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জীবন সবমা প্রসিসনসিদের প্রাক-সনযুসির দযাগযিা 
অআস -33 পাঠ্য সবয়: 2011 

মখুবন্ধ 

াম্প্রসিক বেরগুসদি ভারদি জীবন সবমা দপলার িুি সবস্তার দনক দুযাগ 
সনদয় এদদে। এর ফদ বযসিরা  পসরবারগুস জীবদনর বাসিক গরুুির 
ঝুঁসকগুস দেদক সনদজদের রুসিি করদি িম দয়দেন এবং বদরর 
মদয় িাঁদের অর্থেক সনরাপত্তার পসরকল্পনা করদি দপদরদেন। 

বলয, এআ দিত্রসটর কঙ্কসবীন দরকড্ড  দনআ। উচ্চ পযাদয় এমন 
পসরসস্থসি ৃসি দয়দে, দযখাদন, সিয কো বদি সক উপদভািার স্বােড 
সদ্বিীয় স্তদরর গ্রাসিকার সাদব সবদবসচি দয়দে। সনয়ামক সাদব 
সবমাকারীর স্বােড িুদ িরা  রুসিি করা অআঅরসড্এ-এর কাজ। 

দবাপসর, দকে িাদের পরামলডোিাদের জ্ঞান  ংসির উপর - এবং িাঁদের 
প্রেম,  বাদপিা গুরতু্বপূর্ড সবয়, দযাগাদযাগ স্থদর উপর জীবন সবমা 
দপলার ভসবযৎ সনভড র কদর। অআঅরসড্এ-দি অমাদের িয  জীবন 
সবমাকারীদের অর দবসল কদর অকর্থি  প্রদর্াসেি করদি পারা, এবং 
সবসলি বযসিদের িদর রাখদি পারা, যাঁরা অর্থেক পরামদলডর দিদত্র একসট 
'প্রদয়াজন-সভসত্তক' েৃসিভঙ্গী গ্রদর্র সবদয় োয়বদ্ধ। 

এআ নিুন পাঠ্কে দমর বআ এবং পনুর্থবদবসচি দযাগযিা দযখাদন এখন 
প্রসিসনসিদের বস্থান, অমাদের পসরকল্পনার একসট গরুুত্বপূর্ড ংল। অমরা 
একসট পাঠ্কে ম তিরী কদরসে যা িার দুযাগ এবং গভীরিার সেক দেদক 
প্রসিদ্বসিিা জানাদি পাদর। এসট ািারর্ভাদব প্রসিসনসিদের িেয এবং 
পসরংখযানগুস মদন রাখদি উৎা দেয় না। এসট গুরতু্বপূর্ড, সকনু্ত পযাপ্ত। 
এসট িাদের সলিা উপসি করদি পারা এবং বাস্তব জীবদনর পসরসস্থসিদি 
এসট সবসৃ্তিভাদব প্রদয়াগ করার েিিার পরীিা কদর।       

এআ কাদজ চাটাড্ড  আন্স্ুযদরন্স্ আন্স্সটসটউট-এর সবপু মেডদনর জনয অসম 
িাদের কাদে কৃিজ্ঞ। নযানয বাজাদর িাদের সভজ্ঞিা দেদক অমরা 
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ভীর্ভাদব াভবান দয়সে। নয দনক সলদল্প সনদয়াসজি বযসি যারা এআ 
সবয়সটর উন্নসির জনয িাদের ময় এবং সবদল মিামি সেদয়দেন, অসম 
িাদের প্রসি কৃিজ্ঞ। 

দবাপসর, এআ ফদর ংলগ্রর্ করার জনয এবং দপলাগি সলিার 
প্রদয়াজনীয়িাদক গুরুদত্বর দঙ্গ দেখার জনয অপনার মি একজন 
উচ্চাকাঙ্খী দপলাজীসবদক অসম িনযবাে জানাসি। অপনাদক োড়া এআ 
গুরতু্বপূর্ড বাজাদরর দকান ভসবযৎ দনআ। অসম সবশ্বা কসর অপসন অপনার 
সলিার জনয এআ পাঠ্কে দমর বআসটর সবসলি মূয উপসি করদি পারদবন। 
একজন জীবনসবমা কমডী সাদব অসম অপনার ভসবযদির জনয লুদভিা 
পাঠ্াসি। 

 

শ্রী সর নারায়র্ 

দচয়ারমযান – আন্স্ুযদরন্স্  দরগদুটসর যান্ড দড্দভপদমন্ট েসরসট 
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েযা চাটাড্ড  আন্স্ুযদরন্স্ আন্স্সটসটউট 2011 

মস্ত স্বত্ত্ব ংরসিি। এআ পাঠ্য সবদয় প্রকাসলি উপাোদনর গ্রন্েস্বত্ব ংরসিি 
এবং গ্রন্েস্বত্ব সিকারীর সসখি নুমসি োড়া নয দকান উদেদলয প্রসিসসপ 
 দরকর্থড্ং ম্পরূ্ড েবা সকেু ংল পনুরায় দেখাদনা যাদব না। দয দকান 
িরদনর পনুরদু্ধার বযবস্থায় এআ প্রকালনার দয দকান ংল ংরসিি কদর 
রাখার অদগ এআ িরদনর সসখি নুমসি ংগ্র করদি দব। এআ পাঠ্য 
সবয়সট লুিুমাত্র পড়ার উদেদলয দেয়া দয়দে এবং বলযআ সবসকে  করা, িার 
দেয়া, ভাড়া দেয়া েবা নয কাউদক দেয়া যাদব না। 

এআ পাঠ্য সবদয়র সনভুড িা সনসিি করার জনয বরকম দচিা করা দয়দে, 
বলয দকান বযসি লুিুমাত্র এর মদিয োকা িদেযর পর ভরা কদর িসির 
ম্মুখীন দ িার জনয দকান োয় স্বীকার করা দব না। এআ পাঠ্য সবয়সট লুিু  
পরীিার প্রসু্তসির উদেদলয তিরী করা দয়দে এবং অআন ংকে ান্ত বস্থানদক 
চূড়ান্ত মদন করদবন না। দয দকান সবসনদয়াগ করার অদগ দআ ম্পদকড  সুনর্থেি 
পরামলড ংগ্র করনু। 
 
অআএসবএন: 978 0 85713 0976 
প্রেম ংস্করদর্র মুির্কা 2011  
 
সবমা এবং েড-ংকে ান্ত পসরদবা সলদল্প যাঁরা কাজ কদরন িাঁদের জনয প্রেম 
দপলাগি ংগঠ্ন  চাটাড্ড  আন্স্ুযদরন্স্ আন্স্সটসটউট(সঅআঅআ)। ক স্তর 
এবং ক দিদত্রর কমডীদের জনয প্রাসঙ্গক দযাগযিার ংস্থান করার মািযদম 
উচ্চ মাদনর েিিা এবং ংসি প্রাদরর দিয এসট সনদয়াসজি এবং সবমা 
সলদল্প দপলাগি মান সনিারদর্র সবদয় একদলা বেদরর উপর এসট প্রেম 
াসরদি। 
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কৃিজ্ঞিাস্বীকার 

সঅআঅআ িনযবাে জানাদি: 

 এআ সবয়সট পনুর্থনরীিদর্ ায়িার জনয আন্স্ুযদরন্স্  দরগুদটসর যান্ড 
দড্দভপদমন্ট েসরসটর দ্বারা প্রসিসিি পসরচান কসমসটর েযদের: 

– শ্রী দভপা কাদমাম, মযাদনসজং সড্দরক্টর, আন্স্সটসটউট ফ 
আন্স্ুযদরন্স্  যান্ড সরস্ক মযাদনজদমন্ট (ভাপসি, পসরচান কসমসট)  

– শ্রী কুদন্ন দপ্রম, দপলাগি উপদেিা এবং সবসলি সফার (জীবন 
সবমা) 

– শ্রী দুরল মােরু, সসনয়ার জদয়ন্ট সড্দরক্টর, আন্স্ুযদরন্স্ দরগুদটসর 
যান্ড দড্দভপদমন্ট েসরসট  

– শ্রী এআচ এম তজন, দপ্রসদড্ন্ট, াআফ আন্স্ুযদরন্স্ এদজন্ট্ 
দফড্াদরলন 

– শ্রী অনন্দ দজোন, দজান দচয়ারমযান, এমসড্অরসট 
– শ্রী এ সব মােরু, দদকে টাসর দজনাদর, াআফ আন্স্ুযদরন্স্ 

কাউসন্স্ 
– শ্রী অলােুল্লা পালা, দপ্রসদড্ন্ট,  আসন্ডয়া এদজন্ট দেসনং 

আন্স্সটসটউট   
– শ্রী লারে শ্রীবাস্তব, দদকে টাসর দজনাদর, আন্স্ুযদরন্স্ আন্স্সটসটউট 

ফ আসন্ডয়া  

 পাঠ্য সবয় তিসরর জনয সঅআঅআ-এর চসি সবয়বসু্ত ঙ্গীভূি করার 
দিদত্র িাঁদের ায়িার জনয দগট থু্র গাআড্্-দক  

 সঅআঅআ-দি সবয় সভসত্তক সবদলজ্ঞগর্  

 এআ পাঠ্য সবয় তিসর করদি সঅআঅআ-এর চসি পাঠ্য সবদয়র দখক 
এবং পনুর্থনরীিকদের বযবার করা দয়দে। 
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নুবাসেি ংস্করর্ 

আংরাজী োড়া সবসভন্ন ভাাদি এআ পাঠ্য সবয়সট নবুাে করা দয়দে। নবুাে 
প্রসকে য়ার তু্রসট এসড়দয় যায়া েবা বযবস্থাপনার াদে সঅআঅআ যুি নয়, 
এসট আন্স্ুযদরন্স্ আন্স্সটসটউট ফ আসন্ডয়া (অআঅআঅআ)-র োসয়ত্ব। 

টাআপ সঠ্ক করা, পৃিার নক্সা এবং ম্পােকীয় পসরদবাগুস সঅআঅআ ার্থনং 
সউলন্। 

মুসিি এবং পানু্ডসসপ সবচার দগ্রট সিদটন-এ। 
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প্রস্তাবনা 
জীবন সবমা প্রসিসনসিদের অআস-33 প্রাক-প্রদবলদনর দযাগযিার জনয 
পাঠ্যসূচর উদেলয অপনাদক জ্ঞান, জীবন সবমার প্রসিসনসি সাদব অপনার 
নুমসি প্রাসপ্তর িযাবলযকিা এবং েিিা জড দন এবং উপদভািাদের 
সভজ্ঞ, দপলাোর পসরদবা প্রোন করদি ায়িা করা।  

সবদলি, এসটর িয অপনার উপদভািাদের অগ্র অপনার বুসদ্ধমত্তা প্রদয়াগ 
বাড়াদনা, ভারিীয় সবমা ংস্থা এবং এর সনয়দমর বযাপাদর জ্ঞান এবং প্রিান 
জীবন সবমা  নযানয অর্থেক উৎপােন ম্বদে দবাঝা  জানা। 

াফদযর বসি প্রমার্ অদ েু’ভাদব:  

 একজন ফ প্রসিসনসি উচ্চমাদনর খযাসি প্রসিিা করদি পাদরন এবং 

 েড উপাজড ন করদি পাদরন। 

নযানয বৃসত্তর াদে, াফয সনভড র কদর সবশ্বাদযাগযিার পর যা েীঘড বের 
িদর প্রের্থলি য়: সবস্তাসরি িদেযর বযাপাদর িকড  োকদবন সকনু্ত বডো নিুন 
উন্নসি এবং পসরবর্থিি পসরসস্থসি ম্পদকড  দচিন দবন; নিুন প্রবিডন 
প্রবর্িা ভাদা সকনু্ত কখন ংযি দবন না, কল্পনাপ্রবর্ দান সকনু্ত কখন 
িকড  দবন না। 

দযদিু জনািারর্ একজন েি প্রসিসনসির কাে দেদক িাঁদের সক পসরদবা 
পায়া উসচৎ দ ম্পদকড  উত্তদরাত্তর জানদেন ফদ প্রসিসনসির দপলাোসরত্ব 
ম্পদকড  িাঁদের স্বীকৃসি বাড়দব। িাঁদের প্রিযালা বাড়দব, এবং যসে িাঁরা 
সনদজদের বসিি মদন কদরন িাদ িাঁদের নু্তসি অর দনক দবসল 
দব। িুরাং প্রদিযক উপদভািাদক, ব ময় সবসলি পসরদবা প্রোন করা 
গুরতু্বপূর্ড। প্রদিযক উপদভািার প্রদয়াজন লনাি করদি পারা এবং নু্তি করদি 
পারার িমিার পর এসট সনভড র কদর। 

অপনার উপদভািাদক পরামলড দেয়ার ময় অপনার জ্ঞান প্রদয়াগ এবং 
উপসির িমিা অপনার দযাগযিা সনর্ডয় কদর। 
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জীবন সবমা প্রসিসনসিদের অআস-33 প্রাক-প্রদবলদনর দযাগযিার জনয 
পাঠ্যসূচদি সনদের প্রিান অদাচয সবয়গুস ন্তভুড ি: 

 সবমা ম্পদকড  উপসি 

 পসরভাাগি িেয প্রোন  

 দপলাগি পরামলড প্রোন 

 সবমার োবী সবদয় জানা 

 অআন এবং অবলযক সবসি পান 

 উপদভািা রুিা এবং নীসি জানা 

এআ বস্থায় উপযুি পরামলড প্রোন করদি, একসট গঠ্নমূক েৃসিভঙ্গী 
অবলযক। দপলাগি পরামলড প্রোদনর পদ্ধসি ািারর্ি সিনসট িাদপ সবভি: 

িেযানুোন পসরচানা করা 

িেযানুোন পসরচাদন পুাসরল করার অদগ অপনার উপদভািার ম্পদকড  
ক প্রাসঙ্গক িেয জড ন করা অপনার প্রদয়াজন। এোড়া এসট অপনাদক 
অপনার উপদভািার বস্থা পসরষ্কার বঝুদি াাযয কদর। 

উপদভািার প্রদয়াজন সস্থর করা এবং নু্তি করা 

পরামলড পদ্ধসির সদ্বিীয় িাদপ অপনার অবলযক িেযানুোদনর মািযদম 
র্থজি িদেযর সভসত্তদি অপনার উপদভািার প্রদয়াজদনর লনাি করা এবং 
উপসি করা। একবার প্রদয়াজন সস্থর করা দ, অপসন বলযআ ঐক 
প্রদয়াজদনর নু্তসির বদচদয় যোযে উপায় সবদবচনা করদি পারদবন।  

উপদভািাদক পুাসরল করা 

দপলাগি অর্থেক পরামলড পদ্ধসির িৃিীয় এবং বডদল িাপ  তূ্রবদ্ধকরর্ 
এবং উপদভািাদক সঠ্ক পুাসরল উপস্থাপন করা। একবার িেযানুোন 
ম্পরূ্ড দ এবং উপদভািার প্রদয়াজন সস্থর করা দ িদবআ উপদভািাদক 
পুাসরল করা দযদি পাদর। 
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দপলাোসরদত্বর সদ্বিীয় রূপ যা াফয অদন এবং যারা িাদের দপলাগি মান 
বজায় রাখদি বযেড য় যা পসরদবার তনসিক সেক এসট (েুঃদখর াদে) প্রকাল 
কদর। 

সবমা সনয়ন্ত্রর্কারী এবং উন্নয়ন কিৃড পি বযবা পসরচানা এবং দযাগয মান 
রাখদি অআন তিরী কদরন এবং নয়দিা অআন নুযায়ী অবলযক উচ্চ মান 
সনসিি কদরন। 

িা দত্ত্ব এআ অআনগুসর তনসিক মান কাদজর পর সনভড র কদর- িারা সঠ্ক 
বা ভু যাআ দাক না দকন-নুলীদনর দ্বারা সনপরু্ বযসি যাঁরা পরামলড, সবসকে  
এবং সবমা পর্য পসরদবার কাদজ জসড়ি এবং একজন প্রসিসনসির তনসিক মান 
িাঁর কাসিি চূড়ান্ত ফ জড দনর জনয করা কাদজর মদিয সেদয় প্রের্থলি দব, 
যা িাঁর সবসকে র িযমাত্রা। 

অআস-33 পাঠ্য বআদয়র নীসি এবং বযবার সবসি অপনার পেন্দগুস বযসিগি 
ভাদব অপনার উপদভািার পর সকভাদব প্রভাব দফদবন অপনাদক দভদব 
দেখদি াাযয কদর। প্রমার্ দেখায় দয উপদভািা নু্তসি  ভা বযবা 
নু্লীন: অপনার উপদভািা অপনার দঙ্গ োকদবন, িাঁরা বেুদের এবং 
কমডীদের কাদে অপনার স্বপদি বদবন এবং অপসন অর দবসল ফ 
দয় উঠ্দবন। 

ভারিীয় েডনীসিদি জীবন সবমা একসট পসরাযড এবং বর্থিষ্ণু ংল। এসট 
বযসিদের ভসবযদির পসরকল্পনা করদি, িাঁদের পসরবারদক দেখাদলানা করদি 
এবং মদনর লাসন্ত উপদভাগ করদি াাযয কদর। ফ প্রসিসনসি িম সবমা 
দপলায় সনঝডঞ্ঝাট কাজ করদি এবং উপদভািাদের াাযয করদি গুরতু্বপূর্ড 
ভূসমকা পান কদর। উপযুি বযসিদের এসট অকডর্ীয় এবং পসরিৃপ্ত বৃসত্ত প্রোন 
কদর। একজন নুমসিপ্রাপ্ত প্রসিসনসি দয় ঠ্ার জনয অপনার প্রেম 
পেদিদপ অমরা অপনাদক সভনন্দন জানাআ। এআ পাঠ্য বআ চাসোপূর্ড সকনু্ত, 
অমরা অলা কসর, এসট উপদভাগয এবং অকডর্ীয় দব। অপসন দেখদবন, 
দকৌলগি িেয প্রোদনর াদে অপনার জানা অবলযক ‘জীবদনর প্রদয়াদগ 
এসটদক অনদি’ এবং সকেু বযবাসরক প্রদয়াগ দেখাদি অমরা বযাপকভাদব 
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উোরর্ ন্তভুড ি কদরসে। অপনার অন্ন পরীিায় অপনার ভা স্থাদনর 
উদেদলয এআ পাঠ্যবআ বযবাদরর পালাপাসল পিাল ঘণ্টা দের্ীকদি প্রসলির্ 
গ্রর্ করা উসচি। অপনার পাদঠ্র জনয লুদভিা এবং অমাদের অকডর্ীয় 
দপলায় েীঘড এবং পরুসৃ্কি বৃসত্তর জনয অপনার পরীিায় উত্তীর্ড য়া উসচি।  

এআ পাঠ্য সবদয়র বযবার 

অআস -33 জীবন সবমা প্রসিসনসিদের প্রাক-সনযুসির দযাগযিার পাঠ্য সবদয় 
স্বাগি। 

পাঠ্য সবয়সট পরীিার পাঠ্যচূী দলখার ফাফগুসর সনদেড ল নুরর্ কদর। 
প্রসিসট িযাদয়র সনর্থেি সলিা ংকে ান্ত উদেলয অদে এবং প্রসিসট অাো 
িযাদয়র দোট পৃিায়  সলিার পসরর্সি ম্পরূ্ড করার পাঠ্যচূী সবজ্ঞাসপি করা 
দয়দে। 

পাঠ্য সবদয়র ভযন্তরস্থ উপাোনগুসর দবল কদয়কসট তবসলিয অদে, দযগুস 
অপনার পাদঠ্যর প্রসি অকডর্ বৃসদ্ধ করদব বদ অমরা অলা কসর:   

প্রসিসট িযাদয় দয িারর্াগুস প্রিানিঃ িুদ িরা দয়দে মূ লিড গুস িা 
উপস্থাসপি কদর 

সবদবচনা করুন – পনুরায় দয প্রশ্ন এবং সবয়গুস সনদয় ভাবদি দব 

পাদঠ্য বযবৃি উোরর্ সবদয়র বযাখযা। 

দক স্টাসড্গুস দেখাদব জীবন সবমা বাস্তদব সকভাদব কাজ কদর   

পাঠ্য প্রশ্নগুসর মদিয - িুি অত্ম-পরীিক প্রশ্নগুস 

পরামলডকে দম কাজ করদ বাস্তব কাদজর মদিয সেদয় দলখা দজারোর য়। 

গুরতু্বপূর্ড সবয় েবা স্থানগুস দযখাদন বযাখযার প্রদয়াজন দি পাদর 
িকড করর্ বক্সগুস দখাদন েৃসি অকডর্ কদর  

প্রসিসট িযাদয়র দলদ প্রিান সবয়গুস সৃ্মসি দরামন্েনকারী সাদব কাজ 
কদর 



 12 

সিসরিরুদপ, প্রসিসট িযাদয়র দলদ অত্ম-পরীিামূক সকেু প্রশ্ন পাঠ্য সবয় 
মিযবিড ী সবয়বসু্ত দবাঝার দিদত্র অপনাদক াাযয করদব। 

িকড িা 
এআ পাঠ্যচূী এবং পাঠ্য সবয়গুস পরীিার জনয তবি যিির্ না 
অআঅরসড্এ নয সকেু বসি করদে। দআজনয পাঠ্চূীর পসরবিড ন, 
অআন এবং প্রদয়াদগর দকান পসরবিড ন এবং কখন পরীিা দনয়া দব দআ 
ংকে ান্ত িেয জানার অপসন সনয়সমি অআঅরসড্এ-র দয়বাআট 
www.irda.gov.in-সট দেখুন। 
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পরীিার পাঠ্যচূী 
জীবন সবমা প্রসিসনসিদের প্রাক-সনযুসির দযাগযিা 
এআগুস  প্রিান অদাচয সবয় দযগুস পরীিায় (জনয সনিারর্) িাযড করা 
দব এবং দআ কারদর্ য়ি পাঠ্য সবদয়র ভযন্তরস্থ ক উপাোন 
প্রসিফসি করদব না, যার মদিয দলখার ায়িার জনয সিসরি পটভূসমকা 
এবং পড়ার উপাোন অদে। 
সলিার ফাফগুসর ংসিপ্তার পরীিায় প্রদশ্নর 

ংখযা* 
1. সবমা বাজার সকভাদব পসরচাসি য় দবাঝা 3 
2. সবমা বাজার ম্পর্থকি ঝুঁসক এবং সবমা দবাঝা 3 
3. জীবন সবমার মূনীসি এবং প্রদয়াগ দবাঝা 9 
4. জীবন সবমা বযবার জনয ঙ্গীকার করা দবাঝা 4 
5. জীবন সবমার প্রােসমক উপাোনগুস দবাঝা 2 
6. িদয়র উপাোনগুস দবাঝা 5 
7. নযানয মূ অর্থেক উপাোনগসু দবাঝা 4 
8. উপদভািার প্রদয়াজনগুস সচসিিকরদর্ মূ সবদবচয 

সবয় দবাঝা 
3 

9. অর্থেক পসরকল্পনা প্রসকে য়ার ংল সাদব একজন 
উপদভািার িেযানুোন ম্পরূ্ড করার গুরতু্ব দবাঝা 

2 

10. ভাদা উপদভািার কাজ এবং বস্থান বজায় োকা 
সকভাদব গঠ্ন করা যায় দবাঝা 

4 

11. জীবন সবমার োসবগুসর জনয সবমার কাযডপ্রর্াীগুস 
দবাঝা 

4 

12. উপদভািার পরামদলড সকভাদব প্রাসঙ্গক অআনগুস 
প্রভাব দফদ দবাঝা 

1 

13. উপদভািার পরামদলড সকভাদব সবমার সনয়মসবসি 
প্রভাব দফদ দবাঝা 

2 

14. উপদভািা রুিার জায়গা খুঁদজ দেয়ার প্রসকে য়া 2 
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এবং গরুতু্ব দবাঝা  
15. একজন অর্থেক পরামলডোিার তনসিক সবদবচয 

সবয়গুস দবাঝা 
2 

* পরীিা সনেলডদনর ন্তঃস্থ নমনীয়িার উপাোন বিড মান। এসট পাদঠ্যর 
সনদেড সলকা সাদব বযবার করার জনয তিরী করা দয়দে এবং প্রসিসট 
পরীিায় অা প্রদশ্নর প্রকৃি ংখযার দকান সববরর্ নয়। যসে, প্রসিসট 
সলিার ফাফ পরীিায় প্রদশ্নর ংখযা ািারর্ি সনদেড সলি ংখযার দেদক ২ 
দবসল বা কম য়। 

গুরুত্বপূর্ড িেযগুস 

 মূযসনিারর্ করার পদ্ধসি: 50 সঠ্ক উত্তর দবদে দনয়ার প্রশ্ন 
(এমসসকউ) গুস। এআ পরীিার জনয 1 ঘন্টা সনিাসরি করা (দেয়া) 
দয়দে। 

 এআ পাঠ্চূী এবং পাঠ্য সবয়গুস পরীিার জনয কাযডকরী যিির্ না 
অআঅরসড্এ নয সকেু বসি করদে। দআজনয পাঠ্চূীর পসরবিড ন, 
অআন এবং প্রদয়াদগর দকান পসরবিড ন এবং কখন িাঁদের পরীিা দনয়া 
দব দআ ংকে ান্ত িেয জানার সলিােডীদের সনয়সমি অআঅরসড্এ-র 
দযবাআট www.irda.gov.in দেখা উসচি। 
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পরীিার পাঠ্যচূী 

1. সবমা বাজার সকভাদব পসরচাসি য় 
দবাঝা 

3.11 উদ্ধিৃকরদর্র দঙ্গ ম্পকড যুি 
প্রসকে য়াগসু এবং িাদের অআসন গরুুত্ব 
বযাখযা করা   

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 3.12 প্রস্তাবনা পত্রগসুর াদে ম্পর্থকি 
প্রসকে য়াগসু এবং িাদের অআসন গরুুত্ব 
বযাখযা করা 

1.1 সবমা এবং অর্থেক পসরদবাগসুর 
প্রােসমক উদেলয এবং েডনীসিদি 
িাদের ভূসমকা বযাখযা করা  

3.13 সবমা চুসির ময়ূচী, একসট 
সবমা চুসি পদত্রর গঠ্ন, কাজগসু এবং 
ভযন্তরস্থ সবয় বযাখযা করা  

1.2 একসট দপলাোসর সবমা বাজাদরর 
সুবিাগুস বযাখযা করা 

3.14 সবমা চুসির লিড গসুর াদে 
ম্পর্থকি প্রসকে য়াগুস বযাখযা করা    

1.3 সবমা বাজাদরর গঠ্ন এবং সবমা 
ংস্থাগুসর প্রিান িরন বযাখযা করা 

3.15 পুননবীকরদর্র াদে ম্পর্থকি 
প্রসকে য়াগসু এবং িাদের অআসন গরুুত্ব 
বযাখযা করা  

1.4 আ-দেসড্ং (আদমদ বযবা) , সবমা 
সবসকে দি বযবৃি সবিরর্ মািযমগসুর 
বযাখযা করা  

3.16 মদয়র কারদর্ বাসি য়া, স্বত্ব 
িযাগ করা এবং ম্পরূ্ড পানা পসরদলাি 
বাসিকরদর্র িারা গসু সকভাদব 
পসরচাসি য় বযাখযা করা  

1.5 সবমার উপাোনগসুর প্রিান িরনগসু 
বযাখযা করা 

3.17 ািারর্ সবমা চুসির লিড গসু এবং 
(বািাগসু) বযসিকে মগুসর বযবার বযাখযা 
করা 

1.6 সবমাদি দপলাোসরদত্বর প্রিান 
ভূসমকাগসু বযাখযা করা 

4. জীবন সবমা বযবার জনয ঙ্গীকার 
করা দবাঝা 

1.7 সবমা বাজাদর একজন প্রসিসনসির 
ভূসমকা এবং কাজগুস বযাখযা করা    

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 

2. সবমা বাজার ম্পর্থকি ঝঁুসক এবং 
সবমা দবাঝা 

4.1 প্রাসঙ্গক িেযগসু ংগ্র করার 
কাদজ বযবৃি পদ্ধসিগুস বযাখযা করা  

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 4.2 ঙ্গীকার করার তনসিক এবং 
লারীসরক িসির গরুুত্ব বযাখযা করা   

2.1 জীবন সবমা ম্পর্থকি ঝুসক বদি 4.3 জীবন সবমার ঙ্গীকার করার 
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সক দবাঝাদনা দি বযাখযা করা দিদত্র বযবৃি প্রিান অর্থেক এবং 
সচসকৎা ংকে ান্ত ঙ্গীকার করার 
উপাোনগসুর বযাখযা করা 

2.2 ভয়ঙ্কর সবপে এবং িয়িসির 
মদিযকার পােডকযগুস যা জীবন সবমার 
াদে ম্পর্থকি িা বযাখযা করা 

4.4 জীবন সবমা রুিার মূয সকভাদব 
িাযড করা য় বযাখযা করা 

2.3 িসির িরর্গসু দযগসু সবমাকৃি 
করা দযদি পাদর, বযাখযা করা 

4.5 সবমা সকসস্তর পসরমার্ সাব করার 
মূনীসিগসু বযাখযা করা  

2.4 সবমা সকভাদব ঝঁুসক স্তান্তদরর 
দকৌল সাদব কাজ কদর বযাখযা করা 

4.6 সিসরি ভযাংলগসু সাব করার 
মুনীসিগসু বযাখযা করা  

2.5 ঝঁুসকর মদিয সবমা সকভাদব কাজ 
কদর বযাখযা করা 

4.7 জীবন সবমার ঙ্গীকার করার কাদজ 
বযবৃি প্রদয়াজনীয় িেয এবং েস 
রচনা বযাখযা করা  

3. জীবন সবমার মূনীসি এবং প্রদয়াগ 
দবাঝা 

4.8 জীবন সবমায় ঋদর্র পসরবদিড  
ম্পসত্ত বযবার করার সিকাদরর 
উদেলয এবং বযবার বযাখযা করা 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 5. জীবন সবমার প্রােসমক উপাোনগসু 
দবাঝা 

3.1 সবমার একসট তবি চুসির প্রদয়াজন 
বযাখযা করা  

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 

3.2 একজন প্রসিসনসি / প্রিান 
ম্পকড স্থাপনকারী এবং প্রসিসট পদির 
োসয়ত্ব তিরী করার পদ্ধসি বযাখযা করা   

5.1 প্রিান বযসিগি এবং অর্থেক 
অনুপসঙ্খক িেযগসু জানা যার উপর 
একজন উপদভািার রুিার 
প্রদয়াজনগসু সনভড র কদর; বয়, 
সনভড রলী বযসি, অয়, ম্পে এবং 
োসয়ত্বগসু  

3.3 সবমাকৃি ুদের মূনীসি বযাখযা করা 
এবং কখন সবমাকৃি েু োকার প্রদয়াজন 
বযাখযা করা    

5.2 ংরসিি উপাোনগসুর সবমা চুসির 
তবসলিগসু জানা দযগুস একজন 
উপদভািার উপদযাসগিাদক প্রভাসবি 
কদর 

3.4 চরম সবশ্বাদর মূনীসি বদি সক 5.3 ংরসিি উপাোনগসুর কর 
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দবাঝায় িা বযাখযা করা   অদরাপ সকভাদব একজন উপদভািার 
উপদযাসগিাদক প্রভাসবি কদর দবাঝা 

3.5 একসট প্রাসঙ্গক িেয বদি সক 
দবাঝায় বযাখযা করা  

5.4 উপদভািার প্রদয়াজদনর কাদে 
সকভাদব উপাোদনর তবসলিগসুর 
গরুুত্বদক গ্রাসিকার দেয়া এবং 
মূযায়ন করা দবাঝা  

3.6 েৃসিদগাচরকরদর্র োসয়ত্ব বদি সক 
দবাঝায় বযাখযা করা এবং প্রাসঙ্গক িেয 
েৃসিদগাচর না করার পসরর্সি বযাখযা করা    

5.5 সবদল পসরসস্থসিদি উপদভািার 
প্রদয়াজনগসু দমটাদনার জনয 
উপাোনগসু প্রদয়াগ করদি িম য়া 

3.7 িসিপূরদর্র মূনীসি বদি সক 
দবাঝায় বযাখযা করা  

 

3.8 জীবন সবমা প্রদয়াদগর প্রিান লিড  
এবং প্রামার্য েসগসু বযাখযা করা  

 

3.9 জীবন সবমা চুসিগসু সকভাদব দকনা 
দয়সে এবং দখা দয়সে বযাখযা করা 

 

3.10 তবিযিা পূরদর্র জনয সবমার 
সকসস্তর প্রদেয় টাকার প্রাসঙ্গকিা বযাখযা 
করা 
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পরীিার পাঠ্যসূচ 

6. িয় উপাোনগুস জানা 8.3 উপদভািার প্রকৃি অর্থেক প্রদয়াজন 
লনািকরদর্র চারসট প্রিান স্তর জানা: 
উপদভািার মদন করা এবং প্রকৃি 
প্রদয়াজদনর পােডকয করা,  উপদভািার 
বিড মান প্রদয়াজন এবং ভসবযৎ 
প্রদয়াজদনর পােডকয করা, উপদভািার 
প্রদয়াজন এবং উপদভািার প্রদয়াজদনর 
গ্রাসিকার সনিারর্ করা 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 8.4 একজন উপদভািার ম্পদকড  যোযে 
বস্থায় লনািকরা, পসরমার্ সনিারর্ করা 
এবং উপদভািার প্রকৃি অর্থেক 
প্রদয়াজদনর গ্রাসিকাদরর িেয ংগ্র 
অর্থেক পসরকল্পনা সবসি প্রদয়াগ করদি 
িম য়া 

6.1 দকান পসরসস্থসি িয় এবং সি 
পরামলড প্রদয়াজন জানা 

8.5 উপদভািার প্রদয়াজদন সবসভন্ন িরদনর 
উপাোন প্রদয়াগ করদি িম য়া এবং 
অর্থেক পরামলডদকর ভূসমকা দবাঝা যাদি 
উপযিু উপাোদনর ুপাসরল কদর 
উপদভািা িার অর্থেক উদেদলয জড ন 
করদি পাদর 

6.2 বযসিগি এবং অর্থেক গুরুত্বপূর্ড সবলে 
িেয জানা যার পর উপদভািার িয় 
এবং সির প্রদয়াজনীয়িা সনভড র কদর 

9. অর্থেক পসরকল্পনা পদ্ধসির ংল 
সাদব একজন উপদভািার িেযানুোন 
ম্পরূ্ডকরদর্র গুরুত্ব জানা 

6.3 িয় এবং সি উপাোদনর তবসলিয 
 ুসবিা জানা যা একজন উপদভািার 
কাদে িাদের উপদযাসগিা প্রভাব দফদ 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 

6.4 উপদভািা প্রেত্ত পসরসস্থসিগুসদি 
গুরুত্বপূর্ড উপাোন গুসর দকমনভাদব 
গ্রাসিকার  মূযায়ন করদব  জানা 

9.1 িেযানুোন সক জানা এবং সকভাদব 
কাদজ াগাদনা দব 

6.5 দকমনভাদব িয় এবং সি 
উপাোদনর কর অদরাপ একজন 

9.2 সবসভন্ন উপায় িেযানুোন পান করা 
দযদি পাদর িা জানা: একসট উপদভািার 
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উপদভািার উপদযাসগিাদি প্রভাব দফদব 
জানা 

ুলৃঙ্খ ািাৎকার সেদয়, দটসদফাদন 
ািাৎকার সনদয় বা উপদভািার াদে 
ড্াক দযাগাদযাগ কদর 

6.6 ঝুঁসক এবং পরুস্কাদরর মদিয ম্পকড  
জানা 

9.3 মূ উপদভািা এবং পসরবাদরর িেয 
ংগ্র কদর জানা 

6.7 দকমনভাদব িয় এবং সি 
উপাোদনর পর মুিাস্ফীসি প্রভাব দফদ 
জানা 

9.4 িেযানুোদন ন্তভূড ি মুখয পসরকল্পনা 
এবং উদেদলযর রীসি জানা 

6.8 যোযে পসরসস্থসিদি উপদভািার 
প্রদয়াজন দমটাদি িয় এবং সি 
উপাোন সঠ্কভাদব প্রদয়াগ করদি িম 
য়া 

9.5 ংগৃীি িদেযর সভসত্তদি সঠ্ক 
ুপাসরল করদি জানা 

6.9 ুদের াদরর পসরবিড ন িয় এবং 
সি উপাোদনর ভসবযৎ কাযডম্পােদন 
প্রভাব দফদ জানা 

10. যোেড উপদভািা অচরর্ এবং 
িযবায় সক িা দবাঝা 

6.10 একসচ জরুসর িসবদর গুরতু্ব এবং 
নযায়ম্মি ঋর্ পসরচানায় উপদভািার 
পসরসস্থসি পসরচানা জানা 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 

7. নযানয মুখয অর্থেক উপাোনগুস জানা 10.1 অর্থেক পরামলডদকর দয একসট কিড বয 
অদে িা জানা, সবকে য় প্রর্াীর ব রকম 
পযাদয় সনসিি য়া দয অর্থেক 
পরামলডদকর অনুসঙ্গক ঝুঁসক  ুপাসরল 
গ্রন করাদনার মস্ত উপি উপদভািা 
ব দবাদঝন 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 10.2 অর্থেক পরামলডদকর পেমযাোর জনয 
দকন এসট গুরুত্বপূর্ড দবাঝা এবং লুরুদিআ 
ম্ভাবয উপদভািাদক পরুস্কার পদ্ধসি 
প্রকাল করদি দব 

7.1 স্বাস্থয সবদয়র কমডূসচর তবসলিয এবং 
ুসবিা জানা যা একজন উপদভািাদক িার 
উপদযাসগিাদি প্রভাব দফদ 

10.3 উপদভািার প্রদয়াজন সঠ্কভাদব 
দমটাদনার মি িার ংস্থান না োকদ 
পরামলডদকর বলযআ জানদি দব সক 
করদি দব 

7.2 স্বাস্থয রিা সবয়য় প্রদয়াজদনর দআ 10.4 উপদভািা যখন পরামলডদকর 
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পসরসস্থসি জানা ুপাসরল বাসি কদর পরামলডদকর বলযআ 
সক পেদিপ সনদি দব জানদি দব 

7.3 বার্থক অদয়র এবং বরভািার 
কমডূসচর তবসলিয এবং ুসবিা জানা যা 
একজন উপদভািাদক িার উপদযাসগিাদি 
প্রভাব দফদ 

10.5 এসট একজন  উপদভািাদক সবসভন্ন 
রবরাকারী অর্থেক চুসির মদিয িা না 
দ উপদভািার দবাত্তম ুদের চদ 
যায়ার পরামলড দেয়া তনসিক দকন 
উপসি করা 

7.4 যখন িাদের বার্থক অয় এবং 
বরভািা ংকে ান্ত পরামদলডর প্রদয়াজন 
দআ পসরসস্থসি জানা 

10.6 স্বল্পদময়ােী বাসি করর্ সবমাপত্র 
এড়াদি উপদভািাদক েীঘডদময়াসে প্রকৃসির 
চুসি ুপাসরদলর গুরুত্ব উপসি করুন 

7.5 নযানয অর্থেক উপাোদনর কর 
অদরাদপর উপদযাসগিা সকভাদব একজন 
উপাদভািার পর প্রভাব দফদ জানা 

10.7 অর্থেক পসরদবা সবকে য় চুসি পূরর্ 
করদি কাযডকরী সভদযাদগর সকে য়াসবসির 
অবলযকিা উপসি করুন এবং এআরকম 
সকে য়াসবসির গুরুত্বপূর্ড তবসলিয জানুন 

7.6 উপদভািা প্রেত্ত পসরসস্থসিগুসদি 
গুরুত্বপূর্ড নযানয অর্থেক উপাোন গুসর 
দকমনভাদব গ্রাসিকার  মূযায়ন করদব 
জানা 

 

8. উপদভািার প্রদয়াজন লনািকরদর্র 
ময় মূসবদবচয সবয়গুস জানা 

 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি  
8.1 উপদভািা ািসট জীবনপযায় জানা 
এবং প্রদিযক জীবনপযাদয় প্রদয়াজন এবং 
ীমাবদ্ধিা উপসি করা 

 

8.2 সনদের সবয়গুস বযসির জীবনপয়াদয় 
সকভাদব প্রভাব দফদি পাদর জানা; যো- 
বয়, তববাসক কমডপেমযাো, স্বাস্থয 
বস্থা, তনসিক গ্রাসিকার, 
সববাসবদিে, সবদিে এবং দলাক 
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পরীিার পাঠ্যসূচ 

11 জীবন সবমার োবীর জনয সবমা 
সকে য়াসবসি দবাঝা 

15. একজন অর্থেক পরামলডোিার 
নীসিগি সবদবচয সবয়গুস দবাঝা 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা 
উসচি 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি 

11.1 তবি জীবন সবমা োবীর 
প্রদয়াজনীয়িা বর্ডনা করা 

15.1 তনসিক সবসি প্রদয়াগ করা 

11.2 জীবন সবমা োবী তবি বা 
অংসলক পূরর্ দি পাদর দকন বযাখযা 
করা 

15.2 দপলাগি নীসি এবং মূয যা 
সনয়মদক দজার দেয় িা উপসি করা 

11.3 িসির পর সবমার করর্ীয় কাজ 
বর্ডনা করা  

15.3 তবসলিযচূক নীসিগি অচরর্গসু 
বর্ডনা করা 

11.4 জীবন সবমা োবী ংকে ান্ত েস 
ািযপ্রমার্ অবলযকিা বর্ডনা করা 

15.4 তনসিকভাদব অচরদর্র ফদ 
যায়া পসরর্সি উপসি করা 

11.5  পদ্ধসি বর্ডনা করুন যার দ্বারা োবী 
সস্থর করা দযদি পাদর 

15.5 তনসিকভাদব না অচরদর্র ফদ 
যায়া পসরর্সি উপসি করা 

11.6 প্রিারর্ামূক োবীদি বািা সেদি 
এবং লনাি করদি ািারর্ি বযবৃি 
সকে য়াপদ্ধসি বর্ডনা করা 

 

11.7 প্রিারর্ামূক োবীর জনয 
সবমাকারক এবং সবমাপত্র িারী বযসির 
পসরর্সি বযাখযা করা 

 

11.8 একসট বাসি  বাসি করা যায় 
এমন সবমাচুসির মদিয পােডকয বযাখযা করা 

 

12. দকমনভাদব প্রাসঙ্গক অআন 
উপদভািার পরামদলড প্রভাব দফদ 
উপসি করুন 

 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি  
12.1  মূ অআন ম্প্রসি যা অর্থেক 
পরামদলড প্রভাব দফদ এবং ঐ 

 



 22 

অআনগসুর প্রিান লিাবী জানা 
12.2 প্রিান অআন দমদন দনয়াদি বযেড 
দ অর্থেক উপদেিার ংৃিকরর্ 
জানা 

 

13. দকমন ভাদব সবমা সবসি উপদভািার 
পরামদলডর পর প্রভাব দফদ উপসি 
করুন 

 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি  
13.1 ভারিীয় অর্থেক পসরদবা বাজাদর 
সবসির প্রভাব উপসি করা 

 

13.2 সনয়ম, করাদরাপর্, েডতনসিক 
এবং সলল্পনীসিদি রকাদরর ভূসমকা 
বর্ডনা করা 

 

13.3 ভারিীয় এবং অন্তজাসিক বাজাদর 
প্রিান ংলগ্রর্কারী বযসিদের লনাি 
করা 

 

14.  উপদভািার ংরিদর্র উপযুি 
পদ্ধসি এবং গরুুত্ব উপসি করা 

 

এসট ম্পরূ্ড দ প্রােডীর যা পারা উসচি  
14.1 অর্থেক পসরদবা বাজাদর 
উপদভািা ংরিদর্র গরুুত্ব এবং 
অবলযকিা বর্ডনা করা 

 

14.2  অভযন্তরীর্ প্রসকে য়া জানা যার দ্বারা 
উপদভািা পরামলডদকর সবরুদদ্ধ 
িসিপূরর্ চাআদি পাদর 

 

14.3  অভযন্তরীর্ প্রসকে য়া জানা যার দ্বারা 
উপদভািা একসট দকাম্পানীর সবরুদদ্ধ 
িসিপূরর্ চাআদি পাদর 

 

14.4 উপদভািার সভদযাদগর ফপ্র ূ
দমাকাসবার মূ উপাোন উপসি করা 
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সবয়বসু্ত 

1: সবমা বাজার সকভাদব পসরচাসি য়   
A সবমা সক? 1/2 
B অর্থেক পসরদবাগুস এবং সবমার ভূসমকা 1/4 
C একসট দপলাোসর সবমা বাজাদরর সুবিাগুস 1/5 
D সবমার আসিা 1/7 
E সবমা ংস্থাগুস এবং ভুসমকাগসু  1/9 
F সবমা সবিরর্ 1/11 
G সবমার উপাোনগুস 1/13 
H একজন প্রসিসনসির ভূসমকা এবং কাযডকারীিা 1/14 
পসরসলি 1.1 : সবমা দকাম্পানীগুস ভারদি সকে য় (জানুয়ারী 2011) 1/19 

 
2: সবপদের ঝুসঁক এবং সবমা   
A সবপদের ঝুঁসক ম্বদে িারর্া 2/2 
B সবপদের ঝুঁসকর উপাোনগুস 2/3 
C সবমাকৃি ঝুঁসকগুস 2/6 
D ঝুঁসক স্তান্তর 2/8 
E ঝুঁসকগুস দটদন অনা 2/8 

 
3: সবভাগ 1 – সবমার মূনীসিগুস    
A সবমার একসট তবি চুসির দমৌসক উপাোন 3/4 
B সবমাকৃি েু 3/7 

C চরম সবশ্বা 3/9 
D প্রাসঙ্গক িেযগুস 3/11 
E িসিপূরর্  3/12 
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3: সবভাগ 2 – সবমার প্রদয়াগগুস   
F সকভাদব সবমা চুসিগুস দকনা দয়সে এবং দখা দয়সে 3/18 
G প্রিান েসগুস 3/19 
H সবমার প্রিান লিডগুস 3/25 
I সবমার সকসস্তর প্রদেয় টাকা দেয়া এবং তবিযিা পূরদর্র 
 প্রাসঙ্গকিা 

3/32 

 
4: সবমার ঙ্গীকার করা   
A সবমার ঙ্গীকার করার প্রসকে য়া 4/2 
B প্রদয়াজনীয় িেয ংগ্র করা 4/4 
C তনসিক এবং লারীসরক িয়িসি 4/6 
D অর্থেক, সচসকৎা ংকে ান্ত এবং সচসকৎা বসভূড ি ঙ্গীকার 4/8 
E বযসি জীবদনর মূয (এআচএসভ) 4/9 
F ঋদর্র পসরবদিড  ম্পসত্ত বযবার করার সিকারগুস 4/11 
G সবমার সকসস্তর মূয-সনিারর্ এবং সাব গর্না করা 4/12 
H ভযাংলগুস সাব করা 4/17 
I ঙ্গীকার করায় প্রসিসনসিসটর ভূসমকা 4/18 

 
5 : জীবন সবমার প্রােসমক উপাোনগুস     
A রুিার প্রদয়াজনগুস 5/3 
B জীবন সবমার উপাোনগুস 5/5 

C করাদরাদপর মািযদম েড ংগ্র এবং মিূাস্ফীসি 5/12 
D রুিার প্রদয়াজনগুসদক গ্রাসিকার দেয়া 5/13 
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6: িদয়র উপাোনগুস  
A িয় / সবসনদয়াদগর পরামদলডর অবলযকিা 6/2 
B একজন বযসির িদয়র অবলযকিাদক েৃুঢ় করার সবয়গুস 6/3 
C িদয়র উপাোনগুসর তবসলিয এবং সুবিাগুস 6/5 
D িদয়র উপাোনগুসর িরন 6/7 
E িদয়র উপাোনগুসর াদে জসড়ি কর এবং মুিাস্ফীসি 6/9 
F িদয়র উপাোনগুসর উপর দুের াদরর প্রভাব 6/11 
G িদয়র অবলযকিাদক গ্রাসিকার দেয়া 6/12 

 
7: নযানয প্রিান অর্থেক উপাোনগুস   
A নযানয অর্থেক প্রদয়াজনগুস 7/2 
B উপাোনগুসর িরন, িাদের তবসলিয এবং সুবিাগুস 7/3 
C অর্থেক উপাোনগুসর পর কর এবং মুিাস্ফীসির প্রভাবগুস 7/11 
D প্রদয়াজনগুসদক গ্রাসিকার দেয়া এবং প্রদয়াজনগুসদি 
 অর্থেক উপাোনগুস প্রদয়াগ করা 

7/12 

 
8: উপদভািার প্রদয়াজনগুস সচসিি করা  
A অপনার উপদভািা দক? 8/2 
B একজন উপদভািার জীবদনর সবদল িাপগুস 8/4 
C জীবদনর িাপগুসদি প্রভাব দফা সবয়গুস 8/9 
D উপদভািার প্রদয়াজনগুস : প্রকৃি এবং উপি য়া 8/11 
E কো বা, প্রশ্ন করা এবং দনযর কো দলানার েিিাগুস 8/12 
F পাসরবাসরক িেয উপদভািা ম্বদে িেয ংগ্র করা 8/15 
G গ্রাসিকারগুস দবাঝা- একসট ংসিপ্তার 8/15 
H নুমানগুস সনসিি করা এবং িবসু্তগুসর সবদয় একমি 
 য়া 

8/15 
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9: িেযানুোন এবং অর্থেক পসরকল্পনা   
A িেযানুোন সক ? 9/2 
B একসট িেযানুোন বযবার করা 9/4 
C মূযসনিারর্ এবং সবদের্ 9/8 
D একজন উপদভািার পসরসস্থসি নুাদর উপাোদনর তবসলিয 
 এবং সুবিাগুস প্রদয়াগ করা 

9/10 

E পুাসরল করা 9/11 
 
10: ভাদা উপদভািা রীসি (চচা)   
A একজন সবমা প্রসিসনসির কিড বয এবং োসয়ত্বগুস 10/2 
B উপদভািার প্রদয়াজনগুস 10/3 
C প্রসিসনসির পাসরেসমক এবং অদগ দেয়া প্রকাসলি 
 পদ্ধসিগুস 

10/3 

D উপযুি চুসিগুসর পুাসরল করা 10/4 
E চুসিগুস চাু (বজায়) রাখার েীঘড-দময়ােী সুবিাগুস এবং কম-
 দময়ােী পসরার করা 

10/8 

F উপদভািার সিকার এবং সভদযাদগর প্রসকে য়াগুস 10/9 
G উপদভািাদের াদে েীঘড-দময়ােী ম্পকড  স্থাপন করা 10/10 

 
11: োসবগুস   
A একসট তবি োসবর জনয প্রদয়াজনগুস 11/2 
B দকন একসট োসব তবি (নপুযুি) দি পাদর 11/5 

C মৃিুযর পদর কিড বয এবং েস ংকে ান্ত প্রমার্ 11/6 
D োসবগুস বদন্দাবস্ত করা 11/7 
E প্রিারর্ামূক (সমেযা) োসবগুস 11/9 
F বাসি এবং বাসিদযাগয চুসিগুস 11/10 
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12: অআন প্রর্য়ন এবং উপদভািা পরামলড  
A 1938 াদর সবমা অআন 12/2 
B 1912 াদর ভারিীয় জীবন সবমা দকাম্পানী অআন 12/5 
C 1956 াদর জীবন সবমা সনগম অআন 12/5 
D 1999 াদর সবমা সনয়ন্ত্রর্ এবং উন্নয়ন কিৃড পি (অআ অর সড্ 
 এ) অআন 

12/5 

E 2002 াদর েড সিকরর্ অআন (সপ এম এ এ) ংরির্ 12/6 
F 1874 াদর সববাসি মসার ম্পসত্ত (এম ড্সব্লউ সপ) 
 অআন 

12/8 

G নযানয গরুুত্বপূর্ড অআন 12/9 
 
13: সবসি এবং উপদভািা পরামলড  
A রকাদরর ভূসমকা 13/2 
B প্রিান ভারিীয় এবং অন্তজাসিক সবমা ংস্থাগুস 13/4 
C োসয়ত্ব, িমিা এবং অআঅরসড্এ  নযানয সনয়ন্ত্রদকর 
 কাযাবী 

13/6 

D 2000 াদর অআঅরসড্এ (সবমা প্রসিসনসিগদর্র নমুসি 
 প্রোন) সবসি 

13/7 
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14: উপদভািা ংরির্  
A  উপদভািা ংরিদর্র গরুুত্ব 14/2 
B 2002 াদর অআঅরসড্এ (সবমাপত্রিারীদের স্বােড ংরির্ ) 
 সবসি 

14/3 

C তবসলিযচূক সভদযাগগুস 14/6 
D সঠ্কভাদব উপদভািার সভদযাগ দমাকাসবা করা 14/8 
E সবমা সভদযাগ সবচাদরর িমিাপ্রাপ্ত সভজ্ঞ বযসির ভূসমকা 14/10 
F অআঅরসড্এ-এর দন্তা প্রসিকার দকন্দ্র 14/12 
G একসট তবসলিযচূক সভদযাগ 14/13 
H  নুমসির  নবীকরর্ 14/14 

 
15: নীসি এবং অচরর্ সবসি  
A তনসিকিা বদি অমরা সক বসুঝ? 15/2 
B তবসলিযচূক তনসিক অচরর্ 15/3 
C তনসিকিায় বযবার ফু 15/4 
D তবসলিযচূক তনসিক অচরর্ 15/5 
E তনসিক সবসি  তনসিক কাঠ্াদমা 15/6 
F দপলাগি োসয়ত্বগুসর সভসত্ত স্থাপন 15/7 
G মূযায়ন, পরীির্ এবং লৃঙ্খা 15/8 
H অআ অর সড্ এ কিৃডক সনিাসরি অচরর্ সবসি  15/9 

 

ংসবসি I 
নুকে মসর্কা II 

 



1 
বফভা ফাজায কীবাবফ  

বযচাবরত য় 
ধযাবয়য বফলয় ফসু্ত াঠকর ভ ধযয়বনয বযণাভ 
ধযয়বনয উবেয  

বযচয়   

ভুখ্য দ  

a. বফভা কী?  1.1 
b. জীবফকা বববিক ফস্থান এফং বফভায 
বূবভকা  

1.1 

c. ফযফাবয়ক বফভা ফাজাবযয রাব 1.2 
d. বফভায আবতা 1.3 
e. বফভা ংগঠন এফং তায বূবভকা 1.3, 1.6 
f. বফভা বফতযণ 1.4 
g. বফভা উৎাদন 1.5 
h. বফভা প্রবতবনবধয (এবজন্ট) কাজ ও 
বূবভকা 

1.7 

ভুখ্য বফনু্দ  

প্রশ্ন - উিয  

স্ব - বক্ষবণয প্রশ্ন  

ধযয়বনয উবেয 

এআ ধযাবয়য াঠকর ভ বল কযায য অবন বনম্ন বরবখ্ত বফলয়গুবর জানবত ক্ষভ বফন:- 

 বফভায প্রবয়াজনীয়তা ম্পবকে  ফুঝবত াযবফন। 



 বফভায কামেকাবযতায কাযণ স্পষ্ট কযবত াযবফন। 

 জীবফকা বববিক বক্ষবেয বূবভকা এফং বদবয থেননবতক ফযফস্থায বনভাবণ বফভা 
বক্ষবেয বূবভকা বক তা ফযাখ্যা কযবত াযবফন। 

 ফযফাবয়ক ফীভা ফাজাবযয রব্ধ বুফধা ফযাখ্যা কযবত াযবফন। 

 বাযতফবলে বফভায আবতা জানায াবথ ারবপবরয বফভা উবদযাবগয (বল্প) বফকাবয 
যূবযখ্া প্রসু্তত কযবত ক্ষভ বফন। 

 বফভা ফাজাবযয বযকাঠাবভা এফং বফববন্ন প্রকাবযয বফভা ংগঠন তথা বফভা উবদযাবগয 
(বল্প)বফবফধ বূবভকা ম্পবকে  ফণেনা কযবত াযবফন। 

 উৎাবদত বফভায বফতযণ বকভন বাবফ য়, তায ফযাখ্যা কযবত াযবফন। 

 ফাজাবয প্রাপ্ত বফববন্ন প্রকাবযয বফভা উৎবিয যূবযখ্া প্রসু্তত কযবত াযবফন। 

 বফভা প্রবতবনবধয কাজ এফং তাযঁ বূবভকা ম্পবকে  ফণেনা কযবত াযবফন। 

বযচয় 

প্রথভ ংবিবত অনাবক একজন ফযফায়ী এফং পর বফভা প্রবতবনবধ নতবয বয় ওঠায 
প্রবয়াজনীয় তথয প্রদাবন াাময কযায উবেবয অভাবদয ফাবে জানবত বফ, জীফন বফভা 
বক এফং এয প্রবয়াজনীয়তা বক, তা ভীক্ষা কবয বদবখ্ বনবত বফ। এআ ধযাবয় অভযা 
বাযতফবলেয বফভা ফাজাবযয বদবক দৃবষ্টাত কযফ এফং জীফন বফভায বকছু ভরূ ধাযণা ও 
বাফনায াবথ বযবচত বত ুযু কযফ। বম ফ বফভা ংস্থা অনায োবকয ফাস্তবফক 
প্রবয়াজবনয নযুু তাবদয কাবছআ োবকয বফভা বকভন কবয বফকর য় কযবফন, তা ফযাখ্যা 
কবয জযুযী তথয জানাবনায াাবমযয প্রবকর য়াবট যফতে ী বকছু ধযাবয়ও চারু থাকবফ। 

জীফন বফভা বক বাবফ কাজ কবয তা জানায জনয বকফরভাে অভাবদয ভানফ জীফবনয 
উবযআ নয় উযনু্ত ম্পণূে বফভা ফাজাবযয ধযয়ন কযবত বফ, কাযণ নয ফসু্তযও বফভা 
কযা য় বকনু্ত অভাবদয ভবনাবমাগ ুধুভাে জীফন বফভায উবযআ বকর য় বফ। 

এআ প্রথভ বাবগ অভযা বফভা কী, এটা বক জনয এফং ভানুবলয জনয এবট বকন প্রবয়াজনীয় - 
এআ ফযাাবয ঞানানাজে ন কযবত অযভ ক কযফ। 

ভুখ্য দ  (বনর্দদষ্ট বথেয ব্দ) 
এআ ধযাবয় বনম্ন বরবখ্ত দ এফং ধাযণায ফযাখ্য কযা র : 

বফভা অতকারীন বফভা 
স্তান্তয  

অতকারীন বফভা 
ধাযণ 

নুর্দফভা 



উদাযনীবতকযণ জীফন বফভা ফসু্তগত জীফন বফভা (বফভা) 
ভধযস্থতাকাযী 

আ - বফকর য়  ফযাঙ্ক যাবওবযন্স বফভা দারার প্রতযক্ষ বফণন 
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বনাট 
এআ ধযাবয়য বজঞানায প্রশ্নগুবরয উিয অবন ধযাবয়য ববল াবফন। 

A. বফভা কী? 

বফভা কী, তা বনম্ন বরবখ্ত বাবফ অভযা ফণেনা কযবত াবয:- 

বফভা, বফভা ংস্থা (বফভা প্রবতবনবধ) এফং বরব ধাযবকয (বফভা েীতা) ভবধয এক চুবি 
থাবক। একফায থেপ্রাবপ্তয বযফবতেও (বপ্রবভয়াভ, বফভায বকবস্ত) বফভা ংস্থা, বফভা 
েীতায বকানও উবেখ্বমাগয দুর্েটনা র্টবর (একবট) বনধাবযত থে বযবাধ কযায 
ঙ্গীকায কবয। 

এআ বফলয়টা তযন্ত যর ভবন য়। বকনু্ত এয থেটা কী? এআ প্রবশ্নয উিয বদওয়ায জনয 
অফযক ঞানান উরব্ধ কযায প্রথভ ংবি যূব অভাবদয জানবত বফ বফভায প্রবয়াজনীয়তা 
কী। 

A.1 বফভায প্রবয়াজনীয়তা 

বফভায প্রবয়াজনীয়তা বফাঝায জনয বনবম্নয প্রঙ্গ ধযয়ন কযুন:- 



বযবস্থবতয াঠ (বক স্টাবড) 
জয় ৩৫ ফছবযয মফুক এফং ব একবট ফুজাবতক ংস্থায় (এভ এন ব) কভেযত, তায 
একবট  ন্তান (েু) বফজয়, তায ১০ ফছয ফয়, একবদন ব ফড় বয় বচবকৎক বফ - 
ন্তানবক বনবয় এটা স্বপ্ন তায। জবয়য স্ত্রী একজন গৃফধূ এফং তায ফাফা - ভা 
ফযপ্রাপ্ত এফং তায উয বনবে যীর। জয় একবট গৃ ঋণ বনবয়বছ এফং বনবজয 
ন্তাবনয উচ্চ বক্ষা, বফফা ও বনবজয ফয ভবয়য জনয ভাবক বকবস্তবত টাকা 
জভাবে। জয় এআ ফযাাবয অশ্বস্ত বত চায় বম বফজয় ফ বকছু বঠক বাবফ প্রবতবিত 
য় এফং তাবক বমন ফবযয যফতে ী মাবয় বফজবয়য উয বনবে য না কযবত য়, বম 
যকভ জবয়য ফাফা - ভা তায উয বনবে যীর। দীর্ে ভয় মাফৎ ফবকছুআ জবয়য 
বযকল্পনা নুমায়ী মথামথ চরবছ। বকনু্ত কল্পনা কযুন বনম্ন বযবস্থবতবত বক বফ :- 
একবদন বপ বথবক বপযায ভয় জবয়য দুর্েটনা র্বট এফং তায ভৃতুয য়। এফায বক 
বফ? বযফাবযয যুক্ষা, বফজবয়য বক্ষা ও বফফা, গৃঋণ ভস্ত বকছুয বদখ্াবানা বক 
কযবফ? জবয়য কাবছ বক বফকল্প বছর মায াাবময তায নুবস্থবতও বযফাবযয 
বদখ্াবানা বঠকঠাক বাবফ চরবত াবয? 
এফায অবন বনবজবক জবয়য জায়গায় যাখু্ন অয কল্পনা কযনু বম অবন বযফাবযয 
অবয়য উৎ এফং অনাবক উবযাি বযবস্থবতয (দৃযবটয) বভাকাবফরা কযবত বফ। 
অবন বক কযবফন? বনবিন্ত থাকুন অনাবক ন্ত্রস্ত ফা বীতেস্ত কযায ববপ্রায় 
অভাবদয নয়। অভযা এআ প্রকাবযয ধযয়বনয াাবময অনাবদয বফভায গযুুত্ব ম্পবকে  
বচতন কযায প্রয়া কযবছ মাবত উবযাি র্টনায দৃযবটবত জয় এফং তায বযফাযবক 
বফধ্বস্ত কবয বদওয়া ভস্ত ভযায ফান র্বট। নুযায় অযও একফায উবযাি 
দৃযবটবত দৃবষ্টাত কযনু এফং বদখ্ুন বফভা বক বাবফ ফ ভাধান কযবত াবয। 
ভবয় ভৃত উাজে নক্ষভ ফযবিয বযফাযবক যুবক্ষত কবয জীফন বফভা। মবদ জবয়য 
কাবছ মবথষ্ট বযভাবন বফভা বিত (ূণে, বযাট) থাবক তাবর মখ্ন তায ভতুৃয বফ, 
জীফন বফভা ংস্থা বথবক প্রাপ্ত থে তায বযফাবযয জীফনমাবনয ফযয়বায ূযণ কযবফ, 
বফজবয়য বক্ষা এফং বফফা নুযূবাবফ গৃঋণ বাবধও াাময কযবফ। 

এফায উবযাি দৃযবট বদখ্ায য অভযা এআ প্রবঙ্গ ফুবঝ, জীফন বফভা একজন ফযবিয 
জীফবনয বপ্রয় র্টনায বফযুবে যুক্ষা কফবচয ভত কাজ কবয। 

ভবন যাখ্বত বফ! 
বনবজয বযফাবযয জনয উাজে ন কযবত বগবয় (কযায বক্ষবে) বক তকে  ঝুঁবকবত 
অবন যুবক্ষত? অনায বক বকানও থেননবতক উবেয অবছ মাবক অবন 
যুবক্ষত কযবত চান? 



A.2 বফভা বক প্রকাবযয কাজ কবয? 

অবন মখ্ন বফভায প্রবয়াজনীয়তা ম্পবকে  ফুবঝ বগবয়বছন, ফাস্তবফ বফভা বক প্রকাবযয কাজ 
কবয এয উয অভযা মেবফক্ষণ কযবত াবয। 

অভযা জবয়য প্রঙ্গ াঠ (বযবস্থবতয াঠ) বক চার ু (ফজায়) যাখ্বত াবয। মাবদয 
ঝুঁবকয ম্মুখ্ীন বত য় জয় তাবদয ভবধয একজন, তায ভবয়য ভৃতুয বকনু্ত তা বেও 
তাবক নয ঝুঁবকয ম্মুখ্ীন বত য় - য়বতা ফাবড়বত অগুন রাগর, এআ যকভ ভবয়য 
জনয বচবকৎায তোফাধাবনয (যুক্ষা) প্রবয়াজন। দৃষ্টান্ত স্বযূ ফরা মায়, জয় এআ ধযবনয 
বফববন্ন বফন্নতায (ঝুঁবক) ম্মখু্ীন বত াযবফ। 

 ঝুবঁক ফা বফদ ধাযণ: - এআ ফ বফন্নতায বভাকাবফরা না কযবত াযায একটাআ কাযণ, 
বম বগুবরবক যুবক্ষত কযাআ য়বন। থাৎ স্বয়ং ম্পর্দকত ফযবিয ভাধযবভ বফদ ফন 
কযা বাক। এবক অতকারীন বফভা চুবি (আন্সুযবযন্স) ফরা য়। ফাস্তবফ এবট বভথযা 
অশ্বাব ূণে বফকল্প নয় এবকফাবযআ, বকননা নদফবমাবগ মবদ ুভয় থাবক তাবর বকছু 
বপ্রয় র্টনা র্বট না এফং জবয়য বযবস্থবত বাফবতও য়না। বকনু্ত বম বকানও ভয় 
বকানও বপ্রয় র্টনা র্টবতআ াবয অয জয় বফাবক ড়বফ, তখ্ন জয়বক স্বয়ং 
এআ অতকারীন বফভা চুবি বনবতআ বফ, মায ফযফায ফাস্তবফ বভথযা অশ্বাব ূণে নয়। 

 ঝুবঁক ফা বফদভ কাফনায স্তান্তযকযণ: - অতকারীন বফভা চুবিয যুক্ষা ফযফস্থায নয 
থ, এভন কাযও কাবছ ববট স্তান্তবযত কযা বম বঠক বাবফ তা ফন কযবফ। থাৎ 
াদা যর কথায়, বফদ র্টবর বম ফযবিয বভাকাবফরা কযায াভথে বনআ, ব এআ 
অতকারীন বফভা চুবি এভন একজন বনবে যবমাগয ভানুবলয াবত েণ কযবফ মায এআ 
বফদ াভবর বনওয়ায ক্ষভতা যবয়বছ। এবকআ ফরা য় বফভা। 

এফায বফভায ংঞানায় বপবয মাওয়াটা অভাবদয বক্ষ বঠক বফ:- 

বফভা ংস্থা (বফভা প্রবতবনবধ) নুযূ বাবফ বফভা ধাযবকয ভবধয প্রবাবফত ওয়া চুবিবক 
ফরা য় বফভা। বপ্রবভয়াবভয (বযবাধ) ভাধযবভ প্রায ওয়া ম্পবদয বযফবতে  দুর্েটনা 
র্টবর বফভা েীতাবক একবট বনর্দদষ্ট ভাোয় থে বযবাধ কযবত ঙ্গীকায কবয থাবক। 

তাবর, বফভা, একটা ঝুঁবক স্তান্তয প্রবকর য়া ছাড়া অয বকছু না বমখ্াবন ফযবি বফভা বকাম্পানী 
বথবক একবট বযবাধ (বপ্রবভয়াভ বাবফ বযবচত)-এয ফদবর তাবদয ঝুঁবক বফভা স্থানান্তয 
কবয। তএফ, জবয়য বক্ষবে ব বফভা বনবয় বপ্রবভয়াভ বযবাধ কবয, বনজস্ব ঝুঁবক বফভা 
ংস্থায কাবছ স্তান্তয কযবত াবয। 



বফভা ংস্থাগুবর জবয়য ভত বআ ফ ভানুবলয বথবক বপ্রবভয়াভ একবেত কবয, মাযা 
ভাবন বফন্নতায ঝুঁবক বনবয় কাজ কবয নুযূ বাবফ র্দজত ম্পবদয বনর্দদষ্ট থে 
অতকারীন বফভা চুবিবত জভা বদয়। প্রবতযক বফভাকৃত ফযবি একআ ভবয় বম দুর্েটনায 
ম্মুখ্ীন বফ এভনটা নয়, বকনু্ত মাযা (বফভাকৃত ফযবি) দুর্েটনায ম্মুখ্ীন বফ তাযা 
অতকারীন বফভা চুবি বথবক ক্ষবতূযণ াবফন। 

উবযাি ফযাখ্যা বথবক অভযা বদবখ্ বম ফীভা বে 

 বফভাকৃত ফযবিয ভাধযবভ অতকারীন বফভা চুবিয স্তান্তবযয প্রবকর য়া। 

 বিতীয় ক্ষ (বফভা প্রবতবনবধ) বম অতকারীন বফভা চুবি ফন কযবত াবয। 

 একফায বদয় বথেয (বপ্রবভয়াভ) বযফবতে  প্রাপ্ত। 

বফভা ফযফা ম্পবদয অর্দথক ভরূযয যুক্ষায াবথ ম্ববিত। ভাবরবকয কাবছ ম্পদ 
ভরূযফান কাযণ ম্পবদয বথবক ব বকছু রাববয অা যাবখ্। ওআ রাব ম্পবদয বথবক 
উাজে ন (একবট গাবড় বাড়া বাবফ বদওয়ায জনয) থফা বুফধায জনয (বনজস্ব মাতায়াবতয 
জনয গাবড়বটয ফযফায) বয় থাবক। 

ভানুল এআ ববপ্রাবয়আ ম্পদ বনয় মায ববতয উাজে বনয ক্ষভতা থাকবফ। প্রবতযক 
ভানুবলযআ জীফন ীভা ীবভত, এফং ভৃতুয বনবিত। বকনু্ত ভৃতুযয ভয় বনবিত। মবদ বকানও 
কভেক্ষভ ভানুবলয কাবর প্রতযাবত ভৃতুয য়, তাবর তায বযফাযফগে, ববফলযবত তায 
িাযা র্দজত থে বথবক ফবিত য়, বম থে বদবয় তায জীফোয় তায বযফায জীফনমান 
কযত। এআ জবনয জীফন বফভা বকানও ফযবিয কার ভৃতুযজবনত কাযণ উৎন্ন বর তায 
বযফাবয অর্দথক ঙ্কট দূয কযায কাজবট কবয। প্রবতবট ভানুবলযআ ভৃতুযয ভয় বনবিত, 
এআ জনযআ ল্প ফয় বথবকআ প্রবতযবকয অগাভী জীফবনয উাজে নবক যুবক্ষত যাখ্ায জনয 
জীফন বফভা কযাবনা অফযক। 

বকানও ফযবিয কার ভৃতুযয কাযবণ তায বযফাবয বম অর্দথক ংকট উৎন্ন য় জীফন 
বফভা তাবক যুবক্ষত যাবখ্। 

ভবন যাখ্বত বফ! 
বফভা বকনু্ত েীতায বকানও দুর্েটনাবক বযাধ কযবত াবয না। বফভা বকফরভাে প্রতযাবত 
দুর্েটনায় র্বট মাওয়া ক্ষবতয বযণাবভয ক্ষবতূযণ বদবত াবয। 

 

প্রশ্ন 1.1 
বকানবট বঠক? বফভা কর য় কযা একবট কাজ:- 
A. অতকারীন বফভা চুবি স্তান্তয কযা, থফা 



B. b. অতকারীন বফভা চুবি ফন কযা 
 

আবঙ্গতূণে কামেকরা 

বযফাবযয বকানও দয থফা বকানও ফিযু াবথ অবরাচনা কযনু বমবন জীফন বফভা 
কবযবয়বছন। বকান ফস্থান (বফনু্দ) বথবক তাযঁা বফভা কর য় কযায কথা বফবফচনা 
কবযবছবরন এফং বক বআ কাযণ বম জনয তাঁযা বফভা কর য় কযবরন, এআ ফযাাবয জানুন। 

তএফ এখ্ন অভযা যর ব্দবত জাবন বফভা বক প্রকাবযয কাজ কবয। অভযা রক্ষয 
কযরাভ, জীফবনয ফবথবক দুঃখ্জনক র্টনাকর ভ বথবক উৎন্ন ওয়া ক্ষবতবক যুবক্ষত 
কবয একজন ফযবিবক বক বাবফআ না রাবাবিত কবয এআ বফভা। বফভায ভাধযবভ ফযবি নুযু 
বাবফ বফভা ংস্থাও (উবদযাগ) রাবাবিত য়। এফায অভযা এআ বফলবয় বনম্নবরবখ্ত বাবগ 
অবরাচনা কযফ। 

B. জীবফকা বববিক ফস্থাবন বফভায বূবভকা 

একজন বনবয়াগকাযী, রাব জে ন ও নযুূ বাবফ থে উরব্ধ কবযবয় জীবফকা বববিক 
উবদযাবগ বদবয বফসৃ্তত থে ফযফস্থায় এক গযুুত্বূণে বূবভকা ারন কবয। বফবলতঃ বফভা 
ভাবজয অর্দথক ও াভাবজক বাবফ রাব বৌঁবছ বদয়। াভাবজক যূব - বকানও বফদ 
অদ র্টবর বফভা ভানুবলয জীবফকায কাবঠনযবক (থেননবতক বনিয়তাবক) যুবক্ষত 
কবয। উদাযণ:- এক বযফায ভযক যূব উাজে ন াবযবয় বপবরবছ। তাবদয ফাচ্চায উচ্চ 
বক্ষা ফি বফ না। অর্দথক যূব - বম বযাজগায (উাজে ন) উরব্ধ কযায়। মবদও এবট 
প্রতযক্ষ উবদযাবগয ভাধযবভ উাজে ন ৃবষ্ট কবয না, বকনু্ত ঝুঁবকূণে বফদ অদ র্টবর ফযবিবক, 
তায ুঁবজয একবট ফড় বাবগয ক্ষবতয নুূেবতয (নুযায় ূযণ কযায প্রবয়াজন) যুক্ষায 
প্রবয়াজন য় না (বফভা বআ ক্ষবতটা ূযণ কবয), অয এয বথবক উিৃি ম্পদ (ুঁবজ) 
বনবজয ফযফাবক ফৃবে কযায জবনয বনবয়াবজত কযবত াবয। 

অর্দথক বূবভকা বফবল যূব গুযতু্বূণে কাযণ, মবদ যকাযবক ফতে ভান গবতয বফকাবক চারু 
যাখ্বত য় তাবর বদবক এআ অদবরয ঙ্গীবূত কযায জনয বফরু বথেয প্রবয়াজন 
ড়বফ। যকাবযয প্রবতটা ফযয় অভাবদয অবয়য বথবক বনক বফব। তএফ 
বযকাঠাবভায বফকাব বফভা ংস্থায াবথ অভায (অন) ংস্থায বফবল বূবভকা থাবক। 
বপ্রবভয়াবভয ভাধযবভ প্রাপ্ত থে ম্পদ বাযতফবলেয বযকাঠাবভাগত বফকা - বিন, অফা, 
ানীয়, ফনযা (বতবযি প্রফা) এফং বযষ্কায বযেন্নতায ভত প্রবয়াজনীয় বদবক বনবয়াগ 
(বনবফ) কযা মায়। এআ বাবফআ বফভা বকফরভাে েীতাবক নয় ফযং ভূ বাবফ করবকআ 
রাবফান কবয। 



জীফন বফভা েীতায (বফভাকৃত ফযবিয) কাবছ এক দীর্েবভয়াদী প্রবতফিকতা, ফছবযয য 
ফছয প্ররবম্বত ভয় ধবয তা বযবাধ কযা অফযক। এআ ম্ববি ফরবত য়, দীর্ে ভয় 
থাৎ বকনা বফভা ংস্থা ভরূধন বফববন্ন প্রকল্প, বমভন - উবড়া জাাজ, যাস্তা, বতু, ফন্দয, 
একক বি (ভ কফত বকানও থে বফকা ে) আতযাবদ দীর্েকারীন প্রকবল্প রবি কবয ুঁবজ 
উরব্ধ কযাবনায় গুযতু্বূণে স্থান বনণেয় কবয। 

এআ বাবফ অভযা রক্ষয কবয ূণে বফকবত বফভা বক্ষে অর্দথক বফকাবক বি প্রদান কবয 
বতা ফবটআ নযুূ বাবফ বদবয ঝুঁবক বনওয়ায ক্ষভতাবকও ফরফৎ (ভজফুত) কবয। 

একক ফযবিয বক্ষবে বফভায গুযতু্বূণে বূবভকা যবয়বছ। েীতাবদয রাব জানায জনয নীবচ 
বকছু বনবদে  বদওয়া র:- 

বনবয়াগ (বনবফ) বফকল্প বফভা বনভাণ এক উৎকৃষ্ট বফকল্প বমখ্াবন বরব 
ধাযবকয (েীতা) বকফরভাে বফভা ূযণ কবযআ রাব 
য় না, উযনু্ত তায বফদ ফন কযায ক্ষভতাবক 
ভানবাবফ, তায বথেয বনবয়াগবটবক পরপ্র ূ কবয 
বতাবর। 

জীবফকায ক্ষয় ক্ষবতয যুক্ষা বফভা ংস্থা বরবয তে  এফং বনফেবিয নুাবয 
বকানও বফভাকৃত ফযবি ফা ংস্থায বকানওযূ বফদ 
র্বট বগবর ক্ষবতযূণ প্রদান কবয। জীফন বফভা 
উাজে নক্ষভ ফযবিয ভৃতুয বর বযফাবয অর্দথক যুক্ষা 
প্রদান কবয বযফাবযয প্রবয়াজনগুবর, বমভন - বুয 
বক্ষা এফং বফফাব াাময কযা। তএফ এবত 
একজন ফযবিয নুবস্থবতয ক্ষবতকাযক  প্রবাফ 
বক্ষাকৃত কভ বয় মায়।  

 কয রাব অয়কবযয বফবধবনয়বভয ন্তগেত বফভা প্রবূত কয 
রাবাবিত কবয। ১,০০,০০০ টাকা মেন্ত বযবাধ 
কযায বপ্রবভয়াভ বফবধবনয়বভয ধাযা 80 C এয ন্তগেত 
বকছু তে  এফং বনফেিবনয ধীবন কয বমাগয অবয় ছাড় 
থাকায জনয উন্মিু থাবক। ফতে ভান বনয়বভয নুাবয, 
বফবধবনয়বভয ধাযা 10 (10 D) বক বতবযি ভবনানীত 
ফযবি ফা বরব ধাযক িাযা প্রাপ্ত ভৃতুয ক্ষবতূযণ ফা 
বযণত ওয়ায বযরাবও কযভুি য়। 

জীফবনয বফববন্ন অয় ু স্তবযয অজ বফভা ংস্থায ভাধযবভ প্রস্তাবফত বফভা বনভাণ 



প্রবয়াজনীয়তায় প্রকল্প বফববন্ন অয়ু ীভায় ভানুলজবনয প্রবয়াজবনয 
বপ্রবক্ষবতআ বনভাণ কযা বয়বছ। বফভা ভানুবলয বফববন্ন 
এফং বযফর্দতত প্রাথবভক চাবদা ূযণ কযায জনয থে 
বনবয়াবগয ফয প্রদান কবয।   

 

উদাযণ 
 এক জন মফুক বমবন দয উাজে ন কযবত অযভ ক কবযবছন, বতবন তাঁয বনবজয 

অতকারীন বফন্নতায ঝুঁবক ফন কযায াভানয (ক্ষুদ্র) যুক্ষা ফরম্বন কযায জনয 
একটা ভয় মেন্ত বফভা বযকল্পনা থফা অযও উচ্চ (বফব) বযণাবভয জনয আউ. 
এর. অআ. ব (আউবনট বরঙ্কড বফভা বযকল্পনা) েণ কযবত াবযন। 

 একজন ফযবি মাঁয ফয় ২৫ - ৩০ ফছয, বতবন তাঁয বযফাবযয ববফলযবতয জনয, 
বমভন - বুয বক্ষা থফা বফফাবয জনয থে বনবয়াগ (বনবফ) কযবত চান, তাবর 
বতবন অতকারীন বপ্রাপাআর ফরম্বন কবয বফববন্ন বু আউ. এর. অআ. ব (থে 
বফবনবয়াগ ে) থফা বফবনবয়াগ ফযফস্থায বযকল্পনায় থে বনবয়াগ কযবত াবযন। 

 বকানও ফযবি মবদ ফযকারীন বযবলফা চান, তাবর বতবন বনন বযকল্পনায় 
থে বনবয়াগ কযবত াবযন। 

 একজন ফযবি তাঁয ম্পণূে জীফনকাবর যুক্ষা প্রদান কযায জনয একবট াভবেক 
জীফন বফভায় বফভাচুবিয থে বফবনবয়াগ কযবত াবযন। 

 

িবয়য বযাবক    
বফকবত কযুন। 

একজন ফযবি তাঁয বফভায বপ্রবভয়াভ বযবাধ কযায 
জনয, উাজে ন বথবক বকছু থে িয় কযবত ববখ্ন। 
এবত নয ভানুলজনও িবয়য প্রবত উৎাবত ন।  

বফভা বরবয বফবক্ষ ঋণ একজন ফযবি তাঁয বফভা বরবয উয রবযাংব 
প্রবাবফত না বয়, বরব গবেত বযবখ্ এফং বফবধ বনয়ভ 
নুাবয ঋণ েণ কযবত াবযন। 

ুঁবজ এফং ফযফস্থানায 
বথবক বচন্তাভুি থাকা  

মখ্ন বকানও ংস্থা ফযফস্থানায এটা জানা থাবক বম, 
ংস্থা মবদ বকানও বফবদয ম্মুখ্ীন য় তাবর বআ 
ক্ষয় ক্ষবত অতকারীন বফভায ভাধযবভ ূযণ কযা বমবত 
াবয, তাবর ংস্থাবক ওআ বযণাবভয ক্ষবত ূযবণয 
জনয অরাদা কবয বাণ্ডায স্থাবনয প্রবয়াজন বড় না। 
পবর বনজস্ব ফযফায ফৃবে এফং বফকাবয উয বচন্তা 



ভুি থাবক। এবট ংস্থাবক বত ভাোয় বিারী কবয, 
এআ বাবফআ বদবয ভে থে ফযফস্থাবক উন্নত কযবত 
াাময কবয।      

বফভা ভাজবক এক আবতফাচক বমাগদান (ধাযণা) প্রদান কবয মবদ ভানলু এবট বফশ্বা কবয বম, 
তাবক ওআ বরব বফকর য় কযা বফ মা তায প্রবয়াজনীয়তা ূযণ কযবফ উযনু্ত বকানও 
দুর্েটনা র্টবর বরব ভবনানীত ফযবিবক (বফভায়) যুবক্ষত কযবফ। নযথায় ভানুল বফভা েণ 
কযবফ না। এআ বাবফআ বফভা ফযফাবক বনবজয প্রবতবট কাজবক ফযফাবয়ক দৃবষ্টবকাণ বদবয় 
অত্মস্থ কবয বনওয়া প্রবয়াজন। 

C. এক ফযফাবয়ক বফভা ফাজাবযয রাব 

একবট ফযফাবয়ক বফভা ফাজায ববটআ, মা বকনা োবকয াবথ বরনবদন কযায় াযদেী এফং 
ৎ উযনু্ত মা ভস্ত কাবজয ভাধযবভ োবকয করযাণ ফায উবয যাবখ্। এআ ফযফাবয়ক 
দৃবষ্টবকাণ অত্মস্থ কযবর গণন (ংখ্য) রাব য় মা অভযা বদখ্বত বরাভ এখ্াবন। 

প্রবয়াজন বববিক বফকর য় 

ফযফাবয়ক ফাজায এটা বুনবিত কবয বম োক তায িান নুমায়ী বজবন প্রাপ্ত বাক, বম 
বজবনবট ংস্থা তাবক বফকর য় কযবত চাআবছ। তাবক প্রবয়াজন বববিক বফকর য় ফবর। একজন 
োক বমবন বফশ্বা কবযন বম, তাঁবক এভন বজবন (বফভা) বফকর য় কযা বফ মা তাঁয প্রবয়াজন 
ূযণ কযবফ তাবর বতবন বজবনবট (বফভা) কর য় কযবত বত ভাোয় অেী বফন উযনু্ত 
নুযায় অফাযও বকনবফন এফং যবকও বফভায জনয যাভে বদবফন। বফভা ংস্থায 
বনয়ন্ত্রক (অআ. অয. বড. এ) ংরি (বুর) বফকর বয়য ফযাাবয বকর য় িাবনয প্রয়া 
কযবছ। এআ যকভ ফযাায তখ্নআ য় মখ্ন োকবক বফকর য় কযা বরব বকছু বক্ষবে তাঁয 
প্রবয়াজন ূযণ কবয না। মখ্ন এভন য় তখ্ন জনতা (োকযা) বফভায রাববক বয় উযনু্ত 
উবক্ষায াবথ বদবখ্। 

প্রকাবতকযণ 

এআ বাবফআ একবট ফযফাবয়ক বফভা ফাজায বটাআ মা বকনা বনজস্ব বরনবদবন াযদেী: 
বমখ্াবন ফ প্রাবঙ্গক তথয স্পষ্ট বাবফ প্রকা কযা য়। উদাযণ বববফ - আউবনট 
বরঙ্কড বফভা বযকল্পনায (আউ. এর. অআ. ব) াবথ বরবয উয বপ্রবভয়াবভয বফবেলণ 
(ভস্ত ভরূয ) বদবয় বদওয়া বয়বছ। বফভা বনয়ন্ত্রবকযা, বফভা ংস্থাগুবরয ভাধযবভ প্রাপ্ত 
উৎন্ন রাববয ফযাাবয বফভা প্রবতবনবধয কবভবনয উবেখ্ কবয বফফযণ বেকায় যাখ্া 
বনফামে কযা বয়বছ। এআ ফযফস্থায ভাধযবভ অগাভী ভবয়য (প্রতযাবত) োকযা বনক 



উববক্ষত তথয জানবত াবযন থাৎ তাযঁ ম্পণূে বফবনবয়াবগয কত বযভান ম্পদ বফভা 
যুক্ষা, থে বনবয়াগ এফং নযানয ফযবয় বনবয়াবজত কযা বফ।  

ফযফাবয়ক বকতায় (কায়দায়) বযচাবরত (িাবরত) বফভা ফাজায োকবদয, বনবজবদয, 
ভাজ এফং ম্পণূে থেফযফস্থাবক ফুরাংব রাব প্রদান কযবত াবয। 
বরব ধাযকবদয (বরব 
েীতা) উচ্চ বফশ্বা 

বফভা বফকর বয়য (প্রবয়াজন বববিক বফকর য় এফং প্রকাব 
একবেত বয়) এক ফযফাবয়ক দৃবষ্টবকাণ বফববন্ন 
দবক্ষ, বমভন - বনয়বভত কযণ, বববমাগ, 
ংবাধন তন্ত্র, যকাবযয বফযবুে বববমাবগয তদন্ত 
তায াবথ অআ. অয. বড. এ বববমাবগয কর 
বন্টায (বাগ - ৪ দ্রষ্টফয)- এআগুবর জনগবণয বফশ্বা 
জে বনয প্রবত ায়ক। এটা বববফ জনগণ অশ্বস্ত য় 
বম ংস্থা বথবক তাবদয াবথ মথামথ ফযফায কযা 
বে উযনু্ত মবদ তাবদয বকানও বববমাগ থাবক 
প্রবতবনবধ তাবদয াাময কযবফন।  

বতবযি উচ্চতায় বফভায ফৃবে 
কযা 

বাযত জনংখ্যায বফচাবয বফবশ্বয বিতীয় ফৃৎ স্থাবন, 
তএফ এখ্াবন বিতীয় ফৃৎ বফভা ফাজায বনভাবণয 
ভ কাফনা যবয়বছ। বআ ফাজায এতটাআ বফসৃ্তত বাক 
বম, ওখ্াবন ফ বফভা প্রবতবনবধয মাপ্ত ভাবয নতূন 
োক াওয়ায অকাঙ্ক্ষা থাকবফ। তায াবথ াবথ 
বনবজবদয ভবধয প্রবতিবিতা কবয যস্পবযয ক্ষভতা 
এফং বিয ক্ষয় কযায প্রবয়াজন ড়বফ না। এবট 
বফভা ফাজাযবক উচ্চতা ও ফন্টবন ফৃবে কযবফ, বকনু্ত 
এবট তখ্নআ তয বফ মখ্ন জনগণ বফশ্বা কযবফ বম 
ওআ বফভা কর য় কযায ভাধযবভ তাযা বনজস্ব প্রবয়াজন 
ূযণ কযায জনয তাযা যুবক্ষত।  

াভাবজক রাব বমআ বাবফ বফভাবক বাযতীয় ম্প্রদাবয় বধক ংখ্যক 
যূব বধক ংখ্যক জনগবণয িাযা এক যুবক্ষত 
বফকবল্পয যূব বদখ্া য়, াবযফাবযক বাক থফা 
নাকাবঙ্ক্ষত র্টনায বযণবত স্বযূ ক্ষবত রার্ফ 
বে।  

বযাজগায ৃবষ্ট (ৃজন) বফভাবক প্রাবযত এফং উচ্চতায় ফৃবে কবয বধক 
বযাজগায কযায ন্থা উৎন্ন বে। বফভা ংস্থাগুবর 



কর ভাগত তাবদয বফভা (উৎাদন) বফকর য় কযায জনয 
নূতন কভেচাযী এফং প্রবতবনবধ বনবয়াগ কযবছ। 
গবতীর ফাজায তথা অন্ন নতুন প্রস্তাফনায (বূবভকা) 
জনয স্বয়ং ফযফায়ীযা নতুন ফযফস্থায (চভক) িান 
কযবত াবযন। বফভা ফাজায মা বকনা একবট 
ফযফাবয়ক প্রবতিান যূব প্রবতবিত, উন্নত এফং বমাগয 
কভেীবদয বফভাবক জীবফকা বাবফ েণ কযবত 
অকলেণ কবয, অয এআ বাবফআ এযঁা বফভা ফাজাযবক 
ফযফাবয়ক বাবফ প্রাবযত কযবতও াাময কবযন।        

বফভা ংস্থায জনয রাবজনক 
ফৃবে 

একবট ংস্থা মাযা বফভা বফকর য় কযবত ফযফাবয়ক 
দৃবষ্টবকাণ অত্মস্থ কযবত ববযবছ, তাযা বনবজয 
োকবদয বফশ্বাবাজন বয় বফব বযভাবন বফভা 
বফকর য় কযবত ভথে য়। নতুন োকবদয বফভায প্রবত 
অস্থাফান কযায পর স্বযূ বফভায বফকর য়ও ফৃবে ায় 
উযনু্ত এয ভাধযবভ বফভা ংস্থায রাব বফবড় মায়। 
এবট নতুন োকবদয বফভা ফৃবেয যূব বফভায 
প্রাবযত ওয়ায াবথ, বফভা ংস্থায রাববকও 
ভৃে কযবফ।   

অভযা বদখ্বত াবয বম একবট ফযফাবয়ক বফভা ফাজাবযয রাব, বআ ফ রাববয ফৃবেবত 
অভযা বমাগদান কযফ মায উবযাি বাগগুবরবত ফুরবাবফ চচা কযা বয়বছ, বমভন বফবাগ 
B-বত অবরাচনা কযা বয়বছ। বফভা বফসৃ্তত থে ফযফস্থাবক রাবাবিত কবয। বত ভাোয় 
জে ন কযা ংস্থাগুবরয বধক বযাজগায, ভানুবলয অর্দথক ঙ্কবটয কভবত তথা কবাবযট 
স্তবয বাযতীয় থেফযফস্থাবক ভৃে এফং অর্দথক বাবফ ফর কযায উবদযাগ উযনু্ত 
বযকাঠাবভাগত বনবয়াবগয জনয বতভাোয় ুঁবজ উরব্ধ কযায়।  

এখ্ন অভযা বদবখ্ বনবয়বছ বফভা বকবাবফ বকফরভাে ফযবি ভানুলবকআ নয় ফযং ম্পণূেঁ 
ভাজবক রাবফান কযবত াবয। এক ভুূবতে য জনয বথবভ বগবয় মবদ অভযা বাবফ বম অজ 
অভযা বমখ্াবন দাঁবড়বয় অবছ বখ্াবন বকবাবফ বৌঁবছারাভ। বাযতফবলে বফভা ফাজায ফতে ভান 
বম ফস্থায় যবয়বছ, ফযাফয (প্রবত বনয়ত) এআ ফস্থায় বছর না, তাআ অভযা যফতে ী বাবগ 
বদখ্ফ ফছবযয য ফছয ধবয বফভা ফাজায বক বাবফ বফকবত বয়বছ। 

D - বফভায আবতা 



বাযতফবলে বফভায আবতাবয বকড় খ্ুফ গবীয। তীত কাবর বফভা বকানও না বকানও যূব 
বযচাবরত বয় চবরবছর। বাযবত বফভায বফকা ভবয়য াবথ বয়বছর, নয বদ 
বফবলত আংরযাণ্ড বথবক বাফনা বনওয়া বয়বছ। বাযতফবলে বফভায আবতাবক বনবম্নয 
বতনবট বদ বাগ কযা বমবত াবয:- 

বচে 1.1 
 

D 1 দ ।- উদাযীকযণ ফূে 

1818 – 1829 প্রথভ বফভা ংস্থা:- 1818 াবর করকাতায় ওবযবয়ন্টার রাআপ 
আন্সুযবযন্স বাযতফবলে বফভা ফযফা চূনা কযা প্রথভ ংস্থা। তফওু 
1834 াবর ংস্থা পর বয় মায়। 1829 াবর আকুআবটফর, 
ভাদ্রাজ বপ্রববডবন্সবত জীফন বফভা ফযফায চূনা কবয।   

1870 বিবট বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1870 বূচত ওয়ায যফতে ী মাবয় 
ফবম্ব বপ্রববডবন্সবত ঊনবফং তাব্দীয বন্তভ বতন দবক ফবম্ব 
বভউচুয়ার (1871), বযবয়ন্টার (1874) অয এম্পায়ায প 
আবন্ডয়া (1897) -য অযভ ক বত বদখ্া মায়।  

1912 বাযতীয় বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1912 ফযফায বনয়বভতকযণ ওয়া 
প্রথভ বফধান বছর।  

1928 বাযতীয় বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1928 যকাযবক ববফলযবনবধ এফং 
বফভা বভবতয াবথ বাযতীয় এফং বফবদব বফভা প্রবতবনবধবদয 
ভাধযবভ বাযতফবলে জীফন এফং ফসু্ত (জীফবনয ফাআবয) বফভা 

 

দ । ূফে – উদাযীকযণ 

 

দ ।।  উদাযীকযণ 

 

দ ।।। উদাযীকযবণয যফতে ী মায় 



বযচারবনয ফযাাবয ংখ্যায় একবেত কযায চূনাবক বি প্রদান 
কবয।     

1938 বফভাকৃত ফযবিবদয বার - ভন্দ ংযক্ষবণয জনয বফভা বফবধবনয়ভ 
1938 -এয ভাধযবভ ূবফেয বফধান বক ভজফুত তথা ংবাবধত কযা 
য় মা যকাযবক বফভা প্রবতবনবধবদয উয প্রবাফী বনয়ন্ত্রণ প্রদান 
কবযবছ। 

1950 1950 াবর বফভা ফযফায় প্রবতবমাবগতা বনক বফব বছর, কাযণ 
বফভায বফযুবে বববমাগ এফং নুবচত ধাযণায (অস্থা না যাখ্া) 
প্রচরন বছর। তাযয বাযত যকায বফভা ফযফাবক যাষ্ট্রীয়কযণ 
কযায কথা বনণেয় কবযন। 

1957 াভানয বফভা বযলবদয (GIC) প্রবতিা:- াভানয বফভা বযলদ 
বাযতফবলেয ফসু্তগত জীফন বফভা ংস্থাগুবরয ভূ বতাববতয 
প্রবতবনবধত্ব কবয। বযলদ াভানয বতাববতয বফচাবযয ফযাাবয 
চচা তথা নীবত বনভাণ ম্বিীয় অবরাচনায় ং েণ কবয 
উযনু্ত বফভা ংস্থায উচ্চ স্তবযয োক বযবলফায জনয একজন 
অআনজীফীয ভত কাজ কবয। 

1972 াভানয বফভা ফযফায় (যাষ্ট্রীয় কযণ) বফবধবনয়ভ 1972 (GIBNA) 
বফবধফে কবয বদওয়া বয়বছ।(GIBNA) - এয ধাযা 9(1) নুাবয 
বজনাবযর আন্সুযবযন্স কবাবযন প আবন্ডয়া (GIC) স্থাবত কযা 
য়। 22 ব নববম্বয 1972 বক ংস্থায বফবধবনয়ভ 1956 -য 
ন্তগেত বফযকাযী ংস্থা বয়ায িাযা ীভাফে বনজস্ব ংস্থা 
যূব বফবফবচত কযা বয়বছর।  

D2 দ ।। - উদাযীযকণ 

ংবাধবনয প্রবয়াজনীয়তা 

1990 - এয অন্তযাষ্ট্রীয় বযবাধ (অর্দথক ভন্দা) ভন্দায কাযবণ যকাযবক ফাবণবজযক নীবত 
এফং বফবনবয়াবগয উয নুর্দফবফচনা কযবত ফাধয কবযবছ। যকাবযয কাবছ ভাে বকছুবদবনয 
জনযআ যপ্তানী কযা নফবদবক ভুদ্রা বাণ্ডায বল অশ্রয় বছর। 

1993 ভারবাো বভবত:- 1993 াবর যকায অয. এন. ভারবাো, 
বাযতীয় বযজাবে  ফযাবঙ্কয ূফে গবনেবযয ধযক্ষতায় বফভা বক্ষবেয 
ংবাধবনয ফযাাবয ংস্কাবযয জনয একবট বভবত গঠন কযা য়। 
1994 াবর বভবত বযবাবটে  নয কথায াবথ ংস্কযণ কবয, বনজ 



বক্ষে এফং বফবদী ংস্থাগুবরবক (বকনু্ত একজন বাযতীয় ংীদাবযয 
াবথ বকফরভাে ংমুি প্রবচষ্টায ভাধযবভ) বফভা উবদযাবগ প্রবফবয 
নুভবত বদওয়া বাক।  

1999 অআ. অয. বড. এ স্থান:- ভারবাো বভবতয প্রবতবফদবন 
ংস্কযবণয নুযবণ 1999 বফভা উবদযাগবক বনয়বভত কযণ এফং 
বফকবত কযায জনয আন্সুযবযন্স বযগুবরটবয এণ্ড বডববরবভন্ট 
থবযবট (IRDA) এক বফবধফে উন্নয়বনয যূব স্থান কযা য়। (IRDA) 
বক ংবফবধফে যূব 2000 াবরয এবপ্রর ভাব মুবিমুি কযা য়।    

D3 দ ।।। - উদাযীকযবণয যফতে ী মায়  

বমভন অভযা বদবখ্বছ ভারবাো বভবতয ুাবযবয নুযবণ, বফভা বক্ষেবক বনবজয 
বক্ষবেয জনয বখ্ারা বয়বছর। বফবদী ংস্থাগুবরবকও বাযতীয় বফভা ফাজাবয, বাযতীয় 
ংস্থাগুবরয াবথ ংমুি উবদযাবগয ভাধযবভ ংীদাবযয নুভবত বদওয়া বয়বছ। ফতেভান 
বফবধবনয়ভানুাবয বফবদী ংীদায ংমুি ুঁবজবত (উকভ) 26% এয বফব বফবনবয়াগ 
যাখ্বত াযবফ না। 

IRDA -য ভখূ্য উবেযবত বফভা ফাজাবযয বাগত যুক্ষাবক বুনবিত কযায কাযবণ বধক 
োক বফকল্প এফং নূযনতভ বপ্রবভয়াবভয ভাধযবভ োক নু্তবষ্টবক উন্নত কযায দৃবষ্টবকাবণয 
াবথ প্রবতবমাবগতায় উৎাবয াবথ াবভর য়। বফভা বফবধবনয়ভ 1938 - এয ধাযা 114A - 
এয িাযা IRDA - এয বফবধ বনভাণ কযায বি প্রাপ্ত য়। 2000 বথবক এবট বফভা ফযফায়ী 
ংস্থাগুবরয বনফিীকযণ বথবক অযভ ক কবয বরব ধাযকবদয (বফভা েীতা) বতাববতয 
যুক্ষা মেন্ত বফবধ বনভাণ কযবছ। 

বফভা বফবধবনয়ভ 1938 তথা GIBNA ংবাবধত কযা বয়বছ মা বাযতফবলে াধাযণ বফভায জনয 
বজ. অআ. ব (GIC) উযনু্ত এয চাযবট ায়ক ংস্থায ননয বফবল বধকাযবক বযবয় 
বদওয়া বয়বছ। বযণাবভ াধাযণ বফভা ফযফাবক বনবজয বক্ষবেয জনয উন্মিু কবয বদওয়া 
য়। 

21ব ভাচে  2003 বথবক াধাযণ বফভা ফযফা (যাষ্ট্রীয়কযণ) ংবাবধত বফবধ বনয়ভ 2002 - 
এয াবথ বজ. অআ. ব (GIC)-এয বনজস্ব চাযবট ায়ক ংস্থাবক, বনয়ন্ত্রক ংস্থা (দ) 
বথবক ফবিত কবয বদওয়া য়। তাবদয ভাবরকানা (ে) বাযত যকাবযয কাবছ নযস্ত কবয 
বদওয়া য়। GIC একবট নুযায় ফীভাকযণ  (নুর্দফভা) বকাম্পানী বববফ বর্াবলত য়। 

প্রশ্ন 1.2 
বাযত যকায 1950 াবর বফভা উবদযাবগয যাষ্ট্রীয়কযণবক বকন অফযক ভবন কবয 



বছবরন? 

বযবষ্ট 1- এ ফতে ভান ভবয় বাযতফবলেয ংখ্য জীফন এফং াধাযণ বফভা ংস্থায 
তাবরকা বদওয়া বয়বছ। এফায এয উয নজয বদন এফং ঞানাত (নুবূত) বান বম কত 
ংস্থা বফববন্ন বক্ষেবত কাজ কযবছ। 

ভবন যাখ্বত বফ! 

সু্তকবট বরখ্ায ভয় বফভা বক্ষেবত নফবদবক বফবনবয়াগ (FDI) ীভা ফতে ভাবনয 26% 
বথবক 49% মেন্ত ফৃবে কযায প্রস্তাফ ংবদ নুবভাদনাবক্ষ বয় যবয়বছ। 

D4. াম্প্রবতক ভবয় বফভা উবদযাবগয বফকা  

2010 াবর বাযত বফবশ্বয িভ ফৃৎ বফভা ফাজাবয বযণত বয়বছর এফং এখ্নও তা ূণে 
উদযবভ ফর্দধত বে। 

বফভা ফাজাবযয বনজস্ব উন্মিু বক্ষবে কবয়ক দবক বফরু বযফতে ন বয়বছ। এআ বাবগ 
অভযা গত কবয়ক ফছবযয ভবধয বযফর্দতত বকছু গুযতু্বূণে বফকাবয উয দৃবষ্টাত কযফ। 

অআ. বট - য বফকাবয 
গুযতু্ব  

ভস্ত বফভা ংস্থা এখ্ন বনজস্ব রাবব বৌঁছবনায জনয 
তথয প্রমুবিবক (IT) কামেকয (উবমাগ) কবয উযনু্ত 
বনবজবদয োকবদয বুফধাবথে তা ংবাধনও কবয। 
এখ্ন োকযা ংস্থায ওবয়ফাআট কামেকযী কবয 
বপ্রবভয়াভ বযবাধ কযবত াবযন, তাছাড়াও বনবজয 
বরবয বযবস্থবত এফং নয তবথযয িান কযবত 
াবযন। োবকয বথবক বপ্রবভয়াবভয প্রাবপ্ত এফং তাঁবদয 
বরবয বযফতে ন ম্বিীয় প্রাবপ্ত স্বীকায োবকয 
বভাফাআবর এ. এভ. এবয ভাধযবভ াঠাবনা (বপ্রযণ) 
য়।   

ফযাঙ্ক যাওুবযন্স বকানও ফযাঙ্ক বনজস্ব োবকয বফভা বফকর য় কযায জনয 
বফভা ংস্থাগুবরয াবথ মুি বয়বছ। বফভা ংস্থা ফযাবঙ্কয 
বফসৃ্তত বনটওয়াকে  এফং বনিাফান োকবদয ফরম্বন কবয 
ফা তাঁবদয বমাগদাবন রাব কবয। ফযাঙ্ক যাওুবযন্স 
বফগত কবয়ক ফছয ধবয বফভা বফকর য়বক কর ভািবয় ফৃবে 
কবয চবরবছ। ফযাঙ্ক বনজস্ব োকবদয ভরূধবনয 
উৎাদবন ভৃে কযবত ক্ষভ ওয়ায কাযবণ বফভা 



ংস্থাগুবর বথবক প্রাপ্ত প্রবতদান স্বযূ ুল্ক অয় রাব 
কবয। বনক ফযাঙ্ক বনজস্ব ায়ক জীফন বফভা ংস্থাও 
অযভ ক কবয বদবয়বছ।       

নরাআন বফকর য় বধকাং (বফভা) ংস্থাগুবর এখ্ন নরাআবনয ভাধযবভ 
বফভা বফকর য় কযবত ুযু কবযবছ। এবট ভধযফতে ী প্রবতবনবধয 
প্রবয়াজনীয়তা দূয কবয এফং খ্যচ কভায়। এআ িয় 
োবকয কাবছ নূযনতভ বপ্রবভয়াভ স্তান্তবযত কযা বমবত 
াবয।      

ক্ষুদ্র - বফভা IRDA -এয ভাধযবভ 2005 াবর ক্ষুদ্র বফভায থ - বনবদে  
(বনবদে বকা) জাবয কযা য়। ক্ষুদ্র বফভা ল্প অয় ম্পন্ন 
ভানুলবদয, বমভন - স্বয়ং ায়ক বগািী (SHG), কৃলক, 
বযকা চারক, উযনু্ত তাবদযও বফভা যুক্ষা প্রদান কবয 
মাবদয বনবজবদয ম্পবি অতকারীন ঝুঁবকয ম্মুখ্ীন 
বত য়। এআ বফভায বপ্রবভয়াভ 15 টাকা মেন্ত বত াবয 
মা াপ্তাবক েবতবত (বববিবত) একবেত কযা য়। 
বনয়ন্ত্রবকয ভাধযবভ এআ বফবাবগ বনর্দদষ্ট নূযনতভ জীফন বফভা 
প্রবদয় যাব 5000 টাকা, এফং বধকতভ  50,000 টাকা 
মেন্ত বফভা প্রবদয় যাব বত াবয। কৃবল এফং বমৌথ 
কাজকবভেয ববতয ফু ভানলু প্রাকৃবতক বফবদয ম্মুখ্ীন 
ন, নাফৃবষ্ট, ফনযায ভত বফবদয বথবক যুক্ষায প্রবয়াজন 
বড়। এভন বযবস্থবত বর ক্ষুদ্র বফভা যুক্ষা প্রদান 
কবয।               

বববমাগ দূযীকযণ মখ্ন বকানও উবদযাগ (আন্ডাবস্ি) তীি বাবফ উন্নবত কযবত 
থাবক তখ্ন তায (নানান) বচন্তা ও ভযায উদয় ওয়া 
ফভ কাফী, বফভা উবদযাগ (আন্ডাবস্ি) এয ফাআবয নয়। 
োকবদয দাবফয বনষ্পবি এফং াধাযণ োকবদয 
বযবলফায ফযাাবয বববমাগ ফৃবে বত থাবক। 
বমভন অভযা এখ্ন বদখ্রাভ IRDA বরবধাযকবদয 
(েীতা) বতাববতয ংযক্ষবণয জনয দবক্ষ বনওয়া 
বয়বছ। তাযা বফভা ংস্থাগুবরয অন্তবযক োকবদয 
বববমাগ বনফৃবিয জনয কক্ষ (ৃথক বববমাগ বনফৃবিয 
র্য) স্থান তথা বরাকার স্থান কযা বয়বছ। IRDA -



এয ভাধযবভ একবট কর বন্টায স্থাবনয প্রথভ দবক্ষ 
বনওয়া বয়বছ বমখ্াবন বফভাকৃত ফযবি (বফভা োক) 
বনবজয বফভা প্রবতবনবধয বফযুবে বম বকানও বববমাবগয 
ভাধান াওয়ায জনয বমাগাবমাগ কযবত াযবফন। 
নু্তষ্ট ফযবি (োক) বববমাবগয জনয নুযায় বটার ফ্রী 
155255 নম্ববয বপান কযবত াবযন থফা 
complaint@irda.gov.in আ - বভর কযবত াবযন।        

 

প্রশ্ন 1.3 
ফযাঙ্কযাবুযন্স কী? 

এয ভবধয বকছু বফলবয়য উয এআ ধযাবয়য ববল অভযা বফস্তাবযতবাবফ চচা কযফ। 
প্রথভতঃ বাযতফবলেয বফভা উবদযাবগয (আন্ডাবস্ি, বল্প) ম্পর্দকত ংগঠনগুবর এফং তাবদয 
বূবভকায উয অবরাচনা (বফচায) ও ভীক্ষা ফজায় যাখ্ফ। 

E. বফভা ংগঠন এফং তায বূবভকা 

E1. বফভা ংগঠবনয প্রকায  

বনবম্নয বচে নুাবয বফভা ংগঠনবক বতনবট বাবগ বফবি কযা বমবত াবয। অভযা বাগ G-
বত বফববন্ন প্রকাবযয বফভা ংগঠবনয িাযা প্রসু্তত নানাযকবভয উৎাদবনয উয ংবক্ষব 
দৃবষ্টাত কযফ। 

বচে 1.2 - বফভা ংগঠবনয প্রকায 

 

বফভা 

 

জীফন বফভা ফসু্তগত বফভা নুর্দফভা 



E.1.A জীফন বফভা ংস্থা 

জীফন বফভা ংস্থাগুবর বআ ফ অতকারীন বফভা বযবাধ (প্রবদয় যাব) কবয বমগবুর 
ভানফ জীফবনয াবথ মৃ্পি। এবট বফববন্ন প্রকাবযয উৎাদবনয ন্তগেত বথবক নানাবফধ 
উাবয় রাব প্রদান কবয, উযনু্ত স্বল্পায়ু (ভতৃ) ফযবিয অতকারীন বফভা বযবাবধয 
(প্রবদয় যাব) াবথ াবথ দীর্েজীফী ফযবিবদযও অতকারীন বফভা বযবাধ (প্রবদয় যাব) 
কবয। প্রথাগত বযকল্পনা, বমভন - বভয়াদী বফভা বযকল্পনায ন্তগেত ংস্থাগুবর ভৃতুযজবনত 
প্রবদয় যাব (বযবাধ) প্রদান কবয। মবদ বফভাকৃত ফযবিয (েীতা) বরবয বভয়াদ কাবরয 
ববতয ভৃতুয য় তাবর ভবনানীত ফযবি (প্রাক) একবট বনর্দদষ্ট থে ম্পদ প্রাপ্ত য় (মাবক 
বফভা ম্পদ ফরা য়)। এয একবট উদাযণ এআ ধযাবয়য চূনায় জয় ংকর ান্ত বফলয়বটবত 
দৃবষ্টাত কযবরআ াওয়া মায়। বনন বযকল্পনায ন্তগেত বফভা ংস্থাগুবর বফভাকৃত 
ফযবিয ফয জীফবন াাবমযয জনয ভাবক বকবস্তবত থে (ফার্দলকী) প্রদান কবয। 

E.1. B ফসু্তগত জীফন বফভা ংস্থা 

ফসু্তগত জীফন বফভা ংস্থাগবুর াধাযণত ভানফ জীফবনয াবথ মৃ্পি অতকারীন 
(দুর্েটনা) দা ফযবতবযবক নয (ফসু্ত, ম্পবি) অতকারীন দায় যাব (থে) প্রদান কবয। 
এয ফযবতকর ভ ফযবিগত দুর্েটনা, স্বাস্থয বফভা বমগুবর ফসু্তগত জীফন বফভা ংস্থা বথবক প্রদান 
কযা য়। বকানও ম্পদ বমবট বকানও না বকানও বাবফ অর্দথক রাব বদয় (উদাযণ - বাড়া 
বদওয়া একবট ফাবড়) থফা বুফধা প্রদান কবয (উদাযণ - একবট গাবড় মা এক স্থান বথবক 
অয এক স্থাবন মাওয়ায জনয ফযফায কযা য়) এভন ফসু্তয বফভা কযা মায়। ফ ম্পদআ 
(ম্পবি) বফববন্ন দুর্েটনায (ঝুঁবকয) ম্মুখ্ীন য়, বমভন - অগুন, বূবভকম্প, দাঙ্গা, চুবয, 
ফনযা, ঝড় - ঝঞ্ঝা আতযাবদবত ক্ষবতেস্ত ফা নষ্ট বয় বমবত াবয। মবদ ম্পবি উবযাি 
বকানও দুর্েটনায় ক্ষবতেস্ত বর ভাবরবকয ক্ষবত বফ উযনু্ত বতবন তাঁয ম্পবিয ভাধযবভ 
প্রাপ্ত বুফধা ফা অয় বথবক ফবিত বফন। ফসু্তগত জীফন বফভা ংস্থাগুবর এআফ দুর্েটনায 
ক্ষবতূযবণয জনয থে প্রদান কবয উযনু্ত এয ভবধয বকানও ম্পবি ক্ষবতেস্ত বর 
ভাবরকবক ক্ষবতূযণ প্রদান কবয (বফভা)। এআ ধযবনয ংস্থা িাযা বনর্দভত একবট উৎাদন 
অবছ মা বদবয় এক ফযবি বনবজয ম্পবি, উদাযণাবথে, তাযঁ র্বযয বি বফভ্রাবটয বফযুবে 
ভস্তযকভ যুক্ষায জনয এবট (বফভা) কর য় কযবত াবযন। 

E. 1. C নুর্দফভা ংস্থা     

অভযা A 2 বফবাবগ প্রথবভআ বদবখ্বছ বম বফভা একবট অতকারীন স্তান্তয প্রবকর য়া। বমবন 
ঝুঁবক য কযবত ভথে, বতবন তাঁবকআ তাঁয অতকারীন বফভা স্তান্তবযত কযবত াবযন, 
বমবন ঝুঁবক ফন কযবত ভথে। তফুও স্বয়ং বফভা ংস্থাগুবরবক বনক বফব বযভাবন ঝুঁবক 



বনবত বত াবয। একফায মখ্ন ওআ ীভা এব মায় তখ্ন স্বয়ং বফভা প্রবতবনবধবক বফার 
(ভাবয) অতকারীন (ঝুঁবকয) ক্ষবতযূবণয ম্মুবখ্ ড়বত য়। মখ্ন এভন র্বট তখ্ন 
বফভাকতা স্বয়ং তযাবধক ঝুঁবকয বথবক বনস্তায াওয়ায জনয বনজস্ব বকছু অতকারীন বফভা 
নয কাযওয কাবছ স্তান্তবযত কবযন। নুর্দফভা ংস্থাগুবরয কামেকাবযতা এবত প্রবয়াজন 
য়। একবট বফভা ংস্থায কাবছ, একবট নুর্দফভা ংস্থা বে বফভাকাযী (বফভাকতা)। 
নুর্দফভা ংস্থাগুবর একবট বপ্রবভয়াভ বযবাবধয ফদবর বফভা ংস্থায সু্তবক অতকারীন 
বযবস্থবতবক (ীভা) এক বনর্দদষ্ট তাং মেন্ত েণ কবয বনবিন্ত কবয। 

E. 2 বফভা উবদযাবগয (আন্ডাবস্ি, বল্প) বূবভকা  

বফভাকৃত ফযবি এফং বফভাকাযী ফযবতবযবক বফভা উবদযাবগয (আন্ডাবস্ি, বল্প) নয বূবভকা 
বনম্নানুাবয:- 

বচে 1.3- বফভা উবদযাবগয (আন্ডাবস্ি, বল্প) বূবভকা 
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প্রবতবনবধ 

বনয়াভক (বনয়ন্ত্রক) 

কবাবযট প্রবতবনবধ 

ভধযস্থতাকাযী 

অন্ডায যাআটায 

বফভায বকবস্ত বনধাযক 

বট. ব. এ 

ক্ষবতূযণ দাতা / উোযকাযী 

প্রবক্ষণ ংস্থা 
 

বফভা ফাজাবযয 
ংর্টক 

োবকয বধকায ংযক্ষণকাযী এন. বজ.ও 

 



প্রবতবনবধ বাযতফবলে বফভা বফকর বয়য এক ফড় তাংবয যূব বমাগদান 
কবয। বাবফ (ভ কাফয) োকবদয াবথ বদখ্া কযা, তাঁবদয 
প্রবয়াজনীয়তায কথা বফাঝা এফং বআ নুাবয মথামথ 
উৎাদবনয (বফভা) ুযাভে বদওয়া প্রবতবনবধয প্রথভ দাবয়ত্ব। 
অভযা বাগ H - এ প্রবতবনবধয বূবভকায ফযাাবয বফস্তাবয 
অবরাচনা কযফ। 

কবাবযট প্রবতবনবধ এবত ফযাঙ্ক এফং দারার বম্মবরত অবছ। এআ ফযাাবয বফসৃ্তত 
ফণেনা বদওয়া বফ বাগ F. 2 - এ। 

ভধযস্থতাকাযী এবট ফ ভানুবলয বঙ্গ ংগঠন, বমভন - পাভে, ফযাঙ্ক ফা নানা 
ভাধযবভয (বভবশ্রত) দারার বত াবয। ভধযস্থতাকাযী বফভা 
ংস্থাগুবর বাবফ (ভ কাফয) োকবদয ুযাভে বদবয় তাঁবদয 
বথবক ফযফা (বফভা) ংে কযবত াবয। 

অন্ডায যাআটায এবট বনণেয় কবয বফভা প্রস্তাফবক স্বীকায কযা বফ না স্বীকায 
কযা বফ। মবদ স্বীকায কযা য় তাবর অন্ডায যাআটায বনর্দণত 
কযবফন এবট বকান ভবূরয স্বীকায কযা বফ। 

বফভায বকবস্ত বনধাযক এবট উৎাদবনয অদে ভবূরযয গণনা কবয। এবট ংস্থাবক 
ংখ্যায ভাধযবভ তথা যফতে ী দাবফয নুববফয (রাবারাববয 
উয) উয বফচায কবয। ফযবিগত উৎাদবনয (বফভা) ভরূয 
বনধাযণ ছাড়াও, এবট ভয় ভয় বুনবিত থাকায জনয বফভা 
ংস্থায ম্পণূে বযাজগাবযয (বযকাঠাবভা) ভরূযায়ণ বনণেয় 
কবয, বফভা ংস্থায কাবছ ভস্ত বাবফ ক্ষবতূযণ বদওয়ায জনয 
মাপ্ত িয় অবছ বকনা।   

তৃতীয় ক্ষ (বট. ব. 
এ) 

এবট াাতার বনটওয়াকে  বনভাণ কযায কাজ কবয। একবট 
াাতাবর বর্দতয (প্রবফ) ভয় ক্ষভ (অর্দথক) ফযফস্থাবক 
নুবভাদবনয াবথ াবথ বডচাবজে য ভয় বফভাকাযবকয বথবক 
বফর ভুি (অদায়) কযবতও াাময কবয।      

ক্ষবতূযণ দাতা / 
উোযকাযী 

এবট ক্ষবতয ভরূযায়ণ ও ংায়বনয কাজ কবয মখ্ন বফভা 
ংস্থায উয দাবফ (ক্ষবত ূযবণয)    কযা য়। এবট ফসু্ত গত 
জীফন বফভায ফযফায় এক বফবষ্ট বূবভকা েণ কবয। 

বনয়ন্ত্রক 

 
বফভা বক্ষবেয ভৃণ (বনর্দফঘ্ন) চরাচর (গবত) বুনবিত কযা 
বনয়ন্ত্রবকয দাবয়ত্ব। বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃে ক্ষ (IRDA) 
বাযবতয বফভা বনয়ন্ত্রক। (IRDA) বফভা ংস্থায রাআবন্স প্রদান 



কযা তথা বুনবিত কবয বম ফ বফভা ংস্থাগুবর ফ ভয় 
বফবনভবয়য বনয়ভ ারন কযবছ বকনা। বিারী বফভা 
ংস্থাগুবরয বফযুবে বছাট বরবধাযবকয (োক) বতাববতয 
যুক্ষা কযাও এয দাবয়ত্ব।             

প্রবক্ষণ ংস্থা বফভা উবদযাবগয (বল্প, আন্ডাবস্ি) এআ বনযন্তয কর ভফধেবন কুর 
শ্রবভয (চারনা কযায জনয) প্রবয়াজন ূযবণয জনয প্রববক্ষত 
ভানফবিয বযূযণ কযা এয দাবয়ত্ব। বাযতীয় বফভা ংস্থা 
(III) অতকারীন বফভা ংস্থা (IIIRM) তদুবয যাষ্ট্রীয় বফভা 
অকাবডভী (NIA) বফভা বক্ষবে ভুখ্য প্রবক্ষণ ংস্থা।   

োবকয বধকায 
ংযক্ষণকাযী এন. 
বজ. ও 

বফযকাবয ংস্থা (NGO) বফভা জাত উৎাদবনয ফযাাবয 
বচতনতা বদওয়া তদুবয োবকয বধকাবযয যুক্ষায় এক 
গুযতু্বূণে বূবভকা ূযণ কযবছ। এন. বজ. ও - য বূবভকা োভীণ 
বক্ষেগুবরবত বফব গযুুত্বূণে, বমখ্াবন বনম্ন স্তবয ক্ষুদ্র বফভা জাত 
উৎাদবনয গবীয বাবফ বৌঁছবনায (বফকর য়) কাযবণ স্বয়ং 
ায়তা ভূ (SHG) তদুবয বফভা ংস্থায াবথ কাজ কবয।     

অনাযা বদখ্বফন বম এয ববতয বকছু বূবভকা - ফাজাবয উৎন্ন বফভা বফকর য় থফা মাবক 
বফভা বফণনও ফরা য়, এয াবথ কযা য়। এবট এবাবফ বকভন কবয কযবত াবয? চরুন 
অগাভী বাবগ এআ বফলয়বটয উয দৃবষ্টাত কবয। 

F. বফভা বফণন  

বফভাজাত দ্রবফযয বফণন দু'বট ভাধযবভ য়- 

বচে 1.4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

বনম্ন বফলয়বট বফবফচনা কযনু- 

প্রতযক্ষ বফণন ভাধযভ    প্রতযক্ষ বফণন ভাধযভ 

 



বাগ E - বত ফর্দণত বফভা ফাজাবযয নুর্টবকয উয দৃবষ্টাত কযুন। অনায বফবফচনায় 
বফভা বফণবন বম্মবরত এয ভবধয বকানবট প্রতযক্ষ অয বকানবট এক প্রতযক্ষ বফণন 
ভাধযভ বত াবয? 

F. 1 প্রতযক্ষ বফণন ভাধযভ 

এক প্রতযক্ষ বফণন ভাধযবভ বফভাকাযক িাযা বনমুি দর াবভর বত াবয তদুবয বনবিত   
যূব বফভাকাযবকয কামারবয় ূণে ভবয়য কভেচাযীবদয কামেবফবধও মুি বফ। বফঞানান 
রবক্ষত বীষ্ট োকবদয বকন্দ্র কবয, বমভন - বটবরববন, আ-বভর বফণন, ংফাদে, 
বার্দডং (থ বফঞানান) ফা ন রাআন বফঞানাবনয ভাধযবভ কযা বাক। বফভা ংস্থা তদুবয 
বফভাকৃত ফযবিয ভবধয বকানও বফনা ভাধযবভয চুবি কযা বয় থাবক। 

F1A আ - বফকর য়  

আ - বফকর য়, বফভা উৎন্ন দ্রফয আন্টাযবনবটয ভাধযবভ বফকর য় কযা য়। বাযতফবলে বফভা দ্রবফযয 
বফকর বয়য এআ ন্থা বক্ষাকৃত নতুন, বকনু্ত প্রাচীন প্রথাগত েবতয বথবক এবট 
তবড়ৎগবতবত েণ কযা বে। বনক ভয়, বফভা ংস্থাগুবর নফীকৃত বপ্রবভয়াভ একবেত 
কযায জনয নরাআন বযবাধ (থে) ভাধযভ তথা তাবদয বফভা দ্রবফযয বফকর বয়য ম্ববি 
োকবদয অভন্ত্রণ কবয, তাবঁদয বজঞানায প্রবশ্নয জনয বনজস্ব (ংস্থায) ওবয়ফাআবটয 
উবমাগ কযবছ, বকনু্ত বাযতফবলে বফভা ংস্থাগুবর এআ যকভ উৎাদন বমগুবর আন্টাযবনবটয 
ভাধযবভ বফবলযূব বফকর য় কযা বয় থাবক, 2009 াবরয ববল এবট ুযু বয়বছ। কাযণ, 
নরাআবন দ্রফয বকানও ভধযস্থতাকাযী ছাড়া বন্তভ োক মেন্ত বাজাবুজ বফকর য় কযা 
মায়। এবত ভধযস্থতাকাযীয কবভন (রাববয বাগ) বফবরা ওয়ায জনয বফভা ংস্থা এআ 
দ্রফযবক খু্ফ স্তায় বফকর য় কযবত াবয।  

F. 2 প্রতযক্ষ বফণন ভাধযভ  

এখ্নও মেন্ত অভযা বদবখ্বছ নরাআন বফভা বফকর য় এক তীি গবতবত ফৃবে াবে, এখ্নও 
মেন্ত বফভা ংস্থাগুবরয দ্রবফযয বফকর বয়য জনয ভধযস্থতাকাযীযা ভুখ্য বূবভকা েণ কবযবছর। 
ভধযস্থতাকাযীয ভবধয বনবম্নয বাগবট দ্রষ্টফয:-  

বচে 1.5 প্রতযক্ষ বফণন ভাধযভ 



 
 

একক প্রবতবনবধ এঁবদয বফভা ংস্থায িাযা ংে কযা য় তদুবয তাঁবক 
অফযক প্রবক্ষণ বদওয়া য়। বনধাবযত যীক্ষায় উিীণে 
বয় থাৎ রাআবন্স প্রাপ্ত ওয়ায বয বতবন  
বফভাকাযবকয বথবক বফভা প্রবতবনবধ বয়, বফভা ফযফায 
জবনয - বফভা চায় এফং প্রাপ্ত য়। বফভাকাযক ংস্থায 
বফতনবূক নন, বতবন বনবজয বফকর য় কযা বফভায কবভন রাব 
কবযন। বাযতফবলে ফতে ভান বফবধবনয়বভয নুাবয একজন 
ফযবি, একআ ভবয় বকফর ভাে একবট জীফন বফভা ংস্থায 
বফভাকাযবকয যূবআ কাজ কযবত াযবফন। 

ফযাঙ্কযাবুয়বযন্স বমভন বাবফ অভযা বাগ D. 4 - এ বদবখ্বছ বম বফভা 
ংস্থাগুবর ফযাবঙ্কয াবথ ংীদাযী কবয তায ভাধযবভ 
বনজস্ব উৎাদন বফকর য় কবযন। বাযতফবলেয ফতে ভান 
বফবধবনয়বভয নুাবয একবট ফযাঙ্ক একআ ভবয় বকফর 
ভাে একবট জীফন বফভা ংস্থায বয়আ কাজ কযবত াযবফ।  

বফভা দারার আবন বম বকানও জীফন বফভা ংস্থায উৎন্ন দ্রফয বফকর য় 
কযবত াবযন। এযঁ কাবছ বফববন্ন বফভা ংস্থায উৎন্ন বফভা 

ফযাঙ্কযাওু
বযন্স 

নুর্দফভা 
দারার 

বভবশ্রত দারার  

প্রতযক্ষ দারার 

বফভা দারার একক 
প্রবতবনবধ 

প্রতযক্ষ 
বফণন ভাধযভ 

তুরনাভরূক 
ওবয়ফাআট 



বফকর য় কবয তুরনাভরূক বাবফ রাব কযায াভথেয যবয়বছ, 
উযনু্ত োবকয প্রবয়াজবনয নযুূ এক বযকল্পনাও 
প্রস্তাবফত কযবত াবযন। দারার োকবদয প্রবতবনবধত্ব 
কবযন, বকানও বফবষ্ট বফভা ংস্থায বকানও বফবষ্ট 
উৎাদবনয বযফবতে  োবকয প্রবয়াজনীয়তাআ বফভা 
দারাবরয প্রধান ভবনাবমাগ। 

তুরনাভরূক ওবয়ফাআট আন্টাযবনট বুফধা অধাবযত এবট বক্ষাকৃত নতুন ভাধযভ 
মায িাযা বফববন্ন বফভাকাযবকয উৎাদবনয ম্পবকে  একআ 
জায়গায় বফফযণ াওয়া মায়। একজন ফযবি বখ্াবন বনবজয 
ম্পবকে  ফণেনা বদবত াবযন তদুবয বফববন্ন ংস্থায বঙ্গ 
বনবজয উেবৃতয (ভরূয বনধাযণ) তুরনা কযবত াবযন। 
বখ্ান বথবক তাযঁা (অেী োকযা) বনজস্ব প্রবয়াজন 
নুাবয ফ বথবক উমুি দ্রফযবট ংে কযবত াবযন। 
মবদও এআ ওবয়ফাআটগুবরয উমুি বকানও বনয়ন্ত্রণ থাবক 
না, তএফ োকবক দ্রফযবট কর য় কযায বল বোন্ত বনবত 
বগবর ূবফে বফভা ংস্থাবটয ম্পবকে  িান বদবয় বনখ্াদ 
বদাযী (থ প্রদেক) বফ।   

 

বনম্ন বফলয়বট বফবফচনা কযনু:- 
বকানটা বার - প্রতযক্ষ বফফযণ ফা প্রতযক্ষ বফফযবণয িাযা বফভায বফণন কযা বার? না 
নয বকছু? 

 

প্রশ্ন 1.4 

বমআ বফভাকাযক বনবজয উৎাবদত দ্রফযবক আন্টাযবনবটয ভাধযবভ বফকর য় কবযন, এবত বক 
বতবন কভ বপ্রবভয়াভ প্রস্তাবফত কযবত ভথে ন? 

অভযা এবট প্রবতবিত কবয বপবরবছ বম, অভযা বক বাবফ বনবজবদয বফভায উৎাদন বফকর য় 
কযবত চবরবছ। অভযা বম ভাধযবভয ভধযস্থ আ না বকন, বফকর বয়য জনয অভাবদয বকছু 
উৎাদন অফযক। এখ্াবন বকান ধযবনয ফাছাআ কযা উৎাদন উরব্ধ? অভযা জীফন 
বফভায উৎাদবনয উয দৃবষ্টাত কযায জনয ধযয়ন াঠকর বভয ববল ভয় বনফ। 
এখ্নকায ভত অভযা উরব্ধ, বফভা উৎাদবনয একবট খ্ুফ ংবক্ষপ্ত ভীক্ষা বদবে। 



G. বফভাজাত দ্রফয  

বমভন অভযা E.1 বাবগ বদবখ্বছ, নুফেীভা ছাড়া বফভা ফাজায বভাবটয উয ২বট বাবগ বফবি 
- জীফন বফভা অয ফসু্তগত জীফন বফভা। জীফন বফভা ভানফ জীফবনয াবথ ম্পর্দকত ঝুঁবকয 
(অতকারীন) প্রবদয় যাব ূযণ কবয, নয ফ ঝুঁবক (অতকারীন) ফসু্তগত জীফন বফভায 
ন্তগেত প্রবদয় যাব। 

G.1 ফসু্তগত জীফন বফভা ফাজায 

ফসু্তগত জীফন বফভা ফাজাযবক বনম্ন বাবগ বফবি কযা য়:  

বচে 1.6 ফসু্তগত জীফন বফভা ফাজায 

 
G.2 জীফন বফভা ফাজায 

জীফন বফভা ফাজাবয ফু যকবভয উৎাদন উরব্ধ য় অয অভযা  5, 6 ও 7 ধযাবয় ওআ 
ফযাাবয বফস্তাবযত বাবফ অবরাচনা কযফ। তফু বমখ্াবন অভযা উৎাদনগুবরয ভুখ্য প্রকাবয 
এক ংবক্ষপ্ত ফণেনা বদফ মাবত অনাযা বদখ্বত ুযু কযবফন কত বাবগয উৎাদনবক 
অবন বফকর বয়য াবথ ংমিু কযবত াযবফন। জীফন বফভায ন্তগেত উরব্ধ ভখু্য 
উৎাদন নীবচ বদখ্াবনা বয়বছ :-  
 

বচে 1.7 ভুখ্য জীফন বফভা উৎাদন 

াভুবদ্রক বফভা বি বফভা বফবফধ 

ফসু্তগত জীফন 
বফভা ফাজায 
 

দাবয়ত্ব বফভা স্বাস্থয বফভা ম্পদ বফভা বভাটয বফভা মাো বফভা 



 
াধাযণ বফভা উৎাদবনয উয অবরাচনা এআ সু্তবকয বক্ষে ফববূে ত। 

বনধাবযত বকর য়া 

বনবজয বযফাবযয দয এফং ফিুবদয, মাঁবদয জীফন বফভা বযকল্পনা অবছ, তাঁবদয 
কাবছ বজঞানাাফাদ কযুন। তাঁবদয কাবছ জানবত চান, তাযঁা বকন এআ বফবল বযকল্পনা 
ংে কবযবছন। 

এফায অভযা বফভা ফাজায, এবত বনবত বূবভকা তদুবয এয ভাধযবভ উরব্ধ উৎাদবনয 
ভীক্ষায াযাং যূব প্রসু্তত কবয বপবরবছ। এফায অভযা বফভায ন্তগেত বনবত বফস্তায 
(বফচায) বক বদখ্ায জনয যফতে ী ধযাবয় মাআ, বফভাকাযক ওয়ায থে বক এআ ফযাাবয 
দৃবষ্টাত কযনু। 

H বফভাকাযবকয বূবভকা ও কামে 
H1 বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) ওয়া 

মবদ অবন একজন জীফন বফভা, বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) বত চান তাবর অনাবক 
কবয়কবট দবক্ষবয (দ, ংবি) ভানদণ্ডবক ূযণ কযবত বফ। বফভা বফবধবনয়ভ নুাবয 
একজন বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধ) কাবছ একবট রাআবন্স থাকা প্রবয়াজনীয় অয (IRDA) 
রাআববন্সয ভস্ত কাজ ও বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধ) াবথ ম্ববিত নযানয বফলয়গুবরয 
উবযও কাজ কবয। ম্পণূে প্রবকর য়ায় ভস্ত দবক্ষবআ বকছু বফবধনয়ভ ারন কযা দযকায। 

ভুখ্য জীফন বফভা উৎাদন 
 

বভয়াদী  
বফভা বমাজনা 

বনন ও 
িয় 
বযকল্পনা 

বুফনযস্ত বফভা 
বযকল্পনা 

অজীফন 
বফভা 
বযকল্পনা 

আউবনট 
বরঙ্কড বফভা 
বমাজনা 



এআ বফবধবনয়ভ এফং তায প্রবয়াজনীয়তায ূণে বফফযণ ধযয়ন াঠকর বভয ববল মুি কযা 
বফ। এআ বযবচবতভরূক ধযাবয় অভযা বকফরভাে একজন বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) ওয়ায 
প্রবকর য়াবক বযখ্াবঙ্কত কযফ এফং একজন বফভাকাযক বক কবযন তা ফণেনা কযফ।  

H.2 বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধ) বূবভকা  

বাগ F.2 -বত বমভন ফরা বয়বছর, বফভাকাযকবক (প্রবতবনবধ) বফভাংস্থায িাযা বনমুি কযা 
বয় থাবক এফং বতবন বফভা ংস্থা ও বফভাকৃত ফযবিয ভবধয ংবমাজক যূব কাজ কবযন। 
তাঁয বূবভকা বঠক উৎাদবনয যাভে বদওয়া মা োকবদয প্রবয়াজনবক ূযণ কযবফ। এআ 
কাবজয বঙ্গআ বনবজয প্রতযাবত োকবদয ম্ববি ভস্ত অফযক তথয বজবন যাখ্ায 
বফবষ্ট বস্থবতয কাযবণ, বফভা ংস্থায বতাববতয জনয (বফযুবে) বকানও উৎাদবনয 
বফযীত ংে থাভাবনায় তাঁবক গযুুত্বূণে বূবভকা ারন কযবত য়। 

এআ বস্থবত ম্পণূে বফভা ফযফায় বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) বূবভকাবক খু্ফ গুযতু্বূণে কবয। 

বফভা উৎাদবনয বফকর য় প্রবকর য়াবক যর এফং ভৃণ বাবফ ভাবনয জনয বফভাকাযক 
(প্রবতবনবধ) কাগজে ূণে কযায কাবজ োকবক াাময কবযন। বরব বফকর বয়য য 
বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) এবট বুনবিত কবযন বম, বরব বযণত ফা প্রাবপ্তয দাবফ উৎন্ন 
ওয়া মেন্ত মথামথ াাময কযবফন (বরব োকবক)। একবট বরবয দাবফয (থে 
প্রাবপ্তয) ভয়, বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) কাজবটয দু্রত ম্পন্ন বুনবিত কযবত প্রবয়াজনীয় 
বৌজনযবফবধ ূণে কযবত োকবক াাময কবযন। 

বাযতফবলে জীফন বফভা, বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) বফভায একবট ৃঙ্খ্রা বমখ্াবন বনম্ন ববযানাবভ 
উৎাদন বম্মবরত বাবফ বফকর য় কবয। 

 ভরূ জীফন বফভা উৎাদন, বমভন বভয়াদী বফভা তথা অজীফন বযকল্পনায়: 

 িয় উৎাদন এফং  

 নযানয অর্দথক উৎাদন, বমভন - স্বাস্থয বফভা তদুবয দুর্েটনাজবনত ভৃতুযয অর্দথক 
বযকল্পনা। 

এআ ভস্ত উৎাদবনয উয যফতে ী ধযাবয় দৃবষ্টাত কযফ। 

একফায রাআবন্স প্রাবপ্ত এফং বনমুবিয য বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) একজন স্বতন্ত্র ফযফায়ী 
বয় মান। 

H.3 বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) অচায বফবধ 



বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) বূবভকা ফযফাবয়ক েবতবত ারন কযায াাবমযয জনয, 
প্রবতযক রাআবন্স প্রাপ্ত বফভাকাযকবক (প্রবতবনবধ) বফভা বনয়ন্ত্রক তথা উন্নয়ন কতৃে ক্ষ 
(বফভাকাযকবদয রাআবন্স বদওয়া) বফবধ 2000 - এয প্রবত বফবধ 8 - এয নুাবয বনর্দদষ্ট 
অচায বফবধ ারন কযা জযুবয। অচায বফবধবত (IRDA) ূণে বফফযণ বদওয়া বয়বছ বম, 
বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) বক কযণীয় এফং বক কযণীয় নয়। উদাযণ: বফভাকাযক 
(প্রবতবনবধ) বমআ বফভা ংস্থায বয় প্রবতবনবধত্ব কবযন বআ ংস্থায ভাধযবভ উৎাবদত দ্রফয 
ম্ববি ভস্ত তথয (ঞানান) ভ কাফয (প্রতযাবত) োকবক বদবত বফ। তাঁবক োবকয 
ফযকভ বতাববতয জনয কাজ কযবত বফ এফং তায াবথ এও বখ্য়ার যাখ্বত বফ বম 
বফভা ংস্থায বক্ষ (বফযুবে) এবট বমন বফযীত (বুর) ংে না বয় মায়। (অভযা 
বফযীত ংেবয ফযাাবয ধযায় 4 - এ অবরাচনা কযফ)। 

এয াবথআ বফভাকাযকবক (প্রবতবনবধ) বনজস্ব ংস্থায জনয কৃত ফযফায উন্নবতকবল্প অযও 
দবক্ষ বনওয়াটা প্রবয়াজনীয়। এটা কযায জনয তাঁবদয ফভয় বভৌবখ্ক এফং বরবখ্ত 
প্রয়াবয ভাধযবভ বুনবিত কযা প্রবয়াজন বম বরবধাযক ফাবিত ভবয়য ববতয বপ্রবভয়াভ 
বযবাধ কযনু। 

অভযা বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) অচায বফবধবত বয বপযফ। 

ভুখ্য বফনু্দ 
এআ ধযাবয় বম ফ ভুখ্য বফনু্দয অবরাচনা (চচা) কযা র, তা বনম্নানুাবয াযাং যূব 
ফযি কযা বমবত াবয:- 
জীবফকা বববিক বূবভকা 
 জীবফকা বববিক বক্ষেবত (বফভা বক্ষবেয াবথ) বদবয ভস্ত যকভ অর্দথক 
বববিবত এক গুযতু্বূণে বূবভকা ারন কবয। 
 বফভা বক্ষবেয িাযা ংস্থাগুবরবত এফং বযকল্পনাগুবরবত (থে) বনবয়াগ কযা য় 
মা তাবদয জনগবণয যুক্ষা এফং বনবফ অধাবযত উৎাবদত দ্রফয কর বয়য ভাধযবভ প্রাপ্ত 
য়। 
ফযফাবয়ক বফভা ফাজাবযয রাব 
 প্রবয়াজবনয অধাবয বফকর য় তদুবয াযদেী এক ফযফাবয়ক বফভা ফাজায 
বরবধাযকবদয ভবধয উচ্চ বফশ্বাবয জন্ম বদয় এফং বফভায উবিাযণ, বযাজগায ৃজবন 
ফৃবে ও বফভা ংস্থায ফাবথে পরতা ফাড়ায়।  
বফভায আবতা 
 বাযতফবলে বফভায আবতাবক বতনবট বদ বফবি কযা মায়। 
 প্রথভ বদ (ূফে - উদাযীকযণ) 1956 - বত যকাবযয িাযা যাষ্ট্রীয়কযবণয ূবফে 



বনজস্ব এফং নফবদবক বফভা ংস্থাগুবরয প্রাধানয বছর। 
 বিতীয় বদ (উদাযীকযণ) ংবাধন অযভ ক কযা বয়বছর তদুবয IRDA - বক 
বফভা বক্ষবেয বনয়ন্ত্রক যূব স্থান কযা য়। বনবজয ংীদাযী তথা বফবদী প্রতযক্ষ 
বনবফ (FDI) - বকও অভবন্ত্রত কযা য়।  
 তৃতীয় বদ (উদাবযকযবণয িাৎ মায়) বকউ বনজস্ব ংস্থায় বফবদী 
ংীদাবযয াবথ এক ংমিু উবদযাবগয যূব বফভা ফযফা অযভ ক কবয। ফতে ভাবন 
বাযতফবলে 23 জীফন বফভা ংস্থা কামেীর। 
 ম্প্রবত ভবয় বফভা ংস্থাগুবর ফৃৎ স্তবয (IT) চারু কযা বয়বছ। ফযাঙ্ক 
যাওুবযন্স এফং ক্ষুদ্র বফভা অনা বয়বছ এফং বববমাগ বনফাযণ প্রণারী স্থান কযা 
বয়বছ। 
বফভা ংগঠন এফং তাবদয বূবভকাঃ- 
 বফভা ফযফা ভুখ্য বতন প্রকাবয বফবি। - জীফন বফভা, ফসু্তগত জীফন বফভা ও 
নুর্দফভা।  
 বফভা ফাজাবযয প্রবতবনবধ, কবাবযট প্রবতবনবধ, ভধযস্থতাকাযী, অন্ডায যাআটায, 
বফভায বকবস্ত বনধাযক, বট. ব. এ, উোযকাযী (ংযক্ষক), প্রবক্ষণ ংস্থা এফং এন. বজ. 
ও িাযা চাবরত য়। 
বফভা বফতযণ 
 বফভা প্রতযক্ষ বফতযণ (কভেচাযী এফং আন্টাযবনট বফকর য়) ও প্রতযক্ষ বফতযণ 
(প্রবতবনবধ, ফযাঙ্কযাওুবযন্স, দারার) - এয ভাধযবভ বফকর য় কযা য়। 
বফভা উৎাদন 
 জীফন বফভা ংস্থাগুবরয িাযা প্রস্তাবফত উৎাদবন বভয়াদী বফভা বযকল্পনা, 
বুফনযস্ত বফভা বযকল্পনা, অজীফন বফভা বযকল্পনা, বনন এফং িয় বযকল্পনা ও 
আউবনট বরঙ্কড বযকল্পনা মুি য়।  
বফভাকাযক (প্রবতবনবধ) ওয়া 
 বফভাকাযক ওয়ায জনয একজন ফযবিবক প্রবয়াজনীয় পভে এফং ুল্ক জভা 
কযাবত বফ, তাযঁ ফাবিত বমাগযতা থাকবত বফ, ফযফাবযক প্রবক্ষণ প্রাপ্ত বয় ফাবিত 
যীক্ষায় উিীণে বত বফ। 
 একজন বফভাকাযবকয (প্রবতবনবধয) োবকয প্রবয়াজনীয়তাবক ূযণ কযায জনয 
ফযকভ উৎাদবনয চূী বদওয়া দযকায এফং ওআ ভয় এবট বুনবিত কযবত বফ বম 
বফভা ংস্থায বফবক্ষ বমন বকানও বফযীত ংে না য়।  
 একজন বফভাকাযকবক বনবজয বফভা প্রবতবনবধয উৎাদন, প্রবতিিী বফভা 
প্রবতবনবধয উৎাদন তদুবয ফাজাবয নয প্রবতস্পধেী বনবফবয উৎাদবনয ফযাাবয 



বনবজয ঞানানবক ফাড়াবনায বনযন্তয প্রয়া কযা দযকায।   
 ভস্ত রাআবন্স প্রাপ্ত বফভাকাযকবদয (প্রবতবনবধ) ফ ভয় অচায বফবধ নুযণ 
কযবত য়। 

   

প্রশ্ন - উিয  
1.1 উিয a) অতকারীন বফভা স্তান্তয। অবন বনবজ বম ঝুঁবকয ম্মুখ্ীন বফন, 

অনায বআ অতকারীন বফভা অবন বনবজ বফভা ংস্থাবক স্তান্তবযত কযবছন, 
ংস্থা মাবত অনায ঝুঁবক ফা দুর্েটনা ফন কবয তায জনয। 

1.2 প্রবতবমাবগতা ও নুবচত ফযফাবযয বফবক্ষ এবট একবট ভৎ চুবি বছর। 
1.3 ফযাঙ্কযাওুবযবন্স বফভা ংস্থাগুবরয াবথ ফযাঙ্ক ংীদায যূব মুি য় ও 

বনবজয োকবদয কাবছ বফভা উৎাদবনয প্রস্তাফ কবয। 
1.4 ভধযস্থতাকাযীয বফায বযফবতে  তাঁবদয প্রায কবভবনয যাব বফভা ংস্থা 

োকবদয বথবক নূযনতভ দবয বপ্রবভয়াভ বনবয়, বআ বিত রাব তাঁবদয প্রদান 
কবয। 

   

স্ব- যীক্ষবণয প্রশ্ন 
1. ভানুবলয জীফন বফভায প্রবয়াজনীয়তা কী? 
2. এক ফযফাবয়ক বফভা ফাজায ওয়ায বক রাব? 
3. a) বাযতফবলে বফভাবক্ষবেয বফস্তাবযয বতনবট দ কী? 

b) াম্প্রবতক বদ ফবথবক উবেখ্বমাগয র্টনা বক, তা ফণেনা কযনু।  
4. বআ ফ ংেণকাযীয চূী নতবয কযুন, মাযঁা বফভা ফাজাবযয বনভাণ কবযবছ। 
5. বফভা ংস্থাগুবর প্রতযক্ষ বফণবনয ভাধযবভ বক প্রাপ্ত য়? 
6. জীফন বফভা ংস্থায িাযা বফবকর ত বফববন্ন যকবভয উৎাদনগুবর বক? 

অনাযা যফতে ী ৃিায় এয উিয াবফন। 
 

স্ব - যীক্ষণ প্রবশ্নয উিয 
1. বকানও ভানুবলয ভবয় মবদ ভৃতুয য় বনবজয (প্রবত) দাবয়ত্ব বনভাবণ াাবমযয 

জনয জীফন বফভায প্রবয়াজন য়। এবত ংমুি অবছ:- 
 বযফাবযয অবয়য প্রবয়াজনীয়তা 



 ন্তাবনয বরখ্াড়া, তদুবয 
 ন্তাবনয বফফা      

2. প্রবয়াজন বববিক বফকর য় তথা ক্ষভতায (াযদর্দতা) বববিবত এক ফযফাবয়ক বফভা 
ফাজাযবক রাবফান কযবত বমগুবর ংমুি:- 
 বরবধাযকবদয ভবধয উচ্চ বফশ্বা 

 বফভা উন্নয়বন ফৃবে 

 াভাবজক রাব 

 বযাজগায উৎাদন (ৃজন) 
 বফভা ংস্থাগুবরয রাব ফৃবে 

 উন্নয়ন তথা বযকাঠাবভাগত বযকল্পনায় বনবয়াগ কযায জনয প্রাপ্ত 
বপ্রবভয়াবভয উমুি ংবয উরব্ধ (াওয়া) ওয়া, তদুবয  

 থে ফযফস্থায ভস্ত ফৃবেবত ংবাধন।   
3.  (a) বাযতফবলে বফভায আবতা বনম্নানুাবয বতনবট বদ বফবাবজত কযা বমবত 

াবয:- 
 দ । উদাবযকযন - ূফে 
 দ ।। উদাবযকযণ, তদুবয 
 দ ।।। উদাবযকযবণয িাৎ মায়  

 (b)  দ ।।। - এ ভারবাো বভবতয প্রস্তাবয নুযবণ, বফভা বক্ষেবক 
বনবজয (প্রাআববট) বক্ষে যবূ বখ্ারা বয়বছর। বফবদী ংস্থাগুবরবকও 
বাযতীয় বফভা ফাজাবয বাযতীয় ংস্থাগুবরয াবথ ংমুি উবদযাবগ ংীদাযীয 
নুভবত বদওয়া বয়বছ। ফতেভান বফবধবনয়বভয নুাবয - বফবদী ংীদায 
ংমুি অবয়য 26% বফব বাগ যাখ্বত াযবফ না।  
বফভা বফবধবনয়ভ 1938 - এয ধাযা 114A - এয ন্তগেত IRDA বনয়ন্ত্রক ওয়ায 
বি প্রাপ্ত। 2000 ার বথবক এবট বফভা ফযফায় যত ংস্থাগুবরয ুঁবজকযণ 
বথবক বরবধাযকবদয বতাববতয যুক্ষা বনক বনয়ন্ত্রণ কবযবছ। 

4. বম ভস্ত নুর্টক বফভা ফাজাবযয াবথ ংমুি:- 
 প্রবতবনবধ (বফভাকাযক) 
 কবাবযট প্রবতবনবধ  
 ভধযস্থতাকাযী 
 অন্ডায যাআটায 
 বফভায বকবস্ত বনধাযক 

 বট. ব. এ 



 ংযক্ষণকাযী / উোযকাযী 
 বনয়ন্ত্রক 

 প্রবক্ষণ ংস্থা 
 োবকয যুক্ষায় বনমুি এন. বজ. ও 

5. প্রতযক্ষ বফণবন ংমুি যবয়বছ:- 
 একক প্রবতবনবধ (বফভাকাযক) 
 ফযাঙ্ক যাওুবযন্স / কবাবযট প্রবতবনবধ 
 বফভা দারার: প্রতযক্ষ দারার, নুর্দফভা দারার ও কবাবযট দারাবরয যূব এবক 

বফবি কযা মায়। 
 তুরনাভুরক ওবয়ফাআট (মবদও এবট বনয়ন্ত্রণ কযা য়না)   

6. জীফন বফভা ংস্থায িাযা বফকর য় কযা বফববন্ন উৎাদবনয াবথ ংমুি যবয়বছ:- 
 বভয়াদী বফভা 
 বুফনযস্ত বফভা 
 বপযত বমাগয বফভা বযকল্পনা / ভাবন ফযাঙ্ক বযকল্পনা 
 অজীফন বফভা বযকল্পনা 
 বনন এফং িয় বযকল্পনা 
 আউবনট বরঙ্কড বফভা বযকল্পনা (আউ. এর. অআ. ব) 

বযবষ্ট 1.1 বাযতফবলেয বকর য় বফভা ংস্থা (জানুয়াযী - 2011) 
 

াযণী 1.1 বাযতফবলেয জীফন বফভা ংস্থা  
কর ভাঙ্ক জীফন বফভা ংস্থায নাভ 
1. এআচ বড এপ ব স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 

2.  ভযাক্স বনউআয়কে  স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
3. অআ ব অআ ব অআ প্রুবডবন্সয়ার স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী 

বরবভবটড 
4. বকাটক ভবন্দ্রা ওল্ড বভউচুয়ার স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
5.  বফড়রা ান রাআপ স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
6. টাটা এ অআ বজ স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
7.  এ. বফ. অআ স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
8.  অআ এন বজ নফয স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
9. ফাজাজ এরাআন্স স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 



10. বভট রাআপ আবন্ডয়া স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
11. বযরাবয়ন্স স্টযান্ডাডে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড (ূবফে 3 জানুয়াযী 

2002 বথবক 29 বডবম্বয 2005 মেন্ত এ এভ ব নভয রাআপ আন্সুযবযন্স 
বকাম্পানী) 

12. বফফা রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
13. াাযা আবন্ডয়া রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
14. শ্রী যাভ আবন্ডয়া রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
15. বাযতী এ এক্স এ রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
16. বপউচায বজনাযবর আবন্ডয়া রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
17. অআ বড বফ অআ বপডযর রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
18. কানাড়া এ এ বফ ব রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
19. যাগন বযবরবগয়ায রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
20.  বড. এর. এপ. প্রবভবযকা রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
21. বাযতীয় জীফন বফভা বনগভ (রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড) 
22. স্টায আউবনয়ন ডাআ - আবচ রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
23. আবন্ডয়া পাস্টে  রাআপ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 

বযবষ্ট 1.1 বাযতফবলেয বকর য় বফভা ংস্থা (জানুয়াযী 2011) 
 

াযণী 1. 2  বাযতফবলেয াধাযণ বফভা ংস্থা 
কর ভাঙ্ক াধাযণ বফভা ংস্থায নাভ 
1. ফাজাজ যারাবয়ন্স বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 

2. অআ এপ এপ ব এ বটাবকও বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
3. এআচ বড এপ ব - আ অয বজ ও বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
4. অআ ব অআ ব অআ বরাম্বাডে  বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
5. দয বনউ আবন্ডয়া যায়ুাবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
6. দয ওবযবয়ন্টার আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
7. ভযাক্স ফুা বল্থ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
8. যয়ার নু্দযভ যারাউন্স আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
9. আউনাআবটড আবন্ডয়া আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
10. এ. বফ. অআ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
11. টাটা এ অআ বজ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 



12. বযরাবয়ন্স বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
13. বচারাভণ্ডরভ এভ এ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
14. নযানযার আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
15. শ্রী যাভ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
16. বাযতী এ এক্স এ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড  
17. বপউচায বজনাযরী আবন্ডয়া আন্সযুবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
18. এবেকারচায আন্সুযবযন্স বকাম্পানী প আবন্ডয়া 
19. স্টায বরথ এণ্ড এরাআড আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
20. অববরা বভউবনক বল্থ আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
21. আউবনবাার যাম্পু বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
22. এক্সবাটে  বকর বডট এণ্ড গযাবযবন্ট কবাবযন প আবন্ডয়া বরবভবটড 
23. যাবজা বকউ বফ আ বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 
24. এর এণ্ড বট বজনাবযর আন্সুযবযন্স বকাম্পানী বরবভবটড 

 

াযণী 1.3 বাযতফবলেয ুনর্দফভা ংস্থা 
বজনাবযর আন্সুযবযন্স কবাবযন (GIC) 
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2 
ঝুঁকি এফং কফভা 

ূকচত্র  াঠ্যকূচ ধযয়ননয পরাপর 
কক্ষায উনেয  
প্রস্তাফনা  
প্রধান র্তাফরী  
A ঝঁুকিয ধাযণা 2.1 
B  ঝঁুকিয  উাদান 2.2 
C কনযূণীয়  ঝঁুকি 2.3 
D ঝঁুকি   স্তান্তয 2.4 
E  ঝঁুকি  বাগ িনয ননয়া 2.5 
প্রধান কফলয়  
প্রশ্ন উত্তযভারা  
স্ব-যীক্ষণ প্রশ্নভারা  

কক্ষায উনেয 

এআ ধযায় ড়ায য, অনায মা িযনর্ত াযা উকচর্ত: 

• কফভা র্তাফরী নুমায়ী ঝঁুকিয ধাযণা ফযাখ্যা িযা; 

• ঝঁুকিয প্রধান উাদান ফযাখ্যা িযা; 

• মা কফভা িযা নমনর্ত ানয এভন ঝঁুকিয ফণণনা িযা; 

• ঝঁুকি স্তান্তনযয নিৌর কানফ কফভায গযুুত্ব ফণণনা িযা 

• ঝঁুকি বাগ িনয ননয়ায ধাযণা ফযাখ্যা িযা 
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ূচনা 

ধযায় 1-এ অভযা ফযাখ্যা িনযকছরাভ নম কফভা ঝঁুকি স্তান্তনযয কবকত্তনর্ত কনর্মভর্ত এফং 
এিজন ফযকি নম ভস্ত ঝঁুকিয ম্মুখ্ীন নর্ত ানযন নর্তভন কিছু ঝঁুকিনি অভযা 
ংনক্ষন নদনখ্কছরাভ। 

এআ ধযানয় অভযা অয কফস্তাকযর্তবানফ ঝঁুকিয প্রিৃকর্ত এফং নম ধযননয ঝঁুকিগকুরয 
উয কফভা িযা নমনর্ত ানয নগকুর নদখ্ফ, র্তদুকয কিবানফ ঝঁুকি স্তান্তয  ফন্টন 
িযা য় ন ম্বনে অনযা কিছু ফযাখ্যা িযফ। জীফন কফভায প্রকর্তকনকধ কানফ অকন 
ভানুনলয জীফননয ঝঁুকি ম্পর্মির্ত কফলনয় ফযআ অগ্রী নফন এফং এআ ধযানয় 
অভযা এআ কফলয়নি অভানদয ভননানমানগয নিন্দ্রকফনু্দ িযফ। ফয, অভযা কিছু 
ঝঁুকিয ূত্র উনেখ্ িযফ মা াধাযণ কফভানর্ত প্রনমাজয মানর্ত ঝঁুকিয ধাযণায ফৃত্তয 
নথণ স্বচ্ছ নফাধ জণ ন িযনর্ত একট অনানি াাময িযনফ। 

প্রধান র্তাফরী 

এআ ধযানয়য অনরাচয কফলয় কননেয র্তণ  এফং ধাযণায ফযাখ্যা: 

ঝঁুকি ঝঁুকিয উাদান কনশ্চয়র্তা  কফদ 
কফন্নর্তা ভজার্তীয় ঝঁুকি অিকিি ঝঁুকি কনযূণীয়  ঝঁুকি 
অর্মথি ঝঁুকি প্রিৃর্ত ঝঁুকি ঝঁুকি স্তান্তয  ঝঁুকি ফণ্টন 

A ঝুঁকিয ধাযণা 

A 1 ঝুঁকিয ংজ্ঞা 

িকর্তয় কফকবন্ন ফণণনা প্রনে ‘ঝঁুকি’ ব্দকট ফযফৃর্ত নর্ত ানয। কফভানর্ত ঝঁুকি প্রনয়াগ 
য় কনর্মদষ্ট ম্পনদ মায কফভা িযা নমনর্ত ানয, নমভন ভানুনলয জীফন, ফাড়ী, গাড়ী 
প্রবৃকর্তনর্ত। 

নিান ঝঁুকিয এিি ংজ্ঞা ননআ িাযণ কফকবন্ন ফণণনা প্রনে একট ফযফৃর্ত য়। 

ঝুঁকিয কিছু ংজ্ঞা এখ্ানন অনছ: 

• ঝুঁকি র ক্ষকর্ত ফা নরািাননয ম্ভাফনা। 

• ঝুঁকি র কনশ্চয়র্তা ংির ান্ত কযকিকর্ত পর। 

• ঝুঁকি  নিান ফসু্ত ফা নিান ফযকিয নক্ষনত্র ম্ভাফয কফদ গণয য়। 
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ভনন যাখ্নু 
জীফন কফভায় ‘ঝুঁকি’ ব্দকট ফযফৃর্ত য় প্রকর্তিূর ঘটনা ঘটায ম্ভাফনা ফণণনা 
িযনর্ত কগনয়, উদাযণস্বযূ িার ভরুৃ্তয ফা জানা ক্ষভর্তা। 

জীফনিানর এিজন ফযকি ননিযিভ ঝুঁকিয ম্মুখ্ীন নর্ত ানয, এআগুকরয 
ভনধয কিছু র:  
কচত্র 2.1 

 
কফভা এআির ঝুঁকি ঘটা নথনি যক্ষা িযনর্ত ানয না কিনু্ত একট র্তানদয ঘটননয 
পনর ভানকি কবঘার্ত িভায়। জীফন কফভা প্রধানর্ত দুনটা ঝুঁকি কননয় িাজ 
িনয-িার ভৃরু্তয এফং কর্ত দীঘণ জীফন মান। ফযকি ংির ান্ত নযানয ঝুঁকি 
নফীয বাগআ ফসু্ত কফভায ধীনন ংযক্ষণ য়। মাআনাি, জীফন কফভা 
নিাম্পানীগুকর প্রস্তাফ িনয কর্তকযি কুফধা ফা কননেয ঝুঁকি– ভৃরু্তয ফা দুঘণটনায 
জনয ক্ষভর্তা, িুর্তা এফং নফিাযত্ব ূযণ িযনর্ত জীফন কফভায কযিল্পনায 
াাাক কর্তকযি মণনফক্ষণ । 

 

ুির্তা 

 

িার ভৃরু্তয 

ফয নকযনয় 
কর্ত দীঘণ 
জীফনমান 

 

দুঘণটনা 

 

নফিাযত্ব 

ফযকিয 
জীফনন 
ঝঁুকি 
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উদাযণ 
যানি গপু্তা নরন এিজন নফযিাযী নিাম্পানীনর্ত িভণযর্ত কফির য় 
িামণকনফাী। র্তায ভাকি এফং কর্তন ভানয কফির য় রক্ষযভাত্রা জণ নন িযনর্ত 
র্তায এরািায কফকবন্ন খ্ুচযা ফযফায়ীয নে নদখ্া িযনর্ত ঘন ঘন ঘনুয 
নফড়াননায নে জকড়র্ত র্তায িাজ। 
যানি গুপ্তা কননেয ঝুঁকিগুকর প্রিা িযনছন, মায িাযনণ র্তায কফভা ির য় 
িযায জনয বাফা উকচর্ত: 
িার ভৃরু্তয – যানিনয িানজয যূনযখ্া র নফ গযুতু্বূণণ এফং প্রফর ঘনুয 
নফড়াননায নে জকড়র্ত। িার ভৃরু্তয মা দুঘণটনা জকনর্ত ঘটনর্ত ানয ফা চানয 
িাযনণ িুর্তা ঝুঁকিয িথা কর্তকন প্রিা িনযনছন। এিকট জীফন কফভা 
কযিল্পনা যানিনয িার ভৃরু্তযয ঝুঁকিয কফযুনে র্তায কযফাযনি যক্ষা 
িযনর্ত ানয। 
দুঘণটনা – ঘন ঘন ঘনুয নফড়াননায িাযনণ যানি কফনদয ঝুঁকিয িানছ নর্ত 
মায কযণকর্ত নর্ত ানয য় দীঘণিায়ী ফা াভকয়ি ক্ষভর্তা। নফকনকপট 
যাআডায  এিকট জীফন কফভা কযিল্পনা ফা ৃথি দুঘণটনাজকনর্ত ভৃরু্তয কফভাত্র 
যানিনয ক্ষভর্তা ঝুঁকিয কফযনুে র্তায কযফাযনি যক্ষা িযনর্ত ানয। 
িুর্তা – র্তায িানজয চানয িাযনণ, যানি িকঠ্ন িুর্তাজকনর্ত ক্ষকর্তয 
ঝুঁকিয িথা উনেখ্ িনযনছন। িকঠ্ন িুর্তাজকনর্ত যাআডায  এিকট 
জীফন কফভা কযিল্পনা ফা স্বািয কফভাত্র যানি নিান িকঠ্ন িুর্তায় 
বুগনর াার্তানর ফিাননয খ্যচ নভটানর্ত ায়র্তা িযনর্ত ানয। 
নফিাযত্ব – যানিনয দুঘণটনা নর এফং ক্ষভ নর, র্তায চািকয াযাননায 
এফং নফিাযনত্বয ঝুঁকি থানি। 
ননি নফীকদন জীফন মান – র্তায িভণভয় জীফনন উনযাি ঘটনাগুকর না 
ঘটনর এফং যানি ফয কননর, কর্তকন ফনযয নয ননি নফীকদন 
জীফন মাননয ঝুঁকিয উনেখ্ িযনর্ত ানযন। কর্তকন নম নফযিাযী 
নিাম্পানীনর্ত িাজ িযনছন নমকট ফনযয নয িভণী বার্তায ং কানফ 
ভাকি ফযবার্তা প্রদান িনয না। এখ্ন নথনি র্তায উকচর্ত র্তায চািযী 
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থািািারীন ফযবার্তা কযিল্পনায় রকি িনয  ফয ুঁকজ গনড় নর্তারা। 
ফযিানর ন জীফন কফভা নিাম্পানী নথনি এিকট কনয়কভর্ত যানুআকট 
কযিল্পনা ির য় িযনর্ত ানয মা র্তানি র্তায ফযিানর কনয়কভর্ত যানুআকট 
প্রদান িযনফ। 

কফনল দ্রষ্টফয; কফকবন্ন জীফন কফভা কযিল্পনা ির ান্ত, স্বািয কফভা কযিল্পনা  
কর্তকযি কুফধা  নযয ধযায় কফস্তাকযর্ত অনরাচনা িযা নফ। 

ভনন যাখ্নু 

কফভা নিাম্পানী ুধুভাত্র এিকট কনর্মদষ্ট ংখ্যি ঝুঁকি ূযণ িনয। এআ ির 
ঝুঁকিগুকর কফভাচুকি নত্র র্তাকরিাফে িযা অনছ। কফভা নিাম্পানী কনর্মদষ্ট ঝুঁকি 
ফযাকর্তর্ত নয নিান উদূ্ভর্ত য়া দাকফয ঝুঁকি যূণ িযনফ না। 

 
প্রস্তাকফর্ত িভণৃকচ 
এিজন ফযাকিয প্রিাকর্ত ঝুঁকি ানঠ্য নয, অনায কযফানযয উাজণ ন 
িাযীয নে র্তানদয চািুযী প্রিৃকর্ত নুয়ায়ী নিান ধযননয ঝুঁকি র্তাযা প্রিা 
িনযনছন অনরাচনা িযা। অকন প্রধান উাজণ নিাযী নর ফযকিগর্তবানফ 
অকন নিান ধযননয ঝুঁকি উনেখ্ িযনর্ত চান? 

A2 ঝুকঁিয প্রকর্ত ভননাবাফ 

প্রনর্তযি ভানুনলয ঝুঁকিয প্রকর্ত অচযণ কফকবন্ন। নআজনয অভযা িনর ঝুঁকিয 
প্রকর্ত কফকবন্নবানফ প্রকর্তকির য়া নদখ্াআ। 

কিছু ফযকি নস্বচ্ছায় ঝুঁকি ফজায় যানখ্ এফং র্তাযা কননজযাআ ফন িনয, ক্ষান্তনয 
নযযা র্তিণ র্তায নে িাজ িনয এফং র্তানদযনি এিকট কফভা নিাম্পাকননর্ত 
স্তান্তয িনয। 

B ঝুকঁিয উাদানগুকর 

ঝুঁকিয ন্তবুণ ি উাদানগুকর: 
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কচত্র 2.2 

 
ঝুঁকি 

B1 কনশ্চয়র্তা 

জীফন র কনকশ্চর্ত এফং র্তাআ অভানদয বকফলযর্ত কনকশ্চর্ত। মকদ অভযা 
কগ্রভ জাননর্ত াকয নম ঘটনা ঘটনর্ত মানচ্ছ অভযা এয নথনি যক্ষা ননর্ত ফা 
দভন িযনর্ত কযিল্পনা িযনর্ত াকয এফং র্তদনমুায়ী ংকিষ্ট ঝুঁকি ীকভর্ত ফা 
এভনকি দূয িযনর্ত াকয। 

াধাযণ নীকর্তকনয়ভ কানফ কফভা ায়া মায় ুধুভাত্র নমকট কনকশ্চর্ত। এআ 
কফফৃকর্ত নথনি এিকট প্রশ্ন নঠ্: অভযা ফাআ জাকন নম ভৃরু্তয কনকশ্চর্ত- কিনু্ত 
অভযা এ জাকন নম জীফন কফভা ভৃরু্তয প্রকর্তনলধি স্বযূ ায়া মায়। র্তাআ এআ 
কফফৃকর্ত নিভন িনয র্তয নর্ত ানয? 

একট র্তয, মকদ অভযা প্রনর্তযনিআ এিকদন ভযফ, কিনু্ত িনফ ভৃরু্তয নফ এটাআ 
কনকশ্চর্ত। ভরু্তযয ভনয়য ফযাানয কনকশ্চয়র্তাআ ভরু্তযনি কফভানমাগয িনয। 
এিফায ভরু্তযয ভয় কনকশ্চর্ত নর, উদাযণস্বযূ এিজন ফযকি গুযুর্তয নযানগ 
বুগনর র্তখ্ন কফভা নিাম্পাকন এয ঝুঁকি ূযণ িনয না। একট কিবানফ িাজ িনয 
কননেয ঘটনা ধযয়নন নদখ্াননা নয়নছ। 

ভয়ানক 
বিপদ এিং 
বিপদ স্তর 

অবনশ্চয়তা 
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ঘটনা ধযয়ন 
1. ঋলব অগযয়ার নরন 40 ফছনযয ফয়নয এিজন ফযফায়ী 

কমকন িু জীফন মান িনযন। প্রনর্তযিকদন িানর কর্তকন নমাগ 
ফযায়াভ নুীরন িনযন এফং ধুভান, র্তাভাি  ভদ নথনি কফযর্ত 
থানিন। কযফানয এিকট ফুভুত্র নযানগয কচকিৎায আকর্তফৃত্ত অনছ 
এফং র্তায কর্তাভার্তা দুজননআ এনর্ত বুিনবাগী। কিনু্ত ঋলব 
অগযয়ার কননজ ফুভুত্র নযানগ কনর্মণর্ত নকন। ঋলবনি জীফন 
কফভা প্রদান িযা নফ? 
উত্তয র যা,ঁ িাযণ ঋলব িু জীফন মান ফজায় নযনখ্নছ  এফং 
র্তানি নিান নযানগয দ্বাযা কনণণয় িযা য় কন। র্তায ভৃরু্তযিার 
কনকশ্চর্ত। 

2. যানি ভায খ্ুফআ গ্রযফর্তণ ী মানয় ভকস্তনেয কটউভায নযাগ ধযা 
নড়নছ। ডািাযগণ জাননন নম র্তাযা র্তানি ফাঁচানর্ত াযনফ না এফং 
দূযবকফলযনর্ত  যানিনয দুঃখ্জনি ভৃরু্তয প্রায় কনকশ্চর্ত। যানি 
ভানি জীফন কফভা প্রদান িযা নফ? 
উত্তয র না, জীফন কফভা নিাম্পানী যানিনয কফভা ংযক্ষনণয 
নিান ঝুঁকি নননফ না নমনরু্ত র্তায ভরুৃ্তয খ্ুফআ ল্প ভনয়য ফযফধানন 
প্রায় কনকশ্চর্ত। 

B2 ঝুকঁিয ভাত্রা 

অভযা জাকন নম নয কিছু নথনি কিছু কফলয় ঘটায প্রফর ম্ভাফনা অনছ এফং 
একট ংকিষ্ট ঝুঁকিয ভাত্রানি প্রবাকফর্ত িনয 

ঝুঁকিয ভাত্রা স্বাবাকফিবানফ কনধাযণ িযা য় র্তাফরীয কবকত্তনর্ত: 

• এিকট কনর্মদষ্ট ঘটনা ঘটায ম্ভাফনা (ফা নুঃনুঃ ংঘটন). এফং 

• ঘটনায কিছুটা ং (ফা গযুুর্তযবানফ) মকদ ঘনট 

কযংখ্যান ফা ংঘটননয ায 

ম্ভাফনানুানয কফভা কবজ্ঞ ফযকি দ্বাযা র্তীর্ত ংগ্রৃীর্ত র্তথয এফং তর্তযী প্রাপ্ত 
ভৃরু্তযয র্তাকরিা নথনি গণনায এি ফছনযয ভনধযআ এিজন কনর্মদষ্ট ফযকিয ভৃরু্তয 
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নফ। কফভা নিাম্পাকনগুকর ম্ভাফয কঠ্ি ঘটনা, নমভন কফকবন্ন কযকিকর্তনর্ত ঘটা 
ভৃরু্তয, কনযূনণ নুভকর্ত নদয়। 

এিজন ফযকিয জীফনন ঝুঁকিয ম্ভাফনা র্তানদয ফয় কবকত্তনর্ত, কচকিৎায 
িরযানণ, কযফানযয কচকিৎা আকর্তফৃত্ত, জীফনমান প্রণারী, িানজয প্রকর্তিৃকর্ত 
প্রবৃকর্তনর্ত কফকবন্ন যিভ য়। 

ভৃরু্তযয ায র কনর্মদষ্ট ফয়ন ভৃরু্তযয ম্ভাফনা মা কনর্মদষ্ট ংখ্যি জনংখ্যায 
নুানর্ত ভৃ্রু্তয উয কনবণ য িনয। 

উদাযণ 
ভননিকয 100 জন ফযকিয দুনটা অরাদা দর অনছ। প্রথভ দনরয ফয় 30-39। 
এনদয ভনধয এিজননয 31 ফছনযয অনগআ ভৃরু্তয য়। এআ কফলনয় ভৃরু্তযয 
ম্ভাফনা 1%- ফা ংঘটননয ায 100 বানগ 1জন। কদ্বর্তীয় ফনয়নয দর 60–

69। এনদয ভনধয 15জননয 61ফছনযয অনগআ ভরুৃ্তয য় (15%)। রু্তযাং  
কদ্বর্তীয় দনরয ভৃরু্তযয ংঘটননয ায প্রথভ দনরয নথনি নফী। 

গুযুর্তয ক্ষকর্ত 

কফভা নিাম্পানী কবজ্ঞর্তা নথনি ম্ভাফয গুযুর্তয ক্ষকর্ত উয কবকত্ত িনয দাকফয 
কযভাণ কনণণয় িযনর্ত নচষ্টা িনয মকদ কফভা ঘটনা ফাস্তনফ ঘনট থানি। 

ভনন যাখ্নু 
জীফন কফভা নিাম্পানী ূনফণয র্তনথযয (দাকফয কবজ্ঞর্তায) কবকত্তনর্ত ঝুঁকিয ভাত্রা 
কনণণয় িনয। ূনফণয র্তথয জানায় নম নআ ফযকি কনর্মদষ্ট ফনয়নয নেণীয ভনধয 
(ধযুন 60–70) খ্ুফ নফী াটণ  যাটাি-এয প্রফণ, র্তনফ ঐ ফয়নয নেণীয জনয 
ঝুঁকিয ভাত্রা খ্ুফ নফী ধযা নফ। 

 
ঘটনা ধযয়ন 
2010 ানর 22ন নভ এয়ায আকিয়া এক্সনপ্র কফভান 812 (দুফাআ-ভযাোনরায) 
কফধ্বস্ত নয়কছর। 158জন মাত্রী ভাযা কগনয়কছর। কফভা কফধ্বস্ত ক্ষকর্তনর্ত এয়ায 
আকিয়ায জনয নভাট কফভা দাকফ নিাকট নিাকট ফায অঙ্কা িযা নচ্ছ। 
কফভান কফভানর্ত ঝুঁকিয প্রিৃকর্ত িভ কযংখ্যা কিনু্ত উচ্চ ফযাির্তা (প্রবাফ) 
কাফ বাগ িযা মায় নমনরু্ত কফভান কফধ্বস্ত ফায ম্ভাফনা িভ, কিনু্ত মখ্ন একট 
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ঘনট, ক্ষকর্তয ফযাির্তা খ্ুফ নফী য়। 

B3 দুনমাগ এফং কফদ 

একট ঝুঁকিয নফানল যূ এফং ক্ষকর্তয িাযনণয নে ম্পর্মির্ত। 

দুনমাগ এিকট কনর্মদষ্ট ঘটনা কননদণ  িনয মানর্ত ক্ষকর্ত নর্ত ানয। এআ ক্ষকর্ত প্রাণ 
াকন ফা ম্পকত্তয াকন নর্ত ানয। প্রািৃকর্তি দুঘণটনা নমভন বূকভিম্প, ঝঞ্ঝা, 
ফনযা প্রবৃকর্ত ভস্তআ র দুনমাগ মায িাযনণ প্রাণ াকন ফা ম্পকত্তয ক্ষকর্ত য়। 

দুনমাগ র ঝুঁকি মা উয কফভা িযা য় উদাযণস্বযূ এভন ঝুঁকি মানর্ত এি 
ফযকি র্তায কফভানত্রয ভয়ীভায ভনধয ভনয মানফ। নযকদনি কফদ এিকট 
ফিা মা দুনমানগয ম্ভাফনা ফাড়ায় ফা একট ঘটায য কধির্তয খ্াযা প্রবাফ 
নপনর। 

ভনন যাখ্নু 
কফদ দুনমাগ ম্প্রাযনণ প্রবাফ নপনর 

 
উদাযণ 
মকদ পুপুনয িযানায দুনমাগ য় র্তনফ ধুভান কফদ নর্ত ানয মা দুনমাগ 
(পুপু িযানায) ঘটায ম্ভাফনা ফৃকে িনয। 

 
ঘটনা ধযয়ন 
2001 ানরয 26 ন জানয়ুাযীনর্ত গুজযানট য়া বূকভিম্প বাযনর্তয 
আকর্তান ফনথনি খ্াযা বূকভিনম্পয ভনধয এিকট কছর। এআ দুঃখ্জনি 
ঘটনায় াজায াজায নরাি প্রাণ াযনয়কছর। রক্ষ ভানুল অর্ত নয়কছর এফং 
াজায নিাকট ভনূরযয ম্পকত্ত নষ্ট নয় কগনয়কছর। বূকভিম্প কফনু্দ কশ্চভ 
গুজযানটয বুজ নযনয উত্তযূফণ কদনি কছর। 
এআ ঘটনায় বূকভিম্প কছর দুনমাগ এফং খ্াযাবানফ কনর্মভর্ত ফাড়ী  সু্কর মা 
বূকভিম্পনযাধী কছর না এফং নজআ নবনঙ মায়া এিকট ঝঞ্ঝা। 
 
এযিভ নুাকভয ঘটনায় (নমভন এিকট 2004 ানর 26ন কডনম্বয ঘনটকছর) 
প্রান এফং ম্পকত্তয ফযািানয াকন নয়কছর, নুাকভ নফ দুনমাগ এফং 
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ভুদ্রর্তীনযয কনর্মভর্ত দুফণর ফাড়ী এফং ট্টাকরিা ফনয় মাফায পনর র্তানদয 
ফাকন্দানদয ডুনফ মায়া এিকট কফদ। 
 
ভনন যাখ্নফন নম কফভা দুনমাগ ঘটা নথনি যক্ষা িযর্ত ানয না, দুনমাগ ঘটায 
পনর ক্ষকর্ত উয কফভা িযা নমনর্ত ানয। 

কফনদয প্রিায 

কনেকরকখ্র্ত উায় কফদনি বাগ িযা নমনর্ত ানয 

তদকি কফদ ভানকি কফদ 
ঝুঁকিয ভাত্রা এফং তদকি তফকষ্টয 
উনেখ্ িযা য়। 

ফযকিয অচযণ এফং িামাফরী মা ঝুঁকি 
ফৃকে িনয র্তা উনেখ্ িযা য়। এগুকর 
ফযকিয ভননয ফিা নথনি অনর্ত 
ানয নমভন, ফযকিয ভননাবাফ  
অচযণ 

উদাযণ- ৃদকনিয খু্, উচ্চ 
যিচা প্রবৃকর্তয কযফাকযি আকর্তফৃত্ত 
র  তদকি কফদ 

উদাযণ- ভদ খ্ায়া , ধুভান আর্তযাকদ 

জীফন কফভা ভাভরায়, নিাম্পানী কফভািাযীয প্রিাকর্ত ঝুঁকিয ভাত্রায কবকত্তনর্ত 
নফী ফা িভ ঝুঁকি ফযকিয কানফ বাগ িনয কফনদয কফফযণ ননয়। এআ বাগ 
করকধাযনিয ম্পকর্তয মণন্ত ফাড়াননা মায় মকদ র্তাযা এআগুকরয কফভা িযনর্ত 
চায়। এয ভনধয কিছু কফনদয িাযণ ফযকিনি উচ্চ ঝুঁকিয যূন কনে প্রিানয বাগ 
িযা মায়: 
• ঝুঁকিূণণ িাজ: মকদ ফযকিনি িানজয কচত্র নুমায়ী কফদজনি ফিায় 

িাজ িযনর্ত ম র্তনফ ঝুঁকি ফাড়নফ। উদাযণস্বযূ, যাায়কনি িাযখ্ানা, 
কফনফাযি িাযখ্ানা, বূকনেি খ্কন আর্তযাকদনর্ত িভণযর্ত ফযকি অআকট 
নিাম্পানীনর্ত ফা ফযানঙ্ক িভণযর্ত ফযকিয রু্তরনায় নফী ঝুঁকিয ম্মুখ্ীন 
য়। 
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• ফর্তণ ভান কচকিৎা ফিা: মাযা নিান নযানগয কিায নয় র্তানদয রু্তরনায় 
মকদ নিান ফযকি অনগ নথনিআ উচ্চ যি চা ফা ফুভুত্র নযানগ কনর্মণর্ত য়, 

ন নফী ঝুঁকিনর্ত কফনফকচর্ত নফ। 

• ফযকিয জীফন মান প্রণারী: মকদ নিান ফযকি িু জীফনমান িনয এফং 
ধুভান  ভদযান নথনি কফযর্ত থানি র্তনফ ঝুঁকি িনভ। এয কফযীনর্ত 
এিজন ফযকি নম াংঘাকর্তি ধুভায়ী ফা ভদযানিাযী এিকট কধি 
ঝুঁকিয প্রদর্মর্ত িযনফ। 

• ফযকিয ফয় ফগণ: কফভা িাকির্ত ফয়স্ক ফযকিয িভ ফয়নয ফযকিয রু্তরনায় 
নফী ঝুঁকি কফনফকচর্ত নফ। 

মকদ নিান ফযকিনি উচ্চ ঝুঁকিম্পন্ন কানফ কফনফকচর্ত িযা য়, কফভা নিাম্পাকন 
প্রস্তাফকট য় গ্রণ িযনফ থফা ফাকর্তর িযনফ। নযবানফ কনর্মদষ্ট র্তাফরী 
নমভন কধি কফভা কিকস্ত ধামণ িনয, কফভািৃর্ত থণ, নভয়াদ, দাকফয উয ফাধা 
কননলধ চাকনয় উচ্চ ঝুঁকিয প্রস্তাফ গ্রণ িযা নমনর্ত ানয। এআ কফলয় অনযা 
কফস্তাকযর্ত বানফ 4 ধযায় এনর্ত নদখ্ফ। 

নবনফ নদখু্ন 
ফযকিয জীফনন ঘকটর্ত নিান কর্তন ধযননয দুনমাগ নাি িযুন। নিান ধযননয 
নআ কফদ মা এআ দুনমাগ ফৃকে ঘটানর্ত ানয? 

 
প্রশ্ন 2.1 
দুনমাগ এফং কফনদয ভনধয াথণিয িযনু। 

 

C কফভানমাগয ঝুকঁি  
কনে প্রিায ঝুঁকি উয কফভা িযা নমনর্ত ানয: 
• অর্মথি ঝুঁকি; 

• প্রিৃর্ত ঝুঁকি; এফং 

• কনর্মদষ্ট ঝুঁকি 
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C1 অর্মথি ঝুকঁি 

ঝুঁকিয কযণকর্ত মা অর্মথি কযবালানর্ত ভাা নমনর্ত ানয র্তা অর্মথি ঝুঁকি নানভ 
কযকচর্ত। কনেকরকখ্র্ত নফ কিছু অর্মথি ঝুঁকি জনয ফযকিনি কযিল্পনা িযা 
প্রনয়জন য় র্তা র: 
প্রাণ াযাননা- একট কযফানযয অয় 
উদণ নিাযীয ভরুৃ্তযনর্ত অর্মথি দানয় 
ূযণ না য়ায ঝুঁকি কননদণ  িনয। 

• ভৃরু্তযয য অকের্তনি কিয 
অনয়য নরার্ত প্রদান িযনর্ত। 

• র্তানদয ভৃরু্তযয য অকের্তনি 
কফকবন্ন অর্মথি দায় নমভন গৃ 
ঋণ, গাড়ী ঋণ প্রবৃকর্ত ূযণ 
িযনর্ত ায়র্তা িযনর্ত। 

নযাগ /ক্ষভর্তা- এনর্ত কচকিৎায 
খ্যচ এফং অয় উাজণ ননয ক্ষকর্ত 
ন্তবূণ ি। 

• নিান কচকিংা ংির ান্ত উদূ্ভর্ত 
খ্যচ প্রদান িযনর্ত।  

• নযাগ/ ক্ষভর্তায জনয িাজ 
িযনর্ত ভথণ নর অর্মথি 
যুক্ষা প্রদান িযনর্ত। 

ঞ্চয় ফাড়াননা • ফাচ্চানদয উচ্চ কক্ষা প্রদান 
িযনর্ত।  

• ফাচ্চানদয কফনয়য খ্যচ প্রদান 
িযনর্ত।  

• এিকট ফযফায় প্রাথকভি ুকঁজ 
প্রদান িযনর্ত প্রবৃকর্ত। 

ফয- একট ফনযয নয 
মাপ্ত অনয়য  ঝুঁকি কননদণ  িনয। 

• ফনযয নয অযাভদায়ি 
জীফন মান িযনর্ত মাপ্ত 
ভরূধন ঞ্চনয়য জনয। 

• ফনযয নয অনয়য কিয 
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নরার্ত প্রদান িযায জনয। 

 
উদাযণ 
যাঘফ কনে এিজন কাফযক্ষি কমকন িানীয় পানভণ িাজ িনযন। কর্তকন 
কফফাকর্ত, দুকট ন্তাননয ফাফা। র্তায স্ত্রী িাফয এিজন গৃকণী। র্তায ফ্ৃে কর্তা 
ুা র্তানদয নে থানি। ুা কভে এিজন িৃলি এফং কনজস্ব নছাট 
িৃকলজকভয ভাকরি। র্তনফ িৃকলজকভয অয় র্তায খ্যচ নভটাননায ভর্ত মাপ্ত নয়, 

এআিাযনণ কর্তকন যাঘনফয উয কনবণ যীর 
কযফানযয ভুখ্য উাজণ নিাযী কানফ বকফলযনর্ত কফকবন্ন অিকিি ঘটনায় 
মথামথ ফযাফিা কননর্ত যাঘনফয এিকট গুযতু্বূণণ দাকয়ত্ব অনছ, নমভন: 
• প্রান াযাননা- যাঘনফয কুনকশ্চর্ত িযায প্রনয়াজন অনছ নম র্তায নে 

নিান কপ্রয় ঘটনা ঘটনর র্তায স্ত্রীয, ন্তাননয এফং ফাফায নমন কিয 
অনয়য নরানর্তয ফযফিা থানি। এআ অয় দায় নমভন প্রকর্তকদন জীফন 
মাননয ফযয়, ফাচ্চানদয সু্কনরয খ্যচ, ফাফায কচকিৎায চারাননায খ্যচ 
প্রবৃকর্ত নভটাননায নক্ষ মাপ্ত য়া উকচর্ত। 

• নযাগ/ক্ষভর্তা- যাঘনফয নে নিান দুঘণটনা নর এফং াযীকযিবানফ 
ক্ষভ নর কর্তকন িাজ িযনর্ত না াযায দযুন ঝুঁকি। এয কফযুনে যুক্ষায 
জনয, র্তায কচকিৎায খ্যচ এফং তদকনি খ্যচ নভটাননায জনয মাপ্ত নথণয 
প্রনয়াজন। 

• ঞ্চয় ফাড়াননা – যাঘফনি কুনকশ্চর্ত িযনর্ত নফ নম র্তায ন্তাননদয নথণয 
বানফয িাযনণ কক্ষায নিান ক্ষকর্ত নফ না। নআজনয র্তায ন্তাননদয 
উচ্চ কক্ষা এফং কফফানয খ্যনচয জনয ঞ্চয় িনয যাখ্া প্রনয়াজন 

• ফয- যাঘফনি কুনকশ্চর্ত িযনর্ত নফ নম ন অফনযয নয এিকট 
কিয অনয়য নরার্ত ানফ মা র্তায কচকিৎা এফং নযানয তদকনি খ্যচ 
নভটানফ। 

 
প্রশ্ন 2.2 
ভুখ্য অর্মথি ঝুঁকিগুকর কি কি মায জনয এিজন ফযকিনি কযিল্পনা িযনর্ত 
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প্রনয়াজন য়? 
C2 প্রিৃকর্ত ঝুকঁি 

প্রিৃর্ত ঝুঁকিগুকর র এভন ঝুঁকি নমখ্ানন রাব ফায ম্ভাফনা ননআ। প্রিৃর্ত 
ঝুঁকিনর্ত ক্ষকর্ত নর্ত ানয এফং নফাত্তভ ম্ভাফয কযণকর্ত র মাপ্ত ূযণ। 

প্রিৃর্ত ঝুঁকিনর্ত কফভািৃর্ত ঘটনায কযণানভ নিান রাব ফায ম্ভাফনা ণূয য়। 
এআ ধযননয ঝুঁকি ির ান্ত নম ঘটনাগুকর ম্পণূণবানফ ফযকিয কনয়ন্ত্রনণয ফাআনয 
থানি। 

C3 কনর্মদষ্ট ঝুকঁি 

কনর্মদষ্ট ঝুঁকিগুকরয প্রবাফ য় ফযকিগর্ত ফা িানীয়। এআ ঝুঁকিগুকরয কযণকর্ত 
কনর্মদষ্ট ফযকিনদয ফা িানীয় ম্প্রদানয়য ভনধয প্রবাফ নপনর। 

D ঝুঁকি স্তান্তয 

অভযা ধযায়1-এনর্ত নমভন নদনথকছ, কফভায প্রাথকভি িামণ র ঝুঁকি এি ফযকি 
নথনি এিকট কফভা নিাম্পানীনর্ত স্তান্তয িযা। কফভা নিাম্পানী নম ঝুঁকি ফন 
িনয কফভািাযি নানভ কযকচর্ত এফং নম ফযকি র্তায ঝুঁকি স্তান্তয িনয কফভািৃর্ত 
ফযকি নানভ কযকচর্ত। 

ঝুঁকি স্তান্তয কফভািৃর্ত ফযকিনি এিকট কঠ্ি অর্মথি যুক্ষা নদয় মকদ র্তানদয ফা 
র্তানদয অর্মথি ম্পনদয ানথ নিান কপ্রয় ঘটনা ঘনট। কফভা নিাম্পানী দ্বাযা  
কফভাচুকিয র্তণ  এফং কফকধ নুানয ক্ষকর্ত ূযণ িযা নফ। এআ স্তান্তয ঝুঁকি 
উয কফভািৃর্ত ফযকিনি এিকট কনর্মদষ্ট কযভাণ থণ (কফনফচনা িনয) 
কফভািাযিনি কদনর্ত নফ, মা কফভায কিকস্ত নানভ কযকচর্ত। 

E ঝুকঁি বাগাবাকগ 

ঝুঁকি বাগবাকগ র কফভায ভুরনীকর্তয এিকট। 

ঝুঁকি বাগবাকগয ভয় কফভা নিাম্পানী কফভায কিকস্ত বাগ িনয কফকবন্ন ফযকিয 
নথনি ংগ্র িনয এিআ ঝুকঁিয উয কফভা িনয। কফভা নিাম্পানী কফকবন্ন 
ধযননয ঝুঁকিয কফকবন্ন (নুরয) বাগ গুকর যক্ষণানফক্ষণ িনয। 

উদাযণ 

এআ গুকরয জনয কফভা নিাম্পানী ৃথি বাগ ফজায় যাখ্নফ: 
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 জীফন  কফভা 
 গাড়ী কফভা 
 গৃ কফভা এফং 

 মাত্রা কফভা 
ফযকিনদয নথনি ংগৃীর্ত কফভাকিকস্ত বাগাবাকগ (রু) কানফ জভা িযা য়। 
মখ্ন দাকফ ভীভাংা িযা য় র্তখ্ন এআ বাগাবাকগ কাফ নথনিআ প্রদান িযা 
য়। কফভা নিাম্পানীনি কুনকশ্চর্ত িযনর্ত নফ নম কফভাকিকস্ত মা ংগৃীর্ত 
নয়নছ র্তা দাকফ নভটাননায নক্ষ মাপ্ত কিনা। কফভা নিাম্পানী দ্বাযা ধামণ কফভা 
কিকস্ত বাগাবাকগ (রু) কাফ যক্ষণানফক্ষনণয জনয প্রাকনি এফং নযানয 
ফযয় নভটাননায মাপ্ত য়া উকচর্ত। এআবানফ কফভা নিাম্পানী কফভাকিকস্তয ভনধয 
কনর্মদষ্ট কযভাণ রাব ন্তবুণ ি িনয। 

প্রশ্ন 2.3 
কফভানর্ত ঝুঁকি বাগাবাকগ কি? গাড়ী কফভা  জীফন কফভানর্ত নথণয দাকফয জনয 
এিআ বাগ ফযফায িযা নমনর্ত ানয? 

