
 
 
উদাহরণ:   া  িবধাবলী  ও েদয় বীমা অংক। 
মেন ক ন, ৩৫ বছর বয়  একজন ি  ত র ৫৫ বছর বয়স িতর পর মািসক 
পনশন হণ করেবন। ত র েদয় ি িময়াম, া  বীমা অংক ও বানাস, 

মািসক পনশন, মাট াি  এবং িবধাবলী হেব িন প: 

ি িময়াম: 
বীমার অংক  ১০,০০,০০০ টাকা । ১০০০ টাকা বীমা অংেকর জ  ি িময়াম  
৪৯.৬৫ টাকা হাের ( টিবল অ যায়ী)। বািষক ি িময়াম িদেবন  
৪৯.৬৫×১০০০= ৪৯,৬৫০ টাকা। ৫৫ বছর পয  ময়ােদ মাট জমা িদেবন   
৪৯,৬৫০×২০=  ৯,৯৩,০০০ /-(নয় ল   িতরান ই হাজার) 
বীমা অংক ও বানাস: 
বতমান িব মান বানাস রট অ যায়ী বীমা অংেকর সােথ বানাস যাগ কের 
ত র া  বীমা অংক ও স া  বানাস হেব = বীমার অংক + বানাস= 
(১০,০০,০০০+১০,৪০,০০০)= ২০,৪০,০০০(িবশ ল  চি শ হাজার) টাকা। 
মািসক পনশন ও মাট াি : 
উ  বীমা অংক ও বানােসর যাগফল ২০,৪০,০০০ টাকােক িনে র ফ া র 
ারা ভাগ করেল পনশন িনধািরত হেব (িবিনেয়াগজিনত আেয়র ফেল ফ া র 

পিরবতনেযা ) : 
ারাি ত 
পনশন 

ফ া র 
া  পনশন (টাঃ) 

িত মােস মাট ময়ােদ 
১০ বছর ৮৭.২৩ ২৩,৩৮৬/- ২৮,০৬,৩২০/- 
১৫ বছর ১১৩.১২ ১৮,০৩৪/- ৩২,৪৬,১২০/- 
২০ বছর ১৩১.৫৮ ১৫,৫০৪/- ৩৭,২০,৯৬০/- 

িবধাবলী: 
১. পনশন দান র হওয়ার েব অথাৎ বীমা চলাকালীন ময়ােদর মে  য 
 কান সময় অকাল েত ণ বীমা অংক ও চা  ময়ােদর বানাসসহ াি । 
২. (ক) ময়াদ শেষ বানাসসহ এককালীন ১০০% টাকা উে ালন। বা, 
     (খ) ময়াদ শেষ বানাসসহ এককালীন ৫০% বা অেধক টাকা উে ালন 
         এবং অবিশ  অেধক হাের মািসক িভি েত ই া যায়ী িবিভ  ময়াদ 
         অথাৎ ১০/১৫/২০ বছর ারাি ত পনশন হেণর েযাগ। বা, 
     (গ) ময়াদ শেষ ণ হাের মািসক িভি েত ই া যায়ী িবিভ  ময়াদ 
           অথাৎ  ১০/১৫/২০ বছর ারাি ত পনশন হেণর েযাগ। 
৩. াহেকর িবধামত য কান অংেকর মািসক পনশন হেনর পিরমাণ    
     িনধারণ করা যায়। 
৪. ি ম হেণর বয়স সেবা  ৬০ বছর। 
৫. পনশন র বয়স ৫৫ থেক ৬৫ বছর। 

 

 
জীবন বীমা কেপােরশন 
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বাধেক  লতা একজন মা ষেক 
ভাবনাহীন, িন ে গ ও িনি  রােখ। 

 

আয়িবহীন জীবেন অে র উপর িনভরশীল 
না হেয় আিথক লতা িনি ত কের। 

 

আপনার জ  অ তম সরা িবধা  
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এ পিলিস হেণর মা েম আপিন 
ভাবনাহীন, া  ও ল 

অবসর জীবন কাটােত স ম হেবন। 
 
 
 
 

েখ ঃেখ আপনজন,  
জীবন বীমা কেপােরশন। 
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একমা  রা ীয় জীবন বীমা িত ান 
ধান কাযালয়, ২৪ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

