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এআ কওাসটি ভমু্বাআজেয আনুজযন্স আনসিটিউঝ ফ আসিোয গ্রন্থস্বত্ব দ্বাযা ংযসিঢ। কওাজনা 
সযসিসঢজঢআ এআ াঞক্রজভয কওাজনা ং নওর ওযা মাজফ না।  
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অধ্যায় 1 
বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত 

 
অধ্যায় ূচনা 
এআ ধোে  ফীভা ফসুনোে ম্বজে সযঘে ওসযজে সেজঢ, ঢায সফফঢস ন এফং সওবাজফ এটি ওাচ ওজয 
ঢা সঘসিঢ ওযায রজিে ওাচ ওজয। অসন অজযা সঔজফন ফীভা প্রঢোসঢ খঝনায পজর উদূ্ভঢ 
ণসননসঢও িসঢয সফরুজে সওবাজফ যুিা প্রোন ওজয এফং ছুাঁ সও িানান্তজযয এওটি মন্ত্র সজজফ ওাচ 
ওজয । 

ক্ষলিণ ফাফ 

 
A. চীফন ফীভা - আসঢা  সফফঢস ন 
B. সওবাজফ ফীভা ওাচ ওজয 
C. ছুাঁ সও ফেফিানা কও র 
D. ছুাঁ সও সযঘারনায চনে এওটি াসঢোয সজজফ ফীভা 
E. ভাজচ ফীভায বূসভওা 
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A. জীবন বীমা - ইক্ষতা  ক্ষববতি ন 

অভযা সনশ্চেঢায এওটি ৃসণফীজঢ ফা ওসয। অভযা শুনজঢ াআ: 

 কযর ংখলস 
 ফনোে ভগ্র ম্প্রোজেয ধ্বং  
 বূসভওম্প মা কাও অজন 
 ঞাৎ ল্পফেী ভানজুলয ঞাৎ ওার ভঢুৃে 

ক্ষচত্র 1 : আমাজদর চারপাজল ঘটজছ এমন ঘটনা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কওন এআ খঝনা অভাজেয উসদ্বগ্ন এফং বীঢ ওজয? 

ওাযডটি চ. 

i. প্রণভঢঃ এআ খঝনা সনজেসে ।মসে অভযা এওটি খঝনায ূফসানভুান এফং  ূফসাবা সেজঢ 
াসয, ঢাজর অভযা এঝায চনে প্রস্তুঢ ণাওজঢ াসয । 

ii. সদ্বঢীেঢ, এভন সনজেসে এফং েবুস াকেচনও খঝনা প্রােআ ণসননসঢও িসঢ এফং সফলাে এয 
এওটি ওাযড. 

অক্ষি 

বনযা 

ভূক্ষমকম্প বজ্রপাত 

ভূক্ষমস্খন 
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এওটি ম্প্রোে, বাক এফং াযস্পসযও ভণসজনয এওটি সজিভ দ্বাযা এআ ধযজনয খঝনা দ্বাযা মাযা 
প্রবাসফঢ ে কআ ফ ফোসিজেয াামে ওযজঢ অজঢ াজয 

ফীভা ধাযডা াচায াচায ফঙয অজক চন্ম ে ।ফঢস ভাজন অভযা কম,  ফীভা ফেফা চাসন ঢা  
ভাত্র েআু ফা সঢন ঢাব্দী অজক প্রঘসরঢ জেজঙ । 

1. বীমা ইক্ষতা 

সিিূফস ৩০০০ ার কণজও ফীভা সওঙু অওাজয ফা নোনে অওাজয , সযসঘঢ সঙর। সফসবন্ন 
বেঢা ফঙজযয য ফঙয ধজয, ম্প্রোজেয সওঙু বুিজবাকী েেজেয িসঢ সুরং এফং বাক ওজয 
কনোয ধাযডাজও নুীরন ওজযজঙ। এআ ধাযডা ওীবাজফ প্রজোক ঢ – ঢায উয অভাজেয েসৃি 
কেো মাও । 

2. বছজরর পর বছর ধ্জর বীমা   

ফোসফরনীে ফেফােীযা ফোসফরনীে ফেফােীজেয  ঘুসি সঙর কমঔাজন ঢাযা ঋডোঢাজেয  সঢসযি জেয 

ণস সেঢ াসযজে ফা ঘুসয জে মাো এওটি ঘারাজনয কিজত্র, ঋড করঔায চনে 
এওটি ভরূে সাজফ।  এটিজও  'কন  ঋড' ফরা ে। এআ ঘুসি নমুােী, চাাচ ফা 
ঢায জডেয সনযাত্তায প্রসঢ কৃীঢ ঋড সযজাধ ওযা জফ শুধভুাত্র মসে এফং মঔন 

চাাচ ঢায কন্তজফে ভদু্রমাত্রায জয  সনযাজে ক াঁজঙাে । 
ফারূও এফং ুযাজঝয 

ফেফােীযা 
শ্রীরো, সভয এফং গ্রী এ বাযঢীে চাাচ সনজে ভদু্রমাত্রা ওযা ফারূও এফং 
ুযাঢ-এয  ফেফােীজেয ভজধে ফোসফরনীে ফেফােীজেয নরুূ বো প্রঘসরঢ 

সঙর. 

গ্রীও গ্রীওযা ৭ ঢাসব্দয কজল সনঢলী সভসঢ শুরু ওজযসঙর, ভঢৃ েেজেয 

জন্তেসিসক্রোয এফং সযফাজযয মত্ন সনজঢ। আংরোজিয ফেুত্বূডস সভসঢ এওআবাজফ 

কঠিঢ জেসঙর । 
কযাট এয ফাসন্নাযা কযাট এয সধফাীযা এওটি প্রণা প্রঘরন ওজযসঙর মদ্দ্বাযা ,  মসে েেুসায ভে 

সযঢোজকয ওাযজড সওঙু ডে নি ে, জডেয ভাসরও ( এভনসও মাজেয সওঙুআ 
াযাে সন) সওঙু নুাজঢ করাওান ফন ওযজফ । 

ঘীনা ফেফােীযা প্রাঘীন সেজনয  ঘীনা ফেফােীযা েেুসভ নেীয উয মাত্রা ওযায ভে সফসবন্ন কন ওা 
ফা চাাজচ ঢাজেয ডে যাঔজঢা। ঢাযা ধজয সনঢ কম কওাজনা  কন ওা মসে প্রসঢকূর 

সযডসঢ কবাক ওজয,  জডেয িসঢ শুধভুাত্র অংসও জফ, কভাঝ জফ না।   িসঢ 

সফঢযড ওযা কমজঢ াজয এফং মায পজর িসঢ হ্রা ওযা কমজঢ াজয । 
3. মার  আধ্ুক্ষনক ধ্ারণা 

বাযজঢ চীফন ফীভা নীসঢ প্রসঢপসরঢ জেসঙর বাযজঢয কম ণ সযফায ফেফিায প্রসঢষ্ঠাজন, মা সঙর 
জনও ফঙয ধজয  চীফন ফীভায এও কযা ধযন। এওচন  েজেয  ে:ু ঔচনও ভঢুৃেয খঝনাে 
সফসবন্ন সযফাজযয েেজেয দ্বাযা  ে:ু ঔ  করাওান বাক ওযা ে, মায পজর সযফাজযয প্রসঢটি 
েেয সনযাত্তাজফাধ ফোঢ ণাজও । 
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কম ণ সযফায ফেফিায বাঙ্গন এফং অধসুনও মুজক ন ু সযফাজযয অশু প্রজোচনীেঢা তেনসন্নন 
চীফজনয ঘাজয জঙ্গ সভসরঢ জে এটি প্রজোচনীে ওজয ঢুজরজঙ  সনযাত্তায চনে সফওল্প ফেফিা 
সবফেি  ওযজঢ। এটি এওটি ফেসিয চীফন ফীভায গুরুত্ব ঢুজর ধজয । 

i. জয়ড: অধুসনও ফাসডসচেও ফীভা ফেফায  উত্ অচ কমবাজফ ঘঘস া ওযা ে ঢায সঘহ্ন 
রিজন রজেট এয ওসপ াউ াো মাজফ।   ফেফােীযা মাযা কঔাজন চজ া ঢ, 
করাওান বাক ওযজঢ ম্মঢ ঢ চাাচ দ্বাযা ফাসঢ  ঢাজেয জডেয চনে াভসুদ্রও সফেয 
ওাযজড।   াভসুদ্রও সফে কমভন চরেুেজেয  েযূভজুদ্রয উয টওাসঢ, ণফা ঔাযা 
ভদু্র অফাোে ডে নি ফা  াভসুদ্রও সফজেয ওাযজড চাাচ টুজফ মাোয ওাযজড 
এযওভ িসঢ ংখটিঢ ঢ । 

ii. ক্ষচরস্থায়ী ক্ষনশ্চয়তার জনয ন্ডজন 1706 াজর প্রসঢসষ্ঠঢ ফেুত্বূডস সভসঢটিজও সফজেয প্রণভ 
চীফন ফীভা কওাম্পানী ফজর ভজন ওযা ে । 

4. ভারজত বীমা ইক্ষতা 

a) ভারত: বাযজঢ অধসুনও ফীভা াভসুদ্রও ফীভা ফেফা অযম্ভওাযী সফজেী ফীভা প্রোনওাযী ংিা 
দ্বাযা 1800 াজরয প্রণভ সেজও ফা   ওাঙাওাসঙ ভজে শুরু ে. 

ক্ষরজয়ন্টা াইফ ইন্পযুজরন্প 
ক্রকাং ক্ষক্ষমজটড 

বাযজঢ িাসঢ প্রণভ চীফন ফীভা কওাম্পানী সঙর এওটি আংজযসচ 
কওাম্পানী । 

ক্ষিটন ইন্পযুজরন্প ক্রকাং ক্ষক্ষমজটড বাযজঢ িাসঢ ওযা প্রণভ -চীফন সফভা 

ক্রবাজে ক্ষমউচুয়া অযাক্ষউজরন্প 
ক্রাাইট ক্ষক্ষমজটড 

প্রণভ বাযঢীে ফীভা কওাম্পানী. এঝা ভমু্বাআ এ 1870 াজর 
কঠিঢ ে 

নযালনা ইনক্ষজরন্প 
ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক্ষমজটড 

বাযজঢয প্রাঘীনঢভ ফীভা কওাম্পানী. এঝা 1906 াজর প্রসঢসষ্ঠঢ 
ে এফং এঝা এঔন ফেফাসেও 

নে জনও বাযঢীে কওাম্পাসন সফং ঢাব্দীয শুরুজঢ স্বজেী অজন্নারজনয পজর যফঢীওাজর িান 
ওযা ে. 

গুরুত্ব 

1912 াজর, জীবন বীমা ক্রকাম্পাক্ষন আইন  প্রসবজটন্ট পাি অআন ফীভা ফেফা সনেন্ত্রড ওযজঢ 
কৃীঢ ে। চীফন ফীভা কওাম্পানী অআন, 1912 এঝা ফাধেঢাভরূও ওজয কম  সপ্রসভোভ ায কঝসফর 
এফং কওাম্পানীয মসাফতৃ্ত ভরূেসনধসাযড এওটি োওঘুেোসয দ্বাযা প্রঢেসেঢ ওযা জফ। ঢজফ, বাযঢীে 
এফং সফজেী কওাম্পানীয ভজধে ভঢা  তফলভে ফোঢ সঙর । 

ফীভা অআন 1938 ভারজত বীমা ক্রকাম্পাক্ষন পক্ষরচানা ক্ষনয়ন্ত্রণ করজত ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ প্রথম আইন ক্ষছ। এই 

আইন, মজয় মজয় ংজলাক্ষধ্ত জয় এখন কাযিকরী। বীমা আইজনর ক্ষবধ্ান অনুযায়ী বীমা ক্ষনয়ন্ত্রক 

রকার দ্বারা ক্ষনযিু করা জয়ক্ষছ। 
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b) জীবনবীমা জাতীয়করণ : 1956 াজর চীফনফীভা ফেফা চাঢীেওযড ে এফং চীফনফীভা 
ওজসাজযন (LIC of India) িাসঢ ে। কআ ভে 170 কওাম্পানী এফং 75 প্রসবজটন্ট পাি 
কাাআটি চীফনফীভা ফেফা ওযঢ। 1956 কণজও 199 ফসধ এওভাত্র সধওায চীফনফীভা 
ফেফা ওযায সঙর LIC’য ত্ত্বাধীন। 

c) অ জীবন বীমা জাতীয়করণ : 1972 াজর াধাযড ফীভা ফেফা চাঢীেওযড অআন (GIBNA) 
সফসধফে  োয জঙ্গ,  চীফন ফীভা ফেফা  যাষ্ট্রােত্ত জেসঙর এফং বাযজঢয  াধাযড 
ফীভা  ওজসাজযন (GIC) এফং  ঢায ঘায ধীনি কওাম্পানী িান ওযা জেসঙর।ক  ভজে 
 চীফন ফীভা ফেফা ওযজঙন এভন বাযজঢয 106 ফীভা প্রোনওাযী  সভসিঢ জেসঙর বাযজঢয 
GIC-য ঘায ােও ংকঞজনয জঙ্গ 

d) মাজাত্রা কক্ষমট এবং আইআরক্ষডএ : 1993 াজর, ভারজাত্রা ওসভটি িাসঢ ে  
প্রসঢজমাসকঢায এওটি উাোজনয ুনঃপ্রফঢস ন  সল্প উন্নেজনয চনে জবেষলড এফং  সযফঢস ন 
ুাসয ওযজঢ। ওসভটি এয সযজাঝস  চভা ওজয  1994াজর। 1997 াজর ফীভা সনেন্ত্রড ওঢৃস ি 
(IRA) প্রসঢসষ্ঠঢ ে।  ফীভা সনেন্ত্রও  উন্নেন অআন, 1999 (অআঅযসটএ)-এ া ো 
ফীভা সনেন্ত্রও  উন্নেন ওঢৃস ি (অআঅযসটএ) কঞন ওজয 2000 াজরয এসপ্রজর: চীফন এফং 
 চীফন ফীভা উবে  সজল্পয চনে এওটি সফসধম্মঢ সনেন্ত্রও ংিা সজজফ, অআঅযসটএ 
যফঢীওাজর ২০১৪ াজর অআঅযসটএঅআ সজজফ নাভওযড ওযা জেজঙ। 

২০১৫ াজর ফীভা অআন ংজাধজন, সওঙু সবন্ন ঢস  কমাক ওযা জেজঙ মা বাযজঢ ফীভা 
কওাম্পানীয ংজ্ঞা  কঞন সনেন্ত্রড ওজয। 
   
বাযঢীে ফীভা কওাম্পানীজঢ এভন এও কওাম্পানীীী অজঙ মাজঢ কাঝস জপাসর সফসনজোকওাযী  
সফজেী সফসনজোকওাযী দ্বাযা আকুেআটি কোজযয ভসিকঢ কাসডং, এআবাজফ সনধসাযড ওযা কমজঢ 
াজয, বাযঢীে ভাসরওানাধীন  সনেন্ত্রডমুি বাযঢীে ফীভা কওাম্পানীয প্রজেে আকুেআটি সফসনজোক 
ঢওযা উনঞ্চাজয কফস না ে। 
 
ফীভা সনেজভয ংজাধন বাযজঢ সফজেী কওাম্পাসন ম্বজে ঢস  যাজঔ। এও সফজেী ফীভা কওাম্পানী বাযজঢ 

িাসঢ কওান াঔায ভাধেজভ নুফীভাে সরপ্ত জঢ াজয। “ুনফীভা” ভাজন র “এও ফীভাওঢস ায ছুাঁ সওয এও 

বাক নে ফীভাওঢস া দ্বাযা ফীভা মা এও াযস্পসযও গ্রডজমাকে সপ্রসভোজভয চন্ে ছুাঁ সও গ্রড ওজয” 

 

5. আজজকর জীবন বীমা ক্ষলল্প 

ফঢস ভাজন, এআ মসন্ত সফস্তাসযঢ, বাযজঢ ওভসযঢ ২৪টি চীফন ফীভা কওাম্পাসন অজঙ । 

a) চীফন ফীভা ওজসাজযন (এরঅআস) বাযজঢয এওটি াফসরও কক্টয কওাম্পাসন 

b) কফযওাসয ঔাজঢ ২৩ চীফন ফীভা কওাম্পাসন  অজঙ 

c) কািার সফবাক, বাযঢ যওাজযয ধীজন,  টাও চীফন ফীভায ভাধেজভ চীফন ফীভা 
ফেফা সযঘারনা ওজয, সওন্তু সনেন্ত্রজওয এসিোয ফসবূস ঢ। 

যীিা - 1 
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সনম্নসরসঔঢ কওানটি  বাযজঢয ফীভা সল্প সনেন্ত্রও? 

 I. বাযজঢয ফীভা ওঢৃস ি 
 II. ফীভা সনেন্ত্রড  উন্নেন ওঢৃস ি 
 III. বাযঢীে চীফন ফীভা ওজসাজযন 
 IV. ভারজতর াধ্ারণ বীমা কজপিাজরলন 

B. ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর 

অধুসনও ফাসডচে ম্পসত্তয ভাসরওানা নীসঢয উয প্রসঢসষ্ঠঢ জেসঙর। মঔন এওটি ম্পসত্ত  এওটি 
সনসেসি খঝনায ওাযজড (িসঢ ফা ধ্বং দ্বাযা) ভান াযাে, ম্পসত্তয ভাসরও এওটি ণসননসঢও 
িসঢ কবাক ওজযন।. ঢজফ মসে এওটি াধাযড ঢসফর  তঢসয ে, মা নরুূ ম্পজেয এআ  
ধযজনয ভাসরওজেয  িুদ্র ফোন সনজে কঠিঢ ে, এআ সযভাড েবুস াকেচনও ওজেওচনয দ্বাযা বুি  
িসঢূযড ওযজঢ ফেফায ওযা কমজঢ াজয. 

চ ওণাে, এওটি সনসেসি ণসননসঢও িসঢ এফং ঢায পর ন ম্ভাফনা ফীভা প্রসক্রোয ভাধেজভ  
এও ফেসি কণজও জনজওয জঙ্গ িানান্তসযঢ ওযা কমজঢ াজয । 

ংজ্ঞা 

এইভাজব বীমাজক  একট প্রক্ষেয়া ক্ষজজব ক্ষবজবচনা করা ক্রযজত পাজর যার দ্বারা  কজয়কজজনর 

ক্রাকান,যারা দভুি াগযজনকভাজব এইরকম িক্ষত ক্রভাগ কজর, অনুরূপ অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা / অবস্থায় 

উনু্ি তাজদর মজধ্য ভাগ করা য়   

 

ক্ষচত্র 2 : ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর 

 

ঢজফ এঔাজন এওটি প্রশ্ন অজঙ 

i. এআ ধযজনয এওটি াধাযড ঢসফর তঢসয ওযজঢ ভানলু সও ঢাজেয ওিাসচস ঢ জণসয াজণ 
ং ওযজঢ ম্মঢ  জফ? 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন 

বাক্ষ়ির মাক্ষজকর 
ক্রযাগদাজনর  

ক্ষপ্রক্ষময়াম 

দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষি 
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ii. ঢাযা সওবাজফ সফো ওযজফ কম ঢাজেয ফোন অজর ওাসিঢ উজেজে ফেফায ওযা 
জচ্ছ? 

iii. ঢাযা সওবাজফ চানজঢ াযজফ কম ঢাযা মা ণসপ্রোন  ওযজঙ ঢা ঔুফ কফী না ঔুফ াভানে 

স্পিঢঃ ওাউজও প্রসক্রোটি শুরু এফং  ংকঠিঢ ওযজঢ জফ এফং এআ উজেজেয চনে  ম্প্রোজেয 
েেজেয এওজচাঝ ওযজঙ। কম  'কওউ' এওচন কম 'সফভা প্রোনওাযী' সাজফ সযসঘঢ, সঢসন ফোন 
সনধসাযড ওযজফন প্রজঢেও ফোসিজও ফেআ াধাযড বাাঁ াজয সেজঢ জফ এফং সঢসনআ িসঢগ্রস্তজেয ণস 
প্রোন ওযজঢ অজোচন ওযজফন। 

সফভা প্রোনওাযীজও ফে  ফেসি  ম্প্রোজেয অিা চে ওযজঢ জফ। 

1. ক্ষকভাজব বীমা কাজ কজর 

a) প্রণভঢ, এআ ভস্ত এওটি ম্পে জঢ জফ মায এওটি ণসননসঢও ভরূে অজঙ। সযম্পে : 
i. কব ঢ জঢ াজয (এওটি কা ী ফা এওটি বফজনয ভঢ)  ফা  
ii. প্রওৃঢ (নাভ এফং হৃেেঢায ভজঢা)  জঢ াজয ফা 
iii. ফেসিকঢ জঢ াজয (জমভন এওচজনয কঘাঔ, ঙ্গভূ এফং যীজযয নোনে সেও ) 

b) মসে এওটি সনসেসি খঝনা খজঝ ঢাজর  ম্পে ঢায ভান াযাজঢ াজয। িসঢয এআ 
ম্ভাফনাজও ছুাঁ সও  ফরা ে। ছুাঁ সও খঝনায ওাযড ংে সাজফ সযসঘঢ। 

c) ুসরং নাজভ সযসঘঢ এওটি নীসঢ অজঙ। এটি সফসবন্ন ফেসি কণজও কনো ফোনভজূয 
(সপ্রসভোভ সাজফ সযসঘঢ)  ংগ্র সনজে কঠিঢ। এআফ ফেসিজেয ম্পে নরুূ এফং 
নরুূ ছুাঁ সওজঢ উন্মিু।  

d) ঢসফজরয এআ সযভাড ওজেজওয িসঢূযড ওযজঢ ফেফহৃঢ ে,  মাযা এওটি ংে দ্বাযা 
ৃি িসঢয মু্মঔীন জঢ াজয 

e) ঢসফর ুসরং এফং ঢবাকে ওজেজওয িসঢুযজডয এআ প্রসক্রো এওটি প্রসঢষ্ঠাজনয ভাধেজভ 
সনফসাসঢ ে মা  সফভা প্রোনওাযী  সাজফ সযসঘঢ।. 

f) সফভা প্রোনওাযী প্রসঢটি ফেসিয াজণ এওটি ফীভা ঘুসি ওজয মাযা  প্রওজল্প ংগ্রড ওযজঢ 
ঘাে।  এআযওভ এওচন ংগ্রডওাযী ফীভাওৃঢ ফোসি সজজফ সযসঘঢ। 

2. বীমার ক্রবাঝা হ্রা করা 

ছুাঁ সও কফাছা ফরজঢ কফাছাে ঔযঘ, করাওান এফং িভঢাজও মা  এওটি প্রেত্ত িসঢ সযসিসঢ / 
খঝনাে উন্মিু োয পজর এওচনজও ে ওযজঢ ে। 
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ক্ষচত্র 3: ঝুুঁ ক্ষক ক্রবাঝা যা একজন বন কজর 

 
ছুাঁ সও কফাছা েআু ধযজনয ে, মা এওচন ফন ওজয - প্রাথক্ষমক  মাধ্যক্ষমক 

 

a) ঝুুঁ ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা 

ঝুুঁ ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা করাওান সনজে কঠিঢ মা অজর কবাক ওজয ফা ীয করাজওযা (এফং 
ফেফা আউসনঝ) ,ঔাাঁটি ছুাঁ সও খঝনায এওটি পরাপর সাজফ।  এআ িসঢ প্রােআ প্রঢেি  
সযভাজমাকে এফং জচআ ফীভা  দ্বাযা  িসঢূযড ওযজঢ াযা মাে। 

উদারণ 

মঔন এওটি ওাযঔানা সগ্নওাজি ধ্বং ে, িসঢগ্রস্ত ফা ধ্বং জডেয প্রওৃঢ ভরূে নভুান ওযা 
কমজঢ াজয এফং িসঢূযড কেো কমজঢ াজয ঢাজও কম করাওাজন বুকজঙ. 

যক্ষদ ক্রকান বযাক্ষির াটি  াজি াক্ষর য়, তার ক্ষচক্ষকৎার খরচ জ্ঞাত য় এবং িক্ষতপরূণ করা য়. 

এ ঙা া সওঙু জযািবাজফ িসঢ জঢ াজয । 

উদারণ 

অক্ষিকাজন্ড বযবাক্ষয়ক কাজকমি ক্ষবক্ষিত জত পাজর এবং াজভর িক্ষত জত পাজর যা অনুমান 

করা যায় এবং  ক্রয ক্রাকাজন  ভুগজছ  তাজক িক্ষতপরূণ ক্রদয়া ক্রযজত পাজর। 

b) ঝুুঁ ক্ষকর ক্রগৌণ ক্রবাঝা 

ধরুন,এযওভ কওান খঝনা খজঝ না এফং কওান িসঢ ে না।ঢায ভাজন এআ সও কম মাযা  
ংজে উন্মিু ঢাযা কওান কফাছা ফন ওজয না? উত্তযটি র কম  প্রাণসভও কফাছা ফাে সেজর, 
এওচন  এওটি ছুাঁ সওয কক ড কফাছা ফন ওজয । 

ছুাঁ সওয কক ড কফাছা ঔযঘ এফং প্রো সনজে কঠিঢ মা এওচনজও ফন ওযজঢ ে, শুধুভাত্র 
খঝনা কণজও মা  িসঢ সযসিসঢজঢ উন্মিু। এভনসও মসে ফরা খঝনা  না খজঝ,  এআ কফাছা  
ঢঔন ফন ওযজঢ জফ।. 

অভাজেয এআ বায  ম্বজে সওঙু কফাছা মাও: 
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i. প্রণভঢ বে এফং েসুশ্চন্তা দ্বাযা ৃি াযীসযও  ভানসও ঘা অজঙ। উজদ্বক ফেসি কণজও 
ফেসিজঢ  ৃণও জঢ াজয, সওন্তু এওচন ফেসিয বাজরা ণাওাজও প্রবাসফঢ ওজয এফং ঢায 
উয ঘা ৃসি ওযজঢ াজয। 

ii. সদ্বঢীেঢ এওটি িসঢ খঝজফ ফা খঝজফ না  ঢা ম্পজওস  মঔন সনসশ্চঢ,   ঢঔন সফঘিড 
ঢা র এযওভ এওটি সযডাভ ূযজডয চনে এওটি ংযসিঢ ঢসফর এওাজ সযজে যাঔা। 
এযওভ এওটি ঢসফর যাঔায চনে ঔযঘ। উোযডস্বরূ ফরা মাে, এযওভ ঢসফর এওটি 
স্বচ্ছ অওাজয নসুষ্ঠঢ ে এফং ওভ অে পরন জঢ াজয। 

সফভা প্রোনওাযীজও এওটি  ছুাঁ সও স্তান্তয ওজয, ভজনয াসন্ত কবাক ওযা ম্ভফ জে জঞ মঔন 
ঢসফর সফসনজোক মা  নেণাে এওটি ংযিড সাজফ  যাজনা জেজঙ এফং এওচজনয  ফেফা 
সযওল্পনা অজযা ওামসওয ওযা জেজঙ।  ঠিওবাজফ এআ ওাযজড ফীভায প্রজোচন ে। 

যীিা 2 

সনম্নসরসঔঢয ভজধে কওানটি ছুাঁ সওয এওটি কক ড কফাছা ? 

 I. ফেফা প্রসঢফেও ভরূে 
 II. াভগ্রী িসঢগ্রস্ত ভরূে 
 III. বসফলেজঢয ম্ভাফে িসঢয যূজডয চনে এওটি ংিান সাজফ ভচেু এওাজ সযজে যাঔা 
 IV. াটি  অযাটাজকর ফজ াপাতাজ ক্ষচক্ষকত্াধ্ীন খরচ 

 

 

C. ঝুুঁ ক্ষক বযবস্থাপনা ক্রকৌল 

অজযওটি প্রশ্ন সচজ্ঞাা ওযা কমজঢ াজয: ফীভা ফ ধযজডয ছুাঁ সও সযসিসঢজঢ  ঠিও ভাধান  সও 
না.। উত্তয  ে 'না'। 

ফীভা র শুধুভাত্র এও েসঢ মা দ্বাযা  ফেসি ঢাজেয ছুাঁ সও সযঘারনা ঘাআজঢ াজয। এঔাজন ঢাযা 
এওটি ফীভা কওাম্পানীজও ঢাজেয মু্মঔীন ো ছুাঁ সও স্তান্তয ওজয। ঢজফ  ছুাঁ সওয জঙ্গ ম্পসওস ঢ 
সওঙু নোনে েসঢ অজঙ, মা নীজঘ ফোঔো ওযা র : 

1. ঝুুঁ ক্ষক পক্ষরার 

এওটি িসঢ সযসিসঢ এস জে  ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ছুাঁ সও সযায সাজফ সযসঘঢ।  এআবাজফ এওচন 
কওাজনা ম্পসত্ত, ফেসি ফা ওামসওরা এ াজনায কঘিা ওযজঢ াজয মা সেজে এওটি উন্মিুঢা মিু 
জঢ াজয । 

উদারণ 

i. নে ওাউজও উত্ােন ঘুসিফে ওযায দ্বাযা এওচন সনসেসি উত্ােন ছুাঁ সও ফন ওযজঢ 
স্বীওায ওযজঢ াজয । 

ii. এওচন এওটি েখুসঝনা খঝায বজে ফাস য ফাআজয ছুাঁ সও কনজফ না ফা মঔন সফজেজ ুি ফায বজে  ভ্রভড 
ওযজঢ াজয না. 
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সওন্তু ছুাঁ সও সযায ছুাঁ সও কভাওাসফরাে কনসঢফাঘও উাে। ফেসিকঢ এফং াভাসচও গ্রকসঢ কআফ 
ওামসক্রভ কণজও অজ মায  সওঙু ছুাঁ সও গ্রড ওযা  প্রজোচন এআ ধযজনয ওামসক্রভ  এ াজনায 
দ্বাযা,ফেসি  ভাচ কআফ ুসফধা াযাজফ মা এআধযজনয ছুাঁ সও গ্রড ওামসক্রভ প্রোন ওযজঢ াজয 
। 

2. ঝুুঁ ক্ষক ধ্ারণ 

এওচন  ছুাঁ সও প্রবাফ সযঘারনা ওযায কঘিা ওজয এফং ছুাঁ সও এফং  ঢায প্রবাফ ে ওযায সোন্ত 
কনে সনজচআ ।এটি অত্ম ফীভা সাজফ সযসঘঢ । 

উদারণ 

একট বযবা ক্রকন্দ্র এমন ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনজত পাজর, ক্রয একট ক্ষনক্ষদি ষ্ট ীমা পযিন্ত ক্রছাট িক্ষত য করজত 

ক্ষনজজর জে ঝুুঁ ক্ষক বজায় রাখজত এট ক্ষনভি র করজব িমতা এবং অক্ষভজ্ঞতার উপর। 
 

3. ঝুুঁ ক্ষক হ্রা  ক্ষনয়ন্ত্রণ 

ছুাঁ সও সযাজযয ঢুরনাে এটি অজযা ফাস্তফ এফং প্রাসঙ্গও ন্থা ।এটিয ভাজন  এওটি িসঢ ংখঝজনয 
ম্ভাফনা ওভাজঢ েজি গ্রড এফং / ণফা এআ ধযজনয িসঢ খঝজর  ঢায প্রবাজফয বোফঢা   
ওভাজনা।   

গুরুত্ব 

পদজিপ ংঘটন ম্ভাবনা কমাজনা 'িক্ষত প্রক্ষতজরাধ্' ক্ষাজব পক্ষরক্ষচত ।. িক্ষতর মাত্রা কমাজত 
বযবস্থাজক 'িক্ষত ক্ষনরন' বা য়।. 

ছুাঁ সও হ্রা এও ণফা সধও ভাধেজভ িসঢয দ্রুসঢ এফং / ণফা অওৃসঢয হ্রা ওযায জঙ্গ 
চস ঢ: 

a) ক্ষলিা  প্রক্ষলিণ কমভন ওভীজেয চনে সনেসভঢ "অগুন সির", করজভঝ এফং ীঝ কফল্ট 
এফং অজযা সওঙু জয  ঘারওজেয, ট্রাও াজযঝযজেয, চনে মসাপ্ত প্রসিড সনসশ্চঢ ওজয। 

এয এওঝা উোযড জঢ াজয চাে পুট এ াজনায চনে সু্কজরয সশুজেয সিা কেো । 

b) পক্ষরজবলগত পক্ষরবতি ন, কমভন "প্রওৃঢ" ফিায উন্নসঢ ,উোযডস্বরূ বার ঢারা,  
চানারাে ফায ফা াঝায, কঘাজযয ফা পাোয এরাভস ফা সনফসাও মন্ত্র রাকাজনা। যাষ্ট্র েলূড 
এফং ব্দ ভাত্রা সনেন্ত্রজডয চনে ফেফিা গ্রড ওযজঢ াজয চনকজডয স্বািে ফিা উন্নঢ 
ওযজঢ। ভোজরসযো লধ, সনেসভঢ ঙ াজনা  কযাজকয প্রােবুস াফ প্রসঢজযাধ ওযজঢ াামে 
ওজয। 

c) ক্ষবপজ্জনক বা ঝুুঁ ক্ষকপণূি অক্ষভযান ততক্ষর পক্ষরবতি ন, মন্ত্রাসঢ  যঞ্জাভ ফেফায ওযায ভে 
ফা নোনে ওাচগুজরা ওযায ভে 

উোযডস্বরূ: এওটি ুি চীফনধাযা ফরম্বন ওযা এফং ঠিও ভজে ঠিওবাজফ ঔাো 
ুি োয প্রজওা ওভাজঢ াামে ওজয. 
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d) ক্ষবজেদ, এও িাজন ম্পসত্ত কওন্ধীবূঢ ওযায ফেজর সফসবন্ন ফিাজনয ভজধে ম্পসত্তয সফসবন্ন 
সফলে ঙ াজনা, র  ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ওযায এওটি েসঢ । ধাযডাটি র , মসে এওটি 
েখুসঝনা এও িাজন খজঝ , এয প্রবাফ হ্রা ওযা কমজঢ াজয এও চােকাে ফসওঙু না  
কযজঔ।  

উোযডস্বরূ: সফসবন্ন গুোজভ ঞ্চে ওজয সযংঔোজত্রয িসঢ ওভাজনা কমজঢ াজয। এভনসও 
মসে এগুসরয এওটি ধ্বং ে,  প্রবাফ জনও হ্রা াজফ। 

4. ঝুুঁ ক্ষক অথিায়ন 

কম করাওান খঝজঢ াজয ঢা ূযড ওযজঢ কম ঢসফর ংিান ঢা কফাছাে এটি। 

a) স্ব ণসােজনয ভাধেজভ ছুাঁ সও ধাযড কম কওাজনা িসঢয চনে স্ব সযজাধ ওযজঢ ে। এআ 
প্রসক্রোে, পাভস নভুান ওজয এফং ঢায সনচস্ব ছুাঁ সওয ণসােন ওজয,  ঢায সনজচয ফা ধায 
ঢসফর ভাধেজভ,   এটি অত্ম ফীভা সাজফ সযসঘঢ। এঙা া পাভস িসঢয  প্রবাফ ওভ ওযজঢ 
সফসবন্ন ছুাঁ সও হ্রা েসঢ সনজোসচঢ ওযজঢ াজয, ঢদ্বাযা িসঢ ঢাজেয ধাযজন ণাওজফ। 

b) ছুাঁ সও িানান্তয  ছুাঁ সও ধাযজডয এওটি সফওল্প। ছুাঁ সও িানান্তয নে িজও িসঢয চনে োসেত্ব 
স্তান্তয ওজয ণাজও।এঔাজন.জরাওান মা এওটি অওসিও খঝনায (ফা সফে) পজর জঢ াজয   
নে ত্তাে িানান্তয ওযা ে । 

বীমা  ঝুুঁ ক্ষক স্থানান্তজরর এক প্রধ্ান ধ্রন , এবং এটা বীমা িক্ষতপরূজণর মাধ্যজম ক্ষনশ্চয়তা দ্বারা 
অক্ষনশ্চয়তা প্রক্ষতস্থাপন করার  অনুমক্ষত ক্রদয়। 

বীমা বনাম ক্ষনক্ষশ্চতকরণ 

ফীভা এফং সনসশ্চঢওযড  উবে ফাসডসচেওবাজফ সযঘাসরঢ কওাম্পাসন দ্বাযা কেো অসণসও ডে। 
আোনীং েআু এয ভজধে াণসওে ক্রভফধসভানবাজফ ছাা জে ককজঙ এফং সওঙুঝা নরুূ সাজফ কৃীঢ 
ে। ঢজফ সনম্নসরসঔঢ অজরাঘনাে  েআু এয ভজধে ূক্ষ্ম াণসওে কফাছা মাে। 

ফীভা এওটি খঝনায ুযিা কফাছাে কমঝা   খঝজঢ াজয কমঔাজন সনসশ্চঢওযড  এওটি খঝনায 
ুযিা কফাছাে  কমঝা খঝজফ। সফভা ছুাঁ সওজঢ ন্তবুস সি প্রোন ওজয, অয সনসশ্চঢওযড এওটি সনসেসি 
খঝনা কমভন ভঢুৃে মা ন্তবুস সি ওজয সনসশ্চঢ, শুধুভাত্র  খঝনায ভে সনসশ্চঢ। সনসশ্চঢওযড 
সরস চীফন ওবাযয জঙ্গ ংমুি। 
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ক্ষচত্র 4: ফীভা সওবাজফ ফীভাওাযীজও  িসঢূযড ওজয। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক্রকাজনা বযক্ষি ক্রমাটর বীমা কক্ষরজয়জছন 

উক্ষন দঘুিটনায় পজ়িন 

উক্ষন দাক্ষব কজরন 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন নার িক্ষতপরূণ কজরন 
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ছুাঁ সও িানান্তয ওযায নে উাে অজঙ। উোযডস্বরূ, মঔন এওটি পাভস এওটি েজরয ং,  
ছুাঁ সও িানান্তসযঢ জঢ াজয ঊধ্বসঢন েজর মা  ঢাযয িসঢয অসণসও ংিান ওযজফ।  

ুঢযাং, ফীভা ছুাঁ সও িানান্তজযয এওটি েসঢ । 

যীিা 3 

সনম্নসরসঔজঢয ভজধে কওানটি ছুাঁ সও িানান্তয ওযায এওটি েসঢ ? 

 I. ফোংও এপসট 
 II. ফীভা 
 III. আকুেআটি কোয 
 IV. সযজের এজিঝ 
 

D. ঝুুঁ ক্ষক পক্ষরচানার একট াক্ষতয়ার ক্ষজজব বীমা 

মঔন অভযা এওটি ছুাঁ সও ম্পজওস  ওণা ফসর, অভযা অজর খজঝ ককজঙ এযওভ এওটি িসঢয উজেঔ 
ওসয না সওন্তু খঝজঢ াজয এভন এওটি িসঢয ওণা উজেঔ ওসয। ঢএফ এঝা এওটি প্রঢোসঢ 
িসঢ। এআ প্রঢোসঢ িসঢয ঔযঘ (মা ছুাঁ সওয ঔযজঘয ভান ে) েআু সফলজেয ডে: 

i. কম সফসত্তয ম্ভাফনা ফীভা ওযা জচ্ছ, ঢা মসে খজঝ ঢায িসঢ 

ii. প্রবাফ ফা িসঢয সযভাড মা পর সাজফ কবাক ওযজঢ জঢ াজয 

ছুাঁ সও ঔযঘ ফসৃে াজফ ম্ভাফনা এফং িসঢয সযভাড উবজেয জঙ্গ যাসয নুাজঢ ।ঢজফ,মসে 
িসঢয সযভাড ঔুফ উচ্চ ে, এফং ঢায ংখঝজনয ম্ভাফনা ওভ ে,  ছুাঁ সও ঔযঘ ওভ জফ। 

 

ক্ষচত্র 5: বীমাজত  ক্রযাগদাজনর আজগ ক্ষবজবচয ক্ষবয় 
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1. বীমাজত  ক্রযাগদাজনর আজগ ক্ষবজবচয ক্ষবয় 

ফীভা ওযজফন সওনা  সোন্ত কনোয ভে, এওচজনয  সনজচয,  িসঢ মা জফ ঢায বাযফন 
ঔযজঘয প্রসঢ ছুাঁ সও স্তান্তয ঔযঘ কঢ র ওযা প্রজোচন। ছুাঁ সও স্তান্তয ঔযঘ র ফীভা সপ্রসভোভ - 
এটি ূফসফঢী নজুচ্ছজে উজেঔীওৃঢ  েআু সফলে কেো অজঙ।  ফীভায  চনে কিষ্ঠ সযসিসঢ জফ 
কঔাজন কমঔাজন ম্ভাফনা ঔফুআ ওভ সওন্তু িসঢ প্রবাফ ঔুফ কফী। এযওভ কিজত্র,  এয ফীভা 
(সপ্রসভোভ) ভাধেজভ ছুাঁ সও স্তান্তয ঔযঘ জনও ওভ জফ ণঘ সনজচয উয এটিয ফন ঔযঘ ঔফু 
কফী জঢ াজয।   

a) ামাজনযর জনয অজনক ঝুুঁ ক্ষক ক্রনজবন না: এওটি মুসিঙ্গঢ ম্পওস  জঢ জফ ছুাঁ সও স্তান্তয 
ঔযঘ এফং প্রাপ্ত ভাজনয  ভজধে । 

উদারণ 

এটর অথি ক্ষক একট াধ্ারণ ব ক্রপন বীমা করা ? 

 

b) আপনার যা িক্ষত করার  ামথিয তার ক্রবলী ঝুুঁ ক্ষক ক্রনজবন না: মসে এওটি খঝনায পজর 
উসিঢ  িসঢ এঢ  ফ  ে কম এটি কেউসরোয ওাঙাওাসঙ ফিা তঢসয ওযজঢ াজয, 
ছুাঁ সও ধাযড ফাস্তফম্মঢ এফং উমুি.  প্রঢীেভান ে না। 

উদারণ 

একট ব়ি ক্রত ক্রলাধ্নাগার ধ্বং বা িক্ষতগ্রস্ত জত জ ক্ষক জব? একট ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক িক্ষত 

বন করজত মথিয? 

 

c) াবধ্াজন ঝুুঁ ক্ষকর ম্ভাবয ফাফ ক্ষবজবচনা করুন: কআফ ম্পজেয ফীভা ওযজর বার ে 
মায চনে এওটি িসঢ ংখঝজনয (ঢীব্রঢা) ম্ভাফনা ওভ, সওন্তু ম্ভাফে ওাঠিনে (প্রবাফ), 
উচ্চ। 

উদারণ 

ক্রকউ ক্ষক একট মাকাল উপগ্র বীমা না করজত ামথিয ? 

 

যীিা 4 

সনম্নসরসঔঢ সযসিসঢয ভজধে কওানটি ফীভা জযাোনা চাসয ওজয  ? 

 I. এওটি সযফাজযয এওভাত্র উাচস নওাযী ভজে ভাযা কমজঢ াজয 

 II. এওচন ফেসি ঢায ঝাওায ফোক াযাজঢ াজযন 

 III. িও ভজূরেয ঘযভ ঢন জঢ াজয 
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 IV. একট বা়িী  প্রাকৃক্ষতক িক্ষতর কারজণ8 মান ারাজত পাজর। 

 

E. মাজজ বীমার ভূক্ষমকা 

ফীভা কওাম্পাসন এওটি কেজয ণসননসঢও উন্নেজন গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওজয।  কেজয ম্পে 
যিা ওযা এফং ংযসিঢ ওযা জচ্ছ ঢা সনসশ্চঢ ওযায চনে ঢাযা গুরুত্বূডস জণস এওটি ফোন 
যাঔজঙ। ঢাজেয ফোজনয সওঙু নীজঘ কেো র। 

a) ঢাজেয সফসনজোকগুসর ফৃৎবাজফ ভাজচয উওায ওজয। এওটি ফীভা কওাম্পানীয সি এআ 
সফলজে কম সফুর সযভাড ংগ্র ওযা এফং সপ্রসভোভ অওাজয সযভাড এওসত্রঢ ওযা । 

b) এআ ঢসফর ংগ্র ওযা ে এফং সরসধাযওজেয ুসফধায চনে ধজয যাঔা ে।ফীভা 
কওাম্পাসনগুসরয ভজধে এআ েসৃিবসঙ্গ যাঔা প্রজোচন এফং এআ ঢসফর সনজে ওাচ ওযায কিজত্র 
ঢাজেয ভস্ত সোন্ত ওযা প্রজোচন এভন উাজে মা ম্প্রোেজও উওৃঢ ওজয।  এটি  ঢায 
সফসনজোজক  প্রজমাচে। কচনে পর ফীভা কওাম্পাসনগুজরাজও পঝওাভরূও উজেোক ণসাৎ  
িও এফং কোজয সফসনজোক ওযজঢ কেঔা মাে না। 

c) ফীভা েসঢ জনও প্রঢেি  জযাি ুসফধা প্রোন ওজয ফেসিজও,ঢায সযফাযজও,  সল্প 
 ফাসডচেজও এফং ম্প্রোে এফং এওটি ম্পূডস চাসঢজও।   ফীভাওাযী -ফেসি  ফেফাে 
প্রসঢষ্ঠান উবে-  যাসয উওৃঢ ে  ওাযড এওটি েখুসঝনা ফা অওসিও খঝনা দ্বাযা 
ৃি িসঢয সযডসঢ কণজও ঢাজেয যিা ওযা ে। এআবাজফ, ফীভা এওটি জণস সজল্প ভরূধন 
যিা ওজয এফং ফেফা এফং সজল্প অয ম্প্রাযড এফং উন্নেজনয চনে ভরূধন ভিু ওজয। 

d) ফীভা ফেসিয বসফলেজঢয জঙ্গ মুি ণাওা বে, সঘন্তা  উজদ্বকজও  সযজে কপজর এফং 
এআবাজফ ফেফা উজেোজক সফনাভজূরে ভরূধন সফসনজোজক উত্া কেে এফং সফেেভান ম্পজেয 
েি ফেফাজযয উন্নসঢ ওজয। এআবাজফ ফীভা  ওভসংিান ুজমাজকয  প্রচজন্ময জঙ্গ  
ফাসডসচেও এফং সল্প উন্নেজন উত্া কেে, মায পজর এওটি িু ণসনীসঢ এফং  ফসধসঢ 
চাঢীে উত্ােনীরঢাে ফোন যাজঔ। 

e) এওটি ফোংও ফা অসণসও প্রসঢষ্ঠান ম্পসত্তয উযঅকাভ ঋড সেজঢ  াজয না, মসে না এঝা 
ফীভাজমাকে সফে দ্বাযা িসঢ ফা াসনয সফরুজে ফীভা ওযা ে। ঢাজেয সধওাংআ 
ভান্তযার সনযাত্তা সাজফ সরস সনধসাযজডয উয কচায কেে।. 

f) এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওযায অজক, ফীভা প্রোনওাযীযা ফীভা ওযা জফ কআ ম্পসত্তয ভীিা  
সযেসজনয ফেফিা ওজয কমাকে প্রজও রী এফং নে সফজলজ্ঞজেয দ্বাযা।  ঢাযা শুধভুাত্র 
কযটিং উজেজে ছুাঁ সও সনডসে ওজয না, এঙা া ফীভাওাযীজও যাভস এফং ুাসয ওজয, 
ছুাঁ সওজঢ সফসবন্ন উন্নসঢ, মা সপ্রসভোজভয সনম্ন ায অওসলসঢ ওজয। 

g) ফীভা কেজ তফজেসও ভদু্রা  উাচস নওাযী এওটি ঔাঢ সজজফ যপ্তাসন ফাসডচে, সসং এফং 
ফোসেং সযজলফায জঙ্গ কিডীফে ণাজও। বাযঢীে ফীভা প্রোনওাযীযা 30 টিয কফস কেজ 
ওাচ ওজয। এআফ ওাচওভস তফজেসও ভদু্রা  এফং েৃে যপ্তাসন প্রসঢসনসধত্ব উাচস ন ওজয। 
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h) ফীভা প্রোনওাযীযা খসনষ্ঠবাজফ সফসবন্ন ংিা এফং অগুন িসঢ প্রসঢজযাধ, ডেম্ভায িসঢ 
প্রসঢজযাধ, সল্প সনযাত্তা এফং  ও সনযাত্তাে চস ঢ   প্রসঢষ্ঠাজনয জঙ্গ মুি ণাজও।. 

তথয 

বীমা এবং ামাক্ষজক ক্ষনরাপিা 

a) এঝা এঔন স্বীওৃঢ কম াভাসচও সনযাত্তা সফধান র যাজষ্ট্রয এওটি ফাধেফাধওঢা। এআ উজেজে 
যাচে দ্বাযা কৃীঢ সফসবন্ন অআন, াভাসচও সনযাত্তায এওটি াসঢোয সজজফ ফাধেঢাভরূও ফা 
কস্বচ্ছাজফী ফীভায ফেফাযজও ন্তবুস ি ওজয। কওন্ধীে   যাচে যওায এআবাজফ ঢাজেয 
াভাসচও ঙ্গীওায ূযড ওজয  সনসেসি াভাসচও সনযাত্তা প্রওজল্পয ধীজন সপ্রসভোভ োন ওজয। 
সল্প ওভসঘাযী এফং ঢাজেয সযফায মাযা ফীভাওৃঢ ফেসি ঢাজেয ুসফধায চনে, ুিঢা, 
ঙ্গাসন, ভাঢৃত্ব এফং ভঢুৃেয ঔযজঘয  ণস প্রোন ওযজঢ ওভসঘাযী যাচে ফীভা অআন, 1948 
ওভসঘাযী যাচে ফীভা ওজসাজযন-এয চনে ণস প্রোন ওজয। যওায ওঢৃস ও  সফজ্ঞসপ্ত কেো 
সনসেসি সল্প এরাওাে প্রওল্পটি ওাচ ওজয । 

 

b. যওাসয ৃষ্ঠজালওঢাে াভাসচও ুযিা প্রওজল্প ফীভাওাযী এও গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওজয 
কমভন 

 

1. যাষ্ট্রীে ওৃসল ফীভা কমাচনা 
2. যাষ্ট্রীে স্বািে ফীভা কমাচনা 
3. প্রধান ভন্ত্রী চীফন কচোসঢ ফীভা কমাচনা 
4. প্রধাীান ভন্ত্রী ুযিা ফীভা কমাচনা 
এআগুসর াধাযডবাজফ ম্প্রোজেয উওায ওজয। 

c)  এওটি ফাসডসচেও সবসত্তজঢ সযঘাসরঢ ফ গ্রাভীড ফীভা সস্কভ, গ্রাভীড সযফাজযয াভাসচও 
সনযাত্তা প্রোন ওযজঢ কল মসন্ত নক্সাসেঢ ওযা ে. 

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

উপব্ধ কজর যার ামাক্ষজক ক্ষনরাপিার চরম উজেলয আজছ।উদারণ:  জনতা বযক্ষিগত 

দঘুিটনা, জন আজরাগয ইতযাক্ষদ। 

যীিা 5 

নীজঘয ফীভা প্রওজল্পয ভজধে কওানটি  এওচন সফভা প্রোনওাযী দ্বাযা ঘারাজনা ে এফং যওায দ্বাযা 
অজোচন ওযা ে না? 

 I. ওভসঘাযী যাচে ফীভা ওজসাজযন 
 II. ে ফীভা প্রওল্প 
 III. চন অজযাকে 
 IV. উপজরর বগুক্ষ 
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ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ 

 ফীভা র ছুাঁ সও ুসরং-এয ভাধেজভ ছুাঁ সও িানান্তয । 

 ফাসডসচেও ফীভা ফেফায উত্ অচ কমবাজফ ঘঘস া ওযা ে রিজন রজেট এয ওসপ াউ কণজও 
ঢায ূত্র াো ককজঙ।। 

 এওটি ফীভা ফেফিাে সনম্নসরসঔঢ ত্ত্বা চস ঢ ণাজও : 

 ম্পসত্ত, 
 ছুাঁ সও, 
 সফসত্ত, 
 ঘুসি, 
 ফীভা প্রোনওাসয এফং 
 ফীভাওাসয 

 মঔন নরুূ ছুাঁ সওজঢ উন্মিু ণাওা নরুূ ম্পেম্পন্ন ফেসি ঢসফজরয এওটি াধাযড 
সযভাজনয ভজধে ফোন ওজয, এটি ুসরং সাজফ সযসঘঢ ে । 

 ফীভা ঙা া নোনে ছুাঁ সও ফেফিানা কও রগুসর র: 

 ছুাঁ সও সযায, 
 ছুাঁ সও সনেন্ত্রড, 
 ছুাঁ সও ধাযড, 
 ণসােজন ছুাঁ সও এফং 
 ছুাঁ সও স্তান্তয 

 ফীভাজঢ ভরূ সনেভগুসর র: 

 অনায াযাজনায াভজণসেয কঘজে কফী ছুাঁ সও কনজফন না, 
 াফধাজন ছুাঁ সওয ম্ভাফে পরাপর সফজফঘনা ওরুন এফং 
 াভাজনেয চনে কফী ছুাঁ সও কনজফন না 

মূ লতি াবী 

1. ছুাঁ সও 
2. ুসরং   
3. ম্পসত্ত 
4. ছুাঁ সওয কফাছা  
5. ছুাঁ সও সযায 
6. ছুাঁ সও সনেন্ত্রড 
7. ছুাঁ সও ধাযড 
8. ণসােজন ছুাঁ সও 
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9. ঝুুঁ ক্ষক স্তান্তর 

ক্ষনজজজক পরীিা করজত উির ক্ষদন 

উির  1 

ঠিও উত্তয র II 

ফীভা সনেন্ত্রড  উন্নেন ওঢৃস ি বাযজঢয ফীভা সজল্পয সনেন্ত্রও. 

উির  2 

ঠিও উত্তয র III 

বসফলেজঢয ম্ভাফে িসঢয চনে এওটি ংিান সাজফ ভচেু এওাজ সযজে যাঔায প্রজোচনীেঢা 
ছুাঁ সওয এওটি কক ড কফাছা 

উির  3 

ঠিও উত্তয র II 

ফীভা ছুাঁ সও িানান্তয ওযায এওটি েসঢ. 

উির  4 

ঠিও উত্তয র I 

এওটি সযফাজযয উাচস নওাযী ওাজর ভাযা কমজঢ াজয, ভগ্র সযফায কযজঔ, এফং ঢাজেযআ 
বযডজালজডয ফেফিা ওযজঢ জফ এআ ধযজনয এওটি সযসিসঢ জযাোনা চাসয ওজয চীফন ফীভা 
ক্রে ওযায উয 

উির  5 

ঠিও উত্তয র 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 ুসরং-এয ভাধেজভ ছুাঁ সও িানান্তযজও  ফরা ে ________ . 

 I. ঞ্চে 

 II. সফসনজোক 

 III. ফীভা 

 IV. ছুাঁ সও প্রভন 

প্রশ্ন 2 
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ছুাঁ সও ংখঝন ম্ভাফনা ওভাজনায ফেফিা  সযসঘঢ ে  _____ 

 I. ছুাঁ সও ধাযড 

 II. িসঢ প্রসঢজযাধ 

 III. ছুাঁ সও িানান্তয 

 IV. ছুাঁ সও সযায 

প্রশ্ন 3 

ফীভা প্রোনওাযীজও ছুাঁ সও িানান্তয ওজয, এটি ম্ভফ জে জঞ ___________  . 

 I. অভাজেয ম্পে ম্পজওস  ভনজমাকী জে  া 

 II. এওটি িসঢয খঝনাে ফীভা কণজও ণস উাচস ন ওযা 

 III. অভাজেয ম্পসত্তয মু্মঔীন ম্ভাফে ছুাঁ সও উজিা ওযা 

 IV. ভজনয াসন্ত উজবাক ওযা এফং অজযা ওামসওযবাজফ এওচজনয ফেফাসেও সযওল্পনা ওযা 

প্রশ্ন 4 

অধুসনও ফীভা ফেফায উদ্ভজফয সঘহ্ন াো মাজফ __________ 

 I. কন  

 II. রজেট 

 III. কযাট 

 IV. ভারজাত্রা ওসভটি 

প্রশ্ন  5 

ফীভা প্রজঙ্গ 'ছুাঁ সও ধাযড' এওটি ফিা সনজেস ওজয কমঔাজন _____ . 

 I. িসঢ ফা নজিয ম্ভাফনা কনআ 

 II. খঝনা উৎােনওাযী িসঢয কওান ভান কনআ 

 III. ম্পসত্ত ফীভা দ্বাযা অঢাবুি ওযা ে 

 IV. এওচন ছুাঁ সও এফং ঢায প্রবাফ ফন ওযায সোন্ত কনে 

প্রশ্ন  6 

সনম্নসরসঔঢ সফফসৃঢয কওানটি ঢে? 

 I. ফীভা ম্পে ুযসিঢ ওজয 

 II. ফীভা এয িসঢ কযাধ ওজয 

 III. ফীভা িসঢয ম্ভাফনা হ্রা ওজয 
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 IV. মঔন ম্পসত্তয িসঢ ে ফীভা ণস ফন ওজয 

প্রশ্ন  7 

400 খজযয ভজধে, কমগুসরয এজওওটিয ভরূে ২০০০০ঝাওা,  প্রসঢ ফঙয কজ  4টি  খয ুজ  ককজর  
80,000ঝাওায এওটি সম্মসরঢ িসঢ ে। এআ িসঢূযড বার ওযজঢ প্রসঢটি ভাসরজওয ফাসলসও 
ফোন সও জফ ? 

 I. ঝা: ১০০ / - 

 II. ঝা: ২০০ / - 

 III. ঝা: ৮০ / -  

 IV. ঝা: ৪০০ / - 

প্রশ্ন 8 

সনম্নসরসঔঢ সফফসৃঢ কওানটি ঢে? 

 I. ফীভা 'জনও'-এয দ্বাযা 'ওজেও'-এয করাওান বাক ওযায এওটি েসঢ 

 II. ফীভা র এওচন ফেসিয  নে ফেসিজও ছুাঁ সও িানান্তজযয এওটি েসঢ 

 III. ফীভা র ওজেজওয দ্বাযা  'জনও'-য করাওান বাক ওযায এওটি েসঢ 

 IV. ফীভা র  ওজেজওয রাব জনওজও িানান্তজযয এওটি েসঢ 

প্রশ্ন 9 

ফীভা প্রোনওাযী এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওযায অজক  ম্পসত্তয ভীিা  সযেসজনয চনে কওন ফেফিা 
কনন? 

 I. ভরূে সনধসাযজডয উজেজে ছুাঁ সও ভরূোেন 

 II. সফভাওৃঢ ফেসি সওবাজফ ম্পসত্ত ক্রে ওজয ঢা ঔুাঁজচ কফয ওযা  

 III. নে ফীভা প্রোনওাযীযা ম্পসত্ত সযেসন ওজযজঙন সও না  ঢা ঔুাঁজচ কফয ওযা 

 IV. প্রসঢজফী ম্পসত্ত  ফীভাওৃঢ ওযা মাজফ সও না ঢা ঔুাঁজচ কফয ওযা 

প্রশ্ন  10 

সনজঘয সফওজল্পয কওানটি  ফীভা প্রসক্রোজও বারবাজফ ফডসনা ওজয? 

 I. ওজেজওয দ্বাযা জনজওয িসঢ বাক ওযা 

 II. জনজওয দ্বাযা ওজেজওয করাওান বাক ওযা 

 III. এজওয দ্বাযা ওজেজওয করাওান বাক 

 IV. ভতুি ক্ষক ক্ষদজয় িক্ষতর ভাগ করা 
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স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষর উির  

উির 1  

ঠিও উত্তয র III 

ছুাঁ সও ুসরং-এয ভাধেজভ ছুাঁ সও িানান্তযজও ফীভা ফরা ে 

উির 2 

ঠিও উত্তয র I 

ছুাঁ সও ংখঝন ম্ভাফনা ওভাজঢ ফেফিা িসঢ প্রসঢজযাধ ফেফিা সাজফ সযসঘঢ ে. 

উির  3 

ঠিও উত্তয র IV 

ফীভা প্রোনওাযীজও  ছুাঁ সও িানান্তয ওজয,  ভজনয াসন্ত উজবাক ওযা এফং অজযা ওামসওযবাজফ 
এওচজনয ফেফা সযওল্পনা ওযা ম্ভফ জে জঞ. 

উির  4 

ঠিও উত্তয র II 

অধুসনও ফীভা ফেফায উদ্ভফ রজেজট সঘসহ্নঢ ওযা মাজফ 

উির  5 

ঠিও উত্তয র IV 

ফীভা প্রজঙ্গ 'ছুাঁ সও ধাযড'  সনজেস ওজয এভন এওটি ফিা কমঔাজন এওচন ছুাঁ সও এফং ঢায প্রবাফ 
ে ওযায সোন্ত কনে 

উির  6 

ঠিও উত্তয র IV 

মঔন ম্পসত্তয িসঢ ে,ফীভা ঔযঘ ফন ওজয 

উির  7 

ঠিও উত্তয র II 

সযফায প্রসঢ 200ঝাওা িসঢূযজডয ফেফিা ণাওজঢ জফ 

উির  8 

ঠিও উত্তয র I 

ফীভা 'জনও' দ্বাযা  'ওজেও'-এয করাওান বাক ওযায এওটি েসঢ. 

উির 9 

ঠিও উত্তয র I 
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এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওযায অজক, ফীভা প্রোনওাযী ভরূে সনধসাযজডয উজেজে ছুাঁ সও ভরূোেন ওযজঢ  
ম্পসত্তয ভীিা  সযেসন ফেফিা ওজযন 

উির  10 

ঠিও উত্তয র II 

বীমা একট প্রক্ষেয়া ক্ষজজব ক্ষবজবচনা করা ক্রযজত পাজর যা দ্বারা কজয়জকর ক্রাকান,  যারা এই 

ধ্রজনর দুুঃখজনক  িক্ষতর মু্মখীন, একই ধ্রজনর অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা /অবস্থায় উনু্ি যারা, তাজদর 

মজধ্য ভাগ করা য়    
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ধোে 2 
কক্রঢা সযজলফা 

 

অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত  

এআ ধোজে অনাযা কক্রঢা সযজলফায গুরুত্ব সঔজফন। অনাযা চানজফন কক্রঢাজও সযজলফা সেজঢ 
এজচন্টজেয ওী বূসভওা। অনাযা চানজফন সরস কাডাযজেয সবজমাক প্রসঢসফধাজনয চনে উরব্ধ 
সফসবন্ন সনেভাফরীয ওণা। এঙা া অনাযা সঔজফন ওীবাজফ কক্রঢায জঙ্গ কমাকাজমাক িান  
ম্পওস  িান ওযজঢ ে। 

ক্ষলিার ক্ষবয় 
 

A. কক্রঢা সযজলফা – াধাযড ধাযডা 
B. উন্নঢ কক্রঢা সযজলফা সেজঢ ফীভা এজচজন্টয বূসভওা 
C. সবজমাক প্রসঢসফধান 
D. কমাকাজমাক প্রসক্রো 
E. -কভ সঔও কমাকাজমাক  
F. তনসঢও অঘযড 

এআ ধোেটি ধেেজনয য অসন িভ জফন: 

1. কক্রঢা সযজলফায গুরুত্ব ফডসনা ওযজঢ 
2. সযজলফায গুডভান ফডসনা ওযজঢ  
3. ফীভা সজল্প সযজলফায গুরুত্ব মাঘাআ ওযজঢ 
4. উন্নঢ সযজলফা সেজঢ এওচন ফীভা এজচজন্টয বূসভওা অজরাঘনা ওযজঢ 
5. ফীভাে সবজমাক প্রসঢসফধাজনয সনেভাওাননু মসাজরাঘনা ওযজঢ 
6. কমাকাজমাজকয প্রসক্রো ফোঔো ওযজঢ 
7. -কভ সঔও কমাকাজমাজকয গুরুত্ব প্রেসড ওযজঢ 
8. তনসঢও অঘযড ুাসয ওযজঢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

A. ক্রেতা পক্ষরজবা – াধ্ারণ ধ্ারণামূ 

1. ক্রেতা পক্ষরজবা ক্রকন?  

কক্রঢাযাআ ফেফাজেয প্রধান স্তম্ভ এফং কওাজনা উজেোকী ঢাাঁজেয জঙ্গ সনসরসপ্ত অঘযড ওযজঢ াজযন 
না। নোনে কম কওাজনা জডেয ঢুরনাে ফীভায কিজত্র কক্রঢা সযজলফা এফং ম্পওস  অজযা জনও 
কফস ওঠিন।  

ঢায ওাযড জরা ফীভা এওটি সযজলফা এফং ফাস্তসফও সচসনজত্রয ঢুরনাে জনও সবন্ন। 

অুন অভযা কেসঔ কাস  কওনায ঢুরনাে ওীবাজফ ফীভা কওনায াণসওে যজেজঙ। 

একট গাক্ষ়ি গাক্ষ়ির বীমা 
এটি এওটি ফাস্তসফও ডে, মা কেঔা 
মাে, যীিাভরূওবাজফ ঘারাজনা মাে 
এফং সবজ্ঞঢাম্পন্ন। 

এটি এওটি ঘুসি মা বসফলেজঢ কওাজনা প্রঢোসঢ 
েখুসঝনায ওাযজড, কাস য কওাজনাযওভ করাওান ণফা 
িসঢ জর, সযফজঢস  িসঢুযড াো মাজফ। 

কাস টি কওনায ভে কক্রঢায ভজন 
সওঙু অনন্ন াোয অা ণাজও। 
সবজ্ঞঢাটি ফাস্তসফও এফং ঔুফ জচআ 
কফাধকভে। 
 

ঢাৎিসডও অনন্ন াোয অা কণজও ফীভা কওনা মাে, 
ঢা কওনা ে ম্ভাফে কওাজনা েঃুঔচনও খঝনায বে 
ফাঅো কণজও। 
এটি ম্ভফ কম কওাজনা ফীভা কক্রঢা এওটি সযসিসঢয 
সেজও ঢাসওজে ণাজওন কমঔাজন ুসফধাটি জয সযজাধজমাকে 
জে মাে। 

এওটি কাস  ওাযঔানাে তঢসয ে, 
কা-রুভ কণজও ঢা সফসক্র ে এফং 
যাস্তাে ফেফহৃঢ ে। 
উৎােন, সফসক্র এফং ফেফাজযয এআ 
সঢন প্রসক্রো সঢনটি সবন্ন ভজে এফং 
চােকাে খজঝ। 

ফীভায কিজত্র কেঔা মাে কম উৎােন এফং ফেে 
এওআভজে খজঝ। উৎােন এফং ফেজেয এআ এওআ ভজে 
খঝা জরা প্রজঢেওটি সযজলফায স্বাঢন্ত্রে তফসিে। 
 

কক্রঢা সঢেআ কমটি অযড ওজযন ঢা জরা সযজলফায সবজ্ঞঢা। মসে কটি ঢাাঁয জন্তালচনও না 
ে, ঢজফ কটি ঢাাঁয জন্তাজলয ওাযড ে। মসে সযজলফা ঢাাঁয প্রঢোাজও ঙাসজে মাে, ঢজফ 
কক্রঢা ঔুস ন। কআ ওাযজড প্রসঢটি প্রসঢষ্ঠাজনয রিে জরা ঢাাঁয কক্রঢাজও ঔুস ওযা। 

2. পক্ষরজবার গুণমান 

ফীভা কওাম্পাসন এফং ঢাাঁজেয ওভীজেয ওাজঙ এটি ঔুফআ প্রজোচনীে, কওাম্পানীয ঢাজেয এজচন্টযা, 
কক্রঢাজেয উচ্চ গুডভানম্পন্ন সযজলফা কেজফন এফং ঢাাঁজেয ঔুস ওযজফন। 
ক্ষকন্তু উচ্চ গুণম্পন্ন পক্ষরজবা কী? এর অবদানগুক্ষ কী কী? 

সযজলফা গুজডয এওটি ুসযসঘঢ ভজটর [নাভ জরা াবস জওাোর] অভাজেয সওঙু ন্তেৃস সি কেজফ। এটি 
সযজলফা গুডভাজনয াাঁঘটি ভঔুে ূঘওজও অজরাওাঢ ওজয: 
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a) ক্ষবশ্বাজযাগযতা: সনবস যজমাকেবাজফ এফং সনবুস রবাজফ প্রসঢজ্ঞাফে সযজলফা কেোয িভঢা। 
সধওাং কক্রঢা ভজন ওজযন সফোজমাকেঢা জরা সযজলফা গুজডয াাঁঘটি ভাত্রায ভজধে 
ফসাসধও গুরুত্বূডস। এটি জরা সফো কজ  ঞায সবসত্ত। 

b) ংজবদনলীতা: সযজলফা ওভীজেয কক্রঢাজও ােঢা ওযায আচ্ছা এফং িভঢা এফং 
কক্রঢায ঘাসোে দ্রুঢ া া কেোজও কফাছাে। এটি সযভা ওযায ভাওাঠি জরা 
সযজলফা কেোয কিজত্র দ্রুঢঢা, সনবুস রঢা, এফং আসঢফাঘও ভজনাবাফ। 

c) প্রক্ষতশ্রুক্ষত: সযজলফা প্রোনওাযীয জ্ঞান, ওভসেিঢা এফং ক চনে এফং সফো  অিা 
জ্ঞান ওযায িভঢাজও কফাছাে। এটি কেো ে ওজঢা বাজরাবাজফ সযজলফা ওভী কক্রঢায 
ঘাসোজও ফছুজঢ কজযজঙন এফং ঢা কভঝাজনায িভঢা অজঙ ঢায ভরূোেজনয সবসত্তজঢ। 

d) ানভূুক্ষত: ভানসফও স্পস সজজফ ফডসডা ওযা ে। এয প্রসঢপরন খজঝ কক্রঢায প্রসঢ 
মত্নীর অঘযড এফং ফেসিকঢবাজফ ভজনাজমাক কেোয ভাধেজভ। 

e) বাস্তব: ফাস্তসফও সযজফকঢ ওাযড মা কক্রঢা কেঔজঢ, শুনজঢ এফং স্পস ওযজঢ াযজফন 
ঢায প্রসঢসনসধত্ব ওজয। উোযড সজজফ, মঔন কওউ ফীভা কওাম্পাসনয সপজ মান কভে 
িান, সফনো এফং সযচ্ছন্নঢা এফং ঙৃ্খরাজফাধ এফং কাোসযত্ব কক্রঢায ভজন কবীয ঙা 
কপজর। অর সযজলফা নবুফ ওযায অজক এফং জয, ফাস্তসফও সযজফ ঔুফআ গুরুত্বূডস 
জে জঞ ওাযড এটি প্রণভ এফং ঘূ ান্ত প্রবাফ তঢসয ওজয।  

3. ক্রেতা পক্ষরজবা এবং বীমা 

ফীভা সজল্পয কনঢৃজত্ব ণাওা কম কওাজনা কর প্রসটউাযজও সচজ্ঞাা ওরুন ওীবাজফ সঢসন ীজলস 
ক াঁজঙজঙন এফং কঔাজন টিজও অজঙন। অসন ম্ভফঢ এওটি াধাযড উত্তযআ াজফন, কম ঢাাঁজেয 
ঘরসঢ কক্রঢায ৃষ্ঠজালওঢা এফং ভণসনআ এআ ফেফা কজ  ঢুরজঢ াামে ওজযজঙ। 

অসন এটি চানজঢ াযজফন কম ঢাাঁজেয অজেয এওটি ফ  ং অজ, াো ওসভন এফং 
ঘুসিয ুননসফীওযড কণজও। ঢাাঁজেয গ্রাওযাআ জরন নঢুন কক্রঢা াোয তূ্র। 

ঢাাঁজেয পরঢায ঘাসফওাঠি ওী? 

ঔুফ ম্ভফঢ এয উত্তয জরা, তাুঁজদর ক্রেতাজক পক্ষরজবা ক্রদয়ার দায়বদ্ধতা। 

এওচন কক্রঢাজও ঔুী যাঔা ওীবাজফ এওচন এজচন্ট এফং কওাম্পাসনয জি সুফধাচনও জঢ াজয? 

এআ প্রজশ্নয উত্তয সেজঢ, কক্রঢায াযা চীফজনয ভজূরেয সেজও ঢাওাজনাআ ওামসওযী জফ। 

ক্রেতার ারা জীবজনর মূযকও েজঢা ফডসনা ওযা মাজফ ঢায ূডস অসণসও ুসফধা মা াো মাে 
েীখস ভে ধজয এওচন কক্রঢায জঙ্গ এওটি েঢৃ় ম্পওস  কজ  কঢারায ভাধেজভ। 
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ক্ষচত্র ১ : ক্রেতার ারা জীবজনর মূয 

 

এওচন এজচন্ট সমসন সযজলফা কেন এফং ঢাাঁয কক্রঢায জঙ্গ খসনষ্ঠ ম্পওস  কজ  ঢুজরজঙন, ফেফাজঢ 
ুনাভ কজ  ঢুজরজঙন, মা ঢাাঁয ফেফাজও ম্প্রাসযঢ ওযজঢ ােঢা ওজযজঙ। 

সনজচজও যীিা ওরুন  1 

কক্রঢায াযা চীফজনয ভজূরেয ভাজন ওী? 

I. অচীফন কক্রঢাজও সযজলফা কেোয ভে ভস্ত যওভ ঔযঘ 

II. মা ফেফা উৎন্ন জেজঙ ঢায সবসত্তজঢ কক্রঢাজও ভমসাো কেো 

III. কক্রঢায জঙ্গ েীখসজভোেী ম্পওস  কজ  কঢারায ভাধেজভ ম্পূডস অসণসও ুসফধা 

IV. জফসাচ্চ ফীভা মায ফোন কেো কমজঢ াজয কক্রঢাজও 
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B. ক্রেতাজক দারুণ পক্ষরজবা ক্রদয়ার ক্রিজত্র বীমা এজজজন্টর ভূক্ষমকা 

অুন এফায অভযা সফজফঘনা ওজয কেসঔ কম এওচন এজচন্ট ওীবাজফ কক্রঢাজও োরুড সযজলফা সেজঢ 
াজযন। এআ বূসভওা শুরু ে সফসক্রয মসাে কণজও এফং ঢা ঘরজঢ ণাজও ঘুসি ঘরাওারীন ভে 
মসন্ত, এফং সনম্নসরসঔঢ ধাগুসর এয ন্তবুস ি ণাজও। অুন অভযা ঘুসিয ওজেওটি ভাআরপরও এফং 
প্রসঢটি ধাজ কম বূসভওা ারন ওযজঙ কটি কেসঔ। 

1. ক্ষবক্ষের পজয়ন্ট-বজচজয় ভাজা উপজদল 

সযজলফায প্রণভ ধা জরা সফসক্রয জেন্ট। াধাযড ফীভা কওনায কিজত্র নেঢভ েঝূডস আুে জরা 
কী পক্ষরমাণ [বীমাকৃত রাক্ষল] কভাজরজ ক্রকনা জব ঢা সিয ওযা। 
এঔাজন গুরুত্বূডস জরা ভজন এওটি প্রাণসভও ধাযডা ভজন যাঔা – মঔন ছুাঁ সওটি নে কওাজনাবাজফ 
াভার কেো মাজফ কঔাজন ফীভায ুাসয না ওযা। ফীভায ঔযজঘয ঢুরনাে এয জঙ্গ মুি 
প্রঢোসঢ করাওান কফস জঢ াজয ফীভাওৃজঢয কআ সনশ্চেঢা ুসনসশ্চঢ ওযজঢ জফ। 

মসে ম্পসওস ঢ করাওাজনয ঢুরনাে সপ্রসভোভ কফস সেজঢ ে, ঢজফ উজে কেো কমজঢ াজয কম 
শুধু ছুাঁ সওটি ফন ওযায। 

নেসেজও, মসে কওাজনা অওসিও খঝনা অসণসও কফাছায সেজও কঝজন সনজে মাে, ঢাজর কআ 
অওসিও খঝনায সযজপ্রসিজঢ ফীভা ওযাআ উসঘঢ জফ। 

ফীভায প্রজোচন অজঙ ওী কনআ, ঢা সনবস য ওজয সযসিসঢয উয। মসে ম্পসত্তয করাওান ণফা 
িসঢয ম্ভাফনা উজিনীে ে, ঢজফ সঢসন ফীভা ওযায সযফজঢস  ছুাঁ সওটিজওআ কযজঔ সেজঢ াজযন। 
এওআবাজফ মসে কওাজনা সফলজেয উজেঔজমাকে ভরূে না ণাজও, ঢজফ সঢসন এটিয ফীভা না ওযাজঢ 
াজযন। 

উদারণ  

ফনোপ্রফড এরাওাে ণাওা এওচন কৃভাসরজওয ওাজঙ, ফনোয সফরুজে অচ্ছােন সেজচ্ছ এভন ফীভা 
কওনা ােঢাভরূও। 
অফায নেসেজও, মসে এওচন ফাস য ভাসরজওয এভন এও চােকাে ফাস  ণাজও কমঔাজন ফনোয 
অো মজণি নকনে, কঔাজন ঢাাঁয এআ ুযিা কনোয কওাজনা প্রজোচনীেঢাআ কনআ।  
 

ভারজত, আইজনর অধ্ীজন তৃতীয় পাটি র ক্ষবরুজদ্ধ গাক্ষ়ির বীমা ক্রনয়া বাধ্যতামূক। 
এআজিজত্র, এওচজনয ফীভায প্রজোচনীেঢা অজঙ সওনা ঢা সনজে ঢওস  ওযা প্রাসঙ্গও। 

মসে কওাজনা ফেসিয কাস  ণাজও ঢজফ ঢাাঁয ফেআ ঢৃঢীে ি ফীভা কওনা উসঘঢ ওাযড সঢসন মসে 
যওাসয যাস্তাে কাস  ঘারাজঢ ঘান ঢজফ এটি ফাধেঢাভরূও। এওআভজে এটিআ সফঘিড জফ কাস জঢ 
সনজচয িসঢয করাওাজনয ম্ভাফনাজও ুযিা কেো মা ফাধেঢাভরূও নে। 

মসে কওাজনা ম্ভাফে করাওাজনয ং সনজচ ফন ওযজঢ াজযন, ঢজফ ক্রকজট ক্রনয়া 
(ক্ষডডাক্ষিব) কফজঙ কনোআ ফীভাওৃজঢয জি রাবচনও জফ। এওচন ওজসাজযঝ কক্রঢায ঘাসো 
সফসবন্ন জঢ াজয, ওাযঔানায ুযিা কণজও শুরু ওজয, করাও, কাস , উন্মিু োেফেঢা আঢোসে। 
ুযিা ংক্রান্ত কওান সরস সঢসন কনজফন ঢাযচনে ঠিও যাভস ঢাাঁয প্রজোচন। 
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সধওাং াধাযড ফীভা সরসগুসর কভাঝাভটুিবাজফ েটুি বাজক জ : 

 সবসঢ সফে সরস 
 ফ ছুাঁ সওয সরস 

২ে টি জনও কফস ফেোজি কমজঢু কটি সরসয ধীজন সনসেসিবাজফ ফাে কেো কনআ এভন 
ভস্ত কিজত্র করাওাজনয চনে অচ্ছােন কেে। কমঔাজন করাওাজনয ফজঘজে কফস ম্ভাফে ওাযডগুসরজও 
সরসজঢ সবসঢ সফজেয ভাধেজভ অচ্ছােন কেো ে কজিজত্র ‘সবসঢ সফে’ সরস কফজঙ 
কনো জনও কফস রাবচনও জফ, কম েজিটি সপ্রসভোভ ফাাঁঘাজফ এফং ফীভাওৃঢজও ঘাসো সবসত্তও 
ুযিা কেজফ। 

এওচন এজচন্ট মণাণসবাজফ ঢঔনআ ঢাাঁয ওসভন অে ওযা শুরু ওজযন মঔন সঢসন এআ সফলজে 
ফজঘজে বাজরা যাভসটি কেন। এটি ভজন যাঔা এজচজন্টয জি ভরূেফান জফ কম েজঢা কওউ ভজন 
ওযজঢ াজযন ছুাঁ সও াভরাজনায চনে ফীভা জরা এওটি ঠিও ভাওাঠি, কজিজত্র ফীভায ঔযঘ 
ওভাজনায চনে ছুাঁ সও ধজয যাঔা ণফা করাওান কঞওাজনায মজণি উাে। 

এওচন ফীভাওৃজঢয েসৃষ্ঠবসঙ্গ কণজও সনেসজডয চনে প্রাসঙ্গও প্রশ্নগুসর জঢ াজয: 

 সফজোচনজমাকেঢা সফজফঘনা ওযজর ওজঢাঝা সপ্রসভোভ ফাাঁঘাজনা ম্ভফ জফ? 
 করাওান কঞওাজনায ওাচওজভসয পজর সপ্রসভোভ ওজঢাঝা ওভজঢ াজয? 

এওচন াধাযড ফীভা সফক্রেওাযী ফেসি সজজফ কক্রঢায ওাজঙ অজফেন ওযায ভে এওচন 
এজচজন্টয কম প্রশ্নটি সনজচজও ওযা প্রজোচন ঢা জরা সনজচয এফং সফযীজঢ কক্রঢায বূসভওা। সঢসন 
ওী কঔাজন মাজচ্ছন শুধু ফীভা সফক্রে ওযজঢ াযায চনে, নাসও কক্রঢায ওাজঙ এভন এওচন কওাঘ 
এফং এওচন ঙ্গী সজজফ ম্পওস  কজ  ঢুরজঢ সমসন ঢাাঁয ছুাঁ সওগুসরজও অয ওামসওযীবাজফ াভার 
সেজঢ াামে ওযজঢ াযজফন। 
কক্রঢায েসৃিবসঙ্গ জরা সবন্ন। সঢসন ফীভায চনে ঝাওা সঙু ঔযজঘয সধওাংটি সপজয কজঢ উসদ্বগ্ন 
নন, ঢাাঁয অগ্র ঝুুঁ ক্ষক ামাজনার খরচ কমাজনাজত। ঢাাঁয উজদ্বক জরা কআ ছুাঁ সওগুসরজও সঘসহ্নঢ 
ওযা কমগুসর কক্রঢা াভরাজঢ াজযন না, কআ ওাযজডআ ফীভা ওযা অফসেও। 

ণসাৎ, এওচন ফীভা এজচজন্টয বূসভওা শুধুভাত্র এওচন সফক্রেওাযীয কণজও জনও কফস। ঢাাঁজও 
এওাধাজয ঝুুঁ ক্ষক ক্ষনধ্িারক য়া, আন্ডাররাইটার, ঝুুঁ ক্ষক ামাজনার কাউজন্পর, 
কাস্টমাইজড মাধ্াজনর ক্ষডজাইনার এবং ম্পকি  ক্ষনমিাণাকারী ক্ষযক্ষন ক্ষবশ্বা এবং 
দীঘিজময়াদী ম্পকি  গজ়ি তুজত পাজরন এভন োয প্রজোচন অজঙ। 

2. প্রস্তাজবর পযিায় 

ফীভায প্রস্তাফটি ুযড ওযায চনে কক্রঢাজও াামে ওযজঢ জফ এজচন্টজও। ঢাযয কঔাজন কম 
সফফসৃঢ কেো জেজঙ ঢায োসেত্ব কনজফন ফীভাওৃঢ। প্রস্তাফ পজভসয সফসবন্ন তফসিেভরূও সবভঔু সনজে 
অজরাঘনা ওযা জেজঙ ধোে ৫-এ। 

এটি ঔুফআ গুরুত্বূডস কম, এওচন এজচন্টআ প্রস্তাজফয পজভসয প্রজঢেওটি প্রজশ্নয সফস্তাসযঢ উত্তয ওীবাজফ 
সেজঢ জফ ক সফলজে প্রস্তাফওজও ফোঔো ওজয এফং সফজে প্রস্তাফওজও চানাজফন। োসফ চানাজনায 
ভে, মণামণ এফং ম্পূডস ঢণে না সেজঢ াযায ফেণসঢা কক্রঢায োসফজও সফন্ন ওজয সেজঢ াজয। 
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ওঔজনা ওঔজনা সরসটি ম্পূডস ওযায চনে সঢসযি ঢজণেয প্রজোচন জঢ াজয। এআ ধযজডয 
খঝনায কিজত্র, কওাম্পাসন কক্রঢাজও যাসয চানাজঢ াজয ণফা এজচন্ট/যাভসোঢায ভাধেজভ 
চানাজঢ াজয। কম কওাজনা কিজত্রআ, মাফঢীে প্রজোচনীে অনষু্ঠাসনওঢা ূযন ওযজঢ কক্রঢাজও াামে 
ওযা প্রজোচনীে জে জ  এফং এভনওী ঢাাঁজও এআ প্রজোচনীেঢায ওাযড ফোঔো ওযা প্রজোচনীে 
জে জ । 

3. স্বীকৃক্ষতর পযিায় 

a) কভার ক্রনাট 

ওবায কনাঝ সনজে ধোে 5-এ অজরাঘনা ওযাজেজঙ। কমঔাজন প্রজমাচে, ফীভাওৃঢজও, কওাম্পাসন 
মাজঢ ওবায কনাঝ আুে ওজয ঢা ুসনসশ্চঢ ওযা জরা এজচজন্টয োসেত্ব। এআজিজত্র ঢৎযঢা 
গ্রাওজও কফাছাে কম ঢাাঁয স্বাণস এজচন্ট এফং কওাম্পাসনয াজঢ ুযসিঢ যজেজঙ। 

b) পক্ষক্ষর দক্ষ ক্ষবক্ষ 

সরসটি সফসর ওযা জরা এজচজন্টয ওাজঙ অজযা এওটি ফ  ুজমাক  মায ভাধেজভ সঢসন কক্রঢায 
জঙ্গ কমাকাজমাজকয ুজমাক াজফন। মসে কওাম্পাসনয সনেজভ ফেসিকঢবাজফ সরসয েসরর সফসর 
ওযায নভুসঢ ণাজও, ঢাজর কক্রঢায ওাঙ কণজও কটি ংগ্র ওযা এফং েসররটি ঢাাঁয ওাজঙ 
ক াঁজঙ কেো এওটি বাজরা উাে। 
মসে সরসটি যাসয টাজও াঞাজনা ে, সরসয েসররটি াঞাজনা জে ককজঙ এওফায কটি 
চানায য, ঢজফ ফেআ কক্রঢায জঙ্গ কমাকাজমাক ওযা উসঘঢ। কক্রঢায জঙ্গ কেঔা ওযায 
এফং ঐ প্রাপ্ত েসরজর কওাজনা সওঙু মসে স্পি ণাজও ঢজফ কটি ফেঔো ওযায এটি এওটি 
ুজমাক। সরসয সফসবন্ন ধযজডয সফধান, এফং সরস ধাযজওয সধওায এফং সফজল ুসফধা মা 
এওচন কক্রঢা কজঢ াজযন ঢা স্পি ওজয কেোয এটি এওটি ুজমাক। এআ অআনটি সফসক্রয 
ফাআজয সযজলফায এওটি মসাে কেোয আচ্ছাজও ঢুজর ধজয। 

এআ তফঞওটি এজচজন্টয কক্রঢাজও সযজলফা কেোয োেফেঢা এফং ূডস ভণসন চানাজনায 
ঙ্গীওাজযয ুজমাক। 

মুসিগ্রাে যফঢী েজি জরা কক্রঢায কঘনা নে ফেসিয নাভ এফং নোনে সনসেসি সফলে 
ম্পজওস  ঢাাঁয ওাজঙ চানজঢ ঘাো সমসন এআ এজচজন্টয সযজলফা কণজও ম্ভাফে উওায কজঢ 
াজযন। মসে কক্রঢা সনজচ এাঁজেয জঙ্গ কমাকাজমক ওজযন এফং এজচন্টজও সনজচ সযঘে ওসযজে 
কেন ঢজফ কটি ফেফায কিজত্র সফযাঝ াপরে চস ন ওযা জফ। 
c) পক্ষক্ষর পনুনিবীকরণ 

াধাযড ফীভা সরস প্রসঢ ফঙযুননসফীওযড ওযজঢ জফ এফং প্রজঢেও ুননসফীওযজডয ভে 
কক্রঢায ফাঙাআ ওযায স্বাধীনঢা অজঙ, কম সঢসন এওআ কওাম্পাসনয জঙ্গ ফীভা প্রওল্প ঘাসরজে 
কমজঢ ঘান নাসও নে কওাম্পাসন ফাঙাআ ওযজঢ ঘান।   

মসে ফীভাওাযীয এভন কওাজনা অআনী ফাধেফাধওঢা কনআ কম ফীভাওৃঢজও ঢাাঁয সরসয কভোে 
কল োয সনধসাসযঢ সেন ম্পজওস  যাভস কেোয, সওন্তু ঢফু ক চনেঢায ঔাসঢজয এফং 
স্বািেওয ফেফাসেও নুীরজনয চনে, ফীভাওাযীযা, সরসটি ুনফীওযজডয অহ্বান চাসনজে, 
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কভোে কল োয এওভা অজকআ ‘‘পনুনিবীকরণ ক্রনাট’’ াঞাে। ুননসফীওযজডয কভোেী 
ঢাসযজঔয মজণি অজক কক্রঢাজও ঢাাঁয ুননসফীওযড ম্পজওস  ভজন ওসযজে সেজঢ এফং মাজঢ সঢসন 
ঢাযচনে অজক কণজও ফেফিা ওজয যাঔজঢ াজযন কআওাযজড কক্রঢায জঙ্গ কমাকাজমাক কযজঔ 
ঘরায প্রজোচন যজেজঙ এজচজন্টয। 

উৎফ ণফা াসযফাসযও উৎজফয ভে কক্রঢাজও শুজবচ্ছা চানাজনায ভাধেজভ, ভজে ভজে 
কক্রঢায জঙ্গ কমাকাজমাক যাঔজর ম্পওস টি সিারী ে। এওআবাজফ, মঔন কওাজনা ওঠিন ভে 
অজ ফা েঃুঔচনও খঝনা খজঝ কভে ােঢায প্রস্তাফ সেজঢ াজযন। 

4. দাক্ষবর পযিায় 

োসফ কভঝাজনায ভে এওচন এজচজন্টয গুরুত্বূডস বূসভওা যজেজঙ। কম ওাযজডয চনে োসফটি উজঞ 
এজজঙ কআ ঢণে কমন সফরজম্ব ফীভাওাযীয ওাজঙ ক াঁজঙ মাে এফং কক্রঢা কমন ঔুফ মত্নওাজয 
মাফঢীে অনষু্ঠাসনওঢা নুযড ওজযন এফং করাওানটি সযভা ওযজঢ প্রজোচনীে নুোজনয 
চনে ােঢা ুসনসশ্চঢ ওযা এজচজন্টয ওাচ। 

সনজচজও যীিা ওরুন  2 

এওটি েৃে সঘসহ্নঢ ওরুন কমঔাজন ফীভায প্রজোচনীেঢা সনজে সফঢজওস য ঘাসো কনআ। 

I. ম্পসত্ত ফীভা 

II. ফেফাসেও োেফেঢা ফীভা 

III. কাস  ফীভায চনে ঢৃঢীে াটিস  োেফেঢা  

IV. সগ্ন ফীভা 
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C. অক্ষভজযাগ ক্ষনষ্পক্ষিকরণ  

1. পক্ষরদলিণ 

কক্রঢায মঔন সবজমাক ণাজও কভেটি জরা উচ্চ গ্রাসধওায ওজভসয ভে। ভজন যাঔজফন এওটি 
সবজমাজকয ভে, সযজলফায ফেণসঢায সফলেটি [মায সফসৃ্তসঢ জঢ াজয ফীভাওাযীয কযওটস  
ংজাধন ওযা কণজও শুরু ওজয োসফয ভীভাংা ওযায দ্রুঢঢাে ঔাভসঢ মসন্ত] মা কক্রঢাজও 
িসঢগ্রস্ত ওযজঢ াজয কটি জরা ওাসনীয নে ং। 

কক্রঢাযা সফমসস্ত এফং অজযা জনও কফস িুব্ধ জে জ ন ওাযড এভন ধযজডয ফেণসঢায ফোঔোয 
চনে। প্রজঢেও সযজলফা ফেণসঢায চনে এঔাজন ে ু ধযজডয নবূুসঢ এফং এংক্রান্ত অজফক উজঞ 
অজ: 

 প্রণভঢ এঔাজন এওটি নোজেয নবূুসঢ, প্রঢাসযঢ োয নবূুসঢ 
 সদ্বঢীে নবূুসঢটি জরা ংজফাজধ অখাঢ রাকা-সনজচজও জনেয াভজন িুদ্র প্রসঢন্ন ওযা 

কক্রঢা ম্পজওস  সবজমাক এওটি গুরুত্বূডস ‘‘জতযর মুূতি ’’; মসে কওাজনা কওাম্পাসন এটিজও 
ঠিওবাজফ সনজঢ াজয ঢজফ কঔাজন মণাণসআ কক্রঢায সফেস্তঢা চস জনয ুজমাক ণাজও। এজিজত্র 
ভানসফও স্পস ঔুফআ গুরুত্বডূস; কক্রঢাযা ঘান, সনজচয ভরূে নবুফ ওযজঢ। 

মসে অসন এওচন কাোয ফীভা যাভসোঢা ন, ঢাজর অসনজকা া কণজওআ কওাজনাবাজফআ এভন 
সযসিসঢয উদ্ভফ জঢ কেজফন না। অসন কওাম্পাসনয মণামণ সপাজযয জঙ্গ সফলেটি সনজে 
অজরাঘনা ওযজফন। মজন রাখজবন, ক্রকাম্পাক্ষনজত আপনার উপর ক্রেতার মযার দাক্ষয়ত্ব 
যজতাটা রজয়জছ আর কাজরার উপর তা ক্রনই। 

সবজমাক/কিাব অভাজেয ুজমাক কেে কেঔাজনায কম অভযা কক্রঢায স্বাণস ম্পজওস  ওজঢাঝা মত্নীরঢা 
প্রওা ওযায ফস্তুঢ কক্রঢাআ জরন কওাম্পাসনয কাি স্তম্ভ মাাঁয উয এওচন ফীভা এজচজন্টয ওরোড 
এফং ফেফা কজ  জঞ। প্রসঢটি সরস েসরজরয কজল, ফীভা কওাম্পাসনগুসর কিাব প্রভন ওযায 
প্রসক্রো সফস্তাসযঢ ওজযজঙ, মা ফেআ কক্রঢায নচজয সনজে অজঢ জফ েসরজরয সফধান ফোঔো 
ওযায ভজেআ। 

ক্ষবক্ষে এবং পক্ষরজবার মুজখ মুজখ প্রচাজরর (ভাজা/খারাপ) একট গুরুত্বপণূি ভূক্ষমকা 
রজয়জছ। ভজন যাঔজফন বাজরা সযজলফা ুযষৃ্কঢ ে ঢণে াো ৫চন ভানজুলয ভাধেজভ, কমঔাজন 
ঔাযা সযজলফা ম্পজওস  ২০চন ভানলু প্রঘায ওযজফন। 

2. ুংত ক্রিাভ মযাজনজজমন্ট বযবস্থা (আই ক্ষজ এম এ) 

অআ অয সট এ এওটি ুংঢ কিাব ভোজনচজভন্ট ফেফিা (অআ সচ এভ এ)ঘার ুওজযজঙ মা ওাচ 
ওজয ফীভা কিাব ঢজণেয বাণ্ডায সজজফ এফং এআ সজল্প কিাব সনেন্ত্রড ওযায এওটি মন্ত্র সজজফ। 

এআ ফেফিাে সরসধাযওযা ঢাাঁজেয সরসয সফস্তাসযঢ ঢণে চাসনজে ঢাাঁজেয সবজমাক নসণবুি ওযজঢ 
াজযন। সবজমাকগুসর এযয ংসিি কওাম্পাসনজঢ াঠিজে কেো ে। অআ সচ এভ এ 
সবজমাকগুসরয এফং কিাব প্রভজন ওজঢা ভে কনে ঢায কঔাাঁচ যাজঔ। সবজমাক নসণফে ওযা 
মাজফ: 
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3. ক্রেতা রুিা আইন, ১৯৮৬ 

এআ অআনটি া ওযা জেজঙ ‘‘কক্রঢায স্বাণস অজযা বাজরাবাজফ ুযসিঢ যাঔায চনে এফং সফধান 
তঢসয ওযায চনে কক্রঢা লসে এফং নোনে ওঢৃস ি প্রসঢষ্ঠায দ্বাযা মাজঢ কক্রঢায দ্বন্দগুসর কভঝাজনা 
ম্ভফ ে।’’ এআ অআনটি কক্রঢা ুযিা (ংজাধনী)অআন, ২০০২-এয ভাধেজভ ংজাধড ওযা 
জেজঙ। 

a) এই আইনটর অধ্ীজন ংজ্ঞা 

অআজন কম ওজেওটি ংজ্ঞা কেো যজেজঙ ঢা সনম্নসরসঔজঢয ভজঢা: 

ংজ্ঞা  

‘‘পক্ষরজবা’’ ভাজন কম কওাজনা ফডসনায সযজলফা মা ম্ভাফে ফেফাযওাযীয ওাজঙ উরব্ধ ওযা 
জেজঙ এফং ফোসেং, পাআনোসন্সং, ফীভা, সযফন, প্রসক্রোওযড, সফেেুৎ ণফা নোনে সি 
যফযা, অজযাড ওযা ণফা ণাওা ণফা উবেআ, ফাস  সনভসাড, অজভাে প্রজভাে, সফজনােন 
ণফা ংফাে ংগ্র ওযা ণফা নোনে ঢণে ণাওায ুসফধা এযভজধে ন্তবুস ি। সওন্তু এযভজধে 
ন্তবুস ি নে জরা সফনাভজূরে ণফা ঘুসিয ধীজন ফেসিকঢ সযজলফায ভজঢা কওাজনা সযজলফা 
কেো। 

বীমা জা পক্ষরজবা ক্ষজজব অন্তভুি ি 

‘‘ক্রেতা’’ ভাজন জরা কম কওাজনা ফেসি সমসন: 

i. সফজফঘনায চনে কওাজনা ডে কওজনন এফং এআ জডেয ফেফাযওাযীরূজ সঢসন কক্রঢায 
ন্তবুস ি। ঢজফ সমসন এআ ডে সওজন ঢা কপয সফসক্র ওজযন ফা ফেফাসেও উজেজে কওজনন 
সঢসন এয ন্তবুস ি নন ণফা  

ii. সফজফঘনায চনে বা া ওজয মসে কওাজনা সযজলফা রাব ওজযন এফং এভন সযজলফায দ্বাযা 
রাবফান ফেসি সাজফ সঢসন  কক্রঢা। 

‘ত্রুট’ ভাজন কওাজনা কোল, ম্পূডসঢা, গুজড মসাপ্তঢায খাঝসঢ, কম কওাজনা অআজনয ভাধেজভ ফা 
ঢায ধীজন ওামসম্পােজনয প্রওৃসঢ এফং েসঢ মা ফচাে যাঔা প্রজোচনীে সঙর ণফা কওাজনা ঘুসি 
নুাজয কওাজনা ফেসিয দ্বাযা ওামসম্পােজনয চনে কনো জেজঙ ণফা নে কম কওাজনা সযজলফায 
জঙ্গ ম্পসওস ঢ। 

‘অক্ষভজযাগ’ ভাজন সবজমাকওাযীয ভাধেজভ সরসঔঢবাজফ কওাজনা কোলাজযা ওযা: 

i. নোমে ফেফাসেও ওাচওভস ণফা সনেসন্ত্রঢ ফেফাসেও ওাচওভস গ্রড ওযা জেজঙ 

ii. কম ডেটি কওনা জেজঙ কটি এও ফা এওাসধও ত্রুটি ফন ওযজঙ 

iii. কম সযজলফাটি সঢসন বা া সেজেজঙন ঢা কণজও রাব ওজযজঙন কটি কম কওাজনা ধযজডয 
বাফ ফন ওযজঙ 

iv. অআন ণফা োজওজঝ প্রেসসঢ ভরূে মা সনধসাসযঢ ওযা অজঙ ঢায কণজও কফস োসফ ওযা 
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কম ধযজডয ডে চীফন এফং সনযাত্তায কিজত্র সফজ্জনও জঢ াজয,ঢা মঔন অআজনয সফধান কবজগ 
চনকজডয ওাজঙ ফেফহৃঢ ডে সফসক্রয রজিে প্রস্তাফ কেো ে এফং এআ ডে ফেফাজযয কিজত্র ক-
ংক্রান্ত সফলে, প্রওৃসঢ এফং ঢায প্রবাফ সনজে ঢণে ফেফােীজও প্রেসন ওযজঢ জফ  

‘ক্রেতা ক্ষববাদ’-এয ণস জরা এওটি সফফাে কমঔাজন এওচন ফেসি মাাঁয সফরুজে সবজমাকটি ওযা 
জেজঙ, সঢসন কটি স্বীওায ওজযন এফং সবজমাজক ণাওা সফলে ম্পজওস  সফফাে ওজযন। 
 

b) ক্রেতা ক্ষববাদ প্রক্ষতক্ষবধ্ান এজজক্ষন্প 

কক্রঢা সফফাে প্রসঢসফধান এজচসন্স প্রসঢটি কচরাে এফং যাজচে এফং চাঢীে স্তজয প্রসঢষ্ঠা ওযা 
জেজঙ। 

i. ক্রজা ক্রফারাম: এআ কপাযাজভয অআনী সধওায অজঙ কমঔাজন ডে ণফা সযজলফা এফং 
িসঢূযজডয োসফ ২০রি ঝাওা মসন্ত কআফ সবজমাক গ্রড ওযা। কচরা কপাযাজভয িভঢা 
অজঙ ঢায সনজেস/সটসক্র ওামসওয ওযায চনে মণামণ কেোসন অোরজঢ াঞাজনায।  

ii. রাজয কক্ষমলন: এআ ওঢৃস জিয ভরূ সধওায র, অীর এফং ঢত্ত্বাফধাজনয অআনী 
সধওায অজঙ। এআ ওসভজনয সধওায অজঙজচরা কপাযাভ কণজও অা অীরগুসর গ্রড 
ওযায। এয ভরূ অআনী সধওায জরা কমঔাজন ডে/সযজলফা এফং িসঢুযড, মসে কওাজনা 
োসফ ২০রি ঝাওায কফস ে সওন্তু ১০০রি ঝাওায কফস না ে, কআ সবজমাকগুসর 
গ্রড ওযা। নোনে িভঢা এফং ওঢৃস ত্ব কচরা কপাযাজভয ভজঢাআ ভান।  

iii. জাতীয় কক্ষমলন: এআ অআজনয ধীজন ঘূ ান্ত কম ওঢৃস ি প্রসঢষ্ঠা ওযা জেজঙ ঢা জরা 
চাঢীে ওসভন। এআ ওসভজনয ভরূ সধওায র: অীর এফং ঢত্ত্বাফধাজনয অআনী 
িভঢা। যাচে ওসভন কম সনজেস োন ওজযজঙ কআ অীরগুসর এআ ওসভন শুনজঢ াজয 
এফং ভরূ অআনী িভঢাে ওসভন সফফাে গ্রড ওযজঢ াজয, কমঔাজন ডে/সযজলফা এফং 
িসঢূযজডয োসফ ১০০রি ঝাওায কফস। যাচে ওসভজনয উয ঢত্ত্বাফধান ওযায অআনী 
সধওায যজেজঙ এআ ওসভজনয।   

এআ সঢনটি এজচসন্সয কেোসন অোরজঢয িভঢা যজেজঙ। 

c)  অক্ষভজযাগ দাজয়র করার প্রক্ষেয়া 

অক্ষভজযাগ দাজয়র করার প্রক্ষেয়াউসযসেসঔঢ সঢনটি প্রসঢসফধান ভরূও ংিাে সবজমাক 
োজেয ওযায প্রসক্রো ঔুফআ চ। যাচে ওসভন ণফা চাঢীেওসভজন সবজমাক োজেয ণফা 
অীর ওযায চনে কওাজনা সপ রাজক না। 

সবজমাকওাযী সনজচ ণফা ঢাাঁয কওাজনা স্বীওৃঢ প্রসঢসনসধ সবজমাক োজেয ওযজঢ াজযন। 
ফেসিকঢবাজফ ণফা টাওজমাজক সবজমাক োজেয ওযা মাে। এটি উজেঔজমাকে কম সবজমাক 
োজেয ওযায চনে কওাজনা অআনচীফীয প্রজোচন কনআ। 

 

d) ক্রেতা ক্রফারাম ক্ষনজদি ল 

কম জডেয সফরুজে সবজমাক ওযা জেজঙ কটি সবজমাজক সনধসাসযঢ কওাজনা এওটি ত্রুটি ফন 
ওযজঙ ক সফলজে মসে কপাযাভ ন্তুি ে ণফা সযজলফা ম্পজওস  সবজমাজক ণাওা কওাজনা 
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এওটি সবজমাক মসে প্রভাসডঢ ে, ঢজফ সফি েরজও সনজেস সেজে কপাযাভ অজে আুে ওযজঢ 
াজয সনম্নসরসঔঢ এও ফা এওাসধও কিজত্র কমভন, 

i. সবজমাকওাযীজও টাকাজফরৎ সেজঢ, [ণফা ফীভায কিজত্র সপ্রসভোভ], সবজমাকওাযী ওৃঢ 
োফী নমুােী। 

ii. সফি েজরয কওাজনা ফজরায চনে মসে কক্রঢাজও কওাজনা করাওান ফা অখাঢ ে ওযজঢ 
ে ঢজফ কআ সযভাডটি িক্ষতপরূণ সজজফ কক্রঢাজও কেো 

iii. সফঘাযাধীন সযজলফা কণজও ত্রুটি ণফা অভাব দরূ করজত জফ 

iv. অননক্ষতক বযবাক্ষয়ক কাযিাবী বন্ধ করা ণফা সনেসন্ত্রঢ ফেফাসেও নুীরন ণফা 
কগুসরয ুনযাফসৃত্ত না ওযা  

v. ফােীিজওপযিাপ্ত খরজচরংিান কেো 

e) ক্রেতা ক্ষববাজদর ক্ষবভাগ 

সঢনটি কপাযাজভয জঙ্গ কক্রঢায সধওাং সফফাে সনম্নসরসঔঢ ভরূ মসাজে জ , মজঢা েযূ ম্ভফ 
ফীভা ফেফা সফজফঘনাধীন: 

i. দাক্ষব ক্রমটাজনায় ক্রদক্ষর 
ii. দাক্ষব না-ক্রমটাজনা 
iii. দাক্ষবর প্রতযাখযান 
iv. ক্রাকাজনর পক্ষরমাণ 
v. পক্ষক্ষ ক্রময়াদ, লতি  ইতযাক্ষদ 

4. বীমা নযায়পা 

ফীভা অআন, ১৯৩৮-এয িভঢায ধীজন কওন্ধীে যওায, জনগজণর ক্রিাভ প্রক্ষতক্ষবধ্ান 
আইন, ১৯৯৮, তঢসয ওজযজঙ মা ১৯৯৮াজরয ১১আ নজবম্বয এওটি যওাযী ভঔুজত্র সফজ্ঞসপ্ত 
প্রওাজয ভাধেজভ চাসয ওযা ে। এআ অআনগুসর চীফন এফং াধাযড ফীভায কিজত্র প্রজমাচে, 
মাফঢীে ফেসিকঢ সনবস য ফীভাে, মা জরা, ফেসিকঢ িভঢাে কম ফীভা কনো জেজঙ। 

এআ অআনগুসরয উজেে জরা ািেী, ওামসওযী এফং সনযজি বসঙ্গজঢ ফীভা কওাম্পাসনয জি োসফ 
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত সবজমাজকয ভাধান ওযা। 

বীমাকৃত এবং বীমাকারীর মজধ্য পারস্পক্ষরক ক্রবাঝাপ়িার মাধ্যজম, নযায়পা, ক্ষনজদি জলর 
লতি াক্ষদর মজধ্য ক্রথজক মধ্যস্থতাকারী এবং কাউজন্পর ক্ষজজব কাজ করজত পাজরন। 

অক্ষভজযাগট গ্রণ করা জব নাক্ষক প্রতযাখযান করা জব, ক্র ম্পজকি  নযায়পা যা ক্ষদ্ধান্ত 
ক্রনজবন, ক্রটই চূ়িান্ত। 

a) নযায়পাজক অক্ষভজযাগ 

নোোরজও চানাজনায চনে কম কওাজনা সবজমাক ফীভাওৃঢ ণফা ঢাাঁয অআনী উত্তযাসধওায দ্বাযা 
সরসঔঢ, স্বািয ওযা জঢ জফ, নোোরজও উজেে ওজয ওযজঢ জফ মাাঁয সফঘাযাধীজন, 
ফীভাওাযীয কওাজনা াঔা/সপ অজঙ, কটিজও ঢণে ভসণসঢ জঢ জফ, মসে ণাজও, াাাস 
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সবজমাকওাযীয িসঢয প্রওৃসঢ এফং সযভাজডয সাফ এফং ভীভাংা উাজেয কঘিা ভসবেষঢ 
সজফ জঢ জফ। 

নোোরজও সবজমাক চানাজনা মাজফ মসে: 

i. সবজমাকওাযী অজক ফীভা কওাম্পাসনজও সরসঔঢবাজফ সবজমাক চাসনজে ণাজওন এফং ফীভা 
কওাম্পাসন: 

 সবজমাকটি প্রঢোঔোন ওজযজঙ ণফা 
 ফীভাওাযীজও সবজমাকটি কেোয এওভাজয ভজধে সবজমাকওাযী মসেজওাজনা উত্তয না 

ান 
 ফীভাওাযী কম চফাফ সেজেজঙন ঢাজঢ মসে সবজমাকওাযী ন্তুি না ন। 

ii. ফীভা কওাম্পাসনয দ্বাযা প্রঢোঔোজনয সেন কণজও এও ফঙযয ভজধে সবজমাকটি ওযজর 

iii. সবজমাকটি কওাজনা অোরজঢ ণফা কওাজনা কক্রঢা কপাযাজভ ফা ভধেিঢাে সফঘাযাধীন কনআ। 

b) নযায়পাজর পুাক্ষরলগুক্ষ 

সওঙু সনসেসি ওঢস ফে ফা যীসঢ নীসঢ যজেজঙ মা অা ওযা ে নোোর নুযড ওযজফন: 

i. এভন সবজমাক াোয এও ভাজয ভজধে ুাসযগুসর ওযজঢ জফ 

ii. মায ওস সবজমাকওাযী এফং ফীভা কওাম্পাসন উবেজওআ াঞাজঢ জফ 

iii. এভন ুাসয াোয ১৫সেজনয ভজধে সবজমাকওাযীজও ুাসযগুসর গ্রড ওযজঢ জফ 

iv. ফীভাওৃঢজও গ্রড ওযায সঘঠিয এওটি ওস ফীভাওাযীজও াঞাজঢ জফ এফং ঢাাঁয সরসঔঢ 
ঙ্গীওায কজঢ জফ গ্রড ওযায সঘঠি াোয ১৫সেজনয ভজধে চানাজঢ জফ 

ভধেিঢায ভাধেজভ মসে সফফাজেয ভীভাংা না ে, নোোর ঢাজর ফীভাওৃঢজওআ ুযসৃ্কঢ 
ওযজফন মা সঢসন মণাণস ভজন ওযজফন, এফং কটি জরা ফীভাওৃঢজও ঢাাঁয িসঢয চনে 
প্রজোচনীে ুযিা সনসশ্চঢ ওযজফন। 
c) নযায়পাজর দ্বারা পরুিার 

নোোর কম ুযস্কায কেন ঢা সযঘাসরঢ ে সনম্নসরসঔঢ সনেজভয দ্বাযা: 

i. এআ যুস্কায ফেআ ২০রজিয কফস জফ না (এওওারীন প্রজেে এফং নোনে ঔযঘাাসঢ 
ন্তবুস ি ওজয) 

ii. এভন সবজমাক াোয সেন কণজও ৩ভাজয ভজধে এআ ুযস্কায সেজে সেজঢ জফ, এফং 
ফীভাওৃঢজও এআ ুযস্কায াোটি এওভাজয ভজধে ম্পডূসবাজফ াোয সফলেটি স্বীওায ওজয 
সনজঢ জফ 

iii. ফীভাওাযীজও ফেআ এআ যুস্কায কভজন সনজঢ জফ এফং গ্রড ওযায এআ সঘঠি াোয 
১৫সেজনয ভজধে ঢাজও নোোরজও সরসঔঢবাজফ কটি চানাজঢ জফ 

iv. এআ ুযস্কায গ্রড ওযায সফলেটি মসে ফীভাওৃঢ সরসঔঢবাজফ না চানান, ঢাজর ফীভাওাযী 
ুযস্কাযটি রূােড না ওযজঢ াজযন 
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ক্ষনজজজক পরীিা করুন  3 

কক্রঢা ুযিা অআন, ১৯৮৬ নমুােী, ওাজও কক্রঢা সজজফ সঘসহ্নঢ ওযা মাজফ না?  

I. ফেসিকঢ ফেফাজযয চনে ডে/সযজলফা বা া ওজযন 

II. ুনযাে সফসক্রয রজিে কম ফেসি ডে কওজনন 

III. সফজফঘনায চনে ডে এফং সযজলফা কওজনন এফং ঢাজও ফেফায ওজযন 

IV. সফজফঘনায চনে জনেয সযজলফা ফেফায ওজযন 
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D. ক্রযাগাজযাজগর প্রক্ষেয়া  

ক্রেতা পক্ষরজবায় ক্রযাগাজযাজগর দিতা 

ওভসজিজত্র পরপ্রূ েিঢায জঙ্গ ওাচ ওজয কেঔাজঢ, এওচন এজচজন্টয এফং এওচন সযজলফা ওভীয 
মা ফেআ ণাওা প্রজোচন ঢায নেঢভ গুরুত্বূডস জরা- নভনীে েিঢা। 

ওঠিন েিঢা-মা এওচন ফেসিয সনসেসি ধযজডয ওযডীে ওাচ ণফা ওাচওভস ম্পােন ওযায 
িভঢাজও কফাছাে, ঢায কণজও অরাো।নমনীয় দিতা, কমিচারী এবং ক্রেতাজদর জে 
একজজনর কাযিকরীভাজব আজাচনা করার িমতার জে ম্পক্ষকি ত, যা কমিজিত্র এবং 
বাইজর উভয় জায়গাজতই প্রজযাজয আবার এই নমনীয় দিতার অনযতম এবং বজচজয় 
গুরুত্বপণূি জা ক্রযাগাজযাজগর দিতা। 

1. ক্রযাগাজযাগ এবং ক্রেতা ম্পকি  

ন্তুি এফং নকুঢ কক্রঢা তঢসয ওযায নেঢভ ভরূ উাোন জরা কক্রঢা সযজলফা। সওন্তু এটিআ 
মজণি নে। কক্রঢাযা জরন কআ ভানলু মাাঁজেয জঙ্গ কওাম্পাসনয প্রজোচন েঢৃ় ম্পওস  কজ  কঢারা। 

এট জা পক্ষরজবা এবং ম্পকি  উভজয়র অক্ষভজ্ঞতাই যা ক্রলপযিন্ত ক্রেতা কীভাজব 
ক্রকাম্পাক্ষনটজক ক্রদখজব তার আকার ক্রদয়। 

এওটি ুি ম্পওস  কজ  ঢুরজঢ ওী রাজক? 

এয ভজূর, ফেআ, জরা সফো। এওআভজে নে অজযা উাোন যজেজঙ, মা ঢাাঁজেয সফোজও 
সিারী ওজয এফং ফাস জে কঢাজর। অুন অভযা ওজেওটি উাোজনয েিৃান্ত সেআ   

 

ক্ষচত্র  2 : ক্ষবশ্বাজর উপাদানমূ 

 

i. প্রজঢেওম্পওস শুরুেঅওলসজডযভাধেজভ: 

ক্রেতার জে একজজনর প্রজয়াজন শুধ্ু পছন্দ য়ার এবং ম্পকি  গজ়ি ক্রতাার 
িমতা থাকার আকিণ জা অজনক ময়ই প্রথম আাজপর ফাফ যা আজ প্রথম 
যখন ক্রকাজনা ক্রেতা ক্রই ংগঠন বা তার ক্রকাজনা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ংস্পজলি প্রথম আজন। 
প্রসঢটি হৃেজেয েযচা ঔুরজঢ অওলসডআ জরা প্রণভ ঘাসফওাঠি। কমটি ঙা া কওাজনা ম্পওস  
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জনওঝাআ ম্ভফ। কবজফ কেঔুন এভন এওচন সফক্রেওাযী ফেসি মাাঁজও কওউ ঙন্ন ওজয না। 
অসন ওী ভজন ওজযন  সঢসন সঢেআ সফসক্রয কাে ঔুফ কফসেযূ এজকাজঢ াযজফন? 

ii. এওটি ম্পজওস য সদ্বঢীে উাোন জরা এওচজনয উসিসঢ-মঔন প্রজোচন ঢঔন কঔাজন 
উসিঢ ণাওা: 

এয ফজঘজে উৎওৃি উোযড ম্ভফঢ জরা সফজে। মঔন স্ত্রী ঢাাঁয স্বাভীজও ঘাআজঙন কআভে 
ঢাাঁয উসিঢ ণাওা ওী স্বাভীয চনে গুরুত্বূডস নে? একইভাজব ক্রেতা ম্পজকি র ক্রিজত্র, 
ক্ষবয়ট জা কখন এবং কীভাজব ক্রকাম্পাক্ষন অথবা তাুঁর প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ যখন প্রজয়াজন 
ক্রময় উপব্ধ জবন। ক্রেতার প্রজয়াজজন ক্ষতক্ষন কী পজুরাপকু্ষর উপক্ষস্থত থাকজছন বা 
শুনজছন? 

এওচন কক্রঢায মাফঢীে প্রঢোায ভে ুজযাুসয উসিঢ ণাওা এফং ঢায ুসফঘায না ওযায 
উোযড েজঢা যজেজঙ। তা জত্ত্ব একজন দঢ়ৃ ম্পকি  বজায় রাখজত পাজরন যক্ষদ ক্ষতক্ষন 
ক্রেতার জে কথা বজত পাজরন, এমনভাজব যাজত ক্রট আশ্বস্তকারী, ানুভূক্ষতপণূি এবং 
একট  দাক্ষয়ত্বজবাধ্ জ্ঞাপনকারী য়। 

উসযউি ফওটিয াযাং জরা কমভন: 

 এওচন কমবাফ ভসূঢস তঢসয ওজযন ণফা 
 উসিসঢ এফং ানবূুসঢ চানাজনায াাজমে 
 কম ফাঢস া এওচন অজযওচনজও াঞান 

এগুসর জরা কমাকাজমাজকয ভাত্রা এফং ঙৃ্খরাফেঢা এফং েিঢায োসফ ওজয। এওাজণস এওচন ওীবাজফ 
কমাকাজমাক ওযজঙন কটিআ জরা কলমসন্ত ঢাাঁয ওাচ সনজে সঢসন ওী বাফজঙন এফংজেঔজঙন। 
কমজঢু এওচন নঢুন কক্রঢা তঢসয ওযায ঢুরনাে এওচন ুযাজনা কক্রঢাজও ফচাে যাঔায ঔযঘ 
জনও ওভ কআ ওাযজড কওাম্পাসনগুসর জনওজফস কচায কেে কক্রঢা ম্পওস  সযঘারনায উয। ফহু 
স্পসওাঢয মুসিয কিজত্রআ কক্রঢা ম্পওস  চরুযী, কমভন, কক্রঢায ফীভায ঘাসো কফাছায কিজত্র, 
ুযিা ফোঔো ওযায ভে, পভস াজঢ কেোয ভে। কআ ওাযজড, এজচজন্টয চনে ফহু ুজমাক 
অজ এআ প্রসঢটি মুসিজঢ ম্পওস টি েঢৃ় ওযায। 

2. ক্রযাগাজযাজগর প্রক্ষেয়া 

কমাকাজমাকওী?     

ভস্ত কমাকাজমাজকযআ এওঝা কপ্রযও প্রজোচন, সমসন ফাঢস া কপ্রযড ওজযন ,এফংজআফাঢস ায এওচন গ্রাও 
প্রজোচন। প্রসক্রোটি ঢঔনআ ম্পূডস ে মঔন গ্রাও কপ্রযজওয ফাঢস া ফছুজঢ াজযন। 
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ক্ষচত্র 3 : ক্রযাগাজযাজগর আকার 

 

কমাকাজমাক সফসবন্ন অওাজয জঢ াজয 

 কভ সঔও 
 সরসঔঢ 
 -কভ সঔও 
 যীযী বালা ফেফায ওজয 

এঝা জঢ াজয ভজুঔাভসুঔ, কপাজন, ফা কভর ফা আন্টাযজনজঝয ভাধেজভ। এঝা অনষু্ঠাসনও ফা -
নষু্ঠাসনও উবেআ জঢ াজয। মা সফলেফস্তুআ ণাও ফা ফাঢস ায অওায মাআ কাও ফা কম ধযজনয 
ভাধেভআ ফেফায ওযা কাও, কমাকাজমাজকয াযাংঝা জরা গ্রাও ফছুজঢ াযজরন কঝাআ মা ঢাাঁজও 
াঞাজনা জেসঙর। 

এওঝা ফেফাে এঝা গুরুত্বডূস কম ওঔন  ওীবাজফ ওাসঙ্খঢ কপ্রযওজও ফাঢস া াঞাজনা জফ ঢা ফাঙাআ 
ওযা। 

ক্রযাগাজযাগ প্রক্ষেয়াটা ক্ষনজচ ছক্ষব ক্ষদজয় ক্রদখাজনা জয়জছ। 

অুন অভাজেয ঙসফয সযবালাগুসর ংজ্ঞাসেঢ ওযা মাও:  
 

ক্ষচত্র 4: ক্রযাগাজযাগ প্রক্ষেয়া 
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ংজ্ঞা 

i. উৎ: ফাঢস ায উৎ সজজফ, এজচন্টজও ফেআ স্পি জঢ জফ কওন সঢসন কমাকজমাক তঢসয 
ওযজঙন, এফং সঢসন ওী ফরজঢ ঘাআজঙন, এফং অত্মসফোী জঢ জফ কম সঢসন মা ঢণে 
চানাজচ্ছন ঢা েযওাযী  সনবুস র। 

ii. বাতি া জরা কআ ঢণে মা সেজে এওচন কমাকাজমাক তঢসয ওযজঢ ঘাে। 

iii. এনজকাক্ষডং জরা ঢণে যফযাজয এওঝা প্রসক্রো মা এওচন কমাকাজমাক তঢসযয চনে  
কওাজনা এওঝা অওাজয াঞাজফ এফং নে প্রান্ত ঢাজও ঠিওবাজফ সটজওাট ওযজফ। 
এনজওাসটংজেয াপরে সনবস য ওজয ওঢ বাজরাবাজফ এওচন ঢণেঝাজও ফন ওযজঢ কজযজঙ 
এফং সফভ্রাসন্তয উৎজও েযূ ওযজঢ কজযজঙ। এয চনে ঢাাঁজও ঢাাঁয কিাঢাজও চানজঢ জফ। 
এআ ওাচঝা ওযাে ফেণসঢা জর াঞাজনা ফাঢস া বুরবাজফ কফাছা জফ। 

iv. এওঝা ফাঢস া ফাসঢ ে এওঝা চযাজনজর ভাধেজভ। মা এআ উজেজেয চনে কফজঙ সনজঢ ে। 
ঘোজনরঝা কভ সঔও জঢ াজয, মায ভজধে যজেজঙ ফোসিকঢবাজফ ভজুঔাভসুঔ তফঞও, কঝসরজপান 
 সবসটওনপাজযসন্সং; ণফা এঝা সরসঔঢ অওাজয জঢ াজয মায ভজধে যজেজঙ সঘঠি, 
আজভর, কভজভা  সযজাঝস ।  

v. ক্ষডজকাক্ষডং জরা কআ ধা কমঔাজন ঢণে কৃীঢ ে, ফোঔো ওযা ে এফং ঢায ফিফেটি 
সনসেসি উাজে কফাছা ে। এঝা কেঔা ককজঙ কম এনজওাসটং[ওীবাজফ এওচন ফাঢস া ফন 
ওযজফ]  –এয ভজঢাআ সটজওাসটং [ণফা ওীবাজফ এওচন ফাঢস া গ্রড ওযজফ]   
গুরুত্বূডস। 

vi. গ্রাক: ফজজল যজেজঙন গ্রাও, কআ ফেসি [কিাঢা] মাাঁজও ফাঢস াঝা াঞাজনা জেজঙ। এআ 
কিাঢাজেয প্রজঢেও েজেয সনচস্ব ধাযডা, সফো  নবূুসঢ ণাজও মা ঢাাঁজও প্রবাসফঢ 
ওযজফ ওীবাজফ সঢসন ফাঢস াঝাজও গ্রড ওযজফন  ঢায উয প্রসঢসক্রো চানাজফন। কপ্রযওজও 
ফেআ এআ সফলেগুসর সফজফঘনা ওযজঢ জফ মঔন সঢসন সোন্ত কনজফন কম, ওী ফাঢস া 
াঞাজফন। 

vii. ফীডবযাক বা মতামত: ফাঢস া াঞান  কৃীঢ োয য গ্রাও েজঢা কভ সঔও ফা 
-কভ সঔও ফাঢস ায ভাধেজভ কপ্রযওজও ভঢাভঢ চানাজফন। কপ্রযওজও এআ ভঢাভঢগুসর কেঔজঢ 
জফ এফং ঢওস ঢায জঙ্গ এআ প্রসঢসক্রোগুসর ফছুজঢ জফ, ওাযড এঝাআ ঢাাঁজও সনধসাযড 
ওযজঢ াামে ওযজফ ওীবাজফ ফাঢস া াঞাজনা জেজঙ এফং ঢায উয সও প্রসঢসক্রো তঢসয 
জেজঙ। প্রজোচন  জর ফাঢস ায ফের ফা সবন্নরূ কেো কমজঢ াজয। 

 

3. কাযিকরী ক্রযাগাজযাজগর বাধ্া 

উজযয প্রসক্রোগুসরয প্রসঢঝা ধাজআ ওামসওযী কমাকাজমাক তঢসযয ফাধা অজঢ াজয। সমসন ফাঢস া 
সেজচ্ছন ঢাাঁয কওান বাফভসূঢস য ওাযজড কমাকাজমাকঝা সফসগ্ফঢ জঢ াজয। ণফা কম ফাঢস াজেো জেজঙ 
ঢা ঔুফ েফুসরবাজফ াচাজনা ণফা ঔুফ কঙাঝ সওংফা ঔুফ ফ  ণফা কপ্রযও গ্রাজওয ংসৃ্কসঢঝাআ 
কফাজছনসন, এআফ ওাযজড কমাকাজমাক সফওৃঢ জঢ াজয। এআ ভস্ত ফাধা সঢক্রভ ওযাঝাআ জরা 
ঘোজরঞ্জ। 
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সনজচজও যীিা ওরুন  4 

কওানঝা ুি ম্পওস  তঢসয ওযজঢ াজয না? 

I. অওলসড 

II. সফো 

III. কমাকাজমাক 

IV. সন্নগ্ধসঘত্তঢা 
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E. অ-ক্রমৌক্ষখক ক্রযাগাজযাগ  

অুন এঔন অভযা ওজেওটি ধাযডা কেসঔ মা এজচন্টজেয কফাছা চরুযী। 

গুরুত্বপণূি  

খুব ভাজা একটা প্রথম ভাবমূক্ষতি  ততক্ষর করা 

আসঢভজধেআ অভযা কেজঔসঙ কম অওলসডআ জরা কম কওাজনা ম্পওস  ক ায প্রণভ স্তম্ভ। কম কক্রঢা 
অনাজও ঙন্ন ওযজফ না ঢাাঁয ওাঙ কণজও অনায ফেফা াোয ওণা অা ওযাআ েষু্কয। 
অজর জনজওআ াভানে এওঝা ভহুুজঢস  ফা এও সনজভজল, অনায ম্পজওস  এওঝা ধাযডা ওজয সনজঢ 
াজয  এওঝা ভরূোেড ওজয কপরজঢ মঔন অসন প্রণভফায ঢাাঁয জঙ্গ সভসরঢ জফন। অনায 
ম্পজওস  ঢাাঁজেয ভঢাভজঢয সবসত্ত জফ অনায অসফবস াফ, অনায যীযী বালা, অনায অেফ-
ওােো, এফং অনায কাাও সযচ্ছে  ওীবাজফ অসন ওণা ফরজঙন ঢায উয। ভজন যাঔজফন 
প্রণভ ঙাঝাআ েীখসভে কণজও মাজফ। এওঝা অওলসডীে বাফভসূঢস য চনে েযওাযী সফলে:  

1. বময় ময়মত কাজ করা। েোন ওরুন ওজেও সভসনঝ অজক ক াঁঙজনায, ম্ভাফে ফ 
ধযজনয সফরজম্বয চনে নভনীেঢা নজুভােন ওরুন। 

2. ক্ষনজজজক যথাযথভাজব উপস্থাপন করুন। অনায ম্ভাফে কক্রঢা, মাাঁয জঙ্গ অসন 
প্রণভফায সভসরঢ জচ্ছন, অনাজও কঘজনন না এফং অনায অসফবস াফআ ঢাাঁয ওাজঙ অনায 
সফলজে প্রণভ তূ্র জফ। 

 অনায অসফবস াফ সও ঠিও বাফভসূঢস  তঢসয ওযজঢ াামে ওযজরা? 
 কম কাাজও অসন এজজঙন কঝা সও এআ ধযজনয ািাজঢয কিজত্র মণামণ? 
 অনায সযঘমসা সও সযষ্কায-সযচ্ছন্ন — বাজরাবাজফ ঘুর ওাঝা  োস  ওাভাজনা, 

সযষ্কায চাভাওা , সপঝপাঝ  সযাটি াচজ্জা? 

3. এওঝা উষ্ণ, অত্মসফোী  সফচেী াস অনাজও অনায েসজওয ওাজঙ ঢৎিডাৎ চ 
ওজয কেজফ। 

4. ক্রখাা মজন, আত্মক্ষবশ্বাী  ইক্ষতবাচক থাকুন  

 অনায যীযী বালা সও অত্মসফো  অত্মপ্রঢেেজও ঢুজর ধজয? 

 অসন সও কাচা জে োাঁ ান, াজন, কঘাজঔ কঘাজঔ কমাকাজমাক তঢসয ওজযন, েঢৃ়বাজফ 
াঢ সভসরজে ম্ভালড ওজযন? 

 এভনসও ভাজরাঘনায ভজুঔ ফা অানরুূ ািাৎওায না জর অসন সও আসঢফাঘও 
ণাওজঢ াজযন? 

5. অনযজদর প্রক্ষত আগ্র – ফজঘজে গুরুত্বূডস সফলে জরা নে ফেসি ম্পজওস  সঢেওাজযয 
অগ্রী ো। 

 অসন সও কক্রঢায ফেসিত্ব চানজঢ ঔাসনওঝা ভে সনজেজঙন? 

 ঢায ফিফে ক ফোাজয সও অসন মত্ন সনজেজঙন  ভজনাজমাকী জেজঙন? 
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 অসন সও অনায কক্রঢায ওাজঙ ুজযাুসয াসচয জেজঙন  ঢাাঁয ওাজঙ ুজযাুসয 
উরব্ধ জেজঙন নাসও ঢাাঁয জঙ্গ ওণা ফরা ভে জধসওঝাআ অসন কভাফাআজর ফেস্ত 
সঙজরন? 

 

1. লরীরী ভাা 

যীযী বালা ফরজঢ কফাছাে ন াঘ া, ঙ্গবসঙ্গ, ভজুঔয াফবাফ। কমবাজফ অভযা ওণা ফসর, 
াাঁটি, ফস  োাঁ াআ, কঝাআ অভাজেয ম্পজওস  এফং অভাজেয ভজন ওী খঝজঙ ঢায ফসওঙু ফজর 
কেে। 

প্রােআ ফরা জে ণাজও অজর মা ফরা ে ভানলু ঢায ঔুফ াভানে ংআ কাজন। এঔাজন 
সঢসযি ওণা ফরা ফা কচাজয ফরায ওণা জচ্ছ না। ফেআ সনজচয যীযী বালা ম্পজওস  এওচনজও 
ঢওস  ণাওজঢ জফ।  

a) আত্মক্ষবশ্বা 

ওীবাজফ সনজচজও অত্মসফোী  অত্মপ্রঢেেী সজজফ ক ওযজঢ জফ ঢায সওঙু টি এঔাজন 
কেো জরা, মাজঢ ওাজযা ওাজঙ সনজচয বাফভসূঢস  ফচাে যাঔা মাে মাজঢ সঢসন অনায ওণা 
অন্তসযওবাজফ কাজনন:  

 ঙ্গসিসঢ – ওাাঁধ কঙনসেজও কযজঔ কাচা জে রম্বাবাজফ োাঁ াজনা 
 েঢৃ় ঘিু কমাকাজমাক – াস ভজুঔ 
 উজেেূডস  সুঘসন্তঢ ঙ্গবসঙ্গ 

b) ক্ষবশ্বা বা আস্থা 

ফরা ে, কফসযবাক ভজেআ এওচন করভোজনয ওণা ফসধয ওাজন মাে ওাযড কিাঢা ঢাাঁজও 
সফো ওজযন না- ঢাাঁয যীযী বালা কিাঢাজও কআ অো সেজঢ াজয না কম সঢসন মা 
ফরজঙন কফোাজয সঢসন অন্তসযও। কম াধাযড আসঙ্গঢ কণজও ভজন জঢ াজয কম এওচন ৎ 
নন ঢায ম্পজওস  জঘঢন ণাওাঝা ঔুফআ গুরুত্বূডস এফং এগুসর কঞওাজঢ ওী ওযা মাে ঢায সওঙু 
সনজঘ কেো জরা:  

 কঘাজঔ কঘাজঔ াভানে কমাকাজমাক ফা কওাজনা কমাকাজমাক না ওযা, ণফা দ্রুঢ কঘাজঔয 
ন াঘ া 

 ওণা ফরায ভে ভজুঔয াভজন াঢ ফা অগুর যাঔা 
 এওচজনয যীয কঙজঢ াসযযীওবাজফ কণজও েজূয ণাওা 
 এওচজনয োপ্রোজয কসঢ কফজ  মাো 
 কাত্রফডস ফেজর মাো; ভঔু  করায চােকাঝা রার জে মাো 
 খাভ কফজ  মাো 
 করায স্বয ফেজর মাো কমভন ব্দ তফসিে ফা সঘ ফেজর মাো, কঢাঢরাজনা, করা 

সযষ্কায 
 ফিফে — ধীজয  স্পি ভাছাসয কণজও সনঘু স্বজয কযজঔ 

যক্ষ্মডাত্মও  ধাযডিভঢাফসচস ঢ ফজর আসঙ্গঢ ওজয এভন সওঙু যীজযয ন াঘ া জরা: 

 াঢ/ফাহুয ঙ্গবসঙ্গ কঙাঝ  যীজযয ওাঙাওাসঙ যাঔা 
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 ভজুঔয সবফেসি ংসিপ্ত 
 যীয কমন াযীসযওবাজফ অনায কণজও েজূয যজেজঙ 
 ফাহুগুসর যীজযয াভজন অ াঅস  যাঔা 
 কঘাজঔ কঘাজঔ াভানে কমাকাজমাক ফা ঢা বাফ 

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 

কমাকাজমাক েিঢায ঢৃঢীে মুসি মাজঢ িফড েিঢা ম্পজওস  অয ঢা তঢসয ওযজঢ সনজচজও জঘঢন 
যাঔা চরুযী। এগুসর অজ ফেসিকঢ সক্রেঢায ুসফসেঢ নীসঢ কণজও — ‘ফজুছ কনোয অজক 
প্রণজভ ফছুুন।’ 

অসন ওঢ বাজরাবাজফ শুনজঙন ঢা কমভন অনায ওাজচয ওামসওাসযঢায উয ফ  প্রবাফ কপজর 
কঢভসন নেজেয জঙ্গ অনায ম্পজওস য উজয। অুন িফজডয সওঙু টি কেজঔ সনআ।  

a) ক্ষেয় শ্রবণ 

এঝা জরা কমঔাজন অভযা শুধ ুওণাগুসর ভন সেজে কানায কঘিা ওযজফা ঢাআ নে, ফযং জনেয 
ককাঝা ফাঢস াঝা কফাছায কঘিা ওযজফা। 

অুন সক্রে িফজডয সওঙু উাোন কেসঔ। কগুসর জরা:- 

i. মজনাজযাগ ক্রদয়া 

ফিাজও অভাজেয এওসনষ্ঠ ভজনাজমাক কেো েযওায, এফং ফাঢস াঝাজও স্বীওায ওযা েযওায। 
ভজন যাঔুন, -কভ সঔও ফাঢস া কাচ্চাজয ‘‘ফরজঢ াজয’’। ভজনাজমাক কেোয সওঙু সেও 
সনজঘ ঢুজর ধযা জরা: 

 ফিায সেজও যাসয ঢাওান 
 সফসিপ্ত সঘন্তাবাফনা সযজে যাঔুন 
 ভানসওবাজফ ওঔন ঔিন ওযজফন না 
 ফসযাকঢ ভস্ত সঘত্তসফজি এস জে ঘরনু [উোযডস্বরূ, অনায কভাফাআর কপানঝা 

াআজরন্ট কভাজট যাঔনু] 
 ফিায যীযী বালা ‘‘ভজনাজমাক সেজে শুননু’’ 

ii. আপক্ষন ক্রয শুনজছন তা ক্রদখান: 

যীযী বালায ফেফায এঔাজন এওঝা গুরুত্বূডস বূসভওা কনে। উোযডস্বরূ এওচন ওযজঢ 
াজযন: 

 ভাজছভজধে ভাণা না ুন  াুন 
 এভন এওঝা বসঙ্গ সনন মাজঢ নে করাও কঔারাজভরা  ফাজধ ওণা ফরজঢ াজয 
 োাঁ এফং , এয ভজঢা কঙাঝ কঙাঝ কভ সঔও ভঢাভঢ সেন 

iii. মতামত ক্রদয়া:  
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জনও সওঙুআ অভযা শুসন কমগুসর অভাজেয ফেসিকঢ ঙাাঁওসনজঢ ফাসঢর জে মাে, কমভন 
অভাজেয নভুান, যাে  সফো মা অভযা ফজে কফ াআ। এওচন কিাঢা সজজফ, এআ 
ঙাাঁওসনগুসর ম্পজওস  অভাজেয জঘঢন ণাওজঢ জফ এফং কফাছায কঘিা ওযজঢ জফ কম অজর ওী 
ফরা জচ্ছ।  

 এযচনে অনায েযওায জঢ াজয ফিজফেয প্রসঢ ভজনাজমাক কেো এফং প্রশ্ন ওজয 
স্পি ওজয ফজুছ কনো ওী ফরা জচ্ছ 

 ভঢাভঢ কেোয অজযওঝা গুরুত্বূডস উাে জরা ফিায ওণাগুসরয বালান্তয ওযা 
 ঢৃঢীে অজযওঝা উাে যজেজঙ, ঢা জরা ঔাসনওঝা ভে ন্তয ফিাজও ণাসভজে 

ংজিজ ুনযাফসৃত্ত ওযা সঢসন মা মা ফজরজঙন। 
উদারণ  

স্পষ্টতা চায়া – অসভ মা শুজনসঙ, ঢা কণজও সও অসভ ধজয সনজঢ াসয কম অভাজেয কল্ণ 
েোনগুসরয ওজেওটিয ুসফধা অনায ওাজচ অজঢ াজয, অসন অজযা সওঙু সনসেসি ওজয চানাজঢ 
াজযন? 

বিার ঠিক লব্দগুক্ষর ভাান্তর করা- ঢাজর অসন ফরজঙন কম ‘অভাজেয কল্ণ েোনগুসর 
অনাজও মজণি সযভাজড ুসফধা সেজঢ াযজফ না’ – অসভ সও ঠিও ফজুছসঙ? 
 

iv. ক্ষনজজই মতামত ঠিক কজর না ক্রফা: 

সক্রে িফজডয ফজঘজে ফ  ফাধাগুসরয নেঢভ জরা ফিা ম্পজওস  আমাজদর মতামত ঠিক 
কজর ক্রফা  পিপাতী জয় প়িার প্রবনতা। পরঝা ে কম ফিা মা ফরজঙন ঢা েজঢা 
কিাঢা শুনজঢ াজচ্ছন সওন্তু ভনজমাক সেজে শুনজঙন শুধ ু কঝুকুআ মা ঢাাঁয সনচস্ব ভঢ নমুােী 
ভজন জচ্ছ, কঝাআ। 

এই ধ্রজনর মতামত ক্ষস্থর কজর ক্রফার মজনাভাজবর ফ জত পাজর ক্রশ্রাতা আর বিার 
জে কথা চাক্ষজয় ক্রযজত আগ্রী নন, তাুঁর মজন জত পাজর এজত ময় নষ্ট জব। এর 
ফজ এটা জত পাজর ক্রয ক্ষতক্ষন বিার কথায় বারবার বযাঘাত ঘটাজবন  পাল্টা 
যকু্ষি ক্ষদজয় বিার যকু্ষিজক খণ্ডন করজবন, এমনক্ষক বিা তাুঁর পজুরা কথা বজ ঠার 
আজগই।  

এঝা কওফর ফিাজও প্রসঢঢ ওযজফ এফং ফাঢস া ুজযাুসয ফজুছ কনোয ীসভঢ জে মাজফ। 
সক্রে িফজডয চনে ঘাআ: 

 প্রশ্ন ওযায অজক ফিাজও প্রজঢেওঝা মুসি কল ওযজঢ সেন 
 কওাজনা াল্টা মসুি সেজে ফিাজও ণাভাজফন না 

 

6. ঠিকভাজব া়িা ক্রদয়া: 

সক্রে িফড ফরজঢ কফাছাে এওচন ফিা মা ফরজঙন ঢা কওফর কানায কণজও অজযা কফস 
সওঙু। কমাকাজমাকঝা ম্পূডস জঢ াজয কওফরভাত্র মঔন কিাঢা কওাজনা বাজফ া া কেন, কমভন 



 

47 

সওঙু ব্দ ফা ওাজচয ভাধেজভ। ফিাজও েভন ওযা জচ্ছ না ফযং ঢাাঁজও ূডস ম্মান  িো 
কেো জচ্ছ, এঝা সনসশ্চঢ ওযজঢ সনসেসি সওঙু সনেভ নুযড ওযজঢ ে। এগুসর জরা:    

 অনায চফাজফয কিজত্র স্পিফােী, কঔারা ভন  ৎ কান 
 ম্মাজন এওচজনয ভঢাভঢ চাসয ওরুন 
 ওাজযা জঙ্গ ফেফায ওযায কিজত্র এঝা ভজন যাঔজঢ জফ এভনঝা কওউ অনায জঙ্গ 

ওযজঢ াজযন 
7. ানভূুক্ষতর জে ক্রলানা: 

ানবূুসঢীর ো ভাজন সনজচজও অজযওচজনয চােকাে ফসজে নবুফ ওযা সঢসন কওভন 
কফাধ ওযজফন। 

বাজরা কক্রঢা সযজলফায এওঝা গুরুত্বূডস সেও জরা ানবূুসঢয জঙ্গ কানা। এঝা সফজলবাজফ 
চটির জে মাে মঔন অজযওচন এওঝা সবজমাক  ফোও ফেণা সনজে কক্রঢা ন। 

ানবূুসঢ ফরজঢ কফাছাে তধমসেওাজয  ূডস ভজনাজমাক সেজে কানা  কফাছা কম অজযওচন 
ওী ফরজঢ ঘাআজঙন, মসে অসন ঢাাঁয জঙ্গ এওভঢ না ন ঢা জর। ফেআ ঘুসি নে, 
ফিায গ্রডজমাকেঢা কেঔাজনা ঔুফআ চরুযী। ‘‘অসভ ফছুজঢ াযসঙ’’ ফা ‘‘অসভ কেঔসঙ’’ 
এআ ধযজনয কঙাঝ ফাওে ফজর কঝা জচআ ওযা মাে। 

সনজচজও যীিা ওরুন 5 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানঝা সক্রে িফজডয উাোন নে? 

I. বাজরা ভজনাজমাক কেো 

II. এজওফাজযআ সনজচ সনজচআ ভঢাভঢ তঢসয ওজয কপরা 

III. ানবূুসঢীর িফড 

IV. উমুিবাজফ িফড 
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F. নীক্ষতগত আচরণ  

1. পক্ষরদলিন 

ফেফাযস্বচ্ছঢা  নীসঢসনেজভয শুেঢা সনজে ফোও উজদ্বক রিে ওযা মাে। ওাযড ৎ অঘযজডয 
ঔফয এঔন ক্রজভআ ফা জঙ। সফজেয ফৃত্তভ কওাম্পাসনগুসরয ওজেওটিজও বুজো োওাউন্ট  সভণো 
সটঝ াটিস সপজওঝ ফেফাজযয ভাধেজভ প্রঢাসযঢ জঢ কেঔা ককজঙ। ফোজেয ওঢৃস িআ ঢাজেয সওঙু 
ফেুজও ুসফধা াআজে সেজঢ ফোজেয ঢসফজরয ফেফায ওযজঙন। অসধওাসযওযা ফেসিকঢ ুসফধায 
চনে ঢাাঁজেয িভঢা প্রজোক ওযজঙন। রিে ওযা মাজচ্ছ মাাঁজেয ওাজচয উয ভানজুলয বযা ণাজও 
ঢাাঁযাআ সফোবঙ্গ ওযজঙন। ফোসিকঢ ম্পে ফা াজনায ঘাসো  করাবআ চেী জচ্ছ। 

সযডাজভ, োেফেঢা  ংিায ান, কমগুসর সভজর ফেফায ‘তনসঢওঢা’, কগুসর সনজেআ ফ  
কফস প্রশ্ন উঞজঙ। ‘তথয জানার অক্ষধ্কার আইন’ এবং ‘জনস্বাথি আইন’-এর মজতা 
আইজনর উন্নক্ষতজক আজরা ভাজা দায়বদ্ধতা  লান পায়ার াক্ষতয়ার ক্ষজজব ধ্জর 
ক্রনয়া জে।  

তনসঢও অঘযড স্বেংসক্রেবাজফ বাজরা ান এজন সেজঢ াজয। এওচন মসে সফজফওফান সজজফ  
অন্তসযওবাজফ ঢাাঁয ওাচ ওজযন, ঢাজরআ বাজরা ান াো মাে। ননসঢও অঘযড নেজেয চনে 
াভানে ভাণা খাভাে  সনজচয ওণাআ কফস বাফাে। মঔন এওচন ফেসি যওাযী েভমসাো ফেফায 
ওজে্ সনজচয স্বাণস ঘসযঢাজণসয কঘিা ওজযন, কঝাআ জরা ননসঢও অঘযড। এওচজনয স্বাণস কেঔাঝা 
কওাজনা বুর নে। ঢজফ বুর জরা, মসে কঝা ওযা ে নে ওাজযা স্বাজণসয সফসনভজে। 

ফীভা জরা এওঝা সফস্বাজয ফেফা। ঙ্গসঢ  তনসঢওঢায সফলেঝাআ জরা ফীভা ফেফাে ঔুফআ 
গুরুত্বূডস। সফো বঙ্গ ভাজনআ জরা প্রঢাযডা অয এঝা বুর। ম্ভাফে কক্রঢাজও সেজে এওঝা ফীভা 
কওনাজনায চনে ঢাাঁজও বুর ঢণে সেজে প্ররবু্ধ ওযা ফা ঢাাঁয ভস্ত প্রজোচন কভঝাজফ এভন এওঝা 
ফীভায েোন ঢাাঁজও ুাসয ওযাঝাআ বুর জফ। 

মঔন সনজচয ুসফধাজও নেজেয ঢুরনাে কফস গুরুত্ব াজফ ঢঔনআ ননসঢও অঘযড জফ। তনসঢও 
অঘযড ওাজেভ ওযায চনে সফসবন্ন সফসধয ভাধেজভ অআঅযসটএ তনসঢওঢায সফসধয ওণা ফজরজঙ 
(ধোে ৪-এ এগুসর অজরাসঘঢ জেজঙ)। 
মাজঢ সফসধয কওাজনা রঙ্ঘন না ে ঢা সনসশ্চঢ ওযজঢআ অঘযডসফসধয প্রজঢেওটি ধাযা চানা 
গুরুত্বূডস। ফীভাওাযও  ঢায প্রসঢসনসধ মসে ম্ভাফে কক্রঢায স্বাণসজওআ ফভে ভাণাে যাজঔ ঢাজর 
এভসনজঢআ ম্মসঢ ঘজর অজফ। ফীভা কওাম্পাসনয অসধওাসযওযা মসে ম্ভাফে কক্রঢায ুসফধায ফেজর 
ঢাজেয ফেফায রিেভাত্রা যূড সনজে কফস ভাণা খাভান ঢাজরআ বুর জফ। 

2. তবক্ষলষ্টযমূ 

তনসঢও অঘযজডয সওঙু তফসিে জরা: 

a) গ্রাজওয স্বাণসজও এওচজনয প্রঢেি ফা জযাি ুসফধায উজয চােকা কেো 

b) গ্রাও সফলেও ভস্ত ফেফাসেও  ফেসিকঢ ঢণেজও েঢৃ় অত্মসফো  ভমসাোয জঙ্গ 
প্রাধাডে যাঔা  
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c) গ্রাও মাজঢ জ্ঞাঢাজয সোন্ত সনজঢ াজযন ঢায চনে ঢাাঁজও মসাপ্ত ফাস্তফ ঢণেগুসর 
যফযা ওযা 

সনম্নসরসঔঢ সযসিসঢগুসরজঢ তনসঢওঢায জঙ্গ অজয এওঝা ম্ভাফনা ণাওজঢ াজয: 

a) েটুি সযওল্পনায ভজধে ফাঙাআ, এওঝাে অজযওঝায ঢুরনাে জনও ওভ সপ্রসভোভ সেজঢ জফ 

b) এওঝা ঘার ুসরসজও ফে ওজয সেজে এওঝা নঢুন সরস কনোয প্রজরাবন 

c) ফীভাওাযও মসে সযসিসঢ ম্পজওস  জঘঢন ণাজওন মা গ্রাও ফা োফী উজবািায স্বাজণসয 
উয সফরূ প্রবাফ কপরজঢ াজয 

সনজচজও যীিা ওরুন  6 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানঝা তনসঢও অঘযজডয তফসিে নে? 

I. গ্রাও মাজঢ জ্ঞাঢাজয এওঝা সোন্ত সনজঢ াজযন ঢায চনে মসাপ্ত উজন্মাঘন ওযা  

II. গ্রাজওয ফেফা  ফেসিকঢ ঢজণেয ককানীেঢা যিা ওযা 

III. গ্রাজওয স্বাজণসয অজক সনজচয স্বাণসজও যাঔা 

IV. সনজচয স্বাজণসয অজক গ্রাজওয স্বাণসজও যাঔা 
 

 

ারাংল  

a) নে জডেয ঢুরনাে ফীভায কিজত্র কক্রঢা সযজলফা  ম্পজওস য বূসভওা অজযা জনও কফস 
চটির। 

b) সযজলফায গুডভাজন াাঁঘটি প্রধান ূঘজওয ভজধে ন্তবুস ি সনবস যজমাকেঢা, অত্মসফো, 
ংজফেনীরঢা, ানবূুসঢ  যীযী কফাধকভে। 

c) কক্রঢায াযা চীফজনয ভানজও ংজ্ঞাসেঢ ওযা কমজঢ াজয এওটি অসণসও ুসফধায ভসি সজজফ 
মা েীখস ভে ধজয এওচন কক্রঢায জঙ্গ ুম্পওস  িাজনয কণজও াো কমজঢ াজয। 

d) কক্রঢা সযজলফাে এওচন ফীভা প্রসঢসনসধয বূসভওা ুজযাুসযআ চটির। 
e) অআঅযসটএ ঘার ু ওজযজঙ এওঝা আসন্টজগ্রজঝট সগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ (অআসচএভএ) মা 

ফীভা সবজমাজকয ঢণেগুসরয কওন্ধীে ংগ্রির সজজফ ওাচ ওজয এফং এআ সজল্পয 
সবজমাকগুসরয প্রসঢওাজয মসজফিজডয এওঝা াসঢোয সজজফ ওাচ ওজয। 

f) ফীভাওাযও  ফীভাওৃজঢয ভজধে াযস্পসযও ঘুসি নমুােী উজেসঔঢ ঢস াফরীয ভজধে এওচন 
ভধেিঢাওাযী  যাভসোঢা সজজফ ওাচ ওজযন ভফাটভোন। 

g) সক্রে িফজডয ভজধে যজেজঙ ফিায প্রসঢ ভজনাজমাক কেো, ভঢাভঢ কেো  ঠিওবাজফ া া 
কেো। 

h) তনসঢও অঘযজডয ভজধে জ  সনজচয স্বাজণসয অজক কক্রঢায স্বাণসজও যাঔা। 
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) সযজলফায গুডভান 
b) কওাজনা সফলজে অত্মসনসফি ো 
c) আসন্টজগ্রজঝট সগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ (অআসচএভএ) 
d) কক্রঢা ুযিা অআন, ১৯৮৬ 
e) কচরা কক্রঢা কপাযাভ 
f) ফীভা ভফাটভোন 
g) যীযী বালা 
h) সক্রে িফড 
i) তনক্ষতক আচরণ 
 

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
কক্রঢায জঙ্গ েীখসজভোেী ম্পওস  কজ  কঢারায ভাধেজভ ম্পূডস অসণসও ুসফধাআ জরা কক্রঢায াযা 
চীফজনয ভরূে। 

উির 2 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
কাস  ফীভায চনে ঢৃঢীে াটিস  োেফেঢা সনজে ফীভায প্রজোচনীেঢা সনজে সফঢজওস য ঘাসো কনআ। 

উির 3 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
ুনযাে সফসক্রয রজিে কম ফেসি ডে কওজনন, কক্রঢা যুিা অআন, ১৯৮৬ নমুােী ঢাাঁজও কক্রঢা 
সজজফ সঘসহ্নঢ ওযা মাজফ না। 

উির 4 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
সন্নগ্ধসঘত্তঢা ুি ম্পওস  তঢসয ওযজঢ াজয না। 

উির  5 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
এজওফাজযআ সনজচ সনজচআ ভঢাভঢ তঢসয ওজয কপরাঝা কভাজঝআ সক্রে িফজডয উাোন নে। 

উির 6 
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ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
োজয়জন্টর স্বাজথির আজগ ক্ষনজজর স্বাথিজক রাখা তনক্ষতক আচরণ নয়। 

 

ক্ষনজজজক পরীিা প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন 1 

_____________ এওটি ফাস্তফ ডে নে। 

I. ফাস  

II. ফীভা 

III. কভাফাআর কপান 

IV. এও কচা া সচন 

প্রশ্ন 2 

_____________ কওাজনা সযজলফায গুডভাজনয ূঘও নে। 

I. ঘাঢুমস 

II. সনবস যজমাকেঢা 

III. কওাজনা সফলজে অত্মসনসফি ো 

IV. ংজফেনীরঢা 

প্রশ্ন 3 

বাযজঢ _______________ ফীভা জরা ফাধেঢাভরূও। 

I. কাস য ঢৃঢীে জিয োেফেঢা 

II. ফাস য চনে সগ্ন ফীভা 

III. ন্তজেসীে মসঝজনয চনে মসঝন ফীভা 

IV. ফেসিকঢ েখুসঝনা 

প্রশ্ন 4 

এওচন ফীভাওৃজঢয ফীভায ঔযঘ ওভাজনায নেঢভ েসঢ জরা __________ 

I. সযআনুেজযন্স 

II. সটটাজক্টফর ক্লচ ফা ঙাজ য ধাযা 

III. কওা-আনুেজযন্স 

IV. সযজফঝ 
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প্রশ্ন 5  

এওচন কক্রঢায ঢাাঁয ফীভা সরস সনজে কওাজনা সবজমাক ণাওজর ঢায চনে সঢসন অআঅযসটএ-য 
ওাজঙ কমজঢ াজযন  

I. অআসচএভএ-এয ভাধেজভ 

II. কচরা ওনসচউভায কপাযাভ-এয ভাধেজভ 

III. ভফাটভোন-এয ভাধেজভ 

IV. অআসচএভএ ফা কচরা ওনসচউভায কপাযাভ ফা ভফাটভোন-এয ভাধেজভ 

প্রশ্ন 6 

কক্রঢা ুযিা অআন কেঔবার ওজয: 

I. ফীভা কওাম্পাসনয সফরুজে সবজমাকগুসর 

II. কোওানোযজেয সফরুজে সবজমাকগুসর 

III. ব্রোিগুসরয সফরুজে সবজমাকগুসর 

IV. ফীভা কওাম্পাসন, কোওানোয  ব্রোিগুসরয সফরুজে ঞা সবজমাকগুসর 

প্রশ্ন 7 

___________ এসিোয যজেজঙ, কমঔাজন ২০রি ঝাওা মসন্ত িসঢূযজডয োসফ ওযা কমজঢ এভন 
ভজূরেয ডে ফা সযজলফায সফলেগুসর কেঔায 

I. াআজওাঝস  

II. কচরা কপাযাভ 

III. যাচে ওসভন 

IV. চাঢীে ওসভন 

 

প্রশ্ন 8 

গ্রাজওয জঙ্গ ম্পজওস য কিজত্র প্রণভ বাফভসূঢস ঝা তঢসয ে: 

I. অত্মসফোী জে 

II. ভে ভজঢা াসচয জে 

III. অগ্র কেসঔজে 

IV. অত্মসফোী জে, ভে ভজঢা াসচয জে এফং অগ্র কেসঔজে 

প্রশ্ন  9 

ঠিও সফফসৃঢটি ফাঙুন: 
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I. ফীভা সফসক্রয ভে তনসঢও অঘযড ম্ভফ 

II. ফীভা এজচজন্টয কিজত্র তনসঢও অঘযড কভাজঝআ চরুযী নে 

III. তনসঢও অঘযড এজচন্ট  ফীভাওাযজওয ভজধে সফো তঢসয ওযজঢ াামে ওজয। 

IV. তনসঢও অঘযড কওফরভাত্র ীলস ওঢৃস জিয কণজওআ অা ওযা ে 

প্রশ্ন 10  

সক্রে সক্রে িফজডয ভজধে যজেজঙ: 

I. ফিায প্রসঢ ভজনাজমাক কেো 

II. ভাজছভজধে ভাণা না া  াা 

III. ভঢাভঢ কেো 

IV. ফিায প্রসঢ ভজনাজমাক কেো, ভাজছভজধে ভাণা না া  াা, ভঢাভঢ কেো 
 

ক্ষনজজজক পরীিা উিরমূ 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 

ফীভা এওটি ফাস্তফ ডে নে। 
উির 2 

ঠিও সফওল্পটি র ১। 
ঘাঢুমস কওাজনা সযজলফায গুডভাজনয ূঘও নে। 

উির 3 

ঠিও সফওল্পটি র ১। 
বাযজঢকাস য ঢৃঢীে জিয োেফেঢাফীভা জরা ফাধেঢাভরূও। 

উির 4 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
এওচন ফীভাওৃজঢয ফীভায ঔযঘ ওভাজনায নেঢভ েসঢ জরা এওঝা সরসয সটটাজক্টফর ক্লচ ফা 
ঙাজ য ধাযা। 

উির 5 

ঠিও সফওল্পটি র ১। 
এওচন কক্রঢায ঢাাঁয ফীভা সরস সনজে কওাজনা সবজমাক ণাওজর ঢায চনে সঢসন অআঅযসটএ-য 
ওাজঙ কমজঢ াজযন অআসচএভএ-এয ভাধেজভ। 
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উির 6 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
কক্রঢা ুযিা অআন ফীভা কওাম্পাসন, কোওানোয  ব্রোিগুসরয সফরুজে ঞা সবজমাকগুসর কেঔবার 
ওজয।  

উির 7 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
কচরা কপাযাজভয এসিোয যজেজঙ, কমঔাজন ২০রি ঝাওা মসন্ত িসঢূযজডয োসফ ওযা কমজঢ এভন 
ভজূরেয ডে ফা সযজলফায সফলেগুসর কেঔায। 

উির 8 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
গ্রাজওয জঙ্গ ম্পজওস য কিজত্র প্রণভ বাফভসূঢস ঝা তঢসয ে অত্মসফোী জে, ভে ভজঢা াসচয জে 
এফং অগ্র কেসঔজে। 

উির 9 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
তনসঢও অঘযড এজচন্ট  ফীভাওাযজওয উয সফো তঢসয ওযজঢ াামে ওজয। 

উির 10 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
সক্রে িফজডয ভজধে যজেজঙ ফিায প্রসঢ ভজনাজমাক কেো, ভাজছভজধে ভাণা না া  াা, ভঢাভঢ 
কেো। 
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অধ্যায় 3 

অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ 
অধ্যায় ভূক্ষমকা 

ফীভা সল্প ভরূঢ এওটি সযজলফা সল্প.ফঢস ভান কপ্রিাজঝ, গ্রাও প্রঢোা ক্রভাকঢ ক্রভফধসভান ে 
এফং নসুষ্ঠঢ সযজলফায ভাজন ওঔন জন্তাল উসিঢ ে। এওঝানা ডে নঢুনত্ব এফং অধুসনও 
প্রমুসিয ফেফায দ্বাযা গ্রাও সযজলফা স্তজযয উজেঔজমাকে উন্নসঢ ো জত্ত্ব, সল্প  জন্তাল এফং 
ঔাযা প্রসঢচ্ছসফয ওাযজড বুকজঙ। চীফন্ত এআ ফিা কণজও যওায এফং সনেন্ত্রও জনও েজি 
গ্রড ওজযজঙন। 

অআঅযসটএ-এয প্রসফধান সফসবন্ন সযজলফায চনে এওটি ঝানসোযাউি ভে (টিএটি) উিান 
ওজয কমটি ফীভা কওাম্পানী গ্রাওজও সযজাধ ওযজঢ জফ। এটি অআঅযসটএ (সরসধাযজওয স্বাণস 
যিা অআন),২০০২-এয ং। ফীভা কওাম্পাসন এওটি ওামসওয সবজমাক প্রসঢসফধান ফেফিা ণাওা 
অফেও, এফং অআঅযসটএ ঢায চনে সনজেস সওা তঢসয ওজযজঙ। 

ক্ষলিজণর ফাফ 

 
A. সবজমাক প্রসঢসফধাজনয ফেফিাভূ - উজবািা অোরঢ, নোোর 
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A. অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ - উপজভািা আদাত, নযায়পা 

1. ইক্ষন্টজগ্রজটড ক্রগ্রজভন্প মযাজনজজমন্ট ক্ষজস্টম (আইক্ষজএমএ) 

অআঅযসট এওটি আসন্টজগ্রজঝট কগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ (অআসচএভএ) উিান ওজয কমটি 
ফীভা সবজমাক ঢজণেয এওটি কওসন্ধে ংগ্রির এফং সল্প মসজফিড সবজমাক প্রসঢওায চনে এওটি 
াসঢোয সজজফ ওাচ ওজয। 

সরসধাযওযা এআ সজিজভ কযসচিায ওযজঢ াজয ঢাজেয সরসয সফফযড সেজে এফং সবজমাক 
োসঔর ওযজঢ াজয। সবজমাক ঢায য সনচ সনচ ফীভা কওাম্পাসন াঠিজে কেো ে। 

অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্াজনর বযবস্থামূ 

অআসচএভএ সবজমাকওাযী এফং ঢাজেয প্রসঢসফধাজনয চনে কনো ভে নুযড ওজয। সবজমাক 
সনম্নসরসঔঢ URL-এ কযসচিায ওযা মাজফ: 

http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx 

2. ক্রেতা রুিা আইন, ১৯৮৬ 

গুরুত্বপণূি 

এআ অআন া ওযা ে "জক্রঢাজেয স্বাজণসয বার ুযিা প্রোন এফং কক্রঢা সফজযাধ সনষ্পসত্তয চনে 
কক্রঢা ওাউসন্সর এফং নোনে ওঢৃস ি প্রসঢষ্ঠা"। এআ অআন কক্রঢা ুযিা (ংজাধন) অআন, 
২০০২ দ্বাযা ংজাধন ওযা জেজঙ। 

অআজন প্রেত্ত সওঙু ংজ্ঞা সনম্নরূ: 

ংজ্ঞা 

"পক্ষরজবা" ভাজন কমজওাজনা ংজ্ঞায সযজলফা মা ম্ভাফে ফেফাযওাযীজেয চনে উরব্ধ এফং ফোে, 
অসণসও, ফীভা, সযফন, প্রসক্রোচাঢওযড, তফেেুসঢও ফা নোনে সি যফযা, কফাটস  ফা ফািান 
ণফা উবেআ, ফাস  সনভসাড, সফজনােন, সঘত্তসফজনােন ফা ংফাে ফা নোনে ঢণে যফযায াজণ 
ুসফধায ঢস  ন্তবুস ি ওযা ে। সওন্তু এটিজঢ ফেসিকঢ সযজলফা এওটি ঘুসিয ধীন সফনাভজূরে 
কওাজনা সযজলফা ভসড ন্তবুস ি নে। ফীভা সযজলফায ন্তবুস ি। 

“ক্রেতা” ভাজন কমজওাজনা ফেসি সমসন 

 এওটি সফজফঘনায চনে কওাজনা ডে ক্রে ওরুন এফং এআ ধযজনয জডেয ফেফাযওাযী 
ন্তবুস ি যজেজঙ। সওন্তু এওচন ফেসি সমসন ন্তবুস ি নে সমসন এঝা সফক্রে চনে ফা কওাজনা 
ফাসডসচেও উজেজে ফা এআ ধযজনয ডে গ্রড ওজযজঙন ফা  

 বা া ওযা ফা সফজফঘনায চনে কমজওাজনা সযজলফায দ্বেফায ওযা এফং এআ ধযজনয 
সযজলফা সুফধাজবাকী ন্তবুস ি। 

"ত্রুট" ণস কম কওান কোল, ম্পূডসঢা, ংসিপ্ত প্রাঘুমসঢা ভান, প্রওৃসঢ এফং ওভসিভঢা েসঢ মা 
কওান অআন দ্বাযা ফা ধীজন যিডাজফিজডয প্রজোচন ে ফা ঘুসি নুাজয এওচন ফেসিয দ্বাযা 
ঞ্চাসরঢ ওযা জফ ফজর গ্রড ওযা জেজঙ ফা নেণাে কমজওাজনা সযজলফায জঙ্গ ম্পওস । 
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“অক্ষভজযাগ” ভাজন সবজমাকওাযী সরসঔঢ কমজওাজনা সবজমাক মা: 

 এওটি নোমে ফাসডচে ঘঘস া ফা সনেন্ত্রডভরূও ফাসডচে নুীরন গ্রড ওযা জেজঙ 
 ঢাজেয কওনা জডেয এও ফা এওাসধও ূডসঢা কণজও কবাজকন 
 ঢাজেয বা া ফা ওাজচ রাকাজনা সযজলফা কমজওাজনা সেও কণজও বাজফ কবাজক 
 অআন দ্বাযা ংজাসধঢ ফা োজওচ প্রেসসঢ সবমুি োভ জনও কফী 
 ডে মা ফেফায ওযজর চীফন এফং সনযাত্তা কিজত্র সফজ্জনও জঢ াজয ঢা চনাধাযজডয 

ওাজঙ সফসক্রয চনে কেো জচ্ছ ফেফাসেও প্রজোচজন এআ ধযজনয জডেয সফলেফস্তু, েসঢ 
এফং ফেফাজযয প্রবাফ সফলজে ঢণে প্রেসজনয অআন সফধান রঙ্ঘন ওজয। 

"কক্রঢা সফজযাধ" মাজন একট ক্ষবতকি  ক্রযখাজন একজন বযক্ষি যার ক্ষবরুজদ্ধ অক্ষভজযাগ করা জয়জছ, 
ক্ষতক্ষন অক্ষভজযাগ অন্তগিত অক্ষভজযাগ অস্বীকার কজরন এবং ক্ষবজরাধ্ কজরন। 

a) ক্রেতা ক্ষবজরাধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান ংস্থা  

‚কক্রঢা সফজযাধ প্রসঢসফধান ংিা‛ প্রসঢটি কচরাে তঢযী ওযা জেজঙ এফং যাচে এফং চাঢীে 
মসাজে। 

i. ক্রজা ক্রফারাম 

 কপাযাজভয সওঙু সবজমাজকয কিজত্র অআনকঢ সধওায অজঙ, কমঔাজন জডেয ভরূে ফা 
সযজলফা এফং িসঢূযড োসফ ২০ রাঔ মসন্ত 

 কচরা কপাযাভ কেোসন অোজরঢ মণামণ ঞ্চারজনয চনে ঢায অজে / পযভান 
াঞাজনায িভঢাপ্রাপ্ত ম। 

ii. রাজয কক্ষমলন 

 এআ প্রসঢসফধান ওঢৃস ি ভরূ, অজফেনওাযী এফং ঢত্ত্বাফধাজনয এঔসঢোয অজঙ। 
 এটি কচরা কপাযাভ কণজও অা অজফেন সফজফঘনা ওজয। 
 এটিয সফঘাজযয সধওায অজঙ সবজমাক সফজফঘনা ওযায কমঔাজন  ডে / কফা এফং 

িসঢূযড ভান, মসে কওাজনা োসফ ২০ রাঔ ঝাওা সঢক্রভ ওজয সওন্ত 100 রাঔ ঝাওা 
সঢক্রভ ওজয। 

 নোনে িভঢা  ওঢৃস ত্ব কচরা কপাযাজভয ভজঢাআ। 

iii. জাতীয় কক্ষমলন 

 ঘূ ান্ত ওঢৃস ি অআজনয ধীন চাঢীে ওসভন প্রসঢসষ্ঠঢ ে। 
 এটি ভরূ, অজফেনওাযী সজজফ ঢত্ত্বাফধান সফঘাজযয সধওায অজঙ। 
 এঝা যাচে ওসভন ওঢৃস ও কৃীঢ অজে কণজও অসর শুনজঢ াজযন এফং ঢায ভরূ 

সফঘাযজিজত্র প্রসঢজযাধ ওযজফন, কমঔাজন ডে / সযজলফা  িসঢূযড 100 রাঔ ঝাওা 
ঙাস জে ককজঙ। 

 এটিয যাচে ওসভজনয উয অজফিসডও সফঘাজযয সধওায অজঙ।  

এআ সঢনটি ংিায কেোসন অোরজঢয িভঢা অজঙ। 
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: অক্ষভজযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ান জনয প্রণাী 

 
 

b) অক্ষভজযাগ পরূণ করার পদ্ধক্ষত 

সবজমাক ূযড ওযায েসঢ উজযাি সঢনটি প্রসঢসফধান ংিা ভজধে ঔফু চ। সবজমাক 
ূযড ওযায চনে কওাজনা সপ কনআ ফা যাচে ওসভন ফা চাঢীে ওসভজনয ওাজঙ অজফেন যূড 
ওযা। সবজমাক সবজমাকওাযী সনজচ ফা ঢায সনমুি এজচন্ট ূযড ওযজঢ াজয। এটি 
ফেসিকঢবাজফ ূযড ওযা কমজঢ াজয ফা কাি দ্বাযা াঞাজনা কমজঢ াজয। এটি রিনীে কম 
সবজমাক ূযড উজেজেয চনে কওাজনা উসওজরয প্রজোচন কনআ। 

c) ক্রেতা ক্রফারাজমর আজদল 

কপাযাভ মসে ন্তুি ন কম ডে মায সফরুজে সবজমাক জেজঙ ঢা সবজমাজক উজেসঔঢ কওাজনা 
ূডসঢা কবাজক ফা সবজমাক ন্তকসঢ সবজমাক সযজলফা ম্পজওস  প্রভাসডঢ ে, কপাযাভ এওটি 
অজে চাসয ওযজঢ াজযন সফযীঢ িজও  সনম্নসরসঔঢ এও ফা কফস ওযায, 

i. সবজমাকওাযীজও মূয ক্রফরত ওযা, (ফা ফীভায কিজত্র প্রসভোভ), সবজমাকওাযী দ্বাযা 
ঔযঘ ওযা ঝাওা 

ii. সফযীঢ জিয ফজরায চনে গ্রাওজও কওাজনা িসঢ ফা িজঢয চনে এআ ধযজনয 
ুযস্কাযজও িক্ষতপরূণ ওজয 

iii. প্রজশ্ন কফা ূডসঢা ফা ঘাটক্ষত াযড 
iv. অনযাযয বাক্ষণজয চচি া ফা সনেন্ত্রডভরূও ফাসডচে নুীরন ফে ফা ঢাজেয ুনযাফসৃত্ত না ওযা 
v. েরগুজরায পযিাপ্ত খরচ প্রোন 

d) অক্ষভজযাজগর প্রকৃক্ষত 
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মঢেযূ ফীভা ফেফা ম্পওস মুি ক্রবক্ষলর ভাগ ক্রেতা প্রক্ষতজরাধ্ সঢন কপাযাভ জঙ্গ সনম্নসরসঔঢ 
প্রধান বাজক জ  

i. োসফ সনষ্পসত্তজঢ কেযী 
ii. সনষ্পসত্ত না ওযা োসফ 
iii. োসফ সযঢোক 
iv. িসঢয সযভাড 
v. সরস নীসঢ, ঢস  আঢোসে 

3. বীমা নযায়পা 

ফীভা অআন,১৯৩৮-এয িভঢায ধীন কওন্ধীে যওায  জন অক্ষভজযাগ ক্ষবক্ষধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান, 
১৯৯৮ তঢযী ওজযজঙন, ১১-আ নজবম্বয ১৯৯৮-এ যওাযী ককজচজঝ প্রওাসঢ প্রজ্ঞান দ্বাযা। এআ 
সফসধ চীফন ফীভা এফং নোনে ফীভাে প্রজমাচে, ভস্ত ফেসিকঢ ফীভা, ণসাৎ, এওচজনয াভণস 
নমুােী কনো ফীভা। 

এআ সনেজভয উজেে র ওামসওয, েি  সনযজি েসঢজঢ ফীভা কওাম্পাসন ঢযপ কণজও োসফ 
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত ফ সবজমাজকয ভাধান ওযা ে। 

নযায়পা, বীমাকৃত এবং ক্ষবমাকারী উজেক্ষখত লতি াবী মজধ্য একট মধ্যস্থ এবং পরামলিদাতা 
ক্ষাজব কাজ করজত পাজরন পারস্পক্ষরক চুক্ষি দ্বারা। 

অক্ষভজযাগ গ্রায জব না প্রতযাখযান জব ক্র ম্পজকি  নযায়পাজর ক্ষদ্ধান্তই চূ়িান্ত।  

a) নযায়পাজর কাজছ অক্ষভজযাগ 

নোোজরয ওাজঙ ওযা কওান সবজমাক সরসঔঢবাজফ জঢ জফ, ফীভাওৃঢ ফা ঢায অআনকঢ 
উত্তযাসধওাযী দ্বাযা স্বািসযঢ, সফঘাজযয সধওাজযয ভজধে নোোরজও উজেে ওজয, ফীভাওাযীয 
নসণ দ্বাযা ভসণসঢ এওটি াঔা / সপ, অজঙ, মসে ণাজও, প্রওৃসঢ এওটি নভুান ওজয এফং 
সবজমাকওাযীয িসঢ  ত্রাড সযভাড নভুান ওজয। 

নোোজরয ওাজঙ সবজমাক ওযা মাজফ মসে: 

i. সবজমাকওাযী ফীভা কওাম্পাসনজও এওটি ূফসফঢী সরসঔঢ উিানা তঢসয ওজযজঙ এফং ফীভা 
কওাম্পানী ওাজঙ সঙর: 

 সবজমাক প্রঢোঔোঢ ওযা ফা 
 ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক কৃীঢ োয এও ভা জয সবজমাকওাযী কওাজনা উত্তয 

াে সন 

ii. ফীভাওাযী দ্বাযা কৃসঢ উত্তজয সবজমাকওাযী ন্তুি নে  
iii. সবজমাক ফীভা কওাম্পাসনয দ্বাযা প্রঢোঔোন ঢাসযঔ কণজও এও ফঙজযয ভজধে তঢসয ওযা ে 
iv. সবজমাক কওাজনা অোরঢ ফা কক্রঢা কপাযাভ ফা াসরস ভজধে ভীভাংসঢ ে না 

b) নযায়পা দ্বারা পুাক্ষরল 

সনসেসি সওঙু ওঢস ফে / সফসধ অজঙ মা নোোর ারন ওযজফন ফজর অা ওযা মাে: 
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i. এআ ধযজনয সবজমাক াোয এওভাজয ভজধে ুাসয ওযজঢ জফ 
ii. ওস সবজমাকওাযী এফং ফীভা কওাম্পানীজও াঞাজঢ জফ 
iii. এআ ধযজনয ুাসয াোয ১৫ সেজনয ভজধে সবজমাকওাযী দ্বাযা সরসঔঢবাজফ ুাসয 

স্বীওায ওযজঢ জফ  
iv. ফীভাওৃঢ দ্বাযা স্বীওৃসঢ ত্র ফীভাওাযীজও াঞাজঢ জফ এফং ঢাজও এযওভ স্বীওৃসঢ ত্র 

াোয ১৫ সেজনয ভজধে ঢায সরসঔঢ সনসশ্চেঢা প্রজোচন 

c) রায় 

মসে সফজযাধ ভধেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোোর সঢসন নোমে ভজন ওজয ফীভাওৃঢজও যাে 
কেজফন মা ফীভাওৃজঢয প্রজোচনীে িসঢ ূযজডয কফী নে। 

নোোজরয যাে সনম্নসরসঔঢ সফসধ দ্বাযা সযঘাসরঢ ে: 

i. যাে ২০ রাঔ ঝাওায (ওৃাূফসও ওৃঢ কজভন্ট এফং নোনে ঔযঘ ন্তবুস ি)জফস নে 
ii. কমভন এওটি সবজমাক প্রাসপ্তয ঢাসযঔ কণজও 3 ভাজয এওটি সনসেসি ভজেয ভজধে তঢসয 

যাে ওযা উসঘঢ, এফং এআ ধযজনয যাে প্রাসপ্তয এও ভাজয ভজধে এওটি ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত 
ো উসঘঢ।  

iii. সনষ্পসত্তয সাজফ ফীভাওৃঢজও ূডস যাে প্রাসপ্ত স্বীওায ওযা উসঘঢ। 
iv. সফভাওাযীজও যাে কভজন সনজঢ জফ এফং এআ ধযজনয স্বীওৃসঢ ত্র প্রাসপ্তয 15 সেজনয ভজধে 

নোোরজও এওটি সরসঔঢ ফসঢ াঞাজঢ জফ 
v. ফীভাওৃঢ মসে যাে গ্রড সরসঔঢ বাজফ ফকঢ না ওজযন, সফভাওাযী যাে ফাস্তফােন ওযজঢ 

াজযন না। 

অত্ম যীিা 1 

____________-এয সবজমাক গ্রড সফঘাজযয সধওায অজঙ, কমঔাজন ডে ফা সযজলফা এফং 
িসঢূযড ভান ২০ রাঔ ঝাওা মসন্ত।  

I. কচরা কপাযাভ 
II. যাচে ওসভন 
III. কচরা সযলে 
IV. চাঢীে ওসভন 

ারাংল 

 অআঅযসট এওটি আসন্টজগ্রজঝট কগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ (অআসচএভএ) উিান ওজয 
কমটি ফীভা সবজমাক ঢজণেয এওটি কওসন্ধে ংগ্রির এফং সল্প মসজফিড সবজমাক প্রসঢওায 
চনে এওটি াসঢোয সজজফ ওাচ ওজয। 

 কক্রঢা সফজযাধ প্রসঢসফধান ংিা প্রসঢটি কচরাে তঢযী ওযা জেজঙ এফং যাচে এফং চাঢীে 
মসাজে। 

 মঢেযূ ফীভা ফেফা ম্পওস মুি, কফসয বাক কক্রঢা প্রসঢজযাধ কিডীজঢ জয কমভন োসফ 
সনষ্পসত্তজঢ কেযী, সনষ্পসত্ত না ওযা োসফ, োসফ সযঢোক, িসঢয সযভাড এফং সরস নীসঢ, 
ঢস  আঢোসে।  
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 নোোর, ফীভাওৃঢ এফং সফভাওাযী উজেসঔঢ ঢস াফরী ভজধে এওটি ভধেি এফং যাভসোঢা 
সাজফ ওাচ ওযজঢ াজযন াযস্পসযও ঘুসি দ্বাযা। 

 মসে সফজযাধ ভধেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোোর সঢসন নোমে ভজন ওজয ফীভাওৃঢজও ুযসৃ্কঢ 
ওযজফন, এফং ফীভাওৃজঢয প্রজোচনীে িসঢ ূযজডয কফী নে। 

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ 

1. আসন্টজগ্রজঝট কগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ (অআসচএভএ) 
2. কক্রঢা ুযিা অআন, ১৯৮৬ 
3. কচরা কপাযাভ 
4. যাচে ওসভন 
5. চাঢীে ওসভন 
6. ফীভা নোোর 

আত্ম পরীিার উির 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

ক্রজা আজাচনাস্থ-এর অক্ষভজযাগ গ্রণ ক্ষবচাজরর অক্ষধ্কার আজছ, ক্রযখাজন পণয বা পক্ষরজবা এবং 
িক্ষতপরূণ মান ২০ াখ টাকা পযিন্ত। 

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী 

প্রশ্ন 1 

অআসচএভএ ব্দটি সফসৃ্তঢ ওরুন। 

I. আনুজযন্স কচজনযার ভোজনচজভন্ট সজিভ 
II. আসিোন কচজনযার ভোজনচজভন্ট সজিভ 
III. আসন্টজগ্রজঝট কগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ 
IV. আজন্টসরজচন্ট কগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ 

প্রশ্ন 2 

সনজঘয কওানটি কক্রঢা সফজযাধ প্রসঢসফধান ংিা ২০ রাঔ এফং ১০০ রাজঔয ভজধে কক্রঢা সফজযাধ 
সযঘারনা ওযজঢ াজয? 

I. কচরা অজরাঘনাির 
II. যাচে ওসভন 
III. চাঢীে ওসভন 
IV. কচরা সযলে 

প্রশ্ন 3 

সনম্নসরসঔঢ কওানটি তফধ কক্রঢা সবজমাজকয সবসত্ত তঢযী ওযজঢ াজয না? 
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I. কোওানোযযা জডেয চনে এভঅযস কণজও কফস ভরূে ঘাে 
II. কোওনোযযা কক্রঢাজেয এওটি কিডীয কিষ্ঠ জডেয যাভস কেে না 
III. লজধয কফাঢজর োরাসচস  ঢওীওযড ণাজও না 
IV. ত্রুটিূডস ডে 

প্রশ্ন 4 

নীজঘয কওানটি গ্রাজওয চনে ফীভা সরস ম্পসওস ঢ সবজমাজকয চনে ফজঘজে উমুি সফওল্প জফ? 

I. সরস 
II. ুসপ্রভ কওাঝস  
III. ফীভা নোোর 
IV. কচরা অোরঢ 

প্রশ্ন 5 

নীজঘয সফফসৃঢয কওানটি ফীভা নোোর অঞ্চসরও সফঘাজযয সফলজে ঠিও? 

I. ফীভা নোোজরয চাঢীে সফঘাযজিত্র অজঙ 
II. ফীভা নোোজরয যাচে সফঘাযজিত্র অজঙ 
III. ফীভা নোোজরয কচরা সফঘাযজিত্র অজঙ 
IV. ফীভা নোোর শুধুভাত্র সনসেসি অঞ্চসরও ীভাে সযঘাসরঢ ে 

প্রশ্ন 6 

ফীভা নোোজরয ভধে সওবাজফ সবজমাক অযম্ভ ওযা মাে? 

