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সবেগুস পুজরাপুসর কবাছাজনার জিে এবং প্রঘসত জবসাত্তম সলল্প রীসত নুাজরআ এআ কওাসটি
ততসর জেজঙ। সবজরাি বা অআনী যুসি ম্পসওস ত সবজের বোঔো বা মািানূত্র কেোর
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অধ্যায় 1
বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত
অধ্যায় ূচনা
এআ িোে বীমা বুসনোে ম্বজে পসরঘে ওসরজে সেজত, তার সববতস ন এবং সওভাজব এটি ওাচ ওজর
তা সঘসিত ওরার জিে ওাচ ওজর। অপসন অজরা সলঔজবন বীমা প্রতোসলত খটনার ফজ ঈদ্ভূ ত
থসননসতও িসতর সবরুজে সওভাজব ুরিা প্রোন ওজর এবং ছুাঁ সও িানান্তজরর এওটি যন্ত্র সজজব ওাচ
ওজর ।

ক্ষলিণ ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.

চীবন বীমা - আসতা  সববতস ন
সওভাজব বীমা ওাচ ওজর
ছুাঁ সও বেবিাপনা কও ল
ছুাঁ সও পসরঘানার চনে এওটি াসতোর সজজব বীমা
মাজচ বীমার ভূ সমওা

2

A. জীবন বীমা - ইক্ষতা  ক্ষববতিন
অমরা সনশ্চেতার এওটি পৃসথবীজত বা ওসর। অমরা শুনজত পাআ:





কর ংখস
বনোে মগ্র ম্প্রোজের ধ্বং
ভূ সমওম্প যা কলাও অজন
ঠাৎ ল্পবেী মানুজর ঠাৎ ওা মৃতুে

ক্ষচত্র 1 : আমাজদর চারপাজল ঘটজছ এমন ঘটনা

অক্ষি

ভূক্ষমস্খন

বনযা

ভূক্ষমকম্প

বজ্রপাত
কওন এআ খটনা অমাজের ঈসদ্বগ্ন এবং ভীত ওজর?
ওারণটি চ.
i.

প্রথমতঃ এআ খটনা সনজেস লে ।যসে অমরা এওটি খটনার পূবসানুমান এবং
পাসর, তাজ অমরা এটার চনে প্রস্তুত থাওজত পাসর ।

পূবসাভা সেজত

ii. সদ্বতীেত, এমন সনজেস লে এবং েুভসাকেচনও খটনা প্রােআ থসননসতও িসত এবং সবাে এর
এওটি ওারণ.
3

এওটি ম্প্রোে, ভাক এবং পারস্পসরও মথসজনর এওটি সজিম দ্বারা এআ িরজনর খটনা দ্বারা যারা
প্রভাসবত ে কআ ব বোসিজের াাযে ওরজত অজত পাজর
বীমা িারণা াচার াচার বঙর অজক চন্ম ে ।বতস মাজন অমরা কয,
মাত্র েুআ বা সতন লতাব্দী অজক প্রঘসত জেজঙ ।

বীমা বেবা চাসন তা

1. বীমা ইক্ষতা
সিিপূবস ৩০০০ া কথজও বীমা সওঙু অওাজর বা নোনে অওাজর , পসরসঘত সঙ। সবসভন্ন
ভেতা বঙজরর পর বঙর িজর, ম্প্রোজের সওঙু ভু িজভাকী েেজের িসত পুসং এবং ভাক ওজর
কনোর িারণাজও নুলীন ওজরজঙ। এআ িারণা ওীভাজব প্রজোক ত – তার ঈপর অমাজের েৃসি
কেো যাও ।
2. বছজরর পর বছর ধ্জর বীমা
বোসবনীে বেবােীরা

বোসবনীে বেবােীজের ঘু সি সঙ কযঔাজন তারা ঊণোতাজের সতসরি জের
থস সেত াসরজে বা ঘু সর জে যাো এওটি ঘাাজনর কিজত্র, ঊণ কঔার চনে
এওটি মূে সাজব। এটিজও 'কন ঊণ' বা ে। এআ ঘু সি নুযােী, চাাচ বা
তার পজণের সনরাপত্তার প্রসত কৃীত ঊণ পসরজলাি ওরা জব শুিুমাত্র যসে এবং যঔন

বারূও এবং
বেবােীরা
গ্রীও

চাাচ তার কন্তজবে মুদ্রযাত্রার পজর সনরাপজে কপ াঁজঙাে ।
ুরাজটর শ্রীো, সমলর এবং গ্রী এ ভারতীে চাাচ সনজে মুদ্রযাত্রা ওরা বারূও এবং
ুরাত-এর বেবােীজের মজিে বোসবনীে বেবােীজের নুরূপ ভো প্রঘসত
সঙ.
গ্রীওরা ৭ লতাসব্দর কলজ সনতী সমসত শুরু ওজরসঙ, মৃত েেজের
জন্তেসিসক্রোর এবং পসরবাজরর যত্ন সনজত। আংোজির বেু ত্বপূণস সমসত এওআভাজব

করাড এর বাসন্নারা

ঘীনা বেবােীরা

কঠিত জেসঙ ।
করাড এর সিবাীরা এওটি প্রথা প্রঘন ওজরসঙ যদ্দ্বারা , যসে েুেসলার মে
পসরতোজকর ওারজণ সওঙু পণে নি ে, পজণের মাসও ( এমনসও যাজের সওঙু আ
ারাে সন) সওঙু নুপাজত কাওান বন ওরজব ।
প্রাঘীন সেজনর ঘীনা বেবােীরা েুেসম নেীর ঈপর যাত্রা ওরার মে সবসভন্ন কন ওা

বা চাাজচ তাজের পণে রাঔজতা। তারা িজর সনত কয কওাজনা কন ওা যসে প্রসতকূ
পসরণসত কভাক ওজর, পজণের িসত শুিুমাত্র অংসলও জব, কমাট জব না।

িসত

সবতরণ ওরা কযজত পাজর এবং যার ফজ িসত হ্রা ওরা কযজত পাজর ।
3. মার আধ্ুক্ষনক ধ্ারণা
ভারজত
জনও
সবসভন্ন
েের

চীবন বীমা নীসত প্রসতফসত জেসঙ ভারজতর কয থ পসরবার বেবিার প্রসতষ্ঠাজন, যা সঙ
বঙর িজর চীবন বীমার এও করা িরন। এওচন েজের েু: ঔচনও মৃতুের খটনাে
পসরবাজরর েেজের দ্বারা েু: ঔ  কাওান ভাক ওরা ে, যার ফজ পসরবাজরর প্রসতটি
সনরাপত্তাজবাি বোত থাজও ।
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কয থ পসরবার বেবিার ভাঙ্গন এবং অিুসনও যুজক নু পসরবাজরর অশু প্রজোচনীেতা তেনসন্নন
চীবজনর ঘাজপর জঙ্গ সমসত জে এটি প্রজোচনীে ওজর তু জজঙ
সনরাপত্তার চনে সবওল্প বেবিা
সভবেি ওরজত। এটি এওটি বেসির চীবন বীমার গুরুত্ব তু জ িজর ।
i.

জয়ড: অিুসনও বাসণসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভাজব ঘঘসা ওরা ে তার সঘহ্ন
িজন জেড এর ওসফ াঈ পাো যাজব।
বেবােীরা যারা কঔাজন চজ া ত,
কাওান ভাক ওরজত ম্মত ত চাাচ দ্বারা বাসত তাজের পজণের চনে ামুসদ্রও সবপের
ওারজণ।
ামুসদ্রও সবপে কযমন চেুেজের
েূরমুজদ্রর ঈপর ডওাসত, থবা ঔারাপ
মুদ্র অবাোে পণে নি বা
ামুসদ্রও সবপজের ওারজণ চাাচ ডু জব যাোর ওারজণ
এরওম িসত ংখটিত ত ।
ii. ক্ষচরস্থায়ী ক্ষনশ্চয়তার জনয ন্ডজন 1706 াজ প্রসতসষ্ঠত বেু ত্বপূণস সমসতটিজও সবজের প্রথম
চীবন বীমা কওাম্পানী বজ মজন ওরা ে ।
4. ভারজত বীমা ইক্ষতা
a) ভারত: ভারজত অিুসনও বীমা ামুসদ্রও বীমা বেবা অরম্ভওারী সবজেলী বীমা প্রোনওারী ংিা
দ্বারা 1800 াজর প্রথম সেজও বা
ওাঙাওাসঙ মজে শুরু ে.
ক্ষরজয়ন্টা াইফ ইন্পুযজরন্প ভারজত িাসপত প্রথম চীবন বীমা কওাম্পানী সঙ এওটি আংজরসচ
ক্রকাং ক্ষক্ষমজটড
কওাম্পানী ।
ক্ষিটন ইন্পুযজরন্প ক্রকাং ক্ষক্ষমজটড

ভারজত িাসপত ওরা প্রথম -চীবন সবমা

ক্রবাজে ক্ষমউচু য়া অযাক্ষউজরন্প প্রথম ভারতীে বীমা কওাম্পানী. এটা মুম্বাআ এ 1870 াজ
ক্রাাইট ক্ষক্ষমজটড
কঠিত ে
নযালনা
ইনক্ষজরন্প ভারজতর প্রাঘীনতম বীমা কওাম্পানী. এটা 1906 াজ প্রসতসষ্ঠত
ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক্ষমজটড
ে এবং এটা এঔন বেবাসেও
নে জনও ভারতীে কওাম্পাসন সবংল লতাব্দীর শুরুজত স্বজেলী অজন্নাজনর ফজ পরবতীওাজ িাপন
ওরা ে.

গুরুত্ব
1912 াজ, জীবন বীমা ক্রকাম্পাক্ষন আইন  প্রসভজডন্ট ফাি অআন বীমা বেবা সনেন্ত্রণ ওরজত
কৃীত ে। চীবন বীমা কওাম্পানী অআন, 1912 এটা বািেতামূও ওজর কয সপ্রসমোম ার কটসব
এবং কওাম্পানীর পযসাবৃত্ত মূেসনিসারণ এওটি োওঘু েোসর দ্বারা প্রতেসেত ওরা জব। তজব, ভারতীে
এবং সবজেলী কওাম্পানীর মজিে মতা  তবমে বোত সঙ ।

বীমা অআন 1938 ভারজত বীমা ক্রকাম্পাক্ষন পক্ষরচানা ক্ষনয়ন্ত্রণ করজত ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ প্রথম আইন ক্ষছ। এই
আইন, মজয় মজয় ংজলাক্ষধ্ত জয় এখন কাযি করী। বীমা আইজনর ক্ষবধ্ান অনুযায়ী বীমা ক্ষনয়ন্ত্রক
রকার দ্বারা ক্ষনযুক্ত করা জয়ক্ষছ।
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b) জীবনবীমা জাতীয়করণ : 1956 াজ চীবনবীমা বেবা চাতীেওরণ ে এবং চীবনবীমা
ওজপসাজরলন (LIC of India) িাসপত ে। কআ মে 170 কওাম্পানী এবং 75 প্রসভজডন্ট ফাি
কাাআটি চীবনবীমা বেবা ওরত। 1956 কথজও 199 বসি এওমাত্র সিওার চীবনবীমা
বেবা ওরার সঙ LIC’র ত্ত্বািীন।
c) অ জীবন বীমা জাতীয়করণ : 1972 াজ ািারণ বীমা বেবা চাতীেওরণ অআন (GIBNA)
সবসিবে োর জঙ্গ,  চীবন বীমা বেবা রাষ্ট্রােত্ত জেসঙ এবং ভারজতর ািারণ
বীমা ওজপসাজরলন (GIC) এবং তার ঘার িীনি কওাম্পানী িাপন ওরা জেসঙ।ক মজে
 চীবন বীমা বেবা ওরজঙন এমন ভারজতর 106 বীমা প্রোনওারী সমসিত জেসঙ ভারজতর
GIC-র ঘার ােও ংকঠজনর জঙ্গ
d) মাজাত্রা কক্ষমট এবং আইআরক্ষডএ : 1993 াজ, মাজাত্রা ওসমটি িাসপত ে
প্রসতজযাসকতার এওটি ঈপাোজনর পুনঃপ্রবতস ন  সলল্প ঈন্নেজনর চনে জবেষণ এবং পসরবতস ন
ুপাসরল ওরজত। ওসমটি এর সরজপাটস চমা ওজর 1994াজ। 1997 াজ বীমা সনেন্ত্রণ ওতৃস পি
(IRA) প্রসতসষ্ঠত ে। বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন অআন, 1999 (অআঅরসডএ)-এ পাল ো
বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন ওতৃস পি (অআঅরসডএ) কঠন ওজর 2000 াজর এসপ্রজ: চীবন এবং
 চীবন বীমা ঈভে
সলজল্পর চনে এওটি সবসিম্মত সনেন্ত্রও ংিা সজজব, অআঅরসডএ
পরবতীওাজ ২০১৪ াজ অআঅরসডএঅআ সজজব নামওরণ ওরা জেজঙ।
২০১৫ াজ বীমা অআন ংজলািজন, সওঙু সভন্ন লতস
কওাম্পানীর ংজ্ঞা  কঠন সনেন্ত্রণ ওজর।

কযাক ওরা জেজঙ যা ভারজত বীমা

ভারতীে বীমা কওাম্পানীজত এমন এও কওাম্পানীীী অজঙ যাজত কপাটসজফাস সবসনজোকওারী 
সবজেলী সবসনজোকওারী দ্বারা আকুেআটি কলোজরর মসিকত কাসডং, এআভাজব সনিসারণ ওরা কযজত
পাজর, ভারতীে মাসওানািীন  সনেন্ত্রণযুি ভারতীে বীমা কওাম্পানীর প্রজেে আকুেআটি সবসনজোক
লতওরা ঈনপঞ্চাজলর কবসল না ে।
বীমা সনেজমর ংজলািন ভারজত সবজেলী কওাম্পাসন ম্বজে লতস রাজঔ। এও সবজেলী বীমা কওাম্পানী ভারজত
িাসপত কওান লাঔার মািেজম পুনবীমাে সপ্ত জত পাজর। “পুনবীমা” মাজন  “এও বীমাওতস ার ছুাঁ সওর এও
ভাক নে বীমাওতস া দ্বারা বীমা যা এও পারস্পসরও গ্রণজযাকে সপ্রসমোজমর চন্ে ছুাঁ সও গ্রণ ওজর”
5. আজজকর জীবন বীমা ক্ষলল্প
বতস মাজন, এআ পযসন্ত সবস্তাসরত, ভারজত ওমসরত ২৪টি চীবন বীমা কওাম্পাসন অজঙ ।
a) চীবন বীমা ওজপসাজরলন (এঅআস) ভারজতর এওটি পাবসও কক্টর কওাম্পাসন
b) কবরওাসর ঔাজত ২৩ চীবন বীমা কওাম্পাসন

অজঙ

c) কপািা সবভাক, ভারত রওাজরর িীজন,
ডাও চীবন বীমার মািেজম চীবন বীমা
বেবা পসরঘানা ওজর, সওন্তু সনেন্ত্রজওর এসিোর বসভূস ত।

পরীিা - 1
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সনম্নসসঔত কওানটি

ভারজতর বীমা সলল্প সনেন্ত্রও?

I. ভারজতর বীমা ওতৃস পি
II. বীমা সনেন্ত্রণ  ঈন্নেন ওতৃস পি
III.
ভারতীে চীবন বীমা ওজপসাজরলন
IV. ভারজতর াধ্ারণ বীমা কজপি াজরলন

B. ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর
অিুসনও বাসণচে ম্পসত্তর মাসওানা নীসতর ঈপর প্রসতসষ্ঠত জেসঙ। যঔন এওটি ম্পসত্ত এওটি
সনসেস ি খটনার ওারজণ (িসত বা ধ্বং দ্বারা) মান ারাে, ম্পসত্তর মাসও এওটি থসননসতও
িসত কভাক ওজরন।. তজব যসে এওটি ািারণ তসব
ততসর ে, যা নুরূপ ম্পজের এআ
িরজনর মাসওজের িু দ্র বোন সনজে কঠিত ে, এআ পসরমাণ েুভসাকেচনও ওজেওচনর দ্বারা ভু ি
িসতপূরণ ওরজত বেবার ওরা কযজত পাজর.
চ ওথাে, এওটি সনসেস ি থসননসতও িসত এবং তার ফ ন ম্ভাবনা বীমা প্রসক্রোর মািেজম
এও বেসি কথজও জনজওর জঙ্গ িানান্তসরত ওরা কযজত পাজর ।

ংজ্ঞা
এইভাজব বীমাজক একট প্রক্ষেয়া ক্ষজজব ক্ষবজবচনা করা ক্রযজত পাজর যার দ্বারা কজয়কজজনর
ক্রাকান,যারা দুভিাগযজনকভাজব এইরকম িক্ষত ক্রভাগ কজর, অনুরূপ অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা / অবস্থায়
উন্ুক্ত তাজদর মজধ্য ভাগ করা য়
ক্ষচত্র 2 : ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন

তজব

বাক্ষ়ির মাক্ষজকর
ক্রযাগদাজনর
এঔাজন এওটি প্রশ্ন ক্ষপ্রক্ষময়াম
অজঙ
i.

দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষি

এআ িরজনর এওটি ািারণ তসব ততসর ওরজত মানু সও তাজের ওিাসচসত জথসর াজথ
ংল ওরজত ম্মত জব?
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ii. তারা সওভাজব সবো ওরজব কয তাজের বোন অজ ওাসিত ঈজেজলে বেবার ওরা
জচ্ছ?
iii. তারা সওভাজব চানজত পারজব কয তারা যা থসপ্রোন

ওরজঙ তা ঔুব কবলী না ঔুব ামানে

স্পিতঃ ওাঈজও প্রসক্রোটি শুরু এবং ংকঠিত ওরজত জব এবং এআ ঈজেজলের চনে ম্প্রোজের
েেজের এওজচাট ওরজঙ। কয 'কওঈ' এওচন কয 'সবমা প্রোনওারী' সাজব পসরসঘত, সতসন বোন
সনিসারণ ওরজবন প্রজতেও বোসিজও বলেআ ািারণ ভাাঁ াজর সেজত জব এবং সতসনআ িসতগ্রস্তজের থস
প্রোন ওরজত অজোচন ওরজবন।
সবমা প্রোনওারীজও বলে

বেসি  ম্প্রোজের অিা চে ওরজত জব।

1. ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর
a) প্রথমত, এআ মস্ত এওটি ম্পে জত জব যার এওটি থসননসতও মূে অজঙ। পসরম্পে :
i. কভ ত জত পাজর (এওটি কা ী বা এওটি ভবজনর মত) বা
ii. প্রওৃ ত (নাম এবং হৃেেতার মজতা) জত পাজর বা
iii. বেসিকত জত পাজর (জযমন এওচজনর কঘাঔ, ঙ্গমূ এবং লরীজরর নোনে সেও )
b) যসে এওটি সনসেস ি খটনা খজট তাজ
ম্পে তার মান ারাজত পাজর। িসতর এআ
ম্ভাবনাজও ছুাঁ সও বা ে। ছুাঁ সও খটনার ওারণ ংলে সাজব পসরসঘত।
c) পুসং নাজম পসরসঘত এওটি নীসত অজঙ। এটি সবসভন্ন বেসি কথজও কনো বোনমূজর
(সপ্রসমোম সাজব পসরসঘত) ংগ্র সনজে কঠিত। এআব বেসিজের ম্পে নুরূপ এবং
নুরূপ ছুাঁ সওজত ঈন্মুি।
d) তসবজর এআ পসরমাণ ওজেজওর িসতপূরণ ওরজত বেবহৃত ে,
ৃি িসতর ম্মুঔীন জত পাজর

যারা এওটি ংলে দ্বারা

e) তসব পুসং এবং তভাকে ওজেজওর িসতপুরজণর এআ প্রসক্রো এওটি প্রসতষ্ঠাজনর মািেজম
সনবসাসত ে যা সবমা প্রোনওারী সাজব পসরসঘত।.
f) সবমা প্রোনওারী প্রসতটি বেসির াজথ এওটি বীমা ঘু সি ওজর যারা প্রওজল্প ংলগ্রণ ওরজত
ঘাে। এআরওম এওচন ংলগ্রণওারী বীমাওৃ ত বোসি সজজব পসরসঘত।
2. বীমার ক্রবাঝা হ্রা করা
ছুাঁ সও কবাছা বজত কবাছাে ঔরঘ, কাওান এবং িমতাজও যা
খটনাে ঈন্মুি োর ফজ এওচনজও ে ওরজত ে।
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এওটি প্রেত্ত িসত পসরসিসত /

ক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক ক্রবাঝা যা একজন বন কজর

ছুাঁ সও কবাছা েুআ িরজনর ে, যা এওচন বন ওজর - প্রাথক্ষমক  মাধ্যক্ষমক

a) ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা
ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা কাওান সনজে কঠিত যা অজ কভাক ওজর বা ীর কাজওরা (এবং
বেবা আঈসনট) ,ঔাাঁটি ছুাঁ সও খটনার এওটি ফাফ সাজব।
এআ িসত প্রােআ প্রতেি 
পসরমাপজযাকে এবং জচআ বীমা দ্বারা িসতপূরণ ওরজত পারা যাে।

উদারণ
যঔন এওটি ওারঔানা সগ্নওাজি ধ্বং ে, িসতগ্রস্ত বা ধ্বং পজণের প্রওৃ ত মূে নুমান ওরা
কযজত পাজর এবং িসতপূরণ কেো কযজত পাজর তাজও কয কাওাজন ভু কজঙ.

যক্ষদ ক্রকান বযাক্ষক্তর াটি াজিাক্ষর য়, তার ক্ষচক্ষকৎার খরচ জ্ঞাত য় এবং িক্ষতপূরণ করা য়.
এ ঙা া সওঙু পজরািভাজব িসত জত পাজর ।

উদারণ
অক্ষিকাজন্ড বযবাক্ষয়ক কাজকমি ক্ষবক্ষিত জত পাজর এবং াজভর িক্ষত জত পাজর যা অনুমান
করা যায় এবং ক্রয ক্রাকাজন ভু গজছ তাজক িক্ষতপূরণ ক্রদয়া ক্রযজত পাজর।
b) ঝুঁু ক্ষকর ক্রগৌণ ক্রবাঝা
িরুন,এরওম কওান খটনা খজট না এবং কওান িসত ে না।তার মাজন এআ সও কয যারা
ংলজে ঈন্মুি তারা কওান কবাছা বন ওজর না? ঈত্তরটি  কয প্রাথসমও কবাছা বাে সেজ,
এওচন এওটি ছুাঁ সওর কক ণ কবাছা বন ওজর ।
ছুাঁ সওর কক ণ কবাছা ঔরঘ এবং প্রো সনজে কঠিত যা এওচনজও বন ওরজত ে, শুিুমাত্র
খটনা কথজও যা িসত পসরসিসতজত ঈন্মুি। এমনসও যসে বা খটনা না খজট, এআ কবাছা
তঔন বন ওরজত জব।.
অমাজের এআ ভার

ম্বজে সওঙু কবাছা যাও:
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i.

প্রথমত ভে এবং েুসশ্চন্তা দ্বারা ৃি লারীসরও  মানসও ঘাপ অজঙ। ঈজদ্বক বেসি কথজও
বেসিজত পৃথও জত পাজর, সওন্তু এওচন বেসির ভাজা থাওাজও প্রভাসবত ওজর এবং তার
ঈপর ঘাপ ৃসি ওরজত পাজর।

ii.

সদ্বতীেত এওটি িসত
তা  এরওম এওটি
এরওম এওটি তসব
স্বচ্ছ অওাজর নুসষ্ঠত

খটজব বা খটজব না তা ম্পজওস যঔন সনসশ্চত,
তঔন সবঘিণ
পসরণাম পূরজণর চনে এওটি ংরসিত তসব এওপাজল সরজে রাঔা।
রাঔার চনে ঔরঘ। ঈোরণস্বরূপ বা যাে, এরওম তসব এওটি
ে এবং ওম অে ফন জত পাজর।

সবমা প্রোনওারীজও এওটি
ছুাঁ সও স্তান্তর ওজর, মজনর লাসন্ত কভাক ওরা ম্ভব জে জঠ যঔন
তসব সবসনজোক যা নেথাে এওটি ংরিণ সাজব রাজনা জেজঙ এবং এওচজনর বেবা
পসরওল্পনা অজরা ওাযসওর ওরা জেজঙ। ঠিওভাজব এআ ওারজণ বীমার প্রজোচন ে।

পরীিা 2
সনম্নসসঔতর মজিে কওানটি ছুাঁ সওর এওটি কক ণ কবাছা ?
I. বেবা প্রসতবেও মূে
II. ামগ্রী িসতগ্রস্ত মূে
III. ভসবেজতর ম্ভাবে িসতর পূরজণর চনে এওটি ংিান সাজব মচুে এওপাজল সরজে রাঔা
IV. াটি অযাটাজকর ফজ াপাতাজ ক্ষচক্ষকত্াধ্ীন খরচ

C. ঝুঁু ক্ষক বযবস্থাপনা ক্রকৌল
অজরওটি প্রশ্ন সচজ্ঞাা ওরা কযজত পাজর: বীমা ব িরজণর ছুাঁ সও পসরসিসতজত
না.। ঈত্তর ে 'না'।

ঠিও মািান

সও

বীমা  শুিুমাত্র এও পেসত যা দ্বারা বেসি তাজের ছুাঁ সও পসরঘানা ঘাআজত পাজর। এঔাজন তারা
এওটি বীমা কওাম্পানীজও তাজের ম্মুঔীন ো ছুাঁ সও স্তান্তর ওজর। তজব ছুাঁ সওর জঙ্গ ম্পসওস ত
সওঙু নোনে পেসত অজঙ, যা নীজঘ বোঔো ওরা  :
1. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরার
এওটি িসত পসরসিসত এস জে
ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ ছুাঁ সও পসরার সাজব পসরসঘত।
এআভাজব এওচন
কওাজনা ম্পসত্ত, বেসি বা ওাযসওাপ এ াজনার কঘিা ওরজত পাজর যা সেজে এওটি ঈন্মুিতা যুি
জত পাজর ।

উদারণ
i.

নে ওাঈজও ঈত্পােন ঘু সিবে ওরার দ্বারা এওচন সনসেস ি ঈত্পােন ছুাঁ সও বন ওরজত
স্বীওার ওরজত পাজর ।

ii. এওচন এওটি েুখসটনা খটার ভজে বাস র বাআজর ছুাঁ সও কনজব না বা যঔন সবজেজল ুি বার ভজে ভ্রমণ
ওরজত পাজর না.
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সওন্তু ছুাঁ সও পসরার ছুাঁ সও কমাওাসবাে কনসতবাঘও ঈপাে। বেসিকত এবং ামাসচও গ্রকসত কআব
ওাযসক্রম কথজও অজ যার
সওঙু ছুাঁ সও গ্রণ ওরা
প্রজোচন এআ িরজনর ওাযসক্রম
এ াজনার
দ্বারা,বেসি  মাচ কআব ুসবিা ারাজব যা এআিরজনর ছুাঁ সও গ্রণ ওাযসক্রম প্রোন ওরজত পাজর
।
2. ঝুঁু ক্ষক ধ্ারণ
এওচন ছুাঁ সও প্রভাব পসরঘানা ওরার কঘিা ওজর এবং ছুাঁ সও এবং
কনে সনজচআ ।এটি অত্ম বীমা সাজব পসরসঘত ।

তার প্রভাব ে ওরার সোন্ত

উদারণ

একট বযবা ক্রকন্দ্র এমন ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনজত পাজর, ক্রয একট ক্ষনক্ষদিষ্ট ীমা পযি ন্ত ক্রছাট িক্ষত য করজত
ক্ষনজজর জে ঝুঁু ক্ষক বজায় রাখজত এট ক্ষনভির করজব িমতা এবং অক্ষভজ্ঞতার উপর।
3. ঝুঁু ক্ষক হ্রা  ক্ষনয়ন্ত্রণ
ছুাঁ সও পসরাজরর তু নাে এটি অজরা বাস্তব এবং প্রাসঙ্গও পন্থা ।এটির মাজন এওটি িসত ংখটজনর
ম্ভাবনা ওমাজত পেজিপ গ্রণ এবং / থবা এআ িরজনর িসত খটজ তার প্রভাজবর ভোবতা
ওমাজনা।

গুরুত্ব
পদজিপ ংঘটন ম্ভাবনা কমাজনা 'িক্ষত প্রক্ষতজরাধ্' ক্ষাজব পক্ষরক্ষচত ।. িক্ষতর মাত্রা কমাজত
বযবস্থাজক 'িক্ষত ক্ষনরন' বা য়।.
ছুাঁ সও হ্রা এও থবা সিও মািেজম িসতর দ্রুসত এবং / থবা অওৃ সতর হ্রা ওরার জঙ্গ
চস ত:
a) ক্ষলিা  প্রক্ষলিণ কযমন ওমীজের চনে সনেসমত "অগুন সি", কজমট এবং ীট কবল্ট
এবং অজরা সওঙু পজর ঘাওজের, ট্রাও পাজরটরজের, চনে পযসাপ্ত প্রসলিণ সনসশ্চত ওজর।
এর এওটা ঈোরণ জত পাজর চাে ফু ড এ াজনার চনে স্কু জর সলশুজের সলিা কেো ।
b) পক্ষরজবলগত পক্ষরবতিন, কযমন "প্রওৃ ত" বিার ঈন্নসত ,ঈোরণস্বরূপ ভা তাা,
চানাাে বার বা লাটার, কঘাজরর বা ফাোর এামস বা সনবসাপও যন্ত্র াকাজনা। রাষ্ট্র েূণ
এবং লব্দ মাত্রা সনেন্ত্রজণর চনে বেবিা গ্রণ ওরজত পাজর চনকজণর স্বািে বিা ঈন্নত
ওরজত। মোজসরো ি, সনেসমত ঙ াজনা
করাজকর প্রােুভসাব প্রসতজরাি ওরজত াাযে
ওজর।
c) ক্ষবপজ্জনক বা ঝুঁু ক্ষকপূণি অক্ষভযান ততক্ষর পক্ষরবতিন, যন্ত্রপাসত  রঞ্জাম বেবার ওরার মে
বা নোনে ওাচগুজা ওরার মে
ঈোরণস্বরূপ: এওটি ুি চীবনিারা বম্বন ওরা এবং ঠিও মজে ঠিওভাজব ঔাো
ুি োর প্রজওাপ ওমাজত াাযে ওজর.
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d) ক্ষবজেদ, এও িাজন ম্পসত্ত কওন্ধীভূ ত ওরার বেজ সবসভন্ন বিাজনর মজিে ম্পসত্তর সবসভন্ন
সবে ঙ াজনা, 
ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ ওরার এওটি পেসত । িারণাটি  , যসে এওটি
েুখসটনা এও িাজন খজট , এর প্রভাব হ্রা ওরা কযজত পাজর এও চােকাে বসওঙু না
করজঔ।
ঈোরণস্বরূপ: সবসভন্ন গুোজম ঞ্চে ওজর পসরংঔোপজত্রর িসত ওমাজনা কযজত পাজর। এমনসও
যসে এগুসর এওটি ধ্বং ে, প্রভাব জনও হ্রা পাজব।
4. ঝুঁু ক্ষক অথি ায়ন
কয কাওান খটজত পাজর তা পূরণ ওরজত কয তসব ংিান তা কবাছাে এটি।
a) স্ব থসােজনর মািেজম ছুাঁ সও িারণ
প্রসক্রোে, ফামস নুমান ওজর এবং
তসব মািেজম,
এটি অত্ম বীমা
সবসভন্ন ছুাঁ সও হ্রা পেসত সনজোসচত

কয কওাজনা িসতর চনে স্ব পসরজলাি ওরজত ে। এআ
তার সনচস্ব ছুাঁ সওর থসােন ওজর, তার সনজচর বা িার
সাজব পসরসঘত। এঙা া ফামস িসতর প্রভাব ওম ওরজত
ওরজত পাজর, তদ্বারা িসত তাজের িারজন থাওজব।

b) ছুাঁ সও িানান্তর ছুাঁ সও িারজণর এওটি সবওল্প। ছুাঁ সও িানান্তর নে পিজও িসতর চনে োসেত্ব
স্তান্তর ওজর থাজও।এঔাজন.জাওান যা এওটি অওসিও খটনার (বা সবপে) ফজ জত পাজর
নে ত্তাে িানান্তর ওরা ে ।
বীমা  ঝুঁু ক্ষক স্থানান্তজরর এক প্রধ্ান ধ্রন , এবং এটা বীমা িক্ষতপূরজণর মাধ্যজম ক্ষনশ্চয়তা দ্বারা
অক্ষনশ্চয়তা প্রক্ষতস্থাপন করার অনুমক্ষত ক্রদয়।
বীমা বনাম ক্ষনক্ষশ্চতকরণ
বীমা এবং সনসশ্চতওরণ
ঈভে বাসণসচেওভাজব পসরঘাসত কওাম্পাসন দ্বারা কেো অসথসও পণে।
আোনীং েুআ এর মজিে পাথসওে ক্রমবিসমানভাজব ছাপা জে ককজঙ এবং সওঙু টা নুরূপ সাজব কৃীত
ে। তজব সনম্নসসঔত অজাঘনাে েুআ এর মজিে ূক্ষ্ম পাথসওে কবাছা যাে।
বীমা এওটি খটনার ুরিা কবাছাে কযটা
খটজত পাজর কযঔাজন সনসশ্চতওরণ
এওটি খটনার
ুরিা কবাছাে কযটা খটজব। সবমা ছুাঁ সওজত ন্তভুস সি প্রোন ওজর, অর সনসশ্চতওরণ এওটি সনসেস ি
খটনা কযমন মৃতুে যা ন্তভুস সি ওজর সনসশ্চত, শুিুমাত্র
খটনার মে সনসশ্চত। সনসশ্চতওরণ
পসস চীবন ওভারর জঙ্গ ংযুি।
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ক্ষচত্র 4: বীমা সওভাজব বীমাওারীজও

িসতপূরণ ওজর।

ক্রকাজনা বযক্ষক্ত ক্রমাটর বীমা কক্ষরজয়জছন

উক্ষন দুঘিটনায় পজ়িন

উক্ষন দাক্ষব কজরন

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন নার িক্ষতপূরণ কজরন
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ছুাঁ সও িানান্তর ওরার নে ঈপাে অজঙ। ঈোরণস্বরূপ, যঔন এওটি ফামস এওটি েজর ংল,
ছুাঁ সও িানান্তসরত জত পাজর উধ্বসতন েজ যা তারপর িসতর অসথসও ংিান ওরজব।
ুতরাং, বীমা ছুাঁ সও িানান্তজরর এওটি পেসত ।

পরীিা 3
সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসত ?
I. বোংও এফসড
II. বীমা
III. আকুেআটি কলোর
IV. সরজে এজিট

D. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরচানার একট াক্ষতয়ার ক্ষজজব বীমা
যঔন অমরা এওটি ছুাঁ সও ম্পজওস ওথা বস, অমরা অজ খজট ককজঙ এরওম এওটি িসতর ঈজেঔ
ওসর না সওন্তু খটজত পাজর এমন এওটি িসতর ওথা ঈজেঔ ওসর। তএব এটা এওটি প্রতোসলত
িসত। এআ প্রতোসলত িসতর ঔরঘ (যা ছুাঁ সওর ঔরজঘর মান ে) েুআ সবজের পণে:
i.

কয সবপসত্তর ম্ভাবনা বীমা ওরা জচ্ছ, তা যসে খজট তার িসত

ii. প্রভাব বা িসতর পসরমাণ যা ফ সাজব কভাক ওরজত জত পাজর
ছুাঁ সও ঔরঘ বৃসে পাজব ম্ভাবনা এবং িসতর পসরমাণ ঈভজের জঙ্গ রাসর নুপাজত ।তজব,যসে
িসতর পসরমাণ ঔুব ঈচ্চ ে, এবং তার ংখটজনর ম্ভাবনা ওম ে, ছুাঁ সও ঔরঘ ওম জব।

ক্ষচত্র 5: বীমাজত ক্রযাগদাজনর আজগ ক্ষবজবচয ক্ষবয়
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1. বীমাজত ক্রযাগদাজনর আজগ ক্ষবজবচয ক্ষবয়
বীমা ওরজবন সওনা সোন্ত কনোর মে, এওচজনর সনজচর, িসত যা জব তার ভারবন
ঔরজঘর প্রসত ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ কত  ওরা প্রজোচন। ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ  বীমা সপ্রসমোম এটি পূবসবতী নুজচ্ছজে ঈজেঔীওৃ ত েুআ সবে কেো অজঙ। বীমার চনে কিষ্ঠ পসরসিসত জব
কঔাজন কযঔাজন ম্ভাবনা ঔুবআ ওম সওন্তু িসত প্রভাব ঔুব কবলী। এরওম কিজত্র,
এর বীমা
(সপ্রসমোম) মািেজম ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ জনও ওম জব থঘ সনজচর ঈপর এটির বন ঔরঘ ঔুব
কবলী জত পাজর।
a) ামাজনযর জনয অজনক ঝুঁু ক্ষক ক্রনজবন না: এওটি যুসিঙ্গত ম্পওস জত জব ছুাঁ সও স্তান্তর
ঔরঘ এবং প্রাপ্ত মাজনর মজিে ।

উদারণ
এটর অথি ক্ষক একট াধ্ারণ ব ক্রপন বীমা করা ?
b) আপনার যা িক্ষত করার ামথি য তার ক্রবলী ঝুঁু ক্ষক ক্রনজবন না: যসে এওটি খটনার ফজ
ঈসিত িসত এত ব ে কয এটি কেঈসোর ওাঙাওাসঙ বিা ততসর ওরজত পাজর,
ছুাঁ সও িারণ বাস্তবম্মত এবং ঈপযুি. প্রতীেমান ে না।

উদারণ
একট ব়ি ক্রত ক্রলাধ্নাগার ধ্বং বা িক্ষতগ্রস্ত জত জ ক্ষক জব? একট ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক িক্ষত
বন করজত মথি য?
c) াবধ্াজন ঝুঁু ক্ষকর ম্ভাবয ফাফ ক্ষবজবচনা করুন: কআব ম্পজের বীমা ওরজ ভা ে
যার চনে এওটি িসত ংখটজনর (তীব্রতা) ম্ভাবনা ওম, সওন্তু ম্ভাবে ওাঠিনে (প্রভাব),
ঈচ্চ।

উদারণ
ক্রকউ ক্ষক একট মাকাল উপগ্র বীমা না করজত ামথি য ?
পরীিা 4
সনম্নসসঔত পসরসিসতর মজিে কওানটি বীমা পজরাোনা চাসর ওজর

?

I.

এওটি পসরবাজরর এওমাত্র ঈপাচসনওারী মজে মারা কযজত পাজর

II.

এওচন বেসি তার টাওার বোক ারাজত পাজরন

III. িও মূজের ঘরম পতন জত পাজর
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IV.

একট বা়িী প্রাকৃ ক্ষতক িক্ষতর কারজণ8 মান ারাজত পাজর।

E. মাজজ বীমার ভূ ক্ষমকা
বীমা কওাম্পাসন এওটি কেজলর থসননসতও ঈন্নেজন গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর।
কেজলর ম্পে
রিা ওরা এবং ংরসিত ওরা জচ্ছ তা সনসশ্চত ওরার চনে তারা গুরুত্বপূণস জথস এওটি বোন
রাঔজঙ। তাজের বোজনর সওঙু নীজঘ কেো ।
a) তাজের সবসনজোকগুস বৃৎভাজব মাজচর ঈপওার ওজর। এওটি বীমা কওাম্পানীর লসি এআ
সবজে কয সবপু পসরমাণ ংগ্র ওরা এবং সপ্রসমোম অওাজর পসরমাণ এওসত্রত ওরা ।
b) এআ তসব ংগ্র ওরা ে এবং পসসিারওজের ুসবিার চনে িজর রাঔা ে।বীমা
কওাম্পাসনগুসর মজিে এআ েৃসিভসঙ্গ রাঔা প্রজোচন এবং এআ তসব সনজে ওাচ ওরার কিজত্র
তাজের মস্ত সোন্ত ওরা প্রজোচন এমন ঈপাজে যা ম্প্রোেজও ঈপওৃ ত ওজর। এটি তার
সবসনজোজক
প্রজযাচে। কচনে ফ বীমা কওাম্পাসনগুজাজও ফটওামূও ঈজেোক থসাৎ
িও এবং কলোজর সবসনজোক ওরজত কেঔা যাে না।
c) বীমা পেসত জনও প্রতেি  পজরাি ুসবিা প্রোন ওজর বেসিজও,তার পসরবারজও, সলল্প
 বাসণচেজও এবং ম্প্রোে এবং এওটি ম্পূণস চাসতজও।
বীমাওারী -বেসি  বেবাে
প্রসতষ্ঠান ঈভে- রাসর ঈপওৃ ত ে ওারণ এওটি েুখসটনা বা অওসিও খটনা দ্বারা
ৃি িসতর পসরণসত কথজও তাজের রিা ওরা ে। এআভাজব, বীমা এওটি জথস সলজল্প মূিন
রিা ওজর এবং বেবা এবং সলজল্প অর ম্প্রারণ এবং ঈন্নেজনর চনে মূিন মুি ওজর।
d) বীমা বেসির ভসবেজতর জঙ্গ যুি থাওা ভে, সঘন্তা  ঈজদ্বকজও
সরজে কফজ এবং
এআভাজব বেবা ঈজেোজক সবনামূজে মূিন সবসনজোজক ঈত্া কেে এবং সবেেমান ম্পজের
েি বেবাজরর ঈন্নসত ওজর। এআভাজব বীমা
ওমসংিান ুজযাজকর
প্রচজন্মর জঙ্গ
বাসণসচেও এবং সলল্প ঈন্নেজন ঈত্া কেে, যার ফজ এওটি ুি থসনীসত এবং বসিসত
চাতীে ঈত্পােনলীতাে বোন রাজঔ।
e) এওটি বোংও বা অসথসও প্রসতষ্ঠান ম্পসত্তর ঈপরঅকাম ঊণ সেজত পাজর না, যসে না এটা
বীমাজযাকে সবপে দ্বারা িসত বা াসনর সবরুজে বীমা ওরা ে। তাজের সিওাংলআ
মান্তরা সনরাপত্তা সাজব পসস সনিসারজণর ঈপর কচার কেে।.
f) এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অজক, বীমা প্রোনওারীরা বীমা ওরা জব কআ ম্পসত্তর মীিা 
পসরেলসজনর বেবিা ওজর কযাকে প্রজও লী এবং নে সবজলজ্ঞজের দ্বারা। তারা শুিুমাত্র
করটিং ঈজেজলে ছুাঁ সও সনণসে ওজর না, এঙা া বীমাওারীজও পরামলস এবং ুপাসরল ওজর,
ছুাঁ সওজত সবসভন্ন ঈন্নসত, যা সপ্রসমোজমর সনম্ন ার অওসসত ওজর।
g) বীমা কেজল তবজেসলও মুদ্রা ঈপাচসনওারী এওটি ঔাত সজজব রপ্তাসন বাসণচে, সলসপং এবং
বোসেং পসরজবার জঙ্গ কিণীবে থাজও। ভারতীে বীমা প্রোনওারীরা 30 টির কবসল কেজল
ওাচ ওজর। এআব ওাচওমস তবজেসলও মুদ্রা এবং েৃলে রপ্তাসন প্রসতসনসিত্ব ঈপাচসন ওজর।
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h) বীমা প্রোনওারীরা খসনষ্ঠভাজব সবসভন্ন ংিা এবং অগুন িসত প্রসতজরাি, পণেম্ভার িসত
প্রসতজরাি, সলল্প সনরাপত্তা এবং  ও সনরাপত্তাে চস ত
প্রসতষ্ঠাজনর জঙ্গ যুি থাজও।.
তথয
বীমা এবং ামাক্ষজক ক্ষনরাপিা
a) এটা এঔন স্বীওৃ ত কয ামাসচও সনরাপত্তা সবিান  রাজষ্ট্রর এওটি বািেবািওতা। এআ ঈজেজলে
রাচে দ্বারা কৃীত সবসভন্ন অআন, ামাসচও সনরাপত্তার এওটি াসতোর সজজব বািেতামূও বা
কস্বচ্ছাজবী বীমার বেবারজও ন্তভুস ি ওজর। কওন্ধীে
 রাচে রওার এআভাজব তাজের
ামাসচও ঙ্গীওার পূরণ ওজর সনসেস ি ামাসচও সনরাপত্তা প্রওজল্পর িীজন সপ্রসমোম োন ওজর।
সলল্প ওমসঘারী এবং তাজের পসরবার যারা বীমাওৃ ত বেসি তাজের ুসবিার চনে, ুিতা,
ঙ্গাসন, মাতৃ ত্ব এবং মৃতুের ঔরজঘর থস প্রোন ওরজত ওমসঘারী রাচে বীমা অআন, 1948
ওমসঘারী রাচে বীমা ওজপসাজরলন-এর চনে থস প্রোন ওজর। রওার ওতৃস ও সবজ্ঞসপ্ত কেো
সনসেস ি সলল্প এাওাে প্রওল্পটি ওাচ ওজর ।
b. রওাসর পৃষ্ঠজপাওতাে ামাসচও ুরিা প্রওজল্প বীমাওারী এও গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর
কযমন
1. রাষ্ট্রীে ওৃ স বীমা কযাচনা
2. রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
3. প্রিান মন্ত্রী চীবন কচোসত বীমা কযাচনা
4. প্রিাীান মন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
এআগুস ািারণভাজব ম্প্রোজের ঈপওার ওজর।
c)

এওটি বাসণসচেও সভসত্তজত পসরঘাসত ব গ্রামীণ বীমা সস্কম, গ্রামীণ পসরবাজরর ামাসচও
সনরাপত্তা প্রোন ওরজত কল পযসন্ত নক্সাসেত ওরা ে.

d) রকাক্ষর প্রকজল্পর এই মথি ন ছা়িা , বীমা ক্ষলল্প ক্ষনজজই একট বাক্ষণক্ষজযক ক্ষভক্ষিজত বীমা কভার

উপব্ধ কজর যার ামাক্ষজক ক্ষনরাপিার চরম উজেলয আজছ।উদারণ:
দুঘিটনা, জন আজরাগয ইতযাক্ষদ।

জনতা বযক্ষক্তগত

পরীিা 5
নীজঘর বীমা প্রওজল্পর মজিে কওানটি
অজোচন ওরা ে না?
I.
II.
III.
IV.

এওচন সবমা প্রোনওারী দ্বারা ঘাাজনা ে এবং রওার দ্বারা

ওমসঘারী রাচে বীমা ওজপসাজরলন
লে বীমা প্রওল্প
চন অজরাকে

উপজরর বগুক্ষ
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ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ


বীমা  ছুাঁ সও পুসং-এর মািেজম ছুাঁ সও িানান্তর ।



বাসণসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভাজব ঘঘসা ওরা ে িজন জেড এর ওসফ াঈ কথজও
তার ূত্র পাো ককজঙ।।



এওটি বীমা বেবিাে সনম্নসসঔত ত্ত্বা চস ত থাজও :







ম্পসত্ত,
ছুাঁ সও,
সবপসত্ত,
ঘু সি,
বীমা প্রোনওাসর এবং
বীমাওাসর



যঔন নুরূপ ছুাঁ সওজত ঈন্মুি থাওা নুরূপ ম্পেম্পন্ন বেসি তসবজর এওটি ািারণ
পসরমাজনর মজিে বোন ওজর, এটি পুসং সাজব পসরসঘত ে ।



বীমা ঙা া নোনে ছুাঁ সও বেবিাপনা কও লগুস :








ছুাঁ সও পসরার,
ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ,
ছুাঁ সও িারণ,
থসােজন ছুাঁ সও এবং
ছুাঁ সও স্তান্তর

বীমাজত মূ সনেমগুস :
 অপনার ারাজনার ামজথসের কঘজে কবলী ছুাঁ সও কনজবন না,
 াবিাজন ছুাঁ সওর ম্ভাবে ফাফ সবজবঘনা ওরুন এবং
 ামাজনের চনে কবলী ছুাঁ সও কনজবন না

মূ লতিাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ছুাঁ সও
পুসং
ম্পসত্ত
ছুাঁ সওর কবাছা
ছুাঁ সও পসরার
ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ
ছুাঁ সও িারণ
থসােজন ছুাঁ সও
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9. ঝুঁু ক্ষক স্তান্তর

ক্ষনজজজক পরীিা করজত উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা সনেন্ত্রণ  ঈন্নেন ওতৃস পি ভারজতর বীমা সলজল্পর সনেন্ত্রও.
উির 2
ঠিও ঈত্তর  III
ভসবেজতর ম্ভাবে িসতর চনে এওটি ংিান সাজব মচুে এওপাজল সরজে রাঔার প্রজোচনীেতা
ছুাঁ সওর এওটি কক ণ কবাছা
উির 3
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসত.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  I
এওটি পসরবাজরর ঈপাচসনওারী ওাজ মারা কযজত পাজর, মগ্র পসরবার করজঔ, এবং তাজেরআ
ভরণজপাজণর বেবিা ওরজত জব এআ িরজনর এওটি পসরসিসত পজরাোনা চাসর ওজর চীবন বীমা
ক্রে ওরার ঈপর
উির 5
ঠিও ঈত্তর  III

জন আজরাগয বীমা ক্ষিম একট ক্ষবমা প্রদানকারী দ্বারা চাাজনা য় এবং রকার দ্বারা উজদযাগ
ক্রনয়া য় না.
স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষ
প্রশ্ন 1
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেজম ছুাঁ সও িানান্তরজও
I.

ঞ্চে

II.

সবসনজোক

বা ে ________ .

III. বীমা
IV. ছুাঁ সও প্রলমন
প্রশ্ন 2
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ছুাঁ সও ংখটন ম্ভাবনা ওমাজনার বেবিা
I.

ছুাঁ সও িারণ

II.

িসত প্রসতজরাি

পসরসঘত ে

_____

III. ছুাঁ সও িানান্তর
IV. ছুাঁ সও পসরার
প্রশ্ন 3
বীমা প্রোনওারীজও ছুাঁ সও িানান্তর ওজর, এটি ম্ভব জে জঠ ___________
I.

অমাজের ম্পে ম্পজওস মনজযাকী জে প া

II.

এওটি িসতর খটনাে বীমা কথজও থস ঈপাচসন ওরা

.

III. অমাজের ম্পসত্তর ম্মুঔীন ম্ভাবে ছুাঁ সও ঈজপিা ওরা
IV. মজনর লাসন্ত ঈপজভাক ওরা এবং অজরা ওাযসওরভাজব এওচজনর বেবাসেও পসরওল্পনা ওরা
প্রশ্ন 4
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভজবর সঘহ্ন পাো যাজব __________
I.

কন

II.

জেড

III. করাড
IV. মাজাত্রা ওসমটি
প্রশ্ন 5
বীমা প্রজঙ্গ 'ছুাঁ সও িারণ' এওটি বিা সনজেস ল ওজর কযঔাজন _____ .
I.

িসত বা নজির ম্ভাবনা কনআ

II.

খটনা ঈৎপােনওারী িসতর কওান মান কনআ

III. ম্পসত্ত বীমা দ্বারা অতাভু ি ওরা ে
IV. এওচন ছুাঁ সও এবং তার প্রভাব বন ওরার সোন্ত কনে
প্রশ্ন 6
সনম্নসসঔত সববৃসতর কওানটি তে?
I.

বীমা ম্পে ুরসিত ওজর

II.

বীমা এর িসত করাি ওজর

III. বীমা িসতর ম্ভাবনা হ্রা ওজর
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IV.

যঔন ম্পসত্তর িসত ে বীমা থস বন ওজর

প্রশ্ন 7
400 খজরর মজিে, কযগুসর এজওওটির মূে ২০০০০টাওা, প্রসত বঙর কজ 4টি খর পুজ ককজ
80,000টাওার এওটি সম্মসত িসত ে। এআ িসতপূরণ ভা ওরজত প্রসতটি মাসজওর বাসসও
বোন সও জব ?
I.

টা: ১০০ / -

II.

টা: ২০০ / -

III. টা: ৮০ / IV. টা: ৪০০ / প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔত সববৃসত কওানটি তে?
I.

বীমা 'জনও'-এর দ্বারা 'ওজেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত

II.

বীমা  এওচন বেসির

III. বীমা  ওজেজওর দ্বারা
IV. বীমা 

নে বেসিজও ছুাঁ সও িানান্তজরর এওটি পেসত
'জনও'-র কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত

ওজেজওর াভ জনওজও িানান্তজরর এওটি পেসত

প্রশ্ন 9
বীমা প্রোনওারী এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অজক
কনন?

ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসজনর চনে কওন বেবিা

I.

মূে সনিসারজণর ঈজেজলে ছুাঁ সও মূোেন

II.

সবমাওৃ ত বেসি সওভাজব ম্পসত্ত ক্রে ওজর তা ঔুাঁজচ কবর ওরা

III. নে বীমা প্রোনওারীরা ম্পসত্ত পসরেলসন ওজরজঙন সও না
IV. প্রসতজবলী ম্পসত্ত

বীমাওৃ ত ওরা যাজব সও না তা ঔুজাঁ চ কবর ওরা

প্রশ্ন 10
সনজঘর সবওজল্পর কওানটি

তা ঔুাঁজচ কবর ওরা

বীমা প্রসক্রোজও ভাভাজব বণসনা ওজর?

I.

ওজেজওর দ্বারা জনজওর িসত ভাক ওরা

II.

জনজওর দ্বারা ওজেজওর কাওান ভাক ওরা

III. এজওর দ্বারা ওজেজওর কাওান ভাক
IV. ভতুি ক্ষক ক্ষদজয় িক্ষতর ভাগ করা
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স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষর উির
উির 1
ঠিও ঈত্তর  III
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেজম ছুাঁ সও িানান্তরজও বীমা বা ে
উির 2
ঠিও ঈত্তর  I
ছুাঁ সও ংখটন ম্ভাবনা ওমাজত বেবিা িসত প্রসতজরাি বেবিা সাজব পসরসঘত ে.
উির 3
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রোনওারীজও
ছুাঁ সও িানান্তর ওজর, মজনর লাসন্ত ঈপজভাক ওরা এবং অজরা ওাযসওরভাজব
এওচজনর বেবা পসরওল্পনা ওরা ম্ভব জে জঠ.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  II
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভব জেজড সঘসহ্নত ওরা যাজব
উির 5
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রজঙ্গ 'ছুাঁ সও িারণ'
ে ওরার সোন্ত কনে

সনজেস ল ওজর এমন এওটি বিা কযঔাজন এওচন ছুাঁ সও এবং তার প্রভাব

উির 6
ঠিও ঈত্তর  IV
যঔন ম্পসত্তর িসত ে,বীমা ঔরঘ বন ওজর
উির 7
ঠিও ঈত্তর  II
পসরবার প্রসত 200টাওা িসতপূরজণর বেবিা থাওজত জব
উির 8
ঠিও ঈত্তর  I
বীমা 'জনও' দ্বারা

'ওজেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত.

উির 9
ঠিও ঈত্তর  I
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এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অজক, বীমা প্রোনওারী মূে সনিসারজণর ঈজেজলে ছুাঁ সও মূোেন ওরজত
ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসন বেবিা ওজরন
উির 10
ঠিও ঈত্তর  II

বীমা একট প্রক্ষেয়া ক্ষজজব ক্ষবজবচনা করা ক্রযজত পাজর যা দ্বারা কজয়জকর ক্রাকান, যারা এই
ধ্রজনর দুুঃখজনক িক্ষতর ম্মুখীন, একই ধ্রজনর অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা /অবস্থায় উন্ুক্ত যারা, তাজদর
মজধ্য ভাগ করা য়
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িোে 2
কক্রতা পসরজবা
অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত
এআ িোজে অপনারা কক্রতা পসরজবার গুরুত্ব সলঔজবন। অপনারা চানজবন কক্রতাজও পসরজবা সেজত
এজচন্টজের ওী ভূ সমওা। অপনারা চানজবন পসস কাডারজের সভজযাক প্রসতসবিাজনর চনে ঈপব্ধ
সবসভন্ন সনেমাবীর ওথা। এঙা া অপনারা সলঔজবন ওীভাজব কক্রতার জঙ্গ কযাকাজযাক িাপন 
ম্পওস িাপন ওরজত ে।

ক্ষলিার ক্ষবয়
A. কক্রতা পসরজবা – ািারণ িারণা
B. ঈন্নত কক্রতা পসরজবা সেজত বীমা এজচজন্টর ভূ সমওা
C. সভজযাক প্রসতসবিান
D. কযাকাজযাক প্রসক্রো
E. -কম সঔও কযাকাজযাক
F. তনসতও অঘরণ

এআ িোেটি িেেজনর পর অপসন িম জবন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

কক্রতা পসরজবার গুরুত্ব বণসনা ওরজত
পসরজবার গুণমান বণসনা ওরজত
বীমা সলজল্প পসরজবার গুরুত্ব যাঘাআ ওরজত
ঈন্নত পসরজবা সেজত এওচন বীমা এজচজন্টর ভূ সমওা অজাঘনা ওরজত
বীমাে সভজযাক প্রসতসবিাজনর সনেমাওানুন পযসাজাঘনা ওরজত
কযাকাজযাজকর প্রসক্রো বোঔো ওরজত
-কম সঔও কযাকাজযাজকর গুরুত্ব প্রেলসণ ওরজত
তনসতও অঘরণ ুপাসরল ওরজত
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A. ক্রেতা পক্ষরজবা – াধ্ারণ ধ্ারণামূ
1. ক্রেতা পক্ষরজবা ক্রকন?
কক্রতারাআ বেবাজের প্রিান স্তম্ভ এবং কওাজনা ঈজেোকী তাাঁজের জঙ্গ সনসসপ্ত অঘরণ ওরজত পাজরন
না। নোনে কয কওাজনা পজণের তু নাে বীমার কিজত্র কক্রতা পসরজবা এবং ম্পওস অজরা জনও
কবসল ওঠিন।
তার ওারণ জা বীমা এওটি পসরজবা এবং বাস্তসবও সচসনপজত্রর তু নাে জনও সভন্ন।
অুন অমরা কেসঔ কাস

কওনার তু নাে ওীভাজব বীমা কওনার পাথসওে রজেজঙ।

একট গাক্ষ়ি
এটি এওটি বাস্তসবও পণে, যা কেঔা
যাে, পরীিামূওভাজব ঘাাজনা যাে
এবং সভজ্ঞতাম্পন্ন।
কাস টি কওনার মে কক্রতার মজন
সওঙু অনন্ন পাোর অলা থাজও।
সভজ্ঞতাটি বাস্তসবও এবং ঔুব জচআ
কবািকমে।

গাক্ষ়ির বীমা
এটি এওটি ঘু সি যা ভসবেজত কওাজনা প্রতোসলত
েুখসটনার ওারজণ, কাস র কওাজনারওম কাওান থবা
িসত জ, পসরবজতস িসতপুরণ পাো যাজব।
তাৎিসণও অনন্ন পাোর অলা কথজও বীমা কওনা যাে,
তা কওনা ে ম্ভাবে কওাজনা েুঃঔচনও খটনার ভে
বাঅলো কথজও।
এটি ম্ভব কয কওাজনা বীমা কক্রতা এওটি পসরসিসতর
সেজও তাসওজে থাজওন কযঔাজন ুসবিাটি পজর পসরজলািজযাকে
জে যাে।
এওটি কাস
ওারঔানাে ততসর ে, বীমার কিজত্র কেঔা যাে কয ঈৎপােন এবং বেে
কলা-রুম কথজও তা সবসক্র ে এবং এওআমজে খজট। ঈৎপােন এবং বেজের এআ এওআ মজে
রাস্তাে বেবহৃত ে।
খটা জা প্রজতেওটি পসরজবার স্বাতন্ত্রে তবসলিে।
ঈৎপােন, সবসক্র এবং বেবাজরর এআ
সতন প্রসক্রো সতনটি সভন্ন মজে এবং
চােকাে খজট।
কক্রতা সতেআ কযটি অরণ ওজরন তা জা পসরজবার সভজ্ঞতা। যসে কটি তাাঁর জন্তাচনও না
ে, তজব কটি তাাঁর জন্তাজর ওারণ ে। যসে পসরজবা তাাঁর প্রতোলাজও ঙাসপজে যাে, তজব
কক্রতা ঔুসল ন। কআ ওারজণ প্রসতটি প্রসতষ্ঠাজনর িে জা তাাঁর কক্রতাজও ঔুসল ওরা।
2. পক্ষরজবার গুণমান
বীমা কওাম্পাসন এবং তাাঁজের ওমীজের ওাজঙ এটি ঔুবআ প্রজোচনীে, কওাম্পানীর তাজের এজচন্টরা,
কক্রতাজের ঈচ্চ গুণমানম্পন্ন পসরজবা কেজবন এবং তাাঁজের ঔুসল ওরজবন।
ক্ষকন্তু উচ্চ গুণম্পন্ন পক্ষরজবা কী? এর অবদানগুক্ষ কী কী?
পসরজবা গুজণর এওটি ুপসরসঘত মজড [নাম জা াভস জওাো] অমাজের সওঙু ন্তেৃস সি কেজব। এটি
পসরজবা গুণমাজনর পাাঁঘটি মুঔে ূঘওজও অজাওপাত ওজর:
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a) ক্ষবশ্বাজযাগযতা: সনভস রজযাকেভাজব এবং সনভুস ভাজব প্রসতজ্ঞাবে পসরজবা কেোর িমতা।
সিওাংল কক্রতা মজন ওজরন সবোজযাকেতা জা পসরজবা গুজণর পাাঁঘটি মাত্রার মজিে
বসাসিও গুরুত্বপূণস। এটি জা সবো কজ

ঠার সভসত্ত।

b) ংজবদনলীতা: পসরজবা ওমীজের কক্রতাজও ােতা ওরার আচ্ছা এবং িমতা এবং
কক্রতার ঘাসোে দ্রুত া া কেোজও কবাছাে। এটি পসরমাপ ওরার মাপওাঠি জা
পসরজবা কেোর কিজত্র দ্রুততা, সনভুস তা, এবং আসতবাঘও মজনাভাব।
c) প্রক্ষতশ্রুক্ষত: পসরজবা প্রোনওারীর জ্ঞান, ওমসেিতা এবং ক চনে এবং সবো  অিা
জ্ঞাপন ওরার িমতাজও কবাছাে। এটি কেো ে ওজতা ভাজাভাজব পসরজবা ওমী কক্রতার
ঘাসোজও বুছজত কপজরজঙন এবং তা কমটাজনার িমতা অজঙ তার মূোেজনর সভসত্তজত।
d) ানুভূক্ষত: মানসবও স্পলস সজজব বণসণা ওরা ে। এর প্রসতফন খজট কক্রতার প্রসত
যত্নলী অঘরণ এবং বেসিকতভাজব মজনাজযাক কেোর মািেজম।
e) বাস্তব: বাস্তসবও পসরজবলকত ওারণ যা কক্রতা কেঔজত, শুনজত এবং স্পলস ওরজত পারজবন
তার প্রসতসনসিত্ব ওজর। ঈোরণ সজজব, যঔন কওঈ বীমা কওাম্পাসনর সফজ যান কমে
িান, সবনো এবং পসরচ্ছন্নতা এবং লৃঙ্খাজবাি এবং কপলাোসরত্ব কক্রতার মজন কভীর ঙাপ
কফজ। অ পসরজবা নুভব ওরার অজক এবং পজর, বাস্তসবও পসরজবল ঔুবআ গুরুত্বপূণস
জে জঠ ওারণ এটি প্রথম এবং ঘূ ান্ত প্রভাব ততসর ওজর।
3. ক্রেতা পক্ষরজবা এবং বীমা
বীমা সলজল্পর কনতৃ জত্ব থাওা কয কওাজনা ক প্রসডঈারজও সচজ্ঞাা ওরুন ওীভাজব সতসন লীজস
কপ াঁজঙজঙন এবং কঔাজন টিজও অজঙন। অপসন ম্ভবত এওটি ািারণ ঈত্তরআ পাজবন, কয তাাঁজের
ঘসত কক্রতার পৃষ্ঠজপাওতা এবং মথসনআ এআ বেবা কজ তু জত াাযে ওজরজঙ।
অপসন এটি চানজত পারজবন কয তাাঁজের অজের এওটি ব ংল অজ, পাো ওসমলন এবং
ঘু সির পুননসবীওরণ কথজও। তাাঁজের গ্রাওরাআ জন নতু ন কক্রতা পাোর ূত্র।
তাাঁজের ফতার ঘাসবওাঠি ওী?
ঔুব ম্ভবত এর ঈত্তর জা, তাুঁজদর ক্রেতাজক পক্ষরজবা ক্রদয়ার দায়বদ্ধতা।
এওচন কক্রতাজও ঔুলী রাঔা ওীভাজব এওচন এজচন্ট এবং কওাম্পাসনর পজি ুসবিাচনও জত পাজর?
এআ প্রজশ্নর ঈত্তর সেজত, কক্রতার ারা চীবজনর মূজের সেজও তাওাজনাআ ওাযসওরী জব।
ক্রেতার ারা জীবজনর মূযকও েজতা বণসনা ওরা যাজব তার পূণস অসথসও ুসবিা যা পাো যাে
েীখস মে িজর এওচন কক্রতার জঙ্গ এওটি েৃঢ় ম্পওস কজ কতাার মািেজম।
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ক্ষচত্র ১ : ক্রেতার ারা জীবজনর মূয

এওচন এজচন্ট সযসন পসরজবা কেন এবং তাাঁর কক্রতার জঙ্গ খসনষ্ঠ ম্পওস কজ
ুনাম কজ তু জজঙন, যা তাাঁর বেবাজও ম্প্রাসরত ওরজত ােতা ওজরজঙ।

সনজচজও পরীিা ওরুন

তু জজঙন, বেবাজত

1

কক্রতার ারা চীবজনর মূজের মাজন ওী?
I.

অচীবন কক্রতাজও পসরজবা কেোর মে মস্ত রওম ঔরঘ

II. যা বেবা ঈৎপন্ন জেজঙ তার সভসত্তজত কক্রতাজও মযসাো কেো
III. কক্রতার জঙ্গ েীখসজমোেী ম্পওস কজ

কতাার মািেজম ম্পূণস অসথসও ুসবিা

IV. জবসাচ্চ বীমা যার বোন কেো কযজত পাজর কক্রতাজও

27

B. ক্রেতাজক দারুণ পক্ষরজবা ক্রদয়ার ক্রিজত্র বীমা এজজজন্টর ভূ ক্ষমকা
অুন এবার
পাজরন। এআ
পযসন্ত, এবং
প্রসতটি িাজপ

অমরা সবজবঘনা ওজর কেসঔ কয এওচন এজচন্ট ওীভাজব কক্রতাজও োরুণ পসরজবা সেজত
ভূ সমওা শুরু ে সবসক্রর পযসাে কথজও এবং তা ঘজত থাজও ঘু সি ঘাওাীন মে
সনম্নসসঔত িাপগুস এর ন্তভুস ি থাজও। অুন অমরা ঘু সির ওজেওটি মাআফও এবং
কয ভূ সমওা পান ওরজঙ কটি কেসঔ।

1. ক্ষবক্ষের পজয়ন্ট-বজচজয় ভাজা উপজদল
পসরজবার প্রথম িাপ জা সবসক্রর পজেন্ট। ািারণ বীমা কওনার কিজত্র নেতম েটপূণস আুে জা
কী পক্ষরমাণ [বীমাকৃত রাক্ষল] কভাজরজ ক্রকনা জব তা সির ওরা।
এঔাজন গুরুত্বপূণস জা মজন এওটি প্রাথসমও িারণা মজন রাঔা – যঔন ছুাঁ সওটি নে কওাজনাভাজব
ামা কেো যাজব কঔাজন বীমার ুপাসরল না ওরা। বীমার ঔরজঘর তু নাে এর জঙ্গ যুি
প্রতোসলত কাওান কবসল জত পাজর বীমাওৃ জতর কআ সনশ্চেতা ুসনসশ্চত ওরজত জব।
যসে ম্পসওস ত কাওাজনর তু নাে সপ্রসমোম কবসল সেজত ে, তজব ঈপজেল কেো কযজত পাজর কয
শুিু ছুাঁ সওটি বন ওরার।
নেসেজও, যসে কওাজনা অওসিও খটনা অসথসও কবাছার সেজও কটজন সনজে যাে, তাজ কআ
অওসিও খটনার পসরজপ্রসিজত বীমা ওরাআ ঈসঘত জব।
বীমার প্রজোচন অজঙ ওী কনআ, তা সনভস র ওজর পসরসিসতর ঈপর। যসে ম্পসত্তর কাওান থবা
িসতর ম্ভাবনা ঈজপিনীে ে, তজব সতসন বীমা ওরার পসরবজতস ছুাঁ সওটিজওআ করজঔ সেজত পাজরন।
এওআভাজব যসে কওাজনা সবজের ঈজেঔজযাকে মূে না থাজও, তজব সতসন এটির বীমা না ওরাজত
পাজরন।
উদারণ
বনোপ্রবণ এাওাে থাওা এওচন কৃমাসজওর ওাজঙ, বনোর সবরুজে অচ্ছােন সেজচ্ছ এমন বীমা
কওনা ােতামূও।
অবার নেসেজও, যসে এওচন বাস র মাসজওর এমন এও চােকাে বাস থাজও কযঔাজন বনোর
অলো যজথি নকনে, কঔাজন তাাঁর এআ ুরিা কনোর কওাজনা প্রজোচনীেতাআ কনআ।
ভারজত, আইজনর অধ্ীজন তৃ তীয় পাটির ক্ষবরুজদ্ধ গাক্ষ়ির বীমা ক্রনয়া বাধ্যতামূক।
এআজিজত্র, এওচজনর বীমার প্রজোচনীেতা অজঙ সওনা তা সনজে তওস ওরা প্রাসঙ্গও।
যসে কওাজনা বেসির কাস থাজও তজব তাাঁর বলেআ তৃ তীে পি বীমা কওনা ঈসঘত ওারণ সতসন যসে
রওাসর রাস্তাে কাস ঘাাজত ঘান তজব এটি বািেতামূও। এওআমজে এটিআ সবঘিণ জব কাস জত
সনজচর িসতর কাওাজনর ম্ভাবনাজও ুরিা কেো যা বািেতামূও নে।
যসে কওাজনা ম্ভাবে কাওাজনর ংল সনজচ বন ওরজত
(ক্ষডডাক্ষিব) কবজঙ কনোআ বীমাওৃ জতর পজি াভচনও জব।
সবসভন্ন জত পাজর, ওারঔানার ুরিা কথজও শুরু ওজর, কাও,
ুরিা ংক্রান্ত কওান পসস সতসন কনজবন তারচনে ঠিও পরামলস
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পাজরন, তজব ক্রকজট ক্রনয়া
এওচন ওজপসাজরট কক্রতার ঘাসো
কাস , ঈন্মুি োেবেতা আতোসে।
তাাঁর প্রজোচন।

সিওাংল ািারণ বীমা পসসগুস কমাটামুটিভাজব েুটি ভাজক পজ :
 সভসত সবপে পসস
 ব ছুাঁ সওর পসস
২ে টি জনও কবসল বেোজপি কযজতু কটি পসসর িীজন সনসেস িভাজব বাে কেো কনআ এমন
মস্ত কিজত্র কাওাজনর চনে অচ্ছােন কেে। কযঔাজন কাওাজনর বজঘজে কবসল ম্ভাবে ওারণগুসজও
পসসজত সভসত সবপজের মািেজম অচ্ছােন কেো ে কজিজত্র ‘সভসত সবপে’ পসস কবজঙ
কনো জনও কবসল াভচনও জব, কয পেজিপটি সপ্রসমোম বাাঁঘাজব এবং বীমাওৃ তজও ঘাসো সভসত্তও
ুরিা কেজব।
এওচন এজচন্ট
বজঘজে ভাজা
ওরজত পাজরন
ওমাজনার চনে

যথাথসভাজব তঔনআ তাাঁর ওসমলন অে ওরা শুরু ওজরন যঔন সতসন এআ সবজে
পরামলসটি কেন। এটি মজন রাঔা এজচজন্টর পজি মূেবান জব কয েজতা কওঈ মজন
ছুাঁ সও ামাজনার চনে বীমা জা এওটি ঠিও মাপওাঠি, কজিজত্র বীমার ঔরঘ
ছুাঁ সও িজর রাঔা থবা কাওান কঠওাজনার যজথি ঈপাে।

এওচন বীমাওৃ জতর েৃসষ্ঠভসঙ্গ কথজও সনেলসজণর চনে প্রাসঙ্গও প্রশ্নগুস জত পাজর:
 সবজোচনজযাকেতা সবজবঘনা ওরজ ওজতাটা সপ্রসমোম বাাঁঘাজনা ম্ভব জব?
 কাওান কঠওাজনার ওাচওজমসর ফজ সপ্রসমোম ওজতাটা ওমজত পাজর?
এওচন ািারণ বীমা সবক্রেওারী বেসি সজজব কক্রতার ওাজঙ অজবেন ওরার মে এওচন
এজচজন্টর কয প্রশ্নটি সনজচজও ওরা প্রজোচন তা জা সনজচর এবং সবপরীজত কক্রতার ভূ সমওা। সতসন
ওী কঔাজন যাজচ্ছন শুিু বীমা সবক্রে ওরজত পারার চনে, নাসও কক্রতার ওাজঙ এমন এওচন কওাঘ
এবং এওচন ঙ্গী সজজব ম্পওস কজ তু জত সযসন তাাঁর ছুাঁ সওগুসজও অর ওাযসওরীভাজব ামা
সেজত াাযে ওরজত পারজবন।
কক্রতার েৃসিভসঙ্গ জা সভন্ন। সতসন বীমার চনে টাওা সপঙু ঔরজঘর সিওাংলটি সফজর কপজত ঈসদ্বগ্ন
নন, তাাঁর অগ্র ঝুঁু ক্ষক ামাজনার খরচ কমাজনাজত। তাাঁর ঈজদ্বক জা কআ ছুাঁ সওগুসজও সঘসহ্নত
ওরা কযগুস কক্রতা ামাজত পাজরন না, কআ ওারজণআ বীমা ওরা অবসলেও।
থসাৎ, এওচন বীমা এজচজন্টর ভূ সমওা শুিুমাত্র এওচন সবক্রেওারীর কথজও জনও কবসল। তাাঁজও
এওািাজর ঝুঁু ক্ষক ক্ষনধ্ি ারক য়া, আন্ডাররাইটার, ঝুঁু ক্ষক ামাজনার কাউজন্পর,
কােমাইজড মাধ্াজনর ক্ষডজাইনার এবং ম্পকি ক্ষনমি াণাকারী ক্ষযক্ষন ক্ষবশ্বা এবং
দীঘি জময়াদী ম্পকি গজ়ি তু জত পাজরন এমন োর প্রজোচন অজঙ।
2. প্রস্তাজবর পযি ায়
বীমার প্রস্তাবটি পুরণ ওরার চনে কক্রতাজও াাযে ওরজত জব এজচন্টজও। তারপর কঔাজন কয
সববৃসত কেো জেজঙ তার োসেত্ব কনজবন বীমাওৃ ত। প্রস্তাব ফজমসর সবসভন্ন তবসলিেমূও সভমুঔ সনজে
অজাঘনা ওরা জেজঙ িোে ৫-এ।
এটি ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয, এওচন এজচন্টআ প্রস্তাজবর ফজমসর প্রজতেওটি প্রজশ্নর সবস্তাসরত ঈত্তর ওীভাজব
সেজত জব ক সবজে প্রস্তাবওজও বোঔো ওজর এবং সবলজে প্রস্তাবওজও চানাজবন। োসব চানাজনার
মে, যথাযথ এবং ম্পূণস তথে না সেজত পারার বেথসতা কক্রতার োসবজও সবপন্ন ওজর সেজত পাজর।
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ওঔজনা ওঔজনা পসসটি ম্পূণস ওরার চনে সতসরি তজথের প্রজোচন জত পাজর। এআ িরজণর
খটনার কিজত্র, কওাম্পাসন কক্রতাজও রাসর চানাজত পাজর থবা এজচন্ট/পরামলসোতার মািেজম
চানাজত পাজর। কয কওাজনা কিজত্রআ, যাবতীে প্রজোচনীে অনুষ্ঠাসনওতা পূরন ওরজত কক্রতাজও াাযে
ওরা প্রজোচনীে জে পজ এবং এমনওী তাাঁজও এআ প্রজোচনীেতার ওারণ বোঔো ওরা প্রজোচনীে
জে পজ ।
3. স্বীকৃক্ষতর পযি ায়
a) কভার ক্রনাট
ওভার কনাট সনজে িোে 5-এ অজাঘনা ওরাজেজঙ। কযঔাজন প্রজযাচে, বীমাওৃ তজও, কওাম্পাসন
যাজত ওভার কনাট আুে ওজর তা ুসনসশ্চত ওরা জা এজচজন্টর োসেত্ব। এআজিজত্র তৎপরতা
গ্রাওজও কবাছাে কয তাাঁর স্বাথস এজচন্ট এবং কওাম্পাসনর াজত ুরসিত রজেজঙ।
b) পক্ষক্ষর দক্ষ ক্ষবক্ষ
পসসটি সবস ওরা জা এজচজন্টর ওাজঙ অজরা এওটি ব ুজযাক যার মািেজম সতসন কক্রতার
জঙ্গ কযাকাজযাজকর ুজযাক পাজবন। যসে কওাম্পাসনর সনেজম বেসিকতভাজব পসসর েস সবস
ওরার নুমসত থাজও, তাজ কক্রতার ওাঙ কথজও কটি ংগ্র ওরা এবং েসটি তাাঁর ওাজঙ
কপ াঁজঙ কেো এওটি ভাজা ঈপাে।
যসে পসসটি রাসর ডাজও পাঠাজনা ে, পসসর েসটি পাঠাজনা জে ককজঙ এওবার কটি
চানার পর, তজব বলেআ কক্রতার জঙ্গ কযাকাজযাক ওরা ঈসঘত। কক্রতার জঙ্গ কেঔা ওরার
এবং ঐ প্রাপ্ত েসজ কওাজনা সওঙু যসে স্পি থাজও তজব কটি বেঔো ওরার এটি এওটি
ুজযাক। পসসর সবসভন্ন িরজণর সবিান, এবং পসস িারজওর সিওার এবং সবজল ুসবিা যা
এওচন কক্রতা কপজত পাজরন তা স্পি ওজর কেোর এটি এওটি ুজযাক। এআ অআনটি সবসক্রর
বাআজর পসরজবার এওটি পযসাে কেোর আচ্ছাজও তু জ িজর।
এআ তবঠওটি এজচজন্টর কক্রতাজও পসরজবা কেোর োেবেতা এবং পূণস মথসন চানাজনার
ঙ্গীওাজরর ুজযাক।
যুসিগ্রাে পরবতী পেজিপ জা কক্রতার কঘনা নে বেসির নাম এবং নোনে সনসেস ি সবে
ম্পজওস তাাঁর ওাজঙ চানজত ঘাো সযসন এআ এজচজন্টর পসরজবা কথজও ম্ভাবে ঈপওার কপজত
পাজরন। যসে কক্রতা সনজচ এাঁজের জঙ্গ কযাকাজযক ওজরন এবং এজচন্টজও সনজচ পসরঘে ওসরজে
কেন তজব কটি বেবার কিজত্র সবরাট াফে চসন ওরা জব।
c) পক্ষক্ষর পুননি বীকরণ
ািারণ বীমা পসস প্রসত বঙরপুননসবীওরণ ওরজত জব এবং প্রজতেও পুননসবীওরজণর মে
কক্রতার বাঙাআ ওরার স্বািীনতা অজঙ, কয সতসন এওআ কওাম্পাসনর জঙ্গ বীমা প্রওল্প ঘাসজে
কযজত ঘান নাসও নে কওাম্পাসন বাঙাআ ওরজত ঘান।
যসে বীমাওারীর এমন কওাজনা অআনী বািেবািওতা কনআ কয বীমাওৃ তজও তাাঁর পসসর কমোে
কল োর সনিসাসরত সেন ম্পজওস পরামলস কেোর, সওন্তু তবু ক চনেতার ঔাসতজর এবং
স্বািেওর বেবাসেও নুলীজনর চনে, বীমাওারীরা, পসসটি পুনবীওরজণর অহ্বান চাসনজে,
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কমোে কল োর এওমা অজকআ ‘‘পুননি বীকরণ ক্রনাট’’ পাঠাে। পুননসবীওরজণর কমোেী
তাসরজঔর যজথি অজক কক্রতাজও তাাঁর পুননসবীওরণ ম্পজওস মজন ওসরজে সেজত এবং যাজত সতসন
তারচনে অজক কথজও বেবিা ওজর রাঔজত পাজরন কআওারজণ কক্রতার জঙ্গ কযাকাজযাক করজঔ
ঘার প্রজোচন রজেজঙ এজচজন্টর।
ঈৎব থবা পাসরবাসরও ঈৎজবর মে কক্রতাজও শুজভচ্ছা চানাজনার মািেজম, মজে মজে
কক্রতার জঙ্গ কযাকাজযাক রাঔজ ম্পওস টি লসিলাী ে। এওআভাজব, যঔন কওাজনা ওঠিন মে
অজ বা েুঃঔচনও খটনা খজট কমে ােতার প্রস্তাব সেজত পাজরন।
4. দাক্ষবর পযি ায়
োসব কমটাজনার মে এওচন এজচজন্টর গুরুত্বপূণস ভূ সমওা রজেজঙ। কয ওারজণর চনে োসবটি ঈজঠ
এজজঙ কআ তথে কযন সবজম্ব বীমাওারীর ওাজঙ কপ াঁজঙ যাে এবং কক্রতা কযন ঔুব যত্নওাজর
যাবতীে অনুষ্ঠাসনওতা নুরণ ওজরন এবং কাওানটি পসরমাপ ওরজত প্রজোচনীে নুোজনর
চনে ােতা ুসনসশ্চত ওরা এজচজন্টর ওাচ।

সনজচজও পরীিা ওরুন
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এওটি েৃলে সঘসহ্নত ওরুন কযঔাজন বীমার প্রজোচনীেতা সনজে সবতজওস র ঘাসো কনআ।
I.

ম্পসত্ত বীমা

II. বেবাসেও োেবেতা বীমা
III. কাস

বীমার চনে তৃ তীে পাটিস োেবেতা

IV. সগ্ন বীমা
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C. অক্ষভজযাগ ক্ষনষ্পক্ষিকরণ
1. পক্ষরদলি ণ
কক্রতার যঔন সভজযাক থাজও কমেটি জা ঈচ্চ গ্রাসিওার ওজমসর মে। মজন রাঔজবন এওটি
সভজযাজকর মে, পসরজবার বেথসতার সবেটি [যার সবস্তৃ সত জত পাজর বীমাওারীর করওডস
ংজলািন ওরা কথজও শুরু ওজর োসবর মীমাংা ওরার দ্রুততাে ঔামসত পযসন্ত] যা কক্রতাজও
িসতগ্রস্ত ওরজত পাজর কটি জা ওাসনীর নে ংল।
কক্রতারা সবপযসস্ত এবং অজরা জনও কবসল িু ব্ধ জে পজ ন ওারণ এমন িরজণর বেথসতার বোঔোর
চনে। প্রজতেও পসরজবা বেথসতার চনে এঔাজন েু িরজণর নুভূসত এবং এংক্রান্ত অজবক ঈজঠ
অজ:
 প্রথমত এঔাজন এওটি নোজের নুভূসত, প্রতাসরত োর নুভূসত
 সদ্বতীে নুভূসতটি জা ংজবাজি অখাত াকা-সনজচজও জনের ামজন িু দ্র প্রসতপন্ন ওরা
কক্রতা ম্পজওস

সভজযাক এওটি গুরুত্বপূণস ‘‘জতযর মুূতি’’; যসে কওাজনা কওাম্পাসন এটিজও

ঠিওভাজব সনজত পাজর তজব কঔাজন যথাথসআ কক্রতার সবেস্ততা চসজনর ুজযাক থাজও। এজিজত্র
মানসবও স্পলস ঔুবআ গুরুত্বপূণস; কক্রতারা ঘান, সনজচর মূে নুভব ওরজত।
যসে অপসন এওচন কপলাোর বীমা পরামলসোতা ন, তাজ অপসনজকা া কথজওআ কওাজনাভাজবআ এমন
পসরসিসতর ঈদ্ভব জত কেজবন না। অপসন কওাম্পাসনর যথাযথ সফাজরর জঙ্গ সবেটি সনজে
অজাঘনা ওরজবন। মজন রাখজবন, ক্রকাম্পাক্ষনজত আপনার উপর ক্রেতার মযার দাক্ষয়ত্ব
যজতাটা রজয়জছ আর কাজরার উপর তা ক্রনই।
সভজযাক/কিাভ অমাজের ুজযাক কেে কেঔাজনার কয অমরা কক্রতার স্বাথস ম্পজওস ওজতাটা যত্নলীতা
প্রওাল ওরার বস্তুত কক্রতাআ জন কওাম্পাসনর কপাি স্তম্ভ যাাঁর ঈপর এওচন বীমা এজচজন্টর ওোণ
এবং বেবা কজ জঠ। প্রসতটি পসস েসজর কলজ, বীমা কওাম্পাসনগুস কিাভ প্রলমন ওরার
প্রসক্রো সবস্তাসরত ওজরজঙ, যা বলেআ কক্রতার নচজর সনজে অজত জব েসজর সবিান বোঔো
ওরার মজেআ।
ক্ষবক্ষে এবং পক্ষরজবার মুজখ মুজখ প্রচাজরর (ভাজা/খারাপ) একট গুরুত্বপূণি ভূক্ষমকা
রজয়জছ। মজন রাঔজবন ভাজা পসরজবা পুরষ্কৃত ে তথে পাো ৫চন মানুজর মািেজম, কযঔাজন
ঔারাপ পসরজবা ম্পজওস ২০চন মানু প্রঘার ওরজবন।
2. ুংত ক্রিাভ মযাজনজজমন্ট বযবস্থা (আই ক্ষজ এম এ)
অআ অর সড এ এওটি ুংত কিাভ মোজনচজমন্ট বেবিা (অআ সচ এম এ)ঘাু ওজরজঙ যা ওাচ
ওজর বীমা কিাভ তজথের ভাণ্ডার সজজব এবং এআ সলজল্প কিাভ সনেন্ত্রণ ওরার এওটি যন্ত্র সজজব।
এআ বেবিাে পসসিারওরা তাাঁজের পসসর সবস্তাসরত তথে চাসনজে তাাঁজের সভজযাক নসথভু ি ওরজত
পাজরন। সভজযাকগুস এরপর ংসিি কওাম্পাসনজত পাঠিজে কেো ে। অআ সচ এম এ
সভজযাকগুসর এবং কিাভ প্রলমজন ওজতা মে কনে তার কঔাাঁচ রাজঔ। সভজযাক নসথবে ওরা
যাজব:
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3. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
এআ অআনটি পা ওরা জেজঙ ‘‘কক্রতার স্বাথস অজরা ভাজাভাজব ুরসিত রাঔার চনে এবং সবিান

ততসর ওরার চনে কক্রতা পসে এবং নোনে ওতৃস পি প্রসতষ্ঠার দ্বারা যাজত কক্রতার দ্বন্দগুস কমটাজনা
ম্ভব ে।’’ এআ অআনটি কক্রতা ুরিা (ংজলািনী)অআন, ২০০২-এর মািেজম ংজলািণ ওরা
জেজঙ।
a) এই আইনটর অধ্ীজন ংজ্ঞা
অআজন কয ওজেওটি ংজ্ঞা কেো রজেজঙ তা সনম্নসসঔজতর মজতা:

ংজ্ঞা
‘‘পক্ষরজবা’’ মাজন কয কওাজনা বণসনার পসরজবা যা ম্ভাবে বেবারওারীর ওাজঙ ঈপব্ধ ওরা
জেজঙ এবং বোসেং, ফাআনোসন্সং, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোওরণ, সবেুেৎ থবা নোনে লসি
রবরা, অজরাণ ওরা থবা থাওা থবা ঈভেআ, বাস সনমসাণ, অজমাে প্রজমাে, সবজনােন
থবা ংবাে ংগ্র ওরা থবা নোনে তথে থাওার ুসবিা এরমজিে ন্তভুস ি। সওন্তু এরমজিে
ন্তভুস ি নে জা সবনামূজে থবা ঘু সির িীজন বেসিকত পসরজবার মজতা কওাজনা পসরজবা
কেো।
বীমা জা পক্ষরজবা ক্ষজজব অন্তভি ু ক্ত
‘‘ক্রেতা’’ মাজন জা কয কওাজনা বেসি সযসন:
i.

সবজবঘনার চনে কওাজনা পণে কওজনন এবং এআ পজণের বেবারওারীরূজপ সতসন কক্রতার
ন্তভুস ি। তজব সযসন এআ পণে সওজন তা কফর সবসক্র ওজরন বা বেবাসেও ঈজেজলে কওজনন
সতসন এর ন্তভুস ি নন থবা

ii. সবজবঘনার চনে ভা া ওজর যসে কওাজনা পসরজবা াভ ওজরন এবং এমন পসরজবার দ্বারা
াভবান বেসি সাজব সতসন  কক্রতা।
‘ত্রুট’ মাজন কওাজনা কো, ম্পূণসতা, গুজণ পযসাপ্ততার খাটসত, কয কওাজনা অআজনর মািেজম বা
তার িীজন ওাযসম্পােজনর প্রওৃ সত এবং পেসত যা বচাে রাঔা প্রজোচনীে সঙ থবা কওাজনা ঘু সি
নুাজর কওাজনা বেসির দ্বারা ওাযসম্পােজনর চনে কনো জেজঙ থবা নে কয কওাজনা পসরজবার
জঙ্গ ম্পসওস ত।
‘অক্ষভজযাগ’ মাজন সভজযাকওারীর মািেজম সসঔতভাজব কওাজনা কোাজরাপ ওরা:
i.

নোযে বেবাসেও ওাচওমস থবা সনেসন্ত্রত বেবাসেও ওাচওমস গ্রণ ওরা জেজঙ

ii. কয পণেটি কওনা জেজঙ কটি এও বা এওাসিও ত্রুটি বন ওরজঙ
iii. কয পসরজবাটি সতসন ভা া সেজেজঙন তা কথজও াভ ওজরজঙন কটি কয কওাজনা িরজণর
ভাব বন ওরজঙ
iv. অআন থবা পোজওজট প্রেসলসত মূে যা সনিসাসরত ওরা অজঙ তার কথজও কবসল োসব ওরা
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কয িরজণর পণে চীবন এবং সনরাপত্তার কিজত্র সবপজ্জনও জত পাজর,তা যঔন অআজনর সবিান কভজগ
চনকজণর ওাজঙ বেবহৃত পণে সবসক্রর জিে প্রস্তাব কেো ে এবং এআ পণে বেবাজরর কিজত্র কংক্রান্ত সবে, প্রওৃ সত এবং তার প্রভাব সনজে তথে বেবােীজও প্রেলসন ওরজত জব
‘ক্রেতা ক্ষববাদ’-এর থস জা এওটি সববাে কযঔাজন এওচন বেসি যাাঁর সবরুজে সভজযাকটি ওরা
জেজঙ, সতসন কটি স্বীওার ওজরন এবং সভজযাজক থাওা সবে ম্পজওস সববাে ওজরন।
b) ক্রেতা ক্ষববাদ প্রক্ষতক্ষবধ্ান এজজক্ষন্প
কক্রতা সববাে প্রসতসবিান এজচসন্স প্রসতটি কচাে এবং রাজচে এবং চাতীে স্তজর প্রসতষ্ঠা ওরা
জেজঙ।
i.

ক্রজা ক্রফারাম: এআ কফারাজমর অআনী সিওার অজঙ কযঔাজন পণে থবা পসরজবা এবং
িসতপূরজণর োসব ২০ি টাওা পযসন্ত কআব সভজযাক গ্রণ ওরা। কচা কফারাজমর িমতা
অজঙ তার সনজেস ল/সডসক্র ওাযসওর ওরার চনে যথাযথ কেোসন অোজত পাঠাজনার।

ii. রাজয কক্ষমলন: এআ ওতৃস পজির মূ সিওার , অপী এবং তত্ত্বাবিাজনর অআনী
সিওার অজঙ। এআ ওসমলজনর সিওার অজঙজচা কফারাম কথজও অা অপীগুস গ্রণ
ওরার। এর মূ অআনী সিওার জা কযঔাজন পণে/পসরজবা এবং িসতপুরণ, যসে কওাজনা
োসব ২০ি টাওার কবসল ে সওন্তু ১০০ি টাওার কবসল না ে, কআ সভজযাকগুস
গ্রণ ওরা। নোনে িমতা এবং ওতৃস ত্ব কচা কফারাজমর মজতাআ মান।
iii. জাতীয় কক্ষমলন: এআ অআজনর িীজন ঘূ ান্ত কয ওতৃস পি প্রসতষ্ঠা ওরা জেজঙ তা জা
চাতীে ওসমলন। এআ ওসমলজনর মূ সিওার : অপী এবং তত্ত্বাবিাজনর অআনী
িমতা। রাচে ওসমলন কয সনজেস ল োন ওজরজঙ কআ অপীগুস এআ ওসমলন শুনজত পাজর
এবং মূ অআনী িমতাে ওসমলন সববাে গ্রণ ওরজত পাজর, কযঔাজন পণে/পসরজবা এবং
িসতপূরজণর োসব ১০০ি টাওার কবসল। রাচে ওসমলজনর ঈপর তত্ত্বাবিান ওরার অআনী
সিওার রজেজঙ এআ ওসমলজনর।
এআ সতনটি এজচসন্সর কেোসন অোজতর িমতা রজেজঙ।
c)

অক্ষভজযাগ দাজয়র করার প্রক্ষেয়া

অক্ষভজযাগ দাজয়র করার প্রক্ষেয়াঈপসরসেসঔত সতনটি প্রসতসবিান মূও ংিাে সভজযাক
োজের ওরার প্রসক্রো ঔুবআ চ। রাচে ওসমলন থবা চাতীেওসমলজন সভজযাক োজের থবা
অপী ওরার চনে কওাজনা সফ াজক না।
সভজযাকওারী সনজচ থবা তাাঁর কওাজনা স্বীওৃ ত প্রসতসনসি সভজযাক োজের ওরজত পাজরন।
বেসিকতভাজব থবা ডাওজযাজক সভজযাক োজের ওরা যাে। এটি ঈজেঔজযাকে কয সভজযাক
োজের ওরার চনে কওাজনা অআনচীবীর প্রজোচন কনআ।
d) ক্রেতা ক্রফারাম ক্ষনজদি ল
কয পজণের সবরুজে সভজযাক ওরা জেজঙ কটি সভজযাজক সনিসাসরত কওাজনা এওটি ত্রুটি বন
ওরজঙ ক সবজে যসে কফারাম ন্তুি ে থবা পসরজবা ম্পজওস সভজযাজক থাওা কওাজনা
34

এওটি সভজযাক যসে প্রমাসণত ে, তজব সবপি েজও সনজেস ল সেজে কফারাম অজেল আুে ওরজত
পাজর সনম্নসসঔত এও বা এওাসিও কিজত্র কযমন,
i.

সভজযাকওারীজও টাকাজফরৎ সেজত, [থবা বীমার কিজত্র সপ্রসমোম], সভজযাকওারী ওৃ ত
োবী নুযােী।

ii. সবপি েজর কওাজনা বজার চনে যসে কক্রতাজও কওাজনা কাওান বা অখাত ে ওরজত
ে তজব কআ পসরমাণটি িক্ষতপূরণ সজজব কক্রতাজও কেো
iii. সবঘারািীন পসরজবা কথজও ত্রুটি থবা অভাব দূর করজত জব
iv. অননক্ষতক বযবাক্ষয়ক কাযি াবী বন্ধ করা থবা সনেসন্ত্রত বেবাসেও নুলীন থবা
কগুসর পুনরাবৃসত্ত না ওরা
v. বােীপিজওপযি াপ্ত খরজচরংিান কেো
e) ক্রেতা ক্ষববাজদর ক্ষবভাগ
সতনটি কফারাজমর জঙ্গ কক্রতার সিওাংল সববাে সনম্নসসঔত মূ পযসাজে পজ , যজতা েূর ম্ভব
বীমা বেবা সবজবঘনািীন:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

দাক্ষব ক্রমটাজনায় ক্রদক্ষর
দাক্ষব না-ক্রমটাজনা
দাক্ষবর প্রতযাখযান
ক্রাকাজনর পক্ষরমাণ
পক্ষক্ষ ক্রময়াদ, লতি ইতযাক্ষদ

4. বীমা নযায়পা
বীমা অআন, ১৯৩৮-এর িমতার িীজন কওন্ধীে রওার,
আইন, ১৯৯৮, ততসর ওজরজঙ যা ১৯৯৮াজর ১১আ নজভম্বর
প্রওাজলর মািেজম চাসর ওরা ে। এআ অআনগুস চীবন এবং
যাবতীে বেসিকত সনভস র বীমাে, যা জা, বেসিকত িমতাে কয

জনগজণর ক্রিাভ প্রক্ষতক্ষবধ্ান
এওটি রওারী মুঔপজত্র সবজ্ঞসপ্ত
ািারণ বীমার কিজত্র প্রজযাচে,
বীমা কনো জেজঙ।

এআ অআনগুসর ঈজেলে জা ািেী, ওাযসওরী এবং সনরজপি ভসঙ্গজত বীমা কওাম্পাসনর পজি োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত সভজযাজকর মািান ওরা।
বীমাকৃত এবং বীমাকারীর মজধ্য পারস্পক্ষরক ক্রবাঝাপ়িার মাধ্যজম, নযায়পা, ক্ষনজদি জলর
লতিাক্ষদর মজধ্য ক্রথজক মধ্যস্থতাকারী এবং কাউজন্পর ক্ষজজব কাজ করজত পাজরন।
অক্ষভজযাগট গ্রণ করা জব নাক্ষক প্রতযাখযান করা জব, ক্র ম্পজকি নযায়পা যা ক্ষদ্ধান্ত
ক্রনজবন, ক্রটই চূ ়িান্ত।
a) নযায়পাজক অক্ষভজযাগ
নোেপাজও চানাজনার চনে কয কওাজনা সভজযাক বীমাওৃ ত থবা তাাঁর অআনী ঈত্তরাসিওার দ্বারা
সসঔত, স্বাির ওরা জত জব, নোেপাজও ঈজেলে ওজর ওরজত জব যাাঁর সবঘারািীজন,
বীমাওারীর কওাজনা লাঔা/সফ অজঙ, কটিজও তথে মসথসত জত জব, যসে থাজও, পালাপাসল
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সভজযাকওারীর িসতর প্রওৃ সত এবং পসরমাজণর সাব এবং মীমাংা ঈপাজের কঘিা মসবেষত
সজব জত জব।
নোেপাজও সভজযাক চানাজনা যাজব যসে:
i.

সভজযাকওারী অজক বীমা কওাম্পাসনজও সসঔতভাজব সভজযাক চাসনজে থাজওন এবং বীমা
কওাম্পাসন:
 সভজযাকটি প্রতোঔোন ওজরজঙ থবা
 বীমাওারীজও সভজযাকটি কেোর এওমাজর মজিে সভজযাকওারী যসেজওাজনা ঈত্তর না
পান
 বীমাওারী কয চবাব সেজেজঙন তাজত যসে সভজযাকওারী ন্তুি না ন।

ii. বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রতোঔোজনর সেন কথজও এও বঙরর মজিে সভজযাকটি ওরজ
iii. সভজযাকটি কওাজনা অোজত থবা কওাজনা কক্রতা কফারাজম বা মিেিতাে সবঘারািীন কনআ।
b) নযায়পাজর ুপাক্ষরলগুক্ষ
সওঙু সনসেস ি ওতস বে বা রীসত নীসত রজেজঙ যা অলা ওরা ে নোেপা নুরণ ওরজবন:
i.

এমন সভজযাক পাোর এও মাজর মজিে ুপাসরলগুস ওরজত জব

ii. যার ওসপ সভজযাকওারী এবং বীমা কওাম্পাসন ঈভেজওআ পাঠাজত জব
iii. এমন ুপাসরল পাোর ১৫সেজনর মজিে সভজযাকওারীজও ুপাসরলগুস গ্রণ ওরজত জব
iv. বীমাওৃ তজও গ্রণ ওরার সঘঠির এওটি ওসপ বীমাওারীজও পাঠাজত জব এবং তাাঁর সসঔত
ঙ্গীওার কপজত জব গ্রণ ওরার সঘঠি পাোর ১৫সেজনর মজিে চানাজত জব
মিেিতার মািেজম যসে সববাজের মীমাংা না ে, নোেপা তাজ বীমাওৃ তজওআ পুরস্কৃ ত
ওরজবন যা সতসন যথাথস মজন ওরজবন, এবং কটি জা বীমাওৃ তজও তাাঁর িসতর চনে
প্রজোচনীে ুরিা সনসশ্চত ওরজবন।
c) নযায়পাজর দ্বারা পুরিার
নোেপা কয পুরস্কার কেন তা পসরঘাসত ে সনম্নসসঔত সনেজমর দ্বারা:
i.

এআ পুরস্কার বলেআ ২০জির কবসল জব না (এওওাীন প্রজেে এবং নোনে ঔরঘাপাসত
ন্তভুস ি ওজর)

ii. এমন সভজযাক পাোর সেন কথজও ৩মাজর মজিে এআ পুরস্কার সেজে সেজত জব, এবং
বীমাওৃ তজও এআ পুরস্কার পাোটি এওমাজর মজিে ম্পূণসভাজব পাোর সবেটি স্বীওার ওজর
সনজত জব
iii. বীমাওারীজও বলেআ এআ পুরস্কার কমজন সনজত জব এবং গ্রণ ওরার এআ সঘঠি পাোর
১৫সেজনর মজিে তাজও নোেপাজও সসঔতভাজব কটি চানাজত জব
iv. এআ পুরস্কার গ্রণ ওরার সবেটি যসে বীমাওৃ ত সসঔতভাজব না চানান, তাজ বীমাওারী
পুরস্কারটি রূপােণ না ওরজত পাজরন
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ক্ষনজজজক পরীিা করুন

3

কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী, ওাজও কক্রতা সজজব সঘসহ্নত ওরা যাজব না?
I.

বেসিকত বেবাজরর চনে পণে/পসরজবা ভা া ওজরন

II. পুনরাে সবসক্রর জিে কয বেসি পণে কওজনন
III. সবজবঘনার চনে পণে এবং পসরজবা কওজনন এবং তাজও বেবার ওজরন
IV. সবজবঘনার চনে জনের পসরজবা বেবার ওজরন
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D. ক্রযাগাজযাজগর প্রক্ষেয়া
ক্রেতা পক্ষরজবায় ক্রযাগাজযাজগর দিতা
ওমসজিজত্র ফপ্রূ েিতার জঙ্গ ওাচ ওজর কেঔাজত, এওচন এজচজন্টর এবং এওচন পসরজবা ওমীর
যা বলেআ থাওা প্রজোচন তার নেতম গুরুত্বপূণস জা- নমনীে েিতা।
ওঠিন েিতা-যা এওচন বেসির সনসেস ি িরজণর ওরণীে ওাচ থবা ওাচওমস ম্পােন ওরার
িমতাজও কবাছাে, তার কথজও অাো।নমনীয় দিতা, কমি চারী এবং ক্রেতাজদর জে
একজজনর কাযি করীভাজব আজাচনা করার িমতার জে ম্পক্ষকিত, যা কমি জিত্র এবং
বাইজর উভয় জায়গাজতই প্রজযাজয আবার এই নমনীয় দিতার অনযতম এবং বজচজয়
গুরুত্বপূণি জা ক্রযাগাজযাজগর দিতা।
1. ক্রযাগাজযাগ এবং ক্রেতা ম্পকি
ন্তুি এবং নুকত কক্রতা ততসর ওরার নেতম মূ ঈপাোন জা কক্রতা পসরজবা। সওন্তু এটিআ
যজথি নে। কক্রতারা জন কআ মানু যাাঁজের জঙ্গ কওাম্পাসনর প্রজোচন েৃঢ় ম্পওস কজ কতাা।
এট জা পক্ষরজবা এবং ম্পকি উভজয়র অক্ষভজ্ঞতাই যা ক্রলপযি ন্ত ক্রেতা কীভাজব
ক্রকাম্পাক্ষনটজক ক্রদখজব তার আকার ক্রদয়।
এওটি ুি ম্পওস কজ

তু জত ওী াজক?

এর মূজ, বলেআ, জা সবো। এওআমজে নে অজরা ঈপাোন রজেজঙ, যা তাাঁজের সবোজও
লসিলাী ওজর এবং বাস জে কতাজ। অুন অমরা ওজেওটি ঈপাোজনর েৃিান্ত সেআ
ক্ষচত্র

2 : ক্ষবশ্বাজর উপাদানমূ

i.

প্রজতেওম্পওস শুরুেঅওসজণরমািেজম:

ক্রেতার জে একজজনর প্রজয়াজন শুধ্ু পছন্দ য়ার এবং ম্পকি গজ়ি ক্রতাার
িমতা থাকার আকি ণ জা অজনক ময়ই প্রথম আাজপর ফাফ যা আজ প্রথম
যখন ক্রকাজনা ক্রেতা ক্রই ংগঠন বা তার ক্রকাজনা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ংস্পজলি প্রথম আজন।
প্রসতটি হৃেজের েরচা ঔুজত অওসণআ জা প্রথম ঘাসবওাঠি। কযটি ঙা া কওাজনা ম্পওস
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জনওটাআ ম্ভব। কভজব কেঔুন এমন এওচন সবক্রেওারী বেসি যাাঁজও কওঈ পঙন্ন ওজর না।
অপসন ওী মজন ওজরন সতসন সতেআ সবসক্রর কপলাে ঔুব কবসলেূর এজকাজত পারজবন?
ii. এওটি ম্পজওস র সদ্বতীে ঈপাোন জা এওচজনর ঈপসিসত-যঔন প্রজোচন তঔন কঔাজন
ঈপসিত থাওা:
এর বজঘজে ঈৎওৃ ি ঈোরণ ম্ভবত জা সবজে। যঔন স্ত্রী তাাঁর স্বামীজও ঘাআজঙন কআমে
তাাঁর ঈপসিত থাওা ওী স্বামীর চনে গুরুত্বপূণস নে? একইভাজব ক্রেতা ম্পজকির ক্রিজত্র,
ক্ষবয়ট জা কখন এবং কীভাজব ক্রকাম্পাক্ষন অথবা তাুঁর প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ যখন প্রজয়াজন
ক্রময় উপব্ধ জবন। ক্রেতার প্রজয়াজজন ক্ষতক্ষন কী পুজরাপুক্ষর উপক্ষস্থত থাকজছন বা
শুনজছন?
এওচন কক্রতার যাবতীে প্রতোলার মে পুজরাপুসর ঈপসিত থাওা এবং তার ুসবঘার না ওরার
ঈোরণ েজতা রজেজঙ। তা জে একজন দৃঢ় ম্পকি বজায় রাখজত পাজরন যক্ষদ ক্ষতক্ষন
ক্রেতার জে কথা বজত পাজরন, এমনভাজব যাজত ক্রট আশ্বস্তকারী, ানুভূক্ষতপূণি এবং
একট দাক্ষয়ত্বজবাধ্ জ্ঞাপনকারী য়।
ঈপসরঈি বওটির ারাংল জা কযমন:
 এওচন কযভাব মূসতস ততসর ওজরন থবা
 ঈপসিসত এবং ানুভূসত চানাজনার াাজযে
 কয বাতস া এওচন অজরওচনজও পাঠান
এগুস জা কযাকাজযাজকর মাত্রা এবং লৃঙ্খাবেতা এবং েিতার োসব ওজর। এওাজথস এওচন ওীভাজব
কযাকাজযাক ওরজঙন কটিআ জা কলপযসন্ত তাাঁর ওাচ সনজে সতসন ওী ভাবজঙন এবংজেঔজঙন।
কযজতু এওচন নতু ন কক্রতা ততসর ওরার তু নাে এওচন পুরাজনা কক্রতাজও বচাে রাঔার ঔরঘ
জনও ওম কআ ওারজণ কওাম্পাসনগুস জনওজবসল কচার কেে কক্রতা ম্পওস পসরঘানার ঈপর। বহু
স্পলসওাতর যুসির কিজত্রআ কক্রতা ম্পওস চরুরী, কযমন, কক্রতার বীমার ঘাসো কবাছার কিজত্র,
ুরিা বোঔো ওরার মে, ফমস াজত কেোর মে। কআ ওারজণ, এজচজন্টর চনে বহু ুজযাক
অজ এআ প্রসতটি যুসিজত ম্পওস টি েৃঢ় ওরার।
2. ক্রযাগাজযাজগর প্রক্ষেয়া
কযাকাজযাকওী?
মস্ত কযাকাজযাজকরআ এওটা কপ্ররও প্রজোচন, সযসন বাতস া কপ্ররণ ওজরন ,এবংজআবাতস ার এওচন গ্রাও
প্রজোচন। প্রসক্রোটি তঔনআ ম্পূণস ে যঔন গ্রাও কপ্ররজওর বাতস া বুছজত পাজরন।
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ক্ষচত্র 3 : ক্রযাগাজযাজগর আকার

কযাকাজযাক সবসভন্ন অওাজর জত পাজর





কম সঔও
সসঔত
-কম সঔও
লরীরী ভাা বেবার ওজর

এটা জত পাজর মুজঔামুসঔ, কফাজন, বা কম বা আন্টারজনজটর মািেজম। এটা অনুষ্ঠাসনও বা নুষ্ঠাসনও ঈভেআ জত পাজর। যা সবেবস্তুআ থাও বা বাতস ার অওার যাআ কাও বা কয িরজনর
মািেমআ বেবার ওরা কাও, কযাকাজযাজকর ারাংলটা জা গ্রাও বুছজত পারজন কটাআ যা তাাঁজও
পাঠাজনা জেসঙ।
এওটা বেবাে এটা গুরুত্বপূণস কয ওঔন  ওীভাজব ওাসঙ্খত কপ্ররওজও বাতস া পাঠাজনা জব তা বাঙাআ
ওরা।
ক্রযাগাজযাগ প্রক্ষেয়াটা ক্ষনজচ ছক্ষব ক্ষদজয় ক্রদখাজনা জয়জছ।
অুন অমাজের ঙসবর পসরভাাগুস ংজ্ঞাসেত ওরা যাও:
ক্ষচত্র 4: ক্রযাগাজযাগ প্রক্ষেয়া
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ংজ্ঞা
i.

উৎ: বাতস ার ঈৎ সজজব, এজচন্টজও বলেআ স্পি জত জব কওন সতসন কযাকজযাক ততসর
ওরজঙন, এবং সতসন ওী বজত ঘাআজঙন, এবং অত্মসবোী জত জব কয সতসন যা তথে
চানাজচ্ছন তা েরওারী  সনভুস ।

ii. বাতিা জা কআ তথে যা সেজে এওচন কযাকাজযাক ততসর ওরজত ঘাে।
iii. এনজকাক্ষডং জা তথে রবরাজর এওটা প্রসক্রো যা এওচন কযাকাজযাক ততসরর চনে
কওাজনা এওটা অওাজর পাঠাজব এবং নে প্রান্ত তাজও ঠিওভাজব সডজওাড ওরজব।
এনজওাসডংজের াফে সনভস র ওজর ওত ভাজাভাজব এওচন তথেটাজও বন ওরজত কপজরজঙ
এবং সবভ্রাসন্তর ঈৎজও েূর ওরজত কপজরজঙ। এর চনে তাাঁজও তাাঁর কিাতাজও চানজত জব।
এআ ওাচটা ওরাে বেথসতা জ পাঠাজনা বাতস া ভু ভাজব কবাছা জব।
iv. এওটা বাতস া বাসত ে এওটা চযাজনজর মািেজম। যা এআ ঈজেজলের চনে কবজঙ সনজত ে।
ঘোজনটা কম সঔও জত পাজর, যার মজিে রজেজঙ বোসিকতভাজব মুজঔামুসঔ তবঠও, কটসজফান
 সভসডওনফাজরসন্সং; থবা এটা সসঔত অওাজর জত পাজর যার মজিে রজেজঙ সঘঠি,
আজম, কমজমা  সরজপাটস।
v. ক্ষডজকাক্ষডং জা কআ িাপ কযঔাজন তথে কৃীত ে, বোঔো ওরা ে এবং তার বিবেটি
সনসেস ি ঈপাজে কবাছা ে। এটা কেঔা ককজঙ কয এনজওাসডং[ওীভাজব এওচন বাতস া বন
ওরজব]
–এর মজতাআ সডজওাসডং [থবা ওীভাজব এওচন বাতস া গ্রণ ওরজব]

গুরুত্বপূণস।
vi. গ্রাক: বজলজ রজেজঙন গ্রাও, কআ বেসি [কিাতা] যাাঁজও বাতস াটা পাঠাজনা জেজঙ। এআ
কিাতাজের প্রজতেও েজের সনচস্ব িারণা, সবো  নুভূসত থাজও যা তাাঁজও প্রভাসবত
ওরজব ওীভাজব সতসন বাতস াটাজও গ্রণ ওরজবন  তার ঈপর প্রসতসক্রো চানাজবন। কপ্ররওজও
বলেআ এআ সবেগুস সবজবঘনা ওরজত জব যঔন সতসন সোন্ত কনজবন কয, ওী বাতস া
পাঠাজবন।
vii. ফীডবযাক বা মতামত: বাতস া পাঠান  কৃীত োর পর গ্রাও েজতা কম সঔও বা
-কম সঔও বাতস ার মািেজম কপ্ররওজও মতামত চানাজবন। কপ্ররওজও এআ মতামতগুস কেঔজত
জব এবং তওস তার জঙ্গ এআ প্রসতসক্রোগুস বুছজত জব, ওারণ এটাআ তাাঁজও সনিসারণ
ওরজত াাযে ওরজব ওীভাজব বাতস া পাঠাজনা জেজঙ এবং তার ঈপর সও প্রসতসক্রো ততসর
জেজঙ। প্রজোচন প জ বাতস ার বে বা সভন্নরূপ কেো কযজত পাজর।
3. কাযি করী ক্রযাগাজযাজগর বাধ্া
ঈপজরর প্রসক্রোগুসর প্রসতটা িাজপআ ওাযসওরী কযাকাজযাক ততসরর বািা অজত পাজর। সযসন বাতস া
সেজচ্ছন তাাঁর কওান ভাবমূসতস র ওারজণ কযাকাজযাকটা সবসিত জত পাজর। থবা কয বাতস াজেো জেজঙ
তা ঔুব েুবসভাজব াচাজনা থবা ঔুব কঙাট সওংবা ঔুব ব থবা কপ্ররও গ্রাজওর ংস্কৃ সতটাআ
কবাজছনসন, এআব ওারজণ কযাকাজযাক সবওৃ ত জত পাজর। এআ মস্ত বািা সতক্রম ওরাটাআ জা
ঘোজঞ্জ।
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সনজচজও পরীিা ওরুন

4

কওানটা ুি ম্পওস ততসর ওরজত পাজর না?
I.

অওসণ

II. সবো
III. কযাকাজযাক
IV. সন্নগ্ধসঘত্ততা

42

E. অ-ক্রমৌক্ষখক ক্রযাগাজযাগ
অুন এঔন অমরা ওজেওটি িারণা কেসঔ যা এজচন্টজের কবাছা চরুরী।

গুরুত্বপূণি
খুব ভাজা একটা প্রথম ভাবমূক্ষতি ততক্ষর করা
আসতমজিেআ অমরা কেজঔসঙ কয অওসণআ জা কয কওাজনা ম্পওস ক ার প্রথম স্তম্ভ। কয কক্রতা
অপনাজও পঙন্ন ওরজব না তাাঁর ওাঙ কথজও অপনার বেবা পাোর ওথা অলা ওরাআ েুষ্কর।
অজ জনজওআ ামানে এওটা মুহুজতস বা এও সনজমজ, অপনার ম্পজওস এওটা িারণা ওজর সনজত
পাজর  এওটা মূোেণ ওজর কফজত যঔন অপসন প্রথমবার তাাঁর জঙ্গ সমসত জবন। অপনার
ম্পজওস তাাঁজের মতামজতর সভসত্ত জব অপনার অসবভস াব, অপনার লরীরী ভাা, অপনার অেবওােো, এবং অপনার কপালাও পসরচ্ছে  ওীভাজব অপসন ওথা বজঙন তার ঈপর। মজন রাঔজবন
প্রথম ঙাপটাআ েীখসমে কথজও যাজব। এওটা অওসণীে ভাবমূসতস র চনে েরওারী সবে:
1. বময় ময়মত কাজ করা। েোন ওরুন ওজেও সমসনট অজক কপ ঙ
াঁ জনার, ম্ভাবে ব
িরজনর সবজম্বর চনে নমনীেতা নুজমােন ওরুন।
2. ক্ষনজজজক যথাযথভাজব উপস্থাপন করুন। অপনার ম্ভাবে কক্রতা, যাাঁর জঙ্গ অপসন
প্রথমবার সমসত জচ্ছন, অপনাজও কঘজনন না এবং অপনার অসবভস াবআ তাাঁর ওাজঙ অপনার
সবজে প্রথম ূত্র জব।
 অপনার অসবভস াব সও ঠিও ভাবমূসতস ততসর ওরজত াাযে ওরজা?
 কয কপালাজও অপসন এজজঙন কটা সও এআ িরজনর ািাজতর কিজত্র যথাযথ?
 অপনার পসরঘযসা সও পসরষ্কার-পসরচ্ছন্ন — ভাজাভাজব ঘু  ওাটা  োস
ওামাজনা,
পসরষ্কার চামাওাপ , সফটফাট  পসরপাটি াচজ্জা?
3. এওটা ঈষ্ণ, অত্মসবোী  সবচেী াস অপনাজও অপনার েলসজওর ওাজঙ তৎিণাৎ চ
ওজর কেজব।
4. ক্রখাা মজন, আত্মক্ষবশ্বাী  ইক্ষতবাচক থাকুন
 অপনার লরীরী ভাা সও অত্মসবো  অত্মপ্রতেেজও তু জ িজর?
 অপসন সও কাচা জে োাঁ ান, াজন, কঘাজঔ কঘাজঔ কযাকাজযাক ততসর ওজরন, েৃঢ়ভাজব
াত সমসজে ম্ভাণ ওজরন?
 এমনসও মাজাঘনার মুজঔ বা অলানুরূপ ািাৎওার না জ অপসন সও আসতবাঘও
থাওজত পাজরন?
5. অনযজদর প্রক্ষত আগ্র – বজঘজে গুরুত্বপূণস সবে জা নে বেসি ম্পজওস সতেওাজরর
অগ্রী ো।
 অপসন সও কক্রতার বেসিত্ব চানজত ঔাসনওটা মে সনজেজঙন?
 তার বিবে ক বোপাজর সও অপসন যত্ন সনজেজঙন  মজনাজযাকী জেজঙন?
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 অপসন সও অপনার কক্রতার ওাজঙ পুজরাপুসর াসচর জেজঙন  তাাঁর ওাজঙ পুজরাপুসর
ঈপব্ধ জেজঙন নাসও তাাঁর জঙ্গ ওথা বা মে জিসওটাআ অপসন কমাবাআজ বেস্ত
সঙজন?
1. লরীরী ভাা
লরীরী ভাা বজত কবাছাে ন াঘ া, ঙ্গভসঙ্গ, মুজঔর াবভাব। কযভাজব অমরা ওথা বস,
াাঁটি, বস  োাঁ াআ, কটাআ অমাজের ম্পজওস এবং অমাজের মজন ওী খটজঙ তার বসওঙু বজ
কেে।
প্রােলআ বা জে থাজও অজ যা বা ে মানু তার ঔুব ামানে ংলআ কলাজন। এঔাজন
সতসরি ওথা বা বা কচাজর বার ওথা জচ্ছ না। বলেআ সনজচর লরীরী ভাা ম্পজওস এওচনজও
তওস থাওজত জব।
a) আত্মক্ষবশ্বা
ওীভাজব সনজচজও অত্মসবোী  অত্মপ্রতেেী সজজব কপল ওরজত জব তার সওঙু টিপ এঔাজন
কেো জা, যাজত ওাজরা ওাজঙ সনজচর ভাবমূসতস বচাে রাঔা যাে যাজত সতসন অপনার ওথা
অন্তসরওভাজব কলাজনন:
 ঙ্গসিসত – ওাাঁি কপঙনসেজও করজঔ কাচা জে ম্বাভাজব োাঁ াজনা
 েৃঢ় ঘিু কযাকাজযাক – াস মুজঔ
 ঈজেলেপূণস  ুসঘসন্তত ঙ্গভসঙ্গ
b) ক্ষবশ্বা বা আস্থা
বা ে, কবসলরভাক মজেআ এওচন কমোজনর ওথা বসির ওাজন যাে ওারণ কিাতা তাাঁজও
সবো ওজরন না- তাাঁর লরীরী ভাা কিাতাজও কআ অো সেজত পাজর না কয সতসন যা
বজঙন কবোপাজর সতসন অন্তসরও। কয ািারণ আসঙ্গত কথজও মজন জত পাজর কয এওচন ৎ
নন তার ম্পজওস জঘতন থাওাটা ঔুবআ গুরুত্বপূণস এবং এগুস কঠওাজত ওী ওরা যাে তার সওঙু
সনজঘ কেো জা:
 কঘাজঔ কঘাজঔ ামানে কযাকাজযাক বা কওাজনা কযাকাজযাক না ওরা, থবা দ্রুত কঘাজঔর
ন াঘ া
 ওথা বার মে মুজঔর ামজন াত বা অগু  রাঔা
 এওচজনর লরীর কঙজত লাসররীওভাজব কথজও েূজর থাওা
 এওচজনর োপ্রোজর কসত কবজ যাো
 কাত্রবণস বেজ যাো; মুঔ  কার চােকাটা া জে যাো
 খাম কবজ যাো
 কার স্বর বেজ যাো কযমন লব্দ তবসলিে বা সপঘ বেজ যাো, কতাতাজনা, কা
পসরষ্কার
 বিবে — িীজর  স্পি মাছাসর কথজও সনঘু স্বজর করজঔ
রক্ষ্মণাত্মও  িারণিমতাবসচসত বজ আসঙ্গত ওজর এমন সওঙু লরীজরর ন াঘ া জা:
 াত/বাহুর ঙ্গভসঙ্গ কঙাট  লরীজরর ওাঙাওাসঙ রাঔা
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 মুজঔর সভবেসি ংসিপ্ত
 লরীর কযন লারীসরওভাজব অপনার কথজও েূজর রজেজঙ
 বাহুগুস লরীজরর ামজন অ াঅস রাঔা
 কঘাজঔ কঘাজঔ ামানে কযাকাজযাক বা তাল ভাব
আপনার ক্রেতা যক্ষদ এগুক্ষর মজধ্য ক্রকাজনাটা প্রকাল কজর, তাজ এই জা ময়
আপনার ক্ষনজজজক ক্ষনয়ন্ত্রণ করার ময় এবং বা়িক্ষত মজনাজযাগ ক্রদয়া ক্রয ক্রেতার মজন কী
চজছ ক্রটা ক্রবাঝার জনয।
2. শ্রবণ দিতা
কযাকাজযাক েিতার তৃ তীে যুসি যাজত িবণ েিতা ম্পজওস অর তা ততসর ওরজত সনজচজও জঘতন
রাঔা চরুরী। এগুস অজ বেসিকত সক্রেতার ুসবসেত নীসত কথজও — ‘বুজছ কনোর অজক
প্রথজম বুছুন।’
অপসন ওত ভাজাভাজব শুনজঙন তা কযমন অপনার ওাজচর ওাযসওাসরতার ঈপর ব প্রভাব কফজ
কতমসন নেজের জঙ্গ অপনার ম্পজওস র ঈপজর। অুন িবজণর সওঙু টিপ কেজঔ সনআ।
a) ক্ষেয় শ্রবণ
এটা জা কযঔাজন অমরা শুিু ওথাগুস মন সেজে কলানার কঘিা ওরজবা তাআ নে, বরং জনের
ককাটা বাতস াটা কবাছার কঘিা ওরজবা।
অুন সক্রে িবজণর সওঙু ঈপাোন কেসঔ। কগুস জা:i. মজনাজযাগ ক্রদয়া
বিাজও অমাজের এওসনষ্ঠ মজনাজযাক কেো েরওার, এবং বাতস াটাজও স্বীওার ওরা েরওার।
মজন রাঔুন, -কম সঔও বাতস া কাচ্চাজর ‘‘বজত পাজর’’। মজনাজযাক কেোর সওঙু সেও
সনজঘ তু জ িরা জা:
বিার সেজও রাসর তাওান
সবসিপ্ত সঘন্তাভাবনা সরজে রাঔুন
মানসওভাজব ওঔন ঔিন ওরজবন না
বসরাকত মস্ত সঘত্তসবজিপ এস জে ঘুন [ঈোরণস্বরূপ, অপনার কমাবাআ কফানটা
াআজন্ট কমাজড রাঔুন]
 বিার লরীরী ভাা ‘‘মজনাজযাক সেজে শুনুন’’





ii.

আপক্ষন ক্রয শুনজছন তা ক্রদখান:

লরীরী ভাার বেবার এঔাজন এওটা গুরুত্বপূণস ভূ সমওা কনে। ঈোরণস্বরূপ এওচন ওরজত
পাজরন:
 মাজছমজিে মাথা না ুন  াুন
 এমন এওটা ভসঙ্গ সনন যাজত নে কাও কঔাাজমা  বাজি ওথা বজত পাজর
 োাঁ এবং , এর মজতা কঙাট কঙাট কম সঔও মতামত সেন
iii. মতামত ক্রদয়া:
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জনও সওঙু আ অমরা শুসন কযগুস অমাজের বেসিকত ঙাাঁওসনজত বাসত জে যাে, কযমন
অমাজের নুমান, রাে  সবো যা অমরা বজে কব াআ। এওচন কিাতা সজজব, এআ
ঙাাঁওসনগুস ম্পজওস অমাজের জঘতন থাওজত জব এবং কবাছার কঘিা ওরজত জব কয অজ ওী
বা জচ্ছ।
 এরচনে অপনার েরওার জত পাজর বিজবের প্রসত মজনাজযাক কেো এবং প্রশ্ন ওজর
স্পি ওজর বুজছ কনো ওী বা জচ্ছ
 মতামত কেোর অজরওটা গুরুত্বপূণস ঈপাে জা বিার ওথাগুসর ভাান্তর ওরা
 তৃ তীে অজরওটা ঈপাে রজেজঙ, তা জা ঔাসনওটা মে ন্তর বিাজও থাসমজে
ংজিজপ পুনরাবৃসত্ত ওরা সতসন যা যা বজজঙন।

উদারণ
স্পষ্টতা চায়া – অসম যা শুজনসঙ, তা কথজও সও অসম িজর সনজত পাসর কয অমাজের কল্থ
েোনগুসর ওজেওটির ুসবিা অপনার ওাজচ অজত পাজর, অপসন অজরা সওঙু সনসেস ি ওজর চানাজত
পাজরন?
বক্তার ঠিক লব্দগুক্ষর ভাান্তর করা- তাজ অপসন বজঙন কয ‘অমাজের কল্থ েোনগুস
অপনাজও যজথি পসরমাজণ ুসবিা সেজত পারজব না’ – অসম সও ঠিও বুজছসঙ?
iv.

ক্ষনজজই মতামত ঠিক কজর না ক্রফা:

সক্রে িবজণর বজঘজে ব

বািাগুসর নেতম জা বিা ম্পজওস আমাজদর মতামত ঠিক

কজর ক্রফা  পিপাতী জয় প়িার প্রবনতা। ফটা ে কয বিা যা বজঙন তা েজতা
কিাতা শুনজত পাজচ্ছন সওন্তু মনজযাক সেজে শুনজঙন শুিু কটু কুআ যা তাাঁর সনচস্ব মত নুযােী
মজন জচ্ছ, কটাআ।
এই ধ্রজনর মতামত ক্ষস্থর কজর ক্রফার মজনাভাজবর ফ জত পাজর ক্রশ্রাতা আর বক্তার
জে কথা চাক্ষজয় ক্রযজত আগ্রী নন, তাুঁর মজন জত পাজর এজত ময় নষ্ট জব। এর
ফজ এটা জত পাজর ক্রয ক্ষতক্ষন বক্তার কথায় বারবার বযাঘাত ঘটাজবন  পাল্টা
যুক্ষক্ত ক্ষদজয় বক্তার যুক্ষক্তজক খণ্ডন করজবন, এমনক্ষক বক্তা তাুঁর পুজরা কথা বজ ঠার
আজগই।
এটা কওব বিাজও প্রসতত ওরজব এবং বাতস া পুজরাপুসর বুজছ কনোর ীসমত জে যাজব।
সক্রে িবজণর চনে ঘাআ:
 প্রশ্ন ওরার অজক বিাজও প্রজতেওটা যুসি কল ওরজত সেন
 কওাজনা পাল্টা যুসি সেজে বিাজও থামাজবন না
6. ঠিকভাজব া়িা ক্রদয়া:
সক্রে িবণ বজত কবাছাে এওচন বিা যা বজঙন তা কওব কলানার কথজও অজরা কবসল
সওঙু । কযাকাজযাকটা ম্পূণস জত পাজর কওবমাত্র যঔন কিাতা কওাজনা ভাজব া া কেন, কযমন
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সওঙু লব্দ বা ওাজচর মািেজম। বিাজও েমন ওরা জচ্ছ না বরং তাাঁজও পূণস ম্মান  িো
কেো জচ্ছ, এটা সনসশ্চত ওরজত সনসেস ি সওঙু সনেম নুরণ ওরজত ে। এগুস জা:
 অপনার চবাজবর কিজত্র স্পিবােী, কঔাা মন  ৎ কান
 ম্মাজন এওচজনর মতামত চাসর ওরুন
 ওাজরা জঙ্গ বেবার ওরার কিজত্র এটা মজন রাঔজত জব এমনটা কওঈ অপনার জঙ্গ
ওরজত পাজরন
7. ানুভূক্ষতর জে ক্রলানা:
ানুভূসতলী ো মাজন সনজচজও অজরওচজনর চােকাে বসজে নুভব ওরা সতসন কওমন
কবাি ওরজবন।
ভাজা কক্রতা পসরজবার এওটা গুরুত্বপূণস সেও জা ানুভূসতর জঙ্গ কলানা। এটা সবজলভাজব
চটি জে যাে যঔন অজরওচন এওটা সভজযাক  বোপও বেথা সনজে কক্রতা ন।
ানুভূসত বজত কবাছাে তিযসেওাজর  পূণস মজনাজযাক সেজে কলানা  কবাছা কয অজরওচন
ওী বজত ঘাআজঙন, যসে অপসন তাাঁর জঙ্গ এওমত না ন তা জ। বলেআ ঘু সি নে,
বিার গ্রণজযাকেতা কেঔাজনা ঔুবআ চরুরী। ‘‘অসম বুছজত পারসঙ’’ বা ‘‘অসম কেঔসঙ’’
এআ িরজনর কঙাট বাওে বজ কটা জচআ ওরা যাে।

সনজচজও পরীিা ওরুন 5
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটা সক্রে িবজণর ঈপাোন নে?
I.

ভাজা মজনাজযাক কেো

II. এজওবাজরআ সনজচ সনজচআ মতামত ততসর ওজর কফা
III. ানুভূসতলী িবণ
IV. ঈপযুিভাজব িবণ
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F. নীক্ষতগত আচরণ
1. পক্ষরদলি ন
বেবারস্বচ্ছতা  নীসতসনেজমর শুেতা সনজে বোপও ঈজদ্বক িে ওরা যাে। ওারণ ৎ অঘরজণর
ঔবর এঔন ক্রজমআ বা জঙ। সবজের বৃত্তম কওাম্পাসনগুসর ওজেওটিজও ভু জো োওাঈন্ট  সমথো
সডট াটিসসফজওট বেবাজরর মািেজম প্রতাসরত জত কেঔা ককজঙ। বোজের ওতৃস পিআ তাজের সওঙু
বেু জও ুসবিা পাআজে সেজত বোজের তসবজর পবেবার ওরজঙন। অসিওাসরওরা বেসিকত ুসবিার
চনে তাাঁজের িমতা প্রজোক ওরজঙন। িে ওরা যাজচ্ছ যাাঁজের ওাজচর ঈপর মানুজর ভরা থাজও
তাাঁরাআ সবোভঙ্গ ওরজঙন। বোসিকত ম্পে বা াজনার ঘাসো  কাভআ চেী জচ্ছ।
পসরণাজম, োেবেতা  ংিার লান, কযগুস সমজ বেবার ‘তনসতওতা’, কগুস সনজেআ ব
কবসল প্রশ্ন ঈঠজঙ। ‘তথয জানার অক্ষধ্কার আইন’ এবং ‘জনস্বাথি আইন’-এর মজতা
আইজনর উন্নক্ষতজক আজরা ভাজা দায়বদ্ধতা  লান পায়ার াক্ষতয়ার ক্ষজজব ধ্জর
ক্রনয়া জে।
তনসতও অঘরণ স্বেংসক্রেভাজব ভাজা লান এজন সেজত পাজর। এওচন যসে সবজবওবান সজজব 
অন্তসরওভাজব তাাঁর ওাচ ওজরন, তাজআ ভাজা লান পাো যাে। ননসতও অঘরণ নেজের চনে
ামানে মাথা খামাে  সনজচর ওথাআ কবসল ভাবাে। যঔন এওচন বেসি রওারী পেমযসাো বেবার
ওজে্ সনজচর স্বাথস ঘসরতাজথসর কঘিা ওজরন, কটাআ জা ননসতও অঘরণ। এওচজনর স্বাথস কেঔাটা
কওাজনা ভু  নে। তজব ভু  জা, যসে কটা ওরা ে নে ওাজরা স্বাজথসর সবসনমজে।
বীমা জা এওটা সবস্বাজর বেবা। ঙ্গসত  তনসতওতার সবেটাআ জা বীমা বেবাে ঔুবআ
গুরুত্বপূণস। সবো ভঙ্গ মাজনআ জা প্রতারণা অর এটা ভু । ম্ভাবে কক্রতাজও সেজে এওটা বীমা
কওনাজনার চনে তাাঁজও ভু  তথে সেজে প্রুব্ধ ওরা বা তাাঁর মস্ত প্রজোচন কমটাজব এমন এওটা
বীমার েোন তাাঁজও ুপাসরল ওরাটাআ ভু  জব।
যঔন সনজচর ুসবিাজও নেজের তু নাে কবসল গুরুত্ব পাজব তঔনআ ননসতও অঘরণ জব। তনসতও
অঘরণ ওাজেম ওরার চনে সবসভন্ন সবসির মািেজম অআঅরসডএ তনসতওতার সবসির ওথা বজজঙ
(িোে ৪-এ এগুস অজাসঘত জেজঙ)।
যাজত সবসির কওাজনা ঙ্ঘন না ে তা সনসশ্চত ওরজতআ অঘরণসবসির প্রজতেওটি িারা চানা
গুরুত্বপূণস। বীমাওারও  তার প্রসতসনসি যসে ম্ভাবে কক্রতার স্বাথসজওআ বমে মাথাে রাজঔ তাজ
এমসনজতআ ম্মসত ঘজ অজব। বীমা কওাম্পাসনর অসিওাসরওরা যসে ম্ভাবে কক্রতার ুসবিার বেজ
তাজের বেবার িেমাত্রা পূরণ সনজে কবসল মাথা খামান তাজআ ভু  জব।
2. তবক্ষলষ্টযমূ
তনসতও অঘরজণর সওঙু তবসলিে জা:
a) গ্রাজওর স্বাথসজও এওচজনর প্রতেি বা পজরাি ুসবিার ঈপজর চােকা কেো
b) গ্রাও সবেও মস্ত বেবাসেও  বেসিকত তথেজও েৃঢ় অত্মসবো  মযসাোর জঙ্গ
প্রািাণে রাঔা
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c) গ্রাও যাজত জ্ঞাতাজর সোন্ত সনজত পাজরন তার চনে তাাঁজও পযসাপ্ত বাস্তব তথেগুস
রবরা ওরা
সনম্নসসঔত পসরসিসতগুসজত তনসতওতার জঙ্গ অপজর এওটা ম্ভাবনা থাওজত পাজর:
a) েুটি পসরওল্পনার মজিে বাঙাআ, এওটাে অজরওটার তু নাে জনও ওম সপ্রসমোম সেজত জব
b) এওটা ঘাু পসসজও বে ওজর সেজে এওটা নতু ন পসস কনোর প্রজাভন
c) বীমাওারও যসে পসরসিসত ম্পজওস জঘতন থাজওন যা গ্রাও বা োবী ঈপজভািার স্বাজথসর
ঈপর সবরূপ প্রভাব কফজত পাজর

সনজচজও পরীিা ওরুন

6

সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটা তনসতও অঘরজণর তবসলিে নে?
I.

গ্রাও যাজত জ্ঞাতাজর এওটা সোন্ত সনজত পাজরন তার চনে পযসাপ্ত ঈজন্মাঘন ওরা

II. গ্রাজওর বেবা  বেসিকত তজথের ককাপনীেতা রিা ওরা
III. গ্রাজওর স্বাজথসর অজক সনজচর স্বাথসজও রাঔা
IV. সনজচর স্বাজথসর অজক গ্রাজওর স্বাথসজও রাঔা

ারাংল
a) নে পজণের তু নাে বীমার কিজত্র কক্রতা পসরজবা  ম্পজওস র ভূ সমওা অজরা জনও কবসল
চটি।
b) পসরজবার গুণমাজন পাাঁঘটি প্রিান ূঘজওর মজিে ন্তভুস ি সনভস রজযাকেতা, অত্মসবো,
ংজবেনলীতা, ানুভূসত  লরীরী কবািকমে।
c) কক্রতার ারা চীবজনর মানজও ংজ্ঞাসেত ওরা কযজত পাজর এওটি অসথসও ুসবিার মসি সজজব
যা েীখস মে িজর এওচন কক্রতার জঙ্গ ুম্পওস িাপজনর কথজও পাো কযজত পাজর।
d) কক্রতা পসরজবাে এওচন বীমা প্রসতসনসির ভূ সমওা পুজরাপুসরআ চটি।
e) অআঅরসডএ ঘাু ওজরজঙ এওটা আসন্টজগ্রজটড সগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম (অআসচএমএ) যা
বীমা সভজযাজকর তথেগুসর কওন্ধীে ংগ্রি সজজব ওাচ ওজর এবং এআ সলজল্পর
সভজযাকগুসর প্রসতওাজর পযসজবিজণর এওটা াসতোর সজজব ওাচ ওজর।
f) বীমাওারও  বীমাওৃ জতর মজিে পারস্পসরও ঘু সি নুযােী ঈজেসঔত লতস াবীর মজিে এওচন
মিেিতাওারী  পরামলসোতা সজজব ওাচ ওজরন মবাডমোন।
g) সক্রে িবজণর মজিে রজেজঙ বিার প্রসত মজনাজযাক কেো, মতামত কেো  ঠিওভাজব া া
কেো।
h) তনসতও অঘরজণর মজিে পজ সনজচর স্বাজথসর অজক কক্রতার স্বাথসজও রাঔা।
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

পসরজবার গুণমান
কওাজনা সবজে অত্মসনসবি ো
আসন্টজগ্রজটড সগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম (অআসচএমএ)
কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কক্রতা কফারাম
বীমা মবাডমোন
লরীরী ভাা
সক্রে িবণ

i) তনক্ষতক আচরণ

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কক্রতার জঙ্গ েীখসজমোেী ম্পওস কজ
চীবজনর মূে।

কতাার মািেজম ম্পূণস অসথসও ুসবিাআ জা কক্রতার ারা

উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কাস

বীমার চনে তৃ তীে পাটিস োেবেতা সনজে বীমার প্রজোচনীেতা সনজে সবতজওস র ঘাসো কনআ।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ২।
পুনরাে সবসক্রর জিে কয বেসি পণে কওজনন, কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী তাাঁজও কক্রতা
সজজব সঘসহ্নত ওরা যাজব না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সন্নগ্ধসঘত্ততা ুি ম্পওস ততসর ওরজত পাজর না।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  ২।
এজওবাজরআ সনজচ সনজচআ মতামত ততসর ওজর কফাটা কমাজটআ সক্রে িবজণর ঈপাোন নে।
উির 6
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ঠিও সবওল্পটি  ৩।

োজয়জন্টর স্বাজথি র আজগ ক্ষনজজর স্বাথি জক রাখা তনক্ষতক আচরণ নয়।

ক্ষনজজজক পরীিা প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
_____________ এওটি বাস্তব পণে নে।
I.

বাস

II. বীমা
III. কমাবাআ কফান
IV. এও কচা া সচন
প্রশ্ন 2
_____________ কওাজনা পসরজবার গুণমাজনর ূঘও নে।
I.

ঘাতু যস

II. সনভস রজযাকেতা
III. কওাজনা সবজে অত্মসনসবি ো
IV. ংজবেনলীতা
প্রশ্ন 3
ভারজত _______________ বীমা জা বািেতামূও।
I.

কাস র তৃ তীে পজির োেবেতা

II. বাস র চনে সগ্ন বীমা
III. ন্তজেস লীে পযসটজনর চনে পযসটন বীমা
IV. বেসিকত েুখসটনা
প্রশ্ন 4
এওচন বীমাওৃ জতর বীমার ঔরঘ ওমাজনার নেতম পেসত জা __________
I.

সরআনুেজরন্স

II. সডডাজক্টব ক্লচ বা ঙাজ র িারা
III. কওা-আনুেজরন্স
IV. সরজবট
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প্রশ্ন 5
এওচন কক্রতার তাাঁর বীমা পসস সনজে কওাজনা সভজযাক থাওজ তার চনে সতসন অআঅরসডএ-র
ওাজঙ কযজত পাজরন
I.

অআসচএমএ-এর মািেজম

II. কচা ওনসচঈমার কফারাম-এর মািেজম
III. মবাডমোন-এর মািেজম
IV. অআসচএমএ বা কচা ওনসচঈমার কফারাম বা মবাডমোন-এর মািেজম
প্রশ্ন 6
কক্রতা ুরিা অআন কেঔভা ওজর:
I.

বীমা কওাম্পাসনর সবরুজে সভজযাকগুস

II. কোওানোরজের সবরুজে সভজযাকগুস
III. ব্রোিগুসর সবরুজে সভজযাকগুস
IV. বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুজে ঠা সভজযাকগুস
প্রশ্ন 7
___________ এসিোর রজেজঙ, কযঔাজন ২০ি টাওা পযসন্ত িসতপূরজণর োসব ওরা কযজত এমন
মূজের পণে বা পসরজবার সবেগুস কেঔার
I.

াআজওাটস

II. কচা কফারাম
III. রাচে ওসমলন
IV. চাতীে ওসমলন
প্রশ্ন 8
গ্রাজওর জঙ্গ ম্পজওস র কিজত্র প্রথম ভাবমূসতস টা ততসর ে:
I.

অত্মসবোী জে

II. মে মজতা াসচর জে
III. অগ্র কেসঔজে
IV. অত্মসবোী জে, মে মজতা াসচর জে এবং অগ্র কেসঔজে
প্রশ্ন

9

ঠিও সববৃসতটি বাঙু ন:
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I.

বীমা সবসক্রর মে তনসতও অঘরণ ম্ভব

II. বীমা এজচজন্টর কিজত্র তনসতও অঘরণ কমাজটআ চরুরী নে
III. তনসতও অঘরণ এজচন্ট  বীমাওারজওর মজিে সবো ততসর ওরজত াাযে ওজর।
IV. তনসতও অঘরণ কওবমাত্র লীস ওতৃস পজির কথজওআ অলা ওরা ে
প্রশ্ন 10
সক্রে সক্রে িবজণর মজিে রজেজঙ:
I.

বিার প্রসত মজনাজযাক কেো

II. মাজছমজিে মাথা না া  াা
III. মতামত কেো
IV. বিার প্রসত মজনাজযাক কেো, মাজছমজিে মাথা না া  াা, মতামত কেো

ক্ষনজজজক পরীিা উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ২।
বীমা এওটি বাস্তব পণে নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ঘাতু যস কওাজনা পসরজবার গুণমাজনর ূঘও নে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ভারজতকাস র তৃ তীে পজির োেবেতাবীমা জা বািেতামূও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ২।
এওচন বীমাওৃ জতর বীমার ঔরঘ ওমাজনার নেতম পেসত জা এওটা পসসর সডডাজক্টব ক্লচ বা
ঙাজ র িারা।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ১।
এওচন কক্রতার তাাঁর বীমা পসস সনজে কওাজনা সভজযাক থাওজ তার চনে সতসন অআঅরসডএ-র
ওাজঙ কযজত পাজরন অআসচএমএ-এর মািেজম।
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উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
কক্রতা ুরিা অআন বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুজে ঠা সভজযাকগুস কেঔভা
ওজর।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ২।
কচা কফারাজমর এসিোর রজেজঙ, কযঔাজন ২০ি টাওা পযসন্ত িসতপূরজণর োসব ওরা কযজত এমন
মূজের পণে বা পসরজবার সবেগুস কেঔার।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
গ্রাজওর জঙ্গ ম্পজওস র কিজত্র প্রথম ভাবমূসতস টা ততসর ে অত্মসবোী জে, মে মজতা াসচর জে
এবং অগ্র কেসঔজে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
তনসতও অঘরণ এজচন্ট  বীমাওারজওর ঈপর সবো ততসর ওরজত াাযে ওজর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সক্রে িবজণর মজিে রজেজঙ বিার প্রসত মজনাজযাক কেো, মাজছমজিে মাথা না া  াা, মতামত
কেো।
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অধ্যায় 3
অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ
অধ্যায় ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প মূত এওটি পসরজবা সলল্প.বতস মান কপ্রিাপজট, গ্রাও প্রতোলা ক্রমাকত ক্রমবিসমান ে
এবং নুসষ্ঠত পসরজবার মাজন ওঔন জন্তা ঈপসিত ে। এওটানা পণে নতু নত্ব এবং অিুসনও
প্রযুসির বেবার দ্বারা গ্রাও পসরজবা স্তজরর ঈজেঔজযাকে ঈন্নসত ো জত্ত্ব, সলল্প জন্তা এবং
ঔারাপ প্রসতচ্ছসবর ওারজণ ভু কজঙ। চীবন্ত এআ বিা কথজও রওার এবং সনেন্ত্রও জনও পেজিপ
গ্রণ ওজরজঙন।
অআঅরসডএ-এর প্রসবিান সবসভন্ন পসরজবার চনে এওটি টানসোরাঈি মে (টিএটি) ঈপিাপন
ওজর কযটি বীমা কওাম্পানী গ্রাওজও পসরজলাি ওরজত জব। এটি অআঅরসডএ (পসসিারজওর স্বাথস
রিা অআন),২০০২-এর ংল। বীমা কওাম্পাসন এওটি ওাযসওর সভজযাক প্রসতসবিান বেবিা থাওা
অবলেও, এবং অআঅরসডএ তার চনে সনজেস সলওা ততসর ওজরজঙ।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. সভজযাক প্রসতসবিাজনর বেবিামূ - ঈপজভািা অোত, নোেপা
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A. অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ - উপজভাক্তা আদাত, নযায়পা
1. ইক্ষন্টজগ্রজটড ক্রগ্রজভন্প মযাজনজজমন্ট ক্ষজেম (আইক্ষজএমএ)
অআঅরসড এওটি আসন্টজগ্রজটড কগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওজর কযটি
বীমা সভজযাক তজথের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসজবিণ সভজযাক প্রসতওার চনে এওটি
াসতোর সজজব ওাচ ওজর।
পসসিারওরা এআ সজিজম করসচিার ওরজত পাজর তাজের পসসর সববরণ সেজে এবং সভজযাক
োসঔ ওরজত পাজর। সভজযাক তার পর সনচ সনচ বীমা কওাম্পাসন পাঠিজে কেো ে।
অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ
অআসচএমএ সভজযাকওারী এবং তাজের প্রসতসবিাজনর চনে কনো মে নুরণ ওজর। সভজযাক
সনম্নসসঔত URL-এ করসচিার ওরা যাজব:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
গুরুত্বপূণি
এআ অআন পা ওরা ে "জক্রতাজের স্বাজথসর ভা ুরিা প্রোন এবং কক্রতা সবজরাি সনষ্পসত্তর চনে
কক্রতা ওাঈসন্স এবং নোনে ওতৃস পি প্রসতষ্ঠা"। এআ অআন কক্রতা ুরিা (ংজলািন) অআন,
২০০২ দ্বারা ংজলািন ওরা জেজঙ।
অআজন প্রেত্ত সওঙু ংজ্ঞা সনম্নরূপ:
ংজ্ঞা
"পক্ষরজবা" মাজন কযজওাজনা ংজ্ঞার পসরজবা যা ম্ভাবে বেবারওারীজের চনে ঈপব্ধ এবং বোে,
অসথসও, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোচাতওরণ, তবেুেসতও বা নোনে লসি রবরা, কবাডস বা বািান
থবা ঈভেআ, বাস সনমসাণ, সবজনােন, সঘত্তসবজনােন বা ংবাে বা নোনে তথে রবরার াজথ
ুসবিার লতস ন্তভুস ি ওরা ে। সওন্তু এটিজত বেসিকত পসরজবা এওটি ঘু সির িীন সবনামূজে
কওাজনা পসরজবা মপসণ ন্তভুস ি নে। বীমা পসরজবার ন্তভুস ি।
“ক্রেতা” মাজন কযজওাজনা বেসি সযসন
 এওটি সবজবঘনার চনে কওাজনা পণে ক্রে ওরুন এবং এআ িরজনর পজণের বেবারওারী
ন্তভুস ি রজেজঙ। সওন্তু এওচন বেসি সযসন ন্তভুস ি নে সযসন এটা সবক্রে চনে বা কওাজনা
বাসণসচেও ঈজেজলে বা এআ িরজনর পণে গ্রণ ওজরজঙন বা
 ভা া ওরা বা সবজবঘনার চনে কযজওাজনা পসরজবার দ্বেবার ওরা এবং এআ িরজনর
পসরজবা ুসবিাজভাকী ন্তভুস ি।
"ত্রুট" থস কয কওান কো, ম্পূণসতা, ংসিপ্ত প্রাঘু যসতা মান, প্রওৃ সত এবং ওমসিমতা পেসত যা
কওান অআন দ্বারা বা িীজন রিণাজবিজণর প্রজোচন ে বা ঘু সি নুাজর এওচন বেসির দ্বারা
ঞ্চাসত ওরা জব বজ গ্রণ ওরা জেজঙ বা নেথাে কযজওাজনা পসরজবার জঙ্গ ম্পওস ।
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“অক্ষভজযাগ” মাজন সভজযাকওারী সসঔত কযজওাজনা সভজযাক যা:






এওটি নোযে বাসণচে ঘঘসা বা সনেন্ত্রণমূও বাসণচে নুলীন গ্রণ ওরা জেজঙ
তাজের কওনা পজণের এও বা এওাসিও পূণসতা কথজও কভাজকন
তাজের ভা া বা ওাজচ াকাজনা পসরজবা কযজওাজনা সেও কথজও ভাজব কভাজক
অআন দ্বারা ংজলাসিত বা পোজওচ প্রেসলসত সভযুি োম জনও কবলী
পণে যা বেবার ওরজ চীবন এবং সনরাপত্তা কিজত্র সবপজ্জনও জত পাজর তা চনািারজণর
ওাজঙ সবসক্রর চনে কেো জচ্ছ বেবাসেও প্রজোচজন এআ িরজনর পজণের সবেবস্তু, পেসত
এবং বেবাজরর প্রভাব সবজে তথে প্রেলসজনর অআন সবিান ঙ্ঘন ওজর।

"কক্রতা সবজরাি" মাজন একট ক্ষবতকি ক্রযখাজন একজন বযক্ষক্ত যার ক্ষবরুজদ্ধ অক্ষভজযাগ করা জয়জছ,

ক্ষতক্ষন অক্ষভজযাগ অন্তগি ত অক্ষভজযাগ অস্বীকার কজরন এবং ক্ষবজরাধ্ কজরন।
a) ক্রেতা ক্ষবজরাধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান ংস্থা

‚কক্রতা সবজরাি প্রসতসবিান ংিা‛ প্রসতটি কচাে ততরী ওরা জেজঙ এবং রাচে এবং চাতীে
পযসাজে।
i.

ক্রজা ক্রফারাম
 কফারাজমর সওঙু সভজযাজকর কিজত্র অআনকত সিওার অজঙ, কযঔাজন পজণের মূে বা
পসরজবা এবং িসতপূরণ োসব ২০ াঔ পযসন্ত
 কচা কফারাম কেোসন অোজত যথাযথ ঞ্চাজনর চনে তার অজেল / ফরমান
পাঠাজনার িমতাপ্রাপ্ত য।

ii. রাজয কক্ষমলন
 এআ প্রসতসবিান ওতৃস পি মূ, অজবেনওারী এবং তত্ত্বাবিাজনর এঔসতোর অজঙ।
 এটি কচা কফারাম কথজও অা অজবেন সবজবঘনা ওজর।
 এটির সবঘাজরর সিওার অজঙ সভজযাক সবজবঘনা ওরার কযঔাজন পণে / কবা এবং
িসতপূরণ মান, যসে কওাজনা োসব ২০ াঔ টাওা সতক্রম ওজর সওন্ত 100 াঔ টাওা
সতক্রম ওজর।
 নোনে িমতা  ওতৃস ত্ব কচা কফারাজমর মজতাআ।
iii. জাতীয় কক্ষমলন
 ঘূ ান্ত ওতৃস পি অআজনর িীন চাতীে ওসমলন প্রসতসষ্ঠত ে।
 এটি মূ, অজবেনওারী সজজব তত্ত্বাবিান সবঘাজরর সিওার অজঙ।
 এটা রাচে ওসমলন ওতৃস ও কৃীত অজেল কথজও অসপ শুনজত পাজরন এবং তার মূ
সবঘারজিজত্র প্রসতজরাি ওরজবন, কযঔাজন পণে / পসরজবা  িসতপূরণ 100 াঔ টাওা
ঙাস জে ককজঙ।
 এটির রাচে ওসমলজনর ঈপর অজবিসণও সবঘাজরর সিওার অজঙ।
এআ সতনটি ংিার কেোসন অোজতর িমতা অজঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ান জনয প্রণাী

b) অক্ষভজযাগ পূরণ করার পদ্ধক্ষত
সভজযাক পূরণ ওরার পেসত ঈপজরাি সতনটি প্রসতসবিান ংিা মজিে ঔুব চ। সভজযাক
পূরণ ওরার চনে কওাজনা সফ কনআ বা রাচে ওসমলন বা চাতীে ওসমলজনর ওাজঙ অজবেন পূরণ
ওরা। সভজযাক সভজযাকওারী সনজচ বা তার সনযুি এজচন্ট পূরণ ওরজত পাজর। এটি
বেসিকতভাজব পূরণ ওরা কযজত পাজর বা কপাি দ্বারা পাঠাজনা কযজত পাজর। এটি িনীে কয
সভজযাক পূরণ ঈজেজলের চনে কওাজনা ঈসওজর প্রজোচন কনআ।
c) ক্রেতা ক্রফারাজমর আজদল
কফারাম যসে ন্তুি ন কয পণে যার সবরুজে সভজযাক জেজঙ তা সভজযাজক ঈজেসঔত কওাজনা
পূণসতা কভাজক বা সভজযাক ন্তকসত সভজযাক পসরজবা ম্পজওস প্রমাসণত ে, কফারাম এওটি
অজেল চাসর ওরজত পাজরন সবপরীত পিজও সনম্নসসঔত এও বা কবসল ওরার,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

সভজযাকওারীজও মূয ক্রফরত ওরা, (বা বীমার কিজত্র প্রসমোম), সভজযাকওারী দ্বারা
ঔরঘ ওরা টাওা
সবপরীত পজির বজার চনে গ্রাওজও কওাজনা িসত বা িজতর চনে এআ িরজনর
পুরস্কারজও িক্ষতপূরণ ওজর
প্রজশ্ন কবা পূণসতা বা ঘাটক্ষত পারণ
অনযাযয বাক্ষণজয চচিা বা সনেন্ত্রণমূও বাসণচে নুলীন বে বা তাজের পুনরাবৃসত্ত না ওরা
েগুজার পযি াপ্ত খরচ প্রোন

d) অক্ষভজযাজগর প্রকৃক্ষত
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যতেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি ক্রবক্ষলর ভাগ ক্রেতা প্রক্ষতজরাধ্ সতন কফারাম জঙ্গ সনম্নসসঔত
প্রিান ভাজক পজ
i.
ii.
iii.
iv.
v.

োসব সনষ্পসত্তজত কেরী
সনষ্পসত্ত না ওরা োসব
োসব পসরতোক
িসতর পসরমাণ
পসস নীসত, লতস আতোসে

3. বীমা নযায়পা
বীমা অআন,১৯৩৮-এর িমতার িীন কওন্ধীে রওার
জন অক্ষভজযাগ ক্ষবক্ষধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান,
১৯৯৮ ততরী ওজরজঙন, ১১-আ নজভম্বর ১৯৯৮-এ রওারী ককজচজট প্রওাসলত প্রজ্ঞাপন দ্বারা। এআ
সবসি চীবন বীমা এবং নোনে বীমাে প্রজযাচে, মস্ত বেসিকত বীমা, থসাৎ, এওচজনর ামথস
নুযােী কনো বীমা।
এআ সনেজমর ঈজেলে  ওাযসওর, েি  সনরজপি পেসতজত বীমা কওাম্পাসন তরফ কথজও োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত ব সভজযাজকর মািান ওরা ে।
নযায়পা, বীমাকৃত এবং ক্ষবমাকারী উজেক্ষখত লতিাবী মজধ্য একট মধ্যস্থ এবং পরামলি দাতা
ক্ষাজব কাজ করজত পাজরন পারস্পক্ষরক চু ক্ষক্ত দ্বারা।
অক্ষভজযাগ গ্রায জব না প্রতযাখযান জব ক্র ম্পজকি নযায়পাজর ক্ষদ্ধান্তই চূ ়িান্ত।
a) নযায়পাজর কাজছ অক্ষভজযাগ
নোেপাজর ওাজঙ ওরা কওান সভজযাক সসঔতভাজব জত জব, বীমাওৃ ত বা তার অআনকত
ঈত্তরাসিওারী দ্বারা স্বািসরত, সবঘাজরর সিওাজরর মজিে নোেপাজও ঈজেলে ওজর, বীমাওারীর
নসথ দ্বারা মসথসত এওটি লাঔা / সফ, অজঙ, যসে থাজও, প্রওৃ সত এওটি নুমান ওজর এবং
সভজযাকওারীর িসত  ত্রাণ পসরমাণ নুমান ওজর।
নোেপাজর ওাজঙ সভজযাক ওরা যাজব যসে:
i.

সভজযাকওারী বীমা কওাম্পাসনজও এওটি পূবসবতী সসঔত ঈপিাপনা ততসর ওজরজঙ এবং বীমা
কওাম্পানী ওাজঙ সঙ:
 সভজযাক প্রতোঔোত ওরা বা
 বীমাওারী দ্বারা সভজযাক কৃীত োর এও মা পজর সভজযাকওারী কওাজনা ঈত্তর
পাে সন

ii. বীমাওারী দ্বারা কৃসত ঈত্তজর সভজযাকওারী ন্তুি নে
iii. সভজযাক বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রতোঔোন তাসরঔ কথজও এও বঙজরর মজিে ততসর ওরা ে
iv. সভজযাক কওাজনা অোত বা কক্রতা কফারাম বা াসস মজিে মীমাংসত ে না
b) নযায়পা দ্বারা ুপাক্ষরল
সনসেস ি সওঙু ওতস বে / সবসি অজঙ যা নোেপা পান ওরজবন বজ অলা ওরা যাে:
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i. এআ িরজনর সভজযাক পাোর এওমাজর মজিে ুপাসরল ওরজত জব
ii. ওসপ সভজযাকওারী এবং বীমা কওাম্পানীজও পাঠাজত জব
iii. এআ িরজনর ুপাসরল পাোর ১৫ সেজনর মজিে সভজযাকওারী দ্বারা সসঔতভাজব ুপাসরল
স্বীওার ওরজত জব
iv. বীমাওৃ ত দ্বারা স্বীওৃ সত পত্র বীমাওারীজও পাঠাজত জব এবং তাজও এরওম স্বীওৃ সত পত্র
পাোর ১৫ সেজনর মজিে তার সসঔত সনসশ্চেতা প্রজোচন
c) রায়
যসে সবজরাি মিেিতাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সতসন নোযে মজন ওজর বীমাওৃ তজও রাে
কেজবন যা বীমাওৃ জতর প্রজোচনীে িসত পূরজণর কবলী নে।
নোেপাজর রাে সনম্নসসঔত সবসি দ্বারা পসরঘাসত ে:
i. রাে ২০ াঔ টাওার (ওৃ পাপূবসও ওৃ ত কপজমন্ট এবং নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি)জবসল নে
ii. কযমন এওটি সভজযাক প্রাসপ্তর তাসরঔ কথজও 3 মাজর এওটি সনসেস ি মজের মজিে ততসর
রাে ওরা ঈসঘত, এবং এআ িরজনর রাে প্রাসপ্তর এও মাজর মজিে এওটি ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত
ো ঈসঘত।
iii. সনষ্পসত্তর সাজব বীমাওৃ তজও পূণস রাে প্রাসপ্ত স্বীওার ওরা ঈসঘত।
iv. সবমাওারীজও রাে কমজন সনজত জব এবং এআ িরজনর স্বীওৃ সত পত্র প্রাসপ্তর 15 সেজনর মজিে
নোেপাজও এওটি সসঔত বসত পাঠাজত জব
v. বীমাওৃ ত যসে রাে গ্রণ সসঔত ভাজব বকত না ওজরন, সবমাওারী রাে বাস্তবােন ওরজত
পাজরন না।

অত্ম পরীিা 1
____________-এর সভজযাক গ্রণ সবঘাজরর সিওার অজঙ, কযঔাজন পণে বা পসরজবা এবং
িসতপূরণ মান ২০ াঔ টাওা পযসন্ত।
I.
II.
III.
IV.

কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
কচা পসরে
চাতীে ওসমলন

ারাংল


অআঅরসড এওটি আসন্টজগ্রজটড কগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওজর
কযটি বীমা সভজযাক তজথের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসজবিণ সভজযাক প্রসতওার
চনে এওটি াসতোর সজজব ওাচ ওজর।



কক্রতা সবজরাি প্রসতসবিান ংিা প্রসতটি কচাে ততরী ওরা জেজঙ এবং রাচে এবং চাতীে
পযসাজে।



যতেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি, কবসলর ভাক কক্রতা প্রসতজরাি কিণীজত পজর কযমন োসব
সনষ্পসত্তজত কেরী, সনষ্পসত্ত না ওরা োসব, োসব পসরতোক, িসতর পসরমাণ এবং পসস নীসত,
লতস আতোসে।
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নোেপা, বীমাওৃ ত এবং সবমাওারী ঈজেসঔত লতস াবী মজিে এওটি মিেি এবং পরামলসোতা
সাজব ওাচ ওরজত পাজরন পারস্পসরও ঘু সি দ্বারা।



যসে সবজরাি মিেিতাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সতসন নোযে মজন ওজর বীমাওৃ তজও পুরস্কৃ ত
ওরজবন, এবং বীমাওৃ জতর প্রজোচনীে িসত পূরজণর কবলী নে।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

আসন্টজগ্রজটড কগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম (অআসচএমএ)
কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
চাতীে ওসমলন
বীমা নোেপা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.

ক্রজা আজাচনাস্থ-এর অক্ষভজযাগ গ্রণ ক্ষবচাজরর অক্ষধ্কার আজছ, ক্রযখাজন পণয বা পক্ষরজবা এবং
িক্ষতপূরণ মান ২০ াখ টাকা পযি ন্ত।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
অআসচএমএ লব্দটি সবস্তৃ ত ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

আনুজরন্স কচজনরা মোজনচজমন্ট সজিম
আসিোন কচজনরা মোজনচজমন্ট সজিম
আসন্টজগ্রজটড কগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম
আজন্টসজচন্ট কগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম

প্রশ্ন 2
সনজঘর কওানটি কক্রতা সবজরাি প্রসতসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াজঔর মজিে কক্রতা সবজরাি
পসরঘানা ওরজত পাজর?
I.
II.
III.
IV.

কচা অজাঘনাি
রাচে ওসমলন
চাতীে ওসমলন
কচা পসরে

প্রশ্ন 3
সনম্নসসঔত কওানটি তবি কক্রতা সভজযাজকর সভসত্ত ততরী ওরজত পাজর না?
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I.
II.
III.
IV.

কোওানোররা পজণের চনে এমঅরসপ কথজও কবসল মূে ঘাে
কোওনোররা কক্রতাজের এওটি কিণীর কিষ্ঠ পজণের পরামলস কেে না
জির কবাতজ োাসচস তওীওরণ থাজও না
ত্রুটিপূণস পণে

প্রশ্ন 4
নীজঘর কওানটি গ্রাজওর চনে বীমা পসস ম্পসওস ত সভজযাজকর চনে বজঘজে ঈপযুি সবওল্প জব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
ুসপ্রম কওাটস
বীমা নোেপা
কচা অোত

প্রশ্ন 5
নীজঘর সববৃসতর কওানটি বীমা নোেপা অঞ্চসও সবঘাজরর সবজে ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বীমা
বীমা
বীমা

নোেপাজর চাতীে সবঘারজিত্র অজঙ
নোেপাজর রাচে সবঘারজিত্র অজঙ
নোেপাজর কচা সবঘারজিত্র অজঙ
নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসত ে

প্রশ্ন 6
বীমা নোেপাজর মিে সওভাজব সভজযাক অরম্ভ ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

সভজযাক
সভজযাক
সভজযাক
সভজযাক

সসঔত ওরজত জব
মুজঔামুসঔ কফাজন ওরজত জব
ামনা-ামসন ওরজত জব
ঔবজরর ওাকজচর সবজ্ঞাপজন ওরজত জব

প্রশ্ন 7
এওচন বীমা নোেপাজর োরি োর মে ীমা সও?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী

দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা

সভজযাক
সভজযাক
সভজযাক
সভজযাক

প্রতোঔোত
প্রতোঔোত
প্রতোঔোত
প্রতোঔোত

োর
োর
োর
োর

েু-বঙজরর মজিে
সতন বঙজরর মজিে
এও বঙজরর মজিে
এও মাজর মজিে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔত মজিে কওানটি নোেপা জঙ্গ এওটি সভজযাক ঘাু চনে এওটি পূবল
স তস নে?
I. সভজযাক বলেআ এওটি 'বেসিকত াআন' বীমাে এওচন বেসি দ্বারা জত জব
II. বীমাওারী সভজযাক প্রতোঔোত োর ১ বঙজরর মজিে সভজযাক অরম্গ ওরজত জব
III. সভজযাকওারী নোেপাজর পূজবস এওটি কক্রতা কফারাজমর দ্বারি জত জব
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IV. ঘাো কমাট ত্রাণ ২০ াঔ টাওার পসরমাণ মজিে জত জব।
প্রশ্ন 9
নোেপাজর ওাজঙ সভজযাক দ্বারি ওরার চনে কওাজনা সফ/ ঘাচস অজঙ সও?
I.
II.
III.
IV.

১০০ টাওা সফ পসরজলাি ওরজত জব
কওাজনা সফ বা ঘাচস সেজত জব না
ত্রাজণর ২০% সফ সজজব পসরজলাি ওরজত জব
ত্রাজণর ১০% সফ সজজব পসরজলাি ওরজত জব

প্রশ্ন 10
বেসিকত বীমাওারীর সবরুজে সভজযাক অরম্ভ ওরা যাজব সও?
I.
II.
III.
IV.

সভজযাক শুিুমাত্র রওারী বীমাওারীর সবরুজে অরম্ভ ওরা যাজব
োাঁ, সভজযাক কবরওারী বীমাওারীর সবরুজে অরম্ভ ওরা যাজব
চীবনবীমা কক্টজরর কবরওারী বীমাওারীর সবরুজে সভজযাক অরম্ভ ওরা যাজব
শুিুমাত্র চীবনবীমা কক্টর ঙা া কবরওারী বীমাওারীর সবরুজে সভজযাক অরম্ভ ওরা যাজব

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ক।
অআসচএমএ বজত কবাছাে আসন্টজগ্রজটড সগ্রজভন্স মোজনচজমন্ট সজিম।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
রাচে ওসমলন কক্রতা সবজরাি প্রসতসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াঔ টাওার মজিে কক্রতা
প্রসতজরাি পসরঘানা ওরজত পাজর।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
কোওনোররা কক্রতাজের এওটি কিণীর কিষ্ঠ পজণের পরামলস কেে না এটি তবি কক্রতা সভজযাজকর
সভসত্ত ততরী ওরজত পাজর না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভজযাক অরম্ভ ওরজত জব বীমা নোেপাজর জঙ্গ যার অঞ্চসও সবঘারাঞ্চজর সিজন বীমাওারীর
ন্তকসত।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  খ।
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বীমা নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসত ে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ও।
নোেপাজর ওাজঙ সভজযাক সসঔত জত জব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বীমাওারী দ্বারা সভজযাক প্রতোঔোত োর এও বঙজরর মজিে বীমা নোেপাজর োরি জত জব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভজযাকওারী নোেপাজর পূজবস এওটি কক্রতা কফারাজমর দ্বারি োর প্রজোচন কনআ।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
নোেপাজর ওাজঙ সভজযাক দ্বারি ওরার চনে কওাজনা সফ / ঘাচস সেজত জব না
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
োাঁ,

কবরওারী বীমাওারীর সবরুজে সভজযাক অরম্ভ ওরা যাজব।
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4
বীমা এজচন্ট করগুজলন
বীমা এজজন্ট
বীমা এজচন্ট সনজোক সবসি ঘাু জেজঙ ২০১৬াজর ১া এসপ্র কথজও।
এআ সবজে সনম্নসসঔত ংজ্ঞাগুস প্রাসঙ্গও।
1. ংজ্ঞা:
1) ‘‘অআন’’ জথস বীমা অআন, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর ৪) মজে মজে কযমন ংজলািম জেজঙ
2) ‘‘সনজোক পত্র’’ মাজন জা বীমা এজচন্ট সজজব ওাচ ওরজত কওাজনা বেসিজও বীমাওারীর
কেো সনজোজকর এওটি সঘঠি।
3) ‘‘অসপ সফার’’ মাজন জা বীমাওারীর নুজমাসেত এওচন অসিওাসরও যাাঁর ওাচ জা
এওচন বীমা এজচজন্টর কথজও প্রাপ্ত প্রসতসনসিত্ব  অজবেন ম্পজওস সবজবঘনা  তার সনষ্পসত্ত
ওরা।
4) ‘‘বীমা এজচন্ট’’ মাজন জা বীমার পসস ঘাসজে যাো, তার পুননসবীওরণ বা নতু ন ওজর
তা ঘাু ওরা ম্পসওস ত ওাচ  বীমা বেবার চনে নুজরাি  তা ংগ্র ওরজত
বীমাওারীর সনযুি এও বেসি।
5) ‘‘ওতৃস পি’’ মাজন জা আনুজরন্স করগুজটাসর োি কডজভপজমন্ট থসরটি োক্ট, ১৯৯০
(১৯৯৯-র ৪১)-এর ৩নং িারাে লতস

দ্বারা প্রসতসষ্ঠত আনুজরন্স করগুজটাসর োি

কডজভপজমন্ট থসরটি ব আসিো।
6) ‘‘ওজম্পাসচট আনুজরন্স এজচন্ট’’ মাজন জা এওচন বীমা এজচন্ট সজজব সনযুি এওচন বেসি
যাজও েুআ বা তার কবসল বীমাওারী সনজেক ওজরজঙ এআ লজতস কয সতসন এওটির কবসল চীবন
বীমাওারী, ািারণ বীমাওারী, স্বািে বীমাওারী এবং কমাজনা-াআন বীমাওারীর এওটির কবসল
বীমাওারীর জে ওাচ ওরজবন না।
7) ‘‘এজচন্টজের কওন্ধীে তাসওা’’ বজত কবাছাে ওতৃস পজির রসিত এজচন্টজের এওটি তাসওা
যার মজিে মস্ত বীমাওারীর সনযুি এজচন্টজের যাবতীে সববরণ থাজও।
8) ‘‘ওাজা তাসওাভু ি এজচন্টজের কওন্ধীে তাসওা’’ মাজন জা ওতৃস পজির রসিত এজচন্টজের
কআ তাসওা যার মজিে অঘরণসবসি ঙ্ঘন এবং / থবা চাসোসতর চনে বীমাওারীর
মজনানীত অসিওাসরও দ্বারা যাাঁজের সনজোক িসকত/বাসত ওরা জেজঙ।
9) ‘‘মজনানীত অসিওাসরও’’ বজত কবাছাে এওচন বীমা এজচন্ট সজজব ওাঈজও সনজোক ওরজত
বীমাওারীর মজনানীত এওচন সফার।
10)

‘‘পরীিা ংিা’’ জা কআ প্রসতষ্ঠান, যারা বীমা এজচন্টজের চনে প্রাও-সনজোক

পরীিা পসরঘানা ওজর এবং যারা ওতৃস পি দ্বারা এর চনে স্বীওৃ ত।
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11) এআ সবসিগুসর ঈজেজলের চনে ‘‘কমাজনা-াআন বীমাওারী’’ বজত কআ বীমাওারীজও কবাছাে
যারা বীমা অআন, ১৯৩৮-এর ২(৯) িারার িীজন ংজ্ঞাসেত এবং বেবাে কওাজনা
সনসেস ি সবজল কিত্র পসরঘানা ওজরা থাজও কযমন ওৃ স বীমা, এক্সজপাটস কক্রসডট কোরাসন্ট
সবচজন।
12)

‘‘বহুস্তরীে সবপণন প্রওল্প’’ মাজন জা এমন কওাজনা প্রওল্প যা বীমা অআজনর ৪২এ

িারাে বোঔো নুযােী ংজ্ঞাসেত।
2. বীমাকারী দ্বারা বীমা এজজজন্টর ক্ষনজয়াগ:
1) এওটি বীমাওারীর এওচন বীমা এজচন্ট সজজব সনজোক প্রতোলী অজবেনওারীজও বীমাওারীর
মজনানীত সফাজরর ওাজঙ ফমস I-A-কত অজবেন চানাজত জব।
2) অজবেন

পাোর

পর

বীমাওারীর

মজনানীত

অসিওাসরও

সনজচ

ংলেমুি

জবন

কয

অজবেনওারী:a)
b)
c)
d)
e)

ফমস I-A-র এজচসন্সর অজবেন বস জথস রবরা ওজরজঙন;
এজচসন্সর অজবেন পজত্রর জঙ্গ পোন-এর সবস্তাসরত সববরণ কপল ওজরজঙন;
সবসি ৬-এর িীজন সনিসাসরত বীমা পরীিা পাল ওজরজঙন;
সবসি ৭-এ ঈজেসঔত জযাকেতার কওাজনা এওটি দ্বারা েুি নন;
বীমা বেবার চনে প্রঘার ওরা  তা ংগ্র ওরার সবজে প্রজোচনীে জ্ঞান রজেজঙ;
এবং পসস কাডারজও প্রজোচনীে পসরজবা প্রোন ওরজত িম;

3) মজনানীত অসিওাসরও এজচসন্সর অজবেনপত্রটি িোবাজের াজথ যাঘাআ ওরজবন এবং
সনসশ্চত জবন কয অজবেনওারীর এজওর কবসল চীবন বীমাওারী, ািারণ বীমাওারী, স্বািে
বীমাওারী এবং কমাজনা-াআন বীমাওারীর এওটির কবসল বীমাওারীর জে সনযুি এজচসন্স কনআ
এবং ওাজা তাসওাভু ি এজচজন্টর কওন্ধীে তাসওাে তাাঁর নাম কনআ।
4) মজনানীত আক্ষধ্কাক্ষরক এছা়িা যাচাই করজবন
a) ঈপজর বসণসত তথে ম্পজওস সনসশ্চত জত অজবেনওারীর পোন নম্বর সেজে ওতৃস পজির
রসিত এজচন্টজের কওন্ধীে তাসওা যাঘাআ ওরজবন।
b) অজবেনওারী ওাজা তাসওাভু ি তা সনসশ্চত জত ওতৃস পজির রসিত ওাজা তাসওাভু ি
এজচন্টজের কওন্ধীে তাসওা যাঘাআ ওরজবন।
5) ঈপজরর সবসিজত ঈজেসঔত মস্ত লতস

অজবেনওারী পূরণ ওজরজঙ এবং বীমা অআজনর

৪২িারার ঈপ-িারা (৩)-এ ঈজেসঔত জযাকেতার কওাজনা এওটি দ্বারা েুি নন, এমনটা
সনজচ সনসশ্চত োর পরআ মজনানীত অসিওাসরও এজচসন্সর অজবেজনর প্রসক্রো শুরু এবং
এওচন বীমা এজচন্ট সজজব অজবেনওারীর সনজোক মঞ্জুর ওরজত পাজরন, এর চনে
অজবেনওারীর কথজও মস্ত নসথপত্র পাোর ১৫সেজনর মজিে তাাঁজও এও সনজোকপত্র কেজবন।
সনযুি এজচন্টজও মজনানীত অসিওাসরও এওটি এজচসন্স কওাড নম্বর কেজবন এবং কআ এজচসন্স
নম্বজরর অজক বীমাওারীর নাজমর ংসিপ্ত অওার যুি থাওজব।
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6) ঈপজর ঈজেঔ নুযােী এজচসন্স সনজোকপজত্র সনজোজকর লতস াবীগুস ঈপিাসপত জব, যার
মজিে থাওজব বীমা এজচন্ট সজজব অজবেনওারীর সনজোক  ওাযসওাজপর মস্ত লতস গুস
এবং সনজঘ বসণসত অঘরণসবসি। ঈপজর ঈজেঔ নুযােী সনজোকপত্র পাঠাজনা জব তজব তা
কওাজনাভাজবআ সনজোজকর পর ৭সেজনর পর নে।
7) এওচন বীমা এজচন্ট সজজব সনযুি অজবেনওারীজও বীমাওারী এওটা পসরসঘসত পত্র কেজব যা
বীমাওারীর াজথ এজচন্টজও পসরসঘত ওরাজব যার এজচন্ট সজজব সতসন প্রসতসনসিত্ব ওরজঙন।
8) অজবেনওারী যসে এআ সবসিগুসজত ঈজেসঔত লতস গুসর কওাজনা এওটি পূরণ না ওজরন তাজ
মজনানীত অসিওাসরও এজচসন্সর সনজোক মঞ্জুর ওরজত স্বীওার ওরজত পাজরন। তাজ
মজনানীত অসিওাসরও অজবেন পাোর 21সেজনর মজিে এজচন্ট সনজোক না ওরার ওারণ
সসঔতভাজব অজবেনওারীজও চাসনজে কেজবন।
9) এজচসন্সর সনজোক নামঞ্জুর ওরার মজনানীত অসিওাসরজওর সোজন্ত িু ব্ধ অজবেনওারী সোন্ত
পুনসবসজবঘনার চনে বীমাওারীর মজনানীত অসপ সফাজরর ওাজঙ সরসভঈ অজবেন কপল
ওরজত পাজরন। অজবেনওারীর সরসভঈ অজবেন সবজবঘনার চনে বীমাওারী এওচন অসপ
সফার মজনানীত ওরজব। অসপ সফার অজবেনটি সবজবঘনা ওরা সরসভঈ অজবেন
প্রাসপ্তর ১৫সেজনর মজিে ঘূ ান্ত সোন্ত সসঔত অওাজর চাসনজে কেজবন।

3. বীমাকারীর কজম্পাক্ষজট বীমা এজজন্ট ক্ষনজয়াগ:
1) ‘ওজম্পাসচট বীমা এজচজন্ট’র চনে সনজোক প্রতোলী এওচন অজবেনওারীজও বলেআ
ংসিি াআফ, ািারণ, স্বািে বীমা বা মজনা-াআন বীমাওারীর মজনানীত অসিওাসরজওর
ওাজঙ অজবেন চানাজত জব ওজম্পাসচট এজচসন্স োসেজওলন ফমস I-B-এ। ংসিি
বীমাওারীর

মজনানীত

অসিওাসরও

ঈপজর

ঈজেসঔত

ঈপাে



পেসত

নুযােী

অজবেনপত্রটি যাঘাআ ওরজবন।
4. বীমা এজজক্ষন্পর পরীিা:1) এওচন অজবেনওারীজও পরীিা ংিার পসরঘাসত বীমা এজচসন্স পরীিাে পা ওরজত জব,
চীবন বীমা, ািারণ বীমা বা স্বািে বীমা সবজে, সবেটি সনভস র ওরজব কওটি কয বীমা
ংক্রান্ত তার ঈপর, এবং এওচন বীমা এজচন্ট সনজোজকর চনে কযাকে জত ককজ ওতৃস পজির
সনিসাসরত সজবা নুযােী। এজচসন্স পরীিাে ঈতীণস োর চনে বীমা ংক্রান্ত প্রজোচনীে
পযসাপ্ত জ্ঞান যুসকজে প্রাথীজও ততসর জত প্রজোচনীে ােতা  সনজেস ল বীমাওারীআ কযাকান
কেজবন।
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2) ঈপজর ঈজেসঔত বীমা এজচসন্স পরীিাে কয অজবেনওারীরা াফজের জঙ্গ ঈত্তীণস জবন
পরীিা ংিা তাাঁজের এওটা পা াটিসসফজওট প্রোন ওরজব। পরীিা ংিার কেো পা
াটিসসফজওট প্রথম বার কওাজনা বীমাওারীর জে এজচন্ট সজজব সনজোজকর চনে বাজরা মাজর
চনে ওাযসওরী থাওজব।
3) ঈপজর ঈজেসঔত বীমা এজচসন্সর পরীিাে যাাঁরা ঈত্তীণস জবন কওবমাত্র তাাঁরাআ এবং যাাঁজের
ওাজঙ পরীিা ংিার আুের ওরা তবি পা াটিসসফজওট থাওজব তাাঁরাআ এজচন্ট সজজব
সনজোজক কযাকে সজজব সবজবসঘত জবন।
5. একজন বীমা এজজন্ট ক্ষজজব কাজ করজত অজযাগযতার কারণ: জযাকেতার লতস গুস জব
অআজনর ৪২(৩) িারার িীজন লতস নুযােী।
6. আচরণ ক্ষবক্ষধ্
1) প্রজতযক বীমা এজজন্টজক ক্ষনজচ ক্ষনধ্ি াক্ষরত আচরণক্ষবক্ষধ্গুক্ষ ক্রমজন চজত জব:a) প্রজতেও বীমা এজচন্ট, --i.
সনজচজও এবং বীমা কওাম্পাসনর পসরঘে কেজবন যার জে সতসন এওচন বীমা এজচন্ট;
ii.

প্রতোলীজও এজচসন্সর পসরসঘসত পত্র কেঔাজবন এবং োসব ওরা জ প্রতোলীজও তাাঁর
এজচসন্সর সনজোকপত্র কেঔাজবন;

iii.

তাাঁর সবমাওারীর দ্বারা সবক্রজের চনে প্রস্তাসবত বীমা পণে ম্পসওস ত প্রজোচনীে তথে
প্রঘার এবং এওটি সনসেস ি বীমা পসরওল্পনা ুপাসরল ওরার মে প্রতোলীর ঘাসো
মাথাে রাঔজবন;

iv.

বীমা এজচন্ট কযঔাজন এওাসিও বীমাওারীর প্রসতসনসিত্ব ওজরন এওআ িরজনর পজণের,
তাাঁর ঈসঘত কয বীমাওারীজের সতসন প্রসতসনসিত্ব ওরজঙন তাাঁজের পণেগুস ম্পজওস
পিপাতীনভাজব

এবং

প্রতোলীর

সনসেস ি

ঘাসোর

জঙ্গ

মানানআ

পণে

ম্পজওস

পসসজাডারজও পরামলস কেো;
v.

প্রতোলী চানজত ঘাআজ বীমা পণে সবসক্রর চনে ওসমলজনর মাত্রা তাাঁর ওাজঙ প্রওাল
ওরজবন;

vi.

প্রস্তাসবত বীমা পজণের চনে বীমাওারী কয সপ্রসমোম ঘাচস ওরজবন তার আসঙ্গত
কেজবন;

vii.

কপ্রাজপাচা ফজমস বীমাওারীর ঘাো তজথের প্রওৃ সত ম্পজওস বীমাপ্রতোলীজও বোঔো
ওরজবন এবং এওটা বীমা ঘু সি কওনার চনে এআ তথে প্রওাজলর গুরুত্ব তাাঁজও
বুসছজে কেজবন;

viii.

বীমা অিাররাআটিংজের জঙ্গ ম্পসওস ত বীমা প্রতোলীর প্রসতটি সবে বীমাওারীর
নচজর অনজবন, যার মজিে প্রতোলীর ঔারাপ ভো বা অজের সিরতা ন্তভুস ি
যা এজচজন্টর চানার মজিে থাওজব, এবং বীমাওারীর ওাজঙ কপল ওরা প্রজতেওটি
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প্রস্তাজবর জঙ্গ এগুস এওটা সরজপাটস অওাজর সেজত জব, যাজও বা ে ‘‘বীমা
এজচজন্টর ককাপন সরজপাটস’’, তাজত থাওজব বীমা প্রতোলীর বোপাজর যাবতীে যুসিগ্রাে
নুোজনর মািেজম পাো মস্ত প্রজযাচে  এমন কওাজনা সবে যা বীমার প্রস্তাব
গ্রজন বীমাওারীর অিারাআটিং প্রসক্রোজও প্রভাসবত ওরজত পাজর।
ix.

বীমাওারীর ওাজঙ কপ্রাজপাচা ফমস পূরজণর মে প্রজোচনীে মস্ত নসথপত্র এবং
প্রস্তাব ম্পূণস ওরার চনে বীমাওারী কজর ঘাআজত পাজর এমন নে মস্ত ওাকচপত্র
কঘজে কনো;

x.

পসসর িীজন মজনানেন প্রভাসবত জত পাজর এমন প্রজতেওটি ম্ভাবনা সনজে
পরামলস কেজবন

xi.

বীমাওারী প্রস্তাব গ্রণ ওরজ বা ঔাসরচ ওজর কেো মাত্র তা জঙ্গ জঙ্গআ
বীমাপ্রতোলীজও চানাজবন;

xii.

তাাঁর মািেজম পসরসঘত প্রজতেও পসসজাডারজও পসসর পসরজবা ংক্রান্ত মস্ত
সবজে প্রজোচনীে াবতা  পরামলস কেজবন, যার মজিে পসস বরাে, ঠিানার
পসরবতস ন বা পসসর িীজন কওাজনা ুসবিা প্রজোক বা নোনে পসস পসরজবা
কযঔাজন যা প্রজোচন বসওঙু আ ন্তভুস ি রজেজঙ;

xiii.

বীমাওারীর ওাঙ কথজও কক্লআজমর সনষ্পসত্তর চনে পসসজাডার বা কক্লআমওারী বা
ঈপজভািাজও প্রজোচনীে াাযে ওরজবন;

2) ক্রকাজনা বীমা এজজন্ট করজবন না, ---a. এওটা তবি াআজন্স ঙা া বীমা বেবাে রাসচ ওরাজত নুজরাি বা বেবা ংগ্র;
b. কপ্রাজপাচা ফজমস কওাজনা বস্তুকত তথে বচসন ওরজত প্রতোলীজও ঈৎাসত ওরা;
c. প্রস্তাব গ্রজণর চনে বীমাওরীর ওাজঙ কপল ওরা কপ্রাজপাচা ফমস বা নসথজত ভু 
তথে কপল ওরজত প্রতোলীজও ঈৎাসত ওরা;
d. বীমা বেবার চনে ো বা তা ংগ্রজর চনে কওাজনা িরজনর বহু-স্তরীে
সবপণন বেবিার বম্বন এবং/থবা কওাজনা প্রতোলী/পসসজাডারজও বহু-স্তরীে
সবপণন বেবিাে ঈৎাসত ওরা;
e. প্রতোলীর জঙ্গ ভদ্র অঘরণ;
f.

নে কওাজনা বীমা এজচজন্টর কপল ওরা প্রস্তাজব স্তজিপ;

g. বীমাওারীর প্রস্তাসবত ার, ুসবিা, লতস াবীর বাআজর অাো সওঙু র প্রস্তাব কেো;
h. বীমা ঘু সির অতাে ঈপজভািার কথজও অজের ভাক োসব ওরা বা কনো;
i.

বতস মান পসসজও বে ওজর সেজে কআ বে ওরার সতন বঙজরর মজিে তাাঁর কথজওআ
এওটা নতু ন প্রস্তাব ওাযসওরী ওরার চনে এওচন পসসজাডারজও ঘাপ কেো;
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j.

মজনানীত বেসি যসে তার াআজন্স অজকআ বাসত ওজর থাজওন এবং কআ বাসতজর পর
পাাঁঘ বঙর মে ওা না পার ো পযসন্ত এওচন বীমা এজচন্ট সজজব ওাচ ওরার
চনে নতু ন াআজজন্সর চনে অজবেন;
k. কওাজনা বীমা কওাম্পাসনর এওচন সডজরক্টর ো বা থাওা;

3) আসতমজিেআ তাাঁর মািেজম ংকৃীত বীমা বেবা িজর রাঔার জিে প্রজতেও বীমা এজচন্টআ
সনিসাসরত মজের মজিে পসসজাডাজরর সপ্রসমোম চমা সনসশ্চত ওরজত বরওম কঘিা
ঘাাজবন, পসস কাডারজও কম সঔও এবং সসঔতভাজব নচর ওসরজে;

4) বীমা এজচন্ট সজজব ওমসরত কওাজনা বেসি বীমা অআন, ১৯৩৮—এর িারা এবং আ
অআজনর িীজন কওাজনা সবসি ভঙ্গ ওরজ সতসন েল াচার টাওা পযসন্ত চসরমানা সেজত বািে
থাওজবন এবং কওাজনা বীমাওারী বা বীমাওারীর তরজফ ওাচ ওরজঙন এমন কওাজনা বেসি
যসে এমন কওাজনা কাওজও বীমা এজচন্ট সজজব সনজোক ওজরন যার এআ িরজনর ওাচ ওরার
এসিোর কনআ থবা এআ িরজনর কওাজনা বেসির মািেজম ভারজতর বীমা বেবাে কনজেন
ওজর থাজওন তাজ কআ বীমাওারী বা তার জে ওমসরত বেসি চসরমানা সেজত োেবে
থাওজবন যার পসরমাণ এও কওাটি টাওা পযসন্ত জত পাজর।
5) এআ মস্ত সবসির িীজন সনিসাসরত অঘরণ সবসি ঙ্ঘন  তার এজচজন্টর তরজফ যাবতীে
ওাচ  ভ্রাসন্তর চনে বীমাওারীআ োেী থাওজবন, এবং তার তচনে চসরমানা সেজত োেবে
থাওজবন যার পসরমাণ এও কওাটি টাওা পযসন্ত জত পাজর।
7. একজন এজজন্টর ক্ষনজয়াগ স্থক্ষগত:
1) এওচন এজচজন্টর সনজোক বাসত বা িসকত ওরা জত পাজর তাাঁজও তা চানাজনার পর এবং
তাাঁজও তাাঁর অত্মপি মথসজনর চনে যথাযথ মে কেোর পরআ, যসে সনম্নসসঔত কোজ
সতসন েুি ন:a. বীমা অআন ১৯৩৮ (১৯৩৮-এর ৪), আনুজরন্স করগুজটাসর োি কডজভপজমন্ট
োি কডজভপজমন্ট থসরটি োক্ট, 1999 (১৯৯৯-র ৪১) বা সবসভন্ন মোন্তজর
ংজলািন নুযােী সনেম বা সবসির িারা ঙ্ঘন ওজরন;
b. ঈপজর বসণসত জযাকেতার কওাজনা এওটা িে ওরা যাে।
c. ঈপজরর সবসিবে অঘরণ সবসি  মজে মজে ওতৃস পজির চাসর ওরা সনজেস ল মানজত
বেথস ন।
d. সনজোজকর লতস ঙ্ঘন ওজরন।
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e. বীমাওারী বা ওতৃস পজির ঘাসো নুযােী এওচন এজচন্ট সজজব তাাঁর ওাযসওাপ ংক্রান্ত
তথে রবরা ওরজত বেথস জ;
f.

ওতৃস পজির চাসর ওরা সনজেস ল পাজন বেথস জ;

g. ভু  বা সমথো তথে রবরা ওরজ; থবা এজচন্ট সজজব সনজোক বা তার তবিতার
পযসাজের চনে কপল ওরা অজবেনপজত্র কওাজনা বস্তুকত সবে প্রওাল ওরজত বেথস জ।
h. বীমাওারী/ওতৃস পজির ঘাসো নুযােী পযসােক্রসমও সরটানস োসঔ না ওরজ;
i.

ওতৃস পি পসরঘাসত কওাজনা নুোন বা তেজন্ত জযাসকতা না ওরজ;

j.

পসসজাডাজরর সভজযাজকর প্রসতসবিান ওরজত বেথস জ বা এর চনে ওতৃস পিজও
জন্তাচনও চবাব না সেজত পারজ।

k. বীমাওারীর তরজফ পসসজাডার/বীমাপ্রতোলীর কথজও ংকৃীত সপ্রসমেম/নকে টাওা
অত্মাজতর জঙ্গ প্রতেি বা

পজরািভাজব যসে

চস ত

থাজওন। যসে

এআ

িারা

বীমাওারীর সনসেস ি নুজমােন ঙা া নকে টাওা/সপ্রসমোম ংগ্র ওরার কওাজনা সিওারআ
কেে না বীমা এজচন্টজও।
8. এজজক্ষন্প বাক্ষত করার পদ্ধক্ষত:
বীমা এজচজন্টর এজচসন্স বাসতজর ঘূ ান্ত সনজেস ল চাসর োর াজথ াজথআ ঘূ ান্ত সনজেস জলর তাসরঔ
কথজওআ এজচন্ট বীমা এজচন্ট সজজব ওাচ ওরা বে ওজর কেজবন।
9. এজজক্ষন্প ক্ষনজয়াগ স্থক্ষগত/বাক্ষত করার প্রভাব: 1) এজচসন্স সনজোক িসকত বা বাসতজর তাসরঔ কথজওআ কআ বীমা এজচন্ট এওচন বীমা এজচন্ট
সজজব ওাচ ওরা বে ওজর কেজবন।
a. এআ সনজেস সলওার িীজন কয এজচজন্টর সনজোক বাসত জেজঙ কআ সনজোক বাসত
ওাযসওরী োর ঘূ ান্ত সনজেস ল চাসর োর ৭ সেজনর মজিে বীমাওারী কআ
এজচজন্টর কথজও সনজোকপত্র  অআজডসন্টটি ওাডসটি সফসরজে কনজবন।
b. বীমাওারী এজচন্টটিজও ওাজা তাসওাভু ি ওরজবন এবং ওতৃস পজির রিণাজবিজণ
থাওা ওাজা তাসওাভু ি এজচজন্টর কডটাজবজ এবং ওতৃস পজির তত্ত্বাবিাজন থাওা
এজচন্টজের কওন্ধীে তাসওাে বরঔাস্ত/বাসত ো এজচজন্টর সবস্তাসরত সববরণ
ঢু সওজে কেজবন। এজচসন্স বরঔাস্ত/বাসত োর সনজেস ল চাসরর জঙ্গ জঙ্গআ নাআন
কমাজড এটা ওরা জব।
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c. কম সঔও অসিওাসরজওর কম সঔও সনজেস জলর মািেজম লাসস্তমূও বেবিার মাসপ্তর ফজ
কওাজনা এজচজন্টর াজপনলন ঈজঠ ককজ তাাঁর াজপনলন ঠার কম সঔও সনজেস ল
অার জঙ্গ জঙ্গআ ওাজা তাসওাভু ি এজচন্টজের তাসওা কথজও আ এজচজন্টর নাম
সরজে কফজত জব।
d. যাজের জঙ্গ সতসন এজচন্ট সজজব ওাচ ওরজঙন নোনে কআ বীমাওারী, চীবন বা
ািারন বা স্বািে বীমাওারী বা কমাজনা-াআন বীমাওারীজের আ এজচজন্টর সবরুজে
কনো বেবিা ম্পজওস বীমাওারী চাসনজে কেজবন যাজত তারা কআ সবেগুস করওজডস
রাঔজত পাজর এ প্রজোচনীে বেবিা সনজত পাজর।
10. একজন বীমা এজজজন্টর ইস্তফা/ ক্ষনজয়াগ মপি ণ করার ক্রিজত্র অনুত
ৃ পদ্ধক্ষত:
1) এওচন বীমাওারীর সনযুি কওাজনা বীমা এজচন্ট বীমাওারীর ওাজঙ তাাঁর এজচসন্স াজরিার
ওরজত ঘাআজ সতসন তাাঁর সনজোক পত্র  পসরসঘসত পত্র সফসরজে কেজবন বতস মাজন যার এজচসন্স
তাাঁর ওাজঙ রজেজঙ কআ বীমাওারীর মজনানীত অসিওাসরজওর ওাজঙ।
2) আস্তফা বা সনজোক াজরিার ওরার ১৫সেজন মজিে ফমস 1-C-কত ঈজেঔ নুযােী এওটা
সবরসত লংাপত্র আুে ওরজব বীমাওারী।
3) সনজোক াজরিার ওজরজঙন এমন এওচন এজচন্ট নে বীমাওারীর ওাজঙ নতু ন ওজর সনজোক
ঘাআজত পাজরন। এআ িরজনর কিজত্র এজচন্টজও নতু ন বীমাওারীর ওাজঙ তাাঁ অজকর এজচসন্স
ম্পসওস ত যাবতীে সববরণ কপল ওরজত জব এবং তাাঁর এজচসন্স োসেজওলন ফমস  ফমস
I-C-কত আুে ওরা অজকর বীমাওারীর সবরসত লংাপত্র কপল ওরজত জব।
4) পূবসতন

বীমাওারীর

সবরসত

লংাপত্র

আুের

তাসরঔ

কথজও

নম্বআ

সেন

পর

বীমাওারী

প্রজোচনীে লতস নুযােী এজচসন্সর অজবেন সবজবঘনা ওরজব।
11. বীমাকারীর দ্বারা এজজন্ট ক্ষনজয়াজগর জনয াধ্ারণ লতিাবী:
1) ওতৃস পজির সনজেস ল নুযােী এজচসন্স সবেগুসজও ওভার ওজর বীমাওারী এওটা ‘কবাডস
নুজমাসেত নীসত’ প্রণেন ওরজব এবং প্রসত বঙর ৩১কল মাজঘসর অজক ওতৃস পজির ওাজঙ কটা
োসঔ ওরজব।
2) কওাজনা বেসিআ এজওর সিও চীবন বীমাওারী, ািারণ বীমাওারী, স্বািে বীমাওারী 
নোনে কমাজনা-াআন বীমাওারীর প্রজতেজওর এওটির কবসল ংিার বীমা এজচন্ট সজজব ওাচ
ওরজবন না।
3) বীমা এজচন্ট সজজব ওমসরত কওাজনা বেসি এআ অআন সঙ্ঘত ে এমন কওাজনা ওাচ ওরজ
সতসন এওটা চসরমানা সেজত বািে থাওজবন যার পসরমাণ েল াচার টাওা পযসন্ত জত পাজর।
4) কওাজনা বীমাওারী বা বীমাওারীর তরজফ ওমসরত তার কওাজনা প্রসতসনসি সযসন এমন কওাজনা
এওচন বেসিজও বীমা এজচন্ট সজজব সনজোক ওজরন যার ভারজত বীমা বেবাে কনজেন
ওরার নুমসত কনআ তাজ তা চসরমানাজযাকে জব যার পসরমাণ এও কওাটি টাওা পযসন্ত
জত পাজর।
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5) বীমা অআন (ংজলাসিত) িোজেল ২০১৫ ওাযসওরী ো বা তার পর কওাজনা বীমাওারীআ
কওাজনা সপ্রসন্সপা এজচন্ট, সঘফ এজচন্ট,  সবজল এজচন্ট সনজোক ওরজত পারজবন না এবং
তাাঁজের মািেজম ভারজত বীমা বেবাে কওাজনা কনজেন ওরজত পারজবন না।
6) এওটা বীমা পসস কঙজ

সেজত বা সরসনঈ ওরজত বা ঘাু রাঔজত বহুস্তরীে সবপণন প্রওজল্পর

মািেজম প্রতেি বা পজরািভাজব বা কওাজনা বেসিজও ঈৎাসত ওরার সবেটি কওাজনা বেসিআ
বরোস্ত ওরজবন না বা এবোপাজর নুজমােজনর প্রস্তাব স্বীওার ওরজবন না।
7) এওচন নুজমাসেত সফাজরর মািেজম এবোপাজর ওতৃস পি যথাযথ পুসল প্রলাজনর ওাজঙ
বহুস্তরীে সবপণন প্রওজল্পর জঙ্গ চস ত ত্ত্বা বা বেসিজের ম্পজওস সভযক োজের ওরজব।
8) বীমা এজচন্ট সনজোজকর কিজত্র প্রজতেও বীমাওারী এবং বীমাওারীর তরজফ এআ বোপাজর
ওমসরত প্রজতেও মজনানীত অসিওাসরওআ তাাঁর মািেজম সনযুি প্রজতেও বীমা এজচজন্টরআ নাম
ঠিওানা  এওটা করসচিার রাঔজবন এবং তাজত এজচজন্টর সনজোক শুরুর তাসরঔ  তাাঁর
সনজোজক কওাজনা সবরসত থাওজ কআ তাসরঔ ঈজেঔ ওরজত জব করসচিাজর।
9) ঈপজর ঈজেসঔত করওডসগুস বীমাওারী ততসেন পযসন্ত রিণাজবিণ ওরজব যতসেন আ বীমা
এজচন্ট ওাজচ যূি থাওজবন এবং তাাঁর সনজোজকর সবরসত কথজও পাাঁঘ বঙর কমোেওা পযসন্ত।
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অধ্যায় 5
জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকিত নীক্ষত
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোজে, অমরা এওটি চীবন বীমা ঘু সির চনে প্রজোচনীে ঈপাোনগুজা সনজে অজাঘনা ওরব।
িোেটি এওটি চীবন বীমা ঘু সির সবজল তবসলিে জঙ্গ ম্পসওস ত।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. বীমা ঘু সি - অআনকত সেও এবং সবজল তবসলিে
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A. বীমা ঘু সি - অআনকত সেও এবং সবজল তবসলিে
1. বীমা চু ক্ষক্ত - আইক্ষন ক্ষদক
a) বীমা চু ক্ষক্ত
বীমা এওটি ঘু সিমূও ঘু সিজত চস ত কযঔাজন সবমাওারীরা সওঙু সবজল ছুাঁ সওর সবরুজে অসথসও
ুরিা প্রোন ওজর এওটি মূে বা প্রসমোম সজজব যা পসরসঘত। ঘু সিমূও ঘু সি এওটি সবমা
পসসর অওার িার ওজর।
b) বীমা চু ক্ষক্তর আইনগত ক্ষদক
অমরা এঔন এওটি বীমা ঘু সি সওঙু তবসলিে কেঔব এবং তারপর ািারণভাজব বীমা ঘু সিজও কয
অআন ম্পসওস ত নীসতজও যা সনেন্ত্রণ ওজর কগুজা সবজবঘনা ওরব।
গুরুত্বপূণি
এওটি ঘু সি  অআন ম্মত ভাজব েুআ পজির ম্মসত। বীমা ঘু সি  ভারজতর মি ঘু সি
ভারতীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ দ্বারা সনেসন্ত্রত।

এওটি বীমা পসস েুআ পজির মজিে এওটি ঘু সি, কযমন কওাম্পাসনজও, সবমাওারও , এবং
পসসিারওজের বীমাওৃ ত বা ে এবং ভারতীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ ংরসিও প্রজোচনীেতা পূণস
ওজর।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : বীমাঘু সি
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c) তবধ্ চু ক্ষক্তর উপাদান

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : তবি ঘু সির ঈপাোন

তবি ঘু সির ঈপাোন:
i. প্রস্তাব এবং স্বীকৃক্ষত
এওচন বেসি যঔন নে অজরওচজনর জঙ্গ সওঙু ওাচ ওরজত ম্মসত থবা এআ িরজনর,
নোনে ম্মসত পাো কথজও সবরত থাজওন তঔন সতসন এওটি প্রস্তাব ততরী ওজরন বজ ঈজেঔ
ওরা ে ে।ািারণত, ঈপিাপও দ্বারা প্রস্তাব ততরী ে, এবং বীমাওারীর স্বীওৃ সত দ্বারা কঠিত
ে।
এওচন বেসি যাজও প্রস্তাব কেো ে, সিওন্তু তার ম্মসত প্রওাল ওজর, এটি এওটি স্বীওৃ সত
বজ কণে ওরা ে। তঃপর যঔন এওটি প্রস্তাব গ্রণ ওরা ে তঔন কটি এওটি প্রসতশ্রুসত
জে যাে।
এওটি ঘু সি কঠজনর চনে ঈপিাপও দ্বারা স্বীওৃ সত প্রজোচন।
যঔন এওচন ঈপিাপও বীমা পসরওল্পনা
স্বীওার ওজরন এবং অমানজতর পসরমাণ পসরজলাজি
ম্মসত প্রোন ওজরন, কযটি, প্রস্তাব পে গ্রজণর পর প্রথম সপ্রসমোম রূপান্তসরত ে প্রস্তাব তঔন
পসসর অওার িারণ ওজর।
যসে কওাজনা লতস কেো ে তঔন এটি এওটি পাল্টা প্রস্তাব জে যাে.
পসস বি ঘু সির প্রমাণ জে যাে।
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ii. ক্ষবজবচনা
এর থস  কয ঘু সিজত পিগুজার চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিার থাওজত জব। সপ্রসমোম
বীমাওৃ ত দ্বারা সবজবঘনা ওরা ে, এবং সবমাওারী সবজবঘনা ওজর িসতপূরজণর প্রসতশ্রুসত সেজে।

iii. পিজদর মজধ্য ম্মক্ষত
ঈভে পি এওআ জথস এওআ সচসন ওরজত ম্মত ো ঈসঘত। নেভাজব, ঈভে পজির মজিে
"অক্ষভন্ন ঐকযমতয" থাওা ঈসঘত। বীমা কওাম্পানী এবং পসসিারও ঈভেজও এওআ জথস এওআ
সচসনজ ম্মত জত জব।
iv. অবাধ্ ম্মক্ষত
এওটি ঘু সির মজিে প্রজবল ওরার মে বাি ম্মসত থাওা ঈসঘত।
ম্মসতজও বাি বা ে যঔন এটি প্রভাসবত য না সনম্নসসঔত ওারণ কথজও:






েমন
নুসঘত প্রভাব
প্রতারণা
সমথো সববরণ
ভু 

ঘু সি বাসতজযাকে ে যঔন ঘু সিটি েমন, প্রতারণা বা সমথো সববরণ দ্বারা ৃি ে।
v. পজির িমতা
ঘু সির ঈভে পজি ঘু সিজত প্রজবল ওরার চনে অআনতভাজব ঈপযুি জত জব। পসসিারীজও
বলেআ প্রস্তাব আ ওরার মে প্রাপ্তবেস্ক জত জব এবং ুি মসস্তস্ক এবং অআন নুযােী
কযাকে জত জব। ঈোরণস্বরূপ, নাবাওরা বীমা ঘু সি প্রজবল ওরজত পাজর না।
vi. তবধ্তা
ঘু সির সবেবস্তুর তবিতা অবলেও, ঈোরণস্বরূপ, কওাজনা বীমা নবি ওাচ ওরজত পাজর না।
প্রসতটি ঘু সি যার সবেবস্তু বা সবজবঘনা কবঅআনী তা ওাযসওর ে। এওটি বীমা ঘু সির
সবেবস্তু তবি সবেবস্তু।
গুরুত্বপূণি
i.

দমন - পরািমূও ঈপাে প্রজোজক ঘাপ চস ত।

ii. অনুক্ষচত প্রভাব- যঔন এওচন বেসি সযসন নে অজরওচজনর আচ্ছা সনেন্ত্রণ ওরজত িম ে
ক জয সিও ুসবিা প্রাজপ্তর চনে তাাঁর বিান বেবার ওজর।
iii. প্রতারণা- এওচন বেসি যঔন নে ওাঈজও সমথো সবো, যা ক তে বজ সবো ওজর না
তা ঈপিাপনা ওজর ওাচ ওরাজত সক্রে ওজর। এটা আচ্ছাওৃ ত ংবরণ কথজও বা সমথোবণসন ওজর
জত পাজর।
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iv. ভু - এওচজনর জ্ঞান বা সবো বা এওটি সচসন থবা খটনা বোঔো ওরার ত্রুটি। এটি
ঘু সির সবেবস্তু কবাছার কিজত্র এবং ঘু সিবজের চনে ভু  সেজও সনজে কযজত পাজর।
2. বীমা চু ক্ষক্ত- ক্ষবজল তবক্ষলষ্টয
a) ইউবক্ষরম ফাইক্ষডজ বা যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত
এটি বীমা ঘু সির এওটি কম সও নীসত। আঈবসরম ফাআসডচ বা ে, এর মাজন  ঘু সির প্রজতেও
পি বলেআ বীমা সবে ংক্রান্ত ব তোবলেও তজথের প্রওাল ওরজব।
যথাািে ভা প্রসতশ্রুসত এবং ভা প্রসতশ্রুসতর মজিে এওটি পাথসওে ততরী ওরা যাে। ব বাসণসচেও
ঘু সির ািারণত প্রজোচন তাজের কনজেজনর মে ভা প্রসতশ্রুসত কযঔাজন কওাজনা তথে প্রোজনর
প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা থাওজব না। ভা প্রসতশ্রুসত নীসরিজণ এআ অআসন োসেত্ব ঙা া সবজক্রতা কক্রতা
ঘু সি সবে ম্পজওস কওাজনা তথে প্রওাল ওরজত বািে নে।
এঔাজন পসরসিত সনেমটি  কয “ক্রেতা াবধ্ান নীক্ষত" যার মাজন কক্রতা াবিান। প্রতোসলত
ঘু সির পিরা ঘু সির সবেবস্তু পরীিা ওরজবন এবং কযঔাজন সবেস্তভাজব ঈত্তর কেো জেজঙ কঔাজন
নে পজির ঘু সি এ াজনার কওাজনা প্রশ্নআ কনআ।
যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত: বীমা ঘু সি সভন্ন পথ ঘজ। প্রথমত, ঘু সির সবে েুরসিকমে এবং
সবমাওারীর রাসর পযসজবিণ বা চ সভজ্ঞতা মািেজম পসরসঘত নে। অবার জনও খটনা
অজঙ, যা প্রওৃ সত সজজব শুিুমাত্র ঈপিাপও চানজত পাজরন।সবমাওারীজও প্রােআ তজথের চনে
ঈপিাপজওর তজথের ঈপর সনভস র ওরজত ে।
তঃএব ঈপিাপজওর অআনকত োসেত্ব  যাজের ওাজঙ এআ তথে কনআ কআ ব বীমাওারীজও বীমা
সবেও মস্ত তথে প্রওাল ওরা।
উদারণ
কডসভড এওটি চীবন বীমা পসসর চনে এওটি প্রস্তাব ততসর ওজর। পসসর চনে অজবেজনর মে
কডসভড ডাোজবটিজ ভু কসঙ এবং সঘসওৎা সিন সঙ সওন্তু কডসভড বীমা কওাম্পানীর ওাজঙ এআ
তেটির প্রওাল ওজর সন।কডসভড সত্রজলর কওাঠাে সঙ তাআ চীবন বীমা কওাম্পানী কডসভডজও কওাজনা
স্বািে পরীিার চনে না বজআ পসস কপ্ররণ ওজর সওঙু বঙর পজর কডসভজডর স্বািে ঔারাপ ে এবং
তাজও াপাতাজ ভসতস ওরজত কডসভড অজরাকোভ ওজর না এবং সওঙু সেজনর মজিে মারা যাে।
চীবন বীমা কওাম্পানীজত োসব ঈপিাসপত জেসঙ।
কডসভজডর মজনানীত বেসি প্রতোসলত ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পানী োসব প্রতোঔোন ওজর।
তেজন্ত, বীমা কওাম্পানী চানজত পাজর কয পসসর চনে অজবেন ওরার মে কডসভড আসতমজিে
ডাোজবটি ভু কসঙ এবং এআ তেটি কডসভড আচ্ছাওৃ তভাজব ককাপন ওজর সঙ। তঃপর বীমা ঘু সিটি
নাওঘ এবং বাসত ওরা ে এবং োবী প্রতোঔান ওরা ে।

ঈপাোন তথে  কআ তথে যা বীমাওারীজও সোন্ত সনজত িম ওজর কয:
 তারা ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরজবন সওনা?
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 যসে গ্রণ ওজর তাজ ওত প্রসমোম ার এবং কওান লতস াবী িতস জবে কনজবন?
যথাািে ভা প্রসতশ্রুসতর এআ অআসন োসেত্ব
ািারণ অআজনর িীজন অজ। এআ োসেত্ব
ঈপিাপজওর চানা তোবলেও তজথে শুিুমাত্র প্রজযাচে নে, যা তাাঁর চানা ওতস বে কঔাজন প্রজযাচে।
উদারণ
এগুস তোবলেও তজথের সওঙু ঈোরণ কযগুজা প্রস্তাব ততরীর মে প্রস্তাবজওর প্রওাল ওরা ঈসঘত:
i.

জীবন বীমা: সনচস্ব সঘসওৎাসবেও আসতা, বংলকত ুিতার পাসরবাসরও আসতা,
িূমপান এবং মেেপাজনর মত ভো, ওাচ কথজও নুপসিসত, বে, লঔ, অসথসও তথে
কযমন প্রস্তাবজওর অে ংক্রান্ত সববরণ, পূজবস সবেেমান চীবন বীমা পসস, কপলা আতোসে।
ii. অক্ষি বীমা: সনমসাণ এবং সবসডং-এর বেবার, সবসডং-এর বে, ীমানাে পজণের প্রওৃ সত
আতোসে।
iii. ক্রনৌ বীমা: পজণের সববরণ, পোসওং পেসত আতোসে।
iv. ক্রমাটরগা়িী বীমা: কাস র সববরণ, ক্রে তাসরঔ, িাআভাজরর সববরণ আতোসে।
v. স্বািে বীমা

এআভাজব বীমা ঘু সি এওটি ঈচ্চ বািেবািওতার সবে। যঔন এটি বীমার কিজত্র অজ, তঔন ভা
প্রসতশ্রুসত ঘু সি যথাািে ভা প্রসতশ্রুসত ঘু সি জে যাে।
ংজ্ঞা
"জস্বচ্ছাে প্রওাল ওরার এওটি আসতবাঘও োসেত্ব, ঠিওভাজব এবং ম্পূণসরূজপ ছুাঁ সওর ব খটনা
ঈপাোন নুজরাি বা প্রস্তাব ওরা জচ্ছ সওনা, এর জঙ্গ চস ত সাজব "আঈবসরম ফাআসডচ "
িারণাটিজও এআভাজব ংজ্ঞাসেত ওরা ে।

যক্ষদ যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত উভয় পজির দ্বারা পান করা না য়, চু ক্ষক্তট অপজরর দ্বারা
এ়িাজনা ক্রযজত পাজর।মূত কওঈ তার সনজচর ভু জর ুসবিা গ্রণ ওরজত পারজব না, সবজলত এওটি
বীমাা্ ওন্ট্র্োজক্ট প্রজবজলর মে।
এ বীমাওৃ ত বীমা ঘু সি ংক্রান্ত কয কওাজনা তে ঈপাোনজও সমথো বণসনা ওরজবন না বজ অলা
ওরা যাে। বীমাওৃ তজও মস্ত প্রাসঙ্গও তথে প্রওাল ওরজত জব।যসে এআ অআনকত বািেবািওতা
সস্তত্ব না থাজও, এওচন বেসি সযসন বীমা গ্রণ ওরজঙন সতসন েজতা সবেবস্তুজত ছুাঁ সও প্রভাসবত
সনসেস ি খটনা ককাপন ওজর নুসঘত ুসবিা কপজত পাজরন।
অলা ওরা যাে কওজনা তে ককাপন না ওজর পসসিারী
তার স্বাজিের বিা, পাসরবাসরও
আসতা, অে, কপলা আতোসে প্রওাল ওরজবন যাজত বীমাঘু সির োে গ্রণওারী ছুাঁ সওর যথাথসভাজব
মূোেন ওরজত িম জব। প্রস্তাব ফজমস প্রওাল বা সমথো বণসনা বীমাঘু সির োে গ্রণওারীর
সসঔত সোজন্ত প্রভাব কফজ বীমাওৃ জতর ওন্ট্র্োক্ট বাসত ওরার সিওার অজঙ।
ব তোবলেও তথে প্রওাল ওরা অআনকত বািেবািওতা।
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উদারণ
এওচন ওাযসসনবসাী ঈচ্চ রিঘাপ কথজও ভু কজঙন এবং ম্প্রসত তার এওটি মৃেু াটস োটাও জেঙ
যার চনে সতসন সনম্নসসঔত কমসডজও নীসত গ্রণ ওরার সোন্ত কনন সওন্তু ম্পূণস তজথের প্রওাল
ওজরন না। সবমাওারীর খটনার সমথো বণসজনর চনে বীমাওৃ ত বীমা প্রস্তাব গ্রজণ প্রতাসরত ন।

একজন বযক্ষক্তর হৃদজয় একট জন্গত ক্ষছদ্র আজছ এবং প্রস্তাব ফজমি এট প্রকাল কজরন। এট
ক্ষবমাকৃ জতর দ্বারা গৃক্ষত য় এবং প্রস্তাবকারীজক অবগত করা য়না ক্রয পূবি ক্ষবদযমান ক্ররাগ অন্তত
কমপজি আগামী 4 বছর পূরণ করা য় না। এট বীমাকৃ জতর দ্বারা একট ক্ষমথযা বণি ন।
b) অতযাবলযক তথয
ংজ্ঞা
অতযাবলযক তথয বজত কবাছাে এওটি তে যা বীমাঘু সির োেগ্রণ ওারীর সোন্তজও প্রভাসবত
ওরজত পাজরন কয সতসন ছুাঁ সও গ্রণ ওরজবন সওনা এবং কটি জ প্রসমোজমর ার এবং লতস াবী
সও জব।
এওটি প্রওাসলত তে তোবলেও সওনা তা সনভস র ওরজব পৃথও কিজত্রর পসরসিসতর ঈপর এবং
শুিুমাত্র অোজতর অআন কল সোন্ত সনজত পাজর। ছুাঁ সওজও প্রভাসবত ওরজব এমন খটনার প্রওাল
বীমাসেতজও ওরজত জব।
বীমা ংক্রান্ত সওঙু িরজনর তোবলেও তথে যা এওচজনর প্রওাল ওরা ঈসঘত কগুজা কেঔা যাও
এবার:

i.

তথে, স্বাভাসবজওর কঘজে সিও ঈদ্ঘাটর বোঔো ওজর কয ছুাঁ সও তা সনজেস ল ওজর।

উদারণ

মুদ্র বাক্ষত পণযম্ভাজরর ক্ষবপজ্জনক প্রকৃ ক্ষত, অুস্থতার পূবি ইক্ষতা
ii. নোনে বীমাওৃ ত কথজও কনো পুজরাজনা ব পসসর সস্তত্ব এবং তাজের বতস মান বিা
iii. প্রস্তাব ফজমসর ব প্রশ্ন বা বীমার চনে অজবেজনর ঈপাোন সজজব সবজবঘনা ওরা ে,
ওারণ এটি বীমার সবেবস্তুর সবসভন্ন ংজলর এবং ছুাঁ সওর জঙ্গ চস ত এবং বসেও কথজও
সবজবসঘত। প্রজশ্নর ঈত্তর ঠিও এবং ম্পূণসভাজব সেজত জব।
সনম্নসসঔত সওঙু পসরসিসতজত কযঔাজন তোবলেও তথে প্রওাল ওরার েরওার কনআ
তথয
অতযাবলযক তথয যা প্রকাল করার দরকার ক্রনই
এটি িজর কনো যাে বীমাঘু সির োেগ্রণওারী দ্বারা যসে সনসেস ি তেন্ত না ে তাজ প্রস্তাবজওর
সনম্নসসঔত তথে প্রওাল ওরার কওান বািেবািওতা কনআ:
i.

ঝুঁু ক্ষক কমাজত মুক্ষচত বযবস্থার প্রজয়াগ।
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উদারণ: সগ্ন সনবসাপও যজন্ত্রর ঈপসিসত
ii. বীমাকৃজতর অজানা বা অজ্ঞাত তথয
উদারণ: এওচন বেসি, সযসন ঈচ্চ রি ঘাপ ভু কজঙন সওন্তু পসস গ্রণ ওরার মে এআ
সবজে জ্ঞাত সঙজন, এটিজও তে প্রওাল জঙ্গ সভযুি ওরা যাজব না।
iii. ক্রকানট যুক্ষক্তেত অধ্যবায় দ্বারা আক্ষবষ্কৃত জত পাজর?
প্রজতেওটি পুঙ্খানুপঙ্খ
ু তোবলেও তথে প্রওাল ওরার প্রজোচন কনআ। বীমাঘু সি গ্রণওারীর অর
তথে প্রজোচন জ তা সচজ্ঞাা ওরার চনে যজথি জঘতন জত জব।
iv. আইক্ষন ক্ষবয়
বাআ প্রঘসত অআন চানজব এটিআ নুমান ওরা যাে।
উদারণ: সবজফারও মচুত ম্পজওস কপ র অআন
v. যা ম্পজকি ক্ষবমাকৃত উদাীন (অথবা আর তজথযর জনয প্রজয়াজন পক্ষরার কজর)

ক্ষবমাকৃ ত পজর অম্পূণি উিজরর অজুাজত দাক্ষয়ত্ব অস্বীকার করজত পাজরন না।
ওঔন প্রওাল ওরার োসেত্ব অজঙ?
চীবন বীমা ঘু সির কিজত্র, প্রস্তাব গ্রণ না ওরা এবং এওটি নীসত চাসর অজাঘনার পুজরা মজের
মজিে প্রওাজলর োসেত্ব থাজও। এওবার নীসত কৃীত জ, পসসর কমোজে খটজত পাজর এমন কয
কওাজনা তোবলেও তথে প্রওাল ওরার অর প্রজোচন কনআ।
উদারণ

শ্রী রাজন পজনজরা বছজরর জনয একট জীবন বীমা পক্ষক্ষ ক্ষনজয়জছন। পক্ষক্ষ গ্রজণর ছয় বছর
পর শ্রী রাজজনর হৃদযজন্ত্র ক্ষকছু মযা য় এবং তাজক ক্ষকছু অস্ত্রপচাজরর মজধ্য ক্ষদজয় ক্রযজত য়।শ্রী
রাজজনর এই তযট বীমাকৃ জতর কাজছ প্রকাজলর দরকার ক্রনই।
বলে যসে পানা সপ্রসমোম না কেোর ওারজণ পসস বেিস ে এবং পসসিারীর ঘু সি সক্রে
ওরার েরওার ে এবং এটি ঘাু ওরজত ঘাআজঙ, এরওম সক্রেতার মে, তার ওতস বে  ব
তে যা তোবলেও এবং প্রাসঙ্গও তা প্রওাল ওরা। কযন এটি এওটি নতু ন পসস।
যথাাধ্য ভা ক্ষবশ্বা ভে
অমজের এঔন পসরসিসতর সবজবঘনা ওরজব যা যথাািে ভা সবো ভজঙ্গর জঙ্গ
ঙ্ঘন প্রওাল বা সমথো বণসনার মািেজম ঈদ্ভূ ত ে।
অপ্রকাল: ঈদ্ভূ ত জত পাজর যঔন সবমাওৃ ত
বীমাওারী কওাজনা সনসেস ি তেন্ত ঈিাসপত
ঈত্তজরর মািেজম ঈদ্ভূ ত জত পাজর। প্রােআ
ওাজরা জ্ঞান বা ঈজেলে ঙা াআ ততসর ওরা
নে।

চস ত। এমন

তোবলেও তথে ম্পজওস ািারণত নীরব থাজওন ওারণ
ওজরনসন। এটি সবমাওৃ ত দ্বারা ঈিাসপত প্রজশ্নর র
প্রওাল েত বজসত জত পাজর (মাজন এটা েজতা
জত পাজর) থবা প্রস্তাবও কভজবজঙন তেটি তোবলে
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এআ কিজত্র এটি সনজেস া। এওটি তে যঔন আচ্ছাওৃ তভাজব ঘাপা ে তঔন তা ংবরণ সাজব কণে
ওরা ে। পজররটির কিজত্র ঙনার সভপ্রাে অজঙ।
ক্ষমথযা বণি না: বীমা ওন্ট্র্োজক্টর
অপজর মে কওান সববৃসতজও ঈপিাপনা বা ে। এওটি
ঈপিাপনা অজ এওটি খটনার সনসেস ি সববৃসত বা সববৃসতর সবো, ঈজেলে বা প্রতোলা জত পাজর।
এআ প্রজঙ্গ অলা ওরা যাে কয খটনার কয সববৃসতটি তা যজথি ঠিও জব। যঔন ঈপিাপনা অজ
কযটি সবোজর সবে বা প্রতোলা, কয ঈজদ্বক ঈপিাপনা সবজে অজ, এটা িজর কনো কযজত পাজর
কয এটি র সবোজ ততরী ওরা জেজঙ।
েু’িরজনর সমথো বণসনা জত পাজর:
i.

র ক্ষমথযা বণি না ভু  সববৃসত, কযগুজা কওাজনা প্রতারণাপূণস ঈজেলে ঙা াআ ততরী ে
তার জঙ্গ ম্পসওস ত।
ii. নেসেজও প্রতারণাপূণি ক্ষমথযা বণি না বজত কবাছাে সমথো সববৃসত কযগুজা বীমাওৃ তজও
প্রতারণা চনে আচ্ছাওৃ ত সভপ্রাে ওরা ে বা জতের যজথাসঘত প্রঙ্গ ঙা াআ
কবপজরাোভাজব ততসর ওরা ে।
ািারণত এওটি বীমা ওন্ট্র্োক্ট ওাযসওর জে যাে যঔন এঔাজন প্রতারণা চনে আচ্ছাওৃ ত সভপ্রাজের
স্পি বেপার থাজও বা যঔন এঔাজন প্রতারণাপূণস সমথো বণসন থাজও।
াম্প্রসতও ংজলািন (মাঘস, ২০১৫) বীমা সিসনেম, ১৯৩৮ এআ ব লতস ম্বজে সওঙু কাআডাআন
অজঙ যার িীজন কওাজনা পসসর প্রসত চাসোসতর প্রশ্ন কতাা কযজত পাজর। নতু ন সবিানগুস 
এআ রওম
চাসোসত
চীবন বীমার পসসর পসস শুরু োর তাসরঔ বা ছুাঁ সও শুরু োর তাসরঔ বা পসসর
পুনঃপ্রবতস জনর তাসরঔ বা পসস রাআডাজরর তাসরঔ, যা পজর অজ, তার কথজও সতন বঙজরর মজিে কয
কওাজনা মজে চাসোসতর সভসত্তজত প্রশ্ন কতাা কযজত পাজর:
বীমা কওাম্পানীর কতমন সোজন্তর সভসত্তজত বীমাওারীর ঈপওরণ  সভসত্তজত বীমাওতস া বা অআনত
প্রসতসনসি বা মজনানীত বা সিওারপ্রাপ্ত প্রসতসনসির জঙ্গ সসঔতভাজব কযাকাজযাক ওরজত জব।
“চাসোসত” লব্দটি সনম্নরূজপ ংজ্ঞাসেত  সনসেস ি ওরা জেজঙ:
“চাসোসত”-র মাজন  বীমাওতস াজও বসঞ্চত ওরার ঈজেজলে বা বীমাওতস াজও প্রজরাসঘত ওজর বীমা
পসস প্রোন ওরজত বীমাওারী বা তার এজচন্ট দ্বারা ওৃ ত সনম্নসসঔত ওাযসওাজপর কয কওাজনা এওটি
(ও)পরামলস যা তে নে বা বীমাওৃ ত তে বসো সবো ওজর না
(ঔ)বীমাওতস ার তথে জ্ঞান বা সবো দ্বারা সক্রেভাজব তথে ককাপন ওরা
(ক)প্রতারণা ওরজত নে কয কওান ঈপযুি ওাযস এবং
(খ)জয কওাজনা কতমন ওাযস বা ভ্রাসন্ত যা অআন সবজলভাজব প্রতারণাপূণস সজজব কখাণা ওজর।
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বীমা কওাম্পানী দ্বারা ছুাঁ সও মূোেজনর ম্ভাসবতভাজব প্রভাসবত োর খটনা ম্বজে সনঙও নীরবতা
চাসোসত নে যসে না মামার পসরসিসত এরওজমর না ে কযমন তাাঁর ন্মান ওরা জেজঙ, ওথা
বার মামাজত নীরবতা পান বীমাওতস া বা তাাঁর এজচজন্টর ওতস বে থবা তাাঁর নীরবতা, সনজচর
জঙ্গ ওথা বার মতু ে ে।
কওান বীমাওারী চাসোসতর সভসত্তজত বীমা পসস স্বীওার ওরজত পাজর না যসে বীমাওতস া প্রমাণ
ওরজত পাজরন কয বাস্তসবও তজথের েমন বা ভু -সববৃসত তার জ্ঞান  সবোজ তে সঙ থবা
তে ুওাজনার কওান আচ্ছাওৃ ত ঈজেলে সঙ না বা এআিরজনর বাস্তসবও তজথের েমন বা ভু -সববৃসত
বীমাওারীর বকসতর মজিে অজঙ:
এটি এমন প্রোন ওরা কয চাসোসতর মামাে, পসসিারও চীসবত না থাওজ সমথো প্রমাণ
ওরার োসেত্ব ুসবিাজভাকীর ঈপর থাজও।
কওাজনা বেসি সযসন বীমার ঘু সি অজবেন এবং ের ওাওস ওজরন তাাঁজও ঘু সি কঠজনর ঈজেজলে
বসো কণে ওরা যাজব, বীমাওারী এজচন্ট জত পাজর।

c) বীমাজযাগয স্বাথি
'বীমাজযাকে স্বাথস' সস্তত্ব প্রজতেও বীমা ঘু সির পসরাযস ঈপাোন এবং বীমা চনে অআসন পূবল
স তস
সজজব সবজবসঘত ে। কেঔা যাও বীমা এওটি চুো বা বাসচ ঘু সি কথজও সওভাজব পৃথও।
i.

জুয়া এবং বীমা

তা কঔা সবজবঘনা ওরা যাও, কযঔাজন কওঈ এওচন সচতজবন বা ারজবন। এওচন বেসির
শুিুমাত্র বাসচ িরার ওারজণ াভ বা িসত ে। এওচন বেসি সযসন কওাজনা স্বাথস ঙা াআ
কঔাটি কঔজন সতসন কঔা সচতজত পাজরন এআভাজবআ কঔার জঙ্গ সতসন ম্পসওস ত। বাসচ অআনত
তবি নে এবং এআ নুাজর ওরা কওাজনা ঘু সি নবি।জওঈ যসে তা কঔার মে তার বাস
বেও রাজঔ, নে পি তার ওাজযসাোজরর চনে অোজত রণাপন্ন জত পাজরন না।
এঔন এওটি বাস এবং তা পুজ যাোজও সবজবঘনা ওরা যাও।এওচন বেসি সযসন বাস বীমা
ওরজঙন তাাঁর বীমার সবেবস্তুর জঙ্গ এওটা অআসন ম্পওস অজঙ। সতসন এটির মাসও এবং
এটি ধ্বং বা িসতগ্রস্ত জ তার অসথসওভাজব কভাকাসন্ত জব। এআ মাসওানা ম্পওস সগ্নওাণ্ড
খটজ বা না খটজ স্বািীনভাজব সবেেমান, এবং এটি কআ ম্পওস কযটি িসতর সেজও সনজে
যাে।এওটি খটনা (সগ্ন বা ঘু সর) সনসবসজলজ িসতওারও বীমা থাকুও বা না থাকুও।
তাজর মত নে, কযঔাজন এওচন ে সচতজব বা ারজব, অগুন বাস র মাসজওর এওটিআ
পসরণসত িসত।
মাসও বীমা ওজরন এটি সনসশ্চত ওরার চনে কয িসতটির সওঙু ঈপাজে িসতপূরণ জব।
বীমাওারীর কয স্বাথস অজঙ তাাঁর বাস র বা তার জথসর প্রসত তাজও বীমাজযাকে ুে বা
ে।বীমাজযাকে স্বাজথসর ঈপসিসত অআন নুযােী এওটি বীমা ওন্ট্র্োক্টজও ওাযসওর এবং
প্রজোকজযাকে ওজর কতাজ।
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উদারণ
শ্রী ঘন্ধজলঔর এওটি বাস র মাসও যার চনে সতসন বোে কথজও 15 াঔ টাওা বাস
ঊণ গ্রণ ওজরজঙন। সনজঘর প্রশ্নগুজা সবজবঘনা ওরুন:

বেওী

 বাস র চনে তার সও কওাজনা বীমাজযাকে স্বাথস অজঙ?
 বাস র চনে সও বোজের কওাজনা বীমা স্বাথস অজঙ?
 তার প্রসতজবলীজের সও ঔবর ?
শ্রী শ্রীসনবাজনর স্ত্রী, েুআ বাচ্চাজের এবং বেস্ক বাবা সনজে এওটি পসরবার। সনজঘর প্রশ্নগুজা
সবজবঘনা ওরুন:
 তাজের ওোজনর চনে তার সও কওাজনা বীমাজযাকে স্বাথস অজঙ?
 তাজের কওঈ াপাতাজ ককজ ক অসথসও িসতগ্রি জব?
 প্রসতজবলীর বাচ্চাজের চনে সও তার বীমাজযাকে স্বাথস অজঙ?

বীমার সবে এবং এওটি বীমা ঘু সি সবজের মজিে পাথসওে ওরা এঔাজন প্রাসঙ্গও।
বীমা ক্ষবয় ম্পসত্ত যাজও বীমা ওরা জচ্ছ তার াজথ ম্পসওস ত, যার এওটি সনচস্ব স্বওীে মান
অজঙ।
নেসেজও এওটি বীমা ঘু সির সবেবস্তু  কআ ম্পসত্তজত বীমাওৃ জতর কযঔাজন অসথসও ুে
অজঙ। এটা শুিুমাত্র ে যঔন বীমাওৃ তর ম্পসত্তর ুে কযঔাজন তার বীমা ওরার
অআসন
সিওার অজঙ। ঠিও জথস বীমা পসস শুিুমাত্র ম্পসত্ত পূরণ ওজরনা, সওন্তু বীমাওৃ জতর
ম্পসত্তর পর অসথসওুে পূরণ ওজর। ম্পসত্ত বীমাজযাকে স্বাথস সনজচ বাচ্চারা স্ত্রী।
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ািারণ অআন নুাজর বীমাজযাকে স্বাথস
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ii. ময় যখন বীমাজযাগয স্বাথি থাকজব
চীবন বীমাজত বীমাজযাকে স্বাথস পসস গ্রণ ওরার মে ঈপসিত থাওজত জব। ািারণ
বীমাজত, বীমাজযাকে স্বাথস, পসস গ্রণ ওরার মে এবং বেসতক্রম কযমন কন বাসনী ম্পসওস ত
পসস মে োসবর, ঈপসিত থাওজব।

d) ম্ভাবয কারণ
অআসন নীসতর কল ওারণটি  ম্ভাবে ওারণ।
ম্ভাবে ওারণ বীমার মূ নীসত এবং অজ িে-িসত সওভাজব খজটজঙ এবং অজে এটি বীমাওৃ ত
সবপজের ফ সওনা তার াজথ ম্পসওস ত। িসতটি বীমাওৃ ত সবপজের দ্বারা ৃি ে তজব সবমাওৃ ত
োেী। সবম্ব ওারণটি এওটি বীমাওৃ ত সবপে জ সবমাওৃ ত িসত পূরণ ওরজত বািে, নেথাে
নে।
এআ সনেম নুযােী, সবমাওৃ ত ঈেীেমান ক্রমাকত িসত ঈৎপােন খটনার ওারণ নুোন ওজরন।
এআ কয এটি চরুরী নে িসত পূজবস কয কল খটনা না জত পাজর থসাৎ এটি চরুরী নে কয
এওটি খটনা কযটি সনওটি বা িসতর ওারজণর চনে তৎিণাত োেী।
নোনে ওারণ, কযগুজা ম্ভাবে ওারণ কথজও পৃথও, কগুজা পজরাি ওারণ সাজব কিণীবে ওরা
কযজত পাজর। পজরাি ওারণ েজতা ঈপসিত সওন্তু খটনা খটাজনার চনে প্রভাবলী না জত পাজর।
ংজ্ঞা

ম্ভাবয কারণ ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য় এইভাজব ক্রয এট ক্ষেয় এবং কাযি কর কারণ যা েমাগত ঘটনা
ততরী কজর, ক্রকান ক্রকান লক্ষক্তর স্তজিপ ছা়িাই শুরু কজর এবং একট নতু ন এবং স্বতন্ত্র উৎ ক্রথজক
ক্ষেয়ভাজব কাজ কজর।
সওভাজব ম্ভাবে ওারণ নীসতর চীবন বীমা ঘু সি কিজত্র প্রজযাচে? ািারণভাজব, কযজতু চীবন বীমা
মৃতুের ুসবিা প্রোন ওজর, মৃতুের ওারণ ম্পজওস সবজবঘনা না ওজর, ম্ভাবে ওারণ নীসত প্রজযাচে
জব না। বলে জনও চীবন বীমা ঘু সিজত এওটি েুখসটনা ুজযাক-ুসবিা অজঙ কযঔাজন অওসিও
মৃতুের খটনাে অেস্ত সতসরি মূে প্রোন ওরা জব। এআ পসরসিসতজত, ওারণ সনরূপণ ওরা
প্রজোচন - মৃতুে েুখসটনা ফজ খজটজঙ সওনা। এজিজত্র ম্ভাবে ওারণ নীসত প্রজযাচে জব।
আনুগতয চু ক্ষক্ত
অনুকতে ঘু সি  কগুজা কযগুজা কয পজির বৃত্তর ওারবারী ুসবিা অজঙ কআ পি ঔ া ততরী
ওজর এবং নে পিজও কেে, যার শুিুমাত্র ঘু সি গ্রণ বা প্রতোঔোন ওরার চনে ুজযাক থাজও।
এঔাজন বীমা কওাম্পানীর ঘু সির লতস াবী ংক্রান্ত ব ওারবারী িমতা অজঙ।
এটি প্রসতজরাি ওরজত, এওটি স্বািীন-েৃসি কমোে ঘাু ওরা জেজঙ, কযঔাজন পসস গ্রজনর ১৫
সেজনর মজিে পসসিারী পসস কনোর পর মতজভজের ওারজণ কটিজও বাসত ওরজত পাজরন।
কওাম্পাসনজও সসঔত এবং সপ্রসমোম ওম ঔরঘ এবং মাু কফরত ম্পজও বকত ওরজত জব।
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e. িক্ষতপূরণ
িসতপূরজণর নীসতটি ািারণ বীমার কিজত্র প্রজযাচে। এটর অথি , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট
িক্ষতর ম্মুখীন জয়জছন, তাুঁজক এই প্রকাজর িক্ষতপূরণ প্রদান করা যা তাুঁজক এই িক্ষতর
ঘটনাটর পূজবি র আক্ষথি ক অবস্থাজন পুনি ংস্থাপন কজর। বীমার ঘু সিটি (বীমা পসসর মািেজম
প্রমাসণত) ঙ্গীওার প্রোন ওজর কয বীমাওৃ ত িসতর ংওটি পযসন্ত এবং কটির জপিা নসিও
রাসল দ্বারা িসতপূরণ প্রাপ্ত জবন।
বীমার মূ তেটি  কয কওান বেসি তাাঁর ম্পজের বীমাওরজণর মািেজম াভবান জত পারজবন
না এবং তাাঁর িসতর জপিা সিও ঈোর ওরজত পারজবন না। বীমাওারী িসতটির থসননসতও
মূোেন ওরজবন এবং কআ নুযােী িসতপূরণ প্রোন ওরজবন।
উদারণ
রাম তাাঁর ১০ ি টাওা মূজের বাস টি পূণস ংজওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওাজির চনে সতসন
৭০০০০ টাওা ংজওর িসতর ম্মুঔীন ন। বীমা ংিা তাাঁজও ৭০০০০ টাওার এওটি রাসল প্রোন
ওরজব। বীমাওৃ ত কওান প্রওার সিওজথসর চনে োসব ওরজত পারজবন না।
এঔন এমন এওটি পসরসিসত সবজবঘনা ওরুন কযঔাজন ম্পেটি পূণস মূজের চনে বীমাওৃ ত নে।
কজিজত্র এওচন শুিুমাত্র তাাঁর বীমার অনুপাসতও াজরআ িসতপূরজণর চনে সিওারী জবন।
িজর কনো যাও, ১০ ি টাওা মূজের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি টাওা মূজের চনে বীমাওৃ ত। যসে
সগ্নওাজির চনে িসতটি ৬০০০০ টাওা ে, সতসন এআ ম্পূণস টাওাটি োসব ওরজত পারজবন না।
এটি িজর কনো জব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র জিসও মূজের চনে বীমা গ্রণ ওজরজঙন এবং
তার ফজ সতসন তাাঁর িসতর ৫০% (৩০০০০ টাওা)-র োসবর সিওারী জবন। এটিজও
অিারআনুেজরন্স বা ে।

একজন বযক্ষক্ত ক্ষক প্রকাজরর বীমা গ্রণ করজছন তার উপর প্রদি িক্ষতপূরজণর পক্ষরমাণট
ক্ষনভিরলী য়।
কবলীরভাক ািারণ বীমা পসসর প্রওাজরর কিজত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ত ে,
বীমাওৃ তজও িসতর প্রওৃ ত পসরমাণ, থসাৎ, বেবারচসনত িজের মূেটি বাজে বতস মান বাচার েজর
সবনি ো থবা িসত ো ম্পেটির পসরপূরজণর চনে প্রজোচনীে থস
পযসন্তআ িসতপূরণ
প্রোন ওরা ে।
িসতপূরণ সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔত এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা জত পাজর :





নকে থস প্রোনওরা
এওটি িসতগ্রস্ত ঈপাোজনর ারাআ ওরা
সবনি থবা িসতগ্রস্ত ো ঈপাোজনর পসরপূরণ ওরা
পুনঃংিাপন, (পুনবসা) ঈোরণস্বরূপ, সগ্নওাজি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি বাস র পুনকসঠন।
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপূরণ

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু থাজও কযগুসর মূে িসতটি খটার মজে সনিসারণ থবা কণনা
ওরা ম্ভব ে না। কযমন, এওটি ংরসিত পাসরবাসরও ম্পে থবা েূসভ সলল্পামগ্রী যার মূে
সনিসারণ ওরা ওঠিন জত পাজর। এওআ ভাজব, মুদ্রবীমা পসসগুসর কিজত্র পৃসথবীর পর প্রাজন্ত
খটা এওটি চাাচডু সবর েরুণ ম্মুঔীন ো িসতর পসরমাণ সনিসারণ ওরা ওঠিন ে।
এআ প্রওার খটনাগুসজত, স্বীওৃ ত মূে নাজম পসরসঘত এওটি নীসত গ্রণ ওরা ে। বীমা ঘু সির
প্রারজম্ভ বীমাওারী এবং বীমাওৃ ত বীমাওরজণর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃ ত মূে স্বীওৃ ত ন। ম্পূণস
িসতর কিজত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃ ত মূেটি
পসসগুসজও "স্বীওৃ ত মূে পসস" বা ে।

প্রোজন

ঙ্গীওারবে

থাজওন।

এআ

প্রওাজরর

f) াজরাজগলন
িসতপূরণ প্রোজনর নীসতটি কথজও াজব্রাজকলজনর ঈদ্ভব ে।
াজব্রাজকলজনর থস , কওান এওটি বীমার জঙ্গ ম্পওস যুি সবজের ও প্রওার সিওার এবং
প্রসতওারমূজর বীমাওৃ জতর কথজও বীমাওারীর প্রসত িানান্তওরণ।
থসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃ ত বেসি কওান এওচন তৃ তীে পজির বজার ওারজণ কওান ম্পজের
িসতর ম্মুঔীন ন এবং কআ িসতটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসতপূরণ প্রাপ্ত জেজঙন, কজিজত্র
বজাওারী পজির সনওট জত িসতপূরণ অোজের সিওারটি বীমাওারীর ঈপর বতস াে। মজন
রাঔজবন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসতপূরজণর ংজওর মান ংওআ শুিুমাত্র িসতপূরণ সাজব
অোে ওরা যাজব।
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গুরুত্বপূণি
াজরাজগলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বজাওারী পজির
সনওট জত িসতপূরণ অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবজল।

াজরাজগলনজক, বীমাকৃ জতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান
তৃ তীয় পজির ক্ষবরুজদ্ধ তার দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি কজরজছ, প্রক্ষত নযস্ত করা।
উদারণ
শ্রী সওজলাজরর কৃজ বেবাযস ামগ্রীমূ সজভআন ট্রান্সজপাটস াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ।
ঘাজওর বজার ওারজণ কগুস ৪৫০০০ টাওা মূজের িসতগ্রস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওজলারজও
৩০০০০ টাওার এওটি রাসল প্রোন ওজর। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসত াজব্রাজকট জব শুিুমাত্র
৩০০০০ টাওা পযসন্ত এবং কটি সজভআন ট্রান্সজপাজটসর কথজও অোেজযাকে।

ধ্রা যাক, দাক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃ ত ৪০,০০০ টাকা
িক্ষতপূরণ প্রদি জয়জছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষজভইন িান্পজপাজটির ক্ষনকট জত ৪৫,০০০
টাকা আদায় করজত পারজন, তাজ বীমাকারীজক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করজত
জব।
এটি বীমাওৃ জতর েুআ বার থস ংগ্র প্রসতজরাি ওজর - এওবার বীমাওারী ংিাটি কথজও এবং
তারপর অবার তৃ তীে পিটি কথজও। শুিুমাত্র িসতপূরজণর ঘু সির কিজত্রআ াজব্রাজকলজনর ঈজেঔ
জত পাজর।
উদারণ

একট ক্ষবমান দুঘিটনায় শ্রী ুজরজলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথজক
৫০ ি টাকার ম্পূণি বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রদি ধ্জর ক্রনয়া যাক,
১৫ ি টাকার িক্ষতপূরণট ংগ্র করজত পাজরন।
আত্ম পরীিা 1
সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি বপ্রজোক এওটি ঈোরণ?
I.
II.
III.
IV.

রজমল ূক্ষ্ম মুদ্রণ জ্ঞান ঙা াআ এওটি ঘু সি স্বাির ওজর
মজল ঘু সি স্বাির না ওরজ রজমল তাজও কমজর কফজব এমন হুমসও কেে
মজজলর ওাঙ কথজও ঘু সিজত স্বাির কপজত রজমল তার কপলাোরী িমতার বেবার ওজর
ঘু সিজত মজজলর াির পাোর চনে রজমল ভু  তথে প্রোন ওজর

অত্ম পরীিা 2
সনম্নসসঔত সবওল্পগুসর মজিে কওান বীমাটি রজমল ওরজত পারজব না?
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I.
II.
III.
IV.

রজমজলর
রজমজলর
রজমজলর
রজমজলর

বাস
স্ত্রী
বেু
মাতা-সপতা

ারাংল


বীমা এওটি ঘু সিমূও মজছাতা কযঔাজন সবমাওৃ ত সপ্রসমোম সাজব পসরসঘত এওটি মূে বা
সবজবঘনার চনে সনসেস ি ছুাঁ সও সবরুজে অসথসও ুরিা প্রোন ওরজত ম্মত ে।



এওটি ওন্ট্র্োক্ট পজির মজিে অআজন প্রজোকজযাকে এওটি ঘু সি।



তবি ওন্ট্র্োজক্টর ন্তভুস ি ঈপাোন:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.



প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সত
সবজবঘনা
নুরূপ ঐওেমত,
বাি ম্মসত
পজির িমতা
সবেবস্তুর তবিতা

বীমা ওন্ট্র্েজক্টর ন্তকসত সবজল তবসলিে :
i. আঈবসরম ফাআসডচ,
ii. বীমাজযাকে স্বাথস,
iii. ম্ভাবে ওারণ

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সত
অআসন সবজবঘনা
নুরূপ ঐওেমত
আঈবসরম ফাআসডচ
তোবলেও তথে
বীমাজযাকে স্বাথস
ম্ভাবে ওারণ
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আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II
বপ্রজোজকর ঈোরণ  মজল ঘু সি স্বাির না ওরজ রজমল তাজও কমজর কফজব এমন হুমসও
কেো।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  III

রজমজলর তার বন্ধু র জীবজনর উপর ক্রকাজনা বীমাজযাগয স্বাথি ক্রনই তাই বীমা করজত পারজব না।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি তবি ওন্ট্র্োজক্টর কওান ঈপাোনটি সপ্রসমোজমর জঙ্গ চস ত?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সত
সবজবঘনা
বাি ম্মসত
ওন্টোজক্টর চনে পজির িমতা

প্রশ্ন 2
_____________ ভু  সববৃসত জঙ্গ ম্পসওস ত কযটি কওাজনা প্রতারণার ঈজেলে ঙা াআ ততসর ওরা
ে।
I.
II.
III.
IV.

সমথো বণসনা
বোন
প্রস্তাব
ঈপিাপনা

প্রশ্ন 3
________________ -এ পরািমূও ঈপাজে ব প্রজোক চস ত থাজও।
I.
II.
III.
IV.

প্রতারণা
নুসঘত প্রভাব
েমন
ভু 

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি চীবন বীমা ঘু সি কিজত্র তে?
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I. কগুজা কম সঔও ঘু সি, তবিভাজব প্রজোকজযাকে নে
II. কগুজা কম সঔও ঘু সি কযগুজা তবিভাজব প্রজোকজযাকে
III. কগুজা ভারতীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রজোচন নুযােী েুআ পজির (সবমাওারী এবং
বীমাওৃ ত) মজিে ঘু সি
IV. কগুজা বাসচ ঘু সির নুরূপ
প্রশ্ন 5
নীজঘর কওান এওটি ওন্ট্র্োজক্টর চনে এওটি যুসিপূণস সবজবঘনা নে?
I.
II.
III.
IV.

টাওা
ম্পসত্ত
খু
োর

প্রশ্ন 6
নীজঘর কওান পিটি চীবন বীমা ঘু সিজত প্রজবল কযাকে নে?
I.
II.
III.
IV.

বেবার মাসও
নাবাও
কৃবিূ
রওারী ওমসঘারী

প্রশ্ন 7
নীজঘর কওান ওাচটি ‚আঈবসরম ফাআসডচ‛ তত্ত্ব প্রেলসন ওজর?
I.
II.
III.
IV.

বীমা প্রস্তাব ফজমস স্বািে ংক্রান্ত বিা ম্পজওস সমথো বা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফজমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল না ওরা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফজমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল ওরা
মজে সপ্রসমোম পসরজলাি ওরা

প্রশ্ন 8
বীমাজযাকে স্বাজথসর কিজত্র সনজঘর কওানটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

সপতা তার পুজত্রর বীমা নীসত গ্রণ
স্বামী-স্ত্রীর এও পজরর বীমা গ্রণ
বেু জের এও পজরর বীমা গ্রণ
মাসওতার ওমীজের ঈপর বীমা গ্রণ

প্রশ্ন 9
ওঔন চীবন বীমার কিজত্র বীমাজযাকে স্বাথস ঈপসিত থাওা পসরাযস?
I. বীমা গ্রজণর মে
II. োবী ওরার মে
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III. চীবন বীমার কিজত্র বীমাজযাকে স্বাথস প্রজোচনীে
IV. ে পসস কওনার মে থবা োবী ওরার মে
প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔত েৃজলে মৃতুের চনে ম্ভাবে ঔুাঁজচ বার ওরুন?
চে কখা া কথজও পজ যাে এবং তাাঁর কমরুেণ্ড কভজঙ্গ যাে। ক পুজর চজ পজ থাজও এবং
সনঈজমাসনো জে যাে। তাজও াপাতাজ ভসতস ওরা ে এবং সনঈজমাসনোর ওারজণ তার মৃতুে ে।
I.
II.
III.
IV.

সনঈজমাসনো
ভাঙ্গা কমরুেণ্ড
কখা া কথজও পজ
জস্ত্রাপঘার

যাো

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
সপ্রসমোজমর জঙ্গ চস ত, এওটি তবি ওন্ট্র্োজক্টর ঈপাোনটি  সবজবঘনা।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
সমথো বণসন ভু  সববৃসত জঙ্গ ম্পসওস ত কযটি কওাজনা প্রতারণার ঈজেলে ঙা াআ ততসর ওরা ে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
েমজন পরািমূও ঈপাজে ব প্রজোক চস ত থাজও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III
চীবন বীমা ঘু সি  ভারতীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রজোচন নুযােী েুআ পজির (সবমাওারী
এবং বীমাওৃ ত) মজিে ঘু সি।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
খু এওটি ওন্ট্র্োজক্টর চনে এওটি যুসিপূণস সবজবঘনা নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  II.
নাবাওরা চীবন বীমা ঘু সিজত প্রজবল কযাকে নে।
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উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা প্রস্তাব ফজমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল ওরা ‚আঈবসরম ফাআসডচ‛ তত্ত্ব প্রেলসন ওজর।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  III.
বেু রা কওান বীমাজযাকে স্বাথস ঈপসিত না থাওার চনে নে ওাজরা বীমা গ্রণ ওরজত পাজর না।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার কিজত্র বীমা গ্রণ মে বীমাজযাকে কওাজনা স্বাথস থাওজত জব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

ক্রঘা়িা ক্রথজক পজ়ি যায়াই অজজয়র মৃতুযর জনয ম্ভাবয কারণ।
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িোে 2
চীবনবীমা
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অধ্যায় 6
জীবন বীমাজত ক্ষক জক্ষ়িত
অধ্যায় ভূক্ষমকা
বীমাে ঘারটি েৃসিভসঙ্গ চস ত





ম্পে
ছুাঁ সও চনে ওরা বীমা
মুনাফা ভাকাভাসক ওরার নীসত
ঘু সি

এআ চীবন বীমা তবসলিেগুস পরীিা ওরা যাও। এআ িোজে ঈপজরাি চীবন বীমা ংক্রান্ত
সবসভন্ন ঈপাোজনর ংসিপ্ত বণসন ওরা জব।
ক্ষলিণ ফাফ

A. চীবনবীমা বেবা – ামগ্রী, মানুজর চীবজনর মূে, ভাকাভাসক
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A. জীবনবীমা বযবা – ামগ্রী, মানুজর জীবজনর জীবনবীমা বযবা – ামগ্রী, মানুজর

জীবজনর

1. ম্পক্ষি – মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ)
অমরা আসতমজিেআ কেজঔসঙ ম্পে এও িরজনর ম্পসত্ত কযটি মূে বা সবসনজোজক াভ ঈৎপােন ওজর।
সিওাংল ম্পসত্তর মান ুসনসেস ি অসথসও পে দ্বারা পসরমাপ ওরা ে। এওআভাজব িসতর পসরমাণ
পসরমাপ ওরা যাে।
উদারণ
যঔন এওটি কাস েূখসটনার ম্মুঔীন ে িসতর পসরমাণ ৫০,০০০ টাওা নুমান ওরা ে।বীমা
মাসজও এআ িসতর চনে িসতপূরণ কেজব।
কওাজনা বেসি মারা ককজ অমরা িসতর পসরমাণ সও ভাজব নুমান ওসর?

তার ক্রযাগযতা ৫০,০০০ টাকা না ৫,০০,০০০ টাকা?
ঈপজর ঈজেসঔত প্রজশ্নর ঈত্তর এওচন প্রসতসনসিজও সেজত ে যঔন ক তার গ্রাজওর জঙ্গ কেঔা
ওরজবন। গ্রাজওর ওত বীমা সনিসারণ জব তার ুপাসরল এআ প্রসতসনসির ঈপর সনভস র ওজর। এটা
অজ এওটি প্রথম পাঠ যা এওচন চীবন বীমা প্রসতসনসিজও বলেআ সলঔজত জব।
ভাকেক্রজম, প্রাে ত্তর বঙর অজক িোপও হুবনার প্রওাসলত এওটি পসরমাপ অমাজের ওাজঙ অজঙ।
এআ পসরমাপ, মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ) সাজব পসরসঘত এবং সবেবোপী বেবহৃত ে।
এআঘএসভ িারণা মানুজর চীবনজও এও প্রওাজরর ম্পসত্ত বা ম্পে যা অে ঈপাচসন এমন সজজব
সবজবঘনা ওজর। এআভাজব এওটি বেসির প্রতোসলত সনট ভসবেজত অজের ঈপর সভসত্ত ওজর মানব
চীবজনর মান পসরমাপ ওজর। সনট অজের মাজন এওচন বেসি ভসবেজত প্রসত বঙর যা ঈপাচসজনর
অলা ওজর, তার কথজও সনচস্ব বেজের চনে যা
পসরমান থস বাে যাজব। এটি, ঈপাচসনওারী
ওাজ মারা ককজ এওটি পসরবার থসননসতও সেও কথজও ওতটা িসতগ্রস্ত জব, তা সনজেস ল ওজর।
এআ ঈপাচসনগুস মূিনী ে, তাজের ঙাজ র এওটি ঈপযুি ুজের ার বেবার ওজর।
এআঘএসভ পসরমাজপর এওটি চ প্রঘসত সনেম বা ঈপাে অজঙ। একট পক্ষরবার যা বাক্ষি ক আয়
প্রতযালা কজর তা ক্ষবভক্ত করা য় অজিন করা ুজদর াজরর জে, উপাজিনকারী জীক্ষবত না
থাকজ।
উদারণ
শ্রী রাচন ১,২০,০০০ টাওা প্রজতেও বঙর ঈপাচসন ওজরন এবং সতসন সনজচ ২৪,০০০ টাওা ঔরঘ
ওজরন।
তার ওা মৃতুেজত তার পসরবার সনট ঈপাচসন ারাজব বঙজর ৯৬,০০০ টাওা।
িজর কনো যাও ুজের ার ৮ লতাংল ( ০.০৮ সজজব প্রওাল ওরা ে)

এইচএক্ষভ = ৯৬০০০ / ০.০৮ = ১২,০০,০০০ টাকা
এআঘএসভ ম্পূণস ুরিার চনে এওচজনর ওত বীমা প্রজোচন তা সনিসারণ ওরজত াাযে ওজর। এটি
অমাজের উধ্বস ীমা সতক্রম ওজর, যা চীবন বীমার নুমান ওরা জব, বজ কেে।
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ািারণভাজব, অমরা বজত পাসর বীমার পসরমান এওচজনর বাসসও অজের ১০ কথজও ১৫ গুণ জত
জব। ঈপজরাি ঈোরজণ, এওচজনর জন্ন চানা ঈসঘত যসে শ্রী রাচন ২ কওাটি টাওার বীমা ঘাে
এর যঔন ঈপাচসন বঙজর মাত্র ১.২ ি টাওা। বীমার প্রওৃ ত পসরমাণ কওনা বলেআ এওচজনর
ামথস এবং ওতটা বীমা সওনজত ঘান তার ঈপর সনভস র ওরজব।
2. ঝুঁু ক্ষক
অমরা ঈপজর কযমন কেজঔসঙ, চীবন বীমা কআ মি ছুাঁ সও খটনা সবরুজে ুরিা প্রোন ওজর যা
ধ্বং বা এওটি ম্পে সজজব মানুজর চীবজনর মূে হ্রা ওজর। সতন িরজনর পসরসিসতজত এমন
িসত জত পাজর। তারা সবজলভাজব ািারণ মানু যার ম্মুঔীন ে তা ম্পসওস ত।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : সবজলভাজব ািারণ মানু যার ম্মুঔীন ে তা ম্পসওস ত

নেসেজও ািারণ বীমা ািারণত কআ ব ছুাঁ সও কযগুজা ম্পসত্ত প্রভাসবত ওজর – কযমন অগুন,
মুজদ্র পণেম্ভাজরর িসত, ঘু সর এবং ডাওাসতর এবং কমাটর েুখসটনার জঙ্গ ম্পসওস ত। তারা কআ
মস্ত খটনা কযগুজাজত নাম এবং বেবাসেও ুনাজমর িসত জত পাজর তা পূরণ ওজর।
বজলজ এমন ছুাঁ সও এওচন বেসিজও প্রভাসবত ওরজত পাজর। এজও বেসিকত ছুাঁ সও বা ে,
এগুজা ািারণ বীমা দ্বারা পূরণ জত পাজর।
উদারণ

দুঘিটনা ক্ষবমা যা একট দুঘিটনার কারজণ ভু ক্তজভাগী িক্ষতর ক্রথজক রিা কজর।
a) ঠিক ক্ষকভাজব জীবন বীমা াধ্ারণ বীমা ক্রথজক পৃথক?
াধ্ারণ বীমা
জীবন বীমা
িক্ষতপূরণ: বেসিকত েুখসটনা বীমা বাজে, চীবন বীমা নীসত অোন ঘু সি।
ািারণ বীমা নীসত ািারণত িসতপূরণ ঘু সি।
িসতপূরণ মাজন  কয অগুজনর মত এওটি
খটনা ংখটজনর পজর, সবমাওৃ ত বেসি িসতর
ঠিও পসরমাণ মূোেন ওরজত পাজরন এবং
শুিুমাত্র িসতর পসরমাণ িসতপূরণ বন ওজর
– তার ওম বা কবসল নে।
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এটি চীবন বীমাজত ম্ভব নে। মৃতুের খটনাে
ুসবিার পসরমাণ শুরুজত, ঘু সি কঔার মে,
সনজচজওআ সির ওরজত ে।
চীবন বীমা পসস তাআ ওঔন ওঔন
জীবন বীমা চু ক্ষক্ত নাজম পসরসঘত। এওটি
অেস্ত ে তার মৃতুের পর বীমাওৃ জতর
মজনানীত বেসি বা ুসবিাজভাকীজও কেো ে।
অক্ষনশ্চয়তা: ািারণ বীমা ঘু সিজত, ুরিার
সবরুজে কয ছুাঁ সও খটনাটি সনসশ্চত। এওটি
বাস
অগুজনর গ্রাজ প জব বা এওটি কা ী
েুখসটনা ম্মঔীন জব সওনা কওঈ সনসশ্চতভাজব
বজত পাজর না।

চীবন বীমার কিজত্র মৃতুে খটনাটি খটজব সওনা
ক সনজে কওাজনা প্রশ্নআ কনআ।এওচন বেসির
চজন্মর জঙ্গআ মৃতুে সনশ্চত। ক্রযট অক্ষনক্ষশ্চত
ক্রট  মৃতুযর ময়। চীবন বীমা তাআ
ওা মৃতুের ছুাঁ সওর চনে মস্ত রওজমর
ুরিা প্রোন ওজর।

ম্ভাবনা বৃক্ষদ্ধ: ািারণ বীমাজত অগুন বা চীবন বীমার কিজত্র মৃতুের ম্ভাবনা বেজর
ভূ সমওম্প চাতীে সবপজের কিজত্র, খটনা খটার াজথ াজথ বৃা্সে পাে।
ম্ভাবনা মজের াজথ াজথ বৃসে পাে না।
b) জীবন বীমার ঝুঁু ক্ষক প্রকৃক্ষত
কযজতু মৃতুে বে ম্পসওস ত তার মাজন সনম্ন সপ্রসমোম তরুণজের চনে এবং ঈচ্চ সপ্রসমোম বেস্ক
মানুজর চনে সভযুি ওরা ে। এওটি ফ  যারা বেস্ক সওন্তু ভা স্বাজিের সিওাসর
তারা প্রতোার ওরা সেজওআ ছুাঁ জওজঙ কযঔাজন ুি েেরা প্রওল্প রজেজঙন। ফজ বীমা কওাম্পাসন
গুরুতর মোর ম্মুঔীন ে। তারা োন ওজর এমন ঘু সির সবওাল যার সপ্রসমোম বেসি
দ্বারা ারা চীবন বন এবং তঃপর পসরজলািন ওরজত পাজর। এটি সপ্রসমোম স্তজরর ঈন্নেজনর
সেজও সনজে যাে।
3. স্তর ক্ষপ্রক্ষময়াম
গুরুত্বপূণি
স্তর সপ্রসমোম  কআ সির সপ্রসমোম কযটি বেজর জঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু ঘু সির ম্পূণস মজে
সবঘ থাওজব।

এর মাজন  কয এআ বঙজর ংকৃীত সপ্রসমোম, এআ মে মৃজতর চনে োসব ওরা মূজের কঘজে কবলী
জব, যঔন পরবতী বৎজরর সপ্রসমোম কবলী বেজ মৃতুের চনে োসব পূরজনর মূজের কঘজে ওম
জব। স্তর সপ্রসমোম  ঈভজের ক । এর থস  প্রারসম্ভও বেজর বা সত সপ্রসমোম পরবতী
বেজর সপ্রসমোজমর খাটসত িসতপূরণ ওজর।
স্তর সপ্রসমোম তবসলিে সনজঘ বোঔো ওরা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্তর ক্ষপ্রক্ষময়াম

স্তর সপ্রসমোজমর এঙা া থস , চীবন বীমা ঘু সি, ািারণত যা ১০, ২০ বা অজরা জনও
বঙর ঘাাজনার চনে কয েীখস কমোেী বীমা ঘু সি। নে সেজও ািারণ বীমা ািারণত স্বল্পজমোেী
এবং প্রসত বঙর কল জে যাে।
গুরুত্বপূণি

চু ক্ষক্তর প্রথম বছর ংগৃীত ক্ষপ্রক্ষময়াম তার পক্ষক্ষধ্ারীজদর ুক্ষবধ্ার জনয বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর দ্বারা
ক্ষবনযা করা য়। ংগৃীত মূযজক “ংরক্ষিত” বা য়। একট বীমা ক্রকাম্পানী ক্ষবমাকৃ জতর
ভক্ষবযৎ বাধ্যবাধ্কতা পূরজণর জনয এই ংরিণ রাজখ।অক্ষতক্ষরক্ত মূয “জীবন পুুঁক্ষজ” নাজম একট
পুুঁক্ষজ ততরী কজর। জীবন ক্ষবমাকৃ তরা এই তক্ষব ক্ষবক্ষনজয়াগ কজর এবং ুদ উপাজিন কজর.
a) স্তর ক্ষপ্রক্ষময়াজমর উপাদান
স্তর সপ্রসমোজমর েুটি ঈপাোন।
ii. প্রথমটি পসরসঘত লতি বা ুরিা উপাদান সাজব, ছুাঁ সওর ঔরজঘর চনে সপ্রসমোজমর কয
ংলটি অজ প্রজোচন।
iii. সদ্বতীেটি নগদ মূয উপাদান সাজব পসরসঘত। এটা পসসিারীজের চমা ওরা বা সত
টাওা দ্বারা কঠিত। এটা ঞ্চে ঈপাোন কঠন ওজর।
এর থস  প্রাে মস্ত চীবন বীমা নীসত ুরিা এবং ঞ্চজের এওটি সমিণ। সপ্রসমোম কবলী নকে
মূে ঈপাোন, অজরা ঞ্চে সভসত্তও বীমা নীসত সাজব সবজবসঘত ে।
4. ঝুঁু ক্ষক ভাগাভাক্ষগর নীক্ষত
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস ঘু সিসভসত্তও অসথসও
পসসিারীজের প্রজেে ুসবিাগুস প্রােআ ঘু সিমূও
কপনলন ঐসতেকতভাজব ক্রে ওরা ে, বসওঙু র
কজ জঠ, কযভাজব ঘু সি কঠিত ে এবং সওঙু

প্রসতষ্ঠান সাজব কিণীবে ওরা জেজঙ।এর থস
কোরান্টী অওাজর গ্রণ ওরা ে।চীবন বীমা এবং
উজিস, অসথসও সনরাপত্তা ঈপসব্ধ ওজর।এআ সনরাপত্তা
ুরিা ততরী ওরা ে বীমা পসরজলাজির বিান
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অজঙ সওনা তা সনসশ্চত ওরার চনে সনসমসত ে, তার ফ সজজব। কঠন ততরী ে ভাকাভাসক বা
পুসং নীসতর অজবেন কথজও।
ভাগাভাক্ষগ অসথসও বাচাজরর ছুাঁ সও ওমাজনার এওটি গুরুত্বপূণস ঈপাে, নোনে বহুমুঔীতা ে। েুটি
কম সওভাজব সভন্ন।
বহুমুখীতা

ভাগাভাক্ষগ

বহুমুঔীতার িীজন পুাঁসচ সবসভন্ন ম্পজে ভাকাভাসক বা পুসং-এ, সবসভন্ন বেসির পুাঁসচ
সবস্তাসরত থাজও (সবসভন্ন ছু স জত সডম রাঔা)।
এওসত্রত ওরা ে (ব সডম এওআ ছু স জত
রাঔা)।
বহুমুঔীতাজত
এওটি ঈত্
কথজও
জনও ভাকাভাসকজত জনও ঈত্ কথজও
কন্তবেিজ প্রবাসত ে এমন পুসাঁ চ থাজও।
প্রবাসত ে এমন পুাঁসচ থাজও।

এওটিজত

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ভাগাভাক্ষগ
ভাকাভাসক (পুাঁসচ জনও ঈৎ কথজও এও চােকাে এওসত্রত ে)

ভাকাভাসক বা পুসং নীসত চীবন বীমাজত েুটি সনসেস ি ভূ সমওা পান ওজর।
i.

প্রথমতঃ এর ভূ সমওা  অকা মৃতুযর ফজ উদ্ভূত অথি ননক্ষতক িক্ষতর ক্ষবরুজদ্ধ ুরিা
প্রদান করা। এআ িসত যারা চীবন বীমা ঘু সির মজিে প্রজবল ওজর কয পুাঁসচ োন ওজর,
তার ঈজেজলের মািেজম বন ওরা ে ।

ii. পুসং নীসত ছুাঁ সও মৃতুের ছুাঁ সও বসভূস ত। এটা পুসং  অসথসও ছুাঁ সও জঙ্গ চস ত। এটি
সচসত ে সপ্রসমোজমর পুসং দ্বারা, পুাঁসচ এবং নোনে বেসি দ্বারা েটমুূজতস সবসভন্ন প্রওার
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ঘু সির অনুসঙ্গও ছুাঁ সওর ফস্বরূপ এবং সনসশ্চত ওরা যাজত এটি সবসভন্ন প্রচজন্মর
পসসিারীজের মিে পুসং-এর বোপার। এআ পুসং-এর ফাফ  কঘিা এবং চীবন
সবমাওৃ তজের ভা-মন্ন মে চুজ সনছসঞ্ঝাটভাজব কফরজতর সভন্ন ার (সভন্ন কবানা)
সেজত িম ে।

5. জীবন বীমা চু ক্ষক্ত
ক্ররখাক্ষচত্র 4: চীবন বীমা ঘু সি

চীবন বীমার কল ংলটি ঘু সি। এর তাত্পযস অেস্ত মাু ে। এআ েটি ঘু সিবেভাজব সনসশ্চত,
চীবন বীমাজও আক্ষথিক ক্ষনরাপিার একট মাধ্যম ততরী ওজর। চীবন বীমা কয ওজঠার সনেন্ত্রণ এবং
ওজঠার তত্ত্বাবিাজনর সবে প্রসতশ্রুসতর ঈপাোন তা কবাছাে।
চীবন বীমাওৃ তজের বেবা কঔার চনে এওটি লতস সাজব ংসবসিবে মচুে বচাে রাঔার প্রজোচন
ে। তাজের েজজতা পুাঁসচর সবসনজোক সনেন্ত্রজণর সবসভন্ন লতস অজঙ, তারা তাজের সপ্রসমোম পযসাপ্ত
জব তা সনসশ্চত ওজর এবং তারা পসসিারীজের টাওা সওভাজব বেে ওরজত পারজবন তা সনেসন্ত্রত
সনেম জত পাজর।
একট মূ প্রশ্ন, প্রায়লই ক্ষবতক্ষকিত ক্রয, অনযানয আক্ষথিক াধ্নপজত্রর তু ায় পক্ষক্ষধ্ারীজদর ক্রয
ুক্ষবধ্া ক্রদয়া জে ক্রট যজথষ্ট ক্ষকনা। অমজের বলেআ মজন রাঔজত জব, চীবন বীমা ঘু সি ছুাঁ সও
পূরণ এবং ঞ্চে ঈপাোন ঈভজের জঙ্গ চস ত। এটি অসথসও বাচাজর নোনে পণে মত এওটি
অসথসও পণে কজ কতাজ। চীবন বীমা অজ ওম ুরিা পণে এবং ম্পে িারণ অজরা বৃৎ
ঈপাে।
এওটি ঔাাঁটি লতস বীমার মিেঔাজন পাথসওে ওরা প্রজোচন, কযটি শুিুমাত্র মৃতুের ুসবিা প্রোন ওজর
এবং ঞ্চে পসরওল্পনা যার মজিে বৃৎ নকে মূে বা ঞ্চে ঈপাোন অজঙ। কযঔাজন পজররটিজত ওম
সপ্রসমোম, পরবতীওাজ কবল ব এবং এওটি বেসির ঞ্চে এওটি ঈজেঔজযাকে ংল কঠন ওরজত
পাজর। এর থস  এআ নকে মূজের এওটি ব
ঔরজঘর ুজযাক অজঙ। 'ুজযাক ঔরঘ' এআ
পসরভাাটির, মূে যা এওচনজও বন ওরজত ে ুজযাক সজজব নোনে চােকাে থস িাপন তোক
ওজর, তা কবাছাে।
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অজ প্রঘসত চীবন বীমা ঞ্চে ঘু সি কয প্রিান ঘোজজঞ্জর ম্মুঔীন ে কটি "লতস কওনা এবং
নেত্র সবসনজোজকর পাথসওে"-এআ সবতজওস র ফাফ। মূতঃ এটি সবতসওস ত কয বীমা কওাম্পানীর কথজও
শুিুমাত্র টামস বীমা ক্রে ওরা ভাজা এবং বাসও সপ্রসমোম নে ংিা, যা জনও কবলী কফরত কেে
কঔাজন সবসনজোক ওরা ঈসঘত।
প্রঙ্গত ঈন্নত এবং প্রথাকত নকে মূে বীমা ঘু সির সবরুজে তওসটি এঔাজন সবজবসঘত জত পাজর।
a) উপকাক্ষরতা
i.

এটা ঐসতাসওভাজব প্রমাসণত জেজঙ এটি একট ক্ষনরাপদ এবং ুরক্ষিত ক্ষবক্ষনজয়াগ জত
পাজর। তার নকে মান বসসনম্ন ার প্রসতশ্রুসত কেে কযটি ঘু সি মেওাজর জঙ্গ বৃসে জত
পাজর।

ii. সপ্রসমোম প্রোজনর সনেমানুবসতস তা এওচজনর ঞ্চে বািেতামূও পসরওল্পনা এবং এওটি
পক্ষরত্রাতার প্রজয়াজন লৃঙ্খা রবরা ওরা ে।
iii. সবমাওৃ ত সবসনজোক বেবিাপনার যত্ন কনে এবং এআ োসেত্ব কথজও বযক্ষক্তজক মুক্ত কজর।
iv. এটি রূপান্তরণজযাগয। বীমাওৃ ত এওটি ঊণ সনজত বা নীসত অত্মমপসণ:
মজিে এটি রূপান্তর ওরজত পাজরন.

এআভাজব নকে

v. ঈভে নকে মূে িরন চীবন বীমা এবং বাসসও বৃসত্ত সওঙু আয়কর ুক্ষবধ্া কভাক ওরজত
পাজর।
vi. এটি ঊণোতাজের োসব কথজও সনরাপে জত পাজর, ািারণত বীমাওৃ জতর কেঈসো বা মৃতুে
খটজ।
b) অুক্ষবধ্া
i.

জপিাওৃ ত সিসতলী অজের জঙ্গ এওটি ঈপওরণ সাজব মস্ত সির অে সবসনজোজকর
ঈপর মুদ্রাফীসত িে প্রভাজবর সলওার ে।

ii. ঈচ্চ ের এবং চীবন বীমা নীসতর নোনে প্রাথসমও ঔরঘ, অজকর বঙজরর সঞ্চত জথসর
পসরমাণ ওসমজে কেে।
iii. ঈৎপােন, যসে ঙ্গীওারবে, েত নোনে অসথসও বাচাজরর কঘজে েত ওম জত পাজর।
ওম ঈৎপােন কট্রড বজের ফাফ, এঙা া ছুাঁ সও ওসমজে কেে।

অত্ম পরীিা

1

সওভাজব বহুমুঔীওরণ অসথসও বাচাজরর ছুাঁ সও ওমাে?
I.
II.
III.
IV.

সবসভন্ন ঈৎ কথজও পুসাঁ চ ংগ্র এবং এও চােকাে তাজের সবসনজোক
সবসভন্ন কিণীর ম্পসত্তর চুজ পুাঁসচ সবসনজোক
সবসনজোজকর মজিে মে পাথসওে বচাে রাঔা
সনরাপে ম্পজের সবসনজোক
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ারাংল
a) ম্পে এও িরজনর ম্পসত্তর যা মূে বা সবসনজোজক াভ ঈৎপােন ওজর।
b) এআঘএসভ িারণা মানুজর চীবনজও ঈপাচসন ওজর এমন এও প্রওাজরর ম্পসত্ত বা ম্পে সজজব
সবজবঘনা ওজর। এটি এওচজনর প্রতোসলত সনট ভসবেত অজের ঈপর সভসত্ত ওজর মানব চীবজনর
মান পসরমাপ ওজর।
c) স্তর সপ্রসমোম এমন এওটি সির সপ্রসমোম যা বেজর জঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু মস্ত ঘু সি
মজের সির থাজও।
d) অসথসও বাচাজরর ছুাঁ সও ওমাজত ভাকাভাসক গুরুত্বপূণস ঈপাে, নোনে বহুমুঔী ে।
e) একট জীবন বীমা চু ক্ষক্তর প্রক্ষতশ্রুক্ষত উপাদান ুক্ষচত কজর জীবন বীমা কজঠার ক্ষনয়ন্ত্রণ এবং

কজঠার তোবধ্াজন ক্ষবয়।
প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.

ম্পে
মানব চীবজনর মূে
স্তর প্রসমোম
ভাকাভাসক
বহুমুঔীতা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি  ঔ।

বহুমুখীকরণ ক্ষবক্ষভন্ন ম্পক্ষির ক্রশ্রণী জুজ়ি ক্ষবক্ষনজয়াগ ছক্ষ়িজয় আক্ষথিক বাজাজরর ঝুঁু ক্ষক কমাজনার
কাজ করজব.
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনজঘর কওানটি চীবন বীমা বেবার ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

ম্পে
ছুাঁ সও
ভাকাভাসকর নীসত
ভতুস সও
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প্রশ্ন 2
কও এআঘএসভ িারণার ঈদ্ভাবন ওজরজঙন ?
I.
II.
III.
IV.

ড. মাটিসন ুথার সওং
োজরন বাজফ
প্র. হুবনার
চচস র

প্রশ্ন 3
সনজঘ ঈসেসঔত কওান বীমা পসরওল্পনাজত নুেনতম বা কওাজনা ঞ্চে ঈপাোজনর পসরমাণ কনআ?
I.
II.
III.
IV.

টামস বীমা পসরওল্পনা
আনডাঈ পসরওল্পনা
ারা চীবজনর পসরওল্পনা
থস কফরত পাোর পসরওল্পনা

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔত কওানটি ম্পে সজজব ূসঘত ওরা যাজব না?
I.
II.
III.
IV.

কাস
মানব চীবন
বােু
বাস

প্রশ্ন 5
নীজঘর কওানটি ছুাঁ সওর িীন কিণীওরণ ওরা যাে না?
I.
II.
III.
IV.

ঔুব ল্প বেজ মৃতুে
ঔুব তা াতাস মৃতুে
প্রাওৃ সতও িে-িসত
িমভাজব কবাঁজঘ থাওা

প্রশ্ন 6
নীজঘর কওান সববৃসতটি তে ?
I.
II.
III.
IV.

ািারণ
ািারণ
ািারণ
ািারণ

বীমা নীসত  অোন ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসত  িসতপূরণ ঘু সি
বীমা নীসত  িসতপূরণ ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসত  অোন ঘু সি
বীমার কিজত্র ছুাঁ সও খটনা সবরুজে ুরিা সনসেস ি
বীমা কিজত্র ছুাঁ সও খটনা সনসশ্চতভাজব মজের জঙ্গ বৃসে পাে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔত পেসত মজিে কওানটি এওচন বেসি প্রজোচনীে বীমা সনিসারণ ওরজত াাযে ওরার চনে
এওটি প্রথাকত পেসত?
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I.
II.
III.
IV.

মানুজর থসননসতও মূে
চীবন কমোসে সববৃসত
মানব চীবজনর মূে
ভসবেৎ চীবজনর মূে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔত কওানটি বেস্ক মানুজর তু নাে ল্প বেীজের ওম চীবন বীমা সপ্রসমোম সভযুি ওরার
চনে বজঘজে ঈপযুি বোঔো?
I.
II.
III.
IV.

কবলীরভাক ল্প বেীরা সনভস রলী
এওচন বেস্ক মানুজের কবলী টাওা কেোর ামথস অজঙ।
মৃতে বেজর জঙ্গ ম্পসওস ত
মৃতুে বেজর াজথ সবপরীতভাজব ম্পসওস ত

প্রশ্ন 9
নীজঘর কওানটি নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবিা নে?
I.
II.
III.
IV.

সনরাপে এবং ুরসিত সবসনজোক
ংরিণ লৃঙ্খা ন্তভূস ি
ওম ঈৎপােন
অেওর ুসবিা

প্রশ্ন 10
নীজঘর কওানটি নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবিা?
I.
II.
III.
IV.

সফরত মুদ্রাফীসত বিজের প্রভাজবর সবে
পূা্বসবতী বঙর ওম ঞ্চে
ওম ঈৎপােন
ুরসিত সবসনজোক

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  খ।
চীবন বীমা বেবার ঈপাোজন ম্পে, ছুাঁ সও, ভাকাভাসক নীসত এবং চীবন বীমা ঘু সি ন্তভুস ি।
ভতুস সও চীবন বীমা বেবার এওটি ঈপাোন নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ক।
িোপও হুবনার মানব চীবন মূে (এআঘএসভ) িারণার ঈদ্ভাবন ওজরজঙন।
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উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ও।
টামস বীমার জঙ্গ কসভং ঈপাোন ম্পসওস ত নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বােু এওটি ম্পে সজজব কিণীওরণ / বা ওরা যাজব না।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ক।
প্রাওৃ সতও িে-িসত এওটি প্রপঞ্চ এবং এওটি ছুাঁ সও নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
চীবন বীমা নীসত অোন ঘু সি যঔন ািারণ বীমা নীসত  িসতপূরণ ঘু সি।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মানব চীবন মূে এওটি পৃথও প্রজোচনীে বীমা পসরমাণ সনরূপণ ওরার এওটি পেসত।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মৃতুেওা বেজর জঙ্গ ম্পসওস ত এবং তরুণ বেসি যাজের মৃতুের ম্ভাবনা ওম তাজের ওম সপ্রসমোম
সভযুি ওরা ে বেস্ক বেসিজের তু নাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ক।
ওম ঈৎপােন নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবজি।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  খ।
সনরাপে সবসনজোক নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবিা।
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7
আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা
অধ্যায় ভূক্ষমকা
পূবসবতী িোেগুসজত অমরা অজাঘনা ওজরসঙ চীবন বীমার াজথ সও চস ত থাজও এবং অসথসও
ুরিা প্রোজন তার সও ভূ সমওা।. ‘সনরাপত্তা’ বেসির ঈজদ্বক, যারা বতস মান  ভসবেজতর সবসভন্ন
ঘাসো পূরজণর চনে তাজের অে  ম্পে বরাে ওরজত ঘাে। চীবন বীমাজও এআভাজব "বেসিকত
অসথসও পসরওল্পনা"-র বৃত্তর কপ্রিাপজট বুছজত জব। এআ িোজের ঈজেলে  অসথসও পসরওল্পনা
সবে ূঘনা ওরা।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. অসথসও পসরওল্পনা এবং বেসিকত চীবন ঘক্র
B. অসথসও পসরওল্পনার ভূ সমওা
C. অসথসও পসরওল্পনা- প্রওার
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A. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনা এবং বযক্ষক্তগত জীবন চে
1. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা ক্ষক?
অমরা সিওাংলআ চীবজনর এওটি প্রিান ংল বেে ওসর থস ঈপাচসন ওরজত। এআ টাওা অমাজের
সওভাজব ওাজচ াকাজনা কযজত পাজর কটা সবজবঘনা শুরু ওরার এটা ঈপযুি মে নে? অসথসও
পসরওল্পনা এআ ঈজেলে চসজনর এওটি বুসেমান ঈপাে। সওঙু ংজ্ঞা পরীিা ওরা যাও:
ংজ্ঞা
i.

অসথসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যা, এওচজনর চীবজনরর িে সঘসহ্নত ওরজত, সঘসহ্নত িেজও
অসথসও জিে পসরণত ওরজত এবং এওচজনর পুাঁসচজও পসরঘানা ওজর কযটি তার িে চসন
ওরজত াাযে ওজর।

ii. অসথসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যার মািেজম এওচন তাাঁর চীবজন প্রতোসলত এবং ভাসবত
ঘাসো পূরজণর এওটি করাডমোপ ঘাটস ততরী ওরজত পাজরন। এটি এওচজনর সনট মূে সনিসারজণ,
ভসবেজতর অনুমাসনও অসথসও ঘাসোর সাব, এবং ঠিও বেবিাপনার মািেজম অসথসও ঘাসো
পূরজণর ওাজচ চস ত।
iii. অসথসও পসরওল্পনা এওচজনর িে এবং অওাঙ্খার বাস্তজব পসরণত ওরার চনে বেবিা গ্রণ
ওজর।
iv. অসথসও পসরওল্পনা, এওচজনর বতস মান  ভসবেত ঘাসো, এওচজনর বেসিকত ছুাঁ সও পসরজঔ
এবং এওচজনর অে জপসিত ঘাসো পূরজণর এওটি করাডমোজপর নওলা ততরী ওরার চনে
সবজবঘনা ওজর।

অসথসও পসরওল্পনা ওম ঈজদ্বজক এওটি চীবন সনমসাজণ তেন্ত গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর। তওস
পসরওল্পনা অপনার গ্রাসিওার িাযস ওরজত এবং অপনার সবসভন্ন িে চসন ওরজত টভাজব
ওাচ ওরজত াাযে ওজর।
ক্ররখাক্ষচত্র 1: জিযর প্রকারজভদ

i.

এআ িেগুজা স্বল্পজময়াদী জত পাজর: এওটি এসসড টিসভ কট কওনা থবা এওটি
পসরবাজরর ঙু টি ওাটাজনা
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ii. তারা মাঝারীজময়াদী জত পাজর: এওটি বাস

কওনা বা সবজেজল বওাল চাপন

iii. দীঘি জময়াদী জিে ন্তভুস ি জত পাজর: সলিা, এওটি ন্তাজনর সববা বা বজরর প্রস্তুসত
2. বযক্ষক্তর জীবনচে
ঈআসোম কলক্সপীোর বজজঙন সবে এওটি মঞ্চ। এওচন বেসির চজন্মর সেন কথজও তারাঁ মৃতুের সেন
পযসন্ত ক চীবজনর সবসভন্ন মজঞ্চর সভতর সেজে যাে, কযঔাজন সতসন ক্রমাবেষজে সবসভন্ন ঘসরজত্র সভনে
ওরজবন বজ অলা ওরা ে- সলিাথী, ঈপাচসও, ঙ্গী, সপতা বা মাতা সজজব,
প্রোনওারী
সজজব, ন্তান যঔন সনচ ওজমসরত কআ মে এবং ঘূ ান্ত বজরর বঙর সজজব।
এআ পযসােগুজা সনজঘ কেো করঔাসঘত্রটিজত সঘসত্রত ।

ক্ররখাক্ষচত্র 2: অথি ননক্ষতক জীবনচে

জীবন স্তর এবং অগ্রাক্ষধ্কার
a) ক্ষলিাথী (২০-২৫ বয় পযি ন্ত বা য়): এও এওটি পযসাে যঔন এওচন তার জ্ঞান
এবং েিতা বৃসে মািেজম এওটি ঈত্পােনিম নাকসরও সজজব প্রস্তুত ে। মানব
মূিন মান ঈিাপজন মজনাজযাক ওরা ে।এওচজনর সলিার থস প্রোজনর চনে ফাি
প্রজোচন, ঈোরণস্বরূপ, এওটি সবঔোত মোজনচজমন্ট প্রসতষ্ঠাজন এমসবএ-র চনে
সফ কমটাজনা।
b) উপাজিক(২৫ উদ্ধি ক্রথজক): এওটি স্তর যঔন এওচন ঘাওসর পাে এবং ম্ভবত তার
ঘাসো পূরজণর চনে যজথি অে ওজর এবং ঔরজঘর চনে সওঙু ঈদ্বৃত্ত থাজও। এআ
পযসাজে এওচন বেসির পসরবাসরও োসেত্ব থাওজত পাজর এবং প্রতিে ভসবেজত কয
ঘাসো ঈদ্ভু ত
জত পাজর তা পূরণ ওরার চনে ঞ্চে এবং ম্পে ৃসির সেজও
সবসনজোক ওরজত পাজর। ঈোরণস্বরূপ, এওটি বহুচাসতও ংিাে ওাচ ওজর এওটি
যুবও কৃসনমসাণ ঊণ কনে এবং এওটি বাস জত তা সবসনজোক ওজর।
c) েী( ২৮-৩০-এ ক্ষবজয়র পর): এআ পযসাজে যঔন এওচন সবজে ওজর এবং তাাঁর
সনচস্ব এওটি পসরবার থাজও। এআ পযসাজে, সবম্ব কফাওাজ থাজও এওটি পসরবার
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সনমসাজণর জঙ্গ যুি ঈজদ্বক এবং তার প্রাক্কাজ অা োে- কযমন সনজচর থাওার মত
এওটি বাস , ম্ভবত এওটি কাস , কভাকেপণে, সলশুজের ভসবেজতর চনে পসরওল্পনা
আতোসে।
d) ক্ষপতা-মাতা (বা যায় ২৮-৩৫): এআ বঙরগুজাজত
এওচন এও বা এওাসিও
সলশুর কসবসত সপতা বা মাতা ে। এটি এওটি অেলস বঙর যঔন এওচন তাজের
স্বািে এবং সলিা - ভা স্কু  ভসতস আতোসে ম্বজে সঘন্তা ওজর।
e) প্রদানকারী (বা যায় ৩৫-৫৫): এআ বেজ সলশুরা কতর কথজও উসনল বঙজরর মজিে
পসরণত ে/জেজঙ, এবং তাজের তেন্ত গুরুত্বপূণস বঙর ঈচ্চ সবেোে এবং ওজচ
ন্তকসত। ন্তানজও চীবজনর ঘোজঞ্জ কমাওাজবা ওরজত প্রযুসিসবেো এবং কপলাকতভাজব
কযাকে ওরার চনে অচ প্রজোচনীে সলিার ঈচ্চ মূে ম্পজওস তেন্ত ঈসদ্বগ্ন ো।
ঈোরণ স্বরূপ, সবজবঘনা ওরা যাও পাাঁঘ বঙজরর চনে এওটি কমসডজও কওাস
ঘাাজনার প্রজোচনীে মূে কযাকা
ওরা।
জনও ভারতীে পসরবাজর কমজেরা
প্রাপ্তবেস্ক জ তাজের সবজে কেো ে। ভারতীে পসরবাজরর ঈজদ্বজকর বজঘজে
গুরুত্বপূণস চােকা  কমজেজের সববা এবং তার বজন্নাবজস্তর বেবিা। প্রওৃ তপজি, অচ
ভারতীে পসরবাজরর বজঘজে এও নম্বর ঈজেলে  ন্তানজের সববা এবং সলিার
চনে ঞ্চে।
f) ন্তান পক্ষরতযক্ত ক্ষপতা-মাতা ( ৫৫ ক্রথজক ৬৫ বছর): ন্তান পসরতেি সপতা-মাতা
মাজন ন্তান-ন্তসত তাজের বাা [ংার] লূণে ওজর ঘজ যাে। এটি এওটি মে
যঔন ন্তান সবজে ওজর এবং জনও মে তাজের সপতা-মাতাজও কঙজ নে কওাথা
ওাজচর চনে কেলান্তর ে।
অলা ওরা যাে এআ পযসাজে এওচন [কৃসনমসাণ ঊণ
এবং নোনে বেওীগুজার মত] োে পসরজলাি ওজর কেে এবং বজরর চনে এওটি
পুাঁসচ ততরী ওজর। এআ মজেআ এওচজনর চীবজন লারীসরও িঃপতন কযমন সবসপ
এবং ডাোজবটিজর প্রওাল এবং ংক্রমণ শুরু ে। অসথসও স্বািীনতা এবং অজের
সনরাপত্তার চনে এআভাজব প্রজোচন সাজব স্বািে ুরিা প্রিানতম জে যাে।
g) অবর- ক্রল বছর (৬০ এবং তার বছর): এআ বেজ এওচন সক্রে ওামসচীবন কথজও
বর কনন এবং চীবজনর ঘাসো পূরজণর চনে ঞ্চে ঔরঘ ওজরন। এঔাজন গুরুত্ব
পাে এওচজনর এবং তাাঁর স্ত্রীর চীবজনর কল পযসন্ত কবাঁজঘ থাওা ঘাসো পূরণ।
গুরুতর ঈজদ্বক  স্বািে মো, অে ম্পজওস সনশ্চেতা, এবং সনঃঙ্গতা।. এআ
মজেআ এওচন তার চীবজনর মান ঈন্নত ওরজত পাজর এবং জনও সওঙু , যা
এওচজনর স্বপ্ন সঙ সওন্তু কওাজনা সেন চসন ওরজত পাজরসন, তা ঈপজভাক ওরজত
পাজর- কযমন এওটি লঔ পূরণ থবা ঙু টিজত যাো বা এওটি তীথসযাত্রা মো 
– াবীভাজব না বঞ্চনার াজথ বািসওেবন ওরজবন তা সনভস র ওজর এওচন
ভসবেৎ প্রজোচজনর চনে কওাজনা বেবিা ওজরজঙন সওনা তার ঈপর।
অমরা ঈপজর কযমন কেঔজত পাসচ্ছ থসননসতও চীবন ঘজক্রর সতনটি পযসােক্রজম অজঙ।
ক্ষলিাথী পযি ায়

প্রথম পযসােটি  প্রাও- কপলা পযসাে যঔন এওচন ািারণত সলিাথী
থাজও। এটি ঈত্পােনলী নাকসরও সাজব োসেত্ব গ্রজণর চনে এওটি
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প্রস্তুসতমূও পযসাে। গ্রাসিওার  এওচজনর েিতার ঈন্নেন এবং এও
মানব মূিন মান বৃসে ওরা।
কমি পযি ায়

এআ ওমস পযসাে শুরু ে ১৮-২৫-এর ওাঙাওাসঙ বেজ বা তার অজক
কথজও এবং ৩৫ কথজও ৪০ বঙর ঘজ। এআ মজে, এওচন তার ঔরজঘর
কঘজে কবলী ঈপাচসন ওজরন এবং ঞ্চে  পুাঁসচ সবসনজোক শুরু ওজরন।

অবর পযি ায়

এআ প্রসক্রোে সতসন ম্পে ংগ্র এবং ম্পসত্ত ততরী ওজরন যা তার
বর গ্রণ এবং ওাচ ওরা বে োর পর ভসবেজতর সবসভন্ন
প্রজোচজনর চনে থস প্রোন ওরজব এমনসও পরবতী বঙজরর অে।

3. ক্রকন একজনজক ঞ্চয় এবং ক্ষবক্ষভন্ন আক্ষথি ক ম্পদ েয় করজত য়?
এওচন বেসির চীবজন প্রসতটি পযসাজে, যঔন সতসন এওটি সবজল ভূ সমওা পান ওজরন, জনও
প্রজোচন ততরী ে যার চনে পুসাঁ চর েরওার ে।
উদারণ

একজন বযক্ষক্তর ক্ষববা এবং ক্ষনজজর একট পক্ষরবার শুরু করার পর তার ক্ষনজজর বাক্ষ়ির প্রজয়াজন
জত পাজর। ন্তান ব়ি জ তাজদর উচ্চ ক্ষলিার জনয পুুঁক্ষজর প্রজয়াজন য়। একজন বযক্ষক্তর
মধ্যবয় ভা কাটাজনার পর, স্বাস্থয খরচ ক্রমটাজত এবং অবর গ্রজণর পরবতীকাীন ঞ্চজয়র
জনয উজদ্বগ থাজক যাজত ক্ষতক্ষন তার ন্তানজদর উপর ক্ষনভিরলী এবং ক্রবাঝা জয় না যান। স্বাধ্ীন
 মযি াদার জে ক্রবুঁজচ থাকা গুরুত্বপূণি জয় জঠ।
ঞ্চেজও েুআ সোন্ত এওটি সমিণ সাজব সবজবঘনা ওরা কযজত পাজর।
i. খরচ স্থক্ষগত করা: বতস মান এবং ভসবেৎ ঔরঘ মজিে ম্পজের বরাে
ii. স্বল্প রূপান্তরজযাকে ম্পজের সবসনমজে রূপান্তরজযাগয ম্পদ (বা প্রস্তুত ক্রে িমতা) ক্রবজছ
ক্রনয়া। ঈোরণস্বরূপ, এওটি চীবন বীমা পসসর ক্রে, ঘু সি চনে থস সবসনমে কবাছাে, যা
ওম রূপান্তরজযাকে।
অসথসও পসরওল্পনা ঈভে প্রওাজরর সোজন্ত ন্তভুস ি। ভসবেজতর ঞ্চজের চনে এওচজনর পসরওল্পনা
প্রজোচন এবং ভসবেজত ততরী সবসভন্ন ঘাসো পূরজণর চনে ঈপযুি ম্পে সবজবঘনা ওজর সবসনজোক
ওরজত জব।
ঘাসো এবং ঈপযুি ম্পে বুছজত সনজঘ কেঔাজনা এওচজনর চীবজন পযসােগুজা অর খসনষ্ঠভাজব
কেঔা প্রাসঙ্গও জব।
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গুরুত্বপূণি
জীবজনর পযি ায়
তললব পযি ায়
তরুণ অক্ষববাক্ষত পযি ায়
তরুণ ক্ষববাক্ষত পযি ায়
ক্ষলশু ক্ষববাক্ষত পযি ায়
ব়ি ন্তান ক্ষববাক্ষত
পযি ায়
পক্ষরবাজরাির/
প্রাকঅবর পযি ায়
অবর পযি ায়

যঔন এওচন সবেোসিস বা সলিাথী
যঔন এওচন ঈপাচসন শুরু ওজর সওন্তু সববাসত
যঔন এওচন ঙ্গী বা স্ত্রী ে
যঔন এওচন সপতা বা মাতা ে
যঔন এওচন প্রোনওারীজত পসরণত ে যাজও ক্রমল ব
ো
ন্তানজের সলিা এবং সলশুজের নোনে ঘাসোর যত্ন সনজত ে
যঔন ন্তানরা স্বািীন ে এবং বাস কঙজ ঘজ যাে, ঠিও কযমন
পাসঔরা এওটি ঔাস নী সপঙজন কফজ ঈজ যাে
যঔন এওচন তার বেজর কল সেনগুজা যাপন ওজর। মযসাোর াজথ
কবাঁজঘ থাজওন যসে সতসন ঞ্চে ওজরন এবং এআ পযসাজে ততরী ো
প্রজোচজনর চনে যজথি বেবিা ওজর রাজঔন নাজ, এওচন সনঃস্ব জে
কযজত পাজরন এবং অজরওচজনর েোর ঈপর সনভস র ওরজত জত পাজর
যসে সতসন এআ িরজনর বেবিা না ওজরন।

4. ক্ষনজস্ব চাক্ষদা
যসে অমরা ঈপজরর চীবন ঘক্র সেজও কেসঔ, অমরা ঘাসোর সতন িরজনর ততরী জত পাজর তা
কেঔজত পাআ। এটি সতন িরজনর অসথসও পণে ঈেে ওজর।
a) ভক্ষবযজতর ক্রনজদন বযবস্থা ক্ষেয় করার প্রণাী
ঘাসোর প্রথম কটটি চীবন ঘজক্রর সবসভন্ন পযসাজে পুাঁসচ কথজও প্রতোসলত বেজের এওটি
পসরীমা পূরজণর প্রজোচন কথজও ততরী ে বজ অলা ওরা ে। এআ িরজনর েুরওজমর
ঘাসো অজঙ:
i.

ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রনজদজনর চাক্ষদা: সনসেস ি চীবজনর খটনার জঙ্গ যুি যার ম্পজের এওটি
প্রসতশ্রুসত প্রজোচন। ঈোরণস্বরূপ, সনভস রলীজের ঈচ্চ সলিা / সববা চনে এওটি
বেবিা ততরী; থবা এওটি বা ী বা কভাকেপণে ক্রে ওরা।

ii. াধ্ারণ ক্রনজদজনর চাক্ষদা: বতস মান ঔরঘ কথজও অাো ওজর রাঔা পসরমান কওাজনা
সনসেস ি ওারণ ঙা া অাো ওজর রাঔা -এটিজও চনসপ্রেভাজব 'ভসবেজতর বেবিা' বা
ে।
b) আকক্ষিক ঘটনা পূরণ
অওসিও খটনা  চীবজনর ভাসবত খটনা কযগুজা পুাঁসচর এওটি ব প্রসতশ্রুসত কডজও অনজত
পাজর কযটি বতস মান অে কথজও পূরণ ওরা ম্ভব এবং ত: পর প্রাও-পুাঁসচর প্রজোচন ে।
এআ িরজনর সওঙু খটনা, কযমন মৃতুে  িমতা বা কবওারত্ব, অজের িসতর সেজও সনজে যাে।
এআ িরজনর প্রজোচন বীমার মািেজম ুরাা জত পাজর যসে তাজের ংখটন ম্ভাবনা ওম সওন্তু
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ঔরঘ প্রভাব ঈচ্চ থাজও। নেথাে এওচনজও বৃৎ পসরমাণ রূপান্তরজযাকে ম্মে এআ িরজনর
অওসিও খটনার বেবিা সাজব ঞ্চে ওজর রাঔার প্রজোচন জত পাজর।

c) ম্পদ আরণ
মস্ত ঞ্চে এবং সবসনজোক প্রওৃ তপজি সওঙু ম্পে ৃসি ওজর। যঔন অমরা সভপ্রাে অরজণর
ওথা বস তঔন এটি এওচজনর ুসবিা গ্রণ সভপ্রাে জঙ্গ প্রাথসমওভাজব সবসনজোক এবং নুকূ
বাচার কথজও ুজযাক অরজণর আচ্ছা কবাছাে। নে ওথাে ঞ্চে এবং সবসনজোক প্রাথসমওভাজব
ম্পে এওসত্রত ওরার আচ্ছা দ্বারা ঘাসত ে।
এআ ঈজেলেটিজও এওটি নুমানমূও ঈজেলে বা ে ওারণ যঔন এওচন এওটি ঈচ্চ সরটানস
ঈপাচসন ওরার চনে সবসনজোজক সওঙু ছুাঁ সও সনজত আচ্ছুও। ঈচ্চ সরটানস অওাসিত ে ওারণ এটি
অজরা দ্রুত ম্পে বা কনট মূে ংঔোবৃসে ওরজত িম ে। ম্পে অওাসিত ে ওারণ
এটিজও স্বািীনতা, এন্টারপ্রাআচ, িমতা এবং প্রভাব জঙ্গ ংযুি ওরা ে।

5. আক্ষথি ক পণয
ঈপজর সতন িরজনর ঘাসোর অসথসও বাচাজর ংসিি পণে অজঙ:
ক্রনজদজনর পণয

বীমার
পণয

মত

বোে অমানত এবং ঞ্চে ািন কযটি এওচনজও ঠিও মে এবং
প্রজোচনীে পসরমাণ পযসাপ্ত
ক্রে িমতা (রূপান্তরজযাকে) সক্রে
ওজর।
অক্ষনক্ষশ্চত এটি ব
িসতর সবরুজে ুরিা প্রোন
ভাসবত খটনাে কভাক ওরা জত পাজর।

ম্পদ আরণ পণয

ওজর

কযটি

অওসিও

কলোর এবং ঈচ্চ ঈৎপােনলী বি থবা সরজে এজিট এআ
িরজনর পজণের ঈোরণ। এঔাজন সবসনজোক অজরা টাওা ততরীর চনে
থস ংকঠজনর এওটি েৃলে সেজে ততসর ওরা ে।

এওচন বেসির ািারণত ঈপজরর ব ঘাসোর এওটি সমিণ অজঙ এবং তার এআভাজব সতন িরজনর
পজণের প্রজোচন জত পাজর। ংজিজপ বজত পাজরন:
i. ঞ্চে প্রজোচন - নকে প্রজোচনীেতার চনে
ii. বীমা প্রজোচন – সনশ্চেতার প্রসতকূজ
iii. সবসনজোক প্রজোচন - ম্পে ৃসি চনে
6. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরজখ এবং ক্ষবক্ষনজয়াগ
এটা কেঔা ককজঙ কয এওচন চীবজনর সবসভন্ন পযসাজের মিে সেজে যাে, তরুণ ঈপাচসও কথজও মাছ
বে এবং তারপর এওচজনর ওমসচীবজনর কল বঙজরর সেজও যাে, ছুাঁ সও পসরজও, বা ছুাঁ সও
কনোর কয েৃসিজওাণ তা সবসভন্ন পসরবতস জনর মিে সেজে যাে।
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যঔন এওচন তরুণ থাজও, তার ামজন জনও বঙর থাজও এবং এওচন কবল অক্রমণাত্মও জে
কযজত পাজর এবং যতটা ম্ভব ম্পে এওসত্রত ওরজত ছুাঁ সও সনজত পাজর। বঙর যাোর াজথ,
এওচন সবসনজোজকর ম্পজওস অজরা সবঘিণ এবং তওস তা বম্বন ওজর, এঔন ঈজেলে 
এওচজনর সবসনজোক সনরাপে এবং এওত্রীওরণ ওরা। বজলজ, এওচন যঔন তার বজরর বঙজরর
ওাজঙ অজ, তঔন সওঙু টা রিণলী জে যাে।এঔন িে  এওটি ভািার ওরা কযঔান কথজও
এওচন বর গ্রজণর পর ঔরঘ ওরজত পাজরন। এওচন তার ন্তানজের চনে বা োতবে প্রসতিাজন
োজনর চনে ঈআ ওরার ওথা ভাবজত পাজর।
একজজনর ক্ষবক্ষনজয়াগ তলী ঝুঁু ক্ষক পক্ষরজজখর জে তা ক্ষমক্ষজয় পক্ষরবক্ষতিত য়। নীজঘ সনজেস সলত
ওরা 
ক্ররখাক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক পক্ষরজখ এবং ক্ষবক্ষনজয়াগ তলী
ঝুঁু ক্ষক পক্ষরজখ

ক্ষবক্ষনজয়াগ তলী

অত্ম পরীিা 1
চানা খটনার সবরুজে ুরিার চনে অপসন সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি ুপাসরল ওরজবন?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বোে এফসড-র মত কনজেন পণে
কলোর

ঋণপত্র
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B. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
1. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা
অসথসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো কযঔাজন ঔসরোজরর বতস মান এবং ভসবযেজত ততরী জত পাজর এমন
ঘাসো যত্ন ওজর সবজবঘনা এব মূোেন ওরা ে এবং এওচজনর ছুাঁ সও পসরজও এবং অে যাঘাআ
ওরা ে, যথাযথ অসথসও পণে ুপাসরল মািেজম সবসভন্ন প্রতোসলত / ভাসবত ঘাসো পূরজণর চনে
এওটি করাডমোপ ততরী ওরা ে।
অসথসও পসরওল্পনার ঈপাোনমূ :






সবসনজোক - এওচজনর ছুাঁ সও গ্রজণর িমতার ঈপর সভসত্ত ওজর ম্পে বণ্টন,
ছুাঁ সও বেবিাপনা,
বর পসরওল্পনা,
ওর এবং ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা, এবং
এওচজনর ঘাসোর চনে থসপ্রোন ওরা

ংজিজপ অসথসও পসরওল্পনার জঙ্গ ৩৬০ সডগ্রী পসরওল্পনা চস ত
ক্ররখাক্ষচত্র 4: আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা উপাদানমূ
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2. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
অসথসও পসরওল্পনা কওাজনা নতু ন সবে না। অমাজের পূবসপূরুরা চ রূজপ ঘঘসা ওরজতন। তঔন
সবসনজোজকর সবওল্প ীসমত সঙ। ওজেও েলও অজক আকুআটি সবসনজোক এওটি ব ংল দ্বারা চুো
েৃল সজজব সবজবসঘত ত। ঞ্চে মূত বোে অমানত, কপািা কসভং সস্কম এবং নোনে
সনসেস ি অজের বেবিাে ীমাবে সঙ। অমাজের মাজচর এবং অমাজের গ্রাওরা অচ কয ঘোজঞ্জ
ম্মুঔীন জচ্ছ তা ম্পূণস সভন্ন। তাজের সওঙু :
i.

ক্রযৌথ পক্ষরবাজরর ক্ষবখন্ড

কয থ পসরবার কথজও পসরবসতস ত জেজঙ কওব সপতামাতা  ন্তান সনজে ংার।পসরবাজরর প্রিান
 ঈপাচসন ওরা েে সনজচর এবং তার পসরবাজরর যজত্নর োসেত্ব ভার গ্রণ ওজর।এটি জনও
ঠিও পসরওল্পনা কডজও অজন এবং এওচন এওটি কপলাোরী অসথসও পসরওল্পজওর াাজযে এওটি
সনসেস ি মূে কথজও ঈপওৃ ত জত পাজরন।
ii. ক্ষবক্ষনজয়াজগর একাক্ষধ্ক পছন্দ
অচ ম্পে ৃসির চনে অমাজের ওাজঙ এওটি ব ংঔোর সবসনজোক বেবিা অজঙ, এজের
প্রসতটি ছুাঁ সও এবং সবসনমে সবসভন্ন মাত্রাে ঈপব্ধ। অসথসও িে ংিাপন সনসশ্চত ওরার চনে,
এওচনজও ুসবজবঘনার াজথ ঘেন এবং তার ছুাঁ সও গ্রজণর িু িা ঈপর সভসত্ত ওজর এওটি ঠিও
সবসনজোক সোন্ত সনজত জব। অসথসও পসরওল্পনা এওচনজও ম্পে বরাে সেজে াাযে ওরজত
পাজর।
iii. জীবনধ্ারার পক্ষরবতিন
তাৎিসণও পসরতৃ সপ্ত অচজওর সেজনর চনে প্রজোচনীে বজ মজন ওরা ে। মানুজরা অিুসনও
কমাবাআ কফান, কাস , ব বাস , মযসাোপূণস ক্লাব েেপে আতোসে ঘান। এআ মস্ত অওাঙ্খা
ঘসরতাথস ওরার চনে তারা বমে ব ঊণ ওজর। ফজ অজের এওটি ব ঔণ্ড ঊণ পসরজলাজি
ঘজ যাে, ঞ্চজের ুজযাক খুতর ে। অসথসও পসরওল্পনা, জঘতনতা এবং অত্মংযম অনজত
এবং এওচজনর বেে পসরওল্পনা ওরজত াাযে ওজর। যাজত এওচন প্রজোচনীে ঔরঘ ওমাজত
পাজরন এবং
ঈভেপ্রওাজর ফ
জত পাজর: বতস মান চীবনযাত্রার মান এও রাঔার এবং
মজের জঙ্গ জঙ্গ এটি অপজগ্রড ওরার।
iv. মুদ্রাস্ফীক্ষত
মুদ্রাফীসত মে এওটি সনসেস ি মজের থসনীসতজত পণে  পসরজবা মূে ািারণ স্তজর বৃসে
পাে। এটি টাওার মূে হ্রা পাে। ফজ এওচজনর ওিাসচসত জথস ক্রে িমতা িেপ্রাপ্ত ে।
এওচজনর বর মজে মুদ্রাফীসত বেপও িেিসত ওরজত পাজর, যঔন াভচনও কপলা কথজও
সনেসমত অে ওজম যাে এবং অজের এওমাত্র ঈত্ অজকর ঞ্চে। অসথসও পসরওল্পনা এওচনজও
াাযে ওজর মুদ্রাফীসত কমাওাজবা ওরজত প্রস্তুত ওজর, সবজল ওজর পরবতী বঙজর।
v. অনযানয ম্ভাবয ঘটনা এবং প্রজয়াজন
অসথসও পসরওল্পনা এঙা া বেসিজের নে ঘাসো এবং ঘোজঞ্জ পূরণ ওরজত াাযে ওরার
ঈপাে। ঈোরণস্বরূপ, প্রতোসলত ঔরঘ কযগুস চরুরী সঘসওৎার মে অসবভূস ত ে, বা
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নোনে ম্ভাবে খটনা কযগুজার জঙ্গ এওচন বেসিজও কমাওাজবা ওরজত জত পাজর। এওআভাজব,
এওচন বেসির সবজবঘনাপূবও
স টোক্স োসেত্ব পসরঘানা ওরা প্রজোচন।
বেসিজেরজও তাাঁজের মৃতুের পর তাজের ভাজাবাার চনজও তাাঁজের ম্পে  ম্পসত্ত সনজে ততরী
িাবর-িাবর ম্পসত্ত জচ স্তান্তসরত সনসশ্চত ওরার চনে প্রজোচন। অর নোনে ঘাসো
অজঙ কযমন োন ওরা প্রজোচন বা এওচজনর চীবনওাজ এমনসও তারপর সনসেস ি ামাসচও
 িমীে বািেবািওতা। অসথসও পসরওল্পনা এআ ব চসন ওরার ঈপাে।
3. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা শুরু করার ঠিক ময় কখন?
এটি সও শুিুমাত্র িনীজের চনে ততরী? প্রওৃ তপজি, পসরওল্পনা অপনার প্রথম কবতন ঈপাচসন মুূজতস
শুরু ওরা ঈসঘত। ওঔন পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘত তার কওান সট্রকার কনআ।
যক্ষদ একট গুরুত্বপূণি নীক্ষত আমাজদর গাইড করা উক্ষচত – যত দীঘি ময় আমাজদর ক্ষবক্ষনজয়াগ
জব, তাজদর ংখযাবৃক্ষদ্ধ তজতাক্ষধ্ক জব।
তাআ এটা শুরু ওরজত ওঔনআ মজের প্রারম্ভ ে না। এওচজনর সবসনজোক মজে জবসাচ্চ ুসবিা
পাে। অবার, পসরওল্পনা শুিুমাত্রিনী বেসিজের চনে নে। এটি ওজর চনে। এওচজনর অসথসও
িে চসন ওরার চনে,এওচনজও সনেমানুবতী েৃসিজওাণ নুরণ ওরা ঈসঘত, অসথসও িে ততরী
ওরা সেজে শুরু ওরজত জব এবং ছুাঁ সও গ্রজণর িু িা পূরজনর চনে কিষ্ঠ যােকাে সবসনজোক ঞ্চে
ওরজত জব। অসথসও পসরওল্পনাে পসরওসল্পত, অজবকপ্রবণ েৃসিজওাণ অসথসও েুভসাজকের প্রিান ওারণ
যা এওচন বেসিজও প্রভাসবত ওজর।

অত্ম পরীিা 2
অসথসও পসরওল্পনা শুরু ওরার ঠিও মে ওঔন?
I.
II.
III.
IV.

বজরর পজর
এওচজনর প্রথম কবতন ঈপাচসজনর মুূজতস
সববাজর পর
এওচন িনী বার পজর
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C. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনা- প্রকার
অমাজের এঔন সবসভন্ন অসথসও পসরওল্পনা বেবিা যা এওচজনর ওরার প্রজোচন জত পাজর কগুজা
কেঔা যাও।
ক্ররখাক্ষচত্র 5: আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা উপজদষ্টা ক্রবা

প্রোন ওরা কযজত পাজর এমন সবসভন্ন ঈপজেষ্ঠা কবা সবজবঘে। এমন ঙেটি এাওা অমরা কনব







নকে পসরওল্পনা
সবসনজোক পসরওল্পনা
বীমা পসরওল্পনা
বর পসরওল্পনা
ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা
ওর পসরওল্পনা

1. নগদ পক্ষরকল্পনা
নকে থস প্রবা পসরঘানার েুটি ঈজেলে।
i.

প্রথমত, এওচনজও অে  বেজের প্রবা পসরঘানা ওরা প্রজোচন প্রতোসলত বা চরুরী
প্রজোচন কমটাজত তর ম্পজের এওটি ঞ্চে প্রসতষ্ঠা এবং বচাে রাঔার।

ii. সদ্বতীেত এওচনজও িারাক্রজম ততসর এবং মূিন সবসনজোজকর চনে নকে ঈদ্বৃত্ত থস বচাে
রাঔা প্রজোচন।
প্রথম পেজিপ  এওটি বাজজট ততরী করা এবং বতস মান অে  বেজের কসত সবজিণ ওরা।
এওচন বেসিজও ভসবেজতর চনে োে-োসেজত্বর নেেঙ্গত এওটি িে িাপন ওরা ঈসঘৎ। বতস মান
ঔরজঘর সনেলসন তারা কপজত পারজব সওনা তা সনিসারণ ওরজত াাযে ওরজব।
পরবতী িাপ  গত ছয় মা ধ্জর খরচ এবং আয় প্রবা ক্ষবজেণ করা য় যাজত কবাছা যাে
সনেসমত এবং কথাও ঔরঘ কওাথাে ওরা জেজঙ। ঔরঘ সবসভন্ন িরজনর কিণীওরণ ওরা কযজত পাজর
এবং সনসেস ি এবং পসরবতস নলী ঔরজঘ সবভি ওরা কযজত পাজর। এওচজনর সনসেস ি ঔরজঘর ঈপর
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সনেন্ত্রণ না থাওজত পাজর, সওন্তু পসরবতস নলী ঔরঘ অজরা সবজবঘনামূও, প্রােলআ হ্রা বা িসকত
রাঔা যাে।
তৃ তীে িাজপ ারা বছর ধ্জর মাক্ষক আয়  বযজয়র ভক্ষবযদ্বাণী। তীজতর সবজিণ এবং
ভসবেজতর পূবসাভাজর ঈপর সভসত্ত ওজর এওচন এআ নকে প্রবা পসরঘানার চনে এওটি পসরওল্পনা
সডচাআন ওরজত পাজরন।
নকে পসরওল্পনা প্রসক্রোর অজরওটি ংল
সডচাআন ওরা।

 সবজবঘনামূও অে ঘরজম কতাার চনে কও ল

উদারণ
এওচন বেসি তাাঁর ঊজণর ামানে পুনসবসনো ওরজত পাজরন।
এওচন কক্রসডট ওাজডসর ামানে ঊণ কমটাজত পাজরন তাজের এওত্রীওরজণর মািেজম এবং সনম্ন ুজের
বোে ঊণ গ্রণ ওজর তাজের পসরজলাজির মািেজম।

তাজদর আজরা আয় করাজনার জনয একজনজক তাুঁর ক্ষবক্ষনজয়াগ স্থানান্তক্ষরত করজত জত পাজর।
2. বীমা পক্ষরকল্পনা
সনসেস ি ছুাঁ সও যা এওচন বেসিজও তাাঁর বেসিকত অসথসও িে চসজনর কথজও েূজর রাঔজত পাজর তা
ঈন্মুি ওরা ে। বীমা পসরওল্পনা এমন ছুাঁ সওর সবরুজে যজথি বীমা প্রোন ওজমস পসরওল্পনা সনমসাণ
চস ত।
এঔাজন ওাচ  ওত বীমা প্রজোচন তা নুমান ওরা এবং বজঘজে ভা ঈপযুি নীসত সও িরজনর
জব তা সনণসে ওরা।
i.

জীবন বীমা এওচন ঈপাচসজওর ওা মৃতুের খটনাে তাাঁর সনভস রলীজের অে এবং
অনুমাসনও প্রজোচনীে বেজের সাব দ্বারা সোন্ত সনজত পাজর।

ii. স্বাস্থয বীমা প্রজোচনীেতা কযজওাজনা পসরবার সঘসওৎার চরুসর বিাে াপাতাজ ভসতস
ঔরঘ যথাজযাকে পসরজপ্রসিজত মূোেন ওরজত পাজর।
iii. বজলজ একজজনর ম্পজদর জনয বীমা, িসতর ছুাঁ সও কথজও বা ী / কা ী / ওারঔানা
আতোসে রিা ওরার িরন এবং পূরজণর পসরমান সজজব সবজবঘনা ওরা কযজত পাজর।
3. ক্ষবক্ষনজয়াগ পক্ষরকল্পনা
সবসনজোজকর কওাজনা ঠিও পথ কনআ। যা ঈপযুি জব তা এওচন কথজও অজরওচজনর ঈপর সনভস র
ওজর। সবসনজোক পসরওল্পনা এওটি স্বতন্ত্র এর ছুাঁ সও কনবার িু িা, অসথসও িে এবং কআ িে
পূরজণর মে করঔার ঈপর সভসত্ত ওজর বজঘজে ঈপযুি সবসনজোক  ম্পে বরাে কও ল
সনিসারজণর এওটি প্রসক্রো।
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a) ক্ষবক্ষনজয়াগ পক্ষরমাপক

ক্ররখাক্ষচত্র 6 : ক্ষবক্ষনজয়াগ পক্ষরমাপক

এঔাজন প্রথম পেজিপ  সনসেস ি সবসনজোক পসরমাপও সনিসারণ ওরা। এর ন্তকসত:
i.

