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ণাওপ্লঢ প্লব৷
প

এ
ই

এ

প
এ

এ
প

এ
এ

এ
প

এ
সবেমুঔী
প প

এ
প

উ

এই
III-এর ঈপর নেস্ত ওরার চনে অমরা IRDAI-কও িনেবাে চানাআ৷ ংিাটি
ও বেসিপ্লও, যাাঁরা এআ পাঞক্রমটি পাঞ ওপ্লরন এবং পরীিাে ঈত্তীডস ন, শুপ্লভচ্ছা চানাে৷

iii

ক্ষবয়বস্তু
অধ্যায় নং
অধ্যায় 1

ক্ষলররানাম

পাতা নং.

াধ্ারণ অধ্যায়

1

বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত

2

2

ক্রেতা পক্ষররবা

24

3

অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ

55

4

করপপ াররট এরজন্টরের ক্ররগুরলন

65

5

জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকপত নীক্ষত

83

অধ্যায় 2

জীবনবীমা

6

জীবন বীমারত ক্ষক জক্ষ়িত

104

7

আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা

116

8

জীবন বীমা ৃষ্ট পণয – I

137

9

জীবন বীমা পনয – II

155

10

জীবন বীমার আরবেন

169

11

জীবন বীমার মূয  মূয ক্ষনধ্প ারণ

178

12

ডকুরমরন্টলন – প্ররপাজা ক্রেজ

199

13

নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতপ –I

210

14

নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতপ -২

218

15
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অধ্যায় 1
বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত
অধ্যায় ূচনা
এআ িোে বীমা বুসনোে ম্বপ্লে পসরঘে ওসরপ্লে সেপ্লঢ, ঢার সববঢস ন এবং সওভাপ্লব এটি ওাচ ওপ্লর
ঢা সঘসিঢ ওরার প্লিে ওাচ ওপ্লর। অপসন অপ্লরা সলঔপ্লবন বীমা প্রঢোসলঢ খঝনার ফপ্ল ঈদ্ভূ ঢ
ণসননসঢও িসঢর সবরুপ্লে সওভাপ্লব ুরিা প্রোন ওপ্লর এবং ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি যন্ত্র সপ্লপ্লব ওাচ
ওপ্লর ।

ক্ষলিণ ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.

চীবন বীমা - আসঢা  সববঢস ন
সওভাপ্লব বীমা ওাচ ওপ্লর
ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌল
ছুাঁ সও পসরঘানার চনে এওটি াসঢোর সপ্লপ্লব বীমা
মাপ্লচ বীমার ভূ সমওা

2

A. জীবন বীমা - ইক্ষতা  ক্ষববতপন
অমরা সনশ্চেঢার এওটি পৃসণবীপ্লঢ বা ওসর। অমরা শুনপ্লঢ পাআ:





কর ংখস
বনোে মগ্র ম্প্রোপ্লের ধ্বং
ভূ সমওম্প যা কলাও অপ্লন
ঞাৎ ল্পবেী মানুপ্লর ঞাৎ ওা মৃঢুে

ক্ষচত্র 1 : আমারের চারপারল ঘটরছ এমন ঘটনা

অক্ষি

ভূক্ষমস্খন

বনযা

ভূক্ষমকম্প

বজ্রপাত
কওন এআ খঝনা অমাপ্লের ঈসদ্বগ্ন এবং ভীঢ ওপ্লর?
ওারডটি চ.
i.

প্রণমঢঃ এআ খঝনা সনপ্লেসলে ।যসে অমরা এওটি খঝনার পূবসানুমান এবং
পাসর, ঢাপ্ল অমরা এঝার চনে প্রস্তুঢ ণাওপ্লঢ পাসর ।

পূবসাভা সেপ্লঢ

ii. সদ্বঢীেঢ, এমন সনপ্লেসলে এবং েুভসাকেচনও খঝনা প্রােআ ণসননসঢও িসঢ এবং সবাে এর
এওটি ওারড.
3

এওটি ম্প্রোে, ভাক এবং পারস্পসরও মণসপ্লনর এওটি সপ্লিম দ্বারা এআ িরপ্লনর খঝনা দ্বারা যারা
প্রভাসবঢ ে কআ ব বোসিপ্লের াাযে ওরপ্লঢ অপ্লঢ পাপ্লর
বীমা িারডা াচার াচার বঙর অপ্লক চন্ম ে ।বঢস মাপ্লন অমরা কয,
মাত্র েুআ বা সঢন লঢাব্দী অপ্লক প্রঘসঢ প্লেপ্লঙ ।

বীমা বেবা চাসন ঢা

1. বীমা ইক্ষতা
সিিপূবস ৩০০০ া কণপ্লও বীমা সওঙু অওাপ্লর বা নোনে অওাপ্লর , পসরসঘঢ সঙ। সবসভন্ন
ভেঢা বঙপ্লরর পর বঙর িপ্লর, ম্প্রোপ্লের সওঙু ভু িপ্লভাকী েেপ্লের িসঢ পুসং এবং ভাক ওপ্লর
কনোর িারডাপ্লও নুলীন ওপ্লরপ্লঙ। এআ িারডা ওীভাপ্লব প্রপ্লোক ঢ – ঢার ঈপর অমাপ্লের েৃসি
কেো যাও ।
2. বছররর পর বছর ধ্রর বীমা
বোসবনীে বেবােীরা

