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ভূর্মকা : গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিণশর সাংদবধোণি দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতো িোগদরকণির অন্যতম মমৌদলক অদধকোর র্িরসরব 

স্বীকৃত। এরই ধোরোবোদিকতোয় মোিিীয় প্রোধোিমন্ত্রীর উণযোণগ বতেমোি সরকোর এদপ্রল ৬, ২০০৯ তোদরখ তথ্য অদধকোর আইি, 

২০০৯ প্র য়ি কণরণে । প্র ীত এই আইণির ৪ ধোরোয় প্রণতেক িোগদরণকর তথ্য লোণের অদধকোরণক স্বীকৃদত প্রিোি করো িণয়ণে । 

তণথ্যর অবোধ প্রবোি এবাং জনগরণর তথ্য অদধকোর দিদিত করোর জন্য তথ্য কদমশি গঠি করো িণয়ণে । বদ েত আইণির                     

১০ ধোরোয় তথ্য সরবরোণির লণে প্রণতেক কর্তেপেণক তথ্য প্রিোি ইউদিট–এর জন্য একজি িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো দিযুক্ত করোর 

দিণি েশিো প্রিোি করো িণয়ণে । 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশমির পটভূদম : বাাংলারেরশর স্বাধীনিার ্র দেরশর সাধারন মানুরের  কারে বীমার সূফল দ্ৌরে দেয়ার 

উরেরে ১৯৭২ সারল রাষ্ট্র্র্ির ৯৫ নাং আরেশ বরল বাাংলারেরশর বীমা র্শল্প জািীয়কররণর আওিায় আনা িয়। ্রবিীরি 

১৯৭৩ সারল ৬ নাং আইন বরল ১৪ দম জীবন বীমা কর্ পাররশন ও সাধারণ বীমা কর্ পাররশন প্রর্িষ্ঠা করা িয়। উরেখ্য, 

Insurance Corporations Act, 1973 রর্িিক্ররম উিা ্র্রমাজপনপূব পক সমরয়া্র াগী কর্রয়া নূিনভারব 

প্রণয়রনর উরেরে প্রণীি আইন গি ৯ দম,২০১৯ িার্ররে বীমা কর্ পাররশন আইন’২০১৯ জার্র করা ি ়। সাধারণ বীমা 

কর্ পাররশরনর অনুরমার্েি মূলধন ১০০০ (এক িাজার) দকাটি টাকা এবাং ্র্ররশার্ধি মূলধন ৫০০ (্াঁচশি) দকাটি টাকা। 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন একটি শর্িশালী অথ পননর্িক র্ভর্ির উ্র প্রর্ির্ষ্ঠি। বাাংলারেরশর বীমা বাজাররর ২০% র্প্রর্ময়াম 

দশয়ার এর েেরল। সাধারণ বীমা কর্ পাররশন দেরশর সবরচরয় বড় বীমা প্রর্িষ্ঠান এর দমাট মূলধন ৬০৫ দকাটি টাকা।  

সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর প্রধান কা পাবলী 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর প্রধান কা পাবলী কা পাবলী দিম্নরূপ: 

১. অর্নর্িি ঝুঁর্করক আবর্রি করর র্প্রর্ময়াম আয়; 

২. উত্থার্্ি োবীরক দ্রুি র্নষ্পর্ি করর দেরশর অথ পনীর্ির চাকারক সচল রাো;  

৩. জািীয় ঝুঁর্করক পুনঃবীমার মাধ্যরম বর্িঃর্বরে ের্ড়রয় র্েরয় জািীয় সম্পরের ঝুঁর্ক র্নরা্ে করার 

সারথ সারথ ববরের্শক মুদ্রার ভান্ডার বৃর্ি করা; এবাং 

৪. লাভজনক োরি র্বর্নরয়াগ  

 

১. ২ স্বপ্ররণার্েি িথ্য প্রকাশ র্নরে পর্শকা প্রণয়রনর দ ৌর্িকিা/উরেে 

• গ প্রজোতন্ত্রী বোাংলোণিশ সরকোর জিগণ র জোিোর অদধকোর প্রদতষ্ঠোর মোধ্যণম সরকোদর ও মবসরকোদর সাংগঠণির স্বচ্ছতো 

ও জবোবদিদিতো বৃদি, দু ীদত হ্রোস ও সুশোসি প্রদতষ্ঠো; জিগণ র দিন্তো, দবণবক ও বোকস্বোধীিতোর সোাংদবধোদিক 

অদধকোর প্রদতষ্ঠো সণব েোপদর জিগণ র েমতোয়ণির লণেে তথ্য-অদধকোর দিদিত করণত গত ২৯ মোি ে ২০০৯ তোদরণখ 

তথ্য অদধকোর আইি, ২০০৯ পোস কণরণে। আইণির কোর্ েকর বোস্তবোয়ণির জন্য ইদতমণধ্য তথ্য অদধকোর (তথ্য প্রোদপ্ত 

সাংক্রোন্ত) দবদধমোলো, ২০০৯ এবাং তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত দতিটি প্রদবধোিমোলোও প্র ীত িণয়ণে। 

• তথ্য অদধকোর গ তোদন্ত্রক ব্যবস্থোণক আণরো সুসঙ্ঘত করোর অন্যতম শতে। সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর তথ্য জিগণ র 

কোণে উন্মুক্ত িণল সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর কোর্ েক্রম সম্পণকে জিগণ র আস্থা বৃর্ি ্ারব । এণত প্রদতষ্ঠোণির স্বচ্ছতো 