E1 ফু ংখ্যি অআন 

কফভা নিাম্পানী নভাট ফার্মলি ফযয় কনধাযণ িযনর্ত ‘ফু ংখ্যি’ অআন প্রনয়াগ 
িনযন। মকদ ফু ংখ্যি ভানুল এিআ ঝুঁকিনর্ত কফভা িযনর কফভা নিাম্পানী 
র্তানদয কনর্মদষ্ট কযভাণ দাকফ প্রদান িযায ম্ভাফনা কনধাযণ িযনফ। 

উদাযণ  
এিকট কফভা নিাম্পানীনর্ত 1,000 কফভািৃর্ত ফযকিয ভনধয, মকদ ভৃরু্তযয ম্ভাফনা 1% 
য় র্তনফ নিাম্পানীনি 10জন ফযকিয দাকফূযণ িযনর্ত নফ। 

কফভা নিাম্পানী কফভা কিকস্ত কনধাযণ িনয কফভানত্রয দাকফয ংখ্যা নুানয মা 
কফভা চুকিয নভয়ানদয নফী প্রদান িযা নফ ফনর প্রর্তযাা িযা য় 

ভরূকফলয় ফসু্ত 
এআ ধযানয়য ন্তগর্তণ  ভরূ ধাযণাগুকর াযাংযূন কনোনুানয ফযি িযনর্ত 
াকয 
ঝুঁকিয ধাযণা 
• কফভানর্ত, কনর্মদষ্ট ম্পদ মায কফভা িযা নমনর্ত ানয নমভন ফযকিয জীফন, 
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ফাড়ী, গাড়ী প্রবৃকর্ত প্রনে ঝুঁকি ফযফৃর্ত য়। 
• ঝুঁকি র ম্ভাফয ক্ষকর্ত ম্ভাফনা মানর্ত এিজন ফযকি কনর্মদষ্ট ঘটনাকট ঘটায 

পনর ঋণগ্রি য়। 
ঝুঁকিয উাদান 
• ঝুঁকিয উাদানন কনশ্চয়র্তা, ঝুঁকিয ভাত্রা, দুনমাগ  কফদ ন্তবূণ ি। 
• াধাযণ কফকধ নুানয কনকশ্চর্ত ঝুঁকিনর্ত ুধুভাত্র কফভা ায়া মায়। 
• ঝুঁকিয ভাত্রা কনধাকযর্ত য় দুকট ভাণদনি: এিকট কনর্মদষ্ট ঘটনা ঘটায ম্ভাফনা 

এফং ঘটনা ঘটায পনর ক্ষকর্তয কযভাণ নবাগ। 
• দুনমাগ কনর্মদষ্ট ঘটনা মা ক্ষকর্তয িাযণ য়। কফদ র ফিা মা দুনমানগয 

িানজ প্রবাফ নপনর। 
• াযীকযি কফদ এফং ভানকি কফদ কানফ কফদ বাগ য়। 
কফভানমাগয ঝুঁকি 
• নথণয কযবালায় মানি কযভা িযা য় নকট অর্মথি ঝুঁকি নানভ 

কযকচর্ত। 
• প্রিৃর্ত ঝুঁকিগুকর র এভন ঝুঁকি নমখ্ানন রাব ফায ম্ভাফনা ননআ। প্রিৃর্ত 

ঝুঁকিনর্ত ক্ষকর্ত নর্ত ানয এফং নফাত্তভ ম্ভাফয কযণকর্ত র মাপ্ত 
ূযণ। 

• কনর্মদষ্ট ঝুঁকিগুকরয প্রবাফ য় ফযকিগর্ত ফা িানীয়। 
ঝুঁকি বাগাবাকগ 
• কফভা নিাম্পানী কফভায কিকস্ত বাগ িনয কফকবন্ন ফযকিয নথনি ংগ্র িনয 

এিআ ঝুঁকিয উয কফভা িনয। 
• কফভা নিাম্পানী নভাট দাকফ ভরূয কনধাযণ িযনর্ত ফু ংখ্যি অআন প্রনয়াগ 

িনযন। 
 
প্রশ্ন উত্তযভারা 
2.1 দুনমাগ এিকট কনর্মদষ্ট ঘটনা কননদণ  িনয মানর্ত ক্ষকর্ত নর্ত ানয। এআ 

ক্ষকর্ত প্রাণ াকন ফা ম্পকত্তয াকন নর্ত ানয। প্রািৃকর্তি দুঘণটনা নমভন 
বূকভিম্প, ঝঞ্ঝা, ফনযা প্রবৃকর্ত ভস্তআ র দুনমাগ মায িাযনণ প্রাণ াকন 
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ফা ম্পকত্তয ক্ষকর্ত য়। দুনমাগ র ঝুঁকি মা উয কফভা িযা য় 
উদাযণস্বযূ এভন ঝুঁকি মানর্ত এি ফযকি র্তায কফভানত্রয ভয় ীভায 
ভনধয ভনয মানফ। 
নযকদনি কফদ এিকট ফিা মা দুনমানগয ম্ভাফনা ফাড়ায় ফা একট 
ঘটায য কধির্তয খ্াযা প্রবাফ নপনর। 
কফদ দুনমাগ ম্প্রাযনণ প্রবাফ নপনর 

2.2 প্রধান অর্মথি ঝুঁকি মায জনয এিজন ফযকিনি কযিল্পনা িযায 
প্রনয়াজন নগুকর র : 
1) প্রাণ াযাননা - একট কযফানযয অয় উাজণ নিাযীয ভৃরু্তযনর্ত অর্মথি 

দানয় ূযণ না য়ায ঝুঁকি কননদণ  িনয। 
• ভৃরু্তযয য অকের্তনি কিয অনয়য নরার্ত প্রদান িযনর্ত। 
• র্তানদয ভরুৃ্তযয য অকের্তনি কফকবন্ন অর্মথি দায় নমভন গৃ 

ঋণ, গাড়ী ঋণ প্রবৃকর্ত ূযণ িযনর্ত ায়র্তা িযনর্ত। 
2) নযাগ /ক্ষভর্তা- এনর্ত কচকিৎায খ্যচ এফং অয় উাজণ ননয ক্ষকর্ত 

ন্তবূণ ি। 
• নিান কচকিৎা ংির ান্ত উদূ্ভর্ত খ্যচ প্রদান িযনর্ত। 
• নযাগ/ক্ষভর্তায জনয িাজ িযনর্ত ভথণ নর অর্মথি 

যুক্ষা প্রদান িযনর্ত। 
3) ঞ্চয় ফাড়াননা 

• ফাচ্চানদয উচ্চ কক্ষা প্রদান িযনর্ত।  
• ফাচ্চানদয কফনয়য খ্যচ প্রদান িযনর্ত। 
• এিকট ফযফায় প্রাথকভি ুঁকজ প্রদান িযনর্ত। 

4) ফয- একট ফনযয নয মাপ্ত অনয়য ঝুঁকি কননদণ  িনয। 
• ফনযয নয অনয়য কিয নরার্ত প্রদান িযায জনয। 
• ফনযয নয অযাভদায়ি জীফন মান িযনর্ত মাপ্ত ভরূধন 

ঞ্চনয়য জনয। 
2.3 ঝুঁকি বাগাবাকগনর্ত ঝুঁকি বাগবাকগয ভয় কফভা নিাম্পানী কফভায কিকস্ত 

বাগ িনয কফকবন্ন ফযকিয নথনি ংগ্র িনয এিআ ঝুঁকিয উয কফভা 
িনয। কফভা নিাম্পানী কফকবন্ন ধযননয ঝুঁকিয কফকবন্ন (নুরয) বাগগুকর 
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যক্ষণানফক্ষণ িনয। 
জীফন কফভায রু কাফ গাড়ী কফভায রু কাফ নথনি ৃথিবানফ 
যক্ষণানফক্ষণ িযা নফ।  
এিটা ঝুঁকিয রু কাফ নয ধযননয ঝুঁকিয দাকফয ভীভাংা িযনর্ত 
ফযফৃর্ত নর্ত ানয না। 

 
স্ব-যীক্ষণ প্রশ্নাফরী 
1.  ঝুঁকিয প্রধান উাদানগুকরয র্তাকরিা িযনু। 
2.  কফভা িযা নমনর্ত ানয এভন ধযননয ঝুঁকিয র্তাকরিা তর্তযী িযুন। 

নযয ৃষ্ঠায় অকন উত্তয ানফন। 
স্ব-যীক্ষণ প্রশ্ন-উত্তয 
1. ঝুঁকিয প্রধান উাদানগুকর র: 

• কনশ্চয়র্তা  
• ঝুঁকিয ভাত্রা 
• দুনমাগ এফং কফদ 

2. কননেয ঝুঁকিগুকরয কফভা িযা নমনর্ত ানয: 
• অর্মথি ঝুঁকি 
• প্রিৃর্ত ঝুঁকি 
• কনর্মদষ্ট ঝুঁকি 

 



3 
ববভাগ 1 : বীমার মূনীবিগবু 

বলক্ষার উদ্দেলযগুব 

এআ ধ্যায়বি ধ্যয়ণ করার পর, অপবন বলযআ পারদ্দবন: 

• একবি ববধ্ চুবির প্রদ্দয়াজনীয় বববলষ্টগুব বযাখ্যা করা  
• বীমাকৃি দু্দের ধ্ারণা বযাখ্যা করা এবং কখ্ন বীমাকৃি েু বজায় রাখ্া প্রদ্দয়াজন 

বণণনা করা;   
• চরম ববশ্বাদ্দর গরুুত্ব বযাখ্যা করা; 
• বীমাকারী এবং বযবন বীমার র্ণ পাদ্দবন িারঁ প্রকাল করার োবয়ত্ব ীমা বচবিি করা; 
• প্রাবিক িদ্দর্যর প্রদ্দয়াজনীয়িা বযাখ্যা করা; 
• দ্দয ঘিনাগুব প্রকাল করার প্রদ্দয়জন দ্দনআ দ্দগুব বযাখ্যা করা; 

ববয়বসু্ত পাঠকর ম বলক্ষার ফাফ 

বলক্ষার উদ্দেলযগুব  

ভূবমকা  

প্রধ্ান লিণ   

ক) একবি ববধ্ বীমা চুবির পবরাযণিা 3.1, 3.2 

খ্) বীমাকৃি েু 3.3 

গ) চরম ববশ্বা 3.4 

ঘ) প্রাবিক ির্য 3.5, 3.6 

ঙ) ক্ষবিপূরণ 3.7 

প্রধ্ান ববয়গুব  

প্রশ্ন উত্তরগুব  

অত্ম-পরীক্ষার প্রশ্নগুব  



• ক্ষবিপূরণ ম্বদ্দে ধ্ারণা এবং জীবন বীমায় এবির প্রাবিকিা বযাখ্যা করা;   
ভূবমকা 
বীমা চুবি  বীমা দ্দকাম্পানী এবং বীমাকারী বযবির মদ্দধ্য একবি অআনী চুবি এবং এবি 
একবি ববধ্ চুবি, এবি বনবিি করার জনয এবিদ্দক বলযআ বনর্দেষ্ট বকছু লিণ  পূরণ করদ্দি 
দ্দব। 

এআ ধ্যাদ্দয় অমরা একমাত্র বীমা চুবিদ্দি বযবৃি বকছু বববলষ্ট বনয়মনীবি একবি ববধ্ 
চুবির গুরুত্বপূণণ বববলষ্টগুব বক বক িা বলখ্ব। 

প্রধ্ান লিণগুব 

বনম্নববখ্ি লিাবী এবং ধ্ারণাগুবর বযাখ্যা এআ ধ্যাদ্দয়র বববলষ্টয 
প্রস্তাব এবং 
নুদ্দমােন 

ববদ্দবচনা কদ্দর 
ছাড় দ্দেয়া 

উভয়পদ্দক্ষর 
ঐকযমি বীমাকৃি েু (বি) 

প্রধ্ান বযবি বীমা চরম ববশ্বা 
প্রকাল করার 
োবয়ত্ব 

প্রাবিক ির্যগবু 

যাব আবনবল দ্দেেযিা ক্ষবিপূরণ চুবি করার ক্ষমিা 
ক্ষবিপূরদ্দণর চুবি মূযবান চুবিগবু   

ক একবি ববধ্ বীমা চুবির পবরাযণিা 
একবি বীমা চুবি  বীমা দ্দকাম্পানী এবং বীমাকৃি বযবির মদ্দধ্য, অআন দ্বারা কাযণকরী 
একবি চুবিপত্র; বীমাকৃি বযবি বীমা দ্দকাম্পানীদ্দক বীমা বকবস্তর প্রদ্দেয় িাকা বেদ্দি ম্মি 
ন এবং বীমা দ্দকাম্পানী বনর্দেষ্ট করা ঘিনাবি ঘিদ্দ বীমাকৃি বযবিদ্দক বকছু পবরমাণ র্ণ 
বেদ্দি ম্মি ন।  
বকভাদ্দব উভয় পক্ষআ অআনগি ভাদ্দব অবদ্ধ এআ চুবিদ্দি প্রদ্দবল করদ্দি পাদ্দরন এবং 
চুবিবি ববধ্ এবি বনবিি করার জনয দ্দকান লিণ গুব উভয় পক্ষদ্দক পূরণ করদ্দি দ্দব? 

 

এআ প্রশ্নগুবর উত্তর দ্দেয়ার জনয, অমরা প্রর্দ্দম একবি ববধ্ চুবির গুরুত্বপূণণ বববলষ্টযগুব 
দ্দেখ্ব, এবং িারপর অমরা দ্দেখ্ব বকভাদ্দব একবি বীমা চুবি নযানয চুবিগুব দ্দর্দ্দক 
অাো য় 

ক1 একবি ববধ্ চুবির বববলষ্টযগুব 

বনম্নববখ্ি বববলষ্টযগুব পবরাযণ যবে একবি অআনানুদ্দমাবেি চুবি ববধ্ করদ্দি য়   



 

বচত্র 3.1 

 
বাবধ্ক গুরতু্বপূণণ বববলষ্টযগুব  প্রস্তাব নুদ্দমােন এবং ববদ্দবচনা কদ্দর ছাড় দ্দেয়া  
A1A প্রস্তাব এবং নুদ্দমােন 

একবি চুবি িখ্নআ বাস্তবাবয়ি য় যখ্ন এক পক্ষ একবি প্রস্তাব দ্দেয় দ্দযবি পর পক্ষ 
ববনালদ্দিণ  দ্দমদ্দন দ্দনন। একবি উোরদ্দণর াাদ্দযয এবি দ্দেদ্দখ্ দ্দনয়া জ বকভাদ্দব 
ববনালদ্দিণ  নুদ্দমােন কাজ কদ্দর। বনম্নববখ্ি কর্াবািাবি অমরা ববদ্দবচনা করদ্দি পাবর: 
উোরণ 

এববব বীমা দ্দকাম্পানী: ‘অপনার প্রস্তাব পদ্দত্রর বভবত্তদ্দি অমরা অপনাদ্দক বীমা পূরদ্দণ 
বীমাকৃি দ্দমাি  িাকা XXXXX বেদ্দি পাবর’। 

গদ্দণল, প্রস্তাবক (দ্দআ বযবি বযবন বীমাবি ংগ্র করদ্দি চান): ‘অবম ম্মি’। 

 

একবি ববধ্ চুবির 
বববলষ্টযগবু 

 

 

উভয়পদ্দক্ষর ঐকযমি 

 

চুবি করার ক্ষমিা 
 

 

ক্ষ র্বা উদ্দেদ্দলযর ববধ্যিা 
 

 

প্রস্তাব এবং নুদ্দমােন 

 

 

কাযণ ম্পােন করার েক্ষিা 
 

 

ববদ্দবচনা কদ্দর ছাড় দ্দেয়া 
 



এআ উোরদ্দণ, গদ্দণদ্দলর নুদ্দমােন এববব-র প্রস্তাদ্দবর দ্দকান লিণ  পবরবিণ ন কদ্দরবন এবং 
এআ নুদ্দমােনবিদ্দক বা দ্দব লিণ ীন। একবি চুবি গঠন করা য়, নযানয গরুুত্বপূণণ 
উপাোনগুব উপস্থাপন করার উদ্দেদ্দলয।       
এখ্ন, গদ্দণদ্দলর একবি ববকল্প প্রবিবকর য়া ববদ্দবচনা করা যাক:   
উোরণ 

এববব বীমা দ্দকাম্পানী : ‘অপনার প্রস্তাব পদ্দত্রর বভবত্তদ্দি অমরা অপনাদ্দক বীমা 
পূরদ্দণ বীমাকৃি দ্দমাি  িাকা XXXXX বেদ্দি পাবর’।   
গদ্দণল, প্রস্তাবক (দ্দআ বযবি বযবন বীমাবি ংগ্র করদ্দি চান): ‘অবম ম্মি, বকনু্ত অবম 
বীমাকৃি দ্দমাি র্ণবি িাকা YYYYY দ্দি বাড়াদ্দি চাআ । 

এআ দ্দক্ষদ্দত্র, চুবিবি দ্দব না দ্দযদ্দিু গদ্দণল ববনালদ্দিণ  প্রস্তাববি দ্দমদ্দন দ্দননবন । যিক্ষণ না 
এববব অর দ্দকান লিণ  ছাড়া গদ্দণদ্দলর (পবরবদ্দিণ  রাখ্া প্রস্তাবগুব) ববপরীি প্রস্তাবগুব 
দ্দমদ্দন বনদ্দে, িিক্ষণ একবি চুবি দ্দব না।      
A1B ববদ্দবচনা কদ্দর ছাড় দ্দেয়া 
ববধ্ য়ার জনয একবি চুবিদ্দক বলযআ ববদ্দবচনা দ্বারা মর্দর্ি দ্দি দ্দব। ববদ্দবচনা 
করাবিদ্দক বণণনা করা দ্দযদ্দি পাদ্দর প্রবিবি বযবির অাপ-অদ্দাচনা বাদ্দব যা চুবিবিদ্দক 
মর্ণন কদ্দর। চুবির অআদ্দন ববদ্দবচনাবি  উদ্দেবখ্ি লিণ বির মূয ছাড়া অর বকছুআ নয় 
এবং দ্দযবি চুবিদ্দি প্রদ্দবল করার উৎা বাদ্দব কাজ কদ্দর। প্রদ্দেয় িাকা ববদ্দবচনা করার 
একবি াধ্ারণ উপাোন, যবে একমাত্র উপাোন নয়। বীমা চুবিগুবর পবরভাায়, বীমার 
বকবস্তর পবরমাণদ্দক অমরা বীমাকৃদ্দির ববদ্দবচনার ববয় বদ্দ উদ্দেখ্ কবর। 

A1C চুবি করার ক্ষমিা 
চুবির মদ্দধ্য বযবন প্রদ্দবল করদ্দছন, িাদ্দক বলযআ এআ রপূ করার উপযুি দ্দি দ্দব। 
একজন বযবিদ্দক একবি চুবিদ্দক প্রদ্দবল করার উপযুি বা দ্দব যবে িাঁরা ন:  
 বয় প্রাপ্তবয়দ্দর পর র্াদ্দক (বয় 18) ; 

 মানবকভাদ্দব সু্থ; এবং 

 চুবিদ্দি প্রদ্দবল করার জনয অআদ্দন দ্দযাগয ববদ্দববচি নন 

এআ লিণ বববধ্ নুাদ্দর, প্রাপ্তবয়স্করা (যাদ্দের বয় 18 বছদ্দরর নীদ্দচ) বীমা চুবিপদ্দত্র 
প্রদ্দবল করদ্দি পারদ্দবন না। এছাড়া, দ্দয ক বযবি অআনি মানবকভাদ্দব সু্থ 
ববদ্দববচি দ্দয়দ্দছন এবং অআদ্দনর দ্বারা প্রবিববেি িারঁা একবি বীমা চুবিদ্দি প্রদ্দবল করদ্দি 
পারদ্দবন না। উপবরউি বযবিদ্দের করা দ্দকান চুবি অআনি কাযণকরী এবং বাবি দ্দব।         



A1D উভয়পদ্দক্ষর ঐকযমি 

াধ্ারণ পবরভাায় এবি দ্দবাঝায় চুবির উভয় পক্ষ বলযআ একআ ববদ্দয় একআ মদ্দনাভাদ্দব 
বুঝদ্দব এবং ঐকযমি দ্দব। প্রস্তাবক বলযআ বীমা চুবির বববলষ্টযগুব দ্দআ দ্দর্ণআ 
(পদ্ধবি) বঝুদ্দবন দ্দভাদ্দব এবি প্রবিবনবধ্ িাঁদ্দের কাদ্দছ বযাখ্যা কদ্দরদ্দছন।  
A1E ক্ষ র্বা উদ্দেদ্দলযর ববধ্যিা 
চুবির উভয় পদ্দক্ষর ক্ষয দ্দব বলযআ একবি ববধ্ ম্পকণ  বিরী করা। চুবির উদ্দেলয 
বলযআ দ্দযন ববধ্ য়। 

উোরণ 

একজন স্বামীর িারঁ স্ত্রীর জীবদ্দনর বীমা করা (জীবন বীমাকৃি করা) এবং িারপর ববধ্ 
োবীোর বাদ্দব প্রাপয দ্দর্ণর বুবধ্া দ্দনয়ার জনয িাঁদ্দক িযা করা এবং এবিদ্দক একিু 
েুঘণিনাজবনি মৃিুয বদ্দ উপস্থাবপি করা দ্দবঅআনী। দ্দবঅআবন উদ্দেদ্দলয র্বা এর 
দ্দর্দ্দক অর্দর্ক বুবধ্াগুব পায়ার জনয বীমা বযবার করা যাদ্দব না।  
দ্দবঅআবন কাদ্দজর অর একবি উোরণ  একজন বযবি যার দ্দনক ঋণ অদ্দছ, একবি 
ববলা পবরমাণ দ্দর্ণর জীবন বীমা কদ্দরদ্দছন এবং িারপর অত্মিযা করদ্দছন যাদ্দি 
িাঁদ্দের পবরবার বীমার চুবি নুাদ্দর ক্ষবিপরূণ বাবে োবব-করা র্ণ াভ করদ্দি 
পাদ্দরন। দ্দববলর ভাগ জীবন বীমা দ্দকাম্পানীগুব এক বছদ্দরর মদ্দধ্য অত্মিযাজবনি 
মৃিুযদ্দি করা োববগুব বাে বেদ্দয় দ্দেন। 

A1F কাযণ ম্পােন করার েক্ষিা 
চুবিবি বলযআ ক্ষম দ্দব উভয় পদ্দক্ষর দ্বারা কাযণ ম্পােন করদ্দি। উোরণ স্বরূপ, 

একজন বযবি বযবন একবি ববলা পবরমাণ র্ণ জীবন বীমা কদ্দরদ্দছন, বলযআ প্রদ্দয়াজনীয় 
বীমার বকবস্তর পবরমাণ প্রোন করদ্দি ক্ষম দ্দবন। 

চুবিবি এবং এর লিণ  বলযআ বনবিি এবং িা ম্পােন করদ্দি ক্ষম দ্দি দ্দব এবং 
এমন অকাদ্দর দ্দি দ্দব দ্দযবি প্রচবি অআদ্দনর প্রদ্দয়াজনগুব পূরণ কদ্দর। 

এবি ববদ্দবচনা করনু... 
বজগার একবি বীমা দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ বকবস্তদ্দি প্রদ্দেয় 12,000 িাকা  75 াখ্ িাকার 
একবি জীবন বীমা পরুদ্দণর প্রস্তাব বিরী কদ্দর। বচবকৎা-ংকর ান্ত পরীক্ষা বনরীক্ষার ময় 
দ্দকাম্পানীবি জানদ্দি পাদ্দর দ্দয বজগার একবি দ্দরাদ্দগ অকর ান্ত এবং ববদ্দবচনা কদ্দর দ্দয 
িাঁর ঝুঁবক াধ্ারদ্দণর িুনায় দ্দনক দ্দববল। দ্দআ কারদ্দণ বীমা দ্দকাম্পানী িাঁদ্দক বদ্দন 
দ্দয বীমা বকবস্তর মূয 12,000 িাকার পবরবদ্দিণ  15,000 িাকা ধ্াযণ করা দ্দব। 

উপদ্দরাি ভববযদ্দির কাল্পবনক ঘিনায় প্রস্তাব এবং নুদ্দমােদ্দনর পবরপ্রবক্ষদ্দি অপবন 
বকভাদ্দব অচরণ করদ্দবন? 

 



প্রশ্ন 3.1 

একবি ববধ্ চুবির প্রদ্দয়াজনীয় বববলষ্টযগুব বক বক? 

A2 বীমা চুবিবির েব 

বীমাকৃি বযবি এবং বীমা দ্দকাম্পানী উভদ্দয়র মদ্দধ্য ঐকযমি য়া লিণ গুব স্পষ্ট করদ্দি 
বীমার একবি ববখ্ি চুবি প্রচবি য়। বীমাপদ্দত্রর মদ্দধ্য বীমা পূরদ্দণর মস্ত অনুপবুখখ্ক 
বণণনা, বীমা পরুদ্দণর ময়ীমা, বযবিকর মগুব, লিণগুব, বকবস্তর পবরমাণ এবং নযানয 
প্রাবিক ির্য র্াদ্দক। বীমাপত্রবি বনদ্দজ একবি বীমার চুবি নয়, বরং, এবি চুবিবির প্রমাণ। 

একবার বীমা দ্দকাম্পানী বীমার প্রস্তাব দ্দমদ্দন বনদ্দ, লিণগুবদ্দি ঐকযমি দ্দ এবং বীমা 
বকবস্তর পবরমাণ দ্দেয়া দ্দ দ্দগদ্দ র্বা বেদ্দি ম্মি দ্দ বীমার চুবি কাদ্দযণ পবরণি 
য়। এআভাদ্দব, চুবিবি বিণ মান র্াদ্দক একবি প্রকৃি বীমাপদ্দত্রর েবদ্দর বস্তত্ব র্াক বা না 
র্াক। বীমাপত্রবির নুপবস্থবি র্বা াবরদ্দয় যায়া চুবিবিদ্দক কাযণকরী করদ্দব না বকনু্ত 
ঐকযমি য়া লিণ গুব বনদ্দয় ববিকণ  বাঁধ্দ্দ বীমাপত্রবি প্রমাণ বাদ্দব বযবাযণ। এআ 
ধ্যাদ্দয়র ববভাগ-খ্-এ অমরা বীমপদ্দত্রর গঠন এবং ভযন্তরস্থ ববয়গুব ববস্তাদ্দর 
পরীক্ষা কদ্দর দ্দেখ্ব।   
A3 বীমা চুবিগুবদ্দি বীমা প্রবিবনবধ্দ্দের ভূবমকা 
অআদ্দনর েৃবষ্টদ্দি, একজন বযবি বযবন নয একজন বযবির প্রবিবনবধ্স্বরূপ কাজ কদ্দরন 
দ্দন একজন ‘এদ্দজন্ি’ (প্রবিবনবধ্)। যবে অমরা দ্দকান একজনদ্দক অমাদ্দের পক্ষ দ্দর্দ্দক 
কাজ করার নুমবি বেআ, িাদ্দ চুবির লদ্দিণ র মদ্দধ্য দ্দর্দ্দক অমাদ্দের প্রবিবনবধ্ বাদ্দব 
িাঁদ্দের দ্বারা করা দ্দয দ্দকান কাদ্দজর োবয়ত্ব অমাদ্দের ম্ভবি স্বীকার করদ্দি য়। বীমার 
দ্দক্ষদ্দত্র এবি প্রদ্দযাজয, এবং যখ্নআ দ্দকান মধ্যস্থিাকারী যুি য়, অআবন ম্পকণ গুব 
স্থাবপি য়।   
ধ্যায় 1-এ অমরা দ্দেদ্দখ্বছ বীমা বলদ্দল্পর াদ্দর্ বববভন্ন ধ্রদ্দনর মধ্যস্থিাকারী যুি এবং 
এআ ‘এদ্দজন্ি’ পবরভাাবি একজন নুদ্দমাবেি, বীমা দ্দকাম্পানী দ্বারা বনযুি মধ্যস্থিাকারীর 
দ্দক্ষদ্দত্র প্রদ্দযাজয বযবন দ্দআ দ্দকাম্পানীর প্রবিবনবধ্স্বরূপ দ্দআ দ্দকাম্পানীর দ্রবয বববকর  
করদ্দবন। এআরূপ করার মাধ্যদ্দম মধ্যস্থিাকারীবি ববধ্ ‘এদ্দজন্ি’-এ পবরণি ন এবং মদ্দন 
করা য় আবন ‘প্রধ্ান’ (এআ দ্দক্ষদ্দত্র, বীমা দ্দকাম্পানীবি)–র প্রবিবনবধ্স্বরূপ কাজ করদ্দবন। 
িাঁরা একজন িৃিীয় পক্ষ (এআ দ্দক্ষদ্দত্র প্রস্তাবক / দ্দআ বযবি বযবন বীমাবি ংগ্র করদ্দি 
চান)-র াদ্দর্ প্রধ্াদ্দনর একবি চুবি-বভবত্তক ম্পকণ  স্থাপন করদ্দি প্রধ্াদ্দনর কাছ দ্দর্দ্দক 
নুদ্দমােন প্রাপ্ত।         
িকণ  র্াকুন 

অমরা ধ্যায় 1 দ্দর্দ্দক এিা মদ্দন রাখ্ব দ্দয বনর্দেষ্ট বকছু মধ্যস্থিাকারী যাদ্দের দ্দযৌবগক 
োা বা য়, িাঁরা স্বিন্ত্র উপদ্দেষ্টা। িাঁদ্দের অআবন বস্থান জবি কারণ িারঁা 



িাঁদ্দের গ্রাকদ্দের প্রবিবনবধ্ রূদ্দপ বকছু কাজ কদ্দর এবং বকছু ববমাকারদ্দকর প্রবিবনবধ্ 
রূদ্দপ, এবং দ্দআ কারদ্দণ িাদঁ্দেরদ্দক বীমাকৃি বযবির প্রবিবনবধ্ এবং বীমাকারদ্দকর 
প্রবিবনবধ্ উভয়আ ববদ্দবচনা করা য় (িারঁা দ্দয কাজ করদ্দছ দ্দআ কাদ্দজর প্রকৃবির পর 
বনভণ রলী)। 

 

িকণ  র্াকুন 

বীমা চুবিগুব বববলষ্ট চুবি এবং উপদ্দর বর্দণি একবি ববধ্ চুবির পবরাযণ ববয়  
বিবরি বনয়ম-নীবির ববয়। 

এখ্ন বনম্নববখ্ি ংদ্দল অমরা এআ বিবরি বনয়মনীবিগুব দ্দেখ্ব। 

B বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ 
বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ  একবি ববধ্ বীমা চুবি বিরী করার প্রদ্দয়াজনীয় উপাোনগুবর মদ্দধ্য 
একবি।  
B1 বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ বক? 

বনম্নববখ্ি ঘিনার পযণদ্দবক্ষণ অপনাদ্দক বীমাদ্দযাগয স্বাদ্দর্ণর র্ণ বুঝদ্দি াাযয করদ্দব: 
ঘিনার পযণদ্দবক্ষণ 

গদ্দণল একজন 30 বছর বয়স্ক বযবি, একবি বুজাবিক দ্দকাম্পানী (এমএনব)দ্দি কাজ 
কদ্দরন। গদ্দণদ্দলর স্ত্রী একবি ন্তদ্দেণ লীয় বযবা-প্রবিষ্ঠাদ্দন কাজ কদ্দরন এবং বিবন 
গদ্দণদ্দলর াদ্দর্ িাদ্দের বাবড়র জনয ঋদ্দণর -অদ্দবেনকারী। যিক্ষণ গদ্দণদ্দলর কাদ্দছ 
একবি ভাদ্দা দ্দবিদ্দনর চাকুবর অদ্দছ, জীবন যাপদ্দনর মাবক বযদ্দয়র খ্রদ্দচর বযবস্থা 
করার াদ্দর্ াদ্দর্ দ্দ একবি গৃ ঋণ এবং গাবড় ঋণ চাবদ্দয় যায়। গদ্দণল এআ 
ম্পেগুব বিরী করদ্দি কবঠন পবরশ্রম কদ্দরদ্দছন। দ্দআ কারদ্দণ ববকছু গদ্দণদ্দলর 
পবরকল্পনা নুাদ্দরআ চবছ. িবু, বনম্নববখ্ি পবরেৃলযগুব কল্পনা করনু: 
পবরেৃলয 1 : গদ্দণদ্দলর একবি েুঘণিনা  এবং এক মাদ্দর জনয বিবন াপািাদ্দ ভর্দি 
দ্দন। 

পবরেৃলয 2 : প্রিযাবলিভাদ্দব গদ্দণদ্দলর স্ত্রী মারা দ্দগদ্দন। 

উপদ্দরর পবরেৃলযগুব এবং িার ম্ভাবয মাধ্ানগুব ভাদ্দাভাদ্দব দ্দেখ্া যাক। 

পবরেৃলয 1 : গদ্দণল কমপদ্দক্ষ একমা কাজ করদ্দি পারদ্দবন না। ঐ মদ্দয় বিবন দ্দবিন 
পাদ্দবন না এবং িাঁদ্দক িার াপািাদ্দর বব দ্দমিাদ্দি দ্দব দ্দযবি খ্বুআ বযয়-াদ্দপক্ষ। 
এআ ধ্রদ্দনর পবরবস্থবি এড়াদ্দনার জনয গদ্দণদ্দলর এবি বনবিি করা উবচি দ্দয 
প্রিযাবলি বচবকৎা ংকর ান্ত অপিকাগুব দ্দর্দ্দক িাঁদ্দক রক্ষা করার জনয এবং যবে 
বচবকৎা ংকর ান্ত কারদ্দণ কাদ্দজ নুপবস্থবির জনয িাঁর অর্দর্ক ক্ষবি য় িা পূরদ্দণর 
জনয পযাপ্ত স্বাস্থয বীমা অদ্দছ।  
পবরেৃলয 2 : পাবরবাবরক অদ্দয় দ্দযাগোন করা ছাড়া, গদ্দণদ্দলর স্ত্রী পবরবাদ্দরর 



দ্দেখ্াদ্দলানা করদ্দিন। িারঁ প্রিযাবলি মৃিুযর পদ্দর গদ্দণল গৃ ঋণ পবরদ্দলাধ্ করদ্দি 
এবং নযানয অর্দর্ক প্রবিশু্রবিগুব পূরদ্দণ অর্দর্ক মযার ম্মুখ্ীন দ্দবন। উপদ্দরর 
পবরেৃলয দ্দর্দ্দক রক্ষা পায়ার জনয গদ্দণল িাঁর স্ত্রীর জনয জীবন বীমা ংগ্র করদ্দি 
পাদ্দরন দ্দযবি িাঁর প্রিযাবলি মৃিযর ঘিনায় ক্ষবিপরূণ দ্দেদ্দব, এবি বনবিি কদ্দর দ্দয 
পবরবাদ্দরর অর্দর্ক বস্থা ববপন্ন নয়। গদ্দণদ্দলর স্ত্রী গদ্দণদ্দলর জনয জীবনবীমা ংগ্র 
করদ্দি পাদ্দরন দ্দযবি িারঁ প্রিযাবলি মৃিুযদ্দি ক্ষবিপরূণ দ্দেদ্দব। 

এআ পবরেৃলযগুব দ্দর্দ্দক অপবন দ্দেখ্দ্দি পাদ্দবন দ্দয যবে দ্দকান একবি ঘিনা ঘদ্দি, গদ্দণল 
এবং িার পবরবাদ্দরর অর্দর্ক বস্থা ভীণভাদ্দব ক্ষবিগ্রস্ত দ্দব যবে বিবন বীমা না কদ্দর 
র্াদ্দকন।  

এবি ববদ্দবচনা কদ্দর দ্দেখু্ন.... 
বকভাদ্দব এআ পবরেৃলযগুব অমাদ্দের বীমাকৃি েু বঝুদ্দি াাযয করদ্দব? 

ঘিনার পযণদ্দবক্ষণ দ্দর্দ্দক অমরা দ্দেখ্দ্দি পাবর দ্দয গদ্দণদ্দলর িার বনদ্দজর ভাদ্দা স্বাস্থয 
এবং িার স্ত্রী জীবদ্দনর বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ অদ্দছ কারণ দ্দ িাঁদ্দের ভাদ্দা র্াকা দ্দর্দ্দক 
াভবান য় এবং িাঁদ্দের মদ্দধ্য একজন র্বা েুজদ্দনর ক্ষবি দ্দ দ্দ অর্দর্কভাদ্দব 
ভীণভাদ্দব ক্ষবিগ্রস্ত দ্দব।    
B2 বীমাদ্দযাগয স্বাদ্দর্ণর প্রাবিকিা 
এখ্ন দ্দযদ্দিু অপবন বীমাদ্দযাগয স্বাদ্দর্ণর র্ণ জাদ্দনন, বীমাদ্দি বীমাদ্দযাগয স্বাদ্দর্ণর 
প্রাবিকিা র্বা গরুতু্ব বক, এ ববদ্দয় অপবন বনিয়আ অিযণ দ্দবন? বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ 
বীমার একবি িযন্ত গরুুত্বপূণণ িত্ত্ব. দ্দয দ্দকান ধ্রদ্দনর বীমা করার জনয, একজন বযবির 
দ্দআ ববয় বসু্তর উপর বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকদ্দি দ্দব দ্দযবি িারঁা বীমা করদ্দি চান। 
ববয়বসু্তবি দ্দকান বীমাকৃি ববয় র্বা ঘিনা দ্দি পাদ্দর এবং একজন বযবির বনদ্দজর 
জীবন, নয কাদ্দরার জীবন র্বা ম্পবত্ত দ্দি পাদ্দর। বীমা করা দ্দযদ্দি পাদ্দর বা না করা 
দ্দযদ্দি দ্দপদ্দর এবি বদ্ধান্ত করার অআবন বভবত্ত বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ বিরী কদ্দর।  
ংবক্ষপ্তাদ্দর : বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ  বযবির ববয় বসু্তর বীমা করার একবি ববধ্ 
বধ্কার, যার াদ্দর্ এবির (ববয় বসু্তর) অআদ্দনর দ্বারা স্বীকৃি ববধ্ ম্পকণ  অদ্দছ। 

B3 দ্দয ক পবরবস্থবিদ্দি বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক 

অোদ্দির রায় দ্দআক পবরবস্থবিগুব বস্থর কদ্দরদ্দছ যখ্ন বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ দ্দব মদ্দন 
করা য়। াধ্ারণ বনয়ম নুাদ্দর, বনম্নববখ্ি পবরবস্থবিগবুদ্দি বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক 
মদ্দন করা য়:   
• বনদ্দজর জীবন : একজন বযবির িারঁ বনদ্দজর জীবদ্দন পবরীম বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক। 

উোরণ 

গদ্দণল িাঁর ভববযৎ অদ্দয়র বিণ মান মদূ্দযর মপবরমাণ দ্দর্ণর জীবন বীমা ংগ্র 



করদ্দি পাদ্দরন। ববকল্পরূদ্দপ, িাঁর নুপবস্থবিদ্দি িাঁর মস্ত োয়োবয়ত্বগুব দ্দযমন-গৃ 
ঋণ, গাবড়র ঋণ, িাঁর পবরবাদ্দরর জীবন যাপদ্দনর খ্রচ আিযাবে ভাদ্দা ভাদ্দব করার জনয 
বক পবরমাণ র্ণ প্রদ্দয়াজন দ্দি পাদ্দর, বিবন িার মূয বনধ্ারণ করদ্দি পাদ্দরন। 

অদ্দরকবি পদ্ধবি দ্দযবি জীবন বীমার প্রদ্দয়াজনীয় দ্দর্ণর পবরমাণ বাব করার জনয 
বযবার করা দ্দযদ্দি পাদ্দর, দ্দবি  বার্দক অদ্দয়র গুবণিক বযবার করা, দ্দযমন 15 
বাদ্দরর বার্দক অয় র্বা 20 বাদ্দরর বার্দক অয়। 

• স্বামী বা স্ত্রী : একজন স্বামীর িাঁর স্ত্রীর জীবদ্দনর পর বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক এবং 
একআভাদ্দব, একজন স্ত্রীর িাঁর স্বামীর জীবদ্দনর পর বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক। উভদ্দয় এদ্দক 
পদ্দরর ভাদ্দা র্াকা দ্দর্দ্দক াভবান ন এবং উভদ্দয়আ ভীণভাদ্দব ক্ষবিগ্রস্থ দ্দি 
পাদ্দরন যবে িাদ্দের মদ্দধ্য একজদ্দনর বকছু ঘদ্দি। ফদ্দ একজন স্বামী িাঁর স্ত্রী জনয জীবন 
বীমা রুক্ষা ংগ্র করদ্দি পাদ্দরন এবং পর পদ্দক্ষ নুরপূ।         
• বললু : বপিা-মািা িাঁদ্দের বললুদ্দের জনয বীমা করাদ্দি পাদ্দরন যিক্ষণ বললুরা বনভণ রলী 
র্াদ্দক। বললুরা িাদ্দের বপিামািার জনয বীমা করাদ্দি পাদ্দরন যখ্ন িাঁদ্দের বপিামািা 
িাদ্দের উপর বনভণ রলী র্াদ্দক। িুরাং, গদ্দণল িারঁ বললুদ্দের জনয জীবন বীমা করদ্দি 
পাদ্দরন। একআভাদ্দব, গদ্দণদ্দলর বললুরা িাঁর বৃদ্ধ বয়দ্দর স্বাস্থয বীমা করদ্দি পাদ্দর, যখ্ন 
দ্দ য়ি িারঁ বললুদ্দের উপর বনভণ রলী দ্দব। 

• ম্পবত্ত : একজন বযবির িাঁর বনদ্দজর ম্পবত্তদ্দি বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক কারণ িারঁা 
এগুবর বযবাদ্দর াভবান দ্দেন এবং যবে ম্পবত্তবির াবন ঘদ্দি িাদ্দ িাঁরা 
ভীণভাদ্দব ক্ষবিগ্রস্ত দ্দবন।  
 বচত্র 3.2 
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নযানয পবরবস্থবি দ্দযখ্াদ্দন বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ বনবি র্াদ্দক িার ন্তভুণ ি:   

• ঋণোিা : একজন ঋণোিার দ্দেনাোদ্দরর জীবদ্দন দ্দআ ীমা পযণন্ত বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াদ্দক 
যিিা দ্দ দ্দেনাোরদ্দক িাকা ধ্ার বেদ্দয়দ্দছন। 

উোরণ 

গদ্দণল যবে বকাদ্দলর দ্দর্দ্দক 10,000 িাকা ধ্ার দ্দনয়,  িদ্দব বকাল গদ্দণদ্দলর জীবদ্দনর 
10,000 িাকা বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকদ্দব।  
এবি এআ কারদ্দণ যবে গদ্দণদ্দলর বকছু য় িাদ্দ বকাল িাঁর 10,000িাকা পনুরুদ্ধার 
করদ্দি পারদ্দব না এবং দ্দ ক্ষবিগ্রস্ত দ্দব।  ফদ্দ এআ দ্দক্ষদ্দত্র বকাল গদ্দণদ্দলর জীবদ্দনর 
উপর ঋদ্দণর পবরমাণ 10,000 িাকা পযণন্ত জীবন বীমা করদ্দি পদ্দরন। 

• জাবমনোর : একজন জাবমনোদ্দরর ঋদ্দণর ীমা পযণন্ত প্রধ্ান দ্দেনাোদ্দরর জীবদ্দন এবং 
বলযআ -জাবমনোদ্দরর জীবদ্দন বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক।  
• কমণচারী- বনদ্দয়াগকিা:  একজন কমণচারীর িাঁদ্দের বনদ্দয়াগকিার জীবদ্দন িাঁদ্দের মাবক 
দ্দবিদ্দনর ীমা পযণন্ত বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক। 

• বনদ্দয়াগকিা-কমণচারী: বনদ্দয়াগকিারা িাঁদ্দের মস্ত কমণচারীদ্দের ভাদ্দা র্াকাদ্দি 
বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক িাঁদ্দের কাদ্দজর মদূ্দযর ীমা পযণন্ত, উোরণ , যবে একজন 
কমণচারী সু্থ দ্দয় পদ্দড়ন এবং েীঘণবেন ধ্দ্দর কাদ্দজ নুপবস্থি র্াদ্দকন িাদ্দ িাঁরা দ্দয 
প্রকদ্দল্প কাজ করদ্দছন দ্দবি ম্পূণণ য়া বযাি দ্দি পাদ্দর।       
• প্রধ্ানবযবি বীমা: একবি দ্দকাম্পানীর ববদ্দল গরুুত্বপূণণ বযবির জীবদ্দনর উপর 
বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক।দ্দকাম্পানী এআ ধ্রদ্দনর বযবির জীবদ্দনর উপর গুরতু্বপূণণ বীমা 
ংগ্র করদ্দি পাদ্দর।  
• ংলীোর : একবি বযবার ংলীোরদ্দের এদ্দক উপদ্দরর জীবদ্দনর উপর বীমাদ্দযাগযিার 
স্বার্ণ র্াদ্দক। 

িকণ  র্াকুন 

জীবন বীমার দ্দক্ষদ্দত্র, বীমাবি করার ময় বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকার প্রদ্দয়াজন (প্রমাবণি 
দ্দি দ্দব), ববদ্দলি বীমাবি লুরু করার ময়। বীমার চুবি নুাদ্দর ক্ষবিপূরদ্দণর র্ণ 
োবব করার ঘিনার ময়, বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকদ্দি পাদ্দর অবার না র্াকদ্দি পাদ্দর 
এবং এবি প্রমাণ করার প্রদ্দয়াজন দ্দনআ।  
াধ্ারণ বীমার দ্দক্ষদ্দত্র, বীমাবি অরম্ভ করার ময় এবং ক্ষবিপূরদ্দণর র্ণ োবব করার 
ময় বলযআ বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকদ্দি দ্দব।    
ামুবদ্রক বীমার দ্দক্ষদ্দত্র অাো অআন  প্রদ্দযাজয দ্দযখ্াদ্দন বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ লুধু্মাত্র 
ক্ষবিপূরদ্দণর র্ণ োবব করার ময় র্াকা েরকার। 

 



C  চরম ববশ্বা 

একবি বীমা চুবি ববধ্ য়ার জনয বলযআ চরম ববশ্বা র্াকদ্দব। 

C1 চরম ববশ্বাদ্দর গুরতু্ব  
বনম্নববখ্ি পবরেৃলয অপনাদ্দক চরম ববশ্বাদ্দর মূনীবি বঝুাদ্দি াাযয করদ্দব: 
পবরেৃলয 
রাদ্দজল 20 বছদ্দরর জনয 50 াখ্ িাকার একবি (লিাধ্ীন) বনর্দেষ্ট মদ্দয়র বীমা 
পবরকল্পনা কদ্দরদ্দছ। 

একবেন বফ দ্দর্দ্দক বাবড় দ্দফরার ময় রাদ্দজদ্দলর একবি পর্ েুঘণিনা য় এবং 
েুঃখ্জনকভাদ্দব, বিবন মারা যান।  
রাদ্দজদ্দলর স্ত্রী দ্দকাম (বীমার নবমনী নুাদ্দর) বীমা দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ একবি 
ক্ষবিপরুদ্দণর র্ণ োবব কদ্দরন। বীমা দ্দকাম্পানী ক্ষবিপরূদ্দণর োবব স্বীকার করদ্দ 
দ্দকাম অিযণ ন। স্বাভাববকভাদ্দব দ্দকাম ভীণভাদ্দব অর্দর্ক ঙ্কদ্দি পদ্দড়ন এবং 
ক্ষবিপূরদ্দণর োবব স্বীকার করার কারণ জানদ্দি চান। বীমা দ্দকাম্পানী িাদ্দের 
নুোদ্দন জানদ্দি পাদ্দর দ্দয রাদ্দজল িারঁ বয়দ্দর প্রমাণপত্র িারঁ বনদ্দজর বুবধ্া 
নুাদ্দর পবরবিণ ন কদ্দরদ্দছন এবং নূযনিম ক্ষবিপূরণ াভ করার জনয, বিবন িাঁর বয় 
প্রকৃি বয়দ্দর দ্দর্দ্দক পাঁচ বছর কম জাবনদ্দয়দ্দছন। অদ্দরা ভাদ্দা লদ্দিণ  বীমা চুবিবি 
পায়ার জনয রাদ্দজল উদ্দেলয প্রদ্দণাবেিভাদ্দব বীমা দ্দকাম্পানীবিদ্দক ববভ্রান্ত কদ্দরদ্দছন। 
এআ কারদ্দণ বীমা দ্দকাম্পানীবি বীমাবিদ্দক কাযণকর এবং বাবি দ্দঘাণা কদ্দরদ্দছ এবং 
রাদ্দজদ্দলর স্ত্রীর করা ক্ষবিপূরদ্দণর োবববি স্বীকার কদ্দরদ্দছ। 

প্রস্তাবক িাঁদ্দের ম্বদ্দে ক ির্য জানদ্দবন এবং বীমাপত্র পূরণ করার ময় ব বঠক 
ির্য জানাদ্দনার এবং বুনর্দেষ্ট ির্য প্রমাণ জমা দ্দেয়ার বনবিক োবয়ত্ব প্রস্তাবদ্দকর র্াদ্দক। 

একবি জীবন বীমা চুবির বকবস্তর মূয বুনর্দেষ্ট করার দ্দক্ষদ্দত্র বযবির বয় একবি গরুুত্বপূণণ 
মানেণ্ড দ্দযবি রাদ্দজল বনদ্দজর বুবধ্া নুাদ্দর পবরবিণ ন কদ্দরবছদ্দন। 

স্পলণদ্দযাগয দ্রবয কর দ্দয়র দ্দনক চুবিদ্দি, প্রবিবি পক্ষআ ামগ্রীবি পরীক্ষা কদ্দর দ্দেখ্দ্দি 
পাদ্দরন। এআ লদ্দিণ  দ্দয এক পক্ষ পর পক্ষদ্দক ববভ্রান্ত কদ্দর না এবং িিার দ্দি 
প্রশ্নগুবর উত্তর দ্দেন, দ্দখ্াদ্দন নয পদ্দক্ষর চুবিবি এবড়দ্দয যায়ার মদ্দিা দ্দকান প্রশ্ন র্াদ্দক 
না। একবি দ্দরবিজাদ্দরির দ্দকনার দ্দক্ষদ্দত্র, এবির বববলষ্টযগুব পরীক্ষা কদ্দর দ্দনয়া দ্দযদ্দি 
পাদ্দর এবং এবি বঠকভাদ্দব কাজ করদ্দছ বকনা পরীক্ষা করার জনয চাবদ্দয় দ্দেদ্দখ্ দ্দনয়া 
দ্দযদ্দি পাদ্দর। পণযদ্রবয বং পবরদ্দবাগুবর কর য় এবং ববকর য় পবরচান করার অআনবি  
দ্দকর িা িকণ করণ র্বা ‘দ্দকর িা িকণ  ন’।          
বকনু্ত বীমা এআভাদ্দব কাজ করদ্দি পাদ্দর না। অমরা বীমা চুবিবি পড়দ্দি পাবর বকনু্ত বকভাদ্দব 
এবি কাজ কদ্দর লুধু্মাত্র িখ্নআ অমরা বঝুদ্দি পাবর, যখ্ন একবি ক্ষবিপরূণ োবব করা য়। 



এ দ্দক্ষদ্দত্র স্পলণ করার বা দ্দেখ্ার বকছু দ্দনআ। একআভাদ্দব বীমা দ্দকাম্পানী ম্পণূণভাদ্দব 
প্রস্তাবদ্দকর উপর বনভণ র কদ্দর র্াদ্দক অদ্দরা দ্দববল িদ্দর্যর জনয যা ঝুঁবক দ্দনয়ার বদ্ধান্ত 
গ্রদ্দণর কাদ্দজ বযবার করা দ্দব, এবং যবে এবি করা য়, িাদ্দ বক লদ্দিণ র বভবত্তদ্দি করা 
দ্দব।     
উপদ্দরর পবরেৃলয দ্দেখ্াদ্দে দ্দয উদ্দেলযপ্রদ্দণাবেিভাদ্দব প্রাবিক ির্য দ্দগাপন করা 
নুমবিদ্দযাগয নয়। এআ কারদ্দণ বীমা চুবিদ্দি একবি অাো বনয়ম নীবি প্রদ্দযাজয এবং 
উচ্চ স্তদ্দরর কিণবয প্রদ্দয়াজন যাদ্দক চরম ববশ্বা বা য়। 

C2 চরম ববশ্বাদ্দর ংজ্ঞা  
অমরা ‘চরম ববশ্বা’দ্দক এআভাদ্দব বযাখ্যা করদ্দি পাবর: 
প্রস্তাববি ঝুঁবকর মস্ত প্রাবিক ির্য দ্দস্বোবৃি দ্দয়, বঠকভাদ্দব এবং ম্পণূণভাদ্দব 
প্রকাল করার গঠনমূক োবয়ত্ব, নুদ্দরাধ্ করা দ্দাক বা না দ্দাক।  
এর র্ণ  দ্দয চুবিবি স্থায়ীভাদ্দব ম্পােন করার অদ্দগ একবি চুবির ংলগ্রণকারীরা 
বলযআ স্বিঃপ্রবৃত্ব দ্দয় প্রাবিক ির্য দ্দেদ্দবন। ম্পণূণ চুবি অদ্দাচনাদ্দি প্রস্তাবক এবং 
বীমাকারক উভদ্দয়র দ্দক্ষদ্দত্র মানভাদ্দব িত্ত্ববি প্রদ্দযাজয, বকনু্ত অআন প্রস্তাবকদ্দক চুবিদ্দি 
প্রবিক ির্যগুবর প্রধ্ান রবরাকারী বাদ্দব দ্দেদ্দখ্। অমরা ববভাগ D দ্দি প্রবিক 
ির্যগুব বক িা বযাখ্যা করব।     
চরম ববশ্বাদ্দর কিণ দ্দবয াবন 

চরম ববশ্বাদ্দর কিণ দ্দবযর াবনগবু িাবকাভুি করা দ্দযদ্দি পাদ্দর এআভাদ্দব: 
• প্রকাবলি, র্বা প্রাবিক ির্য জানাদ্দনা বাে দ্দেয়া, াবধ্ানিাবলি র্বা 
প্রস্তাবক এবি গরুুত্বীন মদ্দন করার কারদ্দণ।    
উোরণ স্বরূপ, জয়, এববব দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ জীবন বীমার জনয অদ্দবেন করার 
ময়, এবি জানানবন দ্দয দ্দছািদ্দবায় িার একবার দ্দস্ত্রাপচার করা দ্দয়বছ। বিবন মদ্দন 
কদ্দরবছদ্দন বীমা দ্দকাম্পানীদ্দক এআ ির্যবি জানাদ্দনা গুরতু্বপূণণ নয় দ্দযদ্দিু প্রায় 15 বছর 
অদ্দগ, িার দ্দছািদ্দবায় এআ দ্দস্ত্রাপচারবি দ্দয়বছ এবং বুবেন অদ্দগ বিবন 
ম্পণূণভাদ্দব এআ ঘিনা দ্দর্দ্দক দ্দদ্দর উদ্দঠদ্দছন। 

• প্রাবিক ির্য দ্দগাপন করা  
উোরণ স্বরূপ, জয় বনয়বমিভাদ্দব মে খ্ান. যবে, জীবন বীমার জনয অদ্দবেন করার 
অদ্দগ একমা বিবন এআ দ্দভদ্দব মে খ্ানবন দ্দয, এআ রকম করদ্দ বচবকৎা ংকর ান্ত 
পরীক্ষা করার ময় এবি ধ্রা পড়দ্দব না এবং অদ্দরা ভাদ্দা লদ্দিণ  দ্দ বীমা করদ্দি 
পারদ্দব। 

প্রিারণাপূণণ বমর্যা বববরণ র্বা বীমাকারকদ্দক প্রিারণা করার উদ্দেদ্দলয বববরণ দ্দেয়া। 

উোরণ স্বরূপ, জয় িারঁ বয় প্রকৃি বয়দ্দর দ্দর্দ্দক পাঁচ বছর কম বদ্দদ্দছন। এবির 



মর্ণদ্দন বিবন িাঁর বয়দ্দর প্রমাণপত্র জা কদ্দরদ্দছন এবং অদ্দরা ভাদ্দা লদ্দিণ  বীমা 
পায়ার জনয বিবন দ্দগুব বীমা দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ জমা বেদ্দয়দ্দছন। 

• উদ্দেলযীন বমর্যা বববরণ র্বা লুদ্ধ বববরণ দ্দযবি িয বদ্দ ববশ্বা করা দ্দয়বছ।  
প্রশ্ন 3.2 

বকছু বাস্তব পবরবস্থবির িাবকা দ্দযখ্াদ্দন একজন বযবির বীমাদ্দযাগয স্বার্ণ র্াকা ববদ্দবচনা 
করা দ্দয়দ্দছ। 

C3 প্রকাল করার োবয়ত্ব 

দ্দয রকম অমরা বণণনা কদ্দরবছ, ক বীমা অদ্দাচনার মদ্দধ্য বনবি প্রাবিক ঘিনা 
প্রকাল করা একবি কিণ বয, চুবিবি কাযণকর য়ার অদ্দগ, প্রস্তাববি স্তদ্দর এবি ববদ্দলভাদ্দব 
গুরতু্বপূণণ। প্রবিবি পনুঃনবীকরণ িাবরদ্দখ্ প্রকাল করার োবয়ত্ব পনুরায় চা ুয়।   
বীমাকৃি বযবির প্রকাল করার োবয়ত্ব 

প্রস্তাবদ্দকর আবিপূদ্দবণ চুবির াদ্দর্ ম্পর্দকি ক প্রাবিক ঘিনা ম্পণূণরূদ্দপ প্রকাল 
করা গুরতু্বপূণণ, বধ্ক ংখ্যক ঘিনার দ্দক্ষদ্দত্র, ববয় বসু্তর ম্পণূণ পবরবস্থবি লুধু্মাত্র 
প্রস্তাবক জাদ্দনন। বীমা চুবি চাকাীন বীমাকৃি বযবি বলযআ বীমাকারদ্দকর প্রবি চরম 
ববশ্বাদ্দর দ্দি কাজ করদ্দবন।   
উোরণ   
 প্রস্তাবকদ্দক িাঁদ্দের স্বাস্থয ম্পর্দকি ক ির্য উদ্দেখ্ করদ্দি দ্দব। িারঁা যবে 

এমন দ্দকান সু্থিায় দ্দভাদ্দগন দ্দযবি বীমাকারদ্দকর বদ্ধান্তদ্দক প্রভাববি করদ্দি 
পাদ্দর, িাদ্দ প্রস্তাদ্দবর ময় এবি বলযআ জানাদ্দনা উবচি।  

 প্রস্তাবকদ্দকর বলযআ িাঁর বঠক বয় জানাদ্দনা উবচি এবং এবির মর্ণদ্দন 
উপযুি বযদ্দর প্রমাণ পত্র দ্দেয়া উবচি। 

 যবে প্রস্তাবক িামাক দ্দবন কদ্দরন র্বা মেযপান কদ্দরন, িাদ্দ এবি প্রস্তাবপদ্দত্র 
উদ্দেখ্ করা উবচি। 

 যবে িীদ্দি দ্দকান দ্দকাম্পানী প্রস্তাবদ্দকর বীমা করদ্দি স্বীকার কদ্দর, র্বা 
ামানয দ্দর্দ্দক উচ্চ পবরমাণ বকবস্তর েদ্দর প্রস্তাব স্বীকার করা য়, িাদ্দ 
প্রস্তাবপদ্দত্র কারণ এবির উদ্দেখ্ করা উবচি। 

বীমাকারদ্দকর প্রকাল করার োবয়ত্ব 

বীমাকারদ্দকর বীমাকৃি বযবির কাদ্দছ প্রকাল করার একবি োবয়ত্ব র্াদ্দক। এআ োবয়ত্ববি 
পূরণ করার জনয, বীমাকারদ্দকর বলযআ চরম ববশ্বাদ্দর াদ্দর্ কাজ করা উবচি।  

উোরণ- 
 বীমাকারদ্দকর এবি বনবিি করা উবচি দ্দয এবির মস্ত প্রচারমূক বণণনা দ্দযমন 

পযাম্ফবি, দ্দরালার, দ্দয়বাআি আিযাবেদ্দি বীমার উপাোন ংকর ান্ত ক ির্য 



প্রকাবলি কদ্দরদ্দছ। 

 বীমা দ্দকাম্পানীগুব, উোরদ্দণর জনয, ধূ্মপানকারীদ্দের িুনায় যারা ধূ্মপান 
কদ্দরন না িাঁদ্দের বীমা বকবস্তর পবরমাণ কম ধ্াযণ কদ্দরন। 

 স্বাস্থয বীমার দ্দক্ষদ্দত্র, যবে ারা বছদ্দর বীমাকৃি বযবি দ্দকান ক্ষবিপূরণ োবব না 
কদ্দর, দ্দকান দ্দকান দ্দকাম্পানী পনুঃনবীকরদ্দণর ময় বীমা বকবস্তদ্দি ছাড় দ্দেয় র্বা 
বকবস্তর পবরমাণ একআ দ্দরদ্দখ্ একবি বনর্দেষ্ট লিাংদ্দল বীমা রুক্ষা বৃবদ্ধ কদ্দর। 

 

প্রস্তাববি কাজকমণ 
অমরা উপদ্দর বকছু েৃষ্টান্ত উদ্দেখ্ কদ্দরবছ দ্দযখ্াদ্দন প্রস্তাবক বীমাকৃি বযবির কাদ্দছ 
বীমাকারদ্দকর প্রকাল করার একবি োবয়ত্ব র্াদ্দক। নয কদ্দয়কবি েৃষ্টাদ্দন্তর কর্া বচন্তা 
করনু দ্দযখ্াদ্দন বীমাকৃি বযবির প্রবি বীমাকারদ্দকর প্রকাল করার একবি োবয়ত্ব র্াকদ্দি 
পাদ্দর। 

র্বা 
বকছু ঘিনা র্বা উোরদ্দণর জনয েৃষ্টান্তবি খঁু্জুন দ্দযখ্াদ্দন বীমাকৃি বযবি প্রকাল করার 
োবয়ত্ববি পান কদ্দরনবন এবং প্রকাল করা য়বন- এবির উপর বভবত্ত কদ্দর িাঁদ্দের 
ক্ষবিপূরদ্দণর োবব বীমাকারক স্বীকার কদ্দরদ্দছন। এআ ধ্রদ্দনর ক্ষবিপূরদ্দণর োববগুব 
প্রিযাখ্যান করার কারণগুব দ্দেখ্ুন। 

D প্রাবিক ির্যগবু 

D1 প্রাবিক ির্যগুবর গরুুত্ব 

 দ্দআগুবদ্দকআ বনর্দেষ্টভাদ্দব প্রাবিক ির্য বা দ্দযদ্দি পাদ্দর দ্দযগুব: 
একজন েূরেলণী বীমাকারদ্দকর বীমার বকবস্তর পবরমাণ বনর্দেষ্ট করা র্বা এবি ঝুঁবক বনদ্দি 
পারদ্দব বকনা িা বনধ্ারণ করার রায়দ্দক প্রভাববি করদ্দি পাদ্দর। 

উপবরউি ংজ্ঞা দ্দর্দ্দক অমরা জানদ্দি পাবর দ্দয প্রাবিক ির্যগুব গুরতু্বপূণণ কারণ 
দ্দগুব বীমা দ্দকাম্পানীর চুবির োয়গ্রণকারীদ্দক েুবি ববদ্দয় বদ্ধান্ত বনদ্দি াাযয কদ্দর 

 ঝুঁবকর প্রস্তাববি গ্রণ করা যায় বকনা র্বা এবি বাবি করদ্দি; এবং    
 যবে প্রস্তাববি গ্রণ করার মদ্দিা য়, িাদ্দ বক মদূ্দয (বকবস্তদ্দি) এবি গ্রণ করা 

উবচি। 

যবে প্রস্তাবদ্দকর ির্য ববদ্দয় দ্দকান দ্দে র্াদ্দক, দ্দযগুব প্রাবিক ববদ্দবচনা করা দ্দি 
পাদ্দর, িাঁদ্দের দ্দগুব প্রকাল করা উবচি, প্রস্তাবপদ্দত্র বুনর্দেষ্ট প্রশ্ন অদ্দছ বকনা বচন্তা না 
কদ্দরআ। এবির কারণ দ্দা ম্পণূণ িদ্দর্যর স্বত্ত্ব প্রস্তাবদ্দকর একার এবং এগুব বলযআ 
বীমাকারকদ্দক জানাদ্দনা উবচি যখ্ন বীমাকারক দ্দনদ্দেন ংকর ান্ত বীমা চুবির োয় গ্রণ 
করদ্দছন।  



দ্দকান ির্য দ্দযবি ঝুঁবকর পবরমাণ ামানয দ্দর্দ্দক দ্দববল উপস্থাবপি কদ্দর দ্দগুব 
সু্পষ্টভাদ্দব প্রাবিক, দ্দযগুব প্রিযাবলি ঝুঁবকর প্রকৃবি বযাখ্যা কদ্দর, র্বা বীমা করার 
বকছু ববদ্দল উদ্দেলযর ম্ভাবনা মদ্দন অদ্দন।   
D2 প্রকাল না করার ফাফ  
যবে বীমাকৃি বযবি প্রাবিক ির্য প্রকাল করার োবয়ত্ব দ্দর্দ্দক চুযি য়, বীমাকারক 
পদু্দরাপবুর (লুরু দ্দর্দ্দক) চুবিবি বাবি করদ্দি পাদ্দরন। নয ভাায় বদ্দ, ক্ষবিপূরদ্দণর 
দ্দকান োবব প্রোনদ্দযাগয নয়। যবে প্রকাবলি না য়া ববয় প্রিারণামূক য় (দ্দনক 
ময় দ্দগাপন করা), বীমাকারক বকবস্তর পবরমাণ দ্দরদ্দখ্ বেদ্দি পাদ্দরন। ববধ্ অআন  দ্দয 
দ্দকান ববয় প্রকাবলি এরকম পবরস্থবি দ্দেখ্া বেদ্দ এবি বদ্বিীয় পক্ষ (বীমাকারক)দ্দক 
চুবিবি স্বীকার করার বধ্কার দ্দেয় দ্দযখ্াদ্দন ঘিনাবি :   
 প্রর্ম পদ্দক্ষর (বীমাকৃি বযবি) বগবির মদ্দধ্য; 
 বদ্বিীয় পক্ষ (বীমাকারক) জাদ্দনন না; র্বা 
 পবরকবল্পি, যবে প্রকাবলি য়, বদ্বিীয় পক্ষদ্দক রাবজ করাদ্দনার জনয িারঁা দ্দয লদ্দিণ  

চুবিবি ববদ্দবচনা কদ্দরদ্দছ িা দ্দর্দ্দক অদ্দরা ভাদ্দা লদ্দিণ  চুবি করদ্দি র্বা পদু্দরাপবুর 
চুবিবি না করার জনয।  

D3  ঙ্ঘনীয় অআন (ধ্ারা 45) 

বীমা অআদ্দনর নুদ্দেে 45 এ দ্দযরূপ বনর্দেষ্ট করা অদ্দছ, বীমার প্রর্ম েু’বছদ্দরর মদ্দধ্য, যবে 
বীমা দ্দকাম্পানী জানদ্দি পাদ্দর দ্দয প্রস্তাবক বকছু প্রাবিক ির্য প্রকাল কদ্দরনবন, িাদ্দ 
এবি (বীমা দ্দকাম্পানী) বীমাবিদ্দক কাযণকরী এবং বাবি দ্দঘাণা করদ্দি পাদ্দর। বীমা 
দ্দকাম্পানী প্রোন করা মস্ত বীমা বকবস্তগুব দ্দরদ্দখ্ বেদ্দি পাদ্দর। বীমার প্রর্ম েু’বছর চা 
কাীন মদ্দয় এআ বধ্কারবি লুধু্মাত্র বীমা দ্দকাম্পানীর দ্বারা কাযণকরী য়। েু’বছর পর, 

যবে বীমা দ্দকাম্পানী বীমাবি বাবি করদ্দি চায়, িাদ্দ বীমা দ্দকাম্পানীদ্দক এবি বলযআ 
প্রিারণামূক প্রমাণ করদ্দি দ্দব। এআ অআনবিদ্দক ঙ্ঘনীয় অআন বা য় এবং জীবন 
বীমায় প্রদ্দয়াগ করা য়।           
D4  জীবন বীমা: প্রকাল করার োবয়ত্ব 

জীবন বীমার দ্দক্ষদ্দত্র, প্রকাল করার োবযত্ব দ্দেখ্া দ্দেয়, যখ্ন প্রস্তাব উদ্দঠ িখ্ন দ্দর্দ্দক 
যিক্ষণ না বীমা দ্দকাম্পানী ঝুঁবকবি বনদ্দি ম্মি দ্দে এবং বীমা রুক্ষাবি অরম্ভ করা 
দ্দে  
িকণ  র্াকুন 

একবি বাবি য়া বীমা পনুঃপ্রচবি য়ার ঘিনায়, বীমা দ্দকাম্পানী বীমাকি 
বযবিদ্দক সু্থ স্বাস্থয বা র্াকার প্রমাণ  ক প্রাবিক ির্য প্রকাল করদ্দি 
বদ্দি পাদ্দরন। এআ ধ্যাদ্দয়র ববভাগ 2 দ্দি বীমা বাবি য়া এবং পনুঃরুদ্ধার ববদ্দয় 



ববস্তার অদ্দাচনা করা দ্দয়দ্দছ। 

 

উোরণ 

পবরেৃলয 1:  জুণ ন 30 বছর বয়দ্দ একবি বীমা দ্দকাম্পানীর কাছ দ্দর্দ্দক একবি 
অজীবদ্দনর বীমা কদ্দরন। প্রস্তাব পত্রবি পূরণ করার ময় জুণ ন ক প্রাবিক 
ির্যগুব জানান। পাঁচ বছর পদ্দর জুণ দ্দনর য়ায়াদ্দববি দ্দরাগ বনণণীি য়। যবে বীমা 
দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ জুণ ন এআ ির্যবি প্রকাল না কদ্দরন, এবি িাঁর বীমা রুক্ষায় 
দ্দকানভাদ্দব প্রভাব দ্দফদ্দব না, দ্দযদ্দিু এবি বীমা রুক্ষা লুরু য়ার পাঁচ বছর পদ্দর 
দ্দয়বছ। যবে জুণ দ্দনর বীমা বাবি দ্দয় যায় (ময়ীমা বিকর ম কদ্দর যায়) এবং দ্দ 
বীমাবি পনুরায় চাু কদ্দর, িাদ্দ এবি পনুরায় চাু করার ময়, বীমা দ্দকাম্পানীবি িাঁদ্দক 
ক প্রাবিক ির্যগুব পনুরায় প্রকাল করদ্দি বদ্দি পাদ্দর। 

পবরেৃলয 2: 35 বছর বয়দ্দ জুণ ন অদ্দরকবি বীমাচুবি (দ্দময়ােী বীমা) করদ্দি চান বকনু্ত 
এখ্ন বিবন একজন য়ায়াদ্দববিক। এখ্ন প্রস্তাববি করার মদ্দয়, চরম ববশ্বাদ্দর নীবি 
নুাদ্দর, জুণ নদ্দক বলযআ জানাদ্দি দ্দব দ্দয বিবন য়ায়াদ্দববিদ্দ ভুগদ্দছন।   
জুণ ন যা প্রকাল করদ্দব িার উপর বভবত্ত কদ্দর, বীমা দ্দকাম্পানী িাঁর প্রস্তাদ্দবর মূয 
বনধ্ারণ করদ্দব এবং ঝুঁবকবি গ্রণ করার র্বা প্রিযাখ্যান করার বদ্ধান্ত বনদ্দি পাদ্দর। 
যবে দ্দকাম্পানী ঝুঁবকবি গ্রণ করার বদ্ধান্ত দ্দনয় িাদ্দ এবি জুণ নদ্দক প্রদ্দয়াজনীয় 
বকবস্তর পবরমাণ ববদ্দয় জানাদ্দব।      
যবে জুণ ন এবি না জানান দ্দয বিবন য়ায়াদ্দববিদ্দ ভুগদ্দছন, এবং বীমা দ্দকাম্পানী 6 মা 
পদ্দর এআ ির্যবি জানদ্দি পাদ্দর, িাদ্দ এবি বীমাচুবিবি কাযণকরী এবং বাবি দ্দঘাণা 
করদ্দি পাদ্দর এবং দ্দআ িাবরখ্ পযণন্ত জুণ দ্দনর প্রোন করা মস্ত বকবস্তগুবর র্ণ দ্দরদ্দখ্ 
বেদ্দি পাদ্দর। 

E ক্ষবিপূরণ 

ক্ষবিপূরণদ্দক বযাখ্যা করা যায় এআভাদ্দব: 
পযাপ্ত অর্দর্ক ক্ষবিপরূণ বীমাকৃি বযবির  অর্দর্ক বস্থা একআ রাখ্ার জনয দ্দকান 
বকছু াবন ঘিার পদ্দর, াবন ঘিার পূদ্দবণ িারঁা দ্দয রকম দু্দযাগ বুবধ্া াভ করদ্দিা  
(দ্দকান বকছু াবন ঘিার পূদ্দবণ বীমাকৃি বযবি দ্দয রকম দু্দযাগ বুবধ্া াভ করদ্দিা াবন 
ঘিার পদ্দর, বীমাকৃি বযবির অর্দর্ক বস্থা একআ রকম রাখ্ার জনয পযাপ্ত অর্দর্ক 
ক্ষবিপূরণ)   

ংদ্দক্ষদ্দপ, এর র্ণ  দ্দয দ্দকান বকছু াবন ঘিদ্দ বীমা দ্দকাম্পানী বীমার লিণ  নুাদ্দর 
বীমাকৃি বযবিদ্দক িাঁর ক্ষবি য়ার জনয ক্ষবিপূরণ দ্দেয়।  
উোরণ 

দু্দরল 2,00,000 িাকার বীমাকৃি দ্দর্ণর একবি বযবিগি স্বাস্থয বীমা কদ্দরদ্দছন। দু্দরল 



সু্থ দ্দয় পদ্দড়ন এবং িাঁদ্দক াপািাদ্দ ভর্দি করদ্দি য়, যার ফদ্দ 40,000 িাকার 
একবি  াপািাদ্দর বব য়। িুরাং এআ দ্দক্ষদ্দত্র বীমা দ্দকাম্পানী দু্দরলদ্দক 40,000 
িাকার একবি ক্ষবিপরূণ দ্দেদ্দব। 

     
মুনাফা াদ্দভর জনয বীমাদ্দক বযবার করা যায় না  
ক্ষবিপূরদ্দণর বনয়ম এবি বনবিি কদ্দর দ্দয বীমাকৃি বযবিদ্দক লুধু্মাত্র িিিা ক্ষবিপরূণ 
দ্দেয়া য় দ্দয পবরমাণ িারঁ াবন ঘদ্দি। িুরাং বীমাকৃি বযবি বীমা দ্দর্দ্দক মুনাফা াভ 
করদ্দি পাদ্দর না।     
উোরণ 

রাদ্দজল 1,00,000 িাকার বীমাকৃি দ্দর্ণর একবি বযবিগি স্বাস্থয বীমা কদ্দরদ্দছন। 
রাদ্দজদ্দলর িাঁর বনদ্দয়াগকারীর কাছ দ্দর্দ্দক 1,00,000 িাকার স্বাস্থয রুক্ষা করা অদ্দছ। 
রাদ্দজল সু্থ দ্দয় পদ্দড়ন এবং িাঁদ্দক াপািাদ্দ ভর্দি করদ্দি য়, যার ফদ্দ 
25,000 িাকার একবি াপািাদ্দর বব য়। িুরাং এআ দ্দক্ষদ্দত্র রাদ্দজল উভয় 
বীমাকারদ্দকর কাদ্দছ 25,000 িাকার ক্ষবিপূরণ োবব করদ্দি পাদ্দরন না। রাদ্দজল বণদ্দমাি 
25,000 িাকার একবি ক্ষবিপরূণ পাদ্দবন। িুরাং ক্ষবিপূরদ্দণর নীবি এবি বনবিি কদ্দর 
দ্দয, মুনাফা াদ্দভর জনয বীমা বযবার করা যায় না। 

 

ংবক্ষপ্তার করদ্দ : বনরাপত্তাববধ্ান(ক্ষবিপরূণ) এবি বনবিি কদ্দর দ্দয বীমা দ্দকাম্পানী 
ক্ষবিপূরদ্দণর র্ণ বস্থর করার পর বীমাকৃি বযবির বস্থান না অদ্দরা ভাদ্দা না অদ্দরা 
মে য়। এবি অদ্দরা বনবিি কদ্দর দ্দয  বীমাকারদ্দকর করা বযদ্দয়র বববনমদ্দয় বীমাকৃি 
বযবি াভবান ন না র্বা বীমাকৃি বযবির করা বযদ্দয়র বববনমদ্দয় বীমাকারক াভবান 
ন না। 

E1 ক্ষবিপূরণ এবং জীবন বীমা 
াধ্ারণ বীমা চুবিগুব এবং স্বাস্থয বীমাচুবিগুব  ক্ষবিপূরদ্দণর চুবি দ্দযখ্াদ্দন উপদ্দর 
বযাখ্যা করা নীবিগুব নুাদ্দর বীমাকৃি বযবিদ্দক াবন ঘিার জনয ক্ষবিপূরণ দ্দেয়া য়।   
বকনু্ত জীবন বীমার দ্দক্ষদ্দত্র এবি প্রদ্দযাজয নয়। 

উোরণ 

যবে বজি 10 বছদ্দরর জনয প্রদ্দেয় 10,00 িাকার বার্দক বকবস্তদ্দি 1,00,000 িাকার 
একবি এনয়াউদ্দমন্ি বীমা কদ্দরন, এবং বীমার চিুর্ণ বদ্দণ বিবন মারা যান, িাদ্দ বীমার 
প্রাপক 1,00,000 িাকার পদু্দরা র্ণবিআ পাদ্দবন (দ্দআ ময় পযণন্ত জমা য়া 
ভযাংল), যবে বজি লুধু্মাত্র চার বছর বীমা বকবস্তর র্ণ বেদ্দয়দ্দছন। 

   
 



এআ কারদ্দণ জীবন বীমার চুবিগুব মূযবান চুবি নাদ্দম পবরবচি এবং দ্দগুবদ্দি 
ক্ষবিপূরদ্দণর নীবিবি প্রদ্দযাজয নয়। জীবন বীমার দ্দক্ষদ্দত্র, এমনবক একজন বযবি যবে 
একাবধ্ক বীমা কদ্দর র্াদ্দকন, বীমাকৃি বযবির মৃিুযর ফদ্দ ক বীমা দ্দকাম্পানীগুব 
বীমাকৃি পদু্দরা র্ণবি প্রোন করদ্দব।      
ফদ্দ মদ্দন রাখ্দ্দবন দ্দয জীবন বীমার াদ্দর্ ম্পর্দকি ক্ষবিপরুণ ভাগ বন্িদ্দনর ধ্ারণাবি, 

ক্ষবিপরুদ্দণর নীবি নুাদ্দর, প্রদ্দযাজয নয়, বনম্নববখ্ি উোরদ্দণ অমরা এবি দ্দেদ্দখ্ বনদ্দি 
পাবর:  
উোরণ 

মনীল এববব বীমা দ্দকাম্পানীর কাছ দ্দর্দ্দক 15,00,000 িাকার একবি অজীবদ্দনর বীমা 
চুবি কদ্দরদ্দছন এবং এক্সয়াআদ্দজয় বীমা দ্দকাম্পানীর কাদ্দছ 10,00,000 িাকার একবি 
এনয়াউদ্দমন্ি বীমা কদ্দরদ্দছন। িাঁর মৃিুযর ঘিনায়, বীমা চুবির ময়ীমার মদ্দধ্য, েুবি বীমা 
দ্দকাম্পানীআ মনীদ্দলর মদ্দনানীি বযবিদ্দক ক্ষবিপরুণ প্রোন করদ্দব। ফদ্দ মনীদ্দলর 
মদ্দনানীি বযবি েুবি বীমা দ্দকাম্পানীর কাছ দ্দর্দ্দক দ্দমাি 25,00,000 িাকার(15,00,000 
িাকা+10,00,000 িাকা) বীমাকৃি র্ণ পাদ্দবন। 

 



 

প্রধ্ান ববয়গুব 

এআ ধ্যাদ্দয় জানাদ্দনা প্রধ্ান ববয়গুবর বনদ্দম্নাববখ্িভাদ্দব ংবক্ষপ্তার করা যায়:   
একবি ববধ্ বীমা চুবির গুরতু্বপূণণ বববলষ্টযগুব  
 একবি চুবি িখ্নআ বাস্তবাবয়ি য় যখ্ন এক পক্ষ একবি প্রস্তাব দ্দেয় এবং পর 

পক্ষ দ্দবি ববনালদ্দিণ  দ্দমদ্দন দ্দনন। 

 একবি বীমা চুবির দ্দক্ষদ্দত্র, বীমা দ্দকাম্পানীদ্দক প্রস্তাবদ্দকর দ্দেয়া বকবস্তর পবরমাণ 
ববদ্দবচনা কদ্দর ছাড় দ্দেয়ার ববয়। 

 প্রাপ্ত বয়স্ক, দ্দয ক বযবিদ্দক মানবকভাদ্দব সু্থ ববদ্দবচনা করা য় এবং দ্দয 
ক বযবি অআনি দ্দযাগয বদ্দ ববদ্দববচি িারঁা বীমা চুবি করদ্দি পাদ্দরন না।   

বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ 
• বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ একজন বযবির বীমাকৃি ববয়বসু্তর ববধ্ বধ্কার, দ্দযবি িাঁদ্দের 

বনদ্দজর জীবন, িাঁদ্দের পবরবাদ্দরর েযদ্দের জীবন র্বা িাঁদ্দের ম্পবত্ত দ্দি 
পাদ্দর।   

• নযানয েৃষ্টান্ত দ্দযখ্াদ্দন বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ র্াদ্দক ববদ্দবচনা করা য়, িারমদ্দধ্য 
পানাোর-দ্দেনাোর, বনদ্দয়াগকারী-বনযুিবযবি এবং উদ্দ্িাবেদ্দক নরুূপ, ংলীোর 
এদ্দক পদ্দরর জীবদ্দনর উপর, গুরতু্বপূণণ বযবির জীবদ্দনর উপর দ্দকাম্পানীর 
বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ ন্তভুণ ি।   

চরম ববশ্বা 

• একবি বীমা চুবির উভয় পক্ষদ্দকআ চরম ববশ্বাদ্দর দ্দি কাজ করা উবচি। 

• অমরা চরম ববশ্বাদ্দক এআভাদ্দব বযাখ্যা করদ্দি পাবর, নুদ্দরাধ্ করা দ্দাক র্বা না 
দ্দাক, প্রস্তাববি ঝুঁবকর ক প্রাবিক ির্য দ্দস্বোবৃি দ্দয় বঠক এবং 
ম্পণূণভাদ্দব প্রকাল করার একবি গঠনমূক োবয়ত্ব।   

• ক বীমা ংকর ান্ত অদ্দাচনায় বনবি প্রাবিক ির্যগবু প্রকাল করা একবি 
কিণ বয, চুবিবি বাস্তবাবয়ি য়ার অদ্দগ, প্রস্তাববি স্তদ্দর এবি ববদ্দলভাদ্দব গরুুত্বপূণণ।       

• বীমাকৃি বযবির প্রবি বীমাকারদ্দকর প্রকাল করার একবি কিণ বয র্াদ্দক. এআ 
কিণ বযবি পূরণ করার জনয বীমাকারদ্দকর চরম ববশ্বাদ্দর দ্দি বযবার করা 
উবচি।  

প্রাবিক ির্যগুব 

• প্রাবিক ির্যগুবদ্দক এআভাদ্দব বযাখ্যা করা দ্দযদ্দি পাদ্দর, ‘যা একজন ববচক্ষণ 
বীমাকারদ্দকর বীমার বকবস্তর পবরমাণ বনর্দেষ্ট করা র্বা এবি ঝুঁবক বনদ্দি পারদ্দব 
বকনা িা বনধ্ারণ করার রায়দ্দক প্রভাববি করদ্দি পাদ্দর।’ 



• বকছু ির্য দ্দযমন অআন ববয়ক ির্য এবং জানা ির্য, প্রকাল করার প্রদ্দয়াজন য় 
না।  

• যবে বীমাকৃি বযবি প্রাবিক ির্য প্রকাল করার োবয়ত্ব ঙ্ঘন কদ্দর, িাদ্দ 
বীমাকারক চুবিবিদ্দক বাবি এবং কাযণকরী দ্দঘাণা করদ্দি পাদ্দরন। 

ক্ষবিপূরণ    
• ক্ষবিপূরদ্দণর র্ণ  দ্দকান বকছু াবন ঘিার পূদ্দবণ বীমাকৃি বযবির অর্দর্ক বস্থা 

যা বছ, াবন ঘিার পর বীমাকৃি বযবিদ্দক একআ বস্থায় বফবরদ্দয় দ্দেয়া।  
• ক্ষবিপূরণ এবি বনবিি কদ্দর দ্দয, ন্তার লণূয োববর মাধ্যদ্দম বীমাকৃি বযবির 

মুাফা াদ্দভর জনয বীমাদ্দক বযবার করা যায় না।     
• ক্ষবিপূরণ জীবন বীমার দ্দক্ষদ্দত্র প্রদ্দযাজয নয় কারণ জীবন বীমা চুবি একবি মূযবান 

চুবি। 

  

প্রশ্ন উত্তর 

3.1 একবি ববধ্ চুবির গুরতু্বপূণণ বববলষ্টযগুব  : 
 প্রস্তাব এবং নুদ্দমােন।  
 ববদ্দবচনা কদ্দর ছাড় দ্দেয়া। 

 চুবি করার ক্ষমিা। 

 উভয়পদ্দক্ষর ঐকযমি  
 ক্ষ র্বা উদ্দেদ্দলযর ববধ্যিা। 

 কাযণ ম্পােন করার েক্ষিা। 

3.2 দ্দআ ক পবরবস্থবি দ্দযখ্াদ্দন একজন বযবির বীমাদ্দযাগযিার স্বার্ণ অদ্দছ বদ্দ 
ববদ্দবচনা করা য় :  

 িাঁদ্দের বনদ্দজর জীবদ্দনর ীমাীন স্বার্ণ ; 
 িাঁদ্দের স্বামী-স্ত্রীর জীবদ্দনর স্বার্ণ এবং লিণ বি উদ্দ্িাবেদ্দক প্রদ্দযাজয ;   
 িাঁদ্দের বললুদ্দের জীবদ্দনর স্বার্ণ এবং লিণ বি উদ্দ্িাবেদ্দক প্রদ্দযাজয ; এবং 

 িাঁদ্দের ম্পবত্তর স্বার্ণ। 
 

স্ব-পরীক্ষদ্দণর প্রশ্নগুব 

1.
  

চরম ববশ্বাদ্দর ংজ্ঞা দ্দেয়া এবং এবির র্ণ বযাখ্যা করা। 

2.
  

ক্ষবিপূরণ বক ? 

পরবিণ ী পৃষ্ঠায় অপবন উত্তরগুব পাদ্দবন  



স্ব-পরীক্ষদ্দণর প্রশ্ন উত্তরগুব 

1.
 
  

 

চরম ববশ্বাদ্দক এআভাদ্দব বযাখ্যা করা যায়: 
‘নুদ্দরাধ্ করা দ্দাক র্বা না দ্দাক, প্রস্তাববি ঝুঁবকর ক প্রাবিক ির্য 
দ্দস্বোবৃি দ্দয় বঠক এবং ম্পণূণভাদ্দব প্রকাল করার একবি গঠনমূক 
োবয়ত্ব।’ 

এবির র্ণ  একবি চুবির ংলগ্রণকারীরা চুবিবি স্থায়ীভাদ্দব ম্পােন করার 
অদ্দগ বলযআ দ্দস্বোয় প্রাবিক ির্য প্রকাল করদ্দবন. চুবিবি অাপ 
অদ্দাচনা করার ময় নীবিবি মানভাদ্দব প্রস্তাবক এবং বীমাকারক উভদ্দয়র 
দ্দক্ষদ্দত্র প্রদ্দযাজয, বকনু্ত অআদ্দনর দ্দচাদ্দখ্ প্রস্তাবক চুবিদ্দি প্রধ্ান প্রাবিক 
ির্যগুবর রবরাকারী। 

2.
  

ক্ষবিপূরণদ্দক এআভাদ্দব বযাখ্যা করা যায়: 
‘দ্দকান বকছু াবন ঘিার পূদ্দবণ বীমাকৃি বযবি দ্দয রকম দু্দযাগ বুবধ্া াভ 
করদ্দিা, াবন ঘিার পদ্দর বীমাকৃি বযবির অর্দর্ক বস্থা একআ রকম রাখ্ার 
জনয পযাপ্ত অর্দর্ক ক্ষবিপরূণ।’ 

এবির র্ণ  দ্দয দ্দকান বকছু াবন ঘিদ্দ বীমা দ্দকাম্পানী বীমার লিণ  নুাদ্দর 
বীমাকৃি বযবিদ্দক িাঁর ক্ষবি য়ার জনয ক্ষবিপূরণ দ্দেয়। 

 



3 
পবব 2   

ববমার বযবার 
ধ্যায়ের ববে বসু্ত পাঠক্র ম বলক্ষার পবরণাম 

বলক্ষার উয়েলয  

প্রস্তাবনা  
প্রধ্ান লর্তাবী  
F ববমাচুবি বক্ভায়ব ক্র ে এবং য়খা ে  3.9, 3.11, 3.15 

G  মূ র্তথ্য  3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17 

H ববমার মুখয  লর্তব  3.8, 3.15, 3.16 

I বপ্রবমোম পবরয়লায়ধ্র এবং ধবধ্ রুক্ষার প্রাবতক্র্তা 3.10 

মূ ববেবসু্ত  

প্রশ্ন উত্তরমাা   

স্ব-পরীক্ষণ প্রশ্নাবী  

ধ্যেয়নর উয়েলয  

এআ ধ্যােবি ধ্যেন ক্রার পর অপবন বনম্নববখর্ত ববেগুব জানয়র্ত ক্ষম য়বন:- 
 ববমা বক্ভায়ব ক্র ে থ্বা য়খা য়ব র্তার মুখয ববে বণবনা। 

 ববমাে বযবৃর্ত মুখয র্তথ্যাবি এবং র্তায়ির গরুুয়ের ববয়েণ। 

 ববমায়র্ত বযবৃর্ত প্রধ্ান লর্তাবীর বযাখযা। 

 ধবধ্ রুক্ষা ক্রয়র্ত বপ্রবমোম (ববমাবক্বস্ত) পবরয়লায়ধ্র প্রাবতক্র্তা অয়াচনা। 

প্রস্তাবনা  
এআ ধ্যায়ের প্রথ্ম ভায়গ অমরা বপ্রক্ার ববমার মূনীবর্ত য়িয়খবছাম। এআ বির্তীে ভায়গ অমরা 
িৃবিপার্ত ক্রয়র্ত যাবি য়য ববমা এবং ববয়লভায়ব জীবন ববমা বক্ভায়ব ক্র ে ক্রা ে। অমরা এবি িুবি 
পদ্ধবর্তয়র্ত ক্রব। 



ববপ্রথ্য়ম অমরা প্রধ্ান িবয়র উপর নজর য়িব যা ববমা গ্রণক্ারী য়য য়ক্ান বযবি 
য়গুবর য়ত পবরবচর্ত য়বন এবং এর গরুুে অয়াচনা ক্রয়বন। এআ িবগুবর 
ববমাচুবি য়মোয়ির মে ববমা য়ক্াম্পানী এবং ববমাধ্ারয়ক্র ময়ধ্য অিান প্রিান য়ব। 
বির্তীের্তঃ জীবন ববমাে বযবৃর্ত গুরেুপূণব বক্ছু লয়ের/লর্তাবীর উপর অমরা নজর য়িব যা 
অপনার উপয়ভািায়ির য়বাঝায়নার য়ক্ষয়ে অপনার প্রয়োজন য়ব। 

যথ্াযথ্ প্রাবতক্ বণবনাে এআ ববেগুব ন্তভূব ি ক্রয়র্ত ববমা বক্ভায়ব ক্র ে থ্বা য়খা ে 
র্তার ববস্তাবরর্ত মর্তাময়র্তর িারা অমরা অরম্ভ ক্রয়বা। 

প্রধ্ান লর্তাবী 
এআ ধ্যায়ের অয়াবচর্ত ববে বনম্নববখর্ত লে(লর্তাবীর) এবং ধ্ারণার বযাখযা: 
স্বেবনয়োগ বাবর্ত ক্রণ র্তামাবি ববমাবক্বস্ত রবি 

স্বেবনয়োগক্ারী কু্বং ফ বপবরেড ময়নানেন ববমাচুবির িব 

স্বেবনয়োগী লর্তাধ্ীন স্বেবনয়োগ ববজ্ঞবি প্রস্তাববক্া 
প্রকৃ্র্ত স্বেবনয়োগ বজব ন পবরয়লাধ্ মূয পনুঃ প্রচন 

বনযুি বযবি নুয়মািন/র্তযােন প্রস্তাব পে ববমার স্বে র্তযাগ 
মূয 

F ববমাচুবিগবু বক্ভায়ব ক্র ে এবং য়খা ে 

অমরা উপয়রাি ধ্যােগুবয়র্ত বয়বছ য়য এক্জন বযবির য়ক্ন ববমা ক্রা উবচর্ত, ববমা বক্ 
এবং এর মূর্তে ক্ী, র্তএব, এক্জন বযবি ক্ীভায়ব এক্বি ববমাচুবি ক্র ে ক্য়র? য়বল, 
ববপ্রথ্য়ম র্তায়ির ববর্ত ো প্রয়োজন য়য ববমা প্রাবিাধ্য।     
F1প্রাথ্বমক্ র্তয়থ্যর উৎ 

ববমা য়ক্াম্পানীগুব গণমাধ্যয়ম ববজ্ঞাপনিায়নর মাধ্যয়ম র্তায়ির য়প্রাডাক্ট গুবর ববয়ে 
য়চর্তনর্তা বাড়াে এবং অগ্র ৃবি ক্য়র। য়যমন অমরা পয়র য়িখব (পবব G5C), 
অআঅরবডএ বুনর্দিি বক্ছু বিক্বনয়িব ল জাবর ক্য়রয়ছ বববরণ বআ এবং ববজ্ঞাপন য়িবার মে 
ববমা য়ক্াম্পানীর যা বা অবলযক্। এক্জন বযবি এআ র্তথ্য য়থ্য়ক্ বদ্ধান্ত বনয়র্ত পায়রন য়য 
নার ববমা এবং য়ক্াম্পানী বা র প্রবর্তবনবধ্র িারস্থ বার প্রয়োজন অয়ছ। অমরা বববরণ 
বআয়র্ত পবব G5C ববস্তাবরর্তভায়ব য়িখব। 

নযভায়ব, এক্জন বযবি য়ক্ান জীবন ববমা প্রবর্তবনবধ্র বযবন ববমা য়ক্াম্পাবনর বনয়জর 
য়প্রাডাক্টগুব পবরচে ক্রায়বন-এর য়থ্য়ক্ জানয়র্ত পায়রন। 

F2 ববমা ক্র য়ের উয়েলয: 
এক্জন বযবির প্রয়োজয়নর বভবত্তয়র্ত ববমা ক্র ে ক্রা ে। বাজায়র য়নক্ ংখযক্ ববমা 
য়প্রাডাক্ট পাো যাে, এবং এর ময়ধ্য য়ক্ানবি ক্র ে ক্রা য়ব র্তা র্তক্ব র্তার য়ত ববয়বচনা 
ক্য়র বদ্ধান্ত গ্রণ ক্রা উবচর্ত। এক্জন বযবি র্তার প্রয়োজয়নর বভবত্তয়র্ত এক্বি ম্পণূব 



জীবন ববমাচুবি, বনেবমর্ত অয়ের ববমাচুবি, মাবন-বযাক্ ববমাচুবি, ন্তান পবরক্ল্পনা বা বর 
পবরক্ল্পনা প্রভৃবর্ত ক্র ে ক্রার জনয বনবাচন ক্রয়র্ত পায়র। পরবর্তব ী ধ্যায়ে অমরা এআ 
য়প্রাডাক্টগুবয়ক্ ববস্তাবরর্তভায়ব য়িখব। 

F3 বক্ভায়ব জীবন ববমা য়খা (ধর্তরী ক্রা) ে 

য়বলীর ভাগ ববমাচুবি এক্জয়নর জীবয়নর বভবত্তয়র্ত ববমা য়খা য যা এক্বি জীবন বভবত্তক্ 
ববমা বায়ব পবরবচর্ত। াধ্ারণর্তঃ ে, বক্নু্ত বমে েনা, যার পর জীবন ববমা এবং 
বযবন ববমাচুবি য়নন এক্আ বযবি য়র্ত পায়র, এবি বনজস্ব জীবন ববমা নায়ম পবরবচর্ত। 
য়যৌথ্ভায়ব িুজন ববমাকৃ্র্ত বযবি ববমাচুবি বনয়র্ত পায়রন- উিারণস্বরূপ এক্জন স্বামী এবং 
স্ত্রী এক্বি চুবি বনয়র্ত পায়রন যায়র্ত িুজনআ ববমাচুবিধ্ারক্ এবং ববমাকৃ্র্ত বযবি য়র্ত পায়রন, 
এবিয়ক্ এক্বি য়যৌথ্ জীবন চুবি বা ে। 

F4 প্রস্তাব পে          
ববজ্ঞাপন এবং বববরণ বআ এমন মাধ্যম যার িারা ববমা য়ক্াম্পানী প্রস্তাব অমবির্ত ক্য়র। 
ববমা চাো বযবিয়ক্ প্রস্তাবক্ বয় য়য বনয়জআ জীবন (বা নয য়ক্ান প্রক্ায়র) ববমার জনয 
প্রস্তাব ক্য়র। প্রস্তাবক্ প্রস্তাবপে পূরণ ক্য়র এবং এবিয়ক্ ববমা য়ক্াম্পাবনয়র্ত জমা ক্য়র। 
প্রস্তাব ফমব য়থ্য়ক্ প্রাি র্তথ্য য়থ্য়ক্ মূযােনক্ারী মূযােণ ক্য়র যার বভবত্তয়র্ত উবন প্রস্তাববি 
স্বীক্ার, স্বীক্ার বা ংয়লাবধ্র্ত লর্তব য়র্ত স্বীক্ার ক্রার বনণবে বনয়র্ত পায়রন। পবব G1 য়র্ত 
অমরা য়িখব প্রস্তাব ফয়মবর স্বরূপ এবং এর গুরেু।    
F5 উবদ্ধর্তক্রণ 

রভায়ব য়ক্ায়িলান-এ ববমাবক্বস্তর য়থ্বর পবরমাণ এবং লয়র্তব র উয়েখ থ্ায়ক্। এবি বনর্দিি 
মে পযবন্ত মায়ঝ মায়ঝআ বনেম ছাড়া থ্ায়ক্ যার িরনু প্রস্তাবক্ ববমাচুবি য়নবার বনবাচন এবং 
এবি নার জনয উপযুি য়ব না বনণবে ক্রয়র্ত পায়র। যবি প্রস্তাবক্ উদ্ধরৃ্তক্রণ গ্রণ ক্য়র, 
র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পাবন এর উয়েবখর্ত লর্তব  এবং িাম য়ময়ন য়নে। র্তবু যবি উদ্ধরৃ্তক্রণ পযবন্ত 
প্রস্তাবক্ ংক্র ান্ত ক্ র্তয়থ্যর পবরবর্তব ন ে, র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পানী এয়র্ত অবদ্ধ ে না।  
F6 ববমা চুবি 

ববমা য়ক্াম্পানী প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি (পবব G3A য়র্ত য়িখুন) চাু ক্রার র্তাবরখ য়থ্য়ক্ 
ববমাচুবি অরম্ভ ে। ববমাচুবির িব পয়র পাঠায়র্ত পায়র।(পবব G 4 য়র্ত য়িখুন)। যবি 
এক্জন বযবি ববমাচুবির িব প্রক্ায়লর অয়গ, বক্নু্ত প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি চাু ক্রার 
পয়র মারা যান, র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পানী মৃরু্তযর িাবী প্রিান ক্রয়র্ত িােবদ্ধ। 

F7 নবােন 

জীবন ববমা ববমাচুবি প্রাে য়নক্ বছয়রর জনয এক্ বনর্দিি মে ববধ্ চা িীঘব-য়মোিী 
ববমাবক্বস্ত। নযবিয়ক্ জীবন ববমা ছাড়া নয য়ক্াম্পানী িারা স্বাস্থয ববমা চুবি স্বল্প-য়মোিী 
ববমাচুবি ে যা য়ক্ব এক্ বব পযবন্ত চয়। ববমা প্রয়িে রুক্ষার বুবধ্া না ারায়র্ত বছর 



য়লয় চুবিধ্ারক্য়ক্ চুবি নবােন ক্রয়র্ত পরামলব ক্রা ে এবং এিা ক্ারণ য়য ববমা 
য়ক্াম্পানী উপয়ভািায়ক্ ারায়র্ত চান না। য়আজনয ববমা য়ক্াম্পানী ববমাচুবি ধ্ারক্য়ির 
র্তায়ির ববমা চুবি নবােন ক্রয়র্ত অমিণ ক্য়র। অমরা পয়রর ধ্যােয়র্ত নবােন পর 
অয়রা বক্ছু ববস্তাবরর্ত য়িখব। 

F8 ারাংল 

ববমা য়ক্মন ভায়ব ক্র ে ক্রা যায়ব মর্তামর্ত বিয়ে এখন অমরা এক্বি বণবনা প্রসু্তর্ত ক্য়রবছ, 
অমরা প্রাি জ্ঞায়নর বভবত্তয়র্ত ববমার জনয গুরেুপূণব প্রমাণ এবং এর পর প্রযুি বক্ছু লেয়র্ত 
িৃবিপার্ত ক্রয়র্ত পাবর। এআ বগুবয়ক্ এক্বি বযবাবরক্ জীবয়ন প্রয়োগ ক্রয়র্ত অমরা 
নীবর্তল লমা এবং নার জীবন ববমার প্রবর্তবনবধ্ শ্রী কু্মার এর ঘিনা ধ্যেন নুরণ ক্রব। 
ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা এক্বি স্নার্তক্ ক্য়য়জ য়ক্চারার-এর পয়ি য়ব বনযুি য়েয়ছন। বর্তবন 28 
বছয়রর এবং বববা ক্য়রয়ছন য়ুমধ্া য়ক্ বযবন এক্জন গৃবনী। এক্বিন বর্তবন এক্জন 
ববমা প্রবর্তবনবধ্ শ্রী কু্মায়রর মাধ্যয়ম প্রস্তাব পান। র্তায়ির ক্য়থ্াপক্থ্য়ন শ্রী কু্মার 
নীবর্তয়লর জীবন ববমার অবলযক্র্তা বযাখযা ক্য়রন। নীবর্তল বয়ন এআ বযাপায়র বর্তবন 
অয়গআ য়ভয়বয়ছন, ম্প্রবর্ত যখন বর্তবন ববমা য়ক্াম্পানী িারা বববরণ বআ য়িয়খয়ছন এবং 
এআজনয বর্তবন এক্বি ববমা পবরক্ল্পনা ক্র য়ের ক্ারয়ণ ম্মবর্ত বিয়িন। 

G মূ প্রমাণাবি 

ববমা য়ক্াম্পানী ংবেি য়নক্ প্রমাণাবি অয়ছ- র্তায়ির ময়ধ্য বক্ছু অমরা অয়গআ পূয়ববর 
ভায়গ য়জয়নবছ। এআ প্রমাণগবু ববমাকৃ্র্ত বযবির  ববমার বনজস্ব র্তথ্য প্রিান ক্য়র এবং 
এক্বি ক্ষবর্ত ঘিয় এক্বি িাবী উৎপন্ন  য় য়বল বক্ছু মে ববমার বস্তয়ের প্রমাণ য়িে । 
এআ পয়বব অমরা এআ প্রমাণাবিগুব য়িখব। 

G1 প্রস্তাব ফমব 
নীবর্তল জীবন ববমার য়নোর বুবধ্া জায়নন এবং ববমাচুবি ক্র ে ক্রয়র্ত আিুক্, শ্রী কু্মার র্তা 
য়লানার পর বব প্রথ্য়ম নীবর্তল য়ক্ এক্বি প্রস্তাব ফমব পূরণ ক্রয়র্ত য়িন।    
ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল যখন প্রস্তাব ফমব য়িয়খন, ফয়মবর র্তয়থ্যর বজজ্ঞা ু প্রয়শ্নর পবরমায়ণ বর্তবন বিধ্াে 
পয়ড় যান। বর্তবন বাক্ ন প্রস্তাব ফমব য়ক্ন পূরণ ক্রা অবলযক্ যখন বর্তবন অয়গ 
য়থ্য়ক্আ ববমা পবরক্ল্পনা ক্র ে ক্রয়র্ত থ্ব বিয়র্ত প্রসু্তর্ত। বর্তবন এ বয়ন এআগুব নার 
মর্ত বলবক্ষর্ত বযবির পয়ক্ষ খুব ভা বক্নু্ত যবি বলবক্ষর্ত ন র্তবু বক্ ববমা পবরক্ল্পনা ক্র ে 
ক্রয়র্ত পারয়র্তন? 

অমরা এখন য়িখব য়ক্মন ভায়ব শ্রী কু্মার নীবর্তয়লর প্রয়শ্নর উত্তর য়িন। 



প্রস্তাব ফমব বা অয়বিন পে  প্রথ্ম প্রমাণ যা প্রস্তাবক্ারীর পূরণ ক্রা এবং ববমা 
য়ক্াম্পানীয়র্ত জমা য়িো অবলযক্। অমায়ির ঘিনা ধ্যেয়ন নীবর্তল প্রস্তাবক্ারী। 
প্রস্তাবক্ারীয়ক্ বনয়জর স্তাক্ষয়র বনয়জয়ক্ প্রস্তাব ফমব পূরণ ক্রা উবচর্ত। যবি, এআ 
বযাপায়র বক্ছু বযবর্তক্র ম থ্াক্য়র্ত পায়র, উিারণস্বরূপ প্রস্তাবক্ারী বলবক্ষর্ত য় বা ফয়মবর 
বযবৃর্ত ভাা না বঝুয়র্ত পারয়। এআজনয এবি বুনবির্ত ক্রার জনয প্রস্তাবয়ক্ ম্পণূব 
ববর্ত ো এবং ববমা পবরক্ল্পনা ক্র য়ের চুবি জানা অবলযক্। 

প্রস্তাবক্ ফমব  র্তয়থ্যর মূ উৎ, ঝুঁবক্ বনধ্ারণক্ারী ববভায়গর (পয়ুর) উপবস্থর্ত বযবির 
ঝুঁবক্ বনণবে ক্রয়র্ত বযবার ক্য়রন। য়আজনয এবি গুরেুপূণব য়য প্রস্তাবক্ িারা য়িো র্তথ্য 
বঠক্ বক্না জানা। অপনার পরম ববশ্বায় এর গুরেু এবং 3 ধ্যায়ের প্রথ্ম ংয়লর বাস্তব 
ঘিনা প্রাবতক্র্তা ভাবা অবলযক্। 

ববমা য়ক্াম্পানী প্রস্তাব পয়ের মাধ্যয়ম বনয়ম্নর র্তথ্য ংগ্র ক্য়রন।  
 ববমাকৃ্র্ত বযবির র্তথ্য, র্তার নাম, বে, বঠক্ানা, ধববাবক্ মযািা, জন, উচ্চর্তা, 

বচবক্ৎা আবর্তবৃত্ত প্রভৃবর্ত । 

 প্রস্তাবয়ক্র র্তথ্য। যবি প্রস্তাবক্ এবং ববমাকৃ্র্ত বযবি অািা বযবি ন র্তয়ব 
প্রস্তাবয়ক্র র্তথ্য য়যমন নাম, বে, য়পলা এবং ববমাকৃ্র্ত বযবি য়ত ম্পক্ব  
(য়যমন ববমাকৃ্র্ত বযবির জীবয়ন এক্বি ববমাচুবির গঠয়নর প্রয়োজনীে ক্ারণ) ফয়মব 
য়িো য়ব; 

 অয়বিনক্রা ববমা পবরক্ল্পনার প্রক্ায়রর বববরণ; 
 নবময়নলন-এর বববরণ(পবব H4Aয়িখুন); 
 অয়বিনক্রা রাআডার-এর (যবি য়ক্উ থ্ায়ক্) বববরণ (অমরা যখন বাজায়র উপব্ধ 

এক্ক্ য়প্রাডাক্ট য়িখব র্তখন অমরা জানব রাআডার বক্) এবং 

 প্রস্তাবক্ িারা পূয়বব য়নো ববমা পবরক্ল্পনা ংক্র ান্ত বববরণ। 

G1A প্রস্তাব পয়ের য়ঘাণা 
প্রস্তাব ফয়মবর য়লয় প্রস্তাবয়ক্র য়ঘাণা জনয স্বাক্ষর ক্রয়র্ত ে। এআ য়ঘাণাে স্বাক্ষয়রর 
মাধ্যয়ম প্রস্তাবক্ বনয়বিন ক্য়র য়য ফয়মবর প্রিত্ত র্তথ্য বঠক্ এবং উত্তর য়িবার পূয়বব 
প্রশ্নাবীয়ক্ ম্পণূবভায়ব বুয়ঝ বনয়েয়ছন।  
এআ য়ঘাণাে াক্ষর ক্রা গরুুেপূণব। য়ঘাণাে ম্মবর্ত য়িবার মাধ্যয়ম প্রস্তাবক্ উপবব্ধ 
ক্য়রন য়য: 
 যবি নুন্ধান ক্য়র বার ক্রা ে য়য প্রিত্ত র্তয়থ্যর য়ক্ান এক্বি বঠক্ নে ববমা 

য়ক্াম্পানী চুবি বাবর্ত ক্রয়র্ত পায়র এবং  ববমাবক্বস্ত য়রয়খ বিয়র্ত পায়র এবং 



 য়যয়রু্ত র্তারা প্রশ্নগুবর বুয়ঝ বনয়েয়ছন বয়য়ছন, ভববযয়র্ত বববাি য়িখা বিয়, র্তারা 
িাবী ক্রয়র্ত পারয়বন না য়য র্তায়ির য়ক্ান প্রক্ার ভু র্তথ্য য়িো য়েবছ বা 
য়ক্ানভায়ব প্রর্তারণা ক্রা য়েবছ। 

নীবর্তয়লর বনরক্ষর প্রস্তাবক্ ম্পয়ক্ব  প্রয়শ্নর বক্ উত্তর অয়ছ- র্তারা বক্ভায়ব ফমব পূরণ এবং 
য়ঘাণা স্বাক্ষর ক্রয়র্ত পায়র? যবি প্রস্তাবক্ বনরক্ষর ে, র্তয়ব বাম বুয়ড়া অঙুয়র ছাপ 
য়নো ে এবং য়ক্ান রৃ্তর্তীে পক্ষ িারা অঙুয়র ছাপ য়ক্ প্রর্তযাবের্ত ক্রয়র্ত ে। রৃ্তর্তীে 
পক্ষ (থ্াডব  পার্দি) িারা অঙুয়র ছাপ প্রর্তযাবের্তক্রণ এবি য়ঘাণা ক্য়র য়য র্তারা প্রস্তাবক্য়ক্ 
র্তায়ির ভাাে ব প্রশ্নগুব বযাখযা ক্য়রয়ছন এবং প্রস্তাবক্য়ক্ বজজ্ঞাা ক্য়র বঠক্ উত্তর 
বয়খয়ছন। এআ ববে য়ঘাবর্ত বযবির বঠক্ানা য়নো য়র্ত পায়র। 

য়ক্ান মে প্রস্তাবয়ক্র ভাা প্রস্তাব ফয়মবর ভাা য়থ্য়ক্ অািা ে। এআ ববে, য়যখায়ন 
প্রস্তাবক্ প্রস্তাব ফমব পূরণ ক্য়র এবং বনয়জর ভাাে য়ঘাণাে স্বাক্ষর ক্য়র য়আ প্রস্তাবক্য়ক্ 
বনয়জর ায়র্তর য়খাে স্বাক্ষয়রর পয়র য়ঘাণা ক্রয়র্ত য়ব য়য ব প্রশ্ন র্তায়ির বুবঝয়ে 
বিয়েয়ছন এবং উবন ম্পণূবভায়ব বুয়ঝ বনয়েআ র্তয়বআ প্রশ্নগুবর উত্তর বিয়েয়ছন।   
প্রস্তাব ফমব এবং য়ঘাণাে প্রস্তাবয়ক্র স্বাক্ষর ববমাচুবির বভবত্তয়র্ত ক্রা য়ব এবং এআজনয 
অআনর্ত এআগুব খুবআ গুরেুপূণব িব। এবি এআজনয খুব গরুেুপূণব য়য প্রস্তাবক্ প্রশ্নগুব 
বুঝয়র্ত পারকু্ এবং র্তায়ির র্তযবনষ্ঠার বর্ত উত্তর বিক্। 
উিারণ 

রায়ক্ল চাা এক্জন বলবক্ষর্ত বযবি। বর্তবন 48 বছয়রর এবং লুধু্মাে ববি বয়র্ত এবং 
বুঝয়র্ত পায়রন। বর্তবন এক্বি জীবন ববমাপে য়ক্নার বদ্ধান্ত বনয়েয়ছন, য়আজনয বর্তবন 
জীবন ববমা প্রবর্তবনবধ্র য়ত য়যাগায়যাগ ক্য়রন। প্রবর্তবনবধ্ রায়ক্ল চাায়ক্ এক্বি ফমব 
প্রিান ক্য়রয়ছন যা র্তার পূরণ ক্রা অবলযক্। ফমববি আংরাজী এবং রায়ক্ল এআ ভাাে 
স্বিি নে। র্তাআ জীবন ববমা প্রবর্তবনবধ্ র্তায়ক্ পরামলব বিয়েয়ছন ফমব পূরণ ক্রয়র্ত র্তার 
বন্ধু নীয়ল য়িনডন-এর াের্তা বনয়র্ত, বযবন এক্জন সু্ক বলক্ষক্ এবং ববি  আংরাজী 
িুয়িা ভাায়র্তআ বনপণু। 

নীয়ল য়িনডন রায়ক্য়লর য়ে ফমব পূরণ ক্রয়র্ত রাবজ। বর্তবন রায়ক্লয়ক্ এক্ এক্ ক্য়র 
প্রয়র্তযক্ প্রয়শ্নর ববিয়র্ত বযাখযা ক্য়রন এবং ফয়মব রায়ক্য়লর য়িো উত্তর ভাভায়ব 
ববপবদ্ধ ক্য়রন। 

এক্বার ফমব ম্পণূবরূয়প পূরণ ক্রা য়ে য়গয়, রায়ক্ল চাা প্রশ্নগুব বুয়ঝয়ছন এবং 
য়আ নুায়র উত্তর বিয়েয়ছন য়ঘাণা ক্য়র র্তার বনয়জর অঙুয়র ছাপ ফয়মব য়িো 
অবলযক্। 

নীয়ল য়িনডন ফয়মবর য়িো য়ঘাণাে স্বাক্ষর ক্য়র বনবির্ত ক্য়রন প্রস্তাব ফয়মবর 
য়িো প্রশ্নগুব প্রস্তাবক্য়ক্ নার য়বাধ্গময ভাাে ম্পণূবভায়ব বুবঝয়ে য়িো য়েয়ছ 



এবং য়আ নুায়র উত্তর য়রক্ডব  ক্রা য়েয়ছ। 

G2 বে প্রমাণ 

ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা প্রস্তাব পে পূরণ ক্য়রন এবং শ্রী কু্মায়রর ায়র্ত য়িন বযবন নীবর্তয়লর ক্ায়ছ 
উচ্চ ববিযায়ের মূযােণ পে (মাক্ব  লীি)র্তার বেয়র প্রমাণ বায়ব চান। নীবর্তল বয়ন 
য়য র্তায়ক্ এর জনয য়খাঁজ ক্রয়র্ত য়ব - নয য়ক্ান প্রমাণ অয়ছ যা বর্তবন বেয়র প্রমাণ 
বায়ব জমা বিয়র্ত পায়রন- এবং র্তার বেয়র প্রমাণ য়িো অবলযক্র্তা য়ক্ন? 

বে  এমন এক্িা ববে যা ববমা য়ক্াম্পানী প্রস্তাবয়ক্র ঝুঁবক্ বনধ্ারণ ক্রয়র্ত এবং 
ববমাবক্বস্ত ধ্াযব ক্রয়র্ত বযবার ক্য়র। এআ ক্ারয়ণ ববমা য়ক্াম্পানীর প্রস্তাবয়ক্র বঠক্ বে 
যাচাআ ক্য়র য়নো গরুুেপূণব। 

িব যা ধবধ্ বে প্রমাণ বায়ব গ্রণ ক্রা ে, যায়ক্ স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ িব এবং 
নন স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ িবয় ভাগ ক্রয়র্ত পাবর। এর ময়ধ্য বক্ছু িব স্টিযান্ডাডব  বে 
প্রমাণ বায়ব ববয়ববচর্ত য়র্ত পায়র য়গুব : 

 সু্ক বা ক্য়জ নবথ্ য়থ্য়ক্ প্রাি লংাপে; 
 বনবন্ধক্ িারা ধ্াযব জন্ম এবং মরুৃ্তয লংাপে বা জন্ম ময়ের ৃি য়পৌরভার নবথ্ 

 পায়পািব ; 
 পামায়নন্ি যাক্াউন্ি নাম্বার (পযান) ক্াডব ; 
 বনয়োগক্ারীর য়বা নবথ্; 

 বযাবটিজয়মর লংাপে  
 পাবরবাবরক্ বাআয়ব য়থ্য়ক্ য়নো প্রর্তযােন পে, যবি এয়র্ত জন্ম বর্তবথ্ ন্তভূব ি 

ে। 

 প্রবর্তরক্ষা ববভাগ িারা ধ্াযব, প্রবর্তরক্ষা ক্মবীর পবরচেজ্ঞাপক্ পে; 
 য়রামান ক্যাথ্বক্ চাচব  িারা ধ্াযব বববা লংাপে। 

এর ময়ধ্য বক্ছু িব নন-স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ বায়ব গ্রণয়যাগয য়র্ত পায়র য়গুব :  
 জয়ন্মর ময়ে প্রসু্তর্ত ক্রা য়ক্াষ্ঠী; 

 য়রলন ক্াডব ; 
 স্বয়ঘাবর্ত উপায়ে অআনগর্ত ফনামা, প্রবীণয়ির য়ঘাণা, এবং  
 গ্রাম পঞ্চায়ের্ত য়থ্য়ক্ প্রিত্ত লংাপে। 

জন্ম র্তাবরয়খর য়ত বযবিয়ির বনয়জয়ির বঠক্ানার প্রমাণ, ছবব এবং ববমাবক্বস্তর উয়েয়লয 
অমানর্ত জমা য়িো অবলযক্। ববমা য়ক্াম্পানী বযবির ছে মা য়থ্য়ক্ এক্ বছয়রর বযাঙ্ক 
বববরণ চাআয়র্ত পায়র। নগি বা য়চক্ ছাড়া য়ক্র বডি ক্াডব , প্রস্তাবয়ক্র বযাঙ্ক যাক্াউন্ি 



য়থ্য়ক্ রাবর য়ক্য়ি বনয়ে বা নাআন প্রিান পদ্ধবর্তয়র্ত, আয়ক্ট্রবনক্ বিোবরং বয়স্টিম 
(আবএ) প্রভৃবর্তর মায়ধ্যয়ম ববমাবক্বস্ত জমা প্রিান ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 

ববমা খায়র্ত মাবন ন্ডাবরংয়ক্ বনেিণ ক্রার উয়েয়লয, অআঅরবড (IRDA) ম্প্রবর্ত বছয়র, 
এবন্ি মাবন ন্ডাবরং (এএমএ)/ িাবায়ির জনয অর্দথ্ক্ বনেিণ (বএফবি) ংক্র ান্ত 
বনয়িব লনা ববমা য়ক্াম্পানীর জনয ধ্াযব ক্য়রয়ছ যায়র্ত অপনার উপয়ভািায়ক্ জানার 
(য়ক্োআব) পদ্ধবর্ত পান ক্রয়র্ত র্তযাবধ্ক্ াবধ্ান ে। 

(য়ক্োআব) পদ্ধবর্ত নুায়র বনয়জর পবরচে প্রমাণ ক্রয়র্ত উপয়ভািায়ক্ জমা বিয়র্ত 
য়ব: 
 এক্বি বে প্রমাণ; 

 পবরচে প্রমাণ: 
 এক্বি বঠক্ানা প্রমাণ; এবং  
 অে প্রমাণপে; (ববমা পবরমায়ণর বভবত্তয়র্ত চাো য়, ববমা য়ক্াম্পানীর অবলযক্র্তা 

থ্াক্য়) 

উপয়ভািার পবরচে এবং ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রয়র্ত র্তায়ির অয়ের য়রার্ত স্পি  বুনবির্ত 
ক্রয়র্ত উপবরউি প্রমাণপে ংগ্র ক্রা ে। 12 ধ্যােয়র্ত যাবন্ি মাবন ণ্ডাবরং ম্বয়ন্ধ 
অয়রা ববস্তাবরর্ত অয়াচনা ক্রা য়ব। 

G3 ববমাবক্বস্ত রবি  

ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা র্তার ধবধ্ বে প্রমাণ, বঠক্ানা প্রমাণ, এবং ছবব শ্রী কু্মায়রর ক্ায়ছ জমা 
ক্য়রন। বর্তবন ববমা য়ক্াম্পানীর পয়ক্ষ ববমা বক্বস্তর জনয র্তায়ক্ এক্িা য়চক্ য়িন। বর্তবন 
শ্রী কু্মার য়ক্ বজজ্ঞাা ক্য়রন উবন য়ক্মনভায়ব এবং ক্খন র্তার প্রস্তাব গ্রণ  বক্না 
জানয়র্ত পারয়বন। 

শ্রী কু্মার নীবর্তলয়ক্ বয়ন (IRDA) বববধ্ নুায়র ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ র্তার বদ্ধান্ত 15 
বিয়নর য়ভর্তর নায়ক্ বয়র্ত য়ব। বর্তবন নীবর্তলয়ক্ অয়রা বয়ন য়য ববমা য়ক্াম্পানী 
বনয়জর নুয়মািন প্রথ্ম বক্বস্ত রবি ধ্াযব ক্য়র প্রির্দলর্ত ক্য়র এবং ঐ ময়যর বা পয়র 
ববমা বক্বস্ত প্রমাণ বিয়র্ত পায়র। 

এআ ভায়গ অমরা িুয়িা ববমাবক্বস্ত রবয়ির বযাপায়র অয়াচনা ক্রব- প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি 
এবং নবােন ববমাবক্বস্ত রবি। পয়র G4 পয়বব অমরা ববমা বক্বস্ত প্রমায়ণর পর িৃবিপার্ত 
ক্রব। 

G3A প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি (এফবপঅর) 

য়যয়রু্ত অমরা এক্িু অয়গআ নীবর্তয়লর প্রবর্ত শ্রী কু্মায়রর উত্তয়র য়িয়খবছ য়য ববমা য়ক্াম্পানী 
প্রস্তাবক্য়ক্ ংবাি য়িয়ব য়য নার প্রস্তাব স্বীক্ার ক্য়র য়নো য়েয়ছ এবং প্রথ্ম ববমা 



বক্বস্ত রবি (এফবপঅর) ধ্াযব ক্য়র ববমাবক্বস্ত প্রাি য়েয়ছ জানাে। এফবপঅর গরুুেপূণব 
ক্ারণ য়যয়রু্ত এবি ববমা চুবি লুরু বার প্রমাণ । ববমাবক্বস্ত িব, যা চুবির প্রমাণ পয়র 
য়ক্ান মে ববর্তরণ ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 

প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবয়ি বনম্নববখর্ত র্তথ্য পাো যাে:- 
 জীবন ববমাকৃ্র্ত বযবির নাম এবং বঠক্ানা; 
 ববমাবক্বস্ত নম্বর; 

 প্রয়িে ববমাবক্বস্তর পবরমাণ; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর ার এবং পদ্ধবর্ত; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর অগামী র্তাবরখ; 

 ঝুঁবক্ লুররু র্তাবরখ (থ্াৎ ক্য়ব য়থ্য়ক্ রুক্ষা য়ব); 
 ববমাচুবি য়মোি পূরয়ণর র্তাবরখ; 

 য়ল ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর র্তাবরখ; এবং 

 ববমাকৃ্র্ত য়থ্বর পবরমাণ। 

G3B নবােন ববমাবক্বস্ত রবি (এফবপঅর) 

এফবপঅর ধ্াযব ক্রার পর ববমা য়ক্াম্পানী যখন প্রস্তাবয়ক্র য়থ্য়ক্ অবার ববমাবক্বস্ত পাে 
র্তখন ববমাবক্বস্ত রবি ববর্তরণ ক্য়র। এআ রবি নবােন ববমাবক্বস্ত রবি (অরবপঅর) 
বয়। ববমাবক্বস্ত প্রিান ংক্র ান্ত য়ক্ান বববাি উৎপন্ন য় অরবপঅর জমা য়িবার প্রমাণ 
বায়ব বনধ্াবরর্ত ে এবং র্তাআ এর্ত গরুেুপূণব। অরবপঅর এফবপঅর এর য়ত বনরাপি 
স্থায়ন রাখা উবচর্ত এবং প্রয়োজন য় য়জআ ববমাবক্বস্তর িব বায়ব প্রিলবন ক্রা 
য়যয়র্ত পায়র।  
ময়ন রাখনু 

য়ক্ান প্রস্তাব গ্রণ বা বাবর্তয়র বদ্ধান্ত য়নন ববমাবনধ্ারণক্ারী (অন্ডার রাআিার)। অন্ডার 
রাআিার ংয়লাবধ্র্ত য়মোি  লর্তব   প্রস্তাব গ্রণ ক্রয়, প্রস্তাবক্ ংয়লাবধ্র্ত য়মোি  
লর্তব  এবং বর্তবরি ববমাবক্বস্ত (যবি য়ক্ান) বিয়র্ত রাবজ বার পর র্তয়ব এআএফবপঅর 
প্রক্াল ক্রা ে। অআঅরবডএ (IRDA) িারা ধ্াযব বববধ্ নুায়র প্রস্তায়বর বদ্ধান্ত 15 
বিয়নর য়ভর্তর পাঠায়না অবলযক্। অমরা পয়রর ধ্যােয়র্ত অন্ডার রাআিার এর ভূবমক্া 
অয়রা ববস্তাবরর্তভায়ব য়িখব 

  
প্রশ্ন 3.3  

ধবধ্ বে প্রমাণ বায়ব য়ক্ান িব স্বীকৃ্র্ত য়র্ত পায়র? 

G3C‘বি ুক্-আন বপবরেড’ বা ‘কু্বং-ফ বপবরেড’ বক্? 

ঘিনা ধ্যেন 



শ্রী কু্মার িারা নীবর্তল লমায়রর প্রস্তাব, ববমাবক্বস্ত  প্রমাণ ববমায়ক্াম্পানীয়ক্ পাঠায়নার 
অয়গ, নীবর্তল এক্বি য়ল প্রশ্ন ক্য়র “যবি অবম ববমাপে য়নবার পর বনয়জর মর্ত 
পবরবর্তব ন ক্বর বক্ য়ব?” 

এফবপঅর ধ্াযব ক্রা চুবির বান এবং উভে পক্ষআ বন্ধয়ন অবদ্ধ বনয়িব ল ক্য়র। র্তবু 
অআঅরবডএ বববধ্ প্রস্তাবক্য়ক্ ববমাপে িব পাবার মে য়থ্য়ক্ 15 বিয়নর ময়ধ্য চুবি 
য়ফরর্ত য়নবার উপাে প্রিান ক্য়র যবি উবন ববমাচুবির লর্তব  এবং বনেয়ম মর্ত ন। এআ 
মে ‘বি ুক্-আন বপবরেড’ বা ‘কু্বং-ফ বপবরেড’ বায়ব পবরবচর্ত। যবি প্রস্তাবক্ চুবি 
রু্তয় য়নে র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পানী বক্ছু ক্ায়ি, য়যমন ল্প ময়ের ঝুঁবক্ যা য়আমে ংরক্ষণ 
ক্রা য়েবছ র্তা ংরক্ষয়ণর খরচ, স্বাস্থয পরীক্ষার খরচ এবং স্টিযাম্প ক্য়রর খরচ বাি বিয়ে 
ববমাবক্বস্ত য়ফরর্ত য়িয়ব । 

এআ ধ্যায়ের য়লয় পবব I-এর ধবধ্ রুক্ষা এবং ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর প্রয়ত অমরা বফয়র 
যাব। 

G4 ববমাচুবির িব 

প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি পাবার বক্ছু মে পয়র নীবর্তল লমা ববমাচুবি িবয়র এক্বি নুববপ 
পান। নীবর্তল এআ িব য়থ্য়ক্ বক্ প্রর্তযালা ক্রয়র্ত পায়র? এবি য়িখয়র্ত য়ক্মন য়ব? 

ববমা িব ববমা ংবেি র্তযন্ত গুরেুপূণব িব। এবি ববমাকৃ্র্ত বযবি এবং ববমা য়ক্াম্পানীর 
ময়ধ্য চুবির প্রমাণ। এবি স্বেং এক্বি চুবি নে; ববমা িব ববমা ধ্ারয়ক্র িারা াবরয়ে 
য়গয়, এবি ববমা চুবিয়র্ত প্রভাব য়ফয় না। ববমা য়ক্াম্পানী চুবিয়র্ত য়ক্ান পবরবর্তব ন না ক্য়র 
য়জআ এক্বি ববমাপয়ের প্রবর্তববপ বার ক্য়র য়িয়ব। ববমাপে িব উপযুি ক্রৃ্তব পক্ষ িারা 
স্বাক্ষবরর্ত এবং ভারর্তীে স্টিযাম্প অআন নুায়র স্টিযাম্প য়িো উবচর্ত। 

এক্বি বনর্দিি মায়নর ববমাচুবিয়র্ত বনম্নববখর্ত ভাগগুব থ্ায়ক্: 
বলয়রানাম  প্রস্তাবনা 
পবরচাবর্ত ধ্ারা (পায়রবিভ িজ) নুবববধ্ 

মেবূচ াক্ষয/প্রর্তযেন 

লর্তব  এবং বনেম/বধ্ক্ার এবং বনেম র্তযােন 

ববমাপে িবয়র লীয়ব য়ক্াম্পানীর নাম  বঠক্ানা এবং এর য়ায়গা ন্তভূব ি থ্ায়ক্। 

ববমাপয়ের প্রস্তাবনায়র্ত উয়েখ থ্ায়ক্ য়য প্রস্তাবক্ িারা স্বাক্ষবরর্ত প্রস্তাব  য়ঘাণা চুবির 
বভবত্তয়র্ত ে। 

পবরচাবর্ত ধ্ারা (পায়রবিভ িজ) প্রাথ্বীর বনয়ম্ন পারস্পবরক্ িাবেে বনধ্াবরর্ত ক্য়র: 
 ববমাকৃ্র্ত িারা ববমাবক্বস্ত প্রিান; এবং  
 ববমাকৃ্র্ত ঘিনা ঘিার পর ববমা য়ক্াম্পানী িারা ববমা য়থ্বর জমা, িাবীিায়রর স্বোবধ্ক্ার 

এবং অেু প্রমাণ প্রসু্তর্ত ক্রা। 



ববমাচুবি লর্তব  এবং বনবন্ধয়ন গযারাবন্ি য়িো মপবণ মূয, ময়নানেন, স্বেবনয়োগ এবং 
ঋয়ণর বনরাপত্তাে ববমা আর্তযাবি ম্বন্ধ যুি াধ্ারণ নুবববধ্র উয়েখ থ্ায়ক্। 

নুচূীর ববমাচুবিয়ক্ ক্ অবলযক্ বববরণ থ্ায়ক্, য়যমন:- 
 ববমাচুবি অরয়ম্ভর র্তাবরখ; 
 ববমাচুবির য়মোি পূণব োর র্তাবরখ; 
 ববমাকৃ্র্ত য়থ্বর পবরমাণ (ক্খন এবং ক্র্ত পবরমাণ ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রব); 
 ববমাবক্বস্তর পবরমাণ এবং জমা য়িবার র্তাবরখ; 
 ময়নানীর্ত বযবি (প্রস্তাববর্ত ফয়মব বর্দণর্ত য়); 
 য়ক্ান ববয়ল ধ্ারা; 
 রাআডায়রর বববরণ 

 বাধ্া এবং 

 বন্ধক্ 

ববমাক্ারক্ বনিের্তা িূর ক্রয়র্ত ববমাচুবি িবয়র ময়ধ্য ববমাচুবিধ্ারয়ক্র িারা পূরণ ক্রা 
এক্বি ছাপায়না প্রস্তাব ফয়মবর নুববপ নুভূব ি ক্য়র। 

প্রর্তযেণ (যায়িয়িলন) িৃঢ়ভায়ব প্রবর্তপন্ন ক্য়র ববমাক্ারক্ স্বাক্ষয়রর মাধ্যয়ম ববমািবয়ক্ 
খাঁবি বয় প্রমাণ ক্য়রয়ছন। 

লর্তব  এবং বববধ্র্ত উয়েখ ক্য়র: 
 ববমাবক্বস্ত পবরয়লায়ধ্র জনয বনর্দিি বিয়নর পয়র য়িো মে; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রয়র্ত বযথ্ব বার পবরণবর্ত; এবং 

 ঋণ উপব্ধর্তা 
এআ ভায়গ এআ র্তথ্য বিয়ে য়িে য়য ববমাচুবি বক্ভায়ব স্বেবনয়োগ, মর্দপর্ত ক্রা ে বা 
ববমাচুবি পবরবর্দর্তর্ত ক্রা ে (অমরা পবব H য়িখব) এবং বক্ভায়ব িাবী ক্রা ে। এআ পয়বব 
ববমাচুবির ধ্ীন য়ক্ান বাধ্ার ববস্তাবরর্তভায়ব উয়েখ থ্ায়ক্। 

বাধ্া এক্বি ববে যার ফয় য়ক্ান বনবির্ত ঝুঁবক্ ববমা িারা রুক্ষা ক্রা যাে না। যবি য়ক্ান 
এমন ঝুঁবক্ য়থ্য়ক্ ক্ষবর্ত ে যায়র্ত রুক্ষয়ণর বাধ্া থ্ায়ক্ ববমা য়ক্াম্পানী িারা ববমা থ্ব প্রিান 
ক্রা যােনা। য়ক্ান বাধ্া ক্ জীবন ববমার য়ক্ষয়ে মান রূয়প ক্রা ে (য়যমন নয ববমা 
য়ক্াম্পানী িারা ধ্াযব ববমার য়ক্ষয়ে)। এর উিারণ য়ব য়য ববমাচুবির ক্ষবর্তপূরণ ক্রা যায়ব 
না যবি বববমর্ত বযবি ববমা চুবি ক্র য়ের এক্ বছয়রর ময়ধ্য অত্মর্তযা ক্য়র। ঐ বনর্দিি বযবি 
িারা ঝুঁবক্ প্রির্দলর্ত বার ক্ারয়ণ ববমা পরীক্ষক্ িারা নয বাধ্া ববমায়র্ত ন্তভূব ি য়র্ত পায়র 
উিারণস্বরূপ ববপিঙু্ক ক্াযবক্াপ য়যমন িুগবম পয়থ্ যাো, জয় ভাা প্রভৃবর্ত যা 
ববমাক্ারক্ িারা ঝুঁবক্পূণব ববয়ববচর্ত ে, র্তার িরনু মৃরু্তযয়র্ত ববমা পরীক্ষক্ বাধ্া য়িবার বদ্ধান্ত 
বনয়র্ত পায়র। যখন অমরা ময়ন ক্বর ক্খয়না ক্খয়না ঝুঁবক্ বনধ্ারক্ খারাপ বা াংঘাবর্তক্ 



ঝুঁবক্য়ক্ ংয়লাবধ্র্ত লয়র্তব  স্বীক্ার ক্য়র, অমরা 4 ধ্যােয়র্ত য়িখব এক্জন ঝুঁবক্ বনধ্ারক্ 
এবি য়ক্ন ক্রয়ব। 

প্রকৃ্র্ত জীবন ববমাচুবির লর্তব   বনেয়ম বনর্দিি পবরবর্তব ন ক্রয়র্ত, খাব ক্াগয়জ র্তযােন ক্রা 
য়যয়র্ত পায়র এবং মূ ববমাচুবি িবয় য়ত ংবেি ক্রা য়যয়র্ত পায়র। এক্ জীবন ববমা 
চুবি র্তযােন ক্য়র য়জআ ংয়লাবধ্র্ত ক্রা য়যয়র্ত পায়র। র্তযােন র্তখন ববমারআ ংল 
ে। 

ববমাচুবি র্তথ্যংক্র ান্ত বববরণ  
অআঅরবডএ অবলযক্ ক্য়রয়ছ য়য প্রয়র্তযক্ ববমাচুবিয়র্ত ববমা ংক্র ান্ত বববরণ প্রক্াল ক্রয়র্ত 
য়ব। এআ ববমা র্তথ্য বববরয়ণ বনয়ম্নর ববেগুব ন্তভূব ি ক্রা উবচর্ত:- 
বপ্রবমোম প্রিান বববধ্ এবং ংঘিয়নর জনয উপব্ধ বুবধ্া; 
 ববমা ম্পর্দক্র্ত য়ক্ান প্রশ্ন বা য়বার জনয য়যাগায়যাগ ক্রয়র্ত পারা বযবি বা ক্াযায়ের 

নাম  বঠক্ানা; 
 ববমাধ্ারক্ এবং ময়নানীর্ত বযবির বঠক্ানাে য়ক্ান পবরবর্তব য়নর ববে ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ 

বা গুরেুপূণব; 
 য়ক্ান িুিব লা বা বভয়যায়গর বযাপায়র বক্ ক্রা ে, এবং 

 ববমা ক্ষমর্তাপ্রাি বভজ্ঞ বযবির বঠক্ানার র্তথ্য। 

ববমা য়ক্াম্পানী িারা এক্বার প্রস্তাব গৃীর্ত য় এবং প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি  ববমাচুবি 
প্রস্তাবক্য়ক্ য়িো য়, প্রস্তাবক্ ববমা য়ক্াম্পানী িারা ংরবক্ষর্ত ে। এআ পর য়থ্য়ক্ 
অমরা নায়িরয়ক্ প্রস্তাবক্ বয়বা না –নারা এখন ববমাচুবি ধ্ারক্- য়যক্ বযবিরা ববমা 
চুবি য়নে। 

প্রশ্ন 3.4 

প্রথ্ম ববমা বক্বস্ত রবয়ি (এফবপঅর) বক্ র্তথ্য থ্ায়ক্? 

G5 র্তযােন, ববজ্ঞবি এবং প্রস্তাববক্া 
ঘিনা ধ্যেন 

শ্রী কু্মায়রর য়ত ক্থ্াবার্তার মে, নীবর্তল লমা বজজ্ঞাা ক্য়রন চুবিয়র্ত ববমাবক্বস্ত 
প্রিায়নর পদ্ধবর্ত এবং প্রিায়নর ার আর্তযাবির পবরবর্তব ন ক্রার র্তায়ক্ নুমবর্ত য়িো য়ব 
বক্না, যবি ে য়র্তা য়ক্মন ভায়ব। 

শ্রী কু্মার নীবর্তলয়ক্ র্তযােন ম্বয়ন্ধ য়বাঝান। উবন বক্ছু নয প্রমায়ণর বযাখযা ক্য়রন 
য়যমন য়নাবিল এবং বববরণ বআ, যার বভবত্তয়র্ত ববপ্রথ্ম নীবর্তল জীবন ববমা ক্র ে ম্পয়ক্ব  
য়ভয়ববছয়ন। 

 



G5A র্তযােন 

ববমাচুবির লর্তানুায়র ববমা য়ক্াম্পানী অ ববমাে র্তযােন ংবেি ক্য়র পবরবর্তব ন ক্রয়র্ত 
নুমবর্ত য়িন। র্তযােন বযবার ক্য়র ববমা থ্ব, ববমাচুবির য়মোি, ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন 
পদ্ধবর্ত এবং প্রিান ক্রার ার, নবময়নলন এবং স্বেবনয়োগ আর্তযাবি পবরবর্তব ন ক্রা যাে। 

ািা ক্াগয়জ র্তযােন ক্য়র এবং ববমাচুবির পবরবর্তব ন বনয়িব ল ক্রয়র্ত ববমাচুবি িবয় ংবেি 
ক্য়র ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 

য়যখায়ন ববমাধ্ারক্ নবমনীর পবরবর্তব ন ক্রয়র্ত চান য়খায়ন র্তযােন ববমাচুবির বপছন বিয়ক্ 
ক্রা য়যয়র্ত পায়র। এক্আভায়ব, স্বেবনয়োগ ববমাচুবির বপছন বিয়ক্ ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 
(নবময়নলন এবং স্বেবনয়োগ ম্বয়ন্ধ এআ ধ্যায়ের H4A এবং H4B পয়বব পয়র ববস্তাবরর্ত 
অয়াচনা ক্রা য়েয়ছ।)  
G5B ববজ্ঞবি 

ববমা য়মোয়ি ববমা য়ক্াম্পানী ববমাচুবিধ্ারক্য়ক্ বনম্ন প্রক্ায়র ববজ্ঞবি ধ্াযব ক্য়র:- 
 ববমাচুবিধ্ারয়ক্র ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রার র্তাবরখ ববয়ে স্মরণ ক্রায়নার ববজ্ঞবি; 
 য়বানা ববজ্ঞবি; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন বযথ্ব এবং ববমাচুবি র্তামাবি োর ববজ্ঞবি; 

 ববমাচুবি পনুরুদ্ধার ক্রয়র্ত ববজ্ঞবি; 

 য়বঁয়চ থ্াক্ার বুবধ্া বা য়মোিপূর্দর্তর বুবধ্া আর্তযাবি বুবধ্া পাোর য়ৌভাগয ংক্র ান্ত 
ববজ্ঞবি; 

 আউবনি বঙ্কড ববমা ম্বয়ন্ধ বার্দক্ বববরণী; 
এবি ময়ন রাখা অবলযক্ য়য এআ ববজ্ঞবিগুব লুধু্মাে র্তথ্য এবং ববমাধ্ারক্য়ক্ ববমাবক্বস্ত 
প্রিায়নর র্তাবরখ, প্রিায়নর বুবধ্া, ববমাবক্বস্তর বস্থান স্মরণ ক্বরয়ে বিয়র্ত বযবৃর্ত ে। 

G5C বববরণ 

অমরা পবব F1এ য়িয়খবছ য়য বনয়জর য়প্রাডাক্ট-এর র্তথ্য বিয়র্ত  াধ্ারণ মানুয়র গুব ক্র ে 
ক্রার আিা জাগাবার জনয ববমা য়ক্াম্পানী িারা বববরণ বযবৃর্ত ে। 2002 ায় য়ক্টাবয়র 
ংয়লাবধ্র্ত অআঅরবডএ (ববমা ধ্ারয়ক্র ায়ভর রুক্ষা) বববধ্ নুায়র উপস্থাপন ক্রা ে 
য়য ববমা য়ক্াম্পানী িারা প্রয়র্তযক্ ববমা পবরক্ল্পনার জনয প্রক্াল ক্রা বববরণ পবরষ্কারভায়ব 
বর্দণর্ত ো উবচর্ত:   
প্রস্তাববর্ত ায়ভর ববস্তার /ীমা; 
 লর্তব ; 
 গযারাবন্ি, যবি য়ক্ান থ্ায়ক্; 

 লর্তব  এবং বনেম; 

 স্বোবধ্ক্ার; 



 অপবত্ত (বযবর্তক্র ম); এবং  
 য়বানায় ংলীিার োর য়ক্ান বধ্ক্ার। 

যবি ববমা লুরু বার পর য়বানায় ংয়লর বধ্ক্ার বক্ছু ময়ের জনয স্থবগর্ত ক্রা ে, র্তয়ব 
এয়র্ত স্পিভায়ব বযি ক্রা চাআ। এয়র্ত উয়েখ ক্রা চাআ য়য য়ক্ান বুবধ্ার গযায়রবন্ি অয়ছ  
য়ক্ানবির গযায়রবন্ি য়নআ। বববরয়ণ বলযআ উয়েখ ক্রয়র্ত য়ব য়য গযারাবন্ি ীন বুবধ্া 
র্তীয়র্তর মর্ত ভববযয়র্ত এক্আ না য়র্ত পায়র এবং এবি অািা অািা য়র্ত পায়র। 

G6 িাবীর মে অবলযক্ িব 

যখন এক্বি ববমাক্রা ক্ষবর্তর ঘিনা ঘয়ি এবং িাবীর প্রিান ক্রয়র্ত য় ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ 
িাববিায়রর য়থ্য়ক্ বক্ছু িবয়র প্রয়োজন ে। উিারণস্বরূপ, ববমা য়ক্াম্পানীর জীবন 
ববমার য়ক্ষয়ে মৃরু্তয বঠক্ ভায়ব য়েয়ছ বক্না র্তার প্রমাণ অবলযক্ এবং র্তাআ অমায়ির মরুৃ্তয 
প্রমাণ পে য়িখার প্রয়োজন ে। অমরা 11 ধ্যাে িাবীর মে অবলযক্ প্রমাণ গুবয়ক্ 
য়িখব। 

বনধ্াবরর্ত ক্াযাবী  
য়ক্ান য়ক্াম্পানীর য়থ্য়ক্ এক্বি প্রস্তাব পে ংগ্র ক্রুন। পেবি ববয়েণ ক্রনু এবং প্রশ্ন 
ক্রা র্তয়থ্যর র্তাবক্া প্রসু্তর্ত ক্রুন। 

ববমা ম্পর্দক্র্ত মুখয িবয় এমন য়নক্ লে (পি) ন্তভূব ি যার ববমায়র্ত এক্ ববয়ল থ্ব 
অয়ছ। এক্বি ববমাচুবি বক্ভায়ব ক্াযবক্র ক্রা যায়ব র্তা বঝুয়র্ত এআ লে (পি) এর থ্ব 
উপবব্ধ ক্রা প্রয়োজন এবং অমরা পয়রর পয়বব বক্ছু মুখয লে (পি)-এর পর িৃবিপার্ত 
ক্রব। 

H ববমার মুখয লোবী 
অমরা অয়গআ অয়গর পয়বব বক্ছু বববলি ববমা পয়ির অয়াচনা ক্য়রবছ এবং এআ পয়বব 
অমরা এর এবং নয লে (পি) এর বযাখযা ক্রব। অপনায়ির য়বাঝায়র্ত াের্তা ক্রার 
জনয অমরা মুখয লে (পি) বনম্নববখর্ত ভায়গ ববভাবজর্ত ক্রব:- 
 ববমাচুবি বনরন্তর বস্তে বজাে রাখা ংক্র ান্ত পি য়যমন র্তামাবি, পবরয়লাধ্ মূয এবং 

স্বের্তযাগ মূয। অমরা এআ প্রয়ত পনুরজু্জীবন এবং নবীবনক্রয়ণর পর মন য়িব। 

 ববমাচুবি থ্ব প্রাপক্ ংক্র ান্ত পি: ময়নানেন এবং স্বেবনয়োগ; এবং 

 এক্বি ববমাচুবির পর প্রিান ক্রা ঋণ ংক্র ান্ত পি: ঋণ এবং বন্ধক্ী ম্পবত্তর 
িখগ্রণ 

H1 র্তামাবি, পবরয়লাধ্ মূয এবং স্বের্তযাগ মূয 
এআ বর্তনবি লে বণবনা ক্য়র ববমাকৃ্র্ত বযবি িারা ববমা প্রিান চা ুরাখয়র্ত মথ্ব য় বক্ 
য়র্ত পায়র। য়ক্ান ববয়ল ববমা উবন বক্ প্রক্ায়র প্রভাববর্ত ক্রয়বন য়য এআ ববমার লর্তব  এবং 



বনেয়ম বর্দণর্ত। র্তারা য়ক্ায়না ববয়ল ববমাচুবি বক্ভায়ব চানা ক্রয়বন র্তা ঐ ববমাচুবির লর্তব  
 বনেয়মর ময়ধ্য বণবনা ক্রা য়ব। 

ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা ববমা য়ক্াম্পানী য়থ্য়ক্ প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি গ্রণ ক্য়র, বর্তবন অশ্বস্ত য়য 
র্তার প্রস্তাব গৃীর্ত য়েয়ছ। পয়র বর্তবন র্তার স্ত্রীয়ক্ র্তার বি ম্বয়ন্ধ বয়ন। য়ুমধ্া 
নীবর্তয়লর বদ্ধায়ন্ত উবিি ে এবং র্তায়ক্ বজজ্ঞাা ক্য়র যবি উবন ভববযয়র্ত ববমাচুবি 
প্রিায়ন মথ্ব ন র্তয়ব বক্ য়ব। উবন বক্ বনয়জর বনয়ববলর্ত থ্ব য়ফরর্ত পায়বন? 

র্তায়ক্ বক্ উত্তর য়িয়ব নীবর্তয়লর য়ক্ান ধ্ারণা য়নআ। বর্তবন ববমা প্রবর্তবনবধ্ শ্রী কু্মার য়ত 
অয়রা এক্বার য়িখা ক্রয়ন এবং র্তার প্রশ্ন রু্তয়ন। শ্রী কু্মার বয়ন যবি নীবর্তল 
ববমাবক্বস্ত প্রিান না ক্য়রন র্তার ববমাচুবি র্তামাবি য়ে যায়ব। এবি ঘিয় নীবর্তল 
ববমাক্ারক্য়ক্ র্তার ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্য়র বিয়র্ত বয়র্ত পায়রন। বর্তবন নীবর্তলয়ক্ এ 
বয়ন য়য বর্তবন য়স্বিাপ্রয়ণাবির্তভায়ব স্বের্তযাগ ক্য়র ববমাচুবি বাবর্ত ক্রয়র্ত পায়রন। এআ 
ববে ববমা য়ক্াম্পানী বক্ছু লর্তব  এবং বনেয়মর ন্তগবর্ত স্বের্তযাগ মূয প্রিান ক্রয়ব। 

শ্রী কু্মার িারা বযবৃর্ত লেগুবয়র্ত (র্তামাবি,পবরয়লাধ্ মূয এবং স্বের্তযাগ মূয) নীবর্তল 
লমা ববভ্রান্ত এবং বর্তবন শ্রী কু্মারয়ক্ ববস্তাবরর্ত বযাখযা ক্রয়র্ত নুয়রাধ্ ক্য়রন। র্তাআ শ্রী 
কু্মার ববমাচুবি ংক্র ান্ত লে বযাখযা ক্রয়র্ত অরম্ভ ক্য়রন। 

য়ক্ান পববধ্ারয়ক্র ক্ায়ছ বর্তন ববক্ল্প থ্ায়ক্ যবি নারা বনরন্তর ববমাবক্বস্ত প্রিান না ক্রয়র্ত 
পায়রন। র্তা : 
বচে 3.3 

 
 

ববমাধ্ারক্ ববমাবক্বস্ত 
প্রিান বনরন্তর ক্রয়র্ত 

না পায়রন র্তয়ব 

 

ববমাচুবির স্বের্তযাগ 
ক্রনু 

প্রিান বন্ধ ক্রনু 
এবং ববমাচুবি 

র্তামাবি য়র্ত বিন 

ববমাচুবিয়ক্ 
পবরয়লায়ধ্র চুবিয়র্ত 

পবরণর্ত ক্রুন 



H1A র্তামাবি 

ববমাধ্ারয়ক্র ববমায়ক্াম্পানীর ায়থ্ ম্মর্ত য়ে প্রিান ক্রার যয়থ্াবচর্ত র্তাবরয়খ বনেবমর্তভায়ব 
ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রা অবলযক্। ববমা য়ক্াম্পানী প্রিায়নর র্তাবরয়খর বক্ছু বিন পয়র বক্ছু 
নুগ্র বিয়নর নুমবর্ত য়িে যায়র্ত ববমাধ্ারক্ ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রয়র্ত পায়র এবং যা ময়ের 
য়ভর্তর প্রিান বয় মানা য়ব। বক্নু্ত যবি র্তারা নুগ্র বিয়নর ময়ধ্য প্রিান না ক্য়র য়র্তা এবি 
বযথ্ব বয় য়ময়ন য়নো ে। 

ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন বযথ্ব ঘিনাে ববমা য়ক্াম্পানী চুবি মাি ক্রার জনয বধ্কৃ্র্ত ে। এআ 
মাবিয়ক্ র্তামাবি বা ে। ববমাচুবিয়র্ত র্তামাবির পয়র য়ক্ান িাবী ক্রয়র্ত পারয়ব না এবং 
ব ববমাবক্বস্ত জবরমানা ে যাে। 

ময়ন রাখনু 

নুগ্র মে াধ্ারণর্ত ে এক্মা, বক্নু্ত বার্দক্, ধ্ব বার্দক্  ধেমাবক্ ববমাবক্বস্ত 
প্রিায়ন 30 বিয়নর ক্ম ে না এবং মাবক্ ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন জনয 15 বিয়নর ক্ম ে না। 
বক্ছু ববমাক্ারক্ মাবক্ ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর জনয 30 বিন পযবন্ত নুমবর্ত য়িে। 

বাস্তয়ব ববমা অআন য়ক্ান ববমাচুবি র্তামাবি বাবর্ত য় ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ ব ববমাবক্বস্ত 
য়রয়খ য়িবার নুমবর্ত য়িেনা। এর ক্ারণ  য়য প্রয়র্তযক্ ববমাচুবি বনম্ন িুবি ক্ারয়ণ বক্ছু 
ঞ্চে ক্য়র রায়খ:- 
 বছয়রর প্রথ্ম বিয়ক্ ববমাচুবির বক্বস্ত নযায়যযর (ববমাবক্বস্ত স্তর) য়চয়ে য়বলী; এবং 

 ববমাবক্বস্তয়র্ত বঞ্চর্ত উপািান। 

ববমাধ্ারয়ক্র পয়ক্ষ এবি ভা য়বনা যবি র্তারা এআ ঞ্চে জবরমানা ক্য়র য়নে। ববমাবক্বস্ত 
বযথ্ব োে ববমাচুবির লর্তব  ববমাধ্ারয়ক্র বববভন্ন রুক্ষা উপাে প্রিান ক্য়র। এআ 
নুবববধ্গুবয়ক্ বধ্ক্ারযুি বববধ্ বয়। পযাি ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্য়র য়িো য় এবং 
বঞ্চর্ত উপািান থ্াক্য় ববমাচুবি প্রিান ক্রা য়যয়র্ত পায়র। যবি ববমাধ্ারক্ াধ্ারণর্ত এবি 
প্রাথ্বনা ক্য়র য়য চুবির প্রকৃ্বর্তর নুযােী, প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর ংখযার বভবত্তয়র্ত এবি 
স্বেংবক্র েভায়বআ প্রিান য়ে যায়ব।  
H1B পবরয়লাবধ্র্ত মূয 
যবি য়ক্ান ববমাচুবিধ্ারক্ য়ক্ান ববমাচুবির ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন বযথ্ব ে এবং ববমাচুবি র্তামাবি 
য়ে যাে যার বক্ছু মূয থ্ায়ক্ য়যমন এক্বি বয়িাবস্ত বা ঞ্চে পবরক্ল্পনা, ববমা য়ক্াম্পানী 
পূণব ববমা থ্ব প্রিায়নর ক্ারয়ণ উত্তরিােী েনা। এরক্ম র্তামাবি ববমাচুবি এক্বি পবরয়লাবধ্র্ত 
ববমাচুবি গবঠর্ত ে। পবরয়লাবধ্র্ত ববমাচুবিয়র্ত প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর পবরমায়ণর পর ববমা 
থ্ব গবঠর্ত ে। পবরয়লাবধ্র্ত ময়ূযর গণনা েু :- 



 
বচে 3.4 
 

ববমা য়ক্াম্পানী নূযনর্তম পবরমায়ণর পর য়জার য়িে যা পবরয়লাবধ্র্ত মূয রূয়প জব ন ক্রয়র্ত 
য়ব। যবি পবরয়লাবধ্র্ত মূয এআ নূযনর্তম পবরমায়ণর ক্ম ে, র্তয়ব বুবধ্া প্রয়োগ য়বনা 
এবং ববমাচুবি র্তামাবি য়ে যায়ব। ববমাধ্ারক্ মপবণ মূয য়পয়র্ত পায়র। (অমরা যা পবব 
H1C অয়াচনা ক্বব।) 

স্বাভাববক্ভায়ব ববমা য়ক্াম্পানী ববমাচুবিধ্ারক্য়ক্ য়ক্ান ামানয ববমাচুবিয়ক্ পবরয়লাবধ্র্ত 
ববমাচুবিয়র্ত পবরবর্দর্তর্ত ক্রার নুমবর্ত য়িে যবি উবন নূযনর্তম বর্তন বয়বর ববমাবক্বস্ত প্রিান 
ক্য়র য়িন। এআ ময়ের পয়র যবি ববমাচুবিধ্ারক্ বাবক্ ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন মথ্ব ে র্তয়ব 
পবরয়লাবধ্র্ত উপায়ের ধ্ীয়ন ববমাচুবি বাবর্ত ে না এবং ববমা থ্ব প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর 
ংখযার নুপায়র্ত পবরবর্দর্তর্ত ে। যবি ববমা য়থ্বর ায়থ্ ম্পর্দক্র্ত নয য়ক্ান াভ প্রিান 
য়যাগয ে র্তয়ব াভ পবরবর্দর্তর্ত ববমা য়থ্বর য়ত ম্পর্দক্র্ত য়ব যায়ক্ পবরয়লাবধ্র্ত মূয 
বব। 

য়বানায়র বক্ ে যবি য়ক্ান াভ-যুি ববমাচুবিয়র্ত পবরয়লাবধ্র্ত মুয স্বীকৃ্র্ত ক্রা ে? 

যখন াভ-যুি ববমাচুবির পবরয়লাবধ্র্ত মুয গণনা ক্রা ে পূবব বনধ্াবরর্ত বা প্রিত্ত য়বানায়র 
য়ক্ান পবরবর্তব ন ে না। য়ক্ব ববমা থ্ব পবরয়লাবধ্র্ত ববমাবক্বস্তর নুপায়র্ত ঘয়ি। 
পবরয়লাবধ্র্ত মুয গণনা ক্রার জনয পবরবর্দর্তর্ত ববমা য়থ্ব প্রিত্ত য়বানা যুি ক্রা ে। র্তয়ব 
য়ক্ান পবরয়লাবধ্র্ত ববমাচুবি ভববযয়র্ত য়বানা জব ন ক্রয়ব না।  
উিারণ 

রায়ক্ল বংয়র এক্বি বঞ্চর্ত পবরক্ল্পনা অয়ছ। ববমাচুবির বববরণ বনম্নানুায়র ে: 
ববমার য়মোি 20 বছয়রর 

ববমাচুবি অরয়ম্ভর র্তাবরখ 4 জুন 2001 

ববমা থ্ব 5,00,000 িাক্া 

প্রিানকৃ্র্ত 
ববমাবক্বস্ত
র ংখযা 

য়মাি 
ববমাবক্বস্ত 

প্রিান 
ংখযা 

 

ববমা থ্ব 
য়বানা 

(যবি 
য়ক্ান) 

পবরয়লাবধ্র্ত 

মূয X + ÷ = 



ববমাবক্বস্ত প্রিান বববধ্ বার্দক্ 

য়ল ববমাবক্বস্ত প্রিান 4 জুন 2008 

প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর ংখযা 8 

য়মাি ববমাবক্বস্ত প্রিান ংখযা 20 

ববধ্াবরর্ত য়বানা (ভযাংল) 50,000 িাক্া 
উপয়রর র্তথ্য নুায়র, রায়ক্ল বং অি বছর পয়র ববমাবক্বস্ত প্রিান বন্ধ ক্য়র য়িন। 
ববমাচুবি ম্পণূবভায়ব বাবর্ত য়ব না। ববমাবক্বস্ত প্রিান নুপায়র্ত এর স্থায়ন ববমা থ্ব 
পবরবর্দর্তর্ত ক্রা যায়ব। 

পবরয়লাবধ্র্ত মূয = [(ববমাবক্বস্ত প্রিান ংখযা ÷ য়মাি ববমাবক্বস্ত প্রিান ংখযা) × ববমা 
থ্ব] + য়বানা 

= [(8/20) × Rs. 5,00,000] + 50,000 িাক্া 
=  2,00,000 িাক্া + 50,000 িাক্া 
=  2,50,000 িাক্া 
ববমাচুবির পবরয়লাবধ্র্ত মূয য়ব  2,50,000 িাক্া 

H1C স্বের্তযাগ মূয 
অমরা এর অয়গআ উয়েখ ক্য়রবছ য়য যবি ববমাধ্ারক্ ভববযয়র্ত ববমাবক্বস্ত প্রিান না ক্রয়র্ত 
পায়র র্তয়ব ববমাচুবির ন্তগবর্ত িাবী উৎপন্ন বার বা য়মোি পবরপূণব বার অয়গআ ববমা 
স্বের্তযাগ ক্য়র বর্তবন ববমাচুবি বাবর্ত ক্রয়র্ত পায়রন এবং র্তায়ক্ ববয়ম্ব মপবণ মূয প্রিান 
ক্রা ে। ববমাচুবির ন্তগবর্ত বক্ছু নূযনর্তম মূয বলয ংযুি য়ে য়গয়ছ, উিারণস্বরপূ 
এক্বি জীবন ববমা বা এক্বি ঞ্চে পবরক্ল্পনা। স্বের্তযাগ ববমাচুবি  চুবির য়স্বিাে 
মাবি। ববমা য়ক্াম্পানীর ধ্াযব নূযনর্তম য়মোি বর্তন য়থ্য়ক্ ার্ত বছয়রর অয়গ ববমা স্বের্তযাগ 
ক্রয়র্ত পায়র। স্বের্তযাগ মূয বা নগি মূয  পবরমাণ, এক্বার ববমাচুবি স্বের্তযাগ ক্রা 
য় যা প্রিান ক্রার জনয ববমা য়ক্াম্পানী িােী ে। স্বের্তযাগ মূয াধ্ারণর্ত জমা য়িো 
ো ববমাবক্বস্ত বা পবরয়লাবধ্র্ত ময়ূযর লর্তক্রা ভাগ ে।  
স্বের্তযাগ মূয ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর পবরমায়ণর বভবত্তয়র্ত গণনা ক্রা ে। র্তএব 

 স্বের্তযাগ মূয ক্ম য়ব যবি ববমাবক্বস্ত য়মোি ক্ম ে। 

 যবি এক্বি 25 বব পযবন্ত ববমাচুবি পাঁচ বছর পযবন্ত মর্দপর্ত ক্রা ে, জমা 
য়িো ববমা বক্বস্ত িল বছয়র মাি ববমাচুবির রু্তনাে ক্ম ে। এআ প্রক্ায়র 
স্বের্তযাগ মূয অয়গ প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর পর বনভব র ক্য়র, এআপ্রক্ার 
স্বের্তযাগ মূয পূয়বব প্রিান ক্রা ববমাবক্বস্তর পর বনভব র ক্য়র, িল বছর পয়র 
স্বের্তযাগ ক্রা ববমাচুবির পাঁচ বছর পয়র মর্দপর্ত ঐ ববমারু্তবির রু্তনাে য়বলী 
য়ব। 



 িীঘব য়মোিী ববমাচুবি স্বল্পয়মোিী ববমাচুবির রু্তনাে স্বের্তযাগ মূয ক্ম ে যবি 
উভেআ এক্আ বছয়রর পয়র স্বের্তযাগ ক্য়র। 

 A এবং B িুবি ববমাচুবি ধ্রুন। ববমা A এর য়মোি 15 বছর এবং B ববমার 
য়মোি 20 বছর। িুবি ববমা 10 বছয়র স্বের্তযাগ ক্য়র এবং প্রয়র্তযক্ বছয়র এক্আ 
ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্য়র। A ববমা স্বের্তযাগ মূয B ববমার রু্তনাে য়বলী ক্ারণ 
য়যখায়ন A-এয়র্ত ববমাবক্বস্ত িুআ রৃ্তর্তীোংল প্রিান ক্রা য়েয়ছ য়খায়ন B-এয়র্ত 
ববমাবক্বস্ত য়ধ্বক্ প্রিান ক্রা য়েয়ছ। 

ববমাচুবির য়মোি ববমা স্বের্তযাগ র্তাবরখ এবং ববমা অরয়ম্ভর র্তাবরয়খর ময়ধ্য অািা অািা 
ে য়যমন:- 
বচে 3.5 
 

ববমা য়ক্াম্পানী িারা বববরণ পসু্তক্ বা ববমা িবয় নূযনর্তম গযায়রবন্িড স্বের্তযাগ মূয উয়েখ 
ক্রা বববধ্ নুযােী অবলযক্ যা এক্বি বনধ্াবরর্ত পবরমাণ ববমাবক্বস্ত প্রিান বায়ব বণবনা ক্রা 
য়যয়র্ত পায়র। র্তবু ববমা িারা প্রিান ক্রা প্রকৃ্র্ত স্বের্তযাগ মূয গযায়রবন্িড স্বের্তযাগ মূয 
য়থ্য়ক্ য়বলী ে। 

H2 পনুরুজ্জীবন 

ঘিনা ধ্যেন  
শ্রী কু্মার নীবর্তল লমায়ক্ ববমা চুবি বাবর্তয়র ববপয়ক্ষ পরামলব য়িন। এর িুবি ক্ারণ 
অয়ছ। ববপ্রথ্ম ক্ারণ  ঝুঁবক্ রুক্ষা বন্ধ য়ে যাে, নীবর্তল প্রবর্তকূ্ পবরবস্থবর্তয়র্ত 
য়বলী রুবক্ষর্ত য়ে যায়ব। এছাড়া যবি নীবর্তল পয়র য়বলী বেয় য়ক্ান ববমাচুবি ক্র ে 
ক্য়র র্তয়ব নায়ক্ য়বলী ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রয়র্ত য়ব। 

শ্রী কু্মার অবার নীবর্তল লমায়ক্ বয়ন য়য যবি উবন য়ক্ান ক্ারয়ণ ববমাবক্বস্ত প্রিান না 
ক্রয়র্ত পায়রন এবং ববমাচুবি র্তামাবি য়ে যাে. র্তাআ ববমা য়ক্াম্পানী র্তায়ক্ এক্বি 
বনধ্াবরর্ত ময়ের য়ভর্তর ঐ এক্আ লয়র্তব  বা ংয়লাবধ্র্ত লয়র্তব  ববমাচুবির পনুরুদ্ধার ক্রার 
য়ুযাগ য়িে। 

ববমাচুবি র্তামাবি য় এবিয়র্ত না ববমাক্ারয়ক্র বা না ববমাকৃ্র্ত বযাবির ক্াররুআ াভ ে না। 
ববমাকৃ্র্ত বযবিয়ক্ ম্পণূব পবরমায়ণর ববমা ঝুঁবক্ রুক্ষা ারায়র্ত ে এবং য়ক্ান িাবী উদূ্ভর্ত 
বার পবরবস্থবর্তয়র্ত ম্ভাববর্ত ববপরীর্ত পবরবস্থবর্ত প্রক্াল পাে। ববমাক্ারয়ক্র ক্ষবর্ত ে।  

ববমাচুবি 
স্বের্তযায়গর র্তাবরখ 

ববমাচুবি অরয়ম্ভর 
র্তাবরখ 

 

ববমার য়মোি = - 



ববমাবক্বস্ত পবরমাণ প্রর্তযালার বভবত্তয়র্ত ে য়য মৃরু্তয িাবী উদূ্ভর্ত বার পবরবস্থবর্ত ছাড়া 
ববমাচুবি পয়ুরা মে পযবন্ত চয়ব। ববমাচুবি ধ্াযব ক্রায়র্ত প্রারবম্ভক্ বযে বধ্ক্ ে এবং 
ববমাক্ারক্ বনরামে ক্রয়র্ত পায়র যবি ববমার প্রভাব চয়। াধ্ারণর্ত খারাপ স্বায়স্থযর য়াক্ 
বনয়জর ববমাচুবি রক্ষা ক্রয়র্ত চাে যখন ভা স্বায়স্থযর য়াক্ বনয়জর ববমাচুবি র্তামাবি বা 
স্বের্তযাগ ক্রার আিুক্ য়র্ত পায়র। এবি ববপরীর্ত বনবাচন রূয়প ফবর্ত ে। এর থ্ব য়য 
ববমাক্ারয়ক্র িাবেে ববমার মূয বনধ্াবরর্ত ক্রার মে নুয়মে িাবেে য়থ্য়ক্ বধ্ক্ ে।  
ক্ারণ র্তামাবি উভে পক্ষয়ক্ প্রবর্তকূ্ভায়ব প্রভাববর্ত ক্য়র, ববমা য়ক্াম্পানী র্তামাবি 
ববমাচুবিয়ক্ পনুরাে পয়ুরা বস্তেয়র্ত বফবরয়ে অনয়র্ত ক্ষম ে। এআ প্রবক্র োয়ক্ পনুরজু্জীবন 
বয়। ববমা য়ক্াম্পানী চুবিধ্ারক্য়ক্ য়ক্ান র্তামাবি ববমার পনুরুজ্জীবয়নর ববক্ল্প উপাে প্রিান 
ক্য়র। বববভন্ন ববমাক্ারয়ক্র পনুরুজ্জীবয়নর জনয অািা পবরক্ল্পনা ে; ব পবরক্ল্পনা 
ববমাধ্ারয়ক্র র্তামাবি ববমাচুবির ংলর্তঃ পনুরজু্জীবন এবং ঋণ--পনুরজু্জীবন পবরক্ল্পনা 
আর্তযাবি  জ লয়র্তব  পনুরজু্জীবয়নর বুবধ্া প্রিান ক্য়র। 

য়ক্ান ববমাচুবির পনুরুজ্জীবয়নর জনয, বনয়ম্নর ববেগুব াধ্ারণর্ত অবলযক্:- 
বচে 3.6 

 

য়ক্ান ববমা 
পুনরুদ্ধার ক্রয়র্ত 

প্রয়োজনীে 
বনয়িব ল 

িু  
বয়ক্ো 

বপ্রবমোম 
প্রিান 

 

 

বনরন্তর ভা 
স্বায়স্থযর প্রমাণ 

পুনরুজ্জীবন 
ক্রয়র্ত ক্র 

(য়ক্ান 
ববমাক্ারক্) 



বক্ছু ববমাক্ারক্ য়ক্ান ববমাচুবির পনুরুজ্জীবয়নর নুমবর্ত য়িে না যবি এবি পাঁচ বছয়রর য়বলী 
ময়ে র্তামাবি থ্ায়ক্। ববমাচুবি পনুরজু্জীবয়নর জনয ভা স্বায়স্থযর প্রমায়ণর অবলযক্র্তা 
র্তামাবির য়মোি এবং ববমা য়থ্বর বভবত্তয়র্ত অািা অািা ে। 

H3 নবােন 

অমরা পবব F7-এ ংয়ক্ষয়প য়িয়খবছ য়য ববমাচুবি পনুরজু্জীবন বক্? নবােয়নর জনয য়নাবিল 
পাঠাবার মে, ববমা য়ক্াম্পানী ঐ ববমাচুবি ধ্ারক্ িারা পয়ুর জনয প্রসু্তর্ত ঝুঁবক্র পর 
পনুরাে নজর বিয়র্ত পায়র। য়আ নুায়র উবন অািা লয়র্তব র পর বা উচ্চ ববমাবক্বস্তর 
পর নবােন প্রস্তাববর্ত ক্রয়র্ত বনবাচন ক্রয়র্ত পায়রন। ববমাচুবিধ্ারক্য়ক্ এবি ময়ন ক্য়র 
য়িো য়ব য়য, প্রথ্ম বার ববমাচুবি য়নো য়থ্য়ক্ অজ পযবন্ত পবরবর্দর্তর্ত প্রাবতক্ র্তথ্য 
ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ বা জরুবর। র্তারপয়র য়নাবিল ববমাচুবিধ্ারক্য়ক্ বযাখযা ক্য়র য়িয়ব য়য 
ববমাচুবি নবােন ক্রার জনয নায়ক্ বক্ ক্রয়র্ত য়ব। 

এআ প্রস্তাবয়ক্ র্তখন স্বীক্ার বা স্বীক্ার ক্রয়বন বক্না এবি ববমাচুবিধ্ারয়ক্র পর বনভব র 
ক্য়র। যবি উবন প্রস্তাব স্বীক্ার ক্য়রন, র্তয়ব নায়ক্ বনয়িব ল পান ক্রয়র্ত য়ব এবং এক্বি 
নরু্তন ববমাচুবি অরম্ভ য়ব। যবি উবন প্রস্তাব স্বীক্ার ক্য়রন র্তয়ব রুক্ষা মাি য়ে যায়ব। 

H4 ময়নানেন এবং স্বেবনয়োগ 

ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা বনয়জর ববমাচুবির ন্তগবর্ত প্রস্তাববর্ত াভ  ধববলয়িযর পর এবং ময়ন উিে 
ো নয লর্তব  য়যগুব বুঝয়র্ত পায়রনবন র্তার পর পরীক্ষা ক্য়রন। উবন ববমা প্রবর্তবনবধ্ 
শ্রী কু্মায়রর ায়থ্ য়যাগায়যাগ ক্য়রন এবং াের্তা চান।  
উবন বজজ্ঞাা ক্য়রন প্রস্তাব পে পূরয়ণর মে শ্রী কু্মার ময়নানেয়নর জনয য়জার য়ক্ন 
য়িন। নীবর্তল এ বজজ্ঞাা ক্য়রন স্বেবনয়োগ বক্? এবং এবি য়ক্মন ভায়ব ক্রা ে? 

H4A ময়নানেন 

ময়নানেন িারা ববমাকৃ্র্তবযবিগণ য়ক্ান নায়মর প্রস্তাব ক্য়রন যায়ক্ ববমা য়ক্াম্পানী নার 
মৃরু্তযর পয়র ববমা থ্ব প্রিান ক্য়রয়বন। ববমাকৃ্র্ত বযাবি নবমনী রূয়প এক্ এবং বধ্ক্ বযবির 
ময়নানেন ক্রয়র্ত পায়রন। নবমনীয়ির ধবধ্ িাবেে পায়ন বধ্ক্ার প্রিান ক্রা ে এবং  
স্বোবধ্ক্ার প্রাি বযবিয়ির য়ে ট্রাবস্টি বায়ব ধ্ন প্রাি ক্রার বধ্ক্ারী ন। ময়নানেন 
ববমাচুবি ক্র ে ক্রার মে বা বায়ি ক্রা য়যয়র্ত পায়র। ববমা বববধ্ 1938 এর ধ্ারা 39 
নুায়র, য়ক্ান বযবি বনয়জর জীবয়নর পর য়নো ববমাচুবির ক্ারয়ণ য়ক্ান এক্ বা 
এয়ক্র বধ্ক্ বযবিয়ির নায়ম বনযুি ক্রয়র্ত পায়রন যায়র্ত নার মৃরু্তযয়র্ত িাবীর প্রিান ক্রা 
যাে। 

ময়ন রাখনু 

স্বেবনয়োগ (নীয়চর পবব H4B য়িখুন) ক্রা য় ময়নানেন-এর য়ক্ান প্রভাব থ্ায়ক্ না। 



বযবর্তক্র ম  য়ক্ান ববমাচুবির উপর য়িো ঋণ মঞ্জরু ক্য়র যখন ববমা য়ক্াম্পানীর পয়ক্ষ 
ময়নানেন ক্রা ে। এআ বস্থাে ময়নানেন ধবধ্ থ্ায়ক্। 

ময়নানেন-এর গুরেুপূণব ধববলিয 
ববমাে ময়নানেন অর এক্বি র্তযােন ক্য়র পবরবর্তব ন ক্রা য়যয়র্ত পায়র। যবি স্থান পযাি না 
ে র্তয়ব ময়নানেন ািা ক্াগয়জ ক্রা য়যয়র্ত পায়র এবং   
ববমার িবয়র য়ত ধ্ায়র ববমাকৃ্র্ত বযাবির স্বাক্ষর যুি ক্য়র ক্রা য়যয়র্ত পায়র। ববমার 
য়মোয়ি ববমাকৃ্র্ত বযাবি িারা ময়নানেয়ন য়ক্ান পবরবর্তব ন বা বাবর্তক্রণ ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 

য়যৌথ্ ববমাে ময়নানেন-এর প্রয়োজন না য়র্ত পায়র, য়যয়রু্ত য়ক্ান এক্ ববমাকৃ্র্ত বযবির 
মৃরু্তয বার পয়র; ববমাথ্ব নয জীববর্ত ববমাকৃ্র্ত বযবিয়ক্ প্রিান ক্রা য়যয়র্ত পায়র। র্তবু 
িুজন ববমাকৃ্র্ত বযবি িারা য়যৌথ্ ভায়ব য়ক্ান বযবির ববমা থ্ব প্রাবির ক্ারয়ণ ময়নানেন ক্রা 
য়যয়র্ত পায়র। যবি িুজন ববমাকৃ্র্ত বযবির এক্য়ত মৃরু্তয য়ে যাে র্তয়ব নবমনীয়ক্ প্রিান ক্রা 
য়যয়র্ত পায়র। 

ময়নানেয়ন ববমাকৃ্র্তবযবির মরুৃ্তয য় য়ক্ব নবমনীয়ক্ ববমা থ্ব প্রাবির বধ্ক্ার য়িো 
ে। নবমনীর মস্ত (বা অংবলক্) িাবীর পর য়ক্ান বধ্ক্ার থ্ায়ক্ না।   
এআ মামাে, নবমনী নাবাক্ য়, ববমাধ্ারয়ক্র এক্ বনযুি বযবিয়ক্ বনয়োগ ক্রা 
অবলযক্। য়ক্ান বনযুি বযবির এক্জন বনযুি বযবিরূয়প ক্াজ ক্রার জনয বনয়জর ম্মবর্ত 
প্রক্াল ক্রয়র্ত ববমা িবয় স্বাক্ষর ক্রা জরুবর। নবমনীর বে বার পয়র বনযুি বযবির 
অবলযক্র্তা মাি য়ে যাে। ববমাকৃ্র্ত বযবি য়য য়ক্ান ময়েআ বনযুি বযবিয়ক্ পবরবর্তব ন 
ক্রয়র্ত পায়র। যবি য়ক্ান বনযিু বযবি বনয়োগ না ক্রা ে এবং নবমনী নাবাক্ ে, র্তখন 
ববমাকৃ্র্ত বযবির মৃরু্তয বার পর ববমাধ্ারয়ক্র অআনর্ত উত্তরাবধ্ক্ারীয়ক্ িাবী প্রিান ক্রা ে। 

য়যখায়ন য়নক্ নবমনী বনয়োগ ক্রা ে, র্তায়ির য়যৌথ্ভায়ব বা উত্তরজীবীয়ক্ বা 
উত্তরজীবীগণ মৃরু্তযর িাবী য়িো য়ব। প্রয়র্তযক্ নবমনীয়ক্ য়ক্ান বববলি ংল য়িো য়ব 
না। ময়নানেন অনুক্র বমক্ নবমনীয়ির পয়ক্ষ ক্রা য়যয়র্ত পায়র য়যমন ‘রবম গিু এবং এনার 
জীববর্ত না থ্াক্ার পয়র বা য়যাগযর্তার বস্থবর্তয়র্ত পেব গিুা এবং এর জীববর্ত না থ্াক্ার পর 
বা য়যাগযর্তার বস্থবর্তয়র্ত মাধ্ব গুিা’। 

ববমা অরম্ভ বার পয়র ক্রা ময়নানেন ববমাক্ারক্ য়ক্ জানায়নার য়ক্ষয়ে ফপ্র ূে। 

যবি নবমনী ববমাকৃ্র্ত বযবির মৃরু্তযর পয়র বক্নু্ত িাবী প্রিায়নর পূয়বব মারা যান, র্তয়ব ববমাথ্ব 
ববমাকৃ্র্ত বযবির ম্পবত্তর এক্ভাগ গঠন য়ব এবং নার অআনর্ত উত্তরাধ্ীক্ারীয়ির প্রিান 
ক্রা য়ব। 

উিারণ: 
ববলা য়ময়র্তা এক্জন ববরষ্ঠ এআচ অর ক্াযববনবাী। 28 বছয়রর অেুয়র্ত উবন এক্বি 
এয়ন্ডায়মন্ি ববমা চুবি ক্র ে ক্য়রন। উবন 2 বছয়রর পেু য়মাবর্তয়ক্ ববমাচুবিয়র্ত নবমনী 



ক্য়রন। এয়র্ত বনযুি বযবির ক্থ্া উয়েখ য়নআ এবং ববলা প্রবর্তবনবধ্য়ক্ ক্থ্া য়িন য়য উবন 
এক্জন বনযুি বযবির স্বাক্ষর পয়র ক্বরয়ে য়িয়বন। 35 বছর অেুয়র্ত ববলায়র এক্বি 
গাড়ী িুঘবিনাে মৃরু্তয ে। িবয় য়িখা যাে য়য ববলা বনয়জর বপর্তায়ক্ অআনর্ত 
উত্তরাবধ্ক্ারী বায়ব বনযুি ক্য়রয়ছন। 

ববলায়র মৃরু্তযর পয়র নার স্ত্রী ন্তায়নর স্বাভাববক্ বভভাবক্ ন। উবন বক্ য়মাবয়র্তর 
স্বাভাববক্ বভভাবক্ বায়ব ববমাচুবি িাবী ক্রয়র্ত পায়রন?  
উত্তর  “না”। নাবায়ক্র স্বাভাববক্ বভভাবক্ ববমা য়থ্বর িাবীিার ে না। যবি 
ববলা বনয়জর পত্নীয়ক্ বনযুি রূয়প বনয়োগ ক্রয়র্তন, য়ক্ব র্তখন বর্তবন ববমা থ্ব পাবার 
বধ্ক্ারী য়র্তন ক্ারণ নবমনী য়মাবর্ত নাবাক্। 

এআ মামাে িব নুায়র অআনর্ত উত্তরাবধ্ক্ারী বায়ব ববলায়র বপর্তায়ক্ ববমা থ্ব 
য়িো য়ব। 

H4B স্বেবনয়োগ 

স্বেবনয়োগ-এর থ্ব  য়ক্ান ববমাচুবিয়র্ত নাম, বধ্ক্ার, এবং িু নয বযবিয়ক্ স্তান্তর 
ক্রা।  
স্বেবনয়োগক্ারী স্বেবনয়োগী 

 ববমাচুবিয়র্ত বযবন বনয়জর স্বে 
স্তান্তর ক্য়রন বর্তবন স্বেবনয়োগক্ারী 
বায়ব পবরবচর্ত। 

 স্বেবনয়োগক্ারীয়ক্ প্রািবেস্ক (18 
বা র্তিূয়বব) য়র্ত য়ব এবং ববমায়র্ত 
পূণব স্বে রাখার উপযুি য়র্ত য়ব। 

 বযবি বা ংস্থা যায়ক্ ববমাচুবি 
স্তান্তর ে র্তায়ক্ স্বেবনয়োগী বা 
ে। 

এক্বার ববমা স্বেবনয়োগ য় র্তয়ব স্বেবনয়োগী ববমায়র্ত স্বে প্রাি ক্য়র য়নে এবং ববমা 
ংক্র ান্ত য়ক্ান ববয়ে স্বেবনয়োগক্ারীর ম্মবর্তর প্রয়োজন েনা। এক্বার স্বেবনয়োগ বার 
পয়র স্বেবনয়োগক্ারী য়ক্ান রূয়পআ বাবর্ত বা পবরবর্দর্তর্ত ক্রয়র্ত পায়রনা। র্তবু ববমাচুবি 
স্বেবনয়োগী িারা স্বেবনয়োগক্ারী এর পয়ক্ষ পনুরাে স্বেবনয়োগ ক্রা য়যয়র্ত পায়র। 

ময়ন রাখনু 

যবি ববমায়র্ত স্বেবনয়োগ বার পর স্বেবনয়োগী স্বোবধ্ক্ার পাে র্তবু র্তারা এআ 
ববমাচুবিয়র্ত ময়নানেন ক্রয়র্ত পায়রনা য়যয়রু্ত স্বেবনয়োগী ববমাকৃ্র্ত বযবি ে না। 

ববমা অআয়নর ধ্ারা 38 ববমাচুবির স্বেবনয়োগ ংক্র ান্ত বববধ্ বুনর্দিিভায়ব উয়েখ ক্য়র। এয়র্ত 
উয়েখ অয়ছ য়য:- 



 স্বেবনয়োগ ববমাচুবিয়র্ত র্তযােন িারা বা পৃথ্ক্ িব িারা ক্রা য়যয়র্ত পায়র, র্তযােন 
িারা ববমায়র্ত স্বেবনয়োগ য় র্তয়ব য়ক্ান স্টিযাম্প ক্র অবলযক্ ে না। পৃথ্ক্ িবয় 
স্টিযাম্প াগায়র্ত ে; 

 এবি স্বেবনয়োগক্ারী বা যথ্াযথ্ বধ্ক্ার প্রাি প্রবর্তবনবধ্ িারা স্বাক্ষবরর্ত ো চাআ; 
 স্বাক্ষর য়ক্ান স্বাক্ষী িারা র্তযাবের্ত ো চাআ; 
 ম্পািন ক্রাে স্বেবনয়োগ ক্াযবক্র য়ে যাে; 
 ববমা য়ক্াম্পানীয়ক্ এক্বি য়নাবিয়লর য়ত স্বেবনয়োয়গর র্তথ্য জানায়না অবলযক্; 
 স্বেবনয়োগ র্তখনআ ক্াযবক্র ববয়ববচর্ত ে যখন ববমায়ক্াম্পানীর স্বেবনয়োগ ংক্র ান্ত 

য়নাবিল পাে; 
 যখন স্বেবনয়োয়গ এয়ক্র বধ্ক্ িব ে, ববমাক্ারক্ য়ক্ যার ববজ্ঞবি য়িো ে 

িাবীর গ্রাবধ্ক্ার র্তার ক্র ম য়থ্য়ক্ বনধ্াবরর্ত ক্রা ে; 
স্বেবনয়োয়গর প্রক্ার 

িু ধ্রয়নর স্বেবনয়োগ ে: 
লর্তাধ্ীন স্বেবনয়োগ বন:লর্তব  স্বেবনয়োগ 

 এক্ বববলি লর্তব  পূরণ বার পর 
অপনাঅপবন স্বেবনয়োগক্ারীর ববমায়র্ত 
িু প্রাপয য়ে যাে। 

 স্বেবনয়োগী ববমায়র্ত বধ্ক্ার প্রাি ে 
এবং ববমাচুবি র্তায়ির  বনবাবচর্ত 
য়যয়ক্ান পদ্ধবর্তয়র্ত য়নয়িন ক্রয়র্ত 
পায়র। 

 

উিারণ: 
এক্বি লর্তাধ্ীন স্বেবনয়োগ প্রর্তযপবণ ক্রয়র্ত লর্তব  উয়েখ ক্রয়র্ত পায়র যখন:- 
 স্বেবনয়োগী  স্বেবনয়োগক্ারীর অয়গ মারা যান; বা 
 স্বেবনয়োগক্ারী য়মোি পূর্দর্তর র্তাবরখ পযবন্ত জীববর্ত থ্ায়ক্ন।  

H5 ঋণ এবং বন্ধক্ী ম্পবত্তর িখগ্রণ 

ঘিনা ধ্যেন 

প্রবর্তবনবধ্ শ্রী কু্মার এবং নীবর্তল লমার পূবব বর্দণর্ত ক্থ্াবার্তার িরনু নীবর্তল লমা, শ্রী কু্মার 
য়ক্ বয়ন য়য উবন লুয়নয়ছন য়য এক্বি জীবন ববমা চুবির পর ঋণ পাো ম্ভব। এবি 
বক্ র্তয? 

এখন য়িখব য়য শ্রী কু্মার এআ প্রয়শ্নর উত্তর বক্ভায়ব য়িয়বন। 

H5A ববমার উপর ঋণ 

ববমাধ্ারয়ক্র র্তায়ির জীবন ববমা চুবির পর ঋণ পাোর উপাে থ্ায়ক্ যবি লর্তব  এবং 
বনেয়ম এআ বুবধ্ার উয়েখ থ্ায়ক্। ব ববমাে ঋণ মঞ্জরু ক্য়র না। 



এক্বি ববমা চুবির পর ঋয়ণর মুখয লর্তব  বনম্নানুায়র ে:- 
 ববমাচুবির পর ঋণ, ঋয়ণর থ্ব ববমাচুবির স্বের্তযাগ ময়ূযর বনর্দিি পবরমাণ ে। 

 ববমাক্ারক্ নুমবর্ত বিয় ববমাধ্ারক্ এয়ন্ডায়মন্ি ববমা, ম্পণূব জীবন ববমা এবং 
নযানয ববমা পর ঋণ বনয়র্ত পায়র। এআ প্রক্ার ববমা র্তায়ির ঞ্চে উপািান। এআ 
ববমার পর ঋণ য়নো যাে না যায়র্ত ববমা মে য়মোয়ি ববমা য়থ্বর বক্ছু ংল 
(মাবন বযাক্) পনুরাে প্রিান ক্রা ে। য়মোিী ববমাচুবিয়র্ত য়ক্ান মপবণ মূয র্দজর্ত 
ে না র্তাআ ঋণ ংগ্র ক্রয়র্ত এর বযবার য়নআ। 

 ঋণ য়নবার মে ববমা চুবিয়র্ত ববমা য়ক্াম্পানীর পয়ক্ষ বনঃলয়র্তব  স্বেবনয়োগ ক্রার 
প্রয়োজন ে। ববমার ন্তগর্তব  ঋণ প্রাবির জনয ববমাক্ারয়ক্র পয়ক্ষ স্বেবনয়োগ 
বর্তব মান ময়নানেনয়ক্ ক্াযবক্র ক্য়রনা। 

 ববমা য়মোয়ি ঋণী ঋয়ণর অংবলক্ বা পূণব পনুরাে প্রিান ক্রয়র্ত পায়র। ঋণী িাবী 
উৎপন্ন ো পযবন্ত পনুরাে প্রিান স্থবগর্ত রাখার উপাে বযবার ক্রয়র্ত পায়র। 

 যবি ববমাধ্ারক্ ববমাবক্বস্ত বনেবমর্তভায়ব প্রিান ক্রয়র্ত থ্ায়ক্ র্তয়ব স্বের্তযাগ মূয 
বাড়য়র্ত থ্ায়ক্ এবং য়নক্ মে বয়ক্ো ঋণ এবং য়ুির য়থ্য়ক্ য়বলী য়ে যাে। 

 

ময়ন রাখনু 

বযাঙ্ক য়মাি স্বের্তযাগ ময়ূযর পর 75% য়থ্য়ক্  90%  পযবন্ত ঋণ প্রিান ক্য়র। 

H5B বন্ধক্ী ম্পবত্তর িখগ্রণ বা বায়জোি 

িুভায়ব ববমা চুবি স্বের্তযাগ  ক্রয়র্ত পায়র। 

 ববমাধ্ারক্ িারা স্বের্তযাগ; বা  
 ববমাক্ারক্ িারা স্বের্তযাগ (বন্ধক্ী ম্পবত্তর িখগ্রণ)। 

যবি ঋণী িু বা ুি এবং অ প্রিান না ক্য়র র্তয়ব িু বয়ক্ো ঋণ  প্রিান য়যাগয িাবী 
(য়মোিপূণব বা মরুৃ্তযয়র্ত)য়থ্য়ক্ অত্মাৎ ক্য়র (য়ক্য়ি) য়নো য়ব। 
যখন ববমাক্ারক্ িারা য়ক্ান ববমা স্বের্তযাগ (বাবর্ত)ক্রা ে, র্তয়ব এয়ক্ বন্ধক্ী ম্পবত্তর 
িখগ্রণ বা ে। য়ক্ব র্তামাবি ববমার য়ক্ষয়ে ববমাক্ারক্ িারা ববমা চুবি িখ গ্রণ 
য়ব। ঋণ  য়িবার মে ববমাচুবি চাু থ্ায়ক্ বক্নু্ত পরবর্তব ীক্ায় ববমা র্তামাবি য়ে যাে এবং 
ববমাধ্ারক্ ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্য়রনা এবং ঋয়ণর পয়র িু বা অ ঋণ প্রিান ক্য়র 
না। 

বন্ধক্ী ম্পবত্তর িখগ্রণ িুবি প্রধ্ান ক্ারয়ণ য়র্ত পায়র:- 
 ঋণী ববমাচুবির য়মোি পযবন্ত পনুরাে প্রিান ক্রয়র্ত বনবাচন ক্য়র বক্নু্ত এবি ক্রয়র্ত 

মথ্ব ে; বা  



 যর্তক্ষণ িাবী উৎপন্ন না ে ধ্ার (ঋণ)ববমা য়মোয়ির য়বলী মে পযবন্ত বঞ্চর্ত থ্ায়ক্ 
এবং বঞ্চর্ত ধ্ার (ঋণ) ববমাচুবি স্বের্তযাগ মূয য়থ্য়ক্ য়বলী য়ে যাে।  

পবরয়লাধ্ ববমাচুবির য়ক্ষয়ে, স্বের্তযাগ মূয বঞ্চর্ত য়ুির মর্ত এর্ত দু্রর্ত বৃবদ্ধ পাে না। য়ক্ান 
মে অ এবং িু স্বের্তযাগ ময়ূযর য়থ্য়ক্ য়বলী ে এআ মামাে বন্ধক্ী িখ 
বনবাযব ে। 

ঋণীর ঋয়ণর পর বয়ক্ো িু পনুঃপ্রিায়নর নুয়রাধ্ ক্য়র বন্ধক্ী িখয়র এক্ য়নাবিল ধ্াযব 
ক্য়র। যবি ঋণী িু প্রিায়ন ফ থ্ায়ক্ র্তয়ব ববমাচুবি িখ ক্রা ে থ্াৎ ঋণয়ক্ 
মর্দপর্ত/ ঋণ এবং বয়ক্ো িু য়মিায়নার পর ক্রার পয়র য়ল স্বেমূয (যবি য়ক্ান থ্ায়ক্) 
এর  প্রিান ববমাধ্ারক্য়ক্ ক্য়র য়িো ে। ববমাধ্ারক্য়ক্ এক্আ পবরমাণ য়থ্বর জনয 
বডচাজব  ভাউচার প্রসু্তর্ত ক্রয়র্ত ে। 

এক্বি িখ ক্রা বা বায়জোি ববমা পনুরাে স্থাবপর্ত ক্রা য়যয়র্ত পায়র? 