বোসবনীে বেবােীপ্লের ঘু সি সঙ কযঔাপ্লন ঢারা ঊডোঢাপ্লের সঢসরি প্লের
ণস সেঢ াসরপ্লে বা ঘু সর প্লে যাো এওটি ঘাাপ্লনর কিপ্লত্র, ঊড কঔার চনে
এওটি মূে সাপ্লব। এটিপ্লও 'কনৌ ঊড' বা ে। এআ ঘু সি নুযােী, চাাচ বা
ঢার পপ্লডের সনরাপত্তার প্রসঢ কৃীঢ ঊড পসরপ্ললাি ওরা প্লব শুিুমাত্র যসে এবং যঔন

বারূও এবং
বেবােীরা
গ্রীও

চাাচ ঢার কন্তপ্লবে মুদ্রযাত্রার পপ্লর সনরাপপ্লে কপৌাঁপ্লঙাে ।
ুরাপ্লঝর শ্রীো, সমলর এবং গ্রী এ ভারঢীে চাাচ সনপ্লে মুদ্রযাত্রা ওরা বারূও এবং
ুরাঢ-এর বেবােীপ্লের মপ্লিে বোসবনীে বেবােীপ্লের নুরূপ ভো প্রঘসঢ
সঙ.
গ্রীওরা ৭ লঢাসব্দর কলপ্ল সনঢী সমসঢ শুরু ওপ্লরসঙ, মৃঢ েেপ্লের
প্লন্তেসিসক্রোর এবং পসরবাপ্লরর যত্ন সনপ্লঢ। আংোপ্লির বেু ত্বপূডস সমসঢ এওআভাপ্লব

করাট এর বাসন্নারা

ঘীনা বেবােীরা

কঠিঢ প্লেসঙ ।
করাট এর সিবাীরা এওটি প্রণা প্রঘন ওপ্লরসঙ যদ্দ্বারা , যসে েুেসলার মে
পসরঢোপ্লকর ওারপ্লড সওঙু পডে নি ে, পপ্লডের মাসও ( এমনসও যাপ্লের সওঙু আ
ারাে সন) সওঙু নুপাপ্লঢ কাওান বন ওরপ্লব ।
প্রাঘীন সেপ্লনর ঘীনা বেবােীরা েুেসম নেীর ঈপর যাত্রা ওরার মে সবসভন্ন কনৌওা

বা চাাপ্লচ ঢাপ্লের পডে রাঔপ্লঢা। ঢারা িপ্লর সনঢ কয কওাপ্লনা কনৌওা যসে প্রসঢকূ
পসরডসঢ কভাক ওপ্লর, পপ্লডের িসঢ শুিুমাত্র অংসলও প্লব, কমাঝ প্লব না।

িসঢ

সবঢরড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর এবং যার ফপ্ল িসঢ হ্রা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর ।
3. মার আধ্ুক্ষনক ধ্ারণা
ভারপ্লঢ
প্লনও
সবসভন্ন
েের

চীবন বীমা নীসঢ প্রসঢফসঢ প্লেসঙ ভারপ্লঢর কযৌণ পসরবার বেবিার প্রসঢষ্ঠাপ্লন, যা সঙ
বঙর িপ্লর চীবন বীমার এও করা িরন। এওচন েপ্লের েু: ঔচনও মৃঢুের খঝনাে
পসরবাপ্লরর েেপ্লের দ্বারা েু: ঔ  কাওান ভাক ওরা ে, যার ফপ্ল পসরবাপ্লরর প্রসঢটি
সনরাপত্তাপ্লবাি বোঢ ণাপ্লও ।
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কযৌণ পসরবার বেবিার ভাঙ্গন এবং অিুসনও যুপ্লক নু পসরবাপ্লরর অশু প্রপ্লোচনীেঢা তেনসন্নন
চীবপ্লনর ঘাপ্লপর প্লঙ্গ সমসঢ প্লে এটি প্রপ্লোচনীে ওপ্লর ঢু প্লপ্লঙ
সনরাপত্তার চনে সবওল্প বেবিা
সভবেি ওরপ্লঢ। এটি এওটি বেসির চীবন বীমার গুরুত্ব ঢু প্ল িপ্লর ।
i.

রয়ড: অিুসনও বাসডসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভাপ্লব ঘঘসা ওরা ে ঢার সঘহ্ন
িপ্লন প্লেট এর ওসফ াঈ পাো যাপ্লব।
বেবােীরা যারা কঔাপ্লন চপ্ল া ঢ,
কাওান ভাক ওরপ্লঢ ম্মঢ ঢ চাাচ দ্বারা বাসঢ ঢাপ্লের পপ্লডের চনে ামুসদ্রও সবপের
ওারপ্লড।
ামুসদ্রও সবপে কযমন চেুেপ্লের
েূরমুপ্লদ্রর ঈপর টওাসঢ, ণবা ঔারাপ
মুদ্র অবাোে পডে নি বা
ামুসদ্রও সবপপ্লের ওারপ্লড চাাচ টু প্লব যাোর ওারপ্লড
এরওম িসঢ ংখটিঢ ঢ ।
ii. ক্ষচরস্থায়ী ক্ষনশ্চয়তার জনয ন্ডরন 1706 াপ্ল প্রসঢসষ্ঠঢ বেু ত্বপূডস সমসঢটিপ্লও সবপ্লের প্রণম
চীবন বীমা কওাম্পানী বপ্ল মপ্লন ওরা ে ।
4. ভাররত বীমা ইক্ষতা
a) ভারত: ভারপ্লঢ অিুসনও বীমা ামুসদ্রও বীমা বেবা অর্ভকওারী সবপ্লেলী বীমা প্রোনওারী ংিা
দ্বারা 1800 াপ্লর প্রণম সেপ্লও বা
ওাঙাওাসঙ মপ্লে শুরু ে.
ক্ষররয়ন্টা াইফ ইন্পুযররন্প ভারপ্লঢ িাসপঢ প্রণম চীবন বীমা কওাম্পানী সঙ এওটি আংপ্লরসচ
ক্রকাং ক্ষক্ষমরটড
কওাম্পানী ।
ক্ষিটন ইন্পুযররন্প ক্রকাং ক্ষক্ষমরটড

