পার্রবিার্ষক প্রদান না করার 

র্নবদ িশনা চদয়া হয় এবং 

 নন-লাইফ বীমাকারীর এবেন্টবদর েন্য কর্মশন হাবরর সীমা অনর্িক ১৫% র্নি িারণ কবর চদয়া হয়; 

লাইফ বীমার চক্ষবত্র  গৃহীি  গুরুত্বপূণ ি পদবক্ষপসমূহ 

 কর্তিপক্ষ লাইফ বীমা চকাম্পার্নসমূবহর অর্ির্রি ব্যবিাপনা ব্যয় হ্রাস করার েন্য মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিাসহ  

পর্রচালনা পষ িবদর সাবর্ একার্িক সভ্ার আবয়ােন কবর র্বর্ভ্ন্ন র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়;  

 কর্মশনর্ভ্র্িক েনববলর স্তর পনগ িঠবনর র্নবদ িশনা প্রদান; 

 লাইফ বীমাকারীর সম্পবদর র্বর্নবয়াবগর সঠিকিা র্নর্িি করার েন্য তত্রমার্সক সম্পদ র্ববরণী কর্তিপবক্ষর র্নকট 

দার্খবলর র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়; 

 লাইফ বীমাকারীবদর একচ্যযয়ার্রবদর সংখ্যা বৃর্দ্ধর েন্য প্রর্িটি  চকাম্পার্নবি একচ্যযয়ার্রয়াল র্বভ্াগ প্রর্িষ্ঠার েন্য 

র্নবদ িশনা প্রদান করা হয় 

 

ইবনাবভ্শন টিম 

কর্তিপবক্ষর ‘ইবনাবভ্শন টিম’ গঠিি হবয়বছ। ইবনার্ভ্শন টিম বীমা ব্যবসার র্বকাশ এবং অর্নয়ম প্রর্িবরাবির েন্য র্নয়র্মি 

নতুন উদ্ভাবনী িারণা র্নবয় কাে করবছ । পাবর্লক সার্ভ্ িবসস সম্পবকি প্রর্শক্ষণ পাওয়ার পবর প্রশাসর্নক দক্ষিা অবনক উন্নি 

হবয়বছ র্ার ফবল কর্তিপবক্ষর পর্রবসবা সরবরাবহর চক্ষবত্র ব্যপক উন্নর্ি হবয়বছ। চসই প্রবচষ্টার অংশ র্হসাবব 2017 সাবলর 

কর্তিপবক্ষর বার্ষ িক উদ্ভাবনী পর্রকল্পনা আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান র্বভ্াবগ চপ্ররণ করা হয় র্া উদ্ভাববনর কার্ িক্রম সরকাবরর শীষ িিানীয় 

সংিা চর্বক প্রার্িষ্ঠার্নকভ্াবব গৃহীি হয়। িদুপর্র, উদ্ভাবনী কার্ িক্রবম ের্ি়েি বীমা উন্নয়ন ও র্নর়্েন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর কম িকিিাগনবক 

‘এ টু আই’ দ্বারা চবশ কবয়কবার প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্তিপবক্ষর উদ্ভাবনী দল র্নরলসভ্াবব র্বর্ভ্ন্ন উদ্ভাবনী িারণা প্রবিিন 

কবর, চর্মন- বীমা নম্বরযুি গার্ড়র সাবর্ চর্াগাবর্াবগর নম্বরসহ বীমাকারীর নাম উবেখ কবর একটি র্স্ট্কার লাগাবনা, র্াবি 

দুঘ িটনার চক্ষবত্র চকান ক্ষর্িগ্রি ব্যর্ি সহবেই এবং দ্রুিিম উপাবয় বীমাকারীর র্নকট দার্ব উত্থাপন করবি পাবর। 

বাংলাবদশ বীমা খাি উন্নয়ন প্রকল্প 

র্বশ্ব ব্যাংবকর ৫১৩.৫০ চকাটি এবং বাংলাবদশ সরকারবর ১১৮.৫০ চকাটি চমাট ৬৩২.০০ চকাটি টাকার অর্ িায়বন 'বীমা খাি 

উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যবম বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, সািারণ বীমা কবপ িাবরশন, েীবন বীমা কবপ িাবরশন এবং বাংলাবদশ 

ইন্সযযবরন্স একাবিমীবক শর্িশালী করার উযাগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকবল্পর সময়কাল পাঁচ বছর। ইবিামবধ্য সরকার 

বাংলাবদশ র্সর্ভ্ল সার্ভ্ িবসর একেন যুগ্মসর্চববক সরকার প্রকল্প পর্রচালক পবদ এবং একেন উপসর্চববক উপপ্রকল্প 

পর্রচালক পবদ র্নবয়াগ র্দবয়বছ। প্রকল্পটি বাস্তবায়বনর েন্য প্রর্কউরবমন্ট ও অন্যান্য কসালবটন্টবদর র্নবয়াগ প্রদান করা হয়। 

বীমা চমলার আবয়ােন 

বীমা সম্পবকি েনসবচিনিা বৃর্দ্ধর েন্য বীমার বািিা সকবলর র্নকট চপৌছাবনার লবক্ষয কর্তিপক্ষ কর্তিক 2016 সাবল চদবশ 

প্রর্মবাবরর মবিা বীমা চমলার আবয়ােন করা হয়।  বাংলাবদশ ইন্সযযবরন্স এবসার্সবয়শন এবং বাংলাবদশ ইন্সযযবরন্স চফারাবমর 

সহবর্ার্গিায়  ঢাকায় ২০১৬ সাবল, র্সবলবট ২০১৭ সাবল এবং চট্রগ্রাবম ২০১৮ সাবলর চমলার আবয়ােন করা হয় এবং প্রায় 
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সকল বীমা প্রর্িষ্ঠান অংশ গ্রহণ কবর। এই বীমা চমলার মূল লক্ষয র্ছল সািারণ মানুষবক সবচিন করা, বীমা দার্ব র্নষ্পর্ির 

িথ্য, বীমা দার্বর অর্ ি পর্রবশাি, র্বর্ভ্ন্ন বীমা পবের প্রচার ও র্বক্রয়, বীমা র্শবল্পর কম িবক্ষবত্রর উন্নর্ি, কম িসংিান সম্পর্কিি 

িথ্য এবং বীমা চবর্নর্ফট সম্পর্কিি িথ্য প্রদান করা। বাংলাবদবশর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী েনবনত্রী চশখ হার্সনার সভ্াপর্িবত্ব 

২০১৩ সাবল প্রর্ম সাকি ইন্সযযবরন্স সার্মট অনুর্ষ্ঠি হয় ।  

 

র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি চফয়ার  

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার আবয়ার্েি র্ির্েটাল ওয়ার্ল্ি চফয়াবর আর্র্ িক প্রর্িষ্ঠান 

র্বভ্াবগর সাবর্ অংশগ্রহণ কবর। কর্তিপক্ষ র্ির্েটাল পর্রবসবা সম্পর্কিি চসর্মনাবর সর্ক্রয়ভ্াবব অংশগ্রহণ কবরন। চমলায় 

সর্ক্রয় অংশগ্রহবণর েন্য  সরকার কর্তিক প্রশংর্সি হয় এবং পরস্কার লাভ্ কবর। 
 

চেলা ও উপবেলা পর্ িাবয়র উন্নয়ন চমলা  

প্রিানমন্ত্রীর কার্ িালবয়র র্নবদ িশনা অনুসাবর কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্নসমূহবক চেলা ও উপবেলা পর্ িাবয় অনুর্ষ্ঠি উন্নয়ন চমলায় 

অংশগ্রহণ করার েন্য  র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়। এ িরবণর চমলায় বীমা চকাম্পার্নসমূহ েনসািারবণর কাবছ র্াওয়ার প্রচ্যর 

সবর্াগ পায়। এটি বীমাখাবির র্বকাবশ স্বল্পবময়াদী লক্ষয ছাড়াও দীঘ িবময়াদী প্রভ্াব চফবল। 
 

অর্ ি পাচার চরাবি পদবক্ষপ  

অর্ ি পাচার ও সন্ত্রাসীবদর অর্ িায়ন চরাবি বাংলাবদশ ব্যাংক গঠিি বাংলাবদশ ফাইন্যার্ন্সয়াল ইর্ন্টর্লবেন্স ইউর্নটবক 

(র্বএফআইইউ) একটি র্নয়ন্ত্রণকারী কর্তিপক্ষ র্হবসবব বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ পূণ ি সহবর্ার্গিা প্রদান কবর। অর্ ি পাচার 

ও সন্ত্রাসী অর্ িায়ন চরাবি কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্নসমূহবক র্বর্ভ্ন্ন র্নবদ িশনা প্রদান করা হয়। এই প্রসবঙ্গ, আগস্ট্ 2017 এবং 

চসবেম্বর 2018 এ কক্সবাোবর র্চফ অযার্ন্ট মার্ন লন্ডার্রং কমপ্লাবয়ন্স অর্ফসার (কযামলবকা) এর সবম্মলন করা হয়। সকল 

বীমা চকাম্পার্ন ও কবপ িাবরশনসমূহ সকল কযামলবকাবক অর্ ি পাচার এবং সন্ত্রাবসর অর্ িায়ন চরাি করার র্নবদ িশনা চদয়া হয়।  

োিীয় বীমা নীর্ি, ২০১৪ এর কম িপর্রকল্পনা অনুর্ায়ী কর্তিপক্ষ ফাইন্যার্ন্সয়াল ইর্ন্টর্লবেন্স চসল (এফআইর্স) গঠন কবর। 

বাংলাবদশ ব্যাংক চর্বক বীমা চকাম্পার্নসমূবহর গ্রাহকবদর েন্য Know Your Customer (KYC) ফম িটি প্রবিিন করার 

র্নবদ িশ প্রদান করা হয় এবং একই সাবর্ কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্ন সমূবহ বাংলাবদশ ব্যাংবকর র্নবদ িশনা পর্রপালবনর র্বষয়টি 

খুব সর্ক্রয়ভ্াবব পর্ িববক্ষণ করবছ। এফআইর্স কর্তিপক্ষ এখন র্বএফআইইউ এর সাবর্ একর্ত্রিভ্াবব কাে করবছ এবং বীমা 

উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ বীমা চকাম্পার্নসমূহবক অর্ ি পাচার এবং সন্ত্রাসবাবদ অর্ িায়ন চরাবি র্বর্ভ্ন্ন র্নবদ িশনা প্রদান কবরবছ । 

োিীয় শুদ্ধাচার চকৌশল বাস্তবায়ন  

বীমা র্শবল্প োিীয় শুদ্ধাচার চকৌশল বাস্তবায়বনর েন্য কর্তিপক্ষ চর্বক একটি কর্মটি গঠন করা হয়। োিীয় শুদ্ধাচার চকৌশল 

বাস্তবায়বনর লবক্ষয লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা চকাম্পার্নর পর্রচালক/ মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিাবদর র্নবয় ২৭ চসবেম্বর ২০১৩ 

িার্রবখ কর্তিপবক্ষ একটি সভ্া করা হয় । োিীয় শুদ্ধাচার চকৌশল বাস্তবায়বনর অগ্রগর্ি সরকাবর প্রদি আবদশ অনুর্ায়ী 

মূল্যায়ন করা হয় এবং এ র্বষবয় কর্তিপক্ষ চর্বক উবযাগ গ্রহণ করা হয়।  
 

সব িস্তবর বাংলা ভ্াষা পর্রচালনা  

কর্তিপক্ষ বাংলাবদবশর সংর্বিাবনর অনুবেদ ৩ এবং বাংলা ভ্াষা সাকুিবলশন আইন, ১৯৮7 এর ৩ িারা অনুর্ায়ী র্রট আববদন 

নং ১৬৯6 / ২০১৪ এর আবদশ কার্ িকর করার েন্য কাে করবছ। চদবশর বার্হবর চর্াগাবর্াগ ব্যর্িি  বাংলা ভ্াষা ব্যবহার 

কর্তিপবক্ষর সমস্ত কার্ িক্রম পর্রচার্লি হবে। এ ছাড়াও কর্তিপক্ষ বাংলা ব্যবহার কবর সব িরবণর চর্াগাবর্াগ রক্ষা কবর চবলবছ। 

েনগবণর সর্বিাবর্ ি সকল বীমা চকাম্পার্ন এবং কবপ িাবরশনসমূহবক প্রস্তাব পত্র ও পর্লর্স িকুবমন্ট বাংলায় এবং একই সাবর্ 

বাংলার পাশাপার্শ মাধ্যর্মক ভ্াষা ইংবরর্ে ব্যবহাবরর মাধ্যবম প্রকাশ করার েন্য র্নবদ িশ প্রদান করা হয়। 

 

আইএআইএস এবং আর্ফ এর সদস্যপদ গ্রহণ  

যুগবপাবর্াগী ও আন্তেিার্িকভ্াবব স্বীকৃি পদ্ধর্িসমূবহর ব্যবহাবরর মাধ্যবম চদবশর বীমা খাবদর িদারর্ক ও উন্নয়বনর র্াত্রাবক 

গর্িশীল করার লবক্ষয কর্তিপক্ষ আইএআইএস এবং আর্ফ এর সদস্য হবয়বছ। 

র্তিীয় প ুঁর্েবাোর উন্নয়ন কম িসূচীর রূপবরখা প্রণয়ন 

র্তিীয় প ুঁর্েবাোর উন্নয়ন কম িসূচীর (র্সর্িএমর্প ৩) রূপবরখা প্রণয়বন এর্শয়ান চিবভ্লপবমন্ট ব্যাংক কর্তিক র্নবয়ার্েি যা 

এর্রস গ্রুপ এবং কযার্পটাল গ্রুপ এর দু’েন প্রর্ির্নর্ির অংশগ্রহবণ অনুর্ষ্ঠি সভ্ায় র্সদ্ধান্ত অনুসাবর র্বর্ি-প্রর্বিান প্রণয়ন করা 

হবয়বছ। 
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ইউর্নফাইি চমবসর্েং প্লাটফরম (ইউএমর্প) 
বীমা খাবি র্ির্েটাইবেশবনর আওিায় আনয়বনর লবক্ষয ইউর্নফাইি চমবসর্েং প্লাটফরম (ইউএমর্প) নামক একটি State-

of-the-art চটকবনালর্ে সমৃদ্ধ একটি প্লাটফরম বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর অর্ফবস িাপবনর উবযাগ চনয়া হবয়বছ। 

উি প্লাটফরবমর মাধ্যবম র্প্রর্ময়াম সংরহ সংক্রান্ত সকল কম িকান্ড পর্রবীক্ষণ করবি কর্তিপবক্ষর সক্ষম হবব।  

 

চসর্মনার  

কর্তিপক্ষ ২০১৭ এবং ২০১৮ সাবল বীমা র্বষবয় চবশ কবয়কটি চসর্মনাবরর আবয়ােন কবর। বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

এবং কর্তিপক্ষ ও বাংলাবদশ ইন্সযযবরন্স এবসার্সবয়শবনর চর্ৌর্ উবযাবগ দুবর্ িাগ ব্যবিাপনা, র্ির্েটাল পদ্ধর্িবি বীমা ব্যবসা, 

কৃর্ষ বীমা, চমর্িবকল বীমা, গবার্দ পশু বীমা, র্ির্েটাল চমাটর বীমাসহ র্বর্ভ্ন্ন র্বষবয়র ওপর চসর্মনার করা হয়। কর্তিপক্ষ 

কর্তিক সলবভ্র্ন্স মার্েিন এবং আন্ডার রাইটিং সম্পর্কিি কবয়কটি আন্তেিার্িক চসর্মনার অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। এই চসর্মনাবর িানীয় 