I. সবজমাক সরসঔঢ ওযজঢ জফ 
II. সবজমাক ভজুঔাভসুঔ কপাজন ওযজঢ জফ 
III. সবজমাক াভনা-াভসন ওযজঢ জফ 
IV. সবজমাক ঔফজযয ওাকজচয সফজ্ঞাজন ওযজঢ জফ 

প্রশ্ন 7 

এওচন ফীভা নোোজরয োযি োয ভে ীভা সও? 

I. ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয ে-ুফঙজযয ভজধে  
II. ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয সঢন ফঙজযয ভজধে 
III. ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয এও ফঙজযয ভজধে 
IV. ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয এও ভাজয ভজধে 

প্রশ্ন 8 

সনম্নসরসঔঢ ভজধে কওানটি নোোর জঙ্গ এওটি সবজমাক ঘার ুচনে এওটি ূফসঢস  নে? 

I. সবজমাক ফেআ এওটি 'ফেসিকঢ রাআন' ফীভাে এওচন ফেসি দ্বাযা জঢ জফ 
II. ফীভাওাযী সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয ১ ফঙজযয ভজধে সবজমাক অযম্গ ওযজঢ জফ 
III. সবজমাকওাযী নোোজরয জূফস এওটি কক্রঢা কপাযাজভয দ্বাযি জঢ জফ  
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IV. ঘাো কভাঝ ত্রাড ২০ রাঔ ঝাওায সযভাড ভজধে জঢ জফ। 

প্রশ্ন 9 

নোোজরয ওাজঙ সবজমাক দ্বাযি ওযায চনে কওাজনা সপ/ ঘাচস  অজঙ সও? 

I. ১০০ ঝাওা সপ সযজাধ ওযজঢ জফ 
II. কওাজনা সপ ফা ঘাচস  সেজঢ জফ না 
III. ত্রাজডয ২০% সপ সজজফ সযজাধ ওযজঢ জফ 
IV. ত্রাজডয ১০% সপ সজজফ সযজাধ ওযজঢ জফ 

প্রশ্ন 10 

ফেসিকঢ ফীভাওাযীয সফরুজে সবজমাক অযম্ভ ওযা মাজফ সও? 

I. সবজমাক শুধভুাত্র যওাযী ফীভাওাযীয সফরুজে অযম্ভ ওযা মাজফ 
II. োাঁ, সবজমাক কফযওাযী ফীভাওাযীয সফরুজে অযম্ভ ওযা মাজফ 
III. চীফনফীভা কক্টজযয কফযওাযী ফীভাওাযীয সফরুজে সবজমাক অযম্ভ ওযা মাজফ 
IV. শুধুভাত্র চীফনফীভা কক্টয ঙা া কফযওাযী ফীভাওাযীয সফরুজে সবজমাক অযম্ভ ওযা মাজফ 

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র ক। 

অআসচএভএ ফরজঢ কফাছাে আসন্টজগ্রজঝট সগ্রজবন্স ভোজনচজভন্ট সজিভ। 

উির 2 

ঠিও সফওল্পটি র ঔ। 

যাচে ওসভন কক্রঢা সফজযাধ প্রসঢসফধান ংিা ২০ রাঔ এফং ১০০ রাঔ ঝাওায ভজধে কক্রঢা 
প্রসঢজযাধ সযঘারনা ওযজঢ াজয। 

উির 3 

ঠিও সফওল্পটি র ঔ। 

কোওনোযযা কক্রঢাজেয এওটি কিডীয কিষ্ঠ জডেয যাভস কেে না এটি তফধ কক্রঢা সবজমাজকয 
সবসত্ত তঢযী ওযজঢ াজয না। 

উির 4 

ঠিও সফওল্পটি র ক। 

সবজমাক অযম্ভ ওযজঢ জফ ফীভা নোোজরয জঙ্গ মায অঞ্চসরও সফঘাযাঞ্চজরয সধজন ফীভাওাযীয 
ন্তকসঢ। 

উির 5 

ঠিও সফওল্পটি র খ। 
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ফীভা নোোর শুধুভাত্র সনসেসি অঞ্চসরও ীভাে সযঘাসরঢ ে। 

উির 6 

ঠিও সফওল্পটি র ও। 

নোোজরয ওাজঙ সবজমাক সরসঔঢ জঢ জফ। 

উির 7 

ঠিও সফওল্পটি র ক।  

ফীভাওাযী দ্বাযা সবজমাক প্রঢোঔোঢ োয এও ফঙজযয ভজধে ফীভা নোোজরয োযি জঢ জফ। 

উির 8 

ঠিও সফওল্পটি র ক। 

সবজমাকওাযী নোোজরয জূফস এওটি কক্রঢা কপাযাজভয দ্বাযি োয প্রজোচন কনআ। 

উির 9 

ঠিও সফওল্পটি র ঔ। 

নোোজরয ওাজঙ সবজমাক দ্বাযি ওযায চনে কওাজনা সপ / ঘাচস  সেজঢ জফ না 

উির 10 

ঠিও সফওল্পটি র ঔ। 

োাঁ,  কফযওাযী ফীভাওাযীয সফরুজে সবজমাক অযম্ভ ওযা মাজফ। 
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      4 

ফীভা এজচন্ট কযগুজরন 
 

বীমা এজজন্ট 
 
ফীভা এজচন্ট সনজোক সফসধ ঘার ুজেজঙ ২০১৬াজরয ১রা এসপ্রর কণজও। 

এআ সফলজে সনম্নসরসঔঢ ংজ্ঞাগুসর প্রাসঙ্গও। 

1. ংজ্ঞা:   
1) ‘‘অআন’’ জণস ফীভা অআন, ১৯৩৮ (১৯৩৮-এয ৪) ভজে ভজে কমভন ংজাধভ জেজঙ 
2) ‘‘সনজোক ত্র’’ ভাজন জরা ফীভা এজচন্ট সজজফ ওাচ ওযজঢ কওাজনা ফেসিজও ফীভাওাযীয 

কেো সনজোজকয এওটি সঘঠি।  
3) ‘‘অসর সপায’’ ভাজন জরা ফীভাওাযীয নজুভাসেঢ এওচন অসধওাসযও মাাঁয ওাচ জরা 

এওচন ফীভা এজচজন্টয কণজও প্রাপ্ত প্রসঢসনসধত্ব  অজফেন ম্পজওস  সফজফঘনা  ঢায সনষ্পসত্ত 
ওযা। 

4) ‘‘ফীভা এজচন্ট’’ ভাজন জরা ফীভায সরস ঘাসরজে মাো, ঢায ুননসফীওযড ফা নঢুন ওজয 
ঢা ঘার ু ওযা ম্পসওস ঢ ওাচ  ফীভা ফেফায চনে নজুযাধ  ঢা ংগ্র ওযজঢ 
ফীভাওাযীয সনমুি এও ফেসি।  

5) ‘‘ওঢৃস ি’’ ভাজন জরা আনুজযন্স কযগুজরঝাসয োি কটজবরজভন্ট ণসযটি োক্ট, ১৯৯০ 
(১৯৯৯-য ৪১)-এয ৩নং ধাযাে ঢস  দ্বাযা প্রসঢসষ্ঠঢ আনুজযন্স কযগুজরঝাসয োি 
কটজবরজভন্ট ণসযটি ফ আসিো। 

6) ‘‘ওজম্পাসচঝ আনুজযন্স এজচন্ট’’ ভাজন জরা এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ সনমুি এওচন ফেসি 
মাজও েআু ফা ঢায কফস ফীভাওাযী সনজেক ওজযজঙ এআ জঢস  কম সঢসন এওটিয কফস চীফন 
ফীভাওাযী, াধাযড ফীভাওাযী, স্বািে ফীভাওাযী এফং কভাজনা-রাআন ফীভাওাযীয এওটিয কফস 
ফীভাওাযীয জে ওাচ ওযজফন না। 

7) ‘‘এজচন্টজেয কওন্ধীে ঢাসরওা’’ ফরজঢ কফাছাে ওঢৃস জিয যসিঢ এজচন্টজেয এওটি ঢাসরওা 
মায ভজধে ভস্ত ফীভাওাযীয সনমুি এজচন্টজেয মাফঢীে সফফযড ণাজও। 

8) ‘‘ওাজরা ঢাসরওাবুি এজচন্টজেয কওন্ধীে ঢাসরওা’’ ভাজন জরা ওঢৃস জিয যসিঢ এজচন্টজেয 
কআ ঢাসরওা মায ভজধে অঘযডসফসধ রঙ্ঘন এফং / ণফা চাসরোসঢয চনে ফীভাওাযীয 
ভজনানীঢ অসধওাসযও দ্বাযা মাাঁজেয সনজোক িসকঢ/ফাসঢর ওযা জেজঙ। 

9) ‘‘ভজনানীঢ অসধওাসযও’’ ফরজঢ কফাছাে এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ ওাউজও সনজোক ওযজঢ 
ফীভাওাযীয ভজনানীঢ এওচন সপায।  

10) ‘‘যীিা ংিা’’ জরা কআ প্রসঢষ্ঠান, মাযা ফীভা এজচন্টজেয চনে প্রাও-সনজোক 
যীিা সযঘারনা ওজয এফং মাযা ওঢৃস ি দ্বাযা এয চনে স্বীওৃঢ। 
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11) এআ সফসধগুসরয উজেজেয চনে ‘‘কভাজনা-রাআন ফীভাওাযী’’ ফরজঢ কআ ফীভাওাযীজও কফাছাে 
মাযা ফীভা অআন, ১৯৩৮-এয ২(৯) ধাযায ধীজন ংজ্ঞাসেঢ এফং ফেফাে কওাজনা 
সনসেসি সফজল কিত্র সযঘারনা ওজযা ণাজও কমভন ওৃসল ফীভা, এক্সজাঝস  কক্রসটঝ কোযাসন্ট 
সফচজন।   

12)  ‘‘ফহুস্তযীে সফডন প্রওল্প’’ ভাজন জরা এভন কওাজনা প্রওল্প মা ফীভা অআজনয ৪২এ 
ধাযাে ফোঔো নমুােী ংজ্ঞাসেঢ। 
 

2. বীমাকারী দ্বারা বীমা এজজজন্টর ক্ষনজয়াগ:  
1) এওটি ফীভাওাযীয এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ সনজোক প্রঢোী অজফেনওাযীজও ফীভাওাযীয 

ভজনানীঢ সপাজযয ওাজঙ পভস I-A-কঢ অজফেন চানাজঢ জফ। 
2) অজফেন াোয য ফীভাওাযীয ভজনানীঢ অসধওাসযও সনজচ ংেভিু জফন কম 

অজফেনওাযী:-  
a) পভস I-A-য এজচসন্সয অজফেন ফস জণস যফযা ওজযজঙন;   
b) এজচসন্সয অজফেন জত্রয জঙ্গ োন-এয সফস্তাসযঢ সফফযড ক ওজযজঙন;  
c) সফসধ ৬-এয ধীজন সনধসাসযঢ ফীভা যীিা া ওজযজঙন;  
d) সফসধ ৭-এ উজেসঔঢ জমাকেঢায কওাজনা এওটি দ্বাযা েিু নন;  
e) ফীভা ফেফায চনে প্রঘায ওযা  ঢা ংগ্র ওযায সফলজে প্রজোচনীে জ্ঞান যজেজঙ; 

এফং সরস কাডাযজও প্রজোচনীে সযজলফা প্রোন ওযজঢ িভ; 
 

3) ভজনানীঢ অসধওাসযও এজচসন্সয অজফেনত্রটি ধোফাজেয াজণ মাঘাআ ওযজফন এফং 
সনসশ্চঢ জফন কম অজফেনওাযীয এজওয কফস চীফন ফীভাওাযী, াধাযড ফীভাওাযী, স্বািে 
ফীভাওাযী এফং কভাজনা-রাআন ফীভাওাযীয এওটিয কফস ফীভাওাযীয জে সনমুি এজচসন্স কনআ 
এফং ওাজরা ঢাসরওাবুি এজচজন্টয কওন্ধীে ঢাসরওাে ঢাাঁয নাভ কনআ। 
 

4) মজনানীত আক্ষধ্কাক্ষরক এছা়িা যাচাই করজবন 
a) উজয ফসডসঢ ঢণে ম্পজওস  সনসশ্চঢ জঢ অজফেনওাযীয োন নম্বয সেজে ওঢৃস জিয 

যসিঢ এজচন্টজেয কওন্ধীে ঢাসরওা মাঘাআ ওযজফন।   
b) অজফেনওাযী ওাজরা ঢাসরওাবুি ঢা সনসশ্চঢ জঢ  ওঢৃস জিয যসিঢ ওাজরা ঢাসরওাবুি 

এজচন্টজেয কওন্ধীে ঢাসরওা মাঘাআ ওযজফন। 

5) উজযয সফসধজঢ উজেসঔঢ ভস্ত ঢস  অজফেনওাযী ূযড ওজযজঙ এফং ফীভা অআজনয 
৪২ধাযায উ-ধাযা (৩)-এ উজেসঔঢ জমাকেঢায কওাজনা এওটি দ্বাযা েিু নন, এভনঝা 
সনজচ সনসশ্চঢ োয যআ ভজনানীঢ অসধওাসযও এজচসন্সয অজফেজনয প্রসক্রো শুরু এফং 
এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ অজফেনওাযীয সনজোক ভঞ্জযু ওযজঢ াজযন, এয চনে 
অজফেনওাযীয কণজও ভস্ত নসণত্র াোয ১৫সেজনয ভজধে ঢাাঁজও এও সনজোকত্র কেজফন। 
সনমুি এজচন্টজও ভজনানীঢ অসধওাসযও এওটি এজচসন্স কওাট নম্বয কেজফন এফং কআ এজচসন্স 
নম্বজযয অজক ফীভাওাযীয নাজভয ংসিপ্ত অওায মুি ণাওজফ।  
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6) উজয উজেঔ নমুােী এজচসন্স সনজোকজত্র সনজোজকয ঢস াফরীগুসর উিাসঢ জফ, মায 

ভজধে ণাওজফ ফীভা এজচন্ট সজজফ অজফেনওাযীয সনজোক  ওামসওরাজয ভস্ত ঢস গুসর 
এফং সনজঘ ফসডসঢ অঘযডসফসধ। উজয উজেঔ নমুােী সনজোকত্র াঞাজনা জফ ঢজফ ঢা 
কওাজনাবাজফআ সনজোজকয য ৭সেজনয য নে।  

 
7) এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ সনমুি অজফেনওাযীজও ফীভাওাযী এওঝা সযসঘসঢ ত্র কেজফ মা 

ফীভাওাযীয াজণ এজচন্টজও সযসঘঢ ওযাজফ মায এজচন্ট সজজফ সঢসন প্রসঢসনসধত্ব ওযজঙন। 
 

8) অজফেনওাযী মসে এআ সফসধগুসরজঢ উজেসঔঢ ঢস গুসরয কওাজনা এওটি ূযড না ওজযন ঢাজর 
ভজনানীঢ অসধওাসযও এজচসন্সয সনজোক ভঞ্জযু ওযজঢ স্বীওায ওযজঢ াজযন। ঢাজর 
ভজনানীঢ অসধওাসযও অজফেন াোয 21সেজনয ভজধে এজচন্ট সনজোক না ওযায ওাযড 
সরসঔঢবাজফ অজফেনওাযীজও চাসনজে কেজফন।   

 
9) এজচসন্সয সনজোক নাভঞ্জযু ওযায ভজনানীঢ অসধওাসযজওয সোজন্ত িুব্ধ অজফেনওাযী সোন্ত 

ুনসফসজফঘনায চনে ফীভাওাযীয ভজনানীঢ অসর সপাজযয ওাজঙ সযসবউ অজফেন ক 
ওযজঢ াজযন। অজফেনওাযীয সযসবউ অজফেন সফজফঘনায চনে ফীভাওাযী এওচন অসর 
সপায ভজনানীঢ ওযজফ। অসর সপায অজফেনটি সফজফঘনা ওযা সযসবউ অজফেন 
প্রাসপ্তয ১৫সেজনয ভজধে ঘূ ান্ত সোন্ত সরসঔঢ অওাজয চাসনজে কেজফন। 
 
 

3. বীমাকারীর কজম্পাক্ষজট বীমা এজজন্ট ক্ষনজয়াগ:  
1) ‘ওজম্পাসচঝ ফীভা এজচজন্ট’য চনে সনজোক প্রঢোী এওচন অজফেনওাযীজও ফেআ 

ংসিি রাআপ, াধাযড, স্বািে ফীভা ফা ভজনা-রাআন ফীভাওাযীয ভজনানীঢ অসধওাসযজওয 
ওাজঙ অজফেন চানাজঢ জফ ওজম্পাসচঝ এজচসন্স োসেজওন পভস I-B-এ। ংসিি 
ফীভাওাযীয ভজনানীঢ অসধওাসযও উজয উজেসঔঢ উাে  েসঢ নমুােী 
অজফেনত্রটি মাঘাআ ওযজফন। 

 
4. বীমা এজজক্ষন্পর পরীিা:-  

1) এওচন অজফেনওাযীজও যীিা ংিায সযঘাসরঢ ফীভা এজচসন্স যীিাে া ওযজঢ জফ, 
চীফন ফীভা, াধাযড ফীভা ফা স্বািে ফীভা সফলজে, সফলেটি সনবস য ওযজফ কওটি কম ফীভা 
ংক্রান্ত ঢায উয, এফং এওচন ফীভা এজচন্ট সনজোজকয চনে কমাকে জঢ ককজর ওঢৃস জিয 
সনধসাসযঢ সজরফা নমুােী। এজচসন্স যীিাে উঢীডস োয চনে ফীভা ংক্রান্ত প্রজোচনীে 
মসাপ্ত জ্ঞান মসুকজে প্রাণীজও তঢসয জঢ প্রজোচনীে ােঢা  সনজেস ফীভাওাযীআ কমাকান 
কেজফন। 
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2) উজয উজেসঔঢ ফীভা এজচসন্স যীিাে কম অজফেনওাযীযা াপজরেয জঙ্গ উত্তীডস জফন 
যীিা ংিা ঢাাঁজেয এওঝা া াটিস সপজওঝ প্রোন ওযজফ। যীিা ংিায কেো া 
াটিস সপজওঝ প্রণভ ফায কওাজনা ফীভাওাযীয জে এজচন্ট সজজফ সনজোজকয চনে ফাজযা ভাজয 
চনে ওামসওযী ণাওজফ।   
 

3) উজয উজেসঔঢ ফীভা এজচসন্সয যীিাে মাাঁযা উত্তীডস জফন কওফরভাত্র ঢাাঁযাআ এফং মাাঁজেয 
ওাজঙ যীিা ংিায আুেয ওযা তফধ া াটিস সপজওঝ ণাওজফ ঢাাঁযাআ এজচন্ট সজজফ 
সনজোজক কমাকে সজজফ সফজফসঘঢ জফন। 
 

5. একজন বীমা এজজন্ট ক্ষজজব কাজ করজত অজযাগযতার কারণ: জমাকেঢায ঢস গুসর জফ 
অআজনয ৪২(৩) ধাযায ধীজন ঢস  নমুােী।  
 

6. আচরণ ক্ষবক্ষধ্  
 

1) প্রজতযক বীমা এজজন্টজক ক্ষনজচ ক্ষনধ্িাক্ষরত আচরণক্ষবক্ষধ্গুক্ষ ক্রমজন চজত জব:-  

a) প্রজঢেও ফীভা এজচন্ট, --- 
i. সনজচজও এফং ফীভা কওাম্পাসনয সযঘে কেজফন মায জে সঢসন এওচন ফীভা এজচন্ট;  
ii. প্রঢোীজও এজচসন্সয সযসঘসঢ ত্র কেঔাজফন এফং োসফ ওযা জর প্রঢোীজও ঢাাঁয 

এজচসন্সয সনজোকত্র কেঔাজফন;  
iii. ঢাাঁয সফভাওাযীয দ্বাযা সফক্রজেয চনে প্রস্তাসফঢ ফীভা ডে ম্পসওস ঢ প্রজোচনীে ঢণে 

প্রঘায এফং এওটি সনসেসি ফীভা সযওল্পনা ুাসয ওযায ভে প্রঢোীয ঘাসো 
ভাণাে যাঔজফন; 

iv. ফীভা এজচন্ট কমঔাজন এওাসধও ফীভাওাযীয প্রসঢসনসধত্ব ওজযন এওআ ধযজনয জডেয, 
ঢাাঁয উসঘঢ কম ফীভাওাযীজেয সঢসন প্রসঢসনসধত্ব ওযজঙন ঢাাঁজেয ডেগুসর ম্পজওস  
িাঢীনবাজফ এফং প্রঢোীয সনসেসি ঘাসোয জঙ্গ ভানানআ ডে ম্পজওস  
সরসজাডাযজও যাভস কেো;    

v. প্রঢোী চানজঢ ঘাআজর ফীভা ডে সফসক্রয চনে ওসভজনয ভাত্রা ঢাাঁয ওাজঙ প্রওা 
ওযজফন;  

vi. প্রস্তাসফঢ ফীভা জডেয চনে ফীভাওাযী কম সপ্রসভোভ ঘাচস  ওযজফন ঢায আসঙ্গঢ 
কেজফন;  

vii. কপ্রাজাচার পজভস ফীভাওাযীয ঘাো ঢজণেয প্রওৃসঢ ম্পজওস  ফীভাপ্রঢোীজও ফোঔো 
ওযজফন এফং এওঝা ফীভা ঘুসি কওনায চনে এআ ঢণে প্রওাজয গুরুত্ব ঢাাঁজও 
ফসুছজে কেজফন; 

viii. ফীভা অিাযযাআটিংজেয জঙ্গ ম্পসওস ঢ ফীভা প্রঢোীয প্রসঢটি সফলে ফীভাওাযীয 
নচজয অনজফন, মায ভজধে প্রঢোীয ঔাযা বো ফা অজেয সিযঢা ন্তবুস ি 
মা এজচজন্টয চানায ভজধে ণাওজফ, এফং ফীভাওাযীয ওাজঙ ক ওযা প্রজঢেওটি 
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প্রস্তাজফয জঙ্গ এগুসর এওঝা সযজাঝস  অওাজয সেজঢ জফ, মাজও ফরা ে ‘‘ফীভা 
এজচজন্টয ককান সযজাঝস ’’, ঢাজঢ ণাওজফ ফীভা প্রঢোীয ফোাজয মাফঢীে মসুিগ্রাে 
নুোজনয ভাধেজভ াো ভস্ত প্রজমাচে  এভন কওাজনা সফলে মা ফীভায প্রস্তাফ 
গ্রজন ফীভাওাযীয অিাযাআটিং প্রসক্রোজও প্রবাসফঢ ওযজঢ াজয।  

ix. ফীভাওাযীয ওাজঙ কপ্রাজাচার পভস ূযজডয ভে প্রজোচনীে ভস্ত নসণত্র এফং 
প্রস্তাফ ম্পূডস ওযায চনে ফীভাওাযী কজয ঘাআজঢ াজয এভন নে ভস্ত ওাকচত্র 
কঘজে কনো;  

x. সরসয ধীজন ভজনানেন প্রবাসফঢ জঢ াজয এভন প্রজঢেওটি ম্ভাফনা সনজে 
যাভস কেজফন 

xi. ফীভাওাযী প্রস্তাফ গ্রড ওযজর ফা ঔাসযচ ওজয কেো ভাত্র ঢা জঙ্গ জঙ্গআ 
ফীভাপ্রঢোীজও চানাজফন; 

xii. ঢাাঁয ভাধেজভ সযসঘঢ প্রজঢেও সরসজাডাযজও সরসয সযজলফা ংক্রান্ত ভস্ত 
সফলজে প্রজোচনীে াফঢা  যাভস কেজফন, মায ভজধে সরস ফযাে, ঠিানায 
সযফঢস ন ফা সরসয ধীজন কওাজনা ুসফধা প্রজোক ফা নোনে সরস সযজলফা 
কমঔাজন মা প্রজোচন ফসওঙুআ ন্তবুস ি যজেজঙ;  

xiii. ফীভাওাযীয ওাঙ কণজও কক্লআজভয সনষ্পসত্তয চনে সরসজাডায ফা কক্লআভওাযী ফা 
উজবািাজও প্রজোচনীে াামে ওযজফন;  

 
2) ক্রকাজনা বীমা এজজন্ট করজবন না, ---- 

 
a. এওঝা তফধ রাআজন্স ঙা া ফীভা ফেফাে যাসচ ওযাজঢ নজুযাধ ফা ফেফা ংগ্র;  

 
b. কপ্রাজাচার পজভস কওাজনা ফস্তুকঢ ঢণে ফচস ন ওযজঢ প্রঢোীজও উৎাসঢ ওযা;  
c. প্রস্তাফ গ্রজডয চনে ফীভাওযীয ওাজঙ ক ওযা কপ্রাজাচার পভস ফা নসণজঢ বুর 

ঢণে ক ওযজঢ প্রঢোীজও উৎাসঢ ওযা; 
d. ফীভা ফেফায চনে োর ফা ঢা ংগ্রজয চনে কওাজনা ধযজনয ফহু-স্তযীে 

সফডন ফেফিায ফরম্বন এফং/ণফা কওাজনা প্রঢোী/সরসজাডাযজও ফহু-স্তযীে 
সফডন ফেফিাে উৎাসঢ ওযা;  

e. প্রঢোীয জঙ্গ বদ্র অঘযড;  
f. নে কওাজনা ফীভা এজচজন্টয ক ওযা প্রস্তাজফ স্তজি;  
g. ফীভাওাযীয প্রস্তাসফঢ ায, ুসফধা, ঢস াফরীয ফাআজয অরাো সওঙুয প্রস্তাফ কেো;   
h. ফীভা ঘুসিয অঢাে উজবািায কণজও অজেয বাক োসফ ওযা ফা কনো; 
i. ফঢস ভান সরসজও ফে ওজয সেজে কআ ফে ওযায সঢন ফঙজযয ভজধে ঢাাঁয কণজওআ 

এওঝা নঢুন প্রস্তাফ ওামসওযী ওযায চনে এওচন সরসজাডাযজও ঘা কেো; 
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j. ভজনানীঢ ফেসি মসে ঢায রাআজন্স অজকআ ফাসঢর ওজয ণাজওন এফং কআ ফাসঢজরয য 
াাঁঘ ফঙয ভে ওার না ায ো মসন্ত এওচন ফীভা এজচন্ট সজজফ ওাচ ওযায 
চনে নঢুন রাআজজন্সয চনে অজফেন; 
k. কওাজনা ফীভা কওাম্পাসনয এওচন সটজযক্টয ো ফা ণাওা;  
 

3) আসঢভজধেআ ঢাাঁয ভাধেজভ ংকৃীঢ ফীভা ফেফা ধজয যাঔায রজিে প্রজঢেও ফীভা এজচন্টআ 
সনধসাসযঢ ভজেয ভজধে সরসজাডাজযয সপ্রসভোভ চভা সনসশ্চঢ ওযজঢ ফযওভ কঘিা 
ঘারাজফন, সরস কাডাযজও কভ সঔও এফং সরসঔঢবাজফ নচয ওসযজে; 
  
 

4) ফীভা এজচন্ট সজজফ ওভসযঢ কওাজনা ফেসি ফীভা অআন, ১৯৩৮—এয ধাযা এফং আ 
অআজনয ধীজন কওাজনা সফসধ বঙ্গ ওযজর সঢসন ে াচায ঝাওা মসন্ত চসযভানা সেজঢ ফাধে 
ণাওজফন এফং কওাজনা ফীভাওাযী ফা ফীভাওাযীয ঢযজপ ওাচ ওযজঙন এভন কওাজনা ফেসি 
মসে এভন কওাজনা করাওজও ফীভা এজচন্ট সজজফ সনজোক ওজযন মায এআ ধযজনয ওাচ ওযায 
এসিোয কনআ ণফা এআ ধযজনয কওাজনা ফেসিয ভাধেজভ বাযজঢয ফীভা ফেফাে করনজেন 
ওজয ণাজওন ঢাজর কআ ফীভাওাযী ফা ঢায জে ওভসযঢ ফেসি চসযভানা সেজঢ োেফে 
ণাওজফন মায সযভাড এও কওাটি ঝাওা মসন্ত জঢ াজয।  

 
5) এআ ভস্ত সফসধয ধীজন সনধসাসযঢ অঘযড সফসধ রঙ্ঘন  ঢায এজচজন্টয ঢযজপ মাফঢীে 

ওাচ  ভ্রাসন্তয চনে ফীভাওাযীআ োেী ণাওজফন, এফং ঢায ঢচনে চসযভানা সেজঢ োেফে 
ণাওজফন মায সযভাড এও কওাটি ঝাওা মসন্ত জঢ াজয। 

 
7. একজন এজজন্টর ক্ষনজয়াগ স্থক্ষগত:   

1) এওচন এজচজন্টয সনজোক ফাসঢর ফা িসকঢ ওযা জঢ াজয ঢাাঁজও ঢা চানাজনায য এফং 
ঢাাঁজও ঢাাঁয অত্মি ভণসজনয চনে মণামণ ভে কেোয যআ, মসে সনম্নসরসঔঢ কোজল 
সঢসন েিু ন:- 
 
a. ফীভা অআন ১৯৩৮ (১৯৩৮-এয ৪), আনুজযন্স কযগুজরঝাসয োি কটজবরজভন্ট 

োি কটজবরজভন্ট ণসযটি োক্ট, 1999 (১৯৯৯-য ৪১) ফা সফসবন্ন ভোন্তজয 
ংজাধন নমুােী সনেভ ফা সফসধয ধাযা রঙ্ঘন ওজযন; 

b. উজয ফসডসঢ জমাকেঢায কওাজনা এওঝা রিে ওযা মাে।  
   

c. উজযয সফসধফে অঘযড সফসধ  ভজে ভজে ওঢৃস জিয চাসয ওযা সনজেস ভানজঢ 
ফেণস ন। 
 

d. সনজোজকয ঢস  রঙ্ঘন ওজযন। 
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e. ফীভাওাযী ফা ওঢৃস জিয ঘাসো নমুােী এওচন এজচন্ট সজজফ ঢাাঁয ওামসওরা ংক্রান্ত 

ঢণে যফযা ওযজঢ ফেণস জর; 
 

f. ওঢৃস জিয চাসয ওযা সনজেস ারজন ফেণস জর;   
g. বুর ফা সভণো ঢণে যফযা ওযজর; ণফা এজচন্ট সজজফ সনজোক ফা ঢায তফধঢায 

মসাজেয চনে ক ওযা অজফেনজত্র কওাজনা ফস্তুকঢ সফলে প্রওা ওযজঢ ফেণস জর। 
  

h. ফীভাওাযী/ওঢৃস জিয ঘাসো নমুােী মসােক্রসভও সযঝানস োসঔর না ওযজর; 
 

i. ওঢৃস ি সযঘাসরঢ কওাজনা নুোন ফা ঢেজন্ত জমাসকঢা না ওযজর; 
 

j. সরসজাডাজযয সবজমাজকয প্রসঢসফধান ওযজঢ ফেণস জর ফা এয চনে ওঢৃস িজও 
জন্তালচনও চফাফ না সেজঢ াযজর। 
  

k. ফীভাওাযীয ঢযজপ সরসজাডায/ফীভাপ্রঢোীয কণজও ংকৃীঢ সপ্রসভেভ/নকে ঝাওা 
অত্মাজঢয জঙ্গ প্রঢেি ফা জযািবাজফ মসে চস ঢ ণাজওন। মসে এআ ধাযা 
ফীভাওাযীয সনসেসি নজুভােন ঙা া নকে ঝাওা/সপ্রসভোভ ংগ্র ওযায কওাজনা সধওাযআ 
কেে না ফীভা এজচন্টজও। 

 
8. এজজক্ষন্প বাক্ষত করার পদ্ধক্ষত:  
ফীভা এজচজন্টয এজচসন্স ফাসঢজরয ঘূ ান্ত সনজেস চাসয োয াজণ াজণআ ঘূ ান্ত সনজেস জয ঢাসযঔ 
কণজওআ এজচন্ট ফীভা এজচন্ট সজজফ ওাচ ওযা ফে ওজয কেজফন। 
 
9. এজজক্ষন্প ক্ষনজয়াগ স্থক্ষগত/বাক্ষত করার প্রভাব: -  

1) এজচসন্স সনজোক িসকঢ ফা ফাসঢজরয ঢাসযঔ কণজওআ কআ ফীভা এজচন্ট এওচন ফীভা এজচন্ট 
সজজফ ওাচ ওযা ফে ওজয কেজফন।   

a. এআ সনজেস সওায ধীজন কম এজচজন্টয সনজোক ফাসঢর জেজঙ কআ সনজোক ফাসঢর 
ওামসওযী োয ঘূ ান্ত সনজেস চাসয োয ৭ সেজনয ভজধে ফীভাওাযী কআ 
এজচজন্টয কণজও সনজোকত্র  অআজটসন্টটি ওাটস টি সপসযজে কনজফন।  

b. ফীভাওাযী এজচন্টটিজও ওাজরা ঢাসরওাবুি ওযজফন এফং ওঢৃস জিয যিডাজফিজড 
ণাওা ওাজরা ঢাসরওাবুি এজচজন্টয কটঝাজফজ এফং ওঢৃস জিয ঢত্ত্বাফধাজন ণাওা 
এজচন্টজেয কওন্ধীে ঢাসরওাে ফযঔাস্ত/ফাসঢর ো এজচজন্টয সফস্তাসযঢ সফফযড 
ঠুসওজে কেজফন। এজচসন্স ফযঔাস্ত/ফাসঢর োয সনজেস চাসযয জঙ্গ জঙ্গআ নরাআন 
কভাজট এঝা ওযা জফ।  
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c. কভ সঔও অসধওাসযজওয কভ সঔও সনজেস জয ভাধেজভ াসস্তভরূও ফেফিায ভাসপ্তয পজর 
কওাজনা এজচজন্টয াজনন উজঞ ককজর ঢাাঁয াজনন ঞায কভ সঔও সনজেস 
অায জঙ্গ জঙ্গআ ওাজরা ঢাসরওাবুি এজচন্টজেয ঢাসরওা কণজও আ এজচজন্টয নাভ 
সযজে কপরজঢ জফ।  

d. মাজেয জঙ্গ সঢসন এজচন্ট সজজফ ওাচ ওযজঙন নোনে কআ ফীভাওাযী, চীফন ফা 
াধাযন ফা স্বািে ফীভাওাযী ফা কভাজনা-রাআন ফীভাওাযীজেয আ এজচজন্টয সফরুজে 
কনো ফেফিা ম্পজওস  ফীভাওাযী চাসনজে কেজফন মাজঢ ঢাযা কআ সফলেগুসর কযওজটস  
যাঔজঢ াজয এ প্রজোচনীে ফেফিা সনজঢ াজয।  

 
10. একজন বীমা এজজজন্টর ইস্তফা/ ক্ষনজয়াগ মপিণ করার ক্রিজত্র অনুতৃ পদ্ধক্ষত:  

1) এওচন ফীভাওাযীয সনমুি কওাজনা ফীভা এজচন্ট ফীভাওাযীয ওাজঙ ঢাাঁয এজচসন্স াজযিায 
ওযজঢ ঘাআজর সঢসন ঢাাঁয সনজোক ত্র  সযসঘসঢ ত্র সপসযজে কেজফন ফঢস ভাজন মায এজচসন্স 
ঢাাঁয ওাজঙ যজেজঙ কআ ফীভাওাযীয ভজনানীঢ অসধওাসযজওয ওাজঙ।   

2) আস্তপা ফা সনজোক াজযিায ওযায ১৫সেজন ভজধে পভস 1-C-কঢ উজেঔ নমুােী এওঝা 
সফযসঢ ংাত্র আুে ওযজফ ফীভাওাযী।   

3) সনজোক াজযিায ওজযজঙন এভন এওচন এজচন্ট নে ফীভাওাযীয ওাজঙ নঢুন ওজয সনজোক 
ঘাআজঢ াজযন। এআ ধযজনয কিজত্র এজচন্টজও নঢুন ফীভাওাযীয ওাজঙ ঢাাঁ অজকয এজচসন্স 
ম্পসওস ঢ মাফঢীে সফফযড ক ওযজঢ জফ এফং ঢাাঁয এজচসন্স োসেজওন পভস  পভস 
I-C-কঢ আুে ওযা অজকয ফীভাওাযীয সফযসঢ ংাত্র ক ওযজঢ জফ।   

4) ূফসঢন ফীভাওাযীয সফযসঢ ংাত্র আুেয ঢাসযঔ কণজও নম্বআ সেন য ফীভাওাযী 
প্রজোচনীে ঢস  নমুােী এজচসন্সয অজফেন সফজফঘনা ওযজফ। 
 

11. বীমাকারীর দ্বারা এজজন্ট ক্ষনজয়াজগর জনয াধ্ারণ লতি াবী:  
 

1) ওঢৃস জিয সনজেস নমুােী এজচসন্স সফলেগুসরজও ওবায ওজয ফীভাওাযী এওঝা ‘কফাটস  
নজুভাসেঢ নীসঢ’ প্রডেন ওযজফ এফং প্রসঢ ফঙয ৩১ক ভাজঘস য অজক ওঢৃস জিয ওাজঙ কঝা 
োসঔর ওযজফ।  

2) কওাজনা ফেসিআ এজওয সধও চীফন ফীভাওাযী, াধাযড ফীভাওাযী, স্বািে ফীভাওাযী  
নোনে কভাজনা-রাআন ফীভাওাযীয প্রজঢেজওয এওটিয কফস ংিায ফীভা এজচন্ট সজজফ ওাচ 
ওযজফন না।  

3) ফীভা এজচন্ট সজজফ ওভসযঢ কওাজনা ফেসি এআ অআন রসঙ্ঘঢ ে এভন কওাজনা ওাচ ওযজর 
সঢসন এওঝা চসযভানা সেজঢ ফাধে ণাওজফন মায সযভাড ে াচায ঝাওা মসন্ত জঢ াজয।  

4) কওাজনা ফীভাওাযী ফা ফীভাওাযীয ঢযজপ ওভসযঢ ঢায কওাজনা প্রসঢসনসধ সমসন এভন কওাজনা 
এওচন ফেসিজও ফীভা এজচন্ট সজজফ সনজোক ওজযন মায বাযজঢ ফীভা ফেফাে করনজেন 
ওযায নভুসঢ কনআ ঢাজর ঢা চসযভানাজমাকে জফ মায সযভাড এও কওাটি ঝাওা মসন্ত 
জঢ াজয। 
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5) ফীভা অআন (ংজাসধঢ) ধোজে ২০১৫ ওামসওযী ো ফা ঢায য কওাজনা ফীভাওাযীআ 
কওাজনা সপ্রসন্সার এজচন্ট, সঘপ এজচন্ট,  সফজল এজচন্ট সনজোক ওযজঢ াযজফন না এফং 
ঢাাঁজেয ভাধেজভ বাযজঢ ফীভা ফেফাে কওাজনা করনজেন ওযজঢ াযজফন না।  

6) এওঝা ফীভা সরস কঙজ  সেজঢ ফা সযসনউ ওযজঢ ফা ঘার ুযাঔজঢ ফহুস্তযীে সফডন প্রওজল্পয 
ভাধেজভ প্রঢেি ফা জযািবাজফ ফা কওাজনা ফেসিজও উৎাসঢ ওযায সফলেটি কওাজনা ফেসিআ 
ফযোস্ত ওযজফন না ফা এফোাজয নজুভােজনয প্রস্তাফ স্বীওায ওযজফন না। 

7) এওচন নজুভাসেঢ সপাজযয ভাধেজভ এফোাজয ওঢৃস ি মণামণ ুসর প্রাজনয ওাজঙ 
ফহুস্তযীে সফডন প্রওজল্পয জঙ্গ চস ঢ ত্ত্বা ফা ফেসিজেয ম্পজওস  সবমক োজেয ওযজফ।   

8) ফীভা এজচন্ট সনজোজকয কিজত্র প্রজঢেও ফীভাওাযী এফং ফীভাওাযীয ঢযজপ এআ ফোাজয 
ওভসযঢ প্রজঢেও ভজনানীঢ অসধওাসযওআ ঢাাঁয ভাধেজভ সনমুি প্রজঢেও ফীভা এজচজন্টযআ নাভ 
ঠিওানা  এওঝা কযসচিায যাঔজফন এফং ঢাজঢ এজচজন্টয সনজোক শুরুয ঢাসযঔ  ঢাাঁয 
সনজোজক কওাজনা সফযসঢ ণাওজর কআ ঢাসযঔ উজেঔ ওযজঢ জফ কযসচিাজয।   

9) উজয উজেসঔঢ কযওটস গুসর ফীভাওাযী ঢঢসেন মসন্ত যিডাজফিড ওযজফ মঢসেন আ ফীভা 
এজচন্ট ওাজচ মূি ণাওজফন এফং ঢাাঁয সনজোজকয সফযসঢ কণজও াাঁঘ ফঙয কভোেওার মসন্ত। 
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অধ্যায় 5 

জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকি ত নীক্ষত 

 
অধ্যায় ভূক্ষমকা 

এআ ধোজে, অভযা এওটি চীফন ফীভা ঘুসিয চনে প্রজোচনীে উাোনগুজরা সনজে অজরাঘনা ওযফ। 
ধোেটি এওটি চীফন ফীভা ঘুসিয সফজল তফসিে জঙ্গ ম্পসওস ঢ। 

ক্ষলিজণর ফাফ 

 
A. ফীভা ঘুসি - অআনকঢ সেও এফং সফজল তফসিে 
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A. ফীভা  ঘুসি - অআনকঢ সেও এফং সফজল তফসিে 

1. বীমা চুক্ষি - আইক্ষন ক্ষদক 

a) বীমা চুক্ষি  

ফীভা এওটি ঘুসিভরূও ঘুসিজঢ চস ঢ কমঔাজন সফভাওাযীযা সওঙু সফজল ছুাঁ সওয সফরুজে অসণসও 
ুযিা প্রোন ওজয এওটি ভরূে ফা প্রসভোভ সজজফ মা সযসঘঢ। ঘুসিভরূও ঘুসি এওটি সফভা 
সরসয অওায ধায ওজয। 

b) বীমা চুক্ষির আইনগত ক্ষদক 

অভযা এঔন এওটি ফীভা ঘুসি সওঙু তফসিে কেঔফ এফং ঢাযয াধাযডবাজফ ফীভা ঘুসিজও কম 
অআন ম্পসওস ঢ নীসঢজও মা সনেন্ত্রড ওজয কগুজরা সফজফঘনা ওযফ। 

গুরুত্বপণূি 

এওটি ঘুসি র অআন ম্মঢ বাজফ েআু জিয ম্মসঢ। ফীভা ঘুসি  বাযজঢয ভি ঘুসি 
বাযঢীে ঘুসি অআন, ১৮৭২ দ্বাযা সনেসন্ত্রঢ। 

 

এওটি ফীভা সরস েআু জিয ভজধে এওটি ঘুসি, কমভন কওাম্পাসনজও, সফভাওাযও , এফং 
সরসধাযওজেয ফীভাওৃঢ ফরা ে এফং বাযঢীে ঘুসি অআন, ১৮৭২ ংযসিও প্রজোচনীেঢা ডূস 
ওজয। 

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ফীভাঘুসি 
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c) তবধ্ চুক্ষির উপাদান 

 

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : তফধ ঘুসিয উাোন 

 
তফধ ঘুসিয উাোন: 

i. প্রস্তাব এবং স্বীকৃক্ষত 

এওচন ফেসি মঔন নে অজযওচজনয জঙ্গ সওঙু ওাচ ওযজঢ ম্মসঢ ণফা এআ ধযজনয, 
নোনে ম্মসঢ াো কণজও সফযঢ ণাজওন ঢঔন সঢসন এওটি প্রস্তাফ তঢযী ওজযন ফজর উজেঔ 
ওযা ে ে।াধাযডঢ, উিাও দ্বাযা প্রস্তাফ তঢযী ে, এফং ফীভাওাযীয স্বীওৃসঢ দ্বাযা কঠিঢ 
ে। 

এওচন ফেসি মাজও প্রস্তাফ কেো ে, সধওন্তু ঢায ম্মসঢ প্রওা ওজয, এটি এওটি স্বীওৃসঢ 
ফজর কডে ওযা ে। ঢঃয মঔন এওটি প্রস্তাফ গ্রড ওযা ে ঢঔন কটি এওটি প্রসঢশ্রুসঢ 
জে মাে। 

এওটি ঘুসি কঞজনয চনে উিাও দ্বাযা স্বীওৃসঢ প্রজোচন। 

মঔন এওচন উিাও ফীভা সযওল্পনা  স্বীওায ওজযন এফং অভানজঢয সযভাড সযজাজধ 
ম্মসঢ প্রোন ওজযন, কমটি, প্রস্তাফ ে গ্রজডয য প্রণভ সপ্রসভোভ রূান্তসযঢ ে প্রস্তাফ ঢঔন 
সরসয অওায ধাযড ওজয। 

মসে কওাজনা ঢস  কেো ে ঢঔন এটি এওটি াল্টা প্রস্তাফ জে মাে. 

সরস ফি ঘুসিয প্রভাড জে মাে। 
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ii. ক্ষবজবচনা 

এয ণস র কম ঘুসিজঢ িগুজরায চনে সওঙু াযস্পসযও ুসফধায ণাওজঢ জফ। সপ্রসভোভ 
ফীভাওৃঢ দ্বাযা সফজফঘনা ওযা ে, এফং সফভাওাযী সফজফঘনা ওজয িসঢূযজডয প্রসঢশ্রুসঢ সেজে। 

 

iii. পিজদর মজধ্য ম্মক্ষত 

উবে ি এওআ জণস এওআ সচসন ওযজঢ ম্মঢ ো উসঘঢ। নেবাজফ, উবে জিয ভজধে 
"অক্ষভন্ন ঐকযমতয" ণাওা উসঘঢ। ফীভা কওাম্পানী এফং সরসধাযও উবেজও এওআ জণস এওআ 
সচসনজ ম্মঢ জঢ জফ। 

iv. অবাধ্ ম্মক্ষত 

এওটি ঘুসিয ভজধে প্রজফ ওযায ভে ফাধ ম্মসঢ ণাওা উসঘঢ। 

ম্মসঢজও ফাধ ফরা ে মঔন এটি প্রবাসফঢ ম না সনম্নসরসঔঢ ওাযড কণজও:  

 েভন 
 নসুঘঢ প্রবাফ 
 প্রঢাযডা 
 সভণো সফফযড 
 বুর 

ঘুসি ফাসঢরজমাকে ে মঔন ঘুসিটি েভন, প্রঢাযডা ফা সভণো সফফযড দ্বাযা ৃি ে। 

v. পজির িমতা 

ঘুসিয উবে জি ঘুসিজঢ প্রজফ ওযায চনে অআনঢবাজফ উমুি জঢ জফ। সরসধাযীজও 
ফেআ প্রস্তাফ আ ওযায ভে প্রাপ্তফেস্ক জঢ জফ এফং ুি ভসস্তস্ক এফং অআন নমুােী 
কমাকে জঢ জফ। উোযডস্বরূ, নাফারওযা ফীভা ঘুসি প্রজফ ওযজঢ াজয না। 

vi. তবধ্তা 

ঘুসিয সফলেফস্তুয তফধঢা  অফেও, উোযডস্বরূ, কওাজনা ফীভা নফধ ওাচ ওযজঢ াজয না। 
প্রসঢটি ঘুসি মায সফলেফস্তু ফা সফজফঘনা কফঅআনী ঢা ওামসওয ে। এওটি ফীভা ঘুসিয 
সফলেফস্তু তফধ সফলেফস্তু। 

গুরুত্বপণূি 

i. দমন - যাধভরূও উাে প্রজোজক ঘা চস ঢ। 

ii. অনুক্ষচত প্রভাব- মঔন এওচন ফেসি সমসন নে অজযওচজনয আচ্ছা সনেন্ত্রড ওযজঢ িভ ে 
ক জম সিও ুসফধা প্রাজপ্তয চনে ঢাাঁয ফিান ফেফায ওজয। 

iii. প্রতারণা- এওচন ফেসি মঔন নে ওাউজও সভণো সফো, মা ক ঢে ফজর সফো ওজয না 
ঢা উিানা ওজয ওাচ ওযাজঢ সক্রে ওজয। এঝা আচ্ছাওৃঢ ংফযড কণজও ফা সভণোফডসন ওজয 
জঢ াজয। 
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iv. ভু - এওচজনয জ্ঞান ফা সফো ফা এওটি সচসন ণফা খঝনা ফোঔো ওযায ত্রুটি। এটি 
ঘুসিয সফলেফস্তু কফাছায কিজত্র এফং ঘুসিফজেয চনে বুর সেজও সনজে কমজঢ াজয। 

2. বীমা চুক্ষি- ক্ষবজল তবক্ষলষ্টয 

a) ইউবক্ষরম ফাইক্ষডজ বা যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত 

এটি ফীভা ঘুসিয এওটি কভ সরও নীসঢ। আউফসযভ পাআসটচ ফরা ে,  এয ভাজন র ঘুসিয প্রজঢেও 
ি ফেআ ফীভা সফলে ংক্রান্ত ফ ঢোফেও ঢজণেয প্রওা ওযজফ।  

মণাাধে বার প্রসঢশ্রুসঢ এফং বার প্রসঢশ্রুসঢয ভজধে এওটি াণসওে তঢযী ওযা মাে। ফ ফাসডসচেও 
ঘুসিয াধাযডঢ প্রজোচন ঢাজেয করনজেজনয ভে বার প্রসঢশ্রুসঢ কমঔাজন কওাজনা ঢণে প্রোজনয 
প্রঢাযডা ফা প্রফঞ্চনা ণাওজফ না। বার প্রসঢশ্রুসঢ নীসযিজড এআ অআসন োসেত্ব ঙা া সফজক্রঢা কক্রঢা 
ঘুসি সফলে ম্পজওস  কওাজনা ঢণে প্রওা ওযজঢ ফাধে নে। 

এঔাজন সযরসিঢ সনেভটি র কম “ক্রেতা াবধ্ান নীক্ষত" মায ভাজন কক্রঢা াফধান। প্রঢোসঢ 
ঘুসিয িযা ঘুসিয সফলেফস্তু যীিা ওযজফন এফং কমঔাজন সফেস্তবাজফ উত্তয কেো জেজঙ কঔাজন 
নে জিয ঘুসি এ াজনায কওাজনা প্রশ্নআ কনআ। 

যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত: ফীভা ঘুসি সবন্ন ণ ঘজর। প্রণভঢ, ঘুসিয সফলে েযুসধকভে এফং 
সফভাওাযীয যাসয মসজফিড ফা চ সবজ্ঞঢা ভাধেজভ সযসঘঢ নে। অফায জনও খঝনা 
অজঙ, মা প্রওৃসঢ সজজফ শুধুভাত্র উিাও চানজঢ াজযন।সফভাওাযীজও প্রােআ ঢজণেয চনে 
উিাজওয ঢজণেয উয সনবস য ওযজঢ ে। 

ঢঃএফ উিাজওয অআনকঢ োসেত্ব র মাজেয ওাজঙ এআ ঢণে কনআ কআ ফ ফীভাওাযীজও ফীভা 
সফলেও ভস্ত ঢণে প্রওা ওযা।  

উদারণ 

কটসবট এওটি চীফন ফীভা সরসয চনে এওটি প্রস্তাফ তঢসয ওজয। সরসয চনে অজফেজনয ভে 
কটসবট টাোজফটিজ বুকসঙর এফং সঘসওৎা সধন সঙর সওন্তু কটসবট ফীভা কওাম্পানীয ওাজঙ এআ 
ঢেটিয প্রওা ওজয সন।কটসবট সত্রজয কওাঞাে সঙর ঢাআ চীফন ফীভা কওাম্পানী কটসবটজও কওাজনা 
স্বািে যীিায চনে না ফজরআ সরস কপ্রযড ওজয সওঙু ফঙয জয কটসবজটয স্বািে ঔাযা ে এফং 
ঢাজও াাঢাজর বসঢস  ওযজঢ কটসবট অজযাকেরাব ওজয না এফং সওঙু সেজনয ভজধে ভাযা মাে। 
চীফন ফীভা কওাম্পানীজঢ োসফ উিাসঢ জেসঙর। 

কটসবজটয ভজনানীঢ ফেসি প্রঢোসঢ ে মঔন চীফন ফীভা কওাম্পানী োসফ প্রঢোঔোন ওজয। 
ঢেজন্ত, ফীভা কওাম্পানী চানজঢ াজয কম সরসয চনে অজফেন ওযায ভে কটসবট আসঢভজধে 
টাোজফটি বুকসঙর এফং এআ ঢেটি কটসবট আচ্ছাওৃঢবাজফ ককান ওজয সঙর। ঢঃয ফীভা ঘুসিটি 
নাওঘ এফং ফাসঢর ওযা ে এফং োফী প্রঢোঔান ওযা ে। 

 

উাোন ঢণে র কআ ঢণে মা ফীভাওাযীজও সোন্ত সনজঢ িভ ওজয কম: 

 ঢাযা ছুাঁ সওটি গ্রড ওযজফন সওনা? 
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 মসে গ্রড ওজয ঢাজর ওঢ প্রসভোভ ায এফং কওান ঢস াফরী ধঢস জফে কনজফন? 

মণাাধে বার প্রসঢশ্রুসঢয এআ অআসন োসেত্ব  াধাযড অআজনয ধীজন অজ। এআ োসেত্ব 
উিাজওয চানা ঢোফেও ঢজণে শুধুভাত্র প্রজমাচে নে, মা ঢাাঁয চানা ওঢস ফে কঔাজন প্রজমাচে। 

উদারণ 

এগুসর ঢোফেও ঢজণেয সওঙু উোযড কমগুজরা প্রস্তাফ তঢযীয ভে প্রস্তাফজওয প্রওা ওযা উসঘঢ: 

i. জীবন বীমা: সনচস্ব সঘসওৎাসফলেও আসঢা, ফংকঢ ুিঢায াসযফাসযও আসঢা, 
ধূভান এফং ভেোজনয ভঢ বো, ওাচ কণজও নুসিসঢ, ফে, ঔ, অসণসও ঢণে 
কমভন প্রস্তাফজওয অে ংক্রান্ত সফফযড,  ূজফস সফেেভান চীফন ফীভা সরস, কা আঢোসে। 

ii. অক্ষি বীমা: সনভসাড এফং সফসডং-এয ফেফায, সফসডং-এয ফে, ীভানাে জডেয প্রওৃসঢ 
আঢোসে। 

iii. ক্রনৌ বীমা: জডেয সফফযড, োসওং েসঢ আঢোসে।  
iv. ক্রমাটরগা়িী বীমা: কাস য সফফযড, ক্রে ঢাসযঔ, িাআবাজযয সফফযড আঢোসে। 

v. স্বািে ফীভা 

 

এআবাজফ ফীভা ঘুসি এওটি উচ্চ ফাধেফাধওঢায সফলে। মঔন এটি ফীভায কিজত্র অজ, ঢঔন বার 
প্রসঢশ্রুসঢ ঘুসি মণাাধে বার প্রসঢশ্রুসঢ ঘুসি জে মাে। 

ংজ্ঞা 

"জস্বচ্ছাে প্রওা ওযায এওটি আসঢফাঘও োসেত্ব, ঠিওবাজফ এফং ম্পূডসরূজ ছুাঁ সওয ফ খঝনা 
উাোন নজুযাধ ফা প্রস্তাফ ওযা জচ্ছ সওনা, এয জঙ্গ চস ঢ সাজফ "আউফসযভ পাআসটচ " 
ধাযডাটিজও এআবাজফ ংজ্ঞাসেঢ ওযা ে।  

 

যক্ষদ যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত উভয় পজির দ্বারা পান করা না য়, চুক্ষিট অপজরর দ্বারা 
এ়িাজনা ক্রযজত পাজর।ভরূঢ কওউ ঢায সনজচয বুজরয সুফধা গ্রড ওযজঢ াযজফ না, সফজলঢ এওটি 
ফীভাা্ ওন্ট্র্োজক্ট প্রজফজয ভে। 

এ ফীভাওৃঢ ফীভা ঘুসি ংক্রান্ত কম কওাজনা ঢে উাোনজও সভণো ফডসনা ওযজফন না ফজর অা 
ওযা মাে। ফীভাওৃঢজও ভস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে প্রওা ওযজঢ জফ।মসে এআ অআনকঢ ফাধেফাধওঢা 
সস্তত্ব না ণাজও, এওচন ফেসি সমসন ফীভা গ্রড ওযজঙন সঢসন েজঢা সফলেফস্তুজঢ ছুাঁ সও প্রবাসফঢ 
সনসেসি খঝনা ককান ওজয নসুঘঢ ুসফধা কজঢ াজযন। 

অা ওযা মাে কওজনা ঢে ককান না ওজয সরসধাযী  ঢায স্বাজিেয ফিা, াসযফাসযও 
আসঢা, অে, কা আঢোসে প্রওা ওযজফন মাজঢ ফীভাঘুসিয োে গ্রডওাযী ছুাঁ সওয মণাণসবাজফ 
ভরূোেন ওযজঢ িভ জফ। প্রস্তাফ পজভস প্রওা ফা সভণো ফডসনা ফীভাঘুসিয োে গ্রডওাযীয 
সরসঔঢ সোজন্ত  প্রবাফ  কপরজর ফীভাওৃজঢয ওন্ট্র্োক্ট ফাসঢর ওযায সধওায অজঙ। 

ফ ঢোফেও ঢণে প্রওা ওযা অআনকঢ ফাধেফাধওঢা। 
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উদারণ 

এওচন ওামসসনফসাী উচ্চ যিঘা কণজও বুকজঙন এফং ম্প্রসঢ ঢায এওটি ভেৃ ুাঝস  োঝাও জেঙ 
মায চনে সঢসন সনম্নসরসঔঢ কভসটজওর নীসঢ গ্রড ওযায সোন্ত কনন সওন্তু ম্পডূস ঢজণেয প্রওা 
ওজযন না। সফভাওাযীয খঝনায সভণো ফডসজনয চনে ফীভাওৃঢ ফীভা প্রস্তাফ গ্রজড প্রঢাসযঢ ন। 

একজন বযক্ষির হৃদজয় একট জন্গত ক্ষছদ্র আজছ এবং প্রস্তাব ফজমি এট প্রকাল কজরন। এট 
ক্ষবমাকৃজতর দ্বারা গকৃ্ষত য় এবং প্রস্তাবকারীজক অবগত করা য়না ক্রয পবূি ক্ষবদযমান ক্ররাগ অন্তত 
কমপজি আগামী 4 বছর পরূণ করা য় না। এট বীমাকৃজতর দ্বারা একট ক্ষমথযা বণিন।  

b) অতযাবলযক তথয 

ংজ্ঞা 

অতযাবলযক তথয ফরজঢ কফাছাে এওটি ঢে মা ফীভাঘুসিয োেগ্রড ওাযীয সোন্তজও প্রবাসফঢ 
ওযজঢ াজযন কম সঢসন ছুাঁ সও গ্রড ওযজফন সওনা এফং কটি জর প্রসভোজভয ায এফং ঢস াফরী 
সও জফ।  

এওটি প্রওাসঢ ঢে ঢোফেও সওনা ঢা সনবস য ওযজফ ৃণও কিজত্রয সযসিসঢয উয এফং 
শুধুভাত্র অোরজঢয অআন কল সোন্ত সনজঢ াজয। ছুাঁ সওজও প্রবাসফঢ ওযজফ এভন খঝনায প্রওা 
ফীভাসেঢজও ওযজঢ জফ। 

ফীভা ংক্রান্ত সওঙু ধযজনয ঢোফেও ঢণে মা এওচজনয প্রওা ওযা উসঘঢ কগুজরা কেঔা মাও 
এফায: 

 

i. ঢণে, স্বাবাসফজওয কঘজে সধও উদ্ঘাঝয ফোঔো ওজয কম ছুাঁ সও ঢা সনজেস ওজয। 

উদারণ 

মুদ্র বাক্ষত পণযম্ভাজরর ক্ষবপজ্জনক প্রকৃক্ষত, অসু্থতার পবূি ইক্ষতা 

ii. নোনে ফীভাওৃঢ কণজও কনো ুজযাজনা ফ সরসয সস্তত্ব এফং ঢাজেয ফঢস ভান ফিা 

iii. প্রস্তাফ পজভসয ফ প্রশ্ন ফা ফীভায চনে অজফেজনয উাোন সজজফ সফজফঘনা ওযা ে, 
ওাযড এটি ফীভায সফলেফস্তুয সফসবন্ন ংজয এফং ছুাঁ সওয জঙ্গ চস ঢ এফং ফসেও কণজও 
সফজফসঘঢ।  প্রজশ্নয উত্তয ঠিও এফং ম্পূডসবাজফ সেজঢ জফ। 

সনম্নসরসঔঢ সওঙু সযসিসঢজঢ কমঔাজন ঢোফেও ঢণে প্রওা ওযায েযওায কনআ  

তথয 

অতযাবলযক তথয যা প্রকাল করার দরকার ক্রনই 

এটি ধজয কনো মাে ফীভাঘুসিয োেগ্রডওাযী দ্বাযা মসে সনসেসি ঢেন্ত না ে ঢাজর প্রস্তাফজওয 
সনম্নসরসঔঢ ঢণে প্রওা ওযায কওান ফাধেফাধওঢা কনআ: 

i. ঝুুঁ ক্ষক কমাজত মুক্ষচত বযবস্থার প্রজয়াগ। 
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উদারণ: সগ্ন সনফসাও মজন্ত্রয উসিসঢ 

ii. বীমাকৃজতর অজানা বা অজ্ঞাত তথয 

উদারণ: এওচন ফেসি, সমসন উচ্চ যি ঘা বুকজঙন সওন্তু সরস গ্রড ওযায ভে এআ 
সফলজে জ্ঞাঢ সঙজরন, এটিজও ঢে প্রওা জঙ্গ সবমুি ওযা মাজফ না। 

iii. ক্রকানট যকু্ষিেত অধ্যবায় দ্বারা আক্ষবষৃ্কত জত পাজর?  

প্রজঢেওটি ুঙ্খানুঙু্খ ঢোফেও ঢণে প্রওা ওযায প্রজোচন কনআ। ফীভাঘুসি গ্রডওাযীয অয 
ঢণে প্রজোচন জর ঢা সচজ্ঞাা ওযায চনে মজণি জঘঢন জঢ জফ। 

iv. আইক্ষন ক্ষবয় 

ফাআ প্রঘসরঢ অআন চানজফ এটিআ নভুান ওযা মাে। 

উদারণ: সফজফাযও ভচঢু ম্পজওস  ক য অআন 

v. যা ম্পজকি  ক্ষবমাকৃত উদাীন (অথবা আর তজথযর জনয প্রজয়াজন পক্ষরার কজর) 

ক্ষবমাকৃত পজর অম্পণূি উিজরর অজুাজত দাক্ষয়ত্ব অস্বীকার করজত পাজরন না। 

ওঔন প্রওা ওযায োসেত্ব অজঙ? 

চীফন ফীভা ঘুসিয কিজত্র, প্রস্তাফ গ্রড না ওযা এফং এওটি নীসঢ চাসয অজরাঘনায ুজযা ভজেয 
ভজধে প্রওাজয োসেত্ব ণাজও। এওফায নীসঢ কৃীঢ জর, সরসয কভোজে খঝজঢ াজয এভন কম 
কওাজনা ঢোফেও ঢণে প্রওা ওযায অয 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 বীমাকৃজতর কাজছ প্রকাজলর দরকার ক্রনই। 

ফে মসে ানা সপ্রসভোভ না কেোয ওাযজড সরস ফেধস ে এফং সরসধাযীয ঘুসি সক্রে 
ওযায েযওায ে এফং এটি ঘার ুওযজঢ ঘাআজঙ, এযওভ সক্রেঢায ভে, ঢায ওঢস ফে র ফ 
ঢে মা ঢোফেও এফং প্রাসঙ্গও ঢা প্রওা ওযা। কমন এটি এওটি নঢুন সরস।  

যথাাধ্য ভা ক্ষবশ্বা ভে 

অভজেয এঔন সযসিসঢয সফজফঘনা ওযজফ মা মণাাধে বার সফো বজঙ্গয জঙ্গ  চস ঢ। এভন 
রঙ্ঘন প্রওা ফা সভণো ফডসনায ভাধেজভ উদূ্ভঢ ে। 

অপ্রকাল: উদূ্ভঢ জঢ াজয মঔন সফভাওৃঢ ঢোফেও ঢণে ম্পজওস  াধাযডঢ নীযফ ণাজওন ওাযড 
ফীভাওাযী কওাজনা সনসেসি ঢেন্ত উিাসঢ ওজযনসন। এটি সফভাওৃঢ দ্বাযা উিাসঢ প্রজশ্নয যর 
উত্তজযয ভাধেজভ উদূ্ভঢ জঢ াজয। প্রােআ প্রওা েঢ ফজসরঢ জঢ াজয (ভাজন এঝা েজঢা 
ওাজযা জ্ঞান ফা উজেে ঙা াআ তঢসয ওযা জঢ াজয) ণফা প্রস্তাফও কবজফজঙন ঢেটি ঢোফে 
নে। 
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এআ কিজত্র এটি সনজেস াল। এওটি ঢে মঔন আচ্ছাওৃঢবাজফ ঘাা ে ঢঔন ঢা ংফযড সাজফ কডে 
ওযা ে। জযযটিয কিজত্র ঙরনায সবপ্রাে অজঙ। 

ক্ষমথযা বণিনা: ফীভা ওন্ট্র্োজক্টয  অজয ভে কওান সফফসৃঢজও উিানা ফরা ে। এওটি 
উিানা অজর এওটি খঝনায সনসেসি সফফসৃঢ ফা সফফসৃঢয সফো, উজেে ফা প্রঢোা জঢ াজয। 
এআ প্রজঙ্গ অা ওযা মাে কম খঝনায কম সফফসৃঢটি ঢা মজণি ঠিও জফ। মঔন উিানা অজ 
কমটি সফোজয সফলে ফা প্রঢোা, কম উজদ্বক উিানা সফলজে অজ, এঝা ধজয কনো কমজঢ াজয 
কম এটি যর সফোজ তঢযী ওযা জেজঙ। 

ে’ুধযজনয সভণো ফডসনা জঢ াজয: 

i. র ক্ষমথযা বণিনা বুর সফফসৃঢ, কমগুজরা কওাজনা প্রঢাযডাূডস উজেে ঙা াআ তঢযী ে 
ঢায জঙ্গ ম্পসওস ঢ। 

ii. নেসেজও প্রতারণাপণূি ক্ষমথযা বণিনা ফরজঢ কফাছাে  সভণো সফফসৃঢ কমগুজরা ফীভাওৃঢজও 
প্রঢাযডা চনে আচ্ছাওৃঢ সবপ্রাে ওযা ে ফা জঢেয মজণাসঘঢ প্রঙ্গ ঙা াআ 
কফজযাোবাজফ তঢসয ওযা ে। 

াধাযডঢ এওটি ফীভা ওন্ট্র্োক্ট ওামসওয জে মাে মঔন এঔাজন প্রঢাযডা চনে আচ্ছাওৃঢ সবপ্রাজেয 
স্পি ফোয ণাজও ফা মঔন এঔাজন প্রঢাযডাূডস সভণো ফডসন ণাজও। 

াম্প্রসঢও ংজাধন (ভাঘস , ২০১৫) ফীভা সধসনেভ, ১৯৩৮ এআ ফ ঢস  ম্বজে সওঙু কাআটরাআন 
অজঙ মায ধীজন কওাজনা সরসয প্রসঢ চাসরোসঢয প্রশ্ন কঢারা কমজঢ াজয। নঢুন সফধানগুসর র 
এআ যওভ 

 
চাসরোসঢ 

চীফন ফীভায সরসয সরস শুরু োয ঢাসযঔ ফা ছুাঁ সও শুরু োয ঢাসযঔ ফা সরসয 
ুনঃপ্রফঢস জনয ঢাসযঔ ফা সরস যাআটাজযয ঢাসযঔ, মা জয অজ, ঢায কণজও সঢন ফঙজযয ভজধে কম 
কওাজনা ভজে চাসরোসঢয সবসত্তজঢ প্রশ্ন কঢারা কমজঢ াজয: 

ফীভা কওাম্পানীয কঢভন সোজন্তয সবসত্তজঢ ফীভাওাযীয উওযড  সবসত্তজঢ ফীভাওঢস া ফা অআনঢ 
প্রসঢসনসধ ফা ভজনানীঢ ফা সধওাযপ্রাপ্ত প্রসঢসনসধয জঙ্গ সরসঔঢবাজফ কমাকাজমাক ওযজঢ জফ। 

“চাসরোসঢ” ব্দটি সনম্নরূজ ংজ্ঞাসেঢ  সনসেসি ওযা জেজঙ: 

“চাসরোসঢ”-য ভাজন র ফীভাওঢস াজও ফসঞ্চঢ ওযায উজেজে ফা ফীভাওঢস াজও প্রজযাসঘঢ ওজয ফীভা 
সরস প্রোন ওযজঢ ফীভাওাযী ফা ঢায এজচন্ট দ্বাযা ওৃঢ সনম্নসরসঔঢ ওামসওরাজয কম কওাজনা এওটি 

(ও)যাভস মা ঢে নে ফা ফীভাওৃঢ ঢে ফসরো সফো ওজয না 
(ঔ)ফীভাওঢস ায ঢণে জ্ঞান ফা সফো দ্বাযা সক্রেবাজফ ঢণে ককান ওযা 
(ক)প্রঢাযডা ওযজঢ নে কম কওান উমুি ওামস এফং 
(খ)জম কওাজনা কঢভন ওামস ফা ভ্রাসন্ত মা অআন সফজলবাজফ প্রঢাযডাূডস সজজফ কখালডা ওজয। 
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ফীভা কওাম্পানী দ্বাযা ছুাঁ সও ভরূোেজনয ম্ভাসফঢবাজফ প্রবাসফঢ োয খঝনা ম্বজে সনঙও নীযফঢা 
চাসরোসঢ নে মসে না ভাভরায সযসিসঢ এযওজভয না ে কমভন ঢাাঁয ন্মান ওযা জেজঙ, ওণা 
ফরায ভাভরাজঢ নীযফঢা ারন ফীভাওঢস া ফা ঢাাঁয এজচজন্টয ওঢস ফে ণফা ঢাাঁয নীযফঢা, সনজচয 
জঙ্গ ওণা ফরায ভঢুরে ে। 

কওান ফীভাওাযী চাসরোসঢয সবসত্তজঢ ফীভা সরস স্বীওায ওযজঢ াজয না মসে ফীভাওঢস া প্রভাড 
ওযজঢ াজযন কম ফাস্তসফও ঢজণেয েভন ফা বুর-সফফসৃঢ ঢায জ্ঞান  সফোজ ঢে সঙর ণফা 
ঢে রওুাজনায কওান আচ্ছাওৃঢ উজেে সঙর না ফা এআধযজনয ফাস্তসফও ঢজণেয েভন ফা বুর-সফফসৃঢ 
ফীভাওাযীয ফকসঢয ভজধে অজঙ: 

এটি এভন প্রোন ওযা কম চাসরোসঢয ভাভরাে, সরসধাযও চীসফঢ না ণাওজর সভণো প্রভাড 
ওযায োসেত্ব ুসফধাজবাকীয উয ণাজও। 
কওাজনা ফেসি সমসন ফীভায ঘুসি অজফেন এফং েয ওলাওসল ওজযন ঢাাঁজও ঘুসি কঞজনয উজেজে 
ফসরো কডে ওযা মাজফ, ফীভাওাযী এজচন্ট জঢ াজয। 

 

c) বীমাজযাগয স্বাথি 

'ফীভাজমাকে স্বাণস' সস্তত্ব প্রজঢেও ফীভা ঘুসিয সযামস উাোন এফং ফীভা চনে অআসন ূফসঢস  
সজজফ সফজফসঘঢ ে। কেঔা মাও ফীভা এওটি চেুা ফা ফাসচ ঘুসি কণজও সওবাজফ ৃণও। 

i. জয়ুা এবং বীমা 

ঢা কঔরা সফজফঘনা ওযা মাও, কমঔাজন কওউ এওচন সচঢজফন ফা াযজফন। এওচন ফেসিয 
শুধুভাত্র ফাসচ ধযায ওাযজড রাব ফা িসঢ ে। এওচন ফেসি সমসন কওাজনা স্বাণস ঙা াআ 
কঔরাটি কঔজরন সঢসন কঔরা সচঢজঢ াজযন এআবাজফআ কঔরায জঙ্গ সঢসন ম্পসওস ঢ। ফাসচ অআনঢ 
তফধ নে এফং এআ নুাজয ওযা কওাজনা ঘুসি নফধ।জওউ মসে ঢা কঔরায ভে ঢায ফাস  
ফেও যাজঔ, নে ি ঢায ওাজমসাোজযয চনে অোরজঢ যডান্ন জঢ াজযন না। 

এঔন এওটি ফাস  এফং ঢা ুজ  মাোজও সফজফঘনা ওযা মাও।এওচন ফেসি সমসন ফাস  ফীভা 
ওযজঙন ঢাাঁয  ফীভায সফলেফস্তুয জঙ্গ এওঝা অআসন ম্পওস  অজঙ। সঢসন এটিয ভাসরও এফং 
এটি ধ্বং ফা িসঢগ্রস্ত জর ঢায অসণসওবাজফ কবাকাসন্ত জফ। এআ ভাসরওানা ম্পওস  সগ্নওাণ্ড 
খঝজর ফা না খঝজর স্বাধীনবাজফ সফেেভান, এফং এটি কআ ম্পওস  কমটি িসঢয সেজও সনজে 
মাে।এওটি খঝনা (সগ্ন ফা ঘুসয) সনসফসজজল িসঢওাযও ফীভা ণাকুও ফা না ণাকুও। 

ঢাজয ভঢ নে, কমঔাজন এওচন ে সচঢজফ ফা াযজফ, অগুন ফাস য ভাসরজওয এওটিআ 
সযডসঢ িসঢ। 

ভাসরও ফীভা ওজযন এটি সনসশ্চঢ ওযায চনে কম িসঢটিয সওঙু উাজে িসঢূযড জফ। 

ফীভাওাযীয কম স্বাণস অজঙ ঢাাঁয ফাস য ফা ঢায জণসয প্রসঢ ঢাজও ফীভাজমাকে ুে ফরা 
ে।ফীভাজমাকে স্বাজণসয উসিসঢ অআন নমুােী এওটি ফীভা ওন্ট্র্োক্টজও ওামসওয এফং 
প্রজোকজমাকে ওজয কঢাজর। 
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উদারণ 

শ্রী ঘন্ধজঔয এওটি ফাস য ভাসরও মায চনে সঢসন ফোে কণজও 15 রাঔ ঝাওা ফাস  ফেওী 
ঋড গ্রড ওজযজঙন। সনজঘয প্রশ্নগুজরা সফজফঘনা ওরুন: 

 ফাস য চনে ঢায সও কওাজনা ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ?  
 ফাস য চনে সও ফোজেয কওাজনা ফীভা স্বাণস অজঙ? 
 ঢায প্রসঢজফীজেয সও ঔফয ? 

শ্রী শ্রীসনফাজনয স্ত্রী, েআু ফাচ্চাজেয এফং ফেস্ক ফাফা সনজে এওটি সযফায। সনজঘয প্রশ্নগুজরা 
সফজফঘনা ওরুন: 

 ঢাজেয ওরোজনয চনে ঢায সও কওাজনা ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ? 
 ঢাজেয কওউ াাঢাজর ককজর ক অসণসও িসঢগ্রি জফ?   
 প্রসঢজফীয ফাচ্চাজেয চনে সও ঢায ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ? 

 

ফীভায সফলে এফং এওটি ফীভা ঘুসি সফলজেয ভজধে াণসওে ওযা এঔাজন প্রাসঙ্গও। 

বীমা ক্ষবয় ম্পসত্ত মাজও ফীভা ওযা জচ্ছ ঢায াজণ ম্পসওস ঢ, মায এওটি সনচস্ব স্বওীে ভান 
অজঙ। 

নেসেজও এওটি ফীভা ঘুসিয সফলেফস্তু র কআ ম্পসত্তজঢ ফীভাওৃজঢয কমঔাজন অসণসও ুে 
অজঙ। এঝা শুধুভাত্র ে মঔন ফীভাওৃঢয ম্পসত্তয ুে কমঔাজন ঢায ফীভা ওযায  অআসন 
সধওায অজঙ। ঠিও জণস ফীভা সরস শুধুভাত্র ম্পসত্ত ূযড ওজযনা, সওন্তু ফীভাওৃজঢয 
ম্পসত্তয য অসণসওুে ূযড ওজয। ম্পসত্ত ফীভাজমাকে স্বাণস সনজচ ফাচ্চাযা স্ত্রী। 

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : াধাযড অআন নুাজয ফীভাজমাকে স্বাণস 
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ii. ময় যখন বীমাজযাগয স্বাথি থাকজব 

চীফন ফীভাজঢ ফীভাজমাকে স্বাণস সরস গ্রড ওযায ভে উসিঢ ণাওজঢ জফ। াধাযড 
ফীভাজঢ, ফীভাজমাকে স্বাণস, সরস গ্রড ওযায ভে এফং ফেসঢক্রভ কমভন কন ফাসনী ম্পসওস ঢ 
সরস ভে োসফয, উসিঢ ণাওজফ। 

 

d) ম্ভাবয কারণ  

অআসন নীসঢয কল ওাযডটি র ম্ভাফে ওাযড। 

ম্ভাফে ওাযড ফীভায ভরূ নীসঢ এফং অজর িে-িসঢ সওবাজফ খজঝজঙ এফং অজে  এটি ফীভাওৃঢ 
সফজেয পর সওনা ঢায াজণ ম্পসওস ঢ। িসঢটি ফীভাওৃঢ সফজেয দ্বাযা ৃি ে ঢজফ সফভাওৃঢ 
োেী। সফরম্ব ওাযডটি এওটি ফীভাওৃঢ সফে জর সফভাওৃঢ িসঢ ূযড ওযজঢ ফাধে, নেণাে 
নে। 

এআ সনেভ নমুােী, সফভাওৃঢ উেীেভান ক্রভাকঢ িসঢ উৎােন খঝনায ওাযড নুোন ওজযন। 
এআ কম এটি চরুযী নে িসঢ ূজফস কম কল খঝনা না জঢ াজয ণসাৎ এটি চরুযী নে কম 
এওটি খঝনা কমটি সনওঝি ফা িসঢয ওাযজডয চনে ঢৎিডাঢ োেী। 

নোনে ওাযড, কমগুজরা ম্ভাফে ওাযড কণজও ৃণও, কগুজরা জযাি ওাযড সাজফ কিডীফে ওযা 
কমজঢ াজয। জযাি ওাযড েজঢা উসিঢ সওন্তু খঝনা খঝাজনায চনে প্রবাফীর না জঢ াজয। 

ংজ্ঞা 

ম্ভাবয কারণ ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য় এইভাজব ক্রয এট ক্ষেয় এবং কাযিকর কারণ যা েমাগত ঘটনা 
ততরী কজর, ক্রকান  ক্রকান লক্ষির স্তজিপ ছা়িাই শুরু কজর এবং একট নতুন এবং স্বতন্ত্র উৎ ক্রথজক 
ক্ষেয়ভাজব কাজ কজর। 

সওবাজফ ম্ভাফে ওাযড নীসঢয চীফন ফীভা ঘুসি কিজত্র প্রজমাচে? াধাযডবাজফ, কমজঢু চীফন ফীভা 
ভঢুৃেয ুসফধা প্রোন ওজয, ভঢুৃেয ওাযড ম্পজওস  সফজফঘনা না ওজয, ম্ভাফে ওাযড নীসঢ প্রজমাচে 
জফ না। ফে জনও চীফন ফীভা ঘুসিজঢ এওটি েখুসঝনা ুজমাক-ুসফধা অজঙ কমঔাজন অওসিও 
ভঢুৃেয খঝনাে অেস্ত সঢসযি ভরূে প্রোন ওযা জফ। এআ সযসিসঢজঢ, ওাযড সনরূড ওযা 
প্রজোচন - ভঢুৃে েখুসঝনা পজর খজঝজঙ সওনা। এজিজত্র ম্ভাফে ওাযড নীসঢ প্রজমাচে জফ।  

আনুগতয চুক্ষি 

অনকুঢে ঘুসি র কগুজরা কমগুজরা কম জিয ফৃত্তয ওাযফাযী ুসফধা অজঙ কআ ি ঔ া তঢযী 
ওজয এফং নে িজও কেে, মায শুধুভাত্র ঘুসি গ্রড ফা প্রঢোঔোন ওযায চনে ুজমাক ণাজও। 
এঔাজন ফীভা কওাম্পানীয ঘুসিয ঢস াফরী ংক্রান্ত ফ ওাযফাযী িভঢা অজঙ। 

এটি প্রসঢজযাধ ওযজঢ, এওটি স্বাধীন-েসৃি কভোে ঘার ু ওযা জেজঙ, কমঔাজন সরস গ্রজনয ১৫ 
সেজনয ভজধে সরসধাযী সরস কনোয য ভঢজবজেয ওাযজড কটিজও ফাসঢর ওযজঢ াজযন। 
কওাম্পাসনজও সরসঔঢ এফং সপ্রসভোভ ওভ ঔযঘ এফং ভাুর কপযঢ ম্পজও ফকঢ ওযজঢ জফ। 
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e. িক্ষতপরূণ 

িসঢূযজডয নীসঢটি াধাযড ফীভায কিজত্র প্রজমাচে। এটর অথি , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট 
িক্ষতর ম্মুখীন জয়জছন, তাুঁজক এই প্রকাজর িক্ষতপরূণ প্রদান করা যা তাুঁজক এই িক্ষতর 
ঘটনাটর পজূবির আক্ষথিক অবস্থাজন পনুিংস্থাপন কজর। ফীভায ঘুসিটি (ফীভা সরসয ভাধেজভ 
প্রভাসডঢ) ঙ্গীওায প্রোন ওজয কম ফীভাওৃঢ িসঢয ংওটি মসন্ত এফং কটিয জিা নসধও 
যাস দ্বাযা িসঢূযড প্রাপ্ত জফন। 

ফীভায ভরূ ঢেটি র কম কওান ফেসি ঢাাঁয ম্পজেয ফীভাওযজডয ভাধেজভ রাবফান জঢ াযজফন 
না এফং ঢাাঁয িসঢয জিা সধও উোয ওযজঢ াযজফন না। ফীভাওাযী িসঢটিয ণসননসঢও 
ভরূোেন ওযজফন এফং কআ নমুােী িসঢূযড প্রোন ওযজফন। 

উদারণ 

যাভ ঢাাঁয ১০ রি ঝাওা ভজূরেয ফাস টি ূডস ংজওয চনে ফীভা ওযান। সগ্নওাজিয চনে সঢসন 
৭০০০০ ঝাওা ংজওয িসঢয মু্মঔীন ন। ফীভা ংিা ঢাাঁজও ৭০০০০ ঝাওায এওটি যাস প্রোন 
ওযজফ। ফীভাওৃঢ কওান প্রওায সধওজণসয  চনে োসফ ওযজঢ াযজফন না। 

এঔন এভন এওটি সযসিসঢ সফজফঘনা ওরুন কমঔাজন ম্পেটি ূডস ভজূরেয চনে ফীভাওৃঢ নে। 
কজিজত্র এওচন শুধুভাত্র ঢাাঁয ফীভায অনুাসঢও াজযআ িসঢূযজডয চনে সধওাযী জফন। 

ধজয কনো মাও, ১০ রি ঝাওা ভজূরেয ফাস টি শুধুভাত্র ৫ রি ঝাওা ভজূরেয চনে ফীভাওৃঢ। মসে 
সগ্নওাজিয চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসফ ওযজঢ াযজফন না। 
এটি ধজয কনো জফ কম ফাস টিয ভাসরও শুধুভাত্র জধসও ভজূরেয চনে ফীভা গ্রড ওজযজঙন এফং 
ঢায পজর সঢসন ঢাাঁয িসঢয ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-য োসফয সধওাযী জফন। এটিজও 
অিাযআনুেজযন্স ফরা ে। 

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকাজরর বীমা গ্রণ করজছন তার উপর প্রদি িক্ষতপরূজণর পক্ষরমাণট 
ক্ষনভি রলী য়। 

কফীযবাক াধাযড ফীভা সরসয প্রওাজযয কিজত্রআ, কমগুসর ম্পসত্ত এফং োে ম্পসওস ঢ ে, 
ফীভাওৃঢজও িসঢয প্রওৃঢ সযভাড, ণসাৎ, ফেফাযচসনঢ িজেয ভরূেটি ফাজে ফঢস ভান ফাচায েজয 
সফনি ো ণফা িসঢ ো ম্পেটিয সযূযজডয চনে প্রজোচনীে  ণস  মসন্তআ িসঢূযড 
প্রোন ওযা ে। 

িসঢূযড সনষ্পসত্তয চনে সনম্নসরসঔঢ এও ফা সধও ন্থায ফরম্বন ওযা জঢ াজয :  

 নকে ণস প্রোনওযা 
 এওটি িসঢগ্রস্ত উাোজনয াযাআ ওযা 
 সফনি ণফা িসঢগ্রস্ত ো উাোজনয সযূযড ওযা 
 ুনঃংিান, (ুনফসার) উোযডস্বরূ, সগ্নওাজি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি ফাস য ুনকসঞন। 
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপরূণ 

 

সওন্তু, মঔন এভন সওঙু সফলেফস্তু ণাজও কমগুসরয ভরূে িসঢটি খঝায ভজে সনধসাযড ণফা কডনা 
ওযা ম্ভফ ে না। কমভন, এওটি ংযসিঢ াসযফাসযও ম্পে ণফা েরূসব সল্পাভগ্রী মায ভরূে 
সনধসাযড ওযা ওঠিন জঢ াজয। এওআ বাজফ, ভদু্রফীভা সরসগুসরয কিজত্র ৃসণফীয য প্রাজন্ত 
খঝা এওটি চাাচটুসফয েরুড মু্মঔীন ো িসঢয সযভাড সনধসাযড ওযা ওঠিন ে। 

এআ প্রওায খঝনাগুসরজঢ, স্বীওৃঢ ভরূে নাজভ সযসঘঢ এওটি নীসঢ গ্রড ওযা ে। ফীভা ঘুসিয 
প্রাযজম্ভ ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃঢ ফীভাওযজডয চনে ম্পসত্তটিয এওটি স্বীওৃঢ ভরূে স্বীওৃঢ ন। ম্পূডস 
িসঢয কিজত্র, ফীভাওাযী সরসয স্বীওৃঢ ভরূেটি প্রোজন ঙ্গীওাযফে ণাজওন। এআ প্রওাজযয 
সরসগুসরজও "স্বীওৃঢ ভরূে সরস" ফরা ে। 

f) াজরাজগলন 

িসঢূযড প্রোজনয নীসঢটি কণজও াজব্রাজকজনয উদ্ভফ ে। 

াজব্রাজকজনয ণস র, কওান এওটি ফীভায জঙ্গ ম্পওস মুি সফলজেয ওর প্রওায সধওায এফং 
প্রসঢওাযভজূয ফীভাওৃজঢয কণজও ফীভাওাযীয প্রসঢ িানান্তওযড। 

ণসাৎ, মসে কওানা ফীভাওৃঢ ফেসি কওান এওচন ঢৃঢীে জিয ফজরায ওাযজড কওান ম্পজেয 
িসঢয মু্মঔীন ন এফং কআ িসঢটিয চনে ফীভাওাযী দ্বাযা িসঢূযড প্রাপ্ত জেজঙন, কজিজত্র 
ফজরাওাযী জিয সনওঝ জঢ িসঢূযড অোজেয সধওাযটি ফীভাওাযীয উয ফঢস াে। ভজন 
যাঔজফন কম ফীভা ংিা দ্বাযা প্রেত্ত িসঢূযজডয ংজওয ভান ংওআ শুধুভাত্র িসঢূযড সাজফ 
অোে ওযা মাজফ। 
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গুরুত্বপণূি 

াজরাজগলন : এটি র, ফীভা ংিা দ্বাযা কওান ফীভা সরসয চনে এওটি ফজরাওাযী জিয 
সনওঝ জঢ িসঢূযড অোে ওযায এওটি প্রসক্রো সফজল। 

াজরাজগলনজক, বীমাকৃজতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান 
তৃতীয় পজির ক্ষবরুজদ্ধ তার দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি কজরজছ, প্রক্ষত নযস্ত করা। 

 

উদারণ 

শ্রী সওজাজযয কৃজ ফেফামস াভগ্রীভূ সরজবআন ট্রান্সজাঝস  াসবস  দ্বাযা সযফন ওযা সচ্ছর। 
ঘারজওয ফজরায ওাযজড কগুসর ৪৫০০০ ঝাওা ভজূরেয িসঢগ্রস্ত ে এফং ফীভাওাযী শ্রী সওজাযজও 
৩০০০০ ঝাওায এওটি যাস প্রোন ওজয। এআ ফীভাটি ফীভাওাযীয প্রসঢ াজব্রাজকঝ জফ শুধভুাত্র 
৩০০০০ ঝাওা মসন্ত এফং কটি সরজবআন ট্রান্সজাজঝস য কণজও অোেজমাকে। 

ধ্রা যাক, দাক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃত ৪০,০০০ টাকা 
িক্ষতপরূণ প্রদি জয়জছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষজভইন িান্পজপাজটি র ক্ষনকট জত ৪৫,০০০ 
টাকা আদায় করজত পারজন, তাজ বীমাকারীজক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করজত 
জব। 

এটি ফীভাওৃজঢয েআু ফায ণস ংগ্র প্রসঢজযাধ ওজয - এওফায ফীভাওাযী ংিাটি কণজও এফং 
ঢাযয অফায ঢৃঢীে িটি কণজও। শুধভুাত্র িসঢূযজডয ঘুসিয কিজত্রআ াজব্রাজকজনয উজেঔ 
জঢ াজয। 

উদারণ 

একট ক্ষবমান দঘুিটনায় শ্রী জুরজলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথজক 
৫০ ি টাকার ম্পণূি বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রদি ধ্জর ক্রনয়া যাক, 
১৫ ি টাকার িক্ষতপরূণট ংগ্র করজত পাজরন।     

 

আত্ম পরীিা 1 

সনম্নসরসঔজঢয ভজধে কওানটি ফরপ্রজোক এওটি উোযড? 

I. যজভ ূক্ষ্ম ভদু্রড জ্ঞান ঙা াআ এওটি ঘুসি স্বািয ওজয 
II. ভজ ঘুসি স্বািয না ওযজর যজভ ঢাজও কভজয কপরজফ এভন হুভসও কেে  
III. ভজজয ওাঙ কণজও ঘুসিজঢ স্বািয কজঢ যজভ ঢায কাোযী িভঢায ফেফায ওজয 
IV. ঘুসিজঢ ভজজয ািয াোয চনে যজভ বুর ঢণে প্রোন ওজয 

 

অত্ম যীিা 2 

সনম্নসরসঔঢ সফওল্পগুসরয ভজধে কওান ফীভাটি যজভ ওযজঢ াযজফ না? 
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I. যজভজয ফাস  
II. যজভজয স্ত্রী 
III. যজভজয ফেু 
IV. যজভজয ভাঢা-সঢা 

ারাংল 

 ফীভা এওটি ঘুসিভরূও ভজছাঢা কমঔাজন সফভাওৃঢ সপ্রসভোভ সাজফ সযসঘঢ এওটি ভরূে ফা 
সফজফঘনায চনে সনসেসি ছুাঁ সও সফরুজে অসণসও ুযিা প্রোন ওযজঢ ম্মঢ ে। 

 এওটি ওন্ট্র্োক্ট জিয ভজধে অআজন প্রজোকজমাকে এওটি ঘুসি। 

 তফধ ওন্ট্র্োজক্টয ন্তবুস ি উাোন: 

i. প্রস্তাফ এফং স্বীওৃসঢ 
ii. সফজফঘনা 
iii. নরুূ ঐওেভঢ,  
iv. ফাধ ম্মসঢ 
v. জিয িভঢা 
vi. সফলেফস্তুয তফধঢা 

 ফীভা ওন্ট্র্েজক্টয ন্তকসঢ সফজল তফসিে র:  

i. আউফসযভ পাআসটচ,  
ii. ফীভাজমাকে স্বাণস,  
iii. ম্ভাফে ওাযড   

 

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ 

1. প্রস্তাফ এফং স্বীওৃসঢ 
2. অআসন সফজফঘনা 
3. নরুূ ঐওেভঢ 
4. আউফসযভ পাআসটচ 
5. ঢোফেও ঢণে 
6. ফীভাজমাকে স্বাণস 
7. ম্ভাফে ওাযড   
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আত্ম পরীিার উির 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র II 

ফরপ্রজোজকয উোযড র ভজ ঘুসি স্বািয না ওযজর যজভ ঢাজও কভজয কপরজফ এভন হুভসও 
কেো। 

উির 2 

ঠিও সফওল্পটি র III 

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

 

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী  

প্রশ্ন 1 

এওটি তফধ ওন্ট্র্োজক্টয কওান উাোনটি সপ্রসভোজভয জঙ্গ চস ঢ? 

I. প্রস্তাফ এফং স্বীওৃসঢ 
II. সফজফঘনা 
III. ফাধ ম্মসঢ 
IV. ওন্টোজক্টয চনে জিয িভঢা 

প্রশ্ন 2 

_____________ বুর সফফসৃঢ জঙ্গ ম্পসওস ঢ কমটি কওাজনা প্রঢাযডায উজেে ঙা াআ তঢসয ওযা 
ে। 

I. সভণো ফডসনা 
II. ফোন  
III. প্রস্তাফ 
IV. উিানা 

প্রশ্ন 3 

________________ -এ যাধভরূও উাজে ফর প্রজোক চস ঢ ণাজও। 

I. প্রঢাযডা 
II. নসুঘঢ প্রবাফ 
III. েভন 
IV. বুর 

প্রশ্ন 4 

সনম্নসরসঔজঢয ভজধে কওানটি চীফন ফীভা ঘুসি কিজত্র ঢে? 



 

91 

I. কগুজরা কভ সঔও ঘুসি, তফধবাজফ প্রজোকজমাকে নে 
II. কগুজরা কভ সঔও ঘুসি কমগুজরা তফধবাজফ প্রজোকজমাকে 
III. কগুজরা বাযঢীে ঘুসি অআন, ১৮৭২-এয প্রজোচন নমুােী েআু জিয (সফভাওাযী এফং 

ফীভাওৃঢ) ভজধে ঘুসি 
IV. কগুজরা ফাসচ ঘুসিয নরুূ 

প্রশ্ন 5 

নীজঘয কওান এওটি ওন্ট্র্োজক্টয চনে এওটি মুসিূডস সফজফঘনা নে? 

I. ঝাওা 
II. ম্পসত্ত 
III. খুল 
IV. রোয 

প্রশ্ন 6 

নীজঘয কওান িটি চীফন ফীভা ঘুসিজঢ প্রজফ কমাকে নে? 

I. ফেফায ভাসরও 
II. নাফারও 
III. কৃফধূ 
IV. যওাযী ওভসঘাযী 

প্রশ্ন 7 

নীজঘয কওান ওাচটি ‚আউফসযভ পাআসটচ‛ ঢত্ত্ব প্রেসন ওজয? 

I. ফীভা প্রস্তাফ পজভস স্বািে ংক্রান্ত ফিা ম্পজওস  সভণো ফরা 
II. এওটি ফীভা প্রস্তাফ পজভস সযসঘঢ গুরুত্বূডস খঝনা প্রওা না ওযা 
III. এওটি ফীভা প্রস্তাফ পজভস সযসঘঢ গুরুত্বূডস খঝনা প্রওা ওযা 
IV. ভজে সপ্রসভোভ সযজাধ ওযা 

প্রশ্ন 8 

ফীভাজমাকে স্বাজণসয কিজত্র সনজঘয কওানটি ঠিও নে? 

I. সঢা ঢায ুজত্রয ফীভা নীসঢ গ্রড 
II. স্বাভী-স্ত্রীয এও জযয ফীভা গ্রড  
III. ফেুজেয এও জযয ফীভা গ্রড 
IV. ভাসরওঢায ওভীজেয উয ফীভা গ্রড 

প্রশ্ন 9 

ওঔন চীফন ফীভায কিজত্র ফীভাজমাকে স্বাণস উসিঢ ণাওা সযামস? 

I. ফীভা গ্রজডয ভে 
II. োফী ওযায ভে 
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III. চীফন ফীভায কিজত্র ফীভাজমাকে স্বাণস প্রজোচনীে 
IV. ে সরস কওনায ভে ণফা োফী ওযায ভে 

প্রশ্ন 10 

সনম্নসরসঔঢ েজৃে ভঢুৃেয চনে ম্ভাফে ঔুাঁজচ ফায ওরুন? 

চে কখা া কণজও জ  মাে এফং ঢাাঁয কভরুেণ্ড কবজঙ্গ মাে। ক ুজরয চজর জ  ণাজও এফং 
সনউজভাসনো জে মাে। ঢাজও াাঢাজর বসঢস  ওযা ে এফং সনউজভাসনোয ওাযজড ঢায ভঢুৃে ে। 

I. সনউজভাসনো 
II. বাঙ্গা কভরুেণ্ড 
III. কখা া কণজও জ  মাো 
IV. জস্ত্রাঘায 

আত্ম-পরীিণ প্রজশ্নর উির 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

সপ্রসভোজভয জঙ্গ চস ঢ, এওটি তফধ ওন্ট্র্োজক্টয উাোনটি র সফজফঘনা। 

উির 2 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

সভণো ফডসন বুর সফফসৃঢ জঙ্গ ম্পসওস ঢ কমটি কওাজনা প্রঢাযডায উজেে ঙা াআ তঢসয ওযা ে। 

উির 3 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

েভজন যাধভরূও উাজে ফর প্রজোক চস ঢ ণাজও। 

উির 4 

ঠিও সফওল্পটি র III 

চীফন ফীভা ঘুসি র বাযঢীে ঘুসি অআন, ১৮৭২-এয প্রজোচন নমুােী েআু জিয (সফভাওাযী 
এফং ফীভাওৃঢ) ভজধে ঘুসি। 

উির 5 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

খুল এওটি ওন্ট্র্োজক্টয চনে এওটি মুসিূডস সফজফঘনা নে। 

উির 6 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

নাফারওযা চীফন ফীভা ঘুসিজঢ প্রজফ কমাকে নে। 
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উির 7 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

ফীভা প্রস্তাফ পজভস সযসঘঢ গুরুত্বূডস খঝনা প্রওা ওযা ‚আউফসযভ পাআসটচ‛ ঢত্ত্ব প্রেসন ওজয। 

উির 8 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

ফেুযা কওান ফীভাজমাকে স্বাণস উসিঢ না ণাওায চনে নে ওাজযা ফীভা গ্রড ওযজঢ াজয না। 

উির 9 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

চীফন ফীভায কিজত্র ফীভা গ্রড ভে ফীভাজমাকে কওাজনা স্বাণস ণাওজঢ জফ। 

উির 10 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

ক্রঘা়িা ক্রথজক পজ়ি যায়াই অজজয়র মৃতুযর জনয ম্ভাবয কারণ। 
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অধ্যায় 2 
স্বাস্থয বীমা 
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অধ্যায় 6 

স্বািে ফীভায বূসভওা 
 

ধোজেয বূসভওা 

মঢ ভে মাজচ্ছ ফীভায ওীবাজফ সফফঢস ন জচ্ছ কআ ম্পজওস  এআ ধোজে অনাজও ফরা জফ। স্বািে 
সযজলফা ওী, স্বািে সযজলফায স্তয  স্বািে সযজলফায ধযন ম্পজওস  অনাজও ফসুছজে কেো 
জফ। বাযজঢয স্বািে সযজলফা ফেফিা  কওান কওান সফলেগুসর ঢাজও প্রবাসফঢ ওজয ক ম্পজওস  
অসন চানজঢ াযজফন। সযজজল, এআ ধোজে অনাজও ফোঔো ওজয ফসুছজে কেজফ বাযজঢ 
ওীবাজফ স্বািে ফীভা সফওসঢ জচ্ছ এফং বাযজঢ স্বািে ফীভা ফাচাজযয সফসবন্ন কওাম্পাসন ম্পজওস  
অনাজও চানাজনা জফ। 

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. স্বািে সযজলফা ওী 
B. স্বািে সযজলফায স্তয 
C. স্বািে সযজলফায ধযন 
D. বাযজঢয স্বািে ফেফিাে প্রবাফওাযী সফলেগুসর 
E. স্বািে সযজলফা-স্বাধীনঢায ভে কণজও গ্রকসঢ 
F. স্বািে ফীভায ফাচায 

এআ ধোে  ায য, অসন িভ জফ: 

1. ফীভায ওীবাজফ সফওা জচ্ছ, ঢা ফছুজঢ। 
2. স্বািে সযজলফায ধাযডা এফং স্বািে সযজলফায ধযন  স্তয ফোঔো ওযজঢ।  
3. বাযজঢ স্বািে সযজলফাে প্রবাফওাযী সফলেগুসর  স্বাধীনঢায য মা গ্রকসঢ জেজঙ ঢা 

উরসব্ধ ওযজঢ। 
4. বাযজঢ স্বািে ফীভায সফফঢস ন সনজে অজরাঘনা ওযজঢ।  
5. বাযজঢয স্বািে ফীভায ফাচায চানজঢ। 
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A. স্বাস্থয পক্ষরজবা কী 

 ‘‘স্বািেআ ম্পে’’, এআ ওণা অনাযা শুজনজঙন। সওন্তু ওঔন সও চানায কঘিা ওজযজঙন স্বািে 
ফরজঢ ফাস্তজফ ওী কফাছাে? ‘স্বািে’ ফা ‘কল্ণ’ ব্দটি এজজঙ ‘কাজেল্ণ’ ব্দ কণজও, মায ভাজন 
জরা ‘যীজযয ুিঢা’। 

প্রাঘীন ওাজর স্বািেজও ‘স্বকীে উায’ ফজর সফজফঘনা ওযা জঢা এফং সফো ওযা জঢা, ুিঢা 
জরা ংসিি ফেসিয ওৃঢ াজয পর। সজাক্রোঝ (460 কণজও 370 িীি-ূফসাব্দ)-আ প্রণভ 
ুিঢায কঙজনয ওাযডগুসর াভজন সনজে অজন। ঢাাঁয ওণা নমুােী, ুঔ নানা ওাযজড জঢ 
াজয, ঢাযজঙ্গ সযজফ, সনওাী, ফেসিকঢ সযষ্কায-সযচ্ছন্নঢা  ঔােোবোজয ম্পওস   ণাওজঢ 
াজয। 

সজাক্রোঝজয অজক ফহু ঢাব্দী ধজযআ ঘার ু সঙর বাযঢীে অেুজফসে ফেফিা, অেুজফসজে স্বািেজও 
ঘাযটি ঢযর: যি, রেু সত্ত, ওাজরা সত্ত  কিষ্মায এওঝা কূ্ষ্ম বাযাভে সজজফ সফজফঘনা ওযা 
ে এফং ভজন ওযা ে এআ ঢযর োণসগুসরয ভজধে বাযাভেীনঢায ওাযজডআ ুঔ ে। বাযঢীে 
সঘসওৎায চনও ুশ্রুজঢয চটির জস্ত্রাঘাজযয ওৃসঢত্ব যজেজঙ, কআভজে াশ্চাজঢে এআ জস্ত্রাঘাজযয 
ধাযডা এজওফাজযআ চানা সঙর। 

ভজেয াজণ াজণ অধসুনও সঘসওৎাসফজ্ঞান এও চটির সফজ্ঞাজন সফফসঢস ঢ জেজঙ এফং অধসুনও 
সঘসওৎা কওফরভাত্র অয ুিঢায সঘসওৎাজঢআ কণজভ না কণজও ফযং ঢায ভজধে ন্তবুস ি জেজঙ 
কযাক প্রসঢজযাধ  চীফজনয ভাজনান্নেন। 1948 াজর সফে স্বািে ংিা স্বাজিেয কম ংজ্ঞা সেজেজঙ 
কঝাআ এওটি ফসচনগ্রাে ংজ্ঞা; এজঢ ফরা জেজঙ, ‘‘স্বািে জরা ূডসাঙ্গ াযীসযও, ভানসও,  
াভাসচও ওরোজডয এওটি সযসিসঢ এফং ঢা সনঙওআ কযাজকয নুসিসঢ নে।’’ এঝাআ রিে ওযায 
কম অেুজফসজেয ভজঢা বাযঢীে সঘসওৎা ফেফিা প্রাঘীন ওার কণজওআ স্বাজিেয এআ ূডসাঙ্গ রূজওআ 
এওত্রীবূঢ ওজযজঙ। 

 

ংজ্ঞা 

সফে স্বািে ংিা (হু): স্বািে জরা ূডসাঙ্গ াযীসযও, ভানসও,  াভাসচও ওরোজডয এওটি 
সযসিসঢ এফং ঢা সনঙওআ কযাজকয নুসিসঢ নে। 

স্বাজস্থযর ক্ষনধ্িারক 

াধাযডবাজফ ভজন ওযা জে ণাজও সনম্নসরসঔঢ সফলেগুসরআ কওাজনা স্বঢন্ত্র ফেসিয স্বািে সনধসাযড ওজয: 

a) াইফস্টাই ংোন্ত ক্ষবয় 

রাআপিাআর ংক্রান্ত সফলেগুসরয ভজধে কগুসরআ জ  মায কফসযবাজকযআ সনেন্ত্রড ণাজও ংসিি 
ফেসিয াজঢ কমভন ীভায ভজধে ফোোভ ওযা  ঔাোোো, েসুশ্চন্তা েযূ ওযা  ুস্বািেওয 
সফলে ঙন্ন ওযা; এফং ধভূান, ভােও কফন, যুসিঢ কম ন ম্পওস   শুধ ুফজ ণাওায 
ভজঢা রাআপিাআর (ফোোভ ঙা া)–এয ভজঢা কু-বো  ঔাযা রাআপিাআর কণজও ওোন্সায, 
এআট, াআাযজঝনন  টাোজফটিজয ভজঢা কযাজকয ছুাঁ সও ণাজও। 
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এআ ধযজনয অঘযড সনেন্ত্রড ওযজঢ (কমভন ভােও কফজনয চনে চাসভন-জমাকে ওাযাফাজয 
েণ্ড সেজে, ঢাভাওচাঢ জডে ঘ া াজয ওয ঘাসজে)যওায মসে গুরুত্বূডস বূসভওা কনে, 
সওন্তু রাআপিাআর ংক্রান্ত সফলে কণজও অা কযাকগুসর সনেন্ত্রড ওজয সোন্তওাযী বূসভওা ারন 
ওযা এওচন ফেসিকঢ োসেত্বআ। 

b) পক্ষরজবলগত ক্ষবয় 

স্বাজিেয চনে সনযাে ানীে চর, সনওাী  ুসি জরা ঢেন্ত গুরুত্বূডস, এগুসরয বাজফ 
সফেচজু আ, সফজল ওজয উন্নেনীর কেগুসরজঢআ স্বািে ংক্রান্ত গুরুঢয ভো তঢসয জচ্ছ। 
আনফু্লজেঞ্জা, সঘজওন ক্স প্রবৃসঢয ভজঢা ংক্রাভও ফোসধ ঙস জে জ  সযষ্কায  সযচ্ছন্নঢায 
ওাযজড, ভোজরসযো  কটঙ্গযু ভজঢা কযাক ঙ াে ঔাযা সনওাী সযজফজয চনে, সওঙু কযাজকয 
ওাযড অফায  এজওফাজযয সযজফকঢ সফলে কমভন, ওাযঔানাে ওাচ ওজযন কম িসভওযা 
ঢাাঁজেয কাকঢ ছুাঁ সওয ওাযজড কযাজকয ম্ভাফনা কফস ণাজও, কমভন োজফি তঢসযয 
ওাযঔানাে ওভসযঢ িসভও। অফাযওেরা ঔসনয িসভওজেয ণাজও পুপুজয কযাক োয 
ম্ভাফনা। 

c) ক্ষজনগত ক্ষবয় 

সচজনয ভাধেজভ ফাফা-ভা’য কণজও ন্তানজেয ভজধে কযাক ঘজর কমজঢ াজয। এআ ধযজনয সচনকঢ 
ওাযড কণজও েসুনোচজু  ভানজুলয ভজধে চাসঢ, কব জকাসরও ফিান  এভনসও ম্প্রোজেয 
সবসত্তজঢ সবন্ন সবন্ন কযাজকয প্রফনঢা কেঔা মাে। 

স্পিঢআ এওঝা কেজয াভাসচও  ণসননসঢও কআ কেজয ভানজুলয স্বাজিেয উয সনবস য ওজয। 
এওঝা ুি চনকড শুধুভাত্র ণসননসঢও ওামসওরাজ উৎােনীর িভসিযআ কমাকান কেে, ঢাআ নে, 
ঢাঙা া বাযজঢয ভজঢা উন্নেনীর কেজয জি কম ফ সঢ গুরুত্বূডস কঢভন ভরূেফান ম্পে 
ফাাঁঘাে। এওঝা ফেসিকঢ স্তজয, ুি যীজযয ওাযড ৃরুটিরুসচয করাওান জঢ াজয, তেনসন্নন 
অফসেও ওাচগুসর ওযজঢ ুসফধা জঢ াজয এফং ভানলুজও োসযজদ্রেয সেজও কঞজর কেে, এভনসও 
অত্মঢোয সেজও কঞজর কেে।  

ঢাআ সফেচজু আ যওায ঢায কেজয ভানজুলয ুিঢা  স্বািে সযজলফাে কফ সওঙু েজি কনে 
এফং এঝাআ সনসশ্চঢ ওজয মাজঢ ভস্ত নাকসযজওয ওাজঙ স্বািে সযফাজযয ুজমাক ক াঁঙাজঢ াজয  ঢা 
নাকাজরয ভজধে ণাজও। 

এজঢ এওঝাআ প্রশ্ন উজঞ অজ কম সফসবন্ন সযসিসঢয চনে সও সবন্ন সবন্ন ধযজনয স্বািে সযজলফায 
প্রজোচন। 
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B. স্বাস্থয পক্ষরজবার স্তর 

স্বািে সযজলফা অয সওঙুআ নে, এঝা জরা ভানজুলয স্বাজিয উন্নসঢ, ঢা ফচাে যাঔা, ঢাজঢ নচয 
কেো ফা কআ স্বাজিেয ুনরুোয ওযজঢ যওায  সফসবন্ন এজচসন্স  প্রোনওাযীয কেো 
এওগুচ্ছ সযজলফা। স্বািে সযজলফাজও ওামসওযী জঢ জর ফেআ ঢা জঢ জফ 

 ভানজুলয ঘাসোয উমুি 
 ভসবেষঢ 
 মসাপ্ত 
 চরবে 
 াভজণসেয ভজধে 

ভানজুলয স্বািে চজন চজন অরাো ে। ফ ধযজনয স্বািে ভোয চনে এওআ ধযজনয সযওাঞাজভা 
ফানাজনা ম্ভফ নে অফায ঢায প্রজোচন কনআ। স্বািে সযঘমসায ুসফধা ো উসঘঢ চনংঔো 
কম কম কযাকগুসর কফস খঝজঙ ফা মায ম্ভাফনা কফস কআ নমুােী। কমভন, এও ফঙজয এওচন 
ভানজুলয জনওফায জ্বয জঢ াজয, ঞাণ্ডা রাকজঢ াজয, সেস জঢ াজয, ত্বজও োরাসচস  জঢ 
াজয, ঢজফ ঞাণ্ডা রাকা ফা সেস ওাস োয ঢুরনাে ঢাাঁয কাঝাআটি সফ-কঢ কবাকায ম্ভফান 
ওভ। 

এওআবাজফ, আ এওআ ফেসিয কাঝাআটি সফ-এয ঢুরনাে ওোনায ফা হৃেজযাজকয ভজঢা চটির 
ুজঔ কবাকায ম্ভাফনা ওভ। ঢাআ কম কওাজনা চােকাে ঢা ক গ্রাভ কাও, ফা কচরা সওংফা 
এওঝা যাচে, কঔাজন স্বািে সযজলফায ুসফধাগুসর কআ এরাওায সফসবন্ন স্বািে সযজলফা সফলে মাজও 
ূঘও ফরা ে ঢায সবসত্তজঢ ো উসঘঢ, কমভন: 

 চনংঔোয সযভাড 
 ভঢুৃে ায 
 ুিঢায ায 
 িভঢায ায 
 ভানজুলয াভাসচও  ভানসও স্বািে  
 সযজফকঢ সফলে কমভন মসে কআ চােকাঝা এওঝা ঔসন এরাওা ে ণফা এও সল্পাঞ্চর 
 ম্ভাফে স্বািে সযঘমসা প্রোনওাযী ফেফিা কমভন াজঝস য টািায েজঢা এওঝা গ্রাজভ াো 

মাজফ না  সওন্তু কচরা েজয ণাওজঢ াজয 
 ওঢঝা স্বািে সযঘমসা ফেফিা ফেফহৃঢ জঢ াজয 
 অণস-াভাসচও সফলে কমভন াভণসে 

উজযয সফলেগুসরয সবসত্তজঢ যওায প্রণভ, সদ্বঢীে  ঢৃঢীে স্তজযয স্বািে সযঘামসা কওন্ধ ফানাজনা 
 নোনে েজি কনোয সোন্ত কনে মাজঢ চনকজডয ওাজঙ  উমুি স্বািে সযজলফা উরব্ধ ে 
এফং ঢা াভজণসেয ভজধে ণাজও। 
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C. স্বাস্থয পক্ষরজবার ধ্রন 

স্বািে সযজলফাজও সফসৃ্তঢবাজফ সনম্নরূজ বাক ওযা মাে: 

1. প্রথম স্বাস্থয পক্ষরজবা 

প্রাণসভও স্বািে সযজলফা ফরজঢ কআ সযজলফাগুসরজও কফাছাে মা টািায, নাস  নোনে কঙাঝ 
সক্লসনও সেজে ণাজও, ুঔ ওযজর কযাকীযা প্রণজভ এঔাজনআ কমাকাজমাক ওজযন। এআ ওাযজডআ এঝাজও 
প্রণভ স্বািে সযজলফা প্রোনওাযী ফরা ে ওাযড এওঝা স্বািে ফেফিায ভজধে ভস্ত কযাকীয প্রণভ 
কমাকাজমাক কওন্ধ এঝাআ। 

উন্নঢ কেজ, এআ প্রণভ স্বািে সযজলফাজঢআ অজযা নচয কেো ে মাজঢ স্বািে ভোঝা অজযা 
ঙস জে  া, চটির ো  েীখসিােী ফা ঢীব্র োয অজকআ ঢা াভার কেো মাে। প্রণভ 
স্বািে সযঘমসা প্রসঢষ্ঠান যুিাভরূও স্বািে সযজলফা, টীওাওযড, জঘঢনঢা, কভসটওোর যাভস 
প্রবৃসঢয উয নচয কেে এফং মঔন েযওায জ  ঢঔন যফঢী মসাজেয সফজলজজ্ঞয ওাজঙ 
কযাকীজও াঞাে। 

উোযডস্বরূ, মসে এওচন জ্বজযয চনে এওচন টািাজযয ওাজঙ মান এফং প্রণভ কযাকসনডসজেআ কটঙ্গ ু
জ্বজযয আসঙ্গঢ ণাজও, কআ প্রণভ স্বািে সযজলফা প্রোনওাযী ঢাাঁজও সওঙু লুধ কপ্রক্রাআফ ওযজফন 
ঢজফ সফজল সঘসওৎায চনে কআ কযাকীজও এওঝা াাঢাজর বসঢস য চনে াঞাজঢ াজযন। 
কফসযবাক প্রণভ সযঘমসায কিজত্র সঘসওৎও এওচন ‘াসযফাসযও সঘসওৎজওয’ ভজঢা ওাচ ওজযন, 
মাাঁয ওাজঙ কঙাঝঔাজঝা কম কওাজনা ুঔসফুজঔয চনে সযফাজযয ওজরআ সকজে ণাজওন। 

এআ েসঢটি সঘসওৎওজও সচনকঢ সফলজেয সবসত্তজঢ উজকসয চনে যাভস সেজঢ াামে ওজয 
এফং ঢাাঁজও উমুি কভসটওোর যাভস সেজঢ সুফধা ওজয কেে। উোযডস্বরূ, ফাফা-ভা’য 
টাোজফটি ণাওজর সঘসওৎও এওচন কযাকীজও ল্প ফে কণজওআ মঢঝা ম্ভফ টাোজফটি এ াজনায 
ভঢ রাআপিাআজরয প্রসঢ নচয সেজঢ ফরজফন। 

এওঝা কেজয স্তজয, প্রাণসভও স্বািে সযঘমসা কওন্ধ যওাযী  কফযওাযী কওউ ফাসনজে ণাজও। 
যওাযী প্রাণসভও স্বািে সযঘমসা কওন্ধ তঢসয ে চনংঔোয সবসত্তজঢ এফং কওাজনা না কওাজনা 
অওাজয ঢা গ্রাভ স্তয ে্ চন্ত ণাজও। 

2. ক্ষদ্বতীয় স্বাস্থয পক্ষরজবা 

সদ্বঢীে স্বািে সযজলফা ফরজঢ কফাছাে কওাজনা কভসটওোর সফজলজ্ঞ ফা নে কওাজনা স্বািে কাচীফীয 
কেো স্বািে সযজলফা মাাঁয াধাযডঢ কযাকীয জঙ্গ প্রণভ ািাৎ নে। এয ভজধে এওঝা গুরুঢয 
ুজঔয চনে এওঝা স্বল্প ভজেয চনে ঢীক্ষ্ণ সঘসওৎায প্রজোচনীেঢা যজেজঙ, প্রােআ (ঢজফ 
সযামস নে) আন-কজন্ট সজজফ ণাওজঢ ে, এয ভজধে আজন্টসন্সব কওোয াসবস , োম্বুজরজন্সয 
ুসফধা, োণরসচ, টাোকজনাস  নোনে কভসটওোর সযজলফা ন্তবুস ি। 

কফসযবাক ভজেআ প্রণভ স্বািে সযজলফা প্রোনওাযী / প্রাণসভও সঘসওৎওআ সদ্বঢীে সযঘামসাওাযীয 
ওাজঙ কযাকীজও াঞান। সওঙু কিজত্র এআ সদ্বঢীে সযঘামসাওাযী ভসবেষঢ সযজলফা কেোয চনে এওঝা 
‘আন-াউ’ প্রাণসভও স্বািে সযঘমসা কওন্ধ ঘাসরজে ণাজওন। 
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কফসযবাক কিজত্রআ, চনংঔোয ভা নুাজয সদ্বঢীে সযঘামসাওাযী ঢারওু / ব্লও স্তজয াসচয 
ণাজও। 

3. তৃতীয় স্বাস্থয পক্ষরজবা 

ঢৃঢীে স্বািে সযজলফা জরা সফজল যাভসভরূও স্বািে সযজলফা, াধাযডঢ এঝা জরা আনজজন্টজেয 
চনে এফং প্রণভ ফা সদ্বঢীে সযঘমসাওাযীজেয াঞাজনা কযাকীজেয চনে। ঢৃঢীে স্বািে সযজলফা 
প্রোনওাযীযা ণাজও ভরূঢ যাচে যাচধানী  সওঙু কচরা েজয।  

ঢৃঢীে স্বািে সযজলফা প্রোনওাযীয উোযড জরা মাাঁজেয ওাজঙ সদ্বঢীে স্বািে সযজলফা প্রোনওাযীয 
ুজমাজকয কণজও উন্নঢ কভসটওোর ুসফধা  কভসটওোর কাচীফী যজেজঙ। কমভন জোরসচ 
(ওোনাজযয সঘসওৎা), ঙ্গ প্রসঢিাজনয ুসফধা, সঢ ছুাঁ সওয প্রজফয চনে সফজলজ্ঞ প্রবৃসঢ। 

এঝা রিে ওযজঢ জফ কম সযঘমসায স্তয কফজ  মাোয পজর সযঘমসায জঙ্গ চস ঢ ঔযঘ কফজ  
মাে। ভানলু কমঔাজন প্রণভ সযঘমসায চনে অজসিওবাজফ জচআ ঔযঘ ফন ওযজঢ াজযন, সদ্বঢীে 
মসাজে ককজর কআ ঔযঘ ফন ঢাাঁজেয জি ওজিয ে এফং মঔন কঝা ঢৃঢীে মসাজে অজ কআ 
ঔযঘ ফন অয কফস ওঠিন জে জ । এও কে কণজও অজযও কে, গ্রাভ কণজও জয 
সযঘমসায সফসবন্ন স্তজযয চনে সযওাঞাজভা সবন্ন সবন্ন ে, কঔাজন এয উয অণস-াভাসচও 
প্রবাফ ওাচ ওজয। 
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D. ভারজতর স্বাস্থয বযবস্থায় প্রভাবকারী ক্ষবয়গুক্ষ 

বাযঢীে স্বািে ফেফিা ফহু ভো  ঘোজরজঞ্জয ভজুঔাভসুঔ জেজঙ এফং রাকাঢায কআ ভো ঘজরজঙ। 
এগুসর স্বািে সযজলফা ফেফিায কঘ সে  প্রওৃসঢজঢ প্রবাসফঢ ওজযজঙ এফং ফেসিকঢ স্তয  
ওাঞাজভাকঢ স্তজয স্বািে সযজলফা ংিায ঘাসোজঢ প্রবাফ কপজরজঙ। সনজঘ এগুসর সনজেআ অজরাঘনা 
ওযা জরা:  

1. ক্রডজমাগ্রাক্ষফক বা জনংখযা ম্পক্ষকি ত প্রবনতা 

a) সফজে সদ্বঢীে ফৃত্তভ চনংঔোয কে জরা বাযঢ। 

b) এঝা অভাজেয চনংঔোয ফসৃেয জঙ্গ ম্পসওস ঢ ভোয ভজুঔাভসুঔ োাঁ  ওসযজেজঙ। 

c) োসযজদ্রেয স্তয সঘসওৎায চনে ভানজুলয ঔযঘ ওযায িভঢাে প্রবাফ কপজরজঙ। 

2. ামাক্ষজক প্রবনতা 

a) নকযােন ফসৃে ফা গ্রাভ কণজও ভানলু য এরাওাে ঘজর অাে স্বািে সযজলফা কেোয 
কিজত্র ঘোজরঞ্জ সজজফ কেঔা সেজেজঙ। 

b) ভরূঢ সঘসওৎায ুসফধায বাজফয াাস ঢায চনে াজধেয বাজফয ওাযজড গ্রাভীড 
এরাওাে স্বািে এওঝা ভো। 

c) অজযা ফজ ণাওায ভজঢা রাআপিাআজরয সেজও ঘজর মাোে সনজচজেয ফোোজভয ঘাসো ওজভ 
সকজে টাোজফটি  উচ্চ যি ঘাজয ভজঢা নঢুন ধযজনয কযাজকয প্রফনঢা কফজ  ঘজরজঙ। 

3. আয়ু 

a) অে ুফরজঢ কফাছাে অচজও কম সশু চন্মাজচ্ছ ঢায ওঢ ফঙয কফাঁজঘ ণাওায অা যজেজঙ, 
কঝাআ। 

b) স্বাধীনঢায ভে এআ অে ু সঙর 30ফঙয, এঔন কঝাআ কফজ  জেজঙ 60ফঙয, ঢজফ েীখস 
অেুয  গুডভান ম্পসওস ঢ সফলেগুসরজঢ নচয কেো েসন। 

c) এঝাআ ‘িু অে’ুয এওঝা নঢুন ধাযড সনজে এজজঙ। 

d) এয চনে প্রজোচন ‘ফেস্ক’ (ফেৃ ফে ম্পসওস ঢ) ুজঔয চনে সযওাঞাজভা তঢসয।  
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E. স্বাস্থয পক্ষরজবা-স্বাধ্ীনতার ময় ক্রথজক অগ্রগক্ষত 

স্বািে সযজলফায নীসঢ ংক্রান্ত সোন্ত কনোয ফেস্তঢায ভজধে যওায স্বািে ফীভা প্রওল্প সনজে 
এজজঙ। কওফরভাত্র ঢাযযআ ফীভা কওাম্পাসনগুসর ঢাজেয সনচস্ব স্বািে ফীভা সরস সনজে এজজঙ। 
এঔাজন ফোঔো ওযা জরা বাযজঢ ওীবাজফ স্বািে ফীভায সফওা খজঝজঙ:  

a) এমপ্লক্ষয়জ ক্রস্টট ইনজুরন্প ক্ষিম 

বাযজঢ অনষু্ঠাসনওবাজফ স্বািে ফীভা ঘার ুজেসঙর এভেসেচ কিঝ আনুজযন্স সস্কভ শুরুয ভাধেজভ, 
1947-এ কে স্বাধীন োয যযআ আএঅআ োক্ট 1948 ঘার ুজে। এআ প্রওল্পটিয প্রঘরন 
জেসঙর ংকঠিঢ কফযওাযী কিজত্র ওভসযঢ িসভওজেয চনে এফং সনচস্ব সটজস্পন্সসয  
াাঢাজর এওঝা কনঝোজওস য ভাধেজভ ফসাঙ্গীড স্বািে সযজলফায কমাকান সেজে। 

আএঅআস (এভেসেচ কিঝ আনুজযন্স ওজসাজযন) জরা রুােনওাযী ংিা মাযা সনজচজেয 
াাঢার  সটজস্পন্সসয ঘারাে এফং কমঔাজন সনচস্ব ফেফিা মসাপ্ত নে কঔাজন 
যওাযী/কফযওাযী সযজলফা প্রোনওাযীয জঙ্গ ফজন্নাফস্ত ওজয যাজঔ। 

15,000 ঝাওা মসন্ত উাচস ন এভন ভস্ত িসভওআ এআ াামেওাযী প্রওজল্পয অঢাে জ ন 
কমঔাজন ওভসঘাযী  সনজোকওঢস া কফঢজনয উয মণাক্রজভ 1.75%  4.75% সেজে ণাজও; 
কভসটওোর ঔযজঘয 12.5%  কেে যাচে যওায।  

এয ভজধে ন্তবুস ি ুসফধাগুসর জরা: 

a) আএঅআএ কওজন্ধ সনঔযঘাে ফসাঙ্গীন স্বািে সযজলফা 

b) ভাঢৃত্বওারীন ুসফধা 

c) সফওরাঙ্গঢা চসনঢ ুসফধা 

d) ুিঢা  ন্তান চজন্ময চনে ভচসুযয করাওান কালাজঢ নকে িসঢূযড 

e) ওভীয ভঢুৃেয কিজত্র কলওৃজঢেয ঔযঘ। 

এয জঙ্গ সঢসযি সজজফ চজু  মাে স্বীওৃঢ কভসটওোর োজঝিন্ট  কফযওাযী াাঢার 
কণজও কনো সযজলফা। 2012-য ভাঘস  মসন্ত আএঅআএ 6 কওাটি 55রজিয কফস 
ুসফধাজবাকীজও সুফধা সেজেজঙ। 

 

b) ক্রন্ট্রা গভনিজমন্ট ক্রল্থ ক্ষিম 

আএঅআএ-এয যআ অজ কন্ট্র্ার কবনসজভন্ট কল্ণ সস্কভ (সসচএআঘএ), ফযপ্রাপ্ত  
সযফাজযয েে  যওাযী ওাজচ ওভসযঢ কওন্ধীে যওাযী ওভসঘাযীজেয চনে এটি ঘার ুে 
1954াজর। এয উজেে সঙর ওভসঘাযী  ঢাাঁজেয সযফাযজও ভসবেষঢ সঘসওৎা সযজলফা কেো 
এফং এয অংসও ঔযঘ ওভসঘাযীযা সনজচআ ফন ওজযন ঢজফ সধওাংঝাআ ওজয সনজোকওঢস া 
(কওন্ধীে যওায)। 
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সসচএআঘএ-এয সনচস্ব সটজস্পন্সসয, সরসক্লসনও  োজনরবুি কফযওাযী াাঢাজরয ভাধেজভ 
এআ সযজলফা কেো জে ণাজও। 

এজঢ ওবায ওযা ে ফ ধযজনয লুধ, োজরাোসণ ফেফিাে আভাজচস সন্স সযজলফা, সফজন 
োয লুধ, োজণারসচ  কযসটরসচ, েঝচনও কযাকীয ফাস জঢ সকজে কযাকী যীিা, 
সফজলজজ্ঞয যাভস প্রবৃসঢ। 

ওযভঘাযীয ফোন এজওফাজয নাভভাত্র, মা কফঢন ওাঞাজভায জঙ্গ মুি- প্রসঢ ভাজ 15 কণজও 
150ঝাওায ভজধে। 

2010 াজর সসচএআঘএ-এয েে ংঔে সঙর 8রি সযফাজযয কফস, কভাঝ ুসফধাজবাকী1-
য ংঔো সঙর 30রজিয কফস। 

c) বাক্ষণক্ষজযক স্বাস্থয বীমা 

ফীভা সজল্পয যাষ্ট্রীেওযজডয জয  অজক সওঙু নন-রাআপ ফীভাওাযী ফাসডসচেও স্বািে ফীভা 
সেঢ। ঢজফ শুরুজঢ এঝা ফীভাওাযীয জি কফসযবাকআ করাওাজনয সঙর, ঢাজেয ফ  ফ  
ওজসাজযঝ ক্লাজেন্ট াোয ম্ভাফনা ঔফুআ ীসভঢ সঙর।  

1986-াজরআ বাযঢীে ফাচাজয ফেসি  ঢায সযফাজযয চনে প্রণভ ভজনাজমাকী স্বািে ফীভা 
ডেটি ঘার ুওজয যাষ্ট্রীে ঘায নন-রাআপ ফীভা কওাম্পাসনআ (এগুসর ঢঔন কচনাজযর আনুেজযন্স 
ওজসাজযন ফ আসিোয ােও ংিা সঙর) ক্রমক্ষডজেইম নাজভয এআ ডেটি অনা জেসঙর 
ফাসলসও এওঝা সনসেসি সযভাজডয াাাঢার ঔযঘ সযজাজধয চনে, এজঢ ন্তান প্রফ, অজক 
কণজও ণাওা কযাক প্রবৃসঢয ভজঢা সনসেসি সওঙু ফেসঢক্রভ ণাওজঢা। 

ঢজফ, ফাযংফায ুনসফসজফঘনায য াাঢাজর বসঢস  িসঢূযড সবসত্তও ফাসলসও ঘুসিআ অচজও 
বাযজঢ কফযওাযী স্বািে ফীভায ফজঘজে চনসপ্রে অওায, এঔন কভসটজক্লআজভয ফঢস ভান 
ংস্কযডআ এসকজে যজেজঙ। এআ ডেটি এঢআ চনসপ্রে কম কফযওাযী স্বািে ফীভা ডেগুসরজও প্রাে 
ভজেআ কফসযবাক করাও ‘কভসটজক্লআভ ওবায’ ফজর বুর ওজয ণাজও, মসে ফীভাওাযীয এআ 
জডেয নে নাভ ণাজও।  

2001াজর ফীভাজিজত্র কফযওাযী কিত্র এজজঙ, স্বািে ফীভায সঢদ্রুঢ কসঢজঢ সফওা জেজঙ 
ঢজফ অচ এওঝা সফার ঘাসো ফচাে যজে ককজঙ। ওবাজযয কিজত্র মজণি তফসঘত্রে, ফেসঢক্রভ 
 নঢুন নঢুন োট-ন ওবায ঘার ুজেজঙ, কমগুসর সনজে যফঢী ধোজে অজরাঘনা ওযা 
জফ। 

বাযঢীে ফাচাজয অচ 300-য কফস স্বািে ফীভা ডে উরব্ধ যজেজঙ। 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

F. স্বাস্থয বীমার বাজার 

অচজওয স্বািে ফীভা ফাচাজয ংঔে ি যজেজঙ মাজেয কওউ স্বািে সযজলফায জুমাক সেজে ণাজও 
এজেয ফরা ে সযজলফা োঢা, নেযা ফীভা সযজলফা কেে অফায সফসবন্ন ভধেিঢাওাযী যজেজঙ। 
কওউ কমভন কভ সরও সযওাঞাজভা তঢসয ওজয অফায নেযা ােঢা ুসফধা প্রোন ওজয। এজধয 
কওউ যওাযী কিজত্র যজেজঙ, অফায নেযা  যজেজঙ কফযওাযী কিজত্র। সনজঘ এগুসরযআ সফস্তাসযঢ 
ফডসনা কেো জরা : 

A. পক্ষরকাঠাজমা : 

1. জনস্বাস্থয ক্রিত্র 

চনস্বািে ফেফিা ওাচ ওজয চাঢীে, যাচে, কচরা স্তজয  ঔাসনওঝা মসন্ত গ্রাভ স্তজয। গ্রাজভ 
কমঔাজন চাঢীে স্বািে নীসঢ রূােন ওযজঢ ে কঔাজন ওাচ ওজয এআ ফেফিা। গ্রাভ ভাচ এফং 
যওাযী সযওাঞাজভায ভজধে কমাকূত্র সজজফ ওাচ ওজয ওসভউসনটি কস্বচ্ছাজফওযা।  এগুসরয ভজধে 
যজেজঙন: 

a) অেনয়াক্ষ়ি কমী (1000চনংঔো সঙু 1চন), এাঁযা ভানফ ম্পে উন্নেন ভন্ত্রজওয 
ুংঢ সশু সফওা সযজলফা প্রওল্প (অআসসটএ)  ুসি ম্পূযও ওভসূঘীয ধীজন 
নসণবুি ন।  

b) প্রক্ষলক্ষিত ধ্াই (টক্ষবএ) এফং গ্রাম স্বাস্থয গাইড (যাচেগুসরয স্বািে সফবাজকয অজকয 
প্রওল্প) 

c) আলা (োসক্রসটজঝট কাার কল্ণ োসক্টসবি) কস্বচ্ছজফও, এনঅযএআঘএভ (চাঢীে 
গ্রাভীড স্বািে সভন)  ওভসূঘীয ধীজন ওসভউসনটিআ এআ অা ওভীজেয ফাঙাআ ওজয। 
গ্রাভ-স্তজয নঢুন, কস্বচ্ছা স্বািে ওভীজও  প্রসিড সেজে গ্রাভীড এরাওাে স্বািে কিজত্রয জঙ্গ 
মুি ওযাজনা ে। 

াব-ক্রন্টারগুক্ষ তঢসয ওযা জেজঙ প্রসঢ 5000চনংঔো সঙু এওটি ওজয (াফসঢে এরাওা, 
অসেফাী  নগ্রয এরাওাে 3000চনংঔো সঙু) এফং কঔাজন এওচন ভসরা স্বািে ওভী  
এওচন ুরুল স্বািে ওভী ণাজওন, ভসরা স্বািে ওভীজেয সক্সসরোসয নাস সভট-োআপ (এএনএভ) 
ফরা জে ণাজও।  

প্রাথক্ষমক স্বাস্থয ক্রকন্দ্র, 30000 চনংঔো সঙু, ন্তঢ ঙঝা াফ-কন্টাজযয কযপাজযর আউসনঝ 
সজজফ এগুসর ওাচ ওজয (াফসঢে এরাওা, অসেফাী  নগ্রয এরাওাে 20000চনংঔো সঙু)। 
ভস্ত সএআঘস-কঢ অউঝজজন্ট সযজলফা কেো জে ণাজও, এফং এগুসরয কফসযবাজকযআ ঘায 
কণজও ঙটি আন-কজন্ট কফট ণাজও। এঔাজন ওভীজেয ভধে এওচন কভসটওোর সপায  14চন 
োযা-কভসটওোর ওভী ণাজওন (মায ভজধে যজেজঙ এওচন ুরুল  এওচন ভসরা স্বািে ােও, 
এওচন নাস-সভটোআপ, এওচন রোজফাজযঝসয কঝওসনসোন, এওচন পাভসাসি  নোনে ােও 
ওভী)। 

কক্ষমউক্ষনট ক্রল্থ ক্রন্টার জরা ঘাযটি সএআঘস-য প্রণভ কযপাজযর আউসনঝ  এঔান কণজও 
সফজলজ্ঞ সযঘমসা কেো জে ণাজও। সনেভ নমুােী (প্রসঢ 1রি চনংঔোয চনে) প্রজঢেও 
সএআঘস-কঢ ন্তঢ 30ঝা কফট ণাওজঢ ে, এওঝা াজযন সণজেঝায, এক্স-কয কভসন, করফায 
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রুভ  রোজফাজযঝসযয ুসফধা ণাওা উসঘঢ এফং কঔাজন ন্তঢ ঘাযচন সফজলজ্ঞ ণাওা চরুযী 
কমভভ, এওচন াচস ন, এওচন সপসচসোন, এওচন কােজনাওরসচি  এওচন সশুজযাক 
সফজলজ্ঞ, এজেয ােঢা ওযজঢ 21চন োযা-কভসটওোর  নেনে ওভী ণাওজঢ জফ। 

গ্রামীণ াপাতা তঢসয ওযা জেজঙ এফং এগুসরয ভজধে যজেজঙ াফ-সটসিক্ট াাঢার মাজেয 
ফরা ে াফ-সটসবনার / ঢারওু াাঢার / কস্পাসরটি াাঢার (কভাঝাভটুি ককাঝা কেজ 
এভন াাঢাজরয ংঔো প্রাে 2000), 

ক্রস্পলাক্ষট অযান্ড টক্ষচং ক্ষপটাজর ংঔো ওভ এফং এজঢ যজেজঙ কভসটওোর ওজরচ (ফঢস ভাজন 
ংঔোে প্রাে 300) এফং নোনে ঢৃঢীে মসাজেয কযপাজযর কন্টায। এগুসরয কফসযবাকআ ণাজও 
কচরা েয  য এরাওাে ঢজফ এজেয ওজেওটি সঢ উচ্চ সফজলজ্ঞ  উন্নঢ কভসটওোর 
সযজলফা সেজে ণাজও। 

যওাজযয অনযানয ংস্থা, কমভন কযর, প্রসঢযিা  এওআযওজভয ফ  সটাঝস জভন্ট (ফন্নয/ঔসন 
প্রবৃসঢ) াাঢার  সটজস্পন্সাসয স্বািে সযজলফা কেোয কিজত্র ফ  বূসভওা ারন ওজয। মসে 
এগুসরয সযজলফা ীভাফে ণাজও ংসিি ংিায ওভসঘাযী  ঢাাঁজেয উয সনবস যীরজেয ভজধেআ।  

2. ক্রবরকারী পক্ষরজবা দাতা 

বাযজঢ এওঝা সফার ফ  কফযওাযী স্বািে কিত্র যজেজঙ, মাযা সঢন ধযজনয স্বািে সযজলফাআ 
চসুকজে ণাজও– ঢৃঢীে মসাজেয াাস প্রণভ, সদ্বঢীে মসাে।এগুসরয ভজধে যজেজঙ কস্বচ্ছজফী 
কণজও শুরু ওজয নঝ-পয-প্রসপঝ ংিা  ফোসি কণজও ভনুাপায চনে ওজসাজযঝ, ট্রাি, কাজরা 
প্রোসক্টনায, স্বঢন্ত্র সফজলজ্ঞ সযজলফা, টাোকজনাসিও রোজফাজযঝসয, পাভসাসয কোওান  
স্বীওৃসঢসফীন সযজলফাোঢা (কওাোও টািায)। বাযজঢ প্রাে 77% োজরাোসণও (এভসফসফএ  
ঢায কফস সটসগ্রধাযী) সঘসওৎও কফযওাযী কিজত্র প্রোসক্ট ওযজঙন। বাযজঢ স্বািে ঔাজঢ কভাঝ মা 
ফেে ে ঢায 75%-য কফস জরা কফযওাযী স্বািে ফেে। ফসবাযঢীে স্তজয2 ভস্ত অউঝজজজন্টয 
82% এফং াাঢাজর বসঢস 52%—আ যজেজঙ কফযওাযী কিজত্রয েঔজর।  

বাযজঢআ ফজঘজে কফস ংঔেও নোনে কভসটসন ফেফিা (অেুজফসে / সো / আউনাসন / 

কাসভোসণ)-য স্বীওৃঢ প্রোসক্টনায যজেজঙন, মায ংঔো 7রজিয কফস। এগুসর কফযওাযী 
কিজত্রয াাাস যওাযী কিজত্র কেঔা মাে। 

স্বািে সযজলফায রাজবয চনে অা কফযওাযী সযজলফা োঢা ঙা া এনসচ এ কস্বচ্ছাজফী কিজত্র 
ভাচজও স্বািে সযঘমসা সযজলফা কমাকাজঢ মুি যজেজঙ।  

নভুান ওযা মাে 7000-এয কফস কস্বচ্ছাজফী ংিা স্বািে ম্পসওস ঢ ওামসওরাজ মুি যজেজঙ। 
ফ  ংঔোয সদ্বঢীে  ঢৃঢীে মসাজেয াাঢার নন-প্রসপঝ কাাআটি ণফা ট্রাি সজজফ 
নসণফে যজেজঙ এফং ফীভাওৃঢ ফেসিজও আনজজন্ট সযজলফা সেজে উজেঔজমাকে ফোন যাজঔ। 

3. ফামিাক্ষউটকযা ক্ষলল্প 

এফায অা মাও লধু  স্বািে ম্পসওস ঢ জডেয প্রোনওাযীয সফলজে, বাযজঢ এও সফার 
পাভসাসউটিওোর সল্প যজেজঙ, 1950-এয 10কওাটি ঝাওায কআ সল্প অচ কফজ  55,000কওাটি 
ঝাওায ফেফাে (যপ্তাসন ) োাঁস জেজঙ। এজঢ প্রাে 50রি ভানজুলঢ ওভসংিান চজু  যজেজঙ এফং 
কেজ 6000-য কফস ওাযঔানাে লুধ উৎােন ে। 
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পাভসা কিত্রটি কমজঢু যাােসনও ভন্ত্রজওয ধীন, কওন্ধীে স্তজয ঢাআ এআ সজল্প ভরূে সনেন্ত্রও জরা 
নযালনা ফামিাক্ষউটকযা প্রাইক্ষং অথক্ষরট (এনক্ষপক্ষপএ)। লুজধয ভজধে এওঝা াভানে 
ংঔেও (500ফা ঢায কফস লুজধয ভজধে 76) লুজধয োভ সনেন্ত্রজড যজেজঙ, ফাসও লুধগুসরয 
োভ  উৎােন কঔাজন সি-প্রাআসং ফেফিায ধীজন যজেজঙ, ঢজফ ভরূে সনেন্ত্রও এয য ঢওস  
নচয যাজঔ। যাজচেয িাক ওজন্ট্র্ারায এওঝা সপড ফাসনী াভরান, মাাঁজেয সেজে ংসিি ঞ্চজর 
লুজধয গুডভান  োজভয উয নচযোসয ওযা ে। 

B. বীমা দাতা : 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ  সফজল ওজয াধাযড ফীভা কিত্র ফ  ভাজয স্বািে ফীভা সযজলফায কচাকান 
কেে। অজকআ এগুসরয ঢাসরওা কেফা জেজঙ। ফজঘজে উৎাফেঞ্জও জরা স্বঢন্ত্র স্বািে ফীভা 
কওাম্পাসনয উসিসঢ – অচ মসন্ত কঢভন াাঁঘটি ংিা যজেজঙ- স্বািে ফীভা োঢা কনঝোওস  
ফা াজঢ অকাভী সেজন অজযা সওঙু অজঙ। 

C. মধ্যস্থতাকারী : 

ফীভা সজল্পয ং সজজফ সযজলফা সেজচ্ছ এভন ফহু ভানলু  ংকঞন স্বািে ফীভা ফাচাজযয ং। 
এআ ধযজনয ভস্ত ভধেিঢাওাযীআ অআঅযসটএ-য ভাধেজভ সযঘাসরঢ ে। এগুসরয ভজধে যজেজঙ: 

1. ইনজুরন্প ক্ররাকার এযা কওাজনা ফেসি জঢ াজযন ণফা ওযজাজযঝ ংিা। এআ কব্রাওাযযা 
স্বাধীনবাজফ ফীভা কওাম্পাসনয ওাচ ওজযন। ঢাাঁযা কআ ভানজুলয ওাজঙ প্রসঢসনসধ জে মান মাাঁযা 
ফীভা ঘান এফং ম্ভাফে ফজঘজে বাজরা সপ্রসভোজভয াজয ম্ভাফে ফজঘজে বাজরা ফীভা ওবায 
ম্পজওস  এআ কব্রাওাযযাআ ঢাাঁজেয ফীভা কওাম্পাসনয জঙ্গ কমাকজমাক ওসযজে কেন। িসঢয ভে 
ঢাাঁযা ফীভাওৃঢ ফেসিজও ােঢা ওজয এফং ফীভা কক্লআভ ওসযজে কেন। কব্রাওাযযা এআ ধযজনয 
ফেফায ওাযফায ওজয এভন কম কওাজনা ফীভা কওাম্পাসনয জঙ্গআ ফীভা ফেফা ওযজঢ াজযন। 
ফীভা ওসভন সজজফ ফীভা কওাম্পাসনগুসর ঢাাঁজেয ুযসৃ্কঢ ওজয।  

2. বীমা এজজন্টরা  াধাযডঢ কওাজনা ফেসিআ ন ঢজফ কওউ কওউ ওজসাজযঝ এজচন্ট জঢ 
াজযন। কব্রাওাযজেয ভজঢা এজচন্টযা কম কওাজনা ফীভা কওাম্পাসনয ফীভা সনজে ওাচ ওযজঢ াজযন 
না ঢজফ কওফরভাত্র কআ কওাম্পাসনয জেআ ঢাাঁযা ওাচ ওযজঢ াজযন মাযা ঢাাঁয এজচসন্স ভঞ্জযু 
ওজযজঙন। ফঢস ভান সফসধ নমুােী, এওচন এজচন্ট শুধুভাত্র এওটি াধাযড ফীভা কওাম্পাসন  
এওটি চীফন ফীভা কওাম্পাসনয জেআ ওাচ ওযজঢ াজযন। ঢাাঁজেয ফীভা কওাম্পাসনগুসর ফীভা 
ওসভজনয ভাধেজভ াসযিসভও কেে। 

3. থাডি  পাটি  অযাডক্ষমক্ষনজেটর জরা এওঝা নঢুন ধযজনয সযজলফা প্রোনওাযী, 2001 ার 
কণজও এযা এআ ফেফাে এজজঙ। এজেয ফীভা সফসক্রয নজুভােন কনআ ঢজফ ফীভা কওাম্পাসনগুসরজও 
এযা প্রাসনও সযজলফা সেজে ণাজও। এওফায এওঝা ফীভা সরস সফসক্র জে ককজর ফীভাওৃঢ 
ফেসিয সফস্তাসযঢ সফফযড সনমুি এওটি টিসএ-য জঙ্গ কোয ওযা ে মাযা ঢাযয কটঝাজফ 
তঢসয ওজয এফং ফীভাওৃঢ ফেসিজও কল্ণ ওাটস  আুে ওজয। এআ কল্ণ ওাটস  ফীভাওৃঢ ফেসিজও 
াাঢার  সক্লসনজও ওোজর কভসটওোর কপসসরটি (ঢৎিডাৎ নকে ঝাওা না সেজে সঘসওৎা) 
কজঢ িভ ওজয। ফীভাওৃঢ ফেসি মসে ওোজর কভসটওোর কপসসরটি না ফেফায ওজযন, 
ঢাজর সঢসন সফর নমুােী ঝাওা কেজফন এফং সনমুি টিসএ-য ওাঙ কণজও কআ ঝাওা সযজাধ 
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ঘাআজফন। ফীভা কওাম্পাসনগুসর ঢাজেয ংসিি কক্লআজভয চনে টিসএ-কও ণস কেে এফং টিসএ-
গুসরজও আ ফীভা কওাম্পাসনআ াসযিসভও সজজফ সপ্রসভোজভয এওঝা ঢাং সেজে ণাজও। 

4. অআঅযসটএ সফসধ দ্বাযা সনেসন্ত্রঢ এজওফাজযআ নঢুন ধযজনয সযজলফা প্রোনওাযীয নেঢভ জরা 
আনুজযন্স জেফ এসগ্রজকঝয ফা ফীভা জেফ ংজমাকওাযী। ম্ভাফে কক্রঢায ভজুঔাভসুঔ না জেআ 
ঢাজেয জেফাআঝ এফং/ণফা কঝসরভাজওস টিংজেয ভাধেজভ ফীভাওাযীয জঙ্গ ঘুসিফে এআ 
ংজমাকওাযী েযূসনেসন্ত্রঢ সফডন ফা সটজিন্স ভাজওস টিংজেয ভাধেজভ ফীভা ফেফায চনে অজফেন 
ওজযন এফং ফীভা কনোয চনে ম্ভাফে কক্রঢায ভজধে অগ্র তঢসয ওজয। এগুসর ঢুরনায চনে 
কআ ধযজনয ফীভা কওাম্পাসনগুসরয ডেগুসর ঢুজর ধজয। নরাআন কাঝস াজরয ভাধেজভ সপ্রসভোভ 
ংগ্র, সপ্রসভোভ কেোয ভে ভজন ওসযজে কেো এফং সরস ংক্রান্ত সফসবন্ন ধযজনয 
সযজলফায ভজঢা ফীভাওাযীয চনে কঝসরভাজওস টিং  অউঝজাসসংজেয ওাচ ওযায চনে এযা 
অআঅযসটএঅআ-য নজুভােন ঘাআজঢ াজয। ঢাজেয কেো অউঝজাসসংজেয ওাজচয াাাস 
মঢ ংঔেও সরটজও ঢাযা ফেফাে সযডঢ ওযজঢ াজয এফং ফীভা জডেয প্রেসজনয সবসত্তজঢ 
ফীভা কওাম্পাসনগুসর এজেয াসযিসভও সেজে ণাজও। 

5. ফীভা সফডন ংিাগুসর জরা অআঅযসটএঅআ দ্বাযা সযঘাসরঢ ভধেিঢাওাযীয াম্প্রসঢওঢভ 
উোযড। এআ ধযজনয জডেয সফডন, সফঢযড  সযজলফা কেোয রাআজন্সপ্রাপ্ত সনমিু 
ফেসিজেয ভাধেজভ এযা সনম্নসরসঔঢ ওাচগুসর ওযজঢ াজয : 

ফীভা সফক্রে ওামসওরা: ওঢৃস িজও ফকঢ ওজয কম কওাজনা ভজে েটুি চীফন, েটুি াধাযড 
এফং েটুি স্বািে ফীভা কওাম্পাসনয ফীভাডে আনুজযন্স কর াসন (অআএস)-কও সেজে সফসক্র 
ওযা। াধাযড ফীভায কিজত্র, অআএভএপ কওফরভাত্র ঔুঘজযা রাআজন ফীভা জডেয অজফেন  
ংগ্র ওযায নজুভােন কজেজঙ, ঢা ওযজঢ ে প্রেত্ত পাআর োি আউচ কাআটরাআন নমুােী 
কমভন কভাঝয, স্বািে, ফেসিকঢ েখুসঝনা, সযফায, কোওানোয  ভজে ভজে ওঢৃস জিয 
নজুভাসেঢ নে ফীভা ডে। ফীভা কওাম্পানীয জঙ্গ সরসঔঢ ঙ্গীওাজযয কওান যওভ সযফঢস ন 
ওযা কমজঢ াজয কওফরভাত্র ওঢৃস জিয অকাভ নজুভােজনয সবসত্তজঢ এফং ফঢস ভান 
সরসজাডাযজও সযজলফা কেোয উমুি ফেফিায ভাধেজভআ। 

ফীভা সযজলফা ওামসওরা: এআ সযজলফা ওামসওরাগুসর জফ কওফরভাত্র কআ ফীভা কওাম্পাসনয 
চনে মায জঙ্গ ফীভা জডেয নজুযাধ  ংগ্রজয এওঝা ঘুসি ণাওজফ এফং সনজম্নািবাজফ এও 
এও ওজয নাজভাজেঔ ওযা ণাওজফ: 

a.  ফীভা কওাম্পাসনয ফোও সপজয ওাজচয োসেত্ব সনজে, কমগুসর ওঢৃস জিয আুে ওযা 
ফীভা কওাম্পাসনয অউঝজাসসং ওামসওরা ম্পজওস  সনজেস সওাে নজুভাসেঢ; 

b.  আনুজযন্স সযজাসচঝাসযয নজুভাসেঢ ফেসি জে; 

c.  রাআজন্সপ্রাপ্ত াজবস োয ফা ভীিও  করাওান ভরূোেনওাযীয বূসভওা ওাজচ রাসকজে 
ভীিা  করাওান ভরূোেজনয োসেত্ব কনো ; 

d.  ভজে ভজে ওঢৃস জিয নজুভাসেঢ ফীভা ংক্রান্ত নোনে ওামসওরা। 
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আক্ষথিক পণয ক্ষবতরণ : সপনাসন্সোর াসবস  এসক্সসওউটিব (এপএআ)=কও সেজে সফঢযড 
ওযজঢ, মাযা অসণসও অসণসও জনেয সফডন, সফঢযড  সযজলফা কেোয রাআজন্সপ্রাপ্ত 
কমভন:  

a. কসফ সনেসন্ত্রঢ সভউঘুোর পাি কওাম্পাসনয সভউঘুোর পাি; 

b. সএপঅযসটএ দ্বাযা সনেসন্ত্রঢ কনন ডে;  

c. কসফ রাআজন্সপ্রাপ্ত সফসনজোক উজেিাজেয ভাধেজভ সফঢসযঢ নোনে অসণসও ডেগুসর; 

d. অযসফঅআ সনেসন্ত্রঢ ফোে/এনসফএপস-য ফোসেং/অসণসও ডে; 

e. বাযঢ যওাজযয টাও সফবাজকয নন-আনুজযন্স ডে; 

f. ভজে ভজে ওঢৃস জিয নজুভাসেঢ নোনে অসণসও ডে ফা ওামসওরা। 

D. অনযানয গুরুত্বপণূি ংগঠন 

অজযা সওঙু ত্ত্বা যজেজঙ মাজেয সনজে স্বািে ফীভা ফাচাজযয ং তঢসয ে, এফং কগুসরয ভজধে 
যজেজঙ: 

1. ইনজুরন্প ক্ররগুজটাক্ষর অযান্ড ক্রডজভপজমন্ট অথক্ষরট অব ইক্ষন্ডয়া (আইআরক্ষডএআই) 
এঝা জরা ংজে অআন া ওজয তঢসয ওযা ফীভা সনেন্ত্রও মা ফীভা ফাচাজযয ভস্ত ফেফা  
িজও সনেন্ত্রড ওজয। এঝা 2000 াজর এজজঙ এফং এজেয উয শুধুভাত্র ফীভা ফেফাজও 
সনেন্ত্রজডয ওাচআ নোস্ত েসন, াাাস এাঁজেয কেো জেজঙ এআ ফেফায সফওাজয ওাচ।  

2. ক্রজনাজর ইনজুরন্প অযান্ড াইফ ইনজুরন্প কাউক্ষন্প, এযা অআঅযসটএঅআ-কও ুাসয 
ওজয ঢাজেয ংসিি চীফন  াধাযড ফীভা ফেফা সনেন্ত্রজডয চনে। 

3. অআঅযসটএ 2009াজর িান ওজয আনুজযন্স আনপজভসন ফেুজযা ফ আসিো এফং এটি জরা 
20েজেয সযঘারন সযলে  এওটি কযসচসিওৃঢ কাাআটি, মায কফসযবাক েেআ ফীভা 
কিত্র কণজও অা। ফীভা কিজত্রয চনে এযা ংগ্র ওজয সফজিলড ওজয সফসবন্ন কিত্র-স্তজযয 
সযজাঝস  তঢসয ওজয মাজঢ ফেফাসেও কও র তঢসয ওযজঢ  ভরূে সনধসাযড  সফসবন্ন সোন্ত 
তফজ্ঞাসনও  ঢণে সনবস যবাজফ কনো ম্ভফ ে। সরস ফা নীসঢ তঢসয ওযায চনে এযা 
সনেন্ত্রও  যওাযজও গুরুত্বূডস ঢণে মুসকজে ণাজও। ফীভা সজল্পয উওাজযয চনে এআ ফেুজযা 
াসিও  এওওারীন ফহু সযজাঝস  তঢসয ওজযজঙ। 

অআঅআসফ কন্ট্র্ার আজিক্স াবস ায সযঘারনা ওজয, এআ াবস াযটি সফসবন্ন ফীভা সযজাসচঝাযজেয 
ভজধে এওঝা কনাটার জেন্ট সজজফ ওাচ ওজয এফং এওঝা নঢুন োওাউন্ট তঢসযয মসাজে 
সটভোঝ োওাউজন্টয সট-টুসেজওজন ফা প্রসঢসরস কঞওাজঢ াামে ওজয। প্রজঢেওটি সরসয 
করনজেন ম্পসওস ঢ ঢণে এওচন ফীভাওাযী  ফীভা সযজাসচঝাসযয ভজধে ট্রান্সসভন/যাউটিংজেয 
চনে এওঝা এক্সজঘঞ্জ সজজফ ওাচ ওজয এআ কন্ট্র্ার আজিক্স াবস ায।  

স্বািে ফীভা কিজত্র সযজলফাোনওাযী ‘েে কপ্রপাটস  কপ্রাবাআটায কনঝোজওস ’ াাঢারগুসরয নাভ 
ঢাসরওাফে ওজয আসঢভজধেআ অআঅআসফ ঢায সঝার আউসনও অআসট ভািায কপ্রাগ্রাভ ঘার ু
ওজযজঙ।  
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অআঅআসফ-য ফসজল উজেোকঝা জরা টিসএ, ফীভাওাযী  াাঢারগুসরয ংজমাকওাযী এওঝা 
স্বািে ফীভা সগ্রট যিডাজফিড ওযা। এআ উজেোজকয উজেে জরা স্বািে ফীভা কিত্রজও এভন এওঝা 
ফেফিা সনজে াসচয ওযা কমঔাজন সঘসওৎায ঔযঘ  স্বািে ফীভা জডেয ওামসওযী ভরূে সনধসাযজড 
স্বচ্ছঢায ভাধেজভ এওঝা ফীভা কক্লআজভয ফেফিানায ুমক ণাজও। 

4. ক্ষলিা প্রক্ষতষ্ঠান কমভন আনুজযন্স আনসিটিউঝ ফ আসিো এফং নোনার আনুজযন্স োওাজটসভ, 
এযা সফসবন্ন ধযজনয ফীভা  ভোজনচজভন্ট ম্পসওস ঢ প্রসিড সেজে ণাজও এফং ফ ুএজচন্টজেয 
প্রসিড সেজঢ কফযওাযী প্রসিড প্রসঢষ্ঠাজনয ফেফিা ওজয। 

5. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনাররা ফীভা কওাম্পাসন  টিসএ-গুসরজও ছুাঁ সও গ্রজডয ভে ােঢা 
ওজয ম্ভাফে ক্লাজেজন্টয স্বািে ফীভা ছুাঁ সওয ভরূোেন ওজয এফং চটির কক্লআজভয কিজত্র ফীভা 
কওাম্পাসনগুসরজও যাভস সেজে।  

6. আইনী ত্ত্বা কমভন আনুজযন্স ভফাটভোন, কক্রঢা অোরজঢয াাাস োেযা অোরঢ 
স্বািে ফীভা ফাচাজয এওঝা বূসভওা ারন ওজয মঔন কক্রঢায সবজমাক প্রসঢসফধাজনয ভে অজ 
ঢঔন এগুসরআ োসেত্ব ারন ওজয। 

 

ারাংল 

a) ফহু ঢাব্দী অজক কণজওআ কওাজনা না কওাজনা অওাজয ফীভা সঙরআ, ঢজফ এয অধসুনওা অওাযঝা 
শুধুভাত্র ওজেও ঢাব্দীয ুজযাজনা। বাযজঢয ফীভা যওাযী সনেন্ত্রজডয সফসবন্ন মসাজেয ভজধে সেজে 
ককজঙ। 

b) নাকসযওজেয স্বািে ঔুফআ গুরুত্বূডস সফলে োে যওায এওঝা উমুি স্বািে সযজলফা ফেফিা 
তঢসয ওযজঢ ভঔুে বূসভওা ারন ওজয। 

c) প্রেত্ত স্বািে সযজলফায স্তয কেজয চনংঔোয জঙ্গ ম্পসওস ঢ সফসবন্ন সফলজেয উয সনবস য 
ওজয। 

d) কম স্তজযয কভসটওোর ভজনাজমাক চরুযী ঢায সবসত্তজঢ সঢন ধযজনয স্বািে সযজলফা যজেজঙ, 
কগুসর জরা প্রণভ, সদ্বঢীফ  ঢৃঢীে মসাে। প্রজঢেও স্তজয স্বািে সযজলফায ঔযঘ ফা জঢ 
ণাজও, ঢাআ ঢৃঢীে স্তযআ জরা ফজঘজে কফস ঔযজঘয। 

e) বাযজঢ াভজন সনচস্ব দু্ভঢ সওঙু ঘোজরঞ্জ যজেজঙ কমভন চনংঔো ফসৃে  নকযােন মায চনে 
উমুি স্বািে সযজলফা চরুযী। 

f) যওাযআ প্রণভ স্বািে ফীভায প্রওল্প সনজে এজসঙর, জয কফযওাযী ফীভা কওাম্পাসনগুসর ঢায 
ফাসডসচেওীওযড ওজযজঙ। 

g) স্বািে ফীভায ফাচাযঝা তঢসয জেজঙ জনওগুসর ি সনজে, কওউ সযওাঞাজভা কেে, কওউ 
অফায ফীভা সযজলফায কমাকান কেে, ভধেফঢী কমভন কব্রাওায, এজচন্ট  ণাটস  াটিস  
োটসভসনজিঝয, এযা স্বািে ফীভা ফেফাে সযজলফা সেজে ণাজও এফং এঙা া যজেজঙ নে 
সনেন্ত্রও, সিাভরূজওয াাাস সওঙু অআনী ত্ত্বা, ঢাযা ঢাজেয বূসভওা ারন ওজয। 
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মূ পক্ষরভাা 

a) স্বািে সযজলফা 
b) ফাসডসচেও ফীভা 
c) যাষ্ট্রীেওযড 
d) প্রণভ, সদ্বঢীে  ঢৃঢীে মসাজেয স্বািে সযজলফা 
e) কভসটজক্লআভ 
f) কব্রাওায 
g) এজচন্ট 
h) ণাটস  াটিস  োটসভসনজিন 
i)  অআঅযসটএ 
j) ভফাটভোন 
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ধোে 7 
ফীভা েসরর যঘনা 

অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা 

ফীভা সজল্প, অভযা ংঔে পভস, নসণ প্রবৃসঢ সনজে না াঘা া ওসয। এআ ধোে এওঝা ফীভা ঘুসিজঢ 
সফসবন্ন নসণ  ঢায গুরুত্ব ম্পজওস  অভাজেয চানাজফ। এআ ধোেটি প্রসঢটি পজভসয ঠিও প্রওৃসঢ 
ম্পজওস  এওঝা ভেও জ্ঞান কেজফ, ওীবাজফ কঝা ূযড ওযজঢ ে এফং সনসেসি ঢণে ঘাোয কঙজন 
ওাযডগুসর ওী ওী কআ ম্পজওস । 

ক্ষলিার ফাফ 

 

A. কপ্রাজাচার পভস 
B. প্রস্তাফ স্বীওায (অিাযযাআটিং) 
C. প্রজস্পক্টা 
D. সপ্রসভোভ প্রাসপ্ত 
E. সরস নসণ 
F. ঢস   োযাসন্ট 
G. এনজটাসজভন্ট ফা ঢোেন 
H. সরসয ফোঔো 
I. সযসনউোর কনাটি 
J. ভাসন রিাসযং সফজযাধী এফং ‘কনা আয ওাজিাভায’ ফা ‘অনায গ্রাওজও চাননু’ সনজেস সওা  

 

এআ ধোে ধেেজনয য অনায িভ ো উসঘঢ: 

a) কপ্রাজাচার পজভসয সফলেফস্তু ফোঔো ওযজঢ। 
b) প্রজস্পক্টাজয গুরুত্ব ফডসনা ওযজঢ। 
c) সপ্রসভোভ প্রাসপ্ত  ফীভা অআন, 1938-এয 64B ধাযা ফোঔো ওযজঢ। 
d) ফীভা সরস নসণয ফোন  ঢস  ফোঔো ওযজঢ। 
e) সরসয ঢস , োযাসন্ট  এজিাসজভন্ট ফা ঢোেন সনজে অজরাঘনা ওযজঢ। 
f) এজিাসজভন্ট ফা ঢোেন কওন আুে ওযা ে ঢা উরসব্ধ ওযজঢ। 
g) অআনী অোরজঢ সরসয ফোনজও ওীবাজফ কেঔা ে ঢা ফছুজঢ। 
h) সযসনউোর কনাটি কওন আুে ওযা ে ঢা উরসব্ধ ওযজঢ। 
i) ভাসন রিাসযং ওী এফং কনা আয ওাজিাভায সনজেস সওা ম্পজওস  এওচন এজচন্টজও ওী ওযজঢ ে 

ঢা চানজঢ। 
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A. ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

অজকআ কমভন ফরা জেজঙ, ফীভা জরা এওটি ঘুসি মাজও এওটি করঔাে মসফসঢ ওজয সরসজঢ সনজে 
অা ে। ফীভায নসণত্রওযড সরসটি ঘার ুওযায ভজধেআ ীভাফে নে। কমজঢু ঢায ভজধে জনও 
ভধেিঢাওাযী কমভন োরার এফং এজচন্ট মাাঁযা কগুসর ঘারনা ওজযন ঢাাঁযা অজঙন, এটি ম্ভফ কম 
এওচন ফীভাওৃঢ এফং ঢাাঁয ফীভাওাযীয ভজধে কওাজনাসেনআ কেঔা না জঢ াজয।  

এওটি ফীভা কওাম্পাসন ঢাাঁয কক্রঢা এফং কআ রুুল/ভসরায ফীভায ঘাসো ম্পজওস  চানজঢ াজযন 
এওভাত্র কআ কক্রঢা কম নসণত্র চভা সেজেজঙন ঢায ভাধেজভ। এভন নসণত্র ফীভাওাযীজও ঢাাঁয ছুাঁ সওটি 
ম্পজওস  বাজরা ওজয চানজঢ াামে ওজয। কআ ওাযজড, ফীভাওৃঢ এফং ফীভাওাযীয ভজধে কফাছা া 
এফং স্বচ্ছঢা সনজে অায উজেজে নসণত্রওযড প্রজোচনীে। এঔাজন সনসেসি সওঙু নসণত্র অজঙ মা ফীভা 
ফেফাে যীসঢভাসপও ফেফায ওযা ে।  

ফীভায এজচন্ট, সমসন কক্রঢায ফজঘজে ওাজঙয ফেসি ন, ঢাাঁজও কক্রঢায াভনাাভসন জঢআ ে এফং 
এয জঙ্গ চস ঢ ফ নসণত্র ম্পজওস  ফযওভ জন্ন েযূ ওযায চনে ফোঔো ওযজঢ ে এফং কগুসর 
ুযজড কআ ুরুল/ভসরাজও াামে ওযজঢ ে। ফীভায জঙ্গ চস ঢ ফ নসণজত্রয উজেে এফং ফীভাে 
ফেফহৃঢ নসণজত্র ণাওা ঢজণেয গুরুত্ব এফং প্রাসঙ্গওঢা এজচন্টজও ফেআ ফছুজঢ জফ।  

1. ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

নসণত্রওযজডয প্রাণসভও মসাে াধাযডঢ জরা প্রস্তাফ পযভটি মায ভাধেজভ ফীভাওৃঢ চানান:  

 কআ ুরুল/ভসরা কও 
 কআ ুরুল/ভসরায কওান ধযজডয ফীভায ঘাসো যজেজঙ  
 কআ ুরুল/ভসরা কওানটিয ফীভা ওযজঢ ঘাআজঙন ঢায সফস্তাসযঢ এফং   
 ওঢ ভজেয চনে ঢা ঘাআজঙন 

সফস্তাসযজঢয ণস জরা ফীভায সফলে ফস্তুয অসণসও ভরূে এফং প্রস্তাসফঢ ফীভায জঙ্গ ম্পসওস ঢ 
উপাদানগত ক্ষবয়ক তথয। 

a) বীমাকারীর দ্বারা ঝুুঁ ক্ষকর মূযায়ন 

i. ছুাঁ সওয সযজপ্রসিজঢ ফীভাওাযীয মাফঢীে কম অফসেও ঢজণেয প্রজোচন ঢা চানাজনায চনে 
প্রস্তাফওজওআ প্রস্তাজফয পযভটি ুযড ওজয সেজঢ জফ, কটি ওজয সেজঢ জফ মাজঢ ফীভাওাযী 
সোন্ত সনজঢ াজযন : 

 ফীভাটি গ্রড ণফা ঔাসযজচয নজুভােন ওযা জফ ওী না এফং  
 ছুাঁ সওটি গ্রড ওযায খঝনায কিজত্র, কম ওবাজযয নভুসঢ কেো জফ ঢায ায, 

ঢস  এফং ঢস াফরী সনসশ্চঢ ওযজঢ 

প্রস্তাজফয পযভটিয ভজধে ণাজও ফীভায চনে কম ছুাঁ সওয প্রস্তাফ ওযা জেজঙ ঢা গ্রড ওযজঢ ফীভা 
কওাম্পাসনয চনে ওামসওযী ঢণে। ফজঘজে যর সফোজয নীসঢ এফং অফসেও ঢণে প্রওাজয 
ওঢস জফেয শুরু ে ফীভায চনে কেো প্রস্তাফ পযভটি কণজও। 
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অফসেও ঢণে প্রওাজয ওঢস ফে সরসটিয ধাযডায অজক কণজওআ কেঔা কেে, এফং ফীভা 
ঘরাওারীন ুজযা ভে ফসটি ধজয ঢা ঘজর এফং এভনওী ঘুসিটি ম্পূা্ডস জে মাোয জয 
কটি ঘজর। 

উদারণ 

ফেসিকঢ েখূসঝনা সরসয কিজত্র, মসে ফীভাওৃঢ প্রস্তাজফয পযভটিজঢ কখালডা ওজযন কম সঢসন কাস  
ংক্রান্ত কঔরা ণফা কখা াে ঘ ায জঙ্গ মুি নন, ঢজফ ঢাাঁজও কঘিা ঘাসরজে কমজঢ জফ সরসটিয 
ককাঝা ভে ফস ধজয এভন কওাজনা সবমাজনয জঙ্গ সনজচজও মুি না ওযজঢ। এটি জরা ফীভাওাযীয 
ওাজঙ অফসেও ঢণে ওাযড এআ ঢজণেয উয সবসত্ত ওজযআ সঢসন প্রস্তাফটি গ্রড ওযজঙন এফং কআ 
নমুােী ছুাঁ সওটিয ভরূে সনধসাযড ওযজঙন।   

প্রস্তাফ পযভগুসর াধাযডঢ ফীভা কওাম্পাসনয নাভ, করাজকা, ঠিওানা এফং ফীভা/জডেয 
কিডী/ধযড মা ফেফায ওযা জফ কআফ  ফীভাওাযীআ ঙাসজে কেন। প্রস্তাফ পযভটিজঢ এওটি 
ঙাাজনা টীওা মুি ওযা ফীভা কওাম্পাসনগুসরয চনে ফাধেঢাভরূও, মসে এআ ংক্রান্ত কওাজনা 
ভাওাঠি ওযা অওায ফা নুীরন কনআ।   

উদারণ 

এআ ধযজনয কনাজঝয ওজেওটি উোযড: 

 ‘ছুাঁ সওয ভরূোেজনয ভে ফীভাওৃঢ মসে ঢোফেওীে ঢণে -প্রওা ওজয যাজঔন, সফভ্রাসন্তভরূও 
ঢণে কেন, চাসরোসঢ ণফা জমাসকঢা ওজযন ঢাজর সরসয ধীজন কম ওবায ঘার ুওযা 
জেজঙ কটি ঔাসযচ জে মাজফ’,  

 ‘মঢিড না প্রস্তাফটি কওাম্পাসন গ্রড ওযজফ এফং ুজযা সপ্রসভোভ না কেো জে মাজফ কআ ভে 
মসন্ত কওাম্পাসন ছুাঁ সওজঢ ণাওজফ না’। 

প্রস্তাব ফমি ক্রঘাণা: ফীভা কওাম্পাসনগুসর াধাযডঢ প্রস্তাফ পজভসয কজল এওটি কখালডা মুি ওজযন 
মা প্রস্তাফওজও স্বািয ওযজঢ ে। এটি ফীভাওৃঢ মাজঢ পযভটি ঠিওবাজফ ুযড ওজযন এফং মা 
ঢণে কঔাজন কেো জেজঙ কটি ফজুছ সনজঢ াজযন কআ ওিটি ুসনসশ্চঢ ওযায চনে ওযা ে, 
মাজঢ কক্লআভ ওযায ভে কওাজনাযওভ ঢজণেয বুর প্রসঢসনসধজত্বয সবসত্তজঢ ভঢননওে োয ুজমাক না 
ণাজও।    

এটি এওআজঙ্গ ফীভাওৃজঢয প্রসঢ ফসাসধও যর সফো এফং মাফঢীে অফসেও ঢণে প্রওা ওযায 
ভরূ নীসঢয উয কচায কেোয ওাচ ওজয। 

এআ কখালডাটি ফসাসধও যর সফোজয নীসঢয াধাযড অআনটিজও ফসাসধও যর সফোজয ঘুসিকঢ 
ওঢস জফে সযডঢ ওজয। 

ক্রঘাণার স্টযান্ডাডি  ফমি 

অআঅযসটএঅআ স্বািে ফীভায প্রস্তাজফয চনে কখালডায কম িোিাটস  পভসটি সনসেসি ওজয সেজেজঙ ঢা 
সনম্নরূ: 
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1. অসভ/অভযা এঔাজন কখালডা ওযসঙ, অভায ি জে এফং ফাসও ওর ফীভাওৃঢ জঢ ঘান 
প্রস্তাফজওয ি জে, কম উজয কেো সফফসৃঢ, উত্তয এফং/ণফা সফফযড মা অসভ 
সেজেসঙ ঢা ঢে এফং অভায চানা ফযওভ ঢজণেয সযজপ্রসিজঢ ঢা ম্পূডস এফং 
অসভ/অভযা অজযা মাাঁযা ফেসি অজঙন ঢাাঁজেয ি জে প্রস্তাফ ওযায চনে নজুভাসেঢ।  

2. অসভ চাসন কম ঢণে অসভ সেজেসঙ কটিআ ফীভা সরসয সবঢটি কঞন ওযজফ, মা ফীভা 
কওাম্পাসনয কফাজটস য নজুভাসেঢ অিাযযাআটিং নীসঢয সফলোধীন এফং ধামস ওযা সপ্রসভোভটি 
কেো ম্পূডস জর ঢজফআ সরসটি ওামসওযী জে উঞজফ।  

3. অসভ/অভযা অজযা কখালডা ওযসঙ কম প্রস্তাফটি চভা কেোয য মসে ফীভাওৃঢ/প্রস্তাফজওয 
কাে ণফা াধাযড স্বাজিে কওাজনা সযফঢস ন কেঔা কেে অসভ/অভযা কটি সরসঔঢবাজফ 
কনাটি সেজে চানাজফা এফং কটি চানাজফা কওাম্পাসনয দ্বাযা ছুাঁ সওটি গ্রড ওযায ওণা 
চানাজনায অজকআ। 

4. অসভ/অভযা কখালডা ওযসঙ এফং নভুসঢ সেসচ্ছ কম কওাম্পাসন কম কওাজনা সঘসওৎও ণফা 
াাঢার মাযা ওঔজনা ফীভাওৃঢ/প্রস্তাফজওয চীফজন এওফায সঘসওৎা ওজযজঙ ঢাজেয ওাঙ 
কণজও সঘসওৎাকঢ ঢণে চানজঢ ঘাআজঢ াজয ণফা ফূসফঢী ফা ফঢস ভান সনজোকওঢস ায কণজও 
চানজঢ ঘাআজঢ াজয োুজোটস /প্রস্তাফজওয চীফজন াযীসযও ফা ভানসও প্রবাফ কপরজঢ 
াজয এভন কওাজনা সফলে ণাওজর ঢা এফং োুজোটস /প্রস্তাফজওয চীফজন ফীভায এওঝা 
অজফেন মা প্রস্তাফ অিাযযাআটিং এফং/ণফা কক্লআভ সনষ্পসত্তয চনে ফেফহৃঢ জেজঙ এভন 
সওঙু কম কওাজনা ফীভা কওাম্পাসনয কণজও চানজঢ ঘাআজঢ াজয। 

5. অসভ/অভযা কভসটওোর কযওটস   অভায প্রস্তাফনা ংক্রান্ত ঢণেগুসর কওফরভাত্র প্রস্তাফ 
অিাযযাআটিংজেয উজেজে এফং/ণফা কক্লআভ ভীভাংায চনে এফং কওাজনা যওাযী 
এফং/ণফা সফসধফে ংিায জঙ্গ অোন প্রোজনয িভঢা সেরাভ কওাম্পাসনজও। 

b) একটা ক্রপ্রাজপাজা ফজমি প্রশ্নাবীর প্রকৃক্ষত 

সনসেসি ফীভাটিয কিডীয সযজপ্রসিজঢ এওটি কপ্রাজাচার পজভস প্রজশ্নয ংঔো এফং প্রওৃসঢ সবন্ন সবন্ন 
ে। 

স্বািে, ফেসিকঢ েখূসঝনা এফং ভ্রভড ফীভায ভজঢা বযক্ষিগত াইজন, প্রস্তাফ পযভটি এভনবাজফ 
নওা ওযা ে মাজঢ প্রস্তাফজওয স্বািে, চীফনমাত্রা এফং বো, স্বাজিেয ূফস-উসিঢ ফিা, 
সঘসওৎাকঢ আসঢা, উত্তযাসধওাজযয রিড, ঢীজঢয ফীভা সবজ্ঞঢা আঢোসে ঢণে চানা 
মাে।    

একটা প্রস্তাজবর উপাদান 

i. প্রস্তাবজকর পজুরা নাম 

কওাজনাযওভ অ ার না কযজঔআ প্রস্তাফজওয উসঘঢ ঢাাঁয সনজচজও সঘসহ্নঢ ওযা। ফীভাওাযীয ওাজঙ 
এটি চানা ঔুফআ গুরুত্বূডস কম ওায জঙ্গ ক ঘুসিজঢ প্রজফ ওযজঙ, মাজঢ সরসয ধীজন ণাওা 
ুসফধাগুসর শুধুভাত্র ফীভাওৃঢআ কজঢ াজযন। সনজচয সযসঘসঢ প্রসঢষ্ঠা ওযা অজযা এওটি ওাযজড 
গুরুত্বূডস কমঔাজন য কওউ (কমভন ভঢুৃেয কিজত্র অআনী উত্তযাসধওাযী) ফীভাওৃঢ ছুাঁ সওটিয 
উয ঢাাঁয স্বাণস চস ন ওজযজঙন এফং মাাঁজও কক্লআভ ওযজঢআ জফ।  
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ii. প্রস্তাবজকর ঠিকানা  ক্রযাগাজযাজগর ক্ষববরণ 

উজয ফসডসঢ ওাযডগুসর প্রস্তাফজওয ঠিওানা এফং এওআজঙ্গ কমাকাজমাজকয সফস্তাসযঢ ংগ্র ওযায 
চনে প্রজমাচে।   

iii. প্রস্তাবজকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা 

স্বািে এফং ফেসিকঢ েখূসঝনায ভজঢা সওঙু ফীভায কিজত্র , প্রস্তাফজওয কা, চীসফওা ণফা 
ফেফা গুরুত্বূডস ওাযড কমজঢু ছুাঁ সওয উয ঢাজেয ঢণেকঢ প্রবাফ অজঙ। 

উদারণ 

একট ফাস্ট-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 ক্ররজস্তাুঁরায় 
কমিরত অযাকাউন্টযাজন্টর ক্রথজক য়জতা দঘূিটনার ক্রিজত্র আজরা ক্রবক্ষল উনু্ি।   

iv. বীমার বস্তুগত ক্ষবজয়র ক্ষববরণ  পক্ষরচয় 

ফীভায চনে প্রস্তাসফঢ সফলে ফস্তু ম্পজওস  প্রস্তাফজওয প্রজোচন স্পি ওজয চানাজনা।  

উদারণ 

প্রস্তাফজওয চানাজনা প্রজোচন মসে: 

i. এওটি সফজে ভ্রভড ে(কও, ওঔন, কওান কেজ, ওী উজেজে) ণফা   
ii. খঝনায উয সবসত্ত ওজয এওচন ফেসিয স্বািে (ফেসিয নাভ, ঠিওানা এফং সযসঘসঢ ) 

আঢোসে  

v. বীমাকৃত রাক্ষল সরসয ধীজন ফীভাওাযীয োেফেঢায ীভা সনজেস ওজয এফং প্রসঢটি 
প্রস্তাফজওয পজভস ঢায উজেঔ ণাওজঢ জফ।   

উদারণ 

স্বািে ফীভায কিজত্র, এটি াাঢাজর সঘসওৎায ঔযঘ জঢ াজয, অফায ফেসিকঢ েখূসঝনা ফীভায 
কিজত্র এটি চীফনাসনয চনে, ঙ্গাসনয চনে ণফা েখূসঝনায ওাযজড েসৃিসি ঘজর মাোয চনে 
এওটি সনসেসি সযভাড জঢ াজয। 

vi. পবূিবতী  বতি মান বীমা 

ফীভাওাযীয ওাজঙ ঢাাঁয ূফসফঢী ফীভা ম্পজওস  সফস্তাসযঢবাজফ প্রস্তাফজওয চানাজনা প্রজোচন। ঢাাঁয 
ফীভায আসঢা কফাছায চনেআ এটি প্রজোচন।সওঙু ফাচায অজঙ কমঔাজন এভন ফেফিা অজঙ কম 
মায ভাধেজভ ফীভাওাযীযা ককাজন ফীভাওৃঢ ম্পজওস  ঢণে বাক ওজয কনন।  

প্রস্তাফজওয এ চানাজনা প্রজোচন কম কওাজনা ফীভাওাযী ঢাাঁয প্রস্তাফটি ঔাসযচ ওজযজঙ ওী না, 
সফজল ঢস  অজযা ওজযজঙন ওী না, ুননসফীওযজডয ভে ফা সঢ সপ্রসভোজভয প্রজোচন সঙর ওী 
না ণফা ুননসফী ওযজঢ স্বীওায ওজযজঙ ওী না ণফা সরসটি ফাসঢর ওজয সেজেজঙ ওী না।  
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ফীভাওাযীজেয নাভ  য কওাজনা ফীভাওাযীয জঙ্গ ফঢস ভান ফীভায সফস্তাসযঢ প্রওা ওযায 
প্রজোচন অজঙ। সফজলঢ ম্পসত্তয ফীভাে, ফীভাওৃজঢয সফসবন্ন ফীভাওাযীয ওাঙ কণজও সরস 
ওযাজনায ম্ভাফনা ণাজও এফং মঔন কওাজনা িসঢ ে, এজওয কফস ফীভাওাযীয ওাজঙ কক্লআভ 
োসফ ওজযন। এআ ঢণেটিয প্রজোচন ে মাজঢ ফোজনয নীসঢ প্রজমাচে ে মাজঢ ফীভাওৃঢ 
সনযাত্তায প্রসঢসফধান ান ঢা ুসনসশ্চঢ ওযজঢ এফং এওআ ছুাঁ সওয চনে মাজঢ ফহু ফীভায 
সরসয ওাযজড রাব/ভনুাপা না ওযজঢ াজযন।     

অজযা, ফেসিকঢ েখূসঝনা ফীভাে এওচন ফীভাওাযী ওবাজযজচয (ফীভাওৃঢ যাস) সযভাডটি সিয 
ওজয সেজঢ ঘান। কটি সনবস য ওজয এওআ ফীভাওৃঢ নে সএ সরসয ধীজন কনো ফীভাওৃঢ 
যাসয উয। 

vii. ক্রাকাজনর অক্ষভজ্ঞতা 

প্রস্তাফওজও ফরা ে ঢাাঁয মা সওঙু িসঢ জেজঙ, কটি ফীভাওৃঢ ওযা ণাকুও অয নাআ ণাকুও, 
ঢায সফস্তাসযঢ কখালডা ওযজঢ। এটি ফীভাওাযীজও ফীভায সফলে ফস্তু ম্পজওস  ঢণে কেজফ এফং 
ফীভাওৃঢ ওীবাজফ ঢীজঢ ছুাঁ সওটি াভজরজঙন ক সফলজে ঢণে কেজফ। এভন উত্তযগুসর কণজও 
অিাযযাআঝাযযা ছুাঁ সওটি অজযা বাজরা ওজয ফছুজঢ াজযন এফং সঘসওৎাকঢ যীিা ওযাজনায 
ফোাজয সোন্ত সনজঢ াজযন ণফা অজযা সফস্তাসযঢ ঢণে ংগ্র ম্পজওস  সোন্ত সনজঢ াজযন।    

viii. বীমাকৃজতর ক্রঘাণা 

কমজঢু প্রস্তাফ পভসটিয উজেে জরা ফীভাওাযীজও মাফঢীে ঢোফেওীে ঢণে চানাজনা, পভসটিয 
ভজধে ফীভাওৃজঢয এওটি কখালডা ণাজও কম উত্তযগুসর ঢে এফং মণামণ এফং পভসটি কম ফীভা 
ঘুসিয সবসত্ত জফ কটি কভজন সনজঢ সঢসন যাসচ অজঙন। প্রসঢটি প্রস্তাফ পজভসয নে কম ফ 
প্রঘসরঢ সফলে কমভন, স্বািয, ঢাসযঔ এফং সওঙু কিজত্র এজচজন্টয ুাসযজয ভজঢা সফলে 
ণাজও। 

ix. কমঔাজন প্রস্তাফ পভসটি ফেফহৃঢ ে না, ফীভাওাযীজও কঔাজন কম ঢণে কজেজঙন কগুসর 
কভ সঔওবাজফ ণফা সরসঔঢবাজফ কযওটস  ওজয যাঔজফন, এফং ১৫সেজনয ভজধে কটি সঢসন 
প্রস্তাফজওয ওাঙ কণজও সনসশ্চঢ ওযজফন এফং কআ সরসয ভজধে কটিজও ন্তবুস ি ওযজফন। 
কমঔাজন ফীভাওাযী জয োসফ ওযজফন কম প্রস্তাফও কওাজনা ঢোফেওীে ঢণে প্রওা ওজযনসন 
ণফা ওবাজযয নজুভােজনয চনে কম কওাজনা সফলজেয ঢণে ম্পজওস  সফভ্রাসন্তভরূও ণফা 
সভণো ঢণে সেজেজঙন, এভনটি কেোয কফাছা এজ জ  ফীভাওাযীয উয।   

ঢায ভাজন জরা ক্রমৌক্ষখকভাজব পায়া ক্রগজ মস্ত তজথযর ক্ররকডি  রাখা বীমা 
ক্রকাম্পাক্ষনর কতি বয, যা ফজা আপ করার মাধ্যজম এজজন্টজক মজন রাখজত জব। 

গুরুত্বপণূি 

এওঝা স্বািে ফীভা সরসয চনে কপ্রাাচার পজভসয সফস্তাসযঢ সফফযজডয সওঙু সনজঘ কেো জরা: 

1. কপ্রাজাচার পজভস এওঝা প্রজস্পক্টা ন্তবুস ি ণাজও মাজঢ ওবাজযয সফস্তাসযঢ সফফযড কেো ে 
কমভন ওবাজযচ, ফচস ন, ধাযা প্রবৃসঢ। প্রজস্পক্টা কপ্রাজাচার পজভসযআ এওঝা ং  
প্রস্তাফওজও ঢাজঢ ঢায সফলেফস্তু নচয ওজযজঙন ফজর স্বািয ওযজঢ ে।  
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2. নাভ, ঠিওানা। কা, চন্ম ঢাসযঔ, সরঙ্গ এফং প্রস্তাফজওয ওাঙ কণজও প্রজঢেও ফীভাওৃঢ 
ফেসিয ম্পওস  সনজে ঢণেগুসর কপ্রাজাচার পজভস ংকৃীঢ ে, কঔাজন ক  ভাসও অে  
অেওয োন নম্বয, সঘসওৎজওয নাভ  ঠিওানা, ঢাাঁয কমাকেঢা  কযসচজিন নম্বয 
ন্তবুস ি ণাজও। অচওার কক্লআজভয ঝাওা ফোে ট্রান্সপাজযয ভাধেজভ যাসয সেজে কেোয চনে 
ফীভাওৃঢ ফেসিয ফোে সফফযড অচওার ংগ্র ওযা ে। 

3. উযন্তু, এঔাজন ফীভাওৃঢ ফেসিয কভসটওোর ফিা ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ণাজও। পজভসয এআ 
সফস্তাসযঢ প্রশ্নগুসর ঢীঢ কক্লআজভয সবজ্ঞঢায সবসত্তজঢ ে এফং ছুাঁ সওয মণাণস অিাযযাআটিং 
কজঢ ওযা ে। 

4. ফীভাওৃঢ ফেসি মসে পজভস উজেসঔঢ কযাজকয কওাজনা এওটিজঢ কবাজকন ঢাজর ঢাাঁজও ঢায ূডসাঙ্গ 
সফফযড সেজঢ জফ।  

5. এয উয, অজক কবাকা নে কম কওাজনা ুঔ ফা কযাক ণফা েখুসঝনায সফফযড 
সনজম্নািবাজফ ঘাো ে: 

a. কযাক/অখাজঢয প্রওৃসঢ  সঘসওৎা 
b. প্রণভ সঘসওৎায ঢাসযঔ 
c. সঘসওৎাওাযী টািাজযয নাভ  ঠিওানা 
d. ুজযাুসয কজয ককজঙ সওনা 

6. ফীভাওৃঢ ফেসিজও কম কওাজনা সঢসযি খঝনা চানাজঢ ে মা ফীভাওাযীজও চানাজনা উসঘঢ 
এফং ঢাাঁয ওাজঙ এভন কওাজনা কযাক ফা কঘাঝ ণাওায ঔফয ণাজও মায চনে সঘসওৎা ওযায 
প্রজোচন  জঢ াজয, কঔফয ফীভাওৃজঢয ফীভাওাযীজও চানাজনা উসঘঢ। 

7. পজভসয ভজধে ঢীজঢয ফীভা  কক্লআভ আসঢা  নে কওাজনা ফীভাওাযীয ওাজঙ কওাজনা ফীভা 
ওযা ণাওজর ক ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ন্তবুস ি ণাজও। 

8. প্রস্তাজফয স্বািয ওযায চনে কখালডাজত্র সফজল তফসিে উজেঔ ওযজঢ জফ। 

9. ফীভাওৃঢ ফেসি ম্মঢ ন এফং ফীভাওাযীজও কওাজনা াাঢার ফা সঘসওৎজওয ওাঙ কণজও 
কভসটওোর ঢণে ঘাোয নুভসঢ কেন, সমসন কওাজনা না কওাজনা ভে ফীভাওৃঢজও াযীসযও 
ফা ভানসও বাজফ িসঢগ্রস্ত জেজঙ এভন কযাজকয চনে সঘসওৎা ওজযজঙন।  

10. ফীভাওৃঢ ফেসিজও সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ কম সঢসন পজভসয ং সজজফ প্রজস্পক্টা 
জ জঙন এফং ঢস াফরী কভজন সনজঢ অগ্রী। 

11. কখালডাজত্র ন্তবুস ি ণাজও সফফসৃঢয ঢেঢা  ঘুসিয সবসত্ত সজজফ কপ্রাজাচার পজভসয 
ঢেঢা ম্পজওস । 

ক্রমক্ষডকযা  প্রশ্নাবী 

কপ্রাজাচার পজভস প্রসঢকূর কভসটওোর আসঢাজয কিজত্র ফীভাওৃঢ ফেসিজঢ কআ কযাক ম্পসওস ঢ সফস্তাসযঢ 
প্রশ্নাফরী ূযড ওযজঢ ে কমভন টাোজফটি, াআাযজঝনন, ফজুও ফেণা ফা ওজযানাসয প্রঢুরঢা ফা 
ভাজোওাসটস োর আনপাওস ন। 
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এগুসর এওচন ওনাসল্টং সপসচসোজনয ূযড ওযা এওঝা পভস সেজে ােঢা ওযা ে। এআ পভসটি 
যীিা ওজয কেজঔন কওাম্পাসনয োজনর টািায, মাাঁয ভঢাভজঢয সবসত্তজঢ স্বীওৃসঢ, ফচস ন প্রবৃসঢয 
সফলজে সোন্ত কনো ে। 

অআঅযসটএঅআ কপ্রাজাচার পভস  ঢায ংজমাচনীয এও ওসজও উিান ওজয মা সরস ফসণয 
জঙ্গ চ ুজঢ ে এফং কঝা ফীভাওৃঢজও ঢাাঁয কযওজটস য চনে াঞাজনা উসঘঢ। 

2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা 

ভধেিঢাওাযীয উবজেয প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণাজও ণসাৎ ফীভাওৃঢ  ফীভাওাযী 

এওচন এজচন্ট ফা এওচন কব্রাওায, সমসন ফীভা কওাম্পাসন  ফীভাওৃঢয ভজধে ভধেিঢাওাযী সজজফ 
ওাচ ওজযন ঢাাঁয োসেত্ব জরা ছুাঁ সও ম্পজওস  ফীভাওৃজঢয কেো মাফঢীে ফস্তুকঢ ঢণে ফীভাওাযীজও 
চানাজনা সনসশ্চঢ ওযা। 

অআঅযসটএঅআ সফসধ ভধেিঢাওাযীজও ক্লাজেজন্টয প্রসঢ োসেত্ব সেজেজঙ। 

গুরুত্বপণূি 

ম্ভাবয (োজয়জন্টর) প্রক্ষত একজন মধ্যস্থতাকারীর কতি বয 

অআঅযসটএঅআ সফসধজঢ ফরা জেজঙ কম ‘‘এওচন ফীভাওাযী ফা ঢায এজচন্ট ফা নে 
ভধেিঢাওাযী ম্ভাজফেয প্রস্তাসফঢ ওবায ম্পজওস  ভস্ত ফস্তুকঢ ঢজণেয কমাকান কেজফ মাজঢ ম্ভাফে 
কক্রঢাজও ঢাাঁয স্বাজণসয জি ফজঘজে বাজরা ওবায ম্পজওস  সোন্ত সনজঢ িভ ওজয।  

কমঔাজন ম্ভাফে কক্রঢা ফীভাওাযী ফা ঢায এজচন্ট ফা এওচন ফীভা ভধেিঢাওাযীয যাভজসয উয 
সনবস য ওজয, এআ ধযজনয এওচন করাওজও ফেআ নোমে যাভস সেজঢ জফ। 

কওাজনা ওাযজড কমঔাজন কক্রঢা প্রস্তাফ  নোনে ংসিি ওাকচত্র ূযড ওজযন না, কক্রঢায 
কপ্রাজাচার পজভসয জঙ্গ কজিজত্র এওঝা াটিস সপজওঝ চজু  কেো চএজঢ াজয কমঔাজন চানাজঢ ে কম 
পভস  নসণজত্রয সফলেফস্তু ঢাাঁজও ুজযাুসয ফসুছজে কেো জেজঙ এফং সঢসন প্রস্তাসফঢ ঘুসিয গুরুত্ব 
ুজযাুসয ফজুছজঙন।’’ 
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B. প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং) 
 

প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং) 

অভযা এওঝা ূযড ওযা কপ্রাজাচার পভস কেজঔসঙ মা সনম্নসরসঔঢ ঢণেগুসর কেে: 

 ফীভাওৃজঢয সফফযড 
 ফস্তুকঢ সফলজেয সফফযড 
 প্রজোচনীে ওবাজযয ধযন 
 আসঢফাঘও  কনসঢফাঘও উবে ফাস্তফ তফসজিেয সফফযড 
 ফীভা  করাওাজনয ূফসফঢী আসঢা 

এওঝা স্বািে ফীভায প্রস্তাজফয কিজত্র ফীভাওাযী ম্ভাফে কক্রঢাজও এওচন টািাজযয ওাজঙ এফং/ণফা 
কভসটওোর কঘওঅজ াঞাজঢ াজযন কমভন ঢাাঁয ফে মসে 45ফঙজযয কফস ে। প্রস্তাজফ াো 
ঢণে এফং কমঔাজন কভসটওোর কঘও-অজয যাভস কেো জেজঙ, কভসটওোর সযজাঝস   টািাজযয 
ুাসযজয সবসত্তজঢ ফীভাওাযী সোন্ত কনন। কওাজনা কওাজনা ভে কমঔাজন কভসটওোর সসি 
জন্তালচনও ণাজও না, ম্ভাফে ক্লাজেজন্টয কণজও অজযা ঢণে চানজঢ এওঝা সঢসযি প্রশ্নাফরীয 
েযওায জঢ াজয। ফীভাওাযী ঢাযযআ সোন্ত কনন ছুাঁ সওয চনে কওান ায প্রজমাচে জফ এফং 
সফসবন্ন পোক্টজযয সবসত্তজঢ সপ্রসভোভ কডনা ওযা ে, ঢাযয ঢা ফভুাওৃঢজও চাসনজে কেো ে।  

দ্রুঢঢা  েিঢায াজণ ফীভাওাযী প্রস্তাফগুসরয প্রজ ওজযন এফং ঢাযয ভস্ত সোন্ত এওঝা 
মুসিঙ্গঢ ভজেয ভজধে সরসঔঢবাজফ চাসনজে কেো ে। 

আন্ডাররাইটং  প্রস্তাজবর প্রজক্ষং ম্পজকি  ক্রনাট 

অআঅযসটএঅআ সনজেস সওা নুাজয, ফীভাওাযীজও 15সেন ভজেয ভজধে প্রস্তাজফয প্রসক্রো ওযজঢ 
ে। এজচন্ট এআ ভেীভায উয নচয যাজঔন, বেন্তযীডবাজফ পজরা-অ ওজযন এফং কআভজঢা 
ম্ভাফে কক্রঢা / ফীভাওৃঢজও চানান এফং মঔন েযওায জ  ওাজিাভায াসবস জয ভাধেজভ ঢাাঁজেয 
ঔফয কেন। প্রস্তাফ সু্ক্রটিসন  ঢা স্বীওায ওযায সফলজে সোন্ত কনোয এআ ককাঝা প্রসক্রোটিজও ফরা 
ে অিাযযাআটিং। 

 

ক্ষনজজজক যাচাই 4 

সনজেস সওা নমুােী, এওঝা ফীভা কওাম্পাসনজও __________-এয ভজধে এওঝা ফীভায প্রস্তাজফয 
প্রজ ওযজঢ ে। 

I. 7 সেন 
II. 15 সেন 
III. 30 সেন 
IV. 45 সেন 
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C. প্রজস্পিা 

প্রজস্পক্টা জরা ফীভাওাযী ফা ঢায ঢযজপ ফীভায ম্ভাফে কক্রঢাজও আুে ওযা এওঝা নসণ। াধাযডঢ 
এঝা এওঝা কব্রাসয ফা সরপজরজঝয অওাজয ে এফং আ ম্ভাফে কক্রঢায ওাজঙ ডেটিজও সযসঘঢ 
ওযাজনায ওাজচ রাজক। কপ্রাজঝওন ফ সরসজাডায আন্টাজযি কযগুজরন, 2002 এফং 
অআঅযসটএঅআ-য কল্ণ আনুজযন্স কযগুজরন 2013-য াাাস ফীভা অআন, 1938 দ্বাযা 
প্রজস্পক্টা আুেয ওাচ সযঘাসরঢ ে। 

কম কওাজনা ফীভাজডেয প্রজস্পক্টাজ স্পিবাজফ কফসনসপঝগুসরয ুজমাক, ফীভায ওবাজযয প্রায উজেঔ 
ণাওা উসঘঢ এফং এজঢ সযষ্কায বাজফ ফীভা ওবাজযয োযাসন্ট, ফেসঢক্রভ  ঢস গুসরয ফোঔো 
ণাওা উসঘঢ।  

জডেয উয নজুভােনজমাকে যাআটায (এজও োট-ন ওবায ফরা জে ণাজও)গুসর 
কফসনসপঝগুসরয ুজমাক ম্পজওস  স্পিবাজফ উজেঔ ণাওা উসঘঢ। এঙা া, ভস্ত যাআটায ংক্রান্ত 
সপ্রসভোভ এওজমাজক ভরূ জডেয সপ্রসভোজভয 30%-য কফস ো উসঘঢ নে। 

নে গুরুত্বূডস ঢণে মা এওঝা প্রজস্পক্টাজ প্রওাসঢ ো উসঘঢ ঢায ভজধে যজেজঙ: 

1. সফসবন্ন ফে ককাষ্ঠী ফা সফসবন্ন প্রজফসওা ফেজয চনে ওবায  সপ্রসভোজভ কওাজনা পাযাও 
ণাওজর কগুসর 

2. সরসয সযসনউোর ফা ুননসফীওযড ঢস 

3. কওাজনা সনসেসি সযসিসঢজঢ সরস ফাসঢজরয ঢস 

4. সফসবন্ন সযসিসঢজঢ প্রজমাচে কওাজনা ঙা  ফা করাসটংজেয সফফযড 

5. সপ্রসভোভ  সরসয কওাজনা জঢস য ংজাধন ফা সযভাচস জনয ম্ভাফনা  

6. এওআ ফীভাওাযী ওাজঙ ককা াে এসন্ট্র্, সযসনউোর ফোঢ যাঔা, নকুূর কক্লআজভয সবজ্ঞঢা 
প্রবৃসঢয চনে সরসজাডায ুযস্কায সজজফ কওাজনা আনজনটিব 

7. এওঝা কখালডা ফা প্রজ্ঞান কম ভস্ত স্বািে ফীভা সরসগুসরআ জরা ফনজমাকে মায ভাজন এআ 
সরসগুসর নে কম কওাজনা ফীভাওাযীয ওাজঙ সযসনউ ওযা কমজঢ াজয মাযা এওআ যওভ 
কফসনসপঝ  এওআ ওবাজযয প্রস্তাফ কেে, মা সঢসন ফঢস ভান ফীভাওাযীয ওাজঙ যাঔজর কজঢ 
াজযন। 

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।  
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D. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত 
 

কক্রঢা সপ্রসভোভ সজজফ ফীভাওাযীজও সপ্রসভোভ চভা সেজরআ ফীভাওাযী এওঝা সযসপ্ট ফা যসে আুে 
ওযজঢ ফাধে। অকাভ সপ্রসভোভ চভা কেোয কিজত্র সযসপ্ট আুে ওযজঢ ে।  

ংজ্ঞা 

ক্ষপ্রক্ষময়াম জরা াসযিসভও ফা ণস মা এওঝা ফীভা ঘুসিয ধীজন ফীভাওৃঢ ফীভাওাযীজও কেন 
ফীভায ফস্তুকঢ সফলে ফীভা ওযায চনে। 

1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদান (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)  

ফীভা অআন নমুােী, বীমার কভার শুরুর আজগ অক্ষগ্রম ক্ষপ্রক্ষময়াম জমা ক্ষদজত য়। এঝা 
জরা এওঝা গুরুত্বূডস ধাযা, মা সনসশ্চঢ ওজয কম কওফরভাত্র ফীভা কওাম্পাসন সপ্রসভোভ কজে ককজর 
ঢজফআ এওঝা তফধ ফীভা ঘুসি ম্পূডস জঢ াজয এফং ফীভা কওাম্পাসন ছুাঁ সওয োসেত্ব সনজঢ াজয। এআ 
ধাযাটি বাযজঢয নন-রাআপ ফীভা সজল্পয সফজল তফসিে।  

গুরুত্বপণূি 

a) ফীভা অআন-1938-এয 64 VB ধাযাে ফরা জেজঙ কম অকাভ সপ্রসভোভ চভা না কেো মসন্ত 
ফা চভা কেোয কোযাসন্ট ফা সনধসাসযঢ উাজে সগ্রভ সটজাসচঝ না ওযা মসন্ত কওাজনা 
ফীভাওাযী কওাজনা ছুাঁ সওয োসেত্বআ গ্রড ওযজফ না। 

b) কমঔাজন এওচন ফীভা এজচন্ট ফীভা কওাম্পাসনয জে এওঝা ফীভা সরসয সপ্রসভোভ ংগ্র 
ওজযন, ফোে  টাওখজযয ঙুটি ঙা া কআ ংগ্রজয ঘসি খন্টায ভজধে ঢাাঁজও কআ ংকৃীঢ 
ঢাাঁয ওসভন সজজফ সওঙু ফাে না সেজেআ ুজযাঝাআ ফীভাওাযীয ওাজঙ চভা ওযজঢ জফ ণফা 
কাজি াঞাজঢ জফ। 

c) সপ্রসভোভ নকজে ফা কঘজও চভা  ায ঢাসযঔ কণজওআ কওফরভাত্র ছুাঁ সওয োসেত্ব কনো ে। 

d) সপ্রসভোভ কমঔাজন কািার ফা ভাসন টস ায ণফা কঘজও টাও ভাযপঢ াঞাজনা ে, কমসেন 
ভাসন টস ায ফওু ওযা ে ণফা কঘও কাি ওযা ে কআ ঢাসযঔ কণজওআ ছুাঁ সওয োসেত্ব 
কনো জঢ াজয। 

e) সরস ফাসঢর ফা ঢস াফরীয সযফঢস ন ফা নে কওাজনা ওাযজড সপ্রসভোভ কপযঢ কেোয ণাওজর 
ফীভাওাযী ঢা যাসয ফীভাওৃঢজও এওঝা ক্রট ফা টস ায কঘও ফা কািার/ভাসন টস ায 
ভাযপঢ কপযঢ কেজফন এফং ফীভাওৃঢয ওাঙ কণজও এয চনে ফীভাওাযী এওঝা উমুি যসে 
কনজফন। অচওার ফে ফীভাওৃঢয ফোে োওাউজন্ট যাসয আ কক্রসটঝ ওজয কেোয ঘর 
জেজঙ। এআ ধযজনয কপযঢ ফে কওাজনাবাজফআ এজচজন্টয োওাউজন্ট কক্রসটঝ ওযা জফ না। 

উজযয সপ্রসভোভ প্রোজনয ূফস-জঢস য ফেসঢক্রজভয ুজমাক ফীভা সনেভ 58 এফং 59-এ কেো 
জেজঙ। এওঝা জরা 12ভাজয কফস ধজয ঘার ুসরসগুসরয কিজত্র সওসস্তজঢ প্রোন কমভন চীফন ফীভা 
সরসয কিজত্র। নেগুসরয ভজধে যজেজঙ সনধসাসযঢ কিজত্র এওঝা ফোে কোযাসন্টয ভাধেজভ সপ্রসভোভ 
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কেো কমঔাজন ঠিও সপ্রসভোভ অকাভ সনধসাযড ওযা মাে না ণফা ক্লাজেজন্টয ওো সটজাসচঝ 
োওাউজন্ট কটসফঝ ওজয।   

2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদাজনর পদ্ধক্ষত 

গুরুত্বপণূি 

এওঝা ফীভা সরস সনজঢ প্রস্তাফওাযী কওাজনা এওচন ণফা সরস কাডায ফীভাওাযীজও প্রজেে 
সপ্রসভোভ সনম্নসরসঔঢ েসঢগুসরয কওাজনা এওটি ফা এওাসধও উাজে সেজঢ াজয: 

a) নকজে 

b) কওাজনা স্বীওৃঢ ফোসেং সফসনভে েসরর কমভন কঘও, সটভাি িাফ্ট, ক টস ায, বাযজঢয 
কওাজনা ঢপসরবুি ফোে কণজও কঢারা ফোোস কঘও সেজে;  

c) কািার ভাসন টস ায; 

d) কক্রসটঝ ফা কটসফঝ ওাটস  সেজে; 

e) ফোে কোযাসন্ট ফা নকে চভা সেজে; 

f) আন্টাযজনজঝয ভাধেজভ; 

g) আ-ট্রান্সপায ওজয 

h) প্রস্তাফও ফা সরস কাডায ফা চীফন ফীভাওৃজঢ িােী সোজন্তয ভাজধে টাআজযক্ট কক্রসটজঝয 
ফোে ট্রান্সপায ওজয; 

i) সফসবন্ন ভজে ওঢৃস জিয নজুভাসেঢ নে কম কওাজনা েসঢজঢ; 

অআঅযসটএঅআ সফসধ নুাজয, প্রস্তাফও / সরসজাডায মসে কনঝ ফোসেং ফা কক্রসটঝ / 
কটসফঝ ওাজটস য সপ্রসভোভ প্রোজনয ঙন্ন ফাঙাআ ওজয ণাজওন, ঢাজর কআ কজভন্ট কওফরভাত্র 
কনঝ ফোসেং ফা কআ প্রস্তাফ / সরসজাডাজযয নাজভ আুে ওযা কক্রসটঝ / কটসফঝ ওাজটস য 
ভাধেজভআ ওযজঢ জফ। 

ক্ষনজজজক যাচাই  3 

সপ্রসভোভ কঘজও কেোয কিজত্র সনজঘয সফফসৃঢগুসরয কওানটি ঢে? 