ভারপ্লঢ িাসপঢ ওরা প্রণম -চীবন সবমা

ক্রবারে ক্ষমউচু য়া অযাক্ষউররন্প প্রণম ভারঢীে বীমা কওাম্পানী. এঝা মুম্বাআ এ 1870 াপ্ল
ক্রাাইট ক্ষক্ষমরটড
কঠিঢ ে
নযালনা
ইনক্ষররন্প ভারপ্লঢর প্রাঘীনঢম বীমা কওাম্পানী. এঝা 1906 াপ্ল প্রসঢসষ্ঠঢ
ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক্ষমরটড
ে এবং এঝা এঔন বেবাসেও
নে প্লনও ভারঢীে কওাম্পাসন সবংল লঢাব্দীর শুরুপ্লঢ স্বপ্লেলী অপ্লন্নাপ্লনর ফপ্ল পরবঢীওাপ্ল িাপন
ওরা ে.

গুরুত্ব
1912 াপ্ল, জীবন বীমা ক্রকাম্পাক্ষন আইন  প্রসভপ্লটন্ট ফাি অআন বীমা বেবা সনেন্ত্রড ওরপ্লঢ
কৃীঢ ে। চীবন বীমা কওাম্পানী অআন, 1912 এঝা বািেঢামূও ওপ্লর কয সপ্রসমোম ার কঝসব
এবং কওাম্পানীর পযসাবৃত্ত মূেসনিসারড এওটি োওঘু েোসর দ্বারা প্রঢেসেঢ ওরা প্লব। ঢপ্লব, ভারঢীে
এবং সবপ্লেলী কওাম্পানীর মপ্লিে মঢা  তবমে বোঢ সঙ ।

বীমা অআন 1938 ভাররত বীমা ক্রকাম্পাক্ষন পক্ষরচানা ক্ষনয়ন্ত্রণ কররত ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ প্রথম আইন ক্ষছ। এই
আইন, মরয় মরয় ংরলাক্ষধ্ত রয় এখন কাযপ করী। বীমা আইরনর ক্ষবধ্ান অনুযায়ী বীমা ক্ষনয়ন্ত্রক
রকার দ্বারা ক্ষনযুি করা রয়ক্ষছ।
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b) জীবনবীমা জাতীয়করণ : 1956 াপ্ল চীবনবীমা বেবা চাঢীেওরড ে এবং চীবনবীমা
ওপ্লপসাপ্লরলন (LIC of India) িাসপঢ ে। কআ মে 170 কওাম্পানী এবং 75 প্রসভপ্লটন্ট ফাি
কাাআটি চীবনবীমা বেবা ওরঢ। 1956 কণপ্লও 199 বসি এওমাত্র সিওার চীবনবীমা
বেবা ওরার সঙ LIC’র ত্ত্বািীন।
c) অ জীবন বীমা জাতীয়করণ : 1972 াপ্ল ািারড বীমা বেবা চাঢীেওরড অআন (GIBNA)
সবসিবে োর প্লঙ্গ,  চীবন বীমা বেবা রাষ্ট্রােত্ত প্লেসঙ এবং ভারপ্লঢর ািারড
বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন (GIC) এবং ঢার ঘার িীনি কওাম্পানী িাপন ওরা প্লেসঙ।ক মপ্লে
 চীবন বীমা বেবা ওরপ্লঙন এমন ভারপ্লঢর 106 বীমা প্রোনওারী সমসিঢ প্লেসঙ ভারপ্লঢর
GIC-র ঘার ােও ংকঞপ্লনর প্লঙ্গ
d) মারাত্রা কক্ষমট এবং আইআরক্ষডএ : 1993 াপ্ল, মাপ্লাত্রা ওসমটি িাসপঢ ে
প্রসঢপ্লযাসকঢার এওটি ঈপাোপ্লনর পুনঃপ্রবঢস ন  সলল্প ঈন্নেপ্লনর চনে প্লেড এবং পসরবঢস ন
ুপাসরল ওরপ্লঢ। ওসমটি এর সরপ্লপাঝস চমা ওপ্লর 1994াপ্ল। 1997 াপ্ল বীমা সনেন্ত্রড ওঢৃস পি
(IRA) প্রসঢসষ্ঠঢ ে। বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন অআন, 1999 (অআঅরসটএ)-এ পাল ো
বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন ওঢৃস পি (অআঅরসটএ) কঞন ওপ্লর 2000 াপ্লর এসপ্রপ্ল: চীবন এবং
 চীবন বীমা ঈভে
সলপ্লল্পর চনে এওটি সবসিম্মঢ সনেন্ত্রও ংিা সপ্লপ্লব, অআঅরসটএ
পরবঢীওাপ্ল ২০১৪ াপ্ল অআঅরসটএঅআ সপ্লপ্লব নামওরড ওরা প্লেপ্লঙ।
২০১৫ াপ্ল বীমা অআন ংপ্ললািপ্লন, সওঙু সভন্ন লঢস
কওাম্পানীর ংজ্ঞা  কঞন সনেন্ত্রড ওপ্লর।