এবাং জিগণ র কোণে সকল কোণজর জবোবদিদি প্রদতদষ্ঠত িণব। 

• জিগণির জন্য অবোধ তথ্যপ্রবোি দিদিত করোর মর্ িীদত সরকোর গ্রি  কণরণে, তোর সণে সাংগদতপূ েেোণব সরকোণরর 

সির াগী র্িরসরব সাধারণ বীমা কর্ পাররশন অবোধ তথ্যপ্রবোণির িি েো দিদিত করণত বিপদরকর। 

১. র্নরে পর্শকার র্শররানাম 

এই র্নরে পর্শকা ‘‘ সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশ র্নরে পর্শকা, ২০১৯’’ নারম অর্ভর্িি িরব+। 
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২। র্নরে পর্শকার র্ভর্ি 

২.১. প্রণয়নকারী কর্তপ্ ক্ষ : সাধারণ বীমা কর্ পাররশন, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলারেশ সরকার 

২.২. অনুরমােনকারী কর্তপ্ ক্ষ : ব্যবস্থা্না ্র্রচালক, সাধারণ বীমা কর্ পাররশন, গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলারেশ সরকার 

২.৩. অনুরমােরনর িার্রে : ৩১ র্িরসম্বর,২০১৯ 

২.৪. বাস্তবায়রনর িার্রে : এই র্নরে পর্শকা আগামী ০১ জানু া়র্র,২০২০ দথরক বাস্তবায়ন করা িরব। 

২.৫. র্নরে পর্শকার প্রর াজযিা : র্নরে পর্শকাটি সাধারণ বীমা কর্ পাররশরনর প্রধান কা পাল ়সি এর আওিাধীন সকল শাো/ 

উ্শাো/ইউর্নট অর্ফমসর জন্য প্রর াজয িরব। 

৩. সাংজ্ঞা 

৩.১ িথ্য    

‘‘িথ্য’’ অরথ প িথ্য ও দ াগার াগ প্রযুর্ি র্বভাগ ও এর সারথ সাংযুি বা এর অধীনস্থ ইউর্নটসমূরির গঠন, কাঠারমা ও 

োপ্তর্রক কম পকান্ড সাংক্রান্ত দ  দকান স্মারক, বই, নকশা, মানর্চত্র, চুর্ি, িথ্য-উ্াি, লগ বই, আরেশ, র্বজ্ঞর্প্ত, ের্লল, 

নমুনা, ্ত্র, প্রর্িরবেন, র্িসাব র্ববরণী, প্রকল্প প্রসত্মাব, আরলাকর্চত্র, অর্িও, র্ভর্িও, অর্িি র্চত্র, র্ফল্ম, ইরলক্ট্র্রর্নক 

প্রর্ক্রয়ায় প্রস্ত্িিকৃি দ  দকান ইনস্ট্রুরমন্ট,  ার্ন্ত্রকভারব ্াঠর াগ্য ের্ললার্ে এবাং দভৌর্িক গঠন ও ববর্শষ্ট্য-র্নর্ব পরশরে অন্য 

দ  দকান িথ্যবি বস্ত্ি বা এরের প্রর্ির্লর্্ও এর অন্তর্ভ পি িরব : 

 িরব শিপ থারক দ , োপ্তর্রক দনাটর্শট বা দনাটর্শরটর প্রর্ির্লর্্ এর অন্তর্ভ পি িরব না। 

৩.২ োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা  

‘‘োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা’’ অথ প িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন র্নযুি কম পকিপা; 

৩.৩ র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা  

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার অনু্র্স্থর্িরি সাংর্িষ্ট্ োর্য়ত্ব ্ালরনর জন্য র্নযুি কম পকিপা; 

৩.৪ ‘‘িথ্য প্রোন ইউর্নট’’ িথ্য ও দ াগার াগ প্রযুর্ি র্বভাগ ও এর সারথ সাংযুি বা এর অধীনস্থ সকল কা পালয় এবাং 

িারের অধীনস্থ  দজান, সারকপল, র্বভাগ এবাং উ্র্বভাগীয় কা পালয়সমূি। 

৩.৫ ‘‘আ্ীল কর্তপ্ ক্ষ’’ অথ প- 

 (অ) দকান িথ্য প্রোন ইউর্নরটর দক্ষরত্র উি ইউর্নরটর অব্যবর্িি ঊর্ধ্পিন কা পালরয়র প্রশাসর্নক প্রধান; অথবা 

(আ) দকারনা িথ্য প্রোন ইউর্নরটর ঊর্ধ্পিন কা পালয় না থাকরল, উি িথ্য প্রোন ইউর্নরটর প্রশাসর্নক প্রধান। 

৩.৬ ‘‘র্তিীয় ্ক্ষ’’ অথ প িথ্য প্রার্প্তর জন্য অনুররাধকারী বা িথ্য প্রোনকারী কর্তপ্ ক্ষ ব্যিীি অনুররাধকৃি িরথ্যর সরে 

জর্ড়ি অন্য দকান ্ক্ষ। 

 ৩.৭ ‘‘িথ্য কর্মশন’’ অথ প িঅআ, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রর্ির্ষ্ঠি িথ্য কর্মশন। 

৩.৮ ‘‘িঅআ, ২০০৯’’ বলরি ‘‘িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯’’ বুঝারব। 

৩.৯ ‘‘িঅর্ব, ২০০৯’’ বলরি ‘‘িথ্য অর্ধকার (িথ্য প্রার্প্ত সাংক্রান্ত) র্বর্ধমালা, ২০০৯’’ বুঝারব। 