I. কম ঢাসযজঔ কঘও কাি ওযা ে কসেনআ ছুাঁ সওয োসেত্ব কৃীঢ জঢ াজয 

II. কম ঢাসযজঔ কঘওটি ফীভা কওাম্পাসন চভা কেে কসেনআ ছুাঁ সওয োসেত্ব কৃীঢ জঢ াজয 

III. ফীভা কওাম্পাসন কম ঢাসযজঔ কঘওটি াজঢ াে কসেনআ ছুাঁ সওয োসেত্ব কৃীঢ জঢ াজয 

IV. কম ঢাসযজঔ ফীভাওৃঢ কঘওটি আুে ওজয কসেনআ ছুাঁ সওয োসেত্ব কৃীঢ জঢ াজয 
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E. সরস নসণ 
 

সরস জরা এওঝা অনষু্ঠাসনও নসণ মা ফীভায ঘুসিয এওঝা প্রভাডত্র। বাযঢীে িোম্প অআন, 
1899-য সফধান নমুােী এআ নসণটি িোম্পওৃঢ জঢআ জফ।  

সরস কাডাজযয স্বাণস যিায চনে অআঅযসটএঅআ সফসধজঢ মা ফেআ এওঝা স্বািে ফীভা সরসজঢ 
ণাওা উসঘঢ ফজর সনধসাসযঢ জেজঙ ঢা জরা:  

a) ফীভাওৃঢ  ফস্তুকঢ সফলজে ফীভাজমাকে স্বাণস যজেজঙ এভন নে কম কওাজনা ফেসিয 
নাভ(গুসর)  ঠিওানা(গুসর) 

b) ফীভাওৃঢ স্বাণস ফা ফেসিয ডূসাঙ্গ সফফযড 
c) সরসয ধীজন ফেসি এফং/ণফা সফে োস  ফীভাওৃঢ যাস 
d) ফীভায কভোে 
e) ওবাযওৃঢ  ফসষৃ্কঢ সফেগুসর 
f) প্রজমাচে কওাজনা সঢসযি / ঙা জমাকে 
g) প্রজেে সপ্রসভোভ এফং কমঔাজন সপ্রসভোভ ভবেষেজমাকে, সপ্রসভোভ ভন্েজেয সবসত্ত 
h) সরসয ঢস ফরী, সযসিসঢ  োযাসন্ট 
i) অওসিও কওাজনা খঝনা খঝজর মা কণজও ফীভায অঢাে কক্লআভ ওযা ওযা কমজঢ ক 

ফোাজয ফীভাওৃঢয কনো ফেফিা 
j) কম খঝনা খঝায সবসত্তজঢ কক্লআভ জঢ ায ঢায ফীভায ফস্তুকঢ সফলে ম্পজওস  ফীভাওৃজঢয 

ফাধেফাধওঢা এফং কআ সযসিসঢজঢ ফীভাওাযীয সধওাযগুসর 
k) কম কওাজনা সফজল সযসিসঢ  
l) সভণো ফডসনা, চাসরোসঢ, ফস্তুকঢ খঝনা প্রওা না ওযা ফা ফীভাওৃজঢয ঢযজপ 

জমাসকঢায ওাযজড সরস ফাসঢজরয ংিান 
m) ফীভাওৃজঢয ঠিওানাগুসর কমঔাজন সরস ংক্রান্ত ফাঢস া াঞাজনা উসঘঢ 
n) মসে কওাজনা যাআটায ণাজও ঢায সফফযড 
o) সবজমাক প্রসঢসফধান ফেফিা  ভফাটভোজনয ঠিওানায সফস্তাসযঢ সফফযড 

সরসয ঢস  নমুােী এওঝা কক্লআভ োসঔর ম্পজওস  এফং ফীভাওাযী মাজঢ দ্রুঢ এওঝা কক্লআজভয 
ভীভাংা ওযজঢ াজযন ঢায চনে নৃুঢ েসঢ নুাজয ফীভাওৃঢজও কম ভস্ত প্রজোচন কভঝাজঢ 
জফ ঢা মসােক্রজভ ফীভাওৃঢজও ফেআ ফীভাওাযীজও চানাজঢ জফ এফং ঢাাঁজও জ্ঞাঢ যাঔজঢ জফ।  
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এঔাজন কওান প্রশ্ন 
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F. লতি   য়ারাক্ষন্ট 
 

এঔাজন, সরসয ফোজন ফেফহৃঢ েটুি গুরুত্বূডস সযবালা ফোঔো ওযা গুরুত্বূডস। এআগুসর জরা ঢস 
 োযাসন্ট। 

1. লতি  

ঘুসিয জরা ফীভা ঘুসিয কআ ংিান মা ঘুসিয সবসত্ত কঞন ওজয। 

উদারণমূ : 

a. কফসযবাক ফীভা সরসয নেঢভ িোিাটস  জঢস  ফরা জেজঙ : 

চাসরোসঢ ওজয কওাজনা কক্লআভ ওযা জর, ণফা কক্লআজভয ভণসজন কওাজনা সভণো কখালডা 
ওযা জে ণাওজর ণফা ফীভাওৃঢ চাসরোসঢয কওাজনা উাে ফা মন্ত্র ফেফায ওজয ণাওজর 
ণফা ঢাাঁয জে কওউ সরসয ধীজন ুসফধা কজঢ ঘাআজর ণফা আচ্ছাওৃঢ কওাজনা 
ওামসওরা কণজও ফা ফীভাওৃজঢয জঙ্গ কমাকাচজ মসে কওাজনা করাওান ফা িসঢ জে 
ণাজও, এআ সরসয ধীজন ভস্ত ুসফধা ফাজচোপ্ত জফ। 

b. এওঝা স্বািে সরসজঢ কক্লআভ আসন্টজভন জঢস  ফরা জঢ াজয : 

াাঢার কণজও ঙা া াোয সনসেসি সেজনয ভজধে কক্লআভ োসঔর ওযজঢআ জফ। মসে, 
কওাজনা চটির কিজত্র ফা ভোয কিজত্র এআ জঢস  ঙা  াো কমজঢ াজয কমঔাজন কওাম্পাসন 
মসে কআ মুসিজঢ ন্তুি ে কম এআ সযসিসঢজঢ ফীভাওৃজঢয জি ফা নে ওাউজও সেজে 
সনধসাসযঢ ভজেয ভজধে কক্লআভ োসঔর ওযা ম্ভফ সঙর না। 

এআ ঢস  রঙ্ঘজনয কিজত্র ফীভাওাযীয ভঢ াজজি সরসটি ফাসঢরজমাকে জফ। 

2. য়ারাক্ষন্ট 

সনসেসি সযসিসঢজঢ ফীভাওাযীয োেফেঢাে রাকাভ ঝানজঢ এওঝা ফীভা ঘুসিজঢ োযাসন্ট ফেফহৃঢ 
ে। সফে ওভাজঢ ফীভাওাযীযা এওঝা সরসজঢ োযাসন্টয ফেফায ওজযন। এওঝা োযাসন্টয 
ভাধেজভ ফীভাওৃঢ সনসেসি সওঙু ফাধেফাধওঢা কভজন কনে মা ঢাাঁজেয এওঝা সনসেসি ভজেয ভজধে কভজন 
ঘরা চরুযী এফং ফীভাওাযীয ফাধেফাধওঢা সনবস য ওজয ফীভাওৃজঢয এআ ফাধেফাধওঢাগুসর কভজন 
ঘরায উজযআ। ছুাঁ সও াভরাজনা  ঢায উন্নেজন োযাসন্টগুসর এওঝা সযামস বূসভওা ারন ওজয। 

োযাসন্ট জরা সরসজঢ স্পিবাজফ উজেসঔঢ এওঝা ঢস  মা ঘুসিয তফধঢায চনে অিসযওবাজফ 
কভজন ঘরজঢ জফ। োযাসন্ট কওাজনা ৃণও নসণ নে। এঝা সরস নসণযআ ং। এঝা জরা ঘুসিয 
ূফসঢস  (মা নে জঢস য অজক ওাচ ওজয)। ছুাঁ সওয উাোন কাও ফা না কাও এঝা ারন ওযা 
এফং ওজঞাযবাজফ এফং অিসযও কভজন ঘরা অফসেও। 

মসে এওঝা োযাসন্ট ূযড না ে, ঢাজর ফীভাওাযীয ভঢ নমুােী সরসঝা ফাসঢরজমাকে জে 
মাজফ, এভনসও মঔন স্পিবাজফ এ প্রভাসডঢ ে কম এআ োযাসন্ট রঙ্ঘন কওাজনা এওটি সনসেসি 
করাওাজনয ওাযজড েসন। ফাস্তজফ মসে োযাসন্টয রঙ্ঘন এজওফাজযআ এওঝা কও রকঢ প্রওৃসঢয 
এফং কওাজনাবাজফআ করাওান ফা াজঢ এয কওাজনা বূসভওা কনআ, ফীভা কওাম্পানীয নীসঢ নমুােী 
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সনেভ  সনজেসাফরী নমুােী ফীভাওাযীযা কক্লআজভয প্রসক্রো ওযজঢ াজযন। এআ ধযজনয কিজত্র 
করাওানজও ভজছাঢা কক্লআভ সজজফ সফজফঘনা ওযা ে এফং কক্লআজভয সধওাং াধাযডঢ ভীভাংা 
ওযা ে ঢজফ 100ঢাংআ নে। 

একটা বযক্ষিগত দঘুিটনা পক্ষক্ষজত ক্ষনজনাি য়ারাক্ষন্ট থাকজত পাজর: 

োযাসন্ট কেো জেজঙ কম াাঁঘচজনয কফস ফীভাওৃঢ ফেসিয এওজঙ্গ এওআ ভজে এওআ সফভাজন 
পয ওযা উসঘঢ নে। এআ োযাসন্ট রসঙ্ঘঢ জর কক্লআভগুসর ওীবাজফ সফজফঘনা ওযা জফ 
োযাসন্ট ঢা ফরজঢ াজয। 
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এওঝা োযাসন্ট ম্পজওস  সনজঘয সফফসৃঢয কওানটি ঠিও? 

I. োযাসন্ট জরা এওঝা ঢস  মা সরসজঢ উজেঔ না ওজযআ প্রজমাচে ে 
II. োযাসন্ট জরা এওঝা ঢস  মা সরসজঢ স্পিবাজফআ উজেসঔঢ ে 
III. োযাসন্ট জরা এওঝা ঢস মা সরসজঢ স্পিবাজফআ উজেসঔঢ ে এফং সরস নসণয ং 

সজজফ নে, অরাোবাজফআ ফীভাওৃঢজও চাসনজে কেো ে 
IV. োযাসন্ট রসঙ্ঘঢ জর কক্লআভ প্রোন ওযা মাে মসে ঢা ছুাঁ সওয কওাজনা উাোন না ে 

  

G. এজন্ডািজমন্ট বা তযায়ন 

এ জরা সনসেসি সফেগুসর ওবায ওজয এফং নেগুসরজও ফাআজয কযজঔ এওঝা িোিাটস  পজভস সরসগুসর 
আুে ওযা ফীভাওাযীয যীসঢ। 

ংজ্ঞা 

আুে ওযায ভে মসে সরসয সনসেসি কওাজনা ঢস াফরী সযফঢস ন ওযায েযওায জ , এওঝা নসণয 
ভাধেজভ কআ ংজাধন / সযফঢস নগুসর ওযজঢ ে মাজও ফরা ে এজিাসজভন্ট ফা ঢোেন। 

এঝা সরসয জঙ্গ ংমুি ণাজও এফং এঝা এয ং ে। সরস এফং এজিাসজভন্ট এওজমাজক ঘুসি 
কঞন ওজয। সরস ঘারযু ভে সযফঢস ন / ংজাধনগুসর কযওটস  ওযায চনে এজিাসজভন্ট আুে ওযা 
কমজঢ াজয।  

কমঔাজন ফস্তুকঢ ঢণে সযফসঢস ঢ ে, ফীভাওৃঢজওআ ফীভা কওাম্পাসনজও ঢা চানাজঢ ে মাজঢ সঢসন 
কঝায কনাঝ সনজঢ াজযন এফং এজিাসজভজন্টয ভাধেজভ ফীভা ঘুসিয ং সজজফ কঝাজও ন্তবুস ি 
ওযজঢ াজযন। 

এওঝা সরসয ধীজন াধাযডবাজফ কম ম্পজওস  এজিাসজভন্ট প্রজোচন ে কগুসর জরা: 

a) ফীভাওৃঢ যাসয কযজপয / সযফঢস ন 
b) এওঝা ঋড সনজে  ফোজে সরস চভা যাঔায ভাধেজভ ফীভাওৃঢ স্বাজণসয সযফঢস ন। 
c) সঢসযি সফে ওবায ওযজঢ / সরসয কভোে ফা াজঢ ফীভায ম্প্রাযড 
d) ছুাঁ সওয সযফঢস ন, কমভন এওঝা সফজে পজযয সরসয কিজত্র কন্তজফেয সযফঢস ন 
e) নে চােকাে ম্পসত্তয িানান্তয 
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f) ফীভা ফাসঢর 
g) নাভ ফা ঠিওানা প্রবৃসঢয সযফঢস ন 

নমুনা এনজডািজমন্ট বা তযায়ন 

সনেসন সজজফ ওজেওটি এজিাসজভজন্টয নভনুায ফোন সনজঘ ঢুজর কেো জরা : 

পক্ষক্ষ বাক্ষত 

ফীভাওৃঢ নজুযাধ াজজি এঢদ্বাযা <ঢাসযঔ> কণজও এআ সরসয ফীভা ফাসঢর ফজর কখাসলঢ জরা। 
ফীভাটি নে ভাজয কফস ভে ধজয ঘার ু সঙর, এয চনে ফীভাওৃজঢয কওাজনা ঝাওা কপযঢ ফজওো 
কনআ। 

 

পক্ষক্ষজত অক্ষতক্ষরি দয কভাজরর ম্প্রারণ 

ফীভাওৃজঢয ফজুযাধ াজজি, এঢদ্বাযা <ঢাসযঔ> কণজও ফীভাওৃজঢয 5 ফঙয ফেী ওনো কুভাযী 
যত্না সভসস্ত্রজও 3 রি ঝাওায ফীভাওৃঢ যাসয এআ সরসজঢ ন্তবুস ি ওযা জরা। 

সফজফঘনাাজজি, এয পজর ……………………..ঝাওায সঢসযি সপ্রসভোভ এঢদ্বাযা ফীভাওৃঢজও ধামস ওযা 
জরা। 
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সরসয সনসেসি কওাজনা ঢস াফরী মসে আুে ওযায ভে ংজাধন ওযায েযওায জ , 
__________ভাধেজভ কআ ংজাধনগুসর ওযা ে।  

I. োযাসন্ট 
II. এজিাসজভন্ট 
III. ল্টাজযন 
IV. ংজাধন ম্ভফ নে 

 

H. পক্ষক্ষর বযাখযা 

ফীভায ঘুসি সরসঔঢবাজফ প্রওাসঢ ে এফং ফীভা সরসয ফোজনয ঔ া ওজযন ফীভাওাযী। সফসবন্ন 
অোরজঢয প্রসঢসষ্ঠঢ কঞন ফা ফোঔোয ুসনসেসি নীসঢ নমুােী এআ সরসগুসরজও ফোঔো ওযজঢ জফ। 
গঠজনর বজচজয় গুরুত্বপণূি ক্ষনয়ম জা পিগুক্ষর উজেলয অবলযই ক্ষবরাজ করজব এবং এই 
উজেলয পক্ষক্ষজত ক্রদখা যাজব। সরসটি মসে জন্নচনও উাজে আুে ওযা ে, অোরঢ 
ঢাজর াধাযড নীসঢ নমুােী কজিজত্র ফীভাওৃজঢয জিআ এফং ফীভাওাযীয সফজি যাে কেজফ, 
ওাযড সরসটিয ঔ া তঢসয ওজযজঙন ফীভাওাযী। 

 সনম্নসরসঔঢ সনেভ নমুােী পক্ষক্ষর বয়ানগুক্ষ কফাছা  ফোঔো ওযা ে : 
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a) কমঔাজন ঢা ওযায কিজত্র ঙ্গসঢ ণাজও কঔাজন ঙা া এওঝা প্রওাসঢ ফা সরসঔঢ ঢস  
এওঝা উে ঢস জও গ্রাে ওজয। 

b) িোিাটস  ঙাাজনা পভস  ঝাআ ওযা ফা াজঢ করঔা ংজয ভজধে কওাজনা ঙ্গসঢয কিজত্র 
ঝাআ ওযা ফা াজঢ করঔা ংজও এওঝা সনসেসি ঘুসিজঢ াটিস গুসর ঢাজেয সবপ্রাে প্রওা 
ওজযজঙ ফজরআ ধজয কনো ে এফং কগুসরয ণসআ ভরূ ঙাাজনা ব্দগুসরয ণসজও গ্রাে 
ওযজফ। 

c) এওঝা এজিাসজভন্ট মসে ঘুসিয নোনে ংজয জঙ্গ সফেৃ ে, ঢাজর এজিাসজভজন্টয 
ণসআ সফযাচ ওযজফ ওাযড কঝা জযয নসণ। 

d) আঝাসরজও করঔা ধাযাগুসর াধাযড ঙাাজনা ফোনজও গ্রাে ওযজফ কমঔাজন কগুসর ঙ্গঢ।  

e) সরসয ভাসচস জনয ভজধে ঙাাজনা ফা ঝাআ ওযা ধাযাগুসরজও সরসয ফসটজঢ ণাওা ফোজনয 
ঢুরনাে ফা সঢ গুরুত্ব কেো ে। 

f) সরসয ভাসচস জনয ভজধে  ফসটয ভজধে ণাওা ধাযাগুসরজও গ্রাে ওজয সরসয জঙ্গ চজু  
কেো ফা কি ওযা ধাযাগুসর। 

g) ঝাআ ওযা ফা যাফায িোম্প ভাযা াজঢ করঔা ফোন ঙাাজনা ব্দগুসরজও গ্রাে ওজয। 

h) ঝাআ ওযা ফা িোম্পওৃঢ ফোজনয উজয ণাজও াজঢ করঔা ফোন। 

i) ফজজল, ফেওযড  মসঢসঘজহ্নয াধাযড সনেভগুসর প্রজমাচে ে মসে কওাজনা স্পিঢা ফা 
স্বচ্ছঢায বাফ ণাজও। 

 

গুরুত্বপণূি 

1. পক্ষক্ষর গঠন 

এওঝা ফীভা সরস জরা এওঝা ফাসডসচেও ঘুসি এফং অোরঢ দ্বাযা কৃীঢ কঞন  ফোঔোয 
াধাযড সনেভগুসর ফীভা ঘুসিজঢ প্রজমাচে জফ কমভনঝা নে ঘুসিয কিজত্র ে।   

ঘুসিয িগুসরয উজেেআ ফজঘজে গুরুত্বূডস, এঝাআ জরা কঞজনয প্রধান সনেভ। এআ উজেেঝা 
সরস নসণ এফং কপ্রাজাচার পভস, ধাযা, এজিাসজভন্ট, োযাসন্ট প্রবৃসঢ কণজও ংকৃীঢ জঢআ 
জফ এফং এঝাআ ঘুসিয এওঝা ং জফ। 

2. বয়াজনর অথি 

ফেফহৃঢ ব্দগুসরয ঢাজেয াধাযড  চনসপ্রে জণসআ বালান্তসযঢ জঢ জফ। 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 অথিই ফুজট উঠজব যক্ষদ না বাজকযর ক্ষবয়বস্তু অনয ক্ষকছু ইক্ষেত কজর। অআন দ্বাযা 
ংজ্ঞাসেঢ ব্দগুসরয ংজ্ঞা অআন নমুােী ংজ্ঞায ণসআ জফ। 
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ফীভা সরসগুসরজঢ ফেফহৃঢ ফহু ব্দআ ূফসফঢী অআনী যাে কণজও কনো মা াধাযডবাজফ প্রজমাচে 
জফ। অফায, এওঝা উচ্চঢয অোরজঢয যাে সনম্ন অোরজঢয যাজেয উয ীভাফে ণাওজফ। 
কঝওসনওার ব্দগুসরআ ফেআ ঢাজেয কঝওসনওার ণসআ কেজফ, মসে না ঘুসিজঢ নে কওাজনা আসঙ্গঢ 
ণাজও। 

 

I. ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট  

 

ক্রবক্ষলরভাগ  নন-াইফ বীমা পক্ষক্ষগুক্ষই বাক্ষিক ক্ষভক্ষিজত ইযু করা য়। 

এওঝা সফজল সেজন ঢাাঁয সরসয কভোে কল জে মাজচ্ছ এওণা ফীভাওৃঢজও চানাজনায সফলজে 
ফীভাওাযীয ঢযজপ কওাজনা অআনী ফাধেফাধওঢা কনআ। মসে, ক চনে  ুি ফেফাসেও যীসঢ 
সজজফ ফীভাওাযী সরসয সযসনউোর অহ্বান ওজয কভোে কল োয অজক অকাভ এওঝা 
সযসনউোর কনাটি আুে ওজয। কআ কনাটিজ সরসয মাফঢীে প্রাসঙ্গও সফফযড কেো ণাজও কমভন 
ফীভাওৃঢ যাস, ফাসলসও সপ্রসভোভ প্রবৃসঢ। এয জঙ্গ এওঝা কনাঝ ন্তবুস ি ওযা যীসঢ কমঔাজন 
ফীভাওৃঢজও যাভস কেো ে কম ছুাঁ সওয কওাজনা যওভ ফস্তুকঢ সযফঢস ন জর ঢা ঢাাঁয চানাজনা 
উসঘঢ।     

ফীভাওৃজঢয ভজনাজমাক কআ সফসধফে জঢস য সেজও অওলসড ওযা ে কম সপ্রসভোভ অকাভ চভা না 
 জর কওাজনা ছুাঁ সওয োসেত্বআ কনো মাে না। 

ক্ষনজজজক যাচাই  7 

সযসনউোর কনাটি ম্পজওস  সনজঘয সফফসৃঢগুসরয ভজধে কওানটি ঠিও? 

I. সফসধ নমুােী, সরসয কভোে কল োয 30সেন অজক ফীভাওৃঢজও এওঝা সযসনউোর 
কনাটি াঞাজনায অআনী ফাধেফাধওঢা ণাজও ফীভাওাযীয 

II. সফসধ নমুােী, সরসয কভোে কল োয 15সেন অজক ফীভাওৃঢজও এওঝা সযসনউোর 
কনাটি াঞাজনায অআনী ফাধেফাধওঢা ণাজও ফীভাওাযীয 

III. সফসধ নমুােী, সরসয কভোে কল োয 7সেন অজক ফীভাওৃঢজও এওঝা সযসনউোর 
কনাটি াঞাজনায অআনী ফাধেফাধওঢা ণাজও ফীভাওাযীয 

IV. সফসধ নমুােী, সরসয কভোে কল োয অজক ফীভাওৃঢজও এওঝা সযসনউোর কনাটি 
াঞাজনায কওাজনা অআনী ফাধেফাধওঢা কনআ ফীভাওাযীয 
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J. মাক্ষন ন্ডাক্ষরং ক্ষবজরাধ্ী এবং ‘ক্রনা ইর কাজস্টামার’ বা ‘আপনার গ্রাকজক 
জানুন’ 

 ক্ষনজদি ক্ষলকা 

যাধীযা কফঅআনী ওামসওরাজয ভাধেজভ াো ণস কম প্রসক্রোয ভাধেজভ অআনী জণস সযডঢ 
ওযজঢ ঘাে ঢাজও ফরা ে ভাসন রিাসযং। 

ভাসন রিাসযং জরা কআ প্রসক্রো মায ভাধেজভ যাধীযা প্রওৃঢ উৎ  যাধভরূও ওামসওরা 
প্রসক্রোয ভাসরওানা ককান কযজঔ ঢসফর স্তান্তয ওজয। এআ প্রসক্রোয ভাধেজভ, ণস ঢায যাধ 
ত্ত্বা ঔুআজে তফধ সজজফ েৃেভান ে। 

যাধীযা ঢাজেয ঝাওা রিায ওযজঢ ণসাৎ নফধবাজফ াো ঝাওাজও তফধ ওযজঢ ফোে  ফীভা 
 অসণসও সযজলফাগুসরজও ফেফায ওযায কঘিা ওজয। বুজো সযঘে সেজে ঢাাঁযা করনজেন ওজয, 
কমভন, ফীভায অওাজয সওঙু সওজন এফং ঢাযয কআ ঝাওা ঢুজর কনে এফং ঢাজেয উজেে ূযড 
জে ককজর েসৃিয ফাআজয ঘজর মাে। 

বাযঢ  সফেচজু আ যওাযী স্তজয এআ ধযজনয ভাসন রিাসযংজেয প্রজঘিা েজি কনোয কঘিা 
ঘরজঙ।  

2002 াজর ৃ যওায ভাসন রিাসযং প্রসঢজযাধ অআন প্রডেন ওজযজঙ। ঢাযযআ অআঅযসটএঅআ 
ভাসন-রিাসযং সফজযাধী সনজেস সওা চাসয ওজযজঙ, কঔাজন ফীভা সযজলফায নজুযাধওাযী কক্রঢায ঢে 
সযঘে  সনধসাযড ওযজঢ উমুি েজি ূসঘঢ জেজঙ, জন্নচনও কওাজনা করনজেন জর ঢা 
সযজাঝস  ওযা এফং কও ম্পসওস ঢ ণফা ভাসন রিাসযংজেয জন্ন ম্পসওস ঢ মণামণ কযওটস  যাঔায 
সফধান যজেজঙ। 

কনা আয ওাজিাভায সনজেস সওা নমুােী, সনম্নসরসঔঢ নসণগুসর ংগ্র ওজয প্রজঢেও কক্রঢাজও 
মণামণবাজফ সঘসহ্নঢ ওযা চরুযী: 

1. ঠিওানা মাঘাআ 
2. াম্প্রসঢও কপাজঝাগ্রাপ 
3. অসণসও ফিা 
4. ফীভা ঘুসিয উজেে 

ঢাআ ফেফা অনায ভে কক্রঢায সযঘে প্রসঢসষ্ঠঢ ওযজঢ এজচন্টজও নসণগুসর ংগ্র ওযা চরুযী: 

1. ফেসিয কিজত্র – অআসট  ঠিওানায প্রভাডত্র, োন নম্বয  এনআএপটি উজেজে ফোজেয 
ূডসাঙ্গ সফফযড সেজে ুজযা নাভ, ঠিওানা  কমাকাজমাজকয নম্বয ংগ্র ওযা 

2. ওজসাজযজঝয কিজত্র – াটিস সপজওঝ ফ আনওজসাজযন, কভজভাজযিাভ  অটিস জওর ফ 
োজাসজেন, ফেফায করনজেন ওযজঢ াোয ফ োঝসনস, োন ওাজটস য ওস ংগ্র 
ওযা 

3. াঝস নাযস পাজভসয কিজত্র –কযসচজিন াটিস সপজওঝ (কযসচসিওৃঢ জর), াঝস নাযস 
সটট, পাজভসয ঢযজপ ফেফাসেও করনজেন ঘারাজনায চনে এওচন াঝস নায ফা পাজভসয 
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এওচন ওভসঘাযীজও ভঞ্জযু ওযা াোয ফ োঝসনস, এআ ধযজনয ফেসিয সযসঘসঢয 
প্রভাডত্র ংগ্র ওযা 

4. ট্রাি  পাউজিজনয কিজত্র- াঝস নাযসজয ভজঢা এওআযওভ 

এঔাজন কনাঝ যাঔা গুরুত্বূডস কম এআ ধযজনয ঢণে জডেয ক্র-কসরংজে াামে ওযজফ এফং এঝা 
এওা ােও সফডন যঞ্জাভ। 

 

ারাংল 

a) েসরর যঘনায প্রণভ মসাে জরা কপ্রাজাচার পভস মায ভাধেজভ ফীভাওৃঢ সনজচয ম্পজওস   ঢাাঁয 
ওী ফীভা ওযায প্রজোচন ঢা চানাে 

b) সরস শুরুয অজক কণজওআ ফস্তুকঢ ঢণে প্রওাজয ওঢস ফে কেঔা কেে, এফং সরসয ককাঝা 
কভোেচজু আ ঢা ফার ণাজও 

c) কপ্রাজাচার পজভসয কজল ফীভা কওাম্পাসনগুসর াধাযডঢ এওটি কখালডা ফা প্রজ্ঞান চজু  কেে, 
মা প্রস্তাফওজও স্বািয ওযজঢ ে। 

d) এওঝা কপ্রাজাচার পজভসয উাোনগুসরয ভধে াধাযডঢ ন্তবুস ি ণাজও: 

i. প্রস্তাফজওয ুজযা নাভ 
ii. প্রস্তাফজওয ঠিওানা  কমাকাজমাজকয সফফযড 
iii. স্বািে ফীভায কিজত্র ফোজেয সফস্তাসযঢ সফফযড 
iv. প্রস্তাফজওয কা, ফসৃত্ত  ফেফা 
v. ফীভায ফস্তুকঢ সফলজেয সফফযড  সযসঘসঢ 
vi. ফীভাওৃঢ যাস 
vii. ূফসফঢী  ফঢস ভান ফীভা 
viii. করাওাজনয সবজ্ঞঢা 
ix. ফীভাওৃঢ দ্বাযা কখালডা ফা প্রজ্ঞান 

e) ভধেিঢাওাযী সজজফ ওাচ ওজযন এভন এওচন এজচজন্টয োসেত্ব ণাজও ছুাঁ সও ম্পজওস  ফীভাওৃজঢয 
কেো মাফঢীে ফস্তুকঢ ঢণে ফীভাওাযীজও চানাজনা সনসশ্চঢ ওযজঢ। 

f) প্রস্তাফনা ঔুাঁটিজে যীিা ওযা  ঢা গ্রড ম্পজওস  সোন্ত কনোয প্রসক্রো অিাযযাআটিং নাজভ 
সযসঘঢ।  

g) স্বািে সরসজঢ ফীভাওৃঢজও এওঝা প্রজস্পক্টা কেো ে এফং প্রস্তাজফ ঢাাঁজও কখালডা ওযজঢ ে 
কম সঢসন এঝা জ জঙন এফং ফজুছজঙন 

h) সপ্রসভোভ জরা াসযিসভও ফা ণস মা এওঝা ফীভা ঘুসিয ধীজন ফীভাওৃঢ ফীভাওাযীজও কেন 
ফীভায ফস্তুকঢ সফলে ফীভা ওযায চনে। 

i) নকে, কওাজনা স্বীওৃঢ ফোসেং সফসনভে েসরর, কািার ভাসন টস ায, কক্রসটঝ ফা কটসফঝ ওাটস , 
আন্টাযজনঝ, আ-ট্রান্সপায, টাআজযক্ট কক্রসটঝ ফা নোনে েসঢজঢ সপ্রসভোভ কেো মাে মা 
ওঢৃস ি ভজে ভজে নজুভােন ওজয ণাজও। 
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j) ফীভায াযাংত্র ফীভায এওঝা প্রভাড কমঔাজন এঝা রাকজঢ াজয 

k) সরস জরা এওঝা অনষু্ঠাসনও নসণ মা ফীভায ঘুসিয এওঝা প্রভাডত্র। 

l) োযাসন্ট জরা সরসজঢ স্পিবাজফ উজেসঔঢ এওঝা ঢস  মা ঘুসিয তফধঢায চনে অিসযওবাজফ 
কভজন ঘরজঢ ে। 

m) সরসয সনসেসি কওাজনা ঢস াফরী মসে আুে ওযায ভে ংজাধন ওযায েযওায জ , এওঝা 
নসণয ভাধেজভ কআ ংজাধন / সযফঢস নগুসর ওযজঢ ে মাজও ফরা ে এজিাসজভন্ট ফা 
ঢোেন। 

n) কঞজনয ফজঘজে গুরুত্বূডস সনেভ জরা িগুসরয উজেে ফেআ সফযাচ ওযজফ এফং এআ উজেে 
সরসজঢ কেঔা মাজফ। 

o) ভাসন রিাসযং ভাজন জরা যাধভরূও উাজে াো ঝাওাজও অআনী ঝাওাে রুান্তয এফং 
সফেচজু   বাযজঢ এয সফরুজে কভাওাসফরায অআন ঘার ুজেজঙ। 

p) এওচন এজচন্টজও কনা আয ওাজিাভায সনজেস সওা কভজন ঘরায োসেত্ব ারন ওযজঢ ে এফং এআ 
সনজেস সওা নমুােী চরুযী ওাকচত্রগুসর কনোয োসেত্ব ারন ওযজঢ জফ। 
 

মূ পক্ষরভাা 

a) সরস পভস 
b) সগ্রভ সপ্রসভোভ প্রোন 
c) ফীভায ংাত্র 
d) সযসনউোর কনাটি 
e) োযাসন্ট 
f) ঢস  
g) এজিাসজভন্ট ফা ঢোেন 
h) ভাসন রিাসযং 
i) কনা আয ওাজিাভায 

 

 

 

 

অধ্যায় 8 
স্বাস্থয বীমা পণয 
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অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা 

বাযজঢয ফীভা কওাম্পাসনগুসর কম সফসবন্ন ধযজডয স্বািে ফীভায প্রস্তাফ কেে, এআ ধোে কম্পজওস  
অনাজও এওটি ূডসাঙ্গ ধাযডা কেজফ। শুধুভাত্র এওটি ডে-কভসটজক্লভ কণজও শুরু ওজয ঢাসধও সবন্ন 
ধযজডয ডে, উমুি ওবায ঔুাঁজচ কনোয চনে চনে কক্রঢায ওাজঙ যজেজঙ সফযাঝ সফসৃ্তঢ ঙন্ন। 
এআ ধোজে ফেসি, াসযফাসযও এফং ককাষ্ঠীয চনে যজেজঙ এভন সফসবন্ন স্বািে জডেয তফসিেগুসর 
ফোঔো ওযা জেজঙ। 

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. স্বািে ফীভা জডেয কিডীসফবাক 
B. স্বািে ফীভায ভান সনধসাযজড অআঅযসটএ-য সনজেস সওা 
C. াাঢাজর বসঢস য িসঢূযড ফীভা 
D. ঝ-অ ওবায ফা াআ সটটাজক্টফর ফীভা েোন 
E. ফসযষ্ঠ নাকসযও সরস 
F. িােী কফসনসপঝ ওবায – সঝার ওো, চটির ুঔ 
G. েীখস কভোেী সযঘমসা ডে 
H. ওসম্ব-কপ্রাটাক্ট 
I. োজওচ সরস 
J. কসযফ ংজয চনে ভাআজক্রা ফীভা  স্বািে ফীভা 
K. যাষ্ট্রীে স্বািে ফীভা কমাচনা 
L. প্রধানভন্ত্রী ুযিা ফীভা কমাচনা 
M. প্রধানভন্ত্রী চনধন কমাচনা      
N. ফেসিকঢ েখুসঝনা  সফওরাঙ্গঢা ওবায 
O. তফজেসও ভ্রভড ফীভা 
P. গ্রু স্বািে ওবায 
Q. স্বািে কসবং োওাউন্ট 
R. স্বািে ফীভা সরসয ভরূ ধাযাগুসর 
S. পাআর ওযা  সনজেস সওা ফেফায ওযা 

এআ ধোেটি  ায য, অসন িভ জফন: 

a) স্বািে ফীভায সফসবন্ন কিডীগুসর ফোঔো ওযজঢ 
b) স্বািে ফীভায ভান সনধসাযজড অআঅযসটএ-এয সনজেস সওা ফোঔো ওযজঢ  
c) অচজওয বাযঢীে ফাচাজয মজঢা ধযজডয স্বািে ফীভা াো মাে ক সফলজে  অজরাঘনা ওযজঢ 
d) ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভা ফোঔো ওযজঢ   
e) ভদু্রাজ য ভ্রভড ফীভা অজরাঘনা ওযজঢ 
f) স্বািে নীসঢজঢ ভরূ ঢস াফরী এফং ধাযাগুসর ফছুজঢ  
g) অআঅযসটএ দ্বাযা আুে ওযা পাআর এফং সনজেস সওা ম্পজওস  চানজঢ। 
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A. স্বাস্থয বীমা পজণযর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

1. স্বাস্থয বীমা পজণযর ভূক্ষমকা 

অআঅযসটএ-এয স্বািে ফীভা সনেন্ত্রজডয ংজ্ঞাে স্বািে ওবায জরা সনম্নরূ 

ংজ্ঞা 

‘‘স্বািে ফীভা ফেফা’’ ণফা ‘‘স্বািে ওবায’’-এয ণস জরা ফীভা ঘুসিয ওামসওাসযঢা মা 
ুিঢায ভে ুসফধা ণফা কভসটওোর, জস্ত্রাঘায ণফা াাঢাজরয ঔযজঘয ুসফধা, মায 
ন্তকসঢ জরা অোসঢ সুফধা এফং েীখসজভোেী মত্ন, ভ্রভড ফীভা এফং ফোসিকঢ েখুসঝনায ভজেয 
ওবায। 

বাযঢীে ফাচাজয কম ধযজডয স্বািে ফীভা ডেগুসর াো মাে প্রওৃসঢকঢবাজফ ঢায কফসয বাক 
জরা াপাতাজ ভক্ষতি  করার পণয। এআ ডেগুসর াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে এওচন ফেসিয 
কম ঔযঘগুসর ে ঢাজও ওবায ওজয। অফায, এআ ধযজডয ঔযঘগুসর ঔুফআ কফস এফং সধওাং 
ভেআ ঢা াধাযড ভানজুলয নাকাজরয ফাআজয ে। ঢায ওাযড জরা স্বািেজফায ঔযঘ কফজ  মাো, 
জস্ত্রাঘাজযয প্রসক্রো, নঢুন এফং অজযা কফস ঔযঘাজি প্রমুসিয ফাচাজয অা এফং নঢুন 
প্রচজন্ময লুজধয ধযড। সঢে ফরজঢ, এওচন ফেসি অসণসওবাজফ িভ জর কআ ফেসিয জি 
স্বািে ফীভা ঙা া এজঢা উচ্চ াজযয ঔযঘ াভরাজনা ওঠিন জে মাজচ্ছ। 

কআ ওাযজড, স্বািে ফীভা ঔফু গুরুত্বূডস ভরূঢ েটুি ওাযজডয চনে: 

 কওাজনা ুিঢায কিজত্র ক্রমক্ষডকযাজর জুযাগ কু্ষবধ্া ক্রপজত আক্ষথিক ায়তা ক্রদয়া। 

 একজন বযক্ষির ঞ্চয়জক বাুঁক্ষচজয় রাখা মা েজঢা ুিঢায চনে নেবাজফ ঔযঘ জে 
কমজঢ াজয। 

াাঢাজর বসঢস ণাওায ঔযজঘয ওবায কেো প্রণভ ঔুঘজযা স্বািে ফীভা ডে জরা-কভসটজক্লভ-
১৯৮৬াজর ৪টি যাষ্ট্রায়্ত্ত্ত কিজত্রয ফীভাওাযীযা এয প্রফঢস ন ওজযসঙর। এআ কওাম্পাসনগুসর অজযা 
ওজেওটি ওবাজযয প্রফঢস ন ওজযসঙর কমভন প্রস্তাফজওয ল্প ফেজ ঢাাঁজেয ফয-যফঢী কভসটওোর 
ঔযজঘয চনে বসফলে অজযাকে সরস, ভ্রভড ফীভায প্রস্তাফ বাযীচ কভসটজক্লভ সরস এফং েসযদ্র 
ভানজুলয চনে চন অজযাকে ফীভা সরস। 

যফঢী ভজে কফযওাযী কিজত্রয ফীভা কওাম্পাসনয চনে ফীভা কিত্র উন্মিু ওযা ে, মায পজর 
স্বািে ফীভা কিত্র  অজযা ফহু কওাম্পাসন এ কিজত্র প্রজফ ওজয। ঢাযপজর এআ ফেফা অজযা 
প্রাসযঢ ে, এআ ওবাযগুসরজঢ এজরা অজযা ফহু ংঔেও প্রওায এফং এজরা অজযা ওজেওটি নঢুন 
ওবায। 

ফঢস ভাজন, স্বািে ফীভা কিত্রটি ফোও সযভাজড উন্নসঢ ওজযজঙ, স্বািে ফীভাওাযীযা এফং চীফন 
ফীভাওাযীযা ঙা া প্রাে ফ ওটি াধাযড ফীভা কওাম্পাসন ঢাসধও জডেয প্রস্তাফ সনজে  উসিঢ 
জেজঙ। মসে, কভসটজক্লভ সরসয প্রাণসভও সুফধায ওাঞাজভা, কমভন, াাঢাজর বসঢস  োয 
ঔযঘ, এঔজনা ফসাসধও চনসপ্রে ধযজডয ফীভা যজে ককজঙ। 

আনুজযন্স কযগুজরঝাসয োি কটজবরজভন্ট ণসযটি (কল্ণ আনুজযন্স) কযগুজরন, 2013 নমুােী 
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1. চীফন ফীভা কওাম্পাসনগুসর েীখস কভোেী স্বািে ফীভা জডেয প্রস্তাফ সেজঢ াজয ঢজফ সঢন 
ফঙজযয প্রজঢেও ব্লজওয এওঝা নেুনঢভ কভোজেয চনে এআ ধযজনয ডেগুসরয সপ্রসভোভ 
সযফসঢস ঢ ণাওজফ, ঢাযয সপ্রসভোভ নুসফসজফসঘঢ জঢ াজয এফং প্রজোচনভজঢা ংজাসধঢ 
জঢ াজয। 

2. নন-রাআপ এফং স্বঢন্ত্র স্বািে ফীভা কওাম্পাসনগুসর নেুনঢভ এও ফঙয  জফসাচ্চ সঢন 
ফঙজযয কভোজে ফেসিকঢ স্বািে ফীভায প্রস্তাফ সেজঢ াজয, ঢজফ এজিজত্র ুজযা কভোজেয 
চনেআ সপ্রসভোভ সযফসঢস ঢ ণাওজফ। 

2. স্বাস্থয নীক্ষতর তবক্ষলষ্টয 

স্বািে ফীভা াধাযডঢ ুিঢা ংক্রান্ত করনজেন ওজয এফং ঢাযপজর ুিঢায চনে কম ঔযঘাসঢ 
জেজঙ। ভাজছ ভাজছ, েজঢা ফেসি এভন ুজঔ অক্রান্ত ন মা ক্রসনও ণফা েীখসওার িােী, 
অচীফজনয ণফা প্রসঢসেজনয চীফনধাযজডয ওাচওজভস প্রবাফ কপরজঢ াজয এফং ওঠিন ুজঔ। 
েখুসঝনাচসনঢ অখাজঢয ওাযজড ণফা েখুসঝনায ওাযজড মসে কওাজনাযওভ সফওরাঙ্গঢা কেঔা কেে 
ঢাযচনে ঔযঘাাসঢ জঢ াজয। 

সফসবন্ন ধযজডয কক্রঢায সফসবন্ন ধযজডয চীফননরী, ঔযজঘয িভঢা এফং স্বাজিেয ফিায ওাযজড 
ঢাাঁজেয ঘাসো সবন্ন যওজভয জফ। প্রজঢেও কক্রঢা কিজত্রয চনে ঢাাঁজেয উমুি কওভন ধযজডয 
জনেয প্রস্তাফ কেো জফ ঢায নওা ওযায ভে এআ সফলেগুসর ভজন যাঔা প্রজোচন। কক্রঢাযা 
স্বািেফীভা কওনায ভে ঘান ঢা কমন ুংঢ ে কমটি ঢাাঁজেয ফযওভ ঘাসোজও ওবায ওযজফ। 
এওআভজে, ফৃত্তয গ্রডজমাকেঢা এফং ফৃত্তয সযভাড চস ন ওযায চনে, স্বািে ফীভা ডেজও ািেী 
ভজূরেয যাঔা প্রজোচন, কক্রঢাজেয এফং কম েরটি এআ ডেগুসরজও ফাচাযচাঢ ওযজফ ঢাাঁজেয কফাছায 
চনে কমন কটি চ ণাজও। 

স্বািে ফীভা জডেয এআ ওজেওটি ওাভে তফসিে মা ফীভা কওাম্পাসনগুসর কক্রঢাজেয চনে সফসবন্ন 
অওাজয চস ন ওযায কঘিা ওজয। 

3. স্বাস্থয বীমা পজণযর ক্ষবসৃ্তত ক্রশ্রণীকরণ 

জডেয নওা কমভনআ কাও না কওন, স্বািে ফীভা ডেজও সফসৃ্তঢবাজফ 3টিসফবাজক কিডীওযড ওযা 
মাে:  

a) িক্ষতপরুজণর কভার 

এআ ডেগুসর স্বািে ফীভা ফাচাজযয ফৃৎ ং কঞন ওজয এফং াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে 
কম কভসটওোর ঔযঘাসঢ জেজঙ কআ ঠিও ঔযঘটি ফন ওজয 

b) স্থায়ী কু্ষবধ্া কভার 

‘াাঢাজরয ওো’ সজজফ সযসঘঢ, এআ ডেগুসর াাঢাজর ণাওায ভে প্রসঢসেন এওটি 
সনসেসি জেয ঝাওা কেে। সওঙু জডেয জঙ্গ ন্তকসঢ ওযা ণাজও সনধসাসযঢ ভাত্রায জস্ত্রাঘাজযয 
ুসফধায ভজঢা ডে। 

c) গুরুতর অসু্থার কভার 
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ূফস-ফসডসঢ গুরুঢয ুিঢা কমভন হৃেজযাক, কিাও, ওোনায আঢোসেয ভজঢা খঝনায কিজত্র 
এটি কাজরা সযজাজধয চনে িােী সুফধা সযওল্পনা। 

সফে চজু  স্বািে এফং সফওরাঙ্গঢায ফীভা এওজঙ্গআ ওযা ে সওন্তু বাযজঢ, ফেসিকঢ েখুসঝনা 
ওবাযজও াধাযডঢ স্বািে ফীভা কণজও স্বাধীনবাজফ সফসক্র ওযা ে। 

এভনওী কেজয ফাআজয ণাওাওরীন ঔযঘাাসঢ স্বািে ফীভায ভজধে াধাযডঢ ন্তবুস ি ওযা ে না। 
এআ উজেজে, য এওটি ডে-বাযসচ স্বািে ফীভা যট্রাজবর-কওনায প্রজোচনীেঢা অজঙ। 
শুধুভাত্র াম্প্রসঢও ভজে, কফযওাযী ফীভাওাযীজেয সওঙু োভী স্বািে ফীভা জডেয ভজধে সনেসভঢ 
স্বািে ফীভা ওবাজযয জঙ্গ ন্তবুস ি ওযা অজঙ বাযসচ ফীভা ওবায। এযচনে ফে সওঙু সনসেসি 
ঢস  এফং ঢস াফরী প্রজমাচে।  

4. ক্রেতার ক্রিত্র অনুযায়ী ক্রশ্রণীকরণ 

সনসেসি রজিেয কক্রঢা কিত্রজও ভাণাে কযজঔ জডেয সযওল্পনা ওযা ে। প্রসঢ কিজত্রয চনে ুসফধায 
ওাঞাজভা, ভরূে সনধসাযড, অিাযযাআটিং এফং ভাজওস টিং মজণি সবন্ন ধযজডয। কক্রঢায কিজত্রয সবসত্তজঢ 
জডেয কিডীওযড জরা: 

a) বযক্ষিগত কভার-এয প্রস্তাফ কেো ে ঔুঘজযা কক্রঢাজেয এফং ঢাজেয সযফাজযয েেজেয 

b) ক্রগাষ্ঠী কভার-এয প্রস্তাফ কেো ে ওজসাজযঝ ক্লাজেন্টজেয। মায ন্তকসঢ জরন ওভসঘাযী এফং 
ককাষ্ঠী, ওবায কজে ণাজওন ঢাজেয েেযা 

c) রকারী প্রকল্প কমভন অযএসফোআ-এয ভজঢা ভা সরস কমঔাজন চনংঔোয ঢেন্ত েসযদ্র 
ং ওবায ান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. স্বাস্থয বীমার মান ক্ষনধ্িারজণ আইআরক্ষডএ-র ক্ষনজদি ক্ষলকা 

এঔন ফীভাওাযীয ংঔো জনও কফজ  ককজঙ। ঢাযা সফসবন্ন ধযজডয জডেয প্রস্তাফ সনজে অজঙ। কআ 
ডেগুসরয সফসবন্ন ফডসনা এফং ঢাজেয নানা ধযজডয ঢস এফং ফচস জনয পজর, ফাচাজয সফভ্রাসন্ত তঢসয 
জেসঙর। কক্রঢাজেয জি ডেগুসরয ঢুরনা ওযা এফং ণাটস  াটিস  প্রাজওয জি এজওওটি 
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কওাম্পাসনয জডেয কপ্রসিজঢ কক্লআভ কেোয সফলেটি ঢেন্ত চটির জে সকজেসঙর। ঢায উয, চটির 
ুিঢায নীসঢজঢ, কওাজনা স্পি নীসঢ সঙর না কম কওানটি চটির ুঔ ফা কওানটি নে। স্বািে 
ফীভা সজল্পয চনে তফেেুসঢন কটঝা যিডাজফিড ওযা ঔফু ওঠিন জে মাসচ্ছর। 

ফীভাওাযী, সযজলফা প্রোনওাযী, টিসএ-যা এফং াাঢারগুসর এফং ফীভাওাযী চনকজনয সবজমাক 
ংক্রান্ত সফভ্রাসন্ত ওাঝাজনায চনে, অআঅযসটএ, সযজলফা প্রোনওাযীযা, াাঢারগুসর, কপটাজযন 
ফ কঘম্বায ফ ওভাস োি আিাসি’য স্বািে যাভস ওসভটি এওজঙ্গ তফঞজও ফজ স্বািে ফীভাে 
কওাজনা এও ধযজডয ভান সনধসাযড ওজয কেোয চনে। এওটি াধাযড কফাছা ায সবসত্তজঢ, 
অআঅযসটএ ২০১৩াজর স্বাণে ফীভাে সনসেসি ভান সনধসাযজডয চনে সনজেস সওা চাসয ওজয।  

ভান সনধসাযজডয চনে এঔন চাসয ওযা সনজেস সওাে:  

1. ফীভায সযবালাে াধাযডবাজফ ফেফহৃঢ ংজ্ঞা 
2. চটির ুজঔয ংজ্ঞা 
3. াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে িসঢুযড নীসঢয অঢা কণজও কম ফস্তুগুসর ফাে  ঢায 

ঢাসরওা 
4. কক্লআভ পভস এফং প্রাও-নজুভাসেঢ পভস 
5. সফর ওযায েসঢ  
6. াাঢার কণজও ঙা া াোয ভজেয ংসিপ্তায 
7. টিসএগুসর, ফীভাওাযী এফং াাঢাজরয ভজধে াওা ঘুসি  
8. নঢুন সরসয চনে অআঅযসটএ াোয চনে ভাওাঠিওৃঢ পাআর এফং  ফেফাযজযয 

েসঢ 

স্বািে প্রোনওাযী এফং ফীভা সজল্পয সযজলফায ভাজনান্নেজনয সেজও এটি এওটি সফযাঝ ফ  েজি 
এফং এটি স্বািে  স্বািে ফীভায কটঝা ংগ্রজ ণসূডস াামে ওযজফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. াপাতাজ ভক্ষতি র িক্ষতপরূণ পণয 

এওটি িসঢুযড সবসত্তও স্বািে ফীভা সরস জরা বাযজঢয ভজধে ফজঘজে প্রঘসরঢ এফং ফসাসধও 
সফসক্রঢ স্বািে ফীভা ডে। সএআউ-য ফীভাওাযীজেয দ্বাযা অসজঢ কম ক্রমক্ষডজেইম পক্ষক্ষ সনজে 
অা জেসঙর, কটিআ এওেভ ককা ায সেজওয ভন ম্পন্ন স্বািে ডে এফং েীখস ভে ফাচাজয 
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উরব্ধ এওভাত্র ডে সঙর। মসে এআ ডে, ল্প সওঙু সযফঢস ন ওজয, সফসবন্ন ফীভাওাযীযা সবন্ন 
ব্রোি নাজভয ধীজন ফাচাজয প্রঘরন ওযজঙ। ঢফু কেজয ভজধে এঔন কভসটজক্লআভআ ফসাসধও 
সফসক্রঢ স্বািে ফীভা। 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে িসঢূযজডয ডেগুসর াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজে কম ঔযঘাসঢ 
ওযায প্রজোচন ে ঢায কণজও ফেসিজও ুযিা কেে। সধওাং খঝনায কিজত্র, ঢাযা াাঢাজর 
বসঢস  ণাওায ভজেয সনসেসি সওঙু সেন অজক এফং জযয ওবায সেজে ণাজও, সওন্তু াাঢাজর 
বসঢস  ণাওায জঙ্গ মুি নে এভন ফ ঔযঘ এয কণজও ফাে ণাজও। 

এভন ওবায কেো জে ণাজও ‘িসঢুযড’-এয সবসত্তজঢ, মা, বাজরা ং ওবায ওজয ণফা 
মাফঢীে ঔযঘাসঢ মা খজঝজঙ ণফা াাঢাজর বসঢস ণাওায ভে কম সযভাড ণস ঔযঘ ওযা 
জেজঙ। এটি েজঢা ‘ুসফধা’য সবসত্তজঢ ফীভা ওবাজযজচয সফযীঢ জঢ াজয, কমঔাজন সনসেসি 
খঝনা (কমভন াাঢাজর বসঢস  ণাওা, চটির ুিঢায কযাক সনডসে ণফা বসঢস ণাওায প্রসঢসেন) 
খঝায ভে কম সযভাডটি কেো জফ, কটি ফীভা সরসজঢ কমভন উজেঔ ওযা অজঙ কযওভ এফং 
ঢায জঙ্গ অজর কম ঔযঘ জেজঙ কটিয কওাজনা ম্পওস  কনআ। 

উদারণ 

স্ত্রী এফং ১৪ফঙজযয তু্র ন্তানজও সনজে যখুয কঙাজঝা ংায। এওটি স্বািে ফীভা কওাম্পাসনয ওাঙ 
কণজও সঢসন এওটি কভসটজক্লআভ সরস গ্রড ওজযজঙন, ঢাাঁয সযফাজযয ফ েেআ মায ধীজন 
ওবায াজফ। প্রঢেজওয চনে ১রি ঝাওায ফেসিকঢ ওবায এআ ফীভা সঢসন ওজযজঙন। াাঢাজর 
বসঢস  ণাওায ভে ঢাাঁজেয প্রজঢেজও কভসটওোর ঔযঘাসঢয চনে ১রি ঝাওা মসন্ত াজফন। 

হৃেজযাজক অক্রান্ত োয ওাযজড যখু াাঢাজর বসঢস  জরন এফং ঢাাঁয জস্ত্রাঘাজযয প্রজোচন। 
কভসটওোর সফর জরা ১.২৫রি ঝাওা মসন্ত। ফীভা কওাম্পাসন সযওল্পনায ওবাজযচ নমুােী সের 
১রি ঝাওা এফং যখু ঢাাঁয সনজচয জওঝ কণজও ফাসও ২৫,াচায ঝাওা সেজঢ ফাধে জরন।  

িসঢুযড সবসত্তও কভসটজক্লআভ সরসয প্রধান তফসিে সফস্তাসযঢবাজফ সনজঘ কেো জরা, যক্ষদ 
কভাজরর ক্ষবক্ষভন্ন ীমা, অক্ষতক্ষরি বজি ন অথবা কু্ষবধ্া অথবা ক্ষকছু ংজযাজন পজণযর 
ক্রিজত্র যা বীমাকারীরা বাজাজর ক্ষনজয় আজছ প্রজয়াগ করা জত পাজর। ঙাত্রজও যাভস কেো 
জচ্ছ কম সনম্নসরসঔঢ ডে ম্পজওস  শুধুভাত্র এওটি ফৃৎ বাফনা এফং সঢসন সনসেসি কম ফীভাওাযীয ডে 
ম্পজওস  অজযা কফস চানজঢ আচ্ছওু কজিজত্র ঢাাঁজও ফেআ সনজচজও কসফলজে সযসঘঢ ওসযজে সনজঢ 
জফ। ঢাাঁয অজযা প্রজয়াজন জা ক্ষকছু ক্রমক্ষডকযা পক্ষরভাা যা বযবার করা জত পাজর, 
ক্রই ম্পজকি  ক্ষনজজর জ্ঞান অজি ন কজর ক্রনয়া।  

1. ইনজপজলন্ট াপাতাজ ভক্ষতি  থাকার মজয়র খরচ 

ুিঢা/েখুসঝনায পজর াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজে কম ফেে জেজঙ এওটি িসঢুযড সরসজঢ 
ফীভাওৃঢজও কআ ঔযঘ কেো ে।  

ফ ফেে েজঢা ফনজমাকে নে এফং সধওাং ডে কম ঔযঘগুসর ওবায ওজয ঢা সনধসাযড ওজয 
াধাযডবাজফ মায ন্তবুস ি জরা: 
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i. াাঢার/নাসসং কাভ কমভন খয, ণাওা এফং নাসসংজেয ঔযঘ সেজেজঙ। এয ন্তবুস ি জরা 
নাসসংজেয মত্ন, অযএভ-য ঘাচস , অআসব ফু্লআট/যি ফন/আজঞ্জওন কেোয ঘাচস  এফং 
এওআযওভ ঔযঘ।  

ii. আনজঝনসব কওোয আউসনঝ (অআসআউ)-এয ঔযঘ 

iii. রে সঘসওৎও, োনাজিসি, সঘসওৎও, যাভসওাযী, সফজলজজ্ঞয সপ 

iv. োনাজিটিও, যি, সক্সজচন, াজযন সণজেঝাজযয ঘাচস , রে সঘসওৎায প্রজোচনীে 
মন্ত্রাসঢ 

v. কভসটসন এফং  িাক 

vi. টাোসরস, কওজভাজণযাস, কযসটজণযাস 

vii. কজভওায, সি িান, আনিা ওাসটস োও বারজবয প্রসঢিান, বাকুরায কিনঝজয ভজঢা 
রে সঘসওৎায প্রসক্রোে কম ওৃসত্রভ মন্ত্র প্রসঢিান ওযা ে  ঢায ঔযঘ 

viii. সঘসওৎায জঙ্গ মুি প্রাসঙ্গও রোফজযঝসয/টাোকনসিও যীিা এফং নোনে কভসটওোর 
ঔযঘাসঢ 

ix. ফীভাওৃজঢয মসে কওাজনা ঙ্গ প্রসঢিান ওযা ে ঢজফ োঢায াাঢাজর বসঢস  ণাওায চনে 
(ঙ্গটিয ঔযঘ ফাজে) কম ঔযঘ জফ 

এওটি সনেসভঢ াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয িসঢুযড সরস শুধুভাত্র ঢঔনআ ওবায কেে মসে 
ফীভাওৃঢ ২৪খন্টা ফা ঢায কফস ভে াাঢাজর বসঢস ণাজওন। মসে, জনও জস্ত্রাঘাজযয কিজত্র 
সঘসওৎা প্রমুসি, সঘসওৎায প্রসক্রোয এজঢাঝাআ উন্নসঢ জেজঙ কম ঢাযচনে াাঢাজর বসঢস  ণাওায 
প্রজোচন ে না। ফঢস ভাজন কমভন কট-কওোয প্রসক্রোগুসর, ৃণও ৃণও খঝনা নমুােী কগুসর 
সফজল কট-কওোয কন্টায ফা াাঢাজরআ সযঘারনা ওযা কমজঢ াজয। কঘাজঔয জস্ত্রাঘায, 
কওজভাজণযাস; টাোসরস, আঢোসেয ভজঢা সঘসওৎাজও ট-কওোয জস্ত্রাঘাজযয ঢাসরওায ধীজন 
কিডীওযড ওযা মাে এফং এআ ঢাসরওা ক্রভাবেষজে কফজ আ ঘজরজঙ। এআগুসর সরসয ধীজন ওবায 
ওযা ে। 

ফসসফসবাজক কেঔাজন কযাকীজেয ঔযজঘয ওবাজযয সফলেটি এঔজনা বাযজঢ ঔুফআ ীভাফে, ঔফু ওভ 
ংঔেও ডেআ যজেজঙ মা সসট-য চনে ওবায সেজে ণাজও। মসে, সওঙু সযওল্পনা যজেজঙ 
কমঔাজন ফসসফসবাজক সঘসওৎায ওবায কেো ে এফং ঢাযজঙ্গ মুি সঘসওৎজওয সবসচঝ, সনেসভঢ 
কভসটওোর যীিা, োাঁঢ এফং পাজভসসয ঔযঘ এআ ওবাজযয অঢাে জ । 

2. াপাতাজ ভক্ষতি  থাকার মজয়র প্রাক এবং পরবতী খরচ 

i. াপাতাজ ভক্ষতি র প্রাক খরচ 

াাঢাজর বসঢস  ে অৎওারীন ণফা সযওসল্পঢ ে। মসে কযাকী সযওসল্পঢ জস্ত্রাঘাজযয 
চনে মাে, ঢাজর ঢাাঁয াাঢাজর বসঢস য অজক সওঙু ঔযঘ জে ণাজও। 
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ংজ্ঞা 

অআঅযসটএ স্বািে ফীভা ভান সনধসাযডওাযী সনজেস সওাে প্রাও-াাঢাজরয ঔযঘজও ফডসনা ওযা অজঙ 
এভনবাজফ:  

ফীভাওৃঢ ফেসিয াাঢাজর বসঢস য ঠিও অজক কম সঘসওৎাকঢ ঔযঘ জে ণাজও, মসে কটি : 

a) এআ সঘসওৎাকঢ ঔযঘগুসর ওযা জেজঙ ঠিও কম ওাযজড ফীভাওৃঢ ফেসিজও াাঢাজর বসঢস  ওযা 
জচ্ছ কআ এওআ ওাযজড, এফং 

b) এভন াাঢাজর বসঢস  ণাওায কিজত্র আন-কজন্ট াাঢাজর বসঢস  ণাওা ফীভা কওাম্পাসন 
নজুভােন ওজয। 

প্রাও াাঢাজর বসঢস  ণাওায ঔযজঘয ন্তবুস ি জঢ াজয যীিা, লুধ, সঘসওৎজওয সপ 
আঢোসে। এআ ধযজডয প্রাসঙ্গও ঔযঘ এফং াাঢাজর বসঢস  ণাওায জঙ্গ মুি সফলেগুসর স্বািে 
নীসঢয ধীজন ওবায াো মাে। 

ii. াপাতাজ ভক্ষতি  থাকার পরবতী খরচ 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে, সধওাং খঝনায কিজত্র ুনরুোয এফং পজরা অ ংক্রান্ত 
ঔযঘ জঢ াজয। 

 

ংজ্ঞা 

াাঢার কণজও ঙা া াোয যআ ফীভাওৃঢ ফেসিয সঘসওৎাকঢ ঔযঘাসঢ জে ণাজও, মসে 
কটি: 

a) ফীভাওৃঢ ফেসিয ঠিও কম ওাযজড াাঢাজর বসঢস োয প্রজোচন জেসঙর ঠিও কযওভ 
ওাযজডআ এভন সঘসওৎাকঢ ঔযঘ জর, এফং 

b) এযওভ াাঢাজর বসঢস  ণাওায কক্লআজভ আন-কজজন্টয াাঢাজর বসঢস  ণাওায ঔযঘ ফীভা 
কওাম্পাসন নজুভােন সেজে ণাজও। 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায জয এওটি সনসেসি ভেীভা মসন্ত সঘসওৎাকঢ কম প্রাসঙ্গও ঔযঘ ে 
কঝাআ াাঢাজর বসঢস  ণাওায যফঢী ঔযঘ এফং ঢাজওআ কক্লআজভয ং সজজফ সফজফঘনা ওযা জঢ 
াজয। 

লুধ, িাক, সঘসওৎজওয মসাজরাঘনা আঢোসেয অওাজয কম াাঢাজর বসঢস  ণাওায যফঢী ঔযঘ 
াাঢার কণজও ঙা া াোয য জঢ াজয।এআ ঔযজঘয জঙ্গ ফেআ ঙ্গসঢ ণাওজঢ জফ 
াাঢাজর ণাওায ভজেয সঘসওৎায জঙ্গ এফং কটিজও স্বািে সরসয ধীজন ওবায জঢ জফ। 

মসে াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয প্রাও এফং যফঢী ঔযঘ ওবায ওযায ভেীভায ভজধে 
ফীভাওাযী কণজও ফীভাওাযী াণসওে জঢ াজয, সওন্তু ফজঘজে প্রঘসরঢ জরা াপাতাজ ভক্ষতি  
থাকার প্রাক ক্ষতক্ষরল ক্ষদন এবং পরবতী াট ক্ষদন মসন্ত ওবায াো মাে।  
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সরসয ধীজন কম ওবায কেোয নজুভােন যজেজঙ কআ াসফসও ফীভাওৃঢ যাসয ং সজজফআ 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায প্রাও এফং যফঢী ঔযঘ কেো ে। 

a) ডক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইজজলন 

সরসধাযওযা মসে াধাযডঢ এআ ুসফধাটি ফেফায ওজযন না, এওটি ফেসিকঢ স্বািে 
সরসজঢ এভন ফেফিা ওযা অজঙ কম াাঢাজর বসঢস  না ওজয ফাস জঢ কণজওআ কম 
সঘসওৎা ওযা জফ ঢায ঔযঘ ফন ওযা জফ। মসে, এয ঢস  জরা ুিঢাটিয চনে 
াাঢাজর বসঢস  ণাওাযআ প্রজোচন অজঙ, সওন্তু কযাকীয ফিাটি এভন কম ঢাাঁজও াাঢাজর 
িানান্তয ওযা ম্ভফ জচ্ছ না ণফা াাঢাজর িানেুরাজনয চনে ঢাাঁজও বসঢস  ওযা ম্ভফ জচ্ছ 
না। 

এআ ওবাজয াধ্ারণত ক্ষতন ক্রথজক পাুঁচ ক্ষদজনর ফা সঢ েপা ণাজও মায ণস জরা প্রণভ সঢন 
কণজও াাঁঘসেজনয সঘসওৎায ঔযঘ ফীভাওৃঢজওআ ফন ওযজঢ জফ। সনসেসি ওজেওটি ক্রসনও ণফা 
প্রঘসরঢ ুিঢা কমভন াাঁাসন, ব্রোআটি, ক্রসনও কনিাআটি এফং কনিাআটিও সজরাভ, 
টাজেসযো এফং কোজট্রাএনজঝযাআটি  ফ ধযজডয সটজসন্ট্র্, টাোজফটি কভসরঝা এসজরস, 
াআাযজঝনন, আনফু্লজেঞ্জা, ওাস এফং সেস, জ্বজযয ভজঢা ুজঔয সঘসওৎা টসভসসরোসয 
সট্রঝজভজন্টয অঢা কণজও ফাে যাঔা জেজঙ। 

b) প্রচক্ষত বজি ন 

াাঢাজর বসঢস  ণাওাওারীন িসঢুযড সরসয েীজন সওঙু প্রঘসরঢ ফচস নগুসর সনজঘ কেো 
জরা : স্বািে ফীভায ভান সনধসাযজড অআঅযসটএ-য সনজেস সওা, সফজল ওজয সযসি IV-এ 
সফস্তাসযঢবাজফ প্রস্তাসফঢ ফেসঢক্রজভয সবসত্তজঢআ এগুসর ে। অআঅযসটএঅআ জেফাআজঝ প্রাপ্ত 
সনজেস সওায জঙ্গ সনজচজও বাজরা বাজফ সযসঘঢ ওযাজঢ যাভস কেো জচ্ছ ঙাত্রজেয।   

ফেআ এওণা উজেঔ ওযজঢ জফ কম পাআর োি আউচ নজুভাসেঢ ঢস াফরী নমুােী মসে 
কওাজনা ফচস নজও ঙা  কেো ে এফং কওাজনা সঢসযি ফচস ন ঘাাজনা নে, ঢাজর ওাজিাভায 
আনপজভসন সঝ  সরসজঢ অরাোবাজফ কওণা উজেঔ ওযজঢআ জফ। 

1. পবূি-উপক্ষস্থত অখু 

ফেসিকঢ স্বািে সযওল্পনায ধীজন এটি প্রাে ুসনসশ্চঢবাজফআ ফাে ণাজও নঢুফা কমজঢু এয ণস 
জরা সনসশ্চঢ ুিঢাজও ওবায কেো মা ফীভাওাযীয জি ঢেন্ত ছুাঁ সওয সফলে সজজফ প্রসঢন্ন 
জঢা। স্বািে সরস গ্রড ওযায ভে ওবাজযয অঢাে অা প্রজঢেও ফীভাওৃঢ ফেসিজওআ নেঢভ 
গুরুত্বূডস সফলে মা প্রওাজে চানাজঢ জফ ঢা জরা ঢাাঁয কওাজনা ূফস ুিঢা/অখাজঢয আসঢা 
যজেজঙ ওী না। এটিআ ফীভাওাযীজও াামে ওযজফ ফীভায প্রস্তাফটি গ্রড ওযা জফ ওী না ঢা সিয 
ওযজঢ। 

ংজ্ঞা 

ূফস-উসিঢ ম্পজওস  অআঅযসটএ-এয ভান সনধসাযডওাযী  ফডসনা জরা এভন 

‘‘এভন কম কওাজনা ফিা, ুিঢা ণফা অখাঢ ণফা ঢাযজঙ্গ ম্পসওস ঢ ফিা(গুসর) 
মাযচনে ফীভাওাযীয দ্বাযা প্রণভ সরসয নজুভােন ওযায ৪৮ভা অজক মায রিড ফা সঘহ্ন সঙর 
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এফং/ণফা কটি সননসে ওযা জেজঙ, এফং/ণফা ঢাযচনে সঘসওৎাকঢ যাভস/সঘসওৎা রাব 
ওজযজঙন।’’  

ফসষৃ্কঢটি জরা: কওাম্পাসনয জঙ্গ কআ ভসরা/রুুজলয প্রণভ সরস োয ভে কণজও, সরসজঢ 
ফডসনা ওযা এভন কম কওাজনা ধযজডয ূফস-উসিঢ ফিা মা ৪৮ভা মসন্ত রাকাঢায ফীভাওৃঢ 
ফেসি 

1. চন সনেন্ত্রড ওভসূঘী/যফযা/সযজলফা 
2. ঘভা/ওন্টাক্ট করন্স/সোসযং এআট ফা িফড াসেওা প্রবৃসঢয ঔযঘ 
3. োাঁজঢয সঘসওৎায ঔযঘ মায চনে াাঢাজর বসঢস  জঢ ে না 
4. জভসান প্রসঢিান 
5. কাভ সবসচঝ ঘাচস  
6. ফেোত্ব/াফপাটিস সরটি/ােঢাে কবস ধাযড েসঢ 
7. সঢিূরঢা (ভযসফট জফসটি )-য সঘসওৎা 
8. াআসওোসট্রও  াআজওাজাভোটিও ভো 
9. প্রসঢযডচসনঢ ত্রুটিয ংজাধনী জস্ত্রাঘায 
10. কম ন কযাজকয সঘসওৎা 
11. োঢা ফাঙাআজেয ঘাচস  
12. োটসভন/কযসচজিন ঘাচস  
13. ভরূোেন/কযাক সনডসজেয উজেজে াাঢাজর বসঢস 
14. কম কযাজকয চনে বসঢস  জেজঙ ফা কম কযাক সনডসে জেজঙ ঢায জঙ্গ প্রাসঙ্গও নে এভন 

আনজবসিজকন/সঘসওৎায ঔযঘ 
15. কযাকী মঔন কযজঝজযা বাআযা সনডসে ে এফং/ণফা এআঘঅআসব/এআট প্রবৃসঢজঢ কবাজকন, 

ঢায জঙ্গ প্রঢেি ফা জযািবাজফ নাি কম কওাজনা ঔযঘ 
16. কিভ কর প্রসঢিান / জস্ত্রাঘায এফং ভচঢু ওযা 
17. মুে  াযভাডসফও ংক্রান্ত ওাযডগুসর 
18. কযসচজিন ঘাচস , োটসভন সপ, কঝসরজপান, কঝসরসবজনয ঔযঘ, প্রাধন প্রবৃসঢয ভজঢা 

ভস্ত নন-কভসটওোর অআজঝভ 
19. কওাজনা কক্লআভ ওযায চনে কফসযবাক সরসজঢআ াধাযডবাজফ সরস শুরুয কণজও 30সেজনয 

এওঝা জিভান ফস প্রজমাচে ে। এঝা ফে এওঝা েখুসঝনায ওাযজড াাঢাজর বসঢস য 
কিজত্র প্রজমাচে জফ না। 

উদারণ 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযঘাসঢয ওবাজযয চনে ভীযা এওটি স্বািে ফীভা সরস 
ওসযজেসঙজরন। সরসজঢ এওটি ঢস  সঙর ৩০সেজনয প্রাণসভও জিায ভেজফসয। 

েবূস াকেচনওবাজফ, সঢসন সরসটি গ্রড ওযায ২০সেন য, ভীযায ভোজরসযো জরা এফং ৫সেজনয 
চনে ঢাাঁজও াাঢাজর বসঢস ণাওজঢ জরা। ঢাাঁজও সফযাঝ সযভাজড াাঢাজরয সফর কভঝাজঢ জরা। 
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মঔন সঢসন ফীভা কওাম্পাসনয ওাজঙ ঢাাঁয ফেে ম্পজওস  সযজাজধয চনে ফরজরন, ঢাাঁযা কক্লআভটিয 
কজভন্ট সেজঢ স্বীওায ওযজরা। ওাযড াাঢাজর বসঢস োয খঝনাটি খজঝসঙর সরস গ্রড ওযায 
সেন কণজও ৩০সেজনয জিায ভেজফসয ভজধেআ। 

i. অজপিার ময় : এটি এভন কযাজকয কিজত্র প্রজমাচে মায চনে াধাযড সঘসওৎা সসঙজে 
কেো এফং সযওল্পনা ওযা কমজঢ াজয। জডেয উয সনবস য ওজয, জিায ভে 
এও/েআু/সঢন ফঙয মসন্ত প্রজমাচে জঢ াজয। কআ কযাকগুসর জরা ঙাসন, সফনাআন 
প্রিোটিও াআাযট্রসপ, কভজনাজযাসচো ণফা পাআজব্রাভাজোভায ওাযজড সজিজযওঝসভ, 
াসডসো, াআজিাসর, ওনজচসনঝার আন্টাযনার কযাক, ভরদ্বাজয সপঘুরা, স, াআনাআটি 
এফং ঢাযজঙ্গ ম্পসওস ঢ কযাক, করব্লাটায কণজও াণয যাজনা, কাউঝ এফং ফাঢ, 
ওোরকুরা কযাক, কাউঝ এফং ফাঢ, ফেচসনঢ ওাযজড সিঅণসাযাআটি, 
সিজাজযাস।  

c) উপব্ধ কভাজরজজর বাছাই 

i. ফেসিকঢ ওবাজযচ 

ফীভাওৃঢ এওচন ফেসি সনজচজও এফং ঢাযজঙ্গ ঢাাঁয সযফাজযয েে কমভন স্ত্রী, সনবস যসীর 
ন্তান, সনবস যীর ভা-ফাফা, সনবস যীর েশুয ফা াশুস , সনবস যীর বাআ ফা কফান আঢোসেয 
চনে ওবায কজঢ াজযন। সওঙু ফীভাওাযী অজঙন মাাঁজেয কওাজনা ফাধেফাধওঢা কনআ কম কওান 
সনবস যীরযা ওবায কজঢ াজযন। এভন সনবস যীর প্রজঢেজওয চনে এওটি ভাত্র সরসয ধীজন 
ওবায ওযা ম্ভফ। শুধুভাত্র প্রসঢ ফীভাওৃঢ ফেসিয চনে ৃণও ফীভাওৃঢ যাস সনসেসি ওযজঢ 
জফ। এআ ধযজডয ওবাজয, সরসটি ঘরাওারীন প্রসঢ ফীভাওৃঢ ফেসি ঢাাঁয চনে সনধসাসযঢ 
ফীভাওৃঢ যাসয ফসাসধও মসন্ত কক্লআভ ওযজঢ াজযন। প্রসঢ ফীভাওৃঢ ফেসিয চনে ঢাাঁয ফে 
এফং কম সযভাড ফীভাওৃঢ যাস সনফসাঘন ওযা জেজঙ এফং নোনে কযটিং পোক্টয নমুােী 
সপ্রসভোভ ধামস ওযা জফ। 

ii. পাক্ষরবাক্ষরক ক্রলাটার 

াসযফাসযও কফ্লাঝায সরস সজজফ সযসঘঢ সফওজল্প, স্ত্রী, সনবস যীর ন্তানযা এফং সনবস যীর 
ভা-ফাফাজও এওটি এওও ফীভাওৃঢ যাসয প্রস্তাফ কেো ে মা ককাঝা সযফাজযয ভজধেআ কফ্লাঝ 
ওযজফ। 

উদারণ 

এওটি ঘাযচজনয সযফায মসে ৫রি ঝাওায এওটি কফ্লাঝায সরস কনে, এয ণস জরা সরসটি 
ঘরাওারীন ভজে, সযফাজযয এওচজনয কফস েজেয কক্লআভ ংক্রান্ত োসফ কভঝাজফ ণফা এওটি 
সযফাজযয এওচন েজেয ফহু োসফ ংক্রান্ত কক্লআভ কভঝাজফ। এআ ফসওঙু সভসরজে কওাজনাবাজফআ ঢা 
৫রি ঝাওায কফস ওবাজযচ জফ না। ফীভায চনে প্রস্তাসফঢ সযফাজযয ফজঘজে কফস ফেজয 
ফেসিয ফেজয সবসত্তজঢআ াধাযডঢ সপ্রসভোভ ধামস ওযা জফ। 

এআ সরসগুসরয ধীজন ওবায এফং ফাে কেোয সফলেগুসর এওআযওভ জফ। ফাচাজয 
াসযফাসযও কফ্লাঝায সরসগুসর চনসপ্রে জে উঞজঙ। ওাযড এওটি াসফসও ফীভাওৃঢ যাসয 
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ধীজন ককাঝা সযফায ওবায কজে মাে। মসুিঙ্গঢ সপ্রসভোজভ উচ্চঢয স্তজয মা ফাঙাআ ওযা 
কমজঢ াজয। 

d) ক্ষবজল তবক্ষলষ্টয 

অজকয কম কভসটজক্লআভ ডেগুসর সঙর ঢায ধীজন প্রাণসভও িসঢুযজডয কম প্রস্তাজফয জঙ্গ ঘরসঢ 
ওবাজযজচ কফ সওঙু সযফঢস ন এফং নঢুন ভরূে মুি তফসিে কমাক ওযা জেজঙ। অভাজেয 
ফেআ এযওভ সওঙু সযফঢস ন সনজে অজরাঘনা ওযজঢ জফ। এটি ভজন যাঔা েযওায কম ফ 
ওটি ডে সনজম্ন উসেসঔঢ ফ ওটি তফসিে ফন ওযজফ না, এফং এটি ফীভাওাযী কণজও 
ফীভাওাযী এফং ডে কণজও জডেয ভজধে াণসওে ণাওজঢ াজয।  

 

i. উপ ীমা এবং ক্ররাগ ক্ষনধ্িাক্ষরত ীমা 

সওঙু জডেয কিজত্র কযাক সনধসাসযঢ ীভা অজঙ, কমভন, ওোঝা য ীা্ মাক্ট ফা ঙাসন। ওজেওটিয 
কিজত্র অফায ফীভাওৃঢ যাসয জঙ্গ খজযয বা াজও ংমিু ওজয উ ীভা ওযা অজঙ, কমভন, 
প্রসঢসেন খজযয বা া ফীভাওৃঢ যাসয ১ঢাং ফা অআসআউ-য কিজত্র ফীভাওৃঢ যাসয 
২ঢাংজঢ ীভাফে ওযা অজঙ। নোনে সফবাজকয ধীজন ঔযঘ কমভন অআসআউ-য ঘাচস , 
টি-য ঘাচস  এফং এভনওী রে সঘসওৎজওয সপ- ওী ধযজডয খয কনো জচ্ছ ঢাযজঙ্গ মুি 
ণাজও। খজযয বা ায কিজত্র উধ্বস ীভা ণাওজর কটি নোনে সফবাজকয কিজত্র ঔযঘ ীভাফে 
ওজয কেে এফং ঢাযপজর াাঢাজর বসঢস  ণাওায াসফসও ঔযঘআ ওজভ মাে। 

ii. ক্রকা-ক্রপজমন্ট (ক্রাকমুজখ ক্রকা-ক্রপ বজ) 

কওা-কজভন্ট জরা এওঝা স্বািে ফীভা সরসয ধীজন ঔযঘ বাকাবাসকয ঘাসো মাজঢ ফরা ে 
সরসজাডায/ফীভাওৃঢ গ্রনীে কক্লআজভয সযভাজডয এওঝা সনসেসি ং ফন ওযজফন। কওা-
কজভন্ট ফীভাওৃঢ যাসজও ওসভজে কেে না। 

ফীভাওৃঢ মাজঢ ঢাাঁয ঙন্ন ফাঙাআজেয কিজত্র ঢওস  ণাওজঢ াজযন এফং কস্বচ্ছাে ঢাাঁয াভসগ্রও 
াাঢার ঔযঘ ওভাজঢ াজয ঢা এঝা সনসশ্চঢ ওজয। 

iii. ক্ষডডাক্ষিব বা ক্ষবজয়াজয 

সটটাসক্টফর ফা সফজোচে জরা এওঝা স্বািে ফীভা সরসয ধীজন ঔযঘ বাকাবাসকয ঘাসো মাজঢ 
ফরা ে িসঢূযড সরসয কিজত্র কওাজনা সনসেসি সযভাড ঝাওায চনে এফং সঝার ওো 
সরসয কিজত্র এওঝা সনধসাসযঢ সেন/খন্টায ুসফধা কেোয চনে োেফে ণাওজফ না ফীভাওাযী 
মা ফীভা প্রজমাচে জফ ফীভাওাযীয প্রজেে ুসফধায অজক। সটটাসক্টফর ফা সফজোচে ফীভাওৃঢ 
যাসজও ওসভজে কেে না। 

ফীভাওাযীজেয এঝা সনসেসি ওযজঢ ে কম ফঙয সঙু, চীফন সঙু ফা খঝনা সঙু সফজোচে 
প্রজমাচে জফ সওনা এফং প্রজমাচে সনধসাসযঢ সফজোজচেয সযভাড।  

iv. অআঅযসটএঅআ দ্বাযা নঢুন ফচস ন (এক্সকু্লন) ঘার ু জেজঙ এফং জয ঢায ভান 
সনধসাসযঢ জেজঙ : 
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 কচজনটিও কযাক এফং কিভ কর প্রসঢিান/জস্ত্রাঘায। 

 ফাসেও এফং ফা েীখসিােী সঘসওৎাকঢ/-সঘসওৎাকঢ কম কওাজনা ধযজডয মন্ত্রাসঢ মা 
ফেফায ওযা জেজঙ কযাক সনডসে এফং ণফা সঘসওৎায চনে। এয ন্তবুস ি জরা 
সসএস, সএসসট, আনসপউন াম্প আঢোসে, ঘরায মন্ত্রাসঢ কমভন কম কওাজনা 
ধযজডয োওায, ক্রাঘ, কফল্ট, ওরায, ওো, সিন্ট, সিঙ্গ, কব্র, িসওং 
আঢোসে, টাোজফটিও পুঝ েোয, গ্লুজওাসভঝায/ণাজভসাসভঝায এফং এওআযওভ ম্পসওস ঢ 
সচসনত্র আঢোসে এফং কমজওাজনা ধযজডয সঘসওৎাকঢ মন্ত্রাসঢ মা যফঢীওাজর ফাস  
আঢোসেজঢ ফেফহৃঢ জফ 

 াাঢাজরয ধামস ওযা কম কওাজনা ধযজডয সযজলফা ঘাচস , াযঘাচস , োটসভন 
সপ/কযসচজিজনয ঘাচস  আঢোসে 

 াাঢাজর বসঢস য প্রাও ণফা যফঢী ভেওাজর সঘসওৎজওয ফাস জঢ সবসচজঝয ঘাচস , 
োজঝনটোন্ট/ নাসসংজেয ঘাচস  

াধাযড ফচস নীে সফলেগুসরয ভানসনধসাযড ওজয সেজেজঙ অআঅযসটএঅআ। েো ওজয কজল 
সঢসযি ংজমাচনটি কেঔুন। 

v. ক্রজান ক্ষভক্ষিক ক্ষপ্রক্ষময়াম 

াধাযডঢ, সপ্রসভোভটি সনবস য ওজয ফীভাওৃঢ ফেসিয ফে এফং ফীভাওৃঢ যাস মা সনধসাসযঢ 
ওযা জেজঙ ঢায উয। কক্লআজভয উচ্চঢয ঔযজঘয চনে সনসেসি সওঙু কচাজন সপ্রসভোজভয াণসওে 
ঘার ুওযা জেজঙ, কমভন সেসে এফং ভমু্বাআজও ওজেওটি ফীভাওাযী সওঙু সনসেসি জডেয কিজত্র 
ফজঘজে কফস সপ্রসভোভ কচাজনয ন্তকসঢ ওজযজঙ।    

vi. পবূি উপক্ষস্থত ক্ররাজগর কভাজরজ 

সনেন্ত্রজডয প্রজোচজনয েসৃিবসঙ্গজঢ, ূফস-উসিঢ কযাক মা অজক ফাে কেো জেসঙর ঢা সনসেসি 
ওজয ঘায ফঙজযয জিায ভজেয চনে উজেঔ ওযা অজঙ। সওঙু ফীভা কওাম্পাসন ঢাজেয কফস 
সপ্রসভোজভয সওঙু জডেয কিজত্র এআ ভেওারটি ওসভজে 2 এফং 3 ফঙয ওজযজঙ। 

vii. পনুনিবীকরণ 

ওজেওটি ফীভাওাযী অচীফজনয ুননসফীওযড ঘার ুওজযজঙ। এঔন, অআঅযসটএঅআ ফ সরসয 
চনে এটিজও ফাধেঢাভরূও ওজয সেজেজঙ।   

viii. . ক্রড-ক্রকয়ার প্রক্ষেয়ার জনয কভাজরজ 

সঘসওৎা সফজ্ঞাজনয উন্নসঢয পজর সফযাঝ ংঔেও প্রসক্রোআ এঔন কট-কওোয সফবাজকয ধীজন 
ঘজর এজজঙ। অজক শুধভুাত্র াঢটি প্রসক্রো সফজলবাজফ কট-কওোজযয ধীজন উজেসঔঢ সঙর-
ঙাসন, সট এফং স, টাোসরস, কওজভাজণযাস, কযসটজণযাস, সরজণাসট্রস এফং 
ঝনসজরওঝসভ। এঔন, ১৫০টিয কফস প্রসক্রো ওবায ওযা ে এফং ঢাসরওাটি কফজ আ ঘজরজঙ।   

ix. প্রাক পক্ষক্ষ ক্রচক আজপর খরচ 
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সঘসওৎাকঢ যীিায ঔযঘ অজক ম্ভাফে কক্রঢাআ ফন ওযজঢন। এঔন ফীভাওাযী কআ ঔযঘ 
সযজাধ ওজয কেে। ঢজফ ফেআ মসে প্রস্তাফটি োেগ্রজডয চনে কৃীঢ ে। ৫০% কণজও 
১০০ঢাং মসন্ত এআ সযজাজধয াণসওে ে। এঔন অআঅযসটএঅআ ফাধেঢাভরূও ওজয সেজেজঙ 
কম স্বািে যীিায ঔযজঘয ন্তঢ ৫০ঢাং ফীভাওাযীজও ফন ওযজঢআ জফ।   

x. প্রাক এবং পরবতী াপাতা কভাজরর ময়পবি 

সধওাং ফীভাওাযী সফজলঢ ঢাাঁজেয কফস সপ্রসভোজভয ডেগুসরয কিজত্র াাঢাজর বসঢস য 
ওবাজযয প্রাও এফং যফঢী ভে ফাস জে ৬০সেন এফং ৯০সেজনয ভেফস ওজযজঙ। ওজেওটি 
ফীভাওাযী এআ ঔযঘগুসরয সযভাড এওটি সনসেসি ঢাং মসন্ত কক্লআজভয সযভাজডয জঙ্গ মুি ওজয 
সেজেজঙ, মা জফসাচ্চীভায সফলোধীন। 

 

xi. অযাড অন কভার 

সফসবন্ন নঢুন সঢসযি ওবাযজওআ োট-ন ওবায ফরা ে। ওজেওটি ফীভাওাযী এটি ঘার ু
ওজযজঙ। ঢাযভজধে ওজেওটি জরা : 

 মাতৃত্বকাীন কভার : ফেসিকঢ সরসয ধীজন অজক ভাঢৃত্ব কও ওবায ওযা কাজঢা 
না। সওন্তু এঔন সফসবন্ন ধযজডয জিভান ভেফস  সধওাং ফীভাওাযীআ এয প্রস্তাফ 
সেজে ণাজওন। 

 গুরুতর অসু্থতার কভার : সনসেসি সওঙু ুিঢা কমগুসর চীফন ংেভরূও এফং 
ফেোজি সঘসওৎায কমাকে, ঢাযচনে সওঙু কফস োজভয জডেয ধীজন এআ সফওল্পটি 
াো মাে।  

 বীমাকৃত রাক্ষলর পনুবিা : কক্লআজভয কজভন্ট ওযায য, ফীভাওৃঢ যাসটি (মা কক্লআভটি 
কেোয য ওজভ মাে) ফা সঢ সপ্রসভোভ সেজে ুনযাে ঢায ভরূ অওাজয ুনফসার ওযা 
মাে। 

 এয়াইইউএএইচ-এর জনয কভাজরজ-আয়ুজবিক্ষদক-ইউনাক্ষন-ক্ষদ্ধা- ক্রাক্ষমপযাথ : 
সওঙু সরস এোআআউএএআঘ-এয সঘসওৎায ঔযঘ ফন ওজয। এওটি সনসেসি ঢাং মসন্ত 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায ঔযঘ ফন ওযা ে। 

xii. মূযযিু কভার 

ভরূে মুি ওবায ওজেওটি িসঢুযড জডেয ন্তবুস ি অজঙ মায ঢাসরওা সনজঘ কেো জরা। এয 
ুসফধা ফীভাওৃঢ যাসয ীভা মসন্ত াো মাজফ। মা সরসয প্রসঢটি ওবাজযয ঢাসরওাে সনসেসি 
ওযা অজঙ। ঢজফ এটি কওাজনাবাজফআ াসফসও ফীভাওৃঢ যাসয কণজও কফস জফ না। 

 বক্ষক্ষবিভাজগর ক্ররাগীর কভার: কমভন অভযা চাসন কম বাযজঢ স্বািেফীভা ডেগুসর 
সধওাং শুধভুাত্র াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয ঔযঘআ ওবায ওজয। সওঙু কওাম্পাসন 
এঔন ওজেওটি কফস সপ্রসভোজভয সযওল্পনায ধীজন ীভাফে সওঙু ওবায ফসসফসবাজকয 
কযাকীজেয ঔযজঘয কিজত্র সেজে ণাজও। 
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 াপাতাজর কযাল: সনসেসি সওঙু ভজেয চনে াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয 
প্রসঢসেজনয ঔযজঘয এওটি সনসেসি ফৃৎ ং কেো জে ণাজও। াধাযডঢ এআ ভেফসটি 
জরা ৭সেজনয মায কণজও ফাে ণাজও সরসয ফাে কেোয কমাকে ২/৩সেন। ুঢযাং, এআ 
ুসফধা শুধুভাত্র ঢঔনআ াো মাজফ মসে াাঢাজর বসঢস   ণাওায এআ ভেফসটি 
ফাে কেোয কমাকে এআ ভেজফসয জয ে। এটি াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয 
কক্লআজভয সঢসযি সওন্তু সরসয াসফসও ফীভাওৃঢ যাসয ভজধে ণফা এওটি ৃণও উ-
ীভায ভজধে। 

 ক্ষরকভাক্ষরর কু্ষবধ্া: ফৃৎ ংজয ুসফধা কেো ে মসে ুিঢা এফং/ণফা েখুসঝনায 
চনে াাঢাজর ণাওায ুজযা ভেফসটি ১০সেজনয ওভ না ে।  

 দাতার খরচ: সরসজঢ কম ঢস  এফং ঢস াফরী ফডসনা ওযা অজঙ কআ নমুােী ফ  
কওাজনা ঙ্গ প্রসঢিাজনয খঝনাে সরসটি োঢায চনে মা  ঔযঘ ে ঢা সযজাধ ওজয 
ণাজও। 

 অযােজুজন্পর পক্ষরজলাধ্: সরসয ঢাসরওাবুি সনসেসি ওযা এওটি ীভা মসন্ত 
ফীভাওৃঢ/ফীভাওৃঢ ফেসি োম্বুজরজন্সয চনে কম ঔযঘ ওযজফন ঢায ঔযঘ ফন ওযা জফ। 

 জে থাকা বযক্ষির জনয খরচ: এটিয রিে জরা ফীভাওৃঢ ফেসিয াাঢাজর বসঢস 
ণাওায ভে কম ঙ্গী ঢাাঁয জঙ্গ ণাওজফন ঢাাঁয ঔাফায, সযফজনয ঔযঘ ওবায ওযা। 
ফৃৎ ংজয কজভন্ট ণফা সযজাধভরূও কজভন্ট সরসয ঢস  নমুােী কেো জে 
ণাজও, মা সরসয ঢাসরওা নমুােী ীভা সনধসাযড ওযা অজঙ। 

 পাক্ষরবাক্ষরক বণিনা: ওজেওটি স্বািে জডে সযফাজযয ফডসনা এওটি সযফঢস জনয ভজধে সেজে 
ককজঙ। অজক, প্রাণসভও ফীভাওৃঢ, স্ত্রী, সনবস যীর ন্তানজও ওবায কেোয নভুসঢ সঙর। 
এঔন জনও সরস অজঙ কমঔাজন ভা-ফাফা এফং েশুয-াশুস  এওআ সরসয ধীজন 
ওবায কজঢ াজযন। 
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D. টপ-আপ কভার বা াই ক্ষডডাজিব বীমা প্লযান 

ঝ-অ ওবায ফা াআ সটটাজক্টফর সরস নাজভ সযসঘঢ। অন্তচস াসঢও ফাচাজয সধওাং ভানলু 
উচ্চ কওা-ক সরস ণফা ওবায সফীন কযাক ণফা সঘসওৎায চনে সঢসযি সজজফ ঝ-অ 
ওবায কওজনন। মসে বাযজঢ, ঝ অ ওবায প্রণজভ ঘার ুওযায কিজত্র উচ্চ ফীভাওৃঢ যাসয 
বাফ ণাওাজওআ ভজন ওযা ে, সওন্তু এঔন অয খঝনাটি ঢা নে। েীখস ভে ধজয এওটি স্বািে 
সরসয ধীজন ৫,০০,০০০ঝাওাআ ফসাসধও ওবায াো কমজঢা। কওউ মসে কফস ভজূরেয ওবায 
ঘাআজঢন ঢজফ সঢসন ফাধে জঢন সদ্বগুড সপ্রসভোভ সেজে েটুি সরস সওনজঢ। এআওাযজডআ ফীভাওাযীজেয 
দ্বাযা ঝ-অ সরসগুসর চনসপ্রে জেসঙর, সধওন্তু মা সনসেসি এওটি সযভাজডয(মাজও ফরা ে 
ীভা) উচ্চ ফীভাওৃঢ যাস উয ওবায সেঢ। 

এআ সরসটি ফযাফয ওাচ ওজয এওটি ওভ ফীভাওৃঢ যাসয প্রাণসভও স্বািে ওবাজযয জঙ্গ এফং 
কটি াো মাে ঢুরনাভরূওবাজফ মুসিঙ্গঢ সপ্রসভোজভ। কমভন উোযডস্বরূ, কম ফেসিযা ঢাাঁজেয 
সনজোকওঢস ায দ্বাযা ওবাজযয ুসফধা াজচ্ছন ঢাাঁযা সঢসযি ুযিায চনে ঝ-অ ওবায কফজঙ 
সনজঢ াজযন(প্রণভ সরসয ফীভাওৃঢ যাসজও ীভা সজজফ কযজঔ)। এটি সনজচয চনে এফং 
সযফাজযয চনে জঢ াজয, মা েবুস াকেচনওবাজফ সফুর ঔযজঘয সঘসওৎায ভে ওাজচ করজক কমজঢ 
াজয। 

ঝ-অ সরসয ধীজন কক্লআভ াোয চনে কমাকে সফজফসঘঢ জঢ জর, সঘসওৎাকঢ ঔযঘজও 
(ণফা ীভাজও) সযওল্পনায ধীজন কম সটটাসক্টফর স্তয ফাঙা জেজঙ ঢায কফস জঢ জফ এফং 
কফস সটটাসক্টফর সযওল্পনায ধীজন সযজাধটি জফ কম সযভাড ঔযঘ জেজঙ কটিআ, কমভন, ঢা 
সটটাসক্টফজরয কফস জফ 

উদারণ 

এওচন ফেসিজও ঢাাঁয সনজোকওঢস া ৩রি ঝাওায ফীভাওৃঢ যাসয ওবায ওজয সেজেজঙন। সঢসন ঐ 
3রজিয সঢসযি সরস সজজফ এওটি ১০রি ঝাওায ঝ-অ সনজঢ াজযন।  

মসে এওফায াাঢাজর বসঢস  োয ঔযঘ 5রি ঝাওা ে, প্রাণসভও কম সরসটি যজেজঙ কটি 
সঢন রি ঝাওা মসন্ত ওবায কেজফ, সওন্তু ফাসও ে ুরি ঝাওায ফোজরন্স কেজফ এআ ঝ-অ সরস। 

ঝ-অ সরস কফ স্তা এফং এওও ১০রি ঝাওায এওটি সরসজঢ ঔযঘ এওটি ১০রি ঝাওায 
ঝ-অ সরস (৩ রজিয সঢসযি) ঢুরনাে জনও কফস জফ। 

এআ ওবাযগুসর ফেসিয সবসত্তজঢ এফং াসযফাসযও সবসত্তজঢ াো মাে। এঔন ফাচাজয সযফাজযয 
প্রজঢেও েেজও ওবায ওযায চনে ফেসিকঢ ফীভাওৃঢ যাস ফা সযফাজযয েেজেয ভজধে কফ্লাঝ 
ওযজফ এভন এওও ফীভাওৃঢ যাসয প্রস্তাফ াো মাে। 

মসে ঝ-অ সযওল্পনায কিজত্র এভন প্রজোচন ণাজও কম াাঢাজর বসঢস য প্রসঢটি খঝনায ভে 
সটটাসক্টফর সযভাডটিজও কফস জঢ জফ, ঢাজর কআ সযওল্পনাজও ফরা ে কযাটাজোফ ক্ষভক্ষিক 
উচ্চ সটটাসক্টফর সযওল্পনা। এয ণস জরা, উজযয উোযজড কমভন ফরা জেজঙ, প্রজঢেওটি 
কক্লআভজও ফেআ ৩রি ঝাওায কফস জঢ জফ। 
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মসে কম ঝ-অ সযওল্পনাে সরসয ভেজফসয ভজধে য য াাঢাজর বসঢস  োয য 
সটটাসক্টফজরয কফস ঔযজঘয নভুসঢ কেো ে ঢাজও ফরা ে োসগ্রজকঝ সবসত্তও উচ্চ সটটাসক্টফর 
সযওল্পনা ণফা বাযঢীে ফাচাজয মায সযসঘসঢ জরা ুায ঝ-অ। এয ণস জরা কম, উজয 
কম উোযড কেো জেজঙ, প্রসঢটি কক্লআভ মুি ওযা ে এফং মঔন ঢা ৩রজিয কফস জে মাে, 
ঢঔন ঝ-অ ওবায কক্লআজভয ঝাওা কেো শুরু ওজয। 

াাঢাজরয িসঢুযড সরসজঢ সধওাং ভান সনধসাযডওাযী ঢস াফরীজঢ, জঢস  এফং ফাে কেোয 
ফোায এআ ডেগুসরজঢ প্রজমাচে ে। সওঙু ফাচাজয, কমঔাজন প্রাণসভও স্বািে ওবায যওায সেজে 
ণাজও, কঔাজন াধাযডঢ কফসযবাক কিজত্র ফীভাওাযীযা শুধুভাত্র ঝ-অ ওবায কেোয ফোাজযআ 
নভুসঢ কেে। 
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E. বক্ষরষ্ঠ নাগক্ষরক পক্ষক্ষ 

সনসেসি ফে (কমভন, ৬০ফঙজযয কফস ফেী ভানলু) কজযাজনায য ফসযষ্ঠ ভানলুজেয জনও 
ভেআ ওবাজযজচয অঢা কণজও ফাে কেো ে। এআ সযওল্পনাটি ঢাাঁজেয চনেআ নওা ওযা। 
ওবাজযজচয ওাঞাজভা এফং ফাে কেোয সফলেগুসর জনওঝাআ াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয 
সরসয ভজঢা। 

ওবাজযচটি সনধসাযড ওযা এফং জিায ভেফসটি সনজে ফেস্ক ভানলুজেয ুজঔয সফলেটিজঢ সফজল 
নচয কেো জেজঙ। ফীভাে প্রজফজয ফে সধওাং জরা ৬০ফঙজযয জয এফং অচীফন ঢা 
ুননসফীওযড ওযা মাজফ। ফীভাওৃঢ যাসয ফোসপ্ত জরা ৫০,০০০ কণজও ৫,০০,০০০ঝাওা মসন্ত। 
সনসেসি সওঙু ুিঢায কিজত্র জিায ভেফসটি সফসবন্নবাজফ প্রজমাচে। উোযড: এওচন ফীভাওাযী 
ঙাসনয চনে েজঢা ১ফঙজযয জিায ভেফস কযজঔজঙ এফং নে কওাজনা ফীভাওাযীযা েজঢা 
জিায ভেফসটিজও ২ফঙজযয চনে কযজঔজঙ। 

অফায েজঢা সনসেসি কওাজনা ফীভাওাযী সনসেসি কওাজনা ুিঢায কিজত্র জিায ভেফস যাজঔ না 
সওন্তু েজঢা য কওাজনা ফীভাওাযীয চনে অজঙ, উোযড: সওঙু ফীভাওাযীয চনে াআনাাআটি 
েজঢা জিায ভেজফসয অঢাে জ  না সওন্তু অফায ওজেওটি ফীভাওাযী েজঢা এটিজও 
ঢাজেয জিায ভেজফসয ধাযায ভজধে ন্তবুস ি ওজয কযজঔজঙ। 

সওঙু সরসজঢ ূফস-উসিঢ ুজঔয চনে েজঢা এওটি জিায ভেফস ণফা ীভা সনধসাযড 
ওযা অজঙ। াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয প্রাও-যফঢী ঔযজঘয কিজত্র ে াাঢাজরয কক্লআজভয 
এওটি ঢাং কেো ে ণফা এওটি উ-ীভা কেো ে। এজিজত্র কমটি কফস জফ কটিআ 
কেো ে। সওঙু সরসজঢ কমঔাজন ঔযঘগুসর ৩০/৬০সেন ফা ৬০/৯০সেজনয সনধসাসযঢ ভেজফসয 
ভজধে ে কঔাজন ঢাযা াধাযড িসঢুযড সযওল্পনা নুযড ওজয। 

ফসযষ্ঠ নাকসযও এভন ফীভাওৃঢ ফেসিয চনে অআঅযসটএঅআ সফজল সফধান ফাধেঢাভরূও ওজযজঙ: 

1. ফসযি নাকসযওজেয পায ওযা স্বািে ফীভা জডেয চনে ধামস সপ্রসভোভ জফ নোমে, 
ভণসনজমাকে, স্বচ্ছ  মণামণবাজফ প্রওাসঢ। 

2. সপ্রসভোজভয উয কওাজনা অিাযযাআটিং করাসটং পামস ওযা জর ফীভাওৃঢজও সরসঔঢবাজফ ঢূা 
চানাজনা জফ এফং সরস শুরুয অজকআ এআ ধযজনয করাসটংজেয চনে সরসজাডাজযয কণজও 
সনসেসি ম্মসঢ সনজে কনো জফ।  

3. ভস্ত স্বািে ফীভাওাযী এফং টিসএ-কও ফেস্ক নাকসযওজেয কক্লআভ  সবজমাক ংক্রান্ত ভস্ত 
খঝনাজও ভাধাজনয চনে অরাো ফেফিা যাঔায প্রজোচন। 
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F. স্থায়ী ক্রবক্ষনক্ষফট কভার – ক্ষপটা কযাল, জট অুখ 

স্বািে ফীভা সরসজঢ এওচন ফীভাওাযীয ফজঘজে ফজ া ছুাঁ সও জরা সরসয ুসফধাগুসরয 
প্রজোচনীে এফং জম সিও  ফেফায। মঔন চানা মাে কম কযাকী এওটি স্বািে সরসয ওবাজযয 
ধীজন অজঙ, ঢঔন সঘসওৎও, রে সঘসওৎওযা এফং াাঢারগুসর কআ কযাকীজেয সঢসযি 
সঘসওৎা ওযায কঘিা ওজয। ঢাযা াাঢাজর ণাওায ভেফসটিজও েীখসাসেঢ ওজয, প্রজোচনীে 
কযাক সনডসেওাযী যীিা এফং রোজফাজযঝসযয যীিা ঘাসরজে মাে এফং ঢাযপজর সঘসওৎায ঔযঘ 
প্রজোচনীে সযভাজডয কণজও ফাস জে কেে। ফীভাওাযীয ঔযজঘয উয অজযা এওটি সফলে প্রবাফ 
কপজর ঢা জরা ক্রভাকঢ সঘসওৎাকঢ ঔযঘ কফজ  মাো, াধাযডঢ সপ্রসভোজভয ায ফা াজনায 
ঢুরনাে কফস। 

এয উত্তয জরা ুসফধায সনসেসি ওবায। ফীভাওৃঢ ফেসিজও মসাপ্ত ুযিা কেোয াাাস, 
ুসফধায সনসেসি ওবায ফীভাওাযীজও মুসিঙ্গঢ ভজেয চনে ওামসওযীবাজফ ঢাাঁয সরসয োভ ঠিও 
ওযজঢ াামে ওজয। এআ জডে, প্রসঢটি ফেফিায ধীজন াধাযডবাজফ ো সঘসওৎাগুসর কমভন, 
আএনটি, ণোরজভারসচ, ফজঝসট্রও এফং কােজনাওরসচ, আঢোসেয ভজঢা সঘসওৎাগুসর ঢাসরওাফে 
ওযা অজঙ এফং সরস এআ প্রজঢেওটিয চনে জফসাচ্চ ওজঢা ঝাওা কেো জফ কটি ফরা অজঙ।  

উসেসঔঢ সঘসওৎায চনে কম সযভাড ঝাওাআ ফীভাওৃঢ ঔযঘ ওজয ণাকুন না কওন সঢসন কক্লআজভয 
সযভাড সজজফ সনসেসি ঐ সযভাড ঝাওাআ াজফন। এআ ভস্ত প্রসঢটি সঘসওৎায চনে কম োজওচ 
ঘাচস  প্রজেে যজেজঙ াধাযডঢ ঢায সবসত্ত জরা এআ ধযজডয সঘসওৎায চনে মুসিঙ্গঢ ওী সযভাড 
ওযঘ জঢ াজয ঢায এওটি ভীিা।  

ঔযজঘয ফওটি উাোন োজওচ ঘাজচস য ভজধে ন্তবুস ি ণাজও কমভন: 

a) খয বা া,  
b) কাোজযয সপ, 
c) কযাক সনডসেওাযী যীিা, 
d) লুধ, 
e) াাঢাজর বসঢস  ণাওায প্রাও-যফঢী ঔঘয আঢোসে। 

জডেয উয সনবস য ওজয োজওচ ঘাজচস য ভজধে এভনওী ঔাফায, সযফন, োম্বুজরজন্সয বা া 
আঢোসে ন্তবুস ি ণাওজঢ াজয। 

এআ সরসগুসর সযঘারনা ওযা ঔুফ চ ওাযড কক্লআভ ওযায চনে প্রভাড সজজফ াাঢাজর বসঢস 
ণাওা এফং সরসয ধীজন কম ুিঢাটি ওবাজযয কমাকে কআগুসর চভা সেজরআ মজণি।  

সওঙু জডেয োজওজচ সনসেসি ুসফধায ওবাজযয জঙ্গ প্রসঢসেজনয ঝাওায সুফধা াো মাে। ওবাজযয 
অঢাবুি এভন সঘসওৎায ঢাসরওা ৭৫ কণজও ২০০টি মসন্ত সফসৃ্তঢ জঢ াজয। এআ সফসৃ্তঢ োটি 
সনবস য ওযজফ ডেটিয ভজধে এআ সঘসওৎাগুসরয ংজ্ঞায উয। 

সরসজঢ করঔা ঢাসরওায ভজধে কম জস্ত্রাঘায/সঘসওৎায উজেঔ ওযা কনআ ঢাযচনে সনসেসি এওটি 
যাস কেোয ফেফিা ওযা জেজঙ। সরসয ভেওাজরয ভজধে সফসবন্ন সঘসওৎায চনে ফহু কক্লআভ 
ওযা মাজফ। মসে কল মসন্ত সরসয ধীজন কম ফীভাওৃঢ যাস ফাঙাআ ওযা জেজঙ ঢাযভজধেআ 
ীভাফে ণাওজফ। 
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ওজেওটি সনসেসি ুসফধায ফীভা সযওল্পনা জরা: 

 াাঢাজরয তেনসন্নন নকে ফীভা সযওল্পনা 

 চটির ুিঢা ফীভা সযওল্পনা 

1. াপাতাজর তদনক্ষন্দন নগদ বীমা পক্ষরকল্পনা 

a) প্রক্ষতক্ষদজনর পক্ষরমাজণর ীমা 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজে প্রসঢসেন ফীভাওৃঢ ফেসিজও াাঢাজরয নকে ওবাজযজচ এওটি 
সনসেসি যাস কেো ে। তেনসন্নজনয নকে ওবাজযচ সবন্ন জঢ াজয (উোযড সজজফ)প্রসঢসেন 
১৫০০ কণজও ৫০০০ঝাওা ণফা ঢায কফস জঢ াজয। তেনসন্নন নকে ঝাওা কেোয কিজত্র 
এওটি উচ্চ ীভা কেো ে প্রসঢ ুিঢা এফং এওআজঙ্গ সরসয ভেীভায চনে, াোযডঢ 
মা এওটি ফাসলসও সরস ে। 

b) টাকা ক্রদয়ার ক্ষদজনর ংখযা 

এআ সরসয সওঙু অওাজযয ভজধে,  তেনসন্নন নকে কেোয সেজনয ংঔোয জঙ্গ মুি ওযা 
অজঙ কম ুঔটিয চনে সঘসওৎা ওযা জচ্ছ ঢায। সঘসওৎা এফং প্রসঢটিয কিজত্র ওজঢা সেন 
ণাওা জচ্ছ ঢায ভে সফস্তাসযঢ ঢাসরওা ঘুসিয জঢস  কেো অজঙ। এটি প্রজঢেও ধযজডয 
প্রসক্রো/ুিঢায চনে কম তেনসন্নন নকজেয ুসফধায নভুসঢ কেো অজঙ ঢাজও ীভাফে 
ওযা।   

c) পথৃক কভার বা অযাড-অন কভার 

সওঙু ফীভাওাযী কমভন প্রস্তাজফআ াাঢাজরয তেনসন্নন নকজেয সরস এওটি ৃণও সরস সজজফ 
াো মাে, মঔন, নে সওঙু কিজত্র, এটি প্রঘসরঢ িসঢুযড সরসজঢ এওটি োট-ন 
ওবায। এআ সরসগুসর ফীভাওৃঢজও অনলুসঙ্গও ঔযজঘয ওবাজয াামে ওজয ওাযড কমজঢু এওটি 
সনসেসি যাস কেো ে এফং এযজঙ্গ সঘসওৎায অর ঔযঘ ম্পসওস ঢ ণাজও না। এওটি 
িসঢুযড সবসত্তও স্বািে ফীভা সযওল্পনায ধীজন াো সঢসযি কম কওাজনা কম ওবায 
সরসয ধীজন কেো ে কঔাজন এআ নকে কেোয নভুসঢ অজঙ।  

d) াক্ষপ্লজমন্টাক্ষর কভার 

এআ সরস প্রঘসরঢ াাঢাজরয ঔযজঘয সরসজও াসেজভন্ট ওযজঢ াজয ওাযড কমজঢু এটি 
ািেওাযী এফং অনলুসঙ্গও ঔযজঘয চনে এফং িসঢুযড সরসয ধীজন কমভন ফাে কেো, 
কওা-ক আঢোসেয কিজত্র কম ঔযঘ কেো ে না ঢায িসঢুযড কেে। 

e) কভাজরর অনযানয কু্ষবধ্া 

ফীভাওৃজঢয েসৃিবঙ্গী কণজও, এআ সযওল্পনাটিয কফ ওজেওটি ুসফধা অজঙ ওাযড কমজঢু এটি 
এওচন কক্রঢায ওাজঙ ফোঔো ওযা চ এফং কআওাযজড এটি অজযা জচ সফসক্র ওযা মাে। 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভেজফসায ভজধে অর ঔযঘ মাআ কাও না কওন, এআ সরসটি 
সঘসওৎাকঢ ভদু্রাফীসঢজও চে ওজয ওাযড কমজঢু প্রসঢসেন এওটি সনসেসি যাস কেো ে। 
এওআজঙ্গ, এভন ফীভায ওবায গ্রড ওযা এফং কক্লআজভয ভীভাংা ওযা সঢেআ চ ওজয 
কেো জেজঙ। 
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2. জট অসু্থতা পক্ষক্ষ 

এআ ডেটি ভয়াব ক্ররাজগর কভার ণফা িমা ক্রকয়ার কভার সজজফ সযসঘঢ। 

সঘসওৎা সফজ্ঞাজনয উন্নসঢয জঙ্গ জঙ্গ, ভানলু এঔন কফ সওঙু ফ  ধযজডয ুঔ কমভন 
ওোন্সায, কিাও, হৃেজযাক আঢোসে কণজও কফাঁজঘ মাজচ্ছন। অজক এভন কযাক জর ঢায পরাপর 
জঢা ভঢুৃে। অফায, এভন ফ  ধযজডয ুিঢা কণজও কফাঁজঘ সপযজর ভানজুলয অেু মজণি 
সযভাজড কফজ  মাে। মসে, এওটি ফ  ধযজডয ুিঢা কণজও কফাঁজঘ কপযায য সঘসওৎায 
চনে সফুর ঔযঘ ে কমভন ঢঔন ে অফায কঢভসন সঘসওৎায যফঢী চীফনধাযজডয ঔযঘ 
জনও কফজ  মাে। কআওাযজড চটির ুিঢায শুরু োয ণস জরা এওচন ফেসিয 
ণসননসঢও সনযাত্তায ছুাঁ সও কফজ  মাো। 

a) চটির ুিঢা সরস জরা এভন এওটি ুসফধায সরস কমঔাজন সনসেসিবাজফ উসেসঔঢ চটির 
ুিঢা কযাক  সনডসজেয য এওটি ফ  যাসয ে াোয সুফধা ণাজও। 

b) এটি সফসক্র ওযা ে 

 এওটি ৃণও সরস সজজফ ণফা 

 ওজেওটি স্বািে সরসজঢ োট-ন সজজফ ণফা 

 সওঙু চীফন ফীভা সরসজঢ োট-ন ওবায সজজফ 

বাযজঢ, চীফজনয সরসগুসরয উয বয ওজয ফীভাওাযীযা চটির ুিঢায সুফধাগুসর ফজঘজে 
প্রঘসরঢবাজফ সফসক্র ওজয এফং ঢাযা েটুি ধযজডয অওাজয ঢা সফসক্র ওজয-দ্রুঢঢয সঅআ ুসফধা 
সযওল্পনা এফং ৃণও সঅআ ুসফধা সযওল্পনা। মঔন এআ ুসফধাগুসর সফসক্র ওযা ে কভে কম 
ুঔগুসর ওবায ওযা জফ ঢায ুসনসেসি ফডসনা এফং বাজরা োেগ্রড ঔুফআ গুরুত্বূডস। সফভ্রাসন্ত েযূ 
ওযায চনে, ২০টি ঔুফ প্রঘসরঢ চটির ুিঢায ংজ্ঞা অআঅযসটএ স্বািে ফীভা ভানসনধসাযডওাযী 
সনজেস সওায ধীজন কেো অজঙ। (েো ওজয কজল কেো ংজমাচনী কেঔনু)।   

মসে, প্রসঢকূর ফাঙাআজেয ম্ভাফনা (সধওাং কম ভানলুজেয এয ভাধেজভ প্রবাসফঢ োয ম্ভাফনা 
কফস ঢাযা এআ ফীভাটি কনে) আুে ওযায স্তজযআ ঔুফ কফস এফং এটি গুরুত্বূডস জরা প্রস্তাফজওয 
স্বাজিেয ফিাটি সনসশ্চঢ ওজয কনো। মজণি ঢণে না ণাওায েরুড, ফঢস ভাজন চটির ুিঢায 
সযওল্পনায ভরূে সনধসাযড ওযজঢ াামে কনো জচ্ছ সযআন্সুযাজসয ঢজণেয ভাধেজভ। 

c) চটির ুিঢা জরা ফ  ধযজডয ুিঢা মাযপজর শুধুভাত্র কম াাঢাজর বসঢস  ণাওায 
ঔযঘ কফজ  মাজফ ঢা নে, এযপজর সফওরাঙ্গঢা, ঙ্গাসন, অজেয িসঢ আঢোসে জঢ 
াজয এফং াাঢাজর বসঢস োয জয েীখস সযঘমসায প্রজোচন জঢ াজয। 

d) চটির ুিঢায এআ সরসগুসর জনও ভেআ াাঢাজরয িসঢুযড সরসয জঙ্গ 
সঢসযি সজজফ  কনোয চনে ুাসয ওযা ে, মাজঢ কম সযফাজযয েে এভন 
ুজঔ অক্রান্ত জেজঙ কআ সযফাযটি সরসয ধীজন কম িসঢুযড কেো ে ঢা ঢাজেয 
অসণসও কফাছা ওসভজে অনজঢ াামে ওযজঢ াজয। 

e) ফীভাওাযী এফং জডেয ভজধে চটির ুিঢায কিজত্র কম ওবায কেো ে ঢায ঢাযঢভে 
জঢ াজয, সওন্তু  াোযড কমগুসর ন্তবুস ি: 



 

153 

 

 সনসেসি ঢীব্রঢায ওোন্সায 
 কবীয ভাজোওাযসটোর আনপাযওন 
 ওজযানাসয অঝস াসযয জস্ত্রাঘায 
 হৃেজেয বারজবয প্রসঢিান 
 সনসেসি ঢীক্ষ্ণঢায কওাভা 
 কযনার কপআসরয 
 কিাজওয পজর িােী রিড 
 ফ  ঙ্গ/কফান ভোজযা প্রসঢিান 
 ভাসল্টর কলক্লজযাস  
 কভাঝয সনউযন কযাক 
 জঙ্গয িােী িাখাঢ  
 ফ  েখুসঝনায ওাযজড িােী সফওরাঙ্গঢা 

চটির ুিঢায ঢাসরওাটি সিয নে এফং ঢা সফফসধসঢ জঢআ ণাজও। ওজেওটি অন্তচস াসঢও 
ফাচাজয ফীভাওাযীযা ঢস জও কিডীফে ওজয ‘প্রধান’ এফং ‘সঢসযি’ সজজফ, এভনওী 
োরজছআভায কযাজকয ভজঢা সযসস্তসঢজঢ ঢাযা ওবায সেজে ণাজও। ওঔজনা ‘ভযডান্ন 
ুিঢা’ এআ ওবাজযজচয অঢাে ণাজও ঢজফ ফেআ ঢাযচনে জনও কফস াজয সপ্রসভোভ 
সেজঢ ে। 

f) সধওাং চটির ুিঢায সরস মঔন ুঔটিয কযাকসনডসজেয চনে এওটি ফ  সযভাড 
ঝাওা কেে, কঔাজন এভন ওজেওটি সরস অজঙ কমগুসর ঔযজঘয সযজাজধয অওাজয 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায ঔযঘ কেে। ওজেওটি ডে উবে ওবাযআ কম ণবাজফ প্রস্তাফ সেজে 
ণাজও, কমভন, আন কজজন্টয াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযজঘয িসঢুযড এফং 
সরসজঢ উসেসঔঢ ফ  কওাজনা কযাক সনডসে ওযা জর কণাও ঝাওা কেো ে।   

g) চটির ুিঢায সরস াধাযডঢ ২১ কণজও ৬৫ফঙয ফেী ফেসিজেয চনে উরব্ধ। 

h) এআ সরসয ধীজন কম ফীভাওৃঢ যাসয প্রস্তাফ কেো ে ঢা মজণি কফস। ওাযড এভন 
ুজঔয জঙ্গ কম েীখস কভোেী সযঘমসায চনে কম অসণসও কফাছায সফলেটি চস জে অজঙ, 
কটিআ জরা এআ সরসগুসরয প্রাণসভও ওাযড।  

i) এআ সরসগুসরয ধীজন াধাযডঢ ফীভাওৃঢ যাসয ১০০% চটির ুঔটি সনসডসঢ োয 
য সেজে কেো ে। সওঙু কিজত্র িসঢুযজডয ঢাযঢভে ফীভাওৃঢ যাসয ২৫% কণজও ১০০% 
মসন্ত জঢ াজয। কটি সনবস য ওজয সরসয ঢস  এফং ঢস াফরী  ুিঢায ঢীব্রঢায 
উয। 

j) এওটি ভাওাঠিওৃঢ ঢস  মা ফ চটির ুিঢায নীসঢজঢ ণাজও ঢা জরা এআ সরসয 
ধীজন কওাজনা ুসফধা াোয কমাকে জঢ জর ঢা সরস শুরুয ভে কণজও ৯০সেজনয 
জিায ভেজফসয যআ াো মাজফ এফং ুিঢায কযাক সনডসজেয য ৩০সেন কফাঁজঘ 
ণাওায ধাযাটি। কফাঁজঘ ণাওায ধাযাটি মুি ওযা জেজঙ মাজঢ এআ সুফধাটি ‘‘ভঢুৃেয 
ুসফধা’’য জঙ্গ সফভ্রাসন্তওয না জে মাে। এটিজও অজযা কফস ওজয ‘‘কফাঁজঘ ণাওা 
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(ফাাঁঘা)য ুসফধা’’ সজজফ ফোঔো ওযা ে, মা জরা, চটির ুিঢায ওাযজড কম ফ 
ওঠিন ফিা অজ ঢাজও সঢক্রভ ওযজঢ াযায চনে কম ুসফধা কেো ে।  

k) চটির ুিঢায সরস কনোয চনে কম ভস্ত ৪৫ ফঙজযয কফী ফেী ফেসি আচ্ছওু 
ঢাাঁজেয ফেআ ওজঞায সঘসওৎাকঢ যীিায ভজধে সেজে কমজঢ জফ। াধাযডঢ কমগুসর 
ফচস নীে ঢা স্বািে ফীভা জডেয ভজঢা এওআ, সঘসওৎাকঢ যাভস কনো ণফা নুযড 
ওযজঢ ফেণস জর, ণফা জিায ভেফসটিজও এ াজনায রজিে কভসটওোর সঘসওৎা 
সসঙজে কেো সনসেসিবাজফ ফাে কেো জেজঙ। 

l) সরসজঢ ওবাযওৃঢ কম কওাজনা এওটি ফা এওাসধও কযাজকয চনে ফীভাওৃঢজও ফীভাওাযী ভাত্র 
এওফাযআ িসঢুযড সেজঢ াজয ণফা এওাসধওফায ণস-সযজাধ ওযজঢ াজয ঢজফ কঝা 
সনসেসি ীসভঢ ংঔেও ফায। এওঝা ফীভায অঢাে কওাজনা ফীভাওৃঢ ফেসিয ম্পজওস  
এওফায িসঢূযড কেো জে ককজরআ সরস ভাপ্ত জে মাে। 

m) চটির ফেসধ সরসয প্রস্তাফ কেো জে ণাজও গ্রুগুসরজও সফজল ওজয ওজসাজযঝজেয মাযা 
ঢাজেয ওভসঘাযীজেয চনে সরস কনে। 
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G. দীঘি ক্রময়াদী পক্ষরচযিা বীমা 

প্রঢোসঢ অে ুকফজ  মাোে অচ সফজে ফেস্ক ভানজুলয ংঔো ফা জঙ। ফেস্ক চনংঔো ফা ায 
াজণ াজণআ সফেচজু  েীখস কভোেী সযঘমসা ফীভায গুরুত্ব ফা জঙ।ফেস্ক ভানজুলয েীখসজভোেী 
সযঘমসায প্রজোচন এফং এযা কম কওাজনা ধযজনয সফওরাঙ্গঢা ফা ঙ্গজুত্ব অক্রান্ত জঢ াজযন। েীখস 
কভোেী সযঘমসা ভাজন জরা মাাঁযা কওাজনা এও স্তজযয ােঢা ঙা া সনজচজেয কেঔবার ওযজঢ াজযন 
না এফং বসফলেজঢ মাাঁজেয স্বািে বাজরা ণাওজফ না, ঢাাঁজেয চনে ফ ধযজনয ধাযাফাসও ওভী ফা 
নাসসং সযঘমসা। 

েীখসজভোেী সযঘমসায চনে এঔাজন ে ুধযজডয সযওল্পনা অজঙ: 

a) ূফস-ঢসফর সযওল্পনা কমটি এওচন স্বািেফান ফীভাওৃঢ সওজনজঙন ঢাাঁজেয বসফলেৎ 
সঘসওৎাকঢ ঔযজঘয চনে এফং 

b) মঔন ফীভাওৃজঢয েীখস কভোেী মজত্নয প্রজোচন জফ কআ ভে সফযাঝ জেয ঝাওায 
সপ্রসভোজভয সফসনভজে চরুযী ঘাসোয সযওল্পনা সওজন যাজঔ। 

সফওরাঙ্গঢায ঢীব্রঢা (কফাঁজঘ ণাওায ম্ভাফে ভেীভা)সনধসাযড ওজয ুসফধায সযভাড। েীখস কভোেী 
ডেগুসরয বাযঢীে ফাচাজয চনসপ্রে জঢ এঔজনা ভে রাকজফ।  

ভক্ষবয আজরাগয পক্ষক্ষ 

প্রণভ সপ্র-পাজিট ফীভা সযওল্পনা জরা বসফলে অজযাকে সরস মা ফাচাজয সনজে এজসঙর ঘাযটি 
যাষ্ট্রােত্ত ংিায াধাযড ফীভা কওাম্পাসনগুসর। ১৯৯০াজর প্রণভ ঘার ুজেসঙর, এয প্রাণসভও রিে 
সঙর ফীভাওৃঢ ফেসিয ফজযয য ঢাাঁয স্বাজিেয মজত্নয চনে মত্ন কনো, এযচনে সঢসন ঢাাঁয 
উৎােজন িভ চীফনওাজর সপ্রসভোভ কেজফন। এটি চীফন ফীভা সরস কনোয ভজঢা এওআযওভ 
সঙর। শুধু াণসওে জরা এটি ভঢুৃেয সযফজঢস  বসফলেজঢ ঢাাঁয সঘসওৎাকঢ ঔযঘ ফন ওযজফ।  

a) ক্রডফাডি  ক্রমক্ষডজেইম 

সরসটি জরা এওধযজডয কটপাটস  ণফা বসফলেজঢয কভসটজক্লআভ সরসয ভজঢা এফং কভসটজক্লআভ 
সরসয ভজঢাআ ওবায কেে। প্রস্তাফও ঢাাঁয ২৫ কণজও ৫৫ফঙয ফেজয ভজধে কম কওাজনা ভজে 
এআ প্রওজল্প কমাক সেজঢ াজযন।  

 

b) অবজরর বয় 

গ্রাও ৫৫ কণজও ৬০ ফঙজযয ভজধে ঢাাঁয ফজযয ফে কফজঙ সনজঢ াজযন। সওন্তু ঢস  জরা 
ঢাাঁয কমাকোজনয সেজনয কণজও ঢাাঁয ঙন্ন ওযা ফজযয ফেজয ভজধে স্পিঢআ ৪ফঙজযয 
াণসওে ণাওজঢ জফ। সরসয ফজযয ফেজয ণস জরা প্রস্তাফটি আ ওযায ভে ফীভাওৃঢ 
কম ফে ফাঙাআ ওজযজঙন কটি এফং সরসয ধীজন ুসফধাগুসর াো শুরু ওযায রজিে 
ঢাসরওাে মা সনসেসি ওযা অজঙ। কআ ফে এসকজে অনা মাজফ না। 
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c) অবর-পবূি ময় 

ফয-ূফস ভজেয ণস জরা প্রস্তাফটি গ্রড ওযায সেন কণজও শুরু জে এফং ঢাসরওাে কমভন 
সনসেসি ওযা অজঙ কআ সরসয ফজযয ফেজ কল ে। এআ ভেজফসয ভজধে ফীভাওৃঢ 
আনিরজভন্ট/এওও সপ্রসভোজভয সযভাড কমভন প্রজমাচে ঢা সেজঢ ণাওজফন। ফীভাওৃজঢয এওটি 
সফযাঝ জেয সপ্রসভোভ ফা আনিরজভজন্ট কেোয ফাঙাআজেয ুজমাক অজঙ। 

d) প্রতযাার 

মসে, ফীভাওৃজঢয ফজযয ফেজয অজক ণফা ফজযয কম ফে সঢসন ফাঙাআ ওজযজঙন ঢায 
কম কওাজনা এওটিয অজক ঢাাঁয ভঢুৃে ে ণফা প্রওল্পটি কণজও প্রঢোায ওজয কনোয আচ্ছা 
প্রওা ওজযন, ঢজফ সপ্রসভোজভয উমুি প্রঢেসজডয নভুসঢ কেো জঢ াজয। ফে সফলেটি 
সরসয ধীজন মসে কওাজনা কক্লআভ না ওযা ে ঢাজরআ সফজফসঘঢ জফ। মসে ুননসফীওযজড 
কেসয ে ঢাজর ঢায জন্তালচনও ফোঔোয কিজত্র কঔাজন সপ্রসভোভ কেোয চনে ৭সেজনয এওটি 
ন্তফসঢী ভেফস কেো ে। 

e) বরােকরণ 

প্রওল্পটি ফযােওযজডয চনে প্রোন ওজয। 

f) বজি ন 

ূফস-উসিঢ কযাক, ৩০সেজনয জিায ভেফস এফং কমভন কভসটজক্লআজভ সনসেসি সওঙু ুজঔয 
কিজত্র প্রণভ ফঙযটি ফাে কেো ণাজও এআ সরসটিজঢ কযওভ কনআ। কমজঢু এটি এওটি 
বসফলেৎ কভসটজক্লআভ সরস, কআ ওাযজড এটি মজণি মুসিঙ্গঢ। 

g) ক্রগাষ্ঠী বীমার তারতময 

সরস ককাষ্ঠী সবসত্তজঢ াো মাে, কজিজত্র, ককাষ্ঠীজঢ ঙাজ য কম সুফধা অজঙ কটি উরব্ধ 
ওযা মাে। 
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H. কক্ষে-ক্রপ্রাডাি 

ওঔজনা, চীফন ফীভা ংক্রান্ত ডেগুসর স্বািে ফীভা ডেগুসরয জঙ্গ ংমুি ণাজও। োজওচ েসঢজঢ 
অজযা ডেজও ঢুজর ধযায এটি এওটি বাজরা উাে কমঔাজন েটুি ফীভা এওজঙ্গ অজঙ এফং এওটি 
কফাছা াে প্রজফ ওযজঙ। 

কআওাযজড, স্বাস্থয প্লা জীবন ংযিু পজণযয ণস জরা এওটি চীফন ফীভা কওাম্পাসনয চীফন 
ফীভা ওবায এফং এওটি াধাযড এফং/ণফা ৃণও স্বািে ফীভা কওাম্পাসনয স্বািে ফীভায প্রস্তাফ 
এওজমাজক াো। 

ডেগুসর কম ণবাজফ েটুি ফীভাওাযী সযওল্পনা ওজয এফং ঢাজও ফাচাযচাঢ ওজয েটুি ফীভাওাযীয 
ফন্টনওাযী ঘোজনজরয ভাধেজভ। মসে, কক্লআভ কভঝাজনায ভে সরসয কম বাকটি অক্রান্ত জফ কআ 
সনসেসি ফীভাওাযীআ ঢা কভঝাজফন। 

এআ ডেগুসরয সটচাআন ওজযন েচুন ফীভাওাযী এওজমাজক এফং উবে ফীভাওাযীযআ সফঢযড ঘোজনজরয 
ভাধেজভ এয সফডন ওযা ে। স্পিঢআ এআ েআু কওাম্পাসনয ঝাআ-অজয পজরআ এঝা খজঝ এফং 
ফঢস ভান সনজেস সওা নুাজয এআ ধযজনয ঝাআ-অ কম কওাজনা ভজেআ কওফরভাত্র নজুভাসেঢ এওচন 
চীফন ফীভাওাযী  এওচন নন-রাআপ ফীভাওাযীয ভজধেআ। সফডন, সরস সযজলফা োন  
সবন্ন ঔযঘগুসর বাকাবাসক ওযজঢ এআ কওাম্পাসনগুসরয ভজধে এওঝা ভজছাঢা ত্র স্বািসযঢ জঢ জফ 
এফং সরস সযজলফা োজনয ভাওাঠি  সপ্রসভোভ ট্রান্সসভজন এআ ভজছাঢা ণাওজঢ জফ। 
ফীভাওাযীজেয ভজধে কম কওউ ঝাআ-অজয চনে অআঅযসটএঅআ-য নজুভােন ঘাআজঢ াজয। ঘুসিঝা 
এওঝা েীখসজভোেী প্রওৃসঢয ো উসঘঢ এফং ফেসঢক্রভী সযসিসঢ  অআঅযসটএঅআ-য ন্তুসি 
ঙা া ঝাআ-অ কণজও প্রঢোায নজুভাসেঢ জফ না।  

সফসবন্ন সযজলফা কেোয চনে এওঝা ংজমাক সফন্ন ুসজজফ সরস সযজলফা চঢয ওযাে এওঝা 
গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওযজঢ এওটি সরট ফীভাওাযী সজজফ ওাচ ওযজঢ াযস্পসযওবাজফ ম্মঢ 
ে ফীভা কওাম্পাসনগুসরয এওটি। সরট ফীভাওাযী অিাযযাআটিং  সরস সযজলফাজও চঢয 
ওযজঢ এওঝ ফ  বূসভওা ারন ওজয। ঢজফ কক্লআভ  ওসভন সযজাধ াভরাে ংসিি 
ফীভাওাযীযাআ, সরসয কওান কওন িসঢগ্রি জেজঙ ঢায সবসত্তজঢ।  

‘ওসম্ব ডে’ পাআর ওযায ভজে আুে ওযা পাআর  ফেফায সনজেস সওা নুযড ওযজঢ জফ এফং 
ৃণও ৃণওবাজফ নভুসঢ সনজঢ জফ। উবে ছুাঁ সওয সপ্রসভোভ উাোন সরসজাডাযজেয ওাজঙ 
অরাো অরাোবাজফ সঘসহ্নঢ  প্রওা ওযা জফ, প্রাও-সফসক্র এফং সফসক্র-যফঢী উবে মসাজেআ 
এফং সরস নসণ, কর সরঝাজযঘায প্রবৃসঢয ভজঢা ভস্ত নসণজঢ ঢা ণাওজফ। 

ফেসিকঢ ফীভা সরস সজজফ এফং গ্রু ফীভা সবসত্ত উবেবাজফআ ডে ফেফায ওযা জঢ াজয। 
ঢজফ স্বািে ফীভা কফ্লাঝায সরসয কিজত্র, সফশুে কভোেী চীফন ফীভা ওবাজযচ সযফাজযয নেঢভ 
কযাচজকজয েজেয উয নজুভাসেঢ জফ সমসন ফীভাজমাকে স্বাজণসয স্বািে ফীভা সরসয এফং ংসিি 
ফীভাওাযীয অিাযযাআটিং সফসধ নমুােী এওচন প্রস্তাফও। 

ফীভাওৃজঢয ওাজঙ সি রওু াজনয ুজমাক ণাজও এফং াভসগ্রওবাজফ ওসম্ব জডেয কিজত্র এঝা 
প্রজমাচে ে। ঢজফ ওসম্ব জডেয স্বািে ংজয ংসিি –নন-রাআপ/স্বঢন্ত্র স্বািে ফীভা কওাম্পাসনয 
ওাঙ কণজও সরসজাডাজযয ুননসফীওযজডয সধওায ণাজও। 
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উবে ফীভাওাযীয প্রঢেি সফডন ঘোজনর, কব্রাওায  কম সকও ফেসিকঢ  ওজসাজযঝ এজচজন্টয 
ভাধেজভ ওসম্ব জডেয সফডন ওযা কমজঢ াজয, ঢজফ ফোে কযপাজযর ফেফিায ভাধেজভ নে। ঢজফ 
মাাঁযা কওাজনা ফীভাওাযীয জডেয সফডজনয চনে নজুভাসেঢ নন ঢাাঁযা ভধেিঢাওাযী জঢ াজযন না। 

কপ্রাজাচার  কর সরঝাজযঘাজয সনসেসি সওঙু প্রওা ওযজঢ ে কমভন কম তফসিেগুসরজঢ েআু 
ফীভাওাযী চস ঢ নে, ওাযা কক্লআভ সনষ্পসত্ত ওযজফ, উবজেয ুননসফীওযড ম্পসওস ঢ সফলে ণফা 
ফীভাওৃজঢয ঙন্নভাসপও ওবাজযয নেঢভ, সযজলফায ুসফধা প্রবৃসঢ। 

এআ ফেফায সযজলফাে ঢণেপ্রমুসিজও িভণস এফং সফজচা  জঢ জফ, মায ণস জরা প্রজোচন 
নমুােী েজুঝা ফীভাওাযীয ভজধে কটঝায ফোও আসন্টজগ্রন ে এফং অআঅযসটএঅআ-কঢ কটঝা 
কচনাজযন ওযা মাে। 

 

I. পযাজকজ পক্ষক্ষ 

এওটি ভাত্র ঢজণেয ধীজন, োজওচ ণফা অজেরা ওবায ংমুি ওবায কেে। 

উোযড সজজফ ফরা মাে, ফেফায নোনে কিডীজঢ কমভন াউজাডায সরস, সওাস 
সরস, সপ োজওচ সরস আঢোসেজঢ ওবায অজঙ। কমঔাজন, এওটি সরসয ধীজন সফসবন্ন 
ফাস্তসফও ম্পে কমভন ফাস , াভগ্রী আঢোসেয চনে ওবায কঔাাঁচা ে। এআ ধযজডয সরসগুসরজঢ 
এওটি সনসেসি ফেসিকঢ ীভানা ফা োসেজত্বয ওবায ন্তবুস ি ে। 

স্বািে ফীভায োজওচ সরসয উোযজড ংমুিবাজফ চটির ুিঢা ওবাজযয ুসফধায জঙ্গ 
িসঢুযজডয সরস এফং এভনওী চীফন ফীভা সরস এফং াাঢাজর তেনসন্নন নকজেয ুসফধা  
িসঢুযজডয সরস ন্তবুস ি। 

ভ্রভড ফীভায কিজত্র, কম সরসয প্রস্তাফ ওযা ে কটি এওটি োজওচ সরস। ঢাযভজধে শুধ ু
স্বািে ফীভা ওবায ওযা ণাজও না, এওআজঙ্গ েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃে/সফওরাঙ্গঢায সুফধায াাাস 
ুিঢা/েখুসঝনা, যীসিঢ ভারজত্রয াসযজে মাো ফা কেসযজঢ অা, াজাঝস  এফং টকুজভন্ট 
াসযজে মাো, ম্পে/ফেসিকঢ িসঢয চনে ঢৃঢীে জিয োেফেঢা, ভ্রভড ফাসঢর জে মাো 
এফং এভনওী াআচোজওয ওবাজযয ুসফধা ণাজও। 
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J. গক্ষরব অংজলর জনয মাইজো বীমা  স্বাস্থয বীমা 

ভাআজক্রা-ফীভা ডে সনসেসিবাজফ সযওল্পনা ওযা জেজঙ গ্রাভীড এফং ংকঠিঢ কিজত্রয ওভ অজেয 
ফেসিজেয ুযিা কেোয রিে সনজে। ওভ অজেয ভানলুজেয সনজে তঢসয জেজঙ অভাজেয চনংঔোয 
এওঝা ফ  ং এফং াধাযডঢ ঢাাঁজেয কওাজনা স্বািে সনযাত্তায ওবায ণাজও না। কআওাযজড, 
াজধেয ভজধে ণাওা সপ্রসভোভ  এআ ওভ ভজূরেয ডে এফং ুসফধায োজওচ ঘার ুওযা জেজঙ মাজঢ 
এআ ভানলুজেয াামে ওযা মাে। ঢাাঁযা মাজঢ প্রঘসরঢ ছুাঁ সওগুসরয কভাওাসফরা ওযজঢ াজযন এফং 
ঢায কণজও ুনরুোয ওযজঢ াজযন কআ রজিে। ভাআজক্রা ফীভাটি অআঅযসটএ ভাআজক্রা ফীভা 
সনেন্ত্রড, ২০০৫-এয ধীজন। 

এআ ডেগুসরজঢ সপ্রসভোভ রাজক ঔুফ ওভ এফং অআঅযসটএ ভাআজক্রা ফীভা সনেন্ত্রড, ২০০৫-এয 
যাভস নমুােী াধাযডবাজফ, ফীভাওৃঢ যাস ৩০,০০০ঝাওায ওভ ে। এআ ওবাযগুসর কফসযবাক 
সফসবন্ন ম্প্রোজেয ংকঞন ণফা কফযওাযী কস্বচ্ছাজফী ংকঞন (এনসচগুসর) ঢাজেয েেজেয 
চনে কনে। অআঅযসটএ‘এয গ্রাভীড এফং াভাসচও কিজত্রয ফাধেফাধওঢাে অজযা প্রজোচন ে কম 
ফীভাওাযীযা ঢাজেয সরসগুসরয এওটি সনসেসি নুাঢ ঢাযা ভাআজক্রা-ফীভা ডে সজজফ সফসক্র 
ওযজফ। এয ভাধেজভ ফীভা অজযা কফস ভানজুলয ওাজঙ ক াঁজঙ মাজফ। 

ভাজচয েসযদ্র ংজয ভানলুজেয ঘাসো ুযড ওযায চনে সএআউগুসর কম েটুি সরস সনসেসিবাজফ 
তঢসয ওজযজঙ ঢা সনজঘ ফডসনা ওযা কাজরা: 

1. জন আজরাগয বীমা পক্ষক্ষ 

সনম্নসরসঔঢগুসর চন অজযাকে ফীভা সরসয তফসিে: 

a. ভাজচয েসযদ্র ংজয ভানলুজও স্তাে সঘসওৎা ফীভা কেোয চনে এআ সরসয সযওল্পনা 
ওযা জেজঙ।  

b. ওবাজযচটি ফেসিকঢ কভসটজক্লআভ সরসয াজণ াো মাে শুধু ক্রভফধসভান কফানা এফং 
কভসটওোর কঘও- অজয ুসফধা এয ভজধে ন্তবুস ি নে। 

c. ফেসি এফং সযফাজযয েেযা সরসটি কজঢ াজযন। 

d. ফেজয ীভা জরা াাঁঘ ফঙয কণজও ৭০ফঙয ফে মসন্ত। 

e. সঢন ভা কণজও াাঁঘ ফঙয ফেজয সশুযা ওবায কজঢ াজয মসে ঢাজেয ভা-ফাফায 
ভজধে এওচন ফা েচুজনআ এওআভজে ওবাজযয অঢাে ণাজওন। 

f. ভাণা সঙু ফীভাওৃঢ যাস ীসভঢ ওযা অজঙ ৫,০০০ঝওা মসন্ত এফং সনম্নসরসঔঢ কঝসফর 
নমুােী সপ্রসভোভ সেজঢ জফ। 

 

 

 

 

 



 

160 

 

ক্রটক্ষব  ২.১ 

ফীভাওৃঢ ফেসিয ফে ৪৬ফঙয ফে 
মসন্ত 

৪৬-৫৫ ৫৬-৬৫ ৬৬-৭০ 

সযফাজযয প্রধান ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 
স্ত্রী ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 
২৫ফঙয মসন্ত সনবস যীর ন্তান ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
২+১ সনবস যীর ন্তাজনয সযফাজযয চনে ১৯০ ২৫০ ২৯০ ৩৩০ 
২+২ সনবস যীর ন্তাজনয সযফাজযয চনে ২৪০ ৩০০ ৩৪০ ৩৮০ 

 অেওয অআজনয ৮০সট ধাযাে ওয ঙা  াো মাজফ সপ্রসভোজভয চনে। 

 এআ সরসয কিজত্র সযজলফা ওয প্রজমাচে নে। 

2. বিজনীন স্বাস্থয বীমা প্রকল্প (ইউএইচআইএ) 

এআ সরসটি ১০০চজনয এওটি ককাষ্ঠী ফা ঢায কফস সযফাজয াো মাজফ। াম্প্রসঢও ভজে, 
ফেসিকঢ আউএআঘঅআএ সরস চনকজডয চনে উরব্ধ ওযা জেজঙ। 

কু্ষবধ্া 

াফসচনীন স্বািে ফীভা প্রওজল্পয ুসফধায ঢাসরওা সনম্নসরসঔঢ: 

 ক্ষচক্ষকৎাগত পক্ষরজলাধ্ 

সরসটি াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয ঔযজঘয সযজাধ সজজফ ৩০,০০০ঝাওা মসন্ত 
ফেসি/সযফাযজও কেে মা সনম্নসরসঔঢ উ ীভায ন্তকসঢ। 

ক্রটক্ষব  2.2 

ক্ষববরণ ীমা 
খয, ণাওায ঔযঘ তেসনও ১৫০ঝাওা মসন্ত 
মসে অআসআউ-কঢ বসঢস  ে তেসনও ৩০০ঝাওা মসন্ত 
রে সঘসওৎও, োনাজিসি, যাভসোঢা, সফজলজজ্ঞয 
সপ, নাসসংজেয ঔযঘ 

প্রসঢ ুিঢা/অখাঢ সঙু ৪,৫০০ঝাওা 
মসন্ত 

োনাজিসো, যি, সক্সজচন, টিয ঔযঘ, লুধ, 
কযাক সনডসজেয যীিায উাোন এফং এক্স-কয, 
টাোসরস, কযসটজণযাস, কওজভাজণযাস, ক 
কভওাজযয ঔযঘ, ওৃসত্রভ ঙ্গ আঢোসে 

প্রসঢ ুিঢা/অখাজঢয চনে 
৪,৫০০ঝাওা মসন্ত 

কম কওাজনা এওটি ুিঢায চনে াভসগ্রও কম ঔযঘ ১৫,০০০ঝাওা মসন্ত 

 বযক্ষিগত দঘুিটনা কভার 

সযফাজযয কযাচজকজয প্রধাজনয (ঢাসরওাে কমভন নাভ অজঙ) মসে েখুসঝনাে ভঢুৃে ে ঢাজর 
২৫,০০০ ঝাওায ওবাজযচ াো মাজফ 
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 ক্ষবকােতার কভার 

ঔসে সযফাজযয প্রধান কযাচজকজয ফেসি েকুসঝনা/ুিঢায চনে াাঢজর বসঢস  ন ঢাজর তেসনও 
৫০ঝাওা ওজয িসঢুযড াো মাজফ। এআ িসঢুযড কেো জফ সঢনসেজনয জিায ভেজফসয 
য াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজে এফং ঢা জফসাচ্চ ১৫সেন মসন্ত জফ।  

 ক্ষপ্রক্ষময়াম 

ক্রটক্ষব ২.৩ 

স্বত্ত্বা ক্ষপ্রক্ষময়াম 
এওচন ফেসি চনে ৩৬৫ঝাওা প্রসঢ ফঙয 
াাঁঘচজনয এওটি সযফাজযয চনে (প্রণভ সঢনটি 
ন্তান) 

৫৪৮ঝাওা প্রসঢ ফঙয 

াঢ চজনয সযফাজযয চনে (প্রণভ সঢনটি ন্তান 
এফং সনবস যীর ভা-ফাফা ) 

৭৩০ঝাওা প্রসঢ ফঙয 

সফসএর ঢাসরওাবুি সযফাজযয চনে সপ্রসভোজভ 
বযঢুসও 

োসযদ্রে ীভায সনজঘ ণাওা সযফাযগুসরয চনে 
যওায সপ্রসভোজভ বযঢুসও কেজফ 
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K. রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয বীমা ক্রযাজনা 

যওায অজযা ওজেও ধযজডয স্বািে প্রওল্প ঘার ুওজযজঙ, ঢাযভজধে ওজেওটি সনসেসি যাজচেয কিজত্র 
প্রজমাচে। চনকজডয চনে স্বািে ুসফধাজও অজযা প্রাসযঢ ওযজঢ, যওায ফীভা কওাম্পাসনগুসরয জঙ্গ 
সভজর, যাষ্ট্রীে স্বািে ফীভা কমাচনা রূােড ওযজঙ। োসযদ্রে ীভায সনজঘ ফফাওাযী (সফসএর) 
সযফাযগুসরজও মাজঢ স্বািে ফীভায ওবাজযচ কেো মাে, ঢায সেজও রিে কযজঔআ বাযঢ যওাজযয 
িভ এফং ওভসসনজোক েপ্তয অযএসফোআ ঘার ুওজযজঙ।  

যাষ্ট্রীে স্বািে ফীভা কমাচনায তফসিেগুসর সনম্নসরসঔঢ: 

a. সযফাজয কফ্লাঝাজযয সবসত্তজঢ প্রসঢ সফসএর সযফায সঙু ৩০,০০০ঝাওা ফীভাওৃঢ যাস। 

b. ফেসিকঢ কভসটজক্লআভ সরসয রাআন কভজনআ ওবাজযচ ে। ুঞ্জীবূঢ কফানা এফং কভসটওোর 
কঘও-অ কফসনসপঝ এয ভজধে ন্তবুস ি নে। 

c. াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয স্বািে সযজলফা এফং রে সঘসওৎায তফসিেকঢবাজফ তেসনও-
মজত্নয সবসত্তজঢ সযজলফা কেো মাজফ ঢায ওবাজযচ াো মাজফ। 

d. কমাকে ভস্ত স্বািে সযজলফাে ওোজর ওবাজযজচয সুফধা াো মাজফ। 

e. িাঝস  ওাজটস য ফেফিা। 

f. াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ূফস  যফঢী ঔযঘ াো মাজফ। 

g. প্রসঢ সবসচঝ সঙু ১০০ঝাওা ওজয সযফজনয ঔযঘ। 

h. ফীভাওাযীজও কওন্ধ এফং যাচে যওায সপ্রসভোভটি সেজে কেে। 

i. এওটি প্রসঢজমাসকঢাভরূও সনরাজভয সবসত্তজঢ ফীভাওাযীজেয ফাঙাআ ওজয যাচে যওায। 

j. যওাযী এফং কফযওাযী াাঢাজরয ভজধে সুফধাজবাকীয কফজঙ কনোয ুসফধা। 

k. কওন্ধ এফং যাচে যওাযজও ৩:১ নুাজঢয সবসত্তজঢ সপ্রসভোভটি ফন ওযজঢ ে। কওন্ধীে 
যওায প্রসঢ সযফায সঙু জফসাচ্চা্  ৫৬৫ঝাওায ফোন কেজফ। 

l. যাচে যওাজযয ফোন জরা: ফাসলসও সপ্রসভোজভয ২৫ ঢাং এফং ৭৫০ঝাওায কফস জর কআ 
সঢসযি সপ্রসভোভ। 

m. নসণবুিওযজডয সপ/ুননসফীওযজডয সপ সজজফ সুফধাজবাকীজও ফঙজয ৩০ঝাওা সেজঢ জফ। 

n. প্রাসনও ফেে ফন ওযজফ যাচে যওায। 

o. িাঝস  ওাজটস য ঔযজঘয সঢসযি সযভাড ৬০ঝাওা প্রসঢ ুসফধাজবাকী সঙু এআ রজিে াো 
মাজফ। 
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p. িাঝস  ওাটস  কেোয সেজনয কণজও যফঢী ভাজয প্রণভ কণজও প্রওল্পটি ওাচ ওযা শুরু ওযজফ। 
ুঢযাং, মসে কওাজনা কচরাে কপব্রুোসয ভাজয কওাজনা ভজে মসে প্রাণসভও িাঝস  ওাটস গুসর ঘার ু
ওযা ে, ঢজফ প্রওল্পটি শুরু জফ এসপ্রজরয ১রা কণজও।  

q. প্রওল্পটি এও ফঙয ণসাৎ জযয ফঙজযয ৩১ক ভাঘস  মসন্ত ঘরজফ। সনসেসি ঐ কচরাে এটিআ জফ 
প্রওল্পটি ফাসঢর জে মাোয সেন। ুঢযাং, ভধেফঢী ভজে কমফ ওাটস  ঘার ু ওযা জফ 
ঢাজেয কআ ফঙজযযআ ৩১ক ভাঘস  প্রওল্পটি ফাসঢজরয সেন জফ।   

কক্লআজভয ভীভাংা ঢাসরওাে উজেঔ ওযা টিসএ’য ভাধেজভআ জফ ণফা ফীভা কওাম্পাসন ওযজফ। 
ঢাসরওাবুি াাঢারগুসরয ভাধেজভ এআ ভীভাংাগুসরজও মজঢাঝা ম্ভফ ওোজর ওযজঢ জফ। 

কওাজনা এওটি ুিঢায ভাজন ভজন ওযা জফ এওঝানা ুিঢায ভে এফং এয ন্তকসঢ জরা 
ফসজল কমসেন াাঢাজর বসঢস য যাভস ওযা জেজঙ ঢায কণজও ৬০সেজনয ভজধে অফায ঢা 
ো।  
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L. প্রধ্ানমন্ত্রী ুরিা বীমা ক্রযাজনা 

েখুসঝনাে ফেসিকঢ ভঢুৃে  ঙ্গতু্বজও ফীভায ওবায সেজঢ ম্প্রসঢ কখাসলঢ সএভএসফোআ ফোও 
অগ্র অওলসড ওজযজঙ এফং এআ প্রওজল্পয সফস্তাসযঢ সফফযড জরা সনম্নরূ: 

ওবাজযজচয ুজমাক: ফোজেয 18 কণজও 70ফঙয ফেী ভস্ত কসবং ফোে োওাউন্ট কাডাযযা 
এজঢ মুি জঢ াজযন। ংগ্রডওাযী ফোেজও ফেআ কওাজনা নজুভাসেঢ নন-রাআপ ফীভাওাযীয 
জঙ্গ ঝাআ অ ওযজঢ জফ মাযা কআ ফোেজও ওবাজযয চনে এওঝা ভািায সরস পায ওযজফ। 
শুধুভাত্র এওঝা কসবং ফোে োওাউন্ট যজেজঙ এভন কম কওউ এআ প্রওজল্প মুি জঢ াযজফন এফং 
সঢসন মসে এওাসধও ফোজে ঢাসরওাফে ন, ঢাজর সঢসন সঢসযি কওাজনা সুফধা াজফন না এফং 
সঢসযি সপ্রসভোভ সেজর ঢা কঔাো মাজফ। ফোে োওাউজন্টয চনে প্রাণসভও কওোআস জফ অধায। 

ঢাসরওাবুসিয প্রওাযঢা / কভোে: ওবাযঝা জফ 1রা চনু কণজও 31ক কভ মসন্ত এও ফঙজযয 
চনে, এআ ঙজন্নয চনে োসেত্বপ্রাপ্ত কসবং ফোে োওাউন্ট কণজও সনধসাসযঢ পজভস প্রসঢ ফঙয 
31ক কভ’য ভজধে জঝা-কটসফঝ প্রোজনয নজুভােন ওযজঢ জফ, প্রাযসম্ভও ফঙজয এআ ুজমাক 
2015-য 31ক অকি মসন্ত ওযা জেজঙ। প্রওল্প শুরুয প্রাযজম্ভআ বাযঢ যওায এআ প্রজক্লজয 
কমাকোজন ভেীভা অজযা সঢন ভা ফাস জে 2015-য 30ক নজবম্বয মসন্ত ওজযজঙ। 

ূডস ফাসলসও সওসস্ত প্রোন ওযজর যফঢীওাজর কমাকোজনয কিজত্র সনসেসি কভোজেয ুজমাক াো 
ম্ভফ জঢ াজয। অজফেনওাযী এনজযারজভন্ট / জঝা কটসফজঝয চনে এওঝা সনসেসি / েীখসঢয 
ঙন্ন ফাঙাআ ওযজঢ াজযন, ঢজফ ঢীঢ সবজ্ঞঢায সবসত্তজঢ প্রওজল্পয ঘারযু ঢস  ফের জফ। 
কওাজনা ভজে কওউ মসে প্রওল্প কণজও কফসযজে মান উজযাি প্রওাজয সঢসন বসফলেজঢ কপয মুি জঢ 
াজযন। ফঙয ফঙয কমাকে ওোঝাজকাসযজঢ নঢুন অা ফা ফঢস ভাজন কমাকে ফেসিযা মাাঁযা অজক মুি 
নসন ঢাাঁযা প্রওল্প ঘরাওারীন বসফলেজঢ ঠুওজঢ াজযন না। 

ফীভায অঢাে ুসফধাগুসর সনম্নরূ : 
ুসফধায কঝসফর ফীভাওৃঢ যাস 
ভঢুৃে 2রি ঝাওা 
উবে কঘাজঔয ণফা উবে াজঢয ম্পূডস  
প্রসঢসফজধে করাওান ফা এওটি কঘাজঔয 
েসৃিাসন  াঢ ফা া ফেফাজযয িসঢ 