ফান: ৯৫৫১৪১৪, ৯৫৫২০৪৭-৪৯ 
ই- মইল:tad@jbc.gov.bd 
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ব ব   

সাবজনীন পনশন বীমা 
আিথক িনরাপ া ও ভাবনাহীন অবসর জীবন 

 
 
 
 
 

 

 
জীবন বীমা কেপােরশন 

একমা  রা ীয় জীবন বীমা িত ান 



ব ব  
সাবজনীন পনশন বীমা পিলিস (লাভসহ) 

াধীনতার পর িব  দেশর মা েষর জীবন ও স েদর িনরাপ া িবধােনর 
লে  রা পিতর আেদশ বেল ১৯৭২ সেন বাংলােদেশর বীমা িশ  জাতীয়করণ 
করা হয়। অতঃপর, জীবন বীমার ফল দেশর আপামর জনসাধারেণর ক ােণ 
তােদর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার উে ে  ই ু ের  কেপােরশন এ া  এর 
মা েম ১৯৭৩ সেনর ১৪ই ম সকল জীবন বীমা িত ানেক এক  কের 
ব ব  শখ িজ র রহমান জীবন বীমা কেপােরশন িত া কেরন। জীবন 
বীমা কেপােরশন দাির  িবেমাচন, জীবনমােনর উ য়ন এবং জনগেণর জীবেনর 

িঁকর িনরাপ া িনি ত করেত কাজ কের যাে । এমনিক, উ ম িবিনেয়াগ 
িহেসেবও এর সবজনিবিদত নাম রেয়েছ। জীবন বীমা কেপােরশন জীবেন, 
জীবনাে  ও আহত  াহেকর পােশ থাকার অি কারাব । 

 বাংলােদেশর  ায় ১৭ কা  মা েষর মে  ২০-৬৫ বছর বয়েসর  জনসং ার 
ায় ১১ কা । জনসং ার া  ত  থেক দখা যায়, বাংলােদেশ ত গিতেত 

বয়  লােকর সং া ি  পাে । এ বয়  লােকর অবসর জীবন 
িন ে গ, ল ও শাি ময় করার জ  াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী “ িজববষ” পালন উপলে  
জীবন বীমা কেপােরশন ন ন এ ি ম “ব ব  সাবজনীন পনশন বীমা পিলিস 
(লাভসহ)” চা  কেরেছ। 

বিশ াবলী: 
 কমপে  ১০ (দশ) বৎসেরর পনশন লােভর ারাি । তেব  

বীমা াহক  ইে  করেল ১৫ অথবা ২০ বছর পয  পনশন িনেত পােরন। 
 পনশন দান র িনধািরত তািরেখর েব বীমা াহেকর  হেল  নিমিন  

ণ বীমা অংক বানাসসহ া  হেবন।  

 পনশন  দান র পর বীমা াহেকর  হেল নিমিন অবিশ  সমেয়র  
জ  পনশন া  হেবন।   

 বীমা হণকালীণ বয়স সবিন  ২০ বছর ও সেবা  বয়স ৬০ বছর। 
 পনশন াি  র বয়স ৫৫ থেক ৬৫ বছর।  
 বীমার ময়াদ সবিন  ৫ (প চ)বছর। 
 সবিন  বীমা অংক ৫০,০০০.০০ (প াশ হাজার টাকা)। 
 সেবা  বীমা অংক বীমা াহেকর আিথক সাম  অ যায়ী।  
 ময়াদ িতেত পনশেনর টাকার আংিশক/স ণ সমপণ (ক েটশন)  

কের এককালীন টাকা পাওয়ার িবধা। অথাৎ পনশেনর ৫০% বা ১০০%  
 পয  সমপণ  করা যােব। 

 বীমার ময়ােদ শতা যায়ী বীমা াহক পিরেশািধত , সমপণ ও ঋণ হণ 
 করার িবধা া  হেবন। 

 দ  ি িময়ােমর উপর আয়কর রয়াত পাওয়া যােব। 
 বীমা অংক এবং দয় প িতর উপর এ বীমায় কান িরেবট েযাজ  নয়। 
 ই বছর ি িময়াম দয়ার পর পিরেশািধত  অজন করেব অথাৎ অপশন  