৩.১০ ‘‘কম পকিপা’’ অরথ প কম পচারীও অন্তর্ভ পি িরব। 

৩.১১ ‘‘িথ্য অর্ধকার’’ অথ প দকারনা কর্তপ্ রক্ষর র্নকট িইরি িথ্য প্রার্প্তর অর্ধকার। 

৩.১২ ‘‘আরবেন ফরম’’ অথ প িঅর্ব, ২০০৯-এর িফর্সরল র্নধ পার্রি আরবেরনর ফররমট- ফরম ‘ক’ বুঝারব। 

৩.১৩ ‘‘আ্ীল ফরম’’ অথ প িঅর্ব, ২০০৯-এর িফর্সরল র্নধ পার্রি আর্্ল আরবেরনর ফররমট- ফরম ‘গ’ বুঝারব। 

৩.১৪ ্র্রর্শষ্ট্’’ অথ প এই র্নরে পর্শকার সরে সাংযুি ্র্রর্শষ্ট্। 
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৪. িরথ্যর ধরন এবাং ধরন অনুসারর িথ্য প্রকাশ ও প্রোন ্ির্ি : 

িথ্য ও দ াগার াগ প্রযুর্ি র্বভাগ এবাং এর সারথ সাংযুি ও এর অধীনস্থ ইউর্নটসমূরির সমুেয় িথ্য র্নরমণাি ৩টি দেণীরি ভাগ 

করা িরব এবাং র্নধ পার্রি র্বধান অনুসারর প্রোন, প্রচার বা প্রকাশ করা িরব : 

ক. স্বপ্ররণার্েিভারব প্রকাশর াগ্য িথ্য : 

১) এই ধররনর িথ্য সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি স্বপ্ররণার্েি িরয় দনাটিশরবাি প, 

ওরয়বসাইট, ব্রর্শওর, মুর্দ্রি বই বা প্রর্িরবেন, র্বলরবাি প, সাইন দবাি প, র্িকার, দ্ািার, বুকরলট, র্লফরলট, 

র্নউজ দলটার, প্রর্ত্রকায় র্বজ্ঞর্প্তর ম্যাধরম প্রচারণাসি অন্যান্য গ্রিণর াগ্য মাধ্যরম প্রকাশ ও প্রচার কররব। 

২) এই ধররনর িথ্য দচরয় দকান নাগর্রক আরবেন কররল িেন িা চার্িোর র্ভর্িরি প্রোনর াগ্য িথ্য র্িরসরব 

র্বরবর্চি িরব এবাং োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নধ পার্রি ্ন্থায় আরবেনকারীরক িা প্রোন কররবন। 

৩) িথ্য ও দ াগার াগ প্রযুর্ি র্বভাগ প্রর্ি বের একটি বার্ে পক প্রর্িরবেন প্রকাশ কররব। বার্ে পক প্রর্িরবেরন িঅআ, 

২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উর্ের্েি িথ্যসমূি সাংর াজন কররব। 

৪) সাধারণ বীমা কর্ পাররশন স্বপ্ররণার্েিভারব প্রকাশর াগ্য িরথ্যর একটি িার্লকা প্রস্ত্িি কররব এবাং এবাং এই 

র্নরে পর্শকার ্র্রর্শরষ্ট্ ও ওরয়বসাইরট প্রকাশ ও প্রচার কররব। 

৫) প্রর্ি র্িন মাস অন্তর এই িার্লকা িালনাগাে করা িরব। 

ে. চার্িোর র্ভর্িরি প্রোনর াগ্য িথ্য : 

১) এই ধররনর িথ্য দকারনা নাগর্ররকর আরবেরনর দপ্রর্ক্ষরি এই র্নরে পর্শকার ১০ ও ১১ অনুরেরে বর্ণ পি ্ির্ি 

অনুসরণ করর প্রোন কররি িরব। 

২) সাধারণ বীমা কর্ পাররশন চার্িোর র্ভর্িরি প্রোনর াগ্য িরথ্যর একটি িার্লকা প্রস্ত্িি কররব এবাং এবাং এই 

র্নরে পর্শকার ্র্রর্শরষ্ট্ ও  মন্ত্রণালরয়র ওরয়বসাইরট প্রকাশ ও প্রচার কররব। 

৩) প্রর্ি র্িন মাস অন্তর এই িার্লকা িালনাগাে করা িরব। 

গ. প্রোন ও প্রকাশ বাধ্যিামূলক নয়, এমন িথ্য : 

১) এই র্নরে পর্শকার অন্যান্য অনুরেরে  া র্কছুই থাকুক না দকন সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি 

র্নরমণাি িথ্যসমূি প্রোন বা প্রকাশ বা প্রচার কররি বাধ্য থাকরব না : 

(ক) দকান িথ্য প্রকারশর ফরল দকান র্তিীয় ্রক্ষর বুর্িবৃর্িক সম্পরের অর্ধকার ক্ষর্িগ্রস্থ িরি ্ারর এরূ্ বার্ণর্জযক বা 

ব্যবসার্য়ক অন্তর্ন পর্িি দগা্নীয়িা র্বেয়ক, কর্্রাইট বা বুর্িবৃর্িক সম্পে (Intellectual Property Right) সম্পর্কপি 

িথ্য; 