িখ ক্রা বা বায়জোি ববমা ববমাধ্ারক্ িারা য়ল স্বের্তযাগ মূয পাবার জনয বডচাজব  
ভাউচার জমা য়িবার পূয়বব পনুরাে স্থাবপর্ত ক্রা য়যয়র্ত পায়র। ববমার পনুরাে স্থাপয়নর জনয 
ববমাধ্ারক্য়ক্ বয়ক্ো য়ুির প্রিান এবং “ভা স্বায়স্থযর প্রজ্ঞাপন” জমা ক্রয়র্ত য়ব। 

িখ ক্রয়ণ বা বায়জোি ক্রয়ণ ময়নানেয়নর বক্ ে?  

িখ ক্রয়ণ বা বায়জোি ক্রয়ণ ময়নানেন প্রভাবীন য়ে যাে। যবি স্বের্তযাগ মূয 
প্রিায়নর পূয়বব মৃরু্তয িাবী য়ঠ, র্তয়ব প্রিান মৃর্ত ববমাকৃ্র্ত বযবির অআনর্ত উত্তরাবধ্ক্ারীয়ক্ 
ক্রা ে। 

ববমায়র্ত বযবৃর্ত অমায়ির লে/পয়ির বযাখযায়র্ত এআ ববে মাপন ক্রা ে। র্তথ্াবপ এআ 
ধ্যায়ের মাি ক্য়র পূয়বব, অবার এক্বার  ববমাবক্বস্তর ববয়ে যাব। অপবন এআ ধ্যায়ের 
ধ্যেন ক্রার পবরণামস্বরূপ অপনার ভাভায়ব য়বাঝা উবচর্ত য়য ববমাবক্বস্ত প্রিান বুনবির্ত 
ক্রার জনয অবলযক্ ে য়য ববমা রুক্ষা যথ্াযথ্ থ্াকু্ক্। এবি য়ক্ন গরুেুপূণব ে, 
ববস্তাবরর্তভায়ব জানার প্রয়োজনীের্তা অয়ছ। 

I ববমাবক্বস্ত প্রিান এবং ধবধ্ রুক্ষার প্রাবতক্র্তা 
যখন ববমাচুবি ক্র ে ক্রা ে, ববমাকৃ্র্ত বযাবি য়থ্য়ক্ ববমায়ক্াম্পানীয়র্ত ঝুঁবক্ স্তান্তর ে। এআ 
ঝুঁবক্ স্তান্তর ববয়বচনা ক্য়র ববমাধ্ারক্ ববমায়ক্াম্পানীয়ক্ ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্য়র। যবি 
প্রস্তাবক্ য়ক্ান ববমাবক্বস্ত প্রিান না ক্য়র, ববমা ক্খন চাু বস্থাে অয় না। ধ্যাে 3এর  
প্রথ্ম ভায়গ অমরা য়িবখ য়য ধবধ্ চুবিয়র্ত ববয়বচনার প্রয়োজন ে। যবি প্রস্তাবক্ ববমাবক্বস্তর 
প্রিান না ক্য়র, র্তয়ব য়ক্ান ববয়বচনা ে না এবং র্তএব য়ক্ান চুবি ে না। এরক্ম য়ক্ন 
ে পবব G3A অমরা য়িয়খবছ, প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবি ববমা চুবি অরম্ভ য়ে য়গয়ছ এর স্বাক্ষয 
ে। 



যখনআ প্রস্তাব স্বীক্ার ক্য়র য়নো ে এবং প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রা ে, ববমা য়ক্াম্পানী 
ববমা লর্তব  এবং বনেয়মর ধ্ীন মৃরু্তয িাবী প্রিায়নর উত্তরিােী য়ে যাে। বক্নু্ত যবি ববমাধ্ারক্ 
র্তিুপরন্ত ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন বযথ্ব ে, র্তয়ব ববমাচুবি র্তামাবি য়ে যাে এবং যবি য়ক্ান বপ্রে 
ঘিনা ঘয়ি যাে র্তয়ব ঐ ববমার ন্তগর্তব  বুবধ্া ায়ভর বধ্ক্ারী থ্ায়ক্ না। বয়থ্য়ক্ য়বলী 
প্রিান ক্রা বক্ছু ববমাবক্বস্তর য়ফরয়র্তর অলা ক্রয়র্ত পায়র। অমরা এআ বস্থা পবব H1A য়র্ত 
য়িয়খবছ।  
উপয়রাি অয়াচনা য়থ্য়ক্ অপবন য়িখয়বন যবি ধবধ্ ববমা চুবি বঠক্ ভায়ব ে এবং 
প্রস্তাবক্ রুক্ষা পান যা য়নবার অক্াঙ্ক্ষার জনয র্তারা ববমা ক্র ে ক্য়রবছয়ন, র্তাআ ববমাবক্বস্ত 
প্রিান ক্র্তিা অবলযক্। 

ঘিনা ধ্যেন 

নীবর্তল লমা বনয়জর ববমাচুবির বযাপায়র খুবআ বচবন্তর্ত এবং বক্ছু নয প্রয়শ্নর উত্তয়রর 
ক্ারয়ণ য়লবার পনুরাে শ্রী কু্মায়রর ায়থ্ য়যাগায়যাগ ক্য়রন। উবন বজজ্ঞাা ক্য়রন বক্ 
য়ব যবি র্তার সু্থর্তার ক্ারয়ণ ববমাবক্বস্ত প্রিান য়িরী য়ে যাে এবং র্তার পয়র উবন 
এবি প্রিান ক্রার পূয়বব মারা যান? বক্ ে যবি বনয়জর ববমাবক্বস্ত য়চক্ ডাক্ঘয়র য়প্ররয়ণর 
পয়র য়ফরর্ত অার মে নায়ক্ র্তযা ক্য়র য়িো ে? উবন বক্ র্তবু রুবক্ষর্ত 
থ্াক্য়বন বা য়ুমধ্া মস্ত রুক্ষা াবরয়ে য়ফয়বন যা পাবার জনয উবন এর্ত ক্বঠন পবরশ্রম 
ক্য়রন?  
শ্রী কু্মার ধধ্যব ধ্য়র অবার এক্বার নীবর্তয়লর প্রয়শ্নর উত্তর য়িন। 

যবি ববমাকৃ্র্ত বযবি মারা যান এবং ববমা বক্বস্ত প্রিান ক্রা না ে র্তয়ব বক্ ে? 

ববমা য়ক্াম্পানী িারা য়িো নুগ্র বিয়নর য়ভর্তর যর্তক্ষণ পযবন্ত প্রিায়ন ববম্ব ে, র্তর্তক্ষণ 
পযবন্ত ববমা য়ক্াম্পানী নবমনী বা  অআনর্ত াভগ্রবর্তা িাবীর পূণব প্রিায়নর জনয উত্তরিােী 
য়ব। ববমা য়ক্াম্পানী প্রিান না ক্রা ববমাবক্বস্ত িাবীর থ্ব য়থ্য়ক্ ক্ািয়ব। 

ক্য়ব ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রা য়েয়ছ ববয়বচনা ক্রা ে? 

যখন ববমা য়ক্াম্পানী থ্ব প্রাি ক্য়র ববমাবক্বস্ত য়ক্ব র্তখনআ প্রিান ক্রা য়েয়ছ মানা ে । 
যবি প্রিান য়চক্, বডমান্ড ড্রাফ্ি বা মাবন ডার িারা ক্রা ে র্তয়ব ববমাবক্বস্ত প্রিান ক্রা র্তয়ব 
মানা ে যায়ব ববমা য়ক্াম্পানী থ্ব প্রাি ক্য়র। যবি প্রিান য়চক্, বডমযাণ্ড ড্রাফ্ি বা মাবন 
ডার িারা ক্রা ে, যখন থ্ব ববমা য়ক্াম্পানীর বায়ব জমা য়ে যাে র্তখন ববমা বক্বস্ত 
প্রিান ক্রা য়েয়ছ বয় মানা ে। র্তথ্াবপ, বযবাবরক্ য়ক্ষয়ে ববমাবক্বস্ত র্তয়ব প্রিান ক্রা 
য়েয়ছ বয় মানা ে যখন য়ক্ান রূয়প প্রিান প্রাি য়ে যাে। 

বক্ য়ব যবি ববমাকৃ্র্ত বযবির মৃরু্তয য়চক্/ বডমযান্ড ড্রাফ্ি/ মাবন-ডার গমনপয়থ্ থ্ায়ক্? 

য়চক্/ বডমযাণ্ড ড্রাফ্ি/ মনী-ডার পাঠায়নার পয়থ্ যবি ববমাকৃ্র্ত বযবির মৃরু্তয য়ে যাে, য়যমন 
য়চক্, বডমযান্ড ড্রাফ্ি বা মাবন ডার ববমাধ্ারক্ িারা অয়গআ য়িো ে বক্নু্ত ববমা য়ক্াম্পানী 



এবি পাে না, র্তয়ব ‘ববমা য়ক্াম্পানী এআ িব পাঠায়নার প্রমাণ’ চাে। এআ প্রমাণ য়যমন 
“বডমযান্ড ড্রাফ্ি” এবং “মাবন ডার” িবয়র জনয য়িো ে। ববমা য়ক্াম্পানী এআ 
মামাে প্রমাণ প্রসু্তর্ত ক্রার পর এবি য়ময়ন য়নন য়য ববমাক্বস্ত প্রিান ক্রা য়ে য়গয়ছ বক্নু্ত 
যবি য়চক্ ডাক্ িারা পাঠায়না ে র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পানীর ডাক্ য়প্ররয়ণর প্রমাণ পয়ের 
অবলযক্র্তা য়ব। 

মূ ববেবসু্ত  
এআ ধ্যায়ের মূ ধ্ারণা বনয়ম্ন ংবক্ষিাক্ায়র য়িো য়যয়র্ত পায়র: 
ববমাচুবিগুব বক্ভায়ব ক্র ে এবং য়খা ে 

 ববমা য়ক্াম্পানীগুব বববরণ বআ এবং ববজ্ঞাপয়নর মাধ্যয়ম র্তায়ির য়প্রাডাক্ট গুবর 
ববয়ে অগ্র ৃবি ক্য়র 

 বক্ভায়ব জীবন ববমা র্তার প্রয়োজন য়মিায়র্ত পায়র খবু ভাভায়ব ববয়বচনা ক্য়রআ 
য়ক্বমাে এক্জন বযবির জীবন ববমাচুবি ক্র ে ক্রা উবচর্ত। 

 ববমাচুবি এক্জয়নর জীবয়নর বা য়যৌথ্ জীবয়নর বভবত্তয়র্ত ববমা য়খা ে এবং 
প্রস্তাবয়ক্র বনয়জর জীবয়নর বা য়নযর জীবয়নর বভবত্তয়র্ত য়খা য়র্ত পায়র। 

মূ প্রমাণাবি 

 প্রস্তাবক্ ফমব  র্তয়থ্যর মূ উৎ, ঝুঁবক্ বনধ্ারণক্ারী যার মাধ্যয়ম প্রস্তাবয়ক্র ঝুঁবক্ 
বনণবে ক্য়রন। 

 বক্ছু িব যা ধবধ্ বে প্রমাণ বায়ব গ্রণ ক্রা য়যয়র্ত পায়র র্তা  উচ্চ 
ববিযায়ের মূযােণ পে (মাক্ব  লীি), পায়পািব , জন্ম প্রমাণপে, গাড়ী চাায়নার 
নুমবর্ত পে, য়ভািিার্তার পবরচে পে আর্তযাবি। 

 ববমা য়ক্াম্পানী প্রস্তাবক্য়ক্ ংবাি য়িয়ব য়য নার প্রস্তাব স্বীক্ার ক্য়র য়নো 
য়েয়ছ এবং প্রথ্ম ববমা বক্বস্ত রবি (এফবপঅর) ধ্াযব ক্য়র ববমাবক্বস্ত প্রাি য়েয়ছ 
জানাে। 

 যখন ববমাধ্ারয়ক্র য়থ্য়ক্ পরবর্তব ী ববমাবক্বস্ত পাে ববমা য়ক্াম্পানী র্তখন পনুরারয়ম্ভর 
ববমাবক্বস্ত রবি (অরবপ অর) ববর্তরণ ক্য়র। 

 ববমা িব ববমা র্তযন্ত গরুুেপূণব িব। এবি ববমাকৃ্র্ত বযবি এবং ববমা য়ক্াম্পানীর 
ময়ধ্য চুবির প্রমাণ। 

 ববমা য়ক্াম্পানী অ ববমাপয়ের িব র্তযােয়নর মাধ্যয়ম ংয়লাধ্ন/পবরবর্তব ন 
ক্রয়র্ত নুমবর্ত য়িন। 

ববমার মুখয লে 

 য়িে র্তাবরখ  এমন র্তাবরখ যার ময়ধ্য ববমাধ্ারয়ক্র ববমায়ক্াম্পানীর ববমাবক্বস্ত 
প্রিান ক্রা অবলযক্। 



 নুগ্র বিয়নর পয়র ববমাবক্বস্ত প্রিায়ন বযথ্ব য়, ববমা চুবিয়ক্ র্তামাবি বয়। 

 পবরয়লাবধ্র্ত মূয = [(ববমাবক্বস্ত প্রিান ংখযা ÷ য়মাি ববমাবক্বস্ত প্রিান ংখযা) × ববমা 
থ্ব] + য়বানা 

 স্বের্তযাগ মূয বা নগি মূয  পবরমাণ, এক্বার ববমাচুবি স্বের্তযাগ ক্রা য় যা 
প্রিান ক্রার জনয ববমা য়ক্াম্পানী িােী ে। 

 র্তামাবি ববমাচুবি পনুঃপ্রবর্তবষ্ঠর্ত ক্রা য় এবিয়ক্ ববমা পনুঃপ্রচন বয় 

 ময়নানেয়ন ববমাকৃ্র্তবযবি য়ক্ান বযবি(গয়ণর) নায়মর প্রস্তাব ক্য়রন যায়ক্ ববমা 
য়ক্াম্পানী নার মরুৃ্তযর পয়র ববমা থ্ব প্রিান ক্য়রয়বন। 

 স্বেবনয়োগ-এর থ্ব  য়ক্ান ববমাচুবির নাম, বধ্ক্ার, এবং িু স্বেবনয়োগক্ারী 
িারা স্বেবনয়োগীয়ক্ স্তান্তর ক্রা। 

 যবি ঋণী ঋণ পবরয়লায়ধ্ বযথ্ব ে, ববমা য়ক্াম্পানীর ববমাচুবি বাবর্ত ক্রার বধ্ক্ার 
থ্ায়ক্। র্তায়ক্ বন্ধক্ী ম্পবত্তর িখগ্রণ (য়ফারয়িাজার) বয়। 

ববমাবক্বস্ত প্রিান এবং ধবধ্ রুক্ষার প্রাবতক্র্তা 
 ববমাবক্বস্ত প্রিান ববমাচুবি বায়ব ববয়বচনা ক্রা ে, এবং এবি প্রিান ছাড়া চুবির 

বস্তে থ্ায়ক্ না এবং য়খায়ন য়ক্ান রুক্ষা থ্াক্য়ব না। 

 

প্রশ্ন উত্তরমাা 
3.3 িব যা ধবধ্ বে প্রমাণ বায়ব গ্রণ ক্রা ে, যায়ক্ স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ িব 
এবং নন স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ িবয় ভাগ ক্রয়র্ত পাবর। এর ময়ধ্য বক্ছু িব স্টিযান্ডাডব  
বে প্রমাণ বায়ব ববয়ববচর্ত য়র্ত পায়র য়গুব : 
 সু্ক বা ক্য়জ নবথ্ য়থ্য়ক্ প্রাি লংাপে; 
 বনবন্ধক্ িারা ধ্াযব জন্ম এবং মরুৃ্তয লংাপে বা জন্ম ময়ের ৃি য়পৌরভার নবথ্  
 পায়পািব ; 
 পামায়নন্ি যাক্াউন্ি নাম্বার (পযান) ক্াডব ; 
 বনয়োগক্ারীর য়বা নবথ্; 

 বযাবটিজয়মর লংাপে  
 পাবরবাবরক্ বাআয়ব য়থ্য়ক্ য়নো প্রর্তযােন পে, যবি এয়র্ত জন্ম বর্তবথ্ ন্তভুব ি 

ে। 

 প্রবর্তরক্ষা ববভাগ িারা ধ্াযব, প্রবর্তরক্ষা ক্মবীর পবরচেজ্ঞাপক্ পে; 
 য়রামান ক্যাথ্বক্ চাচব  িারা ধ্াযব বববা লংাপে।  
উপয়র উয়েবখর্ত স্টিযান্ডাডব  প্রমাণ ছাড়া, বক্ছু নন-স্টিযান্ডাডব  বে প্রমাণ যা ধবধ্ বে প্রমাণ 

বায়ব গ্রণয়যাগয য়র্ত পায়র য়গুব :  



 স্বয়ঘাবর্ত উপায়ে অআনগর্ত ফনামা, প্রবীণয়ির য়ঘাণা; 
 গ্রাম পঞ্চায়ের্ত য়থ্য়ক্ প্রিত্ত লংাপে। 

 জয়ন্মর ময়ে প্রসু্তর্ত ক্রা য়ক্াষ্ঠী; 

 য়রলন ক্াডব ; 
 3.4 প্রথ্ম ববমাবক্বস্ত রবয়ি বনম্নববখর্ত র্তথ্য পাো যাে:- 
 জীবন ববমাকৃ্র্ত বযবির নাম এবং বঠক্ানা; 
 ববমা নম্বর; 

 প্রয়িে ববমাবক্বস্তর পবরমাণ; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর ার এবং পদ্ধবর্ত; 

 ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর অগামী র্তাবরখ; 

 ঝুঁবক্ লুররু র্তাবরখ;  

 ববমা য়মোি পূরয়ণর র্তাবরখ; 

 য়ল ববমাবক্বস্ত প্রিায়নর র্তাবরখ; এবং 

 ববমাকৃ্র্ত য়থ্বর পবরমাণ। 

 

স্ব-পরীক্ষণ প্রশ্নাবী 
3. যবি নবমনী নাবাক্ ন এবং য়ক্ান বনযুি বযবি বনয়োগ ক্রা না ে? 

4. ‘বি ুক্- আন বপবরেড’ বা ‘কু্বং-ফ বপবরেড’ বক্? 

5. যবি ববমাচুবি র্তামাবি য়ে যাে র্তয়ব বক্ ঘয়ি? 

অপবন পয়রর পার্তাে উত্তর পায়বন 



 

স্ব-পরীক্ষণ প্রশ্ন উত্তরমাা  
3. নবমনী নাবাক্ য়, ববমাকৃ্র্ত বযবির িারা এক্জন বনযিু বযবিয়ক্ বনয়োয়গর 

প্রয়োজন ে। যবি য়ক্ান বনযুি বযবি বনয়োগ না ক্রা ে, র্তয়ব ববমাকৃ্র্ত বযবি 
মারা য়গয় মৃরু্তযর িাবী উত্তরাবধ্ক্ারীয়ক্ প্রিান ক্রা ে এবং বনযুি বযবি বা ধবধ্ 
বযবিয়ক্ প্রিান ক্রা য়ব না। 

4. ববমা চুবি এফবপঅর ধ্াযব ক্য়র অরম্ভ ে। র্তবু অআঅরবডএ বববধ্ প্রস্তাবক্য়ক্ 
ববমাপে িব পাবার মে য়থ্য়ক্ 15 বিয়নর ময়ধ্য চুবি য়ফরর্ত য়নবার উপাে প্রিান 
ক্য়র যবি উবন ববমাচুবির লর্তব  এবং বনেয়ম মর্ত ন। এআ মে ‘বি ুক্-আন 
বপবরেড’ বা ‘কু্বং-ফ বপবরেড’ বায়ব পবরবচর্ত। যবি প্রস্তাবক্ চুবি রু্তয় য়নে 
র্তয়ব ববমা য়ক্াম্পানী বক্ছু ক্ায়ি, য়যমন ল্প ময়ের ঝুঁবক্ যা য়আমে ংরক্ষণ 
ক্রা য়েবছ র্তা ংরক্ষয়ণর খরচ, স্বাস্থয পরীক্ষার খরচ এবং স্টিযাম্প ক্য়রর খরচ 
বাি বিয়ে ববমাবক্বস্ত য়ফরর্ত য়িয়ব। 

5. এক্বার ববমাচুবি র্তামাবি য়ে য়গয়, ববমাধ্ারক্ িারা প্রিান ক্রা ব ববমাবক্বস্ত 
জবরমানা য়ে যাে এবং এআ ববমাচুবিয়র্ত য়ক্ান িাবী স্বীক্ার ে না। র্তবু 
ববমাক্ারক্ চুবিয়ক্ মাি ক্য়রনা। র্তারা ববমাধ্ারক্য়ক্ ববমাচুবি পনুরুদ্ধার 
ক্রায়নার জনয জ উপাে য়যমন বয়ক্ো ববমাবক্বস্ত প্রিান এবং বনরন্তর ভা 
স্বাস্থয ংক্র ান্ত স্বস্বাক্ষবরর্ত য়ঘাণার লয়র্তব  প্রিান ক্য়র। 

 



4 
বফভায ঝঁুবও বনধাযণ 

ধযায়য বফল ফসু্ত  াঠওর ভ ধযয়নয বযণাভ 

ধযয়নয উয়েয  

বযচ  

ভঔূয দ  
A. বফভায ঝুঁবও বনধাযয়ণয প্রবওর া 4. 7 

B. প্রয়াজনী বফলয় জ্ঞাত া 4. 1 

C. ননবতও এফং াযীবযও ক্ষবত 4. 2 

D. অর্থথও(য়া বববিও), য়ভবডওযার এফং 
নন - য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযণ 

4. 3 

E. ভানফ জীফয়নয ভরূয (এআচ. এর. বফ) 4. 3 

F. ফন্ধও (গ্রণাবধওায) 4. 8 

G. ভরূয বনধাযণ এফং বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 4. 4 এফং  4. 5 

H. য়ফানা কণনা ওযা 4. 6 

I. ঝুঁবও বনধাযয়ণ প্রবতবনবধয বূবভওা 4. 1 
ভুঔয বফনু্দ  

প্রশ্ন – উিয  

স্ব – বক্ষয়ণয প্রশ্ন 

ধযয়নয উয়েয 
এআ ধযা াঠ ওযায য অবন বনম্ন বফলয় জ্ঞাত (য়ত ভথথ) য়ফন:- 
 ঝুঁবও বনধাযণ প্রবওর ায ফযফস্থা ওযয়ত 

 বফববন্ন য়ূেয ওথা ফযঔযা ওযয়ত ক্ষভ য়ফন য়মঔান য়থয়ও ঝুঁবওূণথ বফভা বনধাযণ ওযা 
। 

 ননবতও এফং াযীবযও ক্ষবতয বফয়েলণ ওযয়ত াযয়ফন। 



 অর্থথও, য়ভবডওযার এফং নন - য়ভবডওযার ক্ষবত বনধাযয়ণয াথথওয ফযাঔযা ওযয়ত 
াযয়ফন। 

 ভানফ জীফয়নয (এআচ. এর. বফ) ম্পয়ওথ  ধাযণা এফং বফভায ঝুঁবও বনধাযয়ণ এয বূবভওা 
ফযাঔযা ওযয়ত াযয়ফন। 

 য়ফানা কণনা ওযায প্রবওর া ফণথনা ওযয়ত াযয়ফন। 

 ফীভা চুবিয ভরূযবনধাযণ প্রণারীয ফণথনা 
 বপ্রবভায়ভয বাফ কণনা এআ প্রণারীয দ্বাযা বঠও বায়ফ বনণথ ওযা  

 গ্রণাবধওায ম্পয়ওথ  ধাযণায ফযঔযা ওযয়ত াযয়ফন। 

 বফভায ঝুঁবও বনধাযয়ণ প্রবতবনবধয বূবভওা ফণথনা ওযয়ত াযয়ফন।  
বযচ 

বফভায ঝুঁবও বনধাযয়ণ বনয়ম্নয প্রবওর াকুবরয়ও নাভাব ত ওযা য়য়ে:- 
 ঝুঁবও বনধাযয়ণয ভরূযাণ ওযা মায ভাধযয়ভ ভানলুজয়নয রু নতবয ওযা য়য়ে। 

 ঝুঁবও বনধাযণয়ও স্বীওায ওযা য়য়ে না বন থফা ওতটা বযভায়ন স্বীওায ওযা 
য়য়ে, তা বনণথ ওযা। 

 প্রস্তাবফত তথ , বনভ এফং বযয়ায়ধয ীভা ফা বফস্তাযয়ও বনধাযণ ওযা, তথা 
 বপ্রবভায়ভয বুনবিত কণনা ওযা। 
জীফন বফভায়ও বববি ওয়য মাঁযা বফভা গ্রণ ওযায প্রস্তাফ ওয়যন (প্রসু্তত), ংস্থা তাঁয়দয ভয়ধয 
য়থয়ও ওায়দয বফভা প্রদান ওযয়ফ তা বনফাচন ওযায দাবত্ব ঝুঁবও বনধাযণ ওতায, তাোড়া 
তাঁয়দয ঝুঁবওয স্বযূয়য (য়প্রাপাআর) ভাধযয়ভ প্রস্তাবফত ওযা ভরূয (বপ্রবভাভ) বনধাযণ তাযঁ 
দাবত্ব। 

য়মভন অভযা য়দয়ঔবে বফভা ফযফা ঝুঁবও (বনধাযণ) ফন্টন ওযায বদ্ধায়েয উয অধাবযত। 
বফভা ংস্থা বরবয তথ  এফং য়ভাদ নুায়য বফভা ভয়নানীত (নবভবন) ফযবিয ঝুঁবও ফন 
ওয়য। তএফ ঝুঁবও ফনওাযী প্রবতবনবধ (ফনওাযীয) ভূ প্রস্তায়ফয (অয়ফদন) ভয়ধয 
য়থয়ও বফভা ভয়নানীত (নবভবন) ফযবিয়দয ংগ্র ওযা এফং প্রয়তযও ফযবিয দ্বাযা রু বনর্থভত 
ঝুঁবওয নুায়য মথামথ ভরূয বনধাযয়ণ বতবযি াফধানী থাওা প্রয়াজন। মবদ য়ওান ঝুঁবও 
ফনওাযী প্রবতবনবধ এবট ওযয়ত পর ন তায়র তা বফভা ংস্থায ফযফায়ও ওু- প্রবাবফত 
ওযয়ত ায়য। 

এআ ধযায় অভযা এওবট প্রস্তাফনায দ্বাযা ঝুঁবওয বঠও প্রদথয়নয ভরূযাণ ওয়য ঝুঁবও 
ফনওাযী প্রবতবনবধয প্রাযবিও ক্ষভতায বদয়ও দৃবিাত ওযফ। এআ ঝুঁবওয ভরূযাণ প্রবাবফত 
ওযায ভত বপ্রবভায়ভয উয ওামথওযী য়ফ, তাোড়া যফতথ ী ভয় অভযা য়দঔফ ভয়ূরযয 
(দায়ভয) ভরূযাণ বও বায়ফ ওযা  তদুবয বপ্রবভায়ভয কণনা ওী বায়ফ ওযা য় থায়ও। 
চূনা তফু, প্রথভতঃ অভযা ঝুঁবও বনধাবযত বফভায ম্পণূথ প্রবওর ায উয দৃবিাত ওযফ। 



ভুঔয দ 
এআ ধযায় বনম্ন বরবঔত দ এফং ধাযণায ফযাঔযা প্রসু্তত ওযা য়ে। 
ঝুঁবও ফনওাযী 
প্রবতবনবধ 

ম্পণূথ বপ্রবভাভ ননবতও ক্ষবত নন - য়ভবডওযার 
ক্ষবত বনধাযণ 

ভানফ জীফয়নয ভরূয 
(HLV) 

য়রাবডং াযীবযও ক্ষবত ক্ষবতয (ঝুঁবওয) 
বপ্রবভাভ 

য়ফানা অর্থথও ক্ষবত 
বনধাযণ 

য়ভবডওযার ক্ষবত 
বনধাযণ 

ফন্ধও (জভানত) 

বফযু ংগ্র ক্ষবত (ঝুঁবও) ভূ য়ভাবদ বপ্রবভাভ য়থথয াভবও 
ভরূয 

A. বফভায ঝুবঁও বনধাযয়ণয প্রবওর া 
এওজন ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয বনজস্ব বনর্থভত বফভাকুবরয (গ্রায়ওয) ঝুঁবওয (ক্ষবতয) 
ফকথীওযণ, বফয়েলণ তথা ংগ্রয়য দাবত্ব থায়ও। বফববন্ন ংস্থায ঝুঁবওয (ক্ষবত) ফকথীওযণ 
তদুবয তায ভরূয বনধাযণ ম্পর্থওত ভানদণ্ড  বদও বনয়দথ  অরাদা অরাদা । প্রয়তযও 
ংস্থা ঝুঁবও (ক্ষবত) ংগ্রয়য জনয বনজস্ব ওামথওর ভ এফং বদও বনয়দথ  বফওবত  বনধাবযত 
ওয়য, তাোড়া ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ েকথত এআ উয়েয ূযয়ণ কুযতু্বূণথ বূবভওা ারন 
ওয়যন, ংস্থা মায়ত দক্ষতায ায়থ বযচাবরত । 

বফভায ঝুঁবও বনধাযণ প্রবওর া বনম্নানুায়য য়য়ে: 



 

বচে 4.1 

 
ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
জীফন বফভা  'ক্ষবত' (ঝুঁবও) য়েয থথ, ভুঔযতঃ বফভাওৃত ফযবিয জীফন ফা বফভা ভয়নানীত 
ফযবিয  ভয়ধয উয়মাক ওযা । 

বফভা ঝুঁবও বনধাযয়ণয প্রথভ ংবিয়ত প্রস্তাফনায ফযাায়য ভস্ত িাফয প্রাপ্ত য়ূেয ভীক্ষা 
ওযা । জীফন বফভায তাৎমথূণথ প্রস্তায়ফ ংমুি থায়ও এওজন ফযবিয অু, ফযফা, অ, 

ফযবিকত বযা, তাঁয স্বাস্থয এফং তাঁয বযফায়যয স্বাস্থয আবতা, এয ায়থ ফ 
বযয়প্রবক্ষয়তআ বফভা প্রবতবনবধয বযয়ায়টথ  মুি । 

ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ প্রস্তাফকুবর বফয়েলণ ওয়যন তদুবয প্রস্তাফ স্বীওায থফা স্বীওায 
ওযায বদ্ধাে য়নন। মা এওবট বফবি প্রবওর া বফভা ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয িাফয গ্রীতায 
ম্পয়ওথ  ভস্ত প্রাপ্ত তয়থযয যীক্ষা তদুবয বফভা গ্রণ ওযায ফাস্তবফও রক্ষযয়ও বফয়েলণ 
ওযয়ত ।  অভযা এআ ধযায়য য়য়ল য়দঔফ য়ম এআ প্রস্তাফ ওী ওয়য এওবেত তদুবয 
ওামথওযী ওযা য় থায়ও। 

প্রতাযণাূণথ বববন্ধ: বফভা ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয়ও প্রস্তাফয়ওয বববন্ধ ম্বয়ন্ধ ঔফু 

অয়ফদয়ওয বফলয় তথয ংগ্র ওযা 

িাফয ক্ষবতয (ঝঁুবওয) নুভান ওযা 

িাফয ক্ষবত বনধাযণ ওযা 

প্রস্তাফ স্বীওায (ফা স্বীওায) ওযা 

বপ্রবভাভ কণনায জনয ক্ষবত (ঝঁুবও)ভূয়ত য়যট (ভরূয) 
বনধাযণ ওযা 

বফভা বরব অযি ওযা 

ঝঁুবওয ম্বয়ন্ধ বফয়েলণ ওযা 
 



য়চতন (াফধান) থাওয়ত । ফ ভানুল বনঔাদ ফা ৎ  না। প্রস্তাফ স্বীওায ওযা য়ফ 
না স্বীওায ওযা য়ফ এবট বনণথয়য ূয়ফথ প্রস্তাফয়ওয বববন্ধ য়চতনতায ায়থ 
বফয়েলণ ওযা দযওায।  
বফভা ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয়ও প্রাপ্ত প্রস্তাফ াঠনায়ে যীক্ষা ওয়য বনধাযণ ওযয়ত  য়ম 
বফভা ংস্থায়ও য়ওান ভয় ক্ষবত ূযণ ওযয়ত য়ত ায়য। এআ য়দ (ংবি) বফভা ঝুঁবও 
বনধাযও প্রবতবনবধ বধও িাফয ক্ষবত বনধাবযত (MPL) ওযয়ত । মবদ এওবট দুখথটনা 
বনবিত বায়ফ খয়ট, তায়র এআ ক্ষবতয ায়থ MPL বতভাো তাৎমথ থাওয়ফ। 

এফায ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ বনণথ ওযয়ফন, ঝুঁবওয়ও (ক্ষবতয়ও) াধাযণ দয়য স্বীওায ওযা 
য়ফ না ংয়াবধত ফা বফয়ল য়তথ য ায়থ স্বীওায ওযা য়ফ।(উদাযণ:- উচ্চ বপ্রবভায়ভয 
আ. বজ. চাজথ ), এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) ভাধযয়ভ স্বীওায ওযা য়াও ফা ঝুঁবওয়ও (ক্ষবত) বফভা 
ংস্থায দ্বাযা স্বীওৃবত য়দায ঝুঁবওয য়ক্ষে য়থয়ও ফববূথ ত অধায়য স্থবকত ফা স্বীওায ওযা 
য়াও। 

এফায ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ বনণথ ওযয়ফন য়ম ঝুঁবওয়ও াধাযণ দয়য স্বীওৃত ওযা য়ফ, না 
ঝুঁবওয়ও যূােবযত ফা বফয়ল য়তথ য ভাধযয়ভ স্বীওায ওযা য়ফ (এওবট উচ্চ বপ্রবভায়ভয আ. 
বজ. চাজথ )এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) ায়থ স্বীওায ওযা মা ফা ঝুঁবও য়ও য়আ ভস্ত ঝুঁবওয 
(দুখথটনায) ফাআয়য থাওায অধায়য বববি ওয়য স্থবকত ফা স্বীওায ওযা  মা ংস্থা স্বীওামথ 
ভয়ন ওয়য। 

গ্রাও মায়ত নয বফভা ংগ্র (বফযীত) না ওয়যন য়বদয়ও য়ঔার য়যয়ঔ ঝুঁবও বনধাযও 
প্রবতবনবধয়ও ংস্থায়ও যক্ষা (যুবক্ষত) ওযয়ত য়ফ। এআ দবট (ংবি) য়আ বযবস্থবতয 
ফযাঔযা ওযয়ত ফযফৃত  য়মঔায়ন এওবট বফভা ংস্থা য়নও য়ফব প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওয়য 
মা য়ুরয য়থয়ও য়ফব ভাো ঝুঁবও বনয় অয়। বফযীত ংগ্রয়য (বফভা) বদ্ধাে য়ম 
দৃবিয়ওায়ণয উয অধাবযত, মাঁযা বীত ফযবি তাযঁা য়ফব ঝুঁবও বনধাযণ বফভা প্রসু্তত ওয়যন, 

অয মাঁযা ন্ত্রস্ত ফযবি নন তাঁযা ঝুঁবও বনধাযণ বফভায য়থয়ও জীফন বফভা গ্রণ ওযয়তআ েন্দ 
ওয়যন। মবদ এওবট ংস্থায়ও স্বং বফযীত ংগ্রয়য ভাধযয়ভ (ভানুলয়ও) প্রবাবফত ওযয়ত 
 তায়র তায়ও অাবতবযি দাবফয ক্ষবতযূণ ওযয়ত য়ত ায়য। মা বনবিত যূয় 
ংস্থায পরতায উয ঔাযা প্রবাফ য়পয়র। 



উদাযণ 

ম্প্রবত বনণথয়য ভাধযয়ভ জানা য়কয়ে যায়ও ভা ভধুয়ভগ্রস্ত। বতবন ভাে 38 ফেয 
ফয়য। যায়ও বফভা যুক্ষা (প্রয়দ যাব) ম্পয়ওথ  ঔফু তৎয তদুবয উচ্চ বপ্রবভাভ 
বদয়ত বতবন নতবয। যায়ওয়য বফভা বযওল্পনা ওযায ভঔুয উয়েয অকাভী ববফলযয়ত 
সু্থতা জবনত বচবওৎা ফয বাযয়ও ংস্থায ওায়ে স্তােবযত ওযা। তাযঁ ভৃতুয ায 
য়য, বফভা ংস্থা য়থয়ও প্রাপ্ত যাব (থথ) তাযঁ বযফায়যয জীফন স্তযয়ও ভমাদায ায়থ 
ফজা যাঔায জনয মাপ্ত য়ফ। 

বফভা ংস্থা মবদ যায়ও ভায ভত ফযবিয়দয য়ফব ংঔযা বনফাচন ওয়য তায়র য়বট 
বফযীত ংগ্র য়ত ায়য। বফভা ংস্থায়ও অকাভ ববফলযয়ত য়ত ায়য এভন 
বফারায় য বচবওৎা ঔযচ (য়ভবডওযার ফয) ফন ওযয়ত য়ফ। 

ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ যায়ও ভায প্রস্তাফয়ও (অয়ফদন) স্বীওায (ফাবতর) ওযয়ত 
ায়যন এআ বববিয়ত (অধায়য) য়ম, প্রস্তাফবট (অয়ফদন) য়ুরয জনয য়ফব ভাোয ঝুঁবও 
ংগ্র ওয়য। মবদ ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয স্বীওায ওযাটাআ এওভাে বফওল্প ন। ঝুঁবও 
বনধাযও প্রবতবনবধ বনম্ন বফলকবুর ংগ্র ওযয়ত ায়যন:- 
 াধাযণ ভয়ূরযয (াধাযণ দয়যয) প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 বতবযি বপ্রবভায়ভয উয প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) ভাধযয়ভ প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 ংয়াবধত য়তথ য ভাধযয়ভ প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 বফবি / ংয়াবধত বায়কয ভাধযয়ভ প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 বনণথয়য (বনধাযয়ণয) এওবট বনবিে য়ভাদ মথে এবট স্থবকত যাঔয়ত ায়যন।    
 প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 



 উদাযণ 

বয়তন যায়টর এওবট বফভা ংস্থা, বফভা বরবয জনয অয়ফদন ওয়যন। অয়ফদয়নয 
(য়ে) পয়ভথ বতবন য়খালণা ওয়যন য়ম, বতবন াটথ  ম্বন্ধী ভযায (ৃদ) জনয এআ 
প্রবওর াবট (বফভা) ওযয়েন। বতবন অয ফয়রয়েন, এআ ভযায জনয ূয়ফথ তাঁয়ও 
ায়যন (স্ত্রয়াচায) ওযয়ত য়বের।  
বফভা ঝুঁবও বনধাযওয়ও এআ বফলয় য়ুঔয প্রওৃবত, রব্ধ বচবওৎা, ায়যন  তায 
যফতথ ী প্রবওর া ম্পয়ওথ  তথয এওবেত ওযয়ত । তয়থযয উয বববি (অধায) ওয়য 
ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ বয়তয়নয ম্বয়ন্ধ বদ্ধাে য়নয়ফন। ঝুঁবও বনধাযণ প্রবতবনবধ 
বয়তয়নয অয়ফদয়নয (প্রস্তাফ) উয উচ্চভায়নয (উচ্চ ভয়ূরযয) বপ্রবভাভ বনধাযণ ওযয়ত 
ায়যন থফা াটথ  (ৃদ) ম্ববন্ধত স্বাস্থয বফভায উয প্রয়দ যাবয ফাআয়য যাঔয়ত 
ায়যন।   

           
ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
এওবট অয়ফদন স্বীওাযয়মাকয না স্বীওাযয়মাকয তা বফববন্ন ংস্থা বফববন্ন দ্ধবতয়ত 
(অধায়যয) বফচায ওয়য। মবদ য়ওান ফতথ ভান য়ুঔয ঝুঁবওয়ও এওবট ংস্থা উমুি 
প্রদি যাব (থথ) প্রদান ওযয়ত বনেুও থায়ও তায়র নয য়ওান ংস্থা বওেু ভ 
(বফস্তায) বনয় তদুবয বনবিত বপ্রবভায়ভয ভয়ূরযয (বযয়ায়ধয) ভাধযয়ভ য়বটয যাব 
(থথ) প্রদান ওযয়ত ায়য।  

এওফায মবদ য়ওান ঝুঁবও বনধাযণ স্বীওায ওযায বদ্ধাে য়না  তায়র ঝুঁবও বনধাযও 
প্রবতবনবধ এয়ও য়ওান এওবট ঝুঁবও ভয়ূয ববতয ফকথীওৃত (ঝুঁবওবট য়ওান স্তয়যয তা 
য়দঔয়ফন) ওযয়ফন। ংস্থায়ও বদা বনয়দথ য়য উয বববি ওয়য প্রয়তযও ঝুঁবও ভূয়ও 
এওবট য়যবটং য়দা , য়ম ঝুঁবও উচ্চভায়নয ঝুঁবও বনধাযণয়ও প্রদর্থত (দাবফ) ওয়য, য়আ 
ফ ঝুঁবওয়ও এওবট উচ্চ ঝুঁবও বনধাযয়ণয (বফবাক) বায়ক েবুথ ি ওযা  তদুবয উচ্চ ভয়ূরয 
এবটয়ও বুি (বনধাযণ) ওযা । এআ প্রওায়য ঝুঁবও ভূ এবট বনণথ ওযয়ত ঔুফআ উয়মাকী 
য়ম প্রস্তাফওয়ও (অয়ফদও) ওী বযভায়নয বপ্রবভাভ বযয়াধ ওযয়ত য়ফ। ঝুঁবও বনধাযও 
প্রবতবনবধ বেভ (পাআনার) বপ্রবভাভ বনধাযণ ওযায ূয়ফথ য়যবটং-এ বযফতথ ন / ংয়াধন 
ওযয়ত ায়যন। 

মবদ ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয দ্বাযা প্রস্তাবফত বপ্রবভাভ এফং তথ  অয়ফদও (প্রস্তাফও) স্বীওায 
ওয়য য়নন, তায়র অয়ফদওয়ও (প্রস্তাফও) বববন্ধ ভাবপও বরব (যাওাউন্ট) চার ুওয়য 
য়দা , মবদ অয়ফদয়ওয প্রদর্থত (বনণথ ওযা, য়দঔায়না) ঝুঁবওয ফযাায়য বফচায ওযা 
অফযও  তায়রআ। 



ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
IRDA - এয ভাধযয়ভ প্রচবরত (চারু) বনন্ত্রয়ণয নুায়য এবট অফযও য়ম অয়ফদন 
(প্রস্তাফ) বনণথয়য ফযাায়য অয়ফদওয়ও (প্রস্তাফওয়ও) প্রস্তাফ গ্রয়ণয 15 বদয়নয ববতয 
বদ্ধাে জানায়ত য়ফ। 

 

প্রশ্ন 4.1 

মঔন ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ বফভায জনয এওবট অয়ফদন প্রাপ্ত ন, তায়র য়আ 
অয়ফদয়নয (প্রস্তাফ) ম্বয়ন্ধ বতবন বও বও বফল বনণথ ওযয়ত ায়যন?  

B. ফাবিত তথয গ্রণ ওযা 
ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয (প্রস্তাফও) বফলয় অরাদা অরাদা য়তথ  তথয এওবেত 
ওযয়ত ায়য। ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয য়ম ভস্ত তয়থযয প্রয়াজন  তায য়থয়ও 
বধওাং কযুুত্বূণথ নবথয উদাযণ অয়ফদন ে য়থয়ওআ য়য়ত ায়যন। 

বচে 4. 2 অয়ফদয়ওয বফলয় তথযেূ 

 
B. 1 অয়ফদন  
অয়ফদয়ওয ভাধযয়ভ ূযণ এফং াক্ষবযত ওযা অয়ফদন ে বফভা ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয 
প্রাযবিও তথয প্রাবপ্তয়ত তযে কুযতু্বূণথ েূ। অয়ফদয়ন বনম্নবরবঔত তথয উরব্ধ :- 
ফযবিকত তথয:  অয়ফদন য়েয এআ বায়ক অয়ফদয়ওয নাভ, বঠওানা, 

ফ, ফার্থলও অ, ভাবও ঔযয়চয এওবট নুভান, ফযফা, 
নফফাবও বস্থবত, য়আ ফযবি অয নয য়ওান বফভা গ্রণ 

 

য়ভবডওযার যীক্ষায 
বযয়াটথ  

 
 

বফভা প্রবতবনবধ 

 

বতবযি তয়থযয 
প্রশ্নাফরী 

 
 

প্রস্তাফ পভথ 

ওয 
(টযাক্স)যাভথদাতা/ 

অআ বট ওতৃথ ক্ষ 

অয়ফদয়ওয 
বফলয় তথয 



ওয়যয়েন বওনা এআ ফ তথয থায়ও। 

 অয়ফদও এফং বফভা ভয়নানীত ফযবিয জীফন অরাদা 
অরাদা ায জনয অয়ফদয়ওয নাভ এফং বঠওানা 
অয়ফদনয়ে য়রঔা জযুবয। 

য়ভবডওযার (বচবওৎা) 
েূ: 

 অয়ফদন য়েয এআ বায়ক অয়ফদয়ওয ূফথ বচবওৎা 
আবতা োড়া ফতথ ভান বচবওৎায বযবস্থবতয ফযাায়য 
তথয য়দা । অয়ফদয়ওয ঞ্চ, উন্নবত উযেু নয 
কুযতু্বূণথ তথয, তাঁয এফং তাঁয বযফায়যয বচবওৎা 
আবতায়য অবদ তথয এওবেত ওযা য় থায়ও। 
অয়ফদয়ওয বচবওৎায বযবস্থবত ম্বয়ন্ধ এওজন 
বচবওৎয়ওয বযয়াটথ  এআ ংবিয়ত য়না য়ত ায়য, 

মবদ ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ ফা বরবয প্রওাযয়বয়দ এবট 
প্রয়াজন । 

 মবদ বরব এওবট নন - য়ভবডওযার (বাক - D দ্রিফয) 
বববিয়ত গ্রণ ওযা , তায়র অয়ফদওয়ও (প্রস্তাফও) 
তাঁয বফকত ভয়য ঔু, অখাত এফং য়স্ত্রাচায 
ংওর াে বচবওৎয়ওয ফযাায়য তথয য়দায জনয ফরা 
য়ত ায়য। 

প্রবতবনবধয ভেফয :  অয়ফদন য়ে (পভথ) অয়ফদও ম্বয়ন্ধ (বফভা) প্রবতবনবধয 
ভেফয ংমুি । প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয জীফন স্তয, 

বযা ফা েয়ন্দয ম্বয়ন্ধ বনয়জয বফয়েলণ য়দন। তাঁয়ও 
(প্রবতবনবধয) অয়ফদয়ওয (প্রস্তাফও) অর্থথও বযবস্থবত 
োড়া নয তথয, মা তাযঁ (অয়ফদয়ওয) ফস্থানুমাী 
ঝুঁবওয ভরূযাণ ওযয়ত ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয য়ক্ষ 
উমুি য়ফ, এবটয ফণথনা ওযয়ত । 

B2 য়ভবডওযার বযয়াটথ  (বচবওৎা ংওর াে ংাে)  
বফভা ংস্থা নুয়ভাবদত বচবওৎয়ওয য়থয়ও অয়ফদয়ওয স্বাস্থয (য়ভবডওযার) যীক্ষা ওযা। 
ংস্থায দ্বাযা বফযীত ংগ্রয়য (বুর বনফাচন) বদ্ধােয়ও ওভ ওযায জনয এবট ওযা । 
উদাযণ: সু্থ ফযবিয তুরনা য়ফব ংঔযও সু্থ ফযবিয ংগ্র (বনফাচন)। মবদ বফভা 
ম্পয়দয প্রয়দ যাব ফা অয়ফদয়ওয স্বাস্থয ংওর াে প্রয়শ্নয উিয়যয বববিয়ত ঝুঁবও বনধাযও 
প্রবতবনবধয ঝুঁবও (বফভা) স্বীওায ওযায ূয়ফথ অয য়ফব তথয অফযও য়র, অয়ফদয়ওয 
স্বাস্থয যীক্ষা ওযায়না । 



বনর্থদি ধযয়নয ভস্ত প্রস্তাবফত (অয়ফদন) ঝুঁবও বনধাযয়ণয জনয স্বাস্থয (য়ভবডওযার) যীক্ষা 
ওযায়না য়ওান বফভা প্রবতবনবধয নীবত য়ত ায়য। 

য়নও বফভা প্রবতবনবধ অয়ফদওয়দয তাঁয়দয ফয়য বববিয়ত ফকথীওৃত (বাক) ওয়যন। মাঁয়দয 
ফ ওভ, তাঁয়দয স্বাস্থয যীক্ষায (বযয়াটথ ) প্রয়াজয়ন ংঔযা ওভ , য়ফব ফ মাঁয়দয, 

তাঁয়দয য়ক্ষয়ে এবটয (যীক্ষা বযয়াটথ ) প্রয়াজন বধও ভাো ফৃবদ্ধ া তাোড়া য়ফব 
ফয়য ওাযয়ণ তাঁয়দয বফসৃ্তত স্বাস্থয যীক্ষায বযয়াটথ  অফযও য় য়ড়। অভযা 
য়ভবডওযার  নন - য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণয বফলবট বাক D-য়ত য়দঔফ। 

B. 3 বফভা প্রবতবনবধ  
বফভা প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয ায়থ যাবয য়মাকায়মাক ওয়যন এয়ত অয়ফদয়ওয ঝুঁবওয 
য়প্রাপাআয়রয বফলয় বদ্ধাে বনয়ত বুফধা । প্রবতবনবধয়ও অয়ফদয়ওয ফিয়ফযয (ওথায) 
ভরূযাণ তদুবয তায (ফিয়ফযয) তযতা বনিত ওযায য়ুমাক াা মা, তাোড়া ঝুঁবও 
বনধাযও প্রবতবনবধ য়ম য়ওান ভ অয়ফদয়ওয ম্বয়ন্ধ বফভা প্রবতবনবধয াাময বনয়ত 
ায়যন। 

B3A প্রবতবনবধয য়কান প্রবতয়ফদন (বযয়াটথ )  
বফভা প্রবতবনবধয়ও 'প্রবতবনবধয য়কান প্রবতয়ফদন' বনভাণ ওযায জনয প্রয়াজন । মবদ 
অয়ফদয়ওয ফাবিত বফভা প্রয়দ যাব বনধাবযত ভায়নয ববতয , তায়র প্রবতবনবধ 
অয়ফদয়ওয থথননবতও বযবস্থবত, তাঁয উয বনবথ য ওযা ভানুয়লয ংঔযা, জীফন স্তয 
(রাআপ স্টাআর), বযা তদুবয েন্দ উয বববি ওয়য এওবট প্রবতয়ফদন নতবয (বনভাণ) 
ওয়যন। মবদ ফাবিত বফভা প্রয়দ যাব াধাযয়ণয য়থয়ও য়ফব , তয়ফ প্রবতবনবধয়ও এওবট 
দীখথ বফসৃ্তত প্রবতয়ফদন নতবয ওযয়ত । এআ প্রবতয়ফদয়নয তথয অয়ফদয়ওয বযফায, 

ফন্ধুফকথ  প্রবতয়ফীয়দয য়থয়ও এওবেত ওযা য় থায়ও। 

য়নও য়ক্ষয়ে এআ প্রবতয়ফদন বফভা ংস্থায বফবি ওভথীয়দয (য়মভন, আউবনট ভযায়নজায, ফা 
য়র ভযায়নজায) দ্বাযা নতবয (বনভাণ) ওযা অফযও তাোড়া এবট ‘ননবতও ক্ষবত বনধাযণ 
প্রবতয়ফদন’ যূয় জানা য়ময়ত ায়য। 

ফতথ ভায়ন বওেু দক্ষ বনযীক্ষণ এয়জবি (ংস্থা) ওামথযত যয়য়ে মাযা বফভা প্রবতবনবধয জনয 
বনযীক্ষণ (তথয যীক্ষা) ওযয়ত ায়য। য়আ  ংস্থাকুবর অয়ফদয়ওয অয়য (য়যাজকায) 
আবতা, অর্থথও বযবস্থবত োড়া স্বায়স্থযয বফলয় এওবট প্রবতয়ফদন বঠও বায়ফ প্রসু্তত 
ওয়য য়দ। 

B4 বতবযি তথয   
মঔন ফাবিত বফভা প্রয়দ যাব কয়ড়য য়থয়ও য়ফব বযভায়নয  থফা অয়ফদয়ওয ঝুঁবওয 
য়প্রাপাআর উচ্চ বযভায়নয  তঔন ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয বতবযি তয়থযয প্রয়াজন 
।  



য়মঔায়ন অয়ফদয়ওয য়দঔায়না (বনর্থদি ওযা) বফভা প্রয়দ যাব য়ক্ষাওৃত উচ্চ মায়য য় 
থায়ও, য়ঔায়ন অয়ফদয়ওয য়ভবডওযার বযয়ায়টথ য ায়থ বতবযি তথয চাা । ববনায 
বপায তদুবয বফভা প্রবতবনবধয বফয়ল বযয়াটথ  প্রয়াজন, য়মঔায়ন অয়ফদয়ওয অ, 

ফযফা, জীফন স্তয (রাআপ স্টাআর), বযায়য অদযে তথয থাওয়ফ। মা অয়ফদয়নয 
ের্থনবত ঝুঁবওয ভরূযাণ ওযায জনয অফযও। 

B5 ওয ওতৃথ য়ক্ষয প্রবতয়ফদন 

ঝুঁবও বনধাযও এওজন অয়ফদয়ওয (প্রস্তাফয়ওয) অ ওয বযয়াটথ , ওয য়ভটায়না আতযাবদয 
অদযে প্রবতয়ফদন ম্বয়ন্ধ অওয ওতৃথ ক্ষ তথা ওয যাভথদাতায য়থয়ও প্রাপ্ত তথয ঞ্চ 
ওযয়ত ায়যন। এআ তথয ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয়ও অয়ফদও ম্পয়ওথ  এবট জানয়ত ক্ষভ 
ওয়য য়ম অয়ফদয়ওয ূয়ফথ য়ওান ফয়ওা বফভা ফা ফয়ওা বফভা চুবি বের বওনা। 

বনফাবচত ওামাফরী 
য়ম য়ওান জীফন বফভা ংস্থা য়থয়ও অয়ফদন (প্রস্তাফ) এওবেত ওযুন। অয়ফদন য়েয 
বজজ্ঞায তথয / বফফযয়ণয তাবরওা নতবয ওযনু। অয়ফদয়ন বও ধযয়নয তথয চাা ?  

 C. ননবতও এফং াযীবযও ক্ষবত  
অভযা ধযা 2 – য়ত ক্ষবতয (ঝুঁবও) উয দৃবিাত ওয়যবে, য়মঔায়ন অভযা য়দয়ঔবে এবটয়ও 
দুআ বায়ক বাক ওযা ঃ- 
 াযীবযও ক্ষবত, এফং 
 ননবতও ক্ষবত 

এআ বায়ক অভযা এআ বফলবট বনয় বফস্তায়য অয়রাচনা ওযফ য়ম ওী বায়ফ াযীবযও ঝুঁবও 
(ক্ষবত) জীফন তথা স্বাস্থয বফভায ায়থ মুি ওযা । 

C.1 াযীবযও ক্ষবত (ঝুবঁও) 
াযীবযও ক্ষবতয (ঝুঁবও) ায়থ বফভাওৃত ফযবিয জীফন ম্ববন্ধত াযীবযও ক্ষবতয (ঝুঁবওয) 
রক্ষয়ণয ায়থ তাৎমথণূথ। অভযা ধযা 2 – য়ত এয য়ওান য়ওান বফলয়য উয 
দৃবিাত ওয়যবে। 

ফ 

বফভাওৃত জীফয়নয ায়থ ম্ববন্ধত ঝুঁবও (ক্ষবত) বনধাযণ ওযায ভ এওজন ফযবিয ফ ঔুফ 
কুযতু্বূণথ। 

য়া 
অয়ফদয়ওয য়া তাঁয ভতুৃযয িাফনায়ও ফৃবদ্ধ ওযয়ত ায়য। বওেু য়া মা স্বাস্থয, ভৃতুয ফা 
অখায়তয ফযাায়য য়ফব ঝুঁবও ফন ওয়য তদুবয বফভা ংস্থায ওায়ে একুবর তুরনা ওভ 
ঝুঁবওয য়াকুবর য়থয়ও ওভ অওলথও বাফা । বফববন্ন য়ায ঝুঁবওয উয বনম্ন বরবঔত 
ভানদয়ণ্ডয বববিয়ত অয়রাচনা ওযা য়ময়ত ায়য:-  



বযয়ফকত: য়ওান দুখথটনা ফা বংা প্রবাবফত া ভানুলয়দয ক্ষবতগ্রস্ত 
জীফন মান ওযায ওাযয়ণ, তাঁয়দয দু্রত ভৃতুযয িাফনা য়ফয়ড় 
মা। 

াযীবযও ফস্থা: অয়ফদও (প্রস্তাফও) য়মআ ওাযঔানা ওাজ ওয়যন তায 
বযয়ফ মবদ ধূয়রা বযা  মাপ্ত ফাতা চরাচয়রয ভত 
স্বাস্থযওয / দূবলত ফাতাফযয়ণয  তায়র অয়ফদয়ওয 
সু্থ ায িাফনা য়ফয়ড় মা। 

দুখথটনা জবনত ক্ষবত: অয়ফদও মবদ এওজন মান চারও ফা য়ভবন ংওর াে ওায়জয 
ায়থ মুি থায়ওন, তায়র দুখথটনা জবনত ক্ষবতয িাফনা য়ফয়ড় 
মা। 

 

উদাযণ 

অয়ফদয়ওয য়ায ভয়ধয য়ওানকুবর ঝুঁবওূণথ (ক্ষবত) য়া যূয় বনণথীত য়ফ তায 
বফবাজন (ফকথীওৃত) ওযা য়ময়ত ায়য, মবদ তাঁযা য়ওউ এয ভয়ধয য়ওান ওাজ ওয়যন:- 
ওরা ঔবন, য়রৌ ধাতুওভথ বল্প, যাাবনও বল্প, বফয়ফাযও ওাযঔানা ফা য়ুর ঠা, উঁচু 
জাকা ওাজ ওযা, উচ্চ য়বায়টটয়জয বফদুযয়তয ওাজ ওযা এয ায়থ ংমুি। 

বরঙ্গ  
বওেু ংস্থা ভবরায়দয জনয তাঁয়দয বযয়ফ, য়প্রাপাআর অবদয বববিয়ত ববন্ন দয (ৃথও 
ভরূয, দয) ূযণ ওয়য। 

বঠওানা (বনফা) 
অয়ফদয়ওয ফাবড়য যুক্ষা ংওর াে এও কুযতু্বূণথ াযীবযও ক্ষবতয ওাযণ য়ত ায়য। মবদ 
য়ওান ফযবি এভন য়ওান স্থায়ন থায়ওন য়মঔায়ন াড়ায ফাতাফযণ যুবক্ষত, বংাগ্রস্ত, 

তদুবয ঝুঁবওূণথ, তায়র ফযবিকত জীফয়নয ঝুঁবও ফৃবদ্ধ । 

বযা 

ভদযান, ধূভান তদুবয তাভাও য়ফন ওযায বযা স্বায়স্থযয জনয ক্ষবতওাযও ভানা য় 
থায়ও। একুবর এআ ঝুঁবও ফৃবদ্ধ ওয়য য়ম এয়ত অয়ফদয়ওয দু্রত ভৃতুয য়ফ ফা বতবন কযুতুয 
ঔুগ্রস্ত য় মায়ফন। 

েন্দ 

মবদ য়ওান ফযবি বফজ্জনও েন্দ (ঔ) য়মভন – ফাবঙ্গ জাম্প, ওায য়যবং, ফথতায়যান, 

ফাতায়য উড়ান (যাযাটু), সু্কফা যাআবডং আতযাবদয়ত ভয়জ অয়েন য়আ ভস্ত ফযবিয়দয 
জীফয়নয ঝুঁবও য়ফয়ড় মা। এআ ধযয়নয াবওতা-ূণথ য়ঔরা বফভা ংস্থায জনয ওভ 
অওলথয়ণয। 



বফবি াযীবযও রক্ষণ 

এও ফযবিয াযীবযও রক্ষণ অয়ফদয়ওয স্বাস্থয স্তযয়ও বনধাযণ ওযয়ত ফযফায ওযা । 
তাঁয উচ্চতা, জন, াযীবযও অওায আতযাবদ ম্ববন্ধত   বনধাবযত ওয়য ভানুলবট ওতটা 
সু্থ।  
উদাযণ 

যবফয উচ্চতা 153 য়. বভ  তায জন 80 বও. গ্রা। এবট য়দঔায়ত য়ফ য়ম যবফ বধও 
জয়নয য়ত ায়য। মায়ত তাযঁ ৃদয়যাক, ভধুয়ভ  উচ্চ যিচায়য ভত নয 
ঔুকুবর বফওবত (বফসৃ্তত) ায িাফনা য়ও ফাবড়য় য়তায়র। 

য়ভবডওযার (বচবওৎা) ফস্থা 
মঔন অয়ফদয়ওয ম্পণূথ স্বাস্থয যীক্ষা ওযায়না , তঔন তাঁয স্বায়স্থযয প্রওৃবত বনধাযয়ণয 
জনয তাঁয যিচা  নাড়ীয যীক্ষা ওযা য় থায়ও। অয়ফদয়ওয অয়দৌ য়ওান ঔু 
অয়ে না য়নআ এবট বুনবিত ওযায জনয তাযঁ যি এফং ভেূ নভুনায যীক্ষা ওযা । 

াযীবযও প্রবতফন্ধওতা (বফওরাঙ্গ) 
াযীবযও বায়ফ বফওরাঙ্গ ফযবি উচ্চ াযীবযও ক্ষবতয (ঝুঁবওয) প্রদথন ওয়য য়ওননা 
বফওরাঙ্গতা (াযীবযও প্রবতফন্ধওতা) তাঁয়দয দু্রত ভৃতুযয ঝুঁবও ফাড়ায়ত ায়য। 

বযফায়যয য়ভবডওযার (বচবওৎায) আবতা 

বওেু ঔু য়মভন ভধুয়ভ, ৃদয়যায়ক অওর াে া তথা ওয়ও প্রওৃবতয ওযািায 
ফংানওুর বভও বায়ফ য় থায়ও। মবদ বযফায়যয য়ওান দয এভন য়যাকগ্রস্ত  তায়র 
অয়ফদয়ওয এআ যওভ য়ওান য়যায়কয িাফনা য়ফয়ড় মা। 

ফযবিকত আবতা 

এও ফযবিয স্বাস্থয য়যওডথ , বযা, জীফন নরী, থথননবতও য়ক্ষে আতযাবদ ম্বয়ন্ধ ফযবিকত 
আবতা কুযতু্বূণথ ভানদণ্ড য় থায়ও। 

C.2 ননবতও ক্ষবত 

ননবতও ক্ষবতয়ও ফযাঔযা (বযবাবলত) ওযা াযীবযও ক্ষবতয তুরনা ওবঠন, য়ওননা, এবট 
অয়ফদয়ওয অচযণ, দৃবিয়ওাণ তদুবয বববন্ধয ায়থ ম্ববন্ধত। দূবলত ননবতও ঝুঁবওয 
অয়ফদন য়ও ওভ ওযা (হ্রা) ফা ংয়াধন ওযা ঔফু ওবঠন। 

জীফন বফভায ম্বয়ন্ধ বনম্নবরবঔত ননবতও ঝুঁবওয প্রওৃবতয়ও স্পি ওয়য য়দ:- 
 স্বাস্থয এফং ফযবিকত যুক্ষায প্রবত দাবত্বীন  াফধানী দৃবিয়ওাণ, 

 ততায ূফথ আবতা (িফতঃ যাধভরূও ওায়জয য়ঙ্গ জবড়ত থাওায য়যওডথ  / 
তথয মা অদারত য়থয়ও যীক্ষা ওযয়ত য়ফ।) 

 ূফথ দাবফয আবতায় মবদ ওটতা / ফাযংফায দাবফ ওযা, য়দউবরা ফা নয থথননবতও 
 য়টয বফল থায়ও তায়র তা প্রওাবত । 



ওট (চাযী) এফং ননবতও ক্ষবত 

ওট (েরনা) ওযায প্রফণতা ননবতও ক্ষবতয (ঝুঁবও) এওবট নয বদও মায উয বফভা ঝুঁবও 
বনধাযও প্রবতবনবধয়দয বফয়ল ভয়নায়মাক য়দা অফযও। 

ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয়ও য়আ ফ জীফন বফভা প্রস্তায়ফয (অয়ফদও) বফলয় য়চতন 
থাওয়ত য়ফ য়মঔায়ন এযওভ এভন বওেু রক্ষণ য়দঔা মা মা বনধাযও প্রবতবনবধয জ্ঞান এফং 
নুবয়ফয বববিয়ত (অধায়য) েরনাূণথ (ওটতাূণথ) উয়েয ফয়র িাবফত য় ত 
য়দ।  
বনম্ন বরবঔত বওেু উদাযণ:- 
 অয়ফদও (প্রস্তাফও) জীফনওায়রয য়লাংয় এওবট ফুর বযভায়নয যাবয (য়থথয) 
বফভায জনয প্রাথথনা ওয়যন। 

 এওজন এভন ফযবিয ভাধযয়ভ বফভা য়না য়ে মাযঁ য়ওান ংীদায (অবিত জন) 
য়নআ। 

 বফভা বরবয ভাধযয়ভ এভন এওজন ফযবিয়ও বনফাচন (নবভবন) ওযা য়ে য়ম উাজথ ও 
ন (থাৎ য়ওান নুাজথ ও ফযবিয ভৃতুয য়র য়ময়তু তাযঁ উয য়ওউ অর্থথও বায়ফ 
বনবথ যীর নন য়য়তু য়ঔায়ন য়ওান প্রবাফ য়পয়র না।) 

 মঔন বরবয়ত নবভবন (বনফাবচত / ভয়নানীত ফযবি) বফভাওৃত ফযবিয উয বনবথ যীর 
ন।  

 মঔন অয়ফদও এও এভন যাবয (থথ) জনয বফভা ওযায়েন মা তাঁয অয়য য়থয়ও 
য়নও য়ফব। 

 মবদ য়ওান ফযবিয বযয়াধ ওযা বফকত বপ্রবভাভ তাযঁ অয়য বববিয়ত বযয়াধ 
ক্ষভতায য়থয়ও য়ফব বযভায়নয । 

 মবদ স্বাস্থয যীক্ষা অয়ফদয়ওয (প্রস্তাফয়ওয) বনফা স্থান (বঠওানা) য়থয়ও নয স্থায়ন 
ওযায়না । 

 মবদ প্রবতবনবধ এফং অয়ফদয়ওয (প্রস্তাফও) ভয়ধয ম্পয়ওথ য য়ওান নয বদও ঝুঁবও 
বনধাযও প্রবতবনবধয ভয়ন য়ন্দয়য জন্ম য়দ।  

ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয ভাধযয়ভ প্রসু্তত বযবস্থবতয ভরূযাণ ওযায জনয বাক B – 

য়ত ফর্থণত তয়থযয উয়মাক ওযয়ত ায়যন। 

প্রশ্ন 4.2 

য়ওান এওবট য়ক্ষয়ে য়মঔায়ন অয়ফদও ফফা ওয়যন তা বও াযীবযও ক্ষবত বায়ফ 
বনধাবযত ওযা য়ময়ত ায়য? উিয়যয ভথথয়ন ওাযণ বদন।  

 



D. অর্থথও, য়ভবডওযার এফং নন – য়ভবডওযার ঝুবঁও বনধাযণ 

D.1 অর্থথও ঝুবঁও বনধাযণ 

ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয়দয য়ওান প্রস্তাবফত ঝুঁবও বনধাযণয়ও েরনাূণথ বববন্ধয়ও য়চনায 
জনয বতবযি অর্থথও ফস্থায নযবদয়ও য়চতনবায়ফ ভয়নায়মাক য়দা প্রয়াজন। য়মভন 
অভযা য়দঔফ অর্থথও ঝুঁবও য়ওান ফযবিয দ্বাযা প্রাপ্ত ওযায জীফন বফভা যাবয়ও বনধাযয়ণয 
ওাজ ওয়য। জীফন বফভায আ যাব (থথ) মায জনয এও ফযবি ভানফ জীফন ভরূয (এআচ. 
এর. বব) বদ্ধাে দ্বাযা বনধাবযত ওযা য় থায়ও। এআচ এর বব বদ্ধাে এও ফযবিয অর্থথও 
ভরূয ংওর াে যূয়ও বযভা ওযায প্রা ওয়য। এআচ. এর. বব – য উয বধও বফফযণ 
এআ ধযায়য E – বায়ক য়দা য়য়ে। 

অর্থথও ঝুঁবও বনধাযণ এবট বুনবিত ওযয়ত ফযফায (উয়মাক) ওযা  য়ম বফভাওৃত ফযবি 
এও বফভা যাব প্রাপ্ত য়ফন মা তাঁয বফভা য়মাকয য়ুদয য়থয়ও য়ফব ন। এও ফযবিয 
ফযবিকত এফং াবযফাবযও অ অর্থথও ঝুঁবও বনধাযয়ণয য়ক্ষয়ে য়ঔার যাঔা । 

মবদ য়ওান ফযবি এওবট এভন বফভা ধন (যাব, থথ) চাআয়েন মা তাযঁ অয়য য়নও য়ফব, 

তয়ফ ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয ভরূযাণ ওযায প্রয়াজন য়ড় য়ম চাবদায বফভা প্রয়দ যাব 
তাঁয বফভা য়মাকয ওাযয়ণয য়থয়ও য়ফব না ওভ। বফভা য়মাকয ওাযয়ণয থথ অয়ফবদত 
(অয়ফদন ওযা) বফভা যাবয য়ক্ষয়ে প্রফর ওাযণ (বচতয) যয়য়ে। মত য়ফব বফভা ধন য়ফ 
তত য়ফব প্রফর ওাযণ (বচতয) বফভা ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয অফযও য়ফ। াধাযণ 
বায়ফ এয থথ র অয়ফদওয়ওয (প্রস্তাফও) জনয উরব্ধ বফভা যাব এও বনবিত স্তয়য 
অটয়ও য়দা  মায়ত য়ফব বযয়ায়ধয জনয য়ওান ফাস্তবফও ওাযণ না থায়ও। 

অর্থথও ঝুঁবও বনধাযয়ণয েকথত ওাযণয়ও বফয়েলণ ওয়য ফযবিয অ, ফ  তাযঁ ক্ষদু্র 
অর্থথও ভরূয আতযাবদ ংমুি। 

বফভা দুআ প্রওায়যয বফভা বরব বদয় থায়ও। এও) য়মঔায়ন য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযণ 
অফযও। দুআ) য়মঔায়ন য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযণ অফযও ন। 

D 2 য়ভবডওযার ঝুবঁও বনধাযণ  
য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণ, ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ প্রস্তাফয়ওয (অয়ফদও) বফকত ভয়য 
(ফেয়যয) য়ভবডওযার য়যওডথ  ফয়রাওন ওয়য তাঁয স্বায়স্থযয ফতথ ভান বযবস্থবত যীক্ষা 
ওযান  এআ বযয়ায়টথ  (যীক্ষা) প্রাপ্ত তয়থযয বববিয়ত তাযঁ (অয়ফদয়ওয) ফাস্তবফও 
স্বায়স্থযয বযবস্থবতয ভরূযাণ ওয়যন। অয়ফদয়ওয স্বাস্থয যীক্ষায পরাপর (বযণাভ, 

আবতা), অু  প্রার্থথত বফভা প্রয়দ যাবয (ভরূয) বববিয়ত াধাযণ ফা নুযা বফসৃ্তত 
স্বাস্থয যীক্ষা ওযায়না । 

মবদ অয়ফদয়ওয স্বাস্থয (বযয়াটথ ) উিভ বায়ফ াা মা, তয়ফ ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয 
দ্বাযা তাঁয়ও বনম্ন ঝুঁবও প্রফণ (ওভ ঝুঁবওগ্রস্ত) ফয়র কণয ওযা য়ফ। 



ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
বফভা ংস্থাকুবর এওবট ভচূী যায়ঔ, মা প্রস্তাফয়ওয ফ, য়ভবডওযার আবতা  প্রার্থথত 
বফভা প্রদি যাবয উয বববি ওয়য অফযও য়ভবডওযার যীক্ষায য়িণী বনধাযণ ওয়য। 

D 3 নন য়ভবডওযার ঝুবঁও বনধাযণ 

য়মভন নাভ য়থয়ওআ বযষ্কায য়ফাঝা মা য়ম এআ য়িণীয বফভা ম্মবতয জনয য়ওান 
য়ভবডওযার যীক্ষায প্রয়াজন য়ড় না। অয়ফদয়ওয য়ভবডওযার ভরূযায়ন ভয়য ফয 
তদুবয ফযফুরতায নুীরন দুআ– আ য়ত ায়য। এয ায়থ ায়থআ য়ওান বযবস্থবতয়ত 
(খটনা) (বফয়লতঃ য়মঔায়ন অয়ফদও গ্রাভাঞ্চয়র থায়ওন) বফয়লজ্ঞ বচবওৎয়ওয বযয়লফা 
রবয ন, তুযাং এওজন য়মাকয বচবওৎয়ওয য়ভবডওযার বযয়াটথ  াা অয়ফদয়ওয ওায়ে 
ওবঠন য়ত ায়য। 

নন – য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণ, বফভা এওবট য়ভবডওযার বযয়ায়টথ  অয়ফদনয়েয নুায়য 
ফযবিয াযীবযও রক্ষণ য়মভন – অ,ু উচ্চতা, জন আতযাবদয়ত অধাবযত। এআ প্রওায়যয 
বফভায জনয অয়ফদনে প্রা য়ফব যওভ বায়ফ বফসৃ্তত । ফ প্রস্তাফ প্রবতবনবধ, য়ক্ষে 
অবধওাবযও  াঔা ওভথীয়দয দ্বাযা যীক্ষা ওযা । এয ায়থআ য়ওান উচ্চ দস্থ 
অবধওাবযয়ওয য়থয়ও এও বফয়ল প্রবতয়ফদন য়না য়ময়ত ায়য। ফরা য়ময়ত ায়য মবদ 
অয়ফদও বনবভত উাজথ নক্ষভ ন তায়র এওজন ওভথচাযী ায জনয তাযঁ েুবটয 
বফফযয়ণয ভরূযাণ ওযা য়ময়ত ায়য বফভা য়ক্ষয়ে। মবদ ফযবিকত বফফযণী ফা াবযফাবযও 
আবতা য়থয়ও প্রাপ্ত য়োলজনও স্বাস্থয বযবস্থবতয বববিয়ত প্রয়াজন ড়য়র 
য়ভবডওযার (স্বাস্থয) যীক্ষা ওযায়না য়ময়ত ায়য। 

নন – য়ভবডওযার বফভা ঝুঁবও বনধাযয়ণ বফভা প্রবতবনবধয য়ফব ঝুঁবও থায়ও, য়মভন অয়ফদও 
য়তা এভন য়ভবডওযার বযবস্থবতয ভয়ধয অয়েন মা এওবট য়ভবডওযার যীক্ষয়ণআ বযষ্কায 
য় মা, বওেু য়বট অয়ফদনয়ে অয়ফদয়ওয উিয়য বযষ্কায (অয়রাবওত) না। ঝুঁবও 
বনধাযয়ণয এআ দ্ধবতয়ত বুর বনফাচয়নয (প্রবতওূর, বফযীত) িাফনা য়ফয়ড় মা, বযণায়ভ 
ঐ বরব (বুর বনফাচন) এও উচ্চ দয়যয ভয়ূরয বনধাবযত ওযা ।  
নন – য়ভবডওযার ফযফা গ্রয়ণ যুক্ষায উা 

য়ওননা নন – য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণয ায়থ বুর বনফাচয়নয (প্রবতওূর, বফযীত) িাফনা 
য়ফব , বফভা ংস্থাকুবর বনম্ন বরবঔত যুক্ষায উা ওয়যয়ে:- 
 বনফাচয়নয উয এওবট প্রবতফন্ধওতা ৃবি (ভবরা জীফন) ওয়য। 

 বফভায য়থথয (বফভা ধন) ীভা অয়যা ওয়য। 

 য়ফব ফীয়দয (দীখাু) প্রয়ফয়য উয প্রবতফন্ধওতা ৃবি ওয়য। 

 য়ফব য়ভায়দয উয এও প্রবতফন্ধওতা ৃবি ওয়য, মাঁয জনয বরব চারু ওযা য়য়ে। 

 য়ফব ফয় বরব বযণত ায উয প্রবতফন্ধওতা ৃবি ওয়য।  



 নানা প্রওায়যয নুয়ভাবদত বফভা বযওল্পনায উয প্রবতফন্ধওতা ৃবি ওয়য। 

 উচ্চ ঝুঁবও বনধাযণ বযওল্পনায প্রবতফন্ধও য়। 

 বওেু ভয়ূরযয জীফন বফভা (বক্ষা, াভাবজও এফং অর্থথও টবূবভয়ত অধাবযত) প্রয়দ 
যাবয়ও (থথ) ীবভত ওযায ভাধযয়ভ। 

 জীফন য়মাকয ফয়কথয ীভা অয়যা (নাভওযা ংস্থায ওভথচাযী, বর্থতয ভ মায 
য়ভবডওযার যীক্ষা য়য়ে, মায েুবটয য়যওডথ  যাঔা , বমবন এও ফেয়যয য়ফব ওাজ 
ওযয়েন); এফং  

 বফভা প্রবতবনবধয়ও এওজন অবধওাবযয়ওয য়থয়ও ননবতও ঝুঁবও বনধাযয়ণয বযয়াটথ  
চাায ভাধযয়ভ। 

বনয়দথ বত বওর া 
য়ওান বফভা ংস্থা মান  য়ভবডওযার এফং নন – য়ভবডওযার অধায়যয উয প্রয়দ 
বফভায জনয অয়ফদনে ংগ্র (প্রাপ্ত) ওযুন। য়আ অয়ফদনে ধযন ওয়য য়দঔুন য়ম 
য়ভবডওযার অধায়যয উয (বববিয়ত) প্রয়দ অয়ফদনয়ে বজজ্ঞায বতবযি তথয বও 
বায়ফ য়ভবডওযার অধায়যয উয প্রয়দ বফভায য়থয়ও ববন্ন? 

E ভানফ জীফন ভরূয  (HLV) 

জীফন বফভায ভুঔয বূবভওা বফভাওৃত ফযবিয বযফাযয়ও যুক্ষা প্রদান ওযা মবদ বফভাওৃত ফযবিয 
প্রতযাবত ভৃতুয য় মা। এআ বরব েকথত বফভায বযভান বযয়ায়ধয ভাধযয়ভ ওযা 
, মবদ দুঃঔদাও (নাওাবিত) খটনা খয়ট। বওেু বফভায বযভান (ভরূয) ওতটা য়ত 
য়ফ? বফভাওৃত জীফয়নয অর্থথও ভরূয ওত? 

E 1 ভানফ জীফন ভরূয ওী? 

য়ওান ফযবিয়ও বজজ্ঞাা ওযুন, তাঁয জীফয়নয ভরূয ওত? বওেু বাফনা বচো ওয়যআ বতবন 
ফরয়ফন, ভানফ জীফন ভরূয এফং য়ওান প্রয়দ যব ভানফ জীফয়নয ভরূয ক্ষবতযূণ ওযয়ত 
ায়য না। বওেু বফভা ংস্থাকুবর  তায প্রবতবনবধযা ববন্ন বাফনা ওয়যন। য়ওান ফযবিয দ্বাযা 
ওৃত বফভা প্রয়দ যাব বনধাযণ ওযায জনয তাযঁ ভানফ জীফন ভয়ূরযয ভরূযাণ ওযয়ত । 
তায়ও ভানফ জীফন ভরূয (এআচ. এর. বফ) ফরা । বূ – ম্পবি / আওুআবট ফা য়ায থফা 
ণযয (অফবযও ফসু্ত) ভত ভানফ এও ম্পদ তদুবয য় অ উৎাদয়নয ক্ষভতা যায়ঔ। 
ভানফ জীফন ভরূযয (এআচ. এর. বফ) ভাধযয়ভ বফভা ংস্থা য়ওান ফযবিয অর্থথও ভরূয ফা 
ফযবিয থথননবতও প্রবতবিয়ত ওত ভরূয তা বযভা ওযায প্রা ওয়য। 

জীফন বফভা, এআচ এর বফ – এয ফযফায এওবট ভানদয়ণ্ডয ভত মা বনধাযণ ওযয়ত াাময 
ওয়য য়ম য়ওান ফযবিয জীফন বফভা প্রয়দ যাব ওত (বযভায়নয) া উবচত। ভুবচত 
প্রয়দ যাব এবট বুনবিত ওয়য য়ম মবদ ফযবিয অজ ভতুৃয য় মা, তায়র তাযঁ বযফায়যয 
য়ওান অর্থথও ক্ষবত য়ফ না। বনঃয়ন্দয় ভানবও য়ায়ওয (য়াওায়ফক) ক্ষবতযূণ ওযা 



মায়ফ না। ভৃত ফযবিয বযফাযয়ও বফভা ংস্থা য়থয়ও প্রাপ্ত এওবট ফড় বযভায়নয যাব (থথ) 
বফভাওৃত ফযবিয বাফী অয়য বযূযণ ওযয়ফ, য়মভন বতবন উাজথ ন ওযয়তন (ভৃত ফযবি) 
মবদ জীবফত থাওয়তন। 

E 2 এওজন ফযবিয ওত বযভায়নয (যাব) জীফন বফভা য়না উবচত? 

য়ফবয বাক ভানুল এবট ফঝুয়ত ায়যন না  য়ম তাঁয়দয বফভা বরব গ্রণ ওযা য়ে মবদ ফ 
বরবকুবরয়ত বফভায বযভান য়োট য়োট  তায়র ফকুবরয বযভান এওয়ে প্রয়াজয়নয 
য়থয়ও ওভ বফভা যুক্ষা প্রদান ওয়য। তায়র জীফন বফভায প্রয়দ যাব ওী য়ফ মা এওজন 
ফযবিয়ও বনয়ত য়ফ। এয উিয HLV বনধাবযত ওযায বফববন্ন বফবধয উয বনবথ য ওয়য। 
তএফ য়ওান ফযবিয তাঁয HLV – এয ভানভান বফভা যাব (থথ) য়না উবচত। 

E 2 A অ প্রবতস্থান বফবধ 
এআ বনয়ভ (বফবধ) এও ফযবি দ্বাযা তাযঁ ওামথক্ষভ জীফয়নয য়ল ফেয়যয জনয বাফী ওর 
অ উাজথ ন ক্ষভতায উয ভয়নায়মাক য়দা  মায়ত তাযঁ ভ ভৃতুয ায য, তাযঁ 
বযফায মায়ত থথ য়টয ম্মুঔীন না । 

এআ বফবধয়ত বনয়ম্নাি দুবট দ (বাক) :- 
দ - 1                       ম্পণূথ ববফলযয়তয অ কণনা মায়ত ফযবি তাযঁ বনয়জয য়ল ওামথক্ষভ 

ফেয়যয জনয য়যাজকায ওযয়ত ভথথ য়ফন। 

দ - 2
  

 এআ যাবয ফতথ ভান ভরূয (দ – 1 য়থয়ও প্রাপ্ত) অজয়ওয বযবস্থবতয়ত 
কণনা ওযুন। মা ফযবিয ভানফজীফন ভরূয। জীফন বফভা প্রয়দ যাব মা 
এওজন ফযবিয়ও বনয়ত য়ফ এআচ. এর. বফ যাবয ভান ভান। এআ বনয়ভ 
য়ওান ফযবিয ভ ভতুৃয ায বযবস্থবতয়ত ববফলযয়ত তাঁয দ্বাযা 
উার্থজত যাবয (থথ) ভরূযাণ ওযা  য়মভন বতবন জীবফত ফস্থা 
উাজথ নক্ষভ ফস্থা অ ওযয়তন। 

 াযাংয়, এআ প্রণারী ভনুলয জীফন ভরূয এফং ববফলযৎ উাজথ য়নয ফতথ ভান 
ভরূয ভানবায়ফ বফয়ফচনা ওয়য। 



উদাযণ 

যায়জ প্রবত ফেয 4,00,000 উাজথ ন ওযা এওজন 35 ফেয়যয ফযবি। যায়জয়য বযফায়য 
তাঁয স্ত্রী, 4 ফেয়যয ওনযা  তাঁয অর্থথও ক্ষভ ফাফা – ভা অয়েন মাঁযা তাঁয উয 
বনবথ যীর। ওয এফং ফযবিকত ফযয়য য যায়জয়য ভাধযয়ভ বযফায়যয য়ভাট অ  25,000 
টাওা প্রবতভায় (3,00,000 টাওা প্রবত ফেয)। 

এফায ওল্পনা ওযুন যায়জয়য য়ফতন 5% প্রবত ফেয ফাড়য়র তাঁয াবযফাবযও য়মাকদান 
প্রবতফেয 5% ফৃবদ্ধ য়ফ। 

ফার্থলও অ 4,00,000 টাওা প্রবত ফেয 

প্রতযাবত য়ফতন ফৃবদ্ধ 5% প্রবত ফেয 

ওয  ফযবিকত ফযয়য য়য য়ভাট অ 3,00,000 টাওা প্রবতফলথ 
ফতথ ভান অ ু 35 ফেয 
য়ল ওামথক্ষভ অ ু 25 ফেয 
উাজথ ন ক্ষভতায বাবফ ভরূয (ববফলযৎ 
অ) 

1, 43, 18, 129 টাওা 

োয়ড়য ায (ব. ব. এপ ায) 8% 
ববফলযয়তয উাজথ য়নয ফতথ ভান ভরূয 20, 90, 703 টাওা 
যায়জয়য য়ল ওভথজীফয়নয তাঁয বযফায়যয জনয, তাযঁ ভরূয র 1.43 য়ওাবট টাওা, মবদ 
বতবন 60 ফেয ফ মথে জীবফত থায়ওন বওেু মবদ অজ যায়জয়য য়ওান দুখথটনা  
তায়র তাযঁ বযফাযয়ও এআ য়থথয াবন য ওযয়ত য়ফ। 

অভায়দয এআ 1.43 য়ওাবট টাওায ফতথ ভান ভরূয প্রাপ্ত ওযয়ত য়ফ। তএফ অভযা এওবট ওভ 
/ উচ্চ দয 8% য়নফ (ঝুঁবও বনধাযণ ভুি ব ব এপ দয) তয়ফআ 1.43 য়ওাবট টাওায ফতথ ভান 
ভয়ূরযয 20, 90, 703 (20. 90 রক্ষ টাওা) ভান ভান অয়ফ। 

এয থথ র 20. 90 রয়ক্ষয ম্পণূথ যাবয়ও 25 ফেয়যয জনয 8% য়ুদয ায়য বনমুি ওযয়র 
তায বযণত ফস্থা 1.43 য়ওাবট টাওা য়ফ। 

তএফ, 20.90 রক্ষ যায়জয়য ভানফজীফন ভরূয তদুবয বনয়জয ববফলযয়তয অয়য 
যুক্ষায জনয 20. 90 রক্ষ টাওায জীফন বফভা প্রয়দ যাব য়না দযওায। 

E2B  যর দ্ধবত 

এআচ. এর. বফ – এয কণনা ওযায তুরনাভরুও দ্ধবত অ প্রবতস্থান দ্ধবতয য়থয়ও 
যর। 

উদাযণ 

অয এওফায অভযা যায়জয়য উদাযণ বনয়ত াবয। ওল্পনা ওযুন ফাজায়য ফতথ ভায়ন 
ফযা  স্থাী ভানয়তয (বপক্সড বডয়াবজট) দয 8%. তএফ মবদ য়ওান ফযবি ফযা  



এপ. বড য়ত (স্থাী ভানয়তয) 37, 50, 000 (37.5 রক্ষ টাওা) প্রবতফেয 8% য়ুদয ায়য 
বনমুি ওয়য, তায়র উাজথ য়নয ফার্থলও য়ুদয ায 3,00,000 (3 রক্ষ টাওা) য়ফ। 

তএফ, যায়জয়য এআচ. এর. বব 37.5 রক্ষ টাওা তদুবয আ 37.5 রক্ষ টাওায বফভা 
য়না দযওায মায়ত তাযঁ ভ ভৃতুয য়র, তাঁয বযফায 37.5 রক্ষ টাওায যাব (ভায়নয 
থথ) প্রাপ্ত ওযয়ত াযয়ফন। মবদ বতবন এভন এওবট ফযা  এপ. বড (স্থাী ভানত) 8% 
য়ুদয ায়য বনমুি ওয়যন (বনয়ফ), তায়র য়বট তাঁয়ও ফার্থলও 3,00,000 টাওা অ 
প্রদান ওযয়ফ। এআ যাব (ভায়নয থথ) যায়জয়য 3 রক্ষ টাওা ফার্থলও য়যাজকাযয়ও (থথ 
য়মাকদান) প্রবতস্থাবত ওযয়ফ এফং তাযঁ নুবস্থবতয়ত বযফায়যয ফযবায ূযণ 
ওযয়ফ। 

বনয়ম্নয াযণীয়ত যায়জয়য ভানফজীফয়নয ভরূয ফযাঔযা ওযা য়য়ে:- 
ফার্থলও অ 4, 00, 000 টাওা প্রবতফেয 

ওয  ফযবিকত ফয 8, 000 প্রবত ভা 
বযফায়য বনয়াক ওযা ভাবও ুদ্ধ (ঔাঁবট) 
থথ 

25, 000 প্রবত ভা 

বযফায়য বনয়াক ওযা ফার্থলও ুদ্ধ (ঔাঁবট) 
থথ 

3,00,000 প্রবত ফেয 

ফযা  এপ. বড – এয (স্থাী ভানত) 
দয 

8% 

ভানফ জীফন ভরূয কণনা 3,00,000 / 8% 

= 3,00,000 / 8% 

= 37, 50, 000 টাওা 
অফযও বফভা যাব (এআচ. এর. বফ) 
(ভান, ভরূয) 

= 37, 50, 000 টাওা 

  
ফযা  এপ বড য়ত (স্থাী ভানয়তয) 8% য়ুদয ায়য 37, 50, 000 টাওায বনমুবি X 0.08 

= 3 রাঔ টাওা প্রবতফেয রাবদাও য়ফ। 

এআ দ্ধবত এবট বুনবিত ওয়য তাঁয (যায়জয়য) বযফায দীখথ প্ররবম্বত ভ ধয়য 3 রাঔ 
টাওা প্রবত ফেয য়য়ত থাওয়ফন মতবদন ফযা  এপ. বড য়ুদয ায 8% থাওয়ফ। এআ 
দ্ধবতয়ত ভানা  য়ম ফার্থলও অ ফভ 4,00,000 টাওা বস্থয থাওয়ফ তাোড়া য়ফতয়নয 
প্রতযাবত ফৃবদ্ধ য়র য়ওান বফচায ওযা য়ফ না। এয়ত এবট ওল্পনা ওযা  য়ম ফভ 
ফযা  এপ বড (স্থাী অভানত)8% ায়য বস্থয থাওয়ফ তাোড়া য়ুদয ায়য য়ওান িাবফত 
ওভ ফা য়ফবয উয বফচায ওযা  না। 



ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
 

ভানফ জীফন ভরূয এও ভয়য (বস্থয) কণনা ন। এবট এওবট এভন প্রবওর া য়মঔায়ন 
নফযত ভ ভয় ুনঃ ংয়াধয়নয প্রয়াজন য়ড়। অু ফর্থধত য়র ভানফ 
জীফয়নয ভরূয হ্রা প্রাপ্ত ।  

F. ফন্ধও (জভানত) 
বওেু ফযাায এভন  য়মঔায়ন ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ নুবফ ওয়যন এওজন ফযবি 
ম্ববন্ধত ঝুঁবও ভয়য ায়থ হ্রাপ্রাপ্ত য়ত ায়য। এআ য়ক্ষয়ে ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ 
এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) ায়থ অয়ফদন স্বীওায ওযয়ত ায়যন। মঔনআ ভয়য ায়থ 
ায়থ (ভােযার) ঝুঁবও হ্রা প্রাপ্ত য়য়ে জানা মা, বনম্নভুঔী দয়যয নুায়য ভ ীভা 
মথে জভানয়তয (ফন্ধও) প্রবাফ য়পরা । জভানয়তয (ফন্ধয়ওয) উয়মাবকতা াধাযণত 
এও উচ্চ ভায়নয ঝুঁবও বনধাযয়ণয জনয উচ্চ বপ্রবভাভ ূযণ ওযায বফওল্প যূয় ওযা ।  
যর বায়ফ ফরয়ত য়কয়র, মবদ অয়ফদও বনয়জয উচ্চ ভায়নয াযীবযও ঝুঁবও বনধাযয়ণয 
ওাযয়ণ ংস্থায়ও াধাযণ বপ্রবভাভ বদয় াভানয ঝুঁবও য়থয়ও য়ফব ঝুঁবও নতবয (ফড় দুখথটনা 
য়ড়ন) ওয়যন তায়র ংস্থা য়বট উচ্চ বপ্রবভাভ য়িণীয়ত ফকথীওৃত ওয়য উচ্চ বপ্রবভাভ 
(বযয়াধ) ূযণ ওযায়ফ। তফু অয়ফদয়ওয ওায়ে অভানত (ফন্ধও) প্রাথথনা ওযায বফওল্প 
অয়ে। মবদ জভানত প্রদান ওয়য য়দা  তায়র বফভা ংস্থা, বফভা ম্পয়দয য়ওফর 
এওবট প্রবতফবন্ধত যাব বযয়াধ ওযায জনয দাবত্ব থাওয়ফ।  
উদাযণ 

অকাভী াঁচ ফেয মথে 20% হ্রাপ্রাপ্ত জভানয়তয (ফন্ধও) বফলয়, াঁচ ফেয ূণথ য় 
য়কয়র জভানয়তয বস্তত্ব ভাপ্ত য় মায়ফ। নয য়ে লাট ফেয়য দাবফ উৎন্ন য়র বফভা 
ংস্থায়ও ূণথ বফভা ভরূয বযয়াধ ওযয়ত য়ফ। 

মবদ বফভাওৃত ফযবিয ভতুৃয জভানতওায়রয (ফন্ধও) ববতয য় মা, তায়র বফভা ংস্থায়ও 
ূণথ বফভা ভরূয বযয়াধ ওযয়ত য়ফ না।        
জভানয়তয জনয বদা বনয়দথ  মা াধাযণতঃ বফভা ংস্থা দ্বাযা নুযণ ওযা :- 
 এওবট বনর্থদি ভয়য ববতয জভানত (ফন্ধও) এও ভান দয়য হ্রা া দযওায 

 মবদ বরবয য়ভাদ বতয়নয কুণয়ও , তায়র জভানত বরবয এও তৃতীাং 
ভয়য জনয প্রয়মাজয য়ফ। 

আ ভস্ত বযবস্থবত য়মঔায়ন এওবট জভানয়তয জনয অয়ফদন ওযা য়ময়ত ায়য, অরাদা 
অরাদা বফভা ংস্থায জনয অরাদা অরাদা য় থায়ও। াধাযণত য়ওান ংস্থা জভানত 
(ফন্ধও) অয়যা ওয়য তঔনআ মবদ অয়ফদও বনবিত ঝুঁবও প্রদর্থত ওয়যন বওেু তাযঁ 
াযীবযও বযবস্থবত বফভা ংস্থায দ্বাযা বনধাবযত ভানদয়ণ্ডয নুযূ  না। 



বনয়চয বফল ধযনকুবর ফন্ধয়ওয ধাযণা স্পি ওযয়ত াাময ওযয়ফ 

বফল ধযন 

ভুয়ও কুপ্তয ফ 31 ফেয তদুবয বতবন IGP বফভা ংস্থা য়থয়ও এওবট জীফন বফভা 
বযওল্পনা ওযায়ত চান। ংস্থা বনজস্ব প্রাযবিও যীক্ষয়ণয ভাধযয়ভ জানয়ত ায়য 
ভুয়ওয়য জন ওভ। IGP বফভা ংস্থা ভুয়ওয়ও উচ্চ ঝুবঁওয য়িণীয়ত ফকথীওৃত ওয়য। 
ংস্থা ভুয়ওয়ও তাঁয উচ্চ ঝুঁবও বনধাযয়ণয য়প্রাপাআয়রয নুায়য বফভা বদয়ত ম্মত  
মবদ বতবন উচ্চ বপ্রবভাভ বযয়াধ ওয়যন। 

এআ স্থায়ন ভুয়ও এওবট জভানত (ফন্ধও) অয়যা ওযয়ত ফয়রন, অয এআ জনয IGP 

জীফন বফভা ংস্থা এওবট বতন ফেয়য হ্রাপ্রাপ্ত জভানত অয়যা ওয়য। 

বফয়েলণ- 
প্রথভ ফলথ:- মবদ ভুয়ওয়য ভৃতুয বফভা গ্রয়ণয প্রথভ ফেয়যআ য় মা, তায়র 
বফভা ংস্থায দ্বাযা বফভা প্রয়দ যাবয য়ওফর 85% বযয়াধ (ক্ষবতযূণ) 
ওযা য়ফ। 

বদ্বতী ফলথ:- মবদ ভুয়ওয়য ভৃতুয বফভা গ্রয়ণয বদ্বতী ফেয়য , তায়র বফভা 
ংস্থায দ্বাযা বফভা প্রয়দ যাবয য়ওফর 90% বযয়াধ (ক্ষবতূযণ) ওযা 
য়ফ। 

তৃতী ফলথ:- মবদ ভুয়ওয়য ভতুৃয বফভা গ্রয়ণয তৃতী ফেয়য , তায়র বফভা 
ংস্থায দ্বাযা বফভা প্রয়দ যাবয য়ওফর 95% বযয়াধ (ক্ষবতূযণ) ওযা 
য়ফ। 

চতুথথ ফলথ:- য়ওান জভানত অয়যা ওযা য়ফ না, মবদ এঔন ভুয়ওয়য ভৃতুয 
 তায়র বফভা ংস্থা য়ুযা বফভা থথ (ম্পদ) বযয়াধ (ক্ষবতযূণ) 
ওযয়ফ। 

G. ভরূয বনধাযণ এফং বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 
ভরূয বনধাযণ এআ জনয জযুযী মায়ত বপ্রবভায়ভয কণনা ( , ভান) বফভা বরবয জনয ূযণ 
ওযা য়ফ। 

বফভা বরবয ভরূয বনধাযণ বফভা ংস্থায জনয এও কযুুত্বূণথ বদ্ধাে তদুবয বপ্রবভায়ভয 
মথামথ উয়েয (ধাযণা)ম্বয়ন্ধ জ্ঞাত থাওাটা জযুবয। 

এয ায়থ বপ্রবভাভ ূযণ ওযায ভ এটা বফয়ফচনা ওযয়ত য়ফ য়ম দাবফয ভ তা য়মন 
রাব প্রদায়নয য়ক্ষয়ে মাপ্ত থায়ও, ংস্থায়ও বুনবিত ওযায জনয এটা অফবযও বায়ফ 
ওযয়ত  য়ম বপ্রবভাভ প্রবতস্পধথী য়াও মায়ত নয বফভা ংস্থাকুবরয বপ্রবভাভ 
য়ক্ষাওৃত ওভ য়র ফযফায ক্ষবত য়ফ না। 



এবট ভয়ন যাঔা য়ফ য়ম ূযণ ওযা বপ্রবভায়ভয কণনা ওযায প্রবওর া যর, জ য়ফাধয 
য়াও তদুবয ফায ফায বযফতথ ন ওযায প্রয়াজন না য়ড়। 

জীফন বফভায জনয ূযণ ওযা বপ্রবভাভ, ভৃতুয াযণীয়ত প্রদর্থত ভৃতুয ভয়ূরয অধাবযত। 
(অনায বনি ভয়ন অয়ে অভযা ধযা 2 – এয 2. B বায়ক এটা ফয়রবে।) তদুবয 
অভযা এআ ধযায়য য়য য়দঔফ য়ম বফভা প্রবতবনবধ ওী প্রওায়য এআ াযণীকুয়রা  দায়ভয 
(ভয়ূরযয) উয়মাক ওয়যন এফং ফাস্তয়ফ বপ্রবভায়ভয কণনা ওী প্রওায়য ওয়যন। তফু 
ফথপ্রথভ অভযা এবট অয়রাচনা ওযফ য়ম ওী বায়ফ বফভা ংস্থাকুবর  তায়দয বরবয ভয়ূরযয 
উয়য বদ্ধাে য়ন। 

G1 ভরূয বনধাযণ তে 

ংস্থায ভুঔয উয়েযয়ও ভয়ন য়যয়ঔ, য়ওান নয বফভা ংস্থায দ্বাযা প্রয়দ যাবয জনয 
প্রবাবফত ায ভরূযয়ও প্রবাবফত ওয়য। এবট ভরূয বনধাযও তে এফং অভযা এফায এয 
উয ংবক্ষত দৃবিাত ওযফ। এয য়য অভযা য়দঔফ য়ম এবট ওী প্রওায়যয কণনায ায়থ 
ম্ববন্ধত। 

ভৃতুয ভরূয  
অভযা ূয়ফথআ উয়েঔ ওয়যবেরাভ য়ম বফভা প্রবতবনবধ ভৃতুয াযণীয উয়মাক বপ্রবভায়ভয 
কণনা ওয়যন। এআ াযণীয়ত ভৃতুয ভরূয ংমুি (উবস্থত), মায়ও যর য়ে িাফনায 
যূয় ফণথনা ওযা য়ময়ত ায়য য়ম এওবট বনবিত বফার ংঔযায ফযবি ভয়ূয ভয়ধয, ওত জন 
ভানুয়লয ভৃতুয তায অকাভী জন্মবদয়নয ূয়ফথ য়ত ায়য। অভযা বাক G. 2. A – য়ত য়দঔফ 
য়ম ভৃতুয াযণী এফং ভয়ূরযয উয়মাক বপ্রবভায়ভয কণনা ওী বায়ফ ওযা । 

য়রাবডং  
ভস্ত ংস্থাযআ ফযফা ওযয়ত ফয  তদুবয বফভা ংস্থাকুবর এয য়থয়ও অরাদা ন। 
বপ্রবভাভ এওবট বফভা ংস্থায অয়য ভুঔয য়রাত তদুবয বপ্রবভায়ভয ভাধযয়ভ এআ ফযবায 
ূযণ ওযা প্রয়াজনী। এআ ফযয়ও বপ্রবভায়ভয ায়থ মুি ায়ও য়রাবডং ফরা ।  
বপ্রবভায়ভয বনয়ায়কয য়থয়ও অ 

বফভা ংস্থায ভাধযয়ভ যম্পযাকত বযওল্পনাকুবরয়ও এওবেত ওযা বপ্রবভায়ভয বফভা 
বফবধবনভ 1938 – এয অয়দয়য নুায়য বনয়াক ওযা । এআ বনয়ায়কয র্থজত রাব 
বফভা ংস্থায ফযবায ূযণ ওযয়ত াাময ওয়য এফং এআজনয ভরূয বনধাযয়ণয ভ এবট 
ভয়ন যাঔা । 

রায়বয প্রবতিুবত 

ভরূয বনধাযণ ংস্থায দ্বাযা প্রাপ্ত বুনবিত রায়বয উয বনবথ য ওযয়ফ। বফভা ংস্থায দ্বাযা 
প্রস্তাবফত ওযা (বরবয) উচ্চ রায়বয জনয, তায (বরবয) উচ্চ ভান বযূযয়ণয জনয 
বপ্রবভাভ অফবযও বায়ফ উচ্চ য়ফ। 



রায়বয ায়থ বরব ধাযওয়দয (গ্রীতা) য়ফানায়য বাক য়নায জনয াভানয উচ্চ ভায়নয 
বপ্রবভাভ বযয়াধ ওযয়ত , াধাযণতঃ য়খালণায ভাধযয়ভ য়ফানায়য ঔুফ বার 
াবযয়তাবলও য়দা য় থায়ও। 

বপ্রবভাভ বযয়ায়ধয বফববন্ন বযওল্পনা 
বরব ধাযও য়ম য়ওান দ্ধবতয়ত বপ্রবভাভ বযয়াধ ওযয়ত ায়যন:- 
এওও বপ্রবভাভ বযওল্পনা  এআ বযওল্পনা, বরব ধাযওয়দয (গ্রীতা) প্রাযয়ি 

এওও বায়ফ বযয়াধ ওযয়ত ।  ফীভাচুবিয ম্পণূথ 
তথ  থাওাওারীন প্রাবনও এফং নযানয ফযয়য য়ক্ষয়ে 
বপ্রবভায়ভয বযভান ময়থি থায়ও। 

এও স্তযী বপ্রবভাভ 
বযওল্পনা 

 এআ ধযয়নয বযওল্পনা, বরব ধাযও বরবয ূণথ 
য়ভায়দয জনয এও ভান (এও স্তযী) বপ্রবভাভ যাব 
বযয়াধ ওয়যন। এআ ধযয়নয বরবয ভরূয বনধাযয়ণয 
ভ বফভা ংস্থায়ও য়থথয ফতথ ভান ভূয়রযয প্রয়াজন 
ড়য়ফ। থাৎ বট অকাভ দাবফ (বরব বযণত 
ায ভ ওার), অকাভ প্রান তথা ভুদ্রাফীবতয 
প্রবায়ফয নুযূ মাপ্ত া চাআ। াধাযণত জীফন 
বফভা বরবকুবর এও এও স্তযী বপ্রবভায়ভয অধায়যয 
উয চারু  অভাযা বাক G. 2. b –য়ত নভনী 
বপ্রবভায়ভয কণনা ওী প্রওায়য ওযা  য়আ বফলয় 
বফস্তায়য ধযান ওযফ। 

নভনী বপ্রবভাভ বযওল্পনা  বফভা ংস্থা বরব ধাযওয়দয বযফতথ নীর বপ্রবভাভ 
বযওল্পনা ংগ্রয়য নুভবত য়দ, য়মঔায়ন বরব 
ধাযও বনয়জয বুফধানুায়য বপ্রবভাভ যাব বযয়াধ 
ওযয়ত ায়যন। বতবন ংগ্র ওযয়ত ায়যন বওম্বা তায 
য়ভাদী ভ মথে বপ্রবভাভ ভান যাঔয়ত ায়যন 
থফা বনয়জয বুফধানুায়য াভথথ নুমাী বযফতথ ন 
ওযয়ত ায়যন। বপ্রবভাভ যাব াধাযণত ফার্থলও বায়ফ 
5% ফৃবদ্ধ া, বওেু বযফতথ ন ায়য়ক্ষ ফাস্তবফও তথ  
এফং বনভ বফভা ংস্থা বনধাবযত ওয়য। 

একুবর আ বপ্রবভাভয়ও প্রবাবফত ওযয়ফ মা বরব ধাযওয়দয দ্বাযা েতয়ক্ষ ূযণ ওযা 
য় থায়ও। 

প্রশ্ন  4.3 



বফভায়ত জভানত (ফন্ধও) ওী? 
G2 বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 
বপ্রবভাভ কণনা ওযায প্রবওর া বনম্নানুায়য :- 
বচে 4. 3 

 
G. 2. A. ঝুবঁও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা  
বফভা ংস্থায দ্বাযা এওবেত জীফন বফভা বপ্রবভাভ এওবট য়ুর য়পরা , মায়ও াধাযণ 
বফবনয়াক ফা জীফন বফবনয়াক ফরা য় থায়ও। ংস্থায ভাধযয়ভ ভস্ত ববফলযয়তয দাবফ 
(অকাভ, বযণত ভয়য বরব দাবফ) য়ভটায়নায জনয এআ াধাযণ বফবনয়ায়কয উয়মাক 
ওয়য ওযা । তএফ বফভা ংস্থায ববফলযয়তয দাবফ য়ভটায়নায়ও বুনবিত ওযয়ত াধাযণ 
বফবনয়াক মাপ্ত যাঔা অফবযও।  
াধাযণ বফবনয়ায়কয য়ক্ষয়ে যাবয (থথ, ভরূয) বনধাযণ এওবট ওবঠন ওাজ, য়ওননা য়ওউআ 
ববফলযয়তয বঠও ূফানুভান ওযয়ত ায়যনা। তফু তফু বফকত ফেয়যয ভৃতুয ভয়ূরয য়মভন 
অভযা য়দয়ঔবে, বযংঔযায়নয উয়মাক ওয়য বফভা ংস্থা ফযবিয অকাভী জন্মবদয়নয ূয়ফথ 
ভৃতুযয িাফনায়ও নুভান ওযয়ত ায়য। এআ িাফনা ভতুৃয ভয়ূরযয নায়ভ জানা মা মা ঝুঁবও 
বনধাযণ বপ্রবভায়ভয কণনায জনয উয়মাক ওযা । 

ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 

বযয়াবধত ফ বপ্রবভায়ভয বনধাযণ 

য়রাবডং ংয়মাজন 

ুদ্ধ বপ্রবভায়ভয কণনায জনয বনয়ায়কয উয অানুযু ায়যয হ্রা 

ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয বববিয়ত এও স্তযী বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 



ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
প্রয়তযও ফয়য জনয ভৃতুয াযণী আ ফয়য উয জীবফত ভানুলয়দয ংঔযা  আ 
ফয় (াযণী বববিও) ভৃত ভানুলয়দয ংঔযা বনয়দথ বত ওয়য। এবট কত 100 ফা বধও 
ফেয়য এওবেত ভতুৃযয বযংঔযায়নয উয অধাবযত। 

অরাদা অরাদা বফভা ংস্থায ভৃতুয াযণী অরাদা অরাদা য় থায়ও। 

ফযবিয বনবিত বফার ংঔযা ভয়ূয ভয়ধয এও বনবিত ংঔযায ফযবিয ভৃতুয তাঁয অকাভী 
জন্মবদয়নয ূয়ফথ য় মা তায়ও িাফয ভৃতুয ভরূয াযণী ফরা । 

ভৃতুয াযণী কবণতয়জ্ঞয ভাধযয়ভ নতযী ওযা  মায়ও বফভা  ফরা । বফভা  ভৃতুয 
ভয়ূরযয বববিয়ত ূযণ ওযা বপ্রবভাভয়ও বনধাবযত ওয়য। 

বফভা ংস্থা ম্ববন্ধত ভতুৃয াযণী য়টবফয়রয ভাধযয়ভ, ভৃতুযয ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয কণনা 
ওয়য থায়ও। 

বচে 4.4 

 
ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভাভ এভন এওবট বপ্রবভাভ য়মবটয দাবফয ূযণ ওযা  মা ভতুৃযয এও 
ফেয়যয ভয়ধয উৎন্ন । 

এবট ওী বায়ফ ওাজ ওয়য তা য়দঔায জনয এওবট বফল ধযায়নয উয দৃবিাত ওযা মাও:- 
বফল ধযন 

জ কপু্ত এওজন বফভা প্রবতবনবধ, তাঁয়ও বতনবট জীফন বফভা বরব বফওর  ওযয়ত য়ফ। 

প্রথভ বফভা বরব এওজন 25 ফেয়যয বফফাবত ফযবিয়ও বফওর  ওযয়ত য়ফ বমবন 
আবিনীাবযং বডগ্রী প্রাপ্ত ায য এও প্রবতবিত অআ. বট. ংস্থায (পাভথ) জনয ওাজ 
ুযু ওয়যয়েন। বতবন 5,00,000 বফভা ভয়ূরযয বফভা বনয়য়েন। 

বদ্বতী বফভা বরব এওজন 36 ফেয়যয ফযফাীয়ও বফওর  ওযয়ত য়ফ, বমবন বফফাবত  
তাঁয দুআ োন যয়য়ে। তাঁয়ও 8, 00, 000 টাওা ভয়ূরযয জনয বফভাওৃত ওযা । 

তৃতী বফভা বরব এওজন 48 ফেয়যয এভন এওজন ফযফাীয়ও বফওর  ওযয়ত য়ফ 

ঝুঁবও 
বনধাযণ 
বপ্রবভাভ 

 

ভৃতুয ভরূয 
 

বফভা যাব 
(থথ) = x

 

 



বমবন দৃুঢ় বায়ফ জীফয়নয প্রয়াজয়ন 40,00,000 টাওা ভয়ূরযয বফভা ওযান। 

প্রবতবনবধ জ কুপ্ত বতন গ্রায়ওয জনয বপ্রবভায়ভয কণনা ওয়যন। চরনু, য়দঔা মাও য়বট 
ওী প্রওায়য ওযা :- 
গ্রাও – 1:    ফ 25 ফেয বফভা থথ =  5,00,000 টাওা    ভৃতুয ভরূয =  0.0001 

ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভাভ =  50 টাওা 
গ্রাও – 2:    ফ 36     বফভা থথ =  8,00,000          ভৃতুয ভরূয = 0.00081 

ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভাভ =  648 টাওা 
গ্রাও – 3:    ফ 48 ফেয       বফভা থথ = 40,00,000 টাওা ভৃতুয ভরূয = 0.00091 
টাওা 
ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভাভ = 3640 টাওা 
অভযা য়দঔয়ত াবয য়ম ূযণ ওযা বপ্রবভাভ ভৃতুয ভরূয এফং বফভা য়থথয অধায়য অরাদা 
অরাদা । বফভা ভরূয ফড় য়র, বপ্রবভাভ উচ্চ ভায়নয । অভযা এটা য়দঔয়ত াবয 
য়ম ভৃতুয ভরূয বফভাওৃত ফযবিয অযু ায়থ ফৃবদ্ধ া। 

G2B ঝুবঁও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয বববিয়ত এও স্তযী বপ্রবভায়ভয কণনা 
অভযা এআভাে য়দঔরাভ য়ম য়নও জীফন বফভা বরবয জনয বফভা ংস্থা ম্পণূথ বরব 
য়ভায়দয জনয বপ্রবভায়ভয এও ভান যাব ূযণ ওয়য মা বযফতথ ন ওযা মা না। তএফ 
বপ্রবভাভ বনধাযয়ণ বফভা ংস্থায দ্বাযা ববফলযয়তয ফয তথা দাবফয উয ভয়নায়মাক য়দা 
প্রয়াজন। এয়ত ভুদ্রাফীবতয প্রবায়ফয উয়য ভয়নায়মাক বদয়ত য়ফ, মায থথ ভয়য 
ায়থ য়থথয ভরূয হ্রা া। তএফ বরব ধাযওয়দয ভাধযয়ভ বযয়াবধত বপ্রবভাভ 
যফতথ ী ভয় ূফাফস্থায ভত ভান ভরূয যায়ঔ না। থাৎ বরব ভায়প্তয যফতথ ী ফেয়যয 
ভুদ্রাফীবতয ওাযয়ণ বতবযি ফযয়ও বফভা ংস্থা ফন ওযয়ফ। বযণাভ স্বযূ প্রাযবিও 
স্তয়য বনধাবযত মাপ্ত ভায়নয বপ্রবভাভয়ও উচ্চতয স্তয়য বনয় মাায প্রয়াজন য়ফ। 
প্রাযবিও ফেয়য এওবেত উচ্চ বপ্রবভাভ বফভা ংস্থা দ্বাযা ববফলযয়তয দাবফ তথা ফযয়য ভান 
ূযণ ওযায জনয বঞ্চত যাঔা । 

চরুন এও উদাযয়ণয াায়ময এওস্তযী বপ্রবভায়ভয ভরূ ধাযণায়ও রক্ষয ওবয:- 
(দা ওয়য য়নাট ওযুন: এবট য়ওফর এওবট নভুনা দৃয) 
তাবরওা 4.1 
 দাবফ বযয়াধ ফয বপ্রবভায়ভয ৃথওীওযণ 
ফলথ 1. য়ওফর এওবট নূযনতভ 

দাবফ যাবয বযয়াধ 
ওযা য়ফ। 

প্রাবনও ফয উচ্চ 
য়ফ। 

প্রাপ্ত বপ্রবভায়ভয বওেু 
যাব ববফলযয়তয জনয 
বঞ্চত ওযা য়ফ। য়ল 
দাবফ বযয়াধ তথা ফযয়য 



জনয উয়মাক ওযা য়ফ।   
ফলথ 2. বযয়াবধত যাব প্রথভ 

ফয়লথয য়থয়ও য়ফব 
য়াও। 

প্রাবনও ফয উচ্চ 
বওেু প্রথভ ফয়লথয 
য়থয়ও ওভ য়ফ। 

বঞ্চত বফবনয়াক ফাড়য়ফ 
বওেু জভা যাব প্রথভ 
ফেয়যয তুরনা ওভ য়ফ। 

-   বঞ্চত বফবনয়াক ফাড়য়ফ 
-   বঞ্চত বফবনয়াক ফাড়য়ফ 
-   বঞ্চত বফবনয়াক ফাড়য়ফ 
ফলথ 10 বযয়াবধত যাব উচ্চ 

য়ফ।     
প্রাবনও ফয ওভ 
য়ফ। 

এআ ফেয়যয জনয এওবেত 
ম্পণূথ বপ্রবভায়ভয 
উয়মাক দাবফ  ফযয়য 
বযয়াধ ওযায জনয ওযা 
। এআ ফেয়য এওবেত 
বপ্রবভায়ভয য়ওান যাব 
বঞ্চত বফবনয়ায়ক 
স্থানােবযত ওযা  না।                      

ফলথ 15 বযয়াবধত যাব উচ্চ 
য়ফ। 

প্রাবনও ফয এফায 
অয ওভ য়ফ। 

এআ ফেয়যয জনয এওবেত 
বপ্রবভাভ দাবফ তথা ফয 
ূযয়ণয জনয মাপ্ত  
না। তএফ স্বল্পতা 
ূযয়ণয জনয বঞ্চত 
বফবনয়াক য়থয়ও এও যাব 
(থথ) য়না । 

   বঞ্চত বফবনয়াক হ্রা 
া। 

   বঞ্চত বফবনয়াক হ্রা 
া। 

ফলথ 20. বফভাওৃত ফযবি ভাযা মান দাবফয প্রবওর ায জনয 
তথা নয প্রাবনও 
ফয । 

বপ্রবভাভ তথা বঞ্চত 
বফবনয়াক দাবফ 
বযয়ায়ধয জনয মাপ্ত 
য়ফ। 

ভয়ন যাঔয়ত য়ফ, এআ াযণী এওস্তযী বপ্রবভায়ভয ধাযণা য়ও এও যর যূয় য়ফাঝায়নায 
জনয প্রসু্তত ওযা য়য়ে। ফাস্তবফও ফযফায়য বপ্রবভায়ভয কণনা এও বধও জবটর প্রবওর া। 



উবযউি াযণীয়ত য়ওফর এও জীফন বফভা বরবয জনয কণনা , বওেু বফভা ংস্থাকুবর 
বপ্রবভায়ভয কণনা বরব ভয়ূয জনয ওয়য। দাবফয বযয়াধ াধাযণ বফবনয়ায়কয য়থয়ও 
ওযা  তথা বঞ্চত বফবনয়াক বরব ভয়ূয জনয ংযবক্ষত যাঔা । 

তএফ বফভা ওযায়ফন এভন ভানুয়লয ভান অু ভূ, ম্ববন্ধত ঝুঁবও বনধাযণ স্তয, বরবয 
প্রওায তথা য়ভায়দয অধায়যয য এও ভান বরব ভয়ূয জনয ৃথও য়যয়ঔ য়দায 
ভত অযক্ষণ / ঞ্চ বফবনয়ায়কয ওর যাবয বনধাযণ চারু ওযা বরবয ংঔযা য়থয়ও 
বদয় ওযা । 

এও অদথ বযদৃযয়ত প্রাযবিও ফয়লথ বঞ্চত বফবনয়াক ফাড়য়ফ, বওেু ফেয য়য না ওভ, না 
য়ফব (এও স্তযী) য় থাওয়ফ  যফতথ ী ফেয়য ততক্ষণ খটয়ফ মতক্ষণ েতঃ বট নূয 
না য় মা। য়ওননা নতুন অয়ফদওযা ুঁবজওযণ ওযায়তআ থায়ওন তএফ বপ্রবভাভ এফং 
দাবফয বফবনয়ায়ক অা মাা য়রয়কআ থায়ও। 

G2C  বপ্রবভায়ভয কণনা 
বফভা ংস্থায দ্বাযা যম্পযাকত বযওল্পনা এওবেত বপ্রবভাভ যাবয বফভা বফবধবনভ 1938 
য়থয়ও উবেবঔত ধাযায নুায়য বনয়াক ওযা । বফভা ংস্থাকুবর এআ বনয়াক য়থয়ও দু 
যূয় অ জথ ন ওয়য। 

এআ র্থজত দুয়ও বপ্রবভায়ভয কণনা য়থয়ও ভুওুফ ওযা । বফভা  বনয়ায়কয অয়বক্ষও 
যাবয নুভান ওয়য। এআ উার্থজত য়ুদয নুভায়নয অধায়য ূযণ ওযা বপ্রবভাভ হ্রা 
য়য়ত ায়য। 

বচে 4. 5 

 
র্থজত য়ুদয বববিয়ত বপ্রবভায়ভ ংয়মাজন ওযায ভ বনম্নবরবঔত কুযতু্বূণথ তথয বফয়ফচনা 
ওযা । 

 বপ্রবভাভ বনয়ফবত (বনমুি, বনয়াবজত) যাঔা , মতক্ষণ না দাবফ বযয়ায়ধয জনয এয 
প্রয়াজন য়ড়। 

 এওস্তযী বপ্রবভাভ য়থয়ও উৎন্ন ংযবক্ষত বফবনয়াক বনয়ফ ওযা , তথা 
 র্থজত য়ত াযা অয়বক্ষও দু বরবয য়ভাদ মথে বনবথ য ওয়য। 

 

বপ্রবভাভ 

 

র্থজত দু 
 

ুদ্ধ 
বপ্রবভাভ 

- =
 

 



ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
বফভা  বনয়ায়কয উয অয়বক্ষও য়ুদয ভয়ূরযয কণনা ওযায ভ যক্ষণীর 
দৃবিয়ওায়ণয নুযণ ওয়য, ওাবিত দু বপ্রবভায়ভয ায়থ ংমুি য় মা। 

G2D য়রাবডং ংমুি ওযা 
ভস্ত বপ্রবভায়ভয (বরবধাযয়ওয ভাধযয়ভ বযয়াবধত ফাস্তবফও বপ্রবভাভ) কণনা ওযায 
জনয ুদ্ধ বপ্রবভায়ভয উয নয বওেু ভবিত (বফনযস্ত, উয়মাবজত) ওযা । এআ ভি 
বফভা ংস্থায়ও ফয তথা রাবয়ও মুি ওয়য। এআ প্রবওর ায়ও য়রাবডং ফয়র।  
বনম্নবরবঔত তাবরওাবট য়রাবডং – এয ায়থ ংমুি ওযা :- 
 প্রাবনও ফয য়মভন বফন যক্ষণায়ফক্ষণ  ওভথচাযীয়দয য়ফতন আতযাবদয ফয। 

 য়ভবডওযার অধায়য ঝুঁবও বনধাযণ ম্ববন্ধত ফয। 

 প্রবওর া ুল্ক। 

 বরবয়ও নফান (নুঃনফীওযণ) ওযায ফয। 

 দাবফ ূযণ ম্ববন্ধত ফয 

 রায়বয ীভা, এফং 
 রাবাবিত (রাব মুি) বরবয়ত য়ফানা য়রাবডং। 

ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
য়ফব ফয বরবয প্রাযয়ি । বপ্রবভাভ বনধাযণ ওযায ভ এআ ফয বরবয ম্পণূথ 
য়ভাদওার মথে বফসৃ্তত ওয়য য়দা । 

G2E ূযণ ওযায ভত ভস্ত বপ্রবভায়ভয বনধাযণ 

বরবয প্রওায য়বয়দ য়তা য়বট এওবট এওও বপ্রবভাভ বযওল্পনা, এওস্তযী বপ্রবভাভ 
বযওল্পনা, বযফতথ নীর বপ্রবভাভ বযওল্পনা থফা ফার্থলও নফীওযণ বযওল্পনা য়ত ায়য, 

ূযণ (থথ ূযণ, বযয়াধ) ওযায ভত ভস্ত বপ্রবভাভয়ও প্রবাবফত ওযয়ফ। উদাযয়ণয 
জনয, এওও বপ্রবভাভ বযওল্পনায জনয, বপ্রবভাভ কণনা ওযায ভ বফভা ংস্থায এবট 
বনধাযণ ওযা প্রয়াজন য়ম ওত জন ভানুয়লয এআ বযওল্পনা (এওও বপ্রবভাভ) গ্রণ ওযায 
িাফনা যয়য়ে  বরব য়ভাদ মথে ওতকুবর ভৃতুয যফতথ ী দাবফ বযয়াধ ওযায িাফনা 
য়ত ায়য। 

এআ প্রওায়য, বপ্রবভায়ভয বযয়াধ তা ফার্থলও, লান্মাবও, নেভাবও ফা ভাবও মাআ য়াও না 
য়ওন, এআ বফলবটয়ত ভয়নায়মাক য়দা প্রয়াজন। য়ফবযবাক বফভা ংস্থা বপ্রবভায়ভয 
কণনা ফার্থলও বযয়াধয়নয অধায়য ওয়য থায়ও  ভাবও বযয়াধয়নয জনয ভি ওয়য 
থায়ও। মবদ বপ্রবভায়ভয বযয়াধন ফার্থলও বায়ফ না ওযা  তায়র বফভা ংস্থা াধাযণতঃ 
এওবট “য়রাবডং ংখটন” ূযণ ওয়য। 



উদাযণ 

চরুন, ওল্পনা ওবয য়ম এওবট বফভা ংস্থা ভাবও বপ্রবভাভ বযওল্পনায জনয 5% য়রাবডং 
ংখটন ূযণ ওয়য। ফার্থলও ভস্ত বপ্রবভায়ভয কণনা 25,000 টাওা ওযা । তএফ 
বরব ধাযওয়দয ভাধযয়ভ বযয়াবধত ভস্ত ভাবও বপ্রবভাভ য়ফ: 

25, 000/ 12 x 1.05 = 2187.50 

 

ভয়ন যাঔয়ত য়ফ! 
বওেু বফভা ংস্থা এয বফযীয়ত ভস্ত বপ্রবভায়ভয কণনা ওয়য। থাৎ প্রথয়ভ তাযা 
ভাবও বপ্রবভায়ভয কণনা ওয়য তাযয়য ফার্থলও বপ্রবভায়ভয কণনা ওয়য। ফার্থলও 
বপ্রবভায়ভয জনয বওেু োয়ড়য নুভবত য়দা । োড় য়দায ওাযণ, বপ্রবভাভ 
বযয়ায়ধয ংখটন মত য়ফব , বফভা ংস্থায জনয প্রাবনও ফয ততটাআ য়ফব 
। তএফ বফভা ংস্থায দ্বাযা প্রস্তাবফত োড় বরব ধাযওয়দয ফার্থলও বপ্রবভাভ 
বযয়াধন বযওল্পনা বনফাচন ওযয়ত উৎাবত ওয়য। 

  

প্রশ্ন 4.4 

বনম্ন বরবঔত বফলয়য ংবক্ষপ্ত ফণথনা বরঔনুঃ- 
 য়রাবডং 
 ংখবটত য়রাবডং 

H য়ফানা কণনা ওযা 
বাবকদায বফভা বরব (রায়বয ায়থ বরব) ওর  ওযয়ত ায়যন এভন বরব ধাযও 
বফভা ংস্থায রায়ব বাক াায জনয বধওৃত ন। বরব ধাযওয়দয এআ রাবযাং 
য়ফানা যূয় বফতযণ ওযা । বফভা ংস্থায ভাধযয়ভ য়দা য়ফানা চায প্রওায়যয:- 
 যর প্রতযাফর্থতত য়ফানা। 

 বভবিত প্রতযাফর্থতত য়ফানা। 

 বেভ য়ফানা, এফং  
 েযফতথ ী য়ফানা।   
H1 যর প্রতযাফর্থতত য়ফানা 

বফভা ংস্থা এআ য়ফানায়য য়খালণা ওয়য  য়খাবলত য়ফানায়ও বফভা য়থথয ায়থ মিু 
ওয়য। দাবফয ভ ফা বরবয বযওল্পনা ফা বফভা ংস্থায দ্বাযা বনর্থদি য়ওান ভয় এবট 
বযয়াধ ওযা । 



উদাযণ 

মবদ এআচ. বফ. ব বফভা ংস্থা 1000 টাওা প্রবত বফভা য়থথয উয 5% য়ফানায়য য়খালণা 
ওয়য তায়র য়ফানা 50 টাওা য়ফ। মবদ বিতা াবতর 1, 00, 000 টাওা ভয়ূরযয এওবট 
বফভা বরব ওর  ওয়যন তয়ফ তাঁয য়ফানায়য বাক য়ফ 5000 টাওা। এআ য়খাবলত যাব 
বভবিত য়ফানা ফযফস্থা, য়মঔায়ন য়খাবলত য়ফানা - অকাভী ফয়লথয য়ফানায় বম্মবরত ওযা 
 য়ম, বফযীত (নুযা) বযয়াধয়নয ভ মথে এবট ভান থাওয়ফ। 

H2 বভবিত প্রতযাফর্থতত য়ফানা 

এআ ফযফস্থা বফভা ংস্থা ফার্থলও য়ফানায়য কণনা চওর ফৃবদ্ধ অধায়য ওয়য, উদাযণ – 

য়ফানা, বফভা য়থথ ংমুি ওযা  এফং অকাভী ফয়লথয য়ফানায়য কণনা এআ ফড় যাবয 
উয ওযা । 

বফল ধযন 

যাুর ঔান্নায ওায়ে 5,00,000 টাওায দুবট বাবক বরব যয়য়ে। ওল্পনা ওযনু য়ম প্রথভ 
বরবয উয প্রতযাফর্থতত ফযফস্থায েকথত য়ফানা প্রাপ্ত ওযয়ত য়ফ  বদ্বতী বরবয 
উয বভবিত প্রতযাফর্থতত ফযফস্থায েকথত য়ফানা প্রাপ্ত ওযয়ত য়ফ। বফভা ংস্থা বফভা 
য়থথয (ভয়ূরযয) 5% য়ফানা ওয়য। যাুয়রয ওায়ে 5,00,000 টাওা ভয়ূরযয বফভা থথ 
অয়ে। তএফ য়ফানা 25,000 টাওা য়ফ। থাৎ যাুয়রয বযয়াধন য়মাকয বযওল্পনা 
যাব বনম্নানুায়য ফৃবদ্ধ য়ফ: 

 যর প্রতযাফর্থতত অধায়য বফভা থথ 5, 00, 000 + 25, 00 = 5, 25, 000 টাওা 
 চওর ফৃবদ্ধ প্রতযাফর্থতত অধায়য বফভা থথ (ভরূয)5,00,000 + 25, 000 = 5,25,000 টাওা  
অকাভী ফেয়য বফভা ংস্থা বফভা য়থথয 3% য়ফানা য়খালণা ওয়য। তএফ এআ ফেয়য 
যাুয়রয বযয়াধয়নয য়মাকয বযওল্পনা বনম্নানুায়য ফৃবদ্ধ য়ফ। 

 যর প্রতযাফর্থতত য়ফানায়য জনয বফভা থথ = 5, 25, 000 + 15, 000 = 5, 40, 000 
টাওা।  (5, 00, 000 টাওায 3% 15, 000 টাওা য় থায়ও) 

 চওর ফৃবদ্ধ প্রতযাফর্থতত য়ফানায়য জনয বফভা থথ = 5, 25, 000 + 15, 750 = 5, 40, 

750 টাওা। (5, 25, 000  টাওায 3% 15, 750 টাওা য় থায়ও) 
য়নাট:  উয়যাি বফলয় যর প্রতযাফর্থতত বফবধয়ত য়ফানায়য কণনা ফথয়ভাট 5,00,000 
টাওা যাবয উয ওযা য়ফ। 

চওর ফৃবদ্ধ প্রতযাফর্থতত য়ফানায়য ফযাায়য প্রথভ ফেয়য য়ফানায়য কণনা 5,00,000 টাওা 
যাবয উয ওযা য়ফ এফং 5, 00, 000 টাওা যাবয য়ঙ্গ মুি য়ফ। বদ্বতী ফেয়য 
য়ফানায়য ওর ভানুায ফর্থধত যাবয উয়য ওযা য়ফ এফং আ যাবয়ত ংমুি ওযা য়ফ 
য়মঔায়ন কণনা ওযা য়য়ে। 

 



H3 বেভ য়ফানা 

এআ য়ফানা বফভাওৃত ফযবিয বরবয ম্পণূথ য়ভাদ থাৎ দীখথয়ভাদ মথে ংস্থায ায়থ 
জুয়ড় থাওায পরস্বযূ উৎায়য যূয় য়দা । দীখথ য়ভাদ য়মভন 20, 25 ফা 30 
ফেয়যয জনয বফভা ংস্থা, বফভা বযণত ায উয বফভা য়থথয ায়থ উয়য ফর্থণত 
য়ফানায়য ায়থ এও বেভ য়ফানা য়দা , য়ওাম্পাবনয দ্বাযা প্রবত ফেয মায য়খালণা 
ওযা । বওেু ংস্থা বেভ য়ফানায়য য়খালণা প্রবত ফেয ওয়য বওেু বট বরবয 
বযক্কতায (বযণত) উয বনবত  বযয়াধ য়মাকয য়ত য়ফ। এআ য়ফানা “নড় 
ফস্থায়নয বফভা” ফরা । 

H4 েযফতথ ী য়ফানা 

বফবধ ধাযায নুায়য বফভা ংস্থাকুবরয প্রবত ফেয ভরূযাণ ওযায়ত । বরবয়ত মাঁয 
উয ভৃতুযয দাবফ উৎন্ন  থফা য়ম দুবট ভরূযাণ বতবথয ভয়ধয বযণত , ফবি 
ভয়য জনয ফবয়ি য়মাক য়দ, মবদ এআ বরবয েকথত দাবফ বযয়াবধত ায য 
ভরূযাণ ওযা । য়ওননা য়ম বরবয ভরূযাণ বতবথ বফভা ংস্থায সু্তয়ও থায়ও না, য়আ 
বরব ভরূযাণ প্রবওর া ং য়ন না। তফু বফভা ংস্থাকুবর কত ভরূযায়ণ অধাবযত 
দয়যয উয এভন বরবয়ত এও েযফতথ ী য়ফানা বযয়াধ ওয়য। বাযয়ত বফভা 
বফবধবনভ 1938 এয ধাযা 112 – এয েকথত েযফতথ ী য়ফানায়য বযয়াধন বনফামথ ওযা 
য়য়ে। 

বনয়দথ বত কবতবফবধ 
য়ওান জীফন বফভা ংস্থায য়ফাআট য়দঔুন। ংস্থায ভাধযয়ভ কত াঁচ ফেয়যয জনয 
য়খাবলত য়ফানায়য ধযন ওযুন। ংস্থায ভাধযয়ভ বাবক বরব ধাযওয়দয ওী প্রওায়য 
য়ফানা বফতবযত ওযা ? 

I ঝুবঁও বনধাযয়ণ প্রবতবনবধয বূবভওা 
প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয ায়থ যাবয ম্পওথ  ওয়যন এফং এবট ঝুঁবও বনধাযণ প্রবওর া 
কুযতু্বূণথ বূবভওা গ্রণ ওয়য তদুবয এয়ও “প্রাথবভও ঝুঁবও বনধাযণ” ফয়র ভানা । 

 

 ঝুঁবও বনধাযওয়ও বুনবিত ওযয়ত য়ফ য়ম জভাওৃত অয়ফদনে অয়ফদয়ওয ভাধযয়ভ 
ম্পণূথ ূযণ ওযা য়য়ে। তাঁয়ও এবট বুনবিত ওযয়ত য়ফ য়ম প্রয়শ্নয উিয 
অয়ফদও ততায ায়থ বদয়য়েন য়ওননা অয়ফদনয়েয অধায়যআ (বববিয়ত) 
প্রস্তাফয়ও স্বীওৃত ফা স্বীওৃত ওযা য়ফ। 

 মবদ প্রবতবনবধ অয়ফদনে ূযণ ওযয়ত াাময ওয়যন য়তা তাঁয়ও ততা এফং 
মথামথবায়ফ এবট ূযণ ওযয়ত য়ফ। অয়ফদয়ওয য়ম য়ওান বফলয় ফরা উিয 
(জফাফ) ূফথংস্কাযগ্রস্ত া উবচত ন। অয়ফদও / িাফয গ্রায়ওয উিয়যয মতটা 



িফ ততটা উাদান য়যওডথ  (নবথবুি) ওযা প্রয়াজন তদুবয বুর ফা ূণথ তয়থযয 
য়ওান তে এবড়য় মাা অফযও।  

 প্রস্তাফয়ওয ায়থ যাবয ম্পয়ওথ য ওাযয়ণ প্রবতবনবধ এবট ভরূযাণ ওযায জনয ভথথ 
থায়ওন য়ম অয়ফদও য়ওন বফভা বনয়ত চান। মবদ বতবন নবুফ ওয়যন য়ম অয়ফদয়ওয 
উয়েয বঠও ন, তায়র তাযঁ বযয়ায়টথ  এবটয উয়েঔ ওযা প্রয়াজন। মঔন অয়ফদও 
তদুবয তাঁয বযফায  ফযবিকত ফযাায়য অয়রাচনা ওয়যন, তঔন প্রবতবনবধয য়আ 
ওথাফাতায ভরূযাণ ওযা প্রয়াজন। মবদ অয়ফদও এভন তথয য়দন মা বফদৃ ভয়ন , 

তায়র তাঁয়ও এআ ফযাায়য অয প্রশ্ন ওযা প্রয়াজন য় য়ড়। 

 প্রবতবনবধ, অয়ফদয়ওয আ জীফন বফভা যাবয বনধাযয়ণয জনয ভানফ জীফন ভয়ূরযয 
কণনা য়মবট াাময ওয়য য়বট তাঁয  য়না দযওায। এআচ. এর. বফ – এয কণনা 
নুায়য জীফন বফভা গ্রণ বযফায়যয অয়য যুক্ষা প্রদান ওয়য তদুবয উাজথ য়ওয 
ভয়য ভৃতুযয পয়র বযফায়যয অর্থথও দাবফকুবর যূণ ওযয়ত াাময ওয়য। 

 প্রবতবনবধ প্রয়াজনী দবরর (প্রভানে)  অয়ফদনে ভভয়তা জভা ওবযয় ঝুঁবও 
বনধাযণ প্রবওর ায়ও দু্রত (কবত) ওযয়ত ায়যন। মবদ য়ওান বতবযি য়ভবডওযার 
যীক্ষায প্রয়াজন , তায়র প্রবতবনবধয়ও বচবওৎয়ওয ায়থ অয়ফদয়ওয 
াক্ষাৎওায়যয ভ বনধাবযত ওযয়ত াাময ওযা উবচত  তাড়াতাবড় বচবওৎয়ওয 
বযয়াটথ  জভা ওযা বুনবিত ওযয়ত য়ফ। 

 মবদ বফভা অয়ফদন (প্রস্তাফ) স্বীওৃত ওযা , তায়র বরব বফভাওৃত ফযবিয়ও যাবয 
াঠায়না  থফা প্রবতবনবধয়ও বদয় য়দা য়ময়ত ায়য। মবদ অয়ফদন স্বীওায 
ওযা  তায়র এয়ক্ষয়ে প্রবতবনবধয়ও বূবভওা ারন ওযয়ত । মবদ বফভা ংস্থা 
অয়ফদওয়ও এবটয স্পি ওাযণ জানায়নায জনয এওবট বচবঠ াঠায়ফ, য়ম য়ওন তাযঁ 
অয়ফদনবট স্বীওায ওযা য়য়ে, প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয ায়থ ফযবিকত বায়ফ য়দঔা 
ওয়য অয়ফদন স্বীওায়যয ওাযণ ফযাঔযা ওযয়ত ায়যন। 

প্রশ্ন 4. 5  

মঔন ঝুঁবও বনধাযও যীক্ষও (অন্ডাযযাআটায) অয়ফদন স্বীওায ওয়যন তঔন প্রবতবনবধয 
ব্ূবভওা ওী ? 

 

ভুঔয বফনু্দ 

এআ ধযায় অয়রাবচত ভঔূয বফলকুবর বনম্ন প্রওায়যয াযাংয় প্রসু্তত ওযা য়ময়ত ায়য:- 
বফভায ঝুঁবও বনধাযণ প্রবওর া 
 অয়ফদয়নয ভরূযাণ  তা বনণথ ওযায প্রবওর ায়ও ঝুঁবও বনধাযণ নাভ য়দা য়য়ে 
এফং ঝুঁবও বনধাযণ স্বীওায ওযা য়ফ না স্বীওায ওযা য়ফ? অয মবদ স্বীওায ওযা 



 তায়র তা য়ওান য়তথ য উয?  

 প্রয়তযও ংস্থা ঝুঁবও (বনধাযণ বফভা) ংগ্রয়য জনয অধায এফং বনয়দথ বওা বফসৃ্তত 
ওয়য।  

 বফভা ঝুঁবও বনধাযয়ণয প্রবওর া বনম্নবরবঔত দ বম্মবরত থায়ও: ফ তথয এওবেত 
ওযা, ঝুঁবওয বফয়েলণ, িাফয ক্ষবতয ভরূযাণ ওযা, ক্ষবতয বযভান বনধাযণ ওযা, 
অয়ফদন ে স্বীওায থফা স্বীওায ওযা, স্বীওৃত বফভায ভরূয বনধাযণ এফং তা ঝুঁবও 
বনধাযণ ভয়ূ ফকথীওৃত (বাক) ওযা  বরব চারু ওযা  

ফাবিত তথয প্রাপ্ত ওযা 
 ঝুঁবও বনধাযও (অন্ডাযযাআটায) অয়ফদয়ওয ফযাায়য তথয বফববন্ন েূ য়থয়ও এওবেত 
ওযয়ত ায়যন, য়মভন, অয়ফদন ে, য়ভবডওযার যীক্ষায বযয়াটথ , প্রবতবনবধয (য়থয়ও 
প্রাপ্ত) য়কান বযয়াটথ , বতবযি তথয এফং উচ্চদাবধওাযীয বযয়াটথ । 

ননবতও  াযীবযও ক্ষবত 

 াযীবযও ক্ষবতয তাৎমথ, বফভাওৃত ফযবিয জীফয়নয ায়থ ম্ববন্ধত ক্ষবতয প্রওৃবত 
(রক্ষণ)। উদাযণায়থথ:- ফ, য়া, বরঙ্গ, ফাস্থান, বযা, াযীবযও রক্ষণ, 

স্বায়স্থযয বযবস্থবত, াযীবযও প্রবতফন্ধওতা, বযফায়যয য়ভবডওযার আবতা, 

ফযবিকত আবতা আতযাবদ। 

 ননবতও ক্ষবতয তাৎমথ, অয়ফদয়ওয দৃবিয়ওাণ, বাফনা এফং উয়েযয ায়থ জবড়ত। 

অর্থথও, য়ভবডওযার  নন – য়ভবডওযার ঝুঁবওবনধাযণ 

 অর্থথও ঝুঁবওবনধাযয়ণয ভাধযয়ভ াধাযণতঃ বফভা যাবয (য়থথয) বধওতভ ীভা, মা 
য়ওান ফযবিয়ও বযয়াধ ওযা  তা বনধাযণ ওযা । অর্থথও ঝুঁবও বনধাযয়ণয 
ফযফায এবট বুনবিত ওযায জনয ওযা  য়ম বফভাওৃত ফযবিয জনয ওত বযভায়নয 
বফভা যাব (থথ) মাপ্ত য়ফ মা তাঁয বফভায য়থয়ও য়ফব য় মায়ফ না। 

 ডািাযী  অন্ডাযযাআটায  (ফবরঔন)-এয জনয প্রস্তাফয়ওয  বফকত ওয়ও ফেয়যয 
ডািাযী য়যওডথ  এফং ডািাযী যীক্ষা-বনযীক্ষায প্রয়াজনীতা ফয়রঔয়ওয যীক্ষা 
ওয়য য়দয়ঔ য়নায প্রয়াজন । 

 নন – য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণয জনয অয়ফদনে য়ফব বফসৃ্তত া প্রয়াজন। 
নন – য়ভবডওযার ঝুঁবও বনধাযয়ণ বফভা প্রবতবনবধ ফা য়ওান উচ্চদাবধওাযীয বফয়ল 
বযয়াটথ  প্রসু্তত ওযায জনয ফরা ।  

ভানফ জীফন ভরূয (এআচ. এর. বফ) 
 জীফন বফভা এআচ. এর. বফ –এয ফযফায ভানদয়ণ্ডয যূয় এবট বনধাযণ ওযয়ত ওযা 
 য়ম য়ওান ফযবিয়ও ওত বযভায়নয জীফন বফভা যাব প্রদান ওযা য়ফ।  

 এআচ. এর. বফ কণনা ওযয়ত অ প্রবতস্থান বফবধয নুায়য িাফয (বাফী) ভস্ত 



অয়য ফতথ ভান ভয়ূরযয এআচ. এর. বফ – এয ভতুর ভানা য়ফ।  
জভানত (ফন্ধও) 
 য়মঔায়ন ঝুঁবও বনধাযণ প্রবতবনবধয ভয়ন  য়ম য়ওান ফযবিয ায়থ ম্ববন্ধত ঝুঁবও 
(ক্ষবত) ভয়য ায়থ হ্রা য়য়ত ায়য য়তা বতবন এভন অয়ফদনয়ও এওবট 
জভানয়তয (ফন্ধও) ভাধযয়ভ স্বীওায ওযয়ত ায়যন।  

 মবদ বফভাওৃত ফযবিয জভানত (ফন্ধও) য়ভায়দয ববতয ভৃতুয য় মা, তয়ফ বফভা 
ংস্থায়ও ূণথ বফভা থথ (বফভা ধন) বযয়াধ ওযয়ত য়ফ না। 

ভরূয বনধাযণ এফং বপ্রবভায়ভয কণনা ওযা 
 ভরূয বনধাযয়ণয তাৎমথ, বপ্রবভাভ দয়যয কণনা ওযায প্রবওর ায ায়থ মুি মা বফভা 
বরবয উয ভরূযাব ত য়ফ।  

 বপ্রবভাভ কণনা ওযায প্রবওর া বনম্ন প্রওায়য ওযা :- 
- ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয কণনা, 
- ঝুঁবও বনধাযণ বপ্রবভায়ভয অধায়য এও স্তযী বপ্রবভায়ভয কণনা, 
- বনয়ায়কয উয অানুযূ য়ুদয ায়যয হ্রা 

- য়রাবডং ংমুি ওযা, এফং  
- ভরূযাব ত (ূযণ) ওর বপ্রবভাভ ম্পয়ওথ  জ্ঞাত ওযা। 

য়ফানায়য কণনা ওযা 
 বাবক বফভা বরবকুবর (রাব মুি বরবকুবর) ওর  ওযায বরব ধাযও, বফভা 
ংস্থায রায়ব বাক াায জনয বধওৃত য় থায়ওন। এআ রাব বরব 
ধাযওয়দয য়ফানায়য যূয় বফতবযত ওযা য় থায়ও। 

 বফভা ংস্থায দ্বাযা য়দা য়ফানা চায প্রওায়যয :- যর প্রতযাফর্থতত য়ফানা, 

বভবিত প্রতযাফর্থতত য়ফানা, বেভ য়ফানা  েযফতথ ী য়ফানা। 

ঝুঁবও বনধাযয়ণ প্রবতবনবধয বূবভওা 
 প্রবতবনবধ ঝুঁবও বনধাযণ প্রবওর া এও কুযতু্বূণথ বূবভওা ারন ওয়যন য়ওননা এবট 
অয়ফদয়ওয ায়থ যাবয ম্পয়ওথ  ওযা । ঝুঁবও বনধাযণ ংগ্র প্রবওর ায়ত 
প্রবতবনবধয বূবভওা বফয়ল বায়ফ কযুুত্বূণথ।  

 

প্রশ্ন – উিয 
4.1 ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধ অয়ফদয়নয ম্বয়ন্ধ বনয়ম্ন বরবঔত য়ম য়ওান বনণথ বনয়ত    

ায়যন:- 
 াভানয ভয়ূরয অয়ফদন স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 বতবযি বপ্রবভায়ভয ায়থ অয়ফদন স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 



 এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) ভাধযয়ভ অয়ফদন স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 ংয়াবধত য়তথ য ায়থ প্রস্তাফয়ও স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 বফবি / ংয়াবধত বায়কয ায়থ অয়ফদন স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

 এও বনবিে ভ মথে বনণথ স্থবকত ওয়য যাঔয়ত ায়যন। ফা 
 প্রস্তাফ স্বীওায ওযয়ত ায়যন। 

4. 2  অয়ফদয়ওয অফা স্থর এও কযুুত্বূণথ াযীবযও ক্ষবতয (ঝুঁবওয) জাকা।  
মবদ অয় ায়য াড়া এভন  য়মঔায়ন ভানুয়লয যুবক্ষত, াে এফং 
বফজ্জনও য়ঔায়ন ফযবিয ঝুঁবও ফায়ড়। 

4. 3 য়মঔায়ন ঝুঁবও বনধাযও প্রবতবনবধয ভয়ন  য়ম য়ওান ফযবিয ায়থ ম্ববন্ধত ঝুঁবও 
ভয়য ায়থ হ্রা া তায়র বতবন এআ অয়ফদনয়ও এওবট জভানয়তয (ফন্ধও) 
স্বীওায ওযয়ত ায়যন। মবদ বফভাওৃত ফযবিয জভানত ভয়য ববতয ভৃতুয য় মা, 

তায়র বফভা ংস্থায়ও জভানয়তয নুায়য বফভা য়থথয (ভয়ূরযয) য়ওফর এওবট 
বনর্থদি বযভান বযয়াধ ওযয়ত য়ফ। 

4. 4 মঔন বফভাওৃত ফযবিয দ্বাযা বযয়াধ ওযায ফ বপ্রবভায়ভয কণনা ওযায ভ বফভা 
ংস্থা রাব  ফযয়ও ভয়ন য়যয়ঔ ুদ্ধ বপ্রবভায়ভয ংয়মাজন ওয়য তায়ও য়রাবডং 
ফরা । 

ংখবটত য়রাবডং ফার্থলয়ওয তুরনা বধও ংখটয়নয বপ্রবভাভ বযয়ায়ধয ওাযণ 
ওর ভফধথভান প্রাবনও ফযয়ও ভয়ন য়যয়ঔ বপ্রবভাভয়ও ংয়মাজন ওযয়ত ।    

4. 5 মবদ অয়ফদনয়ও স্বীওায ওযা  তায়র ংস্থা অয়ফদওয়ও এয ওাযণ জাবনয় 
এওবট বচবঠ াঠা। প্রবতবনবধ অয়ফদয়ওয ায়থ ফযবিকত বায়ফ ম্পওথ  স্থান ওয়য 
এআ স্বীওায়য ওাযণবট স্পি ওয়য বদয়ত ায়যন। 

  
স্ব – যীক্ষয়ণয প্রশ্ন 

1.  েযফতথ ী য়ফানা ওী? 

2.  “এওস্তযী বপ্রবভাভ” – এয কণনা ওযায ভ য়ওান বফভা ংস্থা ভুদ্রাফীবতয 
প্রবাফয়ও বও বায়ফ দূয ফা ওভ ওয়য? 

অবন যফতথ ী ৃিা উিয ায়ফন। 

 

স্ব – যীক্ষণ প্রয়শ্নয উিয 

1.  মবদ য়ওান বরবয েকথত দুবট ভরূযায়নয ভয়ধয বযণত (বরব বযণত া, 
বরব বযণত ায য) ফা ভৃতুয দাবফ বযয়াধ ওযয়ত  তায়র য়বট 
অকাভী ভরূযাণ প্রবওর া ং বনয়ত ায়যনা, বওেু বফভা ংস্থায ূফথ ভরূযায়নয 



ভয়ূরয (দয) েযফতথ ী য়ফানা বযয়াধ ওযয়ত য়ফ। এআ যওভ েযফতথ ী য়ফানা 
বফভা বফবধ বনভ 1938 – এয ধাযা 112 – এয েকথত ওযা য়য়ে।     

2. এওবট বফভা ংস্থা এওস্তযী বপ্রবভায়ভয কণনা ওযায ভ ভুদ্রাফীবতয প্রবায়ফয 
ভরূযাণ ওয়য। এয়ত বযওল্পনায ূয়ফথয বওেু ফেয়য এওবেত বপ্রবভায়ভয বওেু বাক 
ববফলযয়তয দাবফ (বাফী) অয ফযয়য বযভানয়ও ূযণ ওযায জনয এওবট ঞ্চয়য 
বফবনয়ায়ক য়পরা য়ফ। বরব ধাযও এওস্তযী বপ্রবভাভ বযওল্পনায েকথত 
ম্পণূথ য়ভায়দয জনয এও ভান যাব (থথ) বযয়াধ ওয়য।     

 



5 
জীফন বফভায মভৌবরক উৎন্নদ্রফযগবুর 

বফলয়ফসু্ত াঠ্যবূি বক্ষায বযণাভ 

বক্ষায উমেয  
বূবভকা  
ভরূ ব্দাফরী  
A যুক্ষায প্রময়াজনগুবর 5.1 
B জীফন বফভায মভৌবরক উৎন্নদ্রফযগুবর 5.2 
C কযামযা  ভুদ্রাস্ফীবি 5.3 
D যুক্ষায প্রময়াজনগুবরয গ্রাবধকায প্রদান 5.4 এফং 5.5 
ভরূ ব্দাফরী  
প্রমনাত্তয  
স্ব-যীক্ষণ প্রনাফরী  

বক্ষায উমেয 
এআ ধযায়বি ামঠ্য ময, অনায মা াযা উবিি: 
 একজন ফযবিয বফববন্ন ধযমনয যুক্ষা প্রময়াজনগুবরয যূমযখা বিয কযা; 
 ফযবিগি যুক্ষা প্রময়াজনগুবরয প্রবাবফি কযায কাযণগুবর ফযাখযা; 
 একবি জীফন ফীভা বযকল্পনায ভরূ উাদানগুবর ফণণনা; 
 ফীভা বল্প প্রদত্ত প্রাথবভক জীফন ফীভা ণযগুবরয যূমযখা বিয কযা;  
 বফববন্ন ধযমনয জীফন ফীভা বযকল্পনাগুবরয ফযাখযা কযা; 



 জীফন ফীভা মণযয কমযয প্রবাফ ফণণনা কযা; 
 জীফন ফীভা ণযভমূয উয ভুদ্রাস্ফীবি বকবামফ প্রবাফ মপমর ফযাখযা 

কযা; 
 উমবািায প্রময়াজনগুবরয গ্রাবধকায প্রদান এফং মআ প্রময়াজনগুবর 

ূযমণ জীফন ফীভায মভৌবরক ণযগুবরমক প্রময়াগ কযা। 
বূবভকা 
ধযায় 1-এ অভযা মমভন মদমখবি, ফযবি এফং/থফা িাঁমদয উয বনবণ যীর 
ভানুলমদয অর্থথক ক্ষয়ক্ষবি ঘিামি াময এভন বনমদণ য ঘিনা ঘিমর যুক্ষায 
প্রময়াজনগুবর তিবয য়। অভযা এ মদমখবি মম ফীভাগুবর ফীভাকৃি ঘিনা 
ংঘিমনয পমর য়া অর্থথক মরাকান ফুরাংম ূযণ কযায মিষ্টা কময 
িাযা বনমদণ য ঘিনায বফযুমে যুক্ষা প্রদান কময। 
এভনবক মবদ মকান ফযবি জামনন মম মকান যমূয ফীভা যুক্ষা মথমক 
িাঁযা উকৃি মফন, িাঁমদয ফভয় এআ বফলময় প্রকৃি উরবি থামক না 
মম িাঁমদয ফযবিগি যুক্ষা প্রময়াজনগুবর বক।  
এআ ধযমনয ভানুলমদয বঠ্ক ফািাআময় াাময কযা এমজন্িমদয কাজ। 
এআ ধযাময় অভযা ফাজাময প্রাপ্ত বফববন্ন জীফন ফীভা বযকল্পনায তফবষ্টয  
ফযফায বখফ – বফমলি – মকান তফবষ্টযগুবর একজন উমবািায মক্ষ 
মগুবরয  গ্রণমমাগযিামক প্রবাবফি কময। ধযায় 6  7-এ অভযা ফযবিয 
ঞ্চময়য প্রময়াজনীয়িায বদমক এফং মআ প্রময়াজনগুবর ূযণ কযমি উরি 
ঞ্চময়য ণযদ্রফযগুবরয বদমক, এফং এমজন্িমদয মক্ষ মফাঝা প্রময়াজন এভন 
স্বািযফীভায ভি নযানয অর্থথক ণযগুবরয বদমক নজয মদফ। 
এআ উরবি অনামক অনায ভমেরমদয ফযবিগি িাবদা এফং বযবিবিয 
প্রময়াজমন বঠ্ক ধযমনয  স্তমযয ফীভা যুক্ষা মফমি মনয়ায যাভণ বদমি 
ক্ষভ কময িুরমফ। 

ভূর ব্দাফরী 
এআ ধযায়বি বনম্নবরবখি দ  ধাযণাগুবর অমরািনা কময: 
যুক্ষায যুক্ষা ভৃিুয যুক্ষা মফঁমি থাকায জনয 



প্রময়াজনগুবর প্রময়াজনগুবরমক 
প্রবাবফি কযায 
কাযণগুবর 

ায়া ুবফধাগুবর 

মভয়াবদ ফীভা 
বযকল্পনা 

ুে এমডামভন্ি 
বযকল্পনা 

এমডামভন্ি ফীভা 
বযকল্পনা 

অজীফমনয ফীভা 
বযকল্পনা 

বযফিণ নমমাগয 
ফীভা 
বযকল্পনা 

একজমনয জীফন 
ফীভা বযকল্পনা 

ংমিু জীফন 
ফীভা বযকল্পনা 

দরগি ফীভা 
বযকল্পনা 

বি-ক্ষুদ্র ফীভা 
বযকল্পনা 

আউবর(আউএর
অআবএ) 

রাব 
বযকল্পনা 

কমযয ভাধযমভ থণ 
ংগ্র 

ভুদ্রাস্ফীবি প্রময়াজনগুবরমক 
গ্রাবধকায 
মদয়া 

বুমদয জনয 
বযকল্পনা 

ভাবন-ফযাক 
বযকল্পনা 

A ুযক্ষায প্রময়াজনগুবর 
জীফন ফীভায একজন প্রবিবনবধ বামফ অবন যুক্ষায প্রময়াজনগুবর বফলময় বিবিি, 
মমগুবর একজন ফযবিয ভৃিুয থফা ক্ষভিায পমর উত্থাবি য়। 
অভযা এবগময় মায়ায অমগ বনম্নবরবখি ঘিনাগুবর মণমফক্ষণ কযায জনয বকিু 
ভয় মনয়া মাক: 
ঘিনায মণমফক্ষণ : প্রামিয জীফমন খাযা ভয় অম  
ধা 1 
প্রাি একজন 35 ফিয ফমী ফযবি, বমবন িাঁয িাকুযীমি বামরাবামফ প্রবিবিি। 
িাঁয স্ত্রী একজন গৃকিণ ী এফং িাঁয 7 ফিমযয একবি মিমর, বনাি অমি। প্রাি 
িায় বনাি ফম়া য়ায য ডািায মাক এফং বনামিয ডািাযী াঠ্কর মভয জনয 
গি দুআ ফিয ধময প্রবি ভাম প্রাি 5,000 িাকা কময একবি বভউিুযয়ার পামড 
বফবনময়াগ কযমিন। িাঁয বিাভািাযা ফযপ্রাপ্ত এফং িাঁয উয বনবণ যীর।    
প্রাি 10 ফিমযয জনয 2,00,000 িাকায একবি এমডামভন্ি ফীভা িুবি কমযমিন, 
মায জনয বিবন প্রবি ফিয 20,000 িাকায একবি ফীভা বকবস্ত প্রদান কযমিন। 



প্রামিয জনয 2,00,000 িাকায যুক্ষা মমাজনা গুযুত্বণুণ নয়, মমবি প্রামিয 
অকলণমণয কাযণ িা র এআ ফীভা বযকল্পনায পমর প্রাপ্ত অয়কমযয বুফধাগুবর।  
প্রাি গি ফিময একবি নিুন ফব়মি মঠ্ মায়। অমগ বিবন একবি বা়া 
ফাব়মি থাকমিন। প্রাি ফিণ ভামন একবি 7 রাখ িাকায গাব়য ঋণ , 40 রাখ 
িাকায একবি গৃ ঋণ িারামেন। বিবন িাঁয বযফামযয ামথ একবি ফার্থলক িুবি 
কাবিময়মিন, মমবি িাযঁ মকর বডি কামডণ য ভাধযমভ প্রদান কযা মে। প্রাি ভৃেীর 
বাযমিয উদীয়ভান ভধযবফত্ত মেণীয একবি উজ্জর দৃষ্টাি। ফবকিুআ িাঁয জনয 
বঠ্কবামফ বের এফং িাঁয ভমন বের মম, িাঁয জীফন মথমক এয মথমক মফব 
বকিু অয িায়ায মনআ।         
ধা 2 
প্রামিয খুীয বযফমিণ  বনয়বি িাঁয জনয নয বকিু বঠ্ক কময মযমখবির: জীফন 
একবি এভন বফজ্জনক ফাঁক মনয় মা বিবন কখমনা কল্পনা কমযনবন। বনাি খুফআ 
খুী বির কাযণ িায 8িভ জন্মবদমনয জনয িামক একবি নিুন ফাআাআমকমরয 
প্রবিেুবি মদয়া য় এফং ম িায ফাফায ভুম্বাআময়য বপ ংকর াি একবি 
অমরািনাবা (বপ মেরন) মথমক বপময অা মণি মক্ষা কযমি 
াযবির না। বকবামফ মিাি মিমরবি জানমফ মম িায ফাফা অয মকানবদন বপযমফ না। 
বপময অায ভয় প্রামিয বফভান দুঘণিনাগ্রস্ত য় এফং দুঘণিনাবিমি বিবন ভাযা 
মান। না বনামিয ফাফা, না িায াআমকর এম মৌঁিায়; মমবি ুধুভাত্র এম 
মৌঁমিবির িা র প্রামিয ভভাবিক ভৃিুয ংফাদ মমবি িাঁয বযফাযমক গবীযবামফ 
অি কময।       
ধা 3 
প্রামিয বযফামযয জনয এবিআ একভাত্র দুঃখংফাদ বির না। অমযা বকিু ংফাদ 
অায বির। প্রামিয বযফামযয মিামখয জর িখন থামভবন, আবিভমধয 
ানাদাযযা িাঁয ফাব়য াভমন রাআন বদমি ুযু কময। ফণ প্রথমভ মকর বডি কামডণ য 
বফর অদায়কাযী প্রবিবনবধযা এফং িাযয গাব়য ঋণ অদায়কাযী প্রবিবনবধযা মাযা 
নুযায় গাব়বিয দখর বনময় মনয় মমমিু প্রামিয বযফায গাব় ঋমণয আএভঅআ 
প্রদান কযমি াময বন। িযভ ধাোবি অম ফযামেয কাি মথমক মখন ফযাে 
প্রামিয বযফাযমক ফাব়বি খাবর কময বদমি ফমর মমমিু িাঁযা গৃ ঋমণয 



আএভঅআ প্রদান কযমি ভথণয ন। 
বনামিয বক্ষা ংকর াি স্বপ্ন মবমে মায় মমমিু িায ়ামানায জনয 
যফিণ ীকামর (ববফলযমি) অমযা বফবনময়াগ কযায মকান উায় বযফাযবিয বির না। 
বযফাযবিয মফঁমি থাকাআ বনবিি ময় ম় মমমিু প্রািআ বযফামযয ফযয় বনফা 
কযায একভাত্র উাজণ নকাযী বির। 
2,00,000 িাকায এমডামভন্ি ফীভািুবিবি এক ফিমযয জনয বযফামযয প্রময়াজনগুবর 
ূযণ কযমি ামযবন। এবি একভাত্র ফীভা যুক্ষা মমবি প্রাি বকমনবির এফং 
প্রকৃিমক্ষ ুধুভাত্র এবি অয়কয বুফধায জনযআ মনয়া ময়বির। 

বকিুক্ষমণয জনয, এআ ঘিনায মণমফক্ষণবি ভমন যাখুন মিক্ষণ অভযা এআ 
ধযাময়য ফাকী ংবিমি এবগময় মাআ। প্রাি এফং িাঁয বযফামযয অরাদা বক বক 
বফকল্প মি াযি, এবি মদখায জনয অভযা যফিণ ীকামর বফবাগ D মি এআ বফলময় 
বপযফ। 
A1 একজন ফযবিয াধাযণ যুক্ষায প্রময়াজনগবুর 
একজন ফযবিয ফীভা যমূ অর্থথক যুক্ষা িায়ায বফববন্ন কাযণ অমি। এআ 
প্রময়াজনগুবর র বনম্নযূ:  
A1A অয় 
একজন ফযবিয অয় মমিা ম ফিণ ভামন উাজণ ন কযমি থফা ববফলযমি 
উাজণ ন কযমফ অা কযা মে মবি ুযবক্ষি কযায একবি গুযুত্বূণণ কাযণ 
অমি। উবযউি ঘিনায মণমফক্ষমণ অভযা মদখমি মরাভ মম অয় যুক্ষা িা়া 
একবি ভময়য ভৃিুয বকবামফ একবি বযফাযমক একবি অর্থথক বফমণময়য বদমক বনময় 
মমমি াময। মভয়াবদ ফীভা ববফলযৎ অময়য ক্ষবি মথমক ফাঁিমি াাময কযমি াময।  
A1B বিবকৎা ংকর াি প্রময়াজনগুবর 
বিবকৎা ংকর াি জযুযী ফিাগুবর িখনআ অঘাি কময মখন মগুবর প্রায় 
অা কযা য় না। উবযউি ঘিনায মণমফক্ষমণ অভযা মদমখবি মম প্রামিয বিা-
ভািা ফযপ্রাপ্ত এফং িাযঁ উয বনবণ যীর। মবদ ফৃে ফয়ম িুিা মদখা মদয়, 
িামর বিবকৎায ফযয় বযফামযয উাজণ নকাযীমক বফমল অর্থথক ুবফধায় মপরমি 
াময। বিবকৎা ংকর াি ফীভা প্রিযাবি বিবকৎা ংকর াি জযুযী ফিা মথমক 



যক্ষা কযমি াময। 
A1C বনবণ যীর ফযবি 
• বুমদয বক্ষা: এখনকায বদমন মনক বুযা এভবফএ / আবিবনয়াবযং / 

মভবডকযার াঠ্কর মভ মমমি আেুক এফং বকিু ীবভি ংখযক বামরা 
প্রবিিানআ উচ্চ ভামনয বক্ষা প্রদান কময, বক্ষায খযি দ্রুি গবিমি ফা়মি। 
পরস্বযূ, বিাভািামক অমগ মথমকআ িাঁমদয বুমদয বক্ষায জনয বামরাবামফ 
বযকল্পনা কযমি মে। উবযউি ঘিনায মণমফক্ষমণ অভযা মদখরাভ মম 
বকবামফ বিাভািায ভমধয একজমনয ভময়য ভৃিুয িাঁমদয বুয বক্ষা 
বযকল্পনামক বফনষ্ট কময বদমি াময। এআজনয, বুয বক্ষা িবফরবি যুবক্ষি 
কযায প্রময়াজন অমি। একবি বু ফীভা বযকল্পনা (মমবি যফিণ ী ধযাময় অভযা 
অমযা বফস্তাময জানফ) বিাভািায নুবিবিমি এআ বফলময় াাময কযমি 
াময।    

• মিমর-মভময়য বফফা: বববাফকযা িাঁমদয বুমদয প্রময়াজন নুাময 
িাঁমক মফাচ্চ ভামনয ফ বকিু মদয়ায জনয ফ বকিু কযমফন। বিাভািাযা 
স্বপ্ন মদমখন মম িাঁমদয একভাত্র মভময়য বফফা ফযআ মমন মযয ফমিময় 
বামরা বফফা য় এফং ফযআ মমন প্রমিযক বিবথমদয ফমিময় মফব িিায 
বফলয় য়। বনমজমদয স্বপ্ন ূযণ কযায জনয, বববাফকযা িাঁমদয বুয জমন্ময 
য মথমকআ িাঁমদয বুয বফফাময জনয বফবনময়াগ কযমি ুযু কযমফন। বকিু 
বববাফমকয ভমধয একজমনয ভময় ভৃিুযয পমর, বফফা বযকল্পনায স্বপ্নবি 
মবমে মমমি াময; এআ কাযমণ, যুক্ষায প্রময়াজন। একবি বু ফীভা বযকল্পনা, 
বববাফমকয কার ভৃিুযমি যুক্ষা বদমি াময। 
A1D ম্পবত্ত এফং দাবয়ত্ব 
ম্পবত্ত মমভন অভামদয ফাব়, গাব় থফা ফযফা অভামদয কামি খুফআ 
গুযুত্বূণণ। 
এআ ম্পবত্তগুবর তিযী কযমি - একবি বফার প্রাযবিক বফবনময়াগ প্রময়াজন 
য়ায কাযমণ- অভামদয এগুবরয অর্থথক ফযফিানা কযমি ঋমণয জনয 
অমফদন কযমি য়। এআ ঋণগুবর ভময়য ভমধয বযমাধ কযায বফলয়বি 
বনবিি কযা বযফামযয উাজণ নকাযীয দাবয়ত্ব। বকিু মবদ উাজণ নকাযী ভময় 



ভাযা মান িামর মক এআ ঋণগুবরয দাবয়ত্ব মনমফন? উবযউি ঘিনায় অভযা 
মণমফক্ষণ কযরাভ মম বকবামফ প্রামিয নুবিবিমি আএভঅআগুবর 
বযমাধ কযমি ভথণ য়ায় প্রামিয বযফায িাঁমদয গাব় এফং ফাব় 
াযান। এআ কাযমণ প্রধান উাজণ নকাযীয নুবিবিমি এআ ম্পবত্তগুবর 
(ঋণগুবর) যুবক্ষি কযায প্রময়াজন। গৃ ফীভা থফা বিবযি মভয়াবদ ফীভা এআ 
মক্ষমত্র যুক্ষা বদমি াময। বিবযি মভয়াবদ ফীভা উাজণ নকাযীয কার ভৃিুযমি, 
মকর বডি কামডণ য ফমকয়াগুবর, ফযবিগি ঋণগুবর, গাব়য ঋণ এফং নয মকান ঋমণয 
বযমবক্ষমি যুক্ষা বদমি াময। 
A1E বযফামযয বযণ-মালণ 
উাজণ নকাযীয নুবিবিমি বযফাযমক যুবক্ষি কযায প্রময়াজন অমি। 
ঘিনায মণমফক্ষমণ অভযা মদখমি াআ মম প্রামিয ভৃিুযয য বযফাযবিয মফঁমি 
থাকাআ বনবিি ময় ম়। মবদ উাজণ নকাযী ুধু একজনআ ন, িামর 
ফীভাকৃি ফযবিয এবি বনবিি কযা উবিি মম কার ভৃিুয ঘিনায মক্ষমত্র িাঁমদয 
বযফামযয মদখা মানায জনয মাপ্ত জীফন ফীভা কযা অমি। এখামন একবি 
মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা বযফাযবিমক এককারীন থণ বদমি াময, থফা একবি 
মনমনয বযকল্পনা বনয়বভি অময়য ফযফিা কযমি াময। 
িকণ  থাকুন 
বঠ্ক অর্থথক বযকল্পনা উমযয কর প্রময়াজনগবুরয যুক্ষা বনবিি কযমি 
াময। 

 
এবি বফমফিনা কময মদখুন... 
এখন মমমিু অবন একজন ফযবিয াধাযণ ুযক্ষায প্রময়াজনগবুর ম্বমে 
মিিন, অনায বনমজয ফযবিগি ুযক্ষায প্রময়াজনগবুরয একবি িাবরকা তিবয 
কযুন। অনায বক এভন মকান যুক্ষায প্রময়াজন অমি মমবিয উময উমেখ 
মনআ? 

A2 ফযবিগি কাযণগুবর মা যুক্ষায প্রময়াজনগুবরমক প্রবাবফি কময 
মম মকান গ্রামকয মথামথ যুক্ষায প্রময়াজনগুবর বনম্নবরবখি ফযবিগি এফং 
অর্থথক অনুুবখখক িথযাবদ দ্বাযা প্রবাবফি য়:  



বিত্র 5.1 
 
 
 
 
 

এআগুবরয প্রবিবি বফস্তাময মদখা মাক: 
A2A ফয় 
ফয় একজন ফযবিয প্রময়াজনগুবরমক বফববন্ন উাময় প্রবাবফি কযমি াময। 
মখন একজন ফযবি (িায প্রাক বফং ফয়ম) কুব়য মগা়ায বদমক উাজণ ন 
কযমি ুযু কমযন, িাঁযা িাঁমদয বনমজমদয যুক্ষা এফং িাঁমদয অময়য ুযক্ষায 
প্রবি মফব মিিন থামকন। াভমন বগময়, একজন ফযবিয দাবয়ত্ব মফম় মায় 
মখন বিবন বফফা কমযন, একবি ফাব় এফং একবি ফযকারীন িবফমরয 
ভমিা ম্পদগুবর জণ ন কময মনন এফং িাঁমদয বিা-ভািায প্রময়াজনগুবর 
মদখামানা কযমি ুযু কমযন। ফয় ফীভা যুক্ষা মকনায কর য়ভমূরযয উয 
প্রবাফ মপমর। 20-25 ফিয (ফয়কর মভয) ফয়ময ভধযকায একজন ফযবিয ফীভা 
বকবস্তয বযভাণ, একজন 30-35 ফিয ফয়ময ফযবিয ফীভা বকবস্তয বযভামণয 
মিময় মনক কভ য়। পমর মি িা়ািাব় িফ ফীভা যুক্ষা মকনা ফুবেভত্তায 
বযিয় (বফিক্ষণিায রক্ষণ)।         
A2B বনবণ যীর ফযবি 
মখন একজন ফযবি বফফা কমযন, িাঁয বযফায ফম়া য় এফং িাঁয স্বাভী /স্ত্রী 
এফং বুমদয প্রময়াজনগুবর ূযণ কযায দাবয়ত্ব িাঁয থামক। জীফমনয যফিণ ী 
মাময়, মখন একজন ফযবিয বিাভািাযা ফয মনন, িাঁযা িাঁয উয 
বনবণ যীর মি ামযন, এআবামফ ফযবিবিয বযনীয় ফযবিয ংখযা ফা়মি 
থামক। িএফ বনবণ যীর ফযবিয ংখযা ফৃবে ায় এফং একবি উচ্চ ভামনয 
ফীভা যুক্ষায প্রময়াজন ফৃবে ায়।     
A2C অয় 

অয় ফয় 

ম্পবত্ত/দাবয়ত্ব 

 

বনবণ যীর 

ফযবি 

ফযবিগি 
যুক্ষায 
প্রময়া
জনগু
বর 



একজন ফযবিয অয় িাঁমদয বুমদয বক্ষা ংকর াি বযকল্পনা, মিমরমভময়মদয 
বফফা, একবি ফাব় মকনা এফং একবি ফযকারীন িবফর তিযী কযায ভমিা 
অর্থথক দাবয়ত্বগুবর ূযমণ বফমল বূবভকা ারন কময।   
মখন একজন ফযবি উাজণ ন কযমি ুযু কমযন, িাঁয অয় াধাযণি কভ থামক। 
এআ মাময় একবি ফাব় থফা গাব় মকনায ভমিা প্রময়াজনগুবর ূযণ কযায 
মক্ষ অয় মমথষ্ট নয়। ঋণগুবর এআ পাঁক ূযণ কময। বযফামযয প্রধান 
উাজণ নকাযীয বকিু ঘিমর মমক্ষমত্র এআ ঋণগুবরয বযমপ্রবক্ষমি ফীভা যুক্ষা 
গুযুত্বূণণ। বুয বক্ষা, বফফা এফং িাঁমদয বনমজমদয ফযকামরয জনয 
বফবনময়ামগয ভমিা দাবয়ত্বগুবরয জনয, ফযবিবি ল্প বযভাণ থণ বদময় ুযু কযমি 
ামযন এফং িাঁয অয় ফা়মর বিবন িাঁয বফবনময়াগ ফা়ামি ামযন।         
A2D ম্পবত্ত এফং দাবয়ত্ব 
একজন ফযবিয যুক্ষায প্রময়াজমন ম্পবত্ত এফং দাবয়ত্বগুবরয একবি গুযুত্বূণণ 
প্রবাফ অমি। ম্পবত্ত মমভন একবি ফাব় প্রধানিঃ ঋমণয ভাধযমভ থণ প্রাপ্ত। 
বযফামযয উাজণ নকাযীয কার ভৃিুয থফা দীঘণ ভময়য ক্ষভিায ঘিনা 
ঘিমর অয় যুক্ষা এআ ধযমনয ঋণ বযমাধ কযমি ক্ষভ মফ।          
উাজণ নকাযীয ভৃিুয ঘিমর, গাব় মকনা থফা িুবি কািামনায জনয মনয়া 
ঋণস্বযূ দায়গুবর, বযফামযয দযমদয উয মফাঝা মি াময। এআ ঋণগুবর 
মাধ কযায জনয এবি বযফাযবিমক নযানয ম্পবত্তগুবর বফবকর  কযমি থফা 
বফবনময়াগগুবর খযি কযমি ফাধয কযমি াময মমবি বযফামযয স্বামথণয মক্ষ 
ক্ষবিকয।  
B জীফন বফভায মভৌবরক উৎন্নদ্রফযগুবর 
B1 একবি জীফন ফীভা বযকল্পনায মভৌবরক উাদানগুবর 
জীফন ফীভা মকাম্পানীগুবর ভময় ভৃিুয থফা দীঘণবদন মফঁমি থাকায ঝঁুবক 
মথমক যক্ষা কযায বফববন্ন বযকল্পনা প্রস্তাফ কময। বাযমি ফীভা মকাম্পানীগুবর 
দ্বাযা প্রস্তাবফি ফমিময় মফব ফীভা বযকল্পনাগুবরয ভমধয দবুি মভৌবরক উাদান 
অমি: 
 ভৃিুযকারীন যুক্ষা- ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুয ঘিমর 



ভমনানীি ফযবি/ফীভায প্রাকমক এআ থণবি প্রদান কযা য়।     
• মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রাব- মবদ ফীভাকৃি ফযবি ফীভািুবিয 

মভয়ামদয ভমধয মফঁমি থামকন, িামর ফীভািুবিবিয ভয়ীভা বযূণণ 
য়ায য এআ থণবি মদয়া য়। মকান মকান ফীভািুবি মমভন ভাবন-ফযাক 
ফীভা বযকল্পনা মভয়াদ ূণণ য়ায অমগআ ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয 
জীফনফীভাকৃি ফযবিমক বনর্থদষ্ট ভয় িয মায়কর মভ থণ প্রদান কময, মা 
মফঁমি থাকা ফিায় প্রাপ্ত রাব নামভ বযবিি। এআ ধযাময়য B2M মফণ 
ভাবন-ফযাক ফীভা বযকল্পনাগুবর বফস্তাময অমরািনা কযা মফ। 

িকণ  থাকুন  
ফীভা বযকল্পনাগুবর াধাযণি একজন ফযবিয জীফমনয উয বববত্ত কময 
কযা য়, ুধুভাত্র একজমনয জীফন ফীভাকৃি য়। B2G  এফং B2I মফণ 
অভযা ফযআ মআফ ফীভা বযকল্পনাগুবর মদখফ, মমগুবর একাবধক ফযবিয 
ফীভা কময। 

B2 মভৌবরক জীফন ফীভা বযকল্পনা 
ফীভা ংিাগুবর দ্বাযা প্রস্তাবফি জীফন ফীভা বযকল্পনায প্রধান ধযনগুবর নীমি 
অমরািনা কযা ময়মি।  
B2A মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা 
এবি জীফন ফীভা বল্প দ্বাযা প্রস্তাবফি ফমিময় মভৌবরক বযকল্পনা এফং ফীভায 
যরিভ অকায। এআ বযকল্পনায় জীফন ফীভা মকাম্পানী একবি বনর্থদষ্ট বযভাণ 
থণ (ফীভাকৃি থণ) প্রদান কযমি প্রবিেুবিফে থামক মবদ িুবিয মভয়ামদয 
ভমধয ফীভাকৃি ফযবি ভাযা মান। মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয ুমযা 
মভয়াদ মণি মফঁমি থামকন, িামর িাঁযা মকান বকিু ায়ায বধকাযী মফন 
না, মায থণ র এআ ধযমনয িুবিমি মকান যকভ মভয়াদ ুণণ য়ায পমর প্রাপ্ত 
রাব থামক না। 
িুযাং ংমক্ষম, এআ বযকল্পনাবি িুবিয মভয়ামদয ভমধয জীফন ফীভাকৃি 
ফযবিয ভৃিুযয ঘিনায় ুধুভাত্র ভৃিুয-যুক্ষা মদমফ।  
উদাযণ 



প্রাি এবফব ফীভা মকাম্পানীয কামি 30 ফিমযয জনয 7 রাখ িাকায 
ফীভাকৃি মথণয একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা কমযমিন। ফীভা িুবিয 
দবররবি এবি বনর্থদষ্ট কযমি মম মবদ প্রাি ফীভা িুবিয 30 ফিয মভয়ামদয ভমধয 
মকান ভয় ভাযা মান, িামর ফীভা মকাম্পানী প্রামিয ভমনানীি ফযবিমক 
মভাি 7 রাখ িাকায থণ প্রদান কযমফ।  
মবদ প্রাি ফীভা িুবিবিয মভয়াদ ূণণ য়ায 30 ফিয মণি মফঁমি থামকন, 
িামর বিবন মকান যকভ বযেিায রাব থফা মফঁমি থাকায রাব ামফন 
না। 

ভরূ বফলয়াফরী: 
• মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা ুধুভাত্র ভৃিুয-যুক্ষা মদমফ।   
• এআগুবর ফীভা মকাম্পানীগুবরয প্রস্তাবফি ফমিময় যরিভ ফীভা বযকল্পনা।  
• মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনাগুবর ফাজাময ফমিময় রুমব প্রাপ্ত ফীভা 

বযকল্পনা। একজন ফযবি ল্প বযভাণ ফীভা বকবস্তয বযফমিণ  িাঁয 
দায়গুবরয জনয একবি ফ় ধযমনয যুক্ষা মমি ামযন।    

• মবাগ দখমরয িাফরী: নাভবি মমযকভ বনমদণ  কযমি এআ বযকল্পনাগুবর 
ুধুভাত্র একবি বনর্থদষ্ট মভয়ামদয জনয যুক্ষা মদয়। াধাযণি এআ মভয়াদ ুযু 
য় 5 ফিয মথমক এফং িমর 10, 15, 20, 25, 30 ফিয মণি থফা 
ফীভাকাযমকয েবিমি ফীভাকৃি ফযবিয বনর্থদষ্ট কযা নয মকান মভয়াদ 
মণি।   

• দায়গুবরয প্রবি যুক্ষা: গৃ-ঋণ থফা গাব় ঋমণয ভমিা ফম়া ধযমনয 
দায়গুবর যুবক্ষি কযায জনয মভয়াবদ ফীভা যুক্ষা ফমিময় বামরা ভাধান।   

• বকিু মভয়াবদ বযকল্পনায অিায় ফীভা মকাম্পানীগুবর, জীফন ফীভাকৃি 
ফযবিমক বযকল্পনায ভয়ীভায ভমধয ভৃিুয যুক্ষায বযভাণ ফা়ামনা 
থফা কভামনায নুভবি মদয়।  

• মফাচ্চ এফং ফণবনম্ন ফীভাকৃি থণ: মফবয বাগ মভয়াবদ বযকল্পনায জনয 
ফীভা মকাম্পানী মফাচ্চ এফং ফণবনম্ন ফীভাকৃি মথণয বযভাণ বনর্থদষ্ট কময 
মদয়। মকান মকান ফীভা মকাম্পানীয কামি মফাচ্চ ফীভাকৃি মথণয বযভাণ 
িাফয ঝঁুবকয বযপ্রবক্ষমি বফমফিনা কময মদখায বফলয়।    



• ফণবনম্ন এফং মফাচ্চ ফয়: মফবযবাগ ফীভা মকাম্পানীগুবর মভয়াবদ 
বযকল্পনাগুবর ুযু কযা এফং মল কযায ফণবনম্ন এফং মফাচ্চ ফয় বনর্থদষ্ট 
কময মদয়।  

B2B বকবস্তয বযভাণ মপযমিয (অযব) বযকল্পনা 
মকান মকান ফীভা মকাম্পানী বকবস্তয বযভাণ মপযি স্বযূ বফববন্ন মভয়াবদ 
বযকল্পনায প্রস্তাফ মদয়। মবদ ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয মভয়ামদয ভমধয 
ভাযা মান, িামর ফীভা মকাম্পানী ভমনানীি ফযবি/ ফীভায প্রাকমক বনর্থদষ্ট 
বযভাণ থণ (ফীভাকৃি থণ) প্রদান কময। মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি ম্পূণণ 
ফীভািুবিয ভয়কার মণি মফঁমি থামকন, িামর মভয়াদ ূণণ মর ফীভা 
মকাম্পানী ফীভা িুবিয িণ  নুাময জীফন ফীভাকৃি ফযবিমক ফীভা বকবস্তয বকিু 
ং থফা ম্পণূণ বকবস্ত মপযি মদয়।         
ববন্ন মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনাগুবরমি, মকান মকান মকাম্পানী ফীভািুবিবিয মভয়াদ 
ূণণ মর বকবস্তয বযভামণয ামথ বকিু ুদ প্রদান কময মবদ জীফন ফীভাকৃি 
ফযবি মভয়াদ ূণণ য়া মণি মফঁমি থামকন।   
এবি বফমফিনা কময মদখুন.... 
মবদ অনামক একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা এফং একবি বকবস্ত মপযৎ 
বযকল্পনায ভমধয মফমি বনমি য়, অবন মকানবি বনফািন কযমফন এফং 
মকন?   

 B2C বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা  
একবি বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনায বফযীি। 
এআ বযকল্পনায় জীফন ফীভা মকাম্পানী, জীফন ফীভাকৃি ফযবিমক একবি বনর্থদষ্ট 
বযভাণ থণ বদমি প্রবিেুবিফে মবদ িাঁযা বযকল্পনাবিয মভয়াদ মণি মফঁমি 
থামকন। মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয ভয়ীভায ভমধযআ ভাযা মান, 
িামর িাঁযা বকিু ায়ায বধকাযী মফ না। 
িএফ ংমক্ষম, এআ বযকল্পনাবি ুধুভাত্র জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয 
ভয়ীভা মণি মফঁমি থাকমর মভয়াদুণণ য়ায রাব প্রদান কময। মকান যকভ 
ভৃিুয-যুক্ষা মনআ। 



উদাযণ 
প্রাি এবফব ফীভা মকাম্পানীয কাি মথমক 30 ফিমযয জনয 75 রাখ িাকায 
ফীভাকৃি মথণয একবি বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা বনময়মিন। 
বযকল্পনাবিয িথযবদ এবি বনর্থদষ্ট কযমি মম, মবদ প্রাি ফীভািুবিবিয 30 
ফিমযয ুমযা মভয়াদ লণি মফঁমি থামকন, িামর ফীভা মকাম্পানীবি প্রািমক 
ফীভািুবিয মভয়াদ ূণণ মর মভাি 75 রাখ িাকা প্রদান কযমফ।   
মবদ প্রাি ফীভািুবিয 30 ফিয মভয়ামদয ভমধয ভাযা মান, িামর বিবন মকান 
ভৃিয-যুক্ষা ামফন না। 

জীফন খুফআ বনবিি। প্রামিয ভমিা ফযবিযা িাঁমদয প্রময়াজমনয জনয একবি 
মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা থফা একবি বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনায ভমধয 
মকানবি উমিু মফ ম বফলময় কখন ভনবিয কযমি ামযন না, মমমিু 
িাঁযা জামনন না মম কিবদন িাঁযা মফঁমি থাকমফন থফা কমফ িাঁযা ভাযা মামফন। 
িুযাং মবদ প্রাি 30 ফিমযয জনয একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা গ্রণ কমযন 
এফং ফীভািুবি বযকল্পনায ুমযা মভয়াদআ মফঁমি থামকন, িামর 30 ফিমযয 
মমল বিবন বকিুআ ামফন না। একআ ভময় বিবন মবদ 30 ফিমযয জনয একবি 
বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা কমযন এফং িাযয দূবাগযফিঃ এবিয মভয়ামদয 
ভমধয ভাযা মান, িামর িাঁয ভমনানীি ফযবি থফা ফীভা প্রাক মকান বকিু 
ামফন না।           
উময উমেবখি বযবিবিগুবর ভানুলমক ফীভা বযকল্পনা বনফািন কযমি বফভ্রাি 
কযমি াময। উবযউি বযবিবিগুবরয ভাধান কযমি, জীফন ফীভা 
মকাম্পানীগুবর উমযয দুবি বযকল্পনায তফবষ্টযগুবর ংমিু কমযমি এফং একবি 
বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা যমূ প্রস্তাফ কমযমি।  
B2D এমডামভন্ি ফীভা বযকল্পনা 
এমডামভন্ি ফীভা বযকল্পনা ভরূিঃ একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা এফং একবি 
বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনায ংবভেণ। মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি ফীভািুবিয 
মভয়ামদয ভমধয ভাযা মান িামর এবি ভৃিুয যুক্ষা মদয় থফা জীফন ফীভাকৃি 
ফযবি মবদ ফীভািুবিয মভয়াদ ূণণ য়া মণি মফঁমি থামকন িামর মফঁমি থাকায 
পমর প্রাপ্ত রাব প্রদান কময। 



উদাযণ 
প্রাি এবফব ফীভা মকাম্পানীয কামি 30 ফিমযয জনয 75 রাখ িাকা ফীভাকৃি 
মথণয একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা কমযমিন। ফীভািুবিবিয দবরর এবি 
বুনবিি কময মম মবদ প্রাি ফীভািুবিয ুমযা 30 ফিয মফঁমি থামকন, 
িামর ফীভা িুবিবিয মভয়াদ ূণণ মর, ফীভা মকাম্পানী িাঁমক 75 রাখ িাকায 
থণভরূয এফং মবদ মকান বঞ্চি রবযাং থামক িা প্রদান কযমফ। মবদ প্রাি 
ফীভািুবিয 30 ফিয মভয়ামদয ভমধয এফং িুবিবিয মভয়াদ ূণণ য়ায অমগআ 
ভাযা মান, িামর িাঁয ভমনানীি ফযবি ফীভায প্রাক 75 রাখ িাকায ভৃিুয 
যুক্ষা ামফন এফং ফীভািুবিবি মল ময় মামফ।        
উমযয বযকল্পনাবি র একবি ংবভেণ : 
• 30 ফিমযয জনয 75 রাখ িাকায একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা, এফং 
• 30 ফিমযয জনয 75 রাখ িাকায একবি বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনা 
িুযাং মবদ প্রাি ফীভািুবিয ভয়ীভায ভমধয ভাযা মান, িামর মভয়াবদ 
ফীভা বযকল্পনা থণ প্রদান কযমফ, বকিু বিবন মবদ ফীভা বযকল্পনায 
ভয়কামরয ুমযা 30 ফিযআ  মফঁমি থামকন, িামর বফুে এমডামভন্ি 
বযকল্পনাবি থণ প্রদান কযমফ।  
িকণ  থাকুন 
বাযমি জীফন ফীভা মকাম্পানীগুবর দ্বাযা ফমিময় মফব প্রস্তাবফি ফীভা 
বযকল্পনাগুবর র মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা এফং বফুে এমডাউমভন্ি 
বযকল্পনায ংবভেণ। 

 
এবি বফমফিনা কযুন... 
মবদ অনামক একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা, একবি বফুে এমডামভন্ি 
বযকল্পনা থফা একবি এমডামভন্ি বযকল্পনায ভমধয মম মকান একবি মফমি 
বনমি য়, িামর অবন মকানবি বনফািন কযমফন এফং মকন কযমফন?  