বীমা ব্যর্িত্বসহ আন্তেিার্িক বীমা চপশাদাররা উপর্িি র্ছবলন এবং বীমাকারীর প্রিান র্নব িাহী কম িকিিা এবং প্রিান আর্র্ িক 

কম িকিিাগণও এই চসর্মনাবর অংশ র্নবয়র্ছবলন। 

বীমা দার্ব র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত সভ্া 

কর্তিপক্ষ  2018 সাবল ১৭ টি লাইফ বীমা দার্ব র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত সভ্া কবর ২১,০০০টি বীমা দার্ব র্নষ্পর্ি কবর এবং ৫০ টি নন-

লাইফ বীমা দার্বর র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত সভ্া কবর ৩৫ টি বীমা দার্ব র্নষ্পর্ি কবর । কর্তিপক্ষ কর্তিক বীমা আইন, ২০১০ এর িারা 

৭৩ এবং বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (র্ববরাি র্নষ্পর্ি কর্মটি) প্রর্বিানামালা, 2012' এর র্বিান অনুসাবর কর্তিপবক্ষর 

একেন প্রর্ির্নর্িসহ পাঁচ সদবস্যর সমন্ববয় একটি র্ববরাি র্নষ্পর্ি কর্মটি গঠন করা হয়। এই র্ববরাি র্নষ্পর্ি কর্মটি ৯২টি 

সভ্া কবর 30টি অর্ভ্বর্াবগর মবধ্য ২৭টি অর্ভ্বর্াগ র্নষ্পর্ি কবর। বীমা আইবনর প্রিযক্ষ র্নবদ িশনার পাশাপার্শ বিিমান 

পর্রর্ির্ি র্বববচনায় র্নবয় বীমা সম্পবকি েনগবণর ইর্িবাচক মবনাভ্াব সৃর্ষ্টর লবক্ষয চদশব্যার্প সরাসর্র েনসম্মযবখ বীমা 

গ্রাহবকর চচক হস্তান্তবরর েন্য  কর্তিপক্ষ চর্বক অন্য একটি র্নবদ িশনাও োর্র করা হয়। 

আর্র্ িক র্ির্িশীলিার প্রর্িববদন 

বীমাকারী চর্বক প্রদি আর্র্ িক র্ির্িশীলিার প্রর্িববদন সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহপূব িক কর্তিপক্ষ বীমাকারীর প্রর্িববদন বাংলাবদশ 

ব্যাংবকর র্নকট চপ্ররণ করা হয়। এই সকল প্রর্িববদবন বীমা প্রর্িষ্ঠাবনর র্প্রর্ময়াম আয়, সম্পবদর পর্রমাণ, র্বর্নবয়াবগর 

পর্রমাণ, িায়ী আমানবির পর্রমাণসহ র্বর্ভ্ন্ন আর্র্ িক িথ্য সর্ন্নববর্শি র্াবক। 

আর্র্ িক িথ্য সংগ্রহ 

বীমা র্শবল্পর দক্ষিা র্ববেষবণর েন্য কর্তিপক্ষ বীমা প্রর্িষ্ঠানসমূহ চর্বক ২০০৯ চর্বক ২০১৭ সাল পর্ িন্ত বীমা র্শবল্পর িথ্য এবং 

পর্রসংখ্যান সংগ্রহ কবর। এবি চমাট সম্পদ, বীমা ব্যবসাবয়র র্বর্ভ্ন্ন চের্ণর গ্রস র্প্রর্ময়াম, কমর্প্রবহনর্সভ্ ইনকাম, বীমা 

চকাম্পার্নসমূবহর আর্র্ িক অবিা, র্বর্ভ্ন্ন চরর্শও চর্মন- র্রবটনশন চরর্শও, চেইম চরর্শও, কম্বাইন্ড চরর্শও, ব্যবিাপনা ব্যয় 

চরর্শও এবং ইর্ল্ অব লাইফ ফান্ড চরর্শও ইিযার্দ  রবয়বছ। 

মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিা র্নবয়াগ এবং শাখা চখালা 

বীমা আইন, ২০১০ এর ৮০ িারা এবং বীমা চকাম্পার্ন (মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিা র্নবয়াগ ও অপসারণ) প্রর্বিানমালা, ২০১২ এর 

র্বিান চমািাববক কর্তিপক্ষ চর্াগ্যিাসম্পন্ন ব্যর্িবক বীমা চকাম্পার্নর মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিার র্নবয়াগ প্রদাবনর অনুবমাদন প্রদান 

কবর। ২০১৮ সাবল লাইফ বীমায় ২৩ েন এবং নন-লাইফ বীমায় ৪৩ েন কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়াগ অনুবমাদনপ্রাপ্ত মুখ্য র্নব িাহী 

কম িকিিা র্বর্ভ্ন্ন বীমা চকাম্পার্নবি কম িরি রবয়বছ। 

বীমা আইন, ২০১০ এর িারা ১৪ এর র্বিান, বীমাকারীর শাখা ও কার্ িালয় িাপন (লাইবসন্স প্রার্প্তর আববদন) প্রর্বিানমালা, 

২০১২ এবং বীমাকারীর শাখা ও কার্ িালয় িাপবনর েন্য লাইবসন্স র্ফ র্বর্িমালা, ২০১২ এর র্বিান চমািাববক কর্তিপক্ষ চর্বক 

বীমা চকাম্পার্নসমূবহর শাখা ও কার্ িালয় িাপবনর অনুবমাদন প্রদান করা হয়। ২০১৪ সাল চর্বক ২০১৮ সাল পর্ িন্ত ৯৮টি লাইফ 

এবং ২০১২ সাল চর্বক ২০১৮ সাল পর্ িন্ত ৩৩২টি নন-লাইফ বীমার শাখা ও কার্ িালবয়র অনুবমাদন কর্তিপক্ষ চর্বক চদয়া হয়। 

কর্তিপবক্ষর আয় এবং ব্যয় 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ এর ১৬ িারায় উবের্খি র্বিান চমািাববক সংগৃহীি আয় চর্মন-র্নবন্ধন নবায়ন 

র্ফ, এবেন্ট লাইবসন্স র্ফ, আবরার্পি ের্রমানা ইিযার্দ চর্বক কর্তিপবক্ষর অর্ফস ভ্াড়া. চবিন ভ্ািার্দ, অনুষ্ঠান ব্যবিাপনা, 
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গাড়ীর জ্বালানী এবং রক্ষণাববক্ষণ, চস্ট্শনারীসহ অন্যান্য ব্যয় করা হয়। সরকাবরর র্নকট চর্বক ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান চনয়া 

কর্তিপবক্ষর কার্ িক্রম শুরু কবর। বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর আয় র্বক ১২৮ চকাটি টাকা সরকার্র চকাষাগাবর েমা 

র্দবয়বছ। কর্তিপবক্ষর  ৮ বছবরর আয় ও ব্যবয়র র্হবসব সারর্ণ-৫৫ এ উপিাপন করা হবয়বছ। 

সারর্ণ-55  

কর্তিপবক্ষর আয়-ব্যয় র্ববরণী (২০১০-১১ চর্বক ২০১৭-১৮)    

অর্ ি বছর আয় টাকার পর্রমাণ ব্যয়  টাকার পর্রমাণ 

২০১০-১১ সরকারী অনুদান ৮0,00,000 ব্যয় ৩৩,৫৭,১৪৩ 

র্ফ চর্বক আয় ৭১,৫৭,০৫৪ 

ব্যয় অর্ির্রি আয় ১,১৭,৯৯,৯১১ 

চমাট ১,৫১,৫৭,০৫৪ চমাট ১,৫১,৫৭,০৫৪ 

২০১১-১২ র্ফ ও অন্যান্য চর্বক চর্বক আয় 29,17,84,379 ব্যয় 2,34,38,464 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

1,67,16,896 

অন্যান্য আয় 36,650 ব্যয় অর্ির্রি আয় 28,50,99,461 

চমাট  30,85,37,925 চমাট 30,85,37,925 

2012-13 র্ফ চর্বক আয় 35,27,33,026 ব্যয় 3,86,28,078 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

4,87,00,099 

অন্যান্য আয় 2,78,917 ব্যয় অর্ির্রি আয় 36,30,83,964 

চমাট 40,17,12,042 চমাট 40,17,12,042 

2013-14 র্ফ চর্বক আয় 31,94,44,060 ব্যয় 7,66,35,967 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

6,81,01,293 

অন্যান্য আয় 98,086 ব্যয় অর্ির্রি আয় 31,10,07,471 

চমাট 38,76,43,439 চমাট 38,76,43,439 

2014-15 র্ফ ও অন্যান্য চর্বক চর্বক আয় 33,71,27,855 ব্যয় 9,90,97,067 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

7,38,33,833 

অন্যান্য আয় 7,37,346 ব্যয় অর্ির্রি আয় 31,26,01,967 

চমাট 41,16,99,034 চমাট 41,16,99,034 

 

2015-16 

র্ফ চর্বক আয় 37,58,56,328 ব্যয় 7,96,25,644 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

৭,৮৮,৭০,০৫৬ 

অন্যান্য আয় 3,64,621 ব্যয় অর্ির্রি আয় 37,54,65,361 

  আয়কর (9,38,66,340) 

ব্যয় অর্ির্রি আয় 28,15,99,021 

চমাট 45,50,91,005 চমাট 45,50,91,005 

2016-17 র্ফ চর্বক আয় 37,77,39,538 ব্যয় 8,97,98,335 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

6,31,99,937 

অন্যান্য আয় 23,85,228 ব্যয় অর্ির্রি আয় 35,35,26,368 

  আয়কর (8,83,81,592) 

ব্যয় অর্ির্রি আয় 26,51,44,776 

চমাট 44,33,24,703 চমাট 44,33,24,703 



81 
 

2017-18  

(অর্নরীর্ক্ষি) 

র্ফ চর্বক আয় 37,29,39,266 ব্যয় 12,91,14,475 

িায়ী  আমানি এবং ব্যাংক 

র্হসাব চর্বক সদ  

3,76,00,000 

অন্যান্য আয় 29,35,199 ব্যয় অর্ির্রি আয় 28,43,59,989 

 

  আয়কর (7,10,89,997) 

ব্যয় অর্ির্রি আয় 21,32,69,992 

চমাট 41,34,74,465 চমাট 41,34,74,465 
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সংযুর্ি ১ 

বীমা ব্যবসায় র্নবর্ন্ধি লাইফ বীমাকারীর িার্লকা এবং স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুর্ির র্ববরণ  

ক্রর্মক নং বীমাকারীর নাম র্নবন্ধন বছর বীমাকারীর স্ট্যাটাস 

1 চের্বর্স 1973 রাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠান 

2 চমটলাইফ  1974 র্ববদশী চকাম্পার্ন 

3 ন্যাশনাল  1985 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

4 চিল্টা  1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

5 সন্ধানী  1990 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

6 চমঘনা 1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

7 ফারইষ্ট ইসলামী  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

8 পদ্মা ইসলামী 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

9 পপলার  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

10 প্রগর্ি  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

11 প্রাইম ইসলামী 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

12 প্রবগ্রর্সভ্  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

13  রুপালী  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

14 সানলাইফ 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

15 বায়রা লাইফ 2000 িার্লকাভুি  নয় 

16 চগাবর্ল্ন 1999 িার্লকাভুি  নয় 

17 চহামল্যান্ড 1996 িার্লকাভুি  নয় 

18 সানফ্লাওয়ার 2000 িার্লকাভুি  নয় 

19 চবস্ট্  2013 িার্লকাভুি  নয় 

20 চাট িাি ি   2013 িার্লকাভুি  নয় 

21 এনআরর্ব চলাবাল 2013 িার্লকাভুি  নয় 

22 প্রবটর্িভ্ ইসলামী  2013 িার্লকাভুি  নয় 

23 চসানালী লাইফ 2013 িার্লকাভুি  নয় 

24 চেনীর্ ইসলামী 2013 িার্লকাভুি  নয় 

25 আলফা ইসলামী 2014 িার্লকাভুি  নয় 

26 িায়মন্ড 2014 িার্লকাভুি  নয় 

27 গার্ি িয়ান  2014 িার্লকাভুি  নয় 

28 র্মুনা 2014 িার্লকাভুি  নয় 

29 মাবকিন্টাইল ইসলামী  2014 িার্লকাভুি  নয় 

30 স্ববদশ 2014 িার্লকাভুি  নয় 

31 ট্রাস্ট্ ইসলামী 2014 িার্লকাভুি  নয় 

32 এলআইর্স(বাংলাবদশ) 

র্লর্মবটি.  

2016 িার্লকাভুি  নয় 
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সংযুর্ি ২ 

বীমা ব্যবসায় র্নবর্ন্ধি নন-লাইফ বীমাকারীর িার্লকা এবং স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুর্ির র্ববরণ 

ক্রর্মক নং বীমাকারীর নাম র্নবন্ধন বছর বীমাকারীর স্ট্যাটাস 

1 এসর্বর্স 1973 রাষ্ট্রীয় প্রর্িষ্ঠান 

2 গ্রীনবিল্টা 1985 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

3 র্বর্েআইর্স 1985 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

4 ইউনাইবটি  1985 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

5 র্পপলস  1985 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

6 ইষ্টাণ ি 1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

7 ইস্ট্ল্যান্ড 1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

8 প্রগর্ি  1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

9 কণ িফুর্ল  1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

10 র্ফর্নক্স 1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

11 েনিা 1986 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

12 চসন্ট্রাল  1987 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

13 চফিাবরল 1987 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

14 রুপালী  1988 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

15 র্রলাবয়ন্স 1988 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

16 পরবী  1988 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

17 পাইওর্নয়ার  1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

18 র্সটি চেনাবরল  1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

19 প্রভ্ািী  1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

20 প্রাইম 1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

21 বাংলাবদশ ন্যাশনাল 1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

22 মাবকিন্টাইল 1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

23 নদ িান চেনাবরল  1996 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

24 ইস লামী ইন্সযযবরন্স বাংলাবদশ 1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

25 র্নটল 1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

26 স্ট্যান্ডাি ি 1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

27 প্যারামাউন্ট  1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

28 র্রপাবর্লক  1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

29 এর্শয়া প্যার্সর্ফক 1999 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

30 কর্ন্টবনন্টাল 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

31 এর্শয়া 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

32 ঢাকা  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

33 চসানার বাংলা  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

34 অগ্রনী 2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

35 চলাবাল  2000 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

36 িাকাফুল ইসলামী  2001 স্ট্ক এক্সবচঞ্জসমূবহ িার্লকাভুি  

37 র্বর্ি চকা-অপাবরটিভ্ 1985 প্রবর্ােয নয় 

38 র্ক্রষ্টযাল 1999 িার্লকাভুি  নয় 

39 চমঘনা  1996 িার্লকাভুি  নয় 

40 সাউর্ এর্শয়া 1999 িার্লকাভুি  নয় 

41 ইসলামী কমার্শ িয়াল 1999 িার্লকাভুি  নয় 

42 ইউর্নয়ন 2000 িার্লকাভুি  নয় 

43 চদশ চেনাবরল   2000 িার্লকাভুি  নয় 

44 এক্সবপ্রস  2000 িার্লকাভুি  নয় 

45 চসনাকল্যান  2013 িার্লকাভুি  নয় 

46 র্সকদার  2013 িার্লকাভুি  নয় 
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সংযুর্ি ৩ 

র্নবর্ন্ধি সাবভ্ িয়ারবদর িার্লকা (ঢাকা বিভাগ) 