ঝুঁু ক্ষক যিমতা: এওটি সবসনজোক ক্রজের মে এওচন ওতটা ছুাঁ সও সনজত আচ্ছুও তা
পসরমাপ ওরা।

ii. ময় ক্ররখা: এটি এওটি অসথসও ঈজেলে চসন ওরার চনে ঈপব্ধ মজের পসরমাণ। মে
করঔা িে প্রাসপ্ত কথজও সবসনজোক বানজও প্রভাসবত ওজর। েীখস মে করঔা ওম ঈজদ্বক
স্বল্পজমোেী োে। এওচন েীখসজমোেীজত সবসনজোক ওরজত পাজরন, ওম রূপান্তরজযাকে ম্পে যা
এওটি ঈচ্চ সফরত ঈপাচসন ওজর।
iii. রূপান্তরজযাগযতা: যার সবসনজোক িমতা ীসমত বা যার অে  বেে প্রবা সনসশ্চত বা
কয এওটি সনসেস ি বেসিকত বা বেবাসেও বেে কমটাজনার চনে সবসনজোক ওজর ক
রূপান্তরজযাকেতা সনজে ঈৎাী ে বা সবসনজোকজও নকজে রূপান্তসরত ওজর তার কওাজনা মূে
িসত না ওজর।
iv. ক্ষবপণন ক্রযাগযতা: ঈজদ্বকীনতা যার াজথ এওটি ম্পে কওনা বা কবঘা ে।
v. বহুমুখীতা: কআ পযসন্ত বোপ্ত কযঔাজন এওচন তবসঘত্রপূণস বা ছুাঁ সও ওমাজত সবসনজোক সবস্তৃ ত
ওজর।
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vi. কর ক্ষবজবচনা: জনও সবসনজোক সনসেস ি অেওর ুসবিা প্রোন ওজর এবং এওচন সবসভন্ন
সবসনজোজকর পরবতী-অেওর সবজবঘনা ওরজত পাজরন।
b) যথাযথ ক্ষবক্ষনজয়াগ বান ক্ষনবি াচন
ঈপজরর পসরমাপজওর ঈপর সভসত্ত ওজর ঈপযুি সবসনজোজকর ািন সনবসাঘন  পরবতী
পেজিপ।প্রওৃ ত সনবসাঘন এওচজনর অরাম এবং ছুাঁ সও ম্পজওস পৃথও প্রতোলার ঈপর সনভস র ওরজব।
ভারজত







সবসনজোজকর ঈজেজলে সবসভন্ন পণে সবজবঘনা ওরা কযজত পাজর। এগুজার মজিে ন্তকসত :
বোে / ওরজপাজরট-এ িােী অমানত,
কপাি সফজর স্বল্প ঞ্চে স্কীম,
াবসচনীন কলোর সবে,
ঊণপত্র বা নে চমানত,
সমঈঘু ো ফাি,
চীবন বীমা কওাম্পাসন দ্বারা চাসর ওরা ে কয এওও ম্পসওস ত নীসত আতোসে।

4. অবর পক্ষরকল্পনা
এটি এওচন বেসিজও বর গ্রজণর পর প্রজোচনীে মূজের ঘাসো পূরণ এবং এআ ঘাসো পূরজণর
চনে সবসভন্ন বর সবওল্প সনিসারজণর প্রসক্রো।

ক্ররখাক্ষচত্র 7 : অবর গ্রজণর পযি ায়

বর গ্রণ পসরওল্পনাে সতনটি পযসাে চস ত
a) ঞ্চয়: পুাঁসচর ঞ্চজের ঈজেলে সবসনজোজকর চনে টাওা সরজে করজঔ সবসভন্ন িরজণর কও ল
ততরীর মািেজম ম্পন্ন ওরা ে।
b) ংরিণ: ংরিণ ূসঘত ওজর কআ প্রজঘিাজও যা সনসশ্চত ওজর সনজবলজও ভাজাভাজব ওাজচ
াসকজে, মূিনজও বজঘজে বা াজনা এজওর করাচকাজরর বঙরগুসজত.
c) ক্ষবতরণ: সবতরণ, বজরর পর অে ঘাসো পূরজণর চনে টাওা কতাা / বাসসও
পসরজলাজির মজিে (যাজও অমরা ভািার বজত পাসর) রূপান্তজরর নুকূ পেসত কবাছাে।
5. ভূ-ম্পক্ষি পক্ষরকল্পনা
এটি এওচজনর মৃতুে পর সবজওন্ধরীওরণ এবং তার ভূ -ম্পসত্ত িানান্তজরর চনে এওটি পসরওল্পনা। আচ্ছা
মজনানেন এবং সনজোক বা প্রস্তুসত মত সবসভন্ন প্রসক্রো অজঙ। কম সও িারণাটি  এওচজনর ম্পে
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এবং ভূ -ম্পসত্ত তাাঁর আচ্ছা নুযােী তাাঁর মৃা্তুের পর সবতরণ এবং / থবা বেবার ওরা ুসনসশ্চত
ওরা ে।
6. কর পক্ষরকল্পনা
বজলজ ওর পসরওল্পনা সবেেমান ওর অআন কথজও এবং অজের পসরওল্পনা, বেে এবং ওর
সবযুসিজত সবসনজোজকর পসরওল্পনা পূণস ুসবিা গ্রণ চনে জবসাচ্চ ওর ুসবিা সওভাজব াভ ওরা জব
সনিসাসরত ে। এটি মে ওমাজনা, বা বতস মান বা ভসবেজতর অেওর োে ওমাজনার কও ল
ততরীর জঙ্গ চস ত। এওচনজও বলে মজন রাঔজত জব কয এঔাজন ঈজেলে  ওমান এবং ওর
ফাাঁসও কেো নে।
এও এর সবসনজোক চমা ওরা এবং ম্ভাবে ওর ঞ্চে ুসবিা গ্রণ ওরজত ুজযাক ঘাআজঙন, এওচজনর
অে বৃসে ওরা ম্ভব, কযটা নেথাে ওর ওতৃস পজির ওাজঙ ঘজ যাে।
চীবন বীমা ওমী প্রােলআ তাজের গ্রাওজের এবং ম্ভাবে গ্রাওজের শুিুমাত্র বীমা ঘাসো পূরণ
ম্পজওস নে সওন্তু কআাজথ তাজের নোনে অসথসও প্রজোচন কমটাজনার মথসন পরামলস কেোর চনে
প্রজোচন জত পাজর। অসথসও পসরওল্পনা ম্পজওস জ্ঞান এবং ঈপজর বসণসত তার সবসভন্ন িরন কওাজনা
বীমা এজচজন্টর ওাজঙ গুরুত্ব কপজত পাজর।

অত্ম পরীিা 3
সনম্নসসঔত মজিে কওানটি ওর পসরওল্পনা এওটি ঈজেলে নে?
I.
II.
III.
IV.

জবসাচ্চ ওর ুসবিা
সবঘিণ সবসনজোজকর ফজ ওজরর কবাছা ওমাজনা
ওর ফাাঁসও
ওর ভাজকর ম্পূণস ুসবিা

ারাংল


অসথসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো:
 এওচজনর চীবজনর িে নািওরণ,
 এআ সঘসহ্নত িে অসথসও জিে রূপান্তর
 কআ িে চসন ওরার চনে অসথসও বেবিাপনা পসরঘানার দ্বারা এওচনজও াাযে ওরজব



এওচজনর চীবন ঘক্র ঈপর সভসত্ত ওজর সতন িরজনর অসথসও পণে প্রজোচন ে। এগুজা াাযে
ওজর:
 ভসবেজত কনজেন বেবিা সক্রে ওরজত,
 ম্ভাবে বেে পসরজলাি ওরজত এবং,
 ম্পে ংগ্রজ



অসথসও পসরওল্পনা চনে প্রজোচন অর বৃসে কপজেজঙ ামাসচও কসতসবেো পসরবতস জনর চনে
কযমন কয থ পসরবাজরর সবজভে, এওাসিও সবসনজোক পঙন্ন কযগুজা অচওা ঈপব্ধ এবং
চীবনিারা পসরবতস ন আতোসের দ্বারা।
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এওচন তার প্রথম কবতন পাোর জঙ্গ জঙ্গআ অসথসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘত



অসথসও পসরওল্পনা ঈপজেিাে ন্তভুস ি রজেজঙ:







নকে পসরওল্পনা
সবসনজোক পসরওল্পনা
বীমা পসরওল্পনা
বর পসরওল্পনা
ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা
ওর পসরওল্পনা

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

অসথসও পসরওল্পনা
চীবজনর পযসাে
ছুাঁ সও পসরজঔ
নকে পসরওল্পনা
সবসনজোক পসরওল্পনা
বীমা পসরওল্পনা
বর পসরওল্পনা
ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা

কর পক্ষরকল্পনা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I
বীমা চানা খটনা সবরুজে ুরিা প্রোন ওজর।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II
এওচন তার প্রথম কবতন পাোর জঙ্গ জঙ্গআ অসথসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘত।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III

কর ফাুঁক্ষক কর পক্ষরকল্পনা উজেলয নয়।
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আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরজজঔর জঙ্গ এওচন ম্পে ______ সবসনজোক তলী নুরণ ওরজত
পাজর।
I.
II.
III.
IV.

এওীভবন
োন
ংগ্র
ঔরঘ

প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔত মজিে কওানটি ম্পে অরণ পণে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানত
কলোর
টামস বীমা পসস
কসভং বোে োওাঈন্ট

প্রশ্ন 3
ঞ্চেজও েুআটি সোজন্তর এওটি ংসমিণ সাজব সবজবঘনা ওরা কযজত পাজর। নীজঘর তাসওা কথজও
সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

ছুাঁ সও িারণ এবং ঔরঘ হ্রা
োন এবং ংগ্র
বেে এবং ংগ্র
ঔরঘ িসকত এবং রূপান্তজরর সত সবভাচন।

প্রশ্ন 4
চীবজনর কওান পযসাজে এওচন কত ঞ্চে বজঘজে কবলী ঈপজভাক ওজর?
I.
II.
III.
IV.

বর পরবতী
ঈপাচসও
সলিাথী
েে সববাসত

প্রশ্ন 5
সবসনজোকজরঔা এবং সফরজতর মজিে সও ম্পওস ?
I. ঈভজের মজিে কওাজনা ম্পওস কনআ
II. যত েীখস সবসনজোক করঔা জব সফরত তত কবলী জব
III. যত েীখস সবসনজোক করঔা জব সফরত তত ওম জব
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IV. যত েীখস সবসনজোক করঔা জব সফরজতর ওর তত কবলী জব
প্রশ্ন 6
সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি কনজেজনর পজণের িীজন কিণীওরণ ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানত
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔজতর মজিে কওানটি সনসশ্চত পজণের িীন কিণীওরণ ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানত
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 8
নীজঘর কওানটি অরণ পজণের িীজন কিণীওরণ ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানত
চীবন বীমা
ািারণ বীমা
কলোর

প্রশ্ন 9
______ মে াজথ াজথ সনসেস ি মজের থসনীসতজত পণে  পসরজবা মূে ািারণ স্তজরর বৃসে
ওজর।
I.
II.
III.
IV.

মুদ্রাফীসত হ্রাওরণ
মুদ্রাফীসত
সনশ্চতা-ফীসত
জবসাচ্চ-মুদ্রাফীসত

প্রশ্ন 10
নীজঘর কওানটি সবজবঘনামূও অে বা াজনার ওাচ ওজর?
I.
II.
III.
IV.

ঊণ পুনকসঠন
ঊণ িানান্তর
সবসনজোক পুনকসঠন
বীমা ক্রে
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আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরজজঔর জঙ্গ এওচন ম্পে ংগ্রজ সবসনজোক তলী নুরণ ওরজত
পাজর।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
কলোর ম্পে অজণর পণে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ঞ্চে ঔরঘ িসকত এবং রূপান্তজরর সত সবভাচজনর ংসমিণ।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
বর পরবতীজত এওচন কত ঞ্চে বজঘজে ঈপজভাক ওজর।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
যত েীখস সবসনজোক করঔা জব সফরত তত কবলী জব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বোে অমানত কনজেজনর পজণের িীজন কিণীওরণ ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
চীবন বীমা সনসশ্চত পজণের িীন কিণীওরণ ওরা যাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
কলোর ম্পে অরণ পজণের িীজন কিণীওরণ ওরা যাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  II.
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মুদ্রাফীসত মে াজথ াজথ সনসেস ি মজের থসনীসতজত পণে  পসরজবা মূে ািারণ স্তজরর বৃসে
ওজর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.

বীমা েয় ক্ষবজবচনামূক আয় বা়িাজনার কাজ করজত পাজর না।
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8
জীবন বীমা ৃষ্ট পণয – I
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোেটি চীবন বীমা পণে সবজের জঙ্গ অপনার পসরঘে ওরাে। এটি ািারণ পণে ম্পজওস
ওথা বা দ্বারা শুরু ে এবং তারপর চীবন বীমা পজণের প্রজোচন সনজে অজাঘনা ে এবং তারা
সবসভন্ন চীবজনর িে চসজনর কয ভূ সমওা পান ওজর। বজলজ অমরা সওঙু প্রথাকত চীবন বীমা
পণে কেঔব।
ক্ষলিণ ফাফ
A. চীবন বীমা পণে ংসিপ্ত সববরণ
B. প্রথাকত চীবন বীমা পণে
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A. জীবন বীমা পজণযর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. পণয ক্ষক?
পণে দ্বারা সও কবাছাজনা ে তা সেজে অমাজের শুরু ওরজত জব। চনসপ্রে ভাজব এওটি পণে
পণেদ্রজবের মতনআ মজন ওরা ে - এওটি সচসন বাচার কথজও অনা এবং সবসক্র। 'পণে' লব্দটি
এজজঙ 'পুনকসঠন' কথজও যার থস 'ম্মুজঔ অনা'। নে ওথাে, এওটি পণে সনসেস ি িম বা প্রজঘিা
ঈৎপাে বা ফাফ।
তজব পজণের প্রজোচনীেতা বা ঈপজযাসকতা পণে সনজচআ অজন না তার তবসলিে কথজও অসরত ে।
এটি অমাজের সবপণন েৃসিজওাণ কথজও অজ। সবপণন েৃসিজওাণ কথজও এওটি পণয গুণাবীর একট
বাক্ষন্ড। বেবাসেও ংিাগুজাজও এওজঙ্গ
সবসভন্ন িরজনর গুণাবী বা এওআ গুণাবীর পণে
সবসভন্ন বাসিজ পোসওং ওজর বাচাজর তাজের পণে প্রস্তাব ওজর।
এওটি পণে (এওটি সবপণন িারনা সাজব বেবহৃত)এবং এওটি পণেদ্রজবের মজিে পাথসওে  এওটি
পণে পৃথওীওৃ ত ওরা কযজত পাজর। পণেদ্রবে পাজর না। এর মাজন সবসভন্ন কওাম্পাসন দ্বারা সবসক্রত
পণে, এওআ সবভাজকর ন্তকসত জ, তাজের তবসলজিের সেও কথজও এজও পজরর কথজও পুজরাপুসর সভন্ন
জত পাজর।
উদারণ

কজগট, ক্রোজ-আপ এবং প্রক্ষম এরা আাদা রযান্ড ক্ষকন্তু একই প্রকাজরর টু থজপে। ক্ষকন্তু প্রজতযক
রযাজন্ডর তবক্ষলষ্টয এজক অপজরর ক্রথজক আাদা।
এওটি পণে সনজচআ কল নে বরং পর প্রান্ত ন্তুজির এওটি ঈপাে। এআ জথস পণে মো
মািাজনর রঞ্জাম। তারা প্রজোচন সজজব পসরজবলন ওজর বা ঘাো ন্তুসি পূরণ। এওটি পণে
ঈজেজলের চনে ওতটা ঈপযুি তা পজণের তবসলিে ঈপর সনভস র ওরজব।
পণে েজতা:
i. স্পৃলয: রাসর স্পলস দ্বারা নুভূত জত পাজর কয লারীসরও বস্তু কবাছাে (জযমন এওটি কা ী
বা এওটি কটসসভলন কট)।
ii. অস্পৃলয: শুিুমাত্র পজরািভাজব নুভূত জত পাজর কয পণে তা কবাছাে।
জীবন বীমা একট পণয ক্রযট অস্পৃলয। এওটি চীবন বীমা এজচন্ট োসেত্ব  গ্রাওজের চীবন বীমা
পজণের সনসেস ি তবসলিে বুছজত সক্রে ওজর, এটি সও ওরজত পাজর এবং সওভাজব এটি গ্রাজওর ননে
ঘাসো পসরজবলন ওজর।
2. জীবন বীমার চাক্ষদা  উজেলয পূরণ
ছুাঁ সও অজঙ কযঔাজনআ এটি ঈজদ্বজকর এওটি ওারণ। যাআজাও, অমরা মানুরা সনেন্ত্রণওরী জত ঘাআ
বা ন্তত ছুাঁ সও বুছজত পাসর, প্রতোলা ওরজত পাসর এবং এটির চনে প্রস্তুত জত পাসর। প্রবৃসত্ত এবং
ছুাঁ সও সবরুজে সনরাপত্তা ততসর ওরার আচ্ছা বীমা সনমসাজণর চনে এওটি মূ ওারণ।
অমরা মানুজরা ামাসচও চীব যারা অমাজের মত নেজের াজথ চীবন ভাক ওজর - অমাজের
ভাজাবাারচন। অমরা এওটি তেন্ত মূেবান ম্পে কভাকেঔ ওসর - আমাজদর মানব মূধ্ন
আমাজদর উত্পাদনলী আয় যা িমতার উৎ। তজব, মঙ্গ চীবন এবং মানব ওোণ ম্পজওস
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সনশ্চেতা অজঙ। মৃতুে  করাজকর মত খটনা অমাজের ঈৎপােনলী িমতা ধ্বং ওজর এবং
এআভাজব পসরমাণ ওসমজে বা অমাজের মানব মূিন মান িে ওরজত পাজর।
চীবন বীমা এওচন বেসির ঈত্পােনলী িমতার থসননসতও মূে হ্রা সবরুজে ুরিা প্রোন ওজর,
যা তার মুঔাজপিী বা সনজচর চনে ঈপভে। 'চীবন বীমা'র মজিে 'বীমা' লব্দটি প্রজোচনীতা ঈজেঔ
ওজর, এওচজনর
মৃতুে বা িােী িমতা চনে অসথসও িসত সবরুজে সনজচজও বা তাজের সপ্রে
মানুজের ুরিা প্রোন।
নোনে বেবার অজঙ, ঞ্চে এবং সবসনজোক, সওন্তু চীবন বীমা গ্রণ ওরার চনে মূ ওারণ 
মৃতুে বা ভেের করাজকর প্রসতরিা। সনসেস ি পসরভাাে, ম্ভাবে ভূ -ম্পসত্তর মান বা বীমাওৃ ত বেসি
দ্বারা তার বসলি ওমসচীবজন ততসর ওরা প্রতোসলত ম্পে, এওচজনর সপ্রে মানুজর বা সনজচর
প্রসতিাসপত বা িসতপূরণ ঘাোর দ্বারা ওাসিত, বীমাওৃ ত বেসির অে ঈৎপােন ঘু সির মে
িমতা িসতগ্রস্ত বা ধ্বং জত পাজর। এটি তাৎিক্ষণক ভূ-ম্পক্ষি ততসর ওরা ে বীমাওৃ ত চীবন
নাজম, কয মুূজতস তার প্রথম সপ্রসমোম কেো ে।
ুতরাং, চীবন বীমা
ঘটজ তার ক্ষনকটস্থ
ংরিণ এবং ম্পে
সবসনজোজকর সনরাপত্তা

নীসত, তার ন্তঃিজ, সওঙু
মানুজর মনজক লাক্ষন্ত এবং
অরণ চনে এওটি বান
এবং সফরসতর এওটি সনসেস ি

কিজত্র একজন বযক্ষক্তর ক্রকাজনা দু: খজনক ঘটনা
ুরিা প্রদান কজর।নোনে ভূ সমওাে চীবন বীমা
সাজব বা ে। এআ জথস, এটা সনরাপত্তা এবং
ার প্রস্তাব ওজর।

চীবন বীমা মৃতুে  করাজকর সবরুজে রিা ওরার চনে এওটি বেবিা। এটি এওটি অসথসও পণে
এবং বরং জনও েেজের অসথসও ম্পজের এওটি সবসনজোক-তাসওাে কেঔা যাে বরঞ্চ এওটি
ননে স্বতন্ত্র পণে সজজব নে। ঈঠসত অসথসও বাচাজর, গ্রাওজের এওাসিও পঙন্ন অজঙ, শুিুমাত্র
চীবন বীমা সবওল্প িরন নে সওন্তু চীবন বীমার জনও পসরপূরও কযগুজা ঈজঠ অজ, কযমন
অমানত, বি, িও  সমঈঘু ো ফাি।
এআ প্রজঙ্গ, এওচনজও চীবন বীমা মান প্রসতজ্ঞা সও তা কবাছা প্রজোচন। গ্রাক মান সনভস র ওজর
সওভাজব এও চাতীে চীবন বীমা গ্রাজওর ঘাসোর মািান সাজব নুভূত ে।
 এটি সও ঠিও মািান কেে? বা "এটি সও ওাযসওর?‛
 এজত সও টাওা াজক? বা "এটি সও ওাযসওরী?"
কত েুআ লতাব্দী িজর চীবন বীমা সলল্প দ্বারা প্রস্তাসবত পণে মজিে সবরাট নতু নত্ব কেঔা ককজঙ। যাত্রা
শুরু জেসঙ মৃতুের কিজত্র ুসবিা পজণের জঙ্গ সওন্তু মেওাজ, এওাসিও চীসবত রাঔার ুসবিা
কযমন ভাতা, িমতা ুসবিা, ভেের করাজকর ুরিা এবং নোনে বস্তু আতোসে যুি জেজঙ।
এওআভাজব প্রথাকত পণে 'াজভ অংলগ্রণ', নূতন প্রবতস ন 'বাজার ংযুক্ত' পসস ততরী ওজর কযঔাজন
বীমাওারীজও অমন্ত্রণ চানাজনা ে তার সবসনজোক ম্পজের সনবসাঘন এবং পসরঘানার ংলগ্রজণর
চনে। নে এওটি মাত্রা যুি জেসঙ, কযঔাজন চীবন বীমা পণে এওটি সনসেস ি বাসি (সনিসাসরত
ুজযাজক) কথজও পসরসমত পণে ঈদ্ভূ ত, কযঔাজন পসস িারীজের ঘাসো, ামথস এবং চীবন পযসাে
নুযােী ুজযাক এবং ঔরঘ ঈপাোন পসরবসতস ত ে।
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3. জীবন বীমা পজণযর রাইডাি
অমরা ঈপজর কেজঔসঙ, চীবন বীমা ঘু সি তাজের গ্রাওজের সবসভন্ন ুসবিা প্রস্তাব ওজর কযগুজা
তাজের গ্রাজওর ঘাসো এওটি মািান সাজব পসরজবসলত ে।
চীবন বীমা কওাম্পাসন জনও
রাআডাস প্রস্তাব ওজর যাজের মািেজম তাজের প্রস্তাসবত মান ঈন্নত জত পাজর।
এওটি রাআডার পৃষ্ঠােজনর মািেজম কযাক ওরা ে কযটি তারপর ঘু সির ংল ে। রাআডাস
ািারণত সওঙু বাঙাআ ওরা ম্পূরও ুসবিা বা পসস দ্বারা প্রেত্ত মৃতুের কিজত্র ুসবিার পসরমাণ
বৃসে ওজর। রাআডাসজও এওটি সপচা ঈপর সবসভন্ন পঙন্নমত টসপংজর জঙ্গ তু না ওরা কযজত পাজর।
কব নীসত  এওটি সপচা কবজর মত এবং পঙন্নমত রাআডাস  এওটি বেসির প্রসত প্রজোচন
সাজব সপচা ওািমাআচ ঈপব্ধ সবসভন্ন সপচা টসপং। রাআডাস এওটি এওটি পসরওল্পনা মািেজম
এওচন বেসির সবসভন্ন প্রজোচনীেতা ওািমাআচ ওরজত াাযে ওজর।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : রাইডাি ক্ষনবি াচন

রাআডাস ঈপাে জত পাজর যার মািেজম িমতা পূরও, েুখসটনা পূরও এবং চটি করাজকর পূরজওর
মত ুসবিা, এওটি অেলস চীবন বীমা ঘু সির সতসরি ুসবিা সাজব প্রোন ওরা কযজত পাজর।
এআ রাআডাসগুজা পসসিারও সনচ ঈপওাজর কবজঙ সনজত পাজর এবং এআ ঈজেজলে এওটি সতসরি
সপ্রসমোম পসরজলাি ওজর।

অত্ম-পরীিণ 1
সনম্নসসঔত মজিে কওানটি বাস্তব পণে?
I.
II.
III.
IV.

কা ী
বা ী
চীবন বীমা
াবান
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B. প্রথাগত জীবন বীমা পণয
এআ িোজে অমজের এঔন চীবন বীমা প্রথাকত পজণের ম্পজওস চানজত জব।
ক্ররখাক্ষচত্র 2 : প্রথাগত জীবন বীমা পণয

1. টামি বীমা পক্ষরকল্পনা
টামস বীমা শুিুমাত্র ঘু সি ঈসেসঔত সনসেস ি মজে তবি। েীখস ঘসেল বঙর কথজও এওটি সবমাজনর
ম্পূণস ওরজত কয টু কু মে াজক কআ সাজব টামস সবস্তৃ ত জত পাজর।

সট্রপ

ুরিা ৬৫-৭০ বঙর বে পযসন্ত সবস্তৃ ত জত পাজর। এও বঙর কমোসে টামস পসস ম্পসত্ত এবং
িেিসত বীমা ঘু সির নুরূপ। এআ পসসর িীজন প্রাপ্ত ও সপ্রসমোম কওাম্পানী দ্বারা মৃতুের
ছুাঁ সও ঔরঘ সজজব সচসত বজ সবজবঘনা ওরা কযজত পাজর। বীমাওারীর কওাজনা ঞ্চে বা নকে
মূে ঈপাোন বসিসত ে না।
a) উজেলয
টামস চীবন বীমা লব্দটি চীবন বীমার মূ এবং কম সও িারণা পূণস ওজর, কটি , যসে
বীমাওারীর ওামৃতুে ে তাজ তার পসরবাজরর যত্ন সনজত কথাও টাওা ঈপব্ধ থাওজব। এআ
কথাও টাওা তার সপ্রেচজনর চনে বীমাওৃ ত মানুজর চীবন মান প্রসতসনসিত্ব ওজর :আচ্ছামতভাজব
স্বসনবসাসঘত বা তবজ্ঞাসনওভাজব সনসণসত ে।
একট টামি বীমা নীক্ষত এছা়িা একট আয় প্রক্ষতস্থাপজন কুলী পক্ষরকল্পনা ক্ষাজব আজ।
এঔাজন সনভস রলীজের এওটি এওওাীন টাওা কেোর বেজ টামস পসসর মে েুঃঔচনও মৃতুে
জ সনভস রলী ুসবিাজভাকীজের এও নাকাজর মাসও, তত্রমাসও বা নুরূপ পযসাবৃত্ত টাওা এওটি
পূবস সনিসাসরত মেওাজর চনে কেো।
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b) অিমতা
ািারণত টামস বীমা নীসত শুিুমাত্র মৃতুে অচ্ছােন ওজর। যাআজাও, যঔন মূ পসসটি িমতা
ুরিা রাআডার  ক্রে ওরা ে এবং টামস বীমার মে যসে কওঈ এআ িরজনর সবপযসেওারী
খটনাে কভাজক, তাজ
বীমা কওাম্পানী ুসবিাজভাকী বীমা /ওারীজও এওটি পসরজলাি প্রোন
ওরজব। যসে বীমাওারী টামস োর পর মারা যাে, টাজমসর কমোে পূরণ বার জঙ্গ জঙ্গআ ঘু সি
কল বার চনে কওাজনা ুসবিা ঈপবে জব না।

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : অিমতা

c) রাইডার ক্ষজজব টামি বীমা
টামস চীবজনর িীজন ুরিা ািারণত এওটি নুঙ্গীন নীসত সাজব প্রোন ওরা ে সওন্তু
এটি এওটি নীসতর মজিে রাআডাজরর মািেজম প্রোন ওরা কযজত পাজর।
উদারণ
কপনলন পসরওল্পনাে ওাজরা কপনলন শুরুর তাসরজঔর অজক মৃতুে জ মৃতুের কিজত্র ুসবিা প্রজেে
ওরার চনে সবিান থাওজত পাজর।
d) পুননি বীকরণ
টামস বীমাজত মগ্র মেওা চনে সপ্রসমোম ািারণত এওটি সনসেস ি াজর কনো ে। সওঙু
পসরওল্পনাে টাজমসর মেওা কলজ পুননসবীওরজণর সবওল্প অজঙ; তজব, এআ পণেগুজাজত সপ্রসমোম
কআ মে এওচজনর বে এবং স্বািে ঈপর সভসত্ত ওজর পুনঃকণনা ওরা জব এবং এওটি নতু ন
টামস যার চনে পসস পুননসবীওরণ ওরা জচ্ছ।

e) রুপান্তরজযাগযতা
রুপান্তরজযাকে টামস বীমা নীসত এওচন পসসিারীজও টামস বীমা পসরবতস ন বা বীমাজযাকেতার
নতু ন প্রমাণ ঙা াআ িােী পসরওল্পনা কযমন "ম্পূণস চীবন "মত নীসতজত রূপান্তর ওরার নুমসত
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কেে। এআ সবজলাসিওার যারা িােী নকে মূে ঘান সওন্তু ামসেওভাজব ঈচ্চ সপ্রসমোম সেজত
িম তাজের াাযে ওজর। যঔন টামস পসস িােী বীমা রূপান্তসরত ে তঔন নতু ন সপ্রসমোম
ার কবলী জব।
f)

ইউএক্ষপ

টামস অোজনর ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) তার ওম মূে, এটি এওচনজও ীসমত বাজচজট
চীবন বীমাে জপিাওৃ ত ব পসরমাজণ সওনজত সক্রে ওজর। এআভাজব প্রিান ঈপাচসনওারীর
চনে এওটি ভা পসরওল্পনা ততরী ওজর,
যারা ওা মৃতুের কিজত্র তাজের সপ্রেমানুজের
অসথসও সনরাপত্তাীনতা কথজও রিার ওরজত ঘান এবং যাজের বীমা সপ্রসমোম পসরজলাজির চনে
এওটি ীসমত বাজচট থাজও।
g) ক্ষবকল্পমূ
সবসভন্ন প্রওাজরর টামস সনশ্চেতা ম্ভব।
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : টামি আশ্বাজনর ক্ষবকল্পমূ

i.

ক্ষনম্নগামী টামি আশ্বান

এআ পসরওল্পনাটি মৃতুের কিজত্র ুসবিা প্রোন ওজর যার পসরমাণ হ্রা পাে টামস ওভাজরজচর জঙ্গ।
প্রথম বঙজরর মজিে মৃতুের চনে েল বঙজরর সনম্নকামী টামস পসস ১,০০,০০০ টাওার ুসবিা
প্রস্তাব ওজর, প্রজতেও পসস বাসসওীজত ১০,০০০ টাওা মূে হ্রা , বজলজ েল বঙজরর
কলজ লূজনে ঘজ অজ। তজব প্রসত বঙর প্রজেে সপ্রসমোজমর স্তর থাজও।
সনম্নকামী টামস সনশ্চেতা পসরওল্পনা বেওী সবজমাঘন এবং ঊণ চীবন বীমা সাজব সবক্রী ওরা
ে।
 বন্ধকী ক্ষবজমাচন: টামস অোজনর এওটি পসরওল্পনা, এওটি বেওী ঈপর পসরজলাসিত
হ্রা পাো মূজের নুরূপ মৃতুের পর মূে প্রোন পসরওসল্পত ে।
ািারণত এআ
িরজনর ঊজণর কিজত্র প্রসতটি মাসও সওসস্ত মান ভাজব (EMI) প্রোন প্রিান পসরমাণ
ামানে ওসমজে কেে। বীমা এআভাজব বেবিা ওরা কযজত পাজর কয কওাজনা মে মৃতুের
কিজত্র ুসবিার পসরমাণ বাসও পসরজলাসিত প্রিান মান জব। পসসর লতস বেজওর
বেসপ্তর জঙ্গ ংকসতপূণস জব। পুননসবীওরণ সপ্রসমোম ািারণত বীমার ীমা চুজ ভাক
ওরা ে। বেওী সবজমাঘন ক্রে প্রােআ বেওী ঊণ এওটি লতস ে।
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 ঋণ জীবন বীমা এও প্রওাজরর টামস বীমা পসরওল্পনা কযটি ঊজণর পসরজলাসিত ংল
পূরজণর চনে ততরী ওরা জেজঙ, যসে ঊণওারীর ঊণ কলাজির অজক মৃতুে ে। বেওী
কমাঘন নোে এটি ািারণত সনম্নকামী টামস সনশ্চেতা। এটি চনসপ্রেভাজব েকত বীমা
সাজব ঊণ প্রসতষ্ঠাজন সবসক্র ওরা ে এআ প্রসতষ্ঠাজনর ঊণ গ্রীতাজের চীবজনর
িসতপূরজণর ঈজেজলে। এটি জটাজমাবাআ এবং নোনে বেসিকত ঊজণর চনে ঈপব্ধ
জত পাজর। বীমার ন্তকসত ুসবিা প্রােআ ঊণোতা বা পানাোরজের রাসর প্রোন
ওরা ে যসে পসস টাজমসর মজিে বীমাওারী ঊণীর মৃতুে ে।
ii. েমবধ্ি মান টামি ক্ষনশ্চয়তা
নাম কথজও যা ঈপসব্ধ ে, এআ পসরওল্পনা মৃতুের কিজত্র ুসবিা প্রোন ওজর যা পসসর
কমোজের জঙ্গ বরাবর বৃসে পাে। জথসর পসরমাণ এওটি সনসেস ি পসরমাণ থবা লতাংল সববৃত
মজের ন্তজর বৃসে জত পাজর। নেথাে প্রথম
পসরমাণ কবাঁজঘ থাওার ঔরঘ বৃসের ূঘও
নুযােী বৃসে কপজত পাজর। িসতপূরজণর পসরমাণ বৃসের াজথ সপ্রসমোম বৃসে পাে।
iii. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষফরত টামি বীমা
অজরও িরজনর পসস (ভারত কবল চনসপ্রে)  সপ্রসমোম সফরত টামস সনশ্চেতা। এআ
পসরওল্পনাটি পসসিারীজের
ন্তুসি কেে কয
সতসন কয টামস ঈত্তর চীসবত এআ কিজত্র সওঙু
ারাজবন না। এওথা ঠিও কয সপ্রসমোম কফরত ঙা া মতু ে টামস সবমার চনে কয প্রজযাচে
তার তু নাে প্রেত্ত সপ্রসমোম জনও কবসল জব।

h) প্রাক্ষেক পক্ষরক্ষস্থক্ষত
টামস বীমাে সনম্নসসঔত জনও পসরসিসতজত প্রাসঙ্গওতা নুভূত জেজঙ:
i.

কযঔাজন বীমা ুরিার কওব ামসেও প্রজোচন, বেওী সবজমাঘন কিজত্র থবা এওটি
ফটওামূও সবসনজোক ুরিার চনে।

ii. ঞ্চে পসরওল্পনা এওটি সতসরি ম্পূরও সাজব, ঈোরণস্বরূপ ক্রমবিসমান বঙর
সনভস রলীজের চনে সতসরি ুরিা প্রোজনর চনে ল্প বেস্ক সপতা বা মাতার সনম্নকামী
টামস সনশ্চেতা ক্রে ওরা। রুপান্তরজযাকে টামস সবমা এওটি সবওল্প কযঔাজন -ািেী
মূজের সাজব এওটি িােী পসরওল্পনা প্রস্তাব ওরা কযজত পাজর।
iii. ৩. এওটি "বীমা ক্রে এবং বাসওটা সবসনজোক" তজত্ত্বর ংল নুযােী, কযঔাজন কক্রতা
বীমা কওাম্পানীর কথজও শুিুমাত্র স্তা টামস বীমা ুরিা সওনজত ঘান এবং ঈদ্ভু ত
প্রসমোম পাথসওে নেত্র কওাজনা এওটি অওসণীে সবসনজোক সবওজল্প সবসনজোক ওরজত
ঘান। পসসিারীজও বলেআ সবসনজোজকর ছুাঁ সও বন ওরজত জব।
i)

ক্ষবজবচনা

মূয  টামি আশ্বা পক্ষরকল্পনার প্রক্ষতজযাক্ষগতামূক ুক্ষবধ্ার প্রাথক্ষমক ক্ষভক্ষি। এটি সবজলত
কেঔা যাে বাৎসরও পুননসবীওরণজযাকে টামস নীসতর কিজত্র কযগুজা
তাজের স্তর সপ্রসমোম
পসরপূরও ংল কথজও স্তা।
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এও বঙর কমোসে পসরওল্পনার মো  কয মৃতুোর ঔরঘ বে জঙ্গ বৃসে পাে। তারা
শুিুমাত্র যারা এওটি স্বল্প মজের বীমা পসরওল্পনা করঔাে থাজও তাজের চনে অওসণীে।
গুরুত্বপূণি
টামি ক্ষবমার ীমাবদ্ধতা
এওআ মজে এওচনজও টামস অো পসরওল্পনা ীমাবেতা ম্পজওস জঘতন জত জব। ব
মো কেঔা কেে বীমা িসতপূরণ গ্রণ ঈজেলে অজরা িােী ে এবং চীবন বীমা ুরিার চনে
প্রজোচন নীসত মেীমা সতক্রম ওজর প্রাসরত ে। পসসর মাসও েজতা টামস কল বার
পজর -সবমাজযাকে জত পাজর এবং কআচনে ৬৫ বা ৭০ বঙর বেজএওটি নতু ন নীসত প্রাপ্ত
িম জবন। এওচন বেসি সন্তম ুিতা, বা এওটি সপসত োসেত্ব কঙজ যাবার অজক তার
ম্পে ংরিজণর ঈজেজলে অজরা িােী পসরওল্পনা ঘাআজবন। সনশ্চেতা এআ কিজত্র ওাচ ওরজব না।
2. ম্পূণি জীবন বীমা
যঔন টামস সবমা সনশ্চেতা পসস িােী অোজর ঈোরণ, কযঔাজন ুরিা মে এওটি িােী
মজের চনে ঈপব্ধ, কঔাজন ম্পূণস চীবন বীমা পসস, সঘরিােী চীবন বীমার এওটি ঈোরণ।
নে ওথাে িক্ষতপূরজণর ক্রকান ক্ষনক্ষদি ষ্ট কা ক্রনই ক্ষকন্তু ক্ষবমাকারক বীমাকৃতজক মৃতুযর ক্রিজত্র
ুক্ষবধ্া প্রদাজনর প্রস্তাব কজরন, ক্র যখনই মৃ্তুয ক্রাক না ক্রকন। সপ্রসমোম এওচজনর ারা চীবনভর
কেো কযজত পাজর বা সনসেস ি মজের চনে যা ীসমত এবং এওচজনর চীবনওা কথজও ওম।ম্পূণস
চীবন সপ্রসমোম টামস সপ্রসমোম কঘজে জনও কবলী ওারণ এওটি ম্পূণস চীবন নীসত বীমাওৃ জতর মৃতুে
না ো পযসন্ত ববৎ থাওার চনে সনসমসত জেজঙ এবং কআচনে এটা বমে মৃতুের িজত্র ুসবিা
সেজত সনসমসত জেজঙ। বীমা কওাম্পানী সপ্রসমোজমর প্রজোচনীে পসরমাণ টাওা কনোর পর, টামস বীমা
ঔরঘ পূরজণর, বাসও টাকা পক্ষক্ষধ্ারক পি ক্রথজক ক্ষবক্ষনজয়াগ করা য়। এট নগদ মূয ক্ষজজব
পক্ষরক্ষচত। এওচন তার চরুরী ফাজির চনে পসস ঊণ সজজব নকে তু জত পাজরন, থবা সতসন
তার নকে মূে চনে বীমা লতস তোক ওজর ওরজত পাজরন।
বাসও ঊজণর কিজত্র ঊজণর পসরমাণ এবং ুজের পসরমাণ মৃতুের ঈপর মজনানীত ুসবিাজভাকীর পসরজলাি
কথজও ওাটা যাে।
একট ম্পূণি জীবন নীক্ষত পক্ষরবাজরর প্রধ্ান আয় উপাজিনকারীর জনয এবং অকা মৃতুযর ক্রিজত্র
ক্রকাজনা আক্ষথিক ক্ষনরাপিাীনতা ক্রথজক ক্ষপ্রয়জনজক জনজক রিার জনয একট ভা পক্ষরকল্পনা। এআ
বেসিটিজও এওটি ুংকত এবং েীখসজমোেী সভসত্তজত এওটি ম্পূণস চীবন বীমা নীসত ঈচ্চতর
সপ্রসমোম ামথসে ওরজত িম জত জব এবং এওটি চীবন বীমা পসস ঘান যা মৃা্তুের কিজত্র
ুসবিা সেজত পাজর, সতসন ওজব মারা যাজবন তার সবজবঘনা না ওজর, এওআ মজে ম্পূণস চীবন
বীমা পসস নকে মান বেবার ওরজত িম জত পাজর বজরর প্রজোচজনর চনে, যসে েরওার
ে।
ম্পূণস চীবন বীমা পরবতী প্রচজন্মর ওাজঙ স্তান্তসরত ওরা পসরবাজরর ঞ্চে এবং ম্পে ততসরর
কিজত্র এওটি গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর। এওটি গুরুত্বপূণস ঈজেলে  এটি ক্রে ওরার ঈজেলে তা
:- এওচন ভসবেত প্রচজন্মর চনে ঈত্তরোন চীবন বীমা নীসতর যঔন এওটি ঈচ্চ মাসওানা কয
পসরবাজর সলশু অজঙ  এবং পসরবাজরর ঈচ্চ ম্মান সবদ্বমান।
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3. এনডাজমন্ট ক্ষনশ্চয়তা
এনডাজমন্ট সনশ্চেতা ঘু সি অজ েুটি পসরওল্পনার মবেষে:
 মজের মজিে মৃতুে জ পুজরা টাওা কেোর প্রসতশ্রুসত কেো টামস সনশ্চেতা
 এওটি ম্পূণস এনডাজমন্ট পসরওল্পনা কযটি কমোে কল ো পযসন্ত বীমাওৃ ত থাজওন তাজ
পসরমান কেো জব
এই পণযটজত জীক্ষবত এবং মৃতুযর ক্রিজত্র ুক্ষবধ্া উপাদান আজছ। থসননসতও সেও কথজও, ঘু সিটি
সনম্নকামী টামস বীমা এবং এওটি ক্রমবিসমান সবসনজোক ঈপাোজনর ংসমিণ। যত ওম পসস লতস
তত বৃত্তর সবসনজোক ঈপাোন।
ম্পূণস চীবন এবং নোনে নকে মূে ঘু সিজত টামস এবং সবসনজোক ঈপাোন ঈপসিত থাজও। তজব
এনডাজমন্ট সনশ্চেতা ঘু সি কিজত্র অজরা জনও সওঙু বা ে। এআ মে এওটি সনসেস ি মেওাজ
এওটি সনসেস ি পসরমান টাওা ঞ্চজের এওটি ওাযসওর বেবিা।
এনডাজমন্ট প্রাথসমওভাজব এওটি ঞ্চে কপ্রাগ্রাম, সনসশ্চত ওা মৃতুের সবরুজে বীমা ুরিা প্রোন
ওজর। এটি গ্রাওজের ভু  জতে অওসসত ওজর কয এটি এওটি বেবিা যা এওচজনর ঞ্চে
কপ্রাগ্রাজমর জঙ্গ যুি ওজর এওচজনর অসথসও পসরওল্পনার সনসশ্চতভাজব িার কেে। ঞ্চে ংকঠজনর
চনে এনডাজমন্ট এওটি ুরসিত এবং অবসলেও পেসত। যঔন সবঘিণ সবসনজোক  ম্পে োে
বেবিাপনা সনরাপত্তা কেে, অিা বািেতামূও সপ্রসমোম প্রওৃ সত ঞ্চজের কপ্ররণা প্রোন ওজর।
মানুজরা এনডাজমন্ট পসরওল্পনা ক্রে ওজর বৃে বেজর সনসশ্চত পেসত সজজব বা কওাজনা সনসেস ি
ঈজেলে পূরজণর চনে কযমন ১৫ বঙর পর সলিার পুাঁসচ থাওা বা এওচজনর কমজের সবজের ঔরঘ
পূরজণর পুাঁসচ। এআ ঈজেলেগুজার মজিে কওাজনা ঙনা কনআ। তাজের সনসশ্চতভাজব পূরণ ওরজত জব।
এটি বেও (কৃ সনমসান) ঊণ পসরজলািচনে ওরার চনে এওটি অেলস ঈপাে। শুিুমাত্র মৃতুের
ওারজণ পসরজলাজির সনশ্চেতার সবরুজে ঊণ ুরিা নে সওন্তু এনডাজমন্ট প্রিান টাওা কেোর
প্রজোচনীেতা কমটাজনাে প্রবৃত্ত জত পাজর।
পসস সমতবেসেতা ঞ্চজের এওটি ঈপাে সজজব ঈন্নীত ওরা জেজঙ। এনডাজমন্ট এওটি ঈপযুি
প্রস্তাব সজজব পসরজবলন ওরা জত পাজর যঔন এওচন প্রসত মাজ / সতনমাজ / বঙজরর অে
কথজও সরজে এওটি ঈদ্বৃত্ত ততরী ওজরন এবং ভসবেজতর চনে মপসণ ওজরন
পক্ষরকল্পনাট আকি নীয়ভাজব ততরী কারণ কর প্রজয়াজজনর জনয প্রক্ষময়াজমর ক্ষবজয়াজজনর ুক্ষবধ্া
থাজক।
এআভাজব এঔজনা ভারতীে কপ্রিাপজট অজরওটি প্রসতজ্ঞা- MWPA (ক্ষববাক্ষত মক্ষাজদর ম্পক্ষি আইন)
-এর িীন সনসমসত সবোজর নীসত িাপন ওরার ুসবিা জেজঙ - পসস কভাকওারীজও শুিুমাত্র
টাওা কেো ে, যা ব ঊণোতাজের োসবর সবরুজে রিা ওরা ে।
বসজলজ জনও এনডাজমন্ট পসস ৫৫-৬৫ বঙজর পূণসতা পাে, যঔন বীমাওারী তার বজরর
পসরওল্পনা ওজরন এবং এআ িরজনর পসস নোনে বর ঞ্চজের চনে ঈপজযাকী সবওল্প।
a) ক্ষবকল্পমূ
এনডাজমন্ট সনশ্চেতার ওতগুজা সবওল্প অজঙ কযগুজা নীজঘ অজাসঘত জেজঙ।
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i.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা

ভারজত বজঘজে ঔোত এনডাজমন্ট পসরওল্পনার সবওল্প  টাওা সফরত পসস। এট
াধ্ারণত একট এনডাজমন্ট পক্ষরকল্পনা টামি চাকাীন ক্ষকক্ষস্তর আশ্বস্ত টাকা ক্রথজক
ক্ষফরজতর অংল এবং ক্রময়াদ ক্রলজ আশ্বস্ত বাক্ষক টাকা।
উদারণ
২০ বঙজরর টাওা সফরত পসস ৫,১০ এবং ১০ বঙর পর টিজও থাওা ুসবিা সজজব অেস্ত
টাওার ২০% প্রোন ওরজত পাজর এবং ২০ বৎজরর কমোে পূরজণর পর বাসও ৪০% কেে।
যসে বীমাওৃ ত ১৮ বঙজরর কলজ মারা যান, তাজ প্রাথসমও মূজের ৬০% বীমাওৃ ত কপজে
ককজঙন এআ জতে গ্রাে না ওজরআ অেস্ত পুজরা টাওা এবং বসিসত কবানা কেো জব।
এআ পসরওল্পনাগুজা ঔুবআ চনসপ্রে তাজের রূপান্তজযাকেতা (মূে সফরত) ঈপাোজনর চনে, কযটি
তাজের কঙাট এবং মাছাসর প্রজোচন পূরজণর বেবিাে পসরণত ওজর। পসস ঘাওাীন কয
কওাজনা মে যসে ওাজরা মৃতুে ে তাজ মৃতুের ম্পূণস ুরিা ঈপভে ে।
ii. মাবস্থা এবং অ-মাবস্থা িীম
"মাবিা" লব্দটি চীবন সবমাওৃ জতর াভ ংলগ্রজণর কয নীসত তা কবাছাে। ‚-ামাবিা‛
অজরওসেজও কআ পসস কবাছাে কযগুজা াজভ ংলগ্রণ ওজর না। প্রথাকত চীবন বীমাে ঈভে
িরনআ বতস মান থাজও।
ব প্রথাকত পসরওল্পনা নুযােী, কয থ চীবন ছুাঁ সও পুসাঁ চ, কযগুজা পসসিারীজের কথজও প্রাপ্ত
সপ্রসমোম অে কথজও ততরী ওরা ে, জভেে সনেন্ত্রও তত্ত্বাবিাজন সবসনজোক ওরা ে, সনিসাসরত
সনেম নুযােী, এবং পসসিারীজের বৃসের এওটি ংল সনসশ্চত ওরা ে বা বীমাওৃ ত দ্বার
ঈদ্বৃজত্তর ভাক পাোর যাে, যাজও "াভ পসরওল্পনা" বা ে তার িীজন।
ংলগ্রণ না ওরা পণে এওটি ংযুি েোটফমস বা এওটি -ংযুি েোটফমস িীজন জত
পাজর। এআ িোজে অমরা কআ মস্ত পসস কযগুজা -ংযুি কগুস ম্পজওস ঈসদ্বগ্ন।
ািারণত মুনাফাীন পসরওল্পনা  কআব কযঔাজন ুসবিা িােী ঘু সি ওরার মে কোরাসন্ট
কেো এবং পসসিারও এআ ুসবিা চনে কযাকে জত জব এবং নে সওঙু নে।
উদারণ

একজজনর কুক্ষ়ি বছজরর এনডাজমন্ট পক্ষক্ষ থাকজত পাজর ক্রময়াজদর প্রক্ষত বছজর ২% অক্ষতক্ষরক্ত
টাকা ক্রদয়ার গযারাক্ষন্ট থাকজত পাজর, ক্রময়াদপূক্ষতিজত ুক্ষবধ্া ক্ষনক্ষশ্চত ক্রমাট রাক্ষল এবং এ
ছা়িা আশ্বস্ত টাকার ৪০%।
অআঅরসডএ’র প্রথাকত -মাবিা পসস চনে কয নতু ন সনজেস সলওা এআিরজনর পসসর চনে,
কটি এওটি সনসেস ি খটনা খটজ প্রজেে ুসবিা স্পিভাজব শুরুজতআ বজ সেজত জব এবং কওান
মাপেজি যুি ওরা যাজব না।
এওআভাজব সতসরি ুসবিা, যসে সওঙু থাজও, কযগুজা পসস কমোজের ন্তরবতী মজে বসিসত
ে, স্পিভাজব শুরুজত বজত জব এবং কওাজনা নীসত কমোে মে ন্তর সনেসমতভাজব চমা
ওরা ে, যা যসে কওাজনা,, বজন এবং কওাজনা মাপেজি যুি ওরা যাজব না। এর থস 
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পসসজত সফরত পসস শুরু বার অজকআ প্রওাল ওরজত জব। পসসিারও সনট কফরত কণনা
ওরজত পাজর এবং নোনে ঔরজঘর জঙ্গ তু না ওজর মূোেন ওরজত পাজরন।
iii. অংলগ্রণকারী (মাবস্থা) বা াভ পক্ষরকল্পনার জে
াভীন বা কোরাসন্ট পসরওল্পনার মত, এআ পসরওল্পনাগুজার াজভ ংলগ্রন ওরার ুজযাক
থাজও। াভচনও পসসজত নোনে কথজও কবলী প্রসমোম থাজও। াভ কবানা বা ভোংল
সাজব প্রজেে ে। কবানা ািারণত ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা সাজব থস প্রোন ওরা
ে। তারা (জযমন ৭০ টাওা প্রসত াচার অেস্ত) সনসশ্চত রাসল এওটি ংল সাজব কখাণা
ওজর এবং (মৃতুে বা পূণসতা বা অত্মমপসণ দ্বারা নীসতর কমোে কলজ) এওটি ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে সভসত্তজত সতসরি ুসবিা সাজব প্রজেে ে।
ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা ঙা া, যা, এওবার ংযুি ে, তা সনসশ্চত,চীবন সবমাওারী
এঙা া প্রাসন্তও কবানা কখাণা ওরজত পাজরন। এআগুজা সনভস র ওজর বীমাওারীর অজের ঈপর
সওঙু ওিাৎ িন াভ এবং সনসশ্চত নে।
প্রাসন্তও কবানা ততরী জেজঙ ংলগ্রণওারী পসসিারওজের মজিে ভাক ওজর, ব এবং ওিাৎ
িন াভ কযটি জেজঙ যুিরাজচের পুাঁসচ বাচাজরর সবসনজোজকর মািেজম। এটি ভারত  নোনে
জনও ঈন্নেনলী বাচাজর কৃীত জেজঙ।
তথয
মুনাফা অংলগ্রজণর ভযাংল পদ্ধক্ষত
মাসওস ন যুিরাজষ্ট্রর মত সনসেস ি নোনে বাচার অজঙ কযঔাজন াভ ভোংল অওাজর ভাক ওরা ে।
েুটি ঈপাে ভোংল চমার নুরণ ওরা জেজঙ।
i.

প্রথাকত পেসত  "জপাটিজফাক্ষ পদ্ধক্ষত"। এঔাজন কওাম্পানী দ্বারা নুসষ্ঠত কপাটসজফাস
কমাট সবসনজোক কফরত সনিসাসরত ে এবং ব পসসিারও সবভাচে ঈদ্বৃত্ত তাজের ভাজক
চমা কেো ে। ম্প্রসত চমা কথজও অজকর বঙর কওাম্পাসনর জঙ্গ সবসনজোক ওরা টাওার
ঈপর সফরজতর ার অজের কওাজনা প্রজঘিা ওরা ে না। কপাটসজফাস পেসত এআভাজব
সফরজতর ার মান ওজর এবং মজের জঙ্গ তাজের সিসতলী ওজর। এটাজত মজের জঙ্গ
ছুাঁ সও পুসং নীসত প্রজোক ওরা ে এবং সভন্ন ঈত্তরাসিওার-ম্বেীে কবানা প্রসক্রো এআ
কিজত্র কবল নুরূপ।

ii. সদ্বতীে পেসতটি  "বতিমান অথি পদ্ধক্ষত"। এঔাজন সফরত সনভস র ওজর ওঔন সবসনজোক
ওরা জেজঙ এবং সবসনজোজকর মে সও ার অেস্ত ওরা জেজঙ তার ঈপর। সবসভন্ন
সবসনজোক ব্লও সবসভন্ন অে পাোর চনে এটিজত ভাক বা সবসনজোক ব্লও পেসত বা
জেজঙ।
মুনাফা (ংলগ্রণওারী) সত প্রথাকত পসস এআভাজব সবসনজোকওারী সফজর ভোংল চীবজনর
জঙ্গ সওঙু ংযুি প্রস্তাব কেে। যসে ংযুসি রাসর নে। কবানা সজজব পসসিারও যা াভ
ওজর তা সনভস র ওজর পুাঁসচর ম্পে  পযসােবৃত্ত (ািারণত বাসসও) মূেসনিসারণ ঈপর।
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মূযক্ষনধ্ি ারজণ উদ্বৃি ক্রঘাণা ক্ষনভির কজর যা ধ্ারণা করা জয়জছ তার উপর এবং মূযক্ষনধ্ি ারণ
ক্ষবমা-গাণক্ষনক দ্বারা ক্ষবজবচনা করা কারজণর উপর। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাসত োর পজর,
পসসিারওজের মজিে এর বরাে কওাম্পাসনর বেবিাপনা সোজন্তর ঈপর সনভস র ওরজব। ওারণ,
পসসজত এআ ব কবানা কযাজকর কিজত্র শুিুমাত্র সবসনজোক বোন ঔুব ুরসিত এবং েূরবতী
পেসতজত নুরণ ওরা ে।
অন্তক্ষনি ক্ষত ক্রমৌক্ষক যুক্ষক্তট  মজয়র ক্ষবক্ষনজয়াগ আয় মৃণ করা। এটি তে কয ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে কবানা এবং কয ক কবানা পসসিারও সক্রে ওজর আকুআটি সবসনজোক কথজও প্রাপ্ত াজভর
এওটি ব ংল কভাক ওরজত। তবু এঔন যা সনভস র ওজর এআ কবানা কখাণা ওজর চীবনবীমা
সফ, তা জচ্ছ তাজের সবজবঘনার।
বজলজ, এওটি মূেসনিসারণ িীজন কবানা ািারণত শুিুমাত্র বঙজর এওবার কখাণা ওরা ে।
তারা ম্ভবতআ ম্পজের মূে তেসনও সিরতা তার মজিে প্রসতফসত জত পাজর না।
মুনাফা  প্রথাকত পসরওল্পনা এআভাজব এওটি পণে প্রচন্ম প্রসতসনসিত্ব ওজর কযঔাজন চীবন বীমা
কওাম্পানী সোন্ত কনে পজণের কঠন সও জব, এমনসও মুনাফা (অেস্ত টাওা এবং কবানা) এবং
সপ্রসমোম। এমনসও যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসনর সবসনজোক বাচাজর ঈচ্চ সফরত অে ওজর, এটি
চরুরী নে কয তার বনা বা ভোংল রাসর এআ সফরজতর জঙ্গ ংযুি।
পক্ষক্ষধ্ারজকর বা বীমাকৃত ব়ি ুক্ষবধ্া  ক্রয ক্ষবক্ষনজয়াজগর ক্ষনশ্চয়তা তাজদর পক্ষরকল্পনাজক
ক্রইব চাক্ষদা ক্রযজিজত্র ঠিক এবং ক্ষনজবক্ষদত পুুঁক্ষজর প্রজয়াজন ক্রইব ক্রিজত্র যজথষ্ট ঠিক বযবস্থা
ক্ষজজব ততরী কজর। এটি এওচজনর কপাটসফস সবসজোজকর মসগ্রও ভাজব কপাটসফস ছুাঁ সও ওমাে।
গুরুত্বপূণি
প্রথাগত পজণযর জনয আইআরক্ষডএ’র নতু ন ক্ষনজদি লাবী
এআ সনজেস লাবী নুাজর, প্রথাকত পসরওল্পনাে পজণের পসরওল্পনা প্রাে এওআ রওম থাওজব।
a) নতু ন প্রথাকত পণেগুজাজতা মৃতুের িসতপূরণ
i.

কবলী থাওজব।

একক ক্ষপ্রক্ষময়াম পক্ষক্ষর চনে এটি এওও প্রসমোজমর ১২৫% জব যারা ৪৫ বঙজরর
ওম তাজের চনে এবং এওও প্রসমোজমর ১১০% জব যারা ৪৫ বঙজরর কবলী তাজের
চনে।

ii. াধ্ারণ প্রক্ষময়াম পক্ষক্ষর চনে িসতপূরণ ৪৫ বঙজরর ওম বেীজের চনে বাৎরীও
কেো সপ্রসমোজমর ১০ গুণ জব এবং নেজের চনে াতগুণ।
b) প্রথাকত পসরওল্পনাে মৃতুের কিজত্র বজঘজে ওম ুসবিা  কয পসরমাণ টাওার অো
কেো জেজঙ এবং সতসরি ুসবিা(যসে সওঙু থাজও)।
c) অো কেো জথসর াজথ পসসজত ঈজেসঔত ক্রবানা/অক্ষতক্ষরক্ত ুক্ষবধ্া এবং মৃতুের
তাসরঔ পযসন্ত চমা সাজব প্রজেে জব যসে অজক না কেো ে।
d) এআ পসরওল্পনাটি েুটি ভাজব ঘাসজে কযজত জব পসরওল্পনা ংলগ্রণওারী এবং ংলগ্রণওারী
নে।
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i.

অংলগ্রণকারী পক্ষক্ষজত কবানা ফাজির ওমসিমতা াজথ ংযুি ওরা ে এবং
কখাণা বা অজক সনসশ্চত ওরা ে না। সওন্তু, একবার ক্রবানা ক্রঘাণা করজ
গযারাক্ষন্ট জয় যায়। এটি ািারণত পসসিারও বা কমোেপূসতস জত মৃতুের কিজত্র ুসবিা
কেো ে। এআ কবানাটিজও উিরাক্ষধ্কার েক্ষন্ধয় কবানা বা ে।
ii. অংলগ্রণ না করা পক্ষক্ষর কিজত্র, পসসর সফরত পসস শুরুর অজকআ প্রওাল ওরা
ে।

অত্ম পরীিণ 2
চীবন বীমাজত কয প্রসমোম
কথজও____________।
I.
II.
III.
IV.

কেো



কটি

টামস

অোজনর

চনে

কেো

প্রসমোম

কবলী
ওম
এওআ
ঈজেঔজযাকেভাজব কবলী

ারাংল


চীবন বীমা পণে এওচন বেসির ঈৎপােনলী িমতার থসননসতও মূজের িসতর চনে স্ব বা
তার ঈপর সনভস রলীজের ুরিা প্রোন ওজর।



চীবন বীমা নীসত, তার ন্তঃিজ,এওচন বেসির কওাজনা
মানুযজের মজন লাসন্ত এবং ুরিা প্রোন ওজর।



টামস বীমাে শুিুমাত্র ঘু সিজত ঈসেসঔত সনসেস ি মজে তবি িসতপূরণ ঈপব্ধ ে।



টামস অোজর ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) ওম োম, এওচন বেসিজও
জপিাওৃ ত ব পসরমাজণ চীবন বীমা সওনজত সক্রে ওজর।



িােী অোজনর ঈোরণ  টামস সনশ্চেতা পসস, কযঔাজন ুরিা িােী মে পসরীমাে
ঈপব্ধ, ম্পূণস চীবন বীমা এওটি সঘরিােী চীবন বীমা পসসর এওটি ঈোরণ।



এনডাজমন্ট সনশ্চেতা ঘু সি অজ েুটি পসরওল্পনার ংসমিণ – টামস সনশ্চেতা ঘু সি কযটি টামস
ঘাওাীন বীমাওারীর মৃতুে জ অেস্ত পুজরা টাওা কেোর
ে এবং টামস কলজ ম্পূণস
এনডাজমন্ট পসরওল্পনা পসরওল্পনা কযটি যসে বীমাওৃ ত কবাঁজঘ থাজওন তাজ এআ পসরমাণ তাজও
কেো জব।

েু: ঔচনও খটনা খটজ তার ওাজঙর

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1. টামস বীমা
2. ম্পূণস চীবন বীমা
3. বীমাওৃ ত বেসিজও সনসেস ি মজে সনসেস ি টাওা প্রোন ওরার অো
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এওটি ীসমত বাজচজট

4. টাওা সফরত পসস
5. মাবিা এবং -মাবিা স্কীম
6. ঈত্তরাসিওার-ম্বেীে কবানা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
চীবন বীমা এওটি কমে পণে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.

ম্পূণি জীবন বীমাজত ক্রয প্রক্ষময়াম ক্রদয়া য় তা টামি আশ্বাজনর জনয ক্রদয়া প্রক্ষময়াম ক্রথজক
ক্রবলী।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে বেসির মৃা্তুে ে তাজ___________ চীবন বীমা পসসিারজওর বেজওর িসতপূরণ ওজর ।
I.
II.
III.
IV.

টামস
বেও
ম্পূণস
এনডাজমন্ট

প্রশ্ন 2
চীবন বীমার চনে অপসন যত ________ প্রসমোম
ঈত্তরাসিওারী তত ________ িসতপূরণ পাজব।
I.
II.
III.
IV.

কেজবন,

অপনার

কবলী, কবলী
ওম, কবলী
কবলী, ওম
দ্রুত, িীজর

প্রশ্ন 3
টামস বীমা পসরওল্পনার কিজত্র নীজঘর কওান সবওল্পটি ঠিও?
I. টামস বীমা পসরওল্পনার জঙ্গ অমৃতে পুনরাম্ভ ওরার ুসবিা সবওল্প থাজও
II. মস্ত টামস বীমা পসরওল্পনাে সনসমসত িমতা রাআডার থাজও
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মৃতুে

পর

অপনার

III. টামস বীমা নুঙ্গীন নীসত সজজব এবং এওটি নে পসসর াজথ রাআডার সাজব কওনা
কযজত পাজর
IV. এওটি টামস বীমা পসরওল্পনাজও ম্পূণস চীবন বীমা পসরওল্পনাে রূপান্তর কওান সবিান কনআ
প্রশ্ন 4
সনম্নকামী টামস বীমাে মজের পজর প্রসমোম ____________ কেো জেজঙ।
I.
II.
III.
IV.

কবলী
ওম
এওআ রওম
সফরত

প্রশ্ন 5
টামস নীসতজত ঈপসিত রূপান্তর সবওল্প বেবার ওজর অপসন এওআ সচসন __________ -কত
রূপান্তর ওরজত পাজরন।
I.
II.
III.
IV.

ম্পূণস চীবন বীমা
বেও পসস
বোে FD
সনম্নকামী টামস পসস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা পজণের প্রিান ঈজেলে সও?
I.
II.
III.
IV.

ওর ঙা
সনরাপে সবসনজোজকর পথ
এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমতার থসননসতও মূে িসতর সবরুজে ুরিা প্রোন
ম্পসত্ত ঞ্চে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔত মজিে কওান এওটি টামস পসরওল্পনা ক্রজের করা পরামলস?
I.
II.
III.
IV.

এওচন
এওচন
এওচন
এওচন

বেসি
বেসি
বেসি
বেসি

যার
যার
যার
যার

বীমা
বীমা
বীমা
ঈচ্চ

কমোে কলজ টাওা প্রজোচন
প্রজোচন এবং এওটি ঈচ্চ বাজচট অজঙ
প্রজোচন এবং এওটি ওম বাজচট অজঙ
অে সফরত কেে এমন এওটি বীমা পজণের প্রজোচন

প্রশ্ন 8
সনম্নকামী টামস অোজনর কিজত্র সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও নে?
I. টামস িসতপূরজণর জঙ্গ মৃতুের কিজত্র ুসবিার পসরমাণ হ্রা পাে
II. টামস িসতপূরজণর জঙ্গ সপ্রসমোজমর পসরমাণ হ্রা পাে
III. টামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কজভজ থাজও
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IV. বেও সবজমাঘন পসরওল্পনা সনম্নকামী টামস অো পসরওল্পনার ঈোরণ
প্রশ্ন 9
এনডাজমন্ট পসরওল্পনার কিজত্র সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও ?
I.
II.
III.
IV.

শুিুমাত্র মৃতুের কিজত্র ুসবিা ঈপাোন অজঙ
শুিুমাত্র কবাঁজঘ থাওার কিজত্র ুসবিা ঈপাোন অজঙ
এটিজত মৃা্তুের কিজত্র ুসবিা এবং কবাঁজঘ থাওার কিজত্র ুসবিা ঈভেআ অজঙ
এটি টামস পসরওল্পনার নুরূপ

প্রশ্ন 10
নীজঘর কওানটি এনডাজমন্ট পসরওল্পনার ঈোরণ?
I.
II.
III.
IV.

বেও ঈোর পসরওল্পনা
ঊণ চীবন বীমা পসরওল্পনা
টাওা সফরত পসরওল্পনা
ম্পূণস চীবন পসরওল্পনা

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে বেসির মৃা্তুে ে তাজ বেও চীবন বীমা পসসিারজওর বেজওর িসতপূরণ ওজর
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার চনে অপসন যত কবলী প্রসমোম কেজবন, অপনার মৃতুে পর অপনার ঈত্তরাসিওারী
তত কবলী িসতপূরণ পাজব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
টামস বীমা নুঙ্গীন নীসত সজজব এবং এওটি নে পসসর াজথ রাআডার সাজব কওনা কযজত
পাজর।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
সনম্নকামী টামস বীমাে মজের পজর প্রসমোম এওআ কেো জেজঙ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
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টামস নীসতজত ঈপসিত রূপান্তর সবওল্প বেবার ওজর অপসন এওআ সচসন ম্পূণস চীবন পসসজত
রূপান্তর ওরজত পাজরন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
চীবন বীমা পজণের প্রিান ঈজেলে  এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমতার থসননসতও মূে িসতর
সবরুজে ুরিা প্রোন।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি যার বীমা প্রজোচন এবং এওটি ওম বাজচট
ক্রজের করা পরামলস।

অজঙ তার পজিএওটি টামস পসরওল্পনা

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনম্নকামী টামস সনশ্চেতা পসরওল্পনাে টামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কজভজ থাজও
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এনডাজমন্ট োন পসরওল্পনাে মৃা্তুের কিজত্র ুসবিা এবং কবাঁজঘ থাওার কিজত্র ুসবিা ঈভেআ
অজঙ।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা এনডাক্ষনশ্চয়তাজমন্ট আশ্বাজনর একট উদারণ.
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9
জীবন বীমা পনয – II
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোে অপনাজও -প্রঘসত চীবন বীমা পজণের সবজের জঙ্গ পসরসঘত ওরাজব। প্রথজম অমরা
প্রঘসত চীবন বীমা পনেগুসর ীমাবেতা ঔসতজে কেঔা সেজে শুরু ওরজবা, অর তারপর কেঔজবা
-প্রঘসত চীবন বীমা পজনের অজবেজনর সেওটা। বজলজ অমরা বাচাজর ঈপব্ধ সবসভন্ন িরজনর
-প্রঘসত চীবন বীমা পনেগুস কেঔজবা।
ক্ষলিার ফাফ
A. -প্রঘসত চীবন বীমা পনেগুসর ংসিপ্ত সববরণ
B. -প্রঘসত চীবন বীমা পনেমূ
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A. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযগুক্ষর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ – উজেলয এবং প্রজয়াজন
অজকর িোজে অমরা কবল সওঙু প্রঘসত চীবন বীমা পনে সনজে সবঘারসবজবঘনা ওজরসঙ কযগুসর
মজিে বীমার পালাপাসল কসভং বা ঞ্চজের ঈপাোন সঙ। প্রােআ এআ পনেগুসজও অসথসও বাচাজরর
ংল সজজব সবজবঘনা ওরা ে এবং মূিন ঞ্চেজনর নোনে নোনে রঞ্জাজমর জঙ্গ তু না ওরা
ে।
বলে অমাজের িে রাঔজত জব কয ঞ্চে  সবসনজোজকর
ম্পজদরআন্ত-ময়গতবন্টন, যা দি  কাযি কর, উভয়ই।

নেতম

মূ

ঈজেলে

জা

i.

আন্ত-ময়গত বন্টন মাজন জা মে চুজ বন্টন। এঔাজন ওাযসওরী লতস মাজন জা কয
চীবন ঘজক্রর সবসভন্ন পযসাজে ঈদ্ভু ত সবসভন্ন ঘাসোগুস াফজের জঙ্গ পূরণ ওরজত পযসাপ্ত
তসব ঈপব্ধ ো।
ii. ঈজল্টাসেজও েি বন্টন জা এওটা দ্রুততর াজর তক্ষবজর আরণ এবং ভসবেজত অজরা
তসবজর প্রাসপ্ত। এওটা প্রেত্ত স্তজরর ছুাঁ সওর বেজ ঘ া কফরত পাো ককজ অজরা েি জব
কআ সবসনজোক।
চীবন বীমা পসসর কিজত্র ঈজদ্বজকর এওটা মাজাঘনামূও সবে জা প্রসতজযাসকতামূও াজর
কফরত কেোর আুেটি যা অসথসও বাচাজরর নোনে ম্পজের জঙ্গ তু না ওরা ে। চীবন বীমার
প্রঘসত ওোল ভোু েোজনর সওঙু তবসলিে ঔসতজে কেঔা এবোপাজর ওাজচর জব যা সনজে অজকর
িোজে অমরা অজাঘনা ওজরসঙ। এগুসজও বািড েোন বা জেসঙ ওারণ কযভাজব এগুসর
ওাঠাজমাজও বাি ওরা ে এবং কবসনসফট  সপ্রসমোজমর এওটা এওও পোজওচ সজজব কগুসজও
ঈপিাপন ওরা ে তার সভসত্তজত।
2. প্রচক্ষত পজনযর ীমাবদ্ধতা
এওটা মাজাঘনামূও পরীিা কথজও ঈজদ্বজকর সনম্নসসঔত এাওাগুস প্রওাল পাজব:
a) কযাল ভযাু কজম্পাজনন্ট: প্রথমত, এআ িরজনর পসসগুসজত ঞ্চে বা ওোল ভোু
ওজম্পাজনন্ট বা নকে মূে ংল সনসেস ি ওজর বা থাজও না। এটা সনভস র ওজর কঠিত বীমার
সরচাজভস র পসরমাজণর ঈপর। এটা সনিসাসরত ে চীবন বীমাওারজওর কট ওজর কেো
মৃতুোর, ুজেরার, ঔরঘএবং নোনে মাপওাঠি ম্পজওস অন্নাচ ওজর। এআ অন্নাচগুস
পুজরাপুসর জয সিও জত পাজর।
b) ক্ষরটানি বা ক্রফরজতর ার: সদ্বতীেত এটা সনরূপণ ওরা চ নে কয এআ পসসগুসর ঈপর
সরটাজনসর ার ওী জব। এটা ে ওারণ ‘‘ঈআথ প্রসফট পসস’’-এর অতাে কবসনসফজটর
মূে সনসশ্চতভাজব চানা যাজব না, শুিুমাত্র ঘু সিটা যঔন কল জব তঔন ঙা া। তার ঈপর
বীমাওারজওর ঠিও ঔরঘ প্রওাসলত ে না। সরটাজনসর াজরর এআ স্বচ্ছতার ভাবআ ঞ্চজের
নোনে ঈপওরজণর জঙ্গ এর তু নাজও ওঠিন ওজর কেে। এওথা ঠিও কয এওটা ঞ্চজের
ঈপওরণ সজজব চীবন বীমা ওতটা ওাযসওরী যসে না কওঈ এআ িরজনর তু না ওজর।
c) প্রতযপি ণ মূয: এওটা তৃ তীে মো জা কয এআ ঘু সিগুসর িীজন নকে  প্রতেপসণ মূে
(জয কওাজনা মজে)সনভস র ওজর সনসেস ি মূজের ঈপজর (জযমন বীমা সরচাজভস র পসরমাণ 
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পসসর কপ্রা-রাটা োজট কলোর)। এআ মূেগুস পুজরাপুসর জয সিওভাজব সনিসাসরত জত
পাজর। প্রতেপসণ মূজের কপ াঁঙাজনার পেসত কেঔা যাে না।
d) ফন: বজলজ এআ পসসগুসর ফজনর এওটা আুে রজেজঙ। সবসনজোক সনেম 
সবসনজোজকর ঈপর ও া নচরোসর ঈভজের ওারজণ এবং কবানা জঙ্গ জঙ্গ সবসনজোজক
প্রসতফসত না োর ফজ এআ পসসগুসর ফন তটা কবসল না জত পাজর যা অজরা
ছুাঁ সওপূণস সবসনজোক কথজও পাো যাে।
3. বদ
প্রঘসত চীবন বীমার েোজনর ীমাবেতাগুস স্পিআ কবাছা যাে, চীবন বীমাওারজওর কপ্রাডাক্ট
কপ্রাফাআজ কবল সওঙু বে ে। এআগুস সনজঘ ংসিপ্ত অওাজর কেো জেজঙ:
a) আনবান্ডক্ষং
এআ প্রবনতার জঙ্গ চস জে থাজও ুরিা  ঞ্চজের ঈপাোনগুসজও অাো ওরা এবং
পসরণসতজত পজনের সবওাল, যাজত ুরিা বা ঞ্চজের স্পি সমিজণর বেজ এগুসর ঈপর কচার
কেো ে।
মাসওস ন যুিরাজষ্ট্রর মজতা বাচাজর কযঔাজন কমোেী বীমার নতু ন ওজর অসবষ্কার ে এবং বসচনীন
োুজরন্স  পসরবতস নলী োুজরজন্সর মজতা নতু ন পনে অজ, কগ্রট সব্রজটন  নোনে বাচাজর
বীমা যুি আঈসনজটর ঈিান নচজর পজ ।
b) ক্ষবক্ষনজয়াগ ংজযাগ
সদ্বতীে প্রবনতা সঙ সবসনজোক ংযুি পজনের সেজও, কয পসসজাডারজের সবসনজোক
পারফরজমজন্সর ূঘও  ংযুি কবসনসফট কেে। ফজ কযভাজব চীবন বীমা াচাজনা ে কসেজও
ছীঁজও যাে। আঈসনট সেজডর মজতা নতু ন পনেগুস অা মাজন বীমাওারজওর এও নতু ন ভূ সমওা
ওাচ ওজর। এঔন তারা ওাযসওরী তসব তত্ত্বাবিােও জে ককজঙন কযঔাজন তারা শুিুমাত্র অসথসও
ুরিা কেোর বেজ ঘ া াজর প্রসতজযাসকতামূও ফজনর ার সেজত পাজর।
c) স্বেতা
অনবািসং ূঘনা ওজর সরটাজনসর াজর এবং পসরজবা কেোর চনে কওাম্পাসনর ঘাচসগুস
(জযমন ঔরঘ প্রভৃ সত) অজরা েৃলেমানতা। এর বগুস স্পিভাজব বজ কেো থাজও এবং
কআমজতা তু না ওরা কযজত পাজর।
d) নন-েযান্ডাডি পনয
ঘতু থস প্রিান প্রবনতা জেজঙ নমনীে কথজও নমনীে পনে ওাঠাজমাে বেজর সেজও, যা কথজও
নন-িোিাডস পজনের সেজও কছাাঁও ততসর জেজঙ। যঔন অমরা নন-িোিাজডসর ওথা বস, কটা
পঙজন্নর স্তজরর সভসত্তজত ে যা এওচন কক্রতা ওাঠাজমার নওলা ওরা  পসসর কবসনসফজটর
সনসরজঔ নুলীন ওরজত পাজর।
এঔাজন েুজটা চােকা রজেজঙ কযঔাজন কক্রতা এআ কিজত্র সক্রেভাজব ংল সনজত পাজর
 সপ্রসমোম  কবসনসফজটর ওাঠাজমা সির ওরা  বোজনার মে
 ওীভাজব সপ্রসমোম সবসনজোক ওরজত জব তা বাঙাআজের মে
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4. আক্ষপ- প্রজয়াজন পূরণ
নতু ন প্রচজন্মর পজনের অসপজর প্রিান ঈৎ যা সবেচুজ
জা:

প্রওাসলত জেজঙ, কগুস সনজঘ কেো

a) ক্ষবক্ষনজয়াগ াজভর জে রাক্ষর যুক্ত: বসপ্রথম, সবসনজোক াজভর জঙ্গ রাসর ংজযাজকর
এওটা প্রতোলা থাজও যা বীমা কওাম্পাসনগুস এওটা বা ন্ত  প্রসতশ্রুসতমান মূিনী বাচাজর
সবসনজোজকর মািেজম ততসর ওজর। সবসনজোক যুি বীমা পসসর পজি বজঘজে গুরুত্বপূণস
যুসিগুসর এওটি জা কবসলসেন না ঘজ আকুেআটি বাচাজর সওঙু ঠানামা থাওজত পাজর
তাআ বাচার কথজও সওঙু এওটা সরটানস জবআ, কবসল সেন ককজ নে িােী অজের রঞ্জাজমর
কথজও কটা কবসল জত পাজর। কয বীমাওারওরা তাাঁজের সবসনজোক কপাটসজফাসগুসর
ওাযসওরীভাজব বেবিাপনা ওরজত পাজরন তাাঁরা তাাঁজের কক্রতার চনে জনও ভাজা সরটানস
ততসর ওরজত পাজরন এবং কআ ভাজব ঈচ্চ মূজের পনে বানাজত পাজরন।
b) মুদ্রাস্ফীক্ষত ক্ষরটানি জক আঘাত কজর: ফজনর গুরুত্ব বািাপ্রাপ্ত ে ঞ্চজের ঈপর মুদ্রাফীসতর
প্রভাব কথজও। অমরা কযমন ওজআ চাসন, মুদ্রাফীসত এওচজনর ক্রেিমতা ওসমজে সেজত
পাজর, যসে অচজওর এও টাওা পজনজরা বঙর পজর 30 পোর মান ে, তাজ অচজওর
100 টাওার মূিন পজনজরা বঙর পর অচজওর ম্পজের মান জত জ কবজ
ন্তত
300টাকা জত জব। এর মাজন জীবন বীমা পক্ষক্ষর ফজনর ার িযণীয়ভাজব
মূদ্রাক্ষস্ফতীর াজরর তু নায় ক্রবক্ষল জত জব। এই জা ক্রই জায়গা ক্রযখাজন ক্ষবক্ষনজয়াগ
ংযুক্ত বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ প্রচক্ষত জীবন বীমা পক্ষক্ষর ক্রথজক ভাজা ফ ক্ষদজত পাজর।
c) নমনীয়তা: এগুসর অসপজর তৃ তীে এওটা ওারণ জা এজের নমনীেতা। পসসজাডাররা
এঔন ীমার মজিে সোন্ত সনজত পাজরন, তাাঁরা ওী পসরমাণ সপ্রসমোম সেজত ঘান  মৃতুের
কিজত্র কবসনসফটগুস ঠানামা ওরজত পাজর এবং নকে মূে তাআ ে। সবসনজোক ংযুি
পজনের কিজত্র তাাঁজের সবসনজোজকর পঙজন্নর এসিোর থাজও এবং তাাঁরা তসবজর সমিজণর
সবজে সোন্ত সনজত পাজরন কযঔাজন তারা তাাঁজের সবসনজোক ওরা সপ্রসমোজমর বোপাজর
এসকজে কযজত পাজরন। এটা পসসজাডারজের তাাঁজের চীবন বীমাে সবসনজোজকর ঈপর অর
সনেন্ত্রণ ওাজেম ওরজত কেে।
d) প্রতযপি ণ মূয: বজলজ, এআ
কথজও পাাঁঘ)নামমাত্র প্রতেপসণ
কেে। পসসর পূণস কমোজের
প্রঘসত পসসগুসর অতাে

পসসগুস এও সনসেস ি প্রারসম্ভও বঙজরর পর (বা ে সতন
ঘাচস সেজে পসসজাডারজের প্রওল্প কথজও প্রতোাজরর ুজযাক
অজক এআ িরজনর প্রতেপসণ বা নকেীওরণ কথজও পাো মূে
কমা প্রতেপসণ মূজের তু নাে জনওটা কবসল ে।

এআ পসসগুস ঔুবআ চনসপ্রে জেজঙ এবং ভারত  বহু কেজল এগুস এমনসও প্রঘসত পনেজও
সরজে চােকা ওজর সনজত শুরু ওজরজঙ ওারণ এগুস বহু সবসনজোকওারীর মাজাঘনামূও ঈজেলে
পূরণ ওজর – ম্পদ ংগ্রজর উজেলয যা কাযি করী ক্ষবক্ষনজয়াগ যাজনর জনয একটা চাক্ষদা ততক্ষর
কজর। ঈোরণ স্বরূপ মাসওস ন যুিরাজষ্ট্র ‘‘বসচনীন চীবন’’-এর মজতা পনে বীমাওারওজের থস 
মূিনী বাচার কথজও অে ওরা জথসর সরটাজনসর ঈপর ঘ া ুজের াজর কবসনসফট পসসজাডারজের
াজত তু জ কেে।
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সপ্রসমোম  কফ োমাঈজন্টর নমনীেতা আজতামজিেআ পসসজাডারজের তাাঁর সনসেস ি পসরসিসত
নুযােী সপ্রসমোম োডচাি ওরার ুজযাক ওজর সেজেজঙ। তেসিও কাওান ঙা া অজকআ
প্রতোাজরর ুসবিা পসসজাডারজের এআ ুসবিা সেজচ্ছ যাজত েীখস মজের চনে তাাঁজের থস অটজও
রাঔার েরওার না পজ ।

সনজচজও যাঘাআ ওরুন 1
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি এওটা প্রঘসত চীবন বীমা পনে?
I.
II.
III.
IV.

কমোেী বীমা
আঈসনভাসা চীবন বীমা
এনডাজমন্ট বীমা
কা াআফ বীমা

B. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ
1. ক্ষকছু অপ্রচক্ষত পনয
এআ িোজের বাসও নুজচ্ছেগুসজত অমরা সওঙু প্রঘসত পনে সনজে অজাঘনা ওরজবা যা ভারতীে
বাচার  নেত্র অবভূস ত জেজঙ
a) বসচনীন চীবন
বসচনীন চীবন বীমা পসসটি মাসওস ন যুিরাজষ্ট্র ১৯৭৯াজ ঘাু ে এবং অজটর েলজওর প্রথম
সেজওর মজিেআ দ্রুত এটি ঔুবআ চনসপ্রে জে জঠ।

আইআরক্ষডএ-র নজে্ের ২০১০-এর াকুিার অনুযায়ী, ‘‘মস্ত বি জনীন জীবন বীমা পনয
পক্ষরবতিনলী বীমা পনয (ক্ষভআইক্ষপ) ক্ষজজব পক্ষরক্ষচত জব।’’
তথয
বি জনীন জীবন ম্পজকি
বসচনীন চীবন বীমা জা এও প্রওাজরর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে জা এর নমনীয়
ক্ষপ্রক্ষময়াম, নমনীয় ক্রফ অযামাউন্ট  মৃতুযর ক্রিজত্র ক্রবক্ষনক্ষফজটর পক্ষরমাণ এবং এর মূয ক্ষবজয়র
আনবান্ডক্ষং। প্রঘসত ওোল ভোু পসসগুসর কিজত্র ঘু সি ঘাু রাঔার চনে কযঔাজন এওটা সনসেস ি
কমাটা ে বা সফজর সনজেস সলত সপ্রসমোম পযসােক্রজম সেজত ে, বসচনীন চীবন বীমা পসসগুস
কঔাজন পসসজাডারজের তাাঁজের ীমার মজিে কথজও ওভাজরজচর চনে সতসন ওত পসরমাণ সপ্রসমোম
কেজবন তা সোন্ত কনোর ুজযাক কেে। সপ্রসমোম যত কবসল জব, ওভাজরচ তত বা জব এবং
পসসর নকে মূে ততআ বা জব।
বসচনীন
চীবন
বীমার
প্রিান
নতু নত্বটা
জা
প্রথম
পসস
বঙজরর
পর
কথজও
ম্পূণসনমনীেসপ্রসমোজমর প্রঘন। এওচনজও শুিুমাত্র এটা সনসশ্চত ওরজত জব কয ামসগ্রও সজজব
সপ্রসমোমগুস পসস রাঔার ঔরজঘর ওভার সেজত যজথি। এটা এওথাআ আসঙ্গত ওরজঙ কয পসসটি
ঘাু রজেজঙ বজ ততসেনআ িজর কনো জব যতসেন এর নকে মূে মৃতুেওাীন মাু  ঘাচস
প্রোন ওরজত পযসাপ্ত জব। সপ্রসমোজমর নমনীেতার ফজ পসসজাডার টাজকসট োমাঈন্টডর কথজও
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সতসরি সপ্রসমোম কেোর ুজযাক পান। এজত এআ ুজযাক থাজও যাজত টাজকসট োমাঈজন্টর কথজও
ওম জ সপ্রসমেম প্রোন তাাঁরা এস জে কযজত পাজরন।
ওাঠাজমার নমনীেতা পসসজাডারজের ঈপব্ধ নকে মূে কথজও অংসলও টাওা তু জ কনোর
ুজযাক কেে, এর চনে এআ থস কফরত কেো বা এর ঈপর কওাজনা ুে কেোর তাাঁজের কওাজনা
বািেবািওতা থাজও না। নকে মূে কওব কআ পসরমাজণ ওজম যাে।
নমনীেতার মাজন অবার মৃতুের কিজত্র কবসনসফটগুস োডচাি ওরা কযজত পাজর এবং কফ
োমাঈন্ট ঠানামা ওরজত পাজর।
এআ িরজনর পসসগুস যসে নোেভাজব সবসক্র ওরা কযজত পাজর। বস্তুত, মাসওস ন যুিরাজষ্ট্রর মজতা
বাচাজর ম্ভাবে কক্রতাজের নুসবসি সেজে প্রজরাসঘত ওজর রাসচ ওরাজনা ে কযঔাজন বা ে ‘এওচন
শুিুমাত্র সওঙু প্রারসম্ভও সপ্রসমোম চমা সেজআ জা অর তারপর পসস সনজচআ তার কেঔভা
ওরজব’। কযটা প্রওাল ওরা ে না তা জা নকে মূেটা বচাে রাঔজতআ জব এবং পসস ঘাু
রাঔা যাজব কওবমাত্র যসে এআ ঈজেজলে সবসনজোক সরটানসটা পযসাপ্ত ে।

আক্ষলর দলজকর পজরর অজধ্ি ক্ষবক্ষনজয়াগ ক্ষরটানি কজম যায়া ক্রথজক নগদ মূজযর িয় য়। ক্রয
পক্ষক্ষজাল্ডাররা ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষদজত পাজরনক্ষন তাুঁরা তাুঁজদর পক্ষক্ষ তামাক্ষদ জয় ক্রগজছ এবং তাুঁজদর
আর ক্রকাজনা জীবন বীমার ুরিা ক্রনই ক্রজজন চমজক যান।
ডায়াগ্রাম 1 : অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনয

অআঅরসডএ সনেম নুযােী, ভারজত মাত্র েু-িরজনর প্রঘসত চীবন বীমা পজনের নুজমােন
রজেজঙ:
 পসরবতস নলী বীমা েোন
 আঈসনট ংযুি বীমা েোন
i.

পক্ষরবতিনলী জীবন বীমা

এটা শুরুর অজক মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  নোনে বাচাজর ঘাু পসরবতস নলী চীবন বীমা ম্পজওস
চানা ওাযসওরী জব।
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মাসওস ন যুিরাজষ্ট্র ১৯৭৭-এ প্রথম এআ পসস ঘাু ে। পসরবতস নলী চীবন বীমা জা এও
িরজনর ‘‘পূণস চীবন’’ পসস যাজত মৃতুের ওারজণ কবসনসফট  নকে মূে ঠানামা ওজর
কযঔাজন সপ্রসমোম কেো জেজঙ কআ সবজল সবসনজোক অমানজত সবসনজোক পারফরজমজন্সর
সভসত্তজত।এআ ভাজব পসস ুজের ার বা নূেনতম নকে মূজের সনসরজঔ কওাজনা কোরাসন্ট কেে না।
তাক্ষেকভাজব বজ নগদ মূয লূজনয ক্রনজম ক্রযজত পাজর, ক্রজিজত্র পক্ষক্ষ বাক্ষত জয় যাজব।
প্রঘসত নকে মূজের পসসর জঙ্গ পাথসওে ুস্পি। এওটা প্রঘসত নকে মূে পসসর এওটা
কফ োমাঈন্ট থাজও যা পসসর কমোেওা চুজ আ কথজও যাে। নকে মূে বাজ সপ্রসমোম
সেজে এবং এওটা সনসেস ি াজর ুজের সবসনমজে। পসসর বোসওং ম্পসত্ত এওটা াধ্ারণ
ক্ষবক্ষনজয়াগ আমানজতর ংল ে কযঔাজন বীমাওারও এর কোরাসন্ট ওরা পজনের তসব বচাে
রাজঔ। এআ ম্পসত্তগুস ুরসিত সবসনজোজকর কপাটসজফাসজত বাজনা থাজও। বীমাওারও কআভাজব
এআ োওাঈজন্টর ম্পসত্তর ঈপর বসষ্ঠ াজর সরটাজনসর অলা ওরজত পাজরন।
ঈজটাসেজও এওটা পসরবতস নলী চীবন বীমা নীসতর পসস মচুজতর প্রসতসনসিত্বওারী ম্পসত্ত
রাঔা ে এওটা পৃথক তক্ষবজ যা এর ািারণ সবসনজোক অমানজতর ংল ে না। মাসওস ন
যুিরাজষ্ট্র এজও এওটা পৃথও অমানত বা ে অবার ওানাডাে এটা জা এওটা সবযুি
অমানত। কবসলরভাক পসরবতস নলী পসসগুসআ পসসজাডারজের সবসভন্ন পৃথও অমানত কথজও
বাঙাআ ওজর কনোর  ন্তত এও বঙর পর তাাঁজের কআ পঙন্ন বোজনার ুজযাক কেে।
ংজিজপ, এওটা পসস রজেজঙ যাজত নকে মূে চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওটা অাো অমানজত
চমা ওরা ে, এবং মৃতুের ওারজণ কনসনসফট  নকে মূে সবসনজোজকর সভজ্ঞতার সনসরজঔ
ঠানাম ওজর। এআ পসস এওটা নূেনতম মৃতুেওাীন ুসবিা কেে যার চনে মৃতুোর এবং
ঔরজঘর ছুাঁ সও বন ওজর বীমা কওাম্পাসনআ। প্রঘসত পূা্ণস চীবন বীমার অতাে সপ্রসমোমগুস
িােী থাজও। প্রঘসত পূণস চীবন পসসর জঙ্গ এর কম সও পাথসওে জা এর সবসনজোক ফোক্টর।
যাাঁরা তাজের পঙন্ন মজতা তসব ভাণ্ডাজর তাাঁজের ম্পসত্ত সবসনজোক ওরজত ঘান এবং তাাঁজের
কপাটসজফাসর নুকূসবসনজোকওমসিমতা কথজও রাসর সবসনজোক কপজত ঘান তাাঁজের ওাজঙ
পসরবতস নলী চীবন বীমা পঙন্নআ বাঙাআ জে োাঁস জেজঙ। এগুস কওনার চনে প্রিান লতস জা
কক্রতাজও বলেআ পসসর সবসনজোক ছুাঁ সও বন ওরজত িম  আচ্ছুও জবন। এ কথজওআ কবাছা
যাে কয পসরবতস নলী চীবন বীমা পসসগুস ািারণত কআ ব মানুজরআ কওনা ঈসঘত,
আকুেআটি/ঊণ সবসনজোক  বাচাজরর ঠানামা ম্পজওস যাাঁজের চানাজবাছা অজঙ এবং যাাঁরা
এবোপাজর স্বচ্ছন্ন। এর চনসপ্রেতা বলেআ সবসনজোক বাচাজরর পসরসির ঈপজরআ সনভস র ওজর বাচার যঔন কতসচ থাজও তঔন বাজ অবার িও  বি পজ ককজ ওজম যাে। পসরবতস নলী
চীবন বীমার সবপণজনর মে বাচাজরর এআ ঘঞ্চতা মাথাে রাঔজত জব।

ii. ইউক্ষনট ংযুক্ত বীমা
আঈসনট ংযুি েোনগুস আঈসপ নাজম পসরসঘত। জনও বাচাজরআ প্রঘসত েোনগুসজও সরজে
সেজে এআ আঈসপ নেতম চনসপ্রে  ঈজেঔজযাকে পনে সজজব ঈজঠ এজজঙ। কগ্রট সব্রজটজন এআ
েোনগুস ঘাু জেজঙ এওটা সিসতলী সবসনজোক পসরসিসতর মজিে যার ফস্বরূপ চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস ািারণ আকুেআটি াভ ওজরজঙ এবং ব মূিনী বৃসে  াভ জেজঙ। আকুেআটিজত
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অজরা কবসল সবসনজোজকর প্রজোচন নুভূত জেজঙ এবং অজরা ওাযসওরী  নোেঙ্গত পেসতজত
পসসজাডারজের কবসনসফট সেজত কপজরজঙ।
প্রঘসতগুসর জঙ্গ মুনাফা (ংলগ্রণওারী) পসসগুস চীবন বীমা সফজর সবসনজোক
পারফরমোজন্সর সওঙু ংজযাক ওরার ুজযাক কেে। এআ ংজযাক যসে প্রতেি নে।
পসসজাডাজরর কবানা সনভস র ওজর ম্পসত্ত  োেবেতার পযসােক্রসমও (ািারণত বাসসও)
মূোেন এবং কখাসত ঈদ্বৃজত্তর ঈপর, যা মূেসনিসারণ অসওাসরর সবজবঘনার ঈপর সনভস র
ওজর।
মূেসনিসারণ প্রসক্রোর চটিতা জা ঘু সির িীজন কেো কোরাসন্টর চনে ভাতা। ফজ কবানা
বীমাওারীর কখাসত ম্পসত্তর মুজে রাসর প্রসতফসত ে না। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাণার পর
চীবন বীমাওারও কবানা বরাে না ওরজত পাজর সওন্তু কটাজও মুি ম্পসত্ত সজজব ততসর
ওরজত পাজর যা সবওাল  ম্প্রারজণ ওাজচ াকাজনা যাে।
এআ ব ওারজণআ পসস জঙ্গ
পারফরজমন্সজও নুরণ ওজর।

যুি

কবানা

ঔুবআ

তওস



েুরবতী

ঈপাজে

সবসনজোক

প্রথাকত পসসগুস ঘাসত ে কয কম সও যুসিজত তা জা মজের াজথ মৃণ সবসনজোক
সরটানস। প্রাসন্তও কবানা  কয সকও কবানা কযঔাজন সবসনজোকওারীজের আকুেআটি  নে ঈচ্চ
ফনলী সবসনজোজকর ুসবিার এওটা ব ংল কভাজকর ুজযাক কেে, তারপর এগুস চীবন
বীমা সফজর সবঘার সবজবঘনার ঈপর সনভস রলী থাজও, তারাআ এআ কবানাগুস কখাণা ওজর।
কবানা অবার ািারণত বঙজর এওবারআ কখাণা ওরা ে
ওারণ মূোেণ ওরা ে
কওবমাত্র বাসসও সভসত্তজতআ। তাআ ম্পজের মূজের প্রসতসেজনর ঠানামা সরটাজনস কওাজনা প্রসতফন
কফজব না।
আঈসনট ংযুি পসসগুস ঈপজরর এআ ঈভে ীমাবেতাআ সতক্রম ওরজত াাযে ওজর। এই
চু ক্ষক্তগুক্ষর অধ্ীজন ক্রবক্ষনক্ষফটগুক্ষ পুজরাপুক্ষর বা আংক্ষলকভাজব ক্ষনধ্ি ারক্ষত য় ক্রপজমজন্টর তাক্ষরজখ
পক্ষক্ষজাল্ডাজরর আমানজত জমা ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্ষদজয়।
আঈসনট ংযুি পসসগুস এআভাজব এওচন চীবন বীমাওারজওর সবসনজোক পারফরজমজন্সর
কবসনসফজটর ঈপর রাসর  তত্িণাত্ নকেীওরজণর ুজযাক ওজর কেে। আঈসনটগুস ািারণত
ে এওটা সনসেস ি নুজমাসেত আঈসনট ট্রাজির থবা কওাম্পাসনর তত্ত্বাবিাজন এওটা সবসচ্ছন্ন
(ভেন্তরীণ) তসবজর। এওটা এওও সপ্রসমোম সেজে বা সনেসমত সপ্রসমোম প্রোন ওজর
আঈসনটগুস কওনা কযজত পাজর।
কগ্রট সব্রজটন  নোনে বাচাজর এআ পসসগুস সবওসলত জেজঙএবং এওটা ংযুি বীমা ঈপাোন
 সবসনজোক যান সজজব বিান সনণসে ওজরজঙ। এগুসর ওাঠাজমা িেণীেভাজবআ প্রথাকত
নকে মূে ঘু সির কথজও অাো। অজকআ অমরা বজসঙ, পজররগুজা জা বািড। কমোে,
ঔরঘ  ঞ্চে ঈপাোজনর সনসরজঔ এগুস স্বচ্ছ। ঈজটাসেজও আঈসনট ংযুি ঘু সিগুস জা
অনবািড। বীমার চনে প্রজেে ঘাজচসর সনসরজঔ কগুসর ওাঠাজমা স্বচ্ছ এবং ঔরজঘর ঈপােন
স্পিভাজব সনিসাসরত থাজও।

153

ডায়াগ্রাম 2 : ক্ষপ্রক্ষময়াজমর ক্ররক-আপ

সপ্রসমোম কথজও এওবার ঘাচস বাে কেো জে ককজ অমানজতর বাসওটা  এর কথজও কয অে
আঈসনজট সবসনজোক ে। এআ আঈসনটগুসর মূে মূ সওঙু পূবস-সনিসাসরত পারফরজমজন্সর ূঘনার
সনসরজঔ সির ে।
মূ পজয়ন্ট জা ক্রয এই মূয ক্ষনধ্ি াক্ষরত য় একটা ক্ষনয়ম বা ূত্র ক্রমজন যা আজগ ক্রথজকই ঠিক
করা থাজক। াধ্ারণত ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্রদয়া য় ক্ষনট ম্পদ মূয (এনএক্ষভ) ক্ষদজয়, যা
ম্পজদর মাজকিট ভযাু বা বাজার দরজক প্রক্ষতফক্ষত কজর ক্রযখাজন তক্ষব ক্ষবক্ষনজয়াগ করা
য়। দুজন স্বাধ্ীন মানু ূ্ত্র ক্রমজন একই ক্রবক্ষনক্ষফট ক্রপজত পাজর।
পসসজাডার কবসনসফটগুস এআভাজব চাতীে বীমা কওাম্পাসনর নুমান  সবঘিণতার ঈপর
সনভস র ওজর না।
আঈসনট ংযুি পসসগুসর এওটা কেঞ্চারও তবসলিে জা সবসভন্ন িরজনর তসবজর মজিে
কথজও বাঙাআ ওরা ুসবিা, আঈসনট কাডাররা যা বেবার ওরজত পাজরন। প্রজতেওটা তসবজর
সমি ম্পজের এওটা সভন্ন কপাটসজফাস থাজও। সবসনজোকওারীরা এআভাজব ঊণ, ুম  আকুেআটি
তসব- এওগুচ্ছ বাঙাআজের মিে কথজও তাাঁজের পঙন্ন কবজঙ কনন। এওটা ঊণ তসব বজত
কবাছাে কআ সবসনজোক যার সিওাংলটাআ সকল্ট  বজির মজতা ঊণপজত্র সপ্রসমোম। এওটা
আকুেআটি ফাি কআ আঈসনটগুসজও কবাছাে কযগুস প্রিানতআ আকুেআটি অওাজর। এআ মস্ত নানা
িরজনর ওোটাকসরর মজিে নে িরজনর বাঙাআ থাওজত পাজর।
ইকুযইট
তক্ষব
এআ তসব
জথসর প্রিাণ
ংলআ
সবসনজোক ওজর
আকুেআটি 
আকুেআটি
ম্পসওস ত
রঞ্জাজম।

ঋণ তক্ষব

ুম তক্ষব

এআ তসব
জথসর প্রিাণ
ংল সবসনজোক
ওজর রওারী
বি, ওজপসাজরট
বি, সফক্সড
সডজপাসচট
প্রভৃ সতজত।

এআ তসবটি
সবসনজোক ওজর
আকুেআটি  ঊণ
রঞ্জাজমর এওটা
সমিজণ।

154

মূধ্নী বাজার
তক্ষব
এআ তসবটি
থস সবসনজোক
ওজর মূত কআ
রঞ্জাম কযমন
কট্রচাসর সব,
াটিসসফজওট ব
সডজপাসচট,
ওমাসসো
কপপার
প্রভৃ সতজত।

এওটা বৃসে তসব, প্রিানত বৃা্সে িজও সবসনজোক বা এওটা ুম তসব যা অজের ঘাসো
 মূিনী াজভর মিে ভারামে অজন কতমন বাঙাআগুসর মিে কথজও এওচন এওটাজও বাঙাআ
ওরজত পাজরন। অবার এওচন কজক্টারা তসব বাঙজত পাজরন কযঔাজন সবসনজোক ওরা ে
কওবমাত্র সনসেস ি কিত্র  সলজল্পআ। সনবসাসঘত প্রজতেওটি বাঙাআ-আ এওচজনর ছুাঁ সওর কপ্রাফাআ 
সবসনজোজকর ঘাসোজও প্রসতফসত ওজর। এও বা এওাসিও তসবজর পারফরজমন্স যসে ঠিও মজতা
না ে তাজ এও িরজনর তসব কথজও অজরও িরজনর তসবজ পসরবতস ন ওরার ুজযাক
রজেজঙ।
এআ মস্ত বাঙাআগুস এওটা কযাকেতা বন ওজর। এওটা ওাযসওরী কপাটসজফাস রিার প্রতোলার
মে চীবন বীমাওারও আঈসনট মূজের বোপাজর কওাজনা কোরাসন্ট কেন না।
এঙা া প্রঘসত েোন কথজও সভন্নভাজব আঈসনট ংযুি পসসগুস অো ওরা জথসর ঈপর
নে,এগুস ওাচ ওজর এওটা নূেনতম সপ্রসমোজমর সভসত্তজত। বীমাওৃ ত সোন্ত কনন সনেসমত মে
ন্তজর সতসন কয পসরমাণ সপ্রসমোম সেজত ঘান ক বোপাজর। বীমার কভারটা জা প্রদি
ক্ষপ্রক্ষময়জমর একটা গুক্ষণতক। কবসল  ওম ওভাজরর মজিে কথজও বাঙাআ ওরার ুজযাক অজঙ
বীমাওৃ জতর। সপ্রসমোজমর মজিে েুজটা ঈপাোন থাওজত পাজর – এওটা কোরাসন্টড তসবজ (জগ্রট
সব্রজটজন িাসসং তসব নাজম পসরসঘত)এওটা কমোেী ঈপাোন বাজনা কযজত পাজর যা মৃতুের
কিজত্র এওটা নূেনতম ওভার কেে। সপ্রসমোজমর বাসওটা বেবহৃত ে আঈসনট সওনজত যা মূিনী
বাচাজর সবজল ওজর িও মাজওস জট বীমাওারও সবসনজোক ওজরজঙন। মৃতুের কিজত্র কবসনসফটটা
অেস্ত মূে বা এওচজনর অমানজত থাওা তসব মূজের কথজও কবসল জব। তসব মূে জা
বেসিকত অমানজত আঈসনজটর ংঔোর জঙ্গ আঈসনট মূজের গুণফ।

সনজচজও যাঘাআ ওরুন 2
সনজঘর কওান সববৃসতটি কবঠিও?
I. পসরবতস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
II. পসরবতস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
III. পসসর এওটা নকে মূে অমানত থাজও
IV. পসস মৃতুেওাীন কবসনসফজটর এওটা নূেনতম সনশ্চেতা কেে
ারংজিপ


চীবন বীমা পসসর কিজত্র ঈজদ্বজকর এওটা মাজাঘনামূও পজেন্ট জা প্রসতজযাসকতামূও াজর
কফরত কেোর আুেটি যা অসথসও বাচাজরর নোনে ম্পজের জঙ্গ তু না ওরা যাে।



প্রবনতাগুসর সওঙু যা কথজও প্রঘসত চীবন বীমা পজনের ঈধ্বসকসত অনজত পাজর, তার মজিে
পজ অনবািসং, সবসনজোক ংযুসি  স্বচ্ছতা।



বসচনীন চীবন বীমা জা এও প্রওাজরর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে জা এর নমনীে
সপ্রসমোম, নমনীে কফ োমাঈন্ট  মৃতুের কিজত্র কবসনসফজটর পসরমাণ এবং এর মূে সবজের
অনবািসং।
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পসরবতস নলী চীবন বীমা জা এও িরজনর ‘‘পূণস চীবন’’ পসস যাজত মৃতুের ওারজণ কবসনসফট
 নকে মূে ঠানামা ওজর কযঔাজন সপ্রসমোম কেো জেজঙ কআ সবজল সবসনজোক অমানজতর
সবসনজোক পারফরজমজন্সর সভসত্তজত।



আঈসনট ংযুি েোনগুস আঈসপ নাজম পসরসঘত। জনও বাচাজরআ প্রঘসত েোনগুসজও সরজে
সেজে এআ আঈসপ নেতম চনসপ্রে  ঈজেঔজযাকে পনে সজজব ঈজঠ এজজঙ।



আঈসনট ংযুি েোনগুসএওচন চীবন বীমাওারজওর সবসনজোক পারফরজমজন্সর কবসনসফজটর ঈপর
রাসর  তৎিণাৎ নকেীওরজণর ুজযাক ওজর কেে।

মূ পক্ষরভাা
1.
2.
3.
4.

বসচনীন চীবন বীমা
পসরবতস নলী চীবন বীমা
আঈসনট ংযুা্ি বীমা
সনট ম্পে মূে

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র উিরমূ
উির 1
ঠিও পঙন্ন জা II
বসচনীন চীবন বীমা জা এওটি প্রঘসত চীবন বীমা পনে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ জা I
‘‘পসরবতস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’-এআ সববৃসতটি কবঠিও।
ঠিও সববৃসতটি জা ‘‘পসরবতস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’।
আত্মদলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ম্পজের অন্ত-মেকত বন্টন বজত ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

ঠিও মে না অা পযসন্ত ম্পজের বন্টন িসকত
মজে ম্পজের বন্টন
ম্পজের িােী বরাে
ম্পে বরাজের বহুমুঔীওরণ

প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি প্রঘসত চীবন বীমা পজনের এওটা ীমাবেতা?
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I.
II.
III.
IV.

এআ পসসগুসর ঈপর ফন ঘ া
প্রতেপসণ মূজে কপ াঁঙাজনার স্পি  েৃলেমান পেসত
ুসনসেস ি নকে  ঞ্চে মূজের ঈপাোন
সরটাজনসর ার কবর ওরা চ নে

প্রশ্ন 3
প্রথম কওাথাে বসচনীন চীবন বীমা পসস ঘাু জেসঙ?
I.
II.
III.
IV.

মাসওস ন যুিরাষ্ট্র
কগ্রট সব্রজটন
চামসাসন
ফ্রান্স

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔতগুসর মজিে ওারা বজঘজে কবসল পসরবতস নলী চীবন বীমা সওনজত পাজরন?
I.
II.
III.
IV.

সনসেস ি সরটানস ঘান এমন মানু
যাাঁরা ছুাঁ সও সবমুঔ  আকুেআটি সনজে না াঘা া ওজরন না এমন মানু
চাজন কবাজছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবজে াবী
ািারণভাজব তরুণ

প্রশ্ন 5
আঈসপ ম্পজওস সনম্নসসঔত সববৃসতগুসর কওানটি ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

আঈসনটগুসর মূে অজক কথজও সনসেস ি ওরা এওটা ূত্র সেজে সনিসাসরত ে
বীমাওারওআ সবসনজোজকর ছুাঁ সও বন ওজরন
এগুসর কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জাজমর সনসরজঔ আঈসপ স্বচ্ছ
আঈসপগুস জা বািড পনে

প্রশ্ন 6
সনজঘর বগুসআ পসরবতস নলী চীবন বীমার তবসলিে, বেসতক্রমটা জা:
I.
II.
III.
IV.

নমনীে সপ্রসমোম প্রোন
নকে মূে কোরাসন্টওৃ ত নে
পসস মাসওআ কবজঙ কনন কওাথাে ঞ্চে মহুত সবসনজোক ওরা জব
মৃতুেওাীন নূেনতম কবসনসফজটর কোরাসন্ট অজঙ

প্রশ্ন 7
বসচনীন চীবন বীমা ম্পজওস সনজঘর কওানটা ঠিও?
সববৃসত I: এটা পসস মাসওজও প্রোন েবে ওরার নুমসত কেে
সববৃসত II:পসস মাসওজও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘজও বাাঁিা সরটাজনসর াজর অে ওরার ুজযাক কেে।
I.

I তে
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II. II তে
III. I এবং II ঈভেআ তে
IV. I এবং II ঈভেআ সমথো
প্রশ্ন 8
আঈসপ ম্পজওস সনম্নসসঔতগুসর মজিে বওটিআ ঠিও, বেসতক্রম জা:
I. সবসভন্ন িরজনর তসবজর মজিে কথজও আঈসনট কাডার বাঙাআ ওজর সনজত পাজরন
II. চীবন বীমাওারও আঈসনট মূা্জের চনে কোরাসন্ট কেন
III. এওটা এওও সপ্রসমোম প্রোন ওজর বা সনেসমত সপ্রসমোম প্রোন ওজর আঈসনটগুস কওনা কযজত
পাজর
IV. আঈসপ পসসর ওাঠাজমা বীমা ঔরঘ ঈপাোজনর সনসরজঔ স্বচ্ছ
প্রশ্ন 9
অআঅরসডএ-র সনেম নুযােী এওটা বীমা কওাম্পাসন ভারজত নুজমাসেত প্রঘসত ঞ্চে চীবন
বীমা পজনেগুসর মজিে কওানটা সেজত পাজর?
পঙন্ন I: আঈসনট ংযুি বীমা েোন
পঙন্ন II: পসরবতস নলী বীমা েোন
I.
II.
III.
IV.

শুিুমাত্র I
শুিুমাত্র II
I এবং II ঈভেআ
I – নে, II- নে

প্রশ্ন 10
চীবন বীমা পজনের অনবািসং বজত ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

বজির জঙ্গ চীবন বীমা পজনের ংজিণ
আকুআটির জঙ্গ চীবন বীমা পজনের ংজিণ
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোজনর সমিণ
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোজনর সবজচ্ছে

আত্ম-দলি ন প্রজশ্নর উির মূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি জা II.
ম্পজের অন্ত-মেকত বন্টন বজত কবাছাে মজে ম্পে বন্টন
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি জা IV
প্রঘসত চীবন বীমা পজনেসরটাজনসর ার কবর ওরা চ নে।
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উির 3
ঠিও ঈত্তরটি জা I
বসচনীন বীমা পসস প্রথম ঘাু জেসঙ মাসওস ন যুিরাজষ্ট্র।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি জা III
চাজনন কবাজছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবজে াবী, বজঘজে কবসল তাাঁরাআ পসরবতস নলী
চীবন বীমা সওনজত পাজরন।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি জা III
কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জাজমর সনসরজঔ আঈসপ স্বচ্ছ।
উির 6
ঠিও ঈত্তরটি জা I
পসরবতস নলী চীবন বীমাে সপ্রসমোম প্রোন সনসেস ি এবং নমনীে নে।
উির 7
ঠিও ঈত্তরটি জা III
ঈভে সববৃসতআ তে। সপ্রসমোম প্রোজনর নমনীেতা জা বসচনীন চীবন বীমার এওটা তবসলিে। এআ
অওাজরর চীবন বীমা পসস মাসওজও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘজও বাাঁিা সরটাজনসর াজর অে ওরার
ুজযাক কেে।
উির 8
ঠিও ঈত্তরটি জা II
আঈসজপর কিজত্র চীবন বীমাওারও আঈসনট মূজের কওাজনা কোরাসন্ট কেন না।
উির 9
ঠিও ঈত্তরটি জা III
অআঅরসডএ-র সনেম নুযােী ভারজত নুজমাসেত প্রঘসত ঞ্চে চীবন বীমা পজনের মজিে আঈসনট
ংযুি বীমা েোন  পসরবতস নলী বীমা েোন ন্তভুস ি।
উির 10
ঠিও ঈত্তরটি জা IV
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোজনর সবজচ্ছে বজত কবাছাে চীবন বীমা পজনের অনবািসং।
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10
জীবন বীমার আজবদন
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
চীবন বীমা কওাজনা বেসিজও তার ওা মৃতুে কথজও শুিুমাত্র ুরিাআ কেে না। পালাপাসল এর
অজরা প্রজোক রজেজঙ। পসরমাসপ্ত বীমা ুসবিা ম্পজওস সবো ততসর ওরজত এটা প্রজোক ওরা জত
পাজর; এটাজও এমন এওটা পসস ততসর ওরজত ওাজচ াকাজনা কযজত পাজর যা কওাজনা সলজল্পর মূ
ওমীজের ওভার কেজব এবং বেওীগুসর পসরজলাজির চনে বেবার ওরা কযজত পাজর। চীবন বীমার
এআ সবসভন্ন িরজনর প্রজোকগুস ম্পজওস অমরা ংজিজপ বণসনা কেজবা।
ক্ষলিার ফাফ
A. চীবন বীমার অজবেন
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A. জীবন বীমার আজবদন
1. ক্ষববাক্ষত মক্ষার ম্পক্ষি আইন
এওটা চীবন বীমা পসসজত ট্রাজির িারণাটার প্রজোচন জা োনুেআটি  এওটা চীবন বীমা
পসসর অতাে কবসনসফজটরিানান্তর / ঈত্তরাসিওার ঈপর এজিট সডঈটির প্রজোক। ভারজত এজিট
সডঈটি সবজাপ োে ট্রাজির িারণাটা কবসলসেন ঘজত পাজরসন, সবেটা সবস্তাসরতভাজব কবাছার
চনে এটা ঈপওারী।
সববাসত মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওটা চীবন বীমা পসসর অতাে স্ত্রী 
ন্তানজের ুরিার ুসবিা কেে। সববাসত মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওটা ট্রাজির
কঠজনর ুজযাক কেে।
ডায়াগ্রাম 1 : এমডক্ষিউক্ষপ আইজনর আতায় উপজভাক্তা

এটি ঈপিাপন ওজর কয এওচন সববাসত পুরু তাাঁর সনজচর চীবজনর ঈপর ওরা এওটিবীমা
ওীভাজব তাাঁর পসসজও প্রভাসবত ওরজঙ, এবং কফ সজজব যাজের প্রওাল ওরা অজঙ তাাঁর স্ত্রী,
থবা তাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানজের, থবা এজের কয কওাজনা ওাজরার কবসনসফজটর চনে, স্বাথস নুযােী
যা প্রওাসলত কটিজও ুসনসশ্চত ওরজত এবং তাাঁর স্ত্রী, থবা তাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানজের, থবা এজের
কয ওাঈজও ট্রাি সজজব কণে ওরজত জব, এবং যতসেন ট্রাজির কওাজনা অপসত্ত থাওজব না, ততসেন
পযসন্ত, কটি স্বামীর, থবা তাাঁর ঊণোতাজের সনেন্ত্রণািীন সবে থাওজব, থবা তাাঁর এজিজটর ংল
জে থাওজব।
a) এমডক্ষিউক্ষপ আইজনর অধ্ীজন একটা পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয
i.

প্রসতটি পসস এওটা পৃথও ট্রাজি থাওজব। ে স্ত্রী নেজতা ন্তান (১৮বঙজরর কবসল বে)
এওচন ট্রাসি জত পাজরন।

ii. পসসটি অোজতর কক্রাও, ঊণোতা এবং এমনসও চীবন বীমাওারজওর সনেন্ত্রজণর বাআজর
থাওজব।
iii. কক্লআম থস ট্রাসিজের কেো জব।
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iv. পসসটি প্রতেপসণ ওরা যাে না এবং মজনানেন বা সনজোক নুজমাসেত নে।
v. পসসর অতাে কবসনসফট বা ুসবিাগুস সনজত  কগুসর বেবিাপনার চনে
পসসজাডার যসে কওাজনা সবজল ট্রাসি সনজোক না ওজরন, পসসর অতাে ুরসিত রাসল
প্রজেে জব রাজষ্ট্রর রওারী ট্রাসির, কযঔানওার সফজ বীমা ওাযসওরী সঙ কআ কেজল।
b) ক্রবক্ষনক্ষফটমূ বা ুক্ষবধ্ামূ
ট্রািটি কজ কতাা ে এওটি ন , -ংজলািনজযাকে ট্রাি সডজডর িীজন, এবং এও বা
এওাসিও বীমা পসস কপাণ ওরজত পাজর। চীবন পসসর িীজন কবসনসফট োে, ট্রািটি
যাজত ঠিওভাজব পসরঘাসত জত পাজর তারচনে এওচন ট্রাসিজও সনজোক ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূণস।
বীমা পসসগুসজও কপাণ ওরার চনে এওটি ট্রাি কজ কতাার মািেজম, পসসিারও পসসর
িীজন থাওা এবং চীবন বীমাওৃ জতর মৃতুের পর তাাঁর সিওার কঙজ কেন। ট্রাসি বীমা কথজও
অে ওরা থস সবসনজোক ওজরন এবং এও বা এওাসিও কবসনসফসলোসরজর জে ট্রািটি
পসরঘানা ওজরন।
যসে ািারণত এটি এওটি প্রথা কয ট্রাি কজ কতাা ে স্বামী/স্ত্রী এবং তাাঁজের ন্তানজের
কবসনসফজটর চনে, সওন্তু নে কয কওাজনা অআনী বেসি এর কবসনসফসলোসর জত পাজরন। যঔন
কওাজনা কবসনসফসলোসর নাবাও থাজও কমে এওটি ট্রাি কঠন ওরা ুসনসশ্চত ওজর কয
পসসর অেটি ঠিওভাজব সবসনজোক ওরা জেজঙ এবং ভসবেৎ ঊণোতাজের সবরুজে
কবসনসফটজও তাুসনসশ্চতওজর।

2. কী মযান ইনুযজরন্প বা গুরুত্বপূণি বযক্ষক্ত বীমা
ওী মোন আনুেজরন্স জা বীমা বেবার এওটি গুরুত্বপূণস িরন।
ংজ্ঞা

কী মযান ইনুযজরন্পজক বণি না করা ক্রযজত পাজর এমন একট বীমা পক্ষক্ষ ক্ষজজব ক্রযখাজন বযবার
একজন গুরুত্বপূণি বযক্ষক্তর মৃতুয অথবা বক্ষধ্িত অজযাগযতার ফজ উদ্ভুত বযবাজয় আক্ষথিক িয়িক্ষতর
িক্ষতপুরণ করার জনয যা ক্রনয়া য়।
এটিজও চভাজব বজত ককজ,ওী মোন আনুেজরন্স জা এওটি চীবন বীমা যা বেবার ওরা ে
বেবাে ুরিার ঈজেজলে। পসসটির কমোে কআ গুরুত্বপূণস বেসির বেবাজে বেবারজযাকেতার
মজের কবসল মেওাজর চনে বসিসত ে না। ওী মোন আনুেজরন্স পসসগুস ািারণত বেবার
মাসওানািীজন থাজও এবং এর িে জা মূ অে ঈৎপােজওর িসতর ফজ বেবাজে কয িসত ে
তার িসতপুরণ ওরা এবং যাজত বেবাটি ঘাসজে যাো যাে তা চতর ওরা। ওী মোন
আনুেজরন্স ওঔজনাআ অ কয িসত জেজঙ তার িসতপুরণ কেে না সওন্তু বীমা পসসজত সনসেস ি ওরা
সনিসাসরত অসথসও মসি সেজে তার িসতপুরণ ওজর।
জনও বেবাজে এওচন প্রিান বেসি থাজওন সযসন সিওাংল াজভর চনে োসেজত্ব থাজওন, থবা
তাাঁর ননে এবং বে ওরা ওঠিন এমন সওঙু েিতা কযমন কমিা ম্পসত্ত থাজও যা ংকঠজনর চনে
ঔুবআ গুরুত্বপূণস। এওচন সনজোকওারী কওাজনা এওচন ওমসঘারী যাাঁর জ্ঞান, ওাচ থবা াসবসও
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বোনজও কওাম্পাসনর কিজত্র ননে মূেবান বজ সবজবসঘত ওরা ে তারচনে এওটি চীবন থবা
স্বাজিের ওী পাসন আনুেজরন্স পসস সনজত পাজরন।
এওচন সনজোকওারী এমনটা ওজরন ঔরজঘর (জযমন ামসেও াাযে ভা া ওরা থবা এওচন
ঈত্তরাসিওার সনজোক ওরা) এবং িসতর (জযমন বেবার কনজেন ওরার িমতা ওজম যাো
যজতািণ না ঈত্তরাসিওার প্রসলসিত জচ্ছন) ভারামে ওরার চনে যা এওচন সনজোকওারী তাাঁর
এওচন মূ বেসিজও ারাজনার ফজ কভাক ওজরন।
ওী মোন
অোসত
কেঔা ে
বেসিকত

জা এওটি কমোেী বীমা পসস কযঔাজন এওচন প্রিান বেসির সনজচর অে নে বরং
মূিন কওাম্পাসনর াভচনওতার জঙ্গ যুি। এটি ওর কযাকে কযজতু মগ্র সপ্রসমোমটিজও
বেবাসেও ঔরঘ সজজব। প্রিান বেসির মৃতুের ফজ, কবসনসফটটি কওাম্পাসনজও কেো ে।
বীমা পসসর মজতা নে,ওী মোন আনুেজরজন্স মৃতুের কবসনসফটটি অে সজজব ওরজযাকে।

বীমাওারী বেবার সডট ওরা অসথসও সববৃসতগুস কেঔজবন এবং অোসত রাসলর পসরমাপ ওরার
চনে োজের ওরা অেওর সরটাণস কেঔজবন। ািারণত,ওী মোন আনুেজরজন্সর কযাকে োর চনে
কওাম্পাসনটিজও বলেআ াভচনও জত জব। সওঙু খটনার কিজত্র, ভাজা মজতা তসব থাওা সওন্তু
াভচনও কওাম্পাসনর কিজত্র বীমাওারীরা বেসতক্রম ওজরন।
a) একজন কী মযান ক্রক জত পাজরন?
এওচন গুরুত্বপূণস বেসি কয কওঈ জত পাজরন সযসন রাসর বেবাটির জঙ্গ যুি অজঙন এবং
যাাঁর িসতজত বেবাজে অসথসও টানাটাসন কেঔা সেজত পাজর। ঈোরণস্বরূপ, কআ বেসি
কওাম্পাসনর সডজরক্টর জত পাজরন, পাটসনার জত পাজরন, এওচন গুরুত্বপূণস ক বেসি জত
পাজরন, গুরুত্বপূণস প্রওজল্পর মোজনচার, থবা এমন এওচন যাাঁর সনসেস ি েিতা থবা জ্ঞান অজঙ
কযটি কওাম্পানটির ওাজঙ সবজলভাজব মূেবান।
b) বীমাজযাগয ক্রাকান
সনম্নসসঔত িসতগুস জা কআগুস যার চনে ওী পাসন আনুেজরন্স কথজও িসতপুরণ পাো
ম্ভব:
i.

বসিসত পজবসর জঙ্গ ম্পওস যুি কাওান যঔন এওচন গুরুত্বপূণস বেসি ওাচ ওরজত িম
সঙজন, কআ মজে িােী ওমীর বেবিা ওরজত এবং প্রজোচন প জ এওটা বেসর চনে
সনজোক  প্রসলিজণর থস কযাকাজত

ii. মুনাফাজও ুরসিত ওরজত বীমা। ঈোরণস্বরূপ, সবসক্র ারাজনার চনে ারাজনা অে, আ
গুরুত্বপূণস বেসি যুি এমন কওাজনা প্রওজল্পর সবম্বা বা তা বাসত োর ফজ কাওান,
ম্প্রারজণর ুজযাজকর কাওান, সবজলজ্ঞ েিতা বা জ্ঞাজনর পঘে
3. মটিজগজ ক্ষরক্ষডম্পলান ইনুযজরন্প (এমআরআই)
িরুন অপসন এওটা ম্পসত্ত সওনজত এওটা ঊণ সনজেজঙন। ঊণ বেবিাপনার ংল সজজব বোজের
মটসজকচ সরসডম্পলান আনুেজরজন্সর চনে অপনাজও থস প্রোন ওরজত জব।
a) এমআরআই কী?
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এটা জা এমন এওটা বীমা পসস যা কৃ ঊণ গ্রীতাজের অসথসও ুরিা প্রোন ওজর। এওচন
বেওোতা মূত এআ সনম্নকামী কমোেী চীবন বীমা পসস সনজে থাজও বেওী ঊণ পুজরাপুসর
কলাি ওরার অজক যসে সতসন মারা যান তার বসলি ংল কলাি ওরার চনে। এটাজও এওটা
ঊণ ুরিা পসস বা কযজত পাজর। বেস্ক মানুজর চনে এটা ঈপযুি তাাঁজের ঈপর যাাঁরা
সনভস রলীরা তাাঁরা যাজত পসসজাডাজরর প্রতোসলত মৃতুের কিজত্র ঊণ কলাি ওরজত াাযে
কপজত পাজর।
b) তবক্ষলষ্টয
এআ পসস প্রতেপসণ মূে বা মোসঘসরটি ুসিিা বন ওজর। এআ পসসর িীজন ওভার ওরা
বীমা প্রসত বঙর ওজম যাে, নেসেজও কমোেী বীমা পসসজত বলে ওভার ওরা বী ককাটা
পসস পবসচজু
পসরবতস নীে থাজও।

সনজচজও যাঘাআ ৭
মটসজকচ সরসডম্পলান আনুেজরজন্সর কপঙজন িে ওী?
I.
II.
III.
IV.

বেওীর ার স্তা ওরজত াাযে ওরা
কৃঊণ গ্রীতাজের চনে অসথসও ুরিা প্রোন
বেওী ম্পসত্তর মূে রিা
কঔাজপর কিজত্র ঈজচ্ছে এ াজনা

ারাংল


সববাসত মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬িারা এওটা চীবন বীমা পসসর অতাে স্ত্রী 
ন্তানজের ুরিার ুসবিা কেে।



এমডসব্লঈসপ অআজনর অতাে ওাযসওরী পসস অোজতর কক্রাও, ঊণোতা  এমনসও চীবন
বীমাওারওজের সনেন্ত্রজণর বাআজর থাওজব।



ওী মোন আনুেজরন্স জা বীমা বেবার এওটা গুরুত্বপূণস িরন। এটাজও এওটা বীমা পসস
সজজব বণসনা ওরা কযজত পাজর কযটা এওটা বেবাসেও প্রসতষ্ঠান সনজেজঙ কআ অসথসও
কাওাজনর িসতপূরজণর চনে যা কওাজনা মৃতুে কথজও বেবার জঙ্গ চস ত এওচন গুরুত্বপূরণ
েজের বসিসত িমতা কথজও জত পাজর।



মটসজকচ সরসডম্পলান বীমা বা বেওী পসরজলাি বীমা, এওচন বেওোতা মূত এআ সনম্নকামী
কমোেী চীবন বীমা পসস সনজে থাজও বেওী ঊণ পুজরাপুসর কলাি ওরার অজক যসে সতসন মারা
যান তার বসলি ংল কলাি ওরার চনে।

মূ পক্ষরভাা
1. সববাসত মসার ম্পসত্ত অআন
2. ওীমোন বা গুরুত্বপূণস মানুজর বীমা

164

3. বন্ধকী পক্ষরজলাধ্ বীমা

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র উিরমূ
উির 1
ঠিও বাঙাআ জা II

এমআরআই গৃ ঋণ গ্রীতাজদর জনয আক্ষথিক ুরিা ক্রদয়।

আত্ম-দলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ওীমোন আনুেজরন্স পসসর অতাে বীমাওৃ ত রাসল ািারনত সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি
ংযুি?
I.
II.
III.
IV.

ওীমোজনর অে
বেবাসেও মুনাফা
বেবার আসতা
মুদ্রাফীসত ূঘও

প্রশ্ন 2
মটসজকচ সরসডম্পলন আনুেজরন্স বা বেওী পসরজলাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও________অতাে
কিণীওরণ ওরা যাে।
I.
II.
III.
IV.

ঈধ্বসকামী লজতস র চীবন বীমার
সনম্নকামী লজতস র চীবন বীমার
পসরবতস নলী চীবন বীমা
বসচনীন চীবন বীমা

প্রশ্ন 3
সনজঘর কওান কাওানগুস ওীমোন আনুেজরজন্সর অতাে ওভার ওরা ে?
I. ম্পসত্ত ঘু সর
II. যঔন কআ ওী পাসন বা গুরুত্বপূণস বেসি ওাচ ওরজত পারজঙন না কআ পজবসর জঙ্গ
কাওান
III. ািারণ োেবেতা
IV. ভু -ত্রুটির ফজ কাওান

ম্পসওস ত

প্রশ্ন 4
এমডসব্লঈসপ অআজনর অতাে এওটা পসস ওাযসওরী। পসসর অতাে কবসনসফট বা ুসবিাগুস
সনজত  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসজাডার যসে কওাজনা সবজল ট্রাসি সনজোক না ওজরন,
পসসর অতাে ুরসিত রাসল প্রজেে জব _____________-কও।
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I.
II.
III.
IV.

সনওটতম অত্মীে
রাজষ্ট্রর রওারী ট্রাসি
বীমাওারও
বীমাওৃ ত

প্রশ্ন 5
মজল ঊজণ কনো মূিন সেজে বেবা ঘাান। তাাঁর ওা মৃতুের পর, মস্ত ঊণোতারাআ মজজলর
ম্পসত্ত েঔজ জবসাত্তম কঘিা ওরজঙ। সনজঘর কওান ম্পসত্তটা ঊণোতাজের িরাজঙাাঁোর বাআজর থাওজব?
I.
II.
III.
IV.

মজজলর নাজম থাওা ম্পসত্ত
মজজলর বোে অমানত
এমডসব্লঈসপ অআজনর ৬ িারার অতাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস
মজজলর মাসওানাে থাওা সমঈঘু ো ফাি

প্রশ্ন 6
এমডসব্লঈসপ অআজনর মামা ম্পজওস সনজঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসত I: মোসঘসরটি কক্লআজমর কঘও কেো ে পসসজাডারজও
সববৃসত II: মোসঘসরটির কক্লআজমর কঘও কেো ে ট্রাসিজও
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

তে
তে
এবং II ঈভেআ তে
– নে, II – তে নে

প্রশ্ন 7
এমডসব্লঈসপ অআজনর মামা ম্পজওস সনজঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসত I: মৃতুের কক্লআজমর সনষ্পসত্ত ওরা ে নসমসনর পজি
সববৃসত II: মৃতুের কক্লআজমর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পজি
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

তে
তে
এবং II ঈভেআ তে
– নে, II – তে নে

প্রশ্ন 8
চে তাাঁর ওমসঘারীজের চনে বীমার সপ্রসমোম কেন। সনজঘর কওান বীমা সপ্রসমোমটা ওমসঘারীজের
িসতপূরণ কেোর সজজব ঙা জযাকে সজজব সবজবসঘত জব না?
বাঙাআ I: ওমসঘারীজও প্রজেে ুসবিা  স্বািে বীমা
বাঙাআ II:চেজও প্রজেে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমা
I.

I তে
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II. II তে
III. I এবং II ঈভেআ তে
IV. I – নে, II – তে নে
প্রশ্ন 9
ুে ঘাপাজনার ভো কআ ঊণগ্রীতাজের ঈপর যাাঁরা চামানত সজজব ম্পসত্তজও কখাণা ওজরজঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙজ সেজেজঙ, এটাজও বজ_____________।
I.
II.
III.
IV.

চামানত
বেওী
ুজের ওারবার
োেবেন

প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওান পসস কৃ ঊণ গ্রীতাজের ুরিা সেজত পাজর।
I.
II.
III.
IV.

চীবন বীমা
িমতা বীমা
মটসজকচ সরসডম্পলান আনুেজরন্স
ািারণ বীমা

আত্ম-দলি ন প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ জা II
ওীমোন আনুেজরন্স পসসর অতাে বীমাওৃ ত রাসল ািারনত বেবাসেও মুনাফার জঙ্গ যুি।
উির 2
ঠিও বাঙাআ জা II
মটসজকচ সরসডম্পলন আনুেজরন্স বা বেওী পসরজলাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও সনম্নকামী লজতস র চীবন
বীমার অতাে কিণীওরণ ওরা যাে।
উির 3
ঠিও বাঙাআ জা II
যঔন ওী পাসন বা গুরুত্বপূণস বেসি ওাচ ওরজত পারজঙন না কআ পজবসর জঙ্গ ম্পসওস ত কাওানজও
ওভার কেে ওীমোন আনুেজরন্স।
উির 4
ঠিও বাঙাআ জা II
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এমডসব্লঈসপ অআজনর অতাে এওটা পসস ওাযসওরী। পসসর অতাে কবসনসফট বা ুসবিাগুস
সনজত  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসজাডার যসে কওাজনা সবজল ট্রাসি সনজোক না ওজরন,
পসসর অতাে ুরসিত রাসল প্রজেে জব রাজষ্ট্রর রওারী ট্রাসিজও।
উির 5
ঠিও বাঙাআ জা III
এমডসব্লঈসপ অআজনর ৬ িারার অতাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস ঊণোতাজের িরাজঙাাঁোর
বাআজর থাওজব
উির 6
ঠিও বাঙাআ জা II
মোসঘসরটি কক্লআজমর কঘও কেো ে ট্রাসিজও।
উির 7
ঠিও বাঙাআ জা II
মৃতুের কক্লআজমর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পজি।
উির 8
ঠিও বাঙাআ জা II
চেজও প্রজেে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমাওমসঘারীজের িসতপূরণ কেোর সজজব ঙা জযাকে
সজজব সবজবসঘত জব না।
উির 9
ঠিও বাঙাআ জা II
ুে ঘাপাজনার ভো কআ ঊণগ্রীতাজের ঈপর যাাঁরা চামানত সজজব ম্পসত্তজও কখাণা ওজরজঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙজ সেজেজঙ, এটাজও বজ বেওী।
উির 10
ঠিও বাঙাআ জা III
মটসজকচ সরসডম্পলান আনুেজরন্স কৃ ঊণ গ্রীতাজের ুরিা সেজত পাজর।
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11
জীবন বীমার মূয  মূয ক্ষনধ্ি ারণ
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
এআ িোজের িে জা সলিাথীজও চীবন বীমা ঘু সির মূে সনরুপণ  ুসবিার জঙ্গ চস ত
কম সও ঈপাোজনর জঙ্গ পসরসঘত ওরাজনা। প্রথজম অজাঘনা ওরজবা কআ ঈপাোনগুস সনজে যা
সপ্রসমেম কঠন ওজর এবং তারপর অজাঘনা ওরজবা ঈদ্বৃত্ত  কবানাজর িারণা সনজে।
ক্ষলিার ফাফ
A. বীমার মূে সনরূপণ – কম সও ঈপাোন
B. ঈদ্বৃত্ত  কবানা
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A. বীমার মূয ক্ষনরূপণ – ক্রমৌক্ষক উপাদান
1. ক্ষপ্রক্ষময়াম
ািারণ ভাাে কমোেী সপ্রসমোম কআ মূে ঈজেঔ ওজর যা এওটা বীমা পসস কওনার চনে এও
বীমাওৃ ত প্রোন ওজর থাজও। ািারণত এটাজও প্রওাল ওরা ে প্রসত াচার টাওা বীমাওৃ ত রাসলর
সপ্রসমোজমর ার সজজব। এআ সপ্রসমোজমর ারগুস পাো যাে বীমা কওাম্পাসনর কেো করট
কটসবজর অওাজর।
ডায়াগ্রাম 1: ক্ষপ্রক্ষময়াম

এআ কটসবগুসজত ঙাপাজনা ারগুস পসরসঘত ‘‘সফ সপ্রসমোম’’ সজজব। ািারণত এগুস বাসসও
সপ্রসমোম স্তজরর ে যা প্রসত বঙজর সেজত ে। কবসলরভাক কিজত্র পুজরা কমোে চুজ আ এগুস এওআ
রওম ে এবং এগুসজও এওটি বাসসও ার সজজব প্রওাল ওরা ে।
উদারণ

একটা প্রদি বয়জর জনয একটা কুক্ষ়ি বছজরর এনডাজমন্ট পক্ষক্ষর জনয ক্ষপ্রক্ষময়াম যক্ষদ
৪৮০০টাকা য়, তার মাজন কুক্ষ়ি বছর ধ্জর প্রক্ষত বছর ৪,৮০০টাকা কজর ক্ষদজত জব।
সওঙু পসসজত যসে এটা ম্ভব কয শুিুমাত্র প্রথম ওজেও বঙরআ সপ্রসমোম সেজত ে।
কওাম্পাসনগুসর অবার এওও সপ্রসমোম ঘু সি রজেজঙ কযঔাজন ঘু সি শুরুর মে মাত্র এওটাআ
সপ্রসমেম সেজত ে। এআ পসসগুস ািারণত সবসনজোক সভসত্তও ে।
2. ছা়িমূ
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস প্রজেে সপ্রসমোজমর ঈপর সনসেস ি িরজনর ঙা
েুজটা ঙা জা:
 বীমাওৃ ত রাসলর চনে
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সেজত পাজর। এআ িরজনর

 সপ্রসমোজমর িরজনর চনে
a) বীমাকৃত রাক্ষলর জনয ছা়ি
যাাঁরা কবসল বীমাওৃ ত রাসলর পসস কওজন বীমাকৃত রাক্ষলর জনয তাাঁজের ঙা
কেো ে।
বীমাওারও যঔন ঘ া োজমর পসস পসরজবলন ওজরন তঔন কঔান কথজও পাো াজভর কথজও
এআ ঙা টা কক্রতাজও কেো ে। এর চনে ওারণটা ঔুবআ র। এওচন বীমাওারও যঔন
৫০,০০০টাওা বা ৫,০০,০০০টাওার এওটা পসসর ওাচ ওজর, েুজটার চনেআ প্রজঘিা এওআ জব
এবং পরবতীওাজ এআ পসসগুসর প্রজসংজের ঔরঘ মান জব। সওন্তু কবসল বীমাওৃ ত রাসল
অজরা সপ্রসমোম অনজব এবং তাআ াভ অজরা জব।
b) ক্ষপ্রক্ষময়াজমর ধ্রজনর জনয ছা়ি
এওআভাজব ক্ষপ্রক্ষময়াজমর ধ্রজনর জনয এওটা ঙা
কেো জত পাজর। চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস সপ্রসমোম সেজত কেে বাসসও, িস-বাসসও, সতন মা ন্তর বা মাসও সভসত্তজত।
যত খন খন জব সপ্রসমোজমর িরন, ততআ পসরজবার ঔরঘ বা জব। বাসসও  িস -বাসসজওর
কিজত্র সপ্রসমোম ংগ্র  তার সজবসনজও বঙজর মাত্র এওবারআ ওরজত ে, অবার সতন মা
ন্তর  মাজ মাজ সপ্রসমোম কেো মাজন তার প্রসওো খন খন জব। িস-বাসসও বা বাসসও
সপ্রসমোম এআভাজব সতন মা ন্তর  মাজ মাজ সপ্রসমোজমর কথজও প্রলাসনও ঔরঘ ওমাে।
তার পর, বাসসও সপ্রসমোজম বীমাওারও কআ থস ারা বঙর িজর ওাজচ াকাজত পাজর ফজ
তার ঈপর ুে পাে। তাআ বীমাওারও এগুসর ঈপর ঙা
সেজে বাসসও বা িস -বাসসও
সপ্রসমোম প্রোনজও ঈৎা কযাকাে। সতসরি প্রলাসনও ঔরঘ ামাজত তাাঁরা মাসও সপ্রসমোজম
ঔাসনওটা কবসল ঘাচস ওরজত পাজর।
3. অক্ষতক্ষরক্ত চাজি
বা সত ছুাঁ সও রজেজঙ, িেণীে ভাজব যুি নে এমন বীমাওৃ ত বেসিজের এওটি ককাষ্ঠীর চনে
টোবুার সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। এআ িরজনর বেসিরা েযান্ডাডি াইে্ সজজব পসরসঘত এবং
ঘাজচসর ার ািারণ ার সজজব পসরসঘত।
যা কথজও চীবজনর ছুাঁ সও রজেজঙ, এমনহৃেযজন্ত্রর ুঔ বা ডাোজবটিজর মজতা সনসেস ি স্বািে মোে
ভু কজঙন কওাজনা বেসি যসে বীমার প্রস্তাব ওজরন, তজব এআ িরজনর এওটা চীবনজও াব-িোিাডস
সজজব সবজবঘনা ওরা জব, নোনে িোিাডস চীবজনর জঙ্গ তু নাে, বীমাওারও এর চনে এওটা
কল্থ এক্সট্রা সজজব সতসরি সপ্রসমোম ঘাপাজত পাজরন। এওআভাজব যাাঁরা াওস া োজক্রাবাজটর মজতা
সবপজ্জনও কপলাে যুি তাাঁজের ঈপর এওটা সতসরি কপলাকত ঘাচস বাজনা জত পাজর। এআ
সতসরি ঘাচসগুস সপ্রসমোজম ঢু ওজব যা টোবুার সপ্রসমোম কথজও কবসল জব।
অবার, এওচন বীমাওারও এওটি পসসর অতাে সনসেস ি সওঙু সতসরি ুসবিা সেজত পাজরন,
যা এওটা সতসরি সপ্রসমোম সেজে পাো যাজব।
উদারণ
এওচন চীবন বীমাওারও এওটা ডাব োসক্সজডন্ট কবসনসফট বা সডএসব (যসে েুখসটনাে মৃতুে ে
কক্লআম সজজব প্রজেে বীমাওৃ ত রাসল সদ্বগুণ ে)সেজত পাজরন। এর চনে প্রসত াচার বীমাওৃ ত রাসল
সপঙু এও টাওা সতসরি সপ্রসমোম ঘাচস ওরা জত পাজর।
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একইভাজব প্রক্ষত াজার বীমাকৃ ত রাক্ষল ক্ষপছু এক টাকা অক্ষতক্ষরক্ত ক্ষপ্রক্ষময়াম চাজিক্ষদজয় একটা ুক্ষবধ্া
পায়া ক্রযজত পাজর যা পামি াজনন্ট ক্ষডজাক্ষবক্ষট ক্রবক্ষনক্ষফট (ক্ষপক্ষডক্ষব) নাজম পক্ষরক্ষচত।
4. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষনধ্ি ারণ
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাওারওরা কআ াজর কপ াঁঙাে যা সপ্রসমোম কটবজ কেো অজঙ।
এআ ওাচটা ওজরন এওচন অসওারী (োওসঘজোরী)। কমোেী বীমা, পূণস চীবন  এনডাজমজন্টর
মজতা প্রঘসত চীবন বীমা পসসর কিজত্র সপ্রসমোম ঠিও ওরাজত সনম্নসসঔত ঈপাোনগুস সবজবঘনা
ওজর:






মৃতুোর
ুে
বেবিাপনার ঔরঘ
ভাণ্ডার
কবানা কাসডং

ডায়াগ্রাম 2: ক্ষপ্রক্ষময়াজমর উপাদান

প্রথম েুআ ঈপাোন সনজে কঠিত ে সনট সপ্রসমোম, কঔাজন নে ঈপাোনগুস গ্র বা সফ
সপ্রসমেম ততসর ওরজত সনট সপ্রসমোজম কাড ে।
a) মৃতুযার  ুদ
মৃতুোর জা সপ্রসমোজমর প্রথম ঈপাোন। ‘‘মটসাসটি কটব’’ বেবার ওজর এটা সনিসাসরত ে,
যা সবসভন্ন বেজর মৃতুোজরর এওটা নুমান কেে।
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উদারণ
৩৫বঙজরর মৃতুোর যসে ০.০০৩৫ ে, এটা বজত কবাছাে প্রসত ১০০০মানু যাাঁরা ৩৫বঙর
বেজ চীসবত, ৩.৫চন (প্রসত ১০,০০০-এ ৩৫চন) ৩৫  ৩৬বঙজরর মাজছ মারা কযজত
পাজরন।
সবসভন্ন বেজর মৃতুোর ঔরঘ সজব ওরজত কটবটা বেবার ওরা জত পাজর। ঈোরণস্বরূপ
৩৫বঙজরর চনে ার ০.০০৩৫ মাজন বীমার ঔরঘ ০.০০৩৫x ১০০০ (বীমাওৃ ত রাসল) = প্রসত
াচার বীমাওৃ ত রাসল সপঙু ৩.৫০টাওা
ঈপজরর ঔরঘটাজও ‘‘সরস্ক সপ্রসমোম’’ বা জত পাজর। কবসল বেজর চনে সরস্ক সপ্রসমোম কবসল
জব।
সবসভন্ন বেজর চনে বেসিকত সরস্ক সপ্রসমোমগুস কযাক ওজর অমরা কক্লআজমর ঔরঘ কপজত পাসর
যা ৩৫ কথজও ৫৫বঙজরর এওটা ককাটা পবস বা কমোজের চনে প্রোনজযাকে। এআ কক্লআমগুসর কমাট
ঔরঘ এওটা পসসর অতাে অমাজের ভসবেৎ োেবেতা কেে, নেভাজব বজ এটাআ
অমাজের বজ কেে কক্লআম সেজত অমাজের ওত টাওা াকজব যা ভসবেজত বা জব।
‘‘সনট সপ্রসমোম’’-এ কপ াঁঙাজত প্রথম পেজিপ জা ভসবেজতর কক্লআম মূজের বতস মান মূে
নুমান ওরা। বতস মান মূে নুমান ওরার ওারণ জা কয অমরা কবর ওরার কঘিা ওরসঙ
ভসবেজত কযটা খটজত পাজর কআ কক্লআম কমটাজত অচজও অমাজের াজত ওত থাওা ঈসঘত।
বতস মান মূে নুমান ওরার এআ প্রসক্রো অমাজের সপ্রসমোম সনিসারজণর পরবতী ঈপাোজন সনজে
অজ, যাজও বা ে ‘‘ুে’’।
ুে জা শুিুমাত্র ঙাজ র কআ ার যা ভসবেজতর কক্লআম প্রোন ওরজত বতস মান মূজের ঈপর
কপ থঙাজত জব।
উদারণ
পাাঁঘ বঙর পর বীমার ঔরঘ ঘাাজত অমাজের যসে প্রসত াচাজর ৫টাওা াজক এবং অমারা যসে
ুজের ার ৬% িজর সনআ, পাাঁঘ বঙর বাজে প্রজেে ৫টা োাঁ াজব ৫x ১/৯১.০৬)৫ = ৩.৭৪
৬%-র বেজ অমরা যসে ১০% িসর, বতস মান মূে তঔন োাঁ াজব মাত্র ৩.১০। নেভাজব
বজ ুজের ার কবসল িরজ বতস মান মূে ওম জব।
মৃতুোর  ুজের ঈপর অমাজের মীিা কথজও েুজটা প্রিান সোজন্ত অমরা অজত পাসর
 মৃতুোর কটবজ মৃতুোর কবসল জ, সপ্রসমোম কবসল জব
 নুসমত ুজের ার কবসল জ সপ্রসমোম ওম জব
অসওারীজের তওস  ামানে পসরসমত োর কছাাঁও থাজও এবং ািারণত তাাঁরা তাাঁজের
বাস্তব সভজ্ঞতার কথজও কবসল াজর মৃতুোর িজরন। তাাঁরা তাাঁজের সবসনজোক যত অজের
প্রতোলা ওজরন তার কঘজে ওমআ ুজের ার নুমান ওজরন।
ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষময়াম
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মস্ত ভসবিেৎ কক্লআজমর োেবেতার ঙা যুি বতস মান মূে ‘‘সনট সঙ্গ সপ্রসমবাম’’ কেে। সনট
সঙ্গ সপ্রসমোম কথজও অমরা ‘‘সনট কজভ োনুো সপ্রসমোম’’ কপজত পাসর। এটা জা সনট
সঙ্গ সপ্রসমোম যা এমনভাজব কজভ ওরা ে যাজত সপ্রসমোম কেোর মেওাজ প্রজেে ে।
গ্র ক্ষপ্রক্ষময়াম

ডায়াগ্রাম 3 : ক্রাক্ষডংজয়র পক্ষরমাণ ক্ষনধ্ি ারণ করজত পথক্ষনজদি লক নীক্ষত

গ্র সপ্রসমোম জা কনট সপ্রসমোম  কাসডং নাজম মূজের কযাকফ। কাসডংজের মূে সনিসারজণর
মে সতনটি সবজবঘনা বা পথসনজেস লও নীসত মাথাে রাঔজত জব:
i.

পযি াপ্ততা

মস্ত পসসর কমাট কাসডং কওাম্পাসনর কমাট পাজরটিং ঔরজঘর ওভার ওরজত পযসাপ্ত জত জব।
এর এওটা ুরিা মাসচসন কেো ঈসঘত এবং কল পযসন্ত কওাম্পাসনজও এর াভ বা ঈদ্বৃত্ত কেো
ঈসঘত।
ii. ইকুইট
েোজনর
সবসভন্ন
কিণীর
কিণীর

িরন,
িরজনর
পসসর
পসসর

বে  কমোে আতোসের ঈপর সনভস র ওজর ঔরঘ  ুরিা মাসচসন প্রভৃ সত
পসসর মজিে নোেঙ্গতভাজব বসণ্টত ো ঈসঘত। িারণাটা জা প্রজতেও
তার সনচস্ব ঔরজঘর চনে থস প্রোন ওরা ঈসঘত যাজত যতটা ম্ভব এওটা
নেজও াাযে ওরজত না ে।

iii. প্রক্ষতজযাক্ষগতামূক
ফস্বরূপ গ্র সপ্রসমোমগুস কওাম্পাসনজও প্রসতজযাসকতাে তার বিান ঈন্নসত ওরজত িম ওজর।
কাসডং যসে ঔুব কবসল ে, তাজ পসস ঔুবআ োমী জে যাজব এবং কাজও তা সওনজব না।
b) খরচ  ভাণ্ডার
চীবন বীমাওারওজের সবসভন্ন িরজনর পাজরটিং ঔরঘ কতাার োে থাজও, এর মজিে রজেজঙ:
 এজচন্টজের প্রসলিণ  সনজোক
 এজচন্টজের ওসমলন
174







ওমীজের কবতন
সফজর চােকা
সফজর কিলনাসর
সবেুেৎ মাু
নোনে সবসবি প্রভৃ সত

এআ বগুস সেজত ে বীমাওারজওর ংকৃীত সপ্রসমোম কথজও। এআ
সপ্রসমোমজওআ বআজত ে।

ঔরঘগুস

সনট

এওচন চীবন বীমাওারও েুআ িরজনর ঔরঘ বন ওজর:
i.

প্রথমটি ঘু সির প্রারসম্ভও পযসাজে বন ওরজত ে, এটা পসরসঘত ‘‘নতু ন বযবার খরচ’’ নাজম

ii. সদ্বতীে িরজনর ঔরঘ পরবতী বঙরগুসজত বন ওরজত ে, এটাজও বজ ‘‘ক্ষরক্ষনউয়া
খরচ’’।
প্রারসম্ভও বা নতু ন বেবার ঔরঘ সবপু জত পাজর। অআন নুযােী চীবন বীমাওারওজও
এওটা সনসেস ি মাসচসন ভাণ্ডার সজজব িজর রাঔজত ে যা সনসশ্চত ওজর কয তারা তাজের
বািেবািওতা পূরণ ওরজত পারজব, এমনসও যসে তাজের বাস্তব সভজ্ঞতা তারা কযমনটা
অন্নাচ ওজরজঙ তার কথজও ঔারাপ জ। ভাণ্ডার সজজব রাঔার চনে মাসচসজনর জঙ্গ প্রারসম্ভও
ঔরঘ ািারণত প্রাপ্ত প্রারসম্ভও সপ্রসমোজমর কথজও কবসল ে।
এআভাজব কওাম্পাসন এওটা টানাটাসনর মজিে পজ , কযটা নতু ন বেবার টানাটাসন নাজম পসরসঘত।
প্রারসম্ভও ঔরঘগুস শুিুমাত্র পরবতী বাসসও সপ্রসমোম কথজও ঈোর ওরা ে। এওটা ঈপি
জা কয ঔরঘ পুসজে কনোর অজক প্রারসম্ভও বঙরগুসজত কবসল ংঔোে তাজের পসস বাসত
বা তামাসে জে ককজ চীবন বীমাওারওরা কআ িাক্কা ামাজত পাজরন না। নতু ন বেবার
টানাটাসনর অজরওটা ঈপি জা মুনাফা ওরার অজক চীবন বীমা কওাম্পাসনগুসর ওজেও
বঙজরর এওটা কচজিলন সপসরেড বা কভস িারণ পবস প্রজোচন ে।
ঔরজঘর িরজনর ঈপর সনভস র ওজর ঔরঘগুস সবসভন্ন ঈপাজে সনিসাসরত ে।
i.

ঈোরণস্বরূপ, এজচসন্স মোজনচার / কডজভপজমন্ট সফারজের ওসমলন  আনজসন্টভগুস
ািারণত ঠিও ওরা ে অে ওরা সপ্রসমোজমর এওটা ংল সজজব।

ii. নেসেজও, কমসডওো পরীিাওারীর সফ  পসস িোজম্পর মজতা ঔরঘগুস পসসর
বীমাওৃ ত রাসল বা কফ ভোুর পসরমাজণর ঈপর েবে ে এবং বীমাওৃ ত রাসলর জঙ্গ
ম্পওস যুি ে।
iii. তৃ তীে ওোটাজকাসরর ঔরঘ জা কবতম বা ঔরজঘর মজতা অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র যা ািারণত
ওাযসওাজপর পসরমাজণর ঈপর েবে ে যা ওত ংঔেও সপসস ঘজঙ তার ঈপর
সনভস র ওজর। পসসর ংঔোর সজজব বেবার পসরমাণ যত ব ে, অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র
তত কবসল ে।
ঈপজরর কিণীসবভাজকর সভসত্তজত এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজের সতনটি ংল জব
i.

সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল
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ii. প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’ (বা কফ োমাঈন্ট)-এর চনে এওটা পসরবতস নীে পসরমাণ
যা সনট সপ্রসমোজমর জঙ্গ যুি ে
iii. পসস প্রসত এওটা পসরবতস নলী পসরমাণ

তামাক্ষদ  ম্ভাবনা
সনট সপ্রসমোম  ঔরজঘর চনে কাসডংজের নওলা ওরা ে কবসনসফজটর নুসমত ঔরঘ ওভার
ওরজত এবং পসসর কমোেওাীন চীবন বীমাওারজওর কয ঔরঘ ে তা কমটাজত। বীমাওারও
াকাতারভাজব ছুাঁ সওর মুজঔ পজ ন যার অ সভজ্ঞতা ঘু সির নওলার পযসাজের অন্নাজচর
কথজও অাো জত পাজর।
ছুাঁ সওর এওটা ঈৎ জা তামাসে  প্রতোার। এওটা তামাসে মাজন পসসজাডার সপ্রসমোম
প্রোন বে ওজর। প্রতোাজরর কিজত্র, পসসজাডার পসস প্রতেপসণ ওজর এবং পসসর সচসত
নকে মূে কথজও এওটা পসরমাণ কপজে যাে।
তামাসে এওটা গুরুতর মো ততসর ওরজত পাজর ওারণ এগুস ািারণত ে প্রথম সতন
বঙজরর মজিে, ািারণত ব কথজও কবসল এআ খটনা খজট ঘু সির প্রথম বঙজরআ। চীবন
বীমাওারওরা এওটা কাসডং ওজর কনে এআ সজওজচর অন্নাচ ওজর।
চীবন বীমাওারওজের কআ পসরসিসতর চনে ততসর থাওজত জব যার সভসত্ত জব এওটা অন্নাচ
যাজত তারা সির ওরজব অ সভজ্ঞতার কথজও তাজের সপ্রসমোম ংগ্র ওত ওম জত পাজর।
েুজটা ওারণ কথজও এআ িরজনর ম্ভাবনা ততসর জত পাজর।
i.

প্রথমত তাাঁজের অন্নাচটাআ কবঠিও জত পাজর। কযমন চীবন বীমাওারওরা এমন এওটা
মৃতুোর কটসব বেবার ওরজ যা বতস মান মৃতুোরজও প্রসতফসত ওজর না থবা
পযসাপ্তভাজব মূদ্রাফীসতজও সবজবঘনা ওজর না।

ii. সদ্বতীেত এজাপাথাস

ঠানামা থাওজত পাজর যা নুমান অলানুরূপ সমজত না পাজর।

সতনটি ঈপাে রজেজঙ কযঔাজন ঈপজরর ছুাঁ সওগুস ামাজনা যাে।
i.