 (ে) দকান িথ্য প্রকারশর ফরল দকান ব্যর্ির ব্যর্িগি জীবরনর দগা্নীয়িা ক্ষুণ্ণ িরি ্ারর এরূ্ িথ্য; 

 (গ) িেন্তাধীন দকান র্বেয়  ার প্রকাশ িেন্ত কারজ র্বঘ্ন ঘটারি ্ারর এরূ্ িথ্য; 

 (ঘ) দকান ক্রয় কা পক্রম সম্পূণ প িওয়ার পূরব প বা এ র্বেরয় র্সিান্ত গ্রিরণর পূরব প সাংর্িষ্ট্ ক্রয় বা এর কা পক্রম সাংক্রান্ত দকান িথ্য; 

                     (ঙ) ্রীক্ষার প্রশ্ন্ত্র বা ্রীক্ষায় প্রেি নম্বর সম্পর্কপি আগাম িথ্য; 

                     (চ) মর্ন্ত্র্র্রেে বা, দক্ষত্রমি, উ্রেষ্ট্া ্র্রেরের ববঠরক উ্স্থা্নীয় সার-সাংরক্ষ্সি আনুের্েক ের্ললার্ে   

                    এবাং উিরূ্ ববঠরকর আরলাচনা ও র্সিান্ত সাংক্রান্ত দকান িথ্য : 

িরব শিপ থারক দ , মর্ন্ত্র্র্রেে বা, দক্ষত্রমি, উ্রেষ্ট্া ্র্রেে কর্তপক দকান র্সিান্ত গৃিীি িওয়ার ্র অনুরূ্ র্সিান্ত কারণ 

এবাং দ সকল র্বেরয়র উ্র র্ভর্ি করর র্সিান্তটি গৃিীি িরয়রে িা প্রকাশ করা  ারব : আররা শিপ থারক দ , এই ধারার অধীন 

িথ্য প্রোন স্থর্গি রাোর দক্ষরত্র সাংর্িষ্ট্ কর্তপ্ ক্ষরক িথ্য কর্মশরনর পূব পানুরমােন গ্রিণ কররি িরব। 
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৫. িথ্য সাংগ্রি, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থা্না : 

ক) িথ্য সাংরক্ষণ : সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি িথ্য সাংরক্ষদণর জন্য র্নরমণাি ্ির্ি অনুসরণ 

কররব : 

(১) নাগর্ররকর িথ্য অর্ধকার র্নর্িি করার লরক্ষয  াবিীয় িরথ্যর কযাটালগ এবাং ইনরিক্স প্রস্তুি করর  থা থভারব 

সাংরক্ষণ কররব। 

(২) দ -সকল িথ্য কর্ম্পউটারর সাংরক্ষরণর উ্যুি বরল মরন কররব দস-সকল িথ্য যুর্িসাংগি সময়সীমার মরধ্য 

কর্ম্পউটারর সাংরক্ষণ কররব এবাং িথ্য লারভর সুর্বধারথ প সমগ্র দেরশ দনটওয়ারকপর মাধ্যরম িার সাংর াগ স্থা্ন 

কররব। 

(৩)  িথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থা্নার জন্য িথ্য অর্ধকার (িথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থা্না) প্রর্বধানমালা, ২০১০ অনুসরণ 

কররব। 

ে) িথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থা্না : সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি িথ্য সাংগ্রি ও ব্যবস্থা্নার জন্য িথ্য 

অর্ধকার (িথ্য সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থা্না) প্রর্বধানমালা, ২০১০ অনুসরণ কররব। 

গ) িরথ্যর ভাো :  

(১) িরথ্যর মূল ভাো িরব বাাংলা। িথ্য  র্ে অন্য দকান ভাোয় উৎ্ন্ন িরয় থারক িািরল দসটি দসই ভাোয় সাংরর্ক্ষি িরব। 

োপ্তর্রক প্ররয়ারজন িথ্য অনুবাে করা িরি ্ারর। 

(২) িথ্য দ  ভাোয় সাংরর্ক্ষি থাকরব দসই ভাোরিই আরবেনকারীরক সরবরাি করা িরব। আরবেনকারীর চার্িোর 

দপ্রর্ক্ষদি দকান িথ্য অনুবাে করার োর্য়ত্ব কর্তপ্ ক্ষ বিন কররব না। 

ঘ) িরথ্যর িালনাগােকরণ : সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি প্রর্িমারস িথ্য িালনাগাে কররব। 

৬. োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ 

১) িথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারর সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি একজন 

করর োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ কররব। 

২) ্রবিীরি কর্ পাররশরনর অধীরন দকান কা পালয়/ইউর্নট প্রর্ির্ষ্ঠি িরল িঅআ ২০০৯-এর ধারা ১০(৩) অনুসারর উিরূ্ 

ইউর্নট/ইউর্নটসমূরি প্রর্ির্ষ্ঠি িওয়ার ৬০ র্েরনর মরধ্য োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ কররব। 

৩) প্রর্িটি ইউর্নরটর প্রশাসর্নক প্রধান, োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ দেরবন এবাং র্নরয়াগকৃি প্ররিযক োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার 

নাম, ্েবী, ঠিকানা এবাং প্রর াজয দক্ষরত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-দমইল ঠিকানা র্নরয়াগ প্রোরনর ্রবিী ১৫ (্রনর) র্েরনর 

মরধ্য র্নধ পার্রি ফররমরট (িথ্য কর্মশন কর্তপক র্নধ পার্রি ফররমট) র্লর্েিভারব িথ্য কর্মশরন দপ্ররণ কররবন এবাং মন্ত্রণালয় 