2রি ঝাওা 

এওঝা কঘাজঔয ম্পূডস  প্রসঢসফজধে করাওান 
ণফা এওঝা াঢ ফা া ফেফাজযয িসঢ 

1রি ঝাওা 

এএভএ, আজভর ফা ফেসিকঢ ািাজঢয ভাধেজভ চজেসনং  নসভজনজনয ুসফধা উরব্ধ। 

সপ্রসভোভ: ফঙজয েে প্রসঢ 12/-ঝাওা। প্রজঢেও ফাসলসও ওবাজযচ কভোজেয 1রা চনু ঢাসযজঔ ফা 
ঢায অজক ‘জঝা কটসফঝ’ কপসসরটিয ভাধেজভ এওঝা সওসস্তজঢআ োওাউন্ট কাডাজযয কসবং ফোে 
োওাউন্ট কণজও সপ্রসভেভ কওজঝ কনো জফ। ঢজফ মসে কওাণা 1রা চজুনয য জঝা কটসফঝ ে 
কজিজত্র কম ভাজ জঝা কটসফঝ জফ ঢায যফঢী ভাজয প্রণভ সেন কণজও ফীভায ওবায শুরু জফ। 
মঔন জঝা কটসফঝ ঙন্ন কেো জফ, সফজল ওজয প্রসঢ ফঙজযয কভ ভাজ ংগ্রডওাযী ফোে 
সপ্রসভোজভয ণস কওজঝ কনজফ এফং কআ ভাজআ ফীভা কওাম্পাসনজও কআ ণস াঠিজে কেজফ। 
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ফাসলসও কক্লআভ সবজ্ঞঢায সবসত্তজঢ সপ্রসভোভ ুনসফসজফসঘঢ ে ঢজফ প্রণভ সঢন ফঙজয মাজঢ সপ্রসভোভ 
না ফাজ  ঢা সনসশ্চঢ ওযায এওঝা প্রজঘিা জফ। 

কভার মাক্ষপ্ত : েজেয েখুসঝনা ওবায ভাপ্ত জফ : 
1. েজেয 70 ফঙয ফে জঢআ (সনওঝঢভ চন্মসেজন) ণফা 
2. ফোে োওাউন্ট ফে ওযা জর ফা ফীভা ঘার ুযাঔায চনে মসাপ্ত ফোরান্স না ণাওাে 
3. এওচন েজেয মসে এওাসধও োওাউজন্টয ভাধেজভ ওবাযওৃঢ জর, ফীভায ওবায কওফরভাত্র 

এওটিজঢআ ীভাফে ণাওজফ এফং নোনে ওবাযগুসর ভাপ্ত ওজয কেো জফ এফং সপ্রসভোভ 
কঔাো মাজফ। 

ফীভায ওবায মসে কওাজনা কঝওসনওার ওাযজড ফে জে মাে কমভন  সনধসাসযঢ সেজন মসাপ্ত 
ফোরান্স ফা কওাজনা প্রাসনও আুেয ওাযজড, ুজযা ফাসলসও সপ্রসভোভ প্রাপ্ত জঢআ কঝা অফায ঘার ু
জে মাজফ, ঢায চনে ঢস গুসর ূযড ওযজঢ জফ। এআ কভোেওাজরয চনে ছুাঁ সও ওবায অঝজও 
ণাওজফ এফং ছুাঁ সওয ওবায নঢুন ওজয ঘারযু সফলেটি এজওফাজযআ ফীভা কওাম্পাসনয সফজফঘনাধীন। 
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M. প্রধ্ানমন্ত্রী জন ধ্ন ক্রযাজনা 

এওঝা ািেী উাজে ফোসেং ঞ্চে  অভানঢ োওাউন্ট, কযসভজঝন্স, কক্রসটঝ, ফীভা এফং 
কনজন বাযঢীে নাকসযওজেয চনে এআ অসণসও ন্তবুস সি প্রঘাযাসবমানটি 2014াজরয 28ক অকি 
বাযজঢয প্রধানভন্ত্রী নজযন্ধ কভােী শুরু ওজযন। এও প্তাজয ভজধে ফোে োওাউন্ট কঔারাে এওটি 
সফেজযওটস  তঢসয ওজযজঙ এআ প্রওল্পটি। এয রিেজরা ফোসেংজেয ভরূ করাজঢ ফসাসধও ভানলুজও সনজে 
অা  

কম কওাজনা ফোজেয াঔা ফা সফচজন ওজযজিন্ট (ফোে সভত্র) অউঝজরজঝ এওঝা োওাউন্ট কঔারা 
মাে। সএভজচসটোআ োওাউন্টগুসর কঔারা জচ্ছ সচজযা ফোরাজন্স। ঢজফ মসে োওাউন্ট-কাডায 
কঘও ফআ কজঢ ঘান ঢজফ ঢাাঁজও নেূনঢভ ফোরাজন্সয ভাওাঠি ূযড ওযজঢ জফ। 

ক্ষপএমজজক্ষডয়াই প্রকজল্পর আতায় ক্ষবজল কু্ষবধ্া 
1. চভায উয েু 
2. 1রি ঝাওায েখুসঝনা ফীভা 
3. কওাজনা নেুনঢভ ফোরান্স প্রজোচন কনআ। 
4. 30,000/-ঝাওা মসন্ত চীফন ফীভায ওবায 
5. বাযঢচজু  জচআ ঝাওা ট্রান্সপায 
6. যওাযী প্রওজল্পয উজবািাযা এআ োওাউন্টগুসরজঢ যাসয কফসনসপঝ ট্রান্সপায াজফন। 
7. 6ভাজয চনে োওাউন্ট জন্তালচনওবাজফ ঘারাজনায য এওঝা বাযিাজফ্টয ুসফধা াো 

মাজফ 
8. কনন  ফীভা জডেয ুজমাক 
9. েখুসঝনা ফীভায ওবায 
10. রুজ ওাটস  কমটি 45সেজনয ভজধে ন্তঢ এওফায ফেফায ওযজঢআ জফ। 
11. সযফায সঙু ভাত্র এওঝা োওাউজন্টআ 5000/- ঝাওা মসন্ত বাযিাজফ্টয ুসফধা, 

সযফাজযয ভসরাআ গ্রাসধওায াজফন। 

2015-য 13আ কভ-য সজজফ 16,918.91 কওাটি ঝাওায ফোরান্স  কযওটস  ংঔেও 
15.59কওাটি োওাউন্ট কঔারা জেজঙ। এয ভজধে 8.50 কওাটি োওাউন্ট কঔারা জেজঙ সচজযা 
ফোরাজন্স। 
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N. বযক্ষিগত দঘুিটনা  ক্ষবকােতা কভার 

এওটি প্রঢোসঢ েখুসঝনায খঝনায ওাযজড মসে ভঢুৃে এফং সফওরাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢাজর বযক্ষিগত 
দঘুিটনা (ক্ষপএ) ওবাজয িসঢুযড াো মাজফ। জনও ভেআ এআ সরসগুসর েখুসঝনায ুসফধায 
াজণ াজণ এও ধযজডয সঘসওৎাকঢ ওবায সেজে ণাজও। 

এওটি সএ সরসজঢ, কমঔাজন ভঢুৃেওারীন ুসফধায কিজত্র ফীভাওৃঢ যাসয ১০০% কেো ে, 
কঔাজন সফওরাঙ্গঢায কিজত্র ঢাযঢভে খজঝ। মসে িােীবাজফ সফওরাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢজফ ফীভাওৃঢ 
যাসয সনসেসি ঢাংজয সফঘাজয িসঢুযড কেো ে এফং মসে িােীবাজফ সফওরাঙ্গঢা কেঔা কেে 
ঢজফ াপ্তাসও িসঢুযড কেো ে।   

াপ্তাসও িসঢুযজডয ণস জরা সফওরাঙ্গঢায প্রসঢ প্তাজ এওটি সনসেসি সযভাড ণস কেো জফ। 
ওজঢা ংঔেও প্তাজয জফসাচ্চ ীভায কপ্রসিজঢ এআ িসঢুযড কেো জফ ঢা সফজফঘনাধীন সফলে।   

1. ক্রকান ধ্রজণর ক্ষবকােতা কভার করা য় 

সরসয ধীজন াধাযডঢ কম ধযজডয সফওরাঙ্গঢা ওবায ওযা ে ঢা জরা: 

i. স্থায়ী ম্পণূি ক্ষবকােতা(ক্ষপটক্ষড) : এয ণস জরা অচীফজনয চনে ম্পূডস িভ জে 
মাো, কমভন, ঘাযটি ঙ্গ-প্রঢেজঙ্গয িাখাঢ, কওাভায ফিা, েটুি কঘাঔ/েজুঝা 
াঢ/েজুঝা া ণফা এওটি াঢ এফং এওটি কঘাঔ ণফা এওটি কঘাঔ এফং এওটি া 
ণফা এওটি াঢ এফং এওটি া াযাজনা, 

ii. স্থায়ী আংক্ষলক ক্ষবকােতা(ক্ষপক্ষপক্ষড) : এয ণস জরা সঘয চীফজনয চনে 
অংসওবাজফ সফওরাঙ্গ জে মাো, কমভন, অগুর, াজেয অগুর, পোরাজঞ্জ আঢোসে 
াসযজে কপরা   

iii. অস্থায়ী ম্পণূি ক্ষবকােতা(টটক্ষড) : এয ণস জরা এওটি অংসও ভজেয চনে 
ম্পূডস সফওরাঙ্গ জে মাো। এআ সফবাজকয ওবাজযয উজেে জরা সফওরাঙ্গঢায ভজে 
অেীনঢাজও ওবায ওযা। 

কক্রঢা ঙন্নভজঢা কফজঙ সনজঢ াজযন শুধু ভঢুৃেওারীন ণফা ভঢুৃে ঢাযজঙ্গ িােী সফওরাঙ্গঢা 
ণফা ভঢুৃে এফং ঢাযজঙ্গ িােী সফওরাঙ্গঢা এফং িােী াসফসও সফওরাঙ্গঢায ওবায। 

2. বীমাকৃত রাক্ষল 

সএ সরসয চনে ফীভাওৃঢ যাস াধাযডঢ সিয ওযা ে কভাঝ ভাসও অজেয উয সবসত্ত ওজয। 
াধাযডঢ, কভাঝ ভাসও অজেয ৬০গুড ে। মসে, সওঙু ফীভাওাযী অজেয স্তজযয সফজফঘনা না 
ওজয িােী সযওল্পনায সবসত্তজঢ ফীভায প্রস্তাফ কেে। এআ ধযজডয সরসজঢ ওবাজযয প্রসঢটি সফবাজকয 
চনে ফীভাওৃঢ যাসয াণসওে খজঝ, কমযওভ সযওল্পনা কনো জফ কআ নমুােী। 

3. কু্ষবধ্া পক্ষরকল্পনা 

এওটি ুসফধা সযওল্পনা সজজফ, সএ সরস ফোন অওলসড ওজয না। কআওাযজড, মসে এওচন 
ফেসি সফসবন্ন ফীভাওাযীয ওাজঙ এওাসধও সরস ওজযন, েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃেয খঝনায কিজত্র, সটিসট 
ণফা সসসট, ফ ওটি সরসয ধীজনআ কক্লআজভয ঝাওা কেো জফ। 
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4. কভাজরর প্রার 

এআ সরসগুসর জনও ভে সঘসওৎাকঢ ঔযঘ ওবায ওযায চনে প্রাসযঢ ওযা ে, েখুসঝনায 
জয াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে কম সঘসওৎাকঢ এফং নোনে ঔযঘ জেজঙ ঢা সযজাধ ওযায 
চনে। এওটি েখুসঝনা যফঢী খঝনাফরীয চনে কম সঘসওৎাকঢ/াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয 
ঔযঘাসঢ ে, ফঢস ভাজন অভাজেয কম স্বািে সরস অজঙ কটি সেজেআ এআ ঔযঘ কভঝাজনা ে। এআ 
ধযজডয সরসগুসর ুিঢা এফং ঢায সঘসওৎাজঢ কওাজনা ওবায কেে না এফং ঢায সযফজঢস 
শুধুভাত্র েখুসঝনাচসনঢ ুিঢাযআ ঔযঘাসঢ কেে।  

5. মূয যিু কু্ষবধ্া 

ফেেসিকঢ েখুসঝনায জঙ্গ, জনও ফীভাওাযী ভরূে মুি ুসফধা কমভন েখুসঝনায ওাযজড াাঢাজর 
বসঢস  োয পজর কম ঔযঘ ে কজিজত্র াাঢাজরয নকে, ভজৃঢয সযফড, সনসেসি যাসয 
সিায ুসফধা এফং ঠিও ণফা সনসেসি ীভায কমটি ওভ জফ কআ নমুােী োম্বুজরজন্সয ঔযঘ 
কেোয প্রস্তাফ ওজয। 

6. বাদ ক্রদয়া 

ফেসিকঢ েখুসঝনায ওবাজযয ধীজন প্রঘসরঢ ফাে কেোগুসর জরা: 

i. সরসটিয তূ্রাজঢয অজক কওাজনা উসিঢ সফওরাঙ্গঢা সঙর ওী না 

ii. ভানসও বাযাভেঢা ণফা কওাজনা ুিঢায পজর ভঢুৃে ণফা সফওরাঙ্গঢা 

iii. প্রঢেি ফা জযািবাজফ কম নফেসধ ংক্রান্ত ুঔ, কম ন কযাক, এট ণফা ভানসও 
বাযাভেীন োয ওাযজড।  

iv.  কযসটজেন, ংক্রভড, েখুসঝনায ওাযড ঙা া সফলাি জে মাোয পজর ভঢুৃে ণফা 
সফওরাঙ্গঢা। 

v. যাধভরূও উজেে সনজে ফীভাওৃঢ ফেসি ফা ঢাাঁয সযফাজযয কওউ অআন বঙ্গ ওজযন 
এফং ঢাযপজর মসে কওাজনা অখাঢ কেঔা কেে ফা খজঝ ণাজও। 

vi. েখুসঝনাচসনঢ অখাঢ মা প্রঢেি ফা জযািবাজফ কমাক অজঙ ণফা মেু, অক্রভড, 
সফজেী ত্রুয ওাচ, মুেসফগ্র(কঔাজন মেু কখালডা ওযা কাও ফা না কাও), কৃ 
মুে, সফজদ্রা, সফেফ, উসফেফ, প্রওাজে সফজদ্রা, াভসযও ণফা ওযােত্ত িভঢা, 
ফাজচোপ্ত, ফন্নী ওযা, কগ্রপ্তায, েভন এফং অঝও ওযায জঙ্গ মুি ণাওায পজর মসে 
ভঢুৃে ণফা সফওরাঙ্গঢা ণফা অখাঢ খজঝ।  

vii. ফীভাওৃঢ ফেসি মসে সনন্ননীে ঢো, কমভন, ঔুজনয সওায ন কআ খঝনায কিজত্র। 
মসে, কফসযবাক সরসজঢ, ঢোয খঝনাে কমঔাজন ফীভাওৃঢ সনজচ কওাজনা 
যাধভরূও ওাচওজভসয জঙ্গ চস ঢ নন, কঔাজন  এভন খঝনাজও েখুসঝনা ফজর ভজন 
ওযা ে এফং সরসয ধীজন ওবায কেো জে ণাজও। 

viii. সশুয চন্ম, ন্তান ম্ভফা ণফা ঢায যফঢী সযডাজভয ওাযড, ফোন, ণফা 
ফাস জে কঢারা ণফা েীখসাসেঢ ওযায চনে প্রঢেি ফা জযািবাজফ, 
ভঢুৃে/সফওরাঙ্গঢা/াাঢাজর বসঢস । 
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ix. মঔন ফীভাওৃঢ/ফীভাওৃঢ ফেসি কাোয কঔজরাো  সজজফ ংগ্রড ওযজঙ ফা প্রসিড 
সনজচ্ছ, াসন্ত ফা মুজেয ভে কম কওাজনা কেজয কডা ফা স্ত্র ফাসনীজঢ কমাক সেজচ্ছন। 

x. আচ্ছাওৃঢবাজফ সনজচজও অঢ ওযা, অত্মঢো ফা অত্মঢোয কঘিা ওযা (কটি প্রওৃসঢি ফা 
প্রওৃসঢিবাজফ) 

xi. ভােওদ্রফে ফা িাক এফং ভজেয ফেফায 

xii. সফভান ণফা কফরনু ঘারনায জঙ্গ মুি ণাওায ভে, সফজেয কম কওাজনা চােকাে 
রাআজন্সপ্রাপ্ত ভাওাঠিওৃঢ সফভান মাত্রী(বা া সেজে ণফা নেবাজফ) সজজফ ঙা া নে 
কওাজনাবাজফ সফভাজন ফা কফরজুন ঘ া, কঔান কণজও নাভা ফা ভ্রভজডয ভে 

তফধ ঘারজওয রাআজন্স ঙা া কম কওাজনা কাস  ঘারাজনায পজর কম িসঢ জফ কটি ওবাজযয 
অঢা কণজও ফাে ণাজও সনসেসি সরসগুসরজঢ। 

সএ সরসয চনে ফেসি, সযফায এফং ককাষ্ঠীজও প্রস্তাফ কেো ে। 

ফযাক্ষমক্ষ পযাজকজ কভার 

পোসভসর োজওচ ওবায ভঞ্জযু ওযা জঢ াজয সনজম্নাি োঝাজনস: 

 ক্ররাজজগজর দয (বীমাকৃত বযক্ষি)  তাুঁর স্বামী বা স্ত্রী, যক্ষদ ক্ররাজজগজর ন : 
ফেসি সজজফ স্বাবাসফও ীভাফেঢায ভজধে প্রজঢেজওয চনে ওাসঙ্খঢ স্বাধীন ভরুধনী ফীভাওৃঢ 
যাস।  

 স্বামী বা স্ত্রী (ক্ররাজজগজর দয না জ) : াধাযডবাজফ কযাচজকজয েজেয ফীভাওৃঢ 
যাসয 50ঢাং। এয এওঝা সনধসাসযঢ উধসীভা ঝানা কমজঢ াজয কমভন 1,00,000 
ঝাওা ফা 3,00,000 ঝাওা। 

 ন্তান (5  25বছজরর মজধ্য) : াধাযডবাজফ কযাচজকজয েজেয ফীভাওৃঢ যাসয 
25ঢাং। এয এওঝা সনধসাসযঢ উধসীভা ণাওজঢ াজয কমভন ন্তান প্রসঢ 50,000 
ঝাওা। 

গ্রুপ বযক্ষিগত দঘুিটনা পক্ষক্ষ 

গ্রু ফেসিকঢ েখুসঝনা সরস জরা াধাযডঢ এওঝা ফাসলসও সরস মা কওফরভাত্র ফাসলসওীজঢআ 
ুযননসফীওযড ওযায নজুভােন াে। মসে নন-রাআপ  স্বঢন্ত্র স্বািে ফীভাওাযীযা কওাজনা সনসেসি 
আজবজন্ট ওবাজযচ সেজঢ এও ফঙজযয ওভ ভজেয চনে গ্রু ফেসিকঢ েখুসঝনা সরসয প্রস্তাফ সেজঢ 
াজয। 

সনজম্নািগুসর জরা সফসবন্ন ধযজনয গ্রু সরস : 

 ক্ষনজয়াগকতি া  কমিচারী ম্পকি  

এআ সরসগুসর পাভস, োজাসজেন প্রবৃসঢজও ভঞ্জযু ওযা ে: 

o নাভ উজেসঔঢ ওভসঘাযীজেয ওবায ওযজঢ 

o নাভ উজেসঔঢ নে এভন ওভসঘাযীজেয ওবায ওযজঢ 
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 নন এমপ্লয়ার-এমপ্লক্ষয় ম্পকি  

 এআ সরসগুসর োজাসজেন, কাাআটি, ক্লাফ প্রবৃসঢজও ভঞ্জযু ওযা ে: 

o নাভ উজেসঔঢ েেজেয ওবায ওযজঢ 

o নাভ সেজে সঘসহ্নঢ নে এভন েেজেয ওবায ওযজঢ 

  (কনাঝ : ওভসঘাযীজেয অরাোবাজফ ওবায কেো কমজঢ াজয) 

া়ি ক্রভজঙ যায়ার পক্ষক্ষ এবং তদনক্ষন্দন কাজকমি ারাজনার িক্ষতপরুণ 

এটি এওটি সফজল সএ সরস। এআ সরসটি সযওল্পনা ওযা জেজঙ ঢাসরওাবুি সিবঙ্গজও ওবায 
কেোয চনে। 

i. সনসেসি সুফধা ণফা ফীভাওৃঢ যাসয ঢাং মা প্রসঢ সিবজঙ্গয জঙ্গ উজেঔ ওযা অজঙ 
ঢা কক্লআভ ওযায ভে কেো ে 

ii. ওী ধযজডয া  ওবায ওযা অজঙ এফং ওী ধযজডয সিবঙ্গ জেজঙ ঢায ধযজডয উয 
সনবস য ওজয সুফধায সযভাড ওজঢাঝা জফ।  

iii. অজযা সফস্তাসযঢবাজফ ফরজর, াধাযড সিবজঙ্গয ঢুরনাে সভি সস্তবজঙ্গ কফস ঢাং 
াজয সুফধা াো মাজফ। অফায, অগুজরয া  বাগায ুসফধায ঢুরনাে জনও কফস 
ঢাং াজয ুসফধা াো মাজফ মসে কপভায কফান (ণাআজেয া ) বাজগ। 

iv. এআ সরসজঢ প্রসঢসেজনয ওাচওভস াযাজর কজিজত্র সরসজঢ ফডসনা ওযা সনসেসি ুসফধায 
ওবায াো  মাে, কমভন, ঔাো, ভর ঢোক, চাভা ওা  যা, অত্মংমভ 
(ভতূ্র ণফা ভর ধজয যাঔায িভঢা)  ণফা ঘরঢায চনে মাজঢ ফীভাওৃঢ ুযল/ভসরা 
ঢাাঁয চীফনমাত্রা ফচাে যাঔায চনে ঔযজঘয মত্ন সনজঢ াজযন। 

v. এটি াাঢাজরয নকজেয সুফধায ওবায এফং েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃেয ওবায কেো ে। 
ফীভাওৃঢ যাসয াণসওে এফং ুসফধা াোয চনে সফসবন্ন সযওল্পনা াো মাে। 
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O. তবজদক্ষলক ভ্রমণ বীমা 

1. পক্ষক্ষর জনয প্রজয়াজনীয়তা 

ফেফা, ঙুটি ণফা  াজানায চনে বাযজঢয ফাআজয মাজচ্ছন এভন এওচন বাযঢীে নাকসযও ঢাাঁয 
সফজেজ ণাওওারীন ভজে েখুসঝনা, অখাঢ এফং ুিঢায ছুাঁ সওয ভজুঔাভঔুী জঢ াজযন। 
সঘসওৎাকঢ মজত্নয ঔযঘ, সফজলঢ, আউএএ এফং ওানাটাজঢ ঔুফআ কফস এফং এআ ভস্ত কেজ 
ভ্রভডযঢ ফেসি মসে কওাজনা েবূস াকেচনও েখুসঝনা/ুিঢায মু্মঔীন ন ঢাজর ফ  ধযজডয অসণসও 
ভো কেঔা সেজঢ াজয। এভন কওাজনা েবূস াকেচনও সযসিসঢজঢ ুযিা কেোয চনে, ভ্রভড সরস 
এফং সফজেজ স্বািে এফং েখুসঝনায সরস াো মাে। 

2. কভাজরজজর কু্ষবধ্া 

এভন সরস প্রাণসভওবাজফ েখুসঝনা এফং ুিঢায ুসফধায চনে ওযা ে, সওন্তু সধওাং ডে মা 
ফাচাজয াো মাে কগুসরজঢ এওটি জডেয ভজধেআ কফ ওজেওটি ওবায োজওচ ওযা ণাজও। কম 
ওবাযগুসর প্রস্তাফ ওযা ে: 

i. েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃে/সফওরাঙ্গঢা 
ii. ুিঢা/েখুসঝনায ওাযজড সঘসওৎাকঢ ঔযঘ 
iii. যীসিঢ ফোজকয াসযজে মাো 
iv. যীসিঢ ফোজকয কেসযজঢ অা 
v. াজাঝস  এফং ঢজণেয াসযজে মাো 
vi. ম্পসত্ত/ফেসিকঢ িসঢয চনে ঢৃঢীে জিয োেফেঢা 
vii. ভ্রভড ফাসঢর 
viii. াআচোজওয ওবায 

3. পক্ষরকল্পনার ধ্রণ 

চনসপ্রে সরসগুসর জরা সফচজন এফং সরজট েোন, িাসট েোন এফং এভেেজভন্ট েোন। 

4. যারা এই বীমা ক্ষদজত পাজরন 

সফজে ফা কেীে ভ্রভড ফীভা সরসগুসর কওফরভাত্র নন-রাআপ  স্বঢন্ত্র স্বািে ফীভা কওাম্পাসনগুসরআ 
ে এওঝা স্বঢন্ত্র ডে সজজফ নেজঢা ফঢস ভান স্বািে সরসয এওঝা োট-ন সজজফ পায ওযজঢ 
াজয, ঢজফ োট-ন ওবাজযয চনে সপ্রসভোভ পাআর োি আউচ প্রসক্রোয ধীজন ওঢস জিয 
নজুভাসেঢ জঢ জফ। 

 

5. এই পক্ষক্ষ কারা ক্ষনজত পাজরন  

এওচন বাযঢীে নাকসযও সমসন ফেফায ওাজচ, ঙুটিজঢ ণফা সিায চনে সফজে ভ্রভড ওযজঙন 
সঢসন এআ সরস গ্রড ওযজঢ াজযন। বাযঢীে সনজোকওঢস াজেয ওভসঘাযীযা মাাঁজেয ঘুসিয সবসত্তজঢ 
সফজেজ াঞাজনা জচ্ছ ঢাাঁযা এয ওবাজযয অঢাবুি। 
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6. বীমাকৃত রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম 

আউএ টরাজয এআ ওবায কেো ে এফং াধাযডঢ ঢা ১০০,০০০ কণজও ৫০০,০০০ আউএ 
টরাজযয ভজধে সযফসঢস ঢ ে। এআ সফবাজক ণাওজঙ সঘসওৎায ঔযঘ িানান্তয, প্রঢোফান, মা জরা 
ভরূ সফবাক। নোনে সফবাজক এ.অআ. জরা ওভ, োেফেঢায ওবায অা ওযা মাে। 
এভেেজভন্ট সযওল্পনা ঙা া, কমঔাজন এওভাত্র টরাজযআ সপ্রসভোভ সেজঢ জফ, ফাসও কিজত্র বাযঢীে 
ভদু্রাে সপ্রসভোভ কেো মাজফ। াধাযডঢ েোনগুসর জরা েধুযজডয: 

 আউএএ/ওানাটা ফাজে ফাসও াযা সফে 
 আউএএ/ওানাটা  ফাসও াযা সফে 

সওঙু ডে অজঙ কমগুসর শুধভুাত্র এীে কেগুসর, ককওনজচন কেগুসর আঢোসেয চনে ওবায কেে। 

1. কজপিাজরজটর ঘন ঘন ভ্রমণকারীর প্লযান 

কম ওজসাজযঝ/সনজোকওঢস া ঢাাঁজেয ওভসঘাযী, মাাঁযা খন খন বাযজঢয ফাআজয ভ্রভড ওজযন ঢাাঁজেয চনে 
ফেসিকঢবাজফ সরস কনন ঢাাঁজেয চনে এটি এওটি ফাসলসও সরস। এআ ওবায এওচন ফেসি সনজঢ 
াজযন, মসে সঢসন ফঙজয ফহু ফায সফজেজ মান। প্রসঢটি ভ্রভজডয জফসাচ্চ ভেীভায উয এফং 
এও ফঙজয জফসাচ্চ ওজঢা ংঔেও ভ্রভড ওযা মাজফ ঢায উয ীভা সিয ওযা অজঙ।  

ফঢস ভাজন এওটি ওবাজযয চনসপ্রেঢা ঔুফ ফা জঙ। এআ সরসটিজঢ ফালসসলও কখালডা ওযজঢ জফ। 
কমঔাজন কওাজনা কওাম্পাসনয ওভসঘাযীযা এও ফঙজয অনভুাসনও ওজঢাগুসর িভ সেফজ ভ্রভড ওযজঢ 
াজযন ঢায সবসত্তজঢ অকাভ সপ্রসভোভ সেজে কেো। 

ওভসঘাযী সঙু ভ্রভজডয সেজনয ংঔো াপ্তাসও/াসিও সজজফ কখালডা ওযা ে এফং ঐ অকাজভয 
কপ্রসিজঢ সপ্রসভোভ সিয ওযা ে। সরসটি ঘরায ভে িভ সেফজয ংঔো ফা াজনায ফেফিা ওযা 
অজঙ, কমজঢু এটি সঢসযি অকাভ সপ্রসভোভ প্রোজনয উয ফেে ওযা ে।   

উসযউি সরসগুসর শুধুভাত্র ফেফা এফং ঙুটিয ভ্রভজডয কিজত্রআ নভুসঢ কেো ে। 

এভস’য ধীজন প্রঘসরঢ কমগুসর ফাে কেো ে ঢায ন্তবুস ি জরা ূফস-উসিঢ ুঔ। কম 
ফেসিয ুিঢা যজেজঙআ সঢসন সফজেজ সঘসওৎা কনোয চনে ওবায াজফন না।  

এআ সরসগুসরয ধীজন স্বািেে ংক্রান্ত কক্লআভগুসর ম্পডূস ওোজর জফ। কমঔাজন প্রজঢেও ফীভাওাযী 
এওটি অন্তচস াসঢও সযজলফা প্রোনওাযীয জঙ্গ মুি জে মাে। এআ প্রোনওাযীজেয প্রধান কেগুসরয 
জঙ্গ কনঝোওস  অজঙ মাযা সফজেজ সরসয সযজলফা সেজে ণাজও।  
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P. গ্রুপ স্বাস্থয কভার 

1. গ্রুপ পক্ষক্ষ 

ধোজে অজক কমভন ফোঔো ওযা জেজঙ কম গ্রু সরস সনজঢ াজযন এওচন ককাষ্ঠীয ভাসরও সমসন 
সনজোকওঢস া, এওটি ংকঞন, ফোজেয কক্রসটঝ ওাটস  সফবাক, কমঔাজন এআ এওটি সরসয ভাধেজভআ 
ুজযা ককাষ্ঠীয প্রজঢেও ফেসিআ ওবায কজঢ াজযন।   

কম কওাজনা ফীভা কওাম্পাসনআ গ্রু স্বািে ফীভা সরস পায ওযজঢ াজয, এয 
চনে এআ ধযজনয ভস্ত ডেগুসরয এও ফঙজযয ুননসফীওযড ঘুসি ণাওজফ।  
গ্রুপ পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয-াপাতাজ ভক্ষতি  থাকার মজয়র কু্ষবধ্ার কভার। 

1. কভাজরজজর জুযাগ 

গ্রু স্বািে ফীভায ফজঘজে প্রঘসরঢ অওায জরা কম সনজোকওাযী সরসটি গ্রড ওজযন। এআ 
সরসজঢ ওভসঘাযী এফং ঢাাঁজেয সযফাজযয ন্তকসঢ সনবস যীর স্ত্রী, ন্তান এফং ভা-ফাফা/েশুয 
াশুস  ওজরআ ন্তবুস ি ণাজওন।  

2. ক্রটর-ক্রমড কভার  

গ্রুজয প্রজোচন নমুােী গ্রু সরসগুসরজঢ জনও ভে কঝরয-কভট ওবাজযয ুসফধা াো মাে। 
কআ ওাযজড, ফেসিকঢ সরসজঢ কফ ওজেওটি প্রঘসরঢ ফাে কেোয সফলেগুসর, গ্রু সরসয 
ধীজন ওবায সজজফ াো মাে।     

3. মাতৃত্বকাীন কভার 

গ্রু সরসজঢ নেঢভ ফজঘজে প্রঘসরঢ প্রাসযঢ কম ওবাযটি াো মাে ঢা জরা ভাঢৃত্বওারীন 
ওবায। এঔন সওঙু ফীভাওাযী ফেসিকঢ সরসয ধীজন এআ ওবায সেজচ্ছ, সওন্তু ঢাযচনে 
জিায ভেফস জরােআু কণজও সঢন ফঙয মসন্ত। গ্রু সরসজঢ াধাযডঢ ভাত্র নে ভাজয 
জিায ভেফস ণাজও এফং এভনওী সওঙু কিজত্র ঢা ঢুজর কেো ে। ভাঢৃত্বওারীন ওবাজয 
সশুয চজন্ময চনে াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে এফং ঢায ন্তকসঢ স-কওন চন্মোজনয 
ওবায কেো জে ণাজও। সযফাজযয চনে াভসগ্রও কম যাস ফীভাওৃঢ ওযা জেজঙ ঢায অঢাে 
২৫,০০০ কণজও ৫০,০০০ঝাওায ভজধে এআ ওবায ীভাফে ওযা ণাজও।  

 

4. ক্ষলশুর কভার 

সশুযা াধাযডঢ ফেসিকঢ স্বািে ফীভায ধীজন সঢন ভা ফে কণজও ওবায কজে ণাজও। গ্রু 
সরসজঢ, সশুজেয এওসেন ফে কণজওআ ওবাজযচ কেো জে ণাজও, ওঔজনা ঢা ভাঢৃত্বওারীন 
ওবায ীভায ভজধে ীভাফে ণাজও এফং ওঔজনা ঢা সযফাজযয চনে ফীভাওৃঢ যাস ন্তবুস ি ওযায 
চনে প্রাসযঢ ওযা ে। 
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5. পবূি-উপ্সক্ষথত ক্ররাগ কভার করা য়, অজপিার ময়পবি মকুব 

এওটি কঝরয-কভট গ্রু সরসজঢ সফসবন্ন ফাে কেোয সফলেগুসর কমভন ূফস-উসিঢ কযাক, সঢসয 
সেজফয জিায ভে, েআু ফঙজযয জিায ভে, চন্মকঢ কযাক েজঢা ওবায ওযা জঢ 
াজয। 

6. ক্ষপ্রক্ষময়াজমর গণনা 

গ্রু সরসরসজঢ কম সপ্রসভোভ ধামস ওযা ে ঢায সবসত্ত জরা গ্রুটিয েেজেয ফেজয রূজযঔা, 
গ্রুটিয েে ংঔো এফং ফজঘজে গুরুত্বূডস জরা গ্রুটিয কক্লআভ ওযায সবজ্ঞঢা। সবজ্ঞঢা, 
উজয উজেঔ ওযা জেজঙ এভন সঢসযি ওবায মা ককাষ্ঠীজও সফনা ফেজে কেোয সবসত্তজঢ ফঙয 
ফঙয সপ্রসভোজভয কম াণসওে খজঝ, কটি ে গ্রুজয সরসধাযওজেয স্বাজণস। মাজঢ কম সপ্রসভোভ 
কেো জেজঙ ঢায ভজধেআ কক্লআভগুসর াভরাজঢ াজযন।  

7. অ-ক্ষনজয়াগকতি ার কমিচারী গ্রুপ 

বাযজঢ, সনেন্ত্রডওাযী ফেফিাে গ্রু ফীভায ওবায াোয উজেজেআ প্রাণসভওবাজফ এওটি গ্রু কঞন 
ওযায কিজত্র ওজঞায সনজলধাজ্ঞা যজেজঙ। মঔন সনজোকওাযী ঙা া নে ওাউজও গ্রু সরস কেো 
ে, ঢঔন গ্রুজয ভাসরজওয জঙ্গ ঢায েেজেয ম্পওস  সনসশ্চঢ ওযা গুরুত্বূডস।  

উদারণ 

ফোে ঢায কসবং ফোে ধাযও ণফা কক্রসটঝ ওাটস  ধাযওজেয চনে মসে কওাজনা সরস সনজঢ ঘাে 
ঢজফ ঢা এওটি ভজকাত্রীে ককাষ্ঠী কঞন ওযজফ, কমঔাজন এওটি সফযাঝ ককাষ্ঠী ঢাজেয সনজচজেয ঘাসো 
ভজঢা সযওল্পনা ওযা কঝরয-কভট সরসয ুসফধা সনজঢ াযজফ।  

এঔাজন প্রসঢ োওাউন্ট ধাযওজেয কম সপ্রসভোভ ংকৃীঢ জফ ঢা েজঢা ঔুফআ ওভ জফ, সওন্তু 
এওটি ককাষ্ঠী সজজফ ফীভাওাযী ঢায ওাঙ কণজও কম সপ্রসভোভ াজফ কটি মজণিআ জফ এফং ঢায 
উয ফোে ঢায কক্রঢাজেয চনে উচ্চঢয সরস এফং কটি বাজরা সপ্রসভোজভয াজযয অওাজয ভরূে 
মুি প্রস্তাফ কেজফ।  

8. মূয ক্ষনধ্িারণ বা প্রাইক্ষং 

ককাষ্ঠী সরসজঢ, ককাষ্ঠীটিয ভাজয উয সনবস য ওজয এফং ঢায জঙ্গ ককাষ্ঠীয কক্লআজভয সবজ্ঞঢায 
সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভ ঙা  াোয ুসফধা অজঙ। ককাষ্ঠী ফীভা প্রসঢকূর সনফসাঘজনয ছুাঁ সও ওসভজে কেে, 
কমজঢু এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী সরসয ধীজন ওবায াজচ্ছ এফং কটি ককাষ্ঠীয ধাযওজও অজযা বাজরা 
েযোভ ওযায ুজমাক ওজয কেে। মাআজাও, াম্প্রসঢও ভজে, এআ কিত্রটি ফ  নুাজঢয িসঢয 
ভঔু কেঔজঙ, ঢায প্রাণসভও ওাযড জরা প্রসঢজমাসকঢায ওাযজড সপ্রসভোজভয োভ জনও ওসভজে 
কেো। মসে, এযপজর ওজেওচন ফীভাওাযীয কেো সপ্রসভোভ এফং ওবাযগুসর মসাজরাঘনা ওজয 
কেঔজঙ, সওন্তু এঔজনা এটি ফরা ঔুফ ওঠিন কম সযসিসঢ অজকয কণজও শুধজযজঙ। 

9. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদান 

সপ্রসভোভটি ম্পূডসবাজন সনজোকওাযী ফা ককাষ্ঠীয ভাসরও সেজে সেজঢ াজযন, ঢজফ াধাযডঢ এটি 
ওভসঘাযী ণফা ককাষ্ঠীয েেজেয ফোজনয সবসত্তজঢ ে। মসে, এটি ফীভাওাযীজেয জঙ্গ এওটি 
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এওও ঘুসি, কমঔাজন সনজোকওাযী/ককাক্ষ্ষ্ঠীয ভাসরও সপ্রসভোভটি ংগ্র ওজযন এফং ওর েেজও 
ওবায ওজয সপ্রসভোভটি কেন। 

10. অযাড-অজনর কু্ষবধ্া 

কঝরয-কভট গ্রু সরস োাঁজঢয মত্ন, েসৃিয মত্ন এফং স্বািে যীিা এফং ওঔজনা, চটির ুিঢায 
ওবায সেজে ণাজও। এযচনে সঢসযি সপ্রসভোভ সেজঢ ে ফা এটি সবনন্ননূঘও ুসফধা সজজফ 
াো কমজঢ াজয। 

ক্ষবজল দ্রষ্টবয : 

অআঅযসটএঅআ ককাষ্ঠীয েখুসঝনা এফং স্বািে ওবাজযয নভুসঢ কেোয কিজত্র সওঙু ঢস  কযজঔজঙ। 
এটি ওযা জেজঙ ওাযড মাজঢ চাসরোঢজেয নফধ ঝাওা অজেয গ্রু সরসয প্রওজল্পয াঢ কণজও 
ফেসিজও ুযিা কেো মাে। 

ম্প্রসঢ কম যওাযী স্বািে ফীভা প্রওল্প এফং ফসচনীন ডে ঘার ু ওজযজঙ ঢাজও ককাষ্ঠী স্বািে 
ওবাজযয কিডীয ন্তবুস ি ওযা মাে ওাযড কমজঢু চনংঔোয এওটি সফযাঝ ংজয চনে যওায 
এআ সরসগুসর সওজনজঙ। 

ংজ্ঞা 

ককাষ্ঠীয ংজ্ঞাজও ংসিপ্তায ওযা মাে সনম্মসরসঔঢবাজফ: 

a) এওটি ককাষ্ঠীজঢ এভন ফেসিযাআ ণাওজফন মাাঁজেয উজেজেয ভজধে ামুচে অজঙ, এফং ককাষ্ঠীয 
ংকঞজওয প্রসঢ ককাষ্ঠীয সধওাং েজেয ভণসন ণাওজঢ জফ কম সঢসন ঢাাঁজেয জে ফীভায 
ফেফিা ওযজঙন। 

b) শুধুভাত্র ফীভায ুসফধা াোয প্রধান রিে সনজে কওাজনা ককাষ্ঠী তঢসয জঢ াযজফ না। 

c) কম সপ্রসভোভ ধামস ওযা জেজঙ এফং কমফ সুফধা াো মাজফ কটি প্রজঢেও েেজও স্পি 
ওজয চাসনজে সেজঢ জফ। 

d) ককাষ্ঠী কম ঙা  াজফ ঢা ফেসি েেজেযজও সেজঢ জফ এফং কম সপ্রসভোভ ধামস ওযা জফ ঢা 
কমন ফীভা কওাম্পাসনজও কেো সপ্রসভোজভয কণজও কফস না ে। 

2. কজপিাজরজটর বাফার অথবা ক্রলাটার কভার 

সধওাং গ্রু সরসজঢ, সনসেসি ফীভাওৃঢ যাসয কপ্রসিজঢ প্রজঢেও সযফায ওবাজযয অঢাে 
ণাজও, এও রি ঝাওা কণজও াাঁঘ রি ঝাওা মসন্ত াণসওে জঢ াজয এফং ওঔজনা ঢায কফস । 
কঔাজন এভন সযসিসঢ কেঔা সেজঢ াজয কমঔাজন সযফাজযয চনে ফীভাওৃঢ যাস কল জে কমজঢ 
াজয, সফজলঢ মসে সযফাজযয কওাজনা এওচন েজেয ফ  কওাজনা ুঔ খজঝ। এভন সযসিসঢজঢ, 
এআ ফাপায ওবাযটি স্বসস্ত সেজঢ াজয, কমঔাজন সযফাজযয ফীভাওৃঢ যাসয কণজও কফস ঝাওা ঔযঘ 
জে মাে কঔাজন এআ ফাপায সযভাডটি কণজও ঢা কভঝাজনা ে। 

ংসিপ্তবাজফ ফরজর, এআ ফাপায ওবাজয ফীভাওৃঢ যাসয সযভাড ে রি ঝাওা কণজও এও কওাটি 
ঝাওা ফা ঢায কফস মসন্ত সফসৃ্তঢ জঢ াজয। সযফাজযয ফীভাওৃঢ যাস কল জে ককজর, ফাপায 
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কণজও ঝাওা কনো ে। মসে, এয ফেফায ফ  কওাজনা ুঔ/ চটির কওাজনা ুঔ কমঔাজন 
এওফায াাঢাজর বসঢস  োয পজরআ ফীভাওৃঢ যাস কল জে ককজঙ, কযওভ কিজত্রআ ীভাফে। 

এআ ফাপায কণজও প্রজঢেও েে ওজঢা সযভাড ফেফায ওযজঢ াযজফন ঢা ীভাফে ওযা অজঙ, 
জনও ভেআ ঢা অর ফীভাওৃঢ যাস মসন্ত ে। এভন ফাপায ওবায ভধেফঢী ভাজয 
সরসগুসরয কিজত্র কেো জে ণাজও এফং এওচন সফঘিড অণ্ডাযযাআঝায ওঔজনাআ ওভ সযভাজডয 
ফীভাওৃঢ সরসয চনে এআ ওবায কেজফ না। 
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Q. ক্ষবজল পণয  

1. অজুখর কভার 

াম্প্রসঢও ফঙযগুসরজঢ, বাযজঢয ফাচাজয ওোন্সায, টাোজফটিজয ভজঢা ুজঔয চনে কযাক সনসেসি 
ওবাজযয প্রঘরন শুরু জেজঙ, ঢায কফসয বাকটিআ জেজঙ চীফন ফীভা কওাম্পাসনয ভাধেজভ। 
ওবাযটি েীখস কভোেী-৫ফঙয কণজও ২০ফঙজযয চনে এফং এওটি ওরোডভরূও সুফধা এয ন্তকসঢ 
ণাজও-ফীভাওাযীয দ্বাযা সনেসভঢ স্বািে যীিায চনে কম ঝাওা কেো ে। যজিয ওস যা, 
এরসটএর, যিঘা আঢোসেয বাজরা সনেন্ত্রজডয চনে এওটি উৎা বাঢা াো মাে। বাঢাটি 
সরসটি ঘাসরজে সনজে মাোয সদ্বঢীে ফঙজয সপ্রসভোভ ওসভজে কেোয অওাজয াো মাে। 
যসেজও, মসে এআ সনেন্ত্রড বাজরা না ে ঢজফ উচ্চ াজয সপ্রসভোভ সেজঢ জফ। 

2. ডায়াজবটক বযক্ষিজদর জনয পক্ষরকক্ষল্পত পণয 

এআ সরসটি ২৬ কণজও ৬৫ ফঙয ফেী ফেসিযা গ্রড ওযজঢ াজযন এফং এটি ৭০ফঙয ফে মসন্ত 
ুননসফী ওযা মাজফ। ফীভাওৃঢ যাসয সযভাজয প্রায জরা ৫০,০০০ঝাওা কণজও ৫,০০,০০০ঝাওা 
মসন্ত। খয বা ায উয সনেন্ত্রড প্রজমাচে। টাোজফটিজয চটিরঢা কমভন কযটিজনাোসণ (কঘাঔ), 
সওটসন, টাোজফটিও পুঝ, োঢায চনে ঔযঘ  সওটসন প্রসঢিাজনয ভজঢা খঝনায কিজত্র 
াাঢাজর বসঢস  কণজও সঘসওৎায ওবাজযয সেজও রিে কযজঔআ এআ জডেয সযওল্পনা ওযা জেজঙ। 

ক্ষনজজজক যাচাই  1 

মসে ফীভাওাযী কণজও ফীভাওাযী াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে ূজফসয ঔযজঘয ওবাজযয ভজেয 
াণসওে খজঝ এফং ঢা সরসজঢ সনসেসি ওযা ণাজও, াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে ূজফসয ভজধে 
ফজঘজে প্রঘসরঢ ওবায জরা ———————।    

I. জনজযা সেন 
II. সঢসয সেন 
III. ঘসে সেন 
IV. লাঝ সেন 
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R. স্বাস্থয বীমা পক্ষক্ষর মূ ধ্ারাগুক্ষ 

1. ক্রনটয়াকি  প্রদানকারী 

কনঝোওস  প্রোনওাযী ফীভাওাযী/ টিসএ-য ধীজন মুি অজঙ এভন াাঢার/ নাসসং কাভ/ কট 
কওোয কন্টাজযয কঔাাঁচ কেে মাযা ফীভাওৃঢ কযাকীজেয ওোজর সঘসওৎায সুফধা সেজঢ াজয। 
ফীভাওাযী/টিসএযা এভন প্রোনওাযীজেয ওাঙ কণজও ঘাচস  এফং সপ’য কিজত্র নকুূর ঙা  াোয 
চনে েযােসয ওজয। এযা বাজরা স্তজযয সযজলফা কেোয ফোজয সনশ্চেঢা কেে। কযাকীজেয এভন 
কওাজনা ফাধেফাধওঢা ণাজও না কম ঢাাঁজেয কনঝোওস  প্রোনওাযীজেয ভাধেজভআ কমজঢ জফ, সওন্তু 
কঔাজন াধাযডঢ ঢাাঁজেয জনও কফস সপ ধামস ওযা ে। 

2. ক্রনটয়াজকি র পছন্দই প্রদানকারী (ক্ষপক্ষপএন) 

গুডকঢ সঘসওৎা এফং কটি ফজঘজে বাজরা াজয াো ুসনসশ্চঢ ওযায চনে ঙন্নআ 
াাঢাজরয কনঝোওস  প্রোনওাযী কজ  কঢারায ফাঙাআ ওযজঢ াযজফন ফীভাওাযী। মঔন এআ 
ককাষ্ঠীটি ফীভাওাযীয সবজ্ঞঢা, ফেফায এফং সযঘমসা কেোয ঔযজঘয সবসত্তজঢ ল্প ওজেওটি 
ংঔোে ীভাফে ণাজও, ঢঔন অভযা চানজঢ াসয, ওাজও কনঝোজওস য ঙন্নআ প্রোনওাযী ফরা 
ে। 

3. কযালজ পক্ষরজবা 

সবজ্ঞঢাে কেঔা ককজঙ, ঋজডয নেঢভ ওাযড জরা ুিঢায সঘসওৎা ওযায চনে ধায ওযা। 
এওটি ওোজর সযজলফা ফীভাওৃঢজও কআ সুফধা কেে কমঔাজন সঢসন ঢাাঁয ওবাজযয ীভায ভজধে 
কণজও সঘসওৎাটি কজঢ াজযন সওন্তু ঢাযচনে ঢাাঁজও াাঢারজও কওাজনা ঝওা সেজঢ ে না। ঢাাঁজও 
শুধুভাত্র কনঝোজওস য ভজধে ণাওা াাঢাজর কমজঢ ে এফং কঔাজন সকজে ঢাাঁজও ফীভায প্রভাড 
সজজফ কভসটওোর ওাটস টি কেঔাজঢ ে। ফীভাওাযী স্বািে সযজলফাটিয চনে ওোজর ুসফধাটি 
াোয চনে নভুসঢ কেে এফং নভুসঢজমাকে সযভাজডয চনে কনঝোওস  প্রোনওাযীজও যাসয 
ঝাওা সেজে কেন। মসে, ফীভাওৃঢজও সরস ীভায ফাআজযয সযভাজডয চনে এফং সরসয ঢস  
নমুােী কম ফ ঔযঘ কেোয কমাকে নে ঢাযচনে ঝাওা সেজঢ জফ। 

4. তৃতীয় পি প্রলাক বা থাডি  পাটি  অযাডক্ষমক্ষনজেটর (টক্ষপএ) 

স্বািে ফীভায কিজত্র এওটি ফ  ধযজডয সযফঢস ন জরা ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয ফা টিসএ ঘার ু
ওযা। াযা সফজে সফসবন্ন ফীভাওাযীযা স্বািে ফীভায কক্লআভ াভরাজনায চনে স্বাধীন ংকঞজনয 
সযজলফা ফেফায ওজয। এআ এজচসন্সগুসরআ টিসএ সজজফ সযসঘঢ। 

বাযজঢ, এওচন ফীভাওাযী স্বািে সযজলফা কেোয চনে টিসএ-কও সনমুি ওজয, নোনে সফলজেয 
ভজধে মায ন্তবুস ি জরা : 
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i. সরসধাযওজও এওটি অআজটসন্টটি ওাটস  কেো কমটি ঢাাঁয ফীভা সরসয প্রভাড সজজফ ওাচ 
ওযজফ এফং াাঢাজর বসঢস য ভে ওাজচ রাকজফ 

ii. কনঝোওস বুি াাঢারগুসরজঢ ওোজর সযজলফা কেো 
iii. কক্লআজভয প্রসক্রোওযড ওযা 

টিসএযা জরা স্বাধীন সযসঘসঢ মাজেয ফীভাওাযীযা সনমিু ওজয স্বািে কক্লআভগুসরয প্রসক্রোওযড এফং 
ঘূ ান্ত ওযায চনে। টিসএজেয স্বািে সরসধাযওজেয সযজলফা কেো শুরু ে াাঢাজর বসঢস য 
চনে আউসনও সযসঘসঢ ত্র কেো কণজও ওোজরজয সবসত্তজঢ ণফা সযজাজধয সবসত্তজঢ কক্লআভগুসরয 
ভীভাংা না ো মসন্ত। 

ণাটস  াটিস  োসটসভসনিঝয ঘার ু ওযা ে ২০০১ার কণজও। ঢাাঁযা অআঅযসটএঅআ কণজও 
রাআজন্সপ্রাপ্ত এফং সনেসন্ত্রঢ এফং ঢাাঁজেয স্বািে সযজলফা কেো ফাধেঢাভরূও। টিসএ সজজফ কমাকেঢা 
চস ন ওযায চনে নেূনঢভ কম ভরূধন এফং নোনে কম সফসবন্ন জঢস য প্রজোচন ে ঢা 
অআঅযসটএঅআ—কঢ সনজেস সঢ অজঙ।  

কআওাযজড এঔন স্বাজিেয কক্লআভগুসরয সযজলফা ফীভাওাযীযা, ংকৃীঢ সপ্রসভোজভয াাঁঘ-ঙে ঢাং 
াসযিসভজও, টিসএগুসরয ওাজঙ অউঝজাস ওজয সেজেজঙ। 

ণাটস  াটিস  োসটসভসনিঝযযা াাঢারগুসরণফা স্বািে সযজলফা প্রোনওাযীজেয জঙ্গ এওটি MOU 
স্বািয ওজয এফং এআ কনঝোওস  াাঢাজর মাাঁযা সঘসওৎা গ্রড ওযজফন ঢাাঁজেয কমন ওোজর 
সযজলফা কেো ে ঢা ুসনসশ্চঢ ওজয। এাঁযা জরন ফীভাওাযী(যা) এফং ফীভাওৃঢ(কেয) ভজধে 
ভধেিঢাওাযী, মাাঁযা াাঢাজরয জঙ্গ কওা-সটস জনঝ ওজয এফং স্বািে কক্লআভগুসর ঘূ ান্ত ওজয।  

5. াপাতা 

এওটি াাঢার জরা কমজওাজনা প্রসঢষ্ঠান কমঔাজন ুিঢা এফং/ণফা অখাজঢয চনে অন্তসফসবাকীে 
কযাকীয সযঘমসা এফং কট কওোজযয চনে প্রসঢষ্ঠা ওযা জেজঙ। কমঔাজন প্রজমাচে, িানীে ওঢৃস জিয 
ওাজঙ াাঢার সজজফ নসণবুি ওযা অজঙ এফং নসণবুি  স্বীওৃঢ ভোসটওোর প্রোসক্টনাযজেয 
ঢত্ত্বাফধাজন সযঘাসরঢ ে এফং ফেআ সনম্নসরসঔঢ নেূনঢভ সফঘামস সফলেগুসরজও ূযড ওজয: 

a) ১০,০০,০০০ চনংঔোয ওভ অজঙ এভন যগুসরয কিজত্র ন্তঢ ১০টি অন্তসফসবাকীে 
কযাকীয চনে মো ণাওজঢ জফ এফং নোনে চােকাগুসরয চনে ন্তঢ ১৫মো ণাওজঢ জফ 
;  

b) াযা সেন যাসত্রয চনে স্বীওৃঢ নাসসং ওভী ঢায ধীজন ওভসঘাযী সজজফ ণাওজঢ জফ ; 
c) াযা সেনযাসত্রয চনে স্বীওৃঢ কভসটওোর প্রোসক্টনায(যা) ণাওজফন : 
d) ঢাজেয সনচস্ব এওটি ম্পূডস সজ্জঢ াজযন সণজেঝায ণাওজঢ জফ কমঔাজন জস্ত্রাঘাজযয 

প্রসক্রো ম্পূডস  ওযা মাজফ; 
e) কযাকীয তেসনও কযওটস  যিা ওযা এফং কগুসর ফীভা কওাম্পাসনয নজুভাসেঢ ফেসিয ওাজঙ 

চপ্রাে যাঔজঢ জফ। 

6. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনার 

এওচন কভসটওোর প্রোসক্টনায জরন এভন এওচন ফেসি সমসন বাযজঢয কম কওাজনা যাজচেয 
কভসটওোর ওাউসন্সর কণজও তফধ কযসচসিজনয সধওাযী এফং ঢাযপজর ঢায অআনী ীভানায ভজধে 
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কভসটসন নুীরন ওযায কমাকে; এফং ঢাাঁয রাআজজন্সয ুজমাক এফং অআনী ীভায ভজধে কণজওআ 
ওাচ ওজযন। ফীভা কওাম্পাসনগুসর মসে ফাজধআ এভন সফসধসনজলধ যাঔজঢ াজযন কম কযসচিাটস  
প্রোসক্টনায ফা ঢাাঁয সনওঝ কওাজনা সযফায েজেয ফীভাওৃঢ ো উসঘঢ নে। 

7. স্বীকৃত নাি 

স্বীওৃঢ নাস ভাজন এভন এওচন ফেসি মাাঁয ওাজঙ বাযজঢয নাসসং ওাউসন্সর ণফা বাযজঢয কম 
কওাজনা যাজচেয নাসসং ওাউসন্সজরয তফধ কযসচজিন অজঙ।  

8. যকু্ষিগ্রায এবং প্রজয়াজনীয় খরচ 

এওটি স্বািে ফীভা সরসজঢ ফভে এআ ধাযাটি ণাজও। ওাযড কমজঢু সনসেসি এওটি সঘসওৎায চনে 
এফং এওটি সনসেসি কব জকাসরও এরাওাে কআ সঘসওৎায চনে মুসিগ্রাে কম ঔযঘ জফ কআ ঔযজঘয 
িসঢুযড কেো জফ। 

এওটি াধাযড ংজ্ঞা জরা ঐ সযসিসঢটিয সঘসওৎায চনে কম ঔযঘ ওযা জেজঙ কটি 
সঘসওৎাকঢবাজফ প্রজোচনীে সঙর। কআ ঔযঘ ফেআ এওআযওভ সঘসওৎায চনে কম এরাওাে ঐ 
সঘসওৎা জেজঙ ঢায প্রঘসরঢ স্তজযয কণজও কফস জফ না। ঐ সঘসওৎায চনে এভন কওাজনা ঔযঘ 
ন্তবুস ি ওযা জফ না মা কওাজনা ফীভা না ণাওজর ওযা কাজঢা না। 

অআঅযসটএ সযজলফা ফা যফযাজয ঘাচস  সজজফ মুসিগ্রাে ঘাচস  সনধসাসযঢ ওজযজঙ, কমগুসর সনসেসি 
সযজলফাোঢায চনে িোিাটস  ঘাচস  এফং কযাক/অখাজঢয প্রওৃসঢ সফঘায ওজয এওআ ধযজনয 
সযজলফায চনে কব জকাসরও এরাওা নমুােী ঙ্গসঢূডস ে। 

প্রোনওাযীয সফর ফাস জে কেো কণজও ফীভাওাযীজও যুিা কেোয চনে এআ ধাযাটি যাঔা জেজঙ। 
কম ুিঢায জনও ওভ ঔযজঘ সঘসওৎা ওযা মাে, এভন াধাযড ুিঢায চনে ফীভাওাযীজও 
কফস ঔযজঘয াাঢাজর মাো কণজও প্রসঢজযাধ ওজয।  

9. ক্রেইজমর ক্রনাট ক্রদয়া 

প্রসঢটি ফীভা সরস কক্লআজভয চনে সফরজম্ব চানাজঢ এফং ভস্ত ঢণে সনসেসি ভেীভায ভজধে চভা 
কেোয চনে ভে কেে। স্বািে ফীভা সরসজঢ, কমঔাজনআ কক্রঢা ওোজরজয ুসফধা কজঢ ঘাআজফন, 
াাঢাজর বসঢস  োয মজণি অজকআ ঢা চানাজনা ে। মসে, সযজাজধয কক্লআভগুজরায খঝনাে, 
ফীভাওৃঢ জনওভে ফীভাওাযীজও কক্লআভ ম্পজওস  চানাজনায প্রজোচন ভজন ওজযন না, এফং ফহু 
সেন/ভা ঘজর মাোয য ঢণেগুসর চভা কেন। সফর চভা কেোয কিজত্র কেসয জর ঢা সফরটি 
ফাস জে সেজঢ াজয, ফীভাওৃঢ/ াাঢার চাসরোসঢ ওযজঢ াজয আঢোসে। এযপজর ফীভা 
কওাম্পাসনয কক্লআজভয চনে মণামণ ফেফিা ওযা প্রবাসফঢ ে। কআওাযজড ফীভা কওাম্পাসনগুসর কক্লআজভয 
চনে সফরজম্ব চানাজনায উয কচায কেে। কক্লআজভয চনে ঢণে চভা কেোয সেজনয ভেীভা 
াধাযডঢ ঙা া াোয সেন কণজও ১৫সেজন সিয ওযা অজঙ। এটি কক্লআজভয দ্রুঢ এফং ঠিও 
সযজাঝস  ওযাজও ম্ভফ ওজয, এফং এওআজঙ্গ এটি ফীভাওাযীজও কমঔাজন প্রজোচন ঢেন্ত ওজয কেঔায 
কিজত্র ােঢা ওজয। 

অআঅযসটএ সনজেস সওাে সনসেসি ওযা অজঙ কম সনধসাসযঢ ভজেয জয কক্লআভ ম্পজওস  
চানাজনা/ওাকচত্র চভা কেোয সফলেটি ফেআ সফজফঘনা ওযজঢ জফ মসে ঢাযচনে কওাজনা 
মুসিগ্রাে ওাযড ণাজও।  
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10. ক্ষি-ক্রত স্বাস্থয পরীিা 

এওটি ফেসিকঢ স্বািে সরসজঢ, এওচন কক্লআভ ভিু সরসধাযওজও ঙাজ য অওাজয এআ াধাযডঢ 
এআ ফেফিাটিয ুসফধা কেো ে। সরস ঘরাওারীন ভজে য য ঘায ফঙয ঢা মসে কক্লআভ-
সফীন ণাজও, ঢাজর ঢায কজল, স্বািে যীিায ঔযঘটি ফহু সরসজঢ সযজাধ ওজয কেো ে। 
এটি াধাযডঢ ঘরসঢ ঢৃঢীে ফজলস ফীভাওৃঢ যাসয ১%ক  াজয সনসেসি ওযা অজঙ। 

11. েমবক্ষধ্িত ক্রবানা 

এওচন কক্লআভ-সফীন সরসধাযওজও উৎাসঢ ওযায অজযা এওটি উাে জরা প্রজঢেওটি কক্লআভ-
সফীন ফঙজযয চনে এওটি ক্রভফসধসঢ কফানা কেো। এয ণস জরা, ুননসফীওযজডয ভে এওটি 
সনসেসি ঢাংজ ফীভাওৃঢ যাসটি কফ াজনা জফ, ধযা মাও ফাসলসও ৫% াজয এফং ঢাজও ৫০% মসন্ত 
ফা াজনা কমজঢ াজয মসে ঝানা ে ফঙয কক্লআভ-সফীন ুননসফীওযড ওযা ে। 

অআঅযসটএঅআ সনজেস সওা নমুােী, স্বািে ফীভা সরসয সবসত্তজঢ শুধুভাত্র িসঢূযজডয উয 
ুঞ্জীবুঢ কফানা কেো জঢ াজয এফং কফসনসপঝ সরসয চনে নে  (ফেসিকঢ েখুসঝনায সরস 
ঙা া)। ুঞ্জীবুঢ কফানাজয াজযন স্পিবাজফ প্রজস্পক্টা  সরস নসণজঢ উজেঔ ণাওা উসঘঢ। 
ঢাযউয কওাজনা এওটি সনসেসি ফঙজয মসে এওঝা কক্লআভ ওযা ে, চভা ঞু্জীবুঢ কফানা কআ 
াজযআ ওভজফ কম াজয ঢা চভা জেজঙ। 

উদারণ 

এওচন ফেসি ৫,০০০ঝাওায সপ্রসভোভ সেজে ৩রি ঝাওায এওটি সরস সনজেজঙন। সদ্বঢীে ফঙজয, 
মসে প্রণভ ফঙজয কওাজনা কক্লআভ না খজঝ ণাজও, ঢাজর সঢসন কআ এওআ সপ্রসভোভ সেজে ৩.১৫রি 
ঝাওা (অজকয ফঙজযয ঢুরনাে ৫% কফস) ফীভাওৃঢ যাস সজজফ াজচ্ছন। ে ফঙজযয কফস মসে 
কক্লআভ-সফীন নুনসফীওযড ওযা ে ঢাজর কআ সযভাড সকজে োাঁ াজঢ াজয ৪.৫রি ঝাওাে।  

12. মযাা/ক্রবানা 

স্বািে সরসটিজও কক্লআভ-সফীন যাঔায চনে কমভন উৎাবাঢায ফেফিা অজঙ, ঢায সফযীঢটিজও 
ঠিও ফরা ে ভোরা। এঔাজন, মসে এওটি সরসয ধীজন কক্লআভগুসর ঔুফ কফস ণাজও, ঢজফ 
ুননসফীওযজডয ভে ভোরা ফা কফাছা সপ্রসভোভ ংগ্রজয ভে ঘাাজনা ে। 

স্বািে সরস এওটি াভাসচও ুসফধায সরস এআ েসৃিবসঙ্গ কণজও, এজঢাসেন মসন্ত ফেসিকঢ স্বািে 
সরসগুসরজঢ এআ ভোরা ঘাাজনা েসন। 

মসে, গ্রু সরসয কিজত্র, ভোরা ঘাচস  ওযা ে। কক্লআজভয নুাঢ মুসিগ্রাে ীভায ভজধে 
যাঔায চনে াসফসও সপ্রসভোজভয উয উমুিবাজফ কফাছা ঘাাজনা ে। অফায নেসেজও সবজ্ঞঢা 
মসে বাজরা ে ঢাজর প্রসভোভ াজযয উয ঙাজ য নভুসঢ কেো ে মাজও ফরা ে কফানা। 

13. ক্রেইম না করার ছা়ি 

সওঙু ডে অজঙ মাযা ফীভাওৃঢ যাসয উয কফানা কেোয সযফজঢস কক্লআভ সফীন প্রসঢ ফঙজযয 
চনে সপ্রসভোজভয উয ঙা  কেে। 
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14. ক্রকা-ক্রপজমন্ট/ক্রকা-ক্রলয়াক্ষরং 

কওা-কজভন্ট জরা এওটি ধাযডা কমঔাজন এওটি স্বািে সরসয ধীজন প্রজঢেওটি কক্লআজভয চনে 
ফীভাওৃঢ এওটি ং ফন ওযজফন। এটি ডেটিয উয সনবস য ওজয ফাধেঢাভরূও ফা কস্বচ্ছাভরূও 
জঢ াজয। কওা-কজভন্ট ফীভাওৃজঢয ভজধে সনসেসি এওটি সনেভানফুঢীঢা সনজে অজ মাজঢ 
প্রজোচনীে াাঢাজর বসঢস  এ াজনা মাে। 

কওা-কোসযং মাজও সঢসযি ফরা ে এভন এওটি িােী যাস জঢ াজয, ণফা নজুভােনজমাকে 
কক্লআভ সযভাজডয এওটি ঢাং জঢ াজয। ফাচাজয সওঙু ডে অজঙ কমঔাজন সওঙু ধযজডয ুজঔয 
চনেআ শুধু কওা-কজভন্ট এওটি ধাযা সজজফ যজেজঙ। কমভন ফ  কওাজনা জস্ত্রাঘায, ণফা 
াধাযডবাজফ খঝা কওাজনা জস্ত্রাঘায, ণফা সনসেসি এওটি ফে জে মাো ফেসিজেয কিজত্র। 

15. ক্ষডডাক্ষিব/অক্ষতক্ষরি  

স্বািে সরসজঢ এজও সঢসযি- ফরা জে ণাজও, এঝা জরা িােী সযভাড এওঝা ণস মা 
ফীভাওাযীয কক্লআভ কেোয অজক প্রাযসম্ভওবাজফ ফীভাওৃঢজও প্রোন ওযজঢ ে, কমভন, এওঝা 
সরসজঢ মসে সটটাসক্টফর ফা সফজোচে ে 10,000ঝাওা ে, ফীভাওৃঢজও প্রজঢেওটি ফীভাওৃঢ 
করাওাজনয চনে 10,000ঝাওা চভা সেজঢ ে। ফডসনা ওযায চনে, কক্লআভ মসে 80,000ঝাওায 
ে, ফীভাওৃঢজও প্রণজভ 10,000ঝাওা ফন ওযজঢ জফ এফং ফীভওাযী 70,000ঝাওা কেজফন। 

সঝার ওো সরসয কিজত্র সটটাসক্টফর ফা সফজোচে এওঝা সনধসাসযঢ ংঔেও সেন/খন্টা জঢ 
াজয মা ফীভাওাযীয প্রজেে কম কওাজনা ুসফধায অজক প্রজমাচে জফ। 

16. ঘর ভা়িার ক্ষনয়ন্ত্রণ 

কফ সওঙু ডে জন এজিট ে কমঔাজন কক্লআজভয ভে ফীভাওৃঢ যাসআ জরা জফসাচ্চ সযভাড ঝাওা 
মা কেো ে। এঔন কফ সওঙু ডে অজঙ কমঔাজন ফীভাওৃজঢয খজযয কিডী ফাঙাআটিজও ফীভাওৃঢ 
যাসয জঙ্গ ম্পওস মুি ওজয ীভাফে ওজয কেো জেজঙ। সবজ্ঞঢাে কেঔা ককজঙ, াাঢাজর 
বসঢস  ণাওায ভজেয ফ ঔযঘ খজযয বা া নুাজয ে, কফস বা ায খজয ণাওজর ঔযজঘয ফ 
ঢাসরওায ধীজন ঔযঘ কআ নুাজঢ কফজ  মাে। মসে সরসটিজঢ খয বা ায ীভাফেঢা 
প্রসঢসেন ফীভাওৃঢ যাসয ১% ওজয ণাজও, ঢাজর মসে কওাজনা ফেসিয ফীভাওৃঢ যাসয সযভাড 
১রি ঝাওা ে, ঢজফ সঢসন প্রসঢসেজনয খয বা ায চনে ১০০০ঝাওা াজফন। এয কণজও এওটি 
আসঙ্গঢ স্পি কম মসে কওাজনা ফেসি কফ োসভ াাঢাজর সফরাফহুর সঘসওৎা কজঢ ঘান, ঢজফ 
ঢাাঁজও মণামণ সপ্রসভোজভ কফস সযভাজডয ফীভাওৃঢ যাস সওনজঢ জফ।      

17. পনুনিবীকরণজযাগযতার ধ্ারা 

স্বািে ফীভা ংক্রান্ত অআঅযসটএ-য সনজেস সওাে স্বািে ফীভাজও অচীফজনয চনে ুননসফীওযডজমাকে 
সজজফ ফাধেঢাভরূও ওজয সেজেজঙ। এওটি ফীভা কওাম্পাসন ুননসফী ওযজঢ এওভাত্র ঢঔনআ স্বীওায 
ওযজঢ াজয মসে কেঔা মাে কম ফীভাওৃঢ ফেসি (ফা ঢাাঁয ি সনজে কওউ) ে ফীভাটি ওযাজনায 
চনে ফা যফঢীওাজর ঢাাঁয জঙ্গ ম্পসওস ঢ কওাজনা চাসরোসঢ, সভণো ফডসনা ণফা কঘজ মাোয 
ভজঢা সবসত্ত াো মাে। 
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18. খাক্ষরজজর ধ্ারা 

সনেন্ত্রড সফধানওাযীযা ঔাসযজচয ধাযাটিজও ভাওাঠিওৃঢ ওজয সেজেজঙ এফং এওটি ফীভা কওাম্পাসন 
কমজওাজনা ভজে সরসটি ঔাসযচ ওজয সেজঢ াজয মসে কেঔা মাে কম ফীভাওৃঢ সভণো ফডসনা, 
চাসরোসঢ, প্রওৃঢ খঝনা না প্রওা ওযা ণফা জমাসকঢায ভজঢা ওাচ ওযজঙন।   

ন্তঢ জনজযা সেজনয সরসঔঢ কনাটি কযসচিাটস  এ/সট ওজয ফীভাওৃজঢয কল কম ঠিওানা চাসনজেজঙন 
কঔাজন াঞাজনা প্রজোচন। মঔন ফীভাওাযী সরসটি ঔাসযচ ওজযন, ঢঔন ফীভায নতু্তীডস 
কভোেওাজরয জঙ্গ ংসিি কল সপ্রসভোজভয এওটি নুাঢ ফীভাওৃঢজও সপসযজে সেজঢ জফ। ফে 
মসে কওাজনা কক্লআভ সরসটিয ধীজন না ওযা জে ণাজও।   

মসে ফীভাওৃঢ ফীভাটি ঔাসযচ ওজযন, ঢাজর সযপািটি ওভ ভজেয াজয জফ। এয ণস জরা, 
ফীভাওৃঢ সপ্রসভোজভয সযপাি াজফন ঢজফ কটি কপ্রা-যাঝা ফা নুাসঢও াজযয ঢুরনাে ওভ 
ঢাংজয াজয। মসে কওাজনা কক্লআভ ওযা জে ণাজও ঢজফ কওাজনা সযপাি জফ না। 

19. ক্ষি কু ইন ময় 

চসে এওচন কক্রঢা এওটি নঢুন ফীভা সরস কওজনন এফং ঢাযয সরসয টকুজভন্টগুসর াোয 
য কেজঔন কম ঢস  এফং ঢস াফরীগুসর মা সঢসন ঘাআজঙন কঢভন নে, ঢঔন ঢাাঁয সফওল্প ওী? 

অআঅযএসটএঅআ এভন ধযজডয ভোয সেজও নচয কযজঔ ঢায অআজন এযচনে কক্রঢা-ফেুত্বভরূও 
ফেফস্তা কযজঔজঙ। কক্রঢা এটি সপসযজে সেজে াজযন এফং সযপাি কজঢ াজযন ঢজফ কটি জফ 
সনম্নসরসঔঢ ঢস াফরীগুসরয সফলোধীন:  

1. এঝা কওফরভাত্র চীফন ফীভা সরস এফং ন্তঢ এও ফঙজযয কভোজেয স্বািে ফীভা সরসয 
কিজত্রআ প্রজমাচে ে। 

2. সরসয টকুজভন্ট াোয ১৫সেজনয ভজধে কক্রঢাজও এআ সধওায প্রজোক ওযজঢ জফ 
3. ক ওণা ঢাাঁজও ফেআ ফীভাওাযীজও সরসঔঢবাজফ চানাজঢ জফ 
4. সরসজঢ কওাজনা কক্লআভ ওযা না জরআ কওফরভাত্র সপ্রসভোভ কপযঢ জফ এফং কআভজঢা 

োটচাি ওযা জফ।  
a) কম ভেটিয চনে ওবায ণাওজঙ ঢঔন অনুাসঢও াজয ছুাঁ সওয সপ্রসভোভ  
b) সঘসওৎাকঢ যীিায চনে ফীভাওাযীয কম ঔযঘ  জেজঙ এফং 
c) িোম্প সটউটিয ঘাচস  

20. পনুনিবীর জনয অন্তবিতী ময়কা 

স্বািে ফীভা সরসয এওটি গুরুত্বূডস তফসিে জরা ফীভায ধাযাফাসওঢা ফচাে যাঔা। এওটি সরসয 
ধীজন ুসফধাগুসর ঢঔনআ ফচাে ণাজও মসে কআ সরস কওাজনাযওভ সফযসঢ ঙা াআ ুননসফী ওযা 
জে ণাজও, ভেভজঢা ুননসফী ওযা জরা ঔুফআ গুরুত্বডূস।  

অআঅযসটএঅআ-এয সনজেস সওা নমুােী, ফেসিকঢ স্বািে সরসয নুনসফীওযজডয চনে এওটি 
৩০সেজনয ন্তফসঢী ভেফস কেো জে ণাজও।   
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অজকয ফীভাটিয কভোে কল জে মাোয ৩০সেজনয ভজধে মসে ুননসফী ওযা জে ণাজও ঢাজর 
ধাযাফাসওঢা ফচাে যাঔায চনে ফ ুসফধা াো মাজফ। সফযসঢয ভজে মসে কওাজনা কক্লআভ ওযা 
ে, ঢজফ ঢা কডে ওযা জফ না।  

ুননসফীওযড ওযায চনে ফীভাওাযী েীখসঢয ন্তফসঢী ভেজফসয নজুভােন কেোয সফলেটি সফজফঘনা 
ওযজঢ াজয, কটি ফে স্বঢন্ত্রে জডেয উয সনবস যীর। 

উসযসেসঔঢ সধওাং ভরূ ধাযা, ংজ্ঞা, ফাে কেো অ আঅযসটএ-এয চাসয ওযা সনজেস সওা 
নমুােী স্বািে সনেন্ত্রড এফং স্বািে ফীভা ভান সনধসাযডওাযীয ধীজন ভান সনেস াসযঢ ওযা। ঙাত্রজেয 
যাভস কেো জচ্ছ এওআ সফলজেয ভজধে সেজে অফায মাোয চনে এফং ভজে ভজে অআঅযসটএ 
কম সনজেস সওা এফং াকুস রায কেে কম্পজওস  ঢাাঁজেয সনজচজেযজও অজটঝ যাঔজঢ। 

ক্ষনজজজক যাচাই  2 

অআঅযসটএ সনজেস সওা নমুােী, ফেসিকঢ স্বািে সরস ুননসফীওযড ওযায চনে ————————— 
এওটি ন্তফসঢী ভেওার াো মাে। 

I. জনজযা সেন 
II. সঢসয সেন 
III. াঁেঢাসে সেন 
IV. লাঝ সেন 

 

ারাংল 

a) প্রঢোসঢ েখুসঝনা/ ুিঢা মায চনে াাঢাজর বসঢস  ণাওজঢ জঢ াজয এভন খঝনায 
কিজত্র এওটি স্বািে ফীভা সরস এওচন ফীভাওৃঢ ফেসিজও অসণসও ুযিা কেে। 

b) ওজঢাচন ভানলু সরসয ধীজন ওবায াজচ্ছন ঢায সবসত্তজঢ স্বািে ফীভা জডেয কিডীওযড ওযা 
ে: ফেসিকঢ সরস, পোসভসর কফ্লাঝায সরস, গ্রু সরস। 

c) এওটি াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয ঔযজঘয সরস ণফা কভসটজক্লআভ, ুিঢা/েখুসঝনায 
কিজত্র াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযঘটি সযজাধ ওজয। 

d) াাঢাজর বসঢস  োয ভজেয অজক মজঢাসেন মসন্ত সনসেসি ওযা অজঙ (াধাযডঢ ৩০সেন) 
কআ ভজেয ভজধে কম প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔযঘ জেজঙ কটিআ জরা াাঢাজর বসঢস  ণাওায 
ভে ূফস ঔযঘ, এফং মাজও কক্লআজভয ং সজজফ সফজফঘনা ওযা জফ। 

e) াাঢাজর বসঢস  োয ভজেয যফঢী মজঢাসেন মসন্ত সনসেসি ওযা অজঙ (াধাযডঢ 
৬০সেন) কআ ভজেয ভজধে কম প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔযঘ জেজঙ, এফং মাজও কক্লআজভয ং 
সজজফ সফজফঘনা ওযা জফ, কটিআ জরা াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে যফঢী ঔযঘ। 

f) এওটি পোসভসর কফ্লাঝায সরসজঢ, সযফায মায ভজধে স্ত্রী, সনবস যীর ন্তান এফং সনবস যীর 
ভা-ফাফা  অজঙন, ঢাাঁজেয এওটি এওও ফীভাওৃঢ যাসয প্রস্তাফ কেো ে কমটি ককাঝা 
সযফাযটিয ভজধে কফ্লাঝ ওজয। 
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g) াাঢাজরয তেনসন্নন নকে সরস াাঢাজর বসঢস ণাওায ভজেয তেনসন্নন ঔযজঘয চনে 
ফীভাওৃঢ ফেসিজও এওটি সনসেসি সযভাড ঝাওা কেে। 

h) সনসেসি সওঙু উসেসঔঢ চটির ুঔ ধযা  জর এওটি সফযাঝ সযভাড ঝাওা কেোয ফেফিা 
অজঙ কম সরসজঢ ঢাজও চটির ুঔ সরস ফজর। 

i) এওটি সনসেসি ভজনানীঢ সযভাড (মাজও ীভা ণফা সটটাসক্টফর ফরা ে)-এয সধওন্তু এওটি 
উচ্চঢয ফীভাওৃঢ যাসয চনে উচ্চ সটটাসক্টফর ণফা ঝ-অ ওবায ওবাজযয প্রস্তাফ কেে। 

j) এওটি সনসেসি ুসফধায ওবায ফীভাওৃঢজও মসাপ্ত ুসফধা কেে এফং ফীভাওাযীজও ঢাাঁয সরসটিয 
ওামসওযীবাজফ ভরূে সনধসাযড ওযজঢ াামে ওজয 

k) এওটি ফেসিকঢ েখুসঝনা (সএ) ওবায প্রঢোসঢ েখুসঝনায চনে ভঢুৃে এফং সফওরাঙ্গঢায কিজত্র 
িসঢুযজডয ুসফধা সেজে ণাজও। 

l) ফসসফসবাজকয কযাকীজেয ওবায কমভন োাঁজঢয সঘসওৎা, েসৃিয মজত্নয ঔযঘ, রুটিন সঘসওৎাকঢ 
যীিা এফং যীিা আঢোসেয চনে, কমঔাজন াাঢাজর বসঢস  ণাওায প্রজোচন কনআ কযওভ 
সঘসওৎাকঢ ঔযঘ কেো ে।  

m) এওটি গ্রু সরস এওচন ককাষ্ঠীয ভাসরও সমসন এওচন সনজোকওঢস া জঢ াজযন, এওটি 
ংকঞন, ফোজেয কক্রসটঝ ওাটস  সটসবন সনজঢ াজয, কমঔাজন এওটি এওও সরস ফেসিজেয 
এওটি ম্পূা্ডস ওবায সেজঢ াজয। 

n) সযফাজযয চনে ফীভাওৃঢ যাসয সধওন্তু ঔযঘ জে ককজর ওজসাজযঝ কফ্লাঝায ণফা ফাপায 
ওবাজযয সযভাড কআ সধও ঔযঘ কভঝাজঢ াামে ওজয। 

o) বাযসচ কভসটজক্লআভ /ভ্রভড সরস এওচন ফেসিজও ওবায কেে মঔন সঢসন সফজেজ 
ণাওাওারীন ভজে েখুসঝনা, অখাঢ এফং ুিঢায ছুাঁ সওয কিজত্র উন্মিু ণাজওন। 

p) ওজসাজযঝ খন খন ভ্রভড সযওল্পনা জরা এওটি ফাসলসও সরস কমঔাজন ওজসাজযঝযা ঢাাঁজেয 
এসক্ষ্চসওউটিব মাাঁযা খন খন বাযজঢয ফাআজয মান ঢাাঁজেয চনে ফেসিকঢ সরস গ্রড ওজযন। 

q) সফভ্রাসন্ত এ াজঢ সফজলঢ ফীভাওৃঢজেয চনে স্বািে ফীভাে জনও ঢস  ফেফায ওযা ে অআন 
ওজয মায ভান সনধসাযড ওজয সেজেজঙ অআঅযসটএ।  
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ক্ষনজজজক পরীিার উির 

উির  1 

ঠিও উত্তযটি জরা II. 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে ূফস ঔযজঘয ওবাজযয ভেফসটি মসে ফীভাওাযী কণজও ফীভাওাযীয 
ভজধে ঢাযঢভে ণাজও এফং কটি সরসজঢ সনসেসি ওযা ণাজও, ফজঘজে প্রঘসরঢ ওবায জরা 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে ূফস সঢসয সেন। 

উির  2 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  I.  

অআঅযসটএ-এয সনজেস সওা নমুােী, ফেসিকঢ স্বািে সরসয ুননসফীওযজডয চনে এওটি ৩০সেজনয 
ন্তফসঢীওারীন ভজেয নভুসঢ াো মাে। 

 

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র প্রশ্নাবী 

প্রশ্ন 1 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ঔযজঘয সরসয কপ্রসিজঢ সনম্নসরসঔঢ কওান সফফসৃঢটি ঠিও? 

I. শুধুভাত্র াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভেটিআ ওবায ওযা ে 

II. াাঢাজর বসঢস  ণাওা এওআজঙ্গ াাঢাজর বসঢস  ণাওায ূফস এফং যফঢী ঔযঘ ওবায 
ওযা ে 

III. াাঢাজর বসঢস  ণাওা এওআজঙ্গ াাঢাজর বসঢস  ণাওায ূফস এফং যফঢী ঔযঘ ওবায ওযা 
এফং এওটি সফযাঝ সযভাড ঝাওা ফীভাওৃজঢয ভঢুৃেয কঝনায কিজত্র সযফাজযয েেজেয কেো 
জে ণাজও 

IV. প্রণভ ফঙয কণজওআ াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযঘ ওবায ওযা ে এফং মসে প্রণভ 
ফঙয কওাজনা কক্লআভ না ওযা ে ঢজফ াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ূফস এফং প্রাও 
ভজেয ঔযজঘয ওবায কেো জে ণাজও 

প্রশ্ন 2 

সনম্নসরসঔঢ কওান সফফসৃঢটি ঠিও ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন? 

I. স্বািে ফীভা কযাক সফলেটি াভরাে 

II. স্বািে ফীভা ভঢুৃে াজযয সফলেটি াভরাে 

III. স্বািে ফীভা কযাক এফং এওআজঙ্গ ভঢুৃে ায াভরাে 

IV. স্বািে ফীভা কযাক এফং ভঢুৃে ায কওাজনাটিআ াভরাে না 
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প্রশ্ন  3 

স্বািে ফীভাে কম ওোজর সযজলফা কেো ে ঢায কপ্রসিজঢ সনম্নসরসঔঢ কওান সফফসৃঢটি ঠিও? 

I. ফীভা কওাম্পাসনগুসরয শুরু ওযা এটি এওটি সযজফ ফােফ ককা-সগ্রন উজেোক। এটি শুরু ওযা 
জেজঙ তফেেুসঢন কজভন্টজও উৎা সেজঢ মাজঢ ফাসস্তসফও ঝাওায কনাজঝয প্রঘরন ওভ ওযা মাে 
এফং কাঙ ফাাঁঘাজনা মাে।   

II. ফীভাওৃঢজও কওাজনাযওভ ঔযঘ ঙা াআ সফজন োে সযজলফা কেো ে এফং এযচনে কওাজনা 
ঝাওা সেজঢ ে না ওাযড কমজঢু এওটি সফজল প্রওজল্পয ধীজন যওায ফীভা কওাম্পাসনজও 
এআ ঝাওা সেজে কেে। 

III. মাফঢীে কজভন্ট মা ফীভাওৃঢ ওযজফন ঢা শুধুভাত্র আন্টাযজনঝ ফোসেংজেয ভাধেজভআ ণফা 
ওাজটস য ভাধেজভআ ওযজঢ জফ ওাযড কমজঢু ফীভা কওাম্পাসন ঝাওা গ্রড ওযজফ না 

IV. ফীভাওৃঢ ঝাওা কেন না এফং ফীভা কওাম্পাসন যাসয াাঢাজরয জঙ্গ সফজরয ভীভাংা ওজয 

প্রশ্ন 4 

স্বািে ফীভাে াাঢাজরয কপ্রসিজঢ সসএন-এয ম্পূডস অওাযটি ঠিওবাজফ সঘসহ্নঢ ওরুন। 

I. াফসরও কপ্রপাটস  কনোওস  

II. কপ্রপাটস  কপ্রাবাআটায কনঝোওস  

III. াফসরও প্রাআজবঝ কনঝোওস  

IV. কপ্রাবাআটায কপ্রপাজযসন্সোর কনঝোওস  

প্রশ্ন  5 

সনম্নসরসঔঢ কওান সফফসৃঢটি ঠিও নে ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন? 

I. এওচন সনজোকওঢস া ঢাাঁয ওভসঘাযীজেয চনে গ্রু সরস ওযাজঢ াজযন 

II. এওটি ফোে ঢাাঁয কক্রঢাজেয চনে গ্রু সরস সনজঢ াজয 

III. এওচন কোওানোয ঢাাঁয কক্রঢাজেয চনে গ্রু সরস সনজঢ াজযন 

IV. ওভসঘাযীজেয চনে এওচন সনজোকওঢস ায কনো গ্রু সরসটিজঢ ওভসঘাযীজেয সযফাযজও 
ন্তবুস ি ওযায চনে প্রাসযঢ ওযা কমজঢ াজয। 

 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রজশ্নর উির 

উির  1 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  II। 

াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযজঘয এওটি সরসজঢ, াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে এওআজঙ্গ 
াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভজেয ূফস এফং যফঢী ঔযঘ ওবায ওজয। 
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উির  2 

ঠিও ফাঙাআটি জরা I। 

স্বািে ফীভা কযাজকয (ুজঔয োয ায) সফলেটি াভরাে। 

উির  3 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  IV। 

ওোজর সযজলফায ধীজন, ফীভাওৃঢ ঝাওা কেন না এফং ফীভা কওাম্পাসন যাসয াাঢাজরয 
জঙ্গ সফজরয ভীভাংা ওজযন। 

উির  4 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  II। 

সসএন-এয ণস জরা কপ্রপাটস  কপ্রাবাআটায কনঝোওস  ফা কনঝোজওস য ঙন্নআ প্রোনওাযী। 

উির  5 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  III। 

I, II, এবং IV নম্বয সফফসৃঢটি জরা ঠিও।  III নম্বয সফফসৃঢটি বুর ওাযড এওচন 
কোওানোয ঢাাঁয কক্রঢাজেয চনে গ্রু সরস সনজঢ াজযন না। 
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অধ্যায় 9 

স্বািে ফীভা অিাযযাআটিং 
 

অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা 

এআ ধোজেয উজেে জরা স্বািে ফীভাে অিাযযাআটিং ম্পজওস  অনাজও সফস্তাসযঢ জ্ঞান কেো। কম 
কওাজনা ধযজনয ফীভায কিজত্রআ অিাযযাআটিং এওটি গুরুত্বূডস সেও এফং এওঝা ফীভা সরস আুে 
ওযায কিজত্র গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওজয। এআ ধোজে, অসন অিাযযাআটিংজেয ভরূ নীসঢ, 
যঞ্জাভ  এয প্রসক্রো ম্পজওস  এওঝা অন্নাচ াজফন। এঔাজন অনাজও গ্রু স্বািে ফীভায 
অিাযযাআটিং ম্পজওস  ঢণে চানাজনা জফ।    

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. অিাযযাআটিং ওী? 
B. অিাযযাআটিং–কভ সরও ধাযডা   
C. পাআর এফং ফেফাজযয সনজেস সওা  
D. অআঅযসটএঅআ-এয নোনে স্বািে ফীভা অআন 
E. অিাযযাআটিংজেয চনে ভরূনীসঢ  স্তয 
F. অিাযযাআটিং প্রসক্রো 
G. গ্রু স্বািে ফীভা   
H. সফজে পয ফীভায অিাযযাআটিং     
I. ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায িাযযাআটিং  

এআ ধোে  ায য অসন িভ জফন : 

a) অিাযযাআটিং ফরজঢ ওী কফাছাে ঢা ফসুছজে সেজঢ 
b) অিাযযাআটিংজেয কভ সরও ধাযডা ফডসনা ওযজঢ 
c) অিাযযাআঝাযযা কম নীসঢ কভজন ঘজর  যঞ্জাভ সনজে ওাচ ওজয ঢা ফোঔো ওযজঢ  
d) অিাযযাআটিং ফেসিকঢ স্বািে ফীভা সরসয প্রসক্রো ম্পূডস ওযাজও ফাফা সেজঢ 
e) ওীবাজফ গ্রু স্বািে সরসয অিাযযাআটিং ওযা ে ঢা সনজে অজরাঘনা ওযজঢ 

এই পক্ষরক্ষস্থক্ষতটা নজর করুন 

48 ফঙয ফেী ভনী এওচন ফ্টোয আসঞ্জসনোয সজজফ ওাচ ওজযন। ভনী সোন্ত সনজেজঙন 
সনজচয চনে এওঝা স্বািে ফীভা সরস কনজফন। সঢসন এওঝা আনুজযন্স কওাম্পাসনজঢ ককজরন, কঔাজন 
ঢাাঁজও এওঝা কপ্রাজাচার পভস কেো জরা, মায ভজধে ঢাাঁয যীজযয ক ন  স্বািে, ভানসও 
স্বািে, অজক কণজও ণাওা ুঔ, ঢাাঁয সযফাজযয স্বািে ম্পসওস ঢ আসঢা, বো  অজযা কফ 
সওঙু ম্পজওস  এওগুচ্ছ প্রজশ্নয চফাফ সেজঢ জফ। 
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কপ্রাজাচার পভসঝা াোয য ঢাাঁজও কফ সওঙু নসণ ক ওযজঢ জফ কমভন ঢাাঁয সযসঘসঢ  
ফেজয প্রভাডত্র, ঠিওানায প্রভাড  ঢীজঢয কভসটওোর কযওটস । ঢাযয ঢাাঁযা ঢাাঁজও এওঝা 
কল্ণ কঘও-অ  অজযা সওঙু কভসটওোর কঝি ওযাজঢ ফরজরন, এজঢ সঢসন ঢা জরন। 

ভনী সনজচজও এওচন স্বািেফান ভানলু ফজরআ ভজন ওজযন এফং ঢাাঁয অে কফ বাজরা। ভনী ঔুফ 
ফাও জরন কম ঢাাঁয কিজত্র ফীভা কওাম্পাসন কওন এআ ধযজনয এওঝা েীখস প্রসক্রো সনজচ্ছ। এভনসও 
এআ ভস্ত সওঙুয য ফীভা কওাম্পাসন ঢাাঁজও ফরজরা কম কভসটওোর যীিাে ঢাাঁয াআ কওাজরজিযর  
াআ ব্লাট কপ্রায ধযা জ জঙ, মা যফঢীওাজর ঢাাঁয হৃেযজকয ম্ভাফনা ফাস জে সেজচ্ছ। মসে ঢাাঁযা 
ঢাাঁজও এওঝা সরসয প্রস্তাফ সেজচ্ছ, সওন্তু ঢায চনে ঘ া সপ্রসভোভ সেজঢ জফ, কম েঝা ঢাাঁয এও 
ফেু মা সেজচ্ছ ঢায ঢুরনাে জনও কফস। ঢাআ ভনী আ সরসঝা সনজঢ স্বীওায ওযজরন। 

এঔাজন, আনুজযন্স কওাম্পাসন ঢাজেয অিাযযাআটিং প্রসক্রোয ং সজজফ এআ ভস্ত েজিগুসর 
নুযড ওজযজঙ। কওাজনা ছুাঁ সও ওফাজযচ কেোয ভে এওচন ফীভাওাযীয ঠিওবাজফ ছুাঁ সওয 
ভরূোেড ওযা চরুযী এফং এওঝা মুসিঙ্গঢ রাব ওযায ওণা বাফা েযওায। ছুাঁ সওঝা মসে 
ঠিওবাজফ ভরূোেন ওযা না ে এফং কওাজনা কক্লআভ ে, ঢাজর এওঝা করাওান জফ। ঢাযয 
ফীভাওাযী ভস্ত ফীভাওৃঢ ফেসিয কণজও সপ্রসভোভ ংগ্র ওজয এফং এআ ণসঝাজও ঢাজও এওঝা 
ট্রাজিয ভজঢা ওজয াভরাজঢ ে। 
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A. আন্ডাররাইটং কী ? 

1. আন্ডাররাইটং 

ফীভা কওাম্পাসন কআ ভানলুজেযআ ফীভা ওযাজঢ ঘাে, অা ওযা মাে মাাঁযা ফীভা ুজর কম ছুাঁ সও 
সনজে অজঙন ঢায নুাজঢ মসাপ্ত সযভাড সপ্রসভোভ ঢাাঁযা বযজফন। ছুাঁ সও ফাঙাআজেয চনে এওচন 
প্রস্তাফজওয কণজও ঢণে ংগ্র  ঢা সফজিলজডয এআ প্রসক্রোআ অিাযাযাআটিং ফজর সযসঘঢ। এআ 
প্রসক্রোয ভাধেজভ ংকৃীঢ ঢজণেয সবসত্তজঢ ঢাযা সোন্ত কনজফ কম ঢাাঁযা এওচন প্রস্তাফজওয ফীভা 
ওযাজফন সও ওযাজফন না। মসে ঢাাঁযা ফীভা ওযাজনায সোন্ত কনন ঢাজর এআ ধযজনয ছুাঁ সওয কণজও 
মুসিঙ্গঢ রাব ওযজঢ জর ওঢ সপ্রসভোভ ো উসঘঢ, ঢস  ওী জফ ঢা ঠিও ওযজঢ জফ।  

কযাকাজযয ধাযডায উয সবসত্ত ওজযআ োাঁস জে অজঙ স্বািে ফীভা। এঔাজন কযাকায ফরজঢ কফাছাে 
এওচন ফেসিয ুি োয ম্ভাফনা  ঢায চনে প্রজোচনীে সঘসওৎা  াাঢাজর বসঢস 
োয ম্ভাফনা কওভন যজেজঙ। এওঝা ফ  সযজয কযাকায ফেজয দ্বাযা প্রবাসফঢ ে 
(াধাযডঢ ওভফেীজেয ঢুরনাে ফসযষ্ঠ নাকসযওজেয ভজধে এঝা কফস) এফং নোনে প্রসঢকূর 
সফলজেয ওাযজড এঝা ফাজ  কমভন কফস চন ফা ওভ চন, ঢীঢ  ফঢস ভাজনয সনসেসি কযাক 
ফা ুিঢায আসঢা, ধূভাজনয ভজঢা ফেসিকঢ বো, ফঢস ভান স্বাজিেয ফিা এফং প্রস্তাফজওয 
কা মসে কঝাজও সফজ্জনও ফজর সফজফঘনা ওযা ে। উরজঝাসেজও কযাকায সনসেসি সওঙু নকুূর 
সফলজেয ওাযজড ওজভ মাে কমভন ওভ ফে, এওঝা িু রাআপিাআর প্রবৃসঢ।  

ংজ্ঞা 

আন্ডাররাইটং জরা এওটি মণামণবাজফ ছুাঁ সও ভরূোেড এফং কম ঢস াফরীয উয োাঁস জে ফীভা 
ওবায ভঞ্জযু ওযা জফ ক ফোাজয সোন্ত কনোয এওটি েসঢ। 

2. আন্ডাররাইটংজয়র চাক্ষদা 

অিাযযাআটিং জরা এওঝা ফীভা কওাম্পাসনয কভরুেণ্ড ওাযড জকাঙাজরাবাজফ ছুাঁ সও গ্রড ওযজর ণফা 
মসাপ্ত সপ্রসভোজভয ওাযজড ফীভাওাযী কেউসরো জে কমজঢ াজয।নেসেজও, সঢসযি ঔুাঁঢঔুাঁজঢ ফা 
ঢওস  জর ফীভা কওাম্পাসনটি কমঔান কণজও ছুাঁ সও এওযওভবাজফ ঙস জে কেো মাে এভন এওঝা ফ  
ুর ফানাজঢ ফেণস জফ। ঢাআ ছুসওস   ফেফায ভজধে ঠিও বাযাভে যাঔাঝাআ গুযত্বূডস, ঢা ওজযআ 
ংকঞনঝাজও প্রসঢজমাসকঢাভঔুী  রাবোেও ওযা মাে।  

ংসিি ফীভা কওাম্পাসন েসন, নীসঢ  ছুাঁ সওয িুধায জঙ্গ ঢার সভসরজে এআ বাযাভে যাঔায 
প্রসক্রোঝা ম্পন্ন ওজয অিাযযাআঝায। ঢাাঁয ওাচঝা জরা ছুাঁ সওয কিডীসফবাক ওজয এওঝা ঠিও 
ভজূরে ঢা গ্রড ওযায সফলজে সোন্ত কনো। এআ কঔোর যাঔা চরুযী কম ছুাঁ সও গ্রড ভাজন জরা 
বসফলেজঢ ফীভাওাযী কক্লআভ সনষ্পসত্তয এওঝা প্রসঢশ্রুসঢ।    

3. আন্ডাররাইটং – ঝুুঁ ক্ষক মূযায়ণ 

অিাযযাআটিং জরা ছুাঁ সও ফাঙাআজেয এওঝা প্রসক্রো মা ফেসি ফা ককাষ্ঠীয তফসজিেয সবসত্তজঢ ঠিও 
ে। এঔাজন ছউযসওয স্তজযয সবসত্তজঢ অিাযযাআঝায সোন্ত কনন ছুাঁ সও গ্রড ওযা জফ সও জফ না 
এফং সনজর ঢা ওঢ ভজূরে কনো জফ।জম কওাজনা সযসিসঢজঢআ ছুাঁ সও গ্রড ওযজঢ ে ঢঢা  
নোেঙ্গঢ সবসত্তজঢ ণসাৎ কওাজনা িাঢ এওআ ধযজনয প্রজঢেওটি ছুাঁ সওজও কিডীফে ওযা উসঘঢ। 
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এআ কিডীসফবাকঝা ে াধাযডঢ িোিাটস  স্বীওৃসঢ ঘাজঝস য ভাধেজভ কমঔাজন প্রজঢেওটি ছুাঁ সওয সযভাড 
সনধসাসযঢ জেজঙ এফং কআ নমুােী ওঢ সপ্রসভোভ োাঁ াজফ ঢা ফরা যজেজঙ।  

ফে মসে কযাজকয ম্ভাফনা াাাস ভঢুৃেয ম্ভাফনাজও প্রবাসফঢ ওজয, ঢজফ ফেআ ভজন যাঔজঢ 
জফ কম ুিঢা ভঢুৃেয জনও অজক অজ এফং কঝা ভাজছভজধেআ জঢ াজয। ঢাআ এঝা ুজযাুসযআ 
মুসিঙ্গঢ কম ভঢুৃেয ওবাজযজচয ঢুরনাে স্বািে ওবাজযজচয চনে অিাযযাআটিং সনেভ  সনজেসাফরী 
জনও কফস ওঠিন জফ। 

উদারণ 

টাোজফটি যজেজঙ এভন এওচন ফেসিয ভঢুৃেয ঢুরনাে হৃেজযাক ফা সওটসনয ভো তঢসয োয 
ম্ভাফনা কফস ণাজও, এফং ফীভায ওবাজযচ ণাওাওারীন ফিাজঢআ ঢাাঁয ফাজয ফাজযআ স্বাজিেয 
ভো কেঔা সেজঢ াজয। এওটি চীফন ফীভা অিাযযাআটিং সনজেস সওা এআ ফেসিজও এওঝা ক  ছুাঁ সও 
সজজফ সফজফঘনা ওযজফ। মসে কভসটওোর অিাযযাআটিংজেয চনে ঢাাঁজও উচ্চ ছুাঁ সও সজজফ সফজফঘনা 
ওযা জফ। 

স্বািে ফীভাে অসণসও ফা অে সবসত্তও অিাযযাআটিংজেয ঢুরনাে ফা সঢ নচয কেো ে কভসটওোর 
ফা স্বািে ম্পসওস ঢ ঢজণেয উয। মসে অসণসও ফা অজেয সেওঝা ফজ্ঞা ওযা মাে না ওাযড 
কঔাজন এওঝা ফীভাজমাকে স্বাণস ণাওজঢআ জফ এফং কওাজনা ধযজনয প্রসঢকূর ফাঙাআ েযু ওযজঢ এফং 
স্বািে ফীভা ঘাসরজে মাো সনসশ্চঢ ওযজঢ অসণসও অিাযাযাআটিং গুরুত্বূডস। 

4. ক্রয ক্ষবয়গুক্ষ অসু্থতার ম্ভাবনাজক প্রভাক্ষবত কজর 

ছুাঁ সওয ভরূোেজডয ভে কম সফলেগুসর কযাজকয ম্ভাফনা (ুি জে  ায ছুাঁ সও)-কও প্রবাসফঢ 
ওজয কগুসর ঢওস ঢায জঙ্গ সফজফঘনা ওযা উসঘঢ, কগুসর জরা সনম্নরূ: 

a) বয়: ফে  ছুাঁ সওয স্তয নমুােী সপ্রসভোভ ধামস ওযা ে। উোযডস্বরূ, ংক্রভড  
েখুসঝনায ছুাঁ সও কফস ণাওাে সশুয কিজত্র কযাক-ম্ভাফনায সপ্রসভোভ ঢরুড প্রাপ্তফেস্কজেয 
ঢুরনাে কফস। এওআবাজফ 45ফঙজযয কফস ফেী প্রাপ্তফেস্কজেয চনে সপ্রসভোভ কফস ে, 
ওাযড এআ ধযজনয ফেসিয টাোজফটিজয ভজঢা েীখসিােী ুঔ ণাওা, ঞাৎ হৃেজযাক ফা 
নে ধযজনয কযাজকয ম্ভাফনা কফস ণাজও। 

b) ক্ষে: কবস ধাযজনয ভে ভসরাজেয কযাজকয সঢসযি ছুাঁ সও ণাজও। ঢজফ ভসরাজেয ঢুরনাে 
ুরুলযা হৃেজযাজক কফস অক্রান্ত ন ণফা ঘাওসয ম্পসওস ঢ েখুসঝনায ম্ভাফনা ুরুলজেযআ 
কফস ণাজও ওাযড ঢাাঁযাআ কফস সফজ্জনও ওাজচ মুি ণাজওন।  

c) অভযা: ঢাভাও, োরজওার ফা কম কওাজনা ধযজনয ভােও কফজনয কযাজকয ছুাঁ সওয জঙ্গ 
যাসয ম্পওস  ণাজও। 

d) ক্রপলা:  কাস ঘারও, ব্লািায ফা সফভানঘারও প্রবৃসঢ সনসেসি কায কিজত্র ম্ভাফনা ণাজও 
েখুসঝনায ফা সঢ ছুাঁ সওয। এওআবাজফ এক্স-কয কভসনঘারও, োজফি সজল্পয িসভও, 
ঔসনিসভওজযয সওঙু সনসেসি কাে স্বািে ম্পসওস ঢস  ছুাঁ সও কফস ণাজও। 

e) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা: এয ফৃত্তয প্রাসঙ্গওঢা যজেজঙ ওাযড সচনকঢ সফলেগুসর োিভা, 
টাোজফটি  সনসেসি সওঙু ওোনাজযয ভজঢা কযাজকয ছুাঁ সও তঢসয ওজয। এঝা কযাজকয 
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ম্ভফনাে প্রবাফ কপজর এফং ঢাআ ছুাঁ সও গ্রজডয ভে এআ সফলেঝাজও সফজফঘনাে যাঔা 
উসঘঢ। 

f) গ়িন: ঢাক াআ, কযাকা ফা ক যঢা ক ন সনসেসি সওঙু ককাষ্ঠীয কযাজকয ম্ভাফনায জঙ্গ 
মুি। 

g) অতীজতর ক্ররাগ বা অজস্ত্রাপচার: এঝা সনধসাযড ওজয সনজঢ জফ কম অজকয কওাজনা ুঔ 
কণজও াযীসযও েফুসরঢা তঢসযয কওাজনা ওাযড খজঝজঙ সওনা ণফা ঢা নঢুন ওজয জঢ 
াজয সওনা এফং কআ ভজঢা সরসয ঢস াফরী ঠিও ওযা উসঘঢ। উোযডস্বরূ, সওটসনয 
াণয অফায তঢসয ে ফজর চানা এফং এওআবাজফ এও কঘাজঔ ঙাসন ণাওজর অজযও কঘাজঔ 
ঙাসনয ম্ভাফনা ফাস জে কেে। 

h) বতি মাজন স্বাজস্থযর া  অনযানয ক্ষবয় বা অক্ষভজযাগ: ছুাঁ সও  ফীভাজমাকেঢায স্তয 
সনধসাযড গুরুত্বূডস এফং ঢা উমুি উজন্মাঘন  কভসটওোর যীিায ভাধেজভ প্রসঢষ্ঠা ওযা 
ম্ভফ। 

i) পক্ষরজবল  বাক্ষ়ি: কযাজকয াজযয উয এগুসরয প্রবাফ যজেজঙ 

 

 

ক্ষনজজজক যাচাই  1 

অিাযযাআটিং জরা ___________-এয প্রসক্রো। 

I. ফীভা জডেয সফডন 
II. কক্রঢাজেয কণজও সপ্রসভোভ ংগ্র 
III. ছুাঁ সওয সনফসাঘন  ছুাঁ সওয ভরূে সনধসাযড 
IV. সফসবন্ন ফীভা ডে সফসক্র 
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B. আন্ডাররাইটং – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা 

1. আন্ডাররাইটংজয়র উজেলয 

অভযা অিাযযাআটিংজেয উজেে ঔসঢজে কেজঔ শুরু ওযসঙ। ে’ুটি উজেে যজেজঙ 

i. সফরুে-ফাঙাআ কঞওাজনা মা জরা ফীভাওাযীয সফরুজে ফাঙাআ 
ii. ছুাঁ সওয কিডীসফবাক ওযা  ছুাঁ সওয প্রসঢ ুসফঘায সনসশ্চঢ ওযা  

ংজ্ঞা 

ঝুুঁ ক্ষকর বাছাই সযবালাটি সেজে কফাছাজনা ে ছুাঁ সওয স্তজযয সনসযজঔ স্বািেফীভায প্রজঢেও প্রস্তাফ 
ভরূোেজডয প্রসক্রো এফং ঢাযয সোন্ত কনো অজে  ফীভা ভঞ্জযু ওযা জফ সও জফ না, জর 
কওান জঢস য সবসত্তজঢ জফ ঢা ঠিও ওযা।  

ক্ষবরুদ্ধ-বাছাই (বা প্রক্ষতকূ বাছাই) জরা ভানজুলয প্রফনঢা, মাাঁযা অো ওজযন ফা চাজনন কম 
ঢাাঁজেয করাওান োয ম্ভাফনা ঔফু কফস, ঢাআ ফীভা অগ্রী ন  কআ প্রসক্রোে পেো ঢুরজঢ 
ঘান। 

 

উদারণ 

ওাজও  ওীবাজফ ফীভায প্রস্তাফ কেফা জফ কফোাজয ফীভাওাযী মসে ফাঙসফঘায না ওজযন ঢজফ 
টাোজফটি, উচ্চ যিঘা, াজঝস য ভো ফা ওোনাজযয ভজঢা গুরুঢয কযাজক অক্রান্ত ভানলু, 
মাাঁযা চাজনন কম ীঘ্রআ ঢাাঁজেয াাঢাজর বসঢস  জঢ জফ, ঢাাঁজেয স্বািে ফীভা সওনজঢ কঘজে অগ্র 
প্রওা ওযায ম্ভাফনা ণাজও, এজঢ ফীভাওাযী করাওান জফ। 

নেবাজফ ফরজর, ফীভাওাযী মসে ফাঙসফঘায না ওজয ণাজওন ঢজফ কঝা সফরুে-ফাঙাআ জে মাজফ 
এফং এআ প্রসক্রোে ঢাাঁয করাওান জফ। 

2. ঝুুঁ ক্ষকর প্রক্ষত কু্ষবচার 

অুন অভযা এঔন ছুাঁ সওয প্রসঢ ুসফঘায সফলেঝা সফজফঘনা ওজয কেসঔ। ‘‘ুসফঘায’’ ব্দটিয ভাজন 
জরা কম অজফেনওাযীযা এওআ স্তজযয ছুাঁ সওয ভজুঔাভসুঔ ঢাাঁজেয ফেআ এওআ সপ্রসভোজভয কিডীজঢ 
কপরজঢ জফ। ওঢঝা সপ্রসভোভ ধামস ওযা জফ ঢা সনধসাযড ওযজঢ ফীভাওাযীজও কওাজনা ধযজনয 
ভাওাঠি যাঔজঢ জফ। এজঢ ক যঢা ছুাঁ সও যজেজঙ এওআ ধযজনয সপ্রসভোভ কেজফন অফায মাাঁজেয 
ছুাঁ সও কফস ঢাাঁযা কফস সপ্রসভোভ কেজফন। সফুর সযভাড ভানলু মাাঁজেয ছুাঁ সওঝা ক যঢা ঢাাঁজেয 
চনে এওঝা ভাওাঠি প্রজোক ওযা জফ অফায মাাঁজেয ছুাঁ সওয ায কফস ঢাাঁজেয ছুাঁ সওয াযঝা ঠিও 
ওযজঢ অজযা কফস ভে কেো জফ। 

a) ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

ুসফঘায অনজঢ অিাযযাআঝায কম প্রসক্রোে মুি ণাজওন কঝাআ জরা ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 
ণসাৎ ফেসিজেয ওোঝাকসযজঢ বাক ওজয ঢাাঁজেয ছুাঁ সওয স্তয নমুােী সফসবন্ন ছুাঁ সওয কিডীজঢ 
ঢাাঁজেয াচাজনা জফ। এআ ধযজনয ছুাঁ সওয ঘাযটি কিডী যজেজঙ। 
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i. স্টযান্ডাডি  ঝুুঁ ক্ষক 

এয ভজধে কআ ফেসিযা জ ন মাাঁজেয জসিঢ কযাক-ম্ভাফনা (ুি জে  ায ম্ভাফনা) জরা 
ক  ঢা। 

ii. ক্রপ্রফাডি  ঝুুঁ ক্ষক 

এযা জরন ঢাাঁযা মাাঁজেয জসিঢ কযাক-ম্ভাফনা কজ য ঢুরনাে ওভ এফং ঢাআ এজেয কণজও ওভ 
সপ্রসভোভ ধামস ওযা জঢ াজয। 

iii. াবস্টযান্ডাডি  ঝুুঁ ক্ষক 

এাঁযা জরন ঢাাঁযা মাাঁজেয জসিঢ কযাক-ম্ভাফনা কজ য ঢুরনাে কফস, ঢজফ এঔন ফীভাজমাকে ফজর 
সফজফঘনা ওযা মাে। ফীভায চনে ঢাাঁজেয গ্রড ওযা জঢ াজয ঢজফ এয চনে ঘ া (ফা 
সঢসযি) সপ্রসভোভ োমস ওযা জফ ণফা সনসেসি সওঙু সফসধসনজলধ অজযা জঢ াজয। 

iv. ক্ষডোইন্ড ঝুুঁ ক্ষক 

এাঁযা জরন ঢাাঁযা মাাঁজেয সফওরত্ব  জসিঢ ফাঢ়সঢ কযাক-ম্ভাফনা এঢঝাআ কফস কম এওঝা 
াভজণসেয ভজধে ণাওা ঔযজঘ এাঁজেয ফীভায অঢাে অনা মাে না। ওঔন ওঔন এওঝা 
ফেসিকঢ প্রস্তাফ াভসেওবাজফ ঔাসযচ ওজয কেো জঢ াজয মসে ম্প্রসঢ কআ ফেসিয 
জস্ত্রাঘাজযয ভজঢা কওাজনা কভসটওোর ম্পসওস ঢ খঝনা খজঝ ণাজও।  

3. বাছাই প্রক্ষেয়া 

অিাযযাআটিং ফা ফাঙাআ প্রসক্রো েটুি স্তজয জঢ াজয: 

 সপড স্তজয 
 অিাযযাআটিং সটাঝস জভন্ট করজবজরয স্তজয 

Diagram 1: আন্ডাররাইটং বা বাছাই প্রক্ষেয়া 

 

b) ক্ষফল্ড বা প্রাথক্ষমক স্তর 

সপড স্তজয অিাযযাআটিংজে প্রাথক্ষমক বা প্রাইমাক্ষর আন্ডাররাইটং ফরা কমজঢ াজয। এয 
ভজধে এওচন এজচন্ট ফা কওাম্পাসন প্রসঢসনসধয ংকৃীঢ ঢণে ণাজও, মায সবসত্তজঢ সোন্ত কনো 
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মাে ফীভা ওবাজযচ ভঞ্জযু ওযজঢ এওচন অজফেনওাযী উমুি সওনা। প্রাণসভও অিাযযাআঝায 
সজজফ এজচন্টআ এওঝা গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওজযন। ফীভাওৃঢ ওযায চনে ম্ভাফে ক্লাজেন্ট 
ম্পজওস  চানজঢ-ফছুজঢ সঢসনআ ফজঘজে বাজরা চােকাে ণাজওন। 

সওঙু ফীভা কওাম্পাসনয এজচন্টজেয এওঝা সফফসৃঢ ফা এওঝা ককান সযজাঝস  সেজঢ ে। কঔাজন 
এজচন্টজও প্রস্তাফও ম্পজওস  সনসেসি ঢণে, ভঢাভঢ  ুাসয চানাজঢ ে। 

মরা যাজাডি  ক্ষরজপাটি  বা তনক্ষতক ক্ষবপদ ক্ষরজপাটি  নাজভ এওআ ধযজনয এওঝা সযজাঝস  ফীভা 
কওাম্পাসনয এওচন অসধওাসযজওয কণজও ঘাো জঢ াজয। এআ সযজাঝস গুসরজঢ াধাযডঢ 
প্রস্তাসফঢ চীফজনয কা, অে, অসণসও ফিা  াভাসচও সযসঘসঢ ণাজও। 

তনক্ষতক ক্ষবপদ কী ? 

ফে, সরঙ্গ, বো প্রবৃসঢয ভজঢা সফলেগুসর এওঝা স্বািে ছুাঁ সওয াযীসযও সফেজও উজেঔ 
ওজয, এঙা া অজযা সওঙু সফলে কবীযবাজফ নচয ওযা উসঘঢ। এঝাআ জরা ক্লাজেজন্টয তনসঢও 
সফে মা ফীভা কওাম্পাসনয ওাজঙ ঔুফআ োভী প্রভাসডঢ জঢ াজয। 

ঔাযা তনসঢও সফজেয এওঝা ঘযভ উোযডঝা জরা এওচন ফীভাওৃঢ কচজনফজুছআ এওঝা স্বািে 
ফীভা সনজরন কম ঔুফ ওভ ভজেয ভজধেআ ঢাাঁয এওঝা জস্ত্রাঘায জফ ণঘ ফীভাওাযীয ওাজঙ 
সঢসন কঝা প্রওা ওযজরন না। এআবাজফ এঝা জরা শুধুভাত্র এওঝা কক্লআভ ংগ্র ওযায চনে 
ফীভা কনোয এওঝা ভসযো কঘিা। 

করাওান ম্পজওস  উোীনঢা জরা অজযওঝা উোযড। ওাযড ফীভায ণাওায ওাযজড ফীভাওৃঢ 
ঢাাঁয স্বািে ম্পজওস  ঢওস  ভজনাবাফ সনজঢ াজযন, ওাযড সঢসন চাজনন াাঢাজরয ঔযঘ কঢা 
ফীভাওাযী াভরাজফ। 

‘তনসঢও সফে’-এয অজযওঝা ধযন উজেঔ ওযা চরুযী। এঔাজন ফীভাওৃঢ েজঢা কওাজনা 
চাসরোসঢ, সওন্তু কমজঢু ঢাাঁয সফযাঝ জেয ফীভা ওযা যজেজঙ ঢাআ ফজঘজে োভী াাঢাজর 
রুজভ কণজও মা েজঢা সঢসন ফীভাওৃঢ না ওযজর ওযজঢন না, কঢভন ফজঘজে ফেেফহুর 
সঘসওৎা ফেফিাঝাআ সঢসন ঙন্ন ওজযন। 

প্রতারণামূক নজরদাক্ষর  প্রাথক্ষমক আন্ডাররাইটার ক্ষজজব এজজজন্টর ভূক্ষমকা  

এওঝা ছুাঁ সও ফাঙাআজেয কিজত্র কফসযবাক সোন্তঝাআ কনো জে ণাজও কপ্রাজাচার পজভস প্রস্তাফও 
কম ঢণে চাসনজেজঙন ঢায সবসত্তজঢআ। অিাযযাআটিংজে ফজ ণাওা এওচন অিাযযাআঝাজযয জি 
এঝা চানা ঔুফআ ওঠিন কম এআ ঢণেগুসর ঢে নে ফা প্রঢাযডা ওযজঢ আচ্ছাওৃঢবাজফ বুর ঢণে 
কেফা জেজঙ। 

এঔাজনআ এজচন্ট উজেঔজমাকে বূসভওা ারন ওজয। ঢণেগুসর ঢে সওনা ঢা সনসশ্চঢ ওযায চনে 
সঢসনআ ঠিও চােকাে যজেজঙন, কমজঢু প্রস্তাফজওয জঙ্গ এজচজন্টযআ যাসয  ফেসিকঢ 
কমাকাজমাক ণাজও এফং সঢসনআ নচয ওযজঢ াজযন কম সফজণ ঘারনায উজেজে আচ্ছাওৃঢবাজফ 
কওাজনা ঢণে কঘজ মাো জরা সওনা ফা বুর চানাজনা জরা সওনা। 

 

 



 

197 

 

c) আন্ডাররাইটং ক্ষডপাটি জমন্ট স্তর 

অিাযযাআটিংজেয সদ্বঢীে স্তযঝা জরা সটাঝস জভন্ট ফা সপ স্তয। এঔাজন সফজলজ্ঞ  এভন 
ফেসিযা ণাজওন মাাঁযা এআ ওাজচ েি এফং মাাঁযা কওজয ভস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে সফজফঘনা ওজয 
সোন্ত কনজফন ফীভায চনে প্রস্তাফ গ্রড ওযা জফ সও জফ না এফং জর কওান জঢস জফ। 
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C. ফাই এবং বযবাজরর ক্ষনজদি ক্ষলকা 

এটি ফেআ ভজন যাঔজঢ জফ কম প্রজঢেও ফীভাওাযীজও ঢাজেয জডেয ভাওস টিংজেয অজক কটিজও 
তঢসয ওযজঢ জফ এফং এটি অিাযযাআটিং েপ্তজযয নেঢভ এওটি ওাচ। এয চনে 
অআঅযসটএঅআ সনজেস সওা ঘার ুওজযজঙ মা সনজঘ াযংজিজ কেো জরা :   

প্রসঢটি কওাম্পাসন ঢাজেয রজিেয কক্রঢাজেয প্রজোচনীেঢা, ঘাসো এফং ক্রেিভঢা, 
অিাযযাআটিংজেয সফজফঘনা, ফীভায ভরূে, ফাচাজয প্রসঢজমাসকঢায ফিা আঢোসেজও নচজয কযজঔ 
ঢাজেয ডেগুসরয নওা ওজয। কআ ওাযজডআ অভযা কেসঔ কম সফসবন্ন কিডীয কক্রঢাজেয চনে ফহু 
ংঔেও ঙন্ন ফাঙাআ ওযায ুজমাক ণাজও মসে বাযঢীে ফাচাজযয সবসত্ত স্তজয, এঔজনা াাঢাজর 
বসঢস  ণাওায ভজেয ঔযজঘয সনযাত্তায প্রসঢসফধানভরূও ডেগুসরযআ অসধঢে কফস।   

প্রজঢেও নঢুন জডেয প্রফঢস ন ওযায অজক অআঅযসটএ-এয নজুভােজনয প্রজোচন। ডেটিজও সনজঘ 
কমভন উজেঔ ওযা জেজঙ কআভজঢা ‘পাআর এফং ফেফায’ ধাযায ধীজন সনেন্ত্রজওয ওাজঙ পাআর 
ওযা প্রজোচন। এওফায প্রফসঢস ঢ জে ককজর, কআ ডেটি প্রঢোাজযয চনে সনজেস সওা নুযড ওযা 
প্রজোচন। ঙাত্রজেয যাভস কেো জচ্ছ কম পাআর এফং ফেফাজযয সনজেস সওা ংক্রান্ত ভস্ত ধাযা, 
পভস, অে আঢোসেয জঙ্গ সনজচজেয সযসঘঢ ওজয কনোয চনে। 

আইআরক্ষডএ ক্ষনজদি ক্ষলকা অনুযায়ী স্বাস্থয বীমা পজণযর জনয ফাই এবং বযবার প্রক্ষেয়া : 

a) কওাজনা ফীভাওাযী কওাজনা ধযজডয স্নািে ফীভা ডেজও ফাচায প্রঘরন ওযজঢ াযজফ না 
মজঢািড না কটি পাআর এফং ফেফায প্রসক্রো নমুােী কওাজনা ওঢৃস জিয ওাঙ কণজও 
অকাভ নজুভােন াজচ্ছ। 

b) নজুভাসেঢ কওাজনা স্বািে জডেয কিজত্র মসে যফঢীজঢ কওাজনা ংস্কায ফা সযভচস ন ওযজঢ 
ে ঢজফ ঢাযচনে ভজে ভজে কম সনজেস সওা চাসয ওযা ে কআ নমুােী ওঢৃস জিয 
অকাভ নভুসঢয প্রজোচন অজঙ।   

1. ওঢৃস জিয দ্বাযা নজুভাসেঢ কওাজনা নীসঢয মসে কওাজনা ংস্কায ফা সযভাচস ন ওযা ে 
ঢজফ এভন ংস্কায ফা সযভাচস ন ওামসওযী ওযায সেজনয কণজও ন্তঢ সঢন ভা অজক 
প্রজঢেও সরস ধাযওজও ক সফলজে কনাটি সেজে চানাজঢ জফ। এআ ংস্কায এফং 
সযভাচস জনয ওাযডটি কনাটিজ ফেআ চানাজঢ জফ, সফজলঢ সপ্রসভোভ মসে ফা াজনা 
ে এফং কটি ওজঢা ভজেয চনে ফা াজনা জচ্ছ ঢায ওাযড চানাজঢ জফ। 

2. প্রস্তাফ জত্র ফেআ সপ্রসভোভ  সরসয জঢস য ংস্কায এফং সযভাচস জনয ম্ভাফনায 
সফলেটি উজেঔ ওযজঢ জফ।  

c) পাআর এফং ফেফাজযয অজফেজনয পভসটিয ভান সনধসাযড ওজয সেজেজঙ অআঅযসটএ এফং 
কটি টাঝাজফ সঝ এফং কক্রঢা ংক্রান্ত ঢজণেয সঝ  ফহু ংজমাচনীয জঙ্গ াঞাজঢ 
জফ। 

প্রজঢেও ফীভাওৃঢজও ওািভায আনপজভসন সঝ  প্রস্তাফ ত্র এফং ওবাজযয অঢাে ণাওা 
সরসয সফস্তাসযজঢয জঙ্গ সেজঢ জফ, কমগুসর ফাে কেো জচ্ছ, কক্লআভটি প্রোনজমাকে োয 
অজক মসে কওাজনা জিায ফস ণাজও, কম ণস প্রোন ওযা জফ কটি িসঢুযজডয সবসত্তজঢ 
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ফা সনসেসি সযভাজডয সবসত্তজঢ জফ, ুননসফীওযজডয ঢস  এফং ুসফধা, কওা-ক ণফা ফাে 
কেোয কমাকে এফং ঔাসযজচয ঢস  আঢোসে। 

ওঢৃস জিয অকাভ নভুসঢয চনে পাআর এফং ফেফাজযয অজফেনটিজও ফেআ সনমুি ফীভা 
কডনাওাযী এফং ফীভা কওাম্পাসনয সআ-য দ্বাযা ংসেঢ জঢ জফ এফং কগুসরজও এভন 
অওাজয এফং এভন নসণত্র  জঢ জফ মা ভজে ভজে ওঢৃস ি চাসনজে কেজফন।  

d) স্বািে ফীভা জডেয প্রঢোায 

1. এওটি স্বািে ফীভা ডে প্রঢোায ওযজঢ জর, ফীভাওাযীজও প্রঢোায ওযায ওাযড 
চানাজঢ জফ এফং ফঢস ভান সরস ধাযওজেয সঘসওৎায ম্পূডস সফস্তাসযঢ চাসনজে 
ওঢৃস জিয অকাভ নভুসঢ সনজঢ জফ। 

2. সরসয নসণত্রটিজঢ স্পি ওজয বসফলেজঢ ডেটি প্রঢোাজযয ম্ভাফনায আসঙ্গঢ সেজঢ জফ 
এফং সরসটি প্রঢোহৃঢ জর সরস ধাযজওয ওাজঙ ওী ওী সফওল্প সঢসন কজঢ াজযন 
ঢায আসঙ্গঢ সেজঢ জফ। 

3. ফীভাওাযীয ফকসঢজঢ মসে ফঢস ভান কক্রঢা া া না কেন, ঢাজর সরসটি 
ুননসফীওযজডয সেন সরসটি প্রঢোায ওজয সনজঢ জফ এফং ফীভাওাযীয ওাজঙ কম 
সরস উরব্ধ অজঙ ফীভাওৃঢজও কআ নঢুন সরসটিআ সনজঢ জফ, মা ফনজমাকেঢায 
জঢস য সফলোধীন। 

4. ম্ভাফে কক্রঢায ওাজঙ প্রঢোহৃঢ ডেটিজও প্রস্তাফ সজজফ কেো মাজফ না। 

e) কম কওাজনা ডে ফাচাজয প্রঘসরঢ োয য ফঙজয ন্তঢ এওফায ঢায ভস্ত উাোনগুসর 
সনমুি ফীভা কডনাওাযীয মসাজরাঘনা ওযজঢ জফ। মসে কেঔা মাে কম ডেটি অসণসওবাজফ 
রাবচনও জচ্ছ না, ণফা কওাজনা সনসেসি এওটি উাোজনয বাফ জচ্ছ, ঢাজর সনমুি 
ফীভা কডনাওাযী ডেটি মণামণবাজফ মসাজরাঘনা ওজয কেঔজঢ াজযন এফং পাআর এফং 
ফেফায প্রসক্রোয ধীজন মসাজরাঘনায চনে অজফেন ওযজঢ াজযন। 

f) এওটি ডেজও পাআর এফং ফেফাজযয নভুসঢ কেোয াাঁঘ ফঙয য, সনমুি ফীভা 
কডনাওাযী ডেটিয ওাচ মসাজরাঘনা ওজয কেঔজফন। সঢসন উকস, ফাসঢর জে মাো, 
ুজেয ায, ভরূেফসৃে, ঔযঘ এফং নোনে প্রাসঙ্গও উাোন মা এভন ডেটিয নওা 
ওযায ভে ফাস্তজফ কম ধাযডা ওযা জেসঙর ঢায ঢুরনায সযজপ্রসিজঢ সফলেটি কেঔজফন 
এফং অজক কম ধাযডা ওযা জেসঙর ঢায উমুি মসুিগুসর ণফা সযফঢস নগুসরয চনে 
নঢুন ওজয নভুসঢ ঘাআজফন। 
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D. আইআরক্ষডএআই-এর অনযানয স্বাস্থয বীমা আইন 

পাআর এফং ফেফাজযয সনজেস সওায সঢসযি সজজফ, স্বািে ফীভা অআজনয সনম্নসরসঔঢগুসর প্রজোচন:  

a) ফ ফীভা কওাম্পাসনজওআ এওটি স্বািে ফীভা অিাযযাআটিং সরসয সফফঢস ন খঝাজঢ জফ মা 
কফাটস  ফ কওাম্পাসনয ভাধেজভ নজুভাসেঢ জফ। সরসটিজও নোনে সফলজেয ভজধেআ প্রস্তাফ 
পভসটিয ুাসয ওযজঢ জফ মায ভজধেআ ম্ভাফে স্বািে সরসটি কওনায চনে অজফেন 
ওযজঢ াজযন। এভন পজভস কওাম্পাসনয জ্ঞাঢ সরস নমুােী এওটি প্রস্তাফজও অিাযযাআঝ 
ওযায চনে মাফঢীে ঢণে ফেআ ণাওজঢ জফ। 

b) অিাযাযআটিংজেয নীসঢটিজও ওঢৃস জিয জঙ্গ পাআর ওযজঢ জফ। প্রজোচনীেঢা নবুফ 
ওযজর সরসটিজও সযফঢস ন ওযায সধওায কওাম্পাসন কযজঔ কেজফ, সওন্তু ফ ও’টি 
সযফঢস নজও ফেআ ওঢৃস জিয ওাজঙ পাআর ওযজঢ জফ। 

c) স্বািে ফীভায চনে কওাজনা প্রস্তাফ কফাটস  নজুভাসেঢ অিাযযাআটিং সরসয উয ম্পূডস 
সবসত্ত ওজযআ গ্রড ফা ঔাসযচ ওযা ে। এওটি প্রস্তাফ মসে ঔাসযচ জে মাে ঢজফ কটি 
ম্ভাফেজও সঘঠি সেজেআ সরসঔঢবাজফ চাসনজে সেজঢ জফ, মাজঢ ঔাসযচ ওযায ওাযডটি কযওটস  
জে ণাজও। 

d) সপ্রসভোজভয উয মসে কওাজনা অিাযযাআটিং সঢসযি ঘাচস  ধামস ওযা ে ঢজফ ক সফলজে 
ফেআ ফীভাওৃঢজও চানাজনা জফ এফং এওটি সরসটি ঘার ুওযায অজক এআ সঢসযি 
ম্পজওস  সরস ধাযজওয ওাঙ কণজও ুসনসেসি নভুসঢ ফেআ কনো জফ। 

e) মসে সরসটিয কওাজনা যফঢী মসাজে ণফা কটি ুননসফীওযড ওযায ভে, কওাজনা ফীভা 
কওাম্পাসনয অজযা কওাজনা ঢজণেয প্রজোচন ে, কমভন কায সযফঢস ন, ঢাজর 
ফীভাওৃঢজও সনধসাসযঢ ভাজনয পভস ুযড ওযায চনে সনজেস কেজফ এফং এভন পভসগুসরজও 
সরসয নসণজত্রয ংআ ওযজফ, স্পি ওজয কঔাজন চানাজঢ জফ কম কওান খঝনায 
সযজপ্রসিজঢ এভন ঢণে চভা কেোয প্রজোচনীেঢা যজেজঙ এফং এভন খঝনায কিজত্র কম 
ঢস গুসর প্রজমাচে। 

f) এওআ ফীভাওাযীয জঙ্গ ভে ণাওজঢ প্রজফ ওযা, নুনসফীওযড ঘাসরজে মাো, কক্লআজভয 
ঙন্নআ সবজ্ঞঢা আঢোসেজঢ সরসধাযওজেয ুযসৃ্কঢ ওযায চনে ফীভাওাযীযা কওাজনা 
উাে ণফা উৎাোেও সওঙু উদ্ভাফন ওজয কনজফ এফং পাআর  ফেফাজযয সনজেস সওা 
নমুােী প্রস্তাফজত্র এফং সরসয নসণজত্র এভন উাে ণফা উৎাোেজওয ম্পজওস  
কঔারাঔুসরআ চানাজঢ জফ। 

 

স্বাস্থয পক্ষক্ষর পক্ষরবতি ন ংোন্ত ক্ষনজদি ক্ষলকা 

অআঅযসটএঅআ চীফন এফং স্বািে ফীভা সরসয সযফঢস ন ংক্রান্ত সনজেস সওা ঔুফ স্পিবাজফ কফয 
ওজয এজনজঙ। কগুসর য য উজেঔ ওযা জেজঙ সনম্নসরসঔঢবাজফ : 

1. সনম্নসরসঔঢ খঝনাগুসরয কিজত্র ফনজমাকেঢা নজুভাসেঢ জফ : 
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a. াসযফাসযও কফ্লাঝায সরস  াধাযড ফীভা কওাম্পাসনয ঘার ুওযা ফ ওটি ফেসিকঢ 
স্বািে ফীভা সরসগুসর 

b. এওটি াধাযড ফীভা কওাম্পাসনয কওাজনা ককাষ্ঠী স্বািে ফীভা সরসয ধীজন সযফাজযয 
েেজেয ওবায ণাওা , কওাজনা ফেসি েজেয সধওায অজঙ এওআ ফীভাওাযীয ধীজন 
এভন ককাষ্ঠী সরস কণজও ফেসিকঢ স্বািে সরসজঢ ণফা এওটি াসযফাসযও কফ্লাঝায 
সরসজঢ সযফসঢস ঢ জে মাোয। 

2. শুধু ুননসফীওযজডয ভে সরস ধাযও সযফঢস জনয চনে সনফসাঘন ওযজঢ াজযন এফং সরসটি 
ঘরায ভেজফসয ভজধে না। 

3. এওচন সরসধাযও ঢাাঁয সরসটি য এওটি ফীভা কওাম্পাসনজঢ সযফঢস ন ওজয সনজে কমজঢ 
ঘাআজর ঢাাঁজও, সযফাজযয ফ েে ককাঝা সরসটি ফন ওযায চনে, এভন ফীভা 
কওাম্পাসনজঢ অজফেন ওযজঢ জফ, মসে ঢাআ ে ঢজফ, কআ অজফেন ওযজঢ জফ ফঢস ভান 
সরসটিয সপ্রসভোভ ুননসফীওযড ওযায সেজনয ন্তঢ ৪৫সেন অজক। 

4. অআঅযসটএ-প্রস্তাসফঢ পজভস ুননসফীওযজডয সেজনয ন্তঢ ৪৫সেন অজক মসে সরসধাযও অজফেন 
ওযজঢ ফেণস ন ঢাজর নঢুন ফীভাওাযী সযফঢস জনয প্রস্তাফ েজঢা সেজঢ াজযন ণফা েজঢা 
না সেজঢ াজযন। 

5. এভন ঢণে াোয য, ফীভা কওাম্পাসন অজফেনওাযীজও চানাজফ, প্রস্তাজফয পভস এফং সফসবন্ন 
স্বািে ফীভা ডে কমগুসরয প্রস্তাফ কেো কমজঢ াজয কআ প্রাসঙ্গও ডে ংক্রান্ত ঢণে 
অআঅযসটএঅআ সনজেস সওায জঙ্গ ণাওা ংজমাচনী ‘১’-এয জঙ্গ কাজঝস সফসরটি পভসটি কেো 
অজঙ।   

6. সরস ধাযও প্রস্তাফ পভসটিয াাাস কাজঝস সফসরটি পভসটি ুযড ওযজফন এফং কআ এওআ 
পভসগুসর ফীভা কওাম্পাসনয ওাজঙ চভা কেজফন। 

7. কাজঝস সফসরটি পভসটি াোয য, ফীভা কওাম্পাসন ম্পসওস ঢ সরসধাযজওয সফস্তাসযঢ 
সঘসওৎাকঢ আসঢা এফং কক্লআজভয আসঢা ংক্রান্ত প্রজোচনীে ঢণে চানায চনে ফঢস ভান ফীভা 
কওাম্পাসনয জঙ্গ কমাকাজমাক ওযজফ। 

8. কাজঝস সফসরটি সনজে এআ নজুযাধ াোয য ফীভা কওাম্পাসনটি এআ নজুযাধ াোয ৭টি 
ওভসসেফজয ভজধে অআঅযসটএ-এয জেফ কাঝস াজর ফীভা সরস ফজনয কম প্রস্তাসফঢ কটঝা 
পযভোঝ যজেজঙ কঔাজন প্রজোচনীে ঢণে চাসনজে কেজফ। 

9. সনধসাসযঢ ভে ীভায ভজধে মসে ফঢস ভান ফীভাওাযী প্রজোচনীে ঢণে কটঝা পযভোজঝ নঢুন ফীভা 
কওাম্পাসনজও সেজঢ ফেণস ে, ঢজফ কটিজও অআঅযসটএ প্রঘসরঢ সনজেস সওাজও রঙ্ঘড ওযা সজজফ 
কেঔজঢ জফ এফং কআ ফীভাওাযী ফীভা অআন ১৯৩৮-এয ধীজন াসস্তভরূও ধাযায সফলোধীন 
জফ। 

10. ফঢস ভান ফীভা কওাম্পাসনয ওাঙ কণজও ঢণে াোয য, নঢুন ফীভা কওাম্পাসন প্রস্তাফটি 
অিাযযাআঝ ওযজঢ াজয এফং অআঅযসটএ অআন(সরসধাযজওয স্বাজণসয ুযিা), ২০০২-এয 
অআন ৪(৬) নমুােী সরসধাযওজও ঢাজেয সোন্ত চাসনজে সেজঢ াজয। 
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11. উজয উসেসঔঢ ভে ীভায ভজধে ঢণে াোয য মসে, ফীভা কওাম্পাসন ওঢৃস জিয 
ওাজঙ পাআর ওযা ঢাজেয অিাযযাআটিং সরস নমুােী ১৫সেজনয ভেীভায ভজধে সরস 
ধাযজওয নজুযাধ ম্পজওস  ঢাাঁজও সওঙু না চানাে, ঢাজর ফীভা কওাম্পাসনয অয সধওায 
ণাওজফ না এআ প্রস্তাফটি ফাসঢর ওযায এফং ঢাজও প্রস্তাফটি গ্রড ওযজঢআ জফ। 

12. মঔন ুননসফীওযজড ভে মসে নঢুন ফীভাওাযীয ওাঙ কণজও কাজঝস সফসরটি গ্রড ওযা ংক্রান্ত 
সোন্তটি জিায মসাজে কণজও ণাজও 

a. মসে সরসধাযও নজুযাধ ওজযন, ঢাজর, এআ ল্প ভজেয চনে এওটি কপ্রা-কযঝ সপ্রসভোভ 
গ্রজডয ভাধেজভ ঘরসঢ সরসটিজও ফসধসঢ ওযায নভুসঢ সেজঢ জফ মা ফেআ ন্তঢ 
এওভাজয চনে জঢ জফ এফং 

b. নঢুন ফীভাওাযীয ওাজঙ কণজও সনসশ্চঢ সরস াোয ভে মসন্ত এফং ফীভাওৃজঢয ওাঙ 
কণজও সনসেসি সরসঔঢ নজুযাধ না াো মসন্ত ফঢস ভান সরসটি ফাসঢর ওযা মাজফ না 

c. এভন ভস্ত খঝনায কিজত্র, নঢুন ফীভাওাযী, কমঔাজনআ প্রসঙ্গও, কঔাজন ছুাঁ সও শুরু োয 
সেনটিজও স্বল্প ভেীভা কল জে মাোয সেনটিয জঙ্গ মাজঢ সভজর মাে কটিজও স্বীওৃঢ 
ওযজফ 

d. মসে কওাজনা ওাযজডয চনে ফীভাওৃঢ ঢাাঁয ফঢস ভান ফীভাওাযীয জঙ্গআ সরসটি ঘাসরজে 
মাোয আচ্ছা প্রওা ওজযন, ঢাজর কওাজনা নঢুন ঢস  প্রজোক না ওজয ফেআ সনেসভঢ 
সপ্রসভোভ ধামস ওযায ভাধেজভআ ঢাাঁজও সরসটি ঘাসরজে মাোয নভুসঢ সেজঢ জফ। 

13. উজয কমভন উজেঔ ওযা জেজঙ সরস ধাযও মসে কআ ভজঢা স্বল্প ভজেয চনে ফসধসঢ 
ভেীভাজও কফজঙ কনন এফং কঔাজন মসে কওাজনা কক্লআজভয সফলে ণাজও কজিজত্র, মসে ফঢস ভান 
ফীভাওাযী কক্লআভটি গ্রড ওজয কনন ঢজফ সরস ফঙজযয ফাসও ভজেয চনে ফাসও ণাওা 
সপ্রসভোভটি ফঢস ভান ফীভাওাযী ধামস ওযজঢ াজযন।    

14. কম সরসটি ফন ওযা জচ্ছ কটিজও গ্রড ওযায চনে, ফীভাওাযী কওাজনা সঢসযি কফাছা 
ণফা ভাশুর শুধুভাত্র ফন ওযায রজিেয চনে ধামস ওযজঢ াযজফ না। 

15. এওটি ফন ওজয অনা সরস গ্রড ওযায চনে কওাজনা ভধেিঢাওাযীজও কওাজনা ওসভন 
প্রোন ওযজঢ জফ না।   

16. কম কওাজনা স্বািে ফীভা সরসয চনে, ফঢস ভান সরসয ধীজন ূজফস উসিঢ কযাজকয 
সযজপ্রসিজঢ জিায ভেফস আসঢভজধেআ সঢক্রান্ত জে ককজর এফং ভে সনধসাসযঢ ঙা গুসরজও 
সফজফঘনাে সনজঢ জফ এফং নঢুন ওজয ফন ওযা সরসয ধীজন ঠিও কআ সযভাডআ ওসভজে 
অনজঢ জফ। 

টীওা 1: সনসেসি ধযজডয কযাক ণফা সঘসওৎায চনে নঢুন সরসজঢ মসে অজকয সরসজঢ 
কআ এওআযওভ কযাক এফং সঘসওৎায কিজত্র জিায ভেজফসয চনে মসে কফস ভে 
ণাজও কজিজত্র, ঢাজর জিায সঢসযি ভেফসটিজও ফনজমাকে (কাজঝস সফসরটি) পভস 
কমটি ফনওাযী সরসধাযওজও চভা সেজঢ জফ কটি নঢুন অা সরসধাযজওয ওাজঙ স্পি 
ওজয ফোঔো ওজয সেজঢ জফ।  
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টীওা 2: ককাষ্ঠী স্বািে ফীভা সরসয কিজত্র, অজকয সরসটিজঢ কওাজনা ূজফস উসিঢ কযাক 
ফাে কেো/ভে সনধসাসযঢ ফাে কেোয সফলে ণাকুও অয নাআ ফা ণাকুও, ফ 
সনসফসজজল, রাকাঢায ফীভায ওবায ঘাসরজে মাোয ফঙজযয ংঔোয সবসত্তজঢ ফেসিকঢ 
েেজেয উজয উসেসঔঢ ওৃসঢত্ব সেজঢআ জফ।  

17. অজকয সরসটিয ধীজন ফীভাওৃঢ যাস এফং ফসধসঢ ফীভাওৃঢ যাসয উয ফনজমাকেঢা 
ফেআ প্রজমাচে জফ, ফীভাওৃঢ মসে নজুযাধ ওজযন, ঢাজর কটি অজকয সরসয ধীজন 
অজকয ফীভাওাযী(কেয)ওাঙ কণজও াো ক্রভ সঞ্চঢ কফানা মসন্ত সফসৃ্তঢ ওযজঢ জফ।   

উোযড সজজফ ফরা মাে, মসে এওচন ফেসিয ফীভাওাযী এ-এয ওাজঙ ২রি ঝাওায এঅআ 
ণাজও এফং ক্রভ সঞ্চঢ কফানা ণাজও ৫০,০০০ঝাওা; মঔন সঢসন ফীভাওাযী সফ-এয ওাজঙ ঘজর 
মাজচ্ছন এফং কটি কৃীঢ জেজঙ, ঢাজর ফীভাওাযী সফ-কও কআ ফেসিজও ২.৫০রি ঝাওায 
এঅআ-এয প্রস্তাফ সেজঢআ জফ এফং ঢাযচনে সঢসন কআ ২.৫০রি ঝাওায উজয প্রজমাচে 
সপ্রসভোভ ধামস ওযজফন। মসে ফীভাওাযী সফ-এয ওাজঙ ২.৫০রি ঝাওায কওাজনা ডে না কণজও, 
ঢাজর ফীভাওাযী ফজঘজে ওাজঙয উচ্চঢয কমভন ধরুড ৩রি ঝাওায ফীভায প্রস্তাফ কেজফন এফং 
ঢাযচনে সঢসন কআ ৩রি ঝাওায এঅআ-এয উয প্রজমাচে সপ্রসভোভআ ধামস ওযজফন। মসে, 
ফনজমাকেঢা উরব্ধ জফ শুধু ২.৫০রি ঝাওায উযআ। 

18. সরস ঘুসিজঢ ফীভাওাযী স্পি ওজয সরস ধাযজওয ভজনাজমাক অওলসড ওযজফন এফং প্রঘায 
ুসস্তওা, সফক্রজেয সুস্তওা ণফা নে কম কওাজনা ধযজডয নসণজত্রয ভজঢা প্রঘাযভরূও উাোন, 
মা সওঙুআ কাও না কওন, কটি: 

a. ফ স্বািে ফীভা সরসআ জরা ফনজমাকে (কাজঝস জফর) 

b. সরস ধাযজওয উসঘঢ, ফনজমাকেঢায ুসফধা কনোয চনে, য ফীভাওাযীয 
প্রস্তাফটি গ্রজড কেসয জে মাোয ওাযজড সরস ওবাজযজচ মাজঢ কওাজনা পাাঁও না অজ 
ঢাযচনে ুননসফীওযজডয ফহু সেন অজকআ য ফীভাওাযীয ওাজঙ অজফেন ওযায 
উজেোক কনো। 
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E. আন্ডাররাইটংজয়রজনযমূনীক্ষতরঞ্জাম 

1. আন্ডাররাইটংজয়র জে প্রাক্ষেক মূ নীক্ষতগুক্ষ 

চীফন ফীভা ফা াধাযড ফীভা, কম কওাজনা ধযজনয ফীভায কিজত্রআ সনসেসি সওঙু  তফধ নীসঢ ণাজও, 
ছুাঁ সও গ্রজডয ভে মা ওাজচ রাজক। স্বািে ফীভাগুসর এওআবাজফ এআ নীসঢগুসর দ্বাযা সযঘাসরঢ ে 
এফং কওাজনা রসঙ্ঘঢ জর ফীভাওাযী োে এ াজনায সোন্ত সনজঢআ াজযন। এআ ভরূ নীসঢগুসর জরা:   

1. পরম ক্ষবশ্বা (উজবক্ষরমা ফাইড) এবং বীমাজযাগয স্বাথি 

2. আন্ডাররাইটংজয়র জনয রঞ্জাম 

এগুসর জরা অিাযযাআঝাজযয চনে ঢজণেয উৎ এফং সবসত্ত মায উয োাঁস জে ছুাঁ সওয কিনীসফবাক 
ওযা ে এফং সযজজল সপ্রসভোভ ঠিও ওযা ে। সনম্নসরসঔঢগুসরআ জরা অিাযযাআটিংজেয ভরূ 
যঞ্জাভ: 

a) ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

এআ নসণঝাআ জরা ঘুসিয সবসত্ত কমঔাজন চজ া ওযা ণাজও প্রস্তাফজওয স্বািে  ফেসিকঢ সফফযড 
ম্পজওস  ভস্ত গুরুত্বূডস ঢণে (ণসাৎ ফে, কা, ক ন, বো, স্বাজিেয ফিা, অে, 
সপ্রসভোভ কজভজন্টয সফফযড প্রবৃসঢ)। ডে নুাজয  কওাম্পাসনয ঘাসো  নীসঢ নমুােী এয 
ভজধে সওঙু যর প্রশ্ন কণজও এওফাজয সফস্তাসযঢ প্রশ্নাফরী ণাজও, মাজঢ চানাজনা ঢণেগুসর ম্পজওস  
সনসশ্চঢ ফা মাে এফং কআ ভজঢা ওবাজযচ কেো ে। ফীভাওৃঢ সফো বঙ্গ ওযজর ফা 
কওাজনা ঢণে ককান ওযজর সরস ফাসঢর জে কমজঢ াজয। 

b) বয়জর প্রমাণপত্র 

ফীভাওৃজঢয ফেজয সবসত্তজঢ সপ্রসভোভ সনধসাসযঢ ে। ঢাআ এঝা সযামস কম নসণবুসিয ভে 
কেঔাজনা ফে উমুি প্রভাডত্র কেসঔজে মাঘাআ ওযাজঢ জফ। 

উদারণ 

বাযজঢ এভন জনও নসণ যজেজঙ কমগুসরজও ফেজয প্রভাডত্র সজজফ সফজফঘনা ওযা মাে ঢজফ 
কগুসরয ফগুসরআ অফায অআনঢ গ্রডজমাকে নে। কফসযবাক তফধ নসণআ েটুি ফৃৎ ওোঝাজকাসযজঢ 
বাক ওযা মাে। কগুসর জরা : 

a) ফেজয িোিাটস  প্রভাডত্র: এগুসরয ভজধে ওজেওটি জরা সু্কর াটিস সপজওঝ, াজাঝস , 
কটাসভাআর াটিস সপজওঝ, োন ওাটস  প্রবৃসঢ।  

b) ফেজয নন-িোিাটস  প্রভাডত্র: এগুসরয ভজধে সওঙু জরা কযন ওাটস , কবাঝায অআসট, 
গ্রজচয কখালডা, গ্রাভ ঞ্চাজেজঢয ংাত্র প্রবৃসঢ। 

c) আক্ষথিক নক্ষথ 

কফসনসপঝ জডেয চনে  তনসঢও সফে ওভাজঢ প্রস্তাফজওয অসণসও ফিাঝা চানা সফজলবাজফ 
প্রাসঙ্গও। াধাযডঢ মসে অসণসও নসণ ঘাো ে কওফরভাত্র 

a) ফেসিকঢ েখুসঝনা ওবাজযয কিজত্র ণফা 
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b) াআ াভ োুজোটস  ওবাজযজচয কিজত্র ণফা 
c) মঔন কম ওবাজযচ ঘাো জেজঙ ঢায জঙ্গ ফসডসঢ অে  কা কভজর না। 

d) ক্রমক্ষডকযা ক্ষরজপাটি  

কভসটওোর সযজাজঝস য ঘাো েফীভাওাযীয সনেজভয সবসত্তজঢ এফং াধাযডঢ এঝা ফীভাওৃজঢয 
ফে এফং ওঔন ওঔন ঙন্ন ওযা ওবাজযয সযভাজডয উয সনবস য ওজয। কপ্রাজাচার 
পজভসয সওঙু প্রজশ্নয চফাফ কেোয কিজত্র এভন সওঙু ঢণে ণাজও কমঔাজন কভসটওোর সযজাজঝস য 
েযওায ে। 

e) ক্ষবেয়কমীর ক্ষরজপাটি  

সফক্রেওভীজেয কওাম্পাসনয ঢৃডভরূ স্তজযয অিাযযাআঝায সজজফ কেঔা কমজঢ াজয এফং ঢাাঁজেয 
সযজাজঝস  ঢাাঁজেয কেো ঢণে এওঝা গুরুত্বূডস সফজফঘনায সফলে জঢ াজয। মসে অজযা ফেফা 
ওযায চনে সফক্রেওভীজেয এওঝা আনজবটিব ণাজও, ঢাআ এওঝা স্বাজণসয ংখাঢ ণাজও কমঝা 
নচয যাঔা েযওায।  

ক্ষনজজজক যাচাই  2 

অিাযযাআটিংজে ___________-এয যভ সফোজয নীসঢ কভজন ঘরা চরুযী। 

I. ফীভাওাযী 
II. ফীভাওৃঢ 
III. ফীভাওাযী  ফীভাওৃঢ উবে 
IV. কভসটওোর যীিও 

 

 

ক্ষনজজজক যাচাই  3 

ফীভাজমাকে স্বাণস ফরজঢ কফাছাে____________. 

I. ফীভা ওযা জফ কম ম্পসত্তয ঢাজঢ ফেসিয অসণসও স্বাণস  
II. কম ম্পসত্ত আসঢভজধেআ ফীভাওৃঢ 
III. মঔন এওআ িসঢয চনে এওাসধও কওাম্পাসন ওবায কেে ঢঔন প্রজঢেও ফীভাওাযীয করাওাজনয 

ংবাক 
IV. করাওাজনয সযভাড মা ফীভাওাযীয কণজও উোয ওযা মাজফ 
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F. আন্ডাররাইটংপ্রক্ষেয়া 

প্রজোচনীে ঢণে াো ককজরআ অিাযযাআঝায সরসয জঢস য সফলজে সোন্ত কনন। স্বািে ফীভা 
ফেফাজে কম াধাযড ধযডগুসর ফেফহৃঢ ে কগুসর সনম্নরূ: 

1. ক্রমক্ষডকযা আন্ডারাইটং 

কভসটওোর অিাযযাআটিং জরা এভন এওটি প্রসক্রো কমঔাজন প্রস্তাফজও কভসটওোর সযজাঝস  ঘাো ে 
স্বািে ফীভা সরসয চনে অজফেনওাযীয স্বাজিেয ফিা সনধসাযড ওযজঢ। ঢাযয স্বািে ংক্রান্ত 
ংকৃীঢ ঢণে ভরূোেড ওজয ফীভাওাযী সোন্ত কনন ওবাজযচ কেো জফ সও জফ না, সেজর 
ওঢঝা ীভা মসন্ত কেো জফ এফং কওান জঢস য সবসত্তজঢ কেো জফ এফং ফেসঢক্রভ ওী ণাওজফ। 
এআবাজফআ কভসটওোর অিাযযাআটিং সনধসাযড ওযজঢ াজয ছুাঁ সও গ্রড ফা স্বীওায ওযায সফলজে এফং 
ওবাজযয ঢস  ম্পজওস ।  

কভসটওোর অিাযযাআটিংজে মসে কভসটওোর সযজাঝস  াো  ঢায যীিায চনে প্রঘুয ঔযঘ 
চস জে অজঙ। ফীভাওাযী মঔন উচ্চ স্তজযয কভসটওোর অিাযযাআটিং ওজয  ঢাজেয সফরুজে ‘ভাঔন-
কঢারা’ (কওফরভাত্র ফজঘজে ৃবাজরা ধযজনয ছুাঁ সও স্বীওায এফং নেগুসর ঔাসযচ ওযা)-য কোলাজযা 
ওযা ে। এজঢ ম্ভাফে ক্লাজেন্টজেয ভজধে এওঝা ঢাা তঢসয ে এফং আ ফীভাওাযীজেয ওাজঙ 
ফীভা ওযাজঢ অগ্রী ভানজুলয ংঔো ওজভ মাে ওাযড জনজওআ প্রজোচনীে মাফঢীে ঢণে চানাজঢ 
 প্রজোচনীে যীিা ওযাজঢ যাসচ ন না। 

ফেসিকঢ স্বািে ফীভায চনে স্বাজিেয ফিা  ফে সফজফঘনা ওযা অিাযযাআটিংজে গুরুত্বূডস। 
ফঢস ভান স্বাজিেয ার, ফেসিকঢ  াসযফাসযও কভসটওোর আসঢা অজক কণজও কওাজনা কযাক 
যজেজঙ সওনা ফা বসফলেজঢ ম্ভাফে স্বািে ভো  ফিা মায চনে াাঢাজর বসঢস  োয 
প্রজোচন  জঢ াজয ফা জস্ত্রাঘাজযয েযওায জঢ াজয কফোাজয অিাযযাআঝায অন্নাচ ওযজঢ 
িভ ন। 

ঢাঙা া কপ্রাজাচার পভসঝায সটচাআন ওযা জেজঙ এভনবাজফ মাজঢ ঢীজঢ কওাজনা সঘসওৎা জে 
ণাওজর, াাঢাজর বসঢস  জঢ জর  কওাজনা জস্ত্রাঘায জে ণাওজর ঢায ঔফয কঝজন কফয 
ওযামাে। অজকয ুঔ অফায জঢ াজয সওনা ঢায ম্ভাফনা, ফঢস ভান  বসফলেজঢ স্বাজিেয উয 
ঢায প্রবাফ ফা বসফলেৎ চটিরঢা ম্পজওস  ভরূোেড ওযজঢ এঝা অিাযযাআঝাযজও াামে ওজয। সওঙু 
কযাক মায চনে প্রস্তাফও লুধ সনজচ্ছন ীঘ্রআ কম কওাজনা ভজে ঢায চনে ঢাজও াাঢাজর বসঢস  
জঢ াজয সওনা ঢা ঔাসঢজে কেঔা মাে। 

 

উদারণ 

াআাযজঝনন, সঢসযি চন/িুরওাে  ওস যায ায কফস, এআ ধযজনয কভসটওোর ফিা 
াঝস , সওটসন  নাবস া সজিজভয চনে বসফলেজঢ াাঢাজর বসঢস য ঔুফ কফস ম্ভাফনা ণাজও। ঢাআ 
কভসটওোর অিাযযাআটিংজে ছুাঁ সও ভরূোেজডয ভে  এআ ফিাগুসর ঢওস ঢায জঙ্গ সফজফঘনা ওযা 
উসঘঢ। 

40 ফঙজযয য কণজওআ াধাযডঢ স্বাজিেয ফিায প্রসঢকূর সযফঢস ন ে, এঝা ে ভরূঢ 
স্বাবাসফও ফে ফা ায ওাযজড, 45 ফঙজযয অজক প্রস্তাফজওয কওাজনা কভসটওোর যীিা ওযাজনায 
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প্রজোচন কনআ (কওাজনা কওাজনা ফীভাওাযী অফায ঘাসোঝাজও 50 ণফা 55 ফঙয ওজয সেজঢ 
াজয)। কভসটওোর অিাযযাআটিং সনজেস সওাে ফে প্রস্তাফজওয স্বাজিেয ফিা ম্পজওস  ঢাাঁয 
াসযফাসযও টািাজযয স্বািসযঢ এওঝা কখালডাত্র ঘাফা জঢ াজয।  

বাযঢীে স্বািে ফীভায ফাচাজয ফেসিকঢ স্বািে ফীভায চনে ভরূ কভসটওোর অিাযযাআটিং সফলে জরা 
ফেসিয ফে। 45-50 ফঙজযয কফস ফেী মঔন প্রণভ ফাজযয চনে নাভ নসণবুি ওযাজফন ঢঔন 
ঢাাঁয স্বািে ংক্রান্ত ছুাঁ সও নভুান ওযজঢ াধাযডঢ ঢাাঁয সনধসাসযঢ োণরসচওার যীিা ওযাজনা 
েযওায, ঢাাঁয ফঢস ভান স্বািে ফিা ম্পজওস  সনসেসি ঢণে াো েযওায। অজক কণজও কওাজনা 
কযাক ণাওজর এআ ধযজনয যীিাগুসর ঢায আসঙ্গঢ কেজফ। 

উদারণ 

ভােও, োরজওার ফা ঢাভাও কফন নাি ওযা কফ ওঠিন এফং কপ্রাজাচার পজভস প্রস্তাফও েজঢা 
চানান কম ভাজছভজধে সঢসন এগুসর কফন ওজয ণাজওন। এগুসর ঠিওবাজফ না চানাজর স্বািে ফীভায 
চনে অিাযযাআটিংজেয ওাচঝা কফ ঘোজরসঞ্জং। সঢিূরঢা অজযওঝা ভো মা চনস্বাজিেয এওঝা 
ফ  সফে জে কেঔা সেজচ্ছ এফং এয কণজও তঢসয ো চটিরঢায চনে মসাপ্ত ভরূে সনধসাযন ওযজঢ 
অিাযযাআটিং যঞ্জাভ তঢসয ওযা েযওায।  

2. নন-ক্রমক্ষডকযা আন্ডারারাইটং 

স্বািে ফীভায চনে অজফেনওাযী কফসযবাক প্রস্তাফজওযআ কওাজনা কভসটওোর যীিায েযওায কনআ। 
মসে সনবুস রঢায স্তয ঔসঢজে কেঔা মাে ঢজফ রিে ওযা মাজফ এআ ধযজনয কওজয ভাত্র এও-েভাং 
ফা ঢায ওজভয কভসটওোর যীিাে ঔাযা পর অজফ, ফীভাওাযী কওগুসরয কফসযবাক কিজত্র 
কভসটওোর যীিা এস জেআ কমজঢ াজযন। 

প্রস্তাফও মসে ভস্ত ঢণে ম্পূডসবাজফ  ঢঢায জঙ্গ চাসনজে ণাজওন এফং কগুসর এজচন্ট 
ঢওস ঢায জঙ্গ মাঘাআ ওজয ণাজওন ঢাজর কভসটওোর যীিায প্রজোচনীেঢা ওভ জঢ াজয। 
ফাস্তজফ কক্লআজভয ায াভানে ফা জর ঢা কভজন কনো কমজঢ াজয মসে কভসটওোর কঘওঅ ফাফে 
ঔযঘ  নোনে ঔযঘ ফাাঁঘাজনা মাে এফং এজঢ প্রস্তাফজওয ুসফধা ঔাসনওঝা ওভজফ।  

ফীভা কওাম্পাসনগুসর ঢাআ এভন কফ সওঙু কভসটওোর সরস সনজে অজঙ কমঔাজন প্রস্তাফওজও কওান 
কভসটওোর যীিা ওযাজঢ ে না। এআ ধযজনয খঝনাে, কওাম্পাসনগুসর াধাযনঢ এওঝা ‘কভসটওোর 
সগ্রট’ তঢসয ওজয এঝা সঘসহ্নঢ ওযজঢ কম কওান ফেজ ফা মসাজে কভসটওোর অিাযযাআটিং ওযাজঢ 
জফ, এফং এআ নন-কভসটওোর ীভাগুসর ঢওস ঢায জঙ্গ সটচাআন ওযা ে মাজঢ ফেফিা  ছুাঁ সওয 
ভজধে এওঝা মণাণস বাযাভে যাঔা মাে। 

উদারণ 

কভসটওোর যীিায কওাজনা েীখস প্রসক্রোয ভজধে না সকজে, জিাে না কণজও  প্রসক্রোয সফরম্ব 
এস জে  এও ফেসিয দ্রুঢ এওঝা স্বািে ওবাজযচ কনোয েযওায সঙর, ঢাআ সঢসন এওঝা নন-
কভসটওোর অিাযযাআটিং সরস কফজঙ সনজেজঙন। এওঝা নন-কভসটওোর অিাযযাআটিং সরসজঢ 
সপ্রসভোজভয ায  ফীভাওৃঢ যাস ঠিও ওযা ে স্বািে ম্পজওস  ওঢগুসর প্রজশ্নয চফাজফয সবসত্তজঢ, 
মায কফসযবাকঝাআ ফে, সরঙ্গ, ধূভাজনয কিডী, ক ন প্রবৃসঢ। প্রসক্রোঝা ঔুফআ দ্রুঢ ঢজফ 
সপ্রসভোভঝা অজসিওবাজফ কফস। 
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3. ংখযাচূক ক্ররটং পদ্ধক্ষত 

অিাযযাআটিংজে এআ প্রসক্রোটি ফরম্বন ওযা ে, কমঔাজন ছুাঁ সওয প্রজঢেওটি উাোজনয উয 
ংঔোূঘও ফা ঢাংজ ভরূোেন ওযা ে। 

ফে, সরঙ্গ, চাসঢ, ফসৃত্ত, ফাবফন, সযজফ, াযীসযও ক ন, বো, 
াসযফাসযওএফংফেসিকঢআসঢাজয ভজঢা সফলেগুসর মাঘাআ ওযা ে এফং ূফস-সনধসাসযঢ ভাওাঠিয 
সবসত্তজঢ ংঔোূঘও সবসত্তজঢ কস্কায কেো ে। 

4. আন্ডাররাইটং ক্ষদ্ধান্ত 

প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢায জঙ্গ ভরূোেন ওজয মণামণবাজফ ছুাঁ সওয কিনীসফবাক ওযা জর ঢজফআ 
অিাযাযাআটিং প্রসক্রো ম্পডূস ে। উজযয যঞ্জাভ এফং ঢাাঁয সফজফঘনায সবসত্তজঢ অিাযযাআঝায 
ছুাঁ সওজও সনম্নসরসঔঢ ওোঝাজকাসযগুসরজঢ কিডীসফবাক ওজয: 

a) িোিাটস  াজয ছুাঁ সও গ্রড 
b) সঢসযি সপ্রসভোভ(করাসটং)-এয সফসনভজে ছুাঁ সও গ্রড, মসে ফ কওাম্পাসন এঝা না 

ওযজঢ াজয 
c) এওঝা ঢস াধীন কভোে/জঢস য চনে ওবায ঔাসযচ 
d) ওবায স্বীওায 
e) ওাউন্টায পায (সফসধসনজলধ ণফা ওবাজযয ং গ্রাে) 
f) উচ্চঢয সটটাসক্টফর ণফা কওা-ক প্রজোক ওযা 
g) সরসয ধীজন করসব িােী ফচস ন 

কওাজনা কযাকজও িােীবাজফ ফচস ন ওযা জর, সরস ংাজত্র ঢা নজুভাসেঢ জঢ জফ। িোিাটস  
সরস ফচস জনয কণজও এঝা এওঝা সঢসযি ফচস ন ে এফং ঘুসিজঢ এঝা এওঝা ং ে। 

অিাযযাআঝাজযয সফজলজ্ঞ ফেসিকঢ ছুাঁ সও ভরূোেন ফীভা কওাম্পাসনয কিজত্র গুরুত্বূডস ওাযড এঝা 
ফীভা ফেফিাে বাযাভে যিা ওজয। অিাযযাআটিং ফীভাওাযীজেয এওজঙ্গ সনজে ককাষ্ঠী ফাসনজে 
প্রস্তাসফঢ ছুাঁ সওগুসরয চনে এওআ স্তয  মা ঢাাঁযা যুিা কেোয চনে ফাঙজফন কগুসরয চনে এওআ 
ধযজনয সপ্রসভোভ ধামস ওজয। সরসজাডাযজেয ওাজঙ এয ুসফধা জরা ঢাাঁযা এওঝা কভরায ভজঢা 
চােকাে ফীভায উরব্ধঢা কেঔজঢ ান এফং প্রসঢজমাসকঢাভরূও োজভ কগুসর ান কমঔাজন এওচন 
ফীভাওাযীয ুসফধা ে কযাক ম্ভাফনায অন্নাচ সেজে ঢাজেয কাঝস জপাসর যিা ওযজঢ। 

5. াধ্ারণ বা স্টযান্ডাডি  বজি জনর (এক্সেুলন) বযবার 

মা ঢাজেয ভস্ত েজেয উয প্রজমাচে, সধওাং সরস কআ ফচস নগুসর অজযা ওজয। এগুসর 
িোিাটস  ফচস ন সজজফ সযসঘঢ ণফা ওঔন ওঔন এগুসরজও াধাযড ফচস ন ফজর উজেঔ ওযা 
ে। িোিাটস  ফচস ন রূােন ওজয ফীভাওাযীযা ঢাজেয প্রজোজক যা ঝাজন। 

অজকয ধোজে এআ এওআ সফলে অজরাঘনা ওযা জেজঙ। 
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ক্ষনজজজক যাচাই  4 

কভসটওোর অিাযযাআটিং ম্পজওস  সনজঘয কওান সফফসৃঢটি কফঠিও? 