তারা এটা কক্রতার খাজ ঘাসপজে সেজত পাজর, ঈোরণস্বরূপ, আঈসপ-এর মজতা সবসনজোকংযুি পজনের কিজত্র ওম সরটাজনসর ছুাঁ সও কমটাজত ে কক্রতাজওআ।

ii. সদ্বতীে ঈপােটা জা এওচন সরআনসরাজরর ওাজঙ পসসটা সরআনসর ওরাজনা। এজিজত্র
মৃতুোজরর ছুাঁ সও কআ সরআনসরার বন ওজর।
iii. তৃ তীে  অজরা ািারণ বেবহৃত ঈপােটা জা সপ্রসমোজম এওটা কাসডং মাসচসন চুজ
কেো, যা প্রতোসলত  বাস্তব সভজ্ঞতার মজিে সবঘু েসতটা শুজ সনজত াাযে ওজর।
c) মুনাফা পক্ষক্ষ  ক্রবানা ক্রাক্ষডং ক্ষনজয়
অুন অমরা শুসন মুনাফা পসসর ঈিান সনজে অসওারী ব্রাোন ওরসব ওী বজঙন।
‘‘প্রাে েুজলা বঙর অজক, চীবন বীমার শুরুর সেজও, প্রিান সনশ্চেতা সঙ মৃতুোর। মািান
সজজব কবজঙ কনো জেসঙ তেসিও সপ্রসমোম ঘাচস ওরাজও। বলেআ তারা চানজতা না কয
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কগুস অকাম তেসিও সঙ যাজত স্বচ্ছতা জব অন্নাচ ওরা জেসঙ, এবং তারপর যঔন
পযসাপ্ত সভজ্ঞতা চমা জা, সপ্রসমোম ওী ো ঈসঘত তা মূোেন ওরজত, তঔন
পসসজাডারজের এআ বা সতটা বা তার ঔাসনওটা কফরত সেজত কবানা যুি ওরার পথ কনো
জা। অচওা অমরা কয মুনাফা পসস আুে ওসর কআ প্রথার ঈৎটাআ জা এটা...’’
মুনাফাে ংলগ্রণ অজরা এওটি ঈপাোজনর ূঘনা ওজর যাজও বা ে সপ্রসমোজম ‘‘ক্রবানা
ক্রাক্ষডং’’। এআ িারণাটা  সপ্রসমোজমর মজিে মুনাফার এওটা মাসচসন কঢাওাজনা যাজত তা
ভাসবত ম্ভাবনার ঔারাপ প্রভাব কথজও রাঔজত এওটা বা সত বেবিা সজজব ওাচ ওজর এবং
ঈদ্বৃত্ত বন্টজনর পসস কলোর (জবানা সজজব) প্রোন ওরা ে। এআ কবানা কাসডং তবসলিেটা
জা এওটা ওারজণ , কয ওারজণ চীবন বীমাওারওজের েীখসজমোেী স্বচ্ছতা  মুিজনর
পযসাপ্ততা সনজে অত্মসবো থাজও।
জের ভাাে বজ অমরা বজত পাসর কয:
গ্র ক্ষপ্রক্ষময়াম ন ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষময়াম খ খরজচর জনয ক্রাক্ষডং খ ম্ভাবনার জনয ক্রাক্ষডং খ ক্রবানা
ক্রাক্ষডং
ঈপজরর সম্মসত কাসডংজও অমরা যসে গ্র সপ্রসমোম (সচসপ)-র কও লতাংল বজ িসর,
অমরা গ্র সপ্রসমোম কবর ওরজত পাসর, িজর সনসচ্ছ কনট সপ্রসমোম (এনসপ) সজজব
ক্ষজক্ষপ ন এনক্ষপ খ ক্রক (ক্ষজক্ষপ)
ঈোরণস্বরূপ যসে এওটা এনডাজমন্ট পসসর চনে সনট সঙ্গ সপ্রসমোম ে ৩৮০টাওা এবং
কাসডং ফোক্টর কও ে ৫০% তজব গ্র সপ্রসমোম জব ৭৬০টাওা।

সনজচজও যাঘাআ ৭
এওটা পসস তামাসে বজত ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

পসসজাডার এওটা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন ম্পূনস ওজরজঙ
পসসজাডার এওটা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন বে ওজরজঙ
পসস মোসঘর জেজঙ
পসসটি বাচার কথজও প্রতোহৃত জেজঙ
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B. উদ্বৃি  ক্রবানা
1. উদ্বৃি  ক্রবানা ক্ষনধ্ি ারণ
প্রজতেও চীবন বীমা কওাম্পাসন তার ম্পে  োেবেতার এওটা পযসােক্রসমও মূোেন ওরজব অলা
ওরা যাে। এআ িরজনর মূোেজনর েুটি ঈজেলে রজেজঙ:
i.

বীমাওারজওর অসথসও পসরসিসত সনরূপণ ওরজত, নেভাজব বজ বীমাওারও ঊণ পসরজলাি
ওরজত িম না িম তা সনিসারণ ওরজত
ii. পসসজাডার / কলোরজাডারজের মজিে বন্টান ওরার চনে ঈপব্ধ ঈদ্বৃত্ত সনিসারণ ওরজত
ংজ্ঞা

উদ্বৃি জা দায়বদ্ধতার উপর ম্পজদর অক্ষতক্ষরক্ত মূয। যক্ষদ ক্রটা ঋণাত্মক য় তজব ক্রটা টানাটাক্ষন
অবস্থা বজ পক্ষরক্ষচত য়।
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাে ঈদ্বৃজত্তর িারণা ওীভাজব এওটা বেবাসেও প্রসতষ্ঠাজনর াজভর
কথজও অাো।
ািারণভাজব বেবাসেও প্রসতষ্ঠানগুসর াভ ম্পজওস েুজটা িারণা থাজও। সজজবর সেও সেজে, াভ
সনিসাসরত ে প্রেত্ত এওটা সজব পজবসর চনে খরজচর উপর আজয়র উদ্বৃিকও, এটা াভ  িসতর
সজজবর ংল। াভ অবার বেবাসেও প্রসতষ্ঠাজনর বোান্স সলজটর ংল ে – এটাজও সনিসাসরত
ওরা জত পাজর দায়বদ্ধতার উপর ম্পজদর উদ্বৃি সজজব। বোান্স সলজট াভ-িসতর জের
াভজও তু জ িজর। ঈভে কিজত্রআ াজভর স্বীওৃ সতর চনে এওটা এক্স-কপাি োজপ্রাঘ কনো ে।
উদারণ
২০১৩-র ৩১কল মাঘস XYZ ফাজমসর াভ বা মুনাফাজও িরা ে কআ তাসরজঔ তার ঔরঘ বাে সেজে
অেজও বা োেবেতা বাে সেজে তার ম্পেজও।

উভয় ক্রিজত্রই, মুনাফাটা স্পষ্টভাজব ক্ষনধ্ি াক্ষরত  জানা।
চীবন বীমা মূোেজনর কিজত্র সও অমরা এওআ যুসি প্রজোক ওরজত এবং োেবেতা  ম্পে
সনিসারণ ওরজত পাসর?
এআ িরজনর এওটি কিজত্র, ঈদ্বৃত্তজও সনিসাসরত ওরা ে এআভাজব
উদ্বৃি ন ম্পদ - দায়বদ্ধতা
পসসমূজর এওটা ব্লজওর চনে কযঔাজন োেবেতা বা জত পাজর, কটা সনিসাসরত ে ভসবেজতর
কক্লআজমর বতস মান মূে সজজব, এআ পসসগুস কথজও কনো সপ্রসমোজমর বতস মান মূে কথজও ঔরঘ 
নোনে প্রতোসলত পসরজলাি বাে সেজে।
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ডায়াগ্রাম 4: ম্পজদর মূযায়জনর উপায়

ম্পজের মূোেন ওরা ে এআ সতনটি ঈপাজের এওটিজত
i.

বুক ভযাুজত

এটা জা কআ মূে যা সেজে চীবন বীমাওারও তার ম্পে সওজনজঙ বা চসন ওজরজঙ
ii. বাজার দর বা মাজকিট ভযাুজত
চীবন বীমাওারজওর ম্পজের বাচাজর মূে
iii. ছা়িযুক্ত বতিমান মূয
সবসভন্নম্পে কথজও ভসবেজত অে প্রবাজর অনুমাসনও সাব  বতস মাজন কগুসজও ঙা

কেো

মোটা জা কওঈআ োেবেতার ঠিও মান বাজত পাজর না ওারণ ভসবেজত ওী জব কওঈআ তার
সবও পূবাস ভা ওরজত পাজর না। োেবেতার মান সনভস র ওজর মৃতুোর, ুে, ঔরঘ 
সিসতলীতার মজতা কবল সওঙু ফোক্টর ম্পজওস অন্নাজচর ঈপর যা ভসবেজতর োেবেতার বতস মান
মূজে নুমান ওজর ওরা ে। এআ ওারজণআ চীবন বীমাে অমরা মুনাফার বেজ ঈদ্বৃত্ত পসরভাাটি
বেবার ওসর।
এআভাজবআ ঈদ্বৃত্ত জা এওটা ওাচ, ওীভাজব ম্পে  োেবেতার মূোেন ওরা জব।
i.

এওচন চীবন বীমাওারও মূোেজনর কিজত্র ঔুবআ রিণলী জ োেবেতাজও সতসরি মূে
সজজব িরা জব, অবার ঈজল্টাসেজও ম্পজের মূে ওম ওজর িরা জব। ফস্বরূপ কখাসত
ঈদ্বৃত্ত ওম জব। এর মাজন বতস মান পসসজাডারজের মজিে বন্টজনর চনে ঈপব্ধ কবানা
ওজম যাজব। সওন্তু এটা বীমাওারওজও অসথসওভাজব কবল স্বচ্ছতা কেজব। এর ওারজণ কখাসত
ঈদ্বৃজত্তর তু নাে বাস্তব ঈদ্বৃত্ত কবসল জব এবং তাআ এআ ঈচ্চ সবিান ভসবেজতর চনে িজর
রাঔা জব। এটা ভসবেজতর পসসজাডারজের ুসবিা ওরজব।

ii. নেসেজও ম্পে  োেবেতার মূোেন যসে কঔাা মজন ওরা ে, এর ফ ঈজটা জব।
ভসবেজতর পসসজাডারজের সবসনমজে বতস মান পসসজাডাররা ুসবিা পাজবন।
বতস মান  ভসবেৎ পসসজাডারজের মজিে চীবন বীমা কওাম্পাসনজও ঠিও ভারামে রাঔজত ে।
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2. উদ্বৃি বণ্টন
অন্নাজচর তু নাে চীবন বীমাওারজওর বাস্তব সভজ্ঞতা ভাজা জ ঈদ্বৃত্ত ততসর ে। মুনাফা ঘু সির
অতাে চীবন বীমাওারও এআ নুকূ ফাাঁও (বাস্তব  প্রতোসলত ফজর মজিে) –এর ুসবিা
পসসজাডারজের সেজত বািে ওারণ কআ পসসজাডাররা ঘু সি ওজর মুনাফাে ভাক সনজত ম্মত
জেজঙন এবং মুনাফা পসস সজজব এগুস সওজনজঙন।
এওআ মজে, ঈদ্বৃত্ত এওটা ঈৎ কযঔান কথজও কওাম্পাসনর কম সও মূিন (এর আকুআটি বা সনট
মূে) এর মজিে বা জত পাজর। এআ জথস এওচন চীবন বীমাওারজওর ঈদ্বৃত্ত এওটা ািারণ
কওাম্পাসনর মুনাফার জঙ্গ এওআরওম, তজব কওাম্পাসনর মুনাফা বন্টন ওরা ে না সওন্তু সনজচজের
াজত িজর করাঔা ে। এগুস পসরসঘত ‘িজর রাঔা ঈপাচসন’ সজজব। এগুস কওাম্পাসনজও অসথসও
স্বচ্ছতা কেে।
অুন এঔন অমরা কেসঔ সনিসারসত ঈদ্বৃত্ত ওীভাজব বসন্টত জব
a) ঋণ পক্ষরজলাধ্ িমতার প্রজয়াজনীয়তা
প্রথমত, োেবেতার ঈপর ম্পজের বা সতর এওটা ংল িজর রাঔজত জব যাজত ভসবেজত
ভাসবত কওাজনা প্রসতকূ পসরসিসতজত পসসজাডারজের রিা ওরজত। ঊণপসরজলািিমতার
মাসচসনজও োেবেতার ঈপর ম্পজের বা সতর এওটা ংল সজজব বা কযজত পাজর সবজলভাজব
কযটা সরজে রাঔা ে প্রতোসলত  বাস্তব সভজ্ঞতার মজিে ভাসবত সবঘু েসত কমটাজনা এওটা
ুরিা সজজব।
b) মুক্ত ম্পদ
বরাে না ো (বণ্টজনর চনে) ঈদ্বৃত্ত রাঔার অজরওটা ঈজেলে জা মুি ম্পজের স্তর
বা াজনা। মুি ম্পেগুস ভারমুি ে। নেভাজব বজ োেবেতা কমটাজত এগুসর প্রজোচন
কনআ। চীবন বীমাওারওরা এআভাজব এগুসজও স্বািীনভাজব বেবার ওরজত পাজর। চীবন
বীমাওারওজের েুজটা ওারজণ এআ িরজনর মুি ম্পে িজর রাঔা চরুরী।
i.

প্রথমত নতু ন বেবাে থস কযাকান সেজত কওাম্পাসনগুসর মূিজনর প্রজোচন ে। অমরা
আজতামজিেআ কেজঔসঙ নতু ন বেবার েজটতাাঁজের ওীভাজব জথসর কযাকান কেোর প্রজোচনীেতা
ে।

ii. মুি ম্পে চীবন বীমাওারীজও তাাঁর সবসনজোজকর কও ল সির ওরার চনে ঈজেলে ািজনর
ঈপাে এবং স্বািীনতা কেে জনও কবসল। কয ব কওাম্পাসনর ঈচ্চ এবং জনও কবসল
প্রসতজযাসকতামূও সরটাণস ঈৎপন্ন ওরার প্রজোচনীেতা এবং কেোর সবে অজঙ তাজের
ওাজঙ এটি ঔুবআ গুরুত্বপূণস।
প্রথমত কওাম্পাসনগুসর নতু ন বেবাে থস ঢাার চনে মূিন প্রজোচন। অমরা অজকআ কেজঔসঙ
নতু ন বেবার টানাটাসনজত তাজের ওীভাজব জথসর কযাকান সেজত ে। সবভাচে ঈদ্বৃত্ত এওবার কখাণা
জে ককজ, পরবতী আুেটা জা চীবন বীমার পসসজাডারজের মজিে কগুসর সবতরণ সনিসারণ
ওরা (যসে কওাজনা কলোরজাডার থাজও তাজ এওটা ংল তাজের মজেে সবতরণ ওরার চনে কঙজ
সেজে)। ভারজত এআ ঈজেজলে চনসপ্রে পেসতটি জা ‘‘কবানা কমওাসনচম’’-এর মািেজম কযঔাজন
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ঈদ্বৃত্ত ভাক ওজর কেো ে কবানাজর অওাজর। কগ্রট সব্রজটন, ভারত  অজরা নোনে কেজল এআ
বেবিাটাআ চনসপ্রে।
3. ক্রবানা
কবানা প্রোন ওরা ে এওটা ঘু সির িীজন প্রজেে কম সও কবসনসফজটর জঙ্গ এওটা সতসরি
সজজব। াোরণত এটা মূ বীমাওৃ ত রাসল বা বাসসও মূ কপনলজনর জঙ্গ এওটা সতসরি সজজব
অজ। ঈোরণস্বরূপ এটাজও প্রওাল ওরা ে প্রসত াচার বীমাওৃ ত রাসলজত ৬০টাওা ওজর (বা
বীমাওৃ ত রাসলর ৬০%)বজ।
কবানাজর বজঘজে ািারণ িরণ  পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা। ঘু সির ককাটা কমোে চুজ আ
কওাম্পাসন প্রসত বঙর এআ িরজনর সতসরি কবানা খণা ওরজত পাজর। এওবার কখাণা জে ককজ
কটা যুি জে যাজব এবং কটা অর সফসরজে কনো যাজব না। এগুস কওাম্পাসনর োেবেতার ংল
কঠন ওজর। এগুসজও বা ে ‘পূবসাবিা ংক্রান্ত’ কবানা ওারণ পসসজাডাররা কওবমাত্র তঔনআ
কটা কপজত পাজরন যঔন মৃতুে জ বা মোসঘর ওরজ ঘু সিটা যঔন কক্লআমজযাকে ে।
প্রতেপসজণর কিজত্র কবানা কেো জত পাজর। এআ িরজনর কিজত্র প্রােলআ কবানা পাোর কযাকে
জত এটা সনিসাসরত ওরা থাজও কয ঘু সিটা এওটা সনসেস ি কমোে (িরুন ৫ বঙর) িজর ঘাু থাওজত
জব।
পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানাজর ধ্রন
ডায়াগ্রাম 5: পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানাজর ধ্রন

i.

র পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা

এটা জা এওটা কবানা যা ঘু সির িীজন মূ নকে কবসনসফজটর এওটা লতাংল সেজে প্রওাল
ওরা ে। ভারজত এর ঈোরণ, এটা কখাণা ওরা ে প্রসত াচার বীমাওৃ ত রাসল সপঙু এওটা
পসরমাণ সজজব।
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ii. চেবৃক্ষদ্ধ ক্রবানা
এঔাজন কওাম্পাসন মূ কবসনসফট এওটা লতাংল  আজতামজিে চুজ যাো কবানাজও কবানা বজ
প্রওাল ওজর। এআভাজব এটা জা এওটা কবানাজর ঈপর কবানা। এটা প্রওাজলর ঈপাে জত
পাজর মূ বীমাওৃ ত রাসলর ৮% াজর, জঙ্গ আজতামজিে চুজ যাো কবানা।
iii. প্রাক্ষন্তক ক্রবানা
নাম কথজওআ কবাছা যাজচ্ছ, এআ কবানা ঘু সিজত কচাজ শুিুমাত্র ঘু সি মাসপ্তর মজেআ (মৃতুে বা
মোসঘঈসরটির মািেজম)। শুিুমাত্র অন্ন বঙজরর কক্লআজমর চনে কবানা কখাসত ে, পরবতী
বঙজরর কওাজনা প্রসতশ্রুসত ঙা াআ (পূবসাবিা ংক্রান্ত কবানাজর কিজত্র)। এআভাজব ২০১৩-র
কখাসত প্রাসন্তও কবানা শুিুমাত্র প্রজযাচে জব ২০১৩-২৪াজ ওরা কক্লআজমর ঈপরআ এবং
কওাজনাভাজবআ পরবতী বঙরগুসর চনে নে।
বজলজ, প্রাসন্তও কবানা সনভস র ওজর ঘু সির কমোজের ঈপর, এবং কমোে বা জ এটা বাজ ।
এআভাজবআ ২৫বঙর িজর ঘা এওটা ঘু সির চনে প্রাসন্তও কবানা ২৫বঙর িজর ঘা এওটা ঘু সির
তু নাে কবসল জব।
কলোর  ম্পসত্তজত সবসনজোক বা ার ফজ কয সবপু পসরমাণ নাোেী বৃসে সনজে ওী ওরা
যাআ কআ মোর মািান সজজব প্রাসন্তও কবানাজর অসবভস াব জেসঙ (জগ্রট সব্রজটজন)।
এগুসজও সেজে সেজত এবং মজের জঙ্গ ংযুি ওরজত চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস এআ কবানাগুস
িজর রাঔার কয মো তার মািান ওজরজঙ। পসসজাডারজের মজিে আকুেআটি চস ওরার
এওটা ঈপাে জে ঈজঠজঙ এগুস।

4. অবদান পদ্ধক্ষত
ঈদ্বৃত্ত সবতরজণর অজরওটি পেসত জা ‘‘বোন’’ বা ‘‘ওসন্ট্র্সবঈলন’’ পেসত, এটি ঈত্তর
অজমসরওাে গ্রণ ওজরজঙ। এআ পেসতজত সবজবঘনা ওরা ে ঈদ্বৃজত্তর সতনটি ঈৎজও – সতসরি
ুে, মৃতুোর ঞ্চে এবং ঔরঘ  নোনে কাসডংজের সনসরজঔ বসিসত ঞ্চেজও।
এআভাজবআ মৃতুোর, স্বাথস  ঔরজঘর সনসরজঔ বঙরগুস িজর যা োর প্রতোলা  যা বাস্তজব খজটজঙ
তার মাজছর পাথসওেটাআ জে যাে ঈদ্বৃত্ত।
কখাসত সডসভজডন্টগুস সনম্নসসঔত ঘারটি ঈপাজের এওটি বেবার ওজর কখাসত ে
i.

এটা নকজে সডসভজডন্ট সজজব কেো জত পাজর

ii. এমন অওাজর োডচাি ওরা যাজত ভসবেজতর সপ্রসমোম ওজম যাে
iii. তৃ তীে পেসতটা জা -কঔারতজযাকে পসরজলাসিত ংজযাচন পসসর জঙ্গ সওনজত সেজে
iv. বজলজ সডসভজডিগুস ুে পসসর চমা টাওার জঙ্গ এওসত্রত জে কযজত পাজর।
পসসজাডাজরর পঙন্ন নুযােী বা ঘু সির কলজ এটা তু জ কনো কযজত পাজর।

5. ইউক্ষনট ংযুক্ত পক্ষক্ষ
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ঈপজর অজাসঘত প্রথাকত ‘মুনাফা ’ পসসজত চীবন বীমাওারজওর
পারফরজমজন্সর মাজছ এওটা ংজযাক থাজও। এআ ংজযাক যসে প্রতেি
ঈদ্বৃত্ত সেজে সনিসাসরত ে যা বীমাওারজওর ম্পে  োেবেতার
কখাসত ে। ফজ কবানা ওাঠাজমা বীমাওারজওর ন্তসনসসত ম্পজের

কেো কবানা  সবসনজোজকর
নে। পসসজাডারজের কবানা
পযসােক্রসমও মূোেজনর মে
মূজে প্রসতফসত ে না।

অবার, এওটা মূোেজনর িীজন কবানাগুস ািারনত বঙজর এওবারআ কখাসত ে। কগুস
ম্ভবত ম্পে মূজের প্রসতসেজনর ঠানামাে প্রসতফসত জত পাজর না। ঈপজর বসণসত ীমাবেগুসর
ওজেওটি ওাটিজে ঈঠজত সনঔুতভাজব নওলা ওরা জেজঙ আঈসনট যুি পসসগুসর।
এগুসজত পনে নওলার সবসভন্ন মজনাভাব চস জে থাজও এবং সবসভন্ন নীসত নুরণ ওজর।
a) ইউক্ষনটাইক্ষজং
এআ পসসগুসর স্বাতন্ত্রেূঘও তবসলিে জা কয এগুসর কবসনসফট পুজরাপুসর বা ংলত সনিসাসরত
ে কয তাসরজঔ কক্লআম কপজমন্ট োর ওথা কআসেন পসসজাডাজরর োওাঈজন্টর চমা
আঈসনটগুসর মান সেজে। এওটা আঈসনট ততসর ে সবসনজোক তসবজও কবল সওঙু মান ংজল
ভাক ওজর।
b) স্বে কাঠাজমা
বীমার ুরিার চনে ঘাচস  এওটা আঈসনট ংযুি পজনের ঔরঘ ঈপাোন স্পিভাজব সনিসাসরত।
সপ্রসমোম কথজও এআ ঘাচসগুস এওবার বাে কেো জে ককজ োওাঈজন্টর বোান্স  এর কথজও
অা অে আঈসনজট সবসনজোক ওরা ে। পারফরজমজন্সর এওটি পূবস-সনিসাসরত ূঘজওর সভসত্তজত
এআ আঈসনটগুসর মূে সনসেস ি।
এটা সনিসাসরত ে এওটা সনেম বা ূত্র সেজে, যা অজক কথজওআ সনসেস ি ওরা থাজও। এআ ূত্র
নুরণ ওজর েুচন সনরজপি মানু কবসনসফজটর এওআ নুমাজন কপ ঙ
াঁ াজবন। নেভাজব বজ
পসস কাডার কবসনসফটগুস চীবন বীমা কওাম্পাসনর নুমান সবঘিণতার ঈপর সনভস র ওজর
না।
c) মুয ক্ষনধ্ি ারণ
এনডাজমজন্টর মজতা প্রথাকত েোজন, বীমাওৃ ত কওনার চনে বীমাওৃ ত রাসলর পসরমাজণর সবজে
সোন্ত কনে। বীমাওৃ ত রাসল কোরাসন্টওৃ ত এবং এমনভাজব সপ্রসমোম কট ওরা ে কয মৃতুে, ুে
 ঔরঘ কয কওাজনা অন্নাজচআ এআ থস কফরত কেোর কিজত্র পযসাপ্ত জব। বাস্তব সভজ্ঞতা
যসে সপ্রসমোম কট ওরার মে অন্নাজচর তু নাে ভাজা ে, কবসনসফটটা কবানা অওাজর
সেজে কেো ে।
আঈসনট ংযুি পসসর িীজন, বীমাওৃ তআ ঠিও ওজরন সনেসমত ন্তজর সতসন ওতটা সপ্রসমোম
সেজত পারজবন। সপ্রসমোম ঠানামা ওরজত পাজর, তজন নূেনতমটা কেো চরুরী জত পাজর।
বীমার ওভার জা প্রেত্ত সপ্রসমোজমর এওটা গুসনতও- ঈোরণস্বরূপ এটা বাসসও সপ্রসমোজমর
েল গুণ জত পাজর।
সপ্রসমোমজও সতনটি ংজল ভাক ওরা ে
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i.

প্রথমত, এওটা পসস োজাজওলন ঘাচস (সপএস) থাজও যার মজিে থাজও এজচজন্টর
ওসমলন, পসস কটঅজপর ঔরঘ, প্রলাসনও ঔরঘ  সবসিবে কসভ।

ii. সদ্বতীে ঈপাোনটা জা মরটাসটি ঘাচস বা মৃতুোর ঘাচস যা ছুাঁ সও ওভাজরর ঔরঘ কযাকাে।
iii. ঈপজরর েুজটা কেবার পর সপ্রসমোজমর বাসওটা বরাে ে আঈসনট কওনার চনে।
প্রথাকত  আঈসপ ঈভে েোজনর িীজনআ প্রারসম্ভও বঙরগুসজত সপ্রসমোজমর নুপাজত সপএস
ঘ া ে। প্রথমটির অতাে এআ ঘাচসগুস জা নুপাজত ে এবং ককাটা পসস কমোে চুজ
থাজও। আঈসপ-এর কিজত্র যসে এগুস প্রারসম্ভও সপ্রসমোমগুস কথজও বাে কেো ে। এটা
প্রারসম্ভও পযসাজে কবাছাে, ঘাচসগুস িেণীেভাজব সবসনজোজকর বরাে ওসমজে কেে। এআ ওারজণআ
কবসনসফজটর মূজের পালাপাসল প্রজেে সপ্রসমোম ঔুব ওজম যাে।বাস্তজব ঘু সি প্রথম বঙরগুসজত
কেো সপ্রসমোজমর কথজও ওম ে।
d) ক্ষবক্ষনজয়াগ ঝুঁু ক্ষকর ম্পকি
বজলজ, কযজতু আঈসনটগুসর মূে চীবন বীমাওারজওর সবসনজোজকর মূজের ঈপর সনভস র ওজর,
তাআ এঔাজন এওটা ছুাঁ সও থাজও কয এআ আঈসনটগুসর মূে প্রতোলা তু নাে ওম জত পাজর এবং
ফজ সরটাজনসর ওম জত পাজর  এমনটি ঊণাত্মও জত পাজর। অলা ওরা যাে কয চীবন
বীমাওারও এআ সবসনজোকগুস ওাযসওরী  তওস ভাজব ামাজবন, তাজ বীমাওারও আঈসনট
ভোুর বোপাজর কওাজনা কোরাসন্ট কেজব না। নেভাজব বজ, সবসনজোজকর ছুাঁ সও বন ওরজবন
পসস কাডার / আঈসনট কাডারআ। চীবন বীমাওারও যসে মৃতুোর  ঔরজঘর ছুাঁ সও বন
ওরজত পাজর।

সনজচজও যাঘাআ 2
আঈসপ-এর কিজত্র সবসনজোজকর ছুাঁ সও কও বন ওজর?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওারও
বীমাওারী
রাষ্ট্র
অআঅরসডএ

রংজিপ


ািারণ ভাাে, কমোেী সপ্রসমোম বজত কবাছাে কআ মূে যা এওচন বীমাওৃ তজও এওটা বীমা
পসস কওনার চনে সেজত ে।



চীবন বীমা পসসর চনে সপ্রসমোম ঠিও ওরার প্রসক্রোর জঙ্গ চস ত মৃতুোর, ুে, ঔরঘ
বেবিাপনা  ভাণ্ডাজরর সবজবঘনা।



গ্র সপ্রসমোম জা সনট সপ্রসমোজমর জঙ্গ কাসডং নাজম মূজের কযাকফ।



তামাসে মাজন জা পসসজাডাজরর সপ্রসমোম না কেো। প্রতোাজরর কিজত্র পসসজাডার পসস
প্রতেপসণ ওজরন এবং পসসর সচসত নকে মূে কথজও এওটা পসরমাণ কফরত পান।
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চীবন বীমাওারী যা অন্নাচ ওজরসঙজন তার কথজও বাস্তব সভজ্ঞতাে ফ ভাজা জ ঈদ্বৃত্ত
ততসর ে।



ঊণপসরজলািিমতার প্রজোচনীেতা, মুি ম্পসত্ত কবজ
জত পাজর।



বজঘজে ািারণ িরজনর কবানা জা প্রতেপসণ কবানা।

যাো প্রভৃ সত মাাজত ঈদ্বৃত্ত বন্টন ওরা

মূ পক্ষরভাা

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

সপ্রসমোম
ঙা
কবানা
ঈদ্বৃত্ত
ভাণ্ডার
কাসডং
প্রতোপসণওারী কবানা

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ জা II
পসসজাডার এওটা পসসর চনে প্রজেে সপ্রসমোম চমা না সেজ পসসটিজও তামাসে বা ে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ জা II
আঈসপ-এর কিজত্র সবসনজোজকর ছুাঁ সও বন ওজরন বীমাওৃ তআ।

আত্ম-দলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
এওটা বীমা পসসর জঙ্গ ম্পজওস ‘‘সপ্রসমোম’’ পসরভাা ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওৃ জতর সচসত াভ
পসস কওনার চনে এওচন বীমাওৃ জতর কেো মূে
এওটা পসসজত এওচন বীমাওারীর মাসচসন
এওটি পসসজত এওচন বীমাওারীর বন ওরা ঔরঘ

প্রশ্ন 2
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সনজঘর কওানটা চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারজণ ফোক্টর নে?
I.
II.
III.
IV.

মৃতুোর
ঙা
ভাণ্ডার
বেবিাপনা ঔরঘ

প্রশ্ন 3
এওটা পসস প্রতোপসণ ওী?
I.
II.
III.
IV.

পসসজাডাজরর সপ্রসমোম প্রোন বে ওরা
সচসত প্রতেপসণ মূজের সবসনমজে পসসর প্রতেপসণ
পসস অপজগ্রড
পসস ডাঈনজগ্রড

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি ঈদ্বৃত্ত সনিসারজণর ঈপাে?
I.
II.
III.
IV.

তেসিও োেবেতা
তেসিও টানসভার
ম্পসত্তর ঈপর োেবেতার সতসরি মূে
োেবেতার ঈপর ম্পসত্তর সতসরি মূে

প্রশ্ন্ 5
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি আঈসপ সপ্রসমোজমর ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

পসস বন্টজনর ঘাচস
সবসনজোক ছুাঁ সও সপ্রসমোম
মৃতুোজরর ঘাচস
ামাসচও সনরাপত্তার ঘাচস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রতাজও___________সভসত্তজত প্রজেে সপ্রসমোজমর ঈপর ঙা
I.
II.
III.
IV.

কক্রতার
কক্রতার
কক্রতার
কক্রতার

কবজঙ
কবজঙ
কবজঙ
কবজঙ

কনো
কনো
কনো
কনো

সেজত পাজর।

বীমাওৃ ত রাসলর
পসসর িরন
পসসর লতস
কপজমজন্টর িরন (নকে, কঘও, ওাডস)

প্রশ্ন 7
সপ্রসমোম সনিসারজণর মে নেনেতম গুরুত্বপূণস
পসরজপ্রসিজত সনজঘর কওান সববৃসতটি ঠিও?
I.

নুসমত ুজের ার ওম জ, সপ্রসমোম ওম ে
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ঈপাোন

জা

ুজের

ার।

ুজের

াজরর

II. নুসমত ুজের ার কবসল জ, সপ্রসমোম কবসল ে
III. নুসমত ুজের ার কবসল জ, সপ্রসমোম ওম ে
IV. ুজের ার সপ্রসমোজম কওাজনা প্রভাব কফজ না
প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔত সববৃসতগুসর মজিে কওানটি ঠিও?
I.

এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজে ৩টি ংল থাজও: ও) সপ্রসমোজমর এওটা
পসরবতস নীে ে, ঔ) প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’র চনে এওটা পসরবতস নীে ে এবং ক)
পসস প্রসত এওটা পসরবতস নীে ে
II. এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজে ৩টি ংল থাজও: ও) সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল, ঔ)
প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’র চনে এওটা পসরবতস নীে ে এবং ক) পসস প্রসত এওটা
পসরবতস নীে ে
III. এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজে ৩টি ংল থাজও: ও) সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল, ঔ)
প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’র চনে এওটা পসরবতস নীেলতাংল এবং ক) পসস প্রসত এওটা
পসরবতস নীে ে
IV. এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজে ৩টি ংল থাজও: ও) সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল, ঔ)
প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’র চনে এওটা পসরবতস নীে ে এবং ক) পসস প্রসত এওটা
লতাংল

প্রশ্ন 9
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূজর মূে সনিসারণ ম্পজওস , __________ জা কআ মূে যাজত চীবন
বীমাওারও তার ম্পসত্ত সওজনজঙ বা চসন ওজরজঙ।
I.
II.
III.
IV.

ঙা যুি ভসবেৎ মূে
ঙা যুি বতস মান মূে
মাজওস ট ভোু বা বাচার মূে
বুও ভোু

প্রশ্ন 10
__________-র কিজত্র, এওটা কওাম্পাসন কম সও কবাসনসফট  আজতামজিে ংযুি কবানাজর এও
ংল সজজব কবানা প্রওাল ওজর।
I.
II.
III.
IV.

প্রতেপসণওারী কবানা
ঘক্রবৃসে কবানা
প্রাসন্তও কবানা
ন কবানা

187

আত্ম-দলি ন প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ জা II
পসস কওনার চনে এওচন বীমাওৃ জতর কেো মূে সপ্রসমোম নাজম পসরসঘত।
উির 2
ঠিও বাঙাআ জা II
ঙা

চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারজণ ফোক্টর নে।

উির 3
ঠিও বাঙাআ জা II
সচসত প্রতেপসণ মূজের সবসনমজে পসসর প্রতেপসণজও পসস প্রতোার সজজব বা ে।
উির 4
ঠিও বাঙাআ জা IV
োেবেতার ঈপর ম্পসত্তর সতসরি মূেআ জা ঈদ্বৃত্ত সনিসারজণর পেসত।
উির 5
ঠিও বাঙাআ জা IV
আঈসপ সপ্রসমোজমর মজিে রজেজঙ পসস বন্টজনর ঘাচস, সবসনজোক ছুাঁ সও সপ্রসমোম এবং মৃতুোজরর
ঘাচস।
উির 6
ঠিও বাঙাআ জা I
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রতাজও তাাঁর কবজঙ কনো বীমাওৃ ত রাসলর সভসত্তজত প্রজেে সপ্রসমোজমর
ঈপর ঙা সেজত পাজর।
উির 7
ঠিও বাঙাআ জা III
নুসমত ুজের ার কবসল জ, সপ্রসমোম ওম ে।
উির 8
ঠিও বাঙাআ জা II
এওটা সনট সপ্রসমোজমর ািারণ কাসডংজে ৩টি ংল থাজও: ও) সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল, ঔ)
প্রসত ‘১০০০ বীমাওৃ ত রাসল’র চনে এওটা পসরবতস নীে ে এবং ক) পসস প্রসত এওটা
পসরবতস নীে ে
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উির 9
ঠিও বাঙাআ জা IV
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূজর মূে সনিসারণ ম্পজওস , বুও ভোু জা কআ মূে যাজত চীবন
বীমাওারও তার ম্পসত্ত সওজনজঙ বা চসন ওজরজঙ।
উির 10
ঠিও বাঙাআ জা II
ঘক্রবৃসে কবানাজর কিজত্র, এওটা কওাম্পাসন কম সও কবাসনসফট  আসতমজিে ংযুি কবানাজর এও
ংল সজজব কবানা প্রওাল ওজর।
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12
ডকুজমজন্টলন – প্রজপাজা ক্রেজ
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
াআফ আনসজরন্স আিাস্ট্রীজত অমরা সবপু ংঔেও ফমস  ডকুজমন্ট সনজে কনজেন ওসর। বীমাওৃ ত
বেসি  বীমা কওাম্পাসনর ম্পজওস র মজিে স্বচ্ছতা অনার ঈজেজলেআ এগুস প্রজোচন। এআ িোজে,
অমরা এমন ব সবসভন্ন ডকুজমন্ট সনজে কনজেন ওরব যা পসরওল্পনার পযসাে  কগুসর গুরুজত্বর
জঙ্গ চস ত। ডকুজমজন্ট অমরা কয সবেগুস সনজে অজাঘনা ওরব কগুস নীজঘ ন্তভূস ি রজেজঙ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

প্রজপওটা
প্রজপাচা ফমস
এজচন্টজের সরজপাটস
কমসডজও পরীিজওর সরজপাটস
তনসতও ছুাঁ সওর সরজপাটস
বেজর প্রমাণ
কনা আঈর ওাজিামার (KYC) ডকুজমন্ট

ক্ষলিার ফাফ
A. াআফ আনসজরন্স – প্রজপাচা কিজচর ডকুজমজন্টলন
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A. াইফ ইনক্ষজরন্প – প্রজপাজা ক্রেজজর ডকুজমজন্টলন
1. প্রজপকটা
ংজ্ঞা

প্রজপকটা  ইনক্ষজরন্প ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষর বযবহৃত একট ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ আইক্ষন ডকুজমন্ট যা পজণযর
খুুঁটনাট তথয প্রদান কজর।
ব সওঙু কচজন কওান পসস কওনার সবজে সোন্ত কনোর কিজত্র প্রজপওটাজর মজিে ম্ভাবে
পসস িারওজের চনে ব তথে থাজও।
কওান াআফ আনসজরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃত প্রজপওটাজর মজিে প্রসতটি আনসজরন্স েোজনর
িীজন সনজম্নাি সবেগুসর বণসনা কেো ে:
i.

সবসি এবং লতস াবী

ii. ুসবিার মাত্রা - কোরাসন্টড  নন-কোরাসন্টড
iii. সিওার
iv. বেসতক্রম
v. েোনটি পাটিসসজপটিভ বা নন-পাটিসসজপটিভ
প্রজপওটা  এওটি প্ররস্তাবনামূও নসথর মত যা ম্ভাবে পসস িারওজের কওাম্পাসনর পণোসের
জঙ্গ পসরসঘত জত ােতা ওজর।
2. প্রজপাজা ফমি
আনসজরন্স পসস  বীমা কওাম্পাসন  পসস িারওজের মজিে এওটি অআসন ঘু সি। কয
ঘু সির চনে এটি প্রজোচন ে, এজত প্রস্তাব অজঙ  এটি কমজন ঘা ে। প্রস্তাব ততসরর
অজবেন নসথ বেবহৃত ে যা ািারণত ‘প্রজপাচা ফমস’নাজম পসরসঘত। প্রজপাচা ফজমস বসণসত
তথে ঈভে পজিরআ মানা ঈসঘত এবং এর সবেবস্তুর ঠিওভাজব মূোেন বেথস জ মজছাতা
ওরার মে সবরূপ ফাফ জত পাজর।

কওান
চনে
মস্ত
োসব

ংজ্ঞা
IRDA এর িীজন (পসস িারজওর ুসবিাজথস ুরিা) অআন, 2002 -কত এআভাজব প্রজপাচা
ফজমসর বণসনা কেো জেজঙ:
‚এর অথি  বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন কখন স্বীকার করজব বা প্রতযাখযান করজব, ঝুঁু ক্ষকর দাক্ষয়ত্বগ্রণ,
ঝুঁু ক্ষক গ্রজণর পক্ষরণাম, ক্ররট ক্ষনধ্ি ারণ, কভাজরর ক্ষবক্ষধ্  লতিাবী যা মঞ্জুর করা জব এই

ক্ষবয়গুক্ষ বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ যাজত যথাযথভাজব পান কজর তা িম করজত ইনক্ষজরন্প
যা ক্রকান ক্ষবপজদর মজয় কাজজ াজগ তার জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন প্রজয়াজনীয় ব গুরুত্বপূণি
তথয প্রস্তাবকারীর কাছ ক্রথজক ংগ্রজর জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনর প্রস্তাবকারীজক ক্ষদজয় একট ফমি
পূরণ কক্ষরজয় ক্রনয়।‛

191

ছুাঁ সওর োেগ্রজণর প্রজঙ্গ যা বীমাওৃ ত কওাম্পাসন ওভার ওরজব কআ মস্ত গুরুত্বপূণস, প্রজোচনীে 
প্রাসঙ্গও তথে এআ অআজনর “ক্ষবয়বস্তুর” সভত জব  এজত ন্তভুস ি জব।
গুরুত্বপূণি
IRDA প্রজপাচা ফজমসর বণসনা কেোর মজে, আনসজরন্স কওাম্পাসনর সবজবঘনা ওরার চনে ফজমসর
সডচাআন  ঈপাোন বাসেজও কঔাা রাঔা ে। পসস িারও, মিেিতাওারী, নোেপা 
আনসজরন্স কওাম্পাসনর ওাঙ কথজও পাো প্রসতসক্রোর ঈপর সভসত্ত ওজর, IRDA নুভব ওজরজঙ কয
ফমস  প্রজপাচা ফমস কও সনসেস ি মাজনর জঙ্গ ংকসতপূণস ওরা চরুরী।
IRDA 2013 াজ IRDA (াআফ আনসজরজন্সর চনে িোিাডস প্রজপাচা ফমস) অআন চাসর
ওজরজঙ। IRDA সডচাআন  ামগ্রী সনিসারজণর মজে, সতসরি তথে কঔাাঁচার চনে আনসজরন্স
কওাম্পাসনগুসজও নমনীেতা প্রোন ওজরজঙ। প্রজপাচা ফমস শুিু প্রস্তাবওারী বা প্রস্তাসবত চীবন সবমা
ওরার ঔুাঁটিনাটি সনজেস ল প্রোন ওজর না তাঙা া এটি মিেিতা ওজর কও পসসর অজবেন ওজরজঙ
এবং ফমস পূরজণ ােতা ওজর।

3. এজজন্ট ক্ষরজপাটি
এজচন্ট জন প্রাথসমও বীমাওতস া। পসস িারজওর মস্ত ঈপাোজনর তথে  সববরণ, ছুাঁ সওর
মূোেজনর প্রাসঙ্গও তথে এজচজন্টর সরজপাজটস প্রওাল ওরজত জব। স্বািে, ভো, কপলা, অে 
পসরবাজরর ঔুাঁটিনাটি ংক্রান্ত সবেগুসজও সরজপাজটস ঈজেঔ ওরজত জব।
4. ক্রমক্ষডজক পরীিজকর ক্ষরজপাটি
বহু কিজত্র, আনসজরন্স কওাম্পাসনর তাসওাভু ি সঘসওত্ও বীমাওৃ ত বেসির কমসডজও পরীিা
ওজরন। লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত সববরণ কযমন ঈচ্চতা, চন, রিঘাপ, ওাসডসোও বিা আতোসে
করওডস ওরা ে এবং ডািার তাাঁর সরজপাজটস এগুস ঈজেঔ ওজরন এটি কমসডজও পরীিজওর সরজপাটস
নাজম পসরসঘত।
অমাজের বলেআ িে ওরা ঈসঘত কয জনও প্রজপাচা সজঔ রাঔা ে এবং কওান কমসডজও
পরীিা ঙা াআ কগুস আনসজরজন্সর চনে কৃীত ে। এগুস নন-কমসডজও কও নাজম পসরসঘত।
ািারণত কমসডজও পরীিজওর সরজপাটস তঔনআ কনো ে যঔন নন-কমসডজও কঔার মজিে
প্রজপাচা সবজবঘনা ওরা যাে না ওারণ প্ররস্তাসবত থসরাসল বা প্রস্তাসবত বে কবলী জ কঔাজন
সওঙু তবসলিে থাজও যা প্রজপাচাজ প্রওাল ওরা ে, যাজও পরীিা  কওান কমসডজও পরীিজওর
সরজপাটস বা ে।
আনসজরন্স কওাম্পাসনর বীমাওতস া চীবজনর বতস মান স্বাজিের বিার ঈপজর এওটি োওাঈন্ট পাে
যাজত ক বীমা ওরজত পাজর।
5. তনক্ষতক ঝুঁু ক্ষকর ক্ষরজপাটি
াআফ আনসজরন্স  কওান বেসি  এওটি আনসজরন্স কওাম্পাসনর মজিে ঘু সি যা পসসর কমোে
থাওাওাীন বেসির মৃতুে জ বসণসত থস প্রোন ওজর। অপসন যঔন াআফ আনসজরন্স ক্রে ওজরন
তঔন অপনাজও অজবেন পূরণ ওরা  লারীসরও পরীিার সরজপাটস চমা কেোর জঙ্গ সবসভন্ন সসঔত
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পেসত পান ওরজত ে।
সবপসত্ত বা ে।

ছুাঁ সও প্রভাসবত এওটি সবে, যা বীমাওতস ারা কঔাাঁজচন, তাজও তনসতও

ংজ্ঞা

তনক্ষতক ক্ষবপক্ষির ম্ভাবনা ক্রয ক্রকান াইফ ইক্ষজরন্প পক্ষক্ষ েজয়র পক্ষরণাজম োজয়জন্টর বযবার
বদাজত পাজর  এই ধ্রজনর পক্ষরবতিজন িক্ষতর ম্ভাবনা বা়িজত পাজর।
উদারণ

জন ক্রডা ম্প্রক্ষত একট াইফ ইনক্ষজরন্প পক্ষক্ষ েয় কজরজছ। তারপর ক্র একট াইজট ক্ষিইং
অক্ষভযাজন যায়ার ক্ষদ্ধান্ত ক্রনয় যা ক্ষবজশ্বর মজধ্য বজচজয় ক্রবলী ক্ষবপদজ্জনক ক্ষিইং স্থান ক্ষজজব
পক্ষরক্ষচত। অতীজত ক্র এই ধ্রজনর অক্ষভযাজন যায়ার উজদযাগ ক্ষনজত অস্বীকার কজরজছ।
াআফ আনসজরন্স কওাম্পাসন প্রজতেও বেসিজও সনজচর চীবন কল ওরা বা জনের চীবন কল
ওরার মািেজম াআফ আনসজরন্স ক্রজের াভ পাোর কথজও রিা ওরার কঘিা ওজর। াআফ
আনসজরজন্সর বীমাওতস াজের কওান সবজে এআ িরজনর েৃসিভসঙ্গ থাওজ সবপসত্ত সাজব প্রস্তাসবত জত
পাজর।
এআ ঈজেজলে, কওাম্পাসনর তনসতও ছুাঁ সওর সরজপাজটসর প্রজোচন জত পাজর যা আনসজরন্স কওাম্পাসনর
এওচন অসিওাসরও চমা কেন। সরজপাটস ম্পন্ন বার অজক প্রস্তাবওারীর পসরসঘসত সবজে যার ওাজঙ
সরজপাটস ওরা জেজঙ কআ অসিওাসরজওর ন্তুসি থাওা ঈসঘত। সরজপাটস ম্পন্ন বার অজক তাাঁজও কই
বেসির জঙ্গ তাাঁর বাস জত সকজে ািাত ওরা েরওার। সরজপাটিং অসিওাসরও পৃথও ভাজব
বীমাওারীর স্বািে  ভো, কপলা, অে, ামাসচও পটভূ সম  অসথসও বিা আতোসে ম্পজওস
নুোন ওজরন।
6. বয়জর প্রমাণ
অমরা আসতমজিেআ কেজঔসঙ কয বেজর জঙ্গ াআফ আনসজরজন্স মৃতুের ছুাঁ সও কবজ জঙ। তাআ বে 
এওটি ফোক্টর যা আনসজরন্স কওাম্পাসনগুস বীমাওারী বেসির চীবজনর ছুাঁ সও কপ্রাফাআ সনিসারজণ
বেবার ওজর। কআ নুাজর প্রসতটি বেজর গ্রুজপ এওটি সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। বেজর প্রমাজণর
ঠিও নসথ পরীিার দ্বারা ঠিও বেজর যাঘাআওরণ ওজর াআফ আনসজরজন্সর তাত্পযস নুমান
ওরা ে।
তবি বেজর প্রমান িোিাডস বা নন-িোিাডস জত পাজর।
a) েযান্ডাডি বয়জর প্রমান
সওঙু নসথজও িোিাডস বেজর প্রমান সজজব সবজবঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

স্কু  বা ওজজচর াটিসসফজওট
সমঈসনসপো করওডস কথজও অরণ ওরা চজন্মর াটিসসফজওট
পাজপাটস
পোন ওাডস
াসভস  করসচিার
বোসিচজমর াটিসসফজওট
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vii. যসে এজত চজন্মর তাসরঔ থাজও তাজ পসরবাজরর বাআজব
নুজমাসেত
viii. প্রসতরিা ওমীজের কিজত্র পসরঘেপত্র
ix. কওান করামান ওোথসও ঘাজঘসর চাসর ওরা মোজরচ াটিসসফজওট

কথজও

অরণ

ওজর

b) নন-েযান্ডাডি বয়জর প্রমান
ঈপজরর মত িোিাডস বেজর প্রমান ঈপভে না জ, কজিজত্র চীবন বীমাওারীজও ননিোিাডস বেজর প্রমান চমা কেোর নুমসত কেো জত পাজর। নসথজও নন-িোিাডস বেজর
প্রমান সজজব সবজবঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.

চন্মপসত্রওা
করলন ওাডস
স্বেং-কখাণার মািেজম এওটি লপথপত্র
গ্রাম পঞ্চাজেজতর াটিসসফজওট

ক্ষচত্র 1 : তবি বেজর প্রমান

7. অযাক্ষন্ট-মাক্ষন ন্ডাক্ষরং (AML)
ংজ্ঞা

মাক্ষন ন্ডাক্ষরং  অনবধ্ অথি জক এর অনবধ্ উত্ ুক্ষকজয় অথি নীক্ষতজত ক্ষনজয় আার একট পদ্ধক্ষত
যাজত এটজক তবধ্ ভাজব অজিন করা জয়জছ বজ মজন য়। ভারত রকার 2002 াজ মাক্ষন
ন্ডাক্ষরং ক্ষেয়া ক্ষনয়ন্ত্রজণর জনয PMLA ঞ্চ কজরজছ।
সপ্রজভনলন ফ মাসন িাসরং োক্ট (PMLA), 2002 মাসন িাসরং সক্রো সনেন্ত্রজণর চনে এবং
থস পাঘার কথজও ম্পসত্ত বাজচোপ্তওরজণর চনে 2005 াজ ওাযসওর জেজঙ। এজত ঈজেঔ জেজঙ কয
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থস পাঘার  এওটি পরাি যাজত িম ওারােজণ্ডর লাসস্ত কেো ে সতন কথজও াত বঙর 
5 াঔ টাওা পযসন্ত চসরমানা ওরা ে।
প্রসতটি বীমাওারীর এওটি AML পসস থাওা প্রজোচন এবং কআ নুাজর IRDA  এওটি ওসপ
োজের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘজত এগুস ন্তভুস ি থাজও:
i.

ভেন্তরীণ নীসত, পেসত এবং সনেন্ত্রণ

ii. এওচন মুঔে ওমসেোন্স সফার সনজোক
iii. AML বেবিাে এজচন্ট সনজোক  তাজের প্রসলিণ কেো
iv. ভেন্তরীণ সডট/সনেন্ত্রণ

8. ক্রনা ইউর কাজোমার(KYC)
বেবার কিজত্র বেবােীরা তাজের ক্লাজেন্টজের পসরঘে যাঘাআ ওরার চনে কনা আঈর ওাজিামার
এআ পেসতটি বেবার ওজর। বোে  বীমা কওাম্পাসনগুস তাজের গ্রাওজের পসরঘে ঘু সর
অটওাজত, অসথসও প্রতারণা  থস পাঘার রিাজথস ঔুটি
াঁ নাটি তথে প্রোজনর সবজে তাজের োসব
বাস জেজঙ।
KYC সনজেস সলওার ঈজেলে  থ পাঘার ওাযস করাজি অসথসও প্রসতষ্ঠানগুজাজত পরািমূও
ঈপাোজনর বেবার অটওাজনা।
বীমাওৃ ত কওাম্পাসনর, তজব গ্রাওজের তে পসরঘে সনিসারণ ওরা েরওার। প্রস্তাবওারী প্রজপাচা
ফজমসর জঙ্গ KYC প্রসক্রোর ংল সজজব সনজম্নাি চমা সেজেজঙ এজচন্টজের এআ সবেটি সনসশ্চত
ওরা ঈসঘত:
i.

ফজটাগ্রাফ

ii. বেজর প্রমান
iii. ঠিওানার প্রমান - িাআসভং াআজন্স, পাজপাটস, কটসজফান সব, আজওসট্রসটি সব, বোে
পাবুও আতোসে।
iv. পসরঘজের প্রমান - িাআসভং াআজন্স, পাজপার্টস, কভাটার ID ওাডস, পোন ওাডস, আতোসে।
v. ঈচ্চ-মাজনর কনজেজনর কিজত্র অজের প্রমাজনর নসথ
9. ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরয়ড
যসে কওান বেসি াআফ আনসজরন্স পসস ক্রে ওজরন এবং সতসন যসে পসসর নসথ পান এবং,
এওআ সবেগুস পরীিা ওরান কজিজত্র কআ লতস াবী ঔুচ
াঁ ন
ু যা সতসন ঘান না।
ক সও ওরজত পাজর?
IRDA এর সনেম ততসর ওজরজঙ এটি এওটি ঈপজভািা-বেু ত্বপূণস সবিান যা মোর ঈপজর নচর
রাজঔ। ‚সফ্র ুও সপ্রসরেড’ বা ‚কুসং সপ্রসরেড‛ সজজব এটি প্রোন ওরা জেজঙ।
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এআ মজে, যসে কওান পসস িারও পসস কওজনন এবং এটি না ঘান, কজিজত্র ক এটি সফরত
সেজত পাজরন  সনজম্নাি লজতস পুনরাে টাওা কফরত কপজত পাজরন:
i.

ক পসস নসথ পাোর 15 সেজনর মজিে এআ সবওল্পটি প্রজোক ওরজত পাজরন

ii. ক কঔার মািেজম কওাম্পাসনর জঙ্গ কযাকাজযাক ওরজত পাজরন
iii. কয মজে ওভার ওরা জেজঙ, কমসডজও পরীিার ঔরঘ এবং িোম্প সডঈটি ঘাচস সনজে
ছুাঁ সও সপ্ররসমোজমর জঙ্গ মানুপাসতও াজর মবেষজের মািেজম, সপ্রসমোজমর টাওা কফরত কেো
জব
এআ সফ্রর ুও সপ্ররসরেড াআফ আনসজরন্স পসস িারওজের ওাজঙ সবজল ুসবিা সজজব ঈপভে ে।
পসস িারও পসস নসথ পাোর তাসরঔ কথজও পজনজরা সেজনর কমোজে এআ সবওল্পটি প্রজোক ওরজত
পাজরন।

সনজচজও পরীিা ওরুন

1

_________ এআ কমোজে যসে কওান পসস িারও কওান পসস কওজনন এবং সতসন যসে এটি না
ঘান, কজিজত্র সতসন এটি কফরত সেজে  পুনরাে টাওা কফরত কপজত পাজরন।
I.
II.
III.
IV.

সবনামূজে মূোেন
সবনামূজে বণসন
বাসতওরণ

ক্ষবনামূজয িায়া

ারাংল


প্রজপওটা  আনসজরন্স কওাম্পাসনগুসর বেবহৃত এওটি সবসিবে অআসন নসথ যা পজণের
সবস্তাসরত তথে প্রোন ওজর।



প্রজপাচা ততসরর চনে বেবহৃত োসেজওলন ডকুজমন্ট ািারণত ‘প্রজপাচা ফমস’ সজজব পসরসঘত।



স্বািে, ভো  কপলা, অে  পসরবাজরর সবস্তাসরত তজথের সবেগুসজও এজচন্টজও এজচজন্টর
সরজপাজটস ঈজেঔ ওরজত জব।



লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত ঔুাঁটিনাটি তথে কযমন ঈচ্চতা, চন, রিঘাপ, ওাসডসোও বিা
আতোসে করওডস ওরা ে  ডািাজরর সরজপাজটস ঈজেঔ ওরা ে, এটি কমসডজও পরীিজওর
সরজপাটস নাজম পসরসঘত।



তনসতও সবপসত্তজত এর ম্ভাবনা থাজও কয কওান াআফ আনসজরন্স পসস কওনার পসরণাজম
ক্লাজেজন্টর বেবার বোজত পাজর এবং এআ িরজনে্ পসরবতস জন িসতর ম্ভাবনা বা জত পাজর।



স্কু  বা ওজজচর স্াটিসসফজওট ব, সমঈসনসপো করওডস কথজও বাথস াটিসসফজওট অরণ
আতেোসে এরওম সওঙু নসথ িোিাডস বেজর প্রমান সজজব সবজবসঘত ে।
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প্রসতটি বীমাওারীর এওটি AML পসস প্রজোচন এবং কআ নুাজর IRDA  এওটি ওসপ
োজের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘজত ভেন্তরীণ পসস, প্ররসক্রো  সনেন্ত্রণ এবং এওচন মুঔে
ওমসেোন্স সফার সনজোক ন্তভুস ি অজঙ।



বীমাওারী কওাম্পাসনজও তাাঁর গ্রাওজের তে পসরঘে সনিসারন ওরজত জব। KYC নসথ কযমন
ঠিওানার প্রমান, পোন ওাডস  ফজটাগ্রাফ আতোসে KYC প্রসক্রোর ংল সজজব ংগ্র ওরজত
জব।

মূ লতিাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রজপওটা
প্রজপাচা ফমস
তনসতও সবপসত্ত
িোিাডস এবং নন-িোিাডস বেজর প্রমান
োসন্ট-মাসন িাসরং
কনা আঈর ওাজিামার (KYC)
ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরয়ড

ক্ষনজজজক পরীিা করজত উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II

ক্ষি ুক ক্ষপ্রক্ষরয়জডর ময়্য়, যক্ষদ ক্রকান পক্ষক্ষ ধ্ারক পক্ষক্ষ ক্রকজনন  পজর ক্ষতক্ষন যক্ষদ এই পক্ষক্ষট
না রাখজত চান, তাজ ক্ষতক্ষন এট ক্রফরত ক্ষদজয় পুনরায় টাকা ক্রফরত ক্রপজত পাজরন।
ক্ষনজজজক-পরীিা করার প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীজঘর ঈোরজণর মজিে কওানটি িোিাডস বেজর প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

করলন ওাডস
চন্মপসত্রওা
পাজপাটস
গ্রাম পঞ্চাজেত াটিসসফজওট

প্রশ্ন 2
নীজঘর কওান সবেটি তনসতও সবপসত্ত সজজব োেী?
I.
II.
III.
IV.

আনসজরন্স
আনসজরন্স
আনসজরন্স
বীমা ওরার

ক্রজের পজর ছুাঁ সওপূণস অঘরণ
কওনার পূজবস ছুাঁ সওপূণস অঘরণ
কওনার পজর ছুাঁ সওপূণস অঘরণ
পজর পরািমূও ওজমস চস

বৃসে পাো
কবজ যাো
ওজম যাো
ত ো
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প্রশ্ন 3
কমসডওা পরীিজওর সরজপাজটস সনজম্নাি কওান তবসলিেটি কঘও ওরা জব?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাবওারীর অজবকপ্রবন বেবার
ঈচ্চতা, চন  রিঘাপ
ামাসচও সিসত
তেতা

প্রশ্ন 4
__________  আনসজরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃত এওটি সবসিবে অআসন নসথ যা পণে ম্বজে
ঔুাঁটিনাটি তথে প্রোন ওজর।
I.
II.
III.
IV.

প্রজপাচা ফমস
প্রজপাচা কওাট
তজথের ারাংল
প্রজপওটা

প্রশ্ন 5
প্রজপাচা ততসরর চনে বেবহৃত োসেজওলন নসথ ািারণত __________ নাজম পসরসঘত।
I.
II.
III.
IV.

োসেজওলন ফমস
প্রজপাচা ফমস
করসচজস্ট্রলন ফমস
াবসিপলন ফমস

প্রশ্ন 6
নীজঘর বেজর প্রমাজনর নসথ কথজও, এমন এওটি নাি ওরুন কযটি আনসজরন্স কওাম্পাসনর দ্বারা
নন-িোিাডস কিণীভু ি জেজঙ।
I.
II.
III.
IV.

স্কু  াটিসসফজওট
প্রসতরিা ওমীজের কিজত্র পসরঘেপত্র
করলন ওাডস
বেোসিচজমর াটিসসফজওট

V.
প্রশ্ন 7
মাসন িাসরং  প্রসক্রো _______ যা থসনীসতজত _______ এর অ ঈত্ ুসওজে থস
অআনকতভাজব ভাজব চসন ওরা জেজঙ তা কেঔাে।
I. কবঅআসন, কবঅআসন
II. অআসন, অআসন
III. কবঅআসন, অআসন
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IV. অআসন, কবঅআসন
প্রশ্ন 8
পসস িারও পসস সনজে ন্তুি না জ, সফ্র-ুও সপ্রসরেজড ক পসস সফসরজে সেজত পাজর কযমন
পসস ডকুজমন্ট পাোর ________ সেজনর মজিে।
I.

60 সেন

II. 45 সেন
III. 30 সেন
IV. 15 সেন
প্রশ্ন 9
পসস িারওজও সফ্র ুও সপ্রসরেজড পসস সফসরজে কেোর সবজে সনজম্নাি কওান সববৃসতটি ঠিও?
I. আনসজরন্স কওাম্পাসন 100% সপ্রসমোজমর টাওা সফসরজে কেজব
II. আনসজরন্স কওাম্পাসন 50% সপ্রসমোজমর টাওা সফসরজে কেজব
III. কয মেটা ওভার ওরা জেজঙ, কমসডজও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সডঈটি ঘাজচসর চনে
সপ্রসমোজমর ছুাঁ সওর মানুপাসতও াজর মবেষজের পজর আনসজরন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোজমর টাওা
কফরত কেজব
IV. আনসজরন্স কওাম্পাসন মগ্র সপ্রসমোম বাজচোপ্ত ওরজব
প্ররশ্ন 10
নীজঘর কওানটি এওটি তবি ঠিওানার প্রমান নে?
I.
II.
III.
IV.

পোন ওাডস
কভাটার অআসড ওাডস
বোে পাবুও

ড্রাইক্ষভং াইজন্প

ক্ষনজজজক পরীিা করার জনয প্রশ্নাবীর উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III
পাজপাটস  এওটি িোিাডস বেজর প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I
সনজম্নাি আনসজরন্স ক্রজে ছুাঁ সওপূণস অঘরণ বা জ কটিজও তনসতও সবপসত্ত সজজব োেী ওরা জত
পাজর।
উির 3
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ঠিও সবওল্পটি 

II

ঈচ্চতা, চন,  রিঘাপ সওঙু অআজটম যা কমসডজও পরীিজওর সরজপাজটস কঘও ওরা জব।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি 

IV

এওটি প্ররজপওটা  আনসজরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃত এওটি সবসিবে অআসন নথী যা পণে ংক্রান্ত
সবলে তথে প্রোন ওজর।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি 

II

প্রজপাচা ততসরর চনে বেবহৃত োসেজওলন নসথটি ািারণত প্রজপাচা ফমস সজজব পসরসঘত।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি 

II

নন-িোিাডস বেজর প্রমান সজজব করলন ওাডস কিণীভু ি জেজঙ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি 

I

মাসন িাসরং  প্রসক্রো
যা থসনীসতজত এর অ ঈত্ ুসওজে থস অআনকতভাজব ভাজব
চসন ওরা জেজঙ তা কেঔাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV
পসস িারও পসস সনজে ন্তুি না জ, সফ্র-ুও সপ্রসরেজড কযমন পসস ডকুজমন্ট পাোর 15
সেজনর মজিে ক পসস সফসরজে সেজত পাজর।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি 
III
পসস িারওজও সফ্র ুও সপ্রসরেজড পসস সফসরজে কেোর সবজে, কয মেটা ওভার ওরা জেজঙ,
কমসডজও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সডঈটি ঘাজচসর চনে সপ্রসমোজমর ছুাঁ সওর মানুপাসতও ার
মবেষজের পজর আনসজরন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোজমর টাওা কফরত কেজব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি 

II

পযান কাডি একট তবধ্ ঠিকানার প্রমান নয়।
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13
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতি –I
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোজে অমরা অজাঘনা যঔন এওটি প্রস্তাব এওটি চীবন বীমা পসস পসরণত ে তার াজথ
চস ত সবসভন্ন তজথের।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. পসস স্তর নসথ ঈপিাপনা
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A. পক্ষক্ষ স্তর নক্ষথ উপস্থাপনা
1. প্রথম ক্ষপ্রক্ষময়াম রক্ষদ
এওটি বীমা ঘু সি শুরু ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসন এওটি প্রথম সপ্রসমোম প্রাসপ্ত রসে কেে
(এফসপঅর)। নীক্ষত চু ক্ষক্ত শুরু জয়জছ ক্রয তার প্রমাণ  এফক্ষপআর।
প্রথম সপ্রসমোজমর রসজে সনম্নসসঔত তথে ঈপসিত অজঙ:
i. বীমাওৃ জতর নাম এবং ঠিওানা
ii. পসস নম্বর
iii. প্রেত্ত সপ্রসমোজমর পসরমাণ
iv. সপ্রসমোম কেোর পেসত এবং পুনরাবৃসত্ত
v. পরবতী সপ্রসমোম কেোর সনসেস ি তাসরঔ
vi. ছুাঁ সও অরম্ভ বার তাসরঔ
vii. পসস ঘু ান্ত পুণসতাপ্রাজপ্তর তাসরঔ
viii. কত সপ্রসমোম কেোর তাসরঔ
ix. অেস্ত জথসর পসরমাণ
এটা এফসপঅর ঈৎপন্ন বার পর, প্রস্তাবও কথজও অর সপ্রসমোম পাোর পর বীমা কওাম্পানী
পরবতী সপ্রসমোম রসে প্রোন ওরজব। এআ রসত নবীওরণ সপ্রসমোম রসে (অরসপঅর) সাজব
পসরসঘত। অরসপঅর অআন অরসপঅর সপ্রসমোম প্রোজনর াজথ ম্পসওস ত কওান প্রসতজরাি খটনার
প্রমাণ সাজব ওাচ ওজর।
2. পক্ষক্ষ নক্ষথ
পসস নসথ বীমা জঙ্গ যুি বজঘজে গুরুত্বপূণস নসথ। বীমাকৃত এবং বীমা ক্রকাম্পানীর মজধ্য চু ক্ষক্তর
ািয। ঘু সি সনজচ নে। যসে পসস নসথ পসসিারী দ্বারা নি জে ককজ, কটি বীমা ঘু সিজও
প্রভাসবত ওরজব না। বীমা কওাম্পানী ঘু সির কওাজনা পসরবতস ন না ওজর এওটি প্রসতসসপ নীসত প্রোন
ওরজব। নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত জত জব এবং ভারতীে িোম্প অআন
নুযােী িোম্পওৃ ত ওরা ঈসঘত।
অেলস নীসত নসথ ািারণত সতনটি ংল অজঙ:
a)

পক্ষক্ষ ময়ূক্ষচ

পসস মেূঘী প্রথম ংল ততরী ওজর। এটি ািারণত পসসর মুঔপৃষ্ঠাে ঔুাঁজচ পাো যাে।
চীবন বীমা ঘু সি মেূঘী ািারণত নুরূপ জব। তারা ািারণত সনম্নসসঔত তথে বন
ওজর:
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : পক্ষক্ষ নক্ষথর উপাদান

i.

বীমা কওাম্পানীর নাম

ii. সনসেস ি বীমার চনে সওঙু সবজল সববরণ কযমন:
পসসর মাসজওর নাম এবং ঠিওানা
চন্ম তাসরঔ এবং কল চন্মসেজনর মে বে
পসস ঘু সির পসরওল্পনা এবং লতস
অেস্ত জথসর পসরমাণ
সপ্রসমোজমর পসরমাণ
প্রসমোম কেোর লতস
প্রবতস ন তাসরঔ, পুণসতাপ্রাজপ্তর তাসরঔ এবং কল সপ্রসমোজমর সনসেস ি তাসরঔ ওারজণ তাসরঔ
পসস ুসবিাযুি বা ুসবিাীণ সওনা
মজনানীতবেসির নাম
প্রসমোম কেবার িরন- বাসসও; াণ্মাসও; তত্রমাসও; কবতন কথজও রাসর কওজট
কনো
 পসস নম্বর- যা পসস ঘু সির ননে পসরঘে ংঔো











iii. বীমাওারও িসতপূরজণর প্রসতশ্রুসত কেে। এটি বীমা ঘু সির প্রিান ংল ততরী ওজর।
iv. স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প
v. িানীে বীমা নোেপাজর ঠিওানা

b) আদলি লতি
অেলস পসস লতস ততসর ওরা ওরার চনে পসস নসথর সদ্বতীে ঈপাোন, যা ািারণত ব
চীবন বীমা ঘু সি ঈপসিত ে, যসে না সবজলভাজব বাে কেো ে। এআ লজতস র সওঙু সনসেস ি
িরজণর ঘু সির কিজত্র প্রজযাচে নে, কযমন টামস, এওও সপ্রসমোম বা (াভ) ংলগ্রণ না ওরা
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(মুনাফার কিজত্র)পসস। এআ অেলস লতস টি সিওার এবং সবজলুসবিা
সনরূপন ওজর, কযগুজা এআ ঘু সির িীন প্রজযাচে ে।

এবং নোনে লতস

c) ক্ষনক্ষদি ষ্ট পক্ষক্ষ লতি
পসস নসথর তৃ তীে ংলটি
সনসেস ি পসস লতস নজে ততরী কযগুজা পৃথও পসস ঘু সিজত
ঈজেসঔত অজঙ। এগুজা নসথর মুজঔাপৃষ্ঠাে সপ্রন্ট ওরা থাজও থবা এওটি ংযুসি অওাজর
অাোভাজব সন্নজবসলত থাজও।
কযঔাজন অেলস পসস লতস , কযমন সবঘু েসতর কিজত্র সতসরি ময বা -বাজচোপ্তওরজণর সেন,
প্রােআ ংসবসিবেভাজব ঘু সির িীজন প্রোন ওরা ে, সনসেস ি লতস ািারণত সবমা ঘু সিজত
বীমাওৃ ত এবং বীমাওারীর মজিে ম্পওস ততরী ওজর।
উদারণ

চু ক্ষক্ত ক্রখার ময় একজন ন্তানম্ভাবা মক্ষার মৃতুযর জনয একট ধ্ারা ক্ষনরুদ্ধ করা জয়জছ।
লতস গুসর সববরণ িোে ১৩-কত ঈজেসঔত ওরা জেজঙ।

অত্ম পরীিা ১
প্রথম সপ্রমাোম রসে (এফসপঅর) সও ূসঘত ওজর? বজঘজে ঈপযুি সবওল্পটি ঘেন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

মূোেজনর কমোে মাপ্ত জেজঙ
পসস ঘু সি শুরু জেজঙ এটি তার প্রমাণ
পসস এঔন রে ওরা যাজব না
পসসজত এওটি সনসেস ি নকে মূে সচসত জেজঙ

ারাংল


বীমা ঘু সি শুরু ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসন এওটি প্রথম সপ্রসমোম প্রাসপ্তর (এফসপঅর)
প্রোন ওজর। পসস ঘু সি শুরুর প্রমাণ।



বীমার জঙ্গ চস ত গুরুত্বপূণস নসথ  পসস নসথ। এটি বীমাওৃ ত এবং বীমা কওাম্পানীর মজিে
ঘু সির প্রমাণ।



অেলস পসস নসথর সতনটি ংল কগুজা  পসস মেূঘী, অেলস লতস এবং পসসর সনসেস ি
লতস ।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.

প্রথম সপ্রসমোম রসে (এফসপঅর)
পসস নসথ
পসস মেূঘী
অেলস লতস
সবজল লতস
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আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

এফক্ষপআর  পক্ষক্ষ চু ক্ষক্ত শুরু বার প্রমাণ।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীজঘর কওান তথেটি বীমাওারী এবং বীমাওৃ জতর মজিে ঘু সির প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব ফমস
পসস নসথ
সববরণপত্র
োসব ফমস

প্রশ্ন 2
এওটি সনসেস ি পসস নসথজত যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেথসতা ততরী
ওরজ, ািারণত সওভাজব এটি সবজিণ ওরা জব?
I. বীমাওৃ জতর মথসজন
II. বীমাওারীর মথসজন
III. পসসটি ওাযসওর সাজব কখাণা ওরা জব এবং সবমাওারীজও ুে সপ্রসমোম সবমাওৃ তজও
সফরত সেজত বা জব
IV. পসসটি ওাযসওর সাজব কখাণা ওরা জব এবং সবমাওারীজও কওাজনা ুে ঙা া সপ্রসমোম
বীমাওৃ তজও সফরত সেজত বা জব

প্রশ্ন 3
এওটি পসস নসথজও করা বণসনা ওজর কয সবওল্পটি সনবসাঘন তা ওরুন
I. এটি বীমা ঘু সির এওটি প্রমাণ
II. এটা কওাম্পানীর ওাঙ কথজও এওটি বীমা পসস কওনার চনে বীমাওৃ ত দ্বারা প্রওাল ওরা
অগ্রজর প্রমাণ
III. এটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা যঔন বোে, োা এবং নোনে ত্তার মত ঘোজন ঙ্গীজের জঙ্গ
ওারবারী ওরা ে তঔন নুরণ ওরা পসস (পেসত)-র এওটি প্রমাণ
IV. এটা প্রথম সওসস্ত প্রোন ওরজ বীমা কওাম্পাসনর কেো এওটি স্বীওৃ সত সিপ
প্রশ্ন 4
নীজঘর কওান সববৃসতটি তে?
I.

প্রস্তাব ফমস গ্রণ পসস ঘু সি কয শুরু বার প্রমাণ
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II. সপ্রসমোম স্বীওৃ ত ো পসস কয শুরু বার প্রমাণ
III. প্রথম প্রসমোজমর রসে পসস ঘু সি শুরু বার প্রমাণ
IV. পসস ঘু সির শুরু বার প্রমাণ  সপ্রসমোম ঈেৃ সত
প্রশ্ন 5
বীমা কওাম্পানী দ্বারা কৃীত পরবতী সপ্রসমোম চনে, প্রথম সপ্রসমোম পর কওাম্পাসন __________
প্রোন ওরজব।
I.
II.
III.
IV.

প্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

রসজের
রসজের
রসজের
রসজের

পুনঃপ্রঘন
পুনরুোর
পুনবসা
নবীওরণ

প্রশ্ন 6
বীমাওৃ ত বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরজে কফজন তাজ সও জব?
I. বীমা কওাম্পানী ঘু সিজত কওাজনা রওজমর পসরবতস ন ঙা াআ এওটি প্রসতসসপ পসস প্রোন ওরজব
II. বীমা ঘু সির কল জব
III. বীমা কওাম্পানী পুননসবীওরণ লতস াবী এবং চীবন বীমাওৃ জতর বতস মান স্বািে কখাণা ঈপর
সভসত্ত ওজর এওটি প্রসতসসপ পসস প্রোন ওরজব
IV. বীমা কওাম্পানী ঘু সিজত কওাজনা পসরবতস ন ঙা াআ প্রসতসসপ পসস প্রোন ওরজব, সওন্তু শুিুমাত্র
অোজতর সনজেস জলর পর।
প্রশ্ন 7
নীজঘর কওান সববৃসতটি তে?
I.

ভারতীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত জত জব
সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও নে
II. ভারতীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত জত জব
এবং িোম্প ওরা অবসলেও।
III. ভারতীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত না
ওরজ জব সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও।
IV. ভারতীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত বা িোম্প
ওরা অবলেও নে।
প্রশ্ন 8
নীজঘর কওানটি অেলস বীমা পসসর নসথ প্রথম ংলটি ততরী ওজর?
I. পসস মেূসঘ
II. অেলস লতস
III. সনসেস ি পসস লতস
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IV. োসব ওরার ওাযসপ্রণাী
প্রশ্ন 9
অেলস বীমা পসস নসথজত, সনজঘর কওান তথেটি অেলস লতস সবভাজক থাওজব?
I.
II.
III.
IV.

প্রবতস জনর তাসরঔ, পূণসতাপ্রাজপ্তর তাসরঔ এবং কল সপ্রসমোজমর সনসেস ি তাসরঔ
মজনানীত বেসির নাম
ঘু সির িীজন প্রজযাচে সিওার এবং ুজযাক-ুসবিা এবং নোনে লতস
নুজমাসেত স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প

প্রশ্ন 10
‚ঘু সি কঔার মে এওচন ন্তানম্ভাবা মসার মৃতুের চনে এওটি িারা সনরুে ওরা জেজঙ‛ এটি
অেলস পসস নসথর কওান ংজল ন্তভুস ি ওরা জব?
I.
II.
III.
IV.

ও.
ঔ.
ক.
খ.

পসস মেূঘী
ািারণ লতস
অেলস লতস
সনসেস ি পসস লতস

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসস নসথ বীমাওারী এবং বীমাওৃ জতর মজিে ঘু সির প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
এওটি সনসেস ি পসস নসথজত যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেথসতা ততরী
ওরজ, এটি ািারণত বীমাওৃ জতর মথসজন জব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস নসথ বীমা ঘু সির এওটি প্রমাণ।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
প্রথম প্রসমোজমর রসে পসস ঘু সি শুরু বার প্রমাণ।
উির 5
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ঠিও সবওল্পটি  IV.
বীমা কওাম্পানী দ্বারা কৃীত পরবতী সপ্রসমোম চনে, প্রথম সপ্রসমোম পর কওাম্পাসন সপ্রসমোম রসজের
নবীওরণ প্রোন ওরজব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বীমাওৃ ত বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরজে কফজন তাজ বীমা কওাম্পানী ঘু সিজত
কওাজনা রওজমর পসরবতস ন ঙা াআ এওটি প্রসতসসপ পসস প্রোন ওরজব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
ভারতীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসথ এওটি ঈপযুি ওতৃস পি ওতৃস ও স্বািসরত জত জব এবং
িোম্প ওরা অবসলেও।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস মেূসঘ অেলস বীমা পসসর নসথ প্রথম ংলটি ততরী ওজর।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি বীমা পসসর নসথজত অেলস লতস সবভাজক ঘু সির িীজন প্রজযাচে সিওার এবং ুজযাক-ুসবিা
এবং নোনে লতস এআ তথেটি থাওজব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.
‚ঘু সি কঔার মে এওচন ন্তানম্ভাবা মসার মৃতুের চনে এওটি িারা সনরুে ওরা জেজঙ‛ এটি
অেলস পসস নসথর সনসেস ি পসস লতস ংজল ন্তভুস ি ওরা জব।
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14
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতি -২
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোজে অমরা এওটি নীসত নসথজত ন্তভূস ি লতস সনজে অজাঘনা ওরব। িোজে অজাঘনাভু ি
লতস সওঙু গুরুত্বপূণস লতস ন্তবসতী মেওা, নীসত ভ্রিতা এবং -বাজচোপ্তওরণ ম্পসওস ত আতোসে
ন্তভুস ি।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. পসসর লতস এবং সিওার
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A. পক্ষক্ষর লতি এবং অক্ষধ্কার
1. অক্ষতক্ষরক্ত ময়
প্রসতটি চীবন বীমা ঘু সি মৃতুের কিজত্র ুসবিা কেে এআ লজতস কয এঔন পযসন্ত সপ্রসমোম ঠিও মে
কেো জেজঙ এবং পসস ববৎ অজঙ। "সতসরি মে" িারা পসসিারওজের পসরজলািে
সপ্রসমোম পসরজলাি ওরার চনে সতসরি মজের নুোন কেে।
গুরুত্বপূণি
অক্ষতক্ষরক্ত মজয়র আদলি তদঘি য  একমা বা ৩০ ক্ষদন। সতসরি সেন সপ্রসমোম পসরজলাজির চনে
সনসেস ি তাসরজঔর পজরর সেন কথজও কণনা ওরা কযজত পাজর। লতস এওটি পসসজও কযটি সপ্রসমোম পসরজলাজির ওারজণ বে জে কযজত পাজর, সতসরি মজের বা থাওার চনে িম ওজর।
বলে সপ্রসমোম বাসও থাওজ এবং যসে পসসিারীর এআ মজে মৃতুে ে তাজ বীমাওারী মৃতুের
কিজত্র ুসবিা কথজও সপ্রসমোম কওজট সনজত পাজরন। সতসরি মে কল বার পজর সপ্রসমোম পসরজলাসিত থাওজ, পসসটি সবঘু েত বজ সবজবঘনা ওরা জব এবং মৃতুের কিজত্র কওাম্পানীর ুসবিা
সেজত বািে নে। শুিুমাত্র প্রজেে পসরমাণ যাআ কাও না কওন তা -বাজচোপ্তওরণ লতস নুযােী
প্রজযাচে জব। থসাৎ বীমাওৃ ত সতসরি মজে সবনামূজে বীমা কপজেজঙন বা কযজত পাজর।
2. ক্ষবচু যক্ষত এবং পুনবি াজর / পুনুঃপ্রবতিন
অমরা আসতমজিে কেজঔসঙ কয এওটি পসস সবঘু েত বিাে বা কযজত পাজর যসে সপ্রসমোম সতসরি
মেীমাজত না কেো ে। ুঔবর  প্রাে ব িােী চীবন বীমা ঘু সি সবঘু েসত পসস পূনবসা
(পুনঃপ্রবতস ন)-এর নুমসত কেে।
ংজ্ঞা
পূনবসা এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর সপ্রসমোম -পসরজলাজির ওারজণ বাসত
ো পসস ববৎ ওরজত পাজর বা -বাজচোপ্তওরণ এওটি লজতস র িীজন বা রাঔা ে।
তজব পসস পুনবসা বীমাওৃ জতর এওটি সনঃলতস সিওার জত পাজর না। এটা শুিুমাত্র সওঙু বিার
িীজন ম্পন্ন ওরা কযজত পাজর:
i.

ক্ষবমা জনয ঝুঁু ক্ষক বৃক্ষদ্ধ নয়: পসস পুনবসা বীমা কওাম্পানীর ছুাঁ সও বৃসের ফ জত পাজর
না।

ii. ঞ্চয় ৃক্ষষ্ট: পসসিারীজও ুে এমন পসরমাণ সেজত জব যা, পসসটি সবঘু েত না জ
এওআ ঞ্চে ততসর ওরজত সেজত ত।
iii. একট ক্ষনক্ষদি ষ্ট মজয়র মজধ্য পুনবি াজর আজবদন: পসসর মাসওজও বলেআ এআ িরজনর
পুনঃপ্রবতস জনর লজতস ঈজেসঔত মজের মজিে পুনবসা অজবেন ম্পূণস ওরজত জব। ভারজত
পুনবসা এওটি সনসেস ি মজের মজিে ওরজত জব, বা যাে সবঘু েসত তাসরজঔর কথজও পাাঁঘ
বঙর।
iv. ক্ষবমাজযাগযতা অবযাত করার জনয জন্তাজনক প্রমাণ: বীমাওৃ তজও বীমাজযাকেতা বোত
ওরার চনে বীমা কওাম্পানীজও জন্তাচনও প্রমাণ ঈপিাপন ওরা অবলেও শুিুমাত্র তার
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স্বািে জন্তাচনও জত জব তাআ নে নোনে সবে কযমন অসথসও অে  তনসতওতার
ঈজেঔজযাকে বনসত জব না।
v. পক্ষরজলাধ্ না করা ক্ষপ্রক্ষময়াজমর ুদ পক্ষরজলাধ্: পসসর মাসওজও প্রসতটি সপ্রসমোজমর
তাসরঔ কথজও ুে ব পসরজলাি না ওরা সপ্রসমোম পসরজলাি ওরা প্রজোচন।
vi. বাক্ষক ঋণ পক্ষরজলাধ্: বীমাওৃ তজও বলে বাসও প া পসস ঊণ পসরজলাি ওরজত জব বা কয
কওাজনা ঊণবেতা পুনবসা ওরজত জব।
ম্ভবত উপজরাক্ত অবস্থায় বজচজয় গুরুত্বপূণি  পুনবি াজর ময় বীমাজযাগযতার জনয প্রমাণ
প্রজয়াজন। প্রমাজণর িরণ প্রসতটি পসসর পসরসিসতর ঈপর সনভস র ওরজব। যসে পসস ঔুব ল্প
মজের চনে সবঘু েসত পযসাজে থাজও, তাজ সবমাওারী বীমাজযাকেতার কওাজনা প্রমাণ ঙা াআ পসস
পুনবসা ওরজত পাজরন থবা বীমাওৃ জতর ওাঙ কথজও সতসন ভা অজঙন তা প্রতোেন ওজর এওটি
চ সববৃসত প্রজোচন জত পাজর।
তজব সবজল পসরসিসতজত কওাম্পানী স্বািে পরীিার বা বীমাজযাকেতার নোনে প্রমাণ প্রজোচন জত
পাজর:
i.

এওটি  কযঔাজন সতসরি মজের কমোে কল জেজঙ এবং পসস, বা যাে প্রাে এও
বঙজরর চনে সবঘু েত বিাে রজেজঙ।

ii. নে বিাটি  কযঔাজন সবমাওারীর জন্ন ওরার ওারণ অজঙ কয স্বািে বা নোনে
মো বতস মান থাওজত পাজর। যসে অেস্ত টাওা পসরমান বা পসস শুরুর মে টাওার
পসরমাণ কবলী ে তাজ নতু ন ওজর স্বািে পরীিার প্রজোচন জত পাজর।
কযজতু পুনবসাজর চনে পসসিারীজও এআ ঈজেজলে এওটি ব জের মূে (তীত বজওো সপ্রসমোম
এবং ুে) কেোর প্রজোচন জত পাজর, তাআ প্রসতটি পসসিারওজও বলেআ সির ওরজত জব মূ
নীসত পুনরুজ্জীসবত ওরা ুসবিাচনও জব নাসও এওটি নতু ন নীসত ক্রে ওরা। ক্রবলীরভাগ ময়
পুনবি া ক্রবলী ুক্ষবধ্াজনক কারণ পুনবি াজর ময় বীমাকৃজতর বয়জর উপর ক্ষনভির কজর নতু ন
একট পক্ষক্ষ েয় ক্রবলী প্রক্ষময়াজমর ারজক আমন্ত্রণ কজর।

a) পক্ষক্ষ পুনবি া পক্ষরমাপ
সওঙু ঈপাজের সেজও কেঔা যাও যার মািেজম পসস পুনবসা ওরা কযজত পাজর। ািারণত
এওচন সবঘু েত পসস পূনবসা ওরজত পাজর যসে প্রথম -পসরজলাসিত প্রসমোম তাসরজঔর পর
এওটি সনসেস ি মেবোপী (বা যাে ৫ বঙর)-এর মজিে পুনবসা ওরা ে।
i.

াধ্ারণ পুনবি া

পুনবসাজর চ অওার ুে বজওো সপ্রসমোম পসরজলাজির চস ত। এটিজও ািারণ পুনবসা
বা ে যঔন পসস মপসণ মূে চসন ওজর। সবমাওৃ তজও ভা স্বাজিের কখাণা ওরা বা
বীমাজযাকেতার নোনে প্রমাণ কযমন স্বািে পরীিা ওরা অবলেও।
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ii. ক্ষবজল পুনবি া
পসস যঔন সতন
রাঔা ঞ্চে থবা
অমরা সও ওরব?
সনসেস ি মজের পজর

বঙজরর ওম ঘজ এবং ঘাাজনার চনে বসসনম্ন প্রতেপসণ মূে(থসাৎ চমা
নকে মূে তু চ্ছ)
সচসত ে সওন্তু সবঘু েসতর মে েীখস জ কজিজত্র
পসস প্রথম -পসরজলাসিত সপ্রসমোজমর তাসরঔ কথজও এও বঙর বা এওটি
পুনবসাজর চনে অজঙ বজ িরা যাে।

এটি পুনবসা ওরার অর এওটি ঈপাে  সবজল পুনবসা (জযটি ভারতীে এঅআস মজিে
প্রভাবলাী ঈোরণস্বরূপ প্রঘসত) এঔাজন এটা যসে এওটি নতু ন পসস কঔা জেজঙ, যার
প্রবতস জনর তাসরঔ মূ সবঘু েত পসস প্রবতস জনর তাসরজঔর েুআ বঙজরর মজিে ে। সনসেস ি চীবজন
প্রজযাচে কমোেপূসতস র তাসরঔ পসস গ্রণ ওরার মে মূ লতস ানুারী মে সতক্রম ওরজব
না।
উদারণ
যসে মূ পসস ৪০ বেজ কনো ে এবং অরম্ভ বার তাসরঔ ৪২ বঙজর ে, পসসর
কমোে সবল কথজও অঠাজরাজত ওজম কযজত পাজর, কআ ব পসসর কিজত্র কযঔাজন কমোে 60
বঙর বেজ কল ওরা প্রজোচন। এঔন পুজরাজনা এবং নতু ন প্রসমোজমর পাথসওে ুে পসরজলাি
ওরজত জব।

iii. ঋণ তথা পুনবি া
পুনবসাজ তৃ তীে প্রস্তাব এঅআস এবং নোনে কওাম্পানীর ঊণ তথা পুনবসা ঈপভে। এটি
শুিুমাত্র পুনবসা নে এঔাজন েুটি কনজেন চস ত:
 এওওাীন ঊণ কেো এবং
 পসসর পুনবসা
সপ্রসমোজমর বজওো এবং ুে ািারণ পুনবসাজর িীজন সাজব কণনা ওরা ে। ঊণ কযটি
এওচন পসসর িীজন পুনবসাজর তাসরঔ কথজও পাোর কযাকে কটি সনিসাসরত ে। এআ
ঊণটি পুনবসজর ঈজেজলে সবজবসঘত পসরমাণ সাজব বেবার ওরা কযজত পাজর। সপ্রসমোজমর
বজওো এবং ুজের োসব সনস্পসত্তর পর যসে কওাজনা বসলি পসরমাণ থাজও, কটি
পসসিারওজও প্রজেে ে। ুস্পিরূজপ, ঊণ তথা পুনবসাজর ুসবিা শুিুমাত্র কআ পসসর কিজত্র
প্রজযাচে কযগুজা পুনবসা তাসরজঔ প্রতেপসণ মূে সচসত জেজঙ।
iv. পুনবি া ক্ষকক্ষস্ত
বজলজ অমাজের পুনবসা সওসস্ত অজঙ কযটি পসসিারী সপ্রসমোম বজওোর কথাও টাওা
পসরজলাজি ওরার বিাজন থাজওন না এবং সবজল পুনবসা স্কীজমর িীজন পুনরুজ্জীসবত ওরা
যাে না কজিজত্র নুমসত কেো ে। এজিজত্র সপ্রসমোজমর বজওো ািারণ পুনবসাজ স্কীজমর
িীজন প্রঘসত রীসতজত কণনা ওরা জব।
পসরজলাি পেসতর (নত্রমাসও বা ান্মাসও) ঈপর সনভস র ওজর বীমাওৃ তর এওটি ান্মাসও বা
েুটি তত্রমাসও সপ্রমাোম পসরজলাি ওরা প্রজোচন। পসরজলাসিত বজওোর ঈদ্বৃত্ত টাওা তারপর
ঙস জে যাে, সপ্রসমোজমর সনসেস ি তাসরজঔ ভসবেৎ সপ্রসমোম পসরজলাজির চনে, েুআ বা তার কবলী
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বঙর মজে, বতস মান পসস বাসসওী এবং তারপজর েুটি নতু ন পসসর বাসসওী মজে। এওটি
লতস অজরাপ ওরা কযজত পাজর কযটি  পুনবসাজর মে পসসর িীজন কওান বজওো ঊণ
থাওজব না।
গুরুত্বপূণি
সবঘু েত পসসর পুনবসা এওটি গুরুত্বপূণস কবা ওাযস কযটি চীবন বীমাওারী সক্রেভাজব
ঈৎাসত ওজর কযজতু পসসর সবঘু েত বিা বীমাওারী এবং পসসিারীর সওঙু মাত্র ঈপওার
ওরজত পাজর না।

3. অ-বাজজয়াপ্তকরণ লতি
ভারতীে বীমা অআন (সবভাক ১১৩)-এর িীজন এওটি গুরুত্বপূণস লতস  কটি যা বীমািারীজও
সনসেস ি ুসবিা বাস্তবাসেত ওরজত নুমসত কেে, এমনসও যঔন তারা পরবতী সপ্রসমোম পসরজলাি ওজর
তাজের পসস বা রাঔজত িম। এঔাজন প্রজযাচে যুসিটি , পসসিারীর পসসর িীজন
সঞ্চত নকে মূজে এওটি োসব অজঙ।
এইভাজব ভারতীয় আইন অনুাজর ক্ষপ্রক্ষময়াম অন্তত ক্ষতন বছর পরপর ক্রদয়া জ একট ক্ষনক্ষশ্চত
প্রতযপি ণ মূয উপব্ধ জব। যসে পসস মপসণ না ওরা ে তাজ এটি এওটি পসরজলাসিত মূজের
পসস সাজব ঘাু থাওজব। পসস লতস ািারণত অআন নুযােী সনজেস সলত মূজে সিও ঈোর
প্রতেপসণ মূে প্রোন ওজর।
a) প্রতযপি ণ মূয
চীবন বীমাওারীর ওাজঙ ািারণত এওটি তাসওা থাজও কযটিজত সবসভন্ন মজে প্রতেপসণ মূে
থাজও এবং প্রতেপসণ মূে সাজবর চনে এওটি পেসত। এআ ূত্রটি
বীমার িরন এবং
পসরওল্পনা, পসসর বে এবং পসস সপ্রসমোম-পসরজলাি মজের তেখসেতা গ্রাে ওজর। প্রতেপসজণর
পর এওচন কয প্রওৃ ত পসরমান নকে মূে াজত পাে তা পসস সনিসাসরত প্রতেপসণ মূে পসরমাণ
কথজও অাো জত পাজর।
এটি  ংজযাচন, কবানা বা ভোংল ঞ্চে, সপ্রসমোজমর অকাম পসরজলাি বা সপ্রসমোজমর
ফাাঁও, পসস ঊণ আতোসে পসরজলাসিন,
প্রতেপসজণর নকে বসিসত মূে কথজও ংজযাচন বা
সবজোচজন পযসবসত জত পাজর। পসসিারীরা কল পযসন্ত যা পাে কটি  সনট প্রতেপসণ মূে।
প্রতেপসণ মূে পসরজলাসিত মূজের লতওরা ভাক।
পসরজলাসিত প্রসমোজমর লতওরা সজজব কয প্রতেপসণ মূে অজ তাজও সনশ্চত প্রতেপসণ মূে বা
ে।
b) পক্ষক্ষ ঋণ
চীবন বীমা পসস কযগুজা নকে মূে ঞ্চে ওজর বীমাওারী ওাঙ কথজও টাওা ঊণ ওরার
সিওার কেে পসসর নকে মূে ঊজণর চমানত সজজব বেবার ওজর। পসস ঊণ ািারণত
পসস প্রতোপসণ মূে লতওরা (িরা যাে ৯০%) ীমাবে ে। ঈজেঔে পসসিারী তার সনজচর
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োওাঈন্ট কথজওআ ঊণ ওজর, পসস যসে প্রতেপসণ ওরা ে তাজ সতসন কয মূেটি কফরত
পাোর কযাকে জবন।
কজিজত্র বীমা মাপ্ত জে যাজব। তার বেজ পসস কথজও ঊণ পসসিারী এটি করজঔ সেজত
পাজরন এবং বেবার ওরজত পাজরন। বীমা থাওাওাীন ঊণ রূপান্তরজযাকে পুসাঁ চর সিওার
কেে। ঊণ  কআ যা অপসন মজক্কজর চরুরী পুাঁসচর প্রজোচজন ুপাসরল ওরজত পাজরন, সওন্তু
অপসন তাজও অপনার ক্লাজেন্ট সাজব রাঔজত ঘান।
এওটি পসস ঊণ েুআ কিজত্র এওটি ািারণ বাসণসচেও ঊণ কথজও অাো:
পক্ষক্ষ ঋণ
ঋণ পক্ষরজলাজধ্র ক্রকাজনা বাধ্যবাধ্কতা ক্রনই:
পসসর মাসজওর ঊণ পসরজলাজির বািেবািওতা কনআ।
ক তার পঙন্নমত কয কওাজনা মে ম্পূণস বা ঊজণর
ংল পসরজলাি ওরজত পাজর। যসে ঊণ কলাসিত
না
ে, সবমাওারী প্রজেে পসস ুসবিা কথজও ঊণ(পসরজলাসিত) এবং ুজের পসরমাণ বাসও কওজট কনজবন।
ক্রকাজনা ঋণ পরীিার প্রজয়াজন ক্রনই:
কযজতু বীমাওারী তার সনচস্ব পুাঁসচ পসসিারীজও ঊণ
কেে না, তাআ ঊণওারীর ঊণ পরীিার প্রজোচন ে না
যঔন ঊজণর চনে পজররটি প্রজযাচে। বীমাওারী শুিুমাত্র
সনসশ্চত ওরজত ে কয ঊণ কযাকে মূে (ঈপজর
প্রস্তাসবত এসভর ৯০%)

বাক্ষণক্ষজযক ঋণ
বাসণসচেও ঊণ এওটি কেনা-পানার
ম্পওস ততরী ওজর কযটি ঊণওারী
ঊণোতাজও পসরজলািন ওরজত বািে
থাজওন।

ঊণোতা ঊণওারীর
পরীিা ওজরন।

ম্পূণস

ঊণ

বীমাওারী বলেআ পসসর মে মজে এআ িরজনর ঊজণর সবে সজজব সবসি  লতস াবী সির
ওরার সিওার ংরিণ ওজর। পসসর ঈপর কযজতু ঊণ মঞ্জুর ে তাআ এটি সনরাপত্তা সজজব
রাঔা ে, পসসটি বলেআ বীমাওারীর পজি স্বত্ব সনজোক ওরা জেজঙ। যঔন পসসিারী
এওচনজও বীমাওৃ জতর মৃতুের খটনার পর টাওা পাোর চনে মজনানীত ওজরন, কআ মজনানেন
পসসর স্বত্ব পরবতী সনজোজক বাসত জব না।
পসসজত মজনানীত বেসির সিওার সবমাওারীর স্বাথস পসরমাজণ প্রভাসবত ওরজব।
উদারণ
চুসন এওটি চীবন বীমা পসস সওজনসঙ কযঔাজন এআ পসস নুাজর কমাট মৃতুের কিজত্র োসব
পসরজলাি সঙ ২.৫ াঔ টাওা। চুসজনর কমাট পসরজলাসিত ঊণ এবং পসস পসরমাজণর ুে 
১.৫ াঔ টাওা।

অতএব অজুিজনর মৃতুযর ঘটনায়, মজনানীত বযক্ষক্ত বাক্ষক ১ াভ টাকা পায়ার ক্রযাগয জবন।
বীমাওারী ািারণত পসস ঊজণর চনে ুে ঘান, কযটি িস-বাসসসও বা বাসসসওজত পসরজলািজযাকে।
যসে ুে না কেো ে তাজ কটি পসস ঊজণর ংল জব এবং ঊণ পসরজলাসিজত ন্তকসত জব।
তাআ যতিণ পযসন্ত প্রসমোম মজে কেো জেজঙ এবং পসস বা থাজও, সঞ্চত নকে মূে
ািারণত ঊণ এবং ুে পসরজলাজির চনে যজথি। যসে পসসটি সবঘু েসতর বিাে থাজও এবং কওাজনা
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নতু ন সপ্রসমোম অন্ন না ে তাজ এওটি পসরসিসতর ততরী জত পাজর কযঔাজন ঊজণর পসরজলাসিত
পসরমান এবং না কেো ুে (জমাট ঊণ) পসসর নকে মূজের কঘজে জনও কবলী জে কযজত
পাজর।
বীমাওারী বলেআ এআরওম
যাজও বেওী ম্পসত্তর েঔ
েঔ গ্রণ বম্বন ওরার
কবাঁজঘ থাওা নকে মূে ঊণ
মূে পসসিারীজও পসরজলাি

বিার নুমসত কেন না। এআ প্রওাজরর পসরণাজমর অজক, বীমাওারী
গ্রণ বা ে কআ বেবিা গ্রণ ওজর। বীমা কওাম্পানী বেওী ম্পসত্তর
অজক পসসিারীজও কনাটিল কেো ে। পসসটি মাপ্ত ওরা জব এবং
এবং পসরজলাসিত ুজের জঙ্গ মসবেষত ওরা জব।
কওাজনা সতসরি
ওরা জব।

4. ক্ষবজল পক্ষক্ষ লতি এবং তযায়ন
a) মজনানয়ন
i.
ii.
iii.
iv.
v.

মজনানয়ন  কযঔাজন চীবন বীমাওৃ ত এওচন বেসির নাম প্রস্তাব ওজর যাজও বীমা
কওাম্পানী তাজের মৃতুের পর অেস্ত টাওা কেে।
চীবন বীমাওৃ ত এও বা এওাসিও বেসিজও সনযুি বেসি সজজব মজনানীত ওরজত
পাজরন।
মজনানীত
বেসি
তবধ্ কতিবযপাজনর
সিওাসর
এবং
কআ
সিওারীজের
প্রসতসনসিস্বরূপ এই টাকা িাক্ষে ক্ষজজব রাখজত জব।
মজনানেন পক্ষক্ষ ক্রকনার ময় বা পজর ওরজত জব।
বীমা অআন ১৯৩৮ সবভাক ৩৯-এর িীজন, পসসিারী তাজের সনজচর চীবজনর চনে
এওচন বেসি বা বেসিজের মজনানীত ওরজত পাজর যাজও তাজের মৃতুের পর পসস দ্বারা
ুরসিত টাওা কেো জব।

পসসর নে তোেজন মজনানেজনর পসরবতস ন জত পাজর।
গুরুত্বপূণি

মজনানয়ন মজনানীতজক শুধ্ুমাত্র বীমাকৃ জতর মৃতুযর ঘটনার পর পক্ষক্ষ টাকা গ্রজনর অধ্কার
ক্রদয়। মজনানীত বেসির োসবর ম্পূণস (বা অংসলও) ংজল কওাজনা সিওার কনআ।
কযঔাজন মজনানীত বেসি নাবাও/নাবাসওা, কযঔাজন পসসিারওজও এওচন এআ ওাজচ সনযুি
বেসি সনজোক ওরা প্রজোচন। সনযুি বেসিজও, সনযুি বেসি সাজব, তার ম্মসত প্রেলসজন এওটি
পসস নসথজত আ ওরা প্রজোচন। মজনানীজতর বজোপ্রাসপ্তর জঙ্গ সনযুি বেসি তার পেমযসাো
ারাজবন। বীমাওৃ ত কযজওাজনা মে ওাজচ সনযুি বেসির পসরবতস ন ওরজত পাজরন। যসে কওান
বেসি ওমস সনযুি না ওরা ে, এবং মজনানীত বেসি নাবাও/নাবাসওা ে, তাজ
বীমাওৃ জতর মৃতুের পর, মৃতুের কিজত্র োসব পসসিারজওর অআনকত ঈত্তরাসিওারী কেো ে।
কযঔাজন এওাসিও বেসি মজনানীত ওরা ে, মৃতুে কিজত্র োসব কয থভাজব তাজের কেো পাজর,
থবা ঈত্তরচীবী বা ঈত্তরচীবীজের। প্রজতযক মজনানীজতর জনয ক্রকাজনা ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রলয়ার ততরী
করা ক্রনই। পসস প্রবতস জনর পজর মজনানেন ওাযসওর ওরজত বীমাওারীজও চানাজত জব।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1:

b)

মজনানয়ন ংোন্ত লতি

স্বত্বক্ষনজয়াগ

স্বত্বসনজোক এআ লব্দটি ািারণত সসঔতভাজব ম্পসত্ত স্তান্তর সবতরজণর দ্বারা িানান্তর কথজও
অাো কবাছাে। এআ িরজনর ম্পসত্তর কিজত্র ম্পসত্তর মাসওানা সবসভন্ন সিওার সনজে কঠিত,
যা এও বা এওাসিও বেসির ঈপর নেস্ত।
স্বত্বসনজোজক, মজনানেন বাসত ে শুিুমাত্র যঔন পসস ঊজণর চনে বীমা কওাম্পানীর াজথ
স্বত্বসনজোক ওরা ে।
এওটি চীবন বীমা পসস স্বত্বসনজোক বজত কবাছাে নে এও বেসি কথজও নে অজরওচনজও
সিওারীর সিওার, সলজরানাম এবং পসসর ুে স্তান্তর (ম্পসত্ত সাজব) অআন কবাছাে।
এওচন বেসি সযসন সিওার স্তান্তর ওজরন তাজও স্বত্বক্ষনজয়াগকারী এবং যাজও ম্পসত্ত স্তান্তর
ওরা ে তাজও স্বত্বক্ষনজয়াগী বা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্বত্বক্ষনজয়াগ

বীমা অআজনর ৩৮-তম নুজচ্ছে নুযােী ভারজত স্বত্ব সনেসন্ত্রত ে। স্বত্বসনজোক ম্পােজন
স্বত্বসনজোকী ম্পসত্ত স্বজত্বর বসপ্রওার স্বত্ব সিওার এবং ুজের সিওার পান এবং এআ পসসর
মাসও জে যান, লতস াজপজি স্বত্বসনজোকীর স্বত্বসনজোকওারী কথজও ভা সিওার থাজও না।
কল লতস টি ঔুবআ গুরুত্বপূণস। এর চ থস  কয স্বত্বসনজোকী োসবজযাকে জবন না যসে কওাজনা
ওারজণ অেস্ত প্রতোঔোত ে। স্বত্বসনজোজক প্রজোচন  েগুজার ঘু সি ঈপযুি জত জব এবং
অআনকতভাজব জযাকেতা থাওজব না।
েু-প্রওাজরর স্বত্বসনজোক জত পাজর।

ক্ররখাক্ষচত্র 3: স্বত্বক্ষনজয়াজগর প্রকার
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লতিধ্ীন স্বত্বক্ষনজয়াগ
লতস ািীন স্বত্বসনজোক পসসর পূণসতার
তাসরজঔ বা স্বত্বসনজোকীর মৃতুে খটজ
বীমাওৃ জতর চীবেলাে তার ওাজঙ
প্রতোবতস ন ওরজব কটি অজরাপ ওজর।

ক্ষনুঃলতি স্বত্বক্ষনজয়াগ
সনঃলতস
স্বত্বসনজোক স্বত্বসনজোকওারীর
বরওজমর
সিওারীর
সিওার,
সলজরানাম এবং ুে যা তার পসসজত
সঙ তা স্বত্বসনজোকীর ওাজঙ স্তান্তসরত
ে াজবও বা কওাজনা খটনাে তার
ম্পসত্তর প্রতোবতস ন ঙা াআ। এআভাজব
পসস ম্পূণসভাজব স্বত্বসনজোকীর জঙ্গ
নেস্ত
ওরা
ে।
পরবতীওাজ
স্বত্বসনজোকওারীর নুমসত ঙা াআ ক
পসসর জঙ্গ যা ঔুলী ওরজত পাজর।

সনঃলতস স্বত্বসনজোক জনও বাসণসচেও পসরসিসতজত কেঔা যাে ািারণভাজব পসসিারী ওতৃ ও
ঊজণর চনে পসস বেও কেো ে, কযমন কৃঊণ।
তবধ্ স্বত্বক্ষনজয়াজগর লতিাবী
তবি স্বত্বসনজোজকর কিজত্র প্রজোচনীে লতস াবীগুজার সেজও কেঔা যাও।
i.

প্রথমত ব বেসি যারা ওাচটি ম্পন্ন ওরজঙ (ওাযসসনবসাী ) তাজের বলেআ অবাধ্
অক্ষধ্কার এবং পদমযি াদা বা ক্ষনজয়াগীত পক্ষক্ষর ক্ষনজয়াগজযাগয আগ্র থাওজত জব।

ii. সদ্বতীেত এটি প্রজোচন কয স্বত্বক্ষনজয়াগ কাযি মূযবান ক্ষবজবচনা দ্বারা মক্ষথি ত জব কযঔাজন
কপ্রম এবং কে ন্তভুস ি জব।
iii. তৃ তীেত এটি অবলেও কয স্বত্বসনজোক ক্রকাজনা আইন ক্ষবজরাধ্ী ব প্রজয়াজগ করা জব না।
ঈোরণস্বরূপ নে কেজল বাবাওারীজও পসস স্বত্বসনজোক সবসনমে সনেন্ত্রণ সবিান ঙ্ঘন
ওরজত পাজর।
iv. স্বত্বসনজোকী অজরওটি স্বত্বসনজোক ওরজত পাজরন সওন্তু মজনানেন ওরজত পাজরন না ওারণ
স্বত্বসনজোকী বীমাওৃ ত নন।
স্বত্বসনজোক সসঔত জত জব এবং ন্তত এওচন স্বািী দ্বারা ফ ওরাজত জব।
সলজরানাম
িানান্তর অজ পসসর তোেজনর পৃষ্ঠােন অওাজর সবজলভাজব কখাণা ওরা জেজঙ। এটি
প্রজোচনীে কয পসসিারীজও বলেআ বীমাওারীজও স্বত্বসনজোক ম্পজওস কনাটি সেজত জব।
বীমাকারী এই ধ্রজনর ক্ষক্ষখত ক্রকাজনা ক্রনাট না পায়া পযি ন্ত স্বত্বক্ষনজয়াগীর পক্ষক্ষজত
ক্রকাজনা অক্ষধ্কার থাকজব না।
তোেজনর চনে পসস নসথর পাো এবং চীবন বীমার কনাটি স্বত্বসনজোকজও প্রাভাসবত এবং
সনবসেত ওরজত পাজর। এটা ঈজেঔ ওরা অবলেও কয স্বত্বসনজোক সনবেজনর মে কওাম্পাসনর
কওাজনা োসেত্ব কনে না বা তার তবিতা বা অআসন প্রভাব ম্পজওস কওান মতামত প্রওাল ওজর
না। চীবন বীমা কওাম্পাসনর বআ সসপবে ওরা স্বত্বসনজোক তাসরঔ কআ তাসরঔ জব যঔন
স্বত্বসনজোক এবং কনাটিল ংসিি সফ দ্বারা প্রাপ্ত ওরা জেজঙ। যসে কনাটি এবং স্বত্বসনজোক
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অাো তাসরজঔ প্রাপ্ত ে, তাজ কযটি পজর প্রাপ্ত ে তার তাসরঔ সসপবজের তাসরঔ সজজব
সবজবসঘত জব।
পসসিারীর/বীমাওৃ জতর বতস মান পসস মজে স্বত্বসনজোকী পসসজত ুে পুনসনিসারণ ওরজত
পাজর। এআ রওজমর পুনসসনিসারজণ পরবতীজও এওটি নতু ন মজনানেন ওাযসওর ওরজত বা োসব
ত্বসরত সনষ্পসত্তর চনে স্বত্বসনজোজকর পরামলস কেো ে। অবার, লতিাধ্ীন স্বত্বক্ষনজয়াজগ
পক্ষক্ষর অক্ষধ্কার স্বত্বক্ষনজয়াগীর মৃতুযর ঘটনায় বীমাকৃজতর কাজছ প্রতযাপি ণ জব। নেসেজও
যসে স্বত্বসনজোক বাি ে, মৃত স্বত্বসনজোকীর ম্পসত্তজত সিওার ঘজ যাে।

ক্ররখাক্ষচত্র 4 : বীমা পক্ষক্ষ স্বত্বক্ষনজয়াজগ ম্পক্ষকিত লতিাবী

মজনানয়ন বনাম স্বত্বক্ষনজয়াগ
মূগত পাথি কয
মজনানয়ন বা
স্বত্বক্ষনজয়াগ ক্ষক?

মজনানয়ন
মৃতুের কিজত্র ুসবিা োসব
ওরার চনে এওচন
বেসিজও সনজোক 
মজনানেন
কখন মজনানয়ন বা
পসস প্রস্তাব বা অরম্ভ
স্বত্বক্ষনজয়াগ করা যাজব? ওরার মে মজনানে
ওরা যাজব।
ক্রক মজনানয়ন বা
মজনানেন শুিুমাত্র
স্বত্বক্ষনজয়াগ করজত
বীমাওৃ ত সনজচর চীবজনর
পাজর?
পসসজত ওরজত পাজরন।
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স্বত্বক্ষনজয়াগ
নে এওচন বেসি বা
প্রসতষ্ঠানজও সিওার স্তান্তর
ওরা  স্বত্বসনজোক।
স্বত্বসনজোক শুিুমাত্র পসস
অরজম্ভর পর ওরা যাজব।
স্বত্বসনজোক পসসর মাসজওর
দ্বারা জত পাজর ে
বীমাওৃ ত যসে সতসন

এট ক্রকাথায় প্রজযাযয?

পক্ষক্ষজত
পক্ষক্ষধ্ারীর ক্ষনয়ন্ত্রণ
বজায় থাকজব ক্ষক?

এটি শুিুমাত্র কযঔাজন
বীমা অআন,১৯৩৮
প্রজযাযে কঔাজনআ প্রজযাযে
জব।
পসসজত পসসিারীর
সিওার এবং সনেন্ত্রণ
বচাে থাওজব এবং
মজনানীজতর পসস িীজন
অজবেজনর কওাজনা
সিওার কনআ।

ািী ক্ষক প্রজয়াজন?
তারা ক্ষক ক্রকাজনা
অক্ষধ্কার পাজব?

ািীর প্রজোচন কনআ।
পসসজত মজনানীজতর
কওাজনা সিওার কনআ।

এট ক্ষক প্রতযাার করা
যায়?

পসস টাজমসর কযজওাজনা
মে মজনানেন প্রতোার
বা বাসত ওরা যাে।

অপ্রাপ্তবয়জির ক্রিজত্র:

মজনানীত প্রাপ্তবেস্ক জ
এওচন ওজমস সনযুি
বেসিজও সনযুি ওরা
জব।
মজনানীজতর মৃতুের কিজত্র
পসসর সিওার
পসসিারজওর ওাজঙ বা
তার অআনত
ঈত্তরাসিওারীর ওাজঙ
প্রতোপসণ ে।

মজনানীজতর বা
স্বত্বক্ষনজয়াগীর মৃতুযর
ক্রিজত্র ক্ষক জব?

বীমাকৃজতর মৃতুযর পর
এবং মৃতুয ক্রিজত্র দাক্ষব
পক্ষরজলাজধ্র পূজবি
মজনানীজতর বা
স্বত্বক্ষনজয়াগীর মৃতুয

মৃতুের কিজত্র োসব
সনষ্পসত্তর পূজবস মজনানীজতর
মৃতুে জ, মৃতুে কিজত্র
োসব বীমাওৃ জতর অআনত
ঈত্তরাসিওারীজের পসরজলাি
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পসসিারী ন বা
স্বত্বসনজোকী দ্বারা।
এটি মগ্র সবজে প্রজযাযে, স্ব
স্ব কেজলর ম্পসত্ত স্তান্তর
অআন নুাজর।
পসসিারী পসসর িীজন
তার সিওারীর সিওার,
সলজরানাম এবং ুে ারাজবন
যতিণ না পুনঃস্বত্বসনজোক
ওরা জচ্ছ এবং স্বত্বসনজোকীর
পসসর িীজন অজবেজনর
সিওার অজঙ।
ািী অবসলেও।
স্বত্বসনজোকী পসসজত ম্পূণস
সিওার পাে, এবং পসসর
িীজন অজবেন ওরজত
পাজরন।
এওবার স্বত্বসনজোক জে ককজ
কটি প্রতোার ওরা যাে না
সওন্তু পুনঃনজোক ওরা কযজত
পাজর।
স্বত্বসনজোকী প্রাপ্তবেস্ক জ
এওচন সবভাবও সনযুি
ওরা জব।
লতস ািীন স্বত্বসনজোকীর মৃতুের
কিজত্র পসসর সিওার
বীমাওৃ জতর ওাজঙ প্রতোপণস
জব, স্বত্বসনজোজকর লতস
নুযােী। বাি
স্বত্বসনজোকীর মৃতুের কিজত্র
তার অআনত ঈত্তরাসিওারীরা
পসসর সিওার পাজব।
সনষ্পসত্তর অজক স্বত্বসনজোকীর
মৃতুে খটজ, পসসর টাওা
স্বত্বসনজোকীর অআনত
ঈত্তরাসিওারী পাজব এবং
বীমাওৃ ত সযসন

জ ক্ষক জব?
ঋণদাতাজদর পক্ষক্ষজত
ংযুক্ত করজত পাজরন
ক্ষক?

ওরা জব।
ঊণোতাজের বীমা
পসসজত ংযুিু ওরা
যাজব কযঔাজন মজনানেন
অজঙ।

স্বত্বসনজোকওারী সতসন নন।
ঊণোতাজের পসসজত কচা া
যাজব না যসে না স্বত্বসনজোক
ঊণোতাজের প্রতারণা ওরা
জেজঙ তা কেঔাজনা যাে।

c) পক্ষক্ষ প্রক্ষতক্ষক্ষপ
এওটি চীবন বীমা পসস নসথ শুিুমাত্র প্রসতশ্রুসতর এওটি প্রমাণ। পসস নসথর িসত বা ধ্বং
এবং কওান ভাজবআ ঘু সির িীন কওাজনাভাজবআ কওাম্পানী োে মুি জব না।
পসস নসথ
াসরজে যাোর কিজত্র চীবন বীমা কওাম্পাসন ািারণত অেলস পেসত নুরণ ওরজত জব।
ািারণত সফ এআ খটনাটি পরীিা ওজর কেঔজব সভযুি িসত জন্ন ওরার কওাজনা ওারণ
অজঙ সওনা। পসস াসরজে ককজঙ এবং কওাজনা ভাজবআ পাো ম্ভব নে তার জন্তাচনও প্রমাণ
প্রওাল ওরার প্রজোচন জত পাজর। ািারণত োসবর সনষ্পসত্ত ওরা ে োসবোজরর সনশ্চেতা বা
সনশ্চেতা ঙা া িসতপূরণ মুঘজওার রবরা ওরার পর।
যসে পসরজলাি বাসও থাজও এবং পসরজলাসিত জথসর পসরমাণ কবলী ে, তাজ সফ, িসতর
প্রসতজবেন ওজর এওটি সবজ্ঞাপন বোপও প্রঘন জঙ্গ এওটি িানীে ওাকচ কেোর চনে কচার
ওরজত পাজর। নে ওাজরা ওাঙ কথজও কওাজনা অপসত্ত কনআ তা সনসশ্চত ওজর এওটি প্রসতসসপ
পসস চাসর ওরা কযজত পাজর।
d) পক্ষরবতিন
পসসিারী পসসর সবসি এবং লতস াবীজত পসরবতস জনর প্রভাব ঘাআজত পাজরন। বীমাওারী এবং
বীমাওৃ ত ঈভজের ম্মসত থাওজ এিরজনর পসরবতস ন ওরার সবিান অজঙ। ািারণত পসসর
প্রথম বঙজর পসরবতস জনর নুমসত কনআ, শুিুমাত্র সপ্রসমোজমর িরন পসরবতস ন বা পসরবতস ন কযগুজা
প্রওৃ সতজত পসরাযস কগুজা ঙা া - কযমন
 নাম বা /ঠিওানা পসরবতস ন;
 বে কবলী বা ওম প্রমাসণত জ বেজর পুনঃপ্রজবল;
 েুটি েুখসটনার কিজত্র ুসবিা বা িােী িমতা আতোসের কিজত্র ুসবিা নুোজনর চনে
নুজরাি।
পরবতী বঙজর পসরবতস ন নুজমাসেত জত পাজর। এআ পসরবতস ন সওঙু এওটি ঈপযুি তোেন বা
এওটি পৃথও ওাকজচ িাপন দ্বারা প্রভাসবত জত পাজর। নোনে পসরবতস জন, পসস লজতস র
সবেকত পসরবতস জনর প্রজোচন জত পাজর, বতস মান পসসর বাসত এবং নতু ন পসস
রবরাজর প্রজোচন জত পাজর।
প্রিান সওঙু পসরবতস ন কযগুজা নুজমাসেত কগুজা 
i. সনসেস ি কিণীর বীমা বা টামস পসরবতস ন [ছুাঁ সও বৃসে ে না কযঔাজন]
ii. অেস্ত থস ওমাজনা
iii. সপ্রসমোম পসরজলাি প্রণাীর পসরবতস ন
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iv. পসস শুরু বার তাসরজঔর পসরবতস ন
v. পসসটি এও বা এওাসিও পসসজত ভাক
vi. সতসরি সপ্রসমোম বা সনেন্ত্রণমূও ওারণ পারণ
vii. ুজযাকীন কথজও ুজযাকযুিজত পসরবতস ন
viii. নাম ংজলািন
ix. েুটি েুখসটনা কিজত্র ুসবিার নুোন এবং োসব পসরজলাজির চনে সনস্পসত্তর সবওল্প
এআ মস্ত পসরবতস ন ািারণত ছুাঁ সও বৃসের চনে চস ত ে না। পসসজত নোনে পসরবতস ন
অজঙ কগুজা নুজমাসেত নে। এআ পসরবতস নগুজা েজতা সপ্রসমোম হ্রাজও প্রাভাসবত ওজর।
ঈোরণ  প্রসমোম পসরজলাজির টামস বৃসে ওরা; ুজযাকীন কথজও ুজযাকযুিজত পসসজত
পসরবতস ন; এও কিণীর বীমা কথজও নেজত পসরবতস ন ওরা, কযঔাজন এটি ছুাঁ সও বৃসে ওজর: এবং
অেস্ত জথসর পসরমাণ বৃসে ওজর।
বীমা কওাম্পাসন বসত্র ািারণত তাজের পসস নসথজত প্রওৃ ত লজব্দর সনবসাঘন ওরজত নুমসত
কেো, সওন্তু এআ নুজমােজনর চনে সনেন্ত্রজওর ওাঙএ চমা ওরার প্রজোচন জত পাজর।

অত্ম পরীিা ১
কওান পসরসিসতজত পসসিারওজও ওাজযস সনযুি বেসি সনযুি ওরার প্রজোচন ে?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওৃ ত নাবাও/নাবাসওা
মজনানীত নাবাও/নাবাসওা
পসসিারও ুি মসস্তষ্ক
পসসিারও সববাসত নে

ারাংল


সতসরি মে েফা পসসিারওজও পানা বার পর সপ্রসমোম পসরজলাি ওরা চনে এওটি
সতসরি মজের নুোন ওজর।



পুনবসাজর এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওটি পসসজও ববৎ ওজর কযটি
প্রসমোম -পসরজলাজির ওারজণ বাসত জেজঙ বা -বাজচোপ্তওরণ লজতস র িীজন বা রজেজঙ।



পসস ঊণ েুটি কিজত্র ািারণ বাসণসচেও ঊণ কথজও অাো, প্রথমত পসসর মাসও ঊণ
পসরজলাজি অআনত বািে নে এবং বীমাওারীজও বীমাওৃ জতর ঊণ পরীিা ঞ্চান ওরার প্রজোচন
কনআ।



মজনানেন  কযঔাজন বীমাওৃ ত তাজের মৃতুের পর বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা অেস্ত থস প্রোন
ওরার চনে এওচন বেসি(-কের) নাম প্রস্তাব ওজর।



এওটি চীবন বীমা পসসজত স্বত্বসনজোক বজত কবাছাে নে এওচন বেসি কথজও নে
অজরওচনজও সিওারীর সিওার, সলজরানাম এবং পসসর ুে (ম্পসত্ত সাজব) স্তান্তর
ওাযস। কয বেসি সিওার স্তান্তর ওজরন তাজও স্বত্বসনজোকওারী বী ে এবং কয বেসিজও
ম্পসত্ত স্তান্তসরত ওরা ে তাজও স্বত্বসনজোকী বা ে।
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পসরবতস ন বীমাওারী এবং বীমাওৃ ত ঈভজের ম্মসতর সবে। ািারণত পসরবতস ন পসসর প্রথম
বঙর মজে নুজমাসেত নে, চ সওঙু বেসতত।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

সতসরি মে
পসস সবঘু েত
পসস পুনবসা
প্রতেপসণ মূে
মজনানেন
স্বত্বসনজোক

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্রযখাজন মজনানীত নাবাক/নাবাক্ষকা, ক্রখাজন পক্ষক্ষধ্ারজকর কাজযি ক্ষনযুক্ত বযক্ষক্ত ক্ষনযুক্ত করার
প্রজয়াজন।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে মজনানেজনর কিজত্র নীজঘর কওান বিবেটি তে?
I.
II.
III.
IV.

ঊজণর সবসনমজে সবমাওারীজও পসস সনিসাসরত জ পসস মজনানেন বাসত ওরা ে না
মজনানেন পসস ক্রজের মে বা পরবতীওাজ ওরা কযজত পাজর
মজনানেন পসসর তোেন দ্বারা পসরবতস ন ওরা যাে
মগ্র োসবজত মজনানীজতর ম্পূণস সিওার অজঙ

প্রশ্ন 2
পসসর সনসশ্চত প্রতেপসণ মূে চসজনর চনে, অআনত ওতসেন সপ্রসমোম থস প্রোন ওরা অবলেও?
I.
II.
III.
IV.

ওমপজি
ওমপজি
ওমপজি
ওমপজি

২
৩
৪
৫

বঙর
বঙর
বঙর
বঙর

পরপর
পরপর
পরপর
পরপর

সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

চনে
চনে
চনে
চনে

থস
থস
থস
থস

প্রোন
প্রোন
প্রোন
প্রোন

প্রশ্ন 3
ওঔন পসস সবঘু েত জেজঙ বজ কণে ওরা ে?
I.

যসে সপ্রসমোম সনসেস ি তাসরজঔ পসরজলাি না ওরা ে
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ওরজত
ওরজত
ওরজত
ওরজত

জব
জব
জব
জব

II. প্রসমোম সনসেস ি তাসরজঔর অজক যসে পসরজলাি না ওরা ে
III. সতসরি সেজন যসে সপ্রসমোম পসরজলাি না ওরা ে
IV. যসে পসস প্রতোপসণ ওরা ে
প্রশ্ন 4
এওটি বীমা পসসর সতসরি মজের কিজত্র নীজঘর কওান বিবেটি ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

সতসরি
সতসরি
সতসরি
সতসরি

মজের
মজের
মজের
মজের

অেলস
অেলস
অেলস
অেলস

তেখসে
তেখসে
তেখসে
তেখসে

এওমা।
৩০ সেন।
এওমা বা ৩০ সেন
এওমা বা ৩১ সেন।

প্রশ্ন 5
সনসেস ি মজের সভতজর যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সতসরি মজের অজক মৃতুে খটজ
সও জব?
I.

সবমাওারী সনসেস ি তাসরজঔ সপ্রসমোম -পসরজলাজির ওারজণ পসস ওাযসওর সবজবঘনা ওরজবন
এবং ত: পর োসব প্রতোঔোন ওরজবন
II. সবমাওারী োসব পসরজলাি ওরজবন এবং কল পসরজলাসিত সপ্রসমোম পসরতোক ওরা জব
III. পসরজলাসিত সপ্রসমোম কওজট কনোর পর বীমাওারী োসব পসরজলাি ওরজবন
IV. সবমাওারী োসব পসরজলাি ওরজবন ুে পসরজলাসিত সপ্রসমোম পসরজলাজির ওরজবন কযটি ুজের
ার ঈপজর ২% সজজব গ্রণ ওরা জব।
প্রশ্ন 6
সবঘু েত পসস পুনবসাজর মে বীমা কওাম্পানীর ওাজঙ নীজঘর েৃসিভজঙ্গর কওানটি বজঘজে গুরুত্বপূণস
বজ সবজবসঘত ে? বজঘজে ঈপযুি সবওল্পটি সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

পুনবসাজর মে সবমাজযাকেতার প্রমাণ
পসসর পুনবসা বীমা কওাম্পাসনর চনে ছুাঁ সও বৃসে ওজর
ুে পসরজলাসিত প্রসমোম পসরজলাি
সনসেস ি মে ীমাে বীমাওৃ তজও পুনবসা অজবেন চমা ওরজত জব

প্রশ্ন 7
বীমা পসসর চনে মজনানেন বীমা অআন,১৯৩৮ _________ -এর িীজন নুজমাসেত ে।
I.
II.
III.
IV.

নুজচ্ছে
নুজচ্ছে
নুজচ্ছে
নুজচ্ছে

১০
৩৮
৩৯
৪৫

প্রশ্ন 8
বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কথজও পসসর যার সবরুজে ঊণ কনো জেসঙ কজিজত্র সনম্নসসঔত কওান
বিবেটি তে ?
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I.
II.
III.
IV.

পসস বীমা কওাম্পানীর পজি সনজোক ওরা জব
এআ প্রওাজরর পসস মজনানেন বাসত জে যাে বীমা কওাম্পানীর পজি সনজোজকর ওারজণ
মজনানীজতর সিওার বীমাওারীর পসস অগ্র প্রাভাসবত জব
পসস ঊণ ািারণত পসসর প্রতেপসণ মূজের লতওরাে ীমাবে

প্রশ্ন 9
সনম্নসসঔত কওান বিবেটি বীমা পসস সনজোজকর কিজত্র তে?
I.

সনঃলতস স্বত্বসনজোজকর কিজত্র, স্বত্বসনজোকীর মৃতুের খটনাে, পসস সলজরানাম মৃত স্বত্বসনজোকীর
ম্পসত্তজত স্তান্তসরত জব।
II. চীবন বীমা পসসর স্বত্বসনজোক সিওাসরর সিওার, সলজরানাম এবং পসসর ুে(ম্পসত্ত
সজজব) এওচন বেসি কথজও অজরওচন বেসিজত স্তান্তর ওাযস কবাছাে।
III. পসসিারীর বলেআ স্বত্বসনজোজকর কনাটিল বীমাওারীজও কেো প্রজোচন।
IV. বাি স্বত্বসনজোজকর কিজত্র, পসস স্বত্বসনজোকীর ওাজঙ পূণসতা পযসন্ত নেস্ত থাজও, বীমাওৃ জতর
পসস কমোে মজে মৃতুের কিত্র ঙা া, কযঔাজন পসস বীমাওৃ জতর
কভাকওারীজের ওাজঙ
প্রতোবৃত্ত ে।
প্রশ্ন 10
সনজঘর কওান পসরবতস নটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা নুজমাসেত?
I.
II.
III.
IV.

পসসটিজও েুআ বা কবলী পসসজত সবভি ওরা
প্রসমোম পসরজলাি লজতস র সবস্তার
ুজযাকযুি পসস কথজও ুজযাকীন পসসজত পসরবতস ন
অেস্ত মূজের বৃসে

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসবর মগ্র (বা অংসলও) মজনানীজতর কওজনা সিওার কনআ
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসসর সনসশ্চত প্রতেপসণ মূে চসজনর চনে ওমপজি ৩ বঙর পরপর সপ্রসমোম চনে থস প্রোন
ওরজত জব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
যসে সতসরি সেজন যসে সপ্রসমোম পসরজলাি না ওরা ে,পসস সবঘু েত জেজঙ বজ কণে ওরা জব
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সতসরি মজের অেলস তেখসে এওমা বা ৩১ সেন।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসেস ি মজের সভতজর যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সতসরি মজের অজক মৃতুে খটজ
পসরজলাসিত সপ্রসমোম কওজট কনোর পর বীমাওারী োসব পসরজলাি ওরজবন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবঘু েত পসস পুনবসাজর মে পুনবসাজর মে সবমাজযাকেতার প্রমাণ বীমা কওাম্পানীর ওাজঙ
বজঘজে গুরুত্বপূণস বজ সবজবসঘত ে?
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা পসসর চনে মজনানেন বীমা অআন,১৯৩৮

নুজচ্ছে ৩৯-এর িীজন নুজমাসেত ে।

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
ঔ সবওল্পটি ঠিও নে।
এওটি পসস যার সবরুজে বীমা কওাম্পানীর ওাঙ কথজও ঊণ গ্রণ ওরা জেজঙ তার কিজত্র,
কওাম্পানীর পজি পসস সনজোজকর চনে মজনানেন বাসত জব না।

বীমা

উির 9
ঠিও সবওল্পটি  IV.
খ সবওল্পটি ঠিও নে।
বাি স্বত্বসনজোজকর কিজত্র, পসস স্বত্বসনজোকীর ওাজঙ ম্পূণস নেস্ত থাজও, পূণস ো পযসন্ত। পসস
কমোজে বীমাওৃ জতর মৃতুের খটনা খটজ, পসস বীমাওৃ জতর কভাকওারীজের ওাজঙ প্রতোপসণ জব না।
স্বত্বসনজোকী পসস ুসবিা সিওারী।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসরবতস নটি যা পসসটিজও েুআ বা কবলী পসসজত সবভি ওরার জঙ্গ চস ত তা নুজমাসেত।
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15
দায়গ্রণ
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এওচন চীবন বীমা এজচজন্টর ওাচ এওবার ম্ভাবে গ্রাও কথজও ুরসিত এওটি প্রস্তাব ওরাজতআ কল
নে। প্রস্তাবটি বীমা কওাম্পানী ওতৃস ও গ্রণ ওরা অবলেও এবং ফাফ পসসজত।
এমন সও চীবন বীমা প্রস্তাবজও প্রওৃ তপজি এওটি ককটজের মিে সেজে কযজত ে কযঔাজন চীবন
সবমাওারী প্রস্তাব সোন্ত কনন কয গ্রণ ওরা জব সওনা এবং যসে তাআ ে, এআ িোজে অমরা
বীমাঘু সির োেগ্রজণর প্রসক্রো ম্পজওস সবলজে চানব এবং এআ প্রসক্রোে চস ত ঈপাোনমূ।
ক্ষলিজণর ফাফ
A. োেগ্রণ – কম সও িারণা
B. স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রণ
C. স্বািে ম্পসওস ত োেগ্রণ
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A. দায়গ্রণ – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. দায়গ্রজণর উজেলয
অমরা োেগ্রজণর ঈজেলে পরীিা সেজে শুরু ওরব। েুটি ঈজেলে অজঙ
i. সবপরীত সনবসাঘন বা সবমাওারীর সবরুজে সনবসাঘন প্রসতজরাি
ii. ছুাঁ সও কিণীভু ি এবং ছুাঁ সও মজিে মতা সবিান ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষক ক্ষনবি াচন লব্দটি চীবন বীমার চনে প্রসতটি প্রস্তাব মূোেন এটি কয ছুাঁ সও প্রেলসন ওজর তার
পসরমাণ এবং তারপর বীমা প্রোন ওরা জব সওনা সোন্ত এবং সও লজতস তা কবাছাে।

সবপরীত সনবসাঘন  মানুজর এমন প্রবৃক্ষি, যা জন্দ কজর বা জাজন ক্রয তাজদর িক্ষতর ম্মুখীন
বার ম্ভাবনা উচ্চ, াগ্রজ বীমা চান এবং প্রক্ষেয়ায় াভ করজত চান।
উদারণ
যসে চীবন বীমাওারীর যাজও বীমা কেো জচ্ছ ক ম্পজওস সনবসাঘনী না জত ে, বেসি যাজের
গুরুতর করাক কযমন াজটসর মো বা ওোন্সার থাজও, যাজের েীখসসেন বাাঁঘার অলা কনআ তারা
বীমা সওনজত ঘাআজবন ক ুজযাক অজঙ।

অনয কথায়, ক্ষবমাকারী ক্ষনবি াচন অনুলীন না কজর থাজকন, তাজ তা ক্ষনবি াচন ক্ষবরুজদ্ধ এবং
প্রক্ষেয়া িক্ষতর ম্মুখীন করা জব।
2. ঝুঁু ক্ষকর মজধ্য মদক্ষলি তা
এঔন ছুাঁ সওর মজিে মেসলসতা সনজে অজাঘনা ওরা যাও। ‚মেসলসতা‛ লব্দটির থস অজবেনওারী
যাজের এওআ পসরমাজন ছুাঁ সও ঈন্মুি ে তাকের এওআ সপ্রসমোম বজকস িাপন ওরা অবলেও। অমরা
আসতমজিে কেজঔসঙ সওভাজব চীবন বীমাওারীরা মৃতুে-ারসণ বেবার ওজর পসরবসতস ত সপ্রসমোম সনিসারণ
ওরার চনে। কটসবটি স্বাভাসবও মাজনর চীবজনর মৃতুের সভজ্ঞতা বা ক ছুাঁ সও ঈপিাপন ওজর।
তারা চীবন বীমা সনজত প্রস্তাব ওরা সিওাংল বেসিজের ন্তভুস ি ওজর।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ঈপিাপও মেসলসতা, োেগ্রণ এওটি প্রসক্রোে জঙ্গ চস জত কযটি ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ সজজব
পসরসঘত, থসাৎ বেসিকত চীবজন তাজের চাসর ওরা ছুাঁ সও পসরমাজনর ঈপর সনভস র ওজর
কিণীওরণ ওরা এবং সবসভন্ন ছুাঁ সও কিণীর সনিসাসরত ে। ঘার প্রওার ছুাঁ সও কিণী অজঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ

i.

স্বাভাক্ষবকমাজনর জীবন

এটি তাজের সনজে কঠিত যারা মৃতুে-ারসণজত প্রওাসলত স্বাভাসবওমাজনর চীবজনর পসরজপ্রসিজত
মৃতুে প্রতোলা ওরজঙন।
ii. আকাক্ষিত ঝুঁু ক্ষক
এটিজত যাজের প্রতোসলত মৃতুোর স্বাভাসবও চীবজনর কঘজে ঈজেঔজযাকেভাজব ওম এবং ত: পর
এওটি সনম্ন সপ্রসমোম তাজের সভযুি ওরা কযজত পাজর।
iii. ক্ষনকৃষ্ট মাজনর জীবন
এটিজত যাজের প্রতোসলত মৃতুোর ািারণ বা স্বাভাসবও মাজনর চীবজনর কঘজে কবলী, সওন্তু তা
বীমাজযাকে সজজব কণে। তারা বীমার চনে ঈচ্চ (থবা সতসরি) সপ্রসমোম জঙ্গ কৃীত বা
সনসেস ি সবজে ীমাবে।
iv. িীণতর জীবন
এআ যার তবওে এবং অজপসিত সতসরি মৃতুোর এত ব কবলী কয তাজের এওটি ািেী
ঔরজঘ বীমা ওভাজরচ ঈপব্ধ ওরা জত পাজর না। ওঔন ওঔন এওচন বেসির প্রস্তাব
ামসেওভাজব স্বীওার ওরা জত পাজর যসে সতসন এওটি পাজরলন মত এওটি াম্প্রসতও
সঘসওৎা খটনার ম্মুঔীন ন।
3. ক্ষনবি াচন প্রক্ষেয়া
োেগ্রণ বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তজর খজট বা কযজত পাজর:
 সনম্ন স্তজর
 োেগ্রজণর সবভাক স্তজর
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: দায়গ্রণ বা ক্ষনবি াচন প্রক্ষেয়া

a) ক্ষনম্ন বা প্রাথক্ষমক স্তর
সনম্ন স্তজর োেগ্রণ প্রাথক্ষমক দায়গ্রণ সজজব পসরসঘত। এটিজত এওচন অজবেনওারী বীমা
ওভাজরচ পাোর কযাকে সওনা তার সোন্ত সনজত এজচন্ট বা কওাম্পানী প্রসতসনসি দ্বারা এওসত্রত
ওরা তথে ন্তভুস ি। প্রাথসমও োেগ্রজণ এজচজন্টর এওটি গুরুত্বপূণস ভূ সমওা অজঙ। বীমাওৃ ত চীবন
ম্পজওস চানার চনে সতসনআ কিষ্ঠ চােকাে অজঙন।
জনও বীমা কওাম্পানী প্রস্তাসবত বীমার চনে ককাপনীে প্রসতজবেন, চানজত ঘাো সনসেস ি তথে
এবং মতামত প্রজোচনীে মজন ওজর কয এজচন্ট প্রেত্ত ুপাসরল ম্পূণস ওরজবন।
এওআ প্রওাজরর প্রসতজবেন, কযটি তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি প্রক্ষতজবদন সজজব পসরসঘত, চীবন বীমা
কওাম্পাসনর এওচন ওমসওতস ার কথজও ঘাো জত পাজর। এটি ািরণত প্রস্তাসবত চীবজনর
চীসবওা, অে এবং অসথসও বিা এবং মযসাো প্রসতজবেন ওজর।
জাক্ষয়াক্ষত পযি জবিণ এবং বীমাচু ক্ষক্তর প্রাথক্ষমক দায়গ্রণকারী ক্ষাজব এজজন্ট ভূক্ষমকা
ছুাঁ সও সনবসাঘন সবজে জনও সোন্ত প্রস্তাব অওাজর প্রস্তাবও দ্বারা প্রওাসলত ওরা খটনা ঈপর সনভস র
ওজর। োেগ্রণ সবভাজক বজ এওচন োেগ্রণওারীর পজি এআ খটনা তে এবং চাসোসতর
মািেজম ঙা আচ্ছাওৃ ত সভপ্রাে জঙ্গ ভু  ওরা জেজঙ সওনা তা চানা ওঠিন জত পাজর।
এজচন্ট এঔাজন গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর। প্রওাসলত খটনা সতে সওনা, কযজতু এজচন্ট প্রস্তাসবত
চীবজনর জঙ্গ প্রতেি  বেসিকত কযাকাজযাক অজঙ এবং এআভাজব সনরীিণ ওরজত পাজরন যসে ভু 
পজথ ঘাসত ওরার চনে আচ্ছাওৃ ত -প্রওাল বা সমথো বণসনা এওটি সভপ্রাে সেজে ততসর ওরা ে
তা সনরূপজণর করা বিাজন সতসন রজেজঙন।
b) দায়গ্রজণর ক্ষবভাগ স্তর
োেগ্রজণর সদ্বতীে স্তরটি  সডপাটসজমন্ট বা সফ স্তর। এটাজত সবজলজ্ঞ এবং এমন ওাজচ েি
বেসি এবং যারা চীবন বীমা চনে মস্ত প্রাসঙ্গও তথে সবজবঘনা ওজর প্রস্তাব গ্রণ ওরা জব
সওনা বা সও লজতস তা সির ওরজবন যারা তারা চস ত থাজও।
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4. দায়গ্রণ পদ্ধক্ষত
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : দায়গ্রণ পদ্ধক্ষত

এআ ঈজেজলে োেগ্রণওারী েু-প্রওাজরর পেসত নুরণ ওরজত পাজরন:
ক্ষদ্ধান্তমূক পদ্ধক্ষত
ংখযাগত পদ্ধক্ষত
এআ পেসত নুযােী সবেকত সোন্ত এআ পেসতজত োেগ্রণওারীর িীজন ব
বেবার ওরা ে, সবজল ওজর যঔন কনসতবাঘও বা প্রসতকূ (জওান আসতবাঘও
চটি কওাজনা কিজত্র।
বা নুকূ ওারজণর চনে কনসতবাঘও
পজেন্ট) ওারজণর চনে আসতবাঘও সবঘার
সনিসারণ ওজরন।
উদারণুঃ
এওচন
বেসি
যার
ডাোজবটি অজঙ তাজও বীমা প্রোন
ওরা জব সওনা এবং কওান লজতস
এআ পসরসিসতজত, সবভাক এঙা া
সনিসাসরত পজেন্ট কমাট ংঔো এটিজত ওত
এওটি ডািাজরর মতামত কপজত পাজরন এক্স্ট্স্ট্রা মটসাসটি করটিং (এঙা া আএমঅর
যাজও কমসডজও করফাসর বা ে।
বা ে)
কেো জেজঙ তা সনিসারণ
সোন্ত কনজব। কবলী আএমঅর কবলী
স্বাভাসবওমাজনর চীবন। যসে আএমঅর ঔুব
কবলী ে, তাজ বীমা প্রতোর ওরা জত
পাজর।
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দায়গ্রণ ক্ষদ্ধান্ত
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : দায়গ্রণ ক্ষদ্ধান্ত

অমরা এঔন সবসভন্ন প্রওার সোন্ত সবজবঘনা ওরব কযগুজা োেগ্রজণর কিজত্র প্রস্তাব সজজব
োেগ্রণওারী গ্রণ ওজরন।
a) াধ্ারণ াজর গ্রণ (আর) বজঘজে ািারণ সোন্ত। এআ করটিং ূসঘত ওজর কয ািারণ
বা স্বাভাসবওমাজনর চীবজন প্রজযাচনে এওআ প্রসমোম াজর ছুাঁ সও কৃসত জেজঙ।
b) অক্ষতক্ষরক্ত গ্রণ: ব ংজলর সনম্ন মাজনর ছুাঁ সও জঙ্গ কমাওাসবা ওরার বজঘজে ািারণ
ঈপাে। এটিজত সপ্রসমোম ারসণবে াজরর ঈপর এওটি সতসরি মূে চস ত.
c) আশ্বস্ত অজথি বন্ধক গ্রণ: বেও  এও প্রওাজরর িারণ কযটি চীবন বীমা কওাম্পানী
োসবর কিজত্র পসরজলাসিত ুসবিা জথস নুলীন ওরজত পাজর (অংসলও বা ম্পূণসরূজপ)।
উদারণ: বীমার চনে প্রস্তাসবত চীবন টিসব মত করাক কভাক ওজরজঙ এবং অজরাকে াভ
ওজরজঙ কজিজত্র অজরাপ ওরা কযজত পাজর। বেও ূসঘত ওজর যসে সনসেস ি মজের মজিে
বীমাওৃ জতর সনসেস ি ওারজণ(ঈোরণ টিসবর পুনরাক্রমণ) মৃতুে ে, মৃতুের কিজত্র ুসবিাে
এওটি হ্রাপ্রাপ্ত থস েত পসরজলািনজযাকে।
d) ীমাবদ্ধ করণ গ্রণ: সনসেস ি প্রওাজরর সবপজের চনে এওটি সনেন্ত্রণমূও িারা প্রজোক
ওরা কযজত পাজর কযগুজা সওঙু সবজল পসরসিসতর িীন মৃতুের খটনাে মৃতুের কিজত্র ুসবিা
ীসমত ওজর।
উদারণ  কভস বতী মসাজও অজরাপ কভস াবিা িারা কযটি প্রজবর সতন মাজর মজিে
খটা কভস াবিা ংক্রান্ত মৃতুে খটনাে প্রজেে বীমা ীসমত ওজর।
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e) বাক্ষত বা মুতু ক্ষব: কল পযসন্ত বীমা োেগ্রণওারী বীমা প্রস্তাব গ্রণ বা বাসত োর
সোন্ত গ্রণ ওজরন। এটি খটজত পাজর যঔন সনসেস ি স্বািে / নোনে তবসলিে অজঙ কযগুজা
এত প্রসতকূ ে যজথি ছুাঁ সও খটনা সববসিসত ওজর।
উদারণ: এওচন বেসি সযসন ওোন্সাজর ভু কজঙন এবং ঈপলজমর ামানেআ ুজযাক অজঙ
সতসন প্রতোঔোন প্রাথী জত পাজরন।
এওআভাজব সওঙু সওঙু কিজত্র ছুাঁ সও গ্রণ িসকত ওরা মীঘীন জত পাজর কয মে পযসন্ত যঔন
পসরসিসত ঈন্নত এবং অজরা নুকূ পসরণত জত পাজর।
উদারণ
এওচন ভদ্রমসা যার সজিজরক্টসম পাজরলন জেজঙ তার চীবন বীমা মঞ্জুর ওরার অজক
ওজেও মা জপিা ওরজত বা জত পাজর, কওাজনা কপাি পাজরলন চটিতা কযটি েত
েৃলে োর চনে কেঔা কেে তার চনে নুমসত কেে।

অত্ম পরীিা 1
সনম্নসসঔত কওান কিজত্র বীমাওারী দ্বারা ািারণত বাসত বা মুতু সব ওরা ে?
I.
II.
III.
IV.

ুি ১৮ বঙর বেস্ক
এওচন কমেবহু বেসি
এওচন বেসি সযসন এআড-এ ভু কজঙন
কৃসণী যার সনচস্ব কওাজনা অে কনআ

B. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দায়গ্রণ
1. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দায়গ্রণ
এওটি ব ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারণত বীমাওৃ জতর বীমাজযাকেতা কওাজনা স্বািে পরীিা
পসরঘানা না ওজর বীমা চনে সনবসাসঘত জত পাজর। এআ ব কিত্রজও স্বািে-বেতীত প্রস্তাব বা ে।
স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রজণর কিজত্র সঘসওৎা পরীিাে শুিুমাত্র এওটি কঙাট নুপাজত কিজত্র
(বা যাে এও েলমাংজল) প্রসতকূ তবসলিে োজনর অনা বজঘজে গুরত্বপূণস। বাসওটা প্রস্তাবনাে
কেো ঈত্তর বা প্রস্তাবজওর করওডস এবং নোনে নসথ কথজও পাো কযজত পাজর।
এওচন কযাকেতাম্পন্ন ডািার দ্বারা এওটি স্বািে পরীিার ম্পােজন ডািারজও পাসরিসমও প্রোন
ওরা প্রজোচন। এআ িরজনর পরীিা না ওসরজে কয ঔরঘটি বাাঁঘাজনা ে কটি স্বািে পরীিা ঈজপিার
ফস্বরূপ মৃতুের কিজত্র সতসরি ুসবিা োসব চানাজনার মে কয িসত ে তার কথজও জনও
কবলী। চীবন বীমাওারী তাআ স্বািে পরীিার চনে কচা ওরা ঙা াআ বীমা মঞ্জুজরর জভে বম্বন
ওজরন।
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2. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দায়গ্রজণর লতিাবী
তজব সনসেস ি স্বািে-বেতীত োেগ্রণ চনে সনসেস ি লতস নুরণ ওরা জব।
i.

প্রথমত শুধ্ুমাত্র ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রশ্রণীর মক্ষা, কযমন ওমসরত মসা, েজতা কযাকে।

ii. আশ্বস্ত অজথি র উপর উচ্চ ীমা অজরাপ ওরা কযজত পাজর।
কবলী অেস্ত জথসর কিজত্র স্বািে পরীিা ওরা প্রজোচনীে।

ঈোরণস্বরূপ, পাাঁঘ াজঔর

iii. প্রজবজলর ময় বয় অজরাসপত জত পাজর- কযমন, কওঈ ৪০ উেস বা ৪৫ বঙর বেস্ক
কজিজত্র স্বািে পরীিা অবলেও।
iv. ক্ষনক্ষদি ষ্ট বীমা পক্ষরকল্পনায় ীমাবেতা অজরাসপত জত পাজর-টামস বীমা কযমন স্বািে পরীিা
বেতীত প্রওাজর না অজত পাজর।
v. বীমার জবি াচ্চ লতি কুস

বঙর/৬০ বঙর বে পযসন্ত ীমাবে।

vi. ামাক্ষজক মযি াদার ক্রশ্রণীজভদ: স্বািে পরীিা বেতীত বীমা সনসেস ি কিণীর মানুজর কিজত্র
নুজমাসেত, ঈোরণস্বরূপ, স্বািে বেতীত সবজল প্রোন ওরা ে তথাওসথত ংিার
ওমসঘারীজের, - এও বঙর ওমসরত। এআ কওাম্পানীগুজাজত ঙু টির ঠিও করওডস থাজও এবং
পযসােবৃত্ত স্বািে পরীিণ থাওজত পাজর যার চনে ওমসঘারীর স্বাি বিা জচআ যাঘাআ ওরা
কযজত পাজর।

3. দায়গ্রণ মজধ্য ক্ষনধ্ি াক্ষরত কারণ
সনিসাসরত ওারণ অসথসও বিা, চীবন তলী, ভো, পাসরবাসরও আসতা, সনচস্ব স্বািে ম্পসওস ত
আসতা এবং বীমাওৃ জতর চীবজনর নোনে বেসিকত পসরসিসত কযটি সবপে চাসর ওজর এবং ছুাঁ সও
বা াজত পাজর কআ ব ংল কবাছাে। োেগ্রজণ এআ সবপে এবং তাজের ম্ভাবে প্রভাব সঘসহ্নত এবং
কআ নুযােী ছুাঁ সও কিণীসবভাক ওরা চস ত থাজও।
অমাজের বুছজত জব এওচন বেসির চীবজনর তবসলি সওভাজব ছুাঁ ওসর ঈপর প্রভাব সবস্তার ওজর।
সবস্তাসরতভাজব এটি েু-ভাজক ভাক ওরা কযজত পাজর-তারা যাজের মানসও সবপজে বোন থাজও এবং
তারা যাজের লারীসরও [স্বািে ম্পসওস ত] সবপজে বোন থাজও। এআ নুাজর চীবন বীমা কওাম্পানী
কবলীরভাক মে তাজের োেগ্রণ ভাক ওজর। পসরসিসত কযমন অে, চীসবওা, চীবন তলী এবং
জভে, কযগুস মানসও সবপজে বোন ওরজত পাজর, আক্ষথি ক দায়গ্রজণর ংল সজজব সনিসাসরত
ে, কযঔাজন স্বাি-ম্পসওস ত সেওগুজা স্বাস্থ-ম্পক্ষকিত দায়গ্রজণর ংল সজজব মূোেন ওরা ে।
a) মক্ষা বীমা
মসাজের অেু পুরুজের তু নাে কবলী ে। তজব মানসও সবপজের কিজত্র তারা সওঙু মোর
ম্মুঔীন জত পাজরন। এর ওারণ  ভারতীে মাজচ জনও মসা এঔন পুরু অসিপজতে
ুরসিত এবং ামাসচও কলাজণর কয তু জওর ওারজণ মৃতুে অচ প্রভাবলাী। অজরওটি ওারণ
যা মসাজের অেুর কিজত্র মো ততরী ওজর তা কভস িারজণর জঙ্গ চস ত।
মসাজের বীমাজযাকেতা বীমার প্রজোচন এবং সপ্রসমোম কেবার িমতার দ্বারা সনেসন্ত্রত ে। বীমা
কওাম্পাসন এআভাজব শুিুমাত্র যারা সনচস্ব অে চসন ওজরজঙন তাজের পূণস বীমা প্রোন ওরার
234

সোন্ত সনজত পাজরন এবং নোনে মসা সবভাজক ীমা অজরাপ ওরজত পাজর। এওআভাজব
কভস বতী মসাজের ঈপর সওঙু লতস িাযস ওরা জত পাজর।
b) নাবাক/নাবাক্ষকা
নাবাও/নাবাসওাজের সনচস্ব ঘু সি ওরার িমতা থাজও না। তাআ নাবাও/নাবাসওা চীবজনর
প্রস্তাব নাবাও/নাবাসওার জঙ্গ ম্পসওস ত মাতা-সপতা বা অআনত সবভাবজওর দ্বারা ঈপিাসপত
জত জব। কযজতু নাবাও/নাবাসওার সনচস্ব কওাজনা অে কনআ তাআ বীমা ওরার প্রজোচন
সনরূপণ ওরা অবসলেও।
বীমার কিজত্র প্রাপ্তবেস্কজের চনে ািারণত সতনটি লতস সবজবঘনা ওরা ে :
i.

তাজদর ঠিকভাজব ক্ষবকক্ষলত ক্রদ আজছ ক্ষকনা
ঔারাপ লারীসরও বৃসে পুসি বা নোনে স্বািে মোর ফজ গুরুতর ছুাঁ সওর ৃসি ওরজত

পাজর।
ii. ঠিক পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা এবং বযক্ষক্তগত ইক্ষতা
যসে এরা সবজরািী ূঘও ে, তাজ ছুাঁ সওর ৃসি জত পাজর।
iii. পক্ষরবাজরর পযি াপ্তরূজপ বীমা করা জয়জছ ক্ষকনা
প্রাপ্তবেস্কজের বীমা ািারণত বীমা ংস্কৃ ত অজঙ এমন পসরবার ওতৃস ত নুৃত ে। যঔন
সলশুর চীবজনর চনে প্রস্তাব পান কযঔাজন মাতা-সপতা বীমাওৃ ত নন কজিজত্র এওচনজও তওস
জত জব। োেগ্রণওারীজও সনশ্চত ো প্রজোচন কওন এআ িরজনর বীমা গ্রণ ওরা ে
সন। বীমা পসরমাণ মাতা-সপতার জঙ্গ ংযুি ওরা ে।
c) ব়ি মূয আশ্বস্ত
প্রস্তাসবত বীমাওৃ জতর বাসসও অে বীমাওৃ ত পসরমাজণর কঘজে জপিাওৃ ত কবসল জ োেগ্রণ
ওারীজও তওস ওরা প্রজোচন। ািারণত অেস্ত জথসর পসরমাণ বাসসও অজের েল কথজও বাজরা
গুণ ে। যসে এটি নুপাজতর তু নাে জনও কবলী ে, তাজ এটি সবমা সবরুজে সনবসাঘন
ম্ভাবনা ঈিাপন ওজর।
উদারণ

যক্ষদ একজন বযক্ষক্তর বাক্ষিক আয় ৫ াখ টাকা য় এবং প্রস্তাক্ষবত জীবন বীমা ৩ ক্রকাট টাকা
কভার কজর, তাজ এট উজদ্বগ উত্থাপজনর কারণ জত পাজর।
ািারণত এআ মস্তজিজত্র ঈজদ্বক ঈদ্ভু ত জত পাজর ওারণ এআ বৃৎ মূজের বীমা অত্মতো
ম্ভাবনা বজ বা স্বািে িজের অলার ফজ, তাআ প্রস্তাসবত জচ্ছ। এআ প্রওার ব জের চনে
এওটি তৃ তীে ওারণ  সবক্রেওারী বেসি দ্বারা তেসিও ভু - সবক্রে জত পাজর।
অেস্ত ব জের অনুপাসতও ব সপ্রসমোজমর অভা কেে এবং এওটি প্রশ্ন ঈসিত ে কয এআ
িরজনর সপ্রসমোম পসরজলাি বোত ওরা জব সওনা। ািারণত তাআ বীমা পসরমাজণর ীমা
তওস ভাজব ওরজত জব যাজত প্রজেে সপ্রসমোম বসাসিও ে িরা যাও এওচন বেসির বাসসও
অে এও তৃ তীোংল।
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d) বয়
এআ কওাজসর নেত্র কযমন অমরা কেজঔসঙ মৃতুে ছুাঁ সও বজেজর জঙ্গ ম্পসওস ত। কবলী বেজর
বেসিজের বীমা সবজবঘনার মে োেগ্রণওারীজও তওস ো প্রজোচন।
উদারণ

যক্ষদ বীমা প্রথমবার ৫০ বছজরর পর প্রস্তাক্ষবত য়, তাজ মানক্ষক ক্ষবপজদর জন্দ করা
প্রজয়াজন এবং এই ধ্রজনর বীমা ক্রকন আজগ গ্রণ করা য় ক্ষন ক্র ম্পজকি তদন্ত করা দরকার।
অমাজের মজন রাঔা েরওার বেজর জঙ্গ িেজরাজকর অসবভস াজবর প্রবণতা কবজ
বা সওডসন বেথসতা বৃসে পাে এবং বােস জওে ঈচ্চ ে।
চীবন বীমা এঙা া সওঙু সবজল সরজপাটস ঘাআজত পাজর যঔন
বেজর থবা ঈভজের চনে এওটি চমা কেো ে।

যাে কযমন াটস

প্রস্তাব অেস্ত ঈচ্চ জে / ঈন্নত

উদারণ
এআ িরজনর সরজপাজটসর ঈোরণ  আসসচ; আআসচ; বুজওর এক্স-কর এবং ব্লাড ুকার পরীিা। এআ
পরীিাগুজা প্রস্তাজব কেো ঈত্তর বা এওটি ািারণ কমসডজও পরীিার তু নাে বীমাওৃ জতর
স্বািে ম্পজওস কভীর ন্তসেসৃ ি প্রওাল ওরা জত পাজর।
োেগ্রণ পেসতর এওটি গুরুত্বপূণস ংল  বেজর প্রমাণ যাঘাআ ওজর বে ভসতস । েু-িরজনর
বেজর প্রমাণ ে
 প্রসমত
 -প্রসমত
বয়জর প্রক্ষমত প্রমাণ ািারণত এওটি রওারী ওতৃস পি দ্বারা চাসর ওরা ে। েৃিান্ত 





কপ রভা বা নোনে রওারী প্রসতষ্ঠান দ্বারা চাসর ওরা চন্ম লংাপত্র;
স্কু  ঙা ার লংাপত্র;
পাজপাটস; এবং
সনজোকওতস ার লংাপত্র

কযঔাজন এআ মস্ত প্রমাণ ঈপভে নে, কঔাজন প্রস্তাবজও বেজর অ-প্রক্ষমত প্রমাণ তা অনজত
বা জত পাজর। পজররটি ঈোরণ  চন্মপসত্রওা; স্ব-কখাণা।
যঔন বেজর প্রসমত প্রমাণ পাো যাে না, তঔন -প্রসমত বে প্রমাণ জচআ গ্রণ ওরা
ঈসঘত নে। প্রােলআ, চীবন বীমাওারী বীমা পসরওল্পনার কিজত্র সওঙু সনজিাজ্ঞা অজরাপ ওজর,
সবমার কমোে, জবসাচ্চ পূণসতার বে এবং জবসাচ্চ অোস্ত মসি।
e) তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি
বা ে তনসতও সবপসত্ত তঔনআ খজট যঔন সনসেস ি পসরসিসত বা এওচন্ বেসির অসথসও বিার
প্রওৃ সত, চীবন তলী এবং স্বভাব, মযসাো এবং মানসও স্বািে সনজেস ল ওজর কয সতসন আজচ্ছ ওজর
কওাজনা ওাজচ চস ত অজঙন যা ছুাঁ সও বৃসে ওজর। এমন জনও ওারণ থাওজত পাজর কযগুস
তনসতও সবপসত্তর আসঙ্গত সেজত পাজর।
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উদারণ
বীমাওৃ জতর ববাজর চােকা কথজও েূজরর কওাজনা লাঔাে যঔন প্রস্তাব চমা ওরা ে
স্বািে পরীিা নে কওাথা ওরা ে যঔন এওচজনর বাস র ওাজঙ কযাকেতা ম্পন্ন স্বািে
পরীিও থাজওন।

তৃ তীয় ক্রিজত্র যখন ক্রকাজনা স্পষ্ট বীমাজযাগয আগ্র ছা়িাই অনয আজরকজজনর জীবজনর জনয
প্রস্তাব করা য়, বা মজনানীত বীমাকৃ জতর ক্ষনকটবতী ক্ষনভিরলী য় না।
এআ প্রসতটি কিজত্র এওটি তেন্ত ওরা কযজত পাজর। কল পযসন্ত, যঔন এজচন্ট বীমাওৃ জতর জঙ্গ
ম্পসওস ত তঔন লাঔা সিওাসর কযমন সরজপাটস এজচসন্স মোজনচার/কডজভপজমন্ট সফার দ্বারা
এওটি তনসতও সবপসত্তর সরজপাটস অনজত বা ে
f)

ক্রপলা বা জীক্ষবকা

কপলাকত সবপে সতনটি ূজত্রর কওাজনা সনকসত ঈদ্ভু ত জত পাজর:
 েুখসটনা
 স্বািে ংক্রান্ত সবপে
 তনসতও সবপসত্ত

ক্ররখাক্ষচত্র 5 : ক্রপলাগত ক্ষবপক্ষির ূত্র

i.