কযাক ওরা প্লেপ্লঙ যা ভারপ্লঢ বীমা

ভারঢীে বীমা কওাম্পানীপ্লঢ এমন এও কওাম্পানীীী অপ্লঙ যাপ্লঢ কপাঝসপ্লফাস সবসনপ্লোকওারী 
সবপ্লেলী সবসনপ্লোকওারী দ্বারা আকুেআটি কলোপ্লরর মসিকঢ কাসডং, এআভাপ্লব সনিসারড ওরা কযপ্লঢ
পাপ্লর, ভারঢীে মাসওানািীন  সনেন্ত্রডযুি ভারঢীে বীমা কওাম্পানীর প্রপ্লেে আকুেআটি সবসনপ্লোক
লঢওরা ঈনপঞ্চাপ্ললর কবসল না ে।
বীমা সনেপ্লমর ংপ্ললািন ভারপ্লঢ সবপ্লেলী কওাম্পাসন ম্বপ্লে লঢস রাপ্লঔ। এও সবপ্লেলী বীমা কওাম্পানী ভারপ্লঢ
িাসপঢ কওান লাঔার মািেপ্লম পুনবীমাে সপ্ত প্লঢ পাপ্লর। “পুনবীমা” মাপ্লন  “এও বীমাওঢস ার ছুাঁ সওর এও
ভাক নে বীমাওঢস া দ্বারা বীমা যা এও পারস্পসরও গ্রডপ্লযাকে সপ্রসমোপ্লমর চন্ে ছুাঁ সও গ্রড ওপ্লর”
5. আজরকর জীবন বীমা ক্ষলল্প
বঢস মাপ্লন, এআ পযসন্ত সবস্তাসরঢ, ভারপ্লঢ ওমসরঢ ২৪টি চীবন বীমা কওাম্পাসন অপ্লঙ ।
a) চীবন বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন (এঅআস) ভারপ্লঢর এওটি পাবসও কক্টর কওাম্পাসন
b) কবরওাসর ঔাপ্লঢ ২৩ চীবন বীমা কওাম্পাসন

অপ্লঙ

c) কপািা সবভাক, ভারঢ রওাপ্লরর িীপ্লন,
টাও চীবন বীমার মািেপ্লম চীবন বীমা
বেবা পসরঘানা ওপ্লর, সওন্তু সনেন্ত্রপ্লওর এসিোর বসভূস ঢ।

পরীিা - 1
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সনম্নসসঔঢ কওানটি

ভারপ্লঢর বীমা সলল্প সনেন্ত্রও?

I. ভারপ্লঢর বীমা ওঢৃস পি
II. বীমা সনেন্ত্রড  ঈন্নেন ওঢৃস পি
III.
ভারঢীে চীবন বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন
IV. ভাররতর াধ্ারণ বীমা করপপ াররলন

B. ক্ষকভারব বীমা কাজ করর
অিুসনও বাসডচে ম্পসত্তর মাসওানা নীসঢর ঈপর প্রসঢসষ্ঠঢ প্লেসঙ। যঔন এওটি ম্পসত্ত এওটি
সনসেস ি খঝনার ওারপ্লড (িসঢ বা ধ্বং দ্বারা) মান ারাে, ম্পসত্তর মাসও এওটি ণসননসঢও
িসঢ কভাক ওপ্লরন।. ঢপ্লব যসে এওটি ািারড ঢসব
তঢসর ে, যা নুরূপ ম্পপ্লের এআ
িরপ্লনর মাসওপ্লের িু দ্র বোন সনপ্লে কঠিঢ ে, এআ পসরমাড েুভসাকেচনও ওপ্লেওচনর দ্বারা ভু ি
িসঢপূরড ওরপ্লঢ বেবার ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর.
চ ওণাে, এওটি সনসেস ি ণসননসঢও িসঢ এবং ঢার ফ ন ্ভকাবনা বীমা প্রসক্রোর মািেপ্লম
এও বেসি কণপ্লও প্লনপ্লওর প্লঙ্গ িানান্তসরঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর ।

ংজ্ঞা
এইভারব বীমারক একট প্রক্ষেয়া ক্ষররব ক্ষবরবচনা করা ক্রযরত পারর যার দ্বারা করয়কজরনর
ক্রাকান,যারা েুভপাগযজনকভারব এইরকম িক্ষত ক্রভাগ করর, অনুরূপ অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা / অবস্থায়
উন্ুি তারের মরধ্য ভাগ করা য়
ক্ষচত্র 2 : ক্ষকভারব বীমা কাজ করর

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন

ঢপ্লব

বাক্ষ়ির মাক্ষরকর
ক্রযাগোরনর
এঔাপ্লন এওটি প্রশ্ন ক্ষপ্রক্ষময়াম
অপ্লঙ
i.

