
বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শ াম্পানের চা নরনে 

শ াগদানের োনরখ ১ মাচচন  ‘বীমা নদবস’ নহনসনব শ াষণা 

 নরনে সর ার। 

 

প্রধােমন্ত্রী শেখ হানসোর সভাপনেনে বধুবার োর  া চালনে 

মনন্ত্রসভার ববঠন  ১ মাচচন  বীমা নদবস শ াষণা এবং নদবসটি 

মনন্ত্রপনরষদ নবভানগর এ সংক্রান্ত পনরপনের ‘খ’ ক্রনমন  

অন্তভভ চনের প্রস্তাব অেনুমাদে শদওো হে। 

সভা শেনষ মনন্ত্রপনরষদ সনচব খন্দ ার আনোোরুল ইসলাম 

সনচবালনে এ  নিন ংনে বনলে, বীমা শদনের এ টি ‘সম্ভাবোমে 

ও গুরুেপণ চ’ আনথ চ  খাে। িানের নপো বঙ্গবনু্ধ শেখ মজুিবুর 

রহমানের শেেৃনে স্বাধীেোর পর শদেীে বীমা নেল্প সৃটি হে এবং 

বাংলানদে ইেসুুনরন্স েুােোলাইনিেে অর্চার ১৯৭২, দুা 



ইেসুুনরন্স শ া-অপানরেে অুাক্ট ১৯৭৩ এর মে বীমা সংনিি 

শমৌনল  আইে প্রণীে হে। 

এ খানের বুনি বৃজি এবং িেগনণর মনধু বীমা সম্পন চ ইনেবাচ  

ধারণা বেনর  রনে বেচমাে সর ারও এর আনগ বীমা শমলার 

আনোিে, শদেবুাপী বীমা সম্পন চে সভা, শসনমোর, শোভা াোর 

মে আনোিে  নরনে। 

,এ  া চক্রমন  আরও শবগবাে  রনে বীমার নবস্েৃনে, 

িেসম্পৃেো েথা িেসনচেেো বৃজির িেু ২০১৪ সানলর 

িােীে বীমা েীনেনেও িােীে বীমা নদবস পালনের  থা বলা 

হনেনে। 

প্রনেবের ১ মাচচন  িােীে বীমা নদবস নহনসনব পালনের িেু 

আনথ চ  প্রনেষ্ঠাে নবভাগ নবনেষ অেুনরাধ  নরনেল িানেনে 

মনন্ত্রপনরষদ সনচব বনলে, “প্রস্তাব নেল ২ বা ৩ মাচচ (বীমা নদবস) 

 রার, ন ন্তু আনথ চ  প্রনেষ্ঠাে নবভাগ বনলনে, িানের নপো বঙ্গবনু্ধ 

শেখ মুজিবরু রহমাে ১৯৬০ সানলর ১ মাচচ েৎ ালীে আল া 

ইনু্সুনরন্স শ াম্পানেনে শ াগদাে  নরনেনলে। এিার সনঙ্গ এ িা 

ঐনেহানস  নদনের সংন াগ আনে। এই নদনে (১ মাচচ) অেু শ ানো 

নদবস থা নল শসটি নে ি  নর শদওোর িেু প্রস্তাব  রা হনেনে 

এবং ো  নরও শদওো হনেনে।” 

এেনদে ১ মাচচ শভািার নদবস নহনসনব পালে  রা হনলও শসামবানরর 

মনন্ত্রসভার ববঠন  ো ২ মানচচ স্থাোন্তর  রা হনেনে। 

আনথ চ  প্রনেষ্ঠাে নবভাগ বীমা নদবসন  ‘ ’ শেনণভভে  রার প্রস্তাব 

 রনলও মনন্ত্রসভা োনে সাে শদেনে বনল িাোে মনন্ত্রপনরষদ 

সনচব। 

নেনে বনলে, স্বাধীেো নদবস, নবিে নদবস, ২১ শ বর্ুোনরর মে 

িােীে নদবসগুনলা ‘ ’ শেনণর নদবস। আর  ম চসূনচনভনি  ও 



প্রচারণামূল  নবষেগুনলা‘খ‘শেনণভভে। শস  ারনণ বীমা 

নদবসন ও ‘খ’ শেনণনে অন্তভভ চে  রা হনেনে। 

 

                                 

                               শমাোঃ সাজ্জাদরু রহমাে 

                               সহ ারী নেক্ষ  

                                    িানলোরপাড় সর ানর প্রাথনম  নবদুালে 

                                 শ াম্পােীগঞ্জ,নসনলি। 

 

 

 

 