দুঘিটনাজক্ষনত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ত জত পাজর ওারণ সনসেস ি িরজণর ওাচ এওচনজও েুখসটনা
ছুাঁ সওর ম্মুঔীন ওজর। এআ কিণীজত জনও প্রওার ওাচ অজঙ - াওস া সলল্পী, ভারা
িসমও, ধ্বং সবজলজ্ঞ এবং সফজে ঘমওবাচ।

ii. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ত ে যঔন ওাজচর প্রওৃ সতআ স্বািোসনর ওারণ ততরী ওরজত
পাজর। সবসভন্ন িরজনর স্বািে ম্পসওস ত সবপসত্ত অজঙ।
 সওঙু ওাচ কযমন ক্ষরক্সাচাকজদর ম্ভব লারীসরও িমতা এবং োযন্ত্র
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চস ত।

 সদ্বতীে পসরসিসত কযঔাজন এওচনজও রাােসনও এবং পারমাণসবও সবসওরণ মত
ঔসনর িুজা বা ওোন্সারচনও পোথস (ওোন্সাজরর ওারণ) মত ক্ষবাক্ত পদাজথি
ঈন্মুি জত ে।
 সবপসত্তর তৃ তীে িরনটি তীর উচ্চ চাপ পক্ষরজবজল কযমন যা ভূ কভস ি টাজন বা
কভীর মুজদ্রর মত যা কডজওাজম্প ুিতার ওারণ জত পাজর।
 বজলজ, ক্রবক্ষল আজাকম্পাদমূক সনসেস ি ওাজচর পসরসিসত (কযমন কপলী
ংজওাঘন ওজর বজ থাওা এবং KPO-কত ওসম্পঈটাজরর জঙ্গ কজক থাওা বা এওটি
ঈচ্চ লব্দযুি বিাে ওাচ ওরা) পরবতীওাজ সনসেস ি লরীজরর ংল ওাযসওরী
িসতািন ওরজত পাজর।
iii. তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি যঔন এওটি ওাজচ তনওটে বা পরািমূও ঈপাোজনর প্রসত বা িাক
এবং মে প্রবণতা ৃসি ওরার াজথ চস ত থাজও তঔন ঈদ্ভু ত জত পাজর। এওটি
ঈোরণ  কয এওটি নাআটক্লাজবর এওচন নতস ওী বা এওটি মজের বাজর
বপ্রজোকওারী বা জন্নভাচন পরাজির জঙ্গ ংযুি এওচন বেবােী 'কেরিী'।
অবার মাতারওা সঘত্তসবজনােনওারী মত সনসেস ি বেসি ওাজচর কপ্রাফাআ ওঔন ওঔন
তাজের প্রঘণ্ড মােওপূণস চীবনিারার সেজও সনজে যাে কযঔাজন কওান মে তার
েুঃঔচনও কল জত পাজর।
যঔনআ কওাজনা কপলা সবপসত্তমূও ওাচ তাসওাে কওাজনা এওটি কিণীজত পজর, বীমার চনে
অজবেনওারীজও কপলাকত প্রশ্নাবী কযটি কপলা কিজত্র সবজল সববরণ, োসেত্ব চস ত এবং ছুাঁ সও
ঈন্মুি সবজে সচজজ্ঞ ওজর তা ম্পূণস ওরা প্রজোচন। মানভাজব সতসরি অওাজরর(জযমন
অেস্ত াচাজর েুটাওা) কপলাে করটিং অজরাপ ওরা জত পাজর। এআ িরজনর সতসরি ওমাজনা
বা পারণ ওরা ে যঔন বীমাওৃ ত তার কপলার পসরবতস ন ওজর।
g) জীবননলী এবং স্বভাব
চীবননলী এবং স্বভাব এওচজনর ঘসরজত্রর জনওটাআ ওভার ওজর। ািারণত যসে এওচজনর
চীবননলীজত এমন সওঙু তবসলিে থাজও যা ছুাঁ সও ঈন্মুি ওরজত পাজর তাজ এজচজন্টর ককাপনীে
সরজপাটস এবং মানসও সবপসত্তর সরজপাটস কটি ঈজেঔ ওরা প্রতোসলত। সবজলত সতনটি তবসলিে
গুরুত্বপূণ:স
i.

ধ্ুমপান এবং তামাজকর বযবার: এটা এঔন স্বীওৃ ত কয তামাও বেবার শুিুমাত্র সনজচআ
এওটি ছুাঁ সও ে না ঈপরন্তু নোনেজের স্বািে ম্পসওস ত ছুাঁ সও বৃসে খটাজত াাযে ওজর।
কওাম্পাসন অচ িূমপােীজের এবং  িূমপােীজের সভন্নতর ার পজররটিজও জনও কবলী
সপ্রসমোম পসরজলাি চনে ঘাচস ওজর। নেভাজব তামাজওর বেবার কযমন গুটঔা এবং পান
মলা মৃতুোর বৃসে ওজর।

ii. মদ: মাজছ মাজছ এবং পসরসমত মে ঔাো সবপসত্ত নে। এটি সবসভন্ন কেজলর ামাসচও
চীবজনর এওটি ংল সজজব গ্রাে ে। তজব যঔন এটিজও জনও মে িজর করাচ কবন
ওরা ে তঔন কটি মৃতুে ছুা্াঁ সওজত ঈজেঔজযাকে প্রভাব কফজব। েীখস মে বোপীবোপও
মেেপান সভাজরর চনে াসনওারও এবং পাঘনতজন্ত্র প্রভাব কফজ।
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েুখসটনা, সংতা  পসরবার পমান, সবণ্নতা এবং অত্মতোর জঙ্গ মেেপান ম্পসওস ত।
কযঔাজন প্রস্তাব ফজমস মজের বেবার আসঙ্গত ওরা ে, কঔাজন োেগ্রণওারী অর
সবস্তাসরতভাজব সচজ্ঞাা ওরজত পাজরন মে বেবাজরর পসরমাজণর ঈপর সনভস র ওজর মামার
সোন্ত কনো এবং কওাজনা চটিতা এর ফজ ৃি জেজঙ এবং যা সনজেস সলত জেজঙ।
iii. পদাজথি র অপবযবার: পোজথসর পবেবার িাক বা মােও, োেসবও ঈজত্তচনা প্রলসমত
ওজর এমন পোথসএবং নোনে নুরূপ ঈজত্তচও পোথস মত সবসভন্ন িরজণর পোথস বেবার
কবাছাে। এমনসও এর মজিে সওঙু নবি এবং তাজের বেবার পরািমূও স্বভাব এবং
মানসও সবপসত্তর সনজেস ল ওজর। কযঔাজন পোজথসর বেবার জন্ন ওরা ে, োেগ্রণওারীর
এআ পবেবার পরীিজণর চনে এওাসিও পরীিার প্রজোচন জত পাজর। এজিজত্র বীমা
প্রতোঔোত ে জনও মে।

অত্ম পরীিা 2
নীজঘর কওানটি তনসতও সবপসত্তর ঈোরণ?
I.
II.
III.
IV.

ঘমওবাজচর ঘমওবাসচ কেঔাজত সকজে মৃতুে
এওচন বেসি মাসনজে কনোর চনে জঢ পসরমাণ মে ঔান
বীমাওৃ ত প্রসমোম পসরজলাজির ভাব
পসস নসথজত প্রস্তাবও সমথো বজজঙন

C. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দায়গ্রণ
1. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দায়গ্রণ
োেগ্রণওারীর সোজন্ত প্রভাব কফজত পাজর এমন সওঙু স্বািে ম্পসওস ত ওারণ অমরা এঔন কেঔব।
এগুজা ািারণত স্বািে ম্পসওস ত োেগ্রজণর মািেজম মূোেন ওরা ে। তারা ওঔন স্বািে পরীিও
এর সরজপাটস চনে বজত পাজরন। অমরা ওতগুজা ওারণ কেঔব কযগুজা পরীিা ওরা প্রজোচন।
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ক্ররখাক্ষচত্র 6 : স্বাস্থয ম্পক্ষকিত কারণ ক্রযগুজা দায়গ্রণকারীর ক্ষদ্ধান্তজক প্রভাক্ষবত কজর

a) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা
মৃতুের ছুাঁ সওজত পাসরবাসরও আসতাজর প্রভাব সতনটি েৃসিজওাণ কথজও কজবণা ওরা জেজঙ।
i.

ক. বংলগত: সওঙু করাক এওটি প্রচন্ম কথজও অজরওটি প্রচজন্ম কপ্রসরত জত পাজর, বা যাে
সপতা-মাতা কথজও ন্তানজের।

ii. খ. পক্ষরবাজরর গ়ি আয়ু: যঔন বাবা-মা হৃেে ওি বা ওোন্সার মত সনসেস ি সওঙু করাজকর
ওারজণ প্রথম সেজও মারা যান, এটা তাজের ন্তান েজতা কবলীসেন বাাঁঘজব না কআ আসঙ্গত
জত পাজর।
iii. গ. পাক্ষরবাক্ষরক পক্ষরজবল: তৃ তীেত, পসরজবল কযঔাজন পাসরবার বা ওজর কটি ংক্রমণ
এবং নোনে ছুাঁ সও ঈদ্ঘাটজনর ওারণ জত পাজর।
চীবন বীমাওারীজের তাআ প্রসতকূ পাসরবাসরও আসতা বেপার সনজে ওাচ ওজরন তঔন তওস তা
বম্বন ওরা অবলেও। তারা নোনে সরজপাটস ঘাআজত পাজরন এবং এআ কিজত্র এওটি সতসরি
মৃতুোর িাযস ওরজত পাজর ।
b) বযক্ষক্তগত ইক্ষতা
বেসিকত চীবজনর আসতা বজত কবাছাে বীমাওৃ জতর কভাক ওরা মানব লরীজরর সবসভন্ন যজন্ত্রর
াসন। চীবন বীমার প্রস্তাব ফজমস ািারণত এওটি প্রজশ্নর ংওন থাজও কযগুজা তেন্ত ওজর কয
বীমাওৃ ত এমন সওঙু র সঘসওৎািীন অজঙন সওনা।
এআ মো স্বািে পরীিজওর সরজপাটস বা কওাজনা সবজল সরজপাটস যা সেজত বা জেজঙ কঔান
কথজও আসঙ্গত পাো কযজত পাজর। প্রিান প্রওাজরর ুিতা কযগুজা তোওারী করাক-এর ন্তভুস ি
কগুজা 
i.

হৃদযন্ত্র ঘটত ক্ররাগ কযগুজা হৃেযন্ত্র এবং রিতন্ত্রজও প্রভাসবত ওজর – কযমন াটস োটাও,
কস্ট্রাও এবং রিিরণ
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ii. শ্বাযজন্ত্রর করাক কযমন যক্ষ্মাজরাক
iii. ক্রকাজর অক্ষতক্ষরক্ত উত্পাদন এবং প্রজনন কযটি মোসকনোন্ট টিঈমাজরর, ওোন্সার সজজব
পসরসঘত, সেজও সনজে যাে।
iv. মুত্রালয় ম্পক্ষকিত ক্ররাগ, কযটি সওডসন এবং নোনে মুত্রখটিত ংল, যা সওডসনর বেথসতা
এবং মৃতুের সেজও সনজে কযজত পাজর।
v. অন্ত: স্র্রাবী গ্রন্থীর িয়, যা ডাোজবটি নাজম বজঘজে ুপসরসঘত। এটি লরীজরর রি প্রবাজ
সঘসন (বা গ্লুজওাচ) সবপাও যজথি আনুসন ঈৎপােজনর িমতা কথজও কেঔা কেে।
vi. পাচনতজন্ত্রর ক্ররাগ কযমন কোসস্ট্রও অার এবং সভার সজরাস
vii. স্দায়ুতজন্ত্রর করাক
c) বযক্ষক্তগত তবক্ষলষ্টয
এটি করাজকর প্রবণতার এওটি গুরুত্বপূণস সনজেস লও।
i.

গঠন

ঈোরণস্বরূপ এওচন বেসির কঠন তার ঈচ্চতা, চন, বুও এবং মাপ সনজে কঠিত। প্রেত্ত
বে এবং ঈচ্চতাে, এওটি প্রসমত চন কটি জ্ঞাসেত ওরা প্রজোচন এবং যসে চন প্রসমত
চজনর তু নাে ঔুব কবলী বা ওম ে, তাজ অমরা বজত পাসর বেসিটি মাত্রাসিও চন
সবসলি বা যথাথস চজনর কঘজে ওম চজনর।
এওআভাজব, এটা স্বাভাসবও বেসির বুজও ঙাসত ন্তত ঘার কসন্টসমটার প্রাসরত ওরা ঈসঘত এবং
কপজটর মাপ প্রাসরত বুজও কঘজে কবসল জব না বজ অলা ওরা ে।
ii. রক্ত চাপ
অজরওটি ংজওত  মানুজর রি ঘাপ। এটির েুটি মাপ অজঙ
 ংজওাঘন
 প্রারণ
সভজ্ঞতা  নুলীজনর পর প্রসতসষ্ঠত পেসত নুাজর প্রেত্ত বেজ ািারণ রি ঘাপ জব
ংজকাচজনর জনয: এটি ১১৫ + বেজর ২/৫ ংল।
প্রারজণর জনয: এটি ৭৫ + বেজর ১/৫ ংল
তাআ যসে বে ৪০ বঙর ে, স্বাভাসবও রিঘাপ ো ঈসঘত ংজওাঘন ১৩১: এবং প্রারণ
৮৩।
যঔন অ পাঠ ঈপজরাি মান কথজও কবলী ে, অমরা বজত পাজর বেসিটির ঈচ্চ রিঘাপ
বা াআপারজটনলন অজঙ। যঔন এটি ঔুব ওম ে তাজও াআজপাজটনলন বা ে। পরবতীটি
গুরুতর পসরণাম জত পাজর।
তজন্ত্র প্রবাসত রজির ঘাপ িমনীর স্পন্নন ার সেজে ূসঘত ওরা ে। স্পন্নন ার প্রসত সমসনজট
৫০ কথজও ৯০ খাজত কজ ৭২-এ পসরবসতস ত জত পাজর।
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iii. মুত্র- ক্ষনক্ষদি ষ্ট আজপক্ষিক গুরুত্ব
বজলজ, এওচজনর মুত্র সনসেস ি অজপসিও গুরুত্ব মুত্রতজন্ত্র সবসভন্ন জল্টর ভারামে সনজেস ল ওজর।
এটি তজন্ত্র কযজওাজনা বেথসতাজও সনজেস ল ওজর।

অত্ম পরীিা 3
কওন স্বািে ম্পসওস ত োেগ্রজণ বংলকত আসতা গুরুত্বপূণস?
I.
II.
III.
IV.

িনী বাবা-মাজের ুি সলশু ে
সনসেস ি করাক বাবা-কথজও বাচ্চাজের মজিে অজ
করীব বাবা-মাজের পুসি-অক্রান্ত বাচ্চা ে
পাসরবাসরও পসরজবল এওটি গুরুত্বপূণস ওারণ

ারাংল


রওারী নোেসবঘাজর, োেগ্রণওারী ছুাঁ সও কিণীর সনিসারজণ চস ত কযঔাজন বেসির চীবন
কিণীসবভাক ওরা জব এবং তাজের চাসর ছুাঁ সওর ঈপর সনভস র ওজর তাজের সবসভন্ন ছুাঁ সও কিণীজত
সনযুি ওরা জব।



োেগ্রণ বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তজর খটজত পাজর:
 সনম্ন স্তজর এবং
 োেগ্রজণর সবভাক স্তজর



োেগ্রজণর সোন্তমূও বা ংঔোকত পেসত বীমা প্রস্তাজবর োেগ্রজণর চনে সবপুভাজব প্রঘসত



োেগ্রণওারী দ্বারা ততসর োেগ্রণ সোজন্ত প্রসমত াজর প্রসমত ছুাঁ সও গ্রণ বা -প্রসমত ছুাঁ সও
চনে সতসরি ঘাচস গ্রণ ন্তভুস ি। ওঔন অেস্ত জথসর চনে বেও গ্রণ ওরা ে বা
সনেন্ত্রণমূও িারাে গ্রণ সনভস র ওজর। কযঔাজন ছু ণসও প্রস্তাজবর কঘজে কবসল জ প্রতোঔোন বা
িসকত ওরা জব।



এওটি ব
ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারণত বীমাওৃ জতর বীমাজযাকেতার স্বািে পরীিা
ম্পােন না ওজরআ বীমা চনে সনবসাসঘত ে। এআ মস্ত কিত্রজও স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রণ
বা ে।



স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রণ সওঙু পসরসঘত ওারণ 
 বে
 ব পসরমাণ অেস্ত
 তনসতও সবপসত্ত আতোসে



স্বািে ম্পসওস ত োেগ্রণ সবজবঘনার ওারজণর মজিে ঈজেঔজযাকে 
 পাসরবাসরও আসতা,
 বংলকত এবং বেসিকত আসতা আতোসে।
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প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

োেগ্রণ
স্বাভাসবও চীবন
স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রণ
সনিসারজণর ওারণ
স্বািে ম্পসওস ত োেগ্রণ
সবজরাি-সনবসাঘন

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি সযসন এআড-এ ভু কজঙন তাজও চীবনবীমা ওভার কথজও বাসত ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এওচন বেসি জঢ পসরমাণ মে ঔান ওারণ সতসন মাসনজে সনজত ঘান এটা  এওটি তনসতও
সবপসত্তর ঈোরণ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্ষনক্ষদিষ্ট ক্ররাগ বাবা-মা ক্রথজক বাচ্চাজদর মজধ্য আজ এবং তাই স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দায়গ্রজণ বংলগত
ইক্ষতা গুরুত্বপূণি।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীজঘর কওানটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা োেগ্রণ ঘসরত্র ূসঘত ওজর?
I.
II.
III.
IV.

োসব প্রসক্রো
ছুাঁ সওর গ্রণজযাকেতা সির
পণে নওলা ওরার িপসত
গ্রাজওর জঙ্গ ম্পওস পসরঘাও

প্রশ্ন 2
সনজঘর কওানটি োেগ্রণওারীর সোন্ত নে?
I.

প্রসণত াজর ছুাঁ সও গ্রণ
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II. সনম্নাসভমুঔী ছুাঁ সও
III. ছুাঁ সও মুতু সব
IV. োসব প্রতোঔোন
প্রশ্ন 3
সনজঘর কওানটি প্রসণত বেজর প্রমাণ নে?
I.
II.
III.
IV.

পাজপাটস
স্কু  ঙা ার লংাপত্র
চন্মপসঞ্জ
চন্ম লংাপত্র

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔত কওান বিারটি এওচনবেসির বীমাজযাকেতাজও কনসতবাঘওভাজব প্রভাসবত ওরজব?
I.
II.
III.
IV.

তেনসন্নন কে াজনা
সনসে পোথস পবেবার
 প্রওৃ সত
েীখসূসত্রতা

প্রশ্ন 5
োেগ্রজণর সও পেসতর িীজন এওচন োেগ্রণওারী ব কনসতবাঘও বা প্রসতকূ ওারজণর চনে
আসতবাঘও করটিং পজেন্ট(জয কওাজনা আসতবাঘও বা নুকূ ওারজণর চনে কনসতবাঘও পজেন্ট) পসণ
ওজর?
I.
II.
III.
IV.

সোন্তমূও
জয সিও
ংঔোকত করটিং
এওও পেজিপ

প্রশ্ন 6
ছুাঁ সও কিণীসবভাক নুযােী, ___________ কঠিত ে তাজের সনজে যাজের প্রতোসলত মৃতুোর মৃতুোরণী প্রওাসলত ািারণ চীবন নুরূপ।
I.
II.
III.
IV.

ািারণ চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
ািারজণর কঘজে সনম্ন চীবন
িীণতর চীবন

প্রশ্ন 7
ম্রুতা কভস বতী। ক টামস বীমা ওভাজরর চনে অজবেন ওজর। নীজঘর সবওজল্পর কওানটি এওচন
োেগ্রণওারীর ওাজঙ বজঘজে ভা সবওল্প জব ম্রুতাজও বীমা প্রস্তাব কেোর চনে? ঠিও
সবওল্পটি ঘেন ওরুন।
244

I.
II.
III.
IV.

ািারণ াজর গ্রণ
সতসরি সপ্রসমোজম গ্রণ
প্রস্তাব প্রতোঔোন
ীমাবে িারা জঙ্গ গ্রণ

প্রশ্ন 8
সনজঘর কওান বীমা প্রস্তাবটি স্বাি পরীিা বেতীত োেগ্রজণর িীজন কযাকেতা াভ ওজর?
I. সবতা, বে ২৬ বঙর, ফ্টেোর আসন্চসনোর সজজব অআটি কওাম্পাসনজত ঘাওসর ওজর
II. মজল, বে ৫০ বঙর ওো ঔসনজত ওাচ ওজর
III. তীল, বে ২৮ বঙৎ, বোজে ওমসরত এবং ১ কওাটি টাওা বীমা ওভাজরর চনে অজবেন
ওজরজঙ
IV. প্রবীন, বে ৩০ বঙর, সডপাটসজমন্টার কিাজর ওাচ ওজর এবং ১০ বঙর কমোজে এওটি কমোসে
বীমা পসরওল্পনা চনে অজবেন ওজরজঙ
প্রশ্ন 9
সলনা ডােজবটি তীব্র করাজক ভু কজঙন। সতসন এওটি বীমা পসরওল্পনার চনে অজবেন ওজরজঙন।
এজিজত্র োেগ্রণওারী __________ বেবার ওরজবন োেগ্রজণর চনে। বজঘজে ঠিও সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I. সোন্তমূও পেসত
II. ংঔোকত পেসত
III. ঈপজরর কযজওাজনা এওটি পেসত কযজতু োয়্গ্গ্রজণর চনে ডােজবটিজর মত ুিতা
ভূ সমওা চসন ওজর না
IV. ঈপজরাি কওাজনা পেসতআ নে ওারণ ডাোজবটি কিজত্র রাসর বাসত ওরা ে

প্রিান

প্রশ্ন 10
জন্তা টামস বীমা পসসর চনে অজবেন ওজরজঙ। তার মৃতুোর ািারণ চীবজনর কথজও সবজলভাজব
ওম তাআ তাজও ওম সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। ছুাঁ সও কিণীসবভাজক, জন্তা__________িীজন
কিণীওৃ ত জবন।
I.
II.
III.
IV.

ািারণ চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
সনওৃ ি মাজনর চীবন
িীণতর চীবন

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
োেগ্রণওারী গ্রণজযাকেতা ছুাঁ সও সোন্ত কনন।
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উির 2
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসব প্রতোর োেগ্রণওারীর সোন্ত নে।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
চন্মপসঞ্জ প্রসণত বে প্রমাণ নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসে পোথস পবেবার বিারটি এওচনবেসির বীমাজযাকেতাজও কনসতবাঘওভাজব প্রভাসবত ওরজব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
োেগ্রজণর ংঔোকত পেসতর িীজন এওচন োেগ্রণওারী ব কনসতবাঘও বা প্রসতকূ ওারজণর
চনে আসতবাঘও করটিং পজেন্ট(জয কওাজনা আসতবাঘও বা নুকূ ওারজণর চনে কনসতবাঘও পজেন্ট)
পসণ ওজর।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
ছুাঁ সও কিণীসবভাক নুযােী,
ািারণ চীবন কঠিত ে তাজের সনজে যাজের প্রতোসলত মৃতুোর
মৃতুে-ারণী প্রওাসলত ািারণ চীবন নুরূপ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ম্রুতা কভস বতী তা সবজবঘনা ওজর বজঘজে ভা কয সবওল্পটি োেগ্রণওারী ম্রুতাজও বীমা কেোর
মে বাঙাআ ওজর কটি  ীমাবে িারা। এআ ীমাবে িারাটি কভস িারণ ংক্রান্ত সতন মাজর
মজিে মৃতুের চনে বীমা পসরজলাি ীসমত ওজর।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
মজলর বীমা প্রস্তাবটি স্বািে পরীিা বেতীত োেগ্রজণর কযাকেতা াভ ওজর না ওারণ তার বে
কবলী (৫০ঈেস ) এবং তার কপলা নোনে কপলা ফ্টেোর, বোে ংিা আতোসের তু নাে জনও
ছুাঁ সওপূণস।
উির 9
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ঠিও সবওল্পটি  I.
যঔন সলনা, সযসন তীব্র ডাোজবটিজ ভু কজঙন, কআ পসরসিসতজত োেগ্রণওারী োেগ্রজণর সোন্তমূও
পেসত বেবার ওজর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  II.
ছুাঁ সও কিণীসবভাজক, জন্তা পঙন্নআ ছুাঁ সওজত কিণীবে জবন।
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16
জীবন ক্ষবমা পক্ষক্ষ অধ্ীজন পক্ষরজলাধ্
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোজে োসব িারণা এবং োসব সওভাজব সনণীত ে তা বোঔো
োসব িরজনর বোঔো কল পযসন্ত অপসন এওটি মৃতুে কিজত্র োসব
বীমাওারী দ্বারা ুসবিাজভাকীজও ুরিার (সবতওস নীে িারা এবং
ুরিা) চনে, িরা যাে বীমাওৃ ত দ্বারা কওাজনা তথে ঘাপা রাঔা ে
ক্ষলিজণর ফাফ
A. োসবর প্রওার এবং োসবর প্রসক্রো
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ওরা জেজঙ। তারপর িোেটি
চনে ফমস চমা সেজত জব 
পসসিারওজের স্বাথস সনেন্ত্রজণর
সন।

A. দাক্ষবর প্রকার এবং দাক্ষবর প্রক্ষেয়া
1. দাক্ষবর ধ্ারণা
এওটি বীমা কওাম্পানীর বাস্তব পরীিা এবং সবমা পসস যঔন পসস োসবজত পসরণত ে। চীবন
বীমার ঠিও মূে োসব সনষ্পসত্ত এবং ুসবিা পসরজলাজির মািেজম কণে ওরা ে।
ংজ্ঞা

দাক্ষব  একট চাক্ষদা ক্রযট বীমাকারী একট চু ক্ষক্তজত উজেক্ষখত ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত করজবন।
চীবন বীমা ঘু সির িীজন োসব বীমা ঘু সি অতাে এও থবা সিও খটনা দ্বারা অজা ন ৃসি
ওজর। কযঔাজন সওঙু োসবজত ঘু সি বা থাজও, নেজের কিজত্র ঘু সি মাপ্ত জে যাে।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষক ঘটনা এবং দাক্ষব

োসব েু-প্রওাজরর জত পাজর:
i. চীবেলাে প্রেত্ত োসব এমনসও যঔন বীমাওৃ ত কবাঁজঘ থাজওন
ii. মৃতুের কিজত্র োসব

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : দাক্ষবর প্রকার

কযঔান বীমাওৃ জতর মৃতুে পর মৃতুযর ক্রিজত্র দাক্ষব ঈদ্ভু ত ে, জীবেলায় দাক্ষব এও বা এওাসিও
খটনার ওরজণ জত পাজর।
উদারণ
চীবেলাে োসবর ূত্রপাত ওরা খটনার ঈোরণ:
i. পসসর পূরণ;
ii. টাওা-কফরত পসসর গুরুত্বপূণস পযসাজে কপ ঙ
াঁ াজনার পর প্রজেে সওসস্ত;
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iii. পসসর রাআডার ুসবিাে গুরুতর ুিতা ওভার ওরা ে;
iv. পসসিারী বা স্বত্বসনজোকী দ্বারা পসস মপসণ;

2. দাক্ষবর ঘটনা ঘজটজছ ক্ষকনা তা ক্ষনণি য়
i.

জীবেলায় দাক্ষব পসরজলাজির চনে, সবমাওারীজও নীসত সনিসাসরত লতস নুযােী খটনা কয
খজটজঙ তা সনরূপণ ওরজত জব।

ii. পক্ষরপূরণ দাক্ষব এবং টাকা ক্ষফরত ক্ষকক্ষস্ত দাক্ষব জচ প্রসতসষ্ঠত ে কযজতু তারা ঘু সি শুরুজত
সনিসাসরত তাসরঔগুস ঈপর সভসত্ত ওজর ওরা ে।
ঈোরণস্বরূপ, কমোেপূসতস র তাসরঔ এবং তাসরঔগুস যঔন চীবেলার োসব সওসস্ত টাওা
কফরত পসসর িীজন কেো জত পাজর পসরষ্কারভাজব ঘু সি প্রস্তুসতর মে পসরওল্পনা ওরা
ে।
iii. প্রতেপসণ মূে পসরজলাি নোনে োসব পসরজলাি কথজও সভন্ন। নোনে োসবর মত নে, এঔাজন
খটনা পসসিারও বা স্বত্বসনজোকীর পসস প্রতোর এবং ঘু সির িীজন তার যা বাসও
অজঙ কআ সোন্ত ূত্রপাত ে। মপসণ পসরজলাি ািারণত ওা প্রতোাজরর চনে লাসস্ত
চস ত এবং ম্পূণস োসব প্রোন ওরা জ যা কেো ত তার কথজও ওম জব।
iv. গুরুতর অুস্থতার চনে োসব সনরূপন ওরা ে স্বািে ম্পসওস ত এবং পসসিাসরর তার
োসব মথসজন প্রেত্ত নোনে সরজপাজটসর ঈপর সনভস র ওজর।
এআ পসসর কিজত্র চটিতা কেঔা কেে কযটিজত গুরুতর ুিতা োসব রাআডার অজঙ এবং
এআ িরজনর পসস সনিসাসরত জেজঙ। গুরুতর ুিতা ুসবিার ঈজেলে  পসসিারীজও
ুিতার খটনাে তার ঔরঘ বন ওরার চনে িম। যসে এআ পসস সনিসাসরত ওরা ে,
ব ুসবিা স্বত্বসনজোকীজও প্রজেে জব। এটি অআনত ঠিও জ, এটি ঈজেজলে ঈজেলে পূরণ
জত পাজর না। এআ িরজনর পসরসিসত এ াজনার চনে এটি গুরুত্বপূণস কয পসসিারীজও সবস্তৃ ত
ুসবিা ম্পজওস সলসিত ওরা কযগুজা তারা সনযুি ওরজত পাজর, লতিাধ্ীন ক্ষনজয়াজগর
মািেজম।
পূণিতা বা মৃতুয ক্রিজত্র দাক্ষব বা মপসণ বীমা ঘু সির ওভার বান ওরা ে এবং অর কওাজনা
বীমা ওভার পাো যাজব না। এটি অজ োসব কেো ে সওনা বা না সনসবসজলজ। োসবর পসরজলািজনর চনে ঘু সির িীজন ওভার বাজর অো কেে না।
3. দাক্ষবর প্রকার
সনম্নসসঔত পসরজলাি পসস কমোে মজে খটজত পাজর:
a) জীবেলায় ুক্ষবধ্া পক্ষরজলাধ্
বীমাওারী দ্বারা বীমাওৃ তজও সনসেস ি মজে পসস কমোজে পযসাবৃত্ত ওরা ে। প্রসতটি চীবেলা
ুসবিা সওসস্ত
কেোর পজর কপজমজন্টর তোেজনর পর পসসিারওজও পসস বি সফসরজে
কেো ে ।
b) পক্ষক্ষ মপি ণ
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পসসিারও তার পসস ওাজ বে ওরার মনসির ওরজত পাজরন। এটি পসস ঘু সির এওটি
কস্বচ্ছামূও মাপ্ত ে এওটি পসস শুিুমাত্র পসরজলাসিত মূে চসজনর পর অত্মমপসণ ওরা
কযজত পাজর বীমাওৃ তজও কয টাওা পসরজলাি ওরা ে কটি মপি ণ মূয কযটি ািারণত প্রেত্ত
সপ্রসমোজমর এওটি লতাংল। এটি বজঘজে ওম মপসণ মূে (সচএসভ), সওন্তু বীমাওৃ তজও
পসরজলাসিত অ মপসণ মূে সচএসভ কথজও কবলী।
c) রাইডার ুক্ষবধ্া
সবসি এবং লতস াবী নুযােী সনসেস ি খটনার পসরজপ্রসিজত বীমা কওাম্পানী দ্বারা রাআডাজরর িীজন
কপজমন্ট কেো ে।
গুরুতর অুস্থতা রাইডাজরর িীজন, এওটি গুরুতর ুিতা সনণসজে টামস নুযােী এওটি
সনসেস ি মূে কেো ে। বীমা কওাম্পানী দ্বারা সনসেস ি গুরুতর ুিতার তাসওা মজিে
ুিতাটি ওভার ওরা ঈসঘত।
াপাতাজ যত্ন রাইডার নুযােী, সবমাওারী বীমাওৃ ত াপাতাজ ভসতস র খটনাে সঘসওৎা
ঔরঘ বন ওজর, এটি সবসি এবং লতস াজপজি
রাআডার কপজমন্ট পসরজলাজির পর পসস ঘু িু বা থাজও।
বীমাঘু সিজত ঈজেসঔত পসস কমোে কলজ সনম্নসসঔত োসব পসরজলাি ওরা ে।
d) ম্পূণিতা দাক্ষব
এআ িরজনর োসবজত, বীমাওারী বীমাওৃ তজও কমোে কলজ এওটি সনসেস ি থস প্রোজনর প্রসতশ্রুসত
কেে, যসে বীমাওারী পসরওল্পনা কল ো পযসন্ত চীব্ত থাজওন। এটি ম্পূণিতা দাক্ষব সজজব
পসরসঘত।
i.

অংলগ্রণকারী পক্ষরকল্পনা: ম্পূণসতা োসবজত পসরজলাসিত মূে, যসে ংলগ্রন ওজর, অেস্ত
থস  ঞ্চত কবানা বাসও জথসর কযমন -পসরজলাসিত প্রসমোম এবং পসস কান এবং
তার ঈপর ুজের কঘজে ওম।

ii. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষফরত (আরক্ষপ) পক্ষরকল্পনা: সওঙু কিজত্র কমোে মজে পসরজলাসিত প্রসমোম
পসস ম্পূণস বার পর সফরত কেো ে।
iii. ইউক্ষনট ক্ষঙ্কড ইনুজরন্প প্লান (ইক্ষপ): আঈসজপর কিজত্র, বীমাওারী পুাঁসচ মূে ম্পূণসতা
োসব সজজব পসরজলাি ওজরন।
iv. Money-back Planটাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা: টাওা সফরত পসসজত বীমাওারী পসস
কমোজে চীবেলা ুসবিা করজঔ ম্পূণসতা োসব পসরজলাি ওজরন।
োসব পসরজলাজির পর বীমা ঘু সি িসকত ওরা ে।
e) মৃতুযর দাক্ষব
যসে বীমাওৃ ত খটনাক্রজম বা নে ভাজব তার পসসর কমোে কলজর অজক মারা যান,
বীমাওারী সঞ্চত কবানা, যসে থাজও  অেস্ত থস কেন, যথাক্রজম ওম পসরজলাসিত থস
কযমন বাসও থাওা পসস ঊণ এবং ুে সপ্রসমোম। এটি মৃতুয ক্রিজত্র ুক্ষবধ্া, কযটি মজনানীত
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বা স্বত্বসনজোকী বা অআনত যা পসরসিসত থাওজব তাজও পসরজলাি ওরা ে।
মৃতুের ফজ ঘু সি মাপ্তজও ূসঘত ওজর।

মৃতুে কিজত্র োসব

মৃতুে কিজত্র োসব েজতা:
 লীঘ্র (সতন বঙজরর ওম পসস মেওা) বা
 সবম্ব (সতন বঙজরর কবলী)
মজনানীত বেসি বা স্বত্বসনজোকী বা অআনকত ঈত্তরাসিওারীজও বীমাওৃ জতর মৃতুের ওারণ, তাসরঔ
এবং মৃতুের চােকা বকত ওরজত জব।

i.

মৃতুযর জনয দাক্ষবর ক্রিজত্র উপস্থাক্ষপত ফমি

সনম্নসসঔত ফমস োসব প্রসক্রোওরজণর ুসবিাজথস জঙ্গ সবমা ুসবিাজভাকীজও চমা সেজত জব:
 স্বত্বসনজোকীর দ্বারা োসব ফমস
 ওবর বা লবো াটিসসফজওট
 সঘসওৎািীন সঘসওৎজওর লংাপত্র
 াপাতাজর লংাপত্র
 সনজোকওতস ার লংাপত্র
 েুখসটনাচসনত মৃতুের কিজত্র প্রজোচন ে, প্রথম তথে প্রসতজবেন (এফঅআঅর), তো
প্রসতজবেন, মেনাতেন্ত প্রসতজবেন, সন্তম প্রসতজবেজনর মত পুসল প্রসতজবেজনর অোত
প্রতোসেত প্রসতসসপ।
 কপ রভা ওতৃ পি আতোসত দ্বারা প্রেত্ত মৃতুে লংাপত্র মৃতুের প্রমান সজজব
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ক্ররখাক্ষচত্র 3 : মৃতুয ক্রিজত্র দাক্ষবর জনয উপস্থাক্ষপত ফমি

ii. মৃতুযর দাক্ষব অস্বীকৃক্ষত
মৃতুে োসব পসরজলাি বা স্বীওৃ ত জত পাজর। োসব প্রসক্রোওরজণর মে, যসে সবমাওারী নাি
ওজরন কয ঈপিাপও কওান ভু  সববৃসত ততসর ওজরজঙন বা পসস প্রাসঙ্গও বস্তুকত খটনা ঘাপা
করজঔজঙন, কজিজত্র ঘু সি ওাযসওর জে যাজব। পসসর িীজন ব ুসবিা বাজচোপ্ত ওরা জব।
iii. অনুজেদ 45: অক্ষবতকিনীয় ধ্ারা
তজব এআ লাসস্ত বীমা অআন, ১৯৩৮- এর অনুজেদ ৪৫-এর সনেমািীন।
গুরুত্বপূণি
অনুজেদ 45 ক্ষববৃত কজর:
কওাজনা চীবন বীমা কয তাসরজঔ এটি শুরু োর েু বঙর পর কমোে কলজর পর বীমাওারী
দ্বারা কয পটভূ সমজত প্রস্তাব ততরী ওরা জেজঙ ক ম্পসওস প্রশ্ন ঈিাপন ওজরন বা স্বাি
পরীিণওারী সফাজরর প্রসতজবেন, বা সবঘারও, বা বীমাওৃ জতর বেু , বা কওাজনা নসথ যা
পসস প্রঘজনর সেজও সনজে যাে, তা ভু  বা তে সঙ, বীমাওারী না কেঔাজনা পযসন্ত এআ
িরজনর সববৃসতজত গুরুত্বপূণস সবে বা প্রওাসলত তে কযগুজা প্রওাল ওরা গুরুত্বপূণস এবং
পসসিারী দ্বারা এটি প্রতারণার চনে
ততরী ওরা জেজঙ এবং সববৃসত ততরী ওরার মে
পসসিারী চানজতন কয এটি সমথো বা এটি এওটি প্রওাসলত তে কযটি প্রওাল ওরা
গুরুত্বপূণস।
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বযাখযা:
যসে এওচন পসসিারী পসস প্রোজনর ২ বঙর পযসন্ত কয কওাজনা মে গুরুত্বপূণস খটনা
প্রওাসলত রাজঔন, বীমাওারী দ্বারা স্বীওৃ ত ম্পন্ন জত পাজর যসে প্রস্তাসবত গুরুত্বপূণস খটনা
সমথো ে।
২ - বঙর গ্রাজওর চনে জপিা এবং জিের মে। এআ মজের পর, বীমাওারীজও প্রমাণ
ওরজত জব কয পসসিারী এওটি প্রতারণামূও সববৃসত সেজেজঙন এবং গুরুত্বপূণস খটনা
প্রওাসলত করজঔজঙন এবং সতসন চানজতন কয প্রেত্ত সববৃসতটি সমথো। শুিু প্রমাণ পাোর পর ২
বঙর মজের পজর এওটি পসস পসরতোক ওরজত পাজরন।
iv. মৃতুয অনুমান
ওঔন ওঔন এওচন বেসির সে ম্পজওস কওাজনা তথে না পাোে তাজও সনরুসেি বজ
সরজপাটস ওরা ে। এআ কিজত্র াত বঙর তার কঔাচাঁ না কপজ ভারতীে প্রমাণ অআন মৃতুে
নুমাজনর বেবিা কনে। যসে মজনানীত বা ঈত্তরাসিওারীরা োসব ওজর কয বীমাওৃ ত সনজঔাাঁচ
এবং বলেআ মৃত বজ কণে ওরজত জব, বীমাওারী অোজতর সডসক্রর চনে কচার ওজরন।
এটি প্রজোচনীে কয অোত মৃতুে নুমাজনর ডসক্র না কেো পযসন্ত প্রসমোম পসরজলাি
ওরজত জব। বীমাওারী েজত ঙাজ র সবে সজজব াত বঙজরর সপ্রসমোম পসরতোক ওরজত
পাজরন।

4. জীবন বীমা পক্ষক্ষর ম্পজকি দাক্ষব পদ্ধক্ষত
অআঅরসডএ (পসসিারীর স্বাজথসর

ুরিা) অআন, ২০০২ সনম্নসসঔত ঈপব্ধ ওজর:

ক্ষবক্ষধ্ 8: একট জীবন বীমা পক্ষক্ষ ম্পজকি দাক্ষব পদ্ধক্ষত
i.

এওটি চীবন বীমা পসস ািারণত োসবোজরর োসব মথসজন যা যা প্রাথক্ষমক নক্ষথ চমা
ওরার প্রজোচন তা সববৃত ওজর।

ii. চীবন বীমা কওাম্পাসন োসব গ্রজণর পর অক্ষবজে দাক্ষব প্রক্ষেয়াভুক্ত ওজরন। যসে কওান
প্রজশ্নর বা সতসরি নসথর প্রজোচন ে যতটা ম্ভব, দাক্ষব প্রাক্ষপ্তর 15 ক্ষদজনর মজধ্য,
এওবাজর এবং অংসলও ভাজব নে, ঈিাসপত জব।
iii. মস্ত প্রাসঙ্গও ওাকচপত্র এবং বোঔো প্রাসপ্ত তাসরজঔর ৩০ ক্ষদজনর মজধ্য বীমা পসসর
পূরণ ওরা জব বা প্রাসঙ্গও ওারজণ প্রসতজরাি ওরা জব। যাআজাও, কযঔাজন
পসরসিসতজত বীমা কওাম্পাসনর মজত এওটি তেন্ত পজরাোনা কেো জেজঙ, কঔাজন এটা
এবং যত লীঘ্র ম্ভব তেন্ত ম্পন্ন ওরা জব। কযঔাজন বীমা কওাম্পাসনর মজত এওটি
পসরসিসতজত এওটি তেন্ত পজরাোনা চরুরী, এআ িরজনর তেন্ত শুরু এবং যত লীঘ্র
ম্পন্ন ওরজত জব, কযজওাজনা কিজত্র োসব প্রোজনর ৬ মা কবলী নে।

োসব
োসব
শুরু
োসব
ম্ভব

iv. অআজনর ৪৭ নুজচ্ছে নুযােী, কযঔাজন োবী পসরজলাজির চনে ততরী সওন্তু প্রেত্ত বেসির
ঠিও নািওরজণর ভাজব পসরজলাি ওরা যাজচ্ছ না, চীবন বীমাওারী প্রেত্ত বেসির
ুসবিাজথস পসরমাণটি করজঔ সেজত পাজরন এবং এআ িরজনর পসরমাণ সনিসাসরত বোজের কসভং
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োওাঈজন্ট প্রজযাচে ুজের ার ঈপাচসন ওরজব (মস্ত ওাকচ এবং তথে চমা ওরার ৩০
সেন পর ওাযসওরী জব)
v. কযঔাজন াব-করগুজলন (৪) ঙা া নে কওাজনা ওারজণ বীমাওারী দ্বারা োসব প্রসক্রোর
সবম্ব জ, চীবন বীমা কওাম্পানী দাক্ষব পক্ষরমাজণর উপর ুদ প্রদান করজব ক্রই াজর ক্রযট
বযাজঙ্কর াজরর উপর ২%, অসথসও বঙজরর শুরুজত প্রঘসত যঔন োসব পযসাজাঘনা ওরা
ে।
5. এজজজন্টর ভূক্ষমকা
এওচন এজচন্ট ঠিওভাজব োসব ফমস ভসতস এবং সবমাওারীর সফজ এআ চমা কেো াাজযে
মজনানীত বেসি / অআনকত ঈত্তরাসিওারী বা ুসবিাজভাকীও যথাম্ভব কবা প্রোন ওরজব।
োসেত্ব পাজনর ঙা া , এরওম পসরসিসত কথজও ঈৎপন্ন ুনাজমর াাযে মৃত পসরবার কথজও
ভসবেজত বেবা বা ুপাসরল খটার চনে এজচজন্টর প্রঘু র ুজযাক সবেেমান থাজও।

অত্ম পরীিা 1
সনজম্নাি সববৃসতর কওানটি োসব িারাজও বজঘজে ভা বোঔো ওজর? বজঘজে ঈপযুি সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

োসব
োসব
োসব
োসব






এওটি
এওটি
এওটি
এওটি

নুজরাি কযটি ঘু সি নুযােী প্রসতশ্রুসত পূণস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘত
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসতশ্রুসত পূণস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘত
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী োসেত্ব পূণস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘত
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী োসেত্ব পূণস ওরা যা বীমাওৃ ত ওরা ঈসঘত

ারাংল


োসব  এওটি ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসতশ্রুসত পূণস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘত



োসব চীবেলাে োসব বা মৃতুের কিজত্র োসব জত পাজর। কযঔাজন বীমাওৃ জতর মৃতুের পর মৃতুের
কিজত্র োসব ঈিাসপত ে, চীবেলাে োসব কযজওাজনা এও বা এওাসিও খটনাে খটজত পাজর।



চীবেলা োসব পসরজলাজির চনে, সবমাওারীজও সনরূপণ ওরজত জব কয পসস সনিসাসরত লতস
নুযােী খটনাটি খজটজঙ।



সনম্নসসঔত পসরজলাি পসস কমোে মে খটজত পাজর:








চীবেলাে ুসবিা পসরজলাি
পসস মপসণ
রাআডার ুসবিা
ম্পূণসতা োসব
মৃতুের কিজত্র োসব

বীমা অআজনর নুজচ্ছে ৪৫ (সবতওস নীে িারা) বীমাওৃ তজও বীমাওারী দ্বারা োসব প্রতোঔোন
কথজও ুরিা প্রোন ওজর, এআ লজতস কয বীমাটি েু-বঙর ম্পূণস ওজরজঙ এবং বীমাওৃ ত কওাজনা
গুরুত্বপূণস তথে ককাপন রাজঔন সন।
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অআঅরসডএ (পসসিারীর স্বাথস ুরিা) অআন, ২০০২ এর িীজন, অআঅরসডএ
ুসবিাজভাকী োসবর ুরিা / রিার কিজত্র প্রসবিান কেে।

বীমাওৃ ত বা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
োসব  এওটি ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসতশ্রুসত পূণস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘত।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনজঘ সপসসর তাসওা কেো । কওান িরজনর পসসর িীন, োসব পসরজলাি পযসােক্রসমও
পসরজলাজির অওাজর ততসর ওরা ে তা নাি ওরুন?
I.
II.
III.
IV.

টাওা-কফরত পসস
আঈসনট সে আনুজরন্স পসস
প্রসমোম কফরত পসস
টামস বীমা পসস

প্রশ্ন 2
মজল গুরুতর ুিতা রাআডার  চীবন বীমা পসস সওজনজঙন। সতসন ওরজনর ম্পূণস স্বাজথস
স্বত্বসনজোক ওজরজঙন। মজল াটস োটাজও ভু কজঙন এবং গুরুতর ুিতা রাআডাজরর িীজন ৫০,০০০
টাওা োসব ওজরজঙন। এআ কিজত্র ওাজও পসরজলাি কেো জব?
I.
II.
III.
IV.

মজল
ওরন
পসরজলাি মান ভাজব মজল এবং ওরনজও ভাক ওজর কেো জব
েুজটার কওাজনাটাআ নে ওারণ মজল াটস োটাজও ভু কজঙন এবং ওরজনর স্বাজথস পসস স্বত্বসনজোক
ওরা জেজঙ

প্রশ্ন 3
প্রবীজনর কাস েুখসটনাে মৃতুে জেসঙ। মৃতুের কিজত্র োসবর চনে সনভস রলীরা নসথ ঈপিাপন ওজর।
সনজঘর নসথর কওানটি সতসরি নসথ সজজব স্বাভাসবও মৃতুে তু নাে েুখসটনাচসনত মৃতুের কিজত্র চমা
কেো প্রজোচন।
I.
II.
III.
IV.

ওবর বা লবোজর লংাপত্র
সঘসওৎািীন সঘসওৎজওর লংাপত্র
সনজোকওতস ার লংাপত্র
নুোন প্রসতজবেন
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প্রশ্ন 4
নীজঘর মৃতুের কিজত্র োসব কিজত্র কওানটি প্রাথসমও মৃতুে কিজত্র োসব সাজব কণে ওরা জব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
পসস
পসস
পসস

মজের
মজের
মজের
মজের

সতন বঙজরর মজিে যসে বীমাওৃ জতর মৃতুে ে
পাাঁঘ বঙজরর মজিে যসে বীমাওৃ জতর মৃতুে ে
াত বঙজরর মজিে বীমাওৃ জতর মৃতুে ে
েল বঙজরর মজিে বীমাওৃ জতর মৃতুে ে

প্রশ্ন 5
নীজঘ কেো চীবেলার োসব ূত্রপাত বার সওঙু খটনা। নীজঘর কওান সববৃসতটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

োসব টামস বীমা পসসর ম্পূণসতাে পসরজলাসিত জেজঙ
টাওা-সফরত পসসর গুরুত্বপূণস পযসাজে কপ ঙ
াঁ াজনার পর প্রজেে সওসস্ত
পসসজত রাআডার ুসবিা জজব গুরুতর ুিতাে োসব পসরজলাি ওরা ে
পসসিারী দ্বারা প্রতোপসণ মূে কমোসে পসস প্রতোপসজণর পর পসরজলাি ওরা ে

প্রশ্ন 6
টাওা-সফরত পসসজত পসরজলাি ওরা ে গুরুত্বপূণস পযসাে কিণীবে ওরা জব কওান িরজনর োসবর
িীজন?
I.
II.
III.
IV.

মৃতুের কিজত্র োসব
ম্পূণসতা োসব
চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব
প্রতোপসণ োসব

প্রশ্ন 7
লের ১০ বঙজরর আঈসনট সেড আনুজরন্স পসরওল্পনা কওজন। যসে ক পসস ম্পূণসতাে মারা যাে
সনজঘর কওানটি পসরজলাি ওরা জব?
I.
II.
III.
IV.

অেস্ত ওম মূে বা পুাঁসচ মূে
অেস্ত কবলী মূে বা পুাঁসচ মূে
বোজের কসচ্ছত সঞ্চজের কঘজে ২% কবলী ুে সপ্রসমোম পসরজলাি ওরা জব
প্রতোপসণ মূে

প্রশ্ন 8
োসবর কিণীসবভাক(লীঘ্র বা
I.
II.
III.
IV.

সবম্ব) ঈপর সভসত্ত ওজর, সবমটি বাঙাআ ওরুন?

রমো টামস বীমা পসরওল্পনা ক্রজের ৬ মা পর মারা যাে
মজনাচ টামস বীমা পসরওল্পনা ক্রজের কে বঙর পর মারা যাে
কডসভড টামস বীমা পসরওল্পনা ক্রজের অ াআ বঙর পর মারা যাে
প্রবীন টামস বীমা পসরওল্পনা ক্রজের াজ পাাঁঘ বঙর পর মারা যাে
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প্রশ্ন 9
বীমাওৃ জতর মৃতুের খটনাে ব সনভস রলীজও ািারণ মৃা্তুের কিজত্র োসবর চনে সনজঘর তাসওাভু ি
তথে চমা ওরজত জব। সবমটি বাঙাআ ওরুন কযটি েুখসটনাে মৃতুের চনে সতসরিভাজব চমা ওরা
প্রজোচন।
I.
II.
III.
IV.

তেন্ত প্রসতজবেন
োসব ফমস
ওবর বা লবোজর লংাপত্র
াপাতাজর লংাপত্র

প্রশ্ন 10
অআঅরসডএ (পসসিারজওর স্বাথস ুরিা) অআন, ২০০২ নুযােী, চীবন বীমা পসসর িীজন
োসব পসরজলাি বা প্রসতজরাি ওরা জব, মস্ত েরওারী ওাকচ প্রাসপ্ত এবং প্রজোচনীে বোঔোর
তাসরজঔর ৩০ সেজনর মজিে।
I.
II.
III.
IV.

৭সেন
১৫ সেন
৩০ সেন
৪৫ সেন

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.
টাওা-কফরত পসসর কিজত্র পসরজলাি পযসােক্রসমও পসরজলাি অওাজর ততসর ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এআ কিজত্র পুজরা ৫০,০০০ টাওা ওরনজও কেো জব ওারণ ম্পূণস সভসত্তজত ওরজনর স্বাজথস স্বত্বসনজোক
ওরা জেজঙ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
স্বাভাসবও মৃতুে বা েুখসটনাচসনত মৃতুের কিজত্র স্বত্বসনজোকীর দ্বারা োসব ফমস, ওবর বা লবোজর
লংাপত্র, সঘসওৎািীন সঘসওৎজওর লংাপত্র, াপাতা লংাপত্র, সনজোকওতস ার লংাপত্র আতোসে
নসথ চমা ওরা প্রজোচন।
প্রথম তথে প্রসতজবেন (এফঅআঅর), তেন্ত প্রসতজবেন,য কপাি-মজটসম প্রসতজবেন, সন্তম প্রসতজবেন
আতোসে সতসরি নসথ স্বাভাসবও মৃতুের তু নাে েূখসটনাচসনত মৃতুের কিজত্র প্রোন ওরা ে।
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
যসে বীমাওৃ ত পসস কমোজের সতন বঙজরর মজিে মারা যাে তাজ মৃতুের কিজত্র োসব মৃতুের কিজত্র
লীঘ্র োসব সজজব অঘরণ ওরা জব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবওল্প ও-টি ঠিও নে। টামস বীমা পসসর ম্পূণসতাে কওাজনা োসব পসরজলাি ওরা ে না।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
টাওা-সফরত পসসজত গুরুত্বপূণস পযসাজে কপ ঙ
াঁ াজনার পর পসরজলািজও চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব িীজন
কিণীবে ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে লের আঈসপ পসসর ম্পূণসতার অজক মারা যাে, অেস্ত পসরমাজণর কবলী বা পুাঁসচ মূে
পসরজলাি ওরা জব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সবওল্প খ  দ্ভু ত বাঙাআ ওারণ এটি সবম্ব োসব সজজব গ্রাে জব। সবওল্প ও, ঔ এবং ক লীঘ্র
োসব সজজব গ্রাে জব।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
তেন্ত প্রসতজবেন েুখসটনাে মৃতুের চনে সতসরি ভাজব চমা ওরা প্রজোচন। নোনে নসথ কযমন
োসব ফমস, ওবর বা লবোজর লংাপত্র, াপাতা লংাপত্র বীমাওৃ জতর মৃতুের খটনাে ব
সনভস রলাীজও চমা ওরজত জব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

আইআরক্ষডএ (পক্ষক্ষধ্ারজকর স্বাথি ুরিা) আইন, ২০০২ অনুযায়ী, জীবন বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীজন
দাক্ষব পক্ষরজলাধ্ বা প্রক্ষতজরাধ্ করা জব, মস্ত দরকারী কাগজ প্রাক্ষপ্ত এবং প্রজয়াজনীয় বযাখযার
তাক্ষরজখর ৩০ ক্ষদজনর মজধ্য।
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অধ্যায় 3
স্বাস্থয বীমা
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অধ্যায় 17
স্বািে বীমার ভূ সমওা
িোজের ভূ সমওা
যত মে যাজচ্ছ বীমার ওীভাজব সববতস ন জচ্ছ কআ ম্পজওস এআ িোজে অপনাজও বা জব। স্বািে
পসরজবা ওী, স্বািে পসরজবার স্তর  স্বািে পসরজবার িরন ম্পজওস  অপনাজও বুসছজে কেো
জব। ভারজতর স্বািে পসরজবা বেবিা  কওান কওান সবেগুস তাজও প্রভাসবত ওজর ক ম্পজওস
অপসন চানজত পারজবন। পসরজলজ, এআ িোজে অপনাজও বোঔো ওজর বুসছজে কেজব ভারজত
ওীভাজব স্বািে বীমা সবওসলত জচ্ছ এবং ভারজত স্বািে বীমা বাচাজরর সবসভন্ন কওাম্পাসন ম্পজওস 
অপনাজও চানাজনা জব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

স্বািে পসরজবা ওী
স্বািে পসরজবার স্তর
স্বািে পসরজবার িরন
ভারজতর স্বািে বেবিাে প্রভাবওারী সবেগুস
স্বািে পসরজবা-স্বািীনতার মে কথজও গ্রকসত
স্বািে বীমার বাচার

এআ িোে প ার পর, অপসন িম জব:
1. বীমার ওীভাজব সবওাল জচ্ছ, তা বুছজত।
2. স্বািে পসরজবার িারণা এবং স্বািে পসরজবার িরন  স্তর বোঔো ওরজত।
3. ভারজত স্বািে পসরজবাে প্রভাবওারী সবেগুস  স্বািীনতার পর যা গ্রকসত জেজঙ তা
ঈপসব্ধ ওরজত।
4. ভারজত স্বািে বীমার সববতস ন সনজে অজাঘনা ওরজত।
5. ভারজতর স্বািে বীমার বাচার চানজত।
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A. স্বাস্থয পক্ষরজবা কী
‘‘স্বািেআ ম্পে’’, এআ ওথা অপনারা শুজনজঙন। সওন্তু ওঔন সও চানার কঘিা ওজরজঙন স্বািে
বজত বাস্তজব ওী কবাছাে? ‘স্বািে’ বা ‘কল্থ’ লব্দটি এজজঙ ‘কাজেল্থ’ লব্দ কথজও, যার মাজন
জা ‘লরীজরর ুিতা’।
প্রাঘীন ওাজ স্বািেজও ‘স্বকীে ঈপার’ বজ সবজবঘনা ওরা জতা এবং সবো ওরা জতা, ুিতা
জা ংসিি বেসির ওৃ ত পাজপর ফ। সজপাক্রোট (460 কথজও 370 িীি-পূবসাব্দ)-আ প্রথম
ুিতার কপঙজনর ওারণগুস ামজন সনজে অজন। তাাঁর ওথা নুযােী, ুঔ নানা ওারজণ জত
পাজর, তারজঙ্গ পসরজবল, সনওালী, বেসিকত পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা  ঔােোভোজর ম্পওস
থাওজত
পাজর।
সজপাক্রোটজর অজক বহু লতাব্দী িজরআ ঘাু সঙ ভারতীে অেুজবসে বেবিা, অেুজবসজে স্বািেজও
ঘারটি তর: রি, ুে সপত্ত, ওাজা সপত্ত  কিষ্মার এওটা ূক্ষ্ম ভারামে সজজব সবজবঘনা ওরা
ে এবং মজন ওরা ে এআ তর পোথসগুসর মজিে ভারামেীনতার ওারজণআ ুঔ ে। ভারতীে
সঘসওৎার চনও ুশ্রুজতর চটি জস্ত্রাপঘাজরর ওৃ সতত্ব রজেজঙ, কআমজে পাশ্চাজতে এআ জস্ত্রাপঘাজরর
িারণা এজওবাজরআ চানা সঙ।
মজের াজথ াজথ অিুসনও সঘসওৎাসবজ্ঞান এও চটি সবজ্ঞাজন সববসতস ত জেজঙ এবং অিুসনও
সঘসওৎা কওবমাত্র অর ুিতার সঘসওৎাজতআ কথজম না কথজও বরং তার মজিে ন্তভুস ি জেজঙ
করাক প্রসতজরাি  চীবজনর মাজনান্নেন। 1948 াজ সবে স্বািে ংিা স্বাজিের কয ংজ্ঞা সেজেজঙ
কটাআ এওটি বসচনগ্রাে ংজ্ঞা; এজত বা জেজঙ, ‘‘স্বািে জা পূণসাঙ্গ লারীসরও, মানসও, 
ামাসচও ওোজণর এওটি পসরসিসত এবং তা সনঙওআ করাজকর নুপসিসত নে।’’ এটাআ িে ওরার
কয অেুজবসজের মজতা ভারতীে সঘসওৎা বেবিা প্রাঘীন ওা কথজওআ স্বাজিের এআ পূণসাঙ্গ রূপজওআ
এওত্রীভূ ত ওজরজঙ।
ংজ্ঞা
সবে স্বািে ংিা (হু): স্বািে জা পূণসাঙ্গ লারীসরও, মানসও,  ামাসচও ওোজণর এওটি
পসরসিসত এবং তা সনঙওআ করাজকর নুপসিসত নে।
স্বাজস্থযর ক্ষনধ্ি ারক
ািারণভাজব মজন ওরা জে থাজও সনম্নসসঔত সবেগুসআ কওাজনা স্বতন্ত্র বেসির স্বািে সনিসারণ ওজর:
a) াইফোই ংোন্ত ক্ষবয়
াআফিাআ ংক্রান্ত সবেগুসর মজিে কগুসআ পজ যার কবসলরভাজকরআ সনেন্ত্রণ থাজও ংসিি
বেসির াজত কযমন ীমার মজিে বোোম ওরা  ঔাোোো, েুসশ্চন্তা েূর ওরা  ুস্বািেওর
সবে পঙন্ন ওরা; এবং িূমপান, মােও কবন, ুরসিত কয ন ম্পওস  শুিু বজ থাওার
মজতা াআফিাআ (বোোম ঙা া)–এর মজতা কু-ভো  ঔারাপ াআফিাআ কথজও ওোন্সার,
এআড, াআপারজটনলন  ডাোজবটিজর মজতা করাজকর ছুাঁ সও থাজও।
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এআ িরজনর অঘরণ সনেন্ত্রণ ওরজত (কযমন মােও কবজনর চনে চাসমন-জযাকে ওারাবাজর
েণ্ড সেজে, তামাওচাত পজণে ঘ া াজর ওর ঘাসপজে)রওার যসে গুরুত্বপূণস ভূ সমওা কনে,
সওন্তু াআফিাআ ংক্রান্ত সবে কথজও অা করাকগুস সনেন্ত্রণ ওজর সোন্তওারী ভূ সমওা পান
ওরা এওচন বেসিকত োসেত্বআ।
b) পক্ষরজবলগত ক্ষবয়
স্বাজিের চনে সনরাপে পানীে চ, সনওালী  পুসি জা তেন্ত গুরুত্বপূণস, এগুসর ভাজব
সবেচুজ আ, সবজল ওজর ঈন্নেনলী কেলগুসজতআ স্বািে ংক্রান্ত গুরুতর মো ততসর জচ্ছ।
আনফ্লুজেঞ্জা, সঘজওন পক্স প্রভৃ সতর মজতা ংক্রামও বোসি ঙস জে পজ পসরষ্কার  পসরচ্ছন্নতার
ওারজণ, মোজসরো  কডঙ্গুর মজতা করাক ঙ াে ঔারাপ সনওালী পসরজবজলর চনে, সওঙু করাজকর
ওারণ অবার
এজওবাজরর পসরজবলকত সবে কযমন, ওারঔানাে ওাচ ওজরন কয িসমওরা
তাাঁজের কপলাকত ছুাঁ সওর ওারজণ করাজকর ম্ভাবনা কবসল থাজও, কযমন োজবি ততসরর
ওারঔানাে ওমসরত িসমও। অবারওো ঔসনর িসমওজের থাজও ফু ফু জর করাক োর
ম্ভাবনা।
c) ক্ষজনগত ক্ষবয়
সচজনর মািেজম বাবা-মা’র কথজও ন্তানজের মজিে করাক ঘজ কযজত পাজর। এআ িরজনর সচনকত
ওারণ কথজও েুসনোচুজ
মানুজর মজিে চাসত, কভ জকাসও বিান  এমনসও ম্প্রোজের
সভসত্তজত সভন্ন সভন্ন করাজকর প্রবনতা কেঔা যাে।
স্পিতআ এওটা কেজলর ামাসচও  থসননসতও কআ কেজলর মানুজর স্বাজিের ঈপর সনভস র ওজর।
এওটা ুি চনকণ শুিুমাত্র থসননসতও ওাযসওাজপ ঈৎপােনলী িমলসিরআ কযাকান কেে, তাআ নে,
তাঙা া ভারজতর মজতা ঈন্নেনলী কেজলর পজি কয ব সত গুরুত্বপূণস কতমন মূেবান ম্পে
বাাঁঘাে। এওটা বেসিকত স্তজর, ুি লরীজরর ওারণৃ রুটিরুসচর কাওান জত পাজর, তেনসন্নন
অবসলেও ওাচগুস ওরজত ুসবিা জত পাজর এবং মানুজও োসরজদ্রের সেজও কঠজ কেে, এমনসও
অত্মতোর সেজও কঠজ কেে।
তাআ সবেচুজ আ রওার তার কেজলর মানুজর ুিতা  স্বািে পসরজবাে কবল সওঙু পেজিপ কনে
এবং এটাআ সনসশ্চত ওজর যাজত মস্ত নাকসরজওর ওাজঙ স্বািে পসরবাজরর ুজযাক কপ াঁঙাজত পাজর  তা
নাকাজর মজিে থাজও।
এজত এওটাআ প্রশ্ন ঈজঠ অজ কয সবসভন্ন পসরসিসতর চনে সও সভন্ন সভন্ন িরজনর স্বািে পসরজবার
প্রজোচন।
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B. স্বাস্থয পক্ষরজবার স্তর
স্বািে পসরজবা অর সওঙু আ নে, এটা জা মানুজর স্বাজির ঈন্নসত, তা বচাে রাঔা, তাজত নচর
কেো বা কআ স্বাজিের পুনরুোর ওরজত রওার  সবসভন্ন এজচসন্স  প্রোনওারীর কেো
এওগুচ্ছ পসরজবা। স্বািে পসরজবাজও ওাযসওরী জত জ বলেআ তা জত জব






মানুজর ঘাসোর ঈপযুি
মসবেষত
পযসাপ্ত
চভে
ামজথসের মজিে

মানুজর স্বািে চজন চজন অাো ে। ব িরজনর স্বািে মোর চনে এওআ িরজনর পসরওাঠাজমা
বানাজনা ম্ভব নে অবার তার প্রজোচন কনআ। স্বািে পসরঘযসার ুসবিা ো ঈসঘত চনংঔো
কয কয করাকগুস কবসল খটজঙ বা যার ম্ভাবনা কবসল কআ নুযােী। কযমন, এও বঙজর এওচন
মানুজর জনওবার জ্বর জত পাজর, ঠাণ্ডা াকজত পাজর, সেস জত পাজর, ত্বজও োাসচস জত
পাজর, তজব ঠাণ্ডা াকা বা সেস ওাসল োর তু নাে তাাঁর কপাটাআটি সব-কত কভাকার ম্ভবান
ওম।
এওআভাজব, আ এওআ বেসির কপাটাআটি সব-এর তু নাে ওোনার বা হৃেজরাজকর মজতা চটি
ুজঔ কভাকার ম্ভাবনা ওম। তাআ কয কওাজনা চােকাে তা ক গ্রাম কাও, বা কচা সওংবা
এওটা রাচে, কঔাজন স্বািে পসরজবার ুসবিাগুস কআ এাওার সবসভন্ন স্বািে পসরজবা সবে যাজও
ূঘও বা ে তার সভসত্তজত ো ঈসঘত, কযমন:
চনংঔোর পসরমাণ
মৃতুে ার
ুিতার ার
িমতার ার
মানুজর ামাসচও  মানসও স্বািে
পসরজবলকত সবে কযমন যসে কআ চােকাটা এওটা ঔসন এাওা ে থবা এও সলল্পাঞ্চ
ম্ভাবে স্বািে পসরঘযসা প্রোনওারী বেবিা কযমন াজটসর ডািার েজতা এওটা গ্রাজম পাো
যাজব না সওন্তু কচা েজর থাওজত পাজর
 ওতটা স্বািে পসরঘযসা বেবিা বেবহৃত জত পাজর
 অথস-ামাসচও সবে কযমন ামথসে








ঈপজরর সবেগুসর সভসত্তজত রওার প্রথম, সদ্বতীে  তৃ তীে স্তজরর স্বািে পসরঘাযসা কওন্ধ বানাজনা
 নোনে পেজিপ কনোর সোন্ত কনে যাজত চনকজণর ওাজঙ ঈপযুি স্বািে পসরজবা ঈপব্ধ ে
এবং তা ামজথসের মজিে থাজও।
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C. স্বাস্থয পক্ষরজবার ধ্রন
স্বািে পসরজবাজও সবস্তৃ তভাজব সনম্নরূজপ ভাক ওরা যাে:
1. প্রথম স্বাস্থয পক্ষরজবা
প্রাথসমও স্বািে পসরজবা বজত কআ পসরজবাগুসজও কবাছাে যা ডািার, নাস  নোনে কঙাট
সক্লসনও সেজে থাজও, ুঔ ওরজ করাকীরা প্রথজম এঔাজনআ কযাকাজযাক ওজরন। এআ ওারজণআ এটাজও
প্রথম স্বািে পসরজবা প্রোনওারী বা ে ওারণ এওটা স্বািে বেবিার মজিে মস্ত করাকীর প্রথম
কযাকাজযাক কওন্ধ এটাআ।
ঈন্নত কেজল, এআ প্রথম স্বািে পসরজবাজতআ অজরা নচর কেো ে যাজত স্বািে মোটা অজরা
ঙস জে প া, চটি ো  েীখসিােী বা তীব্র োর অজকআ তা ামা কেো যাে। প্রথম
স্বািে পসরঘযসা প্রসতষ্ঠান ুরিামূও স্বািে পসরজবা, টীওাওরণ, জঘতনতা, কমসডওো পরামলস
প্রভৃ সতর ঈপর নচর কেে এবং যঔন েরওার পজ
তঔন পরবতী পযসাজের সবজলজজ্ঞর ওাজঙ
করাকীজও পাঠাে।
ঈোরণস্বরূপ, যসে এওচন জ্বজরর চনে এওচন ডািাজরর ওাজঙ যান এবং প্রথম করাকসনণসজেআ কডঙ্গু
জ্বজরর আসঙ্গত থাজও, কআ প্রথম স্বািে পসরজবা প্রোনওারী তাাঁজও সওঙু ুি কপ্রক্রাআব ওরজবন
তজব সবজল সঘসওৎার চনে কআ করাকীজও এওটা াপাতাজ ভসতস র চনে পাঠাজত পাজরন।
কবসলরভাক প্রথম পসরঘযসার কিজত্র সঘসওৎও এওচন ‘পাসরবাসরও সঘসওৎজওর’ মজতা ওাচ ওজরন,
যাাঁর ওাজঙ কঙাটঔাজটা কয কওাজনা ুঔসবুজঔর চনে পসরবাজরর ওজআ সকজে থাজওন।
এআ পেসতটি সঘসওৎওজও সচনকত সবজের সভসত্তজত ঈপজকসর চনে পরামলস সেজত াাযে ওজর
এবং তাাঁজও ঈপযুি কমসডওো পরামলস সেজত ুসবিা ওজর কেে। ঈোরণস্বরূপ, বাবা-মা’র
ডাোজবটি থাওজ সঘসওৎও এওচন করাকীজও ল্প বে কথজওআ যতটা ম্ভব ডাোজবটি এ াজনার
মত াআফিাআজর প্রসত নচর সেজত বজবন।
এওটা কেজলর স্তজর, প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ রওারী  কবরওারী কওঈ বাসনজে থাজও।
রওারী প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ততসর ে চনংঔোর সভসত্তজত এবং কওাজনা না কওাজনা
অওাজর তা গ্রাম স্তর পে্চন্ত থাজও।
2. ক্ষদ্বতীয় স্বাস্থয পক্ষরজবা
সদ্বতীে স্বািে পসরজবা বজত কবাছাে কওাজনা কমসডওো সবজলজ্ঞ বা নে কওাজনা স্বািে কপলাচীবীর
কেো স্বািে পসরজবা যাাঁর ািারণত করাকীর জঙ্গ প্রথম ািাৎ নে। এর মজিে এওটা গুরুতর
ুজঔর চনে এওটা স্বল্প মজের চনে তীক্ষ্ণ সঘসওৎার প্রজোচনীেতা রজেজঙ, প্রােলআ (তজব
পসরাযস নে) আন-কপজলন্ট সজজব থাওজত ে, এর মজিে আজন্টসন্সভ কওোর াসভস , োম্বুজজন্সর
ুসবিা, পোথসচ, ডাোকজনাস  নোনে কমসডওো পসরজবা ন্তভুস ি।
কবসলরভাক মজেআ প্রথম স্বািে পসরজবা প্রোনওারী / প্রাথসমও সঘসওৎওআ সদ্বতীে পসরঘাযসাওারীর
ওাজঙ করাকীজও পাঠান। সওঙু কিজত্র এআ সদ্বতীে পসরঘাযসাওারী মসবেষত পসরজবা কেোর চনে এওটা
‘আন-াঈ’ প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ঘাসজে থাজওন।
কবসলরভাক কিজত্রআ, চনংঔোর মাপ নুাজর সদ্বতীে পসরঘাযসাওারী তাুও / ব্লও স্তজর াসচর
থাজও।
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3. তৃ তীয় স্বাস্থয পক্ষরজবা
তৃ তীে স্বািে পসরজবা জা সবজল পরামলসম
ূ ও স্বািে পসরজবা, ািারণত এটা জা আনজপজলন্টজের
চনে এবং প্রথম বা সদ্বতীে পসরঘযসাওারীজের পাঠাজনা করাকীজের চনে। তৃ তীে স্বািে পসরজবা
প্রোনওারীরা থাজও মূত রাচে রাচিানী  সওঙু কচা েজর।
তৃ তীে স্বািে পসরজবা প্রোনওারীর ঈোরণ জা যাাঁজের ওাজঙ সদ্বতীে স্বািে পসরজবা প্রোনওারীর
ুজযাজকর কথজও ঈন্নত কমসডওো ুসবিা  কমসডওো কপলাচীবী রজেজঙ। কযমন জোসচ
(ওোনাজরর সঘসওৎা), ঙ্গ প্রসতিাপজনর ুসবিা, সত ছুাঁ সওর প্রজবর চনে সবজলজ্ঞ প্রভৃ সত।
এটা িে ওরজত জব কয পসরঘযসার স্তর কবজ যাোর ফজ পসরঘযসার জঙ্গ চস ত ঔরঘ কবজ
যাে। মানু কযঔাজন প্রথম পসরঘযসার চনে অজপসিওভাজব জচআ ঔরঘ বন ওরজত পাজরন, সদ্বতীে
পযসাজে ককজ কআ ঔরঘ বন তাাঁজের পজি ওজির ে এবং যঔন কটা তৃ তীে পযসাজে অজ কআ
ঔরঘ বন অর কবসল ওঠিন জে পজ । এও কেল কথজও অজরও কেল, গ্রাম কথজও লজর
পসরঘযসার সবসভন্ন স্তজরর চনে পসরওাঠাজমা সভন্ন সভন্ন ে, কঔাজন এর ঈপর অথস-ামাসচও
প্রভাব ওাচ ওজর।
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D. ভারজতর স্বাস্থয বযবস্থায় প্রভাবকারী ক্ষবয়গুক্ষ
ভারতীে স্বািে বেবিা বহু মো  ঘোজজঞ্জর মুজঔামুসঔ জেজঙ এবং াকাতার কআ মো ঘজজঙ।
এগুস স্বািে পসরজবা বেবিার কঘ সে  প্রওৃ সতজত প্রভাসবত ওজরজঙ এবং বেসিকত স্তর 
ওাঠাজমাকত স্তজর স্বািে পসরজবা ংিার ঘাসোজত প্রভাব কফজজঙ। সনজঘ এগুস সনজেআ অজাঘনা
ওরা জা:
1. ক্রডজমাগ্রাক্ষফক বা জনংখযা ম্পক্ষকিত প্রবনতা
a)

সবজে সদ্বতীে বৃত্তম চনংঔোর কেল জা ভারত।

b)

এটা অমাজের চনংঔোর বৃসের জঙ্গ ম্পসওস ত মোর মুজঔামুসঔ োাঁ

c)

োসরজদ্রের স্তর সঘসওৎার চনে মানুজর ঔরঘ ওরার িমতাে প্রভাব কফজজঙ।

ওসরজেজঙ।

2. ামাক্ষজক প্রবনতা
a)

নকরােন বৃসে বা গ্রাম কথজও মানু লর এাওাে ঘজ অাে স্বািে পসরজবা কেোর
কিজত্র ঘোজঞ্জ সজজব কেঔা সেজেজঙ।

b)

মূত সঘসওৎার ুসবিার ভাজবর পালপাসল তার চনে াজিের ভাজবর ওারজণ গ্রামীণ
এাওাে স্বািে এওটা মো।

c)

অজরা বজ থাওার মজতা াআফিাআজর সেজও ঘজ যাোে সনজচজের বোোজমর ঘাসো ওজম
সকজে ডাোজবটি  ঈচ্চ রি ঘাজপর মজতা নতু ন িরজনর করাজকর প্রবনতা কবজ ঘজজঙ।

3. আয়ু
a) অেু বজত কবাছাে অচজও কয সলশু চন্মাজচ্ছ তার ওত বঙর কবাঁজঘ থাওার অলা রজেজঙ,
কটাআ।
b) স্বািীনতার মে এআ অেু সঙ 30বঙর, এঔন কটাআ কবজ
অেুর গুণমান ম্পসওস ত সবেগুসজত নচর কেো েসন।

জেজঙ 60বঙর, তজব েীখস

c) এটাআ ‘ুি অেু’র এওটা নতু ন িারণ সনজে এজজঙ।
d) এর চনে প্রজোচন ‘বেস্ক’ (বৃে বে ম্পসওস ত) ুজঔর চনে পসরওাঠাজমা ততসর।
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E. স্বাস্থয পক্ষরজবা-স্বাধ্ীনতার ময় ক্রথজক অগ্রগক্ষত
স্বািে পসরজবার নীসত ংক্রান্ত সোন্ত কনোর বেস্ততার মজিে রওার স্বািে বীমা প্রওল্প সনজে
এজজঙ। কওবমাত্র তারপরআ বীমা কওাম্পাসনগুস তাজের সনচস্ব স্বািে বীমা পসস সনজে এজজঙ।
এঔাজন বোঔো ওরা জা ভারজত ওীভাজব স্বািে বীমার সবওাল খজটজঙ:
a) এমপ্লক্ষয়জ ক্রেট ইনুজরন্প ক্ষিম
ভারজত অনুষ্ঠাসনওভাজব স্বািে বীমা ঘাু জেসঙ এমেসেচ কিট আনুজরন্স সস্কম শুরুর মািেজম,
1947-এ কেল স্বািীন োর পরপরআ আএঅআ োক্ট 1948 ঘাু জে। এআ প্রওল্পটির প্রঘন
জেসঙ ংকঠিত কবরওারী কিজত্র ওমসরত িসমওজের চনে এবং সনচস্ব সডজস্পন্সসর 
াপাতাজ এওটা কনটোজওস র মািেজম বসাঙ্গীণ স্বািে পসরজবার কযাকান সেজে।
আএঅআস (এমেসেচ কিট আনুজরন্স ওজপসাজরলন) জা রুপােনওারী ংিা যারা সনজচজের
াপাতা  সডজস্পন্সসর ঘাাে এবং কযঔাজন সনচস্ব বেবিা পযসাপ্ত নে কঔাজন
রওারী/কবরওারী পসরজবা প্রোনওারীর জঙ্গ বজন্নাবস্ত ওজর রাজঔ।
15,000 টাওা পযসন্ত ঈপাচসন এমন মস্ত িসমওআ এআ াাযেওারী প্রওজল্পর অতাে পজ ন
কযঔাজন ওমসঘারী  সনজোকওতস া কবতজনর ঈপর যথাক্রজম 1.75%  4.75% সেজে থাজও;
কমসডওো ঔরজঘর 12.5% কেে রাচে রওার।
এর মজিে ন্তভুস ি ুসবিাগুস জা:
a) আএঅআএ কওজন্ধ সনঔরঘাে বসাঙ্গীন স্বািে পসরজবা
b) মাতৃ ত্বওাীন ুসবিা
c) সবওাঙ্গতা চসনত ুসবিা
d) ুিতা  ন্তান চজন্মর চনে মচুসরর কাওান কপাাজত নকে িসতপূরণ
e) ওমীর মৃতুের কিজত্র কলওৃ জতের ঔরঘ।
এর জঙ্গ সতসরি সজজব চুজ যাে স্বীওৃ ত কমসডওো োজটিন্ট  কবরওারী াপাতা
কথজও কনো পসরজবা। 2012-র মাঘস পযসন্ত আএঅআএ 6 কওাটি 55জির কবসল
ুসবিাজভাকীজও ুসবিা সেজেজঙ।
b) ক্রন্ট্রা গভনি জমন্ট ক্রল্থ ক্ষিম
আএঅআএ-এর পরআ অজ কন্ট্র্া কভনসজমন্ট কল্থ সস্কম (সসচএআঘএ), বরপ্রাপ্ত 
পসরবাজরর েে  রওারী ওাজচ ওমসরত কওন্ধীে রওারী ওমসঘারীজের চনে এটি ঘাু ে
1954াজ। এর ঈজেলে সঙ ওমসঘারী  তাাঁজের পসরবারজও মসবেষত সঘসওৎা পসরজবা কেো
এবং এর অংসলও ঔরঘ ওমসঘারীরা সনজচআ বন ওজরন তজব সিওাংলটাআ ওজর সনজোকওতস া
(কওন্ধীে রওার)।
সসচএআঘএ-এর সনচস্ব সডজস্পন্সসর, পসসক্লসনও  পোজনভু ি কবরওারী াপাতাজর মািেজম
এআ পসরজবা কেো জে থাজও।
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এজত ওভার ওরা ে ব িরজনর ুি, োজাপোসথ বেবিাে আমাজচসসন্স পসরজবা, সবজন
পোর ুি, পোজথাসচ  করসডসচ, েটচনও করাকীর বাস জত সকজে করাকী পরীিা,
সবজলজজ্ঞর পরামলস প্রভৃ সত।
ওরমঘারীর বোন এজওবাজর নামমাত্র, যা কবতন ওাঠাজমার জঙ্গ যুি- প্রসত মাজ 15 কথজও
150টাওার মজিে।
2010 াজ সসচএআঘএ-এর েে ংঔে সঙ 8ি পসরবাজরর কবসল, কমাট ুসবিাজভাকী1র ংঔো সঙ 30জির কবসল।
c) বাক্ষণক্ষজযক স্বাস্থয বীমা
বীমা সলজল্পর রাষ্ট্রীেওরজণর পজর  অজক সওঙু নন-াআফ বীমাওারী বাসণসচেও স্বািে বীমা
সেত। তজব শুরুজত এটা বীমাওারীর পজি কবসলরভাকআ কাওাজনর সঙ, তাজের ব
ব
ওজপসাজরট ক্লাজেন্ট পাোর ম্ভাবনা ঔুবআ ীসমত সঙ।
1986-াজআ ভারতীে বাচাজর বেসি  তার পসরবাজরর চনে প্রথম মজনাপজযাকী স্বািে বীমা
পণেটি ঘাু ওজর রাষ্ট্রীে ঘার নন-াআফ বীমা কওাম্পাসনআ (এগুস তঔন কচনাজর আনুেজরন্স
ওজপসাজরলন ব আসিোর ােও ংিা সঙ) ক্রমক্ষডজেইম নাজমর এআ পণেটি অনা জেসঙ
বাসসও এওটা সনসেস ি পসরমাজণর াাপাতা ঔরঘ পসরজলাজির চনে, এজত ন্তান প্রব, অজক
কথজও থাওা করাক প্রভৃ সতর মজতা সনসেস ি সওঙু বেসতক্রম থাওজতা।
তজব, বারংবার পুনসবসজবঘনার পর াপাতাজ ভসতস িসতপূরণ সভসত্তও বাসসও ঘু সিআ অচজও
ভারজত কবরওারী স্বািে বীমার বজঘজে চনসপ্রে অওার, এঔন কমসডজক্লআজমর বতস মান
ংস্করণআ এসকজে রজেজঙ। এআ পণেটি এতআ চনসপ্রে কয কবরওারী স্বািে বীমা পণেগুসজও প্রাে
মজেআ কবসলরভাক কাও ‘কমসডজক্লআম ওভার’ বজ ভু  ওজর থাজও, যসে বীমাওারীর এআ
পজণের নে নাম থাজও।
2001াজ বীমাজিজত্র কবরওারী কিত্র এজজঙ, স্বািে বীমার সতদ্রুত কসতজত সবওাল জেজঙ
তজব অচ এওটা সবলা ঘাসো বচাে রজে ককজঙ। ওভাজরর কিজত্র যজথি তবসঘত্রে, বেসতক্রম
 নতু ন নতু ন োড-ন ওভার ঘাু জেজঙ, কযগুস সনজে পরবতী িোজে অজাঘনা ওরা
জব।
ভারতীে বাচাজর অচ 300-র কবসল স্বািে বীমা পণে ঈপব্ধ রজেজঙ।
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F. স্বাস্থয বীমার বাজার
অচজওর স্বািে বীমা বাচাজর ংঔে পি রজেজঙ যাজের কওঈ স্বািে পসরজবার ুজযাক সেজে থাজও
এজের বা ে পসরজবা োতা, নেরা বীমা পসরজবা কেে অবার সবসভন্ন মিেিতাওারী রজেজঙ।
কওঈ কযমন কম সও পসরওাঠাজমা ততসর ওজর অবার নেরা ােতা ুসবিা প্রোন ওজর। এজির
কওঈ রওারী কিজত্র রজেজঙ, অবার নেরা রজেজঙ কবরওারী কিজত্র। সনজঘ এগুসরআ সবস্তাসরত
বণসনা কেো জা :
A. পক্ষরকাঠাজমা :
1. জনস্বাস্থয ক্রিত্র
চনস্বািে বেবিা ওাচ ওজর চাতীে, রাচে, কচা স্তজর  ঔাসনওটা পযসন্ত গ্রাম স্তজর। গ্রাজম
কযঔাজন চাতীে স্বািে নীসত রূপােন ওরজত ে কঔাজন ওাচ ওজর এআ বেবিা। গ্রাম মাচ এবং
রওারী পসরওাঠাজমার মজিে কযাকূত্র সজজব ওাচ ওজর ওসমঈসনটি কস্বচ্ছাজবওরা। এগুসর মজিে
রজেজঙন:
a) অেনয়াক্ষ়ি কমী (1000চনংঔো সপঙু 1চন), এাঁরা মানব ম্পে ঈন্নেন মন্ত্রজওর
ুংত সলশু সবওাল পসরজবা প্রওল্প (অআসসডএ)  পুসি ম্পূরও ওমসূঘীর িীজন
নসথভু ি ন।
b) প্রক্ষলক্ষিত ধ্াই (টক্ষবএ) এবং গ্রাম স্বাস্থয গাইড (রাচেগুসর স্বািে সবভাজকর অজকর
প্রওল্প)
c) আলা (োসক্রসডজটড কাা কল্থ োসক্টসভি) কস্বচ্ছজবও, এনঅরএআঘএম (চাতীে
গ্রামীণ স্বািে সমলন)
ওমসূঘীর িীজন ওসমঈসনটিআ এআ অলা ওমীজের বাঙাআ ওজর।
গ্রাম-স্তজর নতু ন, কস্বচ্ছা স্বািে ওমীজও
প্রসলিণ সেজে গ্রামীণ এাওাে স্বািে কিজত্রর জঙ্গ
যুি ওরাজনা ে।
াব-ক্রন্টারগুক্ষ ততসর ওরা জেজঙ প্রসত 5000চনংঔো সপঙু এওটি ওজর (পাবসতে এাওা,
অসেবাী  নগ্রর এাওাে 3000চনংঔো সপঙু ) এবং কঔাজন এওচন মসা স্বািে ওমী 
এওচন পুরু স্বািে ওমী থাজওন, মসা স্বািে ওমীজের সক্সসোসর নাস সমড-োআফ (এএনএম)
বা জে থাজও।
প্রাথক্ষমক স্বাস্থয ক্রকন্দ্র, 30000 চনংঔো সপঙু , ন্তত ঙটা াব-কন্টাজরর করফাজর আঈসনট
সজজব এগুস ওাচ ওজর (পাবসতে এাওা, অসেবাী  নগ্রর এাওাে 20000চনংঔো সপঙু )।
মস্ত সপএআঘস-কত অঈটজপজলন্ট পসরজবা কেো জে থাজও, এবং এগুসর কবসলরভাজকরআ ঘার
কথজও ঙটি আন-কপজলন্ট কবড থাজও। এঔাজন ওমীজের মিে এওচন কমসডওো সফার  14চন
পোরা-কমসডওো ওমী থাজওন (যার মজিে রজেজঙ এওচন পুরু  এওচন মসা স্বািে ােও,
এওচন নাস-সমডোআফ, এওচন োজবাজরটসর কটওসনসোন, এওচন ফামসাসি  নোনে ােও
ওমী)।
কক্ষমউক্ষনট ক্রল্থ ক্রন্টার জা ঘারটি সপএআঘস-র প্রথম করফাজর আঈসনট  এঔান কথজও
সবজলজ্ঞ পসরঘযসা কেো জে থাজও। সনেম নুযােী (প্রসত 1ি চনংঔোর চনে) প্রজতেও
সএআঘস-কত ন্তত 30টা কবড থাওজত ে, এওটা পাজরলন সথজেটার, এক্স-কর কমসলন, কবার
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রুম  োজবাজরটসরর ুসবিা থাওা ঈসঘত এবং কঔাজন ন্তত ঘারচন সবজলজ্ঞ থাওা চরুরী
কযমম, এওচন াচসন, এওচন সফসচসলোন, এওচন কােজনাওসচি  এওচন সলশুজরাক
সবজলজ্ঞ, এজের ােতা ওরজত 21চন পোরা-কমসডওো  নেনে ওমী থাওজত জব।
গ্রামীণ াপাতা ততসর ওরা জেজঙ এবং এগুসর মজিে রজেজঙ াব-সডসস্ট্রক্ট াপাতা যাজের
বা ে াব-সডসভলনা / তাুও াপাতা / কস্পলাসটি াপাতা (কমাটামুটি ককাটা কেজল
এমন াপাতাজর ংঔো প্রাে 2000),
ক্রস্পলাক্ষট অযান্ড টক্ষচং ক্ষপটাজর ংঔো ওম এবং এজত রজেজঙ কমসডওো ওজচ (বতস মাজন
ংঔোে প্রাে 300) এবং নোনে তৃ তীে পযসাজের করফাজর কন্টার। এগুসর কবসলরভাকআ থাজও
কচা ের  লর এাওাে তজব এজের ওজেওটি সত ঈচ্চ সবজলজ্ঞ  ঈন্নত কমসডওো
পসরজবা সেজে থাজও।
রওাজরর অনযানয ংস্থা, কযমন কর, প্রসতরিা  এওআরওজমর ব সডপাটসজমন্ট (বন্নর/ঔসন
প্রভৃ সত) াপাতা  সডজস্পন্সাসর স্বািে পসরজবা কেোর কিজত্র ব ভূ সমওা পান ওজর। যসে
এগুসর পসরজবা ীমাবে থাজও ংসিি ংিার ওমসঘারী  তাাঁজের ঈপর সনভস রলীজের মজিেআ।
2. ক্রবরকারী পক্ষরজবা দাতা
ভারজত এওটা সবলা ব
কবরওারী স্বািে কিত্র রজেজঙ, যারা সতন িরজনর স্বািে পসরজবাআ
চুসকজে থাজও– তৃ তীে পযসাজের পালপাসল প্রথম, সদ্বতীে পযসাে।এগুসর মজিে রজেজঙ কস্বচ্ছজবী
কথজও শুরু ওজর নট-ফর-প্রসফট ংিা  বোসি কথজও মুনাফার চনে ওজপসাজরট, ট্রাি, কাজা
প্রোসক্টলনার, স্বতন্ত্র সবজলজ্ঞ পসরজবা, ডাোকজনাসিও োজবাজরটসর, ফামসাসর কোওান 
স্বীওৃ সতসবীন পসরজবাোতা (কওাোও ডািার)। ভারজত প্রাে 77% োজাপোসথও (এমসবসবএ 
তার কবসল সডসগ্রিারী) সঘসওৎও কবরওারী কিজত্র প্রোসক্ট ওরজঙন। ভারজত স্বািে ঔাজত কমাট যা
বেে ে তার 75%-র কবসল জা কবরওারী স্বািে বেে। বসভারতীে স্তজর2 মস্ত অঈটজপজলজন্টর
82% এবং াপাতাজ ভসতস 52%—আ রজেজঙ কবরওারী কিজত্রর েঔজ।
ভারজতআ বজঘজে কবসল ংঔেও নোনে কমসডসন বেবিা (অেুজবসে / সো / আঈনাসন /
কাসমপোসথ)-র স্বীওৃ ত প্রোসক্টলনার রজেজঙন, যার ংঔো 7জির কবসল। এগুস কবরওারী
কিজত্রর পালাপাসল রওারী কিজত্র কেঔা যাে।
স্বািে পসরজবার াজভর চনে অা কবরওারী পসরজবা োতা ঙা া এনসচ এ কস্বচ্ছাজবী কিজত্র
মাচজও স্বািে পসরঘযসা পসরজবা কযাকাজত যুি রজেজঙ।
নুমান ওরা যাে 7000-এর কবসল কস্বচ্ছাজবী ংিা স্বািে ম্পসওস ত ওাযসওাজপ যুি রজেজঙ।
ব
ংঔোর সদ্বতীে  তৃ তীে পযসাজের াপাতা নন-প্রসফট কাাআটি থবা ট্রাি সজজব
নসথবে রজেজঙ এবং বীমাওৃ ত বেসিজও আনজপজলন্ট পসরজবা সেজে ঈজেঔজযাকে বোন রাজঔ।
3. ফামি াক্ষউটকযা ক্ষলল্প
এবার অা যাও ুি  স্বািে ম্পসওস ত পজণের প্রোনওারীর সবজে, ভারজত এও সবলা
ফামসাসঈটিওো সলল্প রজেজঙ, 1950-এর 10কওাটি টাওার কআ সলল্প অচ কবজ 55,000কওাটি
টাওার বেবাে (রপ্তাসন ) োাঁস জেজঙ। এজত প্রাে 50ি মানুজত ওমসংিান চুজ রজেজঙ এবং
কেজল 6000-র কবসল ওারঔানাে ুি ঈৎপােন ে।
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ফামসা কিত্রটি কযজতু রাােসনও মন্ত্রজওর িীন, কওন্ধীে স্তজর তাআ এআ সলজল্প মূে সনেন্ত্রও জা
নযালনা ফামি াক্ষউটকযা প্রাইক্ষং অথক্ষরট (এনক্ষপক্ষপএ)। ুজির মজিে এওটা ামানে
ংঔেও (500বা তার কবসল ুজির মজিে 76) ুজির োম সনেন্ত্রজণ রজেজঙ, বাসও ুিগুসর
োম  ঈৎপােন কঔাজন সফ্র-প্রাআসং বেবিার িীজন রজেজঙ, তজব মূে সনেন্ত্রও এর পর তওস
নচর রাজঔ। রাজচের িাক ওজন্ট্র্াার এওটা সফড বাসনী ামান, যাাঁজের সেজে ংসিি ঞ্চজ
ুজির গুণমান  োজমর ঈপর নচরোসর ওরা ে।
B. বীমা দাতা :
বীমা ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ সবজল ওজর ািারণ বীমা কিত্র ব মাজপর স্বািে বীমা পসরজবার কচাকান
কেে। অজকআ এগুসর তাসওা কেবা জেজঙ। বজঘজে ঈৎাবেঞ্জও জা স্বতন্ত্র স্বািে বীমা
কওাম্পাসনর ঈপসিসত – অচ পযসন্ত কতমন পাাঁঘটি ংিা রজেজঙ- স্বািে বীমা োতা কনটোওস
বা াজত অকামী সেজন অজরা সওঙু অজঙ।
C. মধ্যস্থতাকারী :
বীমা সলজল্পর ংল সজজব পসরজবা সেজচ্ছ এমন বহু মানু  ংকঠন স্বািে বীমা বাচাজরর ংল।
এআ িরজনর মস্ত মিেিতাওারীআ অআঅরসডএ-র মািেজম পসরঘাসত ে। এগুসর মজিে রজেজঙ:
1. ইনুজরন্প ক্ররাকার এরা কওাজনা বেসি জত পাজরন থবা ওরজপাজরট ংিা। এআ কব্রাওাররা
স্বািীনভাজব বীমা কওাম্পাসনর ওাচ ওজরন। তাাঁরা কআ মানুজর ওাজঙ প্রসতসনসি জে যান যাাঁরা
বীমা ঘান এবং ম্ভাবে বজঘজে ভাজা সপ্রসমোজমর াজর ম্ভাবে বজঘজে ভাজা বীমা ওভার
ম্পজওস এআ কব্রাওাররাআ তাাঁজের বীমা কওাম্পাসনর জঙ্গ কযাকজযাক ওসরজে কেন। িসতর মে
তাাঁরা বীমাওৃ ত বেসিজও ােতা ওজর এবং বীমা কক্লআম ওসরজে কেন। কব্রাওাররা এআ িরজনর
বেবার ওারবার ওজর এমন কয কওাজনা বীমা কওাম্পাসনর জঙ্গআ বীমা বেবা ওরজত পাজরন।
বীমা ওসমলন সজজব বীমা কওাম্পাসনগুস তাাঁজের পুরস্কৃ ত ওজর।
2. বীমা এজজন্টরা
ািারণত কওাজনা বেসিআ ন তজব কওঈ কওঈ ওজপসাজরট এজচন্ট জত
পাজরন। কব্রাওারজের মজতা এজচন্টরা কয কওাজনা বীমা কওাম্পাসনর বীমা সনজে ওাচ ওরজত পাজরন
না তজব কওবমাত্র কআ কওাম্পাসনর জেআ তাাঁরা ওাচ ওরজত পাজরন যারা তাাঁর এজচসন্স মঞ্জুর
ওজরজঙন। বতস মান সবসি নুযােী, এওচন এজচন্ট শুিুমাত্র এওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসন 
এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর জেআ ওাচ ওরজত পাজরন। তাাঁজের বীমা কওাম্পাসনগুস বীমা
ওসমলজনর মািেজম পাসরিসমও কেে।
3. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনজেটর জা এওটা নতু ন িরজনর পসরজবা প্রোনওারী, 2001 া
কথজও এরা এআ বেবাে এজজঙ। এজের বীমা সবসক্রর নুজমােন কনআ তজব বীমা কওাম্পাসনগুসজও
এরা প্রলাসনও পসরজবা সেজে থাজও। এওবার এওটা বীমা পসস সবসক্র জে ককজ বীমাওৃ ত
বেসির সবস্তাসরত সববরণ সনযুি এওটি টিসপএ-র জঙ্গ কলোর ওরা ে যারা তারপর কডটাজব
ততসর ওজর এবং বীমাওৃ ত বেসিজও কল্থ ওাডস আুে ওজর। এআ কল্থ ওাডস বীমাওৃ ত বেসিজও
াপাতা  সক্লসনজও ওোলজ কমসডওো কফসসটি (তৎিণাৎ নকে টাওা না সেজে সঘসওৎা)
কপজত িম ওজর। বীমাওৃ ত বেসি যসে ওোলজ কমসডওো কফসসটি না বেবার ওজরন,
তাজ সতসন সব নুযােী টাওা কেজবন এবং সনযুি টিসপএ-র ওাঙ কথজও কআ টাওা পসরজলাি
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ঘাআজবন। বীমা কওাম্পাসনগুস তাজের ংসিি কক্লআজমর চনে টিসপএ-কও থস কেে এবং টিসপএগুসজও আ বীমা কওাম্পাসনআ পাসরিসমও সজজব সপ্রসমোজমর এওটা লতাংল সেজে থাজও।
4. অআঅরসডএ সবসি দ্বারা সনেসন্ত্রত এজওবাজরআ নতু ন িরজনর পসরজবা প্রোনওারীর নেতম জা
আনুজরন্স জেব এসগ্রজকটর বা বীমা জেব ংজযাকওারী। ম্ভাবে কক্রতার মুজঔামুসঔ না জেআ
তাজের জেবাআট এবং/থবা কটসমাজওস টিংজের মািেজম বীমাওারীর জঙ্গ ঘু সিবে এআ
ংজযাকওারী েূরসনেসন্ত্রত সবপণন বা সডজিন্স মাজওস টিংজের মািেজম বীমা বেবার চনে অজবেন
ওজরন এবং বীমা কনোর চনে ম্ভাবে কক্রতার মজিে অগ্র ততসর ওজর। এগুস তু নার চনে
কআ িরজনর বীমা কওাম্পাসনগুসর পণেগুস তু জ িজর। নাআন কপাটসাজর মািেজম সপ্রসমোম
ংগ্র, সপ্রসমোম কেোর মে মজন ওসরজে কেো এবং পসস ংক্রান্ত সবসভন্ন িরজনর
পসরজবার মজতা বীমাওারীর চনে কটসমাজওস টিং  অঈটজাসসংজের ওাচ ওরার চনে এরা
অআঅরসডএঅআ-র নুজমােন ঘাআজত পাজর। তাজের কেো অঈটজাসসংজের ওাজচর পালাপাসল
যত ংঔেও সডজও তারা বেবাে পসরণত ওরজত পাজর এবং বীমা পজণের প্রেলসজনর সভসত্তজত
বীমা কওাম্পাসনগুস এজের পাসরিসমও সেজে থাজও।
5. বীমা সবপণন ংিাগুস জা অআঅরসডএঅআ দ্বারা পসরঘাসত মিেিতাওারীর াম্প্রসতওতম
ঈোরণ। এআ িরজনর পজণের সবপণন, সবতরণ  পসরজবা কেোর াআজন্সপ্রাপ্ত সনযুি
বেসিজের মািেজম এরা সনম্নসসঔত ওাচগুস ওরজত পাজর :
বীমা সবক্রে ওাযসওাপ: ওতৃস পিজও বকত ওজর কয কওাজনা মজে েুটি চীবন, েুটি ািারণ
এবং েুটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর বীমাপণে আনুজরন্স ক পাসন (অআএসপ)-কও সেজে সবসক্র
ওরা। ািারণ বীমার কিজত্র, অআএমএফ কওবমাত্র ঔুঘজরা াআজন বীমা পজণের অজবেন 
ংগ্র ওরার নুজমােন কপজেজঙ, তা ওরজত ে প্রেত্ত ফাআ োি আঈচ কাআডাআন নুযােী
কযমন কমাটর, স্বািে, বেসিকত েুখসটনা, পসরবার, কোওানোর  মজে মজে ওতৃস পজির
নুজমাসেত নে বীমা পণে। বীমা কওাম্পানীর জঙ্গ সসঔত ঙ্গীওাজরর কওান রওম পসরবতস ন
ওরা কযজত পাজর কওবমাত্র ওতৃস পজির অকাম নুজমােজনর সভসত্তজত এবং বতস মান
পসসজাডারজও পসরজবা কেোর ঈপযুি বেবিার মািেজমআ।
বীমা পসরজবা ওাযসওাপ: এআ পসরজবা ওাযসওাপগুস জব কওবমাত্র কআ বীমা কওাম্পাসনর
চনে যার জঙ্গ বীমা পজণের নুজরাি  ংগ্রজর এওটা ঘু সি থাওজব এবং সনজম্নািভাজব এও
এও ওজর নাজমাজেঔ ওরা থাওজব:
a.

বীমা কওাম্পাসনর বোও সফজর ওাজচর োসেত্ব সনজে, কযগুস ওতৃস পজির আুে ওরা
বীমা কওাম্পাসনর অঈটজাসসং ওাযসওাপ ম্পজওস সনজেস সলওাে নুজমাসেত;

b.

আনুজরন্স সরজপাসচটাসরর নুজমাসেত বেসি জে;

c.

াআজন্সপ্রাপ্ত াজভস োর বা মীিও  কাওান মূোেনওারীর ভূ সমওা ওাজচ াসকজে
মীিা  কাওান মূোেজনর োসেত্ব কনো ;

d.

মজে মজে ওতৃস পজির নুজমাসেত বীমা ংক্রান্ত নোনে ওাযসওাপ।

আক্ষথি ক পণয ক্ষবতরণ : সফনাসন্সো াসভস  এসক্সসওঈটিভ (এফএআ)=কও সেজে সবতরণ
ওরজত, যারা অসথসও অসথসও পজনের সবপণন, সবতরণ  পসরজবা কেোর াআজন্সপ্রাপ্ত
কযমন:
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a. কসব সনেসন্ত্রত সমঈঘু ো ফাি কওাম্পাসনর সমঈঘু ো ফাি;
b. সপএফঅরসডএ দ্বারা সনেসন্ত্রত কপনলন পণে;
c. কসব াআজন্সপ্রাপ্ত সবসনজোক ঈপজেিাজের মািেজম সবতসরত নোনে অসথসও পণেগুস;
d. অরসবঅআ সনেসন্ত্রত বোে/এনসবএফস-র বোসেং/অসথসও পণে;
e. ভারত রওাজরর ডাও সবভাজকর নন-আনুজরন্স পণে;
f. মজে মজে ওতৃস পজির নুজমাসেত নোনে অসথসও পণে বা ওাযসওাপ।
D. অনযানয গুরুত্বপূণি ংগঠন
অজরা সওঙু ত্ত্বা রজেজঙ যাজের সনজে স্বািে বীমা বাচাজরর ংল ততসর ে, এবং কগুসর মজিে
রজেজঙ:
1. ইনুজরন্প ক্ররগুজটাক্ষর অযান্ড ক্রডজভপজমন্ট অথক্ষরট অব ইক্ষন্ডয়া (আইআরক্ষডএআই)
এটা জা ংজে অআন পা ওজর ততসর ওরা বীমা সনেন্ত্রও যা বীমা বাচাজরর মস্ত বেবা 
পিজও সনেন্ত্রণ ওজর। এটা 2000 াজ এজজঙ এবং এজের ঈপর শুিুমাত্র বীমা বেবাজও
সনেন্ত্রজণর ওাচআ নোস্ত েসন, পালাপাসল এাঁজের কেো জেজঙ এআ বেবার সবওাজলর ওাচ।
2. ক্রজনাজর ইনুজরন্প অযান্ড াইফ ইনুজরন্প কাউক্ষন্প, এরা অআঅরসডএঅআ-কও ুপাসরল
ওজর তাজের ংসিি চীবন  ািারণ বীমা বেবা সনেন্ত্রজণর চনে।
3. অআঅরসডএ 2009াজ িাপন ওজর আনুজরন্স আনফজমসলন বুেজরা ব আসিো এবং এটি জা
20েজের পসরঘান পসরে  এওটি করসচসস্ট্রওৃ ত কাাআটি, যার কবসলরভাক েেআ বীমা
কিত্র কথজও অা। বীমা কিজত্রর চনে এরা ংগ্র ওজর সবজিণ ওজর সবসভন্ন কিত্র-স্তজরর
সরজপাটস ততসর ওজর যাজত বেবাসেও কও ল ততসর ওরজত  মূে সনিসারণ  সবসভন্ন সোন্ত
তবজ্ঞাসনও  তথে সনভস রভাজব কনো ম্ভব ে। পসস বা নীসত ততসর ওরার চনে এরা
সনেন্ত্রও  রওারজও গুরুত্বপূণস তথে যুসকজে থাজও। বীমা সলজল্পর ঈপওাজরর চনে এআ বুেজরা
পাসিও  এওওাীন বহু সরজপাটস ততসর ওজরজঙ।
অআঅআসব কন্ট্র্া আজিক্স াভস ার পসরঘানা ওজর, এআ াভস ারটি সবসভন্ন বীমা সরজপাসচটারজের
মজিে এওটা কনাডা পজেন্ট সজজব ওাচ ওজর এবং এওটা নতু ন োওাঈন্ট ততসরর পযসাজে
সডমোট োওাঈজন্টর সড-ডু সেজওলজন বা প্রসতসসপ কঠওাজত াাযে ওজর। প্রজতেওটি পসসর
কনজেন ম্পসওস ত তথে এওচন বীমাওারী  বীমা সরজপাসচটাসরর মজিে ট্রান্সসমলন/রাঈটিংজের
চনে এওটা এক্সজঘঞ্জ সজজব ওাচ ওজর এআ কন্ট্র্া আজিক্স াভস ার।
স্বািে বীমা কিজত্র পসরজবাোনওারী ‘েে কপ্রফাডস কপ্রাভাআডার কনটোজওস ’ াপাতাগুসর নাম
তাসওাবে ওজর আসতমজিেআ অআঅআসব তার সপটা আঈসনও অআসড মািার কপ্রাগ্রাম ঘাু
ওজরজঙ।
অআঅআসব-র বসজল ঈজেোকটা জা টিসপএ, বীমাওারী  াপাতাগুসর ংজযাকওারী এওটা
স্বািে বীমা সগ্রড রিণাজবিণ ওরা। এআ ঈজেোজকর ঈজেলে জা স্বািে বীমা কিত্রজও এমন এওটা
বেবিা সনজে াসচর ওরা কযঔাজন সঘসওৎার ঔরঘ  স্বািে বীমা পজণের ওাযসওরী মূে সনিসারজণ
স্বচ্ছতার মািেজম এওটা বীমা কক্লআজমর বেবিাপনার ুযক থাজও।
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4. ক্ষলিা প্রক্ষতষ্ঠান কযমন আনুজরন্স আনসিটিঈট ব আসিো এবং নোলনা আনুজরন্স োওাজডসম,
এরা সবসভন্ন িরজনর বীমা  মোজনচজমন্ট ম্পসওস ত প্রসলিণ সেজে থাজও এবং বু এজচন্টজের
প্রসলিণ সেজত কবরওারী প্রসলিণ প্রসতষ্ঠাজনর বেবিা ওজর।
5. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনাররা বীমা কওাম্পাসন  টিসপএ-গুসজও ছুাঁ সও গ্রজণর মে ােতা
ওজর ম্ভাবে ক্লাজেজন্টর স্বািে বীমা ছুাঁ সওর মূোেন ওজর এবং চটি কক্লআজমর কিজত্র বীমা
কওাম্পাসনগুসজও পরামলস সেজে।
6. আইনী ো কযমন আনুজরন্স মবাডমোন, কক্রতা অোজতর পালাপাসল োেরা অোত
স্বািে বীমা বাচাজর এওটা ভূ সমওা পান ওজর যঔন কক্রতার সভজযাক প্রসতসবিাজনর মে অজ
তঔন এগুসআ োসেত্ব পান ওজর।

ারাংল
a) বহু লতাব্দী অজক কথজওআ কওাজনা না কওাজনা অওাজর বীমা সঙআ, তজব এর অিুসনওা অওারটা
শুিুমাত্র ওজেও লতাব্দীর পুজরাজনা। ভারজতর বীমা রওারী সনেন্ত্রজণর সবসভন্ন পযসাজের মজিে সেজে
ককজঙ।
b) নাকসরওজের স্বািে ঔুবআ গুরুত্বপূণস সবে োে রওার এওটা ঈপযুি স্বািে পসরজবা বেবিা
ততসর ওরজত মুঔে ভূ সমওা পান ওজর।
c) প্রেত্ত স্বািে পসরজবার স্তর কেজলর চনংঔোর জঙ্গ ম্পসওস ত সবসভন্ন সবজের ঈপর সনভস র
ওজর।
d) কয স্তজরর কমসডওো মজনাজযাক চরুরী তার সভসত্তজত সতন িরজনর স্বািে পসরজবা রজেজঙ,
কগুস জা প্রথম, সদ্বতীব  তৃ তীে পযসাে। প্রজতেও স্তজর স্বািে পসরজবার ঔরঘ বা জত
থাজও, তাআ তৃ তীে স্তরআ জা বজঘজে কবসল ঔরজঘর।
e) ভারজত ামজন সনচস্ব দ্ভু ত সওঙু ঘোজঞ্জ রজেজঙ কযমন চনংঔো বৃসে  নকরােন যার চনে
ঈপযুি স্বািে পসরজবা চরুরী।
f) রওারআ প্রথম স্বািে বীমার প্রওল্প সনজে এজসঙ, পজর কবরওারী বীমা কওাম্পাসনগুস তার
বাসণসচেওীওরণ ওজরজঙ।
g) স্বািে বীমার বাচারটা ততসর জেজঙ জনওগুস পি সনজে, কওঈ পসরওাঠাজমা কেে, কওঈ
অবার বীমা পসরজবার কযাকান কেে, মিেবতী কযমন কব্রাওার, এজচন্ট  থাডস পাটিস
োডসমসনজস্ট্রটর, এরা স্বািে বীমা বেবাে পসরজবা সেজে থাজও এবং এঙা া রজেজঙ নে
সনেন্ত্রও, সলিামূজওর পালাপাসল সওঙু অআনী ত্ত্বা, তারা তাজের ভূ সমওা পান ওজর।
মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)

স্বািে পসরজবা
বাসণসচেও বীমা
রাষ্ট্রীেওরণ
প্রথম, সদ্বতীে  তৃ তীে পযসাজের স্বািে পসরজবা
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

কমসডজক্লআম
কব্রাওার
এজচন্ট
থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রলন
অআঅরসডএ
মবাডমোন
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িোে 18
বীমা েস রঘনা
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
বীমা সলজল্প, অমরা ংঔে ফমস, নসথ প্রভৃ সত সনজে না াঘা া ওসর। এআ িোে এওটা বীমা ঘু সিজত
সবসভন্ন নসথ  তার গুরুত্ব ম্পজওস অমাজের চানাজব। এআ িোেটি প্রসতটি ফজমসর ঠিও প্রওৃ সত
ম্পজওস  এওটা মেও জ্ঞান কেজব, ওীভাজব কটা পূরণ ওরজত ে এবং সনসেস ি তথে ঘাোর কপঙজন
ওারণগুস ওী ওী কআ ম্পজওস ।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

কপ্রাজপাচা ফমস
প্রস্তাব স্বীওার (অিাররাআটিং)
প্রজস্পক্টা
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত
পসস নসথ
লতস  োরাসন্ট
এনজডাসজমন্ট বা তোেন
পসসর বোঔো
সরসনঈো কনাটি
মাসন িাসরং সবজরািী এবং ‘কনা আর ওাজিামার’ বা ‘অপনার গ্রাওজও চানুন’ সনজেস সলওা

এআ িোে িেেজনর পর অপনার িম ো ঈসঘত:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

কপ্রাজপাচা ফজমসর সবেবস্তু বোঔো ওরজত।
প্রজস্পক্টাজর গুরুত্ব বণসনা ওরজত।
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত  বীমা অআন, 1938-এর 64B িারা বোঔো ওরজত।
বীমা পসস নসথর বোন  লতস বোঔো ওরজত।
পসসর লতস , োরাসন্ট  এজিাসজমন্ট বা তোেন সনজে অজাঘনা ওরজত।
এজিাসজমন্ট বা তোেন কওন আুে ওরা ে তা ঈপসব্ধ ওরজত।
অআনী অোজত পসসর বোনজও ওীভাজব কেঔা ে তা বুছজত।
সরসনঈো কনাটি কওন আুে ওরা ে তা ঈপসব্ধ ওরজত।
মাসন িাসরং ওী এবং কনা আর ওাজিামার সনজেস সলওা ম্পজওস এওচন এজচন্টজও ওী ওরজত ে
তা চানজত।
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A. ক্রপ্রাজপাজা ফমি
অজকআ কযমন বা জেজঙ, বীমা জা এওটি ঘু সি যাজও এওটি কঔাে পযসবসত ওজর পসসজত সনজে
অা ে। বীমার নসথপত্রওরণ পসসটি ঘাু ওরার মজিেআ ীমাবে নে। কযজতু তার মজিে জনও
মিেিতাওারী কযমন োা এবং এজচন্ট যাাঁরা কগুস ঘানা ওজরন তাাঁরা অজঙন, এটি ম্ভব কয
এওচন বীমাওৃ ত এবং তাাঁর বীমাওারীর মজিে কওাজনাসেনআ কেঔা না জত পাজর।
এওটি বীমা কওাম্পাসন তাাঁর কক্রতা এবং কআ পুরু/মসার বীমার ঘাসো ম্পজওস চানজত পাজরন
এওমাত্র কআ কক্রতা কয নসথপত্র চমা সেজেজঙন তার মািেজম। এমন নসথপত্র বীমাওারীজও তাাঁর ছুাঁ সওটি
ম্পজওস  ভাজা ওজর চানজত াাযে ওজর। কআ ওারজণ, বীমাওৃ ত এবং বীমাওারীর মজিে কবাছাপ া
এবং স্বচ্ছতা সনজে অার ঈজেজলে নসথপত্রওরণ প্রজোচনীে। এঔাজন সনসেস ি সওঙু নসথপত্র অজঙ যা বীমা
বেবাে রীসতমাসফও বেবার ওরা ে।
বীমার এজচন্ট, সযসন কক্রতার বজঘজে ওাজঙর বেসি ন, তাাঁজও কক্রতার ামনাামসন জতআ ে এবং
এর জঙ্গ চস ত ব নসথপত্র ম্পজওস বরওম জন্ন েূর ওরার চনে বোঔো ওরজত ে এবং কগুস
পুরজণ কআ পুরু/মসাজও াাযে ওরজত ে। বীমার জঙ্গ চস ত ব নসথপজত্রর ঈজেলে এবং বীমাে
বেবহৃত নসথপজত্র থাওা তজথের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গওতা এজচন্টজও বলেআ বুছজত জব।
1. ক্রপ্রাজপাজা ফমি
নসথপত্রওরজণর প্রাথসমও পযসাে ািারণত জা প্রস্তাব ফরমটি যার মািেজম বীমাওৃ ত চানান:





কআ
কআ
কআ
ওত

পুরু/মসা কও
পুরু/মসার কওান িরজণর বীমার ঘাসো রজেজঙ
পুরু/মসা কওানটির বীমা ওরজত ঘাআজঙন তার সবস্তাসরত এবং
মজের চনে তা ঘাআজঙন

সবস্তাসরজতর থস জা বীমার সবে বস্তুর অসথসও মূে এবং প্রস্তাসবত বীমার জঙ্গ ম্পসওস ত
উপাদানগত ক্ষবয়ক তথয।
a) বীমাকারীর দ্বারা ঝুঁু ক্ষকর মূযায়ন
i. ছুাঁ সওর পসরজপ্রসিজত বীমাওারীর যাবতীে কয অবসলেও তজথের প্রজোচন তা চানাজনার চনে
প্রস্তাবওজওআ প্রস্তাজবর ফরমটি পুরণ ওজর সেজত জব, কটি ওজর সেজত জব যাজত বীমাওারী
সোন্ত সনজত পাজরন :
 বীমাটি গ্রণ থবা ঔাসরজচর নুজমােন ওরা জব ওী না এবং
 ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরার খটনার কিজত্র, কয ওভাজরর নুমসত কেো জব তার ার,
লতস এবং লতস াবী সনসশ্চত ওরজত
প্রস্তাজবর ফরমটির মজিে থাজও বীমার চনে কয ছুাঁ সওর প্রস্তাব ওরা জেজঙ তা গ্রণ ওরজত বীমা
কওাম্পাসনর চনে ওাযসওরী তথে। বজঘজে র সবোজর নীসত এবং অবসলেও তথে প্রওাজলর
ওতস জবের শুরু ে বীমার চনে কেো প্রস্তাব ফরমটি কথজও।
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অবসলেও তথে প্রওাজলর ওতস বে পসসটির িারণার অজক কথজওআ কেঔা কেে, এবং বীমা
ঘাওাীন পুজরা মে পবসটি িজর তা ঘজ এবং এমনওী ঘু সিটি ম্পূা্ণস জে যাোর পজর
কটি ঘজ।
উদারণ
বেসিকত েূখসটনা পসসর কিজত্র, যসে বীমাওৃ ত প্রস্তাজবর ফরমটিজত কখাণা ওজরন কয সতসন কাস
ংক্রান্ত কঔা থবা কখা াে ঘ ার জঙ্গ যুি নন, তজব তাাঁজও কঘিা ঘাসজে কযজত জব পসসটির
ককাটা মে পবস িজর এমন কওাজনা সভযাজনর জঙ্গ সনজচজও যুি না ওরজত। এটি জা বীমাওারীর
ওাজঙ অবসলেও তথে ওারণ এআ তজথের ঈপর সভসত্ত ওজরআ সতসন প্রস্তাবটি গ্রণ ওরজঙন এবং কআ
নুযােী ছুাঁ সওটির মূে সনিসারণ ওরজঙন।
প্রস্তাব ফরমগুস ািারণত বীমা কওাম্পাসনর নাম, কাজকা, ঠিওানা এবং বীমা/পজণের
কিণী/িরণ যা বেবার ওরা জব কআব  বীমাওারীআ ঙাসপজে কেন। প্রস্তাব ফরমটিজত এওটি
ঙাপাজনা টীওা যুি ওরা বীমা কওাম্পাসনগুসর চনে বািেতামূও, যসে এআ ংক্রান্ত কওাজনা
মাপওাঠি ওরা অওার বা নুলীন কনআ।
উদারণ
এআ িরজনর কনাজটর ওজেওটি ঈোরণ:
‘ছুাঁ সওর মূোেজনর মে বীমাওৃ ত যসে তোবলেওীে তথে -প্রওাল ওজর রাজঔন, সবভ্রাসন্তমূও
তথে কেন, চাসোসত থবা জযাসকতা ওজরন তাজ পসসর িীজন কয ওভার ঘাু ওরা
জেজঙ কটি ঔাসরচ জে যাজব’,
‘যতিণ না প্রস্তাবটি কওাম্পাসন গ্রণ ওরজব এবং পুজরা সপ্রসমোম না কেো জে যাজব কআ মে
পযসন্ত কওাম্পাসন ছুাঁ সওজত থাওজব না’।
প্রস্তাব ফমি ক্রঘাণা: বীমা কওাম্পাসনগুস ািারণত প্রস্তাব ফজমসর কলজ এওটি কখাণা যুি ওজরন
যা প্রস্তাবওজও স্বাির ওরজত ে। এটি বীমাওৃ ত যাজত ফরমটি ঠিওভাজব পুরণ ওজরন এবং যা
তথে কঔাজন কেো জেজঙ কটি বুজছ সনজত পাজরন কআ ওিটি ুসনসশ্চত ওরার চনে ওরা ে,
যাজত কক্লআম ওরার মে কওাজনারওম তজথের ভু  প্রসতসনসিজত্বর সভসত্তজত মতননওে োর ুজযাক না
থাজও।
এটি এওআজঙ্গ বীমাওৃ জতর প্রসত বসাসিও র সবো এবং যাবতীে অবসলেও তথে প্রওাল ওরার
মূ নীসতর ঈপর কচার কেোর ওাচ ওজর।
এআ কখাণাটি বসাসিও র সবোজর নীসতর ািারণ অআনটিজও বসাসিও র সবোজর ঘু সিকত
ওতস জবে পসরণত ওজর।
ক্রঘাণার েযান্ডাডি ফমি
অআঅরসডএঅআ স্বািে বীমার প্রস্তাজবর চনে কখাণার কয িোিাডস ফমসটি সনসেস ি ওজর সেজেজঙ তা
সনম্নরূপ:
1. অসম/অমরা এঔাজন কখাণা ওরসঙ, অমার পি জে এবং বাসও ও বীমাওৃ ত জত ঘান
প্রস্তাবজওর পি জে, কয ঈপজর কেো সববৃসত, ঈত্তর এবং/থবা সববরণ যা অসম
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সেজেসঙ তা তে এবং অমার চানা বরওম তজথের পসরজপ্রসিজত তা ম্পূণস এবং
অসম/অমরা অজরা যাাঁরা বেসি অজঙন তাাঁজের পি জে প্রস্তাব ওরার চনে নুজমাসেত।
2. অসম চাসন কয তথে অসম সেজেসঙ কটিআ বীমা পসসর সভতটি কঠন ওরজব, যা বীমা
কওাম্পাসনর কবাজডসর নুজমাসেত অিাররাআটিং নীসতর সবোিীন এবং িাযস ওরা সপ্রসমোমটি
কেো ম্পূণস জ তজবআ পসসটি ওাযসওরী জে ঈঠজব।
3. অসম/অমরা অজরা কখাণা ওরসঙ কয প্রস্তাবটি চমা কেোর পর যসে বীমাওৃ ত/প্রস্তাবজওর
কপলাে থবা ািারণ স্বাজিে কওাজনা পসরবতস ন কেঔা কেে অসম/অমরা কটি সসঔতভাজব
কনাটি সেজে চানাজবা এবং কটি চানাজবা কওাম্পাসনর দ্বারা ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরার ওথা
চানাজনার অজকআ।
4. অসম/অমরা কখাণা ওরসঙ এবং নুমসত সেসচ্ছ কয কওাম্পাসন কয কওাজনা সঘসওৎও থবা
াপাতা যারা ওঔজনা বীমাওৃ ত/প্রস্তাবজওর চীবজন এওবার সঘসওৎা ওজরজঙ তাজের ওাঙ
কথজও সঘসওৎাকত তথে চানজত ঘাআজত পাজর থবা পূবসবতী বা বতস মান সনজোকওতস ার কথজও
চানজত ঘাআজত পাজর োুজোডস/প্রস্তাবজওর চীবজন লারীসরও বা মানসও প্রভাব কফজত
পাজর এমন কওাজনা সবে থাওজ তা এবং োুজোডস/প্রস্তাবজওর চীবজন বীমার এওটা
অজবেন যা প্রস্তাব অিাররাআটিং এবং/থবা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে বেবহৃত জেজঙ এমন
সওঙু কয কওাজনা বীমা কওাম্পাসনর কথজও চানজত ঘাআজত পাজর।
5. অসম/অমরা কমসডওো করওডস  অমার প্রস্তাবনা ংক্রান্ত তথেগুস কওবমাত্র প্রস্তাব
অিাররাআটিংজের ঈজেজলে এবং/থবা কক্লআম মীমাংার চনে এবং কওাজনা রওারী
এবং/থবা সবসিবে ংিার জঙ্গ অোন প্রোজনর িমতা সোম কওাম্পাসনজও।
b) একটা ক্রপ্রাজপাজা ফজমি প্রশ্নাবীর প্রকৃক্ষত
সনসেস ি বীমাটির কিণীর পসরজপ্রসিজত এওটি কপ্রাজপাচা ফজমস প্রজশ্নর ংঔো এবং প্রওৃ সত সভন্ন সভন্ন
ে।
স্বািে, বেসিকত েূখসটনা এবং ভ্রমণ বীমার মজতা বযক্ষক্তগত াইজন, প্রস্তাব ফরমটি এমনভাজব
নওলা ওরা ে যাজত প্রস্তাবজওর স্বািে, চীবনযাত্রা এবং ভো, স্বাজিের পূবস ঈপসিত বিা,
সঘসওৎাকত আসতা, ঈত্তরাসিওাজরর িণ, তীজতর বীমা সভজ্ঞতা আতোসে তথে চানা
যাে।
একটা প্রস্তাজবর উপাদান
i. প্রস্তাবজকর পুজরা নাম
কওাজনারওম অ া না করজঔআ প্রস্তাবজওর ঈসঘত তাাঁর সনজচজও সঘসহ্নত ওরা। বীমাওারীর ওাজঙ
এটি চানা ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয ওার জঙ্গ ক ঘু সিজত প্রজবল ওরজঙ, যাজত পসসর িীজন থাওা
ুসবিাগুস শুিুমাত্র বীমাওৃ তআ কপজত পাজরন। সনজচর পসরসঘসত প্রসতষ্ঠা ওরা অজরা এওটি ওারজণ
গুরুত্বপূণস কযঔাজন পর কওঈ (কযমন মৃতুের কিজত্র অআনী ঈত্তরাসিওারী) বীমাওৃ ত ছুাঁ সওটির
ঈপর তাাঁর স্বাথস চসন ওজরজঙন এবং যাাঁজও কক্লআম ওরজতআ জব।
ii. প্রস্তাবজকর ঠিকানা  ক্রযাগাজযাজগর ক্ষববরণ
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ঈপজর বসণসত ওারণগুস প্রস্তাবজওর ঠিওানা এবং এওআজঙ্গ কযাকাজযাজকর সবস্তাসরত ংগ্র ওরার
চনে প্রজযাচে।
iii. প্রস্তাবজকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা
স্বািে এবং বেসিকত েূখসটনার মজতা সওঙু বীমার কিজত্র , প্রস্তাবজওর কপলা, চীসবওা থবা
বেবা গুরুত্বপূণস ওারণ কযজতু ছুাঁ সওর ঈপর তাজের তথেকত প্রভাব অজঙ।
উদারণ

একট ফাে-ফুড ক্ররজস্তাুঁরার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁজক ক্রেতাজদর কাজছ খাবার ক্রপৌুঁজছ
ক্রদয়ার জনয ঘন ঘন উচ্চ গক্ষতজত ক্রমাটর বাইজক কজর ভ্রমণ করজত জব, ক্ষতক্ষন ঐ একই ক্রর জস্তাুঁরায়
কমি রত অযাকাউন্টযাজন্টর ক্রথজক য়জতা দূঘিটনার ক্রিজত্র আজরা ক্রবক্ষল উন্ুক্ত।
iv. বীমার বস্তুগত ক্ষবজয়র ক্ষববরণ  পক্ষরচয়
বীমার চনে প্রস্তাসবত সবে বস্তু ম্পজওস প্রস্তাবজওর প্রজোচন স্পি ওজর চানাজনা।
উদারণ
প্রস্তাবজওর চানাজনা প্রজোচন যসে:
i. এওটি সবজেল ভ্রমণ ে(কও, ওঔন, কওান কেজল, ওী ঈজেজলে) থবা
ii. খটনার ঈপর সভসত্ত ওজর এওচন বেসির স্বািে (বেসির নাম, ঠিওানা এবং পসরসঘসত )
আতোসে
v. বীমাকৃত রাক্ষল পসসর িীজন বীমাওারীর োেবেতার ীমা সনজেস ল ওজর এবং প্রসতটি
প্রস্তাবজওর ফজমস তার ঈজেঔ থাওজত জব।
উদারণ
স্বািে বীমার কিজত্র, এটি াপাতাজ সঘসওৎার ঔরঘ জত পাজর, অবার বেসিকত েূখসটনা বীমার
কিজত্র এটি চীবনাসনর চনে, ঙ্গাসনর চনে থবা েূখসটনার ওারজণ েৃসিলসি ঘজ যাোর চনে
এওটি সনসেস ি পসরমাণ জত পাজর।
vi. পূবিবতী  বতিমান বীমা
বীমাওারীর ওাজঙ তাাঁর পূবব
স তী বীমা ম্পজওস সবস্তাসরতভাজব প্রস্তাবজওর চানাজনা প্রজোচন। তাাঁর
বীমার আসতা কবাছার চনেআ এটি প্রজোচন।সওঙু বাচার অজঙ কযঔাজন এমন বেবিা অজঙ কয
যার মািেজম বীমাওারীরা ককাপজন বীমাওৃ ত ম্পজওস তথে ভাক ওজর কনন।
প্রস্তাবজওর এ চানাজনা প্রজোচন কয কওাজনা বীমাওারী তাাঁর প্রস্তাবটি ঔাসরচ ওজরজঙ ওী না,
সবজল লতস অজরাপ ওজরজঙন ওী না, পুননসবীওরজণর মে বা সত সপ্রসমোজমর প্রজোচন সঙ ওী
না থবা পুননসবী ওরজত স্বীওার ওজরজঙ ওী না থবা পসসটি বাসত ওজর সেজেজঙ ওী না।
বীমাওারীজের নাম  পর কওাজনা বীমাওারীর জঙ্গ বতস মান বীমার সবস্তাসরত প্রওাল ওরার
প্রজোচন অজঙ। সবজলত ম্পসত্তর বীমাে, বীমাওৃ জতর সবসভন্ন বীমাওারীর ওাঙ কথজও পসস
ওরাজনার ম্ভাবনা থাজও এবং যঔন কওাজনা িসত ে, এজওর কবসল বীমাওারীর ওাজঙ কক্লআম
281

োসব ওজরন। এআ তথেটির প্রজোচন ে যাজত বোজনর নীসত প্রজযাচে ে যাজত বীমাওৃ ত
সনরাপত্তার প্রসতসবিান পান তা ুসনসশ্চত ওরজত এবং এওআ ছুাঁ সওর চনে যাজত বহু বীমার
পসসর ওারজণ াভ/মুনাফা না ওরজত পাজরন।
অজরা, বেসিকত েূখসটনা বীমাে এওচন বীমাওারী ওভাজরজচর (বীমাওৃ ত রাসল) পসরমাণটি সির
ওজর সেজত ঘান। কটি সনভস র ওজর এওআ বীমাওৃ ত নে সপএ পসসর িীজন কনো বীমাওৃ ত
রাসলর ঈপর।
vii. ক্রাকাজনর অক্ষভজ্ঞতা
প্রস্তাবওজও বা ে তাাঁর যা সওঙু িসত জেজঙ, কটি বীমাওৃ ত ওরা থাকুও অর নাআ থাকুও,
তার সবস্তাসরত কখাণা ওরজত। এটি বীমাওারীজও বীমার সবে বস্তু ম্পজওস তথে কেজব এবং
বীমাওৃ ত ওীভাজব তীজত ছুাঁ সওটি ামজজঙন ক সবজে তথে কেজব। এমন ঈত্তরগুস কথজও
অিাররাআটাররা ছুাঁ সওটি অজরা ভাজা ওজর বুছজত পাজরন এবং সঘসওৎাকত পরীিা ওরাজনার
বোপাজর সোন্ত সনজত পাজরন থবা অজরা সবস্তাসরত তথে ংগ্র ম্পজওস সোন্ত সনজত পাজরন।
viii. বীমাকৃজতর ক্রঘাণা
কযজতু প্রস্তাব ফমসটির ঈজেলে জা বীমাওারীজও যাবতীে তোবলেওীে তথে চানাজনা, ফমসটির
মজিে বীমাওৃ জতর এওটি কখাণা থাজও কয ঈত্তরগুস তে এবং যথাযথ এবং ফমসটি কয বীমা
ঘু সির সভসত্ত জব কটি কমজন সনজত সতসন রাসচ অজঙন। প্রসতটি প্রস্তাব ফজমসর নে কয ব
প্রঘসত সবে কযমন, স্বাির, তাসরঔ এবং সওঙু কিজত্র এজচজন্টর ুপাসরজলর মজতা সবে
থাজও।
ix. কযঔাজন প্রস্তাব ফমসটি বেবহৃত ে না, বীমাওারীজও কঔাজন কয তথে কপজেজঙন কগুস
কম সঔওভাজব থবা সসঔতভাজব করওডস ওজর রাঔজবন, এবং ১৫সেজনর মজিে কটি সতসন
প্রস্তাবজওর ওাঙ কথজও সনসশ্চত ওরজবন এবং কআ পসসর মজিে কটিজও ন্তভুস ি ওরজবন।
কযঔাজন বীমাওারী পজর োসব ওরজবন কয প্রস্তাবও কওাজনা তোবলেওীে তথে প্রওাল ওজরনসন
থবা ওভাজরর নুজমােজনর চনে কয কওাজনা সবজের তথে ম্পজওস সবভ্রাসন্তমূও থবা
সমথো তথে সেজেজঙন, এমনটি কেোর কবাছা এজ পজ বীমাওারীর ঈপর।
তার মাজন জা ক্রমৌক্ষখকভাজব পায়া ক্রগজ মস্ত তজথযর ক্ররকডি রাখা
ক্রকাম্পাক্ষনর কতিবয, যা ফজা আপ করার মাধ্যজম এজজন্টজক মজন রাখজত জব।

বীমা

গুরুত্বপূণি
এওটা স্বািে বীমা পসসর চনে কপ্রাপাচা ফজমসর সবস্তাসরত সববরজণর সওঙু সনজঘ কেো জা:
1. কপ্রাজপাচা ফজমস এওটা প্রজস্পক্টা ন্তভুস ি থাজও যাজত ওভাজরর সবস্তাসরত সববরণ কেো ে
কযমন ওভাজরচ, বচসন, িারা প্রভৃ সত। প্রজস্পক্টা কপ্রাজপাচা ফজমসরআ এওটা ংল 
প্রস্তাবওজও তাজত তার সবেবস্তু নচর ওজরজঙন বজ স্বাির ওরজত ে।
2. নাম, ঠিওানা। কপলা, চন্ম তাসরঔ, সঙ্গ এবং প্রস্তাবজওর ওাঙ কথজও প্রজতেও বীমাওৃ ত
বেসির ম্পওস সনজে তথেগুস কপ্রাজপাচা ফজমস ংকৃীত ে, কঔাজন ক মাসও অে 
অেওর পোন নম্বর, সঘসওৎজওর নাম  ঠিওানা, তাাঁর কযাকেতা  করসচজস্ট্রলন নম্বর
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ন্তভুস ি থাজও। অচওা কক্লআজমর টাওা বোে ট্রান্সফাজরর মািেজম রাসর সেজে কেোর চনে
বীমাওৃ ত বেসির বোে সববরণ অচওা ংগ্র ওরা ে।
3. ঈপরন্তু, এঔাজন বীমাওৃ ত বেসির কমসডওো বিা ম্পসওস ত প্রশ্ন থাজও। ফজমসর এআ
সবস্তাসরত প্রশ্নগুস তীত কক্লআজমর সভজ্ঞতার সভসত্তজত ে এবং ছুাঁ সওর যথাথস অিাররাআটিং
কপজত ওরা ে।
4. বীমাওৃ ত বেসি যসে ফজমস ঈজেসঔত করাজকর কওাজনা এওটিজত কভাজকন তাজ তাাঁজও তার পূণসাঙ্গ
সববরণ সেজত জব।
5. এর ঈপর, অজক কভাকা নে কয কওাজনা ুঔ বা করাক থবা েুখসটনার সববরণ
সনজম্নািভাজব ঘাো ে:
a.
b.
c.
d.

করাক/অখাজতর প্রওৃ সত  সঘসওৎা
প্রথম সঘসওৎার তাসরঔ
সঘসওৎাওারী ডািাজরর নাম  ঠিওানা
পুজরাপুসর কজর ককজঙ সওনা

6. বীমাওৃ ত বেসিজও কয কওাজনা সতসরি খটনা চানাজত ে যা বীমাওারীজও চানাজনা ঈসঘত
এবং তাাঁর ওাজঙ এমন কওাজনা করাক বা কঘাট থাওার ঔবর থাজও যার চনে সঘসওৎা ওরার
প্রজোচন প জত পাজর, কঔবর বীমাওৃ জতর বীমাওারীজও চানাজনা ঈসঘত।
7. ফজমসর মজিে তীজতর বীমা  কক্লআম আসতা  নে কওাজনা বীমাওারীর ওাজঙ কওাজনা বীমা
ওরা থাওজ ক ম্পসওস ত প্রশ্ন ন্তভুস ি থাজও।
8. প্রস্তাজবর স্বাির ওরার চনে কখাণাপজত্র সবজল তবসলিে ঈজেঔ ওরজত জব।
9. বীমাওৃ ত বেসি ম্মত ন এবং বীমাওারীজও কওাজনা াপাতা বা সঘসওৎজওর ওাঙ কথজও
কমসডওো তথে ঘাোর নুমসত কেন, সযসন কওাজনা না কওাজনা মে বীমাওৃ তজও লারীসরও
বা মানসও ভাজব িসতগ্রস্ত জেজঙ এমন করাজকর চনে সঘসওৎা ওজরজঙন।
10.
বীমাওৃ ত বেসিজও সনসশ্চত ওরজত জব কয সতসন ফজমসর ংল সজজব প্রজস্পক্টা
পজ জঙন এবং লতস াবী কমজন সনজত অগ্রী।
11.
কখাণাপজত্র ন্তভুস ি থাজও সববৃসতর তেতা  ঘু সির সভসত্ত সজজব কপ্রাজপাচা ফজমসর
তেতা ম্পজওস ।
ক্রমক্ষডকযা

প্রশ্নাবী

কপ্রাজপাচা ফজমস প্রসতকূ কমসডওো আসতাজর কিজত্র বীমাওৃ ত বেসিজত কআ করাক ম্পসওস ত সবস্তাসরত
প্রশ্নাবী পূরণ ওরজত ে কযমন ডাোজবটি, াআপারজটনলন, বুজও বেথা বা ওজরানাসর প্রতু তা বা
মাজোওাসডসো আনফাওস লন।
এগুস এওচন ওনাসল্টং সফসচসলোজনর পূরণ ওরা এওটা ফমস সেজে ােতা ওরা ে। এআ ফমসটি
পরীিা ওজর কেজঔন কওাম্পাসনর পোজন ডািার, যাাঁর মতামজতর সভসত্তজত স্বীওৃ সত, বচসন প্রভৃ সতর
সবজে সোন্ত কনো ে।

283

অআঅরসডএঅআ কপ্রাজপাচা ফমস  তার ংজযাচনীর এও ওসপজও ঈপিাপন ওজর যা পসস বসথর
জঙ্গ চু জত ে এবং কটা বীমাওৃ তজও তাাঁর করওজডসর চনে পাঠাজনা ঈসঘত।
2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা
মিেিতাওারীর ঈভজের প্রসতআ এওটা োসেত্ব থাজও থসাৎ বীমাওৃ ত  বীমাওারী
এওচন এজচন্ট বা এওচন কব্রাওার, সযসন বীমা কওাম্পাসন  বীমাওৃ তর মজিে মিেিতাওারী সজজব
ওাচ ওজরন তাাঁর োসেত্ব জা ছুাঁ সও ম্পজওস বীমাওৃ জতর কেো যাবতীে বস্তুকত তথে বীমাওারীজও
চানাজনা সনসশ্চত ওরা।
অআঅরসডএঅআ সবসি মিেিতাওারীজও ক্লাজেজন্টর প্রসত োসেত্ব সেজেজঙ।
গুরুত্বপূণি
ম্ভাবয (োজয়জন্টর) প্রক্ষত একজন মধ্যস্থতাকারীর কতিবয
অআঅরসডএঅআ সবসিজত বা জেজঙ কয ‘‘এওচন বীমাওারী বা তার এজচন্ট বা নে
মিেিতাওারী ম্ভাজবের প্রস্তাসবত ওভার ম্পজওস মস্ত বস্তুকত তজথের কযাকান কেজব যাজত ম্ভাবে
কক্রতাজও তাাঁর স্বাজথসর পজি বজঘজে ভাজা ওভার ম্পজওস সোন্ত সনজত িম ওজর।
কযঔাজন ম্ভাবে কক্রতা বীমাওারী বা তার এজচন্ট বা এওচন বীমা মিেিতাওারীর পরামজলসর ঈপর
সনভস র ওজর, এআ িরজনর এওচন কাওজও বলেআ নোযে পরামলস সেজত জব।
কওাজনা ওারজণ কযঔাজন কক্রতা প্রস্তাব  নোনে ংসিি ওাকচপত্র পূরণ ওজরন না, কক্রতার
কপ্রাজপাচা ফজমসর জঙ্গ কজিজত্র এওটা াটিসসফজওট চুজ কেো চএজত পাজর কযঔাজন চানাজত ে কয
ফমস  নসথপজত্রর সবেবস্তু তাাঁজও পুজরাপুসর বুসছজে কেো জেজঙ এবং সতসন প্রস্তাসবত ঘু সির গুরুত্ব
পুজরাপুসর বুজছজঙন।’’

B. প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
অমরা এওটা পূরণ ওরা কপ্রাজপাচা ফমস কেজঔসঙ যা সনম্নসসঔত তথেগুস কেে:
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বীমাওৃ জতর সববরণ
বস্তুকত সবজের সববরণ
প্রজোচনীে ওভাজরর িরন
আসতবাঘও  কনসতবাঘও ঈভে বাস্তব তবসলজিের সববরণ
বীমা  কাওাজনর পূবসবতী আসতা

এওটা স্বািে বীমার প্রস্তাজবর কিজত্র বীমাওারী ম্ভাবে কক্রতাজও এওচন ডািাজরর ওাজঙ এবং/থবা
কমসডওো কঘওঅজপ পাঠাজত পাজরন কযমন তাাঁর বে যসে 45বঙজরর কবসল ে। প্রস্তাজব পাো
তথে এবং কযঔাজন কমসডওো কঘও-অজপর পরামলস কেো জেজঙ, কমসডওো সরজপাটস  ডািাজরর
ুপাসরজলর সভসত্তজত বীমাওারী সোন্ত কনন। কওাজনা কওাজনা মে কযঔাজন কমসডওো সসস্ট্র
জন্তাচনও থাজও না, ম্ভাবে ক্লাজেজন্টর কথজও অজরা তথে চানজত এওটা সতসরি প্রশ্নাবীর
েরওার জত পাজর। বীমাওারী তারপরআ সোন্ত কনন ছুাঁ সওর চনে কওান ার প্রজযাচে জব এবং
সবসভন্ন ফোক্টজরর সভসত্তজত সপ্রসমোম কণনা ওরা ে, তারপর তা বুমাওৃ তজও চাসনজে কেো ে।
দ্রুততা  েিতার াজথ বীমাওারী প্রস্তাবগুসর প্রজ ওজরন এবং তারপর মস্ত সোন্ত এওটা
যুসিঙ্গত মজের মজিে সসঔতভাজব চাসনজে কেো ে।
আন্ডাররাইটং  প্রস্তাজবর প্রজক্ষং ম্পজকি ক্রনাট
অআঅরসডএঅআ সনজেস সলওা নুাজর, বীমাওারীজও 15সেন মজের মজিে প্রস্তাজবর প্রসক্রো ওরজত
ে। এজচন্ট এআ মেীমার ঈপর নচর রাজঔন, ভেন্তরীণভাজব ফজা-অপ ওজরন এবং কআমজতা
ম্ভাবে কক্রতা / বীমাওৃ তজও চানান এবং যঔন েরওার পজ ওাজিামার াসভস জর মািেজম তাাঁজের
ঔবর কেন। প্রস্তাব িুটিসন  তা স্বীওার ওরার সবজে সোন্ত কনোর এআ ককাটা প্রসক্রোটিজও বা
ে অিাররাআটিং।

ক্ষনজজজক যাচাই 4
সনজেস সলওা নুযােী, এওটা বীমা কওাম্পাসনজও __________-এর মজিে এওটা বীমার প্রস্তাজবর
প্রজ ওরজত ে।
I. 7 সেন
II. 15 সেন
III. 30 সেন
IV. 45 সেন

C. প্রজস্পিা
প্রজস্পক্টা জা বীমাওারী বা তার তরজফ বীমার ম্ভাবে কক্রতাজও আুে ওরা এওটা নসথ। ািারণত
এটা এওটা কব্রাসর বা সফজজটর অওাজর ে এবং আ ম্ভাবে কক্রতার ওাজঙ পণেটিজও পসরসঘত
ওরাজনার ওাজচ াজক। কপ্রাজটওলন ব পসসজাডার আন্টাজরি করগুজলন, 2002 এবং
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অআঅরসডএঅআ-র কল্থ আনুজরন্স করগুজলন 2013-র পালাপাস বীমা অআন, 1938 দ্বারা
প্রজস্পক্টা আুের ওাচ পসরঘাসত ে।
কয কওাজনা বীমাপজণের প্রজস্পক্টাজ স্পিভাজব কবসনসফটগুসর ুজযাক, বীমার ওভাজরর প্রার ঈজেঔ
থাওা ঈসঘত এবং এজত পসরষ্কার ভাজব বীমা ওভাজরর োরাসন্ট, বেসতক্রম  লতস গুসর বোঔো
থাওা ঈসঘত।
পজণের ঈপর নুজমােনজযাকে রাআডার (এজও োড-ন ওভার বা জে থাজও)গুস
কবসনসফটগুসর ুজযাক ম্পজওস স্পিভাজব ঈজেঔ থাওা ঈসঘত। এঙা া, মস্ত রাআডার ংক্রান্ত
সপ্রসমোম এওজযাজক মূ পজণের সপ্রসমোজমর 30%-র কবসল ো ঈসঘত নে।
নে গুরুত্বপূণস তথে যা এওটা প্রজস্পক্টাজ প্রওাসলত ো ঈসঘত তার মজিে রজেজঙ:
1. সবসভন্ন বে ককাষ্ঠী বা সবসভন্ন প্রজবসলওা বেজর চনে ওভার  সপ্রসমোজম কওাজনা ফারাও
থাওজ কগুস
2. পসসর সরসনঈো বা পুননসবীওরণ লতস
3. কওাজনা সনসেস ি পসরসিসতজত পসস বাসতজর লতস
4. সবসভন্ন পসরসিসতজত প্রজযাচে কওাজনা ঙা

বা কাসডংজের সববরণ

5. সপ্রসমোম  পসসর কওাজনা লজতস র ংজলািন বা পসরমাচসজনর ম্ভাবনা
6. এওআ বীমাওারী ওাজঙ ককা াে এসন্ট্র্, সরসনঈো বোত রাঔা, নুকূ কক্লআজমর সভজ্ঞতা
প্রভৃ সতর চনে পসসজাডার পুরস্কার সজজব কওাজনা আনজনটিভ
7. এওটা কখাণা বা প্রজ্ঞাপন কয মস্ত স্বািে বীমা পসসগুসআ জা বনজযাকে যার মাজন এআ
পসসগুস নে কয কওাজনা বীমাওারীর ওাজঙ সরসনঈ ওরা কযজত পাজর যারা এওআ রওম
কবসনসফট  এওআ ওভাজরর প্রস্তাব কেে, যা সতসন বতস মান বীমাওারীর ওাজঙ রাঔজ কপজত
পাজরন।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর বীমাকারীরা াধ্ারণত তাজদর স্বাস্থয বীমা পণয ম্পজকি প্রজস্পিা প্রকাল
কজর থাজক। এই ব ক্রিজত্র ক্রপ্রাজপাজা ফজমি একটা ক্রঘাণাপত্র থাজক, প্রজস্পিা পজ়ি
ক্রেতাজক তাজত ম্মক্ষত জানাজত য়।

D. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত
কক্রতা সপ্রসমোম সজজব বীমাওারীজও সপ্রসমোম চমা সেজআ বীমাওারী এওটা সরসি বা রসে আুে
ওরজত বািে। অকাম সপ্রসমোম চমা কেোর কিজত্র সরসি আুে ওরজত ে।
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ংজ্ঞা
ক্ষপ্রক্ষময়াম জা পাসরিসমও বা থস যা এওটা বীমা ঘু সির িীজন বীমাওৃ ত বীমাওারীজও কেন
বীমার বস্তুকত সবে বীমা ওরার চনে।
1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদান (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)
বীমা অআন নুযােী, বীমার কভার শুরুর আজগ অক্ষগ্রম ক্ষপ্রক্ষময়াম জমা ক্ষদজত য়। এটা
জা এওটা গুরুত্বপূণস িারা, যা সনসশ্চত ওজর কয কওবমাত্র বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপজে ককজ
তজবআ এওটা তবি বীমা ঘু সি ম্পূণস জত পাজর এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব সনজত পাজর। এআ
িারাটি ভারজতর নন-াআফ বীমা সলজল্পর সবজল তবসলিে।
গুরুত্বপূণি
a) বীমা অআন-1938-এর 64 VB িারাে বা জেজঙ কয অকাম সপ্রসমোম চমা না কেো পযসন্ত
বা চমা কেোর কোরাসন্ট বা সনিসাসরত ঈপাজে সগ্রম সডজপাসচট না ওরা পযসন্ত কওাজনা
বীমাওারী কওাজনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ গ্রণ ওরজব না।
b) কযঔাজন এওচন বীমা এজচন্ট বীমা কওাম্পাসনর জে এওটা বীমা পসসর সপ্রসমোম ংগ্র
ওজরন, বোে  ডাওখজরর ঙু টি ঙা া কআ ংগ্রজর ঘসিল খন্টার মজিে তাাঁজও কআ ংকৃীত
তাাঁর ওসমলন সজজব সওঙু বাে না সেজেআ পুজরাটাআ বীমাওারীর ওাজঙ চমা ওরজত জব থবা
কপাজি পাঠাজত জব।
c) সপ্রসমোম নকজে বা কঘজও চমা প ার তাসরঔ কথজওআ কওবমাত্র ছুাঁ সওর োসেত্ব কনো ে।
d) সপ্রসমোম কযঔাজন কপািা বা মাসন ডসার থবা কঘজও ডাও মারফত পাঠাজনা ে, কযসেন
মাসন ডসার বুও ওরা ে থবা কঘও কপাি ওরা ে কআ তাসরঔ কথজওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব
কনো জত পাজর।
e) পসস বাসত বা লতস াবীর পসরবতস ন বা নে কওাজনা ওারজণ সপ্রসমোম কফরত কেোর থাওজ
বীমাওারী তা রাসর বীমাওৃ তজও এওটা ক্রলড বা ডসার কঘও বা কপািা/মাসন ডসার
মারফত কফরত কেজবন এবং বীমাওৃ তর ওাঙ কথজও এর চনে বীমাওারী এওটা ঈপযুি রসলে
কনজবন। অচওা বলে বীমাওৃ তর বোে োওাঈজন্ট রাসর আ কক্রসডট ওজর কেোর ঘ
জেজঙ। এআ িরজনর কফরত বলে কওাজনাভাজবআ এজচজন্টর োওাঈজন্ট কক্রসডট ওরা জব না।
ঈপজরর সপ্রসমোম প্রোজনর পূবস-লজতস র বেসতক্রজমর ুজযাক বীমা
জেজঙ। এওটা জা 12মাজর কবসল িজর ঘাু পসসগুসর কিজত্র
পসসর কিজত্র। নেগুসর মজিে রজেজঙ সনিসাসরত কিজত্র এওটা
কেো কযঔাজন ঠিও সপ্রসমোম অকাম সনিসারণ ওরা যাে না
োওাঈজন্ট কডসবট ওজর।

সনেম 58 এবং 59-এ কেো
সওসস্তজত প্রোন কযমন চীবন বীমা
বোে কোরাসন্টর মািেজম সপ্রসমোম
থবা ক্লাজেজন্টর ওোল সডজপাসচট

2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদাজনর পদ্ধক্ষত
গুরুত্বপূণি
এওটা বীমা পসস সনজত প্রস্তাবওারী কওাজনা এওচন থবা পসস কাডার বীমাওারীজও প্রজেে
সপ্রসমোম সনম্নসসঔত পেসতগুসর কওাজনা এওটি বা এওাসিও ঈপাজে সেজত পাজর:
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a) নকজে
b) কওাজনা স্বীওৃ ত বোসেং সবসনমে েস কযমন কঘও, সডমাি িাফ্ট, কপ ডসার, ভারজতর
কওাজনা তফসভু ি বোে কথজও কতাা বোোস কঘও সেজে;
c) কপািা মাসন ডসার;
d) কক্রসডট বা কডসবট ওাডস সেজে;
e) বোে কোরাসন্ট বা নকে চমা সেজে;
f) আন্টারজনজটর মািেজম;
g) আ-ট্রান্সফার ওজর
h) প্রস্তাবও বা পসস কাডার বা চীবন বীমাওৃ জত িােী সোজন্তর মাজিে ডাআজরক্ট কক্রসডজটর
বোে ট্রান্সফার ওজর;
i) সবসভন্ন মজে ওতৃস পজির নুজমাসেত নে কয কওাজনা পেসতজত;
অআঅরসডএঅআ সবসি নুাজর, প্রস্তাবও / পসসজাডার যসে কনট বোসেং বা কক্রসডট /
কডসবট ওাজডসর সপ্রসমোম প্রোজনর পঙন্ন বাঙাআ ওজর থাজওন, তাজ কআ কপজমন্ট কওবমাত্র
কনট বোসেং বা কআ প্রস্তাব / পসসজাডাজরর নাজম আুে ওরা কক্রসডট / কডসবট ওাজডসর
মািেজমআ ওরজত জব।

ক্ষনজজজক যাচাই 3
সপ্রসমোম কঘজও কেোর কিজত্র সনজঘর সববৃসতগুসর কওানটি তে?
I.