ক্রর্মক 

নং 

ের্রপকারী 

প্রর্িষ্ঠাবনর 

নাম 

ঠিকানা প্রিান েরীপকারী 

/ব্যবিাপনা 

পর্রচালক 

চফান নম্বর ের্রপ সনবদর 

চময়াদ 

১ অনন্যা সাবভ্ িয়াস ি 

র্ল:  

৩০, উির কাফরূল (নীচ িলা), 

ঢাকা-১০০০ 

মর্হউল ইসলাম 

(বটাকন) 

০১৭১১-৮৩২৫৮৫ ২১-৮-১৮ হবি ২০-

৮-২০১৯ 

২ র্লমা চেইম 

সাবভ্ িয়াস ি  

শিাব্দী চসন্টার (১০ম িলা), 

রুম# ৯/র্ি, ২৯২, ইনার 

সাকুিলার চরাি, ঢাকা।  

মুশিাক চহাবসন ০১৭১১-১৭১২১৩ ২৩-৮-১৮ হবি ২২-

৮-২০১৯ 

৩ অগ্রণী ইন্সবপকশন 

চকাোঃ র্লোঃ 

পল্ট নং-৭, ব্লক -এফ, 

চসকশন-২, চরাি নং-২, 

র্মরপর, ঢাকা।  

কােী মঞ্জুরল কর্রম ০১৯১৮-৩০৫৭৯৩, 

০১৬৭৩-৬৭৮৭৬০ 

৩০-৯-১৮ হবি ২৯-

৯-২০১৯ 

৪ েনিা সাবভ্ িয়াস ি 

র্ল:  

সালাস আবাদ এপাট িবমন্ট 

(চলবভ্ল-০৪) 

৯৬৫/১/এ, চবগম চরাবকয়া 

স্বরণী  পূব ি চশওড়াপাড়া, 

কাফরুল, ঢাকা-১২১৬।  

খেকার শাহ আলম ০১৭১৫-০৬৩৬০১ ১২-১০-১৮ হবি 

১১-১০-২০১৯ 

৫ ইর্ঞ্জর্নয়াস ি সাবভ্ ি 

এবসার্সবয়টস র্ল:  

৬৭, র্দলকুশা বা/এ (৫ম িলা), 

ঢাকা-১০০০।  

চমা: আর্িক উোহ 

ভু ুঁঞা 

০১৯১১-৩৪০৪১১ ২৬-১০-১৮ হবি 

২৫-১০-২০১৯ 

৬ এযার্রয়ান সাবভ্য়িাস রুম নং-৪৬ (৬ িলা) 

গুর্লস্তান শর্পং কমবপ্লক্স  

২, র্ব.র্ব. এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-

১০০০।   

খেকার আবুল 

খাবয়র 

০১৭২৬-৯৬৫৭৮২ ০৪-০৬-১৯ হবি 

০৩-০৬-২০২০ 

৭ কবমার্িটি 

ইন্সবপকশন  

সার্ভ্ িবসস (র্বর্ি) 

র্ল:   

আোর্ফ র্ভ্লা (৩য় িলা), পূব ি 

কার্েপাড়া, কাফরম্নল, ঢাকা-

১২১৬। 

খেকার ের্হরুল হক ০১৭১৫-০২৫৯২৩ ১৫-১০-১৮ হবি 

১৪-১০-২০১৯ 

৮ এবসার্সবয়বটি 

এবসসরস 

নাহার ম্যানশন (৪র্ ি িলা, রুম 

# র্ি-৭), ১৫০, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

র্দলীপ কুমার চে ০১৭১১-২২৭৮৭১ ১০-১০-১৮ হবি 

০৯-১০-২০১৯ 

৯ িযার্নবয়ল সাবভ্ িয়াস ি  ৫৩/র্ব, পর্িম চচৌধূরী পাড়া, 

হােীপাড়া, মার্লবাগ, ঢাকা।  

এ টি এম মনসর 

আহম্মদ 

০১৮১৯-৪৫৬৭০৬ ২১-১২-১৮ হবি 

২০-১২-২০১৯ 

১০ র্ক্রবসন্ট সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন 

র্ব-৪২৩/৫ (৩য় িলা), 

র্খলগাঁও চচৌধুরীপাড়া, ঢাকা-

১২১৯। 

চবগম নাসর্রন 

আিার 

০১৭১১-৩৩৯৪৭৮ ০১-০১-১৯ হবি 

৩১-১২-২০১৯ 

১১ এবসনর্সয়াল 

সাবভ্ িয়াস ি 

৩/১/এ (২য় িলা) 

মায়াকানন, বাসাববা  

সবুেবাগ, ঢাকা-১২১৪ 

চদবলায়ার চহাবসন ০১৮১৯-২২৪৮৮০ ০৮-০৩-১৯ হবি 

০৭-০৩-২০২০ 

১২ আশীব িাদ সাবভ্ িয়াস ি  চসকশন-১, ব্লক-এফ, চরাি নং -

৩, বাড়ী নং- ১৭, (৫ম িলা), 

র্মরপর, ঢাকা-১২১৬। 

সাইদুর রহমান ০১৮১৭-৫০৫৬০৯ ১৭-০৩-১৯ হবি 

১৬-০৩-২০২০ 

১৩ গ্রীনল্যান্ড 

ইন্সবপকশন    

১৯৫/১, র্খলগাঁও, চোন-এ, 

ঢাকা। 

োলাল আহবমদ ৭২১৭৩৯৬, 

০১৮১৫-৪৫৮৬৫৮ 

১৭-০৪-১৯ হবি 

১৬-০৪-২০২০ 

১৪ ইষ্টাণ ি সাবভ্ িয়স ি   আর. এস. ভ্বন (১ম িলা), 

১২০/এ, মর্ির্ঝল বা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

মর্নরম্নজ্জামান ০১১৯৯-০৪৩৮৮৩ ২৫-০৪-১৯ হবি 

২৪-০৪-২০২০ 

১৫ র্সটি ইন্সবপকশন  

সার্ভ্ িবসস   

৩০, কর্ব ের্সম উেীন চরাি, 

কমলাপর, ঢাকা-১২১৭। 

এম তসয়দ আহবম্মদ ০১৭১১-৮৪৭৯৩৫ ৩০-০৪-১৯ হবি 

২৯-০৪-২০২০ 

১৬ ইনসাফ   ২৪-২৫, র্দলকুশা বা/এ (৬ষ্ঠ চমা: চহলালুর রহমান ০১৭১৬-১৭০০৭১,  ১৭-০১-১৯ হবি 
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ইন্সবপকশন  চকাং:  িলা),  ঢাকা-১০০০।  পাবটায়ারী ০১৯১৮-২০২৪০০  ১৬-০১-২০২০ 

১৭ কনবসে  

ইন্সবপকশন    

বাড়ী নং- ৯, চরাি নং -৪/এ, 

িানমর্ন্ড, ঢাকা।  

জুলর্ফকার মাহমুদ ০১৯১১-৩৮৫২১০ ২০-০৬-১৯ হবি 

১৯-০৬-২০২০ 

১৮ বার্ল্টক কবন্ট্রাল 

(র্বর্ি) র্ল:  

৩৪, পরানা পল্টন চলন (৪র্ ি 

িলা), ঢাকা-১০০০। 

খেকার শাহোহান ০১৭১৫-০১৯৫৬১, 

৯৩৫১০৩২ 

২৮-০৬-১৯ হবি 

২৭-০৬-২০২০ 

১৯ এর্শয়ান সাবভ্ িয়াস ি 

র্ল:  

২৮, র্দলকুশা বা/এ (১৩ 

িলা), রম্নম নং-১২০৩, 

ঢাকা-১০০০। 

কার্িিক চন্দ্র আইচ 

/ফায়জুর রহমান 

০১৯১১০৪১৮৯৮ 

 

০৪-০৮-১৮ হবি 

০৩-০৮-২০১৯ 

২০ ইষ্টল্যান্ড সাবভ্ িয়স ি  রহমার্নয়া ইন্টারন্যাশনাল 

কমবপ্লক্স, চরাম নং-৭ (৭ম 

িলা), ২৮/১/র্স, টয়নর্ব 

সাকুিলার চরাি, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

ন্যরুল হক ৯৫৫৯৫০৩, 

০১৮১৯-১১৮৭৯৫ 

০৫-০৯-১৮ হবি 

০৪-০৯-২০১৯ 

২১ র্ে. চক. এিোষ্টিাস ি 

র্ল:   

চাঁদ ম্যানশন (৬ষ্ঠ িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

সার্ী র্বলর্কস 

ইয়াসর্মন 

০১৭১৫-৪০৪০০৮ ২০-১২-১৮ হবি 

২৯-১২-২০১৯ 

২২ ক্রাউন ইন্সবপকশন  

চকাং:   

চাঁদ ম্যানশন (৭ম িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।   

চমাোঃ মর্মনুল হক ০১৮১৯-২৪৮৯৪৯ ১৯-০২-১৯ হবি 

১৮-০২-২০২০ 

২৩ র্ক্রবয়টিভ্ 

ইন্সবপকশন   

সার্ভ্ িবসস র্লোঃ 

নাহার ম্যানশন (৫ম িলা), 

রম্নম নং-ই১, ১৫০, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

 চমাোঃ আর্মনুল 

ইসলাম সেন 

০১৭১৩-০৬৮৮৭৮ ১২-০৪-১৯ হবি 

১১-০৪-২০২০ 

২৪ ইকুইটি  

ইন্সবপকশন  

সার্ভ্ িবসস   

১৮/১, নয়াপল্টন (৬ষ্ট 

িলা) ঢাকা-১০০০। 

খেকার মর্হউর্েন ০১৯১৪-৫২৬৪৯০ ২৭-১০-১৮ হবি 

২৬-১০-২০১৯ 

২৫ চফভ্ার্রট সাবভ্ িয়াস ি  সািারণ বীমা ভ্বন (৯ম 

িলা), ২৪/২৫, র্দলকুশা 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

চক. এম. সর্হদুল 

ইসলাম 

০১৭১১-৬৩৬০৪০ ২৮-১২-১৮ হবি 

২৭-১২-২০১৯ 

২৬ আই. এইচ. এস. 

ইন্সবপকশন  

সার্ভ্ িবসস (র্বর্ি) 

র্ল:   

চাঁদ ম্যানশান (৪র্ ি িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

খেকার চগালাম  

চমাস্তফা  

০১৭১৩-০১৬৬৮২ ২৬-০৮-১৮ হবি 

২৫-০৮-২০১৯ 

২৭ িলর্ফন সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন 

বাইতুল হক (৯ম িলা), ৭৮, 

মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

ইর্ঞ্জর্নয়ার োহাঙ্গীর 

আলম 

০১৭১০-১৪৭৪৬৬ ২৮-০২-১৯ হবি 

২৭-০২-২০২০ 

২৮ আইর্িয়াল সাবভ্ ি 

এন্ড ইন্সবপকশন    

নাহার ম্যানশন (৪র্ ি িলা), 

১৫০, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

চমা: শর্হদুোহ  

র্িতুমীর 

০১৮১৯-৪৩৪৯৪৫ ২৪-০৫-১৯ হবি 

২৩-০৫-২০২০ 

২৯ অিী ইন্সবপকশন 

র্লোঃ 

 প্লট# ৭, ব্লক - এফ, 

চসকশন-২, চরাি-২, র্মরপর, 

ঢাকা। 

তসয়দা শাহানা চবগম ০১৭২৭-২৯৫৬০৩ 

অর্বা          

০১৭১৫-৪৪৪১২৪ 

৩০-০৯-১৯ হবি 

২৯-০৯-২০২০ 

৩০ ইর্ঞ্জর্নয়াস ি 

আর্কিট্যাি এন্ড 

সাবভ্য়াস ি  

আরবান র্দগন্ত, এপাট ি নং# 

৩-ই ৬৪, গ্রীন চরাি, ঢাকা-

১০০০।  

চমা: চবলাবয়ি 

চহাবসন 

০১৭৯২০৮৭৯১৮ ০৩-১২-১৮ হবি 

০২-১২-২০১৯ 

৩১ অযাসারটিভ্ 

ভ্যার্লউয়াস ি (প্রা:) 

র্ল:  

ইস্ট্ান ি ম্যানশন, চরাম # 

র্ে/৩, পাইওর্নয়ার চরাি, 

৬৭/৯, কাকরাইল, ঢাকা।  

চমাহাম্মদ মর্শউর 

রহমান 

০১৭২০-৩৮৪২৯৭ ১৩-০১-১৯ হবি 

১২-০১-২০২০ 

৩২ চসন্ট্রাল সাবভ্ ি  এন্ড  

ইনবভ্র্ষ্টবগশন    

বাইতুল হক র্বর্র্ল্ং (৬ষ্ঠ 

িলা), কক্ষ নং-৪৬ 

৭৮ মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা 

১০০০। 

শহীদুল ইসলাম 

মজুমদার 

০১৭৩১-৭৮১৭৫৫ ১৬-০৬-১৯ হবি 

১৫-০৬-২০২০ 

৩৩ চলাববক্স ইন্সবপকশন 

চকাোঃ র্লোঃ 

চাঁদ ম্যানশন (৬ষ্ঠ িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

এ. এস. এম র্রয়াে 

উর্েন 

০১৭১৬-৩৮১৩০৬ ১৩-১০-১৮ হবি 

১২-১০-২০১৯ 
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৩৪ এইচ 

এম.এন.ইন্টারন্যাশ

নাল ইন্সবপকশন 

 কক্ষ নং-৫৬/০১ (৬ষ্ঠ িলা), 

গুলস্তান শর্পং কমবপ্লক্স ২, 

বঙ্গবন্ধু এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-১০০০ 

আর্েে আহম্মদ 

শর্রফী, 

এ.এস.এম.বমেবাউ

ল হক 

০১৭১৬-১৫৪৬৬৪ ৩০-০১-১৯ হবি 

২৯-০১-২০২০ 

৩৫ আই.আই.এস. 