ও উি ইউর্নরটর আর্্ল কর্তপ্ রক্ষর কারে অনুর্লর্্ দপ্ররণ কররবন। 

৪) িথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯-এর অধীন োর্য়ত্ব ্ালরনর প্ররয়াজরন দকান োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা অন্য দ  দকান কম পকিপার 

সিায়িা চাইরি ্াররবন এবাং দকান কম পকিপার কাে দথরক এরূ্ সিায়িা চাওয়া িরল র্ির্ন উি োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপারক 

প্ররয়াজনীয় সিায়িা প্রোন কররি বাধ্য থাকরবন। 

৫) দকান োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা োর্য়ত্ব ্ালরনর প্ররয়াজরন অন্য দকান কম পকিপার সিায়িা চাইরল এবাং এরূ্ সিায়িা প্রোরন 

ব্যথ পিার জন্য িঅআ ২০০৯-এর দকান র্বধান লাংর্ঘি িরল এই আইরনর অধীন োয়-োর্য়ত্ব র্নধ পাররণর দক্ষরত্র উি অন্য 

কম পকিপাও োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা বরল গণ্য িরবন। 

৬) প্রর্িটি ইউর্নট িার োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার নাম, ্েবী, ঠিকানা এবাং প্রর াজয দক্ষরত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-দমইল ঠিকানা 

িার কা পালরয়র প্রকাে স্থারন সিরজ দৃর্ষ্ট্রগাচর িয় এমনভারব প্রেশ পরনর ব্যবস্থা কররব এবাং ওরয়বসাইরট প্রকাশ কররব। 
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িথ্য অবমুিকরণ র্নরে পর্শকার ্র্রর্শরষ্ট্ এই র্নরে পর্শকা প্রর াজয এমন সকল ইউর্নরটর োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার নাম, ্েবী, 

ঠিকানা এবাং প্রর াজয দক্ষরত্র ফযাক্স নম্বর ও ই-দমইল ঠিকানাসি িার্লকা প্রকাশ কররি িরব। দকান োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা 

্র্রবিপন িরল নতুন োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়ারগর ৫ র্েরনর মরধ্য িার্লকা িালনাগাে করা িরব। িার্লকা কর্তপ্ রক্ষর 

ওরয়বসাইরট প্রকাশ করা িরব। 

৭. োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার োর্য়ত্ব ও কম প্ র্রর্ধ 

ক) িরথ্যর জন্য কাররা আরবেরনর দপ্রর্ক্ষরি োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা : 

অ) আরবেন গ্রিণ ও িঅর্ব ২০০৯ র্বর্ধ-৩ অনুসারর আরবেন্ত্র গ্রিরণর প্রার্প্ত স্বীকার কররবন; 

আ) অনুররাধকৃি িথ্য িঅআ ২০০৯, ধারা-৯ ও িঅর্ব ২০০৯ র্বর্ধ-৪ অনুসারর  থা থভারব সরবরাি কররবন; 

ই) িথ্য প্রোরন অ্ারগিার দক্ষদত্র িঅআ ২০০৯, ধারা-৯(৩) ও িঅর্ব ২০০৯ র্বর্ধ-৫ অনুসারর  থা থভারব অ্ারগিা 

প্রকাশ কররবন। অ্ারগিার কারণ িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণ প িরি িরব; 

ঈ) দকান অনুররাধকৃি িথ্য োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার র্নকট সরবরারির জন্য মজুে থাকরল র্ির্ন িঅআ, ২০০৯, ধারা-

৯(৬)(৭) ও িঅর্ব, ২০০৯ র্বর্ধ-৮ অনুসারর উি িরথ্যর যুর্িসাংগি মূল্য র্নধ পারণ কররবন এবাং উি মূল্য 

অনর্ধক ৫ (্াঁচ) কা প র্েবরসর মরধ্য ্র্ররশাধ করার জন্য অনুররাধকারীরক অবর্িি কররবন; 

উ) দকান অনুররাধকৃি িরথ্যর সারথ র্তিীয় ্রক্ষর সাংর্িষ্ট্িা থাকরল োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা িঅআ, ২০০৯, ধারা-৯(৮) 

অনুসারর ব্যবস্থা গ্রিণ কররবন; 

ে) িঅআ, ২০০৯-এর িফর্সরল র্নধ পার্রি আরবেরনর ফররমট/ফরম ‘ক’ সাংরক্ষণ ও দকান নাগর্ররকর চার্িোর দপ্রর্ক্ষরি 

সরবরাি; 

গ) আরবেন ফরম পূররণ সক্ষম নয়, এমন আরবেনকারীরক আরবেন ফরম পূররণ সিায়িা; 

ঘ) দকান নাগর্ররকর চার্িোর দপ্রর্ক্ষরি িারক আর্্ল কর্তপ্ ক্ষ র্নধ পাররণ সিায়িা; 

ঙ) সঠিক কর্তপ্ ক্ষ র্নধ পাররণ র্ভল করররে, এমন আরবেনকারীরক সঠিক কর্তপ্ ক্ষ র্নধ পাররণ সিায়িা; 

চ) দকান শারীর্রক প্রর্িবন্ধী ব্যর্ির িথ্য প্রার্প্ত র্নর্িি কররি োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা িারক উ্যুি ্ির্িরি িথ্য দ্রি 

সিায়িা কররবন। এরক্ষরত্র োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা উ্যুি অন্য দকান ব্যর্ির সিায়িা গ্রিণ কররি ্াররবন;  