 
 ভুখয বফলয়গুবর 



• মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয ুমযা মভয়াদ মণি মফঁমি থামকন 
িামর এমডামভন্ি ফীভা বযকল্পনা একবি বনর্থদষ্ট বযভাণ থণ 
বযকল্পনাবিয মভয়াদ ূযণ মর প্রদান কযমফ।  

• ভৃিুয যুক্ষা: এআ বযকল্পনাগুবরমি ভৃিুয যুক্ষায উাদান অমি। মবদ 
জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয মভয়াদ ূণণ য়ায অমগআ ভাযা মান 
িামর ভৃিুয যুক্ষা ংকর াি বুফধাগুবর ভমনানীি ফযবি / ফীভা প্রাকমক 
প্রদান কযা য়।    

• ঞ্চময়য উাদান: ভৃিুয-যুক্ষা িা়া, এআ বযকল্পনাগুবরমি একবি 
ঞ্চময়য উাদান থামক। ফীভা বকবস্তয বযভাণ মথমক ভৃিুয যুক্ষায ভূরয 
এফং প্রাবনক ভরূয ফাদ বদময়, ফাকী থণ জীফন ফীভাকৃি ফযবিয ময় ফীভা 
মকাম্পানী বফবনময়াগ কময। বপময অা র্থজি ভরূয যফিণ ীকামর জীফন 
ফীভাকৃি ফযবিমক বিবযি রবযাং যমূ বপবযময় মদয়া য়।         

• রক্ষয-বববত্তক বফবনময়াগ:  বুয উচ্চ বক্ষা থফা বফফা আিযাবদয ভমিা 
বনর্থদষ্ট বযকল্পনাগুবরয কাযমণ থণ ঞ্চময়য জনয এআ বযকল্পনাবি মকনা 
মমমি াময।  

• মকান মকান ফীভা মকাম্পানী এআ ফীভািুবিগুবরয বযপ্রবক্ষমি ঋণ থফা 
বকিু ং িুমর মনয়ায নুমভাদন মদয়। 

• এআ বযকল্পনাবি বফববন্ন যূম য়। মকান মকান বযকল্পনায় মভয়াদ ূণণ 
য়ায পমর প্রাপ্ত বুফধাগুবর মথমক ভৃিুয যুক্ষা উচ্চভামনয থামক এফং 
বফযীিবামফ প্রমমাজয।  

• মকান মকান বযকল্পনায় মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত বুফধাগুবর ভৃিুয 
যুক্ষায বদ্বগুণ। এআ ধযমনয বযকল্পনাগুবর বদ্বগুণ এমডামভন্ি ফীভা 
বযকল্পনা নামভ বযবিি। 

প্রন 5.1 
একবি জীফন ফীভা বযকল্পনায মভৌবরক উাদানগুবর ফযাখযা। 

 
ংীদায য়া এফং ংীদায না য়ায বযকল্পনাগুবর 
মফীযবাগ এমডামভন্ি ফীভািুবিগুবরয ফীভা বকবস্তয ভমধয একবি ঞ্চময়য 



উাদান িবুণ ি থামক। এআ থণবি ফীভািুবিকাযী ফযবিয ময় ফীভা 
মকাম্পানী বফবনময়াগ কময এফং এয উয বকিু রাব উাজণ ন কময মমবি 
ুনযায় ফীভািুবিকাযী ফযবিমক বিবযি রবযাং যমূ ফন্িন কময মদয়া 
য়। 
এআ ধযমনয বযকল্পনাগুবরমি মমখামন ফীভািুবিকাযী ফযবিয ফীভা মকাম্পানীয 
রামবয ংীদায য়ায বধকায থামক, মগুবর ‘রাব-’ বযকল্পনা 
থফা ‘ংীদায য়ায’ বযকল্পনা নামভ বযবিি। 
মম কর বযকল্পনাগুবরমি ফীভািুবিকাযী ফযবিয ফীভা মকাম্পানীয রামবয 
ংীদায য়ায বধকায থামক না, মগুবর ‘রাবীন’ বযকল্পনা থফা 
‘বফনা-ংীদাযী’ বযকল্পনা নামভ বযবিি। বফুে মভয়াবদ ফীভা 
বযকল্পনাগুবর র একবি রাব-ীন বযকল্পনায উদাযণ। 

    
প্রস্তাবফি কাজকভণ 
মবদ অবন আন্িাযমনি ফযফায কমযন, িামর াঁিবি ফীভা মকাম্পানীয 
ময়ফাআি মদখুন এফং িামদয প্রস্তাবফি বফববন্ন এমডামভন্ি বযকল্পনাগুবরয 
তফবষ্টগুবর রক্ষয কযুন। াঁিবি মকাম্পানীয প্রস্তাবফি বফববন্ন  এমডামভন্ি 
বযকল্পনায তফবষ্টযগুবরয একবি িুরনাভরূক িাবরকা তিযী কযুন। অনায 
ভমি মকান মকাম্পানীয প্রস্তাবফি এমডামভন্ি বযকল্পনাবি ফমিময় বামরা 
এফং মকন? 

B2E অজীফন ফীভা বযকল্পনা 
• বনর্থদষ্ট ভময়য জনয একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনামক ফরা য় একবি 

অজীফন ফীভা বযকল্পনা। মকান মকান বযকল্পনায় িামদয ঞ্চময়য 
উাদান থামক। ফীভা মকাম্পানীগুবর এআ বযকল্পনাগুবরমক বফবনময়াগ 
কযায পমর প্রাপ্ত রামবয উয বববত্ত কময এআ বযকল্পনাগুবরয জনয 
বিবযবি রবযাং মঘালণা কময।     

• বযকল্পনাবিয নাভ মথমকআ মমবি মফাঝা মামে, এআ বযকল্পনাবি ফযবিয 
ম্পণূণ জীফমনয যুক্ষা মদয়। 

• জীফন ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুযমি, ভমনানীি ফযবি থফা ফীভা প্রাকমক মআ 



ভয় মণি জভা য়া বিবযি রবযাং ফীভাকৃি ুমযা থণ প্রদান 
কযা য়।   

• জযুযী ফিায প্রময়াজনগুবর ূযণ কযায জনয একজন ফযবি িাঁয 
জীফনকামরয ভমধয বকিু ং িুমর বনমি ামযন। একজন ফযবি এআ 
ফীভািুবিয বযমপ্রবক্ষমি ঋণ গ্রণ কযমি ামযন।  

উদাযণ 
এবফব ফীভা মকাম্পানী 100 ফিয ফয় মণি একবি অজীফমনয ফীভা 
বযকল্পনায যুক্ষা বদবে। 
ভৃিুয যুক্ষা 
ফীভািুবিয ভয়ীভায ভমধয ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুযয ঘিনায়, মআ িাবযখ মণি 
জভা য়া বিবযি রবযাং ুমযা ফীভাকৃি থণ ভমনানীি ফযবি/ ফীভা 
প্রাকমক প্রদান কযা য়। 
মফমঁি থাকায পমর প্রাপ্ত রাব 
মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি 100 ফিয ফয় মণি মফঁমি থামকন, িামর 
বিবযি রবযাং ফীভাকৃি ুমযা থণ, জীফন ফীভাকৃি ফযবিমক প্রদান 
কযা য়।  

 
প্রস্তাবফি কাজকভণ 
এআ মণি অবন মভয়াবদ বযকল্পনা, এমডামভন্ি বযকল্পনা এফং অজীফমনয 
বযকল্পনাগুবর রক্ষয কযমরন। বযদৃয বযবিবিগুবর িাবরকাবুি কযুন 
মমখামন একজন ফযবি বিনবি বযকল্পনায প্রবিবি মফমি মনমফ। 

B2F বযফিণ নমমাগয ফীভা বযকল্পনা 
নাভবি মমযূ বনমদণ  কযমি, এআ ফীভা বযকল্পনাবি একবি মেণী মথমক নয 
একবিমি যূািযমমাগয। উদাযণস্বযূ, একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনামক, ফীভা 
মকাম্পানীয নুমভাদন নুাময একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা, থফা একবি 
অজীফন ফীভা বযকল্পনা থফা নয মকান বযকল্পনায় যূািয কযা মমমি 
াময।    



বযফিণ নমমাগয বযকল্পনা রাবজনক মখন জীফন ফীভাকৃি ফযবি প্রাথবভকবামফ 
বধক বযভাণ বকবস্তয থণ প্রদান কযমি ভথণ ন না। মআ কাযমণ িাঁযা কভ 
বযভাণ বকবস্তমি একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা ুযু কযমি ামযন এফং 
যফিণ ীকামর বধক বযভাণ বকবস্তমি এবিমক একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা 
থফা অজীফন বযকল্পনায় বযফিণ ন কযমি ামযন। এিা়া, বযকল্পনাবি 
বযফিণ ন কযায ভয় জীফন ফীভাকৃি ফযবিয বিবকৎা ংকর াি যীক্ষা বনযীক্ষা 
কযায প্রময়াজন য় না।    
যূািযমমাগয বযকল্পনায অয একবি বুফধা র মম বযফিণ ন কযায ভয় নয 
মকান বিবযি েীকায কযায বোি বনমি য় না। 
B2G ংমুি জীফন ফীভা বযকল্পনা 
• ংমিু জীফন ফীভা বযকল্পনাগুবর একবি ফীভািুবিয অিায় দজুন ফযবিয 

ফীভা যুক্ষা মদয়। এআ বযকল্পনাবি বফফাবি দম্পবি থফা একবি 
ফযফাবয়ক প্রবিিামনয দজুন ংীদাযমদয জনয অদণ। 

• মকান মকান ংমিু জীফন ফীভা বযকল্পনায় ভৃিুয ুযক্ষা (ফীভাকৃি থণ) 
ংমিু ফীভািুবিকাযী ফযবিমদয ভমধয প্রথভ ফযবিয ভৃিুযমি এফং িাযয 
ুনযায় মফঁমি থাকা ফযবিয ভৃিুযমি, মআবদন মণি জভা য়া বিবযি 
রবযাং প্রদান কযা য়, মবদ উবয় ফীভািুবিকাযী ফযবিয ভৃিুয ফীভািুবিয 
ভয়ীভায ভমধয য়। 

• মবদ ংমিু ফীভািুবিকাযী ফযবিয উবময়আ থফা ংমিু ফীভািুবিকাযীয 
একজন, ফীভািুবিয মভয়াদ ূণণ য়া মণি মফঁমি থামকন, িামর মআ 
িাবযখ মণি জভা য়া বিবযি রবযাং মভয়াদ ূণণ য়ায পমর 
প্রাপ্ত রাব প্রদান কযা য়।  

• মকান মকান ংমিু জীফন ফীভািুবিয মক্ষমত্র ফীভা বকবস্তয থণ একবি বনর্থদষ্ট 
মভয়াদ মণি প্রদান কযমি য় থফা বকবস্তয থণ প্রদান কযা ংমিু 
ফীভািুবিকাযী ফযবিয ভমধয প্রথভ জমনয ভৃিুমি ফে কযা য়। 

• ংমিু জীফন ফীভািুবিয মক্ষমত্র অরাদাবামফ প্রবিবি জীফমনয েীকায 
কযা য়।  

এবি বফমফিনা কযুন.. 



অনায বফফাময য, অবন বক অনায স্বাভী থফা স্ত্রীয এফং অনায 
অরাদা অরাদা ফীভািুবি কযমি িান, নাবক অবন একবি ংমিু জীফন 
ফীভািুবি যাখমি িন্দ কযমফন? এআ বফলময় বোি কযায ভয় অবন 
মকান মকান বফলয়গুবর বফমফিনা কময মদখমফন? 

B2H যানুযআবি ফা বনয়বভি ফার্থলক অয় বনবিিকাযী ফীভা েবি 
যানুযআবি র একজন ফযবি (মামক যানুআিযান্ি ফা বনয়বভি ফার্থলক অয় প্রাক 
ফরা য়)-য একবি যানুআবি যফযাকাযী(ফীভা মকাম্পানী)-য কাি মথমক 
এককারীন থণ (কর য় ভরূয) থফা বনর্থদষ্ট কময়ক ফিময দপায় দপায় মদয়া 
বকবস্তয বযমবক্ষমি প্রাপ্ত মথণয একবি বনয়বভি ধাযা।  
কর য় ভরূয প্রদান কযায ন্থা নুাময, যানুযআবি মি াময  
• একবি িাৎক্ষবনক যানুযআবি; থফা    
• বফরবম্বি (বকবস্তমি বযমাধ য়া) যানুযআবি। 
যানুযআবি একবি জীফন ফীভািুবিয বঠ্ক বফযীি। জীফন ফীভায মক্ষমত্র ফীভা 
মকাম্পানী ঝঁুবক গ্রণ কময, বকিু যানুযআবিয মক্ষমত্র যানুযআবি প্রদানকাযী ফযবি 
এবিয ঝঁুবক মনন মম, কর য়ভরূয প্রদান কযায য বিবন খুফ িা়ািাব় ভাযা মামফন 
না।   
মনকগুবর বফববন্ন ধযমনয যানুযআবি ায়া মায় (মমভন ংমিু জীফন 
যানুযআবি থফা জময়ন্ি রাআপ যানুযআবি, বিভ জীবফি ফযবি থফা রাস্ি 
াযবাআবয / কর য়ভরূয মপযি  জীফন যানুযআবি থফা রাআপ যানুযআবি 
উআথ বযিানণ প াযমিজ প্রাআ/ কর ভ ফধণভান যানুযআবি থফা আনবকর বজং 
যানুযআবি) এফং 7 ধযাময় অভযা এআগুবর বফসৃ্তিবামফ মদখফ।   
B2I দরগি ফীভা বযকল্পনা 
• একবি দরগি ফীভািুবি, কময়কজন দরগি ফযবি মাঁযা একবি াধাযণ 

উমেময ংঘফে ময়মিন িাঁমদয ফীভা ুযক্ষা প্রদান কময।  
• দরগি ফযবিযা মি ামযন: 

o একবি ংিায কভণিাযীগণ; 
o একবি ফযামেয গ্রাকগণ; 
o একবি ফযফায়ী বভবিয দযগণ; 



o মাগি ংিায দযগণ মমভন একবি যাকযাউন্িমিন্িমদয বভবি; 
থফা   

o নয মকান দরগি ফযবি মাঁযা উমেময এক য়ায কাযমণ ংঘফে 
থফা একবি াধাযণ উমেময এমক মযয মে মিু। 

• দরগি ফীভা বযকল্পনায় ফীভা মকাম্পানী এভন একবি ভরূ ফীভা প্রিরন 
কময, মমবিয অিায় দমরয কর দযমদয যুক্ষা অম। উদাযণ 
স্বযূ, ফীভা মকাম্পানী একজন বনময়াগকিায ামথ একবি ভরূ (ভাস্িায) 
ফীভািুবি প্রিরন কযমফ, মমবিয অিায় মকাম্পানীয কর কভণিাযীযা 
ম়ন। এআ বনময়াগকিা ‘ভরূ ফীভািুবিকাযী’ থফা ‘ভাস্িায 
বরবমাল্ডায’ নামভ বযবিি মফন।   

• ফীভায িুবিবি প্রধান ফীভািুবিকাযী থফা ভাস্িায বরবমাল্ডায এফং ফীভা 
মকাম্পানীয ভমধয ম্পাবদি য়। কভণিাযীযা ফীভা িুবিয প্রিযক্ষ 
ংগ্রণকাযী নন।  

• ভাজ করযামণয উকযণ যমূ যকায জনগণমক (মআ কর ভানুলমক 
মাঁযা দবযদ্র ীভায নীমি ফফা কমযন) ফীভা যুক্ষা প্রদান কযায জনয 
দরগি ফীভা বযকল্পনাগুবর ফযফায কমযন। 

• জুরাআ, 2005-এ ফীভা বমল্পয বনয়ন্ত্রক (অআঅযবডএ) দরগি ফীভা 
বযকল্পনাগুবরয বনমদণ বকা  প্রিরন কময। 

উদাযণ 
এবফব ফীভা মকাম্পানী একবি দরগি জীফন ফীভা বযকল্পনায প্রস্তাফ মদয়, 
মমবি কভ বফত্তফান ফযবিমদয ফীভা প্রময়াজনগুবর ূযণ কময। 
এআ বযকল্পনায অিায় অা ফযবিমদয বিবিি কযায জনয মকাম্পানীয 
একবি বনর্থদষ্ট মমাগযিায ভানদড অমি। 
ভৃিুয যুক্ষা 
একজন দমযয ভৃিুযয ঘিনা ঘিমর ভমনানীি ফযবি থফা ফীভা প্রাকমক 
ফীভাকৃি থণ 30,000 িাকা প্রদান কযা য়। দূঘণিনাজবনি ভৃিুযয ঘিনায় 
ভমনানীি ফযবি থফা ফীভা প্রাকমক 75,000 িাকা প্রদান কযা য়। 

B2J বি ংবক্ষপ্ত(ভাআমকর া)-ফীভা বযকল্পনা 



• অআঅযবডএ (ভাআমকর া-ফীভা) মযগুমরন 2005-এয ভাধযমভ অআঅযবডএ 
নমবম্বয 2005-এ ভাআমকর া-ফীভায বনমদণ বকা প্রিরন কময। ভাআমকর া-ফীভায 
রক্ষয র বনম্ন অময়য দরবুি ফযবিমদয ফীভা ুযক্ষা প্রদান কযা। 

• অআঅযবডএ বনর্থদষ্ট কময বদময়মি মম, ভাআমকর া-ফীভায অিায় প্রদান কযা 
জীফন যুক্ষা ফযআ 5,000 িাকা মথমক 50,000 িাকায ভমধয মি মফ।   

• একজন জীফন ফীভাকাযক ভাআমকর া-জীফন ফীভা কযায ামথ ামথ একবি 
াধাযণ ভাআমকর া-ফীভা কযমি ামযন এফং বফযীি বদমক িণ বি 
নুযূ।(এবি ুধুভাত্র ভাআমকর া-ফীভায মক্ষমত্রআ নুমভাবদি এফং নয 
ধযমনয মকান  াধাযণ ফীভাগুবরয মক্ষমত্র নয়।)    

B2K আউবনমিয ামথ ংমুি ফীভা বযকল্পনা (আউ এর অআ ব ) 
আউবনমিয ামথ ংমিু ফীভািুবিগুবরমি, রাব- ফীভািুবিগুবর মথমক মফব 
ঝঁুবক থামক এফং ল্প বনিয়িা থামক। মবদ, এগুবর মনক মফব নভনীয়। 
আউবনমিয ামথ ংমিু ফীভািুবিগুবর নভনীয়িায বুফধাগুবর ায়ায জনয 
বফবনময়ামগয ঝুঁবক বনমি প্রসু্তি ফযবিমদয জনয উমিু। মপযি রাব ূঁবজ 
ফাজামযয গবিীরিায উয বনবণ যীর মমখামন আকুযআবি (ময়াযগুবর)-য ভমিা 
বফবনময়াগগুবরয মকনা-মফিা কযা য় (ধযায় 6-এ ময়ায বফলময় বফস্তাময 
অমরািনা কযা মফ)। 
এবি বফমফিনা কময মদখুন... 
মবদ অনামক আউ এর অআ ব এফং প্রথাগি ফীভািুবিগুবর (মভয়াবদ / 
এমডামভন্ি / অজীফন ফীভািুবি)-য ভমধয বনফািন কযমি য়, অবন মকানবি 
মফমি মনমফন? এআ বফলময় বোি মনয়ায ভয় অবন মকান বফলয়গুবর 
বফমফিনা কময মদখমফন?   

ভখূয বফলয়গুবর 
• আউবনমিয ামথ ংমিু ফীভািুবি বযকল্পনা (আউ এর অআ ব) জীফন ফীভা 

এফং বফবনমমামগয মপযি-রাব উবময়যআ বুফধা মদয়।  
• প্রথাগি বযকল্পনাগুবরমি ফীভা মকাম্পানী ফীভাকৃি ফযবিয ময় বফবনময়াগ 

কযায বফলময় বোি মনয়। মবদ, একবি আউ এর অআ ব-মি ফীভাকৃি 
ফযবিয বফবনময়ামগয িবফর বনফািন কযায জনয মনকগুবর িবফর থামক 



মমভন- আকুযআবি িবফর, ঋণ িবফর, ফযারান্স িবফর এফং ভাবন ভামকণ ি 
িবফর আিযাবদ। 

• আউ এর অআ ব এ ফীভাকৃি ফযবিমক ুঁবজ ফাজামযয কর ভবফকাম 
ংগ্রণ কযায মুমাগ মদয়।   

• ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুযমি ফীভাকৃি থণ থফা বফবনময়ামগয ফাজায ভরূয 
(িবফমরয ভরূয), মমবি মফব, মবি প্রদান কযা য়।  

• বযকল্পনাবিয মভয়াদ ূণণ মর িবফর ভরূয প্রদানমমাগয য়।  
• ফমন্দাফস্ত কযায বফকল্প:  মকান মকান বযকল্পনা ফীভািুবিকাযীমক এককারীন 

থণ মনয়ায বযফমিণ , মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রাব একবি বনর্থদষ্ট 
ভয় ধময (ধযা মাক, 5 ফিয থফা 5 ফিমযয উয মম মকান ভয়) 
বনধাবযি কাঠ্ামভা নুাময (মায়কর বভক বকবস্ত) থণ প্রদান কময। এবি 
‘ফমন্দাফমস্তায বফকল্প’ নামভ বযবিি। মবদ ফীভা িুবিকাযী বফকল্প ফমন্দাফস্ত 
বনমি িান, িাঁমক ফীভা মকাম্পানীমক অমগ ফবি কযমি মফ।     

প্রন 5.2 
একবি দরগি ফীভা বযকল্পনায তফবষ্টযগুবরয িাবরকা তিযী কযুন। 

B2L বুমদয জনয বযকল্পনা 
• বু ফীভা বযকল্পনাগুবর বুমদয ববফলযমিয অর্থথক প্রময়াজনগুবর মমভন 

বক্ষা, বফফা আিযাবদ ূযণ কযায জনয বববাফকমদয াাময কময।      
• বু ফীভা বযকল্পনাগুবর ফীভায ামথ ঞ্চময়য বুফধা উবয়আ প্রদান কময। 
• এবি গুযুত্বূণণ এফং রক্ষয কযায বফলয় মম, বুমদয বনমজমদয মকান অয় 

থামক না। বযফমিণ , িাঁযা অর্থথক বদক বদময় ম্পণূণবামফ িামদয 
বিাভািায উয বনবণ যীর। বিাভািাযা িাঁমদয বুমদয ববফলযমিয 
অর্থথক প্রময়াজনগুবর জনয থণ ঞ্চময়য উমেময ফীভা মকাম্পানীমক ফীভায 
বকবস্ত প্রদান কময।    

• বুযা ফীভাপ্রাক এফং িাযা ফীভািুবিবিয মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত 
বুফধাগুবর গ্রণ কযায বধকাযী। 

• এআ বযকল্পনাগুবরমি, ফীভাকৃি বুয জীফমনয ঝঁুবক ুযু মফ মখন বুবি 
ফীভািুবিবিমি উমেখ কযা বনর্থদষ্ট ফয়ম মৌঁিামফ। ফীভািুবিবি ুযু য়ায 



বদন এফং ঝুঁবক ুযু য়ায বদমনয ভমধয মম ভময়য ফযফধান িামক 
িবগিকযণ ভয় ফরা য়।   

• িবগিকযণ ভময়য মমল মম বদন মথমক ঝুঁবক ুযু মফ, মআ িাবযখবি 
িবগিাকৃি বদন নামভ বযবিি। িবগিাকৃি িাবযখবি িুবিবিয ফার্থলকীয 
িাবযখ মফ।  

• িবগিকযণ ভময়য জনয মকান যকভ ফীভা যুক্ষা থামক না। 
• মখন বুবি ফময়াপ্রাবপ্তয ফয়ম (18 ফিয ফয়) মৌঁমি মায়, িখন িুবিবিয 

স্বত্ত্ব অনা মিআ ফীভাকৃি বুয উয িমর মামফ। এআ েবিবি িায়ী 
বধকায প্রদান কযায েবি নামভ বযবিি। মম িাবযমখ ফীভািুবিবিয স্বত্ত্ব 
বুবিয উয ফিায়, মআ িাবযখবি িায়ী বধকায প্রদান কযায িাবযখ 
নামভ বযবিি।   

• িায়ী বধকায প্রদান কযায য ফীভািুবিবি ফীভাকাযক এফং ফীভাকৃি 
ফযবিয (এ মক্ষমত্র বুবি) ভমধয ম্পাবদি একবি িুবিমি বযণি য়।  

• মকান মকান বু ফীভা বযকল্পনা ফীভা বকবস্ত িযাগ কযায যাআডায বনময় 
গবঠ্ি, ক্ষািময নযানয বু ফীভা বযকল্পনায় বিাভািাযা একবি ল্প 
বযভাণ বিবযি ফীভা বকবস্তয জনয বকবস্তয বযভাণ িযাগ কযায যাআডায 
বফলময় ভনবিয কযমি ামযন। এমক্ষমত্র ফীভািুবিবিয মভয়ামদয ভমধয মবদ 
বিাভািা ভাযা মান িামর ফীভামকাম্পানী বিাভািায ময় ফীভায বকবস্ত 
প্রদান কযা িাবরময় মামফ (মিক্ষণ না বুযা ফময়াপ্রাবপ্তয ফয় মণি 
মৌঁমিামে) এফং ফীভািুবিবি ক্ষি থামক। ফীভািুবিবিয িণ  নুাময 
িুবিবিয মভয়াদ মল মর বুবি মভয়াদ ূণণ য়ায রাব ামফ। 7 ধযাময় 
যাআডামযয উয বফস্তাময অমরািনা কযা মফ। 

• বু ফীভা বযকল্পনাগুবর এমডামভন্ি বযকল্পনা, ভাবনফযাক বযকল্পনা থফা 
আউ এর অআ ব এ এয অকাময মনয়া মমমি াময।  



B2M ভাবন-ফযাক বযকল্পনা 
• ভাবন-ফযাক বযকল্পনাগুবর ফীভা এফং ঞ্চয় উবয় বুফধামিু, এফং 

িণ গুবরয তফবষ্টয নুাময মকান মকান মক্ষমত্র এমডামভন্ি বযকল্পনাগুবরয 
াদৃয। 

• একবি এমডামভন্ি বযকল্পনায়, ফীভািুবিকাযী ফযবি ফীভািুবিবিয মভয়াদ মল 
মর মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রাবগুবর গ্রণ কময। মবদ, ভাবন-
ফযাক বযকল্পনায় িুবিবিয মভয়ামদয ভমধয বনর্থদষ্ট ভয় িয ফীভািুবিকাযী 
ফযবিমক ‘মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রাবগুবর অংবকবামফ’ প্রদান কযা য়।   

• ফীভািুবিবিয িণ  নুাময ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয ফীভািুবিকাযী ফযবি 
মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রাবগুবর বনর্থদষ্ট নুামি থফা বফববন্ন নুামি 
গ্রণ কযমি ামযন। 

• প্রিবরি কয অআন নুাময বনর্থদষ্ট ভয় িয ফীভািুবিকাযী মম রাবগুবর 
গ্রণ কমযন মগুবর কয-ভুি। 

• মবদ ফীভািুবিকাযী ফযবি ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয ভাযা মান, িামর 
ভমনানীি ফযবি থফা ফীভাপ্রাক জভা য়া রবযাং (মবদ মকান) 
ম্পণূণ ফীভাকৃি থণআ ামফন, আবিভমধয ফীভাকৃিমক ফযবিমক প্রদান কযা 
‘মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রাব’ গুবরয বফময়াজন িা়াআ। 

উদাযণ 
মিিন বভে এবফব ফীভা মকাম্পানীয কাি মথমক 20 ফিমযয একবি ভাবন-ফযাক 
ফীভািুবি কমযমিন। মভাি ফীভাকৃি থণ র 20,00,000 িাকা। বিবন একবি 
ভাবন-ফযাক ফীভািুবি মফমিবিমরন কাযণ মফঁমি থাকমি থাকমি বিবন িাঁয 
ঞ্চময়য মপযি-রাব মমি মিময়বিমরন। বিবন িাঁয স্ত্রী মুভধামক িাঁয 
ফিণ ভামন এআ ফীভািুবিবিয জনয ভমনানীি ফযবি থফা ফীভাপ্রাক 
কমযবিমরন। বিবন মম ভাবন-ফযাক ফীভািুবিবি কমযবিমরন মবি নুাময 5 
ফিয, 10 ফিয, এফং 15 ফিময মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রামবয 25 িাং 
কময ামফন এফং মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রামবয ফাকী 25 িাং 20 
ফিমযয মমল প্রদান কযা মফ। 
বকিু, একবি দঘুণিনা বযফাযবিমক নাব়ময় মদয়। মিিন একবি গাব় দঘুণিনায় 



ভাযা মান। মুভধা একজন গৃফধু এফং অর্থথকবামফ মিিমনয উয 
বনবণ যীর বিমরন। 
ফীভািুবি কযায 11িভ ফিমযয ভাথায় মিিমনয ভৃিুযয ঘিনাবি ঘমিবির। 
আবিভমধয বিবন মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রামবয বকিু ং (10,00,000 
িাকা) 5ভ এফং 10ভ ফিময গ্রণ কমযমিন।   
এআ মক্ষমত্র, মুভধা ফীভাকৃি ুমযা থণ 20,00,000 িাকাআ ামফন, মবদ 
ফীভািুবিবিয 5ভ ফং 10ভ ফিময মিিনমক ফীভাকৃি মথণয একবি ং 
(10,00,000 িাকা) আবিভমধয প্রদান কযা ময়বির। 

B2N মফিন ঞ্চময়য বযকল্পনাগুবর (এ এ এ) 
• মফিন ঞ্চময়য বযকল্পনাগুবর (এ এ এ) েভজীবফ মেণীয 

প্রময়াজনগুবর ূযণ কযায উমেময কযা।  
• এআ বযকল্পনাগুবরমি ফীভা মকাম্পানীয বনময়াগকিায ামথ একবি িুবি 

থামক, মম কাযমণ বনময়াগকিা কভণিাযীয মফিন মথমক ফীভা বকবস্তয থণ ফাদ 
মদন এফং প্রবি ভাম এবি ফীভা মকাম্পানীমক প্রদান কমযন।  

• মমমিু কভণিাযীমদয কামি মফিন মৌঁিমনায অমগআ ফীভাবকবস্তয িাকা 
িাঁমদয মফিন মথমক ফাদ িমর মায়, মমিু ফীভা বকবস্ত প্রদামন মকান যকভ 
তু্রবিয বফলময় িাঁমদয বিবিি য়ায মকান প্রময়াজন মনআ।  

• ফীভা মকাম্পানী রাবফান য় মমমিু এআ বযকল্পনায অিায় থাকা 
কর কভণিাযীমদয একবত্রি কযা বকবস্তয থণ বনময়াগকিায কাি মথমক 
িাযা ায়।  

এবি বফমফিনা কময মদখুন.... 
ফীভা মকাম্পানীয এআ বফলময় বক রাব মি াময ফমর অনায ভমন য়? 
• মখন ফীভািুবিবি গ্রণ কযা য়, িখন ফীভাকাযক বনময়াগকিায কাি মথমক 

প্রস্তাফমত্রয ামথ, কভণিাযীমদয দ্বাযা স্বাক্ষবযি মম বধকায-জ্ঞাক ত্রবি 
ংগ্র কমযন, মবিয উয বববত্ত কময বনময়াগকিা কভণিাযীমদয মফিন 
মথমক ফীভা বকবস্তয থণ ফাদ মদন।     

• ফীভা মকাম্পানী প্রবিিানবিমক বনর্থদষ্ট ভয় িয কভণিাযীমদয নাভ, িাঁমদয 
দ, এফং মম বযভাণ থণ ফাদ মদয়া মফ ম বফলয়বি  একবি 



প্রময়াজমনয িাবরকা াঠ্ায়।  
• মফিন ঞ্চময়য বযকল্পনা একবি বনর্থদষ্ট ফীভা বযকল্পনা নয়। এবি ফীভা 

বকবস্ত ংগ্র কযায একবি বুফধাজনক িুবি ভাত্র। এ এ এ িুবি 
নুাময একবি মভয়াবদ বযকল্পনা, একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা থফা 
ফীভাকাযমকয দ্বাযা প্রস্তাবফি নয মকান বযকল্পনায় জনয এবি ফযফায কযা 
মায়।  

C কযামযা এফং ভুদ্রাষ্ফীবি 
C1 ফীভাজাি দ্রমফযয উয কয প্রময়াগ 
আনকাভ িযাক্স যাক্ট 1961 নুাময জীফন ফীভাজাি দ্রফযগুবর অয়কমযয 
বুফধাগুবর ায়ায উমুি। ফীভাজাি দ্রফযগুবর বফবনময়াগ কযায ভয় এফং 
মভয়াদ ূণণ য়ায ভয় অয়কমযয বুফধাগুবর ায়ায উমিু।  
(a) বফবনময়ামগয স্তয : আনকাভ িযাক্স অআমনয ধাযা 80C নুাময জীফন 

ফীভা বযকল্পনায জনয প্রদান কযা ফীভা বকবস্তয থণ কযামযামমাগয 
অয় মথমক িা় ায়ায মমাগয। এআ অআনবি কমযয বুফধাগুবর ভিযু 
কযায জনয বুনর্থদষ্টবামফ কিগুবর িণ  উমেখ কময। বনম্নবরবখি 
িণ গুবর ফযআ ূযণ কযমি মফ:     
• ফিণ ভান কয অআন নুাময প্রদান কযা ফীভা বকবস্তয বযভাণ 

ফযআ ফীভাকৃি ুমযা মথণয 20% থফা 20%-এয কভ মি 
মফ; থফা 

• ফীভাকৃি মভাি থণ মমন ফযআ প্রদান কযা ফীভাবকবস্তয াঁি গুণ 
থফা াঁি গুমণয মফব য়।  

উদাযণ 
প্রাি 4 রাখ িাকা যুক্ষা ায়ায একবি আউ এর অআ ব ফীভািুবি 
বকমনমিন। এআ ফীভািুবিবিয উয কমযয বুফধা ায়ায জনয, প্রদান কযা 
ফীভাবকবস্তয বযভাণ ফযআ ফীভা যুক্ষায 4 রাখ িাকায 20 িাংময কভ 
মফ। পমর এআ মক্ষমত্র, কমযয বুফধা রাব কযায জনয ফীভাবকবস্তয বযভাণ 
ফযআ 80,000 িাকা থফা এয কভ মফ।     



মবদ ফীভা বকবস্তয বযভাণ ফীভাকৃি মভাি মথণয 20%-এয মফব য়, 
উদাযণ স্বযূ মবদ ফীভা বকবস্ত 80,000 িাকায (ধযা মাক, 100,000 িাকা) 
মফব প্রদান কযা য়, িামর অয়কয বফময়াজন, প্রদান কযা ফীভাবকবস্তয 
20% মণি ীবভি থাকমফ।    
এফায, এআ বফলয়বি একিু নযবামফ মদখা মাক:   
প্রাি 80,000 িাকা বফবনময়াগ কযমি িায়, িায কযামযামমাগয অয় মথমক 
এআ মথণয উয িা় ায়ায জনয। মআ কাযমণ, বিবন 80,000 িাকা 
প্রদান কময একবি আউ এর অআ ব ফীভািুবি মকনায বোি মনয়। মবদ বিবন 
ুমযা 80,000 িাকায উয অয়কমযয বুফধা রাব কযমি িান, িামর এবি 
বনবিি কযমি মফ মম, বিবন মম ফীভা যুক্ষাবি কমযমিন মবি ফযআ 
প্রদান কযা ফীভা বকবস্ত (80,000 িাকা)য কভমক্ষ াঁিগুণ থফা িায 
াঁিগুমণয মফব মফ। পমর এআ মক্ষমত্র প্রািমক এবি বনবিি কযমি মফ 
মম ফীভা যুক্ষাবি ফযআ কভমক্ষ 4 রাখ িাকায থফা িায উময মফ। 

   
িকণ  থাকুন 
অয়কয দপ্তয মম মকান ভয় ফিণ ভামন প্রিবরি অয়কয বফবধগুবর ুনযায় 
যীক্ষা কযমি ামযন এফং এগুবরমি বযফিণ ন কযমি ামযন।  
থণ ভন্ত্রারয় একবি নিুন প্রিযক্ষ কয বফবধ থফা ডাআমযক্ট িযাক্স মকাড 
(বডবিব)-য খ়া তিযী কমযমিন এফং এবপ্রর 2012 মথমক কামণকয কযা 
মফ এফং এয পমর মআ ভময় প্রিবরি অয়কয অআনগুবরয বযফিণ ন কযা 
মফ। 

 ধাযা 80 C নুাময একবি অর্থথক ফিময মফাচ্চ কয বফময়াজমনয নুভবি 
1,00,000 িাকা প্রমদয় বকবস্তয উয মদয়া মমমি াময।     
(a) মভয়াদ ূণণ য়ায স্তয: প্রিবরি কয অআন নুাময জীফন ফীভাকৃি ফযবি 

মভয়াদ ূণণ য়ায পমর মম বযভাণ থণ ান থফা ভমনানীি ফযবি থফা 
ফীভাপ্রাক ভৃিুয যুক্ষায মম থণ ান, অয়কয অআমনয ধাযা 10 (10D) 
নুাময িা কয-ভুি। মবদ, ফীভা বকবস্তয বযভাণ মভাি ফীভাকৃি মথণয 
20%  িাব়ময় না মায়ায িণ , মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রামবয 



মক্ষমত্র প্রময়াজন।  
প্রস্তাবফি কাজকভণ 
অয়কয অআমনয ধাযা 80C নুাময, একজন ফযবি বফববন্ন জায়গায় 
বফবনময়াগ কযায ভাধযমভ 1,00,000 িাকা মণি অয়কমযয বুফধাগুবর মমি 
ামযন। জীফন ফীভা এআ ধযমনয বফবনময়াগ কযায মক্ষত্রগুবরয ভমধয একবি। 
নযানয বফবনময়ামগয মক্ষত্রগুবর খঁুমজ ফায কযুন এফং মগুবরমক িাবরকাবুি 
কযুন। 

C2 ভুদ্রাস্ফীবি 
বকিুবদন ধময িরা ভুদ্রাস্ফীবি গৃীি ফীভা যুক্ষায উয বফমল প্রবাফ মপরমি 
াময। জ মথণ, ভুদ্রাস্ফীবি র থণফযফিায় ণযদ্রফয এফং বযমলফাগুবরয 
ভরূয ফৃবে য়া এফং মায থণ র জীফনমামনয ভরূয ফৃবে ায়া।      
উদাযণ 
কময়ক ফিয অমগ মণি এক বরিায মমরামরয ভরূয বির 40 িাকা। ফিণ ভামন 
এক বরিায মমরামরয দাভ 60 িাকা- মায থণ ভমূরযয 50 িাং ফৃবে 
ঘমিমি। িুযাং কময়ক ফিয অমগ মণি একবি 100 িাকায মনামি 2.5 
বরিায মমরার মকনা মমমিা। ফিণ ভামন একআ 100 িাকায মনামি ভাত্র 1.67 
বরিায মমরার মকনা মামফ।   
িুযাং, কময়ক ফিয অমগ একবি 100 িাকায মনামি অভযা বনর্থদষ্ট কিগুবর 
দ্রফয বকনমি াযিাভ, বকিু ফিণ ভামন ঐ িাকায় অভযা িায মিময় মনক কভ 
দ্রফয বকনমি াবয। মবদ ববফলযমি ভরূয ফৃবে িরমি থামক, িামর একআ 
100 িাকায মনামি অমযা কভ ণযদ্রফয মকনা মামফ।  
এবি র ভুদ্রাস্ফীবিয প্রবাফ : িাকা এয ভরূয াযামে।  

ফীভা যুক্ষায উয ভুদ্রাস্ফীবিয একআ প্রবাফ ম়। অজমক অভযা বোি 
বনরাভ মম অভামদয ফীভা প্রময়াজন র ধযা মাক, 50 রাখ িাকা এফং অভযা 30 
ফিমযয জনয 50 রাখ িাকায একবি ফীভা যুক্ষা কযরাভ। বকিু ভুদ্রাস্ফীবিয 
কাযমণ 15-20 ফিয য ববফলযমি এআ একআ ফীভা যুক্ষাবিয ভরূয মনক কমভ 
মামফ। ভুদ্রাস্ফীবিয ফৃবেয মে মে ফীভা যুক্ষায প্রময়াজনগুবর ফৃবে 



ায়। পমর ভুদ্রাস্ফীবিয প্রবামফয কথা ভমন মযমখ গ্রাক (এফং িাঁমদয ফীভা 
প্রবিবনবধ)মদয ভামঝ ভামঝ িাঁমদয ফীভা যুক্ষাগুবর ুনর্থফমফিনা কযায 
প্রময়াজন।     
ফীভা মকম্পানীগুবরয দ্বাযা প্রস্তাবফি এযকভ মনকগুবর ফীভা বযকল্পনা অমি 
মমখামন ফীভাকৃি ফযবিমক বনর্থদষ্ট /বনয়বভি ভময়য ফযফধামন ফীভা যুক্ষা 
ফৃবে/হ্রা কযায নুভবি মদয়া য়। 
উদাযণ 
মকান মকান মকাম্পানী প্রবি ফিয ফীভাকৃি মভাি মথণয 5-10% ফৃবে/হ্রা 
কযায নুভবি মদয়। এআ বামফ প্রবি ফিয অমযা মফব বযভাণ ফীভা যুক্ষায 
ভাধযমভ একজন ফীভাকৃি ফযবি ভুদ্রাস্ফীবি মথমক বনমজমদয যক্ষা কযমি 
ামযন।    

D ুযক্ষায প্রময়াজনগুবরমক গ্রাবধকায নুাময াজামনা  
D1 প্রময়াজনগবুরমক গ্রাবধকায মদয়া অফযক মকন? 
একজন ফযবিয জীফমন যুক্ষায বফববন্ন প্রময়াজন থাকমি াময। ুনযায় 
প্রামিয উদাযণ বনময় মদখা মাক এফং িাঁয যুক্ষায বফববন্ন প্রময়াজনগুবর 
বিবিি কযা মাক:  



 
বিত্র : 5.2 
 

এআ কর প্রময়াজনগুবর ূযণ কযায জনয প্রামিয কামি বক মমথষ্ট থণ বির? 
মবদ না থামক, িামর বিবন বকবামফ বোি মনমফন মকানবি ফমিময় মফব 
গুযুত্বূণণ?   
একজন ফযবি মাঁয মমথষ্ট অর্থথক েবি অমি, বিবন িাঁয কর যুক্ষায 
প্রময়াজনগুবরয জনয থণ প্রদান কযমি ামযন। বকিু মম ফযবিয অর্থথক েবি 
ীবভি, বিবন িাঁয কর ুযক্ষায প্রময়াজনগুবরয জনয একআ ভময় থণ প্রদান 

প্রামিয 
ুযক্ষায 

প্রময়াজনগবুর 

িাঁয ববফলযমিয 
অময়য যুক্ষা 

 

বিবকৎা/ স্বািয 
ংকর াি ভযাগবুর 
মথমক বনমজয এফং 
বযফামযয যুক্ষা 

 

বনামিয 
বক্ষা ংকর াি 
বযকল্পনা 

 বনামিয বফফা 
ংকর াি 
বযকল্পনা 

 

গৃ ঋণ এফং 
গাব় ঋমণয 
বযপ্রবক্ষমি 
ুযক্ষা 

ফযকামর
য জনয 
বযকল্পনা 



কযমি ামযন না। এআ কর মক্ষমত্র প্রময়াজনগুবর গ্রাবধকায নুাময 
াজামনায বযকল্পনাবি বফমফিনা কযা য়। 
D2 বকবামফ প্রময়াজনগবুরমক গ্রাবধকায নুাময াজামনা য় 
ধময মনয়া মাক মম, প্রামিয িাঁয কর প্রময়াজনীয় যুক্ষাগুবর মকনায জনয 
মমথষ্ট অর্থথক েবি মনআ। িুযাং মদখা মাক, ফীভা প্রবিবনবধ বকবামফ মগুবর 
গ্রাবধকায নুাময াজামি িাঁমক াাময কমযন। মগুবর একবি একবি কময 
মণমফক্ষণ কযা মাক। 
ববফলযি অময়য যুক্ষা  এআ প্রময়াজনবি বফমল গুযুত্বূণণ নুভান কযা 

য় মমমিু এবি প্রামিয অয় মথমক অা 
নয কর প্রময়াজনগুবর/উমেযগুবরয অর্থথক 
েবি প্রদান কময। মআকাযমণ ফযআ 
প্রামিয এআ প্রময়াজনবিমক গ্রাবধকায মদয়া 
এফং এবিয যুক্ষা মকনা উবিি। বিবন একবি 
মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা বদময় ুযু কযমি ামযন 
এফং যফিণ ীকামর মখন িাঁয েবি ফা়মফ 
বিবন ঞ্চয়/ বফবনময়ামগয বযকল্পনাগুবর মফমি 
বনমি ামযন। একবি বযফিণ নমমাগয মভয়াবদ 
বযকল্পনায ভাধযমভ নযানয বযকল্পনাগুবর ুযু 
কযা মমমি াময এফং যফিণ ীকামর এবি একবি 
এমডামভন্ি বযকল্পনা থফা অজীফন 
বযকল্পনায় যূািয কযা মমমি াময। 

বিবকৎা/ স্বািয ংকর াি 
ভযাগুবর মথমক বনমজয 
এফং বযফামযয যুক্ষা 

 এআ প্রময়াজনবিমক বফমল গুযুত্বূণণ ভমন কযা 
য় মমমিু বিবকৎা ংকর াি জযুযী ফিাগুবর 
মম মকান ভয় অমি াময। প্রাি একবি 
াবযফাবযক স্বািয ফীভা বযকল্পনা কযমি 
ামযন। বফববন্ন মফিমনয ফযবিমদয মক্ষমত্র, 
বনময়াগকিা িাঁমদয কভণিাযী এফং কভণিাযীমদয 



বযফামযয স্বািয ফীভা প্রদান কময। এআ কর 
মক্ষমত্র একফযবি স্বািয ফীভা মকনায বফলয়বি বকিু 
ভময়য জনয িবগি যাখমি ামযন, মবদ 
অর্থথক েবি ীবভি য়। 

বনামিয বক্ষা ংকর াি 
বযকল্পনা 

 এআ প্রময়াজনবি একজন বফফাবি ফযবি মাঁয 
িান অমি, িাঁয কামি গ্রাবধকায ামফ। এআ 
মক্ষমত্র প্রাি, ল্প বযভাণ থণ বফবনময়াগ কময 
একবি বু ফীভা বযকল্পনা বদময় ুযু কযমি 
ামযন এফং যফিণ ীকামর, মখন িাঁয মাপ্ত 
েবি মফ, িখন বিবন এআ উমেময বফবনময়াগ 
ফৃবে কযমি ামযন। 

বনামিয বফফা ংকর াি 
বযকল্পনা 

 এআ প্রময়াজনবি মআ কর ফযবিযা বকিু ভময়য 
জনয িবগি যাখমি ামযন, মাঁযা িাঁমদয কর 
যুক্ষায প্রময়াজনগুবরয জনয থণ প্রদান কযমি 
ভথণ নন, নযবদমক মমকর ফযবিমদয মাপ্ত 
অর্থথক েবি অমি, িাঁযা িাঁমদয নযানয 
উমেযগুবরয ামথ এআ উমেময বফবনময়াগ 
ুযু কযমি ামযন।  

গৃ ঋণ এফং গাব় 
ঋমণয বযপ্রবক্ষমি 
যুক্ষা 

 এআ প্রময়াজমনয জনয যুক্ষা কর য় কযা খুফআ 
গুযুত্বূণণ। মবদ বযফামযয থণ উাজণ নকাযীয 
বকিু ঘমি এফং বযফাযবি আএভঅআএ প্রদান 
কযমি ভথণ য় িামর ঋণদািাযা ম্পদবিয 
বধকায বনময় মনন এফং িাঁমদয থণ ুনযুোয 
কযায জনয এবি বফবকর  কময মদন। গৃ ঋমণয 
জনয একজন ফযবি ফযাে মথমক একবি গৃ-ঋণ 
যুক্ষায ফীভািুবি বযকল্পনা বকনমি ামযন এফং 
গাব় ঋমণয জনয একজন ফযবি মভয়াবদ ফীভা 
যুক্ষা ফৃবে কযমি ামযন। 



ফযকামরয জনয 
বযকল্পনা 

 এবি একবি গুযুত্বূণণ প্রময়াজন। মবদ, একজন 
ফযবি মাঁয মমথষ্ট অর্থথক েবি মনআ, বিবন এআ 
প্রময়াজনবিয জনয ল্প বযভাণ থণ বদময় ুযু 
কযমি ামযন এফং যফিণ ীকামর মখন িাঁয 
অর্থথক েবি ফা়মফ বিবন এআ উমেময 
বফবনময়াগ ফৃবে কযমি ামযন। যফিণ ী দবুি 
ধযাময় অভযা মনমনয বফলময় অমযা 
বফস্তাময জানফ। 

যুক্ষায প্রময়াজনগুবরয বফলময় একবি বফিক্ষণ দৃবষ্টবেী গ্রণ কযমি মর: 
বিত্র 5.3 

 
ভাঝাবয গ্রাবধকায ম্পন্ন প্রময়াজনগুবরয জনয ল্প বযভাণ বফবনময়াগ বদময় 

ুযু কযা এফং যফিণ ীকামর বফবনময়ামগয বযভাণ ফা়ামনা। 
 

কভ গ্রাবধকায ম্পন্ন প্রময়াজনগুবর বকিু ভময়য জনয িবগি যাখা এফং 
যফিণ ীকামর মখন বিবযি অর্থথক েবি ায়া মামফ িখন মগুবর 

ফৃবে কযা মামফ। 
 

গ্রাবধকায নুাময এআগুবরমক াজামনা এফং বফরমম্ব েিূণণ এফং 
িযি গ্রাবধকায প্রাপ্ত প্রময়াজনগুবরয যুক্ষা ুযু কযা। 

 
প্রস্তাবফি কাজকভণ 
অনায বনজস্ব যুক্ষায প্রময়াজনগুবরয িাবরকা তিযী কযুন। এযয এগুবরমক 
েিূণণ, িযি গ্রাবধকায ম্পন্ন, ভাঝাবয গ্রাবধকায ম্পন্ন, এফং কভ 
গ্রাবধকায ম্পন্ন মেণী নুাময াজান। 
এখন অভযা বপময মাফ বকবামফ প্রামিয জীফমন খাযা ভয় ুযু র এফং 
মদখা মাক বকবামফ প্রামিয িাঁয বনমজয এফং িাঁয বযফামযয প্রময়াজনগুবরয 



বঠ্ক ফীভা যুক্ষা প্রদান কযায জনয মগুবরমক গ্রাবধকায নুাময াজামনা 
উবিি।   
ঘিনায মণমফক্ষণ : প্রামিয জীফন অফায বঠ্ক মথ বপময অম 
ঘিনা মণমফক্ষমণয প্রথভাধণ উজ্জ্বর বাযমিয একবি মগারাী িবফ মদখায়, 
মখামন বদ্বিীয়াধণ জীফমনয যঢূ় ফাস্তমফয কথা জানায়। জীফন অনামক বকবামফ 
বফবিি কযমি াময এবি িা প্রবিপবরি কময এফং মবদ অবন প্রসু্তি না 
থামকন িামর অনায বযফায এবিয বযণবি মবাগ কযমফ।    
এখন অভযা বফমেলণ কময মদখফ বকবামফ প্রাি বুর বযকল্পনাগুবর 
কমযবিমরন এফং ফীভা বকবামফ িাঁয প্রময়াজনগুবর ূযণ কযমি াযি। 
• মভয়াবদ ফীভা : প্রাি িাঁয বযফামযয একভাত্র উাজণ নকাযী, পমর িাঁয 

এবি ফযআ বনবিি কযা উবিি মম, িাঁয কামজয ফবষ্ট ফিযগুবরমি ম 
মা অয় কযমফ মবি যুবক্ষি কযা। ংমক্ষম, প্রাি থাকুক ফা না থাকুক, 
িাঁয বযফায ফযআ ক্ষবিগ্রস্ত মফ না। একজন ফযবিয নুবিবিয পমর 
মম ভানবক ণূযিায ৃবষ্ট য়, ফীভা মকানবামফআ মবি ূযণ কযমি াময 
না, বকিু এবি অর্থথক ুণযিা বকিুিা ূযণ কযমি াময। প্রাি িাঁয ফয 
মনয়া মণি মম মফিন উাজণ ন কযমফ িায উয বফমফিনা কময, িাঁয 
ফযআ মআ বযভাণ মথণয একবি মভয়াবদ ফীভা কযা উবিি। বযফমিণ  
প্রাি একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা মকনায জনয ভনবিয কময মমবি িায 
বযফাযমক এক ফিমযয জনয াাময কযমি াযমফ না। এিা়া প্রাি 
এআ বযকল্পনাবি অয়কমযয বুফধায জনয মকমন, যুক্ষা ায়ায জনয নয়। 
একবি এমডামভন্ি বযকল্পনায বযফমিণ  প্রাি মবদ একবি মভয়াবদ ফীভা 
বযকল্পনা বকনমিন, িামর 20,000 িাকায একআ ফীভা বকবস্তয 
বযমপ্রবক্ষমি বিবন ফযআ অমযা মফব বযভাণ ফীভা যুক্ষা মমি 
াযমিন মমবি িাঁয নুবিবিমি গৃ-ঋণ, গাব় ঋণ, এফং িাঁয 
বযফামযয নযানয কময়কবি প্রময়াজনগুবর ূযণ কযমি াযি।              

• বু ফীভা : প্রামিয িাঁয বনমজয জনয মমথষ্ট ফীভা ুযক্ষা বির না। একআ 
ভময় বিবন বনামিয ়ামানায জনয একবি বভউিুযয়ার পামড বফবনময়াগ 
কমযবিমরন। মখন প্রাি ভাযা মান, বভউিুযয়ার পামডয বফবনময়াগবি মথমভ 



মায় এফং মায ামথ বনামিয বক্ষা ংকর াি বযকল্পনাবি বফন্ন ময়বির। 
বনামিয বক্ষা ংকর াি বযকল্পনায জনয প্রামিয ফযআ একবি বুমদয 
বক্ষা ংকর াি বযকল্পনা গ্রণ কযা উবিি বির। এআ বযকল্পনাবি এবি 
ফযআ বনবিি কযমিা মম, প্রামিয ভৃিুযয ঘিনা ঘিমর, ফীভা 
মকাম্পানীমক বকবস্তয থণ প্রদান কযা িাবরময় মমমি মিা এফং বনামিয 
বক্ষা ংকর াি বযকল্পনাবিয ামথ অমা কযমি মিা না। 

• গৃ ঋণ এফং গাব় ঋণ : মখন প্রামিয দাবয়ত্বগুবর ফৃবে মময়বির, িখন 
বিবযি দাবয়ত্বগুবর ূযণ কযায জনয িাঁয  মভয়াবদ ফীভায বযভাণ ফৃবে 
কযা উবিি বির। এআ যূ ঘিনা যম্পযায মক্ষমত্র মাপ্ত ফীভা এবি বনবিি 
কযমিা মম প্রামিয নুবিবিমি ফীভায থণ বদময় গাব় এফং গৃ 
ঋণগুবর বযমাধ কযা মমি এফং প্রামিয বযফায িামর য়ি গাব়বি 
ফজায় যাখমি াযমিা এফং ঐ ফাব়বিমি ফফা কযমি াযমিা।  

ফযকামরয জনয বযকল্পনা : একবি এমডামভন্ি বযকল্পনায বযফমিণ , 
প্রামিয ফযআ বিবযি যুক্ষা একবি মভয়াবদ বযকল্পনা বনফািন কযা 
উবিি বির, মমবি বিবযি থণবিমক একবি ফযকারীন ফীভা বযকল্পনায় 
যূািয কযমি াযি। 
ায-ংমক্ষ 
এআ ধযাময় অভযা মদখরাভ মম বকবামফ মথামথ বযকল্পনা এফং বঠ্ক জীফন 
ফীভায দ্রফযগুবর থাকা, একজন ফযবিয ভৃিুয থফা ক্ষভিায ঘিনা ঘিমর িাঁয 
বযফাযমক যুক্ষা বদমি াময এফং মমন বযবিবি িূ়াি খাযা মর বফনা 
উমদ্বমগ জীফনমান কযা মায়। 
একজন মাগি জীফন ফীভা প্রবিবনবধ যমূ অবন: 
• রবয জীফন ফীভা দ্রফযগুবরয বযবধয তফবষ্টযগুবর জানায প্রময়াজন;  
• একজন ফযবিয যুক্ষায প্রময়াজনগুবর বফমেলণ কযমি ভথণ য়া; এফং   
• জীফন ফীভাজাি দ্রফযগুবর িাঁমদয প্রময়াজনগুবর ূযমণ বকবামফ ফমিময় 

বামরাবামফ ফযফায কযা মায় এবি নাি কযমি ফযআ ক্ষভ মি মফ। 
  



প্রধান বফলয়গুবর 
এআ ধযাময়য িগণি প্রধান ধাযণাগুবরমক বনম্নবরবখিবামফ ায-ংমক্ষ 
কযা মায়: 
যুক্ষায প্রময়াজনগুবর 
 বফববন্ন প্রময়াজন অমি মমগুবরয জনয একজন ফযবিয যুক্ষায দযকায 

মি াময: অময়য যুক্ষা, বিবকৎা ংকর াি খযমিয প্রময়াজনগুবর, 
বুমদয বক্ষা, িামনয বফফা, বফববন্ন ম্পমদয বযপ্রবক্ষমি মনয়া 
ঋণ, এফং মকামনা ফযবিয ফিণ ভামন িাঁমদয বযফামযয জীফন ধাযমণয 
প্রময়াজন। 

 মম বফলয়গুবর যুক্ষায প্রময়াজনগুবরমি প্রবাফ মপমর, িায িবুণ ি: 
ফয়, বনবণ যীর ফযবি, অয়, ম্পদ, এফং দায়গুবর। 

ফীভাজাি দ্রফয 
 মফবযবাগ জীফন ফীভা বযকল্পনাগুবরয দবুি প্রাথবভক উাদান মরা ভৃিুয 

যুক্ষা এফং মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত বুফধা। 
 একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা ফীভািুবিবিয মভয়ামদয ভমধয ফীভাকৃি 

ফযবিয ভৃিুয ঘিমর ুধুভাত্র ভৃিুয যুক্ষা প্রদান কময। 
 একবি ুে এমডামভন্ি বযকল্পনা মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত 

বুফধা/মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত বুফধা প্রদান কময, মবদ জীফন ফীভাকৃি 
ফযবি বযকল্পনাবিয ুমযা মভয়াদ মণি মফঁমি থামকন। 

 একবি এমডামভন্ি ফীভা বযকল্পনা একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা এফং 
একবি বফুে এমডামভন্ি বযকল্পনায ংবভেণ ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয 
জীফন ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুযয ঘিনা ঘিমর এবি ভমনানীি 
ফযবি/ফীভাপ্রাকমক একবি বনর্থদষ্ট বযভাণ ভৃিুয যুক্ষায থণ প্রদান কময 
থফা মবদ জীফন ফীভাকৃি ফযবি বযকল্পনাবিয ুমযা ভয়কার মণি 
মফঁমি থামকন িামর জীফন ফীভাকৃি ফযবিমক মভয়াদ ূণণ য়ায পমর 
প্রাপ্ত রাব/ মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রাবগুবর প্রদান কময এমডামভন্ি 
ফীভা বযকল্পনা ভরূিঃ একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা এফং একবি বফুে 



এমডামভন্ি বযকল্পনায  ংবভেণ। 
 এমডামভন্ি বযকল্পনাগুবরয ভমধয একবি ঞ্চময়য উাদান থামক। 

বফবনময়ামগয উয মপযৎ প্রাপ্ত র্থজি ভমূরযয জনয ফীভা মকাম্পানী 
বিবযি রবযাং মঘালণা কময। 

 একবি অজীফমনয ফীভা বযকল্পনা একজন ফযবিয ম্পণূণ জীফমনয 
যুক্ষা মদয়। 

 বযফিণ নমমাগয ফীভা বযকল্পনাগুবর একবি জীফন ফীভা বযকল্পনামক নয 
একবি জীফন ফীভা বযকল্পনায় বযফিণ ন কযায নুভবি মদয়। 

 ংমিু জীফন ফীভা বযকল্পনাগুবর একবি ফীভািুবিয অিায় দজুন 
ফযবিয ফীভা যুক্ষা প্রদান কময 

 যানুআবি র একজন ফযবিয ফীভা মকাম্পানীয কাি মথমক এককারীন 
মথণয (কর য় ভরূয) মপযৎ যমূ বনয়বভিবামফ থফা বনর্থদষ্ট কময়ক ফিময 
দপায় দপায় মদয়া বকবস্তয থণ গ্রণ কযা। 

 দরগি ফীভা বযকল্পনাগুবর এভন একদর ফযবিমক ফীভা যুক্ষা প্রদান 
কময মাঁযা একবি াধাযণ উমেময ংঘফে। 

 ভাআমকর া-ফীভা বযকল্পনাগুবর বনম্ন অময়য ফযবিমদয ফীভা যুক্ষা প্রদান 
কময। 

 আউবনি-বরেড ফীভা বযকল্পনা (আউএরঅআবএ) ুঁবজ ফাজামযয 
কর ভবফকাম ংগ্রণ কযায মুমাগ প্রদান কময। 

 আউএরঅআব-মি বফবনময়ামগয ঝঁুবক ফীভাকৃি ফযবি ফন কময এফং 
প্রথাগি বযকল্পনাগুবরয ভমিা ফীভা মকাম্পানী নয়। 

 বু ফীভা বযকল্পনাগুবর বিা-ভািামদয িাঁমদয বুমদয ববফলযমিয 
অর্থথক প্রময়াজনগুবর মমভন বক্ষা, বফফা আিযাবদয জনয ঞ্চয় কযমি 
াাময কময। 

 ভাবন-ফযাক ফীভািুবিগুবরমি মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত রামবয বকিু ং 
ফীভািুবিকাযীমক ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয বনর্থদষ্ট ভয় িয প্রদান কযা 
য়। 



 মফিন ঞ্চময়য বযকল্পনা (এএএ) একবি বনর্থদষ্ট ফীভা বযকল্পনা 
নয়। এবি ফীভা বকবস্ত ংগ্র কযায একবি ুবফধাজনক িুবি। এআ 
বযকল্পনাগুবরমি ফীভা মকাম্পানীয বনময়াগকিায ামথ একবি িুবি থামক, 
মম কাযমণ বনময়াগকিা কভণিাযীয মফিন মথমক ফীভা বকবস্তয থণ ফাদ মদন 
এফং প্রবি ভাম এবি ফীভা মকাম্পানীমক প্রদান কমযন। 

কয অমযাময ভাধযমভ থণ ংগ্র এফং ভুদ্রাস্ফীবি 
 অয়কয অআমনয 80C ধাযা নুাময, জীফন ফীভা বযকল্পনায জনয 

প্রদান কযা বকবস্তয থণ একবি অর্থথক ফিময 1,00,000 িাকা মণি 
কযামযামমাগয অয় মথমক বফময়াজমনয উমিু। 

 অয়কমযয বুফধাগুবর ায়ায জনয, ফীভাবকবস্তয বযভাণ ফযআ মভাি 
ফীভাকৃি মথণয 20 িাং মফব য়া উবিি নয় থফা মভাি ফীভাকৃি 
থণ কভমক্ষ 5 গুণ থফা িায মথমক মফব গুমণয ফীভা বকবস্তমি প্রদান 
কযা উবিি। 

 অয়কয অআমনয ধাযা 10(10D) নুাময, একবি জীফন ফীভা 
মকাম্পানীয কাি মথমক মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রাব থফা ভৃিুয 
যুক্ষায থণ কয-ভুি। 

 ভুদ্রাস্ফীবিয প্রবাফ দীঘণ মভয়াবদ ফীভা যুক্ষায ভরূয কবভময় মদয়। 
 ভুদ্রাস্ফীবিয মে াো মদয়ায জনয মকান মকান ফীভা মকাম্পানী 

বনয়বভি ভময়য ফযফধামন ফীভা যুক্ষায রাবগুবর ফা়ামনায প্রস্তাফ মদয়। 
 মকান মকান ফীভা মকাম্পানী বনয়বভি ভময়য ফযফধামন ফীভা যুক্ষায রাব 

কভামনায প্রস্তাফ মদয় মা বকিু ভয় কামরয ভমধয হ্রা প্রাবপ্তয কাযমণ  
ঋণগুবরয মক্ষ বুফধাজনক। 

যুক্ষায প্রময়াজনগুবরমক গ্রাবধকায নুাময াজামনা 
 প্রময়াজনগুবরমক গ্রাবধকায নুাময াজামনা একজন ফযবি মাঁয 

অর্থথক েবি ীবভি এফং বমবন িাঁয কর ুযক্ষায প্রময়াজনগুবরয 
জনয একআ ভময় থণ প্রদান কযমি াযমফন না, িাঁয জনয গুযুত্বূণণ। 

 একজন ফযবি িাঁয প্রময়াজনগুবরমক েিূণণ, বধক-গ্রাবধকায প্রাপ্ত, 



ভাঝাবয-গ্রাবধকায প্রাপ্ত, এফং কভ-গ্রাবধকায প্রাপ্ত নুাময াজামি 
ামযন এফং মআ নুাময অর্থথক ম্পদমক বাগ কময বদমি ামযন। 

প্রন উত্তয 
5.1 মফবযবাগ জীফন ফীভা বযকল্পনায দবুি প্রাথবভক উাদান র: 
• ভৃিুয যুক্ষা- ফীভািুবিয মভয়ামদয ভমধয জীফন ফীভাকৃি ফযবিয ভৃিুযয 

ঘিনা ঘিমর ভমনানীি ফযবি থফা ফীভাপ্রাকমক এআ থণ প্রদান কযা 
য়। 

• মভয়াদ ূণণ য়ায পমর প্রাপ্ত রাব- মবদ ফীভািুবিয মভয়ামদয ুমযা ভয় 
মণি জীফন ফীভাকৃি ফযবি মফঁমি থামকন িামর ফীভািুবিয মভয়াদ ূণণ 
মর এআ থণবি প্রদান কযা য়। মকান মকান ফীভািুবি, মমভন ভাবন-ফযাক 
ফীভািুবি, জীফন ফীভাকৃি ফযবিমক ফীভািুবিয মভয়াদ ূণণ য়ায অমগআ 
বনর্থদষ্ট ভময়য ফযফধামন থণ প্রদান কময, এগুবর মফঁমি থাকায পমর প্রাপ্ত 
রাব নামভ বযবিি।    

5.2 একবি দরগি ফীভা বযকল্পনায তফবষ্টযগুবর র বনম্নযূ: 
• একবি দরগি ফীভা বযকল্পনা এভন কময়কজন ফযবিমক ফীভা যুক্ষা 

প্রদান কময মাঁযা একবি াধাযণ উমেময ংঘফে। 
• দরগি ফযবিযা মি ামযন: 

o একবি প্রবিিামনয কভণিাযীগণ,  
o একবি ফযামেয গ্রাকগণ, 
o একবি মরড আউবনয়মনয দযগণ,  
o মাগি ংিায দযগণ মমভন একবি যাকযাউন্িমিন্িমদয 

বভবি, থফা  
o নয মকান দরগি ফযবি মাঁযা উমেময এক য়ায কাযমণ ংঘফে 

থফা একবি াধাযণ উমেময এমক মযয মে মিু। 
• দরগি ফীভা বযকল্পনায় ফীভা মকাম্পানী এভন একবি প্রধান ফীভা প্রিরন 

কময, মমবিয অিায় দমরয কর দযমদয যুক্ষা অম। উদাযণ 
স্বযূ, ফীভা মকাম্পানী একজন বনময়াগকিায ামথ একবি প্রধান 
(ভাস্িায) ফীভািুবি প্রিরন কযমফ, মমবিয অিায় মকাম্পানীয কর 



কভণিাযীযা িমর অমফন। এআ বনময়াগকিাবি ‘প্রধান ফীভািুবিকাযী’ 
থফা ‘ভাস্িায বরবমাল্ডায’ নামভ বযবিি মফন। 

• ফীভায িুবিবি প্রধান ফীভািুবিকাযী থফা ভাস্িায বরবমাল্ডায এফং 
ফীভা মকাম্পানীয ভমধয ম্পাবদি য়। কভণিাযীযা ফীভা িুবিয প্রিযক্ষ 
ংগ্রণকাযী নন।  

• ভাজ করযামণয (স্ত্র স্বযূ) কামজ যকায জনগণমক (মআ কর 
ভানুলমক মাঁযা দবযদ্র ীভায নীমি ফফা কমযন) ফীভা যুক্ষা প্রদান কযায 
জনয দরগি ফীভা বযকল্পনাগুবর ফযফায কমযন। 

• জুরাআ, 2005-এ ফীভা বনয়ন্ত্রক (অআঅযবডএ) দরগি ফীভা 
বযকল্পনাগুবরয বনমদণ বকা প্রিরন কময। 

 
অত্ম-যীক্ষায প্রনগুবর 
1. একজন ফযবিয বফববন্ন যুক্ষায প্রময়াজনগুবর িাবরকাবুি কযা 
2. বযফিণ নমমাগয বযকল্পনাগুবর বক ? মগুবরয গুযুত্ব বক? 

যফিণ ী ৃিায় অবন উত্তযগুবর ামফন 



  
অত্ম-যীক্ষায উত্তযগুবর 
1. একজন ফযবিয বফববন্ন যুক্ষায প্রময়াজনগুবরয িগণি: 

• অময়য যুক্ষা, 
• বিবকৎা ংকর াি খযমিয প্রময়াজনগুবর, 
• বুমদয বক্ষা, 
• িানমদয বফফা, 
• বফববন্ন ম্পমদয বযমপ্রবক্ষমি মনয়া ঋণগুবর এফং  
• বযফামযয  বযণ-মালণ 

2. বযফিণ নমমাগয ফীভা বযকল্পনাগুবর একবি মেণী মথমক নয একবিমি 
যূািযমমাগয। উদাযণ স্বযূ, একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনামক, ফীভা 
মকাম্পানীয নুমভাদন নুাময একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা, থফা 
একবি অজীফন ফীভা বযকল্পনা থফা নয মকান বযকল্পনায় যূািয 
কযা মমমি াময। 
বযফিণ নমমাগয বযকল্পনা রাবজনক মখন জীফন ফীভাকৃি ফযবি 
প্রাথবভকবামফ বধক বযভাণ বকবস্তয থণ প্রদান কযমি ভথণ ন না। 
মআ কাযমণ িাঁযা কভ বযভাণ বকবস্তমি একবি মভয়াবদ ফীভা বযকল্পনা 
ুযু কযমি ামযন এফং যফিণ ীকামর বধক বযভাণ বকবস্তমি এবিমক 
একবি এমডামভন্ি বযকল্পনা থফা অজীফন বযকল্পনায় বযফিণ ন 
কযমি ামযন। এিা়া, বযকল্পনাবি বযফিণ ন কযায ভয় জীফন 
ফীভাকৃি ফযবিয বিবকৎা ংকর াি যীক্ষা বনযীক্ষা কযায প্রময়াজন য় 
না। যূািযমমাগয বযকল্পনায অয একবি বুফধা র মম বযফিণ ন 
কযায ভয় নয মকান বিবযি েীকায কযায বোি বনমি য় 
না। 

 



6 
ঞ্চিত উৎন্ন দ্রফয 

ধযায়েয ঞ্চফলে ফসু্ত াঠক্র ভ ধযেয়নয ঞ্চযণাভ 

ধযেয়নয উয়েয  

ঞ্চযচে  

ভখূ্য দ (ঞ্চফলে)  

A. িে / ঞ্চফঞ্চনয়োয়েয যাভশ 6. 1 

B. য়ক্ান ফযঞ্চিয িয়েয প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত 
ক্যায ঞ্চদ্ধান্ত 

6. 2 

C. ঞ্চিত দ্রয়ফযয ঞ্চফয়লত্ব এফং রাব 6. 3, 6. 6 

D. ঞ্চিত দ্রয়ফযয প্রক্ায  6. 3 

E. ঞ্চিত দ্রয়ফযয উয ক্য এফং ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয প্রবাফ 6. 5, 6. 7 

F. ঞ্চিত দ্রয়ফযয উয য়ুদয ভয়ূরযয প্রবাফ 6. 9 

G. িে প্রয়োজয়নয গ্রাঞ্চধক্ায 6. 4, 6. 8, 6. 10 

ভুখ্য ঞ্চফলে  

প্রশ্ন – উত্তয  

স্ব – যীক্ষয়ণয প্রশ্ন  

ধযেয়নয উয়েয 
এআ ধযায়েয াঠ ক্যায য, অঞ্চন ঞ্চনম্ন ঞ্চফলেেুঞ্চর জানয়ত ভথশ য়ফন:- 
 িে উৎাদয়নয উয ফযফাঞ্চেক্ (য়াদাযী) যাভয়শয প্রয়োজনীেতা জানয়ত 

াযয়ফন। 

 এক্ ফযঞ্চিয িয়েয প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায ঞ্চদ্ধায়ন্তয ঞ্চফলয়ে ফযাখ্যা ক্যয়ত 
াযয়ফন। 

 িে উৎাদয়নয ভুখ্য ঞ্চফয়লত্ব এফং রায়বয ফণশনা ক্যয়ত াযয়ফন। 

 ফাজায়য প্রাপ্ত ভুখ্য ঞ্চিত দ্রয়ফযয অয়রাচনা ক্যয়ত াযয়ফন। 

 ঞ্চিত দ্রয়ফযয ক্য এফং ভুদ্রাস্ফীঞ্চত প্রবাফয়ক্ ফণশনা ক্যয়ত াযয়ফন। 



 ঞ্চিত দ্রয়ফযয উয য়ুদয ভয়ূরযয প্রবাফ য়ক্ ফণশনা ক্যয়ত াযয়ফন। 

 য়ক্ান ফযঞ্চিয িে প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ৈতঞ্চয ক্য়য এফং এআ প্রয়োজনেুঞ্চর ূযণ 
ক্যায জনয িে এফং দ্রয়ফযয ঞ্চনয়ফ প্রয়োয়ে অয়ন।           

ঞ্চযচে 

ূয়ফশয ধযায়ে অভযা জীফন ঞ্চফভায য়আ ঞ্চফলেঞ্চি (প্রক্ায) য়েঞ্চি মা গ্রায়ক্য ভৃতুয ফা 
ক্ষভতা য়থয়ক্ উৎন্ন ক্ষঞ্চতয যুক্ষায প্রয়োজনীেতায়ক্ ূযণ ক্য়য। য়মভন অভযা ধযাে 
1 – এ য়দয়খ্ঞ্চি য়ম এক্ জীফন ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধয বূঞ্চভক্া য়ক্ফর ঞ্চফভা ঞ্চফক্র ে ক্যা ফা তায উয 
যাভশ য়দোয ভয়ধয ীঞ্চভত নে – তাঁয়ক্ গ্রায়ক্য িে উৎাদয়নয ায়থ অর্থথক্ 
উৎাদয়নয উয যাভশ য়দোয জযুঞ্চয। 

এআ ধযায়ে অভায়দয ভয়নায়মাে ফাজায়য ফযফৃত িে উৎাদয়নয ৃঙ্খ্রায উয য়ক্ন্দ্র 
(অয়যা) ক্যফ, তাযয়য অভযা যফতশ ী ধযায়ে ঞ্চক্িু নয অর্থথক্ উৎাদন য়মভন 
স্বাস্থ্য, যুক্ষা  দুর্শিনা ঞ্চফভা উৎাদয়নয উয দৃঞ্চিাত ক্যফ। 

ঐঞ্চতাঞ্চক্ ঞ্চবঞ্চত্তয়ত ‘িে’ য়েয ফযফায ঞ্চনেঞ্চভত যূয় ুঁঞ্চজ ংগ্রয়য জনয য়িাি য়িাি 
যাঞ্চ (থশ) ঞ্চনয়ে এক্ ঞ্চফঞ্চনয়োে ৃজন ক্যায প্রঞ্চক্র োয়ক্ ফণশনা ক্যয়ত ক্যা ে। ‘ঞ্চনয়োে’ 

য়েয ফযফায ভরূত প্রঞ্চতপয়রয অাে ঞ্চক্িু উৎাদয়ন উচ্চ ঞ্চযভান (এক্ ক্ারীন প্রাপ্ত 
থশ) অে ফা রাবজনক্ ুঁঞ্চজয ফযফায়যয ফণশনা ক্যয়ত ক্যা ে। 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
ঞ্চধক্াং ভানুয়লয জীফয়ন ঞ্চনয়জয অর্থথক্ উয়েয প্রাঞ্চপ্তয জনয এক্ঞ্চি িে / ঞ্চনয়োে 
ঞ্চযক্ল্পনায াাময প্রয়োজন ।  

ফাজায়য নানান িে / ঞ্চনয়োে উৎাদন উরব্ধ মা য়ক্ান ফযঞ্চি ংগ্র ক্যয়ত ায়যন:- 
এক্ক্ারীন প্রদত্ত থশ ফা য়িাি য়িাি যাঞ্চ (ঞ্চফভা) ভে ভয়ে ঞ্চযয়ায়ধয ভাধযয়ভ উৎাদয়ন 
ঞ্চনয়োে ক্যা ংগ্র (ঞ্চফভা) ক্যয়ত ায়যন। অভযা এয ঞ্চবতয ঞ্চক্িু উৎাদয়নয উয 
দৃঞ্চিাত ক্যফ এফং ঞ্চনয়জয গ্রাক্য়দয জনয উমুি িয়েয অধায়য, উৎাদন ংগ্রয় 
ফযফাঞ্চেক্ যাভশদাতায বূঞ্চভক্া ঞ্চনয়ে অয়রাক্াত ক্যফ। 

ভখূ্য দ (ঞ্চফলে) 

এআ ধযায়ে ঞ্চনম্নঞ্চরঞ্চখ্ত দ (ঞ্চফলে) এফং ঞ্চফনু্দয ফযাখ্যা প্রসু্তত  
ম্পদ ঞ্চযচারক্ 
ংস্থ্া (এ. এভ. 

ঞ্চ) 

ঞ্চভঞ্চিত ক্যণ গ্রযাচুঞ্চেঞ্চি যম্পযােত জভা 
ঞ্চযক্ল্পনা 

ফযাঙ্ক জভা প্রয়মাজয অে রক্ – আন য়ভোদ িে প্রয়োজন 

ফন্ড অর্থথক্ ঞ্চযক্ল্পনা 
ঞ্চফয়েলণ প্রঞ্চক্র ো 

ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয 
ঞু্চফধা 

ং / বাে 



ঞ্চু ঞ্চযক্ল্পনা ডাক্র্য়য িে ঞ্চভউচুযোর পান্ড অদান প্রদায়ন 
েঞ্চতীরতা 

ক্র ভফধশভান িে তঞ্চফর ঞ্চযচারক্ য়ুদয ায ক্যায়যা এফং ক্য 
ঞ্চনয়োে 

A. িে / ঞ্চনয়োে যাভয়শয প্রয়োজন 

প্রয়তযক্ ফযঞ্চিয িয়েয প্রয়োজন অরাদা অরাদা ে। ঞ্চধক্াং ভানুল ঞ্চনয়োে ক্যয়ত 
ঞ্চফয়ফচয়ক্য ঞ্চনণশে য়নন না য়ক্ননা, ঞ্চি প্রাে উৎাদয়ক্য রক্ষণ  ঞ্চনজস্ব অর্থথক্ 
প্রয়োজয়নয ূযণ না য়জয়নআ উৎাদয়ন ঞ্চনয়োে ক্য়য। এআ ঞ্চনণশে প্রাে ঞ্চনজস্ব ক্ভশীয়দয 
এয়রায়ভয়রা ক্থায উয ফা ক্য – ফাঁচায়নায ঞ্চন্তভ ভয়ে য়ল ম্বয়রয যূয় ঞ্চনয়ে য়নন। 

এআ বায়ে অভযা আ ভুখ্য ক্াযয়ণয ঞ্চফলয়ে অয়রাচনা ক্যফ মায জনয য়ক্ান ফযঞ্চিয়ক্ 
ঞ্চনয়জয িে এফং ঞ্চনয়োয়েয প্রয়োজন ম্বয়ে ফযফাঞ্চেক্ (য়াদাযী) যাভশ য়নো 
প্রয়োজন। 

A1 অর্থথক্ ঞ্চনয়োে প্রঞ্চক্র োয ঞ্চফলয়ে জ্ঞতা 
ভানুলজন প্রাে ঞ্চনয়জয িে এফং ঞ্চনয়োে প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চচনয়ত (ঞ্চচঞ্চিত ক্যয়ত) ভথশ 
ন। তাযঁা ঞ্চনয়জয়দয দীর্শ ভয়েয প্রয়োজয়নয তুরনাে, ল্প ভয়েয প্রয়োজন ূণশ ক্যায 
জনয ভয়নায়মােী থায়ক্ন। িয়েয তুরনাে ফযয়েয প্রফৃঞ্চত্ত য়ফঞ্চ ে য়ক্ননা িয়েয 
ভাধযয়ভ বাফী রায়বয (বঞ্চফলযয়তয রাব) তুরনাে উয়বািা ফসু্তয তাৎক্ষঞ্চণক্ প্রয়োজয়ন 
য়ফঞ্চ স্পি এফং ঞ্চিারী /দৃঢ় ধাযণা ক্য়যন। 

ফযফাঞ্চেক্ ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ ফযঞ্চিয অর্থথক্ ঞ্চনয়োয়েয ভাধযয়ভ তাঁয়ক্ াাময ক্য়য। মায়ত ঞ্চতঞ্চন 
ঞ্চনয়জয ফতশ ভান তদুঞ্চয বঞ্চফলযয়তয অর্থথক্ প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চচনয়ত ায়যন। য়ক্ান ফযঞ্চিয 
দূুয দৃঞ্চিায়ত তাযঁ ঞ্চুয়দয ঞ্চক্ষা এফং ঞ্চফফায়য থশ, এক্ঞ্চি ফাঞ্চে য়ক্নায থশ  ফা ফতশ ভায়ন 
য়নো েৃঋণ ীঘ্র ঞ্চযয়াধ ক্যা তদুঞ্চয তাযঁ য়নন ঞ্চযক্ল্পনায জনয িে যাঞ্চ 
ংমুি য়ত ায়য। 

A2 উরব্ধ অর্থথক্ উৎাদয়নয ূণশ ৃঙ্খ্রায ঞ্চফলয়ে জ্ঞতা 
য়ফঞ্চয বাে ভানুয়লয ফাজায়য উরব্ধ ঞ্চফঞ্চবন্ন িে এফং ঞ্চনয়োে উৎাদয়নয ফযাায়য 
োন (জানা) থায়ক্না, পরতঃ তাঁযা অর্থথক্ প্রয়োজন ূযণ ক্যায ভত ভুঞ্চচত উৎাদন 
ঞ্চনফাচন ক্যয়ত ভথশ ন। 

এআ ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ ঞ্চনম্ন প্রক্ায়য াাময ক্য়য থায়ক্। 

 উরব্ধ ঞ্চফঞ্চবন্ন উৎাদয়নয বার যক্ভ োন প্রাপ্ত ক্যয়ত য়ফ। 

 ফযঞ্চিয অর্থথক্ প্রয়োজনয়ক্ যূণ ক্যায ভত উৎাদন ঞ্চনফাচন ক্যা। 

 উৎাদয়নয য়থয়ক্ প্রাপ্ত ক্য িে মুি প্রঞ্চতপয়রয ভরূযােন ক্য এয়ত উরব্ধ ক্য 
রাবয়ক্ ফযঞ্চিয়ক্ ক্য য়দো  ক্য য়থয়ক্ প্রাপ্ত িাে য়থয়ক্ ঞ্চভরঞ্চভয় স্থ্াঞ্চত ে।       



াযাংয় প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধয়ক্ ঞ্চনয়জয অর্থথক্ ঞ্চনয়োয়েয য়ক্ৌয়রয ফযফায ক্য়য প্রং যাভশ 
ঞ্চদয়ে বাফী ঞ্চনয়োেক্াযীয়ক্ ভােশ দশন (থ প্রদশন) ক্যায়ত য়ফ। এআ প্রক্ায়যয উয়েয 
তথা প্রয়োজনীেতাে অধাঞ্চযত দ্ধঞ্চতয়ত িয়ে উৎা  প্রদান ক্যা দযক্ায  য়নক্ 
য়ফঞ্চ ঞ্চযভায়নয প্রঞ্চতপর াোয রারায়ক্ উৎা  য়দো উঞ্চচত নে। 

প্রস্তাঞ্চফত ঞ্চক্র ো 
ঞ্চনয়জয িয়ন্দয য়ক্ান ংস্থ্ায IRDA দ্বাযা ঞ্চনেঞ্চিত জীফন ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধয ক্ায়ি মান, 

তাঁয ায়থ ফযঞ্চিেত াক্ষাৎক্ায ক্যনু এঞ্চি য়ফাঝায জনয য়ম, ঞ্চতঞ্চন (প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ) তাঁয 
গ্রাক্য়দয থশৈনঞ্চতক্ প্রয়োজনীেতা ক্ী বায়ফ ঞ্চচনয়ত ায়যন  অয়রাচনা ক্যনু ঞ্চক্ 
প্রক্ায অর্থথক্ ঞ্চনয়োে প্রঞ্চক্র ো ক্াজ ক্য়য। 

B. য়ক্ান ফযঞ্চিয িে প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায ঞ্চদ্ধান্ত 

এআ বায়ে অভযা য়ক্ান ফযঞ্চিয য়ক্ষয়ে ঞ্চফঞ্চবন্ন াধাযণ  ঞ্চফঞ্চি িয়েয প্রয়োজনীেতায়ক্ 
ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যয়ত ায়য এভন ঞ্চক্িু ক্াযয়ক্য উয দৃঞ্চিাত ক্যফ।  
B 1 াধাযণ িয়েয প্রয়োজনীেতা 
য়ক্ান ফযঞ্চি ঞ্চফঞ্চবন্ন িে উৎাদয়ন (থশ) ঞ্চনয়োে ক্য়য ঞ্চনয়জয বঞ্চফলযৎ যুঞ্চক্ষত ক্যয়ত 
ায়যন। য়ম ফ ভানুয়লয ক্ায়ি ফতশ ভান ভয়ে ঞ্চনয়োে ক্যায ভত ুঁঞ্চজ য়নআ, তাঁয়দয ঞ্চনয়জয 
অে য়থয়ক্ িয়েয ভাধযয়ভ ুঁঞ্চজ ঞ্চিত ক্যা অফযক্ এফং মাঁয়দয ক্ায়ি ুঁঞ্চজ যয়েয়ি  
তাঁয়দয ফুঞ্চদ্ধভত্তায ায়থ ঞ্চনয়োে (থশ) ক্য়য ঞ্চনয়জয ুঁঞ্চজয ভরূয ফৃঞ্চদ্ধ ক্যা অফযক্। 

B 1 A ুঞঁ্চজীন ফযঞ্চি 

য়ক্ান ফযঞ্চিয য়ক্ষ ঞ্চঠক্ এফং ভুঞ্চচত িয়েয প্রয়োজন তাঁয়দয জনয ননয ে। ঞ্চক্িু 
ভানুল ঞ্চনয়জয য়ক্ান ঞ্চফয়ল প্রয়োজয়নয জনয িে ক্য়যন ঞ্চক্নু্ত তায জনয ফুযফস্থ্া  
ঞু্চনয়োঞ্চজত থশ ঞ্চনয়োে ক্য়যন না, তায পরস্বযূ তাঁযা ঞ্চনয়জয়দয ঞ্চফসৃ্তত এফং ননয 
প্রয়োজনেুঞ্চর ঞ্চচঞ্চিত ক্যয়ত াযে থায়ক্ন (ায়যন না)। য়ক্ান ফযঞ্চিয ঞ্চফসৃ্তত থশ 
ঞ্চনয়োে প্রঞ্চক্র োে ঞ্চনয়ম্নয াধাযণ িয়েয প্রয়োজন / অর্থথক্ রক্ষয ঞ্চিঞ্চরত ক্যা য়ময়ত 
ায়য:- 
 য়ক্ান য়ভঞ্চডয়ক্র অক্ঞ্চিক্তা ফা স্থ্ােী চাক্ঞ্চয াঞ্চযয়ে য়পরায ক্াযয়ণ প্রতযাঞ্চত 

অর্থথক্ ক্াঞ্চঠনযয়ক্ ূযণ ক্যয়ত এক্ঞ্চি অক্ঞ্চিক্ / অতক্ারীন তঞ্চফর জৃন ক্যয়ত 
য়ফ। 

 ন্তায়নয উচ্চ ঞ্চক্ষায জনয ঞ্চযক্ল্পনা ক্যা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 

 ন্তায়নয ঞ্চফফায়য জনয ঞ্চযক্ল্পনা ক্যা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 

 প্রথভ ফাঞ্চে থফা ঞ্চদ্বতীে ফাঞ্চে (মঞ্চদ ফযঞ্চিয ক্ায়ি অয়ে এক্ঞ্চি ফাঞ্চে থায়ক্) ক্র ে এফং 
ঞ্চত দু্রত েৃঋয়ণয ঞ্চযয়াধ ক্যা। 



 নয রক্ষয, য়মভন এক্িা োঞ্চে য়ক্না, ঞ্চযফায়য ফার্থলক্ ফয মান (ভ্রভণ) 
ঞ্চযক্ল্পনা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা, ন্তায়নয প্রাথঞ্চভক্ 

 ঞ্চক্ষা, ঞ্চনজস্ব ফযফায প্রাযঞ্চিক্ ুঁঞ্চজ ঞ্চিত ক্যা  যঞ্চয়ত দায়নয জনয য়থশয 
ফযফস্থ্া ক্যা আতযাঞ্চদ ঞ্চযক্ল্পনা ক্যা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 

 ঞ্চনেঞ্চভত ভাঞ্চক্ অে ফে য়র য়ক্ান য়ফাঝাো িাোআ ঞ্চনয়জয ফতশ ভান জীফন স্তযয়ক্ 
মথামথ যাখ্ায জনয য়ক্ান ভুঞ্চচত এফং মাপ্ত ফয তঞ্চফয়রয (ঞ্চযিাোযয়ভন্ি 
পান্ড) ঞ্চযক্ল্পনা য়নো এফং স্থ্ান ক্যা।  

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
এঞ্চি ভয়ন যাখ্া েযুুত্বূণশ য়ম থশ ঞ্চনয়োে এক্ফায ম্পন্ন োয প্রঞ্চক্র ো নে। ফাঞ্চিত 
ঞ্চনয়োে রয়ক্ষযয প্রাঞ্চপ্ত ো মশন্ত, এআ প্রাঞ্চপ্তয জনয ঞ্চনেঞ্চভত ভীক্ষায প্রয়োজন। 

B1B ুঞঁ্চজ ম্পন্ন ফযঞ্চি  
ুঁঞ্চজ ম্পন্ন ফযঞ্চিয়দয াধাযণতঃ ঞ্চনয়ম্নয িে প্রয়োজন ে:- 
 ঞ্চনয়জয ফতশ ভান য়থশয বঞ্চফলযয়তয প্রয়োজয়নয (বাফী) জনয মতিা িফ ততিা ফৃঞ্চদ্ধ 

ক্যায প্রয়োজন। এয়ত য়ক্ান ফযফা ুয ুক্যায জনয প্রাযঞ্চিক্ ুঁঞ্চজ, ঞ্চফশ্ব ভ্রভণ ক্যা, 
জনয়ফায ঞ্চতায়থশ দায়নয উয়েয এফং এআ প্রক্ায়যয নয প্রয়োজন ন্তবুশ ি ে। 

 এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত ক্যা প্রয়োজন ঞ্চনয়জয ন্তায়নয জনয ফং যম্পযাে মাপ্ত ুঁঞ্চজ, 

ঞ্চনয়জয য়ে মাে। 

 এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত ক্যা প্রয়োজন য়ম ঞ্চনয়জয ফয়যয য এক্ ঞ্চনঞ্চিত জীফন স্তয ঞ্চঠক্ঠাক্ 
যাখ্ায জনয য়মন মাপ্ত থশ থায়ক্।  

B2 য়ক্ান ফযঞ্চিয িয়েয প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায ক্াযক্ 

য়ক্ান ফযঞ্চিয মথাথশ প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায ভুখ্য ক্াযক্ ঞ্চনম্নানুায়য:- 
B2A ঞ্চনয়োয়েয য়ভোদ 

য়ক্ান ফযঞ্চিয থশ ঞ্চনয়োে যাখ্ায য়ভোয়দয দীর্শতা (ভে ায়ক্ষ) িয়েয প্রয়োজনয়ক্ 
ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায এক্ েযুুত্বূণশ ক্াযক্। জীফন ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধয আ ফযঞ্চিয যাঞ্চয়ক্ (থশ) 
ঞ্চনধাযণ ক্যয়ত াাময ক্যয়ত য়ফ মা তাযঁ (ফযঞ্চিয) বঞ্চফলযয়তয িয়ে প্রয়োজন। মখ্ন 
ফযঞ্চিয এক্ঞ্চি ঞ্চনর্থদি ফিয়যয য়য়ল এক্ ঞ্চনধাঞ্চযত িে প্রাঞ্চপ্তয প্রয়োজন, তখ্ন িে 
য়ভোয়দয দীর্শতা ঞ্চনধাযণ ক্য়য য়ম ক্তিা ধনযাঞ্চ (থশ) এক্ক্ারীন ফা ঞ্চনেঞ্চভত ংদায়নয 
ৃঙ্খ্রাে ঞ্চনয়োে ক্যা দযক্ায। 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
িয়েয রয়ক্ষয থাক্া ফযঞ্চিয অে, অঞ্চিয়তয ংখ্যা, তাঁয ম্পঞ্চত্ত এফং দাঞ্চেত্ব, উরব্ধ 
অে, ঞ্চনয়োয়েয প্রতযাঞ্চত রাব এফং থশ ঞ্চনয়োে আঞ্চিত ভেীভায উয ঞ্চনবশ য ক্য়য। 

 



ঞ্চফলে ধযেন 

য়োার, দীক্ এফং ফনদী এক্ঞ্চি প্রঞ্চতঞ্চিত ফুজাঞ্চতক্ (এভ এন ঞ্চ) ংস্থ্ায 
য়ফতনয়বােী ফযঞ্চি এফং তাযঁা ফাআ 60 ফিয ফেয়য উয ফয ঞ্চযক্ল্পনা গ্রণ 
ক্য়যয়িন।     
য়োার 30 ফিয়যয ঞ্চফফাঞ্চত, এক্ ন্তায়নয ঞ্চতা। তাযঁ রক্ষয ঞ্চনয়জয জনয এক্য়ক্াঞ্চি 
িাক্ায ফয তঞ্চফর ৈতঞ্চয ক্যা। 

দীক্ 40 ফিয়যয  ঞ্চফফাঞ্চত, দুআ ন্তায়নয ঞ্চতা। তাঁয রক্ষয এক্ য়ক্াঞ্চি িাক্ায ফয 
তঞ্চফর ৈতঞ্চয ক্যা। 

ফনদী 50 ফিয়যয  এফং তাযঁ রক্ষয এক্ য়ক্াঞ্চি ফয তঞ্চফর ৈতঞ্চয ক্যা। 

য়োায়রয ক্ায়ি রক্ষয প্রাঞ্চপ্তয জনয 30 ফিয, দীয়ক্য ক্ায়ি 20  ফিয  ফনদীয়য 
ক্ায়ি 10 ফিয ভে অয়ি। তাঁয়দয ঞ্চনয়োয়েয জনয 12% রায়বয অধায়য ঞ্চনম্ন াযণী 
ভাঞ্চক্ ঞ্চনয়োে য়দখ্ায়না র মা ঞ্চতন ফযঞ্চিয়ক্ ক্যয়ত য়ফ মঞ্চদ তাযঁা ঞ্চনয়জয়দয 
ফযক্ারীন রক্ষয প্রাপ্ত ক্যয়ত চান:- 

ফযঞ্চিয নাভ ফতশ ভান 
ফে 

ফয 
অয়ত 

ফাঞ্চক্ ফিয 

ফয তঞ্চফর 
রক্ষয 

প্রতযাঞ্চত 
ফার্থলক্ 
রাব 

অফযক্ 
ভাঞ্চক্ 
ঞ্চনয়োে 

য়োার 30 30 1,00,00,000 
িাক্া 

12% 3277 িাক্া 

দীক্ 30 20 1,00,00,000 
িাক্া 

12% 10975 
িাক্া 

ফনদী 50 10 1,00,00,000 
িাক্া 

12% 45060 
িাক্া 

অভযা উয়যাি াযণীয়ত য়দখ্রাভ ফযঞ্চিয থশ ঞ্চনয়োয়েয য়ক্ষয়ে মত য়ফঞ্চ ভে াো 
মাে, রক্ষয প্রাঞ্চপ্তয জনয অফযক্ ভাঞ্চক্ ঞ্চনয়োে যাঞ্চ (থশ) ততআ ক্ভ রােয়ফ। এআ 
ক্াযয়ণ ফযক্ায়রয জনয িে মত তাোতাঞ্চে িফ ুয ুক্য়য য়দো ফ ভে ুব। 

 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
য়নক্ রম্বা ভে মশন্ত চক্র ফৃঞ্চদ্ধ ফযফস্থ্ায ঞ্চযণাভ অিমশ যক্য়ভয ক্ভ ক্য়য য়দে। 
চক্র ফৃঞ্চদ্ধ ফযফস্থ্াে (ৈেভাঞ্চক্, ধশফার্থলক্, ফার্থলক্ অধায়য) র্থজত দু ভরূধয়নয ায়থ 
নুর্থনয়োে ক্যায ক্াযয়ণ উচ্চ রাব প্রাঞ্চপ্ত ে। 

B2B  ক্য ঞ্চনয়ফ যফতশ ী অে  
য়ক্ান ফযঞ্চিয ভাধযয়ভ ক্যা ঞ্চনেঞ্চভত ঞ্চনয়োে তাযঁ ফতশ ভান প্রয়োজয়নয ঞ্চধক্ ফযফায়যয 
যাঞ্চ থফা তাযঁ ক্র অয়েয উয ঞ্চনবশ য ক্য়য। ন্ততঃ আ ফযঞ্চিয অে, তাঁয অঞ্চিয়তয 



ংখ্যা এফং তাযঁ ফতশ ভান দাঞ্চেয়ত্বয উয ঞ্চনবশ য ক্যয়ফ। ফঞ্চি / ফতশ ভান প্রয়োজনীেতায 
ঞ্চধক্ যাঞ্চ (থশ) য়ক্ান ফযঞ্চিয ভস্ত ভাঞ্চক্ দাঞ্চেত্ব ূযয়ণয য়য য়ফঁয়চ মাো ঞ্চতঞ্চযি 
ধন যাঞ্চ য়ে থায়ক্। 

াধাযণতঃ য়ক্ান ফযঞ্চিয জীফয়ন ফুফায ঞ্চনয়োয়েয জনয যাঞ্চ (থশ) প্রয়মাজয ফা ফযফৃত 
য়ফ ঞ্চক্নু্ত আ যাঞ্চ ঞ্চবন্ন ঞ্চবন্ন য়ফ। উদাযয়ণয জনয - য়ক্ান ঞ্চফফাঞ্চত এফং য়িাি ফাচ্চায 
ফাফায উত্তযদাঞ্চেত্ব আ ফযঞ্চিয য়থয়ক্ য়ফঞ্চ য়ফ ঞ্চমঞ্চন ঞ্চফফাঞ্চত এফং ফে ফাচ্চায ঞ্চতা  তাঁয 
তুরনাে অে ক্ভ য়ফ ঞ্চযণাভ স্বযূ ঞ্চনয়োয়েয জনয ফযফৃত যাঞ্চ ক্ভ য়ফ। মখ্নআ 
ফযঞ্চিয়ক্ অোভী জীফন চয়ক্র  প্রয়ফ ক্যায়না য়ময়ত ায়য, এয়ত তাযঁ অে ফােয়ফ এফং 
ঞ্চযণাভস্বযূ য়ফঞ্চ িে এফং য়ফঞ্চ ঞ্চনয়োে িফ য়ফ। 

এআ প্রক্ায়য অনাযা য়দখ্য়ত ায়যন এক্ মথামথ উৎাদন ফযঞ্চিয িে প্রয়োজয়নয 
ঞ্চনফাচন ম্বয়ে য়ফঞ্চ য়রাবাতুয ক্য়য। 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
ভয়ন যাখ্ুন য়ক্ান ফযঞ্চিয তযাঞ্চধক্ ঞ্ে এফং ঞ্চনয়োে ঞ্চযক্ল্পনায়ক্ উৎাঞ্চত ক্যা 
ঞ্চঠক্ নে থাৎ ততিাআ (থশ) ঞ্চনয়োে ক্যুন মতিা ঞ্চতঞ্চন স্বিয়ন্দ ফন ক্যয়ত াযয়ফন। 

B2C ফতশ ভান দাঞ্চেত্ব এফং ম্পদ 

ফযফাঞ্চেক্ যাভশদাতায়ক্ ফযঞ্চিয ফতশ ভান ম্পদ এফং দাঞ্চেত্বয়ক্ ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ, য়ক্ননা 
এঞ্চি গ্রায়ক্য ঞ্চনয়োে প্রয়োজনীেতা এফং তায়ত ঞ্চনয়োয়েয াভথশয দুয়িায়ক্আ প্রবাঞ্চফত 
ক্য়য। 

উদাযণ 

এক্ ফযঞ্চি তাঁয ম্পদ য়মভন য়ানা ফা নয ম্পয়দয প্রঞ্চতূযণ যূয় ফযফায ক্য়য 
য়ক্র ঞ্চডি ক্ায়ডশ য ফয়ক্ো থশ, ফযঞ্চিেত ঋণ, য়ভিায়ত  ধন ফা ন্তায়নয উচ্চ ঞ্চক্ষায ফযয়েয 
জনয ঋণ গ্রণ ক্যয়ত ায়যন। 

এক্ ফযঞ্চি ঞ্চনয়জয জীফয়নয ঞ্চফঞ্চবন্ন ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত য়মভন, েৃ ঋণ, োঞ্চে ঋণ, ন্তায়নয জনয 
ঞ্চক্ষায ঋণ, ফযঞ্চিেত ঋণ এফং য়ক্র ঞ্চডি ক্ায়ডশ য ঋণ ঞ্চনয়ে দাঞ্চেত্ব ফন ক্যয়ত ায়যন এফং 
ফযফাঞ্চেক্ যাভশদাতায তাযঁ (গ্রাক্) িে  ঞ্চনয়োয়েয যাভশ স্বযূ দাঞ্চেয়ত্বয উয 
ভয়নায়মাে য়দো দযক্ায। 

ঞ্চফয়ফচনা ক্যুন 

অনায ঞ্চযফায়যয িয়েয প্রয়োজনীেতা ক্ী? ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রয়োজয়নয তাঞ্চরক্া ৈতঞ্চয ক্যনু। 

C. িে উৎাদয়নয রক্ষণ এফং রাব 

এফায অভযা ঞ্চফঞ্চবন্ন িে উৎাদয়নয ভাধযয়ভ প্রসু্তত ভুখ্য রক্ষণ এফং রায়বয উয 
দৃঞ্চিাত ক্যফ এফং ঞ্চফয়ফচনা ক্যফ এআ রক্ষয়ণয অধায়য য়ম উৎাদন আ ফযঞ্চিয 
প্রয়োজনীেতায়ক্ ূযণ ক্যয়ত ক্তিা উমুি। 



C1 ুঞঁ্চজ ফা অে ফৃঞ্চদ্ধ 

ঞ্চক্িু িে উৎাদন ঞ্চনেঞ্চভত অে (এক্ক্ারীন ফা ঞ্চপক্সড ঞ্চডয়াঞ্চজি দ্বাযা ঞ্চযয়াধ ক্যা 
দু) প্রদান ক্য়য, ঞ্চক্িু ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ (য়ানা) প্রদান ক্য়য ফা নয দুঞ্চিয এক্ ঞ্চভিণ (ভতা 
ং) প্রদান ক্য়য। এআ ফ উৎাদন এআ ধযায়েয য়য চচা ক্যা য়ফ। ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ 
য়ক্ান ফযঞ্চিয ঞ্চনয়োে উয়েয়য, উৎাদয়নয উয়েয য়প্রাপাআয়রয ায়থ ঞ্চভর থাক্য়ত 
য়ফ। 

C2 েযাযাঞ্চন্ি 

ঞ্চক্িু উৎাদন েযাযাঞ্চন্িয ায়থ য়পযত য়মােয ে, য়মভন ঞ্চক্িু ঞ্চযফতশ য়নয প্রঞ্চতপর (য়পযত) 
প্রদান ক্যয়ত য়ফ ফা নয েযাযাঞ্চন্িড এফং ঞ্চযফতশ ন প্রঞ্চতপয়রয ঞ্চভিণ প্রদান ক্যয়ত য়ফ। 
তএফ গ্রাক্য়ক্য উৎাদয়নয ংগ্র ঞ্চফঞ্চি ঝুঁঞ্চক্ ঞ্চনধাযণ য়প্রাপাআয়রয উয অধাঞ্চযত 
ো দযক্ায। 

উদাযণ 

এ ঞ্চফ ঞ্চ ঞ্চফভা ংস্থ্া এক্ েযাযাঞ্চন্িড য়পযত য়মােয ঞ্চফভা উৎাদন প্রসু্তত ক্য়যয়ি। এআ 
উৎাদয়নয জনয ংস্থ্া ঞ্চনম্ন ফৃঞ্চদ্ধয েযাযাঞ্চন্ি ঞ্চদয়ে থায়ক্:- 
 এক্ঞ্চি াঁচ ফিয়যয ঞ্চরঞ্চ য়ভোয়দয জনয 60 াজায িাক্া ঞ্চযণত োয ঞ্চফভা 

থশ। 

 এক্ঞ্চি দ ফিয়যয ঞ্চরঞ্চ য়ভোয়দয জনয 65 াজায িাক্া ঞ্চযণত োয ঞ্চফভা থশ। 

এয প্রবাঞ্চফত োয থশ এআ এ ঞ্চফ ঞ্চ ঞ্চফভা ংস্থ্া এক্ঞ্চি াঁচ ফিয এফং দ ফিয 
য়ভোয়দয উয 6% এফং 6.5% য়পযয়তয (প্রঞ্চতপর)েযাযাঞ্চন্ি য়দে। 

C3 রক্ – আন য়ভোদ 

ঞ্চধক্াং িে উৎাদয়ন এক্ তশ  ায়ক্ষ রক্ – আন য়ভোদ  ে, য়মখ্ায়ন ফযঞ্চিয ভাধযয়ভ 
তঞ্চফর য়থয়ক্ (থশ) অযণ ক্যা মাে না।     
উদাযণ 

এক্ঞ্চি ক্য িে প্রদান ক্যা ফযায়ঙ্কয এক্ক্ারীন জভাে (ঞ্চপক্সড ঞ্চডয়াঞ্চজি) ঞ্চনয়ফঞ্চত 
যাঞ্চয উয াঁচ ফিয়যয রক্ – আন য়ভোদ য়ে থায়ক্। তুযাং এআ য়ভোয়দয জনয 
ঞ্চনয়োেক্াযী এক্ক্ারীন জভা (ঞ্চপক্সড ঞ্চডয়াঞ্চজি) য়থয়ক্ ঞ্চনয়জ থশ ম্পদ অঞ্চযত 
ক্যয়ত াযয়ফন না। এআ এক্ক্ারীন জভায (ঞ্চপক্সড ঞ্চডয়াঞ্চজি) ঞ্চফযুয়দ্ধ (াায়ময) ঋণ 
ঞ্চনয়ত াযয়ফন না, য়মভন ঞ্চতঞ্চন ফযায়ঙ্কয নয জভা য়থয়ক্ ঞ্চনয়ত ায়যন। 

আকু্আঞ্চি ঞ্চরঙ্কড িে ঞ্চযক্ল্পনাে (ক্য িে মুি ঞ্চভউচুযোর পান্ড) ঞ্চনয়োয়েয উয ঞ্চতন 
ফিয়যয রক্ – আন য়ভোদ চার ুে। এআ য়ভোয়দয ঞ্চফলয়ে ফযঞ্চি ঞ্চভউচুযোর পান্ড য়থয়ক্ ধন 
যাঞ্চ (থশ) অঞ্চযত ক্যয়ত ায়যননা। (ঞ্চক্নু্ত ঞ্চতঞ্চন ঞ্চক্িু নয ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ডয য়ক্ষয়ে 
এভন ক্যয়ত ায়যন য়মখ্ায়ন রক্ – আন দ্ধঞ্চত য়নআ।) 



C. 4 জঞ্চযভানা 
জঞ্চযভানা স্থ্ােী য়ভোদ চুঞ্চিয ঞ্চযণত তঞ্চফর অযয়ণয ায়থ ম্বঞ্চেত য়ে থায়ক্। এঞ্চি 
এক্ঞ্চি েুযতু্বূণশ ফস্থ্া মায উয এভন উৎাদয়ন ঞ্চনয়োে ক্যায ূয়ফশ  ঞ্চফচায / ভরূযােন 
ক্যায প্রয়োজন য়ে। 

উদাযণ 

জে এক্ঞ্চি ফযায়ঙ্ক 2 ফিয়যয অফর্থতত জভা খ্াতা য়খ্ারান, য়মখ্ায়ন জে 1000 িাক্া 
জভা ক্যান। াত ভা য়য জে ভাঞ্চক্ ঞ্চক্ঞ্চস্ত জভা ক্যয়ত ভথশ য়ে মান। ফসু্ততঃ 
জভা যাঞ্চয (জভাকৃ্ত থশ) অযণ ক্যয়ত চান মা ঞ্চতঞ্চন ঞ্চফেত াত ভা মাফত জভা 
ক্য়যয়িন এফং খ্াতা ফে ক্য়য ঞ্চদয়ত চাআয়িন। এআ ঞ্চফলয়ে ফযাঙ্ক দু’ফিয়যয ঞ্চনধাঞ্চযত 
ভয়েয ূয়ফশ য়থশয ঞ্চযণত অযণ ক্যয়ত এফং খ্াতা ফে ক্যায জনয জঞ্চযভানা 
অয়যা ক্যয়ফ। 

য়ক্ান ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ড রক্ – আন - এয য়ভোদ িে ভা ফা এক্ ফিয ে। মঞ্চদ গ্রাক্ 
রক্ – আন য়ভোয়দয ূয়ফশ ঞ্চনয়জয থশ (ধন) অঞ্চযত ক্য়যন, তায়র ঞ্চভউচুযোর পান্ড 
য়থয়ক্ এক্ঞ্চি এঞ্চক্সড য়রাড য়ক্য়ি (রক্ – আন য়ভোয়দয ঞ্চবতয অযণ য়ক্য়ি য়নো) 
য়ল যাঞ্চ ঞ্চযয়াধ ক্যা ে। 

C. 5 ঝুঞঁ্চক্ 

ভস্ত িে উৎাদয়নয ঞ্চনঞ্চিত স্তয়যয ঝুঁঞ্চক্ থায়ক্ মায়ক্ ঞ্চনম্ন ঝুঁঞ্চক্, ভধযভ ঝুঁঞ্চক্ এফং উচ্চ 
ঝুঁঞ্চক্য যূয় ভরূয ঞ্চনধাযণ ক্যা ে। ঞ্চনম্ন ঝুঁঞ্চক্ উৎাদন, উচ্চ ঝুঁঞ্চক্ উৎাদয়নয তুরনাে ক্ভ 
প্রঞ্চতপর (রাব) প্রদান ক্য়য। তএফ উৎাদয়নয ংগ্র ফযঞ্চিয ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চত  এফং ঝুঁঞ্চক্ 
য়প্রাপাআয়রয ঞ্চবঞ্চত্তয়ত তক্শ  বায়ফ ক্যা উঞ্চচত। 

উদাযণ 

য়ক্ান ফযঞ্চিয ঝুঁঞ্চক্ ফন ক্ষভতা তাঁয ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চতয ঞ্চবঞ্চত্তয উয অরাদা অরাদা য়ফ:- 
 এক্ জন মুফক্ ঞ্চমঞ্চন দয ক্য়রয়জয াঠ য়ল ক্য়যয়িন এফং উাজশ ন ক্যা ুয ু

ক্য়যয়িন। তাযঁ প্রথভ ২০ ফিয়য উচ্চ ঝুঁঞ্চক্য অঞ্চবরাল য়ত ায়য, ঞ্চতঞ্চন ঞ্চনয়জয 
ফেয়য ঞ্চদ্বতীে দয়ক্য প্রাযঞ্চিক্ ফিয়য অে উাজশ ন অযি ক্য়য উচ্চ ঝুঁঞ্চক্য ফন 
ক্ষভতা যায়খ্ন, য়ক্ননা য়ময়তু তাঁয দাঞ্চেত্ব য়ক্ষাকৃ্ত ক্ভ।  

 এক্জন ঞ্চফফাঞ্চত ফযঞ্চি মাযঁ ন্তান যয়েয়ি, তাঁয জীফয়নয ঞ্চে ফিয়যয ভয়ধয, উচ্চ ঝুঁঞ্চক্ 
মুি ঞ্চনয়োয়ে ঞ্চনয়োজয়নয যাভশ য়দো ে না। য়ক্ননা, তাঁয়ক্ য়ফঞ্চ দাঞ্চেত্ব ূযণ 
ক্যয়ত ে থাৎ ঝুঁঞ্চক্ ভাঝাঞ্চয ভায়নয য়ত ায়য। (ভধয ভান)। 

 এক্ ফযঞ্চি মাঁয ফে িা এফং মাঁয জীফয়নয ক্ামশীর য়ভোদ ভাঞ্চপ্তয য়থ, তাঁয 
য়ক্ষ ঝুঁঞ্চক্ ফন ক্যায ক্ষভতা খ্ুফআ ক্ভ। 

 



C. 6 ক্র ে এফং ঞ্চফক্র য়েয প্রঞ্চক্র ো 
ক্র ে এফং ঞ্চফক্র য়েয প্রঞ্চক্র ো দুঞ্চি ক্াযয়ণ েযুতু্বূণশ: য়ক্ান এক্ক্ ঞ্চনয়োেক্াযীয ঞু্চফধা এফং 
য়রন – য়দন (ক্র ে - ঞ্চফক্র ে) প্রঞ্চক্র োয দু্রততা। 

উদাযণ 

িে উৎাদন ঞ্চফঞ্চবন্ন উায়ে য়মভন, এক্ক্ প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ, আন্িাযয়নি, ক্র য়ন্িায, এ. ঞ্চি . 
এভ এফং ংস্থ্াবুি প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ য়মভন ফযাঙ্ক এফং দারার আতযাঞ্চদ ভাধযয়ভ ক্র ে ক্যা ে। 
িে উৎাদন ক্র ে ক্যায প্রঞ্চক্র ো াধাযণত যর এফং জ ে, এক্ক্ (ঞ্চফয়ল) ফযঞ্চি 
ভস্ত নঞ্চথে (দঞ্চরর - দস্তায়ফজ) তাোতাঞ্চে জভা ক্যনু। আন্িাযয়নয়িয ভাধযয়ভ িে 
উৎাদয়নয ক্র ে য়ক্ফর এক্ক্ ঞ্চনয়োেক্াযীয়ক্ ঞু্চফধা প্রদান ক্য়য এফং য়রন – য়দয়নয 
ট্রানজাক্য়নয েঞ্চত ফৃঞ্চদ্ধ ক্য়য। 

য়ক্ান ফযঞ্চি দারায়রয য়েফাআয়িয ভাধযয়ভ য়োয ক্র ে ফা ঞ্চফক্র ে ক্যয়ত ায়যন। এঞ্চি 
তাঁয জনয ঞু্চফধাজনক্ এফং য়রন – য়দয়নয তৎক্ার ক্ামশ ঞু্চনঞ্চিত ক্য়য। তাযঁ দারায়রয 
ক্ামারয়ে মাোয প্রয়োজন য়ফ না এফং দারায়রয ক্ামারে ফা ক্র য়ন্িায়য ক্থা 
ফরায প্রয়োজন য়ফ না। 

এআ প্রক্ায়য মঞ্চদ য়ক্ান ফযঞ্চি িুঞ্চিয়ত (ক্ায়জয ফক্ায়) থায়ক্ন তায়র তায জনয 
ফযায়ঙ্কয ক্র য়ন্িায ফা য়েফাআয়িয ভাধযয়ভ এক্ক্ারীন জভা (ঞ্চপক্সড ঞ্চজয়াঞ্চজি) 
য়থয়ক্ িাক্া ঞ্চনয়ত ায়যন এয জনয তাঁয়ক্ ফযাঙ্ক াখ্াে য়ময়ত য়ফ না। এঞ্চি গ্রায়ক্য 
ঞু্চফধা ঞু্চনঞ্চিত ক্য়য। 

C. 7 নভনীেতা 
নভনীেতায তাৎমশ ঞ্চফঞ্চবন্ন ঞ্চনয়োেয়ক্ এক্ প্রক্ায য়থয়ক্ ঞ্চদ্বতীে প্রক্ায়যয ঞ্চনয়োয়ে 
(ঞ্চনয়ফয়) ঞ্চযফর্থতত ক্যয়ত এফং য়ক্ান ংদায়নয ঞ্চযয়াধ দ্ধঞ্চতয ঞ্চযফতশ ন ফা 
াভঞ্চেক্ বায়ফ ফে ক্যায ঞু্চফধা াো মাে।উৎাদয়নয এআ েুণ খ্ফু তাোতাঞ্চে অক্লশণ 
ক্যয়ত ায়য। উৎাদয়নয রক্ষযয়ক্ প্রবাঞ্চফত না ক্য়যআ উৎাদন তঞ্চফর য়থয়ক্ অংঞ্চক্ 
অযয়ণয নুভঞ্চত য়দো ে। াধাযণতঃ উৎাদয়ন মত য়ফঞ্চ রক্ষয থায়ক্ ঞ্চি তত য়ফঞ্চ 
ক্ামশক্াযী (উমুি) ে। তফু ংদায়ন াভঞ্চেক্ (স্থ্ােী) ফযফধান এফং অংঞ্চক্ 
অযয়ণয নুভঞ্চত য়মভন, দীর্শক্ারীন ঞ্চনয়োয়েয প্রঞ্চতপয়রয (রাব)েণু  ক্ভ এয়ন (ক্য়য) 
য়দে। 

উদাযণ 

আউঞ্চনি ঞ্চরঙ্কড ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা (ULIPs)ঞ্চরঞ্চ ধাযক্য়দয ঞ্চনয়োেয়ক্ এক্ তঞ্চফর 
(ভতা) য়থয়ক্ নয / ঞ্চদ্বতীেয়ত (ঋণ) মুি ক্যায নুভঞ্চত য়দো ে। এঞ্চি ঞ্চরঞ্চ 
ধাযক্য়দয ঞ্চপ্রঞ্চভোভ ফক্া (াভঞ্চেক্/ স্থ্ােী যূয় ংদান ফে ক্যা) এফং অংঞ্চক্ 
অযয়ণয নুভঞ্চত য়দে। 

 



এঞ্চি ঞ্চফয়ফচনা ক্যনু... 
ংস্থ্ােুঞ্চর ঞ্চনয়জয়দয ঞ্চনয়োে উৎাদয়নয ায়থ ম্বঞ্চেত ঝুঞঁ্চক্য নুায়য ভরূয ঞ্চনধাঞ্চযত 
ক্য়য। এআ উৎাদন উচ্চ ঝুঁঞ্চক্, ভধযভ ঝুঁঞ্চক্ এফং ঞ্চনম্ন ঝুঁঞ্চক্য যূয় ভরূয ঞ্চনধাযণ ক্যা ে। 
গ্রাক্ উয়যাি ফর্থণত য়ক্ান প্রক্াযঞ্চিয়ক্ (ধযণ) ঞ্চনয়োে উৎাদয়নয ফয়েশয য়ক্ানঞ্চিয়ত 
ঞ্চনয়োে ক্যয়ত চাআয়ফন? 

D. িে উৎাদয়নয প্রক্াযয়বদ 

এআ বায়ে অভযা িে উৎাদয়নয চচা ক্যফ ঞ্চনম্নঞ্চরঞ্চখ্ত প্রক্ায়য:- 
ঞ্চচে 6. 1 

 
D1 জীফন ঞ্চফভা 
য়নক্ জীফন ঞ্চফভা উৎাদন প্রাথঞ্চভক্ জীফন প্রয়দে যাঞ্চয ায়থ িে তয়েয ায়থ 
উরব্ধ। ঞ্চপ্রঞ্চভোয়ভয িে ােক্ ঞ্চফভা ংস্থ্া দ্বাযা ঞ্চরঞ্চধাযয়ক্য ক্াি য়থয়ক্ ঞ্চনয়োে 
ক্যা ে এফং র্থজত প্রঞ্চতপর (রাব) য়ফানায়য যূয় ঞ্চরঞ্চধাযক্য়দয ঞ্চবতয বাে ক্য়য 
ঞ্চফতযণ ক্যা ে। 

য়মাঞ্চেতা ঞ্চযক্ল্পনা য়মভন ফযফস্থ্া ঞ্চযক্ল্পনা এফং অজীফন ঞ্চযক্ল্পনায়ত ঞ্চফভা ংস্থ্া 
ঞ্চনয়োে ঝুঁঞ্চক্ ফন ক্য়য। আউঞ্চরয় (ULIPs) ঞ্চনয়োে ঝুঁঞ্চক্ ঞ্চরঞ্চ ধাযক্ দ্বাযা ফন ক্যা ে। 

যুক্ষায প্রয়োজনীেতায ঞ্চতঞ্চযি, জীফন ঞ্চফভা উৎাদন ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয দীর্শক্ারীন রক্ষয 
(উয়েয) য়মভন, ন্তায়নয ঞ্চক্ষা এফং ঞ্চফফা, ফয মান এফং নয প্রয়োজনীেতায জনয 
দীর্শক্ারীন তঞ্চফয়র ঞ্চনয়োয়েয উত্তভ ঞ্চফক্ল্প। 

িে 
উৎাদন 

জীফন 
ঞ্চফভা 

য়ানা 
এফং 
যূা 

ফযাঙ্ক 
জভা 

ঞ্চভউচুযোর 
পান্ড 

য়োয 
ক্র ে 

ফন্ড ডাক্র্য 
িে 



D2 ফযাঙ্ক জভা 
ফযায়ঙ্ক জভা প্রাচীনতভ এফং য়ফঞ্চ িন্দ ক্যা উৎাদন। এঞ্চি এভন উক্যণ মায়ত য়ক্ান 
ফযঞ্চি এক্ঞ্চি ফযায়ঙ্ক এক্ ঞ্চনঞ্চিন্ত য়ভোয়দয জনয ঞ্চনঞ্চিত য়ুদয ায়য ফে য়ঙ্কয থশ 
ঞ্চনয়োে ক্যয়ত ায়যন। ফযাঙ্ক জভা উক্যণ াধাযণত, স্থ্ােী (এক্ক্ারীন) জভা  ফা 
ীঞ্চভত ভয়েয জনয জভা যূয় জানা মাে। ফযাঙ্ক জভা য়ক্ান নয ঞ্চনয়োে উৎাদয়নয 
তুরনাে যুঞ্চক্ষত বাফা ে এফং য়েুঞ্চর ক্ভ রাবদােক্। ফযাঙ্ক জভাে যাঞ্চ, য়ভোদ, য়ুদয 
ায, ঞ্চযয়ায়ধয ঞ্চনেভ প্রাযয়িআ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্য়য য়দো ে। 

ঞ্চনয়োেক্াযী ঞ্চতন প্রক্ায জভা উক্যণ য়থয়ক্ ংগ্র ক্যয়ত ায়যন:- 
যম্পযােত জভা এআ প্রক্ায়যয জভা উক্যয়ন জভা ক্যায ভে জভাকৃ্ত 

ফযঞ্চিয দ্বাযা ংেৃঞ্চত অধায়য (ভাঞ্চক্/ ৈেভাঞ্চক্ / 
লান্মাঞ্চক্ / ফার্থলক্) ফযাঙ্ক ম্বঞ্চেত ফযঞ্চিয জভা যাঞ্চ খ্াতাে 
দু ঞ্চযয়াধ ক্য়য। 

িেী জভা উক্যণ এআ প্রক্ায়যয জভায ায়থ ফযাঙ্ক য়ভোয়দয য়য়ল ভরূধন 
এফং ম্পণূশ দু ঞ্চযয়াধ ক্য়য। িমী জভাে াধাযণত 
ৈেভাঞ্চক্ চক্র ফৃঞ্চদ্ধ অধায়য ঞ্চভঞ্চিত য়দো ে। 

অফর্থতত (য়যক্াঞ্চযং) 
জভা উক্যণ 

এআ প্রক্ায়যয জভা উক্যয়ণ ঞ্চনয়োেক্াযী ংেৃীত য়ভোদ 
মশন্ত প্রঞ্চতভায় এক্ ঞ্চনধাঞ্চযত যাঞ্চ মা ঞ্চনয়জয ঞ্চক্িু অর্থথক্ 
রক্ষয য়মভন ন্তায়নয ঞ্চক্ষা, ঞ্চফফা, িে ক্র ে আতযাঞ্চদয জনয 
থশ ঞ্চিত ক্যয়ত চান। 

এআ জভা ঞ্চযক্ল্পনাে য়ুদয ায ঞ্চযণত য়ভোয়দয উয ঞ্চযফর্থতত ে। ফযাঙ্ক য়ুদয যূয় 
প্রঞ্চতপর (রাব) প্রদান ক্য়য। জভা ঞ্চযক্ল্পনা ুযু ক্যায ভে ফযায়ঙ্ক জভাকৃ্ত ভরূধন 
ঞ্চযণত োয য জভাকৃ্ত ফযঞ্চিয়ক্ য়পযৎ য়দো ে। 

D3 ঞ্চভউচুযোর পান্ড 

এক্ঞ্চি ঞ্চভউচুযোর পান্ড এভন এক্ঞ্চি তঞ্চফর য়মঞ্চি এক্ ভান প্রয়োজন নুমােী (উয়েয) 
ভানুলয়দয এক্ ায়থ ঞ্চনয়ে অয়। এআ ভস্ত ভানুলয়দয য়থয়ক্ এক্ঞ্চেত থশ তায়দয তযয়প 
ঞ্চনয়োে ক্য়য য়দো ে এফং প্রঞ্চতপর তাঁয়দয ঞ্চবতয ভান বায়ফ বাে ক্য়য ঞ্চফতযণ ক্য়য 
য়দো ে। ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চযচাঞ্চরত ে য়ক্ান ম্পদ ঞ্চযচাঞ্চরত ংস্থ্া (AMC) দ্বাযা 
ক্যা ে। এ. এভ. ঞ্চ (AMC) ঞ্চযক্ল্পনায়ক্ প্রয়োজন (উয়েয) নুায়য য়োয, ঋণ 
দঞ্চরর, থশ ফাজায আতযাঞ্চদয়ত ঞ্চনয়োে ক্য়য। এ. এভ. ঞ্চ (AMC) য়মােয এফং নবুফী 
তঞ্চফর ফযফস্থ্াক্ (মায়ক্ তঞ্চফর ফযফস্থ্াক্ ফরা ে) য়ক্ ঞ্চনমুি ক্য়য মা 
ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয দ্বাযা ংেৃীত তঞ্চফয়রয (ফা ঞ্চযক্ল্পনা) প্রক্ায়যয অধায়য, তঞ্চফয়র 
ঞ্চনয়োে ক্যায জনয পরপ্র ূে। 



ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ড ঞ্চনয়োে ক্যায ভুখ্য রাব ঝুঁঞ্চক্, ঞ্চফঞ্চফধক্যণ য়ে থায়ক্। য়ক্ান ফযঞ্চিয 
তঞ্চফরয়ক্ ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রক্ায়য ঞ্চনয়ফ ক্য়য নূযনতভ ঝুঁঞ্চক্ ঞ্চনয়ে য়ফঞ্চ যক্য়ভয প্রঞ্চতপর (রাব) 
প্রাপ্ত ক্যা মাে। 

ঞ্চভউচুযোর পান্ড দু প্রক্ায়যয অে প্রদান ক্য়য:- 
 ভে ভয়ে ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চযক্ল্পনা দ্বাযা য়র্াঞ্চলত রাবযাংয়য যূয় ঞ্চনেঞ্চভত অে 

এফং  
 ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ, য়মখ্ায়ন ঞ্চভউচুযোর পান্ড আউঞ্চনিয়ক্ ক্র ে ভয়ূরযয য়থয়ক্ ঞ্চধক্ ভয়ূরয ঞ্চফক্র ে 

ক্যা ে। 

তফু, ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চনয়োয়ে ুঁঞ্চজয ক্ষঞ্চত য়ত ায়য। ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চযক্ল্পনা দ্বাযা 
য়ম ংস্থ্ােুঞ্চরয়ত ঞ্চনয়োে ক্যা য়েয়ি মঞ্চদ য়েুঞ্চরয থশ প্রদশন খ্াযা ে, তায়র য়আ 
ংস্থ্ােুঞ্চরয ং (য়োয) ভয়ূরয তন র্িয়ফ। এয়ত ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ডয ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয 
ঞ্চনয়োে ভয়ূরযয ভান ক্ভ য়ফ মা এআ ঞ্চযক্ল্পনায আউঞ্চনয়ি ঞ্চনয়োে ক্যা য়েঞ্চির। এআ 
প্রক্ায়য অনাযা য়দখ্য়ত ায়যন য়ম এক্ ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চযক্ল্পনায ক্ামাফরী য়আফ 
যুক্ষা প্রদশয়নয উয অধাঞ্চযত ে য়মখ্ায়ন ঞ্চযক্ল্পনা দ্বাযা ঞ্চনয়োে ক্যা ে। 

D4 ং (য়োয)  
ভতা ং (আকু্যআঞ্চি য়োয) য়ক্ান ংস্থ্ায স্বত্তাঞ্চধক্ায প্রদশন ক্য়য। মখ্ন ংস্থ্া 
ঞ্চনয়জয ঞ্চফস্তায য়ক্ান নয ংস্থ্া ঞ্চধগ্রণ ক্য়য, য়ক্ান নতুন উৎাদন আউঞ্চনি স্থ্ান 
ক্য়য ক্ামশীর ুঁঞ্চজ আতযাঞ্চদয জনয থশ প্রাপ্ত ক্যয়ত চাে তায়র ংস্থ্ায য়োয ধাযক্ 
(ংস্থ্ায স্বত্তাঞ্চধক্াযী) জনতায়ক্ প্রবাঞ্চফত ক্য়য। 

উদাযণ 

ক্ল্পনা ক্যয়ত য়ফ এক্ ংস্থ্ায ম্পণূশ ুঁঞ্চজ 10,00,000 িাক্ায ভয়ধয 10 য়ক্ 10,00,000 
ভতা ং (আকু্যআঞ্চি য়োয) অয়ি। মঞ্চদ ংস্থ্ায ভাঞ্চরক্ 10,000 য়োয জনতায়ক্ 
প্রস্তাঞ্চফত ক্য়য ংস্থ্ায ঞ্চফস্তায়যয জনয থশ প্রাপ্ত ক্যয়ত চাে, তখ্ন এঞ্চি ফরা ে য়ম 
ভাঞ্চরক্ ঞ্চনয়জয স্বত্তাঞ্চধক্ায়যয 10% জনতায য়ক্ষ তযরীকৃ্ত ক্যয়ি। মঞ্চদ য়ক্ান ফযঞ্চি 
ম্পণূশ 10, 000 য়োয়যয য়থয়ক্ 100 য়োয ঞ্চধগ্রণ ক্য়য, তায়র এআ ংস্থ্ায য়োয 
ধাযয়ক্য (স্বত্তাঞ্চধক্ায) 0.1% (1,00,000 য়োয়য 100 য়োয) ঞ্চধগ্রণ থাক্া ফরা ে। 

এক্ফায মখ্ন য়োয জনতায়ক্ প্রস্তাঞ্চফত ক্যা ে, তখ্ন য়োয ক্র ে ফা ঞ্চফক্র ে স্িক্ 
এক্সয়চয়েয ভাধযয়ভ য়ে চয়র। স্িক্ এক্সয়চে এক্ ভধযস্থ্তাক্াযীয যূয় ক্াজ ক্য়য এফং 
ফযঞ্চিয়দয ভয়ধয য়োয়যয ক্র ে এফং ঞ্চফক্র য়েয জনয এক্ ফাঞ্চণজয ভি প্রসু্তত ক্য়য। য়ক্ান 
ফযঞ্চি স্িক্ এক্সয়চে য়থয়ক্ য়াজা য়োয ঞ্চক্নয়ত এফং ঞ্চফক্র ে ক্যয়ত ায়যন না, তাঁয়দয 
ঞ্চনয়জয়দয ক্র ে ফা ঞ্চফক্র য়েয অয়দ স্িক্ এক্সয়চয়েয স্িক্ দারারয়দয (দয) ভাধযয়ভ য়দো 



ে। বাযয়তয দুঞ্চি ভুখ্য স্িক্ এক্সয়চে র, ফয়ম্ব স্িক্ এক্সয়চে (BSE) এফং নযাানার স্িক্ 
এক্সয়চে (NSE)। 

য়োয ক্র ে ক্যয়ত আিুক্ ফযঞ্চি রাবযাং দ্বাযা ংস্থ্ায রায়বয বাে াোয ঞ্চধক্াযী। 
য়োয ধাযক্ দ্বাযা ক্র ীত য়োয়যয ংখ্যায নুায়ত ঞ্চফতঞ্চযত ক্যা ে। 

আকু্যআঞ্চি য়োয ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয ঞ্চতন প্রক্ায়যয অে প্রদান ক্য়য:- 
রবযাং অে ংস্থ্া র্থজত রাব এক্ ঞ্চনর্থদি য়োয ধাযক্য়দয, ভে - ভয়ে 

য়র্াঞ্চলত রাবযাংয়য যূয় ঞ্চফতযণ ক্য়য। 

য়ফানা ং মখ্ন এক্ঞ্চি ংস্থ্ায ক্ায়ি এক্ ফে য়যক্ডশ  ঞ্চিত য়ে মাে তায়র 
এঞ্চি রাবযাং যূয় ঞ্চফতযণ ক্যায ঞ্চযফয়তশ  য়ফানা য়োয (ভুি 
য়োয) ফযফায ক্য়য ুঁঞ্চজকৃ্ত ক্যা ে। য়ফানা য়োয ংস্থ্ায 
ফতশ ভান আকু্যআঞ্চি য়োয ুঁঞ্চজয নুায়ত ফযফায ক্যা ে। য়ফানা 
য়োয ফযফায ক্যা ঞ্চযচারক্য়দয (ফযফস্থ্াক্) দ্বাযা ংস্থ্ায়ক্ 
অর্থথক্ বায়ফ রাবাঞ্চিত ক্যায জনয য়োয ধাযক্য়দয ধনযফাদ জ্ঞান 
এফং ংস্থ্ায়ক্ বঞ্চফলযয়ত উচ্চতয রাব প্রদশয়নয অা ফযি ক্যয়ফ।      

ুঞঁ্চজ (িে) 
ফৃঞ্চদ্ধ 

মখ্ন য়ক্ান য়োয ক্ভ ভয়ূরয ক্র ে ক্যা ফা ঞ্চধক্ ভয়ূরয ঞ্চফক্র ে ক্যা 
ে তখ্ন এআ দুআ ভয়ূরযয ন্তযয়ক্ রাব ফা ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ যয়ূ জানা 
মাে। 

 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
য়ক্ান ঞ্চনয়োেক্াযীয়ক্ আকু্যআঞ্চি অধাঞ্চযত ঞ্চনয়োে উক্যয়ণয ঞ্চনয়োে য়থয়ক্ ুঁঞ্চজয 
ক্ষঞ্চত য়ত ায়য। ভতা ঞ্চনয়োয়েয প্রঞ্চতপর (রাব) ংস্থ্ায অর্থথক্ রায়বয উয 
ঞ্চনবশ য ক্য়য। মঞ্চদ য়োয ঞ্চধক্ ভয়ূরয ক্র ে ক্যা য়ে থায়ক্ এফং যফতশ ী ভয়ে ংস্থ্ায 
খ্াযা অর্থথক্ রায়বয ক্াযয়ণ ক্ভ ভয়ূরয ঞ্চফক্র ে ক্যা ে তায়র এয়ত ুঁঞ্চজয ক্ষঞ্চত ে। 

D5 ফন্ড 

ফন্ড ফযাঙ্ক স্থ্ােী জভা (ঞ্চপক্সড ঞ্চডয়াঞ্চজি) উক্যয়ণয ভান ে মা ঞ্চনয়োেক্াযীয়দয য়ুদয 
যূয় ঞ্চনেঞ্চভত অে প্রদান ক্য়য। ফয়ন্ডয য়ক্র তা এফং ঞ্চফয়ক্র তায ভয়ধয য়রন - য়দন (ক্র ে – 

ঞ্চফক্র ে) ক্যা ে। ফযাঙ্ক িাো যক্ায, ংস্থ্া ফা নয ংস্থ্া দ্বাযা জনেয়ণয য়থয়ক্ থশ 
প্রাঞ্চপ্তয জনয ফয়ন্ডয ফযফায ক্যা ে। যর য়ে ফরা মাে, য়ক্ান ফন্ড ঞ্চনয়োেক্াযী দ্বাযা 
ফন্ড দাতায়ক্ (ঋণ দাতা) প্রদান ক্যা ঋণ। থাৎ ফয়ন্ডয ভাভরাে (ঞ্চফলয়ে) ঞ্চনয়োেক্াযী ন 
ঋণদাতা মা ঋয়ণয (ফন্ড) উয দু প্রাপ্ত ক্য়য। য়ভোদ ভাঞ্চপ্তয য়য ভরূধন ঋণদাতায়ক্ 
য়পযৎ ঞ্চদয়ে য়দো ে। 



নানা প্রক্ায়যয ফন্ড উরব্ধ ে মায়ত ঞ্চনয়োেক্াযী ঞ্চনয়োে ক্যয়ত ায়যন, য়মেুয়রায়ত মিু 
যয়েয়ি:- 
 ক্য়ায়যি (ংস্থ্াবুি) ফন্ড 

 যক্াযী যুক্ষা  
 ফাঞ্চণঞ্চজযক্ ে 

 য়ট্রজাঞ্চয ঞ্চফর  
D6 ডাক্ র্য িে 

বাযতফয়লশ ডাক্র্য নানা প্রক্ায়যয িে উৎাদন ক্য়য, য়মেঞু্চর র:- 
 যাষ্ট্রীে িে প্রভাণ ে (NSC) 

 ঞ্চক্লান ঞ্চফক্া ে (KVP) 

 য়রাক্ বঞ্চফলযৎ তঞ্চফর (PPF) 

 ডাক্র্য িে খ্াতা 
 অফর্থতত িে খ্াতা 
 ঞ্চনধাঞ্চযত ভয়েয জভা খ্াতা  
 ডাক্র্য ভাঞ্চক্ অে ঞ্চযক্ল্পনা (POMIS) 

 প্রফীন নােঞ্চযক্ (ঞ্চঞ্চনোয ঞ্চঞ্চিয়জন) িে ঞ্চযক্ল্পনা (SCSS) 

এআ ফ উৎাদন এভন য়মখ্ায়ন য়ক্ান ফযঞ্চিয়ক্ ঞ্চনঞ্চিত ভয়েয জনয এক্ ফে ভায়য থশ 
ঞ্চনয়োে ক্যয়ত ে (ফযঞ্চতক্র ভ অফর্থতত জভা ঞ্চযক্ল্পনা য়মখ্ায়ন ঞ্চনয়োে ক্যা ে িে 
খ্াতাে)। ঞ্চনয়োেক্াযী এক্ ঞ্চনঞ্চিত ভয়ূরয দু জশ ন ক্য়যন মা ঞ্চনয়োয়েয ভে ঞ্চনর্থদি ক্যা 
ে। 

D7 য়ানা এফং যূাে ঞ্চনয়োে 

বাযতফলশ ঞ্চফয়শ্ব ফয়চয়ে য়ফঞ্চ য়ানা অভদাঞ্চন ক্যা য়দেুঞ্চরয ভয়ধয এক্ঞ্চি তদুঞ্চয 
বাযতফয়লশ য়ানা  যূা ফাঞ্চধক্ জনঞ্চপ্রে এফং প্রাচীনতভ িে াধয়নয এক্ঞ্চি। য়ানা  
যূাে ঞ্চনয়োে ক্যায ঞ্চফঞ্চবন্ন দ্ধঞ্চত অয়ি ঞ্চক্নু্ত বাযতফয়লশ তযন্ত জনঞ্চপ্রে অবূলণ ঞ্চায়ফ 
এয়ক্ িে ক্যা ে। য়ানা  যূায ঞ্চনয়ফ ক্যায নয দ্ধঞ্চতয ভয়ধয ফযাঙ্ক  
স্বণারঙ্কায ঞ্চফয়ক্র তায দ্বাযা ঞ্চফক্র ীত ফাঁি (য়ানায ফাঁি)  ভুদ্রা মুি অয়ি। ৈফদুযঞ্চতন ভাধযয়ভয 
দ্বাযা য়ানায উয ঞ্চনয়োে ফৃঞ্চদ্ধ ায়ি। য়ানা আ. ঞ্চি. এপ (ঞ্চফঞ্চনভে ফাঞ্চণজয তঞ্চফর) 
ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ডয ভান ে মায়ত য়োয়যয ভতআ য়ক্ান স্িক্ এক্সয়চে ৈফদুযঞ্চতন ভাধযয়ভ 
স্বণশ আউঞ্চনি ক্র ে ঞ্চফক্র ে ক্যা মাে। য়োল্ড আ. ঞ্চি. এয়প এক্ আউঞ্চনি স্বয়ণশয এক্ গ্রাভ ফা অধ 
গ্রাভয়ক্ প্রঞ্চতরঞ্চক্ষত ফা ফযি ক্য়য। 

য়ানা এফং যূাে ঞ্চনয়োয়েয ক্াযয়ণয ায়থ এেুঞ্চর ংমুি:- 
 বার (উচ্চ) প্রঞ্চতপর, রাব। 



 য়ািশ য়পাঞ্চর ঞ্চফঞ্চফধক্যণ। 

 ভুদ্রাস্ফীঞ্চত য়থয়ক্ যুক্ষা, এফং 

 ঞ্চনিেতায জনয ঞ্চফভা। 

প্রশ্ন 6. 1 

এক্ঞ্চি ঞ্চভউচুযোর পান্ড ক্ী? 

E. িে উৎাদয়নয উয ক্য এফং ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয প্রবাফ 

য়ক্ান ফযঞ্চিয ফযঞ্চিেত ক্য দাঞ্চেত্ব উমুি িে উৎাদয়নয ংগ্রয় ঞ্চফয়ল প্রবাফ 
য়পয়র। 

E1 ক্য়যয প্রবাফ 

অর্থথক্ ফিয়যয ঞ্চন্তভ ঞ্চতনভা ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ এফং নয অর্থথক্ যাভশদাতায়দয জনয 
ফযস্ততভ ভে। ফিয ফযাী এঞ্চি এভন ভে য়মখ্ায়ন য়ফতনয়বােী এফং নয ফযঞ্চি ঞ্চনয়জয 
অয়েয ঞ্চবতয়য নূযনতভ ক্য ক্ািায়নায জনয ক্য ঞ্চনয়োে দ্বাযা ক্য িে উৎাদন ঞ্চনয়োে 
ক্যয়ত ফযস্ত য়ে য়েন। 

E1 অেক্য ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেভ 1961 

এআ ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেভ 1 এঞ্চপ্রর 1962 য়থয়ক্ প্রবায়ফ অয় এফং তখ্ন য়থয়ক্ ঞ্চফঞ্চবন্ন ংয়াধন ক্যা 
য়েয়ি। প্রয়তযক্ঞ্চি ফে ংয়াধন এক্ থশ ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেভ (য়ক্ন্দ্রীে ফায়জি প্রসু্তঞ্চতয ভে) এফং 
নয ংয়াধয়নয ভাধযয়ভ প্রবাফী ে। এয ঞ্চতঞ্চযি, য়ক্ন্দ্রীে প্রতযক্ষ ক্য য়ফাডশ  (CBDT) 

অে ক্য়যয ঞ্চফঞ্চবন্ন ংস্থ্ান স্পি (ফযাখ্যা) ক্যায জনয ঞ্চফজ্ঞঞ্চপ্ত ধামশ ক্যা য়েয়ি।  
ক্য ঞ্চযক্ল্পনা মথামথ ক্ামশক্াঞ্চযতায ভয়ে, যক্ায দ্বাযা প্রদত্ত িাে এফং ক্ািঞ্চত ফুয়ঝ 
য়নো অফযক্। ঞ্চনয়োেক্াযী প্রচঞ্চরত অেক্য ঞ্চনেয়ভয ন্তেশত অেক্য ঞ্চফঞ্চধ ঞ্চনেয়ভয 
ঞ্চফঞ্চবন্ন ধাযাে ক্যায়যায় ঞ্চনম্নঞ্চরঞ্চখ্ত ক্ািঞ্চতয রাব য়য়ত ায়যন। 

E2A ধাযা 80C  

ধাযা 80C – এয ন্তেশত ঞ্চনম্নঞ্চরঞ্চখ্ত উৎাদয়ন ঞ্চনয়োয়েয জনয ক্য য়মােয অয়ে ক্ািঞ্চত 
স্বীকৃ্ত ক্যা ে:- 
 যম্পযােত উৎাদয়নয জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত জীফনঞ্চফভা ঞ্চপ্রঞ্চভোভ 

 আউঞ্চনি ঞ্চরঙ্কড ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা (ULIPs)। 

 য়নন ঞ্চযক্ল্পনা। 

 েৃঋয়ণয ভরূধন র্িয়ক্য ূণশ ঞ্চযয়াধন। 

 ক্ভশচাযীয বঞ্চফলযয়তয তঞ্চফর (EPFs)। 

 আউঞ্চনি ঞ্চরঙ্কড িে ঞ্চযক্ল্পনা (ELSs)। 

 ন্তায়নয জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত ঞ্চক্ষা ুল্ক।  
 াঁচ ফিয়যয ক্য িে ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 



 জনেয়ণয বঞ্চফলযয়তয তঞ্চফর (PPFs)। 

 যাষ্ট্রীে িে প্রভাণ ে। (NSCs) 

 প্রফীন নােঞ্চযক্ িে ঞ্চযক্ল্পনা (SCSs) 

 স্িযাম্প ুল্ক  ঞ্চনফেীক্যণ ুল্ক। 

 ঞ্চযক্াঠায়ভায ফন্ড। 

 য়নন তঞ্চফর। 

 ডাক্র্য়য ঞ্চনধাঞ্চযত াঁচ ফৎয়যয জভা।   
ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
অর্থথক্ উৎাদয়নয উয়যাি চূী, অর্থথক্ ফিয 2010 / 11 – এয জনয। এআ চূী 
(তাঞ্চরক্া) ভে ভয়ে ংয়াঞ্চধত ক্যা ে। ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত ক্যা 
ে। এআ ক্ািঞ্চতয ধাযা 80C – এয ন্তেশত উয়যাি ক্ািঞ্চতয ঞ্চতঞ্চযি। 

2010 ায়রয আউঞ্চনেন ফায়জয়ি, ধাযা 80CCF-এ আনফ্রাস্ট্রাক্চায ফয়ন্ড এক্ঞ্চি ঞ্চনর্থদি ীভা 
মশন্ত ঞ্চফঞ্চনয়োয়েয ক্যয়মােয অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চত নুয়ভাদন েূাত ক্য়য। এআ ক্ািঞ্চত 
ধাযা 80C-এয ধীয়ন নুয়ভাঞ্চদত ক্ািঞ্চতয য়চয়ে য়ফঞ্চ। 

E2B ধাযা 80D 

ধাযা 80D দ্বাযা য়ক্ান ফযঞ্চি, তাঁয স্বাভী / স্ত্রী এফং ন্তায়নয জনয স্বাস্থ্য ঞ্চফভা ঞ্চপ্রঞ্চভোয়ভয 
ঞ্চযয়াধয়নয উয ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত ক্য়য। ঞ্চববাফয়ক্য (ভাতা - 
ঞ্চতা) জনয স্বাস্থ্য ঞ্চফভায ঞ্চপ্রঞ্চভোভ ঞ্চযয়ায়ধয উয এক্ ঞ্চতঞ্চযি ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত ক্যা 
ে। প্রফীন নােঞ্চযয়ক্য জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত ঞ্চপ্রঞ্চভোয়ভয জনয নয ফযঞ্চিয তুরনাে ক্যয়মােয 
অে য়থয়ক্ এক্ উচ্চতয ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত ক্যা ে। 

ক্যয়মােয অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চতয যূয় স্বীকৃ্ত যাঞ্চয ভে ভয়ে ভীক্ষা ক্যা ে। 

E2C 80 DD 

এআ ধাযায ন্তেশত ক্যয়মােয অে য়থয়ক্ য়ভঞ্চডয়ক্র ঞ্চচঞ্চক্ৎা / প্রঞ্চক্ষণ / ঞ্চফক্রায়েয 
নুফান / প্রঞ্চতফেী অঞ্চিয়তয নুফায়নয ফযয়েয (ঞ্চনর্থদি ীভা মশন্ত) জনয ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত 
ক্যা ে। এআ ফযে য়ক্ান ফযঞ্চি ফা অঞ্চিত ম্বয়েয য়মােযতা, য়যাে / য়ুখ্য (ঞ্চনর্থদি 
এআ ধাযায ন্তেশত) ঞ্চচঞ্চক্ৎায জনয ক্যা ে। এআ ক্ািঞ্চতয রাব য়নোয জনয ঞ্চনধাঞ্চযত 
যূয় য়ক্ান য়ভঞ্চডয়ক্র ঞ্চচঞ্চক্ৎক্ দ্বাযা প্রদত্ত এক্ প্রভাণ য়েয প্রয়োজন ে। 

E2D ধাযা 80 E 

ধাযা 80 E – এয ন্তেশত এক্ ঞ্চক্ষা ঋয়ণয উয ঞ্চফয়োঞ্চজত য়ুদয ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ 
স্বীকৃ্ত ক্যা ে।  



E2E ধাযা 24 (b) 

ধাযা 24 (b) –এয ন্তেশত য়ক্ান েৃঋয়ণয উয ঞ্চযয়াঞ্চধত য়ুদয (ঞ্চনর্থদি ঞ্চফলয়েয 
অধায়য) ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চত স্বীকৃ্ত ক্যা ে। 

প্রশ্ন 6. 2 

াঁচঞ্চি থশ উৎাদয়নয চূী ৈতঞ্চয ক্যনু মায জনয য়ক্ান ফযঞ্চি অেক্য ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেয়ভয 
ধাযা 80C – এয ন্তেশত ক্য ক্ািঞ্চতয রাব প্রাপ্ত ক্যয়ত ায়যন। 

E3 ভুদ্রাস্ফীঞ্চত প্রবাফ 

অভযা ধযাে 5 – এ ভুদ্রাস্ফীঞ্চত ঞ্চফভা প্রয়দে যাঞ্চয উয েয়ত াযায প্রবাফয়ক্ য়জয়নঞ্চি। 
থশ ঞ্চনয়োে ক্যায ভে ঞ্চনয়োেক্াযীয এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত ক্যা প্রয়োজন য়ম বঞ্চফলযয়তয খ্যচয়ক্ 
ূণশ ক্যায অফযক্ যাঞ্চয েণনা ক্যয়ত ফসু্তয ভয়ূরযয উয ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয প্রবাফয়ক্ ভয়ন 
যাখ্য়ত য়ফ। মঞ্চদ ভুদ্রাস্ফীঞ্চত ভরূয 5% ে  য়ক্ান ফযায়ঙ্ক এক্ক্ারীন জভাে (ঞ্চপক্সড 
ঞ্চডয়াঞ্চজি) অঞ্চন ঞ্চনয়োয়েয উয 8% দু উাজশ ন ক্য়যন, তায়র অঞ্চন ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয 
ক্াযয়ণ ম্পণূশ 3% প্রঞ্চতপর (রাব) জশ ন ক্যয়ফন।  
ঞ্চনঃয়ন্দয়, ফাস্তঞ্চফক্ জীফয়ন ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চত এতিা যর েনা। ভুদ্রাস্ফীঞ্চত ভয়ূরযয ঞ্চঠক্ঠাক্ 
ূফানুভান ক্যা মােনা। এঞ্চি উচ্চ ফা ঞ্চনম্ন য়ত ায়য। অোভী ভয়েয অর্থথক্ 
প্রয়োজনয়ক্ েণনা ক্যয়ত ঞ্চফেত 5 ফা 10 ফিয মশন্ত থাক্া ফাস্তঞ্চফক্ ভুদ্রাস্ফীঞ্চত ভয়ূরযয, উচ্চ 
ভয়ূরযয উয ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয ক্াযণ নুভান এফং বযা (মশয়ফক্ষণ) ক্যা বার। ভুদ্রাস্ফীঞ্চত  
ক্যায়যা দুয়িাআ ঞ্চিঞ্চরত যূয় ফাস্তঞ্চফক্ প্রঞ্চতপরয়ক্ (রাব) ক্ভ ক্য়য য়দে, থাৎ প্রঞ্চতপর 
(রাব) ূফানুভায়নয য়থয়ক্ ক্ভ ে। 

ঞ্চযণায়ভ এক্ ঞ্চনয়োেক্াযী এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত ক্যয়ত চান য়ম ঞ্চনয়োয়েয উয প্রঞ্চতপর (রাব), 

ভুদ্রাস্ফীঞ্চত এফং ক্য য়ক্য়ি য়নোয য তাঁয়ক্ ভুঞ্চচত অে প্রদান ক্যায জনয এঞ্চি য়মন 
মাপ্ত থায়ক্। 

F  িে উৎাদয়ন য়ুদয ায়যয প্রবাফ 

িে এফং ঞ্চনয়োে উৎাদয়ন ক্ামশক্যী য়ুদয ায়যয ঞ্চযফতশ ন তাঁয়দয অক্লশণয়ক্ প্রবাঞ্চফত 
ক্যয়ফ এফং এঞ্চি য়ক্ান ঞ্চনয়োেক্াযীয়ক্ ঞ্চনয়োয়েয ঞ্চদ্বান্ত য়নোয উয ঞ্চফযীত প্রবাফ 
য়পরয়ত ায়য। 

অভযা এআ বায়ে য়ুদয ায়য ঞ্চযফতশ য়নয প্রবায়ফয উয দৃঞ্চিাত ক্যফ। 

F1 য়ুদয ায ফৃঞ্চদ্ধ 

য়ুদয ায দুঞ্চি ঞ্চফলয়েয উয জভা এফং ঋয়ণয উয ফৃঞ্চদ্ধ াে। য়ুদয ায়য ফৃঞ্চদ্ধয 
ঞ্চদ্ধান্ত য়দয়য য়ক্ন্দ্রীে ফযাঙ্ক (বাযতীে ঞ্চযজাবশ  ফযাঙ্ক) দ্বাযা তখ্নআ য়নো ে মখ্ন 
িেয়ক্ উৎাঞ্চত এফং নাফযক্ ফযয়েয জনয ঋণ য়নোয য়থয়ক্ ভানুলয়ক্ ঞ্চনযুৎা 



ক্য়য ঋয়ণয চাঞ্চদায়ক্ ক্ভ ক্য়য য়দয়য থশফযফস্থ্ায ভেয়রয ক্থা বাফা ে। য়ুদয ায়য 
ফৃঞ্চদ্ধয প্রবাফ ঞ্চনম্ন প্রক্ায়যয ে:- 
 ফযাঙ্ক এফং থশৈনঞ্চতক্ ংস্থ্া য়থয়ক্ ঋণ য়নোয চাঞ্চদা র্য়ি য়ক্ননা ভানুলজয়নয 

জনয ঋণ দাঞ্চভ (ভরূযফান) য়ে মাে, থাৎ ভানুলজন এঞ্চি ক্র ে ক্যা স্থ্ঞ্চেত ক্য়য য়দন। 

 নযঞ্চদয়ক্ উচ্চ য়ুদয ায়য ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনা য়ফঞ্চ অক্লশক্ য়ে মাে, থাৎ 
ভানুলযা য়ঞ্চি ংগ্র ক্য়যন, ঞ্চযণাভস্বযূ িে যাঞ্চয়ত ফৃঞ্চদ্ধ ে। য়ম ফয়ন্ড য়ফঞ্চ দু 
াো মাে তায ঞ্চফক্র ে য়ফয়ে মাে। 

 তফু এক্ উচ্চ য়ুদয ভরূয ঞ্চযদৃয স্িক্ ফাজায়যয জনয বার েনা। ংস্থ্ােুঞ্চরয জনয 
ঋণ য়নো ভার্শ য়ক্ননা উচ্চ দু ঞ্চযয়াধ ক্যয়ত ে। এঞ্চি ংস্থ্ায রাব প্রদায়নয 
উয প্রঞ্চতকূ্র প্রবাফ য়পরয়ত ায়য এফং এয়ত য়োয়যয ঞ্চফক্র ে ফৃঞ্চদ্ধ ক্যা অফযক্ 
য়ে মাে ঞ্চযণাভ স্বযূ য়োয ভরূয ক্ভ য়ে মাে। 

F2 য়ুদয ভরূয ক্য়ভ মাো 
য়ুদয ভরূয ক্ভ োয ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত, ঋণ স্তা য়ে মাে এফং ংস্থ্া দ্বাযা ক্যা ঞ্চনয়োয়েয 
ফৃঞ্চদ্ধ ে। এঞ্চি থশফযফস্থ্ায়ক্ উৎাঞ্চত ক্যায জনয ক্যা ে মায়ত ঞ্চনয়োে ফায়ে, তদুঞ্চয 
ফসু্ত এফং ঞ্চযয়লফায চাঞ্চদা ফৃঞ্চদ্ধ াে। য়ুদয ায়যয ক্ভ োয প্রবাফ ঞ্চনম্নানুায়য ে:- 
 ক্ভ য়ুদয ভয়ূরয ঋণ উৎাদয়নয চাঞ্চদায়ক্ ফৃঞ্চদ্ধ ক্য়য। ঞ্চনয়োেক্াযী অর্থথক্ ম্পঞ্চত্ত 

ক্র ে ক্যায ক্াযয়ণ ঋণ গ্রণ ক্য়যন ঞ্চযণাভস্বযূ এঞ্চি উয়বায়ে ফৃঞ্চদ্ধ ে। 

 ঞ্চনম্ন য়ুদয ক্াযয়ণ ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনাে ঞ্চনয়োয়েয তুরনাে নয অর্থথক্ উৎাদনয়ক্ 
(য়মভন, আকু্যোঞ্চরঞ্চিজ এফং চর ম্পঞ্চত্তয়ত ঞ্চনয়োে) প্রাথঞ্চভক্তা য়দো ে। 

 এআ ঞ্চনয়োে মা উচ্চ য়ুদয ভয়ূরযয উয প্রথভ য়থয়ক্আ ফন্ড এফং ফযাঙ্ক জভা 
ঞ্চযক্ল্পনাে ঞ্চনয়োে (রক্ - আন) ক্য়য য়পয়রয়ি, য়ুদয ায়যয য়ে মাোয য 
রাবদােক্ ঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত থায়ক্। 

প্রশ্ন 6. 3 

িে উৎাদয়নয উয য়ুদয ায়যয ক্ভ োয প্রবায়ফয ংঞ্চক্ষপ্ত মায়রাচনা ক্যুন।  
G. িে প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ঞ্চনধাযণ ক্যা 
প্রয়তযক্ ফযঞ্চিয িে প্রয়োজন অরাদা অরাদা ে, থাৎ প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা 
ঞ্চনধাঞ্চযত ক্য়য প্রঞ্চক্র োয ভানয়ক্ ঞ্চনণশে ক্যা ক্ঞ্চঠন য়ে য়ে। জীফন ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ ফযঞ্চিয়দয 
(গ্রাক্য়দয) িে প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ঞ্চনধাযণ এফং ঞ্চফয়েলণ ক্যায য়ক্ষয়ে াাময 
ক্য়য এক্ েযুতু্বূণশ বূঞ্চভক্া ারন ক্য়য। 

এআ ধযায়েয ঞ্চন্তভ বায়ে অভযা ঞ্চক্িু থ প্রদশয়ক্য অয়রাচনা ক্যফ মা িে 
প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ৈতঞ্চয ক্যয়ত এক্ ভজফুত অধায প্রদান ক্য়য। 



অভযা াধাযণ িে প্রয়োজয়নয এক্ চূী ৈতঞ্চয ক্য়য তায়ক্ য়ভায়িয উয ক্ী প্রক্ায়য 
প্রাথঞ্চভক্তা য়দো ে তা ুয ুক্যফ। 

ঞ্চচে 6. 2 

 

G1 অক্ঞ্চিক্তা / অতক্ারীন তঞ্চফর 

য়ক্ান ফযঞ্চিয য়ফাঞ্চয প্রয়োজনীেতা জ বায়ফ এক্ অৎক্ারীন তঞ্চফর প্রাপ্ত ক্যা।  
এআ তঞ্চফর ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রক্ায়যয প্রয়োজন / ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চত য়মভন, াঞ্চযফাঞ্চযক্ সু্থ্তায ক্াযয়ণ 
প্রতযাঞ্চত য়ভঞ্চডয়ক্র খ্যচ ূযণ, স্থ্ােী চাক্ঞ্চয চয়র মাো, অৎক্ারীন মাো, ন্তায়নয 
ঞ্চক্ষা ুয়ল্কয ঞ্চযয়াধ আতযাঞ্চদয জনয প্রয়োজন ে। এআ তঞ্চফয়র য়ভায়িয উয যাঞ্চ 
(থশ) ঞ্চতন য়থয়ক্ িে ভায়য খ্যচ ূযণ ক্যায জনয মাপ্ত ো প্রয়োজন। 

ফযঞ্চিয়দয অৎক্ারীন তঞ্চফয়রয  িে উৎাদন এভন বায়ফ ঞ্চনয়োে ক্যা প্রয়োজন মায়ত 
য়জ নেদ িাক্াে যূান্তয (ঞ্চনয়োে, মায ভয়ূরয য়ফঞ্চ ক্ষঞ্চত য়জআ নেদ িাক্াে ঞ্চযফর্থতত 
ক্য়য য়নো মাে) উরব্ধ ে। এআ ফযাায়য ফযাঙ্ক জভা তথা ঋণ অধাঞ্চযত ঞ্চভউচুযোর 
পান্ড িন্দভত উৎাদন ক্যা মাে।  
G2 ঞ্চফভা 
প্রতযাঞ্চত ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চত উৎন্ন য়র ঞ্চফভা ফযঞ্চি তথা তাঁয ঞ্চযফাযয়ক্ অর্থথক্ যুক্ষা প্রদান 
ক্য়য। য়মভন বায়ফ ফযঞ্চিয়দয ঞ্চফভায প্রয়োজন অরাদা অরাদা ে, ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রক্ায়যয ঞ্চফভা 
উৎাদন াো মাে এআ অর্থথক্ প্রয়োজনেুঞ্চরয়ক্ যুক্ষা প্রদান ক্যয়ত। ঞ্চক্িু এভন 
প্রয়োজন, মায জনয ফযঞ্চি ঞ্চফভা ক্যয়ত ায়যন, য়েুঞ্চর ঞ্চনম্ন যু:- 

অক্ঞ্চিক্তা / অতক্ারীন তঞ্চফয়রয প্রয়োজনীেতা 

ঞ্চফভায প্রয়োজনীেতা 

ম্পঞ্চত্ত য়মভন, এক্ঞ্চি ফাঞ্চে, এক্ঞ্চি োঞ্চে আতযাঞ্চদ য়ক্নায 
প্রয়োজনীেতা 

ফয়যয জনয িয়েয প্রয়োজনীেতা 

ক্য ঞ্চযক্ল্পনায প্রয়োজনীেতা 



 উাজশ য়ক্য প্রতযাঞ্চত ভতুৃযয ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত ঞ্চযফাযয়ক্ যক্ষা ক্যায জনয মাপ্ত 
তঞ্চফয়রয প্রয়োজনীেতা। য়ক্ান ফযঞ্চিয জনয এআ প্রয়োজন উচ্চ প্রাথঞ্চভক্তা যায়খ্। 
এআ প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যায জনয ফাঞ্চধক্ িন্দআ (িন্দ ক্যা) উৎাদন য়ভোদী 
ঞ্চফভা। মখ্ন য়ক্ান ফযঞ্চিয ক্ায়ি মাপ্ত য়ভোদী ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা থায়ক্ তখ্ন ঞ্চনয়জয 
িে প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যায জনয ফযফস্থ্াম্পন্ন (ঞ্চনর্থদি ভয়ে ঞ্চনর্থদি ঙ্ক য়পযত) 
ঞ্চফভা, অজীফন ঞ্চযক্ল্পনা, ভাঞ্চন – ফযাক্ ঞ্চযক্ল্পনা থফা আউঞ্চরয়য (ULIPs) ভত িে 
উৎাদয়নয ঞ্চদয়ক্ ভয়নায়মাে ঞ্চদয়ত ায়যন। 

 য়ক্ান ঞ্চযফায়যয ম্পণূশ য়ভঞ্চডয়ক্র অক্ঞ্চিক্তা ূযণ ক্যায জনয মাপ্ত স্বাস্থ্য ঞ্চফভা 
অফযণ থাক্া প্রয়োজন। দীর্শ ভে মশন্ত াাতায়র বর্থত থাক্া তথা ঞ্চচঞ্চক্ৎা 
উক্যয়ণয ফযেয়ক্ স্বেং ফযঞ্চিয ফন ক্যািা তাযঁ অর্থথক্ ঞ্চযক্ল্পনায়ক্ ধাক্কা (নীয়চ 
নাঞ্চভয়ে ঞ্চদয়ত ায়য) ঞ্চদয়ত ায়য। তএফ এআ প্রয়োজনয়ক্ েযুতু্বূণশ প্রাথঞ্চভক্তা 
ঞ্চায়ফ ভানা ে  াঞ্চযফাঞ্চযক্ প্রাঞ্চতবাফয (য়লািায) স্বাস্থ্য ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা প্রয়োজয়নয 
ূযণ ক্যয়ত ায়য। 

 ন্তায়নয উচ্চ ঞ্চক্ষা  ঞ্চফফায়য জনয মাপ্ত তঞ্চফয়রয (থশ) চাঞ্চদা প্রয়োজন। এক্ঞ্চি 
ঞ্চু ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা এআ প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যয়ত ায়য। প্রথয়ভ উাজশ য়ক্য মাপ্ত 
য়ভোদী ঞ্চফভা  য়ুযা ঞ্চযফায়যয জনয স্বাস্থ্য ঞ্চফভা গ্রণ ক্যায য এআ প্রয়োজনয়ক্ 
প্রাধানয ঞ্চদয়ত ায়যন। ঞ্চু ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা দুআ প্রক্ায়যয ে। ঝুঁঞ্চক্য়ক্ স্বেং ফন 
ক্যয়ত ঞ্চনিুক্ ঞ্চনয়োেক্াযী ঞ্চু ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা চেন ক্যয়ত ায়যন, মখ্ন এভন 
ঞ্চনয়োেক্াযী ঞ্চমঞ্চন ঝুঁঞ্চক্ ধাযণ ক্যয়ত আিুক্ ঞ্চতঞ্চন ঞ্চু ULIPs ংগ্র ক্য়য ঞ্চনয়জয 
থশয়ক্ এক্ উমুি আকু্যআঞ্চি তঞ্চফয়র যাখ্য়ত ায়যন। 

 ফয়যয য়য এক্ঞ্চি ঞ্চনেঞ্চভত অে ফা ফার্থলক্ অে প্রাপ্ত ক্যা প্রয়োজন। ঞ্চফভা ংস্থ্া 
এআ প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যায জনয ফযক্ারীন (ঞ্চযিাোযয়ভন্ি প্ল্যান) ঞ্চযক্ল্পনা প্রদান 
ক্য়য। এক্ ফযঞ্চি এক্ঞ্চি ফে য়ঙ্কয (ভায়নয) থশ / যাঞ্চ ঞ্চনয়োে ক্যয়ত ায়যন ফা 
ঞ্চনয়জয ক্ভশজীফন মাফৎ এক্ঞ্চি ফযক্ারীন (ঞ্চযিাোযয়ভন্ি প্ল্যান) ঞ্চযক্ল্পনায জনয 
ঞ্চনেঞ্চভত ং গ্রণ ক্যয়ত ায়যন। এআ যাঞ্চ ঞ্চফভা ংস্থ্া দ্বাযা ঞ্চরঞ্চ ধাযক্য়দয 
য়থয়ক্ ঞ্চনয়োে ক্যা ে। প্রাযয়ি য়ক্ান ফযঞ্চি তাঁয ফযক্ারীন প্রয়োজয়নয জনয 
এক্ঞ্চি য়িাি য়ঙ্কয য়থশয ভাধযয়ভ এঞ্চি ুয ুক্যয়ত ায়যন, য়ক্ননা তাঁয়ক্ য়ময়তু উচ্চ 
প্রাথঞ্চভক্তায নয প্রয়োজনেঞু্চর ূযণ ক্যয়ত ে। যফতশ ী ভয়ে য়ম ফযঞ্চিয অে 
ফায়ে, তখ্ন ঞ্চতঞ্চন ঞ্চনয়জয ফযক্ারীন তঞ্চফয়রয জনয ঞ্চনয়োে ফাোয়ত ায়যন। য়য, 

এআ ঞ্চিত তঞ্চফয়রয (ফযক্ারীন ঞ্চফভা) ফযফায য়ক্ান ফার্থলক্ ঞ্চযক্ল্পনায়ক্ ক্র ে 
ক্যয়ত ক্যা ে। অভযা ধযাে 5 – এ য়দখ্রাভ য়ম, ঞ্চফভা ংস্থ্া ফার্থলক্ ঞ্চযক্ল্পনায 
য়তশ য নুায়য ংেৃীত, ফয প্রাঞ্চপ্তয যফতশ ী ভয়ে ঞ্চনধাঞ্চযত য়ভোদ মশন্ত ভাঞ্চক্ 



যূয় ঞ্চযয়াধ ক্য়য। অভযা যানুঞ্চেঞ্চিয়জয (ফার্থলক্) ফযাায়য ঞ্চফস্তাঞ্চযত বায়ফ 
অয়রাচনা ক্যফ য়যয ধযায়ে। 

G3 ম্পদ 

ঞ্চনয়জয জীফনক্ার মাফৎ ফযঞ্চিয়দয ঞ্চফঞ্চবন্ন ম্পদ ক্র ে ক্যায প্রয়োজন ে, ঞ্চক্নু্ত ঞ্চক্িু ফযঞ্চিয 
ক্ায়ি এক্ স্তযীে ফে য়ঙ্কয থশ ঞ্চযয়াধ (ডাউন য়য়ভন্ি) ক্যায জনয ঞ্চফঞ্চবন্ন উৎাদন 
ফাজায়য উরব্ধ ে না। এআ প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যায জনয ঞ্চফঞ্চবন্ন উৎাদন ফাজায়য 
উরব্ধ ে মা এআ ম্পদয়ক্ ক্র ে ক্যায জনয ফযঞ্চিয়দয াাময ক্য়য। এআ ম্পয়দয ঞ্চক্িু 
উদাযণ ঞ্চনম্ন প্রক্ায়যয:- 
 এক্ঞ্চি ফাঞ্চে ফা ম্পঞ্চত্ত ক্র ে। 

 এক্ঞ্চি োঞ্চে ফা ঞ্চদ্ব – চক্র  মান ক্র ে। 

 উয়বািা ফসু্ত য়মভন য়যঞ্চফ্রজায়যিয, য়িঞ্চরঞ্চবন, রযাি আতযাঞ্চদ ক্র ে। 

এক্ঞ্চি ফাঞ্চে ক্র ে ক্যায প্রয়োজনীেতা ফযঞ্চিয়দয প্রাথঞ্চভক্তায উয ে, ঞ্চক্নু্ত এয়ত 
প্রয়োজনীে ঞ্চফার ঞ্চনয়োেয়ক্ ভয়ন য়যয়খ্ ফযঞ্চিয ঞ্চফসৃ্তত ঞ্চযক্ল্পনা ৈতঞ্চয ক্যা প্রয়োজন। 
ফযঞ্চিয়দয প্রথয়ভ ঞ্চনয়জয়দয য়তশ  ীভান্ত থশ (ভার্থজন ভাঞ্চন) ঞ্চযয়াধ ক্যায জনয থশ 
ঞ্চিত ক্যয়ত ে তথা য়ল থশ য়ক্ান েৃ ঋয়ণয ভাধযয়ভ াো মাে। এক্জন ফযঞ্চিয 
এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত ক্যয়ত য়ফ য়ম েৃ ঋয়ণয ভাঞ্চক্ ঞ্চক্ঞ্চস্তয (EMIs) জনয ঞ্চযয়াধ ক্যা যাঞ্চ 
(থশ) তাযঁ নয প্রয়োজন য়মভন ন্তায়নয ঞ্চক্ষা, ঞ্চফফায়য জনয ফযে এফং তাযঁ 
ফযক্ারীন তঞ্চফয়রয জনয ঞ্চনয়োে প্রবাঞ্চফত য়ফ না। EMIs এফং নয প্রয়োজনেুঞ্চর 
ূযণ ক্যায জনয ফন্িন ক্য়য য়দো য়থশয ভয়ধয এক্ঞ্চি তুরনা ো চাআ। এঞ্চি ঞু্চনঞ্চিত 
ক্যায জনয তক্শ তা ফাোয়না প্রয়োজন য়ম EMIs ভাঞ্চক্ ভস্ত য়ফতয়নয 40% য়ফঞ্চ না ে। 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
ফযাঙ্ক ম্পদ ভয়ূরযয ভস্ত থশ ঋণ যূয় য়দেনা। ম্পয়দয ম্পণূশ ভয়ূরযয য়ক্ফর এক্ঞ্চি 
ঞ্চনঞ্চিত তাং 75% ফা 80% মশন্ত ফযাঙ্ক দ্বাযা ঋয়ণয যূয় য়দো য়ে থায়ক্। য়ল 
যাঞ্চয ঞ্চযয়াধ ফযঞ্চিয়ক্ ক্যয়ত ে। এআ যাঞ্চ ডাউন য়য়ভন্ি ফা ন্তযার যাঞ্চ ফা 
েৃস্বাভীয আকু্যআঞ্চি যাঞ্চয যূয় জানা মাে। 

এক্ঞ্চি োঞ্চে ফা ঞ্চদ্ব – চক্র  মান ক্র ে ক্যায প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা চূীয়ত (তাঞ্চরক্াে) যাখ্া 
য়ময়ত ায়য। য়ক্ান ফযঞ্চিয নানাঞ্চফধ প্রয়োজন ূযয়ণয জনয থশ উরব্ধ য়ে মাোয 
য, ঞ্চতঞ্চন এআ প্রয়োজনেুঞ্চরয উচ্চ প্রাথঞ্চভক্তা প্রদান ক্যায য ঞ্চফফা ক্যয়ত ায়যন। 
উয়বািা য়বােযণয ঞ্চনেঞ্চভত ভাঞ্চক্ অয়েয প্রফায় ক্র ে ক্যয়ত ায়যন ফা ফযঞ্চিেত ঋণ ফা 
য়ক্র ঞ্চডি ক্ায়ডশ য ভাধযয়ভ ঞ্চফত্ত য়ালণ ক্যয়ত ায়যন। 



G4 ফয 

অোভী উচ্চ প্রাথঞ্চভক্তায প্রয়োজন বঞ্চফলযয়তয জনয তঞ্চফর যুঞ্চক্ষত ক্যা। ফযঞ্চিয়দয 
ঞু্চনঞ্চিত ক্যয়ত য়ফ য়ম মখ্ন তাঁযা ফযক্ারীন ফস্থ্াে অয়ফন তখ্ন য়মন তাঁয়দয 
ক্ায়ি ঞ্চনেঞ্চভত অে এফং মাপ্ত উৎ (য়থশয উৎ) থাক্া প্রয়োজন। এআ প্রয়োজন য়আ 
জীফন স্তয়যয উয ঞ্চনবশ য ক্য়য মা য়ক্ান ফযঞ্চি ঞ্চনয়জয ফয়যয য়য জীফন ফযাী 
ভজফুত যাখ্ায প্রয়োজন য়ফায়ঝন মায়ত ফয়যয য়য ঞু্চফধা ভত জীফনধাযণ ক্যয়ত 
ায়যন। অভযা প্রথয়ভআ বাে G. 2 – য়ত য়দয়খ্ঞ্চি য়ম এআ ঞ্চযক্ল্পনা ক্ভ ফেয় ঞ্চফভা ংস্থ্া 
এক্ঞ্চি ফযক্ারীন ফা য়নন ঞ্চযক্ল্পনায ঞ্চনয়োয়ে ংতঃ ূযণ ক্যা মাে। ক্ভশযত 
ফযঞ্চিয়দয ফযক্ারীন প্রয়োজয়নয অংঞ্চক্ ূযণ য়আ ফযক্ারীন রায়বয ভাধযয়ভ ক্যা 
য়মখ্ায়ন তাঁয়ক্ ঞ্চনয়মািা ফয়যয য প্রদান ক্যা ে, য়মভন গ্রাচুযআঞ্চি, ক্ভশচাযী বঞ্চফলয 
তঞ্চফয়র ংদান (EPF) এফং য়নন আতযাঞ্চদ প্রয়মাজয য়ফ। উাজশ নক্ষভ ফযঞ্চিযা 
ক্ভশচাযীয প্রাপ্ত রায়বয ঞু্চফধা ান না য়ক্ননা নয য়ক্উ নে স্বেং তাঁয়ক্আ ঞ্চনয়জয দাঞ্চেত্ব 
ূযণ ক্যয়ত ে। 

াযাংয় য়ক্ান ফযঞ্চি ফযক্ারীন ফেয়য য়য ঞ্চনয়জয ঞ্চযঞ্চস্থ্ঞ্চত নুায়য প্রয়োজয়নয 
ূযণ রম্বা ভয়েয ফয ঞ্চযক্ল্পনা এফং ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ড ঞ্চনয়োে ক্য়য উমুি / ফাঞ্চিত 
ক্ভশচাযী রাব প্রাপ্ত ক্যয়ত ায়যন। 

ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
গ্রযাচুযআঞ্চি এক্ ক্ভশচাযী রাব, মা ক্ভশচাযী দ্বাযা ংস্থ্ায়ক্ য়দো ঞ্চযয়লফায জনয কৃ্তজ্ঞতা 
স্বযু ঞ্চনয়োেক্তা দ্বাযা ক্ভশচাযীয়ক্ ঞ্চযয়াধ ক্যা ে।  
গ্রযাচুআঞ্চি প্রাপ্ত ক্যায জনয ক্ভশচাযীয়ক্ াঁচ ফিয নফযত য়ফা ূণশ ক্যা অফযক্। 
গ্রযাচুআঞ্চি যাঞ্চয (য়থশয) েণনা ক্ভশচাযী দ্বাযা কৃ্ত ঞ্চযয়লফায ফিয়যয ংখ্যায অধায়য 
ক্যা ে। ঞ্চনয়োেক্তা ক্ভশচাযীয য়ফায য়ভোয়দ তাযঁ তযপ য়থয়ক্ গ্রযাচুযআঞ্চি তঞ্চফয়র 
ংদান (থশ দান) ক্য়য চয়র এফং ক্ভশচাযীয চাক্ঞ্চয য়িয়ে য়দো, তাঁয ফয থফা 
ভৃতুয োয য গ্রযাচুযআঞ্চি ঞ্চযয়াধ ক্যা ে। 

গ্রযাচুযআঞ্চি য়তু য়মােযতা, েণনা, ঞ্চযয়াধ এফং ম্বঞ্চেত ক্যাধানয়ক্ গ্রযাচুযআঞ্চি ঞ্চযয়াধ 
ঞ্চফঞ্চধ ঞ্চনেভ 1972 – এয দ্বাযা ফণশনা (ঞ্চযবাঞ্চলত, ফযাখ্যা) ক্যা য়েয়ি। 

G5 ক্য়যয ঞ্চযক্ল্পনা 
অভযা য়দয়খ্ঞ্চি য়ক্ান ফযঞ্চিয ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রয়োজয়নয ভয়ধয ঞ্চফভায ঞ্চযক্ল্পনা, ন্তায়নয ঞ্চক্ষা, 
ন্তায়নয ঞ্চফফা, ফাঞ্চে এফং ফয়যয জনয তঞ্চফয়রয (থশ) প্রয়োজন মুি ে। প্রয়তযক্ 
ফযঞ্চিয়ক্ ঞু্চনঞ্চিত ক্যয়ত য়ফ এআ প্রয়োজন ূযণ ক্যায জনয এভন ঞ্চনয়োে ংগ্র ক্যয়ত 
য়ফ মা অেক্য ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেয়ভয (এআ ধযায়েয বাে E. 2 – য়ত চচানুায়য) ঞ্চফঞ্চবন্ন ধাযায 
ন্তেশত অেক্য ক্ািায ঞ্চধক্তভ রাব প্রাপ্ত ক্য়য। 



ভয়ন যাখ্য়ত য়ফ! 
য়ক্ান ফযঞ্চিয ঞ্চনয়োে য়ািশ য়পাঞ্চর মতিা িফ ততিা ক্য িে প্রদান ক্যয়ত ক্ষভ 
ো দযক্ায, য়ক্ান িে ফা ঞ্চনয়োে উৎাদয়নয ক্য রাব প্রাথঞ্চভক্ রায়বয স্থ্ায়ন 
এক্ ঞ্চতঞ্চযি রাব ফয়র ভানা ে। 

থাৎ ক্র য়েয (ঞ্চনয়োে) ঞ্চনণশে প্রয়োজয়নয অধায়যয উয ক্যা চাআ নেয়তা উৎাদন দ্বাযা 
প্রস্তাঞ্চফত ক্যাধান রায়বয অধায়যয উয। 

 

ঞ্চফলে ধযেন 

যায়ক্ য়ভান এক্জন পি্েযায আঞ্চেনীোয ঞ্চমঞ্চন ঞ্চফফাঞ্চত এফং দু’ ফিয ফেী 
ন্তায়নয ঞ্চতা। ঞ্চযফায়য ঞ্চতঞ্চন এক্া অে প্রদান ক্য়যন এফং তাযঁ ত্নী যাধা এক্জন 
েৃঞ্চণী। ঞ্চতঞ্চন এক্ ঞ্চফভা উৎাদনক্াযীয ভাধযয়ভ জানুোযী ভায় এক্ ULIP উৎাদয়ন 
ঞ্চনয়োে ক্য়যয়িন য়ক্ননা ঞ্চতঞ্চন ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ িাে প্রাপ্ত ক্য়য অেক্য ফাঁচায়ত 
চাআঞ্চিয়রন। ঞ্চতঞ্চন আউঞ্চরয়য জনয 25, 000 িাক্া ফার্থলক্ বায়ফ ঞ্চযয়াধ ক্য়যন। 

এিাো তাযঁ নয ঞ্চনয়োে য়নআ। ঞ্চতঞ্চন এআ ফিয়য ঞ্চনয়জয ংস্থ্া য়থয়ক্ বার য়ফানা 
য়য়েয়িন এফং ঞ্চতঞ্চন এআ থশ ফযফায ক্য়য ঞ্চক্িু িে উৎাদয়নয োন ক্যয়িন। 
ঞ্চতঞ্চন ঞ্চনয়জয জীফন ঞ্চফভা প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধয য়থয়ক্ এআ যাভশ য়নোয জনয ঞ্চভঞ্চরত ন য়ম, 

তাঁয য়ক্ান িে উৎাদয়ন ঞ্চনয়োে ক্যা বার। যায়ক্য়য অে এফং তাঁয ফতশ ভান 
ঞ্চনয়োয়েয ফযাায়য অয়রাচনা ক্য়য প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ ঞ্চনম্ন ঞ্চরঞ্চখ্ত চূী ৈতঞ্চয ক্য়যন। 

 ULIP উৎাদয়ন ঞ্চনয়োে এক্ বার ঞ্চফক্ল্প, এআ উৎাদন ংগ্র ক্যায নয ক্াযণ 
িাো এয়ত ক্যরাব ক্যা মাে। ঞ্চক্নু্ত ULIP – এ ঞ্চনয়ফঞ্চত ফার্থলক্ যাঞ্চ য়নক্ ক্ভ 
ে থাৎ যায়ক্য়য বাফী (বঞ্চফলযয়তয) অর্থথক্ প্রয়োজনয়ক্ ূযণ ক্যায জনয এঞ্চি 
ফাোয়না প্রয়োজন। যায়ক্ ঞ্চনয়জয ফয যফতশ ী জীফয়নয জনয এআ ULIP ঞ্চনয়োে 
চাঞ্চরয়ে য়ময়ত ায়য। 

 যায়ক্য়য ঞ্চক্িু যাঞ্চ (থশ) য়ক্ান জভা ঞ্চযক্ল্পনাে ফা য়ক্ান ঋণ তঞ্চফর 
ঞ্চযক্ল্পনাে ঞ্চনয়োে ক্য়য এক্ অতক্ারীন তঞ্চফর ৃজন ক্যায প্রয়োজন যয়েয়ি। 
প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ যাভশ য়দে য়ম যায়ক্য়ক্ 1,00,000 িাক্ায এক্ঞ্চি অতক্ারীন তঞ্চফয়রয 
যূয় অরাদা যায়খ্ন।  

 যায়ক্য়ক্ তাযঁ বঞ্চফলযয়তয অে এফং দাঞ্চফয যুক্ষায জনয য়ভোদী ঞ্চফভা প্রয়দে যাঞ্চ 
য়নো প্রয়োজন। তাঁয়ক্ তাযঁ ঞ্চযফায়যয জনয এক্ স্বাস্থ্য ঞ্চফভা ঞ্চরঞ্চ য়নো 
প্রয়োজন। 

 যায়ক্ তায ফাচ্চায ঞ্চক্ষায জনয ফা বঞ্চফলযয়ত ঞ্চফঞ্চফধ অর্থথক্ প্রয়োজয়নয জনয ঞ্চু 
ঞ্চফভা ঞ্চরঞ্চ য়নো উঞ্চচত 



 যায়ক্ ফতশ ভায়ন বাো য়নো এক্ যাািশ য়ভয়ন্ি থায়ক্ন তাআ জনয প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ যাভশ 
য়দন য়ম যায়ক্য়য এক্ঞ্চি ফাঞ্চে য়ক্নায ক্থা ঞ্চফয়ফচনা ক্যা উঞ্চচত। এআ জনয যায়ক্য়ক্ 
ফাঞ্চে ক্র য়েয ফযাায়য ন্তযার যাঞ্চয (ভার্থজন ভাঞ্চন) জনয িাক্া ো (ধনযাঞ্চ) িে 
ুযু ক্যা উঞ্চচত। য়ল যাঞ্চ েৃ ঋয়ণয য়থয়ক্ ঞ্চযয়াধ ক্যা ে। েৃঋয়ণয ভাধযয়ভ 
এক্ঞ্চি ফাঞ্চে ক্র য়েয ায়থ ায়থ েৃঋণ ঞ্চযয়ায়ধয ভরূধন এফং য়ুদয ঞ্চযয়াধ দুঞ্চিয 
উয়যআ ক্য িায়েয রাব প্রাপ্ত ক্যা মায়ফ। 

G6 স্বল্প, ভধযভ এফং দীর্শয়ভোদী প্রয়োজয়নয ভয়ধয াথশক্য 
অভযা বাে G. 1 – এ য়দখ্রাভ য়ক্ান ফযঞ্চিয অক্ঞ্চিক্ ভযা উৎন্ন োয য, ঞ্চতঞ্চন 
মায়ত অফযক্ থশ প্রাপ্ত ক্যয়ত ায়যন এফং উৎন্ন য়ত াযা প্রয়োজন মায জনয য়থশয 
প্রয়োজন ে তায়ক্ দীর্শ য়ভোদী, ভধযভ য়ভোদী এফং ল্প য়ভোদী নায়ভ ফেশীকৃ্ত ক্যা য়ময়ত 
ায়য। এআ প্রয়োজয়নয নুায়য ূয়ফশ ফরা উৎাদয়নয ৃঙ্খ্য়র উমুি উৎাদন ঞ্চনয়োে 
ংগ্র ক্যা উঞ্চচত। 

ল্প য়ভোদী প্রয়োজন তঞ্চফর / য়থশয প্রয়োজন 1 – 5 ফিয়যয য়ভোয়দয জনয য়ফ। 
ল্প য়ভোয়দয প্রয়োজয়নয ক্ঞ্চিক্তা, িে আতযাঞ্চদয 
ন্তবুশ ি।       

ভধযভ য়ভোদী 
প্রয়োজন 

তঞ্চফর / য়থশয প্রয়োজন 5 / 15 ফিয়যয য়ভোয়দ য়ফ। এআ 
প্রয়োজয়ন ন্তায়নয ঞ্চক্ষা, ঞ্চফফা আতযাঞ্চদয জনয িে ন্তবুশ ি 
য়ফ। 

দীর্শ য়ভোদী প্রয়োজন তঞ্চফর / য়থশয প্রয়োজন 15 ফিয়যয ঞ্চধক্ ভয়েয য়য 
য়ফ। দীর্শ য়ভোদী প্রয়োজয়ন ফয (ঞ্চযিাোযয়ভন্ি প্ল্যাঞ্চনং) 
ঞ্চযক্ল্পনা ন্তবুশ ি। 

 

প্রস্তাঞ্চফত ঞ্চক্র ো 
ঞ্চনয়জয ঞ্চযফায়যয জনয স্বল্প য়ভোদী, ভধযভ য়ভোদী এফং দীর্শ য়ভোদী প্রয়োজয়নয তাঞ্চরক্া 
ৈতঞ্চয ক্যনু। মখ্ন তাঞ্চরক্া ৈতঞ্চয য়ে মায়ফ তখ্ন তায প্রাথঞ্চভক্তা ঞ্চনণশে ক্যনু। ভানুয়লয 
ফাঞ্চধক্ প্রয়োজনেুঞ্চরয়ক্ তাঞ্চরক্ায ীয়লশ যাখ্া প্রয়োজন। 

াযাং 

এফায অঞ্চন গ্রায়ক্য ফযঞ্চিেত প্রয়োজনেুঞ্চর ঞ্চচঞ্চিত ক্যয়ত ক্ষভ য়ে ঞ্চেয়েয়িন, য়মভন – 

তাঁয়দয জীফন ঞ্চফভা ূযণ এফং িে উৎাদয়নয ঞ্চবতয য়ক্ানঞ্চিয়ক্ য়ফঞ্চ প্রবাফী ক্ােদাে 
ক্যা য়ময়ত ায়য এফং তাঁয়দয দ্বাযা ংেৃঞ্চত উৎাদয়নয ফযফায য়ক্ভন ক্য়য ক্যা য়ফ, 

এআ ফযাাযিা অঞ্চন ফুয়ঝ ঞ্চেয়েয়িন। 



প্রথয়ভ অভযা ঞ্চফয়ফচনা ক্ঞ্চয য়ম ধযাে 8 এফং 9 ফর্থণত ফযফাঞ্চেক্ থশ প্রঞ্চক্র োে ক্ী ক্ী 
ঞ্চিঞ্চরত, এঞ্চি য়ফাঝায জনয অভযা যফতশ ী ধযায়ে ঞ্চক্িু নয অর্থথক্ উৎাদয়নয 
অয়রাচনা (চচা) ক্যফ। 

ভুখ্য ঞ্চফনু্দ 

এআ ধযায়ে চর্থচত ভুখ্য ঞ্চফচায়যয াযাং যূ ঞ্চনম্ন প্রক্ায়য প্রসু্তত ক্যা য়ময়ত ায়য:- 
িে / ঞ্চনয়োে যাভয়শয প্রয়োজন 

 ফযফাঞ্চেক্  (য়াদাযী) যাভশদাতা অর্থথক্ ঞ্চনয়োে প্রঞ্চক্র োয ভাধযয়ভ ফযঞ্চিয়দয বাফী 
(বঞ্চফলযয়তয) অর্থথক্ প্রয়োজনেুঞ্চর ঞ্চচঞ্চিত ক্যয়ত াাময ক্যয়ত ায়যন। 

 অর্থথক্ ঞ্চযক্ল্পনাক্াযীযা (প্রঞ্চতঞ্চনঞ্চধ) ফযঞ্চিয়দয এক্ঞ্চি ঞ্চনয়োে য়ািশ য়পাঞ্চর ৃজন 
ক্যয়ত াাময ক্যয়ত ায়যন য়মখ্ায়ন নূযনতভ ঝুঁঞ্চক্য ায়থ ঞ্চধক্তভ প্রঞ্চতপর 
(রাব) প্রাপ্ত ক্যা মাে। অর্থথক্ ঞ্চযক্ল্পনাক্াযীযা ফযঞ্চিয অর্থথক্ প্রয়োজয়নয 
নুায়য উৎাদন ংগ্র ক্যয়ত ায়যন। 

য়ক্ান গ্রায়ক্য িে প্রয়োজনয়ক্ ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যায ক্াযক্ 
 মাঁয়দয ক্ায়ি থশ য়নআ তাঁয়দয ফযাক্ অর্থথক্ ঞ্চনয়োয়েয প্রয়োজন। 
 াধাযণ িে প্রয়োজয়নয ন্তবুশ ি: 

- এক্ অতক্ারীন তঞ্চফর জৃন ক্যা। 
- ন্তায়নয ঞ্চক্ষায জনয ঞ্চযক্ল্পনা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 
- ন্তায়নয ঞ্চফফায়য জনয ঞ্চযক্ল্পনা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 
- এক্ঞ্চি ফাঞ্চে ক্র ে ক্যা। 
- নয রক্ষয, য়মভন – োঞ্চে ক্র ে, ফার্থলক্ ভ্রভণ আতযাঞ্চদয জনয ঞ্চযক্ল্পনা এফং 

ঞ্চনয়োে ক্যা। 
- ফয়যয জনয ঞ্চযক্ল্পনা এফং ঞ্চনয়োে ক্যা। 

 য়মআ ভস্ত ভানলুয়দয ুঁঞ্চজ যয়েয়ি, তাঁয়দয প্রয়োজন ফতশ ভান ুঁঞ্চজয়ত ফৃঞ্চদ্ধ ক্যা। 
ন্তায়নয জনয উত্তযাঞ্চধক্ায য়ূে ুঁঞ্চজ য়যয়খ্ মাো, ফয়যয য়য খু্ী 
জীফনমান ক্যয়ত ভথশ ো আতযাঞ্চদ। 

িে উৎাদয়নয ঞ্চফয়লত্ব এফং রাব 
 ঞ্চক্িু িে উৎাদন অে ফৃঞ্চদ্ধ (ঞ্চনেঞ্চভত অে), ঞ্চক্িু ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ এফং ঞ্চক্িু নয 

দুঞ্চিয ঞ্চভিণ প্রদান ক্য়য। 
 ঞ্চক্িু উৎাদন েযায়যঞ্চন্িড রায়বয যূয় উরব্ধ (াো) ে। ঞ্চক্িু ঞ্চযফতশ নীর 

রাব প্রদান ক্য়য এফং ঞ্চক্িু নয দুঞ্চিয এক্ ঞ্চভিণ প্রদান ক্য়য। 
 ঞ্চনম্ন ঝুঁঞ্চক্ উৎাদন, উচ্চ ঝুঁঞ্চক্ উৎাদয়নয তুরনাে ক্ভ রাব প্রদান ক্য়য। থাৎ 

ফযঞ্চিয ঝুঁঞ্চক্ ফন ক্যায ক্ষভতায অধায়যয উয াফধায়ন উৎাদন চেন ক্যা 



উঞ্চচত। 
ঞ্চফঞ্চবন্ন প্রক্ায়যয িে উৎাদন 
 তাঁয জীফন ঞ্চফভা উৎাদয়ন িয়েয র্িক্ ঞ্চফদযভান থায়ক্। ঞ্চপ্রঞ্চভোয়ভয িে 

র্িক্য়ক্ ঞ্চরঞ্চধাযক্য়দয য়থয়ক্ ঞ্চফভা ংস্থ্া দ্বাযা ঞ্চনয়োে ক্যা ে এফং র্থজত 
প্রঞ্চতপর (রাব) য়ক্ ঞ্চরঞ্চধাযক্য়দয ভয়ধয য়ফানা যূয় ঞ্চফতঞ্চযত ক্যা য়ে থায়ক্। 

 ফযাঙ্ক জভা এভন উৎাদন মায়ত য়ক্ান ফযঞ্চিয থশ জভা ক্যায ভে এক্ ঞ্চনধাঞ্চযত 
য়ভোয়দয জনয এক্ ঞ্চস্থ্য য়ুদয ভয়ূরযয উয এক্ঞ্চি ফে য়ঙ্কয থশ ঞ্চনয়োে 
ক্যয়ত য়ফ। 

 ঞ্চভউচুযোর পান্ড এভন এক্ঞ্চি ঞ্চযক্ল্পনা মায়ত ম্পদ ফযফস্থ্া ংস্থ্ায দ্বাযা (AMCs) 

দ্বাযা ক্যা ে। 
 ঞ্চভউচুযোর পান্ড এভন এক্ঞ্চি ঞ্চযক্ল্পনা মা ভানুলয়দয এক্ ভয়ূয যূয় এক্ ায়থ 

ঞ্চনয়ে অয় (য়ভরফেয়ন)। এআ ভস্ত ভানুলয়দয এক্ঞ্চেত ংদায়নয (থশ) য়থয়ক্ 
ঞ্চনয়োে ক্যা ে এফং র্থজত প্রঞ্চতপর (রাব) তাঁয়দয ঞ্চবতয়যআ ঞ্চফতযণ ক্য়য য়দো 
ে। 

 আকু্যআঞ্চি য়োয ধাযক্ ম্বঞ্চেত ংস্থ্ায ভাঞ্চরক্ানা (স্বত্তাঞ্চধক্ায) প্রাপ্ত ক্য়য। 
আকু্যআঞ্চি য়োয ঞ্চডবাআয়ডয়ন্িয যূয় অে, য়ফানা য়োয এক্ ংস্থ্ায়ক্ ভাঞ্চরক্ানা 
য়দখ্াে। আকু্যআঞ্চি য়োয রাবযাং অে, য়ফানা য়োয এফং ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ প্রদান 
ক্য়য। 

 বাযতফয়লশ য়োয়যয ক্র ে – ঞ্চফক্র ে দুঞ্চি স্িক্ এক্সয়চে, ফয়ম্ব স্িক্ এক্সয়চে (ঞ্চফ. এ. 
আ) এফং নযাানার স্িক্ এক্সয়চয়েয (এন. এ. আ) ভাধযয়ভ ে। 

 ফন্ড র ঋণ ে, য়মঞ্চি জনেয়ণয য়থয়ক্ থশ প্রাপ্ত ক্যায জনয ংস্থ্া, যক্ায এফং 
নয প্রঞ্চতিান দ্বাযা জাঞ্চয ক্যা ে। 

 য়োল্ড আ. ঞ্চি. এপ (এক্সয়চে য়ট্রয়ডড পান্ড) ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ডয ভান মায়ত য়োল্ড 
আউঞ্চনয়িয য়োয়যয ভান স্িক্ এক্সয়চয়েয ফযফা ৈফদুযঞ্চতন ভাধযয়ভ ক্যা ে। 
য়োল্ড আ. ঞ্চি. এপ – এ এক্ আউঞ্চনি এক্ গ্রাভ প্রদশন ক্য়য। 

িে উৎাদয়নয উয ক্য এফং ভুদ্রাস্ফীঞ্চতয প্রবাফ 
 ঞ্চফঞ্চবন্ন িে উৎাদয়ন ঞ্চনয়োে ক্য়য ঞ্চনয়োেক্াযী প্রচঞ্চরত অেক্য ঞ্চফঞ্চধ ঞ্চনেয়ভয 

ঞ্চফঞ্চবন্ন ধাযায ন্তেশত ঞ্চফঞ্চবন্ন  ক্য ক্ািঞ্চতয (িাে) রাব য়য়ত ায়যন। 
িে উৎাদয়ন য়ুদয ায়যয প্রবাফ 
 ঋয়ণয চাঞ্চদায়ক্ ক্ভ ক্যয়ত এফং য়রাক্জয়নয িেয়ক্ ফৃঞ্চদ্ধ ক্যায জনয য়ুদয 

ায ফাোয়না য়ে থায়ক্। 
 ঋয়ণয চাঞ্চদা ফাোয়ত, উয়বািায ঞ্চধক্ ফযেয়ক্ উৎাঞ্চত ক্য়য  ফসু্ত এফং 



য়ফায চাঞ্চদা ফৃঞ্চদ্ধ ক্যায জনয য়ুদয ায ফৃঞ্চদ্ধ ক্যা ে। 
িয়েয প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যা 
 য়ভায়িয উয িে প্রয়োজয়নয প্রাথঞ্চভক্তা ঞ্চনম্ন প্রক্ায়য ঞ্চনধাঞ্চযত ক্যা য়ময়ত 

ায়যঃ- 
- এক্ অক্ঞ্চিক্ / অতক্ারীন তঞ্চফয়রয ৃজন। 
-    ঞ্চফভায জনয। 
- ফয়যয য জীফনমায়নয জনয িে ক্যয়ত। 
- ক্য ঞ্চযক্ল্পনা। 

 স্বল্প, ভধযভ এফং দীর্শয়ভোয়দয যূয় প্রয়োজনয়ক্ ফেশীকৃ্ত ক্যা ে। 
  
   

প্রশ্ন – উত্তয 

6.1 ঞ্চভউচুযোর পান্ড এক্ঞ্চি এভন তঞ্চফর মা ভান উয়েয়যয ভানুলয়দয যস্পয ংমুি 
ক্য়য। এআ ভস্ত ভানুলয়দয য়থয়ক্ এক্ঞ্চেত থশ ঞ্চনয়োে ক্যা ে এফং প্রঞ্চতপর (রাব) 
নুযাে তাঁয়দয ভয়ধয ঞ্চফতযণ ক্য়য য়দো ে। AMC মা এআ তঞ্চফর (ফা ঞ্চযক্ল্পনাে) 
অধাঞ্চযত তঞ্চফয়র ঞ্চনয়োে ক্যায জনয উত্তযদােী ে মা এক্জন ঞ্চনয়োেক্াযী দ্বাযা 
ংগ্র ক্যা ে। 

ঞ্চভউচুযোর পায়ন্ড ঞ্চনয়োে ক্যায ভুখ্য রাব ঝুঁঞ্চক্ ঞ্চফঞ্চফধক্যণ ে। এঞ্চি ফযঞ্চিয ঞ্চনয়োেয়ক্ 
ঞ্চফঞ্চবন্ন ভাধযয়ভ ঞ্চফস্তাঞ্চযত ক্য়য ঝুঁঞ্চক্ স্তয নূযনতভ য়যয়খ্ ঞ্চধক্তভ প্রঞ্চতপর (রাব) 
ঞু্চনঞ্চিত ক্য়য।  
ঞ্চভউচুযোর পান্ড দুআ প্রক্ায়য অে প্রদান ক্য়য:- 
 ভে ভয়ে ঞ্চভউচুযোর পান্ড ঞ্চযক্ল্পনা দ্বাযা য়র্াঞ্চলত রাবযাং যূয় ঞ্চনেঞ্চভত অে, 

এফং 

 ুঁঞ্চজ ফৃঞ্চদ্ধ, য়মখ্ায়ন ঞ্চভউচুযোর পান্ড আউঞ্চনয়িয ক্র ীত ভয়ূরযয ঞ্চধক্ ভয়ূরযয উয 
ঞ্চফক্র ে ক্যা ে। 

6. 2 ঞ্চনয়ম্নয য়ম য়ক্ান াঁচঞ্চি:- 
 যম্পযােত জীফন ঞ্চফভা উৎাদয়নয জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত ঞ্চপ্রঞ্চভোভ। 

 য়নন ঞ্চযক্ল্পনা। 

 আউঞ্চনি ঞ্চরঙ্কড ঞ্চফভা ঞ্চযক্ল্পনা (ULIPs)। 

 েৃঋয়ণয ভরূধন র্িয়ক্য নুঃঞ্চযয়াধ। 

 ক্ভশচাযী বঞ্চফলয তঞ্চফর (EPFs)। 

 য়রাক্ বঞ্চফলয তঞ্চফর (PPFs)। 



 যাষ্ট্রীে িে প্রভাণ ে। 

 াঁচ ফিয়যয ক্য িে ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 

 প্রফীন নােঞ্চযক্ িে ঞ্চযক্ল্পনা (SCSs) 

 আকু্যআঞ্চি ঞ্চরঙ্কড িে ঞ্চযক্ল্পনা (ELSs)।  
6.3 য়ুদয ভরূয ক্ভ োয জনয, ঋণ স্তা য়ে মাে এফং ংস্থ্ােুঞ্চরয দ্বাযা কৃ্ত ঞ্চনয়োয়ে 

ফৃঞ্চদ্ধ ে। এঞ্চি থশ ফযফস্থ্ায়ক্ উৎাঞ্চত ক্যায জনয ক্যা ে মায়ত ঞ্চনয়োে ফায়ে 
তদুঞ্চয ফসু্ত এফং ঞ্চযয়লফায চাঞ্চদা ফৃঞ্চদ্ধয যূয় থশ ফযফস্থ্ায ঞ্চফক্া ে। য়ুদয ায 
ক্য়ভ মাোয়ত ঞ্চনম্নঞ্চরঞ্চখ্ত প্রবাফ থায়ক্:- 
 ক্ভ য়ুদয ায উৎাদয়নয ক্াযয়ণ ঋণ গ্রয়ণয চাঞ্চদা ফৃঞ্চদ্ধ ক্য়য। ঞ্চনয়োেক্াযী 

অর্থথক্ ম্পঞ্চত্ত ক্র ে ক্যায ক্াযয়ণ ঋণ গ্রণ ক্য়যন ঞ্চযণাভস্বযূ এঞ্চি উয়বায়ে 
ফৃঞ্চদ্ধ ে। 

 ঞ্চনম্ন য়ুদয ায়যয ক্াযয়ণ ফযাঙ্ক জভা এফং এভনআ নয ঞ্চযক্ল্পনায তুরনাে 
আকু্যআঞ্চিজ  েৃ ম্পয়দ (ঞ্চযয়ের এয়স্িি) প্রাথঞ্চভক্তা য়দো ে। 

 এভন ঞ্চনয়োেক্াযীযা মাঁযা ফন্ড এফং ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনাে উচ্চ য়ুদয ায়যয 
উয প্রথয়ভআ ঞ্চনয়োে ক্য়য য়পয়রয়িন, তাঁযা য়ুদয ায য়ে য়েয়র রাবজনক্ 
ঞ্চস্থ্ঞ্চতয়ত থায়ক্ন। 

 

 স্ব – যীক্ষণ প্রশ্ন 

1. য়ানা এফং যূয়াে ঞ্চনয়োে ক্যায ভুখ্য ক্াযণ ক্ী? 