কনসাল্টটিং (র্বর্ি) 

র্লোঃ 

৯/র্স, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা। চমাোঃ ওয়ার্হদুর 

রহমান 

০১৯১১-০২২৯৯২ ৩১-১০-১৮ হবি 

৩০-১০-২০১৯ 

৩৬ চবঙ্গল সাবভ্ িয়স ি  ৯, এইচ, মর্ির্ঝল বা/এ 

ঢাকা-১০০০।  

আবদুর রব বাশার ০১৭১৪-২০৭১০৭ ৩০-১১-১৮ হবি 

২৯-১১-২০১৯ 

৩৭ অনন্য ইন্সবপকশন 

চকাম্পানী 

বার্লয়ার্দ ম্যানশন (৬ষ্ঠ িলা, 

আর - ২), ১৬, র্দলকুশা 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

চমাোঃ মাসম র্বোহ  ০১৯১২-৯১৯৪৫১-, 

০১৭১২-২৭৯৫৬১,  

০৪-০৬-১৯ হবি 

০৩-০৬-২০২০ 

৩৮ অযাকটিভ্ সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন চকাোঃ 

১১৮, র্ি.আই.টি এক্সবটনশন 

চরাি (৭িম িলা), 

ফর্করাপল, ঢাকা-১০০০। 

 চমাোঃ আনছার আলী 

হওলাদার 

০১৭৩৭০৬৩২৭৮ ২৫-০৩-১৯ হবি 

২৪-০৩-২০২০ 

৩৯ ইসমাইল 

এযািোষ্টাস ি র্লোঃ 

৪০২, আলমবাগ, নতুন 

জুরাইন, ঢাকা-১২০৫ 

চমাোঃ আর্েজুল হক ০১৯১৩৬১৭৭২৭ ১৯-০৪-১৯ হবি 

১৮-০৪-২০২০ 

৪০ োর্সক ইন্সবপকশন ১৪৭/র্স, পূব ি রাো বাোর, 

চিেগাঁও, ঢাকা।  

ইবগ্রর্সয়াস সমীর 

চগাবমে 

০১৭৩০৪৪০৬২৯ ১৭-১১-১৮ হবি 

১৬-১১-২০১৯ 

৪১ ইষ্টান ি ইন্সবপশন এন্ড 

চটর্ষ্টং চকাোঃ র্লোঃ 

ওভ্ারর্সস চসন্টার, চরাি নং-

১১৩/এ, বাড়ী নং-১৯-২০, 

গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

চক.এম.এ বাড়ী ০১৭১১৫২৭১৪৭ ২৫-০৪-১৯ হবি 

২৪-০৪-২০২০ 

৪২ ের্রপ ও পর্রদশ িন 

চকাোঃ র্লোঃ 

পল্টন টাওয়ার (৫ম িলা), 

চরাম নং ৪০৪, ৮৭, পরানা 

পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০ 

আিাউর রহমান ০১৭১১-৫৬০৭৮২ ১৩-০৬-১৯ হবি 

১২-০৬-২০২০ 

৪৩ কযার্পট্যাল 

সাবভ্ িয়াস ি  

চমাোর র্বর্র্ল্ং (২য় িলা) 

২২৫, ফর্করাপল, মর্ির্ঝল 

বা/এ ঢাকা-১০০০।  

 চমাোঃ আবদুল বাবরক  ০১৭১৭-৫৭৩৪৬৮ ১৮-১০-১৯ হবি 

১৭-১০-২০১৯ 

৪৪  চেম সাবভ্ িয়াস ি এন্ড 

এযাবসসস ি 

কক্ষ নং-৫১৮, ৯/র্স 

শাহবনওয়াে ভ্বন (৫ম িলা) 

মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

এম এ বাবিন  ০১৮১৮-

৮৩৯৬৩৯, 

০১৯১২-১৯০৪৩০ 

২৪-০১-১৯ হবি 

২৩-০১-২০২০ 

৪৫ চদাবয়ল সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন 

সািারণ বীমা সদন 

২৪-২৫, র্দলকুশা বা/এ 

ঢাকা-১০০০।  

 ০১৭১২-১৪২৮৩৫ ২৮-০৯-১৮ হবি 

২৭-০৯-২০১৯ 

৪৬ র্েওবটক 

ইন্সবপকশন  

আেহার কমবপাট ি কমবপ্লক্স, 

১৩০/এ, প্রগর্ি স্মরনী, 

চলবভ্ল# ৮/এ, মধ্য বাড্ডা, 

ঢাকা-১২১২। 

চমাোঃ চমাস্তর্ফজুর  

রহমান  

 ২৪-০৬-১৯ হবি 

২৩-০৬-২০২০ 

৪৭ র্পপলস র্রলাবয়ন্স 

সাবভ্ িয়াস ি  

োকার্রয়া ভ্বন (৫ম িলা), 

৩৩/২, হাটবখালা চরাি, 

ঢাকা-১০০০।  

এন চক চসন ০১৭১৫-০০৪৪৯৩ ৩০/০৮/২০১৮ হবি 

২৯/০৮/২০১৯ 

৪৮ পদ্মা চটকবনা 

কনসাল্ট এন্ড সাবভ্ ি 

র্ল:  

৮/৬, চসগুন বার্গচা (৪র্ ি িলা),    

ঢাকা-১০০০।  

ইর্ঞ্জর্নয়ার এম এ 

বারী 

০১৯১১-৩৫৭৭৫৬ ০৮/০৩/২০১৯ হবি 

০৭/০৩/২০২০ 

৪৯ এস. এস সাবভ্ িয়াস ি চহাবসন চচম্বার (৩য় িলা),  

৩০, র্ব.র্ব. এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-

১০০০। 

আব্দুল খাবলক ৯৫৫৪৮৮৭ 

০১৮১৯-২৯৫৩০১ 

০১৮১৯৪৩৪৭৩৩ 

১৬/১০/২০১৮ হবি 

১৫/১০/২০১৯ 

৫০ এস.এম. 

এন্টারপ্রাইবেস  

নাহার ম্যানশন (৫ম িলা), 

১৫০, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-

চমা: আিাউর রহমান 

পাঠান 

০১৫৫২-৪৮৭৪৫৩ ৩০/০৬/২০১৯ হবি 

২৯/০৬/২০২০ 
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১০০০ ।  

৫১ র্রপাবর্লকান সাবভ্ ি 

এন্ড  ইন্সবপকশন  

চকাং:   

চাঁদ ম্যানশন, (৬ষ্ঠ িলা), 

৬৬, র্দলকুশা  বা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

খেকার িাজুল 

ইসলাম 

০১৭১৫-৩১৬১১১ ০২/১১/২০১৮ 

হবি ০১/১১/২০১৯ 

৫২ অবোরবভ্শন এন্ড 

অযাবসসবমন্ট 

এষ্টাবর্লষ্টবমন্ট  

েীবন বীমা ভ্বন (৫ম িলা), 

৮০, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

এম খাবলদ 

আোদ 

০১৯৭৯-৮৪২৬৪৯ 

০১৭১৭-১৭৫২১৫ 

০৭/১২/২০১৮ হবি 

০৬/১২/২০১৯ 

৫৩ অনওয়াি ি  

ইন্সবপকশন  র্ল:   

সযট নং-১, র্ি (২য় িলা) 

,৯২/০১, 

মর্ির্ঝল বার্নর্েযক 

এলাকা,ঢাকা-১০০০ 

চমা: র্মোনুর রহমান ০১৭৪৯-৭৬৬০০৬  ২৫/০৩/২০১৯ হবি 

২৪/০৩/২০২০ 

৫৪ রূপালী সাবভ্ িয়াস ি   ১৯/ই, চশখ সাবহব বাোর 

চরাি, ঢাকা।  

র্মেিা আিার চহাবসন ০১৭৩৫-৮৫৫৬৫৭ ১৯/১২/২০১৮ হবি 

১৮/১২/২০১৯ 

৫৫ র্দ িায়নার্মক 

সাবভ্ িয়াস ি 

মার্তছায়া (নীচ িলা) 

বাড়ী-২৮২, চরাি-০১, চসির-

০৬ তুষারিারা আ/এ, সাোম 

মাবকিট, কদমিলী, ঢাকা-

১৩৩২।  

ইর্ঞ্জর্নয়ার চমা: 

সাইদুর রহমান 

০১৯২৫-৮৩৮০১০ 

এবং  

০১৭১২-০৪৩৪৮৩ 

১৩/০১/২০১৯ হবি 

১২/০৬/২০২০ 

৫৬ মুনলাইট 

ইন্সবপকশন    

রম্নম নং-২০৪, ৩য় িলা ১/৫ 

র্মোন টাওয়ার, 

কল্যাণপর,র্মরপর, ঢাকা-

১২০৭। 

আমোদ চহাবসন ০১৭১১-৬৮৭৭৬২ ০৮/০২/২০১৯ হবি 

০৭/০২/২০২০ 

৫৭ ইউনাইবটি সাবভ্ ি 

এন্ড  ইন্সবপকশন    

এর্লট ভ্বন (৪র্ ি িলা), ৫৪, 

মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

এম এ আউয়াল ০১৭১৪-৪১৭৪০৫ 

০২-৭২৭১০০৩ 

০৮/০২/২০১৯ হবি 

০৭/০২/২০২০ 

৫৮ পূব িাশা ইন্সবপকশন 

চকাম্পানী 

র্সটি হাট ি র্বর্র্ল্ং, সইট নং-

১৪/২-এ(১৪ িলা), ৬৭, নয়া 

পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

চমা: আবু নাবসর ০১৭১১-১৪৪৯৭৭ ১৯/০৪/২০১৯ হবি 

১৮/০৪/২০২০ 

৫৯ মিাণ ি সাবভ্ িয়াস ি র্ল:  চাঁদ ম্যানশান (৪র্ ি িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

চমা: ইমর্িয়াে 

মাহমুদ (সেন) 

০১৭১৩-৩৩২৪০৪ ২২/০৫/২০১৯ হবি 

২১/০৫/২০২০ 

৬০ প্রভ্ািী ইন্সবপকশন 

চকাম্পানী 

শাহবনয়াে ভ্বন (৬ষ্ঠ িলা), 

৯/র্স, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

স্বপন কুমার রায় ০১৭১১-১৩৬১৮২ ০৭/০৬/২০১৮ হবি 

০৬/০৬/২০১৯ 

৬১ চমর্রন সার্ভ্ িস বার্ড়-২৬৫, চরাি-১৭, বস্নক-

চক, দর্ক্ষণ বনশ্রী, র্খলগাঁও 

ঢাকা-১২১৯। 

চমাোঃ আবনায়ার 

চহাবসন 

০১৯১১-৩৮৫২৩৪ ০৮/০৭/২০১৯ হবি 

০৭/০৭/২০২০ 

৬২ চসানালী সাবভ্ ি এন্ড  

ইন্সবপকশন 

হাউে-৫৫,চরাি-

০৫,চমাহার্েয়া হাউর্েং, 

চসাসাইটি,বমাহাম্মদপর,ঢাকা-

১২০৭.  

ইর্ঞ্জর্নয়ার চমাোঃ 

হুমায়ন কর্বর ভূইয়া 

০১৭১৫০২৪৩১২ 

০১৭১১৯৬৯৬৯৪ 

১৬/০২/২০১৯ হবি 

১৫/০২/২০২০ 

৬৩ মধুমর্ি সাবভ্ িয়াস ি মধুমর্ি সাবভ্ িয়াস ি 

শাহবনওয়াে ভ্বন (৫ম িলা) 

৯/র্স, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা। 

র্মনারা চবগম ০১৭১১-৬৮০৪৮৮ ২৫/০২/২০১৯ হবি 

২৪/০২/২০২০ 

৬৪ এস.বক সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন চকাোঃ 

চাঁদ ম্যানসন (৬ষ্ঠ িলা), ৬৬ 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

র্মোনুর রহমান 

চচৌধুরী র্মোন 

০১৭১১-৮৯৭৪৮৯ ২৪/০৯/২০১৮ হবি 

২৩/০৯/২০১৯ 

৬৫ ইয়ুর্ এনারর্েটিক 

সাবভ্ িয়াস ি  

১০৫/র্ব, (নীচিলা উির), কাঁঠাল 

বাগান বাোর, কলাবাগান, 

ঢাকা-১২০৫। 

চক এম ফেলুল হক 

মৃদুল 

০১৭১৫-৭৯৭৬৯১ ২০/১২/২০১৮ হবি 

১৯/১২/২০১৯ 

৬৬ রবয়ল ইন্সবপকশন  

ইন্টারন্যাশনাল র্ল:   

বায়তুল খাবয়র, ৪৮/এ-

র্ব,পরানা পল্টন, ঢাকা।  

আলহাজ্ব চশখ সাবেদ 

আলী 

০১৫৫২-৪৪৪০৭৪ 

০২-৯৫৮২২৭১ 

০৭/০৫/২০১৯ হবি 

০৬/০৫/২০২০ 
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৬৭ মামুন এন্ড সাবভ্ িয়াস ি 

(র্বর্ি) 

শাহবনয়াে ভ্বন (৫ম িলা) 

রম্নম নং-১৬ 

৯/র্স, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা। 

এম আর আলম 

মামুন 

০১৯১১-৪৩২৯৮০ 

এবং 

০১৯১১৩২৫৬৫১ 

মামলািীন 

৬৮ রাহাদ ইন্সবপকশন 

চকাং:   

৩০/৫, ব্লক-এফ, বাবর চরাি, 

চমাহাম্মদপর, ঢাকা-১২০৭। 

খেকার আর্মনুল হক 

(বমাহন) 

০১৯১১-৩৫২৭৩৯, 

০১৭১৩-০১৫৭১৩ 

২৯/১১/২০১৮ হবি 

২৮/১১/২০১৯ 

৬৯ র্িস্তা সাবভ্ িয়াস ি  গুর্লিান কমবপস্নক্স (৯ম 

িলা), রূম নং -৮/২৫, ২, র্ব. 

র্ব. এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-১০০০।  

চক এন এম চখারবশদ 

আলম (বাদল) 

৯৫৬৯২৩৭, 

০১৮১৯-৪১০১৬৭ 

০৪/০৩/২০১৯ হবি 

০৩/০৩/২০২০ 

৭০ এস.আর. 

ওভ্ারসীে  

ইন্সবপকশন  চকাং:   

২২, শাহ সাবহব চলন, 

নার্রো, ঢাকা-১০০০।  

নেলাল হাওলাদার ০১৭১৪-২৭৮৫০৭ ২২/০৩/২০১৯ হবি 

২১/০৩/২০২০ 

৭১ র্মিল্যান্ড সাবভ্ ি এন্ড  

ইন্সবপকশন    

শিাব্দী চসন্টার, (১৫ িলা), 

রুম নং -১৫ র্কউ, ১৯২, 

ইনার সাকুিলার চরাি, 

ফর্করাপল, ঢাকা-১০০০। 

কােী চিৌর্ফকুর 

রহমান কর্বর 

০১৭১২-৬২৬৪৫৬ ১২/০৮/২০১৯  হবি 

১১/০৮/২০২০ 

৭২ পাইওর্নয়ার 

ইন্সবপকশন সার্ভ্ িবসস 

চকাোঃ   

গুর্লস্তান শর্পং কমবপক্স (৬ষ্ঠ 

িলা), রুম-৩৮, ২ র্বর্ব 

এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-১০০০। 

খেকার আবুল 

হাবসম 

০১৫৫২-৩৬৬২৮৪ ২৫/০৩/২০১৯ হবি 

২৪/০৩/২০২০ 

৭৩ চকায়ার্লটি সাবভ্ি 

এন্ড  ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস  

চাঁদ ম্যানশন (৭ম িলা), ৬৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

চমা: শাহোহান 

পাবটায়ারী 

০১৭১৩-৩৪২৫২৭ 

০১৭৭২-০৪৫৮১৭ 

১৮/০৯/২০১৯ হবি 

১৭/০৯/২০২০ 

৭৪ েযাবকা 

এবসার্সবয়টস 

(র্বর্ি) র্ল:  

৪৬ শর্হদ লর্িফ 

চরাি,বমাোর চটক হােী 

কযাম্প উিরা,ঢাকা 

েয়নাল আববর্দন ০১৭১২-৭৯৭৪৬৩ 

০১৭১৫-৪৫৭১৪১ 

২০/১১/২০১৮ হবি 

১৯/১১/২০১৯ 

৭৫ র্প.র্ি. চটকবনা  

ইন্সবপকশন   

৬৭, র্দলকুশা বা/এ (৫ম িলা), 

ঢাকা-১০০০। 

চমা: মান্নান সরকার ০১৭৩২-৫৬০০৩৬ ৩০/১২/২০১৮ হবি 

২৯/১২/২০১৯ 

   ৭৬ র্নশান সাবভ্ িয়াস ি  শাহবনওয়াে ভ্বন (৫ম 

িলা), ৯/র্স, মর্ির্ঝল 

বা/এ,রুম নং- ৫০৩, ঢাকা-

১০০০। 

চমা: োহাঙ্গীর 

চহাবসন 

০১৮১৯-২৯৩৭৭২ ০৭/০৮/২০১৯ হবি 

০৬/০৮/২০২০ 

   ৭৭ র্দ ইর্ঞ্জর্নয়াস ি 

ইন্সবপকশন    

আলম টাওয়ার, ১২, র্ি, 

আইটি, এক্সবটনশন এর্ভ্র্নউ, 

মর্ির্ঝল, ঢাকা-১০০০। 

মর্শউর রহমান 

পাঠান 

০১৭২০-৫৩০২৩১ ২৯/০৫/২০১৯ হবি 

২৮/০৫/২০২০ 

   ৭৮ নদ িান  ইন্সবপকশন  

চকাম্পানী র্লোঃ 

রহমার্নয়া ইন্টারন্যাশনাল 

কমবপ্লক্স (৬ষ্ঠ িলা), রুম নং- 

০৯, ২৮/১/র্স টবয়নর্ব 

সাকুিলার চরাি, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

চমাোঃ নওবরাে 

োমান 

০১৭১৩-০০৪৩৬৯ ০৯/০৯/২০১৮ হবি 

০৮/০৯/২০১৯ 

   ৭৯ রাফী এিোষ্টাস 

(প্রা:) র্ল:  