ে) িথ্য সাংরক্ষণ, ব্যবস্থা্না ও স্বপ্ররণার্েি িথ্য প্রকাশ িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণ পভারব িরে র্ক না িা 

র্নধ পাররণ কর্তপ্ ক্ষরক সিায়িা প্রোন; 

জ) িঅআ ২০০৯-এর সারথ সামঞ্জস্যপূণ পভারব বার্ে পক প্রর্িরবেন প্রকারশ সিায়িা করা; 

ঝ) িরথ্যর জন্য প্রাপ্ত আরবেন্ত্রসি এ-সাংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় িথ্য সাংরক্ষণ, আরবেনকারীর দ াগার ারগর র্বসত্মার্রি িথ্য 

সাংরক্ষণ, িথ্য অবমুিকরণ সাংক্রান্ত প্রর্িরবেন সাংকর্লি করা, িথ্য মূল্য আোয়, র্িসাব রক্ষণ ও সরকার্র দকাোগারর 

জমাকরণ এবাং কর্তপ্ ক্ষ বা িথ্য কর্মশরনর চার্িোর দপ্রর্ক্ষরি এ সাংক্রান্ত িথ্য সরবরাি করা; ইিযার্ে। 

৮. র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ 

১) বেলী বা অন্য দকান কাররণ োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার অনু্র্স্থর্িরি োর্য়ত্ব্ালরনর জন্য কৃর্ে মন্ত্রণালয় এবাং এর অধীনস্থ 

প্ররিযক ইউর্নরট একজন করর র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ কররি িরব। োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার অনু্র্স্থর্িরি 

োর্য়ত্ব্ালনকালীন আইন অনুসারর র্ির্ন োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্িরসরব র্বরবর্চি িরবন। 

২) নতুন প্রর্ির্ষ্ঠি ইউর্নটসমূরি প্রর্ির্ষ্ঠি িওয়ার ৬০ র্েরনর মরধ্য োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার ্াশা্ার্শ র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম পকিপা র্নরয়াগ কররি িরব। 
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৩) প্রর্িটি ইউর্নরটর প্রশাসর্নক প্রধান র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ দেরবন এবাং র্নরয়াগকৃি প্ররিযরকর নাম, ্েবী, 

ঠিকানা এবাং, প্রর াজয দক্ষরত্র, ফযাক্স নম্বর ও ই-দমইল ঠিকানা র্নরয়াগ প্রোরনর ১৫ (্রনর) র্েরনর মরধ্য র্নধ পার্রি ফররমরট 

(িথ্য কর্মশন কর্তপক র্নধ পার্রি ফররমট) র্লর্েিভারব িথ্য কর্মশরন দপ্ররণ কররবন এবাং মন্ত্রণালয় ও উি ইউর্নরটর 

আর্্ল কর্তপ্ রক্ষর কারে অনুর্লর্্ দপ্ররণ কররব। 

৪) বেলী বা অন্য দকান কাররণ এই ্ে শূন্য িরল, অর্বলরম্ব নতুন র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্নরয়াগ কররি িরব। 

৯. র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার োর্য়ত্ব ও কম প্ র্রর্ধ 

ক) োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার অনু্র্স্থিকালীন সমরয় ‘র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা’ ‘োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা’ র্িরসরব োর্য়ত্ব 

্ালন কররবন; 

ে) োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপা র্িরসরব োর্য়ত্ব ্ালনকালীন সমরয় নীর্ি ৭-এ বর্ণ পি ‘োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার োর্য়ত্ব ও কম প্ র্রর্ধ’ 

িার জন্য প্রর াজয িরব। 

১০. িথ্যার্ে ্র্রেশ পন এবাং প্রকার্শি প্রর্িরবেন র্বক্ররয়র সুর াগ : 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি কর্তপক প্রণীি প্রর্িরবেন র্বনামূরল্য সব পসাধাররণর ্র্রেশ পরনর 

জন্য ব্যবস্থা গ্রিণ কররব এবাং নামমাত্র মূরল্য র্বক্ররয়র জন্য মজুে রােরব। 

১১. জনগুরুত্বপূণ প র্বেরয় দপ্রস র্বজ্ঞর্প্ত : 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি জনগুরুত্বপূণ প র্বেয়ার্ে দপ্রস র্বজ্ঞর্প্তর মাধ্যরম অথবা অন্য দকান 

্ন্থায় প্রচার বা প্রকাশ কররব। 

১২. িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি ও মদিটদরাং 

১) এই িীদতমোলো অনুসরণ র জন্য অদিস আণিশসি সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি এটি 

মপ্রর  করণব। 

২) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য সাধারণ বীমা কর্ পাররশমির ০৩ (দতি) সিস্য দবদশষ্ট একটি কদমটি 

থোকণব। মন্ত্র োলণয় জোতীয় শুিোিোর মকৌশল এর মিোকোল পণয়ন্ট কম েকতেো এবাং িোদয়ত্বপ্রোপ্ত কম েকতেো এর আবদিক 

সিস্য িণবি। 

৩) সাধারণ বীমা কর্ পাররশন এবাং এর অধীনস্থ অর্ফসসমূি প্রদত দতিমোস অন্তর সাংদিষ্ট ইউদিণট তথ্য অদধকোর 

আইণি আণবিি, আণবিণির মপ্রদেণত গৃিীত ব্যবস্থো, স্বপ্রণ োদিত তথ্য প্রকোশসি এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি দবষণয় 