2.
  

অেক্য ঞ্চফঞ্চধঞ্চনেয়ভয য়ক্ান ধাযায ন্তেশত এঞ্চি, য়ক্ান ফযঞ্চি য়ক্ান স্বাস্থ্য 
ঞ্চফভা ঞ্চরঞ্চয জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত ঞ্চপ্রঞ্চভোয়ভয উয ক্য য়মােয অে য়থয়ক্ িাে 
প্রাপ্ত ক্যয়ত ায়যন? 

a) ধাযা 80 C. 

b) ধাযা 80 D. 

c) ধাযা 80 E. 

d) ধাযা 80 F. 

3.
  

ঞ্চনয়ম্নয য়ক্ানঞ্চি ফযাঙ্ক জভা ঞ্চযক্ল্পনাে ফযাঙ্ক ফযঞ্চিয য়ভোয়দয য়য়ল ভরূধন 
এফং দু ঞ্চযয়াধ ক্য়য? 

a) িে জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 

b) যম্পযােত জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 

c) িেী জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 

d) উয়যাি য়ক্ানঞ্চিআ নে। 



   

অনাযা যফতশ ী ৃিাে উত্তয ায়ফন।  
স্ব – যীক্ষণ উত্তয 

1.
  

য়ানা এফং যূাে ঞ্চনয়োে ক্যায ভুখ্য ক্াযয়ণয ন্তবুশ ি:- 
 উচ্চ প্রঞ্চতপর (রাব)। 

 য়ািশ য়পাঞ্চর ঞ্চফঞ্চফধক্যণ। 

 ভুদ্রাস্ফীঞ্চত য়থয়ক্ যুক্ষা, এফং 

 ঞ্চনিেতায ঞ্চফযুয়দ্ধ ঞ্চফভা। 

2.
  

b) ধাযা 80 D 

এআ ধাযায ন্তেশত এক্ ফযঞ্চি দ্বাযা ঞ্চনয়জয, ঞ্চনয়জয স্বাভী থফা স্ত্রীয এফং 
ঞ্চনয়জয ন্তায়নয জনয য়ভঞ্চডয়ক্র ঞ্চফভায জনয ঞ্চযয়াঞ্চধত ঞ্চপ্রঞ্চভোভ ক্য য়মােয 
অে য়থয়ক্ ক্ািঞ্চত য়মােয (িাে) ে। 

3.
  

c) িেী জভা ঞ্চযক্ল্পনা। 
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7 
নযানয প্রধান অর্থিক ণ্য 

ধযায়েয াঠকর ভ য়খায 
রযণ্াভ 

রক্ষায রফলে ফসু্ত  
চূনা  
প্রধান র্তাফরী   
A নযানয  অর্থিক  প্রয়োজন  7.2, 7.4 
B উ ৎ  ন্ন   য়ণ্য য  প্র কা য য়ব দ , র্তা য়দ য  বফ র ষ্ট্য  এ ফং  
ু রফ ধা   

7.1, 7.3 

C অর্থিক উৎন্ন য়ণ্যয উয কয  এফং ভুদ্রাস্ফীরর্ত 
চাায়নায প্রবাফ 

7.5 

D প্রয়োজয়নয  গ্রা রধকায  রাব  এফং  অর্থিক  উৎাদয়নয  
প্রয়োজনীের্তায  প্রয়োগ   

7.6 

ভরূ রফলে  
প্রয়নাত্তয  
অত্ম-যীক্ষাভরূক প্রনাফরী  

 
 
 



ধযেয়নয রফলেফসু্ত 
এআ ধযােরি ধযেন কযায য অরন রনম্নরররখর্ত রফলেগুরর জানয়র্ত াযয়ফন: 

• য়কান ফযরিয়ক র্তাঁয নযানয অর্থিক প্রয়োজনীের্তা য়ফাঝায়নায য়ক্ষয়ে; 

• গ্রণ্য়মাগয উৎন্ন দ্রয়ফযয প্রকাযয়বদ এফং র্তায়দয বফরষ্ট্য এফং রুফধাগুরর 
য়ফাঝায়নায য়ক্ষয়ে; 

• অর্থিক উৎন্ন দ্রয়ফযয উয কয চাায়নায প্রবাফ য়যখারির্ত কযায য়ক্ষয়ে;  

• অর্থিক উৎন্ন দ্রয়ফযয উয ভুদ্রাস্ফীরর্ত প্রবাফ ফণ্ণনা কযায য়ক্ষয়ে; 

• গ্রায়কয প্রয়োজয়নয গ্রারধকায াো এফং য়আ প্রয়োজনীের্তায জনয 
নযানয অর্থিক উৎাদন প্রয়োগ কযায য়ক্ষয়ে। 

প্রস্তাফনা 
ূয়ফণয দরুি ধযায়ে অভযা য়কায়না ফযরিয জীফন রফভায ঞ্চে/ফযে ম্পর্থকর্ত 
প্রয়োজন এফং য়আ প্রয়োজনগুরর ূযণ্ কযায ফযাায়য রক্ষারাব কয়যরি।এআ 
ধযায়ে অভযা য়কায়না ফযরিয নযানয অর্থিক প্রয়োজনীের্তাগুরর ংমিু কযয়ফা 
য়গুরর ূফণ য়ম দরুি ধযায়ে অয়রারচর্ত য়েয়ি র্তায য়ে ভান গুযুত্বূণ্ণ।    

প্রধান র্তাফরী 

এআ ধযাে রনম্নরররখর্ত ধাযণ্াগুররয বফরয়ষ্ট্যয ফযাখযা য়দে: 

স্বাস্থ্য রফভা রফভা যাআডায ফয বার্তা নগদরফীন রুফধা 

দারফ-ীন 
য়ফানা 

ঞ্চেন মাে রফরনভে ফযরি স্বাস্থ্য রফভা 
রযকল্পনা 

পযারভরর 
য়লািায  

বদরনক াার্তায়র 
বর্থর্তজরনর্ত নগদ 
িণরাব রযকল্পনা
  

দঘুণিনাজরনর্ত 
ভৃরু্তযয রুফধাপ্রাপ্ত 
যাআডায 

িিূণ্ণ সু্থ্র্তা 
যাআডায 



িাভণ যাআডায রপ্ররভোয়ভয রযর্তযাগ 
যাআডায 

রাআপ যানুআরি  প্ররর্তশ্রুর্ত ভয়েয 
যানুআরি 

ফৃরিপ্রাপ্ত 
যানুআরি 

ঞ্চেন মাে গ্রারধকাযভরূক 
প্রয়োজন 

 

A নযানয অর্থিক প্রয়োজন 
বাযয়র্ত জীফন প্রর্তযাাে ফয গ্রয়ণ্য ভে 60 ফিয়যয উয়বণ োে এফং স্বাস্থ্য 
য়চর্তনর্তায য়ুমাগ র্তিা জীফন মাোয ভান ফৃরি াোে আায়র্ত নফযর্ত উন্নরর্ত 
রফধান ম্ভফ য়েয়ি। খুফ ম্ভফর্তঃ দীঘণজীরফ োয ফানা ফৃরি াোে র্তা 
জীফনয়ক চযায়রয়েয ম্মুখীন কয়য।    

অভযা আরর্তভয়ধযআ য়দয়খরি য়ম রকবায়ফ রফভা য়কাম্পানীগুরর ঐরর্তযফাী উৎন্ন ণ্য 
(য়মভন র্তাফরী, এয়ডায়ভন্ি, ভারন ফযাক, আউ এর অআ র আর্তযারদ) এয ভাধযয়ভ 
কার ভৃরু্তযয ঝঁুরকগুররয়ক ভাধান কয়য। র্তিার ফয বার্তা/ফয গ্রণ্ এয 
উৎন্ন ণ্যগুরর ফযপ্রাপ্ত ভানুলয়দয রনেরভর্ত অে না িাকাে র্তায়দয রফযাভ 
জীফনমায়নয মাফর্তীে খযচ ফন কযা এফং জীফনয়ক দীঘণজীফী কযায ঝঁুরক গ্রণ্ 
কয়য। অভযা এআ ধযায়ে রফভা য়কাম্পানীগুরর দ্বাযা প্রস্তারফর্ত ফয গ্রণ্/ফয 
বার্তা এয উৎন্ন ণ্যগুরর ম্বয়ে জানয়ফা।   

ফে ফাড়ায য়ে য়ে অভায়দয সু্থ্র্তা এফং য়যায়গয ফৃরি াে এফং এআ 
রযরস্থ্রর্তয়র্ত উদ্বুর্ত ডািাযী খযচ ফন কযায জনয রফভা য়কাম্পানীগুরর স্বাস্থ্য 
ংকর ান্ত ময়েয ণ্য প্রস্তারফর্ত কয়য। অভযা এআ ধযায়ে রফভা য়কাম্পানীগুরর দ্বাযা 
প্রদত্ত রফরবন্ন স্বাস্থ্য ংকর ান্ত ময়েয ফযাায়য জানয়র্ত াযয়ফা।  

যফর্তণ ী মায়ে মাোয অয়গ অভযা রনম্নরররখর্ত ঘিনা ধযেয়নয রফলয়ে রফয়ফচনা 
কযয়ফা। 

ঘিনা ধযেন 
যায়জ ফয গ্রণ্ কয়যয়িন এফং র্তাঁয নারর্তয য়ে ভে কািায়নায অনন্দ 
উয়বাগ কযয়িন। দবুাগযফর্তঃ এক ফৎয ূয়ফণ যায়জ একরি দঘুণিনায 



ম্মুখীন ন এফং র্তাঁয অঘায়র্তয জনয র্তায়ক াার্তায়র বর্থর্ত কযা ে। যায়জ 
র্তাঁয ফয গ্রয়ণ্য য়য য়ম ল্প রযভাণ্ িণ ঞ্চে কয়যরিয়রন র্তা রদয়ে 
াার্তায়রয রফর রভরিয়ে য়দোে র্তাঁয একভাে অয়েয উৎ য়ল য়ে মাে। 
এআবায়ফ যায়জ র্তাঁয ফরষ্ট্ জীফয়নয জনয য়িয়রয উয রনবণ যীর য়ে য়ড়। 

রু্তযাং রকবায়ফ এফং য়কািাে যায়জ এআ বুর অর্থিক রযকল্পনা য়র?   

ভরূ রফলে র এআ য়ম যায়জ য়কান স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষা য়ফয়ি য়নোে ভনঃরস্থ্য 
কয়যনরন। মরদ উরন য়কান স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা গ্রণ্ কযয়র্তন র্তায়র র্তা র্তাঁয 
াার্তায়রয খযচ ফন কযয়র্তা। মাআয়াক যায়জ ফয গ্রয়ণ্য য জীফয়নয 
জনয রঞ্চর্ত ল্প রযভাণ্ িণয়ক ভারক অে ুরনরির্ত কযায জনয ফয বার্তা 
রযকল্পনা য়ক্ষা একরি ফযায়ি স্থ্ােী গরির্ত িণ রায়ফ যাখয়র্ত রনয়োগ 
কয়যরিয়রন। 

এআ য়ফণ অভযা রফরবন্ন স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা এফং ফয গ্রণ্ রযকল্পনায 
বফরষ্ট্য এফং ুরফধাগুরর ম্বয়ে ধযেন কযয়ফা। 

A1 স্বাস্থ্য রফভায প্রয়োজনীের্তা 
অভযা ূয়ফণআ অয়রাচনা কয়যরি য়ম রফগর্ত কয়েক ফৎয়য বাযয়র্ত স্বাস্থ্য রফভা 
রুফধাগুররয ভয়ধয প্রচুয উন্নরর্তাধন য়েয়ি। র্তিার াম্প্ররর্তক ফিযগুররয়র্ত ডািাযী 
খযচ য়নক য়ফয়ড় য়গয়ি। ফর্তণ ভায়ন একরি ফড় য়রাচায এফং দীঘণরদন 
াার্তায়র রচরকৎাধীন িাকায খযচ প্রচুয য়ফয়ড় য়গয়ি। জীফন প্রর্তযাাে 
উন্নরর্তাধন এফং সু্থ্র্তা  য়যায়গয প্ররর্ত যস্পয়যয অরিয জনয স্বাস্থ্য রফভায 
প্রয়োজনীের্তা অয়গয রু্তরনাে প্রচুয রযভায়ন য়ফয়ড় য়গয়ি। একরি স্বাস্থ্য রফভা 
রযকল্পনা ফযরি এফং র্তায রযফায াার্তায়র রচরকৎাধীন িাকাকারীন মাফর্তীে 
খযচা ফন কয়য। যুক্ষাগুরর র্তায র্তাফরী নুমােী ডািায়যয পী, ঘয়যয বাড়া, 
লুধ এফং নযানয খযচ রুনর্থদষ্ট্বায়ফ ফন কয়য।   

স্বাস্থ্য রফভা (ডািাযী রফভা িফা য়ভরডয়েভ রায়ফ রযরচর্ত) রনম্নরররখর্ত 
কাযণ্গুররয জনয প্রয়োজন: 



• জীফন খুফআ রনরির্ত। এক ফযরি র্তাঁয ম্পণূ্ণ জীফয়ন ফণদা স্বাস্থ্যফান এফং 
সু্থ্ফর িাকয়র্ত ায়য না। জীফয়নয প্ররর্তরি মায়ে স্বাস্থ্য যুক্ষাগুরর িাকা 
রফচক্ষণ্র্তায প্রভাণ্।   

• রফগর্ত কয়েক ফিয়য স্বাস্থ্য ংকর ান্ত ময়েয ভরূয গুযুত্বূণ্ণবায়ফ য়নক য়ফয়ড় 
য়গয়ি। মরদ ৃদময়েয রফপরর্তা, কযান্সায, ডাোয়ফরিয়য ভয়র্তা রফার ফযরধগুররয 
রক্ষণ্ য়দয়খ য়যাগ রনণ্ণে কযা ে এফং রচরকৎায জনয য়আ ভুূয়র্তণ  মরদ মাপ্ত 
রযভাণ্ য়িণয ফযফস্থ্া না িায়ক জীফন ভৃরু্তযয ম্মুক্ষীণ্ য়র্ত ায়য। মরদ য়কান 
রযফায রচরকৎায জনয র্তযারধক ভয়ূরযয ফযরিগর্ত ঋণ্ য়নে র্তিার য়আ 
ফযরিয জীফন ফাঁচায়র্ত না াযয়র য়আ রযফায রফার ঋণ্গ্রস্ত য়ে য়ড়। স্বাস্থ্য 
রফভা যুক্ষাগুরর এআ ভযা দভন কযয়র্ত াাময কয়য।    

• স্বাস্থ্য যুক্ষাগুরর গ্রণ্ কযায ভে ফযরিয ফেয়য য়ে র্তা ঘরনষ্ট্ ম্পর্থকর্ত। 
ফে য়ফী য়র রপ্ররভোভ য়ফী য়ফ। রফভা অযম্ভ োয ভে র্তা 
রফভাধাযয়কয ফেয়য য়ে ম্পকণ ীন রকনু্ত ফার্থলক যুক্ষাগুরর প্রয়র্তযক ফিয়য 
নফীরনকযণ্ কযায ভে ফযরিয ফে ফাড়ায য়ে য়ে র্তাঁয ভরূয ফৃরি াে। 
এরি দারফদায়যয রবজ্ঞর্তায উয রনবণ যীর। 

র্তকণ র্তা 

স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষাগুরর রক ম্পাদন কয়য ফা রক কয়য না র্তা রনর্থদষ্ট্ কয়য। 
যুক্ষাগুররয র্তাফরী মেকায়য ধযেন কযা উরচর্ত। 

  

এরিয উয রফয়ফচনা কযনু 
অনায রযফায়যয য়কান দয িফা য়কান ফেু কী স্বাস্থ্য রফভা গ্রণ্ কয়যয়ি? 
র্তায়দয দ্বাযা গ্রণ্ কযা স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনায বফরষ্ট্য এফং রুফধাগুরর ম্বয়ে 
জানায য়চষ্ট্া কযুন। 

A2 রফভা যাআডাযগরুরয প্রয়োজনীের্তা 



যাআডায র রর্তরযি ুরফধা মা রফভা যুক্ষাগুররয য়ে ংমিু কযা ে। একরি 
যাআডায র একরি র্তণ  িফা অআয়নয ধাযা মা ভরূ রযকল্পনাে রর্তরযি রপ্ররভোভ 
রায়ফ ংমিু কয়য অদাে কযা ে। িাৎ রর্তরযি রুফধায জনয রর্তরযি 
রপ্ররভোভ। মরদ ভরূ রযকল্পনাে য়কায়না ফযরি দ্বাযা কারখখর্ত য়কান বফরষ্ট্য না িায়ক 
র্তায়র র্তা একরি যাআডায়যয ভাধযয়ভ ংমিু কযা ে (মরদ াো মাে)। 

যাআডায়যয ধাযণ্া  অআ-কর ীভ (বফরষ্ট্য) এয সু্ক এয উদাযণ্ দ্বাযা য়ফাঝায়না মাে। 
ফযরি দ্বাযা িন্দ কযা ভরূ স্বাস্থ্য রযকল্পনা একরি অআকর ীয়ভয য়কায়নয ভর্ত কাজ 
কয়য মায দ্বাযা ফযরি রনয়জয আিাভর্ত যাআডায ংমিু কযয়র্ত ায়য, এআবায়ফ অরন 
একরি অআকর ীয়ভয য়কায়নয দ্বাযা রফরবন্ন স্বাদ (বফরষ্ট্য)এয রফকল্প িন্দ কযয়র্ত 
াযয়ফন।  

য়ফীযবাগ রফভাকাযী উৎাদন রফফযণ্ ুরস্তকা িফা উৎন্ন য়ণ্যয বফরষ্ট্য 
প্রয়র্তযকরি উৎন্ন য়ণ্যয ায়ি য়কান য়কান যাআডায াো মাে র্তা রুনর্থদষ্ট্বায়ফ 
উয়েখ কয়য। যাআডায র্তাঁয ফুরফধ রফভা রযকল্পনাগুরর কর ে কযায রযফয়র্তণ  য়কান 
ফযরিয প্রয়োজনয়ক ূযণ্ কযায একরি রযকল্পনাে অফযকর্তাযু নভনীের্তা প্রদান 
কয়য। যাআডায ন্য়কণ  রফদ জানায জনয B3 মাে য়দখুন।   

A3 ফয বার্তা রযকল্পনায প্রয়োজনীের্তা 

জীফন প্রর্তযাাে লুভ ফৃরিয পয়র য়কান ফযরিয য়ক্ষয়ে র্তাঁয কভণীর জীফয়ন ঞ্চে 
কযা খুফআ গুযুত্বূণ্ণ র্তায়র রর্তরন ফয গ্রয়ণ্য য়য একআবায়ফ ূয়ফণয ভর্ত 
জীফন কািায়র্ত াযয়ফন, মখন র্তাঁয কায়ি জীফনমায়নয বদরনক খযচ রাঘফ কযায 
জনয রনেরভর্ত ভারক অে িাকয়ফ না। 

প্রয়র্তযক ফযরি র্তাঁয ফয গ্রয়ণ্য য়য ান্ত এফং রুফধাজনক জীফন অনয়ন্দ 
কািায়র্ত চাআয়র র্তায ফয গ্রণ্ রযকল্পনা গ্রণ্ কযা রযামণ। মরদ য়কান ফযরি 
র্তাঁয কভণীর জীফন চরাকারীন ফয গ্রণ্ রফভা রযকল্পনা কর ে কয়যন র্তয়ফ র্তায়র্ত 
ভারক রকিু য়িণয রফরনভয়ে ং গ্রণ্ কযা ম্ভফ এআ ফযফস্থ্াে ফয গ্রয়ণ্য 
ভে য়ৌিায়নায য ফযরি র্তাঁয রঞ্চর্ত িণ রদয়ে একরি ফয বার্তা রযকল্পনা কর ে 
কযয়র র্তা র্তাঁয়ক ফয গ্রয়ণ্য য়য ভারক অে প্রদান কয়য।  

এয উয রফয়ফচনা কযুন 



অনায রর্তাভার্তা (মরদ ফয গ্রণ্ কয়যন) িফা অনায রর্তাভ 
রর্তাভীয়ক য়আ অর্থিক ণ্য ম্বয়ে রজজ্ঞাা কযুন মা র্তাযা র্তাঁয কভণীর জীফন 
চরাকারীন ফয গ্রয়ণ্য জনয রনয়োগ কয়যরিয়রন। 

B উৎন্ন য়ণ্যয প্রকাযয়বদ, র্তায়দয বফরষ্ট্য এফং রুফধা 
B1 স্বাস্থ্য রযকল্পনায প্রকাযয়বদ 
ফাজায়য ভরূর্তঃ চায প্রকায স্বাস্থ্য রযকল্পনা াো মাে। ফায়য ফায়য প্রয়র্তযকরিয 
উয নজয রদয়র্ত য়ফ। 

B1A ফযরি স্বাস্থ্য রযকল্পনা রফভা 

এআ রযকল্পনারি য়কান ফযরিয াযীরযক প্রয়োজয়ন খাদয যফযা রুনর্থদষ্ট্ কয়য। 

উদাযণ্ 
জে এফং রিনা রফফারর্ত দম্পরর্ত। র্তায়দয রফফায়য ূয়ফণ Rs. 1,00,000 যুক্ষায 
জনয ABC য়কাম্পানী য়িয়ক ফযরি স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষা রনয়ে য়যয়খরিয়রন মা র্তায 
স্বায়স্থ্যয প্রয়োজনীের্তা ূযণ্ কয়য। রিনা Rs. 1,00,000 যুক্ষায জনয ABC 
য়কাম্পানী য়িয়ক ৃিক ফযরি স্বাস্থ্য রফভা রনয়ে য়যয়খরিয়রন মা র্তাঁয স্বাস্থ্য 
প্রয়োজনীের্তা ূযণ্ কয়য। 

B1B  পযারভরী য়লািায স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা 
পযারভরী য়লািায রযকল্পনা, ফযরি স্বাস্থ্য রযকল্পনা য়িয়ক ৃিক। এআ জার্তীে 
রযকল্পনাে রযফায়যয দযয়ক ংমিু কযা ে। এক ফযরি রনয়জয়ক, র্তাযা 
স্বাভী-রী, র্তায়দয ন্তান এফং রর্তাভার্তায়ক ংমিু কযয়র্ত ায়যন। রফভা 
য়কাম্পানীগুরর ংমিু ো ফযরিয়দয ংখযা ুরনর্থদষ্ট্বায়ফ ংযরক্ষর্ত কয়য যায়খন। 
এআ জার্তীে রযকল্পনাে রফভা যুরক্ষর্ত রযফাযগুররয়র্ত ংমিু ো দযগুররয 
ভয়ধয ভান নুায়র্ত ংবাগ কয়য য়দো ে।    

জে এফং রিনা রফফারর্ত দম্পরর্ত এফং Rs. 2,00,000 যুক্ষায একরি পযারভরর 
য়লািায রফভা রযকল্পনা কর ে কয়যয়িন। Rs. 2,00,000 যুক্ষা জে এফং রিনায 
ভয়ধয ভান নুায়র্ত বাগ কযা য়ফ। র্তায়দয ভয়ধয একজন িফা উবয়েআ 



াার্তায়র বর্থর্ত য়র র্তায়দয ফারধক প্রায RS 2,00,000.    

রফ অআ র গ্রয়ুয স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা 

এআ স্বাস্থ্য রযকল্পনা একরি প্ররর্তষ্ঠায়নয ভানুলয়দয ুযক্ষা প্রদান কয়য মাযা একরি 
াধাযণ্ উয়েয়যয জনয একরের্ত য়েয়ি। উদাযণ্স্বযূ, প্ররর্তষ্ঠানরি একরি 
য়কাম্পানীয কভণচাযীযা য়র্ত ায়যন। ংখয রনমিুক র্তায়দয কভণচাযীয়দয ডািাযী 
প্রয়োজয়নয রফযুয়ি যুক্ষা প্রদান কযায জনয স্বাস্থ্য যুক্ষায য়মাগান য়দন র্তিার 
কয়েকরি প্ররর্তষ্ঠান কভণচাযীয়দয রযফাযগুররয ভয়ধয স্বাস্থ্য যুক্ষা প্রারযর্ত কয়যন।  

উদাযণ্ 

জে একরি প্রাআয়বি য়কাম্পানীয়র্ত কাজ কয়যন। য়কাম্পানী র্তায কভণচাযী র্তিা 
র্তায়দয রযফায়যয দযয়দয প্ররর্তষ্ঠান স্বাস্থ্য রযকল্পনা যুক্ষা প্রদান কয়যন। 
র্তএফ জে র্তাঁয েী রিনায য়ে এআ য়কাম্পানীয স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনাে 
ংমিু য়েয়ি। 

রফ অআ রড বদরনক াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত নগদ িণরাব রযকল্পনা 

এআ প্রকায স্বাস্থ্য রযকল্পনাে রফভা য়কাম্পানী াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত ফস্থ্াে 
বদরনক রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ রফভা রায়ফ প্রদান কয়যন। রফভা গ্রণ্ কযায ভে 
বদরনক য়িণয রযভাণ্ রনর্থদষ্ট্ কযা ে এফং রফভাকৃর্ত ফযরি াার্তায়র িাকাকারীন 
রচরকৎায ফাস্তরফক খযয়চয উয নজয না রদয়ে াার্তায়র িাকায বদরনক ংখযায 
উয রনবণ য কয়য কযা ে (যুক্ষায র্তণ  এফং রনেয়ভয উয)। বদরনক য়িণয 
রযভাণ্ রনর্থদষ্ট্ িায়ক র্তিার র্তা প্রকৃর্ত রচরকৎা য়িয়ক য়ফী িফা কভ য়র্ত 
ায়য।     

মরদ রফভাকৃর্ত ফযরি আয়ন্িনরব য়কোয আউরনি (ICU)এ বর্থর্ত ন র্তখন রফভা 
য়কাম্পানী বদরনক রযভায়নয য়িয়ক রর্তরযি রযভাণ্ িণ প্রদান কয়যন। িিূণ্ণ 
সু্থ্র্তা িফা য়রাচায়যয ভে রর্তরযি রযভাণ্ িণ যুক্ষায র্তণ  এফং 
রনেয়ভয উয রবরত্ত কয়য প্রদান কযা ে। এআ যুক্ষায ন্তগণর্ত বদরনক য়িণয 
রযভাণ্ রফভাকৃর্ত ফযরি আা ফযর্তীর্ত নয ডািাযী রফভা যুক্ষা গ্রণ্ কযয়র্ত 
ায়যন। বদরনক াার্তারীকযয়ণ্ নগদরাব রযকল্পনায ন্তগণর্ত এক ফিয়যয ভয়ধয 



য়ভাি রদন ংখযায উয যুক্ষাগুরর রনর্থদষ্ট্ কযা িায়ক। আা যুক্ষায র্তণ  এফং 
রনেভাফরীয উয রনবণ যীর।   

 

উদাযণ্ 

দো কয়য নজয রদন: রনয়ম্ন উরেরখর্ত রযভাণ্ এফং ংখযাগুরর উদাযয়ণ্য জনয 
প্রদত্ত এফং বদরনক াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত নগদ িণ রাব রযকল্পনাে ফাস্তরফক 
য়িণয রযভাণ্ রফরবন্ন রফভা য়কাম্পানীয য়ক্ষয়ে ৃিক য়র্ত ায়য।   

জে একরি প্রাআয়বি য়কাম্পারনয়র্ত কাজ কয়যন। য়কাম্পানীগুরর র্তায কভণচাযী 
এফং র্তায়দয রযফায়যয দযয়দয প্ররর্তষ্ঠান স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষা প্রদান কয়য। 
রু্তযাং জে র্তাঁয য়কাম্পানীয স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনাে র্তাঁয রীয়ক ন্তবুণ ি 
কয়যয়িন। মাআয়াক জে নুবফ কযয়ি য়ম য়কাম্পানী দ্বাযা প্রদত্ত যুক্ষা 
মাপ্ত র্তএফ য়কাম্পানী দ্বাযা প্রদত্ত স্বাস্থ্য যুক্ষাগুররয বাফ ূযণ্ কযায 
জনয জে বদরনক াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত নগদ িণরাব রযকল্পনা গ্রণ্ 
কয়যরিয়রন।      

জে করৃ্তণ ক িন্দ কযা বদরনক াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত নগদরাব রযকল্পনাে 
াার্তায়র বর্থর্ত িাকাকারীন ফস্থ্াে প্ররর্তরদন Rs. 2,000 কয়য িণ য়দোে 
প্ররর্তশ্রুরর্তফি ে। এআ রফভা য়কাম্পানী এ রনর্থদষ্ট্ কয়য য়ম জে ICU এ বর্থর্ত 
িাকাকারীন ফস্থ্াে Rs. 2,000 কয়য প্ররর্তরদন রর্তরযি িণ প্রদান কযা য়ফ। 
মাআয়াক রফভা য়কাম্পানী এ রনরির্ত কয়য য়ম এআ রযকল্পনাে বদরনক 
াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত রায়বয রযভায়নয ফার্থলক ীভা 1,20,000   এফং বদরনক 
ICU রুফধারাব রযভায়নয ফার্থলক ীভা Rs. 1,20,000 প্রয়োগ কযা য়ফ। এয 
িণ এআ য়ম জে এক ফিয়য 60 রদয়নয ক্ষরর্তূযণ্ দারফ কযয়র্ত ায়য। এআ রফভা 
য়কাম্পানী এ রনরির্ত কয়য য়ম মরদ জে য়কান গুযুর্তয য়যায়গ অকর ান্ত ে র্তয়ফ 
এককারীন Rs. 50,000 প্রদান কযা য়ফ।     

উয়যাি রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ জে করৃ্তণক গৃীর্ত ঋণ্ প্রকৃর্তয়ক্ষ াার্তায়র 
বর্থর্তজরনর্ত খযয়চয উয নজয না রদয়েআ রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা রযয়ারধর্ত ে। 
র্তিার আা জয়েয য়কাম্পানী দ্বাযা প্রদত্ত স্বাস্থ্য রযকল্পনায ন্তগণর্ত দাফীয 



রর্তরযি।    

B2 স্বাস্থ্য রযকল্পনায বফরষ্ট্য এফং ুরফধা 

স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা রফরবন্ন বফরষ্ট্য এফং ুরফধা াো মাে। এয ভয়ধয 
কয়েকরি ংমিু য়েয়ি:- 

1. ভরূয রনধাযণ্: য়কান স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনায রপ্ররভোভ ফযরিয অেু, সু্থ্র্তা, 
বযা এফং রযফায়যয আরর্তায়য উয রনবণ যীর। নযানয রযরস্থ্রর্ত 
রযফর্তণ নীে িাকয়র যুক্ষাধাযয়কয ফে ফৃরিয য়ে য়ে রপ্ররভোভ ফৃরি 
াে। রু্তযাং মর্ত র্তাড়ার্তারড় ম্ভফ স্বাস্থ্য রফভা গ্রণ্ কযা মাে র্তর্তআ বার পয়র 
মফুক ফস্থ্াে গ্রণ্ কযা রপ্ররভোভ য়ফী রদয়র্ত ে না মা রফভাধাযয়কয ফে 
ফৃরিয য়ে য়ে ফৃরি াে।  

উদাযণ্ 
কযন Rs. 7,000 ফার্থলক রপ্ররভোভ প্রদায়নয ভাধযয়ভ Rs. 3,00,000 যুক্ষায একরি 
স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষা কর ে কয়যয়িন। কযন গুযুর্তয ািণ  যািায়ক অকর ান্ত ে মায 
পয়র য়রাচায কযয়র্ত ে। াার্তায়রয রফয়রয রযভাণ্ Rs. 2,50,000 ে 
মা স্বাস্থ্য রফভা য়কাম্পানী ূযণ্ কয়য। র্তএফ এআ রযরস্থ্রর্তয়র্ত যুক্ষা য়িয়ক 
প্রাপ্ত রায়বয রু্তরনাে রপ্ররভোভ রায়ফ প্রদত্ত Rs. 7,000 রযভাণ্ খুফআ নগণ্য।  

2. নগদরফীন রুফধা: রকিু স্বাস্থ্য রযকল্পনা নগদরফীন রুফধায য়ুমাগ য়দে। এআ 
রযকল্পনাে রনমিু ফযরিয একরি িরফ রযচে ে রায়ফ য়দো ে। রফভাকৃর্ত 
ফযরিয য়নিোকণ  াার্তায়র বর্থর্ত োয ভয়েয ফযাায়য স্বাস্থ্য রফভা 
য়কাম্পানীয়ক জানায়না উরচর্ত। এরি াার্তারগুররয একরি প্ররর্তষ্ঠান মা স্বাস্থ্য 
ংকর ান্ত ময়েয রযয়লফা প্রদান কযায জনয স্বাস্থ্য রফভা য়কাম্পানীয য়ে 
চুরিফি। নুয়ভারদর্ত োয য রফভাকৃর্ত ফযরিয়ক াার্তার ংকর ান্ত জভায 
রযভাণ্ িফা রচরকৎায খযচ রযয়াধ কযয়র্ত ে না,  কাযণ্ যুক্ষায ন্তগণর্ত 
র্তণ  এফং রনেভানুায়য রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা যারয খযয়চয র্তাররকা 
রযয়ারধর্ত ে।     



র্তকণ র্তা 
ফ খযয়চয ভরূয রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা রযয়ারধর্ত ে না। এয ভয়ধয এভন রকিু 
খযচ ে মা যুক্ষা য়িয়ক ফাদ য়দো ে। আা রফরবন্ন য়কাম্পানীয়র্ত ৃিক ৃিক 
ে।    

য়নিোকণ ীন াার্তায়র বর্থর্ত োয রযরস্থ্রর্তয়র্ত রফভাকৃর্ত ফযরিয়ক স্বেং 
াার্তার রফয়রয রযয়াধ কযয়র্ত ে এফং ুযক্ষায নয র্তণ , রনেভাফরী, 
প্রয়োজনীে প্রভাণ্ে য় কযায য যফর্তণ ীকায়র রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা ফযরের্ত 
িণ রযয়ারধর্ত ে।   

3. ডািাযী যীক্ষা: রধকাং রফভা য়কাম্পানীগুররয়র্ত ুযক্ষা গ্রণ্ কযায ূয়ফণ 
প্রস্তাফয়কয একরি ডািাযী যীক্ষা কযায়না প্রয়োজন এফং রনয়ণ্ণে যীক্ষাগুররয 
ংখযা প্রস্তাফয়কয অেুয উয রনবণ যীর। ডািারয রযয়ায়িণ য উয রনবণ য কয়য 
রফভা য়কাম্পানীগুরর রনণ্ণে কয়যন প্রস্তাফরি গ্রণ্য়মাগয রক না, মরদ গ্রণ্য়মাগয ে 
র্তয়ফ র্তা রক ভয়ূরয স্বীকৃর্ত।  

4. প্রাক্-রফদযভান সু্থ্র্তা: রধকাং স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষাগুরর প্রাক-রফদযভান 
সু্থ্র্তায়ক াধাযণ্র্তঃ ‘প্রর্তীক্ষাযর্ত ভে’ রায়ফ উয়েখ কয়য রনর্থদষ্ট্ 
ভেীভায িায়র্ত যুক্ষা প্রদান কয়য। রকিু রফভা য়কাম্পানী প্রাক-রফদযভান 
সু্থ্র্তাগুররয়ক একআায়ি ফাদ রদয়র্ত ায়য র্তিার এআ র্তিয যুক্ষায র্তণ  এফং 
রনেভাফরীয ভয়ধয রুনর্থদষ্ট্বায়ফ িাকয়র্ত ায়য। উদাযণ্স্বযু ডাোয়ফরিয়য ভর্ত 
প্রাক- রফদযভান সু্থ্র্তা রর্তন িফা চায ফিয য যুক্ষা প্রদান কযা ে। 
রফদযভান সু্থ্র্তাগুররয রচরকৎা ম্পর্থকর্ত র্তণ  এফং রনেভাফরী একরি 
য়কাম্পানী, নয য়কাম্পানী য়িয়ক ৃিক।    

5. দাফী-ীন য়ফানা (রবযাং)- মরদ য়কান ফিয়য য়কান দাফী না িায়ক র্তায়র রফভা 
য়কাম্পানী নফীরনকযয়নয ভে একরি দাফীীন য়ফানা প্রস্তারফর্ত কয়য িাৎ 
রফভা য়কাম্পানী য়যয ফিয়য ফয়কো রপ্ররভোয়ভ িাড় য়দয়ফন। 

6. স্থ্ােী ীভাফির্তা: স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনাে রকিু স্থ্ােী ীভাফির্তা ফর্তণ ভান মা 
যুক্ষায ভয়ধয রনরর্ত িায়ক উদাযণ্স্বযু লুয়ধয ফযফায িফা ডািাযী 
উয়দ নুযণ্ না কযা।  



7. র্তাৎক্ষরণ্ক মে: রফভাধাযয়কয রচরকৎা র্তক্ষুরন িাৎ রর্ত ল্প ভয়ে কযা ে 
মা খুফআ রুফধাজনক। মখন য়কান রফভাধাযক রচরকৎা ভাধযয়ভ সু্থ্ ো য়কান 
য়যাগ দ্বাযা অকর ান্ত ে র্তখন রচরকৎয়কয কাি য়িয়ক যফর্তণ ী াক্ষাৎকায না 
রনয়েআ র্তৎক্ষণ্াৎ রচরকৎা প্রদান কযা ে। 

8. ঞ্চে িফা ঋণ্ দ্বাযা প্রাপ্ত এককারীন অয়েয প্রয়োজনীনর্তা: রফভাধাযয়কয 
রনকি ডািারয খযচ রযয়াধ কযায রযরস্থ্রর্ত উরস্থ্র্ত য়র র্তা রনেেণ্ কযায 
জনয দরুিন্তা কযয়র্ত য়ফ না কাযণ্ প্রদত্ত রপ্ররভোয়ভয উয রনবণ য কয়য র্তা রফভা 
য়কাম্পানী দ্বাযা রযয়ারধর্ত য়ফ।   

B3 যাআডায 
A2 মায়েয রফয়ফচনা নুায়য, যাআডায রফভাধাযকয়ক নায রফভা যুক্ষা 
রর্তরযি রাব প্রদান কযা ে। এআ মায়ে অভযা যাআডাযয়ক রকিু উদাযয়ণ্য 
ভাধযয়ভ রফয়ফচনা কযয়ফা।  

B3A দুঘণনাজরনর্ত ভৃরু্তয রাব (ADB) যাআডায 
মরদ রফভাকৃর্ত ফযরিয যাআডায গ্রণ্ কযায য দবুাগযফর্তঃ দঘুণিনাে ভৃরু্তয ে য়আ 
রযরস্থ্রর্তয়র্ত যুক্ষায ভয়ধয রনরর্ত র্তণ  এফং রনেভাফরীয উয রনবণ য কয়য রনধারযর্ত 
রফভাকৃর্ত িণ ফযর্তীর্ত রর্তরযি রযভাণ্ িণ যফযা কযা ে। ভৃরু্তয ফারযক, প্রচড, 
করল্পর্ত, দৃযর্তঃ দঘুণিনায প্রভাণ্স্বযু ো চাআ। এআ যাআডায়যয ন্তগণর্ত অয়েয 
রযভাণ্ যুক্ষা ভধযফর্তণ ী র্তণ  এফং রনেভাফরীয ধীন।  

দঘুণিনাজরনর্ত কাযয়ণ্ ভৃরু্তযয ংখযা ফৃরিয উয রফয়ফচনাূফণক ADB যাআডায 
বাযয়র্ত উয়েখয়মাগযবায়ফ গুযুত্বূণ্ণ। রফভা য়কাম্পানী উৎন্ন ণ্য রুনর্থদষ্ট্ কয়য মায 
য়ে এআ যাআডায গ্রণ্ কযা ে র্তিার ফাধায র্তাররকা রনর্থদষ্ট্ কয়য মায ন্তগণর্ত 
যাআডায়যয রাব প্রদান কযা ে না।   

উদাযণ্ 

ভয় ABC য়কাম্পানী য়িয়ক Rs. 25,00,000 যুক্ষায একরি র্তাফরী স্বাস্থ্য 
যুক্ষা গ্রণ্ কযয়র্ত আিুক। রর্তরন দঘুণিনাজরনর্ত ভৃরু্তযরাব (ADB)যাআডায িন্দ 
কযয়িন। 



ABC রফভা য়কাম্পানী ADP যাআডায়যয জনয রনম্নরররখর্ত র্তণ  এফং রনেভাফরী 
রুনর্থদষ্ট্ কয়য:-     

নূযনর্তভ প্রয়ফ অেু 15 ফিয 
য়ফাচ্চ প্রয়ফ অেু 55 ফিয 
য়ভোদূর্থর্তয য়ফাচ্চ অেু 60 ফিয 
নূযনর্তভ রফভাকৃর্ত িণ Rs. 50,000 
য়ফাচ্চ রফভাকৃর্ত িণ Rs. 10,00,000 িফা ভূর রফভাকৃর্ত িণ, মা 

খুফআ কভ 

দঘুণিনায 180  রদয়নয ভয়ধয ভৃরু্তয ো প্রয়োজন 

উরযউি র্তণ  এফং রনেভাফরীয রফয়েলণ্: 

 ভয় এআ যাআডাযয়ক 15 ফিয ফেয় িফা র্তায য়ফী ফেয় গ্রণ্ কযয়র্ত 
াযয়ফ রকন্ত 55 ফিয ফেয়য িায়র্ত নে। 

 ভয় 60 ফিয ফেয় য়ৌিয়নায য যাআডাযরি স্বেংরকর েবায়ফ ফারর্তর য়ে 
মায়ফ মরদ ভুর যুক্ষা ফার িাকয়ফ। 

 ভয় Rs. 50,000 এয য়িয়ক কভ রফভাকৃর্ত য়িণয জনয যাআডায গ্রণ্ কযাে 
ভনঃরস্থ্য কয়যনরন। 

 ভয় য়ফাচ্চ রফভাকৃর্ত িণ Rs. 10,00,000 যাআডায জনয িন্দ কযয়র্ত 
ায়যন িফা ভুর রফভাকৃর্ত িণ (এআ রফলয়ে Rs. 25,00,000) মা খুফআ কভ। 
এআ রফলয়ে ভয় রর্তরযি রফভাকৃর্ত িণ Rs. 10,00,000 এয জনয ADB 
যাআডায গ্রণ্ কযয়র্ত ায়যন। 

 মরদ ভয়য়য য়কান দঘুণিনা ে এফং র্তায রযনাভস্বযু র্তাঁয়ক াার্তায়র 
বর্থর্ত কযা ে এফং দঘুণিনায নে ভা য়য ভৃরু্তয য়র রফভা য়কাম্পানী নরভনীয়ক 
ADP যাআডায়যয ন্তগণর্ত রায়বয রযভাণ্ প্রদান কয়য না মরদ ভুর যুক্ষায 
িণ প্রদান কয়য। এআ যাআডায়যয ন্তগণর্ত রায়বয রযভাণ্ াোয য়ক্ষয়ে 
রফভাকৃর্ত ফযরিয ভৃরু্তয দঘুণিনায 180 রদয়নয ভয়ধয ো চাআ।  

 দো কয়য রক্ষয যাখুন য়ম এিা য়কফরভাে একরি রফভা য়কাম্পানীয র্তণ  ুর্তযাং 



যাআডায়যয য়ক্ষয়ে র্তণ  এফং রনেভ রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক ৃিক য়র্ত ায়য। 

B3B প্রধান যাআডায 

এআ যাআডায়যয প্রয়োগ যুক্ষায ভয়ধয নাভভাে ভয়ূরয ভৃরু্তয যুক্ষা িণ ফৃরি কযায 
জনয কযা ে। মরদ য়কান ফযরি ঞ্চেরবরত্তক রফভাচুরি য়মভন এয়ডায়ভন্ি রফভাচুরি 
িফা ভারন ফযাক রফভাচুরি গ্রণ্ কযয়র্ত আিুক এফং একআভয়ে একরি প্রধান 
রফভাচুরি কর ে না কয়য ভৃরু্তয যুক্ষা ফৃরি কযয়র্ত চান র্তায়র এআ যাআডায িন্দ 
কযয়র্ত ায়যন। রফভা য়কাম্পানী গৃীর্ত যাআডায়যয উৎাদনগুরর রনর্থদষ্ট্ কয়য এফং 
ফযরর্তকর য়ভয র্তাররকা রনর্থদষ্ট্ কয়য মায ভাধযয়ভ যাআডায়যয রাব প্রদান কযা ে না।  

প্রন 7.1 

স্বাস্থ্য রযকল্পনায রকিু বফরষ্ট্য এফং ুরফধায র্তাররকা 

 

উদাযণ্ 
ভয় র্তাঁয য়িয়রয রক্ষায রুফধায়িণ 20 ফিয়য Rs. 25,00,000 ঞ্চে কযায জনয 
একরি এয়ডায়ভন্ি রযকল্পনা গ্রণ্ কযয়র্ত আিুক। ভয় Rs. 10,00,000 এয 
রর্তরযি ভরূ রফভা যুক্ষা গ্রণ্ কযয়র্ত আিুক রকনু্ত একআ ায়ি ভরূ রফভা রযকল্পনা 
গ্রণ্ কযয়র্ত চান না। এআ রফলয়ে ভয় ভূর রফভাচুরি রায়ফ Rs. 25,00,000 
রফভাকৃর্ত য়িণয এয়ডায়ভন্ি রযকল্পনা গ্রণ্ কযয়র্ত আিুক এফং Rs. 10,00,000 
রফভাকৃর্ত য়িণয একরি ভূর রফভা যাআডায ংমিু কযয়র্ত চান। 

রফভা য়কাম্পানী ভূর রফভা যাআডায়যয রনম্নরররখর্ত র্তণ  এফং রনেভাফরী রুনর্থদষ্ট্ 
কয়য:-  

নূযনর্তভ প্রয়ফ অেু 15 ফিয 
য়ফাচ্চ প্রয়ফ অেু 55 ফিয 
য়ভোদূর্তণ ীয য়ফাচ্চ অেু 60 ফিয 
নূযনর্তভ রফভাকৃর্ত িণ RS. 50,000 
য়ফাচ্চ রফভাকৃর্ত িণ ভরূ রফভাকৃর্ত য়িণয ভান 



উরযউি র্তণ  এফং রনেভাফরীয রফয়েলণ্: 

• ভয় এআ যাআডাযয়ক 15 ফিয ফেয় িফা র্তায য়ফী ফেয় গ্রণ্ কযয়র্ত 
াযয়ফ রকন্ত 55 ফিয ফেয়য িায়র্ত নে। 

• ভয় 60 ফিয ফেয় য়ৌিয়নায য যাআডাযরি স্বেংরকর েবায়ফ ফারর্তর য়ে 
মায়ফ মরদ ভুর যুক্ষা ফার িাকয়ফ। 

• ভয় Rs. 50,000 এয য়িয়ক কভ রফভাকৃর্ত য়িণয জনয যাআডায গ্রণ্ কযাে 
ভনঃরস্থ্য কয়যনরন। 

• ভয় ভরূ রফভাকৃর্ত য়িণয ভরযভাণ্ ফারধক িণ (এআ রফলয়ে Rs. 
25,00,000) এয জনয একরি যাআডায য়ফয়ি রনয়র্ত ায়যন। র্তএফ ভয় 
য়ফাচ্চ  Rs. 25,00,000 রফভাকৃর্ত য়িণয জনয একরি ভরূ যাআডায য়ফয়ি রনয়র্ত 
ায়যন রকনু্ত ভয়য়য য়কফর Rs. 10,00,000 প্রয়োজন। 

• মরদ ভয় রফভাচুরি য়বাগ কযা কারীন ভাযা মাে র্তাঁয নরভনী/রাবগ্ররর্তা 
রফভাচুরিয র্তণ  এফং রনেভাফরী নুায়য ভরূ চুরিয রফভাকৃর্ত িণ Rs. 
25,00,000 এফং ভরূ যাআডায রফভাকৃর্ত িণ Rs. 10,00,000 ায়ফন। 

দো কয়য রক্ষয যাখুন য়ম এিা য়কফরভাে একরি রফভা য়কাম্পানীয র্তণ  রু্তযাং 
যাআডায়যয য়ক্ষয়ে র্তণ  এফং রনেভ রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক ৃিক য়র্ত ায়য। 

B3C িিূণ্ণ সু্থ্র্তা(CI) যাআডায 
এআ যাআডায য়কান িিূণ্ণ য়যাগ (CI) রনণ্ণয়েয য একরি রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ 
প্রদান কয়য। এআ য়িণয প্রয়োগ ডািারয যীক্ষা, াার্তায়র বর্থর্ত িফা CI য়যাগ 
রনণ্ণয়েয য়য অয়েয ঘািরর্ত ূযণ্ কযায জনয কযা ে। এআ সু্থ্র্তা যাআডায়যয 
জনয রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা রনর্থদষ্ট্ CI র্তাররকাবুি ো প্রয়োজন। এআ র্তাররকারি 
রফভাকাযীয়দয য়িয়ক ৃিক। 

 

 

 



 

 

রচে 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাআডায়যয য়ক্ষয়ে নূযনর্তভ প্রয়ফ অেু, য়ফাচ্চ প্রয়ফ অেু, য়ফাচ্চ য়ভোদূর্তণ ী 
অেু এফং নূযনর্তভ  য়ফাচ্চ রফভাকৃর্ত িণ রফভাকাযী রনর্থদষ্ট্ কয়য। এআ রচেগুরর 
রফরবন্ন রফভাকাযীয়দয য়ক্ষয়ে ৃিক ৃিক ে। রফভাকাযী যাআডায়যয য়ে ংমিু 
নযানয র্তণ  এফং রনেভাফরী রুনর্থদষ্ট্ কযয়র্ত ায়য। রফভা য়কাম্পানী গৃীর্ত 

সু্থ্র্তায়ক 
যুক্ষা 

প্রদানকাযী একরি 
(CI) যাআডায 

ভাধভনীয 
য়রাচায 

ফৃয়েয 
রফপরর্তা 

ভারটির 
য়স্কয়যার 

যাযায়ে
রজো 

 

য়কাভা 

 

েত্ব 

 

য়্রাক 

প্রধান ে 
প্ররর্তস্থ্ান 

 

কযান্সায 

ািণ  
যািাক 



যাআডায়যয উৎাদনগুরর রনর্থদষ্ট্ কযয়র্ত ায়য এফং ফযরর্তকর য়ভয র্তাররকা রনর্থদষ্ট্ 
কয়য মায ভাধযয়ভ যাআডায়যয রাব প্রদান কযা ে না।  

র্তকণ র্তা! 
রফভা য়কাম্পানী াধাযণ্র্তঃ এআ যাআডায়যয ন্তগণর্ত এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ 
প্রদান কয়য মখন রফভাধাযয়কয ভয়ধয CI (যাআডায়যয ন্তগণর্ত প্রদান য়মাগয) এয 
রনণ্ণে ে এফং য়ে য়েআ যাআডায়যয রাব ভাপ্ত য়ে মাে। র্তএফ 
যাআডায়যয ন্তগণর্ত যফর্তণ ী দাফীগুরর রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা নুয়ভারদর্ত ে না। 

 

প্রন 7.2 

একরি CI যাআডায়যয ন্তগণর্ত যুক্ষা প্রদানকাযী াঁচরি াভানয CI এয নাভ 

B3D রপ্ররভোভ রযর্তযি (WOP) যাআডায 
এআ যাআডায রফভাধাযয়কয সু্থ্র্তা িফা দঘুণিনায রযনাভস্বযু কাজ কযায 
ক্ষভর্তা মাে বরফলযৎ রপ্ররভোভ রকরস্ত রযর্তযাগ কয়য। রফভা য়কাম্পানী 
রফভাধাযয়কয ক্ষ য়িয়ক রপ্ররভোভ প্রদান কযা ফার িায়ক এফং রফভা াধাযণ্বায়ফ 
চরয়র্ত িায়ক। এআ যাআডাযরি রফভাধাযয়কয ভৃরু্তয িফা ক্ষভর্তায জনয রপ্ররভোভ 
প্রদান না কযায পয়র রফভা র্তাভারদ ো য়িয়ক প্ররর্তয়যাধকাযী াায়মযয জনয 
অদণ।  

রকিু রু রযকল্পনাে WOP যাআডায ংরগ্ন িায়ক মরদ রকিু নয রযকল্পনাে 
ঐরিক রাব রায়ফ াো মাে। WOP যাআডায এিা রুনরির্ত কয়য য়ম রপ্ররভোভ 
প্রদানকাযী ভার্তা-রর্তায ভৃরু্তযয রযরস্থ্রর্তয়র্ত রফভা াভানযযূয় ফার িায়ক এফং 
রুয়দয বরফলযৎ প্রবারফর্ত ে না। এআ রফলয়ে রফভায র্তানুায়য ংকরল্পর্ত রাব 
রুয কায়ি য়ৌিয়না মণন্ত রপ্ররভোভ রযর্তযি রাব ফার িায়ক। 

রফভাকাযী নূযনর্তভ প্রয়ফ অেু, য়ফাচ্চ প্রয়ফ অেু, য়ফাচ্চ য়ভোদূর্তণ ী অেু এফং 
নূযনর্তভ  য়ফাচ্চ রফভাকৃর্ত িণ যাআডায়যয জনয WOP প্রয়োগ কযয়র্ত রনর্থদষ্ট্ কয়য। 
এআ রচেরি রফরবন্ন রফভাকাযীয়দয য়ক্ষয়ে ৃিক। রফভাকাযী যাআডায়যয য়ে ংমিু 



নযানয র্তণ   রনেভাফরী রুনর্থদষ্ট্ কয়য। রফভা য়কাম্পানী গৃীর্ত উৎাদনগুরর রনর্থদষ্ট্ 
কয়য এফং ফযরর্তকর য়ভয র্তাররকা রনর্থদষ্ট্ কয়য মায ভাধযয়ভ যাআডায়যয রাব প্রদান 
কযা ে না। 

B3E রফভা য়কাম্পানীগুরর দ্বাযা প্রস্তারফর্ত নযানয যাআডায 

রফভা য়কাম্পানীগুরর দ্বাযা প্রস্তারফর্ত রকিু নযানয যাআডায ংমরুি:- 

রয 
রচরকৎা মে 
যাআডায 

এআ যাআডাযরি য়ফয়ি য়নোয ভে রনর্থদষ্ট্ র্তণ   রনেভাধীন 
রফভাকৃর্ত ফযরিয ভরস্তষ্ক, ৃদে, পুপু, মকৃর্ত আর্তযারদয রর্ত 
য়রাচায়যয ভাধযয়ভ রচরকৎায খযচ প্রদান কযা ে। 

াার্তার 
ংকর ান্ত মে 
যাআডায 

এআ যাআডাযরি য়ফয়ি য়নোয ভে রনর্থদষ্ট্ র্তণ   রনেভাধীন 
রফভাধাযয়কয াার্তায়র বর্থর্ত িাকাকারীন রচরকৎায খযচ প্রদান 
কযা ে। এআ যাআডায়যয ন্তগণর্ত িণ প্রদান কযা ে দরুি 
িরর্তয়র্ত। একরি রফভা য়কাম্পানী রচরকৎায প্রকৃর্ত খযচ 
(যাআডায়যয র্তণ  ভধযফর্তণ ী যুক্ষাধীন) িফা রফভাধাযয়কয 
াার্তায়র বর্থর্ত িাকায রদন ংখযায উয রনবণ য কয়য একরি 
রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ প্রদান কয়য। রফভা য়কাম্পানী রফভাধাযয়কয 
ICU য়র্ত বর্থর্ত িাকায প্ররর্তরি রদয়নয উয রবরত্ত কয়য রর্তরযি 
রযভাণ্ িণ প্রদান কযয়র্ত ায়য। ৃিক ৃিক রফভা 
য়কাম্পানীগুররয ভয়ধয এআ ম্বয়ে রবন্নর্তা াো মাে। এআ 
যাআডাযরি মাে B1 এ উরেরখর্ত ফযরিগর্ত রফভাচুরিগুররয ভান। 

প্ররর্তশ্রুরর্তমিু 
রফভা 
য়মাগযর্তা 
ম্পন্ন 
যাআডায 

এআ যাআডায জীফয়নয রফরবন্ন প্রধান ঘিনাফরী য়মভন রফফা, রুয 
জন্ম, ফারড় কর ে আর্তযারদ প্রয়োজনীের্তায কাযয়ণ্ রফভাকৃর্ত ফযরিয়ক 
যুক্ষা ফৃরি কযায প্ররর্তরকর ো প্রদান কয়য। 

B4 যাআডায়যয বফরষ্ট্য এফং রুফধা 
যাআডায়যয বফরষ্ট্য এফং রুফধাগুরর রনম্ন র্তাররকাবুি:- 



• রর্তরযি যুক্ষা:- যাআডায ংমিু কয়য রফভাকৃর্ত ফযরি রর্তরযি যুক্ষা কর ে 
কযয়র্ত ায়যন। যাআডায যুক্ষায গুণ্াফরী এফং রফস্তায ফৃরি কযয়র্ত াাময 
কয়য।  

• নাভভাে ভূরয:- য়কান নরু্তন রযকল্পনা কর ে কযায রু্তরনাে যাআডায নাভভাে ভয়ূরয 
াো মাে। উদাযণ্স্বযু মরদ য়কান ফযরি একরি এয়ডায়ভন্ি রযকল্পনা কর ে 
কযায ভে রনয়জয ভৃরু্তয যুক্ষা ফৃরি কযয়র্ত আিুক য়র একরি ৃিক ভরূ রফভা 
রযকল্পনা কর ে কযায রযফয়র্তণ  একরি প্রধান যাআডায গ্রণ্ কয়য নাভভাে ভয়ূরয 
যুক্ষা ফৃরি কযয়র্ত াযয়ফন। 

• অফযকর্তানুযু কযা:- যাআডায উয়বািায িন্দ এফং অগ্র নুায়য স্বাস্থ্য 
রযকল্পনায অফযকর্তানুযূ কযয়র্ত াাময কয়য। রফভাকাযী দ্বাযা য়ক্ষাকৃর্ত 
কভ ংখযাে ভরূ রযকল্পনায রর্ত য়ফয়ি য়নো যাআডায গ্রাকয়ক একরি 
রফার ংখযাে িন্দ কয়য য়ফয়ি য়নোয রুফধা প্রদান কয়য। প্রয়র্তযক 
রযকল্পনা এক িফা রধক যাআডায়যয রর্ত গ্রণ্ কযা মাে। াঁচরি ভরূ 
রযকল্পনা এফং ার্তরি যাআডায প্রবাফস্বযু 35 িফা র্তায রধক য়ফয়ি 
য়নোয য়ুমাগ প্রদান কয়য। 

• নভনীের্তা:- ফু যাআডায রফভাধাযয়কয আিানুায়য ংমিু কযা িফা দূযীবূর্ত 
কযা মাে, এআবায়ফ উচ্চ স্তয়যয নভনীের্তা াো মাে। 

• কযমিু ুরফধা:- যাআডায়যয জনয প্রদত্ত রপ্ররভোভ অেকয রধরনেভ ম্বরের্ত 
ধাযাগুররয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়ক্ষা রফয়োজন য়মাগয ে। 

IRDA যাআডায ম্পর্থকর্ত রনেেণ্ 

এরপ্রর 2002 এ প্রকারর্ত এফং য়টাফয 2002 এ ংয়ারধর্ত IRDA রনেেণ্ 
নুায়য:- 

• স্বাস্থ্য এফং গুযুর্তয য়যাগ ম্পর্থকর্ত কর যাআডাযগুররয য়ক্ষয়ে ভরূ িফা 
দরগর্ত রফভা উৎাদনগুররয রফলয়ে প্রদত্ত রপ্ররভোভ ভূর রফভাচুরিয রপ্ররভোয়ভয 
100% এয য়ফী মায়র্ত না ে।  

• নযানয কর প্রকায যাআডায়যয য়ক্ষয়ে প্রদত্ত রপ্ররভোভ ভুর রফভাচুরিয 
রপ্ররভোয়ভয 30% এয য়ফী মায়র্ত না ে। 



• প্রয়র্তযকরি যাআডায়যয ন্তগণর্ত উদু্ভর্ত রাব ভরূ রফভাচুরিয ন্তগণর্ত রফভাকৃর্ত 
য়িণয য়ফী মায়র্ত না ে। 

এআ রনেেণ্ দ্বাযা IRDA য়র্ত যাআডায়যয রধকর্তভ ংখযা গৃীর্ত রফভাচুরিয য়ে 
রনণ্ণে কযা ে। এিা ম্ভফ য়ম এআ ীভাগুরর রকিু ভে ভে য়য ংয়ারধর্ত ে। 

B5 যারনউরি 
যারনউরিগুররয়ক কখন কখন জীফন রফভায ‘রফযীর্ত প্ররকর ো’ যুয় ফণ্ণনা কযা ে; 
য়কান জীফন রফভা চুরিয ন্তগণর্ত রফভাকাযী রফভাকৃর্ত ফযরিয ভৃরু্তযয য িণ প্রদান 
কযয়র্ত ুযু কয়য, রকনু্ত য়কান যারনউরি চুরিয ন্তগণর্ত রফভাকাযী কখন কখন 
যারনউিযায়ন্িয ভৃরু্তযয য াধাযণ্র্ত িণ প্রদান কযা ফে কয়য য়দন। যারনউরিগুরর 
জীফন রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক য়নো ে। এআ এককারীন একরি রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ 
িফা ম্ভফর্তঃ ফু ফিয ধয়য রফস্তারযর্ত রনেরভর্ত ংগ্রয়ণ্য ভাধযয়ভ কর ে কযা ে। 
িণপ্রদান যারনউিযান্ি দ্বাযা িফা নয যারনউরি য়কর র্তা য়মভন যারনউিযায়ন্িয 
রনমিুক িফা নয য়কান জনরর্তকাযী ফযরি দ্বাযা িফা একরি ফয বার্তা 
রযকল্পনা য়িয়ক কযা ে।  

য়কান যারনউরি প্ররর্তারক দ্বাযা যারনউিযান্ি যুয় য়কান ফযরি করৃ্তক রনেরভর্ত 
রযভাণ্ িণ প্রদান কযায একরি ৃখখরা ফজাে িায়ক।  

যারনউরি র্তাৎক্ষরণ্ক িফা রফররম্বর্ত য়র্ত ায়য। 

• র্তাৎক্ষরণ্ক যারনউরিগুরর এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ দ্বাযা কর ে কযায য়ে 
য়েআ ভাপ্ত য়ে মাে। যারনউরিয প্রদত্ত িণ, রফভাচুরিয বফরষ্ট্য/ রফভাধাযক 
দ্বাযা িন্দ কয়য য়ফয়ি য়নো নুায়য ভা, বেভা, ধণ ফলণ িফা ফিয়যয 
য়ল য়িয়ক ুযু ে। 

• রফররম্বর্ত যরনউরিগুরর রগ্রভ রায়ফ প্রদান কযা ে। যারনউরি কর ে ভরূয 
যারনউরি ভাপ্ত োয (প্রদান কযা) প্রাযয়ম্ভ এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ 
প্রদান কযা য়ে িায়ক। বফকরল্পকযুয়, রফররম্বর্ত যারনউরিগুরর ভাপ্ত োয 
রযরস্থ্রর্তয ূয়ফণ কয়েক ফিয়য রকরস্তয ভাধযয়ভ িণ প্রদান কয়য য়নো ে।       



উদাযণ্ 
ভাপ্ত ো 

• 40 ফিয ফেয় জে রফভা য়কাম্পানীয়ক এককারীন Rs. 10 রক্ষ িণ 
প্রদায়নয ভাধযয়ভ একরি ফয বার্তা রযকল্পনা কর ে কয়যয়িন। 

• জে 60 ফিয ফেয় ফয গ্রয়ণ্য িায়র্ত যারনউরিয িণ গ্রণ্ কযায 
িরর্ত ুযু কযায়র্ত চান। য়আ রযরস্থ্রর্ত মখন যারনউরিয িণ প্রদান ুযু 
কযা ে, র্তায়ক ভাপ্ত ো ফয়র।  

• এআ 20 ফিয়যয ভয়ধয রফভা য়কাম্পানী জয়েয ক্ষ য়িয়ক এককারীন রনর্থদষ্ট্ 
রযভাণ্ িণ রফরনয়োগ কযয়ফ এফং প্রর্তযাফর্তণ ন প্রাপ্ত কযয়ফন। জয়েয 
ফয গ্রয়ণ্য িায়র্ত উরযউি রঞ্চর্ত য়িণয প্রয়োগ নায়ক রনেরভর্ত 
যারনউরি প্রদায়নয ভাধযয়ভ কযা য়ফ। 

• াধাযণ্র্তঃ ফয গ্রয়ণ্য র্তারযখআ ভাপ্ত োয র্তারযখ ে কাযণ্ 
যারনউরিয িণ প্রদান এআ র্তারযয়খআ ুযু ে। 

• ভাপ্ত োয ভে জে ঐ রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক িফা রনয়জয িন্দ 
নুমােী নয য়কান রফভাকাযী য়িয়ক ফয বার্তা রযকল্পনা কর ে কযায 
রিান্ত রনয়র্ত ায়যন। ফয বার্তা প্ররর্তারক িন্দ কয়য য়ফয়ি য়নোয 
িরর্তয়ক ‘উন্মিু ফাজায ফািাআ’ ফরা ে। 

• ভাপ্ত োয ভে জে গ্রণ্য়মাগয রফরবন্ন প্রকায যারনউরি রযকল্পনা 
য়িয়ক রনয়জয যুরচ িফা িন্দ নুায়য যারনউরিয রনফাচন কযয়র্ত ায়যন। 

যারনউরিয িণ প্রদান যরনউরি িন্দ কয়য য়ফয়ি য়নো এফং ভাপ্ত োয 
ভে পরপ্রদ ায়যয উয রনবণ য কয়য। 

ফযফারযক য়ক্ষয়ে আায প্রচুয প্রকাযয়বদ াো মাে। রনয়ম্ন কয়েকরি উদাযণ্ 
য়দো অয়ি:- 

B5A জীফন যারনউরি 



প্রস্তারফর্ত য়কান নায়ভয দ্বাযা জানা মাে য়ম, এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত যারনউিযান্ি 
রনয়জয ম্পণূ্ণ জীফনকায়র রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক যারনউরিয িণ গ্রণ্ ফজাে 
যায়খ। যারনউরিয িণ প্রদান র্তাঁয ভৃরু্তযয য ফে য়ে মাে।উদাযণ্স্বযু, েে 
একরি জীফন যারনউরি রযকল্পনা কর ে কয়যন র্তয়ফ রনয়জয ভৃরু্তয মণন্ত রফভা 
য়কাম্পানী য়িয়ক রনেরভর্ত যারনউরিয িণ ায়ফন।  

র্তকণ র্তা! 

জীফন যারনউরিগুরর (র্তাৎক্ষরণ্ক এফং রফররম্বর্ত) কখন কখন ঐ িণ দ্বাযা কর ে 
কযা ে মা ফয বার্তায য়ে ম্পর্থকর্ত মায়ক নয উয়েয়য প্রয়োগ কযা মাে 
না।(ফয বার্তা রযকল্পনা ম্বয়ে রফস্তারযর্ত জানায জনয রনম্নরররখর্ত মাে B6 
য়দখুন।  

B5B প্ররর্তশু্ররর্তমুি ভেীভা যারনউরি 
এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত যারনউিযান্ি নূযনর্তভ রস্থ্য ফিয়যয ংখযা য়মভন 5, 10, 15 
এফং 20 িফা 25 ফিয়যয জনয যারনউরি িণ িন্দ কয়য গ্রণ্ কযয়র্ত ায়যন 
য়আ যারনউিযান্ি জীরফর্ত িাকুক ফা না িাকুক। মরদ র্তণ  রনফাচন কযাকারীন 
যারনউিযায়ন্িয ভৃরু্তয ে, র্তায়র রনফারচর্ত য়র্তণ য ফরষ্ট্ ং যারনউরি রকরস্তয 
িণ য়বাগদখরকাযী ফযরিয ভাধযয়ভ প্রদান কযা ে।মরদ প্ররর্তশ্রুরর্তমিু ভেীভা 
ভাপ্ত োয য়য যারনউিযান্ি জীরফর্ত িায়কন র্তায়র র্তাঁয ভৃরু্তয মণন্ত িণ 
প্রদান চরয়র্ত িাকয়ফ। 

B5C ংমুি জীফন, রন্তভ উত্তযজীফী যারনউরি 

এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত াধাযণ্র্তঃ দরুি যারনউিযান্ি ে য়মভন স্বাভী এফং রী। 
প্রিভ ফযরিয ভৃরু্তযয য়য, মায ভৃরু্তয ূয়ফণ ংঘরির্ত য়ফ র্তায য়ে ম্পকণ ীন, 
ফরষ্ট্ জীফনািী র্তাঁয াযা জীফনকায়র একআ ভাোে যারনউরিয িণ গ্রণ্ 
কযয়র্ত িাকয়ফন, িাৎ উবে ফযরিয জীরফর্তাফস্থ্াে প্রাপ্ত যারনউরি য়িণয 100% 
িণ। 

এআ প্রকায যারনউরিয নয যূয়বয়দ যারনউিযান্ি র্তাঁয জীফনকার চরাকারীন 
যারনউরিয িণ য়য়র্ত িায়ক এফং র্তাঁয ভৃরু্তযয য র্তাঁয জীফনািী র্তাঁয 



জীরফর্তাফস্থ্াে ভরূ যারনউরি য়িণয হ্রাপ্রাপ্ত র্তাং য়মভন উদাযণ্স্বযু 25%, 
50%, িফা 75% যারনউরিয িণ য়য়র্ত িাকয়ফন। এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত 
100% ভাোে িণ প্রদান র্তর্তরদন মণন্ত ে মর্তরদন মণন্ত প্রিভ নাভারির্ত 
যারনউিযান্ি জীরফর্ত িায়কন। মরদ প্রিভ নাভারির্ত যারনউিযায়ন্িয ভৃরু্তযয িায়র্ত 
র্তাঁয জীফনািী জীরফর্ত িায়কন, র্তায়র রফভাচুরিয়র্ত উয়েখানুায়য রনয়জয ভৃরু্তয 
মণন্ত হ্রাপ্রাপ্ত র্তাংয়য উয িণ য়য়র্ত িাকয়ফন। 

উদাযণ্ 
উদাযণ্স্বযু, েে এফং র্তাঁয েী ীর্তর একরি ংমিু যারনউরি গ্রণ্ 
কয়যয়িন। েে র্তাঁয জীফনকার চরাকারীন রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক রনে। রনেরভর্ত 
যারনউরিয িণ য়য়র্ত িাকয়ফন। েয়েয ভৃরু্তযয িায়র্ত র্তাঁয েী হ্রাপ্রাপ্ত িণ 
য়য়র্ত িাকয়ফন। ীর্তয়রয ভৃরু্তযয িায়র্ত যারনউরিয িণ প্রদান ফে য়ে মায়ফ। 
মরদ ীর্তয়রয ভৃরু্তয েয়েয ূয়ফণ ে, র্তায়র যারনউরি িণ প্রদান েয়েয ভৃরু্তযয 
য়য ফে য়ে মায়ফ। 

B5D কর েভয়ূরযয প্রর্তযাফর্তণ ন জীফন যারনউরি 
এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত, যারনউিযান্ি রনয়জয জীফনকার চরাকারীন রনেরভর্ত 
যারনউরি িণ য়য়র্ত িাকয়ফন। র্তাঁয ভৃরু্তযয িায়র্ত, ভরূ কর েভরূয র্তাঁয 
নভীরন/উকৃর্ত ফযরিয়ক রপরযয়ে য়দো ে। কর েভয়ূরযয রর্ত ঞ্চে দা (মায 
জনয যারনউরি কর ে কযা য়েয়ি) ভারপ্তয য রফরনয়োগ ভরূয িফা যারনউরি কর ে 
কযায ভে প্রদান কযা এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ য়িণয ম্বে যয়েয়ি। 

B5E ফৃরিপ্রাপ্ত যারনউরি 
এআ প্রকায যারনউরিয়র্ত উরযউি য়ম য়কান প্রকায়যয ভান র্তণ  য়র্ত ায়য, রকনু্ত 
যারনউরি প্ররর্ত ফিয একরি রনধারযর্ত র্তাং িফা একরি ম্মর্ত ভুদ্রাস্ফীরর্ত ূচয়কয 
নযাে য়যখায ভান ফৃরি াে। 

B6 ফয বার্তা রযকল্পনা 
ফয বার্তা রযকল্পনাধীন ফযরিযা িফা র্তায়দয অরশ্রর্তয়দয জনয ফয 
বার্তারায়বয নুরফরধয য়ে ংমিু ঞ্চে এফং রফরনয়োগ রযকল্পনা মিু িায়ক। 



একফায মরদ য়কান ফয বার্তা রযকল্পনাে ং গ্রয়ণ্য িণ প্রদান কয়য য়দো 
ে র্তয়ফ র্তা ফয গ্রণ্ িফা াভরেক ভৃরু্তয মণন্ত রযকল্পনাে অফি িায়ক। 
উদাযণ্স্বযু, রযকল্পনায ন্তগণর্ত ঋয়ণ্য িণ প্রদান িফা একরি নরু্তন গারড় কর ে 
কযায জনয িণ উরঠয়ে রনয়র্ত াযয়ফন না। ফয বার্তা রযকল্পনাগুরর রনমিুক 
িফা একান্ত ফযরি (স্বেং রনয়জয রায়বয জনয) দ্বাযা গ্রণ্ কযা ে।  

য়কান ফযগ্রণ্ংকর ান্ত ফযবার্তা রযকল্পনায প্রবাফ (রাব) ফয গ্রয়ণ্ ুযু 
ো জীফন যারনউরিয ভান ে। 

ফযবার্তা রযকল্পনায বফরষ্ট্য এফং রাব 

ঞ্চে মাে য়কান ফযবার্তা রযকল্পনাে দরুি মাে ে: ঞ্চে 
মাে/রফরনয়োগ মাে এফং রনেরভর্ত যারনউরি মাে। ঞ্চে 
মাে ফযরি রনয়জয কভণীর জীফন চরাকারীন রনেরভর্ত ংদান 
িফা এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ ং রায়ফ দান কযা ে মা 
রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা গ্রায়কয ক্ষ য়িয়ক রফরনয়োগ কযা ে। 

রনেরভর্ত 
যারনউরি 
মাে 

রফরনভে রনেরভর্ত/ মাফৃত্ত যারনউরি িণ গ্রণ্ কযায ূয়ফণ ফযরি 
এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ উরঠয়ে রনয়র্ত ায়যন। আায়ক 
করভউয়িন/রফরনভে ফরা ে। রফভা য়কাম্পানী াধাযণ্র্তঃ ফযরিয়ক 
ঞ্চেরবরত্তক র্তরফয়রয এক রৃ্তর্তীেং উরঠয়ে য়নোয নুভরর্ত 
য়দে। ফরষ্ট্ দআু রৃ্তর্তীোং ফযরিয জনয যারনউরি িণ কর ে কযায 
য়ক্ষয়ে ফযআ ফযফায কযা উরচর্ত। 

প্রদত্ত 
য়িণয 
অফৃরত্ত 

ঞ্চেরবরত্তক মাে চরাকারীন ফযরি ফয গ্রণ্ র্তরফয়রয জনয 
ভারক/বেভারক/ধণ ফার্থলক/ফার্থলক রায়ফ ংদান কযয়র্ত 
ায়যন। ফযরি ফযগ্রণ্ংকর ান্ত র্তরফয়রয জনয একরি 
এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ রফরনয়োগ কযয়র্ত ায়যন।যারনউরি 
কর ে কযায ভে ফযরি যারনউরিয িণপ্রদানয়ক 
ভারক/বেভারক/ধণ ফার্থলক/ফার্থলক রায়ফ িন্দ কয়য গ্রণ্ 
কযয়র্ত ায়যন। 



রধকাং ফযরি ভারক যারনউরি িণ প্রদান প্রণ্ারী িন্দ কয়যন। 

রফভা যুক্ষা যারনউরি রযকল্পনা িফা রফভা রযকল্পনাগুররয়র্ত রনেরভর্ত 
যারনউরি মাে চরাকারীন য়কান রফভা যুক্ষা প্রদান কযা ে না 
এফং যারনউিযায়ন্িয ভৃরু্তযয য িণ প্রদান ফে কয়য য়দো ে 
প্ররর্তশ্রুরর্তমিু ভেীভায রফকল্প মরদ না গ্রণ্ কযা ে। রফদ 
জানায জনয B5B মাে য়দখুন। 

কযমিু 
প্রবাফ 

প্রচররর্ত কয ংকর ান্ত অআয়নয ধাযাগুরর নুায়য ঞ্চে মাে 
চরাকারীন ফযবার্তা রযকল্পনাে রফরনয়োগ কযা ফার্থলক রনর্থদষ্ট্ 
রযভাণ্ িণ অেকয রফরধয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক 
রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত ে। ঞ্চেরবরত্তক র্তরফয়রয এক 
রৃ্তর্তীোং কযভুি এককারীন িণ রায়ফ উরঠয়ে য়নো ে। 
ফযরি দ্বাযা প্রাপ্ত রনেরভর্ত যারনউরি িফা ফযবার্তা গ্রণ্ কয 
স্ল্যাফ িফা র্তায়দয উয কয ভাো প্রয়োগ নুায়য 
কযায়যায়মাগয ে। 

প্রদত্ত 
য়িণয 
অফ্ৃরত্ত 

এক ফযরি রফভা য়কাম্পানীয়ক এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ প্রদান 
কযয়র্ত ায়যন িফা ঞ্চে ফস্থ্া চরাকারীন িণ প্রদায়নয একরি 
ৃখখরা িন্দ কযয়র্ত ায়যন। 

ঐরর্তযফাী
/আউরনি-
ররিড 

ঞ্চে মাে চরাকারীন ফযরি রনজ বজফ অকাঙ্ক্ষায ঝঁুরকয উয 
রবরত্ত কয়য য়কান ঐরর্তযফাী ফযবার্তা রযকল্পনা িফা একরি 
আউরনি-ররিড ফযবার্তা রযকল্পনাে িন্দভারপক রফরনয়োগ 
কযয়র্ত ায়যন। য়কান ঐরর্তযফাী ফযবার্তা রযকল্পনাে 
রধকাং যকাযী প্ররর্তবূরর্তয়দয র্তরফয়র রফরনয়োগ কযা ে 
য়মখায়ন একরি আউরনি-ররিড ফযগ্রণ্ রযকল্পনাে আরকউরি 
র্তরফর, ঋণ্ র্তরফর, জভাখযচ র্তরফর িফা নয র্তরফয়র 
রফরনয়োগ কযায জনয িন্দ কয়য রনয়র্ত ায়যন। 

প্রদত্ত িণ রনেরভর্ত যারনউরি চরাকারীন কয়েকরি যারনউরি যারনউিযান্িয়ক 



গ্রয়ণ্য 
প্রকাযয়বদ 

একরি রস্থ্য িণ প্রদান কযা ে য়মখায়ন রকিু যারনউরি রনধারযর্ত 
র্তকযা িফা ভুদ্রাস্ফীরর্ত ূচক ম্পর্থকর্ত প্রদত্ত িণ ফৃরি াে। 

1 য়য়টিম্বয 2010 য়িয়ক প্রচররর্ত IRDA ভানদড নুায়য, কর আউরনি-ররিড 
ফযবার্তা রযকল্পনাে রফভাকাযীয়দয নূযনর্তভ 4.5% প্রর্তযাফর্থর্তর্ত প্ররর্তশ্রুরর্ত 
প্রয়োজন (মরদ ফ রপ্ররভোভ প্রদান কযা ে) এফং ঞ্চেরবরত্তক ভে চরাকারীন 
য়কান অংরক রযভাণ্ িণ উরঠয়ে য়নোয নুভরর্ত য়দো ে না। 

C অর্থিক য়ণ্যয উয কয এফং ভুদ্রাস্ফীরর্তয প্রবাফ 

র্তকণ র্তা 

রক্ষয কযুন য়ম িণংকর ান্ত/রপনযান্স রফর 2011 য়র্ত 1 এরপ্রর 2012 য়িয়ক নরু্তন 
প্রর্তযক্ষ কয ংরর্তা (DTC) ফাস্তফারের্ত কযায রনণ্ণে গ্রণ্ কযা য়েয়ি। এয 
ন্তগণর্ত ঐ ভে কর জীফন রফভাচুরিগুররয ফর্তণ ভান কযংকর ান্ত অচযণ্য়ক 
রযফর্তণ ন াধন কযা মাে। র্তএফ একজন রনমিুক রায়ফ রাআয়ন্স প্রাপ্ত কযায 
ূয়ফণ ফগরর্তয জনয এআযকভ রযফর্তণ ন প্রয়োজন।   

C1 অর্থিক য়ণ্যয উয কয চাায়নায প্রবাফ 

 স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা: প্রচররর্ত কয ংকর ান্ত অআন নুায়য অেকয রধরনেভ 
ংকর ান্ত ধাযাগুররয ন্তগণর্ত স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনায জনয প্রদত্ত রপ্ররভোভ একরি 
রনর্থদষ্ট্ ীভা মণন্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত ে। 
মরদ ফযরি একজন ফেস্ক নাগরযক (65 ফিয িফা র্তায উয) ন র্তখন নয 
ফযরিগুররয রু্তরনাে র্তাঁয রফয়োজন উচ্চ ে। য়কান ফযরি স্বেং, র্তাঁয জীফনািী, 
রু এফং ভার্তা-রর্তায জনয রপ্ররভোভ প্রদান কযয়র্ত ায়যন এফং প্রচররর্ত 
কযংকর ান্ত রাব ফযফায কযয়র্ত ায়যন। 

 যাআডায:- রফভা যাআডায়যয য়ক্ষয়ে প্রদত্ত রপ্ররভোভ অেকয রফরধ ম্পর্থকর্ত 
ধাযাগুররয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত ে। 

 ফযবার্তা রযকল্পনা:- ঞ্চে মাে চরাকারীন ফযবার্তা রযকল্পনায জনয 
প্রদত্ত রপ্ররভোভ (ুরনর্থদষ্ট্ ীভা মণন্ত) অেকয রফরধয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয 
অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত ে। রফরনভে/করভউয়িন চরাকারীন 



ফযরি ঞ্চেরবরত্তক র্তরফয়রয এক রৃ্তর্তীোং কযভুি িণ রায়ফ এককারীন 
রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ উঠায়র্ত ায়যন। ফযরি দ্বাযা প্রাপ্ত রনেরভর্ত যারনউরি অে 
রায়ফ রফয়ফরচর্ত ে এফং কয স্ল্যাফ এফং র্তায়দয উয প্রয়মাজয কয ভাো 
নুায়য যারনউিযান্ি করৃ্তণ ক গৃীর্ত ে। 

C2 অর্থিক য়ণ্যয উয ভুদ্রাস্ফীরর্তয প্রবাফ 
অভযা ধযাে 5 এফং 6 য়দয়খরি য়ম রফভা এফং নযানয অর্থিক য়ণ্যয উয 
ভুদ্রাস্ফীরর্ত কীবায়ফ প্রফর প্রবাফ য়পয়র। একআবায়ফ ভুদ্রাস্ফীরর্ত স্বাস্থ্যংকর ান্ত ময়েয 
ভয়ূরযয উয প্রবাফ য়পয়র মা রফগর্ত কয়েক ফিয়য র্তীক্ষ্ণবায়ফ ফৃরি য়য়েয়ি 
িাৎ ফর্তণ ভায়ন গ্রণ্ কযা স্বাস্থ্য রফভা যুক্ষা এক দক য়য র্তা য়ন্তালজনক না 
য়র্ত ায়য। র্তিার রকিু স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা স্বাস্থ্য যুক্ষায়ক ফাড়াে র্তএফ 
য়কান ফযরিয য়ক্ষয়ে ভুদ্রাস্ফীরর্তয প্রবাফ ভািাে য়যয়খ রনয়জয স্বাস্থ্য যুক্ষায়ক 
রনেরভর্ত যীক্ষা-রনযীক্ষা কযায প্রয়োজন ে। রকিু স্বাস্থ্য রযকল্পনা এফং জীফন 
রফভা রযকল্পনা রফভাকৃর্ত ফযরিয়ক গুযুর্তয সু্থ্র্তা যাআডায ংমিু কযায নুভরর্ত 
প্রদান কয়য। এিা খুফআ কায়জ অয়র্ত ায়য মখন য়কান ফযরি য়কান গুযুর্তয য়যাগ 
দ্বাযা অকর ান্ত য়ে য়ড়ন C1 এয রকিু রফনযা। ভুদ্রাস্ফীরর্ত জীফনমায়নয খযয়চয 
উয র্তীব্র প্রবাফ য়পয়র। রনয়জয ফযগ্রয়ণ্য য়যয ফিযগুররয়র্ত প্রাে য়কান 
ফযরিয কায়ি অয়েয য়কান উৎ িায়ক না, রু্তযাং ফযগ্রণ্ রযকল্পনা িন্দ 
কযায ভে ফযরিয রক্ষয যাখা উরচর্ত য়ম ভুদ্রাস্ফীরর্তয দযুন র্তাঁয খযচ ফিয়যয য 
ফিয ফৃরি ায়ফ। রকিু ফযগ্রণ্ রযকল্পনাে ভুদ্রাস্ফীরর্ত প্রবাফ দূয িফা কভ 
কযায জনয রনধারযর্ত র্তকযা ায িফা ম্মর্ত ভুদ্রাস্ফীরর্ত চূয়কয উয প্রয়র্তযক 
ফিয যারনউরিয িণ প্রদায়নয ভাো ফৃরি াে। 

প্রন 7.3 

করভউয়িন/রফরনভয়েয িণ ফযাখযা কযায য়ক্ষয়ে 

D প্রয়োজয়নয গ্রারধকায রনণ্ণে কযা এফং প্রয়োজয়নয র্তারগয়দ অর্থিক 
য়ণ্যয প্রয়োগ 



মরদ য়কান রযফায়যয অে প্ররর্তারক য়কান গুযুর্তয য়যায়গ অকর ান্ত য়ে য়ড়ন এফং 
য়নকরদন ধয়য াার্তায়র বর্থর্ত িায়কন র্তয়ফ ঐ রযফায়যয অর্থিক রযরস্থ্রর্তয়ক 
দআুবায়ফ প্রবারফর্ত কযয়র্ত ায়য—প্রিভর্তঃ রযফায়যয নয অর্থিক উয়েয ূযণ্ 
কযায জনয ংযরক্ষর্ত িণ রদয়ে াার্তায়রয রফয়রয খযচ য়ভিায়র্ত ফাধয য়র্ত ে, 
এফং রদ্বর্তীের্তঃ অে প্ররর্তারয়কয াার্তায়র বর্থর্তিাকাকারীন ফস্থ্াে 
রযফায়যয উাজণ য়নয ক্ষরর্ত ে। এআ রফলয়ে ফায়ক্ষা িিজনক দৃয র 
রযফাযয়ক াার্তায়রয রফয়রয খযচ য়ভিায়নায জনয ফযরিগর্ত ঋণ্ রায়ফ িণ ধায 
কযয়র্ত ে। এয পয়র রযফায রফার ঋণ্গ্রস্ত য়ে য়ড় এফং র্তা রযয়াধ কযায 
জনয য়কান উাজণ ন িায়ক না। এআ রযরস্থ্রর্তয়র্ত, স্বাস্থ্যরফভা রযকল্পনা রযফাযয়ক 
াার্তায়রয রফর রযয়াধ কযা য়িয়ক উিায কযয়র্ত াাময কয়যন, রকিু স্বাস্থ্য 
রযকল্পনা রফভাকৃর্ত ফযরিয উাজণ ন না িাকাে বদরনক রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ প্রদান 
কয়যন। এআকাযয়ণ্ প্রয়র্তযকয়কআ স্বাস্থ্যরফভা রযকল্পনায়ক গ্রারধকায য়দো 
উরচর্ত। 

একফায মখন ারযফারযক উাজণ ন প্ররর্তারক রনয়জয জনয জীফন রফভা গ্রণ্ কয়যন 
রর্তরন িাড়া স্বেং এফং ুয়যা রযফায়যয জনয স্বাস্থ্য রফভায ফযফস্থ্া কযায জনয 
রফয়ফচনা কযা প্রয়োজন। ফযরি রনয়জয জীফন রফভায যুক্ষা ফৃরিয জনয একরি 
দঘুণিনাজরনর্ত ভৃরু্তযরাব যাআডায এফং একরি ক্ষভর্তা যাআডডায ংমিু কযয়র্ত 
ায়যন িফা রর্তরন একরি ৃিক ফযরিগর্ত দঘুণিনাজরনর্ত রফভা কর ে কযয়র্ত ায়যন। 
রনয়জয রযফায়যয জনয স্বাস্থ্য রফভায ফযফস্থ্া কযায ভে য়কান ফযরিয়ক রযফায়যয 
কর দয়যয জনয ৃিক ৃিক ফযরি স্বাস্থ্য রযকল্পনা গ্রণ্ কযায রযফয়র্তণ  
একরি পযারভরর য়লািায রযকল্পনা কর ে কযায জনয রফয়ফচনা কযয়র্ত ায়যন। একরি 
পযারভরর য়লািায রযকল্পনাে রযফায়যয কর দয়যযা ভান নুায়র্ত যুক্ষায 
ং বাগ কয়য রনয়র্ত ায়যন। 

য়মভন অভযা ূয়ফণআ ফয়ররি য়ম য়কান ফযরি রু রক্ষাংকর ান্ত রযকল্পনা এফং রু 
রফফাংকর ান্ত রযকল্পনায ভর্ত উয়েযগুররয়ক ফযগ্রণ্ রযকল্পনা য়ক্ষা 
গ্রারধকায য়দে। একরি য়াগর্ত জীফন রফভা রনমিুয়ক রনয়জয গ্রাকয়ক মিাীঘ্র 
ফযবার্তা রযকল্পনাে ংদায়নয জনয উৎারর্ত কযায য়ফাত্তভ প্রো কযা 
উরচর্ত। মরদ রর্তরন ল্প রযভাণ্ িণ রদয়ে ুযু কয়যন র্তয়ফ কর ভাগর্ত ভয়েয য়ে 
য়ে ংদায়নয িণ ফৃরি ায়ফ। 



াযাং 
এর্তক্ষণ্ অভযা য়আ উৎন্ন য়ণ্যয ৃখখরা ম্বয়ে রনয়জয়দয ধযেন ভাপ্ত 
কয়যরি মায ম্বয়ে রফভা রনমিুয়কয জানা এফং য়ফাঝায প্রয়োজন ে। এআ ধযায়ে 
অভযা এক স্বিন্দ এফং অনন্দদােক ফযগ্রয়ণ্য িায়র্ত জীফনয়ক রুনরির্ত 
কযায জনয মিাীঘ্র ফৃিাফস্থ্ায প্রয়োজনগুররয়ক ূযণ্ কযায ভয়ত্বয ফযাায়য 
রফয়ফচনা কয়যরি। পরস্বযু অরন য়কান ফযরিয জনয প্রাপ্ত স্বাস্থ্য রযকল্পনা, 
যাআডায এফং যারনউরিগুররয বূরভকা এফং রফরবন্নর্তা ফুঝয়র্ত াযয়ফন কাযণ্ র্তা 
খাযা স্বায়স্থ্যয য়ে য়ে য়যাগয়রু্ত অর্থিক রযণ্ায়ভয জনয ক্ষরর্তগ্রস্ত ে মখন 
রনেরভর্ত অয়েয রনযাত্তা িায়ক না।  

এরগয়ে মাোয ূয়ফণ, ধযাে 5 মাে D এফং ধযাে 6 মাে G য়র্ত ুনযাে য়দখায 
জনয রকিু ভে য়দফ য়ম আ ধযায়ে ম্পারদর্ত রফলে রকবায়ফ গ্রায়কয ম্ভাফয 
প্রয়োজনগুররয ার্থফক প্রদণনয়ক উমিু কয়য য়র্তায়র এফং রকবায়ফ অরন র্তাঁয 
রফয়ল রযরস্থ্রর্তয়র্ত উমুি জীফন রফভা এফং ঞ্চেরবরত্তক ণ্যগুররয়ক রযরচর্ত 
কযায জনয রনয়জয জ্ঞান এফং য়ফাঝায য়ক্ষয়ে াায়মযয জনয প্রয়োগ কযয়র্ত 
ায়যন।  

য়যয ধযায়ে অভযা গ্রায়কয প্রয়োজয়নয গ্রারধকায়যয রনর্থদষ্ট্ রফলয়েয উয 
গুযুত্ব প্রদান কয়য রফয়ফচনা কযয়ফা য়ম রকবায়ফ অরন অনায গ্রায়কয ফর্তণ ভান 
জীফন ফস্থ্ায ফণ্ণনা প্রয়ে আায়ক গ্রণ্ কযয়র্ত াযয়ফন এফং রফরবন্ন রফলয়েয 
উয রফচায কযা য়ফ মা অনায দ্বাযা প্রদত্ত যাভণয়ক প্রবারফর্ত কযয়ফ। 

প্রধান রফলে 

এআ ধযায়ে ম্পারদর্ত ভরূ ধাযণ্ায ংরক্ষপ্তায রনয়ম্নরররখর্ত যয়েয়ি:  

নযানয অর্থিক প্রয়োজন 

• য়কান ফযরিয নযানয অর্থিক প্রয়োজনগুররয ভয়ধয স্বাস্থ্য রফভা, স্বাস্থ্য যাআডায 
এফং ফযগ্রণ্ রযকল্পনা আর্তযারদ ংমিু িায়ক। 

• স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনাগুরর রযফায়যয য়কান দয়যয াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত 



খযয়চয প্ররর্ত যুক্ষা প্রদান কয়য মায ভয়ধয ডািায়যয পী, লুধ, ঘয়যয বাড়া 
এফং নয ডািারয খযচ ংমিু যয়েয়ি। 

• রফভা যাআডায রর্ত ল্প রযভাণ্ য়িণয রযফয়র্তণ  রর্তরযি রাব প্রদান কয়য। 
যাআডায একরি রফভাচুরিয়ক অফযকর্তানুযু কযায জনয াাময কয়য। 

• ফযগ্রণ্ রযকল্পনাগুরর ফযগ্রয়ণ্য িায়র্ত য়আ একআ জীফন িরর্ত 
ফজাে যাখয়র্ত াাময কয়য মা য় ফযগ্রয়ণ্য ূয়ফণ উয়বাগ কযয়র্তা।  

নযানয অর্থিক উৎন্ন য়ণ্যয বফরষ্ট্য এফং রাব 

• নযানয ভস্ত রফলেগুরর রস্থ্য িকয়র, একরি স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনায প্রদত্ত 
রপ্ররভোভ ফে ফাড়ায য়ে য়ে ফৃরি াে। 

• স্বাস্থ্য রযকল্পনাগুরর য়নিোকণ  াার্তায়র নগদরফীন রচরকৎা এফং 
য়নিোকণ ীন াার্তায়র ঋণ্ রযয়ায়ধয ভাধযয়ভ রচরকৎা প্রদান কয়য।  

• যাআডায যুক্ষায গুণ্াফরী এফং রফস্তায ফৃরিয়র্ত াাময কয়য।  

• ফযবার্তা রযকল্পনাে দরুি মাে ে: ঞ্চে মাে য়মখায়ন ফযরি রনেরভর্ত 
িফা এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ ংদান কয়যন এফং যারনউরি মাে 
য়মখায়ন রফভা য়কাম্পানী যারনউিযান্িয়ক রনেরভর্ত িণ প্রদান কয়য। 

• য়কান ফযরি ঞ্চেরবরত্তক র্তরফয়রয এক রৃ্তর্তীোং কযভুি িণরায়ফ 
রফরনভে কযয়র্ত ায়যন এফং য়ল দআু রৃ্তর্তীোং যারনউরি কর ে কযায জনয 
ফযফায কযয়র্ত ায়যন।   

• একরি ফযগ্রণ্ রযকল্পনাে ংদান কযা িণ অেকয রফরধ ম্বরের্ত 
ধাযাগুররয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত 
ে। যারনউিযান্ি করৃ্তণক প্রাপ্ত রনেরভর্ত যারনউরি কযায়যায়মাগয ে।  

• যারনউরিয িণ রযয়ায়ধয অফৃরত্ত, রযয়ারধর্ত য়িণয প্রকাযয়বদ, 
রযয়ারধর্ত য়িণয ভে প্রাযম্ভ, রুফধাপ্রাপ্ত ফযরিয ংখযা আর্তযারদয উয 



রবরত্ত কয়য য়শ্রণ্ীরফনযস্ত কযা ে। 

রফরবন্ন অর্থিক উৎন্ন য়ণ্যয প্রকাযয়বদ  

• স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা প্রধান চায প্রকায়যয ে: ফযরিগর্ত স্বাস্থ্য রযকল্পনা, 
পযারভরর য়লািায স্বাস্থ্য রযকল্পনা, দরগর্ত স্বাস্থ্য রফভা রযকল্পনা, বদরনক 
াাার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত নগদরাব রযকল্পনা।  

• দঘুণিনাজরনর্ত ভৃরু্তযরাব যাআডায য়কান দঘুণিনায পয়র ভৃরু্তযয রযরস্থ্রর্তয়র্ত 
রনর্থদষ্ট্ রফভাকৃর্ত িণ ফযর্তীর্ত রর্তরযি রযভাণ্ িণ প্রদান কয়য। 

• ভরূ যাআডায য়কান রফভায ন্তগণর্ত ভৃরু্তয যুক্ষা ফৃরি কযয়র্ত প্রয়োগ কযা ে। 

• িিূণ্ণ সু্থ্র্তা যাআডায এআ রযরস্থ্রর্তয়র্ত খুফআ উয়মাগী ে মখন 
রফভাকৃর্ত ফযরি যাআডায়যয ন্তগণর্ত য়কান গুযুর্তয য়কান য়যাগ দ্বাযা অকর ান্ত ে। 

• রপ্ররভোভ রযর্তযি যাআডায রফভাকৃর্ত ফযরিয ক্ষভর্তা মাে বাফী রপ্ররভোয়ভয 
িণ রযর্তযায়গয রাব প্রদান কয়য। 

• একরি যারনউরি রযকল্পনাে রফরবন্ন প্রকাযয়বয়দ ংমিু যয়েয়ি: জীফন 
যারনউরি, প্ররর্তশ্রুরর্তমিু ভেীভা যারনউরি, ংমিু জীফন রন্তভ জীরফর্ত 
যারনউরি, কর েভরূয জভাখযয়চয প্রর্তযাফর্তণ  জীফন যারনউরি, ফৃরিপ্রাপ্ত 
যারনউরি। 

অর্থিক উৎন্ন য়ণ্যয উয কয এফং ভুদ্রাস্ফীরর্তয প্রবাফ 

• স্বাস্থ্য রযকল্পনাে একরি রনর্থদষ্ট্ ীভা মণন্ত প্রদত্ত রপ্ররভোভ অেকয রফরধ 
ম্বরের্ত ধাযাগুররয ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয 
রফয়ফরচর্ত ে। 

• য়কান ফযগ্রণ্ রযকল্পনা ম্পয়কণ  প্রদত্ত ংদান অেকয রফরধ ম্বরের্ত 
ধাযায ন্তগণর্ত কযায়যায়মাগয অে য়িয়ক রফয়োজয়নয জনয রফয়ফরচর্ত ে। 



রু্তযাং য়কান ফযরি করৃ্তণক প্রাপ্ত ফযবার্তা কযায়যায়মাগয ে। 

• ভুদ্রস্ফীরর্তয দযুন ফর্তণ ভায়ন মাপ্ত স্বাস্থ্য রফভা ুযক্ষা, উদাযণ্স্বযু এক দক 
য়য র্তা য়ন্তালজনক না য়র্ত ায়য। 

প্রয়োজয়নয গ্রারধকায এফং প্রয়োজয়নয র্তারগয়দ অর্থিক উৎন্ন য়ণ্যয প্রয়োগ 

 স্বাস্থ্য রযকল্পনাগুরর রযফায়যয উাজণ ন প্ররর্তারক িফা রযফায়যয নয 
দয়যয াার্তায়র বর্থর্তজরনর্ত ফস্থ্াে ফযরের্ত িণ রযয়াধ কয়য। 

 মরদ ফযগ্রণ্ নয অর্থিক উয়েয়যয য়য অয় র্তিার য়কান ফযরিয়ক 
এআ উয়েযয়ক কভ গ্রারধকায য়দো উরচর্ত নে; রর্তরন রর্ত ল্প রযভাণ্ 
িণ রদয়ে ুযু কযয়র্ত ায়যন এফং রকিু ভে য়য ংদান ফৃরি কযয়র্ত 
ায়যন। 

 

প্রন- উত্তয 

7.1 স্বাস্থ্য রযকল্পনায রকিু বফরষ্ট্য এফং ুরফধা এআ প্রকায়যয ে: 

 ভরূয রনধাযণ্; 

 নগদরফীন রুফধা; 

 ডািাযী যীক্ষা-রনযীক্ষা; 

 প্রাক-রফদযভান সু্থ্র্তা যুক্ষা; 

 -িণপ্রদান; 

 দারফীন ুরফধা; 

 র্তাৎক্ষরণ্ক মে; এফং  

 এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ য়িণয জনয ঞ্চে িফা ঋয়ণ্য প্রয়োজন 
য়নআ; 

7.2 রফভাকাযী দ্বাযা ম্পাদন কযা িিূণ্ণ সু্থ্র্তায র্তাররকা ৃিক ৃিক 



ে। িিূণ্ণ সু্থ্র্তা যাআডায়যয ন্তগণর্ত ম্পাদন কযা রকিু 
িিূণ্ণ সু্থ্র্তাে ংমিু যয়েয়ি: 

 ািণ  যািাক 

 কযান্সায 

 ফৃয়েয রফপরর্তা 

 প্রধান ে প্ররর্তস্থ্ান 

 য়্রাক 

 ভাধভনীয য়রাচায 

 েত্ব 

 যাযায়েরজো 

 য়কাভা 

 ভারটির স্ক্য়রয়যার 

7.3 রফরনভে/করভউয়িন: রনেরভর্ত/মাফৃত্ত যারনউরি িণ গ্রণ্ কযায ূয়ফণ 
য়কান ফযরি এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ উরঠয়ে রনয়র্ত ায়যন। আায়ক 
রফরনভে/করভউয়িন ফরা ে। রফভা য়কাম্পানী াধাযণ্র্ত ঞ্চেরবরত্তক 
র্তরফয়রয এক রৃ্তর্তীোং উরঠয়ে য়নোয নুভরর্ত য়দে। য়কান ফযরিয 
য়ক্ষয়ে যারনউরি কর ে কযায জনয ফরষ্ট্ দআু রৃ্তর্তীোংয়য প্রয়োগ কযা 
উরচর্ত। 

 

অত্ম-যীক্ষাভরূক প্রনাফরী 

1. ফাজায়য প্রাপ্ত রকিু যারনউরি রযকল্পনায র্তাররকা। 

2. দঘুণিনাজরনর্ত ভৃরু্তযরাব যাআডায়যয ফযাখযা। 



3. য়কান যারনউরি রযকল্পনায দরুি মায়েয ফযাখযা। 

অরন য়যয ৃষ্ঠাে উত্তয ায়ফন। 

 

অত্ম-যীক্ষাভরূক প্রয়নয উত্তয 

1. ফাজায়য প্রাপ্ত রকিু যারনউরি রযকল্পনাে ংমিু যয়েয়ি: 

 জীফন যারনউরি; 

 প্ররর্তশ্রুরর্তমিু ভেীভা যারনউরি; 

 ংমিু জীফন, রন্তভ জীরফর্ত ফযরি যারনউরি; 

 কর েভয়ূরযয প্রর্তযাফর্তণ ন জীফন যারনউরি; 

 ফৃরিপ্রাপ্ত যারনউরি; 

2. রফভাকৃর্ত ফযরিয য়কান দঘুণিনাে ভৃরু্তযয রযরস্থ্রর্তয়র্ত, প্রধান রফভাকৃর্ত য়িণয 
ভান রর্তরযি রযভাণ্ িণ, যাআডায গ্রণ্ কযায ভে রনর্থদষ্ট্ কযা, প্রদান 
কযা ে। ভৃরু্তয ফারযক, প্রফর, দৃষ্ট্ূফণ, দৃযর্তঃ দঘুণিনায রযণ্াভস্বযু ো 
উরচর্ত। এআ যাআডায়যয ধীনস্থ্ প্রদত্ত িণ রফভা ভধযফর্তণ ী রনর্থদষ্ট্ র্তণ  এফং 
রনেভাফরীয ধীন ে। 

দঘুণিনায পয়র ভৃরু্তয ফৃরিয ংখযা রফয়ফচনা কয়য ADP যাআডায বাযয়র্ত 
রধক গুযুত্বূণ্ণ। রফভা য়কাম্পানী গৃীর্ত যাআডায়যয উৎাদনগুরর রনর্থদষ্ট্ কয়য 
এফং ফযরর্তকর য়ভয র্তাররকা প্রসু্তর্ত কয়য মায ন্তগণর্ত যাআডায়যয রাব প্রদান 
কযা ে না।   

3. য়কান যারনউরি রযকল্পনাে দরুি মাে ঞ্চে মাে এফং রনেরভর্ত যরনউরি 
মাে ংমিু যয়েয়ি। 

ঞ্চে মাে: একরি ফযবার্তা রযকল্পনাে দরুি মাে ে: ঞ্চে 
মাে/রফরনয়োগ মাে এফং রনেরভর্ত যারনউরি মাে। ঞ্চে ফস্থ্াে ফযরি 



রনয়জয কভণীর জীফন চরাকারীন রনেরভর্ত ংদান িফা এককারীন রনর্থদষ্ট্ 
রযভাণ্ িণ ংদান কয়য মা রফভা য়কাম্পানী দ্বাযা গ্রায়কয ক্ষ য়িয়ক 
রফরনয়োগ কযা ে। 

রনেরভর্ত যারনউরি মাে: ফযগ্রয়ণ্য ভে য়কান ফযরি ঞ্চে মায়ে 
রঞ্চর্ত য়িণয প্রয়োগ ঐ রফভা য়কাম্পানী িফা নয রফভা য়কাম্পানী য়িয়ক 
যারনউরি রযকল্পনা কর ে কযায জনয কযয়র্ত ায়যন। ফযরি এআ ঞ্চেরবরত্তক 
র্তরফর ফযর্তীর্ত ফযগ্রয়ণ্য রাবস্বযু প্রাপ্ত িণ য়মভন বরফলয র্তরফর, 
গ্রযাচুরেরি, ুাযযারনউয়েন িফা জনর্তা বরফলয র্তরফর য়মভন রফরনয়োগ 
িফা নয রফরনয়োগ য়িয়ক প্রাপ্ত য়ভোদূর্থর্ত য়িণয প্রয়োগ যারনউরি 
রযকল্পনা কর ে কযায য়ক্ষয়ে কযয়র্ত ায়য। রনেরভর্ত যারনউরি মাে 
চরাকারীন রফভা য়কাম্পানী ফযরিয ক্ষ য়িয়ক এককারীন রনর্থদষ্ট্ রযভাণ্ িণ 
রফরনয়োগ কয়য এফং ফযরিয়ক (যারনউিযান্ি) রনেরভর্ত/মাফৃত্ত যারনউরিয 
িণ প্রদান ুযু কয়য।  
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8 
গ্রাকেয প্রক াজনগুলর লিলিত েযুন 

ূলিত্র  াঠ্যলূি ধয কনয পরাপর 
লক্ষায উকেয  
প্রস্তাফনা  
প্রধান তাফরী  
A অনায গ্রাে কে? 8.1 
B  কোনও গ্রাকেয লফলষ্ট জীফন 
ফস্থা 

8.1 

C জীফন ফস্থাকে প্রবালফত েযা 
োযে (ঘটনা) 

8.2 

D গ্রাকেয প্রক াজন: ফাস্তফ এফং 
নুবকফয াকথ প্রতযক্ষ েযা 

8.3 

E  কমাগাকমাগ, প্রশ্ন লজজ্ঞাা েকয 
তথয প্রাপ্ত েযা এফং শ্রফণ কেৌর 

8.3 

F. গ্রাে এফং তাযঁ লযফায ংের ান্ত 
িূনা এেলত্রত েযা 

8.4 

G. প্রাথলভেতা লিলিত েযা 8.3 
H. স্বীেৃলতয নুভান এফং উকেকযয 
উয ভত ও া 

8.5 

প্রধান লফল   
প্রশ্ন উত্তযভারা  
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স্ব-যীক্ষণ প্রশ্নভারা  

লক্ষায উকেয 

এআ ধযা  াঠ্ েযায য অলন লনম্ন লফল  জানকত ভথথ কফন:- 

 ম্ভাফয গ্রােকে লিলিত (লিনকত) েযকত ক্ষভ কফন। 

 গ্রাকেয লফলষ্ট জীফন ফস্থাকে প্রবালফত েযায োযে (ঘটনা)এফং লফলবন্ন জীফন 
ফস্থা  গ্রাকেয প্রক াজন ফণথনা েযকত াযকফন। 

 এেজন গ্রাকেয ফাস্তফ এফং নুবফ েযায ভত প্রক াজকনয ন্তকযয ফযাখ্যা েযকত 
ক্ষভ কফন। 

 লফভা প্রলতলনলধকদয জনয অফযে কমাগাকমাগ, তথয প্রাপ্ত েযকত এফং শ্রফণ কেৌকরয 
ফণথনা েযকত াযকফন। 

 প্রক াজকনয প্রাথলভেতা লনধালযত েযায প্রলের  া ফযাখ্যা েযকত ভথথ কফন। 

 স্বল্প, ভধযভ কভ াদ এফং উকেকযয উয এেভত েী প্রোকয েযা   এটা ফঝুকত 
াযকফন। 
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ূিনা 

কোনও ফযলি লনকজয জীফনোর মাফৎ কনেফায লনকজয বূলভো ফদরান, কমভন কোনও 
যুুল এেজন দাল ত্বফান তু্র, বার স্বাভী এফং এেজন বার লতা কত াকযন। কোনও 
ফযলি দ্বাযা লনকজয জীফকনয ারন েযা বূলভোগুলর এে জীফন িকের য যূক কদখ্া কমকত 
াকয। 

প্রকতযে গ্রাকেয প্রক াজকনয অরাদা অরাদা বফলষ্টয  , লফভা ংস্থা এফং লল্প 
লফকেলেযা লফলবন্ন জীফন ফস্থায জনয লেছু ভাকনয প্রক াজনকে লিলিত েকযকছন এফং এআ 
ধযাক  অভযা ধয ন েযফ কম এে লফভা প্রলতলনলধ এআ প্রক াজনকে ূযণ েযকত লে 
প্রোকযয াাময েযকত াকযন। 

প্রধান তাফরী 

এআ ধযাক  লনম্নলরলখ্ত দ এফং লফনু্দয ফযাখ্যা প্রসু্তত েযা  :-  

ম্পলত্ত জীফন িের  প্রক াজকনয 
প্রাথলভেতা লনণথ  
েযা 

কমাগাকমাগ কেৌর 

শ্রফণ কেৌর তথয প্রাপ্ত েযায 
কেৌর 

প্রক াজন লযভা 
েযা 

দীঘথকভ াদী প্রক াজন 

ফাস্তলফে 
প্রক াজন 

অ  ভধযভ কভ াকদয 
প্রক াজন 

ঝঁুলে ফণ্টন 

দাল ত্ব নুবফ েযা 
প্রক াজন 

ফলষ্ট তলফর  

A. অনায গ্রাে কে?  

A. 1. ম্ভাফয গ্রাে 

কমভন অভযা কদকখ্লছ কম এেজন লফভা প্রলতলনলধয ভুখ্য োজ লনকজয গ্রাকেয প্রক াজনগুলর 
লিলিত (জানা, কিনা) েযা এফং উমুি উৎাদকনয যাভথ কদও া। লফভা প্রলতলনলধয 
ভাধযকভ অগত প্রকতযে ফযলিআ ম্ভাফয গ্রাে, মাঁকদয কোনও না কোনও অর্থথে প্রক াজন 
যক কছ। ম্ভাফয গ্রাকেয  কতা এভন লেছু প্রক াজন যক কছ কম ফযাাযলট স্ব ং তাঁযও 
জ্ঞাত (লনকজও জাকনন না)। এআ লফলক  ম্ভাফয গ্রােকে তাযঁ প্রক াজনগুলর নুবফ 
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েযাকনা এফং উমুি লফভা যুক্ষা তদুলয লনক াগ উৎাদকন যাভথ কদও া লফভা 
প্রলতলনলধয েতথফয। অভযা অকগয লতলনলট ধযাক  এলট কদকখ্লছ কম লফভা ংস্থা এফং নয 
অর্থথে প্রলতষ্ঠান উৎাদকনয এেলট ৃঙ্খ্রা প্রসু্তত েকয মা কোনও ফযলিয লফলবন্ন প্রক াজন 
ূযণ েকয। অনাকদয লনশ্চ আ ভকন থােকফ কম (লেছু গযুুত্বূণথ উৎাদকনয েথা) এয 
ভকধয লেছু ফালধে গযুুত্বূণথ প্রক াজন লনম্নানুাকয:- 

 ালযফাকযয উাজথ নক্ষভ ফযলিয ভ  ভৃতুযয লযলস্থলতকত অলশ্রতয জনয মাপ্ত থথ 
/ তলফর প্রাপ্ত েযা প্রক াজন। 

 উদু্ভত (উৎন্ন কত াকয এভন) কোনও অৎোরীন লযলস্থলতয জনয এে 
অেলিে তলফর ৃজকনয প্রক াজন। 

 ন্তাকনয লক্ষা, লফফা আতযালদয জনয থথ ঞ্চক য প্রক াজন। 

 লযফাকযয উাজথ নক্ষভ ফযলিয নুলস্থলতকত (ভতুৃযকত) গৃ ঋণ এফং নয ঋণ 
লযকাকধয দাল ত্ব কথকে ালযফালযে দযকদয যুক্ষা প্রদান েযা প্রক াজন। 

 ফয যফতথ ী জীফকনয জনয থথ ঞ্চক য প্রক াজন। 

 ভক  ভক  উদূ্ভত নয প্রক াজনগুলর ূযণ েযায প্রক াজন। 

কম কোনও ফযলি মাঁকদয উকযাি কম কোনও এেলট প্রক াজন থাকে তাঁযা লফভা প্রলতলনলধয 
জনয এেজন ম্ভাফয গ্রাে ক  থাকেন। 

A. 2 গ্রাকেয প্রক াজন 

এআ ধযাক , অভযা লফভা উৎাদকনয াকথ ম্বলিত ূকফথয ধযাক  গ্রাকেয প্রক াজকনয 
লফলক  ফরা ভগ্র অকরািনায াযাংকয যূ কযখ্ালিত (ভরূযা ণ) েযফ মাকত অলন 
ফযফাল ে স্তকয লযকলফা প্রদান েযায জনয অফযে প্রলের  ায জ্ঞান এফং লদেলনকদথ  প্রাপ্ত 
েযকফন। 

কমভন অভযা স্পষ্ট েকয ফকরলছ লফভা প্রলতলনলধয  এলট উত্তযদাল ত্ব কম লনকজয গ্রাকেয 
ফাস্তফ প্রক াজনগুলর লিলিত (কিনা) েযা এফং প্রাথলভেতা লনধাযণ েকয উমুি লফভা থফা 
ঞ্চ  উৎাদন ের   অআনম্মত েযা। এআ প্রলের  াকত লনম্নলরলখ্ত দকক্ষগুলর ন্তবুথ ি:- 

লিত্র 8.1 
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1. প্রক াজনগুলর লিলিত েযা:- কোনও লফভা প্রলতলনলধয লনম্নলরলখ্ত তথয এেলত্রত েযা 
এফং তায লফকেলণ েযা প্রক াজন:- 

 গ্রাকেয অর্থথে ম্পদ এফং দাল ত্ব ম্বকি লফফযণ।  

 বফফালে ফস্থান। 

 লনকজয এফং ন্তাকনয জনয গ্রাকেয বলফলযকতয অর্থথে রক্ষয। 

 অলশ্রকতয ংখ্যা এফং ফ । 

 কযাজগাকযয ফস্থান (লযলস্থলত) কমভন, ফতথ ভান কশ্রণী (দ) এফং কদান্নলতয 
কুমাগ। 

 অ  - কমখ্াকন ঞ্চ , ফযফা ফা নয উৎ কথকে অ  ফা লনক াগ কথকে অ  (মলদ 
থাকে,  ) ন্তবুথ ি থাকে। 

 ফতথ ভান যুক্ষা, ঞ্চ  এফং ফকযয কয প্রক াজকনয জনয ঞ্চ  (মলদ থাকে)।  

2. প্রক াজনগুলর লযভা েযা:- থথ লনক াগ প্রলের  া  লফভা প্রলতলনলধকে প্রকতযে 
প্রক াজকনয উমুি থথ লযভা েযা এফং নুযা  থথ গণনা েযকত  , মা কোনও 
ফযলিয বলফলযকতয জনয ঞ্চ  ফা লনক াগ েযায প্রক াজন  । 

3.   প্রকমাজকনয প্রাথলভেতা লনণথ  েযা:- লনক াকগয জনয উর্ধ  যাল গ্রাকেয অ  
কথকে তাযঁ জীফনমান এফং নয ফযক  হ্রা প্রাপ্ত কর, ভালে উদৃ্বত্ত উর্ধ   । 
গ্রাকেয প্রক াজকনয প্রাথলভেতা লনণথ  েযা দযোয কেননা তাযঁ লনক াগ ক্ষভতা ীলভত 
কত াকয এফং ফয  েযা ম্পণূথ থথ উর্ধ  উদৃ্বত্ত তলফকরয কথকে কফল কত 
াকয। লফভা প্রলতলনলধয কফাচ্চ উৎাদন লভশ্রকণয তালরো লদকত  , মাকত ীলভত / 
উর্ধ  তলফরকে গ্রাকেয লধেতভ প্রক াজন ূযণ েযায জনয প্রমুি েযা কমকত 
াকয। এআ প্রক াজনগুলরয প্রাথলভেতা লনণথ  েযায য গ্রােকে এলট লনলশ্চত েযকত 

প্রক াজনগুলর লযভা 
েযা 

প্রক াজকনয 
প্রাথলভেতা লনণথ  েযা 

প্রক াজনগুলর লিলিত 
েযা 
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াাময েযকফ কম এলট কোন লনক াকগ যাখ্া কফ এফং কোন প্রক াজকনয জনয প্রথকভ 
লনক াগ েযা কফ। 

মলদ গ্রাে প্রথভ কথকেআ লেছু লফভা লযেল্পনা লনক  যাকখ্ন তাকর েী কফ? 

উকযাি লযলস্থলতকত, লফভা প্রলতলনলধয দুলট তথয ম্পকেথ  জ্ঞাত ও া প্রক াজন:- 

লিত্র 8. 2 

 

 

উদাযণ 

নকযন্দ্র এেজন 32 ফছয ফ কয যোলয েভথিাযী। তাযঁ স্ত্রী ভভতা এেজন গৃফধূ। এআ 
দম্পলতয দুলট ন্তান। এেলট তু্র এফং এেলট েনযা। নকযন্দ্রয লফলবন্ন অর্থথে এফং যুক্ষা 
প্রক াজন েী কত াকয? 

1. তাঁয ভক  ভৃতুয কর তাযঁ স্ত্রী এফং ন্তানকদয যুক্ষা প্রদান েযায জনয প্রক াজন 

লফদযভান লফভা লযেল্পনা েী গ্রাকেয প্রক াজন যূণ কন্তালজনে 
বাকফ েকয থফা েকযনা? মলদ েকয তাকর লফভা যাল (থথ) 
গ্রাকেয বলফলযকতয দাল ত্বগুলর যূণ েযকত লে তা মাপ্ত? মলদ না 
েকয তাকর কোনও উমিু উৎাদন (লফদযভান উৎাদকনয / লফেল্প 
লযূযে ফা ওআ উৎাদকনয উচ্চ লযকাধকনয জনয) তথয কদও া 
দযোয। 

প্রলতলনলধকে গ্রাকেয অক য প্রক াজকনয লফকেলণ েযা দযোয মায জনয 
যুক্ষায ফযফস্থা েযকত কফ। মলদ গ্রাকেয োকছ প্রথভ কথকেআ মাপ্ত 
লযকাকধয এে কভ াদী লযেল্পানা থাকে, তাকর ুযক্ষা প্রক াজকনয ূযণ ক  
মা । লেনু্ত তাঁয নয প্রক াজন কমভন তাঁয ন্তাকনয লক্ষা ও লফফা এফং স্ব ং 
তাঁয লনকজয ফয যফতথ ী প্রক াজকনয জনয লযেল্পনা আতযালদ ফকে া থােকত 
াকয। থাৎ এআ ফকে া প্রক াজকনয জনয উমিু উৎাদকনয তালরো কদও ায 
প্রক াজন। মলদ গ্রাে কোনও লফকল লযেল্পনা  লনক াগ েযকত আচু্ছে ন ফা 
ঝঁুলে লনকত িান তাকর প্রলতলনলধকদয এভন উৎাদকনয কক্ষকত্র ঝঁুলেকে ুকযালুয 
ফুকঝ লনক  উমিু তালরো (তথয) লদকত াকযন। 
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কফ। 

2. তাঁয ভক  ভতুৃয ও ায য, তাঁয দ্বাযা কনও া গৃ ঋণ এফং গালি ঋণ লযকাকধয 
জনয লনকজয লযফাকয থথ প্রদান েযায জনয প্রক াজন। 

3. স্বাস্থয এফং ম্পণূথ লযফাকযয কভলিকের যুক্ষা প্রদান েযায জনয প্রক াজন কফ। 

4. ন্তাকনয লক্ষা এফং লফফাকয জনয ঞ্চক য জনয প্রক াজন কফ। 

5. লনকজয ফয যফতথ ী জীফকনয প্রক াজকনয জনয ঞ্চ  উৎাদকনয জনয প্রক াজন 
কফ। 

নকযন্দ্র প্রথকভআ 10,00,000 টাো লযকাকধয এে কভ াদী লযেল্পনা লনক  কযকখ্কছন। 
এআ লফলক  লফভা প্রলতলনলধকদয দুলট তকথযয উয লফকেলণ এফং যাভথ কদও া 
প্রক াজন:- 

1. 10,00,000 টাোয লফভা লযকাধ নকযন্দ্রয ভক  ভৃতুয ও ায য লযফাকযয 
প্রক াজন এফং দাল ত্ব ূযকণয জনয মাপ্ত, না মাপ্ত ন । মলদ উত্তয “না”  , তকফ 
লযফাকযয প্রক াজন এফং দাল ত্ব ূযকণয জনয এে নয কভ াদী কমাজনায তালরো 
লদকত কফ মলদ প্রথকভ এলটয ফযফস্থা না েযা থাকে। 

2. নকযন্দ্রয নয প্রক াজন কমভন ফালি ের   েযা, কনন লযেল্পনা, লু লযেল্পনা 
আতযালদয জনয উৎাদন লনণথ  গ্রাকেয লনক াগ ক্ষভতা এফং প্রাথলভেতায উয 
ভকনাকমাগ লদক  েযকত কফ। 

নকযন্দ্র লনকজয ন্তানকদয উচ্চ লক্ষায জনয লফকদক াঠ্াকত িান, লনকজয ন্তাকনয 
বলফলযকতয যুক্ষায জনয লতলন লনকজয পােঁা ভক  (ফয) অকভাদ – প্রকভাদ এফং 
ভকনাযঞ্জকনয জনয মাপ্ত ফয  তযাগ েযায জনয বতলয অকছন। নকযন্দ্রয োকছ ন্তাকনয 
লক্ষা তাঁয নয প্রক াজনগুলরয কথকেও প্রাথলভে। তএফ লফভা প্রলতলনলধকে এেলট 
উমুি লু লযেল্পনায তালরো কদও া দযোয মাকত তাযঁ লনক াকগয এেলট ফি ং 
ংমুি েযা কমকত াকয এফং কল যাল নয প্রক াজকনয জনয যুলক্ষত যাখ্া কমকত 
াকয। কয মখ্ন নকযন্দ্রয অ  ফৃলি া  অয তাঁয োকছ কফল থথ উর্ধ   , তখ্ন 
লতলন লনকজয নয প্রক াজনগুলর ূযণ েযায জনয লনক াগ ফৃলি েযকত াকযন। 
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প্রস্তালফত লের  া 
লনকজয বলফলযকতয অর্থথে রকক্ষযয তালরো বতলয েযনু। ওআ যালয ভরূযা ন েযনু কমলট 
অনায এআ রক্ষয প্রালপ্তয জনয লনক াগ েযকত প্রক াজন িকফ। এলট প্রাপ্ত েযায জনয 
অনাকে েত লযভান লনকফ েযকত কফ? 

B. কোনও গ্রাকেয লফলষ্ট জীফন ফস্থা 
গ্রাকেয জীফন স্তয লনম্নানুাকয:- 

লিত্র 8.3 
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উকযাি জীফন ফস্থা প্রকতযে ফযলিয উয অকযালত  , লতলন েভথিাযীআ ন থফা 
উাজথ ন ক্ষভ ফা ফযফা ী আতযালদ ন। 

B.1 বফ 

লুকদয কনে েভ যুক্ষায (যুক্ষা থাৎ থথ) প্রক াজন কি। াধাযণত স্ব ং লুকদয 
কোনও অ  থাকে না এফং তাযা লনকজয ভাতা – লতা / ংযক্ষকেয লযূণথ বাকফ 
অলশ্রত। 

বফ 

লফফালত মুফে 

লফফালত মুফে 

ন্তান লফফালত 
মুফে 

ফি ন্তাকনয লতা 

ফকযয ূকফথ 

ফয যফতথ ী 
জীফন 
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এআ ফস্থা  ভাতা – লতা / ংযক্ষকেয দুলট ভরূধন প্রক াজন  :- 

 মলদ তাঁকদয ভক  ভৃতুয ক  মা  তাকর লনকজয ন্তাকনয অর্থথে লযলস্থলত যুলক্ষত 
েযা। 

 লনকজয ন্তাকনয বলফলযকতয ফয , কমভন প্রাথলভে এফং উচ্চ লক্ষা, লফফা এফং জীফন 
মাকনয জনয নয ফযক য োযণ লনধাযণ েযা। 

ন্তাকনয বলফলযকতয জনয লনক াগ এে গুযতু্বূণথ প্রক াজন মাকে প্রকতযে লববাফে উচ্চ 
প্রাথলভেতা লদকত িাআকফন। এেজন লফভা প্রলতলনলধকে দুলট োজ েযকত কফ:- 

লিত্র 8.4 

 

B. 2 লফফালত মফুে 

এটাকে দুলট যীলতকত লফবালজত েযা কমকত াকয:- 

 লফফালত মফুে, মাযঁ উয কেউ লনবথ যীর (অলশ্রত) ন  – এভন ফযলিকদয যুক্ষা 
(অর্থথে) প্রক াজন েভ   কেননা তাযঁ কোনও অলশ্রত কনআ। এআ জা গা  ঞ্চ  / 
লতলযি অ কে লনক াগ দ্বাযা উচ্চ প্রলতপর (রাব) প্রালপ্তয প্রক াজন প্রাথলভেতা  
ফদকর মা । তএফ উমুি লনক াগ লযেল্পনা কমভন আউলর, কমলট েযাধান রাকবয 
াকথ ুঁলজ ফাজাকযয ফৃলিকত ংীদাযীয (রাব) েী লুফধা কদ  তায তালরো (িূী) 
কদও া প্রক াজন। নয প্রাথলভেতাগুলর কমভন, লফফা ফা অলশ্রকতয ফস্থাকন ওআ 
লযফতথ ন েযায ম্ভাফনায উয ভন কদও া দযোয। ফযলি লনকজয লফফাকয জনয ঞ্চ , 

এেলট ফালি ের   েযায যালয উর্ধ তা (াও া) এফং ভাতা – লতায স্বাস্থয লফভায 

প্রথভত, ন্তাকনয বলফলযকতয জনয এখ্নআ (অজ) েতটা 
থথ লন লভত যূক লনক াগ েযকত কফ তা লনধাযণ 
েযকত কফ, এফং 

 

লদ্বতী ত, গ্রাকেয লনক াগ ক্ষভতাকে (মা ীলভত কত াকয) ভকন 
কযকখ্ লনক াগ উৎাদকনয তালরো (িূী) কদও া। 
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(মলদ অকগ না কনও া থাকে ফা ভাতা – লতা স্ব ং মলদ এআ ফযফস্থালট েযকত ভথথ 
থাকেন) উযও লফিায েযকত কফ। 

লযলস্থলতয াঠ্ 

লফফালত মুফে 

িুয কযাযা এেজন 24 ফছকযয ললবর আলঞ্জনী ায, লমলন এেলট লনভাণ ংস্থা  
(েনস্ট্রােন কোম্পানী) া ে লন ন্ত্রে (যালস্ট্টযান্ট ভযাকনজায) যূক োজ েকযন। 
লতলন লনকজয ুি (কনট) ভালে কফতন 18,000 টাো প্রাপ্ত েকযন। িুয এেজন 
লফফালত মফুে লমলন লনকজয ভাতা – লতায াকথ থাকেন। তাঁয লতা এেলট তা লফদুযৎ 
প্লাকন্টয আলঞ্জনী ায। লফফালত ও ায োযকণ তাঁয কোনও দাল ত্ব ফা দা  কনআ। 
িুকযয লতা তাঁকে বলফলযকতয জনয ঞ্চ  েযকত এফং লেছু বার লনক াগ লযেল্পনা  
যাভথ কদন। 

তএফ িুয এেজন প্রলতলনলধয াকথ কমাগাকমাগ েকযন, লমলন তাঁকে আউলনট লরিি 
লফভা লযেল্পনা  (ULIP) লনক াগ েযায যাভথ কদন মা তাযঁ লনক াকগয দীঘথোরীন ুঁলজ 
ফৃলিয ক াকযয ভাধযকভ দীঘথ ভ  মথন্ত ুঁলজ ফাজাকয ফৃলি েযায ফয কদকফ। 

 লফফালত মুফে মাযঁ অলশ্রত যক কছ:- মলদ কোনও ফযলি লনকজয লযফাকযয (কমখ্ান – 

ভাতা – লতা অকছন) জনয এেভাত্র উাজথ ে তকফ লযফাকয খ্ুফ খ্াযা প্রবাফ িকফ 
মলদ উি মুফা ফযলিয ভক  ভৃতুয ক  কগকর। তএফ ফযলিকদয লনকজয অক য 
যুক্ষা অফযে। এভন ফযলিকদয এেলট উমুি জীফন লফভা কনও ায ুালয েযা   
এফং তাযঁ ভৃতুযয কয লযফাকযয অর্থথে প্রক াজন ূযণ েযায জনয কখ্াকন লফভা যাল 
মাপ্ত ও া িাআ। কল ধনযাল ঞ্চক য োযকণ দীঘথ ভক য জনয লনক াগ েযা কমকত 
াকয। 

B. 3 লফফালত মুফে 

লফফালত ফযলিকদয অর্থথে প্রক াজন লযফর্থতত ক  মা  কেননা তাযঁা ফালি ের  , লযফায 
ৃজন আতযালদ লফলক  বাফনা লিন্তা েযকত অযম্ভ েকযন। এভন ফযলিকদয দুলট কশ্রণীকত 
লফবালজত েযা কমকত াকয। 

 কম লযফাকয কমৌথ অ  যক কছ- মলদ দুজন জীফন াথী োমথক্ষভ (থথ উাজথ ন েকযন), 
তখ্ন কোনও এেজন ফযলিয উয অর্থথে লনবথ যতা েভ ক  মা । এভন মুগরকদয 
াধাযণত িফর আনোভ কনা লেি (DINK) যূক জানা মা । কোনও এেজন জীফন 
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াথীয ভক  ভৃতুয ও ায য লযফাকযয অর্থথে লযলস্থলত কোনও এেে অ  
ম্পন্ন লযফাকযয তুরনা  েভ প্রবালফত কফ। দুজন জীফন াথীয জনয অরাদা – 

অরাদা কভ াকদয লফভা লযেল্পনা কনও ায লিান্ত লনকত কফ মাকত কোনও এেজকনয 
ভৃতুয ও ায জনয অর্থথে ক্ষলতকে লেছু ীভা মথন্ত লযকাধ েযা কমকত াকয। 
দম্পলত এভন উৎাদকন লনক াকগয ফযাাকযও বাফনা লিন্তা েযকত াকযন মা তাঁকদয উচ্চ 
প্রলতপর (রাব) প্রদান েযকত াকয এফং বলফলযকতয জনয থথ ঞ্চ  েযকত তাঁকদয 
াাময েযকত াকয। এভন দম্পলতকদয জনয আউলনট লরিি লফভা লযেল্পনা  (ULIP) 

লনক াকগয তালরো (িূী) কদও া   কেননা ULIP – এ লফভা যুক্ষায াকথ ুঁলজ 
ফাজাকয ংীদাযীয ভাধযকভ উচ্চ প্রলতপর (রাব) কদও ায ক্ষভতা থাকে। 

 এেে অ  ম্পন্ন লযফায:- মলদ এেজন জীফন াথী উাজথ ন েকযন এফং লদ্বতী  জন 
গৃলণী ন তাকর কোনও কমৌথ অ  ম্পন্ন লযফাকযয কথকে ঞ্চ  েভ কফ। এভন 
দম্পলতয জনয অ  যুক্ষা নয প্রক াজকনয তুরনা  প্রাথলভেতা  যাখ্কত কফ। 
লনক াগোযীকে এে কভ াদী লফভা লযেল্পনা ের   েযকত কফ মাকত তাঁয ভক  ভৃতুযয 
দা  (লযলস্থলতকত) তাযঁ জীফন াথী লফভা ংস্থা কথকে অক য ক্ষলত ক্ষলতূযকণয 
যূক মাপ্ত থথ (যাল) প্রাপ্ত েযকত াকযন। 

লযলস্থলতয াঠ্ 

লফফালত মফুে:- িুকযয লযলস্থলতয াঠ্কে জালয কযকখ্ লতন ফছয কয ংস্থায 
(কফা) কথকে এআ প্রোযলট প্রলতলষ্ঠত ও ায য লতলন েলফতাকে লফফা েকযন। েলফতা 
এেলট কফযোলয লফদযারক য ললক্ষো। িুয এফং েলফতা লম্মলরত যূক কমৌথ অ  
লযফায কমখ্াকন দুজন জীফনাথীআ উাজথ ন েকযন। িুকযয ভ  ভৃতুয ও ায 
লযলস্থলতকত েলফতা অর্থথে যূক ূণথতঃ েুপ্রবালফত কফন না কেননা লতলন এখ্নও 
উাজথ ন েযকফন। 

এআ স্তকয িুয এফং েলফতায ভুখ্য প্রক াজন ভ  ভৃতুয, অঘাত ফা দীঘথ সু্থতায 
লফযুি লযলস্থলতকত লনকজকদয অ কে যুলক্ষত যাখ্া। মলদ তাঁকদয ভকধয এেজকনয ভৃতুয 
ক  মা , তাকর লফভা থথ এফং জীফন াথীয অ  তাঁকে াাময েযকফ। দম্পলতয 
এেে কভ াকদয জীফন লফভা লযেল্পনা ের   েযা দযোয এফং কল উর্ধ  থথকে দীঘথ 
কভ াকদ ুঁলজ ফৃলিয জনয লভউিুয ার পান্ড ফা আউলনট লরিি লফভা লযেল্পনা  লনক াগ 
েযা উলিত। 

B. 4 লফফালত মুফে মাকঁদয ন্তান অকছ:- 
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মখ্ন কোনও ফযলিয ন্তান জন্ম গ্রণ েকয কতা তাযঁ দাল ত্ব কফকি মা । এভন লযলস্থলতকে 
দুলট বাকগ লফবালজত েযা  :- 

 কমৌথ অ  ম্পন্ন লযফায:- এআ লযলস্থলতকত দুজন জীফন াথী উাজথ ন েকযন, 

তএফ কোনও এেজন জীফন াথীয ভ  ভৃতুয কথকে কত াযা অক য ক্ষলতয 
প্রবাফ েভ কফ। অক য যুক্ষা গযুুত্বূণথ। দুজন জীফন াথীয জনয উমুি কভ াদ 
জীফন লফভা লযেল্পনায তালরো কদও া দযোয মাকত কোনও এেজন জীফন াথীয 
ভক  ভৃতুযয দা  অক য ক্ষলতয ক্ষলতূযণ েযায জনয লযফায মাপ্ত থথ প্রাপ্ত 
কফ। কেননা দুজন জীফন াথী উাজথ ন েযকছন, এআ জনয এভন লযফাকযয লনক াগ 
ক্ষভতাও উচ্চ কফ। এআ লযফাকযয জনয ন্তাকনয বলফলযকতয জনয লনক াগ উচ্চ 
প্রাথলভেতা যাকখ্। অ  যুক্ষা প্রক াজন ূযকণয কয এেলট উমুি লু লনক াগ 
লযেল্পনা তালরো কদও া প্রক াজন। এআ লযলস্থলতকত দম্পলত এফং ন্তাকনয লফভা 
লযকাধ েকয এেলট লযফতথ নী  যুক্ষা লযকাকধয (কলাটায) াকথ ালযফালযে 
স্বাস্থয লফভা লযেল্পনায যাভথ কদও া দযোয। দম্পলতয কোনও উমুি ফয 
লযেল্পনায জনয স্বল্প ংদান কথকে অযম্ভ েযা দযোয মা কি ফািাকনা কমকত 
াকয। 

 এেে অ  ম্পন্ন লযফায:- এআ লযফাযগুলরয জনয অ  যুক্ষা খু্ফ গুযতু্বূণথ। এেলট 
উমুি কভ াদী জীফন লফভা লযেল্পনায তালরো কদও া দযোয কেননা লযফাকযয 
উাজথ ে দকযয ক্ষলত গুযগুম্ভীয অর্থথে ভযা উৎন্ন েযকত াকয। উাজথ ে 
ফযলিয ভৃতুয ও ায য, এে মাপ্ত (ভুলিত) লফভা যাল লযফাকযয এে বয এফং 
লষ্ট জীফন স্তয মান েযকত াাময েযকফ এফং ন্তাকনয লক্ষাও প্রবালফত কফ না। 
এেফায অ  যুক্ষা প্রক াজন লযকাকধয ফযফস্থা েকয কনও ায য, এেলট লু লফভা 
লযেল্পনাকে প্রাথলভেতা কদও া  । এআ ফস্থা  দম্পলত এফং ন্তাকনয জনয 
লযকাধ (লফভা) েকয এেলট ালযফালযে লযফতথ নী  যুক্ষা লযকাধ (কলাটায) স্বাস্থয 
লফভা লযেল্পনায যাভথ লদক  থাকে। 

লযলস্থলতয াঠ্ 

লফফালত মুফে, মাঁকদয ন্তান অকছ:- 
িুয এফং েলফতায লফফাকয দুফছকযয য এে েনযায জন্ম  । েলফতা ন্তাকনয 
কদখ্াকানায জনয লনকজয িােলয কছকি কদ । েলফতা এখ্ন েভথযত না থাোয জনয 
লযফাকযয অ  হ্রাপ্রাপ্ত   এফং ন্তাকনয জকন্ময াকথ াকথ ফয  ফৃলি া । তএফ 
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লযফাকযয অ  যুক্ষা প্রক াজন কনে কফকি মা । িুকযয প্রথকভ কনও া কভ াদী 
লফভা লযকাকধ ফৃলি েযায যাভথ কদও া কমকত াকয। লতলন লনকজয েনযায লক্ষা 
এফং লফফাকয ফযক য ফযফস্থা েযায জনয এেলট লু লনক াগ লযেল্পনাকতও লনক াগ ুয ু
েযকত াকযন। িুযকে স্ব ং, েলফতা এফং ন্তানকে যক্ষা েযায ভকতা এে ালযফালযে 
লযফতথ নী  যুক্ষা লযকাধ (কলাটায) স্বাস্থয লফভা লযেল্পনাও ের   েযা দযোয। এভন 
ফয লযেল্পনায জনয ল্প ংদাকনয াকথ ুযু েযা প্রক াজন মা কি ফৃলি েযা 
কমকত াকয। 

 

ভকন যাখ্কত কফ! 
লুয লক্ষা লফভা লযেল্পনা 
 লফভা প্রলতলনলধ কে িুয দ্বাযা ংগৃীত লক্ষা াঠ্ের কভয ভকূরযয উকযও ভকনাকমাগ 

কদও া প্রক াজন। 

 প্রলতলনলধকে ওআ থথযালয নুভান েযকত কফ মা িুকযয েনযায উচ্চলক্ষায জনয 
ুঁলজেযকণয ম্ভালফত ভক  ভুদ্রাস্ফীলতয প্রবাকফয োযকণ অফযে কফ। 

 প্রলতলনলধকে ম্ভালফত প্রলতপকরয (রাব) ভকূরযয অধাকয লক্ষায জনয অফযে 
কথথয জনয ভালে লনক াগ যালয (কভাট থথ) লনধাযণ েযা অফযে কফ। 

 তদনুাকয িুযকে এেলট লু লক্ষা লফভা লযেল্পনা  েনযায লক্ষায জনয 
অফযে তলফর ৃজকনয জনয লন লভত লনক াগ েযা অযম্ভ েযা উলিত। 

B. 5 লফফালত মুফে, মাকঁদয ন্তান ফি  

লফফালত দম্পলতয লনকজয ন্তাকনয প্রলত অর্থথে দাল ত্ব তাকদয লক্ষা এফং লফফাকয ম্বকি 
ক  থাকে। দম্পলতয অ  মখ্ন তাঁকদয ন্তান লছর না থফা ন্তান কছাট লছর কআ 
ফস্থায কথকে কফল কফ, োযণ তাযঁা োমথক্ষভ জীফকন কনে লবজ্ঞতা এফং প্রগলত প্রাপ্ত 
েকয লনক কছন। এআ লযলস্থলতকত লফগত ফছকযয তুরনা  ভাতা – লতায ভক  ভতুৃয 
কথকে ন্তাকনয যুক্ষায প্রক াজন কক্ষােৃত েভ কফ, োযণ তাঁকদয োকছ অকগ কথকেআ 
ন্তাকনয বলফলযৎ প্রক াজকনয ফি লনক াগ থােকফ। তফওু, দম্পলতয লনকজয লনক াকগয 
ভীক্ষা এলট লুনলশ্চত েযায জনয েযকত কফ কম এলট লে তাঁকদয ন্তাকনয উচ্চলক্ষা এফং 
লফফাকয ফযক য জনয মাপ্ত কফ! 

এআ ফস্থা  লনকজয ফয তলফকরয জনয লনক াকগয লদকে ভন কদও ায প্রক াজনও 
গুযতু্বূণথ ক  মা  কেননা, দম্পলত প্রথকভআ ন্তাকনয লক্ষা ও লফফাকয জনয ফি লনক াগ 
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েকয লদক কছন, তুযাং তাঁযা এখ্ন লনকজকদয ফয তলফকরয লনক াগ ফািাকত াকযন। 
কমভন বাকফ তাঁকদয ফ  ফািকত থােকফ, দম্পলত কযাগ কুখ্য প্রলত লতলযি 
ংকফদনীর ক  িকফন তুযাং দম্পলতকে লনকজকদয স্বাস্থয লফভায ফৃলিকতও ভন লদকত 
কফ। 

লযলস্থলতয াঠ্ 

লফফালত মুফে মাঁকদয ন্তান ফি 

িুয এখ্ন 48 ফছকযয এফং তাযঁ তু্র, েনযা ফি ক  কগকছ। তাযঁ েনযা এেলট 
কভলিকের েকরকজ নাভালিত (বর্থত) েলযক কছ, কেননা ক এেজন দন্ত লিলেৎে কত 
িা  এফং তাযঁ তু্র এেলট আলঞ্জনী ালযং াঠ্ের কভ নাভালিত (বর্থত) েলযক কছ। িুকযয 
লতা ফয গ্রণ েকযকছন এফং লতলন কনন ান, মা তাযঁ এফং িুকযয ভাতায জনয 
মাপ্ত। এআ ফস্থা  িুকযয ঝুঁলেয লবরাল কনে েভ ক  মা । লতলন ধীকয ধীকয 
লনকজয উচ্চ ঝুঁলেয লনক াগগুলর, কমভন – আেুযআলটকজয কথকে লনম্ন ঝুঁলেয লনক াগ, কমভন 
– জভা লযেল্পনা  লযফর্থতত েযা ুযু েকযন কেননা, অগাভী লেছু ফছকযয ভকধযআ তাঁকে 
লনকজয ন্তাকনয লক্ষা এফং লফফাকয জনয এেলট স্বীেৃত অক য (গযাকযন্টীি) প্রক াজন 
কফ। লতলন লনকজয ফয তলফকরয জনয লনক াগ ফািাকনায উকযও কফল ভকনাকমাগ 
লদকচ্ছন। িুয ালযফালযে যুক্ষায জনয, স্বাস্থয যুক্ষাও (লফভা) ফািাকচ্ছন। 

B. 6 ফকযয ূকফথ 

এলট এভন ফস্থা মখ্ন ন্তান লনকজয উচ্চলক্ষা কল েযায য লফফা েকয কন  এফং 
অর্থথে বাকফও তাযা স্বতন্ত্র ক  মা । ফযলি / দম্পলতয অ ও এখ্ন কফল (উচ্চ) কফ 
কেননা, তাযঁা এখ্ন কেলয াকযয উচ্চ স্তকয থােকফন। এআ ফস্থা  তাঁকদয ভকনাকমাগ 
ফয তলফর এফং স্বাস্থয যুক্ষায লদকে িকর মা  কেননা লধোং নয প্রক াজনগলুর 
ূযণ ক  মা । ফকযয কয কোনও দম্পলতয ফকথকে ফি লিন্তা তাঁকদয বদলনে খ্যি, 

লন লভত স্বাস্থয যীক্ষণ, াাতার এফং নয কভলিকের খ্যি ূণথ েযা। ফযলিকে কদখ্কত 
কফ কম ফয তলফকরয জনয প্রথভ লনক াজনলট েতটা প্রলতপর (রাব) লদকচ্ছ এফং 
লনকজয প্রলতলনলধয াকথ ম্পেথ  েযকত কফ মলদ কোনও লযফতথ কনয প্রক াজন কি। 
দম্পলতয স্বাস্থয যুক্ষাযও (লফভা) ভীক্ষা েযাকত কফ এফং কদখ্কত কফ কলট মাপ্ত অকছ 
না কনআ। 

লযলস্থলতয াঠ্ 

ফকযয ূকফথ 
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এআ ফস্থা  িুকযয ন্তান স্বতন্ত্র ক  মা । িুকযয েনযা এেজন দন্ত লিলেৎে 
ক  মা  এফং ক লনকজয লিলনে িারা । ক খ্ফু াম্প্রলতে ভক  এেজন কনত্র 
াজথ নকে লফফা েকযকছ এফং জীফকন লস্থলত প্রাপ্ত েকযকছ। িুকযয তু্র এেলট গ্রণী 
এভ. এন. ল – কত এেজন পটও ায আলঞ্জনী ায যূক োজ েযকছ। কও এখ্ন 
লফফালত। িুকযয ভাতা – লতায ভৃতুয ক  কগকছ এফং তাঁযা িুকযয জনয লনকজকদয 
ম্পদ কযকখ্ লগক কছন। 

এআ ফস্থা  িুয লনকজয ফয তলফকরয উয ভকনাকমাগ লদকচ্ছন কেননা তাযঁ 
লধোং নয প্রক াজন ূযণ ক  লগক কছ। িুয লনকজয লফভা প্রলতলনলধয াকথ 
কদখ্া েকযন এফং লনকজয িারু ফয তলফর কদকখ্ লফিায – লফকফিনা েযকত কফ কম 
কোনও লযফতথ কনয প্রক াজন অকছ লেনা। প্রলতলনলধ তাঁয ভতা (আেুযআলট) 
কাটথ কপালরওয লেছু বাগকে েভ ঝুঁলে লনক াকগ স্তান্তয েযায যাভথ কদন কেননা, লতলন 
এখ্ন এআ ফস্থা  কোনও ঝুলঁে ফন েযকত াযকফন না োযণ, লেছু ফছয ধকয লঞ্চত 
তাঁয ফয তলফর এআ ভ  লনকজয ভরূয না ালযক  কপকর মখ্ন কল জীফকনয জনয 
তাঁয অক য প্রক াজন কফ। িুয লনকজয ালযফালযে স্বাস্থয যুক্ষায ভীক্ষা এলট 
লুনলশ্চত েযায জনয কম কলট মাপ্ত অকছ না কনআ, এয জনয লনকজয লফভা প্রলতলনলধয 
াকথ যাভথ েকযন। 

B. 7 ফকযয কয 

এলট কআ ফস্থা মখ্ন এেজন ফযলি / দম্পলতয অ  ওআ লনক াকগয প্রলতপর (রাব) মথন্ত 
ীলভত কফ, মা তাযঁা লনকজকদয েভথক্ষভ জীফকনয প্রাযলম্ভে ফস্থা  েকযলছকরন। 
কফতনবূে েভথিাযীকদয লফলক , তাঁকদয লন লভত ভালে অ  কথকভ মা । মলদ তাঁকদয 
লনক াকগয কথকে প্রাপ্ত প্রলতপর (রাব) তাঁকদয অর্থথে প্রক াজন ূযণ েযায জনয মাপ্ত না 
 , তাকর এখ্ন কফল লেছু েযা মাকফ না। ফযলি লনকজয লঞ্চত ফয তলফর এফং 
েভথিাযী লুফধা (রাব) কমভন বলফলযৎ তলফর, গ্রািুযআলট, ফো নগদেযণ আতযালদ কথকে 
প্রাপ্ত যালয ফযফায কোনও লফভা ংস্থা কথকে এে আেুযআলট লফভা লযেল্পনা ের   েযায 
জনয েযকত াকযন। এলট তাযঁ কল ভক য জীফন মাকনয জনয ফযক য ূযণ েযায জনয 
এে লন লভত ভালে অ  প্রদান েযকফ। এলট এভনও ফস্থা মখ্ন ফযলিয খু্ এফং 
কযাগগ্রস্ত ও ায প্রফণতা কফল কফকি মা । ফযলিকে লনকজয এফং লনকজয জীফন াথীয 
স্বাস্থয যুক্ষা  (লফভা ) ভীক্ষা েযা দযোয এলট কদখ্ায জনয কম ওআ দম্পলতয স্বাকস্থযয 
কদখ্াকানায প্রক াজনকে ূযণ েযায জনয যুক্ষালট (লফভা) মাপ্ত না মাপ্ত ন । 
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উাজথ নক্ষভ ফযলি এফং ফযফা ী ফযলিয কক্ষকত্র কোনও লনলশ্চত ফকযয অ  ু  না। মলদ 
লতলন এফং তাযঁ জীফন লফভা প্রলতলনলধ এলট কফাকঝন কম ফযলি কল জীফন কভ াকদয ফয  ূযণ 
েযায জনয লনকজয ফয তলফকর মাপ্ত যাল লঞ্চত েকয কপকরকছন তাকর লতলন 
ফয লনকত াকযন। ফয তলফকরয াকথ লতলন কোনও লফভা ংস্থা কথকে এেলট 
আেুযআলট লযেল্পনাও ের   েযকত াকযন মা তাযঁ ফয  ূযকণয জনয ভালে অ  প্রদান 
েযকফ। 

লেনু্ত মলদ ফযলি এফং তাঁয লফভা প্রলতলনলধ এলট নুবফ েকযন কম ফকযয কযয ফছযগুলর 
োটাকনায জনয ফয তলফর মাপ্ত, তাকর িােুলযজীফী ফযলিকে োজ েকয কমকত কফ 
এফং ফযফা ীকে লনকজয ফযফা ততক্ষণ েযকত কফ মতক্ষণ কলট মাপ্ত থথ না ংগ্র 
েকয কন । তকফ লনকজয ফয যফতথ ী ফয  ূযকণয জনয লন লভত ফার্থলে থথূযণ প্রাপ্ত 
েযায জনয লনকজয ফয তলফকরয ফযফায কোনও লফভা ংস্থা কথকে এে আেুযআলট 
লযেল্পনা ের   েযায জনয েযকত াকযন। এআ ফস্থা  ফযলিকে লনকজয এফং লনকজয 
জীফন াথীয স্বাস্থয লফভায ভীক্ষা এলট লুনলশ্চত েযায জনয েযা দযোয কম এলট তাঁয 
স্বাস্থয এফং কভলিকের কদখ্াকানায প্রক াজন যূকণয জনয মাপ্ত যক কছ লেনা।  

লযলস্থলতয াঠ্ 

ফকযয কয 

িুয এফং েলফতা লনকজয েভথক্ষভ জীফন মাফৎ লফভা প্রলতলনলধয াাকময লনকজয ফয 
তলফরকে বার বাকফ লনক ালজত এফং লযেলল্পত েকযন। লযণাভ স্বযূ ের   েযা 
আেুযআলট লযেল্পনা কথকে মাপ্ত ভালে অ  প্রাপ্ত েকযন মা তাঁকদয ফকযয যফতথ ী 
ফছয মাফৎ তাঁকদয জীফন মাকনয ফয কে ূযণ েকয। এভনলে ফকযয কযও িুয 
এফং েলফতা কে লনকজয জীফন স্তয ম্পকেথ  কোনও িুলি (কফাঝািা) েযকত কফ না। 
লনকজয স্বাস্থয যুক্ষা ম্বি এলট লুনলশ্চত েযায জনয েযা   কম তাঁকদয স্বাস্থয 
প্রক াজনকে যুলক্ষত েযায জনয মাপ্ত অকছ না কনআ তায জনয লফভা প্রলতলনলধয 
যাভথও কনন। এে পর এফং দাল ত্বূণথ োমথীর জীফকনয কয, তাঁযা দুজন এফং 
লনকজয নালত – নাতলনয াকথ জীফকনয অনন্দ ককত াকযন। 

B. 8 াযাং 

অভযা এে লফলষ্ট জীফন িকের  কদকখ্লছ কম ফ গ্রাকেয দুলট প্রাথলভে প্রক াজন অকছ। 
যুক্ষা এফং লনক াগ। তথাল ভকন যাখ্ুন ফযলিয জীফন োর মাফৎ এআ প্রক াজন ফদকর 
মা । নীকি াযাং কদও া ক কছ:- 
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জীফন িের  ফস্থা গ্রাকেয প্রক াজন 

বফ ভাতা লতায প্রক াজন:- 
 ভাতা – লতায ভক  ভতুৃযয লযলস্থলতকত, ন্তাকনয জনয 

অর্থথে যুক্ষা েযায প্রক াজন।  
 ন্তানকদয বলফলযকতয অর্থথে ফস্থা, কমভন – লক্ষা, লফফা 

আতযালদয োযকণ থথ প্রদান েযায প্রক াজন। 
লফফালত মুফে  যুক্ষা প্রক াজন – ভ  ভতুৃযয লযলস্থলতকত লনকজয জনয 

কনও া জীফন যুক্ষা, ক্ষভতা আতযালদয লফযুকি লযফাকযয 
জনয প্রদান েকয।  

 অলশ্রত  ভাতা – লতায জনয স্বাস্থয  যুক্ষা (মলদ প্রথকভ না 
কনও া ক  থাকে)। 

 স্বল্প কভ াকদয প্রক াজন কমভন – লফফা, ফালি এফং দীঘথ 
কভ াকদয প্রক াজকনয জনয কমভন – ফকযয জনয ঞ্চ  
েযা। 

লফফালত মফুে, 

মাঁকদয ন্তান 
যক কছ। 

 যুক্ষা প্রক াজন – দুজন জীফন াথীয জনয ভৃতুযয লফযুকি 
জীফন যুক্ষা। 

 ন্তাকনয বলফলযৎ / বাফী লক্ষা, লফফা আতযালদয জনয থথ প্রাপ্ত 
েযা। 

 দম্পলত এফং ন্তাকনয যুক্ষায জনয এেলট ালযফালযে স্বাস্থয 
লফভা লযেল্পনা। 

 এেলট ফয তলফকরয জনয ল্প ংদান েযা মা কি 
ফািাকনা (ফৃলি) কমকত াকয। 

লফফালত মফুে, 

মাঁকদয ন্তান ফি। 
 যুক্ষা প্রক াজন – উাজথ কেয ভক  ভতুৃয ও ায 

লযলস্থলতকত লযফাকযয জনয অর্থথে যুক্ষা। 

 ন্তাকনয বলফলযকতয লক্ষা, লফফা আতযালদয জনয ং গ্রণ 
ফজা  যাখ্া। 

 ফকযয জনয লনক াকগ ফৃলি েযা। 

 ফ  ফািায াকথ াকথ স্বাস্থয যুক্ষা ফৃলি েযা। 

ফকযয ূকফথ  ফকযয যফতথ ী ভক য জনয লনক াগ। 

 অ  যুক্ষায প্রক াজন। 
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 ন্তাকনয জনয বতৃে ম্পলত্তয ফযফস্থা 
 স্বাস্থয যুক্ষাকে ভীক্ষা েকয লুনলশ্চত েযা এলট মাপ্ত লেনা। 

ফয  ফকযয কয মাপ্ত লন লভত অ  লুনলশ্চত েযায জনয 
ফুলিভত্তায াকথ থথ লনক াকগয প্রক াজন। 

 স্বাস্থয যুক্ষা ভীক্ষা েকয লুনলশ্চত েযা এলট মাপ্ত লেনা। 

 ম্পলত্ত / বতৃে ম্পলত্ত লনক াজন। 

 

প্রস্তালফত লের  া 
কোনও দুজন দম্পলতয োকছ মান মাযঁা জীফন িকের য লনম্ন ফস্থা  অকছন:- 
 লফফালত মুফে মাঁয ন্তান কনআ। 

 লফফালত মুফে মাঁয ন্তান যক কছ। 

এঁকদয কথকে তথয এেত্র েযুন এফং প্রকতযে দম্পলতয লফলবন্ন প্রক াজকনয এেলট তালরো 
বতলয েযুন কম দুজকনয প্রক াজন েী ভান? লনকজয ভরূযা কনয উয লফিায েযনু। 

 

প্রশ্ন 8.1 

লনম্ন লরলখ্ত জীফন লযলস্থলতয জনয এে লফলষ্ট জীফন িকের য লফলবন্ন প্রক াজন েী কত 
াকয?  

 লফফালত মুফে মাঁয ন্তান যক কছ। 

 লফফালত মুফে, মাযঁ ন্তান কনআ। 

c. জীফন ফস্থাকে প্রবালফত েযা োযে 

লছকনয বাকগ অকরািনা েযা ফ জীফন ফস্থায ভকধয লদক  ফ গ্রাে মাকফন না। লফলবন্ন 
োযকেয উলস্থলত এআ জীফন ফস্থাকে উকেখ্য যূক প্রবালফত েকয। একদয ভকধয কমগুলর 
ভুখ্য:- 

লিত্র 8.5 
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C. 1 ফ  

মুফা ফস্থা  কোনও ফযলিয দাল ত্ব েভ  । কমভন কমভন ফযলিয অ ু ফাকি তত ক উচ্চ 
লক্ষা গ্রণ েকয এফং লনক ালজত ক  মা । তাঁয যুক্ষা প্রক াজন তায উত্তয দাল ত্ব কমভন 
লফফা এফং লযফাকযয োযকণ ফািকফ। 

C. 2 বফফালে লযলস্থলত এফং অলশ্রত 

মখ্ন কোনও ফযলিয লফফা ক  মা  এফং লতলন এেলট লযফায ুযু েকযন, তখ্ন তাঁয উত্তয 
দাল ত্ব কফকি মা  এফং লতলন তাঁয লযফাকযয কনে ফসু্ত এফং প্রক াজকনয জনয থথ প্রদান 
েযায আচ্ছা যাকখ্ন। লতলন এেলট ফালি, এেলট গালি কেনা এফং ফার্থলে ফয মাত্রা আতযালদয 
ফযাাকযও বাকফন। এআ কফয লযণাভ স্বযূ অর্থথে দাল ত্ব কফকি মা । অনাযা কদখ্কত 
াকযন কম লফফাকয কয কোনও ফযলিয জনয উকযাি ফ দা  দাল ত্ব ফৃলিয োযকণ 
যুক্ষা প্রক াজন খু্ফ গযুতু্বূণথ ক  মা । 

C. 3 অ  

কোনও ফযলিয ফযফা ফা উাজথ কনয লযলস্থলত তাঁয অর্থথে লনক াকগয প্রক াজনী তা এফং 
লনক াগ ক্ষভতাকে প্রবালফত েযকত াকয। কোনও ফযলি লনম্নযূক োমথীর কত াকযন:- 

 াফথজলনে কক্ষকত্রয েভথিাযী 

 কফযোলয কক্ষকত্রয েভথিাযী 

 স্ব – উাজথ ে 

C. 3. A াফথজলনে কক্ষকত্রয েভথিাযী 

ফ  বফফালে লযলস্থলত 
এফং অলশ্রত 

কযাজগায স্বাস্থয লযলস্থলত 

ফযলিয অ  এফং ফয  ফযলিয ম্পলত্ত এফং 
দাল ত্ব 

লফফা লফকচ্ছদ এফং 
লফক াগ 
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মলদ কোনও ফযলি াফথজলনে কক্ষকত্র োজ েকযন, তাকর তাযঁ জীফন লফভা, কনন 
লযেল্পনা এফং নয কভলিকের ম্বলিত লযেল্পনায প্রক াজন উচ্চ কফ না। এয োযণ 
এআ কম াফথজলনে কক্ষকত্র লনকজয েভথিাযীয বলফলয তলফর, কনন লযেল্পনা এফং 
ফয লযেল্পনা রাব প্রদান েযায জনয ংগ্রণ েযকত  । াফথজলনে কক্ষত্র কোনও 
ফযলিয জীফন লফভা এফং তাঁয লযফাকযয জনয স্বাস্থয লফভায ভকতা রাবও প্রদান েকয। 

C. 3. B কফযোলয কক্ষকত্রয েভথিাযী 

কফযোলয কক্ষকত্রয েভথিাযীয ফযাাকয কনন লযেল্পনা, জীফন লফভা, স্বাস্থয লফভা আতযালদয 
প্রক াজন কনে কফল  । লধেতয কফযোলয কক্ষকত্রয লনক াগোযী গ্রযািুল লট এফং 
বলফলয তলফকরয ভত রাব প্রদান েকয। তফুও তাঁকদয ভকধয লধেতয কোনও কনন 
রাব প্রদান েকয না। লেছু ংস্থা ফযলিয জনয জীফন লফভা এফং তাযঁ লযফাকযয জনয স্বাস্থয 
লফভা প্রদান েকয এফং লেছু ংস্থা েভথিাযীকদয উকযাি রাকবয জনয লপ্রলভ াকভয 
ংদাকনয লফেল্প  । কমখ্াকন লেছু নয ংস্থা এয কথকে কোনও রাব প্রদান েকয না 
এফং েভথিাযীকে লনকজয ফযফস্থা লনকজ েকয কনও ায প্রক াজন কি। 

C. 3. C স্ব – উাজথ ে 

স্ব লনক ালজত ফযলিকদয লফলক  দুলট গুযতু্বূণথ োযণকে ভকন যাখ্কত কফ:- 

 স্ব – লনক ালজত ফযলিকদয অ  লযফতথ নীর কত াকয, এফং 

 লতলনআ লযফাকযয এেে উাজথ নক্ষভ ফযলি কত াকযন। 

স্ব – লনক ালজত ফযলিকদয জকনয জীফন লফভায প্রক াজন উচ্চ ভাকনয ক  থাকে। এেফায 
এআ প্রক াজন ূযণ েযায য নয প্রক াজন কমভন লু লফভা যেল্পনা এফং ফয 
লযেল্পনায উয ভকনাকমাগ কদও া কমকত াকয।  

C. 3. D স্বল্প কভ াকদয কেলয ায ম্পন্ন ভানুলযা 

লেছু ভানুকলয উাজথ কনয জনয কেলয ায ল্প ভক য জনয  । িরলচ্চত্র ফা কটলরলবকনয 
লবকনতা ও লবকনত্রীযা, ের ীিালফদযা, ফযফাল ে লল্পী আতযলদয উাজথ ন কেলয ায প্রা  
ল্প কভ াদ 5, 10 ফা 15 ফছকযয জনয কত াকয। এয জনয মখ্ন তাঁযা লনকজয প্রদথকনয 
ীকলথ থাকেন তখ্ন তাযঁা ফযফাল ে ুকেয যূক মাপ্ত যাল (থথ) প্রাপ্ত েকযন। লেনু্ত মলদ 
এেফায ীলথ উাজথ ন ালযক  মা  তাকর তাঁকদয অ  কনেটা কি মা  থফা ম্পণূথ 
কথকভ মা । এআ কশ্রণীয ভানলুকদয লনকজকদয উচ্চতভ উাজথ ন ফছয মাফৎ ভৃতুয ফা ক্ষভতা 
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কথকে লনকজকদয অ  যুলক্ষত যাখ্ায প্রক াজন  , এফং এআ এআ ফছযগুলর মাফৎ উার্থজত 
অ কে এভন বাকফ লনক াগ েযায প্রক াজন কি কম তাঁকে তাঁয কেলয াকযয ককল এফং 
ফকযয কযয কভ াকদ এে লন লভত অ  প্রদান েযকফ। 

C. 3. E কফোয 

কোনও ফযলিয জীফকন কফোযত্ব কমকোনও ফস্থা  অকত াকয। এলট কোনও 
স্বলনক ালজত ফযলি ছািা এে কফতনবূে ফযলিযও কত াকয এফং খ্াযা (বগ্ন) স্বাস্থয ফা 
অর্থথে লযলস্থলতয োযকণ কত াকয। 

মলদ কেউ কফোয ক  মান তাকর তায অর্থথে লযেল্পনা খ্ুফ খ্াযা বাকফ প্রবালফত কত 
াকয কেননা তাঁয প্রাথলভেতা এলট লুনলশ্চত েযায জনয ফদকর মাকফ কম লতলন তাযঁ 
লযফাকযয ভরূগত খু্ – লুফধা কমভন অফান ও খ্াদয প্রদান েযকফন লে েকয। দীঘথ 
ভক য কফোযকত্বয লফলক  লতলন লনকজয লরল এফং লনক াকগয জনয লন লভত লপ্রলভ াভ 
লযকাধ েযায লযলস্থলতকত থাকেন না। লযণাভস্বযূ লরলগুলর তাভালদ (নষ্ট) ক  
কমকত াকয। এআ লফলক  ফযলি কয লরল নুজথ ীলফত েযায প্র া েযকফন মখ্ন লতলন 
নুঃ কযাজগায েযকফন ফা লরলকে এে িুলি লরলকত লযফর্থতত েযাকত াকযন। 
লরল ভথণ েযাও নয লফেল্প। 

তএফ অনাযা কদখ্কত াকযন কম ওলট ওআ ফস্থা মায জনয এেজন ফযলিয লগ্রভ 
লনক াজকনয প্রক াজন  । ক্ষভতায োযকণ লফভা গ্রণ অফযে এফং এে অেলিে 
তলফর লনভাণও েযকত কফ মা ল্প কভ াকদয খ্যিকে যুলক্ষত যাখ্কফ। 

C. 4. স্বাস্থয ংের ান্ত ভযা 

কোনও ফযলিয ফ  ফািায াকথ াকথ স্বাস্থয ঝুঁলে কফকি মাও ায প্রফণতা ফৃলি   এফং 
তাঁয জীফন এফং স্বাস্থয যুক্ষা প্রাপ্ত েযায ম্ভাফনা ঘকট। এভন লযলস্থলতও উৎন্ন কত 
াকয কমখ্াকন কোনও ফযলি লনযন্তয খ্াযা স্বাস্থয ফস্থা  ীলিত থাকেন তাযঁ ফ  মাআ 
কাে না কেন। মলদ লফভা ংস্থা এভন ঝুঁলে স্বীোয েকযন, তাকর তা স্বীেৃলতয কতথ  
লযফতথ ন / ফা এেলট উচ্চ লপ্রলভ াভ ূযণ েযকত াকযন। 

C. 5 ফযলিয অ  এফং ফয  

প্রকতযে ফযলিয অ  এফং ফযক য স্বীেৃলত তাঁয জীফন স্তয ফা বযা নুাকয অরাদা 
অরাদা  । ফযক য ভকধয কবাজন, ফস্ত্র, অফা এফং ফো ফা ফকয েযা গলতলফলধয 
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উয ফযক য যাল (থথ) ন্তবুথ ি। একত কোনও ফযলিয দাল ত্ব কমভন, গৃঋণ আতযালদ 
লযকাধও ন্তবুথ ি। অর্থথে লযেল্পনায উকেযয জনয এলট অফযে কম কোনও ফযলিয 
োকছ তাঁয ভস্ত ফয  যূকণয য কমন ফলষ্ট ং থাকে। 

লেনু্ত মলদ ফয  অক য কথকে কফল  , তাকর ফযলিকে ঋণ লনকত কফ এফং তাযঁ লনক াগ 
েযায ক্ষভতা ুনয কফ। 

C. 6 ফযলিয ম্পলত্ত এফং দাল ত্ব 

ফযলি কম ফসু্তয স্বত্তালধোযী (ভালরে) কলট তাঁয ম্পলত্ত এফং মায জনয তাঁকে ঋণ লযকাধ 
(থথ ফা েয) েযকত  , কলট তাযঁ দাল ত্ব। ফযলি ম্পলত্ত ঞ্চ  েকয ফযফা ফা 
উত্তযালধোয তূ্র প্রাপ্ত েকয। মলদ কোনও ফযলিয দাল ত্ব ম্পলত্তয কথকে কফল  , তাকর 
এলট লুনলশ্চত েযা অফযে কম ভস্ত ফকে া লযকাধ ভক য ভকধয েযকত কফ।  

উদাযণ 

যাঘফ লভশ্র এেজন লিলেৎে এফং লতলন লনকজ লিলনে িারনা েকযন। তাযঁ লতাও 
এেজন লিলেৎে লছকরন এফং লিলনে িারনা েযকতন। ভৃতুযয কয যাঘকফয লতা 
লনকজয ফালি, লিলনে, জলভয প্লট এফং 10,00,000 টাোয ফযাি জভা যাঘকফয জনয কযকখ্ 
লগক কছন।  
যাঘফ বাগযফান কম লতলন স্ব ং মাপ্ত অ  জথ ন েকযকছন এফং উত্তযালধোযকূত্র 
ম্পলত্ত প্রাপ্ত েকযকছন। যাঘকফয ভত ফযলিকদয ভত, মাঁযা মাপ্ত ম্পলত্ত এফং লনজস্ব 
লন লভত অ  কথকে বার নগদ কথথয প্রফা যাকখ্ন, তাঁকদয লনক াগ ক্ষভতা উচ্চভাকনয 
  এফং তাঁকদয ঝুঁলে (লফদ) াভরাকনায াভথথও উচ্চ ক  থাকে। 

কম ম্পলত্ত ফযফায উকাকমাগী ন  থফা কক্ষােৃত েভ পরদা ে (রাব), কলটয 
ভীক্ষা েযা দযোয এফং এলটকে নয ম্পকদ লনক াকগয জনয তদাযে েযা দযোয। এআ 
ধযকনয ফযলিকদয দাল ত্ব কমভন, এে গৃ ঋণ ফা এেলট গালি ের ক য ঋণ মাপ্ত জীফন লফভা 
দ্বাযা যুলক্ষত (লযকাধ) েযা দযোয মাকত অ  উাজথ ে ফযলিয ভক  ভতুৃযয 
লযলস্থলতকত, লযফায ঋণ লযকাধ েযকত াকয এফং ঋণদাতায কথকে উৎন্ন কত াযা 
অর্থথে দুলশ্চন্তা কথকে ফাঁিকত াকযন। 

C. 7 লফফা লফকচ্ছদ, লফলচ্ছন্নতা এফং লফক াগ 

লফফা লফকচ্ছদ ফযলিয অর্থথে লযেল্পনা  প্রলতেূর বাকফ প্রবাফ কপরকত াকয। লফফা 
লফকচ্ছদ ফা লফলচ্ছন্নতা কথকে ফযলিয অর্থথে উকেয লযফর্থতত   এফং তাযঁ অর্থথে লনক াগ 
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ক্ষভতাও হ্রা প্রাপ্ত   (লফকল েকয মলদ দুজন জীফন াথী েভথক্ষভ ন)। তএফ লফদযভান 
লনক াকগয ভীক্ষা েযা প্রক াজন। 

লফফা লফকচ্ছদ এফং লফলচ্ছন্নতায লফলক , কোনও ভলরায (গৃলণী) জনয অর্থথে লযেল্পনা 
তযন্ত গুযুত্বূণথ কেননা ভলরায োকছ লনকজয স্বাভীয অর্থথে অক াজন (ফযফস্থা) ছািা 
নয কোনও অর্থথে অক াজন (ফযফস্থা) থাকে না। থাৎ যুক্ষা এফং ফযোরীন 
প্রক াজন অযও কফল গুযতু্বূণথ ক  মা । 

এেজন লফধফা ভলরা লনকজয স্বাভীয অর্থথে ম্পকদয ংযক্ষে এফং লনকজয অলশ্রত 
ন্তানকদয প্রক াজন ূযণ েযায দাল ত্ব তাঁয। ম্পকদয (ম্পলত্ত) দ্বযফাকয তাযঁ ভরূ 
ভকনাকমাগ থােকফ এফং অলশ্রকতয প্রক াজনকে ূযণ েযায জনয ম্পকদয লনক াগ ভরূযকে 
ংযলক্ষত ফা ফর্থধত েযায লদকেও তাঁয ভকনাকমাগ থােকফ। 

D. গ্রাকেয প্রক াজন: ফাস্তফ এফং নুবূত 

এলট কফাঝা গুযতু্বূণথ কম ফাস্তফ এফং নুবূত প্রক াজকন লবন্নতা অকছ। কোনও ফযলিয 
ফাস্তলফে প্রক াজন ফসু্ততঃ কআ ফ প্রক াজন, কম গুলরকে নয প্রক াজকনয তুরনা  
প্রাথলভেতা কদও া দযোয। কেননা, নুবূত প্রক াজন োল্পলনে ফা গ্রাকেয দ্বাযা গযুুত্বূণথ 
লককফ ভানা  । (উদাযণ- এেলট দালভ গালি ের ক য আচ্ছা মা মাপ্ত াফথজলনে মাতা াকত 
ফযফায কফ এফং এলট ের   েযায জনয গ্রাকেয োকছ ঞ্চ  ফা অ  মাপ্ত থাো।) 

ফাস্তলফে প্রক াজন অর্থথে লনক াগ কেৌর এফং লফকেলকণয ভাধযকভ লনধালযত েযা  । 
নুবূত প্রক াজন ফযলিয লিন্তাযীলত ও ভূ আচ্ছায লফকেলকণয দ্বাযা কফাঝা কমকত াকয। 
িরুন, প্রলতলনলধ দ্বাযা গ্রােকে ফাস্তফ এফং নুবূত প্রক াজকনয কদও ায ভ  অকত াকয 
এভন লেছু ভযায উয দৃলষ্টাত েলয:- 

 কমভন অভযা এআ ধযাক য ূকফথ অকরািনা েকযলছ, কোনও ফযলিয জীফনিকের য লফলবন্ন 
ফস্থা  লফলবন্ন অর্থথে প্রক াজন উৎন্ন  । লেনু্ত মখ্ন অর্থথে লফভা লযেল্পনা 
লনভাকণয ভ  অক, তখ্ন এলট ম্ভফ কত াকয কোনও লনক াগোযী ফাস্তলফে 
লনক াকগয কক্ষকত্র তৎয ন না। কোনও মুফে এখ্ন কথকে 10 ফছকযয কয 
10,00,000 টাো প্রাপ্ত েযায ফানা যাখ্কত াকযন, লেনু্ত এয জনয তাঁকে লনকজয লেছু 
ফো ফা ফয লফকনাদকনয গলতলফলধ তযাগ েযকত কফ এফং লন লভত ঞ্চ  এফং 
লনক াগ েযায প্রক াজন  । 
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 লদ্বতী  ভযা এলট কম গ্রাে প্রা  বলফলযকতয জনয ঞ্চক য গযুুত্ব ফঝুকত পর ন 
এফং প্রাপ্ত কত াকয এভন রাকবয গুকণয প্রলত প্রবালফত ননা। গ্রাে তাঁয লনকজয 
ফতথ ভান প্রক াজনগুলরকে লনকজয বলফলযত উকেকযয প্রক াজকনয তুরনা  উচ্চ 
প্রাথলভেতা কদন। 

 ফযলি লনকজয ফাস্তলফে প্রক াজনকে ফঝুকত াকযননা এফং ফুলিভত্তায াকথ কগুলরয 
প্রাথলভেতা লদকত পর ন। লেছু এভন কক্ষত্র কত াকয কমখ্াকন এেজন ফযলি 
প্রথকভ লু লযেল্পনা লফলনক াগলট ংগ্র েযকত াকযন, মখ্ন তাঁয প্রাথলভে 
প্রক াজনগুলর – ভৃতুয, সু্থতা ফা ক্ষভ দা  লযফাযকে অর্থথে যুক্ষা প্রদান েযায 
লছর। 

এেজন লফভা প্রলতলনলধয োজ গ্রােকে তাযঁ ফাস্তলফে প্রক াজনগুলর লিলিত েযকত া তা 
েযা। এআ প্রলের  া লনম্নানুাকয:- 

ফাস্তলফে প্রক াজনগুলর 
লিলিত েযা 

গ্রােকে লনকজয ফাস্তলফে প্রক াজনগুলর ফুঝকত লফভা 
প্রলতলনলধকে াাময েযা প্রক াজন। 

ফতথ ভান এফং বলফলযকতয 
প্রক াজনগুলর লিলিত েযা 

লফভা প্রলতলনলধকে লনকজয গ্রােকে ফতথ ভান এফং 
বলফলযকতয প্রক াজনগুলর ফঝুকত াাময েযা উলিত। 

প্রক াজকনয লযভা এফং 
প্রাথলভেতা লনণথ  েযা 

এেফায মখ্ন প্রক াজন লিলিত েযা ক  মা , তখ্ন থথ 
ভকূরযয যূক লযভালণত েযকত কফ এফং প্রাথলভেতা লদকত 
কফ। 

থথ লযেল্পনায ভীক্ষা গ্রাকেয অর্থথে লনক াগ ভীক্ষা েযায জনয গ্রােকে 
ভ  ভক  লফভা প্রলতলনলধয াকথ কদখ্া াক্ষাৎ েযা 
দযোয। মলদ এভন   ফদকর মাও া লযলস্থলতয জনয 
উমুি নতুন লনক াগ েযা দযোয। 

 

প্রশ্ন 8. 2 

ংকক্ষক কফাঝান কম লনম্নলরলখ্ত োযে (ঘটনা) লে প্রোয জীফকনয লফলবন্ন ফস্থায 
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প্রক াজনকে প্রবালফত েকয:- 

1. স্বাকস্থযয লযলস্থলত 

2. অ  এফং ফয  

3. ম্পদ এফং দাল ত্ব 

 

উদাযণ 

ফাস্তলফে প্রক াজন – অভায ফকযয জনয ঞ্চক য প্রক াজন। 

ফাস্তলফে প্রক াজকনয লযভা – অভা  লনযন্তয 20,000 টাো ভালে অ  াও ায জনয 
ঞ্চ  েযা প্রক াজন। 

E. কমাগাকমাগ, প্রশ্ন প্রসু্তত েযা এফং শ্রফণ কেৌর 

কোনও লফভা ংস্থায ম্ভালফত গ্রাকেয াকথ প্রথভ ম্পেথ  স্থাকনয লফনু্দ ন প্রলতলনলধ। 
লফভা প্রলতলনলধকে, গ্রােকে যাভথ কদও ায ভ  গ্রাকেয ভাধযকভ কদও া তথযকে প্রবাফী 
যূক ভরূযা ন েযায জনয ভথথ কত কফ। এলট ভুখ্য প্রশ্ন লজজ্ঞাা েযা এফং বার শ্রফণ 
কেৌর দ্বাযা েযা কমকত াকয। প্রলতলনলধকে গ্রাকেয েথায লনলতাথথ কফাঝায প্র া 
েযকত কফ কেননা গ্রাে প্রা  লফভায লফলষ্ট এফং কটেলনোর (কেৌরগত) কেয াকথ 
লযলিত, পরস্বযূ তাঁযা লনকজকদয প্রক াজন ফুঝকত াকযন না। 

এআ বাকগ অভযা ওআ লতনলট গুযতু্বূণথ কেৌকরয অকরািনা েযফ মা প্রকতযে লফভা 
প্রলতলনলধয থােকত কফ। ংফাদ কেৌর, লজজ্ঞাাফাদ কেৌর এফং শ্রফণ কেৌর। 

E. 1 ংফাদ কেৌর 

লফভা প্রলতলনলধয োকছ বার ংফাদ কেৌর থােকত কফ মাকত ক অর্থথে লনক াগ প্রলের  া  
গ্রাকেয যুলি এফং ম্বি স্থান ও বতলয েযকত ভথথ থােকফন। প্রবাফী ংফাদ কেৌর 
গ্রাকেয াকথ বফঠ্কেয প্রাযম্ভ কথকেআ গুযতু্বূণথ এফং এলট অযও গুযতু্বূণথ ক  মা  মখ্ন 
গ্রাে লফের   প্রলের  ায কোনও লফনু্দয ওয অগ্র ালযক  কপকরন।  

 

উচ্চ ংফাদ কেৌকরয ন্তবুথি:- 
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 গ্রাকেয স্থানী  বালা এফং েথয বালায উয বার দখ্র থাো। 

 গ্রাকেয প্রলত লভত্রফৎ দৃলষ্টকোণ এফং তাঁকদয প্রলত লতযোকযয অগ্র কনও া। 
প্রলতলনলধকে, গ্রােকে তাঁয বলফলযৎ এফং ফতথ ভান প্রক াজন ংের ান্ত লফিায প্রেট েযায 
জনয উৎালত েযকত ভথথ কত কফ। 

 মখ্ন কোনও গ্রাে প্রশ্ন েকযন, ফা কোনও লফিায ফা লফনু্দ প্রসু্তত েকযন কতা প্রলতলনলধয 
ততায াকথ উত্তয কদও া প্রক াজন এফং গ্রাকেয াকথ লদ্বালক্ষে কমাগাকমাগ বতলয 
যাখ্কত কফ। এলট গ্রাকেয অর্থথে লনক াকগয প্রলের  াকে ংদাযীয জনয উৎালত 
েযকফ। 

E. 2 প্রশ্ন প্রসু্তত েযায (লজজ্ঞাাফাকদয) কেৌর 

কোনও প্রলতলনলধকে গ্রাকেয অর্থথে লনক াকগয প্রক াজনকে কফাঝায জনয লফলবন্ন প্রশ্ন 
লজজ্ঞাা েযায প্রক াজন কি। এআ জনয এে লফভা প্রলতলনলধয োকছ বার েকয তথয প্রাপ্ত 
েযায কেৌর থাো দযোয। এআ কেৌকরয ন্তবূথ ি:- 

 লফলবন্ন প্রোকযয প্রশ্ন লজজ্ঞাা েযা এফং 

 প্রকশ্নয জনয লঠ্ে কেয ফযফায েযা।   

E. 2. A প্রকশ্নয লফলবন্ন প্রোয 

লনকজয গ্রােকদয প্রক াজনকে কফাঝায জনয কোনও প্রলতলনলধ লফলবন্ন প্রোকযয প্রশ্ন 
লজজ্ঞাা েযকত াকয। প্রশ্ন স্তয ফা প্রক াজকনয লবলত্তকত ফগথীেৃত েযা ক  থাকে:- 

1. স্তযলবলত্তে ফগথীেযণ: এআ ফগথীেযকণ প্রশ্ন দু’ প্রোকযয কত াকয। প্রশ্ন মায উত্তয 
কক্ষােৃত লফসৃ্তত   (উন্মিু) এফং প্রশ্ন মায উত্তয েভ কে   (ন্মিু)। দুআ 
প্রোকযয প্রকশ্নয লবন্ন উকেয এফং প্রবাফ   ও অনাকে এলট লুনলশ্চত েযকত কফ 
কম অলন কলট লঠ্ে যুক ফযফায েযকছন। 

a)  লফসৃ্তত উত্তকযয (উন্মিু) প্রশ্ন:- এআ প্রোকযয প্রশ্ন গ্রােকে উন্মিু যূক ফাতারা 
েযায এফং তাঁয জনয লধে গুযতু্বূণথ লফল কে ভরূযা ন েযায জনয উৎালত েকয।  

উদাযণ 

লেছু লফসৃ্তত উত্তকযয (উন্মিু) প্রশ্ন: 
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 অলন এভন কেন বাকফন? 