কয তাসরজঔ কঘও কপাি ওরা ে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত জত পাজর

II. কয তাসরজঔ কঘওটি বীমা কওাম্পাসন চমা কেে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত জত পাজর
III. বীমা কওাম্পাসন কয তাসরজঔ কঘওটি াজত পাে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত জত পাজর
IV. কয তাসরজঔ বীমাওৃ ত কঘওটি আুে ওজর কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত জত পাজর

E. পসস নসথ
পসস জা এওটা অনুষ্ঠাসনও নসথ যা বীমার ঘু সির এওটা প্রমাণপত্র। ভারতীে িোম্প অআন,
1899-র সবিান নুযােী এআ নসথটি িোম্পওৃ ত জতআ জব।
পসস কাডাজরর স্বাথস রিার চনে অআঅরসডএঅআ সবসিজত যা বলেআ এওটা স্বািে বীমা পসসজত
থাওা ঈসঘত বজ সনিসাসরত জেজঙ তা জা:
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a) বীমাওৃ ত  বস্তুকত সবজে বীমাজযাকে স্বাথস রজেজঙ এমন নে কয কওাজনা বেসির
নাম(গুস)  ঠিওানা(গুস)
b) বীমাওৃ ত স্বাথস বা বেসির পূণসাঙ্গ সববরণ
c) পসসর িীজন বেসি এবং/থবা সবপে োস বীমাওৃ ত রাসল
d) বীমার কমোে
e) ওভারওৃ ত  বসষ্কৃত সবপেগুস
f) প্রজযাচে কওাজনা সতসরি / ঙা জযাকে
g) প্রজেে সপ্রসমোম এবং কযঔাজন সপ্রসমোম মবেষেজযাকে, সপ্রসমোম মন্েজের সভসত্ত
h) পসসর লতস বী, পসরসিসত  োরাসন্ট
i) অওসিও কওাজনা খটনা খটজ যা কথজও বীমার অতাে কক্লআম ওরা ওরা কযজত ক
বোপাজর বীমাওৃ তর কনো বেবিা
j) কয খটনা খটার সভসত্তজত কক্লআম জত পার তার বীমার বস্তুকত সবে ম্পজওস বীমাওৃ জতর
বািেবািওতা এবং কআ পসরসিসতজত বীমাওারীর সিওারগুস
k) কয কওাজনা সবজল পসরসিসত
l) সমথো বণসনা, চাসোসত, বস্তুকত খটনা প্রওাল না ওরা বা বীমাওৃ জতর তরজফ
জযাসকতার ওারজণ পসস বাসতজর ংিান
m) বীমাওৃ জতর ঠিওানাগুস কযঔাজন পসস ংক্রান্ত বাতস া পাঠাজনা ঈসঘত
n) যসে কওাজনা রাআডার থাজও তার সববরণ
o) সভজযাক প্রসতসবিান বেবিা  মবাডমোজনর ঠিওানার সবস্তাসরত সববরণ
পসসর লতস নুযােী এওটা কক্লআম োসঔ ম্পজওস এবং বীমাওারী যাজত দ্রুত এওটা কক্লআজমর
মীমাংা ওরজত পাজরন তার চনে নুৃত পেসত নুাজর বীমাওৃ তজও কয মস্ত প্রজোচন কমটাজত
জব তা পযসােক্রজম বীমাওৃ তজও বলেআ বীমাওারীজও চানাজত জব এবং তাাঁজও জ্ঞাত রাঔজত জব।

ক্ষনজজজক যাচাই 4
এঔাজন কওান প্রশ্ন

F. লতি  য়ারাক্ষন্ট
এঔাজন, পসসর বোজন বেবহৃত েুটি গুরুত্বপূণস পসরভাা বোঔো ওরা গুরুত্বপূণস। এআগুস জা লতস
 োরাসন্ট।
1. লতি
ঘু সির জা বীমা ঘু সির কআ ংিান যা ঘু সির সভসত্ত কঠন ওজর।
উদারণমূ :
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a. কবসলরভাক বীমা পসসর নেতম িোিাডস লজতস বা জেজঙ :
চাসোসত ওজর কওাজনা কক্লআম ওরা জ, থবা কক্লআজমর মথসজন কওাজনা সমথো কখাণা
ওরা জে থাওজ থবা বীমাওৃ ত চাসোসতর কওাজনা ঈপাে বা যন্ত্র বেবার ওজর থাওজ
থবা তাাঁর জে কওঈ পসসর িীজন ুসবিা কপজত ঘাআজ থবা আচ্ছাওৃ ত কওাজনা
ওাযসওাপ কথজও বা বীমাওৃ জতর জঙ্গ কযাকাচজল যসে কওাজনা কাওান বা িসত জে
থাজও, এআ পসসর িীজন মস্ত ুসবিা বাজচোপ্ত জব।
b. এওটা স্বািে পসসজত কক্লআম আসন্টজমলন লজতস বা জত পাজর :
াপাতা কথজও ঙা া পাোর সনসেস ি সেজনর মজিে কক্লআম োসঔ ওরজতআ জব। যসে,
কওাজনা চটি কিজত্র বা মোর কিজত্র এআ লজতস ঙা পাো কযজত পাজর কযঔাজন কওাম্পাসন
যসে কআ যুসিজত ন্তুি ে কয এআ পসরসিসতজত বীমাওৃ জতর পজি বা নে ওাঈজও সেজে
সনিসাসরত মজের মজিে কক্লআম োসঔ ওরা ম্ভব সঙ না।
এআ লতস ঙ্ঘজনর কিজত্র বীমাওারীর মত াজপজি পসসটি বাসতজযাকে জব।
2. য়ারাক্ষন্ট
সনসেস ি পসরসিসতজত বীমাওারীর োেবেতাে াকাম টানজত এওটা বীমা ঘু সিজত োরাসন্ট বেবহৃত
ে। সবপে ওমাজত বীমাওারীরা এওটা পসসজত োরাসন্টর বেবার ওজরন। এওটা োরাসন্টর
মািেজম বীমাওৃ ত সনসেস ি সওঙু বািেবািওতা কমজন কনে যা তাাঁজের এওটা সনসেস ি মজের মজিে কমজন
ঘা চরুরী এবং বীমাওারীর বািেবািওতা সনভস র ওজর বীমাওৃ জতর এআ বািেবািওতাগুস কমজন
ঘার ঈপজরআ। ছুাঁ সও ামাজনা  তার ঈন্নেজন োরাসন্টগুস এওটা পসরাযস ভূ সমওা পান ওজর।
োরাসন্ট জা পসসজত স্পিভাজব ঈজেসঔত এওটা লতস যা ঘু সির তবিতার চনে অিসরওভাজব
কমজন ঘজত জব। োরাসন্ট কওাজনা পৃথও নসথ নে। এটা পসস নসথরআ ংল। এটা জা ঘু সির
পূবসলতস (যা নে লজতস র অজক ওাচ ওজর)। ছুাঁ সওর ঈপাোন কাও বা না কাও এটা পান ওরা
এবং ওজঠারভাজব এবং অিসরও কমজন ঘা অবসলেও।
যসে এওটা োরাসন্ট পূরণ না ে, তাজ বীমাওারীর মত নুযােী পসসটা বাসতজযাকে জে
যাজব, এমনসও যঔন স্পিভাজব এ প্রমাসণত ে কয এআ োরাসন্ট ঙ্ঘন কওাজনা এওটি সনসেস ি
কাওাজনর ওারজণ েসন। বাস্তজব যসে োরাসন্টর ঙ্ঘন এজওবাজরআ এওটা কও লকত প্রওৃ সতর
এবং কওাজনাভাজবআ কাওান বা াজত এর কওাজনা ভূ সমওা কনআ, বীমা কওাম্পানীর নীসত নুযােী
সনেম  সনজেস লাবী নুযােী বীমাওারীরা কক্লআজমর প্রসক্রো ওরজত পাজরন। এআ িরজনর কিজত্র
কাওানজও মজছাতা কক্লআম সজজব সবজবঘনা ওরা ে এবং কক্লআজমর সিওাংল ািারণত মীমাংা
ওরা ে তজব 100লতাংলআ নে।
একটা বযক্ষক্তগত দুঘিটনা পক্ষক্ষজত ক্ষনজম্নাক্ত য়ারাক্ষন্ট থাকজত পাজর:
োরাসন্ট কেো জেজঙ কয পাাঁঘচজনর কবসল বীমাওৃ ত বেসির এওজঙ্গ এওআ মজে এওআ সবমাজন
ফর ওরা ঈসঘত নে। এআ োরাসন্ট সঙ্ঘত জ কক্লআমগুস ওীভাজব সবজবঘনা ওরা জব
োরাসন্ট তা বজত পাজর।
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এওটা োরাসন্ট ম্পজওস সনজঘর সববৃসতর কওানটি ঠিও?
I. োরাসন্ট জা এওটা লতস যা পসসজত ঈজেঔ না ওজরআ প্রজযাচে ে
II. োরাসন্ট জা এওটা লতস যা পসসজত স্পিভাজবআ ঈজেসঔত ে
III. োরাসন্ট জা এওটা লতস যা পসসজত স্পিভাজবআ ঈজেসঔত ে এবং পসস নসথর ংল
সজজব নে, অাোভাজবআ বীমাওৃ তজও চাসনজে কেো ে
IV. োরাসন্ট সঙ্ঘত জ কক্লআম প্রোন ওরা যাে যসে তা ছুাঁ সওর কওাজনা ঈপাোন না ে

G. এজন্ডাি জমন্ট বা তযায়ন
এ জা সনসেস ি সবপেগুস ওভার ওজর এবং নেগুসজও বাআজর করজঔ এওটা িোিাডস ফজমস পসসগুস
আুে ওরা বীমাওারীর রীসত।
ংজ্ঞা
আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেস ি কওাজনা লতস াবী পসরবতস ন ওরার েরওার পজ , এওটা নসথর
মািেজম কআ ংজলািন / পসরবতস নগুস ওরজত ে যাজও বা ে এজিাসজমন্ট বা তোেন।
এটা পসসর জঙ্গ ংযুি থাজও এবং এটা এর ংল ে। পসস এবং এজিাসজমন্ট এওজযাজক ঘু সি
কঠন ওজর। পসস ঘাুর মে পসরবতস ন / ংজলািনগুস করওডস ওরার চনে এজিাসজমন্ট আুে ওরা
কযজত পাজর।
কযঔাজন বস্তুকত তথে পসরবসতস ত ে, বীমাওৃ তজওআ বীমা কওাম্পাসনজও তা চানাজত ে যাজত সতসন
কটার কনাট সনজত পাজরন এবং এজিাসজমজন্টর মািেজম বীমা ঘু সির ংল সজজব কটাজও ন্তভুস ি
ওরজত পাজরন।
এওটা পসসর িীজন ািারণভাজব কয ম্পজওস এজিাসজমন্ট প্রজোচন ে কগুস জা:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

বীমাওৃ ত রাসলর করজফর / পসরবতস ন
এওটা ঊণ সনজে  বোজে পসস চমা রাঔার মািেজম বীমাওৃ ত স্বাজথসর পসরবতস ন।
সতসরি সবপে ওভার ওরজত / পসসর কমোে বা াজত বীমার ম্প্রারণ
ছুাঁ সওর পসরবতস ন, কযমন এওটা সবজেল ফজরর পসসর কিজত্র কন্তজবের পসরবতস ন
নে চােকাে ম্পসত্তর িানান্তর
বীমা বাসত
নাম বা ঠিওানা প্রভৃ সতর পসরবতস ন

নমুনা এনজডাি জমন্ট বা তযায়ন
সনেলসন সজজব ওজেওটি এজিাসজমজন্টর নমুনার বোন সনজঘ তু জ কেো জা :
পক্ষক্ষ বাক্ষত
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বীমাওৃ ত নুজরাি াজপজি এতদ্বারা <তাসরঔ> কথজও এআ পসসর বীমা বাসত বজ কখাসত জা।
বীমাটি নে মাজর কবসল মে িজর ঘাু সঙ, এর চনে বীমাওৃ জতর কওাজনা টাওা কফরত বজওো
কনআ।

পক্ষক্ষজত অক্ষতক্ষরক্ত দয কভাজরর ম্প্রারণ
বীমাওৃ জতর বুজরাি াজপজি, এতদ্বারা <তাসরঔ> কথজও বীমাওৃ জতর 5 বঙর বেী ওনো কুমারী
রত্না সমসস্ত্রজও 3 ি টাওার বীমাওৃ ত রাসলর এআ পসসজত ন্তভুস ি ওরা জা।
সবজবঘনাাজপজি, এর ফজ ……………………..টাওার সতসরি সপ্রসমোম এতদ্বারা বীমাওৃ তজও িাযস ওরা
জা।

ক্ষনজজজক যাচাই

6

পসসর সনসেস ি কওাজনা লতস াবী যসে আুে ওরার
__________মািেজম কআ ংজলািনগুস ওরা ে।

মে

ংজলািন

ওরার

েরওার

পজ ,

I. োরাসন্ট
II. এজিাসজমন্ট
III. ল্টাজরলন
IV. ংজলািন ম্ভব নে

H. পক্ষক্ষর বযাখযা
বীমার ঘু সি সসঔতভাজব প্রওাসলত ে এবং বীমা পসসর বোজনর ঔ া ওজরন বীমাওারী। সবসভন্ন
অোজতর প্রসতসষ্ঠত কঠন বা বোঔোর ুসনসেস ি নীসত নুযােী এআ পসসগুসজও বোঔো ওরজত জব।
গঠজনর বজচজয় গুরুত্বপূণি ক্ষনয়ম জা পিগুক্ষর উজেলয অবলযই ক্ষবরাজ করজব এবং এই
উজেলয পক্ষক্ষজত ক্রদখা যাজব। পসসটি যসে জন্নচনও ঈপাজে আুে ওরা ে, অোত
তাজ ািারণ নীসত নুযােী কজিজত্র বীমাওৃ জতর পজিআ এবং বীমাওারীর সবপজি রাে কেজব,
ওারণ পসসটির ঔ া ততসর ওজরজঙন বীমাওারী।
সনম্নসসঔত সনেম নুযােী পক্ষক্ষর বয়ানগুক্ষ কবাছা  বোঔো ওরা ে :
a) কযঔাজন তা ওরার কিজত্র ঙ্গসত থাজও কঔাজন ঙা া এওটা প্রওাসলত বা সসঔত লতস
এওটা ঈে লতস জও গ্রাে ওজর।
b) িোিাডস ঙাপাজনা ফমস  টাআপ ওরা বা াজত কঔা ংজলর মজিে কওাজনা ঙ্গসতর কিজত্র
টাআপ ওরা বা াজত কঔা ংলজও এওটা সনসেস ি ঘু সিজত পাটিসগুস তাজের সভপ্রাে প্রওাল
ওজরজঙ বজআ িজর কনো ে এবং কগুসর থসআ মূ ঙাপাজনা লব্দগুসর থসজও গ্রাে
ওরজব।
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c) এওটা এজিাসজমন্ট যসে ঘু সির নোনে ংজলর জঙ্গ সবেৃল ে, তাজ এজিাসজমজন্টর
থসআ সবরাচ ওরজব ওারণ কটা পজরর নসথ।
d) আটাসজও কঔা িারাগুস ািারণ ঙাপাজনা বোনজও গ্রাে ওরজব কযঔাজন কগুস ঙ্গত।
e) পসসর মাসচসজনর মজিে ঙাপাজনা বা টাআপ ওরা িারাগুসজও পসসর বসডজত থাওা বোজনর
তু নাে বা সত গুরুত্ব কেো ে।
f) পসসর মাসচসজনর মজিে  বসডর মজিে থাওা িারাগুসজও গ্রাে ওজর পসসর জঙ্গ চুজ
কেো বা কপি ওরা িারাগুস।
g) টাআপ ওরা বা রাবার িোম্প মারা াজত কঔা বোন ঙাপাজনা লব্দগুসজও গ্রাে ওজর।
h) টাআপ ওরা বা িোম্পওৃ ত বোজনর ঈপজর থাজও াজত কঔা বোন।
i) বজলজ, বেওরণ  যসতসঘজহ্নর ািারণ সনেমগুস প্রজযাচে ে যসে কওাজনা স্পিতা বা
স্বচ্ছতার ভাব থাজও।

গুরুত্বপূণি
1. পক্ষক্ষর গঠন

এওটা বীমা পসস জা এওটা বাসণসচেও ঘু সি এবং অোত দ্বারা কৃীত কঠন  বোঔোর
ািারণ সনেমগুস বীমা ঘু সিজত প্রজযাচে জব কযমনটা নে ঘু সির কিজত্র ে।
ঘু সির পিগুসর ঈজেলেআ বজঘজে গুরুত্বপূণ,
স এটাআ জা কঠজনর প্রিান সনেম। এআ ঈজেলেটা
পসস নসথ এবং কপ্রাজপাচা ফমস, িারা, এজিাসজমন্ট, োরাসন্ট প্রভৃ সত কথজও ংকৃীত জতআ
জব এবং এটাআ ঘু সির এওটা ংল জব।
2. বয়াজনর অথি

বেবহৃত লব্দগুসর তাজের ািারণ  চনসপ্রে জথসআ ভাান্তসরত জত জব। বযবাযি লজব্দর অথি
জা ক্রই অথি যা রাস্তার াধ্ারণ মানুজর ক্রবাঝার উপজযাগী জব।
নেসেজও, ক্রয লব্দগুক্ষর একটা াধ্ারণ বযাবাক্ষয়ক বা বাক্ষণক্ষজযক অথি থাজক এখাজন
ক্রই অথি ই ফুজট উঠজব যক্ষদ না বাজকযর ক্ষবয়বস্তু অনয ক্ষকছু ইক্ষেত কজর। অআন দ্বারা
ংজ্ঞাসেত লব্দগুসর ংজ্ঞা অআন নুযােী ংজ্ঞার থসআ জব।
বীমা পসসগুসজত বেবহৃত বহু লব্দআ পূবসবতী অআনী রাে কথজও কনো যা ািারণভাজব প্রজযাচে
জব। অবার, এওটা ঈচ্চতর অোজতর রাে সনম্ন অোজতর রাজের ঈপর ীমাবে থাওজব।
কটওসনওা লব্দগুসআ বলেআ তাজের কটওসনওা থসআ কেজব, যসে না ঘু সিজত নে কওাজনা আসঙ্গত
থাজও।

I. ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট
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ক্রবক্ষলরভাগ

নন-াইফ বীমা পক্ষক্ষগুক্ষই বাক্ষি ক ক্ষভক্ষিজত ইুয করা য়।

এওটা সবজল সেজন তাাঁর পসসর কমোে কল জে যাজচ্ছ এওথা বীমাওৃ তজও চানাজনার সবজে
বীমাওারীর তরজফ কওাজনা অআনী বািেবািওতা কনআ। যসে, ক চনে  ুি বেবাসেও রীসত
সজজব বীমাওারী পসসর সরসনঈো অহ্বান ওজর কমোে কল োর অজক অকাম এওটা
সরসনঈো কনাটি আুে ওজর। কআ কনাটিজ পসসর যাবতীে প্রাসঙ্গও সববরণ কেো থাজও কযমন
বীমাওৃ ত রাসল, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃ সত। এর জঙ্গ এওটা কনাট ন্তভুস ি ওরা রীসত কযঔাজন
বীমাওৃ তজও পরামলস কেো ে কয ছুাঁ সওর কওাজনা রওম বস্তুকত পসরবতস ন জ তা তাাঁর চানাজনা
ঈসঘত।
বীমাওৃ জতর মজনাজযাক কআ সবসিবে লজতস র সেজও অওসণ ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না
প জ কওাজনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ কনো যাে না।

ক্ষনজজজক যাচাই 7
সরসনঈো কনাটি ম্পজওস সনজঘর সববৃসতগুসর মজিে কওানটি ঠিও?
সবসি নুযােী,
কনাটি পাঠাজনার
II. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঠাজনার
III. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঠাজনার
IV. সবসি নুযােী,
পাঠাজনার কওাজনা
I.

পসসর কমোে কল োর 30সেন অজক বীমাওৃ তজও
অআনী বািেবািওতা থাজও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 15সেন অজক বীমাওৃ তজও
অআনী বািেবািওতা থাজও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 7সেন অজক বীমাওৃ তজও
অআনী বািেবািওতা থাজও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর অজক বীমাওৃ তজও এওটা
অআনী বািেবািওতা কনআ বীমাওারীর

এওটা সরসনঈো
এওটা সরসনঈো
এওটা সরসনঈো
সরসনঈো কনাটি

J. মাক্ষন ন্ডাক্ষরং ক্ষবজরাধ্ী এবং ‘ক্রনা ইর কাজোমার’ বা ‘আপনার গ্রাকজক
জানুন’

ক্ষনজদি ক্ষলকা
পরািীরা কবঅআনী ওাযসওাজপর মািেজম পাো থস কয প্রসক্রোর মািেজম অআনী জথস পসরণত
ওরজত ঘাে তাজও বা ে মাসন িাসরং।
মাসন িাসরং জা কআ প্রসক্রো যার মািেজম পরািীরা প্রওৃ ত ঈৎ  পরািমূও ওাযসওাপ
প্রসক্রোর মাসওানা ককাপন করজঔ তসব স্তান্তর ওজর। এআ প্রসক্রোর মািেজম, থস তার পরাি
ত্ত্বা ঔুআজে তবি সজজব েৃলেমান ে।
পরািীরা তাজের টাওা িার ওরজত থসাৎ নবিভাজব পাো টাওাজও তবি ওরজত বোে  বীমা
 অসথসও পসরজবাগুসজও বেবার ওরার কঘিা ওজর। ভু জো পসরঘে সেজে তাাঁরা কনজেন ওজর,
কযমন, বীমার অওাজর সওঙু সওজন এবং তারপর কআ টাওা তু জ কনে এবং তাজের ঈজেলে পূরণ
জে ককজ েৃসির বাআজর ঘজ যাে।
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ভারত  সবেচুজ আ রওারী স্তজর এআ িরজনর মাসন িাসরংজের প্রজঘিা পেজিপ কনোর কঘিা
ঘজঙ।
2002 াজৃ রওার মাসন িাসরং প্রসতজরাি অআন প্রণেন ওজরজঙ। তারপরআ অআঅরসডএঅআ
মাসন-িাসরং সবজরািী সনজেস সলওা চাসর ওজরজঙ, কঔাজন বীমা পসরজবার নুজরািওারী কক্রতার তে
পসরঘে
সনিসারণ ওরজত ঈপযুি পেজিপ ূসঘত জেজঙ, জন্নচনও কওাজনা কনজেন জ তা
সরজপাটস ওরা এবং কও ম্পসওস ত থবা মাসন িাসরংজের জন্ন ম্পসওস ত যথাযথ করওডস রাঔার
সবিান রজেজঙ।
কনা আর ওাজিামার সনজেস সলওা নুযােী, সনম্নসসঔত নসথগুস ংগ্র ওজর প্রজতেও কক্রতাজও
যথাযথভাজব সঘসহ্নত ওরা চরুরী:
1.
2.
3.
4.

ঠিওানা যাঘাআ
াম্প্রসতও কফাজটাগ্রাফ
অসথসও বিা
বীমা ঘু সির ঈজেলে

তাআ বেবা অনার মে কক্রতার পসরঘে প্রসতসষ্ঠত ওরজত এজচন্টজও নসথগুস ংগ্র ওরা চরুরী:
1. বেসির কিজত্র – অআসড  ঠিওানার প্রমাণপত্র, পোন নম্বর  এনআএফটি ঈজেজলে বোজের
পূণসাঙ্গ সববরণ সেজে পুজরা নাম, ঠিওানা  কযাকাজযাজকর নম্বর ংগ্র ওরা
2. ওজপসাজরজটর কিজত্র – াটিসসফজওট ব আনওজপসাজরলন, কমজমাজরিাম  অটিসজও ব
োজাসজেলন, বেবার কনজেন ওরজত পাোর ব োটসনস, পোন ওাজডসর ওসপ ংগ্র
ওরা
3. পাটসনারসলপ ফাজমসর কিজত্র –করসচজস্ট্রলন াটিসসফজওট (করসচসস্ট্রওৃ ত জ), পাটসনারসলপ
সডড, ফাজমসর তরজফ বেবাসেও কনজেন ঘাাজনার চনে এওচন পাটসনার বা ফাজমসর
এওচন ওমসঘারীজও মঞ্জুর ওরা পাোর ব োটসনস, এআ িরজনর বেসির পসরসঘসতর
প্রমাণপত্র ংগ্র ওরা
4. ট্রাি  ফাঈজিলজনর কিজত্র- পাটসনারসলজপর মজতা এওআরওম
এঔাজন কনাট রাঔা গুরুত্বপূণস কয এআ িরজনর তথে পজণের ক্র-কসংজে াাযে ওরজব এবং এটা
এওা ােও সবপণন রঞ্জাম।

ারাংল
a) েস রঘনার প্রথম পযসাে জা কপ্রাজপাচা ফমস যার মািেজম বীমাওৃ ত সনজচর ম্পজওস  তাাঁর
ওী বীমা ওরার প্রজোচন তা চানাে
b) পসস শুরুর অজক কথজওআ বস্তুকত তথে প্রওাজলর ওতস বে কেঔা কেে, এবং পসসর ককাটা
কমোেচুজ আ তা বা থাজও
c) কপ্রাজপাচা ফজমসর কলজ বীমা কওাম্পাসনগুস ািারণত এওটি কখাণা বা প্রজ্ঞাপন চুজ
যা প্রস্তাবওজও স্বাির ওরজত ে।
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কেে,

d) এওটা কপ্রাজপাচা ফজমসর ঈপাোনগুসর মিে ািারণত ন্তভুস ি থাজও:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

প্রস্তাবজওর পুজরা নাম
প্রস্তাবজওর ঠিওানা  কযাকাজযাজকর সববরণ
স্বািে বীমার কিজত্র বোজের সবস্তাসরত সববরণ
প্রস্তাবজওর কপলা, বৃসত্ত  বেবা
বীমার বস্তুকত সবজের সববরণ  পসরসঘসত
বীমাওৃ ত রাসল
পূবসবতী  বতস মান বীমা
কাওাজনর সভজ্ঞতা
বীমাওৃ ত দ্বারা কখাণা বা প্রজ্ঞাপন

e) মিেিতাওারী সজজব ওাচ ওজরন এমন এওচন এজচজন্টর োসেত্ব থাজও ছুাঁ সও ম্পজওস বীমাওৃ জতর
কেো যাবতীে বস্তুকত তথে বীমাওারীজও চানাজনা সনসশ্চত ওরজত।
f) প্রস্তাবনা ঔুাঁটিজে পরীিা ওরা  তা গ্রণ ম্পজওস সোন্ত কনোর প্রসক্রো অিাররাআটিং নাজম
পসরসঘত।
g) স্বািে পসসজত বীমাওৃ তজও এওটা প্রজস্পক্টা কেো ে এবং প্রস্তাজব তাাঁজও কখাণা ওরজত ে
কয সতসন এটা পজ জঙন এবং বুজছজঙন
h) সপ্রসমোম জা পাসরিসমও বা থস যা এওটা বীমা ঘু সির িীজন বীমাওৃ ত বীমাওারীজও কেন
বীমার বস্তুকত সবে বীমা ওরার চনে।
i) নকে, কওাজনা স্বীওৃ ত বোসেং সবসনমে েস, কপািা মাসন ডসার, কক্রসডট বা কডসবট ওাডস,
আন্টারজনট, আ-ট্রান্সফার, ডাআজরক্ট কক্রসডট বা নোনে পেসতজত সপ্রসমোম কেো যাে যা
ওতৃস পি মজে মজে নুজমােন ওজর থাজও।
j) বীমার ারাংলপত্র বীমার এওটা প্রমাণ কযঔাজন এটা াকজত পাজর
k) পসস জা এওটা অনুষ্ঠাসনও নসথ যা বীমার ঘু সির এওটা প্রমাণপত্র।
l) োরাসন্ট জা পসসজত স্পিভাজব ঈজেসঔত এওটা লতস যা ঘু সির তবিতার চনে অিসরওভাজব
কমজন ঘজত ে।
m) পসসর সনসেস ি কওাজনা লতস াবী যসে আুে ওরার মে ংজলািন ওরার েরওার পজ , এওটা
নসথর মািেজম কআ ংজলািন / পসরবতস নগুস ওরজত ে যাজও বা ে এজিাসজমন্ট বা
তোেন।
n) কঠজনর বজঘজে গুরুত্বপূণস সনেম জা পিগুসর ঈজেলে বলেআ সবরাচ ওরজব এবং এআ ঈজেলে
পসসজত কেঔা যাজব।
o) মাসন িাসরং মাজন জা পরািমূও ঈপাজে পাো টাওাজও অআনী টাওাে রুপান্তর এবং
সবেচুজ  ভারজত এর সবরুজে কমাওাসবার অআন ঘাু জেজঙ।
p) এওচন এজচন্টজও কনা আর ওাজিামার সনজেস সলওা কমজন ঘার োসেত্ব পান ওরজত ে এবং এআ
সনজেস সলওা নুযােী চরুরী ওাকচপত্রগুস কনোর োসেত্ব পান ওরজত জব।
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মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

পসস ফমস
সগ্রম সপ্রসমোম প্রোন
বীমার লংাপত্র
সরসনঈো কনাটি
োরাসন্ট
লতস
এজিাসজমন্ট বা তোেন
মাসন িাসরং
কনা আর ওাজিামার
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অধ্যায় 19
স্বাস্থয বীমা পণয
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
ভারজতর বীমা কওাম্পাসনগুস কয সবসভন্ন িরজণর স্বািে বীমার প্রস্তাব কেে, এআ িোে কম্পজওস
অপনাজও এওটি পূণসাঙ্গ িারণা কেজব। শুিুমাত্র এওটি পণে-কমসডজক্লম কথজও শুরু ওজর লতাসিও সভন্ন
িরজণর পণে, ঈপযুি ওভার ঔুাঁজচ কনোর চনে চনে কক্রতার ওাজঙ রজেজঙ সবরাট সবস্তৃ ত পঙন্ন।
এআ িোজে বেসি, পাসরবাসরও এবং ককাষ্ঠীর চনে রজেজঙ এমন সবসভন্ন স্বািে পজণের তবসলিেগুস
বোঔো ওরা জেজঙ।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

স্বািে বীমা পজণের কিণীসবভাক
স্বািে বীমার মান সনিসারজণ অআঅরসডএ-র সনজেস সলওা
াপাতাজ ভসতস র িসতপূরণ বীমা
টপ-অপ ওভার বা াআ সডডাজক্টব বীমা েোন
বসরষ্ঠ নাকসরও পসস
িােী কবসনসফট ওভার – সপটা ওোল, চটি ুঔ
েীখস কমোেী পসরঘযসা পণে
ওসম্ব-কপ্রাডাক্ট
পোজওচ পসস
কসরব ংজলর চনে মাআজক্রা বীমা  স্বািে বীমা
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী চনিন কযাচনা
বেসিকত েুখসটনা  সবওাঙ্গতা ওভার
তবজেসলও ভ্রমণ বীমা
গ্রুপ স্বািে ওভার
স্বািে কসভং োওাঈন্ট
স্বািে বীমা পসসর মূ িারাগুস
ফাআ ওরা  সনজেস সলওা বেবার ওরা

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম জবন:
a)
b)
c)
d)

স্বািে বীমার সবসভন্ন কিণীগুস বোঔো ওরজত
স্বািে বীমার মান সনিসারজণ অআঅরসডএ-এর সনজেস সলওা বোঔো ওরজত
অচজওর ভারতীে বাচাজর যজতা িরজণর স্বািে বীমা পাো যাে ক সবজে
বেসিকত েুখসটনা বীমা বোঔো ওরজত
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অজাঘনা ওরজত

e) মুদ্রপাজ র ভ্রমণ বীমা অজাঘনা ওরজত
f) স্বািে নীসতজত মূ লতস াবী এবং িারাগুস বুছজত
g) অআঅরসডএ দ্বারা আুে ওরা ফাআ এবং সনজেস সলওা ম্পজওস চানজত।

A. স্বাস্থয বীমা পজণযর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
1. স্বাস্থয বীমা পজণযর ভূক্ষমকা
অআঅরসডএ-এর স্বািে বীমা সনেন্ত্রজণর ংজ্ঞাে স্বািে ওভার জা সনম্নরূপ
ংজ্ঞা
‘‘স্বািে বীমা বেবা’’ থবা ‘‘স্বািে ওভার’’-এর থস জা বীমা ঘু সির ওাযসওাসরতা যা
ুিতার মে ুসবিা থবা কমসডওো, জস্ত্রাপঘার থবা াপাতাজর ঔরজঘর ুসবিা, যার
ন্তকসত জা অোসত ুসবিা এবং েীখসজমোেী যত্ন, ভ্রমণ বীমা এবং বোসিকত েুখসটনার মজের
ওভার।
ভারতীে বাচাজর কয িরজণর স্বািে বীমা পণেগুস পাো যাে প্রওৃ সতকতভাজব তার কবসলর ভাক
জা াপাতাজ ভক্ষতি করার পণয। এআ পণেগুস াপাতাজ ভসতস থাওার মে এওচন বেসির
কয ঔরঘগুস ে তাজও ওভার ওজর। অবার, এআ িরজণর ঔরঘগুস ঔুবআ কবসল এবং সিওাংল
মেআ তা ািারণ মানুজর নাকাজর বাআজর ে। তার ওারণ জা স্বািেজবার ঔরঘ কবজ যাো,
জস্ত্রাপঘাজরর প্রসক্রো, নতু ন এবং অজরা কবসল ঔরঘাজপি প্রযুসির বাচাজর অা এবং নতু ন
প্রচজন্মর ুজির িরণ। সতে বজত, এওচন বেসি অসথসওভাজব িম জ কআ বেসির পজি
স্বািে বীমা ঙা া এজতা ঈচ্চ াজরর ঔরঘ ামাজনা ওঠিন জে যাজচ্ছ।
কআ ওারজণ, স্বািে বীমা ঔুব গুরুত্বপূণস মূত েুটি ওারজণর চনে:
 কওাজনা ুিতার কিজত্র ক্রমক্ষডকযাজর ুজযাগ ুক্ষবধ্া ক্রপজত আক্ষথি ক ায়তা ক্রদয়া।
 একজন বযক্ষক্তর ঞ্চয়জক বাুঁক্ষচজয় রাখা যা েজতা ুিতার চনে নেভাজব ঔরঘ জে
কযজত পাজর।
াপাতাজ ভসতস থাওার ঔরজঘর ওভার কেো প্রথম ঔুঘজরা স্বািে বীমা পণে জা-কমসডজক্লম১৯৮৬াজ ৪টি রাষ্ট্রায়্গ্ত্ত কিজত্রর বীমাওারীরা এর প্রবতস ন ওজরসঙ। এআ কওাম্পাসনগুস অজরা
ওজেওটি ওভাজরর প্রবতস ন ওজরসঙ কযমন প্রস্তাবজওর ল্প বেজ তাাঁজের বর-পরবতী কমসডওো
ঔরজঘর চনে ভসবে অজরাকে পসস, ভ্রমণ বীমার প্রস্তাব ভারীচ কমসডজক্লম পসস এবং েসরদ্র
মানুজর চনে চন অজরাকে বীমা পসস।
পরবতী মজে কবরওারী কিজত্রর বীমা কওাম্পাসনর চনে বীমা কিত্র ঈন্মুি ওরা ে, যার ফজ
স্বািে বীমা কিত্র  অজরা বহু কওাম্পাসন এ কিজত্র প্রজবল ওজর। তারফজ এআ বেবা অজরা
প্রাসরত ে, এআ ওভারগুসজত এজা অজরা বহু ংঔেও প্রওার এবং এজা অজরা ওজেওটি নতু ন
ওভার।
বতস মাজন, স্বািে বীমা কিত্রটি বোপও পসরমাজণ ঈন্নসত ওজরজঙ, স্বািে বীমাওারীরা এবং চীবন
বীমাওারীরা ঙা া প্রাে ব ওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসন লতাসিও পজণের প্রস্তাব সনজে ঈপসিত
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জেজঙ। যসে, কমসডজক্লম পসসর প্রাথসমও ুসবিার ওাঠাজমা, কযমন, াপাতাজ ভসতস োর
ঔরঘ, এঔজনা বসাসিও চনসপ্রে িরজণর বীমা রজে ককজঙ।
আনুজরন্স করগুজটাসর োি কডজভপজমন্ট থসরটি (কল্থ আনুজরন্স) করগুজলন, 2013 নুযােী
1. চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী স্বািে বীমা পজণের প্রস্তাব সেজত পাজর তজব সতন
বঙজরর প্রজতেও ব্লজওর এওটা নুেনতম কমোজের চনে এআ িরজনর পণেগুসর সপ্রসমোম
পসরবসতস ত থাওজব, তারপর সপ্রসমোম পুনসবসজবসঘত জত পাজর এবং প্রজোচনমজতা ংজলাসিত
জত পাজর।
2. নন-াআফ এবং স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুস নুেনতম এও বঙর  জবসাচ্চ সতন
বঙজরর কমোজে বেসিকত স্বািে বীমার প্রস্তাব সেজত পাজর, তজব এজিজত্র পুজরা কমোজের
চনেআ সপ্রসমোম পসরবসতস ত থাওজব।
2. স্বাস্থয নীক্ষতর তবক্ষলষ্টয
স্বািে বীমা ািারণত ুিতা ংক্রান্ত কনজেন ওজর এবং তারফজ ুিতার চনে কয ঔরঘপাসত
জেজঙ। মাজছ মাজছ, েজতা বেসি এমন ুজঔ অক্রান্ত ন যা ক্রসনও থবা েীখসওা িােী,
অচীবজনর থবা প্রসতসেজনর চীবনিারজণর ওাচওজমস প্রভাব কফজত পাজর এবং ওঠিন ুজঔ।
েুখসটনাচসনত অখাজতর ওারজণ থবা েুখসটনার ওারজণ যসে কওাজনারওম সবওাঙ্গতা কেঔা কেে
তারচনে ঔরঘাপাসত জত পাজর।
সবসভন্ন িরজণর কক্রতার সবসভন্ন িরজণর চীবননলী, ঔরজঘর িমতা এবং স্বাজিের বিার ওারজণ
তাাঁজের ঘাসো সভন্ন রওজমর জব। প্রজতেও কক্রতা কিজত্রর চনে তাাঁজের ঈপযুি কওমন িরজণর
পজনের প্রস্তাব কেো জব তার নওলা ওরার মে এআ সবেগুস মজন রাঔা প্রজোচন। কক্রতারা
স্বািেবীমা কওনার মে ঘান তা কযন ুংত ে কযটি তাাঁজের বরওম ঘাসোজও ওভার ওরজব।
এওআমজে, বৃত্তর গ্রণজযাকেতা এবং বৃত্তর পসরমাণ চসন ওরার চনে, স্বািে বীমা পণেজও ািেী
মূজের রাঔা প্রজোচন, কক্রতাজের এবং কয েটি এআ পণেগুসজও বাচারচাত ওরজব তাাঁজের কবাছার
চনে কযন কটি চ থাজও।
স্বািে বীমা পজণের এআ ওজেওটি ওামে তবসলিে যা বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রতাজের চনে সবসভন্ন
অওাজর চসন ওরার কঘিা ওজর।
3. স্বাস্থয বীমা পজণযর ক্ষবস্তৃ ত ক্রশ্রণীকরণ
পজণের নওলা কযমনআ কাও না কওন, স্বািে বীমা পণেজও সবস্তৃ তভাজব 3টিসবভাজক কিণীওরণ ওরা
যাে:
a) িক্ষতপুরজণর কভার

এআ পণেগুস স্বািে বীমা বাচাজরর বৃৎ ংল কঠন ওজর এবং াপাতাজ ভসতস থাওার মে
কয কমসডওো ঔরঘপাসত জেজঙ কআ ঠিও ঔরঘটি বন ওজর
b) স্থায়ী ুক্ষবধ্া কভার
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‘াপাতাজর ওোল’ সজজব পসরসঘত, এআ পণেগুস াপাতাজ থাওার মে প্রসতসেন এওটি
সনসেস ি জের টাওা কেে। সওঙু পজণের জঙ্গ ন্তকসত ওরা থাজও সনিসাসরত মাত্রার জস্ত্রাপঘাজরর
ুসবিার মজতা পণে।
c) গুরুতর অুস্থার কভার

পূবস-বসণসত গুরুতর ুিতা কযমন হৃেজরাক, কস্ট্রাও, ওোনার আতোসের মজতা খটনার কিজত্র
এটি কাজা পসরজলাজির চনে িােী ুসবিা পসরওল্পনা।
সবে চুজ
স্বািে এবং সবওাঙ্গতার বীমা এওজঙ্গআ ওরা ে সওন্তু ভারজত, বেসিকত েুখসটনা
ওভারজও ািারণত স্বািে বীমা কথজও স্বািীনভাজব সবসক্র ওরা ে।
এমনওী কেজলর বাআজর থাওাওীন ঔরঘাপাসত স্বািে বীমার মজিে ািারণত ন্তভুস ি ওরা ে না।
এআ ঈজেজলে, পর এওটি পণে-ভারসচ স্বািে বীমা রট্রাজভ-কওনার প্রজোচনীেতা অজঙ।
শুিুমাত্র াম্প্রসতও মজে, কবরওারী বীমাওারীজের সওঙু োমী স্বািে বীমা পজণের মজিে সনেসমত
স্বািে বীমা ওভাজরর জঙ্গ ন্তভুস ি ওরা অজঙ ভারসচ বীমা ওভার। এরচনে বলে সওঙু সনসেস ি
লতস এবং লতস াবী প্রজযাচে।
4. ক্রেতার ক্রিত্র অনুযায়ী ক্রশ্রণীকরণ
সনসেস ি জিের কক্রতা কিত্রজও মাথাে করজঔ পজণের পসরওল্পনা ওরা ে। প্রসত কিজত্রর চনে ুসবিার
ওাঠাজমা, মূে সনিসারণ, অিাররাআটিং এবং মাজওস টিং যজথি সভন্ন িরজণর। কক্রতার কিজত্রর সভসত্তজত
পজণের কিণীওরণ জা:
a) বযক্ষক্তগত কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ঔুঘজরা কক্রতাজের এবং তাজের পসরবাজরর েেজের
b) ক্রগাষ্ঠী কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ওজপসাজরট ক্লাজেন্টজের। যার ন্তকসত জন ওমসঘারী এবং
ককাষ্ঠী, ওভার কপজে থাজওন তাজের েেরা
c) রকারী প্রকল্প কযমন অরএসবোআ-এর মজতা মা পসস কযঔাজন চনংঔোর তেন্ত েসরদ্র
ংল ওভার পান।
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B. স্বাস্থয বীমার মান ক্ষনধ্ি ারজণ আইআরক্ষডএ-র ক্ষনজদি ক্ষলকা
এঔন বীমাওারীর ংঔো জনও কবজ ককজঙ। তারা সবসভন্ন িরজণর পজণের প্রস্তাব সনজে অজঙ। কআ
পণেগুসর সবসভন্ন বণসনা এবং তাজের নানা িরজণর লতস এবং বচসজনর ফজ, বাচাজর সবভ্রাসন্ত ততসর
জেসঙ। কক্রতাজের পজি পণেগুসর তু না ওরা এবং থাডস পাটিস প্রলাজওর পজি এজওওটি
কওাম্পাসনর পজণের কপ্রসিজত কক্লআম কেোর সবেটি তেন্ত চটি জে সকজেসঙ। তার ঈপর, চটি
ুিতার নীসতজত, কওাজনা স্পি নীসত সঙ না কয কওানটি চটি ুঔ বা কওানটি নে। স্বািে
বীমা সলজল্পর চনে তবেুেসতন কডটা রিণাজবিণ ওরা ঔুব ওঠিন জে যাসচ্ছ।
বীমাওারী, পসরজবা প্রোনওারী, টিসপএ-রা এবং াপাতাগুস এবং বীমাওারী চনকজনর সভজযাক
ংক্রান্ত সবভ্রাসন্ত ওাটাজনার চনে, অআঅরসডএ, পসরজবা প্রোনওারীরা, াপাতাগুস, কফডাজরলন
ব কঘম্বার ব ওমাস োি আিাসস্ট্র’র স্বািে পরামলস ওসমটি এওজঙ্গ তবঠজও বজ স্বািে বীমাে
কওাজনা এও িরজণর মান সনিসারণ ওজর কেোর চনে। এওটি ািারণ কবাছাপ ার সভসত্তজত,
অআঅরসডএ ২০১৩াজ স্বাথে বীমাে সনসেস ি মান সনিসারজণর চনে সনজেস সলওা চাসর ওজর।
মান সনিসারজণর চনে এঔন চাসর ওরা সনজেস সলওাে:
1. বীমার পসরভাাে ািারণভাজব বেবহৃত ংজ্ঞা
2. চটি ুজঔর ংজ্ঞা
3. াপাতাজ ভসতস থাওার মে িসতপুরণ নীসতর অতা কথজও কয বস্তুগুস বাে
তার
তাসওা
4. কক্লআম ফমস এবং প্রাও-নুজমাসেত ফমস
5. সব ওরার পেসত
6. াপাতা কথজও ঙা া পাোর মজের ংসিপ্তার
7. টিসপএগুস, বীমাওারী এবং াপাতাজর মজিে পাওা ঘু সি
8. নতু ন পসসর চনে অআঅরসডএ পাোর চনে মাপওাঠিওৃ ত ফাআ এবং বেবারজরর
পেসত
স্বািে প্রোনওারী এবং বীমা সলজল্পর পসরজবার মাজনান্নেজনর সেজও এটি এওটি সবরাট ব
এবং এটি স্বািে  স্বািে বীমার কডটা ংগ্রজ থসপূণস াাযে ওরজব।
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পেজিপ

C. াপাতাজ ভক্ষতির িক্ষতপূরণ পণয
এওটি িসতপুরণ সভসত্তও স্বািে বীমা পসস জা ভারজতর মজিে বজঘজে প্রঘসত এবং বসাসিও
সবসক্রত স্বািে বীমা পণে। সপএআঈ-র বীমাওারীজের দ্বারা অসলজত কয ক্রমক্ষডজেইম পক্ষক্ষ সনজে
অা জেসঙ, কটিআ এওেম ককা ার সেজওর মন ম্পন্ন স্বািে পণে এবং েীখস মে বাচাজর
ঈপব্ধ এওমাত্র পণে সঙ। যসে এআ পণে, ল্প সওঙু পসরবতস ন ওজর, সবসভন্ন বীমাওারীরা সভন্ন
ব্রোি নাজমর িীজন বাচাজর প্রঘন ওরজঙ। তবু কেজলর মজিে এঔন কমসডজক্লআমআ বসাসিও
সবসক্রত স্বািে বীমা।
াপাতাজ ভসতস থাওার মে িসতপূরজণর পণেগুস াপাতাজ ভসতস থাওার মজে কয ঔরঘপাসত
ওরার প্রজোচন ে তার কথজও বেসিজও ুরিা কেে। সিওাংল খটনার কিজত্র, তারা াপাতাজ
ভসতস থাওার মজের সনসেস ি সওঙু সেন অজক এবং পজরর ওভার সেজে থাজও, সওন্তু াপাতাজ
ভসতস থাওার জঙ্গ যুি নে এমন ব ঔরঘ এর কথজও বাে থাজও।
এমন ওভার কেো জে থাজও ‘িসতপুরণ’-এর সভসত্তজত, যা, ভাজা ংল ওভার ওজর থবা
যাবতীে ঔরঘপাসত যা খজটজঙ থবা াপাতাজ ভসতস থাওার মে কয পসরমাণ থস ঔরঘ ওরা
জেজঙ। এটি েজতা ‘ুসবিা’র সভসত্তজত বীমা ওভাজরজচর সবপরীত জত পাজর, কযঔাজন সনসেস ি
খটনা (কযমন াপাতাজ ভসতস থাওা, চটি ুিতার করাক সনণসে থবা ভসতস থাওার প্রসতসেন)
খটার মে কয পসরমাণটি কেো জব, কটি বীমা পসসজত কযমন ঈজেঔ ওরা অজঙ করওম এবং
তার জঙ্গ অজ কয ঔরঘ জেজঙ কটির কওাজনা ম্পওস কনআ।
উদারণ
স্ত্রী এবং ১৪বঙজরর পুত্র ন্তানজও সনজে রখুর কঙাজটা ংার। এওটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ
কথজও সতসন এওটি কমসডজক্লআম পসস গ্রণ ওজরজঙন, তাাঁর পসরবাজরর ব েেআ যার িীজন
ওভার পাজব। প্রতেজওর চনে ১ি টাওার বেসিকত ওভার এআ বীমা সতসন ওজরজঙন। াপাতাজ
ভসতস থাওার মে তাাঁজের প্রজতেজও কমসডওো ঔরঘপাসতর চনে ১ি টাওা পযসন্ত পাজবন।
হৃেজরাজক অক্রান্ত োর ওারজণ রখু াপাতাজ ভসতস জন এবং তাাঁর জস্ত্রাপঘাজরর প্রজোচন।
কমসডওো সব জা ১.২৫ি টাওা পযসন্ত। বীমা কওাম্পাসন পসরওল্পনার ওভাজরচ নুযােী সে
১ি টাওা এবং রখু তাাঁর সনজচর পজওট কথজও বাসও ২৫,াচার টাওা সেজত বািে জন।
িসতপুরণ সভসত্তও কমসডজক্লআম পসসর প্রিান তবসলিে সবস্তাসরতভাজব সনজঘ কেো জা, যক্ষদ
কভাজরর ক্ষবক্ষভন্ন ীমা, অক্ষতক্ষরক্ত বজিন অথবা ুক্ষবধ্া অথবা ক্ষকছু ংজযাজন পজণযর
ক্রিজত্র যা বীমাকারীরা বাজাজর ক্ষনজয় আজছ প্রজয়াগ করা জত পাজর। ঙাত্রজও পরামলস কেো
জচ্ছ কয সনম্নসসঔত পণে ম্পজওস শুিুমাত্র এওটি বৃৎ ভাবনা এবং সতসন সনসেস ি কয বীমাওারীর পণে
ম্পজওস অজরা কবসল চানজত আচ্ছুও কজিজত্র তাাঁজও বলেআ সনজচজও কসবজে পসরসঘত ওসরজে সনজত
জব। তাাঁর অজরা প্রজয়াজন জা ক্ষকছু ক্রমক্ষডকযা পক্ষরভাা যা বযবার করা জত পাজর,
ক্রই ম্পজকি ক্ষনজজর জ্ঞান অজিন কজর ক্রনয়া।
1. ইনজপজলন্ট াপাতাজ ভক্ষতি থাকার মজয়র খরচ
ুিতা/েুখসটনার ফজ াপাতাজ ভসতস থাওার মজে কয বেে জেজঙ এওটি িসতপুরণ পসসজত
বীমাওৃ তজও কআ ঔরঘ কেো ে।
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ব বেে েজতা বনজযাকে নে এবং সিওাংল পণে কয ঔরঘগুস ওভার ওজর তা সনিসারণ ওজর
ািারণভাজব যার ন্তভুস ি জা:
i.

াপাতা/নাসসং কাম কযমন খর, থাওা এবং নাসসংজের ঔরঘ সেজেজঙ। এর ন্তভুস ি জা
নাসসংজের যত্ন, অরএম-র ঘাচস, অআসভ ফ্লুআড/রি বন/আজঞ্জওলন কেোর ঘাচস এবং
এওআরওম ঔরঘ।

ii.

আনজটনসভ কওোর আঈসনট (অআসআঈ)-এর ঔরঘ

iii. লে সঘসওৎও, োনাজিসি, সঘসওৎও, পরামলসওারী, সবজলজজ্ঞর সফ
iv.

োনাজিটিও, রি, সক্সজচন, পাজরলন সথজেটাজরর ঘাচস, লে সঘসওৎার প্রজোচনীে
যন্ত্রপাসত

v.

কমসডসন এবং

vi.

ডাোসস, কওজমাজথরাসপ, করসডজথরাসপ

িাক

vii. কপজমওার, সি িাপন, আনফ্রা ওাসডসোও ভাজভর প্রসতিাপন, ভাকুার কিনটজর মজতা
লে সঘসওৎার প্রসক্রোে কয ওৃ সত্রম যন্ত্র প্রসতিাপন ওরা ে
তার ঔরঘ
viii.সঘসওৎার জঙ্গ যুি প্রাসঙ্গও োবজরটসর/ডাোকনসিও পরীিা এবং নোনে কমসডওো
ঔরঘপাসত
ix.

বীমাওৃ জতর যসে কওাজনা ঙ্গ প্রসতিাপন ওরা ে তজব োতার াপাতাজ ভসতস থাওার চনে
(ঙ্গটির ঔরঘ বাজে) কয ঔরঘ জব

এওটি সনেসমত াপাতাজ ভসতস থাওার মজের িসতপুরণ পসস শুিুমাত্র তঔনআ ওভার কেে যসে
বীমাওৃ ত ২৪খন্টা বা তার কবসল মে াপাতাজ ভসতস থাজওন। যসে, জনও জস্ত্রাপঘাজরর কিজত্র
সঘসওৎা প্রযুসি, সঘসওৎার প্রসক্রোর এজতাটাআ ঈন্নসত জেজঙ কয তারচনে াপাতাজ ভসতস থাওার
প্রজোচন ে না। বতস মাজন কযমন কড-কওোর প্রসক্রোগুস, পৃথও পৃথও খটনা নুযােী কগুস
সবজল কড-কওোর কন্টার বা াপাতাজআ পসরঘানা ওরা কযজত পাজর। কঘাজঔর জস্ত্রাপঘার,
কওজমাজথরাসপ; ডাোসস, আতোসের মজতা সঘসওৎাজও ড-কওোর জস্ত্রাপঘাজরর তাসওার িীজন
কিণীওরণ ওরা যাে এবং এআ তাসওা ক্রমাবেষজে কবজ আ ঘজজঙ। এআগুস পসসর িীজন ওভার
ওরা ে।
বসসবসভাজক কেঔাজন করাকীজের ঔরজঘর ওভাজরর সবেটি এঔজনা ভারজত ঔুবআ ীমাবে, ঔুব ওম
ংঔেও পণেআ রজেজঙ যা সপসড-র চনে ওভার সেজে থাজও। যসে, সওঙু পসরওল্পনা রজেজঙ
কযঔাজন বসসবসভাজক সঘসওৎার ওভার কেো ে এবং তারজঙ্গ যুি সঘসওৎজওর সভসচট, সনেসমত
কমসডওো পরীিা, োাঁত এবং ফাজমসসর ঔরঘ এআ ওভাজরর অতাে পজ ।
2. াপাতাজ ভক্ষতি থাকার মজয়র প্রাক এবং পরবতী খরচ
i. াপাতাজ ভক্ষতির প্রাক খরচ
াপাতাজ ভসতস ে অপৎওাীন থবা পসরওসল্পত ে। যসে করাকী পসরওসল্পত জস্ত্রাপঘাজরর
চনে যাে, তাজ তাাঁর াপাতাজ ভসতস র অজক সওঙু ঔরঘ জে থাজও।
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ংজ্ঞা
অআঅরসডএ স্বািে বীমা মান সনিসারণওারী সনজেস সলওাে প্রাও-াপাতাজর ঔরঘজও বণসনা ওরা অজঙ
এমনভাজব:
বীমাওৃ ত বেসির াপাতাজ ভসতস র ঠিও অজক কয সঘসওৎাকত ঔরঘ জে থাজও, যসে কটি :
a) এআ সঘসওৎাকত ঔরঘগুস ওরা জেজঙ ঠিও কয ওারজণ বীমাওৃ ত বেসিজও াপাতাজ ভসতস ওরা
জচ্ছ কআ এওআ ওারজণ, এবং
b) এমন াপাতাজ ভসতস
নুজমােন ওজর।

থাওার কিজত্র আন-কপজলন্ট াপাতাজ ভসতস

থাওা বীমা কওাম্পাসন

প্রাও াপাতাজ ভসতস থাওার ঔরজঘর ন্তভুস ি জত পাজর পরীিা, ুি, সঘসওৎজওর সফ
আতোসে। এআ িরজণর প্রাসঙ্গও ঔরঘ এবং াপাতাজ ভসতস থাওার জঙ্গ যুি সবেগুস স্বািে
নীসতর িীজন ওভার পাো যাে।
ii. াপাতাজ ভক্ষতি থাকার পরবতী খরচ
াপাতাজ ভসতস থাওার মে, সিওাংল খটনার কিজত্র পুনরুোর এবং ফজা অপ ংক্রান্ত
ঔরঘ জত পাজর।
ংজ্ঞা
াপাতা কথজও ঙা া পাোর পরআ বীমাওৃ ত বেসির সঘসওৎাকত ঔরঘপাসত জে থাজও, যসে
কটি:
a) বীমাওৃ ত বেসির ঠিও কয ওারজণ াপাতাজ ভসতস
ওারজণআ এমন সঘসওৎাকত ঔরঘ জ, এবং

োর প্রজোচন জেসঙ ঠিও করওম

b) এরওম াপাতাজ ভসতস থাওার কক্লআজম আন-কপজলজন্টর াপাতাজ ভসতস
কওাম্পাসন নুজমােন সেজে থাজও।

থাওার ঔরঘ বীমা

াপাতাজ ভসতস থাওার পজর এওটি সনসেস ি মেীমা পযসন্ত সঘসওৎাকত কয প্রাসঙ্গও ঔরঘ ে
কটাআ াপাতাজ ভসতস থাওার পরবতী ঔরঘ এবং তাজওআ কক্লআজমর ংল সজজব সবজবঘনা ওরা জত
পাজর।
ুি, িাক, সঘসওৎজওর পযসাজাঘনা আতোসের অওাজর কয াপাতাজ ভসতস থাওার পরবতী ঔরঘ
াপাতা কথজও ঙা া পাোর পর জত পাজর।এআ ঔরজঘর জঙ্গ বলেআ ঙ্গসত থাওজত জব
াপাতাজ থাওার মজের সঘসওৎার জঙ্গ এবং কটিজও স্বািে পসসর িীজন ওভার জত জব।
যসে াপাতাজ ভসতস থাওার মজের প্রাও এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওরার মেীমার মজিে
বীমাওারী কথজও বীমাওারী পাথসওে জত পাজর, সওন্তু বজঘজে প্রঘসত জা াপাতাজ ভক্ষতি
থাকার প্রাক ক্ষতক্ষরল ক্ষদন এবং পরবতী াট ক্ষদন পযসন্ত ওভার পাো যাে।
পসসর িীজন কয ওভার কেোর নুজমােন রজেজঙ কআ াসবসও বীমাওৃ ত রাসলর ংল সজজবআ
াপাতাজ ভসতস থাওার প্রাও এবং পরবতী ঔরঘ কেো ে।
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a) ডক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইজজলন
পসসিারওরা যসে ািারণত এআ ুসবিাটি বেবার ওজরন না, এওটি বেসিকত স্বািে
পসসজত এমন বেবিা ওরা অজঙ কয াপাতাজ ভসতস না ওজর বাস জত কথজওআ কয
সঘসওৎা ওরা জব তার ঔরঘ বন ওরা জব। যসে, এর লতস জা ুিতাটির চনে
াপাতাজ ভসতস থাওারআ প্রজোচন অজঙ, সওন্তু করাকীর বিাটি এমন কয তাাঁজও াপাতাজ
িানান্তর ওরা ম্ভব জচ্ছ না থবা াপাতাজ িানেু াজনর চনে তাাঁজও ভসতস ওরা ম্ভব জচ্ছ
না।
এআ ওভাজর াধ্ারণত ক্ষতন ক্রথজক পাুঁচ ক্ষদজনর বা সত েফা থাজও যার থস জা প্রথম সতন
কথজও পাাঁঘসেজনর সঘসওৎার ঔরঘ বীমাওৃ তজওআ বন ওরজত জব। সনসেস ি ওজেওটি ক্রসনও থবা
প্রঘসত ুিতা কযমন াাঁপাসন, ব্রোআটি, ক্রসনও কনফ্রাআটি এবং কনফ্রাআটিও সজরাম,
ডাজেসরো এবং কোজট্রাএনজটরাআটি  ব িরজণর সডজসন্ট্র্, ডাোজবটি কমসটা এসপজপস,
াআপারজটনলন, আনফ্লুজেঞ্জা, ওাসল এবং সেস , জ্বজরর মজতা ুজঔর সঘসওৎা ডসমসসোসর
সট্রটজমজন্টর অতা কথজও বাে রাঔা জেজঙ।
b) প্রচক্ষত বজিন
াপাতাজ ভসতস থাওাওাীন িসতপুরণ পসসর েীজন সওঙু প্রঘসত বচসনগুস সনজঘ কেো
জা : স্বািে বীমার মান সনিসারজণ অআঅরসডএ-র সনজেস সলওা, সবজল ওজর পসরসলি IV-এ
সবস্তাসরতভাজব প্রস্তাসবত বেসতক্রজমর সভসত্তজতআ এগুস ে। অআঅরসডএঅআ জেবাআজট প্রাপ্ত
সনজেস সলওার জঙ্গ সনজচজও ভাজা ভাজব পসরসঘত ওরাজত পরামলস কেো জচ্ছ ঙাত্রজের।
বলেআ এওথা ঈজেঔ ওরজত জব কয ফাআ োি আঈচ নুজমাসেত লতস াবী নুযােী যসে
কওাজনা বচসনজও ঙা কেো ে এবং কওাজনা সতসরি বচসন ঘাপাজনা নে, তাজ ওাজিামার
আনফজমসলন সলট  পসসজত অাোভাজব কওথা ঈজেঔ ওরজতআ জব।
1. পূবি-উপক্ষস্থত অুখ
বেসিকত স্বািে পসরওল্পনার িীজন এটি প্রাে ুসনসশ্চতভাজবআ বাে থাজও নতু বা কযজতু এর থস
জা সনসশ্চত ুিতাজও ওভার কেো যা বীমাওারীর পজি তেন্ত ছুাঁ সওর সবে সজজব প্রসতপন্ন
জতা। স্বািে পসস গ্রণ ওরার মে ওভাজরর অতাে অা প্রজতেও বীমাওৃ ত বেসিজওআ নেতম
গুরুত্বপূণস সবে যা প্রওাজলে চানাজত জব তা জা তাাঁর কওাজনা পূবস ুিতা/অখাজতর আসতা
রজেজঙ ওী না। এটিআ বীমাওারীজও াাযে ওরজব বীমার প্রস্তাবটি গ্রণ ওরা জব ওী না তা সির
ওরজত।
ংজ্ঞা
পূবস ঈপসিত ম্পজওস অআঅরসডএ-এর মান সনিসারণওারী

বণসনা জা এমন

‘‘এমন কয কওাজনা বিা, ুিতা থবা অখাত থবা তারজঙ্গ ম্পসওস ত বিা(গুস)
যারচনে বীমাওারীর দ্বারা প্রথম পসসর নুজমােন ওরার ৪৮মা অজক যার িণ বা সঘহ্ন সঙ
এবং/থবা কটি সননসে ওরা জেজঙ, এবং/থবা তারচনে সঘসওৎাকত পরামলস/সঘসওৎা াভ
ওজরজঙন।’’
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বসষ্কৃতটি জা: কওাম্পাসনর জঙ্গ কআ মসা/পুরুজর প্রথম পসস োর মে কথজও, পসসজত
বণসনা ওরা এমন কয কওাজনা িরজণর পূবস ঈপসিত বিা যা ৪৮মা পযসন্ত াকাতার বীমাওৃ ত
বেসি
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

চন সনেন্ত্রণ ওমসূঘী/রবরা/পসরজবা
ঘলমা/ওন্টাক্ট কন্স/সোসরং এআড বা িবণ াসেওা প্রভৃ সতর ঔরঘ
োাঁজতর সঘসওৎার ঔরঘ যার চনে াপাতাজ ভসতস জত ে না
জমসান প্রসতিাপন
কাম সভসচট ঘাচস
বেোত্ব/াবফাটিসসটি/ােতাে কভস িারণ পেসত
সতিূতা (মরসবড জবসটি )-র সঘসওৎা
াআসওোসট্রও  াআজওাজামোটিও মো
প্রসতরণচসনত ত্রুটির ংজলািনী জস্ত্রাপঘার
কয ন করাজকর সঘসওৎা
োতা বাঙাআজের ঘাচস
োডসমলন/করসচজস্ট্রলন ঘাচস
মূোেন/করাক সনণসজের ঈজেজলে াপাতাজ ভসতস
কয করাজকর চনে ভসতস জেজঙ বা কয করাক সনণসে জেজঙ তার জঙ্গ প্রাসঙ্গও নে এমন
আনজভসিজকলন/সঘসওৎার ঔরঘ
করাকী যঔন করজটজরা ভাআরা সনণসে ে এবং/থবা এআঘঅআসভ/এআড প্রভৃ সতজত কভাজকন,
তার জঙ্গ প্রতেি বা পজরািভাজব নাি কয কওাজনা ঔরঘ
কিম ক প্রসতিাপন / জস্ত্রাপঘার এবং মচুত ওরা
যুে  পারমাণসবও ংক্রান্ত ওারণগুস
করসচজস্ট্রলন ঘাচস, োডসমলন সফ, কটসজফান, কটসসভলজনর ঔরঘ, প্রািন প্রভৃ সতর মজতা
মস্ত নন-কমসডওো অআজটম
কওাজনা কক্লআম ওরার চনে কবসলরভাক পসসজতআ ািারণভাজব পসস শুরুর কথজও 30সেজনর
এওটা জপিমান পবস প্রজযাচে ে। এটা বলে এওটা েুখসটনার ওারজণ াপাতাজ ভসতস র
কিজত্র প্রজযাচে জব না।

উদারণ
াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরঘপাসতর ওভাজরর চনে মীরা এওটি স্বািে বীমা পসস
ওসরজেসঙজন। পসসজত এওটি লতস সঙ ৩০সেজনর প্রাথসমও জপিার মেপজবসর।
েূভসাকেচনওভাজব, সতসন পসসটি গ্রণ ওরার ২০সেন পর, মীরার মোজসরো জা এবং ৫সেজনর
চনে তাাঁজও াপাতাজ ভসতস থাওজত জা। তাাঁজও সবরাট পসরমাজণ াপাতাজর সব কমটাজত জা।
যঔন সতসন বীমা কওাম্পাসনর ওাজঙ তাাঁর বেে ম্পজওস পসরজলাজির চনে বজন, তাাঁরা কক্লআমটির
কপজমন্ট সেজত স্বীওার ওরজা। ওারণ াপাতাজ ভসতস োর খটনাটি খজটসঙ পসস গ্রণ ওরার
সেন কথজও ৩০সেজনর জপিার মেপজবসর মজিেআ।
i. অজপিার ময় : এটি এমন করাজকর কিজত্র প্রজযাচে যার চনে ািারণ সঘসওৎা সপসঙজে
কেো এবং পসরওল্পনা ওরা কযজত পাজর। পজণের ঈপর সনভস র ওজর, জপিার মে
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এও/েুআ/সতন বঙর পযসন্ত প্রজযাচে জত পাজর। কআ করাকগুস জা ঙাসন, সবনাআন
প্রিোটিও াআপারট্রসফ, কমজনাজরাসচো থবা ফাআজব্রামাজোমার ওারজণ সজিজরওটসম,
াসণসো, াআজিাস, ওনজচসনটা আন্টারনা করাক, মদ্বাজর সফঘু া, লস, াআনাআটি
এবং তারজঙ্গ ম্পসওস ত করাক, কব্লাডার কথজও পাথর রাজনা, কাঈট এবং বাত,
ওোকুা করাক, কাঈট এবং বাত, বেচসনত ওারজণ সিঅথসারাআটি,
সিজপাজরাস।
c) উপব্ধ কভাজরজজর বাছাই
i. বেসিকত ওভাজরচ
বীমাওৃ ত এওচন বেসি সনজচজও এবং তারজঙ্গ তাাঁর পসরবাজরর েে কযমন স্ত্রী, সনভস রসলী
ন্তান, সনভস রলী মা-বাবা, সনভস রলী েশুর বা লাশুস , সনভস রলী ভাআ বা কবান আতোসের
চনে ওভার কপজত পাজরন। সওঙু বীমাওারী অজঙন যাাঁজের কওাজনা বািেবািওতা কনআ কয কওান
সনভস রলীরা ওভার কপজত পাজরন। এমন সনভস রলী প্রজতেজওর চনে এওটি মাত্র পসসর িীজন
ওভার ওরা ম্ভব। শুিুমাত্র প্রসত বীমাওৃ ত বেসির চনে পৃথও বীমাওৃ ত রাসল সনসেস ি ওরজত
জব। এআ িরজণর ওভাজর, পসসটি ঘাওাীন প্রসত বীমাওৃ ত বেসি তাাঁর চনে সনিসাসরত
বীমাওৃ ত রাসলর বসাসিও পযসন্ত কক্লআম ওরজত পাজরন। প্রসত বীমাওৃ ত বেসির চনে তাাঁর বে
এবং কয পসরমাণ বীমাওৃ ত রাসল সনবসাঘন ওরা জেজঙ এবং নোনে করটিং ফোক্টর নুযােী
সপ্রসমোম িাযস ওরা জব।
ii.

পাক্ষরবাক্ষরক ক্রলাটার

পাসরবাসরও কফ্লাটার পসস সজজব পসরসঘত সবওজল্প, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানরা এবং সনভস রলী
মা-বাবাজও এওটি এওও বীমাওৃ ত রাসলর প্রস্তাব কেো ে যা ককাটা পসরবাজরর মজিেআ কফ্লাট
ওরজব।
উদারণ
এওটি ঘারচজনর পসরবার যসে ৫ি টাওার এওটি কফ্লাটার পসস কনে, এর থস জা পসসটি
ঘাওাীন মজে, পসরবাজরর এওচজনর কবসল েজের কক্লআম ংক্রান্ত োসব কমটাজব থবা এওটি
পসরবাজরর এওচন েজের বহু োসব ংক্রান্ত কক্লআম কমটাজব। এআ বসওঙু সমসজে কওাজনাভাজবআ তা
৫ি টাওার কবসল ওভাজরচ জব না। বীমার চনে প্রস্তাসবত পসরবাজরর বজঘজে কবসল বেজর
বেসির বেজর সভসত্তজতআ ািারণত সপ্রসমোম িাযস ওরা জব।
এআ পসসগুসর িীজন ওভার এবং বাে কেোর সবেগুস এওআরওম জব। বাচাজর
পাসরবাসরও কফ্লাটার পসসগুস চনসপ্রে জে ঈঠজঙ। ওারণ এওটি াসবসও বীমাওৃ ত রাসলর
িীজন ককাটা পসরবার ওভার কপজে যাে। যুসিঙ্গত সপ্রসমোজম ঈচ্চতর স্তজর যা বাঙাআ ওরা
কযজত পাজর।
d) ক্ষবজল তবক্ষলষ্টয
অজকর কয কমসডজক্লআম পণেগুস সঙ তার িীজন প্রাথসমও িসতপুরজণর কয প্রস্তাজবর জঙ্গ ঘসত
ওভাজরজচ কবল সওঙু পসরবতস ন এবং নতু ন মূে যুি তবসলিে কযাক ওরা জেজঙ। অমাজের
বলেআ এরওম সওঙু পসরবতস ন সনজে অজাঘনা ওরজত জব। এটি মজন রাঔা েরওার কয ব
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ওটি পণে সনজম্ন ঈসেসঔত ব ওটি তবসলিে বন ওরজব না, এবং এটি বীমাওারী কথজও
বীমাওারী এবং পণে কথজও পজণের মজিে পাথসওে থাওজত পাজর।
i. উপ ীমা এবং ক্ররাগ ক্ষনধ্ি াক্ষরত ীমা
সওঙু পজণের কিজত্র করাক সনিসাসরত ীমা অজঙ, কযমন, ওোটারীা্যাক্ট বা ঙাসন। ওজেওটির
কিজত্র অবার বীমাওৃ ত রাসলর জঙ্গ খজরর ভা াজও ংযুি ওজর ঈপ ীমা ওরা অজঙ, কযমন,
প্রসতসেন খজরর ভা া বীমাওৃ ত রাসলর ১লতাংল বা অআসআঈ-র কিজত্র বীমাওৃ ত রাসলর
২লতাংলজত ীমাবে ওরা অজঙ। নোনে সবভাজকর িীজন ঔরঘ কযমন অআসআঈ-র ঘাচস,
টি-র ঘাচস এবং এমনওী লে সঘসওৎজওর সফ- ওী িরজণর খর কনো জচ্ছ তারজঙ্গ যুি
থাজও। খজরর ভা ার কিজত্র ঈধ্বস ীমা থাওজ কটি নোনে সবভাজকর কিজত্র ঔরঘ ীমাবে
ওজর কেে এবং তারফজ াপাতাজ ভসতস থাওার াসবসও ঔরঘআ ওজম যাে।
ii.

ক্রকা-ক্রপজমন্ট (ক্রাকমুজখ ক্রকা-ক্রপ বজ)

কওা-কপজমন্ট জা এওটা স্বািে বীমা পসসর িীজন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাজত বা ে
পসসজাডার/বীমাওৃ ত গ্রনীে কক্লআজমর পসরমাজণর এওটা সনসেস ি ংল বন ওরজবন। কওাকপজমন্ট বীমাওৃ ত রাসলজও ওসমজে কেে না।
বীমাওৃ ত যাজত তাাঁর পঙন্ন বাঙাআজের কিজত্র তওস থাওজত পাজরন এবং কস্বচ্ছাে তাাঁর ামসগ্রও
াপাতা ঔরঘ ওমাজত পাজর তা এটা সনসশ্চত ওজর।
iii. ক্ষডডাক্ষিব বা ক্ষবজয়াজয
সডডাসক্টব বা সবজোচে জা এওটা স্বািে বীমা পসসর িীজন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাজত
বা ে িসতপূরণ পসসর কিজত্র কওাজনা সনসেস ি পসরমাণ টাওার চনে এবং সপটা ওোল
পসসর কিজত্র এওটা সনিসাসরত সেন/খন্টার ুসবিা কেোর চনে োেবে থাওজব না বীমাওারী
যা বীমা প্রজযাচে জব বীমাওারীর প্রজেে ুসবিার অজক। সডডাসক্টব বা সবজোচে বীমাওৃ ত
রাসলজও ওসমজে কেে না।
বীমাওারীজের এটা সনসেস ি ওরজত ে কয বঙর সপঙু , চীবন সপঙু বা খটনা সপঙু সবজোচে
প্রজযাচে জব সওনা এবং প্রজযাচে সনিসাসরত সবজোজচের পসরমাণ।
iv.

অআঅরসডএঅআ দ্বারা নতু ন বচসন (এক্সক্লুলন) ঘাু জেজঙ এবং পজর তার মান
সনিসাসরত জেজঙ :

 কচজনটিও করাক এবং কিম ক প্রসতিাপন/জস্ত্রাপঘার।
 বাসেও এবং বা েীখসিােী সঘসওৎাকত/-সঘসওৎাকত কয কওাজনা িরজণর যন্ত্রপাসত যা
বেবার ওরা জেজঙ করাক সনণসে এবং থবা সঘসওৎার চনে। এর ন্তভুস ি জা
সসপএসপ, সএসপসড, আনসফঈলন পাম্প আতোসে, ঘার যন্ত্রপাসত কযমন কয কওাজনা
িরজণর োওার, ক্রাঘ, কবল্ট, ওার, ওোপ, সিন্ট, সিঙ্গ, কব্র, িসওং
আতোসে, ডাোজবটিও ফু ট েোর, গ্লুজওাসমটার/থাজমসাসমটার এবং এওআরওম ম্পসওস ত
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সচসনপত্র আতোসে এবং কযজওাজনা িরজণর সঘসওৎাকত যন্ত্রপাসত যা পরবতীওাজ বাস
আতোসেজত বেবহৃত জব
 াপাতাজর িাযস ওরা কয কওাজনা িরজণর পসরজবা ঘাচস, ারঘাচস, োডসমলন
সফ/করসচজস্ট্রলজনর ঘাচস আতোসে
 াপাতাজ ভসতস র প্রাও থবা পরবতী মেওাজ সঘসওৎজওর বাস জত সভসচজটর ঘাচস,
োজটনডোন্ট/
নাসসংজের ঘাচস
ািারণ বচসনীে সবেগুসর মানসনিসারণ ওজর সেজেজঙ অআঅরসডএঅআ। েো ওজর কলজ
সতসরি ংজযাচনটি কেঔুন।
v. ক্রজান ক্ষভক্ষিক ক্ষপ্রক্ষময়াম
ািারণত, সপ্রসমোমটি সনভস র ওজর বীমাওৃ ত বেসির বে এবং বীমাওৃ ত রাসল যা সনিসাসরত
ওরা জেজঙ তার ঈপর। কক্লআজমর ঈচ্চতর ঔরজঘর চনে সনসেস ি সওঙু কচাজন সপ্রসমোজমর পাথসওে
ঘাু ওরা জেজঙ, কযমন সেসে এবং মুম্বাআজও ওজেওটি বীমাওারী সওঙু সনসেস ি পজণের কিজত্র
বজঘজে কবসল সপ্রসমোম কচাজনর ন্তকসত ওজরজঙ।
vi. পূবি উপক্ষস্থত ক্ররাজগর কভাজরজ
সনেন্ত্রজণর প্রজোচজনর েৃসিভসঙ্গজত, পূবস ঈপসিত করাক যা অজক বাে কেো জেসঙ তা সনসেস ি
ওজর ঘার বঙজরর জপিার মজের চনে ঈজেঔ ওরা অজঙ। সওঙু বীমা কওাম্পাসন তাজের কবসল
সপ্রসমোজমর সওঙু পজণের কিজত্র এআ মেওাটি ওসমজে 2 এবং 3 বঙর ওজরজঙ।
vii. পুননি বীকরণ
ওজেওটি বীমাওারী অচীবজনর পুননসবীওরণ ঘাু ওজরজঙ। এঔন, অআঅরসডএঅআ ব পসসর
চনে এটিজও বািেতামূও ওজর সেজেজঙ।
viii. . ক্রড-ক্রকয়ার প্রক্ষেয়ার জনয কভাজরজ
সঘসওৎা সবজ্ঞাজনর ঈন্নসতর ফজ সবরাট ংঔেও প্রসক্রোআ এঔন কড-কওোর সবভাজকর িীজন
ঘজ এজজঙ। অজক শুিুমাত্র াতটি প্রসক্রো সবজলভাজব কড-কওোজরর িীজন ঈজেসঔত সঙঙাসন, সড এবং স, ডাোসস, কওজমাজথরাসপ, করসডজথরাসপ, সজথাসট্রপস এবং
টনসজওটসম। এঔন, ১৫০টির কবসল প্রসক্রো ওভার ওরা ে এবং তাসওাটি কবজ আ ঘজজঙ।
ix. প্রাক পক্ষক্ষ ক্রচক আজপর খরচ
সঘসওৎাকত পরীিার ঔরঘ অজক ম্ভাবে কক্রতাআ বন ওরজতন। এঔন বীমাওারী কআ ঔরঘ
পসরজলাি ওজর কেে। তজব বলেআ যসে প্রস্তাবটি োেগ্রজণর চনে কৃীত ে। ৫০% কথজও
১০০লতাংল পযসন্ত এআ পসরজলাজির পাথসওে ে। এঔন অআঅরসডএঅআ বািেতামূও ওজর সেজেজঙ
কয স্বািে পরীিার ঔরজঘর ন্তত ৫০লতাংল বীমাওারীজও বন ওরজতআ জব।
x. প্রাক এবং পরবতী াপাতা কভাজরর ময়পবি
সিওাংল বীমাওারী সবজলত তাাঁজের কবসল সপ্রসমোজমর পণেগুসর কিজত্র াপাতাজ ভসতস র
ওভাজরর প্রাও এবং পরবতী মে বাস জে ৬০সেন এবং ৯০সেজনর মেপবস ওজরজঙ। ওজেওটি
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বীমাওারী এআ ঔরঘগুসর পসরমাণ এওটি সনসেস ি লতাংল পযসন্ত কক্লআজমর পসরমাজণর জঙ্গ যুি ওজর
সেজেজঙ, যা জবসাচ্চীমার সবোিীন।
xi.

অযাড অন কভার

সবসভন্ন নতু ন সতসরি ওভারজওআ োড-ন ওভার বা ে। ওজেওটি বীমাওারী এটি ঘাু
ওজরজঙ। তারমজিে ওজেওটি জা :
 মাতৃ ত্বকাীন কভার : বেসিকত পসসর িীজন অজক মাতৃ ত্ব কও ওভার ওরা কাজতা
না। সওন্তু এঔন সবসভন্ন িরজণর জপিমান মেপবস  সিওাংল বীমাওারীআ এর প্রস্তাব
সেজে থাজওন।
 গুরুতর অুস্থতার কভার : সনসেস ি সওঙু ুিতা কযগুস চীবন ংলেমূও এবং
বেোজপি সঘসওৎার কযাকে, তারচনে সওঙু কবসল োজমর পজণের িীজন এআ সবওল্পটি
পাো যাে।
 বীমাকৃত রাক্ষলর পুনবি া : কক্লআজমর কপজমন্ট ওরার পর, বীমাওৃ ত রাসলটি (যা কক্লআমটি
কেোর পর ওজম যাে) বা সত সপ্রসমোম সেজে পুনরাে তার মূ অওাজর পুনবসা ওরা
যাে।
 এয়াইইউএএইচ-এর জনয কভাজরজ-আয়ুজবি ক্ষদক-ইউনাক্ষন-ক্ষদ্ধা- ক্রাক্ষমপযাথ :
সওঙু পসস এোআআঈএএআঘ-এর সঘসওৎার ঔরঘ বন ওজর। এওটি সনসেস ি লতাংল পযসন্ত
াপাতাজ ভসতস থাওার ঔরঘ বন ওরা ে।
xii. মূযযুক্ত কভার
মূে যুি ওভার ওজেওটি িসতপুরণ পজণের ন্তভুস ি অজঙ যার তাসওা সনজঘ কেো জা। এর
ুসবিা বীমাওৃ ত রাসলর ীমা পযসন্ত পাো যাজব। যা পসসর প্রসতটি ওভাজরর তাসওাে সনসেস ি
ওরা অজঙ। তজব এটি কওাজনাভাজবআ াসবসও বীমাওৃ ত রাসলর কথজও কবসল জব না।
 বক্ষক্ষবিভাজগর ক্ররাগীর কভার: কযমন অমরা চাসন কয ভারজত স্বািেবীমা পণেগুস
সিওাংল শুিুমাত্র াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরঘআ ওভার ওজর। সওঙু কওাম্পাসন
এঔন ওজেওটি কবসল সপ্রসমোজমর পসরওল্পনার িীজন ীমাবে সওঙু ওভার বসসবসভাজকর
করাকীজের ঔরজঘর কিজত্র সেজে থাজও।
 াপাতাজর কযাল: সনসেস ি সওঙু মজের চনে াপাতাজ ভসতস থাওার মজের
প্রসতসেজনর ঔরজঘর এওটি সনসেস ি বৃৎ ংল কেো জে থাজও। ািারণত এআ মেপবসটি
জা ৭সেজনর যার কথজও বাে থাজও পসসর বাে কেোর কযাকে ২/৩সেন। ুতরাং, এআ
ুসবিা শুিুমাত্র তঔনআ পাো যাজব যসে াপাতাজ ভসতস
থাওার এআ মেপবসটি
বাে কেোর কযাকে এআ মেপজবসর পজর ে। এটি াপাতাজ ভসতস থাওার মজের
কক্লআজমর সতসরি সওন্তু পসসর াসবসও বীমাওৃ ত রাসলর মজিে থবা এওটি পৃথও ঈপীমার মজিে।
 ক্ষরকভাক্ষরর ুক্ষবধ্া: বৃৎ ংজলর ুসবিা কেো ে যসে ুিতা এবং/থবা েুখসটনার
চনে াপাতাজ থাওার পুজরা মেপবসটি ১০সেজনর ওম না ে।
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 দাতার খরচ: পসসজত কয লতস এবং লতস াবী বণসনা ওরা অজঙ কআ নুযােী ব
কওাজনা ঙ্গ প্রসতিাপজনর খটনাে পসসটি োতার চনে যা ঔরঘ ে তা পসরজলাি ওজর
থাজও।
 অযােুজজন্পর পক্ষরজলাধ্: পসসর তাসওাভু ি সনসেস ি ওরা এওটি ীমা পযসন্ত
বীমাওৃ ত/বীমাওৃ ত বেসি োম্বুজজন্সর চনে কয ঔরঘ ওরজবন তার ঔরঘ বন ওরা জব।
 জে থাকা বযক্ষক্তর জনয খরচ: এটির িে জা বীমাওৃ ত বেসির াপাতাজ ভসতস
থাওার মে কয ঙ্গী তাাঁর জঙ্গ থাওজবন তাাঁর ঔাবার, পসরবজনর ঔরঘ ওভার ওরা।
বৃৎ ংজলর কপজমন্ট থবা পসরজলািমূও কপজমন্ট পসসর লতস নুযােী কেো জে
থাজও, যা পসসর তাসওা নুযােী ীমা সনিসারণ ওরা অজঙ।
 পাক্ষরবাক্ষরক বণি না: ওজেওটি স্বািে পজণে পসরবাজরর বণসনা এওটি পসরবতস জনর মজিে সেজে
ককজঙ। অজক, প্রাথসমও বীমাওৃ ত, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানজও ওভার কেোর নুমসত সঙ।
এঔন জনও পসস অজঙ কযঔাজন মা-বাবা এবং েশুর-লাশুস  এওআ পসসর িীজন
ওভার কপজত পাজরন।

D. টপ-আপ কভার বা াই ক্ষডডাজিব বীমা প্লযান
টপ-অপ ওভার বা াআ সডডাজক্টব পসস নাজম পসরসঘত। অন্তচসাসতও বাচাজর সিওাংল মানু
ঈচ্চ কওা-কপ পসস থবা ওভার সবীন করাক থবা সঘসওৎার চনে সতসরি সজজব টপ-অপ
ওভার কওজনন। যসে ভারজত, টপ অপ ওভার প্রথজম ঘাু ওরার কিজত্র ঈচ্চ বীমাওৃ ত রাসলর
ভাব থাওাজওআ মজন ওরা ে, সওন্তু এঔন অর খটনাটি তা নে। েীখস মে িজর এওটি স্বািে
পসসর িীজন ৫,০০,০০০টাওাআ বসাসিও ওভার পাো কযজতা। কওঈ যসে কবসল মূজের ওভার
ঘাআজতন তজব সতসন বািে জতন সদ্বগুণ সপ্রসমোম সেজে েুটি পসস সওনজত। এআওারজণআ বীমাওারীজের
দ্বারা টপ-অপ পসসগুস চনসপ্রে জেসঙ, সিওন্তু যা সনসেস ি এওটি পসরমাজণর(যাজও বা ে
ীমা) ঈচ্চ বীমাওৃ ত রাসল ঈপর ওভার সেত।
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এআ পসসটি বরাবর ওাচ ওজর এওটি ওম বীমাওৃ ত রাসলর প্রাথসমও স্বািে ওভাজরর জঙ্গ এবং
কটি পাো যাে তু নামূওভাজব যুসিঙ্গত সপ্রসমোজম। কযমন ঈোরণস্বরূপ, কয বেসিরা তাাঁজের
সনজোকওতস ার দ্বারা ওভাজরর ুসবিা পাজচ্ছন তাাঁরা সতসরি ুরিার চনে টপ-অপ ওভার কবজঙ
সনজত পাজরন(প্রথম পসসর বীমাওৃ ত রাসলজও ীমা সজজব করজঔ)। এটি সনজচর চনে এবং
পসরবাজরর চনে জত পাজর, যা েুভসাকেচনওভাজব সবপু ঔরজঘর সঘসওৎার মে ওাজচ কজক কযজত
পাজর।
টপ-অপ পসসর িীজন কক্লআম পাোর চনে কযাকে সবজবসঘত জত জ, সঘসওৎাকত ঔরঘজও
(থবা ীমাজও) পসরওল্পনার িীজন কয সডডাসক্টব স্তর বাঙা জেজঙ তার কবসল জত জব এবং
কবসল সডডাসক্টব পসরওল্পনার িীজন পসরজলািটি জব কয পসরমাণ ঔরঘ জেজঙ কটিআ, কযমন, তা
সডডাসক্টবজর কবসল জব
উদারণ
এওচন বেসিজও তাাঁর সনজোকওতস া ৩ি টাওার বীমাওৃ ত রাসলর ওভার ওজর সেজেজঙন। সতসন ঐ
3জির সতসরি পসস সজজব এওটি ১০ি টাওার টপ-অপ সনজত পাজরন।
যসে এওবার াপাতাজ ভসতস োর ঔরঘ 5ি টাওা ে, প্রাথসমও কয পসসটি রজেজঙ কটি
সতন ি টাওা পযসন্ত ওভার কেজব, সওন্তু বাসও েু ি টাওার বোজন্স কেজব এআ টপ-অপ পসস।
টপ-অপ পসস কবল স্তা এবং এওও ১০ি টাওার এওটি পসসজত ঔরঘ এওটি ১০ি টাওার
টপ-অপ পসস (৩ জির সতসরি) তু নাে জনও কবসল জব।
এআ ওভারগুস বেসির সভসত্তজত এবং পাসরবাসরও সভসত্তজত পাো যাে। এঔন বাচাজর পসরবাজরর
প্রজতেও েেজও ওভার ওরার চনে বেসিকত বীমাওৃ ত রাসল বা পসরবাজরর েেজের মজিে কফ্লাট
ওরজব এমন এওও বীমাওৃ ত রাসলর প্রস্তাব পাো যাে।
যসে টপ-অপ পসরওল্পনার কিজত্র এমন প্রজোচন থাজও কয াপাতাজ ভসতস র প্রসতটি খটনার মে
সডডাসক্টব পসরমাণটিজও কবসল জত জব, তাজ কআ পসরওল্পনাজও বা ে কযাটাজোফ ক্ষভক্ষিক
ঈচ্চ সডডাসক্টব পসরওল্পনা। এর থস জা, ঈপজরর ঈোরজণ কযমন বা জেজঙ, প্রজতেওটি
কক্লআমজও বলেআ ৩ি টাওার কবসল জত জব।
যসে কয টপ-অপ পসরওল্পনাে পসসর মেপজবসর মজিে পর পর াপাতাজ ভসতস োর পর
সডডাসক্টবজর কবসল ঔরজঘর নুমসত কেো ে তাজও বা ে োসগ্রজকট সভসত্তও ঈচ্চ সডডাসক্টব
পসরওল্পনা থবা ভারতীে বাচাজর যার পসরসঘসত জা ুপার টপ-অপ। এর থস জা কয, ঈপজর
কয ঈোরণ কেো জেজঙ, প্রসতটি কক্লআম যুি ওরা ে এবং যঔন তা ৩জির কবসল জে যাে,
তঔন টপ-অপ ওভার কক্লআজমর টাওা কেো শুরু ওজর।
াপাতাজর িসতপুরণ পসসজত সিওাংল মান সনিসারণওারী লতস াবীজত, লজতস এবং বাে কেোর
বোপার এআ পণেগুসজত প্রজযাচে ে। সওঙু বাচাজর, কযঔাজন প্রাথসমও স্বািে ওভার রওার সেজে
থাজও, কঔাজন ািারণত কবসলরভাক কিজত্র বীমাওারীরা শুিুমাত্র টপ-অপ ওভার কেোর বোপাজরআ
নুমসত কেে।
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E. বক্ষরষ্ঠ নাগক্ষরক পক্ষক্ষ
সনসেস ি বে (কযমন, ৬০বঙজরর কবসল বেী মানু) কপজরাজনার পর বসরষ্ঠ মানুজের জনও
মেআ ওভাজরজচর অতা কথজও বাে কেো ে। এআ পসরওল্পনাটি তাাঁজের চনেআ নওলা ওরা।
ওভাজরজচর ওাঠাজমা এবং বাে কেোর সবেগুস জনওটাআ াপাতাজ ভসতস থাওার মজের
পসসর মজতা।
ওভাজরচটি সনিসারণ ওরা এবং জপিার মেপবসটি সনজে বেস্ক মানুজের ুজঔর সবেটিজত সবজল
নচর কেো জেজঙ। বীমাে প্রজবজলর বে সিওাংল জা ৬০বঙজরর পজর এবং অচীবন তা
পুননসবীওরণ ওরা যাজব। বীমাওৃ ত রাসলর বোসপ্ত জা ৫০,০০০ কথজও ৫,০০,০০০টাওা পযসন্ত।
সনসেস ি সওঙু ুিতার কিজত্র জপিার মেপবসটি সবসভন্নভাজব প্রজযাচে। ঈোরণ: এওচন বীমাওারী
ঙাসনর চনে েজতা ১বঙজরর জপিার মেপবস করজঔজঙ এবং নে কওাজনা বীমাওারীরা েজতা
জপিার মেপবসটিজও ২বঙজরর চনে করজঔজঙ।
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অবার েজতা সনসেস ি কওাজনা বীমাওারী সনসেস ি কওাজনা ুিতার কিজত্র জপিার মেপবস রাজঔ না
সওন্তু েজতা পর কওাজনা বীমাওারীর চনে অজঙ, ঈোরণ: সওঙু বীমাওারীর চনে াআনাাআটি
েজতা জপিার মেপজবসর অতাে পজ
না সওন্তু অবার ওজেওটি বীমাওারী েজতা এটিজও
তাজের জপিার মেপজবসর িারার মজিে ন্তভুস ি ওজর করজঔজঙ।
সওঙু পসসজত পূবস ঈপসিত ুজঔর চনে েজতা এওটি জপিার মেপবস থবা ীমা সনিসারণ
ওরা অজঙ। াপাতাজ ভসতস থাওার মজের প্রাও-পরবতী ঔরজঘর কিজত্র ে াপাতাজর কক্লআজমর
এওটি লতাংল কেো ে থবা এওটি ঈপ-ীমা কেো ে। এজিজত্র কযটি কবসল জব কটিআ
কেো ে। সওঙু পসসজত কযঔাজন ঔরঘগুস ৩০/৬০সেন বা ৬০/৯০সেজনর সনিসাসরত মেপজবসর
মজিে ে কঔাজন তারা ািারণ িসতপুরণ পসরওল্পনা নুরণ ওজর।
বসরষ্ঠ নাকসরও এমন বীমাওৃ ত বেসির চনে অআঅরসডএঅআ সবজল সবিান বািেতামূও ওজরজঙ:
1. বসরি নাকসরওজের ফার ওরা স্বািে বীমা পজণের চনে িাযস সপ্রসমোম জব নোযে,
মথসনজযাকে, স্বচ্ছ  যথাযথভাজব প্রওাসলত।
2. সপ্রসমোজমর ঈপর কওাজনা অিাররাআটিং কাসডং ফাযস ওরা জ বীমাওৃ তজও সসঔতভাজব তূ া
চানাজনা জব এবং পসস শুরুর অজকআ এআ িরজনর কাসডংজের চনে পসসজাডাজরর কথজও
সনসেস ি ম্মসত সনজে কনো জব।
3. মস্ত স্বািে বীমাওারী এবং টিসপএ-কও বেস্ক নাকসরওজের কক্লআম  সভজযাক ংক্রান্ত মস্ত
খটনাজও মািাজনর চনে অাো বেবিা রাঔার প্রজোচন।

F. স্থায়ী ক্রবক্ষনক্ষফট কভার – ক্ষপটা কযাল, জট অুখ
স্বািে বীমা পসসজত এওচন বীমাওারীর বজঘজে বজ া ছুাঁ সও জা পসসর ুসবিাগুসর
প্রজোচনীে এবং জয সিও বেবার। যঔন চানা যাে কয করাকী এওটি স্বািে পসসর ওভাজরর
িীজন অজঙ, তঔন সঘসওৎও, লে সঘসওৎওরা এবং াপাতাগুস কআ করাকীজের সতসরি
সঘসওৎা ওরার কঘিা ওজর। তারা াপাতাজ থাওার মেপবসটিজও েীখসাসেত ওজর, প্রজোচনীে
করাক সনণসেওারী পরীিা এবং োজবাজরটসরর পরীিা ঘাসজে যাে এবং তারফজ সঘসওৎার ঔরঘ
প্রজোচনীে পসরমাজণর কথজও বাস জে কেে। বীমাওারীর ঔরজঘর ঈপর অজরা এওটি সবে প্রভাব
কফজ তা জা ক্রমাকত সঘসওৎাকত ঔরঘ কবজ যাো, ািারণত সপ্রসমোজমর ার বা াজনার
তু নাে কবসল।
এর ঈত্তর জা ুসবিার সনসেস ি ওভার। বীমাওৃ ত বেসিজও পযসাপ্ত ুরিা কেোর পালাপাসল,
ুসবিার সনসেস ি ওভার বীমাওারীজও যুসিঙ্গত মজের চনে ওাযসওরীভাজব তাাঁর পসসর োম ঠিও
ওরজত াাযে ওজর। এআ পজণে, প্রসতটি বেবিার িীজন ািারণভাজব ো সঘসওৎাগুস কযমন,
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আএনটি, পথোজমাসচ, বজটসট্রও এবং কােজনাওসচ, আতোসের মজতা সঘসওৎাগুস তাসওাবে
ওরা অজঙ এবং পসস এআ প্রজতেওটির চনে জবসাচ্চ ওজতা টাওা কেো জব কটি বা অজঙ।
ঈসেসঔত সঘসওৎার চনে কয পসরমাণ টাওাআ বীমাওৃ ত ঔরঘ ওজর থাকুন না কওন সতসন কক্লআজমর
পসরমাণ সজজব সনসেস ি ঐ পসরমাণ টাওাআ পাজবন। এআ মস্ত প্রসতটি সঘসওৎার চনে কয পোজওচ
ঘাচস প্রজেে রজেজঙ ািারণত তার সভসত্ত জা এআ িরজণর সঘসওৎার চনে যুসিঙ্গত ওী পসরমাণ
ওরঘ জত পাজর তার এওটি মীিা।
ঔরজঘর বওটি ঈপাোন পোজওচ ঘাজচসর মজিে ন্তভুস ি থাজও কযমন:
a)
b)
c)
d)
e)

খর ভা া,
কপলাোজরর সফ,
করাক সনণসেওারী পরীিা,
ুি,
াপাতাজ ভসতস থাওার প্রাও-পরবতী ঔঘর আতোসে।

পজণের ঈপর সনভস র ওজর পোজওচ ঘাজচসর মজিে এমনওী ঔাবার, পসরবন, োম্বুজজন্সর ভা া
আতোসে ন্তভুস ি থাওজত পাজর।
এআ পসসগুস পসরঘানা ওরা ঔুব চ ওারণ কক্লআম ওরার চনে প্রমাণ সজজব াপাতাজ ভসতস
থাওা এবং পসসর িীজন কয ুিতাটি ওভাজরর কযাকে কআগুস চমা সেজআ যজথি।
সওঙু পজণের পোজওজচ সনসেস ি ুসবিার ওভাজরর জঙ্গ প্রসতসেজনর টাওার ুসবিা পাো যাে। ওভাজরর
অতাভু ি এমন সঘসওৎার তাসওা ৭৫ কথজও ২০০টি পযসন্ত সবস্তৃ ত জত পাজর। এআ সবস্তৃ ত োটি
সনভস র ওরজব পণেটির মজিে এআ সঘসওৎাগুসর ংজ্ঞার ঈপর।
পসসজত কঔা তাসওার মজিে কয জস্ত্রাপঘার/সঘসওৎার ঈজেঔ ওরা কনআ তারচনে সনসেস ি এওটি
রাসল কেোর বেবিা ওরা জেজঙ। পসসর মেওাজর মজিে সবসভন্ন সঘসওৎার চনে বহু কক্লআম
ওরা যাজব। যসে কল পযসন্ত পসসর িীজন কয বীমাওৃ ত রাসল বাঙাআ ওরা জেজঙ তারমজিেআ
ীমাবে থাওজব।
ওজেওটি সনসেস ি ুসবিার বীমা পসরওল্পনা জা:
 াপাতাজর তেনসন্নন নকে বীমা পসরওল্পনা
 চটি ুিতা বীমা পসরওল্পনা
1. াপাতাজর তদনক্ষন্দন নগদ বীমা পক্ষরকল্পনা
a) প্রক্ষতক্ষদজনর পক্ষরমাজণর ীমা
াপাতাজ ভসতস থাওার মজে প্রসতসেন বীমাওৃ ত বেসিজও াপাতাজর নকে ওভাজরজচ এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে। তেনসন্নজনর নকে ওভাজরচ সভন্ন জত পাজর (ঈোরণ সজজব)প্রসতসেন
১৫০০ কথজও ৫০০০টাওা থবা তার কবসল জত পাজর। তেনসন্নন নকে টাওা কেোর কিজত্র
এওটি ঈচ্চ ীমা কেো ে প্রসত ুিতা এবং এওআজঙ্গ পসসর মেীমার চনে, াোরণত
যা এওটি বাসসও পসস ে।
b) টাকা ক্রদয়ার ক্ষদজনর ংখযা
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এআ পসসর সওঙু অওাজরর মজিে, তেনসন্নন নকে কেোর সেজনর ংঔোর জঙ্গ যুি ওরা
অজঙ কয ুঔটির চনে সঘসওৎা ওরা জচ্ছ তার। সঘসওৎা এবং প্রসতটির কিজত্র ওজতা সেন
থাওা জচ্ছ তার মে সবস্তাসরত তাসওা ঘু সির লজতস কেো অজঙ। এটি প্রজতেও িরজণর
প্রসক্রো/ুিতার চনে কয তেনসন্নন নকজের ুসবিার নুমসত কেো অজঙ তাজও ীমাবে
ওরা।
c) পৃথক কভার বা অযাড-অন কভার
সওঙু বীমাওারী কযমন প্রস্তাজবআ াপাতাজর তেনসন্নন নকজের পসস এওটি পৃথও পসস সজজব
পাো যাে, যঔন, নে সওঙু কিজত্র, এটি প্রঘসত িসতপুরণ পসসজত এওটি োড-ন
ওভার। এআ পসসগুস বীমাওৃ তজও অনুসঙ্গও ঔরজঘর ওভাজর াাযে ওজর ওারণ কযজতু এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে এবং এরজঙ্গ সঘসওৎার অ ঔরঘ ম্পসওস ত থাজও না। এওটি
িসতপুরণ সভসত্তও স্বািে বীমা পসরওল্পনার িীজন পাো সতসরি কয কওাজনা কয ওভার
পসসর িীজন কেো ে কঔাজন এআ নকে কেোর নুমসত অজঙ।
d) াক্ষপ্লজমন্টাক্ষর কভার
এআ পসস প্রঘসত াপাতাজর ঔরজঘর পসসজও াসেজমন্ট ওরজত পাজর ওারণ কযজতু এটি
ািেওারী এবং অনুসঙ্গও ঔরজঘর চনে এবং িসতপুরণ পসসর িীজন কযমন বাে কেো,
কওা-কপ আতোসের কিজত্র কয ঔরঘ কেো ে না তার িসতপুরণ কেে।
e) কভাজরর অনযানয ুক্ষবধ্া
বীমাওৃ জতর েৃসিভঙ্গী কথজও, এআ পসরওল্পনাটির কবল ওজেওটি ুসবিা অজঙ ওারণ কযজতু এটি
এওচন কক্রতার ওাজঙ বোঔো ওরা চ এবং কআওারজণ এটি অজরা জচ সবসক্র ওরা যাে।
াপাতাজ ভসতস থাওার মেপজবসার মজিে অ ঔরঘ যাআ কাও না কওন, এআ পসসটি
সঘসওৎাকত মুদ্রাফীসতজও চে ওজর ওারণ কযজতু প্রসতসেন এওটি সনসেস ি রাসল কেো ে।
এওআজঙ্গ, এমন বীমার ওভার গ্রণ ওরা এবং কক্লআজমর মীমাংা ওরা সতেআ চ ওজর
কেো জেজঙ।
2. জট অুস্থতা পক্ষক্ষ
এআ পণেটি ভয়াব ক্ররাজগর কভার থবা িমা ক্রকয়ার কভার সজজব পসরসঘত।
সঘসওৎা সবজ্ঞাজনর ঈন্নসতর জঙ্গ জঙ্গ, মানু এঔন কবল সওঙু ব
িরজণর ুঔ কযমন
ওোন্সার, কস্ট্রাও, হৃেজরাক আতোসে কথজও কবাঁজঘ যাজচ্ছন। অজক এমন করাক জ তার ফাফ
জতা মৃতুে। অবার, এমন ব িরজণর ুিতা কথজও কবাঁজঘ সফরজ মানুজর অেু যজথি
পসরমাজণ কবজ যাে। যসে, এওটি ব িরজণর ুিতা কথজও কবাঁজঘ কফরার পর সঘসওৎার
চনে সবপু ঔরঘ ে কযমন তঔন ে অবার কতমসন সঘসওৎার পরবতী চীবনিারজণর ঔরঘ
জনও কবজ
যাে। কআওারজণ চটি ুিতার শুরু োর থস জা এওচন বেসির
থসননসতও সনরাপত্তার ছুাঁ সও কবজ যাো।
a) চটি ুিতা পসস জা এমন এওটি ুসবিার পসস কযঔাজন সনসেস িভাজব ঈসেসঔত চটি
ুিতা করাক সনণসজের পর এওটি ব রাসলর ে পাোর ুসবিা থাজও।
b) এটি সবসক্র ওরা ে
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 এওটি পৃথও পসস সজজব থবা
 ওজেওটি স্বািে পসসজত োড-ন সজজব থবা
 সওঙু চীবন বীমা পসসজত োড-ন ওভার সজজব
ভারজত, চীবজনর পসসগুসর ঈপর ভর ওজর বীমাওারীরা চটি ুিতার ুসবিাগুস বজঘজে
প্রঘসতভাজব সবসক্র ওজর এবং তারা েুটি িরজণর অওাজর তা সবসক্র ওজর-দ্রুততর সঅআ ুসবিা
পসরওল্পনা এবং পৃথও সঅআ ুসবিা পসরওল্পনা। যঔন এআ ুসবিাগুস সবসক্র ওরা ে কমে কয
ুঔগুস ওভার ওরা জব তার ুসনসেস ি বণসনা এবং ভাজা োেগ্রণ ঔুবআ গুরুত্বপূণস। সবভ্রাসন্ত েূর
ওরার চনে, ২০টি ঔুব প্রঘসত চটি ুিতার ংজ্ঞা অআঅরসডএ স্বািে বীমা মানসনিসারণওারী
সনজেস সলওার িীজন কেো অজঙ। (েো ওজর কলজ কেো ংজযাচনী কেঔুন)।
যসে, প্রসতকূ
কবসল তারা এআ
স্বাজিের বিাটি
পসরওল্পনার মূে

বাঙাআজের ম্ভাবনা (সিওাংল কয মানুজের এর মািেজম প্রভাসবত োর ম্ভাবনা
বীমাটি কনে) আুে ওরার স্তজরআ ঔুব কবসল এবং এটি গুরুত্বপূণস জা প্রস্তাবজওর
সনসশ্চত ওজর কনো। যজথি তথে না থাওার েরুণ, বতস মাজন চটি ুিতার
সনিসারণ ওরজত াাযে কনো জচ্ছ সরআন্সুরাজসর তজথের মািেজম।

c) চটি ুিতা জা ব িরজণর ুিতা যারফজ শুিুমাত্র কয াপাতাজ ভসতস থাওার
ঔরঘ কবজ যাজব তা নে, এরফজ সবওাঙ্গতা, ঙ্গাসন, অজের িসত আতোসে জত
পাজর এবং াপাতাজ ভসতস োর পজর েীখস পসরঘযসার প্রজোচন জত পাজর।
d) চটি ুিতার এআ পসসগুস জনও মেআ াপাতাজর িসতপুরণ পসসর জঙ্গ
সতসরি সজজব
কনোর চনে ুপাসরল ওরা ে, যাজত কয পসরবাজরর েে এমন
ুজঔ অক্রান্ত জেজঙ কআ পসরবারটি পসসর িীজন কয িসতপুরণ কেো ে তা তাজের
অসথসও কবাছা ওসমজে অনজত াাযে ওরজত পাজর।
e) বীমাওারী এবং পজণের মজিে চটি ুিতার কিজত্র কয ওভার কেো ে তার তারতমে
জত পাজর, সওন্তু
াোরণ কযগুস ন্তভুস ি:













সনসেস ি তীব্রতার ওোন্সার
কভীর মাজোওারসডো আনফারওলন
ওজরানাসর অটসাসরর জস্ত্রাপঘার
হৃেজের ভাজভর প্রসতিাপন
সনসেস ি তীক্ষ্ণতার কওামা
করনা কফআসর
কস্ট্রাজওর ফজ িােী িণ
ব ঙ্গ/কবান মোজরা প্রসতিাপন
মাসল্টপ কস্ক্লজরাস
কমাটর সনঈরন করাক
জঙ্গর িােী পিাখাত
ব েুখসটনার ওারজণ িােী সবওাঙ্গতা

চটি ুিতার তাসওাটি সির নে এবং তা সববসিসত জতআ থাজও। ওজেওটি অন্তচসাসতও
বাচাজর বীমাওারীরা লতস জও কিণীবে ওজর ‘প্রিান’ এবং ‘সতসরি’ সজজব, এমনওী
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োজছআমার করাজকর মজতা পসরসস্তসতজত তারা ওভার সেজে থাজও। ওঔজনা ‘মরণাপন্ন
ুিতা’ এআ ওভাজরজচর অতাে থাজও তজব বলেআ তারচনে জনও কবসল াজর সপ্রসমোম
সেজত ে।
f) সিওাংল চটি ুিতার পসস যঔন ুঔটির করাকসনণসজের চনে এওটি ব পসরমাণ
টাওা কেে, কঔাজন এমন ওজেওটি পসস অজঙ কযগুস ঔরজঘর পসরজলাজির অওাজর
াপাতাজ ভসতস থাওার ঔরঘ কেে। ওজেওটি পণে ঈভে ওভারআ কয থভাজব প্রস্তাব সেজে
থাজও, কযমন, আন কপজলজন্টর াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরজঘর িসতপুরণ এবং
পসসজত ঈসেসঔত ব কওাজনা করাক সনণসে ওরা জ কথাও টাওা কেো ে।
g) চটি ুিতার পসস ািারণত ২১ কথজও ৬৫বঙর বেী বেসিজের চনে ঈপব্ধ।
h) এআ পসসর িীজন কয বীমাওৃ ত রাসলর প্রস্তাব কেো ে তা যজথি কবসল। ওারণ এমন
ুজঔর জঙ্গ কয েীখস কমোেী পসরঘযসার চনে কয অসথসও কবাছার সবেটি চস জে অজঙ,
কটিআ জা এআ পসসগুসর প্রাথসমও ওারণ।
i) এআ পসসগুসর িীজন ািারণত বীমাওৃ ত রাসলর ১০০% চটি ুঔটি সনসণসত োর
পর সেজে কেো ে। সওঙু কিজত্র িসতপুরজণর তারতমে বীমাওৃ ত রাসলর ২৫% কথজও ১০০%
পযসন্ত জত পাজর। কটি সনভস র ওজর পসসর লতস এবং লতস াবী  ুিতার তীব্রতার
ঈপর।
j) এওটি মাপওাঠিওৃ ত লতস যা ব চটি ুিতার নীসতজত থাজও তা জা এআ পসসর
িীজন কওাজনা ুসবিা পাোর কযাকে জত জ তা পসস শুরুর মে কথজও ৯০সেজনর
জপিার মেপজবসর পরআ পাো যাজব এবং ুিতার করাক সনণসজের পর ৩০সেন কবাঁজঘ
থাওার িারাটি। কবাঁজঘ থাওার িারাটি যুি ওরা জেজঙ যাজত এআ ুসবিাটি ‘‘মৃতুের
ুসবিা’’র জঙ্গ সবভ্রাসন্তওর না জে যাে। এটিজও অজরা কবসল ওজর ‘‘কবাঁজঘ থাওা
(বাাঁঘা)র ুসবিা’’ সজজব বোঔো ওরা ে, যা জা, চটি ুিতার ওারজণ কয ব
ওঠিন বিা অজ তাজও সতক্রম ওরজত পারার চনে কয ুসবিা কেো ে।
k) চটি ুিতার পসস কনোর চনে কয মস্ত ৪৫ বঙজরর কবলী বেী বেসি আচ্ছুও
তাাঁজের বলেআ ওজঠার সঘসওৎাকত পরীিার মজিে সেজে কযজত জব। ািারণত কযগুস
বচসনীে তা স্বািে বীমা পজণের মজতা এওআ, সঘসওৎাকত পরামলস কনো থবা নুরণ
ওরজত বেথস জ, থবা জপিার মেপবসটিজও এ াজনার জিে কমসডওো সঘসওৎা
সপসঙজে কেো সনসেস িভাজব বাে কেো জেজঙ।
l) পসসজত ওভারওৃ ত কয কওাজনা এওটি বা এওাসিও করাজকর চনে বীমাওৃ তজও বীমাওারী মাত্র
এওবারআ িসতপুরণ সেজত পাজর থবা এওাসিওবার থস-পসরজলাি ওরজত পাজর তজব কটা
সনসেস ি ীসমত ংঔেও বার। এওটা বীমার অতাে কওাজনা বীমাওৃ ত বেসির ম্পজওস
এওবার িসতপূরণ কেো জে ককজআ পসস মাপ্ত জে যাে।
m) চটি বেসি পসসর প্রস্তাব কেো জে থাজও গ্রুপগুসজও সবজল ওজর ওজপসাজরটজের যারা
তাজের ওমসঘারীজের চনে পসস কনে।
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G.

দীঘি ক্রময়াদী পক্ষরচযি া বীমা

প্রতোসলত অেু কবজ যাোে অচ সবজে বেস্ক মানুজর ংঔো বা জঙ। বেস্ক চনংঔো বা ার
াজথ াজথআ সবেচুজ
েীখস কমোেী পসরঘযসা বীমার গুরুত্ব বা জঙ।বেস্ক মানুজর েীখসজমোেী
পসরঘযসার প্রজোচন এবং এরা কয কওাজনা িরজনর সবওাঙ্গতা বা পঙ্গুজত্ব অক্রান্ত জত পাজরন। েীখস
কমোেী পসরঘযসা মাজন জা যাাঁরা কওাজনা এও স্তজরর ােতা ঙা া সনজচজের কেঔভা ওরজত পাজরন
না এবং ভসবেজত যাাঁজের স্বািে ভাজা থাওজব না, তাাঁজের চনে ব িরজনর িারাবাসও ওমী বা
নাসসং পসরঘযসা।
েীখসজমোেী পসরঘযসার চনে এঔাজন েু িরজণর পসরওল্পনা অজঙ:
a) পূবস তসব পসরওল্পনা কযটি
সঘসওৎাকত ঔরজঘর চনে এবং

এওচন

স্বািেবান

বীমাওৃ ত

সওজনজঙন

তাাঁজের

ভসবেৎ

b) যঔন বীমাওৃ জতর েীখস কমোেী যজত্নর প্রজোচন জব কআ মে সবরাট জের টাওার
সপ্রসমোজমর সবসনমজে চরুরী ঘাসোর পসরওল্পনা সওজন রাজঔ।
সবওাঙ্গতার তীব্রতা (কবাঁজঘ থাওার ম্ভাবে মেীমা)সনিসারণ ওজর ুসবিার পসরমাণ। েীখস কমোেী
পণেগুসর ভারতীে বাচাজর চনসপ্রে জত এঔজনা মে াকজব।
ভক্ষবয আজরাগয পক্ষক্ষ
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প্রথম সপ্র-ফাজিড বীমা পসরওল্পনা জা ভসবে অজরাকে পসস যা বাচাজর সনজে এজসঙ ঘারটি
রাষ্ট্রােত্ত ংিার ািারণ বীমা কওাম্পাসনগুস। ১৯৯০াজ প্রথম ঘাু জেসঙ, এর প্রাথসমও িে
সঙ বীমাওৃ ত বেসির বজরর পর তাাঁর স্বাজিের যজত্নর চনে যত্ন কনো, এরচনে সতসন তাাঁর
ঈৎপােজন িম চীবনওাজ সপ্রসমোম কেজবন। এটি চীবন বীমা পসস কনোর মজতা এওআরওম
সঙ। শুিু পাথসওে জা এটি মৃতুের পসরবজতস ভসবেজত তাাঁর সঘসওৎাকত ঔরঘ বন ওরজব।
a) ক্রডফাডি ক্রমক্ষডজেইম
পসসটি জা এওিরজণর কডফাডস থবা ভসবেজতর কমসডজক্লআম পসসর মজতা এবং কমসডজক্লআম
পসসর মজতাআ ওভার কেে। প্রস্তাবও তাাঁর ২৫ কথজও ৫৫বঙর বেজর মজিে কয কওাজনা মজে
এআ প্রওজল্প কযাক সেজত পাজরন।
b) অবজরর বয়
গ্রাও ৫৫ কথজও ৬০ বঙজরর মজিে তাাঁর বজরর বে কবজঙ সনজত পাজরন। সওন্তু লতস জা
তাাঁর কযাকোজনর সেজনর কথজও তাাঁর পঙন্ন ওরা বজরর বেজর মজিে স্পিতআ ৪বঙজরর
পাথসওে থাওজত জব। পসসর বজরর বেজর থস জা প্রস্তাবটি আ ওরার মে বীমাওৃ ত
কয বে বাঙাআ ওজরজঙন কটি এবং পসসর িীজন ুসবিাগুস পাো শুরু ওরার জিে
তাসওাে যা সনসেস ি ওরা অজঙ। কআ বে এসকজে অনা যাজব না।

c) অবর-পূবি ময়
বর-পূবস মজের থস জা প্রস্তাবটি গ্রণ ওরার সেন কথজও শুরু জে এবং তাসওাে কযমন
সনসেস ি ওরা অজঙ কআ পসসর বজরর বেজ কল ে। এআ মেপজবসর মজিে বীমাওৃ ত
আনিজমন্ট/এওও সপ্রসমোজমর পসরমাণ কযমন প্রজযাচে তা সেজত থাওজবন। বীমাওৃ জতর এওটি
সবরাট জের সপ্রসমোম বা আনিজমজন্ট কেোর বাঙাআজের ুজযাক অজঙ।
d) প্রতযাার
যসে, বীমাওৃ জতর বজরর বেজর অজক থবা বজরর কয বে সতসন বাঙাআ ওজরজঙন তার
কয কওাজনা এওটির অজক তাাঁর মৃতুে ে থবা প্রওল্পটি কথজও প্রতোার ওজর কনোর আচ্ছা
প্রওাল ওজরন, তজব সপ্রসমোজমর ঈপযুি প্রতেপসজণর নুমসত কেো জত পাজর। বলে সবেটি
পসসর িীজন যসে কওাজনা কক্লআম না ওরা ে তাজআ সবজবসঘত জব। যসে পুননসবীওরজণ
কেসর ে তাজ তার জন্তাচনও বোঔোর কিজত্র কঔাজন সপ্রসমোম কেোর চনে ৭সেজনর এওটি
ন্তবসতী মেপবস কেো ে।
e) বরােকরণ
প্রওল্পটি বরােওরজণর চনে প্রোন ওজর।
f) বজিন
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পূবস-ঈপসিত করাক, ৩০সেজনর জপিার মেপবস এবং কযমন কমসডজক্লআজম সনসেস ি সওঙু ুজঔর
কিজত্র প্রথম বঙরটি বাে কেো থাজও এআ পসসটিজত করওম কনআ। কযজতু এটি এওটি
ভসবেৎ কমসডজক্লআম পসস, কআ ওারজণ এটি যজথি যুসিঙ্গত।
g) ক্রগাষ্ঠী বীমার তারতময
পসস ককাষ্ঠী সভসত্তজত পাো যাে, কজিজত্র, ককাষ্ঠীজত ঙাজ র কয ুসবিা অজঙ কটি ঈপব্ধ
ওরা যাে।

H. কক্ষে-ক্রপ্রাডাি
ওঔজনা, চীবন বীমা ংক্রান্ত পণেগুস স্বািে বীমা পণেগুসর জঙ্গ ংযুি থাজও। পোজওচ পেসতজত
অজরা পণেজও তু জ িরার এটি এওটি ভাজা ঈপাে কযঔাজন েুটি বীমা এওজঙ্গ অজঙ এবং এওটি
কবাছাপ াে প্রজবল ওরজঙ।
কআওারজণ, স্বাস্থয প্লা জীবন ংযুক্ত পজণযর থস জা এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর চীবন
বীমা ওভার এবং এওটি ািারণ এবং/থবা পৃথও স্বািে বীমা কওাম্পাসনর স্বািে বীমার প্রস্তাব
এওজযাজক পাো।
পণেগুস কয থভাজব েুটি বীমাওারী পসরওল্পনা ওজর এবং তাজও বাচারচাত ওজর েুটি বীমাওারীর
বন্টনওারী ঘোজনজর মািেজম। যসে, কক্লআম কমটাজনার মে পসসর কয ভাকটি অক্রান্ত জব কআ
সনসেস ি বীমাওারীআ তা কমটাজবন।
এআ পণেগুসর সডচাআন ওজরন েুচন বীমাওারী এওজযাজক এবং ঈভে বীমাওারীরআ সবতরণ ঘোজনজর
মািেজম এর সবপণন ওরা ে। স্পিতআ এআ েুআ কওাম্পাসনর টাআ-অজপর ফজআ এটা খজট এবং
বতস মান সনজেস সলওা নুাজর এআ িরজনর টাআ-অপ কয কওাজনা মজেআ কওবমাত্র নুজমাসেত এওচন
চীবন বীমাওারী  এওচন নন-াআফ বীমাওারীর মজিেআ। সবপণন, পসস পসরজবা োন 
সভন্ন ঔরঘগুস ভাকাভাসক ওরজত এআ কওাম্পাসনগুসর মজিে এওটা মজছাতা পত্র স্বািসরত জত জব
এবং পসস পসরজবা োজনর মাপওাঠি  সপ্রসমোম ট্রান্সসমলজন এআ মজছাতা থাওজত জব।
বীমাওারীজের মজিে কয কওঈ টাআ-অজপর চনে অআঅরসডএঅআ-র নুজমােন ঘাআজত পাজর। ঘু সিটা
এওটা েীখসজমোেী প্রওৃ সতর ো ঈসঘত এবং বেসতক্রমী পসরসিসত  অআঅরসডএঅআ-র ন্তুসি
ঙা া টাআ-অপ কথজও প্রতোার নুজমাসেত জব না।
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সবসভন্ন পসরজবা কেোর চনে এওটা ংজযাক সবন্নু সজজব পসস পসরজবা চতর ওরাে এওটা
গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওরজত এওটি সড বীমাওারী সজজব ওাচ ওরজত পারস্পসরওভাজব ম্মত
ে বীমা কওাম্পাসনগুসর এওটি। সড বীমাওারী অিাররাআটিং  পসস পসরজবাজও চতর
ওরজত এওট ব
ভূ সমওা পান ওজর। তজব কক্লআম  ওসমলন পসরজলাি ামাে ংসিি
বীমাওারীরাআ, পসসর কওান কওলন িসতগ্রি জেজঙ তার সভসত্তজত।
‘ওসম্ব পণে’ ফাআ ওরার মজে আুে ওরা ফাআ  বেবার সনজেস সলওা নুরণ ওরজত জব এবং
পৃথও পৃথওভাজব নুমসত সনজত জব। ঈভে ছুাঁ সওর সপ্রসমোম ঈপাোন পসসজাডারজের ওাজঙ
অাো অাোভাজব সঘসহ্নত  প্রওাল ওরা জব, প্রাও-সবসক্র এবং সবসক্র-পরবতী ঈভে পযসাজেআ
এবং পসস নসথ, ক সটাজরঘার প্রভৃ সতর মজতা মস্ত নসথজত তা থাওজব।
বেসিকত বীমা পসস সজজব এবং গ্রুপ বীমা সভসত্ত ঈভেভাজবআ পণে বেবার ওরা জত পাজর।
তজব স্বািে বীমা কফ্লাটার পসসর কিজত্র, সবশুে কমোেী চীবন বীমা ওভাজরচ পসরবাজরর নেতম
করাচজকজর েজের ঈপর নুজমাসেত জব সযসন বীমাজযাকে স্বাজথসর স্বািে বীমা পসসর এবং ংসিি
বীমাওারীর অিাররাআটিং সবসি নুযােী এওচন প্রস্তাবও।
বীমাওৃ জতর ওাজঙ সফ্র ুও পলাজনর ুজযাক থাজও এবং ামসগ্রওভাজব ওসম্ব পজণের কিজত্র এটা
প্রজযাচে ে। তজব ওসম্ব পজণের স্বািে ংজলর ংসিি –নন-াআফ/স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনর
ওাঙ কথজও পসসজাডাজরর পুননসবীওরজণর সিওার থাজও।
ঈভে বীমাওারীর প্রতেি সবপণন ঘোজন, কব্রাওার  কয সকও বেসিকত  ওজপসাজরট এজচজন্টর
মািেজম ওসম্ব পজণের সবপণন ওরা কযজত পাজর, তজব বোে করফাজর বেবিার মািেজম নে। তজব
যাাঁরা কওাজনা বীমাওারীর পজণের সবপণজনর চনে নুজমাসেত নন তাাঁরা মিেিতাওারী জত পাজরন না।
কপ্রাজপাচা  ক সটাজরঘাজর সনসেস ি সওঙু প্রওাল ওরজত ে কযমন কয তবসলিেগুসজত েুআ
বীমাওারী চস ত নে, ওারা কক্লআম সনষ্পসত্ত ওরজব, ঈভজের পুননসবীওরণ ম্পসওস ত সবে থবা
বীমাওৃ জতর পঙন্নমাসফও ওভাজরর নেতম, পসরজবার ুসবিা প্রভৃ সত।
এআ বেবার পসরজবাে তথেপ্রযুসিজও লিমথস এবং সবজচা জত জব, যার থস জা প্রজোচন
নুযােী েুজটা বীমাওারীর মজিে কডটার বোপও আসন্টজগ্রলন ে এবং অআঅরসডএঅআ-কত কডটা
কচনাজরলন ওরা যাে।

I. পযাজকজ পক্ষক্ষ
এওটি মাত্র তজথের িীজন, পোজওচ থবা অজো ওভার ংযুি ওভার কেে।
ঈোরণ সজজব বা যাে, বেবার নোনে কিণীজত কযমন াঈজাডার পসস, লপসওপাস
পসস, সফ পোজওচ পসস আতোসেজত ওভার অজঙ। কযঔাজন, এওটি পসসর িীজন সবসভন্ন
বাস্তসবও ম্পে কযমন বাস , ামগ্রী আতোসের চনে ওভার কঔাাঁচা ে। এআ িরজণর পসসগুসজত
এওটি সনসেস ি বেসিকত ীমানা বা োসেজত্বর ওভার ন্তভুস ি ে।
স্বািে বীমার পোজওচ পসসর ঈোরজণ ংযুিভাজব চটি ুিতা ওভাজরর ুসবিার জঙ্গ
িসতপুরজণর পসস এবং এমনওী চীবন বীমা পসস এবং াপাতাজ তেনসন্নন নকজের ুসবিা 
িসতপুরজণর পসস ন্তভুস ি।
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ভ্রমণ বীমার কিজত্র, কয পসসর প্রস্তাব ওরা ে কটি এওটি পোজওচ পসস। তারমজিে শুিু
স্বািে বীমা ওভার ওরা থাজও না, এওআজঙ্গ েুখসটনাচসনত মৃতুে/সবওাঙ্গতার ুসবিার পালাপাসল
ুিতা/েুখসটনা, পরীসিত মাপজত্রর াসরজে যাো বা কেসরজত অা, পাজপাটস এবং ডকুজমন্ট
াসরজে যাো, ম্পে/বেসিকত িসতর চনে তৃ তীে পজির োেবেতা, ভ্রমণ বাসত জে যাো
এবং এমনওী াআচোজওর ওভাজরর ুসবিা থাজও।

J. গক্ষরব অংজলর জনয মাইজো বীমা  স্বাস্থয বীমা
মাআজক্রা-বীমা পণে সনসেস িভাজব পসরওল্পনা ওরা জেজঙ গ্রামীণ এবং ংকঠিত কিজত্রর ওম অজের
বেসিজের ুরিা কেোর িে সনজে। ওম অজের মানুজের সনজে ততসর জেজঙ অমাজের চনংঔোর
এওটা ব ংল এবং ািারণত তাাঁজের কওাজনা স্বািে সনরাপত্তার ওভার থাজও না। কআওারজণ,
াজিের মজিে থাওা সপ্রসমোম  এআ ওম মূজের পণে এবং ুসবিার পোজওচ ঘাু ওরা জেজঙ যাজত
এআ মানুজের াাযে ওরা যাে। তাাঁরা যাজত প্রঘসত ছুাঁ সওগুসর কমাওাসবা ওরজত পাজরন এবং
তার কথজও পুনরুোর ওরজত পাজরন কআ জিে। মাআজক্রা বীমাটি অআঅরসডএ মাআজক্রা বীমা
সনেন্ত্রণ, ২০০৫-এর িীজন।
এআ পণেগুসজত সপ্রসমোম াজক ঔুব ওম এবং অআঅরসডএ মাআজক্রা বীমা সনেন্ত্রণ, ২০০৫-এর
পরামলস নুযােী ািারণভাজব, বীমাওৃ ত রাসল ৩০,০০০টাওার ওম ে। এআ ওভারগুস কবসলরভাক
সবসভন্ন ম্প্রোজের ংকঠন থবা কবরওারী কস্বচ্ছাজবী ংকঠন (এনসচগুস) তাজের েেজের
চনে কনে। অআঅরসডএ‘এর গ্রামীণ এবং ামাসচও কিজত্রর বািেবািওতাে অজরা প্রজোচন ে কয
বীমাওারীরা তাজের পসসগুসর এওটি সনসেস ি নুপাত তারা মাআজক্রা-বীমা পণে সজজব সবসক্র
ওরজব। এর মািেজম বীমা অজরা কবসল মানুজর ওাজঙ কপ াঁজঙ যাজব।
মাজচর েসরদ্র ংজলর মানুজের ঘাসো পুরণ ওরার চনে সপএআঈগুস কয েুটি পসস সনসেস িভাজব
ততসর ওজরজঙ তা সনজঘ বণসনা ওরা কাজা:
1. জন আজরাগয বীমা পক্ষক্ষ
সনম্নসসঔতগুস চন অজরাকে বীমা পসসর তবসলিে:
a. মাজচর েসরদ্র ংজলর মানুজও স্তাে সঘসওৎা বীমা কেোর চনে এআ পসসর পসরওল্পনা
ওরা জেজঙ।
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b. ওভাজরচটি বেসিকত কমসডজক্লআম পসসর াজথ পাো যাে শুিু ক্রমবিসমান কবানা এবং
কমসডওো কঘও- অজপর ুসবিা এর মজিে ন্তভুস ি নে।
c. বেসি এবং পসরবাজরর েেরা পসসটি কপজত পাজরন।
d. বেজর ীমা জা পাাঁঘ বঙর কথজও ৭০বঙর বে পযসন্ত।
e. সতন মা কথজও পাাঁঘ বঙর বেজর সলশুরা ওভার কপজত পাজর যসে তাজের মা-বাবার
মজিে এওচন বা েুচজনআ এওআমজে ওভাজরর অতাে থাজওন।
f. মাথা সপঙু বীমাওৃ ত রাসল ীসমত ওরা অজঙ ৫,০০০টওা পযসন্ত এবং সনম্নসসঔত কটসব
নুযােী সপ্রসমোম সেজত জব।

ক্রটক্ষব

২.১

বীমাওৃ ত বেসির বে
পসরবাজরর প্রিান
স্ত্রী
২৫বঙর পযসন্ত সনভস রলী ন্তান
২+১ সনভস রলী ন্তাজনর পসরবাজরর চনে
২+২ সনভস রলী ন্তাজনর পসরবাজরর চনে

৪৬বঙর বে
পযসন্ত
৭০
৭০
৫০
১৯০
২৪০



অেওর অআজনর ৮০সড িারাে ওর ঙা



এআ পসসর কিজত্র পসরজবা ওর প্রজযাচে নে।

৪৬-৫৫

৫৬-৬৫

৬৬-৭০

১০০
১০০
৫০
২৫০
৩০০

১২০
১২০
৫০
২৯০
৩৪০

১৪০
১৪০
৫০
৩৩০
৩৮০

পাো যাজব সপ্রসমোজমর চনে।

2. বি জনীন স্বাস্থয বীমা প্রকল্প (ইউএইচআইএ)
এআ পসসটি ১০০চজনর এওটি ককাষ্ঠী বা তার কবসল পসরবাজর পাো যাজব। াম্প্রসতও মজে,
বেসিকত আঈএআঘঅআএ পসস চনকজণর চনে ঈপব্ধ ওরা জেজঙ।
ুক্ষবধ্া
াবসচনীন স্বািে বীমা প্রওজল্পর ুসবিার তাসওা সনম্নসসঔত:


ক্ষচক্ষকৎাগত পক্ষরজলাধ্

পসসটি াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরজঘর পসরজলাি
বেসি/পসরবারজও কেে যা সনম্নসসঔত ঈপ ীমার ন্তকসত।
ক্রটক্ষব

2.2
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সজজব

৩০,০০০টাওা

পযসন্ত

ক্ষববরণ

ীমা
খর, থাওার ঔরঘ
তেসনও ১৫০টাওা পযসন্ত
যসে অআসআঈ-কত ভসতস ে
তেসনও ৩০০টাওা পযসন্ত
লে সঘসওৎও, োনাজিসি, পরামলসোতা, সবজলজজ্ঞর প্রসত ুিতা/অখাত সপঙু ৪,৫০০টাওা
সফ, নাসসংজের ঔরঘ
পযসন্ত
োনাজিসো, রি, সক্সজচন, টির ঔরঘ, ুি, প্রসত
ুিতা/অখাজতর
চনে
করাক সনণসজের পরীিার ঈপাোন এবং এক্স-কর, ৪,৫০০টাওা পযসন্ত
ডাোসস,
করসডজথরাসপ,
কওজমাজথরাসপ,
কপ
কমওাজরর ঔরঘ, ওৃ সত্রম ঙ্গ আতোসে
কয কওাজনা এওটি ুিতার চনে ামসগ্রও কয ঔরঘ
১৫,০০০টাওা পযসন্ত


বযক্ষক্তগত দুঘিটনা কভার

পসরবাজরর করাচজকজর প্রিাজনর (তাসওাে কযমন নাম অজঙ) যসে েুখসটনাে মৃতুে ে তাজ
২৫,০০০ টাওার ওভাজরচ পাো যাজব


ক্ষবকােতার কভার

ঔসে পসরবাজরর প্রিান করাচজকজর বেসি েুকসটনা/ুিতার চনে াপাতজ ভসতস ন তাজ তেসনও
৫০টাওা ওজর িসতপুরণ পাো যাজব। এআ িসতপুরণ কেো জব সতনসেজনর জপিার মেপজবসর
পর াপাতাজ ভসতস থাওার মজে এবং তা জবসাচ্চ ১৫সেন পযসন্ত জব।


ক্ষপ্রক্ষময়াম

ক্রটক্ষব ২.৩
স্বো
এওচন বেসি চনে
পাাঁঘচজনর এওটি পসরবাজরর চনে (প্রথম সতনটি
ন্তান)
াত চজনর পসরবাজরর চনে (প্রথম সতনটি ন্তান
এবং সনভস রলী মা-বাবা )
সবসপএ তাসওাভু ি পসরবাজরর চনে সপ্রসমোজম
ভরতু সও
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ক্ষপ্রক্ষময়াম
৩৬৫টাওা প্রসত বঙর
৫৪৮টাওা প্রসত বঙর
৭৩০টাওা প্রসত বঙর
োসরদ্রে ীমার সনজঘ থাওা পসরবারগুসর চনে
রওার সপ্রসমোজম ভরতু সও কেজব

K. রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয বীমা ক্রযাজনা
রওার অজরা ওজেও িরজণর স্বািে প্রওল্প ঘাু ওজরজঙ, তারমজিে ওজেওটি সনসেস ি রাজচের কিজত্র
প্রজযাচে। চনকজণর চনে স্বািে ুসবিাজও অজরা প্রাসরত ওরজত, রওার বীমা কওাম্পাসনগুসর জঙ্গ
সমজ, রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা রূপােণ ওরজঙ। োসরদ্রে ীমার সনজঘ ববাওারী (সবসপএ)
পসরবারগুসজও যাজত স্বািে বীমার ওভাজরচ কেো যাে, তার সেজও িে করজঔআ ভারত রওাজরর
িম এবং ওমসসনজোক েপ্তর অরএসবোআ ঘাু ওজরজঙ।
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনার তবসলিেগুস সনম্নসসঔত:
a. পসরবাজর কফ্লাটাজরর সভসত্তজত প্রসত সবসপএ পসরবার সপঙু ৩০,০০০টাওা বীমাওৃ ত রাসল।
b. বেসিকত কমসডজক্লআম পসসর াআন কমজনআ ওভাজরচ ে। পুঞ্জীভূ ত কবানা এবং কমসডওো
কঘও-অপ কবসনসফট এর মজিে ন্তভুস ি নে।
c. াপাতাজ ভসতস থাওার মজের স্বািে পসরজবা এবং লে সঘসওৎার তবসলিেকতভাজব তেসনওযজত্নর সভসত্তজত পসরজবা কেো যাজব তার ওভাজরচ পাো যাজব।
d. কযাকে মস্ত স্বািে পসরজবাে ওোলজ ওভাজরজচর ুসবিা পাো যাজব।
e. িাটস ওাজডসর বেবিা।
f. াপাতাজ ভসতস থাওার মজের পূবস  পরবতী ঔরঘ পাো যাজব।
g. প্রসত সভসচট সপঙু ১০০টাওা ওজর পসরবজনর ঔরঘ।
h. বীমাওারীজও কওন্ধ এবং রাচে রওার সপ্রসমোমটি সেজে কেে।
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i. এওটি প্রসতজযাসকতামূও সনাজমর সভসত্তজত বীমাওারীজের বাঙাআ ওজর রাচে রওার।
j. রওারী এবং কবরওারী াপাতাজর মজিে ুসবিাজভাকীর কবজঙ কনোর ুসবিা।
k. কওন্ধ এবং রাচে রওারজও ৩:১ নুপাজতর সভসত্তজত সপ্রসমোমটি বন ওরজত ে। কওন্ধীে
রওার প্রসত পসরবার সপঙু জবসাচ্চা্ ৫৬৫টাওার বোন কেজব।
l. রাচে রওাজরর বোন জা: বাসসও সপ্রসমোজমর ২৫ লতাংল এবং ৭৫০টাওার কবসল জ কআ
সতসরি সপ্রসমোম।
m. নসথভু িওরজণর সফ/পুননসবীওরজণর সফ সজজব ুসবিাজভাকীজও বঙজর ৩০টাওা সেজত জব।
n. প্রলাসনও বেে বন ওরজব রাচে রওার।
o. িাটস ওাজডসর ঔরজঘর সতসরি পসরমাণ ৬০টাওা প্রসত ুসবিাজভাকী সপঙু এআ জিে পাো
যাজব।
p. িাটস ওাডস কেোর সেজনর কথজও পরবতী মাজর প্রথম কথজও প্রওল্পটি ওাচ ওরা শুরু ওরজব।
ুতরাং, যসে কওাজনা কচাে কফব্রুোসর মাজর কওাজনা মজে যসে প্রাথসমও িাটস ওাডসগুস ঘাু
ওরা ে, তজব প্রওল্পটি শুরু জব এসপ্রজর ১া কথজও।
q. প্রওল্পটি এও বঙর থসাৎ পজরর বঙজরর ৩১কল মাঘস পযসন্ত ঘজব। সনসেস ি ঐ কচাে এটিআ জব
প্রওল্পটি বাসত জে যাোর সেন। ুতরাং, মিেবতী মজে কযব ওাডস ঘাু ওরা জব
তাজের কআ বঙজররআ ৩১কল মাঘস প্রওল্পটি বাসতজর সেন জব।
কক্লআজমর মীমাংা তাসওাে ঈজেঔ ওরা টিসপএ’র মািেজমআ জব থবা বীমা কওাম্পাসন ওরজব।
তাসওাভু ি াপাতাগুসর মািেজম এআ মীমাংাগুসজও যজতাটা ম্ভব ওোলজ ওরজত জব।
কওাজনা এওটি ুিতার মাজন মজন ওরা জব এওটানা ুিতার মে এবং এর ন্তকসত জা
বসজল কযসেন াপাতাজ ভসতস র পরামলস ওরা জেজঙ তার কথজও ৬০সেজনর মজিে অবার তা
ো।
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L. প্রধ্ানমন্ত্রী ুরিা বীমা ক্রযাজনা
েুখসটনাে বেসিকত মৃতুে  পঙ্গুত্বজও বীমার ওভার সেজত ম্প্রসত কখাসত সপএমএসবোআ বোপও
অগ্র অওসণ ওজরজঙ এবং এআ প্রওজল্পর সবস্তাসরত সববরণ জা সনম্নরূপ:
ওভাজরজচর ুজযাক: বোজের 18 কথজও 70বঙর বেী মস্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কাডাররা
এজত যুি জত পাজরন। ংলগ্রণওারী বোেজও বলেআ কওাজনা নুজমাসেত নন-াআফ বীমাওারীর
জঙ্গ টাআ অপ ওরজত জব যারা কআ বোেজও ওভাজরর চনে এওটা মািার পসস ফার ওরজব।
শুিুমাত্র এওটা কসভং বোে োওাঈন্ট রজেজঙ এমন কয কওঈ এআ প্রওজল্প যুি জত পারজবন এবং
সতসন যসে এওাসিও বোজে তাসওাবে ন, তাজ সতসন সতসরি কওাজনা ুসবিা পাজবন না এবং
সতসরি সপ্রসমোম সেজ তা কঔাো যাজব। বোে োওাঈজন্টর চনে প্রাথসমও কওোআস জব অিার।
তাসওাভু সির প্রওারতা / কমোে: ওভারটা জব 1া চুন কথজও 31কল কম পযসন্ত এও বঙজরর
চনে, এআ পঙজন্নর চনে োসেত্বপ্রাপ্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কথজও সনিসাসরত ফজমস প্রসত বঙর
31কল কম’র মজিে জটা-কডসবট প্রোজনর নুজমােন ওরজত জব, প্রারসম্ভও বঙজর এআ ুজযাক
2015-র 31কল অকি পযসন্ত ওরা জেজঙ। প্রওল্প শুরুর প্রারজম্ভআ ভারত রওার এআ প্রজক্লজপর
কযাকোজন মেীমা অজরা সতন মা বাস জে 2015-র 30কল নজভম্বর পযসন্ত ওজরজঙ।
পূণস বাসসও সওসস্ত প্রোন ওরজ পরবতীওাজ কযাকোজনর কিজত্র সনসেস ি কমোজের ুজযাক পাো
ম্ভব জত পাজর। অজবেনওারী এনজরাজমন্ট / জটা কডসবজটর চনে এওটা সনসেস ি / েীখসতর
পঙন্ন বাঙাআ ওরজত পাজরন, তজব তীত সভজ্ঞতার সভসত্তজত প্রওজল্পর ঘাুর লতস বে জব।
কওাজনা মজে কওঈ যসে প্রওল্প কথজও কবসরজে যান ঈপজরাি প্রওাজর সতসন ভসবেজত কফর যুি জত
পাজরন। বঙর বঙর কযাকে ওোটাজকাসরজত নতু ন অা বা বতস মাজন কযাকে বেসিরা যাাঁরা অজক যুি
নসন তাাঁরা প্রওল্প ঘাওাীন ভসবেজত ঢু ওজত পাজরন না।
বীমার অতাে ুসবিাগুস সনম্নরূপ :
ুসবিার কটসব
বীমাওৃ ত রাসল
মৃতুে
2ি টাওা
ঈভে কঘাজঔর থবা ঈভে াজতর ম্পূণস  2ি টাওা
প্রসতসবজিে কাওান বা এওটি কঘাজঔর
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েৃসিাসন  াত বা পা বেবাজরর িসত
এওটা কঘাজঔর ম্পূণস  প্রসতসবজিে কাওান 1ি টাওা
থবা এওটা াত বা পা বেবাজরর িসত
এএমএ, আজম বা বেসিকত ািাজতর মািেজম চজেসনং  নসমজনলজনর ুসবিা ঈপব্ধ।
সপ্রসমোম: বঙজর েে প্রসত 12/-টাওা। প্রজতেও বাসসও ওভাজরচ কমোজের 1া চুন তাসরজঔ বা
তার অজক ‘জটা কডসবট’ কফসসটির মািেজম এওটা সওসস্তজতআ োওাঈন্ট কাডাজরর কসভং বোে
োওাঈন্ট কথজও সপ্রসমেম কওজট কনো জব। তজব যসে কওাথা 1া চুজনর পর জটা কডসবট ে
কজিজত্র কয মাজ জটা কডসবট জব তার পরবতী মাজর প্রথম সেন কথজও বীমার ওভার শুরু জব।
যঔন জটা কডসবট পঙন্ন কেো জব, সবজল ওজর প্রসত বঙজরর কম মাজ ংলগ্রণওারী বোে
সপ্রসমোজমর থস কওজট কনজব এবং কআ মাজআ বীমা কওাম্পাসনজও কআ থস পাঠিজে কেজব।
বাসসও কক্লআম সভজ্ঞতার সভসত্তজত সপ্রসমোম পুনসবসজবসঘত ে তজব প্রথম সতন বঙজর যাজত সপ্রসমোম
না বাজ তা সনসশ্চত ওরার এওটা প্রজঘিা জব।
কভার মাক্ষপ্ত : েজের েুখসটনা ওভার মাপ্ত জব :
1. েজের 70 বঙর বে জতআ (সনওটতম চন্মসেজন) থবা
2. বোে োওাঈন্ট বে ওরা জ বা বীমা ঘাু রাঔার চনে পযসাপ্ত বোান্স না থাওাে
3. এওচন েজের যসে এওাসিও োওাঈজন্টর মািেজম ওভারওৃ ত জ, বীমার ওভার কওবমাত্র
এওটিজতআ ীমাবে থাওজব এবং নোনে ওভারগুস মাপ্ত ওজর কেো জব এবং সপ্রসমোম
কঔাো যাজব।
বীমার ওভার যসে কওাজনা কটওসনওা ওারজণ বে জে যাে কযমন
সনিসাসরত সেজন পযসাপ্ত
বোান্স বা কওাজনা প্রলাসনও আুের ওারজণ, পুজরা বাসসও সপ্রসমোম প্রাপ্ত জতআ কটা অবার ঘাু
জে যাজব, তার চনে লতস গুস পূরণ ওরজত জব। এআ কমোেওাজর চনে ছুাঁ সও ওভার অটজও
থাওজব এবং ছুাঁ সওর ওভার নতু ন ওজর ঘাুর সবেটি এজওবাজরআ বীমা কওাম্পাসনর সবজবঘনািীন।
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M. প্রধ্ানমন্ত্রী জন ধ্ন ক্রযাজনা
এওটা ািেী ঈপাজে বোসেং ঞ্চে  অমানত োওাঈন্ট, করসমজটন্স, কক্রসডট, বীমা এবং
কপনলজন ভারতীে নাকসরওজের চনে এআ অসথসও ন্তভুস সি প্রঘারাসভযানটি 2014াজর 28কল অকি
ভারজতর প্রিানমন্ত্রী নজরন্ধ কমােী শুরু ওজরন। এও প্তাজর মজিে বোে োওাঈন্ট কঔাাে এওটি
সবেজরওডস ততসর ওজরজঙ এআ প্রওল্পটি। এর িেজা বোসেংজের মূ করাজত বসাসিও মানুজও সনজে
অা
কয কওাজনা বোজের লাঔা বা সবচজন ওজরপজিন্ট (বোে সমত্র) অঈটজজট এওটা োওাঈন্ট কঔাা
যাে। সপএমজচসডোআ োওাঈন্টগুস কঔাা জচ্ছ সচজরা বোাজন্স। তজব যসে োওাঈন্ট-কাডার
কঘও বআ কপজত ঘান তজব তাাঁজও নূেনতম বোাজন্সর মাপওাঠি পূরণ ওরজত জব।
ক্ষপএমজজক্ষডয়াই প্রকজল্পর আতায় ক্ষবজল ুক্ষবধ্া
1. চমার ঈপর ুে
2. 1ি টাওার েুখসটনা বীমা
3. কওাজনা নুেনতম বোান্স প্রজোচন কনআ।
4. 30,000/-টাওা পযসন্ত চীবন বীমার ওভার
5. ভারতচুজ জচআ টাওা ট্রান্সফার
6. রওারী প্রওজল্পর ঈপজভািারা এআ োওাঈন্টগুসজত রাসর কবসনসফট ট্রান্সফার পাজবন।
7. 6মাজর চনে োওাঈন্ট জন্তাচনওভাজব ঘাাজনার পর এওটা ভারিাজফ্টর ুসবিা পাো
যাজব
8. কপনলন  বীমা পজণের ুজযাক
9. েুখসটনা বীমার ওভার
10. রুজপ ওাডস কযটি 45সেজনর মজিে ন্তত এওবার বেবার ওরজতআ জব।
11. পসরবার সপঙু মাত্র এওটা োওাঈজন্টআ 5000/- টাওা পযসন্ত ভারিাজফ্টর ুসবিা,
পসরবাজরর মসাআ গ্রাসিওার পাজবন।
2015-র 13আ কম-র সজজব 16,918.91 কওাটি টাওার বোান্স  করওডস ংঔেও
15.59কওাটি োওাঈন্ট কঔাা জেজঙ। এর মজিে 8.50 কওাটি োওাঈন্ট কঔাা জেজঙ সচজরা
বোাজন্স।
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N. বযক্ষক্তগত দুঘিটনা  ক্ষবকােতা কভার
এওটি প্রতোসলত েুখসটনার খটনার ওারজণ যসে মৃতুে এবং সবওাঙ্গতা কেঔা কেে তাজ বযক্ষক্তগত
দুঘিটনা (ক্ষপএ) ওভাজর িসতপুরণ পাো যাজব। জনও মেআ এআ পসসগুস েুখসটনার ুসবিার
াজথ াজথ এও িরজণর সঘসওৎাকত ওভার সেজে থাজও।
এওটি সপএ পসসজত, কযঔাজন মৃতুেওাীন ুসবিার কিজত্র বীমাওৃ ত রাসলর ১০০% কেো ে,
কঔাজন সবওাঙ্গতার কিজত্র তারতমে খজট। যসে িােীভাজব সবওাঙ্গতা কেঔা কেে তজব বীমাওৃ ত
রাসলর সনসেস ি লতাংজলর সবঘাজর িসতপুরণ কেো ে এবং যসে িােীভাজব সবওাঙ্গতা কেঔা কেে
তজব াপ্তাসও িসতপুরণ কেো ে।
াপ্তাসও িসতপুরজণর থস জা সবওাঙ্গতার প্রসত প্তাজ এওটি সনসেস ি পসরমাণ থস কেো জব।
ওজতা ংঔেও প্তাজর জবসাচ্চ ীমার কপ্রসিজত এআ িসতপুরণ কেো জব তা সবজবঘনািীন সবে।
1. ক্রকান ধ্রজণর ক্ষবকােতা কভার করা য়
পসসর িীজন ািারণত কয িরজণর সবওাঙ্গতা ওভার ওরা ে তা জা:
i. স্থায়ী ম্পূণি ক্ষবকােতা(ক্ষপটক্ষড) : এর থস জা অচীবজনর চনে ম্পূণস িম জে
যাো, কযমন, ঘারটি ঙ্গ-প্রতেজঙ্গর পিাখাত, কওামার বিা, েুটি কঘাঔ/েুজটা
াত/েুজটা পা থবা এওটি াত এবং এওটি কঘাঔ থবা এওটি কঘাঔ এবং এওটি পা
থবা এওটি াত এবং এওটি পা ারাজনা,
ii. স্থায়ী আংক্ষলক ক্ষবকােতা(ক্ষপক্ষপক্ষড) : এর থস জা সঘর চীবজনর চনে
অংসলওভাজব সবওাঙ্গ জে যাো, কযমন, অগু , পাজের অগু , ফোাজঞ্জ আতোসে
াসরজে কফা
iii. অস্থায়ী ম্পূণি ক্ষবকােতা(টটক্ষড) : এর থস জা এওটি অংসলও মজের চনে
ম্পূণস সবওাঙ্গ জে যাো। এআ সবভাজকর ওভাজরর ঈজেলে জা সবওাঙ্গতার মজে
অেীনতাজও ওভার ওরা।
কক্রতা পঙন্নমজতা কবজঙ সনজত পাজরন শুিু মৃতুেওাীন থবা মৃতুে তারজঙ্গ িােী সবওাঙ্গতা
থবা মৃতুে এবং তারজঙ্গ িােী সবওাঙ্গতা এবং িােী াসবসও সবওাঙ্গতার ওভার।
2. বীমাকৃত রাক্ষল
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সপএ পসসর চনে বীমাওৃ ত রাসল ািারণত সির ওরা ে কমাট মাসও অজের ঈপর সভসত্ত ওজর।
ািারণত, কমাট মাসও অজের ৬০গুণ ে। যসে, সওঙু বীমাওারী অজের স্তজরর সবজবঘনা না
ওজর িােী পসরওল্পনার সভসত্তজত বীমার প্রস্তাব কেে। এআ িরজণর পসসজত ওভাজরর প্রসতটি সবভাজকর
চনে বীমাওৃ ত রাসলর পাথসওে খজট, কযরওম পসরওল্পনা কনো জব কআ নুযােী।
3. ুক্ষবধ্া পক্ষরকল্পনা
এওটি ুসবিা পসরওল্পনা সজজব, সপএ পসস বোন অওসণ ওজর না। কআওারজণ, যসে এওচন
বেসি সবসভন্ন বীমাওারীর ওাজঙ এওাসিও পসস ওজরন, েুখসটনাচসনত মৃতুের খটনার কিজত্র, সপটিসড
থবা সপসপসড, ব ওটি পসসর িীজনআ কক্লআজমর টাওা কেো জব।
4. কভাজরর প্রার
এআ পসসগুস জনও মে সঘসওৎাকত ঔরঘ ওভার ওরার চনে প্রাসরত ওরা ে, েুখসটনার
পজর াপাতাজ ভসতস থাওার মে কয সঘসওৎাকত এবং নোনে ঔরঘ জেজঙ তা পসরজলাি ওরার
চনে। এওটি েুখসটনা পরবতী খটনাবীর চনে কয সঘসওৎাকত/াপাতাজ ভসতস থাওার মজের
ঔরঘপাসত ে, বতস মাজন অমাজের কয স্বািে পসস অজঙ কটি সেজেআ এআ ঔরঘ কমটাজনা ে। এআ
িরজণর পসসগুস ুিতা এবং তার সঘসওৎাজত কওাজনা ওভার কেে না এবং তার পসরবজতস
শুিুমাত্র েুখসটনাচসনত ুিতারআ ঔরঘপাসত কেে।
5. মূয যুক্ত ুক্ষবধ্া
বেেসিকত েুখসটনার জঙ্গ, জনও বীমাওারী মূে যুি ুসবিা কযমন েুখসটনার ওারজণ াপাতাজ
ভসতস োর ফজ কয ঔরঘ ে কজিজত্র াপাতাজর নকে, মৃজতর পসরবণ, সনসেস ি রাসলর
সলিার ুসবিা এবং ঠিও থবা সনসেস ি ীমার কযটি ওম জব কআ নুযােী োম্বুজজন্সর ঔরঘ
কেোর প্রস্তাব ওজর।
6. বাদ ক্রদয়া
বেসিকত েুখসটনার ওভাজরর িীজন প্রঘসত বাে কেোগুস জা:
i.

পসসটির ূত্রপাজতর অজক কওাজনা ঈপসিত সবওাঙ্গতা সঙ ওী না

ii.

মানসও ভারামেতা থবা কওাজনা ুিতার ফজ মৃতুে থবা সবওাঙ্গতা

iii. প্রতেি বা পজরািভাজব কয নবেসি ংক্রান্ত ুঔ, কয ন করাক, এড থবা মানসও
ভারামেীন োর ওারজণ।
iv.

করসডজেলন, ংক্রমণ, েুখসটনার ওারণ ঙা া সবাি জে যাোর ফজ মৃতুে থবা
সবওাঙ্গতা।

v.

পরািমূও ঈজেলে সনজে বীমাওৃ ত বেসি বা তাাঁর পসরবাজরর কওঈ অআন ভঙ্গ ওজরন
এবং তারফজ যসে কওাজনা অখাত কেঔা কেে বা খজট থাজও।

vi.

েুখসটনাচসনত অখাত যা প্রতেি বা পজরািভাজব কযাক অজঙ থবা যুে, অক্রমণ,
সবজেলী লত্রুর ওাচ, যুেসবগ্র(কঔাজন যুে কখাণা ওরা কাও বা না কাও), কৃ
যুে, সবজদ্রা, সবেব, ঈপসবেব, প্রওাজলে সবজদ্রা, ামসরও থবা ওরােত্ত িমতা,
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বাজচোপ্ত, বন্নী ওরা, কগ্রপ্তার, েমন এবং অটও ওরার জঙ্গ যুি থাওার ফজ যসে
মৃতুে থবা সবওাঙ্গতা থবা অখাত খজট।
vii. বীমাওৃ ত বেসি যসে সনন্ননীে তো, কযমন, ঔুজনর সলওার ন কআ খটনার কিজত্র।
যসে, কবসলরভাক পসসজত, তোর খটনাে কযঔাজন বীমাওৃ ত সনজচ কওাজনা
পরািমূও ওাচওজমসর জঙ্গ চস ত নন, কঔাজন
এমন খটনাজও েুখসটনা বজ মজন
ওরা ে এবং পসসর িীজন ওভার কেো জে থাজও।
viii. সলশুর চন্ম, ন্তান ম্ভবা থবা তার পরবতী পসরণাজমর ওারণ, বোন, থবা
বাস জে
কতাা
থবা
েীখসাসেত
ওরার
চনে
প্রতেি
বা
পজরািভাজব,
মৃতুে/সবওাঙ্গতা/াপাতাজ ভসতস ।
ix. যঔন বীমাওৃ ত/বীমাওৃ ত বেসি কপলাোর কঔজাো
সজজব ংলগ্রণ ওরজঙ বা প্রসলিণ
সনজচ্ছ, লাসন্ত বা যুজের মে কয কওাজনা কেজলর কণা বা লস্ত্র বাসনীজত কযাক সেজচ্ছন।
x.

আচ্ছাওৃ তভাজব সনজচজও অত ওরা, অত্মতো বা অত্মতোর কঘিা ওরা (কটি প্রওৃ সতি বা
প্রওৃ সতিভাজব)

xi. মােওদ্রবে বা িাক এবং মজের পবেবার
xii. সবমান থবা কবুন ঘানার জঙ্গ যুি থাওার মে, সবজের কয কওাজনা চােকাে
াআজন্সপ্রাপ্ত মাপওাঠিওৃ ত সবমান যাত্রী(ভা া সেজে থবা নেভাজব) সজজব ঙা া নে
কওাজনাভাজব সবমাজন বা কবুজন ঘ া, কঔান কথজও নামা বা ভ্রমজণর মে
তবি ঘাজওর াআজন্স ঙা া কয কওাজনা কাস
ঘাাজনার ফজ কয িসত জব কটি ওভাজরর
অতা কথজও বাে থাজও সনসেস ি পসসগুসজত।
সপএ পসসর চনে বেসি, পসরবার এবং ককাষ্ঠীজও প্রস্তাব কেো ে।
ফযাক্ষমক্ষ পযাজকজ কভার
ফোসমস পোজওচ ওভার মঞ্জুর ওরা জত পাজর সনজম্নাি পোটাজনস:


ক্ররাজজগজর দয (বীমাকৃত বযক্ষক্ত)  তাুঁর স্বামী বা স্ত্রী, যক্ষদ ক্ররাজজগজর ন :
বেসি সজজব স্বাভাসবও ীমাবেতার মজিে প্রজতেজওর চনে ওাসঙ্খত স্বািীন মুিনী বীমাওৃ ত
রাসল।



স্বামী বা স্ত্রী (ক্ররাজজগজর দয না জ) : ািারণভাজব করাচজকজর েজের বীমাওৃ ত
রাসলর 50লতাংল। এর এওটা সনিসাসরত ঈিসীমা টানা কযজত পাজর কযমন 1,00,000
টাওা বা 3,00,000 টাওা।



ন্তান (5  25বছজরর মজধ্য) : ািারণভাজব করাচজকজর েজের বীমাওৃ ত রাসলর
25লতাংল। এর এওটা সনিসাসরত ঈিসীমা থাওজত পাজর কযমন ন্তান প্রসত 50,000
টাওা।

গ্রুপ বযক্ষক্তগত দুঘিটনা পক্ষক্ষ
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গ্রুপ বেসিকত েুখসটনা পসস জা ািারণত এওটা বাসসও পসস যা কওবমাত্র বাসসওীজতআ
পুরননসবীওরণ ওরার নুজমােন পাে। যসে নন-াআফ  স্বতন্ত্র স্বািে বীমাওারীরা কওাজনা সনসেস ি
আজভজন্ট ওভাজরচ সেজত এও বঙজরর ওম মজের চনে গ্রুপ বেসিকত েুখসটনা পসসর প্রস্তাব সেজত
পাজর।
সনজম্নািগুস জা সবসভন্ন িরজনর গ্রুপ পসস :


ক্ষনজয়াগকতিা  কমি চারী ম্পকি
এআ পসসগুস ফামস, োজাসজেলন প্রভৃ সতজও মঞ্জুর ওরা ে:



o

নাম ঈজেসঔত ওমসঘারীজের ওভার ওরজত

o

নাম ঈজেসঔত নে এমন ওমসঘারীজের ওভার ওরজত

নন এমপ্লয়ার-এমপ্লক্ষয় ম্পকি
এআ পসসগুস োজাসজেলন, কাাআটি, ক্লাব প্রভৃ সতজও মঞ্জুর ওরা ে:
o

নাম ঈজেসঔত েেজের ওভার ওরজত

o

নাম সেজে সঘসহ্নত নে এমন েেজের ওভার ওরজত

(কনাট : ওমসঘারীজের অাোভাজব ওভার কেো কযজত পাজর)
া়ি ক্রভজঙ যায়ার পক্ষক্ষ এবং তদনক্ষন্দন কাজকমি ারাজনার িক্ষতপুরণ
এটি এওটি সবজল সপএ পসস। এআ পসসটি পসরওল্পনা ওরা জেজঙ তাসওাভু ি সিভঙ্গজও ওভার
কেোর চনে।
i.

সনসেস ি ুসবিা থবা বীমাওৃ ত রাসলর লতাংল যা প্রসত সিভজঙ্গর জঙ্গ ঈজেঔ ওরা অজঙ
তা কক্লআম ওরার মে কেো ে

ii. ওী িরজণর া ওভার ওরা অজঙ এবং ওী িরজণর সিভঙ্গ জেজঙ তার িরজণর ঈপর
সনভস র ওজর ুসবিার পসরমাণ ওজতাটা জব।
iii. অজরা সবস্তাসরতভাজব বজ, ািারণ সিভজঙ্গর তু নাে সমি সস্তভজঙ্গ কবসল লতাংল
াজর ুসবিা পাো যাজব। অবার, অগু জর া ভাগার ুসবিার তু নাে জনও কবসল
লতাংল াজর ুসবিা পাো যাজব যসে কফমার কবান (থাআজের া ) ভাজগ।
iv. এআ পসসজত প্রসতসেজনর ওাচওমস ারাজ কজিজত্র পসসজত বণসনা ওরা সনসেস ি ুসবিার
ওভার পাো
যাে, কযমন, ঔাো, ম তোক, চামা ওাপ পরা, অত্মংযম
(মূত্র থবা ম িজর রাঔার িমতা) থবা ঘতার চনে যাজত বীমাওৃ ত পুর/মসা
তাাঁর চীবনযাত্রা বচাে রাঔার চনে ঔরজঘর যত্ন সনজত পাজরন।
v.