প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উপযু েক্ত কদমটির দিকট মপ্রর  করণব। মন্ত্র োলয় এই প্রদতণবিণির িরণমট দিধ েোর  কণর 

দিণত পোরণব। 

৪) এই িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি তিোরদকর জন্য সাধারণ বীমা কর্ পাররশমি গঠিত কদমটি প্রদত দতিমোস অন্তর এই 

িীদতমোলোর বোস্তবোয়ি দবষণয় প্রদতণবিি প্রস্তুত করণব এবাং উক্ত প্রদতণবিি দসদিয়র সদিব/সদিব মণিোিণয়র দিকট 

িোদখল করণব। 

১৩. র্নরে পর্শকার সাংরশাধন : এই র্নরে পর্শকা সাংরশাধরনর প্ররয়াজন িরল সাধারণ বীমা কর্ পাররশন ৩-৫ সেস্য র্বর্শষ্ট্ একটি 

কর্মটি গঠন কররব। কর্মটি র্নরে পর্শকা অনুরমােনকারী কর্তপ্ দক্ষর কারে সাংরশাধরনর প্রস্তোব কররব। অনুরমােনকারী 

কর্তপ্ দক্ষর অনুরমােরন র্নরে পর্শকা সাংরশাধন কা পকর িরব। 

১৪. র্নরে পর্শকার ব্যখ্যা : এই র্নরে পর্শকার দকান র্বেরয় অস্পষ্ট্িা দেো র্েরল র্নরে পর্শকা প্রণয়নকারী কর্তপ্ ক্ষ িার ব্যখ্যা 

প্রোন কররব। 
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্র্রর্শষ্ট্ :: 

্র্রর্শষ্ট্-১ : োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপারের িার্লকা 

ক্রম োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার নাম ও ্ের্ব দফান, দমাবাইল, ফযাক্স, ই-দমইল দ াগার ারগর ঠিকানা 

১. 

জনাব শাহ্ মুিাম্মাে সানওয়ার আলম 

সিকারী দজনাররল ম্যারনজার আইটি 

র্বভাগ 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা। 

মিোি: +৮৮-০২- ৯৫৬১৫০৭  

মমোবোইল: ০১৭১৫৮৯৪৬২১ 

ইণমইল: shah.sanwar@sbc.gov.bd 

ওণয়বসোইট:www.sbc.gov.bd 

 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রধান কা পালয়, 

৩৩, র্েলকুশা বার্ণর্জযক 

এলাকা, ঢাকা-১০০০, 

বাাংলারেশ। 

্র্রর্শষ্ট্-২ : র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপারের িার্লকা 

ক্রম 
র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত কম পকিপার নাম 

ও ্ের্ব 
দফান, দমাবাইল, ফযাক্স,  ই-দমইল দ াগার ারগর ঠিকানা 

১ 
জিোব োরলে আিরমে দফররেৌস 

দিপুটি ম্যারনজার 

মিোিঃ +৮৮-০২- ৯৫৬১৫০৭ 

মমোবোইল: +৮৮-০১৯১৬৬৭৭৪২৪ 

ই-মমইলঃ  

ওণয়বসোইট:www.sbc.gov.bd 

সাধারণ বীমা কর্ পাররশন 

প্রধান কা পালয়, 

৩৩, র্েলকুশা বার্ণর্জযক 

এলাকা, ঢাকা-১০০০, 

বাাংলারেশ। 

 

্র্রর্শষ্ট্-৩ : আর্্ল কর্তপ্ রক্ষর িার্লকা 

ক্রম নাম 
আর্্ল কর্তপ্ রক্ষর নাম 

ও ্ের্ব 
দফান, দমাবাইল, ফযাক্স,  ই-দমইল দ াগার ারগর ঠিকানা 

১ সাধারণ বীমা 

কর্ পাররশন 

ব্যবস্থা্না ্র্রচালক  মিোিঃ +৮৮-০২-৯৫৫২০৭০ 

িেোক্সঃ  +৮৮-০২-৯৫৬৪১৯৭ 

ই-মমইলঃ info@sbc.gov.bd 

 

প্রধান কা পালয়, 

৩৩, র্েলকুশা 

বার্ণর্জযক এলাকা, 

ঢাকা-১০০০, 

বাাংলারেশ। 

 

্র্রর্শষ্ট্-৪ : স্বপ্ররণার্েিভারব প্রকাশর াগ্য িরথ্যর িার্লকা ও প্রকারশর মাধ্যম  

ক্রদমক তণথ্যর তোদলকো িথ্য প্রকারশর মাধ্যম 

১ দিণয়োগ/বিলী/পিোয়ি/ণপ্রষ /পিন্নদত সাংক্রোন্ত আণিশ অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

২ দবদেন্ন গুরুত্বপূ ে প্রশোসদিক আণিশ, দবজ্ঞদপ্ত ও প্রজ্ঞোপি অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৩ দবণিশ ভ্রম  সাংক্রোন্ত তথ্য অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৪ অদজেত এবাং দবশ্রোম ও শ্রোদন্ত দবণিোিি ছুটিসি অন্যোন্য ছুটি অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৫ গুরুত্বপূ ে সেোর দসিোন্তোবলী অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৬ কম েকতেো ও কম েিোরীণির িোম, পিবী ও মিোি িম্বর অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৭ সোাংগঠদিক কোঠোণমো ও কোর্ েক্রণমর দববর  অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৮ দবদেন্ন দবষণয়র কদমটি ও মিোকোল পণয়ন্ট কম েকতেোণির িোম, ঠিকোিো ও মিোি িম্বর অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