োক্ষব ক্ষনষ্পক্ষি

এআ িরপ্লনর এওটি ািারড ঢসব তঢসর ওরপ্লঢ মানু সও ঢাপ্লের ওিাসচসঢ প্লণসর াপ্লণ
ংল ওরপ্লঢ ম্মঢ প্লব?
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ii. ঢারা সওভাপ্লব সবো ওরপ্লব কয ঢাপ্লের বোন অপ্ল ওাসিঢ ঈপ্লেপ্ললে বেবার ওরা
প্লচ্ছ?
iii. ঢারা সওভাপ্লব চানপ্লঢ পারপ্লব কয ঢারা যা ণসপ্রোন

ওরপ্লঙ ঢা ঔুব কবলী না ঔুব ামানে

স্পিঢঃ ওাঈপ্লও প্রসক্রোটি শুরু এবং ংকঠিঢ ওরপ্লঢ প্লব এবং এআ ঈপ্লেপ্ললের চনে ম্প্রোপ্লের
েেপ্লের এওপ্লচাঝ ওরপ্লঙ। কয 'কওঈ' এওচন কয 'সবমা প্রোনওারী' সাপ্লব পসরসঘঢ, সঢসন বোন
সনিসারড ওরপ্লবন প্রপ্লঢেও বোসিপ্লও বলেআ ািারড ভাাঁ াপ্লর সেপ্লঢ প্লব এবং সঢসনআ িসঢগ্রস্তপ্লের ণস
প্রোন ওরপ্লঢ অপ্লোচন ওরপ্লবন।
সবমা প্রোনওারীপ্লও বলে

বেসি  ম্প্রোপ্লের অিা চে ওরপ্লঢ প্লব।

1. ক্ষকভারব বীমা কাজ করর
a) প্রণমঢ, এআ মস্ত এওটি ম্পে প্লঢ প্লব যার এওটি ণসননসঢও মূে অপ্লঙ। পসরম্পে :
i. কভৌঢ প্লঢ পাপ্লর (এওটি কা ী বা এওটি ভবপ্লনর মঢ) বা
ii. প্রওৃ ঢ (নাম এবং হৃেেঢার মপ্লঢা) প্লঢ পাপ্লর বা
iii. বেসিকঢ প্লঢ পাপ্লর (প্লযমন এওচপ্লনর কঘাঔ, ঙ্গমূ এবং লরীপ্লরর নোনে সেও )
b) যসে এওটি সনসেস ি খঝনা খপ্লঝ ঢাপ্ল
ম্পে ঢার মান ারাপ্লঢ পাপ্লর। িসঢর এআ
্ভকাবনাপ্লও ছুাঁ সও বা ে। ছুাঁ সও খঝনার ওারড ংলে সাপ্লব পসরসঘঢ।
c) পুসং নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ অপ্লঙ। এটি সবসভন্ন বেসি কণপ্লও কনো বোনমূপ্লর
(সপ্রসমোম সাপ্লব পসরসঘঢ) ংগ্র সনপ্লে কঠিঢ। এআব বেসিপ্লের ম্পে নুরূপ এবং
নুরূপ ছুাঁ সওপ্লঢ ঈন্মুি।
d) ঢসবপ্লর এআ পসরমাড ওপ্লেপ্লওর িসঢপূরড ওরপ্লঢ বেবহৃঢ ে,
ৃি িসঢর ম্মুঔীন প্লঢ পাপ্লর

যারা এওটি ংলে দ্বারা

e) ঢসব পুসং এবং ঢভাকে ওপ্লেপ্লওর িসঢপুরপ্লডর এআ প্রসক্রো এওটি প্রসঢষ্ঠাপ্লনর মািেপ্লম
সনবসাসঢ ে যা সবমা প্রোনওারী সাপ্লব পসরসঘঢ।.
f) সবমা প্রোনওারী প্রসঢটি বেসির াপ্লণ এওটি বীমা ঘু সি ওপ্লর যারা প্রওপ্লল্প ংলগ্রড ওরপ্লঢ
ঘাে। এআরওম এওচন ংলগ্রডওারী বীমাওৃ ঢ বোসি সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
2. বীমার ক্রবাঝা হ্রা করা
ছুাঁ সও কবাছা বপ্লঢ কবাছাে ঔরঘ, কাওান এবং িমঢাপ্লও যা
খঝনাে ঈন্মুি োর ফপ্ল এওচনপ্লও ে ওরপ্লঢ ে।
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এওটি প্রেত্ত িসঢ পসরসিসঢ /

ক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক ক্রবাঝা যা একজন বন করর

ছুাঁ সও কবাছা েুআ িরপ্লনর ে, যা এওচন বন ওপ্লর - প্রাথক্ষমক  মাধ্যক্ষমক

a) ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা
ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা কাওান সনপ্লে কঠিঢ যা অপ্ল কভাক ওপ্লর বা ীর কাপ্লওরা (এবং
বেবা আঈসনঝ) ,ঔাাঁটি ছুাঁ সও খঝনার এওটি ফাফ সাপ্লব।
এআ িসঢ প্রােআ প্রঢেি 
পসরমাপপ্লযাকে এবং প্লচআ বীমা দ্বারা িসঢপূরড ওরপ্লঢ পারা যাে।

উোরণ
যঔন এওটি ওারঔানা সগ্নওাপ্লি ধ্বং ে, িসঢগ্রস্ত বা ধ্বং পপ্লডের প্রওৃ ঢ মূে নুমান ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর এবং িসঢপূরড কেো কযপ্লঢ পাপ্লর ঢাপ্লও কয কাওাপ্লন ভু কপ্লঙ.