I. কভসটওোর সযজাঝস  ংগ্র  ভরূোেজন প্রঘুয ঔযঘ মুি। 
II. স্বািে ফীভায চনে কভসটওোর অিাযযাআটিংজে ভরূ সফলেগুসর জরা ফঢস ভাজন স্বাজিেয ার  

ফে। 
III. স্বািে ছুাঁ সওয ভরূোেজনয চনে প্রস্তাফওজও কভসটওোর  োণরসচওোর যীিা ওযাজঢ ে। 
IV. ছুাঁ সওয প্রজঢেওটি উাোজনয উয ঢাং ভরূোেন ওযা ে। 
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Diagram 1: আন্ডাররাইটং প্রক্ষেয়া 
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G. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা 

1. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা 

ভরূঢ ক  ূত্র প্রজোক ওজয গ্রু ফীভায অিাযযাআটিং ে, গ্রু ফীভা ফরজঢ কফাাে এওঝা 
িোিাটস  গ্রুজয ওর েে এওঝা গ্রু স্বািে ফীভা সরসয অঢাে ওবায ান, গ্রুজয 
ফেসিযা ফীভাওাযীয ওাজঙ সফরুে-ফাঙাআ জঢ াজযন না। ঢাআ এওঝা গ্রুজও স্বািে ফীভায চনে 
স্বীওায ওযায ভে ফীভাওাযীজেয এঝা সফজফঘনায ভজধে যাঔজঢআ ে কম গ্রুজয সওঙু েজেয 
ভাযাত্মও  খন খন স্বাজিেয ভো জঢ াজয। 

গ্রু স্বািে ফীভায অিাযযাআটিংজে গ্রুজয তফসিে সফজিলড প্রজোচন মাজঢ ভরূোেন ওযা মাে কম 
এআ গ্রুঝা ফীভা কওাম্পাসনয অিাযযাআটিং সনজেস সওায ভজধে  জঙ সওনা াাাস গ্রু ফীভা 
ম্পজওস  ফীভা সনেন্ত্রজওয কেো সনজেস সওা কভজন জচ্ছ সওনা। 

গ্রু স্বািে ফীভায চনে িোিাটস  অিাযযাআটিং প্রসক্রো সনভসন্রসঔঢ সফলেগুসরয সবসত্তজঢ প্রস্তাসফঢ 
গ্রুজয ভরূোেন চরুযী: 

a) গ্রুজয ধযন 

b) গ্রুজয ভা 

c) সজল্পয ধযন 

d) ওবাজযজচয চনে কমাকে ফেসি 

e) ককাঝা গ্রুঝাজওআ ওবায ওযাজচ্ছ সওনা ণফা েেজেয ওবায না ওযায কওাজনা ুজমাক 
যজেজঙ সওনা 

f) ওবাজযজচয স্তয – ওজরয এওআযওভ সওনা ফা অরাো অরাো 

g) সরঙ্গ, ফে, এওও ফা ফহু ফিান, গ্রু েেজেয অজেয স্তয, েেজেয ঝানসবাজযয 
ায, সপ্রসভোভ সও ককাঝাঝাআ গ্রু কাডায কেজফন নাসও েেজেযআ সপ্রসভোভ প্রোন ওযজঢ 
জফ, এআ ভস্ত সফলজেয সবসত্তজঢ  গ্রু যঘনা 

h) সফসবন্ন কব জকাসরও ফিাজনয ভজধে ঙস জে ণাওা সফসবন্ন চােকায কিজত্র স্বািে সযজলফায 
চনে ঔযজঘয াণসওে 

i) গ্রু ফীভা সযঘারনাে এওটি ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয (ঢাাঁয সনজচয ঙজন্নয ফা 
ফীভাওাযীয কফজঙ কেো এওচন) ণাওজফ নাসও ফীভাওাযী সনজচআ ণাওজফ ক ফোাজয গ্রু 
কাডাজযয ঙন্ন 

j) প্রস্তাসফঢ গ্রুজয ঢীঢ কক্লআজভয সবজ্ঞঢা 

উদারণ 

ীঢঢাসনেসন্ত্রঢ সপজ ওভসযঢ েেজেয ঢুরনাে ঔসন ফা ওাযঔানাে ওভসযঢ িসভওজেয এওঝা 
গ্রুজয স্বাজিেয ছুাঁ সও কফস। উবে গ্রুজয কযাজকয ধযন (মায চনে কক্লআভ ওযা ে) এজওফাজযআ 
অরাো। ঢাআ উবে কিত্র নমুােীআ ফীভাওাযী গ্রু ফীভা সরসয চনে ভরূে ধামস ওযজফ। 
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এওআবাজফ ঢণে প্রমুসি কওাম্পাসনগুসরয ভজঢা াআ ঝানসবাজযয গ্রুগুসরয কিজত্র প্রসঢকূর সনফসাঘন 
এ াজঢ ফীভাওাযীযা ঢওস ঢাভরূও ভাওাঠি ঘার ুওযজঢ াজযন কমঔাজন ফীভায উমুি োয চনে 
ওভসঘাযীজেয সনসেসি সিানসফস ভজেয চনে ওাচ ম্পন্ন ওযজঢ জফ। 

গ্রু স্বািে ফীভা ফেফায সঢ প্রসঢজমাসকঢাভরূও ঘসযজত্রয পজর ফীভাওাযীযা গ্রু ফীভা েোজনয 
ুসফধাে কঝওআ নভনীেঢা  স্বসনধসাযড ভঞ্জযু ওজয। সনজোকওঢস া-ওভসঘাযী গ্রু ফীভা েোজন ভজেয 
াজণ াজণ ুসফধায ধযডগুসর ফেরাজনা ে এফং ভানফ ম্পে সফবাক এঝাজওআ ওভসঘাযী ধজয যাঔায 
এওঝা যঞ্জাভ সজজফ ফেফায ওজয। কফসযবাক ভজেআ নভনীেঢাঝা অজ ফীভাওাযীজেয ভজধে 
প্রসঢজমাসকঢায পজর, নে ফীভাওাযী ফঢস ভাজনয গ্রু ফীভা েোজন কম ুজমাক-ুসফধা সেজচ্ছ ঢায জঙ্গ 
ঔা ঔাোজঢ ফা ঢায কণজও অয ুসফধা সেজে ফেফাে ওযােত্ত ওজয সনজচজেয সেজও কঝজন সনজঢ 
এআ নভনীেঢা। 

2. ক্ষনজয়াগকতি া-কমিচারী গ্রুজপর ক্রথজক আাদা আন্ডাররাইটং 

প্রণাকঢবাজফ সনজোকওঢস া-ওভসঘাযী গ্রুআ গ্রু স্বািে ফীভা কেোয চনে ফজঘজে াধাযড গ্রু। 
স্বািে সযজলফায ঔযঘ কমাকাজঢ মসে স্বািে ফীভা গ্রন এওঝা ওামসওযী ভাধেভ জে উজঞজঙ, ঢাআ 
এঔন সফসবন্ন ধযজনয গ্রু তঢসয জচ্ছ। এআ ধযজনয সযসিসঢজঢ গ্রুজয অিাযযাআটিংজেয ভে গ্রু 
যঘনায ঘসযত্রঝা সফজফঘনা ওযা গ্রু স্বািে ফীভা অিাযযাআঝাজযয জি ঔুফআ গুরুত্বূডস।  
সনজোকওঢস া-ওভসঘাযী গ্রু ঙা া ফীভাওাযীযা সফসবন্ন ধযজনয গ্রুজও গ্রু স্বািে ফীভা ওবাজযচ 
সেজে ণাজওন কমভন: িসভও ংকঞন, ট্রাি  কাাআটি, ভাসল্টর-এভেোয গ্রু, িোঞ্চাআস 
সটরায, কাোয সভসঢ, ক্লাফ  নে ভ্রাঢৃপ্রসঢভ ংকঞন। 

সফসবন্ন কেজয যওায ভাজচয কসযফ ংজয চনে গ্রু স্বািে ফীভায ওবাজযজচয কক্রঢা জে 
ণাজও। বাযজঢ কওন্ধীে  যাচে উবে স্তজযয যওাযআ কসযফজেয চনে কচাযাজরাবাজফআ গ্রু স্বািে 
ফীভা প্রওজল্পয ৃষ্ঠজালওঢা ওজয কমভন অযএসফোআ, মস্বীসন প্রবৃসঢ। 

এআ ধযজনয সফসবন্ন গ্রুজয কিজত্র কভ সরও অিাযযাআটিং সফজফঘেগুসর াধাযডবাজফ স্বীওৃঢ গ্রু 
অিাযযাআটিং সফলে, ন্তবুস ি সঢসযি সফলেগুসরয জঙ্গ এওআযওভ: 

a) গ্রুজয ভা (কঙাঝ অওাজযয গ্রুজ ভাজছ ভজধেআ সযফঢস ন জঢ াজয) 
b) সফসবন্ন কব জকাসরও ঞ্চজর স্বািে সযজলফায ঔযজঘয স্তয সফসবন্ন 
c) ভস্ত গ্রু সযওআ মসে গ্রু স্বািে ফীভা সযওল্পনাে ং না কনন কজিজত্র প্রসঢকূর 

ফাঙাআজেয ছুাঁ সও 
d) সরসজঢ গ্রুজয েেজেয ধাযাফাসওঢা  

স্তা োজভ এআ ধযজনয গ্রু স্বািে ফীভায সুফধা সনজঢ এজরাজভজরা গ্রু তঢসয ঔুফ কফজ  ককজঙ, এজও 
ফরা ে ‘ুসফধাফােী গ্রু’। ফীভা সনেন্ত্রও অআঅযসটএ ঢাআ গ্রু ফীভায সনজেস সওা চাসয ওজযজঙ, 
সফসবন্ন ধযজনয গ্রু াভরাজনাে ফীভাওাযীয ফরম্বন ওযা ভজনাবাফজও সনেন্ত্রড ওযজঢ। এআ ধযজনয 
নন-এভেোয গ্রুজয ভজধে যজেজঙ: 

a) ওভসঘাযী ওরোন সভসঢ 
b) এওঝা সনসেসি কওাম্পাসনয আেু ওযা কক্রসটঝ ওাটস  কাডায 
c) এওঝা সনসেসি ফেফায কক্রঢাযা কমঔাজন ফীভাঝা োট-ন ুসফধা সজজফ কেো জে ণাজও 
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d) এওঝা ফোে  কাোয সভসঢ ফা কাাআটিয ঋডগ্রীঢাযা 

গ্রু ফীভা সনজেস সওায ভরূনীসঢ জরা ফেসিকঢ সরসজঢ কম ুসফধায ওবাজযচ াো মাে না 
কওফরভাত্র কআ নভনীে সটচাআন-এয ুসফধা কজঢ  ঔযঘ ওভাজঢ গ্রু তঢসয কঞওাজনা। রিে ওযা 
ককজঙ কম এআ ধযজনয ‘ুসফধাফােী গ্রু’ প্রােআ ফীভাওাযীয জি প্রসঢকুর ফাঙাআ জে োাঁ াে এফং 
ফজজল কক্লআজভয নুাঢ কফস ে। সনেন্ত্রও ওঢৃস জিয গ্রু ফীভা সনজেস সওা ফীভাওাযীজও 
োসেত্বীর ফাচায অঘযড ারন ওযজঢ াামে ওজয। এগুসরআ ফীভা কওাম্পাসনয অিাযযাআটিংজে 
ঙৃ্খরা অজযা ওজয এফং গ্রু প্রজক্ষ্য চনে সযঘারন ভাওাঠি তঢসযজঢ গ্রু ফীভা প্রওজল্পয 
প্রঘাজয সনেভানফুসঢস ঢা সনজে অজ। 
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H. ক্ষবজদল ফর বীমার আন্ডাররাইটং 

সফজে পয ফীভায ধীজন ভরূ ওবাযঝা কমজঢু স্বািে ওবায, অিাযযাআটিংজে ঢাআ াধাযডবাজফ 
স্বািে ফীভায যীসঢআ নুযড ওযা ে।   

সপ্রসভোজভয ায সনডসে  ছুাঁ সও গ্রড ওযা জফ কওাম্পাসনয সনচস্ব সনজেস সওা কভজনআ ঢজফ সনজঘ সওঙু 
গুরুত্বূডস সফজফঘে সফলে কেো জরা :  

1. প্রস্তাফজওয ফে  সফজে পজযয কভোেওাজরয উয সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওযজফ। 

2. সফজেজ কমজঢু সঘসওৎা কফ ঔযঘাজি, ঢাআ কেীে স্বািে ফীভা সরসয ঢুরনাে  
স্বাবাসফওবাজফআ সপ্রসভোজভয ায কফস ে। 

3. সফজেজয ভজধে এভনসও ভাসওস ন মুিযাষ্ট্র  ওানাটায সপ্রসভোভ জফসাচ্চ। 

4. সরস ফেফায ওজয এওচন প্রস্তাফজওয সফজেজ সঘসওৎা ওসযজে কনোয ম্ভাফনা েযূ 
ওযজঢ ঢওস ঢা কনো উসঘঢ এফং ঢাআ প্রস্তাজফয মসাজেআ ূফস-সফেেভান কযাজকয সস্তত্ব 
ঢওস ঢায জঙ্গ সফজফঘনা ওযজঢআ জফ। 
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I. বযক্ষিগত দঘুিটনা বীমার অন্ডাররাইটং 

ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায চনে িাযযাআটিংজে সফজফঘে সফলেগুসর সনম্নরূ : 

ক্ররটং বা ার ক্ষনধ্িারণ 

ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভাে, প্রধান কম সফলেটি সফজফঘে ঢা জরা ফীভাওৃঢয কা। াধাযডবাজফ ফরজর 
খজয, যাস্তাে প্রবৃসঢ চােকাে ফেসিকঢ েখুসঝনায ম্ভাফনা নাফঢৃ ফিা ভস্ত ভানজুলয কিজত্র 
এওআ। ঢজফ কায জঙ্গ ম্পসওস ঢ ছুাঁ সওগুসর ওাজচয প্রওৃসঢয জঙ্গ কযজপয ওজয। উোযডস্বরূ, 
এওচন সপ ভোজনচাজযয ওাজচ ছুাঁ সওয ম্ভাফনা এওঝা সফসডং তঢসয জচ্ছ কআ াআজঝ ওভসযঢ 
সসবর আসঞ্জসনোজযয কণজও ফেআ ওভ। 

প্রজঢেও কা ফা ঘাওসযয চনে ায সনসেসি ওজয কেো কভাজঝআ ফেফাসযও নে। ঢাআ কাগুসরজও 
ওজেওটি গ্রুজ বাক ওযা জেজঙ, প্রজঢেও গ্রু ওভ ফা কফী এওআ ধযজনয ছুাঁ সওয নাফঢৃ 
ফিাজও ঢুজর ধজয। কিডীসফবাজকয সনম্নসরসঔঢ েসঢ ঔুফআ যর এফং ফেফাসযওবাজফ মুসিঙ্গঢ 
ফজর কেঔা ককজঙ। সবন্ন সবন্ন কওাম্পাসনয কিডীসফবাজকয সনচস্ব সবসত্ত ণাওজঢআ াজয। 

ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

কায সবসত্তজঢ ফীভাওৃঢ ফেসিয জঙ্গ ছুাঁ সওগুসরজও সঢনটি গ্রুজ বাক ওযা কমজঢ াজয: 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ I 

োওাউন্টোন্ট, টািায, অআনচীফী, িসঢ, ওনাসল্টং আসঞ্জসনোয, সিও, ফোোয, 
প্রাসনও ওাচওজভস মুি ফেসি, প্রাণসভওবাজফ এওআ ধযজনয সফজেয কাে মুি ফেসিযা। 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ II 

কওফরভাত্র ঢত্ত্বাফধাজনয ওাজচ মুি সফডায, ওন্ট্র্াক্টয  আসঞ্জসনোয, শু সঘসওৎও, 
কভাঝযকাস   ারওা কভাঝয কাস য কফঢনবুি ঘারও এফং এওআ ধযজনয সফজেয কাে 
মুি ফেসিযা। 

ওাসেও িজভ মুি ভস্ত ফেসি (শুধু মাাঁযা গ্রু III-কঢ  জঙন ঢাাঁযা ফাজে), নকে 
ঝাওা ফনওাযী ওভসঘাযী, কোজযচ  কভাঝয কভওাসনও, কভসন ঘারও, ট্রাও ফা রসয  
নোনে বাযী কাস য ঘারও, কাোয োণসরঝ  কস্পাঝস জভন, ওাজঞয সভসস্ত্র  এওআ 
ধযজনয সফজেয কাে মুি ফেসিযা। 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ III 

ভাটিয সনজঘ ঔসনজঢ ওভসযঢ ফেসি, সফজফাযও ভোকাসচন, াআ কঝনন াোআ  তফেেুসঢও 
আনিজরজন কম িসভওযা ওাচ ওজযন, চসও, াওস া ওভী, ঘাওা ফা কখা ায সজঞ কয, 
সওায, ফসঢাজযাড, উআন্টায কস্পাঝস , সস্কসেং, অআ সও, কফরসুনং, োং গ্পাআসটং, 
সযবায য ীা্ মাপটিং, কাজরায ভজঢা ওাজচ মুি ফেসিযা এফং এওআ ধযজনয সফজেয 
কা/ওামসওরাজ মুি ফেসিযা।   

ছুাঁ সওয গ্রুগুসর মণাক্রজভ ‘স্বাবাসফও’, ‘ভাছাসয’  ‘উচ্চ’ সজজফ সযসঘঢ।  
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বয় ীমা 

ওবাযওৃঢ ো  ুননসফীওৃঢ োয চনে জফসাচ্চ  ফসসনম্ন ফে ীভা এজওওঝা কওাম্পাসনয 
কিজত্র এজওও যওভ। াধাযডঢ অেস ভাওাঠিঝা জরা 5 ফঙয কণজও 70ফঙজযয ভে। ঢজফ 
কওাজনা ফেসিয মসে আসঢভজধেআ এওঝা ওবায ণাজও, ঢাাঁয 70ফঙয যূড ওযায য সরস 
ুননসফীওযড জঢ াজয ঢজফ 80ফঙয ফে মসন্তআ, এয চনে এওঝা সযসনউোর সপ্রসভোভ ফন 
ওযজঢ ে। 

ুননসফীওযড ফা নঢুন ওবাজযয চনে াধাযডঢ কওাজনা কভসটওোর যীিায েযওায ে না। 

ক্রমক্ষডকযা খরচ 

কভসটওোর ঔযঘ ওবায জরা সনম্নরূ: 

 সঢসযি সপ্রসভোভ সেজে েখুসঝনাচসনঢ াযীসযও অখাজঢয জঙ্গ ম্পসওস ঢ কভসটওোর ঔযজঘয 
ওবায কজঢ এজিাসজভন্ট সেজে এওঝা ফেসিকঢ েখুসঝনা সরসজও ফা াজনা মাে।  

 সরসয ধীজন নোনে ুসফধায জঙ্গ এআ সুফধাগুসর মুি ণাজও। 

 এঝা চরুযী নে কম ফেসিজও াাঢাজর বসঢস  জঢআ জফ। 

যদু্ধ  েন্ধযিু ঝুুঁ ক্ষক 

সঢসযি সপ্রসভোভ সেজে সফজেজ াভসযও োসেজত্ব ওভসযঢ বাযঢীে কনা / সফজলজ্ঞজেয মুজেয 
ছুাঁ সও ওবায কেো জঢ াজয। 

 াসন্তূডস ভে ফা স্বাবাসফও জফস ফেসিকঢ েখুসঝনা সরস স্বাবাসফও াজযয কণজও 50ঢাং 
সঢসযি ে (ণসাৎ স্বাবাসফও াজযয 150 ঢাং) 

 াধাযড াজযয উয 150ঢাং সঢসযি সজজফ (ণসাৎ স্বাবাসফও াজযয 250ঢাং 
াজয)ফেসিকঢ েখুসঝনা সরস আুে ওযা ে স্বাবাসফও/সেঢ ভেওাজর (ণসাৎ এভন 
এওঝা ভেওার মঔন সফজেজ আসঢভজধেআ মুজেয ভজঢা সযসিসঢ জেজঙ ফা ো 
ফেম্ভাফী জে ককজঙ ণসাৎ কমঔাজন াভসযও ওঢস ফে ারজন বাযঢীে কনাজেয ওাচ 
ওযজঢ জচ্ছ) 

ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

পভস সনম্নসরসঔঢগুসর ম্পজওস  ঢণে প্রওা ওজয: 

 ফেসিকঢ সফফযড 
 াযীসযও ফিা 
 বো  ফয সফজনােন 
 নোনে ফা ূফসফঢী ফীভা 
 ুফসফঢী েখুসঝনা ফা ুিঢা 
 উওায  ফীভাওৃঢ যাস সনফসাঘন 
 কখালডা 

উজয ফসডসঢ ঘাসোগুসর সনজম্নািবাজফ ফোঔো ওযা কমজঢ াজয: 



 

217 

 

 প্রঙ্গঢ, ফে, উচ্চঢা এফং চন, কা ূডস সফফযড এফং ক  ভাসও অজেয জঙ্গ 
ম্পওস মুি ফেসিকঢ সফফযড। 

 ফে এঝাআ কেসঔজে কেে কম ওাসঙ্খঢ সরসজঢ প্রজফজয ফেীভায ভজধে প্রস্তাফও যজেজঙন 
সওনা। চন  উচ্চঢা ঢুরনা ওযা উসঘঢ সরঙ্গ, উচ্চঢা  ফে নমুােী ক  চজনয 
কঝসফজরয জঙ্গ এফং প্রস্তাফও মসে কজ য 15ঢাং কফস ফা ওভ চাসনজে ণাজওন ঢাজর 
অজযা নুোন ওযজঢ জফ। 

 কওাজনা াযীসযও ূডসঢা ফা ঔুাঁঢ, েযূাজযাকে কযাক প্রবৃসঢ ম্পসওস ঢ াযীসযও ফিায 
সফফযড 

 মাাঁয এওঝা ঙ্গ াসন জেজঙ ফা এওঝা কঘাজঔয েসৃিসি ঘজর ককজঙ এভন প্রস্তাফওজেযআ 
কওফরভাত্র নজুভাসেঢ কওজ সফজল জঢস স্বীওায ওযা ে। এযা স্বাবাসফও ছুসও কঞন 
ওজযন ওাযড ঢাাঁযা ‘সনসেসি ধযজনয েখুসঝনা এ াজঢ ওভ িভ এফং মসে নে াঢ ফা া 
কঘাঝগ্রস্ত ে ফা অজযওঝা কঘাজঔয েসৃিসি প্রবাসফঢ ে ঢাজর সনসিেঢায স্তয  কভোে 
স্বাবাসফও ঢুরনাে অজযা কফস জফ।  

 টাোজফটি ুনরুোযজও ভন্নীবূঢ ওযজঢ াজয ওাযড িঢ দ্রুঢ না াযজঢ াজয এফং 
সনসিেঢা ঙ্গঢবাজফ েীখসাসেঢ জঢ াজয। প্রস্তাফজওয কভসটওোর সসি যীিা ওযজঢআ 
জফ এঝা সনধসাযড ওযায চনে কম িঢ ফা ুিঢা ঢাাঁয বসফলেজঢয েখুসঝনায ছুাঁ সওজও 
প্রবাসফঢ ওযজফ সওনা এফং ওঢঝা ওযজফ। এআ ধযজনয ফেম্ভাফী গুরুঢয প্রওৃসঢয ফহু 
সবজমাক যজেজঙ মা ছুাঁ সওঝাজও ফীভায জমাকে ওজয কেে কমভন াজঝস য বারজবয ুঔ। 

 ফসঢাজযাড, কাজরা, কভাঝয কযসং, োজক্রাজফটিক্স প্রবৃসঢয ভজঢা সফজ্জনও ফয 
সফজনােজন সঢসযি প্রসভোভ রাজক। 

বীমাকৃত রাক্ষল 

এওঝা ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভা ফীভাওৃঢ যাস ঢওস ঢায জঙ্গ সনসেসি ওযজঢ ে মাজঢ কগুসর 
উওাযী সরস ে এফং ওজঞায কঔাযজঢয ভজধে অঝজও না ণাজও। ‘তফঢসনও ওভসংিান’-এয 
ভাধেজভ উাসচস ঢ অে সফজফঘনাে ঢওস ঢা কনো উসঘঢ। নেবাজফ ফরজর, ফীভাওৃঢ যাস 
সনধসাযজডয ভে কআ অেজও সফজফঘনা ওযা উসঘঢ নে মা েখুসঝনায পজর প্রস্তাফওজও প্রবাসফঢ 
ওযজফ। 

ফীভাওাযী/অিাযযাআঝাযজেয ফীভাওৃঢ যাস সনসেসি ওযায যীসঢ নমুােী, মায চনে ওবায ভঞ্জযু 
ওযা জফ কআ ঠিও ণস সনবস য ওজয অিাযযাআঝাজযয উয। ঢজফ াধাযড বোঝা জরা 
ভঞ্জযুওৃঢ ওবায কওাজনাবাজফআ ফীভাওৃজঢয 72ভা/6ফঙজযয উাচস জনয কফস ো উসঘঢ নে।  

সরসঝা মসে শুধুভাত্র ভরূধনী ুসফধায চনে ে ঢজফ সফসধসনজলধ ওজঞাযবাজফ প্রজমাচে ে না। ঢজফ 
িােী কভাঝ সনসিে ওবাজযয চনে এঝা ো উসঘঢ নে কম প্রজেে িসঢূযজডয কিজত্র কঝা কআ 
কভোেওাজর ঢাাঁয উাচস জনয জঙ্গ নুাঢীন জফ। ওবাযঝা মসে টিটিসট-য চনে াপ্তাসও 
িসঢূযড ে, ফীভাওৃঢ যাস াধাযডঢ ঢাাঁয ফাসলসও উাচস জনয সদ্বগুড ঙা াজফ না। 
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তফঢসনও ওজভস সনমুি নন এভন কওাজনা ফেসিজও ওবায কেোয ভে কমভন কৃফধূ, ঙাত্র প্রবৃসঢ 
কিজত্র ফীভাওাযীজও সনসশ্চঢ জঢ ে কম ঢাাঁযা এঝা সেজচ্ছন শুধুভাত্র ভরূধনী সুফধায চনে এফং এয 
চনে কওাজনা াপ্তাসও িসঢূযড কেো ে না। 

ফযাক্ষমক্ষ পযাজকজ কভার 

সশু  কযাচজকজয নন এভন স্বাভী ফা স্ত্রীয চনে ওবায ীভাফে ণাজও ভঢুৃে  িােী সফওরাঙ্গঢাে 
(অংসও ফা ম্পুডস)। মসে কওাম্পাসনয সনচস্ব সনেজভয সবসত্তজঢ ুসফধায কঝসফর সফজফঘনা ওযা 
কমজঢ াজয। সওঙু কওাম্পাসন এওঝা সনসেসি ীভা মসন্ত কযাচজকজয নন এভন স্বাভী ফা স্ত্রীয চনে 
টিটিসট ওবায নজুভােন ওজয ণাজও। 

কভাঝ সপ্রসভোজভয উয াধাযডবাজফ 5ঢাং াজয এওঝা ঙা  ভঞ্জযু ওযা ে। 

 

গ্রুপ পক্ষক্ষ 

ফীভাওৃঢ ফেসিয ংঔো মসে সনসেসি ংঔো ঙাস জে মাে, কমভন 100 ঢাজর সপ্রসভোজভ এওঝা গ্রু 
ঙা  কেো ে। ংঔো ওভ জর কমভন 25জর গ্রু সরস আুে ওযা ে ঢজফ কওাজনা ঙা  
ঙা া। 

াধাযডবাজফ নাভসফীন সবসত্তজঢ সরস আুে ওযা ে কওফরভাত্র ঔুফআ ভরূেফান ক্লাজেন্টজও, কমঔাজন 
েজেয সযসঘসঢ জন্নাঢীঢবাজফ স্পিঢআ প্রসঢােে ে। 

গ্রুপ ক্ষডকাউন্ট মাপকাঠি 

গ্রুজয নাভ াোয সনসযজঔআ গ্রু সরস আুে ওযা উসঘঢ। গ্রু ঙা   নোনে ুসফধা াোয 
চনে প্রস্তাসফঢ ‘‘গ্রু’’কও স্পিবাজফআ সনম্নসরসঔঢ ওোঝাজকাসযয কম কওাজনা এওটিয অঢাে  া 
উসঘঢ: 

 ওভসঘাযীয উয সনবস যীর ফেসি  সনজোকওঢস া – ওভসঘাযী ম্পওস  

 প্রাও সঘসহ্নঢ ককজভন্ট / গ্রু কমঔাজন যাচে / কওন্ধীে যওাযজও সপ্রসভোভ সেজঢ ে 

 এওঝা কযসচিাটস  কওা-াজযটিব কাাআটিয েেযা 

 কযসচিাটস  সযজলফা ক্লাজফয েেযা 

 ফোে/টাআনায/ভািায/সবা কক্রসটঝ ওাটস  কাডাযযা 

 ফোে/এনসফএপস-য আুে ওযা সটজাসচঝ াটিস সপজওঝ কাডাযযা 

 ফোে/যাষ্ট্রােত্ত কওাম্পাসনয কোযজাডায 

উজযয ওোঝাজকাসযগুসর কণজও অরো নে অজযা ওোঝাজকাসযয জঙ্গ ম্পসওস ঢ প্রস্তাফগুসরয কিজত্র 
ঢাাঁযা সফজফসঘঢ জঢ াজযন এফং ংসিি ফীভাওাযীয কঝওসনওার সটাঝস জভজন্টয ভাধেজভ সোন্ত 
কনজফন। 
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‘অনভুাসনও’ গ্রু ভাজয উয কওাজনা গ্রু ঙা  কেফা মাে না। সরস কনোয ভে গ্রুজয 
কযসচসিওৃঢ েজে প্রওৃঢ ংঔোয সবসত্তজঢআ কওফরভাত্র গ্রু ঙা  সফজফঘনা ওযজঢ জফ এফং ঢায 
সজফ ওযজঢ জফ। ুননসফীওযজডয ভে এঝা ুনসফসজফঘনা ওযা কমজঢ াজয।  

বীমাকৃত রাক্ষল 

ফীভাওৃঢ যাস প্রসঢটি ফীভাওৃঢ ফেসিয চনে অরাোবাজফ সনসেসি সযভাড জণস চনে সনসেসি ওযা 
কমজঢ াজয ণফা এঝা ফীভাওৃঢ ফেসিজও প্রজেে ুসফধায জঙ্গ মুি ওযা কমজঢ াজয। 

এওঝা গ্রু ফীভাে ‘ওজরআ ণফা কওউ নে’ নীসঢ প্রজমাচে ে। সঢসযি সপ্রসভোভ ফা সযপাজিয 
ায নুাজয ঢাযয ংজমাচন  সফজোচন ে। 

ক্ষপ্রক্ষময়াম 

সপ্রসভোজভয ঢাযঢভে ায মাজেয নাভ সরসজঢ অজঙ কআ ওভসঘাযীজেয কিজত্র প্রজমাচে ে ছুাঁ সওয 
কিনীসফবাক  সনফসাসঘঢ ুসফধা নমুােী। এআ াযগুসর ওবাযওৃঢ ফেসিয কা নমুােী কযজপয 
জফ। 

উদারণ 

ওভসাঘাযীজেয ুসনসেসি গ্রুজয ওজরয কিজত্র এওআ ায প্রজমাচে জফ, সফসৃ্তঢবাজফ ফরজর, এওআ 
ধযজনয কায কিজত্র। 

নাভ না ণাওা ওভসঘাযীজেয কিজত্র সনজোকওঢস াজও ঢাাঁয দ্বাযা যসিঢ প্রওৃঢ কযওজটস য সবসত্তজঢ প্রজঢেও 
কিডীসফবাজকয ওভসঘাযীয ংঔো কখালডা ওযজঢ জফ। 

এওঝা সভসঢ, ক্লাফ প্রবৃসঢ নাভ উজেসঔঢ েজেয চনে সপ্রসভোজভয ায প্রজমাচে জফ ছুাঁ সওয 
কিডীসফবাক নমুােী।  

েেেঝা মঔন এওঝা াধাযড প্রওৃসঢয ে এফং কওাজনা সনসেসি কাে ীভাফে ণাজও না, 
অিাযযাআঝাযযা ায প্রজোক ওযায চনে ঢাাঁজেয সফঘিডঢাজও ওাজচ রাকান। 

অন-ক্ষডউট কভার 

ন-সটউটি ভজে কেো ওবায জরা সনম্নরূ: 

 ফেসিকঢ েখুসঝনা ওবায মসে সটউটি ভজেয ভজধেআ ীভাফে ণাজও (এফং সেজনয 24খন্টায 
চনে না ে), এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসভোভ ধরুন মণাণস সপ্রসভোজভয 75ঢাং ধামস ওযা 
ে।  

 ওভসঘাযীজেয েখুসঝনায ওবায শুধুভাত্র প্রজমাচে ে ওাজচয ণাওাওারীন ভজেআ। 

অফ-ক্ষডউট কভার 

ওবাযঝা মসে কওফরভাত্র কআ ভজেয ভজধেআ ীভাফে ণাজও মঔন ওভসঘাযীটি ওাচ ওজযন না 
এফং/ণফা যওাযী ওাজচ ণাজওন না, এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসভোভ ধরুন মণাণস সপ্রসভোজভয 
50ঢাং ধামস ওযা ে।  

মৃতুয কভাজরর বজি ন 
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কওাম্পাসনয সনচস্ব সনজেস সওা নমুােী ভঢুৃে ওবায ফচস ন ওজয গ্রু ফেসিকঢ েখুসঝনা সরস আুে 
ওযা ম্ভফ। 

গ্রুপ ছা়ি এবং ক্রবানা/মযাা 

এওঝা সরসয ধীজনআ কমজঢু জনওগুসর ভানলুজও ওবায কেো ে, ঢাআ এয চনে প্রাসনও 
ওাচ  ঔযঘ ওভ ে। ঢাঙা া, াধাযডঢ গ্রুজয ভস্ত েেআ ফীভাওৃঢ জফন এফং 
ফীভাওাযীয চনে কঔাজন কওাজনা সফরূ ফাঙাআ ণাওজফ না। ঢাআ এওঝা কস্কর নমুােী সপ্রসভোজভ 
এওঝা ঙা  নজুভােন ওযা ে। 

গ্রু সরসয নুনসফীওযড চনে সনধসাযড কক্লআভ সবজ্ঞঢায সনসযজঔ সনধসাসযঢ ে। 

 নকুূর সবজ্ঞঢাজও নফীওযজডয সপ্রসভোজভ এওটি সটওাউন্ট ফা ঙা (কফানা) সেজে 
ুযসৃ্কঢ  ওযা ে 

 প্রসঢকূর সবজ্ঞঢাজও এওটি কস্কর নমুােী, নফীওযজডয সপ্রসভোভ করাট ঘাসজে (ভোরা) 
চসযভানা ওযা ে 

 কক্লআভ সবজ্ঞঢা মসে 70ঢাং ে ঢাজর নফীওযজড স্বাবাসফও াযআ প্রজমাচে জফ। 

ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

 সনেভভাসপও েেজেয সেজে পভস ূযড ওযা  ফীভাওৃজঢয দ্বাযা ূযড ওযা এওঝাআ নসণ 
ণাওা  প্রজমাচে।  

 ঢাাঁয এওঝা কখালডা ওযা চরুযী কম কওাজনা েে এভন কওাজনা াযীসযও কযাক ফা 
ূডসঢাে বুকজঙন না মা ঢাাঁয ংগ্রডজও গ্রডজমাকে ওজয সেজঢ াজয।  

 এভনসও ওঔজনা ওঔজনা এআ ঢওস ঢা স্বীওায ওযা ে, এঝা কফাছা মাে এফং/ণফা 
এজিাসজভন্ট সেজে স্পি জে মাে কম ওবায শুরুয অজকআ কওাজনা িভঢা ণাজও এফং এআ 
ধযজনয িভঢায ওাযজড কম কওাজনা ক্রভফধসভান প্রবাফ ফসচস ঢ জফ। 

কওাম্পাসনগুসরয ভজধে মসে এআ যীসঢয কযজপয জঢ াজয। 

ক্ষনজজজক যাচাই  5 

1) এওঝা গ্রু স্বািে ফীভাে গ্রুজয কওাজনা এও ফেসি ফীভাওাযী সফজি সফরুে-ফাঙাআ জঢ 
াজযন। 

2) গ্রু স্বািে ফীভা কওাফরভাত্র সনজোকওঢস া-ওভসঘাযী গ্রুজওআ ওবাজযচ কেে। 
I. সফফসৃঢ 1 ঢে এফংসফফসৃঢ 2 সভণো 
II. সফফসৃঢ 2 ঢে এফংসফফসৃঢ 1 সভণো 
III. সফফসৃঢ 1 এফংসফফসৃঢ 2 ঢে 
IV. সফফসৃঢ 1 এফংসফফসৃঢ 2 সভণো 
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তথয 

ছুাঁ সও সযঘারনা প্রসক্রোয ং সজজফ অিাযযাআঝায সফজল ওজয ফ  গ্রু সরসয চনে 
স্তান্তজযয েজুঝা েসঢ ফেফায ওজয: 

ক্রকাইনজুরন্প : এঝা ফরজঢ কফাছাে এওাসধও ফীভাওাযীয কওাজনা এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওযাজও। 
াধাযডঢ এঝা ওযা ে ছুাঁ সও এওঝা ঢাং প্রজঢেও ফীভাওাযীয ভজধে ফন্টন ওজয। এআবাজফ 
সরসঝা েচুন ফীভাওাযী গ্রড ওযজঢ াজয। কমভন ধরুন ফীভাওাযী A-এয ওাজঙ 60% এফং 
ফীভাওাযী B-য ওাজঙ 40%। এজিজত্র  াধাযনঢ সরস আুে ওযা  কক্লআজভয সনষ্পসত্ত  সরস 
ংক্রান্ত সফলেগুসর াভরাজনায চনে ফীভাওাযী A-আ জফ সরট ফীভাওাযী। কম কক্লআভ প্রোন ওযা জফ 
ফীভাওাযী B ঢায 40%ফীভাওাযী A-কও সযজাধ ওযজফ।  

ক্ষরইনজুরন্প : ফীভাওাযী সফসবন্ন ধযজনয  সফসবন্ন ভাজয ছুাঁ সও গ্রড ওজয ণাজও। ওীবাজফ সঢসন 
ঢাাঁয সবন্ন ছুাঁ সওজও ুযিা কেজফন? এআ ওাচঝা সঢসন ওজযন, ঢাাঁয ছুাঁ সওগুসরজও নে ফীভা 
কওাম্পাসনজঢ ুনযাে ফীভা ওসযজে এফং এজওআ ফরা ে সযআনুজযন্স ফা ুনফীভাওযড। ঢাআ 
সযআনুযায ফা ুনফীভাওাযীযা ফীভাওাযীয ছুাঁ সও গ্রড ওযা ে এওঝা িােী ফেফিায ভাধেজভ মাজও 
ঘুসি ফা সট্রটি ফজর, ণফা এও এওঝা কওজয সবসত্তজঢ, মাজও ফরা ে পোওাসল্টব সযআনুজযন্স ফা 
ঐসচ্ছও ুনফীভাওযড। ুনফীভাওযড ম্পন্ন ওযা ে ব্দ-ফোী এফং কআচনে কঝা ছুাঁ সওজও ঙস জে 
কেে েযূ-েযূাজন্ত।  

 

ারাংল 

a) স্বািে ফীভা োাঁস জে অজঙ কযাকাজযয ধাযডায উয সবসত্ত ওজযআ মা সেজে এওচন ফেসিয ুি 
োয ছুাঁ সও সনধসাসযঢ ে। 

b) অিাযযাআটিং জরা ছুাঁ সও সনফসাঘন  ছুাঁ সওয চনে ভরূে সনধসাযড। 

c) ছুাঁ সও  ফেফায ভজধে এওঝা ঠিও বাযাভে যিা ওযজঢ অিাযযাআটিং চরুযী, এয ভাধেজভ 
ংিায প্রসঢজমাসকঢাভরূও বূসভওা কমভন ফচাে যাঔা মাে কঢভন ভনুাপা ধজয যাঔা মাে। 

d) এওচন ফেসিয কযাকায প্রবাসফঢ ওযজঢ াজয এভন সওঙু সফলে জরা ফে, সরঙ্গ, বো, 
কা, যীজযয ক ন, াসযফাসযও আসঢা, ঢীজঢয ুঔ ফা জস্ত্রাঘায, ফঢস ভান স্বািে 
ফিা  ফািাজনয চােকা। 

e) ফীভাওাযীয সফরুজে প্রসঢকূর ফাঙাআ অঝওাজনাআ অিাযযাআটিংজেয উজেে এফং ছুাঁ সওগুসরয ঠিও 
কিডীসফবাক  কগুসরয ভজধে ুসফঘায সনসশ্চঢ ওযা এয উজেে। 

f) এজচন্ট জরন প্রণভ স্তজযয অিাযযাআঝায ওাযড ফীভাওৃঢ জঢ ঘজরজঙন এভন ম্ভাফে ক্লাজেন্টজও 
চানায চনে সঢসনআ ফজঘজে বাজরা চােকাে ণাজওন। 

g) ফীভায ভরূ নীসঢগুসর জরা: যভ সফো, ফীভাজমাকে স্বাণস, িসঢূযড, ফোন, প্রসঢিান  
সনওঝঢভ ওাযড। 
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h) অিাযযাআটিংজেয চনে ভরূ যঞ্জাভগুসর জরা: কপ্রাজাচার পভস, ফেজয প্রভাডত্র, অসণসও 
নসণ, কভসটওোর সযজাঝস   কর সযজাঝস  

i) কভসটওোর অিাযযাআটিং জরা এভন এওটি প্রসক্রো ফীভা কওাম্পাসনগুসর কমঝা ফেফায ওজয স্বািে 
ফীভা সরসয চনে অজফেনওাযী এওচ ফেসিয স্বাজিেয ফিা সনধসাযড ওযজঢ। 

j) নন-কভসটওোর অিাযাযাআটিং জরা কআ প্রসক্রো কমঔাজন প্রস্তাফওজও কওাজনা কভসটওোর যীিা 
ওযাজঢ ে না। 

k) ংঔোূঘও কযটিং েসঢ জরা অিাযযাআটিংজে ফরম্বন ওযা এওঝা প্রসক্রো কমঔাজন ছুাঁ সওয 
প্রজঢেওঝা সেজওয উয ংঔোূঘও  ঢাংজয ভরূোেন ওযা ে। 

l) প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢায জঙ্গ ভরূোেন ওজয মণামণবাজফ ছুাঁ সওয কিনীসফবাক ওযা জর ঢজফআ 
অিাযাযাআটিং প্রসক্রো ম্পডূস ে। 

m) ভরূঢ ক  ূত্র প্রজোক ওজয গ্রু ফীভায অিাযযাআটিং ে, গ্রু ফীভা ফরজঢ কফাছাে এওঝা 
িোিাটস  গ্রুজয ওর েে এওঝা গ্রু স্বািে ফীভা সরসয অঢাে ওবায ান, গ্রুজয 
ফেসিযা ফীভাওাযীয ওাজঙ সফরুে-ফাঙাআ জঢ াজযন না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির 1  

ঠিও উত্তযটি জরা III 

অিাযযাআটিং জরা ছুাঁ সও সনফসাঘন  ছুাঁ সওয চনে ভরূে সনধসাযড। 

উির 2  

ঠিও উত্তযটি জরা III 

ফীভাওাযী  ফীভাওৃঢ উবেজওআ অিাযযাআটিংজে যভ সফোজয নীসঢ কভজন ঘরজঢ ে। 

উির 3  

ঠিও উত্তযটি জরা I 

ফীভাজমাকে স্বাণস ফরজঢ কফাছাে এও ফেসি কম ম্পসত্ত ফীভা ওযজঢ ঘজরজঙন ঢায ঝাওা ওস  ংক্রান্ত 
ফা অসণসও স্বাণস এফং এআ ধযজনয ম্পসত্ত কওাজনাবাজফ নি জর ঢাাঁয কম অসণসও করাওান জঢ 
াজয কঝাআ।  

উির 4  

ঠিও উত্তযটি জরা IV 

ংঔোূঘও কযটিং েসঢজঢ ছুাঁ সওয প্রজঢেওটি উাোজনয ংঔোূঘও  ঢাংজয ভরূোেন ে, ঢজফ 
কভসটওোর অিাযযাআটিং েসঢজঢ এভনঝা ে না। 

উির 5  

ঠিও উত্তযটি জরা IV 

এওঝা গ্রু স্বািে ফীভাে মঔন এওঝা গ্রুজয ভস্ত েেজও এওঝা গ্রু স্বািে ফীভা সরসয 
অঢাে ওবায ওযা ে, ঢঔন গ্রুজয কওউআ ফীভাওাযীয সফরুে-ফাঙাআ জঢ াজযন না।  

এওআজঙ্গ ওভসঘাযী-সনজোকওঢস া গ্রুজ ফীভাওাযী সফসবন্ন ধযজনয গ্রুজও গ্রু স্বািে ফীভায ওবাজযচ 
সেজে ণাজও কমভন: িসভও আউসনেন, ট্রাি   কাাআটি, কাোয সভসঢ, ক্লাফ  নোনে 
ভ্রাঢৃত্বভরূও ংকঞন। 

 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্ন 

প্রশ্ন 1  

সনম্নসরসঔঢ সফলেগুসরয ভজধে কওানটি এওচন ফেসিয কযাকাযজও প্রবাসফঢ ওজয না? 

I. সরঙ্গ 

II. সঢ ফা ত্নীয ঘাওসয 

III. বো 
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IV. ফািাজনয চােকা 

প্রশ্ন 2  

িসঢূযজডয নীসঢ নমুােী ফীভাওৃঢজও ো কেো ে __________-এয চনে। 

I. ফীভাওৃঢ যাস মসন্ত প্রওৃঢ করাওান 

II. প্রওৃঢজি ওঢ ঔযঘ জেজঙ ঢা সনসফসজজলআ ফীভাওৃঢ যাস 

III. উবে জিয ভজধে ঘুসিফে এওঝা সনসেসি সযভাড ণস 

IV. ফীভাওৃঢ যাস সনসফসজজল প্রওৃঢ করাওান 

প্রশ্ন 3  

অিাযাযাআঝাজযয চনে এওচন অজফেনওাযী ম্পজওস  ঢজণেয প্রণভ  প্রাণসভও উৎ জরা ঢাাঁয  
________________ 

I. ফেজয প্রভাডত্র 

II. অসণসও নসণত্র 

III. অজকয কভসটওোর কযওটস  

IV. কপ্রাজাচার পভস 

প্রশ্ন 4  

___________________ঢজফআ অিাযাযাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে। 
I. কপ্রাজাচার পজভসয ভাধেজভ প্রস্তাফজওয স্বািে ম্পসওস ঢ  ফেসিকঢ সফফযড ম্পজওস  ভস্ত 

গুরুত্বূডস ঢণে ংকৃীঢ জর  

II. প্রস্তাফজওয ভস্ত কভসটওোর যীিা ম্পূডস জর 

III. প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢায জঙ্গ ভরূোেন ওজয মণামণবাজফ ছুাঁ সওয কিনীসফবাক ওযা জর  

IV. ছুাঁ সও সনফসাঘন  ছুাঁ সওয ভরূে সনধসাযজডয য প্রস্তাফওজও সরস আুে ওযা ে। 

প্রশ্ন 5  

ংঔোূঘও কযটিং েসঢ ম্পজওস  কওান সফফসৃঢটি কফঠিও? 

I. প্রসসিঢ ওভীয াাজমে এওঝা ফ  ফেফা াভরাজঢ দ্রুঢ কসঢ এজন কেে ংঔোূঘও কযটিং 
েসঢ 

II. কভসটওোর সফজলজ্ঞ ঙা া ংঔোূঘও জেজন্টয সবসত্তজঢ ওঠিন  জন্নচনও কওজয অজযা 
ঢওস  সফজিলড  ম্ভফ নে 

III. কভসটওোর াজেজন্সয সনসেসি জ্ঞান ঙা া কওউ এআ েসঢ ফেফায ওযজঢ াজযন। 

IV. সফসবন্ন অিাযযাআঝাজয সোজন্তয ভজধে এঝাআ াভঞ্জে যিা ওজয। 
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ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির 1  

ঠিও উত্তযটি জরা II 

ঢায সঢ ফা ত্নীয ঘাওসয কওাজনা ফেসিয কযাকাযজও প্রবাসফঢ ওজয না, মসে ঢাাঁজেয সনজচয 
কা এওঝা গুরুত্বূডস সফলে মা ঢাাঁজেয কযাকাযজও প্রবাসফঢ ওযজঢ াজয। 

উির 2  

ঠিও উত্তযটি জরা I 

িসঢূযজডয নীসঢ নমুােী ফীভাওৃঢ ো কেো ে ঢাাঁযপ্রওৃঢ করাওান ফা ঔযজঘয চনে, ঢজফ 
ফীভাওৃঢ যাস মসন্তআ। 

 

উির 3  

ঠিও উত্তযটি জরা IV 

অিাযাযাআঝাজযয চনে এওচন অজফেনওাযী ম্পজওস  ঢজণেয প্রণভ  প্রাণসভও উৎ জরা ঢাাঁয 
কপ্রাজাচার পভস ফা অজফেন ত্র, কমঔাজন প্রস্তাফজওয স্বািে ম্পসওস ঢ  ফেসিকঢ সফফযড ম্পজওস  
গুরুত্বূডস ঢণে ংকৃীঢ ণাজও। 

উির 4  

ঠিও উত্তযটি জরা III 

প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢায জঙ্গ ভরূোেন ওজয মণামণবাজফ ছুাঁ সওয কিনীসফবাক ওযা জর ঢজফআ 
অিাযাযাআটিং প্রসক্রো ম্পডূস ে। 
উির 5  

ঠিও উত্তযটি জরা II 

ওঠিন ফা জন্নচনও কওজয অজযা ঢওস  সফজিলড ম্ভফ ে ংঔোূঘও কযটিং েসঢয ভাধেজভ 
ওাযড জন্নচনও জেজন্টয জঙ্গ ঢীজঢয সবজ্ঞঢা এওঝা জ্ঞাঢ িোিাটস   কসটংজেয সযবালাে 
ংঔোূঘওবাজফ প্রওা ওযা ে। 
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অধ্যায় 10 
স্বািে ফীভায কক্লআভ 

 

অধ্যাজয়র ভুক্ষমকা 

এআ ধোজে অভযা স্বািে ফীভাে কক্লআভ ফেফিানা প্রসক্রো, প্রজোচনীে নসণত্র  কক্লআভ অঝজও 
যাঔায প্রসক্রো সনজে অজরাঘনা ওযজফা। এঙা া এঔাজন অভযা ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায ধীজন 
কক্লআভ ফেফিানায সেওঝা কেঔজফা এফং টিসএ-য বূসভওা ফছুজফা। 

ক্ষলিার ফাফ 

 

A. ফীভাে কক্লআভ ফেফিানা 
B. স্বািে ফীভায কক্লআজভয ফেফিানা 
C. স্বািে ফীভা কক্লআজভয েসরর যঘনা 
D. কক্লআভ অঝজও যাঔা 
E. কক্লআভ ফেফিানা: ফেসিকঢ েখুসঝনা 
F. ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝজযয বূসভওা  (টিসএ) 
G. কক্লআভ ফেফিানা – সফজে পয ফীভা 

এআ েোে  ায য অসন িভ জফন: 

a) ফীভা কক্লআজভ সফসবন্ন কিওজাডায ম্পজওস  ফোঔো সেজঢ  
b) স্বািে ফীভায কক্লআজভয ওীবাজফ ফেফিানা জফ ঢায ফোঔো সেজঢ 
c) স্বািে ফীভায কক্লআজভয সনষ্পসত্তয চনে প্রজোচনীে সফসবন্ন নসণত্র সনজে অজরাঘনা ওযজঢ 
d) ফীভাওাযী ওীবাজফ কক্লআভ অঝজও যাজঔন ঢা অজরাঘনা ওযজঢ 
e) ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ সনজে অজরাঘনা ওযজঢ 
f) টিসএ-য বূসভওা  ধাযডা ফছুজঢ 
 

A. বীমায় ক্রেইজমর বযবস্থাপনা 

ফীভা কম এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এফং সরস জরা এওঝা কআ প্রসঢশ্রুসঢয ‘ািী’ এওণাঝা ঔুফ 
বাজরাবাজফআ কফাছা মাে। কওাজনা ফীভাওৃঢ খঝনা খজঝ মাোয পজর সরসয ধীজন কক্লআভঝাআ জরা 
কআ প্রসঢশ্রুসঢয প্রওৃঢ যীিা। এওচন ফীভাওাযীয ওঢ বাজরা ওামসওয, ঢায ভরূোেন ওযা ে 
সঢসন ঢায কক্লআজভয প্রসঢশ্রুসঢ ওঢঝা বাজরাবাজফ কযজঔজঙন ঢায উয। ফীভাে কযটিংজে নেঢভ ভরূ 
সফলে জরা ফীভা কওাম্পাসনয কক্লআভ সযজাজধয িভঢা। 

1. ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রস্টকজাল্ডাররা 

কক্লআজভয ফেফিানা ওযা ে ঢা কেঔায অজক অভাজেয কফাছা েযওায কক্লআভ প্রসক্রোে অগ্রী ি 
ওাযা। 
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Diagram 1: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রস্টকজাল্ডার 

 

 

 

ক্রেতা 
ফীভাঝা সমসন কওজনন সঢসনআ জরন প্রণভ কিওজাডায এফং ‘কক্লআজভয 
প্রাও’। 

মাক্ষক 

‘কক্লআজভয প্রোঢা’ সজজফ ফীভা কওাম্পাসনয ভাসরওজেয এওঝা ফ  কিও 
ণাজও। কফসযবাক কিজত্রআ সরস কাডাযজেয ঢসফর কণজওআ মসে 
কক্লআভগুসর কভঝাজনা জে ণাজও ঢাজর ঢাযাআ প্রসঢশ্রুসঢ যিা ওযজঢ োেফে 
ণাজও। 

আন্ডাররাইটার 
এওঝা ফীভা কওাম্পাসন  ভস্ত ফীভাওাযীয  অিাযযাআঝাযজেযআ োসেত্ব 
ণাজও কক্লআভ কফাছা  ফীভা জডেয সটচাআন ওযা, সরসয ঢস , োজভয 
সফলজে সোন্ত কনো।  
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ক্ষনয়ন্ত্রক 

সনেন্ত্রও (আনুজযন্স কযগুজরঝসয োি কটজবরজভন্ট ণসযটি ফ আসিো) 
জরা ঢায উজেে ূযজড এওচন ভরূ কিওজাডায: 
 ফীভা সযজফজ ক্রভ ফচাে যাঔা 
 সরস কাডাযজেয স্বাণস যিা 
 ফীভাওাযী েীখসজভোেী অসণসও স্বািে যিা 

থাডি  পাটি  
অযাডক্ষমক্ষনজেটর 

সযজলফা ভধেিঢাওাযী মাযা স্বািে ফীভায কক্লআভ প্রসক্রো ওজযন ঢাযা ণাটস  
াটিস  োটসভসনজিঝয নাজভ সযসঘঢ। 

বীমা এজজন্ট / 
ক্ররাকার 

ফীভা এজচন্ট / কব্রাওাযযা কওফরভাত্র সরসআ সফসক্রআ ওজযন না, কক্লআজভয 
কিজত্র ঢাাঁযাআ কক্রঢাজও সযজলফা কেজফন, এঝাআ অা ওযা ে। 

রবরাকারী / 
াপাতা 

কক্রঢা মাজঢ ভৃডবাজফ কক্লআভ কজে মান ঢাযা এঝাআ সনসশ্চঢ ওজয সফজল 
ওজয কমঔাজন াাঢারঝা টিসএ-য োজনজর ণাজও কঔাজন ওোজর 
াাঢার ঔযঘ কেোয চনে। 

এআবাজফ কক্লআভ বাজরাবাজফ াভরাজনা ভাজন জরা কক্লআজভয জঙ্গ ম্পওস মুি প্রজঢেও কিওজাডাজযয 
উজেে াভরাজনা। ফেআ এআ উজেেগুসরয ওজেওটিয ভজধে াযস্পসযও ংখাঢ জঢআ াজয। 

2. বীমা ক্রকাম্পাক্ষনজত ক্রেইম বযবস্থাপনার ভূক্ষমকা 

ফীভা সল্প ংক্রান্ত ঢণে নমুােী ‘‘সফসবন্ন ফীভাওাযীয স্বািে ফীভা ংক্রান্ত করাওাজনয নুাঢ 
65% কণজও 120%-য ভজধে ণাজও, কমঔাজন ফাচাজযয ফ  ং সযঘাসরঢ ে 100%-য কফস 
করাওান নুাজঢ’’। স্বািে ফীভা ফেফাে কফসযবাক কওাম্পাসনআ করাওান ওজয। 

ঢায ভাজন কওাম্পাসন  সরসজাডাযজেয অজযা বাজরা পরাপর অনজঢ এওঝা কচাযোয 
অিাযযাআটিং নুীরন  কক্লআজভয েি ফেফিানায এওঝা ঘাসো যজেজঙ।  

ক্ষনজজজক যাচাই 1 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটি ফীভা কক্লআভ প্রসক্রোয এওচন কিওজাডায নন? 

I. ফীভা কওাম্পাসনয কোযজাডায 

II. ভানফ ম্পে সফবাক 

III. সনেন্ত্রও 

IV. টিসএ 
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B স্বাস্থয বীমা ক্রেইজমর বযবস্থাপনা 

1. স্বাস্থয বীমায় চযাজঞ্জগুক্ষ 

স্বািে ফীভা কাঝস জপাসরয দু্ভঢ তফসিেগুসর কবীযবাজফ কফাছা ঔুফআ গুরুত্বূডস মাজঢ স্বািে 
কক্লআভগুসরয েিঢায াজণ ফেফিানা ওযা মাে। এগুসর জরা : 

a) কফসযবাক সরসআ জরা াাঢাজর বসঢস য চনে িসঢূযড কমঔাজন ওবাযওৃঢ সফলে জরা 
এওচন ভানলু। ঢাআ এয জঙ্গ অজফজকয সফলে চস জে ণাজও, নে ধযজনয ফীভাে 
াধাযডঢ মা ণাজও না। 

b) বাযজঢ কযাক, ঢায সঘসওৎায ভজনাবাফ  পজরা অজয ধযনঝা ঔুফআ দু্ভঢ। এঔাজন সওঙু 
ভানলু কমভন ঢাাঁজেয কযাক  সঘসওৎা সনজে কভাজঝআ সঘসন্তঢ নন অফায কওউ কওউ 
সঢসযি ঢওস । 

c) স্বািে ফীভা এওচন ফেসি সওনজঢ াজযন, ওজসাজযঝ ংিায ভজঢা এওঝা গ্রু ণফা এওঝা 
ফোজেয ভজঢা ঔুঘজযা সফক্রে ঘোজনজরয ভাধেজভ কওনা মাে। এয পজর ডেঝা এওসেজও 
এওঝা িোিাটস  জডেয ভজঢা সফসক্র ে অফায কক্রঢায ঙজন্নয ঘাসো ভজঢা ওাঝঙাাঁঝ 
ওযা জে ণাজও। 

d) সরসয ধীজন কক্লআভ ওযায চনে াাঢাজর বসঢস  ওযায উয সনবস য ওজয স্বািে ফীভা। 
ঢজফ উরব্ধঢা, কস্পারাআজচন, সঘসওৎায েসঢ, সফসরংজেয ধযন  ভস্ত স্বািে 
সযজলফা প্রোনওাযী, ঢা সঘসওৎও, াজচস ন ফা াাঢার মাআ কাও, এগুসরয ভজধে 
সফযাঝ াণসওে ণাজও, এগুসরআ কক্লআভ ভরূোেজনয কিজত্র ঔফুআ ওঠিন জে মাে।  

e) স্বািে সযজলফা কিত্রটি দ্রুঢ কসঢজঢ উন্নসঢ ওযজঙ। নঢুন নঢুন কযাক ফা সযসিসঢ কমভন 
তঢসয জচ্ছ কঢভনআ পরস্বরূ নঢুন নঢুন সঘসওৎা েসঢয সফওা খঝজঙ। এযআ উোযড 
জরা ওী-কার াচস াসয, করচায সঘসওৎা প্রবৃসঢ। 
এঝাআ স্বািে ফীভাজও অজযা কঝওসনওার ফাসনজে সেজচ্ছ এফং এআ ধযজনয েসঢয চনে ফীভায 
কক্লআভ াভরাজনায েিঢাজও ধাযাফাসও সফওা খঝাজনা চরুযী জে  জঙ। 

f) এআ ভস্ত সফলজেয কণজও কফস, ফাস্তফঝা জরা এওঝা ভানফজে িোিাটস বাজফ এওঝা ম্পূডস 
নঢুন অসঙ্গও কমাক ওযজঢ াজয না। এওআ ুজঔয চনে এওআ সঘসওৎাে েচুন করাও 
অরাো অরাো যওভ া া কেজফ ণফা ঢাাঁজেয অরাো অরাো সঘসওৎা েযওায জফ 
ণফা ঢাাঁজেয াাঢাজর বসঢস  ণাওায কভোে অরাো অরাো জফ। 

স্বািে ফীভায কাঝস জপাসর দ্রুঢ ফা জঙ। এআ ধযজনয দ্রুঢ সফওাজয ঘোজরঞ্জ জরা সফুর ংঔেও 
ডে। ফাচাজয এঔন জে জে স্বািে ফীভা ডে যজেজঙ এফং এভনসও কওউ এও এওঝা কওাম্পাসনযআ 
অরাো অরাো ফহু ডে কজঢ াজয। প্রজঢেওঝা ডে  ঢায সফওল্পগুসরয সনচস্ব সফজলত্ব যজেজঙ 
এফং ঢাআ এওঝা কক্লআভ াভরাজনায অজক এগুসর বাজরা ওজয কেজঔ কনো েযওায। 

স্বািে কাঝস জপাসরয সফওা ংঔোয ঘোজরঞ্জ সনজে াসচয জেজঙ – ঔুঘজযা কক্রঢাজেয 100,000 
স্বািে সরস সফসক্র ওজয এওঝা কওাম্পাসন ফরা মাে 300,000 েেজও এআ সরসগুসরয অঢাে 
সনজে এজজঙ, মায চনে কআ কওাম্পাসনজও ন্তঢজি প্রাে 20,000 কক্লআজভয সযজলফা কেোয 
চনে তঢসয ণাওজঢ জফ! ওোজর সযজলফায প্রঢোা নমুােী কক্লআজভয দ্রুঢ ভীভাংা, স্বািে 
ফীভা কক্লআভ সটাঝস জভজন্ট ঙ্ঘফে ওযা এওঝা উজেঔজমাকে ঘোজরঞ্জ। 
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াধাযডঢ বাযজঢ করঔা স্বািে ফীভা সরসগুসর কেজয ভজধে কম কওাজনা চােকাে াাঢাজর বসঢস জও 
ওবায ওজয। কম টিভঝা কক্লআভ াভরাে ঢাজেয ফেআ কেচজু  ওীবাজফ ওাচ ে কঝা ফছুজঢ 
জফ মাজঢ উিাসঢ কক্লআজভয ঠিওবাজফ ভরূোেন ওযা ম্ভফ ে।  

েিঢা, সবজ্ঞঢা  ঢাাঁয ওাজঙ ণাওা সফসবন্ন যঞ্জাভ সেজে কল্ণ কক্লআভ ভোজনচাযযা এআ 
ঘোজরঞ্জগুসরয কভাওাসফরা ওজযন। 

ঘু ান্ত সফজিলজড, মায াামে েযওায এফং মাাঁয সনজচয ফা ঢাাঁয সযফাজযয ওাজযায ুিঢায চনে 
সমসন াযীসযও  ভানসওবাজফ ঘাজয ভজধে ণাজওন ঢাাঁজও ন্তুসি সেজঢ াজয স্বািে ফীভা।  

দি ক্রেইম বযবস্থাপনা এটাই ক্ষনক্ষশ্চত কজর ক্রয ঠিক ক্রেইমটা ঠিক মানুজক ঠিক 
মজয় ক্রদয়া জে। 

2. স্বাস্থয বীমায় ক্রেইম প্রক্ষেয়া 

এওঝা কক্লআজভয সযজলফা সেজে ণাজও ে ফীভা কওাম্পাসন সনজচআ ফা কআ ফীভা কওাম্পাসনয 
নজুভাসেঢ এওটি ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয (টিসএ)-য সযজলফায ভাধেজভ। 

কম ভে কণজও এওঝা কক্লআভ ফীভাওাযী / টিসএ-য ওাজঙ চানাজনা ে কআ কণজও সরসয ঢস 
নমুােী কম ভজে কজভন্ট কেো ে কআ মসন্ত স্বািে কক্লআভটি এওঝা ুসনসেসি ধাজয ভধে সেজে 
মাে, মায প্রজঢেওটিযআ সনচস্ব প্রাসঙ্গওঢা যজেজঙ। 

সনজঘ কম প্রসক্রোগুসরয সফস্তাসযঢ সফফযড কেো জেজঙ কগুসর স্বািে ফীভা (াাঢাজর বসঢস য 
চনে) িসঢূযড জডে সনসেসি উজেঔ যজেজঙ মা স্বািে ফীভা ফেফায ফ  ং তঢসয ওজয। 

িােী ুসফধা ডে ফা চটির ফোসধ ফা কটআসর ওো জডেয ধীজন এওঝা জডেয চনে াধাযড 
প্রসক্রো  জমাকী নসণত্র এজওফাজযআ এওআযওভ জফ, ফেসঢক্রভঝা জরা ওোজর কপসসরটিয 
কিজত্র এআ ধযজনয ডেগুসর না অজঢ াজয। 

এওঝা িসঢূযড সরসয ধীজন কক্লআভ জঢ াজয: 

a) কযালজ ক্রেইম 

াাঢাজর বসঢস  ফা সঘসওৎায ভে কক্রঢাজও ঔযঘ সেজঢ ে না। ফীভাওাযী/টিসএ-য 
প্রাও-নজুভােজনয সবসত্তজঢ কনঝোজওস  ণাওা াাঢাজর সযজলফা সেজে ণাজও এফং কক্লআজভয 
ভীভাংায চনে ফীভাওাযী/টিসএ-য ওাজঙ নসণত্র ক ওজয। 

b) ক্রেইম পক্ষরজলাধ্ 

কক্রঢা ঢাাঁয সনচস্ব ম্পে কণজও াাঢারজও ণস কেে এফং গ্রাে কক্লআজভয সযজাজধয চনে 
ফীভাওাযী/টিসএ-য ওাজঙ ঢাাঁয কক্লআভ পাআর ওজযন।  

উবে কিজত্রআ কভ সরও ধাগুসর এওআ ণাজও। 
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ক্ষচত্র 2: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্ষবসৃ্ততভাজব ক্ষননক্ষক্ষখত ধ্াপগুক্ষ রজয়জছ (এজকবাজর ঠিক েজম 
নয়) 
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a) ইক্ষন্টজমলন বা অনুজবদন  

কক্লআভ আসন্টজভনআ জরা কক্রঢা  কক্লআভ টিজভয ভজধে ংজমাজকয প্রণভ সনেসন। কক্রঢা 
কওাম্পাসনজও অজক কণজও চানাজঢ াজযন কম সঢসন াাঢাজর বসঢস  জঢ মাজচ্ছন ণফা 
াাঢাজর বসঢস জে মাোয য কঝা চানাজঢ াজযন, সফজল ওজয কওাজনা াাঢজর 
অৎওারীন বসঢস  জঢ জর। 

াম্প্রসঢও ভে মসন্ত, এওঝা কক্লআজভয কিজত্র  আসন্টজভজনয ওাচঝা সঙর এওঝা অনষু্ঠাসনও 
ফোায। ম্প্রসঢ মসে মঢ ীঘ্র ম্ভফ এআ আসন্টজভন ওযাঝাজওআ বোজ সযডঢ ওযজঢ কচায 
কেো জচ্ছ। াধাযডঢ সযওসল্পঢ বসঢস য কিজত্র াাঢাজর বসঢস য অজকআ এঝা ওযা েযওায 
এফং অৎওারীন কিজত্র াাঢাজর বসঢস য 24খন্টায ভজধে এঝা ওযজঢ ে।  

াাঢাজর বসঢস য ভজওস  ভে ভজঢা ঢণে াো ককজর কক্রঢায াাঢাজর বসঢস ঝা অর 
সওনা ঢা ঔসঢজে কেঔজঢ টিসএ/ফীভাওাযী ুসফধা ে এফং কঔাজন কওাজনা ঙদ্মজফসঢা ফা 
চাসরোসঢ ে না এফং ওঔন ওঔন ঘাচস  সনজে েয ওলাওসল ওযা মাে। 

অজকআ আসন্টজভন ফরজঢ কফাছাে ‘এওঝা সঘঠি সরজঔ, াফসভঝ ওজয  প্রাসপ্তস্বীওায ওজয’ ফা 
পোক্স ওজয।  

b) ক্ররক্ষজজেলন 

কক্লআজভয কযসচজিন জরা কক্লআভঝাজও সজিজভ কঠাওাজনায এওঝা প্রসক্রো এফং এয চনে এওঝা 
কযপাজযন্স নম্বয তঢসয ওযা মা সেজফ কম কওাজনা ভে কক্লআভঝা ঔুাঁজচ াো মাে। এআ 
নম্বযঝাজও ফজর কক্লআভ নম্বয, কক্লআভ কযপাজযন্স নম্বয ফা কক্লআভ ওজন্ট্র্ার নম্বয। কক্লআভ নম্বয 
সনউজভসযও জঢ াজয অফায অরপা-সনউজভসযও জঢ াজয, কঝা সজিজভয উয সনবস য 
ওজয এফং প্রজসং কসানাআজচন কম প্রসক্রো ফেফায ওযজঙ ঢায উয সনবস য ওজয। 

কযসচজিন  এওঝা কযপাজযন্স নম্বয কচনাজযঝ ওযা াধাযডঢ ওযা কক্লআভ আসন্টজভন াোয 
যআ এফং ঠিও সরস নম্বয  ফীভাওৃঢ ফেসিয সফস্তাসযঢ সফফযজডয জঙ্গ সভরজর ঢজফআ। 

সজিজভ এওফায কক্লআভঝা কযসচিাটস  জে ককজর াজণাজণআ ফীভাওাযীয োওাউজন্ট কআ কক্লআজভয 
চনে এওঝা সযচাবস  ফা বািায তঢসয ওযা ে। আসন্টজভন ফা কযসচজিজনয ভজে ঠিও 
কক্লআভ োভাউন্ট ফা অনভুাসনও সজফঝা না চানা কমজঢ াজয। প্রাযসম্ভও সযচাবস  োভাউন্টঝা 
ঢাআ এওঝা িোিাটস  সযচাবস  ে (কফসযবাক কিজত্রআ ঢীজঢয ক  কক্লআজভয সজজফ)। 
োেফেঢায নসুভঢ ফা প্রঢোসঢ োভাউন্টঝা চানা ককজরআ সযচাবস ঝাজও ওসভজে ফা ফাস জে 
ঢায চনে ংজাধন ওযা ে। 

 

c) নক্ষথপত্র যাচাই 

কক্লআভ এওফায নসণফে জে ককজর যফঢী ধা জরা প্রজসংজেয চনে চরুযী ভস্ত নসণজত্রয 
প্রাসপ্ত জেজঙ সওনা ঢা যীিা ওজয কেঔা। 

ফেআ ঠিওবাজফ ভরূোেন ওযজঢ জফ কম কক্লআভঝা প্রজ জফ ঢায চন. সনম্নসরসঔঢগুসর 
ফজঘজে গুরুত্বূডস অফসেও: 
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1. ুিঢায প্রভাডত্র 
2. প্রেত্ত সঘসওৎা 
3. আন-কজজন্টয কভোে 
4. আনজবসিজকন সযজাঝস  
5. াাঢারজও ওযা কজভন্ট 
6. সঘসওৎায চনে যফঢী যাভস 
7. প্রসঢিান প্রবৃসঢয কিজত্র কজভজন্টয প্রভাডত্র 

নসণত্রগুসরয মাঘাআজেয চনে এওঝা কঘওসরি ঢাজও কমঝা কক্লআভ প্রজয যীিা ওজযন। 
কফসযবাক কওাম্পাসনআ সনসশ্চঢ ওজয কম এআ ধযজনয কঘওসরিগুসর জরা টকুজভজন্টন 
প্রজসংজেযআ ং। 

এআ মসাজেআ না-াো টকুজভন্টজও সঘসহ্নঢ ওযা ে- মাজঢ এআ জেজন্টআ কক্রঢা ফা াাঢাজরয 
না ক ওযা টকুজভন্টগুসর কঘজে াঞাজনা কমজঢ াজয, কফসযবাক কওাম্পাসনআ প্রণজভ ক ওযা 
ভস্ত টকুজভন্টগুসর ঔসঢজে কেজঔ ঢাযয সঢসযি ঢণে কঘজে াঞাে মাজঢ কক্রঢায ুসফধা না 
ে। 

d) ক্ষবক্ষং তথয করায়ি 

কক্লআভ প্রসক্রো ঘজক্রয এওঝা গুরুত্বূডস ং জরা সফসরং। াধাযড স্বািে ফীভা সরসগুসর সফসবন্ন 
ঔাজঢ সনসেসি ীভায ভজধে সঘসওৎায চনে ঔযজঘয িসঢূযড কেে। সঘসওৎায ঘাচস গুসরজও বাক 
ওযায িোিাটস  বোঝা জরা: 

 কযসচজিন  াসবস  ঘাচস   রুভ, কফাটস   নাসসংজেয ঔযঘ। 
 অআসআউ ফা কওাজনা আজন্টনসব কওোয াজযজনয ঘাচস । 
 াজযন সণজেঝায ঘাচস , োজনজিসো, যি, সক্সজচন, াজযন সণজেঝায ঘাচস , 

াসচস ওার োোজেন্স, কভসটসন  িাক, কযাকসনডসজেয উাোন  এক্স-কয, টাোসরস, 
কওজভাজণযাস, কযসটজণযাস, কজভওাজযয ঔযঘ, ওৃসত্তভ ঙ্গ  জস্ত্রাঘাজযয সফজচ্ছেে 
ং সজজফ কওাজনা কভসটওোর ঔযঘ; 

 াজচস ন, োনাজিসি, কভসটওোর প্রোসক্টনায, ওনাজল্টন্ট, কস্পাসরজিয সপ 
 োম্বুজরন্স ঘাচস  
 যি যীিা, এক্স-কয, স্কোন প্রবৃসঢ  আনজবসিজকন ঘাচস  
 কভসটসন  িাক 

কক্রঢায ক ওযা নসণত্রগুসর যীিা ওযা ে কঔান কণজও এআ ঔাজঢয অঢাে ঢণেগুসর 
কফয ওযায চনে মাজঢ কক্লআজভয ভীভাংাঝা সনঔুাঁঢবাজফ ওযা মাে। 

াাঢারগুসরয সফসরং োঝানসঝায িোিাটস াআচ ওযায কঘিা মসে ঘরজঙ ঢজফ প্রজঢেও 
াাঢাজরয কিজত্র সফসরংজেয েসঢঝা অরাো ো ঔুফ স্বাবাসফও এফং এজঢ কম ঘোজরঞ্জগুসরয 
ভজুঔ  জঢ ে কগুসর জরা: 

 রুভ ঘাজচস য ভজধে সওঙু -প্রজেে অআজঝভ ণাওজঢ াজয কমভন াসবস  ঘাচস  ফা টাজেঝ 
 সঙ্গর সফজর সফসবন্ন ঔাঢ ন্তবুস ি জঢ াজয ণফা ভস্ত আনজবসিজকন ফা ভস্ত 

লুজধয চনে এওঝা এওওারীন সফর  
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 নন-িোিাটস  নাভ ফেফহৃঢ ে কমভন নাসসং ঘাচস জও াসবস  ঘাচস  ফরা জে ণাজও 
 সফজরয ভজধে ‘‘সসভরায ঘাচস ’’, ‘‘প্রবৃসঢ’’, ‘‘োরাজেট এক্সজন্স’’-এয ভজঢা 

জব্দয ফেফায 

সফসরং কমঔাজন স্পি নে, প্রজয কজিজত্র কব্রও অ ফা সঢসযি ঢণে ঘাআজঢ াজযন, মাজঢ 
কিডীসফবাক  গ্রােঢায ফোাজয জন্ন ওাঝাজনা মাে। 

এআ সফলেঝায কভাওাসফরাে অআঅযসটএঅআ কল্ণ আনুজযন্স িোিাটস াআজচন কাআটরাআন আুে 
ওজযজঙ কমঔাজন এআ ধযজনয সফরগুসর  -প্রজেে অআজঝভগুসরয ঢাসরওা িোিাটস াআচ ওযা 
জেজঙ। 

 

পযাজকজ ক্ররট 

সনসেসি কযাজকয সঘসওৎায চনে ফহু াাঢাজরযআ ম্মঢ োজওচ কযঝ ণাজও। এঝা প্রসসটয 
সঘসওৎায িোিাটস াআচ ওযজঢ  ম্পে ফেফায ওযজঢ াাঢাজরয াভজণসেয সবসত্তজঢ ে। 
াম্প্রসঢও ওাজর ঙজন্নয কপ্রাবাআটায কনঝোজওস  সঘসওৎা ওযাজঢ এফং অযএসফোআ-এয 
কিজত্র ফহু প্রসক্রোযআ োজওচ ঔযঘ ূফস-সনধসাসযঢ।  

 

উদারণ 

a) ওাযসটোও োজওচ : োসঞ্জগ্রাভ, োসঞ্জেোসি, সএসফসচ ণফা জন াঝস  াচস াসয প্রবৃসঢ 
b) কােজনাজওারসচওার োজওচ: স্বাবাসফও প্রফ, সচাসযোন প্রফ, সজিজযক্টসভ প্রবৃসঢ 
c) জণসাজসটও োজওচ 
d) ণোরজভারসচওার োজওচ 

জস্ত্রাঘাজযয য চটিরঢায ওাযজড সঢসযি ঔযঘ অরাোবাজফ প্রওৃঢ ঔযজঘয াজজি ঘাচস  
ওযা ে মসে ঢা োজওজচয ভজধেআ ণাজও ফা ঢায কফস জে মাে। 

োজওজচ ঔযজঘয সনশ্চেঢায ুসফধা যজেজঙ এফং প্রসক্রোগুসরয িোিাটস াআজচজনয ুসফধা ণাজও 
পজর এআ ধযজনয কক্লআভ াভরাজনা চঢয ে। 

e) ক্রেইজমর ক্রকাক্ষডং 

ফজঘজে কফস ফেফহৃঢ গুরুত্বূডস কওাট কঝটি জরা োডস  কল্ণ কসানাআজচন (হু)-য তঢসয 
ইন্টারনযালনা োক্ষক্ষফজকলন অব ক্ষডক্ষজক্ষজ (আইক্ষক্ষড) ক্রকাড। 

অআসসট কমঔাজন ফেফহৃঢ ে এওঝা িোিাটস াআচট পযভোঝ, প্রসসটয কওাজট কযাকজও 
ওোঘায ওযজঢ, কমভন কাজরন্ট প্রক্ষক্ষডর টাক্ষমিজনাক্ষজ (ক্ষক্ষপট) ক্রকাডগুক্ষ কযাজকয 
সঘসওৎাে কম প্রসক্রোগুসর ওযা ে কগুসরজও ওোঘায ওজয। 

ফীভাওাযীজেয ক্রভআ সনবস যঢা ফা জঙ কওাসটং  আনজুযন্স আনপযজভন ফজুযা (অআঅআসফ)-য 
উয, মা জরা আনজুযন্স কযগুজরঝাসয োি কটজবরজভন্ট ণসযটি (অআঅযসটএঅআ)-য 
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ং। অআঅআসফ এওঝা ঢণে ফোে শুরু ওজযজঙ কমঔাজন এআ ধযজনয ঢণে সফজিলড ওযা কমজঢ 
াজয। 

f) ক্রেইজমর প্রজক্ষং 

স্বািে ফীভা সরসটি এওফায  জরআ কেঔা মাে কম এঝা জরা এওঝা ফাসডসচেও ঘুসি, এয জঙ্গ 
কফ সওঙু কভসটওোর সযবালা চস ঢ মা সনধসাযড ওজয কক্লআভঝা প্রজেে জফ সও জফ না এফং 
ওঢঝা জফ। কম কওাজনা ফীভা সরসয কক্লআভ প্রজসংজেয ন্তযটি ণাজও েটুি ভরূ প্রজশ্নয চফাজফয 
ভজধে:   

 সরসয অঢাে কক্লআভঝা সও প্রজেে? 
 মসে ে, ঢাজর কভাঝ প্রজেেয সযভাড ওী? 

এআ প্রশ্নগুসরয প্রজঢেওঝায চনে আুে ওযা সরসয এও গুচ্ছ ঢস াফরী কফাছা েযওায াাস 
এওঝা কনঝোওস  াাঢাজর সঘসওৎা জে ণাওজর াাঢাজরয জঙ্গ ম্মঢ ায নমুােী 
সওনা। 

একটা ক্রেইজমর গ্রাযতা 

এওঝা স্বািে কক্লআভজও গ্রাে জঢ জর সনম্নসরসঔঢ ঢস গুসর ফেআ ূযড ওযজঢ জফ। 
i. াপাতাজ ভক্ষতি  জয়জছন ক্রয দয তাুঁজক অবলযই বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীজন 

কভারকৃত জত জব 
এঝা কেজঔ ঔফু যর ভজন জর, অভযা এভন জনও সযসিসঢ কেজঔসঙ কমঔাজন ওবাযওৃঢ 
ফেসিয নাভ (এফং ফহু কিজত্রআ ফে) এফং াাঢাজর বসঢস  ো ফেসিয জঙ্গ সভরজঙ না। 
এভনঝা জঢ াজয ওাযড: 

এঝা ঔুফআ গুরুত্বূডস কম সরসয অঢাে ওবাযওৃঢ ফেসি  াাঢাজর বসঢস  ো ফেসি 
কমন এওআ ন। স্বািে ফীভাে এআ ধযজনয চাসরোসঢ ঔফুআ াধাযড। 

ii. বীমার ক্রময়াজদর মজধ্য ক্ররাগীর ভক্ষতি  
iii. াপাতা ংজ্ঞা 

াাঢার কমঔাজন ভানলুজও বসঢস  ওযা জেজঙ কঝা কমন সরসয ধীজন ‘‘সঝার ফা 
নাসসং কাভ’’-এয ংজ্ঞা নমুােী ে, নেণাে কক্লআভ প্রজেে ে না। 

iv. ক্রডাক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইজজলন  

সওঙু সরসজঢ কটাসভসসরোসয সঝারাআজচনজও ওবায কেে ণসাৎ বাযজঢ ফাস জঢ কণজও 
সঘসওৎা কনো, ঢজফ 3 সেজনয কফস কভোজেয চনে এভন এওঝা কযাজকয ওাযজড াধাযডঢ 
মায চনে াাঢার/নাসসং কাজভ সঘসওৎা ওযাজঢ ে। 

এওঝা সরসজঢ ওবায ওযা ণাওজর কটাসভসসরোসয সঝারাআচাআজন কওফরভাত্র প্রজেে ে 
মসে: 

 কযাকীয ফিা এভন ে কম ঢাাঁজও াাঢার ফা নাসসংজাজভ যাজনা মাজচ্ছ না 
 াাঢার ফা নাসসংজাজভ চােকা না ণাওাে কযাকীজও কঔাজন সনজে মাো মােসন  

v. াপাতাজ থাকার ক্রময়াদ 
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স্বািে ফীভা সরসগুসর াধাযডঢ আন-কজন্ট সজজফ 24 খন্টায কফস াাঢাজর ণাওাজও 
ওবায ওজয। ঢাআ সটঘাজচস য াাাস াাঢজর বসঢস য ঢাসযঔ  ভে গুরুত্বূডস জে ককজঙ 
ওাযড এআ ঢস  ূযড জেজঙ সওনা ঢা কেঔায চনে। 

 

ক্রড-ক্রকয়ার ক্ষিটজমন্ট 

স্বািে সযজলফা সজল্প প্রমুসিয সফওাজয াজণ াজণ জনও চটির প্রসক্রোে এঔন যর জে 
ককজঙ, অজক েজঢা মায চনে েীখসসেন ধজয াাঢজর বসঢস  ণাওজঢ জঢা  চটির প্রসক্রোয 
েযওায  জঢা। অচওার কট কওোয সবসত্তজঢআ জনও প্রসক্রো ওজয কপরা মাজচ্ছ, 24 খন্টায 
কফস াাঢাজর না কযজঔআ। 

কফসযবাক কট কওফায প্রসক্রো ে ূফস-ম্মঢ োজওচ কযজঝয সবসত্তজঢ, পরঢ ঔযজঘয ফাাঁধা-
ধযা ফোায ণাজও। 

vi. ক্ষপক্ষড 

সওঙুজঢ সরসজঢ অউঝ-কজন্ট সজজফ কনো সঘসওৎা/ওনাজল্টানজও ওবায ওজয, ঢজফ 
এওঝা সনসেসি ফীভাওৃঢ যাস মসন্তআ মা াধাযডঢ াাঢাজর বসঢস য ফীভাওৃঢ যাসয কণজও ওভ 
ে।  

সসট-য ধীজন ওবাজযচ এজওও সরসজঢ এজওও যওভ ে। এআ ধযজনয সযজাজধয কিজত্র 
24 খন্টায চনে াাঢাজর বসঢস য ঢস  প্রজমাচে নে। 

vii. ক্ষচক্ষকৎার প্রক্ষেয়া/ক্ষচক্ষকৎার গক্ষতপ্রকৃক্ষত 

াাঢাজর বসঢস য সফলেটি াধাযডঢ োরোসণও সঘসওৎায জঙ্গ চস ঢ। কযাকী মসে 
নোনে ধযজনয সঘসওৎা ওযাজঢ াজযন কমভন: 

 আউনাসন 
 সে 
 কাসভোসণ 
 অেুজফসে 
 নোঘাজযাোসণ প্রবৃসঢ 

কফসযবাক সরসজঢআ এআ সঘসওৎাগুসরজঢ ফচস ন ওযা ে, অফায সওঙু সরসজঢ এআ 
সঘসওৎাগুসরযআ এও ফা এওাসধওজও ওবায কেে াফ-সরসভঝ । 

viii. পজূবিই ক্ষবদযমান অসু্থতা 

ংজ্ঞা 

ূজফস সফেেভান ুিঢা ফরজঢ কফাছাে ‘‘কওাজনা সযসিসঢ, ুিঢা ফা কঘাঝ ফা ক ম্পসওস ঢ 
ফিান মায রিড ফা উজকস ফীভাওৃঢ ফেসিয ভজধে অজকআ সঙর এফং / ণফা কযাক সনডসে 
জেসঙর এফং / ণফা ঢাাঁয চানা ণাও ফা না ণাও কওাম্পাসনয জঙ্গ ঢাাঁয স্বািে সরস ওযায 
48ভা অজক এয চনে সঢসন কভসটওোর যভস ফা সঘসওৎা সনজেজঙন।’’ 
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ূফস-উসিঢ ুিঢাজও ফাে কেোয ওাযড জরা ফীভায কভ সরও নীসঢ। কমঔাজন ফরা জেজঙ 
ফীভায ধীজন এওটি সনসশ্চঢ সফলেজও ওবায ওযা মাে না। 

মসে, এআ নীসঢয প্রজোক কফ ওঠিন এফং কআ ফেসি ফীভা ওযাজনায ভে কযাজক অক্রান্ত 
সঙজরন ওী না ঢা ঔুাঁজচ কেঔায চনে উকসগুসরয এওটি সনেভভাসপও যীিা এফং সঘসওৎা 
মুি ণাজও। কমজঢু সঘসওৎায কাোযযা ুিঢাটিয ভে সনজে সবন্ন ভঢ চানাজঢ াজযন, 
এআ ুঔটি ওঔন প্রণভ শুরু জেসঙর কআ জঢস  কক্লআভটি ঔাসযচ ওযায অজক, কটি ঔুফ মত্ন 
ওাজয সফঘায ওযা ে। 

স্বািে ফীভায সফফঢস জন, এআ ফাে কেোয কিজত্র অভযা েটুি সযভাচস জনয ভজুঔাভঔুী জেসঙ।  

 প্রণভটিয কিত্র জরা ককাষ্ঠী ফীভা। কমঔাজন ককাষ্ঠীয ফ ভানলুআ ফীভাওৃঢ, ফীভাওাযীয 
সফরুজে কওাজনা ফাঙাআ ণাজও না। গ্রু সরসজঢ ওবাসযং, কমভন ধরুড ফ যওাযী 
ওভসঘাযী, োসযদ্রে ীভায সনজঘ ফফাওাযী ফ সযফায, ফ  কওাজনা ওজসাজযঝ ককাষ্ঠীয 
ওভসঘাযীজেয ফ সযফায, আঢোসেজও এওটি এওও সযফাজযয প্রণভফায ওবায কফজঙ 
কনোয ঢুরনাে ুসফধাচনওবাজফ সঘসওৎা কজে ণাজও। এআ সরসগুসর জনও ভে ফাে 
কেোজও ফাসঢর ওজয, কমঔাজন ফাে কেোয মণামণ ভরূে ধযাআ ণাজও। 

 সদ্বঢীে সযভাচস নটি জরা এওটি সনসেসি ভে ধজয রাকাঢায ওবাজযয য ূফস-উসিঢ 
ুিঢাজও ওবায ওযা ে। এটি এআ নীসঢজও নুযড ওজয ে কমঔাজন এওচন ফেসিয 
ভজধে মসে এওটি ফিা ণাজও, এওটি সনসেসি ভেফস ধজয মসে কআ ুিঢাটি অয 
কেঔা না মাে, ঢজফ ঢাজও সনশ্চেঢা ফজর ধজয কনো মাজফ না। 

ix. অজপিার প্রাথক্ষমক ময়পবি 

এওটি প্রাণসভও ৩০সেজনয যআ(েখুসঝনাচসনঢ ওাযজড াাঢাজর বসঢস  ণাওা ঙা া) কওাজনা 
প্রঘসরঢ স্বািে ফীভা সরস ুিঢায চনে ওবায কেে।  

এওআবাজফ, কঔাজন ুিঢায ঢাসরওা অজঙ:  

 ঙাসন, 
 সফনাআন কপ্রাজিটিও াআাযট্রসপ, 
 সজিজযক্টসভ,  
 সপঘুরা  
 াআর  

 াসডসো, 
 াআজিাসর  
 াআনাাআটি  
 াাঁঝু/স চজেন্ট প্রসঢিান আঢোসে।  

এগুসর এওটি প্রাণসভও ভেফস মা, এও ফঙয ফা েআু ফঙয ফা ঢায কফস জঢ াজয, কআ 
ভজে ওবাজযয অঢাে ণাজও না। এটি অজযা কফস ওজয সনবস য ওজয সনসেসি ফীভা কওাম্পাসনয 
জডেয উয। 

মসে এযভজধে কওাজনা এওটি ওাযজড ুিঢা ে ঢজফ কক্লআজভয প্রসক্রোওাযী সফলেটিজও সঘসহ্নঢ 
ওজযন এফং কটি গ্রডজমাকেঢায ফিাে  জঙ ওী না  

x. ফাে কেো 
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এও গুচ্ছা ফাে কেোয সফলেগুসর সরসয ঢাসরওাে ণাজও মাজও াধাযডবাজফ কিডীফে ওযা 
মাে কমভন:  

 কমভন ভাঢৃত্বওারীন সুফধা (মসে সওঙু সরসজঢ এটি ওবায ওযা ে)। 

 ফসসফসবাজকয কযাকী এফং োাঁজঢয সঘসওৎা 

 এভন ুিঢা কমগুসর ওবায ওযা রিে নে কমভন এআঘঅআসব, যজভান সঘসওৎা, 
িূরঢায সঘসওৎা, পাটিস সরটিয সঘসওৎা, ওজভটিও জস্ত্রাঘায আঢোসে। 

 ভেোন/িাক কনোয ওাযজড কম ুঔগুসর জেজঙ। 

 বাযজঢয ফাআজয কভসটওোর সঘসওৎা। 

 উচ্চ ছুাঁ সওয ওাচওভস, অত্মঢোয কঘিা, কঢচসস্ক্রেঢায চনে েলূড। 

 শুধুভাত্র যীিা/নুোজনয চনে বসঢস  জর। 

এযওভ খঝনায কিজত্র কক্লআভ মাাঁযা াভরাজচ্ছন ঢাাঁজেয ওাজঙ সযসিসঢটি সুনসেসি ওজয ফোঔো 
ওযা ঔুফআ গুরুত্বূডস মাজঢ সফজলজ্ঞ ঢাাঁয ভঢাভঢ এওেভ ঠিওবাজফ সেজঢ াজযন। ওাযড 
মসে অোরজঢ ঘোজরঞ্জ ে, ঢাজর অআজনয অোরজঢ কআ ঙু্খানুঙু্খ ঢেন্ত কমন গ্রডজমাকে জঢ 
াজয। 

xi. কক্লআজভয সযজপ্রসিজঢ ফিায জঙ্গ ম্মসঢ  

কক্লআজভয কিজত্র ফীভাওৃঢজও সনসেসি কম ওামসওরা ওযজঢ ে ঢা ফীভা সরস সনসেসি ওজয ফরা 
যজেজঙ, মায ওজেওটি কক্লআভ গ্রােঢায জি গুরুত্বূডস। 

াধাযডবাজফ এগুসরয জঙ্গ ম্পওস  যজেজঙ: 

 সনসেসি ভজেয ভজধে কক্লআজভয আসন্টজভন ফা নজুফেন – অজকআ অভযা আসন্টজভন ফা 
জ্ঞাঢওযজডয গুরুজত্বয সফলেঝা কেজঔসঙ। 

 সনসেসি ভজেয ভজধে কক্লআজভয নসণত্র ক। 

 সভণো ফডসনা, বুর সফফযড ফা ফস্তুকঢ খঝনা কঘজ মাোে চস জে না  া। 

g) চূ়িান্ত প্রজদয় ক্রেইম-এ ক্রপৌুঁজছ যায়া 

কক্লআভ এওফায গ্রাে জে ককজর যফঢী ধাঝা জরা ওী সযভাড কক্লআভ প্রোন ওযা জফ ঢায 
সোন্ত কনো। এঝা কডনা ওযজঢ অভাজেয কআ সফলেগুসর ফছুজঢ জফ মা প্রজেে কক্লআজভয 
সযভাড ঠিও ওযজফ। এআ সফলেগুসর জরা: 

i. পক্ষক্ষর আতায় দযজদর জনয উপভয বীমাকৃত রাক্ষল 

কফ সওঙু সরস আুে ওযা ে ফেসিকঢ ফীভাওৃঢ যাস সজজফ, সওঙু অফায আুে ওযা ে 
কফ্লাঝায সবসত্তজঢ কমঔাজন ফীভাওৃঢ যাস ককাঝা সযফাজযয ওাজঙআ উরবে ে ণফা এভন 
সরস যজেজঙ কমগুসর জরা কফ্লাঝায সবসত্তজঢ ঢজফ েে সঙু এওঝা ীভা সনধসাযড ওযা ণাজও। 
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ii. ক্রকাজনা দজযর জনয পক্ষক্ষর আতায় বাক্ষক বীমাকৃত রাক্ষল উপভয জব 
ইক্ষতমজধ্যই ক্রকাজনা ক্রেইম করা জয়জছ ক্ষকনা তা খক্ষতজয় ক্রদখার পরই: 

আসঢভজধেআ কম কক্লআভ কেো জে ককজঙ ঢা ফাে কেোয য ফীভাওৃঢ যাস ওঢঝা ফাসও জ  
যআজরা ঢায সজফ ওজয াাঢারগুসরজও যফঢী ওোজর নজুভােন কেোয ওণা কনাঝ 
ওযাজঢ জফ। 

iii. াব-ক্ষক্ষমট 

কফসযবাক সরসজঢ রুভ কযন্ট ীভাফেঢা, নাসসং ঘাচস  প্রবৃসঢ সনসেসি ওযা অজঙ, ে 
ফীভাওৃঢ যাসয ঢাং সজজফ ণফা এওঝা তেসনও ীভা সজজফ। ওনাজল্টন সপ, ণফা 
োম্বুজরন্স ঘাচস  প্রবৃসঢয কিজত্র এওআযওভ ীভাফেঢা ফার জঢ াজয। 

iv. অসু্থতার ক্রকাজনা ক্ষনধ্িাক্ষরত ীমা খক্ষতজয় ক্রদখা  

সরসঝা এওঝা সনসেসি সযভাড মসন্ত কফাঁজধ সেজঢ াজয ণফা ভাঢৃত্ব ফা হৃেজযাজকয ভজঢা নে 
কওান কযাজকয ওবাজযয চনে উধ্বসীভা কফাঁজধ সেজঢ।  

v. েমক্ষঞ্চত ক্রবানা পায়ার অক্ষধ্কার আজছ ক্ষক ক্রনই তা খক্ষতজয় ক্রদখা 

ফীভাওৃঢ অজে  কওাজনা কনা-কক্লআভ কফানা (অজকয ফঙয/গুসরজঢ ঢাাঁয সরস কণজও ফীভাওৃঢ 
কওাজনা কক্লআভ না ওজয ণাওজর) াোয সধওাযী সওনা ঔসঢজে কেঔা। কনা-কক্লআভ কফানা 
কফসযবাক ভে অজ সঢসযি ফীভাওৃঢ যাসয অওাজয, মা ফাস্তজফ কযাকী/ফীভাওৃজঢয 
ফীভাওৃঢ যাসজও ফাস জে কেে। ওঔন ওঔন ক্রভসঞ্চঢ কফানাজও বুরবাজফ ফডসনা ওযা ে 
কমন কঢফঙজযয এজওফাজয কল সেজও ফসঢ ওযা কক্লআভগুসর সজজফ না ধযা জঢ াজয।  

vi. ীমাবদ্ধতা  কভারকৃত অনযানয খরচ: 

নোনে ীভা ণাওজঢ াজয কমভন অেুজফসে সঘসওৎা ওযাজর াধাযডঢ জনওঝা ওভ ীভা 
ণাওজঢ াজয। কওফরভাত্র এওঝা সনসেসি সযভাড মসন্ত কল্ণ কঘও-অজয ঔযঘ অঢাে ণাওজঢ 
াজয সরসয ঘায ফঙয য কণজও। সঝার ওো কজভন্ট এওঝা সেন সঙু ীভা ণাজও। 

vii. ক্রকা-ক্রপজমন্ট 

এটি াধাযডঢ কজভন্ট ওযায অজক ভরূোেন ওযা কক্লআজভয কাচা ঢওযা সাফ। এআ কওা-
ক’য সফলেটি ফাঙাআ ওযা সযসিসঢজঢ খঝজঢ াজয-শুধ ুভা-ফাফায কক্লআজভ, শুধু ভাঢৃত্বওারীন 
কক্লআজভ, শুধুভাত্র সদ্বঢীে কক্লআভ যফঢী কিজত্র ফা শুধুভাত্র কম কক্লআভগুসর সনধসাসযঢ ভাত্রা কসযজে 
মাে কজিজত্র। 

প্রোনজমাকে সযভাডটি এআ ীভায জঙ্গ ভবেষে ওযায অজক, প্রজেে কক্লআজভয সযভাডটি জফ -
প্রোনজমাকে 

স্বাস্থয ক্রেইজম অ-প্রদানজযাগয ক্ষবয় 

ওটি ুিঢায সঘসওৎাে ো ঔযঘজও কিডীফে ওযা মাে: 

 কজয ঞায চনে ঔযঘ এফং 

 সযঘমসায চনে মত্ন। 
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এওঝা ুিঢা াযাজনায ঔযজঘয ভজধে ভস্ত কভসটওোর ঔযঘ  ম্পসওস ঢ স্বাবাসফও ুসফধাগুসর 
ণাজও। এয জঙ্গ াাঢাজর অজযা অযাজভ  এভনসও সফরাফহুরবাজফ ণাওায চনে ঔযঘ 
চ ুজঢ াজয।  

এওঝা াধাযড স্বািে ফীভা সরস এওঝা ুঔ াযাজনায চনে ঔযঘ াভরাে এফং সফজবাজফ 
ফরা না ণাজও সফরাসঢায চনে কওাজনা সঢসযি ঔযঘ প্রজেে ে না।  

এআ ঔযঘগুসরজও কিনীফে ওযা মাে নন-সট্রঝজভন্ট ঘাচস  সজজফ কমভন কযসচজিন ঘাচস , 
টকুজভজন্টন ঘাচস  প্রজবসঢ এফং কআ অআজঝভ কমগুসর অজযাজকেয জঙ্গ যাসয ম্পসওস ঢ ফজর 
সফজফসঘঢ জঢ াজয (কমভন আনজজন্ট ণাওাওারীন সফজলবাজফ কপ্রক্রাআফ ওযা কপ্রাটিন 
াসেজভন্ট)। 

অজক প্রজঢেও টিসএ/ফীভাওাযীয ওাজঙ -প্রজেে অআজঝজভয ঢায সনচস্ব ঢাসরওা ণাওজঢ, এঔন 
কআঝাআ অআঅযসটএ কল্ণ আনুজযন্স িোিাটস াআজচন কাআটরাআজনয ধীজন িোিাটস াআচ ওযা 
জেজঙ। 

   ঘূ ান্ত প্রজেে কক্লআজভ ক াঁঙাজঢ যয কম ধাগুসর কজযাজঢ ে ঢা সনম্নরূ: 

ক্রটক্ষব  2.1 

ধ্াপ I 
ভস্ত সফর  সযসজপ্টয ঢাসরওা ওযা সফসবন্ন ঔাজঢয অঢাে কমভন রুভ কযন্ট, 
ওনাজল্টন্ট সপ প্রবৃসঢ 

ধ্াপ II প্রজঢেওঝা ঔাজঢয ধীজন কক্লআভ ওযা ণস কণজও -প্রজেে অআজঝভ ফাে কেো 

ধ্াপ III ঔযজঘয প্রজঢেওঝা ঔাজঢয চনে মসে কওাজনা ীভাজযঔা ণাজও ঢা প্রজোক ওযা 

ধ্াপ IV 
কভাঝ প্রজেে জণস ক াঁঙাজনা এফং এঝা াভসগ্রওবাজফ ফীভাওৃঢ যাসয ভজধেআ যজেজঙ 
সওনা ঢা ঔসঢজে কেঔা 

ধ্াপ V নীঝ প্রজেে কক্লআজভ ক াঁঙাজঢ মসে কওাজনা কওা-ক ণাজও ঢাজর ঢা ফাে কেো 

h) ক্রেইম প্রদান 

প্রজেে কক্লআভ ণস ক াঁজঙ ককজরআ কক্রঢাজও ণফা াাঢারজও কজভন্ট সেজে কেো ে। 
নজুভাসেঢ কক্লআভ ণস সপনান্স/োওাউন্ট সফবাজক াঞাজনা ে এফং কজভন্ট ে কঘজও কেো 
ে নেজঢা কক্রঢায ফোে োওাউজন্ট ট্রান্সপায ওজয কেো ে।  

াাঢারজও মঔন কজভন্ট কেো ে, মসে কওাজনা ওয ফাে কেোয প্রজোচন ণাজও ঢাজর 
ঢা কজভন্ট কণজও ফাে সেজে কেো ে। 

কমঔাজন ণাটস  াটিস  োটসভসনজিন কজভন্ট াভরাে, কজভন্ট প্রসক্রোঝা অরাো অরাো 
ফীভাওাযীয কিজত্র অরাো অরাো যওজভয ে। এফোাজয অজযা সফস্তাসযঢ চানাজনা জেজঙজয 
টিসএ-য ওাজচয চােকাে। 
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কক্রঢায সচজ্ঞাে াভরাজনায চনে সজিজভ কজভজন্টয অজটঝ ণাওা গুরুত্বূডস। াধাযডঢ এআ 
ভস্ত সফস্তাসযঢ সফফযডগুসর সজিজভয ভাধেজভ ওর কন্টায ফা কক্রঢা সযজলফা টিজভয জঙ্গ 
কোয ওযা ে। 

এওফায কজভন্ট কেো জে ককজর কক্লআভঝাজও ভীভাংসঢ ফজর সফজফঘনা ওযা ে। কওাম্পাসনয 
ভোজনচজভন্ট, ভধেিঢাওাযী, কক্রঢা  অআঅযসটএঅআ-কও ভীভাংসঢ কক্লআজভয নম্বয  কভাঝ 
ণস  মসােক্রজভ সযজাঝস  াঞাজনা ে। ভীভাংসঢ কক্লআজভয সফজিলজডয ভজধে ণাজও ওঢ 
ঢাংজয ভীভাংা জেজঙ, -প্রজেে জণসয নুাঢ ওঢ, কক্লআজভয ভীভাংা ওযজঢ কজ  ওঢ 
ভে কনো জেজঙ প্রবৃসঢ। 

i) নক্ষথপজত্রর ঘাটক্ষতর বযবস্থাপনা / প্রজয়াজনীয় অক্ষতক্ষরি তথয 

কক্লআজভয প্রজসংজেয চনে ভরূ নসণত্রগুসরয ঢাসরওায মাঘাআ েযওায। এগুসর জরা: 

 োটসভন কনাঝ  সটঘাচস  াভাসয 
 জমাকী আনজবসিজকান সযজাঝস  
 সফসবন্ন ংজ কব্রও অ  ঘূ ান্ত এওসত্রঢ সফর 
 কপ্রসক্রন  লুজধয সফর 
 প্রাপ্ত কজভন্ট 
 কক্লআভ পভস এফং 
 কক্রঢায সযসঘসঢ 

সবজ্ঞঢা কণজওআ কেঔা ককজঙ কম াফসভঝ ো ঘাযটি কক্লআজভয ভজধে এওটিজঢ কভ সরও 
নসণজত্রয সনসযজঔ ম্পূডসঢা ণাজও। ঢাআ এঝা চরুযী সনসেসি ভজেয ভজধে াফসভঝ না ো 
নসণত্রগুসর কক্রঢা মাজঢ  ক ওজয কক্লআজভয জঙ্গ চজু  সেজঢ কাজযন ঢায যাভস কেো। 

এওআবাজফ, কক্লআভটি প্রসক্রোওযড ওযায ভে এভন জঢ াজয, সঢসযি ঢজণেয প্রজোচন 
জঢ াজয ওাযড: 

i. সটঘাজচস য ভে কম াভাসয কেো জেজঙ ঢা ঠিও যীসঢজঢ কনআ ফা েজঢা কঔাজন কযাক 
সনডসজেয সফস্তাসযঢ কঔাজন উজেঔ কনআ ণফা ুিঢায আসঢা উজেঔ ওযা কনআ। 

ii. কম সঘসওৎা ওযা জেজঙ মজণি সফস্তাসযঢবাজফ েজঢা কটি ফডসডা ওযা কনআ ফা ঢাযচনে 
ফোঔোয প্রজোচন অজঙ। 

iii. সটঘাজচস য াভাসয নমুােী কম কযাক সনডসে ওযা জেজঙ কআ নমুােী সঘসওৎা েসন 
ণফা মাযচনে সঘসওৎা জেজঙ ঢাযচনে কম লুধ কেো জেজঙ ঢা ুিঢায জঙ্গ 
ম্পসওস ঢ নে। 

iv. কম সফর চভা কেো জেজঙ কঔাজন প্রজোচনীে কব্রও-অ কেো কনআ। 

v. েটুি টকুজভজন্টয ভজধে ফে না কভরা। 

vi. সটঘাচস  াভাসয এফং সফজরয ভজধে উজেসঔঢ বসঢস  োয সেন/সটঘাজচস য সেজনয ভজধে সভর 
না ণাওা। 
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vii. াাঢাজর বসঢস  ণাওায ভে সনজে কক্লআভটিয অজযা সফস্তাসযঢ ঢেজন্তয প্রজোচন এফং ঢায 
চনে, াাঢাজরয আনজটায কওজয ওাকচজত্রয প্রজোচন। 

েটুি খঝনায কিজত্রআ, সঢসযি ঢজণেয প্রজোচনীেঢা চাসনজে কক্রঢাজও সরসঔঢবাজফ ণফা 
আজভজরয ভাধেজভ চানাজনা ে। সধওাং কিজত্র, কক্রঢা কম ঢণে ঘাো জেজঙ ঢা সেজঢ িভ 
ণাজওন। মসে, জনও ভে এভন খজঝজঙ কম ঢণেটি প্রজোচন কটি এজঢাঝাআ গুরুত্বূডস কম 
ঢাজও নচয এ াজনা মাজচ্ছ না, সওন্তু কক্রঢা কজিজত্র কওাজনা া া সেজচ্ছন না। এভন খঝনায 
কিজত্র, কক্লআভটি প্রসক্রোওযড ওযায চনে কম ঢণেগুসর প্রজোচন ক ওণা কক্রঢাজও ভজন ওসযজে 
কেো ে এফং এযওভবাজফ সঢনফায ভজন ওসযজে কেোয য, কক্লআভটি ফে ওজয কেোয 
এওটি কনাটি াঠিজে কেো ে। 

এওটি কক্লআভ প্রসক্রোধীন ণাওাওারীন ভজে মা সওঙু অোনপ্রোন ে, কভে অসন নচয 
ওযজফন কম সঘঠিয উজযয সেজও ‘‘কওাজনাযওভ কুংস্কায ঙা া’ ওণাগুসর করঔা অজঙ। এটি 
এওটি অআনী প্রজোচনীেঢা কমঔাজন এআ ত্রসফসনভেগুসর ঝুঝ ণাওায য মাজঢ কক্লআভগুসর 
ঔাসযচ ওযায সধওায ফীভাওাযীয ণাজও।  

উদারণ 

ফীভাওাযী সফলেটি অজযা সফস্তাসযঢবাজফ জ  কেঔায চনে আনজটায কওজয ওাকচত্রগুসর ঘাআজঢ 
াজযন। কটি কেঔায ভে সঢসন সোন্ত সনজঢ াজযন কম প্রসক্রো/সঘসওৎা সরসয ঢস  নমুােী 
েসন। অজযা ঢজণেয চনে সচজ্ঞাা ওযায ওাচটিজও এভন ভজন ওযায ওাযড কনআ কম এয কণজও 
কফাছা মাজচ্ছ ফীভাওাযী কক্লআভটি গ্রড ওজযজঙন। 

কক্লআভগুসর াভরাজনায প্রজশ্ন প্রজোচনীে টকুজভন্ট তঢসয এফং ফোঔো ওযা এফং সঢসযি ঢণে 
ওভ ণাওায সফলেটি াভরাজনাআ জরা প্রধান ঘোজরঞ্জ। মসে প্রজোচনীে ঢণে ঙা া কক্লআভগুসর 
প্রসক্রোওযড ওযা ম্ভফ নে, কক্রঢাজও অজযা এফং অজযা ঢজণেয চনে ফায ফায নজুযাধ ওজয 
ুসফধায ভজধে কপরা ম্ভফ নে। 

এওটি বাজরা েসঢয প্রজোচন জরা এওফাযআ ভাত্র মা সওঙু ঢজণেয প্রজোচন ঢায এওটি 
ুংঢ ঢাসরওা তঢসয ওজয ঢায সবসত্তজঢ নজুযাধ াঞাজনা এফং এযয নঢুন কওাজনা 
প্রজোচনীেঢায ঢাসরওা তঢসয না ওযা।  

j) দাক্ষব অস্বীকার  

স্বািে ংক্রান্ত কক্লআজভয সবজ্ঞঢাে কেঔা ককজঙ কম চভা কেো জেজঙ এভন ১০% কণজও 
১৫%কক্লআভ সরসয জঢস য ধীজন জ  না। সফসবন্ন ওাযজড এভন জঢ াজয মাযভজধে ওজেওটি 
জরা: 

i. বসঢস  োয সেনটি ফীভায ভেজফসয ভজধে নে। 

ii. কম েজেয চনে কক্লআভ ওযা জেজঙ সঢসন ওবাজযয অঢাধীন নন। 

iii. ূফস-উসিঢ ুিঢায চনে (কমঔাজন সরস এভন ফিা ফাে কেো অজঙ)। 

iv. মুসি গ্রাে ওাযড ঙা াআ চভা সেজঢ জঢুও কেসয। 
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v. কওাজনা ওামসওযী সঘসওৎা নে; শুধুভাত্র ঢেন্ত ওযায রজিেআ বসঢস  ওযা। 

vi. কম ুিঢায সঘসওৎা ওযা জেজঙ কটি সরসয ধীজন ফাে কেো অজঙ। 

vii. ভেোন এফং িাকজয ওাযজড ুিঢা 

viii. াাঢাজর বসঢস  ওযায ভেফস জরা ২৪খন্টায ওভ ভে। 

এওটি কক্লআজভয স্বীওায ফা প্রঢোঔোন (কটি কম কওাজনা ওাযজডআ কাও) সরসঔঢবাজফ কক্রঢাজও 
চানাজঢ জফ। সরসয কম ঢস /ঢস াফরীয সবসত্তজঢ কক্লআভটি স্বীওায ওযা জেজঙ ঢা চাসনজে, 
াধাযডঢ,  এআফ স্বীওাজযয সঘঠিজঢ স্পি ওজয কআ ওাযড চানাজনা ণাজও। 

সধওাং ফীভাওাযীয এওটি প্রসক্রো ণাজও মায দ্বাযা কআ স্বীওাযটি নজুভাসেঢ ে। এটি 
ওজযন কক্লআভটি নজুভােন কেোয ওঢৃস জিয কণজও েি এওচন ভোজনচায। এটি ওযা ে 
প্রঢোঔোনটি কম ম্পূডস মুসিঙ্গঢ ঢা সুনসশ্চঢ ওযায চনে এফং মসে কওাজনা ওাযজড ফীভাওৃঢ 
এয সফরুজে কওাজনা অআনী প্রসঢওায কঔাাঁজচন ঢাজর মাজঢ কভে সফলেটি ফোঔো ওযা মাে। 

ফীভাওাযীয ওাজঙ প্রসঢসনসধত্ব ওযা ঙা া, কক্লআভটি মসে স্বীওায ওযা ে ঢজফ কক্রঢায ওাজঙ 
সফওল্প অজঙ সনম্নসরসঔঢজেয ওাজঙ অজফেন ওযায: 

 ফীভা ভফাটভোন ণফা 
 কক্রঢা কপাযাভ ণাফ 
 অআঅযসটএঅআ ণফা 
 অআনী অোরঢ। 

কওাজনা কক্লআভ স্বীওায ওযায খঝনা খঝজর কযওভ প্রসঢটি পাআর যীিা ওজয কেঔা ে কম 
স্বাবাসফও প্রসক্রোে এআ স্বীওাযটি কওাজনা অআনী যীিায ধীজন  জঢ াজয ওী না এফং 
টকুজভন্টগুসর সনযাে িাজন ংযিড ওজয যাঔা ে। মাজঢ মসে ওঔজনা এআ সোন্তজও যিা 
ওযায প্রজোচন ে কভে ঢণেগুসর াসচয ওযা কমজঢ াজয।  

k) আজরা ক্ষবস্তাক্ষরত তদজন্তর জনয জন্দজর ক্রেইম 

ফেফায ফসেজও চাসরোসঢয ভোজও াভরাজনায কঘিা ওযজঙন ফীভাওাযীযা। মজঢা ংঔেও 
সভণো কক্লআভ াভরাজঢ জেজঙ শুধু ঢায ংঔোয সেও সফজফঘনা ওযজর, ফীভাওাযীয ওাজঙ স্বািে 
ফীভা এওটি ফ  ঘোজরঞ্জ। 

স্বািে ফীভাে কম চাসরোসঢ ওযা ে ঢায ওজেওটি উোযড জরা: 

i. অজনযর রূপ ক্রনয়া, ফীভাওৃঢ ফেসি এফং কম ফেসিয সঘসওৎা ওযা জেজঙ েচুজন 
ৃণও। 

ii. াাঢাজর বসঢস  না জর কক্লআভ ওযায চনে তজথযর (ডকুজমজন্টর) জাক্ষয়াক্ষত ওযা 
ে। 

iii. খরচ বাক্ষ়িজয় ক্রদখাজনা, ে াাঢাজরয জমাসকঢাে ণফা চাসরোসঢ ওজয তঢসয 
ওযা সঢসযি ফাআজযয সফজরয জমাসকঢাে।  
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iv. কযাক সনডসজেয ঔযঘজও, ওবায ওযায চনে ফসসফসবাজক সঘসওৎা োজও আন-
কজন্ট/াাঢাজর বসঢস  োজঢ সযডঢ ওযা, সওঙু কিজত্র মা জনও কফস জঢ াজয। 

প্রসঢসেজনয সবসত্তজঢ কমবাজফ চাসরোসঢয নঢুন েসঢ উজঞ অজঙ, ঢাজঢ ফীভাওাযীজও এফং 
টিসএজেয ক্রভাকঢ ফাস্তফ সযসিসঢয সেজও নচয যাঔজঢ জফ এফং এভন চাসরোসঢ সনেন্ত্রড 
ওযায চনে েজি সনজঢ জফ। 

েটুি েসঢয উয সনবস য ওজয কক্লআভগুসর ঢেজন্তয চনে ফাঙাআ ওযা ে: 

 সনেসভঢ কক্লআভ এফং  
 উৎন্ন ো কক্লআভ 

এওচন টিসএ ফা ফীভাওাযী এওটি অবেন্তযীড ভাওাঠি সিয ওজয যাঔজঢ াজযন কম এওটি 
সনসেসি ঢাংজয কক্লআভ ফাস্তসফওবাজফ যীিা ওজয কেঔা জফ; এআ ঢাং ওোজর এফং 
সযজাজধয কক্লআভগুসরয কিজত্র সবন্ন জঢ াজয। 

এআ প্রসক্রোয ধীজন, এজরাাঢাস  নভনুা প্রসক্রোয ভাধেজভ কক্লআভগুসর ফাঙাআ ওযা ে। সওঙু 
ফীভাওাযী সিয ওজয কেে কম এওটি সনসেসি ভজূরেয উজয জর ফ কক্লআভআ ঢেন্ত ওজয কেঔজঢ 
জফ এফং কআ ীভায সনজঘ ণাওা সওঙু নভনুা কক্লআভ ঢেজন্তয চনে গ্রড ওযা ে।  

সদ্বঢীে েসঢজঢ, প্রজঢেও কক্লআভ এওগুচ্ছ কঘওজেজন্টয ভজধে সেজে মাে মসে কটি এওআ রাআজন 
না ণাজও, ঢাজর কগুসর ঢেজন্তয উজদ্রও ওযজফ কমভন 

i. কক্লআজভয এওটি ফ  ং যজেজঙ সঘসওৎাকঢ যীিা ণফা লুজধয চনে 
ii. কক্লআভটিয ভীভাংায চনে কক্রঢা মসে সঢসযি অগ্রী ন 
iii. সঢসযি-করঔনী  সফর, আঢোসে। 

মসে জন্ন ওযা ে কম কক্লআভটি অর নে, ঢাজর, কটি মজঢা কঙাজঝাআ কাও না কওন, 
কক্লআভটি ঢেন্ত ওজয কেঔা ে।   

l) টক্ষপএ-র কযালজ ক্ষনষ্পক্ষি প্রক্ষেয়া 

ওোজর কপসসরটি ওীবাজফ ওাচ ওজয? এয ন্তজয ণাজও এওঝা ঘুসি মা াাঢাজরয জঙ্গ 
টিসএ ফীভাওাযী ওজয ণাজও। াাাস নোনে কভসটওোর সযজলফা প্রোনওাযীয জঙ্গ ঘুসি 
ওযা ম্ভফ। এআ সফবাজক ওোজর কপসসরটি কেোয চনে কম প্রসক্রো ফেফহৃঢ ে অভায ঢাআ 
কেঔজফা: 

ক্রটক্ষব 3.1 

ধ্াপ 1 

স্বািে ফীভায অঢাে ওবাযওৃঢ এওচন কক্রঢা এওঝা ুিঢাে বুকজঙন ণফা 
কওাজনা কঘাঝ কজেজঙন এফং ঢাআ ঢাাঁজও াাঢাজর বসঢস য যাভস কেো জেজঙ। 
সঢসন (ফা ঢাাঁয জে নে কওউ) াাঢাজরয ফীভা কটজস্ক কমাকাজমাক ওজযন, জঙ্গ 
ফীভায সফস্তাসযঢ সফফযড সনজে অজন কমভন 
i. টিসএ-য নাভ 
ii. ঢাাঁয েেে নম্বয 
iii. ফীভাওাযীয নাভ, প্রবৃসঢ 
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ধ্াপ 2 

াাঢার প্রজোচনীে ঢণেগুসর েরন ওজয কমভন: 
i. কযাক সনডসে 
ii. সঘসওৎা 
iii. সঘসওৎাযঢ টািাজযয নাভ 
iv. াাঢাজর ণাওায প্রস্তাসফঢ সেন ংঔো 
v. অনভুাসনও ঔযঘ 
এঝা এওঝা পযভোজঝ উিান ওজয, মাজও ফরা ে কযালজ অথরাইজজলন ফমি 

ধ্াপ 3 

ওোজর ণযাআজচন পভস কেো ঢণেগুসর ঔসঢজে কেজঔ টিসএ। সরসয ঢস াফরী 
 াাঢাজরয জঙ্গ মসে কওাজনা ম্মঢ ভরূে ঢাসরওা ণাজও কগুরয যীিা ওজয 
টিসএ সোজন্ত ক াঁঙাে কম অজে  ওোজর নজুভােন ওযা জফ সওনা এফং মসে ে 
ঢাজর ওঢ সযভাড ণস নজুভােন ওযা জফ। 
সোজন্ত ক াঁঙাজনায চনে টিসএ অজযা ঢণে ঘাআজঢ াজয। সোন্ত কনো জে ককজর 
ওারসফরম্ব না ওজয ঢা াাঢারজও চাসনজে কেো ে। 
অআঅযসটএ কল্ণ আনুজযন্স িোিাটস াআজচন কাআটরাআজনয অঢাে েজুঝা পভসআ এঔন 
ঙ্গসঢূডস ওযা জেজঙ; কজলয সযসি কেঔুন।) 

ধ্াপ 4 
কযাকীয াাঢাজর সঘসওৎা জর, টিসএ-য নজুভাসেঢ সযভাড ণস কযাকীয 
োওাউজন্ট কক্রসটঝ সজজফ চভা ে। নন-সট্রঝজভন্ট ঔযঘ  সরসয ধীজন চরুযী 
কওাজনা কওা-ক ওবায ওযজঢ েেজও সটজাসচঝ চভা ওযজঢ ফরা জঢ াজয। 

ধ্াপ 5 

কযাকীজও মঔন াাঢার কণজও ঙা ায ভে অজফ, াাঢার কযাকীয োওাউজন্ট 
টিসএ-য নজুভােন ওযা কক্রসটজঝয সযভাড ঔসঢজে কেঔজফন ফীভাে ওবায ওযা 
সঘসওৎায প্রওৃঢ ভাুর।  
কক্রসটঝ মসে ওভ ে, ওোজর সঘসওৎায চনে াাঢার সঢসযি কক্রসটজঝয 
নজুভােন ঘাে। 
টিসএ কঝা সফঘায সফজিলড ওজয সঢসযি সযভাড ণস নজুভােন ওজয। 

ধ্াপ 6 
কযাকী -গ্রাে ঘাচস  ফন ওজয াাঢার কণজও ঙা া াে। টকুজভজন্টন ম্পূডস 
ওযজঢ ঢাজও কক্লআভ পভস  সফজর আ ওযজঢ ফরা ে। 
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ধ্াপ 7 

াাঢার ভস্ত ওাকচত্র এওসত্রঢ ওজয এফং সফর প্রসক্রোওযজডয চনে সনম্নসরসঔঢ 
নসণত্র টিসএ-য ওাজঙ ক ওজয: 
i. কক্লআভ পভস 
ii. সটঘাচস  াভাসয / োটসভন কনাঝ 
iii. টিসএ-য আুে ওযা কযাকী / প্রস্তাফজওয অআজটসন্টসপজওন ওাটস  এফং সঘত্র 

সযসঘসঢ ত্র 
iv. ঘূ ান্ত এওত্রীওৃঢ সফর 
v. সফস্তাসযঢ সফর 
vi. আনজবসিজকন সযজাঝস  
vii. কপ্রসক্রন  লুজধয সফর 
viii. টিসএ-য াঞাজনা নজুভােন ত্র 

ধ্াপ 8 

টিসএ কক্লআজভয প্রজ ওযজফ এফং সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজঢা সফস্তাসযঢ সফলে মাঘাআ ওজয 
াাঢারজও কজভন্ট কেোয চনে ুাসয ওযজফ: 
i. কম কযাকীয সঘসওৎা জেজঙ সঢসন কআ ফেসিআ মায চনে ডজুভােন কেো 

জেজঙ। 
ii. মায চনে নজুভােন ঘাো জেসঙর কআ সযসিসঢয চনেআ কযাকীয সঘসওৎা 

ওযা জেজঙ। 
iii. সঘসওৎায চনে ফসবূস ঢ ঔু মসে সওঙু ণাজও, ঢায সঘসওৎায ঔযঘ সফজর 

কনআ। 
iv. াাঢারজও কম ভস্ত ীভা কফাঁজধ কেো জেসঙর, ঢায ফআ ভানা জেসঙর। 
v. নীঝ প্রজেে জণসয সযভাড কডনা ওযজঢ াাঢাজরয জঙ্গ ম্মঢ ঝাসযপ কযঝ 

ভানা জেজঙ। 

ওোজর কপসসরটিয সযভাড সনজে কওাজনা জন্ন কনআ। কপসসরটিয জফসাত্তভ ফেফায চানাঝা 
কক্রঢায কিজত্র গুরুত্বূডস। কনাঝ ওযায ভজঢা জেন্টগুসর জরা:  

i. কক্রঢাজও ফেআ সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ কম ঢাাঁয ফীভায সফস্তাসযঢ সফফযড ঢাাঁয ওাজঙ অজঙ। 
এয ভজধে যজেজঙ ঢাাঁয: 

 টিসএ ওাটস  
 সরস ওস 
 ওবাজযয ঢস াফরী প্রবৃসঢ 

মঔন এঝা াো মাজফ নাভ, সঢসন টিসএ-য জঙ্গ কমাকাজমাক ওযজঢ াজযন (এওঝা 24খন্টায 
কল্পরাআজনয ভাধেজভ)এফং সফস্তাসযঢ চানজঢ ঘাআজঢ াজযন। 

ii. কক্রঢাজও ফেআ কেজঔ সনজঢ জফ কম ঢাাঁয সঘসওৎও ঢাাঁজও কম াাাঢাজর মাোয 
যাভস সেজেজঙন কঝা টিসএ-য কনঝোজওস য ভজধে যজেজঙ সওনা। মসে না ে, ঢাজর 
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টিসএ-য কণজও ঢাাঁজও চানা চরুযী কম এআ ধযজনয সঘসওৎায চনে কঔাজন সঢসন 
ওোজর ুসফধায ুজমাক াজফন সওনা। 

iii. ঢাাঁজও সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ কম প্রাও-নজুভােন পজভস কেো ঢণেগুসর ঠিও। কওঝা মসে 
স্পি না ে ঢজফ টিসএ ওোজর ুসফধা স্বীওায ওযজঢ াজযন ণফা প্রশ্ন ঢুরজঢ 
াজযন। 

iv. ঢাাঁজওআ সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ কম াাঢাজরয ঘাচস গুসর ীভায জঙ্গ ঙ্গসঢূডস কমভন রুভ 
কযন্ট ফা ওোঝাযাজক্টয ভজঢা সফজল সঘসওৎায ওোগুসর। 

    সরসজঢ মা নজুভাসেঢ, সঢসন ঢায কঘজে অজযা কফস ঔযঘ ওযজঢ ঘাআজর, অজক কণজও 
এঝা কচজন কনোআ বাজরা কম ঢাাঁজও ঔযজঘয বাক সেজঢ জফ। 

v. াাঢার কণজও ঙা া াোয ওণা কক্রঢাজও অজক কণজও টিসএ-কও চানাজঢ জফ এফং 
াাঢারজও নজুযাধ ওযজঢ জফ ঙা ায অজক মসে কওাজনা সঢসযি নজুভােন রাজক 
ঢাযচনে ঢাযা কমন টিসএ-য ওাজঙ নজুভােন কঘজে কনে। ঢাজঢ কযাকীজও ওাযজড 
াাঢাজর কণজও জিা ওযজঢ জফ না। 

   এ ম্ভফ কম কক্রঢা এওঝা াাঢাজর ওোজর সঘসওৎায চনে অযসচ চানাজরন এফং 
এওঝা নজুভােন সনজরন সওন্তু নে  কওাণা কযাকীজও বসঢস য সোন্ত কনো জরা। এআ 
ধযজনয কিজত্র, কক্রঢাজও ফেআ চানাজঢ জফ এফং াারজও ফরজঢ জফ মাজঢ ঢাযা 
টিসএ-কও চাসনজে কেে কম ওোজরজয নজুভােন ফেফহৃঢ জচ্ছ না। 

   মসে এভনঝাআ ওযা ে কম সযভাড ণস নজুভাসেঢ জেজঙ কক্রঢায সরসজঢ ঢা ব্লও জে 
কমজঢ াজয এফং যফঢী অযসচয নজুযাধ অঝজও কমজঢ াজয। 

 

C. স্বাস্থয বীমা ক্রেইজমর ডকুজমজন্টলন বা দক্ষ রচনা 

স্বািে ফীভা কক্লআজভয প্রজসংজেয চনে প্রঘুয ওাকচত্র েযওায, অজকআ কমভনঝা ফোঔো ওযা 
জেজঙ। প্রসঢটি নসণআ েটুি ভরূ প্রজশ্নয উত্তয সেজে ােঢা ওযজফ ফজর ভজন ে - গ্রােঢা (এঝা 
সও প্রজেে?) এফং কক্লআজভয সযভাড (ওঢ?)। 

এআ সফবাকটি সযষ্কায ওজয ফোঔো ওযজফ কক্রঢাজও কম নসণত্রগুসর চভা সেজঢ জফ ঢায প্রজঢেওটিয 
ঘাসো  সফলেফস্তু: 

1. ক্ষডচাজি  ামাক্ষর 

সটঘাচস  াভাসযজও ফরা কমজঢ াজয ফজঘজে গুরুত্বডূস টকুজভন্ট মা এওঝা স্বািে ফীভা কক্লআজভয 
প্রসক্রোে চরুযী। এয ভজধে কযাকীয ফিা  সঘসওৎায কসঢপ্রওৃসঢ ম্পজওস  ম্পূডস ঢজণেয 
সফস্তাসযঢ সফফযড ণাজও। 

সটঘাচস  াটিস সপজওজঝ ফেআ ণাওজঢ জফ: 

1. কযাকীয নাভ 
2. কঝসরজপান নম্বয / কভাফাআর নম্বয 
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3. অআসসট নম্বয 
4. োটসভন নম্বয 
5. সঘসওৎাযঢ ওনাজল্টজন্টয নাভ, কমাকাজমাজকয নম্বয  সটাঝস জভন্ট / কস্পাসরটি 
6. ভে  োটসভজনয ঢাসযঔ 
7. ভে  সটঘাজচস য ঢাসযঔ 
8. এভএরস নম্বয / এপঅআঅয নম্বয 
9. বসঢস য ভে প্রসবনার ফা ঢস াধীন কযাকসনডসে 

10. সটঘাজচস য ভে ঘূ ান্ত কযাকসনডসে 
11. ঘূ ান্ত কযাকসনডসজেয চনে ওঢৃস জিয ুাসয ভজঢা অআসসট-10 কওাট(ভূ) ফা নোনে 

কওাটগুসর 
12. বসঢস য কভোে  ওাযড  সবজমাক উিানা 
13. উিাসঢ ুিঢায ংসিপ্ত সফফযড 
14. বসঢস য ভে াযীসযও যীিাে কভরা ভরূ পরাপর 
15. ভােওাসি, ঢাভাও কফন ফা ভােজওয ফেফাজযয মসে কওাজনা আসঢা ণাজও 
16. মসে উজেঔজমাকে কওাজনা ঢীঢ কভসটওোর ফা জস্ত্রাঘাজযয আসঢা ণাজও 
17. কযাকসনডসে ফা সঘসওৎায জঙ্গ প্রাসঙ্গও ফা উজেঔজমাকে াসযফাসযও আসঢা 
18. াাঢাজর ণাওায ভে ভরূ আনজবসিজকনগুসরয ংসিপ্ত সফফযড 
19. াাাঢাজরয কওাস, চটিরঢা, মসে কঢভন সওঙু ণাজও  
20. সটঘাজচস য ভে যাভস 
21. সঘসওৎাযঢ ওনাজল্টন্ট / নজুভাসেঢ টিভ টক্টজযয নাভ  স্বািয 
22. কযাকী / োজঝজিজন্টয নাভ  স্বািয 

বাজরাবাজফ করঔা এওঝা সটঘাচস  াভাসয কক্লআভ প্রজসং ওভীজেয ুিঢা / অখাঢ  সঘসওৎায 
কসঢপ্রওৃসঢ ফছুজঢ ফোওবাজফ াামে ওজয, এবাজফআ ভীভাংায প্রসক্রো দ্রুঢ ে। অআঅযসটএ 
িোিাটস াআজচ কাআটরাআনজয ভজধে ণাজও কক্লআজভয ওামসওযী প্রজসংজেয চনে সটঘাচস  াভাসযয 
চনে প্রস্তাসফঢ সফলেফস্তু।  

সটঘাচস  াভাসয ফভজেআ সযসচনার ঘাো ে। 

2. ইনজভক্ষস্টজগলন ক্ষরজপাটি  

আনজবসিজকন সযজাঝস গুসর কযাক সনডসে  সঘসওৎায ঢুরনাে ােঢা ওজয, এবাজফআ ফাস্তফ 
ফিাঝা ফছুজঢ প্রজোচনীে ঢণে কমাকাে মা সঘসওৎাজও ম্পােন ওজযজঙ এফং াাঢাজর বসঢস  
ণাওাওারীন কম গ্রকসঢ জেজঙ। 

আনজবসিজকন সযজাজঝস  াধাযডঢ ণাজও:  

a) যি যীিায সযজাঝস গুসর; 

b) এক্সজয সযজাঝস গুসর; 

c) স্কোন সযজাঝস গুসর  

d) ফাজোস সযজাঝস গুসর 
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ভস্ত আনজবসিজকন সযজাজঝস  ণাজও নাভ, ফে, সরঙ্গ, কঝজিয ঢাসযঔ প্রবৃসঢ এফং াধাযডঢ 
এগুসরয সযসচনার সেজঢ ে। সনসেসি নজুযাজধয সবসত্তজঢ ফীভাওাযী এক্স-কয  নোনে সপল্ম 
কক্রঢাজও কপযঢ সেজঢ াজযন। 

3. একক্ষত্রত  ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষব: 

এআ নসণঝাআ সোন্ত ওজয ফীভা সরসয অঢাে ওী কেো প্রজোচন। অজক সফজরয কওাজনা 
িোিাটস  পযভোঝ সঙর না, ঢজফ অআঅযসটএঅআ ভান সনধসাযড সনজেসওা এওত্রীবূঢ  সফস্তাসযঢ 
সফজরয পযভোঝ প্রোন ওজযজঙ। ঙাত্রঙাত্রীজেয যাভস কেো জচ্ছ ঢাাঁযা কমন অআঅযসটএঅআ 
জেফাআজঝ উরব্ধ সফফযড ফজুছ কনন। 

এওত্রীবূঢ সফর কমভন াভসগ্রও ঙসফঝা ঢুজর ধজয, সফস্তাসযঢ সফর কেজফ কব্রও অ নুাজয, 
কযপাজযন্স কওাট । 

সফস্তাসযঢ সফর ওাজচ রাসকজে -প্রজেে ঔযঘগুসরয মাঘাআ ওযা ে, কমঔাজন -গ্রাে ঔযঘগুসর 
সভসরজে ঔযঘ ঔাঢ কণজও ফাে কেো ে। 

সফরগুসর ফেআ অর কজঢ জফ। 

4. ক্রপজমন্ট প্রাক্ষপ্ত : 

িসঢূযজডয ঘুসি সজজফ এওঝা স্বািে ফীভা কক্লআভ সযজাজধয চনে াাঢাজর কম ঝাওা কেো 
জেজঙ, াাঢার কণজও ঢায এওঝা অনষু্ঠাসনও প্রাসপ্ত  েযওায জফ। 

কম ণস কেো জফ সফজরয কভাঝ জেয জঙ্গ ঢা কভরা েযওায, জনও াাঢারআ প্রজেে জণসয 
উয ঙা  সেজে ণাজও। এআ ধযজনয কিজত্র ফীভাওাযীজও সেজঢ ফরা জফ কযাকীয ঢযজপ কেো কআ 
প্রওৃঢ সযভাড ণসআ। 

সযসজপ্ট নাম্বায  ণফা িোম্প ণাওা উসঘঢ এফং এঝা সযসচনারআ ক ওযজঢ ে। 

5. ক্রেইম ফমি 

কক্লআভ পভস জরা কক্লআভ প্রসক্রোয চনে অনষু্ঠাসনও  অআনী অযসচ এফং কক্রঢায স্বািয  এঝা 
অরঝাআ ক ওযজঢ ে। এঔন কক্লআভ পজভস ভাওাঠি ঠিও ওজয সেজেজঙ অআঅযসটএঅআ এফং 
সফসৃ্তঢবাজফ ঢায ভজধে ণাজও: 

a) প্রাণসভও ফীভাওৃজঢয সফফযড  সরস নম্বয মায ধীজন কক্লআভ ওযা জেজঙ। 

b) ফীভা আসঢাজয সফফযড 

c) াাঢাজর বসঢস  ো ফীভাওৃঢ ফেসিয সফফযড। 

d) াাঢাজর ণাওায সফফযড কমভন াাঢার, রুজভয ওোঝাজকাসয, বসঢস   সটঘাজচস য 
ঢাসযঔ  ভে, েখুসঝনায কিজত্র সুরজও চানাজনা জেজঙ সওনা, কভসটসজনয ধযন প্রবৃসঢ। 

e) কক্লআজভয সফফযড মায চনে াাঢাজর ণাওজঢ জেজঙ, ঔযজঘয কব্রও অ, াাঢাজর 
ণাওায ূফস  যফঢী ফস, কক্লআভ ওযা ফ  জেয সফফযড । 

f) চজু  কেো সফরগুসরয সফফযড 
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g) নজুভাসেঢ কক্লআজভয ঝাওা াঞাজনায চনে প্রাণসভও ফীভাওৃজঢয ফোে োওাউজন্টয সফফযড 

h) ফীভাওৃজঢয কণজও প্রজ্ঞাড। 

কযাক, সঘসওৎা প্রবৃসঢয ঢণে ঙা া ফীভাওৃঢ ফেসিয কণজও কখালডা ফা প্রজ্ঞাড অআনী জণস 
কক্লআভ পজভসয ফজঘজে গুরুত্বূডস নসণ। 

এঝাআ জরা কআ প্রজ্ঞাড মা কক্লআজভ "পরম র ক্ষবশ্বাজ মতবাদ" প্রজোক ওজয, মা রসঙ্ঘঢ 
জর সরসয অঢাে সভণো ফডসনায ধাযা প্রজোক জফ। 

6. পক্ষরক্ষচক্ষত প্রমাণপত্র 

অভাজেয চীফজনয সফসবন্ন ওাজচ সযসঘসঢ প্রভাডজত্রয ফেফায কফজ  মাোে, সযসঘসঢয াধাযড 
প্রভাডত্র এওঝা গুরুত্বূডস উজেে ারন ওজয – ঢায মাঘাআ ওযা কম অজে  কআ ফেসি ওবাযওৃঢ 
সওনা  ঢাাঁয সঘসওৎা জেজঙ সওনা এফং সঢসনআ কআ ফেসি সওনা মাাঁয সঘসওৎা জেজঙ। 

াধাযডঢ কম সযসঘসঢ ত্র ঘাো জঢ াজয : 

a) কবাঝায অআজটসন্টটি ওাটস  

b) িাআসবং রাআজন্স 

c) োন ওাটস  

d) অধায ওাটস  প্রবৃসঢ 

সযঘে প্রভাডজত্রয চনে ও াওস য পজর ওোজর কক্লআজভয কিজত্র ঙদ্মজফী চাসরোসঢয ম্ভাফনা 
উজেঔজমাকেবাজফ ওসভজে সেজেজঙ ওাযড াাঢাজর বসঢস  অজক সযসঘসঢ প্রভাডত্র ঘাো ে, 
াাঢাজরযআ এঝা মাঘাআ ওযা ওঢস ফে এফং কঝা ফীভাওাযী ফা টিসএ-য ওাজঙ ক ওযা।  

সযজাধ কক্লআজভ, সযসঘসঢ প্রভাডজত্রয েযওায ঔাসনওঝা ওভ। 

7. ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রেইজমর াজপি নক্ষথপত্র 

সওঙু সনসেসি ধযজনয কক্লআভ যজেজঙ, উজয মা ফসডসঢ যজেজঙ ঢায ফাআজয সঢসযি নসণত্র েযওায 
জ । কগুসর জরা : 

a) েখুসঝনা কক্লআভ, কমঔাজন এপঅআঅয ফা সনফসেঢ ণানাে াাঢাজরয আুে ওযা কভসটজওা-
সরকার াটিস সপজওঝ েযওায  জঢ াজয। এজঢ েখুসঝনায ওাযড ফরা ণাজও এফং ট্রাসপও 
েখুসঝনায কিজত্র কআ ফেসি ভে কঔজে সঙজরন সওনা চানা মাে। 

b) চটির ফা ঘ া ভজূরেয কক্লআজভয কিজত্র কও আজিায কায। আজিায কও কায ফা কও 
ীঝ জরা এওঝা টকুজভন্ট মা াাঢাজরয সেজও যিডাজফিড ওযা ে, কমঔাজন াাঢাজর 
বসঢস  ণাওাওারীন ককাঝ জফস কযাকীজও কম ভস্ত সঘসওৎা কেো জেজঙ ঢায প্রসঢসেজনয 
সফস্তাসযঢ সফফযড ণাজও। 

c) কমঔাজন প্রজমাচে কঔাজন টাোসরস / কওজভাজণযাস / সপসজণযাসয ঘাঝস । 

d) সঝার কযসচজিন াটিস সপজওঝ, কমঔাজন সঝাজরয ংজ্ঞায জঙ্গ সভসরজে কেঔা চরুযী।  
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কক্লআভ টিভ এওঝা কক্লআভ প্রজ ওযায চনে সনসেসি আন্টানসার টকুজভন্ট পযভোঝ ফেফায ওজয ণাজও। 
এগুসর জরা: 

i. নসণত্র মাঘাআজেয কঘওসরি, 

ii. সু্ক্রটিসন / কজঝরজভন্ট ীঝ, 

iii. কওাোসরটি কঘও / ওজন্ট্র্ার পযভোঝ 

এআ পযভোঝগুসর মসে ভস্ত ফীভাওাযীয ওাজঙ এওআ ধযজনয ে না, অুন াধাযড সফলেফস্তুয 
এওঝা নভনুা সেজে নসণত্রগুসরয উজেে কেজঔ কনো মাও। 

ক্রটক্ষব  2 . 2 

1.  

ডকুজমন্ট 
ক্রভক্ষরক্ষফজকলন 
লীট 

ফগুসরয ভজধে এঝাআ জরা যরঢভ, প্রাপ্ত নসণজত্রয ঢাসরওাে এওঝা কঘও 
ভাওস  ণাজও মাজঢ কনাঝ যাঔা মাে কম এআ এআগুসর কক্রঢা ক ওজযজঙন। 
সওঙু ফীভাওাযী প্রাসপ্ত স্বীওায সজজফ কক্রঢাজও এওঝা প্রসঢসরস সেজঢ াজয।  

2.  
ক্ষক্ষকউক্ষরট/প্রজ 
লীট 

াধাযডঢ এঝা এওঝা সঙ্গর ীঝ কমঔাজন ককাঝা প্রজসং কনাঝগুসর ধজয 
যাঔা ণাজও। 
a) কক্রঢায নাভ  অআসট নম্বয 
b) কক্লআভ নম্বয, কক্লআজভয ওাকচত্র প্রাসপ্তয ঢাসযঔ 
c) সরস ংক্রান্ত ংসিপ্ত সফফযডী, নজুচ্ছে 64VB-এ ম্মসঢ 
d) ফীভাওৃঢ যাস এফং ফীভাওৃঢ যাসয দ্বেফায 
e) াাঢাজর বসঢস   কঔান কণজও ঙা া াোয ঢাসযঔ 
f) কযাক সনডসে  সঘসওৎা 
g) ঢায কণজও কক্লআভ গ্রােঢা / ওাযড  প্রজসং ভন্তফে 
h) কক্লআজভয সযভাড কডনা 
i) ঢাসযঔ  কক্লআভ ঘরাঘর  মাযা প্রসক্রো ওজযজঙন ঢাজেয নাভ 

3.  
গুণমাণ পরীিা/ 
ক্ষনয়ন্ত্রণ ফরমযাট 

কক্লআভ োিরায ঙা া মাযা কক্লআজভয কঘসওংজেয চনে পাআনার কঘও ফা 
কওাোরটিটি ওজন্ট্র্ার পযভোঝ 
কঘওসরি  কক্লআভ সু্ক্রটিসন কওাজশ্চসনোয ঙা া, কওাোসরটি ওজন্ট্র্ার/ সটঝ 
পযভোঝ ন্তবুস ি জফ কম ংক্রান্ত ঢজণেয জঙ্গ ঢা জরা:  
a) কক্লআজভয ভীভাংা 
b) কক্লআভ প্রঢোঔোন ফা 
c) সঢসযি ঢজণেয চনে নজুযাধ 
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ক্ষনজজজক যাচাই  2 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে আন-কজজন্টয ভস্ত সঘসওৎায সফফযড ংক্রান্ত কওান নসণত্রটি াাঢাজর 
কযজঔ কেো ে ? 

I. নুোন সযজাঝস  

II. কঝরজভন্ট ীঝ ফা ভীভাংা ত্র  

III. কও কায 

IV. সঝার কযসচজিন াটিস সপজওঝ 

 

 

D. ক্রেইম ভাণ্ডার 

1. জক্ষমজয় রাখা 

এয ভাজন ভস্ত কক্লআজভয চনে কক্লআজভয িোঝাজয সবসত্তজঢ ফীভাওাযীয ফআজঢ জণসয ংিান ধজয 
যাঔা। এঝা ঔুফ চ ভজন জর এআ ভচঢু যাঔায ফোাজয মজণিআ ঢওস ঢা েযওায – ণস চভায 
যাঔায ওাজচ কম কওাজনা বুর ফীভাওাযীয রাব  চ্ছরঢা ভাসচস ন সজজফ প্রবাফ কপজর। 

অচজওয প্রজসং সজিভ কম কওাজনা ভজে ভচঢু বাণ্ডাজযয সযভাড সজফ ওযায াভণসে তঢসয 
ওজযজঙ। 

ক্ষনজজজক যাচাই  3 

ভস্ত কক্লআজভয চনে কক্লআজভয িোঝাজয সবসত্তজঢ ফীভাওাযীয ফআজঢ জণসয ংিান ধজয যাঔা 
________ ফজর সযসঘঢ। 

I. ুসরং 

II. প্রসবসনং 

III. সযচাসবস ং ফা ভচঢু যাঔা 

IV. সফসনজোক ওযা 
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E. থাডি  পাটি  অযাডক্ষমক্ষনজেটর (টক্ষপএ)-র ভূক্ষমকা 

1. ভারজতর টক্ষপএ প্রচন 

কফযওাযী কিজত্রয চনে ফীভা কিত্রজও ঔুজর কেো ে 2000াজর। এযআভজধে নঢুন নঢুন ডে ঘার ু
োে স্বািেসযজলফা জডেয চনে ঘাসো কফজ  ককজঙ। ঢাআ স্বািে ফীভাে সফক্রে-যফঢী 
সযজলফায চনে এওঝা ঘোজনর ঘারযু চনে প্রজোচন নবুফ জঢ ণাজও। এজঢআ কাোয ণাটস  
াটিস  োটসভসনজিঝজযয ুজমাক তঢসয ে। 

এঝা কেজঔআ ফীভা সনেন্ত্রও  কটজবরজভন্ট ণসযটি ফাচাজয অআঅযসটএঅআ-এয রাআজজন্সয ধীজন 
টিসএ নজুভােন ওযা ঘার ুওজয, ঢস  নমুােী 2001-এয 17আ কজপ্টম্বজযয সফজ্ঞসপ্ত নমুােী 
এজেয অআঅযসটএঅআ (ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয – স্বািে ফীভা) সফসধ, 2001 কভজন ঘরজঢ 
ে। 

ংজ্ঞা 

সফসধ নমুােী, 

‘‘ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয ফা টিসএ ভাজন জরা অআঅযসটএঅআ (ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝয – 
স্বািে ফীভা) সফসধ, 2001-য ধীজন ওঢৃস জিয রাআজন্সপ্রাপ্ত কম কওাজনা ফেসি এফং সমসন ফীভা 
কওাম্পাসনয কেো সপ ফা াসযিসভজওয সফসনভজে স্বািে সযজলফা কমাকাজনায ওাজচ মিু ণাজওন। 

‘‘টিসএ-য ভাধেজভ স্বািে সযজলফা’’ ফরজঢ কফাছাে এওচন টিসএ স্বািে ফীভা ংক্রান্ত ঘুসিয 
অঢাে এওচন ফীভাওাযীজও কম সযজলফা সেজে ণাজও সওন্তু এওঝা ফীভা কওাম্পাসনয ফেফাে 
ন্তবুস ি ে না ফা প্রঢেি ফা জযািবাজফ স্বািে ফীভা ফেফায োর ওজয না ণফা কক্লআভ 
স্বীওায ফা প্রঢোঔোজনয সফলজে সোন্ত কনে না। 

এআ বাজফআ ফীভা সরস সফসক্র  আুেয যআ টিসএ সযজলফায ুজমাক তঢসয ে। ফীভাওাযী মসে 
টিসএ-কেয ফেনায না ওজয ঢাজর এআ সযজলফাগুসর আন-াউ টিভআ ম্পন্ন ওজয। 

2. স্বাস্থয বীমার ক্ষবক্ষে পরবতী পক্ষরজবা 

a) কপ্রাজাচার (এফং সপ্রসভোভ) এওফায কনো জে ককজরআ ওবাজযচ শুরু জে মাে। 

b) সরসয সযজলফায চনে এওচন টিসএ ফেফহৃঢ জর ফীভাওাযী কক্রঢা  সরস ম্পজওস  
ঢণে টিসএ-কও কেে। 

c) টিসএ েেজেয (কমঔাজন প্রস্তাফও ফেসি সরস সনজচ্ছন  কআ সরসয ধীজন কম 
েেজেয ওবায ওযা জচ্ছ) ঢাসরওাফে ওজয এফং সপসচওার ফা আজরক্ট্রসনও বাজফ 
েেজেয সঘসহ্নঢওযজনয চনে এওঝা ওাটস  আুে ওযজঢ াজয। 

d) টিসএ-য েেে ফেফহৃঢ ওোজর ুসফধা কনোয চনে, াাাস মঔন কওাজনা 
েজেয াাঢাজর বসঢস জঢ ে ফা ওবাযওৃঢ সঘসওৎা সনজঢ ে ঢঔন কক্লআভ 
প্রসক্রোওযজনয চনে এঝা ওাজচ রাজক। 

e) টিসএ কক্লআভ ফা ওোজরজচয নজুযাধ প্রসক্রো ওজয এফং ফীভাওাযী জঙ্গ ঘুসি ভজঢা 
ভেীভায ভজধে সযজলফা সেজে ণাজও। 
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কম ওাঝ-প জেন্ট কণজও টিসএ-য বূসভওা শুরু ে ঢা জরা সযজলফাোঢা ত্ত্বা সজজফ টিসএ-
য নাজভ সরস ফন্টজনয ভূুঢস টি। ককাঝা সরস কভোে চজু আ সযজলফা োন প্রজোচন এফং অজযা 
সওঙুঝা ভেীভা মা এওঝা কক্লআভ সযজাঝস  ওযায চনে সরসয অঢাে নজুভােন ওযা ে।  

মঔন াচায াচায সরসয সযজলফা কেো ে, এআ ওাচঝা জরা ধাযাফাসও, সফজলঢ মঔন 
এওআ সরসয ুননসফীওযড ে  এওআ টিসএ সরসয সযজলফা কেে। 

3. থাডি  পাটি  অযাডক্ষমক্ষনজেলন (টক্ষপএ)-র উজেলয 

স্বািে ফীভাে ণাটস  াটিস  োটসভসনজিঝজযয ধাযডাটি ফরা কমজঢ াজয সনম্নসরসঔঢ উজেেগুসর ৃসি 
ওজযজঙ: 

a) প্রজোচজনয ভে ম্ভাফে ফযওভবাজফ স্বািে ফীভায এওচন কক্রঢাজও সযজলফা কেো 
চঢয ওযজঢ। 

b) কনঝোজওস  ণাওা াাঢাজর ফীভাওৃঢ কযাকীয চনে ওোজর সঘসওৎায অজোচন ওযজঢ। 

c) ক ওযা নসণত্র  ফীভা কওাম্পাসনয েসঢ  সনজেস সওা নুাজয কক্রঢায কক্লআভ নোমে 
 দ্রুঢ সনষ্পসত্ত ওযজঢ। 

d) স্বািে ফীভা কক্লআভ  ংসিি সযজলফা াভরাজঢ ওামসওযী সফজলজ্ঞ তঢসয ওযজঢ। 

e) ভেভজঢা  ঠিও উাজে কক্রঢাজও া া সেজঢ। 

f) এভন এওঝা সযজফ তঢসয ওযজঢ কমঔাজন এওচন ফীভাওৃঢ ফেসিয মায রিে এওঝা 
মুসিঙ্গঢ ঔযজঘ বাজরা ভাজনয স্বািে সযজলফা কজঢ িভ ে এফং   

g) কযাকায, ঔযঘ, প্রসক্রো, ণাওায কভোে প্রবৃসঢ প্রাসঙ্গও ঢণে তঢসয/ক্রভানুাজয াচাজঢ 
াামে ওযজঢ 

4. বীমাকারী  টক্ষপএ-র মজধ্য ম্পকি  

ফহু ফীভাওাযী টিসএ-য সযজলফা ওাজচ রাকাে স্বািে ফীভা সরসয সফসক্রে-যফঢী সযজলফায 
চনে, অফায সওঙু ফীভাওাযী, সফজল ওজয চীফন ফীভা কক্টয কণজও অা ফীভাওাযীযা এওচন 
টিসএ-য ােঢা কনে, ঢাযা এঝা ওাজচ রাকাে প্রাও-সরস কভসটওোর কঘও-অ সযজলফায 
চনে। 

এওচন ফীভাওাযী  টিসএ-য ভজধে ম্পওস ঝা জরা ঘুসিয ধীন কমঔাজন ঘাসো  প্রসক্রোয 
ধাগুসর সেজে ঘুসিঝা তঢসয ে। অআঅযসটএঅআ কল্ণ আনুজযন্স িোিাটস াআজচন কাআটরাআন এঔন 
টিসএ এফং ফীভা কওাম্পাসনয ভজধে ঘুসিয চনে যাভস ভঢ িোিাটস  ধাযায এওঝা কজঝয কমাকান 
কেে  সনজেস সওা কেে। 

টিসএ-য কণজও এওচন ফীভাওাযী কম সযজলফাগুসর অা ওজয ণাজও, কগুসর জরা সনম্নরূ: 

A. ক্রনটয়াক্ষকি ং পক্ষরজবার ক্রযাগানদার 

কেচজু  াাঢারগুসরয এওঝা কনঝোজওস য জঙ্গ টিসএ ম্পওস  িান ওযজফ ফজর অা ওযা ে, 
মায রিে জফ ফীভাওৃঢ ফেসিজও স্বািে কক্লআজভয চনে ওোজর কক্লআভ কজভজন্টয ুসফধা কমাকাজনা। 
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অআঅযসটএঅআ-য াম্প্রসঢও সনজেস সওাে ম্পওস ঝা শুধুভাত্র টিসএ এফং সযজলফায কমাকানোজযয 
ভজধে না কণজও ফীভাওাযী  সত্রাসিও ো চরুযী। 

সফসবন্ন সঝারাআজচন প্রসক্রোয চনে ঢাযা বাজরা সনধসাসযঢ ায সনজে েয ওলাওসল ওজয এফং 
এআ ধযজনয কনঝোজওস য াাঢার কণজও াো োজওচগুসর ফীভাওৃঢ  ফীভাওাযীয ঔযঘ 
ওভাে।  

B. ক ক্রন্টার াক্ষভি  

টিসএ াধাযডঢ এওঝা ওরজন্টায ঘারাে কমঔাজন কঝার-সি নম্বযগুসর সেজে যাঢ, প্তাান্ত  ঙুটিয 
সেন  ফভে ণসাৎ 24*7*365 কমাকাজমাক ওযা মাে। টিসএ-য রও কন্টায কম ম্পসওস ঢ 
ঢণেগুসর চানাে: 

a) সরসয ধীজন ওবাজযচ  কফসনসপঝ ফা ুসফধা। 

b) স্বািে কক্লআভ ম্পসওস ঢ েসঢ  প্রসক্রো। 

c) সযজলফা  ওোজর সঝারাআজচন ম্পসওস ঢ সনজেস সওা। 

d) কনঝোওস  াাঢারগুসর ম্পজওস  ঢণে। 

e) সরসয অঢাে উরব্ধ ফাসও ণাওা ফীভাওৃঢ যাস ম্পসওস ঢ ঢণে। 

f) কক্লআভ িোঝাজয ঢণে। 

g) কক্লআজভয কিজত্র না াো নসণজত্রয সফলজে যাভস।  

এওঝা চাঢীে কঝার সি নম্বয সেজে ওর কন্টায উরবে ো উসঘঢ এফং কক্রঢা াধাযনঢ কম 
প্রধান প্রধান বালাে ওণা ফজরন কআ বালাে কক্রঢা সযজলফা ওভীয ওণা ফরজঢ াযা উসঘঢ। 
ফেআ এআ সফস্তাসযঢ সফলেগুসর ফীভাওাযও  ঢাজেয টিসএ-য ভজধে ঘুসিয ভাধেজভ সযঘাসরঢ 
ো উসঘঢ। 

C. কযালজ অযাজক্স পক্ষরজবা 

ংজ্ঞা 

 ‘‘ওোজর কপসসরটি’’ ভাজন জরা এভন এওঝা ুসফধা মা ফীভাওাযী ফীভাওৃঢজও সেজে ণাজও 
কমঔাজন সরসয ঢস াফরীয নমুােী কজভন্ট, ফীভাওৃঢয সঘসওৎা ঔযঘ ফীভাওাযী প্রাও-স্বীওৃঢ 
ভজঢা যাসয কনঝোওস  কমাকানোযজও সেজে কেে। 

এআ সযজলফা কমাকাজঢ ঘুসিয ধীজন ফীভাওাযীযা প্রজোচনীেঢাগুসর জরা: 

a) সরস ংক্রান্ত ভস্ত ঢণে, টিসএ-য ওাজঙ াো কমজঢআ জফ। টিসএ-কও এঝা কেো 
ফীভাওাযীয ওঢস ফে। 

b) সরসজঢ ন্তবুস ি েেজেয সফলজে ঢণে কওাজনা বুর ফা খাঝসঢ ঙা াআ উরব্ধ  ুরব 
ো উসঘঢ। 
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c) ফীভাওৃঢ ফেসিজেয ফেআ এওঝা অআজটসন্টটি ওাটস  ফা সযঘে ত্র জঙ্গ যাঔজঢ জফ মা 
ঢাাঁজেয সরস  টিসএ-য জঙ্গ ম্বে িান ওযজফ। অআজটসন্টটি ওাটস ঝা টিসএ-কওআ আুে 
ওযজঢ জফ এওঝা ম্মঢ পযভোজঝ, এওঝা মুসিঙ্গঢ ভজেয ভজধে েজেয ওাজঙ কঝা 
ক াঁঙজঢ জফ এফং সরসয ককাঝা কভোজেআ কঝা তফধ ণাওা উসঘঢ। 

d) টিসএ-কও ফেআ াাঢারজও এওঝা সপ্র-ণযাআজচন ফা এওটি করঝায ফ কোযাসন্ট 
আুে ওযজঢ জফ, এঝা জফ ওোজর ুসফধায চনে অসযজচজঢ কমাকাজনা ঢজণেয সবসত্তজঢ। 
ুিঢায প্রওৃসঢ, প্রস্তাসফঢ সঘসওৎা  চস ঢ ঔযঘ ফজুছ সনজঢ এঝা অজযা ঢণে ঘাআজঢ 
াজয। 

e) ঢণে কমঔাজন স্পি নে ফা উরব্ধ নে, টিসএ কঔাজন ওোজরজয অযসচ ঔাসযচ ওজয 
সেজঢ াজয, স্পি ওজয কেে কম ওোজর ুসফধায প্রঢোঔোনজও সঘসওৎায প্রঢোঔোন ফজর 
ধযা উসঘঢ নে। েে ণস প্রোন ওজয জয এওঝা কক্লআভ পাআর ওযজঢ াজযন, মা 
জয ঢায কমাকেঢায সবসত্তজঢ সফজফসঘঢ জফ।।  

f) অঢওারীন কিজত্র বসঢস  োয 24খন্টায ভজধে চানাজনা উসঘঢ এফং ওোজর ংক্রান্ত 
সোন্ত চাসনজে কেো েযওায। 

D. ক্রেতা ম্পকি   ক্রযাগাজযাগ বযবস্থাপনা 

টিসএ-কও এওঝা সফজল ফেফিায কমাকান সেজঢ ে, মায ভাধেজভ কক্রঢা ঢাাঁয সবজমাক চানাজঢ 
াজযন। স্বািে ফীভায কক্লআভ ঔসঢজে কেঔা  ঢা মাঘাআ ওযা ঔুফআ েযওাযী। এ রিে ওযা মাে 
কম স্বািে ফীভা কক্লআজভয সওঙু ঢাং প্রঢোঔোঢ ে কমগুসর সরসয জঢস য ভজধে জ  না।  

এযআ জঙ্গ প্রাে ভস্ত স্বািে ফীভা কক্লআজভ কক্লআজভয ঔাসনওঝা ণস ঙাাঁঝাআ ে। এআ ঙাাঁঝাআঝা কক্রঢায 
জন্তাজলয ওাযড ে, সফজল ওজয কমঔাজন ঙাাঁঝাআ ফা প্রঢোঔোজনয ওাযড মণামণবাজফ কক্রঢাজও 
ফোঔো ওযা ে না। 

মঢ দ্রুঢ ম্ভফ এআ ধযজনয সবজমাজকয ভাধান সনসশ্চঢ ওযজঢা ফীভাওাযীয টিসএ=কও েযওায 
জয মাজেয এওঝা ওামসওযী সবজমাক কভঝানয ফেফিানা যজেজঙ। 

E. ক্ষবক্ষং পক্ষরজবা 

সফসরং সযজলফায ধীজন ফীভাওাযী টিসএ-য কণজও সঢনটি ওাচ অা ওজয ণাজও: 

a) িোিাটস াআচট সফসরং োঝানস মা ফীভাওাযীজও ভরূে সনধসাযজডয াাাস সফসবন্ন ঔাজঢয 
অঢাে ওবাজযচ ফেফাজযয সফজিলড ওযজঢ াামে ওজয। 

b) কম ণস ধামস ওযা জেজঙ ঢা কযাজকয চনে চরুযী সঘসওৎায  জঙ্গ প্রাসঙ্গও, ঢা 
সনসশ্চঢওযড।  

c) টােকনস  প্রসসটয কওাট অেত্ত্ব ওযা ে মাজঢ চাঢীে ফা অন্তচস াসঢও ভাজনয জঙ্গ 
ঔা ঔাআজে ভস্ত টিসএ ওাজঙ কটঝায িোিাটস াআজচন ম্ভফ ে। 

এয চনে টিসএ-কঢ প্রসসিঢ  েি করাওফর রাজক মাযা কওাসটং ওযজঢ িভ, ভরূে াযডী 
মাঘাআ ওযজঢ াজযন এফং সফসরংজেয ঢণে অেত্ত্বজও িোিাটস াআচ ওযজঢ াজয। 
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F. ক্রেইম প্রজক্ষং  ক্রপজমন্ট পক্ষরজবা 

এঝাআ জরা টিসএ-য কেো ফজঘজে গুরুত্বূডস সযজলফা। ফীভাওাযীজও টিসএ-য কেো কক্লআভ 
প্রজসং সযজলফা াধাযডঢ চানাজনা ফা নজুফেন কণজও নজুভােন  কজভজন্টয ুাসয মসন্ত 
প্রজসং এআ এি-ঝু-এি সযজলফাজও কফাছাে। 

 কক্লআজভয কজভন্ট ওযা ে ফীভাওাযীয কণজও াো ঢসফজরয ভাধেজভ। সগ্রভ ণস সজজফ এআ 
ঢসফর টিসএ-কও কেো জঢ াজয ণফা ফীভাওাযী যাসয ঢায ফোজেয ভাধেজভ কক্রঢা ফা 
াাঢাজরয জঙ্গ সফলেঝায ফজন্নাফস্ত ওজয সেজঢ াজয। 

অা ওযা মাে, টিসএ এয চনে জণসয এওঝা োওাউন্ট ধজয যাঔজফ এফং ফীভা কওাম্পাসনয 
কণজও াো ণস সেজে মসােক্রজভ সভঝভাঝ ওজয। 

G. মযাজনজজমন্ট ইনফজমিলন পক্ষরজবা 

টিসএ কমজঢু কক্লআভ প্রজসং ওজয ণাজও, ঢাআ ফেসিকঢ ফা ভসিকঢবাজফ কক্লআভ ম্পসওস ঢ মাফঢীে 
ঢণে টিসএ-য ওাজঙ উরব্ধ ে। ফীভাওাযীয সফসবন্ন উজেজে ঢণে প্রেীচন ে এফং টিসএ-কওআ 
এআ ধযজনয ঢণেগুসর সনঔুাঁঢবাজফ  ঠিও ভজে কমাকাজঢ জফ। 

এআবাজফআ টিসএ সযজলফায ুজমাকজও ফীভাওাযীয আেু ওযা স্বািে ফীভা সরসয এি-ঝু-এি 
সযজলফা সজজফ উজেঔ ওযা মাে, কঔাজন সনসেসি ফীভাওাযীয জঙ্গ ভজছাঢা ত্র এফং ঘাসোয 
উয সনবস য ওজয সওঙু ওামসওরাজ সফসধসনজলধ ণাওজঢ াজয। 

H. টক্ষপএ পক্ষরশ্রক্ষমক 

এআ সযজলফাগুসরয চনে টিসএ-কও সনম্নসরসঔঢ সবসত্তঢ কওাজনা এওটিবাজফ এওঝা সপ প্রোন ওযা 
ে: 

a) কক্রঢাজও ধামস ওযা সপ্রসভোভ (াসবস  ঝোক্স ফাে সেজে)-এয এওঝা ঢাং, 

b) এওঝা সনধসাসযঢ ভেীভায চনে টিসএ মাাঁজেয সযজলফা সেজে ণাজও কআ প্রজঢেও েে 
সঙু এওঝা িােী ণস, ণফা  

c) টিসএ-য কমাকাজনা প্রজঢেও করনজেজনয চনে এওঝা িােী ণস কমভন আুে ওযা কভম্বায ওাটস  
সঙু ঔযঘ, কক্লআভ সঙু প্রবৃসঢয। 

এআবাজফআ টিসএ সযজলফায ভাধেজভ ফীভাওাযী প্রজফাসধওায াে:  

i. ওোজর সযজলফায 

ii. ঢণে ংওরন  সফজিলড  

iii. এওঝা 24 খন্টায ওর কন্টায  কক্রঢাজেয চনে ােঢা 

iv. াাঢার  নোনে কভসটওোর কপসসরটিয কনঝোওস  

v. কভচয গ্রু ওাজিাভাযজও ােঢা 

vi. কক্রঢায জঙ্গ কক্লআভ ংক্রান্ত অজরাঘনা চঢয ওযা 
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vii. াাঢারগুসরয জঙ্গ ঝোসযপ  প্রসক্রোয ঔযঘ সনজে েয ওলাওসল 

viii. কক্রঢা সযজলফা চ ওযজঢ প্রমুসি সনবস য সযজলফা 

ix. জন্নচনও কওগুসরয মাঘাআ  ঢেন্ত 

x.   কওাম্পাসনগুসরয ভজধে কক্লআজভয োঝানস সফজিলড  ঔযজঘয গুরুত্বূডস ঢণে, সঘসওৎায 
নঢুনঢয েসঢ, উঞসঢ প্রফনঢা  চাসরোসঢ সনেন্ত্রজডয ফেফিা 

xi. দ্রুঢ সযজলফায নাকার ম্প্রাযড 

 

F. ক্রেইম বযবস্তাপনা – বযক্ষিগত দঘুিটনা 

1. বযক্ষিগত দঘুিটনা 

ংজ্ঞা 

ফোসিকঢ েখুসঝনা জরা এওঝা কফজনসপঝ সরস এফং এজঢ ওবায কেো ে েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃে, 
েখুসঝনায পজর সফওরাঙ্গঢা (িােী / অংসও), িােী ম্পূডস সফওরাঙ্গঢাজও এফং সনসেসি জডেয 
উয সনবস য ওজয এয জঙ্গ েখুসঝনাচসনঢ সঘসওৎায ঔযঘ, কলওৃজঢেয ঔযঘ, সিাভরূও ঔযঘ 
প্রবৃসঢ োট-ন ওবাজযচ সজজফ মুি জঢ াজয। 

ফেসিকঢ েখুসঝনা সরসয ধীজন ওবাযওৃঢ সফে জরা ‘‘েখুসঝনা’’। 

ংজ্ঞা 

েখুসঝনা ংজ্ঞাসেঢ ে ঞাৎ, বূঢূফস, সনচ্ছাওৃঢ, ফাসেও, সংাত্মও এফং েৃেঢ সওঙু খঝা।  

কক্লআভ ভোজনচাজযয উসঘঢ ঢওস ঢা ফরম্বন ওযা এফং কক্লআজভয কনাটিসপজওন াফায য 
সনম্নসরসঔঢ চােকাগুসর ঔসঢজে কেঔা : 

a) মায চনে কক্লআভ ওযা জেজঙ কআ ফেসিজও সরসয ধীজন ওবায ওযা জেসঙর সওনা 

b) করাওাজনয সেজন সরস তফধ সঙর সওনা এফং সপ্রসভোভ াো ককজঙ সওনা 

c) সরসয কভোজেয ভজধে করাওান জেজঙ সওনা 

d) ‘‘েখুসঝনা’’ কণজওআ করাওান জেজঙ এফং কওাজনা কযাক কণজও নে 

e) কওাজনা যওভ চাসরোসঢ যজেজঙ সওনা ঔসঢজে কেঔা  েযওায  জর ঢেন্ত ওযাজনা 

f) কক্লআভ নসণফে ওযা এফং কঝায চনে ংযিড ওযা 

g) ঝানসোযাউি ঝাআন (কক্লআভ সযজলফা ভে) ফচাে যাঔা  কক্রঢাজও কক্লআজভয গ্রকসঢ 
ম্পজওস  ফকঢ ওযা। 
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2. ক্রেইজমর তদন্ত 

 কক্লআভ নজুফেজন ণফা কক্লআভ নসণ াোে কওাজনা যওভ ঢওস ফাডী াো ককজর এওআজঙ্গ 
মাঘাআজেয চনে কক্লআভঝাজও এওচন কাোজযয ওাজঙ াঞাজনা জঢ াজয 

উদারণ 

ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআজভয চনে ঢওস ফাডীয উোযড (অজযা ঢেজন্তয চনে ঢজফ ঢায ভাজনআ 
চাসরফাসঢ ফা কক্লআভঝা প্রঢাযডাূডস োয আসঢফাঘও আসঙ্গঢ নে) 

 কক্লাচ প্রসক্সসভটি কক্লআভ ফা ঔুফ ওাঙাওাসঙ ভজেয কক্লআভ(ফীভা শুরুয ঔুফ ওভ ভজেয ভজধে 
কক্লআভ) 

 সফওরাঙ্গঢায েীখস ভজেয চনে ঘ া াপ্তাসও কফসনসপঝ োভাউন্ট 
 কক্লআভ নসণজঢ ননওে 
 এওআ ফীভাওৃজঢয এওাসধও কক্লআভ 
 োরজওাজরয আসঙ্গঢ 
 অত্মঢোয জন্ন 
 ফীভাওৃঢ কাস  ঘারাজনায ভে কবীয যাজঢ  ও েখুসঝনা 
 াজয ওাভ  
 চজর কটাফা 
 উাঁঘু কণজও  া 
 জন্নচনও ুিঢা ম্পসওস ঢ কও 
 সফলপ্রজোক 
 ঔুন 
 ফজুরঝ িঢ 
 ঢুলায িঢ ন্তধসান 
 নযঢো প্রবৃসঢ 

ঢেজন্তয ভরূ উজেে জরা : 

a) করাওাজনয ওাযড ঔসঢজে কেঔা। 

b) করাওাজনয সযভাড  প্রওৃসঢ সনধসাযড 

c) প্রভাড  ঢণে ংগ্র 

d) কওান চাসরোসঢ জে ণাওজর ফা কক্লআভ োভাউন্টজও ফাস জে কেঔাজনা জেজঙ সওনা ঢা 
সনধসাযড ওযা।  

অনুগ্র কজর ক্রনাট করুন : ঢেজন্তয উজেে জরা কওঝায ঢঢো ঔসঢজফ কেঔা  প্রজোচনীে 
ঢণে ংগ্র ওযা। 

কক্লআভ যীিজওয ঢেন্তওাযীজও ঢেজন্ত নচয সেজঢ কাআট ওযাঝা গুরুত্বূডস। 
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উদারণ 

কও সনজেস সওায উোযড : 

়িক দঘুিটনা 

i.   ওঔন েখুসঝনা জেজঙ – ঠিও ভে  ঢাসযঔ? ঢাসযঔ  ভে 

ii. ফীভাওৃঢ সও এওচন ণঘাযী, েখুসঝনাে চস ঢ কাস য সঢসন সও মাত্রী/ মাত্রী সঙজরন, 
নাসও সনজচআ ঘারাসচ্ছজরন? 

iii. েখুসঝনায সফফযড, ওীবাজফ খঝজরা? 

iv. েখুসঝনায ভে ফীভাওৃঢ সও ভােওাচ্ছন্ন সঙজরন? 

v.   ভঢুৃেয কিজত্র, ভঢুৃেয ঠিও ভে  ঢাসযঔ, ভঢুৃে অজক কওাজনা সঘসওৎা জেসঙর 
সওনা, কওান াাঢাজর জেসঙর প্রবৃসঢ? 

দঘুিটনার ম্ভাবয কারণ : 

বীমাকৃত বা উজল্টাক্ষদজকর গাক্ষ়ির ক্রমকাক্ষনকা ক্রগাজাজযাগ (ক্ষস্টয়াক্ষরং, ক্ররক প্রভৃক্ষত ক্রফ করা), 
গাক্ষ়ির চাজকর ক্রকাজনা অসু্থতার কারজণ (াটি  অযাটাক, ক্ষজার প্রভৃক্ষত), অযাজকাজর প্রভাব, 
খারাপ রাস্তা, আবায়ার অবস্থা, গাক্ষ়ির গক্ষতজবগ প্রভৃক্ষত। 

ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআজভ ম্ভাফে চাসরোসঢ  পাাঁজওয সওঙু উোযড : 

i.  টিটিসট জফসয সঢযসঞ্জঢ ওযা 

ii. ুিঢাজও েখুসঝনা সজজফ উিান ওযা কমভন োণরসচওার ওাযজড সজঞয ফেণাজও 
ফাস জঢ ‘জ  মাো/সঙজর মাোয’ য ফেসিকঢ েখুসঝনা সজজফ কেঔাজনা। 

iii. অজকআ খঝা েখুসঝনাজও নঢুন ওজয োসফ ওযা, ওাকচত্র চার ওজয-স্বাবাসফও ভঢুৃেজও 
েখুসঝনায কও সজজফ ণফা অজক খঝা ভঢুৃেজও েখুসঝনাে ভঢুৃে সজজফ ক ওযা 

iv. অত্মঢোে ভঢুৃেজও েখুসঝনাে ভঢুৃে সজজফ উিান ওযা 

ফেসিকঢ েখুসঝনায কক্লআজভয ফজন্নাফজস্তয চনে সটঘাচস  বাউঘায এওঝা গুরুত্বূডস নসণ, সফজল ওজয 
কমঔাজন ভঢুৃে কক্লআভ চস ঢ। প্রস্তাজফয ভে নসভসনয সফফযড াো ঔুফআ চরুযী এফং কঝা সরস 
নসণয ং ো উসঘঢ। 
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A. ক্রেইজমর দক্ষ রচনা 

ক্রটক্ষব 2.3 

মৃতুয ক্রেইম 
 

a) কক্লআভওাযী নসভসন/সযফাজযয েজেয স্বািসযঢ মণামণবাজফ ূযড ওজয 
যাঔা ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ পভস 

b) পািস  আনপযজভন সযজাজঝস য অর ণফা োজঝজিট ফা প্রঢেসেঢ ওস 
(এপঅআঅয / ঞ্চনাভা / ঢরা ঞ্চনাভায প্রঢেসেঢ ওস) 

c) ভঢুৃে ংাজত্রয অর ণফা োজঝজিট ওস 
d) ভেনা ঢেন্ত জে ণাওজর ঢায সযজাজঝস য প্রঢেসেঢ ওস 
e) এএভএর টকুজভজন্টয (োসন্ট-ভাসন রিাসযং) প্রঢেসেঢ ওস - নাভ 

মাঘাআজেয চনে (াজাঝস  / োন ওাটস  / কবাঝায অআসট / িাআসবং 
রাআজন্স) ঠিওানা মাঘাআজেয চনে (কঝসরজপান সফর / ফোে োওাউন্ট 
কিঝজভন্ট / আজরসক্ট্রসটি সফর / কযন ওাটস ) 

f) অআনী উত্তযাসধওায ংাত্র মাজঢ ণাওজফ রপনাভা  িসঢূযড ফি, 
েজুঝাজঢআ ভস্ত অআনী উত্তযাসধওাজযয  অজক কণজও স্বািয ওযা ণাওজঢ 
জফ এফং কগুসরয েসররত্র ম্পােন ওযজঢ জফ 

স্থায়ী ম্পণূি 
ক্ষবকােতা 
(ক্ষপটক্ষড) এবং 
স্থায়ী আংক্ষলক 
ক্ষবকােতা 
(ক্ষপক্ষপক্ষড) ক্রেইম  

a) মণামণবাজফ ূযড ওজয যাঔা ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ পভস, মাজঢ 
কক্লআভওাযীয স্বািয যজেজঙ। 

b) প্রজমাচে জর পািস  আনপযজভন সযজাজঝস য প্রঢেসেঢ ওস। 
c) এওচন যওাযী াজচস জনয কণজও িােী সফওরাঙ্গঢা ংাত্র ণফা 

ভঢুরে উমুি কওাজনা টািাযজও সেজে ফীভাওৃজঢয সফওরাঙ্গঢায 
প্রঢেেন। 

অস্থায়ী ম্পণূি 
ক্ষবকােতা 
(টটক্ষড) 
 

a) সঘসওৎাযঢ টািাজযয কণজও কভসটওোর াটিস সপজওঝ কমঔাজন সফওরাঙ্গঢায 
ধযন  সফওরাঙ্গঢায কভোে উজেঔ ণাওজফ। সনজোকওঢস ায কণজও সরব 
ফা ঙুটিয ংাত্র কমঔাজন মণাণস ঙুটিয ভেীভায সফস্তাসযঢ সফফযড 
ণাওজফ এফং মণামণবাজফ সনজোকওঢস ায আ  সর ণাওজফ। 

b) সঘসওৎাযঢ টািাজযয কণজও সপঝজন াটিস সপজওঝ কমঔাজন প্রঢেসেঢ ওযা 
জফ কম ফীভাওৃঢ ঢাাঁয স্বাবাসফও ওঢস ফে ারজনয চনে সপঝ ফা কমাকে।  

 

উজযয ঢাসরওাঝা শুধুভাত্র সনজেসওআ, কও নমুােী সনসেসি সফলজেয উয অজযা নসণত্র (ওাঝা 
োক, েখুসঝনায চােকা প্রবৃসঢয কপাজঝাগ্রাপ ) েযওায  জঢ াজয, সফজল ওজয কমঔাজন 
চাসরোসঢয জন্ন ণাজও কম কওজ মায ঢেন্ত ওযজঢ ে। 

ক্ষনজজজক যাচাই 4 

িােী ম্পূডস সফওরাঙ্গঢা কক্লআজভয চনে সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওান টকুজভন্টটি াফসভঝ ওযায 
েযওায কনআ? 

I. কক্লআভওাযী স্বািসযঢ মণামণবাজফ ূযড ওযা ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ পভস। 
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II. প্রজমাচে জর পািস  আনপযজভন সযজাজঝস য প্রঢেসেঢ ওস। 

III. এওচন যওাযী াজচস জনয কণজও িােী সফওরাঙ্গঢা ংাত্র ণফা ভঢুরে উমিু কওাজনা 
টািাযজও সেজে ফীভাওৃজঢয সফওরাঙ্গঢায প্রঢেেন।  

IV. সঘসওৎাযঢ টািাজযয কণজও সপঝজন াটিস সপজওঝ কমঔাজন প্রঢেসেঢ ওযা জফ কম ফীভাওৃঢ 
ঢাাঁয স্বাবাসফও ওঢস ফে ারজনয চনে সপঝ ফা কমাকে।  

 

G. ক্রেইম বযবস্থাপনা – ক্ষবজদল ফর বীমা 

1. ক্ষবজদল ফর বীমা পক্ষক্ষ 

সফজে পয ফীভা সরসজঢ মসে ফহু নন-কভসটওোর ুসফধাজওআ ওবায কেো ে, এয 
অিাযযাআটিং  কক্লআভ ফেফিানা যীসঢ নমুােী স্বািে ফীভা কাঝস জপাসরয ধীজনআ ওযা জে 
ণাজও ওাযড এআ সরসয অঢাে প্রধান ওবাযঝা জরা কভসটওোর  ুিঢায ুসফধা।  

সরসয ধীজন ওবাযগুসরজও সফসৃ্তঢবাজফ সনম্নসরসঔঢ সফবাজক সফবি ওযা মাে। এওঝা সনসেসি ডে 
সনজম্ন উজেসঔঢ ুসফধাগুসরয ফওটিআ ফা ওজেওটি ওবায ওযজঢ াজয: 

a) কভসটওোর ফা ুিঢায ং 

b) প্রঢোফান  সযঢোক 

c) ফেসিকঢ েখুসঝনা ওবায 

d) ফেসিকঢ োেফেঢা 

e) নোনে নন-কভসটওোর ওবায 

i. পয ফাসঢর 
ii. পজয সফরম্ব 
iii. পজয সফগ্ফ 
iv. কমাকাজমাক সঙন্ন 
v. কঘও ওযা ফোজকজচয সফরম্ব 
vi. কঘও ওযা ফোজকচ কঔাো মাো 
vii. াজাঝস  াযাজনা 
viii. চরুযী সগ্রভ নকে 
ix. াআচোও বাঢা 
x. কফআর ফি ফীভা 
xi. াআচোও ওবায 
xii. স্পন্সয ুযিা 
xiii. ানবূুসঢীর পয 
xiv.  াজানাে সফগ্ফ 
xv. ফাস জঢ ঘুসয 
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নাভ কণজও কফাছা মাজচ্ছ এআ সরসঝা জরা সফজে পজয অগ্রী ফেসিয চনে, এঝা স্বাবাসফও কম 
বাযজঢয ফাআজয করাওান জঢ াজয এফং মঔন সযজাঝস  ওযা জফ কআ নমুােী মণামঢবাজফ 
কক্লআজভয সযজলফা কজঢ জফ। সফজে পয ফীভায কিজত্র কক্লআভ সযজলফাে াধাযডঢ এওটি ণাটস  
াটিস  াসবস  কপ্রাবাআটায (ােও কওাম্পাসন) চস ঢ ণাজও মাযা প্রজোচনীে াামে  ােঢা 
সেজঢ সফেফোী এওঝা কনঝোওস  প্রসঢষ্ঠা ওজযজঙ। 

ক্রেইম পক্ষরজবায় আবক্ষলযকভাজব অন্তভুি ি : 

a) 24*7 সবসত্তজঢ কক্লআভ কনাটিসপজওন গ্রড; 
b) কক্লআভ পভস াঞাজনা  প্রসক্রো; 
c) করাওাজনয য ঢৎিডাৎ ওী ওযজঢ জফ কফোাজয কক্রঢাজও কাআট ওযা; 
d) কভসটওোর  ুিঢায কক্লআজভয চনে ওোজর সযজলফায ুজমাক কেো 
e) প্রঢোফান  সযঢোজকয ফেফিা ওযা, চরুযী সগ্রভ নকে 

2. জযাগী ক্রকাম্পাক্ষনমূ – ক্ষবজদল ফর ক্রেইজম ভূক্ষমকা 

সফেচজু আ ােও কওাম্পাসনয সনচস্ব সপ ণাজও এফং এওআ ধযজনয নোনে সযজলফাোঢাজেয জঙ্গ 
ঢাাঁজেয ঝাআ-অ ণাজও। সরসয ধীজন ওবায ওযা ম্ভাফে খঝনায কিজত্র এআ কওাম্পাসনগুসর ফীভা 
কওাম্পাসনয কক্রঢাজেয ােঢা সেজে ণাজও।  

কক্লআভ কযসচজিন  ঢজণেয চনে এআ কওাম্পাসনগুসর  অন্তাচস াসঢও কঝার সি নম্বয  এওঝা 
24*7 ওর কন্টায ঘারাে। ঢাযা সনম্নসরসঔঢ সযজলফাগুসর সেজে ণাজও এফং সযজলফায চনে 
ভাুজরয কযজপয জঢ াজয সনসেসি ফীভা কওাম্পাসনয জঙ্গ ঘুসি, ওবাযওৃঢ ুসফধা প্রবৃসঢয 
সবসত্তজঢ। 

a) কভসটওোর ােঢা সযজলফা: 

i. সঘসওৎা সযজলফা প্রোনওাযী কযপাজযরগুসর 
ii. াাঢাজর বসঢস য ফেফিা 
iii. চরুযী কভসটওোর সযঢোজকয ফেফিা 
iv. চরুযী কভসটওোর প্রঢোফাজনয ফেফিা 
v. ভযজে প্রঢোফান 
vi. ানবূুসঢীর পজযয ফেফিানা 
vii. নাফারও ন্তানজও ােঢা/ঘয ো 

b) াাঢাজর ণাওায ভে  ঢায জয কভসটওোর ফিায নচযোসয 

c) ঢোফেও লুধ সফঢযড 

d) ফীভা কওাম্পাসনয নজুভােন  সরসয ঢস  নুাজয াাঢাজর ণাওায ভে কভসটওোর 
ঔযজঘয কোযাসন্ট। 

e) প্রাও-পয ঢণে সযজলফা  নোনে সযজলফা: 

i. সবা  টীওাওযজডয অফেওঢা 
ii. েঢূাফা কযপাজযর সযজলফা 
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iii. াজাঝস  াযাজনা  রাজকচ ফা ভারত্র কঔাো ককজর ােঢা 
iv. চরুযী ফাঢস া াঞাজনায সযজলফা 
v. কফআর ফি ফেফস্তানা 
vi. চরুযী অসণসও ােঢা 

f) কোবালী কযপাজযর 

g) অআনী কযপাজযর 

h) অআনচীফীয জঙ্গ ািাৎ 

3. কযালজ ক্রমক্ষডকযা ক্রকজর ক্রিজত্র ক্রেইম বযবস্থাপনা 

ওোজর কভসটওোর কও, সযজাধ কভসটওোর কও  নোনে নন-কভসটওোর কওজয কিজত্র 
কক্লআভ ফেফিানা েসঢয কযজপয ে। অফায ভাসওস ন মুিযাজষ্ট্র ওোজর কভসটওোর কক্লআভ 
ফেফিানা নে কেজয কণজও অরাো ে। অভযা এঔন কআ প্রসক্রোঝা ধাজ ধাজ কচজন কনফ 

a) ক্রেইম ক্রনাটক্ষফজকলন 

মঔন  কমবাজফ করাওান জেজঙ, কযাকী াাঢাজর বসঢস  জেজঙন এফং োটসভন ওাউন্টাজয 
ফীভায সফফযড কেসঔজেজঙন। াাঢার এফং/ণফা কযাকীয কওাজনা অত্মীে/ফেুয কণজও ােও 
কওাম্পাসন নঢুন কওজয কনাটিসপজওন কজেজঙ। কক্লআভ প্রসক্রোঝা ঢাযয কক্লআভওাযীজও ফোঔো 
ওজয কেো জেজঙ।  

b) ক্রক বযবস্থাপনা পদজিপ : 

এও কওাম্পাসন কণজও অজযও কওাম্পাসনজঢ এগুসরয কযজপয ে, সবন্ন েজিগুসর সনজঘ 
ঢাসরওাফে ওযা জেজঙ : 

i. ােও কওাম্পাসনয কও ভোজনচায কফসনসপঝ ফা ুসফধা, ফীভাওৃঢ যাস, সরসয 
কভোে, সরস কাডাজযয নাভ মাঘাআ ওজয কেজঔন। 

ii. ঢাযয কযাকীয কভসটওোর ফিায ারনাকাজেয চনে সক্লসনওার/কভসটওোর সযজাঝস , সফসরং 
ঢণে, ঔযজঘয  অনভুাসনও সজফ কজঢ াাঢাজরয জঙ্গ কমাকাজমাক ওজযন। ােও 
কওাম্পাসন সক্লসনওার কনাঝ  কভসটওোর ঔযজঘয অনভুাসনও সজফ াজঢ কজর ফীভাওাযীজও 
এওঝা অজটঝ াঞাে। 

iii. ফীভা কওাম্পাসনয নজুভােন াজজি কক্লআজভয গ্রােঢা সনধসাসযঢ ে এফং াাঢারজও 
কজভজন্টয কোযাসন্ট কেো ে।  

iv. এভন সযসিসঢ তঢসয জঢ াজয কম বাযজঢ (ফীভাওৃজঢয িান) এফং/ণফা করাওাজনয 
ফিাজন নুোজনয প্রজোচন  জঢ াজয। ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ কওজন কমভন 
ফোঔো ওযা জেজঙ নুোজনয প্রসক্রো ঠিও কঢভনআ জফ। ােও কওাম্পাসনয াাজমে 
ফা ফীভা কওাম্পাসনয প্রঢেি কমাকাজমাজকয ভাধেজভ সফজেজয নুোনওাযী ফাঙাআ ওযা 
ে। 
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v.    ােও কওাম্পাসনয কও ভোজনচায ফীভাওাযীজও এওঝা সক্লসনওার  ঔযজঘয অজটঝ, 
গ্রকসঢ ম্পসওস ঢ কনাঝ প্রবৃসঢ কেোয চনে তেসনও সবসত্তজঢ কওঝাে নচযোসয 
ঘাসরজে মাজফন মাজঢ সঘসওৎা ঘাসরজে মাোয ফোাজয সধওায াো মাে। 

vi. কযাকীজও সটঘাচস  ওযা জে ককজর কও ভোজনচায ঘূ ান্ত ঘাচস  সনসশ্চঢ ওযজঢ 
াাঢাজরয জঙ্গ ধোফাজেয জঙ্গ ওাচ ওযজফন। 

vii. ােও কওাম্পাসন অেস্ত ওযজফন কম সফরঝা মণামণবাজফ যীিা ওযা জেজঙ, 
খলাভাচা  সজফ ওযা জেজঙ। কওাজনা ত্রুটি ধযা  জর ংজাধজনয চনে 
াাঢাজরয সফসরং সফবাজক াঞাজনা জেজঙ। 

viii. ঢাযয সযজলফাোঢা  ােও কওাম্পাসন ফা ঢাাঁয জমাকী সযপ্রাআসচং এজচজন্টয ভজধে 
ম্মঢ াজয ঘূ ান্ত সফরঝা সয-প্রাআচ ওযা জেজঙ। াাঢারজও অজকআ কজভজন্টয 
অো কেো জর বাজরা ঙা  সেজে সয-প্রাআসং ম্ভফ।  

      সয-প্রাআসং স্বাবাসফওবাজফআ জরা ভাসওস ন স্বািে সযজলফায ঘসযত্র এফং -ভাসওস ন 
কওগুসরজঢ এঝা প্রাে প্রজমাচেআ নে। ভাসওস ন  -ভাসওস ন ওোজর কভসটওোর কওজয 
ভজধে এঝাআ জরা ফ  াণসওে। 

 

c) ক্রেইম প্রক্ষেয়ার ধ্াপ : 

i. কক্লআভ ভরূোেনওাযী সয-প্রাআচ ওযা/অর সফর কজে, কঝা মাঘাআ ওযজফন এফং সনসশ্চঢ 
ওযজফন কম সযজলফা  সঘসওৎা কেোয ঢাসযঔগুসরয চনে ওবাজযচ সঙর। ােও 
কওাম্পাসনয াো সফজরয সজফ যীিা ওযা জফ কক্লআভ সটাঝস জভজন্ট মাজঢ সনসশ্চঢ ওযা 
মাে কম ঘাচস গুসর রাআজনআ যজেজঙ এফং সঘসওৎায যীসঢ নুাজযআ যজেজঙ। ঙা ঝা সয-
ওনপাভস ওজয সফর প্রজ জফ।  

ii. ঢাযয কজভজন্টয চনে সয-প্রাআসচং কনাটিসপজওন সঝ  এক্সেোজনন ফ কফসনসপঝ 
(আসফ)  সফরঝা াঞাজনা জফ ফীভাওাযীয ওাজঙ। 

iii. ফীভা কওাম্পাসন সফর কজেআ ঢৎিডাৎ কজভজন্টয চনে ােও কওাম্পাসনজও সধওায সেজে 
কেজফ। 

d) ক্রপজমন্ট প্রক্ষেয়ার ধ্াপ: 

i. িানীে সপজয ভাধেজভ াারজও কজভন্ট সযসরচ ওযায চনে ােও কওাম্পাসন 
ফীভাওাযীয কণজও সধওায ান। 

ii. ঢাযয সপনান্স সটাঝস জভন্ট কজভন্ট সযসরচ ওজয। 

e) াপাতাজ থাকার প্রক্ষেয়া 

i. বাযজঢয াাঢাজরয কণজও সফজেজ সফজল ওজয ভাসওস ন মুিযাষ্ট্র  আউজযাজয ফেফিা 
এজওফাজযআ অরাো, ওাযড কঔাজন চনংঔোয সধওাংজযআ কফযওাযী ফীভা ফা যওাযী 
প্রওজল্পয ভাধেজভ ফসচনীন স্বািে ওবাজযচ ণাজও। ফীভাওৃঢ এওঝা তফধ স্বািে ফা সফজে 
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পয ফীভা সরস কেঔাজরআ কফসযবাক াাঢারআ ভস্ত অন্তচস াসঢও ফীভা কওাম্পাসনয 
কণজও কজভন্টয কোযাসন্ট স্বীওায ওজয।    

কফসযবাক কেজআ ফীভায ওবাজযজচয ওনপাজভসন ফা নকে চভায চনে সঘসওৎা সফরসম্বঢ ে 
না। 

াাঢার ঢৎিডাৎআ  সঘসওৎা শুজযা ওজয কেে। ফীভায ওবাজযচ ণাওজর ফীভা সরস ঝাওা 
কেে ণফা কযাকীজওআ ঢা কাধ ওযজঢ ে। কজভন্ট কজঢ সফরম্ব জর াাঢারগুসরয ঘাচস  
ফাস জে কেোয প্রফনঢা অজঙ। 

অয কজভন্ট মসে ঢৎিডাৎ সেজে কেো ে ঢাজর ঢৎিডাৎ কজভন্ট াাঢার ফ  ঙা  
সেজঢ াজয। াাঢাজরয সফজরয দ্রুঢ ফজন্নাফজস্তয চনে সয-প্রাআসং এজচসন্স াধাযডঢ 
াাঢাজরয জঙ্গ অরা-অজরাঘনা ওজয। 

 

ii. ােও কওাম্পাসনয কেো কঝার সি নম্বজয কপান ওজয কনঝোওস  াাঢার  প্রসক্রো 
ম্পজওস  ঢণে ফীভাওৃঢ চানজঢ াযজফন। 

iii. াাঢাজর বসঢস  ওযায প্রজোচন  জর ওর কন্টাজয কপান ওজয ফীভাওৃজঢয কঝা চানাজনা 
েযওায এফং তফধ পয ফীভা সরস  এওঝা সনধসাসযঢ াাঢাজরআ কমজঢ জফ।  

iv. াাঢারগুসর াধাযডঢ সরসয তফধঢা যীিা ওযজঢ  ওবাজযচ মাঘাআ ওযজঢ ওর 
কন্টাজয নম্বজয কপান ওজয ােও কওাম্পাসন/ফীভাওাযীয জঙ্গ কমাকাজমাক ওজয। 

v. সরসঝা াাঢার এওফায গ্রড ওজয সনজরআ আ াাঢাজর ওোজর সবসত্তজঢ ফীভাওৃজঢয 
সঘসওৎা ে। 

vi. গ্রডজমাকেঢা সনধসাযড ওযজঢ ফীভাওাযী/ােঢা প্রোনওাযীয প্রজোচন জ  এভন কভ সরও 
সওঙু ঢণে জরা 

1. ুিঢায সফস্তাসযঢ সফফযড 

2. কওাজনা ঢীঢ আসঢাজয কিজত্র বাযজঢয াাঢার, িানীে কভসটওোর সপাজযয 
সফফযড: 

 ঢীঢ আসঢা, ফঢস ভান সঘসওৎা  াাঢাজর অজযা সযওসল্পঢ কওাস  জঙ্গ 
জঙ্গ াঞাজনায চনে নজুযাধ 

 সঘসওৎাযঢ সঘসওৎজওয সফফসৃঢ  কক্লআভ পভস 
 াজাজঝস য ওস 
 কভসটওোর আনপজভসন পজভসয প্রওা 

f) ক্রমক্ষডকযা খরচ  অনযানয নন-ক্রমক্ষডকযা ক্রেইম পক্ষরজলাধ্ : 

ফীভাওৃঢ কেজ সপজয অায জযআ াধাযডঢ সযজাধ কক্লআভ পাআর ওজযন। কক্লআজভয ওাকচত্র 
প্রাসপ্তয য, স্বাবাসফও েসঢজঢআ কক্লআজভয প্রসক্রো ে। গ্রডীে মাফঢীে কক্লআজভয কজভন্ট ওযা 
ে বাযঢীে ভদূ্রাে, ওোজর কক্লআজভয কিজত্র কমঔাজন কজভন্ট ওযা জেজঙ সফজেী ভদূ্রাে।  
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কক্লআভ সযজাধ প্রসক্রোে বাযঢীে ভদূ্রাে োেফেঢায সযভাড চানজঢ করাওাজনয সেজন ভদূ্রা 
সফসনভজেয ায প্রজমাচে ে। ঢাযয কঘও ফা আজরক্ট্রসনও ট্রান্সপাজযয ভাধেজভ কজভন্ট ওযা ে। 

i. ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভগুসর এওআবাজফ প্রজ ওযা ে কমভনঝা ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভ 
কওজন ফোঔো ওযা জেজঙ। 

ii. কফআর ফি কওগুসর  চরুযী অসণসও কওগুসরজঢ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওজয 
এফং জয ঢা ফীভা কওাম্পাসনয কণজও কক্লআভ ওজয। 

iii. নে ওর কক্লআজভয কিজত্র কম প্রসক্রো নুযড ওযা ে ভণসনীে কক্লআভ স্বীওাজযয 
কিজত্র এওআ েসঢ কনো ে।  

g) দঘুিটনা  অসু্থতার ক্রমক্ষডকযা খরজচর জনয ক্রেইজমর ডকুজমজন্টলন  

i. কক্লআভ পভস 

ii. টািাজযয সযজাঝস  

iii. অর োটসভন/সটঘাচস  ওাটস  

iv. অর সফর/যসে/কপ্রসস্ক্রন 

v. অর এক্স-কয সযজাঝস /োজণারসচওার/আনজবসিজকটিব সযজাঝস  

vi. প্রজফ  প্রিাজনয িোম্প  াজাঝস /সবায ওস 

     উজযয ঢাসরওাঝা শুধুভাত্র সনজেসওআ। সনসেসি কও সফফযড ফা সনসেসি ফীভাওাযীয কক্লআভ 
ফেফিানা নীসঢ/প্রসক্রোয সবসত্তজঢ সঢসযি ঢণে/নসণয েযওায  জঢ াজয। 

ক্ষনজজজক যাচাই 5 

________________ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওজয এফং জয ঢা ফীভা কওাম্পাসনয কণজও 
কক্লআভ ওজয। 

I. কফআর ফি কওগুসরজঢ 

II. ফেসিকঢ েখুসঝনা কক্লআভগুসরজঢ  

III. সফজে পয ফীভা কক্লআভগুসরজঢ  

IV. ভণসনীে কক্লআভগুসরজঢ  

 

ারাংল  

a) ফীভা জরা এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এফং সরস জরা কআ প্রসঢশ্রুসঢয এওঝা ‘ািী’। কওাজনা 
ফীভাওৃঢ খঝনা খজঝ মাোয পজর সরসয ধীজন কক্লআভঝাআ জরা কআ প্রসঢশ্রুসঢয প্রওৃঢ 
যীিা। 

b) ফীভাে ন,ঢভ ভরূ কযটিং ভাওাঠি জরা ফীভা কওাম্পাসনয কক্লআভ প্রোজনয াভণসে। 
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c) কক্রঢা এওচন প্রাণসভও কিওজাডায সজজফ ফীভাঝা কওজনন, াাাস সঢসনআ জরন কক্লআজভয 
প্রাও। 

d) ওোজর কক্লআজভ এওঝা কনঝোওস  াাঢার ফীভাওাযী / টিসএ-য কণজও ূফস-নজুভােজনয 
সবসত্তজঢ কভসটওোর সযজলফা সেজে ণাজও এফং জয কক্লআজভয সনষ্পসত্তয চনে নসণত্র ক ওজযন। 

e) কক্লআভ সযজাজধ কক্লআজভ কক্রঢায ঢাাঁয সনজচয ম্পে কণজও াাঢাজরয সফর কভঝান, এফং জয 
কআ ঝাওা কপযজঢয চনে ফীভাওাযী / টিসএ-য ওাজঙ কক্লআভ োসঔর ওজযন। 

f) কক্লআভ ম্পজওস  ফসঢ ওযাআ জরা কক্রঢা  কক্লআভ টিজভয ভজধে ািাজঢয প্রণভ উোযড। 

g) ফীভায কক্লআজভয কিজত্র ফীভা কওাম্পাসন কওাজনা চাসরোসঢয জন্ন ওযজর কঝা ঢেজন্তয চনে 
াঞাজনা ে। এওঝা কক্লআজভয ঢেন্ত ওযা জঢ াজয আন-াউআ এওচন ফীভাওাযী / টিসএ-কও 
সেজে ণফা কআ োসেত্ব এওঝা কাোয ঢেন্ত ংিায াজঢ ঢুজর কেো মাে। 

h) ধজয যাঔা ভাজন জরা কক্লআজভয িোঝাজয সবসত্তজঢ ভস্ত কক্লআজভয চনে ফীভাওাযজওয ফআজে 
জণসয ংিান। 

i) কক্লআভ প্রঢোঔোঢ জর ফীভাওাযীয ওাজঙ মাো ঙা া কক্রঢায ুজমাক ণাজও আনুজযন্স 
ম্বাটভোন ফা ওনসচউভায কপাযাভ এভনসও অআজনয দ্বাযি োয ুজমাক ণাজও। 

j) াাঢাজর বসঢস য িসঢূযড সরসগুসরজঢআ কফসযবাক কিজত্র চাসরোসঢয খঝনা খজঝ ঢজফ 
ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায কিজত্র প্রঢাযডাভরূও কক্লআভ জে ণাজও। 

k) টিসএ ফীভাওাযীজও জনও গুরুত্বূডস সযজলফা সেজে ণাজও এফং এয চনে সপ’য অওাজয 
াসযিসভও াে। 

 

ক্ষনজজজক যাচাইজয়র প্রশ্ন 

প্রশ্ন 1  

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটিজও ফীভা কক্লআভ প্রসক্রোে প্রাণসভও কিওজাডায সজজফ সফজফঘনা ওযা 
ে? 