৯ মসবোর দবষয় সম্পদকেত দসটিণজন্স িোট েোর অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১০ দবদেন্ন প্রদতণবিি/প্রকোশিো  অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১১ ইণিোণেশি সাংক্রোন্ত দবষয়োদি অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১২ শুিোিোর মকৌশল বোস্তবোয়ি সম্পদকেত তথ্যোদি অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

http://www.sbc.gov.bd/
http://www.sbc.gov.bd/
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১৩ তথ্য অদধকোর সাংক্রোন্ত তথ্যোবলী অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৪ বোদষ েক কম েসম্পোিি চুদক্ত সাংক্রোন্ত তথ্য অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৫ ক্রয় কোর্ েক্রম সাংক্রোন্ত তথ্য অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৬ বোদষ েক ক্রয় পদরকল্পিো অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৭ মটন্ডোর/ণকোণটশি দবজ্ঞদপ্ত অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

 বীমা ্র্লর্সর ধরন ও নাম অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৮ সরবরািকৃি বীমা ্র্লর্স প্রীর্ম ়ারমর িার সাংক্রান্ত িথ্য অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

১৯ বীমা ্র্লর্সর উ্কার্রিা ও দম ়ােকাল অনুর্লর্্, ওরয়বসাইট। 

কর্তপ্ ক্ষ আররা দ  সকল িথ্য স্বপ্ররণার্েিভারব প্রকাশ কররব 

১ 
চার্িোর র্ভর্িরি প্রোনর াগ্য িরথ্যর িার্লকা 

িথ্য অবমুিকরণ র্নরে পর্শকার ্র্রর্শষ্ট্, সাংর্িষ্ট্ িথ্য 

প্রোন ইউর্নরটর দনাটিশ দবাি প, কর্তপ্ রক্ষর/িথ্য প্রোন 

ইউর্নরটর ওরয়বসাইট, ্র্রেশ পরনর জন্য অর্ফরস 

রর্ক্ষি থাকরব। 

২ প্রোন বাধ্যিামূলক নয়, এমন িরথ্যর িার্লকা 

িথ্য অবমুিকরণ র্নরে পর্শকার ্র্রর্শষ্ট্, সাংর্িষ্ট্ িথ্য 

প্রোন ইউর্নরটর দনাটিশ দবাি প, কর্তপ্ রক্ষর/িথ্য প্রোন 

ইউর্নরটর ওরয়বসাইট, অর্ফরস ্র্রেশ পরনর জন্য 

রর্ক্ষি থাকরব। 

৩ স্বপ্ররণার্েিভারব প্রকাশর াগ্য িরথ্যর িার্লকা 

িথ্য অবমুিকরণ র্নরে পর্শকার ্র্রর্শষ্ট্, সাংর্িষ্ট্ িথ্য 

প্রোন ইউর্নরটর দনাটিশ দবাি প, কর্তপ্ রক্ষর/িথ্য প্রোন 

ইউর্নরটর ওরয়বসাইট, অর্ফরস ্র্রেশ পরনর জন্য 

রর্ক্ষি থাকরব। 

৪ আরবেন, আর্্ল ও অর্ভর ারগর ফরম 

িথ্য অবমুিকরণ র্নরে পর্শকার ্র্রর্শষ্ট্, কর্তপ্ রক্ষর/ 

িথ্য প্রোন ইউর্নরটর ওরয়বসাইট, অর্ফরস িাি প ও 

সফট্ কর্্। 

 

্র্রর্শষ্ট্-৫ : প্রোন বাধ্যিামূলক নয়, এমন িরথ্যর িার্লকা 

র্নম্নর্লর্েি িথ্যসমূি প্রোন ও প্রকাশ কররি কর্তপ্ ক্ষ বাধ্য থাকরব না-  

➢ দকান িথ্য প্রকারশর ফরল বাাংলারেরশর র্নরা্িা, অেন্ডিা ও সাব পরভৌমরত্বর প্রর্ি হুমর্ক িরি ্ারর এরূ্ িথ্য; 

➢ কমী ও উ্কাররভাগীর ব্যর্িগি জীবরনর দগা্নীয়িা ক্ষুণ্ণণ িয়, এরূ্ িথ্য। 

➢ র্বচারাধীন মামলার িথ্য  া ওই মামলার সুষ্ঠু র্বচারকা পরক ব্যািি কররি ্ারর, এরূ্ িথ্য। 

➢ িেমত্মাধীন র্বেয় সাংর্িষ্ট্ দকারনা িথ্য,  ার প্রকাশ িেন্তকারজ র্বঘ্ন ঘটারি ্ারর। 

➢ দকারনা ক্রয় কা পক্ররমর র্বেরয় র্সিান্ত দনয়ার আরগ সাংর্িষ্ট্ ক্রয় বা এর কা পক্রম সাংক্রান্ত দকারনা িথ্য।  

➢ গরবেণার সূত্র বা দকৌশল বা কাররা বুর্িবৃর্িক সম্পরের অর্ধকার ক্ষর্িগ্রস্থ িরি ্ারর, এরূ্ িথ্য। 

➢ র্নরয়াগ ্রীক্ষার প্রশ্ন্ত্র ও ্রীক্ষার ফলাফল সাংক্রান্ত আগাম িথ্য, ইিযার্ে। 