২৮/র্স/৪, টবয়নবী সাকুিলার 

চরাি, ৫ম িলা, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

ইর্ঞ্জর্নয়ার চগালাম 

মাহমুদ 

০১৭১১-৫৩৬৯৯৯ ০৯/১০/২০১৮ হবি 

০৮/১০/২০১৯ 

   ৮০ র্দ এিোষ্টাস ি 

এবসার্সবয়টস  

৬৮/২, পরানা পল্টন, ঢাকা-

১০০০। 

চমাোঃ সর্লম উল্যাহ ০১৭১১২৪৪০৫৫ ১৫/০৬/২০১৮ হবি 

১৪/০৬/২০১৯ 

   ৮১ পাল ি সাবভ্ িয়াস ি  র্নরুপম, প্লট- ৯৩, ফ্লযাট- ১-র্ব, 

চরাি-০৮, ব্লক-র্স, র্নবকিন, 

গুলশান-১, ঢাকা-১২১২। 

র্ভ্ির চগাবমে ০১৭১২-০১২৫৫৬ ২৯/০৭/২০১৯ হবি 

২৮/০৭/২০২০ 

   ৮২ র্দ সাবভ্ িয়াস ি  লাল ভ্বন (বলবভ্ল-৮), ১৮, 

রােউক এর্ভ্র্নউ, ঢাকা-

১০০০। 

চমা:বমাখবলছুর 

রহমান 

০১৮১৯-২১৩৬৯৪ ২৭/০৯/২০১৮ হবি 

২৬/৯/২০১৯ 

   ৮৩ র্দ চরর্িবয়ন্ট েীবন বীমা ভ্বন (৪ষ্ঠ িলা), চসাবহল আহবমদ ০১৭১৩-০০৫১৪২, ১১/০৪/২০১৯ হবি 
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সাবভ্ িয়াস ি  ১২১, মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা-

১০০০। 

৭১২৩৬০৬ ১০/০৪/২০২০ 

   ৮৪ ট্রাস্ট্ ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস র্লোঃ 

মঞ্জুর্র ভ্বন (৫ম িলা ), ৮, 

র্ি্আইটি এর্ভ্র্নউ, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢাকা।  

চমাোঃ চসালায়মান খাঁন ০১৭১৫-৬৩৯০৮৮ ০৬/০৯/২০১৮ হবি 

৫/০৯/২০১৯ 

  ৮৫ 

 

এম.এম. 

ইন্সবপকশন  

চকাম্পানী  

১২,র্ি,আই,টি এক্সবটশন 

এর্ভ্র্নউ আলম,টাওয়ার (৩য় 

িলা, মর্ির্ঝল),ঢাকা 

চমাহাম্মদ আলী ০১৭২০-১৬৯৭২১ ২৮/০৭/২০১৯ুযহবি  

২৯/০৭/২০২০ 

  ৮৬ এন. এন. ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস       

২৮/র্স/৪, টবয়নর্ব সাকুিলার 

চরাি ঢাকা। 

খেকার এনামুল হক  ০১৬৭৬-

৮২৫৭২৫, 

০১৭৪১-১০৯৭৪৩ 

০৭/০৩/২০১৮ হবি 

০৬/০৩/২০১৯ 

  ৮৭ চমর্রর্িয়ান সাবভ্ ি 

এন্ড ইন্সবপকশন    

বার্লয়ার্দ ম্যানশন (৬ষ্ঠ 

িলা), কক্ষ # ২, ১৬, 

র্দলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

মাহফুজুর রহমান 

র্রপন 

০১৮১৭-০৭৪৫৬০ ১৮/০৬/২০১৯  হবি 

১৭/০২/২০২০ 

  ৮৮ প্রগর্ি সাবভ্ িয়াস ি র্ল:  মসর্েদ মাবকিট (৩য় িলা), 

পীরেঙ্গী মাোর, মর্ির্ঝল 

বা/এ, ঢকা-১০০০।  

অর্বা, ৫, র্মউর্নর্সপ্যাল 

ট্যাংক চরাি, (২য় িলা), 

খুলনা। 

এম এ কাবসম ভূ ুঁইয়া ০১৮১৯-২৭৬১৫২ ২৯/০৬/২০১৯ হবি 

২৮/০৬/২০২০ 

  ৮৯ চমঘনা সাবভ্ িয়াস ি মর্নর্সং ফরহাদ ভ্বন (নীচ 

িলা), ২১/২, পরানা পল্টন, 

ঢাকা-১০০০। 

চমাোঃ োলাল উর্েল 

হাওলাদার 

০১৭১৩-

০৬৫৬২২, 

 

২১/০২/২০১৯  হবি 

২০/০২/২০২০ 

  ৯০ ওয়ার্ল্ি ওয়াইি 

সাবভ্ িয়াস ি 

১১/৭/র্ে, র্ি স্কুল র্িট, কাঁঠাল 

বাগান, ঢাকা-১২০৫। 

অর্বা, ইব্রার্হম র্বর্র্ল্ং, ৬০, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম। 

চমাোঃ োহাঙ্গীর আলম ০১৭১১-৫২৭৩০৭ 

৭১১১৪৪৫ 

১০/০২/২০১৯ হবি 

০৯/০২/২০২০ 

  ৯১ চকায়ার্লটি 

ইন্সবপকশন 

রুম নং-৬১২, চমৌচাক টাওয়ার 

(৬ষ্ঠ িলা), ৮৩/র্ব, র্সবেশ্বরী 

সাকুিলার চরাি, ঢাকা।  

ইর্ঞ্জোঃ চক.এম. 

ইসমাইল 

০১৭১৫-৬৬৭০৪৪ ২০/১১/২০১৯ হবি 

১৯/১১/২০২০ 

  ৯২ চসববাল্ট 

এযািোষ্টাস ি  

৩৩, চিাপখানা চরাি, 

চমবহরবাপস্না ো , ঢাকা । 

চমাোঃ চগালাম মাওলা 

রর্ন  

০১৭২০-৫০২২৯২ ২৬/১০/২০১৮ হবি 

২৫/১০/২০১৯ 

  ৯৩ ইউর্নক সাবভ্ ি 

সার্ভ্ িস ব্যযবরা  

ভূইয়া ম্যানশন (৪র্ ি িলা), ৬, 

মর্ির্ঝল বা/এ, ঢাকা।  

চমাোঃ র্সরাজুল ইসলাম  ০১৯১২-২২০০৯৫ 

 

২০/০২/২০১৯ হবি 

১৯/০২/২০২০ 

  ৯৪ চমসাস ি সামস 

ইন্সবপকশন চকাং  

চরর্েষ্ট্রার অর্ফসোঃ র্ভ্লা-

ম্যাবনার্লয়া প্রবেি, ফস্নযাট: 

মািবী ৬/র্ি, ৮৯, চসনপাড়া 

পব িিা, চসকশন-৬, র্মরপর, 

ঢাকা-১২১৬। 

শাখা অর্ফসোঃ সামাদ ম্যানসন 

(৩য় িলা), রুম নং-৪৭, প্লট-

১৪, ব্লক-খ, চসকশন-৬, চরাি-

১, র্মরপর, ঢাকা-১২১৬। 

তসয়দ আর্েজুল হক  ০১৫৫২-৪৭৯৬২৪ ০৭/০৯/২০১৮ হবি 

০৬/০৯/২০১৯ 

  ৯৫ প্রবফশনাল 

সাবভ্ িয়াস ি 

হাউে-২/৩,চরাি-১৩ 

বস্নক-ক,র্পর্স কালসার 

হাউর্েং চসাসাইটি 

আদাবর,ঢাকা 

প্রবকৌশলী মর্নর 

আহমদ, 

মনসর আহমদ 

 

০১৯২৯-৩৬০১৯০ 

২৩/০৬/২০১৯ হবি 

২২/০৬/২০২০ 

চট্টগ্রাম র্বভ্াগ 

৯৬ হযানবল কক্ষ নং- ৩৩, র্ব. এস. চক.এইচ. চমাস্তার্ফজুর  ০১৭১৩-১২০৮২৮ ২০-০৯-১৮ হবি 
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এবসার্সবয়টস র্ল:  নাহার ভ্বন,      ৪৮, ষ্ট্রান্ড 

চরাি, চট্রগ্রাম। 

রহমান ১৯-০৯-২০১৯ 

৯৭ এলাইি ইন্সবপকশন 

চকা: র্ল:  

১৪৬/এ, এস. এ. চচয়ারম্যান 

চলন, মাোর চগট, 

বাদামির্ল, আগ্রাবাদ,চট্রগ্রাম। 

চগার্বে এইচ. 

ব্যানার্েি 

৭২০৪২৮, 

০১৭১১-৯৫৯৮১৯ 

৩০-১২-১৮ হবি 

২৯-১২-২০১৯ 

৯৮ চফয়ারিীল সাবভ্ িয়স ি  নুর চচম্বার, (৩য় িলা) 

৩৪, আগ্রাবাদ বা/এ, 

চট্রগ্রাম 

আব্দুল গর্ন ০১৭১১-৭৬০০৭৭ ২৩-১১-১৮ হবি 

২২-১১-২০১৯ 

৯৯ কণ িফুর্ল 

এবসার্সবয়টস  

১৩১৪/এ, চশখ মুর্েব চরাি, 

চট্রগ্রাম। 

চমা: ইউসফ ০১৮১৯-৬২৭৯৩৯ ৩০-১১-১৮ হবি 

২৯-১১-২০১৯ 

১০০ আটলার্ন্টক 

সাবভ্ িয়াস্ 

লাকী প্লাো (৫ম িলা), চরাম 

নং নং-৫১২, ৮, আগ্রাবাদ 

বা/এ, চট্রগ্রাম  

এম এন আফসার ০১৭১১-৩৭৪৫৩০ ২৫-০৩-১৯ হবি 

২৪-০৩-২০২০ 

১০১ চব-সাবভ্ িয়াস ি দার-ই-সাইদা র্বর্র্ল্ং (৪র্ ি 

িলা), ৬৯, আগ্রাবাদ বা/এ, 

চট্টগ্রাম। 

ের্সম চমাসত্মফা ০১৮১১-৬২৩৩৩২ ০৮-০৭-১৯ হবি 

০৭-০৭-২০২০ 

১০২ চবঙ্গল চট্রি 

ইন্সবপকশন    

৭৪, চশখ মুর্েব চরাি, 

আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম। 

আবুল কালাম আোদ ০১৯৭১-২২৩৮৪৪ 

০১৮১৯-৩৮৯৬৫১ 

০৭-০৬-১৯ হবি 

০৬-০৬-২০২০ 

১০৩ চলািস্ট্ার 

ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস চকাোঃ 

েীবন বীমা ভ্বন (৫ম িলা), 

৫৬, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। 

চমাোঃ আসাদ খান ০১৭১৩-

১০৬৩৬০, 

২৫১৭৫৬৮ 

২১-০৩-১৯ হবি 

২০-০৩-২০২০ 

১০৪ র্ে এম এস 

ইন্টারন্যাশনাল 

চপাট িল্যান্ড সািার টাওয়ার 

(৯ম িলা) 

১৭৭৬, িযান্ড চরাি 

চট্রগ্রাম-৪১০০  

শওকি চহাবসন 

ভূ ুঁইয়া 

০১৭১১৮২৩৬০৪ ১৩-০৯-১৮ হবি 

১২-০৯-২০১৯ 

১০৫ গ্রীন বাংলা 

ইন্সবপকশন  চকাং:  

ছাববর প্লাো (৩য় িলা), 

১৬১, িযান্ড চরাি, (বার্রক 

র্বর্র্ল্ং চমাড়), চট্রগ্রাম।  

চমা: শরফ উর্েন 

(র্মলন) 

০১৭১১-৮০৯২০৫, 

২৫১৬০৮০ 

১১-০৪-১৯ হবি 

১০-০৪-২০২০ 

১০৬ ইষ্টাণ ি সীকাস ি ২৫, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।  চমাোঃ আর্রফ র্বোহ    ০১৫৫২-৩৬০৪৩৫ ২০-০৫-১৯ হবি 

১৯-০৫-২০২০ 

১০৭ অযামস 

ইন্টারন্যাশাল 

র্লর্মবটি 

দার-ই-সর্হদী (৩য় িলা), ৬৯, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম। 

তসয়দ আবদুস সালাম 

চমারবশদ 

০১৮১৯-

৮৩৫৬৯৭, 

৬৮২০৯৩ 

১৯-০৬-১৯ হবি 

১৮-০৬-২০২০ 

১০৮ এবপক্স ইন্সবপকশন 

এন্ড সাবভ্ ি 

র্ে.এম. চচৌধুরী মাবকিট (২য় 

িলা) 

২১৫, ফর্করহাট, বের, 

চট্রগ্রাম-৪১০০। 

আব্দুর রর্হম ০১৮১৯৮০০৮১১ ২৫-০৩-১৯ হবি 

২৪-০৩-২০২০ 

১০৯  ফাইভ্ ষ্টার 

ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস 

৫০/র্ি, আগ্রাবাদ বা/এ, 

চট্টগ্রাম।  

 চমাোঃ শাহোলাল  ০১৭৭৬৭৩১৯৭৯ 

০১৭২৭-২৮৪৪০৬ 

৩১-০৩-১৯ হবি 

৩০-০৩-২০২০ 

১১০ এল এন্ড আর 

ইন্সবপকশন চকাোঃ  

এম.র্কউ প্লাো (৪র্ ি িলা), 

ফর্কর হাট, বের, চট্টগ্রাম।  

চমাোঃ আর্নস খান ০১৮১৯০৩২৫৫১ ৩০-০৭-১৮ হবি 

২৯-০৭-২০১৯ 

১১১ ইনবটবলি 

ইন্সবপকশন চকাং  

১২৬৭, আবুল চহাবসন বাই 

চলইন, ব্যাপারী পাড়া , 

আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।  

 চমাোঃ সাবদকুর রহমান  ০১৮১৬৮৩৪৯৯১ ০১-০৯-১৮ হবি 

৩১-০৮-২০১৯ 

১১২ ইবলকবট্রা চভ্র্রিাস 

এন্ড ইন্সবপকশন  

৩৯৮, নবাব র্সরােবেৌলা 

চরাি, আেরর্কো, চট্রগ্রাম  

 চমাোঃ এনামুল হক  ০১৯২৩২৩০১৫০ ১১-০৭-১৮ হবি 

১০-০৭-২০১৯ 

১১৩ সানর্েদা  

ইন্সবপকশন  চকাং:    