এটি াপাতাজর নকজের ুসবিার ওভার এবং েুখসটনাচসনত মৃতুের ওভার কেো ে।
বীমাওৃ ত রাসলর পাথসওে এবং ুসবিা পাোর চনে সবসভন্ন পসরওল্পনা পাো যাে।
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O.

তবজদক্ষলক ভ্রমণ বীমা

1. পক্ষক্ষর জনয প্রজয়াজনীয়তা
বেবা, ঙু টি থবা প াজলানার চনে ভারজতর বাআজর যাজচ্ছন এমন এওচন ভারতীে নাকসরও তাাঁর
সবজেজল থাওওাীন মজে েুখসটনা, অখাত এবং ুিতার ছুাঁ সওর মুজঔামুঔী জত পাজরন।
সঘসওৎাকত যজত্নর ঔরঘ, সবজলত, আঈএএ এবং ওানাডাজত ঔুবআ কবসল এবং এআ মস্ত কেজল
ভ্রমণরত বেসি যসে কওাজনা েূভসাকেচনও েুখসটনা/ুিতার ম্মুঔীন ন তাজ ব িরজণর অসথসও
মো কেঔা সেজত পাজর। এমন কওাজনা েূভসাকেচনও পসরসিসতজত ুরিা কেোর চনে, ভ্রমণ পসস
এবং সবজেজল স্বািে এবং েুখসটনার পসস পাো যাে।
2. কভাজরজজর ুক্ষবধ্া
এমন পসস প্রাথসমওভাজব েুখসটনা এবং ুিতার ুসবিার চনে ওরা ে, সওন্তু সিওাংল পণে যা
বাচাজর পাো যাে কগুসজত এওটি পজণের মজিেআ কবল ওজেওটি ওভার পোজওচ ওরা থাজও। কয
ওভারগুস প্রস্তাব ওরা ে:
i.
েুখসটনাচসনত মৃতুে/সবওাঙ্গতা
ii. ুিতা/েুখসটনার ওারজণ সঘসওৎাকত ঔরঘ
iii. পরীসিত বোজকর াসরজে যাো
iv. পরীসিত বোজকর কেসরজত অা
v.
পাজপাটস এবং তজথের াসরজে যাো
vi. ম্পসত্ত/বেসিকত িসতর চনে তৃ তীে পজির োেবেতা
vii. ভ্রমণ বাসত
viii. াআচোজওর ওভার
3. পক্ষরকল্পনার ধ্রণ
চনসপ্রে পসসগুস জা সবচজন এবং সজড েোন, িাসড েোন এবং এমেেজমন্ট েোন।
4. যারা এই বীমা ক্ষদজত পাজরন
সবজেল বা কেলীে ভ্রমণ বীমা পসসগুস কওবমাত্র নন-াআফ  স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুসআ
ে এওটা স্বতন্ত্র পণে সজজব নেজতা বতস মান স্বািে পসসর এওটা োড-ন সজজব ফার ওরজত
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পাজর, তজব োড-ন ওভাজরর চনে সপ্রসমোম ফাআ োি আঈচ প্রসক্রোর িীজন ওতস পজির
নুজমাসেত জত জব।
5. এই পক্ষক্ষ কারা ক্ষনজত পাজরন
এওচন ভারতীে নাকসরও সযসন বেবার ওাজচ, ঙু টিজত থবা সলিার চনে সবজেল ভ্রমণ ওরজঙন
সতসন এআ পসস গ্রণ ওরজত পাজরন। ভারতীে সনজোকওতস াজের ওমসঘারীরা যাাঁজের ঘু সির সভসত্তজত
সবজেজল পাঠাজনা জচ্ছ তাাঁরা এর ওভাজরর অতাভু ি।
6. বীমাকৃত রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম
আঈএ ডাজর এআ ওভার কেো ে এবং ািারণত তা ১০০,০০০ কথজও ৫০০,০০০ আঈএ
ডাজরর মজিে পসরবসতস ত ে। এআ সবভাজক থাওজঙ সঘসওৎার ঔরঘ িানান্তর, প্রতোবান, যা জা
মূ সবভাক। নোনে সবভাজক এ.অআ. জা ওম, োেবেতার ওভার অলা ওরা যাে।
এমেেজমন্ট পসরওল্পনা ঙা া, কযঔাজন এওমাত্র ডাজরআ সপ্রসমোম সেজত জব, বাসও কিজত্র ভারতীে
মুদ্রাে সপ্রসমোম কেো যাজব। ািারণত েোনগুস জা েুিরজণর:
 আঈএএ/ওানাডা বাজে বাসও ারা সবে
 আঈএএ/ওানাডা  বাসও ারা সবে
সওঙু পণে অজঙ কযগুস শুিুমাত্র এলীে কেলগুস, ককওনজচন কেলগুস আতোসের চনে ওভার কেে।
1. কজপি াজরজটর ঘন ঘন ভ্রমণকারীর প্লযান
কয ওজপসাজরট/সনজোকওতস া তাাঁজের ওমসঘারী, যাাঁরা খন খন ভারজতর বাআজর ভ্রমণ ওজরন তাাঁজের চনে
বেসিকতভাজব পসস কনন তাাঁজের চনে এটি এওটি বাসসও পসস। এআ ওভার এওচন বেসি সনজত
পাজরন, যসে সতসন বঙজর বহু বার সবজেজল যান। প্রসতটি ভ্রমজণর জবসাচ্চ মেীমার ঈপর এবং
এও বঙজর জবসাচ্চ ওজতা ংঔেও ভ্রমণ ওরা যাজব তার ঈপর ীমা সির ওরা অজঙ।
বতস মাজন এওটি ওভাজরর চনসপ্রেতা ঔুব বা জঙ। এআ পসসটিজত বাসসও কখাণা ওরজত জব।
কযঔাজন কওাজনা কওাম্পাসনর ওমসঘারীরা এও বঙজর অনুমাসনও ওজতাগুস িম সেবজ ভ্রমণ ওরজত
পাজরন তার সভসত্তজত অকাম সপ্রসমোম সেজে কেো।
ওমসঘারী সপঙু ভ্রমজণর সেজনর ংঔো াপ্তাসও/পাসিও সজজব কখাণা ওরা ে এবং ঐ অকাজমর
কপ্রসিজত সপ্রসমোম সির ওরা ে। পসসটি ঘার মে িম সেবজর ংঔো বা াজনার বেবিা ওরা
অজঙ, কযজতু এটি সতসরি অকাম সপ্রসমোম প্রোজনর ঈপর বেে ওরা ে।
ঈপসরঈি পসসগুস শুিুমাত্র বেবা এবং ঙু টির ভ্রমজণর কিজত্রআ নুমসত কেো ে।
এমসপ’র িীজন প্রঘসত কযগুস বাে কেো ে তার ন্তভুস ি জা পূবস ঈপসিত ুঔ। কয
বেসির ুিতা রজেজঙআ সতসন সবজেজল সঘসওৎা কনোর চনে ওভার পাজবন না।
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এআ পসসগুসর িীজন স্বািেে ংক্রান্ত কক্লআমগুস ম্পূণস ওোলজ জব। কযঔাজন প্রজতেও বীমাওারী
এওটি অন্তচসাসতও পসরজবা প্রোনওারীর জঙ্গ যুি জে যাে। এআ প্রোনওারীজের প্রিান কেলগুসর
জঙ্গ কনটোওস অজঙ যারা সবজেজল পসসর পসরজবা সেজে থাজও।

P. গ্রুপ স্বাস্থয কভার
1. গ্রুপ পক্ষক্ষ
িোজে অজক কযমন বোঔো ওরা জেজঙ কয গ্রুপ পসস সনজত পাজরন এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন
সনজোকওতস া, এওটি ংকঠন, বোজের কক্রসডট ওাডস সবভাক, কযঔাজন এআ এওটি পসসর মািেজমআ
পুজরা ককাষ্ঠীর প্রজতেও বেসিআ ওভার কপজত পাজরন।

কয কওাজনা বীমা কওাম্পাসনআ গ্রুপ স্বািে বীমা পসস ফার ওরজত পাজর, এর
চনে এআ িরজনর মস্ত পণেগুসর এও বঙজরর পুননসবীওরণ ঘু সি থাওজব।
গ্রুপ পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয-াপাতাজ ভক্ষতি থাকার মজয়র ুক্ষবধ্ার কভার।
1. কভাজরজজর ুজযাগ
গ্রুপ স্বািে বীমার বজঘজে প্রঘসত অওার জা কয সনজোকওারী পসসটি গ্রণ ওজরন। এআ
পসসজত ওমসঘারী এবং তাাঁজের পসরবাজরর ন্তকসত সনভস রলী স্ত্রী, ন্তান এবং মা-বাবা/েশুর
লাশুস ওজআ ন্তভুস ি থাজওন।
2. ক্রটর-ক্রমড কভার
গ্রুজপর প্রজোচন নুযােী গ্রুপ পসসগুসজত জনও মে কটর-কমড ওভাজরর ুসবিা পাো যাে।
কআ ওারজণ, বেসিকত পসসজত কবল ওজেওটি প্রঘসত বাে কেোর সবেগুস, গ্রুপ পসসর
িীজন ওভার সজজব পাো যাে।
3. মাতৃ ত্বকাীন কভার
গ্রুপ পসসজত নেতম বজঘজে প্রঘসত প্রাসরত কয ওভারটি পাো যাে তা জা মাতৃ ত্বওাীন
ওভার। এঔন সওঙু বীমাওারী বেসিকত পসসর িীজন এআ ওভার সেজচ্ছ, সওন্তু তারচনে
জপিার মেপবস জােুআ কথজও সতন বঙর পযসন্ত। গ্রুপ পসসজত ািারণত মাত্র নে মাজর
জপিার মেপবস থাজও এবং এমনওী সওঙু কিজত্র তা তু জ কেো ে। মাতৃ ত্বওাীন ওভাজর
সলশুর চজন্মর চনে াপাতাজ ভসতস থাওার মে এবং তার ন্তকসত স-কওলন চন্মোজনর
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ওভার কেো জে থাজও। পসরবাজরর চনে ামসগ্রও কয রাসল বীমাওৃ ত ওরা জেজঙ তার অতাে
২৫,০০০ কথজও ৫০,০০০টাওার মজিে এআ ওভার ীমাবে ওরা থাজও।
4. ক্ষলশুর কভার
সলশুরা ািারণত বেসিকত স্বািে বীমার িীজন সতন মা বে কথজও ওভার কপজে থাজও। গ্রুপ
পসসজত, সলশুজের এওসেন বে কথজওআ ওভাজরচ কেো জে থাজও, ওঔজনা তা মাতৃ ত্বওাীন
ওভার ীমার মজিে ীমাবে থাজও এবং ওঔজনা তা পসরবাজরর চনে বীমাওৃ ত রাসল ন্তভুস ি ওরার
চনে প্রাসরত ওরা ে।

5. পূবি-উপ্সক্ষথত ক্ররাগ কভার করা য়, অজপিার ময়পবি মকুব
এওটি কটর-কমড গ্রুপ পসসজত সবসভন্ন বাে কেোর সবেগুস কযমন পূবস ঈপসিত করাক, সতসরল
সেজবর জপিার মে, েুআ বঙজরর জপিার মে, চন্মকত করাক েজতা ওভার ওরা জত
পাজর।
6. ক্ষপ্রক্ষময়াজমর গণনা
গ্রুপ পসসসজত কয সপ্রসমোম িাযস ওরা ে তার সভসত্ত জা গ্রুপটির েেজের বেজর রূপজরঔা,
গ্রুপটির েে ংঔো এবং বজঘজে গুরুত্বপূণস জা গ্রুপটির কক্লআম ওরার সভজ্ঞতা। সভজ্ঞতা,
ঈপজর ঈজেঔ ওরা জেজঙ এমন সতসরি ওভার যা ককাষ্ঠীজও সবনা বেজে কেোর সভসত্তজত বঙর
বঙর সপ্রসমোজমর কয পাথসওে খজট, কটি ে গ্রুজপর পসসিারওজের স্বাজথস। যাজত কয সপ্রসমোম
কেো জেজঙ তার মজিেআ কক্লআমগুস ামাজত পাজরন।
7. অ-ক্ষনজয়াগকতিার কমি চারী গ্রুপ
ভারজত, সনেন্ত্রণওারী বেবিাে গ্রুপ বীমার ওভার পাোর ঈজেজলেআ প্রাথসমওভাজব এওটি গ্রুপ কঠন
ওরার কিজত্র ওজঠার সনজিাজ্ঞা রজেজঙ। যঔন সনজোকওারী ঙা া নে ওাঈজও গ্রুপ পসস কেো
ে, তঔন গ্রুজপর মাসজওর জঙ্গ তার েেজের ম্পওস সনসশ্চত ওরা গুরুত্বপূণস।
উদারণ
বোে তার কসভং বোে িারও থবা কক্রসডট ওাডস িারওজের চনে যসে কওাজনা পসস সনজত ঘাে
তজব তা এওটি মজকাত্রীে ককাষ্ঠী কঠন ওরজব, কযঔাজন এওটি সবরাট ককাষ্ঠী তাজের সনজচজের ঘাসো
মজতা পসরওল্পনা ওরা কটর-কমড পসসর ুসবিা সনজত পারজব।
এঔাজন প্রসত োওাঈন্ট িারওজের কয সপ্রসমোম ংকৃীত জব তা েজতা ঔুবআ ওম জব, সওন্তু
এওটি ককাষ্ঠী সজজব বীমাওারী তার ওাঙ কথজও কয সপ্রসমোম পাজব কটি যজথিআ জব এবং তার
ঈপর বোে তার কক্রতাজের চনে ঈচ্চতর পসস এবং কটি ভাজা সপ্রসমোজমর াজরর অওাজর মূে
যুি প্রস্তাব কেজব।
8. মূয ক্ষনধ্ি ারণ বা প্রাইক্ষং
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ককাষ্ঠী পসসজত, ককাষ্ঠীটির মাজপর ঈপর সনভস র ওজর এবং তার জঙ্গ ককাষ্ঠীর কক্লআজমর সভজ্ঞতার
সভসত্তজত সপ্রসমোজম ঙা পাোর ুসবিা অজঙ। ককাষ্ঠী বীমা প্রসতকূ সনবসাঘজনর ছুাঁ সও ওসমজে কেে,
কযজতু এওটি ম্পূণস ককাষ্ঠী পসসর িীজন ওভার পাজচ্ছ এবং কটি ককাষ্ঠীর িারওজও অজরা ভাজা
েরোম ওরার ুজযাক ওজর কেে। যাআজাও, াম্প্রসতও মজে, এআ কিত্রটি ব নুপাজতর িসতর
মুঔ কেঔজঙ, তার প্রাথসমও ওারণ জা প্রসতজযাসকতার ওারজণ সপ্রসমোজমর োম জনও ওসমজে
কেো। যসে, এরফজ ওজেওচন বীমাওারীর কেো সপ্রসমোম এবং ওভারগুস পযসাজাঘনা ওজর
কেঔজঙ, সওন্তু এঔজনা এটি বা ঔুব ওঠিন কয পসরসিসত অজকর কথজও শুিজরজঙ।
9. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদান
সপ্রসমোমটি ম্পূণসভাজন সনজোকওারী বা ককাষ্ঠীর মাসও সেজে সেজত পাজরন, তজব ািারণত এটি
ওমসঘারী থবা ককাষ্ঠীর েেজের বোজনর সভসত্তজত ে। যসে, এটি বীমাওারীজের জঙ্গ এওটি
এওও ঘু সি, কযঔাজন সনজোকওারী/ককাক্স্ট্ষ্ঠীর মাসও সপ্রসমোমটি ংগ্র ওজরন এবং ও েেজও
ওভার ওজর সপ্রসমোমটি কেন।
10.

অযাড-অজনর ুক্ষবধ্া

কটর-কমড গ্রুপ পসস োাঁজতর যত্ন, েৃসির যত্ন এবং স্বািে পরীিা এবং ওঔজনা, চটি ুিতার
ওভার সেজে থাজও। এরচনে সতসরি সপ্রসমোম সেজত ে বা এটি সভনন্ননূঘও ুসবিা সজজব
পাো কযজত পাজর।
ক্ষবজল দ্রষ্টবয :
অআঅরসডএঅআ ককাষ্ঠীর েুখসটনা এবং স্বািে ওভাজরর নুমসত কেোর কিজত্র সওঙু লতস করজঔজঙ।
এটি ওরা জেজঙ ওারণ যাজত চাসোতজের নবি টাওা অজের গ্রুপ পসসর প্রওজল্পর াত কথজও
বেসিজও ুরিা কেো যাে।
ম্প্রসত কয রওারী স্বািে বীমা প্রওল্প এবং বসচনীন পণে ঘাু ওজরজঙ তাজও ককাষ্ঠী স্বািে
ওভাজরর কিণীর ন্তভুস ি ওরা যাে ওারণ কযজতু চনংঔোর এওটি সবরাট ংজলর চনে রওার
এআ পসসগুস সওজনজঙ।

ংজ্ঞা
ককাষ্ঠীর ংজ্ঞাজও ংসিপ্তার ওরা যাে সনম্মসসঔতভাজব:
a) এওটি ককাষ্ঠীজত এমন বেসিরাআ থাওজবন যাাঁজের ঈজেজলের মজিে াযুচে অজঙ, এবং ককাষ্ঠীর
ংকঠজওর প্রসত ককাষ্ঠীর সিওাংল েজের মথসন থাওজত জব কয সতসন তাাঁজের জে বীমার
বেবিা ওরজঙন।
b) শুিুমাত্র বীমার ুসবিা পাোর প্রিান িে সনজে কওাজনা ককাষ্ঠী ততসর জত পারজব না।
c) কয সপ্রসমোম িাযস ওরা জেজঙ এবং কযব ুসবিা পাো যাজব কটি প্রজতেও েেজও স্পি
ওজর চাসনজে সেজত জব।
d) ককাষ্ঠী কয ঙা পাজব তা বেসি েেজেরজও সেজত জব এবং কয সপ্রসমোম িাযস ওরা জব তা
কযন বীমা কওাম্পাসনজও কেো সপ্রসমোজমর কথজও কবসল না ে।
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2. কজপি াজরজটর বাফার অথবা ক্রলাটার কভার
সিওাংল গ্রুপ পসসজত, সনসেস ি বীমাওৃ ত রাসলর কপ্রসিজত প্রজতেও পসরবার ওভাজরর অতাে
থাজও, এও ি টাওা কথজও পাাঁঘ ি টাওা পযসন্ত পাথসওে জত পাজর এবং ওঔজনা তার কবসল ।
কঔাজন এমন পসরসিসত কেঔা সেজত পাজর কযঔাজন পসরবাজরর চনে বীমাওৃ ত রাসল কল জে কযজত
পাজর, সবজলত যসে পসরবাজরর কওাজনা এওচন েজের ব কওাজনা ুঔ খজট। এমন পসরসিসতজত,
এআ বাফার ওভারটি স্বসস্ত সেজত পাজর, কযঔাজন পসরবাজরর বীমাওৃ ত রাসলর কথজও কবসল টাওা ঔরঘ
জে যাে কঔাজন এআ বাফার পসরমাণটি কথজও তা কমটাজনা ে।
ংসিপ্তভাজব বজ, এআ বাফার ওভাজর বীমাওৃ ত রাসলর পসরমাণ েল ি টাওা কথজও এও কওাটি
টাওা বা তার কবসল পযসন্ত সবস্তৃ ত জত পাজর। পসরবাজরর বীমাওৃ ত রাসল কল জে ককজ, বাফার
কথজও টাওা কনো ে। যসে, এর বেবার ব কওাজনা ুঔ/ চটি কওাজনা ুঔ কযঔাজন
এওবার াপাতাজ ভসতস োর ফজআ বীমাওৃ ত রাসল কল জে ককজঙ, করওম কিজত্রআ ীমাবে।
এআ বাফার কথজও প্রজতেও েে ওজতা পসরমাণ বেবার ওরজত পারজবন তা ীমাবে ওরা অজঙ,
জনও মেআ তা অ বীমাওৃ ত রাসল পযসন্ত ে। এমন বাফার ওভার মিেবতী মাজপর
পসসগুসর কিজত্র কেো জে থাজও এবং এওচন সবঘিণ অণ্ডাররাআটার ওঔজনাআ ওম পসরমাজণর
বীমাওৃ ত পসসর চনে এআ ওভার কেজব না।
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Q. ক্ষবজল পণয
1. অুজখর কভার
াম্প্রসতও বঙরগুসজত, ভারজতর বাচাজর ওোন্সার, ডাোজবটিজর মজতা ুজঔর চনে করাক সনসেস ি
ওভাজরর প্রঘন শুরু জেজঙ, তার কবসলর ভাকটিআ জেজঙ চীবন বীমা কওাম্পাসনর মািেজম।
ওভারটি েীখস কমোেী-৫বঙর কথজও ২০বঙজরর চনে এবং এওটি ওোণমূও ুসবিা এর ন্তকসত
থাজও-বীমাওারীর দ্বারা সনেসমত স্বািে পরীিার চনে কয টাওা কেো ে। রজির লওস রা,
এসডএ, রিঘাপ আতোসের ভাজা সনেন্ত্রজণর চনে এওটি ঈৎা ভাতা পাো যাে। ভাতাটি
পসসটি ঘাসজে সনজে যাোর সদ্বতীে বঙজর সপ্রসমোম ওসমজে কেোর অওাজর পাো যাে।
পরসেজও, যসে এআ সনেন্ত্রণ ভাজা না ে তজব ঈচ্চ াজর সপ্রসমোম সেজত জব।
2. ডায়াজবটক বযক্ষক্তজদর জনয পক্ষরকক্ষল্পত পণয
এআ পসসটি ২৬ কথজও ৬৫ বঙর বেী বেসিরা গ্রণ ওরজত পাজরন এবং এটি ৭০বঙর বে পযসন্ত
পুননসবী ওরা যাজব। বীমাওৃ ত রাসলর পসরমাজপর প্রার জা ৫০,০০০টাওা কথজও ৫,০০,০০০টাওা
পযসন্ত। খর ভা ার ঈপর সনেন্ত্রণ প্রজযাচে। ডাোজবটিজর চটিতা কযমন করটিজনাপোসথ (কঘাঔ),
সওডসন, ডাোজবটিও ফু ট, োতার চনে ঔরঘ  সওডসন প্রসতিাপজনর মজতা খটনার কিজত্র
াপাতাজ ভসতস কথজও সঘসওৎার ওভাজরর সেজও িে করজঔআ এআ পজণের পসরওল্পনা ওরা জেজঙ।
ক্ষনজজজক যাচাই 1
যসে বীমাওারী কথজও বীমাওারী াপাতাজ ভসতস থাওার মে পূজবসর ঔরজঘর ওভাজরর মজের
পাথসওে খজট এবং তা পসসজত সনসেস ি ওরা থাজও, াপাতাজ ভসতস থাওার মে পূজবসর মজিে
বজঘজে প্রঘসত ওভার জা ———————।
I.
II.
III.
IV.

পজনজরা সেন
সতসরল সেন
ঘসেল সেন
াট সেন
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R. স্বাস্থয বীমা পক্ষক্ষর মূ ধ্ারাগুক্ষ
1. ক্রনটয়াকি প্রদানকারী
কনটোওস প্রোনওারী বীমাওারী/ টিসপএ-র িীজন যুি অজঙ এমন াপাতা/ নাসসং কাম/ কড
কওোর কন্টাজরর কঔাাঁচ কেে যারা বীমাওৃ ত করাকীজের ওোলজ সঘসওৎার ুসবিা সেজত পাজর।
বীমাওারী/টিসপএরা এমন প্রোনওারীজের ওাঙ কথজও ঘাচস এবং সফ’র কিজত্র নুকূ ঙা পাোর
চনে েরােসর ওজর। এরা ভাজা স্তজরর পসরজবা কেোর বেপাজর সনশ্চেতা কেে। করাকীজের এমন
কওাজনা বািেবািওতা থাজও না কয তাাঁজের কনটোওস প্রোনওারীজের মািেজমআ কযজত জব, সওন্তু
কঔাজন ািারণত তাাঁজের জনও কবসল সফ িাযস ওরা ে।
2. ক্রনটয়াজকির পছন্দই প্রদানকারী (ক্ষপক্ষপএন)
গুণকত সঘসওৎা এবং কটি বজঘজে ভাজা াজর পাো ুসনসশ্চত ওরার চনে পঙন্নআ
াপাতাজর কনটোওস প্রোনওারী কজ
কতাার বাঙাআ ওরজত পারজবন বীমাওারী। যঔন এআ
ককাষ্ঠীটি বীমাওারীর সভজ্ঞতা, বেবার এবং পসরঘযসা কেোর ঔরজঘর সভসত্তজত ল্প ওজেওটি
ংঔোে ীমাবে থাজও, তঔন অমরা চানজত পাসর, ওাজও কনটোজওস র পঙন্নআ প্রোনওারী বা
ে।
3. কযালজ পক্ষরজবা
সভজ্ঞতাে কেঔা ককজঙ, ঊজণর নেতম ওারণ জা ুিতার সঘসওৎা ওরার চনে িার ওরা।
এওটি ওোলজ পসরজবা বীমাওৃ তজও কআ ুসবিা কেে কযঔাজন সতসন তাাঁর ওভাজরর ীমার মজিে
কথজও সঘসওৎাটি কপজত পাজরন সওন্তু তারচনে তাাঁজও াপাতাজও কওাজনা টওা সেজত ে না। তাাঁজও
শুিুমাত্র কনটোজওস র মজিে থাওা াপাতাজ কযজত ে এবং কঔাজন সকজে তাাঁজও বীমার প্রমাণ
সজজব কমসডওো ওাডসটি কেঔাজত ে। বীমাওারী স্বািে পসরজবাটির চনে ওোলজ ুসবিাটি
পাোর চনে নুমসত কেে এবং নুমসতজযাকে পসরমাজণর চনে কনটোওস প্রোনওারীজও রাসর
টাওা সেজে কেন। যসে, বীমাওৃ তজও পসস ীমার বাআজরর পসরমাজণর চনে এবং পসসর লতস
নুযােী কয ব ঔরঘ কেোর কযাকে নে তারচনে টাওা সেজত জব।
4. তৃ তীয় পি প্রলাক বা থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনজেটর (টক্ষপএ)
স্বািে বীমার কিজত্র এওটি ব িরজণর পসরবতস ন জা থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর বা টিসপএ ঘাু
ওরা। ারা সবজে সবসভন্ন বীমাওারীরা স্বািে বীমার কক্লআম ামাজনার চনে স্বািীন ংকঠজনর
পসরজবা বেবার ওজর। এআ এজচসন্সগুসআ টিসপএ সজজব পসরসঘত।
ভারজত, এওচন বীমাওারী স্বািে পসরজবা কেোর চনে টিসপএ-কও সনযুি ওজর, নোনে সবজের
মজিে যার ন্তভুস ি জা :
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i.

পসসিারওজও এওটি অআজডসন্টটি ওাডস কেো কযটি তাাঁর বীমা পসসর প্রমাণ সজজব ওাচ
ওরজব এবং াপাতাজ ভসতস র মে ওাজচ াকজব
ii. কনটোওস ভু ি াপাতাগুসজত ওোলজ পসরজবা কেো
iii. কক্লআজমর প্রসক্রোওরণ ওরা
টিসপএরা জা স্বািীন পসরসঘসত যাজের বীমাওারীরা সনযুি ওজর স্বািে কক্লআমগুসর প্রসক্রোওরণ এবং
ঘূ ান্ত ওরার চনে। টিসপএজের স্বািে পসসিারওজের পসরজবা কেো শুরু ে াপাতাজ ভসতস র
চনে আঈসনও পসরসঘসত পত্র কেো কথজও ওোলজজর সভসত্তজত থবা পসরজলাজির সভসত্তজত কক্লআমগুসর
মীমাংা না ো পযসন্ত।
থাডস পাটিস োসডসমসনস্ট্রটর ঘাু ওরা ে ২০০১া কথজও। তাাঁরা অআঅরসডএঅআ কথজও
াআজন্সপ্রাপ্ত এবং সনেসন্ত্রত এবং তাাঁজের স্বািে পসরজবা কেো বািেতামূও। টিসপএ সজজব কযাকেতা
চসন ওরার চনে নূেনতম কয মূিন এবং নোনে কয সবসভন্ন লজতস র প্রজোচন ে তা
অআঅরসডএঅআ—কত সনজেস সলত অজঙ।
কআওারজণ এঔন স্বাজিের কক্লআমগুসর পসরজবা বীমাওারীরা, ংকৃীত সপ্রসমোজমর পাাঁঘ-ঙে লতাংল
পাসরিসমজও, টিসপএগুসর ওাজঙ অঈটজাস ওজর সেজেজঙ।
থাডস পাটিস োসডসমসনস্ট্রটররা াপাতাগুসথবা স্বািে পসরজবা প্রোনওারীজের জঙ্গ এওটি MOU
স্বাির ওজর এবং এআ কনটোওস াপাতাজ যাাঁরা সঘসওৎা গ্রণ ওরজবন তাাঁজের কযন ওোলজ
পসরজবা কেো ে তা ুসনসশ্চত ওজর। এাঁরা জন বীমাওারী(রা) এবং বীমাওৃ ত(কের) মজিে
মিেিতাওারী, যাাঁরা াপাতাজর জঙ্গ কওা-সডসজনট ওজর এবং স্বািে কক্লআমগুস ঘূ ান্ত ওজর।
5. াপাতা
এওটি াপাতা জা কযজওাজনা প্রসতষ্ঠান কযঔাজন ুিতা এবং/থবা অখাজতর চনে অন্তসবসভাকীে
করাকীর পসরঘযসা এবং কড কওোজরর চনে প্রসতষ্ঠা ওরা জেজঙ। কযঔাজন প্রজযাচে, িানীে ওতৃস পজির
ওাজঙ াপাতা সজজব নসথভু ি ওরা অজঙ এবং নসথভু ি  স্বীওৃ ত মোসডওো প্রোসক্টলনারজের
তত্ত্বাবিাজন পসরঘাসত ে এবং বলেআ সনম্নসসঔত নূেনতম সবঘাযস সবেগুসজও পূরণ ওজর:
a) ১০,০০,০০০ চনংঔোর ওম অজঙ এমন লরগুসর কিজত্র ন্তত ১০টি অন্তসবসভাকীে
করাকীর চনে লযো থাওজত জব এবং নোনে চােকাগুসর চনে ন্তত ১৫লযো থাওজত জব
;
b) ারা সেন রাসত্রর চনে স্বীওৃ ত নাসসং ওমী তার িীজন ওমসঘারী সজজব থাওজত জব ;
c) ারা সেনরাসত্রর চনে স্বীওৃ ত কমসডওো প্রোসক্টলনার(রা) থাওজবন :
d) তাজের সনচস্ব এওটি ম্পূণস সজ্জত পাজরলন সথজেটার থাওজত জব কযঔাজন জস্ত্রাপঘাজরর
প্রসক্রো ম্পূণস ওরা যাজব;
e) করাকীর তেসনও করওডস রিা ওরা এবং কগুস বীমা কওাম্পাসনর নুজমাসেত বেসির ওাজঙ
চপ্রাপে রাঔজত জব।
6. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনার
এওচন কমসডওো প্রোসক্টলনার জন এমন এওচন বেসি সযসন ভারজতর কয কওাজনা রাজচের
কমসডওো ওাঈসন্স কথজও তবি করসচসস্ট্রলজনর সিওারী এবং তারফজ তার অআনী ীমানার মজিে
কমসডসন নুলীন ওরার কযাকে; এবং তাাঁর াআজজন্সর ুজযাক এবং অআনী ীমার মজিে কথজওআ
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ওাচ ওজরন। বীমা কওাম্পাসনগুস যসে বাজিআ এমন সবসিসনজি রাঔজত পাজরন কয করসচিাডস
প্রোসক্টলনার বা তাাঁর সনওট কওাজনা পসরবার েজের বীমাওৃ ত ো ঈসঘত নে।
7. স্বীকৃত নাি
স্বীওৃ ত নাস মাজন এমন এওচন বেসি যাাঁর ওাজঙ ভারজতর নাসসং ওাঈসন্স থবা ভারজতর কয
কওাজনা রাজচের নাসসং ওাঈসন্সজর তবি করসচজস্ট্রলন অজঙ।
8. যুক্ষক্তগ্রায এবং প্রজয়াজনীয় খরচ
এওটি স্বািে বীমা পসসজত বমে এআ িারাটি থাজও। ওারণ কযজতু সনসেস ি এওটি সঘসওৎার চনে
এবং এওটি সনসেস ি কভ জকাসও এাওাে কআ সঘসওৎার চনে যুসিগ্রাে কয ঔরঘ জব কআ ঔরজঘর
িসতপুরণ কেো জব।
এওটি ািারণ ংজ্ঞা জা ঐ পসরসিসতটির সঘসওৎার চনে কয ঔরঘ ওরা জেজঙ কটি
সঘসওৎাকতভাজব প্রজোচনীে সঙ। কআ ঔরঘ বলেআ এওআরওম সঘসওৎার চনে কয এাওাে ঐ
সঘসওৎা জেজঙ তার প্রঘসত স্তজরর কথজও কবসল জব না। ঐ সঘসওৎার চনে এমন কওাজনা ঔরঘ
ন্তভুস ি ওরা জব না যা কওাজনা বীমা না থাওজ ওরা কাজতা না।
অআঅরসডএ পসরজবা বা রবরাজর ঘাচস সজজব যুসিগ্রাে ঘাচস সনিসাসরত ওজরজঙ, কযগুস সনসেস ি
পসরজবাোতার চনে িোিাডস ঘাচস এবং করাক/অখাজতর প্রওৃ সত সবঘার ওজর এওআ িরজনর
পসরজবার চনে কভ জকাসও এাওা নুযােী ঙ্গসতপূণস ে।
প্রোনওারীর সব বাস জে কেো কথজও বীমাওারীজও ুরিা কেোর চনে এআ িারাটি রাঔা জেজঙ।
কয ুিতার জনও ওম ঔরজঘ সঘসওৎা ওরা যাে, এমন ািারণ ুিতার চনে বীমাওারীজও
কবসল ঔরজঘর াপাতাজ যাো কথজও প্রসতজরাি ওজর।
9. ক্রেইজমর ক্রনাট ক্রদয়া
প্রসতটি বীমা পসস কক্লআজমর চনে সবজম্ব চানাজত এবং মস্ত তথে সনসেস ি মেীমার মজিে চমা
কেোর চনে মে কেে। স্বািে বীমা পসসজত, কযঔাজনআ কক্রতা ওোলজজর ুসবিা কপজত ঘাআজবন,
াপাতাজ ভসতস োর যজথি অজকআ তা চানাজনা ে। যসে, পসরজলাজির কক্লআমগুজার খটনাে,
বীমাওৃ ত জনওমে বীমাওারীজও কক্লআম ম্পজওস চানাজনার প্রজোচন মজন ওজরন না, এবং বহু
সেন/মা ঘজ যাোর পর তথেগুস চমা কেন। সব চমা কেোর কিজত্র কেসর জ তা সবটি
বাস জে সেজত পাজর, বীমাওৃ ত/ াপাতা চাসোসত ওরজত পাজর আতোসে। এরফজ বীমা
কওাম্পাসনর কক্লআজমর চনে যথাযথ বেবিা ওরা প্রভাসবত ে। কআওারজণ বীমা কওাম্পাসনগুস কক্লআজমর
চনে সবজম্ব চানাজনার ঈপর কচার কেে। কক্লআজমর চনে তথে চমা কেোর সেজনর মেীমা
ািারণত ঙা া পাোর সেন কথজও ১৫সেজন সির ওরা অজঙ। এটি কক্লআজমর দ্রুত এবং ঠিও
সরজপাটস ওরাজও ম্ভব ওজর, এবং এওআজঙ্গ এটি বীমাওারীজও কযঔাজন প্রজোচন তেন্ত ওজর কেঔার
কিজত্র ােতা ওজর।
অআঅরসডএ সনজেস সলওাে সনসেস ি ওরা অজঙ কয সনিসাসরত মজের পজর কক্লআম ম্পজওস
চানাজনা/ওাকচপত্র চমা কেোর সবেটি বলেআ সবজবঘনা ওরজত জব যসে তারচনে কওাজনা
যুসিগ্রাে ওারণ থাজও।
10.

ক্ষি-ক্রত স্বাস্থয পরীিা
345

এওটি বেসিকত স্বািে পসসজত, এওচন কক্লআম মুি পসসিারওজও ঙাজ র অওাজর এআ ািারণত
এআ বেবিাটির ুসবিা কেো ে। পসস ঘাওাীন মজে পর পর ঘার বঙর তা যসে কক্লআমসবীন থাজও, তাজ তার কলজ, স্বািে পরীিার ঔরঘটি বহু পসসজত পসরজলাি ওজর কেো ে।
এটি ািারণত ঘসত তৃ তীে বজস বীমাওৃ ত রাসলর ১%ক াজর সনসেস ি ওরা অজঙ।
11.

েমবক্ষধ্ি ত ক্রবানা

এওচন কক্লআম-সবীন পসসিারওজও ঈৎাসত ওরার অজরা এওটি ঈপাে জা প্রজতেওটি কক্লআমসবীন বঙজরর চনে এওটি ক্রমবসিসত কবানা কেো। এর থস জা, পুননসবীওরজণর মে এওটি
সনসেস ি লতাংজল বীমাওৃ ত রাসলটি কব াজনা জব, িরা যাও বাসসও ৫% াজর এবং তাজও ৫০% পযসন্ত
বা াজনা কযজত পাজর যসে টানা েল বঙর কক্লআম-সবীন পুননসবীওরণ ওরা ে।
অআঅরসডএঅআ সনজেস সলওা নুযােী, স্বািে বীমা পসসর সভসত্তজত শুিুমাত্র িসতপূরজণর ঈপর
পুঞ্জীভু ত কবানা কেো জত পাজর এবং কবসনসফট পসসর চনে নে (বেসিকত েুখসটনার পসস
ঙা া)। পুঞ্জীভু ত কবানাজর পাজরলন স্পিভাজব প্রজস্পক্টা  পসস নসথজত ঈজেঔ থাওা ঈসঘত।
তারঈপর কওাজনা এওটি সনসেস ি বঙজর যসে এওটা কক্লআম ওরা ে, চমা পুঞ্জীভু ত কবানা কআ
াজরআ ওমজব কয াজর তা চমা জেজঙ।
উদারণ
এওচন বেসি ৫,০০০টাওার সপ্রসমোম সেজে ৩ি টাওার এওটি পসস সনজেজঙন। সদ্বতীে বঙজর,
যসে প্রথম বঙজর কওাজনা কক্লআম না খজট থাজও, তাজ সতসন কআ এওআ সপ্রসমোম সেজে ৩.১৫ি
টাওা (অজকর বঙজরর তু নাে ৫% কবসল) বীমাওৃ ত রাসল সজজব পাজচ্ছন। েল বঙজরর কবসল যসে
কক্লআম-সবীন পুননসবীওরণ ওরা ে তাজ কআ পসরমাণ সকজে োাঁ াজত পাজর ৪.৫ি টাওাে।
12.

মযাা/ক্রবানা

স্বািে পসসটিজও কক্লআম-সবীন রাঔার চনে কযমন ঈৎাভাতার বেবিা অজঙ, তার সবপরীতটিজও
ঠিও বা ে মোা। এঔাজন, যসে এওটি পসসর িীজন কক্লআমগুস ঔুব কবসল থাজও, তজব
পুননসবীওরজণর মে মোা বা কবাছা সপ্রসমোম ংগ্রজর মে ঘাপাজনা ে।
স্বািে পসস এওটি ামাসচও ুসবিার পসস এআ েৃসিভসঙ্গ কথজও, এজতাসেন পযসন্ত বেসিকত স্বািে
পসসগুসজত এআ মোা ঘাপাজনা েসন।
যসে, গ্রুপ পসসর কিজত্র, মোা ঘাচস ওরা ে। কক্লআজমর নুপাত যুসিগ্রাে ীমার মজিে
রাঔার চনে াসবসও সপ্রসমোজমর ঈপর ঈপযুিভাজব কবাছা ঘাপাজনা ে। অবার নেসেজও সভজ্ঞতা
যসে ভাজা ে তাজ প্রসমোম াজরর ঈপর ঙাজ র নুমসত কেো ে যাজও বা ে কবানা।
13.

ক্রেইম না করার ছা়ি

সওঙু পণে অজঙ যারা বীমাওৃ ত রাসলর ঈপর কবানা কেোর পসরবজতস কক্লআম সবীন প্রসত বঙজরর
চনে সপ্রসমোজমর ঈপর ঙা কেে।
14.

ক্রকা-ক্রপজমন্ট/ক্রকা-ক্রলয়াক্ষরং
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কওা-কপজমন্ট জা এওটি িারণা কযঔাজন এওটি স্বািে পসসর িীজন প্রজতেওটি কক্লআজমর চনে
বীমাওৃ ত এওটি ংল বন ওরজবন। এটি পণেটির ঈপর সনভস র ওজর বািেতামূও বা কস্বচ্ছামূও
জত পাজর। কওা-কপজমন্ট বীমাওৃ জতর মজিে সনসেস ি এওটি সনেমানুবতীতা সনজে অজ যাজত
প্রজোচনীে াপাতাজ ভসতস এ াজনা যাে।
কওা-কলোসরং যাজও সতসরি বা ে এমন এওটি িােী
কক্লআম পসরমাজণর এওটি লতাংল জত পাজর। বাচাজর সওঙু
চনেআ শুিু কওা-কপজমন্ট এওটি িারা সজজব রজেজঙ।
ািারণভাজব খটা কওাজনা জস্ত্রাপঘার, থবা সনসেস ি এওটি
15.

রাসল জত পাজর, থবা নুজমােনজযাকে
পণে অজঙ কযঔাজন সওঙু িরজণর ুজঔর
কযমন ব
কওাজনা জস্ত্রাপঘার, থবা
বে জে যাো বেসিজের কিজত্র।

ক্ষডডাক্ষিব/অক্ষতক্ষরক্ত

স্বািে পসসজত এজও সতসরি- বা জে থাজও, এটা জা িােী পসরমাণ এওটা থস যা
বীমাওারীর কক্লআম কেোর অজক প্রারসম্ভওভাজব বীমাওৃ তজও প্রোন ওরজত ে, কযমন, এওটা
পসসজত যসে সডডাসক্টব বা সবজোচে ে 10,000টাওা ে, বীমাওৃ তজও প্রজতেওটি বীমাওৃ ত
কাওাজনর চনে 10,000টাওা চমা সেজত ে। বণসনা ওরার চনে, কক্লআম যসে 80,000টাওার
ে, বীমাওৃ তজও প্রথজম 10,000টাওা বন ওরজত জব এবং বীমওারী 70,000টাওা কেজবন।
সপটা ওোল পসসর কিজত্র সডডাসক্টব বা সবজোচে এওটা সনিসাসরত ংঔেও সেন/খন্টা জত
পাজর যা বীমাওারীর প্রজেে কয কওাজনা ুসবিার অজক প্রজযাচে জব।
16.

ঘর ভা়িার ক্ষনয়ন্ত্রণ

কবল সওঙু পণে জপন এজিড ে কযঔাজন কক্লআজমর মে বীমাওৃ ত রাসলআ জা জবসাচ্চ পসরমাণ টাওা
যা কেো ে। এঔন কবল সওঙু পণে অজঙ কযঔাজন বীমাওৃ জতর খজরর কিণী বাঙাআটিজও বীমাওৃ ত
রাসলর জঙ্গ ম্পওস যুি ওজর ীমাবে ওজর কেো জেজঙ। সভজ্ঞতাে কেঔা ককজঙ, াপাতাজ
ভসতস থাওার মজের ব ঔরঘ খজরর ভা া নুাজর ে, কবসল ভা ার খজর থাওজ ঔরজঘর ব
তাসওার িীজন ঔরঘ কআ নুপাজত কবজ
যাে। যসে পসসটিজত খর ভা ার ীমাবেতা
প্রসতসেন বীমাওৃ ত রাসলর ১% ওজর থাজও, তাজ যসে কওাজনা বেসির বীমাওৃ ত রাসলর পসরমাণ
১ি টাওা ে, তজব সতসন প্রসতসেজনর খর ভা ার চনে ১০০০টাওা পাজবন। এর কথজও এওটি
আসঙ্গত স্পি কয যসে কওাজনা বেসি কবল োসম াপাতাজ সবাবহু সঘসওৎা কপজত ঘান, তজব
তাাঁজও যথাযথ সপ্রসমোজম কবসল পসরমাজণর বীমাওৃ ত রাসল সওনজত জব।
17.

পুননি বীকরণজযাগযতার ধ্ারা

স্বািে বীমা ংক্রান্ত অআঅরসডএ-র সনজেস সলওাে স্বািে বীমাজও অচীবজনর চনে পুননসবীওরণজযাকে
সজজব বািেতামূও ওজর সেজেজঙ। এওটি বীমা কওাম্পাসন পুননসবী ওরজত এওমাত্র তঔনআ স্বীওার
ওরজত পাজর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ত বেসি (বা তাাঁর পি সনজে কওঈ) ে বীমাটি ওরাজনার
চনে বা পরবতীওাজ তাাঁর জঙ্গ ম্পসওস ত কওাজনা চাসোসত, সমথো বণসনা থবা কঘজপ যাোর
মজতা সভসত্ত পাো যাে।

18.

খাক্ষরজজর ধ্ারা
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সনেন্ত্রণ সবিানওারীরা ঔাসরজচর িারাটিজও মাপওাঠিওৃ ত ওজর সেজেজঙ এবং এওটি বীমা কওাম্পাসন
কযজওাজনা মজে পসসটি ঔাসরচ ওজর সেজত পাজর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ত সমথো বণসনা,
চাসোসত, প্রওৃ ত খটনা না প্রওাল ওরা থবা জযাসকতার মজতা ওাচ ওরজঙন।
ন্তত পজনজরা সেজনর সসঔত কনাটি করসচিাডস এ/সড ওজর বীমাওৃ জতর কল কয ঠিওানা চাসনজেজঙন
কঔাজন পাঠাজনা প্রজোচন। যঔন বীমাওারী পসসটি ঔাসরচ ওজরন, তঔন বীমার নুত্তীণস
কমোেওাজর জঙ্গ ংসিি কল সপ্রসমোজমর এওটি নুপাত বীমাওৃ তজও সফসরজে সেজত জব। বলে
যসে কওাজনা কক্লআম পসসটির িীজন না ওরা জে থাজও।
যসে বীমাওৃ ত বীমাটি ঔাসরচ ওজরন, তাজ সরফািটি ওম মজের াজর জব। এর থস জা,
বীমাওৃ ত সপ্রসমোজমর সরফাি পাজবন তজব কটি কপ্রা-রাটা বা নুপাসতও াজরর তু নাে ওম
লতাংজলর াজর। যসে কওাজনা কক্লআম ওরা জে থাজও তজব কওাজনা সরফাি জব না।
19.

ক্ষি ুক ইন ময়

চসে এওচন কক্রতা এওটি নতু ন বীমা পসস কওজনন এবং তারপর পসসর ডকুজমন্টগুস পাোর
পর কেজঔন কয লতস এবং লতস াবীগুস যা সতসন ঘাআজঙন কতমন নে, তঔন তাাঁর সবওল্প ওী?
অআঅরএসডএঅআ এমন িরজণর মোর সেজও নচর করজঔ তার অআজন এরচনে কক্রতা-বেু ত্বমূও
বেবস্তা করজঔজঙ। কক্রতা এটি সফসরজে সেজে পাজরন এবং সরফাি কপজত পাজরন তজব কটি জব
সনম্নসসঔত লতস াবীগুসর সবোিীন:
1. এটা কওবমাত্র চীবন বীমা পসস এবং ন্তত এও বঙজরর কমোজের স্বািে বীমা পসসর
কিজত্রআ প্রজযাচে ে।
2. পসসর ডকুজমন্ট পাোর ১৫সেজনর মজিে কক্রতাজও এআ সিওার প্রজোক ওরজত জব
3. ক ওথা তাাঁজও বলেআ বীমাওারীজও সসঔতভাজব চানাজত জব
4. পসসজত কওাজনা কক্লআম ওরা না জআ কওবমাত্র সপ্রসমোম কফরত জব এবং কআমজতা
োডচাি ওরা জব।
a) কয মেটির চনে ওভার থাওজঙ তঔন অনুপাসতও াজর ছুাঁ সওর সপ্রসমোম
b) সঘসওৎাকত পরীিার চনে বীমাওারীর কয ঔরঘ জেজঙ এবং
c) িোম্প সডঈটির ঘাচস
20.

পুননি বীর জনয অন্তবি তী ময়কা

স্বািে বীমা পসসর এওটি গুরুত্বপূণস তবসলিে জা বীমার িারাবাসওতা বচাে রাঔা। এওটি পসসর
িীজন ুসবিাগুস তঔনআ বচাে থাজও যসে কআ পসস কওাজনারওম সবরসত ঙা াআ পুননসবী ওরা
জে থাজও, মেমজতা পুননসবী ওরা জা ঔুবআ গুরুত্বপূণস।
অআঅরসডএঅআ-এর সনজেস সলওা নুযােী, বেসিকত স্বািে পসসর পুননসবীওরজণর চনে এওটি
৩০সেজনর ন্তবসতী মেপবস কেো জে থাজও।
অজকর বীমাটির কমোে কল জে যাোর ৩০সেজনর মজিে যসে পুননসবী ওরা জে থাজও তাজ
িারাবাসওতা বচাে রাঔার চনে ব ুসবিা পাো যাজব। সবরসতর মজে যসে কওাজনা কক্লআম ওরা
ে, তজব তা কণে ওরা জব না।
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পুননসবীওরণ ওরার চনে বীমাওারী েীখসতর ন্তবসতী মেপজবসর নুজমােন কেোর সবেটি সবজবঘনা
ওরজত পাজর, কটি বলে স্বতন্ত্রে পজণের ঈপর সনভস রলী।
ঈপসরসেসঔত সিওাংল মূ িারা, ংজ্ঞা, বাে কেো অআঅরসডএ-এর চাসর ওরা সনজেস সলওা
নুযােী স্বািে সনেন্ত্রণ এবং স্বািে বীমা মান সনিসারণওারীর িীজন মান সনেস াসরত ওরা। ঙাত্রজের
পরামলস কেো জচ্ছ এওআ সবজের মজিে সেজে অবার যাোর চনে এবং মজে মজে অআঅরসডএ
কয সনজেস সলওা এবং াকুস ার কেে কম্পজওস তাাঁজের সনজচজেরজও অপজডট রাঔজত।
ক্ষনজজজক যাচাই 2
অআঅরসডএ সনজেস সলওা নুযােী, বেসিকত স্বািে পসস পুননসবীওরণ ওরার চনে —————————
এওটি ন্তবসতী মেওা পাো যাে।
I. পজনজরা সেন
II. সতসরল সেন
III. পাঁেতাসেল সেন
IV. াট সেন
ারাংল
a) প্রতোসলত েুখসটনা/ ুিতা যার চনে াপাতাজ ভসতস থাওজত জত পাজর এমন খটনার
কিজত্র এওটি স্বািে বীমা পসস এওচন বীমাওৃ ত বেসিজও অসথসও ুরিা কেে।
b) ওজতাচন মানু পসসর িীজন ওভার পাজচ্ছন তার সভসত্তজত স্বািে বীমা পজণের কিণীওরণ ওরা
ে: বেসিকত পসস, ফোসমস কফ্লাটার পসস, গ্রুপ পসস।
c) এওটি াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরজঘর পসস থবা কমসডজক্লআম, ুিতা/েুখসটনার
কিজত্র াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরঘটি পসরজলাি ওজর।
d) াপাতাজ ভসতস োর মজের অজক যজতাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অজঙ (ািারণত ৩০সেন)
কআ মজের মজিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকত ঔরঘ জেজঙ কটিআ জা াপাতাজ ভসতস থাওার
মে পূবস ঔরঘ, এবং যাজও কক্লআজমর ংল সজজব সবজবঘনা ওরা জব।
e) াপাতাজ ভসতস োর মজের পরবতী যজতাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অজঙ (ািারণত
৬০সেন) কআ মজের মজিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকত ঔরঘ জেজঙ, এবং যাজও কক্লআজমর ংল
সজজব সবজবঘনা ওরা জব, কটিআ জা াপাতাজ ভসতস থাওার মে পরবতী ঔরঘ।
f) এওটি ফোসমস কফ্লাটার পসসজত, পসরবার যার মজিে স্ত্রী, সনভস রলী ন্তান এবং সনভস রলী
মা-বাবা
অজঙন, তাাঁজের এওটি এওও বীমাওৃ ত রাসলর প্রস্তাব কেো ে কযটি ককাটা
পসরবারটির মজিে কফ্লাট ওজর।
g) াপাতাজর তেনসন্নন নকে পসস াপাতাজ ভসতস
বীমাওৃ ত বেসিজও এওটি সনসেস ি পসরমাণ টাওা কেে।

থাওার মজের তেনসন্নন ঔরজঘর চনে

h) সনসেস ি সওঙু ঈসেসঔত চটি ুঔ িরা প জ এওটি সবরাট পসরমাণ টাওা কেোর বেবিা
অজঙ কয পসসজত তাজও চটি ুঔ পসস বজ।
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i) এওটি সনসেস ি মজনানীত পসরমাণ (যাজও ীমা থবা সডডাসক্টব বা ে)-এর সিওন্তু এওটি
ঈচ্চতর বীমাওৃ ত রাসলর চনে ঈচ্চ সডডাসক্টব থবা টপ-অপ ওভার ওভাজরর প্রস্তাব কেে।
j) এওটি সনসেস ি ুসবিার ওভার বীমাওৃ তজও পযসাপ্ত ুসবিা কেে এবং বীমাওারীজও তাাঁর পসসটির
ওাযসওরীভাজব মূে সনিসারণ ওরজত াাযে ওজর
k) এওটি বেসিকত েুখসটনা (সপএ) ওভার প্রতোসলত েুখসটনার চনে মৃতুে এবং সবওাঙ্গতার কিজত্র
িসতপুরজণর ুসবিা সেজে থাজও।
l) বসসবসভাজকর করাকীজের ওভার কযমন োাঁজতর সঘসওৎা, েৃসির যজত্নর ঔরঘ, রুটিন সঘসওৎাকত
পরীিা এবং পরীিা আতোসের চনে, কযঔাজন াপাতাজ ভসতস থাওার প্রজোচন কনআ করওম
সঘসওৎাকত ঔরঘ কেো ে।
m) এওটি গ্রুপ পসস এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন এওচন সনজোকওতস া জত পাজরন, এওটি
ংকঠন, বোজের কক্রসডট ওাডস সডসভলন সনজত পাজর, কযঔাজন এওটি এওও পসস বেসিজের
এওটি ম্পূা্ণস ওভার সেজত পাজর।
n) পসরবাজরর চনে বীমাওৃ ত রাসলর সিওন্তু ঔরঘ জে ককজ ওজপসাজরট কফ্লাটার থবা বাফার
ওভাজরর পসরমাণ কআ সিও ঔরঘ কমটাজত াাযে ওজর।
o) ভারসচ কমসডজক্লআম /ভ্রমণ পসস এওচন বেসিজও ওভার কেে যঔন সতসন
থাওাওাীন মজে েুখসটনা, অখাত এবং ুিতার ছুাঁ সওর কিজত্র ঈন্মুি থাজওন।

সবজেজল

p) ওজপসাজরট খন খন ভ্রমণ পসরওল্পনা জা এওটি বাসসও পসস কযঔাজন ওজপসাজরটরা তাাঁজের
এসক্স্ট্চসওঈটিভ যাাঁরা খন খন ভারজতর বাআজর যান তাাঁজের চনে বেসিকত পসস গ্রণ ওজরন।
q) সবভ্রাসন্ত এ াজত সবজলত বীমাওৃ তজের চনে স্বািে বীমাে জনও লতস বেবার ওরা ে অআন
ওজর যার মান সনিসারণ ওজর সেজেজঙ অআঅরসডএ।

ক্ষনজজজক পরীিার উির
উির

1

ঠিও ঈত্তরটি জা II.
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াপাতাজ ভসতস থাওার মে পূবস ঔরজঘর ওভাজরর মেপবসটি যসে বীমাওারী কথজও বীমাওারীর
মজিে তারতমে থাজও এবং কটি পসসজত সনসেস ি ওরা থাজও, বজঘজে প্রঘসত ওভার জা
াপাতাজ ভসতস থাওার মে পূবস সতসরল সেন।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি জা

I.

অআঅরসডএ-এর সনজেস সলওা নুযােী, বেসিকত স্বািে পসসর পুননসবীওরজণর চনে এওটি ৩০সেজনর
ন্তবসতীওাীন মজের নুমসত পাো যাে।

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
াপাতাজ ভসতস থাওার ঔরজঘর পসসর কপ্রসিজত সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও?
I.

শুিুমাত্র াপাতাজ ভসতস থাওার মেটিআ ওভার ওরা ে

II. াপাতাজ ভসতস থাওা এওআজঙ্গ াপাতাজ ভসতস থাওার পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার
ওরা ে
III. াপাতাজ ভসতস থাওা এওআজঙ্গ াপাতাজ ভসতস থাওার পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওরা
এবং এওটি সবরাট পসরমাণ টাওা বীমাওৃ জতর মৃতুের কটনার কিজত্র পসরবাজরর েেজের কেো
জে থাজও
IV. প্রথম বঙর কথজওআ াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরঘ ওভার ওরা ে এবং যসে প্রথম
বঙর কওাজনা কক্লআম না ওরা ে তজব াপাতাজ ভসতস থাওার মজের পূবস এবং প্রাও
মজের ঔরজঘর ওভার কেো জে থাজও
প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও তা সঘসহ্নত ওরুন?
I.

স্বািে বীমা করাক সবেটি ামাে

II. স্বািে বীমা মৃতুে াজরর সবেটি ামাে
III. স্বািে বীমা করাক এবং এওআজঙ্গ মৃতুে ার ামাে
IV. স্বািে বীমা করাক এবং মৃতুে ার কওাজনাটিআ ামাে না
প্রশ্ন

3

স্বািে বীমাে কয ওোলজ পসরজবা কেো ে তার কপ্রসিজত সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও?
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I.

বীমা কওাম্পাসনগুসর শুরু ওরা এটি এওটি পসরজবল বােব ককা-সগ্রন ঈজেোক। এটি শুরু ওরা
জেজঙ তবেুেসতন কপজমন্টজও ঈৎা সেজত যাজত বাসস্তসবও টাওার কনাজটর প্রঘন ওম ওরা যাে
এবং কাঙ বাাঁঘাজনা যাে।

II. বীমাওৃ তজও কওাজনারওম ঔরঘ ঙা াআ সবজন পোে পসরজবা কেো ে এবং এরচনে কওাজনা
টাওা সেজত ে না ওারণ কযজতু এওটি সবজল প্রওজল্পর িীজন রওার বীমা কওাম্পাসনজও
এআ টাওা সেজে কেে।
III. যাবতীে কপজমন্ট যা বীমাওৃ ত ওরজবন তা শুিুমাত্র আন্টারজনট বোসেংজের মািেজমআ থবা
ওাজডসর মািেজমআ ওরজত জব ওারণ কযজতু বীমা কওাম্পাসন টাওা গ্রণ ওরজব না
IV. বীমাওৃ ত টাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাতাজর জঙ্গ সবজর মীমাংা ওজর
প্রশ্ন 4
স্বািে বীমাে াপাতাজর কপ্রসিজত সপসপএন-এর ম্পূণস অওারটি ঠিওভাজব সঘসহ্নত ওরুন।
I.

পাবসও কপ্রফাডস কনোওস

II. কপ্রফাডস কপ্রাভাআডার কনটোওস
III. পাবসও প্রাআজভট কনটোওস
IV. কপ্রাভাআডার কপ্রফাজরসন্সো কনটোওস
প্রশ্ন

5

সনম্নসসঔত কওান সববৃসতটি ঠিও নে তা সঘসহ্নত ওরুন?
I.

এওচন সনজোকওতস া তাাঁর ওমসঘারীজের চনে গ্রুপ পসস ওরাজত পাজরন

II.

এওটি বোে তাাঁর কক্রতাজের চনে গ্রুপ পসস সনজত পাজর

III. এওচন কোওানোর তাাঁর কক্রতাজের চনে গ্রুপ পসস সনজত পাজরন
IV.

ওমসঘারীজের চনে এওচন সনজোকওতস ার কনো গ্রুপ পসসটিজত ওমসঘারীজের পসরবারজও
ন্তভুস ি ওরার চনে প্রাসরত ওরা কযজত পাজর।

ক্ষনজজজক পরীিার প্রজশ্নর উির
উির

1

ঠিও বাঙাআটি জা

II।

াপাতাজ ভসতস থাওার মজের ঔরজঘর এওটি পসসজত, াপাতাজ ভসতস থাওার মে এওআজঙ্গ
াপাতাজ ভসতস থাওার মজের পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওজর।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি জা I।
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স্বািে বীমা করাজকর (ুজঔর োর ার) সবেটি ামাে।
উির

3

ঠিও বাঙাআটি জা

IV।

ওোলজ পসরজবার িীজন, বীমাওৃ ত টাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাতাজর
জঙ্গ সবজর মীমাংা ওজরন।
উির

4

ঠিও বাঙাআটি জা

II।

সপসপএন-এর থস জা কপ্রফাডস কপ্রাভাআডার কনটোওস বা কনটোজওস র পঙন্নআ প্রোনওারী।
উির

5

ঠিও বাঙাআটি জা

III।

I, II, এবং IV নম্বর সববৃসতটি জা ঠিও।
III নম্বর সববৃসতটি ভু  ওারণ এওচন
কোওানোর তাাঁর কক্রতাজের চনে গ্রুপ পসস সনজত পাজরন না।
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অধ্যায় 20
স্বািে বীমা অিাররাআটিং
অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা
এআ িোজের ঈজেলে জা স্বািে বীমাে অিাররাআটিং ম্পজওস অপনাজও সবস্তাসরত জ্ঞান কেো। কয
কওাজনা িরজনর বীমার কিজত্রআ অিাররাআটিং এওটি গুরুত্বপূণস সেও এবং এওটা বীমা পসস আুে
ওরার কিজত্র গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজর। এআ িোজে, অপসন অিাররাআটিংজের মূ নীসত,
রঞ্জাম  এর প্রসক্রো ম্পজওস এওটা অন্নাচ পাজবন। এঔাজন অপনাজও গ্রুপ স্বািে বীমার
অিাররাআটিং ম্পজওস  তথে চানাজনা জব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

অিাররাআটিং ওী?
অিাররাআটিং–কম সও িারণা
ফাআ এবং বেবাজরর সনজেস সলওা
অআঅরসডএঅআ-এর নোনে স্বািে বীমা অআন
অিাররাআটিংজের চনে মূনীসত  স্তর
অিাররাআটিং প্রসক্রো
গ্রুপ স্বািে বীমা
সবজেল ফর বীমার অিাররাআটিং
বেসিকত েুখসটনা বীমার িাররাআটিং

এআ িোে প ার পর অপসন িম জবন :
a)
b)
c)
d)
e)

অিাররাআটিং বজত ওী কবাছাে তা বুসছজে সেজত
অিাররাআটিংজের কম সও িারণা বণসনা ওরজত
অিাররাআটাররা কয নীসত কমজন ঘজ  রঞ্জাম সনজে ওাচ ওজর তা বোঔো ওরজত
অিাররাআটিং বেসিকত স্বািে বীমা পসসর প্রসক্রো ম্পূণস ওরাজও বাবা সেজত
ওীভাজব গ্রুপ স্বািে পসসর অিাররাআটিং ওরা ে তা সনজে অজাঘনা ওরজত

এই পক্ষরক্ষস্থক্ষতটা নজর করুন
48 বঙর বেী মনীল এওচন ফ্টোর আসঞ্জসনোর সজজব ওাচ ওজরন। মনীল সোন্ত সনজেজঙন
সনজচর চনে এওটা স্বািে বীমা পসস কনজবন। সতসন এওটা আনুজরন্স কওাম্পাসনজত ককজন, কঔাজন
তাাঁজও এওটা কপ্রাজপাচা ফমস কেো জা, যার মজিে তাাঁর লরীজরর ক ন  স্বািে, মানসও
স্বািে, অজক কথজও থাওা ুঔ, তাাঁর পসরবাজরর স্বািে ম্পসওস ত আসতা, ভো  অজরা কবল
সওঙু ম্পজওস এওগুচ্ছ প্রজশ্নর চবাব সেজত জব।
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কপ্রাজপাচা ফমসটা পাোর পর তাাঁজও কবল সওঙু নসথ কপল ওরজত জব কযমন তাাঁর পসরসঘসত 
বেজর প্রমাণপত্র, ঠিওানার প্রমাণ  তীজতর কমসডওো করওডস। তারপর তাাঁরা তাাঁজও এওটা
কল্থ কঘও-অপ  অজরা সওঙু কমসডওো কটি ওরাজত বজন, এজত সতসন তাল জন।
মনীল সনজচজও এওচন স্বািেবান মানু বজআ মজন ওজরন এবং তাাঁর অে কবল ভাজা। মনীল ঔুব
বাও জন কয তাাঁর কিজত্র বীমা কওাম্পাসন কওন এআ িরজনর এওটা েীখস প্রসক্রো সনজচ্ছ। এমনসও
এআ মস্ত সওঙু র পর বীমা কওাম্পাসন তাাঁজও বজা কয কমসডওো পরীিাে তাাঁর াআ কওাজজির 
াআ ব্লাড কপ্রার িরা পজ জঙ, যা পরবতীওাজ তাাঁর হৃেরজকর ম্ভাবনা বাস জে সেজচ্ছ। যসে তাাঁরা
তাাঁজও এওটা পসসর প্রস্তাব সেজচ্ছ, সওন্তু তার চনে ঘ া সপ্রসমোম সেজত জব, কয েটা তাাঁর এও
বেু যা সেজচ্ছ তার তু নাে জনও কবসল। তাআ মনীল আ পসসটা সনজত স্বীওার ওরজন।
এঔাজন, আনুজরন্স কওাম্পাসন তাজের অিাররাআটিং প্রসক্রোর ংল সজজব এআ মস্ত পেজিপগুস
নুরণ ওজরজঙ। কওাজনা ছুাঁ সও ওবাজরচ কেোর মে এওচন বীমাওারীর ঠিওভাজব ছুাঁ সওর
মূোেণ ওরা চরুরী এবং এওটা যুসিঙ্গত াভ ওরার ওথা ভাবা েরওার। ছুাঁ সওটা যসে
ঠিওভাজব মূোেন ওরা না ে এবং কওাজনা কক্লআম ে, তাজ এওটা কাওান জব। তারপর
বীমাওারী মস্ত বীমাওৃ ত বেসির কথজও সপ্রসমোম ংগ্র ওজর এবং এআ থসটাজও তাজও এওটা
ট্রাজির মজতা ওজর ামাজত ে।
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A. আন্ডাররাইটং কী ?
1. আন্ডাররাইটং
বীমা কওাম্পাসন কআ মানুজেরআ বীমা ওরাজত ঘাে, অলা ওরা যাে যাাঁরা বীমা পুজ কয ছুাঁ সও
সনজে অজঙন তার নুপাজত পযসাপ্ত পসরমাণ সপ্রসমোম তাাঁরা ভরজবন। ছুাঁ সও বাঙাআজের চনে এওচন
প্রস্তাবজওর কথজও তথে ংগ্র  তা সবজিজণর এআ প্রসক্রোআ অিারারাআটিং বজ পসরসঘত। এআ
প্রসক্রোর মািেজম ংকৃীত তজথের সভসত্তজত তারা সোন্ত কনজব কয তাাঁরা এওচন প্রস্তাবজওর বীমা
ওরাজবন সও ওরাজবন না। যসে তাাঁরা বীমা ওরাজনার সোন্ত কনন তাজ এআ িরজনর ছুাঁ সওর কথজও
যুসিঙ্গত াভ ওরজত জ ওত সপ্রসমোম ো ঈসঘত, লতস ওী জব তা ঠিও ওরজত জব।
করাকাজরর িারণার ঈপর সভসত্ত ওজরআ োাঁস জে অজঙ স্বািে বীমা। এঔাজন করাকার বজত কবাছাে
এওচন বেসির ুি োর ম্ভাবনা  তার চনে প্রজোচনীে সঘসওৎা  াপাতাজ ভসতস
োর ম্ভাবনা কওমন রজেজঙ। এওটা ব
পসরজর করাকার বেজর দ্বারা প্রভাসবত ে
(ািারণত ওমবেীজের তু নাে বসরষ্ঠ নাকসরওজের মজিে এটা কবসল) এবং নোনে প্রসতকূ
সবজের ওারজণ এটা বাজ কযমন কবসল চন বা ওম চন, তীত  বতস মাজনর সনসেস ি করাক
বা ুিতার আসতা, িূমপাজনর মজতা বেসিকত ভো, বতস মান স্বাজিের বিা এবং প্রস্তাবজওর
কপলা যসে কটাজও সবপজ্জনও বজ সবজবঘনা ওরা ে। ঈজটাসেজও করাকার সনসেস ি সওঙু নুকূ
সবজের ওারজণ ওজম যাে কযমন ওম বে, এওটা ুি াআফিাআ প্রভৃ সত।
ংজ্ঞা
আন্ডাররাইটং জা এওটি যথাযথভাজব ছুাঁ সও মূোেণ এবং কয লতস াবীর ঈপর োাঁস জে বীমা
ওভার মঞ্জুর ওরা জব ক বোপাজর সোন্ত কনোর এওটি পেসত।
2. আন্ডাররাইটংজয়র চাক্ষদা
অিাররাআটিং জা এওটা বীমা কওাম্পাসনর কমরুেণ্ড ওারণ জকাঙাজাভাজব ছুাঁ সও গ্রণ ওরজ থবা
পযসাপ্ত সপ্রসমোজমর ওারজণ বীমাওারী কেঈসো জে কযজত পাজর।নেসেজও, সতসরি ঔুাঁতঔুাঁজত বা
তওস জ বীমা কওাম্পাসনটি কযঔান কথজও ছুাঁ সও এওরওমভাজব ঙস জে কেো যাে এমন এওটা ব
পু বানাজত বেথস জব। তাআ ছু সওস  বেবার মজিে ঠিও ভারামে রাঔাটাআ গুরত্বপূণস, তা ওজরআ
ংকঠনটাজও প্রসতজযাসকতামুঔী  াভোেও ওরা যাে।
ংসিি বীমা কওাম্পাসন েলসন, নীসত  ছুাঁ সওর িু িার জঙ্গ তা সমসজে এআ ভারামে রাঔার
প্রসক্রোটা ম্পন্ন ওজর অিাররাআটার। তাাঁর ওাচটা জা ছুাঁ সওর কিণীসবভাক ওজর এওটা ঠিও
মূজে তা গ্রণ ওরার সবজে সোন্ত কনো। এআ কঔো রাঔা চরুরী কয ছুাঁ সও গ্রণ মাজন জা
ভসবেজত বীমাওারী কক্লআম সনষ্পসত্তর এওটা প্রসতশ্রুসত।
3. আন্ডাররাইটং – ঝুঁু ক্ষক মূযায়ণ
অিাররাআটিং জা ছুাঁ সও বাঙাআজের এওটা প্রসক্রো যা বেসি বা ককাষ্ঠীর তবসলজিের সভসত্তজত ঠিও
ে। এঔাজন ছঈরসওর স্তজরর সভসত্তজত অিাররাআটার সোন্ত কনন ছুাঁ সও গ্রণ ওরা জব সও জব না
এবং সনজ তা ওত মূজে কনো জব।জয কওাজনা পসরসিসতজতআ ছুাঁ সও গ্রণ ওরজত ে ততা 
নোেঙ্গত সভসত্তজত থসাৎ কওাজনা পিপাত এওআ িরজনর প্রজতেওটি ছুাঁ সওজও কিণীবে ওরা ঈসঘত।
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এআ কিণীসবভাকটা ে ািারণত িোিাডস স্বীওৃ সত ঘাজটসর মািেজম কযঔাজন প্রজতেওটি ছুাঁ সওর পসরমাণ
সনিসাসরত জেজঙ এবং কআ নুযােী ওত সপ্রসমোম োাঁ াজব তা বা রজেজঙ।
বে যসে করাজকর ম্ভাবনা পালাপাসল মৃতুের ম্ভাবনাজও প্রভাসবত ওজর, তজব বলেআ মজন রাঔজত
জব কয ুিতা মৃতুের জনও অজক অজ এবং কটা মাজছমজিেআ জত পাজর। তাআ এটা পুজরাপুসরআ
যুসিঙ্গত কয মৃতুের ওভাজরজচর তু নাে স্বািে ওভাজরজচর চনে অিাররাআটিং সনেম  সনজেস লাবী
জনও কবসল ওঠিন জব।
উদারণ
ডাোজবটি রজেজঙ এমন এওচন বেসির মৃতুের তু নাে হৃেজরাক বা সওডসনর মো ততসর োর
ম্ভাবনা কবসল থাজও, এবং বীমার ওভাজরচ থাওাওাীন বিাজতআ তাাঁর বাজর বাজরআ স্বাজিের
মো কেঔা সেজত পাজর। এওটি চীবন বীমা অিাররাআটিং সনজেস সলওা এআ বেসিজও এওটা ক ছুাঁ সও
সজজব সবজবঘনা ওরজব। যসে কমসডওো অিাররাআটিংজের চনে তাাঁজও ঈচ্চ ছুাঁ সও সজজব সবজবঘনা
ওরা জব।
স্বািে বীমাে অসথসও বা অে সভসত্তও অিাররাআটিংজের তু নাে বা সত নচর কেো ে কমসডওো
বা স্বািে ম্পসওস ত তজথের ঈপর। যসে অসথসও বা অজের সেওটা বজ্ঞা ওরা যাে না ওারণ
কঔাজন এওটা বীমাজযাকে স্বাথস থাওজতআ জব এবং কওাজনা িরজনর প্রসতকূ বাঙাআ েুর ওরজত এবং
স্বািে বীমা ঘাসজে যাো সনসশ্চত ওরজত অসথসও অিারারাআটিং গুরুত্বপূণস।
4. ক্রয ক্ষবয়গুক্ষ অুস্থতার ম্ভাবনাজক প্রভাক্ষবত কজর
ছুাঁ সওর মূোেজণর মে কয সবেগুস করাজকর ম্ভাবনা (ুি জে প ার ছুাঁ সও)-কও প্রভাসবত
ওজর কগুস তওস তার জঙ্গ সবজবঘনা ওরা ঈসঘত, কগুস জা সনম্নরূপ:
a) বয়: বে  ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। ঈোরণস্বরূপ, ংক্রমণ 
েুখসটনার ছুাঁ সও কবসল থাওাে সলশুর কিজত্র করাক-ম্ভাবনার সপ্রসমোম তরুণ প্রাপ্তবেস্কজের
তু নাে কবসল। এওআভাজব 45বঙজরর কবসল বেী প্রাপ্তবেস্কজের চনে সপ্রসমোম কবসল ে,
ওারণ এআ িরজনর বেসির ডাোজবটিজর মজতা েীখসিােী ুঔ থাওা, ঠাৎ হৃেজরাক বা
নে িরজনর করাজকর ম্ভাবনা কবসল থাজও।
b) ক্ষে: কভস িারজনর মে মসাজের করাজকর সতসরি ছুাঁ সও থাজও। তজব মসাজের তু নাে
পুরুরা হৃেজরাজক কবসল অক্রান্ত ন থবা ঘাওসর ম্পসওস ত েুখসটনার ম্ভাবনা পুরুজেরআ
কবসল থাজও ওারণ তাাঁরাআ কবসল সবপজ্জনও ওাজচ যুি থাজওন।
c) অভযা: তামাও, োজওা বা কয কওাজনা িরজনর মােও কবজনর করাজকর ছুাঁ সওর জঙ্গ
রাসর ম্পওস থাজও।
d) ক্রপলা: কাস ঘাও, ব্লািার বা সবমানঘাও প্রভৃ সত সনসেস ি কপলার কিজত্র ম্ভাবনা থাজও
েুখসটনার বা সত ছুাঁ সওর। এওআভাজব এক্স-কর কমসলনঘাও, োজবি সলজল্পর িসমও,
ঔসনিসমওজরর সওঙু সনসেস ি কপলাে স্বািে ম্পসওস তস ছুাঁ সও কবসল থাজও।
e) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা: এর বৃত্তর প্রাসঙ্গওতা রজেজঙ ওারণ সচনকত সবেগুস োিমা,
ডাোজবটি  সনসেস ি সওঙু ওোনাজরর মজতা করাজকর ছুাঁ সও ততসর ওজর। এটা করাজকর
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ম্ভবনাে প্রভাব কফজ এবং তাআ ছুাঁ সও গ্রজণর মে এআ সবেটাজও সবজবঘনাে রাঔা
ঈসঘত।
f) গ়িন: তাক াআ, করাকা বা ক পরতা ক ন সনসেস ি সওঙু ককাষ্ঠীর করাজকর ম্ভাবনার জঙ্গ
যুি।
g) অতীজতর ক্ররাগ বা অজস্ত্রাপচার: এটা সনিসারণ ওজর সনজত জব কয অজকর কওাজনা ুঔ
কথজও লারীসরও েুবসতা ততসরর কওাজনা ওারণ খজটজঙ সওনা থবা তা নতু ন ওজর জত
পাজর সওনা এবং কআ মজতা পসসর লতস াবী ঠিও ওরা ঈসঘত। ঈোরণস্বরূপ, সওডসনর
পাথর অবার ততসর ে বজ চানা এবং এওআভাজব এও কঘাজঔ ঙাসন থাওজ অজরও কঘাজঔ
ঙাসনর ম্ভাবনা বাস জে কেে।
h) বতিমাজন স্বাজস্থযর া  অনযানয ক্ষবয় বা অক্ষভজযাগ: ছুাঁ সও  বীমাজযাকেতার স্তর
সনিসারণ গুরুত্বপূণস এবং তা ঈপযুি ঈজন্মাঘন  কমসডওো পরীিার মািেজম প্রসতষ্ঠা ওরা
ম্ভব।
i) পক্ষরজবল  বাক্ষ়ি: করাজকর াজরর ঈপর এগুসর প্রভাব রজেজঙ

ক্ষনজজজক যাচাই 1
অিাররাআটিং জা ___________-এর প্রসক্রো।
I. বীমা পজণের সবপণন
II. কক্রতাজের কথজও সপ্রসমোম ংগ্র
III. ছুাঁ সওর সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারণ
IV. সবসভন্ন বীমা পণে সবসক্র
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B. আন্ডাররাইটং – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. আন্ডাররাইটংজয়র উজেলয
অমরা অিাররাআটিংজের ঈজেলে ঔসতজে কেজঔ শুরু ওরসঙ। েু’টি ঈজেলে রজেজঙ
i. সবরুে-বাঙাআ কঠওাজনা যা জা বীমাওারীর সবরুজে বাঙাআ
ii. ছুাঁ সওর কিণীসবভাক ওরা  ছুাঁ সওর প্রসত ুসবঘার সনসশ্চত ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষকর বাছাই পসরভাাটি সেজে কবাছাজনা ে ছুাঁ সওর স্তজরর সনসরজঔ স্বািেবীমার প্রজতেও প্রস্তাব
মূোেজণর প্রসক্রো এবং তারপর সোন্ত কনো অজে বীমা মঞ্জুর ওরা জব সও জব না, জ
কওান লজতস র সভসত্তজত জব তা ঠিও ওরা।
ক্ষবরুদ্ধ-বাছাই (বা প্রক্ষতকূ বাছাই) জা মানুজর প্রবনতা, যাাঁরা অলো ওজরন বা চাজনন কয
তাাঁজের কাওান োর ম্ভাবনা ঔুব কবসল, তাআ বীমা অগ্রী ন  কআ প্রসক্রোে ফেো তু জত
ঘান।
উদারণ
ওাজও  ওীভাজব বীমার প্রস্তাব কেবা জব কবোপাজর বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওজরন তজব
ডাোজবটি, ঈচ্চ রিঘাপ, াজটসর মো বা ওোনাজরর মজতা গুরুতর করাজক অক্রান্ত মানু,
যাাঁরা চাজনন কয লীঘ্রআ তাাঁজের াপাতাজ ভসতস জত জব, তাাঁজের স্বািে বীমা সওনজত কঘজে অগ্র
প্রওাল ওরার ম্ভাবনা থাজও, এজত বীমাওারী কাওান জব।
নেভাজব বজ, বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওজর থাজওন তজব কটা সবরুে-বাঙাআ জে যাজব
এবং এআ প্রসক্রোে তাাঁর কাওান জব।
2. ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত ুক্ষবচার
অুন অমরা এঔন ছুাঁ সওর প্রসত ুসবঘার সবেটা সবজবঘনা ওজর কেসঔ। ‘‘ুসবঘার’’ লব্দটির মাজন
জা কয অজবেনওারীরা এওআ স্তজরর ছুাঁ সওর মুজঔামুসঔ তাাঁজের বলেআ এওআ সপ্রসমোজমর কিণীজত
কফজত জব। ওতটা সপ্রসমোম িাযস ওরা জব তা সনিসারণ ওরজত বীমাওারীজও কওাজনা িরজনর
মাপওাঠি রাঔজত জব। এজত ক পরতা ছুাঁ সও রজেজঙ এওআ িরজনর সপ্রসমোম কেজবন অবার যাাঁজের
ছুাঁ সও কবসল তাাঁরা কবসল সপ্রসমোম কেজবন। সবপু পসরমাণ মানু যাাঁজের ছুাঁ সওটা ক পরতা তাাঁজের
চনে এওটা মাপওাঠি প্রজোক ওরা জব অবার যাাঁজের ছুাঁ সওর ার কবসল তাাঁজের ছুাঁ সওর ারটা ঠিও
ওরজত অজরা কবসল মে কেো জব।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ুসবঘার অনজত অিাররাআটার কয প্রসক্রোে যুি থাজওন কটাআ জা ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
থসাৎ বেসিজের ওোটাকসরজত ভাক ওজর তাাঁজের ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিণীজত
তাাঁজের াচাজনা জব। এআ িরজনর ছুাঁ সওর ঘারটি কিণী রজেজঙ।
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েযান্ডাডি ঝুঁু ক্ষক

i.

এর মজিে কআ বেসিরা পজ ন যাাঁজের জপসিত করাক-ম্ভাবনা (ুি জে প ার ম্ভাবনা) জা
ক প তা।
ii.

ক্রপ্রফাডি ঝুঁু ক্ষক

এরা জন তাাঁরা যাাঁজের জপসিত করাক-ম্ভাবনা কজ র তু নাে ওম এবং তাআ এজের কথজও ওম
সপ্রসমোম িাযস ওরা জত পাজর।
iii. াবেযান্ডাডি ঝুঁু ক্ষক
এাঁরা জন তাাঁরা যাাঁজের জপসিত করাক-ম্ভাবনা কজ র তু নাে কবসল, তজব এঔন বীমাজযাকে বজ
সবজবঘনা ওরা যাে। বীমার চনে তাাঁজের গ্রণ ওরা জত পাজর তজব এর চনে ঘ া (বা
সতসরি) সপ্রসমোম োযস ওরা জব থবা সনসেস ি সওঙু সবসিসনজি অজরাপ জত পাজর।
iv.

ক্ষডোইন্ড ঝুঁু ক্ষক

এাঁরা জন তাাঁরা যাাঁজের সবওত্ব  জপসিত বাঢ়সত করাক-ম্ভাবনা এতটাআ কবসল কয এওটা
ামজথসের মজিে থাওা ঔরজঘ এাঁজের বীমার অতাে অনা যাে না। ওঔন ওঔন এওটা
বেসিকত প্রস্তাব ামসেওভাজব ঔাসরচ ওজর কেো জত পাজর যসে ম্প্রসত কআ বেসির
জস্ত্রাপঘাজরর মজতা কওাজনা কমসডওো ম্পসওস ত খটনা খজট থাজও।
3. বাছাই প্রক্ষেয়া
অিাররাআটিং বা বাঙাআ প্রসক্রো েুটি স্তজর জত পাজর:
 সফড স্তজর
 অিাররাআটিং সডপাটসজমন্ট কজভজর স্তজর
Diagram 1: আন্ডাররাইটং বা বাছাই প্রক্ষেয়া

b) ক্ষফল্ড বা প্রাথক্ষমক স্তর
সফড স্তজর অিাররাআটিংজে প্রাথক্ষমক বা প্রাইমাক্ষর আন্ডাররাইটং বা কযজত পাজর। এর
মজিে এওচন এজচন্ট বা কওাম্পাসন প্রসতসনসির ংকৃীত তথে থাজও, যার সভসত্তজত সোন্ত কনো
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যাে বীমা ওভাজরচ মঞ্জুর ওরজত এওচন অজবেনওারী ঈপযুি সওনা। প্রাথসমও অিাররাআটার
সজজব এজচন্টআ এওটা গুরুত্বপূণস ভূ সমওা পান ওজরন। বীমাওৃ ত ওরার চনে ম্ভাবে ক্লাজেন্ট
ম্পজওস চানজত-বুছজত সতসনআ বজঘজে ভাজা চােকাে থাজওন।
সওঙু বীমা কওাম্পাসনর এজচন্টজের এওটা সববৃসত বা এওটা ককাপন সরজপাটস সেজত ে। কঔাজন
এজচন্টজও প্রস্তাবও ম্পজওস সনসেস ি তথে, মতামত  ুপাসরল চানাজত ে।
মরা যাজাডি ক্ষরজপাটি বা তনক্ষতক ক্ষবপদ ক্ষরজপাটি নাজম এওআ িরজনর এওটা সরজপাটস বীমা
কওাম্পাসনর এওচন অসিওাসরজওর কথজও ঘাো জত পাজর। এআ সরজপাটসগুসজত ািারণত
প্রস্তাসবত চীবজনর কপলা, অে, অসথসও বিা  ামাসচও পসরসঘসত থাজও।
তনক্ষতক ক্ষবপদ কী ?
বে, সঙ্গ, ভো প্রভৃ সতর মজতা সবেগুস এওটা স্বািে ছুাঁ সওর লারীসরও সবপেজও ঈজেঔ
ওজর, এঙা া অজরা সওঙু সবে কভীরভাজব নচর ওরা ঈসঘত। এটাআ জা ক্লাজেজন্টর তনসতও
সবপে যা বীমা কওাম্পাসনর ওাজঙ ঔুবআ োমী প্রমাসণত জত পাজর।
ঔারাপ তনসতও সবপজের এওটা ঘরম ঈোরণটা জা এওচন বীমাওৃ ত কচজনবুজছআ এওটা স্বািে
বীমা সনজন কয ঔুব ওম মজের মজিেআ তাাঁর এওটা জস্ত্রাপঘার জব থঘ বীমাওারীর ওাজঙ
সতসন কটা প্রওাল ওরজন না। এআভাজব এটা জা শুিুমাত্র এওটা কক্লআম ংগ্র ওরার চনে
বীমা কনোর এওটা মসরো কঘিা।
কাওান ম্পজওস ঈোীনতা জা অজরওটা ঈোরণ। ওারণ বীমার থাওার ওারজণ বীমাওৃ ত
তাাঁর স্বািে ম্পজওস তওস মজনাভাব সনজত পাজরন, ওারণ সতসন চাজনন াপাতাজর ঔরঘ কতা
বীমাওারী ামাজব।
‘তনসতও সবপে’-এর অজরওটা িরন ঈজেঔ ওরা চরুরী। এঔাজন বীমাওৃ ত েজতা কওাজনা
চাসোসত, সওন্তু কযজতু তাাঁর সবরাট জের বীমা ওরা রজেজঙ তাআ বজঘজে োমী াপাতাজ
রুজম কথজও যা েজতা সতসন বীমাওৃ ত না ওরজ ওরজতন না, কতমন বজঘজে বেেবহু
সঘসওৎা বেবিাটাআ সতসন পঙন্ন ওজরন।
প্রতারণামূক নজরদাক্ষর  প্রাথক্ষমক আন্ডাররাইটার ক্ষজজব এজজজন্টর ভূক্ষমকা
এওটা ছুাঁ সও বাঙাআজের কিজত্র কবসলরভাক সোন্তটাআ কনো জে থাজও কপ্রাজপাচা ফজমস প্রস্তাবও
কয তথে চাসনজেজঙন তার সভসত্তজতআ। অিাররাআটিংজে বজ থাওা এওচন অিাররাআটাজরর পজি
এটা চানা ঔুবআ ওঠিন কয এআ তথেগুস তে নে বা প্রতারণা ওরজত আচ্ছাওৃ তভাজব ভু  তথে
কেবা জেজঙ।
এঔাজনআ এজচন্ট ঈজেঔজযাকে ভূ সমওা পান ওজর। তথেগুস তে সওনা তা সনসশ্চত ওরার চনে
সতসনআ ঠিও চােকাে রজেজঙন, কযজতু প্রস্তাবজওর জঙ্গ এজচজন্টরআ রাসর  বেসিকত
কযাকাজযাক থাজও এবং সতসনআ নচর ওরজত পাজরন কয সবপজথ ঘানার ঈজেজলে আচ্ছাওৃ তভাজব
কওাজনা তথে কঘজপ যাো জা সওনা বা ভু  চানাজনা জা সওনা।
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c) আন্ডাররাইটং ক্ষডপাটিজমন্ট স্তর
অিাররাআটিংজের সদ্বতীে স্তরটা জা সডপাটসজমন্ট বা সফ স্তর। এঔাজন সবজলজ্ঞ  এমন
বেসিরা থাজওন যাাঁরা এআ ওাজচ েি এবং যাাঁরা কওজর মস্ত প্রাসঙ্গও তথে সবজবঘনা ওজর
সোন্ত কনজবন বীমার চনে প্রস্তাব গ্রণ ওরা জব সও জব না এবং জ কওান লজতস জব।
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C. ফাই এবং বযবাজরর ক্ষনজদি ক্ষলকা
এটি বলেআ মজন রাঔজত জব কয প্রজতেও বীমাওারীজও তাজের পজণের মাওস টিংজের অজক কটিজও
ততসর ওরজত জব এবং এটি অিাররাআটিং েপ্তজরর নেতম এওটি ওাচ। এর চনে
অআঅরসডএঅআ সনজেস সলওা ঘাু ওজরজঙ যা সনজঘ ারংজিজপ কেো জা :
প্রসতটি কওাম্পাসন তাজের জিের কক্রতাজের প্রজোচনীেতা, ঘাসো এবং ক্রেিমতা,
অিাররাআটিংজের সবজবঘনা, বীমার মূে, বাচাজর প্রসতজযাসকতার বিা আতোসেজও নচজর করজঔ
তাজের পণেগুসর নওলা ওজর। কআ ওারজণআ অমরা কেসঔ কয সবসভন্ন কিণীর কক্রতাজের চনে বহু
ংঔেও পঙন্ন বাঙাআ ওরার ুজযাক থাজও যসে ভারতীে বাচাজরর সভসত্ত স্তজর, এঔজনা াপাতাজ
ভসতস থাওার মজের ঔরজঘর সনরাপত্তার প্রসতসবিানমূও পণেগুসরআ অসিপতে কবসল।
প্রজতেও নতু ন পজণের প্রবতস ন ওরার অজক অআঅরসডএ-এর নুজমােজনর প্রজোচন। পণেটিজও সনজঘ
কযমন ঈজেঔ ওরা জেজঙ কআমজতা ‘ফাআ এবং বেবার’ িারার িীজন সনেন্ত্রজওর ওাজঙ ফাআ
ওরা প্রজোচন। এওবার প্রবসতস ত জে ককজ, কআ পণেটি প্রতোাজরর চনে সনজেস সলওা নুরণ ওরা
প্রজোচন। ঙাত্রজের পরামলস কেো জচ্ছ কয ফাআ এবং বেবাজরর সনজেস সলওা ংক্রান্ত মস্ত িারা,
ফমস, অে আতোসের জঙ্গ সনজচজের পসরসঘত ওজর কনোর চনে।
আইআরক্ষডএ ক্ষনজদি ক্ষলকা অনুযায়ী স্বাস্থয বীমা পজণযর জনয ফাই এবং বযবার প্রক্ষেয়া :
a) কওাজনা বীমাওারী কওাজনা িরজণর োিে বীমা পণেজও বাচার প্রঘন ওরজত পারজব না
যজতািণ না কটি ফাআ এবং বেবার প্রসক্রো নুযােী কওাজনা ওতৃস পজির ওাঙ কথজও
অকাম নুজমােন পাজচ্ছ।
b) নুজমাসেত কওাজনা স্বািে পজণের কিজত্র যসে পরবতীজত কওাজনা ংস্কার বা পসরমচসন ওরজত
ে তজব তারচনে মজে মজে কয সনজেস সলওা চাসর ওরা ে কআ নুযােী ওতৃস পজির
অকাম নুমসতর প্রজোচন অজঙ।
1. ওতৃস পজির দ্বারা নুজমাসেত কওাজনা নীসতর যসে কওাজনা ংস্কার বা পসরমাচসন ওরা ে
তজব এমন ংস্কার বা পসরমাচসন ওাযসওরী ওরার সেজনর কথজও ন্তত সতন মা অজক
প্রজতেও পসস িারওজও ক সবজে কনাটি সেজে চানাজত জব। এআ ংস্কার এবং
পসরমাচসজনর ওারণটি কনাটিজ বলেআ চানাজত জব, সবজলত সপ্রসমোম যসে বা াজনা
ে এবং কটি ওজতা মজের চনে বা াজনা জচ্ছ তার ওারণ চানাজত জব।
2. প্রস্তাব পজত্র বলেআ সপ্রসমোম  পসসর লজতস র ংস্কার এবং পসরমাচসজনর ম্ভাবনার
সবেটি ঈজেঔ ওরজত জব।
c) ফাআ এবং বেবাজরর অজবেজনর ফমসটির মান সনিসারণ ওজর সেজেজঙ অআঅরসডএ এবং
কটি ডাটাজব সলট এবং কক্রতা ংক্রান্ত তজথের সলট  বহু ংজযাচনীর জঙ্গ পাঠাজত
জব।
প্রজতেও বীমাওৃ তজও ওািমার আনফজমসলন সলট  প্রস্তাব পত্র এবং ওভাজরর অতাে থাওা
পসসর সবস্তাসরজতর জঙ্গ সেজত জব, কযগুস বাে কেো জচ্ছ, কক্লআমটি প্রোনজযাকে োর
অজক যসে কওাজনা জপিার পবস থাজও, কয থস প্রোন ওরা জব কটি িসতপুরজণর সভসত্তজত
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বা সনসেস ি পসরমাজণর সভসত্তজত জব, পুননসবীওরজণর লতস এবং ুসবিা, কওা-কপ থবা বাে
কেোর কযাকে এবং ঔাসরজচর লতস আতোসে।
ওতৃস পজির অকাম নুমসতর চনে ফাআ এবং বেবাজরর অজবেনটিজও বলেআ সনযুি বীমা
কণনাওারী এবং বীমা কওাম্পাসনর সআ-র দ্বারা লংসেত জত জব এবং কগুসজও এমন
অওাজর এবং এমন নসথপত্র  জত জব যা মজে মজে ওতৃস পি চাসনজে কেজবন।
d) স্বািে বীমা পজণের প্রতোার
1. এওটি স্বািে বীমা পণে প্রতোার ওরজত জ, বীমাওারীজও প্রতোার ওরার ওারণ
চানাজত জব এবং বতস মান পসস িারওজের সঘসওৎার ম্পূণস সবস্তাসরত চাসনজে
ওতৃস পজির অকাম নুমসত সনজত জব।
2. পসসর নসথপত্রটিজত স্পি ওজর ভসবেজত পণেটি প্রতোাজরর ম্ভাবনার আসঙ্গত সেজত জব
এবং পসসটি প্রতোহৃত জ পসস িারজওর ওাজঙ ওী ওী সবওল্প সতসন কপজত পাজরন
তার আসঙ্গত সেজত জব।
3. বীমাওারীর বকসতজত যসে বতস মান কক্রতা া া না কেন, তাজ পসসটি
পুননসবীওরজণর সেন পসসটি প্রতোার ওজর সনজত জব এবং বীমাওারীর ওাজঙ কয
পসস ঈপব্ধ অজঙ বীমাওৃ তজও কআ নতু ন পসসটিআ সনজত জব, যা বনজযাকেতার
লজতস র সবোিীন।
4. ম্ভাবে কক্রতার ওাজঙ প্রতোহৃত পণেটিজও প্রস্তাব সজজব কেো যাজব না।
e) কয কওাজনা পণে বাচাজর প্রঘসত োর পর বঙজর ন্তত এওবার তার মস্ত ঈপাোনগুস
সনযুি বীমা কণনাওারীর পযসাজাঘনা ওরজত জব। যসে কেঔা যাে কয পণেটি অসথসওভাজব
াভচনও জচ্ছ না, থবা কওাজনা সনসেস ি এওটি ঈপাোজনর ভাব জচ্ছ, তাজ সনযুি
বীমা কণনাওারী পণেটি যথাযথভাজব পযসাজাঘনা ওজর কেঔজত পাজরন এবং ফাআ এবং
বেবার প্রসক্রোর িীজন পযসাজাঘনার চনে অজবেন ওরজত পাজরন।
f) এওটি পণেজও ফাআ এবং বেবাজরর নুমসত কেোর পাাঁঘ বঙর পর, সনযুি বীমা
কণনাওারী পণেটির ওাচ পযসাজাঘনা ওজর কেঔজবন। সতসন ঈপকস, বাসত জে যাো,
ুজের ার, মূেবৃসে, ঔরঘ এবং নোনে প্রাসঙ্গও ঈপাোন যা এমন পণেটির নওলা
ওরার মে বাস্তজব কয িারণা ওরা জেসঙ তার তু নার পসরজপ্রসিজত সবেটি কেঔজবন
এবং অজক কয িারণা ওরা জেসঙ তার ঈপযুি যুসিগুস থবা পসরবতস নগুসর চনে
নতু ন ওজর নুমসত ঘাআজবন।
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D. আইআরক্ষডএআই-এর অনযানয স্বাস্থয বীমা আইন
ফাআ এবং বেবাজরর সনজেস সলওার সতসরি সজজব, স্বািে বীমা অআজনর সনম্নসসঔতগুস প্রজোচন:
a) ব বীমা কওাম্পাসনজওআ এওটি স্বািে বীমা অিাররাআটিং পসসর সববতস ন খটাজত জব যা
কবাডস ব কওাম্পাসনর মািেজম নুজমাসেত জব। পসসটিজও নোনে সবজের মজিেআ প্রস্তাব
ফমসটির ুপাসরল ওরজত জব যার মজিেআ ম্ভাবে স্বািে পসসটি কওনার চনে অজবেন
ওরজত পাজরন। এমন ফজমস কওাম্পাসনর জ্ঞাত পসস নুযােী এওটি প্রস্তাবজও অিাররাআট
ওরার চনে যাবতীে তথে বলেআ থাওজত জব।
b) অিারারআটিংজের নীসতটিজও ওতৃস পজির জঙ্গ ফাআ ওরজত জব। প্রজোচনীেতা নুভব
ওরজ পসসটিজও পসরবতস ন ওরার সিওার কওাম্পাসন করজঔ কেজব, সওন্তু ব ও’টি
পসরবতস নজও বলেআ ওতৃস পজির ওাজঙ ফাআ ওরজত জব।
c) স্বািে বীমার চনে কওাজনা প্রস্তাব কবাডস নুজমাসেত অিাররাআটিং পসসর ঈপর ম্পূণস
সভসত্ত ওজরআ গ্রণ বা ঔাসরচ ওরা ে। এওটি প্রস্তাব যসে ঔাসরচ জে যাে তজব কটি
ম্ভাবেজও সঘঠি সেজেআ সসঔতভাজব চাসনজে সেজত জব, যাজত ঔাসরচ ওরার ওারণটি করওডস
জে থাজও।
d) সপ্রসমোজমর ঈপর যসে কওাজনা অিাররাআটিং সতসরি ঘাচস িাযস ওরা ে তজব ক সবজে
বলেআ বীমাওৃ তজও চানাজনা জব এবং এওটি পসসটি ঘাু ওরার অজক এআ সতসরি
ম্পজওস পসস িারজওর ওাঙ কথজও ুসনসেস ি নুমসত বলেআ কনো জব।
e) যসে পসসটির কওাজনা পরবতী পযসাজে থবা কটি পুননসবীওরণ ওরার মে, কওাজনা বীমা
কওাম্পাসনর অজরা কওাজনা তজথের প্রজোচন ে, কযমন কপলার পসরবতস ন, তাজ
বীমাওৃ তজও সনিসাসরত মাজনর ফমস পুরণ ওরার চনে সনজেস ল কেজব এবং এমন ফমসগুসজও
পসসর নসথপজত্রর ংলআ ওরজব, স্পি ওজর কঔাজন চানাজত জব কয কওান খটনার
পসরজপ্রসিজত এমন তথে চমা কেোর প্রজোচনীেতা রজেজঙ এবং এমন খটনার কিজত্র কয
লতস গুস প্রজযাচে।
f) এওআ বীমাওারীর জঙ্গ মে থাওজত প্রজবল ওরা, পুননসবীওরণ ঘাসজে যাো, কক্লআজমর
পঙন্নআ সভজ্ঞতা আতোসেজত পসসিারওজের পুরস্কৃ ত ওরার চনে বীমাওারীরা কওাজনা
ঈপাে থবা ঈৎাোেও সওঙু ঈদ্ভাবন ওজর কনজব এবং ফাআ  বেবাজরর সনজেস সলওা
নুযােী প্রস্তাবপজত্র এবং পসসর নসথপজত্র এমন ঈপাে থবা ঈৎাোেজওর ম্পজওস
কঔাাঔুসআ চানাজত জব।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর পক্ষরবতিন ংোন্ত ক্ষনজদি ক্ষলকা
অআঅরসডএঅআ চীবন এবং স্বািে বীমা পসসর পসরবতস ন ংক্রান্ত সনজেস সলওা ঔুব স্পিভাজব কবর
ওজর এজনজঙ। কগুস পর পর ঈজেঔ ওরা জেজঙ সনম্নসসঔতভাজব :
1. সনম্নসসঔত খটনাগুসর কিজত্র বনজযাকেতা নুজমাসেত জব :
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a. পাসরবাসরও কফ্লাটার পসস  ািারণ বীমা কওাম্পাসনর ঘাু ওরা ব ওটি বেসিকত
স্বািে বীমা পসসগুস
b. এওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসনর কওাজনা ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর িীজন পসরবাজরর
েেজের ওভার থাওা , কওাজনা বেসি েজের সিওার অজঙ এওআ বীমাওারীর িীজন
এমন ককাষ্ঠী পসস কথজও বেসিকত স্বািে পসসজত থবা এওটি পাসরবাসরও কফ্লাটার
পসসজত পসরবসতস ত জে যাোর।
2. শুিু পুননসবীওরজণর মে পসস িারও পসরবতস জনর চনে সনবসাঘন ওরজত পাজরন এবং পসসটি
ঘার মেপজবসর মজিে না।
3. এওচন পসসিারও তাাঁর পসসটি পর এওটি বীমা কওাম্পাসনজত পসরবতস ন ওজর সনজে কযজত
ঘাআজ তাাঁজও, পসরবাজরর ব েে ককাটা পসসটি বন ওরার চনে, এমন বীমা
কওাম্পাসনজত অজবেন ওরজত জব, যসে তাআ ে তজব, কআ অজবেন ওরজত জব বতস মান
পসসটির সপ্রসমোম পুননসবীওরণ ওরার সেজনর ন্তত ৪৫সেন অজক।
4. অআঅরসডএ-প্রস্তাসবত ফজমস পুননসবীওরজণর সেজনর ন্তত ৪৫সেন অজক যসে পসসিারও অজবেন
ওরজত বেথস ন তাজ নতু ন বীমাওারী পসরবতস জনর প্রস্তাব েজতা সেজত পাজরন থবা েজতা
না সেজত পাজরন।
5. এমন তথে পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন অজবেনওারীজও চানাজব, প্রস্তাজবর ফমস এবং সবসভন্ন
স্বািে বীমা পণে কযগুসর প্রস্তাব কেো কযজত পাজর কআ প্রাসঙ্গও পণে ংক্রান্ত তথে
অআঅরসডএঅআ সনজেস সলওার জঙ্গ থাওা ংজযাচনী ‘১’-এর জঙ্গ কপাজটসসবসটি ফমসটি কেো
অজঙ।
6. পসস িারও প্রস্তাব ফমসটির পালাপাসল কপাজটসসবসটি ফমসটি পুরণ ওরজবন এবং কআ এওআ
ফমসগুস বীমা কওাম্পাসনর ওাজঙ চমা কেজবন।
7. কপাজটসসবসটি ফমসটি পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন ম্পসওস ত পসসিারজওর সবস্তাসরত
সঘসওৎাকত আসতা এবং কক্লআজমর আসতা ংক্রান্ত প্রজোচনীে তথে চানার চনে বতস মান বীমা
কওাম্পাসনর জঙ্গ কযাকাজযাক ওরজব।
8. কপাজটসসবসটি সনজে এআ নুজরাি পাোর পর বীমা কওাম্পাসনটি এআ নুজরাি পাোর ৭টি
ওমসসেবজর মজিে অআঅরসডএ-এর জেব কপাটসাজ বীমা পসস বজনর কয প্রস্তাসবত কডটা
ফরমোট রজেজঙ কঔাজন প্রজোচনীে তথে চাসনজে কেজব।
9. সনিসাসরত মে ীমার মজিে যসে বতস মান বীমাওারী প্রজোচনীে তথে কডটা ফরমোজট নতু ন বীমা
কওাম্পাসনজও সেজত বেথস ে, তজব কটিজও অআঅরসডএ প্রঘসত সনজেস সলওাজও ঙ্ঘণ ওরা সজজব
কেঔজত জব এবং কআ বীমাওারী বীমা অআন ১৯৩৮-এর িীজন লাসস্তমূও িারার সবোিীন
জব।
10. বতস মান বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কথজও তথে পাোর পর, নতু ন বীমা কওাম্পাসন প্রস্তাবটি
অিাররাআট ওরজত পাজর এবং অআঅরসডএ অআন(পসসিারজওর স্বাজথসর ুরিা), ২০০২-এর
অআন ৪(৬) নুযােী পসসিারওজও তাজের সোন্ত চাসনজে সেজত পাজর।
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11. ঈপজর ঈসেসঔত মে ীমার মজিে তথে পাোর পর যসে, বীমা কওাম্পাসন ওতৃস পজির
ওাজঙ ফাআ ওরা তাজের অিাররাআটিং পসস নুযােী ১৫সেজনর মেীমার মজিে পসস
িারজওর নুজরাি ম্পজওস তাাঁজও সওঙু না চানাে, তাজ বীমা কওাম্পাসনর অর সিওার
থাওজব না এআ প্রস্তাবটি বাসত ওরার এবং তাজও প্রস্তাবটি গ্রণ ওরজতআ জব।
12. যঔন পুননসবীওরজণ মে যসে নতু ন বীমাওারীর ওাঙ কথজও কপাজটসসবসটি গ্রণ ওরা ংক্রান্ত
সোন্তটি জপিার পযসাজে কথজও থাজও
a. যসে পসসিারও নুজরাি ওজরন, তাজ, এআ ল্প মজের চনে এওটি কপ্রা-করট সপ্রসমোম
গ্রজণর মািেজম ঘসত পসসটিজও বসিসত ওরার নুমসত সেজত জব যা বলেআ ন্তত
এওমাজর চনে জত জব এবং
b. নতু ন বীমাওারীর ওাজঙ কথজও সনসশ্চত পসস পাোর মে পযসন্ত এবং বীমাওৃ জতর ওাঙ
কথজও সনসেস ি সসঔত নুজরাি না পাো পযসন্ত বতস মান পসসটি বাসত ওরা যাজব না
c. এমন মস্ত খটনার কিজত্র, নতু ন বীমাওারী, কযঔাজনআ প্রসঙ্গও, কঔাজন ছুাঁ সও শুরু োর
সেনটিজও স্বল্প মেীমা কল জে যাোর সেনটির জঙ্গ যাজত সমজ যাে কটিজও স্বীওৃ ত
ওরজব
d. যসে কওাজনা ওারজণর চনে বীমাওৃ ত তাাঁর বতস মান বীমাওারীর জঙ্গআ পসসটি ঘাসজে
যাোর আচ্ছা প্রওাল ওজরন, তাজ কওাজনা নতু ন লতস প্রজোক না ওজর বলেআ সনেসমত
সপ্রসমোম িাযস ওরার মািেজমআ তাাঁজও পসসটি ঘাসজে যাোর নুমসত সেজত জব।
13. ঈপজর কযমন ঈজেঔ ওরা জেজঙ পসস িারও যসে কআ মজতা স্বল্প মজের চনে বসিসত
মেীমাজও কবজঙ কনন এবং কঔাজন যসে কওাজনা কক্লআজমর সবে থাজও কজিজত্র, যসে বতস মান
বীমাওারী কক্লআমটি গ্রণ ওজর কনন তজব পসস বঙজরর বাসও মজের চনে বাসও থাওা
সপ্রসমোমটি বতস মান বীমাওারী িাযস ওরজত পাজরন।
14. কয পসসটি বন ওরা জচ্ছ কটিজও গ্রণ ওরার চনে, বীমাওারী কওাজনা সতসরি কবাছা
থবা মাশু শুিুমাত্র বন ওরার জিের চনে িাযস ওরজত পারজব না।
15. এওটি বন ওজর অনা পসস গ্রণ ওরার চনে কওাজনা মিেিতাওারীজও কওাজনা ওসমলন
প্রোন ওরজত জব না।
16. কয কওাজনা স্বািে বীমা পসসর চনে, বতস মান পসসর িীজন পূজবস ঈপসিত করাজকর
পসরজপ্রসিজত জপিার মেপবস আসতমজিেআ সতক্রান্ত জে ককজ এবং মে সনিসাসরত ঙা গুসজও
সবজবঘনাে সনজত জব এবং নতু ন ওজর বন ওরা পসসর িীজন ঠিও কআ পসরমাণআ ওসমজে
অনজত জব।
টীওা 1: সনসেস ি িরজণর করাক থবা সঘসওৎার চনে নতু ন পসসজত যসে অজকর পসসজত
কআ এওআরওম করাক এবং সঘসওৎার কিজত্র জপিার মেপজবসর চনে যসে কবসল মে
থাজও কজিজত্র, তাজ জপিার সতসরি মেপবসটিজও বনজযাকে (কপাজটসসবসটি) ফমস
কযটি বনওারী পসসিারওজও চমা সেজত জব কটি নতু ন অা পসসিারজওর ওাজঙ স্পি
ওজর বোঔো ওজর সেজত জব।
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টীওা 2: ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর কিজত্র, অজকর পসসটিজত কওাজনা পূজবস ঈপসিত করাক
বাে কেো/মে সনিসাসরত বাে কেোর সবে থাকুও অর নাআ বা থাকুও, ব
সনসবসজলজ, াকাতার বীমার ওভার ঘাসজে যাোর বঙজরর ংঔোর সভসত্তজত বেসিকত
েেজের ঈপজর ঈসেসঔত ওৃ সতত্ব সেজতআ জব।
17. অজকর পসসটির িীজন বীমাওৃ ত রাসল এবং বসিসত বীমাওৃ ত রাসলর ঈপর বনজযাকেতা
বলেআ প্রজযাচে জব, বীমাওৃ ত যসে নুজরাি ওজরন, তাজ কটি অজকর পসসর িীজন
অজকর বীমাওারী(কের)ওাঙ কথজও পাো ক্রম সঞ্চত কবানা পযসন্ত সবস্তৃ ত ওরজত জব।
ঈোরণ সজজব বা যাে, যসে এওচন বেসির বীমাওারী এ-এর ওাজঙ ২ি টাওার এঅআ
থাজও এবং ক্রম সঞ্চত কবানা থাজও ৫০,০০০টাওা; যঔন সতসন বীমাওারী সব-এর ওাজঙ ঘজ
যাজচ্ছন এবং কটি কৃীত জেজঙ, তাজ বীমাওারী সব-কও কআ বেসিজও ২.৫০ি টাওার
এঅআ-এর প্রস্তাব সেজতআ জব এবং তারচনে সতসন কআ ২.৫০ি টাওার ঈপজর প্রজযাচে
সপ্রসমোম িাযস ওরজবন। যসে বীমাওারী সব-এর ওাজঙ ২.৫০ি টাওার কওাজনা পণে না কথজও,
তাজ বীমাওারী বজঘজে ওাজঙর ঈচ্চতর কযমন িরুণ ৩ি টাওার বীমার প্রস্তাব কেজবন এবং
তারচনে সতসন কআ ৩ি টাওার এঅআ-এর ঈপর প্রজযাচে সপ্রসমোমআ িাযস ওরজবন। যসে,
বনজযাকেতা ঈপব্ধ জব শুিু ২.৫০ি টাওার ঈপরআ।
18. পসস ঘু সিজত বীমাওারী স্পি ওজর পসস িারজওর মজনাজযাক অওসণ ওরজবন এবং প্রঘার
পুসস্তওা, সবক্রজের পুসস্তওা থবা নে কয কওাজনা িরজণর নসথপজত্রর মজতা প্রঘারমূও ঈপাোন,
যা সওঙু আ কাও না কওন, কটি:
a. ব স্বািে বীমা পসসআ জা বনজযাকে (কপাজটসজব)
b. পসস িারজওর ঈসঘত, বনজযাকেতার ুসবিা কনোর চনে, পর বীমাওারীর
প্রস্তাবটি গ্রজণ কেসর জে যাোর ওারজণ পসস ওভাজরজচ যাজত কওাজনা ফাাঁও না অজ
তারচনে পুননসবীওরজণর বহু সেন অজকআ পর বীমাওারীর ওাজঙ অজবেন ওরার
ঈজেোক কনো।
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E. আন্ডাররাইটংজয়রজনযমূনীক্ষতরঞ্জাম
1. আন্ডাররাইটংজয়র জে প্রাক্ষেক মূ নীক্ষতগুক্ষ
চীবন বীমা বা ািারণ বীমা, কয কওাজনা িরজনর বীমার কিজত্রআ সনসেস ি সওঙু তবি নীসত থাজও,
ছুাঁ সও গ্রজণর মে যা ওাজচ াজক। স্বািে বীমাগুস এওআভাজব এআ নীসতগুস দ্বারা পসরঘাসত ে
এবং কওাজনা সঙ্ঘত জ বীমাওারী োে এ াজনার সোন্ত সনজতআ পাজরন। এআ মূ নীসতগুস জা:
1. পরম ক্ষবশ্বা (উজবক্ষরমা ফাইড) এবং বীমাজযাগয স্বাথি
2. আন্ডাররাইটংজয়র জনয রঞ্জাম
এগুস জা অিাররাআটাজরর চনে তজথের ঈৎ এবং সভসত্ত যার ঈপর োাঁস জে ছুাঁ সওর কিনীসবভাক
ওরা ে এবং পসরজলজ সপ্রসমোম ঠিও ওরা ে। সনম্নসসঔতগুসআ জা অিাররাআটিংজের মূ
রঞ্জাম:
a) ক্রপ্রাজপাজা ফমি
এআ নসথটাআ জা ঘু সির সভসত্ত কযঔাজন চজ া ওরা থাজও প্রস্তাবজওর স্বািে  বেসিকত সববরণ
ম্পজওস মস্ত গুরুত্বপূণস তথে (থসাৎ বে, কপলা, ক ন, ভো, স্বাজিের বিা, অে,
সপ্রসমোম কপজমজন্টর সববরণ প্রভৃ সত)। পণে নুাজর  কওাম্পাসনর ঘাসো  নীসত নুযােী এর
মজিে সওঙু র প্রশ্ন কথজও এওবাজর সবস্তাসরত প্রশ্নাবী থাজও, যাজত চানাজনা তথেগুস লম্পজওস
সনসশ্চত বা যাে এবং কআ মজতা ওভাজরচ কেো ে। বীমাওৃ ত সবো ভঙ্গ ওরজ বা
কওাজনা তথে ককাপন ওরজ পসস বাসত জে কযজত পাজর।
b) বয়জর প্রমাণপত্র
বীমাওৃ জতর বেজর সভসত্তজত সপ্রসমোম সনিসাসরত ে। তাআ এটা পসরাযস কয নসথভু সির মে
কেঔাজনা বে ঈপযুি প্রমাণপত্র কেসঔজে যাঘাআ ওরাজত জব।
উদারণ
ভারজত এমন জনও নসথ রজেজঙ কযগুসজও বেজর প্রমাণপত্র সজজব সবজবঘনা ওরা যাে তজব
কগুসর বগুসআ অবার অআনত গ্রণজযাকে নে। কবসলরভাক তবি নসথআ েুটি বৃৎ ওোটাজকাসরজত
ভাক ওরা যাে। কগুস জা :
a) বেজর িোিাডস প্রমাণপত্র: এগুসর মজিে ওজেওটি জা স্কু  াটিসসফজওট, পাজপাটস,
কডাসমাআ াটিসসফজওট, পোন ওাডস প্রভৃ সত।
b) বেজর নন-িোিাডস প্রমাণপত্র: এগুসর মজিে সওঙু জা করলন ওাডস, কভাটার অআসড,
গ্রজচর কখাণা, গ্রাম পঞ্চাজেজতর লংাপত্র প্রভৃ সত।
c) আক্ষথি ক নক্ষথ
কবসনসফট পজণের চনে  তনসতও সবপে ওমাজত প্রস্তাবজওর অসথসও বিাটা চানা সবজলভাজব
প্রাসঙ্গও। ািারণত যসে অসথসও নসথ ঘাো ে কওবমাত্র
a) বেসিকত েুখসটনা ওভাজরর কিজত্র থবা
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b) াআ াম োুজোডস ওভাজরজচর কিজত্র থবা
c) যঔন কয ওভাজরচ ঘাো জেজঙ তার জঙ্গ বসণসত অে  কপলা কমজ না।
d) ক্রমক্ষডকযা ক্ষরজপাটি
কমসডওো সরজপাজটসর ঘাো েবীমাওারীর সনেজমর সভসত্তজত এবং ািারণত এটা বীমাওৃ জতর
বে এবং ওঔন ওঔন পঙন্ন ওরা ওভাজরর পসরমাজণর ঈপর সনভস র ওজর। কপ্রাজপাচা
ফজমসর সওঙু প্রজশ্নর চবাব কেোর কিজত্র এমন সওঙু তথে থাজও কযঔাজন কমসডওো সরজপাজটসর
েরওার ে।
e) ক্ষবেয়কমীর ক্ষরজপাটি
সবক্রেওমীজের কওাম্পাসনর তৃ ণমূ স্তজরর অিাররাআটার সজজব কেঔা কযজত পাজর এবং তাাঁজের
সরজপাজটস তাাঁজের কেো তথে এওটা গুরুত্বপূণস সবজবঘনার সবে জত পাজর। যসে অজরা বেবা
ওরার চনে সবক্রেওমীজের এওটা আনজভটিভ থাজও, তাআ এওটা স্বাজথসর ংখাত থাজও কযটা
নচর রাঔা েরওার।

ক্ষনজজজক যাচাই 2
অিাররাআটিংজে ___________-এর পরম সবোজর নীসত কমজন ঘা চরুরী।
I. বীমাওারী
II. বীমাওৃ ত
III. বীমাওারী  বীমাওৃ ত ঈভে
IV. কমসডওো পরীিও

ক্ষনজজজক যাচাই 3
বীমাজযাকে স্বাথস বজত কবাছাে____________.
I. বীমা ওরা জব কয ম্পসত্তর তাজত বেসির অসথসও স্বাথস
II. কয ম্পসত্ত আসতমজিেআ বীমাওৃ ত
III. যঔন এওআ িসতর চনে এওাসিও কওাম্পাসন ওভার কেে তঔন প্রজতেও বীমাওারীর কাওাজনর
ংলভাক
IV. কাওাজনর পসরমাণ যা বীমাওারীর কথজও ঈোর ওরা যাজব
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F. আন্ডাররাইটংপ্রক্ষেয়া
প্রজোচনীে তথে পাো ককজআ অিাররাআটার পসসর লজতস র সবজে সোন্ত কনন। স্বািে বীমা
বেবাজে কয ািারণ িরণগুস বেবহৃত ে কগুস সনম্নরূপ:
1. ক্রমক্ষডকযা আন্ডারাইটং
কমসডওো অিাররাআটিং জা এমন এওটি প্রসক্রো কযঔাজন প্রস্তাবজও কমসডওো সরজপাটস ঘাো ে
স্বািে বীমা পসসর চনে অজবেনওারীর স্বাজিের বিা সনিসারণ ওরজত। তারপর স্বািে ংক্রান্ত
ংকৃীত তথে মূোেণ ওজর বীমাওারী সোন্ত কনন ওভাজরচ কেো জব সও জব না, সেজ
ওতটা ীমা পযসন্ত কেো জব এবং কওান লজতস র সভসত্তজত কেো জব এবং বেসতক্রম ওী থাওজব।
এআভাজবআ কমসডওো অিাররাআটিং সনিসারণ ওরজত পাজর ছুাঁ সও গ্রণ বা স্বীওার ওরার সবজে এবং
ওভাজরর লতস ম্পজওস ।
কমসডওো অিাররাআটিংজে যসে কমসডওো সরজপাটস পাো  তার পরীিার চনে প্রঘু র ঔরঘ
চস জে অজঙ। বীমাওারী যঔন ঈচ্চ স্তজরর কমসডওো অিাররাআটিং ওজর তাজের সবরুজে ‘মাঔনকতাা’ (কওবমাত্র বজঘজেৃ ভাজা িরজনর ছুাঁ সও স্বীওার এবং নেগুস ঔাসরচ ওরা)-র কোাজরাপ
ওরা ে। এজত ম্ভাবে ক্লাজেন্টজের মজিে এওটা তালা ততসর ে এবং আ বীমাওারীজের ওাজঙ
বীমা ওরাজত অগ্রী মানুজর ংঔো ওজম যাে ওারণ জনজওআ প্রজোচনীে যাবতীে তথে চানাজত
 প্রজোচনীে পরীিা ওরাজত রাসচ ন না।
বেসিকত স্বািে বীমার চনে স্বাজিের বিা  বে সবজবঘনা ওরা অিাররাআটিংজে গুরুত্বপূণস।
বতস মান স্বাজিের া, বেসিকত  পাসরবাসরও কমসডওো আসতা অজক কথজও কওাজনা করাক
রজেজঙ সওনা বা ভসবেজত ম্ভাবে স্বািে মো  বিা যার চনে াপাতাজ ভসতস োর
প্রজোচন প জত পাজর বা জস্ত্রাপঘাজরর েরওার জত পাজর কবোপাজর অিাররাআটার অন্নাচ ওরজত
িম ন।
তাঙা া কপ্রাজপাচা ফমসটার সডচাআন ওরা জেজঙ এমনভাজব যাজত তীজত কওাজনা সঘসওৎা জে
থাওজ, াপাতাজ ভসতস জত জ  কওাজনা জস্ত্রাপঘার জে থাওজ তার ঔবর কটজন কবর
ওরাযাে। অজকর ুঔ অবার জত পাজর সওনা তার ম্ভাবনা, বতস মান  ভসবেজত স্বাজিের ঈপর
তার প্রভাব বা ভসবেৎ চটিতা ম্পজওস মূোেণ ওরজত এটা অিাররাআটারজও াাযে ওজর। সওঙু
করাক যার চনে প্রস্তাবও ুি সনজচ্ছন লীঘ্রআ কয কওাজনা মজে তার চনে তাজও াপাতাজ ভসতস
জত পাজর সওনা তা ঔাসতজে কেঔা যাে।
উদারণ
াআপারজটনলন, সতসরি চন/িুওাে  লওস রার ার কবসল, এআ িরজনর কমসডওো বিা
াটস, সওডসন  নাভস া সজিজমর চনে ভসবেজত াপাতাজ ভসতস র ঔুব কবসল ম্ভাবনা থাজও। তাআ
কমসডওো অিাররাআটিংজে ছুাঁ সও মূোেজণর মে এআ বিাগুস তওস তার জঙ্গ সবজবঘনা ওরা
ঈসঘত।
40 বঙজরর পর কথজওআ ািারণত স্বাজিের বিার প্রসতকূ পসরবতস ন ে, এটা ে মূত
স্বাভাসবও বে বা ার ওারজণ, 45 বঙজরর অজক প্রস্তাবজওর কওাজনা কমসডওো পরীিা ওরাজনার
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প্রজোচন কনআ (কওাজনা কওাজনা বীমাওারী অবার ঘাসোটাজও 50 থবা 55 বঙর ওজর সেজত
পাজর)। কমসডওো অিাররাআটিং সনজেস সলওাে বলে প্রস্তাবজওর স্বাজিের বিা ম্পজওস তাাঁর
পাসরবাসরও ডািাজরর স্বািসরত এওটা কখাণাপত্র ঘাবা জত পাজর।
ভারতীে স্বািে বীমার বাচাজর বেসিকত স্বািে বীমার চনে মূ কমসডওো অিাররাআটিং সবে জা
বেসির বে। 45-50 বঙজরর কবসল বেী যঔন প্রথম বাজরর চনে নাম নসথভু ি ওরাজবন তঔন
তাাঁর স্বািে ংক্রান্ত ছুাঁ সও নুমান ওরজত ািারণত তাাঁর সনিসাসরত পোথসচওা পরীিা ওরাজনা
েরওার, তাাঁর বতস মান স্বািে বিা ম্পজওস  সনসেস ি তথে পাো েরওার। অজক কথজও কওাজনা
করাক থাওজ এআ িরজনর পরীিাগুস তার আসঙ্গত কেজব।
উদারণ
মােও, োজওা বা তামাও কবন নাি ওরা কবল ওঠিন এবং কপ্রাজপাচা ফজমস প্রস্তাবও
চানান কয মাজছমজিে সতসন এগুস কবন ওজর থাজওন। এগুস ঠিওভাজব না চানাজ স্বািে
চনে অিাররাআটিংজের ওাচটা কবল ঘোজসঞ্জং। সতিূতা অজরওটা মো যা চনস্বাজিের
ব সবপে জে কেঔা সেজচ্ছ এবং এর কথজও ততসর ো চটিতার চনে পযসাপ্ত মূে সনিসারন
অিাররাআটিং রঞ্জাম ততসর ওরা েরওার।

েজতা
বীমার
এওটা
ওরজত

2. নন-ক্রমক্ষডকযা আন্ডারারাইটং
স্বািে বীমার চনে অজবেনওারী কবসলরভাক প্রস্তাবজওরআ কওাজনা কমসডওো পরীিার েরওার কনআ।
যসে সনভুস তার স্তর ঔসতজে কেঔা যাে তজব িে ওরা যাজব এআ িরজনর কওজর মাত্র এও-েলমাংল
বা তার ওজমর কমসডওো পরীিাে ঔারাপ ফ অজব, বীমাওারী কওগুসর কবসলরভাক কিজত্র
কমসডওো পরীিা এস জেআ কযজত পাজরন।
প্রস্তাবও যসে মস্ত তথে ম্পূণসভাজব  ততার জঙ্গ চাসনজে থাজওন এবং কগুস এজচন্ট
তওস তার জঙ্গ যাঘাআ ওজর থাজওন তাজ কমসডওো পরীিার প্রজোচনীেতা ওম জত পাজর।
বাস্তজব কক্লআজমর ার ামানে বা জ তা কমজন কনো কযজত পাজর যসে কমসডওো কঘওঅপ বাবে
ঔরঘ  নোনে ঔরঘ বাাঁঘাজনা যাে এবং এজত প্রস্তাবজওর ুসবিা ঔাসনওটা ওমজব।
বীমা কওাম্পাসনগুস তাআ এমন কবল সওঙু কমসডওো পসস সনজে অজঙ কযঔাজন প্রস্তাবওজও কওান
কমসডওো পরীিা ওরাজত ে না। এআ িরজনর খটনাে, কওাম্পাসনগুস ািারনত এওটা ‘কমসডওো
সগ্রড’ ততসর ওজর এটা সঘসহ্নত ওরজত কয কওান বেজ বা পযসাজে কমসডওো অিাররাআটিং ওরাজত
জব, এবং এআ নন-কমসডওো ীমাগুস তওস তার জঙ্গ সডচাআন ওরা ে যাজত বেবিা  ছুাঁ সওর
মজিে এওটা যথাথস ভারামে রাঔা যাে।
উদারণ
কমসডওো পরীিার কওাজনা েীখস প্রসক্রোর মজিে না সকজে, জপিাে না কথজও  প্রসক্রোর সবম্ব
এস জে এও বেসির দ্রুত এওটা স্বািে ওভাজরচ কনোর েরওার সঙ, তাআ সতসন এওটা ননকমসডওো অিাররাআটিং পসস কবজঙ সনজেজঙন। এওটা নন-কমসডওো অিাররাআটিং পসসজত
সপ্রসমোজমর ার  বীমাওৃ ত রাসল ঠিও ওরা ে স্বািে ম্পজওস ওতগুস প্রজশ্নর চবাজবর সভসত্তজত,
যার কবসলরভাকটাআ বে, সঙ্গ, িূমপাজনর কিণী, ক ন প্রভৃ সত। প্রসক্রোটা ঔুবআ দ্রুত তজব
সপ্রসমোমটা অজপসিওভাজব কবসল।
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3. ংখযাূচক ক্ররটং পদ্ধক্ষত
অিাররাআটিংজে এআ প্রসক্রোটি বম্বন ওরা ে, কযঔাজন ছুাঁ সওর প্রজতেওটি ঈপাোজনর ঈপর
ংঔোূঘও বা লতাংজল মূোেন ওরা ে।
বে,
সঙ্গ,
চাসত,
বৃসত্ত,
বাভবন,
পসরজবল,
লারীসরও
ক ন,
ভো,
পাসরবাসরওএবংবেসিকতআসতাজর মজতা সবেগুস যাঘাআ ওরা ে এবং পূবস সনিসাসরত মাপওাঠির
সভসত্তজত ংঔোূঘও সভসত্তজত কস্কার কেো ে।
4. আন্ডাররাইটং ক্ষদ্ধান্ত
প্রাপ্ত

তথে

তওস তার

জঙ্গ

মূোেন

ওজর

যথাযথভাজব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

জ

তজবআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূণস ে। ঈপজরর রঞ্জাম এবং তাাঁর সবজবঘনার সভসত্তজত অিাররাআটার
ছুাঁ সওজও সনম্নসসঔত ওোটাজকাসরগুসজত কিণীসবভাক ওজর:
a) িোিাডস াজর ছুাঁ সও গ্রণ
b) সতসরি সপ্রসমোম(কাসডং)-এর সবসনমজে ছুাঁ সও গ্রণ, যসে ব কওাম্পাসন এটা না
ওরজত পাজর
c) এওটা লতস ািীন কমোে/লজতস র চনে ওভার ঔাসরচ
d) ওভার স্বীওার
e) ওাঈন্টার ফার (সবসিসনজি থবা ওভাজরর ংল গ্রাে)
f) ঈচ্চতর সডডাসক্টব থবা
g) পসসর িীজন কসভ িােী বচসন

কওা-কপ প্রজোক ওরা

কওাজনা করাকজও িােীভাজব বচসন ওরা জ, পসস লংাপজত্র তা নুজমাসেত জত জব। িোিাডস
পসস বচসজনর কথজও এটা এওটা সতসরি বচসন ে এবং ঘু সিজত এটা এওটা ংল ে।
অিাররাআটাজরর সবজলজ্ঞ বেসিকত ছুাঁ সও মূোেন বীমা কওাম্পাসনর কিজত্র গুরুত্বপূণস ওারণ এটা
বীমা বেবিাে ভারামে রিা ওজর। অিাররাআটিং বীমাওারীজের এওজঙ্গ সনজে ককাষ্ঠী বাসনজে
প্রস্তাসবত ছুাঁ সওগুসর চনে এওআ স্তর  যা তাাঁরা ুরিা কেোর চনে বাঙজবন কগুসর চনে এওআ
িরজনর সপ্রসমোম িাযস ওজর। পসসজাডারজের ওাজঙ এর ুসবিা জা তাাঁরা এওটা কমার মজতা
চােকাে বীমার ঈপব্ধতা কেঔজত পান এবং প্রসতজযাসকতামূও োজম কগুস পান কযঔাজন এওচন
বীমাওারীর ুসবিা ে করাক ম্ভাবনার অন্নাচ সেজে তাজের কপাটসজফাস রিা ওরজত।
5. াধ্ারণ বা েযান্ডাডি বজিজনর (এক্সেু লন) বযবার
যা তাজের মস্ত েজের ঈপর প্রজযাচে, সিওাংল পসস কআ বচসনগুস অজরাপ ওজর। এগুস
িোিাডস বচসন সজজব পসরসঘত থবা ওঔন ওঔন এগুসজও ািারণ বচসন বজ ঈজেঔ ওরা
ে। িোিাডস বচসন রূপােন ওজর বীমাওারীরা তাজের প্রজোজক রাল টাজন।
অজকর িোজে এআ এওআ সবে অজাঘনা ওরা জেজঙ।

ক্ষনজজজক যাচাই 4
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কমসডওো অিাররাআটিং ম্পজওস সনজঘর কওান সববৃসতটি কবঠিও?
I. কমসডওো সরজপাটস ংগ্র  মূোেজন প্রঘু র ঔরঘ যুি।
II. স্বািে বীমার চনে কমসডওো অিাররাআটিংজে মূ সবেগুস জা বতস মাজন স্বাজিের া 
বে।
III. স্বািে ছুাঁ সওর মূোেজনর চনে প্রস্তাবওজও কমসডওো  পোথসচওো পরীিা ওরাজত ে।
IV. ছুাঁ সওর প্রজতেওটি ঈপাোজনর ঈপর লতাংল মূোেন ওরা ে।

Diagram 1: আন্ডাররাইটং প্রক্ষেয়া
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G. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
1. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
মূত ক
ূত্র প্রজোক ওজর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বজত কবাাে এওটা
িোিাডস গ্রুজপর ও েে এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অতাে ওভার পান, গ্রুজপর
বেসিরা বীমাওারীর ওাজঙ সবরুে-বাঙাআ জত পাজরন না। তাআ এওটা গ্রুপজও স্বািে বীমার চনে
স্বীওার ওরার মে বীমাওারীজের এটা সবজবঘনার মজিে রাঔজতআ ে কয গ্রুজপর সওঙু েজের
মারাত্মও  খন খন স্বাজিের মো জত পাজর।
গ্রুপ স্বািে বীমার অিাররাআটিংজে গ্রুজপর তবসলিে সবজিণ প্রজোচন যাজত মূোেন ওরা যাে কয
এআ গ্রুপটা বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিং সনজেস সলওার মজিে প জঙ সওনা পালাপাসল গ্রুপ বীমা
ম্পজওস বীমা সনেন্ত্রজওর কেো সনজেস সলওা কমজন জচ্ছ সওনা।
গ্রুপ স্বািে বীমার চনে িোিাডস অিাররাআটিং প্রসক্রো সনমসন্সঔত সবেগুসর সভসত্তজত প্রস্তাসবত
গ্রুজপর মূোেন চরুরী:
a) গ্রুজপর িরন
b) গ্রুজপর মাপ
c) সলজল্পর িরন
d) ওভাজরজচর চনে কযাকে বেসি
e) ককাটা গ্রুপটাজওআ ওভার ওরাজচ্ছ সওনা থবা েেজের ওভার না ওরার কওাজনা ুজযাক
রজেজঙ সওনা
f) ওভাজরজচর স্তর – ওজর এওআরওম সওনা বা অাো অাো
g) সঙ্গ, বে, এওও বা বহু বিান, গ্রুপ েেজের অজের স্তর, েেজের টানসভাজরর
ার, সপ্রসমোম সও ককাটাটাআ গ্রুপ কাডার কেজবন নাসও েেজেরআ সপ্রসমোম প্রোন ওরজত
জব, এআ মস্ত সবজের সভসত্তজত
গ্রুপ রঘনা
h) সবসভন্ন কভ জকাসও বিাজনর মজিে ঙস জে থাওা সবসভন্ন চােকার কিজত্র স্বািে পসরজবার
চনে ঔরজঘর পাথসওে
i) গ্রুপ বীমা পসরঘানাে এওটি থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর (তাাঁর সনজচর পঙজন্নর বা
বীমাওারীর কবজঙ কেো এওচন) থাওজব নাসও বীমাওারী সনজচআ থাওজব ক বোপাজর গ্রুপ
কাডাজরর পঙন্ন
j) প্রস্তাসবত গ্রুজপর তীত কক্লআজমর সভজ্ঞতা
উদারণ
লীততাপসনেসন্ত্রত সফজ ওমসরত েেজের তু নাে ঔসন বা ওারঔানাে ওমসরত িসমওজের এওটা
গ্রুজপর স্বাজিের ছুাঁ সও কবসল। ঈভে গ্রুজপর করাজকর িরন (যার চনে কক্লআম ওরা ে) এজওবাজরআ
অাো। তাআ ঈভে কিত্র নুযােীআ বীমাওারী গ্রুপ বীমা পসসর চনে মূে িাযস ওরজব।
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এওআভাজব তথে প্রযুসি কওাম্পাসনগুসর মজতা াআ টানসভাজরর গ্রুপগুসর কিজত্র প্রসতকূ সনবসাঘন
এ াজত বীমাওারীরা তওস তামূও মাপওাঠি ঘাু ওরজত পাজরন কযঔাজন বীমার ঈপযুি োর চনে
ওমসঘারীজের সনসেস ি সলিানসবস মজের চনে ওাচ ম্পন্ন ওরজত জব।
গ্রুপ স্বািে বীমা বেবার সত প্রসতজযাসকতামূও ঘসরজত্রর ফজ বীমাওারীরা গ্রুপ বীমা েোজনর
ুসবিাে কটওআ নমনীেতা  স্বসনিসারণ মঞ্জুর ওজর। সনজোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপ বীমা েোজন মজের
াজথ াজথ ুসবিার িরণগুস বোজনা ে এবং মানব ম্পে সবভাক এটাজওআ ওমসঘারী িজর রাঔার
এওটা রঞ্জাম সজজব বেবার ওজর। কবসলরভাক মজেআ নমনীেতাটা অজ বীমাওারীজের মজিে
প্রসতজযাসকতার ফজ, নে বীমাওারী বতস মাজনর গ্রুপ বীমা েোজন কয ুজযাক-ুসবিা সেজচ্ছ তার জঙ্গ
ঔাপ ঔাোজত বা তার কথজও অর ুসবিা সেজে বেবাে ওরােত্ত ওজর সনজচজের সেজও কটজন সনজত
এআ নমনীেতা।
2. ক্ষনজয়াগকতিা-কমি চারী গ্রুজপর ক্রথজক আাদা আন্ডাররাইটং
প্রথাকতভাজব সনজোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপআ গ্রুপ স্বািে বীমা কেোর চনে বজঘজে ািারণ গ্রুপ।
স্বািে পসরজবার ঔরঘ কযাকাজত যসে স্বািে বীমা গ্রন এওটা ওাযসওরী মািেম জে ঈজঠজঙ, তাআ
এঔন সবসভন্ন িরজনর গ্রুপ ততসর জচ্ছ। এআ িরজনর পসরসিসতজত গ্রুজপর অিাররাআটিংজের মে গ্রুপ
রঘনার ঘসরত্রটা সবজবঘনা ওরা গ্রুপ স্বািে বীমা অিাররাআটাজরর পজি ঔুবআ গুরুত্বপূণস।

সনজোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপ ঙা া বীমাওারীরা সবসভন্ন িরজনর গ্রুপজও গ্রুপ স্বািে বীমা ওভাজরচ
সেজে থাজওন কযমন: িসমও ংকঠন, ট্রাি  কাাআটি, মাসল্টপ-এমেোর গ্রুপ, ফ্রোঞ্চাআস
সডার, কপলাোর সমসত, ক্লাব  নে ভ্রাতৃ প্রসতম ংকঠন।
সবসভন্ন কেজলর রওার মাজচর কসরব ংজলর চনে গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাজরজচর কক্রতা জে
থাজও। ভারজত কওন্ধীে  রাচে ঈভে স্তজরর রওারআ কসরবজের চনে কচারাজাভাজবআ গ্রুপ স্বািে
বীমা প্রওজল্পর পৃষ্ঠজপাওতা ওজর কযমন অরএসবোআ, যলস্বীসন প্রভৃ সত।
এআ িরজনর সবসভন্ন গ্রুজপর কিজত্র কম সও অিাররাআটিং সবজবঘেগুস ািারণভাজব স্বীওৃ ত গ্রুপ
অিাররাআটিং সবে, ন্তভুস ি সতসরি সবেগুসর জঙ্গ এওআরওম:
a) গ্রুজপর মাপ (কঙাট অওাজরর গ্রুজপ মাজছ মজিেআ পসরবতস ন জত পাজর)
b) সবসভন্ন কভ জকাসও ঞ্চজ স্বািে পসরজবার ঔরজঘর স্তর সবসভন্ন
c) মস্ত গ্রুপ লসরওআ যসে গ্রুপ স্বািে বীমা পসরওল্পনাে ংল না কনন কজিজত্র প্রসতকূ
বাঙাআজের ছুাঁ সও
d) পসসজত গ্রুজপর েেজের িারাবাসওতা
স্তা োজম এআ িরজনর গ্রুপ স্বািে বীমার ুসবিা সনজত এজাজমজা গ্রুপ ততসর ঔুব কবজ ককজঙ, এজও
বা ে ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’। বীমা সনেন্ত্রও অআঅরসডএ তাআ গ্রুপ বীমার সনজেস সলওা চাসর ওজরজঙ,
সবসভন্ন িরজনর গ্রুপ ামাজনাে বীমাওারীর বম্বন ওরা মজনাভাবজও সনেন্ত্রণ ওরজত। এআ িরজনর
নন-এমেোর গ্রুজপর মজিে রজেজঙ:
a) ওমসঘারী ওোন সমসত
b) এওটা সনসেস ি কওাম্পাসনর আুে ওরা কক্রসডট ওাডস কাডার
c) এওটা সনসেস ি বেবার কক্রতারা কযঔাজন বীমাটা োড-ন ুসবিা সজজব কেো জে থাজও
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d) এওটা বোে  কপলাোর সমসত বা কাাআটির ঊণগ্রীতারা
গ্রুপ বীমা সনজেস সলওার মূনীসত জা বেসিকত পসসজত কয ুসবিার ওভাজরচ পাো যাে না
কওবমাত্র কআ নমনীে সডচাআন-এর ুসবিা কপজত  ঔরঘ ওমাজত গ্রুপ ততসর কঠওাজনা। িে ওরা
ককজঙ কয এআ িরজনর ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’ প্রােলআ বীমাওারীর পজি প্রসতকু বাঙাআ জে োাঁ াে এবং
বজলজ কক্লআজমর নুপাত কবসল ে। সনেন্ত্রও ওতৃস পজির গ্রুপ বীমা সনজেস সলওা বীমাওারীজও
োসেত্বলী বাচার অঘরণ পান ওরজত াাযে ওজর। এগুসআ বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিংজে
লৃঙ্খা অজরাপ ওজর এবং গ্রুপ প্রজক্স্ট্পর চনে পসরঘান মাপওাঠি ততসরজত গ্রুপ বীমা প্রওজল্পর
প্রঘাজর সনেমানুবসতস তা সনজে অজ।
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H. ক্ষবজদল ফর বীমার আন্ডাররাইটং
সবজেল ফর বীমার িীজন মূ ওভারটা কযজতু স্বািে ওভার, অিাররাআটিংজে তাআ ািারণভাজব
স্বািে বীমার রীসতআ নুরণ ওরা ে।
সপ্রসমোজমর ার সনণসে  ছুাঁ সও গ্রণ ওরা জব কওাম্পাসনর সনচস্ব সনজেস সলওা কমজনআ তজব সনজঘ সওঙু
গুরুত্বপূণস সবজবঘে সবে কেো জা :
1. প্রস্তাবজওর বে  সবজেল ফজরর কমোেওাজর ঈপর সপ্রসমোজমর ার সনভস র ওরজব।
2. সবজেজল কযজতু সঘসওৎা কবল ঔরঘাজপি, তাআ কেলীে স্বািে বীমা পসসর তু নাে
স্বাভাসবওভাজবআ সপ্রসমোজমর ার কবসল ে।
3. সবজেজলর মজিে এমনসও মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  ওানাডার সপ্রসমোম জবসাচ্চ।
4. পসস বেবার ওজর এওচন প্রস্তাবজওর সবজেজল সঘসওৎা ওসরজে কনোর ম্ভাবনা েূর
ওরজত তওস তা কনো ঈসঘত এবং তাআ প্রস্তাজবর পযসাজেআ পূবস সবেেমান করাজকর সস্তত্ব
তওস তার জঙ্গ সবজবঘনা ওরজতআ জব।
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I. বযক্ষক্তগত দুঘিটনা বীমার অন্ডাররাইটং
বেসিকত েুখসটনা বীমার চনে িাররাআটিংজে সবজবঘে সবেগুস সনম্নরূপ :
ক্ররটং বা ার ক্ষনধ্ি ারণ
বেসিকত েুখসটনা বীমাে, প্রিান কয সবেটি সবজবঘে তা জা বীমাওৃ তর কপলা। ািারণভাজব বজ
খজর, রাস্তাে প্রভৃ সত চােকাে বেসিকত েুখসটনার ম্ভাবনা নাবৃত বিা মস্ত মানুজর কিজত্র
এওআ। তজব কপলার জঙ্গ ম্পসওস ত ছুাঁ সওগুস ওাজচর প্রওৃ সতর জঙ্গ করজফর ওজর। ঈোরণস্বরূপ,
এওচন সফ মোজনচাজরর ওাজচ ছুাঁ সওর ম্ভাবনা এওটা সবসডং ততসর জচ্ছ কআ াআজট ওমসরত
সসভ আসঞ্জসনোজরর কথজও বলেআ ওম।
প্রজতেও কপলা বা ঘাওসরর চনে ার সনসেস ি ওজর কেো কমাজটআ বেবাসরও নে। তাআ কপলাগুসজও
ওজেওটি গ্রুজপ ভাক ওরা জেজঙ, প্রজতেও গ্রুপ ওম বা কবলী এওআ িরজনর ছুাঁ সওর নাবৃত
বিাজও তু জ িজর। কিণীসবভাজকর সনম্নসসঔত পেসত ঔুবআ র এবং বেবাসরওভাজব যুসিঙ্গত
বজ কেঔা ককজঙ। সভন্ন সভন্ন কওাম্পাসনর কিণীসবভাজকর সনচস্ব সভসত্ত থাওজতআ পাজর।
ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
কপলার সভসত্তজত বীমাওৃ ত বেসির জঙ্গ ছুাঁ সওগুসজও সতনটি গ্রুজপ ভাক ওরা কযজত পাজর:


ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ I
োওাঈন্টোন্ট, ডািার, অআনচীবী, িপসত, ওনাসল্টং আসঞ্জসনোর, সলিও, বোোর,
প্রলাসনও ওাচওজমস যুি বেসি, প্রাথসমওভাজব এওআ িরজনর সবপজের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ II
কওবমাত্র তত্ত্বাবিাজনর ওাজচ যুি সবডার, ওন্ট্র্াক্টর  আসঞ্জসনোর, পশু সঘসওৎও,
কমাটরকাস  াওা কমাটর কাস র কবতনভু ি ঘাও এবং এওআ িরজনর সবপজের কপলাে
যুি বেসিরা।
ওাসেও িজম যুি মস্ত বেসি (শুিু যাাঁরা গ্রুপ III-কত প জঙন তাাঁরা বাজে), নকে
টাওা বনওারী ওমসঘারী, কোজরচ  কমাটর কমওাসনও, কমসলন ঘাও, ট্রাও বা সর 
নোনে ভারী কাস র ঘাও, কপলাোর োথসট  কস্পাটসজমন, ওাজঠর সমসস্ত্র  এওআ
িরজনর সবপজের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ III
মাটির সনজঘ ঔসনজত ওমসরত বেসি, সবজফারও মোকাসচন, াআ কটনলন াোআ  তবেুেসতও
আনিজলজন কয িসমওরা ওাচ ওজরন, চসও, াওস া ওমী, ঘাওা বা কখা ার সপজঠ কর,
সলওার, পবসতাজরাণ, ঈআন্টার কস্পাটস, সস্কসেং, অআ সও, কবুসনং, োং গ্লাআসডং,
সরভার রীা্যাফটিং, কপাজার মজতা ওাজচ যুি বেসিরা এবং এওআ িরজনর সবপজের
কপলা/ওাযসওাজপ যুি বেসিরা।
ছুাঁ সওর গ্রুপগুস যথাক্রজম ‘স্বাভাসবও’, ‘মাছাসর’  ‘ঈচ্চ’ সজজব পসরসঘত।
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বয় ীমা
ওভারওৃ ত ো  পুননসবীওৃ ত োর চনে জবসাচ্চ  বসসনম্ন বে ীমা এজওওটা কওাম্পাসনর
কিজত্র এজওও রওম। ািারণত অেলস মাপওাঠিটা জা 5 বঙর কথজও 70বঙজরর মে। তজব
কওাজনা বেসির যসে আসতমজিেআ এওটা ওভার থাজও, তাাঁর 70বঙর পূরণ ওরার পর পসস
পুননসবীওরণ জত পাজর তজব 80বঙর বে পযসন্তআ, এর চনে এওটা সরসনঈো সপ্রসমোম বন
ওরজত ে।
পুননসবীওরণ বা নতু ন ওভাজরর চনে ািারণত কওাজনা কমসডওো পরীিার েরওার ে না।
ক্রমক্ষডকযা খরচ
কমসডওো ঔরঘ ওভার জা সনম্নরূপ:


সতসরি সপ্রসমোম সেজে েুখসটনাচসনত লারীসরও অখাজতর জঙ্গ ম্পসওস ত কমসডওো ঔরজঘর
ওভার কপজত এজিাসজমন্ট সেজে এওটা বেসিকত েুখসটনা পসসজও বা াজনা যাে।



পসসর িীজন নোনে ুসবিার জঙ্গ এআ ুসবিাগুস যুি থাজও।



এটা চরুরী নে কয বেসিজও াপাতাজ ভসতস জতআ জব।

যুদ্ধ  েন্ধযুক্ত ঝুঁু ক্ষক
সতসরি সপ্রসমোম সেজে সবজেজল ামসরও োসেজত্ব ওমসরত ভারতীে কনা / সবজলজ্ঞজের যুজের
ছুাঁ সও ওভার কেো জত পাজর।


লাসন্তপূণস মে বা স্বাভাসবও পজবস বেসিকত েুখসটনা পসস স্বাভাসবও াজরর কথজও 50লতাংল
সতসরি ে (থসাৎ স্বাভাসবও াজরর 150 লতাংল)



ািারণ াজরর ঈপর 150লতাংল সতসরি সজজব (থসাৎ স্বাভাসবও াজরর 250লতাংল
াজর)বেসিকত েুখসটনা পসস আুে ওরা ে স্বাভাসবও/লসেত মেওাজ (থসাৎ এমন
এওটা মেওা যঔন সবজেজল আসতমজিেআ যুজের মজতা পসরসিসত জেজঙ বা ো
বলেম্ভাবী জে ককজঙ থসাৎ কযঔাজন ামসরও ওতস বে পাজন ভারতীে কনাজের ওাচ
ওরজত জচ্ছ)

ক্রপ্রাজপাজা ফমি
ফমস সনম্নসসঔতগুস ম্পজওস তথে প্রওাল ওজর:
 বেসিকত সববরণ
 লারীসরও বিা
 ভো  বর সবজনােন
 নোনে বা পূবসবতী বীমা
 পুবসবতী েুখসটনা বা ুিতা
 ঈপওার  বীমাওৃ ত রাসল সনবসাঘন
 কখাণা
ঈপজর বসণসত ঘাসোগুস সনজম্নািভাজব বোঔো ওরা কযজত পাজর:
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প্রঙ্গত, বে, ঈচ্চতা এবং চন, কপলা পূণস সববরণ এবং ক
ম্পওস যুি বেসিকত সববরণ।



বে এটাআ কেসঔজে কেে কয ওাসঙ্খত পসসজত প্রজবজলর বেীমার মজিে প্রস্তাবও রজেজঙন
সওনা। চন  ঈচ্চতা তু না ওরা ঈসঘত সঙ্গ, ঈচ্চতা  বে নুযােী ক চজনর
কটসবজর জঙ্গ এবং প্রস্তাবও যসে কজ র 15লতাংল কবসল বা ওম চাসনজে থাজওন তাজ
অজরা নুোন ওরজত জব।



কওাজনা লারীসরও পূণসতা বা ঔুাঁত, েূরাজরাকে করাক প্রভৃ সত ম্পসওস ত লারীসরও বিার
সববরণ



যাাঁর এওটা ঙ্গ াসন জেজঙ বা এওটা কঘাজঔর েৃসিলসি ঘজ ককজঙ এমন প্রস্তাবওজেরআ
কওবমাত্র নুজমাসেত কওজ সবজল লজতস স্বীওার ওরা ে। এরা স্বাভাসবও ছু সও কঠন
ওজরন ওারণ তাাঁরা ‘সনসেস ি িরজনর েুখসটনা এ াজত ওম িম এবং যসে নে াত বা পা
কঘাটগ্রস্ত ে বা অজরওটা কঘাজঔর েৃসিলসি প্রভাসবত ে তাজ সনসিেতার স্তর  কমোে
স্বাভাসবও তু নাে অজরা কবসল জব।



ডাোজবটি পুনরুোরজও মন্নীভূ ত ওরজত পাজর ওারণ িত দ্রুত না ারজত পাজর এবং
সনসিেতা ঙ্গতভাজব েীখসাসেত জত পাজর। প্রস্তাবজওর কমসডওো সসস্ট্র পরীিা ওরজতআ
জব এটা সনিসারণ ওরার চনে কয িত বা ুিতা তাাঁর ভসবেজতর েুখসটনার ছুাঁ সওজও
প্রভাসবত ওরজব সওনা এবং ওতটা ওরজব। এআ িরজনর বলেম্ভাবী গুরুতর প্রওৃ সতর বহু
সভজযাক রজেজঙ যা ছুাঁ সওটাজও বীমার জযাকে ওজর কেে কযমন াজটসর ভাজভর ুঔ।



পবসতাজরাণ, কপাজা, কমাটর করসং, োজক্রাজবটিক্স প্রভৃ সতর মজতা সবপজ্জনও বর
সবজনােজন সতসরি প্রসমোম াজক।

মাসও অজের জঙ্গ

বীমাকৃত রাক্ষল
এওটা বেসিকত েুখসটনা বীমা বীমাওৃ ত রাসল তওস তার জঙ্গ সনসেস ি ওরজত ে যাজত কগুস
ঈপওারী পসস ে এবং ওজঠার কঔারজতর মজিে অটজও না থাজও। ‘তবতসনও ওমসংিান’-এর
মািেজম ঈপাসচসত অে সবজবঘনাে তওস তা কনো ঈসঘত। নেভাজব বজ, বীমাওৃ ত রাসল
সনিসারজণর মে কআ অেজও সবজবঘনা ওরা ঈসঘত নে যা েুখসটনার ফজ প্রস্তাবওজও প্রভাসবত
ওরজব।
বীমাওারী/অিাররাআটারজের বীমাওৃ ত রাসল সনসেস ি ওরার রীসত নুযােী, যার চনে ওভার মঞ্জুর
ওরা জব কআ ঠিও থস সনভস র ওজর অিাররাআটাজরর ঈপর। তজব ািারণ ভোটা জা
মঞ্জুরওৃ ত ওভার কওাজনাভাজবআ বীমাওৃ জতর 72মা/6বঙজরর ঈপাচসজনর কবসল ো ঈসঘত নে।
পসসটা যসে শুিুমাত্র মূিনী
িােী কমাট সনসিে ওভাজরর
কমোেওাজ তাাঁর ঈপাচসজনর
িসতপূরণ ে, বীমাওৃ ত রাসল

ুসবিার চনে ে তজব সবসিসনজি ওজঠারভাজব প্রজযাচে ে না। তজব
চনে এটা ো ঈসঘত নে কয প্রজেে িসতপূরজণর কিজত্র কটা কআ
জঙ্গ নুপাতীন জব। ওভারটা যসে টিটিসড-র চনে াপ্তাসও
ািারণত তাাঁর বাসসও ঈপাচসজনর সদ্বগুণ ঙা াজব না।
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তবতসনও ওজমস সনযুি নন এমন কওাজনা বেসিজও ওভার কেোর মে কযমন কৃবিূ, ঙাত্র প্রভৃ সত
কিজত্র বীমাওারীজও সনসশ্চত জত ে কয তাাঁরা এটা সেজচ্ছন শুিুমাত্র মূিনী ুসবিার চনে এবং এর
চনে কওাজনা াপ্তাসও িসতপূরণ কেো ে না।
ফযাক্ষমক্ষ পযাজকজ কভার
সলশু  করাচজকজর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে ওভার ীমাবে থাজও মৃতুে  িােী সবওাঙ্গতাে
(অংসলও বা ম্পুণস)। যসে কওাম্পাসনর সনচস্ব সনেজমর সভসত্তজত ুসবিার কটসব সবজবঘনা ওরা
কযজত পাজর। সওঙু কওাম্পাসন এওটা সনসেস ি ীমা পযসন্ত করাচজকজর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে
টিটিসড ওভার নুজমােন ওজর থাজও।
কমাট সপ্রসমোজমর ঈপর ািারণভাজব 5লতাংল াজর এওটা ঙা

মঞ্জুর ওরা ে।

গ্রুপ পক্ষক্ষ
বীমাওৃ ত বেসির ংঔো যসে সনসেস ি ংঔো ঙাস জে যাে, কযমন 100 তাজ সপ্রসমোজম এওটা গ্রুপ
ঙা কেো ে। ংঔো ওম জ কযমন 25জ গ্রুপ পসস আুে ওরা ে তজব কওাজনা ঙা
ঙা া।
ািারণভাজব নামসবীন সভসত্তজত পসস আুে ওরা ে কওবমাত্র ঔুবআ মূেবান ক্লাজেন্টজও, কযঔাজন
েজের পসরসঘসত জন্নাতীতভাজব স্পিতআ প্রসতপােে ে।
গ্রুপ ক্ষডকাউন্ট মাপকাঠি
গ্রুজপর নাম পাোর সনসরজঔআ গ্রুপ পসস আুে ওরা ঈসঘত। গ্রুপ ঙা  নোনে ুসবিা পাোর
চনে প্রস্তাসবত ‘‘গ্রুপ’’কও স্পিভাজবআ সনম্নসসঔত ওোটাজকাসরর কয কওাজনা এওটির অতাে প া
ঈসঘত:


ওমসঘারীর ঈপর সনভস রলী বেসি  সনজোকওতস া – ওমসঘারী ম্পওস



প্রাও সঘসহ্নত ককজমন্ট / গ্রুপ কযঔাজন রাচে / কওন্ধীে রওারজও সপ্রসমোম সেজত ে



এওটা করসচিাডস কওা-পাজরটিভ কাাআটির েেরা



করসচিাডস পসরজবা ক্লাজবর েেরা



বোে/ডাআনার/মািার/সভা কক্রসডট ওাডস কাডাররা



বোে/এনসবএফস-র আুে ওরা সডজপাসচট াটিসসফজওট কাডাররা



বোে/রাষ্ট্রােত্ত কওাম্পাসনর কলোরজাডার

ঈপজরর ওোটাজকাসরগুস কথজও অো নে অজরা ওোটাজকাসরর জঙ্গ ম্পসওস ত প্রস্তাবগুসর কিজত্র
তাাঁরা সবজবসঘত জত পাজরন এবং ংসিি বীমাওারীর কটওসনওা সডপাটসজমজন্টর মািেজম সোন্ত
কনজবন।
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‘অনুমাসনও’ গ্রুপ মাজপর ঈপর কওাজনা গ্রুপ ঙা কেবা যাে না। পসস কনোর মে গ্রুজপর
করসচসস্ট্রওৃ ত েজে প্রওৃ ত ংঔোর সভসত্তজতআ কওবমাত্র গ্রুপ ঙা সবজবঘনা ওরজত জব এবং তার
সজব ওরজত জব। পুননসবীওরজণর মে এটা পুনসবসজবঘনা ওরা কযজত পাজর।
বীমাকৃত রাক্ষল
বীমাওৃ ত রাসল প্রসতটি বীমাওৃ ত বেসির চনে অাোভাজব সনসেস ি পসরমাণ জথস চনে সনসেস ি ওরা
কযজত পাজর থবা এটা বীমাওৃ ত বেসিজও প্রজেে ুসবিার জঙ্গ যুি ওরা কযজত পাজর।
এওটা গ্রুপ বীমাে ‘ওজআ থবা কওঈ নে’ নীসত প্রজযাচে ে। সতসরি সপ্রসমোম বা সরফাজির
ার নুাজর তারপর ংজযাচন  সবজোচন ে।
ক্ষপ্রক্ষময়াম
সপ্রসমোজমর তারতমে ার যাজের নাম পসসজত অজঙ কআ ওমসঘারীজের কিজত্র প্রজযাচে ে ছুাঁ সওর
কিনীসবভাক  সনবসাসঘত ুসবিা নুযােী। এআ ারগুস ওভারওৃ ত বেসির কপলা নুযােী করজফর
জব।
উদারণ
ওমসাঘারীজের ুসনসেস ি গ্রুজপর ওজর কিজত্র এওআ ার প্রজযাচে জব, সবস্তৃ তভাজব বজ, এওআ
িরজনর কপলার কিজত্র।
নাম না থাওা ওমসঘারীজের কিজত্র সনজোকওতস াজও তাাঁর দ্বারা রসিত প্রওৃ ত করওজডসর সভসত্তজত প্রজতেও
কিণীসবভাজকর ওমসঘারীর ংঔো কখাণা ওরজত জব।
এওটা সমসত, ক্লাব প্রভৃ সত নাম ঈজেসঔত েজের চনে সপ্রসমোজমর ার প্রজযাচে জব ছুাঁ সওর
কিণীসবভাক নুযােী।
েেপেটা যঔন এওটা ািারণ প্রওৃ সতর ে এবং কওাজনা সনসেস ি কপলাে ীমাবে থাজও না,
অিাররাআটাররা ার প্রজোক ওরার চনে তাাঁজের সবঘিণতাজও ওাজচ াকান।
অন-ক্ষডউট কভার
ন-সডঈটি মজে কেো ওভার জা সনম্নরূপ:


বেসিকত েুখসটনা ওভার যসে সডঈটি মজের মজিেআ ীমাবে থাজও (এবং সেজনর 24খন্টার
চনে না ে), এওটা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যথাথস সপ্রসমোজমর 75লতাংল িাযস ওরা
ে।



ওমসঘারীজের েুখসটনার ওভার শুিুমাত্র প্রজযাচে ে ওাজচর থাওাওাীন মজেআ।

অফ-ক্ষডউট কভার
ওভারটা যসে কওবমাত্র কআ মজের মজিেআ ীমাবে থাজও যঔন ওমসঘারীটি ওাচ ওজরন না
এবং/থবা রওারী ওাজচ থাজওন না, এওটা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যথাথস সপ্রসমোজমর
50লতাংল িাযস ওরা ে।
মৃতুয কভাজরর বজিন
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কওাম্পাসনর সনচস্ব সনজেস সলওা নুযােী মৃতুে ওভার বচসন ওজর গ্রুপ বেসিকত েুখসটনা পসস আুে
ওরা ম্ভব।
গ্রুপ ছা়ি এবং ক্রবানা/মযাা
এওটা পসসর িীজনআ কযজতু জনওগুস মানুজও ওভার কেো ে, তাআ এর চনে প্রলাসনও
ওাচ  ঔরঘ ওম ে। তাঙা া, ািারণত গ্রুজপর মস্ত েেআ বীমাওৃ ত জবন এবং
বীমাওারীর চনে কঔাজন কওাজনা সবরূপ বাঙাআ থাওজব না। তাআ এওটা কস্ক নুযােী সপ্রসমোজম
এওটা ঙা নুজমােন ওরা ে।
গ্রুপ পসসর পুননসবীওরণ চনে সনিসারণ কক্লআম সভজ্ঞতার সনসরজঔ সনিসাসরত ে।


নুকূ সভজ্ঞতাজও নবীওরজণর সপ্রসমোজম এওটি সডওাঈন্ট বা ঙা (কবানা) সেজে
পুরস্কৃ ত ওরা ে



প্রসতকূ সভজ্ঞতাজও এওটি কস্ক নুযােী, নবীওরজণর সপ্রসমোম কাড ঘাসপজে (মোা)
চসরমানা ওরা ে



কক্লআম সভজ্ঞতা যসে 70লতাংল ে তাজ নবীওরজণ স্বাভাসবও ারআ প্রজযাচে জব।

ক্রপ্রাজপাজা ফমি


সনেমমাসফও েেজের সেজে ফমস পূরণ ওরা  বীমাওৃ জতর দ্বারা পূরণ ওরা এওটাআ নসথ
থাওা প্রজযাচে।



তাাঁর এওটা কখাণা ওরা চরুরী কয কওাজনা েে এমন কওাজনা লারীসরও করাক বা
পূণসতাে ভু কজঙন না যা তাাঁর ংলগ্রণজও গ্রণজযাকে ওজর সেজত পাজর।



এমনসও ওঔজনা ওঔজনা এআ তওস তা স্বীওার ওরা ে, এটা কবাছা যাে এবং/থবা
এজিাসজমন্ট সেজে স্পি জে যাে কয ওভার শুরুর অজকআ কওাজনা িমতা থাজও এবং এআ
িরজনর িমতার ওারজণ কয কওাজনা ক্রমবিসমান প্রভাব বসচসত জব।

কওাম্পাসনগুসর মজিে যসে এআ রীসতর করজফর জত পাজর।

ক্ষনজজজক যাচাই 5
1) এওটা গ্রুপ স্বািে বীমাে গ্রুজপর কওাজনা এও বেসি বীমাওারী সবপজি সবরুে-বাঙাআ জত
পাজরন।
2) গ্রুপ স্বািে বীমা কওাবমাত্র সনজোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপজওআ ওভাজরচ কেে।
I. সববৃসত 1 তে এবংসববৃসত 2 সমথো
II. সববৃসত 2 তে এবংসববৃসত 1 সমথো
III. সববৃসত 1 এবংসববৃসত 2 তে
IV. সববৃসত 1 এবংসববৃসত 2 সমথো
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তথয
ছুাঁ সও পসরঘানা প্রসক্রোর ংল সজজব অিাররাআটার সবজল ওজর ব
স্তান্তজরর েুজটা পেসত বেবার ওজর:

গ্রুপ পসসর চনে

ক্রকাইনুজরন্প : এটা বজত কবাছাে এওাসিও বীমাওারীর কওাজনা এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরাজও।
ািারণত এটা ওরা ে ছুাঁ সও এওটা লতাংল প্রজতেও বীমাওারীর মজিে বন্টন ওজর। এআভাজব
পসসটা েুচন বীমাওারী গ্রণ ওরজত পাজর। কযমন িরুন বীমাওারী A-এর ওাজঙ 60% এবং
বীমাওারী B-র ওাজঙ 40%। এজিজত্র ািারনত পসস আুে ওরা  কক্লআজমর সনষ্পসত্ত  পসস
ংক্রান্ত সবেগুস ামাজনার চনে বীমাওারী A-আ জব সড বীমাওারী। কয কক্লআম প্রোন ওরা জব
বীমাওারী B তার 40%বীমাওারী A-কও পসরজলাি ওরজব।
ক্ষরইনুজরন্প : বীমাওারী সবসভন্ন িরজনর  সবসভন্ন মাজপর ছুাঁ সও গ্রণ ওজর থাজও। ওীভাজব সতসন
তাাঁর সভন্ন ছুাঁ সওজও ুরিা কেজবন? এআ ওাচটা সতসন ওজরন, তাাঁর ছুাঁ সওগুসজও নে বীমা
কওাম্পাসনজত পুনরাে বীমা ওসরজে এবং এজওআ বা ে সরআনুজরন্স বা পুনবীমাওরণ। তাআ
সরআনুরার বা পুনবীমাওারীরা বীমাওারীর ছুাঁ সও গ্রণ ওরা ে এওটা িােী বেবিার মািেজম যাজও
ঘু সি বা সট্রটি বজ, থবা এও এওটা কওজর সভসত্তজত, যাজও বা ে ফোওাসল্টভ সরআনুজরন্স বা
ঐসচ্ছও পুনবীমাওরণ। পুনবীমাওরণ ম্পন্ন ওরা ে লব্দ-বোপী এবং কআচনে কটা ছুাঁ সওজও ঙস জে
কেে েূর-েূরাজন্ত।

ারাংল
a) স্বািে বীমা োাঁস জে অজঙ করাকাজরর িারণার ঈপর সভসত্ত ওজরআ যা সেজে এওচন বেসির ুি
োর ছুাঁ সও সনিসাসরত ে।
b) অিাররাআটিং জা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারণ।
c) ছুাঁ সও  বেবার মজিে এওটা ঠিও ভারামে রিা ওরজত অিাররাআটিং চরুরী, এর মািেজম
ংিার প্রসতজযাসকতামূও ভূ সমওা কযমন বচাে রাঔা যাে কতমন মুনাফা িজর রাঔা যাে।
d) এওচন বেসির করাকার প্রভাসবত ওরজত পাজর এমন সওঙু সবে জা বে, সঙ্গ, ভো,
কপলা, লরীজরর ক ন, পাসরবাসরও আসতা, তীজতর ুঔ বা জস্ত্রাপঘার, বতস মান স্বািে
বিা  বািাজনর চােকা।
e) বীমাওারীর সবরুজে প্রসতকূ বাঙাআ অটওাজনাআ অিাররাআটিংজের ঈজেলে এবং ছুাঁ সওগুসর ঠিও
কিণীসবভাক  কগুসর মজিে ুসবঘার সনসশ্চত ওরা এর ঈজেলে।
f) এজচন্ট জন প্রথম স্তজরর অিাররাআটার ওারণ বীমাওৃ ত জত ঘজজঙন এমন ম্ভাবে ক্লাজেন্টজও
চানার চনে সতসনআ বজঘজে ভাজা চােকাে থাজওন।
g) বীমার মূ নীসতগুস জা: পরম সবো, বীমাজযাকে স্বাথস, িসতপূরণ, বোন, প্রসতিাপন 
সনওটতম ওারণ।
h) অিাররাআটিংজের চনে মূ রঞ্জামগুস জা: কপ্রাজপাচা ফমস, বেজর প্রমাণপত্র, অসথসও
নসথ, কমসডওো সরজপাটস  ক সরজপাটস
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i) কমসডওো অিাররাআটিং জা এমন এওটি প্রসক্রো বীমা কওাম্পাসনগুস কযটা বেবার ওজর স্বািে
বীমা পসসর চনে অজবেনওারী এওচ বেসির স্বাজিের বিা সনিসারণ ওরজত।
j) নন-কমসডওো অিারারাআটিং জা কআ প্রসক্রো কযঔাজন প্রস্তাবওজও কওাজনা কমসডওো পরীিা
ওরাজত ে না।
k) ংঔোূঘও করটিং পেসত জা অিাররাআটিংজে বম্বন ওরা এওটা প্রসক্রো কযঔাজন ছুাঁ সওর
প্রজতেওটা সেজওর ঈপর ংঔোূঘও  লতাংজলর মূোেন ওরা ে।
l) প্রাপ্ত তথে তওস তার জঙ্গ মূোেন ওজর যথাযথভাজব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা জ তজবআ
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূণস ে।
m) মূত ক ূত্র প্রজোক ওজর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বজত কবাছাে এওটা
িোিাডস গ্রুজপর ও েে এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অতাে ওভার পান, গ্রুজপর
বেসিরা বীমাওারীর ওাজঙ সবরুে-বাঙাআ জত পাজরন না।

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ

387

উির 1
ঠিও ঈত্তরটি জা III
অিাররাআটিং জা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারণ।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি জা III
বীমাওারী  বীমাওৃ ত ঈভেজওআ অিাররাআটিংজে পরম সবোজর নীসত কমজন ঘজত ে।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি জা I
বীমাজযাকে স্বাথস বজত কবাছাে এও বেসি কয ম্পসত্ত বীমা ওরজত ঘজজঙন তার টাওা ওস ংক্রান্ত
বা অসথসও স্বাথস এবং এআ িরজনর ম্পসত্ত কওাজনাভাজব নি জ তাাঁর কয অসথসও কাওান জত
পাজর কটাআ।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি জা IV
ংঔোূঘও করটিং পেসতজত ছুাঁ সওর প্রজতেওটি ঈপাোজনর ংঔোূঘও  লতাংজলর মূোেন ে, তজব
কমসডওো অিাররাআটিং পেসতজত এমনটা ে না।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি জা IV
এওটা গ্রুপ স্বািে বীমাে যঔন এওটা গ্রুজপর মস্ত েেজও এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর
অতাে ওভার ওরা ে, তঔন গ্রুজপর কওঈআ বীমাওারীর সবরুে-বাঙাআ জত পাজরন না।
এওআজঙ্গ ওমসঘারী-সনজোকওতস া গ্রুজপ বীমাওারী সবসভন্ন িরজনর গ্রুপজও গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাজরচ
সেজে থাজও কযমন: িসমও আঈসনেন, ট্রাি
 কাাআটি, কপলাোর সমসত, ক্লাব  নোনে
ভ্রাতৃ ত্বমূও ংকঠন।

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔত সবেগুসর মজিে কওানটি এওচন বেসির করাকারজও প্রভাসবত ওজর না?
I. সঙ্গ
II. পসত বা পত্নীর ঘাওসর
III. ভো
IV.