যক্ষে ক্রকান বযাক্ষির াটপ াজপাক্ষর য়, তার ক্ষচক্ষকৎার খরচ জ্ঞাত য় এবং িক্ষতপূরণ করা য়.
এ ঙা া সওঙু পপ্লরািভাপ্লব িসঢ প্লঢ পাপ্লর ।

উোরণ
অক্ষিকারন্ড বযবাক্ষয়ক কাজকমপ ক্ষবক্ষিত রত পারর এবং ারভর িক্ষত রত পারর যা অনুমান
করা যায় এবং ক্রয ক্রাকারন ভু গরছ তারক িক্ষতপূরণ ক্রেয়া ক্রযরত পারর।
b) ঝুঁু ক্ষকর ক্রগৌণ ক্রবাঝা
িরুন,এরওম কওান খঝনা খপ্লঝ না এবং কওান িসঢ ে না।ঢার মাপ্লন এআ সও কয যারা
ংলপ্লে ঈন্মুি ঢারা কওান কবাছা বন ওপ্লর না? ঈত্তরটি  কয প্রাণসমও কবাছা বাে সেপ্ল,
এওচন এওটি ছুাঁ সওর ককৌড কবাছা বন ওপ্লর ।
ছুাঁ সওর ককৌড কবাছা ঔরঘ এবং প্রো সনপ্লে কঠিঢ যা এওচনপ্লও বন ওরপ্লঢ ে, শুিুমাত্র
খঝনা কণপ্লও যা িসঢ পসরসিসঢপ্লঢ ঈন্মুি। এমনসও যসে বা খঝনা না খপ্লঝ, এআ কবাছা
ঢঔন বন ওরপ্লঢ প্লব।.
অমাপ্লের এআ ভার

ম্বপ্লে সওঙু কবাছা যাও:
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i.

প্রণমঢ ভে এবং েুসশ্চন্তা দ্বারা ৃি লারীসরও  মানসও ঘাপ অপ্লঙ। ঈপ্লদ্বক বেসি কণপ্লও
বেসিপ্লঢ পৃণও প্লঢ পাপ্লর, সওন্তু এওচন বেসির ভাপ্লা ণাওাপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর এবং ঢার
ঈপর ঘাপ ৃসি ওরপ্লঢ পাপ্লর।

ii.

সদ্বঢীেঢ এওটি িসঢ
ঢা  এরওম এওটি
এরওম এওটি ঢসব
স্বচ্ছ অওাপ্লর নুসষ্ঠঢ

খঝপ্লব বা খঝপ্লব না ঢা ম্পপ্লওস যঔন সনসশ্চঢ,
ঢঔন সবঘিড
পসরডাম পূরপ্লডর চনে এওটি ংরসিঢ ঢসব এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔা।
রাঔার চনে ঔরঘ। ঈোরডস্বরূপ বা যাে, এরওম ঢসব এওটি
ে এবং ওম অে ফন প্লঢ পাপ্লর।

সবমা প্রোনওারীপ্লও এওটি
ছুাঁ সও স্তান্তর ওপ্লর, মপ্লনর লাসন্ত কভাক ওরা ্ভকব প্লে প্লঞ যঔন
ঢসব সবসনপ্লোক যা নেণাে এওটি ংরিড সাপ্লব রাপ্লনা প্লেপ্লঙ এবং এওচপ্লনর বেবা
পসরওল্পনা অপ্লরা ওাযসওর ওরা প্লেপ্লঙ। ঠিওভাপ্লব এআ ওারপ্লড বীমার প্রপ্লোচন ে।

পরীিা 2
সনম্নসসঔঢর মপ্লিে কওানটি ছুাঁ সওর এওটি ককৌড কবাছা ?
I. বেবা প্রসঢবেও মূে
II. ামগ্রী িসঢগ্রস্ত মূে
III. ভসবেপ্লঢর ্ভকাবে িসঢর পূরপ্লডর চনে এওটি ংিান সাপ্লব মচুে এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔা
IV. াটপ অযাটারকর ফর াপাতার ক্ষচক্ষকত্াধ্ীন খরচ

C. ঝুঁু ক্ষক বযবস্থাপনা ক্রকৌল
অপ্লরওটি প্রশ্ন সচজ্ঞাা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর: বীমা ব িরপ্লডর ছুাঁ সও পসরসিসঢপ্লঢ
না.। ঈত্তর ে 'না'।

ঠিও মািান

সও

বীমা  শুিুমাত্র এও পেসঢ যা দ্বারা বেসি ঢাপ্লের ছুাঁ সও পসরঘানা ঘাআপ্লঢ পাপ্লর । এঔাপ্লন ঢারা
এওটি বীমা কওাম্পানীপ্লও ঢাপ্লের ম্মুঔীন ো ছুাঁ সও স্তান্তর ওপ্লর। ঢপ্লব ছুাঁ সওর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ
সওঙু নোনে পেসঢ অপ্লঙ, যা নীপ্লঘ বোঔো ওরা  :
1. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরার
এওটি িসঢ পসরসিসঢ এস প্লে
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ছুাঁ সও পসরার সাপ্লব পসরসঘঢ।
এআভাপ্লব এওচন
কওাপ্লনা ম্পসত্ত, বেসি বা ওাযসওাপ এ াপ্লনার কঘিা ওরপ্লঢ পাপ্লর যা সেপ্লে এওটি ঈন্মুিঢা যুি
প্লঢ পাপ্লর ।

উোরণ
i.