“িস” েযাজ  হেব।  
  ি িময়াম ষা ািসক ও বািষক িকি েত পিরেশাধেযা । 

   এই বীমায় অিতির  িবধা িহেসেব ঘটনাজিনত  (DIAB)  হন করা যায়।  
  

    

তািলকা নং – ৬০ 

ব ব  সাবজনীন পনশন বীমা পিলিস (লাভসহ) 
( িত হাজার টাকা বীমা অংেকর জ  বািষক ি িময়া মর হার) 

 

িনকটতম 
জ িদেনবয়স 

পনশন  হওয়ার সময় বীমা াহেকর বয়স 
৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ 

২০ ২৪.০২ ২৩.২৩ ২২.৪৯ ২১.৮০ ২১.১৫ ২০.৫৪ ১৯.৯৭ ১৯.৪৩ ১৮.৯২ ১৮.৪৫ ১৮.০১ 
২১ ২৪.৯৮ ২৪.১৪ ২৩.৩৫ ২২.৬১ ২১.৯২ ২১.২৭ ২০.৬৭ ২০.১০ ১৯.৫৬ ১৯.০৬ ১৮.৫৯ 
২২ ২৬.০০ ২৫.১০ ২৪.২৬ ২৩.৪৮ ২২.৭৪ ২২.০৫ ২১.৪০ ২০.৮০ ২০.২৩ ১৯.৭০ ১৯.২০ 
২৩ ২৭.০৯ ২৬.১৩ ২৫.২৩ ২৪.৩৯ ২৩.৬১ ২২.৮৭ ২২.১৯ ২১.৫৪ ২০.৯৪ ২০.৩৮ ১৯.৮৫ 
২৪ ২৮.২৬ ২৭.২৩ ২৬.২৭ ২৫.৩৭ ২৪.৫৩ ২৩.৭৫ ২৩.০২ ২২.৩৩ ২১.৬৯ ২১.০৯ ২০.৫৪ 
২৫ ২৯.৫২ ২৮.৪১ ২৭.৩৭ ২৬.৪১ ২৫.৫১ ২৪.৬৮ ২৩.৯০ ২৩.১৭ ২২.৪৯ ২১.৮৫ ২১.২৬ 
২৬ ৩০.৮৭ ২৯.৬৭ ২৮.৫৬ ২৭.৫৩ ২৬.৫৭ ২৫.৬৭ ২৪.৮৪ ২৪.০৬ ২৩.৩৪ ২২.৬৬ ২২.০৩ 
২৭ ৩২.৩২ ৩১.০৩ ২৯.৮৩ ২৮.৭২ ২৭.৬৯ ২৬.৭৩ ২৫.৮৪ ২৫.০১ ২৪.২৪ ২৩.৫২ ২২.৮৫ 
২৮ ৩৩.৮৯ ৩২.৪৯ ৩১.২০ ৩০.০১ ২৮.৯০ ২৭.৮৭ ২৬.৯১ ২৬.০৩ ২৫.২০ ২৪.৪৩ ২৩.৭১ 
২৯ ৩৫.৬০ ৩৪.০৮ ৩২.৬৮ ৩১.৩৯ ৩০.১৯ ২৯.০৯ ২৮.০৬ ২৭.১১ ২৬.২২ ২৫.৪০ ২৪.৬৪ 
৩০ ৩৭.৪৪ ৩৫.৭৯ ৩৪.২৮ ৩২.৮৮ ৩১.৫৯ ৩০.৪০ ২৯.২৯ ২৮.২৭ ২৭.৩২ ২৬.৪৪ ২৫.৬২ 
৩১ ৩৯.৪৬ ৩৭.৬৬ ৩৬.০০ ৩৪.৪৯ ৩৩.০৯ ৩১.৮০ ৩০.৬১ ২৯.৫১ ২৮.৪৯ ২৭.৫৫ ২৬.৬৭ 
৩২ ৪১.৬৬ ৩৯.৬৮ ৩৭.৮৮ ৩৬.২৩ ৩৪.৭১ ৩৩.৩২ ৩২.০৩ ৩০.৮৫ ২৯.৭৫ ২৮.৭৪ ২৭.৮০ 
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