I. কক্রঢা 

II. ভাসরও 

III. অিাযযাআঝায 

IV. ফীভা এজচন্ট/কব্রাওায 

প্রশ্ন 2  

সকসয াজক্সনায ফীভায কক্লআভ ফীভা কওাম্পাসন ঔাসযচ ওজয সেজেজঙ। এওটি প্রঢোঔোজনয কিজত্র 
ফীভাওাযী প্রসঢসনসধয ওাজঙ মাো ঙা া ফীভাওাযীয অয কওান উাে যজেজঙ? 

I. যওাজযয দ্বাযি ো 



 

269 

 

II. অআজনয দ্বাযি ো 

III. ফীভা এজচজন্টয দ্বাযি ো 

IV. কক্লআভ প্রঢোঔোজনয কিজত্র সওঙুআ ওযায ণাজও না 

প্রশ্ন 3  

যাচীফ কভঢায ক ওযা এওঝা স্বািে ফীভায কক্লআজভয ঢেজন্ত ওযজঢ সকজে ফীভা কওাম্পাসন চানজঢ 
াজয যাচীফ কভঢায ফেজর সঘসওৎায চনে াাঢাজর বসঢস  জেসঙজরন ঢাাঁয বাআ যাজচ কভঢা। 
যাচীফ কভঢায সরসঝা এওঝা পোসভসর কফ্লাঝায েোন নে। এঝা জরা এওঝা 
___________চাসরোসঢয উোযড 

I. ঙদ্মজফসঢা 

II. নসণ সনভসাড 

III. ফোজেয ঢুেসি 

IV. অউঝজন্ট সঘসওৎাজও আন-কজন্ট ফা াাঢাজর বসঢস  ো সজজফ কেঔাজনায 

 

প্রশ্ন 4  

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওান সযসিসঢজঢ কটসভসসরোসয সঝারাআজচন এওঝা স্বািে ফীভা সরসজঢ 
ওবায াে? 

I. কযাকীয ফিা মঔন এভন ে কম ঢাাঁজও াাঢার/নাসসংজাজভ সনজে মাো মাে ঢজফ কঝা 
ওযা েসন 

II. চােকায বাজফ কযাকীজও াাঢার/নাসসংজাজভ যাজনা মােসন 

III. সঘসওৎা কওফরভাত্র াাঢার/নাসসংজাজভআ ওযা ম্ভফ 

IV. াাঢাজর ণাওায কভোে 24খন্টায কফস জে ককজঙ 

প্রশ্ন 5  

সনম্নসরসঔঢ কওাটগুসরয ভজধে কওানটি ুজঔয সঘসওৎাে কম প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওযােত্ত ওযজঢ 
াজয?  

I. অআসসট 

II. সটসঅআ 

III. সসটি  

IV. সসটি 
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ক্ষনজজজক যাচাইজয় প্রশ্নমূজর উির 

উির 1  

ঠিও উত্তযটি জরা I. 

ফীভা কক্লআভ প্রসক্রোে কক্রঢাআ জরা প্রাণসভও কিওজাডায 

উির 2  

ঠিও উত্তযটি জরা II 

ফীভায কক্লআভ প্রঢোঔোজনয কিজত্র ফেসি অআজনয দ্বাযি জঢ াজযন। 

উির 3  

ঠিও উত্তযটি জরা I. 

এঝা জরা এওঝা ঙদ্মজফসঢা চাসরোসঢয উোযড, ওাযড সঘসওৎা জেজঙ কম ফেসি অয ফীভা 
যজেজঙ মায, েচুজন অরাো। 

উির 4  

ঠিও উত্তযটি জরা II 

চােকায বাজফ কযাকীজও াাঢার/নাসসংজাজভ যাজনা না ককজর ঢজফআ স্বািে ফীভা সরসজঢ 
কটাসভসসরোসয সট্রঝজভন্ট কেো ে 

উির 5  

ঠিও উত্তযটি জরা III 

ওাজযন্ট প্রসসটয ঝাসভসজনারসচ (সসটি) কওাট ুজঔয সঘসওৎাে কম প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওযােত্ত 
ওযজঢ াজয। 
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অধ্যায় 3 
াধ্ারণ বীমা 
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ধোে 11 
বীমার নীক্ষতমূ 

 

অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত 

এআ ধেেটিজঢ, অভযা কম প্রাণসভও নীসঢভূ দ্বাযা ফীভায ওামসওরা সনেসন্ত্রঢ ে কগুসর ম্পজওস  
চানজফা।ধোেটি েআুটি সফবাজক সফবি।প্রণভ সফবাকটি ফীভায উাোনভূ ম্পজওস  এফং সদ্বঢীে 
সফবাকটি এওটি ফীভা ঘুসিয প্রধান তফসিেভূ ম্পজওস  সনজেস ওজয। 
জ্ঞাজনর ফাফমূ ক্ষবয়বস্তু : 

 

A. ফীভায উাোনভূ 
B. ফীভা ঘুসি - অআসন সফলেভূ  

C. ফীভা ঘুসি - প্রধান তফসিেভূ  

 

এআ ধেেটি ঞজনয জয অভযা কে সফলেগুসর চানজঢ াসয ঢা র: 
1. ফীভায সফসবন্ন উাোজনয ংজ্ঞা প্রোন 
2. এওটি ফীভা ঘুসিয তফসিেভজূয ংজ্ঞা প্রোন 
3. এওটি ফীভা ঘুসিয প্রধান তফসিেভজূয সঘসহ্নঢওযড 
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A. বীমার উপাদানমূ 

অভযা কেজঔসঙ কম ফীভা প্রসক্রোওযজডয ঘাযটি উাোন সফেেভান ণাজও 

 ম্পে 
 ছুাঁ সও 
 ছুাঁ সওয এওসত্রওযড 
 ফীভা ঘুসি 

অুন এঔন অভযা সওঙুঝা সফস্তাসযঢবাজফ ফীভা প্রসক্রোওযজডয সফসবন্ন উােনভূ ম্পজওস  অজরাঘনা 
ওসয। 
 

1. ম্পদ 

ংজ্ঞা 

একট ম্পদ ম্পজকি  বা যায়জকাজনা তার মাক্ষকজক ক্রকান প্রকার কু্ষবধ্া প্রদান কজর 
এবং ক্রযটর একট অথিননক্ষতক মূয ক্ষবদযমান। 
এওটি ম্পজেয অফসেওবাজফ সনম্নসরসঔঢ তফসিেভূ ণাওা প্রজোচন: 

a) অথিননক্ষতক মূয 

এওটি ম্পজেয অফসেওবাজফ এওটি ণসননসঢও ভরূে ণাওজঢ জফ। ভরূেটি েআুবাজফ সনধসাযড ওযা 
মাে। 

a) আয় কৃ্ষষ্টকারী : ম্পেটি উত্ােনীর এফং অে ৃসিওাযী জঢ াজয। 

উদারণ 

ক্ষবিুট প্রস্তুতকারী একট ক্রমক্ষলন অথবা দধু্ প্রদানকারী একট গাভী, উভজয়ই তাজদর 
মাক্ষজকর জনয আয় কৃ্ষষ্ট কজর।  

b) প্রজোচনীেঢা সনযন : এওটি ম্পে এও ণফা এওগুচ্ছ প্রজোচনীেঢায সনযজনয ভাধেজভ 
ভরূে মুি ওযজঢ াজয। 

 

উদারণ 
এওটি কযসিচাজযঝায ীঢরঢা প্রোন ওজয এফং ঔােেফস্তু ংযসিঢ ওজয, এফং এওটি কাস  অযাভ 
এফং সযফজনয সুফধা প্রোন ওজয, এওআ বাজফ এওচন ফেসিয নীজযাক যীয ঢাাঁয সনজচয এফং 
সযফাজযয চনে বাজরা ণাওায ভরূে মুি ওজয। 
b)  রুিা এবং মাক্ষকানা 

াো এফং ূমসাজরাও ম্পজওস  সও ফরা মাজফ? কগুসর সও ম্পে নে? 

উিরট  ' না '। 



 

274 

 

প্রওৃঢ জি, ঔুফ ওভ ফস্তুআ াো এফং ূমসাজরাজওয ভজঢা ভরূেফান। এগুসর সফনা অভযা 
চীফনধাযড ওযজঢ াযজফা না। ঢফু কমজঢু এগুসরয কওান ণসননসঢও ভরূে নাআ, ঢাআ কগুসরজও 
ম্পেরূজ সফজফঘনা ওযা ে না। 

এর দইুট কারণ ক্ষবদযমান : 

 কগুসরয যফযা মসাপ্ত এফং কগুসর েষু্প্রাে নে। 
 কগুসর কওান এওচন ফেসিয ভাসরওানাধীন নে এফং ওজরয চনে সফনাভজূরে উরব্ধ। 

এটর অন্তক্ষনিক্ষত অথি  একট ম্পজদর আর দটু লতি  পরূজণর প্রজয়াজন, ক্রযমন - 
ক্রটর দষু্প্রাপযতা এবং ক্রটর মাক্ষকানা অখিাৎ কাজরার স্তগত থাকা। 
 

c) ম্পজদর বীমাকরণ 

ফীভায কিজত্র অভযা প্রঢোসঢ এফং েবূস াকেচনও খঝনায পর স্বরূ ণসননসঢও িসঢগুসরয ম্পজওস  
অগ্রী, প্রাওৃসঢও িেচসনঢ িসঢগুসর ম্পজওস  নে। বীমা শুধ্ুমাত্র অপ্রতযাক্ষলত ঘটনার 
ফস্বরূপ আক্ষথিক িক্ষতমূজর জনযই রুিা প্রদান কজর। ম্পজদর দীঘিকাীন বযবাজরর 
ফজ প্রাকৃক্ষতক িজয়র জনয নয়।  

অভাজেয অফসেওবাজফ ভজন যাঔজঢ জফ কম ফীভা এওটি ম্পেজও িে ণফা িসঢ কণজও যিা 
ওযজঢ াজযনা। বূসভওম্প এওটি ফাস য িসঢ ওযজফআ, কটি ফীভাওৃঢ কাও ণফা না কাও। 
ফীভাওাযী শুধুভাত্র এওটি ংজওয ঝাওা প্রোন ওযজঢ াজয, কমটি িসঢটিয ণসননসঢও প্রবাফজও ঔফস 
ওযজঢ াজয। 

কওান এওটি ঘুসিয কঔরাজয ভাধেজভ িসঢ উদু্ভঢ জঢ াজয। 

উদারণ 

একজন রপ্তাক্ষনকারক একট বৃৎ অংজকর িক্ষতর মু্মখীন জবন যক্ষদ অপর প্রাজন্তর 
আমদাক্ষনকারী মাপত্রগুক্ষ গ্রণ করজত অস্বীকার কজরন অথবা ক্রগুক্ষর মূয প্রদান না 
কজরন। 
d) জীবনবীমা 

অভাজেয চীফন ম্পজওস  সও ফরা মাে?  

ফস্তুঢ অভাজেয সনওঝ অভাজেয সনজচজেয এফং অভাজেয বাজরাফাায চজনজেয চীফজনয ভরূে কণজও 
সধও ভরূেফান কওান সওঙুআ নাআ। কওান এওটি েখুসঝনা ণফা এওটি ুিঢায মু্মঔীন জর 
অভাজেয চীফনগুসর গুরুত্বূডসবাজফ প্রবাসফঢ ে। 

এটি েআু বাজফ প্রবাসফঢ ওযজঢ াজয: 

 প্রণভঢ কওান এওটি সফজল ুিঢায সঘসওত্ায ঔযঘ অজঙ। 
 সদ্বঢীেঢ, িভঢা ণফা ভঢুৃে উবে ওাযজডআ অসণসও অে ফে জঢ াজয। 

এআ প্রওাজযয িসঢগুসর ফেসিটিয ণফা ফেসিকঢ সফলেভজূয ফীভাওযড দ্বাযা ুযসিঢ ওযা ে। 
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ক্রযজকান বযক্ষির পজিই বীমা করাজনা ম্ভব যাুঁর একট মূযবান ম্পদ আজছ; (অথিাৎ, 
ক্রযট ক্রকান প্রকার আয় কৃ্ষষ্ট কজর অথবা ক্রকান প্রকার প্রজয়াজনীয়তা ক্ষনরন কজর) ম্পদ 
আজছ; ক্রযট ারাজনা (ক্রকান দভূি াগযজনক অথবা দঘুিটনার কারজণ) অথিননক্ষতক িক্ষতর 
কারণ জত পাজর (টাকার ক্ষভক্ষিজত) পক্ষরমাপজযাগয। 

তাই বীমা ক্রিজত্র বীমার পক্ষরভাায় এই প্রকার ম্পদগুক্ষই াধ্ারণত উক্ষেক্ষখত য়। 

2. ঝুুঁ ক্ষক  

ফীভা প্রসক্রোওযজডয কিজত্র সদ্বঢীে উাোনটি র ছুাঁ সও ম্পজওস  ধাযডা। অভযা ছুাঁ সওজও িসঢয 
এওটি ম্ভাফনারূজ ংজ্ঞাসেঢ ওযজফা। ছুাঁ সও কওান ম্ভাফে িসঢ ণফা িজেয পরাপর, কমটি কওান 
এওটি খঝনা খঝায পজর স্পি জঢ াজয, কটিজও উজেঔ ওজয। অভযা াধাযডঢ প্রঢোা ওসযনা 
কম অভাজেয কৃটি ুজ  মাও ণফা অভাজেয কাস টি েখুসঝনায মু্মঔীন কাও। ঢফ ুএগুসর খঝজঢ 
াজয। 

ছুাঁ সওয উোযডগুসর র এওটি ফাস য ুজ  মাো ণফা ঘুসয ো ণফা এওটি েখুসঝনায ওাযজড 
ঙ্গানী োয পজর ণসননসঢও িসঢয ম্ভাফনাভূ। 

ছুাঁ সওয েটুি ঢাত্মস অজঙ। 

i. প্রথমত, িসঢ জঢ াজয ণফা না জঢ াজয। িসঢয ম্ভাফনাটিজও কাসডসঢওবাজফ 
প্রওা ওযা মাে। 

উদারণ 

এও াচায ম্ভাফনায ভজধে এওফায এওটি ফাস জঢ অগুন রাকজঢ াজয = ১/১০০০ = ০.০০১। 

এও াচায ম্ভাফনায ভজধে সঢন ফায যাজভয হৃেজযাক োয ম্ভাফনা অজঙ = ৩/১০০০ = 
০.০০৩। 

ছুাঁ সও ফসো এওটি ম্ভাফনাজও প্রওাওজয। এটিয ভান ফসোআ ০ কণজও ১-এয ভধেফঢী জফ, 
কমঔাজন ০ কফাছাে কম িসঢটি জফ না ঢঔন ১, কটি জফআ এআ প্রওায সনশ্চেঢা কফাছাে। 

ii. সদ্বঢীেঢ, কআ খঝনাটি, কমটিয খঝা প্রওৃঢবাজফ এওটি িসঢয প্রসঢ সনজেস ওজয, 
সফে ফরা ে। এটি এওটি িসঢয ওাযড। 

উদারণ 

ক্ষবপজদর নমনুাগুক্ষ , অক্ষিকান্ড, ভূক্ষমকম্প, বনযা, বজ্রপাত, চুক্ষর, হৃদজরাগ ইতযাক্ষদ। 
প্রাকৃক্ষতক িয় বজত ক্ষক ক্রবাঝায় ?  

এটি ঢে ওণা কম কওান ফস্তুআ সঘযিােী নে। প্রজঢেও ম্পজেয এওটি সনসেসি ভেীভা অজঙ মায 
ভজধে কটি ওভসিভ ণাজও এফং উত্ােন প্রোন ওজয ণাজও। 

বসফলেজঢয কওান এওটি সেজন এটিয ভরূে কল জে মাে। এটি এওটি প্রাওৃসঢও প্রসক্রো এফং অভযা 
অভাজেয কভাফাআর, অভাজেয ওা  ওাঘায কভসন এফং অভাজেয কাাওগুসরয বগ্নো জে ককজর 
ফাসঢর ণফা সযফঢস ন ওসয। কচনে, াধাযড িে-িসঢয চনে ফীভায াামে কনো ে না। 
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i. ঝুুঁ ক্ষকর প্রক্ষত উন্িুতা : এওটি সফজেয খঝনা ফসোআ কওান িসঢয ওাযড ে না। 
ভদু্রঢীযফঢী জে এওটি ফনোয ওাযজড ভমু্বআজঢ ফফাওাযী এওচন ফেসি কওানবাজফ 
িসঢগ্রস্ত ন না। িসঢটি োয চনে ম্পেটিজও সফজেয প্রসঢ উন্মিু জঢ জফ। 

উদারণ 

একট ক্রমাটরযান জক্ষনত দঘুিটনার ক্রথজক রুিা ক্রপজত জ, একজন বীমাকারী ক্রকান 
একট ক্ষবজল বছজর 'দঘুিটনা নামক ক্ষবপজদর প্রক্ষত উনু্ি' গাক্ষ়ির ংখযাট জানার জনয 
উত্াী জবন। ক্ষনয়ক্ষমতভাজব প্রক্ষতজযাক্ষগতার উজেজলয বযবহৃত একট গাক্ষ়ি উপজরর 
ংখযাটর অন্তগিত জব না। এট আবক্ষলযকভাজব 'প্রক্ষতজযাক্ষগতামূক গাক্ষ়ি' ংোন্ত একট 
পথৃক ক্রগাষ্ঠীর অন্তগিত জব, ক্রযটর দঘুিটনাগ্রস্ত বার ম্ভাবনাট াধ্ারণ গাক্ষ়ির ক্রথজক 
অক্ষধ্ক। 

শুণভুাত্র ছুাঁ সওয মু্মঔীন োআ ফীভায ভাধেজভ িসঢূযড াোয চনে মজণি নে। 

উদারণ 

প্রকৃতপজি ক্রকানা িক্ষত াধ্ন না কজর একট কারখানায় অক্ষিকান্ড জত পাজর। 

এওটি সফজেয ওাযজড ৃি কওান ণসননসঢও (অসণসও) িসঢয কিজত্রআ শুধুভাত্র ফীভায ফেফাজযয 
প্রশ্ন উজদ্রও ে। 

ii. ঝুুঁ ক্ষকর প্রক্ষত উন্িুতার স্তর : েআুটি ম্পে এওআ সফজেয মু্মঔীন জঢ াজয 
সওন্তু িসঢয ম্ভাফনা ণফা সযভাডগুসর ফোওবাজফ সবন্নঢয জঢ াজয।  

উদারণ 

এওটি সগ্নওাজিয ওাযজড এওটি চর সযফনওাযী ঝোোজযয িসঢয ঢুরনাে সফজফাযও োণস 
সযফনওাযী এওটি কাস য িসঢয সযভাড সধওঢয জঢ াজয। 

এওআবাজফ, ো-প্রোজয ভো এওচন ফেসিয এওটি খন চনফসঢ জয ভোয ম্ভাফনা 
সধও অফায কখা জে জ  ংগ্রডওাযী এওচন ফেসিয েখুসঝনাচসনঢ অখাজঢয ছুাঁ সও এওটি 
কোওাজন ফজ ণাওা এওচন ফেসিয কণজও সধও। 

বীমাকারীগণ প্রধ্ানত ঝুুঁ ক্ষকর প্রক্ষত উনু্িতার ক্ষবজয়ই অক্ষধ্ক উত্াী থাজকন। যখন এট 
অক্ষত অক্ষধ্ক য় তখন আমরা এটজক খারাপ ঝুুঁ ক্ষক বক্ষ। 
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ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণী ক্ষবভাজগর ক্ষভক্ষি 

 

 

a) ম্মুখীন য়া িক্ষতর ম্ভাবয পক্ষরক্ষধ্ 

এটি িসঢ এফং এওচন ফেসিসফজল ণফা এওটি ফেফাজেয উয িসঢটিয প্রবাজফয স্তয দ্বাযা 
প্রওা ওযা ে। এআ সবসত্তজঢ এওচন সঢন প্রওায ছুাঁ সওয খঝনা ণফা সযসিসঢ সঘসহ্নঢ ওযজঢ 
াজযন : 

i. চটির ণফা অওসিও সফমসে 

কম কিজত্র িসঢভূ এজঢাআ সফার সযভাজডয, কম কগুসর ম্পূডস িসঢ ণফা কেউসরো োয 
উক্রভ জঢ াজয। 

উদারণ 

 এওটি গ্রাভজও ম্পূডসরূজ ধ্বংওাযী এওটি বূসভওম্প 

 এওটি সগ্নওাি কমটি ওজেও কওাটি ঝাওা ভজূরেয এওটি িানাজও ধ্বং ওজয কেে 
 োডস  কট্রট কন্টাজয ৯/১১ ঢাসযজঔ ন্ত্রাফােী াভরায ভজঢা এওটি সযসিসঢ কমটি ফহু 

ভানজুলয অখাজঢয ওাযড জেসঙর।  
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ii. গুরুত্বপণূি 

কমঔাজন ম্ভাফে িসঢগুসর, ফেফাসেও প্রসঢষ্ঠানগুসরজও ঢাজেয ওামসওরা চাসয যাঔায চনে ঋড 
গ্রজডয প্রজোচন োয ভজঢা গুরুত্বূডস অসণসও িসঢভজূয ৃসি ওযজঢ াজয।  

উদারণ 

গুযকাাঁজঢ ফসিঢ এওটি ফহুচাসঢও ংিায এওটি ওাযাঔানাে সগ্নওাজিয পজর ১ কওাটি ঝাওায 
ভারজত্রয িসঢ জেজঙ। িসঢটি ফ  সওন্তু এজঢাঝা ফ  নে কমটি কেউসরো োয ভঢ সফার সওঙু 
নে। 

একট গুরুত্বপণূি ক্ষকডক্ষন স্থানান্তরজণর ক্ষচক্ষকত্া ক্রযট খরচ অতযন্ত বযয়াজপি। 
iii. প্রান্তীয় / নগনয 

কমঔাজন ম্ভাফে িসঢগুসর গুরুত্বূডস নে এফং জচআ কওান এওচন ফেসি সফজজলয ণফা এওটি 
ফেফাসেও ংিায সফেেভান ম্পেগুসর ণফা কওান প্রওায প্রঢোসঢ অসণসও ঘা ঙা াআ 
ফঢস ভান অে কণজও কভঝাজনা মাে। 

উদারণ 

এওটি কঙাঝ কাস য েখুসঝনায পজর এওটি সেও াভানে খলা করজক যগ ঘজঝ ককজঙ এফং এওটি 
কপিায াভানে কফাঁজও ককজঙ। 

এওচন ফেসি াধাযড সেস এফং ওাসজঢ বুকজঙন। 

b) ঝুুঁ ক্ষকযিু পক্ষরজবজলর প্রকৃক্ষত 

সযজফজয প্রওৃসঢ ছুাঁ সওয কিডী সফবাজকয অয এওটি উাে। 

i. ক্ষস্থক্ষতলী ঝুুঁ ক্ষকমূ  

এওটি সিসঢীর সযজফজয ভজধে খঝা ছুাঁ সওয খঝনাগুসরজও সিসঢীর ছুাঁ সও সাজফ উজেঔ ওযা 
ে। ভজেয সযজপ্রসিজঢ কগুসর খঝায এওটি সনেভানকু নওা ণাজও এফং জচআ কগুসর 
ম্পজওস  বসফলেদ্বাডী ওযা মাে। কচনে কগুসরয ফীভা ওযা চঢয। াধাযডঢ এআ প্রওায 
ছুাঁ সওগুসর প্রাওৃসঢও খঝনায ওাযজডআ জে ণাজও। 

উোযডগুসর র, সগ্নওাি, বূসভওম্প, ভঢুৃে, েখুসঝনা এফং ুিঢা। 

 

ii. গক্ষতলী ঝুুঁ ক্ষকমূ 

অেসকঢবাজফ এআ সফেগুসর অসণসও  াভাসচও ওাযড চসনঢ সফলে কণজও উদু্ভে ে এফং 
াভাসচও সযজফজও প্রবাসফঢ ওজয।এজেয কওান সনেসভঢ নওা না ঔাওায েরুড সিসঢীর 
ছুাঁ সওয ভজঢা এজেয ম্পজওস  বসফলেদ্বাডী ওযা ম্ভফ ে না ফজর এগুসরজও কসঢীর ছুাঁ সও ফরা 



 

279 

 

ে। এওআজঙ্গ এআ প্রওায ছুাঁ সওগুসর প্রােঃআচাঢীে  াভাসচও স্তজয সফস্তাসযঢ পরাপর মুি ে 
এফং ফহু ংঔেও ভানলুজও প্রবাসফঢ ওজযণাজও। 
উোযডগুসর র, কফওাযী, ভদু্রাফীসঢ, মেু এফং যাচননসঢও সফজিাব আঢোসে। 

ফীভা ংিাগুসর াধাযডঢ কসঢীর ছুাঁ সও ভজূয ফীভা ওজয না। 

c) ক্রক প্রভাক্ষবত জয়জছন ? 

এওটি সফে ফা িসঢয খঝনাে কও প্রবাসফঢ জেজঙন কটি সফজফঘনায দ্বাযা ছুাঁ সওয কিডী 
সফনোজয এওটি ঢৃঢীে ন্থা সনডসে ওযা মাে। 

i. প্রাথক্ষমক ঝুুঁ ক্ষকমূ : সফার ংঔেও ভানলুজও প্রবাসফঢ ওজয। এআ প্রবাফটি সফারাওাজয 
সফসৃ্তঢ জে এফং সফমসজেয অওায সনজঢ াজয। 

প্রাণসভও ণফা াভসগ্রও ছুাঁ সওয উোযডগুসর র, মুে, ঔযা, ফনো এফং বূসভওম্প  
ন্ত্রাফােী ানা। 

ii. ক্ষনক্ষদি ষ্ট ঝুুঁ ক্ষকমূ : এটি এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী ফা েজরয সযফজঢস  সফজল কওাজনা ফেসিজও 
প্রবাসফঢ ওজয ণাজও । এআ কিজত্র িসঢগুসর শুধুভাত্র সফজল ফেসিজও ফন ওযজঢ ে ম্পডূস 
ককাষ্ঠী ফা ের কও নে। 

সনসেসি ছুাঁ সও উোযডগুসর র, এওটি ফাস য সগ্নওাি ণফা এওটি কাস য েখুসঝনা ণফা 
েখুসঝনায ওাযজড াাঢাজর িানান্তওযড। 
প্রাণসভও এফং সনসেসি উবে প্রওায ছুাঁ সওয চনে ফেফাসেও ফীভা উরব্ধ ে। 

d) ফ / পক্ষরণাম / পক্ষরণক্ষত 

i. পাঝওাংক্রান্ত ছুাঁ সওটি এভন এওটি সযসিসঢয উজেঔ ওজয কমঔাজন পরাপরটি ে রাবোেও 
নে িসঢওাযও। এআ প্রওায ছুাঁ সও গ্রজডয অেস উোযড র কখা জে জ য উয ফাসচ ধযা 
ণফা পাঝওা ফাচাজয ং গ্রড ওযা। এওটি রাজবয প্রঢোাে এওচন ফেসি 
আচ্ছাওৃঢবাজফ এআ প্রওায ছুাঁ সও গ্রড ওজয ণাজওন। 

ii. নে সেজও, সফশুে ছুাঁ সওটি কআ প্রওায সযসিসঢ কমঔাজন পরাপরগুসর শুধুভাত্র িসঢ ণফা 
িসঢ না জর সওন্তু রাব ওঔনআ নে। 

উোযডস্বরূ, এওটি ফনো ণফা এওটি সগ্নওাি জঢ াজয অফায না জঢ াজয। মসে 
এটি খজঝ, িসঢ জফ। মসে এটি না ে, কঔাজন না িসঢ না রাব। এওআবাজফ, এওচন 
ফেসি গুরুঢযবাজফ ুি জঢ াজযন অফায না জঢ াজযন। 

শুধুভাত্র মণাণস ছুাঁ সওগুসরয কিজত্রআ ফীভায প্রজোক জঢ াজয, কমঔাজন এটি ম্ভাফে িসঢটি কণজও 
ুযিা প্রোন ওজয। পাঝওা চাঢীে ছুাঁ সওগুসরয ফীভা ওযা মাে না। 

সফশুে ছুাঁ সওভজূয উোযড : 

 যাােসনও - সগ্নওাি, সফজফাযড 
 প্রাওৃসঢও - বূসভওম্প, ফনো, খূডীছ  
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 াভাসচও - োঙ্গা, ঞওাজনা, ঘুসয 
 প্রমুসিকঢ –মন্ত্রাসে সফওর জে মাো 
 ফেসিকঢ - ভঢুৃে, িভঢা, ুিঢা  

ক্ষবপদ 

উজয ংগুসর কণজও অভযা কেজঔসঙ কম শুধুভাত্র এওটি সফজেয কিজত্র উন্মিুঢা এওটি িসঢয 
ওাযড ে না। অফায, এওটি িসঢ ঢীব্র না জঢ াজয। ক্রকাজনা অবস্থা অথবা অবস্থামূ 
ক্রযগুক্ষ একট িক্ষতর ম্ভাবনার অথবা ক্রটর তীরতার বৃক্ষদ্ধ ঘটায় এবং ক্রই প্রকাজর 
ঝুুঁ ক্ষকর প্রভাবমূজক ক্ষবপদ বা য়। াধাযডঢ কম সফজেয প্রসঢ ম্পেটি উন্মিু ঢায 
সযজপ্রসিজঢ ফীভাওাযীকড এওঝু ছুাঁ সওয ভরূোেড ওজযন।  

অুন এঔন অভযা ম্পে, সফে এফং ছুাঁ সও ম্পওস মিুঢায ওজেওটি উোযড কেসঔ : 

ম্পদ ক্ষবপদ ঝুুঁ ক্ষক 
জীবন ওোনায কযাক ঢেসধও ধূভান 
কারখানা সগ্নওাি াফধানঢা ওাজয সফজফাযও োজণসয যিড 
গাক্ষ়ি কাস  েখুসঝনা ঘারও দ্বাযা ঢওস বাজফ কাস  ঘারাজনা 

মাপত্র ছ   
ভারজত্রয ভজধে চর ঘুাঁ আজে কঠাওা এফং িসঢ ো; ভারজত্রয চর 
সনজযাধও ফস্তু দ্বাযা োজওচ না ো। 

 

গুরুত্বপণূি 

ক্ষবপজদর ক্রশ্রণীমূ 

a) বস্তুক্ষভক্ষিক ক্ষবপদ  এভন এওটি ফাস্তসফও ফিা কমটি িসঢয অোয ফসৃে খঝাে। 

উদারণ 

i. এওটি ফাস য ত্রুটিূডস তফেেুসঢও ঢাজযয ফেফিা 

ii. চজর কওান প্রওায ক্রী াে ং গ্রড ওযা 

iii. াযীসযও সযিভসফীন চীফনমান 

b) নীসঢকঢ সফেগুসর এওচন ফেসিয ঢঢা ণফা ঘাসযসত্রও কোলত্রুটি, কমগুসর িসঢয 
ক নঃুসনওঢা ণফা ঢীব্রঢাগুসরজওপ্রবাসফঢ ওজয, কগুসরয উজেঔ ওজয। এওচন ৎ ফেসি 
এওটি চাসরোসঢভরূও ওাজচয এফং ফীভায ুসফধায ভাধেজভ ণস উাচস জনয প্রজঘিা ওযজঢ 
াজযন। 

উদারণ 

নীক্ষতগত ক্ষবপজদর একট আদলি নমুনা , একট কারখানার জনয বীমা েয় করা  
এবং তারপর বীমার রাক্ষলট ংগ্রজর জনয ক্রট পকু্ষ়িজয় ক্রফা  অথবা একট গুরুত্বপণূি 
ক্ররাজগর প্রাদভুি াজবর পর একট স্বাস্থযবীমা েয় করা। 



 

281 

 

c) অআনকঢ সফেগুসর িসঢূযড প্রোনচসনঢ োে সফচস ঢ খঝনাগুসরয কিজত্র সধও উজেঔজমাকে। 
এগুসর অআনকঢ ফেফিায সওঙু তফসিেভূ ণফা সধসনেভকঢ সযজফ দ্বাযা িসঢয খঝনা 
ণফা কগুসরয ঢীব্রঢা ফসৃেয কিজত্র উজদ্রও ে।   

উদারণ 

ক্রকান দঘুিটনার ক্রিজত্র কমিচারীজদর প্রক্ষত িক্ষতপরূণ ক্ষনয়ন্ত্রণকারী আইজনর প্রচণ িক্ষতপরূণ 
প্রদানজক্ষনত দাজয় অংকটর উজেখজযাগযভাজব বৃক্ষদ্ধ ঘটাজত পাজর। 

সফে এফং প্রাসঙ্গও ছুাঁ সওগুসরয ন্তফসঢী ম্পওস টি ফীভায কিজত্র এওটি গুরুত্বূডস সফলে। এয সবসত্তজঢ 
ম্পেগুসর সফসবন্ন ছুাঁ সওয কিডীজঢ সফবি ওযা ে এফং ফীভা ুযিায চনে ধামস ঔযঘটি (সপ্রসভোভ 
নাজভ সযসঘঢ) ফসৃে াে মসে প্রাসঙ্গও সফজেয উসিসঢয ওাযজড উদু্ভঢ িসঢয প্রসঢ উন্মিুঢা 
উচ্চ ে। 

 

3. বীমার গাক্ষণক্ষতক নীক্ষত (ঝুুঁ ক্ষকর একক্ষত্রকরণ) 

ফীভায ঢৃঢীে উাোনটি র কাসডসঢও নীসঢ কমটি ফীভাজও ম্ভফ ওজয। এটি ফীভায এওসত্রওযজডয 
নীসঢ নাজভ সযসঘঢ ে। 

উদারণ 

ধজয কনো মাও, এঔাজন ১০০০০০টি ফাস  সগ্নওাজিয সফজেয প্রসঢ উন্মিু কমটি এওটি ক  
৫০০০০ ঝাওায িসঢয ওাযড জঢ াজয। মসে এওটি ফাস জঢ সগ্নওাজিয ম্ভাফনা ১০০০-এ ২ 
(ণফা ০.০০২) ে, মায ভাজন জফ কম িসঢ ফজনয কভাঝ ংওটি জফ ১০০০০০০০ ঝাওা 
(=৫০০০০ x ০.০০২ x ১০০০০০)। 

মসে এওচন ফীভাওাযী এও াচাযটি ফাস য ভাসরজওয প্রজঢেজওয কণজও ১০০ ঝাওায ংজমাচন 
 (সপ্রসভোভ) ংগ্র ওযজঢ এফং এআ ংজমাচনগুসর এওটি ঢসফজর এওসত্রঢ ওযজঢ াজযন, ঢাজর 
কটি সগ্নওাজিয ওাযজড িসঢগ্রস্ত ঢবাকে ওজেওচজনয িসঢ ূযজডয চনে মজণি জফ। 

ক্ষনজচর গণনাট ক্রথজক বযক্ষিগত ংজযাজজনর অংকট প্রতীয়মান য় 

১০০০০০ x ১০০ = ১০০০০০০০ ঝাওা 

ফীভাওৃঢজেয ওজরয প্রসঢ াভে(নোমেঢা) সনসশ্চঢ ওযায চনে, ওর ফাস গুসরআ এওআ প্রওাজয 
ছুাঁ সওয প্রসঢ উন্মিু জঢ জফ। 

a) এই নীক্ষতট বীমার ক্রিজত্র ঠিক ক্ষকভাজব কাযিকরী য় ?   

উদারণ 

শ্রী োভ, মাাঁয কভাঝ ৭০ রি ঝাওা ভজূরেয এওটি ওাযঔানা, কভসন, মন্ত্রাসঢ এফং ভারত্র 
অজঙ, কগুসর কওান ফীভাওাযী দ্বাযা ফীভা ওযাজঢ ঘান। সগ্নওাি ণফা নে কওান প্রওায 
ফীভাজমাকে সফজেয পজর ওাযঔানাটিয এফং কটিয নোনে াভগ্রীভজূয িসঢয ম্ভাফনা১০০০-এ 
৭(০.০০৭)। শ্রী োভ এফং ফীভাওাযী উবজেআ এআ ম্পজওস  ফকঢ। 

ঢাাঁজেয ফিাগুসর সওবাজফ সবন্নঢয এফং শ্রী োভ কগুসরয ফীভা ওযাজঢ ঘাআজঙন কওন? 
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শ্রী লযাজমর অবস্থান 

িসঢয ম্ভাফনাটি (০.০০৭) শ্রী োজভয চনে কওান প্রওায অগ্রজয সফলেফস্তু নে ওাযড এআ প্রওায 
১০০০টি ওাযাঔানায ভজধে কজ  ৭টি ওাযঔানা এআ প্রওায িসঢ দ্বাযা প্রবাসফঢ জঢ াজয। সঢসন 
চাজনন না কম ঢাাঁয ওাযঔানাটি কআ ঢবাকে াঢটিয ভজধে এওটি জফ?সওন্তুফস্তুঢ কওান এওটি 
সনসেসি ওাযঔানা ওঔন িসঢটিয মু্মঔীন জফ ক ম্পজওস  কওউআ কওান প্রওায বসফলেদ্বাডী ওযজঢ 
াযজফনা। 

ুঢযাং ফরা কমজঢ াজয কম শ্রী োভ এওটি সনসশ্চঢ ফিােযজেজঙন। সঢসন কম শুধুভাত্র বসফলেঢ 
চাজনন না ঢাআ নে, কটি সও প্রওায জফ ঢা সঢসন বসফলেদ্বাডী ওযজঢ াজযননা। সনসশ্চঢবাজফ 
এটি এওটি উজদ্বজকয ওাযড। 

বীমাকারীর অবস্থান 

এঔন অভযা ফীভাওাযীয ফিানটি কেঔজফা। কমঔাজন োজভয িসঢয ছুাঁ সওটি নে াচায চজনয, 
মাাঁযা এওআ প্রওায সযসিসঢয প্রসঢ উন্মিু, ওজরয িসঢ এওসত্রঢ ওযা জর, এটি সনসেসি এফং 
বসফলেদ্বাডীজমাকে জে জঞ। 

বীমাকারীর, কারখানাটর িক্ষতর ক্ষবজয় শ্রী লযাজমর অনুরূপ দুুঃক্ষশ্চন্তাগ্রস্ত য়ার 
প্রজয়াজন নাই। এটই যজথষ্ট ক্রয াজারট কারখানার মজধ্য মাত্র াতট এই প্রকার িক্ষতর 
মু্মখীন।যতিণ পযিন্ত প্রকৃত িক্ষতগুক্ষ প্রতযাক্ষলজতর মান অথবা ক্ষনকটবতী জব, ততিণ 
পযিন্ত বীমাকারী একক্ষত্রত তক্ষব ক্রথজক প্রাপ্ত অজথির মাধ্যজম ক্রগুক্ষ ক্রমটাজত পারজব। 

বহু ংখযক একই প্রকাজর অবক্ষস্থত এবং একট ক্ষবপজদর কারজণ ঝুুঁ ক্ষকর ম্মখুীন বীমাকৃজতর 
ঝুুঁ ক্ষকর একক্ষত্রকরজণর দ্বারাই বীমাকারী ঝুুঁ ক্ষকট এবং ক্রটর আক্ষথিক প্রভাবট অনধু্াবন 
করজত পাজরন।  

 

b) ঝুুঁ ক্ষক একক্ষত্রকরণ এবং বৃৎ ংখযার নীক্ষত 

িসঢয ম্ভাফনাটি (উজযয উোযজডয সবসত্তজঢ ১০০০-এয ভজধে সনধসাসযঢ ৭ ণফা ০.০০৭) 
সপ্রসভোভ সনধসাযজডয সবসত্তটি কঞন ওজয। মসে প্রওৃঢ সবজ্ঞঢাটি প্রঢোা নমুােী েঢজফ 
ফীভাওাযী কওান প্রওায িসঢয ছুাঁ সওয মু্মঔীন জফন না। এআ প্রওায এওটি সযসিসঢজঢ ফহু 
ংঔেও ফীভাওৃজঢয সপ্রসভোভগুসর মাাঁযা সফেটিয দ্বাযা িসঢগ্রস্ত জেজঙন ঢাাঁজেয িসঢগুসরয 
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ম্পূডসরূজ ূযজডয চনে মজণি জফ। ফীভাওাযী এওটি ছুাঁ সওয মু্মঔীন জফন মসে প্রওৃঢ 
সবজ্ঞঢা প্রঢোায কণজও সধও সফযীঢ ে এফং ংকৃীঢ সপ্রসভোজভয ংওটি োসফগুসর 
প্রোজনয চনে মজণি না ে। 

ফীভাওাযী সও বাজফ এয বসফলেদ্বাডীগুসর ম্পজওস  সনসশ্চঢ জফন?  

এটি "ফৃৎ ংঔোয নীসঢ" নাজভ সযসঘঢ এওটি নীসঢয ভাধেজভ ম্ভফ ে।এআ প্রওায ফরা ে 
কম ছুাঁ সও এওসত্রওযজডয সযভাডটি মঢ সফার জফ, িসঢয প্রওৃঢ ক টি সযকসডঢ ণফা 
প্রঢোসঢ ক  িসঢয ঢজঢা সনওঝফঢী জফ। 

উদারণ 

এওআ প্রওায এওটি সফফযড প্রোজনয চনে, ঝ ওযা এওটি ভদু্রায কিজত্র কট োয ম্ভাফনাটি র 
½। সওন্তু অসন সওবাজফ সনসশ্চঢ জফন কম মসে ভদু্রাটি ঘায ফায ঝ ওযা ে অসন প্রওৃঢজি 
২টি কট াজফন?  

শুধ্ুমাত্র যখন ট করার ংখযাট অজনক অক্ষধ্ক জব এবং অীজমর ক্ষনকটবতী জব, 
তখনই প্রজতযক দইুবার টজর ক্রিজত্র একবার ক্রড পায়ার ম্ভাবনা ক্ষনকটবতী জব। 

ভজন ওযা ে কম ফীভাওাযীকড ঢাাঁজেয সঘন্তাধাযাে শুধভুাত্র ঢঔনআ সনসশ্চঢ ন মঔন ঢাাঁযা এওটি 
সফার ংঔেও ফেসিয ফীভা ওযাজঢ িভ ন। এওচন ফীভাওাযী সমসন শুধুভাত্র ওজেও ঢ ফাস য 
ভাসরজওয ফীভাওযজড ভণস জেজঙন, ম্ভফঢ সমসন ওজেও াচায ফাস য ফীভা ওযাজঢ ভণস জেজঙন 
ঢাাঁয কণজও সধও সফরুেপ্রবাসফঢ জফন। 

গুরুত্বপণূি 

একট ঝুুঁ ক্ষকর বীমাকরজণর লতি মূ 

এওচন ফীভাওাযীয েসৃিবঙ্গী কণজও কওান কিজত্র এওটি িসঢয ফীভাওযড মুসিংকঢ?  

সনজঘয কঝসফরটিজঢ এওটি ছুাঁ সওয ফীভাওযডজমাকেঢা সফঘাজযয চনে ঙেটি াধাযড প্রজোচনীেঢা প্রোন 
ওয র 

i.   িক্ষতমূজর যকু্ষিংগতভাজব ভক্ষবযদ্বাণী করার ক্রযাগয যজথষ্ট ংখযক মপ্রকার 
(একই প্রকার) উন্মিু এওও। এটি সফার ংঔোয নীসঢজও নুযড ওজয। এটি সফনা 
বসফলেদ্বাডী ওযা ুসফধাচনও। 

ii. ঝুুঁ ক্ষকটর দ্বারা ংঘটত িক্ষতট আবক্ষলযকভাজব ক্ষনক্ষদি ষ্ট এবং পক্ষরমাপজযাগয জত 
জব। মসে কওান ফেসি ঢাাঁয িসঢ ম্পজওস  সনসশ্চঢবাজফ ফরজঢ না াজযন ফা কটিয 
সযভা না ওযজঢ াজযন ঢাজর িসঢূযড ম্পজওস  সোন্ত গ্রড ওযা ওঠিন ে। 

iii. িক্ষতট আবক্ষলযকভাজব দভূি াগযজনক এবং দঘুিটনা বলত জত জব। এটি 
অফসেওবাজফ এওটি খঝনায পরাপর জঢ জফ কমটি জঢ াজয অফায না জঢ 
াজয। খঝনাটি অফসেওবাজফ ফীভাওৃজঢয সনেন্ত্রডাধীন জঢ জফ। কওান ফীভাওাযী এওটি 
িসঢয চনে ুযিা প্রোন ওযজফন না কমটি ফীভাওৃজঢয দ্বাযা আচ্ছাওৃঢবাজফ ওযা জেজঙ। 
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iv. কজয়কজজনর িক্ষতগুক্ষ বহু ংখযজকর দ্বাযা বাকাবাসক ওজয কনোটি শুধুভাত্র কআ 
কিজত্র ওামসওযী জঢ াজয মসে কওান এওটি সফজল ভে ফীভাওৃঢজেয এওটি িুদ্র ঢওযা 
ং কআ িসঢটিয মু্মঔীন ন। 

v.  অথিননক্ষতক ক্ষবশ্বাজযাগযতা : ফীভাওযজডয ম্পসওস ঢ ঔযঘটি অফসেওবাজফ ম্ভাফে 
িসঢটিয কণজও সধও জফ না; নেণাে ফীভাটি ণসননসঢওবাজফ সফোে জফ। 

vi. জননীক্ষত : ঘূ ান্তবাজফ ঘুসিটি চননীসঢ এফং তনসঢওঢা সফজযাধী জফ না। 

4. বীমা চুক্ষি 

ফীভায ঘঢুণস উাোনটি র, এটি এওটি ঘুসিসবসত্তও স্বীওৃসঢ ত্র মায দ্বাযা ফীভাওাযী সনসেসি ছুাঁ সওয 
সফরুজে সপ্রসভোভ নাজভ সযসঘঢ এওটি ভরূে ণফা সফজফঘনায সফসনভজে অসণসও ুযিা প্রোজন স্বীওৃঢ 
ন। ঘুসিসবসত্তও স্বীওৃসঢ ত্রটি এওটি ফীভা সরসয অওায গ্রড ওজয। 

সনজচজও যীিা ওরুন 1 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটি এওটি ফীভাওযডজমাকে ছুাঁ সওয প্রসঢসনসধত্ব ওজয না? 

I. সগ্নওাি 
II. ভারজত্রয ঘুসয মাো 
III. েযচা চানারা কবজগ ঘুসয ো 
IV. চাাচটুসফয ওাযজড ভারজত্রয িসঢ 
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B. বীমা চুক্ষি - আইক্ষন ক্ষবয়মূ 

1. একট বীমা চুক্ষির আইক্ষন ক্ষবযয়মূ 

অভযা এঔন এওটি ফীভা ঘুসিয জঙ্গ চস ঢ ওজেওটি তফসিে ম্পজওস  চানজফা এফং ঢাযয 
অআনকঢ নীসঢভূ কমগুসর ফীভা ঘুসিগুসরজও সনেন্ত্রড ওজয কগুসর কেঔজফা।  

অভযা আসঢভজধেআ কেজঔসঙ কম ফীভায উাোনগুসরয ভজধে এওটি র কম, ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃজঢয 
ভজধে এওটি ঘুসি প্রডীঢ ে। 
এওটি ঘুসি র ম্পসওস ঢ িগুসরয ভজধে অআন নজুভাসেঢ এওটি স্বীওৃসঢত্র। আসিোন ওনট্রোক্ট 
োক্ট, ১৮৭২-এয ংিানভূ, ফীভা ঘুসি  বাযজঢ ম্পাসেঢ ওর প্রওায ঘুসিয সনেন্ত্রডওাযী।  

2. একট তবধ্ চুক্ষির উপাদানমূ 

এওটি তফধ ঘুসিয উাোনগুসর র: 

a) প্রস্তাব এবং গ্রণ:  

াধাযডঢ, প্রস্তাফওাযী দ্বাযা এওটি প্রস্তাফ ক ওযা ে, এফং ফীভাওাযী দ্বাযা কটি কৃীঢ 
ে। 

b) ক্ষবজবচনা 

এয ণস র কম ঘুসিটি অফসেওবাজফ উবেজিয চনে সওঙু াযস্পসযও সুফধাভূ সফচস ঢ 
ওযজফ। সপ্রসভোভটি র ফীভাওৃজঢয ি কণজও সফজফঘনা, এফং িসঢূযজডয প্রসঢশ্রুসঢটি র 
ফীভাওাযীয ি কণজও সফজফঘনা। 

c) পিগজণর মজধ্য স্বীকৃক্ষত পত্র 

উবে িজওআ এওআ প্রওায ফস্তুয প্রসঢ এওআ জধস স্বীওৃসঢ প্রোন ওযজঢ জফ। 

d) পিগজণর িমতা 

ঘুসিয উবে িজওআ ঘুসি ম্পােজনয চনে অআনানকুবাজফ উমুি জঢ জফ। কমভন, প্রাপ্ত 
ফেস্ক ফেসিযা ফীভা ঘুসি ম্পােন ওযজঢ াজযন না। 

e) আইনানগুতা 

ঘুসিয উজেেটি অফসেওবাজফ অআন ঙ্গঢ জঢ জফ, উোযডস্বরূ, কঘাযাআ জণ 
অভোসনওৃঢ সচসন জত্রয চনে কওান প্রওায ফীভা যুিা গ্রড ওযা মাজফ না। 

গুরুত্বপণূি 

ক্ষননক্ষক্ষখতগুক্ষর মজধ্য ক্রকানটই বীমা চুক্ষির উপাদান জত পাজর না 

i. বপ্রজয়াগ 

    যাধভরূও ন্থায ভাধেজভ ঘাজয প্রজোক চস ঢ ণাওা। 

ii. অেত প্রভাব 
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    মঔন কওান ফেসি, সমসন নে কওান ফেসিয উয প্রবাফ সফস্তাজয িভ, কওান এওটি      
ঙ্গঢ ুসফধা অোজেয চনে ঢাাঁয ফিান, প্রবাফ ণফা িভঢাটি ফেফায ওজযন।  

iii. ঠকাজনা 

মঔন কওান ফেসি নে কওান ফেসিজও এওটি ঢে সফোজয উয, কমটি সঢসন ঢেরূজ সফো 
ওজযন না, সবসত্ত ওজয এওটি ওাজচ সরপ্ত ওজযন।  এটি ে জঢেয আচ্ছাওৃঢ ককানীেঢা 
নঢুফা কগুসরয বুর উিানা।  

iv. ভ্রাক্ষন্ত 

    কওান এওটি খঝনায সফঘাজয ণফা বাফান্তজয ভ্রাসন্ত। এটি কওান এওটি নধুাফন এফং 
সফলেফস্তুয ম্পজওস  স্বীওৃসঢয কিজত্র ভ্রাসন্তয সনজেসও জঢ াজয। 

 

সনজচজও যীিা ওরুন  2 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটি এওটি তফধ ফীভা ঘুসিয উাোন জঢ াজয না? 

I. প্রস্তাফ এফং গ্রড 
II. ফর প্রজোক 
III. সফজফঘনা 
IV. অআনানকুঢা 
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C. বীমা চুক্ষির - ক্ষবজল তবক্ষলষ্টযমূ  

এঔন এওটি ফীভা ঘুসিয সফজল তফসিগুসর কেঔা মাও। 
f. িক্ষতপরূণ 

িসঢূযজডয নীসঢটি াধাযড ফীভায কিজত্র প্রজমাচে। এটর অথি , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট 
িক্ষতর ম্মুখীন জয়জছন, তাুঁজক এই প্রকাজর িক্ষতপরূণ প্রদান করা যা তাুঁজক এই িক্ষতর 
ঘটনাটর পজূবির আক্ষথিক অবস্থাজন পনুিংস্থাপন কজর। ফীভায ঘুসিটি (ফীভা সরসয ভাধেজভ 
প্রভাসডঢ) ঙ্গীওায প্রোন ওজয কম ফীভাওৃঢ িসঢয ংওটি মসন্ত এফং কটিয জিা নসধও 
যাস দ্বাযা িসঢূযড প্রাপ্ত জফন। 

ফীভায ভরূ ঢেটি র কম কওান ফেসি ঢাাঁয ম্পজেয ফীভাওযজডয ভাধেজভ রাবফান জঢ াযজফন 
না এফং ঢাাঁয িসঢয জিা সধও উোয ওযজঢ াযজফন না। ফীভাওাযী িসঢটিয ণসননসঢও 
ভরূোেন ওযজফন এফং কআ নমুােী িসঢূযড প্রোন ওযজফন। 

উদারণ 

যাভ ঢাাঁয ১০ রি ঝাওা ভজূরেয ফাস টি ূডস ংজওয চনে ফীভা ওযান। সগ্নওাজিয চনে সঢসন 
৭০০০০ ঝাওা ংজওয িসঢয মু্মঔীন ন। ফীভা ংিা ঢাাঁজও ৭০০০০ ঝাওায এওটি যাস প্রোন 
ওযজফ। ফীভাওৃঢ কওান প্রওায সধওজণসয  চনে োসফ ওযজঢ াযজফন না। 

এঔন এভন এওটি সযসিসঢ সফজফঘনা ওরুন কমঔাজন ম্পেটি ূডস ভজূরেয চনে ফীভাওৃঢ নে। 
কজিজত্র এওচন শুধুভাত্র ঢাাঁয ফীভায অনুাসঢও াজযআ িসঢূযজডয চনে সধওাযী জফন। 

ধজয কনো মাও, ১০ রি ঝাওা ভজূরেয ফাস টি শুধুভাত্র ৫ রি ঝাওা ভজূরেয চনে ফীভাওৃঢ। মসে 
সগ্নওাজিয চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসফ ওযজঢ াযজফন না। 
এটি ধজয কনো জফ কম ফাস টিয ভাসরও শুধুভাত্র জধসও ভজূরেয চনে ফীভা গ্রড ওজযজঙন এফং 
ঢায পজর সঢসন ঢাাঁয িসঢয ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-য োসফয সধওাযী জফন। এটিজও 
অিাযআনুেজযন্স ফরা ে। 

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকাজরর বীমা গ্রণ করজছন তার উপর প্রদি িক্ষতপরূজণর পক্ষরমাণট 
ক্ষনভি রলী য়। 

কফীযবাক াধাযড ফীভা সরসয প্রওাজযয কিজত্রআ, কমগুসর ম্পসত্ত এফং োে ম্পসওস ঢ ে, 
ফীভাওৃঢজও িসঢয প্রওৃঢ সযভাড, ণসাৎ, ফেফাযচসনঢ িজেয ভরূেটি ফাজে ফঢস ভান ফাচায েজয 
সফনি ো ণফা িসঢ ো ম্পেটিয সযূযজডয চনে প্রজোচনীে  ণস  মসন্তআ িসঢূযড 
প্রোন ওযা ে। 

িসঢূযড সনষ্পসত্তয চনে সনম্নসরসঔঢ এও ফা সধও ন্থায ফরম্বন ওযা জঢ াজয :  

 নকে ণস প্রোনওযা 
 এওটি িসঢগ্রস্ত উাোজনয াযাআ ওযা 
 সফনি ণফা িসঢগ্রস্ত ো উাোজনয সযূযড ওযা 
 ুনঃংিান, (ুনফসার) উোযডস্বরূ, সগ্নওাজি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি ফাস য ুনকসঞন। 
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপরূণ 

 

সওন্তু, মঔন এভন সওঙু সফলেফস্তু ণাজও কমগুসরয ভরূে িসঢটি খঝায ভজে সনধসাযড ণফা কডনা 
ওযা ম্ভফ ে না। কমভন, এওটি ংযসিঢ াসযফাসযও ম্পে ণফা েরূসব সল্পাভগ্রী মায ভরূে 
সনধসাযড ওযা ওঠিন জঢ াজয। এওআ বাজফ, ভদু্রফীভা সরসগুসরয কিজত্র ৃসণফীয য প্রাজন্ত 
খঝা এওটি চাাচটুসফয েরুড মু্মঔীন ো িসঢয সযভাড সনধসাযড ওযা ওঠিন ে। 

এআ প্রওায খঝনাগুসরজঢ, স্বীওৃঢ ভরূে নাজভ সযসঘঢ এওটি নীসঢ গ্রড ওযা ে। ফীভা ঘুসিয 
প্রাযজম্ভ ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃঢ ফীভাওযজডয চনে ম্পসত্তটিয এওটি স্বীওৃঢ ভরূে স্বীওৃঢ ন। ম্পূডস 
িসঢয কিজত্র, ফীভাওাযী সরসয স্বীওৃঢ ভরূেটি প্রোজন ঙ্গীওাযফে ণাজওন। এআ প্রওাজযয 
সরসগুসরজও "স্বীওৃঢ ভরূে সরস" ফরা ে। 

g) াজরাজগলন 

িসঢূযড প্রোজনয নীসঢটি কণজও াজব্রাজকজনয উদ্ভফ ে। 

াজব্রাজকজনয ণস র, কওান এওটি ফীভায জঙ্গ ম্পওস মুি সফলজেয ওর প্রওায সধওায 
এফং প্রসঢওাযভজূয ফীভাওৃজঢয কণজও ফীভাওাযীয প্রসঢ িানান্তওযড। 

ণসাৎ, মসে কওানা ফীভাওৃঢ ফেসি কওান এওচন ঢৃঢীে জিয ফজরায ওাযজড কওান 
ম্পজেয িসঢয মু্মঔীন ন এফং কআ িসঢটিয চনে ফীভাওাযী দ্বাযা িসঢূযড প্রাপ্ত জেজঙন, 
কজিজত্র ফজরাওাযী জিয সনওঝ জঢ িসঢূযড অোজেয সধওাযটি ফীভাওাযীয উয 
ফঢস াে। ভজন যাঔজফন কম ফীভা ংিা দ্বাযা প্রেত্ত িসঢূযজডয ংজওয ভান ংওআ শুধুভাত্র 
িসঢূযড সাজফ অোে ওযা মাজফ। 



 

289 

 

গুরুত্বপণূি 

াজরাজগলন : এটি র, ফীভা ংিা দ্বাযা কওান ফীভা সরসয চনে এওটি ফজরাওাযী জিয 
সনওঝ জঢ িসঢূযড অোে ওযায এওটি প্রসক্রো সফজল। 

াজরাজগলনজক, বীমাকৃজতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান 
তৃতীয় পজির ক্ষবরুজদ্ধ তার দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি কজরজছ, প্রক্ষত নযস্ত করা। 

 

উদারণ 

শ্রী সওজাজযয কৃজ ফেফামস াভগ্রীভূ সরজবআন ট্রান্সজাঝস  াসবস  দ্বাযা সযফন ওযা সচ্ছর। 
ঘারজওয ফজরায ওাযজড কগুসর ৪৫০০০ ঝাওা ভজূরেয িসঢগ্রস্ত ে এফং ফীভাওাযী শ্রী সওজাযজও 
৩০০০০ ঝাওায এওটি যাস প্রোন ওজয। এআ ফীভাটি ফীভাওাযীয প্রসঢ াজব্রাজকঝ জফ শুধভুাত্র 
৩০০০০ ঝাওা মসন্ত এফং কটি সরজবআন ট্রান্সজাজঝস য কণজও অোেজমাকে। 

ধ্রা যাক, দাক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃত ৪০,০০০ টাকা 
িক্ষতপরূণ প্রদি জয়জছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষজভইন িান্পজপাজটি র ক্ষনকট জত ৪৫,০০০ 
টাকা আদায় করজত পারজন, তাজ বীমাকারীজক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করজত 
জব। 

এটি ফীভাওৃজঢয েআু ফায ণস ংগ্র প্রসঢজযাধ ওজয - এওফায ফীভাওাযী ংিাটি কণজও এফং 
ঢাযয অফায ঢৃঢীে িটি কণজও। শুধভুাত্র িসঢূযজডয ঘুসিয কিজত্রআ াজব্রাজকজনয উজেঔ 
জঢ াজয। 

উদারণ 

একট ক্ষবমান দঘুিটনায় শ্রী জুরজলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথজক 
৫০ ি টাকার ম্পণূি বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রদি ধ্জর ক্রনয়া যাক, 
১৫ ি টাকার িক্ষতপরূণট ংগ্র করজত পাজরন।     

 

h) ংজযাজন 

এআ নীসঢটি শুধুভাত্র াধাযড ফীভায কিজত্রয প্রজমাচে জঢ াজয। ংজমাচনটি িসঢূযজডয নীসঢ 
কণজও নৃুঢ জঢ াজয, কমটি কফাছাে কম কওান এওচন ফেসি কওান সফজেয ওাযজড মু্মঔীন 
ো কওান িসঢয দ্বাযা রাবফান জঢ াযজফন না। 

ংজ্ঞা 

“ ংজযাজন ”-এর নীক্ষতট ক্রবাঝায় ক্রয যক্ষদ একই ম্পদ একাক্ষধ্ক বীমা ংস্থার জে 
বীমা করাজনা য়, তাজ ক বীমা ংস্থা দ্বারা প্রদি ক্রমাট িক্ষতপরূজণর অংকট 
মু্মখীন য়া প্রকৃত িক্ষতর পক্ষরমাজনর অক্ষধ্ক জব না। 

মসে ফীভাওৃঢ ওর ফীভাওাযীয সনওঝ জঢ ম্পূডস ংওগুসর ংগ্র ওযজঢ াযঢ ঢাজর 
ফীভাওৃঢ িসঢটি কণজও রাবফান ঢ। এটি িসঢূযজডয নীসঢটিজও রঙ্ঘড ওজয। 
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উদারণ 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  1 

শ্রী শ্রীসনফা েটুি ফীভা ংিা কণজও ঢাাঁয ২৪ রি ঝাওা ভজূরেয ফাস য চনে সগ্নফীভা গ্রড ওজযন। 
সঢসন ১২ রি ঝাওা ওজয প্রসঢটি ংিায জঙ্গ ফীভা ওজযন। মঔন ফাস টি সগ্নওাজিয চনে 
অংসওবাজফ িসঢগ্রস্ত ে, িসঢটিয ভরূেেন ে ৬ রি ঝাওা। সঢসন েআু ফীভাওাযীয কণজওআ ৬ 
রি ঝাওা োসফ ওজযন। েটুি ফীভা ংিা ঢাাঁজও প্রজঢেজও ৬ রি ঝাওা ওজয সেজঢ স্বীওায ওজয। 

ঢাাঁযা এআ ফিান গ্রড ওজযন কম, কমজঢু ঢাাঁযা প্রজঢেজও িসঢটিয ৫০% সাজফ ফীভাটি বাকাবাসক 
ওজয সনজেজঙন, ঢাাঁযা প্রজঢেও িসঢটিয ৫০%ণসাৎ প্রজঢেজও ৩ রি ঝাওা ওজয প্রোন ওযজফন, এআ 
বাজফ ফীভাওৃজঢয প্রওৃঢ িসঢয ভজূরেয সধও না প্রাসপ্ত সনসশ্চঢ জফ।  

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  2 

ঋসল সনজচয চনে েটুি কভসটজক্লভ সরস গ্রড ওজযন, ২,৫০,০০০ ঝাওায চনে X ংিা কণজও এফং 
১,৫০,০০০ ঝাওায চনে Y ংিা কণজও। এওটি ুিঢায ওাযজড াাঢার ফাফে ঋসলয 
১,৬০,০০০ ঝাওা ঔযঘ ে। এআ ১,৬০,০০০ ঝাওায িসঢূযডটি উবে ংিা দ্বাযা অনুাসঢও 
াজয বাকাবাসক জফ এফং প্রেত্ত জফ। প্রসঢ ংিায বাকটি জফ 

X ংিা : ১,৬০,০০০ x২,৫০,০০০/ (২,৫০,০০০ + ১,৫০,০০০) = ১,০০,০০০ ঝাওা 

Y ংস্থা : ১,৬০,০০০ x ১৫০,০০০/ (২,৫০,০০০+ ১,৫০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা 

g. ।ইউজবক্ষরমা ফাইজড অথবা চূ়িান্ত ক্ষবশ্বা  

বাজরা সফো এফং ঘূ ান্ত সফোজয ভজধে এওটি পাযাও অজঙ। 

a) ভা ক্ষবশ্বা 

াধাযডবাজফ ওর প্রওায ফাসডচেওঘুসিগুসরয কিজত্র এওটি াধাযডকঢ ঢণে র ঢাজেয অোন-
প্রোজনয সফলজে  বার সফো যসিঢ জফ এফং কওান প্রওায ঞওাজনা ণফা কচাচু্চসযয ফোায 
ণাওজফ না।  এআ সফো যিায অআসন োসেত্বটি ঙা া ক্রেওাযীয সনওঝ ঘুসিটিয সফলেফস্তু 
ম্পজওস   নে কওান ঢণে উজন্মাসঘঢ ওযজঢ সফক্রেওাযী ফাধে নন। 

এ কিজত্র কম নীসঢটি সযরসিঢ ে কটি র "ওোসবঝ এম্পঝয" কমটিয ণস র ফাোয 
সফেোয ণসাৎ'কক্রঢা াফধান উন'। 
কওান এওটি ঘুসিয িকজডয সনওঝ জঢ এটি অা ওযা ে কে ঢাাঁযা ঘুসিয সফলেফস্তুগুসর 
যীিা ওজয কনজফন এফং মঢিড না এওটি ি নে িটিজও বুর জণ ঘাসরঢ ওযজফন, 
কঔাজন নে িটিয ঘুসিটি এস জে মাোয প্রশ্ন জঞ না। 

উদারণ 

শ্রী ঘন্ধজঔয এওটি কঝসরসবজনয কা-রুজভ মান এফং এওটি ফহু প্রওায তফসিেভূ  ুন্নয 
ব্রোজিয কঝসরসবজনয প্রসঢ অওৃি জে জ ন। সফক্রেওাযীয, ঢাাঁয সবজ্ঞঢা কণজও চানা সঙর কম 
কআ সনসেসি ব্রোিটি ঔুফ অিাজমাকে নে এফং ঢীজঢ নোনে গ্রাওজেয ভোে কপজরসঙর। 
সফক্রেটি সফনি োয বে কণজও সঢসন কটি প্রওা ওজযনসন। 
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তাুঁজক ক্ষক ক্রজাচু্চক্ষরর জনয দাক্ষয় করা ক্রযজত পাজর ?  

পক্ষরক্ষস্থক্ষতট ক্ষক অনয প্রকার ত, যক্ষদ ক্ষবেয়কারীজক রযান্ডটর আস্থালীতার ক্ষবজয় 
ক্ষজজ্ঞাা করা জ ক্ষতক্ষন ক্রটজক খুবই আস্থালী বজতন? 

b) চূ়িান্ত ক্ষবশ্বা 

ফীভায ঘুসিগুসর সফসবন্ন নীসঢয উয প্রসঢসষ্ঠঢ ে। প্রস্তাফওাযীয, ফীভাওৃজঢয সনওঝ সমসন কআ 
ঢণেগুসর ম্পজওস  োসওফার নন, ফীভায সফলেফস্তু ম্পজওস  ওর প্রাসঙ্গও ঢণেভজূয 
উজন্মাঘন ওযায এওটি অআনকঢ োসেত্ব ণাজও। 

প্রাসঙ্গও ঢণেভূ র কআ ওর ঢণে কমগুসর ফীভাওৃঢজও সোন্ত সনজঢ িভ ওজয: 

 কম ঢাাঁযা ফীভাটি গ্রড ওযজফন সওনা 

 মসে গ্রড ওজযন, সপ্রসভোজভয ায সও এফং ফীভায ঢস াফরীভূ সও 

ঘূ ান্ত সফোজয এআ অআনানকু োসেত্বটি াধাযড অআজনয ধীনি। োসেত্বটি শুধুভাত্র প্রস্তাফওাযীয 
জ্ঞাঢ প্রাসঙ্গও ঢণেভজূয প্রসঢআ প্রমুি ে না, কম ঢণেভূ ঢাাঁয জ্ঞাঢ কগুসরয কিজত্র 
প্রমুি ে। 

ফীভায ঘুসিগুসরয সফলেফস্তুজঢ এও প্রওায উচ্চস্তজযয োেফেঢা ণাজও। মঔন ফীভায সফলেটি 
ওামসওযী ওযা ে ঢঔন বার সফোটি ঘূ ান্ত সফোজ উন্নীঢ ে। "আউজফসযভা পাআড্ "-এয 
ধাযডাটি, "নজুযাধওৃঢ কাও ণফা না কাও প্রস্তাসফঢ ছুাঁ সওটিয জঙ্গ প্রাসঙ্গও  ঠিও এফং 
ম্পূডসবাজফ ওর ঢণেভজূয ঐসচ্ছও উজন্মাঘন এওটি আসঢফাঘও োসেত্ব" রূজ ংজ্ঞাসেঢ ে 

ম্পণূি উজন্াচন বজত ক্ষক ক্রবাঝায় ?  

অআনানকু ওর প্রওায ঢজণেয উজন্মাঘন এওটি োসেজত্বয অজযা ওজয। 

উদারণ 

i. বীমাকৃজতর ভ্রান্ততথয প্রদান 

এওচন অসধওাসযওউচ্চযিঘাজ অক্রান্ত এফং ঢাাঁয এওটি কঙাঝঔাঝ াঝস  োঝাও জে ককজঙ, কমটিয 
জয সঢসন এওটি সঘসওত্াকঢ ফীভা গ্রজডয সোন্ত সনজেজঙন সওন্তু ঢাাঁয প্রওৃঢ ফিাটি প্রওা 
ওযজরন না। ফীভাওাযী এআবাজফ প্রস্তাফটি গ্রজডয চনে ফীভাওৃজঢয কেে ভ্রান্ত ঢজণেয দ্বাযা প্রঢাসযঢ 
ন। 

ii. বীমাকারী দ্বারা প্রতারণামূক তথয প্রদান 

ক্রকান একজন বযক্ষির হৃৎক্ষপজন্ড একট জন্গত ক্ষছদ্র আজছ এবং ক্ষতক্ষন প্রস্তাজবর ফজমি ক্রটর 
ম্পজকি  তথয প্রকাল কজরজছন। ক্রট বীমাকারীদ্বারা গৃীত য় এবং প্রস্তাবকারী জানজত 
পাজরন না ক্রয পবূি ক্রথজকই ক্ষবদযমান অসু্থতাগুক্ষ কমপজি ৪ বছর রুক্ষিত থাজক না। 

c) প্রাক্ষেক তথয 
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প্রাসঙ্গও ঢণেটিজও এআবাজফ ংজ্ঞাসেঢ ওযা জেজঙ কম, কম ঢণেটি এওচন ফীভা 
অিাযযাআঝাযজও ছুাঁ সওঝ গ্রজডয সোন্তজওপ্রবাসফঢ ওজয এফংমসে ঢাআ গ্রড ওযা ে, ঢজফ 
সপ্রসভোজভয ায এফং ঢস ভূ গুরুত্বূডস। 
কওান এওটি -উজন্মাসঘঢ ঢণে প্রাসঙ্গও সঙর সও না কটি এওটি সফজল সযসিসঢয উয এফং 
ঘূ ান্তবাজফ অআনসবসত্তও নোোরে দ্বাযাআ সনধসাসযঢ োয উয সনবস য ওযজফ। 

অুন অভযা ফীভায কিজত্র প্রাসঙ্গও ঢজণেয ওজেওটি প্রওায ম্পজওস  কেসঔ কমগুসর এওচন ফেসি 
দ্বাযা উজন্মাসঘঢ ো প্রজোচন : 

i. এওটি সনসেসি ছুাঁ সওয াধাযডত্ব জিা সধও উন্মিুঢা ংজওঢওাযী ঢণেভূ। 
কমভনভদু্রজণ ফনজমাকেসফেেুর প্রওৃসঢ ণফা ুিঢায ঢীঢ আসঢা। 

ii. ওর ফীভাওাযীজেয সনওঝ জঢ কৃীঢ ঢীঢ সরসভূ এফং কগুসর ফঢস ভান 
ফিান। 

iii. প্রস্তাজফয পভস ণফা ফীভায অজফেন জত্রয ওর প্রশ্নভূজওআ ফীভায কিজত্র 
প্রাসঙ্গও সাজফ সফজফসঘঢ ে, ওাযড কগুসর ফীভায সফসবন্ন সফলেফস্তু এফং ছুাঁ সওয প্রসঢ 
উন্মিুঢায জঙ্গ ম্পওস মুি ণাজও। ঢঢায জঙ্গ কগুসরয উত্তয প্রোন প্রজোচন এফং 
ঠিওবাজফ ম্পূডস ো উসঘঢ। 

সনজঘ ওঢওগুসর প্রাসঙ্গও ঢজণেয উোযড কেো র: 

উদারণ 

i. সগ্নওাি ফীভা 

 ফাস  তঢযী 
 কবাক েঔর  (কমভন, ওামসারে, ফািান, কোওান, গুোভ, ওাযঔানা আঢোসে।) 
 ভচঢুওৃঢ/প্রস্তুঢওৃঢ ভারজত্রয প্রওৃসঢ, ণসাৎসফেসফীন, সফেেুর, সঢসযি সফেেুর 

আঢোসে। 

ii. মুদ্র বীমা 

 োজওসচং-এয ন্থা, ণসাৎ, এওটি ঘজঝয ফস্তা না েটুি ঘজঝয ফস্তাজঢ, নঢুন িাজভ না 
ফেফহৃঢ িাজভ; আঢোসে। 

 ভাজরয প্রওৃসঢ (কমভন, মন্ত্রাসঢগুসর নঢুন না ফেফহৃঢ) 

iii. ক্রমাটরযান বীমা 

 খনও সাজফ আসঞ্জজনয িভঢা (ফেসি ভাসরওানাধীন কাস ) 
 প্রস্তুসঢয ফঙয 
 এওটি ট্রাজওয ফন িভঢা (ঝজনয সাজফ) 
 কওান উজেজে কাস  ফেফহৃঢ ে 
 এটি কওান কব কসরও ঞ্চজর ফেফহৃঢ ে 

iv. বযক্ষিক্ষভক্ষিক দঘুিটনা বীমা 
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 কায ঠিও প্রওৃসঢ 
 ফে 
 উচ্চঢা এফং চন 
 াযীসযও িভঢা আঢোসে 

v. স্বাস্থয বীমা 

 কওান প্রওায রে সঘসওত্া কৃীঢ জেজঙ সওনা 
 মসে টাোসফটি ণফা উচ্চযিঘাজঅক্রান্ত ন 

vi. াধ্ারণ তবক্ষলষ্টয 

 ূফসফঢী ফীভাওাযীকড দ্বাযা প্রস্তাফটি সযঢেি ণফা সঢসযসি সপ্রসভোভ ধামস, ণফা 
ফাসঢরওৃঢ, ণফা সরসটিয নফীওযজড স্বীওায ম্পসওস ঢ ঢণেভূ 

 প্রস্তাফওাযীয দ্বাযা মু্মঔীন ো ূফসফঢী িসঢভূ 

 

গুরুত্বপণূি 

ক্রয তথযমূজর উজন্াচজনর প্রজয়াজন ক্রনই  [ বীমাকারী দ্বারা না চায়া জ ] 

এটি ধজয কনো ে কম অিাযাআঝাযফজৃন্নয সনসেসি নুোন সফনা প্রস্তাফওাযীয উয সনম্নসরসঔঢ 
ঢণেভজূয উজন্মাঘজনয কওান প্রওায োসেত্ব ফঢস াে না: 

i. ছুাঁ সও ওভ ওযায চনে কৃীঢ েজিভূ 

    উোযড: সগ্নসনফসাও মজন্ত্রয উসিসঢ। 

ii. ফীভাওৃজঢয জ্ঞাঢ ণাওা ঢণেভজূয েরুড 

    উোযড : কওান এওচন ফেসি, সমসন উচ্চ যিঘাজ অক্রান্ত সওন্তু সরস কনোয 
ওাজর কআ ম্পজওস  জ্ঞাঢ সঙজরন, এআ ঢণেটি প্রওা না ওযায ওাযজড োসে ওযা মাজফ 
না। 

iii. কম ঢণেভূ ম্পজওস , মুসিংকঢ প্রজঘিায দ্বাযা জ্ঞাঢ ো কমঢ। কআ িুদ্রাসঢ 
িুদ্রপ্রজঢেও প্রাসঙ্গও ঢজণেয প্রওাজয প্রজোচন কনআ। ঢজফ সঢসযি ঢজণেয প্রজোচন কঢু 
অিাযযাআঝাযজেয অফসেওবাজফ কগুসর ম্পজওস  মজণি জঘঢন ো উসঘঢ।  

iv. অআজনয সফলেভূ : প্রজঢেও ফেসিয কেজয অআনগুসর ম্পজওস  জঘঢন ণাওা উসঘঢ। 

    উোযড: সফজফাযও োণসভজূয ভচজুঢয কিজত্র ক য অআনভূ 

v. কম সফলেটি ম্পজওস  ফীভাওাযী উোীনরূজ প্রঢীেভান জচ্ছন [ণফা সঢসযি ঢজণেয 
প্রজোচনীেঢাটি সযঢোক ওজযজঙন]।ফীভাওাযী যফঢী ওাজর, উত্তযগুসরয না চানায 
চুাজঢ ঢাাঁয োসেত্ব স্বীওায ওযজঢ াযজফন না। 
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vi. নুোনজমাকে ঢণেভূ : কমভন সরসটি গ্রজডয ূজফস মঔন ফীভাওাযীয জি এওচন 
সঘসওত্া সফলেও যীিও যিঘাজয সযভাগুসর যীিা ওজযন। 

 

d) াধ্ারণ (াধ্ারণ) বীমার ক্রিজত্র উজন্াচজনর দাক্ষয়ত্ব 

াধাযড ফীভায কিজত্র, কওান প্রওায সযফঢস ন ূসঘঢ ওযা জফ সওনা কটি ঘুসি দ্বাযা সনধসাসযঢ 
জফ।মঔন ছুাঁ সওটিজও প্রবাসফঢওাযী অর ঘুসিটিজঢ কওান এওটি সযফঢস ন ংখটিঢ ে, ঢঔনআ 
উজন্মাঘজনয োসেত্বটিয প্রশ্ন জঞ। অফায মঔন এওটি ওবায কনাঝ ণফা এওটি সরস প্রোজনয 
দ্বাযা ঘুসিটি ঘূ ান্ত ে,প্রাসঙ্গও ঢণে উজন্মাঘজনয োসেত্বটি কল জে মাে। মসে সরসটি 
প্রঘসরঢ ণাওা ওাজর ছুাঁ সওয কিজত্র কওান প্রওায সযফঢস ন ংখটিঢ জে ণাজও, ঢাজর সরসটি 
নফীওযজডয ভে োসেত্বটিযুনঃ প্রওা খজঝ। 

উদারণ 

এওচন ফাস য ভাসরও কটিয সচসনগুসরজভঢ ফাস টিয ফীভা ওযান। 

সঢসন এও প্তাজয চনে ঙুটিজঢ মান - প্রাসঙ্গও ঢজণেয কওান সযফঢস ন নাআ। 

ক্ষকন্তু ক্ষতক্ষন যক্ষদ উপজর আর একট ত গঠন কজরন এবং একট ক্ষবউট পািার চা ু
কজরন, এট উজেখজযাগযভাজব ঝুুঁ ক্ষকটর পক্ষরবতি ন ঘটাজব। 

 

e) চূ়িান্ত ক্ষবশ্বা ভে য়া 

এঔন কেঔা মাও কআ সযসিসঢগুসরজও কমগুসরয জঙ্গ ঘূ ান্ত সফো বজঙ্গয খঝনা চস ঢ অজঙ। 
এআ প্রওায সফো বজঙ্গয খঝনাগুসর ে প্রওাজয ভাধেজভ ণফা ভ্রান্ত উিানায ভাধেজভ 
উদু্ভঢ জঢ াজয। 

i. অ-প্রকাক্ষলত 

 ফীভাওাযী দ্বাযা কওান প্রওায সনসেসি প্রশ্ন উিাসঢ না োয ওাযজড প্রাসঙ্গও ঢণে 
ম্পজওস  ফীভাওৃজঢয সনশু্চ ণাওায ভাধেজভ  

 ফীভাওাযী দ্বাযা প্রশ্নভজূয ঘাঢুসযভরূও উত্তয প্রোজনয ভাধেজভ 

 সনচ্ছাওৃঢ জঢ াজয [কওান ফেসিয জ্ঞানঢা ণফা সনচ্ছা ফঢঃখঝজঢ াজয] 
ণফা প্রস্তাফওাযী দ্বাযা এওটি ঢজণেয প্রাসঙ্গও সাজফ চানা। মঔন কওান ঢণে 
আচ্ছাওৃঢবাজফ প্রওা ওযা েনা কটিজও ককানীেঢা সাজফ সফজফঘনা ওযা ে। এআ 
কিজত্র কটি প্রঢাযডায েৃ।  

ii. ভ্রান্ত উপস্থাপনা 

এওটি ঘুসি ম্পসওস ঢ অজরাঘনায ওাজর উি কওাজনা ফিফেজও, উিানা ফরা ে। এটি 
কওাজনা ঢণে ম্পজওস  এওটি সনসেসি ফিফে জঢ াজয ণফা ফিফেটি এওটি সফো, আচ্ছা 
ণফা প্রঢোা ম্পজওস  জঢ াজয। 
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মঔন এটি এওটি ঢণে, ঢঔন অা ওযা ে কম কটি ফাস্তসফও ঠিও জফ। 

মঔন এটি সফো ণফা প্রঢোাসবসত্তও ে, ঢঔন এটি ফেআ বার সফোজ ওযা প্রজোচন। 

ভ্রান্ত উিানা েআু প্রওাজযয জঢ াজয: 

 অজ্ঞতাজক্ষনত ভ্রান্ত উিানা কফঠিও ফিফেগুসরয জঙ্গ ম্পওস মুি ে, কমগুসর কওান 
প্রওায প্রঢাযডাভরূও উজেে ঙা াআ ওযা ে, কমভন, এওচন ফেসি, সমসন ভাজছ 
ভজধে ধূভান ওজযন এফং সনেসভঢ ধূভােী নন, কটি প্রস্তাজফয পজভস উজেঔ না 
ওযজঢ াজযন ওাযড কটিয ছুাঁ সওয কিজত্র কওান প্রওায প্রাসঙ্গওঢা অজঙ ফজর সঢসন 
ভজন ওজযন না। 

 প্রতারণামূক ভ্রান্ত উিানাগুসর র সফঘিডঢা আচ্ছাওৃঢবাজফ ফীভাওাযীজও 
ঞওাজনায উজেজে ওসণঢ সভণো ফিফেভূ ণফা ঢে সফজফঘনা ওযা ফেঢীঢ 
ছুাঁ সওূডসবাজফ প্রেত্ত ফিফেভূ। কমভন, এওচন সনেসভঢ ধূভােীয আচ্ছাওৃঢবাজফ কআ 
ঢণেটি প্রওা না ওযা কে সঢসন ধূভান ওজযন। 

ঞওাজনায উজেে কওান প্রওায ককানীেঢা ণফা প্রঢাযডাভরূও উজন্মাঘন ণফা ভ্রান্ত 
উিানায কিজত্র এওটি ফীভা ঘুসি ফাসঢর ে। ঘূ ান্ত সফো বজঙ্গয খঝনাগুসরয চনে ঘুসিটি 
ফাসঢর সাজফ সফজফসঘঢ জঢ াজয। 

উোযডস্বরূ, াসযফাসযও সযফঢস নীর সরসজঢ সঢা-ভাঢা ঢাাঁজেয ন্তাজনয ফীভাুযিা ওাজর এআ 
সফলেটি না চানজঢ াজযন কম ঢাাঁজেয সশুটিয কওান এওটি চন্মকঢ ভো অজঙ। এ কিজত্র 
প্রঢাযডায কওান প্রওায উজেে নাআ। 

h. বীমাজযাগয স্বাথি 

প্রজঢেও ফীভা ঘুসিয এওটি সযামস উাোন র 'ফীভাজমাকে স্বাণস'মা ফীভাওযজডয চনে এওটি 
অআনানকু ূফসপ্রজোচনীেঢা সাজফ সফজফসঘঢ ে। অনু অভযা কেসঔ ফীভা সওবাজফ এওটি চেুা 
কঔরা ণফা ফাসচ ধযা সফলেও ঘুসিয কণজও সবন্নঢয ে। 

a) জয়ুা ক্রখা এবং বীমা 

ঢাজয এওটি কঔরা সঘন্তা ওরুন, কমঔাজন এওচন ে কচজঢন ণফা াজযন। ায ণফা 
সচঢটি খজঝ শুধুভাত্র এআ ওাযজড কম কআ ফেসি এওটি ফাসচয ঘুসিজঢ প্রজফ ওজযন। কম ফেসি 
কঔরাটিজঢ ং গ্রড ওজযজঙন কটিজঢ সঢসন কঔরাটি সচঢজফন এটি ফেঢীঢ ঢাাঁয নে কওান 
প্রওায সঢসযি স্বাণস ণফা ম্পওস  ণাজও না। 

কফটিং ণফা, ফাসচ ধযা কওান নোোরজে অআনকঢবাজফ প্রজমাচে নে এফং ঢায পজর এটিয 
ম্পজওস  কমজওান ঘুসি কফঅআসনরূজ সফজফসঘঢ জফ। মসে এওটি কিজত্র কওান ফেসি এওটি ঢাজয 
কঔরাে ঢাাঁয ফাস টি ফাসচ সাজফ ফেও যাজঔন এফং সঢসন মসে কঔরাটিজঢ কজয মান, য 
ি কটি ূযজডয চনে কওান নোোরজেয দ্বাযি জঢ াযজফন না। 

এঔন এওটি ফাস  এফং কটিয ুজ  মাোয ওণা ভজন ওরুন। কম ফেসি ঢাাঁয ফাস টিয চনে 
ফীভা গ্রড ওজযন ঢাাঁয ফীভায সফলেফস্তুটিয জঙ্গ ফাস টি এওটি অআনানকু ম্পজওস চস ঢ। সঢসন 
এটিয ভাসরও এফং মসে এটি সফনি ণফা িসঢগ্রস্ত ে ঢাাঁয অসণসওবাজফ িসঢগ্রস্ত োয 
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ম্ভাফনা অজঙ। সগ্নওািটি কাও ণফা নাআ কাও, এআ ভাসরওানায ম্পওস টি কণজওআ মােএফং 
এআ ম্পওস টিআ িসঢয প্রসঢ সনজেস সঢ ে। এআ প্রওায খঝনায[সগ্নওাি ণফা ঘুসয], দ্বাযা 
কওান িসঢয ম্ভাফেঢাআ সনজেস সঢ ে, মসে কওাজনা ফেসি ফীভা গ্রন ওরুন ফা না ওরুন। 
এওটি ঢাজয কঔরা, কমঔাজন এওচন সচঢজঢ ণফা াযজঢ াজযন, ঢায কণজও সবন্নবাজফ, 
এওটি সগ্নওাজিয এওটিআ ভাত্র পরাপর ণাওজঢ াজয - ফাস টিয ভাসরজওয িসঢ। 

মু্মঔীন ো িসঢটিয সফরুজে কমজওান প্রওাজয িসঢূযডটি সনসশ্চঢ ওযায চনেআ ভাসরও ফীভা 
গ্রড ওজযন। 

এওচন ফীভাওৃজঢয, ঢাাঁয ফাস টিজঢ ণফা ম্পজে ঢাাঁয কম স্বাণস ণাজও কটিজও ফরা ে 
ফীভাজমাকে স্বাণস। ফীভাজমাকে স্বাজণসয উসিসঢ এওটি ফীভাঘুসিজও তফধ এফং অআজনয ধীজন 
ওামসওযী ওজয। 

গুরুত্বপণূি 

বীমাজযাগয স্বাজথির ক্ষতনট অপক্ষরাযি উপাদান : 

1. ফীভাওযডজমাকে উাোনগুসর র ম্পে, সধওায স্বাণস, চীফন ণফা ম্ভাফে োে ণাওা 
অফেও। 

2. এআ ম্পে, সধওায, স্বাণস, চীফন ণফা ম্ভাফে োেগুসর অফসেও বাজফ ফীভায সফলেফস্তুয 
জঙ্গ ম্পসওস ঢ জঢ জফ। 

3. সফলেফস্তুটিয জঙ্গ ফীভাওৃজঢয এভন এওটি অআনকঢ ম্পওস  ণাওজঢ জফ মাজঢ ম্পে, সধওায 
স্বাণস, চীফন ণফা োেভসুিয ুযিায সবঢটি েঢৃ় ণাজও। য সেও কণজও, উজযািগুসরয 
কওান প্রওায িসঢ, সফনি ো, অখাঢ ণফা োে ৃসিয েরুন ঢাাঁয অসণসওবাজফ িসঢ 
জফ। 

উদারণ 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  1 

শ্রী ঘন্ধজঔয এওটি ফাস য ভাসরও, কমটিয চনে সঢসন এওটি ফোে কণজও ১৫ রি ঝাওায এওটি 
ফেসও ঋড সনজেজঙন।  

ঢাাঁয সও ফাস টিয কিজত্র কওান প্রওায ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ ?   

ফোেটিয সও ফাস টিয কিজত্র কওান প্রওায ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ ?  

ঢাাঁয জঙ্গ প্রসঢজফীজেয ম্পওস  সও ? 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  2 

শ্রী শ্রীসনফাজনয স্ত্রী, েটুি ন্তান এফং ফেৃ সঢা-ভাঢা ম্বসরঢ এওটি সযফায অজঙ। 

ঢাাঁয সও ঢাাঁজেয বার ণাওায সফলজে কওান প্রওায ফীভাজমাকে স্বাণস অজঙ?  
ঢাাঁজেয ভজধে কমজওান এওচন াাঢাজর িানান্তসযঢ জর সও ঢাাঁয কওান প্রওায অসণসও িসঢ জফ?  
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ঢাাঁয প্রসঢজফীয সশুগুসরয ম্পজওস  সও ফরা মাজফ? ঢাজেয চনে সও ঢাাঁয কওান প্রওায ফীভাজমাকে 
স্বাণস সফেেভান অজঙ ?   

 

এঔন এওটি ফীভায সফমেফস্তু এফং এওটি ফীভাঘুসিয সফলেফস্তুয ভজধে সবন্নঢাগুসর কেঔামাও। 
ফীভায সফলেফস্তু ফীভাওযজডয চনে ম্পেটিয জঙ্গ ম্পওস মুি, কমটিয সনচস্ব এওটি ন্তসনসসঢ 
ভরূে সফেেভান অজঙ।  

য সেজও ফীভা ঘুসিয সফলেফস্তুটি র ম্পেটিয কিজত্র ফীভাওৃজঢয অসণসও স্বাণস। মঔন 
ফীভাওৃজঢয ম্পেটিয কিজত্র এআ প্রওায এওটি স্বাণস চস ঢ ণাওজফ শুধুভাত্র ঢঔনআ ফীভাওযজডয 
চনে ঢাাঁয এওটি অআনকঢ সধওায ণাওজফ। ওঠিনঢভ জণস ফীভা সরসটি শুধআু ম্পেটিজও 
ুযসিঢ ওজয না, ম্পেটিজঢ ফীভাওৃজঢয অসণসও স্বাণসটি ুযসিঢ ওজয। 

উদারণ 

কম ফাস টি শ্রী ঘন্ধজঔয এওটি ফোে কণজও ১৫ রি ঝাওায এওটি ফেসও ঋড গ্রজডয ভাধেজভ ক্রে 
ওজযজঙন কআ ফাস টিয ওণা সঘন্তা ওরুন। মসে সঢসন এআ ংওটিয ভজধে ১২ রি ঝাওা প্রঢোসড 
ওজয ণাজওন, ফোজেয স্বাণস ণাওজফ শুধভুাত্র ফসি সঢন রি ঝাওায কমটি ফজওো জঙ। 

তাজ বযাঙ্কটর, বাক্ষ়িটর ক্রিজত্র ঋজণর অপ্রদি বজকয়া অংকটর জনয একট আক্ষথিক 
স্বাথি আজছ ক্রযট তাজক পক্ষক্ষটজত একট  বীমাকৃত ক্ষাজব ক্ষনক্ষশ্চত করজব। 

মসে কওান ফেসি আচ্ছাওৃঢবাজফ ঢাাঁয ম্পসত্তজঢ সগ্নংজমাক ওজযন এফং িসঢয চনে সরসয 
ধীজন িসঢূযজডয োসফ ক ওজযন, এআ প্রওায োসফগুসর সযষ্কাযবাজফ প্রঢাযডাভরূও এফং 
মুসিংকবাজফআ প্রঢোঔোনজমাকে।  

b) ক্রয ময় বীমাজযাগয স্বাথিট উপক্ষস্থত থাকজত জব 

সগ্নওাি, েখুসঝনা, ংক্রান্ত ফীভায কিত্রগুসরজঢ সরস গ্রড এফং িসঢয ভেগুসর উবে 
কিজত্রআ ফীভাজমাকে স্বাজণসয উসিসঢ ণাওজঢ জফ। 

স্বািে এফং ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায কিজত্র, সনজচয ঙা া সযফাজযয েেজেয চনে প্রস্তাফওাযী 
দ্বাযা ফীভা কনো কমজঢ াজয ওাযড সযফাজযয েেজেয ভজধে কওউ েখুসঝনায মু্মঔীন জর 
ণফা াাঢাজর িানান্তসযঢ জর ঢাাঁজও অসণসও িসঢয মু্মঔীন জঢ াজয। সওন্তু ভদু্র ফীভায 
কিজত্র ফীভাজমাকে স্বাণসটি শুধভুাত্র িসঢয খঝনাটিয ভজেআ উসিঢ ণাওা প্রজোচন। 

4. ক্ষনকটতম কারণ 

অআনকঢ নীসঢভজূয ফসজল, কমটি শুধুভাত্র াধাযড ফীভায কিজত্রআ প্রজমাচে, র সনওঝঢভ 
ওাযজডয নীসঢ। 

াধাযড ফীভা ঘুসি গুসর শুধুভাত্র িসঢূযড প্রোন ওযজফ মসে ংখটিঢ িসঢগুসর ফীভাওৃঢ সফজেয 
ওাযজড ে, কমগুসর সরসটিজঢ অচ্ছাসেঢ। কমজওান োসফ সফজফঘনা ওযায ভজে িসঢ এফং ধ্বংজয 
প্রওৃঢ ওাযড সনধসাযড ওযাটি র প্রাণসভও েজি।   
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সনওঝঢভ ওাযডটি র ফীভায এওটি প্রধান নীসঢ এফং এটি িসঢ ফা ধ্বং াধও খঝনাটি সওবাজফ 
খঝর এফং কটি ঢেআ এওটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযডস্বরূ সওনা কআ সফলে ম্পসওস ঢ। 

এআ সনেভানমুােী, ফীভাওাযী, প্রধান ওাযড কমটি িসঢ উত্ােনওাযী খঝনাফরীয ূঘনা ওজয, 
ণঘ মা প্রজোচনীেবাজফ িসঢটিয ঠিও ূফসফঢী খঝনা না জঢ াজয, কটিয নুোন ওজযন, 
ণসাৎ এটি এভন এওটি খঝনা কমটি িসঢটিয চনে োেী খঝনাটি ণফা কটিয ফসসনওঝফঢী জঢ 
াজয। 

েবূস াকে ফঢঃ মঔন এওটি িসঢ ংখটিঢ ে প্রােআ কঔাজন েখুসঝনাটি মসন্ত এওটি খঝনা প্রফা 
ফঢস ভান ণাজও এফং কআ ওাযজড কওান কওান ভজে ফসসনওঝফঢী ণফা প্রসক্সজভঝ ওাযডটি সনসেসি 
ওযা ওঠিন জে জঞ। 

উোযডস্বরূ, এওটি সগ্নওাি এওটি চজরয নজরয কপজঝ মাোয ওাযড জঢ াজয। পরশ্রুসঢস্বরূ 
চর যফযা ফেফিা ধ্বংজয িসঢ এফং সগ্নওািটিজওআ খঝনাটিয ফসসনওঝফঢী ওাযড সাজফ 
সফজফঘনা ওযা জফ। 

ংজ্ঞা 

ক্রয কারণট একট ঘটনা লঙৃ্খজক ক্রযট ক্রকান একট নতুন এবং স্বাধ্ীন তূ্র ক্রথজক শুরু 
এবং ক্ষেয় য়া ক্রকান প্রকার লক্ষির স্তজিপ ক্ষবনা একট ফ আনয়নকারী ক্ষেয় এবং 
িম কারণটজক প্রক্ষক্সজমট বা বিক্ষনকটবতী কারণ ক্ষাজব ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য়। 

প্রসক্সজভঝ ফা ফসসনওঝফঢী ওাযজডয নীসঢটি নধুাফজনয চনে সনজম্ন প্রেত্ত সযসিসঢটি কেঔুন: 

উদারণ 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  1 

চজেয কাস টি ঘুসয জে সকজেজঙ।েআু সেন জয, ুসর কাস টিজও িসঢগ্রস্ত ফিাে ঔুাঁজচ াে। 
নুোন কণজও প্রওাসঢ ে কম কঘায কাস টি এওটি কাজঙয জঙ্গ ধাক্কা কভজযসঙর। চে কাস টিয 
িসঢয চনে ফীভা ংিায সনওঝ এওটি োসফ ক ওজয। চেজও ফাও ওজয, ফীভা ংিা োসফটি 
প্রঢোঔোন ওজয।ফীভা ংিাটি দ্বাযা প্রেসসঢ ওাযডটি সঙর, 'ঘুসয'টি র িসঢয প্রওৃঢ ওাযড এফং 
চে দ্বাযা ঢাাঁয কাস টিয চনে কৃীঢ ফীভাে ঘুসযটি সঙর এওটি ফসঃষৃ্কঢ সফে ঢাআ ফীভা ংিাটি 
োসফটিয চনে ণস প্রোজন োেফে নে। 

 

পক্ষরক্ষস্থক্ষত  2 

শ্রী সজন্টা মঔন এওটি কখা া ঘ সঙজরন, সঢসন ভাটিজঢ জ  মান এফং ঢাাঁয এওটি া কবজগ মাে, 
ঢাাঁজও াাঢাজর সনজে মাোয ূজফস ফহুিড সঢসন সবজচ ভাটিজঢ জ  সঙজরন। সবজচ ভাটিজঢ জ  
ণাওায ওাযজড ঢাাঁয জ্বয ে কমটি জয সনউভসুনোে মসফসঢ জে কজল ঢাাঁয ভঢুৃে ে। মসে 
সনউভসুনোজও ফসসনওঝফঢী ওাযড ভজন জর, ফাস্তসফওবাজফ েখুসঝনাচসনঢ ঢনটি ফসসনওঝফঢী 
ওাযডরূজ উিাসঢ ে এফং োসফটি ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায সধজন কৃীঢ ে. 
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সগ্নওাজিয ওাযজড ফীভাওৃজঢয দ্বাযা মু্মঔীন ো সওঙু িসঢ অজঙ কমগুসরয ফসসনওঝফঢী ওাযড 
সাজফ সগ্নওািটিজও োেী ওযা মাে না, ণঘ ংিাগুসরয দ্বাযা সগ্ন ফীভা সরসগুসরয ধীজন 
কগুসর প্রোন ওযা ে।   

এআ প্রওায িসঢগুসর উোযড জঢ াজয  – 

 সগ্নসনফসাজনয চনে ফেফহৃঢ চজরয দ্বাযা ো ম্পসত্তয িসঢ 

 সগ্নসনফসানওাযীজেয ের দ্বাযা ঢাাঁজেয োসেত্ব ারজনয ভেওারীন ম্পসত্তয িসঢ 

 সগ্নওাজিয মু্মঔীন ো এওটি ফাস  কণজও নে এওটি সনযাে িাজন িানান্তওযজডয 
ভজে ো ম্পসত্তয িসঢ 

সনজচজও যীিা ওরুন 8 

এওটি কখা াে ঘ ায ভজে েখুসঝনাে জ  সকজে সবজচ ভাটিজঢ জ  ণাওায ওাযজড শ্রী সজন্টায 
সনউভসুনো জেসঙর। সনউভসুনো শ্রী সজন্টায ভঢুৃেয ওাযড সঙর। ভঢুৃে ফসসনওঝফঢী ওাযডটি সও? 

I. সনউভসুনো 
II. কখা া  
III. কখা োযচসনঢ েখুসঝনা 
IV. েবূস াকে 

 

ারাংল 

a) ফীভায প্রসক্রোটিজঢ ঘাযটি উাোন অজঙ (ম্পে, ছুাঁ সও, ছুাঁ সওয এওসত্রওযড এফং এওটি 
ফীভাঘুসি)। 

b) এওটি ম্পে ওজেও প্রওায ুসফধা উত্ােন ওজয এফং কটিয ভাসরওজও এওটি ভরূে প্রোন 
ওজয। 

c) এওটি িসঢয ম্ভাফনায প্রসঢসনসধত্বওাযী র ছুাঁ সও। 

d) ফিা ণফা ফিাভূ কমগুসর িসঢটিয ম্ভাফনা এফং ঢীব্রঢা ফসৃে ওজয কগুসরজও সফে 
সাজফ উজেঔ ওযা ে। 

e) কাসডসঢও নীসঢটিজও, কমটি ফীভাজও ম্ভফ ওজয, ছুাঁ সওয এওসত্রওযজডয নীসঢ ফজর। 

f) এওটি তফধ ঘুসিয ন্তকসঢ র, প্রস্তাফ এফং গ্রড, সফজফঘনা, অআনানকুঢা, িকজডয িভঢা 
এফং িকজডয ভধেফঢী ঘুসিটি। 

g) িসঢূযজডয প্রসঢশ্রুসঢটি সনসশ্চঢ ওজয কম ফীভাওৃজঢয অওসিও খঝনায ওাযজড ঢাাঁয িসঢটিয 
সফরুজে িসঢূযড াোটি। 

h) াজব্রাজকজনয ণস র, ফীভাওৃজঢয সনওঝ জঢ ফীভায সফলেফস্তুয জঙ্গ ম্পওস মুি ওর প্রওায 
সধওায এফং প্রসঢওাযভজূয ফীভাওাযীয প্রসঢ িানান্তযড। 
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i) ংজমাচজনয নীসঢটি, কফাছাে কম মসে এওআ ম্পজেয এওাসধও ফীভা ংিায জঙ্গ ফীভা ওযাজনা 
ে, ওর ংিা দ্বাযা প্রেত্ত কভাঝ িসঢূযডটি মু্মঔীন ো প্রওৃঢ িসঢয সধও জঢ াযজফ 
না। 

j) ফীভায ওর ঘুসিগুসরআ আউজফসযভা পাআড্  নীসঢ সবসত্তও ে। 

k) 'ফীভাজমাকে স্বাণস'-এয সফেেভানঢাটি র প্রজঢেও ফীভাঘুসিয এওটি সযামস উাোন এফং 
ফীভায চনে অআনঢ প্রজোচনীে এওটি ূফসঢস । 

l) প্রসক্সজভঝ ফা সনওঝঢভ ওাযডটি র ফীভায এওটি প্রধান নীসঢ এফং এটি িসঢ ফা ধ্বংওাযী 
খঝনাটি সওবাজফ খঝর এফং কটি ঢেআ এওটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযডস্বরূ সওনা কআ সফলে 
ম্পসওস ঢ। 

 

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) ম্পে 
b) ছুাঁ সও 
c) সফে 
d) ছুাঁ সওয এওসত্রওযড 
e) প্রস্তাফ এফং গ্রড 
f) অআন ম্মঢ সফজফঘনা 
g) ওনজনা েট অআজটভ 
h) আউজফসযভা পাআজট 
i) প্রাসঙ্গও ঢণেভূ 
j) ফীভাজমাকে স্বাণস 
k) াজব্রাজকন 
l) ংজমাচন 
m) ফসসনওঝফঢী ওাযড  



 
 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার উিরমূ 

উির  1 

ঠিও ঙন্নটি র II. 

ঘুসয ওযা ভারত্রগুসর অআনানকুঢায নীসঢটিজও বঙ্গ ওজয এফং ঢায পজর এওটি ফীভাজমাকে ছুাঁ সওয 
প্রসঢসনসধত্ব ওজয না। 

উির  2 

ঠিও ঙন্নটি র II. 

ফর প্রজোকটি এওটি তফধ ঘুসিয উাোন নে। 

উির  3 

ঠিও ঙন্নটি র III. 

ক্রঘা়িায় চ়িাকাীন ঘটা দঘুিটনাট ক্রই ঘটনামজূর প্রবাজর চূনা কজর ক্রযগুক্ষ 
ঘটনাচজে শ্রী ক্ষপজন্টার মৃতুযর কারণ য় এবং তাই এট বিক্ষনকটবতী কারণ। 
 

স্ব-পরীিজণর প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন  1 

নীসঢকঢ সফজেয ণস : 

I. কওান এওচন ফেসিয ঢঢা ণফা ঘাসযসত্রও ত্রুটিভূ 

II. এওচন ফেসিয ন্তসনসসঢ ঢঢা এফং ভরূেজফাধভূ 

III. ধভীে সফোজয ছুাঁ সওভূ 

IV. ফীভা ওযজডয ম্পেটিয সফে ভূ 

প্রশ্ন  2 

ছুাঁ সওয সনজেস ওজয: 

I. জ্ঞানঢাচসনঢ বীসঢ 

II. িসঢয ম্ভাফনা 

III. চন াধাযজডয িাজনয সফগ্ফভূ 

IV. সফে 

উির  3 

___________ণস র এওচজনয সফসনজোকগুসরয সফসবন্ন প্রওায ম্পজেয ভজধে সফঢযড ওযা। 
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I. এওসত্রওযড 

II. সফজওন্ধীওযড 

III. চেুা কঔরা 

IV. কসঢীর ছুাঁ সও 

প্রশ্ন  4 

_____________ টি এওটি ম্পজেয নভনুা নে। 

I. ফাস  

II. ূমসাজরাও 

III. মন্ত্রাসেভূ 

IV. কভাঝয মান 

প্রশ্ন  5 

______________ টি ছুাঁ সওয এওটি উোযড নে। 

I. েখুসঝনায ওাযজড কাস  িসঢ 

II. ফসৃিয চজরয চনে ভারজত্রয িসঢ 

III. ফেফাজযয ভাধেজভ কাস য ঝাোজযয িে-িসঢ 

IV. সগ্নওাজিয চনে ম্পসত্তয িসঢ 

প্রশ্ন  6 

বূসভওম্প সনম্নসরসঔঢটিয এওটি উোযড: 

I. সফমসেসবসত্তও ছুাঁ সও 

II. কসঢীর ছুাঁ সও 

III. প্রাসন্তও ছুাঁ সও 

IV. পাঝওাভরূও ছুাঁ সও 

প্রশ্ন  7 

সনম্নসরসঔঢ ফিফেটিয ফসাসধও উমুি মুসিগ্রাে ভঢুরটি সনফসাঘন ওরুন। 

ফিফে: ফীভা এওটি ম্পেজও িসঢ ণফা ধ্বং কণজও যিা ওযজঢ াজয না। 

I. ঢে 

II. সভণো 

III. অংসও ঢে 
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IV. প্রজোচনীেবাজফ ঢে নে 

প্রশ্ন  8 

__________________ এয ণস র ফীভাওৃজঢয সনওঝ জঢ ফীভায সফলেফস্তুয ম্পসওস ঢ ওর 
সধওায এফং উভভজূয ফীভাওাযীয প্রসঢ িানান্তযন। 

I. ংজমাচন 

II. াজব্রাজকন 

III. অআনকঢ সফে 

IV. ছুাঁ সওয এওসত্রওযড 

প্রশ্ন  9 

______________ এটি র এওটি ঢজণেয নভনুা, কমটি ফীভাওাযী দ্বাযা চানজঢ ঘাো না জর 
উজন্মাঘন ওযায প্রজোচন নাআ। 

I. ফীভাওৃজঢয ফে 

II. সগ্নসনফসাও ফেফিায উসিসঢ 

III. উষ্ণঢাচসনঢ ুিঢা 

IV. ফীভা ম্পসওস ঢ নোনে সফস্তাসযঢ সফফযডভূ 

প্রশ্ন  10 

________________ র এওটি ঘুসিয সফলজে অজরাঘনায ভজে এওটি ভ্রান্ত ফিফে প্রোন। 

I. ভ্রান্ত উিানা 

II. ংজমাচন 

III. প্রস্তাফ 

IV. প্রসঢসনসধত্ব 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার উিরমূ 

উির  1 

ঠিও ঙন্নটি র I. 

নীসঢকঢ সফজেয ণসর এওচন ফেসিয ঢঢা ণফা ঘাসযসত্রও ঔুাঁঢভূ। 

উির  2 

ঠিও ঙন্নটি র II. 
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‘ছুাঁ সও’ এওটি িসঢয ংজওঢ প্রোন ওজয। 

উির  3 

ঠিও ঙন্নটি র II. 

সফজওন্ধীওযজডয ণস র সফসবন্ন প্রওায ম্পজেয ভজধে কওান এওচন ফোসিয সফসনজোকগুসরয 
সফঢযড। 

 

উির  4 

ঠিও ঙন্নটি র  II. 

ূমসাজরাওজও এওটি ম্পজেয কিডীবুি ওযা মাে না ওাযড এটি প্রােবূস াফঢায এফং ভাসরওানায 
যীিাটিজঢ উত্তীডস ে না। 

উির 5 

ঠিও ঙন্নটি র III. 

াধাযড ফেফাজযয দ্বাযা িে-িসঢগুসর ছুাঁ সও সাজফ সফজফসঘঢ ে না। 

উির  6 

ঠিও ঙন্নটি র  I. 

বূসভওম্প এওটি সফমসেভরূও ছুাঁ সওয উোযড। 

উির  7 

ঠিও ঙন্নটি র I. 

ফীভা এওটি ম্পেজও িসঢ ণফা ধ্বং কণজও যিা ওযজঢ াজয না। 

উির  8 

ঠিও ঙন্নটি র II. 

াজব্রাজকজনয ণস র ফীভাওৃজঢয সনওঝ জঢ ফীভায সফলেফস্তু ম্পসওস ঢ ওর সধওায এফং 
উভভজূয ফীভাওাযীয প্রসঢ িানান্তযন। 

উির  9 

ঠিও ঙন্নটি র II. 

ফীভা ক্রজেয ওাজর সচজ্ঞাা না ওযা জর, সগ্নসনফসাও ফেফিায উজেঔ ওযায প্রজোচন নাআ। 

উির  10 

ঠিও ঙন্নটি র I. 

ভ্রান্ত উিানা র এওটি ঘুসিয সফলজে অজরাঘনায ওাজর এওটি ভ্রান্ত ফিফে ক ওযা। 
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অধ্যায় 12 
দক্ষ রচনা  

 

অধ্যাজয়র ভূক্ষমকা 

ফীভা সজল্প, অভাজেয ফহু ংঔোও পভস, েসরর প্রবৃসঢ সনজে ওাচ ওযজঢ ে। এআ ধোে অভাজেয 
এওঝা ফীভা ঘুসিজঢ সফসবন্ন েসরর  কগুসরয গুরুত্ব ম্পজওস  সযসঘঢ ওযাজফ। এঙা া প্রজঢেওটি 
পজভসয ঠিও প্রওৃসঢ, ওীবাজফ কগুসর ূযড ওযজঢ ে এফং এআ সনসেসি ঢণে ঘাোয ওাযড ওী কআ 
ফোাজয এওঝা ধাযডা কেজফ এআ ধোে। 

পাঠযকূ্ষচ 

A. কপ্রাজাচার পভস 
B. কপ্রাজাচার স্বীওৃসঢ (োেগ্রড) 
C. সপ্রসভোভ প্রাসপ্ত 
D. ওবায কনাঝ / ফীভায ংাত্র / সরস েসরর 
E. োয ীা্ মাসন্টভূ 
F. নীসঢয ফোঔো 
G. সরসয ফোঔো 
H. ুননসফীওযড কনাটি 

এআ ধোে  ায য, অসন িভ জফন: 

a) কপ্রাচার পজভসয সফলেফস্তু ফোঔো। 
b) সপ্রসভোভ প্রাসপ্ত ফোঔো ওযজঢ। 
c) ওবায কনাঝ এফং ফীভা ংাজত্রয ঠিওবাজফ ভরূোেড  ফোঔো ওযজঢ।  
d) ফীভা সরসয েসরজরয ঢস াফরী ফোঔো ওযজঢ  
e) সরস োয ীা্ মাসন্ট  ঢোেজনয ফোঔো 
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A. ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

ফীভাওাযী  ফীভাওাযজওয ভজধে কফাছা া  স্বচ্ছঢা অনায উজেজে ফীভায েসরর যঘনা ওযা জে 
ণাজও। এভন সওঙু েসরর সনসেসি যজেজঙ মা ফীভা ফেফাে প্রঘসরঢবাজফ ফেফায ওযা ে। কক্রঢায 
খসনষ্ঠ ফেসি োে ফীভা এজচন্টজওআ কক্রঢায ভজুঔাভসুঔ  জঢ ে এফং ংসিি েসরর ম্পজওস  ভস্ত 
জন্ন েযূ ওসযজে কগুসর ূযড ওযজঢ াামে ওযজঢ ে। ফীভা কওাম্পাসন কক্রঢা  ঢাাঁয ঘাসো 
চানজঢ াজয কওফরভাত্র কক্রঢায ক ওযা েসরর কণজওআ। এযাআ ফীভাওাযওজও ছুাঁ সওয গুরুত্ব ফছুজঢ 
াামে ওজয।  

প্রসঢঝা েসরজরয উজেে  েসরজর ণাওা ঢণে এফং ফীভাে ঢাজেয প্রাসঙ্গওঢা  গুরুত্ব কফাছা উসঘঢ 
এজচজন্টয। 

1. ক্রপ্রাজপাজা ফমি 

েসরর যঘনায প্রণভ মসাজে চরুযী জরা কপ্রাজাচার পভস মায ভাধেজভ ফীভাওাযী চানাে: 

 সঢসন কও, 
 ওী ধযজনয ফীভা ঢাাঁয প্রজোচন, 
 সঢসন মায ফীভা ওযজঢ ঘাআজঙন ঢায ম্বজে সফস্তাসযঢসফফযড 
 ওঢ ভজেয চনে ফীভাটি ওযা জচ্ছ। 

সফস্তাসযঢ ভাজন জরা অসণসও ভরূে  ফীভায সফলজেয জঙ্গ মুি ভস্ত ঢোফেওঢণে। 
a) বীমাকারক দ্বারা ঝুুঁ ক্ষকর মূায়ণ 

i. ফীভায জনয ‘‘ক্রপ্রাপজা ফমি’’ ক্রপ্রাজপাজার বা প্রস্তাবকজক পরূণ করজত জব, 
ছুাঁ সওয সনসযজঔ ফীভাওাযজওয প্রজোচন ভজঢা ভস্ত ঢোফেও ঢণে ঢুজর ধযজঢ, মাজঢ 
ফীভাওাযও সোন্ত সনজঢ াজযন : 

 গ্রড ওযজফ নাসও প্রঢোঔান ওযজফ এফং 
 ছুাঁ সও গ্রড ওযায কিজত্র ভঞ্জযু ওযা জফ এভন িসঢুযজডয ায মা ঢস াফরীমুি 

কপ্রাচার পজভস কআ ঢণে ণাজও মা প্রস্তাসফঢ ফীভায চনে ছুাঁ সও সনজঢ ফীভা কওাম্পাসনয ওাজঙ 
ঔুফআ েযওাযী। সফোজমাকে নীসঢ  ফস্তুকঢ ঢণেপ্রওাজয ওঢস ফে উবেআ ফীভায চনে 
কপ্রাজাচার পভস সেজেআ শুরু ে। 
ফস্তুকঢ ঢণে প্রওাজয ওঢস ফে নীসঢয শুরু কণজওআ উদু্ভঢ ে এফং ঘুসি কল োয জয 
ঘজর। এআ নীসঢঝাআ ধোে 2 –এ সফস্তাসযঢবাজফ অজরাসঘঢ জেজঙ।) 

উদারণ 

ফীভাওাযীয মসে এওঝা োরাভস যাঔায প্রজোচন জ  ফা সঢসন মসে চাসনজে ণাজওন কম ঢায ককাড 
চজুেরাসয কারুজভ এওঝা জঝাজভটিও োরাভস সজিভ অজঙ, ঢাজর ঢাাঁয শুধুভাত্র এঝা চানাজনাআ 
েযওায, ঢা নে, উযন্তু ঢাাঁজও এঝা সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ কম সরস সসযেজটয ভজধে ঢাাঁয এআ 
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ফেফিাঝা োসওস ং ওসিজন ণাওজফ। োরাভস ণাওাঝা জরা ফীভাওাযজওয ওাজঙ এওঝা ফস্তুকঢ সফলে। 
এআ সফলেগুসরয সবসত্তজঢআ ফীভাওাযও ছুাঁ সওয ভরূোেড ওজযন। 

াধাযডঢ ফীভাওাযওযা ঙাাজনা কপ্রাজাচার পভস সেজে ণাজওন, মাজঢ ফীভা কওাম্পাসনয নাভ, 
করাজকা, ঠিওানা ফীভায কিডী / ধযড / জডেয ফেফায আঢোসেয উজেঔ ণাজও। কপ্রাজাচার 
পজভস এওঝা ঙাাজনা ঢণোফরী মুি ওযাঝা জরা ফীভাওাযজওয ওাজঙ কযোচ-ভাসপও সফলে, 
মসে এয চনে কওাজনা িোিাটস  পযভাঝ ফা বো ঘার ুকনআ।   

উদারণ 

এআ ধযজনয কনাজঝয সওঙু উোযড জরা: 

‘ছুাঁ সও ভরূোেজডয কিজত্র ফস্তুকঢ ঢণে না-চানাজনা, সফভ্রাসন্তওয ঢণে কেো, চাসরোসঢ ফা 
ফীভাওাযীয জমাসকঢা আেু ওযা সরসয অঢাে িসঢূযড ফাসঢর জঢ াজয।’, 

‘মঢিড না কওাম্পাসন প্রস্তাফ গ্রড ওযজঙ  ুজযা সপ্রসভোভ কেো জচ্ছ, ঢঢিড কওাম্পাসন 
ছুাঁ সওজঢ ণাওজফ না।’ 

 

গুরুত্বপণূি 

বস্তুগত তথযমূ : ফীভাওাযজওয দ্বাযা ছুাঁ সওয চনে িসঢূযজডয োে সনজঢ এগুসর জরা 
গুরুত্বূডস, অফসেও  প্রাসঙ্গও ঢণে। নে বাজফ ফরজর, এআ ঢণেগুসর জরা ফীভায সফলজেয জঙ্গ 
মুি সফলে মা সনম্নসরসঔঢ কিজত্র ফীভাওাযওজও সোন্ত সনজঢ প্রবাসফঢ ওজয: 

i. ফীভায ছুাঁ সও কনজফন সও কনজফন না, 
ii. ওী সযভাড সপ্রসভোভ ঘাো জফ ঢা সিয ওযজঢ, এফং 
iii. ফিা ম্পজওস  ঘুসিয সফজল ঢস   মায অঢাে ছুাঁ সওঝাজও িসঢূযজডয অঢাে অনা 

জফ এফং ওঢ িসঢূযড কেো জফ ঠিও ওযা। 

প্রজপাজা ফজমি ক্রঘাণা : াধাযডঢ ফীভা কওাম্পাসন কপ্রাজাচার পজভসয কজল এওঝা কখালডাত্র 
কমাক ওজযন কমঔাজন ফীভাওাযীজও আ ওযজঢ ে। এজঢ সনসশ্চঢ ওযা ে কম ফীভাওাযী কম পভস 
ূযড ওজযজঙন ঢাজঢ সঢসন সনঔুাঁঢবাজফ  ফজুছ ভস্ত ঢণে সেজেজঙন, মাজঢ কক্লআজভয ভে কওাজনা 
ভঢসফজযাধ, ফাখঝনাসভণো ফডসনায োসফয ফওা না ণাজও। এজঢ ফীভাওাযীয সেও কণজও যভ 
যর সফোজয ভরূ নীসঢয ওাচ ওজয। 

উদারণ 

এই ধ্রজনর ক্রঘাণার উদারণ জা : 

‘অসভ/অভযা এঢদ্বাযা কখালডা ওযসঙ  জযাোনা সেসচ্ছ কম উজযয সফফসৃঢগুসর ঢে এফং ফসেও 
কণজওআ ম্পুডস এফং এঙা া অয কওাজনা ঢণে কনআ মা ফীভায অজফেজনয চনে প্রাসঙ্গও, মা অসভ 
অনাজও চানাআসন।’ 
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‘অসভ/অভযাম্মঢ কম এআ প্রস্তাফ  কখালডা অভায/অভাজেয এফং (ফীভাওাযজওয নাভ)-এয ভজধে 
ঘুসিয সবসত্ত জফ।’ 

 

b) ক্রপ্রাজপাজা ফজমির প্রজশ্নর ধ্রন 

সও ধযজনয ফীভা ঢায সবসত্তজঢ এওঝা কপ্রাজাচার পজভসয প্রজশ্নয ংঔো  প্রওৃসঢ েরফের জঢ 
াজয। 

i. সগ্নচসনঢ ুযিা ফীভা কপ্রাজাচার পভস াধাযডঢ ফেফহৃঢ ে খয, কোওান প্রবৃসঢয ভজঢা 
জিাওৃঢ যর/ কভাঝাভটুি ভাজনয ছুাঁ সওয চনে ফ  সল্প ংক্রান্ত ছুাঁ সওয চনে ছুাঁ সও 
গ্রজডয অজক ফীভাওাযওআ ছুাঁ সও ঔসঢজে কেঔায ফেফিা ওজযন। কওাজনা কওাজনা ভে সনসেসি 
ঢণে, ংগ্রজয চনে কপ্রাজাচার পজভসয জঙ্গ সফজল প্রশ্নাফরী কেো ে। 

সগ্ন ফা পাোয ফীভা কপ্রাজাচার পজভস নোনে সফলজেয জঙ্গ ম্পসত্তয সফফযড চানজঢ 
ঘাো ে, মায ভজধে সনম্নসরসঔঢ ঢণেগুসর ণাওজফ: 

 ফাআজযয কেোর  ঙাজেয সনভসাড, ওঢ ঢরা ফাস  
 ফাস য প্রজঢেও ংজয ফা 
 সফজ্জনও সচসনজয উসিসঢ 
 উৎােন প্রসক্রো  
 ফীভায চনে প্রস্তাসফঢ ে 
 ফীভায ভেওার, প্রবৃসঢ 

ii. ক্রমাটর ইনযুজরজন্পর জনয, কাস য ম্পজওস  প্রশ্ন ওযা ে, ঢায াজযন, কওান 
কওাম্পাসনয তঢসয  ফনিভঢা ওঢ, ভাসরও ওীবাজফ এঝাজও যিডাজফিড ওজযন  ংসিি 
ফীভায আসঢা। 

iii. স্বািে, ফেসিকঢ েখুসঝনা  ভ্রভড ফীভায ভজঢা ফেসিকঢ রাআজন, কপ্রাজাচার পজভসয নওা 
ওযা ে প্রস্তাফজওয স্বািে, চীফনমান প্রডারী, অজকয স্বািে সযসিসঢ, কভসটওোর 
আসঢা, ফংকঢ তফসিেগুসর, অজকয ফীভায সবজ্ঞঢা প্রবৃসঢ।   

iv. অনযানয ক্ষবক্ষবধ্ বীমায়, কপ্রাজাচার পভস ফাধেঢাভরূও এফং এয জঙ্গ এওঝা কখালডাত্র 
চজু  কেফা ে মা সফোজমাকে ওঢস জফে াধাযড অআনজও প্রসঢসষ্ঠঢ ওজয। 

c) একট প্রস্তাজবর উপাদানমূ 

i. প্রস্তাবজকর পণূিাে নাম 

   প্রস্তাফজওয উসঘঢ সনজচজও দ্বেণসীনবাজফ নাি ওযজঢ াযা। এঝা ফীভাওাযজওয চনে 
গুরুত্বূডস মাজঢ সঢসন চাজনন কম ওায জঙ্গ সঢসন ঘুসি ওজযজঙন, মাজঢ সরসয অঢাে 
ুসফধাগুসর ফীভাওাযী কজঢ াজযন। সযঘে িান জরা গুরুত্বূডস, এভনসও কআ কিজত্র 
কমঔাজন নে কওউ ফীভাওৃঢ ছুাঁ সওয এওঝা রাব কজঢ াজযন (কমভন এওঝা ভঝস জকচ, 
ভঢুৃেয কিজত্র ফোে ণফা অআনী উত্তযাসধওাযী)  কক্লআভ ওযজঢ াজযন। 

ii. প্রস্তাবজকর ঠিকানা  ক্রযাগাজযাজগর ক্ষববরণ 
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উজয ফসডসঢ ওাযডগুসরআ প্রস্তাফজওয ঠিওানা  াাাস কমাকাজমাজকয সফফযড ংগ্রজয চনে 
প্রজমাচে। 

iii. প্রস্তাবজকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা 

       সওঙু কিজত্র কমভন স্বািে  ফেসিকঢ েখুসঝনায ফীভা, প্রস্তাফজওয কা, ফসৃত্ত ণফা 
ফেফায গুরুত্ব ণাজও ওাযড এগুসর ছুাঁ সওয এওঝা উাোন ফন ওযজঢ াজয। 

       উদারণ 

     একটা ফাস্ট ফুড ক্ররজস্তারার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁজক তাুঁর ক্রেতার 
খাবার ক্রপৌুঁজছ ক্রদয়ার জনয ঘন ঘন ক্রমাটরবাইজক াই ক্ষস্পজড যাতায়াত 
করজত য়, ঐ একই ক্ররজস্তারার অযাকাউন্টযাজন্টর তুনায় তাুঁর দঘুিনটায় 
প়িার ম্ভাবনা ক্রবক্ষল থাজক। 

iv. বীমার ক্ষবয়বস্তুর ক্ষববরণ  পক্ষরক্ষচক্ষত 

প্রস্তাফওজও কম সফলেফস্তুয উয সঢসন ফীভা ওযাজঢ ঘাআজঙন কআ সফলেফস্তু স্পিবাজফ ফডসনা 
ওযা চরুযী। 

উদারণ 

প্রস্তাফওজও ফডসনা কেো প্রজোচন মসে এঝা ে : 

i.   এওঝা প্রাআজবঝ কাস  [আসঞ্জন নম্বয, কঘস নম্বয, কযসচজিন নম্বয প্রবৃসঢয ভজঢা 
ঢায নািওযডগুসর] ণফা 

ii. এওঝা অফাসও ফাস  [ুজযা ঠিওানা  নািওযড ] ণফা 
iii. সফজে ভ্রভড [ওায জঙ্গ, ওঔন, কওান কেজ, ওী উজেজে] ণফা 
iv. এওচন ফেসিয স্বািে [করাওটিয নাভ, ঠিওানা  নািওযড] প্রবৃসঢ কও নমুােী 
v.   াভ েুটস  আসঙ্গঢ কেে সরসয অঢাে ফীভাওাযজওয োেফেঢায ীভা  ভস্ত 

কপ্রাজাচার পজভস এঝা উজেঔ ওযজঢ ে। 
 

উদারণ 

ম্পক্ষি বীমার ক্রিজত্র, এটা জা বীমার জনয প্রস্তাক্ষবত ক্ষবয়বস্তুর আক্ষথিক মূয। স্বাজস্থযর 
ক্রিজত্র এটা জ াপাতাজ ক্ষচক্ষকৎার খরচ, আবার বযক্ষিগত দঘুিটনার ক্রিজত্র দঘুিটনায় 
প্রাণাক্ষন, অোক্ষন, বা দকৃ্ষষ্ট াক্ষনর জনয একটা ক্ষনধ্িাক্ষরত মূয। 

vi. অতীত  বতি মান বীমা 

ফীভাওাযজওয ওাজঙ ঢাাঁয অজকয ফীভা ণাওজর ঢায সফস্তাসযঢ ঢণে প্রস্তাফওজও চানাজঢ জফ। 
এঝা ঢাাঁয ফীভায আসঢা চানায চনে। ফাচাজযয সওঙু ফেফিা যজেজঙ মায ভাধেজভ 
ফীভাওাযওযা ককানীেঢায জঙ্গ ফীভাওাযীয ম্পজওস  ঢণে অোন প্রোন ওজয। 
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প্রস্তাফজওয এওণা চানা প্রজোচন কম কওাজনা ফীভাওাযও ঢাাঁয প্রস্তাফ প্রঢোঔোন ওযজঢ াজযন, 
কওাজনা সফজল ঢস  অজযা ওজযা, সযসনউোজরয ভে ফা সঢ সপ্রসভোভ ঘাো সযসনউ ওযজঢ 
স্বীওায ওজযা ফা সরস ফাসঢর ওযায ভঢ ওাচগুসর ওজয ণাওজঢ াজযন। 
সদ্বঢীে কওাজনা ফীভাওাযজওয ওাজঙ প্রণভ ফীভায সফস্তাসযঢ সফফযড, ফীভাওাযজওয নাভ  
চানাজনা চরুযী। সফজল ওজয ম্পসত্ত ফীভায কিজত্র, এওঝা ম্ভাফনা ণাজও কম ফীভাওাযী সবন্ন 
সবন্ন ফীভাওাযজওয কণজও সরস সনজে ণাওজঢ াজযন ওাযড মঔন কওাজনা িসঢ জফ, এওাসধও 
ফীভাওাযজওয কণজও কক্লআভ ওযা মাজফ। মাজঢ ফীভাওাযী এওআ ছুাঁ সওয চনে এওাসধও ফীভা 
সরসয কণজও রাব অোে না ওযজঢ াজযন ঢায চনেআ প্রণভ ফীভায ঢণোফরীয 
প্রজোচনীেঢা। 
এওআবাজফ, ফেসিকঢ েখুসঝনাচসনঢ ফীভাে এওচন ফীভাওাযও ঘাআজফন ওবাজযজচয সযভাডজও 
ীসভঢ ওযজঢ (াভ আনসটস ) মসে এওআ ফীভাওাযী নে PA সরসয অঢাে রাব কজে 
ণাজওন। 

অনুলীন 

ূফসফঢী ধোেগুসরয ভজধে ফীভা নীসঢয সফওল্প নুোন ওরুন এফং িসঢূযড, ফোন, 
সফোজমাকেঢায প্রওা ফেফাসযওবাজফ ওীবাজফ কপ্রাজাচার পজভসয নওাে প্রজোক ে ঢা কভরাজনায 
কঘিা ওরুন। 

কভাঝয  পাোয কপ্রাজাচার পজভসয এওঝা ওজয নভনুা োজনক্সঘায A  B-কঢ কেো জেজঙ। 

অনুগ্র কজর ক্রপ্রাজপাজা ফমিটা মন ক্ষদজয় প়ুিন এবং ক্রবাঝার ক্রচষ্টা করুন ক্রপ্রাজপাজা 
ফজমির ক্ষবয়বস্তুর উপিগুক্ষ এবং বীমার চুক্ষিজত ক্রগুক্ষর প্রাক্ষেকতা।  

vii. িক্ষতর অক্ষভজ্ঞতা 

প্রস্তাফওজও ঢাাঁয িসঢয ূডসাঙ্গ সফফযড সেজঢ ফরা ে, ঢা ফীভা ওযা না জে ণাওজর। এটি 
ফীভাওাযওজও ফীভায সফলেফস্তু ম্পজওস  এফং ঢীজঢ ওীবাজফ ফীভাওাযী এআ ছুাঁ সও াভজরজঙন 
কআ ঢণে কেজফ। ফীভা কওাম্পাসনয সনম্নি ওযসডওযা এআ ধযজনয উত্তযগুসর কণজও ছুাঁ সওয সফলেঝা 
অজযা বাজরা ফছুজঢ াযজফন এফং সঢসযি সফফযড ংগ্রজয চনে সযেসজনয প্রজোচন যজেজঙ 
সওনা ঢায সোন্ত সনজঢ াযজফন। 

viii.  বীমাকারীর ক্রঘাণা 

কপ্রাজাচার পজভসয উজেে কমজঢু ফীভাওাযওজও ভস্ত ঢণে চানাজনা, পজভস ফীভাওাযীয ঢযজপ 
এওঝা কখালডা ণাজও মাজঢ ফরা ে ভস্ত উত্তয ঢে  সনঔুাঁঢ এফং সঢসন এআ পভসজওআ ফীভা 
ঘুসিয সবসত্ত ওযজঢ যাসচ অজঙন। কম কওাজনা বুর উত্তযআ ফীভাওাযওজও ঘুসি রঙ্ঘজনয সধওায 
কেজফ। আ, ঢাসযঔ  কওাজনা কিজত্র এজচজন্টয ুাসয ম্পসওস ঢ নোনে সফবাকগুসর ফ 
কপ্রাজাচার পজভসআ এওআ যওভ। 

ix. কমঔাজন কওাজনা কপ্রাজাচার পভস ফেফহৃঢ েসন, ফীভাওাযও কভ সঔওবাজফ ফা সরসঔঢবাজফ 
াো ঢণেগুসর কযওটস  ওযজফন এফং 15 সেজনয ভজধে কগুসরজও প্রস্তাফজওয কণজও ুসনসশ্চঢ 
ওজয কআ ঢণে ওবায কনাঝ ফা সরসজঢ এওত্রীবূঢ ওযজফ। ফীভাওাযও মসে ওঔজনা োসফ 
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ওজযন কম এওঝা ওবাজযয ভঞ্জসুযজঢ কওাজনা সফলেফস্তু ম্পজওস  প্রস্তাফও কওাজনা ফস্তুকঢ ঢণে 
কঘজ ককজঙন ফা সফভ্রান্ত ওজযজঙন ফা সভণো ঢণে সেজেজঙন ঢাজর কওাজনা ঢণে কযওটস  না 
ণাওজর ঢা প্রভাজডয বায ফীভাওাযজওয উজযআ ফঢস াজফ।  

এর মাজন বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর একটা কতি বয জা ক্রমৌক্ষখকভাজব ক্রদয়া মস্ত তথয ক্ররকডি  
করা, যা এজজন্টজক মাথায় ক্ররজখ ফজা আপ করজত জব। 

2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা  

ভধেিঢাওাযীয উবে ি ণসাৎ ফীভাওাযী  ফীভাওাযও উবজেয প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণাজও 

এওচন এজচন্ট ফা কব্রাওায ফীভা কওাম্পাসন  ফীভাওাযীয ভজধে ভধেিঢাওাযী সজজফ ওাচ ওজযন 
এফং ঢাাঁয োসেত্ব ণাজও ছুাঁ সও ম্পজওস  ফীভাওাযী, ফীভাওাযওজও কম ঢণে সেজেজঙন ঢায ভস্ত 
সনসশ্চঢ ওযা। 

IRDA সফসধ ভধেিঢাওাযীজও এআ প্রঢোা ূযজডয োসেত্ব সেজেজঙন। 

গুরুত্বপণূি 

প্রঢোা ূযজড এওচন ভধেিঢাওাযীয ওঢস ফে 

IRDA প্রসফধাজন ফরা জেজঙ ‘‘এওচন ফীভাওাযও ফা ঢায এজচন্ট ফা নে ভধেিঢাওাযী ভস্ত 
সফলেফস্তুয ঢণে কেজফন মাজঢ এওঝা প্রস্তাসফঢ ওবাজযয চনে ঢাাঁয ফজঘজে কফস স্বাণস যিা ে ঢা 
কেঔায চনে সোন্ত কনো ে। 

প্রঢাা কমঔাজন ফীভাওাযও ফা ঢায এজচন্ট ফা এওচন ফীভা ভধেিঢাওাযীয যাভজসয উয সনবস য 
ওজয, এভন ফেসি িাঢীনবাজফ প্রঢোায যাভস সেজঢ জফ। 

ক্রকাজনা কারজণ ক্রযখাজন প্রস্তাব (ক্রপ্রাজপাজা)  অনযানয ংক্ষিষ্ট কাগজজ প্রস্তাবজকর দ্বারা 
পরূণ য়ক্ষন, ক্রখাজন ক্রপ্রাজপাজা ফজমির ক্রলজ প্রতযালা ক্রথজক একটা ংলাপত্র জজু়ি ক্রদয়া 
ক্রযজত পাজর যা ফজমির ক্ষবয়বস্তু  দক্ষ ক্রয তাুঁজক পজুরাপকু্ষর বযাখযা করা জয়জছ 
ক্রবাঝাজব এবং ক্ষতক্ষন চুক্ষির প্রতযালার তাৎপযি পজুরাপকু্ষর বুঝজবন।  

সনজচজও যীিা ওযা  1 

ফোন নীসঢয ঢাৎমস ওী?  

I. এঝা সনসশ্চঢ ওজয কম ফীভাওাযী ফীভাওাযজওয জঙ্গ কক্লআজভয সনসেসি ংজ ফোন যাঔজফন 

II. এঝা সনসশ্চঢ ওজয কম ভস্ত ফীভাওাযী মাাঁযা ুজরয এওঝা ং ঢাাঁযা ুজরয এওচন 
ংগ্রডওাযী ওযা কক্লআজভ ফোন যাঔজফন, ঢাাঁজেয কেো সপ্রসভোজভয নুাজঢ  

III. এঝা সনসশ্চঢ ওজয কম এওআ সফলেফস্তুয ুযিা অঢায ণাওা এওাসধও ফীভাওাযও এওজঙ্গ 
কক্লআজভয োভাউন্টঝাজও বাক ওজয সনজঢ এসকজে অজফন, অয এঝা জফ ঐ সফলেফস্তুজঢ 
ঢাাঁজেয এক্সজাচাজযয নুাজঢ 

IV. এঝা সনসশ্চঢ ওজয কম াযাফঙয ধজয ভান সওসস্তজঢ ফীভাওাযী সপ্রসভোজভ ফোন যাঔজফন। 
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B. প্রস্তাব গৃীত )আন্ডাররাইটং(  

অনাযা কেজঔজঙন কম এওঝা ূযড ওযা কপ্রাজাচার পভস সফসৃ্তঢবাজফ সনম্নসরসঔঢ ঢণেগুসর কেে: 

 ফীভাওাযীয সফস্তাসযঢ সফফযড 
 সফলেফস্তুয সফস্তাসযঢ সফফযড 
 ওী ধযজনয ওবায প্রজোচন 
 ফাস্তফ তফসজিেয সফস্তাসযঢ আসঢফাঘও  কনসঢফাঘও উবে সেওআ সনভসাজডয ভান, ফে, 

সগ্নসনফসাড যঞ্জাভ যজেজঙ সও না, সনযাত্তায ধযড আঢোসে 
 ফীভা  িসঢয ূফস আসঢা 

ওী ধযজনয ছুাঁ সওয ভান  প্রওৃসঢয সবসত্তজঢ প্রস্তাফ গ্রজডয অজক, ছুাঁ সওটি ঔসঢজে কেঔজঢ ফীভাওাযও 
ূফসসযেসজনয ফেফিা ওযজঢ াজয। প্রস্তাজফ উরব্ধ ঢণে  ছুাঁ সও সযেসন সযজাঝস , সঢসযি 
প্রশ্নাফরী  নোনে েসরজরয সবসত্তজঢ ফীভাওাযও সোন্ত কনন। ফীভাওাযও এযয ছুাঁ সওয সফলজে ওী 
ায সনধসাসযঢ জফ ঢায সোন্ত কনন এফং সফসবন্ন ভাওাঠিয সবসত্তজঢ সপ্রসভোভ কডনা ওজযন, মা 
ঢাযয ফীভাওাযীজও চাসনজে কেো ে। 

দ্রুঢঢা  েিঢায জঙ্গ ফীভাওাযও প্রস্তাফগুসর প্রসক্রো ওজযন এফং ঢাযয ভস্ত সোন্ত সরসঔঢবাজফ 
এওটি মসুিঙ্গঢ ভজেয ভজধে চাসনজে কেো ে। 

ংজ্ঞা 

অিাযযাআটিং: ক্ষনজদি ক্ষলকা অনুযায়ী ক্রকাম্পাক্ষনজক 15 ক্ষদন মজয়র মজধ্য প্রস্তাজবর প্রক্ষেয়া 
ক্রল করজত য়। আলা করা য় ক্রয এজজন্ট এই মজয়র মজধ্য নজর রাখজবন, ক্রভতজর 
ক্রভতজর ফজা-আপ করজবন এবং প্রজয়াজন প়িজ ক্রেতা পক্ষরজবার মাধ্যজম প্রস্তাবক / 
বীমাকারীর জে ক্রযাগাজযাগ রাখজবন। প্রস্তাব পরীিা  গ্রণ ম্পজকি  ক্ষদ্ধান্ত ক্রনয়ার এই 
ক্রগাটা প্রক্ষেয়াটাজক বা য় আন্ডাররাইটং। 
 

সনজচজও যীিা  2 

সনজেস সওা নমুােী, এওঝা ফীভা কওাম্পাসনজও __________সেন ভজেয ভজধে প্রস্তাজফয প্রসক্রো 
কল ওযজঢ ে। 

I. ৭সেন 
II. ১৫সেন 
III. ৩০সেন 
IV. ৪৫সেন 

 

 

 

 

 

 



 

313 

 

C. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত 
 

ংজ্ঞা 

ক্ষপ্রক্ষময়াম জা একট বীমার চুক্ষির অধ্ীজন বীমা করা যায় এমন ক্ষবয়বস্তুর বীমার জনয 
বীমাকারকজক বীমাকারীর ক্রদয়া ক্ষবজবচনা বা অজথির পক্ষরমাণ। 

1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB  ধ্ারা) 
ফীভা অআন নমুােী, ক্ষপ্রক্ষময়াম আগাম ক্ষদজয় ক্ষদজত য়, বীমার চুক্ষির শুরুর তাক্ষরজখর 
আজগ। এঝা জরা এওঝা গুরুত্বূডস ঢস , মা সনসশ্চঢ ওজয কম ফীভা কওাম্পাসন সপ্রসভোভ কজর 
ঢজফআ তফধ ফীভা ঘুসি  ম্পূডস জঢ াজয এফং ফীভা কওাম্পাসন ছুাঁ সওয োসেত্ব গ্রড ওযজঢ 
াজয। এআ সফবাকঝা জরা বাযজঢয াধাযড আনুেজযজন্সয এওঝা সফজল তফসিে। 

গুরুত্বপণূি 

a) ফীভা অআন, 1938-এয 64 VB  ধাযাে ঢস  কেো জেজঙ কম অকাভ সপ্রসভোভ প্রাসপ্ত ফা 
চভায কোযাসন্ট ফা সনধসাসযঢ েসঢজঢ অকাভ চভা না ো মসন্ত কওান ফীভাওাযও কওাজনা 
ছুাঁ সওয োসেত্ব কনজফন না। 

b) কমঔাজন ফীভা কওাম্পাসনয ঢযজপ এওচন এজচন্ট ফীভায সরসয উয সপ্রসভোভ ংগ্র ওজযন, 
ঢাাঁজও ফোে  টাও সফবাজকয ঙুটি ঙা া ংগ্রজয ঘসি খন্টায ভজধে ঢাাঁয ওসভন ফাে না 
সেজেআ ককাঝা ঝাওাঝা ফীভাওাযজওয ওাজঙ চভা কেো ফা কাজি াঞাজনা। 

c) এঝা ঢস  যজেজঙ ছুাঁ সওয োসেত্ব গ্রড কআসেন কণজওআ জঢ াজয কমসেন সপ্রসভোভঝা নকজে ফা 
কঘজও চভা  জফ। 

d) সপ্রসভোভ কমঔাজন টাজও ফা ভাসন টস াজয ফা টাজও কঘও াঠিজে চভা ওযা ে, কআ সেন 
কণজওআ ছুাঁ সওয োসেত্ব কৃীঢ জফ কমসেন ভাসন টস ায ফওু ওযা জফ ফা কঘও টাওভাযপঢ 
াঞাজনা জফ। 

e) ফীভাওাযীজও সপ্রসভোজভয কওাজনা কপযঢ কেোয সফলে এজর মা জঢ াজয সরস ফাসঢজরয কিজত্র ফা সনেভ 

 ঢস  ফেজর ককজর, কআ কপযঢ কেো ণস ফীভাওাযও যাসয ফীভাওাযীজওআ াঞাজফন এওঝা ক্রলট ফা 
টস ায কঘও ফা টাজও / ভাসন টস ায ভাযপঢ। এফং এয চনে ফীভাওাযীয ওাঙ কণজও এওঝা উমুি 

সযসপ্ট াজফন ফীভাওাযও, এফং এআ ধযজনয কপৃযঢ কওাজনাবাজফআ এজচজন্টয অভানজঢ জফ না। 
 

 

এআ সপ্রসভোজভয উয ূফস জঢস য সওঙু ফেসঢক্রভ যজেজঙ, মায ুজমাক কেো জেজঙ ফীভা সফসধয 
58  59-এ। 
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2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রদাজনর পদ্ধক্ষত 

গুরুত্বপণূি 

কওাজনা ফেসি সমসন এওটি ফীভা সরস সনজঢ অগ্রী ফা এওচন সরসজাডাযজও কম সপ্রসভোভ 
ফীভাওাযওজও সেজঢ ে, ঢাযএওটি ফা এওাসধও উােভূ: 

a) নকে; 
b) ঢপসরবুি বাযজঢয কম কওাজনা ফোজেয কঘও, সটভাি িাফ্ট, ক টস ায, ফোোস কঘজওয 

ভজঢা কম কওাজনা স্বীওৃঢ ফোসেং সফসনভে েসরর; 
c) কািার ভাসন টস ায; 
d) কক্রসটঝ ণফা কটসফঝ ওাটস ; 
e) ফোে কোযাসন্ট ফা ওো সটজাসচঝ 
f) আন্টাযজনঝ; 
g) আ-ট্রান্সপায 
h) ফোে ট্রান্সপাজযয ভাধেজভ প্রস্তাফও ফা সরসজাডায ফা চীফন ফীভাওাযী িােী সনজেস জয 

ভাধেজভ যাসয কক্রসটঝ; 
i) ভজে ভজে ওঢৃস জিয দ্বাযা নজুভাসেঢ কজভজন্টয নে কম কওাজনা েসঢ; 

IRDA ক্ষবক্ষধ্ অনুযায়ী প্রস্তাবক / পক্ষক্ষ ক্রাল্ডার যক্ষদ ক্রনট বযাক্ষঙ্কং বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট 
কাডি  মারফত ক্ষপ্রক্ষময়াম দাজনর পছন্দ বাজছন তাজ অবলযই তা করজত জব ঐ প্রস্তাবক 
/ পক্ষক্ষ ক্রাল্ডাজরর নাজম ইযু করা ক্রনট বযাক্ষঙ্কং অযাকাউন্ট বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট কাডি  
মারফত।  
 

সনজচজও যীিা ওযা 3 

সপ্রসভোভ কজভন্ট মসে কঘজও ওযা ে, ঢাজর সনজঘয কওান সফফসৃঢটি ঢে ? 

I. ছুাঁ সও কআ সেন কণজও কৃীঢ জফ কমসেন কঘওঝা কাি ওযা জেজঙ 
II. ছুাঁ সও কআ সেন কণজও কৃীঢ জফ কমসেন কঘওঝা ফীভা কওাম্পাসনজঢ চভা  জফ  
III. ছুাঁ সও কআ সেন কণজও কৃীঢ জফ কমসেন কঘওঝা ফীভা কওাম্পাসন াজঢ াজফ  
IV. ছুাঁ সও কআ সেন কণজও কৃীঢ জফ কমসেন কঘওঝা প্রস্তাফও আুে ওজযজঙন  
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D. কভার ক্রনাট / বীমার লংাপত্র / পক্ষক্ষর দক্ষ 

অিাযযাআটিং প্রসক্রোটি ম্পডূস োয য সরস আুে ওযজঢ সওঙুঝা ভে রাকজঢ াজয। পক্ষক্ষ ততক্ষর 
বজকয়া থাকজ বা যখন বীমা ক্ষনজয় কথাবাতি া চজছ এবং এটা জরুরী ক্রয অস্থায়ী ক্ষভক্ষিজত 
একটা কভার ক্রদয়া বা আ প্রজযাজয ার ক্ষনধ্িারজণর জনয যখন জায়গা পক্ষরদলিন জে, 
এওঝা ওবায কনাঝ আুে ে সরসয অঢাে ুযিা সনসশ্চঢ ওযজঢ। এঝা ওবাজযয ফডসনা কেে। ওঔজনা 
ফীভাওাযও এওঝা সঘঠি সেজে সনসশ্চঢ ওজযন কম এওঝা ওবায কনাজঝয ফেজর লােী ফীভা ওবায কেো 
জেজঙ।  

ওবায কনাজঝ িোম্প না ণাওজর ওবায কনাজঝয ফাজওে স্পি ওজয কেো ে কম এটি ংসিি 
ফীভাফজকসয চনে ফীভাওযজডয সরসয স্বাবাসফও ঢস াফরীাজজি। ছুাঁ সওটি মসে কওান েোযাসন্ট দ্বাযা 
সনেসন্ত্রঢ ে,  ঢাজর ওবায কনাঝ চানাজফ কম ফীভাটি েোযাসন্টাজজি জফ। এঙা া ওবায 
কনাঝ মসে প্রজমাচে ে ঢজফ সফজল ধাযা াজিবাজফ তঢসয জঢ াজয। কমভন ম্মঢ ফোেধাযা, 
কখালডাধাযা প্রবৃসঢ। 
একটা কভার ক্রনাজট ক্ষননক্ষক্ষখত ক্ষবয়গুক্ষ অন্তভুি ি থাজক: 

a) ফীভাওাযীয নাভ  ঠিওানা 
b) াভ োুজোটস  
c) ফীভায কভোে 
d) ওবায ো ছুাঁ সও 
e) ায  সপ্রসভেভ: ায মসে চানা না ণাজও, িােী সপ্রসভোভ 
f) কভার য়া ঝুুঁ ক্ষকর ক্ষববরণ: উোযডস্বরূ এওঝা পাোয ওবায কনাজঝ সফসডংজেয 

নািওাযী সফফযড আসঙ্গঢ ওযজফ, ঢায সনভসাড  সও ওাজচ ফেফায ে। 
g) ওবায কনাজঝয ক্রসভও ংঔো 
h) আুে ওযায ঢাসযঔ 
i) ওবায কনাজঝয তফধঢা াধাযডঢ এও ি ওাজরয চনে ে এফং সফযরঢভবাজফ 60 সেন 

মসন্ত জঢ াজয 

কভার ক্রনাট প্রধ্ানত বযবহৃত য় ক্রমক্ষরন  ক্রমাটর ক্রশ্রণীর বযবার ক্রিজত্র।.  

1. ক্রমক্ষরন কভার ক্রনাট 

এঝা াধাযডঢ আুে ওযা ে মঔন সরস আুে ওযায চনে সিভাজযয নাভ, োজওজচয ংঔো ফা 
ঠিও ভরূে প্রবৃসঢয ভজঢা প্রজোচনীে সফফযডগুসর চানা ণাজও না। এভনসও যপ্তাসনয কিজত্র এওঝা 
ওবায কনাঝ আুে ওযা জঢ াজয; উোযডস্বরূ এওঝা সনসেসি সযভাড ওাযজকা চাাজচ কঢারায 
চনে যপ্তাসনওাযও টজও াঠিজেজঙন। এঝা জঢ াজয কম মসাপ্ত সসং কস্পজয বাজফ, সনসেসি 
কবজজর ওাযজকা কঢারা ম্ভফ জরা না। ঢাজর ঐ সযভাড ডে মা এওটি সনসেসি কবজজর াঞাজনা 
জেজঙ, সওন্তু কওান কবজজর ঢা চানা মােসন। এআ সযসিসঢজঢ এওঝা ওবায কনাঝ প্রজোচন  জঢ 
াজয মায সবসত্তজঢ জয কযগুরায সরস আুে ওযা জফ মাজঢ ভস্ত সফফযড ফীভা কওাম্পাসনজও 
চানাজনা মাজফ।  

কভসযন ওবায কনাজঝ সনম্নসরসঔঢ রাআনগুসর উজেঔ ওযা জঢ াজয: 
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i.  কভসযন ওবায কনাঝ নম্বয 
ii. আুেয ঢাসযঔ 
iii. ফীভাওাযীয নাভ 
iv. ওঢ ঢাসযঔ মসন্ত তফধ 

অনায নজুযাধ নমুােী এঢদ্বাযা অনায ওব্জাে স্বাবাসফও ঢস  নমুােী   _____________ঝাওা 
মসন্ত কওাম্পাসনয সরসয অঢাে ওবায ো সফলেফস্তু যজেজঙ।  

a) ধ্ারা : প্রাসঢষ্ঠাসনও ধাযা নমুােী োয  SRCC ছুাঁ সও  প্রাসঢষ্ঠাসনও ওাযজকা ধাযা 
A, B ফা C, ঢজফ 7 সেজনয কনাটিজফাসঢর াজি। 

b) লতি  : চাাজচ ভারত্র কঢারায সফস্তাসযঢ সফফযড কেো জফ সরস আুে ওযায চনে সসং 
নসণ াজঢ কজে। ম্মসঢ কখালডায অজক কওাজনা াসন ফা িসঢ জর এফং / ণফা সিভাজযয 
কফাজটস  সজভজন্টয কিজত্র, ভরূোেজডয সবসত্ত জফ জডেয প্রাণসভও ভরূে জঙ্গ জঙ্গ ঠিও 
োুজোজটস য োসেত্ব জফ ঠিও ভাশুর ফন ওযা।  

ন্তঃজেীে ট্রানসচজঝয চনে াধাযডঢ সরস আুে ওযায ভে প্রাসঙ্গও ভস্ত ঢণেআ াো মাে 
এফং ঢাআ ওবায কনাজঝয ঔফুআ ওভ প্রজোচন। মসে কওাজনা কওাজনা কিজত্র ওবায কনাঝ আুে ওযা 
ে এফং জয কঝা ওাযজকা, ট্রানসচঝ প্রবৃসঢয ূডসাঙ্গ সফফযড  সরস সেজে ফেজর কেো ে।  

2. ক্রমাটর কভার ক্রনাট 

এগুসর আুে ওযা জফ ংসিি কওাম্পাসনয সনধসাসযঢ পজভস। এওঝা কভাঝয ওবায কনাজঝয াজযটিব 
ধাযাগুসর  জঢ সনম্নরূ ে : 

‘‘পজভস ফসডসঢ ফীভাওাযী, সনজম্ন উজেসঔঢ, এঔাজন ফসডসঢ কভাঝয কাস য উয ফীভায প্রস্তাফ 
সেজেজঙন এফং ছুাঁ সওয চনে ...ঝাওা সপ্রসভোভ সজজফ চভা সেজেজঙন, এঢদ্বাযা ফীভাওাযী এওঝা 
ওবায াজফন কওাম্পাসনয াধাযড ঢস নমুােী াধাযড পজভস....কআ সবসত্তজঢআ সরস প্রজমাচে 
জফ (সনজঘযউজেসঔঢজওানসফজলঢস াজজি) নেণাে এআ ওবায কওাম্পাসন সরসঔঢ কনাটি সেজে 
ফাসঢর ওজয কেজফ কমজিজত্র ফীভা ফে জে মাজফ এফং কওাম্পাসন মসে ছুাঁ সওজঢ কণজও ণাজও ঢাজর 
কআ ভজেয চনে এআ ফীভায চনে প্রজেে সপ্রসভোজভয এওঝা ভানুাসঢও ং ঘাচস  ওযা জফ।’’ 

ক্রমাটর কভার ক্রনাজট াধ্ারণত ক্ষননক্ষক্ষখত ক্ষববরণগুক্ষ থাজক : 

a) কযসচজিন ভাওস   নম্বয, ণফা ফীভাওৃঢ কাস য ফডসনা / সওউসফও ওোাসটি / ফন 
িভঢা / কওান কওাম্পাসনয তঢসয / উৎােজনয ফঙয, আসঞ্জন নম্বয, কঘস নম্বয 

b) ফীভাওাযীয নাভ  ঠিওানা 
c) অআজনয উজেজে ফীভায শুরুয ওামসওযী ঢাসযঔ  ভে। ভে......, ঢাসযঔ...... 
d) ফীভা ভাসপ্তয সেন 
e) িাআব ওযায সধওাযপ্রাপ্ত ফেসি ণফা ফেসিয কিডী 
f) ফেফাজযয ীভাফেঢা 
g) ফা সঢ ছুাঁ সও, মসে সওঙু ণাজও 
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কভাঝয ওবায কনাজঝ এওঝা ংাত্র মুি ওযা ে ওামসওয ওযজঢ মা কভাঝয কবসজওর অআন, 
1988-য ধোে X  XI ধাযায সবসত্তজঢ আুে ওযা ে। 

গুরুত্বপণূি 

ওবায কনাজঝয তফধঢা 15 সেজনয কভোজেয উজয ফা াজনা কমজঢ াজয, ঢজফ কওাজনাবাজফআ ওবায 
কনাজঝয তফধঢা ে’ুভাজয কফস জফ না। 

ক্রনাট : ওবাযজনাজঝয ফাওে এও এও চন ফীভাওাযজওয কিজত্র ের ফের জঢ াজয। 

ক্রবক্ষলরভাগ ক্রকাম্পাক্ষন কভার ক্রনাজটর বযবাজর ক্ষনরুৎা ক্রদখাজেন। আজকা প্রযকু্ষির 
কু্ষবধ্া জে জে বীমার দক্ষ ইযু করার জুযাগ এজন ক্ষদজয়জছ। 

3. বীমার লংাপত্র – ক্রমাটর বীমা  

ফীভায এওঝা ংাত্র কমঔাজন প্রভাডত্র প্রজোচন কঔাজন ফীভায সস্তত্বজও উরব্ধ ওজয। কমভন 
ধরুন কভাঝয ফীভাে কভাঝয কবসজওর অআজনয প্রজোচনীেঢা নমুােী সরসয জঙ্গ ফীভায এওঝা 
ংাত্র আুে ওযা ে। এআ ংাত্রটি ুসর  কযসচজিন ওঢৃস জিয ওাজঙ ফীভায সস্তজত্বয 
প্রভাড কেে। প্রাআজবঝ কাস য এওঝা নভনুা ংাত্র সনজঘ কেো জরা, প্রধান তফসিে কেঔাজঢ।  

 

ক্রমাটর ক্রভক্ষজক আইন, 1988 
বীমার লংাপত্র 

ংাজত্রয নম্বয .    সরস নম্বয . 
1. কযসচজিন ভাওস   নম্বয, কযসচজিজনয চােকা, আসঞ্জন নম্বয / কঘস নম্বয / কওান 

কওাম্পাসনয তঢসয / উৎােজনয ফঙয 
2. ফসটয ধযন / C.C / সটিং িভঢা / কনঝ সপ্রসভোভ / কযসচজিন ওঢৃস জিয নাভ, 
3. কব জকাসরও এরাওা – বাযঢ 
4. ফীভাওাযী কখাসলঢ ভরূে  (IDV) 
5. ফীভাওাযীয নাভ  ঠিওানা, ফেফা  কা 
6. অআজনয উজেজে ফীভা শুরুয ওামসওযী ঢাসযঔ। আজঢ ...... 
7. ফীভা কল ফায ঢাসযঔ: ..........ভধেযাঢ 
8. িাআব ওযজঢ সধওাযপ্রাপ্ত ফেসি ফা ফেসিয কিডী। 
সনজম্নাজিয কওাজনাটি : 
(a)  ফীভাওাযী : 
(b)  নে কওাজনা ফেসি সমসন ফীভাওাযীয সনজেস জ ফা নভুসঢ সনজে িাআব ওযজঙন  
ঢস  জরা কম, কম ফেসি িাআসবং ওযজঙন েখুসঝনায ভে ঢাাঁয এওঝা সক্রে িাআসবং রাআজন্স সঙর 
এফং এআ ধযজনয এওঝা রাআজন্স াোয ফা যাঔা কিজত্র জমাকে নন। এভন ঢস  যজেজঙ কম 
কওান ফেসিয ওাজঙ এওটি সক্রে রানসায রাআজন্স ণাওজর সঢসন িাআব ওযজঢ াজযন এফং এআ 
ধযজনয ফেসিজেয কন্ট্র্ার কভাঝয কবসজওর রুর 1989-য রুর 3-য প্রজোচনীেঢা কভঝাজঢ জফ। 
বযবাজরর ীমাবদ্ধতা 
সরস ওবায সনজঘয গুসর ঙা া কম কওান উজেজে ফেফায কমাকে 
a) বা া ফা ুযস্কায; 
b) ডে ফন (ফেসিকঢ ভার ঙা া) 
c) ংকঠিঢ কযসং, 
d) কয ওযা, 
e) স্পীট যীিা 
f) সনবস যজমাকেঢা সফঘায 
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g) কভাঝয কট্রজটয জঙ্গ মুি নে কওান উজেজে 
এঢদ্বাযা অসভ/অভযা প্রঢেসেঢ ওযসঙ কম এআ ংাত্রটি কম সরসয জঙ্গ ম্পসওস ঢ এফং াাাস 
ফীভায এআ ংাত্র আুে ওযা জেজঙ কভাঝয কবসজওর অআন 1988-য ধোে X এফং ধোে XI–য 
ধাযা কভাঢাজফও। 
যীসিঢ.................  
 (নজুভাসেঢ ফীভাওাযও) 

 

ক্রমাটর বীমার লংাপত্র গাক্ষ়ির জে বময় বন করা জরুরী যাজত প্রাক্ষেক কতৃি পি তা 
খক্ষতজয় ক্রদখজত পাজরন। 

4. পক্ষক্ষর দক্ষ 

পক্ষক্ষ জা একটা আনষু্ঠাক্ষনক নক্ষথ যা বীমার চুক্ষির প্রমাণ ক্রদয়। বাযঢীে িোম্প অআন, 
1899-এয ঢস  নমুােী এআ েসরজর িোম্প ফাজঢ ে। 

এওঝা াধাযড ফীভা সরসজঢ াধাযডঢ ণাজও: 

a) ফীভাওাযী  সফলেফস্তুজঢ ফীভা স্বাণস চস জে যজেজঙ এভন নে ফেসিজেয নাভ (গুসর)  
ঠিওানা (গুসর); 

b) কম ম্পসত্ত ফা সফলজেয উয ফীভা ওযা জেজঙ ঢায ডূসাঙ্গ ফডসনা; 
c) সরসয অঢাে ফীভা ওযা ম্পসত্ত ফা সফলজেয ফিান এফং কমঔাজন মণামণ সনচ সনচ 

ফীভাওৃঢ  ভরূে; 
d) ফীভায কভোে; 
e) ফীভাওৃঢ ে; 
f) ওবায ো সফে  ফেসঢক্রভ; 
g) ফাহুরে / সফজোচজনয কিজত্র প্রজমাচে ; 
h) প্রজেে সপ্রসভোভ  কমঔাজন সপ্রসভোভঝা িােীবাজফ ভবেষেজমাকে, সপ্রসভোজভয ভবেষজেয 

সবসত্ত; 
i) সরসযজভোে, ঢস   োয ীা্ মাসন্ট; 
j) সরসয অঢাে এওঝা কক্লআভ ফা াজনায ভজঢা সযসিসঢজঢ ফীভাওযী ফেফিা সনজঢ াজযন; 
k) কওাজনা খঝনা খঝায সবসত্তজঢ ফীভায সফলেফস্তু ম্পজওস  ফীভাওাযীয ফাধেফাধওঢা এওঝা 

কক্লআভজও ফাস জে কেে  এআ সযসিসঢজঢ ফীভাওাযজওয সধওায ফা াে; 
l) কওাজনা সফজল ফিা; 
m) সভণোফডসনা, চাসরোসঢ, ফস্তুকঢ কওাজনা সফলে না চানাজনা ফা ফীভাওাযীয জমাসকঢায 

চনে সরস ফাসঢজরয ফেফিা; 
n) ফীভাওাযীয ঠিওানা কমঔাজন সরস ংক্রান্ত ভস্ত কমাকাজমাক ওযা জফ; 
o) কওাজনা যাআটায ণাওজর ঢায সফস্তাসযঢ; 
p) সবজমাকপ্রসঢসফধাজনযফেফিানোোরএযঠিওানাযসফফযড 

প্রজঢেও ফীভাওাযওপ্রজোচনীে ঢণেগুসর ফীভাজক্রঢাজও মসােক্রজভ চানাজফন এফং ৃসি ো কক্লআভগুসর 
দ্রুঢ সনষ্পসত্তয চনে ফীভাওাযী ঠিও ন্থাআ নুযড ওযজফন।  
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সনজচজও যীিা  4 

ওবায কনাঝ ম্পজওস  সনজঘয কওান সফফসৃঢটি ঢে ? 

I. ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে চীফন ফীভাে 
II. ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে ফ কিডীয াধাযড ফীভাে 
III. ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে স্বািে ফীভাে 
IV. ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে কভসযন  কভাঝয কিডীয াধাযড ফীভাে 
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E. য়ার ্ যাক্ষন্ট 

এওঝা ঘুসিয ধীজন ফীভাওাযজওয োেফেঢা ীসভঢ ওযজঢ এওঝা ফীভা ঘুসিজঢ োয ীা্ মাসন্ট 
ফেফহৃঢ ে। সফে ওভাজঢ ফীভাওাযওযা উমুি োয ীা্ মাসন্ট ন্তবুস ি ওজয। এওঝা োয ীা্ মাসন্ট 
সেজে ফীভা ঘুসিয এওটি ি, ফীভাওাযও, সনসেসি ফাধেফাধওঢা গ্রড ওজযন মা সনসেসি ভজেয 
ভজধে কভজন ঘরা েযওায এফং ফীভাওাযজওয োেফেঢা সনবস য ওজয এআ ফাধেফাধওঢায ফোাজয 
ফীভাওাযীয ম্মসঢয উয। ছুাঁ সওযফেফিানাএফংউন্নসঢাধন ওযায কিজত্র এওটি সযামসবূসভওা 
ারন ওজয োয ীা্ মাসন্ট। 

োয ীা্ মাসন্ট জরা এওটি ঢস  মা স্পিবাজফ সরসজঢ মা সফফঢৃ ণাজও, এফং ঘুসিয তফধঢায চনে 
অিসযওবাজফ কভজন ঘরজঢ ে। োয ীা্ মাসন্ট কওাজনা ৃণও েসরর নে। এটি ওবাযজনাঝ  সরস 
েসরর উবজেযআং।এঝা ঘুসিয এওঝ ুফস ঢস । এঝা ওজঞাযবাজফ ারন  কভজন ঘরজঢ জফ, 
সফলেফস্তুজঢ ছুাঁ সও ণাও ফা না ণাও। োয ীা্ মাসন্ট রঙ্ঘন ওযা জর, সরস ফীভাওাযজওয ফাঙাআজেয 
সবসত্তজঢ ফাসঢরজমাকে জে মাে এভনসও মসে এঝা স্পিবাজফ প্রভাসডঢ ে কম এআ রঙ্ঘজনয পজর 
সনসেসি কওাজনা িসঢ ৃসি েসন ফা ঢাজঢ ঙা জ সন, ঢা জত্ত্ব। মসে ফেফাসযওবাজফ 
োয ীা্ মাসন্ট রঙ্ঘন সফশুেরূজ এওঝা প্রমুসিকঢপ্রওৃসঢয ে এফং কওাজনাবাজফআ িসঢ ফা াজনাে 
কওাজনাযওভ ফোন না যাজঔ, (িসঢজও নন-িোিাটস  কক্লআভ োি কজঝরট ফজর সফজফসঘঢ জঢ 
াজয) ঢাজর ফীভাওাযও ঢায সফজফঘনায সবসত্তজঢ কওাম্পানীয নীসঢ নমুােী সনেভ  সনজেসাফরী 
কভজন কক্লআজভয প্রসক্রো ওযজঢ াজযন।  

1. ফায়ার বীমা য়ার ্ যাক্ষন্টগুক্ষ ক্ষনজচ ক্রদয়া জা 

োয ীা্ মাসন্ট কেো জেজঙ কম সরস ফঢস ভান ণাওওারীন ফীভাওৃঢ ঘত্বজয কওাজনা সফজ্জনও ডে 
ভচঢু ওযা জফ না। 

নীযফ ছুাঁ সও: োয ীা্ মাসন্ট কেো জেজঙ কম ফীভাওৃঢ ঘত্বজয এওঝানা 30 সেন ফা ঢায কফস 
কওাজনা ভোনপুোওঘাসযং ওাচ ওযা জফ না। 

সকাজযঝ সপল্টায ভোনপুোওঘাসযং: োয ীা্ মাসন্ট কেো জেজঙ কম ফীভাওৃঢ ঘত্বজয 300C-এয সনজঘ 
ফ্লো জেন্ট যজেজঙ এভন কওাজনা দ্রাফও ফেফায/ভচঢু ওযা জফ না। 

2. কভসযন ফীভাে,এওঝাোয ীা্ মাসন্টজও এআ বাজফ ফডসনা ওযা ে: ‘‘এওটি ঙ্গীওাযডূস 
োয ীা্ মাসন্ট, ফরা মাে, এওঝা োয ীা্ মাসন্ট মায ভাধেজভ োুজোটস  োসেত্ব গ্রড ওজযন কম 
সনসেসি ওাচ ওযা জফ ফা ওযা জফ না, ণফা সওঙু ঢস  ূযড ওযা জফ, ণফা এওআবাজফ 
সঢসন ফরজফন এওঝা সনসেসি ফিা ফা খঝনায ণাওা ফা না ণাওায ওণা।’’ 

কভসযন ওাযজকা ফীভাে এওঝা োয ীা্ মাসন্ট এআ ভজভস কঠাওাজনা ে কম ডেগুসর (কমভন ঘা) টিন-
রাআনট কওজ োও ওযা জফ। কভসযন ার আনুেজযজন্স এওঝা োয ীা্ মাসন্টজঢ কঠাওাজনা জেজঙ কম 
ফীভাওৃঢ কবজর সনসেসি চােকাে মাজফ না, ছুাঁ সওয সফসৃ্তসঢ ম্পজওস  ফীভাওাযওজও এওঝা ধাযডা 
কেজফন মাজঢ সঢসন ঢায ওবায কেোয ফোাজয ম্মঢ ন। োয ীা্ মাসন্ট মসে রসঙ্ঘঢ ে, ছুাঁ সওঝা 
প্রাণসভওবাজফ স্তান্তয জে মাজফ এফং রঙ্ঘজনয সেন কণজও ঢায োেফেঢা কনো কণজও ফীভাওাযও 
সনজচজও সযজে সনজঢ াজয।  
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3. ডাকাক্ষত বীমায়, এঝা োয ীা্ মাসন্ট কেো ে কম ঘসি খন্টায চনে ম্পসত্তজও াাযা কেজফ 
এওচন োঘভোন। সরসয ায, কভোে  ঢস  এওআ ণাওজফ শুধুভাত্র মসে সরসয জঙ্গ 
ংমুি োয ীা্ মাসন্ট কভজন ঘরা ে। 

সনজচজও যীিা  5 

োয ীা্ মাসন্ট ম্পজওস  সনজঘয কওান সফফসৃঢটি ঠিও?  

I. এওটি োয ীা্ মাসন্ট জরা এওটি ঢস  মা এওটি সরসজঢ সফফঢৃ না জেআ সূঘঢ ে। 
II. এওটি োয ীা্ মাসন্ট জরা এওটি ঢস  মা সরসজঢ প্রওাসঢ ে 
III. এওটি োয ীা্ মাসন্ট জরা এওটি ঢস  মা সরসযঢ সফফসৃঢজঢ প্রওাসঢ ে এফং সরস 

েসরজরয ং সজজফ নে, ফীভাওাযীজও অরাোবাজফ চাসনজে কেো ে।  
IV. মসে এওটি োয ীা্ মাসন্ট রসঙ্ঘঢ ে, কক্লআভ ঢাজর াো কমজঢ াজয মসে ঢা ছুাঁ সওয ফস্তু 

না ে। 
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F. অনুজমাদন 

এঝা জরা এওঝা িোিাটস  পজভস সরস আুে ওযজঢ ফীভাওাযজওয এওঝা ঘঘস া; নে সওঙু ফাে সেজে 
সনসেসি ছুাঁ সও ুযিা সেজঢ। 

ংজ্ঞা 

ইযু করার ময় যক্ষদ পক্ষক্ষর ক্রকাজনা ক্ষনক্ষদি ষ্ট লতি াবী বদাজত য়, এটা করা য় 
অনুজমাদন দক্ষজ ংজলাধ্নী কজর / পক্ষরবতি ন কজর। 

এঝা সরসয জঙ্গ ংমুি এফং সরসযআ ং সজজফ কঠিঢ। সরস  নজুভােন এওজঙ্গ সভজর 
ঘুসিয প্রভাডত্র তঢসয ওজয। সরস ফঢস ভান ণাওা ফিাে সযফঢস ন / ংজাধন কযওটস  ওযায 
ভজে নজুভােন আুে ওযা কমজঢ াজয। 

মঔন সফলেফস্তুয ঢণে সযফঢস ন ে, ফীভাওাযীজওআ ফীভাওাযওজও চানাজঢ ে এঝা কনাঝ ওজয 
কনোয চনে এফং নজুভােজনয ভাধেজভ এঝাজও ফীভা ঘুসিয ং সজজফ ন্তবুস ি ওযজঢ। 

নজুভােন াধাযডঢ প্রজোচন ে এওঝা সরসয ধীজন মা ম্পসওস ঢ : 

a) ফীভাওৃঢ জেয প্রওাযজবে / সযফঢস ন 

b) সফক্রে, ফেও প্রবৃসঢয ভাধেজভ ফীভাওৃঢ স্বাজণসয সযফঢস ন 

c) সঢসযি ছুাঁ সওজও ুযিা ওযজঢ ফীভায ম্প্রাযড / সরসয কভোে ওাজরয ম্প্রাযড 

d) ছুাঁ সওয সযফঢস ন, কমভন পাোয আনুেজযজন্স ফাস য সি্ভসাজড ণফা ভাসরওানায ফের 

e) নে ফিাজন ম্পসত্তয ফেসর 

f) ফীভা ফাসঢর 

g) নাভ, ঠিওানা প্রবৃসঢ ফের 

নমুনা 

ফোঔোভরূও সনেসজনয উজেজে, সওঙু নজুভােজনয নভনুা ফাওে সনজঘ ঢুজর কেো জরা : 

 

বাক্ষত করা 

ফীভাওাযীয নজুযাধ ভজঢা এআ সরসয ফীভা এঢদ্বাযা.......আজঢ ফাসঢর ফজর কখাসলঢ জচ্ছ। 
এআ ফীভাটি .........ভা কভোজেয চনে ঘার ুসঙর, ফীভাওাযীয ওাজঙ কওাজনা ফজওো কনআ।  
 

স্টক ভযা ুকভাজর বৃক্ষদ্ধ : 

‘‘ ফীভাওাযীজও যাভস কেো জচ্ছ কম এআ সরসয দ্বাযা যুিা ওযা িও ফসৃে কজেজঙ ঢাআ 
এঢদ্বাযা ম্মসঢ কেো জচ্ছ কম ফীভাওৃঢ ে কআ ভজঢা ফেজর ......ঝাওা জচ্ছ, সনজঘয 
অজরাঘনায সবসত্তজঢ: 
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উয (ফডসনা)       ঝাওা 
উয (ফডসনা)       ঝাওা 

কআ সফজফঘনা ভাসপও এঢদ্বাযা সঢসযি সপ্রসভোভ ধামস ওযা জচ্ছ। 

সঢসযি ফাসলসও সপ্রসভোভ ঝাওা……….  

কভাঝ ফীভা এঔন োাঁ াজরা ঝাওা ……. 

এআ সরসয সযজপ্রসিঢ, প্রসফধান  ঢস  কভাঢাজফও।  
 

একটা ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষজত অংক্ষিষ্ট ঝুুঁ ক্ষকজক অন্তভুি ি করজত কভাজরর ম্প্রারণ 

ফীভাওাযীয নজুযাজধ এঢদ্বাযা উজযাি সরসয ধীজনবাগায চনে িেিসঢয ছুাঁ সওজও ন্তবুস ি 
ওযজঢ ম্মসঢ কেো জরা। 

সফকফঘনা নমুােী, কআ ভজঢা ফীভাওাযীজও ......ঝাওায এওঝা সঢসযি সপ্রসভোভ ধামস ওযা জচ্ছ।  
 

বজনর ধ্রন বদ 

োুজোটস  কখালডা ওজযজঙ কম সরস ধীজন.........ঝাওা ভজূরেয 2 ফোজযর কুে দ্রফে চাাজচয 
কটজও কঢারা জেজঙ ওনাআনজভজন্টয ফাআজয, এঢদ্বাযা এগুসরজও কচটিন  োসং বাযজফাটস য উয 
ুযিা সেজঢ ম্মসঢ কেো জরা। 
সফকফঘনা নমুােী, কআ ভজঢা োুজোটস জও ......ঝাওায এওঝা সঢসযি সপ্রসভোভ ধামস ওযা জচ্ছ। 
সঢসযি সপ্রসভোভ…………… ঝাওা …………. 