নে ওাঈপ্লও ঈত্পােন ঘু সিবে ওরার দ্বারা এওচন সনসেস ি ঈত্পােন ছুাঁ সও বন ওরপ্লঢ
স্বীওার ওরপ্লঢ পাপ্লর ।

ii. এওচন এওটি েুখসঝনা খঝার ভপ্লে বাস র বাআপ্লর ছুাঁ সও কনপ্লব না বা যঔন সবপ্লেপ্লল ুি বার ভপ্লে ভ্রমড
ওরপ্লঢ পাপ্লর না.
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সওন্তু ছুাঁ সও পসরার ছুাঁ সও কমাওাসবাে কনসঢবাঘও ঈপাে। বেসিকঢ এবং ামাসচও গ্রকসঢ কআব
ওাযসক্রম কণপ্লও অপ্ল যার
সওঙু ছুাঁ সও গ্রড ওরা
প্রপ্লোচন এআ িরপ্লনর ওাযসক্রম
এ াপ্লনার
দ্বারা,বেসি  মাচ কআব ুসবিা ারাপ্লব যা এআিরপ্লনর ছুাঁ সও গ্রড ওাযসক্রম প্রোন ওরপ্লঢ পাপ্লর
।
2. ঝুঁু ক্ষক ধ্ারণ
এওচন ছুাঁ সও প্রভাব পসরঘানা ওরার কঘিা ওপ্লর এবং ছুাঁ সও এবং
কনে সনপ্লচআ ।এটি অত্ম বীমা সাপ্লব পসরসঘঢ ।

ঢার প্রভাব ে ওরার সোন্ত

উোরণ

একট বযবা ক্রকন্দ্র এমন ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনরত পারর, ক্রয একট ক্ষনক্ষেপষ্ট ীমা পযপ ন্ত ক্রছাট িক্ষত য কররত
ক্ষনরজর রে ঝুঁু ক্ষক বজায় রাখরত এট ক্ষনভপর কররব িমতা এবং অক্ষভজ্ঞতার উপর।
3. ঝুঁু ক্ষক হ্রা  ক্ষনয়ন্ত্রণ
ছুাঁ সও পসরাপ্লরর ঢু নাে এটি অপ্লরা বাস্তব এবং প্রাসঙ্গও পন্থা ।এটির মাপ্লন এওটি িসঢ ংখঝপ্লনর
্ভকাবনা ওমাপ্লঢ পেপ্লিপ গ্রড এবং / ণবা এআ িরপ্লনর িসঢ খঝপ্ল ঢার প্রভাপ্লবর ভোবঢা
ওমাপ্লনা।

গুরুত্ব
পেরিপ ংঘটন ম্ভাবনা কমারনা 'িক্ষত প্রক্ষতররাধ্' ক্ষারব পক্ষরক্ষচত ।. িক্ষতর মাত্রা কমারত
বযবস্থারক 'িক্ষত ক্ষনরন' বা য়।.
ছুাঁ সও হ্রা এও ণবা সিও মািেপ্লম িসঢর দ্রুসঢ এবং / ণবা অওৃ সঢর হ্রা ওরার প্লঙ্গ
চস ঢ:
a) ক্ষলিা  প্রক্ষলিণ কযমন ওমীপ্লের চনে সনেসমঢ "অগুন সি", কপ্লমঝ এবং ীঝ কবল্ট
এবং অপ্লরা সওঙু পপ্লর ঘাওপ্লের, ট্রাও পাপ্লরঝরপ্লের, চনে পযসাপ্ত প্রসলিড সনসশ্চঢ ওপ্লর।
এর এওঝা ঈোরড প্লঢ পাপ্লর চাে ফু ট এ াপ্লনার চনে স্কু প্লর সলশুপ্লের সলিা কেো ।
b) পক্ষররবলগত পক্ষরবতপন, কযমন "প্রওৃ ঢ" বিার ঈন্নসঢ ,ঈোরডস্বরূপ ভা ঢাা,
চানাাে বার বা লাঝার, কঘাপ্লরর বা ফাোর এামস বা সনবসাপও যন্ত্র াকাপ্লনা। রাষ্ট্র েূড
এবং লব্দ মাত্রা সনেন্ত্রপ্লডর চনে বেবিা গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লর চনকপ্লডর স্বািে বিা ঈন্নঢ
ওরপ্লঢ। মোপ্লসরো ি, সনেসমঢ ঙ াপ্লনা
করাপ্লকর প্রােুভসাব প্রসঢপ্লরাি ওরপ্লঢ াাযে
ওপ্লর।
c) ক্ষবপজ্জনক বা ঝুঁু ক্ষকপূণপ অক্ষভযান ততক্ষর পক্ষরবতপন, যন্ত্রপাসঢ  রঞ্জাম বেবার ওরার মে
বা নোনে ওাচগুপ্লা ওরার মে
ঈোরডস্বরূপ: এওটি ুি চীবনিারা বম্বন ওরা এবং ঠিও মপ্লে ঠিওভাপ্লব ঔাো
ুি োর প্রপ্লওাপ ওমাপ্লঢ াাযে ওপ্লর.
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d) ক্ষবরেে, এও িাপ্লন ম্পসত্ত কওন্ধীভূ ঢ ওরার বেপ্ল সবসভন্ন বিাপ্লনর মপ্লিে ম্পসত্তর সবসভন্ন
সবে ঙ াপ্লনা, 
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ওরার এওটি পেসঢ । িারডাটি  , যসে এওটি
েুখসঝনা এও িাপ্লন খপ্লঝ , এর প্রভাব হ্রা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর এও চােকাে বসওঙু না
করপ্লঔ।
ঈোরডস্বরূপ: সবসভন্ন গুোপ্লম ঞ্চে ওপ্লর পসরংঔোপপ্লত্রর িসঢ ওমাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর। এমনসও
যসে এগুসর এওটি ধ্বং ে, প্রভাব প্লনও হ্রা পাপ্লব।
4. ঝুঁু ক্ষক অথপ ায়ন
কয কাওান খঝপ্লঢ পাপ্লর ঢা পূরড ওরপ্লঢ কয ঢসব ংিান ঢা কবাছাে এটি।
a) স্ব ণসােপ্লনর মািেপ্লম ছুাঁ সও িারড
প্রসক্রোে, ফামস নুমান ওপ্লর এবং
ঢসব মািেপ্লম,
এটি অত্ম বীমা
সবসভন্ন ছুাঁ সও হ্রা পেসঢ সনপ্লোসচঢ