লাকী প্লাো, ৮, আগ্রাবাদ 

বা/এ, চট্রগ্রাম। 

র্সরাজুল কর্রম ০১৭১১-৭৫০৩০১ ৩০/১১/২০১৮ 

হবি ২৯/১১/২০১৯ 

১১৪ এন এম র্স োহান চচম্বার (৫ম িলা), ন্যর চমাোঃ চচৌধুরী ০১৮১৫-৮১১৯৪৯ ১০/০১/২০১৯ হবি 
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সাবভ্ িয়াস ি ২৭৪৮, হার্লশহর চরাি, 

চচৌমুহনী, চট্টগ্রাম। 

০৯/০১/২০২০ 

১১৫ ইউর্নয়ন 

ইন্সবপকশন 

সার্ভ্ িবসস 

১১২, পাঠানটুলী চরাি, 

চচৌমুহনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। 

রূপক কুমার 

ভ্ট্টাচার্ ি 

০১৭১৫-৮৯১৩৭৪ ১১/০২/২০১৯ 

হবি ১০/০২/২০২০ 

 

১১৬ িদন্ত 

ইন্টারন্যাশনাল চট্রি 

অগ িানাইবেশন  

কুলসমা র্বর্র্ল্ং (৩য় িলা), 

১০০, ষ্ট্রান্ডবরাি, চট্রগ্রাম।  

চমাোঃ মর্েবুল হক ০১৮১৯-৩৬৯৫৮২, 

২৫২১৩৭৫ 

০৩/০৬/২০১৯ হবি 

০২/০৬/২০২০ 

১১৭ র্সওয়াি ি সাবভ্ িয়াস ি  ১৮০৭, চশখ মুর্েব চরাি, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।  

চমাোঃ মাহফুজুল 

হক 

০১৭৪২-৩১০৪৯৯, 

০১৭১১-৩০০১৪৩ 

২৩/০৬/২০১৯ হবি 

২২/০৬/২০২০ 

১১৮ রবয়ল সাবভ্ ি 

এবসার্সবয়টস 

২৭৪৮, হার্লশহর চরাি, 

পাঠানটুলী, চচৌমুহনী, চট্টগ্রাম। 

চমাোঃ আর্নসল গর্ণ 

(সমন) 

০১৭১১-৫০৩৭৮৮ ০৭/০৭/২০১৯ 

হবি ০৬/০৭/২০২০ 

১১৯ র্ভ্র্েল্যান্ট সাবভ্ ি 

এবসার্সবয়টস 

এ ওয়াদুদ টাওয়ার, ২৭, নেন 

কানন, চট্টগ্রাম। 

তসয়দ নার্সর 

উর্েন চবলাল 

৭১৩৮২৩, ০১৮১৯-

৩১৯০৭৪ 

১৮/০৭/২০১৯ 

হবি ১৭/০৭/২০২০ 

১২০ অনলাইন সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন 

চকাম্পানী 

গাউর্সয়া ভ্বন (৫ম িলা), 

১৫৬, চশখ মুর্েব চরাি, 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।   

চমাোঃ ইসহাক 

চচৌধুরী 

০১৭১১৩৪৪৫২৫ 

০১৮১৫৬১২৩৬৮ 

২৩/০৪/২০১৯ 

হবি ২২/০৪/২০২০ 

১২১  চসফগাি ি 

ইন্সবপকশন 

২৭,চশখ মুর্েব চরাি,আগ্রাবাদ 

বা/এ, চট্রগ্রাম। 

চমাোঃ আবদুল হাই ০১৮১৫-৬২৭৮৯৫ ১৮/০১/২০১৯ 

হবি ১৭/০১/২০২০ 

১২২ চমকসন  

ইন্সবপকশন 

চমাহবসনা র্ভ্লা (২য় িলা), 

৯৬, ছাবল আহম্মদ 

চচয়ারম্যান চলইন, আজুশাহ 

মাোর চগইট,বাদামিলী,  

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।  

চমা: চলাকমান 

চহাবসন মজুমদার 

(র্লটন) 

০১৭১২-৬৬৭০৭৪, 

০১৭১১-১২০১৫৫, 

৭১১৯২৮ 

     ১৯/০৩/২০১৯ 

        হবি 

১৮/০৩/২০২০ 

১২৩ সীর্লংক সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন চকাোঃ 

র্লোঃ 

মাবলক চচম্বার(৫ম িলা), 

৫/৫, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।  

োর্হদ সাবহব ০১৭১৫-১৯০০৪৮ ২২/১১/২০১৮  

হবি ২১/১১/২০১৯ 

১২৪ প্যারামাউন্ট 

সাবভ্ িয়াস ি 

চফর্স র্বর্র্ল্ং (৫ম িলা), ৮৭, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম। 

 চক.এম.নওবশর 

বাহার 

০১৭১১-৩২০৯০৯     ২৪/০১/২০১৯ 

হবি ২৩/০১/২০২০ 

১২৫ ন্যাশনাল কারবগা 

সাবভ্ িয়াস ি 

মর্িন মর্ঞ্জল, হাউে নং-২৫২, 

গুলবাগ আ/এ, আগ্রাবাদ, 

চট্টগ্রাম।  

আর্েম আহবমদ ০১৭১৫-০১৯৪৯৮ ২১/১২/২০১৮ হবি 

২০/১২/২০১৯ 

১২৬ এম.এন.এস 

ইন্সবপকশন চকাোঃ 

৩১৪,চশখ মুর্েব চরাি, হার্সনা 

মর্ঞ্জল (২য় িলা), তসয়দ বাড়ী 

চলন, চদওয়ান হাট, চট্ট্রগ্রাম।  

র্পজুস িালুকদার ০১৮১৭১০৬২৭৮ 

এবং 

০১৯১৯৬৬৬৬০৫ 

২৭/১০/২০১৮  হবি 

২৬/১০/২০২০ 

১২৭ এন এ সাবভ্ ি এন্ড 

ইন্সবপকশন চকাোঃ 

র্লোঃ  

স্পায়ার অর্কিি (২য় িলা), 

হাউস-১২, চরাি-২, চলইন-২, 

র্নউ এল বস্নক, হার্লশহর 

হাউর্েং এবস্ট্ট, চট্টগ্রাম-৪২২৮ 

কযাবেন ন্যর 

আহবম্মদ 

০১৭১১-৭২০৮২২ ০৭/০৩/২০১৯ 

হবি ০৬/০৩/২০২০ 

১২৮ চমারল্যান্ড সাবভ্ িয়াস ি  ১৫১, চশখ মুর্েব চরাি, 

চট্টগ্রাম।  

 চমাোঃ নুরুল হক ০১৭৬৪৪৯৫০১০ 

০১৮৩১৫২৯২৯৭ 

২৮/১২/২০১৮হবি 

২৭/১২/২০১৯ 

১২৯ চমসাস ি ইউর্নয়ন 

ইন্সবপকশন এন্ড 

চটর্ষ্টং সার্ভ্ িস 

সািারণ বীমা ভ্বন (৫ম িলা), 

১০২ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।  

 তসয়দ আর্মর 

আহবমদ  

০১৯২৫১৮০৭৫৩ ১১/০২/২০১৯ 

হবি ১০/০২/২০২০ 

১৩০ চমসাস ি প্যার্সর্ফক 

ইন্সবপকশন  

এম চকাট ি (৩য় িলা ) ১০৮, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম  

ভূবন র্বেয় 

ভ্ট্রাচার্ ি   

০১৮১৯-১৬১৯৯২ ০৪/১১/২০১৮ 

হবি ০৩/১১/২০১৯ 

১৩১ চমসাস ি চসামা 

সাবভ্ িয়াস ি  

১/র্ি, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।  আবুল কালাম 

আোদ   

০১৭১১-০২৯২০৭ ১৩/০২/২০১৬ 

হবি ১২/০২/২০১৭ 

১৩২ র্সয়াম খাবদম 

এন্টারপ্রাইে র্ল: 

চফর্স র্বর্র্ল্ং 

৮৭, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম। 

 চমাোঃ মহসীন আলী 

  খাবদম 

০১৭১১-৭৯৯০১৬ ০১/০৭/২০১৯ 

হবি ৩০/০৬/২০২০ 



92 
 

১৩৩ ওবশনবটক 

র্লর্মবটি 

চহাবসন চকাট ি (৩য় িলা), ৭৫, 

আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম। 

 ০৩১-৭২১৩৭২ 

০১৯৩১-

৩২৩২৩২(সমন) 

 

১৩৪ সপার্রনবটনবিন্স 

চকাং অব 

বাংলাবদশ 

সাদাি ম্যানশন (৩য় িলা), 

১৬১, সদরঘাট চরাি, চট্টগ্রাম। 

 ০১৭১১৭৪৯৮০৭  ১১/০৬/২০১৯ 

হবি ১০/০৬/২০২০ 

১৩৫ ট্রাইস্ট্ার সাবভ্ িস 

র্লর্মবটি 

৭৫, আগ্রাবাদ বা/এ 

চট্টগ্রাম। 

কযােোঃ চমাোঃ 

শর্ফকুল ইসলাম 

ভ্হইয়া 

০১৭১১৭৬০২৮৩ 

০৩১-৭১৫৯৪১,  

০৩১-২৫২১০১১ 

১৩/০৬/২০১৯- 

হবি ১৪/০৬/২০২০ 

খুলনা র্বভ্াগ 

১৩৬ কনকি ি ইন্সবপকশন 

এবেন্সী 

৯/২, বাবুখানা চরাি, খুলনা। এস. এ. শুকুর ০১৭১১-৩৭৫২১০ ০১-১০-১৮ হবি 

৩০-০৯-২০১৯ 

১৩৭ রাইটওবয় সাবভ্ িয়াস ি 
এম. এম. ভ্বন (র্নচ িলা, 

রুম # ৩), ৬৬, আহসান 

আহবম্মদ চরাি, খুলনা। 

চগালাম চমাহাম্মদ ০১৭১১-২৭৫০৮৪  ১৯/১০/২০১৮ 

হবি ১৮/১০/২০১৯ 

১৩৮ রূপসা সাবভ্ িয়াস ি 
৮০, খান এ  সবুর চরাি,  হােী এ 

মাবলক চচম্বার  (২য় িলা) , খুলনা। 

চমা: শাহোহান 

আলী 

০১৭১২-৯১৬৪১৩ ২৭/১০/২০১৮ হবি 

২৬/১০/২০১৯ 
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সংযুর্ি ৪ 

আইর্িআরএ কর্তিক অনুবমার্দি লাইফ বীমা পর্রকল্প 

ক্রর্মক চকাম্পার্নর নাম পর্রকবল্পর নাম অনুবমাদবনর িার্রখ 

১ আলফা ইসলামী  সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ) ১৬ চসবেম্বর, ২০১৪ 

  

চার র্কর্স্ত বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

র্শশু র্নরাপিা বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

একক বিবময়াম সঞ্চয়ী িীমা মুনাফাসহ 

 

  

পপনশন িীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

দূর্ যটনাজবনত মৃত্যু িীমা (এর্ির্ব), সহদর্াগী িীমা 

 

  

স্থায়ী অক্ষমতা ও দূর্ যটনাজবনত মৃত্যু িীমা (বপএবিবি), 

সহদর্াগী িীমা  

২ িায়রা  

  ৩ পিস্ট লাইফ  

  ৪ চাট যাি য লাইফ 

  ৫ িায়মন্ড লাইফ  

  ৬ পিল্টা লাইফ মাবসক সঞ্চয়ী িীমা পবরকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র িীমা ৭ জানুয়াবর, ২০১৫ 

  

ত্রৈমাবসক সঞ্চয়ী িীমা পবরকল্প  (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র িীমা 

 

  

অর্ যিাবষ যক সঞ্চয়ী িীমা পবরকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

িাবষ যক সঞ্চয়ী িীমা পবরকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

পময়ােবভবিক আমুবলয়া জীিন িীমা পবরকল্প 

 ৭ ফারইষ্ট ইসলামী  পময়াে বভবিক িীমা পবরকল্প (মুনাফাবিহীন) ২২ পসদেম্বর, ২০১৪ 

  

মাবসক বকবি িীমা পবরকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

বকবি িীমা পবরকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

স্বাস্হহয পগাষ্ঠী িীমা বিম 

 

  

স্বাস্হহয পসিা িীমা (ব্যবিগত জীিন) 

 ৮ চগাবর্ল্ন লাইফ  

  ৯ গার্ি িয়ান লাইফ  চক্রর্িট র্শর্ল্ ঋণ বীমা পর্রকল্প ২৭ র্িবসম্বর, ২০১৮ 

  

সহে েীবন বীমা  ৩১ চম, ২০১৮ 

  

সহে েীবন প্লাস বীমা 

 

  

র্ববশষ সহে বীমা 

 

  

র্ববশষ সহে েীবন প্লাস বীমা 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পর্রকল্প (মুনাফাসহ) ৬ আগস্ট্, ২০১৪ 

  

মার্সক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) 

 

  

চার র্কর্স্ত বীমা ১১ চফব্রুয়ার্র, ২০১৩ 

  

এককালীন চময়াদী বীমা 

 

  

চপনশন বীমা 

 

  

চগাষ্ঠী বীমা 

 

  

গার্ি িয়ান প্রবৃর্দ্ধ ৬ আগস্ট্, ২০১৭ 

  

গার্ি িয়ান সমৃর্দ্ধ 

 

  

এককালীন চময়াদী বীমা (গার্ি িয়ান সরক্ষা) 

 

  

গার্ি িয়ান সঞ্চয় ১০ নবভ্ম্বর, ২০১৪ 

  

ব্রাক ব্যাংক এসএমই ঋণ র্নরাপিা বীমা পর্রকল্প 
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১০ চহামল্যান্ড লাইফ  

  ১১ র্মুনা লাইফ  এক র্কর্স্ত বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) ২৯ মাচ ি, ২০১৬ 

  

এসযবরন্স কাম চপনশন বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) 

 

  

চময়াদী চগাষ্ঠী বীমা  

 

  

র্শশু র্নরাপিা বীমা পর্রকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা পর্রকল্প (মুনাফাসহ) ২০ নবভ্ম্বর, ২০১৭ 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) 

 ১২ েীবন বীমা কবপ িাবরশন 

  

১৩ 

লাইফ ইন্সযযবরন্স 

কবপ িাবরশন অব বাংলাবদশ 

এলআইর্সর চপনশন বীমা পর্রকল্প (সারােীবন টাকা চফরি 

বীমা) ১৭ র্িবসম্বর, ২০১৮ 

  

এলআইর্সর র্শক্ষা বীমা  (যুবক নাগর্রক) ৫ চসবেম্বর, ২০১৮ 

  

এলআইর্স এক বছর চময়াদী নবায়নবর্াগ্য চগাষ্ঠী বীমা ১৭ োনুয়ার্র, ২০১৭ 

  

এলআইর্স এক র্কর্স্ত চগাষ্ঠী বীমা পর্রকল্প 

 

  

এলআইস চগাষ্ঠী বীমা পর্রকল্প 

 ১৪ চমঘনা লাইফ  হে¦ বীমা পর্রকল্প (লাভ্যুি) ২৫ চফব্রুয়ার্র, ২০১৪ 

  

একক বীমা পর্রকল্প (লাভ্র্বহীন) 

 

  

চদনবমাহর বীমা পর্রকল্প (লাভ্যুি) 

 ১৫ মাবকিন্টাইল ইসলামী হে¦ বীমা (লাভ্যুি) ২৪ চম, ২০১৬ 

  

চদনবমাহর (বীমা লাভ্যুি) 

 

  

র্শশু র্নরাপিা বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

এক র্কর্স্ত বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) 

 

  

চময়াদী চগাষ্ঠী বীমা পর্রকল্প (প্রর্ি বছর নবায়নবর্াগ্য) 