সনজচজও যীিা  6 

আুে ওযায ভে মসে সরসয সনসেসি ঢস াফরী ফের ওযজঢ ে, এঝা ওযজঢ জফ 
________ংজাধনীয ভাধেজভ। 

I. োয ীা্ মাসন্ট 
II. নজুভােন 
III. সযফঢস ন 
IV. ফের ওযা ম্ভফ নে 
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G. পক্ষক্ষর বযাখযা 

ফীভায ঘুসিজও সরসঔঢবাজফ প্রওা ওযা ে এফং ফীভা সরসয ফাওেগুসরয ঔ া তঢসয ওজয 
ফীভাওাযও। এআ সরসগুসরজও রূাসেঢ জঢ ে সনভসাড  ফোঔোয এওঝা সনসেসি ু-ংজ্ঞাসেঢ 
সনেভ নমুােী মা সফসবন্ন অোরঢ ওঢৃস ও প্রসঢসষ্ঠঢ। সনভসাজডয ফজঘজে গুরুত্বূডস সনেভঝা জরা 
িগুসরয সবপ্রাে কমন সফযাচভান ণাজও এফং এআ সবপ্রাে কমন সরসয ভজধে কেঔা মাে।এওঝা 
সরস মসে দ্বেণসও েসঢজঢ আুে ওযা ে,  এঝা ঢাজর ফীভাওাযীয জি এফং ফীভাওাযজওয 
সফজি অোরঢ ফোঔো ওযজফ কআ াধাযড নীসঢয সবসত্তজঢ কম সরসয ঔ া তঢসয ওজযজঙ 
ফীভাওাযওআ। 

সরসয ফাওেগুসর সনম্নসরসঔঢ সনেজভয সবসত্তজঢ ফছুজঢ  ফোঔো ওযজঢ জফ: 

a) এওঝা সু্পিবাজফ ফসডসঢ ফিা এওঝা উে ঢস জও গ্রাে ওজয কমঔাজন কঢভনঝা ওযায 
ভজধে কওাজনা ঙ্গসঢ যজেজঙ। 

b) িোিাটস  ঙাাজনা পভস  ঝাআ ওযা ণফা াজঢ করঔা ংজয ভজধে ঙ্গসঢ জর ঝাআ 
ফা াজঢ করঔা ংজও সফজল ঘুসিজঢ িগুসরয সবপ্রাে প্রওা ফজর কডে ওযা জফ, 
কগুসরয ভাজন ঙাাজনা পজভস ণাওা ওণাগুসরজও গ্রাে ওযজফ। 

c) মসে এওঝা নজুভােন ঘুসিয নে ংজয ভাজনয জঙ্গ না কভজর ঢাজর নজুভােনঝাআ 
সচঢজফ ওাযড কঝা জযয েসরর। 

d) আঝাসরওজ করঔা ধাযাগুসর াধাযড ঙাাজনা ব্দজও গ্রাে ওযজফ কমঔাজন কগুসর 
াভঞ্জেীন। 

e) সরসয ভাসচস জন ঙাাজনা ফা ঝাআ ওযা ধাযাগুসরজও সরসয ভজধে ণাওা জব্দয ঢুরনাে 
কফস গুরুত্ব সেজঢ জফ। 

f) সরসজঢ কম ধাযাগুসর োঝাঘ ওযা ফা কি ওযা ণাজও কগুসর ভাসচস জন ণাও ধাযা এফং 
সরসয ফসটজঢ ণাওা ধাযা উবেজওআ গ্রাে ওজয। 

g) ঝাআ ওযা ব্দ ফা াজঢ সরজঔ যাফায িোম্প ভাযা ব্দগুসর ঙাাজনা ব্দজও গ্রাে ওজয। 
h) ঝাআ ওযা ফা ঙাান জব্দয কণজও কফস প্রাধানে াে াজঢয করঔা। 

i) উযন্তু, স্বচ্ছঢায কওাজনা বাফ ফা স্পিঢা ণাওজর ফোওযড  মসঢসঘজহ্নয াধাযড 
সনেভ প্রজোক ওযা ে। 

 

গুরুত্বপণূি 

1. পক্ষক্ষর ক্ষনমিাণ 

এওটি ফীভা সরস জরা এওঝা ফাসডসচেও ঘুসিয প্রভাডত্র। নোনে ঘুসিয কিজত্র কমভন ে কঢভসন 
অোরঢ ভজূয কৃীঢ সনভসাজডয াধাযড সনেভ  ফোঔো ফীভায ঘুসিজঢ প্রজোক ওযা ে। 
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সনভসাজডয ভরূ সনেভ জরা ভস্ত জিয সবপ্রাে কমন সফযাচভান ণাজও, সবপ্রাে সরসয েসরর 
কণজও ংগ্র ওযজঢ জফ এফং প্রজাচার পভস, ধাযা, নজুভােন, োয ীা্ মাসন্ট প্রবৃসঢ এয জঙ্গ 
মুি জে ঘুসিয এওঝা ং কঞন ওযজফ। 

2. বাজকযর অথি 

ফেফহৃঢ ব্দগুসরজও ঢাজেয াধাযড  চনসপ্রে জণসআ বালান্তসযঢ ওযজঢ ে। ব্দ কম জণস ফেফহৃঢ 
জফ ঢা কমন এওচন াধাযড ভানলু জচ ফছুজঢ াজযন। কমভন ‘‘পাোয’’ ভাজন সগ্নসঔা ফা 
অগুন।  

নেসেজও, কম ব্দগুসরয এওটিাধাযড ফেফা ফা ফাসডসচেও ণস যজেজঙ কগুসর এওআ ভাজন 
কফাছাজফ মসে না ফাজওেয কপ্রিাঝ নেযওভ আসঙ্গঢ ওজয। কমঔাজন ব্দ কওাজনা ংসফসধ দ্বাযা 
সনেসন্ত্রঢ ে, কঔাজন কআ ংজ্ঞায জণসআ ব্দটিজও ফেফায ওযা জফ, কমভন ‘‘ঘুসয’’ ফরজঢ 
বাযঢীে েণ্ড সফসধজঢ মা কফাছাজনা ে ঢাআ। 

ফীভা সরসজঢ এভন ফহু ব্দ ফেফহৃঢ ে মা অজকয কওাজনা অআনী যাজেয জঙ্গ ংসিি এফং 
এওটি উচ্চঢয অোরজঢয সোন্তজও এওটি সনন্ম অোরজঢয সোন্ত নুযড ওজয। কঝওসনওার 
সযবালা ফভে ঢাাঁজেয কঝওসনওার ণসআ কেজফ, মসে না সফযীঢ কওাজনা আসঙ্গঢ ণাজও। 
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H.  ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট 

ক্রবক্ষলরভাগ াধ্ারণ বীমা পক্ষক্ষজত বাক্ষিক ক্ষভক্ষিজত বীমা করা য়। 
মসে কওাজনা অআনী ফাধেফাধওঢা কনআ কম ফীভাওাযজওয ঢযজপ ফীভাওাযীজও যাভস কেো কম 
ঢাাঁয সরসঝা এওঝা সনসেসি সেজন কল জচ্ছ, ঢফু ক চনে  স্বািেওয ফেফা ঘঘস া সজজফআ 
ফীভাওাযও কভোে কল োয অজক ঢাাঁজও এওঝা সযসনউোর কনাটি াঞান  সরসয 
 ুননসফীওযড(সযসনউোর) ওযাজঢ অভন্ত্রড চানান। কনাটিজ ন্তবুস ি ণাজও সরসয প্রাসঙ্গও ভস্ত 
সফফযড কমভন ফীভাওৃঢ ে, ফাসলসও সপ্রসভোভ প্রবৃসঢ। াধাযজডয জঙ্গ এও কনাঝ াঞান ে মাজঢ 
ফীভাওাযীজও যাভস কেো ে কম ঢাাঁয উসঘঢ ছুাঁ সওয কওাজনা ফস্তুকঢ ফের জে ণাওজর ঢা 
চানাজনায চনে।  

উদারণস্বরূপ, ক্রমাটর ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাটজ বীমাকারীর মজনাজযাগ টানা য় বীমাকৃত 
অজথির বতি মান চাক্ষদার ক্ষনক্ষরজখ পনুক্ষবিজবচনার জনয (ক্রযমন বীমাকারীর তরজফ গাক্ষ়ির 
ক্রঘাক্ষত মূয)।  

ফীভাওাযীয ভজনাজমাক এওটি সফসধফে ধাযায সেজও অওলসড ওযা ে কম সপ্রসভোভ অকাভ চভা না 
 জর কওাজনা ছুাঁ সওআ কৃীঢ জফ না। 

সনজচজও যীিা  7 

সযসনউোর কনাটি ম্পজওস  সনজঘয কওান সফফসৃঢটি ঠিও? 

I. সফসধ নমুােী, সরস কল োয  30 সেজনয অজক, ফীভাওাযীজও এওঝা সযসনউোজরয 
কনাটি াঞাজনায কিজত্র ফীভাওাযজওয অআনী ফাধা যজেজঙ  

II. সফসধ নমুােী, সরস কল োয  15 সেজনয অজক, ফীভাওাযীজও এওঝাসযসনউোজরয 
কনাটি াঞাজনায কিজত্র ফীভাওাযজওয অআনী ফাধা যজেজঙ 

III. সফসধ নমুােী, সরস কল োয  7 সেজনয অজক, ফীভাওাযীজও এওঝা সযসনউোজরয 
কনাটি াঞাজনায কিজত্র ফীভাওাযজওয অআনী ফাধা যজেজঙ 

IV. সফসধ নমুােী, সরস কল োয  7 সেজনয অজক, ফীভাওাযীজও এওঝা সযসনউোজরয 
কনাটি াঞাজনায কিজত্র ফীভাওাযজওয অআনী ফাধা যজেজঙ 
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ারংজিপ 

a) েসরজরয প্রণভ মসােঝা জরা ভরূঢ কপ্রাজাচার পভস মায ভাধেজভ ফীভাওাযী ঢায সনজচয ম্পজওস  
চানাজফন। 

b) ফস্তুকঢ ঢণে প্রওাজয ওঢস ফে কেঔা কেে সরস শুরুয অজক এফং ঢা ঘুসি কল োয জয 
ঘজর। 

c) ফীভা কওাম্পাসনগুসর াধাযডঢ ফীভাওাযজওয আ ওযা এওঝা কখালডা ত্র কপ্রাজাচার পজভসয কজল 
চজু  কেে। 

d) এওঝা কপ্রাজাচার পজভসয ন্তবুস ি উােনগুসর: 

i. প্রস্তাফজওয ুজযা নাভ 
ii. প্রস্তাফজওয ঠিওানা  কমাকাজমাজকয সফস্তাসযঢঢণে 
iii. প্রস্তাফজওয কা, ফসৃত্ত ণফা ফেফা 
iv. ফীভায সফলেফস্তুয সফফযড  সযঘে 
v. ফীভাওৃঢ ে 
vi. অজকয  ফঢস ভান ফীভা 
vii. িসঢয সবজ্ঞঢা 
viii. ফীভাওাযীয কখালডা 

e) সমসন ভধেিঢাওাযী সজজফ ওাচ ওজযন, এভন এওচন এজচজন্টয োসেত্ব ণাজও ফীভাওাযীয 
কেো ছুাঁ সও ম্পজওস  ভস্ত ফস্তুকঢ ঢণে ফীভাওাযওজও সনসশ্চঢবাজফ কেো। 

f) প্রস্তাফ ফা কপ্রাজাচার যীিা  গ্রজডয সফলজে সোন্ত কনোয প্রসক্রোটি অিাযযাআটিং ফজর 
সযসঘঢ। 

g) সপ্রসভোভ জরা এওঝা ফীভায ঘুসিয ধীজন এওটি সফলেফস্তুয ফীভা সেজঢ ফীভাওাযওজও প্রজেে 
ফীভাওাযীয সফজফঘনা ফা ভরূে।  

h) সপ্রসভোভ কেো মাে নকজে, কওাজনা স্বীওৃঢ ফোসেং করনজেন যঞ্জাভ, কািার ভাসন টস ায, 
কক্রসটঝ ফা কটসফঝ ওাটস , আন্টাযজনঝ, আ-ট্রান্সপায, টাআজযক্ট কক্রসটঝ ফা ভজে ভজে 
ওঢৃস জিয নজুভাসেঢ নে কওাজনা উাজে। 

i) এওঝা ওবায কনাঝ আুে ওযা ে মঔন সরসয প্রস্তুসঢ ফজওো ণাজও ণফা মঔন ফীভা সনজে 
অরা-অজরাঘনা ঘজর এফং িােী সবসত্তজঢ ফীভায ওবায কেোঝা চরুযী। 

j) ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে কভসযন  কভাঝয কিনীয ফেফাে। 

k) ফীভায এওটি ংাত্র কমঔাজন েযওায রাজক কঔাজন ফীভায সস্তজত্বয এওঝা প্রভাড ত্র। 

l) সরস জরা এওঝা অনষু্ঠাসনও েসরর মা ফীভায ঘুসিয প্রভাড কেে। 

m) োযাসন্ট র সরসজঢ ফসডসঢ এওঝা ঢস  মা ঘুসিয তফধঢায চনে অিসযওবাজফ কভজন ঘরজঢ 
ে। 
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n) সরস আুে ওযায ভে মসে সনসেসি কওাজনা ঢস াফরীয ফের ওযজঢ ে, ঢা ওযা ে এওঝা 
েসরজরয ভাধেজভ ংজাধন /সযফঢস ন ওজয মাজও ফজর নজুভােন। 

o) সনভসাজডয ফজঘজে গুরুত্বূডস সনেভঝা জরা িগুসরয সবপ্রাে কমন সফযাচভান ণাজও এফং এআ 
সবপ্রাে সরসজঢ প্রসঢপসরঢ জঢ জফ। 

 

মূ পক্ষরভাা 

a) সরস পভস 
b) সপ্রসভোজভয অকাভ চভা 
c) ওবায কনাঝ 
d) ফীভায ংাত্র (াটিস সপজওঝ প আসন্সজযন্স) 
e) সযসনউোর কনাটি 
f) োয ীা্ মাসন্ট 

 

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির  1 

ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

ফোন নীসঢ সনসশ্চঢ ওজয কম এওআ সফলেফস্তুয ওবাসযংজে ণাওা এওাসধও ফীভাওাযও এওজঙ্গ 
কক্লআজভয োভাউন্টঝাজও বাক ওজয সনজঢ এসকজে অজফন, অয এঝা জফ সফলেফস্তুজঢ ঢাাঁজেয 
এক্সজাচাজযয নুাজঢ 

উির  2 

ঠিও ফাঙাআ জরা II. 

সনজেস সওা নমুােী, এওঝা ফীভা কওাম্পাসনজও  15 সেন ভজেয ভজধে প্রস্তাজফয প্রসক্রো কল ওযজঢ 
ে। 

উির 3 

ঠিও ফাঙাআ জরা I. 

সপ্রসভোভ কজভন্ট মসে কঘজও ওযা ে, ঢাজর ছুাঁ সও কআ সেন কণজও কৃীঢ জফ কমসেন কঘওঝা 
কাি ওযা জেজঙ। 

উির  4 

ঠিও ফাঙাআ জরা IV. 

ওবায কনাঝ প্রধানঢ ফেফহৃঢ ে কভসযন  কভাঝয কিডীয াধাযড ফীভাে। 

উির 5 
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ঠিও ফাঙাআ জরা II. 

এওটি োয ীা্ মাসন্ট জরা এওটি ঢস  মা সরসজঢ প্রওাসঢ ে। 

উির  6 

ঠিও ফাঙাআ জরা II.  

আুে ওযায ভে মসে সরসয সনসেসি ঢস াফরী ফের ওযজঢ ে, এঝা ওযজঢ জফ নজুভােন 

ংজাধনীয ভাধেজভ। 

 

উির  7 

ঠিও ফাঙাআ জরা IV. 

সফসধ নমুােী, সরস কল োয অজক ফীভাওাযীজও এওঝা সযসনউোজরয কনাটি াঞাজনায কিজত্র 
ফীভাওাযজওয কওাজনা অআনী ফাধা কনআ। 

 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন 1 

__________ জরা সরসয ধীজন ফীভাওাযজওয োেফেঢায জফসাচ্চ ীভা।  

I. ফীভাওৃঢ ে ফা াভ োজুোটস  

II. সপ্রসভোভ 

III. াজযিায বোর ু

IV. িসঢয সযভাড 

প্রশ্ন 2 

_______________ জরা এওঝা ঘুসিয ধীজন প্রজেে সফজফঘনা ফা ভরূে  

I. কক্লআভ োভাউন্ট 

II. াজযিায বোর ু

III. ভোঘুআসযটি োভাউন্ট 

IV. সপ্রসভোভ 

প্রশ্ন 3 

কম েসরর ফীভায ঘুসিয প্রভাড কেে ঢাজও ফজর ________ 

I. সরস 
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II. ওবায কনাঝ 

III. নজুভােন 

IV. ফীভায ংাত্র 

প্রশ্ন 4 

প্রওাজয ওঢস ফে কেঔা কেে 

I. সরস শুরুয অজক 

II. সরস শুরুয জয 

III. সরস শুরুয অজক এফং সরস ঘরাওারীড ণাজও 

IV. এভন কওাজনা ওঢস ফেআ কনআ 

প্রশ্ন 5 

সফলেফস্তুয ঢণে  

I. জরা এওঝা সরসজঢ ওবায ো ভস্ত ফস্তুয ভরূে  

II. ছুাঁ সওয ভরূোেজডয চনে গুরুত্বূডস নে 

III. জরা গুরুত্বূডস ওাযড এটি অিাযযাআঝাজযয সোন্তজও প্রবাসফঢ ওজয 

IV. গুরুত্বূডস নে ওাযড এটি অিাযযাআঝাজযয সোজন্ত াামে ওজয না 

প্রশ্ন 6 

পাোয কপ্রাজাচার চানজঢ ঘাে 

I. ভোনপুোওঘাজযয ধযন 

II. ভচঢু ওযা াভগ্রীয সফফযড 

III. সফসডংজেয সনভসাড 

IV. উজযয ফওটিআ 

প্রশ্ন 7 

সপ্রসভোভ কনো মাে না 

I. নকজে 

II. কঘও সেজে  

III. ওচস ত্র ফা প্রসভাসয কনাঝ সেজে  

IV. কক্রসটঝ ওাটস  সেজে 

প্রশ্ন 8 
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কভাঝয ফীভায ংাত্র 

I. ফাধেঢাভরূও নে 

II. ফভে সনজচয ওাজঙ যাঔজঢ ে 

III. ফভে কাস জঢ যাঔজঢ ে 

IV. ফোজেয রওাজয কযজঔ সেজঢ ে 

প্রশ্ন 9 

এওঝা োয ীা্ মাসন্ট  

I. জরা এওঝা ঢস  এওঝা সরসজঢ মা সফফঢৃ ওযা ে  

II. মা কভজন ঘরজঢ ে 

III. a এফং b উবেআ 

IV. উজযয কওাজনাটিআ নে 

প্রশ্ন 10 

কভাঝয ফীভায চনে সযসনউোর কনাটি আুে ওজযন  

I. ফীভাওাযi সরসয কভোে কল োয অজক 

II. ফীভাওাযও সরসয কভোে কল োয অজক 

III. ফীভাওাযী সরসয কভোে কল োয জয 

IV. ফীভাওাযও সরসয কভোে কল োয জয 

ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির 1 

ঠিও ফাঙাআ জরা I. 

ফীভাওৃঢ ে ফা াভ োজুোটস  জরা সরসয ধীজন ফীভাওাযজওয োেফেঢায জফসাচ্চ ীভা।  

উির 2 

ঠিও ফাঙাআ জরা IV. 

সপ্রসভোভ জরা এওঝা ঘুসিয ধীজন প্রজেে সফজফঘনা ফা ভরূে।  

উির 3 

ঠিও ফাঙাআ জরা I. 

কম েসরর ফীভায ঘুসি এও প্রভাড কেে ঢাজও ফজর সরস। 

উির 4 
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ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

ঢণে প্রওাজয ওঢস ফে কেঔা কেে সরস শুরুয অজক এফং এভনসও সরস ঘারাওারীন 

উির 5 

ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

সফলেফস্তুয ঢণে জরা গুরুত্বূডস ওাযড এটি অিাযযাআঝাজযয সোন্তজও প্রবাসফঢ ওজয। 

উির  6 

ঠিও ফাঙাআ জরা IV. 

পাোয কপ্রাজাচার চানজঢ ঘাে ভোনপুোওঘাজযয ধযন, ভচঢু ওযা াভগ্রীয সফফযড এফং সফসডংজেয 
সনভসাড 

উির  7 

ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

সপ্রসভোভ ওচস ত্র ফা প্রসভাসয কনাঝ সেজে কনো মাে না। 

উির  8 

ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

কভাঝয ফীভায ংাত্র ফভে কাস জঢ যাঔজঢ ে। 

উির  9 

ঠিও ফাঙাআ জরা III. 

এওঝা োয ীা্ মাসন্ট জরা এওঝা ঢস  এওঝা সরসজঢ মা সফফঢৃ ওযা ে এফং মা কভজন ঘরজঢ ে। 

উির 10 

ঠিও ফাঙাআ জরা II. 

কভাঝয ফীভায চনে সযসনউোর কনাটি ফীভাওাযও আুে ওজযন সরসয কভোে কল োয অজক। 
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ংজযাজন 

ংজমাচন - ও  
ক্রমাটরযান বীমা প্রস্তাজবর ফমি 

বযক্ষিমাক্ষকানাধ্ীন ক্রমাটরযান ক্ষদ্বচেযান - পযাজকজ পক্ষক্ষ 
প্রস্তাফওাযীয নাভ  

কমাকাজমাজকয ঠিওানা 
 

 

 

কঝসরজপান/পোক্স নম্বয   

আ-কভর ঠিওানা  

ফোে োওাউন্ট নং. 
(এসফ/ওাজযন্ট) 

  

এআঘসএ/োেফে  

প্রজোচনীে সরসয প্রওায  োজওচ সরস  

ফীভায ভেওার  কণজও ভে ...... ঢাসযঔ: মসন্ত 
কাস য সফফযড 

নসণবুসিয 
নম্বয 

আসঞ্জন নং. এফং কঘস 
নং. 

প্রস্তুসঢয 
ফঙয 

প্রস্তঢওাযী  
ভজটর 

/ওাঞাজভায 
প্রওায 

সওউসফও 
িভঢা 

অন 
ংঔো 

যগ 
ফেফহৃঢ 
জ্বারানী 

 

 

 

 

 

      

নসণবুসিওাযী ওঢৃস ি - নাভ এফং ফসিসঢ: 
কভাঝযমাজনয ভূরে: 

আনবজে 
ভরূে 

তফেেুসঢও 
/তফেেুসঢন 
ােও 

মন্ত্রাংভূ 

-তফেেুসঢও 
ােও মন্ত্রাংভূ 

াজ ণাওা 
ংজমাচও কাস  

/কট্ররায 

এরসসচ/সএন
সচ মন্ত্রাং 

কভাঝ ভূরে অআসটসব 

 

 

 

 

 

    

ফীভাওৃজঢয সযঘােও সঘহ্ন 

ফীভাওৃঢ কাস য ঠিও সযঘােও সঘহ্ন 
 

এটি োসফ সনষ্পসত্তওযজডয এফং সপ্রসভোভ সনধসাযজডয সবসত্ত 
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কভাঝযমাজনয আসঢা 

ূফসফঢী 
সরস নম্বয 

ুযিায প্রওায ফীভাওাযীয নাভ 
এফং ঠিওানা 

কওান োসফ না 
ণাওাচসনঢ 

কফানাজয সধওায 

সরস কল 
োয ঢাসযঔ 

সফকঢ ৩ 
ফঙজযয োসফয 
সবজ্ঞঢা 

প্রণভ ক্রে এফং 
নসণবুসিওযজডয ঢাসযঔ 

 
      

কভাঝযমাজনয ফেফায: 
ফেফাজযয উজেে কাস  যাঔায সফস্তাসযঢ সফফযড ঘারজওয সফস্তাসযঢ সফফযড এও ফঙজয ঘরায ক  সওজরাসভঝায 
অনন্ন অচ্ছাসেঢ কোজযচ ভাসরও সনজচ  

কাকঢ নাচ্ছাসেঢ কোজযচ কফঢনবুও ঘারও  

ফাসডচে/ঔুঘজযা ফেফা ংরগ্ন চসভয সবঢজয অত্মীেফৃন্ন 
ংিাকঢ যাস্তায ধাজয ফেুকড  

 

সটস্কাউন্ট  করাসটংভূ: 
ঐসচ্ছও সঢসযি : অসন সও ফাধেঢাভূরও সরস 
সঢসযজিয উজয সধও ঐসচ্ছও সঢসযিটি সনজঢ ঘান 

োাঁ/না – মসে োাঁ ে, নুগ্র ওজয ংওটি সনসেসি ওরুন সদ্বঘক্রমান – 
Rs.৫০০/৭০০/১০০০০/১৫০০/৩০০০ ফেসিকঢভাসরওাধীন 

অসন কও জঝাজভাফাআর োজাসজেন প আসিোয এওচন 
েে 

োাঁ/নামসে োাঁ ে, নুগ্র ওজয চানান:                                                      
১। োজাসজেজনয নাভ 
২। েেঢা নম্বয:      কল োয ঢাসযঔ:                 

কাস টিজঢ এঅযএঅআ দ্বাযা নুজভাসেঢ কওান প্রওায ঘুসয 
প্রসঢজযাধওাযী মন্ত্রফেফিা রাকাজনা অজঙ 

োাঁ/না মসে োাঁ ে, এএএঅআ দ্বাযা প্রেত্ত ংিাজনয ংাত্রটি ংজমাসচঢ 
ওরুন 

কাস টি সও প্রঘসরঢ জ্বারানী দ্বাযা ঘাসরঢ ে োাঁ/না মসে োাঁ ে, নুগ্র ওজয সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন 
কাস টিজঢ সও েআু প্রওায জ্বারানী ফেফাজযয মন্ত্রাসেt/পাআফায 
গ্পা ঝোে রাকাজনা অজঙ 

োাঁ/না মসে োাঁ ে, নুগ্র ওজয সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন 

অসন সও টিসসসট অচ্ছােনটি ৬০০০/- ঝাওায অআনানুক 
ীভা মসন্ত ীভাফে যাঔজঢ ঘান 

োাঁ/না 

প্রজোচনীে সঢসযি ুযিঅভূ 
অনুসঙ্গও মন্ত্রাংজয ঘুসয মাো (শুধুভাত্র সদ্বঘক্রমান)  

ঘারজওয অআনকঢ োে  

কফঢনবুও ঘারজওয সএ  

অফসেও : স্বঘারজওয ফেসিকঢ েখুসঝনা ংক্রান্ত ুযিা 
স্বঘারজওয চনে ফেসিকঢেখুসঝনাংক্রান্ত ুযিা অফসেও। নুগ্র ওজয ভজনােনে ম্পজওস সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন: 

(ও) ভজনানীজঢয নাভ এফং ফে: 
(ঔ) ম্পওস              : 
(ক) সনমুিওৃজঢয নাভ       : 
    (মসে ভজনানীঢ এওচন নাফারও ন) 
(খ) ভজনানীজঢয জঙ্গ ম্পওস :  

(দ্রিফে: ১। ভাসরও ঘারজওয চনে ফেসিকঢ েুখসঝনা অচ্ছােন অফসেওবাজফ ফীভাওৃঢ যাস সদ্বঘক্রমাজনয চনে ১,০০,০০০/- ঝাওা এফং 
ফেসিকঢ ভাসরওাধীন কাস য চনে ২,০০,০০০/-। 
২। কম কিজত্র এওটি কাস , এওটি কওাম্পানী, এওটি ংীোযীসবসত্তও ংিা ণফা এআ প্রওায কওান অআনানুক ংিায ভাসরওানাধীন, অফসেও 
ফেসিকঢ েখুসঝনা অচ্ছােনটি নুজভােন ওযা মাজফ না (ভাসরও ঘারজওয এওটি ওামসওযী রাআজন্স না ণাওজঢ াজয।)  
নাভ উজেসঔঢ ফেসিজেয চনে ফেসিসবসত্তও েুখসঝনা অচ্ছােন 

 

না
সভ
ঢ
 
ফে
ফ
ায
ও
ায
ীয
 

ফে
সি
সব
সত্ত
ও
 
েখু
সঝন
া 
ফা
 

স
এ 

(
I
M
T
-
1
5
)
 

অসন সও নাসভঢ ফেসিকজডয চনে ফেসিকঢ েখুসঝনা চ্ছােনটি ন্তবুস ি ওযজঢ ঘান? 
নাভ সএঅআ কৃীঢ(ঝাওা) ভজনানীঢ ম্পওস 

১)    

২)    

৩)    

োাঁ/না, মসে োাঁ ে, নাভ এফং ঙন্নওৃঢ ওোসঝার াভ োুেটস (সএঅআটি প্রোন ওরুন  
(দ্রিফে: ফেসি প্রসঢ উরব্ধ ফসাসধও সএঅআ র ফেসিকঢ ভাসরকওানাধীন কাস গুসরয চনে ২ রি 
ঝাওা এফং কভাঝযমুি সদ্বঘক্রমানগুসরয চনে ১ রি ঝাওা) 

 

নাসভঢ ফেসিকড/সঙজন ফা অজযাী/নাসভঢ মাসত্রকডজেয চনে 
ফেসিকঢ েখুসঝনা অচ্ছােন 

 

ংমুসিভরূও অচ্ছােনভূ 

অিাযযাআটিং উাোনভূ – কযটিং সবসত্তও 

ফীভাওাযীজও স্বীওৃঢ 
ছুাঁ সওটি নধুাফজন 
ােঢা ওজয 

ছুাঁ সও প্রভন/সফরুে ছুাঁ সও চানা 

কওাম্পানীয নীসঢ 
নুাজয  ঙা   
করাসটং-এয চনে 

সফজফঘঢ 
অিাযযাআটিং 
উাোনভূ 

Additional coverage subject to additional 
premium 
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নূে সফফযড  

ক চনেভরূও কাস   

সঘসওত্াসবসত্তও ঔযঘভূ  

ফেসিকঢ ভাগ্রীভূ  

নোনে সফফযডভূ 

কাস টিয ফেফায সও সনচস্ব ভাসরওানাধীন ঞ্চজরআ ীভাফে  োাঁ/না 
কাস টি সও কওান সফজেী েঢূাফাজয ভাসরওানাধীন োাঁ/না 
কাস সঘ সও প্রাঘীন ওাজরয কাস  সাজফ ংসঢ োাঁ/না 
কাস টি ে/ঙ্গ ুফেসিজেয ফেফাজযয চনে নওাওৃঢ োাঁ/না, মসে োাঁ ে, নগু্র ওজয অযটিএ-এয 

নজুভােনভজূয সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন 
কাস টি সও কাস  ঘারনা প্রসিজডয চনে ফেফহৃঢ ে োাঁ/না 
কব কসরও ঞ্চজরয ম্প্রাযজডয প্রজোচনীেঢা অজঙ সও কনার, ফাংরাজে, বুঝান, ভারদ্বী, াসওস্তান, 

শ্রীরো 
অসন সও এওটি এওৃষ্ঠা ম্বসরঢ সরস ঘান?                            োাঁ/না 

বীমাকৃজতর ক্রঘাণা 
অসভ/অভযা এঢদ্বাযা কখালডা ওযসঙ কম অভায/অভাজেয দ্বাযা এআ প্রস্তাজফয পভসটিজঢ ওসণঢ ফিফেভূ অভায/অভাজেয জফসাত্ওৃি 
জ্ঞান এফং সফোজ ঢে এফং অসভ/অভযা এঢদ্বাযা স্বীওৃঢ সচ্ছ কম এআ কখালনাটি অভায/অভাজেয এফং __________-এয ভজধে 
ঘুসিটিয সবসত্ত কঞন ওযজফ।  
অসভ/অভযা এঢদ্বাযা এ কখালডা ওযসঙ কম এআ প্রস্তাজফয পভসটি চভা ওযায জয কওান প্রওায ংজমাচন ণফা ংজাধন ংখটিঢ জর 
কটি ফীভাওাযীয সনওঝ ঢাত্িসডওবাজফ ূঘীঢ ওযা জফ। 
অসভ/অভযা সনসশ্চঢ ওযজঢ ঘাআ কম ূফসফঢী সরসটিয ভাসপ্তয ঢাসযঔ কণজও এঔন মসন্ত অভায/অভাজেয কাস য কওান প্রওায েখুসঝনা 
খজঝসন। অসভ/অভযা সনসশ্চঢ ওযসঙ কম উজযাি কাস টি অনাজেয জঙ্গ ফীভাওযজডয চনে অসভ/অভযা _______________ কঢ 
_____________ ঢাসযজঔ সপ্রসভোভ প্রোন ওজযসঙ। 
এটি নধুাফনওৃঢ এফং স্বীওৃঢ কম _________ (ভে)-এয ূজফসয কওান প্রওায েখুসঝনায ওাযজড উদু্ভঢ কওান প্রওায িসঢ/সফনি 
ো/োজেয চনে অনাযা কওান প্রওৃসঢয োজেয চনেআ োেফে নন। 
অসভ/অভযা কখালডা ওসয কম কাস টি মূ্পডস এফং যাস্তাে ঘারাজনায ফিা অজঙ। 
িান  :  
ঢাসযঔ :         প্রস্তাবজকর স্বাির  

ংজযাজন - খ  
প্রস্তাব ফমি 

 (এআ পজভসয প্রোনটি োজেয এওটি স্বীওসঢ সাজফ ধজয কনো মাজফ না) 
াধ্ারণ অক্ষি এবং ক্ষবজল ক্ষবপদমজূর পক্ষক্ষ 
এআ প্রস্তাফটিয গ্রড কওাম্পানীয সনেভ এফং সধসনেভভজূয উয সনবস যীর। প্রস্তাফটিয গ্রড এফং সপ্রসভোভ প্রোন না ো মসন্ত 
ম্পেটি অচ্ছাসেঢ নে। 
প্রসঢসনসধ____________________________    গ্রাও ংজওঢ ংঔো: 
প্রস্তাফও ম্পজওস  সফস্তাসযঢ সফফযডপ্রস্তাফওজও সঘসহ্নঢওযজড ােঢা ওজয। 
১। প্রস্তাফজওয নাভ 

                                

                                

২। প্রস্তাফজওয ঠিওানা  কমাজকাজমাজকয চনে এফং োসফয সনষ্পসত্তয কিজত্র প্রজোচনীে ঠিওানা প্রোন ওজয 
                            

                            

                            

কঝসরজপান নং:-পোক্স নং:-__________ 
 

(কভাফাআর):-(আ- কভর):-____________ 
 

কমঔাজন প্রজমাচে এ সঘহ্নটি প্রোন ওরুন 
ওর প্রশ্নভজূয মূ্পডস উত্তয প্রোন ওযজঢ জফ।িান েুরান োয কিজত্র নগু্র ওজয ঢণেটি এওটি ংজমাচন সাজফ ংরগ্নওৃঢ 
ওরুন: 

        

               

               

কযটিং-এয উয কম ঢণেভজূয প্রবাফ ণাওজঢ 
াজয, এঙা া সওঙু প্রজোচনীে ংঔোসবসত্তও 

ঢণে 

ংেুসিভরূও অচ্ছােনভূ ঘার ু
continued 

ঘূ ান্ত বাজরা সফোজয 

নীসঢয সবসত্তজঢ 

ফীভাওৃজঢয সঘসহ্নঢওযড 
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ছুাঁ সওটি নধুাফন ওরুন 
 

৩। কওানটিয ুযিা প্রোন ওযা জচ্ছ 
 

৪। নকুূজর সরসটি প্রেত্ত(অসণসও ংিান্তকসঢ 
ওজয ফীভাওযজডয স্বাণসমুি ওর ফেসিয 
নাজভয ঢাসরওা) 

 

৫। চস ঢ ছুাঁ সও 
(সন কওাট  মূ্পডস টাও ঠিওানা)  

 

৬। ফীভায ভেওার 
 

কণজও         মস
ন্ত 

       

৭। অসন সও প্রাণসভও ুযিায ঢাসরওা কণজও 
এআ সফেগুসর সফজরা ওযজঢ ঘান 

 

ও)ছ , ফনো, ছঞ্ঝা, োফন, খূডীছ , 
সফেগুচ্ছ 

 

  োাঁ  না  

ঔ)োঙ্গা, যঢার, সফজদ্বলযােনচসনঢ িসঢ 
 

োাঁ  না  

ক)ন্ত্রাফােভরূও ুযিা ম্প্রাযড 
(অযএএভসট ঙন্ন ওযা জর ঢজফ এটি 

ঙন্ন ওযা মাজফ) 

 

োাঁ  না  

 

ংজযাজন - খ  
 

৮। অসন সও অনায ফাস টিয জঙ্গ সিন্থ এফং 
সবঢটি ুযসিঢ ওযজঢ ঘান? 

 

োাঁ  না  

কওান প্রওায সঢসযি ুযিাভূ 
ও) িসঢ, মসজফিও এফং উজেিা 

আসঞ্জসনেজযয ঔযঘভূ (োসফয যাসটিয ৩% 
সঢসযি) 

 
 

 

োাঁ 
  

না 
  

Sl =  

ঔ) বগ্নাফজজলয াযড(োসফয যাসটিয ১% 
সঢসযি) 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

ক) সভখজয সফনি ো ভচঢু দ্রফেভূ 
 

োাঁ  না  

 

Sl = 

১।এওটি তফেেুসঢও সফজেয ওাযজড 
তফেেুসঢও সযজলফায ঝাসভসনার প্রাজন্ত 
সফেেুৎ যফযাজয ফেণসঢায ওাযজড  

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

২। ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযজড ফীভাওৃজঢয 
িানটিজঢ সভখজযয মন্ত্রাংজয িসঢয 
ওাযড চসনঢ ঢাভাত্রায ফসৃে খঝজর। 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

 

 

খ) োফানর 
 

 

োাঁ  না  

Sl = 

গ) ফীভাওৃজঢয সনচস্ব কাস , পওস  সরফ্ট এফং 
এওআ চাঢীে ফস্তুয এফং ঢজনয ওাযজড 
ধাক্কাচসনঢ িসঢ 

 

োাঁ  না  

Sl = 

 

ঘ) স্বজ্বরন 
 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

ক্রয স্থানট আোক্ষদত করা 
প্রজয়াজন 

ছুাঁ সও ভূজয সঘসহ্নঢওযন 

প্রজোচনীে অচ্ছােজনয কিজত্র ফীভাওৃজঢয জ্ঞান সোন্ত 

প্রস্তাবজকর বযবা 

ক্ররটং-এর জনয অকুজপক্ষন্পর 
ক্ষববরণমূ 

EQ ক্ষবপদগুক্ষর এই রাক্ষলট আোক্ষদত 

সঢসযি অচ্ছােজনয কিজত্র ফীভাওৃজঢয 
জ্ঞান সোন্ত 
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ঙ) ংজমাচন, ংজাধন এফং ম্প্রাযডগুসরয 
ফীভা না ওযাজনা 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

চ) বূসভওম্প (সগ্ন এফং ছঝওা) 
 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

ছ) িসঢগ্রি উাোজনয অচ্ছােন 
 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

জ) ঘুাঁ আজে ফায ো এফং েলূজনয অচ্ছােন  
 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

ঝ) ভচঢু দ্রজফেয াভসেও াযড  

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

ঞ) বা া না াো 

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

 

ট) এওটি সফওল্প িাজনয চনে সঢসযি বা া  

 

োাঁ  না  

 

Sl = 

ঠ) শুরু ওযায ঔযঘভূ 
 

োাঁ  না  Sl = 

 

ড। কসরঢ োণসভজূয িসঢ 
 
 

োাঁ 
 

 না  
 

Sl = 

৯। অসন সও এওআ ম্পে নে কওান ংিায দ্বাযা 
এওআ প্রওায ুযিা ফীভা ওসযজেজঙন (মসে ঢাআ 
ে সফস্তাসযঢ সফফযড সেন)  

 

১০। ফীভায ুযিাগুসর সও নে ংিাটি দ্বাযা স্বীওৃঢ 
ণফা কওান প্রওায সফজল ঢস াফরী সও 
অজযাসঢ(মসে জে ণাজও, সফস্তাসযঢ সফফযড 
সেন) 

 

(িসঢয সবজ্ঞঢায সফস্তাসযঢ সফফযডী) 
১১। ভেওার মূ্পডস ো সরসটি ফেঢীঢ সফকঢ 

ভাটিয চনে সপ্রসভোভ/োসফ ফজনয সফস্তাসযঢ 
সফফযড  

সপ্রসভোভ োসফভূ 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুধুভাত্র 
কআগুসরআ 
ঙন্ন ওরুন 
কমগুরসয 
ফীভাওৃজঢয 
ফেফায জঙ্গ 
ম্পওস মুি 

ংজমাচজনয নীসঢটি প্রজোজকয চনে সফস্তাসযঢ সফফযড প্রজোচন 

অিায যাআঝাজযয প্রসঢ ছুাঁ সও ভান ম্পজওস  এওটি ন্তেৃস সি প্রোন 
ওযন 

োসফয সবজ্ঞঢাটি ছুাঁ সও ভরূোেজনয চনে এওটি গুরুত্বূডস উাোন 



 

338 

 

স্থানটজত আোক্ষদত ঝুুঁ ক্ষকট ক্ষক প্রকাজরর ? 

 

১২। ফীভাওৃঢ ম্পেটি র:  

ও। ফফাজয চনে, ওামসরে, কোওান, কাজঝর আঢোসে।   

ঔ। সল্পসবসত্তও /কঞনসবসত্তও ছুাঁ সওভূ   

ক। সল্পসবসত্তও/কঞনসবসত্তও-এয ফসবূস ঢ ভচজুঢয ছুাঁ সওভূ   

খ। সল্পসবসত্তও/কঞনসবসত্তও-এয ফসবূস ঢ ঝোে/কো ধাযজওয 
ছুাঁ সওভূ  

 

গ। সল্পসবসত্তও/কঞনসবসত্তও-এয ফসবূস ঢ িাজন ফসিঢ 
উজমাকী াভগ্রীয ছুাঁ সওভূ  

 

ঘ। ফফাজয চনে, ওামসরে, কোওান, কাজঝর আঢোসে।   

১৩। মসে এওটি কোওান সাজফ ফেফহৃঢ ে, নগু্র ওজয 
চানান কম ফেফহৃঢ াভগ্রীগুসরয ভজধে কওানটি সনজঘয 
ঢাসরওায ন্তকসঢ।     

  

মসে োাঁ ে,  এআ াভগ্রীগুসরয ভরুেগুসর সও কভাঝ ভচঢু 
ভরূে কণজও ৫%-এয সধও ে:  
১) কররুজেট াভগ্রীভূ, ২) কঔারা কঙাফ া, ৩) ঝওা 
এফং অঢফাসচ, ৪) কমজওান প্রওাজযয সফজফাযও োণস, 
৫) শুষ্ক ে/ঔ , ৬) ন চাসঢে োণস, ৭) কঔারা 
াজঝয দ্রফেভূ, ৮) কেরাআ, ৯) কভসণজরজঝট সস্পসযঝ, 
১০) নাআজট্রা করজুরা, ১১) কঢর/আণায/সল্প কিজত্র 
ফেফহৃঢ দ্রাফও এফং ৩২ সটগ্রী কসন্টজগ্রট ণফা ঢায সনজঘয 
জ্বরন ঢাভাত্রা (কক্লাটচ ওা কঝি), ১২) ৩২ সটগ্রী 
কসন্টজগ্রট ণফা ঢায সনজঘয জ্বরন ঢাভাত্রা (কক্লাটচ 
ওা কঝি) োে সবসত্ত সর ওযা টিন ফা িাজভ না 
যাঔা কওান যগ, ১৩। ৩২ সটগ্রী কসন্টজগ্রট ণফা ঢায 
সনজঘয জ্বরন ঢাভাত্রা (কক্লাটচ ওা কঝি) োে 
সবসত্ত সর ওযা টিন ফা িাজভ না যাঔা বাসনস, ১৪) 
সর ওযা কওান টিন ফা িাজভ না যাঔা ংক্রভড 
প্রসঢজযাধও ণফা ওীঝনাও, ১৫) কমজওান প্রওাজযয উসদ্ভে 
ঢন্তুভূ 

 

১৪। মসে ভার ভচজুঢয িান/গুোভ (ওাযঔানা ঞ্চজরয ফাআজয 
ফসিঢ) সাজফ ফেফহৃঢ ে নগু্র ওজয ভচঢুওৃঢ 
াভগ্রীভজূয ঢাসরওা প্রোন ওরুন 

 

১৫। মসে কওানা প্রওায সল্পসবসত্তও কঞনভরূও ওামসিার সাজফ 
ফেফহৃঢ ে, প্রস্তাসফঢ িানটিজঢ (ফেফহৃঢফে সফসবন্ন প্রওায 
উজমাকী াভগ্রীয প্রেসন ব্লও সযওল্পনায সফস্তাসযঢ 
সফফযড)  উৎসেঢ দ্রফেভজূয সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন 
ওরুন। 

 

১৬। মসে কওান প্রওায সল্পসবসত্তও কঞনভরূও ওামসিান সাজফ 
ফেফহৃঢ ে,  নগু্র ওজয চানান কম ওাযঔানাটি ঘার ুনা 
ফে? 

 

 

১৭। সগ্ন সনফসাও মন্ত্রাসে িাসঢ   

নগু্র ওজয সনজঘয িানটিজঢ টিও সঘহ্ন প্রোন 
ওরুন: 
ও) সফসবন্ন ব্লও এফং ফনজমাকে সগ্নসনফসাও মজন্ত্রয 

প্রওাজযয ঢাসরওা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফনজমাকে সগ্নসনফসাও মন্ত্রভূ 
কঞরা কাস জঢ যাঔা াম্প 

সগ্ন সনফসাও াম্প 

াআজিন্ট ফেফিা 
চর ঙ াজনায ফেফিা 
সিয চর ঙ াজনায ফেফিা 

প্রস্তাফজওয ফেফাজেয সফস্তাসযঢ সফফযড 

ছুাঁ সওয ধাযডটি কযজঝয সবসত্তস্বরূ 

প্রাণসভও কযঝ এফং অচ্ছােনগুসর 
সনধসাযজডয চনে ছুাঁ সওয প্রওৃসঢ 

প্রজঢেও ব্লজওয চনে ুযিা প্রোন 

িসঢ 
হ্রাওযজডয 
োভূ। 
কজঢু ঙা  
প্রোন ওযা 
কমজঢ াজয 
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ছুাঁ সওয তফসিেগুসর অয বাজরা কফাছায চনে  
ঔ) মন্ত্রাসেয ফাৎসযও যিনাজফিজডয ঘুসিগুসর 

ওামসওযী সও না ঢা চানান  

 

োাঁ  না  

১৮। (ফাস  / কভসন ত্র / অাফাফ ত্র আঢোসে)  
 

 

 

ও) ফাচায েজযয সবসত্ত 
 

 

োাঁ  না  

 

ঔ) ুনঃংিাজনয সবসত্ত  
 

 

োাঁ  না  

ক) কওান প্রওায ফসৃেয প্রজোচনা অজঙ সও না 
 

 

োাঁ  না  

১৯। কঞজনয সফস্তাসযঢ সফফযড   

ও। নগু্র ওজয ফেফহৃঢ াভগ্রীগুসর ম্পজওস  চানান   

১। কেোর  

২। কভজছ   

৩। ঙাে   

ঔ। ফাস টিয উচ্চঢা  সভঝায ______________ ঢর ____________ 
 

 

ক। ফাস টিয ফে  

৫ ফঙজযয ওভ    ৫ - ১৫  ফঙয 
 

১৫ - ২৫ ফঙয     ২৫ ফঙজযয সণও 
 

দ্রিফে: ফাস টিয কেোর এফং/ণফা ঙােটি ওাজঞয ঢিা / কাকরা াঢা এফং/ণফা খা/কমজওান প্রওাজয ঔ  / ফাাঁ / োসিজওয 
ঘােয / সঘ / ওা  / ওোনবা / সত্রর আঢোসে দ্বাযা সনসভসঢ জর কটিজও "ওাাঁঘা" কঞজনয সাজফ সফো ওযা জফ।    

২০। ফাস সবসত্তও ভরূেভূ (নগু্র ওজয এআ ঢাসরওাটিজঢ ওাাঁঘা ফাস টি ন্তবুস ি ওরুন)। প্রজঢেও ফাস য ভরূে অরাোবাজফ ঝাওায 
ংজও প্রোন ওরুন। 

 

ব্লজওয 
সফফযড 

 

ফে 
(ফঙয) 

 

উচ্চঢা 
(সভঝায) 

 

াওা/ওাাঁঘা 
কঞন 

প্রসঢশ্রুঢ ঝাওায ংও  
ণাভ 
 
ফাস য 
ভরূে 

মন্ত্রাসে এফং 
অনুসঙ্গও 
াভগ্রী ভরূে 

এপ োি এপ, 
ওামসারে এফং 
নোনে 

মন্ত্রাসেভূঝাওা 

ভচঢু নে 
এফং 

প্রসক্রোয 
ন্তকসঢ 
নে 
ভূ**  
ঝাওা 

ফীভা ওযজডয চনে 
নোনে 

াভগ্রীভূঝাওা 

         

         

কভাঝ         

         

         

দ্রিফে: **  কআ ভচঢু াভগ্রীগুসরজও ন্তকসঢ ওজয কমগুসর াধাযড সবসত্তজঢ ুযসিঢ ে এফং সনজঘয ক্রসভও ংঔো ও, 
ঔ, ক, এফং খ-এয ধীন জ  না  

২১। শুধুভাত্র ভচঢু দ্রফেগুসরয চনে সফজল ুযিা 
নগু্র ওজয সনজঘয ফাক্সটিজঢ টিও সঘহ্ন সেন এফং প্রজঢেওটিয সফযীজঢ ফীভা ওযজডয ঝাওায ংওটি প্রোন ওরুন  
ও। কফ্লাঝায সবসত্তজঢ : 
সফসবন্ন ফিাজনয (প্রসক্রোওযজডয ব্লওভূ, ভার ভচঢু যাঔায িান /গুোভ এফং / ণফা উন্মুি িান আঢোসে) ভচঢু াভগ্রীভূ 
এওটি ভাত্র প্রসঢশ্রুঢ যাসয দ্বাযা কফ্লাঝায সবসত্তজঢ ুযসিঢ ওযা মাে  

ফিানভূ (সন ংঔো টাও ঠিওানা) ঝাওায ংও 
  

ঔ। কখালডায সবসত্তজঢ :  

কম উাোনগুসরয ভরুে ঞা-নাভা ওজয কগুসর (ভাসও) কখালডায সবসত্তজঢ ুযসিঢ ওযা মাে . 
ফিাভূ (সন ংঔো টাও ঠিওানা) ঝাওায ংও 

  

ফীভায চনে প্রস্তাসফঢ সবসত্ত 

এটি সঙ্গওাযওৃঢ 
যাসটিয সনধসাযড 
এফং োসফগুসরয 
সনষ্পসত্তয সবসত্ত 
সাজফ সযকসডঢ 

জফ 

অিাযযাআটিং 

প্রজঢেও ব্লজওয সফস্তাসযঢ সফফযডগুসর 
সফযীঢভূরও কযটিংগুসর প্রোন ওযজফ, 

মসে প্রজমাচে ে 

আোদজনর ক্ষভক্ষির ক্ষবকজল্পর পছন্দট প্রস্তাবজকর 
কজয়কট কতি বয ংজযাজন কজর। দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষির 

ক্ষভক্ষি 
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দ্রিফে: 
ফসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংও ১ কওাটি ঝাওা, এফং স্বল্প কভোজেয চনে কওাজনা ফীভাওযড নে। প্রসক্রোয ন্তকসঢ এফং কযরজে াআসটং-এ 
ভচঢুওৃঢ াভগ্রীভজূয ুযিা ম্ভফয নে।  
ক। কফ্লাঝায কখালডায সবসত্তজঢ:  

এওটিআ প্রসঢশ্রুঢ ঝাওায ংজওয ধীনস্ত কম ভচঢু দ্রফেগুসরয ভরূে ঞা-নাভা ে এফং সফসবন্ন ফিাজন ভচঢুওৃঢ াভগ্রীগুসর (ভাসও) 
কফ্লাঝায কখালডায সবসত্তজঢ ুযিা ওযা মাে।  

ফিাভূ (সন ংঔো টাও ঠিওানা) ঝাওায ংও 
  

 

দ্রিফে: 
১। ফসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংওটি র ২ কওাটি ঝাওা 
২। প্রসক্রোয ন্তকসঢ ভচঢুওৃঢ াভগ্রীভূ এফং কযরজে 

াআসটং-এয ভচঢুওৃঢ াভগ্রীগুসর ুযসিঢ ওযা মাজফনা। 

 

খ। উন্মুি িাজন ভচঢুওৃঢ াভগ্রীভূ (ওাযঔানা ঞ্চজরয ফাআজয ফসিঢ) 
উন্মুি িাজন ভচঢুওৃঢ াভগ্রীভজূয সফফযড:  

ফিাভূ (সন ংঔো টাও ঠিওানা) ঝাওায ংও 
  

 

গ। ঝোে পাভস এফং কো ধাযওভূ (ওাযঔানা ঞ্চজরয 
ফাআজয ফসিঢ) 

 

উন্মুি িাজন ভচঢুওৃঢ াভগ্রীভজূয সফফযড:  

ফিাভূ (সন ংঔো টাও ঠিওানা) ঝাওায ংও 
 

 

 

 

 

 
 

অসন সও ঐসচ্ছও সফজোকজমাকেগুসরয চনে ঙা  প্রাপ্ত জঢ 
ঙান  

 

োাঁ  না  

মসে উত্তযটি োাঁ ে, সফজোকজমাকে ঝাওায ংজওয ঙন্নটি 
সঘসহ্নঢ ওরুন  

ঝাওা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সফজল োজযসন্টভূ প্রজমাচে জফ 

অচ্ছােজনয ছুাঁ সও এফং ম্পজেয কযটিং 
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ক্রঘাণা 

 

 

 

 

 

অসভ/অভযা এঢদ্বাযা কখালডা ওযসঙ কম এআ প্রস্তাজফয পভসটিজঢ অভায/অভাজেয দ্বাযা উজেসঔঢ ফিফেভূ 
অভায/অভাজেয জ্ঞাঢাজয নফসফ ঢে এফং অসভ/অভযা এঢদ্বাযা স্বীওৃঢ সচ্ছ কম এআ কখালডাটি 
অভায/অভাজেয এফং ________-এয ভজধে ঘুসিটিয সবসত্ত জফ। 

এআ প্রস্তাজফয পভসটি চভা ওযায জয কওান প্রওায ংজমাচন ণফা ংজাধন ংখটিঢ জর, কটি ফীভাওাযীয 
সনওঝ ঢাত্িসডওবাজফ ূঘীঢ ওযা জফ। 

ঢাসযঔ :  

িান :  

প্রস্তাফজওয স্বািয এফং কওাম্পানীয সরজভায 

প্রসঢসনসধয ুাসয:  

সনম্নসরসঔঢটি ফীভা অআন ১৯৩৮-এয ৪১ নং ধাযায নুসরস 

ঙাজ য উয সনজলধাজ্ঞা 

১। বাযঢফজলস চীফন ণফা ম্পসত্ত ম্পসওস ঢ কওান প্রওায ছুাঁ সওয সফরুজে এওটি ফীভা কনোয চনে ণফা 
নফীওযজডয চনে ণফা ঘাসরজে মাোয চনে কওান ফেসিয প্রসঢ অগ্রফোঞ্জওরূজ প্রঢেিবাজফ কওান ফেসি 
কওান প্রওায ঙা ণফা ম্পূডস ওসভজনয ণফা ঢায কওান ংজয ণফা সরসজঢ প্রেসসঢ প্রজেে 
সপ্রসভোজভয ঙা  নুজভােন ওযজফন না ণফা নুজভােজনয চনে প্রস্তাফ ওযজফ না এফং কওান ফেসি এওটি 
সরস গ্রড ওযজঙন ণফা নফীওযড ওযজঙন ণফা ঘাসরজে মাজচ্ছন কটিয চনে ফীভাওাযীয প্রওাসঢ 
সযঘােও ুসস্তওাজঢ ণফা কঝসফরগুসরজঢ প্রেত্ত নুাজয কমটি নুজভাসেঢ জঢ াজয কআ ঙা টি ফেঢীঢ 
কওান প্রওায ঙা  প্রোন ওযজফন না। 

২। এআ ধাযাটিয ংিানটিয প্রসঢ ভানেঢা প্রোজন ফেণস কমজওান ফেসি এওটি চসযভানা দ্বাযা াসস্তজমাকে, কমটি 
৫০০ ঝাওা মসন্ত ম্প্রাসযঢ জঢ াজয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘূ ান্ত বার সফোজয নীসঢ 
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অধ্যায় 13 
ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষনধ্িারজণর তত্ত্ব এবং অভযা 

 

অধ্যয় উপস্থাপনা 

এআ ধেেটিজঢ অনাযা অিাযযাআটিং োে স্বীওায এফং ায সনধসাযড ওযা ম্পজওস  প্রাণসভও 
সফলেগুসর সঔজফন। অনাযা ছুাঁ সও সনধসাযড প্রসক্রোয ন্তকসঢ সফেগুসর সযঘারনায  সফসবন্ন 
ন্থাভূ ম্পজওস  সঔজঢ াযজফন। অনাযা সফসবন্ন প্রওায ফীভা সরসয চনে "প্রসঢশ্রুঢ ফীভা 
যাস"-টি সওবাজফ সনধসাসযঢ ওযা জফ ঢা সঔজফন। 

পাঠযকূ্ষচ 

 

A. োে স্বীওাজযয প্রাণসভও ধাযনাভূ 
B. ায সনধসাযজডয প্রাণসভও ধাযডাভূ 
C. াজযয উাোনভূ  
D. প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাস  

এআ ধেেটি াঞ ওযায য, অনাযা সনজঘয গুসর ওযজঢ ভণস জফন: 

1. োে স্বীওাজযয প্রাণসভও সফলেগুসরয ংজ্ঞা প্রোন 
2. ায সনধসাযজডয প্রাণসভও সফলেগুসরয সফজিলড 
3. সফসবন্ন প্রওায সরসয চনে 'প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাস'-য সনধসাযড 
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A. দায় স্বীকাজরর প্রাথক্ষমক ক্ষবয়মূ 

ূফসফঢী ধোেগুসরজঢ অভযা কেজঔসঙ কম ফীভায ধাযডাটি এওসত্রওযজডয ভাধেজভ ছুাঁ সও সযঘারজনয 
সফলেটিয উজদ্রও ওজয। ফীভাওাযীকড ফহু ংঔেও ফেসিসফজল / ফেফাাসেও / সল্পসবসত্তও ংিা / 
ংকঞনভূ দ্বাযা প্রেত্ত সপ্রসভোজভয এওটি এওসত্রঢ ঢসফর ৃসি ওজযন। 

প্রজঢেজওয দ্বাযা প্রজেে সপ্রসভোভটি এওটি াজযয উয সনবস যীর, কমটি েটুি উাোজনয দ্বাযা 
সনধসাসযঢ ে; 

 এওটি িসঢওাযও খঝনায চনে এওটি িসঢয ম্ভাফনা (এওটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযজড) 
এফং  

 িসঢওাযও খঝনাটিয ওাযজড উদু্ভঢ িসঢয ধাযডাকঢ সযভাডটি 

উদারণ 

ধজয সনন এওটি সগ্নওাজিয পজর িসঢয ধাযডাকঢ সযভাড ১০০০০০ ঝাওা (কমটিজও অভযা L 
নাভ সেরাভ) 

িসঢয (P দ্বাযা কফাছাজনা ে) ম্ভাফনায ক  ফা ভধেও সঙর ১০০-এয ভজধে ১ (ণফা 
০.০১)। 

ঢাজর প্রঢোসঢ িসঢয ক  ণফা ভধেওটি এআ ভীওযডটি দ্বাযা প্রওা ওযা মাজফ = L x P = 
০.০১ x ১০০০০০ = ১০০০ 

সওবাজফ এওচন ফীভাওাযী সনসশ্চঢ ওযজফন কম প্রওৃঢজি ো িসঢগুসর ূযজডয চনে এওসত্রঢ 
ঢসফরটি মজণি?    

অভযা ূজফস মা কেজঔসঙ, ম্পূডস ফীভা কও রটি এওটি ফৃৎ ংঔেও সযংঔোনকঢবাজফ এওআ 
প্রওায ছুাঁ সওয এওসত্রওযডজও সফচস ঢ ওজয মাজঢফৃৎ ংঔোয নীসঢটি ওামসওযী ে এফং িসঢয 
ম্ভাফনায ংঔোটি (ক নঃুসনওঢা) এফং িসঢয সফস্তাযটি (ঢীব্রঢা) ূফসাবাজমাকে ে।  

ভোটি র ওর উন্মিুঢাগুসর এওআ প্রওায ে না। এওটি ম্পূডসরূজ এওআ প্রওায ('সবন্ন') 
ছুাঁ সওয এওসত্রওযড ফাস্তসফওবাজফ ঔুফআ াভানে জঢ াজয।  

উোযডস্বরূ, অনাযা এভন ওঢগুসর ফাস  ঔুাঁজচ কজঢ াজযন কমগুসর ম্পূডসরূজ এওআ প্রওায 
এফং ফাসেও সযজফজ ম্পূডসরূজ এওআ িাজন ফসিঢ? সধও ংঔোে নে। 

এওসত্রঢ ঢসফরটিয অওৃসঢ মঢ ফসৃে াজফ, ঢঢআ সবন্নঢয প্রওাজযয ছুাঁ সওগুসর, কমগুসর এওআ 
ণফা এওআ প্রওায সফজেয মু্মঔীন, ন্তবুস সিয ম্ভাফনা ফসৃে াজফ। এআ প্রওায কিত্রটিজঢ 
ফীভাওাযী এওটি উবেংওঝমুি ফিায মু্মঔীন ন। 

সওবাজফ, ছুাঁ সওগুসর অয সধওভাত্রাে ূফসাবাজমাকে জে জঞ এফং এওআ ভে ঢসফরটিজঢ মসাপ্ত 
সযভাজড এওআ ধযজডয এফং এওআ প্রওায ছুাঁ সও ন্তবুস ি ওজয এভন এওটি মজণি ফৃৎ এওসত্রঢ 
ঢসফর ৃসি ওযা মাে ?  

ফীভাওাযীযা এআ ভোটিয এওটি ভাধান ঔুাঁজচ কজেজঙন। 
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ঢাাঁযা এওটি সফারাওাযফৃৎ ঢসফর কঞন ওজযজঙন, এফং এওআ জঙ্গ কটিয ন্তকসঢ উ-ঢসফর 
কঞন ওজযজঙন এফং প্রজঢেও ছুাঁ সওজও সবন্ন সবন্ন উ-ঢসফজরয ন্তকসঢ ওজযজঙন। উ-ঢসফরগুসর, 
ছুাঁ সওগুসরযভাত্রায সবন্নঢায সবসত্তজঢ সফসবন্ন কিডীজঢ সফবি ওযা জেজঙ। 

উদারণ 

এওটি ম্পসত্ত ফীভায কিজত্র ,এওটি ওাষ্ঠসনসভসঢ ওাঞাজভাে সগ্নওাজিয ম্ভাফনাভূ এওটি াণজযয 
ওাঞাজভায কণজও সধও;কজঢু ,ওাষ্ঠসনসভসঢ ওাঞাজভাটিয ফীভায চনে সধও সপ্রসভোজভয প্রজোচন। 

স্বািেফীভাযজিজত্র এওআ নীসঢ প্রমুি ে। উচ্চযিঘা ণফা টাোসফটিজ অক্রান্ত এওচন ফেসিয 
হৃেজযাজকয ম্ভাফনা উচ্চ। 

কওান এওটি ুিঢায সঘসওত্ায চনে প্রজোচনীে ঔযঘগুসর সফজফঘনা ওরুন। এওচন 
উচ্চযিঘামুি এফং টাোসফটিমুি ফেসিয এফং সু্বািেমুি এওচনফেসিয ছুাঁ সওগুসর সবন্নঢয জফ। 

ায সনধসাযজডয কিজত্র ছুাঁ সওয এআ প্রওায সফবাচন এফং কগুসরয কিডীওযড গুরুত্বূডস।  

a. দায় স্বীকাজরর প্রাথক্ষমক ধ্ারণা মূ 

ংজ্ঞা 

দায় স্বীকাজরর প্রক্ষেয়াট  বীমার জনয প্রস্তাবট গৃীত জব ক্ষক না তা ক্ষনধ্িারণ করা, 
এবং যক্ষদ তা করা য়, ক্রকান লতি াবী, ক্রকান াজর, বীমা রুিা গৃীত জব। 

োে স্বীওায, এওটি প্রজও রকঢ জণস, সনম্নসরসঔঢ ধাগুসরয দ্বাযা ংকঠিঢ ে:  

i. সফে এফং িসঢয ক নঃুসনওঢায ংঔো এফং ঢীব্রঢায সযভাওযড এফং ভরূোেন 
ii. সরসয ন্তকসঢ যুিা এফং ঢস াফরীয সযকডনাওযন 
iii. সপ্রসভোজভয াজযয সনসেসিওযড 

োে স্বীওাযওাযী প্রণজভআ সোন্ত গ্রড ওজযন কম ছুাঁ সওটি কৃীঢ জফ সও না। 

যফঢী ধাটি র ায এফং ঢস াফরী, কমগুসরয ধীজন ছুাঁ সওটি কৃীঢ জফ। 

োে স্বীওাজযয েিঢাটি মসাপ্ত প্রসিড, ওভসজিজত্র উন্মিুঢা এফং কবীয ন্তেৃস সি ক্রভাকঢ 
সফেোচস ন প্রসক্রোয ভাধেজভ অত্মি ওযা মাে। সগ্নওাি সফলেও অিাযযাআঝায োয চনে এওচন 
ফেসিয সগ্নওাজিয ম্ভাফে ওাযডগুসর, সফসবন্ন প্রওায াভগ্রী এফং ম্পসত্তয উয সগ্নওাজিয 
প্রবাফ, কওান এওটি সজল্প ফেফহৃঢ প্রসক্রোভূ, বূজকার, অফাো আঢোসে সফলে ম্পজওস  ভেও 
জ্ঞান চস জনয প্রজোচন। 

এওআবাজফ, এওচন াভসুদ্রও ফীভা অিাযযাআঝাজযয অফসেওবাজফ, ফন্নয/যাস্তায ফিা, 
সযফডওাজর ণফা গুোভচাঢ ফিাে ভার/াভগ্রী, চাাচগুসর দ্বাযা মু্মঔীন ো ভোভূ  
কগুসরয ভদু্রমাত্রায জি উমুিঢা আঢোসে সফলে ম্পজওস  োসওফার ো প্রজোচন। 

এওচন স্বািেফীভা কিজত্রয অিাযযাআঝাজযয, ফীভা প্রস্তাফজওয ছুাঁ সওয প্রসঢ উন্মিুঢা, ফে, 
সঘসওত্াকঢ সফলেভূ, াযীসযও উমুিঢায স্তয, াসযফাসযও আসঢা এফং ছুাঁ সওয উয প্রবাফ 
সফস্তাযওাযী ওর উাোজনয সযভাগুসর নধুাফন ওযা প্রজোচন। 
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a) আন্ডাররাইটং, ইকুইট এবং বযবাক্ষয়ক স্থায়ীত্ব 

ওর ছুাঁ সওআ ভসযভাড নে, এআ যর ঢেটি কণজওআ ফীভা কিজত্র ঢওস  অিাযযাআটিং এফং 
ছুাঁ সওয কিডীওযজডয প্রজোচনীেঢাটি উদু্ভঢ ে। ঢাআ প্রজঢেও ছুাঁ সওযআ, িসঢওয খঝনাটি খঝায এফং 
কটিয ঢীব্রঢায সবসত্তজঢ উমুিবাজফ সযভাওযড এফং ভরূোেজনয প্রজোচন অজঙ।   

কমহুঢু ওর ছুাঁ সওগুসরআ ভান নে, কজঢু, ওর ফীভা গ্রাওজও ভসযভাড সপ্রসভোভ প্রোন 
ওযজঢ ফরা াভঞ্জেূডস নে।অিাযযাআটিং-এয উজেেটি র ছুাঁ সওয কিডীওযড মাজঢ, কগুসরয 
ঘাসযসত্রও তফসিে এফং উিাসঢ ছুাঁ সওয স্তজযয সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভয এওটি উমুি ায প্রজোক ওযা 
মাে। 

প্রজঢেও ফীভাওাযীয ঢায ফঢস ভান সরস ধাযওজেয প্রসঢ, সফেেভান সরসয ন্তবুস ি ঘুসিসবসত্তও 
োেগুসর যূজডয চনে ঢাাঁজেয াভণস ণাজও কটি সনসশ্চঢ ওযায এওটি োসেত্ব ণাজও। মসে ফীভাওাযী 
এভন ছুাঁ সওগুসরয চনে সরস প্রোন ওজযন কমগুসর ফীভাজমাকে নে ণফা ছুাঁ সওগুসরযুযিায চনে 
প্রজোচনীজেয ঢুরনাে ঔুফআ ওভ সপ্রসভোভ ধামস ওজযন, ঢাজর কটি ফীভাওাযীয ঘুসিসবসত্তও োেগুসর 
ূযজডয িভঢাটিজও ংওঝান্ন ওজয কঢারায পরস্বরূ জফ। 

নে সেজও, এওচন ফীভাওাযী, সমসন কআ ছুাঁ সওগুসরয চনে সঢ উচ্চ ায ধামস ওযজঢ ঘান 
কমগুসরয কআ প্রওায উচ্চ ায ো উসঘঢ নে, ঢাাঁয ফেফাটিজও প্রসঢজমাসকঢাভরূও এফং 
েীখসিােীরূজ কজঢ াজযন। ঢাআ, াভঞ্জে এফং িােীজত্বয স্বাজণস, অিাযযাআটিং-এয প্রসক্রোটি 
সনঔুাঁঢবাজফ নৃুঢ ো উসঘঢ। 

অিাযযাআটিং-এয প্রধান তফসিেগুসর র সনম্ন প্রওায 

i.  ঘাসযসত্রও তফসজিেয সবসত্তজঢ ছুাঁ সওয সঘসহ্নঢওযড ওযা 

ii. প্রস্তাফও দ্বাযা উিাসঢ ছুাঁ সওয স্তযটি সনধসাযড ওযা 

iii. ফীভা ফেফাটিঠিওবাজফ সযঘাসরঢ ওযা 

ংজিজ, অিাযযাআটিং-এয উজেেটি সপ্রসভোজভয গ্রডজমাকেঢা, মসাপ্তঢা এফং নোনে ঢস াফরী 
সনধসাযজডয ভাধেজভ ূযড ে। 

সনজচজও যীিা ওরুন 1 

ফীভায ায সনধসাযডওাযী েটুি উাোন সঘসহ্নঢ ওরুন। 

I. ছুাঁ সওয ম্ভাফেঢা এফং ঢীব্রঢা 
II.  ছুাঁ সওয তূ্র এফং প্রওৃসঢ 
III. ছুাঁ সওয তূ্র এফং ভে 
IV.  ছুাঁ সওয প্রওৃসঢ এফং প্রবাফ 
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B. ার ক্ষনধ্িারজণর প্রাথক্ষমক ধ্ারণামূ 

ফীভাওাযীয ছুাঁ সওয িানান্তযজডয উয ফীভা সনবস যীর। এওটি ফীভা সরস ক্রজেয ভজধে, ফীভাওৃঢ 
ফেসি এওটি সফে কণজও উদু্ভঢ, কমটিয সফরুজে ম্পসত্তটিয ফীভাওযড ওযা জেজঙ,  অসণসও 
িসঢয প্রবাফটি হ্রা ওযজঢ ভণস ে। 

উদারণ 

মসে কওান ফেসি এওটি কাস  ঘারান, কঔাজন েখুসঝনায চনে কটিয িসঢ জঢ াজয। মসে 
ভাসরজওয কভাঝযমান ফীভা ণাজও, কাস টিয িসঢ োয খঝনাে, ফীভা কওাম্পানী াযাআজেয চনে 
ণস প্রোন ওযজফ। 

ফীভা কওাম্পানীয, এওটি রাব ন্তবূস ি ওজয ফীভায বসফলেঢ োসফ এফং ঔযঘগুসরয চনে ুযিা 
প্রোজনয ভরূে কডনা ওযায এওটি প্রসক্রোয প্রজোচন। এটিজওআ ায সনধসাযড ফরা ে। 

‘ার’  বীমার একট প্রদি একজকরমূয। 

উোযডস্বরূ, এওটি াযজও, এওটি বূসভওম্প ুযিা ভরূে ১.০০ ঝাওা প্রসঢ সভসর, এআ অওাজয 
প্রওা ওযা মাে। (1 সভসর =1/1000 ) 

াযগুসর িসঢয ম্ভাফনা এফং ম্ভাফে সযভা নুাজয সবন্নঢয জঢ াজয। ঢীঢ প্রফডঢা এফং 
ফঢস ভান সযজফজয সযফঢস নভূ, কমগুসর বসফলেজঢ ম্ভাফে িসঢগুসরজও প্রবাসফঢ ওযজঢ াজয, এআ 
সফঘাজযয জযআ প্রজঢেও ায প্রসঢসষ্ঠঢ ে।  

উদারণ  

বূসভওম্প ফীভায চনে উজযয উোযডটি কেঔুন, ধামসওৃঢ াযটি, এওটি ওংসক্রঝ সনসভসঢ ওাঞাজভায 
ঢুরনাে বূসভওম্প িজরয সনওঝফঢী এফং আঝ সেজে তঢযী এওটি ফাস য চনে, কমটি িসঢয ম্ভাফনা 
সধও। 

এওটি স্বািেফীভায উোযড কনো মাও, ছুাঁ সওয প্রজঢেও উাোজনয ংঔো এফং ঢওযাসবসত্তও 
ভরূোেন ওযা ে। ূফসসনধসাসযঢ সযভাজওয সবসত্তজঢ ফে, চাসঢ, কা, বো আঢোসে 
উাোনভজূয যীিা এফং ংঔো প্রোজনয ভাধেজভ ভরূোেন ওযা ে।  

মজন রাখজবন ক্রয ারগুক্ষই ক্ষপ্রক্ষময়াম নয়। 

ক্ষপ্রক্ষময়াম = (প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল) x (ার)   

 

1. াজরর উজেলযমূ 

ায সনধসাযজডয প্রাণসভও উজেে র, ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃঢ উবজেয েসৃিজওাড কণজও ফীভায 
ভরূেটিয মসাপ্তঢা এফং কম সিওঢা সনসশ্চঢ ওযা। 

ফীভাওাযীয েসৃিজওাড কণজও, এয ণস র াভগ্রীওবাজফ াযগুসর, োসফ, ঔযঘ এফং ওয আঢোসে 
এফং এওটি ধ্বংাত্মও খঝনা এফং রাজবয চনে ফেআ এওটি মসাপ্ত ংিান জঢ জফ। 
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ফীভাওৃজঢয েসৃিজওাড কণজও, মুসিূডস াজযয ণস র এওচন ফেসিয, মুসিংকঢ ঔযঘভূ, এওটি 
ধ্বংাত্মও খঝনা, এফং রাব ন্তবুস ি ওজয সফচস ঢ ছুাঁ সওগুসর ুযিায প্রজোচজন মসাপ্ত ংজওয 
অসণও ভরূে প্রোজনয প্রজোচন জফ না।   

সগ্নফীভায াযগুসর মসুিংকঢ সাজফ সফজফসঘঢ জঢ াজয মসে কগুসর ওর প্রওায গুরুত্বডূস 
উাোভূ, কমগুসর ছুাঁ সওটিজও প্রবাসফঢ ওজয সওন্তু প্রধান উাোনগুসরজও ফজ্ঞা ওজয, কমগুসর 
াভগ্রীওবাজফ নভুানওৃঢ াযটিয কিজত্র এওটি াভানে সবন্নঢায ওাযড জঢ াজয। 

2. ক্ষপ্রক্ষময়াজমর ার ক্ষনধ্িারণ 

ঢীজঢয িসঢয সবজ্ঞঢাগুসরয সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভয সফশুে াযটি সনধসাসযঢ ে। ঢাআ, ায 
কডনায চনে ঢীঢ িসঢ ম্পসওস ঢ সযংঔোনকঢ ঢণেভূ ঢেন্ত গুরুত্বূডস।  

ায সনধসাযজডয চনে, ছুাঁ সওগুসরয প্রসঢ এওটি 'কাসডসঢও ভান' প্রোন প্রজোচনীে। 

উদারণ 

ধজয কনো মাও, মসে এওটি ১০ ফঙজযয ভেওাজরয চনে এওটি ফৃৎ ংঔেও কভাঝয াআজওজরয 
চনে িসঢয সবজ্ঞঢাগুসর ংগ্র ওযা ে, অভযা িসঢগ্রস্ত কাস গুসরয চনে কভাঝ করাওানটি 
াফ। অভযা, এআ করাওাজনয যাসটিজও কভাঝয াআজওজরয কভাঝ ভজূরেয এওটি ঢওযা সাজফ 
প্রওাজয ভাধেজভ িসঢয 'কাসডসঢও ভান'-টি সনধসাসযঢ ওযজঢ াসয। এটি সনজঘ প্রেত্ত পভুসেরায দ্বাযা 
প্রওা ওযা মাে: 

  M =      L           X      ১০০ 

    V 

কভাঝ িসঢটিজও L দ্বাযা কফাছাজনা ে এফং ওর কভাঝয াআজওরগুসরয কভাঝ ভরূেটিজও V দ্বাযা 
কফাছাজনা ে  

ধজয কনো মাও : 

 এওটি কভাঝয াআজওজরয ভরূে ৫০,০০০/- ঝাওা 
 িসঢয সবজ্ঞঢা : ১০ ফঙজয ১০০০ টি কভাঝয াআজওজরয ভজধে ৫০ কভাঝয াআজওর ঘুসয 

জে ককজঙ 
 এওটি ক  সাজফ, ঘুসযয ওাযজড প্রসঢ ফঙয কভাঝ িসঢয সযভাড ে াাঁঘটি কভাঝয 

 াআজওর। 

পভুসেরাটিয প্রজোজক, পরাপরটি জফ: 

িসঢভূ (৫০,০০০ ঝাওা x ৫) = ২,৫০,০০০ ঝাওা 

ভরূে (৫০,০০০ ঝাওা x ১০০০) = ৫,০০,০০,০০০ ঝাওা 

এয ণস র কম (L / V) x ১০০ = (২,৫০,০০০ / ৫,০০,০০,০০০) x ১০০ = ০.৫%  

কজঢু, এওচন কভাঝয াআজওর ভাসরও কম াজয সপ্রসভোভ প্রোন ওজযন কটি ৫০,০০০/- ঝাওায 
ঢওযা ০.৫ বাক ণসাৎ প্রসঢ ফঙজয ২৫০/- ঝাওা। এটিজওআ ফরা ে 'সফশুে' সপ্রসভোভ। 
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২৫০/- ঝাওা প্রসঢ াআজওর াজয, ংকৃীঢ ২.৫ রি ঝাওা ৫টি কাস য িসঢয চনে োসফ ূযজডয 
চনে ফেে ে।   

মসে, উজয সনধসাসযঢ, সফশুে সপ্রসভোভটি ংকৃীঢ ে, কটি শুধুভাত্র িসঢগুসর ূযজডয চনে 
মজণি জফ। 

উজযয উোযডটিজঢ অভযা কেঔরাভ কম এজিজত্র কওান প্রওায উদ্বতৃ্ত কনআ। সওন্তু ফীভা প্রসক্রোগুসর 
সওঙু প্রওায সযঘারনকঢ ঔযঘ সফচস ঢ ণাজও (সনেন্ত্রডকঢ ঔযঘভূ) এফং ফেফা অনেজনয 
ঔযঘভূ (প্রসঢসনসধজত্বয ওসভন)। প্রঢোসঢ ফৃৎ িসঢগুসরয চনে সওঙু উদ্বজৃত্তয ংিান যাঔা 
প্রজোচন। 
ঘূ ান্তবাজফ, কমজঢু ফীভা করনজেনগুসর, নে কমজওান প্রওায ফেফাজেয নোে ফেফাসেও সবসত্তঢ 
ংখটিঢ ে, ুঢযাং রাজবয চনে এওটি পাযাজওয ংিান যাঔা প্রজোচন কমটি ফেফােটিজঢ 
সফসনজোকওৃঢ ভরূধজডয এওটি প্রঢোসড।  

কজঢু, 'সফশুে সপ্রসভোভ'-টি, ঢওযা বাক সাজফ ঔযঘ, ংিান এফং রাব ংজমাচজনয দ্বাযা 
উমুিবাজফ বাযমুি ফা ফসৃে ওযা ে।  

সপ্রসভোজভয ঘূ ান্ত াযটি সনম্নসরসঔঢ উাোনগুসর দ্বাযা কঠিঢ জফ: 

 িসঢয চনে ণস প্রোনভূ 
 িসঢচসনঢ ঔযঘভূ (কমভন, মসজফিজডয ঔযঘগুসর) 
 প্রসঢসনসধত্বভরূও ওসভন 
 সযঘারন ঔযঘভূ 
 প্রঢোসঢ ফৃৎ িসঢয চনে ংিান, কমভন, ওসল্পঢ ৫ টিয সফযীজঢ ৭টি কভাঝ 

 িসঢ 
 রাজবয চনে উদ্বতৃ্ত 

সবজ্ঞঢায ওারটি ঢওস বাজফ সনফসাঘন ওযা প্রজোচন। াম্প্রসঢওঢভ িসঢয সবজ্ঞঢায ওারটিআ 
ফেফায ওযা উসঘঢ। সনফসাসঘঢ ভেওারটিজঢ মসাপ্ত সযভাজড িসঢয সবজ্ঞঢা ম্পসওস ঢ ঢণে ণাওা 
অফসেও মাজঢ পরাপরটিজঢ প্রজোচনীে সযংঔোনকঢ গুরুত্ব এফং সফোজমাকেঢা ণাজও। ঘূ ান্তবাজফ 
কমজঢু ফেফাটি াভগ্রীও ধ্বংভরূও িসঢয সফলেফস্তু, সবজ্ঞঢায ওারটিজও অফসেওবাজফ ক  
ধ্বংভরূও খঝনায প্রসঢসনসধত্ব ওযা উসঘঢ। 

াজযয ওর প্রওায প্রাসঙ্গও উাোনগুসরজও সফজফঘনা ওজয, এওচন সনসশ্চঢ ওযজঢ াজযন কম 
াযগুসর  মসাপ্ত, সঢসযি ণফা এওআ প্রওায এফং ভাজনয ছুাঁ সওয চনে নোেবাজফ 
িাসঢত্বভরূও নে। 
সনজচজও যীিা ওরুন  2 

সফশুে সপ্রসভোভ সও? 

I. সপ্রসভোভটি শুধভুাত্র িসঢূযড প্রোজনয চনেআ মজণিবাজফ ফৃৎ 

II. সপ্রসভোভটি ভাজচয প্রাসন্তও েেজেয প্রসঢ প্রজোকজমাকে 
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III. সযঘারনকঢ ঔযঘভজূয বাযমুি োয জযয সপ্রসভোভটি 

IV. সপ্রসভোভটি াম্প্রসঢওঢভ িসঢয সবজ্ঞঢা ওারটিয সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ 
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C. াজরর উপাদান মূ 

কআ ওর প্রাসঙ্গও উাোনভূ কমগুসর াজযয জঙ্গ ংজমাচজনয চনে এফং াজযয সযওল্পনা ওযায 
চনে ফেফহৃঢ ে কগুসরজও ায সনধসাযজডয উাোন সাজফ উজেসঔঢ। ফীভাওাযীকড ছুাঁ সওয সনধসাযড 
এফং কওান ভরূেটি ঢাাঁযা ধামস ওযজফন কটি সিয ওযায চনে 'ায সনডসজেয উাোনভূ' ফেফায 
ওজযন। 

 ফীভাওাযী এওটি সবসত্তভরূও ায প্রসঢষ্ঠায চনে প্রণজভআ ঢাাঁয ভরূোেন ফেফায ওজযন 
 ফীভাওাযী ঢাযয এআ াযটি, আসঢফাঘও তফসিে কমভন ছুাঁ সওমুি ম্পসত্তটিজঢ উত্ওৃি সগ্ন 

ুযিা ফেফিা এফং কনসঢফাঘও, তফসিেগুসরয চনে প্রমুি করাসটংভূ কমভন মানফাজনয 
কিজত্র প্রঢেেমুি ঘারও আঢোসে প্রমুি ঙা গুসর জভঢ ওামসওজয ওযজফন। 

গুরুত্বপণূি 

আন্ডাররাইটং-এর জনয তজথযর ংস্থানমূ 

কমজওান াংসঔেও (ণফা সযংঔোনকঢ) সফজিলজডয চনে ফসপ্রণভ স্তযটি র ঢণে ংগ্র। মঔন 
এওটি ছুাঁ সওয ভরূে সনধসাযড ওযা জচ্ছ, এওচন অিাযযাআঝাজযয উসঘঢ ম্পূডস ঠিও ভরূোেজনয 
চনে মঢ সধও ম্ভফ ঢণে ংগ্র ওযা। 

তজথযর তূ্রগুক্ষ  : 

i.  প্রস্তাজবর ফমি অথবা আন্ডাররাইটং উপস্থাপনা 

ii. ঝুুঁ ক্ষকর পযিজবিণ 

iii. দাক্ষব অক্ষভজ্ঞতার ঐক্ষতাক্ষক পক্ষরংখযানমূ : সওঙু কিডীয, কমভন ফেসিসবসত্তও 
এফং কভাঝযমানসবসত্তও ফেফাজেয কিজত্র, অিাযযাআঝাযকড সবজ্ঞঢাভূ এফং ঢীঢ 
সবজ্ঞঢায সযং ঔোনভজূযসবসত্তজঢ ম্ভাফে বসফলেঢ সবজ্ঞঢাভূজও সফঘায ওজযআ 
এওটি উমুি সপ্রসভোভ সিয ওজযন। 

ভরূে সনধসাযড প্রসক্রোে সবজ্ঞঢায োসফয ম্পূডস ঠিও ফোঔো এফং ওামসওযী ফেফাযটি গুরুত্বূডস। 
ধ্বংাত্মও িসঢগুসরয বসফলেদ্বাডী ওযা ম্ভফ েনা এফং কগুসরয প্রওৃসঢকঢ ক নঃুসনওঢা ওভ। 
ঢাআ, সযংঔোনকঢ ঢণেগুসর কডনায সবসত্ত সাজফ ফসো উরব্ধ ণফা ণসূডস েনা। (অধুসনও 
ওভসউঝায ফেফিায সফওাজয পজর ফঢস ভান মুজক প্রাওৃসঢও ধ্বংাত্মও খঝনাগুসর ম্ভাফে প্রবাফগুসর 
সযভাজয চনে সফসবন্ন প্রওায সভেুজরন ভজটজরয ফেফায ওযা ে)। 

1. ক্ষবপদ 

বীমার ভাায় ক্ষবপদ লব্দট ক্রই অবস্থা অথবা ধ্মি অথবা চাক্ষরক্ষত্রক তবক্ষলষ্টযমূ, ক্রযগুক্ষ 
ক্রকান একট প্রদি ক্ষবপদ ক্রথজক িক্ষতর ম্ভাবনা কৃ্ষষ্ট অথবা বৃক্ষদ্ধ কজর, প্রক্ষত উজেখ কজর। 
সফসবন্ন প্রওায সফে, কমগুসরয দ্বাযা ম্পসত্তভূ ণফা ফেসিফকস উন্মিু জঢ াজযন কগুসর ম্পজওস  
এওটি ুকবীয জ্ঞানঅিাযযাআটিং-এয চনে সযামস। 

সফেগুসর াযীসযও এফং তনসঢও এআ েআু প্রওাজয সফবি ওযা মাে। াযীসযও সফেমা ফীভায 
সফলেফস্তু ফাস্তফ অওায ম্পন্ন ছুাঁ সওগুসরয প্রসঢ উজেঔ ওজয, নেসেজও তনসঢও াধাযড ণসননসঢও 
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এফং াভাসচও ফিায সযজপ্রসিজঢ উদূ্ভঢ ভানজুলয েফুসরঢা মণা ঢা, াফধানঢা আঢোসে 
সযঘারন স্তজয ায সনধসাযজডয প্রসক্রোটি াযীসযও এফং তনসঢও সফেগুসরয ভরূোেনজও সফচস ঢ 
ওজয। 

2. লারীক্ষরক ক্ষবপদমূ 

এওটি প্রস্তাজফয পজভস প্রেত্ত ঢজণেয সবসত্তজঢ াযীসযও সফেটি সনধসাযড ওযা ম্ভফ জঢ াজয। 
ছুাঁ সওটিজও এওটি মসজফিড ণফা সযেসজনয ভাধেজভ অয উত্তভরূজ সনধসাযড ওযা মাে। সনজঘ 
সফসবন্ন প্রওায ফীভা ম্বেীে াযীসযও সফজেয ওজেওটি উোযড প্রোন ওযা র। 

a) অক্ষি  

i. ক্ষনমিাণ 

সনভসাড, কেোর এফং ঙাে কঞজনয প্রসক্রোে ফেফহৃঢ াভগ্রীগুসরয প্রসঢ উজেঔ ওজয। এওটি 
ওাজঞয ফাস য ঢুরনাে এওটি ওংসক্রজঝয ফাস  উত্ওৃিঢয। 

ii. উচ্চতা 

ফাস য ঢজরয ংঔো মঢআ সধও জফ, সগ্নসনফসাজন ুসফধায ওাযজড সফেটি ঢঢআ সধও 
জফ। এঙা া, সধও ংঔেও ঢজরয কিজত্র ফৃৎ ঘাচসনঢ িসঢয ওাযড ৃসিওাযী ধ্বজ 
 ায ছুাঁ সওটি চস জে ণাজও। 
iii. ক্রমজঝ বযবস্থার প্রকৃক্ষত 

ওাজঞয কভজছগুসর সগ্নজঢ জ্বারানী যফযাজয ওাচ ওজয। এঙা া, সগ্নওাজিয কিত্রগুসরজঢ 
ওাজঞয কভজছগুসর ধ্বজ সকজে উজযয ঢরগুসরয মন্ত্রাসে এফং সচসনত্র সঢঢ জে সনজঘয ঢজরয 
ম্পসত্তভজূয িসঢয ওাযড ে। 

iv. অক্ষধ্কারস্বত্ত্ব 

এওটি ফাস য সধওাযস্বত্ত্ব, এফং ফাস  ফেফাজযয উজেে। সধওাযীয ওাযজড সফসবন্ন প্রওায 
সফজেয ৃসি ে। 

v. অক্ষিসু্ফক্ষেজক্ষনত ক্ষবপদ 

কম ফাস গুসরজঢ যােসনও দ্রফেভূ উত্াসেঢ ে ণফা সধও সযভাজড ফেফহৃঢ ে কগুসর 
উজেঔজমাকে সগ্নফুসরঙ্গচসনঢ সফজেয ম্ভাফনা চস জে ণাজও। এওটি ওাঞ ভচজুঢয িান উচ্চ 
জ্বরনচসনঢ সফজেয উিানা ওজয ওাযড এওফায এওটি সগ্নওাি শুরু জর, ওাঞগুসর সঢ 
ীঘ্র জ্বজর মাে। সগ্নওাজিয খঝনাে ন্তসনসসঢ াভগ্রীগুসর িসঢয প্রসঢ সধও প্রফডঢামুি। 

উোযডস্বরূ, ওাকচ, কাাও আঢোসে াভগ্রীগুসর শুধুভাত্র সগ্নওািচসনঢ িসঢয প্রসঢ নে, 
চর, ঢা আঢোসে চসনঢ িসঢয প্রসঢ প্রফডঢামুি। 

vi. গঠজনর প্রক্ষেয়ামূ 

মসে যাসত্রওাজর ওাচ ওযা ে, ওৃসত্রভ অজরায ফেফায, মজন্ত্রয ক্রভাকঢ ফেফায চসনঢ খলসড 
এফং ক্লাসন্তয ওাযজড ওভসঘাযীজেয ভজধে ম্ভাফে ফজরা আঢোসে সফজেয ফসৃে খঝাে। 
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vii. অবস্থান 

এওটি সখসঞ্জ ঞ্চজর ফসিঢ, ফাস য সফজেয প্রসঢ উন্মিুঢা এফং সগ্নসনফসাও ফেফিা কণজও 
েযূত্ব র াযীসযও সফজেয উোযড। 

b) ামুক্ষদ্রক 

i. জাাজজর বয় এবং অবস্থা 

ুযাঢন চাাচগুসর র সনওৃি ভাজনয ছুাঁ সওভূ। 

ii. ক্রয অক্ষভযানট ম্পাদন করজত জব 

সবমানটি মাত্রাণ, ফন্নযগুসরজঢ ভার কঢারা এফং ঔারাজয সযসিসঢ এফং গুোভচাঢওযজডয 
ুসফধাগুসর র উাোনভূ। 

iii. মাপজত্রর প্রকৃক্ষত 

মাত্রাজণ উচ্চ ভজূরেয াভগ্রীগুসর ঘুসয; মন্ত্রাসেয কবজঙ্গ মাোয ম্ভফনা ণাজও। 

 

iv. পযাক্ষকং-এর পন্থা 

ণসরয ঢুরনাে কাাঁঝ দ্বাযা ভারজত্রয োসওং উত্তভ সাজফ সফজফসঘঢ ে। ুনযাে, এওটি ণসরয 
ঢুরনাে েটুি ণসর সধও যুিামুি ে। 

ফহু ফেফহৃঢ িাজভ ফনজমাকে ঢযর াভগ্রীগুসর সনওৃি াযীসযও সফে ৃসি ওজয। 

c) ক্রমাটরযান 

i. ক্রমাটরযানটর বয় এবং অবস্থা 

ুযাঢন কভাঝযমানগুসর েখুসঝনায প্রসঢ সধও প্রফডঢামুি ে। 

ii. ক্রভক্ষকজর প্রকার 

কঔরাধুরায কাস গুসর সধও াযীসযও সফজে সফচস ঢ ে আঢোসে 

d) চুক্ষর  

i. মজতু মাজর প্রকৃক্ষত 

কঙাঝ অেঢজন উচ্চ ভজূরেয ফস্তু (কমভন যত্ন আঢোসে) এফং জচআ সযজে কনো মাে এভন 
ফস্তুগুসর সনওৃি ছুাঁ সও সাজফ সফজফসঘঢ ে। 

ii. অবস্থান  

সনজঘয ঢজরয ছুাঁ সওগুসর উজযয ঢজর ছুাঁ সওগুসরয কণজও সনওৃিঢয:সনচস ন ঞ্চরগুসরজঢ ফেসিকঢ 
ফেফাজযয সচসনজয ফিানগুসর সফজ্জনও। 

iii. গঠনগত ক্ষবপদমূ 

সঢসযি ংঔেও েযচা  চানারাগুসর সনওৃি াযীসযও সফে ৃসি ওজয। 
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e) বযক্ষিগত দঘুিটনা 

i. বযক্ষিটর বয় 

সঢ ফেৃ ভানজুলযা েখুসঝনা প্রফড ন; এঙা া কওাজনা েখুসঝনা খঝজর ঢাাঁযা িু জে উঞজঢ 
সধও ভে কনন।  

 

ii. ক্রপলার প্রকৃক্ষত 

কখা োয, ঔসনয আসঞ্জনীেয, ওাসেও সযিজভয ওভসঘাযীযা জরন সনওৃি াযীসযও সফজেয 
উোযড। 

iii. স্বাস্থয এবং লারীক্ষরক অবস্থা 

এওটি েখুসঝনাচসনঢ াযীসযও অখাজঢয কিজত্র এওচন টাোসফটিজ অক্রান্ত ফেসি রে 
সঘসওত্াে া া না সেজঢ াজযন। 

f) স্বাস্থয বীমা 

i. বযক্ষিটর বয় 

     ল্প ফেীয ফাযংফায ুিঢায প্রসঢ ওভ প্রফডঢামুি ে। 

ii. বযক্ষিটর স্বাজস্থযর অবস্থা;অথিাৎ যক্ষদ বতি মাজন ক্রকান প্রকার অসু্থতায় ক্রভাজগন 

iii. মদয অথবা ধ্ূমপান 

iv. ক্রপলার প্রকৃক্ষত 

ওাযঔানাে ওভসযঢ কমঔাজন কধাাঁো ণফা ধুজরায সঢসযি ভাজফ। 
3. ার ক্ষনধ্িারজণর ক্রিজত্র লারীক্ষরক ক্ষবপদগুক্ষর প্রক্ষত নজর প্রদান 

অিাযযাআঝাযকড াযীসযও সফেগুসর সযঘারজনয কিজত্র সনম্নসরসঔঢ ন্থাগুসর ফরম্বন ওজযন: 

 সপ্রসভোজভয জঙ্গ বাযমুিওযড 
 সরসগুসরজঢ প্রসঢশ্রুসঢয প্রজোক 
 সনসেসি সওঙু ধাযায প্রজোক 
 সঢসযি / ফজযাীয প্রজোক 
 নজুভাসেঢ যুিায ীভাফেওযড 
 প্রঢোঔোজনয ঢাসরওা 

a) ক্ষপ্রক্ষময়াজমর জে ভার যিু করা 

কওান এওটি ছুাঁ সও উন্মিুঢায ভে সওঙু ুসফধাচনও তফসিে ণাওজঢ াজয কমগুসরয চনে 
অিাযযাআঝায কটি গ্রজডয ূজফস সওঙু সঢসযি সপ্রসভোভ ধামস ওযায সোন্ত সনজঢ াযজফন। 

সপ্রসভোজভয জঙ্গ বায মুি ওযায ভাধেজভ োসফয উচ্চঢয ম্ভাফনা ণফা ফৃৎ োসফয খঝনাগুসর 
সফজফঘনায ভজধে যাঔা ে। 
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উদারণ 

i. কম াভগ্রীগুসর সনেসভঢ মাঢাোঢওাযী চাাজচ ণফা ুাসযজমাকে ভানমুি, চাাজচ মাঢাোঢ 
ওজয কগুসরয কিজত্র াধাযড াজয সপ্রসভোভ ধামস ওযা ে। সওন্তু, মসে কওান এওটি ুযাজনা 
ণফা ওভ ভার ফজনয িভঢা চাাজচ ভারগুসর কনো ে, কজিজত্র সঢসযসি সপ্রসভোভ 
ধামস ওযা ে। 

ii. ফেসিসবসত্তও ফীভা, মসে ফীভাগ্রাও সফে েুর ওাজচয জঙ্গ চস ঢ ণাজওন কমভন, াাজ  
ঘ া, কাস য কে  , ফৃৎ প্রাডী সওাজযয কঔরা আঢোসে কিজত্র সঢসযি সপ্রসভোভ ধামস ওযা 
ে। 

iii. স্বািে ফীভায কিজত্র অিাযযাআটিং-এয ভে মসে কওান প্রওায সফরুে তফসিে সফেেভান 
ণাজও, কঔাজন সপ্রসভোজভয জঙ্গ বায মুি ওযা ে। 

কওান কওান ভজে সফরুে নুাজঢয কক্লআজভয চনে বাযমুি সপ্রসভোভ ধামস ওযা ে, কমভন 
কভাঝযমান ফীভা ণফা স্বািে ফীভা সরসগুসর। 

অআঅযসটএ-এয াম্প্রসঢও সধসনেভ নুাজয এও এওটি োসফয সবসত্তজঢ বাযমুিওযজডয প্রসক্রোটি 
প্রজোক ওযা মাজফ না। উজেজেয তফসজিেয সবসত্তজঢ ভগ্র প্রওল্পটিয উযআ বাযমুি ওযজডয 
প্রসক্রোটি প্রজোক ওযা কমজঢ াজয। 

b) প্রক্ষতশ্রুক্ষতর প্রজয়াগ 

াযীসযও সফে হ্রাজয উজেজে ফীভাওাযীযা উমুি প্রসঢশ্রুসঢয ংজমাচন ওজযন। সনজঘ 
ওজেওটি উোযড প্রোন ওযা র। 

উদারণ  

i. জপথ ক্ষভক্ষিক ামগ্রী 

    এওটি োজযসন্ট ণফা প্রসঢশ্রুসঢয উজেে র মাজঢ ফীভাওৃঢ াভগ্রীগুসর (কমভন, ঘা)টিন 
রাকাজনা ফাজক্সয ভজধে োও ওযা জফ। 

ii. চুক্ষর 

     এআ প্রওায প্রসঢশ্রুসঢ গ্রড ওযা ে কম ম্পসত্তটি এওচন প্রযী দ্বাযা ঘসি খন্টা ুযসিঢ 
ণাওজফ।  

iii. অক্ষি 

সগ্ন ফীভায কিজত্র, এআ প্রওায প্রসঢশ্রুসঢ ণাজও কম, ফীভাওৃঢ িানটি াধাযড ওভস ভজেয সধও 
ফেফহৃঢ জফ না। 

iv. ক্রমাটরযান 

এআ প্রওায প্রসঢশ্রুসঢ ণাজও কম কবসওরটি কসঢ যীিা ণফা কে  ফাসচয চনে ফেফহৃঢ জফ না। 
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c) দাক্ষব/িক্ষতর অংকগুক্ষর পক্ষরমাণ হ্রাকারী ক্ষকছু ধ্ারার প্রজয়াগ 

উদারণ  

ামুক্ষদ্রক বীমা : সওঙু প্রওায ভরূেফান মজন্ত্রয কিজত্র কওান কঙাঝ ংজয িসঢ মন্ত্রটিয াভসগ্রও 
কঞনকঢ িসঢয ওাযড জঢ াজয। এআ প্রওায মন্ত্রগুসরয কিজত্র সযূযজডয ধাযা নমুােী, 
অিাযযাআঝাজযয োেটি শুধুভাত্র সযূযও প্রোন, কপ্রযড এফং কওান িসঢগ্রস্ত ংজয ুনঃকঞন 
ংক্রান্ত ঔযঘমসন্তআ ীভাফে ণাজও। 

কওান কওান ভে ঠারাআ ওযা াআ, াটস জফাটস  আঢোসে াভগ্রীগুসর কওানাজযয সেজও িসঢগ্রস্ত ে। 
াভসুদ্রও ফীভাে ঠারাআ াআ, াটস জফাটস  আঢোসেয কিজত্র কওজঝ কেোয োজযসন্ট ধাযায সফলেফস্তু 
নমুােী িসঢগ্রস্ত ংটি কওজঝ ফাে সেজে ফসিাংটি ফেফহৃঢ জঢ াজয। 

জনও ভজে সফজে কণজও অভোসনওৃঢ াভগ্রীগুসরয ন্তজেসীে সযফজনয চনে ফীভা ওযাজনা ে। 
এআ কিত্রগুসরজঢ ভদু্র সযফজনয ভজেআ এআ প্রওায াভগ্রীগুসরয িসঢগ্রস্ত োয ম্ভাফনা 
ণাওজরফাসেও যীিাে ঢা েসৃিজকাঘয ে না। 

এআ প্রওায ছুাঁ সওগুসর, াভগ্রী ফন্নজয নাভায য াভগ্রী সযেসজনয জযআ কৃীঢ ে। সরসগুসর 
স্বীওৃসঢয ূজফস মসজফিজডয সফলেফস্তু। 

d) অক্ষতক্ষরিতা বজি ন/ অবজরাীর প্রজয়াগ  

মঔন িসঢয ংওটি উজেসঔঢ ফজযাী/সঢসযিটিজও ঙাস জে মাে, ঢঔন 'সঢসযি' ধাযায 
ধীজন ফসিাংটি প্রোন ওযা ে। ীভাজযঔায সনজঘয িসঢটি প্রজেে নে। 

এআ প্রওায ধাযাগুসরয উজেে র িুদ্র োসফগুসর সযায ওযা। কমজঢু ফীভাওাযীজও িসঢয 
এওটি ংজয োে গ্রন ওযজঢ ে, সঢসন িসঢ প্রসঢজযাজধয চনে সধও ঢওস ঢা গ্রজড 
উত্াী ন। 

e) রুিার ীমাবদ্ধতা 

উদারণ  
i. ক্রমাটরযান : এওটি ুজযানা কভাঝযমাজনয চনে ওভসপ্রজনসব ঢস াফরীজঢ ফীভা প্রস্তাফ কৃীঢ 

জফ না সওন্তু ফীভাওাযীকড এওটি ীভাফেঢামুি যুিায প্রস্তাফ সেজঢ াজযন, কমভন শুধুভাত্র 
ঢৃঢীে জিয ছুাঁ সওয সফরুজে। 

ii. বযক্ষিগত দঘুিটনা : এওচন ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভা ক্রজেয প্রস্তাফওাযী সমসন গ্রডজমাকে 
ফেঃীভায ঊজ্ধস, ওভসপ্রজনসব ঢস াফরীয সযফজঢস , ণসাৎ িভঢায ুসফধাগুসর ন্তকসঢ 
ওজয, সঢসন শুধুভাত্র ভঢুৃে ছুাঁ সওয সফরুজে ুযসিঢ জফন। 

iii. স্বাস্থয : কওান কওান ভজে ফীভাওাযী সওঙু রে সঘসওত্া েসঢ ণফা ফিায কিজত্র 
এওটি ীভাফেঢায ধাযা প্রজোক ওযজঢ াজযন এফং এআ কিত্রগুসরজঢ ুযিা শুধভুাত্র এওটি 
ীভা মসন্ত জঢ াজয, কমভন ঙাসন ণফা কঘাজঔয করন্স প্রসঢিাজনয প্রসক্রোভূ। 
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f) ছা়িমূ 

ছুাঁ সও নকুূর জর াধাযড সপ্রসভোজভয উয এওটি ঙা  প্রোন ওযা ে ণফা ওভ ায ধামস 
ওযা জে ণাজও। 

সগ্ন ফীভায কিজত্র সগ্নওািচসনঢ ছুাঁ সওয উন্নেজনয উজেজে সনম্নসরসঔঢ তফসিেগুসর সফজফঘনা 
ওযা ে। 

i.  ফীভাওৃঢ িানটিজঢ সিেরায ফা চর সঙঝাজনায ফেফিায িানা 

ii. অসগনাে াআিান্ট ফেফিায িানা 

iii. ফারসঢ, ফনজমাকে সগ্নসনফসাও এফং াজঢ ঘারাজনায সগ্নসনফসাও াম্প আঢোসে াজঢ 
ফেফাযজমাকে মন্ত্রাংজয ফেফিা 

iv. সগ্নওাি ঢওস ঢাভরূও স্বেংসক্রে খন্টায িানা 

উদারণ  

কভাঝযমান ফীভায ধীজন, মসে কভাঝয াআজওরটিজঢ ফসোআ এওটি াসফঢী কা ী (side-car) 
রাকাজনা ফিাে ফেফহৃঢ ে, কমজঢু এটি কাস টিজঢ সধওঢয িােীত্ব প্রোজনয ভাধেজভ ছুাঁ সওয 
উন্নসঢ খঝাে, ঢাআ সপ্রসভোজভ এওটি ঙা  প্রোন ওযা ে। 

াভসুদ্রও ফীভায কিজত্র, "ম্পূডস বসঢস" ওজন্টনাযগুসরজঢ ঘুসয এফং ভার ওভ  ায খঝনা ওভ 
োয ওাযজড, সপ্রসভোজভ ঙা  প্রোন সফজফঘনা ওজযন।  

এওটি ককাষ্ঠী সবসত্তও ফেসিকঢ ফীভা ুযিা কিজত্র এওটি ফৃৎ ককাষ্ঠীয ুযিায চনে ঙা  প্রোন 
ওযা ে কমজঢু কআ কিত্রগুসরজঢ ফীভাওাযীয সযঘারনকঢ ওাচ এফং ঔযঘ ওভ ে। 

g) ক্রকান দাক্ষব না থাকাজক্ষনত ক্রবানা বা ক্রনা ক্রেম ক্রবানা (এনক্ষক্ষব) 

প্রজঢেও ফায োসফসফীন ফীভা সরসয ফাত্সযও নফীওযজডয ভজে কফানা প্রাসপ্তয েরুড 
ফসাসধও ীভায ভজধে এওটি সনসেসি ঢওযা বাক কফানা সজজফ প্রোন ওযা ে। এটি শুধভুাত্র 
নফীওযজডয ভে কভাঝ সপ্রসভোভ কণজও, ম্পূডস ককাষ্ঠীটিয চনে োসফ নুাজঢয উয 
সনবস যীরবাজফ এওটি সফজোচন সাজফ নজুভােন ওযা ে। 

আন্ডাররাইটং অক্ষভজ্ঞতার উন্নয়জনর উজেজলয দাক্ষবক্ষবীনতাজক্ষনত ক্রবানাট একট 
লক্ষিলাী প্রজকৌল এবং এট ার ক্ষনধ্িারক বযবস্থার জে অোক্ষেভাজব জক্ষ়িত একট 
অংল বজট। এটি ফীভাওৃঢজও, ে কভাঝযমান ফীভায কিজত্র উত্ওৃি কাস  ঘারনায বো 
ারজনয ভাধেজভ ণফা কভসটজক্লভ সরসয কিজত্র সনজচয স্বাজিেয প্রসঢ মত্নফান োয ভাধেজভ 
কওান প্রওায োসফ ক না ওযায চনে ুযষৃ্কঢ ওজয। 

h) প্রতযাখযাজনর তাক্ষকা 

মসে সফচস ঢ াযীসযও সফেটি উজেঔজমাকেবাজফ সনওৃি ে, ছুাঁ সওটি ফীভাজমাকে এফং 
প্রঢোঔোঢ ে। ফীভাওাযীকড ঢাাঁজেয ঢীঢ িসঢয সবজ্ঞঢা, সফে ম্পজওস  জ্ঞান এফং 
অিাযযাআটিং-এয াভগ্রীও নীসঢয সবসত্তজঢ অিাযযাআঝাযকড প্রজঢেও কিডীয ন্তকসঢ 
প্রঢোঔোনজমাকে ছুাঁ সওগুসরয এওটি ঢাসরওা ৃসি ওজযজঙন। 
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4. মানক্ষক ক্ষবপদ 

সনম্নসরসঔঢ ওাযজডয ভাধেজভ ভানসও সফজেয উত্সত্ত জঢ াজয: 

a) অততা 

সনওৃি ভানসও সফজেয এওটি ঘূ ান্ত উোযড র কমঔাজন এওচন ফীভাওৃঢ ফেসিয দ্বাযা 
এওটি োসফ কজয চনে আচ্ছাওৃঢবাজফ ঞওাজনায উজেে সনজে এওটি ফীভা গ্রড। এওচন ৎ 
ফীভা প্রস্তাফও, অসণসও ুসফধায ভজে করাজবয ফফঢী জে এওটি িসঢয প্রেসন ওযজঢ 
াজযন। 

b) অবজামূক বযবার 

িসঢয প্রসঢ উোীনঢা র ফজরাভরূও ফেফাজযয এওটি উোযড। ফীভা ণাওায ওাযজড, 
ফীভাওৃঢ ফেসিয ফীভাওৃঢ ম্পসত্তটিয প্রসঢ এওটি ফজরাভরূও ভানসওঢায ৃসি জঢ াজয। 

মসে না কওান এওচন ফীভাওৃঢ ফেসি কওান এওটি ম্পসত্তয প্রসঢ কআ প্রওায মত্ন গ্রড ওজযন, 
কম প্রওায মত্ন এওটি ফীভাওৃঢ ম্পসত্তয প্রসঢ কওান এওচন োসেত্ব জ্ঞান ম্পন্ন ফেসি ওজয 
ণাজওন, ঢাজর ভানসও সফেটি জন্তালভরূও সাজফ সফজফসঘঢ জফ। 

c) ক্ষলল্পক্ষভক্ষিক ম্পকি মূ 

সনজোকওঢস া-সনমুজিয ভধেফঢী ম্পওস টি এওটি সনওৃি ভানসও সফজেয উাোন জঢ াজয। 

d) ভ্রান্ত দাক্ষবমূ 

োসফ কজয ভজে এআ প্রওায ভানসও সফেগুসর খজঝ ণাজও। এওচন ফীভাওৃঢ আচ্ছাওৃঢবাজফ 
এওটি িসঢ না ওযজঢ াজযন, সওন্তু এওফায িসঢগ্রি জে িসঢ ূযজডয নীসঢয প্রসঢ ম্পডূস 
উোীন জে সঢসন জম সিওবাজফ িসঢ ূযজডয চনে উচ্চ ংজওয োসফ ওযজঢ াজযন। 

উদারণ  

ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায কিজত্র এআ প্রওায ভানসও সফজেয উোযডগুসর কেঔা মাে, কমঔাজন 
োসফওাযী ফীভায সধও ুসফধাভূ প্রাসপ্তয উজেজে ঢাাঁয িভঢায ভেওারটিজও অখাজঢ প্রওৃসঢয 
জঙ্গ াভঞ্জেূডসবাজফ মুসিংকঢ ভজেয ঢুরনাে সধও প্ররসম্বঢ ওযজঢ াজযন। 

কভাঝযমান ফীভায োসফয কিজত্র এআ প্রওায সফেটি উদু্ভঢ ে মঔন ফীভাওৃঢ ফেসি জম সিওবাজফ 
নঢুন মন্ত্রাং দ্বাযা সযযূজডয চনে কচায সেজঢ ণাজওন মঔন িসঢটি জন্তালচনওবাজফ মন্ত্রাং 
াযাআজেয ভাধেজভ ূযড ওযা কমজঢ াজয ণফা এভন প্রওায াযাআ ণফা মন্ত্রাংজয সযফঢস ন 
ওযাজনায প্রজঘিা ওজযন কমগুসর েখুসঝনাচসনঢ িসঢয জঙ্গ ম্পওস মুি নে। 
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-ণস প্রোন, সফজোচন, উ-ীভা এফং িািে ফীভায কিজত্র োসফসফীনঢায ওাযজড কফানাজয 
প্রস্তাফ আঢোসে প্রজও রভজূয ফেফাজয ভানসও সফেগুসর হ্রা ওযা কমজঢ াজয। 

তথয  

i. -অথি প্রদান 

মঔন কওান এওটি ফীভাওৃঢ খঝনা খজঝ, ফহু স্বািে ফীভা সরস নুাজয ফীভাওৃঢজও িসঢয এওটি 
ংজয বায ফন ওযজঢ ে। কমভন, মসে ফীভাওৃঢ িসঢটিয সযভাড ২০০০০ ঝাওা ে এফং 
-ণস প্রোজনয যাসটি ১০% ে, ঢাজর ফীভাওৃঢ ফেসিজও ১০০০ ঝাওা ফন ওযজঢ ে। 

 

ii. উপ-ীমামূ 

ফীভাওাযী পাাঁাজনা সফর ওযায প্রফডঢা হ্রাজয উজেজে খজযয ঔযঘ, রে সঘসওত্ায ঔযঘ ণফা 
টািাজযয াসযিসভও আঢোসে ঔযঘগুসরয চনে কভাঝ ঔযজঘয কিজত্র ৃণওবাজফ এও এওটি ীভা 
অজযা ওযজঢ াজযন।   

iii. ক্ষবজয়াজনজযাগয 

সরস সঢসযি সাজফ উজেঔ ো, এওটি সিয সনসেসি যাস কমটি এওচন ফীভাওৃঢজও; 
ফীভাওাযী দ্বাযা সনষ্পসত্তয জূফসআ প্রাণসভওবাজফ প্রোন ওযজঢ ে, উোযডস্বরূ, মসে কওান এওটি 
সরসজঢ সফজোচনজমাকেটি ৫০০০০ ঝাওা ে, ঢাজর োসফ প্রসঢ ফীভাওৃজঢয কণজও ১০০০ ঝাওা 
ওজয কওজঝ কনো জফ 

যক্ষদ বীমাকৃজতর মানক্ষক ক্ষবপজদর ক্রিজত্র জন্দজর অবকাল থাজক, প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ক্রই প্রকার 
প্রস্তাবগুক্ষ ক্ষবজবচনা করা অথবা বীমা ক্রকাম্পানীর প্রক্ষত আনয়ন করা উক্ষচত নয়। তাুঁর 
এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ ংস্থার আক্ষধ্কাক্ষরকজদর দকৃ্ষষ্টজগাচজর আনা উক্ষচত। 
5. স্বল্পজময়াক্ষদ ময়কামূ 

াধাযডঢ, সপ্রসভোজভয াযগুসর এওটি ফাজযা ভা ভেওাজরয চনে প্রেত্ত জে ণাজও। মসে সরসটি 
এওটি স্বল্পওারীন ভজেয চনে গ্রড ওযা জে ণাজও, সপ্রসভোভটি, স্বল্পজভোসে ভেওার সযভাও 
নাজভ সযসঘঢ এওটি সফজল সযভাজওয সবসত্তজঢ ধামস ওযা জে ণাজও। 

রিেডীে কম কআ সযভাও নুাজয, স্বল্পজভোসে ফীভায কিজত্র ধামসওৃঢ সপ্রসভোভটি ভানুাসঢও 
সবসত্তয নে। 

স্বল্পজময়াক্ষদ ময়কাজর পক্ষরমাপকগুক্ষর প্রজয়াজনীয়তা 

a) এআ প্রওায াযগুসর প্রজোক ওযা ে ওাযড এওটি সরস প্রোজনয জঙ্গ চস ঢ ঔযঘভূ, 
কগুসর এওটি ১২ ভা ভেওাজরয সরসয চনে কাও ফা এওটি স্বল্পওারীন সরসয চনেআ 
কাও, প্রাে ভান ে।.  

b) সঢসযিবাজফ, এওটি ফাত্সযও সরসয চনে ফঙজয এওফাযআ নফীওযড প্রসক্রোয প্রজোচন 
ে, কমঔাজন স্বল্প ভেওাজরয ফীভাগুসর সধও ংঔোও নফীওযড প্রসক্রো সফচস ঢ ওজয। 



 

359 

 

মসে অনুাসঢও সপ্রসভোভ নজুভােন ওযা ে, ফীভাওৃজঢয ঢযজপ স্বল্পজভোসে সরসগুসর 
গ্রজডয পরস্বরূ সওসস্তজঢ সপ্রসভোভগুসর প্রোজনয এওটি প্রফডঢা ৃসি জঢ াজয। 

c) এঙা া, সওঙু ফীভা ঋঢুসবসত্তও এফং কআ ঋঢুটিজঢ ছুাঁ সওটি সধও ে। কওান কওান 
ভজে এভন ভেগুসরজঢ ফীভাগুসর গ্রড ওযা ে মঔন ছুাঁ সওটি ফসাসধও এফং ঢায পজর 
ফীভাওাসযজেয ভজধে সনফসাঘজনয সফলেটি খজঝ ণাজও। ফীভাওাযীজেয ভজধে এআ প্রওায সনফসাঘনটি 
প্রসঢজযাজধয উজেজে স্বল্পজভোসে ভেওাজরয সযভাজওয উদ্ভফ জেজঙ। মঔন কওান ফীভাওৃঢ 
দ্বাযা ফাত্সযও ফীভাটি ফাসঢর ওযা ে কআ ভজে এআ সযভাওগুসর প্রজোকজমাকে ে। 

6. ক্ষননতম ক্ষপ্রক্ষময়াম 

প্রজঢেও সরসয ধীজনআ সনম্নঢভ সপ্রসভোভটি ধামস ওযাআ াধাযড বো মাজঢ সরসটি প্রোজনয 
চনে সযঘারনকঢ ঔযঘগুসর ন্তকসঢ ওযা মাে। 

ক্ষনজজজক পরীিা করুন  3 

এওটি ভানসও সফজেয অোয কিজত্র এওচন প্রসঢসনসধয কণজও সও প্রঢোা ওযা ে? 

I. ূজফসয ভঢআ ফীভাটি ঘাসরজে মাো 

II. ফীভাওাযীয সনওঝ কটিয ম্পজওস  প্রসঢজফেন প্রোন ওযা 

III. োসফয কণজও এওটি ংজয চনে ফরা 

IV. কেজঔ না কেঔায বান ওযা 
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D. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষল 

সরস ঢস ানুাজয এওটি ফীভা ংিা ফসাসধও এআ যাসটি িসঢূযড সাজফ প্রোন ওযজফ। কমজঢু 
কা সনষ্পসত্তয ভজে এআ যাসটিআ ফসাসধওবাজফ প্রোন ওযা জফ, কজঢু িসঢূযজডয ীভাটি 
ঙন্ন ওযায ভজে ফীভাওাযীয ঔুফআ ঢওস  ো প্রজোচন। 

প্রসঢশ্রুঢ যাসটি ফসোআ ফীভাওৃঢ দ্বাযা সিসযওৃঢ ে এফং যাসটি সরসটিয ধীজন োেটিয ীভা। 
সরসয ধীজন এআ যাসটিয সবসত্তজঢআ সপ্রসভোভ সনধসাযজডয াযটি প্রমুি ে। 

এটি ম্পসত্তটিয প্রওৃঢ ভজূরেয প্রসঢসনসধত্বভরূও ো উসঘঢ। মসে সঢসযি ফীভা ওযা জে ণাজও, 
ফীভাওাযী কওান প্রওায সুফধা প্রাপ্ত ে নাঅফায ওভ ফীভায কিজত্র োসফটি অনুাসঢও াজয ওভ 
জে মাে। 

1. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষলর ক্ষনধ্িারণ 

প্রজঢেও কিডীয ফেফাজেয কিজত্রআ প্রসঢশ্রুঢ যাসটি সনধসাযডওাজর সনম্নসরসঔঢ সফলেগুসর সফজফঘনা 
ওযায চনে ফীভাগ্রাওজও যাভস প্রোন ওযা উসঘঢ : 

a) বযক্ষিগত দঘুিটনা বীমা : এওটি ংিা দ্বাযা প্রস্তাসফঢ প্রসঢশ্রুঢ যাসটি এওটি সিয যাস 
ণফা এটি ফীভাগ্রাজওয অজেয এওটি সবসত্তজঢ জঢ াজয। সওঙু ফীভা ংিা এওটি 
সফজল িভঢায চনে ফীভাওৃজঢয ভাসও অজেয ৬০ ণফা ১০০ গুজডয ভান এওটি 
ুসফধা প্রোন ওযজঢ াজযন। ফসাসধও যাসটিয এওটি ঊধ্বস ীভা ণফা এওটি 'ওো' 
ণাওজঢ াজয। িসঢূযডগুসর ংিায সবসত্তজঢ সবন্নঢয জঢ াজয। ককাষ্ঠীবুি ফেসিকঢ 
েখুসঝনায সরসয কিজত্র প্রসঢশ্রুঢ যাসগুসর প্রজঢেও ফীভাওৃঢ ফেসিয চনে ৃণওবাজফ 
সিযওৃঢ ণফা ফীভাওৃঢ ফেসিয প্রসঢ প্রজেে কফঢজনয জঙ্গ ূত্রমুি জঢ াজয। 

b) স্বাস্থয বীমা : ফীভাওৃঢ যাসটি এওটি সনসেসি সফস্তাজযয ন্তবুস ি সাজফ প্রাপ্ত ে। এটি 
ফেজয উজযয সনবস যীর ে। ধজয কনো মাও এওচন ফীভাওাযী ২৫-৪০ ফঙয 
ফেসজেয ককাষ্ঠীয চনে ১০ রাঔ ণফা ঢায সধও এফং ৩ ভা কণজও ৫ ফঙজযয এওটি 
ফে ককাষ্ঠীয চনে ২ রাঔ ণফা কআ প্রওায কওান এওটি প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসয প্রস্তাফ 
ওযজঢ াজযন।  

c) ক্রমাটরযান বীমা : কভাঝযমান ফীভায কিজত্র প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি র ফীভাওৃজঢয 
কখালডাওৃঢ ভরূে ফা আনুেটস  সটজক্লোটস  বোর ু (অআসবসট)। এটি কাস টিয ভরূে, কমটি 
কাস টিয প্রস্তুঢওাযজওয ফঢস ভান ঢাসরওাসিঢ সফক্রেভজূরেয জঙ্গ অআঅযসটএ সধসনেভ 
নুাজয াধাযড ফেফাযচসনঢ িজেয ওাযজড ফভরূোেনটি ফেফিাসঢ ওজয সনধসাসযঢ ে। 
প্রস্তুঢওাযজওয ঢাসরওাসিঢ সফক্রেভরূেটি জফ িানীে ওয আঢোসে ন্তবুস ি ওজয সওন্তু ফীভা 
এফং নসণবুসিওযজডয ঔযঘগুসর ফাে সেজে। 

ফীভাওৃজঢয কখালডাওৃঢ ভরূে ফা অআসটসব = (প্রস্তুঢওাযজওয ঢাসরওাসিঢ সফক্রেভরূে - 

িেচসনঢ ফভরূোেন) + (অনুসঙ্গও মন্ত্রাংজয ভরূে মা ঢাসরওাসিঢ সফক্রেভজূরেয - 

ফভরূোেজনয ভজধে ন্তবুস ি েনা) এফং নসণবুসিওযড  ফীভায ঔযঘ ফাে সেজে। 
ফাসঢর ো ণফা ৫ ফঙজযয সধও ুযাজনা কাস গুসরয কিজত্র অআসটসব-টি ফীভাওাযী এফং 
ফীভাওৃজঢয ভজধে অ ঘুসিয সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ ে। ুযাজনা কাস গুসরয কিজত্র অআসটসব-টি 
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ফভরূোেজনয সবসত্তজঢ না জে এওচন মসজফিও ণফা ুযাজনা কাস য ফেফাসেজেয দ্বাযা 
কাস টিয ফিায ভরূোেজনয সবসত্তজঢ ে। 
অআসটসব র প্রেত্ত িসঢূযজডয যাস কমটি কাস টি ঘুসয জর ণফা কটিয কওান প্রওায িসঢ 
জর প্রোন ওযা জে ণাজও।কাস টিয অআসটসব-টি ফাচাযভজূরেয সনওঝফঢী কওান এওটি ংজও 
সিয ওযায চনে সফজলবাজফ ুাসয ওযা ে। ফীভাওাযীয ফীভাওৃজঢয সনওটি অআসটসব-টি 
৫% কণজও ১০% ওভ ওযায এওটি প্রস্তাফ প্রোন ওজয। ওভ অআসটসব-এয ণস র ওভ 
সপ্রসভোভ। 
d) অক্ষি বীমা (ফায়ার) 
সগ্ন ফীভায কিজত্র প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি ফাস /মন্ত্রাং এফং অফাফজত্রয ফাচায েয ণফা 
ুনকসঞজনয ঔযজঘয সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ জে ণাজও। ফাস য নোনে সচসনজয ভরূেগুসর কগুসরয 
ফাচায েয কণজও ফভরূোেজনয ঔযঘটি ফাে কেোয সবসত্তজঢ ুযসিঢ ে। 
e) গুদামজাত ক্ষজক্ষনজর বীমা (স্টক) 
গুোভচাঢ সচসনগুসরয কিজত্র, প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি জফ কগুসরয ফাচায েজযয সবসত্তজঢ। 
িসঢ োয জয, ফীভাওৃঢজও এআ প্রওায গুোভচাঢ সচসনগুসর ুনসংিাজনয চনে কম েজয 
ফাচায কণজও ক্রে ওযজঢ জফ কআ ভরূেটি প্রোন ওযা ে। 
f) জপজথ পক্ষরবনজযাগয ক্ষজক্ষনজর বীমা (ক্রমক্ষরন কাজগিা) 
এটি এও প্রওায ঘুসিসবসত্তও সরস এফং ফীভায প্রসঢশ্রুঢ যাসটি ঘুসি ম্পােনওাজর ফীভাওাযী 
এফং ফীভাওৃজঢয ভজধে অজয ভাধেজভ ে। াধাযডঢ এটি ভাজরয ভরূে, ফীভায এফং সযফন 
ঔযজঘয কমাকপর, ণসাৎ সঅআএপ ভজূরেয সবসত্তজঢ ে। 
g) জাাজক্ষভক্ষিক মুদ্র বীমা (ক্রমক্ষরন া) 
চাাচসবসত্তও ভদু্র ফীভায কিজত্র, প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি র ঘুসি ম্পােজনয ভজে ফীভাওৃঢ 
এফং ফীভাওাযীয ভজধে অ অজরাঘনায ভাধেজভ সিসযওৃঢ ভরূে। এআ ভরূেটি এওচন ংসঢ 
ভরূে সনধসাযজওয দ্বাযা চাাজচয কঔার ফা ওাঞাজভা মসজফিজডয য সনধসাসযঢ ে। 
h) দায়ক্ষভক্ষিক বীমা  
োেসবসত্তও সরসগুসরয কিজত্র, প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি র ম্পসওস ঢ সল্প ংিাটিয োজেয স্তয 
এফং কব কসরও সফস্তাযসবসত্তও োজেয প্রসঢ উন্মিুঢায ভরূেটি। অআন সফলেও সঢসযি ভরূে 
এফং ঔযঘভূ োসফ ূযজডয ংসফজল, জঢ াজয। প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি ফীভাওৃজঢয দ্বাযা 
উজযয ভাওাঠিগুসরয সফজফঘনায সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ ে। 

সনজচজও যীিা ওরুন  4 

এওচন টািাজযয চনে ঢাাঁয কওান প্রওায ফজরাভরূও ওাজচয চনে উিাসঢ োসফয সফরুজে 
এওটি ফীভা সযওল্পনা ুাসয ওরুন। 

I. ফেসিসবসত্তও েখুসঝনা ফীভা 
II. োেভরূও ফীভা  
III. চাাজচয ওাঞাজভা সবসত্তও চরণ সযফন ফীভা 
IV. স্বািে ফীভা 
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ারাংল  

a) ছুাঁ সওভজূয কিডীওযড এফং কগুসর কওান কিডীবুি জফ ক সফলজে সোন্ত গ্রজডয প্রসক্রোটি 
ফীভা যাস ায সনধসাযজডয কিজত্র গুরুত্বূডস। 

b) অিাযযাআটিং র ফীভাওযজডয চনে কওান এওটি ছুাঁ সও স্বীওায ওযা জফ সও না ক ম্পজওস  
সোন্ত গ্রজডয, এফং মসে গ্রড ওযা ে, কটি কওান াজয এফং সও প্রওায ঢস াফরীয ধীজন 
ফীভায ুযিাটি প্রোন ওযা জফ ঢা সনধসাযজডয প্রসক্রো।  

c) এওটি ায র এওটি প্রেত্ত ফীভায ভরূে। 

d) ায সনধসাযজডয প্রাণসভও উজেে র ফীভায ভরূেটিয মসাপ্তঢা এফং কম সিওঢা সনসশ্চঢ ওযা। 

e) ঔযঘ, ঢসফর ংযিড এফং রাজবয উজেজে ংিাজনয চনে 'সফশুে সপ্রসভোভ'-টি উমুিবাজফ 
বায ংজমাক ণফা ঢওযা সাজফ মুি ওযায ভাধেজভ ফসৃে ওযা ে।   

f) ফীভায বালাে সফে ব্দটি কআ ওর ফিা ণফা তফসিে ণফা ঘাসযসত্রও গুডভজূয উজেঔ 
ওজয কমগুসর প্রেত্ত কওান সফজেয কণজও উদু্ভঢ িসঢয ম্ভাফনা ৃসি ণফা ফসৃে ওজয। 

g) সফজোচও / সঢসযি-এয ধাযাগুসর অজযাজয উজেে র িুদ্র োসফগুসরয াযড ওযা। 

h) োসফসফীনঢাসবসত্তও কফানাটি র অিাযযাআটিং সবজ্ঞঢায উন্নেজনয কিজত্র এওটি সিারী 
প্রজও র এফং এটি ায সনডসােও ফেফিাগুসরয এওটি সফজচ্ছে ঙ্গ। 

i) প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি র কআ ফসাসধও ংওটি কমটি এওটি ফীভা ংিা সরস ঢস াফরীয 
ধীজন িসঢূযড সাজফ প্রোন ওযজফ। 

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) অিাযযাআটিং 
b) ায সনডসে 
c) াযীসযও সফেভূ 
d) নীসঢকঢ সফেভূ 
e) িসঢূযড 
f) ুসফধা 
g) সপ্রসভোজভ বায ংজমাচন 
h) প্রসঢশ্রুসঢভূ 
i) সফজোচওভূ 
j) সঢসযি 
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ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

ির  1 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

ছুাঁ সওয ম্ভাফেঢা এফং ঢীব্রঢা ফীভায ায সনডসেজও প্রবাসফঢ ওজয। 

উির  2 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

সফশুে সপ্রসভোভটি িসঢূযডগুসর প্রোজনয চনে মজণিবাজফ মসাপ্ত, সওন্তু কওান প্রওায সযঘারনকঢ 
ঔযঘ এফং রাজবয সফজফঘনা ওজয না। 

উির  3 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

কওান নীসঢকঢ সফে নুোজনয কিজত্র ফীভা প্রসঢসনসধয উসঘঢ ফীভাওাযীজও ূঘীঢ ওযা। 

উির 4 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

োেসবসত্তও ফীভা এওচন টািাজযয ফজরাভরূও ওাজচয সফরুজে কওৃঢ োসফয ফীভা ওযজঢ 
াজয। 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন  1 

_____________ কওান ছুাঁ সও স্বীওৃঢ জফ সও না ঢা সনধসাযড ওজয। 

I. প্রসঢশ্রুসঢ প্রাপ্ত 

II. অিাযযাআঝায ফা োে স্বীওাযওাযী 

III. প্রসঢসনসধ 

IV. মসজফিও 

প্রশ্ন  2 

_______________ র এওটি প্রেত্ত ফীভা এওজওয ভরূে। 

I. ায 

II. সপ্রসভোভ 

III. প্রসঢশ্রুঢ যাস 

IV. কফানা 
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প্রশ্ন  3 

___________ র এওটি ফীভাওাযী ংিা দ্বাযা কওান এওচন ফেসিজও, সমসন এওটি োসফ ক 
ওজযজঙন, ঢাাঁজও প্রজেে ফসাসধও যাসটি। 

I. প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাস  

II. সপ্রসভোভ  

III. যাআটায  

IV. ুসফধাভূ 

প্রশ্ন  4 

______________ অিাযযাআঝাজযয চনে ঢজণেয চনে এওটি ূত্র নে। 
I. প্রস্তাফজওয ফাত্সযও সাজফয সফফযডভূ 

II. ম্পেটিয গ্রড-ূফস ছুাঁ সওয মসজফিড 

III. প্রস্তাজফয িভ 

IV. ফীভাওাযীয নসণবুসিওযজডয ংাত্র 

প্রশ্ন  5 

সফেগুসর র : 

I. কম উাোনগুসর ছুাঁ সওয প্রবাজফয ফসৃে খঝাে 

II. কম উাোনগুসর িসঢয ক নঃুসনওঢায ফসৃে খঝাে 

III. কম উাোনগুসর িসঢয প্রবাফ এফং ঢীব্রঢায ফসৃে খঝাে 

IV. কম উাোনগুসর িসঢয প্রবাফ এফং ঢীব্রঢাে হ্রা খঝাে 

প্রশ্ন  6 

সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটি ঢে? 

াযীসযও সফেগুসর : 

I. ায সনডসজেয চনে গুরুত্বূডস নে 

II. সনধসাযড ওযা মাে না 

III. ফোজরন্স ীঝ কণজও কডনা ওযা ম্ভফ 

IV. এওটি প্রস্তাজফয পজভস প্রেত্ত ঢণেভূ কণজও সনধসাযড ওযা ম্ভফ 

প্রশ্ন  7 

কভাঝযমান ফীভায কিজত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসরয ভজধে এওটি র : 
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I. কাস টিজও প্রসঢসেন কধাো জফ। 

II. কাস টি কসঢ যীিায চনে ফেফহৃঢ জফ না। 

III. কাস টিজও ফেসিকঢ সচসন সযফজডয চনে ফেফায ওযা জফ না। 

IV. কাস টিজও প্রসঢসেন ২০০ সওজরাসভঝাজযয সধও ঘারাজনা জফ না। 

প্রশ্ন  8 

সফজোচজনয ধাযাটিয উজেে র : 

I. োসফ প্রোন এস জে মাো 

II. িুদ্র োসফগুসরয প্রোন এস জে মাো 

III. সরসধাযওজও ুসফধায মু্মঔীন ওযা 

IV. সপ্রসভোজভয ফসৃে খঝাজনা 

প্রশ্ন  9 

ফাস টিজঢ চর সঙঝাজনায ফেফিা িানা ওযা : 

I. ছুাঁ সওয ফসৃে খঝাে 

II. ছুাঁ সওয হ্রা খঝাে 

III. ছুাঁ সওয ফসৃে খঝাে না ফা হ্রা খঝাে না 

IV. ুযিাভরূও ছুাঁ সওয ফসৃে খঝাে 

প্রশ্ন  10 

কভাঝযমান ফীভায কিজত্র ফীভাওৃজঢয কখালডাওৃঢ ভজূরেয ভজধে ন্তবুস ি ণাজও: 

I. নসণবুসিওযজডয ঔযঘটি 

II. প্রস্তুওওাযজওয ঔযঘ ভরূেটি 

III. প্রস্তুঢওাযজওয সফক্রেভরূেটি 

IV. ভজূরেয ধাযডাভরূও উাোনভূ 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার প্রশ্নমূজর উিরগুক্ষ 

উির  1 

ঠিও সফওল্পটি র  II. 

অিাযযাআঝায এওটি ছুাঁ সও স্বীওৃঢ জফ সও জফ না কআ ম্পজওস  সোন্ত গ্রড ওজযন। 

উির  2 
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ঠিও সফওল্পটি র I. 

ায র এওটি ফীভায এওটি প্রেত্ত এওজওয ভরূে। 

উির 3 

ঠিও সফওল্পটি র I. 

প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি র কআ ফসাসধও যাসটি কমটি এওটি ফীভা ংিা কওান এওচন োসফ 
কওাযী ফেসিজও িসঢূযড সাজফ প্রোন ওজয। 

উির  4 

ঠিও সফওল্পটি র IV. 

ফীভাওাযীয নসণবুসিয ংাত্রটি অিাযযাআজঝয চনে ঢজণেয এওটি ূত্র নে। 

উির  5 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

সফেগুসর র িসঢয প্রবাফ এফং ঢীব্রঢা ফসৃেওাযী উাোনভূ। 

উির  6 

ঠিও সফওল্পটি র  IV. 

এওটি প্রস্তাজফয পজভস প্রেত্ত ঢণেভূ কণজও াযীসযও সফেভজূয সনধসাযড ম্ভফ। 

উির  7 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

কভাঝযমান ফীভায কিজত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসরয ভজধে এওটি র কম কাস টি কসঢ যীিায চনে ফেফায 
ওযা মাজফ না। 

উির  8 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

সফজোচজনয ধাযাটিয উজেে র িুদ্র োসফগুসরয াযড ওযা। 

উির  9 

ঠিও সফওল্পটি র II. 

ফাস টিজঢ চর সঙঝাজনায ফেফিায িানা সগ্নচসনঢ ছুাঁ সওয হ্রা খঝাে। 

উির  10 

ঠিও সফওল্পটি র III. 

কভাঝযমান ফীভায কিজত্র ফীভাওৃজঢয কখাসলঢ ভরূেটিজঢ প্রস্তুঢওাযজওয সফক্রেভরূেটি ন্তকসঢ ণাজও। 
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অধ্যায় 14 
বযক্ষিগত এবং খুচজরা বীমা 

 

অধ্যায় উপস্থাপনা 

ূফসফঢী ধোেগুসরজঢ অভযা াধাযড ফীভা ম্পসওস ঢ সফসবন্ন ধাযডা এফং নীসঢভজূয সফলজে 
চানজঢ কজযসঙ। াধাযড ফীভা উত্ােনগুসর সফসবন্ন ফাচাজয সফসবন্ন বাজফ কিডীওযড জে ণাজও। 
কওান কওান কিজত্র কগুসরজও ম্পসত্ত, েখুসঝনা এফং োে সাজফ কিডীওযড ওযা ে। নে 
িানগুসরজঢ সগ্ন, ভদু্র, কভাঝয এফং সফসফধ সাজফ ককাষ্ঠীফে ওযা ে। এআ ধোেটিজঢ, 
াধাযড উত্ােনভূ কমভন, ফেসিকঢ েখুসঝনা, স্বািে, ভ্রভড, কৃ এফং কোওানোয এআ প্রওায 
ঔুঘজযা গ্রাওজেয দ্বাযা ক্রেওৃঢ ফীভাগুসর ম্পজওস  অজরাঘনা ওযা জেজঙ। 

পাঠযকূ্ষচ 

 

A. কৃাভগ্রী ফীভা 
B. কোওানাভগ্রী ফীভা 
C. কভাঝযমান ফীভা 

এআ ধোেটি াঞ ওযায য, অনাযা সনম্নসরসঔঢগুসর ওযজঢ ভণস জফন: 

1. কৃাভগ্রী ফীভা ম্পজওস  ফোঔো প্রোন 
2. কোওানাভগ্রী ফীভা অচ্ছােজনয প্রস্তুসঢ 
3. কভাঝযমান ফীভা ম্পজওস  অজরাঘনা 
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A. গৃামগ্রী বীমা  

a. খুচজরা বীমা উৎপাদনমূ 

এভন সওঙু ফীভা উত্ােন অজঙ কমগুসর ফেসিসফজল দ্বাযা সনসেসি সওঙু সফজল স্বাণস ুযিায চনে 
ক্রে ওযা ে। মসে এআ প্রওায ফীভাগুসরয ভজধে কঙাঝ ফাসডসচেও ণফা ফেফাসেও স্বাণস ণাওজর 
এগুসর ফেসিসফজলজেয প্রসঢআ সফক্রে ওযা জে ণাজও। সওঙু ফাচাজয এগুসরজও 'ির টিসওঝ' সরস 
ণফা 'ঔুঘজযা সরস' ণফা 'ঔুঘজযা উত্ােন' ফরা ে। কৃ, কভাঝযমান, সদ্বঘক্রমান, কঙাঝ 
ফেফাভূ কমভন কোওান আঢোসে এআ কিডীয ন্তকসঢ। এআ উৎাোনগুসর এওআ প্রসঢসনসধ/সফঢযড 
প্রডারীয ভজধেআ, মাাঁযা ফেসিকঢ ফীভা সফবাকটি সনজে ওাচ ওজযন, সফক্রে ওযা জে ণাজও ওাযড 
কক্রঢাকড প্রজোচনীেবাজফ এওআ প্রওায উজবািা কিডীয ন্তকসঢ ন। 

b. গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা  

a) আমাজদর গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমার প্রজয়াজন য় ক্রকন ? 

গুরুত্বপণূি  

‘ নামাক্ষঙ্কত ক্ষবপদমূজর বীমা পক্ষক্ষ ’ 

i. কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা সরসগুসর শুধুভাত্র সরসটিজঢ উসেসঔঢ সফে ণফা খঝনাভজূয 
ওাযজড ফীভাওৃজঢয দ্বাযা মু্মঔীন ো ম্পসত্তয িসঢভজূয চনে ুযিা প্রোন ওজয। 
ুযিা প্রেত্ত সফেগুসর সরসটিজঢ সযষ্কাযবাজফ উসেসঔঢ ণাওজফ। 

ii. নাভাসেঢ সফেসবসত্তও সরসগুসর, াভসগ্রও ুযিা ণফা সফসৃ্তঢ সরসগুসরয, কমগুসর 
সধওাং সফে ুযিা প্রোজনয প্রফডঢামুি, ঢুরনাে এওটি ওভ ফেোজি সফওল্প সাজফ 
ক্রে ওযা কমজঢ াজয। 

' ক ঝুুঁ ক্ষকমূ ' 

i. "ওর ছুাঁ সওভূ" এয ণস র কমজওান ছুাঁ সও ঘুসিজঢ কমগুসর সনসেসিবাজফ ফাসঢর না ওযা 
জর স্বেংসক্রেবাজফ কগুসর ুযসিঢ ে। উোযডস্বরূ, মসে এওটি ‘ওর ছুাঁ সওমুি’ 
কৃসবসত্তওাভগ্রী ফীভাে সনসেসিবাজফ ফনোযফাসঢর না ওযা ণাজও, ঢাজর কআ কৃটি 
ফনোচসনঢ িসঢয চনে ুযসিঢ জফ। 

ii. এও প্রওায ফীভা ুযিা কমটি শুধুভাত্র কআ ছুাঁ সওগুসরজওআ ফাসঢর ওজয কমগুসর ঘুসিজঢ 
সনসেসিবাজফ উজেসঔঢ অজঙ। কমগুসর ফাসঢর জফ কগুসর সযষ্কাযবাজফ উজেসঔঢ ণাওজফ। 

iii. ওর ছুাঁ সওভজূয ফীভাটি সনসশ্চঢবাজফআ উত্ওৃিঢভ াভসগ্রও  ুযিামুি। এটি, কআ 
ওাযজডআ, নোনে প্রওায ফীভা সরসগুসর কণজও অনুাসঢওবাজফ উচ্চঢয, এফং োসফয 
ম্ভাফনায সবসত্তজঢআ এআ প্রওায ফীভাগুসরয ভরূে সনধসাযড ওযা ে 

এওটি কৃ র এভন এওটি িান কমঔাজন স্বিগুসর কঠিঢ ে এফং িৃসঢগুসর ম্পজেয ভঢ যসিঢ 
ে। এওটি সনচস্ব ফাস  অভাজেয এওটি েীখস রাসরঢ স্বি এফং ওর প্রওায অসণসও সোন্তগুসরয 
ভজধে এটি ফসাসধও গুরুত্বডূস। অভাজেয ভজধে সধওাংআ মাাঁযা এওটি কৃ ক্রে ওযজঢ ঘান, 
কৃঋজডয সফওল্পটি গ্রড ওজযন। এওটি কৃঋড র অভাজেয চীফজনয েীখসঢভ ঋডগুসরয ভজধে 
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এওটি, কমটিয চনে এওটি েীখসজভোেী োজেয প্রজোচন ে। ঋড াোয এফং কটি ুযসিঢ 
ওযায উজেজে ফোেজও প্রোজনয চনে অভাজেয ফীভা গ্রজডয প্রজোচন ে। 

এআ প্রওাজয কৃটি ঙা া, কৃজয ন্তকসঢ াভগ্রীগুসর গুরুত্বূডস। ফাস টিজঢ অফাফত্র এফং 
ভরূেফান মন্ত্রাসে কমভন কঝসরসবন, কযসিচাজযঝয, োসং কভসন আঢোসে াভগ্রী ন্তবুস ি ে। 
কঔাজন সওঙু কানা ণফা রুজায কনা এফং সল্পাভগ্রী কমভন সঘত্রওরা ণফা েরুসব ফস্তু ণাওজঢ 
াজয।এআ ওর প্রওায াভগ্রীগুসরআ সগ্ন, বূসভওম্প, ফনো আঢোসেয ওাযজড িসঢগ্রস্ত ণফা ঘুসয 
জঢ াজয। কমজঢু াসযফাসযও ঞ্চেভজূয ফেফাজয এআ প্রওায ভরূেফান াভগ্রীগুসর ংগ্র ওযা 
জেজঙ, িসঢগুসর অসণসও ওজিয ওাযড জফ। কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভাটি র এওটি াভসগ্রও  সরস 
কমটি উজযাি ওর প্রওায সযসিসঢগুসরয কভাওাসফরা ওজয। 

b) গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা পক্ষক্ষগুক্ষজত কী রুক্ষিত করা য় ? 

তথয  

পযাজকজ অথবা আজো পক্ষক্ষমূ 

i. োজওচ ণফা অজেরা ুযিা, এওটি ভাত্র নসণয ধীজন, অচ্ছােনভজূয এও গুচ্ছ ুযিা 
প্রোন ওজয। 

ii. উোযডস্বরূ, এগুসরজঢ কৃাভগ্রীসবসত্তও সরস, কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও সরস, সপ 
োজওচ সরস আঢোসে কমগুসর, এওটি ভাত্র সরসয ধীজন, কৃ, ঢায ন্তবুস ি াভগ্রীভূ 
ন্তকসঢ ওজয সফসবন্ন প্রওায ফাস্তসফও ম্পেভজূয চনে ুযিা প্রোন ওজয। 

iii. এআ প্রওায সরসগুসরয ন্তকসঢ সওঙু সনসেসি প্রওায ফেসিকঢ োে ুযসিঢ ণাওজঢ াজয। 

iv. োজওচ ুযিাভজূ ওর সফবাকগুসরয চনে াধাযড ঢস াফরী াজণ াজণ সনসেসি সফবাজকয 
চনে সনসেসি ঢস ভূ ণাওজঢ াজয। 

কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা, কৃজয ওাঞাজভা এফং কটিয ন্তবুস ি াভগ্রীগুসরজও সগ্ন, োঙ্গা, াআ 
কপজঝ মাো, বূসভওম্প আঢোসেয সফরুজে ুযিা প্রোন ওজয। ওাঞাজভাটি ঙা া, এটি ন্তবুস ি 
াভগ্রীগুসরয চনে নসধওাযসবসত্তও প্রজফ, েযচা-চানারা কবজগ কঠাওা, কচাচু্চসয এফং ঘুসযয 
সফরুজে ুযিা প্রোন ওজয। 

কৃাভগ্রীসবসত্তও সরসয ধীজন জ  ণাওা ণফা ঢারা ফে সন্নজুও যাঔা কনা আঢোসেয চনে 
ফীভা গ্রড ওযা কমজঢ াজয। ুযাঢাসত্ত্বও সনেসন এফং সল্পওভসগুসরয চনে ুযিা প্রোন ওযা 
মাে।   

কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা, ফেসিকঢ সচসন াযাজনা, কৃসবসত্তও এফং তফেেুসঢন মন্ত্রাসেয তফেেুসঢও এফং 
মাসন্ত্রও ফেণসঢাভূ ুযসিঢ ওজয। সওঙু ফীভাওাযী োজটর াআজওর, ফেসিকঢ েখুসঝনা এফং 
ওভসঘাযীয িসঢূযডগুসরয চনে ুযিা প্রোন ওজয ণাজও। 

াধাযডবাজফ ুযসিঢ িসঢগুসরয ভজধে, সগ্ন, ফজ্রাঢ, সফজফাযড এফং সফভাজনয 
েখুসঝনা/ধাক্কাচসনঢ িসঢ (াধাযডবাজফ এপএরআএক্সএ নাজভ সযসঘঢ); ছঞ্ঝা, অজরা ন, ফনো 
এফং োফন (াধাযডবাজফ এটিএপঅআ নাজভ সযসঘঢ); এফং ঘুসয ন্তকসঢ ে। ুযিাগুসর 
কওাম্পানী কণজও কওাম্পানীজঢ এফং সরস কণজও সরসজঢ সবন্নঢয ে। াআ কনঝোণস 
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আসিসবচেুার (এআঘএনঅআ) ণসাৎ মাাঁযা ফেেফহুর কৃাসেয ভাসরওানামুি, ভাধেজভ এআ প্রওায 
ফীভায প্রজোচনীেঢা ফসৃে াজচ্ছ। 

দ্রষ্টবয  

কেঝ গ্পা এফং কঝসরসবনংক্রান্ত ফীভা, মা এআ সরসয ধীজনআ ুযসিঢ, ঢফ ু ফীভাওৃজঢয 
আচ্ছানুাজয, ৃণওবাজফ গ্রড ওযা কমজঢ াজয।ন্ত্রাফাজেয াধাযডঢ ফীভা ুযিা ণাজও না, 
সওন্তু এওটি সঢসযি ংজমাচনরূজ প্রোন ওযা মাে। মেু এফং ভপ্রওায সফেভূ; 
ফভরূোেন, ফেফাযচসনঢ িেিসঢ; পরশ্রুসঢস্বরূ িসঢ এফং অনসফও সফেভূ আঢোসে সফলে 
ফীভা ুযিায অঢাে অনা ে না। 

c)  প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম 

গুরুত্বপণূি 

ক্ষকভাজব একজন বযক্ষি প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষলট ক্ষনধ্িারণ করজবন ? 

i. াধাযডবাজফ, প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি সনধসাযজডয েটুি ন্থা অজঙ। এওটি র ভাজওস ঝ বোর ু
(এভসব) ণসাৎ ফাচায ভরূে এফং নেটি র সযআনজিঝজভন্ট বোর ু (অযঅআসব) ণসাৎ 
ুনসংিান ভরূে। এভ.সব.-এয কিজত্র িসঢয খঝনাে, ম্পেটিয ফেজয সবসত্তজঢ কটিয 
উয ফভরূোেজনয বাযটি অজযাসঢ ে। এআ প্রসক্রোে, ফীভাওৃঢজও ম্পসত্তটি ুনসংিাজনয 
চনে মসাপ্ত সযভাড ণস প্রোন ওযা  ে না। 

ii. অযঅআসব ন্থাে, ফীভা কওাম্পানী প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসয ীভায সবসত্তজঢ ুনসংিাজনয 
ঔযঘটি প্রোন ওজয। এআ ন্থাে ফভরূোেনটি অজযাসঢ ে না। এওটি ঢস  র কম, োসফ 
প্রাসপ্তয চনে িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিজও াযাআ/ুনসংিাসঢ ওযজঢ জফ। এটি ভজন যাঔজঢ জফ কম 
অযঅআসব ন্থাটি শুধুভাত্র িাফয ম্পজেয কিজত্রআ নজুভাসেঢ ে, ভচঢু দ্রফে এফং প্রসক্রোয 
ন্তকসঢ দ্রজফেয ভঢ নে কওান প্রওায ম্পজেয কিজত্র নে।  

সধওাং সরস কৃটিয ওাঞাজভায ুনকসঞন ভজূরেয চনে ফীভা প্রোন ওজয (এফং ফাচায ভজূরেয 
চনে নে)। ুনকসঞজনয ভরূে র, মসে কটি িসঢগ্রস্ত ে, ঢাজর কটিয ুনকসঞজনয চনে ফেসেঢ 
ঔযঘ। নেসেজও, ফাচায ভরূে সনবস য ওজয ঘাসো, যফযা আঢোসে উাোনগুসরয উয। 

প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি াধাযডঢ সযকসডঢ জে ণাজও ফীভাওৃজঢয কৃটিয কভাঝ অেঢনটিজও প্রসঢ 
ফকসপুঝ সাজফ কঞজনয ঔযঘটি দ্বাযা গুড ওযায ভাধেজভ। কৃ াভগ্রীভূ - অফাফত্র, িােী 
উজবািাভরূও াভগ্রীভূ, কাাওঅাও, ফানত্র আঢোসেয ভরূোেন ওযা ে ফাচায ভজূরেয 
সবসত্তজঢ।ণসাৎ ফভরূোেজনয ভপ্রওায উাোজনয ফঢস ভান ফাচায ভজূরেয সবসত্তজঢআভরূোেড ওযা 
জফ। 
সপ্রসভোভটি ফীভাওৃঢ ভরূে এফং কৃীঢ যুিায উয সনবস যীর জফ। 

সনজচজও যীিা ওরুন  1 

কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা সরসয কিজত্র সনম্নসরসঔঢ কওান ফিফেটি ঠিও? 
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I. নাভাসেঢ সফেসবসত্তও সরসগুসর, াভসগ্রও ুযিা ণফা সফসৃ্তঢ সরসগুসরয, কমগুসর 
সধওাং সফে ুযিা প্রোজনয প্রফডঢামুি, ঢুরনাে এওটি ওভ ফেোজি সফওল্প সাজফ 
ক্রে ওযা কমজঢ াজয। 

II. এওটি াভসগ্রও সরস কমটি সধওাং সফেগুসরয প্রসঢ ুযিা প্রোন ওজয কটি, এওটি 
নাভাসেঢ সফজেয সরসয ঢুরনাে এওটি ওভ ফেোজি সফওল্প সাজফ ক্রে ওযা কমজঢ 
াজয। 

III. এওটি নাভাসেঢ সফজেয ণফা াভসগ্রও সরস এওআ ভজূরে উরব্ধ ে। 

IV. এওটি কৃাভগ্রীসবসত্তও সরসয কিজত্র, শুধুভাত্র নাভাসেঢ সফজেয সরসগুসরআ ক্রে ওযা 
কমজঢ াজয এফং াভসগ্রও সরসগুসর উরব্ধ নে। 
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B. ক্রদাকান ামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা 

ফেফা র এওটি ণসননসঢও ওাচ এফং প্রজঢেও উজেোকওাযীআ ঘান ঢাাঁয ফেফাসেও উজেোকটি 
রাবচনও কাও।অভাজেয কেজ ফহু ভানলু কোওাজনয অজেয উয সনবস যীর। এটি শুধুভাত্র অজেয 
ংিানআ ওজয না, এটি এওটি ম্পে ফজঝ। কোওাজনয ভাসরও ফসোআ ঢাাঁয ফেফাজেয িসঢওাযও 
সফলেগুসর কণজও সঘন্তাভিু ণাওজঢ ঘাআজফন। কওান এওটি েখুসঝনা ঢীব্রবাজফ ফেফাটিয অসণসও ণফা 
সযঘারনকঢ িসঢয ওাযড জঢ াজয এফং এভনসও কেউসরো ণফা ফে ওযায ভঢ সযসিসঢ 
ৃসি ওযজঢ াজয। এওচন কোওানোয এওটি ফাসডসচেও ংিা নন মায সনওঝ ফেফাটি ুনযাে 
শুরু ওযায ভঢ এওটি প্রঘুয জণসয ঢসফর ণাওজফ। কওান েখুসঝনায চনে ঢাাঁয কোওানটি ফে 
োয ভজঢ সযসিসঢ জর পরস্বরূ ঢাাঁয সযফাযটি িসঢগ্রিজঢ াজয। এওআ জঙ্গ ফোজেয ঋড 
কপযৎ কেোয ভঢ খঝনা ঔাওজঢ াজয। 
অফায ম্ভাফনা ফসোআ ণাওজঢ াজয কম চনাধাযজডয ভজধে কওান এওচন েে কোওানোজযয 
কওান প্রওায ওাজচয পজর কওান এওটি ফেসিকঢ অখাঢ ণফা ঢাাঁয ম্পসত্তয িসঢয চনে 
কোওানোযজও োেী ওজয িসঢূযড োফী ওযর। এআ প্রওায সযসিসঢগুসর এওচন কোওানোযজও 
ধ্বং ওজয সেজঢ াজয। ঢাআ, এআ প্রওায অজেয ংিাগুসরজও ুযসিঢ ওযা ঔুফআ গুরুত্বূডস। 

ক্রদাকানদাজরর বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ এই প্রকার ক্ষবক্ষভন্ন বযবাক্ষয়ক ক্রদাকান/খুচজরা বাক্ষণজয 
ম্পক্ষকি ত ক্ষবয়মূজর রুিার জনয প্রস্তুত করা জয়জছ। এঔাজন এভন সরস সফেেভান 
কমগুসর সফসবন্ন প্রওায কোওান, কমভন ুযাঢাসত্ত্বও সনেসজনয কোওান, নাসজঢয কোওান, সফউটি 
ারসায, ফআজেয কোওান, সফবাকীে সফনী, কধাায কোওান, উায াভগ্রীয কোওান, লুজধয 
কোওান, ভসনাসয উওযজডয কোওান, কঔরনায কোওান, কাাজওয কোওান আঢোসেয সফসবন্ন 
সনসেসি স্বাণসভূ ূযজডয চনে সযফঢস নজমাকে। 

1. ক্রদাকান ামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা ক্রকান ক্ষজক্ষনগুক্ষর ? 

ঔুঘজযা ফাসডজচেয সনসেসি কিত্রগুসরয প্রসঢ ুযিা অচ্ছােন প্রোজনয চনে সরসগুসর প্রস্তুঢ ওযা 
কমজঢ াজয। এটি াধাযডঢ সগ্ন, বূসভওম্প, ফনো ণফা াধু উজেে প্রডসেঢ িসঢগুসরয 
ওাযজড কোওাজনয ওাঞাজভা এফং কটিয ন্তবুস ি াভগ্রীভজূয িসঢ এফং ঘুসযয সফরুজে ুযিা 
প্রোন ওজয।জোওাজনয ফীভাে ফেফাজেয সফজগ্ফয খঝনাগুসর ন্তকসঢ ওযা কমজঢ াজয। এটি কওান 
প্রওায প্রঢোসঢ োসফয কিজত্র কমজওান প্রওায হৃঢ অে ণফা সঢসযি ঔযঘগুসরয সফরুজে 
অচ্ছােন প্রোন ওযজফ। ুযিাগুসর, এওচন ফীভাওৃঢ দ্বাযা ঢাাঁয ওাচওজভসয সফস্তাজযয উয 
সনবস যীরবাজফ সনফসাঘন ওযা কমজঢ াজয। 

সঢসযি ুযিাগুসর, মা এওচন ফীভাওৃঢ গ্রড ওযজঢ াজযন, ফীভাওাযী কণজও ফীভাওাযীয কিজত্র 
সবন্নঢয জঢ াজয এফং াধাযড ফীভা কওাম্পানীগুসরয সনচস্ব জেফাআঝগুসর কণজও মাঘাআ ওজয 
কনো কমজঢ াজয। 

এগুসর জঢ াজয : 

i. ঘুসয এফং েযচা-চানারা বাগা:েযচা-চানারা বাগা, ঘুসয এফং ওামসারজেয াভগ্রীয 
যজডয সফরুজে যুিা প্রোন 
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ii. কভসন জওজচা জে মাো:তফেেুসঢও/মাসন্ত্রও উওযডভজূয জওজচা জে মাোয 
সফরুজে ুযিা প্রোন 

iii. তফেেুসঢন মন্ত্রাসে এফং উওযডভূ: 

 তফেেুসঢন উওযডগুসরয প্রসঢ ওর ছুাঁ সওয যুিা প্রোন ওজয 

 তফেেুসঢন িানাগুসরয িসঢয চনে ুযিা 

iv. নকে জণসয ফীভা :সনম্নসরসঔঢ কওান এওটিজঢ খঝা এওটি েখুসঝনায ওাযজড উদু্ভঢ 
ো িসঢয সফরুজে ুযিাপ্রোন ওজয:  

 ফেফাসেও কৃ কণজও ফোজেয জণ এফং মাো অা 

 ফেফাসেও কৃটিজঢ ণাওা এওটি সন্নওু 

 ফেফাসেও কৃটিজঢ নকে ণস যাঔায এওটি িান (ফাক্স/কেযাচ/ ওাউন্টায)  

v. ফোজকচ ণসাৎ ভ্রভজডয ভজে জঙ্গ ণাওা সচসনত্র : ওামস উজেজে মাঢাোঢ ভারত্র-এয 
াসযজে মাোচসনঢ িসঢয সফরুজে ুযিা প্রোন ওজয 

vi. সপক্সট কেঝ গ্পা এফং োসনঝাসয সপটিংভূ : সনম্নসরসঔঢগুসরয েখুসঝনাচসনঢ িসঢয 
সফরুজে ুযিা প্রোন ওজয: 

 সপক্সট কেঝ গ্পা 

 োসনঝাসয সপটিংভূ 

 সনেন াআন / কগ্পা াআন / কাসটস ং 

vii. ফেসিসবসত্তও েখুসঝনা 

viii. ওভসঘাযীজেয সফেস্তঢা/াধুঢা:ওভসঘাযীফজৃন্নয াধ ু ওাচওভস চসনঢ িসঢগুসর 
ুযসিঢ ওজয 

ix. অআসন োে:  

 সনমুসিয ওাযজড এফং সনমুি ভেওাজরয ভজধে খঝা েখুসঝনায সফরুজে িসঢূযড  

 ঢৃঢীে িগুসরয প্রসঢ অআসন োেগুসরয চনে ুযিা প্রোন ওজয 

সগ্ন/ ঘুসয / ফোজকচ / কেঝ গ্পা / সফেস্তঢায সঙ্গওায /ওভসঘাযীয িসঢ এফং 
চনাধাযডসবসত্তও সরসভূ (যফঢী ধোেটিজঢ অজরাসঘঢ জেজঙ) ৃণওবাজফ 
গ্রড ওযা কমজঢ াজয। 

ন্ত্রাফােসবসত্তও ুযিা ংজমাসচঢ ওযা কমজঢ াজয। ুযিা না াোয সফলেগুসর াধাযডঢ 
কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভায ভঢ এওআ প্রওায ে। 
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2. প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম 

সল্পসবসত্তও ংিা এফং ওামসারেগুসর ঢাজেয ম্পজেয ভরূে প্রেসন ওজয সাজফয ঔাঢা যিডাজফিড 
ওজয, ঢাআ, এআ কিত্রগুসরজঢ প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটিয সনধসাযড ওযা ওঠিন না জঢ াজয। 
কোওান এফং কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা সরসগুসরয কিজত্র এআ প্রওায না ম্ভফ জঢ াজয। 

আসঢূজফসআ কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভায সফলেটিজঢ মা ফরা জেজঙ, এঔাজন াধাযডঢ প্রসঢশ্রুঢ ফীভা 
যাসটি সনধসাযজডয েটুি ন্থা সফেেভান, কমভন, ফাচায ভরূে এফং ুনসংিান/সযযূড ভরূে। 

সঢসযি ুযিায চনে, কমভন নকে ণস, ভারত্র, ফেসিকঢ েখুসঝনা আঢোসেয কিজত্র সপ্রসভোভটি 
প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাস এফং কৃীঢ ুযিাগুসরয উয সনবস য ওযজফ। 

ংজ্ঞা  

ক্ষকছু গুরুত্বপণূি ংজ্ঞা 

a) ঘুসযয ণস র জ্ঞাঢবাজফ এফং ননজুভাসেঢবাজফ ফরূফসও এফং নুোনজমাকে ন্থাে কওান 
এওটি ফীভাওৃঢ কৃজ কঔানওায াভগ্রীভজূয ঘুসযয উজেজে প্রজফ ণফা কঔান কণজও 
সনকসভন।  

b) েযচা-চানরা বাগা জেজঙ ঢঔন ফরা ে মঔন কওান এওটি কৃজ কওান প্রওায নোেচনও 
ওভস ম্পােজনয উজেজে নসধওাযভরূও প্রজফ ওযা জে ণাজও।  

c) টাওাসঢয ণস র ফীভাওৃজঢয ণফা ফীভাওৃজঢয ওভসঘাযীজেয সফরুজে ফরূফসও এফং 
সংাত্মওবাজফ ফীভাওৃজঢয কৃজয ন্তকসঢ াভগ্রীয যড। 

d) সন্নজুওয ণস র ফীভাওৃজঢয কৃজয ন্তকসঢ ভরূেফান াভগ্রীভজূয সনযাে এফং ুযসিঢ 
ংযিজডয উজেজে  নওাওৃঢ এওটি িজাি প্রজওাষ্ঠ, এফং কমটিযফেফায ীভাফে। 

e) ঘুসয র, মঔন কওান ফেসি জঘঢনবাজফ নে কওান ফেসিজও ঞসওজে ঢায সফনা ম্মসঢজঢ 
ঢাযআ কওান ম্পসত্ত ফেফায ফা সফক্রজেয উজেজে গ্রড ওজয কআ ওামসওরাগুসরয এওটি 
কিসডকঢ প্রসঢব্দ। ঘুসয ব্দটি 'কচাচু্চসয' ব্দটিয ভাণসও। 

 

ক্ষনজজজক পরীিা  2 

কোওানোজযয সরসয ধীজন ফীভাওৃঢ 'সপক্সট কেঝ গ্পা এফং োসনঝাসয সপটিংভজূয' চনে এওটি 
সঢসযি অচ্ছােন গ্রড ওযজঢ াজযন। এটি সনম্নিগুসরয ভজধে কওানটিয েখুসঝনাচসনঢ িসঢয চনে 
অচ্ছােন প্রোন ওযজফ? 

I. সপক্সট কেঝ গ্পা 
II. োসনঝাসয সপটিংভূ 
III. সনেন াআনভূ 
IV. উজযয ফগুসর 
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C. ক্রমাটরযান বীমা 

এওটি সযসিসঢয ওণা সঘন্তা ওরুন কমঔাজন অসন, অনায ফস ঞ্চজেয দ্বাযা এওটি নঢুন কাস  
ক্রে ওজযজঙন কটি ঘারাজচ্ছন। অঘভওা অনায কাস টিয াভজন এওটি কুকুয এজ  র এফং 
কটিজও ধাক্কা ভাযা কণজও ফাাঁঘাজঢ ঢীব্রবাজফ কাস য সবভঔু খুসযজে সেজে, সটবাআটাজয ঝজও 
উজল্টা সেজওয যাস্তাে নে এওটি কাস জঢ ধাক্কা ভাযজরন এফং এওটি ফেসিজও চঔভ ওযজরন। 
ঢাজর এওটি ভাত্র খঝনায পরাপরটি র, অনায সনজচয কাস টিয, চনম্পসত্তয এফং নে 
এওটি কাস য িসঢয জঙ্গ নে এওচন ফেসিয অখাঢ। 

এআ প্রওায সযসিসঢজঢ, অনায মসে এওটি কভাঝযমান ফীভা না ণাজও, অনাজও অনায 
কাস টি কওনায ঔযজঘয কণজও সধও ণস প্রোন ওযজঢ জঢ াজয। 

 অনায সনওঝ সও প্রোজনয চনে কআ সযভাড ণস অজঙ?   
 অনায ওৃঢওজভসয চনে নে জিয ফীভাওাযীয ণস প্রোন ওযা সও উসঘঢ?  
 ঢাাঁজেয মসে ফীভা না ণাজও ঢাজর সও জফ? 

কআ ওাযজডয কেজয অআন কভাঝযমান ফীভা ণাওাটি ফাধেঢাভরূও ওজযজঙ। কভাঝযমান ফীভা এআ 
প্রওায খঝনাগুসর খঝাজও প্রসঢজযাধ ওযজঢ াজযনা, এটি অনাজও এওটি অসণসও যুিায অচ্ছােন 
প্রোন ওজয। 

এআ ধযজডয েখুসঝনা ঙা া, কাস টি ঘুসয জঢ াজয, েখুসঝনাে িসঢগ্রস্ত জঢ াজয ণফা সগ্ন 
দ্বাযা ধ্বং জঢ াজয এফং অসন অসণসওবাজফ িসঢগ্রস্ত জঢ াজযন। 

কভাঝযমাজনয ফীভাটি অফসেওবাজফ এওচন কাস য ভাসরজওয দ্বাযা সনজঢ জফ মাাঁয কাস টি 
বাযঢফজলসয অঞ্চসরও সযফড সধওঢস ায ধীজন ঢাাঁয নাজভ নসণবুসিওৃঢ অজঙ। 

গুরুত্বপণূি 

বাধ্যতামূক তৃতীয় পি বীমা 

কভাঝয কবসওর োক্ট, ১৯৮৮ নুাজয, চনাধাযজডয যাস্তাে ঘরাঘরওাযী প্রজঢেও কবসওজরয 
ভাসরওজেয জি, কআ যাসটি, কমটি েখুসঝনাচসনঢ ভঢুৃে, াযীসযও অখাঢ ণফা ম্পসত্তয িসঢয 
চনে ঢৃঢীে িজেয িসঢূযড সাজফ প্রোজনয চনে ভাসরও অআনকঢবাজফ োেফে, ুযিায 
উজেজে এওটি ফীভা সরস কনো ফাধেঢাভরূও। ফীভায এওটি ংাত্র অফসেওবাজফ কাস য 
জঙ্গ, এআ প্রওায ফীভায প্রাভাডেরূজ ফন ওযজঢ জফ। 

 

1. ক্রমাটরযান বীমা আোদন 

কেজ ফঢস ভাজন কাস  ভাসরজওয ংঔো সফার। প্রজঢেও সেনআ অয ফহু ংঔেও নঢুন কাস  যাস্তাে 
অজঙ। কগুসরয ভজধে জনও কাস আ ফহুভরূে ফজঝ। ভানলু ফজরন বাযঢফজলস কাস  ফাসঢর ে 
না, কগুসর শুধুভাত্র াঢফের ে। এয ণস র যুাজনা কাস গুসর যাস্তাে ফেফহৃঢ জচ্ছ এফং 
নঢুন কাস গুসর ক্রভাকঢবাজফ ংজমাসচঢ জে ঘজরজঙ। যাস্তায অেঢন (কাস  ঘারাজনায িান) 
কাস য ংঔোয জঙ্গ অনুাসঢও াজয ফসৃে াজচ্ছ না। যাস্তাে ঘরাঘরওাযী ভানজুলয ংঔো ফসৃে 
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াজচ্ছ। ুসর এফং াাঢাজর সযংঔোন ফজর কম কেজ ণেখুসঝনায ংঔো ফসৃে াজচ্ছ। অোরঢ 
দ্বাযা েখুসঝানাে িসঢগ্রস্তজেয কেে িসঢূযজডয সযভাডগুসর ফসৃে াজচ্ছ। কাস গুসরয াযাআজেয 
ঔযঘ ফসৃে াজচ্ছ। এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ ক্রদজল ক্রমাটরযান বীমার গুরুত্বট প্রতীয়মান 
কজর। 

কভাঝযমান ফীভা, েখুসটিনা এফং নে কওান ওাযজড কাস গুসরয িসঢভূজওুযিা কেে। কভাঝযমান 
ফীভা, ঢাাঁজেয কাস গুসর দ্বাযা েখুসঝনায ওাযজড িসঢগ্রস্তজেয িসঢূযড প্রোজনয চনে কাস য 
ভাসরওজেয অআনকঢ োেগুসর যিা ওজয।  

অনাজেয সও ভজন ে কম কেজয ওর কাস আ ফীভাওৃঢ ? 

কভাঝযমান ফীভা যাস্তাে ঘরাঘরওাযী ওর প্রওায কাস গুজরাজওআ ুযসিঢ যাজঔ কমভন: 

 সু্কঝায এফং কভাঝযাআজওরগুসর 

 ফেসি ভাসরওানাধীন কাস গুসর 

 ওর প্রওায ফাসডসচেও কাস ভূ : ভার এফং মাত্রী সযফডওাযী 

 নোনে সফসবন্ন প্রওায কাস ভূ কমভন, কক্রনগুসর 

 কভাঝযমাজনয ফেফা (কারুজভয এফং কোজযজচয কাস গুসর) 

তথয  

“ তৃতীয় পি বীমা ” 

এওটি ফীভা সরস নে কওান ফেসি দ্বাযা ওৃঢ কওান প্রওায অআসন ওামস ওরাজয সফরুজে 
ুযিায প্রজোচজন ক্রে ওযা ে। ফীভাওৃঢ (প্রণভ ি) দ্বাযা, ফীভাওৃজঢয কওান ওামসওরাজয 
পজর উদু্ভঢ োজেয চনে নে জিয (ঢৃঢীে ি) োসফয সফরুজে যুিায চনে এওটি ফীভা 
কওাম্পানীয (সদ্বঢীে ি) সনওঝ জঢ ঢৃঢীে ি ফীভা ক্রে ওযা ে। 

ঢৃঢীে ি সফভাজও 'োেসবসত্তও ফীভা' ফরা ে। 

বাজাজরর জনক্ষপ্রয় দটু গুরুত্বপণূি প্রকাজরর আোদন ম্পজকি  ক্ষনজচ আজাচনা করা  : 

a) অযাি [ায়াক্ষবক্ষট] নক্ষ পক্ষক্ষ : কভাঝযমান অআন নমুােী চনাধাযজডয যাস্তাে 
ঘরাঘরওাযী কমজওান কাস য জি ঢৃঢীে জিয প্রসঢ োেগুসর সফরুজে ফীভা গ্রড 
ফাধেঢাভরূও। 

সরসটি শুধুভাত্র কবসওরটিয ভাসরজওয সনম্নসরসঔঢগুসরয সফরুজে িসঢূযড প্রোজনয অআনানকু 
োেটি অচ্ছাসেঢ ওজয : 

 ঢৃঢীে জিয াযীসযও িসঢ ণফা ভঢুৃে 
 ঢৃঢীে জিয ম্পসত্তয িসঢ 

ভঢুৃে ণফা অখাঢ এফং িসঢয সফলজে োেটি এওটি -ীভামুি যাসয সবসত্তজঢ ুযিা ওযা 
ে। 
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এওটি কভাঝযমান েখুসঝনায পরস্বরূ ভঢুৃে ণফা অখাজঢয কিজত্র ঢৃঢীে ি েজুবস াকওাযীয 
িসঢূযজডয োসফ ম্পসওস ঢ সবজমাকগুসর কভাঝয োসক্সজটন্ট কক্লভ ট্রাআফনুার (এভএসটি)-এ 
নসণবুি ওযজঢ জফ। 

b) পযাজকজ পক্ষক্ষ / ামক্ষগ্রক পক্ষক্ষ: (ক্ষনজজর িক্ষত + তৃতীয় পজির দায়) 

উজয উজেসঔঢটিয সঢসযিবাজফ, কখাসলঢ ভরূে (অআসটসব নাজভ সযসঘঢ - ধোে ৫-এ 
আসঢভজধেআ অজরাসঘঢ) এফং সরসয ন্তকসঢ নোনে ঢস াফরীয াজজি সনসেসি সফে 
(কভাঝয মানটিয প্রসঢ স্বওৃঢ িসঢ নাজভ সযসঘঢ) ফীভাওৃঢ কাস টিয িসঢটি ুযসিঢ 
ে।এআ প্রওায সফেগুসরয ভজধে ওজেওটি র, সগ্ন, ঘুসয, োঙ্গা এফং ধভসখঝ, বূসভওম্প, 

ফনো, েখুসঝনা আঢোসে। 

সওঙু ফীভাওাযী কাস টিজও েখুসঝনাির কণজও ওাযঔানা মসন্ত কঝজন সনজে মাোয ঔযঘটি প্রোন 
ওজয। োক্ট (রাোসফসরটি)য ধীজন এওটি সরস মা নজুভাসেঢ ফাধেঢাভরূও ুযিায 
সঢসযি শুধুভাত্র সগ্ন এফং/ণফা ঘুসযয ুযিামুি এওটি ীভাফে ুযিা াো মাে। 
সরসটি, কাস টিজঢ রাকাজনা ংজমাচও উওযডভজূয িসঢ, মাত্রীজেয চনে 
ফেসিভাসরওানাধীন কাস য সরসগুসর, কফঢনবুও ঘারও, ওভসঘাযীজেয প্রসঢ অআসন োে এফং 
ফাসডসচেও কাস গুসরয চনে বা া -প্রোনওাযীজেয ওাযজড উদু্ভঢ িসঢগুসর যুসিঢ ওজয। 
ফীভাগুসর সফনাভজূরেয অত্ওারীন সযজলফা ণফা কাস  ঔাযা জে মাোয কিজত্র সফওল্প 
কাস  ফেফাজযয ুসফধাগুসর প্রোন ওজয। 

 

2. বক্ষুঃষ্কারমূ 

সরসটিয ধীজন ওজেওটি গুরুত্বূডস গ্রডীে ঢস  র াধাযড িেিসঢ, ঔাযা জে মাো, 
পরশ্রুসঢস্বরূ িসঢ এফং নফধ রাআজন্স ণফা ভেোন ওজয কাস  ঘারাজনা। 'ফেফায 
ম্পসওস ঢ ীভাফেঢা' (কমভন, ফেসিকঢ ফেফাজযয কাস য ঝোসক্স সাজফ ফেফায) ঢস টি 
নমুােী কাস টি ফেফায না ওযাটি ুযসিঢ ে না।  

3. প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম 

এওটি কভাঝযমান সরসজঢ এওটি কাস য প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি আনুেটস  সটজক্লোটস  বোর ু
(অআ.সট.সব.) ণসাৎ ফীভাওৃজঢয কখাসলঢ ভরূে সাজফ উজেসঔঢ ে। 

কাস টি ঘুসযয কিজত্র ণফা কওান েখুসঝনায ওাযজড াযাআজেয জমাকে ফিা প্রাপ্ত জর, োসফয 
ংওটি অআসটসব-এয সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ জফ।কাস টিয অআসটসব-টি সনধসাসযঢ ে ফীভায চনে 
প্রস্তাসফঢ কাস টিয ফীভা শুরুয ফা নফীওযজডয ভজে  প্রস্তুঢওাযজওয ফা সটরাজযয ঢাসরওাবুি 
কআ ব্রোি এফং ভজটজরয কাস য সফক্রে ভজূরেয সবসত্তজঢ এফং ফভরূোেনটি সনেভ নুাজয কৃীঢ 
ে।   

৫ ফঙজযয সধও ুযাজনা এফং কাস টিয ফাসঢর ো ভজটজরয (ণসাৎ, কম ভজটরটি প্রস্তুঢওাযও 
প্রস্তুঢ ওযা ফে ওজয সেজেজঙন) কাস গুসরয অআসটসব-টি ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃজঢয ভজধে এওটি 
কফাছা ায সবসত্তজঢ সনধসাসযঢ ে।   
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ায সনধসাযড/সপ্রসভোভ কডনাটি ফীভাওৃজঢয কখাসলঢ ভরূে সওউসফও ওোাসটি, কব কসরও ঞ্চর, 
কাস টিয ফে আঢোসে উােজনয সবসত্তজঢ ওযা জে ণাজও। 

সনজচজও যীিা ওরুন  3 

কভাঝযমান ফীভাটি ওায নাজভ গ্রড ওযজঢ জফ? 

I. কাস টিয ভাসরজওয নাজভ মাাঁয নাভ অঞ্চসরও সযফড অসধওাসযজওয সনওঝ নসণবুসিওৃঢ অজঙ 
II. মসে কম ফেসি কাস টি ঘারাজফন, সঢসন কাস টিয ভাসরও না ন, ঢাজর অঞ্চসরও 

সযফড অসধওাসযজওয নজুভােন াজজি, সমসন কাস টি ঘারাজফন ঢাাঁয নাজভ। 
III. অঞ্চসরও সযফড অসধওাসযজওয নজুভােন াজজি কাস টিয ভাসরজওয নাভ , 

ভাসরজওয সযফাজযয কমজওান েজেয নাজভ। 
IV. মসে কম ফেসি কাস টি ঘারাজফন, সঢসন কাস টিয ভাসরজওয কণজও সবন্ন ফেসি ন, ঢাজর 

প্রাণসভও সরসটি কাস য ভাসরজওয নাজভ জফ এফং ংজমাসচঢ ুযিা কআ ফেসিয নাজভ সমসন 
কাস টি ঘারাজফন। 

ারাংল 

a) এওটি কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা সরস এওটি ফীভাওৃঢ ম্পজেয কিজত্র সরসটিজঢ শুধুভাত্র 
নাভাসেঢ খঝনা ণফা সফেগুসরয কণজও উদু্ভঢ িসঢগুসরয চনেআ ুযিা প্রোন ওজয।  

b) কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা, সগ্ন, োঙ্গা, াআজয কপজঝ মাো, বূসভওম্প আঢোসেয সফরুজে 
ওাঞাজভা এফং এটিয ন্তবুস ি াভগ্রীগুসরয চনে ুযিা প্রোন ওজয। ওাজঞাজভাটি ঙা া, এটি 
কৃটিয ন্তবুস ি াভগ্রীগুসরয ঘুসয, েযচা-চানারা বাগা, কচাচু্চসয এফং ঘুসযচসনঢ িসঢগুসরয 
চনে ুযিা প্রোন ওজয।  

c) োজওচ ণফা অজেরা ুযিাগুসর, এওটিভাত্র নসণয ধীজন, ুযিাভজূয এওটি গুচ্ছ প্রোন 
ওজয। 

d) এওটি কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা সরসয চনে প্রসঢশ্রুঢ ফীভা যাসটি সনধসাযজড াধাযডঢ েটুি ন্থা 
সফেেভান : ফাচায বোর ু(এভসব) এফং ুনসংিাজনয ভরূে (অযঅআসব)। 

e) কোওানোজযয ফীভাটি াধাযডবাজফ সগ্ন, বূসভওম্প, ফনো ণফা াধু উজেজে িসঢাধন, 
ঘুসয, নসধওায প্রজফজয ওাযজড খঝা িসঢভজূয চনে কোওাজনয ওাঞাজভা এফং কটিয 
ন্তকসঢ াভগ্রীগুসরয ুযিা প্রোন ওজয। কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভাটিজঢ ফেফা সফগ্ফচসনঢ 
িসঢ ন্তকসঢ ওযা মাে। 

f) কভাঝযমান ফীভাটি কাস গুসরয িসঢ এফং েখুসঝনা এফং নে ওজেওটি ওাযজড িসঢগুসরয চনে 
ুযিা প্রোন ওজয। কভাঝযমান ফীভা কাস য ভাসরওজেয চনে, ঢাাঁজেয কাস য ওাযজড খঝা 
েখুসঝনায ওাযজড েজুবস াকীজেয প্রসঢ অআসন োেগুসর ুযসিঢ ওজয। 
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা 

b) কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভা 

c) কভাঝযমান ফীভা 

 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রজশ্নর উিরমূ 

উির 1 

ঠিও উত্তযটি র I. 