বািাজনর চােকা

প্রশ্ন 2
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িসতপূরজণর নীসত নুযােী বীমাওৃ তজও পো কেো ে __________-এর চনে।
I.

বীমাওৃ ত রাসল পযসন্ত প্রওৃ ত কাওান

II. প্রওৃ তপজি ওত ঔরঘ জেজঙ তা সনসবসজলজআ বীমাওৃ ত রাসল
III. ঈভে পজির মজিে ঘু সিবে এওটা সনসেস ি পসরমাণ থস
IV. বীমাওৃ ত রাসল সনসবসজলজ প্রওৃ ত কাওান
প্রশ্ন 3
অিারারাআটাজরর চনে এওচন অজবেনওারী ম্পজওস তজথের প্রথম  প্রাথসমও ঈৎ জা তাাঁর
________________
I.

বেজর প্রমাণপত্র

II. অসথসও নসথপত্র
III. অজকর কমসডওো করওডস
IV. কপ্রাজপাচা ফমস
প্রশ্ন 4
___________________তজবআ অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূণস ে।
I.

কপ্রাজপাচা ফজমসর মািেজম প্রস্তাবজওর স্বািে ম্পসওস ত  বেসিকত সববরণ ম্পজওস
গুরুত্বপূণস তথে ংকৃীত জ

মস্ত

II. প্রস্তাবজওর মস্ত কমসডওো পরীিা ম্পূণস জ
III. প্রাপ্ত তথে তওস তার জঙ্গ মূোেন ওজর যথাযথভাজব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা জ
IV. ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারজণর পর প্রস্তাবওজও পসস আুে ওরা ে।
প্রশ্ন 5
ংঔোূঘও করটিং পেসত ম্পজওস কওান সববৃসতটি কবঠিও?
I.

প্রসলসিত ওমীর াাজযে এওটা ব
পেসত

বেবা ামাজত দ্রুত কসত এজন কেে ংঔোূঘও করটিং

II. কমসডওো সবজলজ্ঞ ঙা া ংঔোূঘও পজেজন্টর সভসত্তজত ওঠিন  জন্নচনও কওজর অজরা
তওস সবজিণ
ম্ভব নে
III. কমসডওো াজেজন্সর সনসেস ি জ্ঞান ঙা া কওঈ এআ পেসত বেবার ওরজত পাজরন।
IV. সবসভন্ন অিাররাআটাজর সোজন্তর মজিে এটাআ ামঞ্জে রিা ওজর।
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উির 1
ঠিও ঈত্তরটি জা II
তার পসত বা পত্নীর ঘাওসর কওাজনা বেসির করাকারজও প্রভাসবত ওজর না, যসে তাাঁজের সনজচর
কপলা এওটা গুরুত্বপূণস সবে যা তাাঁজের করাকারজও প্রভাসবত ওরজত পাজর।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি জা I
িসতপূরজণর নীসত নুযােী বীমাওৃ ত পো কেো ে তাাঁরপ্রওৃ ত কাওান বা ঔরজঘর চনে, তজব
বীমাওৃ ত রাসল পযসন্তআ।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি জা IV
অিারারাআটাজরর চনে এওচন অজবেনওারী ম্পজওস তজথের প্রথম  প্রাথসমও ঈৎ জা তাাঁর
কপ্রাজপাচা ফমস বা অজবেন পত্র, কযঔাজন প্রস্তাবজওর স্বািে ম্পসওস ত  বেসিকত সববরণ ম্পজওস
গুরুত্বপূণস তথে ংকৃীত থাজও।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি জা III
প্রাপ্ত

তথে

তওস তার

জঙ্গ

মূোেন

ওজর

যথাযথভাজব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

জ

তজবআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূণস ে।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি জা II
ওঠিন বা জন্নচনও কওজর অজরা তওস সবজিণ ম্ভব ে ংঔোূঘও করটিং পেসতর মািেজম
ওারণ জন্নচনও পজেজন্টর জঙ্গ তীজতর সভজ্ঞতা এওটা জ্ঞাত িোিাডস  কলসডংজের পসরভাাে
ংঔোূঘওভাজব প্রওাল ওরা ে।
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অধ্যায় 21
স্বািে বীমার কক্লআম
অধ্যাজয়র ভুক্ষমকা
এআ িোজে অমরা স্বািে বীমাে কক্লআম বেবিাপনা প্রসক্রো, প্রজোচনীে নসথপত্র  কক্লআম অটজও
রাঔার প্রসক্রো সনজে অজাঘনা ওরজবা। এঙা া এঔাজন অমরা বেসিকত েুখসটনা বীমার িীজন
কক্লআম বেবিাপনার সেওটা কেঔজবা এবং টিসপএ-র ভূ সমওা বুছজবা।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

বীমাে কক্লআম বেবিাপনা
স্বািে বীমার কক্লআজমর বেবিাপনা
স্বািে বীমা কক্লআজমর েস রঘনা
কক্লআম অটজও রাঔা
কক্লআম বেবিাপনা: বেসিকত েুখসটনা
থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটজরর ভূ সমওা (টিসপএ)
কক্লআম বেবিাপনা – সবজেল ফর বীমা

এআ েোে প ার পর অপসন িম জবন:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

বীমা কক্লআজম সবসভন্ন কিওজাডার ম্পজওস বোঔো সেজত
স্বািে বীমার কক্লআজমর ওীভাজব বেবিাপনা জব তার বোঔো সেজত
স্বািে বীমার কক্লআজমর সনষ্পসত্তর চনে প্রজোচনীে সবসভন্ন নসথপত্র সনজে অজাঘনা ওরজত
বীমাওারী ওীভাজব কক্লআম অটজও রাজঔন তা অজাঘনা ওরজত
বেসিকত েুখসটনা কক্লআম সনজে অজাঘনা ওরজত
টিসপএ-র ভূ সমওা  িারণা বুছজত

A. বীমায় ক্রেইজমর বযবস্থাপনা
বীমা কয এওটা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস জা এওটা কআ প্রসতশ্রুসতর ‘ািী’ এওথাটা ঔুব
ভাজাভাজবআ কবাছা যাে। কওাজনা বীমাওৃ ত খটনা খজট যাোর ফজ পসসর িীজন কক্লআমটাআ জা
কআ প্রসতশ্রুসতর প্রওৃ ত পরীিা। এওচন বীমাওারীর ওত ভাজা ওাযসওর, তার মূোেন ওরা ে
সতসন তার কক্লআজমর প্রসতশ্রুসত ওতটা ভাজাভাজব করজঔজঙন তার ঈপর। বীমাে করটিংজে নেতম মূ
সবে জা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম পসরজলাজির িমতা।
1. ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রেকজাল্ডাররা
কক্লআজমর বেবিাপনা ওরা ে তা কেঔার অজক অমাজের কবাছা েরওার কক্লআম প্রসক্রোে অগ্রী পি
ওারা।
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Diagram 1: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রেকজাল্ডার

ক্রেতা

মাক্ষক

আন্ডাররাইটার

বীমাটা সযসন কওজনন সতসনআ জন প্রথম কিওজাডার এবং ‘কক্লআজমর
প্রাপও’।
‘কক্লআজমর প্রোতা’ সজজব বীমা কওাম্পাসনর মাসওজের এওটা ব কিও
থাজও। কবসলরভাক কিজত্রআ পসস কাডারজের তসব কথজওআ যসে
কক্লআমগুস কমটাজনা জে থাজও তাজ তারাআ প্রসতশ্রুসত রিা ওরজত োেবে
থাজও।
এওটা বীমা কওাম্পাসন  মস্ত বীমাওারীর অিাররাআটারজেরআ োসেত্ব
থাজও কক্লআম কবাছা  বীমা পজণের সডচাআন ওরা, পসসর লতস , োজমর
সবজে সোন্ত কনো।
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থাডি পাটি
অযাডক্ষমক্ষনজেটর

সনেন্ত্রও (আনুজরন্স করগুজটসর োি কডজভপজমন্ট থসরটি ব আসিো)
জা তার ঈজেলে পূরজণ এওচন মূ কিওজাডার:
 বীমা পসরজবজল ক্রম বচাে রাঔা
 পসস কাডারজের স্বাথস রিা
 বীমাওারী েীখসজমোেী অসথসও স্বািে রিা
পসরজবা মিেিতাওারী যারা স্বািে বীমার কক্লআম প্রসক্রো ওজরন তারা থাডস
পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর নাজম পসরসঘত।

বীমা এজজন্ট /
ক্ররাকার

বীমা এজচন্ট / কব্রাওাররা কওবমাত্র পসসআ সবসক্রআ ওজরন না, কক্লআজমর
কিজত্র তাাঁরাআ কক্রতাজও পসরজবা কেজবন, এটাআ অলা ওরা ে।

রবরাকারী /
াপাতা

কক্রতা যাজত মৃণভাজব কক্লআম কপজে যান তারা এটাআ সনসশ্চত ওজর সবজল
ওজর কযঔাজন াপাতাটা টিসপএ-র পোজনজ থাজও কঔাজন ওোলজ
াপাতা ঔরঘ কেোর চনে।

ক্ষনয়ন্ত্রক

এআভাজব কক্লআম ভাজাভাজব ামাজনা মাজন জা কক্লআজমর জঙ্গ ম্পওস যুি প্রজতেও কিওজাডাজরর
ঈজেলে ামাজনা। বলেআ এআ ঈজেলেগুসর ওজেওটির মজিে পারস্পসরও ংখাত জতআ পাজর।
2. বীমা ক্রকাম্পাক্ষনজত ক্রেইম বযবস্থাপনার ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প ংক্রান্ত তথে নুযােী ‘‘সবসভন্ন বীমাওারীর স্বািে বীমা ংক্রান্ত কাওাজনর নুপাত
65% কথজও 120%-র মজিে থাজও, কযঔাজন বাচাজরর ব ংল পসরঘাসত ে 100%-র কবসল
কাওান নুপাজত’’। স্বািে বীমা বেবাে কবসলরভাক কওাম্পাসনআ কাওান ওজর।
তার মাজন কওাম্পাসন  পসসজাডারজের অজরা ভাজা ফাফ অনজত
অিাররাআটিং নুলীন  কক্লআজমর েি বেবিাপনার এওটা ঘাসো রজেজঙ।

ক্ষনজজজক যাচাই 1
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটি বীমা কক্লআম প্রসক্রোর এওচন কিওজাডার নন?
I.

বীমা কওাম্পাসনর কলোরজাডার

II. মানব ম্পে সবভাক
III. সনেন্ত্রও
IV. টিসপএ
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এওটা

কচারোর

B স্বাস্থয বীমা ক্রেইজমর বযবস্থাপনা
1. স্বাস্থয বীমায় চযাজঞ্জগুক্ষ
স্বািে বীমা কপাটসজফাসর দ্ভু ত তবসলিেগুস কভীরভাজব কবাছা
কক্লআমগুসর েিতার াজথ বেবিাপনা ওরা যাে। এগুস জা :

ঔুবআ

গুরুত্বপূণস

যাজত

স্বািে

a) কবসলরভাক পসসআ জা াপাতাজ ভসতস র চনে িসতপূরণ কযঔাজন ওভারওৃ ত সবে জা
এওচন মানু। তাআ এর জঙ্গ অজবজকর সবে চস জে থাজও, নে িরজনর বীমাে
ািারণত যা থাজও না।
b) ভারজত করাক, তার সঘসওৎার মজনাভাব  ফজা অজপর িরনটা ঔুবআ দ্ভু ত। এঔাজন সওঙু
মানু কযমন তাাঁজের করাক  সঘসওৎা সনজে কমাজটআ সঘসন্তত নন অবার কওঈ কওঈ
সতসরি তওস ।
c) স্বািে বীমা এওচন বেসি সওনজত পাজরন, ওজপসাজরট ংিার মজতা এওটা গ্রুপ থবা এওটা
বোজের মজতা ঔুঘজরা সবক্রে ঘোজনজর মািেজম কওনা যাে। এর ফজ পণেটা এওসেজও
এওটা িোিাডস পজণের মজতা সবসক্র ে অবার কক্রতার পঙজন্নর ঘাসো মজতা ওাটঙাাঁট
ওরা জে থাজও।
d) পসসর িীজন কক্লআম ওরার চনে াপাতাজ ভসতস ওরার ঈপর সনভস র ওজর স্বািে বীমা।
তজব ঈপব্ধতা, কস্পাাআজচলন, সঘসওৎার পেসত, সবসংজের িরন  মস্ত স্বািে
পসরজবা প্রোনওারী, তা সঘসওৎও, াজচসন বা াপাতা যাআ কাও, এগুসর মজিে
সবরাট পাথসওে থাজও, এগুসআ কক্লআম মূোেজনর কিজত্র ঔুবআ ওঠিন জে যাে।
e) স্বািে পসরজবা কিত্রটি দ্রুত কসতজত ঈন্নসত ওরজঙ। নতু ন নতু ন করাক বা পসরসিসত কযমন
ততসর জচ্ছ কতমনআ ফস্বরূপ নতু ন নতু ন সঘসওৎা পেসতর সবওাল খটজঙ। এরআ ঈোরণ
জা ওী-কা াচসাসর, কচার সঘসওৎা প্রভৃ সত।
এটাআ স্বািে বীমাজও অজরা কটওসনওা বাসনজে সেজচ্ছ এবং এআ িরজনর পেসতর চনে বীমার
কক্লআম ামাজনার েিতাজও িারাবাসও সবওাল খটাজনা চরুরী জে প জঙ।
f) এআ মস্ত সবজের কথজও কবসল, বাস্তবটা জা এওটা মানবজে িোিাডসভাজব এওটা ম্পূণস
নতু ন অসঙ্গও কযাক ওরজত পাজর না। এওআ ুজঔর চনে এওআ সঘসওৎাে েুচন কাও
অাো অাো রওম া া কেজব থবা তাাঁজের অাো অাো সঘসওৎা েরওার জব
থবা তাাঁজের াপাতাজ ভসতস থাওার কমোে অাো অাো জব।
স্বািে বীমার কপাটসজফাস দ্রুত বা জঙ। এআ িরজনর দ্রুত সবওাজলর ঘোজঞ্জ জা সবপু ংঔেও
পণে। বাচাজর এঔন লজে লজে স্বািে বীমা পণে রজেজঙ এবং এমনসও কওঈ এও এওটা কওাম্পাসনরআ
অাো অাো বহু পণে কপজত পাজর। প্রজতেওটা পণে  তার সবওল্পগুসর সনচস্ব সবজলত্ব রজেজঙ
এবং তাআ এওটা কক্লআম ামাজনার অজক এগুস ভাজা ওজর কেজঔ কনো েরওার।
স্বািে
স্বািে
সনজে
চনে
বীমা

কপাটসজফাসর সবওাল ংঔোর ঘোজঞ্জ সনজে াসচর জেজঙ – ঔুঘজরা কক্রতাজের 100,000
পসস সবসক্র ওজর এওটা কওাম্পাসন বা যাে 300,000 েেজও এআ পসসগুসর অতাে
এজজঙ, যার চনে কআ কওাম্পাসনজও ন্ততপজি প্রাে 20,000 কক্লআজমর পসরজবা কেোর
ততসর থাওজত জব! ওোলজ পপসরজবার প্রতোলা নুযােী কক্লআজমর দ্রুত মীমাংা, স্বািে
কক্লআম সডপাটসজমজন্ট ঙ্ঘবে ওরা এওটা ঈজেঔজযাকে ঘোজঞ্জ।
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ািারণত ভারজত কঔা স্বািে বীমা পসসগুস কেজলর মজিে কয কওাজনা চােকাে াপাতাজ ভসতস জও
ওভার ওজর। কয টিমটা কক্লআম ামাে তাজের বলেআ কেলচুজ ওীভাজব ওাচ ে কটা বুছজত
জব যাজত ঈপিাসপত কক্লআজমর ঠিওভাজব মূোেন ওরা ম্ভব ে।
েিতা, সভজ্ঞতা  তাাঁর ওাজঙ থাওা সবসভন্ন রঞ্জাম সেজে কল্থ কক্লআম মোজনচাররা এআ
ঘোজঞ্জগুসর কমাওাসবা ওজরন।
ঘু ান্ত সবজিজণ, যার াাযে েরওার এবং যাাঁর সনজচর বা তাাঁর পসরবাজরর ওাজরার ুিতার চনে
সযসন লারীসরও  মানসওভাজব ঘাজপর মজিে থাজওন তাাঁজও ন্তুসি সেজত পাজর স্বািে বীমা।
দি ক্রেইম বযবস্থাপনা এটাই ক্ষনক্ষশ্চত কজর ক্রয ঠিক ক্রেইমটা ঠিক মানুজক ঠিক
মজয় ক্রদয়া জে।
2. স্বাস্থয বীমায় ক্রেইম প্রক্ষেয়া
এওটা কক্লআজমর পসরজবা সেজে থাজও ে বীমা কওাম্পাসন সনজচআ বা কআ বীমা কওাম্পাসনর
নুজমাসেত এওটি থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর (টিসপএ)-র পসরজবার মািেজম।
কয মে কথজও এওটা কক্লআম বীমাওারী / টিসপএ-র ওাজঙ চানাজনা ে কআ কথজও পসসর লতস
নুযােী কয মজে কপজমন্ট কেো ে কআ পযসন্ত স্বািে কক্লআমটি এওটা ুসনসেস ি িাজপর মিে সেজে
যাে, যার প্রজতেওটিরআ সনচস্ব প্রাসঙ্গওতা রজেজঙ।
সনজঘ কয প্রসক্রোগুসর সবস্তাসরত সববরণ কেো জেজঙ কগুস স্বািে বীমা (াপাতাজ ভসতস র
চনে) িসতপূরণ পজণে সনসেস ি ঈজেঔ রজেজঙ যা স্বািে বীমা বেবার ব ংল ততসর ওজর।
িােী ুসবিা পণে বা চটি বোসি বা কডআস ওোল পজণের িীজন এওটা পজণের চনে ািারণ
প্রসক্রো  জযাকী নসথপত্র এজওবাজরআ এওআরওম জব, বেসতক্রমটা জা ওোজ কফসসটির
কিজত্র এআ িরজনর পণেগুস না অজত পাজর।
এওটা িসতপূরণ পসসর িীজন কক্লআম জত পাজর:
a)

কযালজ ক্রেইম
াপাতাজ ভসতস বা সঘসওৎার মে কক্রতাজও ঔরঘ সেজত ে না। বীমাওারী/টিসপএ-র
প্রাও-নুজমােজনর সভসত্তজত কনটোজওস থাওা াপাতাজ পসরজবা সেজে থাজও এবং কক্লআজমর
মীমাংার চনে বীমাওারী/টিসপএ-র ওাজঙ নসথপত্র কপল ওজর।

b)

ক্রেইম পক্ষরজলাধ্
কক্রতা তাাঁর সনচস্ব ম্পে কথজও াপাতাজও থস কেে এবং গ্রাে কক্লআজমর পসরজলাজির চনে
বীমাওারী/টিসপএ-র ওাজঙ তাাঁর কক্লআম ফাআ ওজরন।

ঈভে কিজত্রআ কম সও িাপগুস এওআ থাজও।
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ক্ষচত্র 2: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্ষবস্তৃ তভাজব ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ধ্াপগুক্ষ রজয়জছ (এজকবাজর ঠিক েজম
নয়)
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a) ইক্ষন্টজমলন বা অনুজবদন
কক্লআম আসন্টজমলনআ জা কক্রতা  কক্লআম টিজমর মজিে ংজযাজকর প্রথম সনেলসন। কক্রতা
কওাম্পাসনজও অজক কথজও চানাজত পাজরন কয সতসন াপাতাজ ভসতস জত যাজচ্ছন থবা
াপাতাজ ভসতস জে যাোর পর কটা চানাজত পাজরন, সবজল ওজর কওাজনা াপাতজ
অপৎওাীন ভসতস জত জ।
াম্প্রসতও মে পযসন্ত, এওটা কক্লআজমর কিজত্র
আসন্টজমলজনর ওাচটা সঙ এওটা অনুষ্ঠাসনও
বোপার। ম্প্রসত যসে যত লীঘ্র ম্ভব এআ আসন্টজমলন ওরাটাজওআ ভোজ পসরণত ওরজত কচার
কেো জচ্ছ। ািারণত পসরওসল্পত ভসতস র কিজত্র াপাতাজ ভসতস র অজকআ এটা ওরা েরওার
এবং অপৎওাীন কিজত্র াপাতাজ ভসতস র 24খন্টার মজিে এটা ওরজত ে।
াপাতাজ ভসতস র মপজওস মে মজতা তথে পাো ককজ কক্রতার াপাতাজ ভসতস টা অ
সওনা তা ঔসতজে কেঔজত টিসপএ/বীমাওারী ুসবিা ে এবং কঔাজন কওাজনা ঙদ্মজবসলতা বা
চাসোসত ে না এবং ওঔন ওঔন ঘাচস সনজে ের ওাওস ওরা যাে।
অজকআ আসন্টজমলন বজত কবাছাে ‘এওটা সঘঠি সজঔ, াবসমট ওজর  প্রাসপ্তস্বীওার ওজর’ বা
ফোক্স ওজর।
b) ক্ররক্ষজজেলন
কক্লআজমর করসচজস্ট্রলন জা কক্লআমটাজও সজিজম কঢাওাজনার এওটা প্রসক্রো এবং এর চনে এওটা
করফাজরন্স নম্বর ততসর ওরা যা সেজব কয কওাজনা মে কক্লআমটা ঔুাঁজচ পাো যাে। এআ
নম্বরটাজও বজ কক্লআম নম্বর, কক্লআম করফাজরন্স নম্বর বা কক্লআম ওজন্ট্র্া নম্বর। কক্লআম নম্বর
সনঈজমসরও জত পাজর অবার অফা-সনঈজমসরও জত পাজর, কটা সজিজমর ঈপর সনভস র
ওজর এবং প্রজসং কসানাআজচলন কয প্রসক্রো বেবার ওরজঙ তার ঈপর সনভস র ওজর।
করসচজস্ট্রলন  এওটা করফাজরন্স নম্বর কচনাজরট ওরা ািারণত ওরা কক্লআম আসন্টজমলন পাোর
পরআ এবং ঠিও পসস নম্বর  বীমাওৃ ত বেসির সবস্তাসরত সববরজণর জঙ্গ সমজ তজবআ।
সজিজম এওবার কক্লআমটা করসচিাডস জে ককজ াজথাজথআ বীমাওারীর োওাঈজন্ট কআ কক্লআজমর
চনে এওটা সরচাভস বা ভািার ততসর ওরা ে। আসন্টজমলন বা করসচজস্ট্রলজনর মজে ঠিও
কক্লআম োমাঈন্ট বা অনুমাসনও সজবটা না চানা কযজত পাজর। প্রারসম্ভও সরচাভস োমাঈন্টটা
তাআ এওটা িোিাডস সরচাভস ে (কবসলরভাক কিজত্রআ তীজতর ক
কক্লআজমর সজজব)।
োেবেতার নুসমত বা প্রতোসলত োমাঈন্টটা চানা ককজআ সরচাভস টাজও ওসমজে বা বাস জে
তার চনে ংজলািন ওরা ে।
c) নক্ষথপত্র যাচাই
কক্লআম এওবার নসথবে জে ককজ পরবতী িাপ জা প্রজসংজের চনে চরুরী মস্ত নসথপজত্রর
প্রাসপ্ত জেজঙ সওনা তা পরীিা ওজর কেঔা।
বলেআ ঠিওভাজব মূোেন ওরজত জব কয কক্লআমটা প্রজ জব তার চন. সনম্নসসঔতগুস
বজঘজে গুরুত্বপূণস অবসলেও:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ুিতার প্রমাণপত্র
প্রেত্ত সঘসওৎা
আন-কপজলজন্টর কমোে
আনজভসিজকলন সরজপাটস
াপাতাজও ওরা কপজমন্ট
সঘসওৎার চনে পরবতী পরামলস
প্রসতিাপন প্রভৃ সতর কিজত্র কপজমজন্টর প্রমাণপত্র

নসথপত্রগুসর যাঘাআজের চনে এওটা কঘওসি তাজও কযটা কক্লআম প্রজর পরীিা ওজরন।
কবসলরভাক কওাম্পাসনআ সনসশ্চত ওজর কয এআ িরজনর কঘওসিগুস জা ডকুজমজন্টলন
প্রজসংজেরআ ংল।
এআ পযসাজেআ না-পাো ডকুজমন্টজও সঘসহ্নত ওরা ে- যাজত এআ পজেজন্টআ কক্রতা বা াপাতাজর
না কপল ওরা ডকুজমন্টগুস কঘজে পাঠাজনা কযজত পাজর, কবসলরভাক কওাম্পাসনআ প্রথজম কপল ওরা
মস্ত ডকুজমন্টগুস ঔসতজে কেজঔ তারপর সতসরি তথে কঘজে পাঠাে যাজত কক্রতার ুসবিা না
ে।
d) ক্ষবক্ষং তথয করায়ি
কক্লআম প্রসক্রো ঘজক্রর এওটা গুরুত্বপূণস ংল জা সবসং। ািারণ স্বািে বীমা পসসগুস সবসভন্ন
ঔাজত সনসেস ি ীমার মজিে সঘসওৎার চনে ঔরজঘর িসতপূরণ কেে। সঘসওৎার ঘাচসগুসজও ভাক
ওরার িোিাডস ভোটা জা:
 করসচজস্ট্রলন  াসভস  ঘাচস  রুম, কবাডস  নাসসংজের ঔরঘ।
 অআসআঈ বা কওাজনা আজন্টনসভ কওোর পাজরলজনর ঘাচস।
 পাজরলন সথজেটার ঘাচস, োজনজিসো, রি, সক্সজচন, পাজরলন সথজেটার ঘাচস,
াসচসওা োোজেন্স, কমসডসন  িাক, করাকসনণসজের ঈপাোন  এক্স-কর, ডাোসস,
কওজমাজথরাসপ, করসডজথরাসপ, কপজমওাজরর ঔরঘ, ওৃ সত্তম ঙ্গ  জস্ত্রাপঘাজরর সবজচ্ছেে
ংল সজজব কওাজনা কমসডওো ঔরঘ;
 াজচসন, োনাজিসি, কমসডওো প্রোসক্টলনার, ওনাজল্টন্ট, কস্পলাসজির সফ
 োম্বুজন্স ঘাচস
 রি পরীিা, এক্স-কর, স্কোন প্রভৃ সত  আনজভসিজকলন ঘাচস
 কমসডসন  িাক
কক্রতার কপল ওরা নসথপত্রগুস পরীিা ওরা ে কঔান কথজও এআ ঔাজতর অতাে তথেগুস
কবর ওরার চনে যাজত কক্লআজমর মীমাংাটা সনঔুাঁতভাজব ওরা যাে।
াপাতাগুসর সবসং পোটানসটার িোিাডসাআচ ওরার কঘিা যসে ঘজঙ তজব প্রজতেও
াপাতাজর কিজত্র সবসংজের পেসতটা অাো ো ঔুব স্বাভাসবও এবং এজত কয ঘোজঞ্জগুসর
মুজঔ প জত ে কগুস জা:
 রুম ঘাজচসর মজিে সওঙু -প্রজেে অআজটম থাওজত পাজর কযমন াসভস  ঘাচস বা ডাজেট
 সঙ্গ সবজ সবসভন্ন ঔাত ন্তভুস ি জত পাজর থবা মস্ত আনজভসিজকলন বা মস্ত
ুজির চনে এওটা এওওাীন সব
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 নন-িোিাডস নাম বেবহৃত ে কযমন নাসসং ঘাচসজও াসভস  ঘাচস বা জে থাজও
 সবজর মজিে ‘‘সসমার ঘাচস’’, ‘‘প্রভৃ সত’’, ‘‘োাজেড এক্সজপন্স’’-এর মজতা
লজব্দর বেবার
সবসং কযঔাজন স্পি নে, প্রজর কজিজত্র কব্রও অপ বা সতসরি তথে ঘাআজত পাজরন, যাজত
কিণীসবভাক  গ্রােতার বোপাজর জন্ন ওাটাজনা যাে।
এআ সবেটার কমাওাসবাে অআঅরসডএঅআ কল্থ আনুজরন্স িোিাডসাআজচলন কাআডাআন আুে
ওজরজঙ কযঔাজন এআ িরজনর সবগুস  -প্রজেে অআজটমগুসর তাসওা িোিাডসাআচ ওরা
জেজঙ।
পযাজকজ ক্ররট
সনসেস ি করাজকর সঘসওৎার চনে বহু াপাতাজরআ ম্মত পোজওচ করট থাজও। এটা প্রসসডর
সঘসওৎার িোিাডসাআচ ওরজত  ম্পে বেবার ওরজত াপাতাজর ামজথসের সভসত্তজত ে।
াম্প্রসতও ওাজ পঙজন্নর কপ্রাভাআডার কনটোজওস সঘসওৎা ওরাজত এবং অরএসবোআ-এর
কিজত্র বহু প্রসক্রোরআ পোজওচ ঔরঘ পূবস সনিসাসরত।
উদারণ
a)
b)
c)
d)

ওারসডোও পোজওচ : োসঞ্জগ্রাম, োসঞ্জেোসি, সএসবসচ থবা জপন াটস াচসাসর প্রভৃ সত
কােজনাজওাসচওা পোজওচ: স্বাভাসবও প্রব, সচাসরোন প্রব, সজিজরক্টসম প্রভৃ সত
জথসাজপসডও পোজওচ
পথোজমাসচওা পোজওচ
জস্ত্রাপঘাজরর পর চটিতার ওারজণ সতসরি ঔরঘ অাোভাজব প্রওৃ ত ঔরজঘর াজপজি ঘাচস
ওরা ে যসে তা পোজওজচর মজিেআ থাজও বা তার কবসল জে যাে।
পোজওজচ ঔরজঘর সনশ্চেতার ুসবিা রজেজঙ এবং প্রসক্রোগুসর িোিাডসাআজচলজনর ুসবিা থাজও
ফজ এআ িরজনর কক্লআম ামাজনা চতর ে।
e) ক্রেইজমর ক্রকাক্ষডং
বজঘজে কবসল বেবহৃত গুরুত্বপূণস কওাড কটটি জা োডস কল্থ কসানাআজচলন (হু)-র ততসর
ইন্টারনযালনা োক্ষক্ষফজকলন অব ক্ষডক্ষজক্ষজ (আইক্ষক্ষড) ক্রকাড।
অআসসড কযঔাজন বেবহৃত ে এওটা িোিাডসাআচড ফরমোট, প্রসসডর কওাজড করাকজও
ওোপঘার ওরজত, কযমন কাজরন্ট প্রক্ষক্ষডর টাক্ষমি জনাক্ষজ (ক্ষক্ষপট) ক্রকাডগুক্ষ করাজকর
সঘসওৎাে কয প্রসক্রোগুস ওরা ে কগুসজও ওোপঘার ওজর।
বীমাওারীজের ক্রমলআ সনভস রতা বা জঙ কওাসডং  আনুজরন্স আনফরজমলন বুজরা (অআঅআসব)-র
ঈপর, যা জা আনুজরন্স করগুজটাসর োি কডজভপজমন্ট থসরটি (অআঅরসডএঅআ)-র
ংল। অআঅআসব এওটা তথে বোে শুরু ওজরজঙ কযঔাজন এআ িরজনর তথে সবজিণ ওরা কযজত
পাজর।
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f) ক্রেইজমর প্রজক্ষং
স্বািে বীমা পসসটি এওবার প জআ কেঔা যাে কয এটা জা এওটা বাসণসচেও ঘু সি, এর জঙ্গ
কবল সওঙু কমসডওো পসরভাা চস ত যা সনিসারণ ওজর কক্লআমটা প্রজেে জব সও জব না এবং
ওতটা জব। কয কওাজনা বীমা পসসর কক্লআম প্রজসংজের ন্তরটি থাজও েুটি মূ প্রজশ্নর চবাজবর
মজিে:
 পসসর অতাে কক্লআমটা সও প্রজেে?
 যসে ে, তাজ কমাট প্রজেের পসরমাণ ওী?
এআ প্রশ্নগুসর প্রজতেওটার চনে আুে ওরা পসসর এও গুচ্ছ লতস াবী কবাছা েরওার পালপাসল
এওটা কনটোওস াপাতাজ সঘসওৎা জে থাওজ াপাতাজর জঙ্গ ম্মত ার নুযােী
সওনা।
একটা ক্রেইজমর গ্রাযতা
এওটা স্বািে কক্লআমজও গ্রাে জত জ সনম্নসসঔত লতস গুস বেআ পূরণ ওরজত জব।
i. াপাতাজ ভক্ষতি জয়জছন ক্রয দয তাুঁজক অবলযই বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীজন
কভারকৃত জত জব
এটা কেজঔ ঔুব র মজন জ, অমরা এমন জনও পসরসিসত কেজঔসঙ কযঔাজন ওভারওৃ ত
বেসির নাম (এবং বহু কিজত্রআ বে) এবং াপাতাজ ভসতস ো বেসির জঙ্গ সমজঙ না।
এমনটা জত পাজর ওারণ:
এটা ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয পসসর অতাে ওভারওৃ ত বেসি  াপাতাজ ভসতস ো বেসি
কযন এওআ ন। স্বািে বীমাে এআ িরজনর চাসোসত ঔুবআ ািারণ।
ii. বীমার ক্রময়াজদর মজধ্য ক্ররাগীর ভক্ষতি
iii. াপাতা ংজ্ঞা
াপাতা কযঔাজন মানুজও ভসতস ওরা জেজঙ কটা কযন পসসর িীজন ‘‘সপটা বা
নাসসং কাম’’-এর ংজ্ঞা নুযােী ে, নেথাে কক্লআম প্রজেে ে না।
iv. ক্রডাক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইজজলন
সওঙু পসসজত কডাসমসসোসর সপটাাআজচলনজও ওভার কেে থসাৎ ভারজত বাস জত কথজও
সঘসওৎা কনো, তজব 3 সেজনর কবসল কমোজের চনে এমন এওটা করাজকর ওারজণ ািারণত
যার চনে াপাতা/নাসসং কাজম সঘসওৎা ওরাজত ে।
এওটা পসসজত ওভার ওরা থাওজ কডাসমসসোসর সপটাাআচাআজলন কওবমাত্র প্রজেে ে
যসে:
 করাকীর বিা এমন ে কয তাাঁজও াপাতা বা নাসসংজাজম রাজনা যাজচ্ছ না
 াপাতা বা নাসসংজাজম চােকা না থাওাে করাকীজও কঔাজন সনজে যাো যােসন
v. াপাতাজ থাকার ক্রময়াদ
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স্বািে বীমা পসসগুস ািারণত আন-কপজলন্ট সজজব 24 খন্টার কবসল াপাতাজ থাওাজও
ওভার ওজর। তাআ সডঘাজচসর পালাপাসল াপাতজ ভসতস র তাসরঔ  মে গুরুত্বপূণস জে ককজঙ
ওারণ এআ লতস পূরণ জেজঙ সওনা তা কেঔার চনে।
ক্রড-ক্রকয়ার ক্ষিটজমন্ট
স্বািে পসরজবা সলজল্প প্রযুসির সবওাজলর াজথ াজথ জনও চটি প্রসক্রোে এঔন র জে
ককজঙ, অজক েজতা যার চনে েীখসসেন িজর াপাতজ ভসতস থাওজত জতা  চটি প্রসক্রোর
েরওার প জতা। অচওা কড কওোর সভসত্তজতআ জনও প্রসক্রো ওজর কফা যাজচ্ছ, 24 খন্টার
কবসল াপাতাজ না করজঔআ।
কবসলরভাক কড কওবার প্রসক্রো ে পূবস ম্মত পোজওচ করজটর সভসত্তজত, ফত ঔরজঘর বাাঁিািরা বোপার থাজও।
vi. ক্ষপক্ষড
সওঙু জত পসসজত অঈট-কপজলন্ট সজজব কনো সঘসওৎা/ওনাজল্টলানজও ওভার ওজর, তজব
এওটা সনসেস ি বীমাওৃ ত রাসল পযসন্তআ যা ািারণত াপাতাজ ভসতস র বীমাওৃ ত রাসলর কথজও ওম
ে।
সপসড-র িীজন ওভাজরচ এজওও পসসজত এজওও রওম ে। এআ িরজনর পসরজলাজির কিজত্র
24 খন্টার চনে াপাতাজ ভসতস র লতস প্রজযাচে নে।
vii. ক্ষচক্ষকৎার প্রক্ষেয়া/ক্ষচক্ষকৎার গক্ষতপ্রকৃক্ষত
াপাতাজ ভসতস র সবেটি ািারণত োপোসথও সঘসওৎার জঙ্গ চস ত। করাকী যসে
নোনে িরজনর সঘসওৎা ওরাজত পাজরন কযমন:






আঈনাসন
সে
কাসমপোসথ
অেুজবসে
নোঘাজরাপোসথ প্রভৃ সত

কবসলরভাক পসসজতআ এআ সঘসওৎাগুসজত বচসন ওরা ে, অবার
সঘসওৎাগুসরআ এও বা এওাসিওজও ওভার কেে াব-সসমট ।

সওঙু

পসসজত

এআ

viii. পূজবি ই ক্ষবদযমান অুস্থতা
ংজ্ঞা
পূজবস সবেেমান
বিান যার
জেসঙ এবং
48মা অজক

ুিতা বজত কবাছাে ‘‘কওাজনা পসরসিসত, ুিতা বা কঘাট বা ক ম্পসওস ত
িণ বা ঈপজকস বীমাওৃ ত বেসির মজিে অজকআ সঙ এবং / থবা করাক সনণসে
/ থবা তাাঁর চানা থাও বা না থাও কওাম্পাসনর জঙ্গ তাাঁর স্বািে পসস ওরার
এর চনে সতসন কমসডওো পরমলস বা সঘসওৎা সনজেজঙন।’’
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পূবস-ঈপসিত ুিতাজও বাে কেোর ওারণ জা বীমার কম সও নীসত। কযঔাজন বা জেজঙ
বীমার িীজন এওটি সনসশ্চত সবেজও ওভার ওরা যাে না।
যসে, এআ নীসতর প্রজোক কবল ওঠিন এবং কআ বেসি বীমা ওরাজনার মে করাজক অক্রান্ত
সঙজন ওী না তা ঔুাঁজচ কেঔার চনে ঈপকসগুসর এওটি সনেমমাসফও পরীিা এবং সঘসওৎা
যুি থাজও। কযজতু সঘসওৎার কপলাোররা ুিতাটির মে সনজে সভন্ন মত চানাজত পাজরন,
এআ ুঔটি ওঔন প্রথম শুরু জেসঙ কআ লজতস কক্লআমটি ঔাসরচ ওরার অজক, কটি ঔুব যত্ন
ওাজর সবঘার ওরা ে।
স্বািে বীমার সববতস জন, এআ বাে কেোর কিজত্র অমরা েুটি পসরমাচসজনর মুজঔামুঔী জেসঙ।
 প্রথমটির কিত্র জা ককাষ্ঠী বীমা। কযঔাজন ককাষ্ঠীর ব মানুআ বীমাওৃ ত, বীমাওারীর
সবরুজে কওাজনা বাঙাআ থাজও না। গ্রুপ পসসজত ওভাসরং, কযমন িরুণ ব রওারী
ওমসঘারী, োসরদ্রে ীমার সনজঘ ববাওারী ব পসরবার, ব কওাজনা ওজপসাজরট ককাষ্ঠীর
ওমসঘারীজের ব পসরবার, আতোসেজও এওটি এওও পসরবাজরর প্রথমবার ওভার কবজঙ
কনোর তু নাে ুসবিাচনওভাজব সঘসওৎা কপজে থাজও। এআ পসসগুস জনও মে বাে
কেোজও বাসত ওজর, কযঔাজন বাে কেোর যথাযথ মূে িরাআ থাজও।
 সদ্বতীে পসরমাচসনটি জা এওটি সনসেস ি মে িজর াকাতার ওভাজরর পর পূবস ঈপসিত
ুিতাজও ওভার ওরা ে। এটি এআ নীসতজও নুরণ ওজর ে কযঔাজন এওচন বেসির
মজিে যসে এওটি বিা থাজও, এওটি সনসেস ি মেপবস িজর যসে কআ ুিতাটি অর
কেঔা না যাে, তজব তাজও সনশ্চেতা বজ িজর কনো যাজব না।
ix. অজপিার প্রাথক্ষমক ময়পবি
এওটি প্রাথসমও ৩০সেজনর পরআ(েুখসটনাচসনত ওারজণ াপাতাজ ভসতস
প্রঘসত স্বািে বীমা পসস ুিতার চনে ওভার কেে।

থাওা ঙা া) কওাজনা

এওআভাজব, কঔাজন ুিতার তাসওা অজঙ:






ঙাসন,
সবনাআন কপ্রাজিটিও াআপারট্রসফ,
সজিজরক্টসম,
সফলঘু া
পাআ






াসণসো,
াআজিাস
াআনাাআটি
াাঁটু/সপ চজেন্ট প্রসতিাপন আতোসে।

এগুস এওটি প্রাথসমও মেপবস যা, এও বঙর বা েুআ বঙর বা তার কবসল জত পাজর, কআ
মজে ওভাজরর অতাে থাজও না। এটি অজরা কবসল ওজর সনভস র ওজর সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর
পজণের ঈপর।
যসে এরমজিে কওাজনা এওটি ওারজণ ুিতা ে তজব কক্লআজমর প্রসক্রোওারী সবেটিজও সঘসহ্নত
ওজরন এবং কটি গ্রণজযাকেতার বিাে প জঙ ওী না
x. বাে কেো
এও গুচ্ছা বাে কেোর সবেগুস পসসর তাসওাে থাজও যাজও ািারণভাজব কিণীবে ওরা
যাে কযমন:
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 কযমন মাতৃ ত্বওাীন ুসবিা (যসে সওঙু পসসজত এটি ওভার ওরা ে)।
 বসসবসভাজকর করাকী এবং োাঁজতর সঘসওৎা
 এমন ুিতা কযগুস ওভার ওরা িে নে কযমন এআঘঅআসভ, রজমান সঘসওৎা,
িূতার সঘসওৎা, ফাটিসসটির সঘসওৎা, ওজমটিও জস্ত্রাপঘার আতোসে।
 মেেপান/িাক কনোর ওারজণ কয ুঔগুস জেজঙ।
 ভারজতর বাআজর কমসডওো সঘসওৎা।
 ঈচ্চ ছুাঁ সওর ওাচওমস, অত্মতোর কঘিা, কতচসিেতার চনে েূণ।
 শুিুমাত্র পরীিা/নুোজনর চনে ভসতস জ।
এরওম খটনার কিজত্র কক্লআম যাাঁরা ামাজচ্ছন তাাঁজের ওাজঙ পসরসিসতটি ুসনসেস ি ওজর বোঔো
ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূণস যাজত সবজলজ্ঞ তাাঁর মতামত এওেম ঠিওভাজব সেজত পাজরন। ওারণ
যসে অোজত ঘোজঞ্জ ে, তাজ অআজনর অোজত কআ পুঙ্খানুপঙ্খ
ু তেন্ত কযন গ্রণজযাকে জত
পাজর।
xi. কক্লআজমর পসরজপ্রসিজত বিার জঙ্গ ম্মসত
কক্লআজমর কিজত্র বীমাওৃ তজও সনসেস ি কয ওাযসওাপ ওরজত ে তা বীমা পসস সনসেস ি ওজর বা
রজেজঙ, যার ওজেওটি কক্লআম গ্রােতার পজি গুরুত্বপূণস।
ািারণভাজব এগুসর জঙ্গ ম্পওস রজেজঙ:
 সনসেস ি মজের মজিে কক্লআজমর আসন্টজমলন বা নুজবেন – অজকআ অমরা আসন্টজমলন বা
জ্ঞাতওরজণর গুরুজত্বর সবেটা কেজঔসঙ।
 সনসেস ি মজের মজিে কক্লআজমর নসথপত্র কপল।
 সমথো বণসনা, ভু  সববরণ বা বস্তুকত খটনা কঘজপ যাোে চস জে না প া।
g) চূ ়িান্ত প্রজদয় ক্রেইম-এ ক্রপৌুঁজছ যায়া
কক্লআম এওবার গ্রাে জে ককজ পরবতী িাপটা জা ওী পসরমাণ কক্লআম প্রোন ওরা জব তার
সোন্ত কনো। এটা কণনা ওরজত অমাজের কআ সবেগুস বুছজত জব যা প্রজেে কক্লআজমর
পসরমাণ ঠিও ওরজব। এআ সবেগুস জা:
i. পক্ষক্ষর আতায় দযজদর জনয উপভয বীমাকৃত রাক্ষল
কবল সওঙু পসস আুে ওরা ে বেসিকত বীমাওৃ ত রাসল সজজব, সওঙু অবার আুে ওরা ে
কফ্লাটার সভসত্তজত কযঔাজন বীমাওৃ ত রাসল ককাটা পসরবাজরর ওাজঙআ ঈপভে ে থবা এমন
পসস রজেজঙ কযগুস জা কফ্লাটার সভসত্তজত তজব েে সপঙু এওটা ীমা সনিসারণ ওরা থাজও।
ii. ক্রকাজনা দজযর জনয পক্ষক্ষর আতায় বাক্ষক বীমাকৃত রাক্ষল উপভয জব
ইক্ষতমজধ্যই ক্রকাজনা ক্রেইম করা জয়জছ ক্ষকনা তা খক্ষতজয় ক্রদখার পরই:
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আসতমজিেআ কয কক্লআম কেো জে ককজঙ তা বাে কেোর পর বীমাওৃ ত রাসল ওতটা বাসও পজ
রআজা তার সজব ওজর াপাতাগুসজও পরবতী ওোলজ নুজমােন কেোর ওথা কনাট
ওরাজত জব।
iii. াব-ক্ষক্ষমট
কবসলরভাক পসসজত রুম করন্ট ীমাবেতা, নাসসং ঘাচস প্রভৃ সত সনসেস ি ওরা অজঙ, ে
বীমাওৃ ত রাসলর লতাংল সজজব থবা এওটা তেসনও ীমা সজজব। ওনাজল্টলন সফ, থবা
োম্বুজন্স ঘাচস প্রভৃ সতর কিজত্র এওআরওম ীমাবেতা বা জত পাজর।
iv.

অুস্থতার ক্রকাজনা ক্ষনধ্ি াক্ষরত ীমা খক্ষতজয় ক্রদখা

পসসটা এওটা সনসেস ি পসরমাণ পযসন্ত কবাঁজি সেজত পাজর থবা মাতৃ ত্ব বা হৃেজরাজকর মজতা নে
কওান করাজকর ওভাজরর চনে ঈধ্বসীমা কবাঁজি সেজত।
v. েমক্ষঞ্চত ক্রবানা পায়ার অক্ষধ্কার আজছ ক্ষক ক্রনই তা খক্ষতজয় ক্রদখা
বীমাওৃ ত অজে কওাজনা কনা-কক্লআম কবানা (অজকর বঙর/গুসজত তাাঁর পসস কথজও বীমাওৃ ত
কওাজনা কক্লআম না ওজর থাওজ) পাোর সিওারী সওনা ঔসতজে কেঔা। কনা-কক্লআম কবানা
কবসলরভাক মে অজ সতসরি বীমাওৃ ত রাসলর অওাজর, যা বাস্তজব করাকী/বীমাওৃ জতর
বীমাওৃ ত রাসলজও বাস জে কেে। ওঔন ওঔন ক্রমসঞ্চত কবানাজও ভু ভাজব বণসনা ওরা ে
কযন কতবঙজরর এজওবাজর কল সেজও বসত ওরা কক্লআমগুস সজজব না িরা জত পাজর।
vi. ীমাবদ্ধতা  কভারকৃত অনযানয খরচ:
নোনে ীমা থাওজত পাজর কযমন অেুজবসে সঘসওৎা ওরাজ ািারণত জনওটা ওম ীমা
থাওজত পাজর। কওবমাত্র এওটা সনসেস ি পসরমাণ পযসন্ত কল্থ কঘও-অজপর ঔরঘ অতাে থাওজত
পাজর পসসর ঘার বঙর পর কথজও। সপটা ওোল কপজমন্ট এওটা সেন সপঙু ীমা থাজও।
vii. ক্রকা-ক্রপজমন্ট
এটি ািারণত কপজমন্ট ওরার অজক মূোেন ওরা কক্লআজমর কাচা লতওরা সাব। এআ কওাকপ’র সবেটি বাঙাআ ওরা পসরসিসতজত খটজত পাজর-শুিু মা-বাবার কক্লআজম, শুিু মাতৃ ত্বওাীন
কক্লআজম, শুিুমাত্র সদ্বতীে কক্লআম পরবতী কিজত্র বা শুিুমাত্র কয কক্লআমগুস সনিসাসরত মাত্রা কপসরজে
যাে কজিজত্র।
প্রোনজযাকে পসরমাণটি এআ ীমার জঙ্গ মবেষে ওরার অজক, প্রজেে কক্লআজমর পসরমাণটি জব প্রোনজযাকে
স্বাস্থয ক্রেইজম অ-প্রদানজযাগয ক্ষবয়
ওটি ুিতার সঘসওৎাে ো ঔরঘজও কিণীবে ওরা যাে:
 কজর ঠার চনে ঔরঘ এবং
 পসরঘযসার চনে যত্ন।
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এওটা ুিতা ারাজনার ঔরজঘর মজিে মস্ত কমসডওো ঔরঘ  ম্পসওস ত স্বাভাসবও ুসবিাগুস
থাজও। এর জঙ্গ াপাতাজ অজরা অরাজম  এমনসও সবাবহুভাজব থাওার চনে ঔরঘ
চু জত পাজর।
এওটা ািারণ স্বািে বীমা পসস এওটা ুঔ ারাজনার চনে ঔরঘ ামাে এবং সবজলভাজব
বা না থাজও সবাসতার চনে কওাজনা সতসরি ঔরঘ প্রজেে ে না।
এআ ঔরঘগুসজও কিনীবে ওরা যাে নন-সট্রটজমন্ট ঘাচস সজজব কযমন করসচজস্ট্রলন ঘাচস,
ডকুজমজন্টলন ঘাচস প্রজভসত এবং কআ অআজটম কযগুস অজরাজকের জঙ্গ রাসর ম্পসওস ত বজ
সবজবসঘত জত পাজর (কযমন আনজপজলন্ট থাওাওাীন সবজলভাজব কপ্রক্রাআব ওরা কপ্রাটিন
াসেজমন্ট)।
অজক প্রজতেও টিসপএ/বীমাওারীর ওাজঙ -প্রজেে অআজটজমর তার সনচস্ব তাসওা থাওজত, এঔন
কআটাআ অআঅরসডএ কল্থ আনুজরন্স িোিাডসাআজচলন কাআডাআজনর িীজন িোিাডসাআচ ওরা
জেজঙ।
ঘূ ান্ত প্রজেে কক্লআজম কপ ঙ
াঁ াজত পরপর কয িাপগুস কপজরাজত ে তা সনম্নরূপ:
ক্রটক্ষব

2.1

ধ্াপ I

মস্ত সব  সরসজির তাসওা ওরা সবসভন্ন ঔাজতর অতাে কযমন রুম করন্ট,
ওনাজল্টন্ট সফ প্রভৃ সত

ধ্াপ II

প্রজতেওটা ঔাজতর িীজন কক্লআম ওরা থস কথজও -প্রজেে অআজটম বাে কেো

ধ্াপ III

ঔরজঘর প্রজতেওটা ঔাজতর চনে যসে কওাজনা ীমাজরঔা থাজও তা প্রজোক ওরা

ধ্াপ IV

কমাট প্রজেে জথস কপ াঁঙাজনা এবং এটা ামসগ্রওভাজব বীমাওৃ ত রাসলর মজিেআ রজেজঙ
সওনা তা ঔসতজে কেঔা

ধ্াপ V

নীট প্রজেে কক্লআজম কপ াঁঙাজত যসে কওাজনা কওা-কপ থাজও তাজ তা বাে কেো

h) ক্রেইম প্রদান
প্রজেে কক্লআম থস কপ াঁজঙ ককজআ কক্রতাজও থবা াপাতাজও কপজমন্ট সেজে কেো ে।
নুজমাসেত কক্লআম থস সফনান্স/োওাঈন্ট সবভাজক পাঠাজনা ে এবং কপজমন্ট ে কঘজও কেো
ে নেজতা কক্রতার বোে োওাঈজন্ট ট্রান্সফার ওজর কেো ে।
াপাতাজও যঔন কপজমন্ট কেো ে, যসে কওাজনা ওর বাে কেোর প্রজোচন থাজও তাজ
তা কপজমন্ট কথজও বাে সেজে কেো ে।
কযঔাজন থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রলন কপজমন্ট ামাে, কপজমন্ট প্রসক্রোটা অাো অাো
বীমাওারীর কিজত্র অাো অাো রওজমর ে। এবোপাজর অজরা সবস্তাসরত চানাজনা জেজঙপজর
টিসপএ-র ওাজচর চােকাে।
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কক্রতার সচজ্ঞাে ামাজনার চনে সজিজম কপজমজন্টর অপজডট থাওা গুরুত্বপূণস। ািারণত এআ
মস্ত সবস্তাসরত সববরণগুস সজিজমর মািেজম ও কন্টার বা কক্রতা পসরজবা টিজমর জঙ্গ
কলোর ওরা ে।
এওবার কপজমন্ট কেো জে ককজ কক্লআমটাজও মীমাংসত বজ সবজবঘনা ওরা ে। কওাম্পাসনর
মোজনচজমন্ট, মিেিতাওারী, কক্রতা  অআঅরসডএঅআ-কও মীমাংসত কক্লআজমর নম্বর  কমাট
থস  পযসােক্রজম সরজপাটস পাঠাজনা ে। মীমাংসত কক্লআজমর সবজিজণর মজিে থাজও ওত
লতাংজলর মীমাংা জেজঙ, -প্রজেে জথসর নুপাত ওত, কক্লআজমর মীমাংা ওরজত কজ ওত
মে কনো জেজঙ প্রভৃ সত।
i) নক্ষথপজত্রর ঘাটক্ষতর বযবস্থাপনা / প্রজয়াজনীয় অক্ষতক্ষরক্ত তথয
কক্লআজমর প্রজসংজের চনে মূ নসথপত্রগুসর তাসওার যাঘাআ েরওার। এগুস জা:








োডসমলন কনাট  সডঘাচস ামাসর
জযাকী আনজভসিজকলান সরজপাটস
সবসভন্ন ংজল কব্রও অপ  ঘূ ান্ত এওসত্রত সব
কপ্রসক্রপলন  ুজির সব
প্রাপ্ত কপজমন্ট
কক্লআম ফমস এবং
কক্রতার পসরসঘসত

সভজ্ঞতা কথজওআ কেঔা ককজঙ কয াবসমট ো ঘারটি কক্লআজমর মজিে এওটিজত কম সও
নসথপজত্রর সনসরজঔ ম্পূণসতা থাজও। তাআ এটা চরুরী সনসেস ি মজের মজিে াবসমট না ো
নসথপত্রগুস কক্রতা যাজত কপল ওজর কক্লআজমর জঙ্গ চুজ সেজত পকাজরন তার পরামলস কেো।
এওআভাজব, কক্লআমটি প্রসক্রোওরণ ওরার মে এমন জত পাজর, সতসরি তজথের প্রজোচন
জত পাজর ওারণ:
i. সডঘাজচসর মে কয ামাসর কেো জেজঙ তা ঠিও রীসতজত কনআ বা েজতা কঔাজন করাক
সনণসজের সবস্তাসরত কঔাজন ঈজেঔ কনআ থবা ুিতার আসতা ঈজেঔ ওরা কনআ।
ii. কয সঘসওৎা ওরা জেজঙ যজথি সবস্তাসরতভাজব েজতা কটি বণসণা ওরা কনআ বা তারচনে
বোঔোর প্রজোচন অজঙ।
iii. সডঘাজচসর ামাসর নুযােী কয করাক সনণসে ওরা জেজঙ কআ নুযােী সঘসওৎা েসন
থবা যারচনে সঘসওৎা জেজঙ তারচনে কয ুি কেো জেজঙ তা ুিতার জঙ্গ
ম্পসওস ত নে।
iv. কয সব চমা কেো জেজঙ কঔাজন প্রজোচনীে কব্রও-অপ কেো কনআ।
v. েুটি ডকুজমজন্টর মজিে বে না কমা।
vi. সডঘাচস ামাসর এবং সবজর মজিে ঈজেসঔত ভসতস োর সেন/সডঘাজচসর সেজনর মজিে সম
না থাওা।

406

vii. াপাতাজ ভসতস থাওার মে সনজে কক্লআমটির অজরা সবস্তাসরত তেজন্তর প্রজোচন এবং তার
চনে, াপাতাজর আনজডার কওজর ওাকচপজত্রর প্রজোচন।
েুটি খটনার কিজত্রআ, সতসরি তজথের প্রজোচনীেতা চাসনজে কক্রতাজও সসঔতভাজব থবা
আজমজর মািেজম চানাজনা ে। সিওাংল কিজত্র, কক্রতা কয তথে ঘাো জেজঙ তা সেজত িম
থাজওন। যসে, জনও মে এমন খজটজঙ কয তথেটি প্রজোচন কটি এজতাটাআ গুরুত্বপূণস কয
তাজও নচর এ াজনা যাজচ্ছ না, সওন্তু কক্রতা কজিজত্র কওাজনা া া সেজচ্ছন না। এমন খটনার
কিজত্র, কক্লআমটি প্রসক্রোওরণ ওরার চনে কয তথেগুস প্রজোচন ক ওথা কক্রতাজও মজন ওসরজে
কেো ে এবং এরওমভাজব সতনবার মজন ওসরজে কেোর পর, কক্লআমটি বে ওজর কেোর
এওটি কনাটি পাঠিজে কেো ে।
এওটি কক্লআম প্রসক্রোিীন থাওাওাীন মজে যা সওঙু অোনপ্রোন ে, কমে অপসন নচর
ওরজবন কয সঘঠির ঈপজরর সেজও ‘‘কওাজনারওম কুংস্কার ঙা া’ ওথাগুস কঔা অজঙ। এটি
এওটি অআনী প্রজোচনীেতা কযঔাজন এআ পত্রসবসনমেগুস টু ট থাওার পর যাজত কক্লআমগুস
ঔাসরচ ওরার সিওার বীমাওারীর থাজও।
উদারণ
বীমাওারী সবেটি অজরা সবস্তাসরতভাজব পজ
কেঔার চনে আনজডার কওজর ওাকচপত্রগুস ঘাআজত
পাজরন। কটি কেঔার মে সতসন সোন্ত সনজত পাজরন কয প্রসক্রো/সঘসওৎা পসসর লতস নুযােী
েসন। অজরা তজথের চনে সচজ্ঞাা ওরার ওাচটিজও এমন মজন ওরার ওারণ কনআ কয এর কথজও
কবাছা যাজচ্ছ বীমাওারী কক্লআমটি গ্রণ ওজরজঙন।
কক্লআমগুস ামাজনার প্রজশ্ন প্রজোচনীে ডকুজমন্ট ততসর এবং বোঔো ওরা এবং সতসরি তথে
ওম থাওার সবেটি ামাজনাআ জা প্রিান ঘোজঞ্জ। যসে প্রজোচনীে তথে ঙা া কক্লআমগুস
প্রসক্রোওরণ ওরা ম্ভব নে, কক্রতাজও অজরা এবং অজরা তজথের চনে বার বার নুজরাি ওজর
ুসবিার মজিে কফা ম্ভব নে।
এওটি ভাজা পেসতর প্রজোচন জা এওবারআ মাত্র যা সওঙু তজথের প্রজোচন তার এওটি
ুংত তাসওা ততসর ওজর তার সভসত্তজত নুজরাি পাঠাজনা এবং এরপর নতু ন কওাজনা
প্রজোচনীেতার তাসওা ততসর না ওরা।
j) দাক্ষব অস্বীকার
স্বািে ংক্রান্ত কক্লআজমর সভজ্ঞতাে কেঔা ককজঙ কয চমা কেো জেজঙ এমন ১০% কথজও
১৫%কক্লআম পসসর লজতস র িীজন পজ না। সবসভন্ন ওারজণ এমন জত পাজর যারমজিে ওজেওটি
জা:
i.

ভসতস োর সেনটি বীমার মেপজবসর মজিে নে।

ii. কয েজের চনে কক্লআম ওরা জেজঙ সতসন ওভাজরর অতািীন নন।
iii. পূবস ঈপসিত ুিতার চনে (কযঔাজন পসস এমন বিা বাে কেো অজঙ)।
iv. যুসি গ্রাে ওারণ ঙা াআ চমা সেজত জতু ও কেসর।
v. কওাজনা ওাযসওরী সঘসওৎা নে; শুিুমাত্র তেন্ত ওরার জিেআ ভসতস ওরা।
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vi. কয ুিতার সঘসওৎা ওরা জেজঙ কটি পসসর িীজন বাে কেো অজঙ।
vii. মেেপান এবং িাকজর ওারজণ ুিতা
viii. াপাতাজ ভসতস ওরার মেপবস জা ২৪খন্টার ওম মে।

এওটি কক্লআজমর স্বীওার বা প্রতোঔোন (কটি কয কওাজনা ওারজণআ কাও) সসঔতভাজব কক্রতাজও
চানাজত জব। পসসর কয লতস /লতস াবীর সভসত্তজত কক্লআমটি স্বীওার ওরা জেজঙ তা চাসনজে,
ািারণত, এআব স্বীওাজরর সঘঠিজত স্পি ওজর কআ ওারণ চানাজনা থাজও।
সিওাংল বীমাওারীর এওটি প্রসক্রো থাজও যার দ্বারা কআ স্বীওারটি নুজমাসেত ে। এটি
ওজরন কক্লআমটি নুজমােন কেোর ওতৃস পজির কথজও পেি এওচন মোজনচার। এটি ওরা ে
প্রতোঔোনটি কয ম্পূণস যুসিঙ্গত তা ুসনসশ্চত ওরার চনে এবং যসে কওাজনা ওারজণ বীমাওৃ ত
এর সবরুজে কওাজনা অআনী প্রসতওার কঔাাঁজচন তাজ যাজত কমে সবেটি বোঔো ওরা যাে।
বীমাওারীর ওাজঙ প্রসতসনসিত্ব ওরা ঙা া, কক্লআমটি যসে স্বীওার ওরা ে তজব কক্রতার ওাজঙ
সবওল্প অজঙ সনম্নসসঔতজের ওাজঙ অজবেন ওরার:





বীমা মবাডমোন থবা
কক্রতা কফারাম থাব
অআঅরসডএঅআ থবা
অআনী অোত।

কওাজনা কক্লআম স্বীওার ওরার খটনা খটজ করওম প্রসতটি ফাআ পরীিা ওজর কেঔা ে কয
স্বাভাসবও প্রসক্রোে এআ স্বীওারটি কওাজনা অআনী পরীিার িীজন প জত পাজর ওী না এবং
ডকুজমন্টগুস সনরাপে িাজন ংরিণ ওজর রাঔা ে। যাজত যসে ওঔজনা এআ সোন্তজও রিা
ওরার প্রজোচন ে কমে তথেগুস াসচর ওরা কযজত পাজর।
k) আজরা ক্ষবস্তাক্ষরত তদজন্তর জনয জন্দজর ক্রেইম
বেবার বসেজও চাসোসতর মোজও ামাজনার কঘিা ওরজঙন বীমাওারীরা। যজতা ংঔেও
সমথো কক্লআম ামাজত জেজঙ শুিু তার ংঔোর সেও সবজবঘনা ওরজ, বীমাওারীর ওাজঙ স্বািে
বীমা এওটি ব ঘোজঞ্জ।
স্বািে বীমাে কয চাসোসত ওরা ে তার ওজেওটি ঈোরণ জা:
i.

অজনযর রূপ ক্রনয়া, বীমাওৃ ত বেসি এবং কয বেসির সঘসওৎা ওরা জেজঙ েুচজন
পৃথও।

ii. াপাতাজ ভসতস না জ কক্লআম ওরার চনে তজথযর (ডকুজমজন্টর) জাক্ষয়াক্ষত ওরা
ে।
iii. খরচ বাক্ষ়িজয় ক্রদখাজনা, ে াপাতাজর জযাসকতাে থবা চাসোসত ওজর ততসর
ওরা সতসরি বাআজরর সবজর জযাসকতাে।
iv. করাক সনণসজের ঔরঘজও, ওভার ওরার চনে বসসবসভাজক সঘসওৎা োজও আনকপজলন্ট/াপাতাজ ভসতস োজত পসরণত ওরা, সওঙু কিজত্র যা জনও কবসল জত পাজর।
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প্রসতসেজনর সভসত্তজত কযভাজব চাসোসতর নতু ন পেসত ঈজঠ অজঙ, তাজত বীমাওারীজও এবং
টিসপএজের ক্রমাকত বাস্তব পসরসিসতর সেজও নচর রাঔজত জব এবং এমন চাসোসত সনেন্ত্রণ
ওরার চনে পেজিপ সনজত জব।
েুটি পেসতর ঈপর সনভস র ওজর কক্লআমগুস তেজন্তর চনে বাঙাআ ওরা ে:
 সনেসমত কক্লআম এবং
 ঈৎপন্ন ো কক্লআম
এওচন টিসপএ বা বীমাওারী এওটি অভেন্তরীণ মাপওাঠি সির ওজর রাঔজত পাজরন কয এওটি
সনসেস ি লতাংজলর কক্লআম বাস্তসবওভাজব পরীিা ওজর কেঔা জব; এআ লতাংল ওোলজ এবং
পসরজলাজির কক্লআমগুসর কিজত্র সভন্ন জত পাজর।
এআ প্রসক্রোর িীজন, এজাপাতাস নমুনা প্রসক্রোর মািেজম কক্লআমগুস বাঙাআ ওরা ে। সওঙু
বীমাওারী সির ওজর কেে কয এওটি সনসেস ি মূজের ঈপজর জ ব কক্লআমআ তেন্ত ওজর কেঔজত
জব এবং কআ ীমার সনজঘ থাওা সওঙু নমুনা কক্লআম তেজন্তর চনে গ্রণ ওরা ে।
সদ্বতীে পেসতজত, প্রজতেও কক্লআম এওগুচ্ছ কঘওপজেজন্টর মজিে সেজে যাে যসে কটি এওআ াআজন
না থাজও, তাজ কগুস তেজন্তর ঈজদ্রও ওরজব কযমন
কক্লআজমর এওটি ব ংল রজেজঙ সঘসওৎাকত পরীিা থবা ুজির চনে
ii. কক্লআমটির মীমাংার চনে কক্রতা যসে সতসরি অগ্রী ন
iii. সতসরি-কঔনী  সব, আতোসে।
i.

যসে জন্ন ওরা ে কয কক্লআমটি অ নে, তাজ, কটি যজতা কঙাজটাআ কাও না কওন,
কক্লআমটি তেন্ত ওজর কেঔা ে।
l) টক্ষপএ-র কযালজ ক্ষনষ্পক্ষি প্রক্ষেয়া
ওোলজ কফসসটি ওীভাজব ওাচ ওজর? এর ন্তজর থাজও এওটা ঘু সি যা াপাতাজর জঙ্গ
টিসপএ বীমাওারী ওজর থাজও। পালাপাসল নোনে কমসডওো পসরজবা প্রোনওারীর জঙ্গ ঘু সি
ওরা ম্ভব। এআ সবভাজক ওোলজ কফসসটি কেোর চনে কয প্রসক্রো বেবহৃত ে অমার তাআ
কেঔজবা:
ক্রটক্ষব 3.1

ধ্াপ 1

স্বািে বীমার অতাে ওভারওৃ ত এওচন কক্রতা এওটা ুিতাে ভু কজঙন থবা
কওাজনা কঘাট কপজেজঙন এবং তাআ তাাঁজও াপাতাজ ভসতস র পরামলস কেো জেজঙ।
সতসন (বা তাাঁর জে নে কওঈ) াপাতাজর বীমা কডজস্ক কযাকাজযাক ওজরন, জঙ্গ
বীমার সবস্তাসরত সববরণ সনজে অজন কযমন
i. টিসপএ-র নাম
ii. তাাঁর েেপে নম্বর
iii. বীমাওারীর নাম, প্রভৃ সত
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ধ্াপ 2

াপাতা প্রজোচনীে তথেগুস েন ওজর কযমন:
i. করাক সনণসে
ii. সঘসওৎা
iii. সঘসওৎারত ডািাজরর নাম
iv. াপাতাজ থাওার প্রস্তাসবত সেন ংঔো
v. অনুমাসনও ঔরঘ
এটা এওটা ফরমোজট ঈপিাপন ওজর, যাজও বা ে কযালজ অথরাইজজলন ফমি

ওোলজ থরাআজচলন ফমস কেো তথেগুস ঔসতজে কেজঔ টিসপএ। পসসর লতস াবী

ধ্াপ 3

 াপাতাজর জঙ্গ যসে কওাজনা ম্মত মূে তাসওা থাজও কগুর পরীিা ওজর
টিসপএ সোজন্ত কপ াঁঙাে কয অজে ওোলজ নুজমােন ওরা জব সওনা এবং যসে ে
তাজ ওত পসরমাণ থস নুজমােন ওরা জব।
সোজন্ত কপ াঁঙাজনার চনে টিসপএ অজরা তথে ঘাআজত পাজর। সোন্ত কনো জে ককজ
ওাসবম্ব না ওজর তা াপাতাজও চাসনজে কেো ে।
অআঅরসডএ কল্থ আনুজরন্স িোিাডসাআজচলন কাআডাআজনর অতাে েুজটা ফমসআ এঔন
ঙ্গসতপূণস ওরা জেজঙ; কলজর পসরসলি কেঔুন।)

ধ্াপ 4

করাকীর াপাতাজ সঘসওৎা জ, টিসপএ-র নুজমাসেত পসরমাণ থস করাকীর
োওাঈজন্ট কক্রসডট সজজব চমা ে। নন-সট্রটজমন্ট ঔরঘ  পসসর িীজন চরুরী
কওাজনা কওা-কপ ওভার ওরজত েেজও সডজপাসচট চমা ওরজত বা জত পাজর।

ধ্াপ 5

করাকীজও যঔন াপাতা কথজও ঙা ার মে অজব, াপাতা করাকীর োওাঈজন্ট
টিসপএ-র নুজমােন ওরা কক্রসডজটর পসরমাণ ঔসতজে কেঔজবন বীমাে ওভার ওরা
সঘসওৎার প্রওৃ ত মাু।
কক্রসডট যসে ওম ে, ওোলজ সঘসওৎার চনে াপাতা সতসরি কক্রসডজটর
নুজমােন ঘাে।
টিসপএ কটা সবঘার সবজিণ ওজর সতসরি পসরমাণ থস নুজমােন ওজর।

ধ্াপ 6

করাকী -গ্রাে ঘাচস বন ওজর াপাতা কথজও ঙা া পাে। ডকুজমজন্টলন ম্পূণস
ওরজত তাজও কক্লআম ফমস  সবজ আ ওরজত বা ে।
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ধ্াপ 7

াপাতা মস্ত ওাকচপত্র এওসত্রত ওজর এবং সব প্রসক্রোওরজণর চনে সনম্নসসঔত
নসথপত্র টিসপএ-র ওাজঙ কপল ওজর:
i. কক্লআম ফমস
ii. সডঘাচস ামাসর / োডসমলন কনাট
iii. টিসপএ-র আুে ওরা করাকী / প্রস্তাবজওর অআজডসন্টসফজওলন ওাডস এবং সঘত্র
পসরসঘসত পত্র
iv. ঘূ ান্ত এওত্রীওৃ ত সব
v. সবস্তাসরত সব
vi. আনজভসিজকলন সরজপাটস
vii. কপ্রসক্রপলন  ুজির সব
viii. টিসপএ-র পাঠাজনা নুজমােন পত্র

ধ্াপ 8

টিসপএ কক্লআজমর প্রজ ওরজব এবং সনম্নসসঔতগুসর মজতা সবস্তাসরত সবে যাঘাআ ওজর
াপাতাজও কপজমন্ট কেোর চনে ুপাসরল ওরজব:
i. কয করাকীর সঘসওৎা জেজঙ সতসন কআ বেসিআ যার চনে ণুজমােন কেো
জেজঙ।
ii. যার চনে নুজমােন ঘাো জেসঙ কআ পসরসিসতর চনেআ করাকীর সঘসওৎা
ওরা জেজঙ।
iii. সঘসওৎার চনে বসভূস ত ুঔ যসে সওঙু থাজও, তার সঘসওৎার ঔরঘ সবজ
কনআ।
iv. াপাতাজও কয মস্ত ীমা কবাঁজি কেো জেসঙ, তার বআ মানা জেসঙ।
v. নীট প্রজেে জথসর পসরমাণ কণনা ওরজত াপাতাজর জঙ্গ ম্মত টাসরফ করট
মানা জেজঙ।

ওোলজ কফসসটির পসরমাণ সনজে কওাজনা জন্ন কনআ। কফসসটির জবসাত্তম বেবার চানাটা
কক্রতার কিজত্র গুরুত্বপূণস। কনাট ওরার মজতা পজেন্টগুস জা:
i. কক্রতাজও বলেআ সনসশ্চত ওরজত জব কয তাাঁর বীমার সবস্তাসরত সববরণ তাাঁর ওাজঙ অজঙ।
এর মজিে রজেজঙ তাাঁর:
 টিসপএ ওাডস
 পসস ওসপ
 ওভাজরর লতস াবী প্রভৃ সত
যঔন এটা পাো যাজব নাম, সতসন টিসপএ-র জঙ্গ কযাকাজযাক ওরজত পাজরন (এওটা 24খন্টার
কল্পাআজনর মািেজম)এবং সবস্তাসরত চানজত ঘাআজত পাজরন।
ii. কক্রতাজও বলেআ কেজঔ সনজত জব কয তাাঁর সঘসওৎও তাাঁজও কয াাপাতাজ যাোর
পরামলস সেজেজঙন কটা টিসপএ-র কনটোজওস র মজিে রজেজঙ সওনা। যসে না ে, তাজ
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টিসপএ-র কথজও তাাঁজও চানা চরুরী কয এআ িরজনর সঘসওৎার চনে কঔাজন সতসন
ওোলজ ুসবিার ুজযাক পাজবন সওনা।
iii. তাাঁজও সনসশ্চত ওরজত জব কয প্রাও-নুজমােন ফজমস কেো তথেগুস ঠিও। কওটা যসে
স্পি না ে তজব টিসপএ ওোলজ ুসবিা স্বীওার ওরজত পাজরন থবা প্রশ্ন তু জত
পাজরন।
iv. তাাঁজওআ সনসশ্চত ওরজত জব কয াপাতাজর ঘাচসগুস ীমার জঙ্গ ঙ্গসতপূণস কযমন রুম
করন্ট বা ওোটারাজক্টর মজতা সবজল সঘসওৎার ওোপগুস।
পসসজত যা নুজমাসেত, সতসন তার কঘজে অজরা কবসল ঔরঘ ওরজত ঘাআজ, অজক কথজও
এটা কচজন কনোআ ভাজা কয তাাঁজও ঔরজঘর ভাক সেজত জব।
v. াপাতা কথজও ঙা া পাোর ওথা কক্রতাজও অজক কথজও টিসপএ-কও চানাজত জব এবং
াপাতাজও নুজরাি ওরজত জব ঙা ার অজক যসে কওাজনা সতসরি নুজমােন াজক
তারচনে তারা কযন টিসপএ-র ওাজঙ নুজমােন কঘজে কনে। তাজত করাকীজও ওারজণ
াপাতাজ কথজও জপিা ওরজত জব না।
এ ম্ভব কয কক্রতা এওটা াপাতাজ ওোলজ সঘসওৎার চনে অরসচ চানাজন এবং
এওটা নুজমােন সনজন সওন্তু নে কওাথা করাকীজও ভসতস র সোন্ত কনো জা। এআ
িরজনর কিজত্র, কক্রতাজও বলেআ চানাজত জব এবং াপাজও বজত জব যাজত তারা
টিসপএ-কও চাসনজে কেে কয ওোলজজর নুজমােন বেবহৃত জচ্ছ না।
যসে এমনটাআ ওরা ে কয পসরমাণ থস নুজমাসেত জেজঙ কক্রতার পসসজত তা ব্লও জে
কযজত পাজর এবং পরবতী অরসচর নুজরাি অটজও কযজত পাজর।

C. স্বাস্থয বীমা ক্রেইজমর ডকুজমজন্টলন বা দক্ষ রচনা
স্বািে বীমা কক্লআজমর প্রজসংজের চনে প্রঘু র ওাকচপত্র েরওার, অজকআ কযমনটা বোঔো ওরা
জেজঙ। প্রসতটি নসথআ েুটি মূ প্রজশ্নর ঈত্তর সেজে ােতা ওরজব বজ মজন ে - গ্রােতা (এটা
সও প্রজেে?) এবং কক্লআজমর পসরমাণ (ওত?)।
এআ সবভাকটি পসরষ্কার ওজর বোঔো ওরজব কক্রতাজও কয নসথপত্রগুস চমা সেজত জব তার প্রজতেওটির
ঘাসো  সবেবস্তু:
1. ক্ষডচাজি ামাক্ষর
সডঘাচস ামাসরজও বা কযজত পাজর বজঘজে গুরুত্বপূণস ডকুজমন্ট যা এওটা স্বািে বীমা কক্লআজমর
প্রসক্রোে চরুরী। এর মজিে করাকীর বিা  সঘসওৎার কসতপ্রওৃ সত ম্পজওস ম্পূণস তজথের
সবস্তাসরত সববরণ থাজও।
সডঘাচস াটিসসফজওজট বেআ থাওজত জব:
1. করাকীর নাম
2. কটসজফান নম্বর / কমাবাআ নম্বর
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3. অআসপসড নম্বর
4. োডসমলন নম্বর
5. সঘসওৎারত ওনাজল্টজন্টর নাম, কযাকাজযাজকর নম্বর  সডপাটসজমন্ট / কস্পলাসটি
6. মে  োডসমলজনর তাসরঔ
7. মে  সডঘাজচসর তাসরঔ
8. এমএস নম্বর / এফঅআঅর নম্বর
9. ভসতস র মে প্রসভলনা বা লতস ািীন করাকসনণসে
10. সডঘাজচসর মে ঘূ ান্ত করাকসনণসে
11. ঘূ ান্ত করাকসনণসজের চনে ওতৃস পজির ুপাসরল মজতা অআসসড-10 কওাড(মূ) বা নোনে
কওাডগুস
12. ভসতস র কমোে  ওারণ  সভজযাক ঈপিাপনা
13. ঈপিাসপত ুিতার ংসিপ্ত সববরণ
14. ভসতস র মে লারীসরও পরীিাে কমা মূ ফাফ
15. মােওাসি, তামাও কবন বা মােজওর পবেবাজরর যসে কওাজনা আসতা থাজও
16. যসে ঈজেঔজযাকে কওাজনা তীত কমসডওো বা জস্ত্রাপঘাজরর আসতা থাজও
17. করাকসনণসে বা সঘসওৎার জঙ্গ প্রাসঙ্গও বা ঈজেঔজযাকে পাসরবাসরও আসতা
18. াপাতাজ থাওার মে মূ আনজভসিজকলনগুসর ংসিপ্ত সববরণ
19. াাপাতাজর কওাস, চটিতা, যসে কতমন সওঙু থাজও
20. সডঘাজচসর মে পরামলস
21. সঘসওৎারত ওনাজল্টন্ট / নুজমাসেত টিম ডক্টজরর নাম  স্বাির
22. করাকী / োজটজিজন্টর নাম  স্বাির
ভাজাভাজব কঔা এওটা সডঘাচস ামাসর কক্লআম প্রজসং ওমীজের ুিতা / অখাত  সঘসওৎার
কসতপ্রওৃ সত বুছজত বোপওভাজব াাযে ওজর, এভাজবআ মীমাংার প্রসক্রো দ্রুত ে। অআঅরসডএ
িোিাডসাআজচল কাআডাআনজর মজিে থাজও কক্লআজমর ওাযসওরী প্রজসংজের চনে সডঘাচস ামাসরর
চনে প্রস্তাসবত সবেবস্তু।
সডঘাচস ামাসর বমজেআ সরসচনা ঘাো ে।
2. ইনজভক্ষেজগলন ক্ষরজপাটি
আনজভসিজকলন সরজপাটসগুস করাক সনণসে  সঘসওৎার তু নাে ােতা ওজর, এভাজবআ বাস্তব
বিাটা বুছজত প্রজোচনীে তথে কযাকাে যা সঘসওৎাজও ম্পােন ওজরজঙ এবং াপাতাজ ভসতস
থাওাওাীন কয গ্রকসত জেজঙ।
আনজভসিজকলন সরজপাজটস ািারণত থাজও:
a) রি পরীিার সরজপাটসগুস;
b) এক্সজর সরজপাটসগুস;
c) স্কোন সরজপাটসগুস 
d) বাজোপস সরজপাটসগুস
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মস্ত আনজভসিজকলন সরজপাজটস থাজও নাম, বে, সঙ্গ, কটজির তাসরঔ প্রভৃ সত এবং ািারণত
এগুসর সরসচনা সেজত ে। সনসেস ি নুজরাজির সভসত্তজত বীমাওারী এক্স-কর  নোনে সফে
কক্রতাজও কফরত সেজত পাজরন।
3. একক্ষত্রত  ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষব:
এআ নসথটাআ সোন্ত ওজর বীমা পসসর অতাে ওী কেো প্রজোচন। অজক সবজর কওাজনা
িোিাডস ফরমোট সঙ না, তজব অআঅরসডএঅআ মান সনিসারণ সনজেস লওা এওত্রীভূ ত  সবস্তাসরত
সবজর ফরমোট প্রোন ওজরজঙ। ঙাত্রঙাত্রীজের পরামলস কেো জচ্ছ তাাঁরা কযন অআঅরসডএঅআ
জেবাআজট ঈপব্ধ সববরণ বুজছ কনন।
এওত্রীভূ ত সব কযমন ামসগ্রও ঙসবটা তু জ িজর, সবস্তাসরত সব কেজব কব্রও অপ নুাজর,
করফাজরন্স কওাড ।
সবস্তাসরত সব ওাজচ াসকজে -প্রজেে ঔরঘগুসর যাঘাআ ওরা ে, কযঔাজন -গ্রাে ঔরঘগুস
সমসজে ঔরঘ ঔাত কথজও বাে কেো ে।
সবগুস বলেআ অ কপজত জব।
4. ক্রপজমন্ট প্রাক্ষপ্ত :
িসতপূরজণর ঘু সি সজজব এওটা স্বািে বীমা কক্লআম পসরজলাজির চনে াপাতাজ কয টাওা কেো
জেজঙ, াপাতা কথজও তার এওটা অনুষ্ঠাসনও প্রাসপ্ত েরওার জব।
কয থস কেো জব সবজর কমাট জের জঙ্গ তা কমা েরওার, জনও াপাতাআ প্রজেে জথসর
ঈপর ঙা সেজে থাজও। এআ িরজনর কিজত্র বীমাওারীজও সেজত বা জব করাকীর তরজফ কেো কআ
প্রওৃ ত পসরমাণ থসআ।
সরসজি নাম্বার  থবা িোম্প থাওা ঈসঘত এবং এটা সরসচনাআ কপল ওরজত ে।
5. ক্রেইম ফমি
কক্লআম ফমস জা কক্লআম প্রসক্রোর চনে অনুষ্ঠাসনও  অআনী অরসচ এবং কক্রতার স্বাির  এটা
অটাআ কপল ওরজত ে। এঔন কক্লআম ফজমস মাপওাঠি ঠিও ওজর সেজেজঙ অআঅরসডএঅআ এবং
সবস্তৃ তভাজব তার মজিে থাজও:
a) প্রাথসমও বীমাওৃ জতর সববরণ  পসস নম্বর যার িীজন কক্লআম ওরা জেজঙ।
b) বীমা আসতাজর সববরণ
c) াপাতাজ ভসতস ো বীমাওৃ ত বেসির সববরণ।
d) াপাতাজ থাওার সববরণ কযমন াপাতা, রুজমর ওোটাজকাসর, ভসতস  সডঘাজচসর
তাসরঔ  মে, েুখসটনার কিজত্র পুসজও চানাজনা জেজঙ সওনা, কমসডসজনর িরন প্রভৃ সত।
e) কক্লআজমর সববরণ যার চনে াপাতাজ থাওজত জেজঙ, ঔরজঘর কব্রও অপ, াপাতাজ
থাওার পূবস  পরবতী পবস, কক্লআম ওরা ব জের সববরণ ।
f) চুজ

কেো সবগুসর সববরণ
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g) নুজমাসেত কক্লআজমর টাওা পাঠাজনার চনে প্রাথসমও বীমাওৃ জতর বোে োওাঈজন্টর সববরণ
h) বীমাওৃ জতর কথজও প্রজ্ঞাপণ।
করাক, সঘসওৎা প্রভৃ সতর তথে ঙা া বীমাওৃ ত বেসির কথজও কখাণা বা প্রজ্ঞাপণ অআনী জথস
কক্লআম ফজমসর বজঘজে গুরুত্বপূণস নসথ।
এটাআ জা কআ প্রজ্ঞাপণ যা কক্লআজম "পরম র ক্ষবশ্বাজ মতবাদ" প্রজোক ওজর, যা সঙ্ঘত
জ পসসর অতাে সমথো বণসনার িারা প্রজোক জব।
6. পক্ষরক্ষচক্ষত প্রমাণপত্র
অমাজের চীবজনর সবসভন্ন ওাজচ পসরসঘসত প্রমাণপজত্রর বেবার কবজ যাোে, পসরসঘসতর ািারণ
প্রমাণপত্র এওটা গুরুত্বপূণস ঈজেলে পান ওজর – তার যাঘাআ ওরা কয অজে কআ বেসি ওভারওৃ ত
সওনা  তাাঁর সঘসওৎা জেজঙ সওনা এবং সতসনআ কআ বেসি সওনা যাাঁর সঘসওৎা জেজঙ।
ািারণত কয পসরসঘসত পত্র ঘাো জত পাজর :
a) কভাটার অআজডসন্টটি ওাডস
b) িাআসভং াআজন্স
c) পোন ওাডস
d) অিার ওাডস প্রভৃ সত
পসরঘে প্রমাণপজত্রর চনে ও াওস র ফজ ওোজ কক্লআজমর কিজত্র ঙদ্মজবলী চাসোসতর ম্ভাবনা
ঈজেঔজযাকেভাজব ওসমজে সেজেজঙ ওারণ াপাতাজ ভসতস অজক পসরসঘসত প্রমাণপত্র ঘাো ে,
াপাতাজরআ এটা যাঘাআ ওরা ওতস বে এবং কটা বীমাওারী বা টিসপএ-র ওাজঙ কপল ওরা।
পসরজলাি কক্লআজম, পসরসঘসত প্রমাণপজত্রর েরওার ঔাসনওটা ওম।
7. ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রেইজমর াজপি নক্ষথপত্র
সওঙু সনসেস ি িরজনর কক্লআম রজেজঙ, ঈপজর যা বসণসত রজেজঙ তার বাআজর সতসরি নসথপত্র েরওার
পজ । কগুস জা :
a) েুখসটনা কক্লআম, কযঔাজন এফঅআঅর বা সনবসেত থানাে াপাতাজর আুে ওরা কমসডজওাসকা াটিসসফজওট েরওার প জত পাজর। এজত েুখসটনার ওারণ বা থাজও এবং ট্রাসফও
েুখসটনার কিজত্র কআ বেসি মে কঔজে সঙজন সওনা চানা যাে।
b) চটি বা ঘ া মূজের কক্লআজমর কিজত্র কও আজিার কপপার। আজিার কও কপপার বা কও
লীট জা এওটা ডকুজমন্ট যা াপাতাজর সেজও রিণাজবিণ ওরা ে, কযঔাজন াপাতাজ
ভসতস থাওাওাীন ককাট পজবস করাকীজও কয মস্ত সঘসওৎা কেো জেজঙ তার প্রসতসেজনর
সবস্তাসরত সববরণ থাজও।
c) কযঔাজন প্রজযাচে কঔাজন ডাোসস / কওজমাজথরাসপ / সফসজথরাসপর ঘাটস।
d) সপটা করসচজস্ট্রলন াটিসসফজওট, কযঔাজন সপটাজর ংজ্ঞার জঙ্গ সমসজে কেঔা চরুরী।
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কক্লআম টিম এওটা কক্লআম প্রজ ওরার চনে সনসেস ি আন্টানসা ডকুজমন্ট ফরমোট বেবার ওজর থাজও।
এগুস জা:
i. নসথপত্র যাঘাআজের কঘওসি,
ii. িুটিসন / কজটজমন্ট লীট,
iii. কওাোসটি কঘও / ওজন্ট্র্া ফরমোট
এআ ফরমোটগুস যসে মস্ত বীমাওারীর ওাজঙ এওআ িরজনর ে না, অুন ািারণ সবেবস্তুর
এওটা নমুনা সেজে নসথপত্রগুসর ঈজেলে কেজঔ কনো যাও।
ক্রটক্ষব

1.

2.

3.

2 . 2

ডকুজমন্ট
ক্রভক্ষরক্ষফজকলন
লীট

বগুসর মজিে এটাআ জা রতম, প্রাপ্ত নসথপজত্রর তাসওাে এওটা কঘও
মাওস থাজও যাজত কনাট রাঔা যাে কয এআ এআগুস কক্রতা কপল ওজরজঙন।
সওঙু বীমাওারী প্রাসপ্ত স্বীওার সজজব কক্রতাজও এওটা প্রসতসসপ সেজত পাজর।

ািারণত এটা এওটা সঙ্গ লীট কযঔাজন ককাটা প্রজসং কনাটগুস িজর
রাঔা থাজও।
a) কক্রতার নাম  অআসড নম্বর
b) কক্লআম নম্বর, কক্লআজমর ওাকচপত্র প্রাসপ্তর তাসরঔ
c) পসস ংক্রান্ত ংসিপ্ত সববরণী, নুজচ্ছে 64VB-এ ম্মসত
ক্ষক্ষকউক্ষরট/প্রজ
d) বীমাওৃ ত রাসল এবং বীমাওৃ ত রাসলর দ্বেবার
লীট
e) াপাতাজ ভসতস  কঔান কথজও ঙা া পাোর তাসরঔ
f) করাক সনণসে  সঘসওৎা
g) তার কথজও কক্লআম গ্রােতা / ওারণ  প্রজসং মন্তবে
h) কক্লআজমর পসরমাণ কণনা
i) তাসরঔ  কক্লআম ঘাঘ  যারা প্রসক্রো ওজরজঙন তাজের নাম
কক্লআম োিার ঙা া যারা কক্লআজমর কঘসওংজের চনে ফাআনা কঘও বা
কওাোটিটি ওজন্ট্র্া ফরমোট
কঘওসি  কক্লআম িুটিসন কওাজশ্চসনোর ঙা া, কওাোসটি ওজন্ট্র্া/ সডট
গুণমাণ পরীিা/
ফরমোট ন্তভুস ি জব কয ংক্রান্ত তজথের জঙ্গ তা জা:
ক্ষনয়ন্ত্রণ ফরমযাট
a) কক্লআজমর মীমাংা
b) কক্লআম প্রতোঔোন বা
c) সতসরি তজথের চনে নুজরাি

ক্ষনজজজক যাচাই 2
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সনম্নসসঔতগুসর মজিে আন-কপজলজন্টর মস্ত সঘসওৎার সববরণ ংক্রান্ত কওান নসথপত্রটি াপাতাজ
করজঔ কেো ে ?
I.

নুোন সরজপাটস

II. কটজমন্ট লীট বা মীমাংা পত্র
III. কও কপপার
IV. সপটা করসচজস্ট্রলন াটিসসফজওট

D. ক্রেইম ভাণ্ডার
1. জক্ষমজয় রাখা
এর মাজন মস্ত কক্লআজমর চনে কক্লআজমর িোটাজর সভসত্তজত বীমাওারীর বআজত জথসর ংিান িজর
রাঔা। এটা ঔুব চ মজন জ এআ মচুত রাঔার বোপাজর যজথিআ তওস তা েরওার – থস চমার
রাঔার ওাজচ কয কওাজনা ভু  বীমাওারীর াভ  চ্ছতা মাসচসন সজজব প্রভাব কফজ।
অচজওর প্রজসং সজিম কয কওাজনা মজে মচুত ভাণ্ডাজরর পসরমাণ সজব ওরার ামথসে ততসর
ওজরজঙ।
ক্ষনজজজক যাচাই 3
মস্ত কক্লআজমর চনে কক্লআজমর িোটাজর সভসত্তজত বীমাওারীর বআজত জথসর ংিান িজর রাঔা
________ বজ পসরসঘত।
I.

পুসং

II. প্রসভলসনং
III. সরচাসভস ং বা মচুত রাঔা
IV. সবসনজোক ওরা
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E. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনজেটর (টক্ষপএ)-র ভূ ক্ষমকা
1. ভারজতর টক্ষপএ প্রচন
কবরওারী কিজত্রর চনে বীমা কিত্রজও
োে স্বািেপসরজবা পজণের চনে
পসরজবার চনে এওটা ঘোজন ঘাুর
পাটিস োডসমসনজস্ট্রটজরর ুজযাক ততসর

ঔুজ কেো ে 2000াজ। এরআমজিে নতু ন নতু ন পণে ঘাু
ঘাসো কবজ
ককজঙ। তাআ স্বািে বীমাে সবক্রে-পরবতী
চনে প্রজোচন নুভব জত থাজও। এজতআ কপলাোর থাডস
ে।

এটা কেজঔআ বীমা সনেন্ত্রও  কডজভপজমন্ট থসরটি বাচাজর অআঅরসডএঅআ-এর াআজজন্সর িীজন
টিসপএ নুজমােন ওরা ঘাু ওজর, লতস নুযােী 2001-এর 17আ কজিম্বজরর সবজ্ঞসপ্ত নুযােী
এজের অআঅরসডএঅআ (থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর – স্বািে বীমা) সবসি, 2001 কমজন ঘজত
ে।
ংজ্ঞা
সবসি নুযােী,
‘‘থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর বা টিসপএ মাজন জা অআঅরসডএঅআ (থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটর –
স্বািে বীমা) সবসি, 2001-র িীজন ওতৃস পজির াআজন্সপ্রাপ্ত কয কওাজনা বেসি এবং সযসন বীমা
কওাম্পাসনর কেো সফ বা পাসরিসমজওর সবসনমজে স্বািে পসরজবা কযাকাজনার ওাজচ যুি থাজওন।
‘‘টিসপএ-র মািেজম স্বািে পসরজবা’’ বজত কবাছাে এওচন টিসপএ স্বািে বীমা ংক্রান্ত ঘু সির
অতাে এওচন বীমাওারীজও কয পসরজবা সেজে থাজও সওন্তু এওটা বীমা কওাম্পাসনর বেবাে
ন্তভুস ি ে না বা প্রতেি বা পজরািভাজব স্বািে বীমা বেবার ো ওজর না থবা কক্লআম
স্বীওার বা প্রতোঔোজনর সবজে সোন্ত কনে না।
এআ ভাজবআ বীমা পসস সবসক্র  আুের পরআ টিসপএ পসরজবার ুজযাক ততসর ে। বীমাওারী যসে
টিসপএ-কের বেনার না ওজর তাজ এআ পসরজবাগুস আন-াঈ টিমআ ম্পন্ন ওজর।
2. স্বাস্থয বীমার ক্ষবক্ষে পরবতী পক্ষরজবা
a) কপ্রাজপাচা (এবং সপ্রসমোম) এওবার কনো জে ককজআ ওভাজরচ শুরু জে যাে।
b) পসসর পসরজবার চনে এওচন টিসপএ বেবহৃত জ বীমাওারী কক্রতা  পসস ম্পজওস
তথে টিসপএ-কও কেে।
c) টিসপএ েেজের (কযঔাজন প্রস্তাবও বেসি পসস সনজচ্ছন  কআ পসসর িীজন কয
েেজের ওভার ওরা জচ্ছ) তাসওাবে ওজর এবং সফসচওা বা আজক্ট্রসনও ভাজব
েেজের সঘসহ্নতওরজনর চনে এওটা ওাডস আুে ওরজত পাজর।
d) টিসপএ-র েেপে বেবহৃত ওোলজ ুসবিা কনোর চনে, পালাপাসল যঔন কওাজনা
েজের াপাতাজ ভসতস জত ে বা ওভারওৃ ত সঘসওৎা সনজত ে তঔন কক্লআম
প্রসক্রোওরজনর চনে এটা ওাজচ াজক।
e) টিসপএ কক্লআম বা ওোলজজচর নুজরাি প্রসক্রো ওজর এবং বীমাওারী জঙ্গ ঘু সি মজতা
মেীমার মজিে পসরজবা সেজে থাজও।
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কয ওাট-ফ পজেন্ট কথজও টিসপএ-র ভূ সমওা শুরু ে তা জা পসরজবাোতা ত্ত্বা সজজব টিসপএর নাজম পসস বন্টজনর মুূতসটি। ককাটা পসস কমোে চুজ আ পসরজবা োন প্রজোচন এবং অজরা
সওঙু টা মেীমা যা এওটা কক্লআম সরজপাটস ওরার চনে পসসর অতাে নুজমােন ওরা ে।
যঔন াচার াচার পসসর পসরজবা কেো ে, এআ ওাচটা জা িারাবাসও, সবজলত যঔন
এওআ পসসর পুননসবীওরণ ে  এওআ টিসপএ পসসর পসরজবা কেে।
3. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনজেলন (টক্ষপএ)-র উজেলয
স্বািে বীমাে থাডস পাটিস োডসমসনজস্ট্রটজরর িারণাটি বা কযজত পাজর সনম্নসসঔত ঈজেলেগুস ৃসি
ওজরজঙ:
a) প্রজোচজনর মে ম্ভাবে বরওমভাজব স্বািে বীমার এওচন কক্রতাজও পসরজবা কেো
চতর ওরজত।
b) কনটোজওস থাওা াপাতাজ বীমাওৃ ত করাকীর চনে ওোলজ সঘসওৎার অজোচন ওরজত।
c) কপল ওরা নসথপত্র  বীমা কওাম্পাসনর পেসত  সনজেস সলওা নুাজর কক্রতার কক্লআম নোযে
 দ্রুত সনষ্পসত্ত ওরজত।
d) স্বািে বীমা কক্লআম  ংসিি পসরজবা ামাজত ওাযসওরী সবজলজ্ঞ ততসর ওরজত।
e) মেমজতা  ঠিও ঈপাজে কক্রতাজও া া সেজত।
f) এমন এওটা পসরজবল ততসর ওরজত কযঔাজন এওচন বীমাওৃ ত বেসির যার িে এওটা
যুসিঙ্গত ঔরজঘ ভাজা মাজনর স্বািে পসরজবা কপজত িম ে এবং
g) করাকার, ঔরঘ, প্রসক্রো, থাওার কমোে প্রভৃ সত প্রাসঙ্গও তথে ততসর/ক্রমানুাজর াচাজত
াাযে ওরজত
4. বীমাকারী  টক্ষপএ-র মজধ্য ম্পকি
বহু বীমাওারী টিসপএ-র পসরজবা ওাজচ াকাে স্বািে বীমা পসসর সবসক্রে-পরবতী পসরজবার
চনে, অবার সওঙু বীমাওারী, সবজল ওজর চীবন বীমা কক্টর কথজও অা বীমাওারীরা এওচন
টিসপএ-র ােতা কনে, তারা এটা ওাজচ াকাে প্রাও-পসস কমসডওো কঘও-অপ পসরজবার
চনে।
এওচন বীমাওারী  টিসপএ-র মজিে ম্পওস টা জা ঘু সির িীন কযঔাজন ঘাসো  প্রসক্রোর
িাপগুস সেজে ঘু সিটা ততসর ে। অআঅরসডএঅআ কল্থ আনুজরন্স িোিাডসাআজচলন কাআডাআন এঔন
টিসপএ এবং বীমা কওাম্পাসনর মজিে ঘু সির চনে পরামলস মত িোিাডস িারার এওটা কজটর কযাকান
কেে  সনজেস সলওা কেে।
টিসপএ-র কথজও এওচন বীমাওারী কয পসরজবাগুস অলা ওজর থাজও, কগুস জা সনম্নরূপ:
A. ক্রনটয়াক্ষকিং পক্ষরজবার ক্রযাগানদার
কেলচুজ াপাতাগুসর এওটা কনটোজওস র জঙ্গ টিসপএ ম্পওস িাপন ওরজব বজ অলা ওরা ে,
যার িে জব বীমাওৃ ত বেসিজও স্বািে কক্লআজমর চনে ওোলজ কক্লআম কপজমজন্টর ুসবিা কযাকাজনা।
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অআঅরসডএঅআ-র াম্প্রসতও সনজেস সলওাে ম্পওস টা শুিুমাত্র টিসপএ এবং পসরজবার কযাকানোজরর
মজিে না কথজও বীমাওারী  সত্রপাসিও ো চরুরী।
সবসভন্ন সপটাাআজচলন প্রসক্রোর চনে তারা ভাজা সনিসাসরত ার সনজে ের ওাওস ওজর এবং
এআ িরজনর কনটোজওস র াপাতা কথজও পাো পোজওচগুস বীমাওৃ ত  বীমাওারীর ঔরঘ
ওমাে।
B. ক ক্রন্টার াক্ষভি
টিসপএ ািারণত এওটা ওজন্টার ঘাাে কযঔাজন কটা-সফ্র নম্বরগুস সেজে রাত, প্তাান্ত  ঙু টির
সেন  বমে থসাৎ 24*7*365 কযাকাজযাক ওরা যাে। টিসপএ-র ও কন্টার কয ম্পসওস ত
তথেগুস চানাে:
a) পসসর িীজন ওভাজরচ  কবসনসফট বা ুসবিা।
b) স্বািে কক্লআম ম্পসওস ত পেসত  প্রসক্রো।
c) পসরজবা  ওোলজ সপটাাআজচলন ম্পসওস ত সনজেস সলওা।
d) কনটোওস াপাতাগুস ম্পজওস তথে।
e) পসসর অতাে ঈপব্ধ বাসও থাওা বীমাওৃ ত রাসল ম্পসওস ত তথে।
f) কক্লআম িোটাজর তথে।
g) কক্লআজমর কিজত্র না পাো নসথপজত্রর সবজে পরামলস।
এওটা চাতীে কটা সফ্র নম্বর সেজে ও কন্টার ঈপভে ো ঈসঘত এবং কক্রতা ািারনত কয
প্রিান প্রিান ভাাে ওথা বজন কআ ভাাে কক্রতা পসরজবা ওমীর ওথা বজত পারা ঈসঘত।
বলেআ এআ সবস্তাসরত সবেগুস বীমাওারও  তাজের টিসপএ-র মজিে ঘু সির মািেজম পসরঘাসত
ো ঈসঘত।
C. কযালজ অযাজক্স পক্ষরজবা
ংজ্ঞা
‘‘ওোলজ কফসসটি’’ মাজন জা এমন এওটা ুসবিা যা বীমাওারী বীমাওৃ তজও সেজে থাজও
কযঔাজন পসসর লতস াবীর নুযােী কপজমন্ট, বীমাওৃ তর সঘসওৎা ঔরঘ বীমাওারী প্রাও-স্বীওৃ ত
মজতা রাসর কনটোওস কযাকানোরজও সেজে কেে।
এআ পসরজবা কযাকাজত ঘু সির িীজন বীমাওারীরা প্রজোচনীেতাগুস জা:
a) পসস ংক্রান্ত মস্ত তথে, টিসপএ-র ওাজঙ পাো কযজতআ জব। টিসপএ-কও এটা কেো
বীমাওারীর ওতস বে।
b) পসসজত ন্তভুস ি েেজের সবজে তথে কওাজনা ভু  বা খাটসত ঙা াআ ঈপব্ধ  ুভ
ো ঈসঘত।
c) বীমাওৃ ত বেসিজের বলেআ এওটা অআজডসন্টটি ওাডস বা পসরঘে পত্র জঙ্গ রাঔজত জব যা
তাাঁজের পসস  টিসপএ-র জঙ্গ ম্বে িাপন ওরজব। অআজডসন্টটি ওাডসটা টিসপএ-কওআ আুে
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ওরজত জব এওটা ম্মত ফরমোজট, এওটা যুসিঙ্গত মজের মজিে েজের ওাজঙ কটা
কপ াঁঙজত জব এবং পসসর ককাটা কমোজেআ কটা তবি থাওা ঈসঘত।
d) টিসপএ-কও বলেআ াপাতাজও এওটা সপ্র-থরাআজচলন বা এওটি কটার ব কোরাসন্ট
আুে ওরজত জব, এটা জব ওোলজ ুসবিার চনে অসরজচজত কযাকাজনা তজথের সভসত্তজত।
ুিতার প্রওৃ সত, প্রস্তাসবত সঘসওৎা  চস ত ঔরঘ বুজছ সনজত এটা অজরা তথে ঘাআজত
পাজর।
e) তথে
সেজত
িরা
পজর

কযঔাজন স্পি নে বা ঈপব্ধ নে, টিসপএ কঔাজন ওোলজজর অরসচ ঔাসরচ ওজর
পাজর, স্পি ওজর কেে কয ওোলজ ুসবিার প্রতোঔোনজও সঘসওৎার প্রতোঔোন বজ
ঈসঘত নে। েে থস প্রোন ওজর পজর এওটা কক্লআম ফাআ ওরজত পাজরন, যা
তার কযাকেতার সভসত্তজত সবজবসঘত জব।।

f) অপতওাীন কিজত্র ভসতস োর 24খন্টার মজিে চানাজনা ঈসঘত এবং ওোলজ ংক্রান্ত
সোন্ত চাসনজে কেো েরওার।
D. ক্রেতা ম্পকি  ক্রযাগাজযাগ বযবস্থাপনা
টিসপএ-কও এওটা সবজল বেবিার কযাকান সেজত ে, যার মািেজম কক্রতা তাাঁর সভজযাক চানাজত
পাজরন। স্বািে বীমার কক্লআম ঔসতজে কেঔা  তা যাঘাআ ওরা ঔুবআ েরওারী। এ িে ওরা যাে
কয স্বািে বীমা কক্লআজমর সওঙু লতাংল প্রতোঔোত ে কযগুস পসসর লজতস র মজিে পজ না।
এরআ জঙ্গ প্রাে মস্ত স্বািে বীমা কক্লআজম কক্লআজমর ঔাসনওটা থস ঙাাঁটাআ ে। এআ ঙাাঁটাআটা কক্রতার
জন্তাজর ওারণ ে, সবজল ওজর কযঔাজন ঙাাঁটাআ বা প্রতোঔোজনর ওারণ যথাযথভাজব কক্রতাজও
বোঔো ওরা ে না।
যত দ্রুত ম্ভব এআ িরজনর সভজযাজকর মািান সনসশ্চত ওরজতা বীমাওারীর টিসপএ=কও েরওার
পজর যাজের এওটা ওাযসওরী সভজযাক কমটানর বেবিাপনা রজেজঙ।
E. ক্ষবক্ষং পক্ষরজবা
সবসং পসরজবার িীজন বীমাওারী টিসপএ-র কথজও সতনটি ওাচ অলা ওজর থাজও:
a) িোিাডসাআচড সবসং পোটানস যা বীমাওারীজও মূে সনিসারজণর পালাপাসল সবসভন্ন ঔাজতর
অতাে ওভাজরচ বেবাজরর সবজিণ ওরজত াাযে ওজর।
b) কয থস িাযস ওরা জেজঙ তা করাজকর চনে চরুরী সঘসওৎার
সনসশ্চতওরণ।

জঙ্গ প্রাসঙ্গও, তা

c) ডােকনস  প্রসসডর কওাড অেত্ত্ব ওরা ে যাজত চাতীে বা অন্তচসাসতও মাজনর জঙ্গ
ঔাপ ঔাআজে মস্ত টিসপএ ওাজঙ কডটার িোিাডসাআজচলন ম্ভব ে।
এর চনে টিসপএ-কত প্রসলসিত  েি কাওব াজক যারা কওাসডং ওরজত িম, মূে ারণী
যাঘাআ ওরজত পাজরন এবং সবসংজের তথে অেত্ত্বজও িোিাডসাআচ ওরজত পাজর।
F. ক্রেইম প্রজক্ষং  ক্রপজমন্ট পক্ষরজবা
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এটাআ জা টিসপএ-র কেো বজঘজে গুরুত্বপূণস পসরজবা। বীমাওারীজও টিসপএ-র কেো কক্লআম
প্রজসং পসরজবা ািারণত চানাজনা বা নুজবেন কথজও নুজমােন  কপজমজন্টর ুপাসরল পযসন্ত
প্রজসং এআ এি-টু -এি পসরজবাজও কবাছাে।
কক্লআজমর কপজমন্ট ওরা ে বীমাওারীর কথজও পাো তসবজর মািেজম। সগ্রম থস সজজব এআ
তসব টিসপএ-কও কেো জত পাজর থবা বীমাওারী রাসর তার বোজের মািেজম কক্রতা বা
াপাতাজর জঙ্গ সবেটার বজন্নাবস্ত ওজর সেজত পাজর।
অলা ওরা যাে, টিসপএ এর চনে জথসর এওটা োওাঈন্ট িজর রাঔজব এবং বীমা কওাম্পাসনর
কথজও পাো থস সেজে পযসােক্রজম সমটমাট ওজর।
G. মযাজনজজমন্ট ইনফজমি লন পক্ষরজবা
টিসপএ কযজতু কক্লআম প্রজসং ওজর থাজও, তাআ বেসিকত বা মসিকতভাজব কক্লআম ম্পসওস ত যাবতীে
তথে টিসপএ-র ওাজঙ ঈপব্ধ ে। বীমাওারীর সবসভন্ন ঈজেজলে তথে প্রেীচন ে এবং টিসপএ-কওআ
এআ িরজনর তথেগুস সনঔুাঁতভাজব  ঠিও মজে কযাকাজত জব।
এআভাজবআ টিসপএ পসরজবার ুজযাকজও বীমাওারীর আুে ওরা স্বািে বীমা পসসর এি-টু -এি
পসরজবা সজজব ঈজেঔ ওরা যাে, কঔাজন সনসেস ি বীমাওারীর জঙ্গ মজছাতা পত্র এবং ঘাসোর
ঈপর সনভস র ওজর সওঙু ওাযসওাজপ সবসিসনজি থাওজত পাজর।
H. টক্ষপএ পক্ষরশ্রক্ষমক
এআ পসরজবাগুসর চনে টিসপএ-কও সনম্নসসঔত সভসত্তত কওাজনা এওটিভাজব এওটা সফ প্রোন ওরা
ে:
a) কক্রতাজও িাযস ওরা সপ্রসমোম (াসভস  টোক্স বাে সেজে)-এর এওটা লতাংল,
b) এওটা সনিসাসরত মেীমার চনে টিসপএ যাাঁজের পসরজবা সেজে থাজও কআ প্রজতেও েে
সপঙু এওটা িােী থস, থবা
c) টিসপএ-র কযাকাজনা প্রজতেও কনজেজনর চনে এওটা িােী থস কযমন আুে ওরা কমম্বার ওাডস
সপঙু ঔরঘ, কক্লআম সপঙু প্রভৃ সতর।
এআভাজবআ টিসপএ পসরজবার মািেজম বীমাওারী প্রজবলাসিওার পাে:
i.

ওোলজ পসরজবার

ii. তথে ংওন  সবজিণ
iii. এওটা 24 খন্টার ও কন্টার  কক্রতাজের চনে ােতা
iv. াপাতা  নোনে কমসডওো কফসসটির কনটোওস
v.

কমচর গ্রুপ ওাজিামারজও ােতা

vi. কক্রতার জঙ্গ কক্লআম ংক্রান্ত অজাঘনা চতর ওরা
vii. াপাতাগুসর জঙ্গ টোসরফ  প্রসক্রোর ঔরঘ সনজে ের ওাওস
viii.কক্রতা পসরজবা চ ওরজত প্রযুসি সনভস র পসরজবা
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ix.

জন্নচনও কওগুসর যাঘাআ  তেন্ত

x.

কওাম্পাসনগুসর মজিে কক্লআজমর পোটানস সবজিণ  ঔরজঘর গুরুত্বপূণস তথে, সঘসওৎার
নতু নতর পেসত, ঈঠসত প্রবনতা  চাসোসত সনেন্ত্রজণর বেবিা

xi.

দ্রুত পসরজবার নাকা ম্প্রারণ

F. ক্রেইম বযবস্তাপনা – বযক্ষক্তগত দুঘিটনা
1. বযক্ষক্তগত দুঘিটনা
ংজ্ঞা
বোসিকত েুখসটনা জা এওটা কবজনসফট পসস এবং এজত ওভার কেো ে েুখসটনাচসনত মৃতুে,
েুখসটনার ফজ সবওাঙ্গতা (িােী / অংসলও), িােী ম্পূণস সবওাঙ্গতাজও এবং সনসেস ি পজণের
ঈপর সনভস র ওজর এর জঙ্গ েুখসটনাচসনত সঘসওৎার ঔরঘ, কলওৃ জতের ঔরঘ, সলিামূও ঔরঘ
প্রভৃ সত োড-ন ওভাজরচ সজজব যুি জত পাজর।
বেসিকত েুখসটনা পসসর িীজন ওভারওৃ ত সবপে জা ‘‘েুখসটনা’’।
ংজ্ঞা
েুখসটনা ংজ্ঞাসেত ে ঠাৎ, ভূ তপূব,
স সনচ্ছাওৃ ত, বাসেও, সংাত্মও এবং েৃলেত সওঙু খটা।
কক্লআম মোজনচাজরর ঈসঘত তওস তা বম্বন ওরা এবং কক্লআজমর কনাটিসফজওলন পাবার পর
সনম্নসসঔত চােকাগুস ঔসতজে কেঔা :
a) যার চনে কক্লআম ওরা জেজঙ কআ বেসিজও পসসর িীজন ওভার ওরা জেসঙ সওনা
b) কাওাজনর সেজন পসস তবি সঙ সওনা এবং সপ্রসমোম পাো ককজঙ সওনা
c) পসসর কমোজের মজিে কাওান জেজঙ সওনা
d) ‘‘েুখসটনা’’ কথজওআ কাওান জেজঙ এবং কওাজনা করাক কথজও নে
e) কওাজনা রওম চাসোসত রজেজঙ সওনা ঔসতজে কেঔা  েরওার প জ তেন্ত ওরাজনা
f) কক্লআম নসথবে ওরা এবং কটার চনে ংরিণ ওরা
g) টানসোরাঈি টাআন (কক্লআম পসরজবা মে) বচাে রাঔা  কক্রতাজও কক্লআজমর গ্রকসত
ম্পজওস বকত ওরা।

2. ক্রেইজমর তদন্ত
কক্লআম নুজবেজন থবা কক্লআম নসথ পাোে কওাজনা রওম তওস বাণী পাো ককজ এওআজঙ্গ
যাঘাআজের চনে কক্লআমটাজও এওচন কপলাোজরর ওাজঙ পাঠাজনা জত পাজর
423

উদারণ
বেসিকত েুখসটনা কক্লআজমর চনে তওস বাণীর ঈোরণ (অজরা তেজন্তর চনে তজব তার মাজনআ
চাসবাসত বা কক্লআমটা প্রতারণাপূণস োর আসতবাঘও আসঙ্গত নে)
 কক্লাচ প্রসক্সসমটি কক্লআম বা ঔুব ওাঙাওাসঙ মজের কক্লআম(বীমা শুরুর ঔুব ওম মজের মজিে
কক্লআম)
 সবওাঙ্গতার েীখস মজের চনে ঘ া াপ্তাসও কবসনসফট োমাঈন্ট
 কক্লআম নসথজত ননওে
 এওআ বীমাওৃ জতর এওাসিও কক্লআম
 োজওাজর আসঙ্গত
 অত্মতোর জন্ন
 বীমাওৃ ত কাস ঘাাজনার মে কভীর রাজত  ও েুখসটনা
 াজপর ওাম
 চজ কডাবা
 ঈাঁঘু কথজও প া
 জন্নচনও ুিতা ম্পসওস ত কও
 সবপ্রজোক
 ঔুন
 বুজট িত
 তু ার িত ন্তিসান
 নরতো প্রভৃ সত
তেজন্তর মূ ঈজেলে জা :
a) কাওাজনর ওারণ ঔসতজে কেঔা।
b) কাওাজনর পসরমাণ  প্রওৃ সত সনিসারণ
c) প্রমাণ  তথে ংগ্র
d) কওান চাসোসত জে থাওজ বা কক্লআম োমাঈন্টজও বাস জে কেঔাজনা জেজঙ সওনা তা
সনিসারণ ওরা।
অনুগ্র কজর ক্রনাট করুন : তেজন্তর ঈজেলে জা কওটার ততো ঔসতজব কেঔা  প্রজোচনীে
তথে ংগ্র ওরা।
কক্লআম পরীিজওর তেন্তওারীজও তেজন্ত নচর সেজত কাআড ওরাটা গুরুত্বপূণস।

উদারণ
কও সনজেস সলওার ঈোরণ :
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়িক দুঘিটনা
i.

ওঔন েুখসটনা জেজঙ – ঠিও মে  তাসরঔ? তাসরঔ  মে

ii. বীমাওৃ ত সও এওচন পথঘারী, েুখসটনাে চস ত কাস র সতসন সও যাত্রী/ যাত্রী সঙজন,
নাসও সনজচআ ঘাাসচ্ছজন?
iii. েুখসটনার সববরণ, ওীভাজব খটজা?
iv. েুখসটনার মে বীমাওৃ ত সও মােওাচ্ছন্ন সঙজন?
v.

মৃতুের কিজত্র, মৃতুের ঠিও মে  তাসরঔ, মৃতুে অজক কওাজনা সঘসওৎা জেসঙ
সওনা, কওান াপাতাজ জেসঙ প্রভৃ সত?

দুঘিটনার ম্ভাবয কারণ :

বীমাকৃ ত বা উজল্টাক্ষদজকর গাক্ষ়ির ক্রমকাক্ষনকা ক্রগাজাজযাগ (ক্ষেয়াক্ষরং, ক্ররক প্রভৃ ক্ষত ক্রফ করা),
গাক্ষ়ির চাজকর ক্রকাজনা অুস্থতার কারজণ (াটি অযাটাক, ক্ষজার প্রভৃ ক্ষত), অযাজকাজর প্রভাব,
খারাপ রাস্তা, আবায়ার অবস্থা, গাক্ষ়ির গক্ষতজবগ প্রভৃ ক্ষত।
বেসিকত েুখসটনা কক্লআজম ম্ভাবে চাসোসত  ফাাঁজওর সওঙু ঈোরণ :
i.

টিটিসড পজবসর সতরসঞ্জত ওরা

ii. ুিতাজও েুখসটনা সজজব ঈপিাপন ওরা কযমন পোথসচওা ওারজণ সপজঠর বেথাজও
বাস জত ‘পজ যাো/সপঙজ যাোর’ পর বেসিকত েুখসটনা সজজব কেঔাজনা।
iii. অজকআ খটা েুখসটনাজও নতু ন ওজর োসব ওরা, ওাকচপত্র চা ওজর-স্বাভাসবও মৃতুেজও
েুখসটনার কও সজজব থবা অজক খটা মৃতুেজও েুখসটনাে মৃতুে সজজব কপল ওরা
iv. অত্মতোে মৃতুেজও েুখসটনাে মৃতুে সজজব ঈপিাপন ওরা
বেসিকত েুখসটনার কক্লআজমর বজন্নাবজস্তর চনে সডঘাচস ভাঈঘার এওটা গুরুত্বপূণস নসথ, সবজল ওজর
কযঔাজন মৃতুে কক্লআম চস ত। প্রস্তাজবর মে নসমসনর সববরণ পাো ঔুবআ চরুরী এবং কটা পসস
নসথর ংল ো ঈসঘত।
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A. ক্রেইজমর দক্ষ রচনা
ক্রটক্ষব 2.3

মৃতুয ক্রেইম

স্থায়ী ম্পূণি
ক্ষবকােতা
(ক্ষপটক্ষড) এবং
স্থায়ী আংক্ষলক
ক্ষবকােতা
(ক্ষপক্ষপক্ষড) ক্রেইম

অস্থায়ী ম্পূণি
ক্ষবকােতা
(টটক্ষড)

a) কক্লআমওারী নসমসন/পসরবাজরর েজের স্বািসরত যথাযথভাজব পূরণ ওজর
রাঔা বেসিকত েুখসটনা কক্লআম ফমস
b) ফািস আনফরজমলন সরজপাজটসর অ থবা োজটজিড বা প্রতেসেত ওসপ
(এফঅআঅর / পঞ্চনামা / তাল পঞ্চনামার প্রতেসেত ওসপ)
c) মৃতুে লংাপজত্রর অ থবা োজটজিড ওসপ
d) মেনা তেন্ত জে থাওজ তার সরজপাজটসর প্রতেসেত ওসপ
e) এএমএ ডকুজমজন্টর (োসন্ট-মাসন িাসরং) প্রতেসেত ওসপ - নাম
যাঘাআজের চনে (পাজপাটস / পোন ওাডস / কভাটার অআসড / িাআসভং
াআজন্স) ঠিওানা যাঘাআজের চনে (কটসজফান সব / বোে োওাঈন্ট
কিটজমন্ট / আজসক্ট্রসটি সব / করলন ওাডস)
f) অআনী ঈত্তরাসিওার লংাপত্র যাজত থাওজব ফনামা  িসতপূরণ বি,
েুজটাজতআ মস্ত অআনী ঈত্তরাসিওাজরর অজক কথজও স্বাির ওরা থাওজত
জব এবং কগুসর েসপত্র ম্পােন ওরজত জব
a) যথাযথভাজব পূরণ ওজর রাঔা বেসিকত েুখসটনা কক্লআম ফমস, যাজত
কক্লআমওারীর স্বাির রজেজঙ।
b) প্রজযাচে জ ফািস আনফরজমলন সরজপাজটসর প্রতেসেত ওসপ।
c) এওচন রওারী াজচসজনর কথজও িােী সবওাঙ্গতা লংাপত্র থবা
মতু ে ঈপযুি কওাজনা ডািারজও সেজে বীমাওৃ জতর সবওাঙ্গতার
প্রতেেন।
a) সঘসওৎারত ডািাজরর কথজও কমসডওো াটিসসফজওট কযঔাজন সবওাঙ্গতার
িরন  সবওাঙ্গতার কমোে ঈজেঔ থাওজব। সনজোকওতস ার কথজও সভ
বা ঙু টির লংাপত্র কযঔাজন যথাথস ঙু টির মেীমার সবস্তাসরত সববরণ
থাওজব এবং যথাযথভাজব সনজোকওতস ার আ  স থাওজব।
b) সঘসওৎারত ডািাজরর কথজও সফটজন াটিসসফজওট কযঔাজন প্রতেসেত ওরা
জব কয বীমাওৃ ত তাাঁর স্বাভাসবও ওতস বে পাজনর চনে সফট বা কযাকে।

ঈপজরর তাসওাটা শুিুমাত্র সনজেস লওআ, কও নুযােী সনসেস ি সবজের ঈপর অজরা নসথপত্র (ওাটা
োক, েুখসটনার চােকা প্রভৃ সতর কফাজটাগ্রাফ ) েরওার প জত পাজর, সবজল ওজর কযঔাজন
চাসোসতর জন্ন থাজও কয কওজ যার তেন্ত ওরজত ে।

ক্ষনজজজক যাচাই 4
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িােী ম্পূণস সবওাঙ্গতা কক্লআজমর চনে সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওান ডকুজমন্টটি াবসমট ওরার
েরওার কনআ?
I. কক্লআমওারী স্বািসরত যথাযথভাজব পূরণ ওরা বেসিকত েুখসটনা কক্লআম ফমস।
II. প্রজযাচে জ ফািস আনফরজমলন সরজপাজটসর প্রতেসেত ওসপ।
III. এওচন রওারী াজচসজনর কথজও িােী সবওাঙ্গতা লংাপত্র থবা মতু ে ঈপযুি কওাজনা
ডািারজও সেজে বীমাওৃ জতর সবওাঙ্গতার প্রতেেন।
IV. সঘসওৎারত ডািাজরর কথজও সফটজন াটিসসফজওট কযঔাজন প্রতেসেত ওরা জব কয বীমাওৃ ত
তাাঁর স্বাভাসবও ওতস বে পাজনর চনে সফট বা কযাকে।

G. ক্রেইম বযবস্থাপনা – ক্ষবজদল ফর বীমা
1. ক্ষবজদল ফর বীমা পক্ষক্ষ
সবজেল ফর বীমা পসসজত যসে বহু নন-কমসডওো ুসবিাজওআ ওভার কেো ে, এর
অিাররাআটিং  কক্লআম বেবিাপনা রীসত নুযােী স্বািে বীমা কপাটসজফাসর িীজনআ ওরা জে
থাজও ওারণ এআ পসসর অতাে প্রিান ওভারটা জা কমসডওো  ুিতার ুসবিা।
পসসর িীজন ওভারগুসজও সবস্তৃ তভাজব সনম্নসসঔত সবভাজক সবভি ওরা যাে। এওটা সনসেস ি পণে
সনজম্ন ঈজেসঔত ুসবিাগুসর বওটিআ বা ওজেওটি ওভার ওরজত পাজর:
a) কমসডওো বা ুিতার ংল
b) প্রতোবালন  পসরতোক
c) বেসিকত েুখসটনা ওভার
d) বেসিকত োেবেতা
e) নোনে নন-কমসডওো ওভার
i. ফর বাসত
ii. ফজর সবম্ব
iii. ফজর সবি
iv. কযাকাজযাক সঙন্ন
v. কঘও ওরা বোজকজচর সবম্ব
vi. কঘও ওরা বোজকচ কঔাো যাো
vii. পাজপাটস ারাজনা
viii. চরুরী সগ্রম নকে
ix. াআচোও ভাতা
x. কবআ বি বীমা
xi. াআচোও ওভার
xii. স্পন্সর ুরিা
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xiii. ানুভূসতলী ফর
xiv. প াজলানাে সবি
xv. বাস জত ঘু সর
নাম কথজও কবাছা যাজচ্ছ এআ পসসটা জা সবজেল ফজর অগ্রী বেসির চনে, এটা স্বাভাসবও কয
ভারজতর বাআজর কাওান জত পাজর এবং যঔন সরজপাটস ওরা জব কআ নুযােী যথাযতভাজব
কক্লআজমর পসরজবা কপজত জব। সবজেল ফর বীমার কিজত্র কক্লআম পসরজবাে ািারণত এওটি থাডস
পাটিস াসভস  কপ্রাভাআডার (ােও কওাম্পাসন) চস ত থাজও যারা প্রজোচনীে াাযে  ােতা
সেজত সবেবোপী এওটা কনটোওস প্রসতষ্ঠা ওজরজঙ।
ক্রেইম পক্ষরজবায় আবক্ষলযকভাজব অন্তভি ু ক্ত :
a)
b)
c)
d)
e)

24*7 সভসত্তজত কক্লআম কনাটিসফজওলন গ্রণ;
কক্লআম ফমস পাঠাজনা  প্রসক্রো;
কাওাজনর পর তৎিণাৎ ওী ওরজত জব কবোপাজর কক্রতাজও কাআড ওরা;
কমসডওো  ুিতার কক্লআজমর চনে ওোলজ পসরজবার ুজযাক কেো
প্রতোবালন  পসরতোজকর বেবিা ওরা, চরুরী সগ্রম নকে

2. জযাগী ক্রকাম্পাক্ষনমূ – ক্ষবজদল ফর ক্রেইজম ভূক্ষমকা
সবেচুজ আ ােও কওাম্পাসনর সনচস্ব সফ থাজও এবং এওআ িরজনর নোনে পসরজবাোতাজের জঙ্গ
তাাঁজের টাআ-অপ থাজও। পসসর িীজন ওভার ওরা ম্ভাবে খটনার কিজত্র এআ কওাম্পাসনগুস বীমা
কওাম্পাসনর কক্রতাজের ােতা সেজে থাজও।
কক্লআম করসচজস্ট্রলন  তজথের চনে এআ কওাম্পাসনগুস
অন্তাচসাসতও কটা সফ্র নম্বর  এওটা
24*7 ও কন্টার ঘাাে। তারা সনম্নসসঔত পসরজবাগুস সেজে থাজও এবং পসরজবার চনে
মাুজর করজফর জত পাজর সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর জঙ্গ ঘু সি, ওভারওৃ ত ুসবিা প্রভৃ সতর
সভসত্তজত।
a) কমসডওো ােতা পসরজবা:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

সঘসওৎা পসরজবা প্রোনওারী করফাজরগুস
াপাতাজ ভসতস র বেবিা
চরুরী কমসডওো পসরতোজকর বেবিা
চরুরী কমসডওো প্রতোবাজনর বেবিা
মরজে প্রতোবান
ানুভূসতলী ফজরর বেবিাপনা
নাবাও ন্তানজও ােতা/ঘর ো

b) াপাতাজ থাওার মে  তার পজর কমসডওো বিার নচরোসর
c) তোবলেও ুি সবতরণ
d) বীমা কওাম্পাসনর নুজমােন  পসসর লতস নুাজর াপাতাজ থাওার মে কমসডওো
ঔরজঘর কোরাসন্ট।
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e) প্রাও-ফর তথে পসরজবা  নোনে পসরজবা:
i. সভা  টীওাওরজণর অবলেওতা
ii. েূতাবা করফাজর পসরজবা
iii. পাজপাটস ারাজনা  াজকচ বা মাপত্র কঔাো ককজ ােতা
iv. চরুরী বাতস া পাঠাজনার পসরজবা
v.
কবআ বি বেবস্তাপনা
vi. চরুরী অসথসও ােতা
f)

কোভাী করফাজর

g)

অআনী করফাজর

h)

অআনচীবীর জঙ্গ ািাৎ

3. কযালজ ক্রমক্ষডকযা ক্রকজর ক্রিজত্র ক্রেইম বযবস্থাপনা
ওোলজ কমসডওো কও, পসরজলাি কমসডওো কও  নোনে নন-কমসডওো কওজর কিজত্র
কক্লআম বেবিাপনা পেসতর করজফর ে। অবার মাসওস ন যুিরাজষ্ট্র ওোলজ কমসডওো কক্লআম
বেবিাপনা নে কেজলর কথজও অাো ে। অমরা এঔন কআ প্রসক্রোটা িাজপ িাজপ কচজন কনব
a) ক্রেইম ক্রনাটক্ষফজকলন
যঔন  কযভাজব কাওান জেজঙ, করাকী াপাতাজ ভসতস জেজঙন এবং োডসমলন ওাঈন্টাজর
বীমার সববরণ কেসঔজেজঙন। াপাতা এবং/থবা করাকীর কওাজনা অত্মীে/বেু র কথজও ােও
কওাম্পাসন নতু ন কওজর কনাটিসফজওলন কপজেজঙ। কক্লআম প্রসক্রোটা তারপর কক্লআমওারীজও বোঔো
ওজর কেো জেজঙ।
b) ক্রক বযবস্থাপনা পদজিপ :
এও কওাম্পাসন কথজও অজরও কওাম্পাসনজত এগুসর করজফর ে, সভন্ন পেজিপগুস সনজঘ
তাসওাবে ওরা জেজঙ :
i.

ােও কওাম্পাসনর কও মোজনচার কবসনসফট বা ুসবিা, বীমাওৃ ত রাসল, পসসর
কমোে, পসস কাডাজরর নাম যাঘাআ ওজর কেজঔন।

ii. তারপর করাকীর কমসডওো বিার ানাকাজের চনে সক্লসনওা/কমসডওো সরজপাটস, সবসং
তথে, ঔরজঘর
অনুমাসনও সজব কপজত াপাতাজর জঙ্গ কযাকাজযাক ওজরন। ােও
কওাম্পাসন সক্লসনওা কনাট  কমসডওো ঔরজঘর অনুমাসনও সজব াজত কপজ বীমাওারীজও
এওটা অপজডট পাঠাে।
iii. বীমা কওাম্পাসনর নুজমােন াজপজি কক্লআজমর গ্রােতা সনিসাসরত ে এবং াপাতাজও
কপজমজন্টর কোরাসন্ট কেো ে।
iv. এমন পসরসিসত ততসর জত পাজর কয ভারজত (বীমাওৃ জতর িান) এবং/থবা কাওাজনর
বিাজন নুোজনর প্রজোচন প জত পাজর। বেসিকত েুখসটনা কক্লআম কওলজন কযমন
বোঔো ওরা জেজঙ নুোজনর প্রসক্রো ঠিও কতমনআ জব। ােও কওাম্পাসনর াাজযে
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বা বীমা কওাম্পাসনর প্রতেি কযাকাজযাজকর মািেজম সবজেজলর নুোনওারী বাঙাআ ওরা
ে।
v.

ােও কওাম্পাসনর কও মোজনচার বীমাওারীজও এওটা সক্লসনওা  ঔরজঘর অপজডট,
গ্রকসত ম্পসওস ত কনাট প্রভৃ সত কেোর চনে তেসনও সভসত্তজত কওটাে নচরোসর
ঘাসজে যাজবন যাজত সঘসওৎা ঘাসজে যাোর বোপাজর সিওার পাো যাে।

vi.

করাকীজও সডলঘাচস ওরা জে ককজ কও মোজনচার ঘূ ান্ত ঘাচস সনসশ্চত ওরজত
াপাতাজর জঙ্গ িোবাজের জঙ্গ ওাচ ওরজবন।

vii.

ােও কওাম্পাসন অেস্ত ওরজবন কয সবটা যথাযথভাজব পরীিা ওরা জেজঙ,
খামাচা  সজব ওরা জেজঙ। কওাজনা ত্রুটি িরা প জ ংজলািজনর চনে
াপাতাজর সবসং সবভাজক পাঠাজনা জেজঙ।

viii. তারপর পসরজবাোতা  ােও কওাম্পাসন বা তাাঁর জযাকী সরপ্রাআসচং এজচজন্টর মজিে
ম্মত াজর ঘূ ান্ত সবটা সর-প্রাআচ ওরা জেজঙ। াপাতাজও অজকআ কপজমজন্টর
অো কেো জ ভাজা ঙা সেজে সর-প্রাআসং ম্ভব।
সর-প্রাআসং স্বাভাসবওভাজবআ জা মাসওস ন স্বািে পসরজবার ঘসরত্র এবং -মাসওস ন
কওগুসজত এটা প্রাে প্রজযাচেআ নে। মাসওস ন  -মাসওস ন ওোলজ কমসডওো কওজর
মজিে এটাআ জা ব পাথসওে।
c) ক্রেইম প্রক্ষেয়ার ধ্াপ :
i.

কক্লআম মূোেনওারী সর-প্রাআচ ওরা/অ সব কপজে, কটা যাঘাআ ওরজবন এবং সনসশ্চত
ওরজবন কয পসরজবা  সঘসওৎা কেোর তাসরঔগুসর চনে ওভাজরচ সঙ। ােও
কওাম্পাসনর পাো সবজর সজব পরীিা ওরা জব কক্লআম সডপাটসজমজন্ট যাজত সনসশ্চত ওরা
যাে কয ঘাচসগুস াআজনআ রজেজঙ এবং সঘসওৎার রীসত নুাজরআ রজেজঙ। ঙা টা সরওনফামস ওজর সব প্রজ জব।

ii. তারপর কপজমজন্টর চনে সর-প্রাআসচং কনাটিসফজওলন সলট  এক্সেোজনলন ব কবসনসফট
(আসব)  সবটা পাঠাজনা জব বীমাওারীর ওাজঙ।
iii. বীমা কওাম্পাসন সব কপজেআ তৎিণাৎ কপজমজন্টর চনে ােও কওাম্পাসনজও সিওার সেজে
কেজব।
d) ক্রপজমন্ট প্রক্ষেয়ার ধ্াপ:
i.

িানীে সফজর মািেজম াপাজও
বীমাওারীর কথজও সিওার পান।

কপজমন্ট

ii. তারপর সফনান্স সডপাটসজমন্ট কপজমন্ট সরসচ ওজর।

e) াপাতাজ থাকার প্রক্ষেয়া
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সরসচ

ওরার

চনে

ােও

কওাম্পাসন

i.

ভারজতর াপাতাজর কথজও সবজেজল সবজল ওজর মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  আঈজরাজপর বেবিা
এজওবাজরআ অাো, ওারণ কঔাজন চনংঔোর সিওাংজলরআ কবরওারী বীমা বা রওারী
প্রওজল্পর মািেজম বসচনীন স্বািে ওভাজরচ থাজও। বীমাওৃ ত এওটা তবি স্বািে বা সবজেল
ফর বীমা পসস কেঔাজআ কবসলরভাক াপাতাআ মস্ত অন্তচসাসতও বীমা কওাম্পাসনর
কথজও কপজমন্টর কোরাসন্ট স্বীওার ওজর।

কবসলরভাক কেজলআ বীমার ওভাজরজচর ওনফাজমসলন বা নকে চমার চনে সঘসওৎা সবসম্বত ে
না।
াপাতা তৎিণাৎআ সঘসওৎা শুজরা ওজর কেে। বীমার ওভাজরচ থাওজ বীমা পসস টাওা
কেে থবা করাকীজওআ তা কলাি ওরজত ে। কপজমন্ট কপজত সবম্ব জ াপাতাগুসর ঘাচস
বাস জে কেোর প্রবনতা অজঙ।
অর কপজমন্ট যসে তৎিণাৎ সেজে কেো ে তাজ তৎিণাৎ কপজমন্ট াপাতা ব ঙা
সেজত পাজর। াপাতাজর সবজর দ্রুত বজন্নাবজস্তর চনে সর-প্রাআসং এজচসন্স ািারণত
াপাতাজর জঙ্গ অাপ-অজাঘনা ওজর।
ii. ােও কওাম্পাসনর কেো কটা সফ্র নম্বজর কফান ওজর কনটোওস াপাতা  প্রসক্রো
ম্পজওস তথে বীমাওৃ ত চানজত পারজবন।
iii. াপাতাজ ভসতস ওরার প্রজোচন প জ ও কন্টাজর কফান ওজর বীমাওৃ জতর কটা চানাজনা
েরওার এবং তবি ফর বীমা পসস  এওটা সনিসাসরত াপাতাজআ কযজত জব।
iv. াপাতাগুস ািারণত পসসর তবিতা পরীিা ওরজত  ওভাজরচ যাঘাআ ওরজত ও
কন্টাজর নম্বজর কফান ওজর ােও কওাম্পাসন/বীমাওারীর জঙ্গ কযাকাজযাক ওজর।
v. পসসটা াপাতা এওবার গ্রণ ওজর সনজআ আ াপাতাজ ওোলজ সভসত্তজত বীমাওৃ জতর
সঘসওৎা ে।
vi. গ্রণজযাকেতা সনিসারণ ওরজত বীমাওারী/ােতা প্রোনওারীর প্রজোচন পজ
সওঙু তথে জা

এমন কম সও

1. ুিতার সবস্তাসরত সববরণ
2. কওাজনা তীত আসতাজর কিজত্র ভারজতর াপাতা, িানীে কমসডওো সফাজরর
সববরণ:
 তীত আসতা, বতস মান সঘসওৎা  াপাতাজ অজরা পসরওসল্পত কওাস  জঙ্গ
জঙ্গ পাঠাজনার চনে নুজরাি
 সঘসওৎারত সঘসওৎজওর সববৃসত  কক্লআম ফমস
 পাজপাজটসর ওসপ
 কমসডওো আনফজমসলন ফজমসর প্রওাল
f) ক্রমক্ষডকযা খরচ  অনযানয নন-ক্রমক্ষডকযা ক্রেইম পক্ষরজলাধ্ :
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বীমাওৃ ত কেজল সফজর অার পজরআ ািারণত পসরজলাি কক্লআম ফাআ ওজরন। কক্লআজমর ওাকচপত্র
প্রাসপ্তর পর, স্বাভাসবও পেসতজতআ কক্লআজমর প্রসক্রো ে। গ্রণীে যাবতীে কক্লআজমর কপজমন্ট ওরা
ে ভারতীে মূদ্রাে, ওোলজ কক্লআজমর কিজত্র কযঔাজন কপজমন্ট ওরা জেজঙ সবজেলী মূদ্রাে।
কক্লআম পসরজলাি প্রসক্রোে ভারতীে মূদ্রাে োেবেতার পসরমাণ চানজত কাওাজনর সেজন মূদ্রা
সবসনমজের ার প্রজযাচে ে। তারপর কঘও বা আজক্ট্রসনও ট্রান্সফাজরর মািেজম কপজমন্ট ওরা ে।
i. বেসিকত েুখসটনা কক্লআমগুস এওআভাজব প্রজ ওরা ে কযমনটা বেসিকত েুখসটনা কক্লআম
কওলজন বোঔো ওরা জেজঙ।
ii. কবআ বি কওগুস  চরুরী অসথসও কওগুসজত ােও কওাম্পাসনআ থস প্রোন ওজর
এবং পজর তা বীমা কওাম্পাসনর কথজও কক্লআম ওজর।
iii. নে ও কক্লআজমর কিজত্র কয প্রসক্রো নুরণ ওরা ে মথসনীে কক্লআম স্বীওাজরর
কিজত্র এওআ পেসত কনো ে।
g) দুঘিটনা  অুস্থতার ক্রমক্ষডকযা খরজচর জনয ক্রেইজমর ডকুজমজন্টলন
i. কক্লআম ফমস
ii. ডািাজরর সরজপাটস
iii. অ োডসমলন/সডঘাচস ওাডস
iv. অ সব/রসে/কপ্রসিপলন
v. অ এক্স-কর সরজপাটস/পোজথাসচওা/আনজভসিজকটিভ সরজপাটস
vi. প্রজবল  প্রিাজনর িোম্প  পাজপাটস/সভার ওসপ
ঈপজরর তাসওাটা শুিুমাত্র সনজেস লওআ। সনসেস ি কও সববরণ বা সনসেস ি বীমাওারীর কক্লআম
বেবিাপনা নীসত/প্রসক্রোর সভসত্তজত সতসরি তথে/নসথর েরওার প জত পাজর।

ক্ষনজজজক যাচাই 5
________________ ােও কওাম্পাসনআ থস প্রোন ওজর এবং পজর তা বীমা কওাম্পাসনর কথজও
কক্লআম ওজর।
I.

কবআ বি কওগুসজত

II. বেসিকত েুখসটনা কক্লআমগুসজত
III. সবজেল ফর বীমা কক্লআমগুসজত
IV. মথসনীে কক্লআমগুসজত
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ারাংল
a) বীমা জা এওটা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস জা কআ প্রসতশ্রুসতর এওটা ‘ািী’। কওাজনা
বীমাওৃ ত খটনা খজট যাোর ফজ পসসর িীজন কক্লআমটাআ জা কআ প্রসতশ্রুসতর প্রওৃ ত
পরীিা।
b) বীমাে ন,তম মূ করটিং মাপওাঠি জা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম প্রোজনর ামথসে।
c) কক্রতা এওচন প্রাথসমও কিওজাডার সজজব বীমাটা কওজনন, পালাপাসল সতসনআ জন কক্লআজমর
প্রাপও।
d) ওোলজ কক্লআজম এওটা কনটোওস াপাতা বীমাওারী / টিসপএ-র কথজও পূবস-নুজমােজনর
সভসত্তজত কমসডওো পসরজবা সেজে থাজও এবং পজর কক্লআজমর সনষ্পসত্তর চনে নসথপত্র কপল ওজরন।
e) কক্লআম পসরজলাজি কক্লআজম কক্রতার তাাঁর সনজচর ম্পে কথজও াপাতাজর সব কমটান, এবং পজর
কআ টাওা কফরজতর চনে বীমাওারী / টিসপএ-র ওাজঙ কক্লআম োসঔ ওজরন।
f) কক্লআম ম্পজওস বসত ওরাআ জা কক্রতা  কক্লআম টিজমর মজিে ািাজতর প্রথম ঈোরণ।
g) বীমার কক্লআজমর কিজত্র বীমা কওাম্পাসন কওাজনা চাসোসতর জন্ন ওরজ কটা তেজন্তর চনে
পাঠাজনা ে। এওটা কক্লআজমর তেন্ত ওরা জত পাজর আন-াঈআ এওচন বীমাওারী / টিসপএ-কও
সেজে থবা কআ োসেত্ব এওটা কপলাোর তেন্ত ংিার াজত তু জ কেো যাে।
h) িজর রাঔা মাজন জা কক্লআজমর িোটাজর সভসত্তজত মস্ত কক্লআজমর চনে বীমাওারজওর বআজে
জথসর ংিান।
i) কক্লআম প্রতোঔোত জ বীমাওারীর ওাজঙ যাো ঙা া কক্রতার ুজযাক থাজও আনুজরন্স
ম্বাডমোন বা ওনসচঈমার কফারাম এমনসও অআজনর দ্বারি োর ুজযাক থাজও।
j) াপাতাজ ভসতস র িসতপূরণ পসসগুসজতআ কবসলরভাক কিজত্র চাসোসতর খটনা খজট তজব
বেসিকত েুখসটনা বীমার কিজত্র প্রতারণামূও কক্লআম জে থাজও।
k) টিসপএ বীমাওারীজও জনও গুরুত্বপূণস পসরজবা সেজে থাজও এবং এর চনে সফ’র অওাজর
পাসরিসমও পাে।

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওানটিজও বীমা কক্লআম প্রসক্রোে প্রাথসমও কিওজাডার সজজব সবজবঘনা ওরা
ে?
I.

কক্রতা

II. মাসও
III. অিাররাআটার
IV. বীমা এজচন্ট/কব্রাওার
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প্রশ্ন 2
সকসরল াজক্সনার বীমার কক্লআম বীমা কওাম্পাসন ঔাসরচ ওজর সেজেজঙ। এওটি প্রতোঔোজনর কিজত্র
বীমাওারী প্রসতসনসির ওাজঙ যাো ঙা া বীমাওারীর অর কওান ঈপাে রজেজঙ?
I. রওাজরর দ্বারি ো
অআজনর দ্বারি ো

II.

III. বীমা এজচজন্টর দ্বারি ো
কক্লআম প্রতোঔোজনর কিজত্র সওঙু আ ওরার থাজও না

IV.
প্রশ্ন 3

রাচীব কমতার কপল ওরা এওটা স্বািে বীমার কক্লআজমর তেজন্ত ওরজত সকজে বীমা কওাম্পাসন চানজত
পাজর রাচীব কমতার বেজ সঘসওৎার চনে াপাতাজ ভসতস জেসঙজন তাাঁর ভাআ রাজচল কমতা।
রাচীব
কমতার
পসসটা
এওটা
ফোসমস
কফ্লাটার
েোন
নে। এটা
জা
এওটা
___________চাসোসতর ঈোরণ
I.

ঙদ্মজবসলতা

II. নসথ সনমসাণ
III. বোজের তু েসি
IV. অঈটজপলন্ট সঘসওৎাজও আন-কপজলন্ট বা াপাতাজ ভসতস ো সজজব কেঔাজনার
প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔতগুসর মজিে কওান পসরসিসতজত কডসমসসোসর সপটাাআজচলন এওটা স্বািে বীমা পসসজত
ওভার পাে?
I.

করাকীর বিা যঔন এমন ে কয তাাঁজও াপাতা/নাসসংজাজম সনজে যাো যাে তজব কটা
ওরা েসন

II. চােকার ভাজব করাকীজও াপাতা/নাসসংজাজম রাজনা যােসন
III. সঘসওৎা কওবমাত্র াপাতা/নাসসংজাজমআ ওরা ম্ভব
IV. াপাতাজ থাওার কমোে 24খন্টার কবসল জে ককজঙ
প্রশ্ন 5
সনম্নসসঔত কওাডগুসর মজিে কওানটি ুজঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন তা ওরােত্ত ওরজত
পাজর?
I.

অআসসড

II. সডসঅআ
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III. সসপটি
IV. সপসটি

ক্ষনজজজক যাচাইজয় প্রশ্নমূজর উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি জা I.
বীমা কক্লআম প্রসক্রোে কক্রতাআ জা প্রাথসমও কিওজাডার
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি জা II
বীমার কক্লআম প্রতোঔোজনর কিজত্র বেসি অআজনর দ্বারি জত পাজরন।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি জা I.
এটা জা এওটা ঙদ্মজবসলতা চাসোসতর ঈোরণ, ওারণ সঘসওৎা জেজঙ কয বেসি অর বীমা
রজেজঙ যার, েুচজন অাো।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি জা II
চােকার ভাজব করাকীজও াপাতা/নাসসংজাজম রাজনা না ককজ তজবআ স্বািে বীমা পসসজত
কডাসমসসোসর সট্রটজমন্ট কেো ে
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি জা III
ওাজরন্ট প্রসসডর টাসমসজনাসচ (সসপটি) কওাড ুজঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন তা ওরােত্ত
ওরজত পাজর।
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