 

  

র্কর্স্তর্ভ্র্িক চগাষ্ঠী বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা পর্রকল্প (মুনাফাসহ) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা পর্রকল্প (মুনাফার্বহীন) 

 

  

এসযবরন্স কাম চপনশন বীমা (মুনাফার্বহীন) 

 

  

সহবর্াগী চময়াদী চগাষ্ঠী বীমা (মুনাফার্বহীন) 

 

১৬ চমট লাইফ 

র্প্রর্ময়াম চফরি চর্াগ্য মারাত্মক অসিিাের্নি বীমা 

(র্সআই আরঅর্প) ১ র্িবসম্বর, ২০১৩ 

  

এক র্কর্স্ত েমা র্নরাপিা র্স্কম (এসর্ির্পএস) 

 

  

চসবা বীমা পর্রকল্প 

 ১৭ ন্যাশনাল লাইফ  এযসযবরন্স কাম চপনশন (মুনাফার্বহীন) ৭ র্িবসম্বর, ২০১৫ 

  

মার্সক সঞ্চয়ী ক্ষদ্রবীমা-এম.র্ি.এম. এই (লাভ্যুি) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা-এম.এস.আই (লাভ্যুি) ১৯ র্িবসম্বর, ২০১৭ 

১৮ এনআরর্ব চলাবাল লাইফ   

 ১৯ পদ্মা ইসলামী  

  ২০ পপলার লাইফ 

  ২১ প্রাইম ইসলামী লাইফ  সহবর্াগী চগাষ্ঠী স্বাস্হহয বীমা র্স্কম ৩ জুলাই, ২০১৮ 

  

পার্রবার্রক র্নরাপিা বীমা ১৭ নবভ্ম্বর, ২০১৪ 

  

েনিা সঞ্চয়ী বীমা 

 ২২ প্রগর্ি লাইফ  চময়াদী বীমা পর্রকল্প মুনাফার্বহীন ১৩ চফব্রুয়ার্র, ২০১৯ 

  

আন্তোর্িিক চমর্িবকয়ার স্বাস্হহয বীমা পর্লর্স 
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২৩ প্রবগ্রর্সভ্ লাইফ  

  ২৪ চপ্রাবটর্িভ্ ইসলামী   

 ২৫ রূপালী লাইফ  

  ২৬ সন্ধানী লাইফ র্কর্স্ত বীমা পর্রকল্প মুনাফাসহ ৭ চম, ২০১৮ 

২৭ স্ববদশ লাইফ 

  ২৮ চসানালী লাইফ  সািারণ র্কর্স্ত বীমা (মুনাফাসহ) ১ নবভ্ম্বর, ২০১৬ 

  

র্শশু র্নরাপিা বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

র্শক্ষা ব্যয় এযসবরন্স বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

এক র্কর্স্ত বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

এযসবরন্স কাম চপনশন বীমা (মুনাফার্বহীন) 

 

  

চদনবমাহর বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

হজ্জ্ব বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা (মুনাফাসহ) 

 

  

বন্ধকী বীমা 

 ২৯ সানফ্লাওয়ার লাইফ  

  ৩০ সানলাইফ  চগাষ্ঠী বীমা ১০ আগস্ট্, ২০১৭ 

৩১  ট্রাস্ট্ ইসলামী র্শশু র্নরাপিা বীমা ১৯ অবিাবর, ২০১৫ 

  

চপনশন বীমা 

 

  

চদনবমাহর বীমা 

 

  

চগাষ্ঠী সামর্য়ক বীমা 

 

  

সহবর্াগী দূঘ িটনাের্নি মৃতুয বীমা 

 

  

িায়ী অক্ষমিাের্নি এবং দূঘ িটনাের্নি সহবর্াগী বীমা 

 

  

মার্সক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা 

 ৩২ চের্নর্ ইসলামী  
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সংযুর্ি ৫ 

আইর্িআরএ কর্তিক অনুবমার্দি নন-লাইফ বীমা পর্রকল্প 

SL.No. Policy name Circular 
Number/Meetings Ref. 

Issuing Date/ 
Approval Date 

1 Nibedita Insurance (only for the women) Non-life-38/2014  4 May 2014 

2 Money insurance policy for the schedule 
Banks operating in Bangladesh 

Non-life-41/2014  10 September 2014 

3 Hajj & Umrah Travel Insurance  Non-life-41/2014  10 September 2014 

4 Prime Health insurance Non-life-41/2014  10 September 2014 

5 GD health policy Non-life-41/2014  10 September 2014 

6 Niramoy micro health insurance Non-life-42/2015  29 January 2015 

7 Liability insurance cover for the coastal 
ships of Bangladesh 

Approved in 150th  CRC 
meeting  

10 November 2014 

8 Probashi comprehensive insurance 
scheme for migrant worker irrespective 
of occupation. 

Non-life-43/2015  15 February 2015 

9 Mass health insurance policy  Non-life-43/2015  15 February 2015 

10 Weather index based crop insurance  Non-life-43/2015  15 February 2015 

11 Bankers blanket bond, computer crime 
and professional indemnity policy  

Non-life-43/2015  15 February 2015 

12 Group hospitalization plan for robi 
subscribers 

Non-life-46/2015  30 June 2015 

13 (i)Financial institutions comprehensive 
crime insurance 
(ii) Electronic & computers crime 
insurance policy 

Approved in 152 CRC 
meeting  

27 May 2015 

14 Contingent loss of earning insurance 
due to flood 

Approved in 153 CRC 
meeting  

16 November 2015 

15 Extended warranty insurance Non-life-47/2016 13 July 2016 

16 Pilot project weather index based 
insurance for cassava 

Non-life-49/2017 17 January 2017 

17 Agent banking insurance policy Non-life-50/2017 3 April 2017 

18 Nibedita plus Non-life-56/2018 21 October 2018 

19 Nibedita eco Non-life-56/2018 21 October 2018 

20 Cattle Insurance policy by using Radio 
Frequency identification (RFID) tracking 
system 

Non-life-62/2019  7 May 2016 
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সংযুর্ি ৬ 

বীমা সংক্রান্ত প্রকার্শি আইন র্বর্ি প্রর্বিান 

ক্রর্মক নং বীমা সম্পর্কিি আইন, র্বর্ি এবং প্রর্বিান 

 

চগবেট আকাবর প্রকাবশর 

িার্রখ 

আইন   

1 বীমা আইন, ২০১০ 18.03.2010 

বীমা আইন, ২০১০ (ইংবরর্ে ভ্াস িন) 14.06.2018 

২ বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ 18.03.2010 

বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ আইন, ২০১০ (ইংবরর্ে ভ্াস িন) 01.10.2013 

র্বর্িমালা 

1 বীমা ব্যবসা র্নবন্ধন র্ফ র্বর্িমালা, ২০১২ 30.12.2012 

বীমা ব্যবসা র্নবন্ধন র্ফ র্বর্িমালা, ২০১২ এর প্রজ্ঞাপন 11.06.2018 

2 র্ববদশী উবযািা কর্তিক চশয়ার ক্রয় বা িারণ (শিিার্দ র্নি িারণ) র্বর্িমালা, 

২০১৩ 

26.02.2013 

3 বীমাকারীর শাখা ও কার্ িালয় িাপবনর েন্য লাইবসন্স র্ফ র্বর্িমালা, ২০১২ 30.12.2012 

4 দর্ললার্দ পর্রদশ িন ও অনুর্লর্প সরবরাহ র্ফ র্বর্িমালা, ২০১৪ 01.01.2015 

5 বীমাকারীর মূলিন ও চশয়ার িারণ র্বর্িমালা, ২০১৬ 25.09.2016 

6 নন-লাইফ ব্যবিাপনা ব্যবয়র সবব িাচ্চ সীমা র্নি িারণী র্বর্িমালা, ২০১৮ 30.09.2018 

7 স্বল্প অংবকর বীমাদাবী সংর্েষ্ট র্ববরাি র্নষ্পর্ি র্বর্িমালা, ২০১৮ 30.09.2018 

8 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (বীমা ের্রপকারীগণবক লাইবসন্স প্রদান) 

র্বর্িমালা, ২০১৮ 

28.10.2018 

প্রর্বিান 

1 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (িহর্বল ব্যবিাপনা) প্রর্বিানমালা, ২০১১ 20.10.2011 

2 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (উপবদষ্টা পর্রষদ) প্রর্বিানমালা, ২০১১ 20.10.2011 

3 বীমা চকাম্পানী (মুখ্য র্নব িাহী কম িকিিা র্নবয়াগ ও অপসারণ) প্রর্বিানমালা, 

২০১২ 

03.01.2013 

4 বীমাকারীর শাখা ও কার্ িালয় িাপন (লাইবসন্স প্রার্প্তর আববদন) প্রর্বিানমালা, 

২০১২ 

02.01.2013 

5 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (র্ববরাি র্নষ্পর্ি কর্মটি) প্রর্বিানমালা, ২০১২ 02.01.2013 

6 বীমাকারীর র্নবন্ধন প্রর্বিানমালা, ২০১৩ 10.02.2013 

7 গ্রামীণ বা সামার্েক খাবি বীমাকারীর দায়বদ্ধিা প্রর্বিানমালা, ২০১২ 02.01.2013 

8 বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (বসন্ট্রাল চরটিং কর্মটি) প্রর্বিানমালা, ২০১২ 01.01.2013 

9 র্রর্ভ্উ এর (সময়, ফরম ও র্ফ) প্রর্বিানমালা, ২০১৫ 25.08.2015 

10 লাইফ ইন্সযযবরন্স পনোঃবীমা (শিিার্দ র্নি িারণ) প্রর্বিানমালা, ২০১৫ 16.03.2016 

11 নন-লাইফ ইন্সযযবরন্স ব্যবসা ব্যবিাপনা ব্যবয়র সবব িাচ্চ সীমা র্নি িারণী 

প্রর্বিানমালা, ২০১৬ (রর্হিকরণ প্রজ্ঞাপন োর্র করা হবয়বছ) 

18.07.2016 রর্হিকরণ 

প্রজ্ঞাপন 

৩০.০৯.২০১৮ 

12 লাইফ ইন্সযবরন্স গ্রাহক র্নরাপিা িহর্বল প্রর্বিানমালা, ২০১৬ 02.04.2017 

13 বীমাকারীর চরর্েিার (পর্লর্স ও দাবী) সংরক্ষণ প্রর্বিানমালা, ২০১৭ 16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

সংযুর্ি ৭  

বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জুন, ২০১৭ হদত বিদসম্বর, ২০১৮ পর্ যন্ত 

ক্রোঃনং ভ্রমবণর চময়াদ ভ্রমবণর িরণ র্বষয় অংশগ্রহণকারী কম িকিিার নাম ও 

পদবী 

০১ 

৭ চসবেম্বর, 

২০১৭  ০১ 

(এক) র্দন 

প্রর্শক্ষণ/ 

চসর্মনার/র্শক্ষা 

সফর 

“The 3rd China–ASEAN 

Summit Forum on Insurance 
Cooperation and 
Development, Naning, 
Guangxi, China   

১। েনাব চমাোঃ শাহ আলম, উপসর্চব 

২। েনাব কামরুল হক মারুফ, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

৩। েনাব আবুল কাবশম চমাহাম্মদ 

ফেলুল হক 

০৩ 

২৪ জুলাই, 

২০১৭ হবি ২৮ 

জুলাই, ২০১৭  
প্রর্শক্ষণ 

(চীন) 

Supervisory Capacity Building 
Actuarial Services  Prudential 
Supervision and Risk 
Management in Insurance in 
Xining Qinghai, China  

েনাব খর্লল আহমদ,                    

র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

2. Ps to Secretay (FID) 

০৫ 

০৫ নবভ্ম্বর, 

২০১৭ হবি ১৮ 

নবভ্ম্বর, ২০১৭  

ওয়াকিশপ 

(চীন) 

Workshop on Asian Solvency 
Regulation & Cooperation 
2017 (WASCR 2017) Beijing, 
Shanghai and Hangzou, China  

১। েনাব খর্লল আহমদ, র্নব িাহী 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

২। েনাব কামরুল হক মারুফ, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

০৬ 

১০ চফব্রুয়ার্র, 

২০১৮ হবি ১১ 

চফব্রুয়ার্র ও ১৩ 

চফব্রুয়ার্র, 

২০১৮  

চসর্মনার  

(ভ্ারি) 

4th South Asian Insurance 
Regulator’s Meet and 
International Conference, 
India  

১। েনাব চবারহান উর্েন আহবমদ, 

সদস্য (আইন) 

২। ি.চশখ মহা: চরোউল ইসলাম, 

র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

০৭ 

২৫ জুন, ২০১৮ 

হবি ২৯ জুন, 

২০১৮ 

প্রর্শক্ষণ 

(ভ্ারি) 

Regulators Interaction 
session, Insurance Institute 
of India, Mumbai 

১। েনাব চবারহান উর্েন আহবমদ, 

সদস্য 

২। ি.এম. চমাশাররফ চহাবসন, 

এফর্সএ, সদস্য 

৩। ি.চশখ মহ: চরোউল ইসলাম, 

র্নব িাহী পর্রচালক (অর্ির্রি সর্চব) 

৪। ি.মহা: বর্শরুল আলম, 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৫। েনাব ফারুক আহবম্মদ, 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৬। েনাব চমাোঃ শাহ আলম, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

৭। েনাব আবু মাহমুদ, অর্ফসার 

 

০৮ ০২ জুলাই, 

২০১৮ হবি 

০৬ জুলাই, 

২০১৮  

প্রর্শক্ষণ 

(ভ্ারি) 

Regulators Interaction 
session, Insurance Institute 
of India, Mumbai  

১। েনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য 

২। কােী মবনায়ার চহাবসন, 

র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৩। েনাব খর্লল আহবমদ, 

র্নব িাহী পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৪। েনাব কামরুল হক মারুফ, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

৫। েনাব আবুল কাবশম 

চমাহাম্মদ ফেলুল হক, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

৬। েনাব হাবমদ র্বন হাসান, 
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জুর্নয়র অর্ফসার  

০৯ 

০৫ চসবেম্বর, 

২০১৮ হবি ০৭ 

চসবেম্বর পর্ িন্ত 

সভ্া 

(রার্শয়া) 

10th AFI Global Policy Forum 
(GPF) and Annual General 
Meeting (AGM)  Russia  

১। েনাব চমাোঃ শর্ফকুর রহমান 

পাবটায়ারী, চচয়ারম্যান 

২। েনাব গকুল চাঁদ দাস 

১০ 

২৪ জুলাই, 

২০১৮ হবি ২৭ 

জুলাই, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

সভ্া 

(চনপাল) 

21st APG Annual Meeting and 
Technical Assistance Forum 
2018 (Nepal 

১। ি.এম. চমাশাররফ চহাবসন, 

এফর্সএ, সদস্য 

১১ 

০৭ চসবেম্বর, 

২০১৮ 

চসর্মনার 

(চীন) 

 

4th China ASEAN Summit 
Forum on Insurance 
Cooperation and 
Development in Nanning 7th 
September, 2019  

১। ি.এম. চমাশাররফ চহাবসন, 

এফর্সএ, সদস্য 

২। ি.চশখ মহ: চরোউল ইসলাম, 

র্নব িাহী পর্রচালক, অর্িোঃসর্চব 

৩। েনাব ফারুক আহবম্মদ, 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৪। েনাব আবুল কাবশম চমাহাম্মদ 

ফেলুল হক, পর্রচালক (উপসর্চব)  