 অলন অজ কথকে 10 ফছয কয লনকজকে কোথা  কদখ্কত িান? 

 অলন এআ ফযাাযলট কেভন বাকফ নুবফ েকযন? 

 

b. ংলক্ষপ্ত উত্তকযয (ন্মিু) প্রশ্ন – এআ প্রকশ্নয প্রেৃলত এভন   কম গ্রােকে ংলক্ষপ্ত 
উত্তয লদকত  । গ্রাকেয প্রতুযত্তয “যাঁ” ফা “না” থফা এে লফলষ্ট তথয ফা এে লফলষ্ট 
যাল মথন্ত ীলভত থােকফ। 

উদাযণ 

লেছু ংলক্ষপ্ত উত্তকয (ন্মিু) প্রশ্ন:- 

 অলন লে ফতথ ভাকন োমথযত?  

 অনায েলট ন্তান অকছ? 

 অনায োকছ লে কোনও িার ু(ফার) ফা ফতথ ভান লনক াগ যক কছ? 

 অলন লে লফফালত? 

2. প্রক াজকনয অধাকযয (লবলত্তকত) উয ফগথীেযণ:- এআ ফগথীেযকণ (বাকগ) কখ্ারাখ্ুলর 
(উন্মিু) প্রশ্ন থফা উন্মিু নাও কত াকয এফং লনম্নলরলখ্ত প্রশ্নগুলর এয ন্তবুথ ি কত 
াকয:- 

 তথয কবেষলণ েযা কমকত াকয। 

 লতলযি তথযকে স্পষ্ট েযকত কফ। 

 থথ (েথায) এফং কফাঝািা স্পষ্ট েযকত কফ। 

 ূকফথ স্বীেৃত লফনু্দগুলর স্পষ্ট েযকত কফ। এফং 

 গ্রাকেয দ্বাযা লেছু লনধালযত োজ ম্পাদন েযকত কফ। 

উদাযণ 

প্রক াজকনয অধাকয 
ফগথীেযণ 

লফসৃ্তত উত্তকযয প্রশ্ন ংলক্ষপ্ত উত্তকযয প্রশ্ন 
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তথয িাও ায প্রশ্ন  অনায ন্তাকনয লফলক  
ফরুন। 

অনায েলট ন্তান? 

লতলযি তথয এেলত্রত 
েযায জনয প্রশ্ন 

লনকজয ন্তাকনয বলফলযকতয 
জনয অলন লে লযেল্পনা 
েকযকছন? 

অলন লে অনায 
ন্তানকে ফযফাল ে লক্ষা 
লদকত িান? 

থথ (েথায) ফা 
কফাঝািাকে স্পষ্ট েযায 
জনয প্রশ্ন 

মখ্ন অলন ফরকছন, 

ন্তানকে ফযফাল ে লক্ষা 
লদকত িান তখ্ন লে অলন 
তায িাকানায জনয তাকে 
লফকদক াঠ্াকত িান?  

অলন মখ্ন ফরকছন কম 
অলন ন্তানকে লিলেৎা 
লক্ষা লদকত িান, তায থথ 
অলন লে ন্তানকে 
লিলেৎে ফা পাভালস্ট্ট 
বতলয েযকত িান? 

ূকফথ স্বীেৃত লফনু্দকে 
লুনলশ্চত েযায জনয প্রশ্ন
  

 

অলন লে ফাস্তকফ অনায 
ন্তাকনয লক্ষায জনয লেছু 
েযকত িান?  

অলভ েী এটা নুভান 
(কভকন কনফ) েযফ কম 
অলন এেলট লু লফভা 
লযেল্পনা ের   েযকত িান? 

োমথ েযকত গ্রাকে 
স্বীেৃলতয জনয প্রশ্ন 

অনায ফাচ্চায িাুনায 
জনয অলন লতযআ লেছু 
েযকত িান? 

অলভ লে ধকয লনকত ালয 
কম অলন লু লফভা ের   
েযকত িান? 

E. 2. B প্রশ্নকে ফযি েযা 

লজজ্ঞাা েযা কমকত াকয লফলবন্ন প্রোকযয প্রশ্নগুলর কফাঝায জনয া ে যূক প্রকশ্নয 
উকযাি তালরো উদাযণাকথথ প্রসু্তত েযা কচ্ছ। ফাস্তকফ উকযাি প্রশ্ন এভন যকূ্ষ বঙ্গীভা  
লজজ্ঞাা েযা কফ না, তায লযফকতথ  কফল নভনী তা (প্রন্নতা) এফং অলিে বাকফ ফযি 
েযায প্রক াজন িকফ। 

লিত্র 8.6 
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E3 শ্রফণ কেৌর  

কোনও লফভা প্রলতলনলধয জনয প্রবাফী শ্রফণ কেৌর লফেলত েযাও অফযে   মাকত লতলন 
গ্রাকেয উত্তকযয লঠ্ে থথ কফয েযকত াকযন। 

প্রলতলনলধকে গ্রাকেয উত্তয এফং তাযঁ কথকে াও া নয তকথযয উয ভকনাকমাগ কদও া 
দযোয। প্রলতলনলধয গ্রাকেয উত্তয লরকখ্ কনও া উলিত এফং তাঁয বাফবলঙ্গযও ধয ন 
েযা উলিত, কেননা এলট অর্থথে লনক াকগ গ্রাকেয যুলিয স্তযকে লনধালযত েযকত াাময 
েযকফ। 

E. 4 গ্রাকেয অলত্তগুলর ধাযণ (কদখ্া, কভাোলফরা) েযা 

অনাকে ফ ভ  িযকণ যাখ্কত কফ লেছু ম্ভালফত গ্রাে জীফন লফভা লরল ের   
েযকত লনচু্ছে কত াকযন কেননা জীফন লফভায গুযতু্ব ফঝুকত তাযঁা াযগ। তাঁযা 
লনকজয ভতুৃযয ভ  এফং ভতুৃয যফতথ ী লযলস্থলতকত লযফাকয েী ঘটকফ, এআ লফল লট 
অকরািনা েযায ভ  স্বলস্ত কফাধ েকযন। গ্রােকে এআ স্বলস্ত এফং বাফনায লযলস্থলত 
কথকে কফলযক  অকত লফভা প্রলতলনলধকে প্রক াজন – অধালযত (লবলত্তে) উমুি 
উৎাদকনয তথয লদকত ভথথ থােকত কফ। 

এেফায মখ্ন কোনও প্রলতলনলধ লনকজয তথয লদক  কদন, তখ্ন তাযঁ ম্ভালফত গ্রাকেয কথকে 
অকত াযা লেছু াধাযণ অলত্ত এভন কত াকয:- 

প্রক াজনী  প্রশ্নগুলর 

দভমাদায নুাকয 
প্রশ্ন। 

যর কে ফযি েযা 
দযোয, মাকত কজআ 
গ্রাে ফুঝকত াকযন। 

কূফথ লজজ্ঞায  প্রকশ্নয 
াকথ ম্বি েযা। 
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1. উৎাদন অভায প্রক াজন (প্রক াজনগুলর) ূযণ েকয না। 

2. এেজন প্রলতকমাগীয (নয কোনও লফভা ংস্থা কথথ) উৎাদন লতলযি রাব লদকচ্ছ। 

3. অভায োকছ লনক াগ েযায জনয থথ (ুঁলজ) কনআ। 

এেজন লফভা প্রলতলনলধ লাকফ অনাকে এভন অলত্ত ধাযণ (কভাোলফরা) েযকত 
তযালধে তেথ  থােকত কফ। মখ্ন কোনও গ্রাে অলত্ত েকযন, তখ্ন অনাকে তাঁয 
ফাস্তলফে োযণ কফাঝাকনায জনয লফসৃ্তত উত্তয এফং ংলক্ষপ্ত উত্তকযয প্রশ্নগুলর প্রসু্তত েযকত 
কফ এফং এআ লযলস্থলতয কথকে কফলযক  অায প্র া েযকত কফ। বার কমাগাকমাগ 
কেৌর, উমুি প্রশ্ন প্রসু্তত েযা এফং তাকত শ্রফণ কেৌর এআ লফলক য কক্ষকত্র তযন্ত 
উমুি। 

উকযাি অলত্তগুলর ধাযণ (কভাোলফরা) েযকত েক েলট িলতয ন্তবুথ ি এগুলর:- 

উৎাদন অভায প্রক াজন 
(প্রক াজনগুলর) ূযণ 
েযকত াকয না। 

গ্রাকেয কথকে তাযঁ লফকফিনা জানায জনয লেছু লফসৃ্তত 
উত্তকযয প্রশ্ন লজজ্ঞাা েযুন এফং উৎাদকনয লধে তথয 
প্রদান েযুন থফা অযও এেফায গ্রাকেয প্রক াজন 
ভীক্ষা েযায কয নয উৎাদকনয তথয লদন। 

এেজন প্রলতকমাগীয 
উৎাদন লতলযি রাব 
প্রদান েযকছ। 

লেছু দ্রফয উৎাদকনয গণু – কদাল এফং রাব – ক্ষলতয 
তুরনাভরূে লফকেলণ েযা গ্রােকদয ফরুন কোনও লফলষ্ট 
লযেল্পনায তকথয লে কদও া (কুমাগ কথথ) কচ্ছ। 

অভায োকছ লনক াগ েযায 
জনয থথ (ুঁলজ) কনআ। 

মথামথ অর্থথে লনক াগ এফং প্রক াজন অধালযত লনক াকগয 
গুযুকত্বয ওয নুযা  কজায লদন। লফভা লযেল্পনা গ্রকণয 
রাব এফং গ্রণ না েযায লযণাভলট কফাঝান। 

 

প্রস্তালফত লের  া 
ধযুন কোনও গ্রাকেয াকথ অনায কমাগাকমাগ ূফথলনক ালজত মায জনয অনাকে তাযঁ 
লফলবন্ন প্রক াজকনয লফকেলণ এফং উমুি অর্থথে লযেল্পনা বতলয েযকত কফ। লফসৃ্তত 
উত্তয এফং ংলক্ষপ্ত উত্তকযয প্রকশ্নয তালরো বতলয েযনু মা অলন অফযে তথয 
এেলত্রত েযায জনয লজজ্ঞাা েযকত িাআকফন। 
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প্রশ্ন 8.3 

ফাস্তলফে এফং নুবূত প্রক াজকনয ন্তয (াথথেয) ংকক্ষক কফাঝান। 

F. ালযফালযে লফফযকণয াকথ গ্রাকেয লফফযণ এেলত্রত (ংগ্র) েযা। 

লযেল্পনা বতলযয প্রলের  ায এে বাগ লাকফ, লফভা প্রলতলনলধকে এেলট তথয িরন লফলধ 
ফযফায েকয গ্রাকেয লনকজয লফফযণ (লযফায ), ফযফাল ে এফং অর্থথে লফফযণ 
এেত্র েযা প্রক াজন কি। 

 লনজস্ব লফফযকণ গ্রাকেয নাভ, ফ , লঠ্োনা, ম্পেথ  তূ্র এফং বফফালে ফস্থান 
ন্তবুথ ি। 

 ালযফালযে লফফযণ িালদা  লযফাকযয দয ংখ্যা এফং তাঁকদয লফফযণ কমভন, নাভ, 

ফ , কা ন্তবুথ ি। 

 প্রলতলনলধ গ্রাকেয গৃ লিলেৎে এফং গ্রাকেয েক েজন বার ফিুয লঠ্োনাও লরকখ্ 
লনকত াকযন। 

 প্রলতলনলধকে নুযা  গ্রাকেয কাগত লফফযণ কমভন তাযঁ উাজথ ন েী িােলয না লতলন 
ফযফা েকযন, এলট লরখ্ুন (কনাট েযুন)। 

 তাযকয প্রলতলনলধয গ্রাকেয কথথয উৎ এফং তাঁয ফতথ ভান লনক াকগয লফলক  লজজ্ঞাা 
েযনু।  

কনাট (তথয):  তথয িরকনয ভস্ত িালদায লফল  লধে মাকরািনা অগাভী ধযাক  েযা 
কফ মখ্ন অভযা অর্থথে লযেল্পনায প্রলের  ায উয দৃলষ্টাত েযফ।  

G. প্রাথলভেতাকে কফাঝা – এে াযাং 

কমভন অভযা প্রথকভ ফকরলছ কম, এেজন লফভা প্রলতলনলধয লনজস্ব গ্রােকে তাযঁ ফাস্তলফে 
থথ এফং যুক্ষা প্রক াজনকে ফুঝকত াাময েযা উলিত। লফলবন্ন স্বতন্ত্রতায অধাকয এআ 
প্রক াজনগুলরয লনম্নালিত প্রাথলভেতা লনধাযণ েযা কমকত াকয:- 

জীফন িের   লফলবন্ন প্রক াজন, জীফন িকের য লফলবন্ন ফস্থায উয 
লনবথ যতায অধাকয প্রাথলভেতায ের ভানুাকয যাখ্া  । 

ফতথ ভান লফভা লরল  মলদ গ্রাকেয োকছ প্রথভ কথকেআ মাপ্ত কভ াদী লফভা 
যুক্ষা থাকে তাকর তাযঁ প্রাথলভেতা নয প্রক াজকনয 
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উয এক কি। 
প্রালপ্তকমাগয ফলষ্ট থথ 
যাল 

 লফলবন্ন প্রক াজনগুলরকে প্রাথলভেতা কযলটং – এ কদও া 
প্রালপ্তকমাগয ফলষ্ট থথ যালও প্রবালফত েযকফ। কম 
গ্রাকেয োকছ লনক াকগয জনয মাপ্ত থথ যাল 
প্রালপ্তকমাগয  , লতলন তাযঁ লফলবন্ন প্রক াজকনয 
অধাকযয উয লফলবন্ন উৎাদন ের   েযকত াকযন। 
লেনু্ত মলদ ফলষ্ট ম্পদ ীলভত   তাকর তাঁকে 
কআ অর্থথে উৎাদন ংগ্র েযা দযোয মা তাযঁ ভরূ 
প্রক াজন যূণ েযকত াযকফ। 

 

উদাযণ 

মলদ কোনও লফফালত ল্পফ ী দম্পলত মাঁকদয ন্তান কছাট, তাঁকদয োকছ অকগ কথকেআ 
মাপ্ত লফভা যুক্ষা যক কছ, তাঁকদয প্রাথলভেতা এেলট লু লফভা লযেল্পনা, এেলট ঞ্চ  
ফা ফযোরীন লযেল্পনায লদকে লযফর্থতত ক  মা । 

H. স্বীেৃলতয নুভান এফং উকেকযয াকথ ভত ও া 
গ্রাকেয প্রক াজকনয াকথ ভত (এেভত) ও ায উয লফভা প্রলতলনলধকে প্রক াজকনয 
লফকেলণ েযকত কফ। প্রক াজন লফকেলকণয ভাধযকভ গ্রাকেয লধোযকে নুভান েযাকত 
কফ। এআ স্তকযয উয কোনও প্রলতলনলধয ূকফথ এেলত্রত তথযভূ লফলষ্ট ফযফাল ে 
ভরূযা কণয লফকেলণ েযায জনয অফযে কফ। 

প্রক াজকনয লফকেলণ েযায জনয প্রলতলনলধকে, প্রথভ কথকে েযা এফং বলফলযকতয ভস্ত 
লনক াগ এফং দাল কত্বয ভরূযা ন েযকত কফ মা কোনও ন্তযকে ূযণ েযায জনয অফযে 
কফ। 

এআ প্রোকয গ্রাকেয উকেকয লফকেলণ েযাযও প্রক াজন  । এলট ওআ থথ যাল 
লনধাযকণয জনয েযা   মা এআ উকেয প্রালপ্তয জনয অফযে কফ। লফভা প্রলতলনলধয এলট 
লুনলশ্চত েযা প্রক াজন কম, এআ উকেয ূযকণয জনয মাপ্ত থথ যাল অরাদা েকয যাখ্া 
কমকত াকয। 

মলদ বলফলযকতয জনয জযযুী থথ এফং এখ্ন প্রালপ্তকমাগয যালয লবতয ফযফধান (ন্তয) 
থাকে তাকর তায ফযফস্থায জনয গ্রােকে লতলযি যুক্ষায যাভথ কদও া  । 
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ভকন যাখ্কত কফ – অর্থথে গযুুত্ব ভীক্ষা েযায প্রক াজনী তা (গযুতু্ব) 

ভস্ত অর্থথে লনক াকগয কেৌর প্রাপ্ত ও া কেও, বলফলযকতয জনয জযযুী লঠ্ে 
থথযালয ূফথ লনধাযণ েযা মা  না। এআ থথযাল লফলবন্ন নুভাকনয ধীকন থাকে। লফভা 
প্রলতলনলধ কেফর এেলট অনুভালনে থথযাল বতলয েকযন, ফাস্তলফে থথযাল ন । তএফ 
অর্থথে লযেল্পনায প্রকতযে 12 ভাক এেফায থফা অয কোনও লনর্থদষ্ট কভ াকদ এলট 
লুনলশ্চত েযায জনয ভীক্ষা েযা উলিত কম, গ্রাকেয প্রক াজকন কোনও লযফতথ ন এক 
মা লন কতা এফং লনক াগ অানুযূ প্রলতপর (রাব) লদকচ্ছ না লদকচ্ছ না। প্রলতলনলধয দ্বাযা 
গ্রাকেয াকথ লনযন্তয ম্পেথ  বতলয যাখ্ায এলট এেলট উত্তভ কেৌর মা এলট প্রদর্থত 
েকয কম প্রলতলনলধ তত গ্রাকেয অর্থথে লতাোঙ্ক্ষায প্রলত জাগ। 

থথযাল ছািাও লফভা প্রলতলনলধয লরল কভ াকদয ফযাাকযও কিতন থাো অফযে। 
কোনও জীফন লফভা লরলয জনয ফাস্তলফে স্থাল ত্ব কভ াকদয ূকফথ লনধালযত েযা মা  না। 
অযও এেফায লেছু দাল কত্বয অধাকযয উয নুঃ কভ াদ লনধালযত েযা ক  থাকে। 

উদাযণ 

যাুর ভা এেজন 32 ফলথী  ললবর রয-আ ায (কদও ানী অআনজীফী)। তাঁয স্ত্রী কযখ্া 
এেজন গৃলণী। তাঁয 1 এফং 3 ফছকযয দুলট ন্তান যক কছ। যাুর তাঁয ভক  ভৃতুযয 
লযলস্থলতকত লনকজয ন্তাকনয লক্ষা এফং লফফাকয জনয এে উমুি লফভা লযেল্পনা 
গ্রণ েযকত িান। 

তাঁয ভুখ্য ভকনাকমাগ এলটয উয থাকে কম লরলয কভ াদ েত ও া উলিত? যাুর 
লনকজয তলফকরয ফযফায লনকজয ন্তাকনয লক্ষা এফং লফফাকয জনয েযকত িান। লেনু্ত 
লতলন লঠ্ে বাকফ জাকনন না কম েকফ তাঁয ন্তানযা লফফা েযকফ এফং েকফ কথথয 
প্রক াজন িকফ। মলদ লতলন লরল 10 ফছকযয জনয গ্রণ েকযন, তাকর লতলন তাযঁ 
ন্তানযা উচ্চ লক্ষা প্রাপ্ত েযায ূকফথআ তলফর / প্রাপ্ত েযকফন। মলদ লতলন লরল 20 
ফছকযয জনয গ্রণ েকযন তাকর লতলন ন্তানকদয উচ্চ লক্ষা (ন্তানকদয ফ  21 এফং 
23 ফছকযয ভকধয) ূণথ েযায (থফা ূণথ ও ায ভুকখ্) কয এফং তাকদয লফফাকয এেটু 
অকগ থথ প্রাপ্ত েযকফন। 

তএফ যাুকরয উলিত মায জনয লতলন থথ লনক াগ েকয যাখ্কত িাআকছন কআ ফযাাকয 
লনণথ  লনকত লফকফকেয কঙ্গ বাফকত কফ। 
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এলট লফকফিনা েযুন! 

কআ ভস্ত লফলবন্ন ঘটনা েী মা এেজন লফভা প্রলতলনলধ এফং গ্রােকে লনক াকগয ভ  
লনধাযকণ ফযফায েযকত কফ? েী কফ মলদ প্রক াজকনয ভ  গ্রাে লনকজয লনক াগ 
কথকে অযণ েযকত ভথথ ন কেননা লনক াগেৃত থথ লনর্থদষ্ট ভক য জনয রে – আন 
েযা কমকত াকয। 

 

ভুখ্য লফনু্দ 

এআ ধযাক  কম ফ ভুখ্য লফনু্দয অকরািনা (িিা) েযা র, তা লনম্নানুাকয াযাং যূক 
ফযি েযা কমকত াকয:- 

অনায গ্রাে কে? 
 অর্থথে প্রক াজন যক কছ এভন ফযলি মাঁয াকথ লফভা প্রলতলনলধ কমাগাকমাগ েকযন, 

লতলন এেজন গ্রাে কত াকযন। 
এেজন গ্রাকেয লফলষ্ট জীফন ফস্থাগুলর 

 এেজন গ্রাকেয জীফন ফস্থাগুলর লনম্নলরলখ্ত যূক ফগথীেৃত েযা কমকত াকয:- 
বফ, লফফালত মুফে, লফফালত মফুে, লফফালত মুফে - মাঁয ন্তান যক কছ, 

লফফালত মুফে – মায ন্তান ফি, ফকযয ফূথ এফং শ্চাৎ দা। 
জীফকনয ফস্থাকে প্রবালফত েযায ঘটনা (লযলস্থলত, োযে) 
 লফলবন্ন লফদযভান ঘটনা (লযলস্থলত, োযে) ফযলিয জীফন ফস্থাকে প্রবালফত েকয। 
 কোনও ফযলিয ম্পদ ঞ্চ , ফং যম্পযা  ফা ফযফায ভাধযকভ প্রাপ্ত কত াকয। 

মলদ কোনও ফযলিয ম্পলত্ত তাঁয দাল কত্বয কথকে কফল   তাকর তাযঁ োকছ 
লনক াকগয জনয ফলষ্ট থথযাল প্রাপ্ত (উর্ধ ) েযা মাকফ। 

গ্রাকেয প্রক াজন: ফাস্তফ এফং নুবূত 

 ফাস্তলফে প্রক াজকনয তাৎমথ ফযলিয মথাথথ প্রক াজকনয াকথ জলিত, মাকে নয 
প্রক াজকনয কক্ষা  প্রাথলভেতা কদও া কফ। 

 কোনও গ্রাকেয দ্বাযা গুযতু্বূণথ বাকফ লনফািন েযা প্রক াজনকে ফরা   নুবূত 
প্রক াজন। 
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জীফন ফস্থায নযুূক লফলষ্ট গ্রাকেয প্রক াজনগুলর: 

 কোনও লফলষ্ট জীফন িকের  ভস্ত গ্রাকেয দুলট প্রাথলভে প্রক াজন   – যুক্ষা এফং 
লনক াগ। লেনু্ত ভক য াকথ প্রক াজন ফাকি থফা েকভ কমকত থাকে। 

কমাগাকমাগ, প্রশ্ন এফং শ্রফণ কেৌর 

 প্রবাফী কমাগাকমাগ কেৌর াক্ষাৎ / বফঠ্কেয অযকম্ভ এফং / থফা কআ লফনু্দকত 
(লযলস্থলতকত) অফযে   মখ্ন গ্রাে লফের   প্রলের  া  অগ্র ালযক  কপকরন। 

 কোনও প্রলতলনলধকে গ্রাকেয অর্থথে লনক াকগয প্রক াজনগুলর ফঝুকত, তাঁকে প্রশ্ন 
(লজজ্ঞাাফাদ) েযায প্রক াজন কি। এয জনয লফভা প্রলতলনলধয বার লজজ্ঞাাফাদ 
েযায কেৌরী জ্ঞাকনয প্রক াজন  । 

 লফসৃ্তত উত্তকযয প্রশ্ন – এআ প্রোকযয প্রশ্ন গ্রােকে উকন্মালিত ফাতারা েযকত এফং 
তাঁয জনয প্রক াজনী  লফল গুলর ভরূযা ন েযায জনয উৎালত েকয। 

 ংলক্ষপ্ত উত্তকযয প্রশ্ন – এআ প্রোকযয প্রকশ্ন গ্রােকে কেফর ংলক্ষপ্ত লফলষ্ট উত্তয 
লদকত  । 

প্রাথলভেতাগুলর কফাঝা 
 তথয িরকনয ভাধযকভ গ্রাকেয তথয এেলত্রত েকয কনও ায য, জীফন িকের য 

লফলবন্ন ফস্থায উয অধালযত লফলবন্ন প্রক াজনগুলরকে প্রাথলভেতায ের ভানুাকয 
যাখ্া কফ। 

 মলদ গ্রাকেয োকছ প্রথভ কথকেআ মাপ্ত লফভা যুক্ষা থাকে তাকর তাঁয প্রাথলভেতা 
নয প্রক াজকনয উয কফ। 

 কোনও গ্রাকেয োকছ লনক াকগয জনয মাপ্ত থথ যাল উর্ধ  (প্রাপ্ত) ও ায 
লযলস্থলতকত লতলন লনকজয লফলবন্ন প্রক াজকনয অধাকয লফলফধ প্রোকযয উৎাদন 
ের   েযকত াকযন। 

স্বীেৃলতয নুভান এফং উকেকযয াকথ ভত ও া 
 গ্রাকেয উকেকযয াকথ ভত ও ায কয লফভা প্রলতলনলধয দ্বাযা প্রক াজকনয 

লফকেলণ েযা অফযে। প্রক াজকনয লফকেলকণয ভাধযকভ গ্রাকেয কথকে তাঁয 
দাল কত্বয নুভান েযা দযোয। 

    
 

প্রশ্ন – উত্তয 
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8. 1 লফফালত মুফে, মাযঁ ন্তান যক কছ 

• যুক্ষা প্রক াজন – সু্থতা এফং দুঘথটনায লফযুকি অ  যুক্ষা।  

• এেজন জীফন াথীয ভতুৃয ও ায য, লদ্বতী জকনয অ  লুনশ্চ তায 
(ক্ষলতূযণ) োযকণ দুজন জীফন াথীয জনয লফভা যুক্ষা। 

• ন্তাকনয বলফলযৎ লক্ষা, লফফা আতযালদয জনয থথ ফয  েযা। 

• ফকযয জনয লনক াগ েযা। 

 লফফালত মুফে, মাযঁ ন্তান ফি 

• যুক্ষা প্রক াজন – লযফাকযয অর্থথে যুক্ষা। 

• ন্তাকনয বলফলযকতয লক্ষা, লফফা আতযালদয ফযক য জনয প্রলতলন ত ংগ্রণ 
েযা। 

• ফকযয জনয লনক াগ। 

8. 2 স্বাস্থয ংের ান্ত ভযা 

কোনও ফযলিয ফ  ফািায াকথ াকথ স্বাকস্থযয ক্ষলতয (ঝুঁলে) প্রফণতা কফকি মা  
এফং তাযঁ জীফন ও স্বাস্থয যুক্ষা প্রাপ্ত েযায ম্ভাফনা ঘকট। এভন লযলস্থলতও 
উৎন্ন কত াকয কম কোনও ফযলি লনযন্তয খ্াযা স্বাকস্থযয জনয ীলিত থাকেন 
তাঁয ফ  মাআ কাে না কেন। মলদ লফভা ংস্থা এভন ঝুঁলে স্বীোয েকয, তাকর 
কলট স্বীেৃলতয কতথ  লযফতথ ন / ফা এে উচ্চ লপ্রলভ াভ ূযণ েযকত াকযন। 

ফযলিয অ  এফং ফয  

প্রকতযে ফযলিয অ  এফং ফযক য স্বযূ তাযঁ জীফন স্তয ফা বযাকয নুাকয 
অরাদা – অরাদা  । ফযক য ভকধয কবাজন, ফস্ত্র, অফা এফং ফয ফা 
ফোকয গলতলফলধয জনয ফয  যাল ন্তবুথ ি  । একত কোনও ফযলিয দাল ত্ব 
কমভন গৃঋণ আতযালদয লযকাধনও ন্তবুথ ি  । অর্থথে লযেল্পনায উকেকযয 
জনয এলট অফযে কম কোনও ফযলিয োকছ তাঁয ভস্ত ফয  ূযণ েযায য কমন 
অক য ফলষ্ট ং থাকে। 

মলদ ফয  অক য লধে  , তাকর তায লযণলত কফ ঋণ, লনক াগ েযায ক্ষভতা 
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থােকফ না। 

ফযলিয ম্পদ এফং দাল ত্ব 

ম্পদ, মায ভালরে এেজন ফযলি এফং এয দাল ত্ব মা কোনও ফযলিকে ূযণ েযকত 
 । ফযলি দ্বাযা ম্পদ, উত্তযালধোয ফা ফযফাল ে গলতলফলধ কথকে প্রাপ্ত েযা   
ম্পদ। মলদ কোনও ফযলিয ম্পদ তাযঁ দাল কত্বয কথকে কফল  , তাকর তাযঁ এলট 
লুনলশ্চত েযা অফযে কম কোনও ফকে া লযকাধ েযকত কফ লনর্থদষ্ট ভক । 

কোনও ম্পদ কমলট অয উকমাগী কনআ থফা ফযফায কক্ষা  েভ প্রলতপর 
(রাব) প্রদান েকয, তায ভীক্ষা েযকত কফ এফং নয ম্পকদ লনক াকগয জনয 
কলট নগদ কথথ যূান্তলযত েকয কনও া দযোয। এআ প্রোকয ফযলিয দাল ত্ব কমভন 
এেলট গৃ ঋণ ফা এেলট গালি ঋণ মাপ্ত জীফন লফভা দ্বাযা যুলক্ষত েযা দযোয 
মাকত অ  উাজথ কেয ভক  ভৃতুয দা  লযফায ঋণ লযকাধন েযকত াকয। 

8. 3 ফাস্তলফে প্রক াজন এফং নুবূত প্রক াজকনয প্রোযকবদ থাকে। ফাস্তলফে প্রক াজন, 

ফযলিয কআ মথাথথ প্রক াজন   মা নয প্রক াজকনয তুরনা কথকে প্রাথলভেতা 
কদও া দযোয, মখ্ন নুবূত প্রক াজন োল্পলনে ফা গ্রাকেয দ্বাযা গযুুত্বূণথ লাকফ 
লফকফলিত  । 

ফাস্তলফে প্রক াজন অর্থথে লযেল্পনায কেৌর এফং লফকেলণ দ্বাযা লনধালযত েযা 
 । নুবূত প্রক াজন ফযলিয বাফনা ফা আচ্ছায লফকেলণ দ্বাযা কফাঝা কমকত াকয। 

                                                     
স্ব – যীক্ষকণয প্রশ্ন 

1. লফসৃ্তত উত্তয এফং ল্প উত্তকযয প্রকশ্নয ভকধয াথথেয কফাঝান। 
2. লফফা লফকচ্ছদ ফা লফলচ্ছন্নতা কোনও ফযলিয জীফন ফস্থাকে েী বাকফ প্রবালফত 

েকয তা কফাঝান। 
3. এে লফলষ্ট জীফন িকের য লফলবন্ন ফস্থা লনফলিত েযনু। 

অলন যফতথ ী ৃষ্ঠা  উত্তয াকফন। 

 

স্ব–যীক্ষণ প্রকশ্নয উত্তয 

1. লফসৃ্তত উত্তকযয প্রশ্ন – এআ প্রোকযয প্রশ্ন গ্রােকে উন্মিু বাকফ ফাতারা েযকত 
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এফং তাঁয জনয কফল গুযতু্বূণথ লফল কে দৃলষ্টকগািয েযকত উৎালত েযকফ। 

ংলক্ষপ্ত প্রশ্ন – এআ প্রকশ্নয প্রোয এভন কম গ্রাে কেফর ংলক্ষপ্ত লফলষ্ট উত্তয 
কদকফন। 

2. লফফা লফকচ্ছদ ফযলিয অর্থথে লযেল্পনাকে খ্াযাবাকফ প্রবালফত েযকত াকয। 
লফফা লফকচ্ছদ ফা লফলচ্ছন্নতায ফযাাকয ফযলিয অর্থথে লযেল্পনায উকেয ফদকর 
মা  এফং লনক াগ ক্ষভতা হ্রা প্রাপ্ত কফ (লফকল েকয মলদ দুজন জীফন াথী 
েভথক্ষভ ন)। লযণাকভ িারু লনক াকগয ভীক্ষা েযকত কফ। 

লফফা লফকচ্ছদ এফং লফলচ্ছন্নতায ফযাাকয, ভলরায (গৃলণী) জনয অর্থথে লনক াগ 
তযালধে গুযতু্বূণথ   কেননা এেজন ভলরায োকছ লনকজয স্বাভীয অর্থথে 
যীলত (ফযফস্থা) ছািা কোনও নয অর্থথে যীলত থাকে না। যুক্ষা প্রক াজন এফং 
ফযোরীন প্রক াজনও গযুতু্বূণথ লাকফ ধযা  । 

এেজন লফধফা ভলরা স্বাভীয অর্থথে ম্পকদয ংযক্ষে ক  মান, তাঁয ভুখ্য 
ভকনাকমাগ ম্পলত্তয ফয  এফং একত লনক াগেৃত ভরূযকে ফাঁলিক  যাখ্ায লদকে 
থাকে। 

3. এেজন গ্রাকেয জীফন ফস্থা (িের ) লনম্নলরলখ্ত যূক ফগথীেৃত েযা কমকত 
াকয:- 

1. বফ। 

2. লফফালত মুফে। 

3. লফফালত মুফে। 

4. লফফালত মুফে, মাঁকদয ন্তান যক কছ। 

5. লফফালত মুফে, মাঁকদয ন্তান ফি। 

6. ফকযয ূকফথ। 

7. ফকযয শ্চাকত। 

 



9 
তথয ন্বেলণ এফং 

অর্থথক রযকল্পনা 
ধযান্বেয রফলে ফসু্ত  াঠকর ভ ধযেন্বনয রযণাভ 

ধযেন্বনয উন্বেয  

রযচে  

ভখূ্য দ  
A. তথয ন্বেলণ কী? 9.1 

B. তথয ন্বেলন্বণয ফযফায  9.2, 9.3, 9.4 

C. ভরূযােন এফং রফন্বেলণ  9.4 

D. ন্বকানও গ্রান্বকয রযরিরত নুান্বয উৎাদন্বনয রফন্বেলণ এফং 
রান্ববয ফযফায কযা 

9.5 

E. যাভশ ন্বদওো 9.5 

ভুখ্য রফনু্দ  

প্রশ্ন – উত্তয  

স্ব – রক্ষন্বণয প্রশ্ন 

ধযেন্বনয উন্বেয 

এআ ধযােরি াঠ কযায য অরন রনম্ন রফলে গুরর জানন্বত ভথশ ন্বফন:- 

 তথয ন্বেলণ প্ররকর োয ফণশনা কযন্বত ভথশ ন্বফন। 

 তথয ন্বেলন্বণয রক্ষয ভরূযােন কযন্বত াযন্বফন। 

 তথয ন্বেলন্বণয ফযফায কযন্বত াযন্বফন। 



 তথয ন্বেলন্বণয রফরবন্ন চারদায অন্বরাচনা কযন্বত াযন্বফন। 

 তথয ন্বেলণকার মাফৎ একরিত তন্বথযয ভরূযােন এফং রফন্বেলণ কী বান্বফ কযন্বফন তা 
ফযাখ্যা কযন্বত ভথশ ন্বফন। 

 গ্রাক রকবান্বফ উৎাদন্বনয ংরক্ষপ্ত তাররকা (িশ  ররস্ি) কযন্বফন তা ফযাখ্যা কযন্বত 
াযন্বফন। 

 ন্বকানও গ্রাকন্বক রকবান্বফ যাভশ ন্বদওো ন্বফ, তা ফণশনা কযন্বত াযন্বফন। এফং 

 যাভশ ন্বদওোয ভে রান্ববয দৃষ্টান্ত দররন্বরয ফযফায কন্বয রদন্বত াযন্বফন।  

রযচে 

অর্থথক রযকল্পনা প্ররকর োয এক গুযতু্বূণশ বাগ র, তথয ন্বেলণ। এআ ধযান্বে অভযা াঠ 
কযফ ন্বম একজন প্ররতরনরধ রান্বফ তথয ন্বেলণ প্ররকর ো অনায গ্রান্বকয জীফন্বন অর্থথক 
রক্ষয প্রাপ্ত কযায রযরিরত / ফিা রচরিত কযন্বত অনান্বক াাময কযন্বফ। অরন 
রখ্ন্বফন এরি কী প্রকান্বয ে:- 

 গ্রান্বকয রফরবন্ন রন্বক্ষযয জনয অফযক যারয (থশ) রযভা / রনধাযন্বণ কযা ে। 

 এআ রক্ষয প্রারপ্তয জনয প্রথন্বভআ কন্বয যাখ্া ন্বকানও প্রসু্তরত (মরদ থান্বক) তায রযভা / 
ভরূযােন কযা। 

 ন্বআ যার (থশ) রনধাযণ কযা মায এখ্নও তশ ূযণ কযা ন্বে। 

 নূযিান াথশন্বকয গ্রাকন্বক ােতা প্রদান কযা। এফং 

 গ্রান্বকয অর্থথক রযকল্পনা প্ররকর োন্বক নুঃ ন্বথ অনা। 

তথয ন্বেলণ প্ররকর োে দৃরষ্টাত কযায য অভযা অন্বরাচনা কযফ ন্বম কী বান্বফ একরিত 
চূনায রফন্বেলণ এফং ওআ উৎাদন ংগ্র কযা ে মা অনায গ্রান্বকয প্রন্বোজন ন্বফর 
ভািাে ূযণ কন্বয। অভযা এআ ফযাান্বযও অন্বরাচনা কযফ ন্বম অরন অনায গ্রান্বকয 
জনয ুারয কযা উৎাদন্বনয প্রসু্তরতকযণ এফং তা কর ে কযায জনয প্রস্তাফ ি ূযণ, 

ফারিত দররর একরিত কযণ এফং নয অনুষ্ঠারনক রনেভ ন্বকভন কন্বয যূণ কযন্বফন। 

ভুখ্য দ 

এআ ধযান্বে রনম্নরররখ্ত দ এফং রফনু্দয ফযাখ্যা প্রসু্তত কযা ন্বে:-   
তথয ন্বেলণ নগন্বদয  উৎ রযকাঠান্বভাগত 

াক্ষাৎকায 

ফযরিগত রফফযণ 

ারযফারযক রফফযণ উাজশ ন রফফযণ অর্থথক রফফযণ ম্পদ 



দারেত্ব ভরূযােন রফন্বেলণ যাভশ ন্বদওো 
প্রন্বোজন প্রাথরভকতা ভূ রান্ববয দৃষ্টান্ত স্বীকৃত রাব 

 – স্বীকৃত রাব রনন্বজয গ্রাকন্বক 
জানুন (KYC) 

  

A. তথয – ন্বেলণ কী? 

তথয – ন্বেলণ এভন একরি প্ররকর ো মা রফভা যাভশদাতান্বক (রনন্বম্নয রফলেগুররন্বত) ভথশ 
ন্বত াাময কন্বয:- 

 গ্রান্বকয অর্থথক রযকল্পনা প্রন্বোজনগুরর রচরিত কযন্বত াযন্বফন। 

 তা রযভা কযন্বত াযন্বফন, এফং 

 রনন্বোন্বগয জনয উরব্ধ যাভন্বশয রবরত্তয উয তায প্রাথরভকতা রনণশে কযন্বত 
াযন্বফন।  

তথয ন্বেলন্বণয প্রাথরভকতা অর্থথক রযকল্পনা প্ররকর োয থভ দ। ন্বমভন অভযা ষ্টভ (8) 

ধযান্বে ন্বদন্বখ্রি, তথয ন্বেলণ ফযরিয ফতশ ভান অর্থথক রযরিরত রযদর্থত কন্বয, তায জনয 
ফতশ ভান্বন কতদূয ফযফিা কযা ন্বেন্বি এফং বরফলযন্বত কী ন্বকানও রযফতশ ন কযায প্রন্বোজন 
যন্বেন্বি তাও ন্বদখ্াে। 

একরি উত্তভ তথয ন্বেলণ পর অর্থথক রনন্বোন্বগয দ। উত্তভ তথয ন্বেলণ ফযতীত, 

অনায কান্বি ন্বকানও এভন উাে ফা রনেভ থাকন্বফ না মান্বত অরন জানন্বত ান্বযন ন্বম 
যাভশ ন্বদওো উৎাদন অনায গ্রান্বকয প্রন্বোজন ূযণ কযায জনয উমুি না 
নুমুি। তথয ন্বেলন্বণ অনান্বক গ্রান্বকয ন্বপ্রাপাআন্বরয ন্তবুশ ি, জীফন স্তয, থশ, 
বরফলযন্বতয অকাঙ্ক্ষায ফযাান্বয প্রশ্ন – ৃঙ্খ্রায উত্তয প্রাপ্ত কযা। রকিু প্রন্বশ্নয উত্তয রফসৃ্তত 
তথযভরূক ে, মখ্ন রকিু নয রদ্ধান্ত ফযি কন্বয, ন্বমভন গ্রান্বকয রনন্বজয দৃরষ্টন্বকাণ, বাফ /  
নুবূরত এফং রচন্তা। 

যম্পযাগত যূন্ব, তথয ন্বেলণ এআ উন্বেয ূযন্বণয জনয কযা ে ন্বম াক্ষাৎকায মাফৎ 
কযা ে এফং রধকাং প্ররতরনরধ রমরন একজন ফযফারেক এফং ফযরিগত ন্বফা প্রদান 
কযায আো যান্বখ্ন এখ্নও রফশ্বা কন্বযন। 

A. 1 তথয – ন্বেলন্বণয প্রন্বোজন    (উন্বেয) 

প্রন্বোজন রনম্নানুান্বয ে:-  

প্রন্বোজন রচরিত তথয – ন্বেলন্বণয ভুখ্য উন্বেন্বযয ন্বআ প্রন্বোজন রচরিত কন্বয, মা 



কযা  গ্রান্বকয যুক্ষা প্রন্বোজন, স্বািয রফভা আতযারদয ন্বক্ষন্বি ম্বরিত। 
উত্তভ তথয ন্বেলন্বণ যাভশদাতান্বক প্রন্বতযক প্রন্বোজনীে যারয 
রযভা কযন্বত ভথশ ওোয জনয চূনা একি কযন্বত ন্বফ, মা 
প্রন্বোজন ূযন্বণয জনয প্রথভ ন্বথন্বকআ উরব্ধ এফং ওআ যার মায 
এখ্নও ফযফিা কযা ন্বমন্বত ান্বয। 

উদাযণ 

যাভ রনন্বজয নু্বিয রক্ষায জনয থশ ঞ্চে কযন্বত চান। তথয 
নুিান্বনয ভাধযন্বভ রফভা প্ররতরনরধ যরফয প্রন্বোজন রচরিত অফযক 
যারয রযভাণ, ন্বআ তারযখ্ (রতরথ) মখ্ন যার (থশ) অফযক 
ন্বফ এফং অনুভারনক প্ররতপর, রান্ববয অধান্বয গণনা কন্বয রক্ষয 
প্রারপ্তয জনয কতিা (রযভাণ) যার ভারক রনন্বোন্বগয জনয অফযক 
ন্বফ তা রচরিত কযন্বত াাময কযন্বত াযন্বফ। 

মরদ যাভ প্রথভ ন্বথন্বকআ ভারক অধান্বয এক রনরিত যার রনন্বফ 
কযন্বিন, তান্বর প্ররতরনরধ যরফ এআ ভরূযােন্বন াাময কযন্বত ান্বযন 
ন্বম, ওআ যার রক মাপ্ত এফং রনন্বোগ মথামথ অর্থথক উৎাদন্বন কযা 
ন্বে, না ন্বে না। মরদ উরব্ধ যার কভ ে তান্বর তা ূযণ এভন 
বান্বফ কযা ন্বমন্বত ান্বয ন্বম রচরিত কযন্বত তা াাময কযন্বত ান্বয।    

গ্রাক তথয 
একরিত কযা 
  

প্রন্বোজনগুরর মথামথ রচরিত কযায জনয প্রন্বতযক গ্রান্বকয রনন্বজয 
রফফযণ, তাঁয অরিত, অর্থথক এফং ন্বযাজগায রযরিরতয জ্ঞান 
অফযক ে। এআ প্ররকর োে ফতশ ভান স্বািয তদুরয জীফন রফভা এফং 
ন্বকানও চারু ন্বনন ঞ্চে রযকল্পনায রফফযণ অফযক ে। এন্বত 
গ্রান্বকয রনন্বজয রক্ষয, আো এফং বরফলযন্বতয উন্বেয ন্বফাটািাও 
অফযক। উত্তভ তথয ন্বেলণ ন্বকফর ফযফারযক প্রন্বোজনন্বক 
প্রদর্থত কযন্বফ না, ফারযক বাফনাত্মক ংকর ান্ত কাযন্বণয 
প্রন্বোজনগুররও প্রদর্থত কযন্বফ। 

উদাযণ 

• মরদ যরফ, যান্বভয নু্বিয রক্ষায জনয কারঙ্ক্ষত যার (থশ) 
ঞ্চে কযন্বত তাঁয প্রারপ্তয রন্বক্ষয তাঁন্বক াাময কন্বযন, তান্বর যরফন্বক 
যান্বভয রফলন্বে রধক রফফযণ, ন্বমভন – রযফান্বয উাজশ নক্ষভ দন্বযয 
ংখ্যা, অরিন্বতয ংখ্যা, যান্বভয ন্তান ংখ্যা (তান্বদয ফতশ ভান ফে), 

যান্বভয ফতশ ভান ন্বফতন এফং তাযঁ ঞ্চে জানািাও অফযক ন্বফ।    
গ্রান্বকয নগদ তথয ন্বেলন্বণয নয গুযতু্বূণশ উন্বেয অর্থথক রযকল্পনায 



িাকায  উৎ 
রফন্বেলণ কযা  

উৎাদন্বন রনন্বোন্বগয জনয গ্রান্বকয কান্বি উরব্ধ থশযার রচরিত 
কযা। গ্রান্বকয ভস্ত  উৎ ন্বথন্বক অে এফং ফযন্বেয রফসৃ্তত 
রফন্বেলন্বণয ভাধযন্বভ এআ তথয প্রাপ্ত কযা মান্বফ। এআ জনয গ্রান্বকয 
ফতশ ভান ুঁরজয তথয এফং দারেত্ব তুরনাভরূক ন্বত ন্বফ ও রফসৃ্তত 
ভীক্ষাযও প্রন্বোজন ন্বফ। এআ দুরি রফলন্বেয আরতফাচক ভতা 
রযকল্পনা প্রন্বোজন্বনয জনয উরব্ধ যারন্বক ন্বদখ্াে। 

উদাযণ 

তথয ন্বেলণ প্ররকর োয ভাধযন্বভ যরফ, যান্বভয নগদ িাকায  উৎ 
রফন্বেলণ কযন্বফন। রতরন যান্বভয ভস্ত নগদ অে ও নগদ ফযে, তাঁয 
ফতশ ভান ম্পদ এফং দারেন্বত্বয উয ভন্বনান্বমাগ ন্বদন্বফন এফং নগদ 
রযরষ্ট যারয রনধাযণ কযন্বফন। উরব্ধ রযরষ্ট যারন্বত প্ররতরনরধ 
যান্বভয নু্বিয রক্ষায জনয রনন্বোন্বগয একরি রযকল্পনা (রফভা) ততরয 
কযন্বফন।       

ূফানুভারনত 
প্রন্বোজনগুররয 
জনয ংগ্রণ 
কযা  

তথয ন্বেলণ গ্রান্বকয রযরিরতয ভন্বধয ন্বথন্বক ন্বকানও ূফানুভারনত 
রযফতশ নন্বকও নাোরদত কন্বয, মা গ্রান্বকয ফতশ ভান রযরিরতন্বক 
প্রবারফত কযন্বফ। উদাযন্বণয জনয – গ্রাক কী রনকি বরফলযন্বত 
ঞ্চন্বে ফৃরদ্ধ ফা ততৃক ম্পরত্ত প্রারপ্তয অা কন্বযন, থফা তাঁয কী 
রযফায অযম্ভ কযায জনয একরি ফড় ফারড় ন্বকনা ফা ন্বফকায ন্বে 
মাওোয অঙ্কা যন্বেন্বি? 

অর্থথক রযরিরতন্বত ন্বমন্বকানও ম্ভারফত রযফতশ ন গ্রান্বকয 
বরফলযত রযন্বাধন্বনয ং গ্রণন্বক প্রবারফত কযন্বফ। 

উদাযণ 

যরফ, যান্বভয ান্বথ অন্বরাচনা কযন্বফন। 

 তাঁয রনন্বজয রযফায ফৃরদ্ধয রযকল্পনা অন্বি না ন্বনআ? 

 রনকি বরফলযন্বত তাঁয রনন্বজয চাকরয রযফতশ ন কযায রযকল্পনা 
অন্বি? 

 রতরন কী ফতশ ভান চাকরযন্বত ন্বফতন ফৃরদ্ধয অা কন্বযন? 

 রতরন রক ন্বকানও নতুন ম্পরত্ত, ন্বমভন – ঘয, গারড় কর ে কযায 
রযকল্পনা কযন্বিন?   

  



B. তথয ন্বেলন্বণয ফযফায 

তথয ন্বেলন্বণয রবরক্ষয ততরয কযায ফারধক প্রচররত যূ র রযকাঠান্বভাগত প্রশ্নাফরী। 
গ্রান্বকয ান্বথ একরি অনুষ্ঠারনক াক্ষাৎকায ফযতীতও এআ প্রশ্নাফরী ূযণ কযা ম্ভফ 
(উদাযন্বণয জনয – ন্বিররন্বপান্বন াক্ষাৎকায ফা ডাকন্বমান্বগ গ্রান্বকয ান্বথ ি রফরনভে) 
তফুও, অভযা াক্ষাৎকায রযরিরতন্বত এরিয ফযফান্বযয উয রফচায রফন্বফচনা কযফ। 

B. 1 রযকাঠান্বভাগত াক্ষাৎকায 

তফরষ্টযগত বান্বফ াক্ষাৎকান্বযয রযকাঠান্বভা রনম্নরররখ্ত ফিায ভাধযন্বভ রফচযণ কন্বয:-  

রচি 9.1 

 

   

 

গ্রাকন্বক অনন্দ এফং ারন্তয নুবফ প্রদান কযা 
 

 

তথয ন্বেলণ প্ররকর ো এফং এয প্রন্বোজন্বনয ফযাখ্যা 

 

তথয একরিত কযায রধন্বফন 

 

প্রাথরভকতা এফং গ্রান্বকয রনন্বজয রফলন্বেয গুযতু্ব 

 

ভুখ্য ভযায জনয যাভশদাতা দ্বাযা রনন্বদশ রত 
ভাধান্বনয প্ররত ভত ওো 

 



তথয ন্বেলণ াক্ষাৎকায প্ররতরনরধয কামারে ফা গ্রান্বকয ফারড়ন্বত ন্বত ান্বয। 
াক্ষাৎকান্বযয ন্বয প্ররতরনরধন্বক গ্রাক দ্বাযা রনধারযত ফান্বজন্বিয তথয ন্বদওোয প্রন্বোজন 
ন্বত ান্বয ফা রফকল্প যূন্ব ুারযন্বয কাযন্বণ ন্বকানও ভরূয প্রদত্ত নে। 

াক্ষাৎকান্বযয ন্বয প্ররতরনরধ তন্বথযয এক রধক রফসৃ্তত রফন্বেলণ কন্বযন এফং মরদ প্রন্বোজন 
ে ন্বতা রতরন ন্বকানও রফন্বলজ্ঞয ন্বথন্বক রনন্বদশ রকা রনন্বত ান্বযন। এআ বান্বফ, প্ররতরনরধ 
গ্রান্বকয প্রন্বোজন্বনয রযভাণ িান কন্বয প্রন্বতযক প্রন্বোজন ূযন্বণয জনয উমিু 
উৎাদন (দুআ) ন্বয কন্বযন, এফং প্রবারফত ভনূ্বরযয ভরূযােন কন্বযন। যফতশ ী াক্ষাৎকান্বয 
গ্রাকন্বক ন্বদওো যাভন্বশয রন্তভ যূ রদন্বত প্ররতরনরধ এআ চূনায ফযফায কন্বযন। 

প্রশ্ন 9.1 

তথয ন্বেলণ কযায উন্বেয কী? 

B. 2 তথয ন্বেলণ পভশ (অন্বফদন ি) 

একরি তথয ন্বেলণ পভশ (অন্বফদন ি) গ্রান্বকয রফফযণন্বক ন্তবুশ ি কযন্বত রফরবন্ন চারদাে 
রফবারজত ে, ন্বমখ্ান্বন গ্রান্বকয রফরবন্ন রফফযন্বণয ভান্বফ ে। এআ চারদায ন্তবুশ ি:- 

 ফযরিগত রফফযণ 

 ারযফারযক রফফযণ 

 উাজশ ন রফফযণ 

 অর্থথক রফফযণ 

 ফতশ ভান রফভা এফং রনন্বোগ 

 ভারক অে এফং ফযে রফন্বেলণ 

 অর্থথক রযকল্পনা উন্বেয এফং ক্ষরতূযণ, এফং 

 বরফলযন্বতয রযফতশ ন 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
ন্বমখ্ান্বন ংমুি অর্থথক রযকল্পনা অফযক ে, ন্বমভন রত এফং ত্নী ফা দুজন 
ফযফারেক ংীদান্বযয ভন্বধয প্রন্বতযক ফযরিয ম্বন্বি এক ভান তথয অফযক ে। 

প্রন্বতযক বান্বগ প্রন্বশ্নয এক ৃঙ্খ্রা ন্তবুশ ি ে তফওু তা ফযফায কযায দ্ধরতন্বত ফযআ 
রকিু াথশকয থান্বক। রকিু ংিা করম্পউিান্বযয ভাধযন্বভ তথয ন্বেলণ পন্বভশয ফযফায কন্বয 
ন্বমখ্ান্বন প্ররতরনরধ াক্ষাৎকান্বযয ভে ফা তাঁয যফতশ ী দ্ধরতয ভস্ত তথয যান্বখ্ন। রকিু 



ংিা করম্পউিান্বযয তথয ন্বেলণ পন্বভশয ফযফায কন্বযন ন্বমখ্ান্বন প্ররতরনরধ াক্ষাৎকান্বযয 
ভে ফা তায ন্বযও রন্বস্িন্বভ তথয (ডািা) ূযণ কন্বযন। অফায করম্পউিায রন্বস্িভ তথয 
ন্বমভন, গ্রান্বকয প্রাথরভকতা, ক্ষরতয ন্বপ্রাপাআর (টুঁরক), রযভারণত প্রন্বোজন, উমিু 
উৎাদন এফং ভরূয রান্ববয রফন্বেলণ গ্রাকন্বক করম্পউিায স্ক্রীন্বন (দাে) প্রদর্থত কন্বয ূফশ 
তথয ন্বেলণ প্রশ্নাফরীন্বক ভুরিত (রপ্রন্ি অউি) কন্বয।  

যফতশ ী ংন্ব অভযা রফভা প্ররতরনরধ, রভন্বতয উদাযন্বণয ফযফায কযফ রমরন রনন্বজয 
গ্রাক, রকন্বাযন্বক যাভশ রদন্বেন। 

B. 2. A ফযরিগত রফফযণ 

এআ ংন্ব রভত, রকন্বান্বযয ফযরিগত রফফযণ – তাযঁ ম্পণূশ নাভ, রঠকানা, ন্বিররন্বপান নম্বয 
এফং ন্বা আতযারদ ররখ্ন্বফন। এআ রফফযণ প্ররতরনরধয রনন্বজয ন্বাগত (ফযফারেক) 
ন্বযকন্বডশ য জনয অফযক ন্বফ। তফফারক রযরিরত ারযফারযক দারেন্বত্বয এক গুযতু্বূণশ 
ন্বঙ্কত ন্বফ এফং অরিতন্বদয ম্বন্বি যফতশ ী প্রন্বশ্নয জনয ন্বঙ্কত ন্বদন্বফ। 

গ্রান্বকয জন্ম রতরথ, জন্ম িান এফং ধূভান এফং ভদযান্বনয বযান্বয ান্বথ, স্বান্বিযয 
রযরিরত রফভা ররর এফং ক্ষরতূযন্বণয জনয রপ্ররভোভ ভরূয প্রদর্থত কযন্বফ।  

B. 2. B ারযফারযক রফফযণ 

এআ ংন্ব রভত, রকন্বান্বযয ারযফারযক রফফযণ ররখ্ন্বফন। 

প্ররতরনরধ াধাযণত রনন্বম্নয ভানুন্বলয নাভ, ফে, স্বান্বিযয রযরিরত এফং ন্বা ম্বন্বি 
রজজ্ঞাা কযন্বফন:-  
 জীফন াথী 
 ন্তান 

 রববাফক, এফং 

 নয অরিত। 

এআ চূনা ন্বআ ীভান্বক উদ্ধতৃ কন্বয মতদূয মশন্ত গ্রান্বকয স্বেং রনন্বজয ক্ষভতা ফা ভৃতুযয 
কাযন্বণ রনন্বজয অরিন্বতয জনয অর্থথক যুক্ষা প্রদান কযায প্রন্বোজন যন্বেন্বি। অরিত 
ন্বমভন ফৃদ্ধ ভাতা-রতা ম্বন্বি তথয প্ররতরনরধন্বক গ্রান্বকয স্বািয রফভা প্রন্বোজন্বনয উয 
যাভশ রদন্বত াাময কযন্বফ। ন্বকানও িুতায কাযন্বণ ফৃদ্ধ ভাতা-রতান্বক াাতান্বর 
রচরকৎায ভরূয, তাযঁ (গ্রান্বকয) ভাতা – রতায স্বািয রফভা যুক্ষা না থাকায রযরিরতন্বত 
রকন্বান্বযয দারেন্বত্ব অন্বফ। 

 



B2C উাজশ ন্বনয রফফযণ 

উাজশ ন রফফযণ ংন্ব চাকরয এফং রনন্বোগকাযী ম্বরিত রফফযণ ররখ্ন্বফন। মরদ গ্রাক 
ন্বকানও ফযফা কন্বযন থফা স্ব - রনন্বোরজত ন্বাজীফী ন, তান্বর প্ররতরনরধ তদানুান্বয 
রফফযণ ররখ্ন্বফন। গ্রান্বকয জফ ন্বপ্রাপাআর (ন্বা রফফযণ) এফং কভশির এক উমিু 
জীফন রফভা রররয রনণশে রনন্বত এক গুযতু্বূণশ বূরভকা ারন কন্বয। রফভা ংিা, ন্বকানও 
অআ. রি ংিাে কভশযত ফযরিন্বক কভ টুঁরক প্রফণ এফং ন্বকানও রফন্বফাযক দান্বথশয 
কাযখ্ানাে কভশজীফী ভানুন্বলয ন্বফর টুঁরক প্রফণতা থান্বক এরি ভন্বন কন্বয। 

প্ররতরনরধ ন্বকানও গ্রান্বকয উাজশ ন্বনয ভস্ত রফফযণ ন্বমভন ভরূ ন্বফতন, করভন, কামশ 
ম্পারদত ন্বফানা এফং নয রতরযি রাব ফা অন্বেয নয  উৎ ররখ্ন্বফন। প্ররতরনরধ এআ 
অে এফং ন্বল কামশক্ষভ ফিয মাফৎ অন্বেয ফার্থলক ফৃরদ্ধয ঘিনান্বকও ভন্বন যাখ্ন্বফন এফং 
তদানুান্বয ন্বআ অেন্বক রনধাযণ কযন্বফন ন্বমরি ক্ষভতা এফং ভৃতুযয রযরিরতন্বত যুক্ষায 
প্রন্বোজন ন্বফ। 

স্ব - রনন্বোরজত ভানুলন্বদয ন্বক্ষন্বি, ন্বযাজগায ন্বথন্বক উার্থজত অে গ্রান্বকয ন্বপ্রাপাআর এফং 
ারযফারযক ফযন্বেয জনয ফযফা ন্বথন্বক অরযত যার দ্বাযা ভরূযােন কযা ন্বফ। 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
প্ররতরনরধ কভশচাযীয রান্ববয উযও ভন্বনান্বমাগ ন্বদন্বফন, মায জনয গ্রাক প্রাপ্ত কযন্বফন: 
বরফলয তরফর, ফকা (িুরি) নগদীকযণ, গ্রাচুযআরি, রধফার্থলকী, ন্বনন, জীফন এফং 
স্বািয প্রদত্ত যুক্ষা আতযারদয যার মা রনন্বোগকাযী দ্বাযা প্রদান কযা ে। 

 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
কভশচাযী বরফলযৎ তরফর, একরি তরফর ন্বমখ্ান্বন কভশচাযী এফং রনন্বোগকাযী (কভশচাযীয 
তযপ ন্বথন্বক) কভশচাযীয ন্বফতন্বনয এক রনরিত ং রনেরভত যূন্ব ংদান কন্বযন। এআ 
তরফর  কভশচাযী বরফলযৎ তরফর ংগঠন (EPFO) ফা একরি ট্রাস্ি ফা রনন্বোগকাযী দ্বাযা 
স্বেং রযচারনা (প্রারত) কযা মাে। 

কভশচাযী বরফলযৎ তরফর ংগঠন (EPFO) একি যারন্বক দন্বযয তযপ ন্বথন্বক রনন্বোগ 
কন্বয। কভশচাযী বরফলযত তরফর, ংগঠন (EPFO) তরফন্বরয উয এক ফার্থলক 
প্ররতপন্বরয (রযন্বাধ ন্বমাগয ফার্থলক নু্বদয ায) ন্বঘালণা কন্বয। এআ তরফর, কভশচাযী 
বরফলযত তরফর এফং রফরবন্ন যকারয (EPF & MP) রফরধরনেভ 1952 – এয রনেভ এফং 
রনেভন দ্বাযা রনেরিত ে। কভশচাযীয চাকরয িাড়া ফা তাযঁ ফয থফা ভৃতুযয য 
ভন্বনানীত ফযরিন্বক (নরভরন) রঞ্চত অথশযার দু  রযন্বাধ কন্বয ন্বদওো ে। 



ফয রাব মায জনয রকন্বায রধকৃত, ন্বমভন – বরফলযৎ তরফর, ফকা (িুরি) নগদকযণ 
এফং গ্রযাচুআরি তাযঁ ফয তরফন্বরয এক ং ততরয কযন্বফ এফং ফন্বযয ন্বয জীফন্বনয 
জনয অফযক যার হ্রা ন্বর রযরষ্ট যারয জনয রকন্বাযন্বক রনন্বোগ ুয ুকযায প্রন্বোজন 
ে। 

B2D 

এআ বান্বগ রভত, রকন্বান্বযয ম্পদ এফং দারেন্বত্বয রফফযণ ররখ্ন্বফন। ম্পরত্তয বান্বগ 
গ্রান্বকয ত্ত্বারধকায প্রন্বতযক ম্পন্বদয ফতশ ভান ভরূয এফং এয ন্বথন্বক প্রাপ্ত ন্বত াযা ুদ্ধ 
অে, মরদ রকিু ে তান্বর তায ভান্বফ ে। গ্রান্বকয ম্পণূশ অে এফং কয ন্বদওোয 
রযরিরতয যফতশ ী ভন্বেয জনয ম্পরত্ত ন্বথন্বক অে ন্বযাজগায ন্বথন্বক প্রাপ্ত অন্বে মিু 
ওো দযকায।  

ম্পদ এফং দারেত্ব 

ম্পদ দারেত্ব 
ভুখ্য রনফা গৃ ঋণ 
নয রযন্বের এন্বস্িি (বূ –ম্পরত্ত), ন্বমভন – 

অফা ম্পরত্ত, ফযফারেক ম্পরত্ত, বূ - খ্ণ্ড 
ন্বকর রডি কান্বডশ য ফন্বকো রযন্বাধ, 

ফযাঙ্ক এফং ফযরিগত ঋণ 
আকুযআরি ন্বোয এফং রভউচুযোর পান্বে রনন্বোগ ফান ঋণ, রক্ষা ঋণ, ফযফা ঋণ 
রনন্বোগ িােী অন্বেয ুযক্ষা ন্বমভন ফযাঙ্ক রপক্সি 
রডন্বারজি, যকারয যুক্ষা, ন্বরাক বরফলয 
তরফর, ডাকঘয রডন্বারজি এফং নয ঋণ 
উকযণ 

নয ন্বকানও ঋণ 

ন্বানা, যূা এফং নয ভরূযফান ধাতুন্বত রনন্বোগ।  
নয ন্বকানও ম্পদ  

মখ্ন গ্রান্বকয কান্বি ন্বনক ম্পদ থান্বক, তখ্ন রনন্বোন্বগয যাভশ ন্বদওোয জনয এয ওয 
ভন্বনান্বমাগ ন্বদওো প্রন্বোজন। 

মখ্ন গ্রান্বকয কান্বি ীরভত ম্পরত্ত থাকন্বফ তখ্ন এরি যীক্ষা কযা অফযক ন্বম ন্বরি 
প্রন্বোজন্বনয জনয মাপ্ত নারক মাপ্ত এফং ন্বফর রাব দােক অর্থথক রযকল্পনাে 
রনন্বোন্বগয জনয কতদূয মশন্ত তায ফযফায কযা ে। মখ্ন ম্পরত্ত গ্রান্বকয দ্বাযা স্বেং কর ে 
কযা ে তখ্ন রনন্বোন্বগয প্রকায গ্রান্বকয টুঁরকয প্ররত তাযঁ দৃরষ্টন্বকাণন্বক বার কন্বয প্রদর্থত 
কযন্বত ান্বযন। 



এআ তন্বথযয অধান্বয প্ররতরনরধ নুভান কযন্বত ান্বযন ন্বম গ্রাক এফং তাযঁ রযফান্বযয 
অর্থথক রন্বক্ষযয প্রারপ্তয জনয এখ্নও অয কতিা এফং কী প্রকান্বযয ঞ্চে কযা অফযক। 

দারেন্বত্বয ংন্ব গ্রান্বকয ফ ঋন্বণয যার উরব্ধ ে। রধকাং গ্রান্বকয ভুখ্য দারেত্ব র 
গৃ ঋণ মা রধকতয ন্বক্ষন্বি 15 – 20 ফলশ মশন্ত চন্বর। নয দারেন্বত্ব ন্বকর রডি কান্বডশ য ফন্বকো 
রযন্বাধ, ফযরিগত এফং নয ঋণ (মরদ রকিু থান্বক) ন্তবূশ ি ে। গ্রান্বকয ন্বথন্বক তাযঁ 
ভস্ত ঋণ এফং ক্ষভতা ফা ন্বফকাযন্বত্বয রম্বা ভে মাফৎ নু্বদয ক্ষরতূযণ চারু যাখ্ায জনয 
মরদ রতরন ন্বকানও ফযফিা কন্বয থান্বকন তান্বর ন্বরি ততরয কযন্বত ফরা ে। মখ্ন এআ 
যুক্ষা উরব্ধ ন্বফ তখ্ন অয প্রদান কযায যার গণনা কযায জনয ম্পন্বদয দারেত্ব হ্রান্বয 
প্রন্বমাজন ে না। 

অফান রযরিরত: গ্রান্বকয ফতশ ভান অফান রযরিরত তাঁয অর্থথক রযকল্পনা প্রন্বোজন 
রনধাযণ কযায জনয এক গযুুত্বূণশ ঘিনা।  

এআ বান্বগ রভন্বতয রকন্বান্বযয ান্বথ অন্বরাচনাে রনম্নরররখ্ত রফলে ন্তবূশ ি ন্বফ:- 
 রতরন রক ফতশ ভান্বন বাড়া ফারড়ন্বত যন্বেন্বিন? মরদ এভন ে তান্বর ফারড় বাড়া ন্বনওো 

এক রধক অফযক ফযে। 

 তাঁয রনন্বজয রক ফারড় যন্বেন্বি? মরদ এভন ে ম্ভারফত ফযে ন্বমভন রুফধা উন্ববান্বগয 
রফর, ম্পদ কয, ন্বভযাভরতয ফযে আতযারদ অফযক ফযে ন্বফ। 

 রতরন রক ন্বকানও গৃঋণ রনন্বেন্বিন? এরি একরি রধক অফযক ফযে? ভৃতুয ফা 
িুতায রযরিরতন্বত ঋণন্বক যুরক্ষত কযা ন্বেন্বি? 

 রতরন রক একরি ফড় ফারড় রকনন্বত ফা ফতশ ভান ফারড় রফসৃ্তত কযন্বত চান? এয জনয 
একরি ফড় গৃ ঋণ অফযক ন্বত ান্বয। 

B. 2. E ফতশ ভান রফভা এফং রনন্বোগ 

এআ ংন্ব রকন্বায দ্বাযা ন্বনওো ফতশ ভান রফভা রযকল্পনা এফং রনন্বোন্বগয উয রভত 
একরি রিকা ততরয কযন্বফ। 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
চারু রররগুরর এফং রনন্বোগ গ্রান্বকয অর্থথক উন্বেযগুরর ূযণ কযায জনয অফযক 
যারন্বক কভ কযন্বত ােতা কন্বয। 

প্ররতরনরধ গ্রান্বকয ভস্ত ফযরিগত রফভা, স্বািয এফং জীফন রফভায ান্বথ এন্বোন্বভন্ি ররর 
(ফৃরত্তদান)ULIP's এফং নয প্রকান্বযয ঞ্চে রযকল্পনায রফফযণ ররখ্ন্বফন। এআ ংন্ব 
প্রন্বতযক রফভা রররয জনয রফভাকতায নাভ, রররয প্রকায (ধযন), রান্ববয প্রকৃরত এফং 
যার, রযন্বাধ কযায প্ররভোভ এফং ক্ষরতযূন্বণয অফৃরতয ভান্বফ ে। এন্বত এআ 



রফফযণও রজজ্ঞাা কযা ে ন্বম রপ্ররভোভ ক্ষরতূযণ ন্বক ান্বফন, ক্ষভতা ফা ভৃতুযয 
রযরিরতন্বত কায জীফন রফভাকৃত (ভন্বনানীত, নরভরন) কযা ন্বেন্বি রররয ন্তগশত রাব 
গ্রীতা ন্বক? রফভায ভান ফা রযণরতয রতরথন্বকও ন্বনাি কযা প্রন্বোজন। 

B. 2. F ভারক অে এফং ফযে রফন্বেলণ 

রফভা প্ররতরনরধয দ্বাযা ভারক অে এফং ফযন্বেয রফন্বেলণ কযায উন্বেয গ্রান্বকয অর্থথক 
রযকল্পনা উৎাদন্বন ংদান কযায জনয উরব্ধ যারন্বক রচরিত কযন্বত ে। একরি 
রতরযি উন্বেয গ্রাকন্বক এরি রচরিত কযন্বত ভথশ ন্বত ন্বফ ন্বম রতরন রনন্বজয ন্বকান 
ফতশ ভান ফযে কভ কযন্বত ান্বযন, মরদ এরি অফযক ে থফা রতরন মরদ এভন চান। 

প্রশ্নাফরীয এআ বান্বগ গ্রান্বকয ভস্ত  উৎন্বয ম্পযূণ অে এফং রযফান্বযয দুজন দন্বযয 
উাজশ ন কযায রযরিরতন্বত, তাঁয ংমুি অে রজজ্ঞাা কযা ে। তায ন্বয গ্রান্বকয ন্বথন্বক 
তাঁয ভারক ফযে ম্পন্বকশ  রজজ্ঞাা কযা ন্বফ। 

রচি 9.2 

 
 

তাররকায 
ন্তবুশ ি 
রকিু ফযে 

াফশজরনক মাতাোত ফা রনন্বজয 
গারড়ন্বত মাতাোত ফযে 

 

ঋণ রযন্বাধ 

উন্ববাগ, ন্বমভন – জর, গযা, রফদুযৎ 
ফা ন্বিররন্বপান্বনয জনয রযন্বাধ 

 
ন্বনন রযকল্পনায 

 

কয 

 

ন্ববাজন 

ভন্বনাযঞ্জন, ফকান্বয ন্বভোদ 

কামশকর ভ এফং ফকান্বয 

ফযে 

 

নয ফযে 

 

ভারক বাড়া 
 

ন্তান্বনয রক্ষা 



B. 2. G অর্থথক রযকল্পনা উন্বেয এফং রফন্বফচনা 

এআ বান্বগ রকন্বান্বযয রনন্বজয এফং তাঁয রযফান্বযয দয দুজন্বনযআ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এফং 
বাফনান্বক রভত ন্বনাি কযন্বফন। অর্থথক রযকল্পনায উন্বেন্বযয ং, ভস্ত তথয ন্বেলণ 
প্রশ্নাফরীয ফারধক গুযতু্বূণশবাগ ন্বফ। প্ররতরনরধ গ্রান্বকয রফরষ্ট রনজস্ব ফা ারযফারযক দীঘশ 
ন্বভোদী রযকল্পনাগুরর ররখ্ন্বফন। 

ফতশ ভান্বন উরব্ধ যফযান্বয ন্তগশত গ্রান্বকয ন্বথন্বক রজজ্ঞাা কযা ে ন্বম তাযঁা রনন্বম্নয 
প্রন্বোজন্বনয মাপ্ততায ফযাান্বয ন্বকভন নুবফ কন্বযন:- 

 জীফন ফা স্বািয যুক্ষা 

 ক্ষভতা রফভা 

 রনন্বোন্বগয রফরফধকযণ 

 রনেরভত ঞ্চে স্তয, এফং 

 ফয অে ুএফং প্রস্তারফত ফয তরফর। 

রন্তভ প্রশ্ন রান্বফ রজজ্ঞাা কযা ন্বফ ন্বম উন্বযাি ন্বকান উত্তযরি গ্রান্বকয রচন্তায কাযণ 
ে, মরদ ন্বকানিা ে। 

নয ংন্ব রজজ্ঞাা কযা ন্বফ ন্বম গ্রান্বকয রনম্ন প্রন্বোজন্বনয জনয কী রযকল্পনা এফং 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা যন্বেন্বি:- 

 রযফায   

 ন্তান্বনয রক্ষা এফং রফফা 

 বরফলযন্বত ফারড় রযফতশ ন কযা 

 ন্বকরযোয, জীরফকা ফা ফযফা 

 রনন্বোগ এফং ঋন্বণয থশ 

 ফয, এফং 

 ভৃতুযয উয ম্পদ। 

প্রন্বশ্নয যূন্ব গ্রান্বকয ন্বথন্বক তাঁয ন্বকানও াধাযণ উচ্চাকাঙ্ক্ষায ম্বন্বি তথয (জানা) প্রাপ্ত 
কযা ে। 



উন্বেয এফং রফন্বফচনায খ্ন্বণ্ড গ্রান্বকয অর্থথক রযকল্পনায প্রাথরভকতাগুররয ভান্বফ 
থান্বক। প্রধানত প্রাথরভকতাগুররন্বক প্রন্বোজনীেতায কর ভারঙ্কক অধান্বয রনধারযত কযা ে 
এফং এআ প্রকান্বয উচ্চতভ প্রাথরভকতাগুররন্বক রচরিত কযন্বত ান্বযন। প্রন্বোজন্বনয এক রম্বা 
তাররকা ন্বথন্বক প্রাথরভকতা রনণশে কযায প্রো তাঁন্বক াাময কযায িান্বন রধক ভািাে ভ্রান্ত 
কন্বয ন্বদে। 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
একরি রফন্বফচনা মা গ্রান্বকয প্রন্বোজনগুরর ূযন্বণয জনয অর্থথক উৎাদনন্বক রঠক 
রফকল্প রনধারযত কযন্বত াাময কন্বয, গ্রান্বকয টুঁরক প্ররতধাযণ ক্ষভতা এফং রনন্বোগ ক্ষরত 
ফন কযন্বত ভথশ ে। কখ্নও কখ্নও প্রশ্নাফরী এক টুঁরক (ক্ষরতয) ন্বযরিং-এয ৃঙ্খ্রা 
ন্বথন্বক ন্বকানও একরি টুঁরক রনফাচন কযন্বত ফাধয কন্বয। প্রােআ টুঁরক ন্বযরিং ৃঙ্খ্রা নূয 
ন্বথন্বক াঁচ মশন্ত থান্বক, ন্বমখ্ান্বন নূয ন্বম ন্বকানও টুঁরক ধাযন্বণ ভথশতা প্রদর্থত কন্বয 
এফং াঁচ উচ্চ টুঁরক ন্বনওোয ক্ষভতা ন্বদখ্াে (দশন কযাে)। 

এআ ংন্ব (বান্বগ) এরিযও উন্বেখ্ থান্বক ন্বম গ্রাক ন্বকানও উআর ততরয কন্বযন্বিন রকনা 
এফং ন্বকানও রফদযভান উআন্বরয ভুখ্য াফধানতাে গ্রান্বকয ভৃতুযয য তাযঁ ম্পরত্তন্বক কয 
ভুি রনষ্পাদন কযায ফযফিা যন্বেন্বি। 

প্রশ্নাফরীয উন্বেয এফং রফচায রফন্বফচনা াধাযণত ততক্ষণ ূণশ েনা, মতক্ষণ না গ্রাক এফং 
প্ররতরনরধ উন্বেয রনধাযণ কযন্বত, প্রন্বোজন্বনয প্রাথরভকতাগরুর প্রবারফত কযায ঘিনা এফং 
রনন্বোগ টুঁরক তদুরয রনন্বোন্বগয প্ররতপন্বরয (রাব) রনজস্বতা ম্বন্বি অন্বরাচনা না কন্বযন। 
ন্বকফর এআ বান্বফ গ্রান্বকয উত্তয ফাস্তরফক এফং নুবূত প্রন্বোজন্বন স্পষ্ট রফন্ববন্বদয উয 
অধারযত ন্বত ান্বয। 

B2H বরফলযন্বতয রযফতশ ন  

মখ্ন তথয ন্বেলন্বণ রধকাং তথয ফতশ ভান রযরিরতয উয অধারযত ন্বফ, ততক্ষণ 
ম্ভারফত বরফলযন্বতয রযফতশ নন্বকও উন্বক্ষা কযা রঠক নে। 

এআ বান্বগ রকন্বান্বযয ম্ভারফত বরফলযন্বতয রযফতশ ন্বনয ফযাান্বয রভত তান্বক রজজ্ঞাা 
কযন্বফ। এয ন্তবূশ ি ন্বত ান্বয:- 
 ততৃক ম্পরত প্রারপ্ত, উদাযণান্বথশ ভাতা – রতায ন্বকানও একজন্বনয ভৃতুযয ন্বয। 

 ন্তান্বনয জন্বন্ময পর স্বযূ তায রক্ষা এফং রফফান্বয থশ (ভরূয) থাকা। 

 ন্বকানও ফারণরজযক, ম্পণূশ াঠকর ন্বভ পরবান্বফ ন্বমাগযতা ূযণ কযায জনয ন্বকানও 
রযকল্পনা মায রযণান্বভ অন্বে ফৃরদ্ধ ন্বফ। 

 ন্বকরযোন্বয এক ম্ভারফত রযফতশ ন। 



 নয ন্বকানও উচ্চাকাঙ্ক্ষা (উদাযণান্বথশ – রফন্বদ মািা, ূণয কাজ ফা দান্বনয জনয 
এক তরফর রঞ্চত কযা) ন্বমখ্ান্বন ন্বফর (বাযী) ফযে অফযক ন্বত ান্বয। 

C. ভরূযােন এফং রফন্বেলণ 

রজজ্ঞায প্রশ্ন এফং ফারঞ্চত তন্বথযয রযণাভ এফং রফস্তায একরি তথয – ন্বেলণ প্রশ্নাফরীয 
ান্বথ রদ্বতীেরিয ন্বথন্বক ন্বনক অরাদা ে। ন্বকানও একরি প্রশ্নাফরীন্বত ভস্ত প্রশ্ন প্রন্বতযক 
গ্রান্বকয রযরিরতন্বত ভান যূন্ব অন্বযারত ন্বফ না। 

ন্বকানও গ্রাক রফন্বন্বলয জনয ন্বকান প্রশ্ন প্রারিক ন্বফ এয রনণশে কযায জনয প্ররতরনরধন্বক 
তথয ন্বেলন্বণয প্রন্বোজনন্বক স্পষ্ট ভন্বনান্বমান্বগ যাখ্ন্বত ন্বফ। তথয প্রাপ্ত কযায উন্বেয 
প্ররতরনরধন্বক ন্বআ অর্থথক উৎাদন্বনয ফযাান্বয তথয রদন্বত ভথশ কন্বয মা গ্রান্বকয দযকায, 

প্রন্বোজন এফং রনন্বজয ন্বপ্রাপাআরন্বক ূযণ কন্বয। 

এআ প্রন্বোজন্বনয জনয রভতন্বক রনন্বজয গ্রাক, রকন্বান্বযয ন্বথন্বক তাঁয অর্থথক রফফযন্বণয 
ভুখ্য ফন্বগশয রফলন্বে তথয একরিত কন্বয তায াযাংন্বক স্পষ্ট যূন্ব ন্বফাটায প্রন্বোজন ে। 
এন্বত রনম্নারঙ্কত ভান্বফ ে:- 
 ম্পরত্ত এফং দারেত্ব 

 অে ফযে এফং ঞ্চে 

 জীফন এফং স্বািয রফভা (ক্ষভতা ) 

 ফন্বযয কাযন্বণ ঞ্চন্বেয ন্বমাগান, এফং 

 উআর এফং উত্তযারধকান্বযয রযকল্পনা / ম্ভাফনা। 

এআ তথয রনধারযত কন্বয ন্বম প্রন্বতযক ভুখ্য প্রন্বোজন ূযন্বণয কাযন্বণ কতিা ফতশ ভান ন্বমাগান 
যন্বেন্বি এফং ন্বকানও পররত ফযফধান ূযণ কযায জনয কী ম্পদ উরব্ধ ে। 

C. 1 ভরূযােন 

প্ররতরনরধয ভুখ্য কান্বজ ন্তবুশ ি:- 

 গ্রান্বকয প্রন্বতযক প্রন্বোজন্বনয ন্বক্ষন্বি প্রন্বোজন্বনয জনয তশ কৃত যার রচরিত কযা। 

 গ্রান্বকয ফনন্বমাগয ংদানন্বক রচরিত কযা। 

 এআ ংদান্বনয ফতশ ভান্বন উরব্ধ ন্বফাত্তভ অর্থথক রযকল্পনা যান্বকজ প্রদান কযায 
কাযন্বণ ফন্িন কযা।  

 গ্রান্বকয ান্বথ রনেরভত অর্থথক রযকল্পনায প্রদশন্বনয ভরূযােন এফং ভীক্ষা কযা। 



রফরবন্ন উৎাদন্বনয কাযন্বণ ংদান্বনয মথাথশ ফন্িন গ্রান্বকয প্রাথরভকতাগুররয উয রনবশ য 
কযন্বফ। 

C. 2 রফন্বেলণ 

তথয ন্বেলণ প্রশ্নাফরীয গযুুন্বত্বয জনয তায উরচত রবরক্ষয ততরয কযা দযকায। 
প্রন্বোজনগুরর রচরিত কযা এফং রযভান্বণয জনয প্রশ্নাফরী ন্বথন্বক প্রাপ্ত  তথয এফং রফন্বফচনায 
উয প্ররতরনরধয ফযফারেক জ্ঞান্বনয ফযফান্বয প্রন্বোজনীে ে। দযকান্বয রফন্বেলন্বণয 
যরতভ যূন্ব এরি রচরিত কযন্বত ন্তবুশ ি ে ন্বম গ্রাক প্রতযারত এফং প্রতযারত দুরি 
প্রন্বোজন যূন্বণয জনয মাপ্ত অর্থথক তশ  কন্বযন্বিন না কন্বযনরন। 

উদাযণ 

তথয ন্বেলণ ূণশ ওোয ন্বয, রকন্বান্বযয রকিু প্রতযারত এফং প্রতযারত প্রন্বোজন 
মায জনয রফন্বেলক অফযক, এয ন্তবূশ ি:- 
রকন্বান্বযয কান্বি রক অরিতন্বক ভুরচত অে উরব্ধ কযান্বনায জনয মাপ্ত থশ ফা রফভা 
যুক্ষা অন্বি, মরদ রতরন মফুা ফিাে ভাযা মান? 

স্বাভী স্ত্রীয ভন্বধয ন্বকানও একজন্বনয ভৃতুযয ন্বয ন্বনযয (উত্তযজীফী) জনয তশ  প্রন্বোজন 
ন্বফ? 

িুতা, অঘাত ফা রচরকৎা ন্বমাগয িুতা ন্বথন্বক জাত ক্ষভতায দীঘশ ন্বভোদী 
দাে ূন্বফশয ভত (ভান) জীফন স্তয ধন্বয যাখ্ায জনয মাপ্ত থশ, রফভা যুক্ষা ফা 
রনন্বোগকাযীয ন্বথন্বক প্রাপ্ত ওো ন্বকানও রঞ্চত যার (থশ) রকন্বান্বযয কান্বি অন্বি কী? 

রকন্বান্বযয কান্বি মাপ্ত  উৎ (ন্বথশয  উৎ) অন্বি কী মান্বত রতরন ন্বফকাযন্বত্বয দাে 
জীফন মান এফং ঋন্বণয দু রযন্বাধ কযন্বত াযন্বফন? 

মরদ রকন্বায ফা তাঁয রযফান্বযয দযন্বক ভরূযফান উাচান্বযয ান্বথ – ান্বথ াাতান্বর 
বর্থত ওো প্রন্বোজন ে ন্বতা ন্বভরডন্বকর উাচায ফযন্বেয ক্ষরতূযণ কী প্রকান্বয ন্বফ? 

রকন্বায ফা তাযঁ রনন্বোগকাযী কী তাযঁ ফন্বযয যফতশ ী অন্বেয জনয মাপ্ত  উৎ (থশ, 
যফযা) ন্বযন্বখ্ন্বিন? 

রকন্বান্বযয বরফলযন্বতয জনয ফযরিগত উন্বেয কী: ন্তান্বনয জনয রফদযারে ফা 
রফশ্বরফদযারন্বেয ুল্ক, ন্তান্বনয রফফান্বয উয ফযে, একরি নতুন ফারড়, রফশ্ব ভ্রভণ, রনজস্ব 
ফযফা ুযু কযা এফং রনন্বজয ফয যফতশ ী জীফন্বনয জনয রযকল্পনা? 

মরদ উরযউি ভস্ত রকিুয জনয ংিান উরব্ধ ে তান্বর এআ উচ্চাকাঙ্ক্ষায ম্পণূশ 
ভরূয কী ন্বফ এফং তাযঁ জনয ফারিত যার কখ্ন অফযক ন্বফ? 

রকন্বায কী এআ প্রন্বোজনগুররয জনয প্রথভ ন্বথন্বকআ ন্বকানও থশ যার ৃথক কন্বয 
ন্বযন্বখ্ন্বিন? 



ন্বনক যকভ উত্তয তথয ন্বেলন্বণয উয অধারযত ে। উদাযন্বণয জনয রকন্বান্বযয 
ফতশ ভান ফযে, তাঁয ভতুৃয, বগ্ন – স্বািয এফং ফয যফতশ ী ভন্বে অফযক ফযন্বেয এরি 
একরি রনন্বদশ রকা। ফতশ ভান রররগুরর, ম্পদ (ম্পরত্ত) এফং ঞ্চে রযকল্পনায ধযেন 
এরি প্রদশন কযন্বফ ন্বম কত রযভাণ ফা কতিা কভ ংিান ূন্বফশ কযা ন্বেন্বি। তফুও তথয 
রফন্বেলণ পভশ অভান্বদয ফ রকিু ফরন্বত ান্বযনা। এয অধান্বয ন্বআ ম্পণূশ ভনূ্বরযয জ্ঞান 
ম্পযূণ কযায প্রন্বোজন ে মা গ্রাক বরফলযন্বত প্রাপ্ত কযন্বত ফা কর ে কযন্বত চান ন্বমভন, 

রক্ষা ভরূয, ফারড় ভরূয, ভ্রভণ ভরূয। 

কখ্নও কখ্নও ন্বকানও জীফন রফভায জনয অফযক ন্বভোদ রনরিত কযা করঠন ন্বে থান্বক। 
তথয ন্বেলণ ন্তান্বনয ফে ন্বদখ্ান্বফ রকনু্ত তায অরিত (নাফারক) থাকায ন্বভোদ রযামশ 
বান্বফ ন্বদখ্ান্বফ না। তফরষ্টগত বান্বফ, ফন্বথন্বক ন্বিাি ন্তান্বনয রক্ষা ূণশ ওো মশন্ত ররর 
রস্তন্বত্ব থাকা দযকায। একরি রযফায ন্বথন্বক য রযফান্বয (রযফায নুমােী) এআ ফে 
রবন্ন রবন্ন ে। তথয ন্বেলন্বণয উন্বেয এফং রফচায রফন্বফচনা ংন্ব গ্রাকন্বক তাঁয ন্তান্বনয 
প্ররত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদশন কযন্বফ। এখ্ান্বন এরিও প্রদশন কযা ন্বফ ন্বম, ন্তানন্বদয ফড় ন্বে 
মাওোয য জীরফত জীফন াথীয জনয রনযন্তয যুক্ষা অফযক না নাফযক। 

প্রশ্ন 9. 2 

একরি তথয ন্বেলণ পন্বভশয রফরবন্ন বাগ চূীফদ্ধ কযুন। 

D. একজন গ্রান্বকয রযরিরত নুান্বয উৎাদন্বনয রক্ষণ এফং রাব প্রন্বোগ কযা 

তথয ন্বেলন্বণয নয উন্বেয ন্বআ উৎাদন ন্বমগুরর বরফলযন্বত গ্রান্বকয অফযক ন্বফ তায 
জনয রনন্বোগ রযকল্পনায ভীক্ষা এফং উমুি ভেন্বক রচরিত কযা। ূণশ তথয ন্বেলণ 
িাড়া রনরিত উান্বে এরি জানায ন্বকানও দ্ধরত ন্বনআ ন্বম ন্বকানও ফযরিয প্রন্বোজন কী। 
মতদূয মশন্ত ন্বকানও রফরষ্ট উৎাদন কর ে কযায কাযন্বণ প্ররতরনরধয ান্বথ ন্বকানও ফযরি দ্বাযা 
ম্পকশ  কযায রযরিরতন্বত এরি জানন্বত চান ন্বম, এআ উৎাদন কী ওআ ফযরিয রফরষ্ট 
প্রন্বোজনগুররয রধকারধক ূযণ কযন্বফ থফা কযন্বফ না, একরি ূণশ তথয ন্বেলন্বণয 
প্রন্বোজন ে। (এআ জনয প্রন্বোজন ে ন্বম) ন্বকননা, অনুভারনক প্রন্বোজন ফাস্তরফক 
প্রন্বোজন্বনয ন্বথন্বক ন্বনক রবন্ন (অরাদা) ন্বত ান্বয। 

D.1 উৎাদন িশ  ররস্ি (ংরক্ষপ্ত) কযায প্ররকর ো 

গ্রান্বকয ন্বথন্বক প্রাপ্ত তন্বথযয রফন্বেলণ এফং ুারয ন্বদওোয কাযন্বণ যূন্বযখ্া ততরয কযায 
প্ররকর ো ফুযফরিত ওো দযকায এফং এন্বত রনযীক্ষন্বণয এক ৃঙ্খ্রা ন্তবুশ ি ওো 
দযকায। গ্রান্বকয তথয ন্বেলণ প্রশ্নাফরীয ভীক্ষা কযায য রনম্নরররখ্ত দ অফযক 
ন্বফ:- 



রচি 9.3 

 
এয ভন্বধয প্রন্বতযক ংরিন্বত ফযফারেক ফযফায এফং রফন্বেলণ অফযক ে। এভন রক 
প্রন্বোজন্বনয রফন্বেলন্বণ গ্রান্বকয মথাথশ এফং ফাস্তরফক প্রন্বোজন এফং প্রাপ্ত না কযন্বত াযায 
ভত প্রন্বোজনগুরর (রদফাস্বপ্ন) রচরিত কযা ে। প্রন্বতযক রফুদ্ধ প্রন্বোজন্বনয ভুরচত ভরূয 
তায ংরগ্ন ওো চাআ। মরদ ভরূয ন্বফর উরেরখ্ত ে, তান্বর গ্রাক ন্বআ রাবগুররয জনয 
রযন্বাধ কযন্বফন, ন্বমগুররয প্রন্বোজন ে না, মরদ ফড় – চড়া কয ভরূয ততরয কযা ে তান্বর 
গ্রাক নাফযক রান্ববয জনয রযন্বাধ কযন্বফ অয মরদ ভরূয কভ ততরয কযা ে তান্বর 
রান্ববয প্রন্বোজন ন্বর ন্বরি মাপ্ত ন্বফ। 

প্ররতরনরধ প্রন্বতযক প্রন্বোজন্বনয ন্বফাত্তভ উমুি ভাধান াওোয জনয রধকারধক ভািাে 
একরিত তন্বথযয অধান্বযয উয এআ প্রকায ভরূযােন কযন্বত ান্বযন। 

1.  রচরিত কযা 
প্রন্বতযকরি প্রন্বোজনীে 

প্রাথরভকতা কর ভানুান্বয 
যাখ্া 

2. নুিান কযা একরি 
ুারয ততরয কযায 
জনয অফযক াঁচরি 

ফযরিগত 

3. এখ্নও অযও প্রদান 
কযায ভত যারয গণনা 

কযা। 

6. একরি রযন্বান্বিশ য 
যূন্বযখ্া ততরয এফং 

উিারত কযা 

5. ন্বকান্বিান, দৃষ্টান্ত এফং 
ভনূ্বরযয রাব রফন্বেলণ 

ততরয কযা 

4. উমিু উৎাদন 
রচরিত কযা এফং ন্বফর 

উমিুয রতরযি 
নযগরুর রফন্বরা কযা 



 

রচি 9.4 

 
এয ভন্বধয রধকাং তথয ন্বজআ াওো মাে। ফাস্তন্বফ প্ররতরনরধয কান্বি প্রথভ ন্বথন্বকআ 
অফযক রফফযণ রুস্তকা, চািশ  (রচি), উরিত িক এআগুরর তথয ন্বেলন্বণ রযূযক ে।  

2.রচরিত কযা প্রন্বোজন ূযন্বণয জনয 
রনন্বোগকাযী দ্বাযা প্রদান কযা ংিান, 
গ্রান্বকয ফতশ ভান রনন্বোগ এফং 
রফভারান্ববয ান্বথ উরব্ধ নয ফরযি  
উৎ (অে) ভীক্ষা কযা 

 

প্ররতরনরধয কাজ দু 
যকন্বভয ন্বফ 

 

1.  উমুি উৎাদন, তায ভখু্য রফন্বেলণ 
এফং কয রাব (উাচায) রচরিত কযা 



D. 2 প্রন্বতযক প্রন্বোজন্বনয জনয উৎাদন িশ  ররস্ি (ংরক্ষপ্ত তাররকা) কযা 

গ্রান্বকয জনয উৎাদন রনফাচন কযায একরি বার রফরধ র:-  

রচি 9.5 

 

প্রন্বতযক প্রন্বোজন ন্বক্ষিয জনয এআ প্ররকর োয নুযাফৃরত্ত কযা ে। 

ুারয ততরয কযন্বত, প্ররতরনরধ রনন্বজয গ্রাকন্বক ফারিত রাব ন্বদওোয (উরব্ধ) জনয 
উদ্ধরৃত এফং উৎাদন দৃষ্টান্ত ধযেন কযায প্রন্বোজন ন্বফ। মখ্ন ভরূয গযুুত্বূণশ ে, ন্বতা 
তান্বক নূযনতভ ভনূ্বরযয উৎাদন রচরিত কযন্বত ে, ন্বকানও অন্ন প্রন্বোজনন্বক নু্তষ্ট কন্বয। 
ভরূয এফং উরব্ধ রান্ববয ধযেন কযায ন্বয প্ররতরনরধ গ্রান্বকয প্রন্বতযক প্রন্বোজন ন্বক্ষিয 
জনয উৎাদন ঞ্চে এফং অঙ্কায অধান্বয তুরনাভরূক যূন্ব উরব্ধ ুারযন্বক 

 

গ্রান্বকয প্রন্বতযক প্রন্বোজনন্বক চূীফদ্ধ কযা 

প্রন্বতযক প্রন্বোজন্বনয জনয প্ররতরনরধ উৎাদনন্বক 
রচরিত এফং রবরক্ষয ততরয কন্বযন মা প্রন্বোজন 

যূণ কন্বয। 

এয ভন্বধয রকিু উৎাদন ন্বনযয তুরনাে ন্বফর ন্বযরিং 
ন্বফ, রকিু রতরযি রাব প্রদান কযন্বত ান্বযন মা 
গ্রান্বকয প্রন্বোজন ে না, রকিু গ্রান্বকয জনয অফযক 
ুযক্ষায ন্বথন্বক ন্বফর রফসৃ্তত রফভা প্রদান কযন্বত ান্বয, 

ন্বনযয এভন টুঁরক ন্বপ্রাপাআর ন্বত ান্বয মা গ্রান্বকয 
টুঁরক (রফদ) ন্বযরিং-য নুযু ে না। 

প্ররতরনরধ এআ ফ ঘিনায উয রফচায কন্বযন এফং 
এন্বকয য এক উৎাদনন্বক ততক্ষণ রফন্বরা কন্বযন, 
মতক্ষণ ন্বকফর একরি রফকর ে কযা ে, মা গ্রান্বকয 
প্রন্বোজন ন্বক্ষিয জনয ন্বফাত্তভ যূন্ব উমুি ে। 



উৎাদন কর ে কযায জনয ফন্িন কযায রযরিরতন্বত ে। এআ প্ররকর ো জ েনা, এন্বত 
ন্বনক তকশ তা এফং ফযফারেক ন্বকৌর অফযক ে। 

প্ররতরনরধয ফন্বথন্বক করঠন ভযাগুররয একরি র, গ্রান্বকয ফতশ ভান রনন্বোগ এফং রফভায 
রফলন্বে রক ুারয কযা ন্বফ। প্ররতরনরধয দ্বাযা রন্তভ যাভশ রদন্বত এআ ফযাান্বয 
ভন্বনান্বমাগ রদন্বত ে ন্বম গ্রান্বকয ফতশ ভান রনন্বোন্বগয জনয ংিান্বন অন্বগ ন্বথন্বকআ তানঁ্বক 
উরচত এফং রঠক যাভশ ন্বদওো ন্বেরির না েরন। 

E. যাভশ ন্বদওো  

মখ্ন ভস্ত তথয একি কন্বয তায উয অন্বরাচনা এফং রফন্বেলণ কন্বয ন্বনওো ে, তখ্ন 
প্ররতরনরধ তথয ন্বেলন্বণয রন্তভ উন্বেয ূণশ কন্বয ন্বনন : উৎাদন্বনয ুারয কযা ফা 
উৎাদন্বনয ন্বািশ ন্বপাররও মা গ্রান্বকয প্রন্বোজনগুরর ূযণ কযায জনয ংদান কন্বয, মান্বক 
রতরন এখ্নও রযন্বাধ কযন্বত ান্বযন এফং বরফলযন্বত ততরয যাখ্ন্বত ান্বযন। 

E. 1 গ্রান্বকয ন্বথন্বক ুারয প্রসু্তত কযা  

মখ্ন প্ররতরনরধ রনণশে কামশ এক ফযফারেক দ্ধরতন্বত ূণশ কন্বয ন্বনওো ে তখ্ন এরি 
গ্রাকন্বক প্রসু্তত কযায জনয এক রযন্বািশ  ততরয কযায রযরিরতন্বত থান্বক। উত্তভ ফযফান্বযয 
রদ্ধান্ত প্রসু্তরত কযন্বণয রফলে এফং প্রমুি ন্বকৌর দুরিয উন্বযআ প্রন্বোগ ন্বফ। 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
প্রসু্তরত ন্বকৌর ুারযন্বয স্বীকৃরত রুনরিত কযন্বত গযুতু্বূণশ ন্বে থান্বক। প্রসু্তরতন্বত 
রদ্বভাগশী ন্বমাগান্বমাগ ওো চাআ ন্বমখ্ান্বন প্ররতরনরধ দ্বাযা গ্রান্বকয ম্পণূশ মৃ্পিতা রুনরিত 
কযা দযকায। 

গ্রান্বকয জনয যাভশ, াধাযণত এআ উন্বেন্বযয জনয রফন্বল যূন্ব ফযফরিত এক তফঠন্বক 
ন্বভৌরখ্ক যূন্ব গ্রাকন্বক প্রসু্তত কযা ে। তফঠক মাফত, প্ররতরনরধ গ্রাকন্বক ন্বফাটান, রাব 
এফং ম্বরিত ভরূয ফন্বরন এফং মরদ গ্রাক ওআ প্রস্তাফ ফা ন্বকানও ংন্বারধত / রযফর্থতত 
প্রস্তাফন্বক স্বীকায কন্বযন, তখ্ন রতরন গ্রাকন্বক ূণশ যূন্ব উৎাদন অন্বফদন ি (পভশ) ূযণ 
কযন্বত াাময কন্বযন। প্ররতরনরধন্বক াযদর্থতাূফশক এফং ফযফারেক দ্ধরতন্বত এভন 
কযায জনয প্রসু্তরত – াক্ষাৎকায গঠন কযায প্রন্বোজন ে। 

E2 যাভশ : প্রসু্তরত গঠন 

গ্রাক এফং প্ররতরনরধন্বক যস্পয রবফাদন্বনয ন্বয, রভরিং প্রসু্তরতয াধাযণ গঠন রনম্ন 
প্রকান্বযয ন্বত ন্বফ:- 

 প্রন্বোজন্বনয প্ররত গ্রান্বকয দােফদ্ধতায ভীক্ষা কযা,  



 রফসৃ্তত ুারযন্ব রনরত ধাযণান্বক ন্বযখ্ারঙ্কত কযা, 

 প্রন্বতযক প্রন্বোজন ন্বক্ষন্বিয কাযন্বণ প্রস্তাফ প্রসু্তত কযা, 

 ফাতারা জারয যাখ্ায জনয গ্রান্বকয কতৃশ ত্ব প্রাপ্ত কযা, এফং 

 উৎাদন্বনয দস্তান্বফজ ূণশ কযা। 

প্রন্বোজন্বনয প্ররত গ্রান্বকয প্ররতিুরতয যীক্ষা কযা একরি যর রকনু্ত গুযতু্বূণশ প্ররকর ো। 
এন্বত তথয – ন্বেলণ মাফৎ, রদ্ধান্ত যূন্ব ভত ওো প্রন্বোজন এফং প্রাথরভকতান্বক 
স্মযণ করযন্বে ন্বদওো ন্তবুশ ি। প্ররতরনরধ এক এক কন্বয প্রন্বতযক প্রন্বোজন্বনয উয 
অন্বরাচনা কন্বযন এফং গ্রান্বকয ন্বথন্বক এআ কথারি প্ররতন্ন কযায কাযন্বণ ফন্বরন এরিয কী 
এখ্নও রফচযণীে ন্বক্ষি যন্বেন্বি। প্রন্বতযক প্রন্বোজনন্বক এক যর কথায যূন্ব ফযি কযায 
জনয ভন্বনান্বমাগ ন্বদওোয প্রন্বোজন ন্বড়। ন্বফর রফসৃ্তত রযভাআোয গ্রাকন্বক ন্বকফর রফভ্রান্ত 
কন্বয, অফযক রযফতশ ন কন্বয, ফা নয তথয ন্বেলণ রধন্বফন কন্বয। 

মরদ ন্বকানও কাযন্বণ গ্রান্বকয রযরিরত এফং গযুুত্ব / বাফনা ফদন্বর মাে, তান্বর প্ররতরনরধ 
প্রস্তান্বফয এক নতুন ম্পযূক ততরয কযন্বত ান্বযন। মখ্ন প্ররতরনরধ গ্রান্বকয রচন্তা এফং 
আোয রঠক অকাঙ্ক্ষা ফুন্বট মান তখ্ন রতরন রযকল্পনাফদ্ধ প্রসু্তরত জারয যাখ্ন্বত ান্বযন, 

ন্বমভন প্রােআ ে। ুারযন্বক রফস্তারযত বান্বফ ন্বফাটায অন্বগ, প্ররতরনরধন্বক প্রস্তান্বফ রনরত 
ধাযণান্বক ন্বফাটা দযকায। এআ ধাযণা গ্রান্বকয প্রন্বোজন এফং উন্বদযাগন্বক রনর্থদষ্ট বান্বফ খ্ফু 
রনকি যূ ন্বথন্বক জানাে। প্রন্বতযক ন্তবুশ ি একক াভাগ্রীন্বক যস্পয ম্বরিত ন্বত ন্বফ, 

গ্রাক এরি উত্তযকান্বর ভরূযােন কযন্বফন ন্বম রক প্রকান্বয প্রন্বতযক রফসৃ্তত প্রস্তাফ একরি 
একস্তযীে, ুিত, ম্পণূশ রযকল্পনায যূন্ব অফদ্ধ থান্বক। 

উদাযণ 

ন্বকানও রযফান্বযয উাজশ ক, ফতশ ভান্বন মাযঁ মাপ্ত রফভা যুক্ষা ন্বনআ, তান্বর তাঁয ভন্বে 
ভৃতুয ফা বগ্ন স্বান্বিযয রযরিরতন্বত তাঁন্বক রনন্বজয রযফান্বযয ফযাক যুক্ষা, 
প্রন্বোজনগুরর ূণশ কযায জনয এআ ধাযণা রুনরিত কযন্বত ন্বফ ন্বম তাঁয রযফান্বযয 
ভুরচত যুক্ষা অফযন্বণয ফযফিা থাকুক।  
থফা ন্বকানও এভন গ্রাক মাযঁ কান্বি রনন্বোন্বগয জনয রফরু থশ যার াওোয 
(উরব্ধ) জনয ধাযণা ন্বফ ন্বম রনন্বজয ুঁরজয কয ঞ্চে ন্বমাগয অে এফং ুঁরজ ফৃরদ্ধ 
প্রদান কযায ভত রযকল্পনাে এক তুরনাভরূক ন্বািশ ন্বপাররওয যূন্ব রনন্বোগ কযুন। 

রফস্তান্বয মাওোয ূন্বফশ এআ রফলেরি ফরফত্ কযা অফযক ন্বম গ্রাক এআ ধাযণান্বক এক রঠক 
প্রো ফা প্ররকর ো ফন্বর ম্মত ন্বফন। প্রসু্তরতয প্রন্বতযক স্তন্বয প্ররতরনরধন্বক স্পষ্ট যূন্ব 
ন্বদখ্ান্বত ন্বফ ন্বম রক প্রকায রফফযণ প্রস্তান্বফয অভরূ ধাযণায নুযূ ন্বফ। প্রন্বতযক 



প্রন্বোজন্বনয জনয ুারয ন্বদওোয জনয এরি ন্বদখ্া প্ররতরনরধয কতশ ফয ন্বম গ্রাক প্রস্তারফত 
উৎাদন্বনয ভুখ্য রফন্বলণগুরর ফুটন্বত ন্বফ, এয কী ুারয কযা ন্বেন্বি এফং গ্রান্বকয 
জনয উৎাদন্বনয কী ীভা ন্বত ান্বয। 

ভন্বন যাখ্ন্বত ন্বফ! 
এরি ন্বাদারযন্বত্বয ফযথশতা ন্বফ মরদ গ্রাক ন্বকানও প্ররতফিকতা ফা টুঁরক ন্বথন্বক 
ন্বচতন থান্বকন তান্বর বরফলযন্বত তাঁয রান্ববয রধকাযন্বক ীরভত কন্বয রদন্বত ান্বয ফা 
তাঁয ন্বকানও রনন্বোন্বগ ক্ষরত কযন্বত ান্বয। 

E 3  রাব দৃষ্টান্ত দররর 

রকিু রযরিরতন্বত, ভখূ্য প্রসু্তরতন্বত ন্তবুশ ি কযা ভস্ত রফফযণ ন্বনক ন্বফর ে। তফওু 
ফযফারেক অচযন্বণয জনয এরি অফযক ন্বম একরি রফকর ে ূণশ ওোয ূন্বফশ গ্রাকন্বক 
ুারয কযা প্রন্বতযক উৎাদন্বনয ভুখ্য রফন্বলত্বন্বক ফুটুন। রকিু প্ররতরনরধ গ্রান্বকয 
উৎাদন স্বীকৃরত, রাব এফং রযরিরত ভূ মান্বত রাব রযন্বাধ কযা ে, এরি ন্বদখ্ান্বনায 
জনয রাব দৃষ্টান্ত দররন্বরয ফযফায অআ. অয. রড. এ দ্বাযা রনধারযত রদক – রনন্বদশ ন্বয নযুূ 
কযন্বত ে। রাব দৃষ্টান্ত গযান্বযন্িীড এফং ননগযান্বযন্িীন্বডয রফন্ববদও কন্বয। ননগযান্বযন্িীড 
রান্ববয জনয, দৃষ্টান্ত প্রন্বতযক রান্ববয রফস্তায এফং রনন্বোন্বগয ম্ভারফত ভরূয অনুভারনক ফার্থলক 
ফৃরদ্ধ ভনূ্বরযয (জীফন রফভা রভরত দ্বাযা জারয রনন্বদশ রকা নুান্বয 6% এফং 10% এয ভরূয) 
উয রফরবন্ন ন্বভোন্বদয কাযন্বণ কযা রনন্বোন্বগয উন্বয রনদশন কযা ে। প্রােআ এভন রফভা 
ংিা দ্বাযা ূযণ কযা ভরূয এফং তায রফস্তায প্রদর্থত কন্বয মতদূয মশন্ত রনন্বোন্বগয ন্বভোদ 
মাফৎ, রনন্বোন্বগয প্ররতপর (রাব) কভ ন্বে মাে। গ্রাকন্বক একরি উৎাদন্বনয ান্বথ য 
উৎাদন্বনয তুরনা কযন্বত এরি ভথশ কন্বয। 

F4 রনন্বজয গ্রাকন্বক জাননু (KYC) 

প্রসু্তরতয ন্বন্বল, প্ররতরনরধ প্রস্তাফগুরর যীক্ষা কযন্বফন এফং যফতশ ী প্ররকর োয কাযন্বণ 
গ্রান্বকয নুন্বভাদন প্রাপ্ত কযন্বফন তদুরয পভশ ূযণ এফং রনন্বজয গ্রাকন্বক জাননু (KYC) – 

এআ অনুষ্ঠারনক রফলে ূযণ কযন্বফন। 

রনন্বজয গ্রাকন্বক জাননু (KYC) 

ম্পণূশ যূন্ব ূযণ কযা পন্বভশয ান্বথ, গ্রাকন্বক রফভা ংিায নান্বভয উয জারয রপ্ররভোভ 
যারয (থশ) ন্বচক এফং রনন্বজয গ্রাকন্বক জানুন (KYC) এআ প্ররকর োয নুান্বয রনন্বজয 
রচরিত দররর জভা কযা প্রন্বোজন ে। 

এয ন্তবুশ ি:- 



1. পন্বিাগ্রাপ, 

2. রচন্বিয প্রভাণ: াধাযণ যূন্ব স্বীকায কযায ভত রকিু দররর ড্রাআরবং রাআন্বন্স, 

ান্বািশ , ভতদাতা রযচে ি (ন্ববািায কাডশ ), যান কাডশ , যকায ক্ষ দ্বাযা জারয 
নয ন্বকানও প্রভাণ ি আতযারদ। 

3. রঠকানা প্রভাণ: রঠকানায প্রভাণ স্বযূ স্বীকায কযায ভত রকিু াধাযণ দররর র, 

ড্রাআরবং রাআন্বন্স, ান্বািশ , ন্বিররন্বপান রফর, ন্বকানও রফভা ংিায রপ্ররভোন্বভয যরদ, 

ন্বযন কাডশ , ফযাঙ্ক া ফকু আতযারদ।  

রচি এফং রঠকানায প্রভাণ স্বযূ স্বীকামশ দররন্বরয তথয অরাদা – অরাদা রফভা ংিাে 
অরাদা – অরাদা ে। 

ভুখ্য রফনু্দ 

এআ ধযান্বে ন্বম ধাযণাগুরর ন্বদওো ন্বেন্বি তায ংরক্ষপ্তায রনন্বচ 
অভান্বদয কী এফং ন্বকন জানায কী প্রন্বোজন? 

 তথয – ন্বেলণ ফযরিয ফতশভান অর্থথক রযরিরত প্রদশন কন্বয, ফতশ ভান্বন রক 
রযরিরত এফং বরফলযন্বত ন্বকান রযফতশ ন্বনয ম্ভাফনা যন্বেন্বি। 

 তথয ন্বেলণ গ্রান্বকয অর্থথক রযকল্পনা প্রন্বোজনন্বক রচরিত কন্বয এফং ন্বআ 
প্রন্বোজনগুরর আরিত কন্বয মা গ্রান্বকয জনয উচ্চ প্রাথরভকতায ে। 

 তথয ন্বেলন্বণয উন্বেন্বযয ন্তবুশ ি:- 
- প্রন্বোজনগুরর রচরিত কযা 
- গ্রান্বকয ম্বন্বি তথয একরিত কযা 
- গ্রান্বকয নগদ  উৎ রফন্বেলণ কযা, এফং 

- ূফানুভারনত রযফতশ নগুররন্বত ন্বমাগদান কযা। 

একরি তথয ন্বেলন্বণয ফযফায কযা 
 এক তথয ন্বেলণ পভশ গ্রান্বকয ম্বরিত রফফযণন্বক ভারত কযায জনয রফরবন্ন 

ংন্ব রফবারজত ে। ন্বআ ংন্বয ন্তবুশ ি:- 
- ফযরিগত রফফযণ 

- ারযফারযক রফফযণ 

- ন্বযাজগায (উাজশ ন) রফফযণ 

- অর্থথক রফফযণ 

- ফতশ ভান রফভা এফং রনন্বোগ 

- ভারক অে এফং ফযে রফন্বেলণ 

- অর্থথক রযকল্পনা উন্বেয এফং রফচায রফন্বফচনা, এফং 



- বরফলযৎ রযফতশ ন 
ভরূযােন এফং রফন্বেলণ 
 প্রন্বোজন্বনয রফন্বেলণ রচরিত কযন্বত এরি ন্তবুশ ি ে গ্রাক প্রতযারত এফং 

প্রতযারত দুরি প্রন্বোজন ূযণ কযায জনয মাপ্ত অর্থথক ংিান কন্বযন্বিন। 
 তথয ন্বেলন্বণয ভরূযােন কযা মাফৎ প্ররতরনরধয ভখূ্য কান্বজয ন্তবুশ ি:- 

- প্রন্বতযক প্রন্বোজনীে ন্বক্ষন্বি গ্রান্বকয প্রন্বোজন্বনয জনয প্রদান কযা যার রচরিত      
কযা, 
- গ্রান্বকয ফনন্বমাগয ংদানন্বক রচরিত কযা, 
- এআ ংদানন্বক ফতশ ভান্বন উরব্ধ ন্বফাত্তভ অর্থথক রযকল্পনা যান্বকজ প্রদান 
কযায জনয ফন্িন কযা, 
- গ্রান্বকয ান্বথ রনেরভত অধান্বয অর্থথক রযকল্পনা প্রদশন্বনয ভরূযােন এফং 
ভীক্ষা কযা। 

ন্বকানও গ্রান্বকয রযরিরত নুান্বয উৎাদন রক্ষণ এফং রাব প্রন্বোগ কযা 
 তথয ন্বেলণ, তন্বথযয রফন্বেলণ কযায ন্বয প্ররতরনরধ গ্রান্বকয প্রন্বোজন্বনয জনয 

উৎাদন রফন্বেলণ প্রন্বোগ কন্বযন এফং তদনুান্বয ন্বআ উৎাদন্বনয িশ  ররস্ি কন্বযন 
মা গ্রান্বকয প্রন্বোজন্বনয ফারধক নুযূ ে। 

ুারয কযা 
 মখ্ন ফ তথয একি কযায ন্বয তায উয অন্বরাচনা এফং রফন্বেলণ কন্বয ন্বনওো 

ে, তখ্ন প্ররতরনরধ তথয ন্বেলন্বণয রন্তভ উন্বেয ূযণ কযন্বত ান্বযন: উৎাদন 
থফা উৎাদন্বনয ন্বািশ ন্বপাররওয তথয ন্বদওো মা গ্রান্বকয প্রন্বোজন ূযন্বণয জনয 
উমুি ে মায জনয ংদান্বনয রযন্বাধ এআ ফতশ ভান ভন্বে এফং বরফলযন্বত ততরয 
যাখ্ন্বত ান্বযন।  

 মখ্ন রনদান কামশ এক ফযফারেক দ্ধরতন্বত ূণশ ন্বে মাে তখ্ন প্ররতরনরধ গ্রাকন্বক 
প্রসু্তত কযা রযন্বািশ  ততরয কযায রযরিরতন্বত থান্বক। 

 উৎাদন ুারয প্রসু্তরতয এক ভুরচত রযকাঠান্বভা ওো দযকায। 
 ুারয প্রসু্তরত নু্বযা ন্বে মাওোয য প্ররতরনরধন্বক গ্রান্বকয কান্বি ফন্িন কযা 

এফং মরদ ন্বকানও ন্বন্দ ে তান্বর তায ভাধান কযা দযকায, নযথা প্ররতরনরধন্বক 
পভশ ূযণ কযায নুষ্ঠানন্বক ূণশ কযায কাযন্বণ এরগন্বে ন্বমন্বত ন্বফ। 

 গ্রাকন্বক রনন্বোন্বগয অফযণ ফৃরদ্ধ (6% এফং 10% ভনূ্বরযয উয) প্রদশন কযায জনয 
প্ররতরনরধ ন্বক রাব দৃষ্টান্ত দররন্বরয ফযফায কযা দযকায।  

 উরচত যূন্ব ূযণ কযা পন্বভশয ান্বথ গ্রাকন্বক রফভা ংিায নান্বভ এক ন্বচক জারয 
কযন্বত এফং KYC দররর প্রসু্তত কযায প্রন্বোজন ে। 



 

প্রশ্ন – উত্তয 

9.1 একরি তথয ন্বেলন্বণয উন্বেয রনম্নানুান্বয ে:- 
 প্রন্বোজনন্বক রচরিত কযা। 

 গ্রান্বকয ম্বরিত তথয একি কযা। 

 গ্রান্বকয নগদ প্রফান্বয রফন্বেলণ কযা। 

 প্রতযারত রযফতশ ন্বনয জনয ংগ্রণ কযা। 

9.2 এক তথয ন্বেলণ পভশ গ্রান্বকয রফফযণন্বক ভারত কযায কাযন্বণ রফরবন্ন ংন্ব 
রফবারজত ে। এআ ংন্বয ন্তবুশ ি র:- 

 ফযরিগত রফফযণ 

 ারযফারযক রফফযণ 

 ন্বযাজগায (উাজশ ন) রফফযণ 

 অর্থথক রফফযণ 

 ফতশ ভান রফভা এফং রনন্বোগ 

 ভারক অে এফং ফযে রফন্বেলণ 

 অর্থথক রযকল্পনা উন্বেয এফং রফচায রফন্বফচনা, এফং 

 বরফলযৎ রযফতশ ন। 

 

স্ব - যীক্ষন্বণয প্রশ্ন 

1. ম্পণূশ উৎাদন্বনয িশ  ররস্ি প্ররকর োরি ফযাখ্যা (ন্বফাটান) কযনু। 

2.  একজন গ্রাকন্বক উৎাদন্বনয প্রসু্তরত এফং ুারয কযা ফাতা / তফঠন্বকয 
রযকাঠান্বভা ংন্বক্ষন্ব ফযখ্যা (ন্বফাটান) কযুন। 

3. জীফন রফভা রভরতয রনন্বদশ রকা নুান্বয, একরি রাব দৃষ্টান্ত দররন্বর রনন্বোগ ভনূ্বরযয 
জনয এক ফার্থলক অনুভারনক ফৃরদ্ধ ভনূ্বরযয যূন্ব কী প্রদশন কযা ে? 

 অনাযা যফতশ ী ৃষ্ঠাে উত্তয ান্বফন। 



 

স্ব – যীক্ষন্বণয উত্তয 

1. গ্রান্বকয জনয তথয রফন্বেলণ এফং ুারয ততরয কযায প্ররকর ো ফুযফরিত ওো 
দযকায এফং এন্বত ভীক্ষায এক ৃঙ্খ্রা ন্তবুশ ি ওো চাআ। গ্রান্বকয তথয 
ন্বেলণ প্রশ্নাফরীয ভীক্ষা কযায য রনম্নরররখ্ত দ অফযক ে:- 
 প্রন্বতযক রচরিত কযা প্রন্বোজনন্বক প্রাথরভকতা কর ভানুান্বয যাখ্া। 

 একরি একীবূত অর্থথক ুারয ততরয কযায জনয অফযক তথযগুররন্বক 
নুযাে ফন্বরাকন কযা। 

 এখ্নও মশন্ত ংিান কযা যারয গণনা কযা। 

 উমুি উৎাদনন্বক রচরিত কযা এফং নয ভস্ত রকিু ফরপু্ত কন্বয 
রধকারধক উমুিগুরর রচরিত কযা। 

 উদাযণ, দৃষ্টান্ত এফং ভরূয রান্ববয রফন্বেলণ ততরয কযা। 

 একরি রযন্বান্বিশ য যূন্বযখ্া ততরয এফং প্রসু্তত কযা। 

2. গ্রাক এফং প্ররতরনরধ যস্পয রবফাদন্বনয ন্বয, এক প্রসু্তরত ফাতা / তফঠন্বকয 
াধাযণ রযকাঠান্বভা রনম্ন প্রকান্বযয ে:- 
 প্রন্বোজন্বনয প্ররত গ্রান্বকয প্ররতিুরত যীক্ষা কযা, 
 রফসৃ্তত ুারযন্ব রনরত ধাযণা ন্বযখ্ারঙ্কত কযা, 
 প্রন্বতযক প্রন্বোজন ন্বক্ষিন্বত প্রস্তাফ ন্বযখ্ারঙ্কত কযা, 
 এরগন্বে মাওোয জনয গ্রান্বকয নুন্বভাদন প্রাপ্ত কযা, এফং 

 উৎাদন দররর ূণশ কযা। 

3. নন গযান্বযন্িীড (স্বীকৃত) রান্ববয জনয, রাব দৃষ্টান্ত প্রন্বতযক অফযন্বণয জনয 
কাল্পরনক ফার্থলক ফৃরদ্ধ ভরূয (জীফন রফভা রভরত দ্বাযা জারয রনন্বদশ রকা নুান্বয 6% 
এফং 10% এয ভনূ্বরযয উয ফৃরদ্ধ) প্রদশন কন্বয এফং রফরবন্ন ভেন্বভোন্বদ ভনূ্বরযয 
দৃষ্টান্ত প্রদান কন্বয। 
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10 
গ্রাকদের াদে নু্দর অচরণ 

ধ্যদের ববে বসু্ত পাঠকর ম বলক্ষদণর পবরণাম 
ধ্যেদের উদেলয   
পবরচে   
মুখ্যপে   
A. একজে ববমা প্রবিবেবধ্র কিত বয এবং 
উত্তরোবেত্ব 

10.1 

B. গ্রাদকর প্রদোজে 10.1 
C. প্রবিবেবধ্, পাবরশ্রবমক এবং স্পষ্ট প্রকাল 
প্রবকর ো 

10.2 

D. উপযুক্ত পববর পুাবরল করা 10.3, 10.4, 10.5 
E. পববর েীর্ত দমোেী াভ এবং ল্প 
দমোেী াভ এবিদে ঞ্চে করা 

10.6 

F. গ্রাদকর বধ্কার এবং বভদযাদের 
বকর োবববধ্  

10.7 

G. গ্রাদকর াদে েীর্তকাীে ম্বন্ধ তিবর 
করা 

10.6 

মুখ্য ববনু্দ  
প্রশ্ন উত্তর  
স্ব-বলক্ষদণর প্রশ্ন  
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ধ্যেদের উদেলয 
এআ ধ্যােবি পাঠ করার পর অপোরা বেম্ন কারণেুব জােদি ক্ষম দবে:- 

 একজে প্রবিবেবধ্র কিত বয এবং উত্তরোবেত্ব অদাচো করদি ক্ষম দবে, 

 একজে গ্রাদকর প্রদোজেেুব বণতো করদি ক্ষম দবে, 

 প্রবিবেবধ্র পাবরশ্রবমদকর বকর োবববধ্ বযাখ্যা করদি পারদবে, 

 এবি দবাঝার জেয দয দকে একজে গ্রাকদক উৎপােে েবা ংস্থাে পবরবিত দের পরামলত 
দেো েীবি ম্মি েে, যিক্ষণ ো এবি করার স্পষ্ট কারণ িাঁর দবোত্তম মঙ্গদর জেয দেখ্া ো 
যাে। 

 গ্রাদকর াদে েীর্তকাীে ম্বন্ধ তিবর করার প্রদোজে অদাচো করদি পারদবে। 

পবরচে 
ববমা প্রবিবেবধ্র ববমা উৎপােে ববকর দের জেয বোবধ্ক েরুুত্বপূণত মাধ্যদমর একবি। গ্রাদকর প্রদোজে 
এবং চাবোেবুর অধ্াদরর উপর িাঁদক (গ্রাকদক) উৎকৃষ্ট উপব্ধ উৎপােদের পরামলত প্রোে করা 
প্রবিবেবধ্র কিত বয। ববমা ংস্থার ববপরীি (েয) ংগ্র দেদক ুরক্ষা প্রোে করা িাঁর কিত বয এবং 
বেদজর গ্রাদকর ঝঁুবক দপ্রাফাআদর মূযােে এবং বেধ্োরণ কদর দেখ্দি দব দয এবি উৎকৃষ্ট 
পবরবস্থবিদি অদে বকো। 

এআ ববদের প্রবি দচিেিা বৃবি পাদে দয ববমা প্রবিবেবধ্ ব মে বেদজর গ্রাকদের াদে 
বযবাবেক পিবিদি বযবার করদবে। উচ্চ স্তরীে োচারপূণত পবরদবা গ্রাদকর াদে াদে স্বেং 
ববমা বলল্প উৎকৃষ্টিাে োদক। 

মস্ত বযবার মুখ্য ববদলণ বেম্নােুাদর: 
িাঁদের েয: 
 গ্রাদকর প্রবি েীবিম্মি বযবার করার কারণ েীবি। 
 বযবাবেক অচার ংবিা (বেেমাবী) পাে করা। 
 বযবাবেক দযােযিার েূযেিম অেলত / মাে পাে করুে। 
 বেরন্তর বযবাবেক ববকাদলর প্রবিশু্রবি প্রেলতে করুে। 

দয প্রদোজেেবু বচবকৎক, অআেজীবী, বাবরক্ষকদের মি ববমা বলদল্পর দক্ষদে বেবাযত ে, 
েোৎ IRDA ববমা প্রবিবেবধ্দের দ্বারা এবি বুেবিি করার জেয অচরণ ংবিা তিবর কদরদে যাদি, 
মস্ত প্রবিবেবধ্ বেদজর গ্রাদকর প্রবি েীবি ম্মি বযবার কদর। অমরা ধ্যাে 15 দি অচার 
ংবিার উপর ববস্তাদর েৃবষ্টপাি করব।  
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এআ ধ্যাদে অমরা ববমা প্রবিবেবধ্দক বেদজর গ্রাক এবং ববমা ংস্থার প্রবি কিত বয এবং োবেদত্বর 
অদাচো করব। অমরা গ্রাদকর াদে েীর্তকাীে ম্বন্ধ করার েরুুদত্বর ববদে অদাচো করব। 

মুখ্য পে 

এআ ধ্যাদে বেম্নববখ্ি পে এবং ববনু্দর বযাখ্যা প্রসু্তি করা দে:- 

প্রবিবেবধ্র কিতবয 
এবং োবেত্ব 

গ্রাদকর প্রদোজে প্রবিবেবধ্র 
পাবরশ্রবমক 

প্রকাল 

পুাবরল পববর স্বীকৃবি 
েবা স্বীকৃবি 

মন্েে (চার্নেং) পবরবিত ে 

েি বস্থাে পবব পবরদবা গ্রাদকর বধ্কার েীর্তকাীে ম্বন্ধ 
প্রকাল পিবি প্রদোজদের 

প্রােবমকিা বেণতে 
করা 

উপযুক্ত উৎপােে াভ েৃষ্টান্ত েব 

A. ববমা প্রবিবেবধ্র কিত বয এবং োবেত্ব 
ববমা প্রবিবেবধ্ গ্রাদকর জীবে ববমা উৎপােে ববকর দের জেয োেী োদকে এবং প্রবিবেবধ্র কাদে 
IRDA দ্বারা দেো াআদন্স োকদি দব। ববমা বববধ্বেেম 1938 – এর ধ্ারা 42 একজে ববমা 
প্রবিবেবধ্দক এআ ভাদব বযাখ্যা কদর োদক:- 

দকাে বযবক্ত, যাঁদক ববমা বববধ্বেেদমর ধ্ারা 42 – এর ন্তেতি অদবেে েবা জত ে, ববমা 
বযবা প্রদোে রাখ্দি, দযখ্াদে ববমা পববর েবীকরণ েবা পুেরুজ্জীবে বম্মবি োকার 
জেয াআদন্স দেো দেদে। 

দকাে ববমা প্রবিবেবধ্র কিত বয এবং োবেত্ব গ্রাদকর প্রদোজে বেধ্োরণ করা এবং এর ন্তভুত ক্ত দআ 
প্রদোজে পূরদণর জেয বদেদক উপযুক্ত উৎপােে বচবিি করা। িবু প্রবিবেবধ্র ভূবমকা দযখ্াদে 
দল ে ো। প্রবিবেবধ্দক পববর ূচো (প্রারবিক মে দেদক) দেদক িার পবরণি ো পযতন্ত 
এবং োবব উৎপন্ন োর পর, োববর বদন্দাবদস্ত মদোদযাে বেদি ে। 

ববমা প্রবিবেবধ্ ববমা ংস্থা এবং গ্রাদকর মদধ্য এক মধ্যস্থিাকারীর রূদপ কাজ কদর এবং িাঁর উপর 
বেদজর ংস্থার জেয বযবা প্রাপ্ত করার োবেত্ব োদক। এক প্রবিবেবধ্ বেদজর গ্রাদকর প্রবিবেবধ্ত্ব 
কদরে এবং িাঁদক বুেবিি করদি ে দয, িাঁদক (গ্রাকদক) দকাে ভাদবআ ববপেোমী  কদরেবে 
এবং বিবে বমে িাঁর উৎকৃষ্ট মঙ্গদর জেয কাজ কদর চদদেে। ববমা প্রবিবেবধ্ দে ববমা 
ংস্থা িো গ্রাকদকর মদধ্য মুখ্য ম্পকত  ববনু্দ এবং িাঁদক এবি বুেবিি করদি ে দয বিবে িাঁর 
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গ্রাদকর াদে ম্ববন্ধি ব বেবাযত িেয যা ববমা ংস্থার প্রদোজে দব দেুব একবেি কদর 
বেদেদেে। 

ববমা প্রবিবেবধ্র মুখ্য কিত বয এবং োবেত্ব বেম্নােুাদর ারাংল রূদপ দেখ্াদো দযদি পাদর: 

 ববমা ংস্থার জেয িাববি গ্রাকদক বচবিি করা এবং িাঁর বববভন্ন প্রদোজে বচবিি করার 
জেয প্রদোজদের ববদেণ করা।   

 ববমা ংস্থার দ্বারা প্রস্তাববি বববভন্ন ববমা উৎপােদের মুবচি জ্ঞাে রাখ্া এবং প্রদিযক 
উৎপােে দ্বারা প্রোে করার জেয বববভন্ন াভ এবং ববদলত্বদক বুদঝ রাখ্া।  

 গ্রাকদের িাঁদের প্রদোজে এবং বেদোে ক্ষমিার অধ্াদর (বভবত্তদি) উপযুক্ত উৎপােদের 
পুাবরল দেো।   

 এবি বুেবিি করা দয প্রস্তাব ফমত বঠক রূদপ পূরণ করা দেদে এবং গ্রাদকর দেো মস্ত 
িেয বঠক অদে। 

 অবলযক েব (িেয, েবে) দযমে, বেদর প্রমাণ, বচি এবং বঠকাো, দমবিদক বরদপািত  
এবং অন্ডাররাআবিং - এর (বদখ্ক) জেয েয অবলযক েব একে করার োবেত্ব।  

 ববমা ংস্থা দ্বারা প্রসু্তি প্রদিযক ববমা পবরকল্পোর জেয পূরণ করা বপ্রবমোম এবং বববভন্ন 
মােেণ্ড গ্রাদকর কাদে প্রকাল করা। 

 ববকর দের জেয প্রস্তাববি ববমা উৎপােদের ম্বদন্ধ কবমলে (োি) ের প্রকাল করা, যবে িাবয 
গ্রাক দ্বারা বজজ্ঞায ে। 

 পববধ্ারকদক দমৌবখ্ক এবং ববখ্ি েুবি প্রকার স্মরণ কবরদে বেধ্োবরি মদের বভির 
বপ্রবমোম দপাণ করা এবং গ্রাকদের দেদক বপ্রবমোম একে করা, যবে বিবে এিা করার জেয 
িাববি ববমা প্রবিবেবধ্র দ্বারা বেবোবচি ে। 

 প্রবিবেবধ্র দোপে বরদপাদিত  দকাে প্রবিকূ ভযা, অদের ঙ্গবি বা দকাে েয 
প্রাবঙ্গক িদেযর বযাপাদর িেয প্রোদের ববদে অদবেক দ্বারা প্রের্নলি ঝঁুবকর মূযােে 
করদি অন্ডার রাআিারদক (বদখ্কদক) াাযয কদর।  

 দকাে োবব উৎপন্ন োর পর াভগ্রীিাদক বা েবমবে (মদোেীি বযবক্তদক) দক োববর 
বদন্দাবস্ত প্রবকর োে াাযয কদর। 

B. গ্রাদকর প্রদোজেেবু 

অমরা ধ্যাে 8 – এ প্রেম দেদক দেদখ্বে দয ববমা প্রবিবেবধ্দক গ্রাদকর উপযুক্ত উৎপােদের 
পুাবরল দেো েরকার এবং এবি করার পূদবত িাঁদক গ্রাদকর প্রদোজে এবং অববলযক ববেেুব 
স্পষ্ট কদর বুঝদি দব। গ্রাদকর াদে ম্ববন্ধি িেয বচবিি করা এবং ববদেণ করার প্রবকর ো এবং 
উপযুক্ত উৎপােদের পুাবরল দেোর প্রবকর ো যদোবচি ো েরকার এবং িাদি পরীক্ষার এক 
লৃঙ্খ্া ন্তভুত ক্ত োকদি দব। িেয দেদণর পদর বেম্নববখ্ি পে বেবাযত দে োদক। 
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বচে 10.1 
 

C. প্রবিবেবধ্ পাবরশ্রবমক এবং স্পষ্ট প্রকাল বববধ্  

এআ ংদল অমরা প্রবিবেবধ্র পাবরশ্রবমক এবং IRDA দ্বারা পুাবরল প্রবকর োর অদাচো করব। 

C.1 প্রবিবেবধ্ পাবরশ্রবমক 

প্রবিবেবধ্র পাবরশ্রবমক IRDA পবরচাক দ্বারা বেেবিি করা ে। এক জীবে ববমা প্রবিবেবধ্ 
কবমলদের রূদপ বেদজর পাবরশ্রবমক প্রাপ্ত কদরে। এআ কবমলে ববমা ংস্থা দ্বারা একে করা 
বপ্রবমোদমর এক বেবিি লিাংল। ববমা বববধ্বেেম 1938 দআ বধ্কিম রাবলদক (েত) বেধ্োবরি 
কদর যা একজে ববমা প্রবিবেবধ্দক কবমলদের রূদপ বা েয দকাে ভাদব পবরদলাধ্ করা ে, যার 
বববরণ বেম্নােুাদর:- 

 দকাে ববমা প্রবিবেবধ্ প্রেম বেদরর বপ্রবমোদমর বধ্কিম 35%, বদ্বিীে বেদরর বপ্রবমোদমর 
7.5% িেুপবর িৃিীে এবং িার পরবিত ী বেদরর েবীকরণ বপ্রবমোদমর 5% প্রাপ্ত করদি পাদর। 
(এবি িৎকা বা বববম্বি আকুযআবিদজর জেয প্রদোে ে ো।) 

 ববমা বযবাে প্রেম েল বেদর, দকাে ববমা প্রবিবেবধ্দক প্রেম বেদরর বপ্রবমোদমর 35% এর 
জােোে বধ্কিম 40% পবরদলাধ্ করদি পাদরে। 

গ্রাদকর প্রদোজেীে প্রােবমকিা বেণতে করা। 

একবি ঐকযবি অর্নেক পুাবরল প্রসু্তি করার জেয েদবণা করা। 

দআ রাবলর েণো করা যা প্রোে করার জেয প্রদোজে বা দযবি এখ্ে পযতন্ত প্রোে 
করা েবে। 

উপযুক্ত উৎপােেদক বচবিি করা এবং েুপযুক্ত দক ববদাপ করা। 
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 প্রবিবেবধ্র জেয েবীকরণ বপ্রবমোদমর উপর কবমলে দয দকাে পবরবস্থবিদি 40% এর দববল 
ো উবচি েে। ববমা বববধ্বেেম, ধ্ারা 44 দ্বারা প্রবিবেবধ্র (যাঁর এদজবন্স মাপ্ত করা দেদে) 
জেয েবীকরণ বপ্রবমোদমর উপর কবমলে প্রাপ্ত করার জেয বেম্নববখ্ি পবরবস্থবিেবু বেধ্োবরি 
করা দেদে:- 

- প্রবিবেবধ্ বযবে বেদোেকারীর াদে পাঁচ বেদরর দববল মে পযতন্ত কাজ কদর দফদদেে এবং 
এদজবন্স মাপদের পূবত এক বেদর 50, 000 িাকা ববমা দেতর দেদক কম পবব ো চদব 
ো। 

- প্রবিবেবধ্ বযবে বেদোেকারীর াদে ন্তি েল বের পযতন্ত কাজ কদরদেে এবং একজে 
প্রবিবেবধ্ বাদব কাজ দেদক বেবি করার পূদবত, িাঁর দকাে েয বযবক্তর জেয প্রিযক্ষ বা 
প্রিযক্ষ রূদপ ববমা বযবার অদবেে বা জত ে করা বঠক েে। 

প্রবিবেবধ্র মৃিুয োর পবরবস্থবিদি, িাঁর তবধ্ উত্তরাবধ্কারীরা কবমলে পাদবে। 

দকাে ববমা ংস্থা বেদজর প্রবিবেবধ্দক বেধ্োবরি ীমার বভির েত প্রোে করদি পাদর। াধ্ারণি 
দমোেী ববমা পবরকল্পোর জেয কবমলে েয পবরকল্পো, দযমে অজীবে ববমা পবরকল্পোর িুোে 
কম ে। এর াদেআ ল্প দমোদের পববর মদধ্য েীর্ত দমোদের পববর িুোে কম কবমলে 
দেো ে। একক বপ্রবমোম পরকল্পো, আকুযআবি এবং দপেলে পবরকল্পোর ন্তেতি কবমলে ের কম 
দব। 

C. 2 প্রকাল   
ববমা প্রবিবেবধ্দক িাঁর ববমা প্রভাবী োর পবরণামস্বরূপ কবমলে বাদব প্রাপ্ত রাবল (েত) গ্রাদকর 
কাদে প্রকাল করদি দব। 

1 জুাআ 2010 দেদক, মস্ত ববমাকারীদের াভ েৃষ্টান্ত েবদ ULIPs এর জেয প্রবিবেবধ্দের 
পবরদলাধ্ করা কবমলে স্পষ্ট রূদপ উদেখ্ করদি দব। IRDA দ্বারা প্রচে করা দেবে দযখ্াদে 
গ্রাদকর অদবেে পদের (প্রস্তাব ফমত) াদে াদে েৃষ্টান্ত েবদর একবি প্রবিববপ (কবপ) 
প্রবিবেবধ্দক প্রাপ্ত করার জেয বেবাযত কদর দেো দেবে। 

াভ েৃষ্টাদন্ত জীবে ববমা বমবি দ্বারা বেধ্োবরি 6% এবং 10% বর্নধ্ি মূদযর উপর পবব দমোে 
যাবি্ িববদর অদপবক্ষক বৃবি এবং মদূযর বববরণ োদক। 

IRDA েুাদর প্রকাল, পববর উপর প্রদোে মূদযর াদে াদে ববমা প্রবিবেবধ্দক পবরদলাবধ্ি 
কবমলে রাবলর (েত) বঠক বববরণ গ্রাকদের দেো দ জীবে ববমা উৎপােেদক ববকর দের 
পারের্নলিা বািাদি াাযয করদব। 

প্রশ্ন 10.1 



 7 

দকাে ববমা প্রবিবেবধ্র দকাে বিেবি কিত বয এবং োবেত্বদক ববপবি করুে।  

D. উপযুক্ত পবব ুপাবরল করা 

একবার যখ্ে ববমা প্রবিবেবধ্র দ্বারা গ্রাদকর প্রদোজদের জেয উপযুক্ত উৎপােে বচবিি কদর দেো 
ে, িখ্ে বিবে গ্রাকদক বেবোবচি পববর জেয পুাবরল করদি পাদরে। এআ ংদল অমরা দআ 
ব দমোদের চচো করব যা গ্রাকদের উপযুক্ত পববর পুাবরল দেোর জেয বেম্ন ববখ্ি ম্বন্ধেুব 
উৎপন্ন দি পাদর:- 

বচে 10.2 
 

D.1 প্রদোজদের প্রবি গ্রাদকর প্রবিশ্রুবির (োেবিিা) পরীক্ষা করা। 

প্রদোজদের প্রবি গ্রাদকর প্রবিশ্রুবির (োেবিিা) পরীক্ষা করা একবি েরুুত্বপূণত প্রবকর ো। এদি 
গ্রাকদক দআ প্রদোজে মদে কবরদে দেো ন্তভুত ক্ত ে যার উপর িেয দেণ প্রবকর ো যাবৎ 
মি তিবর দেবে। প্রবিবেবধ্দক প্রদিযক প্রদোজে ববৎ করার জেয গ্রাকদক বজজ্ঞাা করদি 
দব দয এবি এখ্ে ববদবচোর দক্ষদে রদেদে। 

যবে গ্রাক প্রােবমকিার প্রদোজদের াদে বভন্নমি দপাণ কদরে, িাদ প্রবিবেবধ্দক অর্নেক 
পবরকল্পোে ংদলাধ্ে করদি দব। যবে গ্রাক প্রদোজে দদির (দোষ্ঠী) াদে মি ে, িাদ 
প্রবিবেবধ্র উপযুক্ত উৎপােে এবং পববর ুপাবরদলর াদে গ্রর দি পাদরে। 

প্রদোজদের প্রবি গ্রাদকর প্রবিশ্রুবির (োেবিিা) পরীক্ষা করা। 

একবি বববলষ্ট পববর ুপাবরল দেোর কারণদক দরখ্াবিি করা। 

পুাবরল স্বীকার েবা স্বীকার করা। 

মন্েে এবং উৎপােদের পবরবিত ে করা। 
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D.2 দকাে বববলষ্ট পববর পুাবরল করার কারণদক দরখ্াবিি করা 

পুাবরলদক ববস্তাদর দবাঝদোর অদে প্রবিবেবধ্দক দকাে এক বববলষ্ট পববর ুপাবরল দেোর 
কারণ বা েরকার। এআ কারণ গ্রাদকর প্রদোজে এবং দেণ প্রবকর ো যাবৎ ববদবচো তেকদিযর 
াদে ংযুক্ত োকদি দব। 

প্রবিবেবধ্দক এবি ুবেবিি করদি দব যখ্ে গ্রাকদক পবব দ্বারা প্রেত্ত াভ এবং মুখ্য ববদলত্ব 
এবং াদভর বযাখ্যা কদর দেো ে, িখ্ে প্রবিবেবধ্দক ুবেবিি করদি দব দয বিবে গ্রাক এর 
াদে একমি অদেে। দযখ্াদে গ্রাদকর ংলে রদেদে বা িাঁর বকেু েয বচন্তা রদেদে, িখ্ে 
দেুবর মাধ্াে িৎক্ষণাৎ করদি দব। 

পুাবরদলর প্রদিযক পযোদে গ্রাদকর মিামি দেো চাআ। পবব একবার পুাবরল করা দ এবং 
এর তববলষ্টয  ুববধ্া বযাখ্যা করা দ প্রবিবেবধ্র বেবিি ো চাআ দয গ্রাক এর াদে একমি। 
দযখ্াদে গ্রাক লিাকু বা উদদ্বে অদে িৎক্ষণাৎ বা উবচি। 

 

D3 পুাবরল গ্রণ বা বজত ে 

যবে গ্রাক পুাবরদলর াদে একমি ে, িাদ প্রবিবেবধ্র গ্রাকদক প্রস্তাব ফমত ভরদি বা চাআ.  

যবে গ্রাক পুাবরদলর াদে বভন্নমি দপাণ কদরে, িাদ প্রবিবেবধ্দক িাঁর স্বীকৃবির কারণ 
ন্ধাে করার জেয প্রশ্ন করা েরকার। পুাবরল বেম্নববখ্ি কারণেুব দেদক স্বীকৃি করা দযদি 
পাদর:- 

বচে 10.3 



 9 

 

ভা বজজ্ঞাাবাদের দকৌল (যা অমরা ধ্যাে 8 অদাচো কদরবে) প্রবিবেবধ্দক এবি ন্ধাে করদি 
াাযয করদি পাদর দয দকে এবং দকাে কারদণ দকাে ুপাবরলদক স্বীকৃি করা দেদে এবং 
প্রবিবন্ধকিা েূর কদর কী ভাদব এবি স্বীকৃবি প্রাপ্ত দব, এআ বেলা দেখ্াদি াাযয করদি পাদর। 
এবি ফ দ, প্রবিবেবধ্দক গ্রাকদকর স্বীকৃবির বধ্কারদক ম্মাে করা েরকার এবং অোমী 
দকাে মদে গ্রাদকর কাদে পুেরাে অগ্রদর জেয েুমবি চাআদি দব। 

প্রবিবেবধ্ গ্রাদকর দেদক বকেু উদেখ্ দযমে, অত্মীে, বন্ধু এবং পবরবচদির োম এবং ম্পকত  বববরণ 
ম্পর্নকি বববরণ বজজ্ঞাা করদি পাদর যা অর্নেক পবরকল্পোে অগ্র বেদি পাদর। এআ উদেখ্ 
ববমা প্রবিবেবধ্র জেয েরুত্বপূণত ববকর ে দক্ষে দে োদক। 

D3A যবে দকাে গ্রাক বকেু িেয স্বীকার কদরে বকনু্ত বেদুা কদরে ো এআ দক্ষদে দকাে 
প্রবিবেবধ্র কী করা উবচি? 

এমে বকেু বস্থা দি পাদর দযখ্াদে গ্রাক প্রবিবেবধ্দক উচ্চ রুক্ষা প্রদোজে উদপক্ষা করদি 
বদি পাদরে এবং দআ স্থাদে উপব্ধ রাবলদক দকাে ঞ্চে পবরকল্পোে বেদোে করদি বদি 
পাদরে, েবা গ্রাক কম ঝঁুবক যুক্ত উৎপােদে পুঁবজ বেদোদের পরামলতদক বাবি কদর একবি উচ্চ 
ঝঁুবকর উৎপােে কর ে করার কারদণ প্রবিবেবধ্দক বেদেত ল বেদি পাদরে যা দআ মে উত্তম াভ প্রেলতে 
করদে। (বকনু্ত ভববযদি এবি এআ রকমআ াভ প্রেলতে ো করদি পাদর) 

এআ বস্থাে প্রবিবেবধ্দক বেদজর ুপাবরদলর কারদণর ববসৃ্তি অদাচো কদর উক্ত ুপাবরদলর 
েুরদণর কারদণ গ্রাকদক অশ্বস্ত করার প্রো করদি দব। িবু যবে গ্রাক িখ্ে প্রবিবেবধ্র 

গ্রাক দআ মে অর্নেক 
পবরকল্পোর গ্রর চােো এবং 
বেদোে করার পূদবত েয ববকদল্পর 
ববদবচোর জেয অর মে চাে। 
এআ পবরবস্থবিদি প্রবিবেবধ্ 
গ্রাকদক বদি পাদরে দয, বিবে 
অোমী মদের দকাে বেদে 
গ্রাদকর াদে দযাোদযাে করদবে। 

পুাবরল করা উৎপােদে গ্রাক 
নু্তষ্ট েে। এআ পবরবস্থবিদি 
গ্রাদকর প্রদোজদের েুাদর 
উৎপােদের মীক্ষা করদি দব।  
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পরামদলতর ববরুদি কাজ করদি চাে, িাদ প্রবিবেবধ্দক গ্রাদকর বেদেত ল পাে করদি বেদজর 
মি বযক্ত করদি দব, যবে এবি স্পষ্ট কদর বেদি দব দয এবি প্রবিবেবধ্র দেো পুাবরল েে। 

প্রবিবেবধ্র পুাবরদলর বভন্ন বযবাদর গ্রাদকর বিান্ত বেম্নাবিি েুবি পদে প্রকাবলি দি পাদর:- 

 প্রসু্তবির মে, 

 িেয দেণ াক্ষাৎকাদরর মে, 

এবং গ্রাদকর কখ্দো অলিা দ প্রবিবেবধ্র দেবু দবাঝাদো প্রদোজে। 

D.4 মন্েে এবং উৎপােে ংযুক্ত করা 

ববমা দক্ষদে একবি উৎপােেদক গ্রণ করার পদর (বেদে দেোর পদর) িার স্থাদে েয উৎপােে 
গ্রণ করার ধ্ারণা বািদে, যবে এখ্ে এবি বেেিদকর (IRDA) প্রবিবকর োর প্রোদক মধ্যস্থ কদর 
দপলাোরী বৃবির াদে বেেিদণ অো দে। 

D.4.A মন্েে (চার্নেং) 

গ্রাকদক বার বার এক পবব বা এক বেদোে দেদক েযদি ংযুক্ত করার জেয উৎা দেোদক 
মন্েে বদ। ববমা মন্েে একবি বযবাদরর রূদপ প্রযুক্ত ে দযখ্াদে প্রবিবেবধ্ পুাবরল কদরে দয, 
গ্রাক বেদজর বিত মাে পববদক মর্নপি কদর বেে এবং প্রাপ্ত রাবলর বযবার একবি েিুে পবব 
কর ে করুে, যাদি প্রবিবেবধ্র েিুে পববর উপর উচ্চ কবমলে পাো যাে। এবি  দপলাোর 
এবং তেবিক বযবার যা গ্রাকদক মপতণ মূয এবং পবব পবরণি ো পযতন্ত প্রভাবী ো রাখ্ার 
কারণ েীর্ত দমোেী কম াভ বদদব ো ক্ষবিদক পীবিি কদর। 

পবরবস্থবির পাঠ 
নু্দর বং একজে 38 বেদরর স্ব-বেদোবজি বযবােী, বযবে একবি আদক্ট্রবেক দোকাদের মাবক। 
িাঁর স্ত্রী একজে েৃবণী এবং িাঁদের েুবি পুে রদেদে। পাঁচ বের অদে উবে 10,00,000 িাকার 
ববমা দেতর একবি এন্ডাউদমন্ি পবব গ্রণ কদরবেদে।  
একবেে এক ববমা প্রবিবেবধ্ িাঁর াদে দেখ্া কদর ুপাবরল কদরে দয িাঁদক িাঁর ংস্থা দ্বারা 
াম্প্রবিক মদে েবীেিম ঞ্চে ববমা পবরকল্পোে বেদোে করা েরকার যা জীবে ববমা রুক্ষার 
াদে েযাদরবন্িি (স্বীকৃি) প্রবিফ (াভ) প্রোে কদর। নু্দর এআ প্রস্তাদব ম্মবি জাোে এবং 
প্রবিবেবধ্দক বদে দয, বিবে বকেু বেে অদে একবি এন্ডাউদমন্ি পবব ববমা পবরকল্পোে বেদোে 
কদর দরদখ্দেে যা আ ববমা ুরক্ষা প্রোে কদর। এবি দলাোর পর প্রবিবেবধ্ নু্দদরর বিত মাে 
উৎপােদের অর বববরণ চাে। অবার বিবে িাঁর (নু্দদরর) প্রদোজদের ববদেণ কদরে এবং 
েণো কদর বদে দয িাঁর অর উচ্চ ববমা রুক্ষার প্রদোজে। বিবে নু্দরদক বদে, িাঁর 
(প্রবিবেবধ্র) ববমা প্রস্তাদবর উৎপােদে একবি এন্ডাউদমন্ি ববমা পবরকল্পো রদেদে দযবি 
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15,00,000 িাকার ববমা েত প্রোে করদব। 
প্রবিবেবধ্ নু্দদরর বিত মাে এন্ডাউদমন্ি পববদক মর্নপি করদি এবং দআ রাবলর বযবার িাঁর 
দ্বারা পুাবরল করা পববদি বেদোে করদি পরামলত দেে দকেো এবি উচ্চ ববমা েত প্রোে 
করদব। নু্দর দলদ প্রবিবেবধ্র পুাবরদলর াদে মি দে যাে এবং েিুে পবরকল্পোে বেদোে 
কদর দেে। 
এবি  একবি ববমা মন্েদের পবরবস্থবি দকেো:- 
 ববমা প্রবিবেবধ্ নু্দরদক বদে ো দয উচ্চ ববমা ধ্দের জেয িাঁদক উচ্চ বপ্রবমোম পবরদলাধ্ 

করদি দব। 
 নু্দদরর বে দবদি বেদেদে ুিরাং মাে দমোদের জেয বপ্রবমোম প্রেদমর দেদক দববল 

দব। এবং 
 নু্দরদক বিত মাে পবব মর্নপি করার জেয মপতণ মূদযর ঞ্চেদক বে করদি দব। 
িুরাং ববমা প্রবিবেবধ্ ল্প দমোদে বেদজর ববমা ববকর ে দক্ষযর প্রাবপ্তর জেয নু্দরদক ভা 
পরামলত দেেবে যার পবরণামস্বরূপ নু্দদরর ক্ষবি । 

D4B উৎপােদের পবরবিত ে কখ্ে উপযুক্ত ে। 

কখ্ে কখ্ে বকেু পবরবস্থবিদি গ্রাকদক ভু (েুপযুক্ত) পবব ববকর ে করা ে যা িাঁর 
প্রদোজদের েুরূদপ েো। এমে দি পাদর দয গ্রাদকর দেো উৎপােদের অর্নেক মূয ভা 
েো। 

যখ্ে গ্রাক অর্নেক কাবঠদেযর দমাকাববা করদেে এবং িাঁদক বযে কম করা বা বেদজর ঋণদক 
পুেংদযাবজি করার েরুুির প্রদোজে পদি। এআ পবরবস্থবিদি েুভোদেযর াদে গ্রাক প্রােলআ 
বিত মাে পববেবু বেরস্ত কদর বেদি চাে এবং এবি দস্বোদি করদি পাদরে। এমে পবরবস্থবিদি 
বন্তম অশ্রে (াে) বাদব গ্রাকদক দকাে একবি উৎপােে মপতণ করার পরামলত দেো এবং 
িবিঃ দকাে বধ্ক উপযুক্ত ববকদল্পর জেয এবি করা স্বীকৃি দি পাদর। িবু এমে পরামলত 
দকব িখ্েআ দেো েরকার যখ্ে একবি উৎপােদের াদে পবরবিত ে দবোত্তম বদির জেয ে। 
িবু িিক্ষণ মপতে বা পবরবিত দের দকাে পুাবরল করা উবচি েে যিক্ষণ প্রবিবেবধ্ গ্রাকদক 
এবি ো বুবঝদে দেে দয পবরবিত দে বিবে কী ারাদবে বা প্রাপ্ত করদবে। 

পবরবস্থবির পাঠ 

বম শ্রীবাস্তব একবি বুরাষ্ট্রীে ংস্থাে কমতরি 31 বের বেদর বযবক্ত। বম বববাবি এবং িাঁর 
একবি বিে বের বেদর কেযা েীবপকা, িাঁর স্ত্রী বযবে একজে েৃবণী। বম এবং িাঁর পবরবার 
ভািা দেো একবি ফ্ল্যাদি োদকে িবু বকেু মে পদর বিবে একবি বাবি কর ে করার পবরকল্পো 
কদর দরদখ্দেে। বিবে পবরদলাধ্ দপদমন্ি করার জেয রাবল (েত) ঞ্চে করার জেয বযস্ত রদেদেে 
বকনু্ত িাঁর ফিা এখ্ে দেক েূদর। বম েীবপকার উচ্চ বলক্ষা এবং বববাদর জেয বেদোে লুরু 
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করদি চাে। এখ্ে দেদক বকেু মে অদেআ বিবে এবি করার পবরকল্পো তিবর করদেে বকনু্ত 
অর একবার পুেরাে এবি লুরু করদি মেত দেে ো। 

বিবে 23 বের বে দেদক কাজ করদেে এবং েি অি বেদর দকাে ববমা প্রবিবেবধ্ িাঁর াদে 
দযাোদযাে কদর দফদদেে এবং কর ঞ্চদে িাঁর এন্ডাউদমন্ি, দমোেী এবং মাবে বযাক পববর 
ভু ববকর ে কদর দফদদেে, দযবি বাস্তদব িাঁর প্রদোজে বেো। বমর কাদে ে’বি জীবে ববমা 
পবব রদেদে যার ম্পণূত বার্নক বপ্রবমোম  1,10,000 িাকা। এআ ে’বি জীবে ববমা পবব 
িাঁদক ম্পণূত 50 াখ্ িাকার ুরক্ষা প্রোে কদর। বমর বে, িাঁর অে রুক্ষা প্রদোজে এবং 
িাঁর েয োবেত্ব (দযমে, একবি বাবি কর ে করা এবং েীবপকার বলক্ষা  বববাদর জেয েত ঞ্চে 
করা) মদে দরদখ্ িাঁর কম পদক্ষ 1 দকাবি িাকার ববমা রুক্ষার প্রদোজে রদেদে। এর াদেআ 
1,10,000 িাকার বার্নক বপ্রবমোম বমর েেে উৎর উপর বেম্নববখ্ি পিবিদি মারাত্মক 
প্রভাব (চাপ) দফদ:- 

 একবি বি দির বপ্রবমোম পবরদলাধ্ করার পর বমর বাবিি রাবলর ববমা রুক্ষা পাো 
যাে ো যা িাঁর প্রদোজে রদেদে। 

 এর বিবরক্ত, বি বপ্রবমোদমর পবরদলাধ্ েয বেবাযত অর্নেক ক্ষয দযমে – একবি বাবি 
কর ে এবং েীবপকার বলক্ষা  বববাদর জেয বেদোে করার প্রদোজে বাবধ্ি করদব। 

একবেে এক ববমা প্রবিবেবধ্ িাঁর াদে দযাোদযাে কদরে, বযবে িাঁদক িাঁর বিত মাে বেদোে এবং 
রুক্ষার প্রদোজেীেিােবু পুেরাে বদাকে কবরদে অববলযকভাদব অর্নেক পবরকল্পো বেণতে 
কদরে। বম মি ে এবং প্রবিবেবধ্দক মস্ত রকম অবলযক ূচো প্রোে কদরে। ববমা 
প্রবিবেবধ্ বমর াদে িেয দেণ কদর এবং প্রারবিক ববদেদণর ারাংল রূদপ বদে দয, আ 
ে’বি পবব বমদক বাবিি রুক্ষা প্রোে কদর ো এবং বি িাঁর েরুুত্বপূণত অর্নেক ক্ষয পূরদণ 
প্রবিবন্ধকিা উৎপন্ন কদর। 

প্রবিবেবধ্ বমদক বেম্নােুাদর করার জেয পরামলত দেে:- 

 েুবি মাবে বযাক পবব প্রদোে করুে দযেবু অোমী েুআ বেদর পবরণি দব এবং দেবুর 
জেয বেরন্তর বপ্রবমোম পবরদলাধ্ করুে। বিবে িাঁদক দআ পববর পবরণি াভ (পবব 
পবরণি োর পদরর াভ) বযবার কদর বাবির িাউে দপদমন্ি করার জেয পরামলত বেদে 
োদকে। একবার আ পবব যবে পবরণি দে যাে িাদ িার জেয করা বপ্রবমোম রাবলর 
ঞ্চদের বযবার েৃঋদণর EMI পবরদলাদধ্র জেয করদি পাদরে। 

 দমোেী পববদক াধ্ারণ রূদপ চাু রাখ্ুে। প্রবিবেবধ্ িাঁদক 75 াখ্ িাকার একবি অর 
দমোেী ববমা দেোর জেয পরামলত দেে যাদি িাঁর ম্পণূত রুক্ষা 1 দকাবি িাকা দে যাে। 

 দলদর বিে এন্ডাউদমন্ি পববেবুদক পবরদলাবধ্ি পববদি পবরবিত ে কদর বেে। বপ্রবমোম 
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পবরদলাধ্ ো করার কারদণ ঞ্চে কদর ধ্েরাবলর বযবার েীবপকার বলক্ষা এবং বববাদর জেয 
একবি বললু পবরকল্পো (আউবেি বিি ববমা পবরকল্পো) কর ে করুে। বেম্ন েুমাে ম্পণূত ববমা 
বলল্পদক ববপরীি রূদপ প্রভাববি কদর। ববমা ংস্থার এবি বভপ্রাে দব দয ববলা ংখ্যাে 
পববেবু বযেেি দাক বা দেবু মপতণ করা দাক যার পবরণাম স্বরূপ াদভ ক্ষবি (কম) 
এবং ববলষ্ট রাবলদি কম দব। 

ববমা প্রবিবেবধ্ বমদক িাঁর বেদোেদক পুেবতযববস্থি করদি পক্ষ এবং ববপদক্ষর েৃষ্টান্ত দ্বারা 
প্রের্নলি কদর। বিবে িাঁদক এবি বদে দয বিেবি এন্ডাউদমন্ি পববেুবদক দপি-অপ 
করাদোর উপর পবরণি (ববমা) োর িাবরখ্ পযতন্ত েতরাবল ক-আে দে যাদব বকনু্ত এআ বিেবি 
পববর কারদণ দপক্ষাকৃি উচ্চ বপ্রবমোম পবরদলাধ্ করার োবেত্ব দেদক মুবক্ত পাো যাদব। 
প্রবিবেবধ্ বমদক আউবদপর ন্তেতি 15-20 বের পদর প্রাপ্ত দি পারা প্রবিফদর িুোমূক 
চািত  (িাবকা) প্রসু্তি কদর দেে। প্রবিবেবধ্ জীবে ববমা পবরে দ্বারা বেধ্োবরি বেদেত বলকা েুাদর 
াভ েৃষ্টান্ত তিবর কদর বমর কাদে উপস্থাপে কদরে। 

বমর এআ অশ্বা দে যাে দয িাঁর েরুুত্বপূণত প্রদোজে পূরণ করদি ক্ষম উৎপােদের স্থাদে, 
কর ঞ্চে উৎপােে বেবোচে কদর বিবে ভু বেদোে কদরবেদে। বিবে এআ প্রবিবেবধ্র দ্বারা 
পুাবরল করা িাঁর অর্নেক রুক্ষা এবং অর্নেক উদেলয পূরণ করদি ক্ষম উৎপােেদক গ্রণ 
করার বিান্ত দেে। 

E. পববর াদে েীর্তকা পযতন্ত ংযকু্ত োকা এবং স্বল্প দমোেী 
বাবিকরণ এবিদে যাো 
েি বস্থাে দরদখ্ বযবস্থাগ্রণ বযবার দআ পবরমাণ / মাোর াদে অদে যাদক ববমা ংস্থা 
োিা িামাবে (চুযি) এবং মপতণ ো দেদক প্রভাবী রাখ্দি ফ ে। এর েণো বেম্ন প্রকার 
দেদক করা ে:-* 

 
 
 

েি বস্থাে 

 
 
 
= 

 

বেদরর দলদ ববলষ্ট োকা পববেবু ববৎ করা 

বেদরর প্রারদি ববলষ্ট োকা পববেবুর ম্পণূত ংখ্যা 

 

উচ্চ েি বস্থাে েুপাি ধ্দর রাখ্ার জেয প্রবিবেবধ্রা েরুুত্বপূণত দযােোে কদর োদকে। 

বেম্ন েি বস্থাে েুপাি মস্ত ববমা বলদল্পর উপর প্রভাব দফদ।* 
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 ববমা দকাম্পাবের জেয এর মাদে বু ংখ্যক পবব বন্ধ ো বা মপতে করা, ফদ াদভর 
ক্ষবি ো এবং ভাণ্ডাদরর অরণ কম ো; 

 গ্রাদকর জেয এর মাদে মূ প্রিযাবলি াদভর দচদে কম াভ পাো এবং ববমা কভাদরর ক্ষবি, 
এবং 

 প্রবিবেবধ্দের জেয এর িাৎপযত েবীকৃি কবমলদের ক্ষবি দব।  

E.1 েি বস্থাদের াভ 

ববমা ংস্থা, প্রবিবেবধ্ এবং গ্রাক বাআ পবব প্রদোে দরদখ্ এবং মপতণ দরাদধ্ াভাবেি ে। 

দক্ষযর প্রাবপ্তদি গ্রাকদক 
াাযয করদি 

পবরণি ো পযতন্ত পববর বস্তত্ব তিবর রাখ্া 
গ্রাদকর আ বন্তম ক্ষয দযমে, ন্তাদের বলক্ষা 
এবং বববাদর বযে পূরণ করদি  বাবিি বর 
িবব তিবর করদি াাযয কদর যার জেয পবব 
গ্রণ করা দেবে। 

রাজস্বদি বৃবি ে উচ্চ েি বস্থাে ববমা ংস্থার জেয উচ্চ রাজস্ব 
জত ে এবং াভ প্রোে তিবর রাখ্দি াাযয কদর। 

মূয হ্রা (র্কুরণ) ববমা ংস্থার জেয পববর প্রারবিক বেদর 
প্রলাবেক মূয এবং েয বযে উচ্চ দে োদক। 
ংস্থা এআ মূযদক পববর ম্পণূত দমোদে ববিবরি 
করার প্রো কদর, যবে পববর প্রারবিক বকেু বেদর 
গ্রাক পবব মপতণ কদরে দিা ববমা ংস্থা বেদজর 
বযে উু করদি মেত দব ো। িুরাং একবি উচ্চ 
েি বস্থাে েুপাি ববমা ংস্থার মূয হ্রা 
করদি াাযয কদর। 

গ্রাক নু্তবষ্ট বর্নধ্ি ে উচ্চ েি বস্থাে দেদক গ্রাক নু্তবষ্ট বৃবি ে যা 
ংস্থাদক একবি আবিবাচক ব্র্যান্ড মূয ববকবলি 
করদি াাযয কদর। 

E.2 বববভন্ন এমে কী র্িো অদে যা েি বস্থােদক প্রভাববি করদি পাদর?  
বচে 10.4 
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অমরা পাাকর দম এর বভিদরর প্রদিযক র্িোর অদাচো করব। 

• উৎপােে বিজাআে (েকলা) 

যবে গ্রাক বেদজর পবব দ্বারা প্রাপ্ত দি পারা াভ এবং প্রবিফদ নু্তষ্ট ে, িাদ বিবে দবি 
মপতণ করার বিান্ত দেে। ববমা ংস্থার পববর িামাবে এবং মপতণ দেদক ঞ্চদের জেয বেদজর 
গ্রাদকর বাস্তববক প্রদোজদের অধ্াদর উৎপােদের বিজাআে করা েরকার।  

• গ্রাদকর অর্নেক পবরবস্থবিদি পবরবিত ে 

গ্রাদকর অর্নেক পবরবস্থবিদি দবকারত্ব, ক্ষমিা বা স্বাস্থয ংকর ান্ত মযার কারদণ পবরবিত ে দি 
পাদর। এর পবরণাম স্বরূপ বিবে মদের মদধ্য বপ্রবমোম পবরদলাধ্ করার পবরবস্থবিদি োদকে ো 
িুরাং পবব িামাবে দে যাে। 

গ্রাদকর 
অর্নেক 
পবরবস্থবির 
পবরবিত ে 

প্রবিবেবধ্দের 
ভূবমকা 

েি 
বস্থাে 

উৎপােদের 
বিজাআে 

পবব 
পবরদবা 
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• পবব পবরদবা প্রোে করা 

ববমা প্রবিবেবধ্দক এবি বুেবিি করদি দব দয, বিবে গ্রাদকর াদে বেেবমি ম্পকত  তিবর রাখ্ুে 
এবং যখ্ে যখ্ে বপ্রবমোম দেোর মে দব িা মদে কবরদে বেে। আ পবরবস্থবিদি যখ্ে গ্রাক 
বপ্রবমোম মদের মদধ্য পবরদলাধ্ করদি ক্ষম ে, িখ্ে েুগ্র দমোদের বভির বপ্রবমোম 
পবরদলাধ্ করার জেয বা েরকার। ববমা প্রবিবেবধ্দক এবি বুেবিি করদি দব দয প্রদেে 
ঞ্চদের েুাদর বাস্তদব যাদি াভ প্রোে করা ে। যবে ববমা প্রবিবেবধ্ এবি করদি ফ ে, 
িাদ গ্রাক পবরদবাে নু্তষ্ট ে এবং পবব মপতণ করার জেয বেবোচে করদি পাদরে। 

• প্রবিবেবধ্দের ভূবমকা 

প্রবিবেবধ্ উচ্চ েি বস্থাে তিবর কদর রাখ্দি িযন্ত েরুুত্বপূণত ভূবমকা পাে কদরে। ববমা 
প্রবিবেবধ্দের বেদজর গ্রাকদের াদে নু্দর ম্পকত  তিবর করা উবচি এবং দআ উৎপােদের জেয 
পুাবরদলর উপর দজার দেো েরকার, যা গ্রাদকর প্রদোজদের জেয বধ্কিম (দববল) উপযুক্ত 
দব এবং িা িাঁর বেদজর প্রাপ্ত োর মি কবমলে দেতর উপর বভবত্ত (অধ্ার) কদর েে। 

E.3 উচ্চ েি বস্থাে তিবর রাখ্ার বববভন্ন পিবি কী? 

দকাে ববমা ংস্থা দ্বারা উচ্চ েি বস্থাে তিবর রাখ্ার জেয বববভন্ন বযবার বববধ্ বেম্নােুাদর 
ঃ- 

বপ্রবমোম পবরদলাদধ্র েমেীেিা গ্রাকদের বপ্রবমোম পবরদলাদধ্র বববভন্ন পিবির 
ববকল্প দেো েরকার দযমে, দচক, েেে, বিমযান্ড 
ড্রাফি, েতদক োআদে স্থাোন্তরকরণ, আদক্ট্রবেক 
বিোবরং বদটিম (ECS), দকর বিি / দিববি কািত , 
েুদমাবেি ববমা প্রবিবেবধ্ / পরামলতোিা দ্বারা 
বপ্রবমোম একেকরণ, আ – দবা দকন্দ্র আিযাবে। 

বপ্রবমোম দেোর িাবরখ্ 
বেেবমি রূদপ মদে কবরদে 
দেো 

বার্নক বপ্রবমোম পবরদলাদধ্র বস্থাে এবি 
ববদলভাদব েুরতু্বপূণত ে, দকেো পবরদলাধ্ িাবরদখ্র 
মদধ্য েীর্ত বযবধ্াদের (ন্তরা) কারদণ এবি গ্রাক 
ভুদ দযদি পাদরে। গ্রাকদের আ-দমআ, িাক দ্বারা 
স্মারক পে (বরমাআন্ডার পে), দিবদফাে, এ. এম. 
এ / লদের রূদপ খ্বর পাঠাদো, এআ দবর 
বম্মবি বযবার দ্বারা বগ্রম ভাদব মদে কবরদে 
দেো েরকার। ববমা ংস্থা গ্রাদকর বাবি বা বফ 
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(কমতদক্ষে) দেদক বপ্রবমোম দচক একে কদর 
দেোর জেয বেদজর প্রবিবেবধ্দক পাবঠদে একবি 
ংগ্রণ পবরদবা প্রোে করদি পাদরে। 

গ্রাদকর াদে বেরন্তর 
দযাোদযাে 

পবব পবরদবা প্রোে করার মাধ্যদম গ্রাদকর াদে 
বেরন্তর ম্পকত  বজাে রাখ্া েরকার। যবে গ্রাকদক 
দকাে াাযয করা অবলযক ে, উোরণাদেত – 
মদোেীি (েবমবে) াভ গ্রীিাদক পবরবিত ে করদি, 
বঠকাো পবরবিত ে করদি, বপ্রবমোম পবরদলাদধ্র 
অবরণ পবরবিত ে করার জেয আিযাবে। 

  

প্রশ্ন 10.2 
ববস্তাদর বযাখ্যা করুে মন্েদের িাৎপযত বক?  

F. গ্রাকদের বধ্কার এবং বভদযাে োবখ্ করার প্রবকর ো (বকর োবববধ্) 

যখ্ে দকাে বযবক্ত ববমা পবরকল্পো কর ে কদরে, দআ মে ববমা ংস্থা দ্বারা প্রোে করা াদভর 
প্রবিশ্রুবির েুাদর, াভ প্রাপ্ত করার উদেদলয এবি কর ে কদরে। যখ্ে গ্রাক পবব দমোে যাবৎ 
বা পবরণি (ববমা) োর পর দআ াভ প্রাপ্ত ো কদরে এবং পবরদবাে নু্তষ্ট ে েবা িাঁর 
দকাে প্রশ্ন বা মযা অদে যবে িা মাধ্াে ো করা ে, িাদ বিবে বভদযাে করার বধ্কার 
প্রাপ্ত দবে। 

ববমা ংস্থা এবং িার প্রবিবেবধ্দের কাদে এবি স্পষ্ট করা খ্ুব েরুুত্বপূণত দক্ষে এবং ধ্যাে 14 – এর 
ন্তেতি গ্রাক রুক্ষার উপর অমরা অদাচো করব। 

প্রশ্ন 10.3 
উচ্চ েি বস্থাদের াভ কী? 

G. গ্রাদকর াদে েীর্ত দমোেী ম্বন্ধ তিবর রাখ্া  

ববমা ংস্থার উদেলয ল্প দমোেী ববকর দের উপর মদোদযাে দেোর পবরবদিত  বেদজর গ্রাকদের 
াদে েীর্ত দমোদের ম্পকত  তিবর করা েরকার। এক নু্তষ্ট গ্রাক েয িাবয গ্রাকদের উৎ ে, 
দকেো বিবে ববমা ংস্থা এবং প্রবিবেবধ্র বযাপাদর আবিবাচক ধ্ারণা তিবর কদর রাদখ্ে। 

যখ্ে পুাবরল কদর দেো ে এবং দআ েুাদর প্রাবঙ্গক অোে প্রোে কদর দেো ে, 
এখ্াদেআ ববমা প্রবিবেবধ্র কাদে ববেবি দল ো উবচি েে। গ্রাদকর াদে বেরন্তর দযাোদযাে 
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রাখ্া খ্ুব ভা এবং েুজদের পদক্ষআ এবি াভজেক ে। িুরাং বকেু প্রবিবেবধ্ বেদজর গ্রাদকর 
অর্নেক প্রদোজে এবং অর্নেক পবরকল্পোদক িি পরীক্ষা করার বযবস্থা কদরে। 

পরীক্ষা বেেবমি দি পাদর বকনু্ত ম্ববন্ধি র্িো দযমে, কর বা তবধ্ পবরবিত ে, একবি েিুে ববমা 
উৎপােদের পবরচে বা দকাে গ্রাদকর পবরবস্থবিদি পবরবিত দের বস্থবি অবলযক ে। একবি 
পরীক্ষা এআ র্িো দেদক পবরবর্নিি দি পাদর, দযমে:- 

 

বচে 10.5 
 

এআ পবরবিত দের জেয দেো ুপাবরল দি পাদর:- 

ন্তাদের 
জন্ম 

বাবি 
পবরবিত ে 

পবরবস্থবি বা 
র্িো 
দযখ্াদে 

বববা 

জীববকার 
পবরবিত ে 
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 েিুে রুক্ষা চুবক্ত প্রদোে করা, 

 রুক্ষার বিত মাে স্তদর বৃবি, 

 বেদোদের পবরবিত ে, 

 বিত মাে কর ঞ্চে পবরকল্পোে পবরবিত ে। 

এবি ববদবচো করুে! 
দকাে গ্রাদকর পবরবস্থবিদি দকাে বববলষ্ট পবরবিত ে িাঁর অর্নেক পবরকল্পোর পরীক্ষার 
প্রদোজে উৎপন্ন করদি পাদর? এআ পবরবিত ে পবরবস্থবির বদন্দাবস্ত করার জেয কী পুাবরল বেদি 
পাদর? 

 

মুখ্য ববনু্দ 
এআ ধ্যাদে দয ব মুখ্য ববনু্দর অদাচো (চচো) করা , িা বেম্নােুাদর ারাংল রূদপ 
বযক্ত করা দযদি পাদর:- 
ববমা প্রবিবেবধ্র কিত বয এবং োবেত্ব 
• ববমা প্রবিবেবধ্র মুখ্য কিত বয এবং োবেদত্ব গ্রাদকর প্রদোজেদক দরখ্াবিি করা এবং দআ 
প্রদোজে পূরদণর জেয বদেদক উপযুক্ত উৎপােে বচবিি করা ন্তভুত ক্ত। িাঁদক বুেবিি করদি 
দব দয এদি বেদোেকারীর পক্ষ দেদক দকাে ববপরীি ংগ্র (বেবোচে) দযে ো ে। 
গ্রাদকর প্রদোজে 
একবার যখ্ে গ্রাদকর জেয িেয দেদণর প্রবকর ো পূণত দে যাে, িখ্ে ববমা প্রবিবেবধ্দক 
উপযুক্ত উৎপােে পুাবরল গ্রাকদক বেদি ে। এমে করার জেয িাঁদক গ্রাদকর প্রদোজে এবং 
েরকারদক পুদরাপুবর বুঝদি দব। 
প্রবিবেবধ্র পাবরশ্রবমক এবং প্রকাল 
• জীবে ববমা প্রবিবেবধ্র পাবরশ্রবমক ববমা বববধ্বেেম 1938 প্রবিববধ্াে দ্বারা বেেবিি ে। 
• জীবে ববমা প্রবিবেবধ্ বেদজর পাবরশ্রবমক কবমলে বাদব প্রাপ্ত কদরে। 
• দকাে গ্রাক দ্বারা প্রবিবেবধ্র দেদক বজজ্ঞাা করা ববমা প্রভাবী করার জেয িাঁর কিিা 
পাবরশ্রবমক বা কবমলে াভ ে দিা প্রকাল করা েরকার। 
• 1 জুাআ 2010 দেদক ব ববমা বেদোেকারীদক আউবপ পবরকল্পো াভ েৃষ্টান্ত েবদ 
প্রবিবেবধ্দের দেো কবমলে স্পষ্ট ভাদব দেখ্াদি দব। 
উপযুক্ত পববর পুাবরল দেো 
• গ্রাকদক পববর ুপাবরল দেোর অদে, িাঁর প্রদোজদের িাবকাদক পরীক্ষা কদর এআ 
কোে একমি দি দব দয বি এখ্ে গ্রাদকর জেয বচন্তার ববে। একবার যখ্ে প্রদোজদের 
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উপর মি তিবর দে যাে, িাদ গ্রাদকর উপযুক্ত উৎপােদের বযাপাদর িার াভ 
দবাঝাদি দব। 
• গ্রাকদক বার বার একবি পবব বা বেদোে দেদক েযবিদি ংযুক্ত করার কারদে পাঠাদোদক 
মন্েে বা ে। এবির বযবার তেবিক এবং এবি বজত ে করা উবচি। 
পববর প্রদোে রাখ্দি এবং ল্প – দমোে বাবিকরণ এবিদে (েি বস্থাে) েীর্ত দমোদের 
াভ 
• েি বস্থাদের িাৎপযত দআ বযবার াদে ে, দযখ্াদে ববমা ংস্থা পববর চূযবি বা 
মপতণ োিাআ ধ্দর রাখ্দি ফ ে। 
• উচ্চ েি বস্থাে াভজেক বস্থা ধ্দর রাখ্দি এবং প্রলাবেক মূয কম করদি াাযয 
কদর। 
গ্রাদকর বধ্কার এবং বভদযাে প্রবকর ো 
• গ্রাদকর বেদজর ববমা প্রবিবেবধ্ এবং জীবে ববমা ংস্থার পবরদবাে নু্তষ্ট োর 
পবরবস্থবিদি বভদযাে করার বধ্কার োকদব। 
গ্রাদকর াদে েীর্ত দমোদের ম্পকত  তিবর রাখ্া 
ববমা ংস্থার উদেলয ল্প দমোদের ববকর দের উপর মদোদযাে দেোর পবরবদিত  গ্রাদকর াদে 
েীর্ত দমোেী ম্পকত  তিবর করা েরকার। 

 

প্রশ্ন – উত্তর 

10.1 বেদম্নর দকাে বিেবি: 

 ববমা ংস্থাদক িাববি গ্রাক এবং িাঁর বববভন্ন প্রদোজে বচবিি করার জেয 
প্রদোজদের ববদেণ করা। 

 ববমা ংস্থা দ্বারা প্রস্তাববি বববভন্ন উৎপােদের পযোপ্ত জ্ঞাে রাখ্া এবং প্রদিযক 
উৎপােদের বববভন্ন াভ এবং ববদেণদক মদে রাখ্া। 

 গ্রাকদের বেদজদের প্রদোজে এবং বেদোে ক্ষমিার েুরূপ উপযুক্ত উৎপােদের 
পুাবরল দেো। 

 এবি বুেবিি করা দয প্রস্তাব ফমত যোযে রূদপ পূরণ করা দেদে এবং গ্রাদকর দেো 
মস্ত িেয বঠক। 

 বেবাযত েব দযমে – বে, বচি এবং বঠকাোর প্রমাণ, দমবিদক বরদপািত  এবং 
অন্ডাররাআবিং-র জেয দকাে েয অবলযক েবদক একে করার োবেত্ব দেো। 
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 ববমা ংস্থা দ্বারা প্রসু্তি করা প্রদিযক ববমা পবরকল্পোর জেয পূরণ করা বপ্রবমোম এবং 
বববভন্ন মােেণ্ডদক গ্রাদকর কাদে প্রকাল করা। 

 ববকর দের জেয প্রস্তাববি ববমা উৎপােদের ম্বদন্ধ কবমলদের ের প্রকাল করা, যবে িাবয 
গ্রাক দ্বারা এবি বজজ্ঞায ে (িাবয গ্রাক এবি বজজ্ঞাা কদরে)। 

 পববধ্ারকদক দমৌবখ্ক এবং ববখ্ি েুআ প্রকাদরর দোবি বেদে বেধ্োবরি মদের বভির 
বপ্রবমোদমর দপাণ (পবরদলাধ্ে) বুেবিি করা এবং গ্রাদকর দেদক বপ্রবমোম একে 
করা, যবে এবি করার জেয বিবে বেদোেকারী দ্বারা বধ্কৃি ে। 

 প্রবিবেবধ্র দোপে বরদপাদিত  দকাে খ্ারাপ ভযা, অে ঙ্গবি বা েযদকাে 
প্রাবঙ্গক িদেযর বযাপাদর ধ্ারণা প্রোে কদর অদবেদকর দ্বারা প্রের্নলি ঝঁুবকর মূযােদে 
ঝঁুবক অন্ডাররাআিারদক াাযয কদর। 

 পবব েবদ দকাে অবলযক পবরবিত ে দযমে বঠকাো, মদোেেে আিযাবে করদি 
গ্রাকদক াাযয করা। 

 োবব উৎপন্ন োর পর বদন্দাবস্ত (বেষ্পবত্ত) প্রবকর োদি তবধ্ াভ গ্রীিা বা মদোেীি 
বযবক্তদক (েবমবে) াাযয করা।    

10.2 গ্রাকদক বারংবার একবি পবব বা বেদোে দেদক েযদি যুক্ত করার জেয উৎাবি 
করাদক মন্েে বা ে। ববমা মন্েে এমে একবি বযবার দযখ্াদে প্রবিবেবধ্ ুপাবরল দেে দয 
গ্রাক বেদজর বিত মাে পববদক মর্নপি দেে এবং প্রাপ্ত রাবলর বযবার একবি েিুে রাবল 
কর ে করদি, যাদি প্রবিবেবধ্ েিুে পববর উপর উচ্চ কবমলে পাে। এবি দপলাোর এবং 
তেবিক বযবার যা গ্রাকদক মপতণ মােেণ্ড এবং পবব পবরণি ো পযতন্ত প্রদোে ো 
করার কারদণ হ্রা প্রাপ্ত দে েীর্ত দমোেী াভদক পীবিি কদর।        

10.3 ববমা ংস্থা, প্রবিবেবধ্ এবং গ্রাক বাআ পববর প্রদোে দরদখ্ এবং ল্প দমোদের মপতণ 
দরাধ্ করার দেদক াভ প্রাপ্ত কদর:- 

 ক্ষয প্রাবপ্তদি গ্রাকদক াাযয। পবরণি ো পযতন্ত পববর বস্তত্ব ধ্দর রাখ্া 
গ্রাদকর দআব বি অবলযক ক্ষয দযমে – ন্তাদের বলক্ষা বযে এবং বববাদর বযে 
পূরণ করা এবং বাবিি বর িবব তিবর করদি াাযয কদর, যার জেয পবব 
দেো দেবে। 

 রাজস্বদি বৃবি। উচ্চ েি বস্থাে ববমা ংস্থাদক উচ্চ রাজস্ব জত ে এবং াভজেক 
বস্থা ধ্দর রাখ্দি াাযয কদর। 

 মূয ার্ব (র্ুকরণ)। পববর প্রারবিক বেদর ববমা ংস্থার জেয প্রলাবেক মূয 
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এবং েয বযে উচ্চ ে। ংস্থা এআ মূযদক ম্পণূত দমোে পযতন্ত ববস্তাবরি কদর, িদবআ 
ববমা ংস্থা বেদজর বযে পূরণ করদি মেত ে। িুরাং একবি উচ্চ েি বস্থাদের 
েুপাি ববমা ংস্থার মূয হ্রা করদি াাযয কদর। 

 গ্রাক নু্তবষ্টদি বৃবি। উচ্চ েি বস্থাে দেদক গ্রাক নু্তবষ্টদি বৃবি ে যা ংস্থার 
জেয একবি আবিবাচক ব্র্যান্ড মূয ববকবলি করদি াাযয কদর। 

 

স্ব-বলক্ষদণর প্রশ্ন 
1. দকাে গ্রাদকর পবরবস্থবির দআ পবরবিত েদক ববপবি করুে যা িাঁর অর্নেক পবরকল্পোর 

মীক্ষার প্রদোজে উৎপন্ন করদি পাদর? 
2. দকাে পবরবস্থবিদি  প্রবিবেবধ্ দ্বারা একবি পবব মপতণ করার ুপাবরল দেো ে? 