নাসভঢ সফেসবসত্তও সরসগুসর, াভসগ্রও  অচ্ছােন ণফা সফসৃ্তঢ সরসগুসরয, কমগুসর সধওাং 
সফে অচ্ছােন প্রোজনয প্রফডঢামুি, ঢুরনাে এওটি ওভ ফেোজি সফওল্প সাজফ ক্রে ওযা 
কমজঢ াজয। 

উির  2 

ঠিও উত্তযটি র IV. 

কোওানোযজেয সরসয ধীজন, ফীভাওৃঢ এওটি সঢসযি 'সপক্সট কেঝ গ্পা এফং োসনঝাসয 
সপটিং'-এয চনে অচ্ছােন গ্রড ওযজঢ াজযন। এটি সপক্সট কেঝ গ্পা, োসনঝাসয সপটিংভূ এফং 
সনেন াআনগুসর েখুসঝনায ওাযজড িসঢগুসর অচ্ছাসেঢ ওযজফ। 

উির  3 

ঠিও উত্তযটি র  I. 

কাস টিয ভাসরজওয নাজভ মাাঁয নাভ অঞ্চসরও সযফড অসধওাসযজওয সনওঝ নসণবুসিওৃঢ অজঙ 
 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন  1 

কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভায ধীজন 

I. কানা এফং রুায কনাগুসর অচ্ছাসেঢ ে 

II. কওান ফেসিয কোওাজন ণাওা াভগ্রীভূ অচ্ছাসেঢ ে 

III. সযফাজযয ভাসরওানাধীন কাস টি অচ্ছাসেঢ ে 

IV. টাও ভাযপঢ কপ্রসযঢ াভগ্রীগুসর সযফডওাজর অচ্ছাসেঢ ে 

প্রশ্ন  2 

কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা ুযসিঢ ওজয 
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I. শুধুভাত্র ফাস টিয ওাঞাজভাটি 

II. শুধুভাত্র ফাস য ন্তকসঢ াভগ্রীগুসর 

III. ওাঞাজভা এফং ন্তকসঢ াভগ্রী উবেজওআ 

IV. ওাঞাজভা এফং ন্তকসঢ াভগ্রী উবজেআ শুধভুাত্র মঔন ফীভাওৃঢ ফাস জঢ উসিঢ ণাজওন না 

প্রশ্ন 3 

কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভায কিজত্র, কওান াভগ্রীগুসর ুযসিঢ নে? 

I. কবজগ মাো মন্ত্রাসে 

II. াধু উজেেমুি িসঢ 

III. ফেফাজে সফগ্ফ 

IV. ফীভাওৃঢ দ্বাযা আচ্ছাওৃঢ ধ্বংাধন 

প্রশ্ন  4 

কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভায কিজত্র, সনম্নসরসঔঢ কওান াভগ্রীগুসর াধাযডঢ যুসিঢ ে না? 

I. ফেফাজেয কৃটিজঢ ণস যাঔায কেযাচ ফা ফাজক্স/ওাউন্টাজয ণাজও ণস 

II. ফোে কণজও ফেফাজেয কৃটিজঢ অায জণ ণাওা ণস 

III. ফেফাজেয কৃটিজঢ সন্নজুও ণাওা ণস 

IV. ফেফাজেয কৃটিজঢ অা গ্রাজওয জঙ্গ ণাওা ণস 

প্রশ্ন  5 

কোওাজন াভগ্রীসবসত্তও ফীভা ুযসিঢ ওজয 

I. ওভসঘাযীজেয াধু ওাচওভসভূ 
II. ফীভাওৃজঢয াধু ওাচওভস 
III. গ্রাওজেয াধু ওাচওভস 
IV. ঋড প্রোনওাযীজেয াধু ওাচওভস 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার প্রশ্নমূজর উির 

উির  1 

ঠিও উত্তযটি র ১। 
কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভায ধীজনজানা এফং রুায কনাগুসর অচ্ছাসেঢ ে। 
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উির  2 

ঠিও উত্তযটি র ৩। 
কৃাভগ্রীসবসত্তও ফীভা ুযসিঢ ওজয ওাঞাজভা এফং ন্তকসঢ াভগ্রী উবেজওআ 

উির  3 

ঠিও উত্তযটি র ৪। 
কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভায কিজত্র, ফীভাওৃঢ দ্বাযা আচ্ছাওৃঢ ধ্বংাধন ুযসিঢ নে। 

উির  4 

ঠিও উত্তযটি র ৪। 
কোওাজনয াভগ্রীসবসত্তও ফীভায কিজত্র, ফেফাজেয কৃটিজঢ অা গ্রাজওয জঙ্গ ণাওা ণস 
াধাযডঢ ুযসিঢ ে না। 

উির 5 

ঠিও উত্তযটি র ১। 
কোওাজন াভগ্রীসবসত্তও ফীভা ুযসিঢ ওজযওভসঘাযীজেয াধু ওাচওভসভূ। 
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অধ্যায় 15 
বযবাক্ষয়ক বীমা 

 

অধ্যাজয়র উপস্থাপনা 

অজকয ধোেগুসরজঢ অভযা অজরাঘনা ওজযসঙ সফসবন্ন ধযজডয ফীভা ডে সনজে মা ফেসি এফং 
ফাস য নানাযওভ ছুাঁ সওজও ুযিা কেে। এঔাজন অজযও ধযজডয কক্রঢাযা অজঙন মাাঁজেয যুিায 
নে ধযজডয প্রজোচনীেঢা যজেজঙ। কগুসর জরা ফাসডসচেও ণফা ফেফাসেও প্রসঢষ্ঠান ণফা 
পাভস, মাাঁযা সফসবন্নধযজডয ভারত্র ণফা সযজলফায জঙ্গ মুি অজঙন ণফা কগুসর সনজে করনজেন 
ওজযন। এআ ধোেটিজঢ অভযা এআ কিজত্র কম ছুাঁ সওগুসর যজেজঙ কগুসরজও ুযিা কেোয চনে কম 
ফীভা ডেগুসর ঘার ুযজেজঙ ঢা সনজে অজরাঘনা ওযজফা। 

ক্ষলিার ফাফমূ 

 

A. ম্পসত্ত/সগ্ন ফীভা 
B. ফেফাজে ফাধা ংক্রান্ত ফীভা 
C. ফাকসরাসয ফা টাওাসঢ ফীভা 
D. ণস ফীভা 
E. অনকুঢেসনশ্চেঢাফীভা 
F. ফোোজযযসনযাত্তাফীভা 
G. চজুেরাজযয ব্লও সরস 
H. আসঞ্জসনোসযং  (প্রমুসিকঢ) ফীভা 
I. সজল্পয ফ ছুাঁ সও ফীভা 
J. কভসযন ফীভা 
K. োেফেঢা ফীভা 

 

এআ ধোেটি  ায য, অসন িভ জফন: 

1. ম্পসত্ত/সগ্ন ফীভা ুাসয ওযজঢ 
2. খঝনাক্রজভয চনে িসঢ (সগ্ন) ফীভা সনধসাযড ওযজঢ  
3. টাওাসঢ ফীভা ুযিায রূজযঔা তঢসয ওযজঢ 
4. ণস ফীভা েিৃান্ত সেজে ফোঔো ওযজঢ 
5. অনকুঢে সনশ্চেঢা ফীভা ফডসনা ওযজঢ 
6. ফোোজযয ম্ভাফে িসঢয সফরুজে সনযাত্তা ফীভা সনধসাযড ওযজঢ 
7. যত্ন ফেফােীয ব্লও নীসঢ প্রস্তাফ ওযজঢ 
8. আসঞ্জনীোসযং ফীভা ভরূে সনধসাযড ওযজঢ 
9. সজল্পয ফ ছুাঁ সও ফীভায প্রংা ওযজঢ 
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10. ফাসডসচেও ফীভা াযংজিসঢ ওযজঢ 
11.  োেফেঢা ফীভায ভরূে সনধসাযড ওযজঢ 
 

A. ম্পক্ষি/অক্ষি বীমা 

ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠানগুসর াধাযডঢ সফসৃ্তঢবাজফ েটুিবাজক সফবি: 

 কঙাজঝা এফং ভাছাসয প্রসঢষ্ঠান [SME গুসর] এফং 
 ফৃৎ ফেফাসেও প্রসঢষ্ঠান 

ঐসঢাসওবাজফ, াধাযড ফীভা কিত্রটি এআ ধযজডয কক্রঢাজেয ঘাসোজও ুযড ওজযআ জনওাংজ 
কফজ  উজঞজঙ।  

াধাযড ফীভা ডেজও ফেফাসেও প্রসঢষ্ঠাজন সফসক্র ওযায কিজত্র প্রজোচনীে সফলে জরা মত্নওাজয 
ঢাাঁজেয ঘাসোয জঙ্গ ফীভা ডেজও সভসরজে কনো। এজচন্টজেয ফেআ উরব্ধ ডেগুসর ম্পজওস  
মণামণ কফাছা া ণাওজঢ জফ। অুন অভযা ংসিপ্তবাজফ এআ াধাযড ফীভা ডেগুসর সফজফঘনা 
ওজয কেসঔ। 
ম্পক্ষি/ অক্ষি বীমা 

সগ্ন ফীভা নীসঢ কমভন ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাজনয চনে উমুি কযওভআ ম্পসত্তয ভাসরও, সমসন ট্রাি 
ফা ওসভজন ম্পসত্তয ভাসরও ঢাাঁয চনে এফং, ম্পসত্তজঢ মাাঁজেয অসণসও উৎা অজঙ কআ 
ফেসি/ অসণসও প্রসঢষ্ঠাজনয চনে এটি উমুি। 

মাফঢীে িাফয এফং িাফয ম্পসত্ত মা সনসেসি এওটি ঠিওানাে যজেজঙ কমভন ফাস , োন্ট এফং 
মন্ত্রাসঢ, অফাফ, সচসনত্র এফং নোনে সফলেফস্তু, এফং যফযাওাযী/ কক্রঢায ঠিওানাে 
িও যফযা  িও এফং প্রসক্রোকঢ িও, াযাজনায চনে ঐ ঠিওানা কণজও াভসেওবাজফ 
যাজনা মন্ত্রাসঢয ফীভা ওযা মাজফ। অসণসও ফোসঢ চরুযী মাজঢ ফেফাজও ঢায স্বাবাসফও 
ফিাে সপসযজে অনায চনে কম ম্পসত্তয িসঢ জেজঙ ঢা ুনকসঞন এফং ুননসফীওযড ওযা মাে। 
এআঔাজনআ সগ্ন ফীভা ঢায বূসভওা ারন ওজয। 

1. অক্ষি পক্ষক্ষ কী কী রুিা ক্রদয় ? 

সগ্ন সরস কম ওজেওটি সফেজও ুযিা কেে কগুসর সনজঘ অজরাঘনা ওযা জরা। 

ফাসডসচেও ছুাঁ সওয চনে সগ্ন সরস কম সফেগুসরজঢ যুিা কেে: 

 সগ্ন 
 প্রজ্বরন 
 সফজফাযড / আভজোন 
 োঙ্গা ধভসখঝ এফং সফজদ্বজলয ওাযজড িসঢ 
 ংখজলস িসঢ 
 সফভাজনয ওাযজড িসঢ 
 ছ , প্রঘণ্ড ছ , াআজক্লান, ঝাআপুন, াসযওোন, খূসডসছ , ফনো এফং োফন 
 বূসভওম্প 
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 প্রভন এফং াণয কবজগ  া  রোি িাআট 
 চজরয ঝোে, মন্ত্রাসঢ এফং াআজয সফজফাযড এফং উজদ্বর জে ঞা 
 কিডাস্ত্র যীিা াজযন 
 স্বেংসক্রে সিংওরায িান কণজও সরজওচ 
 চঙ্গজর অগুন 

অজযা েটুি গুরুত্বূডস তফসিে অজঙ মা ফাসডসচেও ফীভাজও ফেসি এফং ঔুঘজযা ফাসডজচেয রাআন কণজও 
ৃণও ওজযজঙ। 

a) পাভস এফং ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাজনয ফীভায ঘাসো ফেসিয কণজও জনও ফৃৎ। ঢায ওাযড 
জরা কম এওটি ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাজনয ম্পসত্তয ভরূে এওচন ফেসিয ম্পসত্তয ভজূরেয কণজও 
জনও কফস। ঢাজেয িসঢ ণফা করাওান কওাম্পাসনয সস্তত্ব ফা বসফলেজঢয উয 
যাসয প্রবাফ কপজর। 

b) ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাজনয চনে ফীভায ঘাসো জনও ভেআ ফাধেঢাভরূও ণফা প্রজোচনীে 
ে অআনী নোনে ঘাসোয সবসত্তজঢ। উোযড সজজফ, মঔন ফোে কণজও ঋড কনোয 
ভাধেজভ কওাজনা োন্ট ফা ম্পসত্ত কজ  কঢারা ে, ঢাজেয ফীভা ওযা েজঢা ঋজডয ঢস  
সজজফআ ণাজও। বাযজঢ জনও ওজসাজযঝ প্রসঢষ্ঠানআ কাকঢবাজফ সযঘাসরঢ কওাম্পাসন এফং 
ঢাজেয ভজধে কফ ওজেওংঔেওআ ফহুচাসঢও। 
মণামণ ছুাঁ সও াভরাজনায কও র গ্রড ওযা এফং ম্পসত্তয যুিায চনে ফীভায 
প্রজোচনীেঢা ঢাজেয গুডভান অন্তচস াসঢও স্তজয ণাওা উসঘঢ। 

সওঙু সফলে ফাে সেজে উসযসেসঔঢ কওাজনা সফে কণজও মসে কওাজনা িসঢ কেঔা কেে ঢাজর সরস 
কআ ুযিা কেে। 
2. কী কী ক্ষবয় বাদ ক্রদয়া য়? 
ফাে কেো ে: 

a) প্রতযাক্ষলত ক্ষবপজদর কারজণ িক্ষত ক্রযমন 
i.  মুে এফং মুজেয ভজঢা ওাচওভস 
ii. াযভাডসফও সফে 
iii. অজোনাআজচন এফং সফসওযড 
iv. েলূড এফং েলূজডয ওাযজড িসঢ 
b) াধ্ারণ বীমায় অনয পক্ষক্ষজত আজরা ক্রয ক্ষবপদগুক্ষজক রুিা ক্রদয়া য় 
i. মন্ত্রাসঢয সফওরঢা, 
ii. ফেফাে ফাধা 

অযাড-অন কভার 
অফায, সওঙু সফজেয ুযিা াো কমজঢ াজয সঢসযি সপ্রসভোভ সেজে কমভন বূসভওম্প, অগুন 
এফং অখাঢ; ফীভাওৃঢ সফজেয পরাপর সজজফ তফেেুসঢন ফেণসঢায চনে সভখয ফা কওাড 
কিাজযজচ িও ওজভ মাো, ধ্বংস্তু যাজনায চনে সঢসযি ঔযঘ, সনভসাঢা, যাভসওাযী 
আসঞ্জসনোজযয সপ, োফানর, সনজচয কাস জঢ স্বঢঃফূঢস  সগ্নওাজণ্ডয েরুড িসঢ, আঢোসে 
সফলেগুসরয সরস দ্বাযা যুসিঢ জঢ াজয। 
3. ক্ষবক্ষভন্ন ধ্রজণর অক্ষি পক্ষক্ষ 
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াধাযডঢ 12ভা ভজেয চনে সগ্ন সরস আুে ওযা ে। শুধুভাত্র ফফাওাযীজেয চনে, ফীভা 
কওাম্পাসনগুসর েীখস কভোেী নীসঢয প্রস্তাফ ওজয, মা জরা 12ভা ভজেয চনে। সওঙু কিজত্র স্বল্প 
কভোেী সরস আুে ওযা ে, কমজিজত্র স্বল্প কভোেী ভানেণ্ড প্রজমাচে জফ। 
4. বাজার মূয অথবা পনুবিা মূয পক্ষক্ষ 
িসঢয কিজত্র, ফীভাওাযী াধাযডঢ ফাচায ভরূে সেজে ণাজওন [মা কটসপ্রসজেজঝট বোর ুণসাৎ 
ফাচাযেয কণজও ওভ]। মসে ুনফসার ভরূে সরসয ধীজন, িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তয সযফজঢস  
এওআধযজডয নঢুন ম্পসত্ত কওনায চনে ফীভাওাযী ঝাওা কেজফন। ফীভাওৃঢ যাসয প্রসঢপরন ো 
উসঘঢ নঢুন সযফজঢস য ভজূরে এফং াধাযড সগ্ন সরসয ধীজন ফাচায ভজূরে নে। 
ফাস , োন্ট, মন্ত্রাসঢ এফং অফাফ, ংরগ্ন ফস্তু, সপটিংজও অচ্ছােন কেোয চনে ুনফসার 
ভরূে সরস আুে ওযা ে। ুনফসার ভরূে সরস িজওয ুযিা কেোয চনে আুে ওযা ে না, 
এটি ফাচায ভজূরেয সবসত্তজঢ ুযিা ওযা ে। 
 

 

5. ক্রঘাণা পক্ষক্ষ 
গুোজভ ংযসিঢ িও যুসিঢ জঢ াজয মাজও ফরা জে ণাজও কখালডা সরস ওাযড কমজঢু িও 
সযভাডকঢ বাজফ ঞানাভা ওযায সফলে। সরস ঘরাওারীন ভজে অা ওযা ে কম গুোভচাঢ 
দ্রফে কফী সযভাজড ণাওজফ এফং ফজঘজে কফস ফীভাওৃঢ যাস উচ্চ ভরূে মুি ণাওজফ। এআ ভজূরেয 
সবসত্তজঢ এওটি ঢস াধীন সপ্রসভোভ সনধসাযড ওযা ে। সরস ঘরাওারীন ভজে, গ্রাজওয সনসেসি 
ম্মসঢজঢ ভে ন্তয ফীভাওৃঢজও ফেআ ঢাাঁয িজওয ভরূে কখালডা ওযজঢ জফ। সরসয 
ভেীভায কজল সপ্রসভোজভয জঙ্গ এটিজও ভবেষে ওজয কনো জফ।  
 

6. ক্রলাটার পক্ষক্ষ 
অজযও ধযজডয সরস জরা ক্রলাটার পক্ষক্ষ। এআ সরস আুে ওযা জঢ াজয জডেয িজওয 
চনে মা ফীভাওৃঢ যাসয ধীজন সফসবন্ন সনসেসি চােকাে ংযিড ওযা অজঙ। সনসেসি িান 
ুযিায অঢাে অজফ না। ১০% করাসটং কম কওাজনা এওটি িাজন ফীভাওৃজঢয িজও সপ্রসভোজভ 
জফসাচ্চ ায প্রজমাচে জফ। এআগুসরজও পাোয কফ্লাঝায সরস ফরা ে কমজঢু ফীভাওৃঢ যাস ফহু 
িান নমুােী ‘কফ্লাঝ’ ওজয। 
সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয: 

a) ওী ধযজডয েঔরীস্বত্ত্ব-সল্প নাসও নেযওভ। 
b) ওী ধযজডয ডে(গুসর) উৎাসেঢ জচ্ছ ঢায উয সনবস য ওজয সল্প ওভজেজক্সযফ 

ম্পসত্তয উয এও ায ঘাচস  ওযা জফ। 
c) সল্প ওভজেজক্সয ফাআজযয ুসফধাগুসরয ায সনধসাসযঢ জফ স্বঢন্ত্র ফিাজনয  েঔরীস্বজত্ত্বয 

তফসজিেয উয সনবস য ওজয 
d) ংযিড এরাওায ায সনধসাসযঢ জফ জডেয ছুাঁ সওূডস তফসজিেয উয সবসত্ত ওজয। 
e) ‘‘োট ন’’-এয ুযিা কেোয চনে সঢসযি সপ্রসভোভ ঘাচস  ওযা ে। 
f) অজকয োসফয আসঢাজয সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভ ঙা  কেো ে এফং ফাস টিজঢ ওী ধযজডয 

সগ্ন ুযিা সুফধা কেো জেজঙ ঢায উয সবসত্ত ওজয। 
g) োঙ্গা, ধভসখঝ, সফজদ্বজলয চনে িসঢয ুযিা এফং ফনোয ককাষ্ঠী সপ্রসভোভ ওসভজে কেোয 

চনে সফে কণজও কওউ কফসযজে অজঢ াজযন। 
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ফীভাওাযী কণজও ফীভাওাযীয অফায ায সনধসাযজডয ধযড সবন্ন জঢ াজয। 

সনজচজও যীিা ওরুন  1 
ফাসডসচেও ছুাঁ সওয চনে পাোয সরস অচ্ছােজনয সফে জরা ——— 
I. সফজফাযড 
II. আভজোন 
III. উজযয েটুিআ 
IV. উজযয কওাজনাটিআ নে 
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B. বযবাক্ষয়ক বাধ্ার বীমা 

এআ ধযজডয ফীভাজও খঝনাক্রভ করাওান ফীভা ণফা রাজবয করাওান ফীভা ফরা ে 

সগ্ন ফীভা ফস্তুকঢ ণফা ম্পসত্তকঢ িসঢ ণফা ফাস , োন্ট, মন্ত্রাসঢ িান, সপটিং, ডে 
দ্রফে আঢোসেয কিজত্র িসঢুযড কেে। এযপজর ফীভাওৃঢ ফেফাজে ম্পূডস ণফা অংসও ফাধা কেঔা 
সেজঢ াজয, মাযপজর ফাধায ভেওাজর, সফসবন্ন ধযজডয অসণসও িসঢ জঢ াজয। 

1. বযবাজয় বাধ্া নীক্ষতর অধ্ীজন রুিা 

খঝনাক্রভ করাওান (স এর)সরস [ফেফাজে ফাধা (সফ অআ)] করাওাজনয চনে মাজও কভাঝ 
রাব ফজর ঢাযচনে িসঢূযড কেে- মায ভজধে ন্তবুস ি জরা মজঢা দ্রুঢ ম্ভফ ঘূ ান্ত করাওান 
ওভাজঢ ফেফাজও স্বাবাসফও ফিাে সপসযজে অনায চনে ফীভাওৃঢ ফেসিয ওাজচয ফা সঢ ঔযজঘয 
াাাস কনঝ প্রসপঝ মুি িোসিং ঘাচস । সফেটি ুযসিঢ এফং সগ্ন সরসয ধীজন ণাওাুযিায 
ভজঢাআ ভপ্রওায ঢস াফরী মিু। 
উদারণ 

মসে কওাজনা কাস  প্রস্তুঢওাযী োন্ট বূসভওজম্পয ওাযজড িসঢগ্রস্ত ে, ঢাজর প্রস্তুঢওাযীয 
উৎােজনয করাওাজনয পরাপর জফ অজে করাওান। অজেয এআ করাওাজনয াাাস ফা সঢ 
কম ঔযঘ জেজঙ ঢা ফীভাওৃঢ ওযা ম্ভফ মসে কটি ফীভাওৃজঢয জি সফজেয পজর জে ণাজও। 
 

এই পক্ষক্ষট ক্রনয়া ক্রযজত পাজর শুধ্ুমাত্র ংজযাজন ক্ষজজব অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবজল 
ক্ষবপদ পক্ষক্ষ ক্ষজজব ক্রযজতু এই পক্ষক্ষর অধ্ীজন দাক্ষবগুক্ষ একমাত্র তখনই গ্রায জব 
যক্ষদ অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবজল ক্ষবপদ পক্ষক্ষর অধ্ীজন ক্রকাজনা দাক্ষব করা জয় থাজক। 

সনজচজও যীিা ওরুন 2 

ফেফাজে ফাধা ফীভা সরস এওভাত্র ংজমাচন সজজফ কনো কমজঢ াজয ———————-এয জঙ্গ। 

I. সগ্নয ভাওাঠি এফং সফজল সফে সরস 
II. সগ্নয ভাওাঠি এফং কভসযন সরস 
III. ভাওাঠি এফং সফজল সফে সরস 
IV. আসঞ্জসনোসযং এফং কভসযন সরস 
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C. ডাকাক্ষত বীমা 

ওাযঔানা, কোওান, সপ, গুোভ এফং গুোভ খয মাযভজধে িও, ভারত্র, অফাফ 
অঝওাজনায ফস্তু এফং ফে কজপ যাঔা ঝাওা মা ঘুসয কমজঢ াজয এভন ফেফাসেও প্রসঢষ্ঠাজনয 
উজেজে ঘসযঢাণস এআ সরসটি।  

ওবাজযয ুজমাক সরসজঢ সযষ্কাযবাজফ ফসডসঢ। 
1. ডাকাক্ষত বীমার অধ্ীজন ক্রয ঝুুঁ ক্ষকগুক্ষ রুক্ষিত 

a) মণাণস চফযেসস্ত এফং সংরঢায াজণ ফাস টিজঢ ঠুজও  ায পজর ম্পসত্তয িসঢ ণফা 
মণাণস চফযেসস্ত এফং সংরবাজফ ফাস টি কণজও কফজযাজনা ণফা ম্পসত্ত ঞাজনায পজর 
িসঢ। 

b) টাওাঢজেয দ্বাযা ফীভাওৃঢ ম্পসত্ত ণফা ফাস য িসঢ। ফীভাওৃঢ ম্পসত্ত ুযসিঢ ে 
শুধুভাত্র ঢঔনআ মঔন ফীভাওৃঢ ফাস  কণজও কটি াযাে এফং নে কওাজনা ফাস  কণজও 
নে। 

2.  A) আক্ষথিক আোদন 

টাওাসঢংক্রান্ত িসঢ যুিায এওটি গুরুত্বূডস ং জরা অসণসও ুযিা। এটি ঢঔনআ ওাচ ওজয 
মঔন ঝাওা এওটি সনযাে কজপ যাঔা ণাজও, মা টাওাসঢ সনজযাধও এফং ঢা নজুভাসেঢ 
প্রস্তুঢওাযও এফং নওায তঢসয। অসণসও ুযিায নভুসঢ াোয চনে কম াধাযড ঢস গুসর 
প্রজমাচে ে ঢা সনজঘ কেো জরা: 

a) অর ঘাসফ সেজে কঔারায ভে কপ কণজও ঝাওা কঔাো মাো, মঔন সংায ভাধেজভ 
ণফা সংায হুভসওয ভাধেজভ ণফা কচাযচফযেসস্তয ভাধেজভ এআ ঘাসফ সনজে কনো 
জেজঙ। এটিজও াধাযডঢ ‘‘চাক্ষব ধ্ারা’’ (ক্ষক েজ) ফরা ে। 

b) কজপ ণাওা ঝাওায সযভাজডয এওটি ম্পূডস ঢাসরওা কপ ঙা া নে এওটি চােকাে 
সনযাজে যাঔা জেজঙ। এভন কযওজটস য ভাধেজভ কেঔাজনা ঠিও সযভাজডয কিজত্র ফীভাওাযীয 
োেফেঢা ঔুফআ ীসভঢ। 

B) প্রথম িক্ষত বীমা 

সওঙু খঝনাে, মা সফযাঝ অেঢজন ওভ ভজূরেয, (কমভন কাাঁঝফন্নী ঢুজরা, লে, সঘসন আঢোসে) 
এওটিভাত্র খঝনাে ককাঝা িওটি করাওাজনয ছুাঁ সও েযূফঢী ফজর সফজফসঘঢ ে। কম ভরূে 
টাওাসঢযওাযড জঢ াজয। ঢাজও সনসশ্চঢ ওযা মাে ম্ভাফে জফসাচ্চ িসঢ সজজফ এফং মঔন 
ছুাঁ সওজঢ ণাওা ককাঝা িওটিজও ুযিা কেোয ভে সপ্রসভোভ এআ ম্ভাফে জফসাচ্চ িসঢয চনেআ 
সনধসাযড ওযা ে। এটি ধজয কনো ে কম জঙ্গ জঙ্গআ টাওাসঢয সদ্বঢীে খঝনাটি খঝজফ না 
ণফা মাজঢ এআ খঝনা কপয না খজঝ ঢাযচনে ফীভাওৃঢ সঢসযি সনযাত্তায েজি সনজঢ 
াজযন। 

C) ক্রঘাণা কভার  ক্রলাটার কভার, অক্ষি বীমার মান স্টজকর েজন্ধ ম্ভব 



 

389 

 

3. বযক্ষতেম 

কওান ফাস জঢ ওভী, সযফাজযয েে ণফা অআনসেবাজফ ণাওা নে ফেসিয দ্বাযা ঘুসয ওযাজও 
সরসটি ুযিা কেে না, এওআবাজফ কচাচু্চসয ণফা াধাযড ঘুসযয চনে অচ্ছােন কেে না। সগ্ন 
ণফা কেঝ গ্পা নীসঢয দ্বাযা ুযসিঢ িসঢ এয কণজও ফেসঢক্রভ। 

4. ম্প্রারণ 

ফা সঢ সপ্রসভোভ সেজে সরসটি োঙ্গা, ধভসখঝ এফং উগ্রন্থায ছুাঁ সওয ুযিায চনে ম্প্রাযড ওযা 
কমজঢ াজয। 

5. ক্ষপ্রক্ষময়াম 

টাওাসঢ সরসয চনে সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয ফীভাওৃঢ ম্পসত্তয তফসিে, ফীভাওৃজঢয সনজচয 
তনসঢও সফসত্ত, ফাস টিয সনভসাড এফং িান, সনযাত্তায েজি (কমভন োঘভোন, টাওাসঢয 
োরাভস), অজকয োসফ ংক্রান্ত সবজ্ঞঢা আঢোসেয উয। 

প্রস্তাসফঢ ঢাসরওাে কেো সফস্তাসযঢ ঢজণেয সঢসযি সজজফ, ফীভাওাযী এওটি প্রাও-স্বীওৃঢ 
সযেসড ওজযন কমঔাজন উচ্চ ভরূে মুি ণাজও।  

সনজচজও যীিা ওরুন৩ 

টাওাসঢ নীসঢয চনে সপ্রসভোভ সনবস য ওজয —————————। 

I. ফীভাওৃঢ সরসয তফসজিেয উয 

II. ফীভাওৃজঢয সনজচয তনসঢও সফসত্ত 

III. ফাস টিয সনভসাড এফং িান 

IV. উজযয ফগুসর 
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D. অথি বীমা 

ঝাওায করনজেন ওযা ফ ফেফাজেয সফজচ্ছেে ং। এয রিে জরা ফোে এফং সল্প ফেফাসেও 
প্রসঢষ্ঠানজও ঝাওায করাওান কণজও যিা ওযা। ফাস টিয ভজধে এফং এওআজঙ্গ ঢায ফাআজয ঝাওায 
ছুাঁ সও যজেজঙ। কঢারা, চভা কেো, াসযিসভও কেো ণফা ংগ্র ওযায ভে এটি 
ননসঢওবাজফ কওজ  কনো জঢ াজয। 

1. আক্ষথিক বীমার রুিা 

অসণসও ফীভা নীসঢয নওা ওযা জেজঙ করাওাজনয যুিা কেোয চনে কমটি খঝজঢ াজয মঔন 
ঝাওা, কঘও/কািার টস ায/কািার িোম্প াভরাজনা জচ্ছ। াধাযডঢ সরসটি েটুি বাজকয 
ধীজন ুযিা কেে 

a) বন ভাগ 

মঔন ফীভাওৃঢ ণফা ঢাাঁয নজুভাসেঢ ওভসঘাযী ফাআজয ঝাওা ফন ওজয সনজে মাোয ভে 
টাওাসঢ ণফা ঘুসয ণফা ঢায ভান কওাজনা খঝনায ওাযজড ঝাওায করাওান ে এটি ঢায 
ুযিা কেে। 

ফন বাকটি ুসনসেসি ওজয েটুি সযভাড: 

i. প্রক্ষত বজনর ীমা: এটিআ জরা জফসাচ্চ সযভাড ণস মা প্রজঢেও করাওাজনয সযজপ্রসিজঢ 
ফীভাওৃঢজও ফীভাওাযীয কেো প্রজোচন। 

ii. পক্ষক্ষ চাকাীন মজয় পজথ ম্ভাবয পক্ষরমাণ অথি:কওান ংজওয সপ্রসভোজভ 
অায চনে এটি কআ সযভাড জণসয প্রসঢসনসধত্ব ওজয মায সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভয ায 
প্রজমাচে জফ। 

কখালডায সবসত্তজঢ সরস আুে ওযা ে। ফীভাওাযও ঢাআ ফনজমাকে ম্ভাফে সযভাজডয উয 
ঢস াধীন সপ্রসভোভ ঘাচস  ওজযন এফং সরসটি ভাপ্ত োয ভে এআ সপ্রসভোভটিজও োটচাি 
ওজয কেে, ফীভাওৃজঢয কখালডা নমুােী, সরস ঘরাওারীন ভজে প্রওৃঢ সযভাড িানান্তজযয 
সবসত্তজঢ।  

b) বাক্ষ়ির ভাগ 

ওাজযায ফাস /রও ওযা কপ কণজও টাওাসঢ, েযচা কবজগ কঠাওা, অঝজও যাঔা আঢোসে 
ওাযজড জণসয করাওান জর এআ সফবাকটি ঢায ুযিা কেে। এআ সরসয নোনে তফসিে 
জরা টাওাসঢ ফীভা (ফেফাসেও ফাস য) াধাযডঢ এওআ মা অভযা সিায পরাপর ক-এ 
অজরাঘনা ওজযসঙ। 

2. গুরুত্বপণূি অপবজি ন 

এয ন্তকসঢ জরা: 

a) বুর ণফা ভ্রাসন্তয ওাযজড খাঝসঢ, 

b) নজুভাসেঢ ফেসি ঙা া নে কওাজনা ফেসিজও োসেত্ব কেোয পজর জণসয করাওান এফং 
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c) োঙ্গা ধভসখঝ এফং ন্ত্রাফাে: ফা সঢ সপ্রসভোভ সেজে এটিজও ুযিায অঢাে অনা কমজঢ 
াজয। 

3. ক্ষবস্তার 

সঢসযি সপ্রসভোভ প্রোন ওযজর সরস ম্প্রাযজনয ভাধেজভ কম সফলেগুসরজঢ ুযিা াো মাে 

a) নকে ঝাওা সনজে মাজচ্ছন কম ফেসি ঢাাঁয ঢঢা কণজও 
b) োঙ্গা, ধভসখঝ এফং উগ্রন্থায ছুাঁ সও 
c) ওভসঘাযীজেয ভচসুয কেোয ভে ঝাওা ঔযজঘয ছুাঁ সও কম িসঢ জঢ াজয 

4. ক্ষপ্রক্ষময়াম 

ফীভাওৃঢ, কওাম্পাসনয এওওারীন াসফসও ম্ভাফে ফনজমাকে জণসয োে, কওান ধযজডয ফাজন সনজে 
মাো জচ্ছ, ওীধযজডয সনযাত্তা কনো জেজঙ আঢোসে, ঢায সবসত্তজঢ সপ্রসভোভ াযসনধসাযড ওযা 
ে। সরসটি ভাপ্ত োয ৩০সেজনয ভজধে কখালডায সবসত্তজঢ াযা ফঙয কম সযভাড মণাণস 
ঝাওা ফন ওযা জেজঙ কআ নমুােী সপ্রসভোভটি ভবেষেজমাকে। 

সনজচজও যীিা ওরুন৪ 

অসণসও ফীভা সরসয ধীজন সনম্নসরসঔঢ কওানটি অচ্ছাসেঢ? 

I. বুর ণফা ভ্রাসন্তয চনে খাঝসঢ 

II. টাওাসঢয চনে ওাজযায ফাস  কণজও ঝাওা াসযজে মাো 

III. নজুভাসেঢ ফেসি ঙা া নে ওাউজও োসেত্ব কেোয পজর জণসয করাওান 

IV. োঙ্গা ধভসখঝ এফং উগ্রন্থা 
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E. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা বীমা 

কওাম্পাসনগুসর অসণসওবাজফ িসঢগ্রস্ত ে ঢাজেয ওভসঘাযীজেয কচাচু্চসয ণফা ঢঢা মাজও কাোআঝ 
ওরায েনুীসঢ ফজর ঢাযচনে। অনকুঢে সনশ্চেঢা ফীভা সনজোকওঢস াজও িসঢুযড কেে ঢাাঁয কম 
অসণসও িসঢ জেজঙ ঢাাঁয ওভসঘাযীজেয চাসরোসঢ, অত্মাৎ ওযা, কচাচু্চসয এফং ওঢস জফে ফেণসঢায 
ভাধেজভ চাসরোসঢ এফং ঢঢায ওাযজড। 

1. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা বীমার অধ্ীজন রুিা 

যাসয ণস ংক্রান্ত িসঢয কিজত্র ুযিা কেো ে এফং খঝনাক্রজভয ওাযজড ৃি িসঢ এয 
ন্তবুস ি নে।  

a) ণস, সনযাত্তা এফং ভারজত্রয সনসযজঔআ এআ িসঢ জঢ জফ 

b) অআনটিজও ফেআ োেফে ণাওজঢ জফ সনসেসি ওামসধাযায ওঢস জফে; 

c) সরসটি ভাপ্ত োয ১২ভাজয ভজধে ণফা ভঢুৃে জর ণফা ওভসঘাযীযফয, 
াযড, কমটিআ অজক কাও না কওন, িসঢটি ঔুাঁজচ কজঢ জফ  

d) এওচন ৎ ওভসঘাযীজও ওাজচ ুনফসার ওযজর কজিজত্র কওাজনা ুযিা কেো ে না 

2. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা পক্ষক্ষর ধ্রণ 

সফসবন্ন ধযজডয অনকুঢে সনশ্চেঢা সরস যজেজঙ, কমভন সনজঘ ফডসনা ওযা জেজঙ: 

a) বযক্ষিগত পক্ষক্ষ 

এআ ধযজডয সরস ফেফায ওযা ে কমঔাজন শুধুভাত্র এওচন ফেসিজওআ সনসশ্চঢ ওযজঢ জফ। 
নাভ, ওভীয েভমসাো এফং সনশ্চেঢায সযভাড ফেআ সনসেসি ওজয সেজঢ জফ। 

b) ক্রযৌথ নীক্ষত 

এআ সরসয ন্তবুস ি জরা এওটি সযওসল্পঢ ঢাসরওা কমঔাজন কআ ওভসঘাযীজেয নাভ ণাওজফ 
মাজেয কিজত্র এআ সনশ্চেঢা প্রজমাচে জফ, ঢাযজঙ্গআ ণাওজফ প্রজঢেও ওভসঘাযীয ওঢস ফে এফং 
ৃণও ফেসিয ফীভাওৃঢ সযভাড ংক্রান্ত ঢণে। 
c) ক্রলাটং পক্ষক্ষ অথবা ক্রলাটার 

এআ সরসজঢ, ুযিা কেো জফ কম ফেসিজও ঢাাঁয নাভ এফং ওঢস ফে এওটি ঢাসরওাে 
সন্নসফি ওযা ে, সওন্তু ফেসিকঢ সযভাড সনশ্চেঢা ওযায সযফজঢস , এওটি ককাষ্ঠীয উয 
এওটি সনসেসি সযভাড সনশ্চেঢা ‘‘কফ্লাঝ’’ ওযা ে। কওাজনা এওচন ওভসঘাযীয োসফয 
সযজপ্রসিজঢ, কআচনে, কফ্লাজঝয সনশ্চেঢা ওসভজে কেে, মজঢািড না ফা সঢ সপ্রসভোভ সেজে 
ভরূ ণস ুনফসার ওযা ে। 

d) পদ পক্ষক্ষ 

নাজভয এওটি াণসজওেয জঙ্গ এটি ভসিকঢ সরসয ভান, কওফরভাত্রসনধসাসযঢ ঢাসরওাটি 
‘‘ে’’ সনডসে ওজয মা সনসেসি সযভাজডয চনে সনশ্চেঢা কেে। 
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e) ব্ল্যাজঙ্কট পক্ষক্ষ 

নাভ এফং জেযসযফজঢস  এআ সরস ভগ্র ওভসঘাযীজেয ুযিা কেে। ফীভাওাযী কওাজনা ওভসঘাযী 
ম্পজওস আ কওাজনা নুোন ওজয না। এভন নীসঢ শুধু উমুি এওচন সনজোকওাযীয চনে মাাঁয 
জনও ওভসঘাযী যজেজঙ এফং ংকঞনটি ওভসঘাযীজেয ূফস সযঘে ম্পজওস  মজণি কঔাাঁচঔফয ওজয 
কনে। মসে কওাজনা োসফ ওযা ে ঢজফ সনজোকওঢস া কম কঔাাঁচঔফয ংগ্র ওজযজঙন ঢা ফেআ 
ফীভাওাযীজও চানাজঢ জফ। এআ সরস কেো ে ঔোসঢম্পন্ন ফৃৎ ংিাজও। 

3. ক্ষপ্রক্ষময়াম 

ফেফায কা, ওভসঘাযীয ভমসাো, যীিা  নচযোসযয সবসত্তজঢ সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয। 

সনজচজও যীিা ওরুন৫ 

অনকুঢে সনশ্চেঢা ফীভায িসঢুযড ওযা ———————। 

I. ওভসঘাযীজেয চাসরোসঢ ণফা ঢঢায চনে কম অসণসও িসঢ ে ঢায সফরুজে সনজোকওঢস া 

II. ওভসঘাযীজেয চাসরোসঢ ণফা ঢঢায চনে অসণসও িসঢয সফরুজে ওভসঘাযীযা 

III. ঢৃঢীে কওাজনা ফেসিয চাসরোসঢ ণফা ঢঢায চনে অসণসও িসঢয সফরুজে ওভসঘাযী 
এফং সনজোকওঢস া 

IV. কওাম্পাসনয ভোজনচজভজন্টয চাসরোসঢ ণফা ঢঢায চনে অসণসও িসঢয সফরুজে 
কোযজাডাযযা 
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F. বযাঙ্কাজরর িক্ষতপরূণ বীমা 

ণস এফং সনযাত্তায সফজফঘনাে সফজল কম ছুাঁ সওয মু্মঔীন জঢ ে, এআ ুংঢ ুযিা ফোে, 
এন সফ এপ স এফং নোনে প্রসঢষ্ঠান মাযা ণস সনজে ওাচওভস ওজয ঢাজেয চনেআ যঘনা ওযা।  

1. বযাঙ্কাজরর িক্ষতপরুণ বীমার অধ্ীজন আোদন 

ফোোজযয প্রজোচনীেঢায সবসত্তজঢ এআ নীসঢজঢ সফসবন্ন ধযড অজঙ। 

a) অগুন, টাওাসঢ, োঙ্গা এফং ধভসখজঝয ওাযজড ফাস টিজঢ ণাওায ভেআ জণসয সনযাত্তা 
মসে াসযজে মাে ণফা িসঢগ্রস্ত ে। 

b) মঔন ম্পসত্তটি ফাস য ফাআজয নজুভাসেঢ ওভী ফন ওজয সনজে মাে, ঢঔন মসে কওাজনা 
ওভসঘাযীযফজরায ওাযজড কওাজনাযওভ িসঢয ওাযড ে। 

c) কঘও, িাফ্ট, সপক্সট সটজাসচজঝয যসজেয চাসরোসঢ ণফা সযফঢস ন ওযা ে 

d) ঝাওা/সনযাত্তা ণফা সচসনজত্রয ঙ্গীওাজযয সযজপ্রসিজঢ ওভসঘাযীয ঢঢা 

e) নসণফে ওযা কাজি াজসর াঞাজনা।  

f) ভরূে সনডসােজওয ঢঢা। 

g) ‘চনঢা এজচন্ট’, ‘কঙাটি ফাঘঢ কমাচনা এজচন্ট’-এয ভজঢা ফোজেয এজচন্টজেয াজঢ 
ঝাওায িসঢ। 

‘ঔুাঁজচ াোয’ সবসত্তজঢ যুিা আুে ওযা ে, ঢায ণস জরা সরসটি এওটি ভে মসন্ত া া 
কেজফ মায ভজধে িসঢটি ঔুাঁচজঢ জফ এফং অফেও নে কম ওঔন এটি মণাণসবাজফ খজঝসঙর। 

াধ্ারণত, াক্ষরজয় যায়ার ঘটনাট ঘটার আজগর ময় ক্রথজক, রুিাট যক্ষদ েমাগত 
চজত থাজক তজবই খুুঁজজ পায়ার আজগর মজয়র ২বছজরর মজধ্য িক্ষতর ক্রিজত্রই শুধ্ ু
িক্ষতপরূণ ক্রদয়া য়।  

2. গুরুত্বপণূি বযক্ষতেম 

এয ন্তকসঢ জরা: 

a) ফেফাসেও িসঢ 

b) ফজরা  

c) ফ্টা্ েোয যাধ 

d) ংীোয/সটজযক্টযজেয ঢঢা 

3. বীমাকৃত মক্ষষ্ট 

ফোেজও ফেআ ফীভাওৃঢ ভসি(sum insured) সনসেসি ওজয সেজঢ জফ মা াধাযডঢ প্রণভ 
৫টি বাজকয উয কফ্লাঝ ওযজফ। এজও ফরা ে ‘কভ সরও ফীভাওৃঢ ভসি’। সঢসযি ফীভাওৃঢ 
ভসি প্রঔভ এফং সদ্বঢীে বাজকয চনে কওনা ম্ভফ মসে কভ সরও ফীভাওৃঢ ভসি মসাপ্ত না ে। 
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এওটি অফসেও এফং সঢসযি সপ্রসভোভ প্রোন ওযায ভাধেজভ ফীভাওৃঢ ভসিয স্বেংসক্রে 
ুনফসাজর সরসটি নভুসঢ কেে 

4. ক্ররটং 

সপ্রসভোভ কডনায সবসত্ত জরা: 

a) কভ সরও ফীভাওৃঢ ভসি 

b) সঢসযি ফীভাওৃঢ ভসি 

c) িাজপয ংঔো 

d) াঔায ংঔো। 
সনজচজও মাঘাআ ওরুন  6 

ফোোজযয িসঢূযড ফীভা সরসয ধীজন সনম্নসরসঔঢ কওানগুসর ুযসিঢ জঢ াজয? 

I. ফাস টিজঢ ণাওায ভেওাজরআ সগ্নওাজণ্ডয ওাযজড জণসয সনযাত্তা াসযজে ককজর 

II. কঘজওয চাসরোসঢ ণফা ফেজর কপরা 

III. ঝাওাওস য কিজত্র ওভসঘাযীয ঢঢা 

IV. উজযয ফওটিআ 
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G. জজুয়াজরর ব্ল্ক পক্ষক্ষ 

াম্প্রসঢও ভে চজুেরাসয সফজল ওজয ীজযয সফে ফাসডজচে এওটি গ্রডী কওন্ধ সজজফ বাযঢ 
অত্মপ্রওা ওজযজঙ। অভোসন ওযা ওাাঁঘা ীজযগুসর কওজঝ  াসর ওজয যপ্তাসন ওযা ে। ঢাআ 
এওচন চজুেরাযজও ভস্ত ছুাঁ সওয মত্ন সনজঢ ে, মায ফেফায জঙ্গ কানা  রূজায চজুেরাসয, 
ীজয  ভরূেফান াণয, াঢখস য ভজঢা ঘ া ভজূরেয সচসন ণাজও। এআ ফেফায জঙ্গ চস ঢ 
ণাজও এআ োভী সচসনগুসর সফার সযভাজড ভচঢুোয  অনা কনোয ভঢ সফলেটি।  

1. জজুয়াজরর ব্ল্ক পক্ষক্ষর কভাজরজ 

চজুেরাজযয ব্লও সরস এআ ধযজনয ছুাঁ সওগুসর ুযসিঢ ওজয। এগুসরজও ঘাযটি সফবাজক বাক ওযা 
ে। কওন 1-এয অঢাে ুযিা ফাধেঢাভরূও। ফীভাওৃঢ ঢাাঁয ঙন্ন নমুােী নে কওজনয 
ুসফধা সনজঢ াজযন। এঝা জরা এওঝা োজওচ সরস। 

a) ক্রকলনI: ফীভাওৃঢ অঢায ভজধে ণাওা ম্পসত্তয কম িেিসঢগুসরুযসিঢ ওজয ঢা 
র, অগুজনয ওাযজড, সফজফাযড, ফ  টাওাসঢ, সাঁধ ওাঝা, ঘুসয, ফজযাধ, টাওাসঢ, 
োঙ্গা, ধভসখঝ, ন্ত্রা এফং সফজদ্বলচসনঢ িসঢ। 

b) ক্রকলন II: ফীভাওৃঢ ফা নে সনধসাসযঢ ফেসিয সচম্মাে ণাওা ম্পসত্তয িে ফা িসঢয 
ুযিা। 

c) ক্রকলন III: কযসচিাটস  ফীভাওৃঢাজসর কাি, সফভাজন সযফন প্রবৃসঢয ভে কওাজনা 
িে ফা িসঢ জর ঢায ুযিা। 

d) ক্রকলন IV: কওন I-এ সনধসাসযঢ সফে নমুােী কপ্রসভজজয ভজধে ফেফা এফং 
সপ পাসনসঘায  সপটিংজ ুযিা কেে। 

প্রজঢেওঝা কওজনয চনেআ অরাো াজয সপ্রসভোভ সজফ ওযা ে। 

2. গুরুত্বপণূি বযক্ষতেমগুক্ষ জা: 

a) এজচন্ট, ওাঝায, স্বডসওাজযয ঢঢা 

b) প্রেসনীয চনে যাঔা ম্পসত্ত 

c) ফেসিকঢ উজেজেফেফায ফা সযফন ওযায ভে াযাজর 

d) সফচজন অোয ফা ওাজচয ভজেয ফাআজয ম্পসত্তটিজও সনযাজে না যাঔা জর 

e) যাজঢ সটজে উআজিাজঢ ম্পসত্ত কযজঔ সেজর 

f) ওভসঘাযী ফা ফীভাওৃঢ সযফাজযয েজেয সফোখাঢওঢায ওাযজড িসঢয ুযিা কেো 
ে না। এঙা া সফেস্তঢায কোযাসন্ট ুযিা ফীভাওৃজঢয কনো উসঘঢ ূডসাঙ্গ ুযিায 
চনে। 

3. ক্ষপ্রক্ষময়াম 
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প্রসঢটি কিজত্র গুজডয সবসত্তজঢ ছুাঁ সওয ায ঠিও ওযা ে। ননে ঘসি খণ্টায কঘ সওোয, কক্লাচ 
াসওস ঝ টিসব/োরাভস ফেফিা, ননে িং রুভ  অজযা নোনে কপটি সটবাআ প্রবৃসঢয সবসত্তজঢ 
ঙা  সেজে সফসবন্ন  সপ্রসভোজভয ায প্রসঢটি সফবাজক প্রজোক ওযা ে। 

সনজচজও যীিা ওরুন  7 

এওঝা চজুেরাজযয ব্লও সরসয কিজত্র, কযসচিাটস  াজসজর াঞাজনায ভে ফীভাওৃঢ ম্পসত্তয িসঢয 
ওবায কেো জফ ____________অঢাে। 

I. কওন I 

II. কওন II 

III. কওন III 

IV. কওন IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

398 

 

H. ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং বীমা 

প্রমুসি ফীভা র াধাযড ফীভায এওটি াঔা মা সগ্ন, ফীভায ভান্তযারবাজফ ফসৃে কজেজঙ কমজঢু 
সল্পােজনয উন্নসঢয উৎ, ঢাআ েোন্ট এফং মন্ত্রগুসরযয ৃণও ুযিায প্রজোচজনয প্রসঢ অজরাওাঢ 
ওযা চরুযী এওভাত্র ুসনসেসিবাজফ ফাে কেো ওাযড গুসর ঙা া ফ িসঢআ ুযসিঢ ণাওজফ, 
ফযওভ ছুাঁ সওয ুযিায এআ ধাযডাটি কজ  উজঞসঙর প্রমুসিকঢ প্রওল্পগুসরয জঙ্গ ফীভাটি সনভসাড 
কণজও যীিা মসন্ত মঢিড না েোন্টটি উৎােনীর জে উঞজঙ – সফসবন্ন মসােজওআ ুযিা সেজে 
ণাজও। এআ ফীভায কক্রঢাযা জরন ফৃৎ এফং িুদ্র সল্প ককাষ্ঠীউবেআ। এয ন্তকসঢ জরা কআ 
আউসনঝগুসর কমঔাজন তফেেুসঢন মন্ত্রাসঢ অজঙ এফং ওন্ট্র্োক্টযযা কমঔাজন ফ  প্রওল্প ওযজঙন। 

ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং বীমা পক্ষক্ষর ধ্রণ 

অুন অভযা ংসিপ্তবাজফ এআ ধযজডয ফীভায ধীজন কম ফৃৎ সরসগুসর অজঙ ঢা কেসঔ 

1. কন্ট্রাির অ ক্ষরি (C.A.R.) পক্ষক্ষ 

এটি তঢসযআ ওযা জেজঙ সনভসাডওাযীজেয এফং কঙাজঝা ফাস  কণজও সফার ফাাঁধ, ফাস , কঢু, ু ঙ্গ 
আঢোসেয জঙ্গ মুি ভরূধজনয স্বাণস যিায চনে। সরসটি ‘‘ফ ছুাঁ সও’’য ুযিা প্রোন ওজয-মা 
সনভসাড িাজন ফীভাওৃঢ ম্পসত্তজঢ ওিাৎ এফং প্রঢোসঢ করাওান ণফা িসঢ খঝজর ঢায 
কিজত্র িসঢুযড কেে। এআ ুযিাজও সফসৃ্তঢ ওযা কমজঢ াজয ঢৃঢীে জিয োেফেঢা এফং নোনে 
প্রওাজয ভাধেজভ সনধসাসযঢ। সপ্রসভোভটি সনবস য ওজয প্রওল্পটিয প্রওৃসঢ, প্রওজল্পয ঔযঘ, প্রওল্পটিয 
ভে, কব জকাসরও িান এফং যীিায ভজেয উয। 
2. কন্ট্রাির প্লযান্ট অযান্ড ক্রমক্ষলনাক্ষর (CPM) পক্ষক্ষ 

সনভসাড ফেফায জঙ্গ মুি সনভসাডওাযীজেয কক্রন, ঔননওাযী মজন্ত্রয ভজঢা ফ ধযজডয মন্ত্রাসঢজও 
ুযিা কেোয চনে উমিু এআ সরস, প্রঢোসঢ এফং ওিাৎনেসও করাওান ণফা িসঢ 
কণজও কম ওাযডগুসর ন্তবুস ি: 

a) টাওাসঢ, ঘুসয, R.S.M.T. D. 
b) অগুন এফং সফেেুৎ, ফাসেও সফজফাযড, বূসভওম্প এফং নোনে জর সওও সফে  
c) বুরবাজফ ঝানাঝাসন ওযায পজর ওাজচয ভম েখুসঝনাচসনঢ িসঢ, ঢনচসনঢ িসঢ, 

ফন্নঢা, ধাক্কা এফং ঢায প্রবাফ; ঢৃঢীে জিয িসঢ মসন্ত সফসৃ্তঢজঢ াজয। 
মন্ত্রাসঢয ধযজডয উয এফং কম িাজন ঢা ওাচ ওযজঙ ঢায উয সপ্রসভোভ সনবস য ওজয। 

এই রুিআ কাজ কজর যখন যন্ত্রট কমিরত রজয়জছ অথবা ক্ষবশ্রাজম রজয়জছ অথবা 
পক্ষরষ্কার অথবা পঙু্খানুপঙু্খভাজব াজাজনার জনয ক্রখাা জয়জছ অথবা পনুরায় একত্রীকরণ 
করা জে। এই রুিা কাজ কজর যখন যন্ত্রট ক্ষনমিাণকারীর ক্ষনজজর বাক্ষ়িজত পজ়ি রজয়জছ 
ক্রময়। 

3. ক্ষনমিাজণর ব ঝুুঁ ক্ষক (EAR) পক্ষক্ষ 

এআ সরসজওংযিডাকায ঢণা সনভসাড (SCE) সরস ফরা ে। এটি উমুি জরা ভরূধন ণফা 
সনভীেভান প্রওজল্পয সনভসাডওাযীয চনে কমজঢু সনভসাজডয ভে েোন্ট  কভসনাযী সফসবন্ন ধযজডয 
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ফাআজযয কণজও অা ছুাঁ সওয ওাজঙ উন্মিু। এটি এঔন এওটি ুংঢ ফীভা সরস মা প্রওজল্পয িাজন 
উাোনগুসর ঔারা ওযায ভহূুঢস  কণজও শুরু ওজয কম কওাজনাযওভ অওসিও খঝনায চনে ুযিা 
কেে এফং ঢা ঘরজঢ ণাজও প্রওল্পটিয ম্পূডস ভেওার ধজয মজঢািড না প্রওল্পটি যীসিঢ, 
নজুভাসেঢ এফং স্তান্তসযঢ জচ্ছ। 

সনধসাসযঢ সপ্রসভোভ সনবস য ওজয প্রওল্পটিয প্রওৃসঢ, ঢায ঔযঘ, প্রওজল্পয ভে, কব জকাসরও 
ফিান, এফং যীিায ভজেয উয। 

বজনর ময়কা ক্রথজক প্রকল্প স্থটজত ক্রপৌুঁজছ ক্রদয়া পযিন্ত ক্ষনমিাণ পক্ষক্ষর পালাপাক্ষল 
যন্ত্রপাক্ষত এবং উপাদাজনর জনয যক্ষদ প্রজয়াজন য় একট ক্রমক্ষরন রুিা ইযু করা জত 
পাজর।  

4. যন্ত্রপাক্ষতর ক্ষবকতার পক্ষক্ষ (MB) 

এআ সরসটি কআ ভস্ত সল্প কমগুসর মন্ত্রাসঢ সনজে ওাচ ওজয এফং মাজেয ওাজঙ োন্ট এফং 
মন্ত্রাসঢয সফওর জে মাো জরা গুরুঢয খঝনাক্রভ ঢাজেয চনে উমুি। এআ সরসটি ুযিা 
কেে কচনাজযঝয, ট্রান্সপভসায এফং নোনে তফেেুসঢও, মাসন্ত্রও এফং উজত্তারন ংক্রান্ত মন্ত্রাসঢয 
চনে উমুি। 

ফীভাওৃঢ ম্পসত্তজঢ কম কওাজনা ওাযজড (ফেসঢক্রভী ছুাঁ সওয সফলে) মাসন্ত্রও ণফা তফেেুসঢও 
সফওরঢায ভাধেজভ অওসিও এফং ঞাৎ কওাজনা াযীসযও িসঢজও ুযিা কেে এআ সরস: 

a) মঔন এটি ওাচ ওজয ফা সফিাভ ওজয। 
b) সযষ্কায ওযায চনে ণফা ুঙ্খানুঙু্খবাজফ াচাজনায ভে 
c) সযষ্কায ণফা ুঙ্খানুুঙ্খবাজফ াচাজনায ওাজচয ভে এফং ঢাযয নুসসন্নসফি ওযায 

ভে। 
d) মঔন ফাস টিয ভজধে িানান্তসযঢ ওযা জচ্ছ। 

ফেসিকঢ মন্ত্রাসঢয ুনফসার ফা প্রসঢিান ভজূরেয উয সপ্রসভোভ সনধসাযড ওযা ে। ম্পূডস 
মন্ত্রটিজওআ ফীভাওৃঢ ওযাজঢ জফ। ফীভা যাসয ায সনবস য ওজয মজন্ত্রয ধযড; কম সজল্প এটি 
ফেফহৃঢ জচ্ছ এফং মজন্ত্রয ভরূে আঢোসে। ফরম্বজনয ুসফধা, কস্পোজযয উরব্ধঢা এফং োসফয 
সবজ্ঞঢায ভজঢা সফলেগুসরয উয সবসত্ত ওজয ঙাজ য প্রস্তাফ কেো ে। 

5. বয়ার এবং ক্রপ্রলার প্লান্ট পক্ষক্ষ 

ফেরায এফং কপ্রায কবজজরয, কম িসঢয সফরুজে এআ সরস ুযিা কেে: 

a) এওভাত্র অগুন চসনঢ িসঢ ঙা া ফেরাজয ণফা নে কপ্রায োজন্ট এফং অাজয 
ফীভাওৃঢ ম্পসত্তজঢিসঢ 

b) এআ ধযজনয ফেরায এফং / ণফা কপ্রায েোজন্টয বেন্তযীড ঘাজয ওাযজড সফজফাযড ফা 
কবজগ  ায পজর কওাজনা ফেসিয াযীসযও অখাঢ ণফা ঢৃঢীে জিয ম্পসত্তয িসঢয 
েরুড ফীভাওৃজঢয অআনী োেফেঢা,   
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ক্রযজতু অক্ষি পক্ষক্ষ এবং বয়ার বীমা পক্ষক্ষ জা পারস্পক্ষরক স্বতন্ত্র, পযিাপ্ত রুিার 
জনয, দটু পক্ষক্ষই গ্রণ করার প্রজয়াজনীয়তা রজয়জছ। যাবতীয় ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং পক্ষক্ষর 
অধ্ীজন বীমাকৃত রাক্ষল অবলযই চক্ষত পক্ষরবতি  মূজযর জত জব। 

6. াজভর যাক্ষন্ত্রক িক্ষত  (MLOP)  পক্ষক্ষ 

এআ সরসটি কআ ভস্ত সজল্পয চনে উমুি কমঔাজন মাসন্ত্রও সফওরঢা ণফা ফেরায সফজফাযজডয 
ওাযজড ফাধা ণফা সফরজম্বয পরাপর সজজফ সফযাঝ অনলুসঙ্গও িসঢ জে মাে।  

কমঔাজন সফওরঢা ণফা িসঢয এফং ুনফসাজরয ভজধে ভজেয ফেফধান সফযাঝ, কঔাজন এআ 
সরসটি ফেফাজে ণস রগ্নী ওজভ মাো এফং ওাজচয ঔযঘ কফজ  মাোয ওাযজড ভধেফঢী 
ভজেয রবোংজয িসঢয চনে িসঢুযড কেে। ঢস াফরী এফং ফেফাজে ফাধা সরসয ুযিা জরা 
সগ্ন সরস করাওাজনয নুযজড ফেফাজে ফাধা সরসয ভান, মা অজক এআ ধোজে অজরাঘনা 
ওযা জেজঙ। 

7. স্টক পক্ষক্ষর পতন  

সভখজযয ভাসরও (ফেসিকঢ ণফা ভফাে সভসঢ) ণফা মাাঁযা সভখয সরজচ কনে ণফা 
ঘনীর জডেয চনে গুোভ বা া ওজয এআ সরসটি ঢাাঁজেযচনে উমুি। কযসিচাজযন োন্ট এফং 
মন্ত্রাসঢয সফওরঢায েরুড এফং পরস্বরূ ঢাভাত্রা কফজ  মাো এফং প্রঢোসঢবাজফ সভখজযয 
কযসিচাজযজন্টয ফোসঢ খঝজর এআ সরসটি িে এফং েলূজডয ছুাঁ সওয সফরুজে ুযিা কেে। 
 

8. তবদযুক্ষতন যন্ত্রপাক্ষত পক্ষক্ষ 

এটি ুযিা কেে সফসবন্ন ধযজডয তফেেুসঢন মন্ত্রাসঢজও, মায ভজধে যজেজঙ স স আউ 
ওসম্পউঝাজযয ম্পূডস সজিভ, সওজফাটস , ভসনঝয, সপ্রন্টাস, আউ স এ, সজিভ ফ্টেোয 
আঢোসে। ােও মন্ত্রাসঢ কমভন ীঢাঢ সনেন্ত্রড মন্ত্র, উত্তাও এফং সফেেুৎ ংযিড আঢোসে 
ুযসিঢ ণাজও। 

এআ সরসটি জরা সগ্ন সরস, মন্ত্রাসঢ ফীভা সরস এফং টাওাসঢ সরসয ংসভিড। সরসটিজঢ 
অওসিও খঝনা কমভন ত্রুটিূডস নওা (েোজযসন্টয ধীজন অচ্ছাসেঢ নে), প্রাওৃসঢও সফমসজেয 
প্রবাফ; কবাজল্টজচয ঞা ায ওাযজড ত্রুটিূডস ওাচওভস, জওয প্রবাফ আঢোসে, টাওাসঢ, ফাস  
বাগা এফং ঘুসয যুসিঢ ণাজও। 

সরসটি উরব্ধ জরা ভাসরও, প্রজঢেওটি খঝনায সযজপ্রসিজঢ োসেত্ব ণফা োেফেঢায সবসত্তজঢ 
সরচ ফা বা া কনো ফেসি। এয াধাযডঢ সঢনটি বাক ণাজও মা সফসবন্ন ধযজডয িসঢজও 
অচ্ছাসেঢ ওজয:  

a) ক্রকলন ১: যঞ্জাজভয িসঢ  করাওান  

b) ক্রকলন ২: ওসম্পউঝায এক্সঝানসার াটস  সটজস্কয ভঢ এক্সঝানসার সভসটোয িসঢ  
করাওান 

c) ক্রকলন ৩: ওাজচয ফসধসঢ ঔযঘ – ১২, ২৬, ৪০ ফা ৫২ প্তা মসন্ত সফওল্প যঞ্জাভ 
দ্বাযা ধাযাফাসও টাঝা প্রজসং সনসশ্চঢ ওযজঢ। 
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9. অযাডভান্পড  অব প্রক্ষফট কভার (ALOP) অথবা প্রকজল্পর প্রাথক্ষমক ক্ষবে 
(D.S.U.)পক্ষক্ষ 

প্রওল্প ঘরাওারীন েখুসঝনাচসনঢ িসঢয ওাযজড প্রওজল্পয সফরজম্বয অসণসও সযডসঢ এঝা ুযসিঢ ওজয। 
সমসন প্রওল্প কণজও নজুভাসেঢ অে ফসঞ্চঢ কওান প্রওজল্পয জঙ্গ চস ঢ কওাজনা ণসওযী ংিা ঢাজেয 
প্রাে ুসফধা কণজও ফসঞ্চঢ কঢভন ফীভাওৃজঢয চনে এঝা উমুি। প্রওল্প ফাস্তজফ শুরুয অজক 
MCE/EAR/CAR সরসয ম্প্রাযড সজজফ এঝা আুে ওযা ে। 

সনধসাসযঢ ভজে শুরু না ওযা ককজর কভোেী ঋজডয উয ুে, ঋডত্র, ভচসুয  কফঢন প্রবৃসঢ 
ঔাজঢ ধাযাফাসও ঔযঘ  নজুভাসেঢ কনঝ রবোংজয অসণসও িসঢজও ুযিা ওজয এআ সরস।  

সফসবন্ন চটির ূজত্রয উয সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয এফং ুনফীভা ােঢাযউয সনবস য ওজয। 
প্রজেে সপ্রসভোভ সিয ওযায কিজত্র নজুভাসেঢ কভাঝ রাব ফা ঝানসবায এফং িসঢূযজডয ভে 
চটির ূত্র প্রজমাচে। 
 

সনজচজও যীিা ওরুন ৮ 

প্রওল্প শুরুজঢ সফরম্ব ুযিাজও ______________. 

I. কভসনাসয র ফ প্রসপঝ ওবায 

II. োটবান্সট র ফ প্রসপঝ ওবায 

III. ওন্ট্র্াক্টস র সযস্ক ওবায 

IV. ওন্ট্র্াক্টস েোন্ট োি কভসনাসয ওবায 
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I. ক্ষলজল্পর মস্ত ঝুুঁ ক্ষকর বীমা 

আিাসিোর র সযস্ক সরসয নওা তঢসয জেজঙ সল্প সফলে- ভোনপুোওঘাসযং  কিাজযচ 
উবেজও বাযজঢয কম কওাজনা চােকাে এওটি সরসয অঢাে ুযিা কেোয চনে। এজঢ ফস্তুকঢ 
াসন  ফেফা ফে ণাওায চনে িসঢূযড কচাকাজনা ে। াধাযডঢ, সরস সনম্নসরসঔঢ 
সফলেগুসরজঢ ওবায কেে: 

i. সগ্ন ফীভা ঘঘস া নমুােী অগুন  সফজল সফেভূ 

ii. ফাকসরাসয ফা ঘুসয (রাজসসন ঙা া) 

iii. কভসজনয সফওরঢা / ফেরায সফজফাযড / তফেেুসঢন যঞ্জাভ 

iv. উজয উজেসঔঢ সফজেয চনে ফেফায িসঢ 

(উজেঔজমাকে: উজযয (৩)-কঢ ফসডসঢ সফজেয ওাযজড ফেফায ফোখাঢ াধাযডঢ োজওজচয 
ন্তবুস ি ণাজও না ঢজফ সফওল্প ুযিা সজজফ াো মাে) 

 এওও ওামসওযী সরসয ঢুরনাে এআ সরসজঢ ফোওঢয ুযিা কেো ে। 

 সরসয সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয সনফসাসঘঢ ওবায, কক্লআজভয সবজ্ঞঢা  সনফসাসঘঢ 
সফজোচন, MLOP –য চনে ছুাঁ সওয ভরূোেন প্রবৃসঢয উয। 

সনজচজও যীিা ওরুন 9 

সনজঘয কওানটি সজল্পয ভস্ত ছুাঁ সওয ফীভায অঢাে ওবায ওযা ে না? 

I. সগ্ন ফীভা ঘঘস া নমুােী অগুন  সফজল সফে 

II. রাজসসন ফা ঘুসয 

III. কভসজনয কব্রওটাউন 

IV. আজরক্ট্রসনও যঞ্জাভ 
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J. ক্রমক্ষরন বীমা 

কভসযন ফীভাজও েটুি প্রওাজয বাক ওযা মাে: কভসযন ওাযজকা ফা চাাজচ ডে সযফন  কভসযন 
ার ফা চাাজচয ওাঞাজভা 

1. ক্রমক্ষরন কারজগা বীমা 

‘কভসযন’ সযবালাটি মসে আসঙ্গঢ ওজয ভজুদ্র েঃুাসওঢায ওাযজড কওাজনা িসঢজও, সওন্তু 
ক্রমক্ষরন কারজগা বীমায় অজযা জনও সওঙু ুযিা ওযা ে। কেজয ভজধে এফং সফজেজ কযর, 
 ও, ভদু্র, অওা জণ ফা কযসচিাটস  কাজি ভার াঞাজনায ভে কওাজনা িেিসঢজঢ এঝা 
িসঢূযড কেে। এজঢ ভাজরয প্রওাযজবে জঢ াজয ীজয কণজও শুরু ওজয াসযফাসযও সচসনত্র, 
সজভন্ট, ে, প্রওজল্পয চনে বায টােজভননার ওাযজকায (.সট.স.) ভজঢা সযভাডকঢ 
সফার দ্রফোসে। 
কেীে ফাসডজচেয াাাস অন্তচস াসঢও ফাসডজচে ওাযজকা ফীভা এওঝা গুরুত্বূডস বূসভওা ারন ওজয। 
সফসক্রয কফসযবাক ঘুসিজঢআ কওাজনা িেিসঢয চনে ভারটিয ফীভায ুযিা ণাওজঢ ে, ে 
সফক্রেওাযীয ওাঙ কণজও ণফা কক্রঢায ঢযজপ।  

বীমাজক প্রভাক্ষবত কজর ক্রক: ভাজরয [ওনাআনজভন্ট ফা কপ্রসযঢ ভার]কক্রঢা ফা সফজক্রঢা সফসক্রয 
ঘুসিয সবসত্তজঢ ওাযজকায ফীভা ওযজঢ াজযন।  

কভসযন ফীভায ঘুসিজঢ এভন ঢস  ণাওা চরুযী, মাজঢ কঝা অন্তচস াসঢওবাজফ প্রজোক ওযা মাে। 
এয ওাযড জরা ফীভা ুযিায ধীনি দ্রফোসে কমজওাজনা কেজয ীভানা কসযজে কমজঢ াজয। ঢাআ 
ুযিায যীসঢ কআ নমুােী অন্তচস াসঢও সনেভাফরী কভজন ে এফং সনসেসি ধাযাগুসর সরসয জঙ্গ 
মুি ণাজও। 

ভরূ সরসয েসরজর ঢাআ াধাযড ঢস , ওবাজযয ুজমাক  ফেসঢক্রভ  সফজল ফেসঢক্রভগুসর 
অরাো ধাযা সেজে মুি ওযা ণাজও, মা সযসঘঢ আনসিটিউঝ ওাজকসা ক্লচ (ICC) নাজভ। 
আনসিটিউঝ ফ রিন অিাযযাআঝাস এগুসরয ঔ া ফাসনজেজঙন। 

a) ক্রমক্ষরন কারজগা বীমার আতাজক্ষনত রুিা 

ওাযজকা সরসগুসর ভরূঢ ভদু্রমাত্রা সরস ে, ণসাৎ এগুসর কআ সফলেফস্তুজও যুসিঢ ওজয 
মা এওচােকা কণজও নেত্র সনজে মাো ে। ঢণাস ফীভাওঢস াজওফভজেআ ঢাাঁয 
সনেন্ত্রডাধীনভস্ত সযসিসঢজওগুরুত্ব সনজঢ ে। এআ সরসয ভরূ তফসিে জরা এঝা এওঝা ম্মঢ 
বোর ুসরস। বোরজুেন নজুভাসেঢ ে ফীভাওাযী  ফীভাওৃজঢয ভজধে এফং জয নঢুন ওজয 
বোরজুেন ওযা ে না মসে না কওাজনা চাসরোসঢয জন্ন ওযা ে। অজযওটি ননে তফসিে 
র এআ সরসটি ফাজধ স্তান্তযজমাকে। 

 

াধাযডঢ সফসক্রয ঘুসিয ঢস  নমুােী ুযিায ওামসওাযীঢা শুরু ে ভারটি সরসজঢ 
উজেসঔঢ োযাউ কণজও কফযাজনায ভে এফং কল ে মঔন ভারটি সরসজঢ উজেসঔঢ 
কন্তজফে ক াঁঙাে। 

প্রজমাচে ঢস াফরী সনেসন্ত্রঢ ে; 
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i. আনরোি ট্রানসচজঝয চনে আনরোি ট্রানসচঝ  ক্লচ (ITC) ও, ঔফাকদ্বাযা 

ii. ভদু্র মাত্রায চনে আনসিটিউঝ ওাযজকা ক্লচ (ICC) ও, ঔ, ফা কদ্বাযা 

iii. অওাজণ সযফজনয চনে আনসিটিউঝ ওাযজকা (এোয) ক্লচ – ওদ্বাযা 

আনসিটিউঝ ওাযজকাক্লচ কনেূনঢভ ুযিা ভঞ্জযু ওজয, মা জরা ওাযজকা ফনওাযী মান ফা 
কবজজরযখজঝ মাো িেিসঢ। মণা: 

i.   অগুন ফা সফজফাযজড 

ii. কযজরয কফরাআন ফা মান উরজঝ সকজে 

iii. কবজর ঘ াে কঞজও মাো, ভদু্রঢর স্পস ওযা ফা টুজফ মাোে (চাাজচয কিজত্র) 

iv. ফাআজযয সচসনজয জঙ্গ ংখজলস 

আনসিটিউঝ ওাযজকাক্লচ ঔপ্রিক-এয ঢুরনাে কফী প্রস্ত। ক-কঢ ুযিা ওযা ছুাঁ সও ঙা া 
ক্লচ ঔ-কঢ কআ িেিসঢয ুযিা কেো ে, মা খজঝ: 

i.  বূসভওম্প, অজগ্নেসকসযয গ্নেুৎাঢ  ফজ্রাজঢয ভঢ তেফাৎ (AOG) সফজে  

ii. ির জণয কিজত্র সব্রচ কবজগ  জর 

iii. ভদু্র জণয কিজত্র চজর ধুজে ককজর  জ  ককজর 

iv. কবজজর চর ঠুজও ককজর 

আনসিটিউঝ ওাযজকা ক্লচ ও-কঢ প্রস্তঢভ ওবায কেো ে ওাযড এজঢ ঔএফংক-য ভস্ত 
ছুাঁ সও ঙা া নে অজযা জনও ছুাঁ সওয িেিসঢয ুযিা কেো ে, সনসেসি সওঙু ফোসঢক্রভ 
ঙা া কমভন: 

i. ফীভাওযীয আচ্ছাওৃঢ কওাজনা ওাজচয চনে িেিসঢ জর 

ii. াধাযড সরজওচ, বাগা, ঝানা োাঁঘযা ফা চন ফা অেঢজন স্বাবাসফও িে 

iii. োসওংজেয প্রঢুরঢা 

iv. চাঢ ঔুাঁঢ 

v.  সফরম্ব 

vi. ভাসরজওয ঋড সযজাজধ ভণসঢায ওাযজড িসঢ  

vii. সনউসক্লোয ছুাঁ সও 

এআ ফোসঢক্রভগুসর ির, অওা  ভজুদ্র ভস্ত ক্লজচয কিজত্রআ সবন্ন। ওেরা, প্রবূঢ সযভাজড 
কঢর  ঘা প্রবৃসঢয ভজঢা সনসেসি জডেয ফাসডজচেয চনে অরাো ক্লচ যজেজঙ। সঢসযি সপ্রসভোভ 
সেজে কভসযন ওবাযজও মেু, ধভসখঝ, োঙ্গা, াভাসচও উজত্তচনা  ন্ত্রাফাজে প্রাসযঢ ওযা 
মাে। কভসযন  এসবজেন সরস জরা ফীভায এওভাত্র াঔা মা মজুেয ছুাঁ সওজও যুিা কমাকাে।   
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গুরুত্বপণূি 

িোিাটস  সরস পজভসয ধীজন এফং সরসয জঙ্গ সফসৃ্তঢবাজফ মুি সফসবন্ন ক্লজচয অঢাে এওঝা 
কভসযন সরসয দ্বাযা ুযসিঢছুাঁ সওগুসর কম সঢনটিধাযাে জ : 

i. কভসযন ছুাঁ সও, 
ii. ফসযাকঢ ছুাঁ সও এফং 
iii. মুে, ধভসখঝ, োঙ্গা, াভাসচও উজত্তচনা  ন্ত্রাফাজেয ছুাঁ সও। 
 

b) ক্ষবক্ষভন্ন ধ্রজনর ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষ 

i. ক্ষনক্ষদি ষ্ট পক্ষক্ষ 

এআ সরসটি এওঝাআ সজভন্টজও ওবায ওজয। এওঝা সনসেসি ভদু্র মাত্রা ফা ট্রানসচজঝয কিজত্রআ 
এঝা তফধ ণাজও। কম ফসডও সনেসভঢ অভোসন  যপ্তাসনয ফেফাে মুি ণফা সমসন 
সনেসভঢবাজফ ন্তজেসীে ডে সযফন ওজযন ঢাাঁয ওাজঙ জন সরসয ভঢ সফজল ফেফিাে 
ফীভায ঘুসি ওযা ুসফধাচনও ে। 

ii. জপন পক্ষক্ষ 

কেজয ভজধে ডে সযফন জন সরসয অঢাে ুযিা কজঢ াজয। সরসটি এও ফঙজযয 
চনে তফধ ণাজও। এফং এআ ভজেয ভজধে ওর ডেফান ম্পজওস  ফীভাওৃঢজও িওার, ভাসও 
ফা তত্রভাসও সবসত্তজঢ কমভনঝা ঘুসি জফ কআ নমুােী ফীভাওাযীজও চানাজঢ জফ। 

iii. জপন কভার 

ফ  যপ্তাসনওাযও  অভোসনওাযী সমসন রাকাঢায ফাসডচে ওজযন, ঢায চনে জন ওবায 
আুে ওযা ে। ‘কভসযন  সটোজঘ’ এও ফঙজযয করনজেজনয চনে এঝা ুযিা  সপ্রসভোজভয 
ায কঝ ওজয। জন ওবায কওান সরস নে এফং এজঢ িোম্প ণাজও না। প্রজঢেও কখালডায 
চনে মণাণস ভজূরেয চনে অজক কণজও িোম্প মুি  এওঝা ফীভায ংাত্র আুে ওযা ে। 

iv. কতি বয  বক্ষধ্িত ভযা ুবীমা 

এআ সরসগুসরজঢ সঢসযি ফীভা কেো ে, কন্তজফে ক াঁঙাজনায সেজন ওািভ সটউটি কেোয 
চনে ফা জডেয ফাচায ভরূে কফজ  সকজে মসে ওাযজকায ভরূে কফজ  মাে। 

v. শুরু করজত ক্ষবে 

ফহু সফভাওৃঢআ এআ ফীভা ুযিাটি সনফসাঘন ওজযন। নঢুন প্রওজল্পয কিজত্র মাঢাোজঢয ভে 
মন্ত্রাসঢয কওাজনা িেিসঢ জর নঢুন মন্ত্রাসঢ অনাজনায চনে প্রওল্প কল ওযজঢ সফরম্ব জর 
রবোংজয িসঢ ে। অসণসও প্রসঢষ্ঠানগুসর মাযা ঘাে ভেভজঢা প্রওল্প কল ওযজঢ ওাযড 
ঢাজেয ঋড সযজাধজমাকে, ঢাযা এআ ছুাঁ সওঝাজও এওঝা ফীভা ঘুসিয দ্বাযা কমভন ুযসিঢ 
ওযজঢ ঘাে, কঢভসন কভসযন (ওাযজকা)ফীভা সরসজও ম্প্রাসযঢ ওযজঢ ঘাে কভসযন সফরম্ব ফা 
শুরুয াধাযড সফরজম্বয চনে এআ জযাি িসঢয সফসনভজে।  

ক্ষপ্রক্ষময়াম:  ায সনবস য ওজয সচসনধযড, সজভজন্টয ধযন, োজওজচয ধযন, মাত্রা ণ  
ঢীঢ কক্লআজভয সবজ্ঞঢায উয। মসে SRCC  মুজেয ছুাঁ সও (বাযী ওাযজকায 
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চনে)-য ভজঢা ছুাঁ সওগুসর সফজল অআজনয সনেন্ত্রজড ম্প্রাসযঢ ওবায কেো ে এফং সপ্রসভোভ 
ংগ্র ওজয কওন্ধীে যওায। 

2. ক্রমক্ষরন া বীমা 

‘ার’ ফরজঢ কফাছাে এওঝা চাাচ ফা নে চজর সযফনওাযী কবজজরয ফসট। 

কভসযন ার ফীভা ওযা ে অন্তচস াসঢও সনেভ নমুােী, মা সফসবন্ন কেজআ প্রজমাচে। কভসযন ার 
ভরূঢ েআু ধযজনয ে: 

a) একট ক্ষবজল মুদ্রযাত্রাজক কভার করা: েজজর ক্রয ক্রট এখাজন বযবহৃত য় 
তাজক বজ ইনক্ষস্টটউট ভজয়জ েজ 

b) একটা মজয়র ক্রময়াজদ রুিা ক্রদয়: াধ্ারণত এক বছর। এখাজন বযবহৃত েজজর 
ক্রটজক বা য় ইনক্ষস্টটউট (টাইম) েজ। 

তথয 

ার ফীভায ভজধে সনম্নসরসঔঢ ফীভাগুসর ন্তবুস ি ণাজও: 

i. ফাচস , রঞ্চ, মাত্রীফাী কবজর প্রবৃসঢয ভজঢা ন্তজেসীে কবজর 
ii. কিচায (মাসন্ত্রও ফা -মাসন্ত্রও) 
iii. ভাঙ ধযায কবজর (মাসন্ত্রও ফা -মাসন্ত্রও) 
iv. কআসরং কবজর (মাসন্ত্রও ফা -মাসন্ত্রও) 
v. কচটি  কাোবস  
vi. সনভসাজডয প্রসক্রো কবজর 
 

জাাজ মাক্ষজকর বীমার স্বাথি শুধ্ুমাত্র জাাজজই থাজক না, ফযং ফীভা ণাওাওারীন ভজে 
চাাজচ সযফাসঢ জডেয বা াজঢ ণাজও। এঙা া চাাচ ভাসরজওয ফীভায স্বাণস চস জে ণাজও 
প্রসবন  কিায  কবজর সপঝ ওযজঢ সঢসন কম ণস ঔযঘ ওজযজঙন ঢাজঢ। এই খরচগুক্ষজক 
বা য় ক্ষডবািজমন্ট বা অথিপ্রদান এবং একটা ক্ষনক্ষদি ষ্ট মজয়র জনয া পক্ষক্ষর জে 
এই খরচগুক্ষজক বীমা করা য়। 

গুরুত্বপণূি 

এক্ষভজয়লন বীমা: সফভাজনয চনে এওঝা ুংঢ ফীভা ফেফিা প্রঘসরঢ অজঙ মা সফভাজনয াসন 
ফা িসঢজও ুযিা কেোয াাাস ঢৃঢীে ি  সফভাজনয মাত্রীজেয অআনী োেফেঢাগুসরজও 
ুযসিঢ ওজয। 

সনজচজও যীিা ওরুন  10 

মুজেয ছুাঁ সওয চনে ওবায কেো ে ফীভায কওান াঔাে? 

I. কভসযন সরস 

II. এসবজেন সরস 
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III. উজযয উবেআ 

IV. উজযয কওাজনাটিআ নে 
 

 

K. দায়বদ্ধতার পক্ষক্ষ  

ভানলু মঢআ াফধানী কান না কওন, েখুসঝনা ুজযাসুয এ াজঢ াজযন না। কওান েখুসঝনা কণজও 
এওচন সনজচ কঘাঝ কজঢ াজযন  ঢাাঁয কওাজনা ম্পসত্তয িসঢ জঢ াজয এফং এওআ জঙ্গ ঢৃঢীে 
কওাজনা জিয কঘাঝ রাকজঢ াজয ফা ঢাাঁজেয ম্পসত্তয িসঢ জঢ াজয। মাাঁযা এবাজফ িসঢগ্রস্ত 
জফন ঢাাঁযা ঢাাঁজেয এআ িসঢয চনে িসঢূযড োসফ ওযজঢ াজযন। 

োেফেঢা অফায এওঝা জডেয উৎােন  সফসক্রয ত্রুটিয জঙ্গ চস ঢ, কমভন ঘজওাজরঝ ফা 
লুধ, মা কণজও ফেফাযওাযীয িসঢ জঢ াজয। এওআবাজফ, এওচন  কযাকীয বুর কযাক সনডসে 
ফা বুর সঘসওৎায ফোাজয ণফা কওাজনা অআনচীফী ঢাাঁয ভজক্কজরয ভাভরা ঠিওবাজফ না াভরাজর 
োেফেঢায প্রশ্ন উঞজঢ াজয । 
এআ ভস্ত কিজত্র, কমঔাজন এওচন ঢৃঢীে ি, কক্রঢা ফা কযাকী উজেসঔঢ বুজরয চনে িসঢূযড 
োসফ ওযজফন, এআ িসঢূযড প্রোজনয চনে ফা কক্লআভওাযীয ওযা ভাভরা ঘারাজনায ঔযঘ 
কভঝাজনায োসফ ণাওজফ এজঢ। নে বাজফ ফরজর, এঔাজন প্রোজনয োেফেঢা কণজও এওঝা অসণসও 
িসঢূযজডয সফলে ণাজও। এআ ধযজনয এওঝা োেফেঢা ণাওা  প্রজেে িসঢূযজডয সফলেটি এওঝা 
সসবর কওাজঝস ভাযপৎ সনষ্পসত্ত ে, কমঔাজন উজেসঔঢ ফজরা ফা চাসরোসঢয ভস্ত সেও ঔসঢজে 
কেঔা ে। োেফেঢা ফীভা সরস এআ ধযজনয োেফেঢায ুযিা কেে।  

অুন সওঙু োেফেঢা সরস কেজঔ সনআ। 
ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ দায়বদ্ধতা 

িসঢূযড প্রোজনয চনে সওঙু সফসধফে অআন ফা ংসফসধ যজেজঙ। অআনগুসর জরা: 

 াফসরও রাোসফসরটি আনুেজযন্স োক্ট, ১৯৯১এফং 
 এভেসেচ ওজম্পনজন োক্ট১৯২৩,২০১০-এ মা ংজাসধঢ 

এআ ধযজনয োেফেঢায যিায চনে ফীভা সরস াো মাে। অুন কগুসরয সওঙু কেসঔ। 

1. কম্পাাক্ষর পাবক্ষক ায়াক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ বা বাধ্যতামূক জন দায়বদ্ধতা পক্ষক্ষ 

াফসরও রাোসফসরটি আনুেজযন্স োক্ট, 1991 োে অজযা ওজযজঙ ঢাজেয উয মাযা সফজ্জনও 
াভগ্রী াভরান ঢাজেয বুজরয চনে নে এভন কওাজনা কিজত্র ঢৃঢীে কওাজনা ি কঘাঝ কজর ফা 
ঢায ম্পসত্তয িসঢ জর। সফজ্জনও সচসনজয নাভ  প্রজঢেওটিয সযভান এআ অআজন সরসফে 
ওযা জেজঙ।  

 

ফেসি সঙু প্রজেে িসঢূযজডয সযভাড সনজঘ কেঔাজনা জরা। 

প্রজদয় িক্ষতপরূণ 
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প্রাডনাও েখুসঝনা ২৫,০০০ঝাওা 
িােী ম্পূডস িভঢা ২৫,০০০ঝাওা 
িােী অংসও িভঢা ২৫,০০০ঝাওায % োেফেঢায % সবসত্তজঢ 
িােী অংসও িভঢা ১০০০ ঝাওা প্রসঢ ভাজ, জফসাচ্চ ৩ভা 
প্রওৃঢসঘসওৎাফেে জফসাচ্চ১২,৫০০ ঝাওা মসন্ত 
ম্পসত্তয প্রওৃঢ িেিসঢ ৬০০০ ঝাওা মসন্ত 

সপ্রসভোভ AOA (কম কওাজনা এওটি েখুসঝনা)-য ীভা  ক্লাজেজন্টয ঝানসবাজযয সবসত্তজঢ ে। এআ 
সরসয এওঝা সফজল তফসিে জরা ‘এনবােযনজভন্ট সযসরপ পাজি’ (াসযাসেসও ত্রাড ঢসফর) 
ফোন সজজফ সপ্রসভোজভয ভান এওঝা সযভাড ফাধেঢাভরূওবাজফ ফীভাওৃঢ সেজঢ ে। কফস 
ংঔোে ঢৃঢীে ি িসঢগ্রস্ত জর এফং প্রজেে সযসরজপয কভাঝ সযভাড মসে A.O.A. ীভাজও 
ঙাস জে মাে ঢজফ ফাসও সযভাড ণস কেো জফ আ ঢসফর কণজও।  

2. পাবক্ষক ায়াক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ (ইন্ডাক্ষেয়া / নন-ইন্ডাক্ষেয়া ঝুুঁ ক্ষক) 

এই ধ্রজনর পক্ষক্ষ রুক্ষিত কজর বীমাকৃজতর ত্রুট / অবজার জনয তৃতীয় পজির 
বযক্ষিগত আঘাত বা ম্পক্ষি নষ্ট [TPPI OR TPPD]-এর ফজ দায়বদ্ধতাজক। 

আিাসিোর ছুাঁ সওয াাাস কাজঝর, সজনভা র, সটজঝাসযোভ, অফান, সপ, কিসটোভ, 
ককাটাউন  কোওাজনয ভজঢা নন-আিাসিোর ছুাঁ সওজও ওবায কেোয চনে অরাো অরাো সরস 
যজেজঙ। সরসগুসরজঢ িসঢূযড কেোয অআনী োেফেঢাজও ুযিা কেোযজঙ্গ জঙ্গ, এয ভজধে 
TPPI/TPPD-য বাযঢীে অআন নমুােী কক্লআভ ওযায ঔযঘ, সপ  নোনে ঔযঘ ন্তবুস ি 
ওযা ে। 
সরস ুযিা কেে না কম ফ কিজত্র: 

a) জডেয োেফেঢা 

b) েলূজডয োেফেঢা 

c) সযফড ংক্রান্ত সফলে 

d) ওভসঘাযী ফা িসভজওয কঘাঝ অখাঢ 

3. পজণযর দায়বদ্ধতা পক্ষক্ষ 

জডেয োেফেঢা সরসয ঘাসোগুসর জডেয ফোও তফসঘজত্রেয ওাযজড ক্রভফধসভান। কমভন ওোনফন্নী 
ঔােে াভগ্রী, ফােফাসেঢ চর, লুধ  আজঞ্জওন, তফেেুসঢও যঞ্জাভ, কভওাসনওার যঞ্জাভ, 
যাােসনও প্রবৃসঢ নানা ধযজনয ডে অচওার উৎাসেঢ জচ্ছ এফং চনাধাযডজও সফসক্র ওযা 
জচ্ছ। কওাজনা জডেয এওটি ত্রুটিয ওাযজড মসে ওাজযায ভঢুৃে খজঝ, াযীসযও কঘাঝ াে ফা 
ুিে ফা কওাজনা ঢৃঢীে জিয ম্পসত্তয কওাজনা িসঢ ে, ঢাজর ঢায চনে িসঢূযড োসফ 
ওযা কমজঢ াজয। ডে োেফেঢা সরসগুসর ফীভাওৃজঢয এআ োেফেঢাজও ুযসিঢ ওজয।    

ন্তজেসীে সফসক্রয াাাস যপ্তাসনয কিজত্র এআ ুযিা াো মাে। 

4. ক্ষফ্ট (তৃতীয় পি) দায়বদ্ধতা বীমা 
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সরফ্ট ফেফায  াজযন ংক্রান্ত োেফেঢায কিজত্র এআ সরস ফাস য ভাসরওজও িসঢূযড কেে। 
এঝা ওবায ওজয অআনী োেফেঢা: 

a) কওাজনা ফেসিয ভঢুৃে/াযীসযও কঘাঝ (ফীভাওৃজঢয ওভসঘাযী ফেসঢজযজও) 

b) ম্পসত্তয িসঢ (ফীভাওৃজঢয সনজচয ফা ওভসঘাযীয ম্পসত্ত ফেসঢজযজও) 

কওাজনা এওচন ফেসি, কওাজনা এওটি েখুসঝনা  কওাজনা এও ফঙজয িসঢূযজডয ীভায উয 
সপ্রসভোজভয ায সনবস য ওজয। 

 

5. ক্রপলাগত দায়বদ্ধতা 

কাকঢ িসঢূযজডয নওা ওযা জেজঙ কাচীফী ফেসিজও ফীভায ুযিা কেোয চনে মা ঢাাঁজেয 
কাকঢ ওঢস ফে ারজনয ফজরায ওাযজড ো িসঢয চনে অআনী োেফেঢা কেে। এআ ধযজনয 
ুযিা াো মাে টক্টয াাঢার; আসঞ্জসনোয, িসঢ; ঘাঝস াটস  োওাউজন্টন্ট, সপনাসন্সোর 
ওনারজঝন্ট, অআনচীফী, আনুেজযন্স কব্রাওায আঢোসে কাম্পন্ন ফেসিজেয চনে। 
6. ক্ষডজরির  অক্ষফারজদর দায়বদ্ধতা পক্ষক্ষ 

এওঝা কওাম্পাসনয সযঘারও  অসধওাসযওকড সফো  োসেত্বীর িান সধওায ওজয ণাজওন। 
কওাম্পাসনয সফলজে নচযোসয  যিডাজফিজড ঢাাঁজেয কওাজনা বুর ওাজচয চনে কওাম্পাসনয 
কোযজাডায (ংীোযকড), ওভসঘাযী, ঋডোঢা  নোনে কিওজাডাযজেয (ভচঢুোযজেয) 
িসঢূযড কেোয োসেত্ব ণাজও ঢাাঁজেযআ। এআ ধযজনয োেফেঢায ুযিা সেজঢ এওঝা সরসয 
সযওল্পনা ওযা জেজঙ এফং কটি কওাম্পাসনজও আুে ওযা ে ঢাজেয ভস্ত সযঘারওজেয ুযসিঢ 
ওযায চনে। 

7. কমিচারীর িক্ষতপরূণ বীমা 

এআ সরসটি ফীভাওৃঢজও সনযাত্তা কেে ঢাাঁয ওভসঘাযীজেয িসঢূযড কেোয অআনী োেফেঢায 
কিজত্র, মসে কআ ওভসঘাযী ওাজচয ভজধে কওাজনা েখুসঝনাে জ ন ফা কযাজক অক্রান্ত ন। এআ 
সরসঝাজও িসভও িসঢূযড ফীভা ফরা জে ণাজও। 

েআু ধযজনয ফীভা ফাচাজয প্রঘসরঢ যজেজঙ: 

a) ক্রটক্ষবক:এভেসেচ ওজম্পনজন োক্ট ১৯২৩, (োওস জভন ওজম্পনজন োক্ট, 
১৯২৩), কপঝার োসক্সজটন্ট োক্ট, ১৮৫৫এফং াধাযড অআজনয ধীজন েখুসঝনায চনে 
ওভসঘাযীজেয অআনী োেফেঢায সফসনভজে সনযাত্তা। 

b) ক্রটক্ষবখ:কপঝার োসক্সজটন্ট োক্ট, ১৮৫৫এফং াধাযড অআজনয ধীজন অআনী 
োেফেঢায সফসনভজে সনযাত্তা 

কপ্রাজাচার পজভস কখাসলঢ ওভসঘাযীজেয অনভুাসনও ভচসুযয উয সপ্রসভোজভয ায প্রজোক ে এফং 
সপ্রসভোভ োটচাি ওযা ে সরসয ভাসপ্তওারীন ভে ফীভাওৃজঢয কখাসলঢ প্রওৃঢ ভচসুযয 
সবসত্তজঢ। 

সরস ম্প্রাসযঢ ওযা কমজঢ াজয নীজঘয ুযিাগুসর কেোয চনে: 
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i.   সনধসাসযঢ সযভাড মসন্ত ওভসঘাযীয অখাজঢয সঘসওৎায চনে ফীভাওাযীয কম কভসটওোর 
 সঝার ঔযঘ ে 

ii. অআজন সরসফে কাকঢ কযাজকয োেফেঢা 

iii. ঠিওাোজযয ওভসঘাযীয প্রসঢ োেফেঢা 

 

সনজচজও যীিা ওরুন 11 

াফসরও রাোসফসরটি আনুেজযন্স োক্ট, ১৯৯১-এয ধীজন, প্রওৃঢ কভসটওোর ঔযজঘয চনে ওঢঝা 
িসঢূযড প্রজেে ে? 

I. ৬,২৫০ ঝাওা 

II. ১২,৫০০ ঝাওা 

III. ২৫,০০০ ঝাওা 

IV. ৫০,০০০ ঝাওা 
 

 

ারাংল 

a) ফাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাজনয াাাস ম্পসত্তয ভাসরও  ফেসি ফা অসণসও প্রসঢষ্ঠান মাজেয আ 
ম্পসত্তজঢ অসণসও স্বাণস চস জে অজঙ, ঢাজেয চনে উমিু সগ্ন ফীভা সরস। 

b) সগ্ন সরসয রূজবজেযভজধে যজেজঙ: 

 ফাচায ভরূে সবসত্তজঢ সরস 
 ফাচায ভরূে ফা ুনফসার ভরূে সরস 
 কখালডা সরস 
 কফ্লাঝায সরস 

c) খঝনাক্রজভয িসঢ (CL) সরস ফা ফেফাে ফোখাঢ (BI) সরস কআ করাওাজনয চনে 
সনযাত্তা কেো মাজও কভাঝ রাব ফরা ে – এয ভজধে ণাজও  কনঝ রাব জঙ্গ িোসিং ঘাচস , 
জঙ্গ ওাজচয ফসধসঢ ঔযঘ মা ফেফাজও স্বাবাসফও চােকাে সপসযজে অনায চনে ফীভাওৃঢজও 
ওযজঢ ে, মঢীঘ্র ম্ভফ ঘূ ান্ত করাওান ওভাজঢ। 

d) ফাকসরাসয ফা ঘুসযয সরস ভাজন জরা পোওঝসয, কোওান, সপ, োযাউ  ককাটাউজনয 
ভজঢা ফেফাসেও কপ্রসভজজয চনে মায ভজধে ণাওজঢ াজয িও, ভারত্র, অফাফত্র  রও 
ওযা কজপ নকে ঝাওা, কমগুসর ঘুসয জঢ াজয। 

e) ণস-ফীভা সরসয নওায ওযা জেজঙ কআ িসঢজও ুযসিঢ ওযায ওণা কবজফ কম িসঢ 
নকে কঘও/কািার টস ায/কািার িোম্প াভরাজনায ভে জঢ াজয। 

f) ণস-ফীভা সরস েজুঝা সফবাজকয মুগ্ অঢাে ুযিা কেে: ট্রানসচঝ কওন  কপ্রসভজ 
কওন 
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g) সপজটসরটি ফা সফেস্তঢাভরূও ফীভা সনজোকওঢস াজও কআ অসণসও করাওাজনয কিজত্র সনযাত্তা কেে, 
চাসরোসঢ, অত্মাৎ, যড, এফংজঔরাসয েরুন কম করাওান এফং ওভসঘাযীয ঢঢা ফা 
চাসরোসঢয ওাযজড ঢাাঁজেয কবাক ওযজঢ ে 

h) সফেস্তঢা কোযাসন্ট সরসয ধযজনয ভজধে যজেজঙ: ফোসিকঢ সরস, ভসিকঢজফ্লাটিং সরস, 
সচন সরস  ব্লোজেঝ সরস। 

i) ফোোযজেয সনযাত্তা সরস জরা এওঝা ুংঢ ুযিা, মাযা ঝাওাো সনজে ওাচ ওজযন, 
কআ ওাযজডআ ঝাওা  সনযাত্তায জঙ্গ ম্পসওস ঢ সফজল সফেগুসর সফজফঘনা ওজয ফোে, NBFC 
 নোনে প্রসঢষ্ঠাজন চনে ঔ াঝা তঢসয ওযা জেজঙ। 

j) আসঞ্জসনোসযং ফীভায ধীনি গুরুত্বূডস সরসগুসর জরা: 
 

 ওন্ট্র্াক্টয র সযস্ক সরস 
 ওন্ট্র্াক্টয েোন্ট েি কভসনাসয সরস 
 আজযওন র সযস্ক সরস 
 কভসনাসয কব্রওটাউন সরস 
 ফেরায োি কপ্রায েোন্ট সরস 
 কভসনাসয র ফ প্রসপঝ সরস 
 সটটিসযজযন ফ িও সরস 
 আজরক্ট্রসনও আসওউজভন্ট সরস 
 োটবান্সট র ফ প্রসপঝ ওবায 

k) আিাসিোর র সযস্ক সরসয নওা তঢসয জেজঙ সল্প সফলে- ভোনপুোওঘাসযং  কিাজযচ 
উবেজও বাযজঢয কম কওাজনা চােকাে এওটি সরসয অঢাে ুযিা কেোয চনে। 

l) কভসযন ফীভাজও বাক ওযা জেজঙ: কভসযন ওাযজকা  কভসযন াজর। 

m) ওাযজকা সরসগুসর ে ভরূঢ ভদু্রমাত্রায সরস, ণসাৎ এগুসর এওঝা চােকা কণজও অজযও 
চােকাে মাোয সফলেজও ুযিা কেে। 

n) সফসবন্ন ধযজনয কভসযন সরসয ভজধে যজেজঙ: 

 সনসেসি সরস (কস্পসসপও সরস) 
 জন সরস 
 জন ওবায 
 ওঢস ফে  ফসধসঢ ভরূে ফীভা (সটউটি এি আনসক্রস্ ট বোর ুসরস) 
 শুরু ওযজঢ সফরম্ব (সটজর আন িাঝস  অ) 

o) কভসযন ার ভরূঢ েটুি ধযনজও ুযসিঢ ওজয: এওঝা সনসেসি মাত্রা  এওঝা ভজেয কভোে। 

p) এওঝা াফসরও রাোসফসরটি সরস কআ োেফেঢাজও ুযসিঢ ওজয মা ফীভাওাযীয ত্রুটি ফা 
ফজরায চনে ঢৃঢীে জিয ফেসিকঢ অখাঢ ফা ম্পসত্ত ধ্বংজয ওাযড ে।  
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q) ডে োেফেঢা সরসজঢ ুযিা কেো ে ফীভাওাযীয কআ োেফেঢাজও মায জঙ্গ জডে 
কণজও ভঢুৃে, াযীসযও অখাঢ ফা ুিঢা  এভনসও ঢৃঢীে জিয ম্পসত্তয িসঢ ো 
মুি। 

r) কাকঢ সনযাত্তায নওা তঢসয জেজঙ কাচীফী ফেসিজেয ফীভায সনযাত্তা সেজঢ, মা অজর 
ঢাাঁজেয কাকঢ ওঢস ফে ারজন ফজরা কণজও িেিসঢ জর ঢায অআনী োেফেঢায 
সফসনভজে। 

 

মূ পক্ষরভাা 

a) ম্পসত্তয সগ্ন ফীভা 
b) ঘুসযয ফীভা 
c) ভাসন ফা ণস ফীভা 
d) সফেস্তঢা কোযাসন্ট ফীভা 
e) ফোোজযয সনযাত্তা ফীভা 
f) চজুেরাযজেয ব্লও সরস 
g) আসঞ্জসনোসযং ফীভা 
h) ভস্ত সল্প ছুাঁ সওয ফীভা 
i) কভসযন ফীভা 
j) ার ফীভা 
k) োেফেঢা ফীভা 
 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার উিরমূ 

উির  1 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
ফাসডসচেও ছুাঁ সওয চনে পাোয সরস ওবায ওজয সফজফাযড  আভজোজনয সফেজও। 

উির  2 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 
ফেফাজে ফাধা ফীভা সরস এওভাত্র ংজমাচন সজজফ কনো কমজঢ াজয সগ্নয ভাওাঠি এফং সফজল 
সফে সরসয জঙ্গ। 

উির 3 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৪। 
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টাওাসঢ সরসয চনে সপ্রসভোভ সনবস য ওজয সচসনজয ংঔোয প্রওৃসঢয উয কমভন ফীভাওৃঢ 
ম্পসত্ত, ফীভাওৃজঢয সনজচয তনসঢও সফসত্ত, ফাস টিয সনভসাড এফং ফিান, সনযাত্তা ফেফিা 
(কমভন োঘভোন, ফাকসরায োরাভস), অজকয কক্লআজভয সবজ্ঞঢা প্রবৃসঢয উয। 

উির 4 

ঠিও ফাঙাআটি জরা২। 
ঘুসয জে ওাজযা কপ্রসভজ কণজও ঝাওা কঔাো মাো এওঝা ভাসন ফা অসণসও ফীভা সরসয ধীজন 
ওবায াে। সঢসযি সপ্রসভোভ সেজে োঙ্গা ধভসখঝ এফং উগ্রন্থাজও ওবাজযয ভজধে অনা কমজঢ 
াজয।  

উির 5 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 
এওঝা সফেস্তঢা কোযাসন্ট ফীভা সরস সনজোকওঢস াজও কআ অসণসও িসঢয কণজও সনযাত্তা কেে মা 
ঢাাঁয ওভসঘাযীয চাসরোসঢ ফা ঢঢায ওাযজড খজঝজঙ। 

উির 6 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৪। 
ফোোজযয সনযাত্তা ফীভা সরস ওবায ওযজঢ াজয: অগুন, চাসরোসঢ ফা কঘজওয েরফের, 
ঝাওায সফলজে ওভসঘাযীয ঢঢায ওাযজড অসণসও সনযাত্তায িেিসঢ। 

উির 7 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
এওঝা চজুেরাজযয ব্লও সরসয কিজত্র, কযসচিাটস  াজসজর াঞাজনায ভে ফীভাওৃঢ ম্পসত্তয িসঢয 
ওবায কেো জফ কওন(৩) –এয অঢাে। 

উির 8 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৪। 
প্রওল্প শুরুজঢ সফরম্ব ওবাযজও ফরা জে ণাজও োটবান্স র ফ প্রসপঝ ওবায। 

উির 9 

ঠিও ফাঙাআটি জরা ২। 
আিাসিোর র সযস্ক ফীভায ধীজন রাজসসন ফা ঘুসযয ওবায কেো ে না  

উির 10 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
কভসযড  এসবজেনআ জরা ফীভায এওভাত্র াঔা কমঔাজন মুজেয ছুাঁ সওয চনে ওবায কেো ে।   
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উির 11 

ঠিও ফাঙাআটি জরা২। 
াফসরও রাোসফসরটি আনুেজযন্স োক্ট, ১৯৯১-এয ধীজন, প্রওৃঢ কভসটওোর ঔযজঘয চনে 
১২,৫০০ ঝাওা িসঢূযড প্রজেে ে। 
 

 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন 1 

আসঞ্জসনোসযং ফীভাে CAR ভাজন জরা 

I. কভাঝয ওায 

II. ওন্ট্র্াক্টস র সযস্ক 

III. কওাম্বাসনচ র সযস্ক 

IV. ওম্পাসনচ র সযওোযজভন্ট 

প্রশ্ন 2 

এওচন সনেকওঢস া ঢাাঁয ওভসঘাযীয ঢঢা কণজও ফাাঁঘাজঢ সনজচজও ফীভাওৃঢ ওজযন _________-
এয ভাধেজভ। 

I. ওভসঘাযী িসঢূযড সরস 

II. াফসরও রাফাসফসরটি ফীভা সরস 

III. সনযাত্তা কোযাসন্ট ফীভা সরস 

IV. কখালডা সরস 

প্রশ্ন 3 

_________ চাাজচয ওাঞাজভায ওণা কফাছাে। 

I.  ার 

II.  ওাযজকা 

III.  াআজযস 

IV.  কচটিন 

প্রশ্ন 4 

কম সরস সফভাজনয িে িসঢ ওবায ওজয ঢা জরা  ______________. 
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I. সফসধফে োেফেঢা 

II.  ম্পসত্ত ফীভা 

III.  এসবজেন ফীভা 

IV.  অসণসও ফীভা 

প্রশ্ন 5 

সগ্ন ফীভা সরস ম্পসত্তয কআ িেিসঢয ওবায োট-ন সজজফ কেে না, মা 
___________-এয ওাযজড ে। 

I. ফনো 

II. বূসভওম্প 

III. অগুন 

IV. কফাভাফলসড ফা মেু  

প্রশ্ন 6 

খঝনাচসনঢ িসঢ সগ্ন ফীভা। ওবায ওজয: 
I. পোক্টসযয িসঢয চনে রবোংজয করাওান 

II. ুনাজভয িসঢ 

III. কভসজন উােজনয ঝানা োাঁঘ া 

IV. সফজেী ভদূ্রা সফসনভজেয ঞানাভায চনে িসঢ 

প্রশ্ন 7 

ফাকসরাসয ফা ঘুসযয সপ্রসভোভ সনবস য ওজয:  

I. সনযাত্তা ফেফিায উয 

II. কপ্রসভজজয ফিাজনয উয 

III. ম্পসত্তয সযভাজডয উয 

IV. উজযয ফওটিয উয 

প্রশ্ন 8 

ওন্ট্র্াক্টয র সযস্ক সরস জরা এও ধযজনয: 

I. সগ্ন ফীভা 

II. চীফন ফীভা 

III.  আসঞ্জসনোসযং ফীভা 
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IV. কভসযন ফীভা 

প্রশ্ন 9 

ওভসঘাযীয িসঢূযড সরস জরা এও ধযজনয  

I. োেফেঢা ফীভা 

II. সগ্ন ফীভা 

III. কভসযন ওাযজকা ফীভা 

IV. আসঞ্জসনোসযং ফীভা 

প্রশ্ন 10 

ণস ফীভা সরস ওবায ওজয:  

I. াজঢ ণাওা নকে ঝাওা 

II. সভউঘুোর পাজি সফসনজোক ওযা ণস 

III. কসবং ফোজে যাঔা ণস 

IV. কাি সপজ চভা যাঔা ণস 
 

 

ক্ষনজজজক পরীিা করার উিরমূ 

উির  1 

ঠিও ফাঙাআটি জরা২। 

আসঞ্জসনোসযং ফীভাে CAR ভাজন জরা ওন্ট্র্াক্টস র সযস্ক। 
উির  2 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
এওচন সনজোকওঢস া ঢাাঁয ওভসঘাযীয ঢঢা কণজও ফাাঁঘাজঢ সনজচজও ফীভাওৃঢ ওজযনসনযাত্তা 
কোযাসন্ট ফীভা সরসয ভাধেজভ। 

 

উির  3 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 
ার চাাজচয ওাঞাজভায ওণা কফাছাে। 

উির  4 
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ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
কম সরস সফভাজনয িে িসঢ ওবায ওজয ঢা জরাএসবজেন ফীভা। 

উির  5 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৪। 
সগ্ন ফীভা সরস কফাভাফলসড ফা মুজেয ওাযজড ম্পসত্তয িেিসঢয ওবায োট-ন সাজফ 
কেে না। 
উির  6 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 

খঝনাচসনঢ িসঢ (সগ্ন ফীভা)। ওবায ওজয পোক্টসযয িসঢয চনে রবোংজয িসঢ। 
উির 7 

ঠিও ফাঙাআটি জরা  ৪। 
ফাকসরাসয ফা ঘুসযয সপ্রসভোভ সনবস য ওজয সনযাত্তা ফেফিা, কপ্রসভজজয ফিান, ম্পসত্তয সযভাড 
প্রবৃসঢয উয। 

উির  8 

ঠিও ফাঙাআটি জরা৩। 
ওন্ট্র্াক্টয র সযস্ক সরস জরা এও ধযজনয আসঞ্জসনোসযং ফীভা। 

উির 9 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 
ওভসঘাযীয িসঢূযড সরস জরা এও ধযজনয োেফেঢা ফীভা। 

উির  10 

ঠিও ফাঙাআটি জরা১। 
ণস ফীভা সরস ওবায ওজয াজঢ ণাওা নকে ঝাওা। 
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অধ্যায় 16 

দাক্ষব পদ্ধক্ষত 
 

অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত  

কমজওান প্রওায ফীভাঘুসিয ভরূ ন্তসনসীঢ সফলেটি র প্রাযসম্ভও প্রসঢশ্রুসঢটি, ণসাৎ এওটি িসঢয 
খঝনাে ফীভাওৃঢজও িসঢূযড প্রোন ওযা। এআ ধোেটি, িসঢয খঝনাটি ংখটিঢ োয ভে 
কণজও শুরু ওজয োসফ সনষ্পসত্ত মসন্ত ম্পূডস প্রসক্রোটিয চ নধুাফজনয চনে সফচস ঢ ন্থা এফং 
নসণত্রভজূয উয অজরাঘনা ওজয। এটি ফীভাওৃঢ ণফা ফীভাওাযীয কমজওান ওাজযায ঢযজপ 
সফঢসওস ঢ োসফগুসর সনষ্পসত্তয সফলজে অজরাঘনা ওজয। 

পাঠযূচী 
 

A.  োসফ সনষ্পসত্তওযজডয প্রসক্রো 

এআ ধোেটি অভাজেয মা চানজঢ াামে ওজয: 

1. োসফ সনষ্পসত্ত ম্পসওস ঢ ওামসাফরীয গুরুত্ব ম্পজওস  সফঢওস  ওযজঢ 
2. িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনা প্রোজনয ন্থাগুসরয সফফযড প্রোজন 
3. োসফয নুোন এফং ভরূোেজনয সফজিলড ওযজঢ 
4. মসজফিও এফং িসঢ ভরূোেজওয গুরুত্ব ফোঔো ওযজঢ 
5. োসফ পজভসয সফলেফস্তুভজূয ফোঔো  ওযজঢ 
6. োসফয ফেফিানা এফং সনষ্পসত্তওযজড 
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A. দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষিকরজণর প্রক্ষেয়া 

1.  দাক্ষবগুক্ষর ক্ষনষ্পক্ষি করজণর গুরুত্ব 

এওটি ফীভা কওাম্পানীয ফসাসধও গুরুত্বূডস ওাচটি র িসঢগ্রি খঝনাগুসরয কিজত্র সরসধাযওজেয 
োসফগুসরয সনষ্পসত্ত ওযা। ফীভাওাযী, ে সরসধাযওজও ণস প্রোজনয ভাধেজভ ণফা ফীভাওৃজঢয 
সফরুজে কওান ঢৃঢীে ি দ্বাযা ওৃঢ োসফয সনষ্পসত্তওযজডয ভাধেজভ ত্বয, নোেংকঢ এফং 
ভঢায সবসত্তজঢ সযজলফা প্রোজনয দ্বাযা এআ প্রসঢশ্রুসঢটি ূযড ওজযন। 

ফীভাওৃঢ সফেভজূয ওাযজড ংখটিঢ িসঢয সফরুজে িসঢূযড প্রোজনয এওটি অসণসও কও র 
রূজ ফীভায সফডন ওযা ে। ফীভা এফং োসফ সনষ্পসত্ত প্রসক্রো না ণাওজর, এওটি েবূস াকেচনও 
খঝনায য াধাযড ফিাে প্রঢোফঢস ড ধীয কসঢম্পন্ন, িভ এফং ওঠিন ঢ।  

াধাযড ফীভা কওাম্পানী গুসরয ভজধে এওটি ঢাাঁজেয কফাটস  রুজভ সরজঔ কযজঔসঙজরন, "াভণস ণাওজর 
ণস প্রোন ওরুন; অফসেও জর ফচস ন ওরুন"। এটিআ র ভত্ ফীভা ফেফা। 
ক্রপলাদারীক্ষভক্ষিজত দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষিকরণজকই একট বীমা ক্রকাম্পানীর বিবৃৎ ক্ষবজ্ঞাপন 
ক্ষাজব ধ্রা য়। 

a) তৎপরতা 

ফীভাওৃঢ এওচন ংিাকঢ গ্রাও ন ণফা এওচন ফেসিসফজল মাআ ন ণফা িসঢয 
ংওটি ফৃৎ কাও ফা িুদ্র মাআ কাও, োসফ সনষ্পসত্তওযজড ঢত্যঢা ঢেন্ত গুরুত্বূডস। এটি 
নধুাফন ওযা প্রজোচন কম ফীভাওৃঢ িসঢগ্রি োয য ফীভা িসঢূযডটি মণা ম্ভফ ীঘ্র 
কজঢ ঘান। 

সঢসন মসে ীঘ্র ণসটি প্রাপ্ত ন, কটি ঢাাঁয জি ফসাসধও উজমাকী জফ। িসঢয খঝনাটিয 
য, ফীভাওৃজঢয কটিয ফসাসধও প্রজোচজনয ভে মণা ম্ভফ ীঘ্র োসফয ণস প্রোন ওযাটি 
ফীভা কওাম্পানীয োসেত্ব। 

b) ক্রপলাদারীত্ব 

ফীভা অসধওাসযওযা প্রজঢেওটি োসফজওআ কমাকেঢায ভাওাঠিজঢ সফজফঘনা ওজযন এফং কওান 
প্রওায িাঢভরূও ণফা ূফসকঠিঢ ধাযডায সবসত্তজঢ ফা কওান নসণত্র, কমগুসর সনম্নসরসঔঢ 
প্রশ্নগুসরয উত্তয প্রোন ওজয, কগুসরয যীিা ফেঢীঢ োসফগুসর ফাসঢর ওজযন না। 

i. িসঢয খঝনাটি ওী ঢেআ খজঝসঙর?  
ii. মসে ঢাআ ে, িসঢওাযও খঝনাটি ওী ঢেআ িসঢটি ওজযজঙ?  
iii. এআ খঝনায দ্বাযা ংখটিঢ িসঢটিয সযসধ। 
iv. িসঢটিয ওাযডটি ওী?  
v. িসঢটি সরসয ধীজন অচ্ছাসেঢ?  
vi. ঘুসি ফা সরসয ঢস াফরীয ধীজন োসফটি ওী প্রজেে? 
vii. মসে ঢাআ ে, ওঢঝা প্রজেে?  

ফীভা কওাম্পানী দ্বাযা এআ ওর প্রশ্নগুসরয উত্তযভজূয নুোন ওযজঢ জফ। 
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োসফগুসরয প্রসক্রোওযডটি র এওটি গুরুত্বূডস ওাচ। সরসয ধীজন প্রজেে ওর োসফগুসর 
ত্বয প্রোন ওযা এফং প্রজেে োসফগুসর না প্রোন ওযা সনসশ্চঢ ওযায উজেজে ওর প্রওায 
পভস, ন্থা এফং প্রসক্রোভূ কওাম্পানী দ্বাযা ঢওস ঢা ওাজয নওাওৃঢ। 

প্রসঢসনসধয, ফীভাওৃজঢয সযসঘঢ ংিায প্রসঢসনসধ োয কে রজঢ, সনসশ্চঢ ওযা প্রজোচন কম 
ওর প্রওায প্রাসঙ্গও পভসগুসর ঠিও ঢণে দ্বাযা ূযড ওযা জেজঙ, িসঢটিয প্রভাড ওর 
প্রওায নসণজত্র ংরগ্নওৃঢ ওযা জেজঙ এফং ুাসযওৃঢ ওর প্রসক্রোভূ ভোনকুবাজফ 
নৃুঢ জেজঙ এফং কওাম্পানীয সনওঝ মণাসফসঢবাজফ চভা ওযা জেজঙ। িসঢয খঝনাটিয 
ভজে প্রসঢসনসধয বূসভওাটি ূজফসআ অজরাসঘঢ জেজঙ। 

2. িক্ষত ম্পজকি  তথয জ্ঞাপন অথবা চূীত করা 

সরসয ধীনি ঢস াফরী সনজেস ওজয কম িসঢটি ঢাৎিসডওবাজফ ফীভাওাযীয প্রসঢ ূঘীঢ জঢ 
জফ। এওটি ঢাৎিসডও ূঘনায উজেে র ফীভাওাযীজও এওটি িসঢয কিজত্র কটিয প্রাণসভও স্তজযআ 
নুোজন ভণস ওযা। সফরম্ব িসঢটি ম্পজওস  ভরূেফান ঢণে াযাজনায ওাযড জঢ াজয। এটি 
ফীভাওাযীজও, িসঢটি হ্রা ওযায এফং উোযওৃঢ ফস্তুভজূয ংযিজডয রজিে েজি ুাসযজ 
ভণস ওজয। িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনাটি মুসিংকঢবাজফ মণাম্ভফ ীঘ্র প্রোন ওযজঢ জফ। 

এআ প্রওায প্রাণসভও মাঘাআ/মসজফিজডয, োসফটিজও এওটি ংঔো দ্বাযা সনসেসি ওযা ে এফং, 
সরস নম্বয, ফীভাওৃজঢয নাভ, িসঢটিয ধাযডাভরূও ংওটি, িসঢয ঢাসযঔ আঢোসেয ভঢ 
সফস্তাসযঢ সফফযডগুসর  োসফ কযসচিাজয নসণবুি ওযা ে, এফং ঢঔনআ োসফটি প্রসক্রোওযজডয 
চনে প্রস্তুঢ ে। 

ক্ষকছু ক্ষনক্ষদি ষ্ট প্রকার পক্ষক্ষর অধ্ীজন (ক্রযমন, চুক্ষর) স্থানীয় থানাজত চূনা প্রদান করজত 
জব। ক্ররপজথ মা পক্ষরবজনর পক্ষক্ষগুক্ষর অধ্ীজন, ক্ররজয়র প্রক্ষত চূনা প্রদান 
করজত জব। 

 

3. অনুন্ধান এবং মূযায়ন 

1.  পযিজবিণ 

ফীভাওৃজঢয সনওঝ জঢ োসফয পভসটি াোয য, ফীভাওাযী িসঢটি ম্পজওস  নুোন এফং 
ভরূোেজনয সোন্ত গ্রড ওজযন। মসে োসফয ংওটি কঙাঝ ে, িসঢয সযীভা এফং ওাযডটি 
সনধসাযজডয নুোনটি ফীভাওাযীয এওচন অসধওাসযওআ ওজযন। 

নোনে োসফগুসরয ম্পজওস  নুোজনয োসেত্বভূ, স্বসনবস য নজুভােন প্রাপ্ত কাোয 
মসজফিওজেয, মাাঁযা িসঢয ভরূোেজনয কিজত্র সফজলজ্ঞ, উয নেস্ত ে। স্বসনবস য মসজফিও 
দ্বাযা িসঢয ভরূোেনটি, কমজঢু ফীভাওাযী এফং ফীভাওৃঢ উবজেআ অগ্রী ি, এওচন 
স্বসনবস য কাোয মসজফিজওয িাঢেিু ভঢাভঢটিআ উবে জিয সনওঝ এফং এঙা া 
কমজওান সফঢজওস য কিজত্র নোোরজেয দ্বাযা গ্রডজমাকে জফ এআ নীসঢয সবসত্তজঢ ে। 

 

 



 

421 

 

2. দাক্ষবর মূযায়ন 

সগ্নওাজিয কিজত্র, োসফটিয এওটি ুসর প্রসঢজফেন, ওাযডটি জ্ঞাঢ ণাওজর 
নুোনওাযীজেয প্রসঢজফেন এফং এওটি মসজফিজডয প্রসঢজফেজনয সবসত্তজঢ ভরূোেন ওযা ে। 
ফেসিকঢ েখুসঝনায োসফয চনে, ফীভাওৃজঢয প্রজোচন, প্রমত্ন প্রোনওাযী এওচন সঘসওত্জওয, 
কিত্র সফজজল েখুসঝনায ওাযডটি ণফা ুিঢায প্রওৃসঢ এফং িভঢায ভেওারটিয 
উজেঔওাযী এওটি  প্রসঢজফেন চভা ওযা।  

সরস ঢস াফরীয ধীজন ফীভাওাযীকড, এওটি সনচস্ব সঘসওত্াসবসত্তও যীিা অজোচন ওযায 
সধওাযটি ংযসিঢ যাজঔন। "ওভসঘাযীয িসঢূযড"-এয োসফগুসরয কিজত্র ােও 
সঘসওত্াসবসত্তয প্রভাজডয প্রজোচন ে। শু ঔাভায ণফা কফাসে শুগুসরয চনে এওচন শু 
সঘসওত্জওয প্রসঢজফেজনয সবসত্তজঢ োসফগুসরয ভরূোেন ওযা ে।  

তথয 

িসঢয ূঘনাটি প্রাপ্ত োয য ফীভাওাযী যীিা ওজযন কম:  

1. িসঢয খঝনাটি খঝায সেজন ফীভায সরসটি ওামসওয অজঙ সওনা 
2. িসঢটি এওটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযজড খজঝজঙ। 
3. িসঢ দ্বাযা প্রবাসফঢ ম্পেটি (ফীভায সফলে ফস্তু) এফং সরসটিয ধীজন ফীভাওৃঢ ম্পেটি 

এওআ। 
4. িসঢয ূঘনাটি সফরজম্বআ কৃীঢ জেজঙ। 

কভাঝযমাজনয কিজত্র ভঢুৃে এফং ফেসিকঢ অখাঢচসনঢ ঢৃঢীে জিয োফীগুসর এওচন সঘসওত্জওয 
প্রসঢজফেজনয সবসত্তজঢ ভরূোেন ওযা জে ণাজও। এআ োসফগুসর, কভাঝয োসক্সজটন্ট কক্লভ ট্রাআফনুার 
দ্বাযা সযঘাসরঢ ে এফং প্রজেে যাসটি োসফোজযয ফে এফং অজেয ভঢ উাোনগুসর দ্বাযা 
সনধসাসযঢ ে। 

ঢৃঢীে জিয ম্পসত্তয িসঢচসনঢ োসফগুসরয, এওটি মসজফিড প্রসঢজফেজনয সবসত্তজঢ ভরূোেন ওযা 
ে। 

 কভাঝযমাজনয সনচস্ব িসঢচসনঢ োসফটিয ভরূোেন ওযা ে এওচন মসজফিজওয 
প্রসঢজফেজনয সবসত্তজঢ। 

 কওান ঢৃঢীে জিয িসঢ সফচস ঢ ণাওজর এওটি সুর প্রসঢজফেজনয প্রজোচন জঢ াজয। 

তথয 

িসঢয ভরূোেজনয কণজও নুোনটি সবন্ন। নুোনটি ওযা ে, এওটি তফধ োসফ ক ওযা 
জেজঙ সওনা কটি এফং গুরুত্বূডস সফফযজডয মাঘাআ সনসশ্চঢ ওযায চনে এফং ফীভাওযডজমাকে স্বাণস, 
প্রাসঙ্গও ঢজণেয ককান ওযা ণফা ভ্রান্ত উিানা, আচ্ছাওৃঢ িসঢাধন আঢোসে জন্ন 
েযূীওযজডয উজেজে।  
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স্বািেফীভায োসফগুসরয, ে সনচস্ব ন্তকসঢ ফেফিায াাজমে নে াধাযড ফীভা কওাম্পানীয জি 
ঢৃঢীে ি সযঘারওফনৃ্ন (টিসএ) দ্বাযা ভরূোেন ওযা ে। ভরূেেনটি সঘসওত্াকঢ প্রসঢজফেন 
এফং সফজলজজ্ঞয ভঢাভজঢয সবসত্তজঢ ে। 

ফীভা মসজফিওযা নুোজনয ওাচগুসর ওজয ণাজওন। মসে মসজফিওযা মঢ সঘ্র ম্ভফ ওাচটি 
শুরু ওজযন ঢাজর কটি ুসফধাচনও ে। ঢাআ, োসফয ূঘনাটি প্রাপ্ত োয য মঢ ীঘ্র ম্ভফ 
মসজফিও সনমুি ওযাটিআ যীসঢ।  

4. পযিজবিক এবং িক্ষতর মূযায়নকারী 

a) পযিজবিক 

মসজফিওযা অআঅযসটএঅআ দ্বাযা নজুভােনপ্রাপ্ত কাোয। ঢাাঁযা সনসেসি কিত্রগুসরয সযেসন 
এফং িসঢয ভরূোেজনয চনে সফজলজ্ঞ। মসজফিজওযা াধাযডঢ ফীভা কওাম্পানীগুসর দ্বাযা 
সনজোসচঢ ন এফং াসযিসভও প্রাপ্ত ন। াধাযডবাজফ মসজফিও এফং িসঢ ভরূোেনওাযীযা 
োসফয ভজে াধাযড ফীভা কওাম্পীনাগুসর দ্বাযা সনজোসচঢ জে ণাজওন।ঢাাঁযা অজরাসঘঢ 
ম্পসত্তটিয সযেসন, যীিা এফং িসঢয সযসিসঢ এফং ওাযডগুসর মাঘাআ ওজযন। ঢাাঁযা 
িসঢয সযভাডটিয ধাযনাকঢ কডনা ওজযন এফং ফীভা কওাম্পানীয সনওটি প্রসঢজফেন ক 
ওজযন। 

 

ঢাাঁযা ফীভাওাযীজেয, সঢসযি িসঢগুসর প্রসঢজযাজধয চনে উমুি উােগুসর ম্পজওস  ুাসয 
ওজয ণাজওন। মসফজিওযা, ফীভা অআন, ১৯৩৮, ফীভা সনসেসি সধসনেভগুসর দ্বাযা সনেসন্ত্রঢ 
ন। 'সফজে কণজও অা োফীগুসর' এফং যপ্তাসনয চনে 'কভসযন জন সরস' ফা ভ্রভড 
ফীভা সরস আঢোসেয কিজত্র, সরসজঢ উজেসঔঢ সফজেজ ফসিঢ োসফ সনষ্পসত্তওাযী 
প্রসঢসনসধজেয দ্বাযা ভরূোেন ওযা জে ণাজও। 

এআ প্রওায প্রসঢসনসধযা িসঢটিয ভরূোেন এফং কটিয সফরুজে ণস প্রোন ওজযন, কমটি ফীভা 
কওাম্পানীয দ্বাযা ঢাাঁজেয সনষ্পসত্তসবসত্তও াসযিসভজওয জঙ্গ ফেেূযজডয সবসত্তজঢ প্রোন 
ওজযন।সফওল্পবাজফ, ফীভায োসফ সনষ্পসত্তওাযী প্রসঢসনসধজেয দ্বাযা োসফ ম্পসওস ঢ ওর 
নসণত্রাসে ংগ্র ওযা ে এফং ঢাজেয ভরূোেন  কগুসর ফীভাওাযীজেয প্রসঢ কপ্রযড ওযা  
ে। 

গুরুত্বপণূি 

বীমা আইজনর ৬৪ ইউএম 

কমঔাজন, কমজওান ফীভা সরসয কিজত্র োসফয ংওটি কুস  াচায ঝাওায কণজও ওভ োয কিজত্র 
এওচন ফীভাওাযীয জি োসফয জঙ্গ ংকঢ ফেজে ভরূোেড ওযায চনে এওচন নজুভাসেঢ 
মসজফিও ণফা িসঢয ভরূোেও সনমুি ওযা মুসিংকঢ নে, কঔাজন ফীভাওাযী এআ প্রওায 
িসঢয মসজফিডটি  ওযাজনায চনে কমজওান ফেসিজও (এওচন মসজফিও ণফা িসঢ ভরূোেও 
সাজফ সনমুি োয চনে াভসেওবাজফ নুমুি কখাসলঢ কওান ফেসি ফেঢীঢ) সনমুি ওযজঢ 
াজযন এফং কআবাজফ সনমিু ফেসিটিজও কআ মসুিংকঢ াসযিসভও প্রোন ওযজঢ াজযন কমবাজফ 
সঢসন ঠিও সফজফঘনা ওজযন। 
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5. দাক্ষবর ফমিমূ 

োসফয পজভসয সফলে ফস্তুগুসর প্রজঢেও প্রওায ফীভায কিজত্র সবন্নঢয ে। াধাযড োসফয পভসগুসর 
িসঢয সযসিসঢগুসর ম্পজওস  ম্পূডস ঢণে কমভন, িসঢয ঢাসযঔ, ভে, িসঢয ওাযড, িসঢয 
সযীভা আঢোসে প্রাপ্ত ওযায চনে নওাওৃঢ ওযা ে। নোনে প্রশ্নগুসর এও কিডীয ফীভা কণজও 
নে কিডীয ফীভায কিজত্র সবন্নঢয ে। 

উদারণ  

এওটি সগ্নফীভায কিজত্র োসফয পজভস কম ঢণেভূ ঘাো ে ঢায এওটি উোযড সনজঘ প্রোন 
ওযা জেজঙ: 

i.   ফীভাওৃজঢয নাভ, সরস নম্বয এফং ঠিওানা 
ii. সগ্নওাজিয ঢাসযঔ, ভে, ওাযড এফং সযসিসঢভূ 
iii. িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তয সফস্তাসযঢ সফফযড 
iv. সগ্নওাজিয ভে ম্পসত্তটিয ঠিও ভরূে। কম কিজত্র ফীভাটি সফসবন্ন উাোজনয এওটি 

ভবেষে, কঔাজন কওানটিয ধীজন োসফটি ক ওযা জেজঙ। [োসফটি অফসেওবাজফ, 
সগ্ন ওাজিয িাজন এফং ভজে, ফভরূোেন, স্বাবাসফও িে-িসঢয চনে 
সফজোচনগুসর ধজয ম্পসত্তটিয প্রওৃঢ ভজূরেয (মসে না ফাস , মন্ত্রাসে ম্পসওস ঢ সরসটি 
'ুনসংিাজনয ভরূে'-এয সবসত্তজঢ ে) সবসত্তজঢ জফ। এটিজঢ রাব ন্তকসঢ জফ না] 

v.    উোয ো ম্পসত্ত ভরূেটি সফজোচজনয য োসফওৃঢ ংটি 
vi. সগ্নওাি খঝা ফাস টিয ফসিসঢ এফং েঔরোযীত্ব 
vii. ফীভাওৃঢ সও সাজফ, ভাসরও, ফেও গ্রডওাযী ণফা কআ প্রওায, োসফ ওজযন 
viii. িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিজঢ নে কওান ফেসিয স্বাণসমুি সওনা 
ix. এআ প্রওায ম্পসত্তজঢ নে কওান ফীভা ফরফৎ অজঙ সওনা, মসে ঢাআ ে, কটিয 

সফস্তাসযঢ সফফযড 
 

এটি পভসটিজঢ উজেসঔঢ ফিফেগুসরয ঢেঢা এফং ঠিওঢায এওটি কখালডাত্র এফং ফীভাওৃজঢয 
স্বািয এফং ঢাসযঔ দ্বাযা নৃুঢ ে। 

এআ ধোেটিজঢ এওটি ফীভা কওাম্পানীয এওটি সগ্নওািচসনঢ োসফয পভস "প্রাভাসডও নসণ ১" 
সাজফ প্রেত্ত জেজঙ। 

কওান ফীভা কওাম্পানী দ্বাযা োসফ পভসটিয প্রোজনয ণস এআ নে ণফা এটি কফাছাে না কম 
োসফটিয ম্পসওস ঢ োেটি ফীভাওাযী দ্বাযা স্বীওৃঢ জেজঙ। োসফয পভসগুসর, 'উআোউঝ কপ্রচসুট' 
ণসাৎ কওান প্রওায িাঢ ফেঢীঢ এআ প্রওায সঘসহ্নঢওযড প্রোন ওযা ে। 

a) ায়ক নক্ষথপত্রমূ 

োসফ পভসটি ঙা া, োসফটি প্রসঢসষ্ঠঢ ওযায চনে োসফোজযয অয সওঙু সনসেসি নসণত্র চভা 
কেো ণফা ফীভাওাযীদ্বাযা ংগ্র ওযা প্রজোচন।   

i. সগ্নওািচসনঢ োসফগুসরয চনে, সগ্নসনফসাও ংিায সনওঝ জঢ এওটি প্রসঢজফেন 
সযামস জফ।  
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ii. খূডীছ চসনঢ িসঢয চনে, অফাো েপ্তজযয এওটি প্রসঢজফেন ঘাো জঢ াজয। 

iii. ঘুসযচসনঢ োসফগুসরয কিজত্র, ুসরজয সনওঝ জঢ এওটি প্রসঢজফেজনয প্রজোচন জঢ 
াজয। 

iv. ভঢুৃেচনও েখুসঝনায োসফগুসরয চনে, এওচন ওযনায ণসাঢ েখুসঝনাচসনঢ ফা 
স্বাবাসফও ভঢুৃেয ওাযড নুোনওাযী এওচন যওাসয সঘসওত্জওয প্রসঢজফেন এফং 
ুসরজয প্রসঢজফেন চরুসয জঢ াজয।  

v. কভাঝনমানসবসত্তও োসফগুসরয চনে, ফীভাওাযী ঘারজওয রাআজন্স ফা নজুভােন ত্র, 
কযসচজিন ফওু, ুসরজয প্রসঢজফেন আঢোসে যীিা ওযজঢ াজযন।  

vi. ভদূ্রসবসত্তও ভার সযফজডয োসফগুসরয কিজত্র, নসণজত্রয প্রওৃসঢগুসর িসঢয প্রওাজযয 
সবসত্তজঢ সবন্নঢয জঢ াজয, ণসাৎজভাঝ িসঢ, সফজল ক , ন্তজেসীে ণফা তফজেসও 
সযফনসবসত্তও োসফ আঢোসে। 

6. িক্ষতর মূযায়ন এবং দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষিকরণ 

িসঢয ভরূোেনটি র ফীভাওৃজঢয দ্বাযা মু্মঔীন ো িসঢটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযজড সওনা এফং 
কঔাজন কওান প্রওায প্রসঢশ্রুসঢ বজঙ্গয খঝনা সফেেভান অজঙ সওনা ঢা সনধসাযড ওযায প্রসক্রো। 

োসফয সনষ্পসত্তওযডগুসর নোেংকঢ এফং ভঢায সফজফঘনায সবসত্তজঢ ো উসঘঢ। এওটি াধাযড 
ফীভা কওাম্পানীয কিজত্র, োসফয ত্বয সনষ্পসত্তওযডটি র কটিয সযজলফা প্রোজনয িভঢায এওটি 
ভানেি। এওটি োসফ প্রসক্রোওযজডয চনে প্রজোচনীে ভে ম্পজওস  প্রজঢেও কওাম্পানীযআ এওটি 
অবেন্তযীড সনজেস সওা ণাজও কমটি ঢাজেয ওভসঘাযীকড নুযড ওজযন।   
এটি াধাযডবাজফ "ঝানস োযাউি ঝাআভ" (টিএটি) নাজভ সযসঘঢ। সওঙু ফীভাওাযী, ফীভাওৃঢজেয 
দ্বাযা ভে ভে ঢাাঁজেয োসফগুসরয ফিা চানায চনে নরাআজন এওটি ুসফধায উিানা 
ওজযজঙন। সওঙু াধাযড ফীভা কওাম্পানী, োসফগুসরয দ্রুঢ প্রসক্রোওযজডয চনে োসফ কওন্ধ 
ফেফিাসঢ ওজযজঙন। 

গুরুত্বপণূি 

একট বীমা দাক্ষবর অন্তগিত গুরুত্বপণূি ক্ষবয়মূ 

i. সনধসাযডজমাকে প্রণভ সফলেটি র কম িসঢটি সরসটি সযসধয ন্তবুস ি সওনা।ফসসনওঝফঢী 
ওাযড ম্পজওস  অআসন নীসঢটি িসঢটি এওটি ফীভাওৃঢ সফজে ওাযজড ংখটিঢ ণফা এওটি 
ফসঃষৃ্কঢ সফজেয ওাযডচসনঢ সওনা কটি সনধসাযজডয চনে সনজেস সওা প্রোন ওজয। িসঢটি 
সরসটিয সযসধয ন্তকসঢ কটি প্রভাড ওযায োেটি ফীভাওৃজঢয। মসে, িসঢটি কওান প্রওায 
ফসঃষৃ্কঢ সফজেয ওাযজড ংখটিঢ কজিজত্র প্রভাজডয োসেত্বটি ফীভাওাযীয। 

ii. সনধসাযজডয সদ্বঢীে সফলেফস্তুটি র ফীভাওৃঢ সরসয ঢস াফরী, সফজলঢ 'োে'-এয নসচয 
ৃসিওাযী ঢস ভূ ূযড ওজযজঙন সওনা। 

iii. ঢৃঢীে সফলেফস্তুটি র প্রসঢশ্রুসঢ যিা ম্পসওস ঢ। মসজফিজডয প্রসঢজফেনটিজঢ উসেসঔঢ 
ণাওজফ কম প্রসঢশ্রুসঢগুসর যিা ওযা জেজঙ সওনা। 
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iv. ঘঢুণস সফলেফস্তুটি সরসটিয তফধঢায ভেওারটি প্রস্তাফওাযীয ম্পূডস অিা যিায সফলে 
ম্পজওস । 

v. এওটি িসঢয খঝনায কিজত্র, ফীভাওাযীয সনওঝ জঢ এরূ ফেফায প্রঢোা ওযা ে কমন 
সঢসন ফীভাওৃঢ। নে বাজফ ফরজঢ ককজর, িসঢটি ফসসনম্নঢভ ওযায উজেজে ফেফিা গ্রড 
ওযাটি ঢাাঁয এওটি ওঢস ফে। 

vi. লষ্ঠ সফলেটি প্রজেে যাসটি সনধসাযজডয জঙ্গ ম্পওস মিু। প্রজেে িসঢয ংওটি প্রসঢশ্রুঢ 
ফীভাযাসয সফলেসবসত্তও। মসে প্রজেে যাসটি সনম্নসরসঔঢগুসরয উজয সনবস যীর: 

 িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিজঢ ফীভাওৃজঢয ফীভাওযডজমাকে স্বাজণসয সযসধ 
 উোযওৃঢ ংজয ভরূে 
 মসাপ্ত ফীভাওযজডয প্রজোক 
 ংজমাচনভরূও এফং সধওাজযয স্তান্তযডভরূও ঢস াফরীয প্রজোক 

 

a) দাক্ষবর ক্রশ্রণী ক্ষবভাগমূ 

ফীভা সরসজঢ কম োসফগুসর সনজে ওাচ ওযা ে কগুসর সনম্নসরসঔঢ কিডীগুসরয ভজধে ন্তবুস ি 
ে: 

i. মানানই দাক্ষবমূ 

এআ োসফগুসর র কআগুসর কমগুসর ম্পূডসরূজ সরসয ঢস াধীন। ুজমাক এফং কৃীঢ প্রসঢশ্রুঢ 
ফীভা যাস এফং সফসবন্ন কিডীয ফীভায চনে সনধসাসযঢ িসঢূযজডয নোনে ন্থাভজূয 
সফজফঘনায দ্বাযা োসফয ভরূোেন ওযা জে ণাজও। 

ফীভাওাযীয দ্বাযা প্রজেে োসফয ংওটি কৃীঢ সরসয উয সনবস যীরবাজফ সফসবন্ন 
উোনভূ কমভন, িসঢটি ংখটিঢ োয ভজেয ভরূোেন, ফীভাওযজডয স্বাণস, উোজযয 
ম্ভাফনাভূ, অজেয িসঢ, ফেফাজযয িসঢ, ফিে, প্রসঢিান ভরূে সাজফয ভজধে 
ন্তবুস ি ওজয। 

ii. অ-মানানুগ দাক্ষবমূ 

এআ োসফগুসর র কআগুসর কম কিত্রগুসরজঢ ফীভাওৃঢ ঢস ণফা প্রসঢশ্রুসঢ রঙ্ঘন ওজযজঙন। এআ 
প্রওায োসফগুসরয সনষ্পসত্ত সফজফসঘঢ ে াধাযড ফীভা কওাম্পানীগুসরয দ্বাযা প্রসঢসষ্ঠঢ সনেভ 
এফং নীসঢভজূয সফলেফস্তু সাজফ। 

 

iii. গজ়ির লতি  অথবা গজ়ির অনুজেদ 

সওঙু সরসয কিজত্র এটি র অিাযআনুেেজযন্স নাজভ সযসঘঢ এওটি ঢস , কমটিয দ্বাযা 
ফীভাওৃঢজও ঢাাঁয ম্পসত্তয, প্রওৃঢ ভজূরেয কণজও ওভ ভজূরে ফীভাওযজডয চনে চসযভানা ওজয। 

iv. তদবকজমির ক্ষবপদমূ - ক্ষবপযিয়মূক িক্ষতমূ 
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ছ , খূডী, ফনো, োফন এফং বূসভওম্প আঢোসেয ভঢ প্রাওৃসঢও সফেভূ, "বকফাজনয 
ওভস" এআ নাজভ ংজ্ঞাসেঢ ওযা ে। এআ প্রওায সফেগ্রি ঞ্চরটিজঢ ফীভাওাযীয ফহু ংঔেও 
সরস িসঢয ওাযড জঢ াজয। 

এআ প্রওায ফৃৎ এফং সফমসেভরূও িসঢগুসরয কিজত্র, মসজফিওজও, এওটি ীঘ্র ভরূোেন এফং 
িসঢ হ্রাজয প্রজঘিা সাজফ ঢাত্িসডওবাজফ িসঢ ংখটিঢ োয িানটিজঢ মাোয চনে 
সনজেস সঢ ওযা ে। এওআ জঙ্গ, ফীভাওাযীয অসধওাসযওকড, সফজলবাজফ সফচস ঢ যাসটি 
সফার ংজওয জর, িসঢয িানটি সযেসন ওজযন। সযেসজনয উজেেটি র িসঢয িানটি 
কণজও, িসঢয প্রওৃসঢ এফং সযসধ ম্পজওস  এওটি ঢাৎিসডও ধাযডা াো। 

মসে মসজফিওযা ভরূোেজনয কিজত্র কওান প্রওায ভোয মু্মঔীন ন ঢাজর প্রাণসভও 
প্রসঢজফেন প্রোন ওযা ে এফং ফীভাওাযীয সনওঝ জঢ ণ প্রেসন এফং সনজেস সওা অহ্বান ওযা 
ে, এআবাজফ, প্রজোচনানুাজয, ফীভাওাযী সফভাওৃজঢয জঙ্গ ম্পসওস ঢ সফলেগুসরয উয 
অজরাঘনা ওযায ুজমাক ান।  

v. অন্তবিতী অথি প্রদান 

প্রাণসভও প্রসঢজফেনগুসর ঙা া, কমঔাজন কভযাভসঢণফা প্রসঢিানায ওাচগুসর েীখস ওার ধজয 
ঘরজঢ ণাজও কআ কিত্রগুসরজঢ ভে ভে ন্তফসঢী প্রসঢজফেনভূ প্রোন ওযা জে ণাজও। 
ন্তফসঢী প্রসঢজফেনগুসর ফীভাওাযীজও িসঢয ভরূোেজনয ওাচটিয প্রকসঢ ম্পজওস  এওটি ধাযডা 
প্রোন ওজয। এটি ফীভাওৃঢ ঘাআজর ঢাাঁয োসফটিয "ন্তফসঢী ণস প্রোন"-এয ুাসযজ 
ােঢা ওজয। 

মসে োসফটি ঠিও সাজফ সফজফসঘঢ ে, োসফওাযীয প্রসঢ ণস প্রোন ওযা ে এফং 
কওাম্পানীঢ নসণবুি ওযা ে। -ফীভাওাযী এফং ুনফীভাওাযীজেয সনওঝ জঢ উমিু 
অোেগুসর ওয জে ণাজও, মসে সওঙু ণাজও। সওঙু কিজত্র, ফীভাওৃঢ কআ ফেসি না জঢ 
াজযন মাাঁজও ণসটি প্রোন ওযজঢ জফ। 

 

উদারণ  

মসে সগ্নফীভাওৃঢ ম্পসত্তটি এওটি ফোজেয সনওঝ ফেসও যাঔা ে, ঢাজর "স্বীওৃঢ ফোে ক্লচ" 
নুাজয, োসফয ংওটি ফোজেয সনওঝ প্রোন ওযজঢ জফ। এওআবাজফ, কাস য কিজত্র "কভাঝ 
িসঢ"-এয োসফটি াোয াযজঘ ঘুসিয সফলেফস্তু সাজফ অসণসও ংিাওাযীয প্রসঢ প্রোন ওযজঢ 
জফ। 

াভসুদ্রও ভারত্রসবসত্তও োসফগুসর, সমসন িসঢ ংখটিঢ োয ভে ঢাাঁয জি নজুভাসেঢ 
ভদু্রফীভায সরসটি উিাসঢ ওযজফন, কআ োসফওাযীয প্রসঢ প্রোন ওযা জফ।  
 

b) ক্ষডস্চাজি  ভাউচারমূ 

সরসয ধীজন এওটি সটঘাচস  াোয জয শুধুভাত্র োসফটিয সনষ্পসত্ত ওযা ে। অখাঢ 
ম্পসওস ঢ োসফয (ফেসিকঢ েখুসঝনা ফীভায ধীন) এওটি নভনুা সটঘাচস  সযসঝ সনম্নসরসঔঢ 
ফোজনয সবসত্তজঢ প্রস্তুঢ ওযা ে : (কওাম্পানী কণজও কওাম্পানীজঢ সবন্নঢয জঢ াজয) 
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ফীভাওৃজঢয নাভ 

োসফ নং.    সরস নং. 

এয কণজও প্রাপ্ত       কওাম্পানী সরসভজঝট 

__________ ঢাসযজঔ ণফা ঢায অাজ ংখটিঢ েখুসঝনায ওাযজড অভায/অভাজেয 
অখাঢ প্রাসপ্তয চনে অভায/অভাজেয প্রসঢ প্রজেে ____________ ঝাওায িসঢূযজডয ূডস 
এফং ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত সাজফ অসভ/অভযা কওাম্পানীয প্রসঢ অভায/অভাজেয োসফটিয ম্পসওস ঢ 
প্রঢেিবাজফ ণফা জযািবাজফ উদু্ভঢ ফঢস ভান ণফা বসফলেৎ োসফ কণজও ূডস এফং ঘূ ান্ত 
সটঘাচস  সযসঝ প্রোন ওসয  

ঢাসযঔ                                              (স্বািয) 

 

 

 

ঢৃঢীেি সবসত্তও োজেয োসফগুসরয চনে সটঘাচস  সযসঝগুসর সনম্নসরসঔঢ নুাজয করঔা কমজঢ 
াজয 

অসভ, ______________(োসফওাযীয নাভ), _________________ ঠিওানা এঢদ্বাযা 
_______ ঝাওায প্রাসপ্ত স্বীওায ওযসঙ কম ংওটি, অভায জঙ্গ ______ ভাজয _______ 
ঢাসযজঔ ণফা ঢায অাজ ____________ িাজন ংখটিঢ ো এওটি েখুসঝনায ভাধেজভ 
াযীসযও অখাঢ এফং নোনে িসঢভজূয মু্মঔীন োয পজর ঢাাঁজেয উয অভায দ্বাযা 
উিাসঢ োসফটিয সযজপ্রসিজঢ ____________ (কওাম্পানীয নাভ) দ্বাযা প্রেত্ত জেজঙ এফং 
অসভ স্বীওায ওসয কম এআ যাসটি উি খঝনাটি এফং ফঢস ভাজন ণফা এয যফঢীজঢ প্রঢীেভান 
োিসঢয ম্পজওস  ___________________(ণফা নে কওান ফেসিয) োজেয এওটি 
স্বীওৃসঢ এফং  সঢসযসি এফং নোনে ওর প্রওৃসঢ এফং প্রওাজযয মাআ কাও এআ খঝনাটি 
কণজও উদু্ভঢ োে কণজও, অভায দ্বাযা ণফা অভায ঢযজপ উি ফেসি এফং নে ওর ফেসি 
ূডস এফং ঘূ ান্তবাজফ ভিু ওযায এওটি উজেে প্রোন ওযা জেজঙ। 

ঢাসযঔ                     স্বািয                         ািী 

 

(দ্রিফে : এআ রাআনগুসর কওান ভানেণ্ড নে, শুধুভাত্র উোযড সাজফ প্রেত্ত এফং সবন্নঢয জঢ 
াজয) 

c) ক্ষনষ্পক্ষির পরবতী কাযি 

োসফয সনষ্পসত্তয জয কনো অিাযযাআটিং-এয জঙ্গ ম্পওস মুি েজিগুসর এওটি কিডীয 
ফেফিা কণজও নেটিয কিজত্র সবন্ন ে। 
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উদারণ  

এওটি সগ্নফীভা সরসয ধীজন ফীভাওৃঢ যাসটি প্রেত্ত োসফয ংওটি দ্বাযা হ্রা প্রাপ্ত ে। 
মসে, অনুাসঢও সপ্রসভোভ, কমটি প্রেত্ত োসফ কণজও ফাে কেো ে, প্রোজনয ভাধেজভ এটি 
ুনযাে ুনঃংিাসঢ ওযা মাে। 

এওটি ফেসিকঢ েখূসঝনা সরসয ধীজন ভরূ ফীভাওৃঢ যাসটিয প্রোজন সরসটি ফাসঢর সাজফ 
ধামস ে। 

এওআবাজফ, ফেসিকঢ ঢঢায ঙ্গীওাযসবসত্তও সরসয ধীজন এওটি োসফ প্রোন স্বেংসক্রেবাজফ 
সরসটিজও ভাপ্ত ওজয। 
 

d) উদ্ধার  

াধাযডঢ ‘উোয’িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তয কিজত্র উজেঔ ে। িসঢটি যূড ওযায য উোযওৃঢ 
দ্রফোসে ফীভাওাযীয ভাসরওানাধীন ে। 

উদারণ  

মণন কভাঝ ঔযজঘয সবসত্তজঢ কভাঝযমানসবসত্তও োসফগুসরয সনষ্পসত্ত ওযা ে, িসঢগ্রস্ত কাস টি 
ফীভাওাযী দ্বাযা সনজে কনো ে। সগ্নফীভা, ভদু্রসবসত্তও ফীভা আঢোসেয োসফয কিজত্র উদ্বাজযয 
উজেঔ জঢ াজয। 
 

উেৃঢ ফস্তুগুসর, এআ উজেজে কওাম্পানীগুরী দ্বাযা সনধসাসযঢ প্রসক্রোয ভাধেজভ সফক্রে ওযা ে। 
মসজফিওকড, মাাঁযা িসঢটিয ভরূোেন ওজযজঙন, ঢাাঁযাআ সফক্রজেয ন্থায ুাসয ওজয ণাজওন। 

e) পনুরুদ্ধার 

োসফ সনষ্পসত্তয জয ফীভাওাযীযা, ফীভা ঘুসিয প্রসঢ প্রজমাচে সধওায স্তান্তয ফেফিায 
ধীজন, প্রেত্ত িসঢূযডটি কওান ঢৃঢীে ি, সমসন িসঢটিয চনে ম্ভাফেবাজফ োসে, ঢাাঁয 
কণজও প্রজমাচে অআজনয াাজমে ুনরুোজযয চনে ফীভাওৃজঢয সধওায এফং উােগুসর প্রাসপ্তয 
চনে উমুি ন। এআবাজফ ফীভাওাযীযা চাাচী কওাম্পানী, কযরজে, ণ সযফড ফেফিা, 
সফভান, ফন্নয ওঢৃস ি আঢোসেজেয কণজও িসঢগুসর নুরুোয ওযজঢ াজযন। 

উদারণ  

ওনাআনজভন্ট না যফযা ওযায কিজত্র, িসঢয চনে সযফাওকড োেী। এওআ বাজফ, 
সচসনজত্রয সনযাজে ফন্নজয ক াঁঙাজনায জয কঔান কণজও াযাজনায চনে ফন্নয ওঢৃস ি োেী। 
এআ উজেজে, ঠিওবাজফ ীরজভাযমুি এওটি সধওায স্তান্তয ত্র োসফ সনষ্পসত্তয ূজফস ফীভাওৃজঢয 
কণজও গ্রড ওযা ে।  
 

7. দাক্ষব ম্পক্ষকি ত ক্ষববাদমূ 

ফসাত্মও প্রজঘিা জত্ত্ব, গ্রাজওয সফজ্ঞসপ্ত প্রোজন সফরম্ব ণফা নসণজত্রয চভা না ওযায ওাযজড 
োসফ প্রোজন সফরম্ব ণফা োসফয প্রোজনয (স্বীওায) ওাযড খঝজঢ াজয। 
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এ ঙা া, উজেঔ ওযায ভঢ াধাযড ওজেওটি ওাযড র: 

 প্রাসঙ্গও ঢজণেয প্রওা 
 অচ্ছােজনয বাফ 
 ফসঃষৃ্কঢ সফজেয ওাযজড িসঢ 
 মসাপ্ত ফীভা যাসয বাফ 
 ঙ্গীওায বঙ্গ 
 অিাযআনুেেজযন্স, ফিে আঢোসেয ওাযজড সযভাড ংক্রান্ত সফলেভ 

এআ ওরগুসরআ ফীভাওৃজঢয চনে মজণি েজুবস াজকয ওাযড জঢ াজয মঔন সঢসন আসঢভজধেআ িসঢটি 
োয ওাযজড অসণসও সফসত্তয মু্মঔীন জে যজেজঙন। ঢাাঁয কবাকাসন্তগুসর হ্রা ওযায উজেজে 
সবজমাক সনষ্পসত্ত এফং সফফাে সযঘারজনয ফেফিাগুসর সরসয ভজধেআ ুষু্ঠবাজফ ন্তবুস ি ওযা 
জেজঙ। সগ্ন ণফা ম্পসত্ত ংক্রান্ত সরসগুসরয কিজত্র সরসগুসরয ভজধেআ "াসরস"-য ঢস টি 
ন্তবুস ি ণাজও। 

a) াক্ষক্ষল 

াসরস র কওান ঘুসি কণজও উদু্ভঢ সফফােভজূয সনষ্পসত্তয ন্থা। াসরসগুসর ওযা জে ণাজও 
অযসফজট্রন োি ওনসসরজেন োক্ট, ১৯৯৬-এয ংিানগুসর নুাজয। এওটি ঘুসিজও 
ওামসওযী ওযায ণফা ঢায ন্তকসঢ এওটি সফফাজেয ভীভাংায াধাযড ন্থাটি র এওটি 
অোরজঢ মাো। এআ প্রওায সফফােগুসর, উজেঔজমাকে সফরম্ব এফং ঔযঘ সফচস ঢ ওজয। 
অযসফজট্রন অআনটি এওটি ঘুসিয ন্তকসঢ সফফাজেয িকডজও এওটি অয প্রণাকঢ, ওভ 
ফেোজি এফং ফেসিসবসত্তও াসরসয দ্বাযা ঢাজেয সফফাে ভীভাংাে নপু্রাসডঢ ওজয।  
াসরসটি সফফাজেয িকজডয সনজচজেয দ্বাযাআ এওচন ণফা এওাসধও াসরসওাজযয ভাধেজভ 
ওাচটি ওযজঢ আচ্ছওু জঢ াজযন। এওচন াসরসওাজযয কিজত্র, িকডজও কআ ফেসিটি 
ম্পজওস  এওভঢ জঢ জফ। ফহু ফাসডসচেও ফীভা সরসজঢআ, াসরসয ংক্রান্ত এওটি নজুচ্ছে 
ন্তবুস ি ণাজও াসরসয সফলেফস্তু সফফাে ফজর উসেসঔঢ। সগ্ন এফং সধওাং সভি প্রওাজযয 
সরসগুসরজঢ এওটি াসরসয নজুচ্ছে ন্তবুস ি ণাজও কমটি ংিান ওজয কম মসে কওাম্পানীটি 
দ্বাযা োেটি স্বীওৃঢ জে ণাজও, এফং ণস প্রোজনয সযভাড ম্পজওস  মসে কওান প্রওায সদ্বভজঢয 
উজদ্রও ে, এআ প্রওায এওটি সদ্বভঢটি অফসেওবাজফ াসরসয চনে সনফসাসঘঢ জফ। াধাযডঢ 
াসরসওাজযয সোন্তটি উবে জিয প্রসঢ ঘূ ান্ত এফং ফেনওাযী ে।  

ঢস টিয ফাওেসফনোগুসর সরস কণজও সরসজঢ সবন্ন ে। াধাযডঢ, সনম্নসরসঔঢ সনেভগুসর 
সফেেভান ণাজও: 

i. সফফােটি িকজডয দ্বাযা সনমুি এওচন এওও াসরসওাজযয সোজন্তয প্রসঢ ফা মসে, 
এওচন এওও াসরসওাজযয সনমুসি ম্পজওস  ঢাাঁজেয ভজধে কওান প্রওায ভঢাননওে ণাজও, 
প্রজঢেও িকজডয দ্বাযা সনমিু, েআুচন াসরসওাজযয সোজন্তয প্রসঢ সড ওযা ে। 

ii. এআ েআুচন াসরসওায এওচন অম্পাোয সনমুি ওযজফন মাাঁযা অজরাঘনা বাগুসরজঢ 
ক যসঢে ওজযন। এআ প্রওায অজরাঘনা বায ওামসপ্রনারীভজূয এওটি অআসন অেরজঢয 
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ওামসপ্রনারীয জঙ্গ সভর ণাজও। প্রজঢেও ি ঢাাঁজেয ফিফে ক ওজযন, মসে প্রজোচন ে, 
এওচন যাভসোঢায াাজমে এফং ািীজেয যীিা ওযা ে।  

iii. মসে েআুচন াসরসওায কওান এওটি সোজন্তয কিজত্র এওভঢ না জঢ াজযন, সফলেটি 
অম্পাোজযয সনওঝ সড ওযা ে সমসন ঢাাঁয যাে োন ওজযন। 

iv. ভরূেগুসর াসরসওায/াসরসওাযজেয ণফা যাে োনওাযী অম্পাোজযয আচ্ছায সবসত্তজঢ 
প্রোন ওযা জে ণাজও। 

োজেয প্রশ্ন ম্পসওস ঢ সফফােগুসর অআসন ফেফিায ভাধেজভ সনষ্পসত্ত ওযজঢ জফ।  

উদারণ  

মসে ফীভাওাযীয ফিফে ে কম িসঢটি প্রোনজমাকে নে ওাযড এটি সরসয ধীজন অচ্ছাসেঢ 
নে, কজিজত্র সফলেটিয সনষ্পসত্ত এওটি অআসন অোরজঢ জফ। ুনযাে, মসে ফীভাওাযীকড, 
সরসটি ফাসঢরওজযন কটি ৎ উজেজে প্রাসঙ্গও ঢণেভজূয প্রওাজয দ্বাযা ('ফসাসধও বাজরা 
সফো'-এয অআনকঢ োেটি বঙ্গ ওযা) প্রাপ্ত ওযা এআ সবসত্তজঢ োসফটি প্রোজন স্বীওায ওজযন, 
ঢাজর সফলেটি অআসন ফেফিায ভাধেজভ সনষ্পসত্ত ওযা জফ। 
 

দ্রিফে :  ভদু্রফীভা সরসগুসরজঢ কওান প্রওায াসরসয ঢস  সফেেভান ণাজও না। 

8. ক্ষববাদ মীমাংার অনযানয প্রজকৌলমূ 

অআঅযসটএঅআ-এয সধসনেভ নুাজয, ওর সরসগুসরজঢ কমজওান ওাযডফঢ ফীভাওাযী দ্বাযা 
প্রেত্ত সযজলফাগুসরজঢ ফীভাওৃজঢয ন্তুসিজঢ ঢাাঁয প্রসঢ উরব্ধ সবজমাক সনষ্পসত্তয ফেফিায উজেঔ 
ণাওজঢ জফ। 

ফেসিকঢ ফেফায সরসয ধীন োসফয কিজত্র এওচন ন্তুি ফীভাওৃঢ ম্বাটিোন-এয দ্বাযা 
জঢ াজযন, মাাঁয ওামসারজেয কমাকাজমাজকয সফলজে সফস্তাসযঢ সফফযড সরসজঢ সফেেভান ণাজও। 

 

সনজচজও যীিা ওরুন  1 

সনম্নসরসঔঢ ওামসওরাগুসরয ভজধে কওানটি োসফয কাোযী সনষ্পসত্তয কিডীবুি ে না? 

I. িসঢয ওাযড ম্পসওস ঢ ঢজণেয চনে নজুযাধ 

II. োসফটিয িাঢভরূও েসৃিবসঙ্গ  

III. িসঢটি এওটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযড সওনা ঢায সনধসাযড 

IV. োসফয ধীনি প্রজেে যাসটিয সনধসাযড 
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সনজচজও যীিা ওরুন 2 

যাজচয এওটি কভাঝয েখুসঝনা খজঝজঙ। ঢাাঁয কাস টি এওটি কভাঝযমান ফীভা সরসয ধীজন 
ফীভাওৃঢ। সনম্নসরসঔঢগুসরয ভজধে কওানটি ওযা যাজচয জি ফসাসধও উমুি? 

I. মুসিংকঢবাজফ মঢ ীঘ্র ম্ভফ ফীভাওাযীজও িসঢটি ম্পজওস  সফজ্ঞসঢ ওযা 

II. ফীভাটিয নফীওযজডয ভজে ফীভাওাযীজও সফজ্ঞসঢ ওযা 

III. কাস টিয অয সধও িসঢ ওযা মাজঢ এওটি ফৃৎ ংজওয িসঢূযড াো মাে 

IV. িসঢটি উজিা ওযা 

 

সনজচজও যীিা ওরুন  3 

োসফয নুোন এফং োসফয ভরূোেজনয ঢুরনা। 

I. োসফয নুোন এফং ভরূোেন উবজেআ এওআ ফস্তু 

II. নুোন োসফটিয তফধঢা সনধসাযজডয প্রজঘিা ওজয কমঔাজন ভরূোেন অয সধওবাজফ ওাযড 
এফং িসঢটিয সযসধয জঙ্গ ম্পওস মুি 

III. ভরূোেন োসফটিয তফধঢা সনধসাযজডয প্রজঘিা ওজয কমঔাজন নুোন অয সধওবাজফ ওাযড 
এফং িসঢটিয সযসধয জঙ্গ ম্পওস মুি 

IV. নুোনটি োসফটি প্রোজনয ূজফস ওযা ে এফং ভরূোেনটি োসফটি প্রোজনয য ওযা ে। 

 

সনজচজও যীিা ওরুন 4 

মসজফিওজেয চনে রাআজন্স প্রোজনয িভঢা ওঢৃস িটি কও? 

I. াজবস োয োজাসজেন প আসিো 

II. াজবস োয কযগুজরঝসয োি কটবরজভন্ট ণসযটি 

III. আনুেেজযন্স কযগুজরঝসয োি কটবরজভন্ট ণসযটি প আসিো 

IV. বাযঢ যওায 

 

সনজচজও যীিা ওরুন 5 

এওটি খূডীছজ য ওাযডফঢ িসঢয োসফ যীিজডয ওাজর সনসম্নসরসঔঢ কওান নসণটিয চনে নজুযাধ 
ফসাসধও ম্ভাফনাভে? 

I. ওযনাজযয প্রসঢজফেন 

II. পাোয সব্রজকজটয প্রসঢজফেন 
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III. ুসরজয প্রসঢজফেন 

IV. অফাো েপ্তজযয প্রসঢজফেন 

 

সনজচজও যীিা ওরুন 6 

কওান নীসঢটিয ধীজন ফীভাওাযী এওটি সরসয ধীনি িসঢটি ঢৃঢীে জিয সনওঝ জঢ 
ুনরুোজযয চনে, ফীভাওৃজঢয সধওাযগুসর অত্মকঢ ওযজঢ াজযন? 

I. ংজমাচন 

II. ভসুি 

III. সধওাজযয স্তান্তয 

IV. িসঢূযড 

 

সনজচজও যীিা ওরুন 7 

মসে ফীভাওাযী সোন্ত গ্রড ওজযন কম এওটি সনসেসি িসঢ প্রজেে নে ওাযড কটি সরসটিয 
ধীজন নাচ্ছাসেঢ, ঢাজর এআ সফলেগুসরয উয কও সোন্ত গ্রড ওজযন? 

I. ফীভাওাযীয সোন্তআ ঘূ ান্ত 

II. অম্পাোয 

III. াসরসওায 

IV. অআসন অোরঢ 
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ারাংল 

a) কাোযীবাজফ োসফয সনষ্পসত্তওযডটি এওটি ফীভা কওাম্পানীয চনে ফসফৃৎ সফজ্ঞান সাজফ 
সযরসিঢ ে। 

b) সরসয ঢস াফরী ংিান ওজয কম িসঢটি ঢাত্িসডওবাজফ ফীভাওাযীজও ঢৎিডাৎ চানাজঢ 
জফ। 

c) োসফয যাসটি মসে কঙাঝ ে, িসঢয ওাযড এফং সযসধ সনধসাযজডয চনে নুোনটি 
ফীভাওাযীয এওচন অসধওাসযও দ্বাযাআ ওযা ে। সওন্তু নোনে োসফগুসরয চনে এটি এওটি 
রাআজন্স প্রাপ্ত কাোয স্বাধীন মসজফিজওয দ্বাযা ওযা ে মাাঁযা িসঢ ভরূোেজনয কিজত্র 
সফজলজ্ঞ।   

d) াধাযডবাজফ োসফয পভসটি, িসঢয সযসিসঢটি ম্পজওস  ম্পূডস ঢণে কমভন, িসঢয ঢাসযঔ, 
ভে, িসঢ ওাযড, িসঢয সযসধ আঢোসে াোয চনে নওাওৃঢ।  

e) োসফভজূয ভরূোেন র ফীভাওৃঢ দ্বাযা মু্মঔীন ো িসঢটি ফীভাওৃঢ সফজেয ওাযডচসনঢ 
সওনা এফং কঔাজন কওান প্রওায ঙ্গীওায বজঙ্গয জন্ন নাআ ঢায সনধসাযজডয প্রসক্রোটি, 
ফীভাওৃজঢয করাওাজনয ভাত্রা সও এফং সরসয ধীজন ফীভা কওাম্পানীয োে সও। 

f) সরসয ধীজন এওটি ফোসঢভরূও স্বীওাজযাসি প্রাসপ্ত জযআ োসফটিয সনষ্পসত্ত ওযা ে। 

g) াসরস র ঘুসি কণজও উদূ্ভঢ সফফােগুসর সনষ্পসত্তয এওটি ন্থা 
 

 

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) িসঢ ম্পজওস  সফজ্ঞসপ্ত 
b) নুোন এফং ভরূোেন 
c) মসজফিও এফং িসঢয ভরূোেওফনৃ্ন 
d) োসফয পভস 
e) ফেফিানা এফং সনষ্পসত্তওযড 
f) োসফ সনষ্পসত্তওযড ম্পসওস ঢ সফফােভূ 
g) াসরস 
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ক্ষনজজজক পরীিার উিরমূ 

উির 1 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
কাোযীসবসত্তজঢ োসফয সনষ্পসত্ত, এওটি োসফয প্রসঢ িাঢভরূও েসৃিবঙ্গী সফচস ঢ ওজয না।  

উির  2 

ঠিও সফওল্পটি র ১। 
মুসিংকঢবাজফ মঢ ীঘ্র ম্ভফ এওটি োসফ সফজ্ঞসঢ ওযজঢ জফ। 

উির  3 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
নুোন োসফটিয তফধঢা সনধসাযজডয প্রজঘিা ওজয কমঔাজন ভরূোেন অয সধওবাজফ ওাযড এফং িসঢটিয 
সযসধয জঙ্গ ম্পওস মুি 

উির  4 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 

মসজফিওজেয নজুভােন প্রোনওাযী ওঢৃস ি র অআঅযসটএ। 
উির 5 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
এওটি খূডীছ চসনঢ িসঢয োসফ যীিায চনে নজুযাজধয ফসাসধও ম্ভাফনামুি নসণটি র অফাো 
েপ্তজযয প্রসঢজফেন।  

উির 6 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
সধওায িান্তজযয নীসঢয ধীজন ফীভাওাযী এওটি সরসয ধীজন প্রেত্ত িসঢটি এওচন ঢৃঢীে জিয 
সনওঝ জঢ ুনরুোজযয উজেে ফীভাওৃজঢয সধওাযগুসর অত্মকঢ ওযজঢ াজযন। 

 

উির  7 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
যক্ষদ ক্রকান বীমাকারী ক্ষদ্ধান্ত গ্রণ কজরন ক্রয ক্ষনক্ষদি ষ্ট একট িক্ষত প্রজদয় নয় কারণ ক্রট পক্ষক্ষর 
অধ্ীজন আোক্ষদত নয়, তাজ এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ আইক্ষন আদাজত ক্ষনধ্িাক্ষরত জব। 
 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন  1 
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িসঢয সফজ্ঞসপ্তটি ওযজঢ জফ: 

I. িসঢয ম্পূডস ঠিও ভজে 

II. ১৫ সেন জয 

III. মুসিংকঢবাজফ মঢ ীঘ্র ম্ভফ 

IV. িসঢটি ংখটিঢ োয য কমজওান ভজে 

প্রশ্ন  2 

িসঢয নুোনটি ওজযন: 

I. ননজুভাসেঢ মসজফিও 

II. নজুভাসেঢ এফং উমুি মসজফিও 

III. ফীভাওাযীয প্রসঢসনসধ 

IV. আসঞ্জসনেসযং-এ সটগ্রীধাযী কমজওান ফেসি 

প্রশ্ন 3 

ফেসিসবসত্তও েখুসঝনা ফীভায কিজত্র ___________ প্রসঢজফেনটি প্রজোচনীে। 

I. মসজফিও 

II. সঘসওত্ও 

III. ুসর 

IV. ওযনায 

প্রশ্ন 4  

ফীভা অআন নুাজয, ________ ঝাওায ভান ফাসধও যাসয োসফগুসরয কিজত্র স্বাধীন মসজফিজেয 
প্রজোচন। 

I. ৪০,০০০ ঝাওা 

II. ১৫,০০০ ঝাওা 

III. ২০,০০০ ঝাওা 

IV. ২৫,০০০ ঝাওা 

প্রশ্ন  5 

ভ্রভড ফীভা সরসয কিজত্র কেজয ফাআজয োসফয ভরূোেনগুসর ওজযন: 

I. বাযঢীে মসফিওকড 

II. িসঢয কেটিয িানীে মসজফিও 

III. ফীভাওাযীয সনচস্ব ওভসঘাযী 

IV. সরসজঢ উজেসঔঢোসফ সনষ্পসত্তওাযী প্রসঢসনসধফনৃ্ন 



 

436 

 

প্রশ্ন 6 

এওটি সগ্নওািসবসত্তও োসফয কিজত্র, পাোয সব্রজকজটয এওটি প্রসঢজফেন: 

I. প্রজোচন নাআ 

II. ফীভাওৃজঢয চনে ঐসচ্ছও 

III. প্রজোচনীে 

IV. ুসরজয প্রসঢজফেজনয এওটি ং 

প্রশ্ন  7 

টিএটি সও? 

I. ঝাআভ োি ঝানস 

II. টির এ ঝাআভ 

III. ঝাআভ োি ঝাআট 

IV. ঝানস োযাউি ঝাআভ 

প্রশ্ন 8 

িসঢয চনে ণস প্রোজনয দ্বাযা উোযওৃঢ ফস্তুগুসরয ভাসরওানা ফঢস াে: 

I. মসজফিওজেয উয 

II. ফীভাওৃজঢয উয 

III. ফীভাওাযীয উয 

IV. িানীে ওঢৃস জিয উয 

প্রশ্ন 9 

াসরস র __________ দ্বাযা ওৃঢ োসফ সনষ্পসত্তয এওটি প্রসক্রো 

I. অআসন অোরঢ 

II. মসজফিওজেয এওটি ককাষ্ঠী 

III. ম্পসওস ঢ িজেয দ্বাযা সনফসাসঘঢ াসরসওায(কেয) 

IV. কমজওান বাজফ সনফসাঘজনয সবসত্তজঢ ফীভা কওাম্পানীয ওভসঘাযী 

প্রশ্ন 10 

ফীভাওাযীযা সধওায স্তান্তয নীসঢয ধীজন প্রেত্ত িসঢটি ুনযোয ওযজঢ াজযন: 

I. শুধুভাত্র চাাচী কওাম্পানীয কণজও 

II. শুধুভাত্র কযরজে এফং ণ সযফন ংিাভজূয কণজও 

III. সফভান ংিা এফং ফন্নয ওঢৃস ি কণজও 
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IV. চাাচী কওাম্পানী এফং কযরজে এফং ণ সযফন ংিা এফং সফভান ংিা এফং ফন্নয ওঢৃস জিয 
কণজও 

 

 

 

ক্ষনজজজক পরীিার প্রশ্নমূ 

উির  1 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
িসঢটি সফজ্ঞসঢ ওযজঢ জফ মুসিংকঢবাজফ মঢ ীঘ্র ম্ভফ। 

উির  2 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
িসঢয নুোনটি ওযা ে নজুভাসেঢ এফং উমুি মসজফিজওয দ্বাযা 

উির  3 

ঠিও সফওল্পটি র ২। 
এওটি ফেসিসবসত্তও েখুসঝনাচসনঢ োসফয চনে এওচন টািাজযয প্রসঢজফেন প্রজোচনীে। 

উির  4 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
ফীভা অআন নুাজয ২০,০০০ ঝাওাযভান ফাসধও োসফয চনে স্বাধীন মসজফিওজেয প্রজোচন ে। 

উির  5 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
ভ্রভড ফীভা সরসগুসরয কিজত্র কেজয ফাআজযয োসফগুসরয ভরূোেন ওযা ে সরসজঢ উজেসঔঢ সনষ্পসত্তওাযী 
প্রসঢসনসধজেয দ্বাযা 

উির  6 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
এওটি সগ্নওািচসনঢ োসফয কিজত্র পাোয সব্রজকজটয এওটি প্রসঢজফেন প্রজোচনীে। 

উির  7 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
টিএটি র ঝানস োযাউি ঝাআভ। 

উির  8 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
িসঢূযড প্রোজনয য উোযওৃঢ ফস্তুটিয ভাসরওানা ফীভাওাযীয প্রসঢ ফঢস াে 
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উির  9 

ঠিও সফওল্পটি র ৩। 
াসরস র সফচস ঢ িজেয দ্বাযা সনফসাসঘঢ াসরসওায(কেয) দ্বাযা োসফ সনষ্পসত্তয এওটি প্রসক্রো। 

উির  10 

ঠিও সফওল্পটি র ৪। 
ফীভাওাযীযা, সধওায স্তান্তজযয নীসঢয ধীজন প্রেত্ত িসঢটি চাাচী কওাম্পানী এফং কযরজে এফং ণ 
সযফন ংিা এফং সফভান ংিা এফং ফন্নয ওঢৃস জিয কণজও ুনরুোয ওযজঢ নজুভাসেঢ। 
 

 

অক্ষিবীমা দাক্ষবর িম 
 

১। ফীভাওৃজঢয নাভ  ঠিওানা 
 

২। নগু্র ওজয সগ্নওািচসনঢ েখুসঝনায ওর সরসগুসরয সনম্নসরসঔঢ সফস্তাসযঢ সফফযডগুসর প্রোন ওরুন 
 

সরস 
নং. 

অচ্ছাসেঢ 
ছুাঁ সও 

িান প্রসঢশ্রুঢ ফীভা 
যাস 

িসঢয ধাযডাকঢ 
সযভাড 

 

(১) 
(২) 
 

৩। ফীভায ভেওার 
 

৪। িসঢয ঢাসযঔ এফং ভে 
 

৫। িসঢয প্রওৃসঢ এফং ওাযড 
(নগু্র ওজয িসঢয প্রসঢ সনজেসও সযসিসঢটিয সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন) 
 

৬। নগু্র ওজয নোনে ফীভা কওাম্পানীগুসর কণজও কৃীঢ সগ্নওাি/েখুসঝনা ম্পসওস ঢ ফীভায সফস্তাসযঢ সফফযড 
প্রোন ওরুন। 
 

৭। মসে ফীভাওৃঢ এওও ভাসরও না ন, ঢাজর ম্পসত্তটিজঢ ঢাাঁয/ঢাাঁজেয স্বাজণস প্রওৃসঢ এফং নোনে স্বাজণসয 
সফস্তাসযঢ সফফযড। 
 

৮। িসঢটি সও সফজ্ঞসঢ ওযা জেজঙ 
(১) ুসর 
(২) পাোয সব্রজকট 
 

৯। ফঢস ভান সরস ভেওারটিজঢ এওআ ম্পসত্তয চনে ূজফস কওান প্রওায োসফয প্রসঢজফেন সঙর সও? ণাওজর 
সফস্তাসযঢ সফফযড প্রোন ওরুন। 

(ও) ওাযড 
(ঔ) েখুসঝনায ঢাসযঔ 
(ক) োসফ 
(খ) সরস প্রোনওাযী ওামসারে 
(গ) প্রেত্ত োসফয যাস/ফজওো 
 

অসভ এঢদ্বাযা কখালডা ওসয কম উজয প্রেত্ত ঢণেভূ অভায ফসজিষ্ঠ জ্ঞানানুাজয ঢে এফং ঠিও। 
 

িান : 
 

ঢাসযঔ :                                                    ফীভাওৃজঢয স্বািয 
 

ফীভাওৃজঢয সযঘােও 
সঘহ্ন 

কভাঝ এ.অআ 
এফং প্রজঢেও 
সরসয 
ংজমাচন 
সনধসাযজডয চনে িসঢটি সরসটি 

ফঢস ভান ণাওা ফিাে 
জঢ ফজফ 

ফসসনওঝফঢী ওাযডটি উজেঔ ওযজঢ জফ 

ংজমাচজনয ঢস  

িসঢটি ভণসনওাযী 
সঢসযি নসণভূ 

ফীভাওৃঢ ঢাাঁয ফীভাজমাকে 
স্বাজণসয সযসধ মসন্ত অচ্ছাসেঢ 

জফন 

মাঘাআজেয চনে সঢসযি ঢণেভূ 
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কটব. সপায/ব্রাঞ্চ/সট..-এয দ্বাযা ূযজডয চনে 
 

সগ্নওািচসনঢ োসফ নং.__________ 
 

ব্রাঞ্চ/সট.. 
কওাট নং. 

অয.. 
কওাট নং. 

কটব. 
সপাজযয 
কওাট নং. 

প্রসঢসনসধয 
কওাট নং. 

সপ্রসভোভ প্রোজনয 
সফফযড 

  

যসে নং.  সফসচ 
সসট নং. 

প্রোজনয 
ঢাসযঔ 

সযভাড  
ঝাওা 

       
 

 