১২ 

২৯ অবিাবর, 

২০১৮ হবি ২ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

সভ্া 

(মরবকা 

BAM-AFI Member Training 
on Innovations in Digital 
Financial Inclusion, Rabat, 
Morocco  

ি.মহা: বর্শরুল আলম, পর্রচালক 

(যুগ্মসর্চব) 

 

১৩ 

১ অবিাবর, 

২০১৮ হবি ২ 

অবিাবর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

ওয়াকিশপ 

(লন্ডন) 

Chartered Insurance 
Institute, U.K. and LLYODS, 
FCA  Workshop and Exposure 
Visit  

১। েনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য 

২। েনাব খর্লল আহবমদ, র্নব িাহী 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

৩। েনাব কামরুল হক মারুফ, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

১৫ 

১২ জুলাই, 

২০১৮ হবি ১৩ 

জুলাই, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

এযাওয়াি ি অনুষ্ঠান 

(র্সঙ্গাপর) 

ইন্সযযবরন্স এর্শয়া এযাওয়াি ি ২০১৮ 

অনুষ্ঠাবন অংশগ্রহণ প্রসবঙ্গ।  

১। েনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য 

২। েনাব খর্লল আহবমদ, র্নব িাহী 

পর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

১৬ 

৬ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ হবি ৮ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত  

সভ্া 

(োর্ম্বয়া) 

14th International 
Microinsurance Conference, 
Zambia 2018  

ি.এম. চমাশাররফ চহাবসন, 

এফর্সএ, সদস্য 

  

১৭ 

০৮ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ হবি ৯ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮  

চসর্মনার 

(Luxembourg) 

25th Annual Conference in 
Luxembourg 8-9 November, 
2018  

েনাব চমাোঃ শর্ফকুর রহমান 

পাবটায়ারী, চচয়ারম্যান 

১৮ 

২৪ অবিাবর, 

২০১৮ হবি ২৬ 

অবিাবর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

চসর্মনার 

(র্াইল্যান্ড) 

AITRI Regional Seminar for 
Insurance Supervisors in Asia 
and the Pacific on Market 
Conduct regulation and 
Compliance Thailand  

১। ি.এম. চমাশাররফ চহাবসন, 

এফর্সএ, সদস্য 

২। েনাব চমাোঃ শাহ আলম, 

পর্রচালক (উপসর্চব) 

১৯ 

১২ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ হবি ১৬ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

প্রর্শক্ষণ 

(মালবয়র্শয়া) 

BNM-AFI Member Training 
on AML/CFT Considerations 
and Approaches for Financial 
Inclusion  

েনাব ফারুক আহবম্মদ, পর্রচালক 

(যুগ্মসর্চব) 

২০ 

২৬ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ হবি ২৭ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

চসর্মনার 

(র্ফর্ে) 

AFI-RBF Conference on Smart 
Policies for Green Financial 
Inclusion  

 

ি.চশখ মহ: চরোউল ইসলাম, 

র্নব িাহী পর্রচালক, অর্িোঃসর্চব 
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২১ 

১২ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ হবি ১৪ 

নবভ্ম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

চসর্মনার 

(র্সঙ্গাপর) 

১২ নবভ্ম্বর, ২০১৮ হবি ১৪ নবভ্ম্বর, 

২০১৮ পর্ িন্ত র্সঙ্গাপবর অনুর্ষ্ঠিব্য 

Fintech Conference 2018 এ 

অংশগ্রহণ 

েনাব চবারহান উর্েন আহবমদ, 

সদস্য 

২৩ 

২৩ র্িবসম্বর, 

২০১৮ হবি ২৬ 

র্িবসম্বর, ২০১৮ 

পর্ িন্ত 

চসর্মনার 

(চনপাল) 

JICA Alumni Association 
Forum of SAARC Countries 
(JAAFSC) Annual 
Meeting/Seminar  

েনাব আবুল কাবশম চমাহামম্দ 

ফেলুল হক, পর্রচালক (উপসর্চব) 
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সংযুর্ি ৮ 

লাইফ বীমাকারীর গ্রস র্প্রর্ময়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭)                                                               (চকাটি টাকায়) 

বীমাকারীর নাম 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

আলফা           2 3 6 6 

বায়রা 59 112 72 26 265 18 12 18 14 

চবস্ট্         4 9 10 12 17 

চাট িাি ি           3 5 7 9 

িায়মন্ড           3 9 4 13 

চিল্টা 439 483 501 509 535 544 558 589 625 

ফারইষ্ট 631 651 691 707 710 767 851 925 1012 

চগাবর্ল্ন 113 145 111 118 61 71 55 32 25 

গার্ি িয়ান           3 11 46 151 

চহামল্যান্ড 145 123 126 115 126 135 138 117 113 

র্মুনা           10 9 9 11 

েীবীক 335 342 308 343 365 390 404 413 475 

এলআইর্স                 7 

চমঘনা 268 338 393 400 425 443 435 424 429 

মাবকিন্টাইল         2 4 7 8 10 

চমটলাইফ 897 1147 1461 1683 1740 1922 1930 2134 2428 

ন্যাশনাল 472 607 632 703 738 764 782 811 871 

এনআরর্ব চলাবাল         2 8 6 4 4 

পদ্মা 162 179 111 152 155 160 144 133 109 

পপলার 463 540 605 662 641 662 670 601 501 

প্রগর্ি 111 180 192 187 143 166 199 220 232 

প্রাইম 142 175 206 211 205 227 261 312 347 

প্রবগ্রর্সভ্ 108 131 158 162 95 80 89 81 75 

প্রবটর্িভ্         2 6 5 7 12 

রূপালী 126 161 166 142 144 175 191 202 205 

সন্ধানী 220 251 263 225 237 223 216 181 182 

স্ববদশ         0 1 2 2 3 

চসানালী         2 15 24 20 41 

সানফ্লাওয়ার 91 119 103 94 95 96 89 119 120 

সানলাইফ 147 152 155 148 144 146 165 114 108 

ট্রাস্ট্         0 11 17 20 19 

চেনীর্         4 10 19 17 25 

চমাট 4928 5835 6255 6587 6840 7076 7316 7588 8198 
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সংযুর্ি ৯ 

লাইফ বীমাকারীর সম্পবদর পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭)                                                               (চকাটি টাকায়) 

বীমাকারীর নাম 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

আলফা           22 21 21 22 

বায়রা 55 83 110 124 130 131 129 125 117 

চবস্ট্         26 24 21 22 24 

চাট িাি ি         22 25 24 22 24 

িায়মন্ড           22 25 20 21 

চিল্টা 1750 2159 2465 2772 3089 3771 3851 4065 4386 

ফারইষ্ট 1012 1461 2192 2822 3226 3870 4076 4132 4256 

চগাবর্ল্ন 103 142 205 219 294 293 299 235 214 

গার্ি িয়ান         20 20 24 53 134 

চহামল্যান্ড 163 206 230 252 279 305 321 319 319 

র্মুনা           24 22 22 23 

েীবীক 1305 1373 1440 1554 1667 1761 1886 1961 2031 

এলআইর্স               61 60 

চমঘনা 619 834 1005 1163 1349 1470 1521 1596 1705 

মাবকিন্টাইল         22 21 20 21 22 

চমটলাইফ 3722 4511 5516 6624 7854 9007 10106 11350 12675 

ন্যাশনাল 1629 2042 2382 2792 3236 3615 3766 3978 4108 

এনআরর্ব চলাবাল         20 20 19 19 18 

পদ্মা 165 238 284 316 354 363 364 331 239 

পপলার 948 1322 1672 2124 2540 2881 2926 2672 2533 

প্রগর্ি 174 260 284 318 351 379 413 474 542 

প্রাইম 250 374 497 607 703 799 853 896 940 

প্রবগ্রর্সভ্ 154 214 300 384 294 303 318 330 333 

প্রবটর্িভ্         21 23 22 20 17 

রূপালী 170 266 305 319 350 424 457 492 520 

সন্ধানী 621 794 903 1014 1102 1113 1090 1073 1103 

স্ববদশ           20 18 18 18 

চসানালী         22 33 40 43 57 

সানফ্লাওয়ার 114 163 188 194 207 204 186 191 192 

সানলাইফ 148 204 273 366 370 407 429 408 353 

ট্রাস্ট্           22 24 23 25 

চেনীর্         21 21 21 19 23 

চমাট 13102 16646 20253 23964 27569 31393 33290 35015 37052 
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সংযুর্ি ১০ 

নন-লাইফ বীমাকারীর গ্রস র্প্রর্ময়াম সংগ্রহ (২০০৯-২০১৭)                                                  (চকাটি টাকায়) 

বীমাকারীর নাম 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

অগ্রনী  19 26 29 26 27 30 36 41 37 

এর্শয়া  28 29 30 32 32 40 45 48 51 

এর্শয়া প্যার্সর্ফক 13 22 24 27 28 33 37 40 47 

চকা-অপাবরটিভ্ 3 4 5 8 11 8 10 10 13 

র্বর্েআইর্স 36 42 50 59 62 64 66 69 73 

র্বর্ি ন্যাশনাল 12 12 13 14 31 33 36 44 48 

চসন্ট্রাল 19 20 24 25 27 30 31 34 35 

র্সটি চেনাবরল 15 19 22 25 29 29 35 42 43 

কর্ন্টবনন্টাল 29 35 40 46 60 70 57 53 59 

র্ক্রষ্টাল  16 15 19 30 32 35 37 39 41 

চদশ চেনাবরল 10 11 9 10 13 11 12 15 16 

ঢাকা  13 16 20 25 28 28 29 26 30 

ইষ্টল্যান্ড 40 49 55 65 70 70 82 86 103 

ইষ্টান ি  22 27 31 33 35 36 38 39 42 

এক্সবপ্রস  27 31 33 39 42 42 40 39 40 

চফিাবরল  26 27 32 34 43 44 48 43 44 

চলাবাল  17 18 20 23 25 23 26 23 23 

গ্রীন চিল্টা  160 200 235 260 261 268 302 316 329 

ইসলামী ইন্সযয র্বর্ি 25 27 28 44 40 36 42 39 43 

ইসলামী কমার্শ িয়াল 14 16 19 22 23 25 27 33 41 

েনিা  16 21 21 19 23 30 27 34 32 

কন িফুর্ল  19 21 23 28 27 27 28 29 31 

চমঘনা  10 14 16 29 33 39 42 47 41 

মাবকিন্টাইল  15 20 26 30 30 29 30 30 32 

র্নটল  22 34 35 29 43 60 61 61 67 

নদ িান চেনাবরল 20 29 32 37 36 33 35 37 42 

প্যারামাউন্ট  7 12 13 18 16 14 14 17 19 

র্পপলস  34 39 44 44 47 47 54 61 65 

র্ফর্নক্স  39 46 53 62 59 61 64 65 71 

পাইওর্নয়ার  86 125 160 170 187 214 228 250 266 

প্রগর্ি  104 106 114 115 127 139 151 154 166 

প্রাইম  18 20 31 44 54 55 58 54 67 

প্রভ্ািী  20 26 27 39 41 33 41 44 48 

পরবী চেনাবরল 5 5 6 6 6 5 5 6 7 

র্রলাবয়ন্স  104 124 142 149 164 203 227 249 257 

র্রপাবর্লক  19 24 30 40 47 43 44 46 48 
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রূপালী  50 62 76 75 68 75 82 85 86 

সাবীক 161 166 197 219 191 176 207 223 239 

চসনাকল্যাণ 0 0 0 0 0 9 17 20 26 

র্সকদার  0 0 0 0 5 19 29 22 26 

চসানার বাংলা 16 24 32 35 31 32 35 38 41 

সাউর্ এর্শয়া 5 6 8 7 7 6 5 6 7 

স্ট্যান্ডাি ি  19 25 28 32 39 39 21 4 21 

িাকাফুল  17 20 23 33 33 36 33 38 40 

ইউর্নয়ন 17 19 30 34 28 31 31 31 32 

ইউনাইবটি  22 26 30 27 31 35 38 42 45 

 চমাট 1390 1658 1933 2167 2293 2446 2643 2773 2981 
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সংযুর্ি ১১ 

নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পবদর পর্রমাণ (২০০৯-২০১৭)                                                               (চকাটি টাকায়) 

বীমাকারীর নাম 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

অগ্রনী  36 41 46 54 59 62 63 69 73 

এর্শয়া  63 92 135 138 144 146 154 165 155 

এর্শয়া প্যার্সর্ফক 40 81 85 95 108 108 115 122 135 

চকা-অপাবরটিভ্ 39 44 43 51 51 17 18 20 21 

র্বর্েআইর্স 99 125 143 148 156 156 160 165 172 

র্বর্ি ন্যাশনাল 27 30 30 35 44 72 83 112 124 

চসন্ট্রাল 76 97 106 130 147 157 163 161 170 

র্সটি চেনাবরল 34 41 76 80 90 101 113 123 124 

কর্ন্টবনন্টাল 39 49 66 75 93 100 99 102 108 

র্ক্রষ্টাল  16 21 24 35 46 55 66 75 88 

চদশ চেনাবরল 14 16 16 17 19 21 27 32 53 

ঢাকা  595 77 97 122 134 143 154 159 192 

ইষ্টল্যান্ড 95 110 132 155 172 178 217 235 248 

ইষ্টান ি  77 87 166 182 191 198 205 209 216 

এক্সবপ্রস  31 39 73 85 95 97 103 109 109 

চফিাবরল  59 64 98 102 112 119 110 113 132 

চলাবাল  38 43 50 57 65 59 67 73 72 

গ্রীন চিল্টা  389 564 500 646 726 768 820 1000 1050 

ইসলামী ইন্সযয র্বর্ি 37 42 51 59 70 76 79 88 96 

ইসলামী কমার্শ িয়াল 24 29 34 42 56 63 71 80 88 

েনিা  27 30 63 66 67 76 81 82 89 

কন িফুর্ল  54 95 107 112 119 124 122 123 131 

চমঘনা  13 18 19 33 39 49 56 67 68 

মাবকিন্টাইল  45 53 88 103 116 124 130 135 138 

র্নটল  42 50 55 62 77 100 109 124 143 

নদ িান চেনাবরল 49 74 81 87 94 119 125 113 128 

প্যারামাউন্ট  47 54 33 39 45 48 48 54 61 

র্পপলস  80 123 133 150 162 174 179 189 205 

র্ফর্নক্স  39 46 46 118 127 112 111 194 236 

পাইওর্নয়ার  81 100 152 177 203 227 272 316 408 

প্রগর্ি  271 277 328 340 520 376 396 420 431 

প্রাইম  55 65 78 92 104 119 114 111 122 

প্রভ্ািী  97 42 45 57 64 69 78 95 102 

পরবী চেনাবরল 28 35 38 40 65 74 80 88 97 

র্রলাবয়ন্স  188 461 453 441 480 573 630 660 823 

র্রপাবর্লক  35 42 48 56 66 75 82 92 101 
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রূপালী  105 122 132 189 198 206 215 221 228 

সাবীক 995 1121 1338 1573 1847 2053 2383 2815 3506 

চসনাকল্যাণ 0 0 0 0 25 32 36 42 46 

র্সকদার  0 0 0 0 35 75 90 102 104 

চসানার বাংলা 36 37 50 59 64 73 73 81 92 

সাউর্ এর্শয়া 16 19 22 25 24 25 26 25 27 

স্ট্যান্ডাি ি  34 37 44 62 80 86 90 89 98 

িাকাফুল  38 46 52 64 72 75 80 89 95 

ইউর্নয়ন 22 24 31 37 34 39 47 63 69 

ইউনাইবটি  68 78 89 101 109 118 126 137 150 

 চমাট 4289 4741 5499 6392 7416 7916 8663 9737 11124 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