অপোরা পরবিত ী পৃষ্ঠাে উত্তর পাদবে। 

 

স্ব পরীক্ষণ প্রদশ্নর উত্তর 
1. বেদম্নর দয দকাে বিেবি: 

 বববা 
 একবি ন্তাদের জন্ম 
 চাকবরর (জীববকা) পবরবিত ে 
 বাবি বে। 

2. বেম্ন ববখ্ি পবরবস্থবিদি পবব মপতণ করার ুপাবরল দেো ে:-  
 এমে পবব যখ্ে গ্রাকদক ভু পবব ববকর ে করা ে যা িাঁর প্রদোজদের েুরুপ 

ে ো। 
 এমে দি পাদর দয গ্রাক দ্বারা উৎপােে দেোর মে িার অর্নেক মূয ভা ে 

ো। 
 যখ্ে গ্রাক অর্নেক কাবঠেয েুভব কদরে এবং িাঁদক বেদজর বযে করদি এবং ঋণদক 

পুে ংদযাবজি করার েরুুির প্রদোজে ে। 
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11 
দাবফগবুর 

ূবিত্র  াঠক্র ভ ধযয়ননয বযণাভ 
বক্ষায উনেয  
বূবভক্া   
প্রধান র্তাফরী  
A এক্বি বফধ দাবফয প্রনয়াজনগবুর 11.1 
B নক্ন এক্বি দাবফ ক্ামযক্যী নর্ত ানয 11.2 
C ভৃরু্তয যফর্তয ী দাবয়ত্ব এফং প্রাভাণয দবরর জভা নদয়া  11.3, 11.4 
D দাবফগবুর বঠক্ ক্যা 11.5 
E প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফগবুর 11.6, 11.7 
F ফাবর্তর এফং ফাবর্তর নমাগয িুবিগবুর 11.8 
প্রধান বফলয়  
প্রশ্ন উত্তয  
অত্ম যীক্ষাভরূক্ প্রশ্নাফরী  

বক্ষায উনেয 

এআ ধযায়বি াঠ ক্যায য, অবন নমগবুর ফযআ ক্যনর্ত াযনফন:  

 এক্বি দাবফ বনর্দদষ্ট ক্নয জানাননা;  

 বফববন্ন ধযননয দাবফগুবর বিবনিতর্ত ক্যা; 

 এক্বি বফধ দাবফয প্রনয়াজনগবুর অনরািনা ক্যা; 

 বফধ দাবফগবুর নাি ক্যা; 

 এক্বি ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফয বফলনয় বদ্ধান্ত ক্যায জনয নম ক্র প্রাভাণয দবররগবুর জভা ক্যনর্ত 
নফ নগুবরয র্তাবরক্া বর্তযী ক্যা; 

 ভনয় ঘিা ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর ফণযনা ক্যা; 

 নভয়াদ ূণয য়া, নফঁনি থাক্া এফং ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর ফনদাফস্ত ক্যায দ্ধবর্ত ফযাখ্যা ক্যা; 
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 অআঅযবিএ-য বননদয বক্ায নে মুি দাবফ বফলনয় বদ্ধান্তগুবর স্মযণ ক্যা; 

 এক্বি প্রর্তাযণাূণয দাবফ ফনদাফস্ত ক্যায বযণবর্ত জানাননা; 

 ফাবর্তর এফং ফাবর্তর নমাগয িুবিগবুরয ভনধয াথযক্য নফাঝা; 

 জীফন ফীভায বফর্তর্দক্র্ত বানফ বফনফিনা নমাগয ধাযা ফযাখ্যা ক্যা।     

বূবভক্া 

মখ্ন গ্রাক্ এক্বি জীফন ফীভা নক্নায বদ্ধান্ত ননন, র্তখ্ন বর্তবন ননক্গবুর বফলয় বফনফিনা ক্নয 
নদখ্নফন। এগবুরয ভনধয ন্তবুয ি র: 

 ণযদ্রফযবিয ভূরয; 

 ণযদ্রফযবিয বফবষ্টয; 

 নযানয ফীভায রু্তরনায় বুফধাজনক্ বযনাধ নম দ্রফযবি প্রদান ক্যনফ এফং বফবননয়ানগয দ্রফযগবুর 

 বযক্ল্পনাবিয নভয়াদ, ফীভা বক্বস্ত বযনাধ, যূান্তযনমাগযর্তা আর্তযাবদয াননক্ষ প্রস্তাবফর্ত 
নভনীয়র্তা; 

 দ্রফযবিয প্রস্তাবফর্ত ক্নযয বুফধাগবুর; এফং 

 নক্াম্পানীয দ্বাযা প্রদান ক্যা গ্রাক্ বযনলফায স্তয 

এআ ক্র বফলয়গুবর এক্বি গযুুত্বূণয বূবভক্া ারন ক্নয, বক্নু্ত নক্ান নক্ান ফযবি ভননানমাগ বদনয় 
নদনখ্ন এভন এক্বি বধক্ গযুুত্বূণয বদক্ র, বক্বানফ ফীভা নক্াম্পানী দাবফগবুর বযিারনা ক্যনে 
এফং ফনদাফস্ত ক্যনে। মবদ ভননানীর্ত ফযবি/ ফীভাপ্রাক্/ বননয়াগী (প্রবর্তবনবধ, ফযাে ক্যা ফযবি) ফীভা 
নক্াম্পানীয ক্াে নথনক্ নযায়ম্মর্ত ভনয় এফং নজ দাবফ গ্রণ ক্যনর্ত ভথয না ন এক্জন 
ফীভািুবিক্াযীয জীফনক্ানর ফীভাজার্ত দ্রফয বক্ ক্ানজ রাগনফ? র্তখ্নআ এক্বি ফীভা নক্াম্পানী এফং 
এক্বি ফীভা িুবিয অর যীক্ষা য়, মখ্ন এক্বি ফীভািুবি দাবফনর্ত বযণর্ত য়। াধাযণ ভানুল ফীভা 
ক্যান ক্াযণ র্তাঁযা দুঘযিনা ঘিায ম্ভাফনা বফলনয় বিবন্তর্ত থানক্ন। নল মযন্ত, বক্বানফ র্তাঁনদয দাবফ 
বযিাবরর্ত নফ র্তায উয বববত্ত ক্নয, নফবয বাগ ফযবি ফীভায ভূরয বনধাবযর্ত ক্নযন।  

মবদ দাবফগবুরয ফনদাফস্ত ক্যায জনয অআঅযবিএ এক্বি বফদ বননদয বক্া যিনা ক্নযনে, এবি 
বফববন্ন নক্াম্পানী এফং র্তানদয দাবফ বযিারন ক্যায ক্ভযিাযীনদয উয বনবয য ক্নয, মখ্ন এক্বি দাবফ 
উত্থাবর্ত য় র্তখ্ন ক্র্ত দু্রর্ত এফং দক্ষর্তায নে র্তাঁযা নবিয প্ররু্তযত্তয নদয় এফং ক্র্ত র্তাড়ার্তাবড় র্তাঁযা 
নবিয ফনদাফস্ত ক্নয। দাবফগুবর ফনদাফস্ত ক্যায নুার্ত (উত্থাবর্ত প্রবর্ত 100বি দাবফয ভনধয 
ক্র্তগবুর দাবফয ফনদাফস্ত ক্যা নয়নে) র নআ ভানদণ্ডগুবরয ভনধয এক্বি নমবিয উয বববত্ত ক্নয 
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এক্বি ফীভা নক্াম্পানীয বফিায ক্যা য়। রু্তযাং, দাবফ বযিারনা এফং ফনদাফস্ত ক্যা এক্বি বফনল 
গযুুত্বূণয বফলয় ভনন ক্যা য়। 

এআ ধযানয় অভযা দাবফগুবরয ধযন এফং র্তানদয ফনদাফস্ত বফলনয় ফবক্েু জানফ। অবন বফধ এফং 
বফধ দাবফগুবর বফলনয় জাননর্ত াযনফন এফং মখ্ন অনায এক্জন গ্রানক্য ফীভািুবিবি এক্বি 
দাবফনর্ত বযণর্ত নফ র্তখ্ন অনায বক্ ক্যা উবির্ত ন বফলনয় জাননর্ত াযনফন।  

ভুখ্য র্তয গবুর 

এআ ধযানয়য অনরািয বফলয় র বনম্নবরবখ্র্ত র্তয  এফং ধাযণাগবুরয ফযাখ্যা। 

দাবফগবুর নভয়াদূণয য়া 
ংক্র ান্ত দাবফগুবর 

নফঁনি থাক্ায পনর 
প্রাপ্ত বুফধা গবুর 

ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর 

বফধ দাবফগবুর ফীভািুবি নমবি ফরফৎ 
নয় 

ফীভািুবিবি বে ক্যা  প্রর্তাযণাূণয দাবফগবুর 

বফধ দবররত্রগবুর ভনয়য ভৃরু্তয ংক্র ান্ত 
দাবফগবুর 

ভৃরু্তযয ম্ভাফনা ফাবর্তর িুবিগবুর 

ফাবর্তরনমাগয িুবিগবুর বফর্তক্য নীয় দাবফদানযয ফিফয যাআিানযয ুবফধাগুবর 
ফীভাবক্বস্তয নপযর্ত বনর্দদষ্ট ভয় ন্তয 

প্রাপ্ত রবযাংগবুর 
  

A এক্বি বফধ দাবফয প্রনয়াজনীয়র্তা 

এক্বি বফধ দাবফয প্রনয়াজনগবুর বফলনয় অনরািনা ক্যায অনগ, দাবফ বক্ এফং বফববন্ন ধযননয 
দাবফগবুর বক্ নদনখ্ ননয়া মাক্।    

A1 দাবফ বক্? 

দাবফ র িুবিয প্রবর্তশ্রুবর্ত নুানয ফীভাক্াযক্ দ্বাযা থয বযনাধ ক্যায এক্বি িাবদা। এযয িুবিয 
ভনধয ফীভাক্াযনক্য জনয বনর্দদষ্ট ক্যা ংনয ক্াজ, র্তানক্ ম্পাদন ক্যনর্ত নফ, উদাযণ স্বযূ, 
দাবফবি ফনদাফস্ত ক্যায ক্র র্তাফরী এফং প্রনয়াজনগুবর বফলনয় এক্ভর্ত য়া বননয় বননজনক্ 
ংয়ভুি ক্যায য দাবফবিয ফনদাফস্ত ক্যা। 

এআ ংন অভযা প্রধান বর্তন ধযননয দাবফগবুর নদখ্ফ- নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগবুর, ভৃরু্তয 
ংক্র ান্ত দাবফগুবর এফং যাআিানযয নুমাগবুফধাগবুর।   
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A2  নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগুবর 

নক্ান নক্ান জীফন ফীভা বযক্ল্পনা, নমভন এনডানভন্ি বযক্ল্পনা এফং অজীফন বযক্ল্পনা, ফীভাকৃ্র্ত 
ফযবিনক্ বযক্ল্পনাবি নল নর এক্বি বনর্দদষ্ট বযভাণ থয প্রদান ক্যায প্রবর্তশ্রুবর্ত নদয়, মবদ র্তাঁযা 
বযক্ল্পনাবিয ুনযা নভয়াদ মযন্ত নফঁনি থানক্ন। এআ থযবি নভয়াদ ূণয য়ায পনর প্রাপ্ত থয 
থফা নভয়াদ ূণয য়ায পনর দাবফ ক্যা থয নানভ বযবির্ত। নভয়াদ ূণয য়ায য নভাি নম 
বযভাণ থয প্রদাননমাগয য় র্তা র নক্ান বির্ত রবযাং  নভাি ফীভাকৃ্র্ত থয নথনক্ নআবদন 
মযন্ত য়া দু নক্ান ফাবক্ থাক্া ফীভাবক্বস্তয বযভাণ বফনয়াজন ক্যা থয। 

নক্ান নক্ান নক্ষনত্র বযক্ল্পনাবিয নভয়াদক্ানরয উয প্রদান ক্যা ফীভাবক্বস্ত, নভয়াদ ূণয য়ায য 
নপযর্ত বদনয় নদয়া য়। এআ বযক্ল্পনাগবুর ‘ফীভাবক্বস্তয নপযর্ত-রাব’ থফা ‘বযিানয প বপ্রবভয়ভ’ 
(অযব) নানভ বযবাবলর্ত য়। 

উদাযণ 
জয় নভাি 2.5 রাখ্ িাক্া ফীভাকৃ্র্ত নথযয এক্বি ংগ্রণক্াযী এনডানভন্ি বযক্ল্পনা বক্নননেন 
নমবি 30 ফেয ধনয িরনফ। এআ বযক্ল্পনাবিয র্তয  নুানয, মবদ জয় 30 ফেয নল য়া 
মযন্ত নফঁনি থানক্ন এফং ক্র ফীভা বক্বস্ত প্রদান ক্নযন, র্তানর ফীভা নক্াম্পানী র্তাঁনক্ নভয়াদ ূণয 
য়ায পনর প্রাপ্ত থয থফা নভয়াদূণয য়ায পনর দাবফ ক্যা 2.5 রাখ্ িাক্া, (মবদ নক্ান) 
বির্ত রবযাং প্রদান ক্যনফ।  
নভয়াদ ূণয য়ায য ফীভা নক্াম্পানী জয়নক্ বির্ত রবযাং বর্তবযি বফববন্ন দপায় জভা 
য়া এক্বি এক্ক্ারীন রবযাং নমবি র্তাযা (ফেনযয য ফেয) বফববন্ন ফেনয নঘালণা ক্নযবের, 
নবি প্রদান ক্যনর্ত ানয। ফীভাক্াযক্নক্ ুনযা ভনয়য জনয ফীভািুবিবি িাবরনয় নমনর্ত এফং 
বনয়বভর্তবানফ বনর্দদষ্ট ভনয় ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যায জনয উৎাবর্ত ক্যায জনয এআ রবযাংবি 
প্রদান ক্যা য়।  
এআ িার্দভনার থফা বনর্দদষ্ট ভনয়য ফযফধানন প্রাপ্ত রবযাংবি ফযনল বর্তবযি রবযাং থফা 
পাআনার যাবিনযার নফানা(এপএবফ) থফা অনুগর্তয থফা নড় ফস্থাননয জনয প্রাপ্ত 
রবযাং নানভ বযবির্ত। নক্ান নক্ান ফীভা নক্াম্পানী দ্বাযা এবি ফীভািুবিয ুযুনর্তআ বনর্দদষ্ট ক্যা 
থাক্নর্ত ানয থফা বফক্ল্পযূন ফীভািুবিবি িরায ভয় ফীভা নক্াম্পানীয অর্দথক্ ক্াজক্নভযয উয 
এবি বনবয য ক্নয। এক্বি বনর্দদষ্ট ভয় মযন্ত (াধাযণর্ত, ক্ভনক্ষ 15 ফেয) ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যা 
নয় থাক্নর এবি প্রদান ক্যা য়। 

আউএরঅআবএ-য নক্ষনত্র, ফীভা নক্াম্পানী বযক্ল্পনাবিয নভয়াদ নল নর, নভয়াদূণয য়ায 
পনর ক্যা দাবফয পরস্বযূন র্তবফর ভরূয (থফা নক্ান নক্ান নক্ষনত্র র্তবফর ভরূয এফং ফীভাকৃ্র্ত 
নভাি থয) প্রদান ক্নয, থফা ভযাবন-ফযাক্ ফীভািুবিয নক্ষনত্র, নফঁনি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রানবয থয 
নমবি ফীভািুবিবিয নভয়ানদয ভনধয গ্রণ ক্যা নয়বের, র্তা ফাদ মায়।      



 5 

A2A নফনঁি থাক্ায পনর প্রাপ্ত থয প্রদান ক্যা  

ভযাবন-ফযাক্ ফীভািুবিয নক্ষনত্র ফীভা নক্াম্পানী ফীভািুবিবিয নভয়ানদয ভনধয বনর্দদষ্ট ভনয় 
ফীভািুবিক্াযীনক্ এক্বি বনর্দদষ্ট বযভাণ থয প্রদান ক্নয। এআ প্রদান ক্যা থযবি নফঁনি থাক্ায পনর 
প্রাপ্ত রাব নানভ বযবির্ত। 

উদাযণ 
জয় 20 ফেনযয জনয নভাি 20 রাখ্ িাক্া ফীভাকৃ্র্ত নথযয এক্বি ভযাবন-ফযাক্ ফীভািুবি বক্নননেন, 
নমবি প্রবর্ত াঁি ফেনয নফঁনি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রাব স্বযূ নভাি ফীভাকৃ্র্ত নথযয 25%  প্রদান 
ক্যনফ। এআ নক্ষনত্র ফীভা নক্াম্পানী 5ভ, 10ভ, 15র্তভ এফং 20র্তভ ফেনযয ননল, জয়নক্ নফঁনি 
থাক্ায পনর প্রাপ্ত রাব যূন 5 রাখ্ িাক্া ক্নয প্রদান ক্যনফ। মবদ ফীভািুবিবি এক্বি 
ংগ্রণক্াযী ফীভািুবি য়, র্তানর ফীভা নক্াম্পানী 20র্তভ ফেনয নল ফায প্রদান ক্যা নথযয 
ানথ বির্ত রবযাং প্রদান ক্যনফ। 

 
এবি বফনফিনা ক্নয নদখ্ুন... 
বক্বানফ নফঁনি থাক্া ংক্র ান্ত দাবফ, নভয়াদ ূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফ নথনক্ অরাদা? এভন বক্েু 
উদাযণ বিন্তা ক্যা নাক্ নম ক্র ফীভািুবিনর্ত দুধযননয দাবফআ উত্থাবর্ত য়। 

A2B নভাি ফীভাকৃ্র্ত থয হ্রা ক্যা (বযনাধ ক্যা ভরূয)  

ফীভািুবিয ভয়ীভায ভনধয নক্ান ভয় ফীভািুবিক্াযী অর্দথক্ ভযায ম্মুখ্ীন নর্ত ানযন এফং 
ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যা িাবরনয় মায়ায ভনর্তা ফস্থায় না থাক্নর্ত ানযন। এআ যক্ভ ভনয় 
ফীভািুবিবি ভযন ক্যায বযফনর্তয , ফীভািুবিক্াযীয ক্ানে এবিনক্ যফর্তয ী ভনয় বযনাধ-ক্যা 
ফীভািুবিনর্ত বযফর্দর্তর্ত ক্যায বফক্ল্প থানক্। এআ ধযননয ফীভািুবিগবুরয নভয়াদ ূণয নর, ফীভাকৃ্র্ত 
থয নথনক্ অনুাবর্তক্যূন হ্রা। 

A2C োড় প্রাপ্ত দাবফগবুর 

োড় প্রাপ্ত দাবফগবুর র নআ বফক্ল্প নমগবুর ফীভািুবিক্াযী ফীভািুবিবিয নভয়াদ ূণয য়ায বদন নথনক্ 
এক্ ফেনযয ভনধয ফযফায ক্যনর্ত ানযন।  

A2D বক্বস্তগুবরয ক্বভউনিন (বফবনভয়) 

যানুআবি বযক্ল্পনাগবুরয নক্ষনত্র, বনয়বভর্ত/ বনর্দদষ্ট ভনয়য ফযফধানন যানুআবিয থয গ্রণ ক্যায 
ূনফয, এক্জন ফযবি বক্েু এক্ক্ারীন থয রু্তনর বননর্ত ানযন। এবি ক্বভউনিন (বফবনভয়) নানভ 
বযবির্ত। ফীভা নক্াম্পানীগবুর াধাযণর্ত এক্জন ফযবিনক্ বির্ত র্তবফনরয এক্-রৃ্তর্তীয়াং মযন্ত 
রু্তনর ননয়ায নুভবর্ত নদয়। ফবষ্ট দুআ-রৃ্তর্তীয়াং ফযআ এক্জন ফযবিয যানুআবি ভাুর নক্নায 
জনয ফযফায ক্যা উবির্ত।        
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A2E স্থায়ী বধক্ায প্রদান ক্যায ভয় যানুআবিয প্রনদয় থয 

যানুআবিয নক্ষনত্র, স্থায়ী বধক্ায প্রদান ক্যায উয, ফীভা নক্াম্পানী দ্বাযা যানুআিযান্িনক্ বনয়বভর্ত 
যানুআবিয প্রদান ক্যা ুযু য়। যানুআিযান্িনক্ ভাবক্, বত্রভাবক্, লান্মাবক্ থফা ফার্দলক্ বববত্তনর্ত 
থয প্রদান ক্যনর্ত াযা বযক্ল্পনাবিয র্তাফরীয উয বনবয যীর।        

A3 ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ 

এক্বি ভৃরু্তযংক্র ান্ত দাবফ র নবি নমখ্ানন বযক্ল্পনাবিয নভয়ানদয ভনধয ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃর্তয ঘিনর 
ফীভা নক্াম্পানী ভননানীর্ত ফযবি/ফীভাপ্রাক্নক্ ফীভাকৃ্র্ত থয প্রদান ক্নয। অজীফন ফীভা 
বযক্ল্পনাগবুরয নক্ষনত্র, ভৃরু্তযয য রাববি প্রদান ক্যা য়, ক্খ্ন এবি ঘিনে র্তা বফনফিনা না ক্নয, 
উদাযণ স্বযূ, এয জনয নক্ান বনর্দদষ্ট ভয়ীভা থানক্ না। মবদ ফীভািুবিবি এক্বি ংগ্রণক্াযী 
ফীভািুবি য়, র্তানর ফীভা নক্াম্পানী নআ ভয় মযন্ত জভা য়া রবযাং প্রদান ক্যনফ। মবদ 
ফীভািুবিক্াযী নক্ান ঋণ বননয় থানক্ন, র্তানর ফযনল ফানয প্রনদয় থয নথনক্ ঋনণয ফাবক্ থাক্া 
থয, দু এফং নক্ান ফাক্ী থাক্া ফীভাবক্বস্ত এফং নআ ভয় মযন্ত য়া ুনদয বযভাণ ফাদ নদয়া 
নফ।  

উদাযণ 
জয় 25 ফেনযয জনয নভাি ফীভাকৃ্র্ত থয 25 রাখ্ িাক্ায এক্বি নভয়াদী ফীভা বযক্ল্পনা 
বক্নননেন। বর্তবন ফীভািুবিবিয 13র্তভ ফেনয ভাযা মান। এআ নক্ষনত্র ফীভা নক্াম্পানী জনয়য 
ভননানীর্ত ফযবি/ ফীভাপ্রাক্নক্ ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ যূন 25 রাখ্ িাক্া প্রদান ক্যনফ। 

 
র্তক্য  থাকু্ন 
আউএরঅআব-য নক্ষনত্র, ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তয ঘিনর, ফীভা নক্াম্পানী ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয থফা 
র্তবফর ভুনরযয ভনধয নফববি প্রদান ক্নয (থফা, নক্ান নক্ান ফীভা নক্াম্পানীয নক্ষনত্র, র্তবফর 
ভরূয এফং ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয উবয়আ প্রদান ক্যা য়)। 

বনর্দদষ্ট ক্নয়ক্বি ফীভািুবি অনে নমখ্ানন ভৃরু্তযয ঘিনায নক্ষনত্র রাববি প্রদান ক্যা য় না, বযফনর্তয  
ফীভািুবিবি ক্যায ভয় জীফন ফীভাক্াযনক্য দ্বাযা নফনে ননয়া এক্বি বনর্দদষ্ট র্তাবযনখ্ প্রদান ক্যা য়। 
উদাযণ স্বযূ, এভন এক্বি ফীভািুবি নমবিয উনেয র নভনয়য বফনয় থফা নেনরয উচ্চ-বক্ষায 
জনয এক্বি এক্ক্ারীন থয প্রদান ক্যা, থযবি জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তযনর্ত প্রদান ক্যা য় না বক্নু্ত 
বনর্দদষ্ট ক্যা র্তাবযনখ্ এবি প্রদান নমাগয নয় উনঠ, উদাযণ স্বযূ:          

 মখ্ন ুত্র/ক্নযাবি 18 থফা 21 ফেয ফয়ন নৌঁোয়।  

এবি ফযআ ফীভািুবিবিয র্তাফরী এফং প্রস্তাফনক্য প্রনয়াগ ক্যা বফক্ল্প নুানযআ ক্যা য়। 
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A4 যাআিানযয রাব/বুফধা 

নক্ান এক্বি বফনল ঘিনা ঘিনর, যাআিানযয র্তাফরী নুানয ফীভা নক্াম্পানী যাআিানযয নক্ষ থয 
প্রদান ক্নয। উদাযণ স্বযূ:  

 দুঘযিনাজবনর্ত ভৃরু্তযনর্ত প্রাপ্ত বুফধায (এবিবফ) যাআিানযয নক্ষনত্র, ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তযয ঘিনা 
ঘিনর, বর্তবযি ফীভাকৃ্র্ত থয এআ যাআিানযয ধীনন প্রদান ক্যা য়;  

 জবির সু্থর্তা (বঅআ) ংক্র ান্ত যাআিানযয নক্ষনত্র, এক্বি জবির নযাগ বনণযনয়য ঘিনায়, 
যাআিানযয র্তাফরী নুানয এক্বি বনর্দদষ্ট বযভাণ থয প্রদান ক্যা য়। নযাগবিনক্ ফযআ 
ফীভা নক্াম্পানীয বনর্দদষ্ট ক্যা বঅআএ র্তাবরক্ায ভনধয থাক্নর্ত নফ (বফববন্ন ফীভাক্াযক্ 
নুানয র্তাবরক্াবি অরাদা অরাদা নর্ত ানয);          

 ‘াার্তানর থাক্াক্ারীন মত্ন’ ংক্র ান্ত যাআিানযয নক্ষনত্র ফীভাকৃ্র্ত ফযবিনক্ াার্তানর বর্দর্ত 
ক্যায ঘিনা ঘিনর ফীভা নক্াম্পানী বিবক্ৎায খ্যিা প্রদান ক্যনফ, নমবি নফ যাআিানযয র্তাফরী 
াননক্ষ।    

যাআিায ংক্র ান্ত অনায জ্ঞান ঝাবরনয় ননয়ায জনয, 7 ধযানয়য বফবাগ B3-নর্ত বপনয মায়ায 
যাভয নদয়া নে।   

A5 বফধ দাবফ 

ফীভা নক্াম্পানী মখ্ন এক্বি দাবফয বফজ্ঞবপ্ত গ্রণ ক্যনে, র্তখ্ন থয প্রদান ক্যায অনগ, দাবফবি নম 
বফধ এ বফলনয় র্তাযা বনবির্ত নর্ত িাআনফ। বনম্নবরবখ্র্ত বফলয়গুবর যীক্ষা ক্যায ভাধযনভ এযা (ফীভা 
নক্াম্পনী) এবি ক্যনফ: 

 মখ্ন ঘিনাবি ঘনি র্তখ্ন বক্ ফীভািুবিবি ফরফৎ বের? 
 ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ানথ বক্ ঘিনাবি ঘনিনে? 
 প্রকৃ্র্ত ফীভািুবিয দবরনর, এক্বি ম্পণূয দাবফ ত্র এফং নযানয প্রনয়াজনীয় র্তথযাবদ জভা ক্যা 

নয়নে বক্?   
 ফীভািুবিয ানথ ম্পর্দক্র্ত ফয়নয স্বীক্ানযাবি এফং প্রাবেক্ র্তথয প্রক্া ক্যা বফলয়ক্ 

র্তানদয ংনয ক্াজগবুর ফীভািুবিক্াযী ক্নযনেন বক্না? দাবফ ফনদাফস্ত প্রবক্র য়ায ং বানফ 
ফীভা নক্াম্পানী এআগবুরয নুন্ধান ক্নয? 

 
উদাযণ 
ফীভািুবিক্াযী র্তাঁয বঠক্ ফয় জাবননয়নেন বক্না এফং বফধ ফয়নয প্রভাণত্র এবিনক্ ভথযন 
ক্যনে বক্না নবি ফীভা নক্াম্পানী নুন্ধান ক্যনফ। মবদ এবি এক্বি বনধাবযর্ত ভনয়য ূনফয ক্যা 
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দাবফ য় (ফীভািুবিবি নক্নায থফা ুনঃপ্রিরন ক্যায 2 নথনক্ 3 ফেনযয ভনধয ভৃরু্তযয ঘিনা ঘনি) 
র্তানর ফীভাবি অনযা বানরা নর্তয  ায়ায জনয ফীভাকৃ্র্ত ফযবি নক্ান প্রাবেক্ র্তথয (নমভন, 
র্তাঁনদয স্বাস্থয ংক্র ান্ত নক্ান বফলয় থফা অনগ নথনক্ ফর্তয ভান থাক্া নক্ান সু্থর্তা) নগান 
ক্নযনে বক্না, এ বফলনয় ফীভা নক্াম্পানী নুন্ধান ক্যনফ। (প্রাবেক্ র্তথয বফলনয় অবন মবদ 
অনায জ্ঞান ঝাবরনয় বননর্ত িান, অভযা এ বফলনয় ধযায় 3-য, বফবাগ 1-এনর্ত অনরািনা 
ক্নযবে।) 

 
 দাবফবি বঠক্ ফযবিয ক্াে নথনক্ এননে বক্না, বফনলর্ত নম ফযবি দাবফয থয গ্রণ ক্যায 

বধক্াযী? 
 এবি ভননানীর্ত ফযবি, বফধ উত্তযাবধক্াযী থফা স্বত্ববননয়াগী আর্তযাবদ নর্ত ানযন। 
 এক্বি দাবফ বফধ য়ায জনয প্রনয়াজনীয় নযানয ক্র বনয়ভ-বফবধগবুর ূযণ ক্যা নয়নে 

বক্না?  
 
প্রস্তাবফর্ত ক্াজক্ভয 
অনায বযফায থফা ফন্ধফুান্ধনফয ভনধয এভন এক্জননক্ খ্ুঁজুন বমবন ন্তর্ত এক্ফায জীফন 
ফীভা নক্াম্পানীয ক্ানে দাবফ ক্নযনেন। দাবফ প্রবক্র য়া ম্বনন্ধ এফং দাবফবি ফনদাফস্ত ক্যায জনয 
র্তাঁনদয বক্ বক্ দবরর জভা ক্যায প্রনয়াজন নয়বের ন বফলনয় র্তাঁনদয ক্ানে জাননর্ত িান। 

 
প্রশ্ন 11.1 
প্রধান বর্তন ধযননয দাবফগবুর বক্ বক্? 

B নক্ন এক্বি দাবফ বফধ নর্ত ানয 

ফীভা নক্াম্পানী র্তায নুন্ধান ম্পণূয ক্যায য এআ বদ্ধানন্ত অনর্ত ানয নম র্তায দাবফ ক্যা থয 
প্রদান ক্যায প্রনয়াজন ননআ ক্াযণ দাবফবি বফধ। এযক্ভ প্রধানর্ত বর্তনবি বযবস্থবর্ত অনে নমখ্ানন 
এবি ঘিনর্ত ানয:   

ফীভািুবিবি ফরফৎ বের না : মখ্ন ঘিনাবি ঘনিবের র্তখ্ন মবদ ফীভািুবিবি 
ফরফৎ না থানক্, র্তানর ফীভা নক্াম্পানী দাবফবি 
ফাবর্তর ক্নয নদনফ।  উদাযণ- জয় 20 
ফেনযয জনয এক্বি নভয়াদী বযক্ল্পনা 
ক্বযনয়নেন। বর্তবন প্রবর্ত ফেয 1রা এবপ্রর 
ফার্দলক্ ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্নযন। 3য় ফনলয বর্তবন 
গযুুর্তয ৃদনযানগ অক্র ান্ত ন। াার্তানরয  
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বফর নফব য়ায় অর্দথক্ ভযায ক্াযনণ 
জয় বঠক্ ভনয় ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যনর্ত 
ানযনবন। র্তাঁয অর্দথক্ ভযা প্রর্তযাবর্ত 
ভনয়য নথনক্ নফববদন িনর এফং এভন বক্ 
বর্তবন বর্তবযি ভনয়য ভনধয ফীভাবক্বস্ত প্রদান 
ক্যনর্ত ভথয ন। এআ ভনয় জনয়য 
স্বানস্থযয অনযা ফনবর্ত য় এফং 15আ নভ বর্তবন 
ভাযা মান। 
জনয়য ভননানীর্ত ফযবি ফীভা নক্াম্পানীয ক্ানে 
এক্বি দাবফ ন ক্নযন বক্নু্ত নক্াম্পানী দাবফবি 
ফাবর্তর ক্নয নদয় নমনরু্ত বর্তবযি ভয়ীভায 
ভনধয ফীভাবক্বস্ত প্রদান না য়ায়, ফীভািুবিবি 
ফরফৎ বের না। 

ফাদ ড়া র্তাফরীয প্রনয়াগ : মবদ ফীভািুবি যুক্ষায ন্তগযর্ত নয় এভন নক্ান 
ক্াযনণ ভৃরু্তয ঘনি, র্তানর দাবফবি ূযণ ক্যা 
নফ না।  উদাযণ : ফীভািুবিয প্রথভ ফেনয 
অত্মর্তযাজবনর্ত ভৃরু্তযনক্ ফীভািুবিয ফাআনয যাখ্া 
য়, নআক্াযনণ বমবন ফীভািুবিয প্রথভ ফেনয 
অত্মর্তযা ক্নযনেন নআ ফীভািুবিক্াযীয ভৃরু্তয 
ংক্র ান্ত দাবফ ফীভা নক্াম্পানী ফাবর্তর ক্নয 
নদনফ। 

দাবফবি প্রর্তাযণাভরূক্: মবদ, ফীভা নক্াম্পানী র্তায নুন্ধান ক্যায 
ভয় নদখ্নর্ত ায় নম ফীভাকৃ্র্ত ফযবি উনেয 
প্রনণাবদর্তবানফ নক্ান প্রাবেক্ র্তথয নগান 
ক্নযনেন, র্তানর ন (ফীভা নক্াম্পানী) 
দাবফবিনক্ ফাবর্তর ক্নয নদনফ।    উদাযণ: 
মবদ ফীভাক্াযক্ অবফষ্কায ক্নযন নম ফীভািুবিবি 
ক্যায ভয় ফীভাকৃ্র্ত ফযবি নম ফয় 
জাবননয়নেন নবি বুর, থফা ফীভাকৃ্র্ত ফযবি 
নক্ান সু্থর্তায় বুগনেন, নমবি উনেয 
প্রনণাবদর্তবানফ প্রক্া ক্যা য় বন, র্তানর 
ফীভাক্াযক্ র্তয বফফযণ নদয়ায বববত্তনর্ত 
দাবফবি ফাবর্তর ক্নয বদনর্ত ানযন। 
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প্রস্তাবফর্ত ক্াজক্ভয 
আন্িাযননি নদখ্ুন এফং এভন ক্র্তগবুর জীফন ফীভায ঘিনা খ্ুঁনজ ফায ক্যুন নমখ্ানন ফীভা নক্াম্পানী 
দাবফ ফাবর্তর ক্নযনে ক্াযণ দাবফবি বফববন্ন ক্াযণফর্তঃ বফধ য়ায জনয এযূ ক্যায এক্বি 
বফক্ল্প বের। নআ ক্র ঘিনাগবুর মযনফক্ষণ ক্যুন। 

C ভৃরু্তযয নযয দাবয়ত্বগবুর এফং দবরর ংক্র ান্ত প্রভাণাবদ জভা নদয়া 

 মর্তক্ষণ না ফীভা নক্াম্পানী বযষ্কাযবানফ ভৃরু্তযয বফলনয় জাননর্ত াযনে, এবি ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয 
বযনাধ ক্যনফ না। রু্তযাং জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তযয য, ফনিনয় প্রথনভ নমবি ফযআ ক্যা 
উবির্ত, নবি র ভৃরু্তযয ঘিনা বফলনয় ফীভা নক্াম্পানীনক্ ফবর্ত ক্যা। বফজ্ঞবপ্তবি ভননানীর্ত ফযবি, 
স্বত্ববননয়াগী, অত্মীয়, এক্জন ফযবিয বননয়াগক্র্তা থফা ফীভা প্রবর্তবনবধ দ্বাযা াঠাননা নমনর্ত ানয। 
মবদ ভৃরু্তযয বফজ্ঞবপ্ত াঠাননা মনথষ্ট নয়- ফীভা নক্াম্পানীয প্রভাণ দযক্ায নফ, প্রকৃ্র্তনক্ষ নম ভৃরু্তয 
ঘনিনে ুধুভাত্র এবিয নয়, ফযবিবিয জীফন নম ঐ নক্াম্পানী দ্বাযা ফীভাকৃ্র্ত ক্যাবের নবিয  প্রভাণ 
দযক্ায। রু্তযাং, দাবফদানযয যফর্তয ী ক্র্তয ফয র এবি বনবির্ত ক্যা নম ফীভা নক্াম্পানী বনম্নবরবখ্র্ত 
দবররগবুর গ্রণ ক্নযনে:      

 ফীভািুবিবিয দবরর (াবযনয় মায়া ফীভািুবি ংনয বফবাগ-E নদখ্ুন)। 
 িুবি/ুনঃনফীক্যনণয দবরর: মবদ ফীভািুবিবি ফযাে ক্নয নদয়া য়, র্তানর ফীভা নক্াম্পানীয 

নবি জানা প্রনয়াজন মানর্ত বঠক্ ফযবিনক্ ন থয প্রদান ক্যনর্ত ানয (িুবি বফলনয় অনায 
জ্ঞান ঝাবরনয় ননয়ায জনয ধযায়-3 এয, বফবাগ-2 এয H4Bং নদখ্ুন)।  

 ফয়নয প্রভাণত্র, মবদ আবর্তভনধয ফয়নয স্বীক্ানযাবি ক্যা না য়। 
 নিথ ার্দিবপনক্ি থফা ভৃরু্তযয প্রংাত্র (ভৃরু্তযয প্রভাণ)।  
 দাবফদানযয বফফৃবর্ত। 
 বধক্ানযয বফধ প্রভাণাবদ, মবদ ফীভািুবিবিনর্ত নক্ান ভননানীর্ত ফযবি থফা স্বত্ববননয়াগী বনর্দদষ্ট 

ক্যা না থানক্। 
 ফীভা নক্াম্পানীয াঠাননা োড় ত্রবি, ফযআ ম্পাদন ক্নয এফং াক্ষয প্রভাণ নযনখ্ ফীভা 

নক্াম্পানীনক্ নপযর্ত াঠাননা উবির্ত। 

C1 ভনয় ঘিা ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ / ীঘ্র ঘিা ভৃরু্তযজবনর্ত দাবফ 

মবদ ঝঁুবক্ গ্রণ ক্যা থফা ুনঃনফীক্যণ ক্যায বর্তন ফেনযয ভনধয দাবফয অনফদন ক্যা য় (ঘিনা 
ঘনি), ফীভা নক্াম্পানীগবুর াধাযণর্ত এবিনক্ ীঘ্র ভৃরু্তযয দাবফ যূন বযগবণর্ত ক্নযন। এআ ক্র 
নক্ষনত্র ফীভা নক্াম্পানীগবুর অনুবখখ্ক্বানফ বফলবিয নুন্ধান ক্যনফ। প্রস্তাফবি গ্রণ ক্যায ভয় 
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থফা ুনঃনফীক্যণ ক্যায ভয় নক্ান যক্ভ প্রাবেক্ র্তথয নগান ক্যা য়বন, এবি বনবির্ত ক্যায 
জনয বর্তবযি র্তথয-প্রভাণাবদ িায়া নর্ত ানয। এআ দবররগবুরয ভনধয ন্তবুয ি র:      

 ভৃরু্তযয ূনফয সু্থর্তায জনয নলফানযয জনয নম বিবক্ৎক্ বিবক্ৎা ক্নযবেনরন, র্তাঁয এক্বি 
বফফৃবর্ত, মানর্ত র্তাঁয নল ফায য়া নযাগ এফং নবিয জনয নম বিবক্ৎা ক্যা নয়বের, ন 
বফলনয়য অনুুবখখ্ক্ ফণযনা থাক্নফ। 

 াার্তানরয এক্বি বফফৃবর্ত, মবদ ভৃর্ত ফযবিনক্ াার্তানর বর্দর্ত ক্যা নয় থানক্। 
 নম ফযবি নলকৃ্নর্তয উবস্থর্ত বেনরন এফং ভৃর্তনদ নদনখ্বেনরন, র্তাঁয এক্বি বফফৃবর্ত, 

এফং/থফা 
 বননয়াগক্র্তায এক্বি বফফৃবর্ত (মবদ ভৃর্ত ফযবি বনমুি ক্ভযিাযী নয় থানক্ন), মানর্ত েুবি ননয়ায 

বফসৃ্তর্ত বফফযণ থাক্নফ। 

মবদ জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তয স্বাবাবফক্বানফ য়, নমভন নক্ান দুঘযিনা, অত্মর্তযা থফা নয 
নক্ান জানা ক্াযনণ ঘনি, র্তানর বনম্নবরবখ্র্ত বফলয়গবুর র্তদন্ত ক্নয নদখ্া নফ: 

 ুবরনক্ ফযপ্রথভ ঘিনাবি জানাননায প্রবর্তনফদন (এপ অআ অয); 

 িনাভা(স্বাবাবফক্ ভৃরু্তয ংক্র ান্ত ঘিনায় যক্াবয নুন্ধান); 

 পনযনবক্ বযনািয ; 

 ভয়নার্তদনন্তয বযনািয ; এফং  

 নক্ানযানায (ঘার্তজবনর্ত ভৃরু্তযয ক্াযণ র্তদন্তক্াযী বফিাযক্) বযনািয । 

প্রাথবভক্ প্রভাণাবদয উয বনবয য ক্নয, এক্বি বফনল নুন্ধাননয অনদ নদয়া নর্ত ানয। 

উদাযণ 

জয় 25 ফেনযয জনয 25,00,000 িাক্া যুক্ষায এক্বি এনডানভন্ি ফীভা বযক্ল্পনা বক্নননেন। 
এখ্ন নদখ্া মাক্, বফববন্ন বযদৃযগবুরনর্ত বক্বানফ দাবফবি বযিারনা ক্যা মানফ:  

 

a) জয় ফীভািুবিবি নক্নায প্রথভ বর্তন ফেনযয ভনধয ভাযা নগনরন। র্তাঁয ভৃরু্তযবি ফীভা নক্াম্পানী 
দ্বাযা এক্বি ীঘ্র ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ যূন বফনফবির্ত নফ। ফীভা নক্াম্পানী দাবফবি ফনদাফস্ত 
ক্যায অনগ াধাযনণয নথনক্ অনযা অনুবখখ্ক্বানফ এক্বি নুন্ধান ক্যনফ। 
র্তদাবর্তবযি, প্রথাগর্ত প্রনয়াজনীয় দবররত্র এফং ূযণ ক্যা দাবফত্রবি নদনখ্, দাবফবি 
ফনদাফস্ত ক্যায জনয ফীভা নক্াম্পানী জনয়য ভৃরু্তযয ূনফয নল নম িািায র্তাঁয বিবক্ৎা 
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ক্নযবেনরন, র্তাঁয ক্াে নথনক্ নক্ান র্তথয জাননর্ত িাআনর্ত ানয।    

b) জয় বঠক্ ভনয় বনয়বভর্তবানফ ক্র ফীভাবক্বস্তগবুর প্রদান ক্নযনেন এফং ফীভািুবিয 7র্তভ 
ফনলয বর্তবন ভাযা মান। ফীভা নক্াম্পানী র্তাঁয ভৃরু্তযবিনক্ এক্বি াধাযণ দাবফ যূন বফনফিনা 
ক্যনফ। জনয়য ভননানীর্ত ফযবি/ বফধ ফীভাপ্রানক্য ূযণ ক্যা দাবফনত্রয ানথ বনয়ভ 
ভাবপক্ র্তথয-প্রভাণাবদয দবরর নত্রয াবয জভা ক্যায প্রনয়াজন নফ। এক্বি অনুবখখ্ক্ 
নুন্ধানন না বগনয়, দাবফবি বফধ এআ নর্তয  ফীভা নক্াম্পানী এক্বি মুবিের্ত ভয়ীভায 
ভনধয দাবফবিয ফনদাফস্ত ক্যনফ।     

c) জয় ফীভািুবিয 5ভ ফেনয ফীভাবক্বস্তয থয প্রদান ক্যনর্ত ানযন বন এফং ফীভািুবিবি নষ্ট 
নয় মায়। বর্তবন 6র্তভ ফেনয ফীভািুবিবি ুনঃপ্রিরন ক্নযন এফং 7ভ ফেনয বর্তবন ভাযা মান। 
এক্বি াধাযণ ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ নথনক্ এআ দাবফবিনক্ অরাদাবানফ বফনফিনা ক্যা নফ। 
মবদ ভৃরু্তযয ঘিনাবি ফীভািুবিয 7ভ ফেনয ঘনিনে, র্তফু ফীভা নক্াম্পানী এয দাবফবিনক্ 
এক্বি ীঘ্র ভৃর্তযজবনর্ত দাবফ যূন বফনফিনা ক্যনফ নমনরু্ত ফীভািুবিবি ুনঃপ্রিরন ক্যায এক্ 
ফেয নযআ ভৃরু্তয ঘনিনে। দাবফবি ফনদাফস্ত ক্যায অনগ, ফীভা নক্াম্পানী াধাযনণয নথনক্ 
অনযা অনুুবখখ্ক্বানফ এক্বি নুন্ধান ক্যনফ, বযদৃয a-য নুযূ। 

D দাবফগবুরয ফনদাফস্তক্যণ 

নুনেদ A-নর্ত অভযা নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফ এফং ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর নদনখ্বে, এফং এআ 
ংন অভযা অনযা বফসৃ্তর্তবানফ নদখ্ফ বক্বানফ এআগবুরয ফনদাফস্ত ক্যা য়। এবি ক্যায অনগ 
অভযা অআঅযবিএ-য প্রফর্দর্তর্ত বননদয াফরী নদনখ্ ননফ বক্বানফ ফ ধযননয দাবফগুবর বযিারনা ক্যা 
উবির্ত, নমনরু্ত এআ বননদয াফরীআ এযূ ক্যায গঠন ক্াঠানভা প্রদান ক্যনফ।    

D1 দাবফ ফনদাফস্ত ক্যায জনয অআঅযবিএ-য বননদয াফরী  

এআ ধযানয়য বূবভক্া ংন অভযা জাবননয়বে নম অআঅযবিএ দাবফগবুর ফনদাফস্ত ক্যায জনয এক্বি 
বননদয াফরী িারু ক্নযনে। এআগুবর অআঅযবিএ (ফীভািুবিক্াযীয স্বানথযয যুক্ষা) নযগুনরন 2002-য 
ন্তবুয ি এফং বনম্নযূ:   

জীফন ফীভা িুবি ংক্র ান্ত দাবফয প্রবক্র য়া 

1. াধাযণর্ত এক্বি দাবফয ভথযনন দাবফদায ক্রৃ্তয ক্ জভা ক্যায প্রনয়াজনীয় প্রাথবভক্ র্তথয-প্রভাণাবদ 
ংক্র ান্ত দবররগবুর এক্বি জীফন ফীভািুবি ফযআ উনেখ্ ক্যনফ।  

2. এক্বি জীফন ফীভা নক্াম্পানী, এক্বি দাবফ প্রস্তাফ গ্রণ ক্যায য, নক্ানযক্ভ নদবয না ক্নযআ 
দাবফয প্রবক্র য়া ুযু ক্যনফ। নম নক্ান যক্ভ প্রশ্ন থফা বর্তবযি র্তথয প্রভাণাবদয প্রনয়াজন, 
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মর্তদূয ম্ভফ, উত্থাবর্ত নর্ত ানয ধীযবস্থয দ্ধবর্তনর্ত নয় ফযং ফবক্েু নে নে, দাবফবি 
গ্রণ ক্যায 15 বদননয ভনধয।  

3. প্রনয়াজনীয় ক্র প্রাবেক্ ক্াগজত্র এফং ফযাখ্যা গ্রণ ক্যায 30 বদননয ভনধয এক্বি জীফন 
ফীভা বযক্ল্পনা ংক্র ান্ত দাবফয থয প্রদান ক্যা নর্ত ানয থফা ক্র প্রাবেক্ ক্াযণ 
জাবননয় এবি ফাবর্তর ক্যা নর্ত ানয।  

4. অআননয ধাযা 47-এ বনর্দদষ্ট বফবধ নুানয, নমখ্ানন এক্বি দাফী থয বযনানধয জনয প্রসু্তবর্ত 
ম্পন্ন নয়নে বক্নু্ত থয প্রদানক্াযীয উমুি বযিয় বিবনিতর্তক্যনণয নক্ান ভযায ক্াযনণ 
থয বযনাধ ক্যা মানে না, জীফন ফীভাক্াযী থয প্রদানক্াযীয বুফধাপ্রাবপ্তয জনয ঐ বযভাণ 
থয নযনখ্ নদনফন এফং ঐযূ বযভাণ থয র্তাবরক্াবূি ফযানেয জভা খ্ার্তায নুদয বযভানণ 
দু জয ন ক্যনফ (ভস্ত ক্াগজত্র  র্তথযাবদ দাবখ্র ক্যায 30 বদননয ভনধয মা প্রনমাজয 
নফ)।  

5. বধবনয়ভ (4) োড়া নয নমনক্ষনত্র ফীভাক্াযনক্য বদক্ নথনক্ এক্বি ফীভাদাবফ প্রবক্র য়াক্যনণ 
বফরম্ব য়, জীফন ফীভা নক্াম্পাবন দাবফকৃ্র্ত নথযয বযভানণয উয দাবফ বনযীক্ষনণয অর্দথক্ 
ফেনযয ুযুয ভনয় বস্থর্ত ফযানেয িারু ুনদয ায নুানয 2 র্তাং নফব বযভানণ দু 
প্রদান ক্যনফ।  

এখ্ন অভযা নম ক্াঠানভা প্রবর্তবির্ত ক্নযবে মায ভনধয ফযআ ভস্ত দাবফয ফনদাফস্ত ক্যনর্ত নফ, 
এযয অভযা এক্-এক্বি বফনল ধযননয দাবফয বফলনয় বফনফিনা ক্যনর্ত াবয।  

প্রশ্ন 11.2 

ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফয ভথযনন বক্ বক্ র্তথয-প্রভাণাবদয প্রনয়াজন য়? 

D2 নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফ 

াধাযণর্ত নভয়াদ ূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগবুরয নক্ষনত্র ফীভা নক্াম্পানী বননজআ ফযফস্থা গ্রণ ক্যায 
ক্াজ ুযু ক্নয। এবি র্তায নযক্িয  (বরবফদ্ধ র্তথয) নথনক্ জাননর্ত াযনফ নম, নক্ান ভান নক্ান 
ফীভািুবিয নভয়াদ ূণয নফ এফং াধাযণর্ত ফীভাকৃ্র্ত ফযবিনক্ এক্বি বগ্রভ বফজ্ঞবপ্ত াঠানফ। ফীভাকৃ্র্ত 
ফযবি র্তখ্ন C ংন ফণযনা ক্যা দনক্ষগবুর গ্রণ ক্যনফ। র্তাযয, থয প্রদান ক্যায অনগ, 
ফীভাক্াযক্ বননজনক্ নম বফলয়গুবরনর্ত ংয়ভুি ক্যনফ নগবুর র: 
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 বিত্র 11.1 
 

অা ক্যা য় ফীভাক্াযক্ নভয়াদ ূণয য়ায র্তাবযনখ্ থয প্রদান ক্যনফ। াধাযণর্ত নভয়াদ ূণয 
য়ায র্তাবযনখ্য অনগ এক্বি যফর্তয ী র্তাবযনখ্য নিক্ বগ্রভ াঠাননা য়, এক্বি স্বাক্ষবযর্ত োড় ত্র 
গ্রণ ক্যা নয়নে এআ নর্তয । 

মবদ ফীভািুবিবি াবযনয় মায়ায বফফযণ নদয়া য়, র্তানর ফীভাক্াযক্ ক্ষবর্তূযণ-ফযফস্থায (E ং 
নদখ্ুন) অর্তায় এবিয ফনদাফস্ত ক্যনর্ত ানযন। এবি ম্ভফ ক্াযণ ফীভািুবি নুানয এযয অয 
নক্ান অআনর্ত-ফাধযফাধক্র্তা ফবষ্ট থাক্নফ না।    

বনর্দদষ্ট ক্যা ফীভািুবিগবুর 

র্তক্য  থাকু্ন 
এক্বি বনঃর্তয  ফযােক্যনণয নক্ষনত্র, দাবফয থয স্বত্ববননয়াগীনক্ প্রদান ক্যা নফ। 

মবদ ফযােক্যণবি  নভয়াদ ূণয য়ায য ফীভািুবিক্াযীয ক্ানে প্রর্তযাফর্তয ন ক্যায র্তাধীন য়, 
র্তানর ফীভা নক্াম্পানী ফীভািুবিক্াযীনক্ প্রনদয় থয প্রদান ক্যনর্ত ানয। এবি বফিক্ষণর্তায ক্াজ 
নফ, মবদ প্রথনভ এবি যীক্ষা ক্নয ননয়া য় নম স্বত্ববননয়াগীয নক্ান ফাক্ী থাক্া দাবফ ননআ।   

 

র্তক্য  থাকু্ন 

ফনদাফনস্তয বফক্ল্প: নক্ান নক্ান নভয়াদ ূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগবুর (উদাযণ স্বযূ 
আউএরঅআবএ-য নক্ষনত্র) ফীভািুবিক্াযীয নফনে ননয়া নভয়াদ ূণয য়ায র্তাবযনখ্ প্রদাননমাগয 

প্রকৃ্র্ত 
ফীভািুবিবি 
এক্আ 
নে ক্যা 
নয়বের 

ফীভািুবি-
ক্াযীয 
নািক্যণ 
প্রভাবণর্ত 
নয়নে 

বঠক্ ফয় 
স্বীক্ায ক্যা 
নয়নে 
এফং এবিয 
ভথযনন 
ফয়নয 
প্রভাণত্র 
জভা 
নদয়া 
নয়নে 

োড়ত্রবি 
মথামথ 
বানফ ূযণ 
ক্যা নয়নে 

ক্র 
ফীভাবক্বস্ত 
প্রদান 
ক্যা 
নয়নে 
এফং 
ারনাগাদ 
ক্যা 

অয নক্ান 
ফযােক্যণ 
ননআ 
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না নর্ত ানয, ফযং যফর্তয ীক্ানর বফববন্ন বক্বস্তনর্ত প্রদান ক্যা নর্ত ানয, এক্ক্ারীন থয যূন 
নয়। এবি ফনদাফনস্তয বফক্ল্প নানভ বযবির্ত। থয প্রদাননয জনয ফীভািুবিবিয নভয়াদ ূণয য়ায 
অনগ ফীভািুবিক্াযীয এআ ধযননয বফক্ল্প প্রনয়াগ ক্নয ননয়ায প্রনয়াজন। মবদ ফনদাফনস্তয 
বদ্ধান্তবি য়র্ত নভয়াদ ূণয য়ায অনগ ননয়া য়, ফনদাফনস্তয প্রবক্র য়াবি নভয়াদ ূণয য়ায 
র্তাবযনখ্য ক্নয়ক্ ফেয য মযন্ত িারু থানক্। 

D3 নফনঁি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রানবয থয 

মখ্ন নফঁনি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রানবয থয প্রদান ক্যায ভয় অন, এআ প্রবক্র য়াবি নভয়াদ ূণয য়া 
ংক্র ান্ত দাবফয থয প্রদান ক্যা প্রবক্র য়ায নুযূ। ফীভাক্াযক্আ ফযফস্থা গ্রণ ক্যায ক্াজবি ুয ু
ক্যনফন এফং যফর্তয ী-র্তাবযনখ্য এক্বি নিক্ বগ্রভ াঠাননা নফ। 

মবদ ফীভািুবিবি াবযনয় নগনে ফনর জানাননা য়, এক্বি নক্র ফীভািুবি প্রদান ক্যা নর্ত ানয মায 
উয নফঁনি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রাব ম্পর্দক্র্ত ফনদাফনস্তয এক্বি নুনভাদনিূক্ আ ক্যা নফ। 
প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফগবুরয নীনি E ং নদখ্ুন।       

D4 ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফদুবর 

প্রথভ দু ধযননয দাবফয নথনক্ অরাদা, এখ্ানন প্রবক্র য়াবি ুযু য় দাবফদানযয ভাধযনভ, বমবন ফীভা 
নক্াম্পানীনক্ জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তয ম্বনন্ধ ফবর্ত ক্যনফন। র্তাযয ফীভা নক্াম্পানী এবিয 
ম্পর্দক্র্ত র্তথযপ্রভাণাবদ জভা নদয়ায জনয নক্ষা ক্যনফন (ং C নদখ্ুন), এবি যীক্ষা ক্যনফন, 
এফং নমবিয প্রনয়াজন ভনন ক্যনফন ন বফলনয় অনযা নুন্ধান িারানফন। মখ্নআ এবি ংয়ভুি 
নফ নম, দাবফবি বফধ, র্তখ্নআ এবি(ফীভা নক্াম্পানী) এক্বি বনর্দদষ্ট ভয়ীভায ভনধয ভননানীর্ত ফযবি 
থফা ফীভাপ্রাক্নক্ ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয াবঠনয় নদনফন, থাৎ এবি দাবফবিয ফনদাফস্ত ক্যনফ।            

প্রশ্ন 11.3 
অআঅযবিএ-য বননদয াফরী নুানয, ক্র্তবদননয ভনধয ফীভা নক্াম্পানীনক্ এক্বি দাবফ ংক্র ান্ত 
নুন্ধান নল ক্যনর্ত নফ? 

E  প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফগুবর 

ফীভা প্রর্তাযণা র নযায়য অর্দথক্ রানবয জনয ফীভানক্ ফযফায ক্যায এক্বি ুবিবন্তর্ত নিষ্টা ক্নয। 
ফীভা প্রর্তাযক্যা জার দাবফগবুর ন্তবুয ি ক্নয এফং র্তয র্তনথযয বফফযণ নদয়।  

 র্তক্য  থাকু্ন 
ফীভা িুবি াযননায নক্ষনত্র  
ফীভা নক্াম্পানীগবুর ফাবধক্ মত্ন ননয় মখ্ন নভয়াদ ূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগবুরয ফনদাফস্ত ক্নয। 
নক্ান নক্ান ভয় প্রকৃ্র্ত ফীভািুবিবি াবযনয় মায়ায বফফযণ নদয়া য়। নক্ান যক্ভ প্রফিনা 
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ক্যায নিষ্টা মানর্ত না ক্যা য়, নবি ুবনবির্ত ক্যায জনয ফযআ র্তক্য র্তা ফরম্বন ক্যা উবির্ত, 
উদাযণ স্বযূ, ঋনণয জনয এবি নয নক্াথা ফন্ধক্ যাখ্া নর্ত ানয। বক্নু্ত ফীভািুবি াবযনয় 
মায়ায ঘিনাবি মবদ বর্তয য়, র্তানর ক্ষবর্তূযণ-ফযফস্থায উয বববত্ত ক্নয দাবফবিয ফনদাফস্ত 
ক্যা ম্ভফ, র্তক্য র্তাভরূক্ ফযফস্থা বানফ, খ্ফনযয ক্াগনজ বফজ্ঞাবর্ত ক্নয। 
ক্ষবর্তূযণ ফযফস্থা র দাবফদানযয দ্বাযা স্বাক্ষবযর্ত এক্বি বফফৃবর্তত্র, নমখ্ানন ফরা য় নম ভরূ 
বরব প্রক্ানয এনর এফং য নক্াননা নক্ষয ভাবরক্ানায প্রভাণ প্রদান ক্যা নর, দাফীক্াযক্ 
ফীভা নক্াম্পানীয ক্যা নম নক্ান দাফীয থয নভিানর্ত ফাধয থাক্নফন। 

E1  প্রর্তাযণায বযণবর্ত  

মবদ প্রর্তাযণা নাি ক্যা না য় এফং প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ প্রদান ক্যা য়, র্তানর ফীভাক্াযক্, ফীভাকৃ্র্ত 
ফযবি, প্রর্তাযণাূণয দাবফদানযয প্রর্তযক্ষ বযণবর্তগবুর র বনম্নযূ:     

প্রর্তাযণায পনর ফীভাক্াযনক্য বযণবর্ত  এক্জন ফীভাক্াযক্ বমবন প্রর্তাযক্নক্ 
নািক্যণ এফং প্রর্তাযণা প্রবর্তনযাধ ক্যায 
বফলয়বি গম্ভীযবানফ ননন না, এয পনর 
র্তাঁয রানবয বযভাণ ক্নভ মানফ। র্তাঁনদয 
দাবফূযনণয খ্যি নফনড় মানফ এফং এয 
পনর ফীভাবক্বস্তয উয এক্বি প্রবাফ 
ড়নফ, মায পনর ফাজানয র্তাযা ক্ভ 
ক্ষভর্তা ম্পন্ন প্রবর্তনমাগী নয় ড়নফ। 

 এয বর্তবযি, ফায ভুনখ্ ভুনখ্ 
প্রর্তাযক্নদয ভনধয েবড়নয় মানফ নম, ঐ 
ফীভাক্াযক্ দাবফয থয প্রদান ক্যায অনগ 
মনথষ্ট যীক্ষা-বনযীক্ষা ক্নয না, মানর্ত এআ 
ধযননয দাবফ অনযা ফৃবদ্ধ ানফ। 

ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয নক্ষনত্র প্রর্তাযণায বযণবর্ত  ফীভাকৃ্র্ত ফযবি বমবন প্রর্তাযণাযভরূক্বানফ 
ক্াজবি ক্নযনবন, বর্তবন প্রর্তাযণাভরূক্ 
দাবফ প্রদান য়ায পনর ক্ষবর্তগ্রস্ত নফন। 

 এযূ ঘিায ক্াযণ র, ফীভাবক্বস্তয ফৃবদ্ধ 
ুধুভাত্র মাঁযা প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ ক্নযনে 
র্তাঁনদয উয নয়, ক্র ফীভািুবিক্াযীয 
উয প্রবাফ নপরনফ। অভানদয ভনন 
যাখ্নর্ত নফ নম, ফীভাক্াযক্ এবি বুনবির্ত 
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ক্যায নিষ্টা ক্যনফন নম, প্রস্তাবফর্ত ঝঁুবক্য 
জনয প্রনর্তযক্ ফীভাকৃ্র্ত ফযবি বঠক্ 
ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যনফন। প্রর্তাযণাভরূক্ 
দাবফয পনর এবি বফকৃ্র্ত নফ। 

প্রর্তাযক্ দাবফদানযয নক্ষনত্র প্রর্তাযণায বযণবর্ত  এক্বি প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ প্রদান ক্যা নয় 
নগনর, দাবফদানযয বযণবর্ত বযষ্কায। মবদ 
নক্ান দাবফদায প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফয থয 
ননর্ত পর য়, র্তানর র্তায ববফলযনর্ত 
এবি ুনযায় নুীরন ক্যায প্রনরাবন 
থাক্নফ। 

E2 ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর বযিারনা ক্যায ভনয় র্তক্য র্তা ফরম্বন ক্যায বফলয়গবুর  

ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুরয নক্ষনত্র ফনিনয় নফব প্রর্তাযণায ঘিনা ঘনি, এফং নআজনয ফীভাক্াযক্যা 
মখ্ন নগবুর বযিারনা ক্নয র্তখ্ন অনযা নফব র্তক্য র্তা ফরম্বন ক্যায বফলনয় মত্ন ননয়। 
বনম্নবরবখ্র্তগবুর র বক্েু নের্ত নম ফ নক্ষনত্র ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফ প্রর্তাযণাভরূক্ নর্ত ানয:   

 মবদ ভৃরু্তযয বফজ্ঞবপ্তবি এক্জন বযবির্ত ফযবিয ক্াে নথনক্ অন, র্তানর এবি বজজ্ঞাা ক্যা 
মুবিের্ত নম: ‘নক্ন এবি বযফানযয নক্ান দয থফা অত্মীনয়য ক্াে নথনক্ অন বন?’   

 দাবফ ফনদাফনস্তয গ্রগবর্ত বফলনয় খ্ুফ নফব বজজ্ঞাা ফযআ নদ বর্তযী ক্যনর্ত ানয।    

 মবদ ভৃরু্তযয বফজ্ঞবপ্তবি ভৃরু্তযয বর্তন ফেয য অন, র্তানর নদ য়ায ক্াযণ অনে। এআযূ 
ঘিনা যম্পযায নক্ষনত্র, এক্বি প্রর্তাযণায ম্ভাফনা দুয ক্যায জনয, ীঘ্র ভৃরু্তযজবনর্ত দাবফয নক্ষনত্র 
ক্যা নুযূ ক্র নুন্ধান ফযআ ফাঞ্ছনীয়। মবদ দাবফবি নদবযনর্ত ক্যায ক্াযণ মনথষ্ট 
নন্তালজনক্ না য়, র্তানর এয বক্বপয়র্ত স্বযূ এবি ফরা নমনর্ত ানয নম, দাবফবি ‘ভয়-
ফববুয র্ত’।  

মবদ িযভ বফশ্বানয উয বববত্ত ক্নয ফীভাক্াযক্নদয, দাবফ ফনদাফস্তক্যণ ফযআ ত্বযাবির্ত ক্যা 
উবির্ত, এফং  ফীভািুবিক্াযীয ফীভাবক্বস্তগবুরয নযাযক্ষক্ যূন এফং র্তাঁনদয নক্াম্পানীয অর্দথক্ 
ফস্থায জনয র্তাঁনদয ফযআ প্রর্তাযণা প্রবর্তনযাধ ক্যা উবির্ত। এআ বাযাভযবি ফযআ ফজায় যাখ্া 
উবির্ত।  

E3 ভৃরু্তযয নুভান/ম্ভাফনা 

এক্বি দাবফ ফনদাফস্ত ক্যায জনয ভৃরু্তযয প্রভাণত্র জযুযী/বযাময। মবদ, নক্ান নক্ান ভয় 
এক্জন ফযবিয ফস্থাননয নক্ান ন্ধান না ায়া নগনর, বর্তবন াবযনয় নগনেন, এযূ জানাননা য়। 
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এআযূ এক্জন ফযবিয জীফন ফীভায নক্ষনত্র বক্ ঘনি- দাবফবি নভনন ননয়া য় নাবক্ ফীভা নক্াম্পানী 
নদ ক্নয নম এআ ধযননয দাবফগবুর প্রর্তাযণাভরূক্?  

আবডয়ান এববনিন্স যাক্ট 1872-য 107 এফং 108 ধাযাবি ভৃরু্তযয ম্ভাফনা বফলয়বিয বফীর্ত ক্নয, এআ 
অআন নুানয মবদ এক্জন ফযবিয ার্ত ফেয ধনয নক্ান খ্ফয ায়া না মায়, র্তানর র্তানক্ ভৃর্ত 
নুভান ক্যা য়। এয পনর জীফন ফীভা নক্াম্পানীয ক্ানজয উয ড়া প্রবাফগবুর বনম্নযূ:       

 মবদ ফীভাপ্রাক্ থফা উত্তযাবধক্াযী দাবফ ক্নযন নম জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবি বননখ্াঁজ এফং র্তাঁনক্ 
ভৃর্ত ফনর ভনন ক্যা উবির্ত, র্তানর ফীভাক্াযক্ এআ বফলনয়য উয উমুি অদারনর্তয নদয়া 
ধযানদনয উয নজায নদন।    

 মবদ, ফীভাক্াযক্ অদারনর্তয নদয়া ধযানদ োড়া, বননজ বননজআ ফযফস্থা গ্রণ ক্যনর্ত 
ানয, মবদ মনথষ্ট নজাযানরা অনুলাবেক্ প্রভাণাবদ এবি প্রভাণ ক্নয নম জীফন ফীভাকৃ্র্ত ফযবি 
এক্বি ভাযাত্মক্ দুঘযিনা থফা বফনদয ক্াযনণ অয নফঁনি ননআ।    

 ভৃর্তযয বফলয়বি নুভান ক্নয অদারনর্তয ধযানদনয অনগ মযন্ত ফীভাবক্বস্ত প্রদান ক্যা ফযআ 
জযুযী, মবদ ফীভাক্াযক্, বফনল োড়া যূন, ার্ত ফেয ভয়ক্ানরয ফীভাবক্বস্তয নথযয স্বত্ব 
নেনড় বদনর্ত ানযন। এবি বফববন্ন ফীভা নক্াম্পানীয ভর্দজয উয বনবয যীর।      

F ফাবর্তর এফং ফাবর্তরনমাগয িুবিগুবর 

এক্বি ক্াযনণ দাবফবি ফীভা নক্াম্পানীয দ্বাযা ফাবর্তর নর্ত ানয, নবি র ফীভায প্রকৃ্র্ত িুবিবি নদখ্া 
নগর নম বফধ থফা ফাবর্তর, থফা ফাবর্তরনমাগয নর্ত ানয এফং নক্ান ক্াযনণ ফীভা নক্াম্পানী 
এবিনক্ বযনয় নযনখ্ নদয়ায জনয ভনবস্থয ক্নয। এআ দুধযননয নর্তয য থয বক্, এফং র্তানদয ভনধয 
াথযক্যগবুর বক্, নআ বফলনয় অভযা এআ ংন ফণযনা ক্যফ। 

বফববন্ন ক্াযনণ এক্বি িুবি অআনর্ত বফধ নর্ত ানয থফা ুনযাুবয বফধ না নর্ত ানয।  এক্বি 
ফাবর্তর িুবিয নক্ান নক্ষয প্রবর্ত নক্ান ফয ারনীয় ফাধযফাধক্র্তা থানক্ না ক্াযণ এক্বি ফাবর্তর 
িুবি প্রকৃ্র্ত নক্ষ নক্ান িুবিআ নয় (প্রকৃ্র্তনক্ষ এবি নর্তয য এক্বি যস্পযবফনযাধী ববফযবি)। নম 
ক্র বযবস্থবর্তগুবর এক্বি ফীভািুবিনক্ ফাবর্তর উস্থাবর্ত ক্যনফ নগুবরয ভনধয বনম্নবরবখ্র্তগবুর 
ন্তবুয ি:        

বুর মবদ এক্বি নভৌবরক্ বুর থানক্, 
নমবি িুবিয নগাড়া মযন্ত 
নৌঁোয়, র্তানর ভনর্তয বভর 
য় না এফং, এযপনর, নক্ান 
বফধ িুবি ফর্তয ভান থানক্ না। 

উদাযণ: এক্জন ননাগ্রস্ত 
ফযবিয ানথ মবদ জীফনফীভা 
ক্যা য় থফা এক্জন ফযবি 
বমবন িুবিবি ক্যায ভয় 
ভানবক্বানফ সু্থ বেনরন না, 
নআ িুবিবি বফধ নফ না, 
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নমনরু্ত িুবিবিয র্তাফরী 
নফাঝায জনয ফযবিবি 
ভানবক্বানফ সু্থ বেনরন 
না। 

বফধ /অআন-বফযুদ্ধ 
বযবস্থবর্ত 

মবদ নক্ান বফধ(নফ-অআবন) 
ক্াজক্নভযয ভথযনন ফীভা ক্যা 
য়, র্তানর এবি ক্ামযক্য 
নফ। 

উদাযণ: এক্জন ফযবি বমবন 
অত্মর্তযা ক্যায উনেনয 
এক্বি জীফন ফীভা ক্নযনেন 
থফা এক্জন স্বাভী বমবন র্তাঁয 
স্ত্রীয জীফননয উয জীফন 
ফীভা ক্নযনেন, এআ উনেয 
বননয় নম বর্তবন র্তাঁয স্ত্রীনক্ 
র্তযা ক্যনফন এফং ফীভা 
নক্াম্পানীয ক্াে নথনক্ থয 
দাবফ ক্যনফন। 

ফীভানমাগয স্বানথযয বাফ মবদ এক্বি ফীভা িুবিয ানথ 
নক্ান ফীভানমাগয স্বাথয জবড়র্ত না 
থানক্, র্তানর এবি অআনর্ত 
দুফযর এফং ফাবর্তর নঘাবলর্ত 
নফ। 

 

এক্বি ফাবর্তরনমাগয িুবি র্তর্তক্ষণ ফয ারনীয় ফাধযফাধক্াযী থানক্ মর্তক্ষণ না নম নক্ান এক্ ক্ষ 
এবিনক্ এক্ধানয বযনয় যাখ্ায জনয ভনবস্থয ক্যনে। এক্বি ফীভািুবি বফববন্ন ক্াযনণয উয বববত্ত 
ক্নয ফাবর্তরনমাগয নর্ত ানয। উদাযণগবুর র:  

 িযভ বফশ্বাবে- র্তয বফফযণ থফা প্রক্া না ক্যা ফীভাক্াযক্নক্ ফীভািুবিবি ফাবর্তর ক্যায 
নুভবর্ত নদয়। 

 গযাযাবন্ি বে ক্যা - এবি ফীভাক্াযক্নক্ ফীভািুবিবি ফাবর্তর ক্যায বধক্ায নদয়।  

মবদ, বাযর্তীয় অআনন বভথযা বফফযণ থফা প্রক্া না ক্যায ক্াযনণয উয বববত্ত ক্নয ফীভা 
নক্াম্পানী ক্রৃ্তয ক্ নক্ান ফীভািুবি ফাবর্তর ক্যায বধক্ানয বক্েু ফযবর্তক্র ভ অনে। এবি গযুুত্বূণয, পনর 
এবিনক্ অভযা এখ্নআ বফনফিনা ক্যফ।       

F1  বফর্তর্দক্র্ত িুবিগবুর 

নম যক্ভ অভযা এখ্নআ নদখ্রাভ, মবদ প্রস্তাফক্ প্রস্তাফবি ক্যায ভয় প্রস্তাফত্র থফা ফযবিগর্ত 
বফফৃবর্তনর্ত নক্ান যক্ভ বভথযা থফা বুর বফফৃবর্ত নদন, থফা র্তাঁযা নক্ান প্রাবেক্ র্তথয প্রক্া না 
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ক্নযন ফীভািুবিবি যাফ আবনব ফাবর্তর ফনর গণয য়। এয থয র ফীভািুবিবিয পনর প্রাপ্ত ক্র 
বুফধাগুবর ফন্ধ নয় মানফ এফং প্রদান ক্যা ফীভাবক্বস্তয ক্র থয ফানজয়াপ্ত নয় মানফ।      

র্তক্য  থাকু্ন 
যাফ আবনব এক্বি রযাবিন ব্দ, মায থয র ‘ুযু নথনক্’। এক্বি ফীভািুবি নমবি যাফ আবনব 
ফাবর্তর নঘাবলর্ত নয়নে, এয থয র ফীভািুবিবি ুযু নথনক্ ক্ামযক্য এফং ফাবর্তর এফং নমনরু্ত 
িুবিবি অআনর্ত ক্ামযক্যী, ফীভাক্াযনক্য দাবফয থয প্রদান ক্যায প্রনয়াজন ননআ। 

মবদ, এআ জবযভানাবি আন্সুযনযন্স যাক্ট 1983-য 45 ধাযায বফলয়। এআ ধাযা নুানয, এক্বি 
ফীভািুবি নমবি দুফেয ধনয ফরফৎ, প্রস্তাফত্র এফং নযানয দবরনর বুর থফা বভথযা বফফৃবর্তয বববত্তনর্ত 
বফর্তর্দক্র্ত বানফ বফনফবির্ত নর্ত ানয না, মর্তক্ষণ না এবি নদখ্ানে নম প্রাবেক্ বফলয়গুবরনর্ত বুর 
থফা বভথযা বফফৃবর্তগবুর প্রর্তাযণাভরূক্ উনেয বননয় ক্যা নয়নে। এআ াফধনর্তা ফরম্বন ক্যায 
থয র বফফৃর্ত র্তথযাবদনর্ত নোিখ্ানিা তু্রবিয ক্াযনণ ক্ষবর্তগ্রস্ত য়া নথনক্ ফীভািুবিক্াযীনক্ যক্ষা ক্যা।       

ধাযা 45 
এক্জন ফীভাক্াযক্ ক্রৃ্তয ক্ নক্াননা ফীভায বফলনয় ফীভা ক্ামযক্য য়ায দুআ ফেয নয প্রস্তাবফর্ত 
বফফৃবর্তয বববত্তনর্ত থফা নক্াননা নভবিক্যার বপানযয নম নক্াননা বযনানিয , ফা উনেখ্ক্াযী দ্বাযা, 
থফা ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ফন্ধু দ্বাযা, থফা ফীভািুবি জাযী য়ায নক্ষনত্র বূবভক্া গ্রণক্াযী নয নম 
নক্ান নবথ, বুর থফা বভথযা বের ফনর প্রশ্ন নর্তারা মানফ না, মবদ না ফীভাক্াযক্ নদখ্ান নম ঐযূ 
বফফৃবর্ত এক্বি প্রাবেক্ বফলয় থফা রুক্কাবয়র্ত বফলয় মা প্রক্া ক্যায ক্থা এফং মা ফীভািুবিক্াযী 
প্রর্তাযণাভরূক্বানফ ক্নযনেন এফং এবি ক্যায ভয় ফীভািুবিক্াযী জাননর্তন নম র্তা বভথযা থি মা 
প্রক্া ক্যা প্রাবেক্ বের। 

 
 প্রধান বফলয়গবুর 

এআ ধযানয়য ন্তগযর্ত প্রধান ধাযণাগবুরনক্ বনম্নবরবখ্র্তবানফ ায-ংনক্ষ ক্যা মায়  

 এক্বি বফধ দাবফয জনয প্রনয়াজনীয় বফলয়গবুর 
 দাবফ র িুবিয প্রবর্তশ্রুবর্ত নুানয ফীভাক্াযক্ দ্বাযা থয বযনাধ ক্যায এক্বি িাবদা   
 নভয়াদূণয য়ায দাবফ র বির্ত রবযাং ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয। এবি ফীভািুবি নল নর 

/ফীভািুবিবিয নভয়াদ ূণয নর, ফীভাকৃ্র্ত ফযবি থফা প্রস্তাফক্নক্ (মবদ প্রস্তাফবি নয এক্জন 
ফযবিয জীফননয উয য়, নমভন, প্রধান ফযবিয ফীভা, ংীদাযী ফীভা আর্তযাবদ) থফা মবদ 
নক্ফরভাত্র ভরূযফান বফনফিনায উয বনবয য ক্নয ফীভািুবিবি ফযাে ক্যা য়, র্তানর 
স্বত্ববননয়াগীনক্ প্রদান ক্যা য়, মবদ র্তাঁযা বযক্ল্পনাবিয ুনযা নভয়াদ মযন্ত নফঁনি থানক্ন।  

 এক্বি বনর্দদষ্ট ভয় ন্তয প্রাপ্ত রবযাং থফা বর্তবযি নল রবযাং প্রদান ক্যা নর্ত ানয।   
 ভযাবন-ফযাক্ ফীভািুবিয নক্ষনত্র, ফীভািুবিয নভয়ানদয ভনধয ফীভা নক্াম্পানী বনর্দদবষ্ট ভয় ন্তয 
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এক্বি বনর্দদষ্ট বযভাণ থয ফীভািুবিক্াযীনক্ প্রদান ক্নয। এআ প্রদান ক্যা থযবি নফঁনি থাক্ায 
পনর প্রাপ্ত রাব নানভ বযবির্ত।      

 ফীভািুবিয নভয়ানদয ভনধয ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তযয ঘিনায় ভননানীর্ত 
ফযবি/ফীভাপ্রাক্/স্বত্ববননয়াগীনক্ ফীভা নক্াম্পানী দ্বাযা প্রদান ক্যা ফীভাকৃ্র্ত নভাি থয, ভরু্তয 
ংক্র ান্ত দাবফ নানভ বযবির্ত।   

নক্ন এক্বি দাবফ বফধ নর্ত ানয 
 এক্জন ফীভাক্াযক্ দাবফ ক্যা থয প্রদান ক্যনর্ত স্বীক্ায ক্যনর্ত ানযন ক্াযণ 
 ফীভািুবিবি ফরফৎ ননআ 
 এক্বি ফযবর্তক্র ভী র্তয  প্রনমাজয নর 
 দাবফবি জানা নগর প্রর্তাযণাভরূক্। 

 ভৃরু্তযয নযয দাবয়ত্বগবুর এফং র্তথযপ্রভাণাবদ জভা নদয়ায যাভয 
 দাবফবি ফনদাফস্ত ক্যায জনয দাবফদানযয ফীভা নক্াম্পানীনক্ জীফনফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ভৃরু্তযয 

বফলনয় ফবর্ত ক্যা প্রনয়াজন।   
 ীঘ্র ভৃরু্তযজবনর্ত দাবফয নক্ষনত্র, াধাযণ ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফয জনয নম নক্র র্তথয প্রভাণাবদয 

প্রনয়াজন য়, নগবুরয বর্তবযি র্তথয প্রভাণাবদয প্রনয়াজন য়।    
দাবফগবুরয ফনদাফস্ত ক্যা 
 নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগবুরয নক্ষনত্র প্রবক্র য়াবি র নভয়াদ ূণয য়ায র্তাবযনখ্য মনথষ্ট 

অনগ ফীভা নক্াম্পানী দ্বাযা প্রবক্র য়াবি ুযু ক্যা।   
 র্তয ীন ফযােক্যনণয নক্ষনত্র স্বত্ববননয়াগীনক্ থয প্রদান ক্যা য়।   
 নফঁনি থাক্ায পনর প্রাপ্ত রানবয থয প্রদান ক্যায ক্াজবি ফীভা নক্াম্পানী দ্বাযা ুযু য় এফং 

মনথষ্ট অনগ ফীভািুবিক্াযীনক্ যফর্তয ী-র্তাবযনখ্য নিক্ াঠাননা য়।   
 অআঅযবিএ (ফীভািুবিক্াযীয স্বানথযয যুক্ষা) নযগনুরন 2002-নর্ত অআঅযবিএ দাবফগুবর 

ফনদাফস্ত ক্যায জনয বননদয াফরী িারু ক্নযনে। 
 প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফগবুর 
 ফীভা প্রর্তাযণা র বনবর্তক্ অর্দথক্ রানবয জনয ফীভানক্ ফযফায ক্যায এক্বি 

উনেযপ্রনণাবদর্ত প্রয়া। 
 মবদ প্রর্তাযণা নাি ক্যা না য় এফং প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফয থয প্রদান ক্যা য়, র্তানর 

ফীভাক্াযক্, ফীভাকৃ্র্ত ফযবি এফং বভথযা দাবফদানযয জনয প্রর্তযক্ষ বযণবর্ত অনে।    
 ফাবর্তর এফং ফাবর্তরনমাগয িুবিগবুর 
 এক্বি ফাবর্তর িুবিয নক্ান নক্ষয প্রবর্ত নক্ান ফয ারনীয় ফাধযফাধক্র্তা থানক্ না।  
 নম ক্র বযবস্থবর্তগুবর এক্বি ফীভািুবিনক্ ফাবর্তর উস্থাবর্ত ক্যনফ নগুবরয ভনধয 

বনম্নবরবখ্র্তগবুর ন্তবুয ি: 
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- এক্বি বুর 
- বফধ /অআন-বফযুদ্ধ বযবস্থবর্ত, থফা 
- এক্বি ফীভানমাগয স্বানথযয বাফ। 

 এক্বি ফাবর্তরনমাগয িুবি র্তর্তক্ষণ ফয ারনীয় থানক্ মর্তক্ষণ না নম নক্ান এক্ ক্ষ 
এবিনক্ এক্ধানয বযনয় যাখ্ায জনয ভনবস্থয ক্নয। 

 আন্সুনযন্স যাক্ট 1983-য 45 ধাযা নুানয, এক্বি ফীভািুবি নমবি দুফেয ধনয ফরফৎ, 
প্রস্তাফত্র এফং নযানয দবরনর বুর থফা বভথযা বফফৃবর্তয বববত্তনর্ত বফর্তর্দক্র্ত বানফ 
বফনফবির্ত নর্ত ানয না, মর্তক্ষণ না এবি নদখ্ানে নম প্রাবেক্ বফলয়গবুরনর্ত বুর থফা 
বভথযা বফফৃবর্তগবুর প্রর্তাযণাভরূক্ উনেয বননয় ক্যা নয়নে। 

 
প্রশ্ন উত্তযগবুর 
11.1 দাবফগবুর প্রধানর্ত বর্তন ধযননয নর্ত ানয 

 নভয়াদূণয য়া ংক্র ান্ত দাবফগুবর, 
 ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফগবুর, এফং 
 যাআিানযয ুবফধাগুবর। 

11.2 এক্বি ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফয ভথযনন প্রনয়াজনীয় দবররগুবরয ভনধয বনম্নবরবখ্র্তগুবর ন্তবুয ি 
 ফীভািুবিবিয দবরর। 
 ফযােক্যনণয/ুনঃনফীবনকৃ্র্ত ফযােক্যনণয বরবখ্র্ত দবরর। 
 ফয়নয প্রভাণত্র, মবদ ফয় আবর্তভনধয ফযজনস্বীকৃ্র্ত না য়। 
 ভৃরু্তযয প্রভাণত্র/ নিথ ার্দিবপনক্ি। 
 দাবফদানযয বফফৃবর্ত। 
 স্বত্বাবধক্ানযয বফধ প্রভাণত্র, মবদ ফীভািুবিবিনর্ত ভননানীর্ত ফযবি থফা স্বত্ববননয়াগী বস্থয 

ক্যা না থানক্। 
 ফীভা নক্াম্পানীয াঠাননা োড় ত্রবি, ফযআ ম্পাদন ক্নয এফং াক্ষয প্রভাণ নযনখ্ 

ফীভা নক্াম্পানীনক্ নপযর্ত াঠাননা  
11.3 অআঅযবিএ-য বননদয বক্া নুানয, এক্বি ফীভা নক্াম্পানীনক্ দাবফবি দানয়য য়ায ভয় 
নথনক্ েভানয ভনধয দাবফ ংক্র ান্ত র্তায নুন্ধানবি ফযআ ম্পূণয ক্যনর্ত নফ। 

 
অত্ম-যীক্ষায (স্ব-যীক্ষণ) প্রশ্নগবুর 
1.  এক্বি বফধ ভৃর্তয ংক্র ান্ত দাবফয জনয প্রনয়াজনীয় বফলয়গবুর বক্ বক্? 
2.  নক্ান নক্ান বযবস্থবর্তনর্ত ফীভাক্াযক্ দাবফবি প্রদান ক্যনর্ত স্বীক্ায ক্যনর্ত ানযন? 
3.   নক্ান নক্ান বযবস্থবর্ত এক্বি ফীভািুবিনক্ বফধ উস্থাবর্ত ক্যনর্ত ানয? 
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4.  এক্বি প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ প্রদান ক্যায বযণবর্তয ংবক্ষপ্ত ফযাখ্যা। 

যফর্তয ী ৃিায় অবন উত্তযগুবর ানফন  

স্ব-যীক্ষায উত্তযগুবর 
1.  এক্বি বফধ ভৃরু্তয ংক্র ান্ত দাবফয জনয প্রনয়াজনীয় বফলয়গবুর র 

 এক্জন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ানথ ঘিনাবি ঘনিনে 
 ফীভািুবিবি ফরফৎ বের মখ্ন ফীভাকৃ্র্ত ফযবিয ঘিনাবি ঘনি 
 প্রকৃ্র্ত ফীভািুবি, এক্বি ূযণ ক্যা দাবফত্র এফং এক্বি ভৃরু্তযয প্রভাণত্র/ নিথ 

ার্দিবপনক্ি আর্তযাবদ , ক্র প্রনয়াজনীয় র্তথয প্রভাণাবদ ংক্র ান্ত দবরর জভা নদয়া 
নয়নে 

 ফীভািুবিক্াযী, ফীভািুবিয ানথ ম্পর্দক্র্ত ক্র প্রাবেক্ র্তথয প্রক্া ক্নযনেন 
এফং ফয়নয প্রভাণত্র বদনয়নেন 

 দাবফয থয গ্রণ ক্যায জনয এক্জন স্বত্বাবধক্াযীয ক্াে নথনক্ দাবফবি ক্যা নয়নে, 
এফং 

 প্রনয়াজনীয় নযানয ক্র বনয়ভনীবর্ত ম্পণূয ক্যা নয়নে।   
2.  এক্জন ফীভাক্াযক্ দাবফবি প্রদান ক্যনর্ত স্বীক্ায ক্যনর্ত ানযন ক্াযণ 

 মখ্ন ঘিনাবি ঘনি র্তখ্ন ফীভািুবিবি ফরফৎ বের না, 
 ক্ষবর্তয নক্ষনত্র এক্বি ফববুয র্ত নক্ান র্তয  প্রনমাজয, থফা দাবফবি প্রর্তাযণাভরূক্ বের।   

3.  নম ক্র বযবস্থবর্তগুবর এক্বি ফীভািুবিনক্ ফাবর্তর উস্থাবর্ত ক্যনফ নগবুরয ভনধয 
বনম্নবরবখ্র্তগবুর ন্তবুয ি: 
 বুর -মবদ এক্বি নভৌবরক্ বুর থানক্, নমবি িুবিয নগাড়া মযন্ত নৌঁোয়, এফং, এয 

পনর, নক্ান বফধ িুবি ফর্তয ভান থানক্ না। 
 বফধ /অআন-বফযুদ্ধ বযবস্থবর্ত - মবদ নক্ান বফধ/নফ-অআবন ক্াজক্নভযয ভথযনন 

ফীভাবি প্রবাফ নপনর, র্তানর এবি ক্ামযক্যী নফ। 
 ফীভানমাগয স্বানথযয বাফ - মবদ এক্বি ফীভা িুবিয ানথ নক্ান ফীভানমাগয স্বাথয জবড়র্ত 

না থানক্, র্তানর এবি অআনর্ত বনফযর এফং ফাবর্তর নঘাবলর্ত নফ। 
4.  মবদ প্রর্তাযণা নাি ক্যা না য় এফং প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ প্রদান ক্যা য়, র্তানর 

ফীভাক্াযক্, ফীভাকৃ্র্ত ফযবি, প্রর্তাযণাূণয দাবফদানযয উয প্রর্তযক্ষ পরাপর নড়। 
a) ফীভাক্াযনক্য উয প্রর্তাযণায পরাপর  

এক্জন ফীভাক্াযক্ প্রর্তাযক্নক্ নািক্যণ এফং প্রর্তাযণা প্রবর্তনযাধ ক্যায বফলয়বি 
গম্ভীযবানফ বননর, এনর্ত র্তাঁয রানবয উয প্রবাফ ড়নফ। র্তাঁনদয দাবফূযনণয খ্যি 
নফনড় মানফ এফং এযপনর ফীভাবক্বস্তয উয এক্বি প্রবাফ ড়নফ, মায পনর 
ফাজানয র্তাযা ক্ভ ক্ষভর্তা ম্পন্ন প্রবর্তনমাগী নয় ড়নফ। এয বর্তবযি, দাবফ প্রদান 
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ক্যায ভয় বফসৃ্তর্তবানফ যীক্ষা-বনযীক্ষা না ক্যায জনয র্তাযা এক্বি খ্যাবর্ত রাব 
ক্যনফ, নমবি প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফয ক্াযনণ র্তাযা অনযা ক্ষবর্তগ্রস্ত নর্ত ানযন এভন 
ফস্থা ৃবষ্ট ক্যনফ। 

b) ফীভাকৃ্নর্তয উয প্রর্তাযণায পরাপর 
ুধুভাত্র বমবন প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ ক্নযনেন, র্তাঁয জনয নয়, ক্নরয জনয ফীভাবক্বস্তয 
বযভাণ ফৃবদ্ধ ানফ, নমনরু্ত এয পনর প্রনর্তযক্ ফীভাকৃ্র্ত ফযবি জভা িাক্ায় নযাময 
বযভাণ থয নমাগান নদনফন ফীভাক্াযনক্য এবি বনবির্ত ক্যায ক্ষভর্তা বফকৃ্র্ত নফ। 

c) বভথযা দাবফদানযয উয প্রর্তাযণায পরাপর 
এক্বি প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফ প্রদান ক্যা নর দাবফদানযয উয এয পরাপর বযষ্কায। 
মবদ নক্ান দাবফদায এক্বি প্রর্তাযণাভরূক্ দাবফয বযপ্রবক্ষনর্ত থয ননর্ত পর য়, 
র্তানর র্তায ববফলযনর্ত এবি ুনযায় ক্যায প্রনরাবন থাক্নফ। 

  



12 
বফবধ এফং গ্রাক যাভশ 

  বফলয় ফসু্ত াঠকর ভ ধযয়ননয বযণাভ 
বক্ষায  উনেয  
বূবভকা  
ভুখ্য দগুবর  
A. বফভা বফবধবনয়ভ 1938 12.1, 12.2 
B. বাযতীয় জীফন বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1912 12.1, 12.2 

C. জীফন বফভা বনগভ বফবধবনয়ভ 1956 12.1, 12.2 

D. বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ (IRDA) বফবধবনয়ভ 1999 12.1, 12.2 

E. নফঅআবন নথশয কাযফায প্রবতনযাধ বফবধবনয়ভ (PMLA) 2002 12.1, 12.2 

F. বফফাবত স্ত্রীয ম্পবি বফবধবনয়ভ (MWP) 1874 12.1, 12.2 

G. নয প্রভুখ্ বফবধবনয়ভ (বফবফধ) 12.1, 12.2 

ভরূ বফলয়ফসু্ত  

প্রননানিায  

স্ব যীক্ষাভরূক প্রন  

ধযয়ননয উনেয  

এআ ধযায় াঠ কযায য অবন জাননত াযনফন:- 

 জীফন বফভা এনজন্ট বানফ গ্রাকনক যাভশ বদনত প্রনয়াজনীয় প্রাবিক অআন 
প্রণয়ন ফযাখ্যা কযনত াযনফন। 

 



বযচয় 

এআ ধযানয় অবন বনম্ন বরবখ্ত বফনু্দগুবর ফুঝনফন :-  

 বফভা নকভন কনয কাজ কনয, 

 নআ উৎাদননয বফফযণ মায উয ুাবয কযনফন এফং বফকর য় কযনফন, 

 বননজয গ্রাকনক ফযফাবয়ক স্তনযয বযনলফা নকভন কনয প্রদান কযনফন, এফং 

 দাবফ উৎন্ন ওয়ায বযবস্থবতনত কী য়।  

াঠকর নভয বিভ বানগ, বফধ এফং বনয়ন্ত্রনণয কামশক্ষভতা ফযাখ্যা কযা নয়নে, এয ানথ 
ানথআ ভননানমাগ নকবিত কযা নয়নে একজন জীফন বফভা এনজন্ট বানফ বননজয 
গ্রাকনক যাভশ নদওয়ায ভয় অানায বূবভকায় তাযঁ উয কী প্রবাফ নে। 

এআ ধযানয় বফভা বফবধবনয়ভ 1938 নথনক ুযু কনয ভূ বফবধবনয়নভয উয ভননানমাগ 
নকবিত কযফ, তায ানথআ নআ ফ ংস্থাননয উয বফনল ভননানমাগ নদফ মা জীফন বফভা 
এনজনন্টয উয প্রবাফ নপনর। 

ভুখ্য দ 

এআ ধযানয় বনম্নবরবখ্ত ব্দাফরী এফং ধাযণা িবুশ ক্ত:- 
াবযশ্রবভক োে নদওয়া 

বনবলদ্ধ কযা 
বফভা এনজন্টনদয 
নুনভাবদত কযা 
(রাআনবিং) 

বফভা-প্রাক 

ভাধান কযায 
ক্ষভতা 

নফঅআবন 
নথশয কাযফায 

অর্থথক গপু্তচয আউবনট 
(FIU) 

উচ্চ এফং বনম্ন ঝুঁবকয 
গ্রাক 

ট্রাস্ট ট্রাস্টায ট্রাবস্ট বননজয গ্রাকনক জাননু 
(KYC) 

A. বফভা বফবধবনয়ভ 1938  

বাযতফনলশ বফভা ফযফা ম্ববিত প্রচরন কযা ফনথনক গুযতু্বূণশ বফবধবনয়ভ, অয ূনফশয 
ধযানয় নমভন ফরা নয়বের এবট 1 জুরাআ 1939 ানর কামশকয নয়বের। বফবধবনয়ভ বফভা 
ফযফা ম্ববিত অআননক স্থায়ীত্ব প্রদান কনয এফং এবট বফধাননয নআ প্রথভ ং মা বফভায 
ভস্ত াখ্ানক বনয়বন্ত্রত কনয, এফং বফভা ফযফানক যানজযয বনয়ন্ত্রনণয ধীনন যানখ্। 1938 

– এয ভরূ বফবধবনয়নভ 1950, 1956, 1968, 1972 এফং 1999 অয 2002 ানর IRDA – এয 
স্থান (ধাযা D) –এয কাযনণ ংনাধন কযা নয়বের। বফবধবনয়নভ বনম্ন বরবখ্ত ংস্থান / 
যফযা ভাবত য়:- 



 বফভা প্রবতবনবধয বনফিীকযণ এফং বনফিীকযনণয নফীকযণ, 

 বপ্রবভয়াভ বননয়ানগয দ্ধবত, 

 বফভা প্রবতবনবধয ভাধান ক্ষভতা স্তযনক বযচারনা কযা (নদখ্ানানা কযা) (ভনন যাখ্নত 
নফ - দ্রষ্টফয) 

 কভশচাযীনদয বনমুবক্ত, 

 বফভা ফযফায ংমুবক্তকযণ এফং স্থানািযকযণ, 

 বরব চুবক্ত ফা স্থানািয এফং ভননানয়ন, 

 গ্রাভীণ এফং াভাবজক নক্ষত্র, 

 ফযফস্থানায বনয়ন্ত্রণ, 

 প্রবতবনবধনদয নুনভাদন (রাআনবনং) এফং তাঁনদয কবভন, 

 োে নদওয়ায বননলধ, 

 কতৃশনক্ষয বনয়ন্ত্রনণ যীক্ষা এফং বনযীক্ষনণয বধকায, 

 বরবধাযকনদয রাব ংযক্ষণ এফং 

 বফভা বভবত এফং বফভা ংগঠননয গঠন।  

ভনন যাখ্নত নফ!  
ফতশ ভান প্রনি ভাধান ক্ষভতায ানথ তাৎমশ – াধাযণ নব্দ – IRDA নক এআ ম্বনি 
িুষ্ট কনয নম বফভা প্রবতবনবধয কানে নম নকানও ভয় দাবফ বযনানধয ক্ষভতা অনে না 
ননআ।  

1999 বফভা বনয়ন্ত্রক (নকিীয় যকায দ্বাযা বনমুক্ত ফযবক্ত বমবন এক নুীরননয কতশ ফয এফং 
বকর য়া বনষ্পাদন কযনতন।) বফভা বফবধবনয়ভ 1938 – এয ফযফস্থা ারননয জনয দায়ী বের। 
বনয়ন্ত্রকনক IRDA দ্বাযা প্রবতস্থাবত কযা য়।  

A.1 গ্রানকয ানথ বফনল যূন ম্বি ফযফস্থা 

এনজনন্টয বফবধবনয়নভয বনম্নবরবখ্ত ধাযাগুবর নফাঝা অফযক, নকননা এআ বননদশ বকা 
বনধাবযত কনয মা বনম্নবরবখ্ত প্রনি নুযণ কযা অফযক:- 

 এনজনন্টয নুনভাদন,  

 তাঁনদয প্রদি কবভন, এফং 



 োে নদওয়ানত বনবলদ্ধকযণ 

A.1. A ধাযা 40(1) –ফযফা প্রাপ্ত কযায জনয কবভন ফা নয নকানও প্রকানযয বযনানধয 
বনবলদ্ধকযণ বফভা বফবধবনয়ভ 1938 – এয ধাযা 40(1), বাযতফনলশ একবট রাআনি প্রাপ্ত বফভা 
এনজন্ট ফা বফভা ভধযস্থতাকাযীয বতবযক্ত নয নকানও ফযবক্তনক বফভা ফযফা প্রাপ্ত কযায 
জনয নমনকানও প্রকানযয বযনাধ বনবলদ্ধ কনযনে। 

ধাযা 40(1) 

এআ বফবধবনয়ভ প্রনয়াগ ওয়ায 6 ভা নয, বাযতফনলশ একজন রাআনি প্রাপ্ত বফভা 
এনজন্ট, ভধযস্থতাকাযী ফা বফভা ভধযস্থতাকাযীয বতবযক্ত নকানও নয ফযবক্তনক বফভা 
ফযফা প্রাপ্ত কযায জনয ফা বননফদন কযায জনয নকানও প্রকায কবভননয যূন ফা নয 
দ্ধবতনত াবযশ্রবভক ফা াবযনতাবলক বযনাধ থফা বযনানধয নুনযাধ কযনফন 

না। 

 

উদাযণ 

প্রাি জীফন বফভায় বনধাবযত বনমুবক্তয অনগ যীক্ষা বদনয়নেন, বকিু যীক্ষায় উিীণশ 
ওয়ায জনয অফযক নূযনতভ নম্বয প্রাপ্ত কযনত পর নয়নেন, তুযাং এআ কাযনণ 
IRDA দ্বাযা জীফন বফভা ফযফা প্রাপ্ত কযনত ফা বননফদন কযায জনয বতবন নমাগয নন। 
থাৎ প্রাি একজন রাআনি প্রাপ্ত বফভা এনজন্ট ফা বফভা ভধযস্থ ভাধযভ না ওয়ায 
কাযনণ নকানও প্রকানযয বযনাধ প্রাপ্ত কযনত াযনফন না। ফাস্তনফ প্রাি, কতৃশক্ষ 
দ্বাযা রাআনি প্রাপ্ত না কযা মশি নমনকানও জীফন বফভা ংস্থায জনয নমনকানও 
প্রকানযয জীফন বফভা ফযফানক প্রাপ্ত কযনত ফা বননফদন কযায জনয বধকাযী নন। 

  
ধাযা 40 (1) নআ ীভানক বনধাবযত কনয মা একজন বফভা এনজন্টনক াবযশ্রবভনকয যূন 
প্রদি কবভন ফা যুস্কায থফা নয বানফ নদওয়া নমনত ানয, নমআ বফলনয় ধযায় 10 – 

গ্রানকয ানথ নু্দয অচযনণ অনরাচনা কযা নয় বগনয়নে। 

ধাযা 40B(1) জীফন বফভা ফযফায ফযফস্থানায উয ফযনয়য ীভানক বনধাবযত কনয। ভস্ত 
বফভা প্রবতবনবধনক এবট ারন কযনত নফ এফং বনবিত বফনযানয উয প্রসু্তত কযনত নফ 
নমবট একজন যাকচুয়াবযয কানে প্রভাবণত নত নফ এফং এবট ীভায ববতয নত নফ। 



A.1.B ধাযা 41(1) – োে বনবলদ্ধকযণ  

বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 41(1) নকানও বফভা এনজন্ট / ভধযস্থতাকাযী দ্বাযা নকানও 
ফযবক্তনক বফভা বরব গ্রণ থফা নফীকযণ কযায জনয, ম্মবত স্বযূ নকানও প্রকানযয 
কবভন / বপ্রবভয়ানভ োে বদনত বননলধ কনয। এআ ধাযা নকানও ফযবক্তনক বফভা ননওয়ায জনয 
এভন নকানও োেনক স্বীকায কযনতও প্রবতনযাধ কনয।    

ধাযা 41(1) 

বাযতফনলশ নকানও ফযবক্তনক, প্রতযক্ষ ফা নযাক্ষ যূন, নকানও জীফন ফা ম্পনদয ঝুঁবক 
ম্ববিত বফভা ননওয়ায জনয ফা তায নফীকযণ কযায জনয প্রদি কবভননয এক বাগ ফা 
ম্পণূশ কবভন, থফা বরব ম্ববিত বপ্রবভয়ানভয উয নকানও প্রকানযয োে বদনত 
থফা োে নদওয়ায প্রস্তাফ কযায নুভবত ননআ, নকানও ফযবক্তয নতুন বরব গ্রণ কযনত 
থফা যুননা বরব নফীকযণ কযায জনয নকানও প্রকানযয োে ননওয়ায নুভবতও 
ননআ, ুধুভাত্র নআ উৎাদন োো মায উয এয নুভবত বফভা প্রবতবনবধ দ্বাযা প্রকাবত 
তাবরকা ফা বফফযণীনত নদওয়া নয়নে। 

 

উদাযণ 

নিাল A.B.C ংস্থায একজন রাআনিধাযী বফভা এনজন্ট। নিাল, কযনণয জীফন 
চনকর য প্রনয়াজননয জনয, জীফন বফভা বফকর য় কযায জনয নমাগানমাগ কনযন। এভন বানফআ 
কযনণয ানথ নয জীফন বফভা ংস্থায বননজয উৎাদননয জনয এনজন্ট দ্বাযা 
নমাগানমাগ কযা নয়নে। 

এআ বযবস্থবতনত, বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 14 এয নুানয, নিাল, কযণনক তাঁয 
নথনক (নিানলয) জীফন বফভা কর য় কযনত এফং নয ংস্থায উৎাদন উনক্ষা কযায 
জনয, A.B.C ংস্থা দ্বাযা উরবয কবভন নথনক নকানও প্রকানযয বযনানধয োে 
নদননা। 

এভন বানফআ কযণও নকানও ংস্থায এনজনন্টয নথনক জীফন বফভা কর য় কযায জনয 
নকানও প্রকানযয োে চাআনত ানযন না।      

নম নকানও ফযবক্ত বমবন এআ ফযফস্থা নুযণ কযনফন না তাঁনক 500 টাকা মশি থশদনে 
বুগনফন। 

A.1.C ধাযা 42 – বফভা এনজন্টনদয নুনভাবদতকযণ (রাআনবিং) 

বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 42, নআ তশ নক বনধাবযত কনয মা নকানও ফযবক্ত ফা 
ংস্থানক, এক বফভা এনজনন্টয যূন বফভা ফযফা প্রাপ্ত কযায জনয ফা বননফদন কযায জনয 
রাআনি প্রনয়াগ কযায কাযনণ প্রনয়াজন য়। এআ ধাযায় বনম্নবরবখ্তগুবর িবুশ ক্ত:-  



বচত্র 12.1 

 

নকানও এনজন্টনক রাআনি প্রনয়াগ কযায বফসৃ্তত বফফযনণয অনরাচনা ধযায় 13 নত কযা 
নফ। 

A.1.D ধাযা 44 – কবভন বযনাধ নল কযায উয বননলধাজ্ঞা 

অভযা নমভন ধযায় 10 –এ নদনখ্বে, নম বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 44 – এয িগশত, 

বাযতফনলশ নম নকানও বফভা এনজন্টনক চুবক্তয িগশত তায দ্বাযা কৃত জীফন বফভা ফযফানক 
নফীকযণ বপ্রবভয়ানভয উয প্রনদয় কবভননক বযনাধননয নথনক স্বীকায কযা য় না। 
তায এনজবিয ভাবপ্তয নযও নফীকযণ প্রবভয়াভ প্রনদয় য়, নকফর তবফনরয 
বযবস্থবতনক নেনে বদনয়, মখ্ন:-  

a) বফভা এনজন্ট কভ কনয 5 ফেয মশি কর ভান্বনয় নকফর বফভাকৃত ফযবক্তয জীফন বফভা 
ফযফায় বফবষ্ট যূন নফা প্রদান কনযনেন, এফং কভ কনয 50,000 টাকায ম্পণূশ বফভা 

নুনেদ 42: 

এনজন্টনদয 

নুনভাবদতক
যণ 

একজন 
এনজন্ট ওয়ায 
জনয নমাগযতায 
অধায 

প্রনদয় ুনেয 
বধকতভ 
ীভা 

বনধাবযত 
যীক্ষায় 

উিীণশ ওয়া 

মবদ নদখ্া 
মায় 
নকানও 
ফযবক্ত বমবন 
রাআনি 
োো বফভা 
এনজনন্টয 
ভত কাজ 

কযনেন, 

বতবন 

থশদে 
প্রাপ্ত 
কযনফন 

 

নফীকযনণয 
অনফদন এফং 
ুে IRDA নক 

রাআনি ভাপ্ত 
ওয়ায বত্র বদন 
অনগ াওয়া 

বনধাবযত 
যীক্ষা 
প্রাপ্ত কযা 

মবদ ুযননা 
রাআনি 
াবযনয় মায় 

ফা নষ্ট নয় 
মায় তানর 
নুবরবয  
জনয ুে 
বদনত য় 

 

নমাগযতা 

রাআনি 
বতনফেনযয জনয 
বফধ য়, মা বতন 
ফেয য নফীকযণ 
নফ। 



যাবয বরব নআ ফেনয তাঁয ভাধযনভ বফভাকৃত ফযবক্ত ননয়নেন, মা তাঁয দ্বাযা এক 
জীফন বফভা এনজনন্টয যূন বযনলফা নদওয়ায ভাবপ্তয এক ফেয অনগ কনযনেন, 

এফং এখ্ানন নমন নফীকযনণয উয নদয় কবভন 4 তাংনয নফব না য়।  

থফা 

b) বফভা এনজন্ট কভ কনয 10 ফেয মশি কর ভাগত নকফর বফভাকৃত ফযবক্তনক জীফনবফভা 
ফযফায একনচবটয়া নফা প্রদান কনযনেন, এফং প্রতযক্ষ ফা নযাক্ষ বানফ নকানও নয 
ফযবক্তয জনয বফভা ফযফা  প্রাপ্ত কনযনবন ফা তায বননফদনও কনযনবন। 

ভনন যাখ্নত নফ! 
বফভা এনজনন্টয ভৃতুযয বযবস্থবতনত, উনযাক্ত (a) এফং (b) – এয িগশত প্রদি কবভন 
তাঁয উিযাবধকাযীযা ততবদন মশি ানফন, মতবদন বতবন জীবফত ফস্থায় ননতন। 

B. বাযতীয় জীফন বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1912 

বাযনত জীফন বফভা ফযফায বনয়ন্ত্রনণয জনয প্রথভ বফবধ ফযফস্থানক 1912 ানর প্রনয়াগ কযা 
নয়বের মখ্ন বাযতীয় জীফন বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ ুযু য়। 1912 ানরয অনগ, বাযনত 
বফভা ফযফায নুযনণয জনয নকানও বফবধবনয়ভ বের না। 

নমভন অভযা ধযায় 1 নদনখ্বে, নম বাযনতয জীফন বফভা ফযফায ফতশ ভান স্বযু নয 
নদনয দান, বফনল বানফ আংরযান্ড, এফং বাযনত প্রথভ জীফন বফভা ংস্থা বযনয়ন্টার 
জীফন বফভা ংস্থা 1818 ানর করকাতায় স্থাবত কযা য়। 

মবদও, ভস্ত বফভা ংস্থা এআ কাযনণ প্রবতবিত কযা য় নম, ভুখ্য যূন আউনযাীয় 
ম্প্রদানয়য প্রনয়াজন ূযণ কযায জনয এফং বাযতীয়নদয নথনক নয বরবধাযকনদয 
তুরনায় নফব বপ্রবভয়াভ ননওয়া ত। বাযতীয় জীফন বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 1912 নত 
প্রথভফায এআ বফলয়বট উস্থান কনয নম বপ্রবভয়াভ ভরূয দয তাবরকা এফং ংস্থানক 
বত্রভাবক ভরূযায়ননয প্রতযায়ন একজন যাকচুযয়াবয দ্বাযা কযা প্রনয়াজন। মবদও এআ 
বফবধবনয়ভ বফনদী এফং বাযতীয় ংস্থায নকানও নক্ষনত্র বফনবদ কযত এফং বাযতীয় 
ংস্থাগুবরনক প্রবতকূর ফস্থা প্রদান কযত। 

C. জীফন বফভা বনগভ বফবধবনয়ভ 1956  

জীফন বফভা বনগভ বধবনয়ভ 1956 নক, 19 জুন 1956 প্রচবরত কযা য় এয পর স্বযূ 
জীফন বফভা বনগনভয (এর. অআ. ব) প্রবতিা 1 ননটটম্বয 1956 ানর কযা য়। 

জীফন বফভা বনগভ বফবধবনয়ভ 1956 ানর প্রচবরত কযা য় মানত:- 



বচত্র 12.2 

 

 

ভনন যাখ্নত নফ! 
বাযতীয় জীফন বফভা বনগভনক 1956 ানর 245 জন বাযতীয় এফং বফনদী বফভাকৃত ফযবক্ত 
(154 বাযতীয়, 16 বাযতীয় এফং 75 ববফলযবনবধ নাাআবট)যস্পয িীবূত নয় 
বতবয নয়বের। 

এর. অআ. ব বফবধবনয়ভনক বাযনত জীফন বফভা ফযফায যাষ্ট্রীয়কযণ কযায উনেনয, এফং 
এর. অআ. বয ফযফা এফং ম্ববিত নয ফযফানক কতৃশ ত্ব এফং বনয়বন্ত্রত কযায জনয 
প্রচবরত কযা নয়বের। 

বফবধবনয়নভয ধাযা 30 এর. অআ. ব নক বাযনত জীফন বফভা ফযফা কযায একক বধকায 
প্রদান কনয। 1999 ানর, যকানযয অর্থথক ংনাধননয নীবতয এক ংনয যূন 
বফবধবনয়ভ ংনাধননয দ্বাযা এআ বফনল বধকাযনক বযনয় নদওয়া য়। 

D.  বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশক্ষ (অআ. অয. বড. এ) 1999 

বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ বফবধবনয়ভ (অআ. অয. বড. এ) 1999 নক ংদ দ্বাযা 
বডনম্বয 1999 নত প্রচবরত কযা য়। বধবনয়ভ দ্বাযা অআ. অয. বড. এ প্রবতিা য় একবট 
কনানযট ংস্থায যূন।  

 বফভা বরব ধাযকনদয স্বাথশনক যক্ষা কযায জনয, 

 বফভা বল্পনক বনয়বন্ত্রত, ংগবঠত এফং  বুফনযস্ত ফৃবদ্ধনক বুনবিত কযায জনয, এফং 

 ম্ববিত নয বফলনয়য জনয। 

এর. অআ. ব নক ফযফা এফং 
ম্ববিত নয বফলয়গবুরয কতৃশ ত্ব 
এফং বনয়ন্ত্রণ মানত কযা মায়। 

এর. অআ. ব প আবন্ডয়া নক এভন 
ভস্ত ফযফা স্তািবযত কনয মানত 
বাযনত বফভা ফযফায যাষ্ট্রীয়কযণ 

কযা মায়। 



IRDA বফবধবনয়ভ 1999 এয ং A – এয নুানয, বফভা বফবধবনয়ভ 1938, জীফন বফভা বনগভ 
বফবধবনয়ভ 1956 এফং াধাযণ বফভা ফযফা (যাষ্ট্রীয় কযণ) বফবধবনয়ভ 1972 – এ ংনাধন 
কযা য়। 

প্রন 12.1 

ং 42 নুবফবধ ম্ববিত তাবরকা বদন নমখ্ানন বফভা এনজন্টনদয রাআনিকযনণয 
(নুনভাদন) কথা ফরা নয়নে। 

নমভন অভযা নদখ্রাভ নম IRDA ‘বফভা বনয়ন্ত্রক’ নক প্রবতস্থাবত কনয বদর মায উয বফভা 
বফবধবনয়নভয প্রনয়াজন, নমভন – বনফিীকযণ, নুনভাদন এফং ফযফায উমুক্ত ঞ্চারন এফং 
বরবধাযনদয স্বাথশনক যক্ষা কযায জনয প্রসু্তত কযা বনয়ভ আতযাবদ বনয়ন্ত্রণ কযায দাবয়ত্ব 
বের।  

ভনন যাখ্নত নফ! 
IRDA বফবধবনয়ভ 1999 এয ধাযা 4 নুানয IRDA এয যচনানক বনধাবযত কযা নয়নে। 
এখ্ানন একজন নচয়াযভযান, বধকতভ 5 জন ূণশ ভনয়য দয এফং বধকতভ 4 জন 
ংকারীন দয থাকনত ানযন। ভস্ত দযনক বাযত যকায দ্বাযা বনমুক্ত কযা নয় 
থানক। বফবধবনয়নভয ধাযা 14, IRDA এয বধকায, কতশফয এফং বকর য়াকরানক বনধাবযত 
কনয। 

E. নফঅআবন নথশয কাযফায বননযাধক বফবধবনয়ভ (PMLA) 2002 

এয অনগ অভযা বফবধবনয়নভয এআ গযুুত্বূণশ বানগয ংস্থাননয ফযাখ্যা কবয এফং বফভা 
এনজন্টনদয ফযফায উয এয প্রবাফনক নদবখ্, অভানদয এবট ফুঝনত নফ নম নফঅআবন 
নথশয কাযফায ফাস্তনফ অনর বক! 

নফঅআবন নথশয কাযফায র নআ প্রবকর য়া মায দ্বাযা বফধ নথশয নফঅআবন ভরূ উৎ 
নগান কনয অর্থথক প্রণারীনত িবুশ ক্ত কযা য় মানত নবট অআবন যূন র্থজত নয়নে 
ফনর ভনন য়। নফঅআবন নথশয কাযফায র নআ ব্দ নমবট ওআ প্রবকর য়ানক নফানঝ, মা 
ভয়রা থশনক (বফধ) বযষ্কায নথশ বযফর্থতত কযনত ংমুক্ত থানক। নফঅআবন ফা ‘ভয়রা’ 
থশ অদান প্রদাননয একবট চনকর  বননক্ষ কযা য় মানত ননল ওবট, নয একবট ‘বযষ্কায’ 

‘অআবন’ থশ নয় ফাআনয অন। 

নফঅআবন নথশয কাযফায – এয বনম্নবরবখ্ত বতনবট স্তয যনয়নে:- 



 

বচত্র 9.3 

 

নফঅআবন নথশয কাযফায বননযাধক বফবধবনয়ভ (PMLA) 2002, নফঅআবন নথশয কাযফানযয 
বকর য়া করানয উয বনয়ন্ত্রণ এফং অর্থথক ন্ত্রানয ানথ মুদ্ধ কযায জনয 1 জুরাআ 2005 
নথনক কামশকয য়। বফভা ংস্থাগুবরয জনয নফঅআবন নথশয কাযফায বননযাধক বননদশ বকা 
31ন ভাচশ  2006 ানর প্রনয়াগ কযা য়, মায নুানয ভস্ত বফভাকৃত ফযবক্তনদয দ্বাযা একবট 
নফঅআবন নথশয কাযফায বননযাধক কামশকর ভ প্রবতিা কযা অফযক কনয নদওয়া য়। 
প্রনতযক ংস্থায জনয একবট AML নীবত থাকা জযুযী এফং তদানুানয তায একবট প্রবতবরব 
IRDA নক নদওয়া প্রনয়াজন। 

বফভা ংস্থা, প্রববক্ষত এনজন্ট এফং ভধযস্থতাকাযীয ভধযনভ বফববন্ন প্রকানযয উৎাদন 
প্রসু্তত কনয। তুযাং এআ বননদশ বকা বফভা প্রবতবনবধনদয জনয ওআ ীভা মশি গযুুত্বূণশ মতটা 
বননদশ বকায় ফর্থণত যনয়নে। 

PMLA এয ম্মবত ভস্ত অর্থথক ংস্থান এফং ভধযস্থতাকাযীয জনয প্রনয়াজন য়, মা 
বযজাবশ  ফযাঙ্ক প আবন্ডয়া ফযাবঙ্কং বনয়ন্ত্রক, ভরূধন বযনলফা ফাজায বনয়ন্ত্রক, IRDA – বফভা 
বনয়ন্ত্রক দ্বাযা বনয়বন্ত্রত য়। 

IRDA, 1 অগস্ট 2006 নথনক ভস্ত বফভা ংস্থায জনয AML বননদশ বকা প্রনয়াজন কনয 
নদওয়া নয়নে। এআ বননদশ বকা নুানয, ভস্ত বফভা প্রবতবনবধয (ংস্থা) জনয এক AML 

কামশকর ভ থাকা জযুযী, নমখ্ানন বনম্ন বফলয়গুবর িবুশ ক্ত:- 

প্রবতিা: বফধ উানয় 
প্রাপ্ত নথশয ফস্তফ 
যূন বননয়াগ। 

একািীকযণ: 
নফঅআবন 
প্রাবপ্তগবুরয জনয 
একবট প্রতযক্ষ 
নযায়িত ফযাখ্যা 
প্রসু্তত কযা। 

স্তযবফনযা: বফধ 
প্রাবপ্তগুবরনক তায উৎ 
নথনক অরাদা কযায 
জনয অর্থথক অদান 
প্রদাননয জবটর স্তনয 
বননফ। 



 অবযিযীণ নীবত, কামশপ্রণারী এফং বনয়ন্ত্রণ, 

 নুযণকাযী প্রধান কভশকতায বনমুবক্তকযণ, 

 বফভা এনজন্ট / কভশচাযীনদয AML বনয়ন্ত্রণ ম্ববিত বযভানয প্রবক্ষণ 

 অবযিযীণ বডট / বনয়ন্ত্রণ 

ভনন যাখ্নত নফ! 
এআ বফলনয় অবন বনিয়আ নচতন অনেন নম বননজয ফযফা কযায ভয়, AML 

বননদশ বকা দৃঢ় কযনত বনম্নবরবখ্ত নুযণ কযা খ্ুফ প্রনয়াজন। 

অনায গ্রাকনক জানুন (KYC) 

বফভা প্রবতবনবধনক বননজয গ্রাকনদয বঠক বানফ বচবিত কযনত নফ এফং এখ্ানন 
এনজনন্টয খু্ফ গুযতু্বূণশ বূবভকা যনয়নে। এনজন্টনক এবট বুনবিত কযনত নফ নম তাঁয 
গ্রাক অফযক বচি এফং বঠকানায প্রভাণ ত্র বননফদন কনযনেন। KYC এয প্রনতযক স্তনয 
এবট নুযণ কযা য়, - বরব প্রনয়াগ কযায ভয়, বপ্রবভয়াভ টঅনয ভয় এফং দাবফ 
বযনানধয ভয়। 

গ্রাক ম্ববিত তথয ভস্ত উৎ নথনক একবত্রত কযা দযকায, নমখ্ানন বফভা এনজন্টও 
িবুশ ক্ত এফং এনজনন্টয বননজয গ্রাকনক এআ বফলয়বটনত বক্ষা নদওয়া উবচত নম KYC 

প্রনয়াজননয নুযণ নকন গযুুত্বূণশ নয় থানক। IRDA দবরনরয একবট ানঙ্কবতক তাবরকা 
বতবয কনযনেন, মা গ্রানকয নথনক াওয়া নমনত ানয, মানত গ্রানকয বচিায়ন, বঠকানা 
এফং অনয়য াক্ষয াওয়া মায়। বফস্তানয জানায জনয ধযায় 9 -এয E4 ং নদখ্ুন। 

গ্রানকয ঝুঁবক নপ্রাপাআর 

নআ ফযবক্ত মায বচিায়ন এফং তবফর নরোাতনক নজ বচবিত কযা মায়, তাযঁা কভ ঝুঁবকয 
গ্রাক নশ্রণীয মায়বুক্ত ন। ফয এআ ফযাানযও মবদ গ্রানকয নপ্রাপাআর বরব / 
বননয়ানগয ানথ না নভনর তানর বযশ্রভ কনয অফযক দবরর একত্র কযনত নফ। 

উচ্চ ুদ্ধ ভরূয ফযবক্ত (HNI), যাজনীবতয ানথ মুক্ত ফযবক্ত (PEP), নফযকাযী ংগঠন (NGO), 

নাফাী বাযতীয়যা (NRI) উচ্চ ঝুঁবকয গ্রাক নশ্রণীয মায়বুক্ত।  

উচ্চ ঝুঁবকয গ্রানকয ানথ ম্বি স্থান কযায ভয় বফভা এনজন্টনদয বফনল ভননানমাগ 
বদনত নফ। এনজন্টনদয এবট বুনবিত কযনত নফ নম এআ ভস্ত ফযবক্তনদয ভুবচত যীক্ষা 
নাক এফং এঁনদয ানথ ফযফায ভয় ভস্ত কামশকর ভ AML নুিানগুবর ম্পণূশবানফ 
নুযণ কযা নাক। 



উদাযণ 

কভ ঝুঁবকয গ্রাকনদয ভনধয মায়বুক্ত র: 

 নফতননবাগী কভশচাযী 
 যকাযী কভশচাযী 
প্রথনভ বতবয কযা উচ্চ ঝুঁবকয গ্রাক নশ্রণীয বতবযক্ত গ্রাক: 

 থশ বযফতশক, 

 াবতয়ায এফং বফনফাযনকয বডরায, 

 বপল্ম ফযফায ানথ মুক্ত ভানুলজন, 

 চর ম্পবি ফযফায ানথ মকু্ত ভানুলজন, 

 প্রাচীন ফসু্তয ফযফায ানথ মুক্ত ভানুলজন।  
 

তবফনরয উৎ 

গ্রানকয তবফনরয নরোাত (মায দ্বাযা বপ্রবভয়ানভয বযনাধন নে) এফং তাঁনদয অনুভাবনক 
ুদ্ধ অর্থথক ভাননয যীক্ষা এফং উমুক্ত দবরর চাওয়া য়। বফভা এনজন্টনক গ্রানকয 
বফভায প্রনয়াজনীয়তা বনণশয় কযায জনয অনয়য প্রভাণ প্রাপ্ত কযা প্রনয়াজন। মবদ নদখ্া মায় 
নকানও গ্রাক একবট ফে যাবয একক বপ্রবভয়াভ বদনেন, বফভা এনজন্টনক অনয়য প্রভাণ 
ননওয়া এআ কাযনণ প্রনয়াজন নয় নে মানত তবফনরয উৎ বনণশয় কযা নমনত ানয। 

বপ্রবভয়ানভয নগদ বযনাধ কযায ীভা 

এবট বুনবিত কযায জনয নম বপ্রবভয়ানভয বযনাধ বফধ উৎ নথনক নে, বপ্রবভয়ানভয 
নগদ বযনাধ 50000 টাকায নফব স্বীকায কযা য় না। এয নথনক নফব নথশয বযনাধ 
নচক, বডভযান্ড ড্রাপট, নকর বডট কাডশ  থফা নকানও ফযানঙ্কয ভাধযনভ ওয়া দযকায। এআ 
কাযনণ বফভা এনজন্টনক বননজয গ্রাকনক AML ংস্থাননয জনয ববক্ষত কযা দযকায। 

ভনন যাখ্নত নফ! 
 নম এনজন্ট বফভাকাযনকয কানে AML ংকর াি ঝুঁবকনক নাফৃত কযায জনয নদালী, তাঁয 

নটা নল কযা দযকায এফং এআ ম্ববিত বফফযণ IRDA –এয কানে যফতশ ী 
দনক্ষনয জনয াঠাননা য়। 

 মবদ নকানও এনজন্ট নুযণ না কনযন তানর, বফভা ংস্থায নুযণ বুনবিত 
কযায জনয ভস্ত প্রনয়াজনীয় দনক্ষ ননওয়া দযকায, নআ এনজনন্টয নথনক 
ফযফাবয়ক ম্বি নল কযাও এয িবুশ ক্ত নত ানয। 

 



F. বফফাবত স্ত্রীয ম্পবি বধবনয়ভ (MWP) 1874 

বফফাবত স্ত্রী ম্পবি বফবধবনয়ভ (MWP) 1874 এয ধাযা 6 – এয নুানয এআ বফলনয়য 
ফযফস্থা অনে নম, জীফন বফভায নকানও বরব মা নকানও বফফাবত ফযবক্ত বননজয জীফননয 
উয, বননজয স্ত্রী এফং িাননয স্বানথশ বননয়নেন, একবট ট্রানস্টয ভান বফনফবচত য় এফং 
বফভাকাযক, তাঁয ঋণদাতাযা অদারনতয অদশ আতযাবদয বনয়ন্ত্রনণয উনয ংনমাবজত য়। 

ভনন যাখ্নত নফ! 
ট্রাস্ট র একযকনভয (বফধ) নমাগী, মা এয ানথ মুক্ত বতনবট নক্ষয ভাধযনভ নয় 
থানক – ট্রাস্টায, ট্রাবস্ট এফং বুফধাপ্রাপ্ত ফযবক্ত (রাবাথশী)। 

 ট্রাস্টায ফা ট্রানস্টয বনভাতা নআ ফযবক্ত বমবন ট্রাস্ট স্থান কনযন। 

 ট্রাস্টায একজন ফযবক্ত ফা একবট বফধ স্বতন্ত্রতা নত ানয, নম তবফনরয যুক্ষায জনয 
দায়ী য়, মায ত্ত্বাবধকায ট্রাবস্ট দ্বাযা তায উয ‘বফশ্বানয’ কাযণ প্রাপ্ত য়।  

 রাবাথশী নরন একজন ফযবক্ত / স্বতন্ত্র িা বমবন ট্রাস্ট নথনক রাব প্রাপ্ত কযনত ানযন। 

অনফদক বনম্ন বফলয়গুবর বনমুক্ত কযনত ানযন:- 
 একজন ফযবক্তনক (থফা বতবন পর নর, য একজন ফযবক্ত) ট্রাবস্ট বানফ, 

 দুআ ফা তায বধক ফযবক্তনক (উিযজীফী (নদয) ভনধয) ট্রাবস্ট বানফ, 

 একবট ংস্থাবূত ট্রাবস্ট, নমভন ফযাঙ্ক, ট্রাবস্টয ফযফা বযচারনা কযুক। 

একজন ট্রাবস্টনক ফয়স্ক (18 ফেয ফা নফব) নত নফ এফং একজন ট্রাবস্ট বানফ কাজ 
কযায জনয তাঁয ম্মবত থাকনত নফ, এয ানথআ বরবনত নুনভাদননয দ্বাযা এবটয 
উনেখ্ থাকনত নফ। মবদ ট্রাবস্ট বনমুক্ত না ন ফা উরব্ধ না ন (বফদযভান), তানর 
একজন ক্ষভ যকাবয কতৃশ ক্ষ দ্বাযা অবধকাবযক ট্রাবস্ট বনমকু্ত নফন। 

MWP বফবধবনয়ভ প্রনয়ানগয িগশত বরবয বুফধাপ্রাপ্ত ফযবক্ত (রাবাথশী) বনম্নানুানয নত 
ানয:- 

 নকফরভাত্র স্ত্রী, ফা  

 একবট ফা তায নফব িান, ফা 

 স্ত্রীয ানথ এক ফা তায নফব িান ংমুক্ত বানফ। 

বফবধবনয়নভয ভুখ্য বফনলণ বনম্নযূন:- 

 অনফদকনক বফফাবত, বফফাবফবেন্ন থফা বফত্নীক ফযবক্ত নত নফ। নকফর তাযঁ স্ত্রী 
এফং িান বুফধা প্রাপ্ত (রাবাথশী) নত ানযন। িাননয ভনধয তু্র এফং কনযা 
িবুশ ক্ত য়। বনু্দনদয নক্ষনত্র দিক তু্র এফং কনযা িবুশ ক্ত য়। 



 বরব তাঁয জীফননয উনয নত নফ। 

 প্রনতযক বরবয এক অরাদা ট্রাস্ট নফ। 

 বরব একবট ট্রানস্টয ভনতাআ বফভাকৃত। স্ত্রী ফা িান (মবদ 18 ফেনযয উনয য় 
তানর) ট্রাবস্ট বনমুক্ত নত ানযন। ফযবক্তয এবট বনফাচন কযায স্বতন্ত্রতা অনে নম যুননা 
ট্রাবস্ট প্রতযাায কনয নতুন বনমকু্ত কযনত াযনফন। 

 দুআ ফা তায বধক ট্রাবস্ট বনমুক্ত নত ানয। 

 MWP বফবধবনয়নভয িগশত বফভা অদারত, কয, ঋণদাতা এফং বফভাকৃত ফযবক্তযও এআ 
বরবয উয নকানও বধকায থাকনফ না। 

 বরবনক ংনাবধত ফা ভর্থত কযা মানফনা। 

 ঋণদাতানদয প্রফবঞ্চত কযায জনয এবটয বস্তত্ব অনা বঠক নয়। 

 ভননানয়ন এফং বননয়াজননয নুভবত ননআ। 

ভুবরভ অআন 

একজন -ভুবরভ অনফদক বননজয বরবয িগশত বুফধাপ্রাপ্তনদয (রাবাথশী) জনয 
ভভানয ফা ভান বানগয ফযফস্থা (ংস্থান) কযনত ানযন এফং এআ বফলয়বটয 
ফযফস্থাও কযনত ানযন নম বতবন রাব ংমুক্ত যূন ানফন ফা উিযজীফীনদয ফা উিযজীফী 
ানফন থফা বুফধাপ্রাপ্তনদয (রাবাথশী) ঋণী বনধাবযত কযনত ানযন। 

ভুবরভ অনফদনকয বযবস্থবতনত,  বুফধাপ্রাপ্তনদয (রাবাথশী) নাভ থাকা দযকায নকননা এবট 
‘ানানা নডবজকননটা’ (ফযবক্ত বফননলয জনয)। স্ত্রী এফং িাননয নাভ বরবনত দাবখ্র 
ওয়া দযকায এফং বরব ননওয়ায ভয় তাঁনদয বফদযভান থাকা প্রনয়াজন। নআ বযবস্থবত 
নমখ্ানন দুজননয বধক বুফধাপ্রাপ্ত ফযবক্ত (রাবাথশী) নাভ বঙ্কত যনয়নে, অনফদকনক 
দুজননয বাগনক বযষ্কাযবানফ নদখ্ানত নফ। 

প্রন 12.2 

এনজনন্টয ানথ, AAML বননদশ বকায প্রাবিকতা কী?  

G. নয নদয বফবধবনয়ভ 

এআ ংন এফায অভযা নআ নদয বফবধবনয়ভ এফং বনয়ভনক নদখ্ফ নম এক বফভা 
এনজনন্টয যূন অনানক প্রবাবফত কযনত ানয। 

 



G.1 জনতায ববনমাগ বনফাযণ বনয়ভ 1938 (াফবরক বগ্রনবি যরু) 

জন ববনমাগ বনফাযণ বনয়ভ 1938 (RPG - 1938) এয িগশত বফভা কাউবিরনক জ 
ভাধযভ দ্বাযা ওম্বডুভযান ংস্থায স্থান কযা নয়বের। 

ভনন যাখ্নত নফ! 
GBIC নত প্রনতযক বফভা ংস্থায একজন প্রবতবনবধ থানকন। প্রবতবনবধনক ংস্থায 
নচয়াযভযান ফা ফযফস্থানায বযচারক ফা একজন বযচারক নত নফ। 

RPG বনয়নভ বনম্নবরবখ্ত ফযফস্থা অনে:- 

 বফভা ওম্বডুভযাননয বনমুবক্ত এফং তায কামশকার, 

 ওম্বডুভযান নকনিয প্রান এফং কভশচাযীয ম্বনি বনয়নভয ফযফস্থানা, 

 ওম্বডুভযাননয বধকায, 

 ওম্বডুভযাননয কানে ববনমাগ দাবখ্র কযায প্রবকর য়া এফং ববনমাগ ভাধাননয 
প্রবকর য়া, ‘ুাবয’ ফা ‘যুস্কায’ দ্বাযা। 

গ্রানকয স্বানথশয যুক্ষায জনয বফভা ওম্বডুভযাননয বূবভকা এফং একজন এনজনন্টয 
বূবভকায উয এয প্রবানফয অনরাচনা ধযায় 14 নত কযফ।  

G.2 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশক্ষ (বফভা বফজ্ঞাণ এফং প্রকা) বনয়ভ 2000 

IRDA (বফভা বফজ্ঞান এফং প্রকা) বনয়ভ 2002 ‘বফভা বফজ্ঞান’ নক বনম্ন প্রকানয ফযাখ্যা 
কনয:- 

নকানও বরবয ানথ মুক্ত প্রতযক্ষ ফা প্রতযক্ষ নমাগানমাগ মা াধাযণ জনতায নথনক 
ওআ বরব কর য় কযায ননুযাধ ফা বফকর নয়য জনয য়। এনত ভস্ত ভুবদ্রত এফং 
প্রকাবত াভগ্রী থফা নকানও াভগ্রী মানত ভুবদ্রত এফং / থফা আনরক্ট্রবনক ভাধযভ ফা 
জন নমাগানমানগয ভাধযভ িবুশ ক্ত য়। 

নুবচত এফং ভ্রাি বফজ্ঞানন িবুশ ক্ত র:- 

 বফভা উৎাদননয যূনক বচবিত কযনত ফযথশ ওয়া, 

 বরবনত প্রাপ্ত (উরব্ধ) রানবয বধক দাবফ কযা, 

 এভন রানবয উনেখ্ কযনু মা বরবয রানবয ানথ ৃথক য়। 

বফভা এনজনন্টয দ্বাযা বফজ্ঞান 



নকানও বফভা এনজনন্টয দ্বাযা প্রনয়াগ কযা প্রচায মা বফভাকৃত ফযবক্তনক প্রবাবফত কযনত ানয, 

এবট প্রনয়াগ ওয়ায অনগ বফভাকৃত ফযবক্তয দ্বাযা বরবখ্ত যূন স্বীকৃত ওয়া চাআ। বফভাকৃত 
ফযবক্তনক এবটয নুনভাদননয অনগ এবট বুনবিত কযায প্রনয়াজন নম প্রচায নমন েরনাূণশ 
ফা ভ্রাি না য়। 

একজন এনজন্টনক তখ্ন বফভাকৃত ফযবক্তয কানে প্রচানযয ূফশ নুনভাদননয প্রনয়াজন 
নেনা, মখ্ন প্রচায:- 

 ফীভা প্রদানকাযী কতৃশক প্রসু্তত ও তায প্রবতবনবধনদয প্রদি; 

 নজননবযক এফং তথয ুধু প্রবতবনবধয নাভ, নরানগা, বঠকানা এফং নপান নম্বনযয ভনধয 
ীভাফদ্ধ; থফা 

 ুধুভাত্র এভন বফফৃবত অনে মা প্রবতবনবধয ববজ্ঞতা, বযনলফা এফং নমাগযতায উনেখ্ 
কনয এফং বনর্থদষ্ট বরব, বুফধা ফা ভরূযভনূয নকানও উনেখ্ কনয না 

G.3 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশক্ষ (বপ্রবভয়াভ প্রাবপ্তয দ্ধবত) বনয়ভ 2002 

এআ বনয়ন্ত্রণ নআ দ্ধবতয ফণশনা কনয মায দ্বাযা বরব ধাযক বফভা বরব কর য় কযায ভয় 
বপ্রবভয়াভ বযনাধ কযনত ানযন:- 

 নগদ, 

 নকানও বফবনভয় উকযণ, নমভন – নচক, বডভযান্ড ড্রাপট, ন ডায, ফযাঙ্কায নচক মা 
বাযতফনলশয নকানও নুবূচত ফযানঙ্ক নতারা মানফ, 

 ডাক ভাবনডায, 

 বরব ধাযকনদয নানভয উয প্রনমাজয নকর বডট ফা নডবফট কাডশ , 
 ফযাঙ্ক গযানযন্টী ফা নগদ জভা, 
 আন্টাযননট, 

 আ – ট্রািপায, 

 প্রতযক্ষ নকর বডট, বরবধাযক ফা অনফদক অথফা বফভাকৃত ফযবক্তনক বননদশ নয নুানয 
ফযাঙ্ক স্থানািযণ দ্বাযা, 

 নকানও নয বযনানধয দ্ধবত মা IRDA দ্বাযা ভয় ভনয় নুনভাবদত কযনত নফ। 

বফভাকৃত ফযবক্তয কানে এআ বফকল্প থানক নম বতবন বযনাধ উকযনণয ংগ্র ুে 
অনফদনকয নথনক বননত ানযন। 

ভনন যাখ্নত নফ 

নমখ্ানন বপ্রবভয়ানভয বযনাধ নগনদ কযা নয়নে নকফর নআ নক্ষত্র নেনে বদনয়, ঝুঁবকয 



চূনা বফভাকৃত ফযবক্তয দ্বাযা বযনাধ প্রাপ্ত কযায নয নফ। 

G.4. বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ (ংস্থাবুক্ত এনজন্টনক রাআনি নদওয়া ম্ববিত) 
বনয়ভ 2002 

বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশক্ষ (ংস্থাবুক্ত এনজন্টনক রাআনি নদওয়া ম্ববিত) বনয়ভ 
2002 এয িগশত নটাফয 2002 নত IRDA একবট ননাবটবপনকন প্রনয়াগ কনয। এআ বনয়ভ 
ংস্থাবুক্ত এনজন্ট নমভন, ংস্থা, পাভশ, ফযাঙ্ক এফং নকা ানযবটব নাাআবটয রাআনি 
(নুনভাদন) প্রনয়াগ কযায ানথ ম্ববিত, নমগুবর একক ফযবক্ত নয় তফুও এনজন্ট নত 
ানয। 

G.5 বফনদী ভুদ্রা ফযফস্থানা (বফভা) বনয়ভ 2000        

এআ বনয়ভ মা বযজাবশ  ফযাঙ্ক প আবন্ডয়া দ্বাযা বধবূচত, মা নকানও বাযতীয় নাগবযকনক 
জীফন / াধাযণ বফভা বরব নদনয ফাআনয বস্থত নকানও বফভাকৃত ফযবক্তয ননওয়ায বননলধ 
যনয়নে। 

বফনদী ভুদ্রা ফযফস্থা (বফভা) (ংনাধন) বনয়ভ 2002 এয নয এনত ংমুক্ত কযনত নফ নম 
এআ বফলয়বটয ফযফস্থা কযা য় াধাযণ বফভা বরবনক বাযনতয ফাআনয নথনক ননওয়া 
ম্বনি বননলধ, ‘বফনল অর্থথক নক্ষত্র’নত বস্থত আউবননটয উয প্রনয়াগ নফনা। 

G.6 বফনদী ভুদ্রা ফযফস্থানা (বফভা) বনয়ভ 2000 – জীফন বফভা বনয়ন্ত্রণ (LIM) 

ভুদ্রা বফবনভয় বনয়ন্ত্রণ ম্ববিত নআ বনয়ভ নকানও নাফাী বাযতীয়নক টাকায় এফং বফনদী 
ভুদ্রায় জীফন বফভা বরবনক প্রনয়াগ কযনত, বপ্রবভয়াভ ংগ্র কযনত এফং ম্ববিত নয 
বফলয়নক বনয়বন্ত্রত কনয। 

 বরব প্রনয়াগ কযা এফং বপ্রবভয়াভ একত্র কযা- বাযতীয় নাগবযকনত্বয ফযবক্তয বফলনয়, 

জীফন বফভা বরবনক বফনদী ভুদ্রায় প্রনয়াগ কযা নমনত ানয, মখ্ন বপ্রবভয়ানভয 
বযনাধ তাযঁ দ্বাযা বফনদন যাখ্া বফনদী ভুদ্রা তবফর নথনক কযা য়, ফা বাযতফনলশ 
তাঁয বফনদী ভুদ্রা খ্ানত নকানও বধকৃত বডরায দ্বাযা কযা নয় থানক। 

নাফাীনদয বযবস্থবতনত, বফভাকাযক বাযতফলশ ফা বাযতফনলশয ফাআনয বননজয নকানও 
কামারয়নত বফনদী ভুদ্রা ফা বরবধাযক ফা তাঁয বযফানযয নকানও দয NRI / FCNR 

খ্ানত মবদ বপ্রবভয়ানভয বযনাধ প্রাপ্ত কনযন তানর বফভা বরব প্রনয়াগ কযা নমনত 
ানয। 

 দাবফ বনষ্পবি – নআ বযবস্থবতনত মখ্ন নথশ প্রনয়াগ কযা জীফন বফভা বরবয 
িগশত দাবফদায বফভাধাযক বাযতফনলশয ফাআনযয ফফাকাযী, তখ্ন বযনাধননয 



বনষ্পবি বফনদী ভুদ্রায় নআ নুানত নফ নমআ নুানত বপ্রবভয়ানভয বযনাধ 
বফনদী ভুদ্রায় নয়নে। নাফাী রাবাথশীয / বুফধাপ্রাপ্ত ফযবক্তয বযবস্থবতনত, বনষ্পবি 
NRI / FCNR খ্ানত কযা নমনত ানয। 

 বফনদী এনজনন্টয কবভন – বফভা ংস্থায দ্বাযা স্থায়ী যূন বফনদন ফফাকাযী 
বননজয এনজন্টনক কবভন নদওয়া নমনত ানয, এআ তথয নত্ত্বও তাযঁ নদওয়া ফযফায 
বধকতয বাগ র বাযতফনলশয ফাবন্দানদয জীফননয উয এফং বপ্রবভয়াভ টাকায় 
নদওয়া নয়নে। 

G.7 গ্রাক ংযক্ষণ বফবধবনয়ভ (COPA) 1986 

 এআ যানটয িগশত, একজন গ্রাক, একজন ফযবক্তয ভত, এআ বফবধবনয়ভ দ্বাযা স্থাবত 
বফববন্ন ভনঞ্চ প্রবতকানযয জনয নমনত ানযন, মবদ বতবন বযনলফা প্রদায়নকয বযনলফায় 
ফা উৎাদনন িুষ্ট ন। 

 নকাা (COPA) বফভা বনল্পয উনযও প্রনয়াগ য়। 

 বরবধাযকনক, বফভাকৃত ফযবক্ত এফং এনজনন্টয নিালজনক বযনলফা এফং নুবচত 
ফযফানযয বফযুনদ্ধ প্রবতকায চাওয়ায বধকায অনে। 

 ফীভা ংকর াি নফবযবাগ বফনযাধগুবর দাবফয নক্ষনত্র স্বীকৃবত ও বফরনম্বয পনর নদখ্া 
নদয়। 

গ্রাক বফফানদয বনষ্পবি ভঞ্চ ভস্ত নজরা এফং ভস্ত যানষ্ট্র স্থাবত কযা নয়নে। নজরায 
স্তনয স্থাবত ভঞ্চ 20,00,000 টাকা মশি ভরূয ম্ববিত ববনমাগ নানন এফং যাষ্ট্রীয় স্তনয 
স্থাবত ভঞ্চ 1,00,00,000 টাকা মশি দাবফয বফফানদয ুনাবন কনয। যাষ্ট্রীয় কবভন, যাজয 
স্তনযয দাবফ বনষ্পবিয বফযুনদ্ধ অবর এফং তাঁয ক্ষভতায বধক ভাভরা নানন। 

গ্রানকয ভরূ বধকায বনম্নযূ:- 

 উৎাদন এফং বযনলফায বফফযনণয বফযুনদ্ধ বধকানযয ংযক্ষণ, 

 তনথযয বধকায, 

 যুবক্ষত থাকায বধকায, 

 বনফাচন (নফনে) ননওয়ায বধকায, 

 নানাফায বধকায, 

 প্রবতকায চাওয়ায বধকায, 

 গ্রাক বক্ষায বধকায। 



ববনমাগ তায কাযণ দুআ ফেনযয ববতয দাবখ্র নত নফ, এফং মবদ নকানও বফরম্ব য়, 

ক্ষভ নকর তা যুক্ষা ভঞ্চ দ্বাযা ক্ষভা কনয বদনত নফ। 

উনযাক্তয বতবযক্ত অযও নয দ্ধবত যনয়নে, নমগুবর বনল্পয ভস্ত স্বাথশধাযক দ্বাযা, 
নমখ্ান IRDA িবুশ ক্ত, বরবধাযকনদয যুক্ষায জনয বনর্থভত নয়নে। অভযা  এআ ভস্ত 
বযভানক বফস্তানয ধযায় 14 –নত গ্রাক ংযক্ষনণ নদখ্ফ। 

ভুখ্য বফনু্দ 

এআ বযনেনদ অনরাবচত প্রধান ধাযণাগুবর ংনক্ষন বনম্নবরবখ্ত বানফ উস্থাবত কযা 
নমনত ানয 

 বফভা বফবধবনয়ভ 1938 বাযতফনলশ া কযা (ওয়া) ফনথনক গুযতু্বূণশ বফবধবনয়ভ। 

 বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 40(1) এক রাআনি প্রাপ্ত বফভা এনজনন্টয 
বতবযক্ত নকানও ননযয বফভা ফযফা প্রাপ্ত কযায জনয, নকানও প্রকানযয 
াবযশ্রবভক নদওয়া বনবলদ্ধ কনয। 

 বফভা বধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 40(1) নকানও বফভা এনজন্টনক নকানও গ্রাকনক 
বফভা কর য় কযায জনয উৎাবত কযায জনয নম নকানও প্রকানযয োে প্রদান কযনত 
বননলধ কনয। এআ ধাযা নকানও ফযবক্তয এআ প্রকানযয োনেয প্রস্তাফনক স্বীকায 
কযায জনযও অটকায়। 

 বফভা বধবনয়নভয 1938 এয ধাযা 42 নকানও ফযবক্ত ফা ংস্থানক বফভা এনজনন্টয 
ভনতা কাজ কযায জনয রাআনি প্রাপ্ত কযায ফযফস্থা কনয।  

 বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 44 এয িগশত বকেু নতশ য ানথ এআ বফলয়বটয 
ফযফস্থা অনে, নকানও বফভা এনজনন্টয দ্বাযা বাযতফনলশ কযা জীফন বফভা ফযফায 
নফীকযনণয জনয তাঁয নদওয়া নকানও কবভন বযনানধয জনয ফাযণ কযা য়না। 

 বাযনত জীফন বফভা ফযফায বযভা কযায জনয জীফন বফভা ংস্থা বফবধবনয়ভ 
1912 বের বাযতফনলশয প্রথভ ংবফবধফদ্ধ প্রয়া। 

 এর অআ ব বফবধবনয়ভ 1956 নক বাযনত জীফন বফভা ফযফায যাষ্ট্রীয়কযনণয জনয 
প্রবতারন কযা নয়বের মায দ্বাযা ভস্ত জীফন বফভা ংস্থানক এর অআ ব - নত 
স্তািবযত কনয নদওয়া নয়বের।   

 এর অআ ব নক 200 এয নফব বধক জীফন বফভা ংস্থা এফং ববফলয তবফনরয 
নাাআবটগুবরনক একবত্রত কনয বনভাণ কযা নয়বের। 

 IRDA বফবধবনয়ভ 1999 নক বফভা বল্পনক বনযাদ, বফস্তায এফং বনয়ন্ত্রণ প্রগবতয জনয 
প্রনয়াগ কযা নয়বের। 

 IRDA বরবধাযকনদয স্বাথশ যক্ষা, ফযফায বঠক ঞ্চারন এফং রাআনি প্রদান 



কযনত এফং বনয়ভ বনধাযণ ও বনফিীকযনণয জনয দাবয়ত্বীর ‘বফভা বনয়ন্ত্রক’ 

প্রবতস্থাবত কনযবের। 

 নফঅআবন নথশয কাযফায র, অর্থথক প্রণারীনত বফধ নথশয উৎনক নগান 
কনয িবুশ ক্ত কযায প্রবকর য়া, মানত এভন ভনন য় (দৃবষ্টনগাচয) নম নবট নমন 
অআবন দ্ধবতনত র্থজত কযা নয়নে। এবটয বতনবট বাগ যনয়নে, স্থান, 

স্তযীকযণ এফং একবত্রতকযণ।  
 ভস্ত বফভাকৃত ফযবক্তয একবট AML কামশকর ভ থাকনত নফ এফং বননজয ফযফা কযায 

ভয় প্রনতযক এনজন্টনক এবটয নুগত থাকনত নফ।   
 MWP বফবধবনয়ভ 1874 এয ধাযা 6 নুানয এআ বফলয়বটয ফযফস্থা অনে নম, 

নকানও জীফন বফভা বরব মা একজন বফফাবত ফযবক্তয বননজয জীফননয উয, স্ত্রী 
এফং িাননয রানবয স্বানথশ ননওয়া নয়নে, এবট একবট ট্রানস্টয ভান বানফ ভানা 
নফ এফং বফভাগ্রীতা, তাঁয ঋণদাতা এফং অদারত ম্ববিত বনয়ন্ত্রনণয ফাআনয 
থাকনফন।  

 জীফন বফভা বরবনত নকফর বফভাগ্রীতা স্ত্রী ফা এক / তায নফব িান থফা 
স্ত্রীয ানথ এক / তায নফব িান ংমুক্ত যূন বুফধা প্রাপ্ত নত ানযন 
(রাবাথশী)। 

নয বফবধবনয়ভঃ 

 জনগনণয ববনমানগয বনষ্পবিয বনয়ভ 1998 (RPG 1998) এয িগশত জনগনণয 
ববনমানগয বনষ্পবি বুনবিত কযায জনয বফভা কাউবিনরয ংনাধন প্রবতিান 
দ্বাযা বাযতফনলশ ওম্বডুভযান ংস্থায গঠন কযা নয়নে এফং তানক াাময প্রদান 
কযা য়।   

 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশক্ষ (বফভা বফজ্ঞান এফং প্রকা) বনয়ভ 2000 বফভা 
ংস্থা এফং বফভা এনজনন্টয দ্বাযা বফজ্ঞান এফং নুবচত বফজ্ঞান ম্ববিত 
নক্ষত্রগুবর বনয়বন্ত্রত কনয। 

 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ (বপ্রবভয়াভ প্রাবপ্তয বফবধ) বনয়ভ 2002 নআ 
দ্ধবতগুবরয ফযাখ্যা কনয নমখ্ানন একজন বরবধাযক বফভা বরব কর য় কযায 
ভয় বপ্রবভয়াভ বযনাধ কযনত ানযন। 

 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ (ংস্থাবুক্ত এনজন্টনক রাআনি নদওয়া 
ম্ববিত) বনয়ভ 2002, ংস্থাবুক্ত এনজন্ট, নম নকানও ফযবক্ত বফনল নয় তফুও 
এনজন্ট নত ানয তায রাআনি এফং নয নক্ষনত্রয ানথ এবট ম্ববিত। 

 বফনদী ভুদ্রা ফযফস্থা (বফভা) বনয়ভ 2000, বাযতফাীনদয, বাযতফনলশয ফাআনয বস্থত 
নকানও বফভাকাযনকয নথনক জীফন / াধাযণ বফভা বরব ননওয়া বনবলদ্ধ কনয।  



 বফনদী ভুদ্রা ফযফস্থা (বফভা) বনয়ভ 2000 জীফন বফভা নভনভানযন্ডাভ (LIM), 

নাফাীনদয উয প্রনয়াগ কযা টাকা ফা বফনদী ভুদ্রা দ্বাযা ননওয়া বফভা বরব 
এফং তাঁনদয দাবফ বনষ্পবি ম্ববিত নয নক্ষনত্রয ঞ্চারনা বনধাবযত কনয।  

 গ্রাক ংযক্ষণ বফবধবনয়ভ (COPA) 1986 এয িগশত নকানও ফযবক্তনক, উৎাদন 
ফা বযনলফায উয িুষ্ট ওয়ায উয বফববন্ন ভনঞ্চ প্রবতকানযয জনয মাওয়ায 
বধকায প্রদান কনয। এআ নুানয বরবধাযকনদয এআ বধকায থানক নম 
নকানও বফভাকাযক তদুবয তাঁয এনজন্টনদয নুবচত ফযফাবয়ক ফযফায ফা 
নিালজনক বযনলফায প্রবতকায চাআনত ানযন। 

 

প্রন উিয 

12.1 বফভা বফবধবনয়ভ 1938 এয ধাযা 42, এক ফযবক্ত ফা ংস্থানক নকানও বফভা এনজনন্টয 
যূন বফভা ফযফা কযায জনয রাআনি প্রনয়াগ কযায তশ  বনণশয় কনয। নমখ্ানন 
বনম্ন বফনু্দগুবর িবুশ ক্ত:- 
 এনজন্ট ওয়ায নমাগযতা, 
 প্রনদয় থশ (পী) এফং তায বধকতভ ীভা, 
 রাআননিয বফধতা বতন ফেয মশি য়, মায নয এবট নফীকযণ কযানত 

য়। 

 নফীকযণ ুনেয ানথ নফীকযনণয জনয অনফদন, রাআনি ভাপ্ত ওয়ায 
কভনক্ষ বত্র বদন অনগ কতৃশনক্ষয কানে উনীত নত নফ। 

 মবদ রাআনি াবযনয় মায় থফা নষ্ট নয় মায় তানর তায বদ্বতীয় প্রবতবরব, 

বনধাবযত ুে জভা কযায য প্রনয়াগ কযা নমনত ানয। 

 মবদ নকানও ফযবক্ত বফনা রাআননি একজন বফভা এনজনন্টয যনূ কাজ কনযন, 

তানর বতবন অর্থথক দে প্রাপ্ত কযনফন। 

 নমাগযতা। 

 বনধাবযত যীক্ষণ। 

 বনধাবযত যীক্ষায় পর ওয়া। 

এআ বফবধবনয়ভ দ্বাযা প্রধান এনজন্ট, ভুখ্য এনজন্ট এফং বফনল এনজনন্টয 
বনফিীকযণ এফং বনয়ন্ত্রনণয জনয বননদশ বকা প্রনয়াগ য়। 

12.2 AML বননদশ বকায ভুখ্য প্রাবিকতা মা নকানও এনজনন্টয জনয গুযতু্বূণশ, নগুবর 
বনম্নযূ:- 
 এবট বুনবিত কযা নম গ্রাক বননজয প্রনয়াজনীয় বচি এফং বঠকানা ংকর াি 

াক্ষয ভস্ত স্তনয প্রসু্তত কযনফন (উদাযণঃ বরব প্রনয়ানগয ভয়, ট 



অনয ভয় এফং দাবফ বযনানধয ভয়)। 

 বননজয গ্রানকয ঝুঁবক নপ্রাপাআর বতবয কযনু এফং এবট বুনবিত কযনু নম 
এবট তাযঁ বননয়াগ ক্ষভতায ানথ একআ যকভ য়। 

 দযকাযগুবর বনধাবযত কযায জনয প্রনয়াজনীয় অয় প্রভাণ প্রাপ্ত কযুন। 

 তবফনরয উৎনক বনণশয় কযনু এফং 50,000 টাকা ফা তায নফবয বপ্রবভয়াভ 
নচক, ড্রাপট, নকর বডট কাডশ  ফা নকানও ফযাবঙ্কং চযাননর নথনক প্রাপ্ত কযনু।                   

 

স্ব - যীক্ষনণয প্রন 

1.  IRDA বফবধবনয়ভ 1999 এয ভুখ্য রক্ষয বক? 

2.  PMLA 2002 কানদয জনয প্রনমাজয? 

3.  MWP যাট 1874 এয িগশত নকানও জীফন বফভা বরবয বুফধা প্রাপ্ত 
(রাবাথশী) নত ানয নক? 

প্রননয উিয অবন যফতশ ী ৃিায় ানফন। 

স্ব যীক্ষণ প্রননয উিয 

1.  IRDA বফবধবনয়ভ 1999 এয রক্ষয বনম্নযূ:- 
 বফভা বরবধাযকনদয স্বাথশনক যক্ষা কযা, 
 বফভা বনল্পয বনয়ন্ত্রণ, ংগবঠত কযা এফং ফুযফবস্থত উন্নয়ন এফং ভুবচত 

ঞ্চারন, 

 ম্ববিত নয বফলয়। 

2.  PMLA এয নুযণ কযা নআ ফ অর্থথক ংস্থায উয প্রনমাজয য়, নমগুবর:- 
 বযজাবশ  ফযাঙ্ক প আবন্ডয়া – ফযাবঙ্কং বনয়ন্ত্রক, 

 বাযতীয় ববকউবযবট এক্সনচঞ্জ নফাডশ  – ভরূধন ফাজায বনয়ন্ত্রক, 

 বফভা বনয়ন্ত্রক এফং উন্নয়ন কতৃশ ক্ষ (বফভা বফজ্ঞান এফং প্রকা) বনয়ভ 2000 
বফভা বনয়ন্ত্রক, 

 নয ভস্ত অর্থথক ভধযস্থতা। 

3.  MWP বফবধবনয়নভয িগশত বরবয বুফধা প্রাপ্ত বননম্নযগুবর নত ানয:- 
 নকফর স্ত্রী, ফা 
 এক ফা তায বধক িান, থফা 
 স্ত্রী এফং একবট ফা তায নফব িান ংমুক্ত যূন। 
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13 

নিয়ন্ত্রণ নবনি এবং গ্রাক পরামলশ 
ূনিপত্র  পাঠকর ম িযয়নির পনরণাম 
নলক্ষার উনেলয  
প্রস্তাবিা  
প্রিাি লর্তাবী  
A রকানরর ভূনমকা 13.2 
B প্রিাি ভারর্তীয় এবং অন্তর্জানর্তক নবমা ংস্থা 13.3 
C অআ অর নি এ এবং িযািয নিয়ন্ত্রনকর কর্তশ বয, 
ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা 

13.1 

D অআ অর নি এ (নবমা প্রনর্তনিনিনের 
াআনম্করণ প্রনকর য়া) নিয়ন্ত্রণ নবনি 2000 

2.4 

প্রিাি নবয়  
প্রশ্ন উত্তর  
অত্ম পরীক্ষামূক প্রশ্নাবী  

নলক্ষার উনেলয  

এআ িযায় িযয়নির পর অপনি: 

 নবমা নলনের নবকালনক প্রবর্তর্তর্ত করার নক্ষনত্র ভারর্ত রকানরর ভূনিকা বুঝনর্ত পারনবি; 

 নবমা নলনে নবনভন্ন ভারর্তীয় এবং অন্তর্জানর্তক নবমা ংস্থাগনুর ভূনমকা নরখানির্ত করনর্ত 
পারনবি; 

 নবমা নিয়ন্ত্রক নানব অআ অর নি এ- এর কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা বুঝনর্ত পারনবি; 

 অআ অর নি এ- এর (নবমা প্রনর্তনিনিনের াআনন্সকরণ প্রনকর য়া)নিয়ন্ত্রণনবনি  2000 এর 
ববনলনযযর বণশিা বুঝনর্ত পারনবি;  

প্রস্তাবিা 

অমানের িযয়ি িাকাীি অমরা নবমা নিয়ন্ত্রক এবং নবকাল উন্নয়ি করৃ্তশ পনক্ষর(IRDA)নবনয় 
আনর্তমনিযআ অনািিা কনরনি, এবং পূনবশর িযানয় আা বা নয়নি নয নকভানব নবমা নিয়ন্ত্রক এবং 



 2 

নবকাল উন্নয়ি করৃ্তশ পক্ষ নবনি 1999 দ্বারা প্রনর্তনির্ত করা নয়নি। অমরা র্জানি নয অআ অর নি এ  
ভারনর্তর একনি নবমা নিয়ন্ত্রক এবং এর স্থাপি এআ উনেনলয করা নয়নি নয নবমািারনকর 
অগ্রনক রুনক্ষর্ত করা এবং নবমা নলনের নুবিযস্ত বৃনি, নিয়ন্ত্রণ এবং ংবিশিনক নুিনির্ত করা। 
এআ িযানয় অমরা অআ অর নি এ- এর উনেলযনক ুম্পন্নভানব ফ করার র্জিয র্তার কর্তশ বয, 
ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা ম্বনে িযয়ি করনবা। এআ িযায় অপিানক অআ অর নি এ (নবমা 
প্রনর্তনিনিনের াআনন্সকরণ প্রনকর য়া) নবনি 2000 িুনবনি ম্বনে নির্তি করনব এবং যানর্ত নবমা 
প্রনর্তনিনিনের াআননিকরণ এবং িবীনিকরণ ম্পর্তকর্ত নবয়ও ংযুক্ত থাকনব। 

ভারনর্ত নবমার প্রিার এবং প্রানরর র্জিয ভারর্ত রকার এবং িয প্রিাি ংস্থাগনুর ভূনমকার 
নবনয় িযয়ি লুরু করনবা।             

 

প্রিাি লব্দাবী 

এআ িযনয় নিম্নননখর্ত লব্দ এবং িারিার বযাখযা রনয়নি: 

নবমা নিয়ন্ত্রক এবং 
নবকাল উন্নয়ি 
করৃ্তশ পক্ষ (IRDA) 

প্রর্তযক্ষ নবনেলী 
নবনিনয়াগ (FDI) 

র্জীবি নবমা পনরে 
(LI Council) 

ভারর্তীয় যাকিুয়ারী 
প্রনর্তিাি (IAI) 

ভারর্তীয় নবমা 
নরাকার প্রনর্তিাি 
(IBAI) 

ভারর্তীয় নবমা ংস্থাি 
(III) 

লুল্ক পরামলশোর্তা 
নমনর্ত (TAC) 

লুল্ক মুনক্তকরণ 

IRDA (নবমা 
প্রনর্তনিনিনের 
াআনন্সকরণ 
প্রনকর য়া ) নিয়ন্ত্রণনবনি 
2000 

াআননন্সর 
বানর্তকরণ 

বযবানরক প্রনলক্ষণ াআনন্স প্রিি 

অিরণ নবনি প্রনর্তননপ াআনন্স   

A রকানরর ভূনমকা  

অআনির নন্তম উৎরূনপ ভারনর্ত নবমা নলে নিয়ন্ত্রনণ রকার প্রিাি ভূনমকা গ্রণ কনর। আা 
নুিনির্ত করার নিকার রনয়নি নয নবমা নলনের যনথানির্ত নিয়ন্ত্রণ নাক এবং  ময় ময় পনর ারা 
ভারনর্ত নবমা প্রানরর ংবিশি বৃনি পাক।   

A1 অআ অর নি এ-এর উপর কার্জ করার নক্ষনত্র নকন্দ্রীয় রকানরর ক্ষমর্তা 
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অআ অর নি এ নবনি 1999 ভারনর্তর নকন্দ্রীয় রকারনক অআ অর নি এ-এর উপর একনি নবজ্ঞনি 
দ্বারা কার্জ করার ক্ষমর্তা প্রোি কনর। রকানরর নবিানর অআ অর নি এ নির্জস্ব কাযশকারীর্তা থবা 
কর্তশ নবযর োনয়ত্ব পানি মথশ ন, (নয কারনণ অআ অর নি এ নিয়ন্ত্রনণর বাআনর) থবা এর 
দ্বারা কর্তশ বয এবং োনয়ত্বপানি বার বার বযথশ ন, পনরনস্থনর্তর নেনক ক্ষয নরনখ র্জির্তার স্বানথশ কাযশ 
ম্পন্ন করা, নআ বযাপানর রকার এআ নিকানরর প্রনয়াগ করনর্ত পানরি।     

A2 অআ অর নি এ এর নে নকন্দ্রীয় রকানরর ম্পকশ  

অআ অর নি এ  নবনি অআ অর নি এ  ম্বনে নকন্দ্রীয় রকানরর ভূনমকা নুিনির্ত কনর।ংনক্ষনপ 
অমরা নিম্নননখর্তভানব নবয়নি বুঝনর্ত পানর: 

 ংে দ্বারা অআনির মািযনম প্রনয়ার্জিীয় নবনির উনেনলয অর্তথক ায়র্তা প্রোি করা, র্তান 
অআ অর নি এ- এর উনেলযনক পূরণ করার বযাপানর র্তা বযবার করা যানব।  

 অআ অর নি এ- এর বার্তক খার্তা ভারনর্তর কম্পনরাার এবং নিির নর্জিানর দ্বারা নাব 
পরীনক্ষর্ত এবং প্রর্তযানয়র্ত ওয়ার পনর র্তা নকন্দ্রীয় রকানরর কানি নপ্ররণ করা প্রনয়ার্জি। এআ 
নানবর নববরণ নকন্দ্রীয় রকার দ্বারা ংনের উভয় ভবনিআ প্রসু্তর্ত করা য়।   

 প্রযুনক্তগর্ত এবং প্রলানিক ম্পর্তকর্ত নবয় িাড়া নর্তনরক্ত িীনর্তগর্ত নবনয় নকন্দ্রীয় রকার অআ 
অর নি এ- নক নেক নিনেশ নলকা প্রনয়াগ করনর্ত পানর। নকন্দ্রীয় রকার এআিরনির ননখর্ত 
নেকনিনেশ নলকা ময় ময় পনর প্রনয়াগ করনর্ত পানর এবং অআ অর নি এ র্তা মািনর্ত বািয।     

 অআ অর নি এ দ্বারা নকন্দ্রীয় রকানরর িানোর উপর নবমা নলনের নবকাল উন্নয়ি এবং 
ংবিশনির র্জিয বর্তশ মাি কাযশকর ম এবং নকাি প্রস্তানবর্ত কাযশকর ম ম্বনের্ত, প্রর্তযাবর্তশ ি এবং নববরণ 
প্রসু্তর্ত করা প্রনয়ার্জি। 

 নকন্দ্রীয় রকানরর এআ নিকার অনি নয একনি নবজ্ঞনি দ্বারা নবনির িুনবনিগনু প্রনয়াগ করার 
নক্ষনত্র নিয়ম বর্তরী করা প্রনয়ার্জি। 
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নিত্র 13.1:অআ অর নি এ এর নে নকন্দ্রীয় রকানরর ম্পকশ    
 
 

A3 নলনের ংবিশনি রকানরর ভূনমকা 

নকন্দ্রীয় রকার নবমা নলনের বৃনি এবং ংবিশনি ময় ময় পনর নবনভন্ন প্রকার িুনবনিগুন 
প্রস্তানবর্ত কনর। এনি একনি গরুুত্বপূণশ িুনবনি যা নকন্দ্রীয় রকার দ্বারা ম্পানের্ত র্তা নবমা নক্ষনত্র 
নবনেলী নবনিনয়ানগর স্বীকৃনর্ত যানক প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়াগ(FDI)বা য়।  

A3 A প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়াগ (FDI) 

বৎর 2000 –এর পূনবশ ভারনর্ত র্জীবি নবমা নিগনমর (LIC) কানি ভারনর্ত বযাবা করার নবনল 
নিকার রনয়নি।  

নবমা  নবলা পুঁনর্জ মনির্ত বযবা যার াভ ক্ষনর্তর পনরমাি নবলা য় এবং এর র্জিয পযাি 
নবনলজ্ঞ মূযায়ি প্রনয়ার্জি। যখি রকার নবমা নলনে বযনক্তগর্ত ংলোরীত্ব প্রনবল করানর্ত লুরু কনর 
ম্ভাবয ংলীোনরর িা নর্তা নবমা বযবার র্জিয প্রযুনক্তগর্ত নেক নথনক নবনল জ্ঞাি থানক, িা পুঁনর্জ 

নবনির িুনবনিগুন প্রনয়াগ করার নিয়ম 

িীনর্তগর্ত প্রনশ্নর উপর নেকনিনেশ নলকা 

অর্তথক ায়র্তা 

বার্তক নানবর প্রসু্তনর্তকরণ 

কাযশকর ম ম্বনের্ত প্রর্তযাবর্তশ ি, নববরণ এবং 
নিয়ম 

 
 
 
 
 
 
 

নকন্দ্রীয় 
রকার 

 
 
 
 
 
 
 
অআ অর 

নি এ 
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থানক। এআ কারনণ নবমা বার্জানর বযনক্তগর্ত নক্ষনত্র স্বচ্ছন্দ ংলোরী এবং নবমা নলনের নুবিযস্ত বৃনি 
নুিনির্ত করার র্জিয রকার নবমা নক্ষনত্র 26 লর্তাংল প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়ানগর (FDI) িুমনর্ত 
নেয়।   

র্তকশ র্তা 
এআ পাঠযপুস্তক নখার ময়, বর্তশ মাি এফ নি অআ (FDI) অআি িুানর স্বনেলী প্রাআনভি 
নকাম্পািীগনুনক নবনেলী ংলীোনরর নে ফনরি নভিিার স্থাপি করার িুমনর্ত নেওয়া য়, 
যানর্ত নবনেলী ংলীোনরর 26 লর্তাংল পযশন্ত ংলোরীত্ব থানক। 

বৎর  2000-এ যখি নবমা নক্ষনত্র বযনক্তগর্ত ংলগ্রনণর র্জিয নখাা নয়নি র্তখি নেনল নবমার 
প্রভানব নবলা উন্ননর্তািি য়। িরু্তি এবং অবলযকর্তািুরুপ উৎপােিগনুর প্রানি এবং নপক্ষাকৃর্ত  
কম নপ্রনময়ানম িানো পূরণ ওয়ায় উপনভাক্তানের প্রিুর াভ নয়নি। এআ বৃনির গনর্তনক বর্জায় 
রাখার র্জিয রকার নবমা নক্ষনত্র এফ নি অআ- এর ীমানক 49 লর্তাংল বৃনির র্জিয প্রস্তাব নরনখনি। 
বর্তশ মানি এআ নব ংে িুনমােনির র্জিয মীমাংনর্ত রনয়নি। এনি একবার স্বীকৃনর্ত পাওয়ার পর 
নবনেলী ংলীোর নির্জস্ব ংলগ্রণনক বযনক্তগর্ত স্বনেলী ংলীোনরর নে র্জনয়ন্ি নভিিানর 49 
লর্তাংল বৃনি করনর্ত পারনবি। এআ নক্ষনত্র অপনি অপিার জ্ঞািনক উৎানর্ত করনর্ত পারনবি।  

প্রস্তানবর্ত কাযশকাপ   
প্রাআনভি র্জীবি বমা নকাম্পািীগনু নথনক নযনকাি পাঁিনির একনি র্তানকা প্রসু্তর্ত করুি এবং 
আন্িারনিি থবা নকাম্পািী উৎপােি পুনস্তকা দ্বারা র্তানের নআ নকাম্পািীগনুর ংলীোনরর 
িকলা নবাঝার নিযা করুি। এিা নর্জনি নয স্বনেলী ংলীোর এবং নবনেলী ংলীোনরর ংলগ্রণ 
কর্ত অনি। 

A3B অয়কর উৎানর্তকরণ 

অমরা পূনবশর িযানয় নেনখনি নয নকভানব রকার র্জীবি নবমায় নবনিনয়ানগর নক্ষনত্র বযনক্তনের কর 
প্রোনি উৎানর্ত কনর। আা ভারনর্ত নবমা গ্রণ এবং  নবমা নবস্তানর প্রিুর াাযয কনর।    

প্রশ্ন 13.1 
যনে রকানরর নবিানর অআ অর নি এ নির্জস্ব কাযশ ম্পােনি  ক্ষম প্রমানির্ত য় র্তান ন নক 
করনর্ত পানর? 

B মু ভারর্তীয় এবং অন্তর্জানর্তক নবমা ংস্থা 

এআ িযানয় অমরা ভারর্তীয় নবমা নলনের কনয়কনি প্রিাি ংস্থাগনুর ভুনমকার িযয়ি করনবা। 

B1 নবমা নিয়িরণ নবনি এবং নবকাল উন্নয়ি করৃ্তশ পক্ষ (অআ অর নি এ) 
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অমরা িযায় 1 –এ নেনখনি নয বৎর 1999-এ মানাত্রা কনমনির পুানরনলর উপর নিভশ র কনর 
স্বািীি ংস্থারুনপ নবমা নলনের নবকাল এবং উন্নয়নির র্জিয নবমা নিয়ন্ত্রণনবনি এবং নবকাল উন্নয়ি 
করৃ্তশ পনক্ষর (অআ অর নি এ ) প্রনর্তনবেি গঠি করা নয়নি। অআ অর নি এ-এর প্রিাি উনেলয  
প্রনর্তদ্বনির্তানক ংবর্তির্ত করা  র্তান প্রনর্তদ্বনির্তামূক নপ্রনময়াম এবং উপনভাক্তার পিন্দর মািযনম 
উপনভাক্তার নু্তনয প্রোি করা য় এবং নবমা বার্জানরর অর্তথক রুক্ষা নুিনির্ত করা য়। ভারনর্ত 
নবমা এবং পুির্তবমা বযবায় নুবিযস্ত বৃনি নুিনির্ত করা এবং নিয়ন্ত্রণ এবং ংবিশিনক উৎানর্ত 
করা অআ অর নি এ –এর কর্তশ বয।        

র্তকশ র্তা 
অআ অর নি এ – একনি ংনবনিবি ংস্থারুনপ একনত্রভূর্তভানব এনপ্র 2000- এ স্থানপর্ত 
নয়নি। 

অআ অর নি এ –এর কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকাপ ম্বনে এআ িযানয় পনর নেখনবা।  

B2 র্জীবি নবমা পনরে (LI Council) 

র্জীবি নবমা পনরনের গঠি নবমা নবনি 1938 এর পযায় 64A –এর ন্তগশর্ত করা নয়নি। এনি 
একনি কাযশনিবাী নমনর্ত এবং বু উপ-নমনর্তর মািযনম কাযশ ম্পন্ন কনর এবং ক র্জীবি নবমা 
নকাম্পািীগনু আার েয। আা র্জির্তা, রকার এবং অআ অর নি এ – এর নে নলনের পক্ষ 
নথনক ক অনািিার ঞ্চাি এবং মিয় ািি কনর। ারাংনল আা র্জীবি নবমা নলনের েপশণ। 

র্জীবি নবমা পনরনের মুখয উনেলয , ভারর্তীয় র্জীবি নবমা নলনেনক মািুনর মৃনির যাত্রায় 
াাযয করার র্জিয এক র্জীবন্ত, নবলস্ত এবং াভোয়ক পনরনবা প্রোি করার নভযানি গরুুত্বপূণশ 
এবং পূরক ভূনমকা পাি করা।    

র্জীবি নবমা পনরনের মুখয কাযশকাপ নিম্নননখর্ত প্রকানরর য় : 
 বিনর্তকর্তা এবং পনরিানির উচ্চ মািেন্ড নুিনির্ত করা.  
 নলনের আনর্তবািক নিত্র রু্তন িরা এবং উপনভাক্তার অত্মনবশ্বা বৃনি করা   
 র্জীবি নবমার ভূনমকা এবং ানভর নির্তির্তানক ংবর্তির্ত করা   
 রকার, নবনি-প্রণয়িকারী এবং নিয়ন্ত্রনকর ংস্থাি এবং নকর য় অনািিার অনয়ার্জি   
 র্জীবি নবমায় গনবণা এবং নক্ষনত্রর নবকাল উন্নয়নি নযাগোি  
 অর্তথক পনরনবা নক্ষনত্রর িয ংস্থাগনুর নর্ত মঞ্চরুনপ অনািিা করা    
 নবমা নলক্ষা, প্রনলক্ষণ এবং নেনি প্রিাি ভূনমকা পাি করা  
 প্রনয়ার্জনি েযনের াাযয এবং পথনিনেশ ল প্রোি করা  
 বশবযাপী বার্জার এবং র্জীবি নবমা নলনের মনিয  একনি নকর য়  অংিার িযায় কাযশ ম্পন্ন করা  

B3 ািারণ নবমা পনরে (GI Council) 
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ািারণ নবমা পনরে ভারনর্ত ািারণ (িি্-াআফ) নবমা নকাম্পািীগনুর ামনয়ক স্বাথশননির 
প্রনর্তনিনিত্ব কনর। পনরে ামনয়ক স্বাথশ মনির্ত নবনয়র বযাপানর নির্জস্ব মর্তামর্ত প্রকাল কনর, 
িীনর্তর নবিযা ম্পর্তকর্ত অনািিায় ংলগ্রণ কনর এবং নবমা নলনে উপনভাক্তা পনরনবার উচ্চ 
মািেনন্ডর বযাপানর ওকানর্ত করার মর্ত কাযশ ম্পন্ন কনর।   

B4 ভারনর্তর নবমা নরাকার প্রনর্তিাি (IBAI) 

ভারনর্তর নবমা নরাকার ংগঠি(IBAI) অআ অর নি এ দ্বারা ভারনর্তর ক নবমা াআনন্সকৃর্ত নবমা 
নরাকারনের লীশ ংস্থারুনপ স্বীকৃনর্ত প্রাি। অআ অর নি এ দ্বারা নবমা নরাকারনের ভারনর্তর বার্জানর 
এআরকম নপলাোররুনপ বর্তরী কনর যা নবমা নকর র্তানের স্বাথশননির প্রনর্তনিনিত্ব এবং পনরনবা প্রোি 
করনর্ত পানর।নবমা নরাকার, নবমা নকর র্তানেরও প্রনর্তনিনিত্ব কনর, লুিু নবমা নকাম্পািীনকআ িয়, 
এমিনক নবমা নরাকাররা নবমা নকাম্পািী নথনক পানরনর্তানক পায়।    

র্তকশ র্তা 
নবমা নরাকানরর মািযনম নবমা গ্রণ করার ময় নবমািারনকর কানি নকাি নর্তনরক্ত থশ অন িা। 

B5 ভারর্তীয় যাকিুয়ারী প্রনর্তিাি (IAI) 

ভারর্তীয় যাকিুয়ারী প্রনর্তিাি(IAI) (অিুিানিকভানব ভারর্তীয় যাকিুয়ারী নাাআনি প্রনর্তিাি 
(ASI)নানব) 1944 ান গনঠর্ত নয়নি এবং অন্তর্জানর্তক যাকিুয়ারী ংগঠনির  েযরুনপ 
1979 ান র্তানকাভুক্ত করা নয়নি। 

র্তকশ র্তা 
যাকিুয়ারী এমি একিা নবনলজ্ঞ যা গানণনর্তক এবং পনরংখযাি ংকর ান্ত পিনর্তগুন নথনক নবমার 
নে যুক্ত নির্তেয কর্তকগনু ঝঁুনকর মূয নিিারি কনর। উোরণস্বরুপ িযায় 4 এ অমরা নেনখনি 
নয নকভানব যাকিুয়ারী মৃরু্তয- ারনণ প্রসু্তর্ত কনরনি যার প্রনয়াগ নবমা নকাম্পািী দ্বারা করা য়। 
যাকিুয়ারীনক ভারর্তীয় যাকিুয়ারী ংগঠনির (IAI) েয নর্ত নব। 

 

অআ এ অআনক নিম্নননখর্ত উনেনলযর নে লুরু করা নয়নি: 
 ভারনর্ত যাকিুয়ারী ংকর ান্ত বযবার নবকানলর নক্ষনত্র 
 বযবানয়ক নক্ষনত্র েযনের মনিয পারস্পনরক নকর য়া প্রনর্তনকর য়ার ুনবিা প্রোি করার র্জিয    
 ম্পর্তকর্ত নবয়গনুর উপর গনবণা এবং ভাণ প্রোনির নুবিা করার র্জিয; এবং 
 যাকিুয়ারী পরীক্ষার র্জিয িযয়িরর্ত বযনক্তনেরনক নুবিা এবং পথপ্রেলশি প্রোি করার নক্ষনত্র  

B6 লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত (TAC) 
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লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত(TAC) নবমা নবনি 1938 এর পযায় 64U এর ন্তগশর্ত ািারণ নবমা বযবা 
ম্বনে নবমাকারী দ্বারা প্রস্তানবর্ত ের, নুবিা, লর্তশ  এবং নিয়ম, নিয়িরণ করার র্জিয স্থাপি করা 
নয়নি। পনরণামস্বরুপ, র্তীনর্ত প্রিুর নবমা ংকর ান্ত উৎপন্ন পনন্নর মূয নি এ ন(TAC)নিনেশ নলর্ত 
মনূযর উপর নভনত্ত কনর নিিানরর্ত করা নয়নি।নি এ ন(TAC)নক অআ অর নি এ – এর 
র্জীবিীি(িি্-াআফ) নবমা নলনের র্তথয ভান্ডাররুনপ অখযা নেওয়া নয়নি।    

অআ অর নি এ কর মলঃ েনরর লুল্ক নিিারণ মুনক্তকরণনক প্রস্তানবর্ত করার প্রনকর য়ার মনিয পনর, 
র্জীবিীি (িি্- াআফ) নবমা ঋনণর র্জিয আা পূরণ করা নয়নি নকনু্ত নিযর র্জিয িয়। 

র্তকশ র্তা 
লুল্কের মুনক্তকরণ নবমানক মূয নিিারণ নথনক মুক্ত করার প্রনকর য়া র্তান নবমাকারী র্তানের উৎপন্ন 
পনণযর মূয নিিারণ কনর ঝঁুনক নিিারণ এবং বার্জানরর উপর নবনত্ত কনর করনর্ত পারনবি, নিনর্জর 
উপর অনরানপর্ত মূনযর উপর নভনত্ত কনর িয়। 

যখি নবমা উৎপােনির মূয নিিারণ নি এ ন (TAC) দ্বারা নিিারণ করা য় িা, নি এ ন (TAC) দ্বারা 
উচ্চমানির নবমা লব্দাবীর প্রণয়িও নবমাকারী প্রনয়াগ কনর। 

B7 ভারর্তীয় নবমা প্রনর্তিাি (III) 

ভারর্তীয় নবমা প্রনর্তিাি 1955 ান নফিানরলি ফ আিনওনরন্স আিনটিনিউিরুনপ স্থাপি করা 
নয়নি যা 1987 নর্ত (III)নয় নগনি। এর মূ উনেলয ভারনর্ত নবমা নলক্ষা এবং প্রনলক্ষণনক 
ংবর্তির্ত করা এবং আা নবমা নলনের মস্ত নবভানগর নে ঘনিয ম্পকশ যুক্ত, যানর্ত অআ অর নি এ, 
রকারী এবং প্রাআনভি উভয় নক্ষনত্রর নবমা নকাম্পািীগনুও ংযুক্ত রনয়নি।  

প্রনর্তিাি নবনভন্ন স্তনরর পরীক্ষা ম্পন্ন কনর এবং কািািা, মার্তকং যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরানর্জয বনস্থর্ত 
িয অন্তর্জানর্তক নবমা ংস্থার নর্ত নমনর্ত নয় কাযশ ম্পন্ন কনর যার মনিয িািািশ  নবমা ংস্থাও 
ংযুক্ত রনয়নি (পযায় B9 নেখুি)। 

B8 ভারর্তীয় নবমা যাকানিমী (NIA), পুনি 

1980 ান এি অআ এ- এর গঠি, রকার দ্বারা LI পনরে, GI পনরে িার ািারণ নবমাকারী PSU 
এর নযানগ করা নয়নি। এি অআ এ (NIA), পুনি, -এর মুখয উনেলয  নবমা প্রনলক্ষণ ভবনির 
িকলা, কাযািয়ি এবং পনরিাি করা, যানর্ত ংলগ্রণকারী কাযশনিবাী, নলক্ষকমণ্ডী এবং 
কমশিারীনেরনক ংযুক্ত কনর নলখার, গনবণা, বযবস্থাপিা এবং নযাগানযানগর মািযনম র্জনড়র্ত থানক। 
আা নবমা এবং ঝঁুনক বযবস্থাপিায় গনবণা, প্রনলক্ষণ, নলক্ষা,পরামলশ, প্রকালি এবং নিরৃ্তত্ব নবকাল 
উন্নয়নির র্জিয লীশ প্রনর্তিাি। এি অআ এ (NIA),পুনি নিনবেযক নবকাল কাযশকর ম দ্বারা নবলা 
ংখযায় নযাগয নবমা কাযশনিবাী বযবারনবে উপস্থাপি কনরনি।    
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B9 িািাি নবমা প্রনর্তিাি (CII) 

িািািশ  নবমা প্রনর্তিািনক (CII) যুক্তরানর্জয  1912 ান রনয় িািানরর 150নি নেনলর নিক 95,000 
েনযর নর্ত বর্তরী করা নয়নি। যা নবমা এবং বযবানয়ক অর্তথক পনরনবায় নবনশ্বর বনিনয় 
বড় ংস্থা। ন অআ অআ (CII) র্তর্তরুনপ বশবযাপী উচ্চ মািেন্ডনক নির্জস্ব করার নক্ষনত্র কৃর্ত িে 
এবং স্থািীয় নিয়ন্ত্রক, নলক্ষামূক ংলীোর এবং উৎকৃযর্তর ংস্থাগনুর নে কাযশ ম্পন্ন কনর 
যানর্ত নবমা এবং অর্তথক পনরনবা প্রোিকারী কমশিারী এবং প্রনর্তনিনি দ্বারা স্থািীয় বার্জানর কাযশ 
ম্পন্ন করার পিনর্তনর্ত বযবানয়ক, েক্ষর্তা এবং বযবানর উন্ননর্তািি করা য়।       

B10 নবমা এবং ঝুনঁক বযবস্থাপিা প্রনর্তিাি (IIRM), ায়দ্রাবাে 

নবমা এবং ঝঁুনক বযবস্থাপিা প্রনর্তিাি (IIRM) একনি অন্তর্জানর্তক নলক্ষা এবং গনবণা প্রনর্তিাি। 
প্রনর্তিািনক ের প্রনেল রকার এবং অআ অর নি এ দ্বারা, বৎর 2002 –এ ংযুক্তরুনপ অআ অর 
নি এ নবনি 1999 পযায় 14F –এর িুনবনির ন্তগশর্ত, নবমা এবং ঝঁুনক বযবস্থাপিায় অন্তর্জানর্তক 
স্নার্তনকাত্তর নিনলামা (নিয়নমর্ত এবং েূরনস্থর্ত নকাশ) নকাশগনু প্রবিশনির র্জিয স্থাপি করা নয়নি। 

অআ অআ অর এম- এর ক্ষয, নবমা নক্ষনত্র মকাীি প্রনর্তদ্বনির্তা প্রনে উদূ্ভর্ত বার্জানরর উন্নয়নির 
প্রনয়ার্জিীয়র্তানক পূরণ করা।    

প্রশ্ন  13.2 

র্জীবি নবমা পনরনের কাযশ কী? 

C অআ অর নি এ এবং িযািয নিয়ন্ত্রনকর কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা 

C1 অআ অর নি এ 

অআ অর নি এ-এর কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা অআ অর নি এ নবনি 1999 এর পযায় 14 দ্বারা 
রিিা করা নয়নি। অআ অর নি এ নবনি অআ অর নি এ –নক এআ র্জিয ক্ষমর্তা প্রোি কনর: 

a) অনবেক(নকাম্পািী)- এর প্রমাণপত্র িনথভুক্ত করা এবং এআরুপ প্রমাণপনত্রর িবীনিকরণ, 
পনরবর্তশ ি, প্রর্তযাবর্তশ ি, স্থনগর্ত থবা প্রর্তযাার করা;   

b) নবমা িুনক্ত, নবমািারক করৃ্তশ ক মনিািয়ি, নবমা উপনযাগী স্বাথশ, নবমাংকর ান্ত োবীর নিষ্পনত্ত, 
নবমািুনক্তর মপশণ মূয এবং নবমািুনক্তর িযািয লর্তশ  এবং নিয়নমর নে ম্পর্তকর্ত গরুুত্বপূণশ 
নবয়গনুনর্ত নবমািারনকর স্বাথশ রক্ষা করা;    

c) মিযনস্থর্ত বযনক্ত এবং প্রনর্তনিনিনের র্জিয বযবানরক প্রনলক্ষণ এবং অিরণ নবনি এবং 
পনরাযশ গণুাবী নিিারণ করা ; 

d) ক্ষনর্ত নিরুপণকারী এবং পনরেলশনকর র্জিয অিরণ নবনি নিিারণ;    
e) নবমা বযবার নকর য়াকানপ েক্ষর্তানক ংবিশি করা ;  
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f) নবমা এবং পুির্তবমা বযবার নে যুক্ত বযবানয়ক ংস্থাগনুনক নিয়নন্ত্রর্ত এবং ংবর্তির্ত 
করা;   

g) নপ্রনময়াম অনয়র নআ লর্তাংলনক নির্তেয করা যা নবমা নকাম্পািীগনুর অর্তথক পনরকেিার 
ংবিশনি বযয় করা য় এবং খন্ড (F) এ উনিনখর্ত নপলাগর্ত প্রনর্তিািগনুনক নিয়ন্ত্রণ করা;  

h) এআ নবনির প্রনয়ার্জিগুননক পূরণ করার র্জিয নফ এবং লুল্ক নিিারণ ;  
i) নবমা নকাম্পািীগনু এবং নবমা বযবার নে যুক্ত িয ংস্থাগুন নথনক র্তথয প্রাি করা, 

র্তার নিরীক্ষণ, িুোি এবং নাব পরীক্ষা করা;  
j) ািারণ নবমা বযবার নক্ষনত্র নবমাকর্তা দ্বারা নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত ের, াভ, লর্তশ  এবং 

নিয়মনক নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত কনর যা নবমা নবনি 1938 এর পযায় 64U এর ন্তগশর্ত লুল্ক 
পরামলশোর্তা নমনর্ত(TAC) দ্বারা নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত য় িা;  

k) আা নিিানরর্ত করা নয নবমা নকাম্পািীগনু এবং মিযনস্থর্ত বযনক্ত দ্বারা নখা পুনস্তকানক 
নকভানব প্রসু্তর্ত করা নব এবং নখা নববরণীনক নকভানব প্রসু্তর্ত করা নব;  

l) নবমা নকাম্পািী দ্বারা র্তনব নবনিনয়ানগ নিয়নন্ত্রর্তকরণ;   
m) প্রনর্তযক নবমা নকাম্পািী দ্বারা নিিানরর্ত নভনন্সর ীমা ক্ষয রাখা এবং নিয়নন্ত্রর্ত করা 

(নিাি করুি: নভনন্সর ীমা নআ পনরমাি যার দ্বারা নবমা নকাম্পািীর পনরম্পে র্তার 
োনয়নত্বর নিনয় নিক নর্ত নব;  

n) নবমা নকাম্পািী এবং মিযনস্থর্ত বযনক্তনের মনিয উদ্বূর্ত নববানের মীমাংা করা;    
o) লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত(TAC)-এর কানযশ পনরেলশি করা (পযায় B6 নেখুি) 
p) নবমা নকাম্পািীগনু দ্বারা গ্রামীণ এবং ামানর্জক নক্ষনত্র প্রনর্তশ্রুনর্তবি নবমা বযবা এবং 

ািারণ নবমা বযবার লর্তকরা ার নিিারণ; এবং  
q) নিনেশ লািুানর এআরুপ ক্ষমর্তার প্রনয়াগ;   

C2 নরর্জাভশ  বযাি ফ আনন্ডয়া (RBI) 

নরর্জাভশ  বযাি ফ আনন্ডয়া, ভারনর্তর নকন্দ্রীয় বযাি আানক 1 এনপ্র 1935 ান নরর্জাভশ  বযাি ফ 
আনন্ডয়া নবনি 1934 িুনবনির ন্তগশর্ত গঠি করা নয়নি। অর নব অআ ভারনর্তর অর্তথক প্রণাীর 
নিয়ন্ত্রক, পনরেলশক এবং মুদ্রানিয়ন্ত্রণ করৃ্তশ পক্ষ। আা বযানির গনর্তনবনির পথনিনেশ ল প্রোি কনর, যার 
ন্তগশর্ত নেনলর বযাি ংকর ান্ত এবং অর্তথক প্রণাী কাযশ কনর। অর নব অআ নেনলর মুদ্রািীনর্ত 
তূ্রবি এবং বাস্তবানয়র্ত কনর এবং আা ুনিনির্ত কনর নয মূয নস্থরর্তা বর্জায় থানক।   

C3 ননকউনরনি যান্ড এক্সনিঞ্জ নবািশ  ফ আনন্ডয়া  (SEBI) 

এ আ নব অআনক ননকউনরনি যান্ড এক্সনিঞ্জ নবািশ  ফ আনন্ডয়া নবনি 1992 িুনবনির ন্তগশর্ত 12 
এনপ্র 1992 ান গঠি করা নয়নি। এ আ নব অআ ভারনর্তর ননকউনরনি বার্জানরর নিয়ন্ত্রক এবং 
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ননকউনরনি বার্জানরর ক প্রকার নবনিনয়াগকারীর স্বাথশনক রক্ষা কনর। আা ময় ময় পনর উপযুক্ত 
মািযম নথনক ননকউনরনি বার্জানরর নবকাল উন্নয়ি এবং ংবিশনির র্জিযও নিভশ রনযাগয।       

প্রশ্ন 13.3 
অআ অর নি এ-এর প্রিাি ক্ষয কী? 

