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অথম ী  আ হ  ম  মু ফা  কামাল  বেলেছন,  দেশর  যসব  িবমা  কা ািন  এখেনা
শয়ারবাজাের  তািলকাভু  হয়িন  সসব  কা ািনেক  আগামী  িতন  মােসর  মেধ
শয়ারবাজাের তািলকাভু  হওয়ার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। এই সমেয়র মেধ  যসব
কা ািন শয়ারবাজাের তািলকাভু  হেত পারেব না  তােদর লাইেস  াথিমকভােব

সামিয়ক বািতল করা হেব। তারপর কেয়কিট কা ািন িমেল একীভূত হওয়ার েযাগ
দওয়া  হেব।  তারপরও  যসব  কা ািন  শয়ারবাজাের  আসেত  পারেব  না  তােদর

লাইেস  বািতল করা হেব।

গতকাল রিববার শর-ই-বাংলানগের এনইিস সে লন কে  দেশর সকল িবমা কা ািনর এমিড ও
চয়ারম ানেদর সে  বঠক শেষ  অথম ী  সাংবািদকেদর এ  কথা  বেলন।  দেশ বতমােন  সরকাির-
বসরকাির িমেল মাট ৭৮িট লাইফ এবং নন লাইফ ই ু ের  িত ান আেছ। এর মেধ  শয়ারবাজাের

তািলকাভু  হেয়েছ মা  ৪৭িট িত ান।

অথম ী আেরা বেলন, িবমা খােতর উেদ া ারা দেশর সকল াট এবং আবািসক ও অনাবািসক ভবন
িবমার আওতায় আনার য দািব জািনেয়েছন সিটও ধীের ধীের বা বায়ন করা হেব। উ ত িবে  ধ ুমা ষ
ও স দই নয়, অেনক াণীরও ই ু ের  থােক। আমােদর অথনীিতেক আেরা শি শালী কের দশেক
একিট টকসই অব ােন িনেত িবমা খাতেক অব ই আশা প জায়গায় িনেত হেব। ঘটনা, েত কটা
িবি ং  শতভাগ  ই ু েরে র আওতায় আসেত হেব।  এই খােত মানবস দ উ য়েনর িনেদশ দওয়া
হেয়েছ, এই খাত থেক লারিশপ িদেয় দ  জনশি  তির করেত িবেদেশ পাঠােনার ব ব া করা হেব।

১  মাচ  িবমা  িদবস:  অথম ী  বেলন, ব ব রু জ  শতবািষকী উপলে  আগামী বছর থেক ১ মাচ
িতবছর িবমা িদবস পালন করা হেব। িতিন বেলন, িবমার ি িময়াম আদায়কারী মাঠ কমীেক সেবা  ১৫

শতাংেশর বিশ কিমশন দওয়া যােব না বেল িস া  হেয়েছ। যারা এই িস া  অ া  করেব তােদর
িব ে  শাি মলূক ব ব া নওয়া হেব। াহেকর কাছ থেক ি িময়াম নওয়ার সময় বাড়িত অথ আদায়
করা যােব না। যিদ কউ বাড়িত অথ আদায় কেরন তাহেল তােদর লাইেস  পয  বািতল হেত পাের।
িবমা িনয় ণ সং া আইিডআরএ-এর চয়ারম ান শিফ র রহমান পােটায়াির এ সময় উপি ত িছেলন।

অথম ীর ফসবকু আইিড াক:অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর ভিরফােয়ড ফসবকু আইিড (A h
m Mustafa Kamal) াক হেয়েছ। তাই এিট থেক যিদ কােনা অনাকাি ত পা , িরেকােয়  বা
বাতা কােরা কােছ যায় স িবষেয় সতকতা অবল ন করেত অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।
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