D  অআ অর নি এ (নবমা প্রনর্তনিনিনের াআনন্সকরণ) নিয়ন্ত্রণনবনি 2000 

রু্জাআ 2000 অআ অর নি এ নবমা নিয়ন্ত্রক এবং নবকাল উন্নয়ি করৃ্তশ পক্ষ (নবমা প্রনর্তনিনিনের 
াআনন্সকরণ)নিয়ন্ত্রণ উপস্থাপি কনরনি। আা খুবআ গরুুত্বপূণশ অআি প্রণয়ি এিা অপিার র্জািা 
উনির্ত কারণ আা নবমা প্রনর্তনিনিনের াআনন্স িাু করা এবং িবীনিকরনণর নবনয় ম্পর্তকর্ত।  

D1 একর্জি প্রনর্তনিনি নর্ত নগন 

অপিানক একর্জি র্জীবি নবমা প্রনর্তনিনি নর্ত নগন নকিু পেনক্ষপ নিনর্ত নব এবং নকিু মাপেন্ড 
পূরণ করনর্ত নব। 

নিত্র 13.2 

 

D1A অনবেি 

একর্জি প্রনর্তনিনি নর্ত নগন 

অনবেি পত্র (নিয়ম 3) এবং ফী(নিয়ম 7) 

নযাগযর্তা (নিয়ম 4) 

বযবানরক প্রনলক্ষণ (নিয়ম 5) 

পরীক্ষা (নিয়ম 6) 

াআনন্স প্রাি প্রনর্তনিনি 
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প্রথমর্তঃ, নকাি বযনক্ত নবমা প্রনর্তনিনিরুনপ কাযশ করার র্জিয াআনন্স নপনর্ত আচু্ছক ন, র্তানক একনি 
নিনির্ত ফরমযানি নিয়ম 3 িুানর মনিািীর্ত বযনক্তর নিকি অনবেি করনর্ত নব। অনবেনির নে 
RS. 250 র্জমা করনর্ত নব যা নিয়ম 7 এ উনিনখর্ত করৃ্তশ পক্ষনক নেনর্ত নব। 

D1B নযাগযর্তা 

অনবেনকর নিয়ম 4 িুানর নিম্নননখর্ত প্রনয়ার্জিীয় নযাগযর্তা থাকনর্ত নব। 

যনে অনবেক এমি নকাি স্থানির বানন্দা য় 
নযখানি নবগর্ত অেমলুমারীর িুযায়ী  
র্জিংখযা 5000 য় 

যনে অনবেক িয নকাথায় থানক 

 িূযির্তম উচ্চমািযনমক পা নর্ত নব;থবা 

 নকাি স্বীকৃর্ত পশে (নবািশ ) থবা প্রনর্তিাি 
নথনক মামনয়ক পরীক্ষায় উত্তীণশ ন। 

  িূযির্তম মািযনমক পা নর্ত নব; থবা   

  নকাি স্বীকৃর্ত পশে (নবািশ ) থবা প্রনর্তিাি 
নথনক মামনয়ক পরীক্ষায় উত্তীণশ ন। 

D1C বযবানরক প্রনলক্ষণ 

অনবেকনক নিয়ম 5 িুানর বযবানরক প্রনলক্ষণ গ্রণ করনর্ত নব। প্রথমবার াআনন্স প্রাি 
করার র্জিয অনবেি করার ময়, অনবেকনক নকাি স্বীকৃর্ত প্রনর্তিাি নথনক র্জীবি নবমা বযবায় 
কমপনক্ষ 50 ঘন্িার(মগ্র এনর্জন্সীর নক্ষনত্র 75 ঘন্িা) বযবানরক প্রনলক্ষণ পূরণ করা প্রনয়ার্জি। 
র্তথানপ অনবেনকর নিকি নর্তনরক্ত নলক্ষাগর্ত নযাগযর্তা থাকা নত্বও বযবানরক প্রনলক্ষণ 
প্রনয়ার্জিীয়র্তায় নবনল িাড় নেওয়া য়(উপনিয়ম 1 –এ নির্তেয রনয়নি)। 

D1D পরীক্ষা 

অনবেকনক নিয়ম 6 িুানর র্জীবি নবমা বযবায় প্রাক-প্রনবলি পরীক্ষায় উত্তীণশ ওয়া প্রনয়ার্জি। 
এআ পরীক্ষানক ভারর্তীয় নবমা প্রনর্তিাি(III) দ্বারা থবা িয নকাি স্বীকৃর্ত পরীক্ষা ংস্থা দ্বারা 
ঞ্চানর্ত করা য়।     

D1E   াআনন্স প্রনয়াগ করা 

মনিািীর্ত বযনক্ত, অনবেক ম্বনে নিম্নননখর্ত কথার দ্বারা নু্তয ন াআনন্স মঞ্জরু করনর্ত পানরি: 

 র্তানক নিয়ম 4 নমনি নিনর্ত নব (উপযুক্ত নযাগযর্তাম্পন্ন নর্ত নব)  

 র্তানক নিয়ম 5(বযবানরক প্রনলক্ষণপ্রাি নর্ত নব) 

 র্তানক নিয়ম 6 নমনি নিনর্ত নব (প্রনয়ার্জিীয় পরীক্ষায় উত্তীণশ নর্ত নব) 
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 র্তার অনবেি বনেক নথনক পূণশ নর্ত নব। 

 নবমা বযবা িুোি করা এবং র্জশ ি করার র্জিয র্তাঁর পযাি জ্ঞাি থাকা প্রনয়ার্জি; এবং  

 নবমািারকনক র্জরুনর পনরনবা প্রোি করনর্ত ক্ষম। 

D1F  াআনন্স িবীনিকরণ 

নিয়ম 5(3) িুানর একর্জি নবমা প্রনর্তনিনি নানব কাযশ করার র্জিয াআনন্স িবীনিকরণ করার 
ময় অনবেিকর্তানক নকাি স্বীকৃর্ত প্রনর্তিাি নথনক কমপনক্ষ 50 ঘন্িার র্জীবি নবমা বযবার প্রনলক্ষণ 
ম্পণূশ করনর্ত নব।   

D1G  াআনন্স বানর্তকরণ 

মনিািীর্ত বযনক্ত নকাি নবমা প্রনর্তনিনির াআনন্স বানর্ত করনর্ত পানরি যনে নবনির পযায় 42 এর 
উপনিয়ম (4) এ বর্তণর্ত নযাগযর্তাগনুর মনিয নকািনি নবেযমাি থানক। 

উপ-পযানয় বর্তণর্ত নযাগযর্তাগনু যা একর্জি প্রনর্তিনির নক্ষনত্র প্রনযার্জয নগনু নিনম্ন রনয়নি: 

 যনে ন িাবাক য় 

 যনে বযনক্ত নযাগয এনক্তয়ারভুক্ত অোর্ত দ্বারা প্রকৃনর্তস্থ প্রমানণর্ত য়। 

 যনে বযনক্তনক নযাগয এনক্তয়ারভুক্ত অোর্ত দ্বারা পরািমকর ান্ত অত্মার্ত, নবশ্বাভে, প্রর্তারণা, 
র্জানয়ানর্তর মর্ত পরাি করনর্ত থাকাকানি থবা প্রশ্রয় নেওয়াকাীি বস্থায় থাকন।  

– র্তথানপ, যনে এআ পরানি র্তার প্রাি ার্জা পূরণ ওয়ার পাঁি বির নর্তকর ান্ত নয় নগন নআ 
লানস্তনক নযাগযর্তার কারণ মনি করা য় িা। 

 যনে বযনক্ত নকাি নবমাকারী এবং নবমাকৃর্ত বযনক্তর নে স্বআচ্ছায় প্রর্তারণা করনর্ত িাআন, ািুর্তা 
এবং িুনির্ত প্রনর্তনিনিত্ব করার ময় নোী প্রমানণর্ত ন। 

 যনে বযনক্তর প্রনয়ার্জিীয় নযাগযর্তা িা থানক থবা নিয়মািুানর 12 মানর নিকর্তম প্রনলক্ষণ 
প্রাি িা কনর।  

 যনে বযনক্ত অিরণ-নবনি উিঙ্ঘি কনর (পযায় D6 নেখুি) 

প্রশ্ন 13.4 

িরু্তি র্জীবি নবমা প্রনর্তনিনিনের কর্ত ঘন্িা বযবানরক প্রনলক্ষনণর নভজ্ঞর্তা াভ করনর্ত নব? 

D1H প্রনর্তননপ াআনন্স প্রনয়াগ করা 
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ানরনয় যাওয়া, িযনয় যাওয়া থবা ছিিনড় যাওয়া াআননন্সর পনরবনর্তশ  করৃ্তশ পক্ষ RS. 50 লুল্ক নিনয় 
প্রনর্তননপ াআনন্স প্রোি কনরনর্ত পানরি। 

D1I াআনন্স বযর্তীর্ত কাযশ করা 

যনে নকাি বযনক্ত াআনন্স বযর্তীর্ত একনি নবমা প্রনর্তনিনির মনর্তা কাযশ ম্পন্ন কনর র্তানক RS. 500 
পযশন্ত র্জনরমািা নেনর্ত নব 

D2 প্রনর্তনিনির অিরণ নবনি 

াআনন্সকরণ নিয়নমর ানথ ানথ, নিয়ন্ত্রক একনি অিরণ ংনর্তা নিিানরর্ত কনরনি যার নিয়ম 
প্রনর্তযক নবমা প্রনর্তনিনিনক মািনর্ত নব। এআ নবনয় অমরা িযায় 15 নর্ত অনািিা করনবা।  

প্রশ্ন 13.5 

একর্জি নবমা প্রনর্তনিনি নর্ত নগন অপিার কী পেনক্ষপ গ্রণ করা উনির্ত? 

 

প্রিাি নবয় 

এআ িযানয়র মূ িারিার ারাংল নিম্নননখর্তভানব করা নয়নি:  

রকানরর ভূনমকা 
 অআ অর নি এ নবনি 1999 িুানর রকানরর একনি নবজ্ঞনি দ্বারা অআ অর নি এ-এর 

উপর কাযশ করার নিকার রনয়নি। এিা নিকার অনি নয   
 নবনি, নকন্দ্র রকারনক ময় ময় পনর ননখর্ত রূনপ অআ অর নি এ-নক নিনেশ ল নেওয়ার 

নিকার প্রোি কনর, যানর্ত র্তারা অআ অর নি এ নথনক প্রযুনক্তগর্ত এবং প্রলানিক নবনয়র 
নর্তনরক্ত িুক্তগনুর উপর প্রশ্ন করনর্ত পারনবি। 

 বর্তশ মাি নিয়নমর ন্তগশর্ত রকার নবমা নক্ষনত্র 26 লর্তাংল প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়ানগর (FDI) 
িুমনর্ত নেনর্ত পানর 

 রকার বযনক্তনক নবমা নক্ষনত্র নবনিনয়ানগর র্জিয নবনভন্ন প্রকার কর প্রোনি উৎানর্ত কনর। 
প্রিাি ভারর্তীয় ংস্থাগুন 
 রকার, অআ অর নি এ এবং র্জির্তার মিযবর্তশ ী অনািিায় র্জীবি নবমা পনরে(LIC), 

উন্নয়ি এবং মিয়ািি কনর। 
 অআ নব এ অআ(IBAI), অআ অর নি এ দ্বারা স্বীকৃনর্ত প্রাি লীশ ংস্থা যা ভারনর্তর ক 

নবমা নরাকানরর প্রনর্তনিনিত্ব কনর। 
 ভারর্তীয় যাকিুয়ারী প্রনর্তিাি(IAI)এর ক্ষয  ভারনর্ত যাকিুয়ারী ংস্থানক এনগনয় নিনয় 

যাওয়া। 
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 ািারণ নবমা নক্ষনত্র নবমাকারী দ্বারা প্রস্তানবর্ত  ের, াভ , লর্তশ  এবং নিয়নমর  নিয়ন্ত্রণ এবং 
নিিারণ করার র্জিয লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত (TAC) গঠি করা নয়নি। 

 ভারনর্ত নবমা নলক্ষা এবং প্রনলক্ষনণর র্জিয ভারর্তীয় নবমা প্রনর্তিাি (III) গঠি করা নয়নি। 
 িািািশ  নবমা প্রনর্তিাি (CII)স্থািীয় বার্জানর কাযশরর্ত প্রনর্তনিনি এবং অর্তথক পনরনবা 

প্রোিকারী কমশিারী বযবানয়ক গুণাবী, েক্ষর্তা এবং বযবানর উন্ননর্তািি করার র্জিয স্থািীয় 
নিয়ন্ত্রক, নলক্ষামূক ংলীোর, কনমানেযাগ ংস্থাগুনর নে কাযশ ম্পন্ন কনর। 

অআ অর নি এ এবং িয নিয়ন্ত্রনকর কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা 
 একনি স্বীকৃর্ত ংস্থারুনপ অআ অর নি এ – এর গঠি, নবমা নলনের নবকাল  উন্নয়ি এবং 

নিয়ন্ত্রনির র্জিয করা নয়নি। 
 অআ অর নি এ নবনি 1999 এর পযায় 14 িুানর আার কর্তশ বয, ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা 

নিিারি করা নয়নি। 
 নবমা এবং পুির্তবমা বযবার নিয়ন্ত্রণ, ংবিশি এবং নুবিযস্ত বৃনিনক ুনিনির্ত করা অআ অর 

নি এ – এর কর্তশ বয 
অআ অর নি এ (নবমা প্রনর্তনিনিনের াআনন্সকরণ প্রনকর য়া) নবনি 2000. 
 রু্জাআ 2000 ান অআ অর নি এ নবমা নিয়ন্ত্রণ এবং নবকাল উন্নয়ি করৃ্তশ পক্ষ (নবমা 

প্রনর্তনিনিনের াআনন্সকরণ প্রনকর য়া)াআনন্সকরণ এবং াআনন্স িবীনিকরণ নবনি িাু 
কনরনি। 

 প্রনর্তনিনি নর্ত নগন অনবেকনক পূণশরুনপ পূরণ করা অনবেিপত্র এবং ফীর্জ মনিািীর্ত 
বযনক্তর নিকি র্জমা নেনর্ত নব। অনবেনকর পযাি নিিানরর্ত নযাগযর্তা এবং প্রনয়ার্জিীয় 
প্রনলক্ষণপ্রাি নব নব একআানথ র্তানক াআনন্স প্রাি করার পূনবশ নির্তেয পরীক্ষা পা 
করনর্ত নব। 

  

প্রশ্ন উত্তর 
13.1 যনে রকানরর মনর্ত অআ অর নি এ র্তার কর্তশ বয এবং কাযশপানি মথশয ন, যার 

কারণ অআ অর নি এ –এর নিয়ন্ত্রনণ িা থাকন থবা আার দ্বারা কর্তশ বয এবং 
োনয়ত্বপানি বযথশ ন থবা পনরনস্থনর্তর নেনক ক্ষয নরনখ র্জির্তার স্বাথশ কাযশ করা এআ 
নিকার প্রনয়াগ কনর একনি নবজ্ঞনি দ্বারা অআ অর নি এ –এর উপর কার্জ করার ক্ষমর্তা 
রনয়নি।  

13.2 র্জীবিনবমা পনরনের কাযাবী নিনম্ন রনয়নি: 
1. বিনর্তকর্তা এবং নিয়ন্ত্রনণর উচ্চ মািেন্ড বর্জায় রাখা 
2. নলনের আনর্তবািক নিত্র রু্তন িরা এবং উপনভাক্তার অত্মনবশ্বানক ত্বরানির্ত করা 
3. র্জীবিনবমার ভূনমকা এবং ানভর প্রনর্ত নির্তির্তানক ংবর্তির্ত করা 
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4. রকার, অআি প্রণয়িকারী এবং নিয়ন্ত্রকনের নে পিনর্তগর্ত এবং নকর য় অনািিা 
অনয়ার্জি করা      

5. র্জীবিনবমার গনবণা এবং এআ নক্ষনত্রর উন্নয়নি নযাগোি 
6. অর্তথক পনরনবার িয ংস্থাগনুর নে মঞ্চরুনপ অনািিার র্জিয  
7. নবমা নলক্ষা, প্রনলক্ষণ এবং নেনি প্রিাি ভূনমকা পাি করা 
8. প্রনয়ার্জি ন েযনের ায়র্তা এবং পথনিনেশ ল প্রোি করা 
9. বশবযপী বার্জার এবং ভারর্তীয় র্জীবি নবমা নলনের মনিয একনি নকর য় অংিার িযায় 

কাযশম্পন্ন করা 
13.3 অআ অর নি এ –এর প্রিাি উনেনলযর মনিয ংযুক্ত রনয়নি---প্রনর্তনযানগর্তানক ংবর্তির্ত 

করা র্তান উপনভাক্তার পিন্দ এবং কম নপ্রনিয়ানমর উপর নভনত্ত কনর উপনভাক্তার 
নু্তনযনক বাড়ানিা যায় এবং ানথ নবমা বার্জানরর অর্তথক রুক্ষানক নুিনির্ত করা যায়। 

13.4 র্জীবি নবমার নকাি িরু্তি প্রনর্তনিনিনক 50 ঘন্িার প্রনলক্ষণ নিওয়া প্রনয়ার্জি, উপরনু্ত যনে 
নর্তনরক্ত নলক্ষাগর্ত নযাগযর্তা থানক র্তনব নকাি নকাি নক্ষনত্র নবনল িাড় প্রোি করা। 

13.5 একর্জি র্জীবি নবমা প্রনর্তনিনি নর্ত ন অপিানক নকিু পেনক্ষপ নিনর্ত নব এবং নকিু 
মাপেন্ড পূরণ করনর্ত নব 
1. প্রনর্তনিনি ওয়ার র্জিয অনবেকনক পূণশরুনপ পূরণ করা অনবেিপত্র (নিয়ম 3) ফী RS. 
250  (নিয়ম 7) মনিািীর্ত বযনক্তর নিকি র্জমা করনর্ত নব। 
2. অপিার প্রনয়ার্জিীয় নযাগযর্তা: যনে অপনি 5000 এর নিক র্জিংখযানবনলয স্থানির 
বানন্দা ি র্তনব উচ্চমািযনমক থবা মামনয়ক পরীক্ষা পা নর্ত নব, এবং এর নথনক 
কম র্জিংখযানবনলয স্থানির ন র্তানক কমপনক্ষ মািযনমক পা নর্ত নব (নিয়ম 4) 
3. অপিার 50 ঘন্িার প্রনলক্ষণ নিওয়া প্রনয়ার্জি (থবা এর নথনক কম যনে অপনি 
নর্তরক্ত নযাগযর্তা ম্পন্ন ি র্তনব (নিয়ম 5) 
4. অপিানক র্জীবিনবমা বযবায় ভর্তশ ীর পূনবশ পরীক্ষায় পা নর্ত নব।(নিয়ম 6) 
5) উপনরউক্ত লর্তশ  পূরণ করা এবং নমনি নিওয়ার পর  অপিার নবমা বযবা প্রাি করা, 
র্তার িানো পূরণ করা, এবং নবমািারকনক প্রনয়ার্জিীয় নবা প্রোি করার র্জিয অবলযক 
জ্ঞাি এবং েক্ষর্তা থাকন, অপিানক াআনন্স প্রোি করা নব। 

 

অত্ম- পরীক্ষামূক প্রশ্নাবী 
1.  একর্জি নবমা প্রনর্তনিনির িূযির্তম নযাগযর্তা কী? 
2.  অআ অর নি এ-এর ার্তনি ক্ষমর্তা এবং কাযশকানরর্তা কী? 
3.   অআ অর নি এ নবনি 1999 িুানর নকন্দ্রীয় রকানরর ভূনমকা? 
4.  ভারনর্ত বর্তশ মানি নবমা স্বীকৃর্ত প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়ানগর(FDI) পনরীমা কর্তখানি? 
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অপনি পনরর পৃিায় উত্তর পানবি। 

 

অত্ম পরীক্ষামূক প্রশ্ন উত্তর 

1.  অনবেনকর নিয়ম 4 এর ন্তগশর্ত প্রনয়ার্জিীয় নযাগযর্তা থাকা প্রনয়ার্জি। যনে অপনি 5000 
থবা র্তার নিক র্জিংখযানবনলয স্থানির (নবগর্ত অেমলুমারী িুযায়ী) বানন্দা ন 
নকাি স্বীকৃনর্ত প্রাি প্রনর্তিাি নথনক উচ্চমািযনমক থবা মামনয়ক পরীক্ষা পা নর্ত 
নব, থবা এর নথনক কম র্জিংখযানবনলয স্থানির বানন্দা ন অপিানক নকাি 
স্বীকৃনর্তপ্রাি প্রনর্তিাি নথনক কমপনক্ষ মািযনমক থবা মামনয়ক পরীক্ষা পা ওয়া 
প্রনয়ার্জি।(নিয়ম 4) 

 

2.  অপিার উত্তনর নিনম্নর ার্তনি নবয় ওয়া প্রনয়ার্জি 

 অআ অর নি এ- এর ক্ষমর্তা এবং কাযশগুন : 

a) অনবেনকর িনথভুক্ত প্রমাণপত্র িাু করা, িবীনিকৃর্ত করা, পনরবর্তর্তর্ত করা, প্রর্তযাার 
করা, স্থনগর্ত থবা বানর্তকরণ করা ; 

b) বীমািুনক্তকারীর স্বাথশ রক্ষা করা নবমািারক করৃ্তশ ক মনিািয়ি, নবমাংকর ান্ত স্বাথশ, 
নবমাংকর ান্ত োবীর নিষ্পনত্ত, নবমািুনক্তর মপশণ মূয এবং নবমািুনক্তর িযািয লর্তশ  
এবং নিয়ম ম্পর্তকর্ত নবনয় নবমািারনকর স্বাথশ রক্ষা করা; 

c) মিযনস্থর্ত বযনক্ত এবং প্রনর্তনিনির র্জিয প্রনয়ার্জিীয় নযাগযর্তা, বযবানরক প্রনলক্ষণ এবং 
অিরণ নবনির নিিারণ;   

d) ক্ষনর্ত নিরুপণকারী এবং পনরেলশনকর অিরণ নবনি নিিারণ করা;       

e) নবমা বযবার ঞ্চানি পথনিনেশ লনক ংবর্তির্ত করা;        

f) নবমা এবং পুির্তবমা বযবার নে ংযুক্ত বযবানয়ক প্রনর্তিানির নিয়ন্ত্রণ এবং 
ংবিশি;        

g) নপ্রনময়াম অনয়র নআ লর্তাংলনক নির্তেয করা যা নবমা নকাম্পািীগনুর অর্তথক 
পনরকেিার ংবিশনি বযয় করা য় এবং খন্ড (F) এ উনিনখর্ত নপলাগর্ত 
প্রনর্তিািগনুনক নিয়ন্ত্রণ করা;          
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h) এআ নবনির প্রনয়ার্জিগুননক পূরণ করার র্জিয নফ এবং লুল্ক নিিারণ ;      

i) নবমা নকাম্পািীগনু এবং নবমা বযবার নে যুক্ত িয ংস্থাগনু নথনক র্তথয প্রাি 
করা, র্তার নিরীক্ষণ, িুোি এবং নাব পরীক্ষা করা;  

j) ািারণ নবমা বযবার নক্ষনত্র নবমাকর্তা দ্বারা নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত ের, াভ, লর্তশ  
এবং নিয়মনক নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত কনর যা নবমা নবনি 1938 এর পযায় 64U এর 
ন্তগশর্ত লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত(TAC) দ্বারা নিয়নন্ত্রর্ত এবং নিিানরর্ত য় িা;  

k) ফমশ ও পিনর্ত উনিখ কনর যানর্ত যাকাউন্ি নেখালুিা কনর এবং যাকাউনন্ির 
নববৃনর্তনর্ত বীমা নকাম্পানি এবং িযািয বীমা মিযস্থর্তাকারী করৃ্তশ ক িুনির্ত নব    

l) নবমা নকাম্পািী দ্বারা র্তনব নবনিনয়ানগ নিয়নন্ত্রর্তকরণ;      

m) প্রনর্তযক নবমা নকাম্পািী দ্বারা নিিানরর্ত নভনন্সর ীমা ক্ষয রাখা এবং নিয়নন্ত্রর্ত 
করা 

n) নবমা নকাম্পািী এবং মিযনস্থর্ত বযনক্তনের মনিয উদ্বূর্ত নববানের মীমাংা করা;     

o) লুল্ক পরামলশোর্তা নমনর্ত(TAC)-এর কানযশ পনরেলশি করা;     

p) নবমা নকাম্পািীগনু দ্বারা গ্রামীণ এবং ামানর্জক নক্ষনত্র প্রনর্তশ্রুনর্তবি নবমা বযবা 
এবং ািারণ নবমা বযবার লর্তকরা ার নিিারণ;  

q) নিনেশ লািুানর এআরুপ ক্ষমর্তার প্রনয়াগ; 

3. অআ অর নি এ নবনি 1999 িুানর নকন্দ্রীয় রকানরর ভূনমকা নিম্নননখর্তভানব 
পযানািিা করা য়;  

 ংে দ্বারা অআনির মািযনম প্রনয়র্জিীয় নবনির উনেনলয অর্তথক ায়র্তা প্রোি 
করা, র্তান অআ অর নি এ- এর উনেলযনক পূরণ করার বযাপানর র্তা বযবার করা 
যানব।    

 অআ অর নি এ- এর বার্তক খার্তা ভারনর্তর কম্পনরাার এবং নিির নর্জিানর 
দ্বারা নাব পরীনক্ষর্ত এবং প্রর্তযানয়র্ত ওয়ার পনর র্তা নকন্দ্রীয় রকানরর কানি 
নপ্ররণ করা প্রনয়ার্জি। এআ নানবর নববরণ নকন্দ্রীয় রকার দ্বারা ংনের উভয় 
ভবনিআ প্রসু্তর্ত করা য়।   

 প্রযুনক্তগর্ত এবং প্রলানিক নবয় বযর্তীর্ত নর্তনরক্ত িযািয িীনর্তগর্ত নবনয় নকন্দ্রীয় 
রকার অআ অর নি এ-নক নেক নিনেশ নলকা প্রোি করনর্ত পানর। নকন্দ্রীয় রকার 
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ময় ময় পনর এআ প্রকার ননখর্ত নেকনিনেশ নলকা প্রোি করনর্ত পানর এবং আানক 
মািনর্ত অআ অর নি এ বািয। 

 ময় ময় পনর নকন্দ্রীয় রকানরর িানোর উপর অআ অর নি এ-এর নবমা নলনের 
নবকাল এবং ংবিশনির র্জিয বর্তশ মাি কাযশকর ম থবা প্রস্তানবর্ত কাযশকর ম ম্বনের্ত 
প্রর্তযাবর্তশ ি এবং িযািয নববরণ প্রসু্তর্ত করা প্রনয়ার্জি।   

 নকন্দ্রীয় রকানরর এআ নবনয় নিকার রনয়নি নয একনি নবজ্ঞনি দ্বারা নবনির 
িুনবনির পাি নুিনির্ত করার র্জিয নিয়ম বর্তরী করনর্ত পানর। 

4.  রকার বর্তশ মানি নবমা নক্ষনত্র 26 লর্তাংল প্রর্তযক্ষ নবনেলী নবনিনয়াগ মঞ্জরু কনর। স্বনেলী 
প্রাআনভি নকাম্পািী নবনেলী ংলীোনরর নে র্জনয়ন্ি নভন্িার স্থাপি কনর যানর্ত নবনেলী 
ংলীোনরর 26 লর্তাংল ংলোরীত্ব থানক। 

  



14 
গ্রষক রক্ষষ 

  সব বস্ত পষঠ্যকর ম শলখষর ফষফ 
সলক্ষষর  উশেলয  
ভ সমকষ  
মখয পদগস  
A গ্রষক রক্ষষর গরত্ব 14.1 
B অআ. অর. সি. এ (সবমষ গ্রষশকর স্বষর্থ 
রক্ষষ) সবসি 2002 

14. 3 

C  সবশল  সভশযষগ 14.2 

D  কষযথকর ভষশব গ্রষশকর 
সভশযষগগসশে স্তশক্ষপ করষ 

14.4 

E বহমষ ম্বিমযষন-এর ভ সমকষ 14.3 

F অআ. অর. সি. এ –এর িহশন শক্ষষভ 
প্রসেসবিষশনর শ 

14.4 

G একসি সবশল সভশযষগ 14.2,14.3 

H ষআশন্স পননথবহকরণ 14.2 

ম সববস্ত  

প্রশনষশতষর  

স্ব পরহক্ষষমক প্রন  

  

 



সলক্ষষর উশেলয 

এআ িযষসি পড়ষর পর অপনষশদর সনম্নসখে সবশ ক্ষম ষ উসিে: 

 গ্রষক রক্ষষর গরত্ব নিষবন করষ; 

 অআ. অর. সি. এ. কে়থক ২০০২ ষশ প্রকষসলে অআ. অর. সি. এ. (সবমষ ¬গ্রষশকর 
স্বষর্থ রক্ষষ) সবসিসি  অশষিনষ করষ;  

 একসি জহবন বহমষ পসসশে শয শয সবগস ন্তভথ ক্ত করশে শব, েষর রপশরখষসি 
সনর্দদষ্ট করষ; 

 বহমষ শকষম্পষসনগসর ভযন্তরহন শক্ষষভ প্রসেসবিষশনর কষ-শকৌলগস অশষিনষ 
করশে ক্ষম ষ; 

 বহমষ-সিপযি সনিারশণ বহমষ-ম্বিমযষশনর ভ সমকষসি অশষিনষ করষ; 

 ম্বিমযষন শয সভশযষগগস পষ, শগসশে কহভষশব স্তশক্ষপ করষ , েষ বণথনষ 
করষ  

 বহমষ-কষরক  বহমষ এশজন্ি-এর সবরশে করষ সবশল সভশযষগ গস বণথনষ করষ; 

 গ্রষশকর সভশযষগ গসর ষশপশক্ষ সকর  ভষশব কষজ করষর জনয অআ. অর. সি. এ. 
কে়থক গ়হে সবসভন্ন পদশক্ষপ গস অশষিনষ করষ।   

 অআ. অর. সি. এ.-এর শক্ষষভ-প্রসেসবিষন-শ ম্পশকথ  বণথনষ শদষ; 

 শয ঘিনষকর শম অআ. অর. সি. এ. একজন এশজশন্ির ষআশন্স সরসনউ করশে পষশর, 

শসি বযষখযষ করষ।   

ভ সমকষ 

নযষনয শয শকষশনষ বযবষর মেন বহমষ শকষম্পষনহগসর ক্ষয  মনষফষ করষ।  েষ শে 
বযবষর মস্ত শক্ষশে একিষ শিেনেষ কর মল ব়সে পষশে শয, গ্রষশকর স্বষশর্থর মশয মনষফষ 
করষ উসিে ন এবং একসি শকষম্পষনহর যখন েষর কষযথ-কষপ ম্পশকথ  সেষন্ত গ্রণ কশর, 

েষর মস্ত শটিকশষল্ডষরশদর (গ্রষক ) স্বষশর্থর প্রসে েষর একিষ দষবেেষ শর্শক যষ। 
এর শে রষসর ম্পকথ যক্ত  গ্রষকশদর ষশর্ স্পষ্ট  জশবষিয ভষশব শযষগষশযষগ 
করষ।  

 



অর্দর্ক পসরশবষর শক্ষশে এবং সবশলে বহমষ শক্ষশে একজন গ্রষক যে অর্দর্ক ভষশব 
শিেন , েষঁর স্বষর্থ রক্ষষ করষ েেআ জ। ভষরশের শনক ংশলআ সবসি এমন ন 
এবং জহবন বহমষ এশজন্ি  মস্ত শটিকশষল্ডষরশদর গ্রষকশদর ষশর্ শনশদন যেিষ ম্ভব 
স্বে ভষশব ম্পন্ন করষর দষবেেষ শর্শক যষ, এর র্থ  গ্রষকশদর বহমষ ম্পর্দকে 
ের্যষসদ যেদর ম্ভব যর্ষযর্  ংশক্ষসপে অকষশর রবরষ করষ।  

এআ দ়সষ্টভেহর ষশপশক্ষ ম সলল্পশক্ষে গসর শটিকশষল্ডষররষ (অআ.অর.সি.এ, বহমষংস্থষ, 
বহমষ কষউসন্স প্রভ়সে) বহমষ গ্রষকশদর বথশেষ্ঠ পসরশবষ প্রদষশনর শক্ষয এবং েষঁশদর স্বষর্থ 
রক্ষষর শক্ষয একসি িমষন সভসতশে সবসভন্ন বযবস্থষ সনশশেন।  অমরষ এআ িযষশ 
সনম্নসসখে ম বযবস্থষগস ম্পশকথ  সবস্তষসরে অশষিনষ করশবষ: 

 বহমষ ংস্থষর ভযন্তরহন শক্ষষভ প্রসেসবিষন শ; 

 বহমষ ম্বিমযষন 

 অআ.অর.সি.এ-এর উপশভষক্তষ সবক সবভষশগর ভ সমকষ; 

 অআ.অর.সি.এ-এর শক্ষষভ প্রসেসবিষন শ; এবং 

 পসস গ্রষশকর রক্ষষশর্থ গ়হে নযষনয বযবস্থষ।  

ম লোবহ 
এআ িযষশ সনম্নসসখে িষরণষগসর বণথনষ শদষ শশে: 

 

গ্রষক রক্ষষ 
 

সববরণ 
বহমষ 

 প্রস্তষবনষ 
শক্ষষভ প্রসেসবিষন  

বযবস্থষ 
দষসব 

 প্রসকর ষ 
বহমষ গ্রষশকর 

পসরশবষ 
বহমষ  

ম্বিমযষন 
 

সনষ্পসত 
পরষ্কষর পষসরল সবশল  সভশযষগ শক্ষষভ পসরিষন 

বযবস্থষ 
অআ.অর.সি.এ 

এর শক্ষষভ 
প্রসেসবিষন শ 

ম ববসলষ্টয িক 
নসর্ 

উপশভষক্তষ সবক 
দপ্তর 

ষআশন্স 
পননথবহকরণ 

  

A গ্রষক রক্ষষর গরত্ব 

বহমষ শক্ষশে গ্রষক রক্ষষর সবসি সবসভন্ন কষরশণ গরত্বপণথ। শযমনিষ ভ সমকষ বষ শশে, 

ভষরশের শবল সকে  ংশল র্থবনসেক শিেনেষর ষর নযষনয শদশলর েনষ  এখন 



শবল কম। ফ স্বরপ, বহমষ গ্রষকশদর বহমষ সবকর  প্রসকর ষ, পননথবহকরণ, র্বষ শকষন পযাশ 
দষসব শপল করষর ম বহমষ শকষম্পষনহ বষ বহমষ-এশজন্ি এর শে শকষন মযষ শ গ্রষক 
রক্ষষ ম্পর্দকে বযবস্থষগস গ্রষকশদর স্বষর্থ রক্ষষ গরত্বপণথ ভ সমকষ গ্রণ কশর।  

েকথ হকরণ 

অজ ব  মষন বহমষর গরত্বশক মষনযেষ শদন নষ এবং ঝ ঁসকগস বহমষ শকষম্পষনহর 
অেষিহন নষ কশর শগসশক বন কশর জহবন িষরণ করশে পেন্দ কশরন। এর শর্শক 
শবষঝষ যষ শয ভষরেবশথ জহবন বহমষর প্রষিষনয কম, যষ এখন শমষি জনংখযষর ১০ 
লেষংশলর কম। এশদর শনশকরআ পযাপ্ত বহমষ রক্ষষ শনআ যষ েষশদর পষষ উসিে। 

  

যষশদর বহমষ কভষর অশে, েষঁশদর শনশকর দষসব সনস্পসত, সপ্রসমষম, পসস পসরশবষ, 
পসসর লোবহ ম্পশকথ  ব  সভশযষগ অশে। এর একিষ উশেখশযষগয ংলআ  
অআসন মযষ। এআ িষরষিষ গ্রষক, বহমষ এশজন্ি, বহমষকষরহ ংস্থষ, শবাপসর বহমষসলশল্পর 
ষর্দবক ব়সের পশক্ষ ক্ষসেকর। েএব, গ্রষকশক ন্তষ্ট করষ  গ্রষক স্বষর্থ শক মগ্র 
কষযথকষশপর শকশে স্থষন শদষ বহমষ এশজন্ি  সবমষকষরহ ংস্থষ- উভশর পশক্ষআ খব  
গরত্বপণথ।   

েকথ হকরণ 

 

একজন বগে  ন্তষ্ট গ্রষক মগ্র সলল্পশক্ষশের -নষশমর বষক। েষআ েষঁশক রক্ষষ 
করষ ক শটিকশষল্ডষরশদর স্বষর্থ।  

একজন ম্ভষবনষম কষটিমষর এর ের্যষনন্ধষশনর ম এশজশন্ির সনসিে রশপ েষঁশক বহমষ 
ম্পর্দকে মস্ত ের্য জষনষশনষ উসিে, যষশে সেসন ভসবযশে শকষন রকম সভশযষগ করশে নষ 
পষশরন। এ শত্ব যসদ পসস শকনষর পর েষরঁ শকষন সভশযষগ র্ষশক, েশব এশজশন্ির 
উসিে েষঁশক সঠ্ক সদলষ পসরিষসে করষ। বহমষ শকষম্পষসন  কষটিমষশরর মশিয 
মিযস্থেষকষরহ সশশব এশজশন্ির উসিে গ্রষশকর সভশযষগগস যে দ্রে ম্ভব সনস্পসত 
করষ। এর মশিয সদশ কষটিমষশরর ষশর্ একসি বযসক্তগে শযষগষশযষগ বেরহ শব  েষরঁ 
শক্ষষভ সনরশন কষযথকরহ ভ সমকষ ম্ভব। 

B  অআ.অর.সি.এ (বহমষ গ্রষশকর স্বষর্থ রক্ষষ) সবসি ২০০২ 

শটষবর, ২০০২, এ বহমষ পরষমলথদষেষ কসমসির ষশর্ অশষিনষ ষশপশক্ষ বহমষ গ্রষকশদর 
স্বষর্থ রক্ষষর শক্ষয অআ.অর.সি.এ সনম্নসসখে সবসিগস ষগ কশর: 



B1 সবকর  সবন্দ 

 

1. শয শকষন বহমষ প্রশপটষশ শয সবগস স্পষ্ট উশেখ করশে শব: 

 ষশভর শযষগ; 

 বহমষ কভষশরর বযষসপ্ত; 

 একসি বহমষ কভষশরর বযসেকর ম  লেথ  স্পষ্ট ভষশব উশেখ করশে শব;  

 বহমষসি ষভজনক নষ ষভজনক; 

 শমষসদ বষ শগষষ্ঠহবে বহমষর শক্ষশে স্বষস্থয বষ জসি খ ম্পর্দকে রষআিষশরর 
সপ্রসমষম ম বহমষর ১০০% এর সিক শব নষ; 

 শকষন বহমষর িহশন নশমষদনশযষগয রষআিষর েষর ষশভর শযষগ নষশর স্পষ্ট ভষশব 
বর্দণে শব এবং শকষন শক্ষশেআ নযষনয মস্ত রষআিষশরর সপ্রসমষম ম বহমষর 
সপ্রসমষশমর ৩০% সেকর ম করশব নষ; এবং 

 প্রসেসি রষআিষর শর্শক প্রষপ্ত ষভ ম বহমষর ঙ্কশক সেকর ম করশব নষ। 

2. একজন বহমষ কষরক ংস্থষ বষ বহমষ এশজন্ি বষ মিযস্থেষকষরহর উসিে পসসর কভষর 
এর সবস্তষসরে ের্য গ্রষকশক জষনষশনষ, যষশে শ যর্ষযর্ পসস-কভষর সনবািন করশে 
পষশর। 

3. একজন ম্ভষবয গ্রষক যসদ বহমষ কষরক বষ এশজন্ি এর পরষমশলথর পর সনভথ রলহ , 

েশব েষঁশক শআ পসসরআ পরষমলথ শদষ উসিে যষ েষরঁ পশক্ষ বশিশ প্রশষজন 
ষশপক্ষ শব। 

4. যসদ শকষন কষরশণ প্রস্তষবনষ  শআ ম্পর্দকে নযষনয কষগজ পে ম্পণথ নষ , েশব 
েষঁর প্রস্তষবনষ ফমথ-এর শলশ একসি ষর্দিসফশকি শযষগ কশর শদষ শযশে পষশর যষশে এসি 
উশেখ করষ র্ষকশব শয ফশমথর সববস্ত গ্রষশকর কষশে স্পষ্টভষশব বযষখযষ করষ শশে এবং 
সেসন ি সক্তপশের গরত্ব উপসি কশরশেন। 

 

 



েকথ হকরণ 

একসি বহমষ-সবকর  প্রসকর ষ, বহমষ ংস্থষ বষ বহমষ-এশজন্ি র্বষ শযশকষন 
মিযস্থেষকষরহশক শয প্রস্তষসবে অিরণসবসি শমশন িশে  শগস : 
 কে়থপক্ষ; 

 জহবন সবমষ পসরদ ; 
 স্বহক়ে বযবষসক ংস্থষ বষ ংদ যষর প্রসেসনসি বষ মিযস্থকষরহ বষ সবমষ 

মিযস্থকষরহ এক দয। 

B2 বহমষ প্রস্তষব 



 

সিে 14.1 

 
 

বহমষ কভষশর েষশড়র জনয প্রস্তষশব প্রষমষণয সশশব সসখে ের্য যক্ত করশে শব। বহমষকষরহর 
দষসত্ব প্রস্তষব গ্রশণর ৩০ সদশনর মশিয বহমষ  শপ্রষশপষষ ফশমথর পসরপরক কসপ গ্রষকশক 
শদষ। 

বহমষ কভষশরর েষশড়র ফমথ  ের্য প্রসেসি শকশর শক্ষশে ভষরেহ ংসবিষন নশমষসদে ভষষ 
প্রষপ্ত শে শব। 

যসদ শপ্রষশপষষ ফমথ বযব়ে নষ , বহমষ কষরক শমৌসখক ভষশব প্রষপ্ত ের্য সসখে ভষশব সসপবে 
করশব, প্রস্তষব দষসখ করষর ১৫ সদশনর মশিয েষ সনসিে করশব, এবং ের্যষবস পসস কভষশর 
যক্ত করশব। নসর্বে নষ করষ. শকষন ের্য ম্বশন্ধ সবমষ শকষম্পষনহর দষসত্ব শব নষ যসদ সবমষ 
শকষম্পষনহর দষবহ র্ষশক রক্ষষ প্রদষন করষর জনয, প্রস্তষবক দ্বষরষ শকষন গরত্বপণথ ের্য শিশপ যষষ 
 বষ ভ ের্য বষ শেশড় যষ। 

 

শযখষশনআ প্রস্তষবশকর মশনষনশনর সবিষ পষষ যষ, সবমষকষরক, প্রস্তষবশকর 1938 ষশর সবমষ 
অআশনর লেথ  বষ সবমষি সক্তর লশেথ র পর মশনষশযষগ বষড়ষশে এবং ম্ভষসবে প্রস্তষবশকর মশনষনন 
সবিষ উপশযষগ করষর জনয উসষসে করশব। 

সবমষকষরক দ্বষরষ প্রস্তষব দ্রে গসেশে এবং দক্ষেষপণথ কষজ করষ শব  এবং ক সনণথ, সনর্দদষ্ট 
শমষশদর শভের শব, প্রস্তষব প্রষসপ্তর 15 সদশনর সিক শবনষ, সসখে রশপ সিে করষ শব। 



েকথ হকরণ 

শপ্রষপষ ফমথ ভরষর ম একজন ম্ভষবয গ্রষকশক বহমষ অআন ১৯৩৮ এর ৪৫ নং 
(আনসিপযশিসবসসি ক্ল) নষশর পসরিষসে করষ উসিে। জহবন রক্ষষ প্রদষন করষর 
কষরশণ শকষন প্রস্তষশবর অআশনর 45 নং িষরষশক স্পষ্টভষশব প্রশষজন নষশর বষ 
উসিে।  

B3 সভশযষগ সনরন প্রসকর ষ 

গ্রষশকর সভশযষগ  শক্ষষভ-এর দ্রে কষযথকর ভষশব সনরন করষর জনয প্রসেসি বহমষ 
ংস্থষর যর্ষযর্ বযবস্থষ র্ষকশে শব। সবমষ ম্বিমযষন ম্পর্দকে ের্য প্রশষগ , যষশে 
সবমষিষরশকর সবমষদসশর ষশর্ প্রশষজন নষশর সিে করষ যষশব।  

েকথ হকরণ 

ভযন্তরহন শক্ষষভ প্রসেসবিষন বযবস্থষ  বহমষ ম্বিমযষশনর ভ সমকষসি এআ িযষশর 
সবভষগ E শে সবস্তষসরে ভষশব অশষসিে শশে। 

B4 একসি জহবন বহমষ পসসশে শয শয সবগস উশেখ করশে  

1. একসি জহবন বহমষ পসস সনম্ন সসখে সবগস স্পষ্ট ভষশব উশেখ কশর: 

 পসস প্ল্যষন  েষর লোবহ; 

 পসসসি ষভজনক নষ -ষভজনক; 

 ষশভর েহভে সভসত শযমন কযষল শবষনষ, সিফষরি শবষনষ, র বষ শযৌসগক 
সরভষথনষসর শবষনষ; 

 পসরশলষিশযষগয ষভ এবং শয অকসিকেষর সনসরশখ েষ পসরশলষিশযষগয  বহমষ 
ি সক্তর নযষনয লোবহ;  

 ম পসসর শে ংযক্ত রষআিষশরর সবস্তষসরে সববরণ; 

 ঝ ঁসক অরম্ভ বষর ম এবং শমষদপর্দের েষসরখ বষ সদন যষশে ষভ শদষ শব; 

 প্রশদ সবমষসকসস্ত, সবমষসকসস্ত জমষ করষর ম বষ সবমষসকসস্ত জমষ করষর সেসরক্ত 
ম, শল সবমষসকসস্ত জমষ করষর েষসরখ, সবমষসকসস্ত জমষ বন্ধ বষর পসরণষম এবং 
গযষশরসন্ি যক্ত স্বত্বেযষগ মশযর সবসি উশেখ র্ষশক; 



 প্রশবশলর ম, ব এবং যসদ এসি স্বহক়ে ;  

 সবমষসকসস্ত ংকর ষন্ত অবলযক সবগস : 

(i)  সবমষি সক্তশক একসি পসরশলষিশযষগয সবমষি সক্তশে রপষন্তর, (ii) স্বত্বেযষগ, 

(iii) জসরমষনষহন, এবং 

(iv) েষমষসদ সবমষি সক্তর পনঃপ্রিন; 

 রক্ষষর পসরর, মখয সবমষিসক্ত এবং রষআিষর, উভশর ন্তগথে রক্ষষর হমষর 
বষআশরর অকসিক ঘিনষ; 

 মশনষনন, স্বত্বসনশষগ এবং সবমষর পর প্রশদ ঋশণর সবসি এবং ঋণ শনবষর ম 
সবমষকষরক দ্বষরষ সনিাসরে ষশর দ প্রদষন করষর সবব়সে; 

 শকষন সবশল িষরষ বষ লেথ , শযমন প্রর্ম গভথ বস্থষ িষরষ, অত্মেযষ িষরষ আেযষসদশে; 

 সবমষকষরশকর সঠ্কষনষ যষশে সবমষি সক্ত ংকর ষন্ত ক শযষগষশযষগ করষ শযশে পষশর; 

 শকষন সবমষি সক্তর ন্তগেথ  দষসবদষশরর একসি দষসবর মর্থশন ষমষনয রশপ প্রস্তে করষ 
দস; এবং 

 সকভষশব সবমষ ম্বিমযষন-এর ষশর্ শযষগশযষগ করষ যষশব সবমষ ি সক্তর দসশর ষশর্ 
সবমষকষরশকর ের্য শদষ উসিে। সবমষি সক্তিষরক শকষন বযষপষশর ন্তষ্ট নষ  এবং 
সবমষকষরক যসক্তম্মে ম নষর শন্তষ সনবষরণ নষ কশরন েশব সবমষিষরক 
সনশজর সভশযষশগর জনয সবমষ ম্বিমযষন-এর ষশর্ শযষগষশযষগ করশে পষশরন। 

সনিাসরে কষযাবহ   

অপনষর পসরবষশরর দয বষ বন্ধশদর সজজ্ঞষষ করন শয েষশদর মশিয শকউ জহবন সবমষ 
পে সকশনশেন সকনষ। যসদ যষঁ  েশব সবমষি সক্তর েনষ উপযক্ত সবশর ষশর্ করন 
এবং শদখন সবমষি সক্তশে এআ সবশর বণথনষ শকমন ভষশব করষ শশে।  

2.   উপশরষক্ত বর্দণে সবসিশে 6(1) এর নষশর সবমষকষরক সবমষিষরশকর সবমষ দস 
পষঠ্শনষর ম একসি পে দ্বষরষ সিে করশবন শয উসন সবমষি সক্ত দসশর প্রষসপ্তর 
েষসরশখর ষশর্ 15 সদশনর মশিয সবমষ সনম এবং পশের মহক্ষষ করশে পষশরন। 
শযখষশন সবমষিষরক সবমষর শকষন সনম বষ লেথ শে মে নষ শ েশব অপসতর কষরণ 
বশ, এআ সবমষি সক্তর শফরে শনবষর উপষ পষশবন। সবমষিষরক সবমষি সক্ত শফরে পষবষর 
সিকষর র্ষশক সকন্ত রক্ষষর প্রভষব র্ষকষ পযথন্ত ঝ ঁসক সবমষি সক্তর অনপষসেক ষশর, 



প্রস্তষবশকর িষক্তষরহ পরহক্ষষ সবমষ শকষম্পষনহ দ্বষরষ ক়ে বয এবং টিযষম্প লল্ক শকশি 
শনষ শব। এআ 15 সদশনর মশক ফ্রহ-ক সপসরি বষ ক সং সপসরি বষ । 

3.  শকষন আউসনি সংকি পসস সবশ, এআ সবসির (2) উপসবসির ন্তগেথ  সবশষজশনর 
সেসরক্ত, বষসে বষর েষসরশখ একক মশয একক পনরষ কর  করষর সিকষর শব। 

4.  শযখষশন সবমষসকসস্তর ময বশর পর সনভথ র কশর, সবমষকষরক সবমষ দস শদবষর 
অশগআ যে দ্রে ম্ভব উপশভষক্তষর ব সনসিে করশব। যসদ সবমষি সক্ত প্রকষশলর ম 
পযথন্ত ব শঘষসে নষ করষ  েশব সবমষ শকষম্পষনহ যে েষড়ষেষসড় ম্ভব বশর 
প্রমষণ পষবষর শিষ্টষ করশব। 

প্রন 14.1 

শকষন সবমষ পশণযর সববরণ পসেকষ স্পষ্ট রশপ সক ের্য শদষ উসিে?  

B5 দষবহ প্রসকর ষ 

অআঅরসিএ দ্বষরষ সবমষি সক্তিষরশকর রক্ষষ অআশন, জহবন সবমষ দষবহ শমিষশনষ ংকর ষন্ত সবসভন্ন 
প্রসকর ষ সনিাসরে করষ শশে। অমরষ এআ সনশদথ লষবহর সব অশগর 11িযষশে িযন 
কশরসে শযখষশন অমরষ দষবহ ংকর ষন্ত সবস্তষসরে অশষিনষ কশরসে।   

দষবহ শমিষশনষ প্রসকর ষ নযষহ দষবহ িষযথ করষর ম প্রশেযক সবমষকো সবমষিষরশক সনর্দদষ্ট 
মশে সনশজর দষসত্ব (সবমষি সক্ত সনম এবং প্রসকর ষ ম্পশকথ ) বশ শদ। সবমষ শকষম্পষনহ 
দ্বষরষ দষবহ প্রসকর ষর গসেশরখষ বেরহ এবং দষবহ েষড়ষেষসড় শমিষশনষর জনয এমন করষ ।  

 B6 বহমষ গ্রষশকর শবষ 

 

 

 

 

সিে 14.2 



 

 

 

সনিাসরে কষযাবহ 

অপনষর পসরবষর বষ বন্ধশদর সজজ্ঞষষ করন, নষরষ সক উপসর উক্ত শকষন সবশর জনয 
জহবন সবমষ শকষম্পষনহশে শযষগষশযষগ কশরন। যসদ যষ ঁ  েশব নষর নশরষশি 
শকষম্পষনহ সক কষযথ কশর এবং শকষম্পষনহর শবষ কে েষড়ষেষসড় এবং বন্ধত্বপণথ সে 
সজজ্ঞষষ করন।  

B7 জহবন সবমষ প্রসেসনসির কষশে এসির সক গরত্ব? 

বহমষ গ্রষক শযষগষশযষগ 
করশ বহমষশক ংস্থষ শয 
শয শক্ষশে ১০ সদশনর মশিয 
প্রসেসকর ষ      জষনষশে 
শব: 

সবমষি সক্তশে ন্তগেথ  
েযষন করষ,   শদর 
পসরবর্দেন শনষি করষ, সবমষ 
ংক বষ ঝ ঁসকজসনে সবমষ, 
বযষশঙ্কর অর্দর্ক দ এবং 
নয দ শনষি করষ। 

উপসিে ভযষংল, 

স্বত্বেযষগ ময এবং 
ঋশণর সিকষর প্রষসপ্ত 
সবয শদসখশ সবমষর 
বেথ মষন বস্থষর বযপষশর 
ের্য প্রদষন করষ 

শকষন দষবহর 
সনবন্ধনকরশণ 
পর্সনশদথ ল প্রদষন করষ 
এবং গশষ লহঘ্র 
শমিষশনষ 

সবমষি সক্তর 
স্বত্বসনশষগ 
শনষি করষ 

কষগজপে প্রস্তে 
করষ এবং সবমষর 
জষসমশন ঋণ বণ্টন 

বহমষ গ্রষক 
শযষগষশযষগ করশ 
বহমষশক ংস্থষ শয 
শয শক্ষশে ১০ 
সদশনর মশিয 
প্রসেসকর ষ      
জষনষশে শব: 

সঠ্কষনষ
শে 
পসরবেথ
ন 
নসর্বে 
করষ 

সবমষি সক্তর 
নক বষর 
করষ 

সবমষ বযষশের প্রষসপ্ত; 

সবমষসকসতে নবহকরণ রসদ 
প্রষসপ্ত, ব স্বহক়সে, 

সবমষি সক্ত পসরবেথ ন, 

সবমষি সক্তর পনরজ্জহবন, 

মপশবথ মষপন, 

সবমষসকসস্ত জমষ প্রদষশনর 
সবসভন্ন সবকল্প। 



সবমষিষরশকর জনয সবমষ প্রসেসনসি সবমষশকষম্পষনহর বব। প্রসেসনসি সবমষিষরশকর শে 
শষজষসজ শযষগষশযষগ কশর। শআজনয সবমষ প্রসেসনসির কেথবয শয উসন উপশভষক্তষশক 
শবাতম উপষ শবষ কশর, শযমন সনশি উশেসখে : 

 উন্নে শকর েষ পসরশবষ দ্বষরষ অপসন সনশজশক অপনষর উপশভষক্তষশদর মশিয একজন 
সবমষ প্রসেসনসি রশপ প্রসেসষ্ঠে করশে পষশরন সযসন নষশদর জনয কষজ করশবন।  

 স্বেেষ এবং প্রকষশলর ভষব উপশভষক্তষশক সেষশন্ত উপনহে কশর শয অপসন নষর 
এবং নষশদর প্রশষজশনর সবশ যত্নবষন ন। এর ফস্বরপ েষরষ অপনষশক পনরষ 
বযবষ বষ ন্ধষন শদশব নষ।   

 এশে অপসন মশখর কর্ষর মষিযশম প্রিষর শর্শক বসিে শবন যষ সববরশণর একসি 
সনভথ রশযষগয উপষ যষশে অপসন অপনষর ক্ষযশক ফ করশে ষষযয পষশবন। 

 একসি ম্ভবনষ অশে শয উপশভষক্তষ, সনশজর সবমষি সক্ত বষ রষখশে িষআশবন নষ। এসি, 

অপনষশক একসি েে অ প্রবষ শর্শক বসিে শেষ করশবআ, অপনষর প্রসে সবশ্বষশর 
পশর খষরষপ প্রভষব শফশে পষশর।  

শআ কষরশণ, একজন প্রসেসনসির রশপ, অপনষর সনশজর উপশভষক্তষর শবাতম মে করষ 
উসিে এবং সনশজর উপশভষক্তষশদর শবষ শবাতম উপষ করষ উসিে। 

C সবশল সভশযষগ 

এআ ভষশগ অমরষ সবমষিষরক দ্বষরষ িষযথ করষ সকে  ববসলষ্টযিক সভশযষশগ অমরষ দ়সষ্ট শদব। 
এআ পশবথর সভপ্রষ অপনষশক এআ সভশযষশগর সব বষ যষশে প্রসেসনসি সষশব অপসন 
অপনষর দষসশত্ব সদ্বিষগ্রস্ত নষ ন এং এআ সভশযষগগস বজথ ন করশে ষষযয করশে 
পষশরন। সভশযষশগর সবশেণ শর্শক সনশদথ সলে  শয প্রসেসনসি শর্শক ংযক্ত এক ষিষরণ 
সভশযষগ  উপশভষক্তষশক ব েশর্যর প্রকষল কশর নষ এবং শনক ম শনশদন মষপ্ত 
করষর দসিন্তষর জনয সনশজর উসপষদশনর ষভ শবলহ কশর বশ র্ষশক। ম্ভষসবে উপশভষক্তষর 
সব সবস়্তে সজজ্ঞষষ নষ করষ এবং প্রস্তষব ফশমথর ভ ের্যগস নসর্বশের কষরশণ পশর 
স্বহক়ে শ যষ যষর পসরমষণস্বরপ উপশভষক্তষর দ্বষরষ সভশযষগ অষর ম্ভষবনষ ।  

অর একসি ংসেষ্ট উশদযষগ কষযথকরহ  সবসকর র পশর শবষ । এসি ভষরেহ সবমষ বষজষশর 
একসি গরত্বপণথ ববসলষ্টয এবং উপশভষক্তষ যষ অলষ কশর। ফস্বরপ প্রসেসনসির প্রশষজন শয 
েষরষ নবরে উপশভষক্তষর সে ম্পকথ  রষখষ, যষশে শদর সবশ্বষ র্ষশক প্রশষজশনর ম 
েষরষ েষশদর শবষ সনশ উপসস্থে র্ষকশব। 



সবমষিষরক দ্বষরষ ম্মখহন সকে  ববসলষ্টযিক সভশযষগ এবং কষরণ সনশম্ন েষসকষবে করষ 
। 

C1 বহমষ শকষম্পষনহর সবরশে সভশযষগ  

সবমষশকষম্পষনহর সবরশে সনবসন্ধে সকে  ষিষরণ সভশযষগগস : 

 

দষবহ ম্পর্দকে সভশযষগ  • দষবহর স্বহক়সে;  

• সস্তত্ব বযষে রষখষর সবিষ শদষ 
 নষ; 
• মহমষংসে শমষদপর্দে র্থ; 
• বষর্দক অ নষ প্রদষন; 

• দষবহর পসরমষণ সঠ্ক ন; এবং 

• জসরমষনষর দ নষ প্রদষন; 

সবমষি সক্ত শবষ ম্পর্দকে সভশযষগ   • সবমষ বন্ড নষ শপশ; 

• সবমষি সক্ত বষসে শ; 

• সবমষ শমষশদ ভ; 

• নক সবমষপে প্রকষল করষ; 
• সবমষি সক্তশে পসরবেথ ন; 

• সবমষি সক্তশে মশনষনন/স্বত্বসনশষগ; 

• অংসলক প্রেযষষর ম্পর্দকে; 

• সষব সববরণ/ভযষংল নষ পষষ; 
• এনএসভ-ম্পর্দকে আউসপ এর সব 

• সফ্র-ক প্রেযপথণ; 

সবমষি সক্ত েষমষসদ ম্পর্দকে  সভশযষগ
  

• েষমষসদ সবমষি সক্তর পনঃপ্রিন; 

• স্বত্বেযষগ মশযর নষ প্রদষন; 

• সঠ্ক স্বত্বেযষগ ময নষ প্রদষন; এবং 

• েষমষসদ সবমষ ঋশণর দ প্রদষন নষ শ 
ফস্বরপ বন্ধকহ ম্পসত দখশর সিকষর।   

C2  সবরশে সভশযষগ 

প্রসেসনসির সবরশে সনবসন্ধে করষ ষিষরণ সভশযষশগর সকে  সনশম্ন শদষ : 

 



সিে 14.3 

 
 

েকথ হকরণ 

একজন নেন প্রসেসনসি রশপ অপনষশক অপনষর উপশভষক্তষর প্রশষজন এবং অবলযক 
সবগসশে সবশল মশনষশযষগ সদশে শব যষশে সবমষি সক্ত সবসকর র অশগ েষর 
উপশযষগহেষর সব সনসিে শে পষশর। উপশভষক্তষর প্রশষজন নষশর সঠ্ক 
সবমষি সক্ত পষসরল করশে অপনষর সক করষ উসিে জষনশে 10 িযষশর পবথ B এবং D 

পনরষ পড় ন। 

D গ্রষশকর সভশযষগগস কষযথকর ভষশব পসরিষনষ 

এআ পশবথ অমরষ সবমষিষরশকর রক্ষষর জনয অআঅরসিএ দ্বষরষ ক়ে প্রষ এবং 
সবমষিষরশকর জনয উপি সভশযষগ সনবষরণ প্রসকর ষর সব শদখব। একজন প্রসেসনসি 
সষশব অপনষর সবসির সনিাসরে দষসত্ব এবং সদক সনশদথ ল শবষঝষশনষ এবং উসিে বযবষর 
এবং অিরণ করষ উসিে। 

শযখষশন একসদশক, প্রসেসনসিশক সনশজর উপশভষক্তষশদর সিকষর এবং সভশযষগ করষর 
প্রসকর ষর সব ের্য শদষ উসিে, পক্ষষন্তশর উপশভষক্তষশদর সনশজশদর দষসশত্বর সব 
শিেন করষ উসিে। এশে নষশদর স্বষস্থয, ভযষ, বযসক্তগে ের্য, আসেব়ত আেযষসদ সবশ 
েযভষশব প্রকষসলে যষ ঝ ঁসকর স্বহক়সের জনয খবআ গরত্বপণথ।  

 

ময েষশদর কষশে পণথ প্রকষল করষ 
সন। 

েষশদর বষ সবমষসকসস্তর শর্শক 
প্রদষন করষ সবমষসকসস্তর পসরমষণ 
শবলহ 

 

েষশদর একসি শপ্রষিষট 
সবসকর  করষ শশে যষ 
েষশদর প্রশষজশনর 
নরপ ন। 

শপ্রষিষশটর ব 
আসেবষিক এবং 
শনসেবষিক সদকগস 
েষশদর ভষভষশব 
বসঝশ শদষ সন 

 

প্রসেসনসির সবরশে  
সবমষিষরশকর সনবসন্ধে 
করষ ষিষরণ 
সভশযষশগর সকে  



অআঅরসিএ দ্বষরষ, উপশভষক্তষর সভশযষগ সঠ্কভষশব শমিষশনষ সনসিে করষর উশেশলয 
উপশভষক্তষ ংকর ষন্ত সবভষগ স্থষসপে করষ শশে। 

D1 গ্রষক পসরশবষ দপ্তর 

েকথ হকরণ 

উপশভষক্তষ ংকর ষন্ত সবভষগ-এর উশেলযগস : 
 সবমষিষরশকর রক্ষষ ংরক্ষশণর জনয সবমষ শকষম্পষনহ দ্বষরষ অআঅর শসিএ এর 

সবসি নপষশনর পর সবশল িযষন শদষ এবং েত্বষবিষন করষ; এবং 

 উপশভষক্তষশদর সভশযষগ সনবষরশণর জনয উপি প্রসকর ষগস এবং কষযথপেসে 
বযষপষশর সলসক্ষে কশর নষশদর ক্ষমেষ প্রদষন করষ। 

সবমষিষরশকর সভশযষগ শমিষশনষর জনয ভ এবং দ্রে শকৌল ংস্থষন করশে শব। 
অআঅরসিএ (সবমষিষরশকর স্বষর্থ ংরক্ষণ)2002 ষশর সবসিনষশর সবমষ 
শকষম্পষনহগসশক একসি উপযক্ত ভযন্তরহণ সভশযষগ সনবষরণ শকৌল প্রশষগ করষ 
অবলযক। অআঅর শসিএ দ্বষরষ সভশযষগ সনবষরশণর জনয সদকসনশদথ ল িষযথ কশরশে যষ 
প্রসেসকর ষ, মহমষংষর জনয, সবসলষ্ট মহমষ িষনথযষরষউে ম (সিএসি)সনিাসরে কশর যষশে 
সবমষ শকষম্পষনহশে ন্তভথ ক্ত সনবষরণ প্রণষহ অশরষ সিক লসক্ত পষশব। 

D2 মসিে অসভশযষগ পসরিষক প্রণষহ (অআসজএমএ) 

সনষমক দ্বষরষ সভশযষগ সনবষরণ শকৌলশর যর্ষর্থেষ যষিষআ করষর প্রশষজন অশে। 
কশমাশদযষশগ সবমষ সভশযষশগর একসি শকেহ ভষেষর ়জন করষর জনয ক্ষম করষর কষরশণ 
অআঅরসিএ মসিে সভশযষগ পসরিষক প্রণষহ (অআঅরসজএমএ) িষ করষর সে 
সন্নকশি অশে।  

অআসজএমএ, সবমষিষরশকর অশগ, সবমষশকষম্পষনহশে সভশযষগ নসর্ভক্ত করষর জনয এক 
প্রশবলদ্বষর বেরহ কশরন এবং যসদ অবলযক  েশব অআঅরসিএ সভশযষগ প্রশকষষ্ঠশক 
ব়সে ঘিষশব। অআসজএমএ একসি বযষপক মষিষন যষ নষ লি সবমষিষরকশক শকেহক়ে এবং 
নষআন প্রশবলষসিকষর প্রদষন করষর ক্ষমেষ রষশখ পরন্ত বষজষর অিরণ প্রশের যষিষআএর 
জনয অআঅরসিএশক পশরষ প্রশবলষসিকষর এবং সনন্ত্রণ প্রদষন কশর যষশে মখয সনশদথ লক, 

সবমষিষরশকর সভশযষগ র্ষশক। বযবস্থষসি সবসলষ্ট সভশযষগ শিনষর সনিাসরে, ংগ্রহে এবং 
ট্র্যষক করষর ক্ষমেষ রষখশব এবং যষ অবলযক, কষযথপ্রবষশর শভের সবসভন্ন সেিষরকশক 
বসে করশে পষরশব। 



পবথ সনিাসরে সবসির সভসতশে, অআসজএমএ-এর সবসভন্ন প্রকষশরর সভশযষগ গসশক সবনযস্ত 
করষর ক্ষমেষ র্ষকশব। বযবস্থষসি সবসলষ্ট সভশযষগ শিনষশক সনিাসরে, ংগ্রহে এবং ট্র্যষক 
করষর ক্ষমেষ রষখশব এবং প্রশষজন মে, কষযথপ্রবষশর শভের সবসভন্ন সেিষরকশক সিে 
করশে পষরশব। এআ  বযবস্থষ সক্ষে িষনথ যষরষউন্ড ম (সিএসি)শক বযষখযষ করশে ক্ষম 
শব এবং মস্ত সভশযষশগর জনয সঠ্ক িষনথ যষরষউন্ড মশক মষপশব। এআ বযবস্থষ 
সনশষসজে িষনথ যষরষউন্ড মশর মষসপ্ত সনকি বষর পর মহমষংসে কষশযথর জনয েকথ  
করশব এবং এআজনয সবসি-সভসতক কষশজর মষশিযশম উসিে মশে গসেসবসি স্বংসকর ভষশব 
েপষে শব।  

অআসজএমএ-এর মষিযশম পঞ্জহক়ে সভশযষগ, সবমষ শকষম্পনহর প্রণষহর সে 
অআঅরসিএ সরশপষসজিরহশে প্রভষসবে শব। এশে সবমষ শকষম্পনহর ষমষসজক মযাদষ 
স্বিষসে রপ শর্শক অআঅরসিএ প্রণষহশে প্রসেসবসম্বে শব। অআসজএমএ, ব মষপদে 
শযমন পদমযাদষ, সভশযষশগর প্রক়সে এবং নয সনরসপে পযষরষসমিষশরর পর সরশপষিথ  বেরহ 
করশে ক্ষম শব। এআপ্রকষর অআসজএমএ ব শকষম্পনহর জনয, সবমষিষরশকর সভশযষগ 
শমিষশনষর জনয এক মষন মি প্রদষন করশব এবং অআঅরসিএশক সবমষ শকষম্পষনহর 
সভশযষগ সনবষরণ প্রণষহর সকর েষ যষিষআ করষর জনয েষশক একসি উপকরণ প্রদষন 
করশব। 

D3 সবমষ শকষম্পষনহর ভযন্তরহণ সভশযষগ সনবষরণ প্রশকষষ্ঠ  

সবমষিষরশকর রক্ষষ ংরক্ষশণর জনয অআঅরসিএ-র সবসির ন্তগথে সনিাসরে করষ 
সদকসনশদথ শলর নষশর, প্রশেযক সবমষ শকষম্পষনহর উপশভষক্তষশদর সভশযষগ শমিষশনষর জনয 
সভশযষগ সনবষরণ প্রণষহ গঠ্ন করশে শব। একসি ভযন্তরহণ সভশযষগ সনবষরণ প্রণষহ, 
উপশভষক্তষশদর জনয এক দ্রে মষিষন প্রদষন করষশে ষষযয কশর। 2010ষশ 28 জ ষআ 
অআঅরসিএ দ্বষরষ, ক সবমষ শকষম্পষনহ গ্রণ করষ সভশযষগ সনবষরণ প্রসকর ষর সবশ সদক 
সনশদথ ল জষসর করষ শশে। স্বষভষসবকভষশব সবমষ শকষম্পষনহর সভশযষগ সনবষরণ প্রণষহশে 
সনশম্ন দস্তরহ প্রণষহ ন্তভথ ক্ত।  

D3A সভশযষগ সসপবেকরণ শকৌল  

একজন গ্রষক েষরঁ সভশযষগ কষটিমষর শকষর-এ শফষন কশর, শকষম্পষনহর ষেষ সবভষশগ 
শম কশর র্বষ ব্রষি সফশ সবভষগহ সফষশরর কষশে সসপবে কশর নসর্ভক্ত করশে 
পষশরন।  

সিকষংল বহমষ শকষম্পষনহ ষিষরণে েষশদর ষেষ সবভষশগর নম্বর বষ সভশযষগ 
প্রসেসবিষন দপ্তশরর সঠ্কষনষ েষশদর শবষআি-এ, শপ্রষশপষষ ফশমথ, পসস নসর্শে সদশ 



র্ষশক। সভশযষগ পষষর সেন সদন-এর মশিয সভশযষগকষরহর কষশে শকষম্পষনহর প্রষসপ্ত 
স্বহকষর করশে , এবং সনর্দদষ্ট মশর মশিয েষ মষিষশনর উশদযষগ গ্রণ কশর । 
ষিষরণেঃ শকষন্ মশর মশিয সভশযষগ রষষ করষ শব, েষ সভশযষগ গ্রশণর ম 
সভশযষগকষরহশক জষনষশনষ শ র্ষশক।  

D3B শক্ষষভ সনরন সফষর 

যসদ গ্রষক গ্রষক পসরশবষ লষখষর উতশর বষ েষশদর শদখষশনষ মষিষশন ন্তষ্ট নষ ন র্বষ 
গ্রষক পসরশবষ লষখষ সনর্দদষ্ট মশর মশিয েষঁর মযষ মষিষন করশে নষ পষশর েশব সেসন 
েষঁর সভশযষগ পরবেথ হ পযাশ উন্নহে করশে পষশরন।  এশক্ষশে গ্রষক েষরঁ সভশযষগ 
সিসভলনষ, সরসজনষ, শকসে বষ কশপাশরি শক্ষষভ সনরন সফষশরর কষশে সসপবে 
করশে পষশরন। সকে  সবমষ শকষম্পষনহ দ্বষরষ এআ সভশযষগ সনবষরণ সফষর শনষিষ 
সফষরশক িষশক।  

যসদ উপশভষক্তষ ের্ষসপ ন্তষ্ট নষ  বষ সভশযষগ সনবষরণ সফষর মষিষন প্রদষন করশে 
মর্থ  েশব েষরষ পশরর উচ্চস্তশরর সিকষরহর শে কর্ষ বশে পষশর যষশক েষশদর 
সভশযষগ সনবষরশণর জনয অপহহ সিকষরহ (বষ বযসক্ত সযসন উচ্চস্তশরর কে়থ পশক্ষর কষশে 
অশবদশনর জনয দষহ) বষ । 

এসি পদষনকর সমক শকষম্পষনহ সবসলষ্ট  এবং সবমষ শকষম্পষনহর শবষআশি এআ সবয ের্য 
পষষ শযশে পষশর।  

েকথ হকরণ 

সনর্দদষ্ট সভশযষশগর জনয অআঅরসিএ দ্বষরষ িষমথ যষরষউন্ড ম, সনিাসরে করষ শশে, 

শযমন:  
 উপশভষক্তষ দ্বষরষ সবমষি সক্ত বন্ধ করশে বষ শশে সকন্ত সবমষ শকষম্পষনহ এসি 

করশে মর্থ শশে, এবং 

 উপশভষক্তষ সেসরক্ত রক্ষষ পষবষর জনয একসি সেসরক্ত সবমষসকসস্ত প্রদষন কশরশে 
সকন্ত সবমষ শকষম্পষনহ েযষন কশরসন। 

উপশরর দসি সব, সবমষ শকষম্পষনহশক সভশযষগ সসপবে করষর 10সি কষশজর সদশনর 
মশিয জবষব সদশে শব।  

 

 



েকথ হকরণ 

যসদ সবমষ শকষম্পষনহ শকষন সভশযষগ বষসে কশর শদ েশব এসি করষর ববি কষরণ বষ 
অবলযক। 

প্রশেযক সবমষশক সনবষযথ সবশল রশপ মে় য দষবহর সব, সবমষ ম্বিমযষন-এর সঠ্কষনষ, 
শযষগষশযষগ নম্বর আশম সঠ্কষনষ আেযষসদ বশ সনশজর দষবহদষর উপশভষক্তষশক পরষমলথ শদষ 
িষআ যসদ সনণথশে ন্তষ্ট নষ  েশব, সবমষ ম্বিমযষন এর ষশর্ শযষগষশযষগ করশে। 

D4 সবমষিষরকশদর রক্ষষর জনয অআঅরসিএ দ্বষরষ নয পদশক্ষপ  

সবমষিষরশকর সবিষ রক্ষষর জনয ম্প্রসে অআঅরসিএ দ্বষরষ কেগস পদশক্ষপ শনষ 
শশে । এআ পদগসর মশিয ন্তভথ ক্ত : 

D4A মখয সবশযর দস 

অআঅরসিএ-র ম্প্রসে পদশক্ষপ, শপ্রষিষশটর সব ের্য সবমষিষরক যষশে বঝশে পষশর 
শআমে র ভষষশে সনসিে করষর জনয প্রমখ সবশল দস উপসি করষশনষর প্রস্তষব। 
মখয সবশল দসশর পরহক্ষষর দ্বষরষ শদখষ যষশব শকষন সবসলষ্ট শপ্রষিষট এর সক্ষে উপশভষক্তষ, 
র মখয সব সক বঝশে পষরশবন এবং শপ্রষিষট নষর জনয উপযক্ত বষ ন এসি সেষন্ত 
সনশে ক্ষম শবন। মখয সবশল দস শর্শক এসি প্রকিন  সনসিে করষ  শয সবমষ 
শকষম্পষনহ দ্বষরষ নয গরত্বপণথ ের্য শযমন সবমষসকসস্ত সববরণ, প্রদষশনর েষসরখ, সবসভন্ন লল্ক, 

ংসেষ্ট ঝ ঁসক এবং সবমষি সক্ত বন্ধ করষর সস্থসেশে সক  আেযষসদ সব ের্য শদষ । 

D4B অবলযকেষ সবশেণ বষ উপযক্তেষ 

ভ পরষমলথ এবং ংগে সবসকর  অিকষশে একসি পদশক্ষপ রশপ অআঅরসিএ দ্বষরষ 
প্রশষজন সবশেণ বষ উপযক্তেষর এক নয পদশক্ষপ সিসিে । এআ সব পর একসি 
শখষষ খড়ষ িষ করষ । কে়থ পক্ষ ম্প্রসে এক প্রসকর ষ নযস্ত করশে কষজ করশেন যষশে 
সনসিে করষ শব শয প্রক়ে সবসকর  প্রভষসবে করষর অশগ, প্রস্তষব এক কষসিে শপ্রষিষট 
শমসট্র্ক্স-এর মষিযশম ঘশি। ভ সবসকর  নষ  েষ সনসিে করশে এসি করষ । 

D4C প্রেযক্ষ সবপণন-এর জনয সদক সনশদথ ল 

দরস্থ সবপণন ম্পর্দকে সবকর  েসি দর করশে জষসর করষ সদক সনশদথ ল প্রযসক্তগে সবকষশলর 
শে উসপন্ন নেন প্রসেদ্বসিেষ পর মশনষশযষগ শকেহভে করশে প্রস্তষব কশর। শযখষশন 
নেন এবং দ্রে িযষশন বষর ষভ অরণ করষ িষআ এবং নষদর দ্বষরষ গসঠ্ে ভষব 
(বযবিষন) দর করষ উসিে। 

 



েকথ হকরণ 

অআঅরসিএ,  এক সনন্ত্রশকর রশপ সবমষিষরশকর স্বষর্থ রক্ষষর জনয, ম মশ সবসভন্ন 
পদশক্ষপ শন। বলয অআঅরসিএ-এর মশিয সেষন্ত শনবষর লসক্ত শনআ। এসি শকব 
সভশযষগ মষিষশন ষষযয করষর জনয, ংসেষ্ট সবমষ শকষম্পষনহর মশক্ষ সবমষিষরশকর 
সভশযষগ প্রস্তে করশে পষশর। 

E বহমষ ম্বিমযষশনর ভ সমকষ 

E1 বহমষ ম্বিমযষশনর ক্ষয 

ভষরে রকষর সবজ্ঞসপ্তকরণ সদন 1998ষশর 11আ নশভম্বর দ্বষরষ, সবমষ শকষম্পষনহ 
উপশভষক্তষর সভশযষগ লহঘ্র শমিষশে এবং এআ সভশযষগ ংকর ষন্ত মযষগস কম করষর 
উশেশলয সবমষ ম্বিমযষন ংস্থষ গঠ্ন করষ শশে। সবমষিষরশকর স্বষর্থ রক্ষষর জনয এবং 
সবমষ প্রণষহশে সবশ্বষ বষড়ষশনষর জনয এআ ংস্থষ খবআ গরত্বপণথ এবং প্রষসেক। 
উপশভষক্তষ এবং সবমষ শকষম্পষনহ উভশর মশিয সবশ্বষ উসপন্ন করশে এবং বজষ রষখশে 
এআ ংস্থষ খবআ ষেষ কশরশে। 

সবমষ ম্বিমযষন কষযাশর মখয উশেলয দষবহ ংকর ষন্ত সভশযষগ, সবমষি সক্ত বষ সবমষসকসস্ত 
জমষ প্রদষশনর লশেথ র ংসেষ্ট এবং সবমষি সক্ত দস জষসর নষ ষ ংকর ষন্ত সববষদ বযষেহ, 
সনরশপক্ষ এবং ক লেষ পবথক শমিষশনষ। যসদ উসেসখে শক্ষশে শকষন উপশভষক্তষর সবমষ 
শকষম্পষনহ পর শকষন সভশযষগ র্ষশক  উসন যসদ সবমষ শকষম্পষনহ দ্বষরষ ক়ে পদশক্ষশপ 
ন্তষ্ট ন েশব উসন সবমষ ম্বিমযষশনর ষশর্ শযষগষশযষগ করশে পষশরন। 

E2 ম্বিমযষশনর শক্ষেষসিকষর 

সবমষ কে়থ শত্বর সিকষরহ ষরষ শদলম ম্বিমযষশনর কষযা স্থষপন কশরশেন। প্রশেযক 
ম্বিমযষশনর কষযা র সিকষর শক্ষে রশপ অষদষ ষদষ শভৌগসক শক্ষশে বণ্টন 
করষ শশে এবং েষরষ সনশজর শক্ষশের শভের, সভশযষগ শমিষশনষশে ত্বরষসিে করশে, 

সবসভন্ন স্থষশন ববঠ্ক অশষসজে করশে পষশর। 

 

 

 

 

 

 



সিে 14.4 

 

E3 ম্বিমযষশনর কষজ 

ম্বিমযষশনশক দরকশমর কষজ করশে : 

 মহমষংষ; এবং 

 রষ শদষ 

শকষন একজন বযসক্ত, যষর সবমষ শকষম্পষনহর সবরশে শকষন সভশযষগ র্ষকশ, েশব নষর 
সভশযষগ বযসক্তগেভষশব স্বহকষর করশে এবং র পর সবিষর করষর সবমষ ম্বিমযষশনর 
সিকষর র্ষশক। সভশযষশগর প্রক়সে সবমষ শকষম্পষনহর সবরে শকষন শন্তষ শে পষশর। 
ন্তগথে উদষরণগস :  

 সবমষ শকষম্পষনহ দ্বষরষ শকষন দষবহর অংসলক পণথ স্বহকরণ; 

 সবমষি সক্তর ন্তগথে প্রদষন করষ বষ প্রশদ সবমষসকসস্ত ংকর ষন্ত শকষন সববষদ;  

 সবমষি সক্ত বেরহ করশে প্রযক্ত সবসিক লব্দ সববষদ যসদ সববষদ দষবহশে উচ্চষসরে ; 

 সবমষসকসস্ত পষবষর পশর সবমষ উপশভষক্তষশক শকষন সবমষদস জষসর নষ করষ। 

অশমদষবষদ 

দ্বষদল বহমষ-
ম্বিমযষশনর 
সফ শয শয 
স্থষশন বসস্থে 

শকষকষেষ 

মম্বষআ 

শকষসিন 

শিন্নষআ 

নেন সদসে 

ভবশনশ্বর িন্ডহগড় 

শণৌ গষষসি 

শভষপষ ষদ্রষবষদ 



সবমষ শকষম্পষনহশক, সবমষ ম্বিমযষন দ্বষরষ 15 সদশনর মশিয পরস্কষশরর পর ম্মষন শদখষশনষ 
উসিে। (যষ সেন মষশর মশিয করশে শব)  

েকথ হকরণ 

ম্বিমযষন-এর ক্ষমেষ 20 ষখ িষকষ সবমষ ি সক্ত পযথন্ত হমষবে। 

E4 সভশযষগ সসপবে করষর উপষ 

ক্ষি গ্রষশকর সভশযষগসি সসখে অকষশর শে শব এবং েষঁর িশর বহমষ 
ম্বিমযষশনর উশেশলয সসখে শে শব। সভশযষগসি বহমষ গ্রষশকর অআসন 
পরষমলথদষেষর মষিযশম নসর্ভক্ত করষ শযশে পষশর। 

সভশযষগ সসপবে করষর পশবথ: 

 সভশযষগকো দ্বষরষ উশেসখে সবমষ শকষম্পষনহশে প্রসেসনসিত্ব করষ  এবং  সবমষ 
শকষম্পষনহ   দ্বষরষ সভশযষগ খষসরজ শ বষ এক মষশর শভের জবষব শদষশে 
ফ শ, বষ উপশভষক্তষ, সবমষ শকষম্পষনহর প্রসেসকর ষশে ন্তষ্ট শ; এবং  

 আ সবশর সভশযষগ শকষন অদষে, উপশভষক্তষ শফষরষম বষ মিযস্থেষকষরহর ষমশন 
মে সব শব নষ। সবমষ শকষম্পষনহর প্রসেসকর ষর এক বেশরর মশিয সভশযষগশক কষযথকর 
করশে শব। 

E5 সভশযষগ সনরন প্রসকর ষ 

ম্বিমযষন দ্বষরষ প্রষপ্ত সভশযষগগস সনম্নসসখে উপষ শমিষশনষ : 

প্রেযষষর/মহমষংষ
   

 ম্বিমযষন-এর কেথ বয  শয সভশযষগকো এবং সবমষ 
শকষম্পষনহর মশিয মিযস্থেষ দ্বষরষ শবষঝষশনষ বষ অশপষশর 
মষিযশম মহমষংষ প্রবর্দেে করষ। এআ ক্ষয পরণ করষর জনয 
ম্বিমযষন-এর সবশবিনষ নযষহ সঠ্ক প্রসকর ষগস 
পষন করশে পষশর। যসদ উভ পশক্ষর মশিয মহমষংষ শ 
যষ েশব উভ পক্ষ ভসবযশে মষমষ প্রেযষষর করশে 
পষশর। 

পষসরল   যসদ ম্বিমযষশনর মশন  শয এক উপযক্ত ম হমষশে 
উভ পশক্ষর মশিয শকষন শবষঝপড়ষ বষ মহমষংষ নষ  
র্ষশক েশব ম্বিমযষন উভ পশক্ষর জনয একসি পষসরল 



করশে পষশর যষ নষর রষ নষশর উভ পশক্ষর জনয 
সঠ্ক । 

• এআরকশমর পষসরল, সভশযষগ প্রষপ্ত বষর সিকেম এক 
মষশর শবলহ সবম্ব করষ শব নষ, এবং নসসপ সভশযষগ 
কো  ংসেষ্ট সবমষ শকষম্পষনহশক পষঠ্ষশনষ শব। যসদ 
সভশযষগকো, সভশযষগশক পশরষ এবং শল মহমষংষর 
পষসরশলর ক লেথ শক স্বহকষর কশর েশব পষসরল 
সভশযষগ কোর লোবে শব। যসদ সভশযষগকোর দ্বষরষ 
পষসরল স্বহকষযথ  েশব পষসরশলর প্রষসপ্তর েষসরশখর 15 
সদশনর মশিয নষর সনশজর স্বহক়সে সসখে রশপ িনষ 
পষঠ্ষশে শব। যসদ সভশযষগকোশদর দ্বষরষ পষসরল স্বহক়ে 
 েশব নষরষ সবমষ শকষম্পষনহশে  লোবে  শব এবং 
এর বষিযবষিকেষশক ম্পণথ করশে শব। 

পরস্কষর  • যসদ শকষন শবষঝষপড়ষ বষ মহমষংষ নষ  এবং 
সভশযষগকোর পষসরল স্বহক়ে নষ  েশব এআ সব 
ম্বিমযষশন একসি পরস্কষর প্রদষন করশব। এআ পরস্কষর 
সভশযষগ প্রষপ্ত বষর সেন মষশর শভের মঞ্জর করষ শব। 
পরস্কষর সবমষ শকষম্পষনহর বষিযেষমক (যসদ এসি 
সভশযষগকোর স্বহকষযথ ) । 

• যসদ সবমষিষরক ম্বিমযষশনর রষশ ন্তষ্ট নষ  েষরষ নয 
শভসনউ শযমন উপশভষক্তষ শফষরষম এবং অআন অদষশে 
সনশজর সভশযষগ মহমষংষর জনয দ্বষরস্থ শে পষশর। 

• সবসভন্ন ম্বিমযষন কষযা দ্বষরষ প্রষপ্ত সভশযষশগর ংখযষ 
নবরে ব়সেশে জষনশে পষরষ যষ শয সবমষিষরক সবমষ 
ম্বিমযষন-এর ংস্থষশে সনশজর সবশ্বষ রষশখ। 

 স্বহক়ে বষ  
রক্ষণষশবক্ষণ নষ করষ 
সভশযষগ  

• প্রষপ্ত সভশযষগ যষ ম্বিমযষন মশন কশর পযাপ্ত কষরশণর 
সবনষ ঘিষ বষ শযখষশন সভশযষগকো শষকষন বষ ক্ষসে বষ 
সবিষ শভষগ কশর নষ েষশক স্বহকষর বষ রক্ষণষশবক্ষণ নষ 
করষর রশপ বগথহক়ে করষ শযশে পষশর এবং ম্বিমযষন 



দ্বষরষ খষসরজ করষ শযশে পষশর। 

• ম্বিমযষন-এর ক্ষমেষ 20 ষখ িষকষ মশযর সবমষ ি সক্ত 
পযথন্ত হমষবে। 

• সনম্নসসখে সবশে শষকপষ দ্বষরষ সভশযষগ খষসরজ করষ 
শব: 

– যসদ সভশযষগকো প্রর্শম সবমষ শকষম্পষনহশক নষ 
বশ এবং সবমষ শকষম্পষনহশক সভশযষগ শলষনষর 
এবং সভশযষগ শমিষশনষর প্রষশর শযষগ সবনষ 
শষজষসজ ম্বিমযষন-এর শে শযষগষশযষগ 
কশর। 

– যসদ একআ সবশর সভশযষগ শকষন অদষে, 

উপশভষক্তষ শফষরষম বষ মিযস্থেষকষরহর ষমশন 
মে সব । 

– যসদ সভশযষগ শষকপষশর শক্ষশের মশিয নষ । 

 

েকথ হকরণ 

সবমষিষরশকর স্বষর্থ রক্ষষ সবসি নষশর প্রশেযক সবমষকো দ্বষরষ সবমষিষরকশক দস 
শপ্ররণ করষর ম সিে করষ উসিে যসদ উসন সনশজর সবমষকোর সবরশে শকষন 
সভশযষগ করশে িষন েশব শকমন ভষশব ংশযষগ শক্ষশের সবমষ ম্বিমযষন-এর শে 
শযষগষশযষগ করশে পষরশবন। 

F অআ.অর.সি.এ. এর সভশযষগ সনরন শ 

IRDA ষম্প্রসেক মশ IRDA সভশযষগ ক শন্িষর (IGCC) লর কশরশে। IGCC পসস 
িষরকশদর সভশযষগ দষসখ করষর জনয একসি সেসরক্ত মষিযম (িযষশন) প্রদষন কশর, অর 
েষঁরষ েষশদর সভশযষশগর পসরসস্থসের পরহক্ষষ, শফষন / আ - শমআ মষরফে করশে পষরশবন। 

েকথ হকরণ 

IGCC - এর শিষ ফ্রহ নম্বর 155255 - এ শফষন কশর বষ IRDA এর 
complaints@irda.gov.in - এ আশম পষসঠ্শ সভশযষগ দষসখ করষ শযশে পষশর। 



একবষর প্রশষগ শ যষষর পর, ক শন্িষশরর পসরশবল (বযবস্থষ), IGMS এর ষশর্ 
আন্িষরশফ রষখশব (ভষগ D. 2 দ্রষ্টবয)। IGCC পসসিষরকশদর যখন প্রশষজন শব সবমষ 
শকষম্পষনহর সনবষরণ প্রণষহর জ্ঞষন প্রদষন েষড়ষ শিসশফষন অর আশম দআ মষিযশমআ, IRDA 

- এর সনবষরণ শশর জনয যষষ, জ কশর সদশশে। ক শন্িষর, প্রষপ্ত কশর সভসতশে 
সভশযষগ সনবন্ধহকরণ ফমথ পরণ কশর শন।  

IGCC, সবমষ ম্বিমযষশনর (শষকপষশর) ভ সমকষর সবশ পসস িষরকশদর সলসক্ষে 
কশর।  

সভশযষগ সনবষরণশক র বষনষশনষর সেসরক্ত, IRDA সভশযষশগর সববরণ শদখষ অরম্ভ 
কশরশে যষশে পরহক্ষণ অর সনরহক্ষণ দ্বষরষ প্রশষগ করষ সনন্ত্রশণর সবসভন্ন বযবস্থষর নরণ 
নষ ষ / ঙ্ঘনশক সিসিে করষ যষ। শযখষশনআ প্রশষজন , IRDA দ্বষরষ সনন্ত্রণ 
কষযথপ্রণষহ লর করষ ।  

ম্ভষবয পসরবেথ ন অর সিকষর শক্ষশের সবস্তষশরর জনয, সবমষ ম্বিমযষন ংস্থষর মহক্ষষ 
করষ শে যষশে এসি সনসিে করষ শযশে পষশর শয এআ সভশযষগ যষ সবমষ ংস্থষ দ্বষরষ 
সেষন্ত শনষ সন অর যষ সনন্ত্রক অর/বষ ম্বিমযষনশক পষঠ্ষশনষ শশে, েষর 
সনণাক সেষন্ত শবর করষ শযশে পষশর, শকব শআ সবগসর সেসরক্ত যষ সনবষযথ রশপ 
অদষশের পসরসির মশিয অশ। 

G একসি সবশল সভশযষগ 

যসদ বহমষ শকষম্পষনহ একসি দষবহশক নষকি কশর েশব একসি সবশল সভশযষগ শকষন পশর্ 
পসরিষসে  এবং শ শক্ষশে এশজন্ি কহভষশব েষঁর ক্লষশশন্ির পষশল দষঁড়ষশে পষশর, েষ 
নহশির ষরণহশে শদখষশনষ শশে: 

সিে 14.5 



 

 

এশজশন্ির ভ সমকষ 

বহমষ এশজন্ি মর েষঁর গ্রষক ঞ্জস-র শক্লম 
শিশমন্ি ফমথ ভর্দে কশর মস্ত প্রষমষণয দস 
 বহমষ শকষম্পষনহর সফশ জমষ শদ। 

 

 

মর ঞ্জসশক বহমষ শকষম্পষনহর ভযন্তসরন 
শক্ষষভ প্রসেসবিষন শ-এ একসি সভশযষগ 
দষসখ করষর পরষমলথ শদ। 

 

মর ঞ্জসশক পরষমলথ শদ সভশযষগসি 
শনষিষ সফষশরর কষশে সনশ শযশে। 

 

 

 

 

 

এআ বস্থষ মর বশন শয ঞ্জসর ষমশন 
সেনসি সবকল্প অশে: 

1. বহমষ ম্বিমযষশনর কষশে দষসব করষ; 

2. শভষক্তষ রক্ষষ অআশনর িহশন শজষ 
শফষরষশম সভশযষগ করষ; র্বষ 

3. অআ অর সি এ শক্ষষভ সনরন শ-এর 
কষশে যষষ।  

মর েষশঁক ষষযয কশর কহভষশব বহমষ 
ম্বিমযষশনর দ্বষরস্থ শে । 

 

 

দষসখ করষ দষসব 

শকেন এর মষ ঞ্জস বহমষ শকষম্পষনহর কষশে ১০ 
ক্ষ িষকষর ম়ে য জসনে দষসব দষসখ কশরশেন। 
েষঁর শক্লম এ ঞ্জস বশশেন শয েষরঁ ন্তষশনর 
স্বষভষসবক ম়ে য শশে। 

জহবন বহমষ শকষম্পষনহ 
বহমষ শকষম্পষনহ েষশদর ভযন্তরহন েদন্ত কশর শআ 
দষসব এআ বশ নষকি কশর শদ শয শকেন এর 
ম়ে য স্বষভষসবক ন। 

জহবন বহমষ শকষম্পষনহর ভযন্তসরন শক্ষষভ 
প্রসেসবিষন শ 

শ জষনষ দষসবসি যর্ষযর্ ভষশবআ খষসরজ করষ 
শশে। 

বহমষ শকষম্পষনহর শনষিষ সফষর 

শনষিষ সফষর জষজষন শয শকষম্পষনহর েদশন্ত 
িরষ পশড়শে শয শকেন মদযপ পসস করষর ম 
শ শআ ের্য শগষপন কশর যষ।  েষআ ের্য 
শগষপন করষর জনয দষসবসি প্রেযষখযষন করষ 
শকষম্পষনহর সঠ্ক শশে। 

এশজশন্ির কষে শর্শক পরষমলথ শপশ ঞ্জস বহমষ 
ম্বিমযষশনর কষশে যষষর সেষন্ত শনন। 

বহমষ ম্বিমযষন 

উভ পশক্ষর শে কর্ষ বশ  সনজস্ব েদন্ত করষর পর, 

বহমষ ম্বিমযষন এআ সেষশন্ত অশ শয  শকেন-এর 
ম়ে য স্বষভষসবক ভষশব শশে এবং বহমষ শকষম্পষনহর বক্তবয 
সভসতহন।  
ম্বিমযষন ঞ্জস  বহমষ শকষম্পষনহর মষশঝ একসি রফষ 
করষর শিষ্টষ কশর সকন্ত শকষন রকম রফষ  নষ। 

ফষফ 

ম্বিমযষন বহমষ শকষম্পষনহশক সনশদথ ল শদ 
ঞ্জসর ১০ ষখ িষকষ সমসিশ সদশে এবং এআ 
ভষশব সবসির সনষ্পসত । 



প্রন ১৪.২ 

শয শয প্রসকর ষ বহমষ ম্বিমযষন একসি সভশযষগ শদখভষ/মষিষন কশর েষর একসি 
েষসকষ বেরহ কর। 

H ষআশন্স পননথবহকরণ 

এখন শযশে অপসন এআ িযষশর শল ংশল এশ শগশেন, অপসন জষনশবন কহ কশর 
অপনষর গ্রষশকর স্বষর্থশক গ্রষসিকষর সদশ েষঁর ষশর্ ি সক্ত করশবন এবং  কহভষশব দহঘথ 
শমষসদ ভষশব একজন এশজন্ি সশশব েষ অপনষর ষফযশক সিে করশব। যসদ অপনষর 
গ্রষক ন্তষ্ট ন, েশব অর্দর্ক ভষশব ক্ষম শ সেসন েষঁর পসস সরসনউ করশবন। 

পসরশলশ গ্রষকশদর রক্ষষ করশে অআ অর সি এ শয নহসে সনশদথ সলকষ বেরহ কশরশে, শআ 
নষশর একজন বহমষ এশজন্ি শয পসস সবসকর  কশরশেন েষর একিষ সনর্দদষ্ট ংল যসদ 
বেশরর শলশ সরসনউ নষ  েশব েষর ষআশন্স বষসে করষ শব। কষরণ এর মশিয সদশ 
এিষআ প্রমষসণে  শয ঐ এশজন্ি গ্রষশকর প্রশষজশনর প্রসে মনশযষগ শদনসন বষ সম-শসং 
এর শদষশ সেসন দষ্ট।    

১৫ িযষশর সজ সবভষশগ অমরষ অবষর শদখব কহভষশব অআ অর সি এ  বহমষ শকষম্পষনহ  
এশজন্িশদর মযষন কশর যখন েষশদর কষযথকষপ অলষবযঞ্জক নষ।   

প্রন 14.3 

অআ অর সি এ এর শক্ষষভ প্রসেসবিষন শ এর মষিযশম একজন গ্রষক েষঁর বহমষ 
ংস্থষর সবরশে কহভষশব সভশযষগ করশে পষশরন? 

ষরংশক্ষপ 

এআ িযষশ  অশগর িযষগসশে যষ অশষসিে  েষ শর্শক অপনষশদর কষশে এআ 
সবিষ স্পষ্ট শব শয বহমষ সলশল্প যক্ত প্রসেসি বযসক্তর বযবষর  কমথপেসের মষিযশমআ এআ 
সলশল্পর সভসত দ়ঢ় শে পষশর  এআ সলল্প েষর পসরপণথ অকষর শপশে পষশর।  

এআ িহর শল িযষশ অমরষ বযষখযষ করব মগ্র বহমষ প্রসকর ষ বনসেক িসরশের ভ সমকষ।  

ম সব 

এআ িযষশ অশষসিে ম িষরণষ গস এআ ভষশব ংশক্ষসপে করষ শযশে পষশর: 
গ্রষক রক্ষষর গরত্ব  

শযশে ভষরশে বযষপক মষনশর মশিয র্থবনসেক জ্ঞষন খব কম এবং েষশদর পসস 
ম্পশকথ  জষনষশবষঝষ খব কম, েষআ এখষশন গ্রষক রক্ষষ খবআ গরত্বপণথ। 

 



গ্রষক রক্ষষর মষন কম ষর র্থ গ্রষকশদর মশিয ন্তসষ্ট ব়সে যষ ষমসগ্রক ভষশব 
বহমষ সলশল্পর সবকষশলর পশর্ ন্তরষ। 

পসস শক্ষশে স্বে সবসনম গ্রষকশদর অস্থষ জথ ন করষর পশক্ষ উপশযষগহ। 

অআ অর সি এ (গ্রষক স্বষর্থ রক্ষষ) সবসি ২০০২ 

শটষবর ২০০২ এ বহমষ পরষমলথদষেষ কসমসির ষশর্ অশষিনষ ষশপশক্ষ পসস 
শষল্ডষরশদর স্বষর্থ রক্ষষর শক্ষয অআ অর সি এ এআ সবসিসি প্রকষল কশর। 

একসি বহমষ প্রশপটষশ শকষন শকষন সব স্পষ্ট করশে শব েষ এআ সবসিশে সনর্দদষ্ট করষ 
শশে।  
এআ সবসিসি সনশদথ ল কশর শদ শয গ্রষকশদর শক্ষষভ সনরশনর জনয প্রসেসি বহমষ-ংস্থষর 
সনর্দদষ্ট বযবস্থষ র্ষকশে শব। 

একসি পসসশে শকষন সবগসর স্পষ্ট উশেখ করশে শব, েষ এআ সবসিসি বশ শদ। 

জহবন বহমষর দষসব শমিষশনষর জনয শকষন প্রসকর ষ বম্বন করশে শব েষ এআ সবসি সঠ্ক 
কশর শদ। 

পসস গ্রষক শযষগষশযষগ করশ বহমষ ংস্থষ শকষন শক্ষশে ১০ সদশনর মশিয েষঁর 
প্রসেসকর ষ জষনষশব, েষ এআ সবসি সঠ্ক কশর শদ। 

বহমষ ম্বিমযষন-এর ভ সমকষ 
ম্বিমযষন সফশর প্রিষন কষজ  বহমষ ংকর ষন্ত দষসব, পসসর শমষদ, সপ্রসমষম, -
নসর্ভক্ত বহমষ প্রভ়সে ংকর ষন্ত মযষগস দ্রে সনরশপক্ষভষশব কম বযশ মষিষন করষ। 

গভর্দনং বসি শদলবযষপহ শমষি ১২ সি ম্বিমযষনশক েষশদর এষকষ সনর্দদষ্ট কশর সনশষসজে 
কশরশে। 

প্রষপ্ত সভশযষগগস ম্বিমযষন এআভষশব শদখভষ কশর: সভশযষগ সনরন, পরষমলথ 
শদষ, পরষ্কষর, -গ্রণশযষগয সভশযষগ সবশল সভশযষগ  

বহমষ ংস্থষর সবরশে সবশল সভশযষশগর মশিয পশর পসস দষসবংকর ষন্ত সভশযষগ, 

পসস ষর্দভসং, সপ্রসমষম, এবং পসস শমষদ উতহণথ দষসব। 

সবশল সভশযষগ 
বহমষ পরষমলথদষেষর সবরশে সবশল সভশযষগ বশে শবষঝষ গ্রষকশক ভ প্ল্যষন শদষ, 
ভ শমষশদর িহশন শফষ, এবং খরি ম্পশকথ  বসে নষ করষ 
গ্রষশকর সভশযষগগস কষযথকরভষশব শদখভষ করষ 
অআ অর সি এ এর কনসউমষর যষশফষর দপ্তর গ্রষক স্বষর্থ রক্ষষ সবসি নযষহ 
গ্রষশকর সভশযষগ গস শদখষলনষ কশর এবং গ্রষকশদর শক্ষষভ প্রসেসবিষশনর পেসে 
ম্পশকথ  সলসক্ষে করষর মশিয সদশ ষবসম্ব কশর শেষশ। 

বহমষকষরশকর পশক্ষ সভশযষগ সনষ্পসত বযবস্থষসদর কষযথকষসরেষ ক্ষম করষর জনয  



একআ শে বহমষ সলশল্প ষমসগ্রকভষশব সভশযষগ ের্যসদর শকেহ 
ংগ্রশভন্ডষর(অআসজএমএ) গশড় শেষষর জনয অআঅরসিএ, সভশযষগ বযষবস্থষপনষর 
ংে পেসে প্রশষগ করশে িশশে।  
একজন বহমষকষরশকর ভযন্তরহণ সভশযষগ প্রসেসবিষন বযবস্থষ সনম্নসসখে সদ্ব-স্তর 
সবসলষ্ট পেসে ন্তভথ ক্ত:  প্রর্মে শল্পষআন র্বষ বহমষকষরশকর সফশর মষিযশম 
একসি সভশযষশগর নসর্ভক্তকরণ এবং সদ্বেহেঃ  শনষি সফষর/যষপহশি 
কে়থ পশক্ষর কষশে এসিশক িহশর িহশর শপৌঁশে শদষ। 

অআঅরসিএ-র সভশযষগ প্রসেসবিষন শ 

শিষ সফ্র নম্বর 155255-শে অআসজসস-শক শফষন কশর র্বষ অআঅরসিএশক 
complaints@irda.gov.in-শে একসি আ-শম পষসঠ্শ অআঅরসিএ-র কষশে সভশযষগ 
দষশর করষ যষ। 

ষআশশন্সর পনঃনবহকরণ 

গ্রষকশদর রসক্ষে করষর িরম বযবস্থষ রশপ, অআঅরসিএ বহমষ প্রসেসনসিশদর নড় 
বস্থষশনর ষর ব়সে করশে সনশদথ সলকষ িষ কশরশে। 

অআঅরসিএ প্রস্তষব কশরশে শয একজন বহমষ প্রসেসনসির ষআশন্স বষশজষপ্ত করষ শব 
যসদ প্রসেসনসিসির দ্বষরষ সবসকর ে বহমষি সক্তগসর একসি সনিাসরে লেষংশলর কম ংখযক 
প্রসেবের পনঃনবহসনক়ে । 

 

প্রন- উতর 

14.1 শয শকষন বহমষজষে দ্রশবযর প্রশপটষশ বলযআ স্পষ্টভষশব উশেখ করশে শব: 
 ষশভর শযষগগস; 

 বহমষ রক্ষষর বযষসপ্ত; 

 বহমষ রক্ষষর গযষসরসন্ি, বযসেকর ম এবং লেথগস; 

 স্পষ্ট এবং পসরপণথ ের্য; 
 দ্রবযসি ংলহদষরহত্ব করশে(ষভজনক) র্বষ ংলহদষরহত্ব করশে নষ 

(ষভহন); 

 শমষদহ র্বষ দবে বহমষর শক্ষশে স্বষস্থয র্বষ জসি স্থযেষ 
ম্পর্দকে ক রষআিষশরর বহমষসকসস্তর পসরমষণ ম বহমষি সক্তর বহমষসকসস্তর 
১০০% এর সিক শব নষ; 

 শকষন বহমষর িহশন নশমষদনশযষগয রষআিষর েষর ষশভর শযষগ নষশর 
স্পষ্ট ভষশব বর্দণে শব এবং শকষন শক্ষশেআ নযষনয মস্ত রষআিষশরর 



বহমষসকসস্ত ম বহমষসকসস্তর ৩০% সেকর ম করশব নষ; এবং 

 প্রসেসি রষআিষর শর্শক প্রষপ্ত ষভ ম বহমষর অেষভক্ত বহমষক়ে শমষি 
শর্থর পসরমষণ েষসিশ যষশব নষ; 

14.2 ম্বিমযষশনর দ্বষরষ গ়হে সভশযষগগস সনম্নসসখেভষশব সবসে করষ   
1. প্রেযষষর করষ/বশন্দষবস্ত করষ; 
2. পষসরল করষ; 
3. পরস্কষর প্রদষন; 

4. গ্রণ করশে ম্মে নষ ষ/ িষসশ শযশে ক্ষম নষ ষ। 

14.3 একজন বযসক্ত বহমষকষরশকর সবরশে অআঅরসিএ গ্রহভন্স সরশে শ-এর 
শিষ সফ্র নষম্বষর 155255 –শে শফষন কশর র্বষ অআঅরসিএশক 
complaints@irda.gov.in-শে আশম পষসঠ্শ অআসজসসশক সভশযষগ 
পষঠ্ষশে পষশরন। 

 

অত্ম-পরহক্ষষর প্রনগস 

1.
  

অআঅরসিএ (বহমষি সক্তকষরহর স্বষর্থ রক্ষষ করষ) শরগশলন নষশর শকষন 
শকষন সব মস্ত জহবন বহমষি সক্তশে স্পষ্টভষশব উশেখ করষ উসিে? 

2.
 
  

শয লরগসশে আন্সশরন্স ম্বিমযষশনর সফগস বসস্থে, শআ লরগসর 
েষসকষ বেরহ করন। 

পরবেথ হ প়ষ্ঠষ অপসন উতরগস খঁশজ পষশবন। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



অত্ম পরহক্ষষর প্রন উতরগস 

1. একসি জহবন বহমষি সক্তশে সনম্নসসখে সবগস বলযআ স্পষ্টভষশব উেখ করষ 
উসিে : 

A. পসরকল্পনষসির নষম শযসি বহমষি সক্তসিশক পসরিনষ করশে, এবং এসির 
লোবহ; 

B. এসি ষভজনক নষ ষভজনক; 

C. ভযষংশল ংলগ্রণ করষর সভসত, শযমন কযষল ভযষংল বষ কযষল 
শবষনষ, স্থসগে রষখষ ভযষংল সিফষরি শবষনষ, র র্বষ সমসেে 
প্রেযষবেথ নলষহ ভযষংল বষ সম্প র্বষ কম্পষউন্ড সরভষরলষনষসর 
শবষনষ;  

D. পসরশলষি শযষগয ষভ এবং শয অকসিকেষর সনসরশখ শগস 
পসরশলষিশযষগয এবং বহমষ ি সক্তর নযষনয লোবহ;  

E. ম বহমষি সক্তর ষশর্ ংযক্ত রষআিষশরর সবস়্তে সববরণ;   

F. ঝ ঁসক অরশম্ভর েষসরখ এবং শমষদপণথ ষর েষসরখ র্বষ শয েষসরশখ 
ভযষংলগস প্রদষনশযষগয শব শআ েষসরখগস ; 

G. প্রদষনশযষগয বহমষসকসস্ত, র্থ প্রদষন করষর মকষ, বহমষসকসস্তর র্থ 
প্রদষন করষর জনয নশমষসদে বর্দিে মহমষ, বহমষসকসস্তর শল সকসস্তর 
েষসরখ, বহমষসকসস্তর একসি সকসস্ত(গস)র র্থ প্রদষন করষ িষসশ নষ 
যষষর উপক্ষ এবং বলযআ একসি েহকষরবে স্বত্ব েযষগ করষর 
মশযর ংস্থষন;      

H. ি সক্তশে প্রশবল করষর ম ব এবং যসদ এসি প্রকষল করষ শ র্ষশক; 

I. বহমষি সক্তর প্রশষজনহ সবগস  (1) বহমষি সক্তসিশক একসি 
পসরশলষিশযষগয বহমষি সক্তশে রপষন্তর, (2) স্বত্ব েযষগ (3)জসরমষনষহন 
এবং (4) েষমষসদ শ যষষ বহমষি সক্তর পনঃপ্রিন করষ; 

J. ম বহমষি সক্ত এবং রষআিষশরর রক্ষষর শক্ষশে সনিেষ বষদ শদষ ;    
K. মশনষনন, বরষেকরশণর প্রস্তসে এবং বহমষি সক্তর পর সভসত কশর 

শনষ ঋণ এবং ঋণসি শনষর মশ এআ পসরমষণ ঋশণর উপর 
বহমষকষরশকর দ্বষরষ সনিাসরে ষশর প্রদষনশযষগয দ ংকর ষন্ত একসি 
সবব়সে; 

L. শকষন সবশল িষরষ বষ লেথ , শযমন- শযমন প্রর্ম গভথ বস্থষ িষরষ, অত্মেযষ 
িষরষ আেযষসদ; 

M. বহমষকষরশকর সঠ্কষনষ শযখষশন বহমষি সক্ত ংকর ষন্ত ক সিসঠ্পে বলযআ 



পষঠ্ষশনষ যষশব; এবং 

N. ের্য-প্রমষণষসদ ংকর ষন্ত দস শযগস ষিষরণে বহমষি সক্তর ন্তগথে 
একসি দষসবর মর্থশন একজন দষসবদষর কে়থক জমষ শদষ প্রশষজন 
; 

বহমষি সক্তর দসশর ষশর্ বহমষকষরকশকর বলযআ আন্সশরন্স ম্বিমযষন ংকর ষন্ত 
ের্য ন্তভথ ক্ত করষ উসিে। 

2. দ্বষদল বহমষ ম্বিমযষশনর সফ শয শয জষগষ বসস্থে, শগস : 
 অশমদষবষদ; 

 ভপষ; 

 ভবশনশ্বর; 

 িন্ডহগড়; 

 শিন্নষআ; 

 শকষসিন; 

 গষষসি; 

 ষদ্রষবষদ; 

 ককষেষ; 
 শক্ষৌ; 
 মম্বষআ; এবং  
 সনউ সদেহ 

  

 

   
 



15 
নৈতিকিা  অচরণতবতি 

পাঠকর ম  িযয়নৈর পতরণাম 

তলক্ষার উনেলয  

ভূতমকা  

জরুরী কনয়কতি তবয়  

A নৈতিকিা বনি অমরা কী নবাঝাআ? 15.4 

B তবনল নৈতিক  অচরণ 15.5 

C নৈতিকিার বযবাতয়ক তুবিা 15.4 

D  তবনল নৈতিক অচরণ 15.3 

E অচরণতবতি  ৈীতিকাঠানমা 15.1, 15.2 

F নপলাগি দাতয়নে মর্থৈ 15.2 

G মূযায়ৈ, তৈরীক্ষণ  লৃঙ্খা 15.4 

H  IRDA তৈিাতরি অচরণতবতি 15.1 

মূতূ্র  

প্রশ্ন - উত্তর  

স্ব - তলক্ষনণর প্রশ্ন  

তলক্ষার উনেলয 

এআ িযায়তি পাঠ করার পর অপতৈ ক্ষম নয় উঠনবৈ:  

 নৈতিকিা কী, ন তবনয় অনাচৈা, 

 নৈতিক বযবানরর তবপজ্জৈক তবনেণ, 

 বযতি  তবমাকারীর কানে নৈতিকিার গুরেু অনাচৈা,  



 তবনল নৈতিক বযবার তবনেণ,  

 ৈীতিকাঠানমার উপাদাৈগুতর বযাখযা, 

 নপলাগি দাতয়ে মর্থনৈর গুরেু বযাখযা, 

 বীমা নকাম্পাৈীগুতর নমনৈ চা নৈতিক অচরনণ মূযায়ৈ, তৈরীক্ষণ  লৃঙ্খার গুরুে 
অনাচৈা, 

 IRDA তৈিাতরি অচরণতবতি অনাচৈা । 

 

ভূতমকা 

অমরা দলম িযানয় অনাচৈা কনরতে, একজৈ তবমা প্রতিতৈতির কানে িারঁ গ্রানকর 
নে নপলাদাতর  নৈতিক বযবার করা কিিা গরুুেপূণথ। তকনু্ত এআ ‘ৈীতি/এতর্ক’ 

বনি কী নবাঝায়?  

এতর্ক লব্দতি এননে গ্রীক ‘এতর্ক’(ethikos) নর্নক, তবয়তি একজৈ বযতির 
চতরত্র ম্পর্ককি। তবমা দুতৈয়ায় এতর্ক  নআ তবয়তি যা বযবা করার ময় াভ 
বজায় নরনখ তবমা প্রতিতৈতি বা তবমাকারী নয মূৈীতিগুত বা তৈর্কদষ্ট মাৈ বজায় নরনখ 
চনৈ। 

জ কর্ায়, বযবার প্রনয়াজনৈর পালাপাতল তবমা নকাম্পাৈীর প্রিাৈ তবনবচয তবয় 
য়া উতচি তবমািারনকর চাতদা এবং প্রনয়াজৈীয়িা এবং তি বলযআ দাতব 
নমিানৈার ময় ন িাঁর এবং িারঁ পতরবানরর নে পূণথ নযাতগিা করা। নৈতিক 
কানজ য়নিা ামতয়ক াভ নি পানর, তকনু্ত বাস্তবি নকাম্পাৈীর ভাবমরূ্কিনি কাতমা 
নপৈ কনর। খারাপ ভাবমরূ্কি চাু এবং ৈিুৈ দুআ নক্ষনত্রআ বযবায় ক্ষতির ম্ভাবৈা 
নিতর করনি পানর। 

এআ িযানয় অমরা প্রিাৈি উনেখ করব তবমা বযবার নক্ষনত্র তকেু নৈতিক কানজর 
গুরেু এবং পালাপাতল তকেু নৈতিক কানজর প্রতিকূ - প্রভাব। 

পতরনলন অমরা তবমা প্রতিতৈতিনদর অচরণ মতৈির  লৃঙ্খাবদ্ধ করনি IRDA  

তৈনদথ তলি অচরণতবতি তৈনয় অনাচৈা করব। 

 জরুরী কনয়কতি তবয় 

এআ িযানয় তৈননাি তবয় এবং িারণাগুতর বযাখযা রনয়নে: 

 



ৈীতি মন্র্ৈ লৃঙ্খা নৈতিক অচরণ 

দাতব তৈষ্পতত্তনি 
নদতর 

নৈতিক তবতি নপলাগি দাতয়ে 
পষু্ট করা 

তবমা পততর 
বাড়তি তবকর য় 

আতিবাচক 
ভাবমরূ্কি। 

মূযায়ৈ  তৈরীক্ষণ তবমা পততর কম 
তবকর য় 

ৈীতি প্রতিষ্ঠা 

A ৈীতি মানৈ অমরা কী বুতঝ? 

াম্প্রতিক কান ঘনি যায়া কনয়কতি নক্ষনত্র নবল তকেু বানজ তবকর নয়র কর্া মার্ায় 
নরনখ, ভারনির তবমা তলনের কানে বনচনয় বড় মার্াবযর্া  তবিনকথ র ৈযিম  
তবমা করাবার ময় উচ্চমানৈর নৈতিক অচরণ। 

নৈতিকিার ংজ্ঞা তৈণথয় করা নযনি পানর তৈনরূনপ: 

 নআ মস্ত মূযনবাি নযগুতনক অমরা ািারণভানব ভা  তঠক বন মনৈ 
কতর,  

 নআ বযবার নযগুত একজৈ বযতির নৈতিক অচরনণর উপর তৈভথ র কনর, এবং 

 একতি পযথনবক্ষণ নযিা একজনৈর ভা এবং খারাপ কাজ তৈিারণ কনর নদয় 

নৈতিক মাৈদণ্ড প্রতিতকর য়ার উপর তৈভথ র কনর - নয নতি তঠক ৈা নবতঠক - নয তবমা 
উৎপাদনৈর পতরনবা এবং তবকর য় স্বানর্থ পরামনলথর প্রতকর য়ায় ন্তভুথ ি মাৈুনদর দ্বারা 
তৈজস্ব কনর নৈয়া য়। এনি তবমা এনজন্ি এবং তবমা নকাম্পাৈীর অতিকাতরক এবং 
বযবস্থাপক ন্তভুথ ি। 

একজৈ তবমা প্রতিতৈতি ক্ষয পূরনণর জৈয কী পদনক্ষপ তৈনেৈ িাআ তদনয় িারঁ নৈতিক 
মাৈ তৈর্কদষ্ট নয় যানব উদারণ স্বরূপ, তবমা প্রতিতৈতি নকব কতমলৈ নবতল পানবৈ বন 
একজৈ গ্রাকনক ৈুপনযাগী পতত তবকর য় করনৈ। 

মনৈ রাখনি নব! 
একজৈ তবমা প্রতিতৈতির দাতয়ে গ্রাকনক নকবমাত্র িার প্রনয়াজৈ মি উপযিু 
পততর পরামলথ নদয়া। যতদ একজৈ তবমা প্রতিতৈতি পতত তবতকর র জৈয 
নৈতিকিার অশ্রয় নৈৈ িান তিতৈ িাঁর গ্রানক নবাচ্চ পতরনবা তদনি বযর্থ 
নৈ।  

 

 



তবমা বযবায় নৈতিকিার উনেলয তৈনততখি ভানব বণথৈা করা নযনি পানর: 
 তবমা তবকর নয়র নক্ষনত্র তবমা প্রতিতৈতি/ তবমাকারীনদর নৈতিক মাৈ প্রতিষ্ঠা, 
 তবমা তবকর নয়র নক্ষনত্র কিথ বয কিথ বয তস্থর করা,  
 তবমাকারীর নৈতিক  নৈতিক অচরণ তচতিি করা, 
 তৈর্কদষ্ট পতরতস্থতিনি বীমাপ্রতিতৈতিনদর মুতচি/তঠক অচরণ ম্পনকথ  তদকতৈনদথ ল 

করা, 
 তবমাকারী  মিযস্থিাকারীনদর ভু  ৈযাযয অচরণ তৈয়ন্ত্রণ করা। 

পতরতস্থতির পাঠ 

লুী নমনিা ৈিুৈ তৈনয়াতজি তবমা প্রতিতৈতি। ৈিুৈ য়ানি িাঁর বযবায় খুব 
নবতল তভজ্ঞিা তে ৈা এবং তৈনজর জায়গা বাৈানি লুরুনিআ মযায় পড়নব। 
িাঁনক প্রতি মান ন্তি তিৈতি পতত তবতকর  করনি বা । 

মানর নল বার পনর্ এবং লুী একিা পতত তবতকর  করনি পানরতৈ। মাতক 
ক্ষয পূরণ করনি এবং ভাভানব কাজ ম্পন্ন করার জৈয ন ম্ভব চানপর মনিয 
রনয়নে। অগামী তিৈ তদনৈ পাঁচজৈ ম্ভাবয গ্রাকনদর ামনৈ অর্কর্ক পতরকেৈা 
াতজর করার প্রসু্ততি তৈনে। 

লুী তঠক কর িার নপ্রনজনন্িানৈ তকেু পতরবিথ ৈ করনব এবং িাঁর ব ম্ভাবয 
গ্রাকনদর নকাম্পাৈীর নবর করা ৈিুৈ একতি পততর পরামলথ নদনব, িানি িানদর 
প্রনয়াজৈ র্াকুক অর ৈাআ র্াকুক।  

গ্রাকনদর নে নবঠনক লুী পততর তৈর্কদষ্ট চাজথ , কািা যানব এমৈ নর্থর 
পতরমাণ  লিাবী ুতকনয় নকব াভজৈক তদকতি িুন ির। এরকমিা র 
করার কারণ লুী ভয় নপনয়তে বিা জাৈন গ্রাকরা য়নিা পতত তকৈনি 
স্বীকার করনবৈ। িাঁনদর িিিা প্রনয়াজনৈর উপযুি ৈা ন লুী দুজৈ 
গ্রাকনক পতত নকৈানি পারনৈ। 

এিা তক লুীনর তদক নর্নক নৈতিক বযবার ? 

ৈা,  ৈা–– লুী নৈতিকিা বম্বৈ কনরনেৈ। নবঠনক িারঁ ৈজর গ্রানকর 
প্রনয়াজৈীয়িার নর্নক তৈনজর বযবাতয়ক নক্ষযর তদনক নবতল তে। 

তবমা প্রতিতৈতিনদর কখৈ এ িরনৈর ৈযায় নৈতিক অচরণ বম্বৈ করা উতচি 
ৈয়। িাঁনদর বময় গ্রানকর প্রনয়াজৈীয়িানক তৈনজনদর স্বানর্থর উপনর স্থাৈ 
নদয়া উতচি। 



 

এতি তবনবচৈা করুৈ… 

অপৈার মনি উপনরর ঘিৈায় তবমা নকাম্পাৈীর ভুতমকা কী য়া উতচি? এমৈ ঘিৈা 
ঘিন তবমা নকাম্পাৈীর কী কী পদনক্ষপ নৈয়া উতচি? 

B তবনল নৈতিক অচরণ 

িীনি তবমাতলে ম্পনকথ  বা ি ‘জীবৈ বীমা কদাতচৎ নকউ কর য় কনরৈ; বরং 
গ্রাকনদর তবকর য় করা য় বা উতচি'। এআ বিবয অজ চাু এবং গ্রাকনদর নে 
নৈনদনৈর ময় তবমাকারী  তবমাপ্রতিতৈতিনদর নৈতিক অচরণ এতড়নয় তবনয় 
নচিৈ কনর নদয়। 

ভারিীয় তবমা বাজানর চাু কনয়কতি ািারণ নৈতিক বযবার তৈনচ নদয়া : 

 নকাৈ পতরকেৈানক বাস্তনবর তিতরি তুবিাজৈক বন িুন িরা (উদারণ স্বরূপ 
তি করা িাকা তিৈ বা পাঁচ বেনর তদ্বগুণ নব বন প্রতিশু্রতি নদয়া), 

 একতি মাত্র তকতস্তর র্বা ীতমি তকতস্তর পততর মি তৈয়তমি নদয় তকতস্ত পতত 
এতড়নয় যায়া।  

 পততর নবতলষ্টয ম্পনকথ  ামতগ্রক িয প্রকাল ৈা করা। 

 প্রিযাতলি গ্রানকর ম্পণূথ ির্য ংগ্র ৈা করা। 

 একতি পতত নকৈার তবতৈমনয় োড় বা ৈয নকাৈ প্রনাভনৈর প্রস্তাব। 

 পতত তবকর নয়র ময় পনুরা মনয়র জৈয তকতস্ত তদনি নব ৈা বা যার উনেখ 
পণযতির নবতলষ্টয তানব বা নৈআ।  

B1 নৈতিক অচরনণর তবপদ 

নৈতিক বযবার, নযমৈিা অনগআ উনেখ করা  মগ্র তবমা তলেনকআ এর ফ 
নভাগ করনি য়। এআ পনবথ অমরা নৈতিক অচরনণর ফাফ ম্পনকথ  অনাচৈা 
করব:  

  আৈযুনয়নরন্স পততর তি তবকর য়। একজৈ তিউচ্চাতভাী তবমা প্রতিতৈতি ভু 
পনর্ চাতি করনি পানরৈ এবং প্রনয়াজৈ র্বা ানিযর তিতরি তবমা তবকর য় 



করনি পানরৈ। পতত িারক তকতস্ত নলাি কনর উঠনি ৈা পারন নবতল তবকর য় নয় 
নগন পতত বাতি বার ম্ভাবৈা নদখা নদয়। 

 

 উদারণ 

একজৈ তববাতি বযতিনক নময়াতদ তবমা পতত এবং আউতৈি তঙ্কড পতত (আউ. 
এ. অআ. তপ) তবকর য় করা তি তবকর য় উদারণ। যতদ একজৈ তববাতি বযতির 
উপর তৈভথ র করার মনিা এমৈ নকউ ৈা নর্নক র্ানক িান িার নময়াতদ পততর 
প্রনয়াজৈ ৈা র্াকনি পানর। একজৈ তববাতনির মু প্রনয়াজৈ িানদর উদবৃত্ত 
িাকা তি করা যানি িার নমাি ম্পদ বৃতদ্ধ নপনি পানর। নআ িরনৈর বযতির 
নক্ষনত্র তৈরাপত্তা নদয়ার পালাপাতল ম্পদ বৃতদ্ধর জৈয আউ. এ. অআ. তপ যনর্ষ্ট। 

 তবমা পততর কম তবকর য় । তবকর য় নক্ষয নপৌঁেবার জৈয একজৈ তবমা প্রতিতৈতি 
গ্রাকনদর কম নঙ্কর পততর পরামলথ তদনি পানরৈ তবমা পূরনণর মূ মাত্রার তদনক 
নখয়া ৈা কনরআ। এরকমিা বার কারণ, নপক্ষাকৃি কম নঙ্কর পততর 
তপ্রতময়াম কম ফিঃ গ্রাক অকৃষ্ট ৈ িাড়ািাতড় যা তবমাপ্রতিতৈতির াফনযর 
চূক বাতড়নয় নদয়। নবতল পতরমাণ তকতস্তর পততর পরামলথ তদন গ্রানকর 
র্থনৈতিক ীমাবদ্ধিার কারনণ কখৈ কখৈ বযবার ক্ষতি নি পানর। এআ 
িরনৈর ঘিৈায় তবমার পতরমাণ কম বার কারনণ পতত িারনকর কামৃিুযনি 
দায়ভার বৈ করনি নব নযনিু র্থনৈতিক দায়বদ্ধিার পতরমানণর নে  তবমার 
পতরমাঙ্ক পূরণ কনরতৈ। 

 10, চার্কৈং(মন্র্ৈ)। মন্র্ৈ(বযাখযার জৈয D4A, িযায় 10 নদখুৈ-এর পুাতরল নকব 
তবরিম নক্ষত্রগুতনিআ করা উতচি; যতদ, তবমা প্রতিতৈতিনদর করা ভু তবকর নয়র 
নখারনিআ এিা নয় র্ানক। নকাৈ নকাৈ তবমা প্রতিতৈতি গ্রাকনদর তবনল তকেু 
পততর জৈয পরামলথ কনরৈ পালাপাতল  বনৈ একতি তৈর্কদষ্ট মনয়র পর িারঁা তবমা 
প্রিযাার কনর তৈনি পানরৈ এবং িানি জমা িাকা নফরি নপনয় যানবৈ। 
ািারণি চার্কৈংনয়র কর্া তবমাপ্রতিতৈতিরা িখৈআ নিানৈ যখৈ িানদর তবতকর র নক্ষয 
নপৌঁেনৈার িাড়া র্ানক, িাঁরা গ্রাকনক িাকা িুন তৈনয়, ৈিুৈ প্ল্যানৈ িাকা তি করার 
পরামলথ নদৈ। 

চার্কৈংনয়র এআ নৈতিক প্রতকর য়ায় বনচনয় নবতল ক্ষতি স্বীকার করনি য় পতত 
িারক। িাঁনদর তিনি ক্ষতির ম্মুখীৈ নি পানরৈ এবং মু জমা িাকা নফরি ৈা 



নপনি পানরৈ।মনয়র অনগআ পতত নল নয় যায়ায় তবমা নকাম্পাৈী ক্ষতিগ্রস্ত 
নি পনর। 

িকথ  র্াকুৈ 

তকেু তবমা প্রতিতৈতিনদর উচ্চমুনযর কতমলৈ পানবৈ এমৈ পততআ নকব তবতকর  
করার নৈতিক চচা তবমা বযবার ৈযিম তবনবচয তবয়।  

 দাতব তৈষ্পতত্তর ময় দাতব নমিানৈায় নদতর/প্রিযাখযাৈ। যতদ পতততি নৈতিক ভানব 
তবতকর  নয় র্ানক(নযমৈ, গ্রাক উপযুি ৈৈ এমৈ তুবিার প্রতিশু্রতি), দাতব তৈষ্পতত্ত 
প্রদানৈ নদতর/প্রিযাখযানৈর ঘিৈা ঘিনি পানর। খারাপ তবকর নয়র কারনণ নকাৈ বযতি 
তবমা প্রতিতৈতির তমর্যা প্রতিশু্রতিমি তুবিা ৈা নপনি পানরৈ এবং এিা উভয়িঃ 
গ্রানকর অর্কর্ক  তবমা নকাম্পাৈীর প্রতি িাঁর অস্থার ক্ষতি কনর তদনি পানর। নদয় 
প্রদানৈ নিুক নদতর নকাম্পাৈীর ভাবমরূ্কিনি ঋণােক প্রভাব নফন নযিা 
এনকবানরআ এতড়নয় চা উতচি। দাতবতৈষ্পতত্তর ময়িা পতরবারগুতর জৈয কতঠৈিম 
ময়, তবমা প্রতিতৈতিনদর উতচি ন ময় বরকম ভানব িানঁদর পানল র্াকা।  

এআ িরনৈর নৈতিক চচার ফন তবমা প্রতিতৈতিনদর  িাঁরা নয নকাম্পাৈীর 
প্রতিতৈতিে কনর িানদর খারাপ ভাবমরূ্কি গনড় নিান। বতমতনয় মগ্র তবমা তলনের 
উপরআ ৈাস্থা নিতর য়। এর ফনআ, IRDA গ্রাতিকার তদনয় নৈতিক বযবার অর 
ৈা র্ানক অলা কনর নকাম্পাতৈগুনানক নৈতিকিার মাৈ তৈর্কদষ্ট করনি তকর য় নি 
উৎা নদয়। 

C নৈতিকিার বযবাতয়ক তুবিা 

তবমা নকাম্পাৈী তবতকর বািার এবং দাতব তৈষ্পতত্তর ময় যতদ নৈতিক অচরণ বজায় 
রানখৈ, দীঘথনময়ানদ নকাম্পাৈীর খুযাতি গনড় িুনি প্রভাব নফন। তকনু্ত প্রতিতৈতি  
নকাম্পাৈীগুতর তবকর য় ক্ষযপূরনণর জৈয ভু চচা নকাম্পাৈীর ভাবমরূ্কিনক কাতমাতপ্ত 
কনর নযিা নকাম্পাৈীর বযবায় ক্ষতি কনর বৃত্তর নক্ষনত্র নগািা বযবানক্ষনত্রআ প্রভাব 
নফন। 

C1 একজৈ বযতি  তবমা নকাম্পাৈীর জৈয নৈতিকিার গরুুে 

নৈতিকিার মাৈ নকাম্পাৈীগুতর বযবা বাড়ানি াাযয কনর। নৈতিক ভানব করা 
তবকর য়গুত লুিুমাত্র নয নকাম্পাৈীনকআ তুবিা নদয় িাআ ৈয় তবমা প্রতিতৈতিনদর খুযাতি 
নিতর কনর। বনচনয় বড় কর্া, যতদ তবমা প্রতিতৈতি এবং নকাম্পাতৈ নৈতিক ভানব 



একজৈ বযতিনক তঠক তবমা পতত তবকর য় কনরৈ নিা তবপযথনয়র ময় তবপু অর্কর্ক 
নবাঝার নর্নক বাঁচানি াাযয কনর।  

বযতি তানব এবং নকাম্পাৈীর জৈয নৈতিকিার গরুুনের ারাংল: 

আতিবাচক ভাবমুর্কি যতদ তবমা নকাম্পাৈী উচ্চমানৈর নৈতিকিার চচা কনরৈ, 

িান মাৈুনর মনিয তবশ্বা  অস্থা গনড় িুনি  
াাযয করনব। 

ৈুাম নৈতিকিার চচা নকাম্পাৈীর ৈুাম বাড়ানি াাযয কনর। 
একবার ািারণ মাৈুনর মর্থৈ নপনি পারন তবকর য়  
ানভ নিা রাতর প্রভাব নফন। নকাম্পাৈী  তবমা 
প্রতিতৈতি ম্পনকথ  আতিবাচক কর্ার নয নমৌতখক প্রচার 
চতি গ্রানকর দীঘথনময়াতদ অস্থা প্রতিষ্ঠায় াাযয কনর 
তযতৈ অবার ৈিুৈ গ্রানকর কানে নকাম্পাৈীর ৈাম 
পুাতরল কনরৈ। 

উভয় পনক্ষর তৈরাপত্তা উচ্চমানৈর নৈতিক অচরণ নকাম্পাৈী এবং বযতি উভনয়র 
পনক্ষআ াভজৈক।  নৈতিক ভানব তবকর য় য়া 
পততগুত দাতব তৈষ্পতত্তর নক্ষনত্র ৈুকূ। ময়মি দাতব 
তমনি নগন পতরবারগুতর মাৈতক  অর্কর্ক ায়িা 
য়।  

 ৈযনদর জৈয দৃষ্টান্ত একতি তবমা নকাম্পাৈী যারা উচ্চমনৈর নৈতিক অচরণ 
ৈুরণ কনর, ৈয নকাম্পাৈীগুতর কানে বযবাতয়ক 
াফয  একতৈষ্ঠ নকর িা নিতরর নক্ষনত্র উদারণ নয় 
নঠ।   

তবশ্বস্তিা ির্যাৈুন্ধানৈর ময় গ্রাক তবমা প্রতিতৈতির কানে িার 
পতরবানরর একান্ত, পাতরবাতরক  নপলাগি ির্যাতদ 
উনমাচৈ কনরৈ। নৈতিকিা ৈুযায়ী তবমা প্রতিতৈতিনক 
তৈতিি করনি নব যানি গ্রানকর মস্ত ির্য নগাপৈ 
র্ানক এবং নকানৈাভানবআ নগুতর পবযবার ৈা য়। 

 

প্রশ্ন  15.1 

কম পতরমানণর জীবৈ তবমা কনরনেৈ এমৈ পতরবারগুতর উপর কী প্রভাব নফনি 
পানর? 



D তবনল কনয়কতি নৈতিক বযবার 

একজৈ গ্রাকনক পরামলথ নদবার ময় তঠক নৈতিক অচরণ করনি ন একজৈ 
তবমা প্রতিতৈতির তৈনততখি পদনক্ষপগুত নমনৈ চা উতচি:   

তচত্র 15.1 

 

 

পতরতস্থতির পাঠ  
মদৈনমাৈ একতি নিতকম নকাম্পাৈীর জুতৈয়ার মযানৈজার। নরাৈ িার তিৈ বেনরর 
নেন। মদৈ নরানৈর পড়ানলাৈা  তবনয়র জৈয তবতৈনয়াগ করনি চাৈ। তিতৈ তবমা 
নকাম্পাৈীর গ্রাক পতরনবা নকনে নফাৈ কনর তললু পতরকেৈার তবনয় জাৈনি 
চাআনৈ। যানি তিতৈ নকাম্পাৈীর তললু পতরকেৈার তবনয় তবস্তাতরি অনাচৈা করনি 
পানরৈ িার জৈয গ্রাক পতরনবা প্রতিতৈতিনক িারঁ কানে একজৈ তবমা প্রতিতৈতিনক 
পাঠানি ৈুনরাি করনৈ।  
রাু গুপ্ত একজৈ ৈিুৈ তবমা প্রতিতৈতি, তযতৈ মদনৈর বাতড় নগনৈ। রাু 
নকাম্পাৈীর তললু পতরকেৈার তবনয় বনি অরম্ভ করনৈ। কর্া বার ময় রাু 

লিথ গুত  পততর তুবিা ম্পনকথ  পঙু্খাৈুপঙু্খ তববরণ নদয়া নযগুত 
তুবিা পাবার নক্ষনত্র প্রনযাজয নব। পালাপাতল বাদ পড়নব এমৈ তকেু যতদ 

নর্নক র্ানক নগুত ম্পনকথ  গ্রাকনক পতরষ্কার জাতৈনয় নদয়া। 

প্রনয়াজৈ ৈুযায়ী -ুউপযুি তবমা পততর পুাতরল করা 

যনর্ষ্ট পতরমাণ তবমার পরামলথ নদয়া। 

গ্রানকর প্রনয়াজৈ ৈুানর নদয় র্থ নমিানৈার তঠক পদ্ধতি ম্পনকথ  
পরামলথ। 

গ্রানকর প্রনয়াজৈ তবনবচৈা কনর লিাবীর বযাখযা করা। 



বুঝনি পারনৈ, মদৈ য়াতকবা। তবতভন্ন তললু পতরকেৈাগুতর তবনয় ভা রকম 
য়াতকবা। তিতৈ জাৈনৈ, মদৈ অনগআ অনয়র তৈরাপত্তার জৈয নময়াতদ পতত 
এবং ম্পদ বৃতদ্ধর জৈয ULIP কতরনয়নেৈ। এ বঝুনৈ বাজানর নয মস্ত প্রকাতলি 
ির্য পায়া যায় নগুত পনড়, বন্ধ ু কমথীনদর নে অনাচৈা কনর রীতিমি 
গভীর নখাঁজখবর তৈনয় নরনখনেৈ। 

ফি নবাঝাআ যানে নয তবমা প্রতিতৈতি এবং তবমা নকাম্পাৈীর গ্রাকনক পতত 
ম্পনকথ  যাবিীয় ির্য  ংতেষ্ট লিথ  পতরষ্কার কনর জাৈানৈা পতততির তবতভন্ন 
নবতলষ্টয ম্পনকথ  মযক বতির জৈয কি জরুতর। নকাৈ তকেুআ নগাপৈ করা উতচি 
ৈয়। এিা ঘিৈা গ্রাক তবমা প্রতিতৈতির নর্নক তললুপতরকেৈাগুত ম্পনকথ  নৈক 
নবতল নচিৈ, এিা বদানৈার নকাৈ প্রনয়াজৈ নৈআ। 

মদৈ এর পর রাুনর কানে তললু পতরকেৈায় বযবৃি ৈাৈাৈ পতরভাা ম্পনকথ  
জাৈনি চাআনৈ, নযমৈ িরা যাক তবম্ব পবথ, দখনর িাতরখ, ঝুঁতক লুররু িাতরখ। 
রাু ৈিুৈ য়ায়, মদনৈর তজজ্ঞায করা তবয়গুত ম্পনকথ  তিতৈ খুব একিা তৈতিি 
তেনৈ ৈা। রাু িারঁ মযানৈজানরর নদয়া কনয়কতি পতুস্তকা নঘঁনি তকেু তকৈারা 
করনি পারনৈ ৈা। 

এআ িরনৈর পতরতস্থতিনি রাুনর তদক নর্নক নকাৈ িরনৈর অচরণ নৈতিক নব? 

1. রাু তক এআ তবনয় ভা ভানব জানৈৈ নযমৈ, মূয ম্পর্ককি তবনয় গ্রানকর 
মনৈানযাগ ৈয তদনক ঘতুরনয় নদয়া উতচি? 

2. রাুনর কর্া বা উতচি প্রাপয নময়াদ পূর্কি তবনয়? (যার তবনয় মদৈ ভা ভানব 
জানৈৈ) 

3. রাুনর নফাৈ করা উতচি িাঁর ন মযানৈজারনক তযতৈ নৈক নবতল তভজ্ঞ 
য়ায় মদনৈর প্রনশ্নর উত্তর ভা কনর জানৈৈ। 

নৈতিকিার তদক নর্নক ৈম্বর 3  তঠক উত্তর, এিা নৈক নবতল েি কারণ 
ন মযানৈজার নবতল তভজ্ঞ  জাৈার পতরতি নবতল য়ায় মদনৈর নভতটিং নডি, 

তডফারনমন্ি তপতরয়ড ম্পর্ককি প্রশ্নগুতর নৈক তঠক উত্তর নদয়া ম্ভব। 

নদখাআ যানে তবমা প্রতিতৈতি এবং তবমা ংস্থার গ্রাকনক লিাবী নবতলষ্টয  মস্তিা 
ভা কনর বুনঝ নৈয়ার জৈয ার্কবক ির্য রবরা করা উতচি। তকেুআ নগাপৈ করা 
উতচি ৈয়। এিা নিআ পানর গ্রাক তবমা প্রতিতৈতির নর্নক নকানৈা একতি প্ল্যাৈ 
ম্পনকথ  তিক য়াতকবা, তবমা প্রতিতৈতির এিানক বদাবার নচষ্টা ৈা করাআ উতচি।  

E অচরৈতবতি  ৈীতিকাঠানমা  



একতি ংস্থার মনিয নৈতিক চচা প্রনয়াগ করা খুবআ গরুেুপূণথ। তৈননাি উপাদাৈগুতর 
মািযনম একতি ুেি কাঠানমা গনড় এিা ম্ভব। 

 নৈতিক অচরণতবতি 

 নৈতিকিা প্রতিষ্ঠার জৈয কাঠানমা  পদ্ধতি 

E1 নৈতিক অচরণতবতি  

তবমানকাম্পাৈীর নৈতিক অচরণতবতি জতি। কমথচারী  নবাডথ  নমম্বারনদর অচরনণর 
প্রতি ম্মাৈ জাতৈনয় িানদর দায়বদ্ধিা প্রতিষ্ঠার জৈয এতি নিতর। CEO, তডনরক্টর 
নর্নক লুরু কনর ািারণ কমথচারী নকাম্পাৈীর কনর কানে প্রিযালা র্ানক এআ 
অচরণতবতি নমনৈ চার। নবাডথ  নমম্বার এবং কমথচারী কনরআ দাতয়ে অচরণতবতি 
ঙ্ঘৈ করার পতরতস্থতি এতড়নয় যায়া তবমা নকাম্পাৈীগুনা নৈতিক তবতির তৈজস্ব মাৈ 
তস্থর করনি পানর র্বা তলেতভতত্তক তবতিগুতনক গ্রণ করনি পানর। 

মনৈ রাখা দরকার নৈতিক অচরণ করার তবয়তি তৈর্কদষ্ট পতরতস্থতি ৈযুায়ী একজৈ 
বযতির তঠক-ভুনর তবনবচৈার উপরআ বনচনয় নবতল তৈভথ র কনর, একজৈ তবমা 
প্রতিতৈতি বময় তঠকভুনর িাতকা তৈনয় চনি পানরৈ ৈা। যতদ, ািারণ ভানব 
তৈনদথ তলকা এবং তবতি তবমাকারী  তবমা প্রতিতৈতিনদর নৈতিক অচরণ তৈরীক্ষণ  
মুযায়নৈর গরুুেপূণথ উপাদাৈ নয় উঠনি পানর। 

িকথ  র্াকুৈ 

ভারনি তবমা তৈয়ন্ত্রক IRDA তবমা প্রতিতৈতিনদর জৈয অচরণতবতি চাু কনরনেৈ IRDA 

প্রতিতবিাৈ 2000- এ। (তবভাগ H –এ IRDA অচরণতবতি নদখুৈ)। 

E2 নৈতিকিার প্রনয়াগ 

প্রনয়াগ র্াৎ বযবার বথনক্ষনত্র মস্ত পতরতস্থতিনি ুংি  িারাবাতক ভানব 
নৈতিকিার চচা। নকাম্পাৈী ৈুৃি নৈতিকতবতিগুত ম্পনকথ  মস্ত কমথচারীনদর 
নচিৈ র্াকা উতচি এবং িানঁদর লুভ পরামলথ তদনয় (তবনবচৈা) তবতিগুতর িুি র্াকা 
তৈতিি করা উতচি। এিা করনি ন নকাম্পাৈীগুতনক এমৈ মূযনবাি প্রতিষ্ঠা করনি 
নব নযগুত নৈতিক তবতিগুতনক মর্থৈ কনর। এিা কাযথকরী পতরতস্থতিনি  নৈতিক 
তদ্ধান্ত গ্রনণ কমথচারীনদর চাতি করনব।  



িকথ  র্াকুৈ 

গ্রাকনদর প্রতি তবমা নকাম্পাৈীগুতর দাতয়ে: 
 তৈতিি করনি নব যানি নকব তঠক পততআ তবকর য় নি পানর, ভু তকেু 

িুন িনর এতড়নয় নযনি নব।  
 পততর ার্কবক লিাবী রবরা করনি নব। 

 গ্রাকনক যনর্ষ্ট পতরমাণ নঙ্কর তবমার অিায় অার পরামলথ নদয়া, এবং 

 গ্রানকর পাৈা যর্ামনয় এবং তঠক নঙ্ক তমতিনয় নদয়া। 

তবমা নকাম্পাৈী যতদ উপতরউি পতরনবাগুত যর্াযর্ প্রদাৈ করনি ৈা পানর িনব 
িানদর নৈতিকিা তবনয় প্রশ্ন উঠনি পানর।  

F নপলাগি দাতয়েনবানির মূতভতত্ত 

IRDA  এবং জীবৈতবমা কাউতন্সনর কিথ বয তবমা গ্রীিা  এনজন্িনদর মনিয নপলাগি 
দাতয়েনবানির মূতভতত্ত স্থাপৈ করা। এআ তবভানগ অমরা IRDA  জীবৈতবমা 
কাউতন্সনর  ক্ষয তৈনয় অনাচৈা করব।    

F1 IRDA এর ক্ষয 

IRDA - এর মূ ক্ষযগুত  তৈনরূপ: 

তবমা প্রতিতৈতির তৈনততখি পদনক্ষপগুত নমনৈ চা উতচি:   

তচত্র 15.2 



 

F2 জীবৈতবমা কাউতন্সনর ক্ষয 

জীবৈতবমা কাউতন্সনর মূ ক্ষয  মাৈুনক িাঁনদর উন্নতির যাত্রাপনর্ াাযয করা 
 ভারনির জীবৈতবমা বযবানক একতি প্রাণবন্ত, তবশ্বানযাগয, াভজৈক পতরনবায় 
পতরণি করনি উনেখনযাগয  প্রলংৈীয় ভুতমকা পাৈ করা। ৈয ক্ষযগুত তৈনন 
উনেতখি : 

তবমা বযবার কর মতবকালনক তৈয়ন্ত্রণ, প্রকাল  তুৈতিি করা ( 13 ৈং 
পতরনেনদ নযমৈ অনাতচি নয়নে)। 

তবমা গ্রীিানদর তুবিাগুত রক্ষা করা। IRDA দ্বারা প্রকাতলি তৈয়ন্ত্রণাবী 
(তবমা গ্রীিানদর তুবিাগুত রক্ষা ) 2oo2 (14 ৈং পতরনেনদ নযমৈ 
অনাতচি নয়নে)। 

তবমা বযবা নয নলয়ারগ্রীিা দ্বারা ৈীতি নমনৈ পতরচাতি য় ন বযাপানর 
তৈতিি করা। এআ ক্ষয তুৈতিি কনর    প্রকাল নপনয়নে, IRDA তকেু 
অচরণতবতি প্রকাল কনরনে যা ক তবমা এনজন্িনদর বলযআ মাৈনি 
নব। ( অমরা এআ অচরণতবতি তৈনয় H ৈং পতরনেনদ অচৈা করব)। 



 

তচত্র 15.3 

 

জীবৈতবমা কাউতন্সনর তবমা গ্রীিা এবং তবমা এনজন্িনদর  মনিয নবাচ্চ মানৈর 
ৈীতিগি দাতয়েনবাি প্রতিষ্ঠা, প্রযত্ন এবং পযথনবক্ষনণর দাতয়ে অনে। 

প্রস্তাতবি তকর য়া 
নযনকানৈা তিৈতি তবমা নকাম্পাৈীর তবজ্ঞাপৈ পেন্দ করা । প্রতিতি তবজ্ঞাপনৈ নয 
ির্যগুত জাৈানৈা নে িা তবনেণ করৈু। অপতৈ তক এমৈ নকাৈ ির্য খুঁনজ 
নপনৈ যা নকাৈ ভানব ভুপনর্ তৈনয় যায়? যতদ ির্যতি তবভ্রাতন্তকর য়, িনব িানক 
অপতৈ কীভানব বথমনক্ষ এনৈ িার উন্নতি ািৈ করনবৈ?  

G মূযায়ৈ, পরীক্ষণ, লৃঙ্খা 

তবমাকারক এবং এনজন্ি কৃি নৈতিক বযবানরর ৈুরনণর পরীক্ষণ এবং মূযায়ৈ 
একতি কতঠৈ কাজ। এআ ম্বনন্ধ ির্য একত্র করা নযনি পানর নয, নকাম্পাৈীর উৎপাদৈ 
এবং পতরনবার তবরুনদ্ধ কিখাতৈ তভনযাগ দাতখ নয়নে, নযমৈ - তপ্রতময়াম ংগ্র, 

দাতব তৈষ্পতত্ত আিযাতদ যার মািযনম নকাম্পাৈীর অচরনণর এক অভযন্তরীণ তচত্র ামনৈ 
অনি পানর। 

 

তবমার বযাপানর রকার  ৈযনদর ানর্ নযাগানযাগ করা। 

তবমা গ্রীিানদর াাযয, উপনদল  নযাতগিা করার মিয তদনয় নবাত্তম অচরণ  পতরনবা 
নদয়ার তকর য় অনাচৈাস্থ। 

ভারনি তবমা নচিৈিা তবস্তানরর জৈয তকর য় ংল গ্রণ করা। 

তবমা ম্বন্ধীয় তলক্ষা  গনবণার উন্নতির জৈয পদনক্ষপ নৈয়া। 



G1 মূযায়ৈ এবং পরীক্ষণ 

G1A   িামাতদ / বাতিকরণ / ফ্রী - ুক নময়াদ 

িামাতদ য়া এবং মাপ্ত করা পততগুত য়নিা গ্রানকর তপ্রতময়াম পতরনলানি 
ক্ষমিার পতরণাম নয় র্ানক র্বা নকাম্পাৈীর পতরনবায় নু্তষ্ট য়ার কারনণ 
নি পানর। দুতি পতরতস্থতি, তবমা এনজন্ি দ্বারা তবকর নয়র ক্ষযনক পূরণ করার জৈয 
গ্রণ করা নৈতিক বযবানরর পতরণাম নি পানর। যতদ পতত, তপ্রতময়ানমর 
পতরনলািনৈ গ্রানকর ক্ষমিার কারনণ িামাতদ বা নল নয় যায় নিা, এতি এআ 
তবনয়র নঙ্কি নয গ্রানকর অর্কর্ক ম্পদ এবং দাতয়নের মূযায়ৈ উপযিু 
পদ্ধতিনি করা য়তৈ। এতি এনজনন্ির ভু যার কারনণ গ্রানকর ানর্ ানর্ স্বয়ং 
তবমা ংস্থানক অর্কর্ক ক্ষতি বৈ করনি নি পানর। 

পততিারকনক নৈতিক এনজনন্ির নর্নক রুতক্ষি করার জৈয, IRDA পতত প্রাপ্ত 
য়ার পর 15 তদনৈর ফ্রী - ুক নময়াদ পততিারকনক প্রদাৈ কনরনে। এআ নময়াদ 
যাবি পতত িারক, পতত কর য় করার জৈয তৈনজর তৈণথনয়র মীক্ষা করনি পানরৈ।  

যতদ পততিারক এতি ৈুভব করনি পানরৈ নয:- 

 পতত িাঁর প্রনয়াজৈ পূরণ করনি পানরৈা, বা 

 পততর তৈয়ম এবং লিথ , এনজন্ি দ্বারা পততর তবকর য় চাকাীৈ নিতর করা িনর্যর 
ৈুানর ৈয়, বা 

 তিতৈ তবমা ংস্থার পতরনবায় নু্তষ্ট ন তিতৈ তবমা পততনক 15 তদনৈর তভির 
নফরি তদনি পানরৈ এবং তপ্রতময়াম নফরি তদনি পানরৈ, নযতি তিতৈ পতরনলাি 
কনরনেৈ। 

যতদ পততিারক তবমা ংস্থার নদয়া পতরনবায় নন্তানর (উদারণ: তবমা 
এনজনন্ির প্রভাবী এবং ময়াৈুার তবকর নয়র পরবিথ ী পতরনবায় কম) কারনণ িামাতদ 
নয় নগনে বা িার মপথণ করা নয়নে, িান এতি ংস্থা দ্বারা ময়াৈুকূ এবং 
কাযথকুল পদ্ধতিনি িারঁ দাতয়ে তৈবা  ম্বনন্ধ লঙ্কা উৎপন্ন কনর। 

িুরাং ফ্রী - কু নময়ানদ যিিা নবতল ংখযায় পতত িামাতদ, নফরি এবং মর্কপি 
নব, িিিাআ নবতল তবমা নকাম্পাৈী এবং এনজন্িনদর দ্বারা নৈতিক অচরণ পানৈর 
ম্বনন্ধ অলঙ্কা উৎপন্ন নব। 

 

G1B তভনযানগর পতরণাম 



তবমাপ্রতিতৈতি দ্বারা তকেু তবতলষ্ট উৎপাদৈ বা পতরনবা প্রদাৈ করার ম্বনন্ধ কর মাগি 
পায়া তভনযাগ এআ তবয়তির নদযািক নয মযা কর মান্বনয় নর্নক যানে। তভনযাগ 
তৈষ্পতত্ত যাবি তবমা নকাম্পাৈী দ্বারা করা তবনেনণ তবয়তি বুনঝ উপযুি কাযথকারী 
করনি াাযয পায়া যানব। যতদ নকাম্পাৈীর তিকাংল উৎপাদৈ এবং পতরনবা 
ম্বনন্ধ নৈক পতরমানৈ তভনযাগ পায়া নযনি র্ানক িান নতি এআ তবনয়র 
নঙ্কি নয বলযআ নকাৈ গুরুির মযা অনে নযখানৈ নৈতিক মাৈ পাৈ 
ন্তভুথ ি এবং তবকর য়, তপ্রতময়াম ংগ্র এবং দাতব তৈষ্পতত্ত যাবি্ কমথচারীর বযবার 
একতি কারণ নি পানর। 

G1C  প্রস্তাতবি উৎপাদনৈর তবনেণ 

তবমা নকাম্পাৈী এবং তবমা এনজনন্ির মস্ত গ্রানকর প্রনয়াজনৈর ৈুরূনপআ উৎপাদৈ 
তবকর য় করা দরকার। িুরাং উৎপাদনৈর তবনেণ এআ পতরনপ্রতক্ষনি করা নযনি পানর 
নয প্রস্তাতবি াভ কী বাস্তনব গ্রাকরা পানেৈ, অর িা যতদ ৈা য় িান িার কারণ 
কী! এআ কারনণর তভতত্তনি উৎপাদৈনক গ্রানকর প্রনয়াজনৈর ৈুানর পৈুতৈর্কমি করা 
অবলযক য়। 

G2 লৃঙ্খা 

IRDA দ্বারা তৈিাতরি অচার ংতিা যার ৈুরণ প্রনিযক এনজনন্ির করা তৈবাযথ নয 
তিতরি তবমা নকাম্পাৈীর নৈতিক অচার ংতিা এবং লৃঙ্খা কৃি কারণ িার 
(নকাম্পাৈীর) অভযন্তরীণ তদলা তৈনদথ ল নি পানর। িার কানে ংনলািনৈর একতি 
তৈজস্ব প্রতকর য়া র্াকনি পানর, নযতি নদাী তবমা এনজন্িনদর উপর কাযথকারী নি পানর। 
নকাৈ তবমা এনজন্ি তযতৈ নকাম্পাৈীর তদলা তৈনদথ ল চাতদা কনরৈ বা এমৈ নকাৈ ভু 
অচরনণ নদাী পায়া যায় যা তবমা ংস্থার জৈয ক্ষতিকারক িান িাঁনক দতণ্ডি করা 
নযনি পানর। যতদ একবার তবমা নকাম্পাৈী নকাৈ তবমা এনজনন্ির তবরুনদ্ধ তভনযাগ 
বা ভু অচরনণর তবনয় তবনেণ কনর নৈৈ িান যতদ প্রনয়াজৈ য় লৃুঙ্খতি 
কাযথবাতিা করা দরকার। 

তকেু তবনয় মযার অর নবতল পরীক্ষা এবং অৈুষ্ঠাতৈক কাযথবাীিার প্রনয়াজৈ 
পনড়। এমৈ পতরতস্থতিনি নকাৈ তবমা নকাম্পাৈী  তৈননর তবয়গুত:- 

অভযন্তরীণ প্রণাী এবং 
প্রতকর য়ার পৈুগথঠৈ 

তবমাকৃি বযতির নৈতিকিানক ংবর্কদ্ধি করার জৈয 
ংগঠনৈর তভির একতি দাতখনর তৈমাণ করা প্রনয়াজৈ 
য়, এবং তবমা এনজনন্ির নৈতিক অচরনণর জৈয, 
ািারণি িার কানে, 'করা এবং ৈা করার নযাগয' একতি 



নচকতটি র্ানক। নৈতিক অচরনণর ভতবযৎ মাৈনক 
উন্নি করার জৈয, ংনলািৈ প্রতকর য়ার রূনপ নৈতিক 
অচরনণর তদলা তৈনদথ ল এবং নচকতনটির মীক্ষা এবং 
পৈুতৈিারণ ন্তভুথ ি নি নব এবং এর ানর্আ 
অভযন্তরীণ প্রণাী এবং প্রতকর য়ার ংনলািৈ নয় 
নযনি নব। 

নদাীনদর তবরুনদ্ধ 
লৃুঙ্খ কাযথবাী 

ংবর্কদ্ধি রাতলনক স্থায়ী রূনপ বা একতি তবতলষ্ট 
নময়ানদর জৈয র্ামানৈা, পদভ্রংল, বতষ্করণ এবং 
তৈষ্কাৈ, তকেু লৃুঙ্খ কাযথবাীিা, যা নৈতিক অচরণ 
করা তবমা এনজনন্ির তবরুনদ্ধ তবমা নকাম্পাৈী করনি 
পানর।  

 

প্রশ্ন 15.2 

ভা নৈতিক বযবানরর তকেু উদারনণর িাতকা নিতর করৈু। 

H IRDA দ্বারা তৈিাতরি অচার ংতিা 

IRDA (তবমা এনজনন্ির াআনতন্সং) তৈয়ন্ত্রক, 2000 তবমা এনজনন্ির জৈয একতি অচার 
ংতিা তৈিাতরি কনর। প্রনিযক াআনন্সিারী বযতিনক তৈয়মাৈুানর অচার ংতিার 
ৈুরণ করনি নব। অচার ংতিা তৈনরূপ:- 

 i) প্রনিযক তবমা এনজন্িনক: 

a) তৈনজর এবং নআ তবমা ংস্থার তচিায়ৈ প্রসু্তি করনি নব যার নয় 
তিতৈ প্রতিতৈতিে করনেৈ। 

b) ম্ভাবয গ্রানকর চাতদার উপর াআনন্স প্রসু্তি করনি নব। 

c) িাঁনক তবমাকারক দ্বারা তবকর নয়র জৈয প্রসু্তি তবমা উৎপাদনৈর তবনবচৈায় 
অবলযক চূৈার বণথৈা করনি নব এবং নকাৈ তবতলষ্ট তবমা পতরকেৈার 
পুাতরল নদয়ার অনগ ম্ভাবয গ্রানকর প্রনয়াজনৈর উপর মনৈানযাগ 
নদয়া দরকার। 

d) যতদ ম্ভাবয গ্রাক তজজ্ঞাা কনরৈ িান কতমলনৈর দরনক স্পষ্ট করনি 
নব। 



e) তবকর নয়র জৈয প্রস্তাতবি তবমা উৎপাদনৈর জৈয তবমাকারনকর মািযনম 
নৈয়া তপ্রতময়াম বৈু। 

f) ম্ভাবয গ্রানকর মনক্ষ অনবদৈপনত্র তজজ্ঞায প্রনয়াজৈীয় িনর্যর 
প্রকৃতিনক স্পষ্ট করৈু, এবং এর ানর্আ এআ ির্যনক নঘাতি করার তবমা 
চুতিনক প্রভাবী য়ার গরুুে নিতর কনর।  

g) ম্ভাবয গ্রানকর অয় ম্বতন্ধি নকাৈ েতি বা খারাপ ভযানক 
তবমাকারীর ৈজনর অৈৈু, এআ ির্য একতি তরনপানিথ র (তবমা এনজনন্ির 
নগাপৈীয় তরনপািথ ) রূনপ প্রসু্তি করৈু, এমৈতি মস্ত অনবদনৈর 
(প্রস্তানবর) ানর্আ করুৈ। ম্ভাবয গ্রানকর বযাপানর নকাৈ এমৈ ির্য 
যা তবমা প্রস্তানবর স্বীকৃতির ানর্ ম্বতন্ধি বীমাকারীর তৈণথনয়র তবপরীি 
পদ্ধতিনি প্রভাতবি করনি পানর, মস্ত িকথ েি জ্ঞানৈর ানর্ প্রসু্তি 
করৈু।  

h) তবমাকারক দ্বারা প্রস্তানবর স্বীকৃতি বা স্বীকৃতির তবনয় ম্ভাবয গ্রাকনক 
দু্রি ির্য তদৈ।  

i) অনবদক দ্বারা ফমথ পূরনণর ময় মস্ত অবলযক পত্র এবং দত প্রাপ্ত 
করৈু এবং ৈয নকাৈ দত যা তবমাকারক দ্বারা প্রস্তানবর স্বীকৃতির 
স্বানর্থ পনর চায়া য়, এতি প্রাপ্ত কনর। 

j) পতত িারক বা দাতবদার বা তুবিাপ্রাপ্তর অবলযক াাযয প্রসু্তি করৈু, 

যা তবমাকারী দ্বারা দাতব তৈষ্পতত্তর জৈয অবলযক য়। 

k) প্রনিযক পততিারনকর মনৈাৈয়ৈ বা চুতি বা তঠকাৈায় পতরবিথ ৈ বা তবকে 
ংগ্র করনি যখৈ এবং নযমৈ প্রনয়াজৈ য়, াাযয প্রদাৈ কনর। 

ii) নকাৈ তবমা এনজন্ি তৈনাতঙ্কি করনব ৈা: 

a) নবি াআননন্সর তবৈা তবমা বযবার জৈয ৈুনরাি করা বা িা প্রাপ্ত করা। 

b) ম্ভাতবি গ্রাকনক অনবদৈ পনত্রর নকাৈ গুরেুপূণথ ির্যনক অনবদৈ 
পত্র নর্নক তবনাপ করার জৈয নপ্ররণ করা। 

c) ম্ভাবয গ্রাকনক অনবদৈ পনত্রর উপর নকাৈ ভু ির্য তদনি বা ভু 
দত প্রসু্তি করার জৈয নপ্ররণ করা।  

d) ম্ভাবয গ্রাকনকর ানর্ তলষ্ট পদ্ধতিনি বযবার করা। 



e) নকাৈ ৈয তবমা এনজনন্ির দ্বারা প্রস্তাতবি তবমায় স্তনক্ষপ করা।  

f) তবমাকারক দ্বারা প্রস্তাতবি মূয, লিথ  এবং তৈয়নমর তমশ্র দর, তৈয়ম বা লিথ  
প্রসু্তি করা। 

g) তবমা চুতির ন্তগথি তুবিা প্রাপ্তর নকাৈ প্রকানরর ানভর ংলীদারী 
চায়া  নদয়ার উপর নৈয়া। 

h) বিথ মাৈ পততর মপথনণর জৈয বািয করা এবং এমৈ মাপনৈর তিতর্র 
তিৈ বেনরর তভির নৈয়া প্রস্তাবনক নপল করা। 

i) ংস্থাভুি এনজনন্ির নক্ষনত্র, নকাৈ এক বেনর, নকাৈ এক বযতির 
(তযতৈ একক বযতি ৈৈ) নর্নক ম্পণূথ প্রাপ্ত তবমা তপ্রতময়ানমর 50 
লিাংনলর নবতল তবমা বযবা নপািথ নফাত গ্রণ করা, এমৈ একতি 
ংগঠৈ এবং ংগঠনৈর এক মনূর উপনর প্রনয়াগ নব। 

j) মনৈাৈীি বযতি কিৃথক পূনবথআ িারঁ াআনন্স বাতি নয় র্াকন, এবং 
এআরকম বাতিকরনণর িাতরখ নর্নক পাঁচ বের ময় তিকর ান্ত ৈান 
ননক্ষনত্র বীমা প্রতিতৈতি তানব কাজ করার জৈয ৈিুৈ াআনন্স প্রনয়াগ 
করা য়; 

k) নকাৈ তবমা নকাম্পাৈীর তৈনদথ লক য়া নয় র্াকা। 

iii) প্রনিযক তবমা এনজন্িনক প্রর্ম নর্নক প্রাপ্ত করা তবমা বযবার ংরক্ষনণর স্বানর্থ 
মস্ত ম্ভাবয প্রয়া করা দরকার যানি পততিারক মনয়র তভির তপ্রতময়ানমর 
পতরনলাি করনি পানরৈ, এমৈ করার জৈয তবমািারকনক ততখি বা নমৌতখক নৈাতিল 
তদনি নব। 

H.1 অচার ংতিার ৈুরণ ৈা করা 

তবমা াআনন্সিারী প্রনিযক বযতিনক তৈয়মাৈুানর অচার ংতিার ৈুরণ করনি 
নব। তবমা তবতিতৈয়ম 1938 এর ৈুনেনদর 42 (4)(G) ৈুানর, তৈয়ন্ত্রণ দ্বারা তৈিাতরি 
অচার ংতিার ৈুরণ করনি নকাৈ প্রকানরর ঙ্ঘৈ এনজন্িনক নযাগয কনর তদনি 
পানর। 

ৈুনেদ 42 (4)(C) - এর ৈুানর যতদ নকাৈ পরাি মূক ভু বযাখযা, 
পরািমূক তবশ্বা ভে, তমর্যাচার, জাতয়াতি করনি বা করার প্রয়া করার জৈয 
নকাৈ ক্ষম অদাি দ্বারা নদাী াবযস্ত ন এতি িারঁ নযাগযিার কারণ নি 
পানর। 



ক্ষম কিৃথপক্ষ দ্বারা এনজনন্ির নযাগযিা ম্বতন্ধি উপনরাি কারনণর তিতরি যতদ 
তবমা নকাম্পাৈী নকাৈ এনজনন্ির ভু অচরণ বা ভু বযবারনক নদাী মনৈ কনর 
িান নকাম্পাৈী তবমা এনজনন্ির তবরুনদ্ধ অন্ততরক কাযথবাীিা লুরু করনি পানর 
(নযমৈ এআ িযানয়র G. 2 ংনল অনাচৈা করা নয়নে)।  

 

মুখয তবনু্দ 

এআ িযানয়র প্রিাৈ তবয়গুত তৈনরূপ: 

নৈতিকিা নর্নক অপতৈ তক নবানঝৈ? 

নৈতিকিার বযাখযা তৈন পদ্ধতিনি করা নযনি পানর: 

 নআ ব মূযনবাি যানদর অমরা ািারণিঃ 'ভা' বা 'তঠক' মনৈ কতর। 

 নকাৈ বযতির নআ বযবার যা িারঁ নৈতিক তৈণথনয়র উপর অিাতরি। এবং 

 একতি পাঠ যা নকাৈ বযতির কাজনক নবতঠক বা তঠক াবযস্ত কনর। 

নৈতিক বযবানরর তবপদ 

• নৈতিক অচরনণর পতরণাম স্বরূপ তবমা এনজন্ি এবং িারঁ দ্বারা প্রতিতৈতিে করা 
নকাম্পাৈীর নৈতিবাচক তচত্র নিতর য়। 

নৈতিকিার বযবাতয়ক াভ 

 ভা নৈতিক অচরণ পাৈ করার ফন নকাম্পাৈী তৈনজর ৈুাম অর 
আতিবাচক তচত্র নিতর করনি ায়ক য়। 

 তবমা ংস্থা নয নৈতিক অচরনণর উচ্চ মাৈনক ৈুরণ কনর, িা ৈয 
নকাম্পাৈীর জৈয উদারণ প্রসু্তি কনর। 

তবতলষ্ট নৈতিক অচরণ 

তবতলষ্ট নৈতিক অচরনণ তৈনততখিগুত ন্তভুথ ি: 

 গ্রানকর প্রনয়াজনৈর অিানরর উপর, উপযুি তবমা পতত পুাতরল করা। 

 পততর মস্ত াভনক ম্পণূথভানব নবাঝাৈ, এবং নআ াভগুত প্রাপ্ত করার 



জৈয মস্ত লিথ নক নবাঝাৈ, অর যতদ তকেু বজথ ৈীয় য় িান নতি বৈু। 

 একতি পযাপ্ত তবমা রুক্ষা রাতলর পুাতরল।   

 গ্রানকর প্রনয়াজৈীয়িা ৈুানর িাঁনক পতরনলানির উপযুি পদ্ধতি বুৈ। 

 গ্রানকর প্রনয়াজৈাৈুানর তৈয়ম এবং লিথ  িাঁনক নবাঝাৈ। 

নৈতিক ংতিার ানর্ নৈতিক কাঠানমা 

 নৈতিক ংতিানক কমথচারী এবং নবানডথ র দনযর অচরনণর ম্বনন্ধ মাৈ এবং 
স্থাপনৈর জৈয বযাখযা করা য়। 

 তবমা নকাম্পাৈী তৈনজর মাৈদনণ্ডর নৈতিক ংতিানক বযাখযা কনর, যা িাঁর 
নকাম্পাৈীর জৈয তবতলষ্ট নাক বা তলে - তবতলষ্ট ংতিানক গ্রণ করনি পানরৈ। 

 নৈতিকিানক নকাম্পাৈীর তভিরআ মানবল য়া দরকার, যার িাৎপযথ  
বযবার মস্ত স্তনর তবতভন্ন পতরতস্থতিনি নৈতিকিার ৈুরণ এবং ুংগি এবং 
িন্ত্র রূনপ নাক। 

বযবাতয়ক দাতয়নের তৈিারণ 

IRDA এবং LIC IRDA এবং LIC এর ক্ষয: 

 পতত িারকনদর স্বার্থ রক্ষা করা, 

 তবমা তলনের প্রগতিনক পরুষৃ্কি করা, 

 তবমাকারক এবং তবমা এনজনন্ির মনিয নৈতিক দাতয়নের উচ্চিম মাৈদনণ্ডর 
প্রতিষ্ঠা, ৈুগি এবং তৈয়ন্ত্রণ করা, এবং 

 তবমা তলনের তৈয়ন্ত্রণ এবং এতি তুৈতিি করা নয তবমানক্ষনত্রর প্রতি মস্ত 
বযবার  তঠক। 

মূযায়ৈ, তৈয়ন্ত্রণ এবং লৃঙ্খা 

 তবমা কারনকর নৈতিক অচরনণর মূযায়ৈ এবং তৈয়ন্ত্রনণর জৈয নকাম্পাৈীর 
উৎপাদৈ এবং পতরনবার তবরুনদ্ধ দাতখ য়া তভনযাগ নযমৈ তপ্রতময়াম 
ংগ্র, দাতব তৈষ্পতত্ত আিযাতদর ংখযা ম্বতন্ধি ঙ্কনৈর তবনেণ কনর করা 



য়। 

 নৈতিক মাৈদণ্ড এবং নৈতিক অচার ংতিার পাৈনক তুৈতিি করার জৈয 
তবমা ংস্থা তৈনজর অভযন্তরীণ প্রণাী এবং প্রতকর য়ার পৈুগথঠৈ এবং 
পরািীনদর তবরুনদ্ধ কাযথকরী করনি পানর। 

IRDA এর অচার ংতিা 

 IRDA এর অচার ংতিা দ্বারা তবমা এনজনন্ির জৈয একতি অচার ংতিা 
তৈিাতরি করা নয়নে যা প্রনিযক জীবৈ তবমা াআনন্সিারী বযতিনক পাৈ 
করনি য়। এতি ৈা করা নযাগযিার কারণ নি পানর। 

 

প্রশ্ন- উত্তর 

15.1  তবমা অন্ডার নতং নখানৈ নয়নে নযখানৈ গ্রাকনক কম রাতলর রুক্ষা 
প্রদাৈ করা নয়নে যখৈ গ্রাক নবতল রাতলর তবমা রুক্ষা গ্রনণ আেুক। যতদ 
তবমাকৃি বযতির িাড়ািাতড় মিুৃয নয় যায় িান িারঁ পতরবানরর ক্ষতি য়, 

নকৈৈা তবমার দাতবর রাতল (র্থ) িাঁর পতরবানরর অর্কর্ক প্রনয়াজৈ এবং 
দাতয়ে পরূণ করনি পারনব ৈা। 

15.2 নৈতিক অচরনণর ন্তভুথ ি: 

 গ্রানকর প্রনয়াজনৈর অিানর, উপযুি তবমা পততর পুাতরল করৈু। 

 পততর মস্ত াভনক ম্পণূথ ভানব নবাঝাৈ, এবং পততর াভ প্রাপ্ত 
করার জৈয মস্ত লিথ  নবাঝাৈ, অর যতদ তকেু বজথ ৈীয় য় িা বৈু।  

 একতি পযাপ্ত তবমা রুক্ষা রাতল পুাতরল করুৈ। 

 গ্রানকর প্রনয়াজৈীয়িা ৈুানর িাঁনক পতরনলানির উপযুি পদ্ধতি বুৈ। 

 গ্রানকর প্রনয়াজৈীয়িা ৈুানর িাঁনক তৈয়ম এবং লিথ  নবাঝাৈ। 

  

স্ব পরীক্ষনণর প্রশ্ন: 

1. তবমার ভারনতং কী? 



2. নৈতিক ংতিানক ারাংলনি নবাঝাৈ। 

3. নৈতিক অচরণ কী ভানব একতি নকাম্পাৈীর আতিবাচক তচত্র নিতর করনি 
ক্ষম য়? 

  অপতৈ উত্তর পরবিথ ী পৃষ্ঠায় পানবৈ 

  

স্ব পরীক্ষণ প্রনশ্নর উত্তর:- 
  1.  একজৈ িযন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী তবমা এনজন্ি গ্রাকনক ভু ভানব চাতি কনর 

িাঁর প্রনয়াজৈ বা ক্ষমিার নবতল তবমা রুক্ষা তবকর য় করনি পানর। যতদ 
পততিারক তপ্রতময়াম পতরনলাি করনি মর্থ র্ানকৈ িান এআ তবমা 
পতত িামাতদ য়ার কারণ নি পানর। 

  2.  তবমা নকাম্পাৈীর জৈয নৈতিক অচার ংতিা অবলযক। কমথচারী এবং 
নবাডথ  দযনদর মনিয, নৈক অচানরর ানর্ দাতয়ে তৈিারনণর রূনপ অচার 
ংতিানক বযাখযা করা য়। তবমা নকাম্পাৈীর তভির CEO নর্নক তৈনদথ লক 
এবং কমথচারী পযথন্ত এআ নৈতিক ংতিার ৈুরণ করার নপক্ষা করা 
য়। কমথচারী এবং নবানডথ র দযনক এমৈ পতরতস্থতি নর্নক বাঁচনি নব 
নযখানৈ এআ ংতিার ঙ্ঘৈ য়। 

  3.  তবমা ংস্থা দ্বারা নৈতিক অচরনণর উচ্চ মাৈদনণ্ডর ৈুরণ জৈিার মনিয 
তবশ্বা এবং নকাম্পাৈীর অত্মতবশ্বানর তৈমাণ কনর। এআ ভরা এবং 
তবশ্বানর পতরণাম স্বরূপ ংস্থার তবনয় গ্রানকর দ্বারা আতিবাচক তবচার বযি 
করা য় যা নকাম্পাৈীর আতিবাচক তচত্র নিতর কনর। 

 

  

 

 

 

 

 

 



তবতিবদ্ধ অআনৈর িারাগুত 

 

তিতিল আন্সুযনরন্স যাক্ট 1870, 1D 

গ্রাক তৈরাপত্তা অআৈ (COPA) 1986, 12G7 

কমথচারীনদর প্রতভনডন্ি ফান্ড  তবতবি পন্র্া  (EPF & MP) অআৈ 1952, 9B2C  

ািারণ তবমা বযবা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) অআৈ 1972 (GIBNA), 1D, 1D3, 12D 

নবনদতলক মুদ্রা বযবস্থা (তবমা) তবতিতৈয়ম 2000, 12G5 

নবনদতলক মুদ্রা বযবস্থা  (তবমা) তবতিতৈয়ম  2000 – জীবৈ তবমা নঘাণাপত্র (LIM), 

12G6 

অয়কর অআৈ  1961, 1B, 5C1, 6E2 

ভারিীয় াবুদ অআৈ 1872, 11E3 

ভারিীয় তবমা ংস্থা অআৈ 1928, 1D 

ভারিীয় জীবৈ অশ্বাৈ ংস্থা অআৈ  1912, 1D, 12B  

ভারিীয় টিযাম্প অআৈ 1899, 3G4 

তবমা অআৈ 1938, 1D, 3D3, 4G1, 4G2C, 10A, 10C1, 11F1, 12A, 13B2, 13B6, 

14B2, 15H1 

 তবমা তৈয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ৈ তিকার (IRDA) অআৈ 1999, 12D, 13A1, 13A2, 13C 

তবমা তৈয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ৈ তিকার(তবমা তবজ্ঞাপৈ এবং দৃতষ্টনগাচরকারী নঘাণা) 
তিতৈয়ম 2000, 12G2 

তবমা তৈয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ৈ তিকার (কনপানরি প্রতিতৈতিনদর ৈুমতি প্রদাৈ ংকর ান্ত) 
2002, 12G4 

তবমা তৈয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ৈ তিকার (তবমা প্রতিতৈতিনদর ৈুমতি প্রদাৈ ংকর ান্ত) 
তিতৈয়ম 2000, 1H3, 

13D, 15H 

তবমা তৈয়ন্ত্রক  এবং উন্নয়ৈ তিকার (তকতস্ত গ্রনৈর িরৈ) তিতৈয়ম 2002, 12G3 



তবমা তৈয়ন্ত্রক এবং উন্নয়ৈ তিকার (তবমা িারকনদর স্বানর্থর তৈরাপত্তা) তিতৈয়ম 
2002, 3G5C, 11D1, 14B, 14D1, 15F1 

জীবৈ তবমাতৈগম অআৈ 1956, 12C 

তববাতি মতার ম্পতত্ত (MWP) অআৈ 1874, 12F  

গ্রযাচুআতির নদয় প্রদাৈ অআৈ 1972, 6G4 

র্থনলািৈ তৈনরািক অআৈ (PMLA) 2002, 12E 

জৈািারনণর তভনযাগ প্রতিতবিাৈ (RPG) তৈয়ম 1998, 12G1 

তরজাভথ  বযাঙ্ক ফ আতন্ডয়া অআৈ 1934, 13C2 

ভারনির ততকউতরতি যান্ড এক্সনচঞ্জ নবাডথ  অআৈ 1992, 13C3 

  

 

 

 

 



 

ৈুকর মতণকা 
A 

 

দুঘথিৈাজতৈি মৃিুযর ক্ষনত্র তবমার তুবিা   (ADB) riders, 7B3A, 11A4 

তবমাংকর ান্ত তাবরক্ষক 1E2  
তবপরীি চয়ৈ, 4A  

বয়, 5A2A, 8C1 

নগাষ্ঠী, 2B3 

তবমাকারীর, 4C1 

ির্যাতদর প্রমাণ, 3G2 

প্রতিতৈতি, 1E2, 4B3 

এবং গ্রাক রুক্ষা,14B7  

প্রতিতৈতি নয় ঠা,1H1,13D1 
অচরণতবতি, 1H3, 13D2 
তবরুনদ্ধ তভনযাগ, 14C2 
নগাপৈ ির্য,  4B3A 
দাতয়ে  কিথ বয, 10A 
ৈুমতিপত্র,  12A1C 
পাতরশ্রতমক, 10C1, 12A1 
তবমাচুতিনি ভূতমকা, 1H2, 3A3 
দায়গ্রনণ ভূতমকা, 4I 
বার্কক বৃতত্ত, 5B2H, 7B5 
গ্রনণর ময় নদয় 11A2E 
ম্পদ, 1A2, 5A1D, 5A2D, 62BC, 6G3, 8C6, 9B2D 
ম্পদ বযবস্থাপক ংস্থাগুত  (AMC), 6D3 
বরাি, 3H4B, 11D2 
ম্মাৈৈা, 14E3, 14E5 

 
B 

 

বযাঙ্কযাুনরন্স, 1D4, 1F2 

বযঙ্ক তডনপাতজি, 6D2 



তুবিা, পতত, 4G1, 9E3 
তুবিা বিথৈকাতর ির্য 9E3 
নবানম্ব টিক এক্সনচঞ্জ (BSE), 6D4 
ঋণপত্র,  6D5 
উপতরর তাব, 4H 
ৈুকু তবশ্বা, 11F 
য়ানরতন্ি, 11F 
দাা,  1F2 
নকৈা-নবচার পদ্ধতি,  6C6 

 
C 

 

চুতির ীমা,  3A1C 

মূিৈ, 6B1B, 6C1 
প্রিযক্ষয কনরর নকেীয় নবাডথ  (CBDT), 6E2 
ৈদপ্রাপ্ত তবমা প্রতিষ্ঠাৈ, (CII), 13B9 তললু তলক্ষার পতরকেৈা,8B4 
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-তচতকিাজতৈি দায়ভার, 4D3   তবজ্ঞতপ্ত, 3G5B 

 
 
O 

অপতত্ত ামানৈা, 8E4 

তবমাকৃনির নপলা,  4C1  

প্রস্তাব  ম্মতত্ত, 3A1A  

নখাামুখ প্রশ্ন, 8E2A 

তবনদতল প্রতিতৈতির কতমলৈ, 12G6  

পততর তিতবকর য়, 15B1 

 
 
P 

প্রাপ্ত মাৈ, 3H1B, 11A2B 

জতরমাৈা, 6C4 

নপৈাৈ এবং ঞ্চয় পতরকেৈা,  1G2 

নপৈাৈ পতরকেৈা,  7A3, 7B6 



বৃতদ্ধতৈযুতি, 7C2  

করতৈযুতি,7C1 

তবপদমূ, 2B3 

তৈবথন্ধ নবাৈা,(িার্কমৈা নবাৈা নদখুৈ) 

তবদযমাৈিা, 10E 

বযতিগি তববরণ, 9B2A 

তবমাকৃনির বযতিগি আতিা,  4C1  

তবমাকৃনির নদতক চতরত্র,  4C1  

তবমাকৃনির নদতক প্রতিবন্ধকিা, 4C1 

 নদতক ঝুঁতক, 2B1, 4C, 4C1 

  পতত, 

ির্যাতদ, 3A2, 3G4 

তববৃি করার তবয়, 14B4  

িনর্যর নঘাণা, 3G4  

বাতি ম্পর্ককি তভনযাগ, 14C1 

পতরনবা ম্পর্ককি তভনযাগ, 14C1 

পততনাল্ডারনদর 

পতরনবা, 14B6 

ঝুঁতক িানৈা, 2E 

ডাকঘনরর মাতক অয় নযাজৈা, (POMISs), 6D6  

ডাকঘনরর ঞ্চয় খািা,  6D6 

উত্তর-উদারীকরণ  (পযায়  III), 1D3 

পূবথ-উদারীকরণ, (পযায় I), 1D1 তপ্রতময়াম, 1A, 4G 

তাব, 4G2, ংগ্র, 12G6 

 

তপ্রতময়াম নমিানৈা 
   

প্রাতেকিা, 3I 

  

তপ্রতময়াম পতরকেৈাগুত,  4G1 তপ্রতময়াম গ্রণ, 3G3 

প্রর্ম তপ্রতময়াম গ্রণ, (FPR), 3G3A 

ৈবীকৃি তপ্রতময়াম গ্রণ, (RPR), 3G3B 

বর পবূথ,  8B6 মৃিুযর পবুাৈমুাৈ, 11E3  



মনূযর উপাদাৈ,  4G1 গ্রাতিকার, 8G 

নবরকাতর নক্ষনত্রর কমথচারী,  8C3B 

পণয বাোআ, 

গ্রানকর প্রতিতি প্রনয়াজনৈর জৈয, 9D2 পনণযর পতরবিথ ৈ, 10D4B নপলাদারী দায়দাতয়ে, 

15F নপলাদাতরে, 1C 

প্রস্তাবপত্র, 3F4, 3G1, 4B1, 14B2 

নঘাণা, 3G1A পতরচয়পতুস্তকা, 3G5C রুক্ষা 
গ্রানকর, 14A 

চাতদার, 5A, 5A2, 5D 

জৈািারনণর প্রতভনডন্ি ফান্ড, (PPFS), 6D6  রকাতর কমথচারী, 8C3A 

তবলুদ্ধ এন্ডানমন্ি প্ল্যাৈ,  5B2C 

 
 
Q 

প্রশ্নাবী, 8E2 

তবতভন্ন িরৈ, 8E2A 

তবভাগ, 8E2B প্রশ্ন করার দক্ষিা, 8E, 8E2A  

উদ্ধতৃি, 3F5 

 
 
R 

পুাতরল,  9E, 10D, 14E5 

গ্রণ বা বজথ ৈ 10D3 অবিথক অমাৈি খািা,  6D2, 6D6  

তবমার ঙ্ক কনম যায়া,  11A2B প্রতিশু্রি প্রিযাখযাৈ, 

15B1 পৈুর্কবমা নকাম্পাৈীগুত,  1E1C ৈবীকরণ, 3F7, 3H3 

গ্রানকর প্রনয়াজৈ,10B তরজাভথ  বযাঙ্ক ফ আতন্ডয়া, (RBI), 12E, 13C2 তবমাকৃনির 
বাস্থাৈ,  4C1 

বর,  2C1, 6G4, 8B7 

তপ্রতময়াম পতরকেৈার তফরি, (ROPs), 5B2B, 11A2 অর্কর্ক পতরকেৈার পযানাচৈার 
গুরেু, 8H পৈুপ্রচৈ, 3H2 

রাআডার, 7A2, 7B3 

নবতলষ্টয  তুবিা,  7B4, 11A4 মূযবৃতদ্ধর রূপায়ণ 7C2 

IRDA তৈয়ন্ত্রণ, 7B4 কর রূপায়ণ, 7C1 

ঝুঁতক, 2 



প্রবণিা, 2A2 উপাদাৈ, 2B িারণা, 2A ংজ্ঞা, 2A1 নবতচত্রযায়ণ, 6D3 দ, 4A 

স্তর,  2B2 

ঞ্চয়  তবতৈনয়ানগর নক্ষনত্র,  6C5 পক্ষ, 1A2, 2E 

  
 
 
  

তপ্রতময়াম, 4G2A, 4G2B গ্রানকর তবলদ ির্য, 11E িারণক্ষমিা, 1A2 

স্থাৈান্তর, 1A2, 2D 

তৈিয়িা, 2B1 

ঝুঁতক 

অর্কর্ক, 2C1 উচ্চ, 2B3 তৈর্কদষ্ট, 2C3 নঠকানৈা, 2E তবলুদ্ধ, 2C2 

 
 
S 

নবিৈ বাঁচানৈার প্রকে,  (SSS), 5B2N 

ঞ্চয়,  2C1, 6A চাতদা,  6B গ্রাতিকারচয়ৈ, 6G 

ঞ্চনয়র পণয 
নবতলষ্টয,  6C 

মূযবৃতদ্ধর রূপায়ণ, 6E3 কর রপূায়ণ, 6E1 প্রকার,  6D 

ততকউতরতি নবাডথ  ফ আতন্ডয়া, (SEBI), 12E, 

13C3 

স্বতৈযুি,  8C3C 

বয়স্ক ৈাগতরকনদর ঞ্চয় প্রকে,  (SCSS), 6D6 তৈষ্পতত্তর তবকে,   11D2, 14E5 

নলয়ার,  6D4 

ক্ষুদ্রজীতবকায় তৈযুি বযতি, 8C3D 

স্বেনময়াতদ বাতি এড়ানৈা, 10E 

নরৌপয তবতৈনয়াগ, 6D7 

র ংনলািৈী নবাৈা,  4H1 একক 

অনয়র পতরবার, 8B3, 8B4 জীবৈ তবমা প্রকে, 5B1 তপ্রতময়াম পতরকেৈা, 4G1 

টিক এক্সনচঞ্জ,  6D4 উপনযাগযিা, 14D4B 

পততর, 10D 

জাতমৈ, 3B3 

মপথনণর মূয, 3H1C 



উদবিথ নৈর তুবিা,  5B1, 5B2E, 11A2A 

দাতবতৈষ্পতত্ত, 11D3 

 
 
T 

লুল্ক উপনদষ্টা কতমতি, (TAC), 13B6 

কর, 5C1, 6E1 

পরামলথদািার প্রতিনবদৈ, 4B5 

অর্কর্ক পনণযর রূপায়ণ,  7C1 পতরকেৈা, 6G5 

লিথ  
নবতৈতফি রাআডাথ, 7B3B 

তবমা প্রকে, 1G2, 5B2A 

পার্কবক নবাৈা,  4H3 

িৃিীয় পক্ষ প্রলাক,  (TPAs), 1E2   ামতয়ক অমাৈি খািা,  6D6 

ঐতিযগি অমাৈি, 6D2 

তলক্ষণ প্রতিষ্ঠাৈ, 1E2 নকাাগার তব, 6D5 অস্থা, 12F 

িাৈথযারাউন্ড িাআম (TATs), 14D1 

  
U 

কম তবকর নয়র তবমা প্রকে, 15B1 

দায়বৈকারী, 1E2 দায়গ্রণ, 

অর্কর্ক, 4D1 

প্রনয়াজৈীয় ির্য, 4B 

তচতকৎা ংকর ান্ত, 4D2 

তচতকৎা ংকর ান্ত ৈয় এমৈ, 4D3 পদ্ধতি, 4A 

নবকারে,  8C3E 

নৈতিক অচরণ,  15B 

তবপদ, 15B1 

আউতৈিতংকড আৈযুনরন্স প্ল্যাৈ, (ULIPs), 1C, 1G2, 

5B2K ংজ্ঞা, 3C2 গুরেু, 3C1 

 
 
V 

নবি দাতব, 11A5 



নবিিার অিা ম্পকথ ীয়, 3I 

বাতিনযাগয দাবী, 11F 

 
 
W 

তপ্রতময়ানমর দাবীিযাগ, (WOP) riders, 7B3D 

ারা জীবনৈর তবমা পতরকেৈা,1G2, 5B2E 

াভলুণয পতত, 5B2D 

াভযুি পতত, 4H, 5B2D 

 
 
Y 

িরুণ 

তববাতি, 8B2 তববাতি, 8B3 

তললুন্তাৈ  তববাতি, 8B4 
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