কয কওাপ্লনা িসঢর চনে স্ব পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ ে। এআ
ঢার সনচস্ব ছুাঁ সওর ণসােন ওপ্লর, ঢার সনপ্লচর বা িার
সাপ্লব পসরসঘঢ। এঙা া ফামস িসঢর প্রভাব ওম ওরপ্লঢ
ওরপ্লঢ পাপ্লর, ঢদ্বারা িসঢ ঢাপ্লের িারপ্লন ণাওপ্লব।

b) ছুাঁ সও িানান্তর ছুাঁ সও িারপ্লডর এওটি সবওল্প। ছুাঁ সও িানান্তর নে পিপ্লও িসঢর চনে োসেত্ব
স্তান্তর ওপ্লর ণাপ্লও।এঔাপ্লন.প্লাওান যা এওটি অওসিও খঝনার (বা সবপে) ফপ্ল প্লঢ পাপ্লর
নে ত্তাে িানান্তর ওরা ে ।
বীমা  ঝুঁু ক্ষক স্থানান্তররর এক প্রধ্ান ধ্রন , এবং এটা বীমা িক্ষতপূররণর মাধ্যরম ক্ষনশ্চয়তা দ্বারা
অক্ষনশ্চয়তা প্রক্ষতস্থাপন করার অনুমক্ষত ক্রেয়।
বীমা বনাম ক্ষনক্ষশ্চতকরণ
বীমা এবং সনসশ্চঢওরড
ঈভে বাসডসচেওভাপ্লব পসরঘাসঢ কওাম্পাসন দ্বারা কেো অসণসও পডে।
আোনীং েুআ এর মপ্লিে পাণসওে ক্রমবিসমানভাপ্লব ছাপা প্লে ককপ্লঙ এবং সওঙু ঝা নুরূপ সাপ্লব কৃীঢ
ে। ঢপ্লব সনম্নসসঔঢ অপ্লাঘনাে েুআ এর মপ্লিে ূক্ষ্ম পাণসওে কবাছা যাে।
বীমা এওটি খঝনার ুরিা কবাছাে কযঝা
খঝপ্লঢ পাপ্লর কযঔাপ্লন সনসশ্চঢওরড
এওটি খঝনার
ুরিা কবাছাে কযঝা খঝপ্লব। সবমা ছুাঁ সওপ্লঢ ন্তভুস সি প্রোন ওপ্লর, অর সনসশ্চঢওরড এওটি সনসেস ি
খঝনা কযমন মৃঢুে যা ন্তভুস সি ওপ্লর সনসশ্চঢ, শুিুমাত্র
খঝনার মে সনসশ্চঢ। সনসশ্চঢওরড
পসস চীবন ওভারর প্লঙ্গ ংযুি।
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ক্ষচত্র 4: বীমা সওভাপ্লব বীমাওারীপ্লও

িসঢপূরড ওপ্লর।

ক্রকারনা বযক্ষি ক্রমাটর বীমা কক্ষররয়রছন

উক্ষন েুঘপটনায় পর়িন

উক্ষন োক্ষব কররন

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন নার িক্ষতপূরণ কররন
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ছুাঁ সও িানান্তর ওরার নে ঈপাে অপ্লঙ। ঈোরডস্বরূপ, যঔন এওটি ফামস এওটি েপ্লর ংল,
ছুাঁ সও িানান্তসরঢ প্লঢ পাপ্লর উধ্বসঢন েপ্ল যা ঢারপর িসঢর অসণসও ংিান ওরপ্লব।
ুঢরাং, বীমা ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি পেসঢ ।

পরীিা 3
সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসঢ ?
I. বোংও এফসট
II. বীমা
III. আকুেআটি কলোর
IV. সরপ্লে এপ্লিঝ

D. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরচানার একট াক্ষতয়ার ক্ষররব বীমা
যঔন অমরা এওটি ছুাঁ সও ম্পপ্লওস ওণা বস, অমরা অপ্ল খপ্লঝ ককপ্লঙ এরওম এওটি িসঢর ঈপ্লেঔ
ওসর না সওন্তু খঝপ্লঢ পাপ্লর এমন এওটি িসঢর ওণা ঈপ্লেঔ ওসর। ঢএব এঝা এওটি প্রঢোসলঢ
িসঢ। এআ প্রঢোসলঢ িসঢর ঔরঘ (যা ছুাঁ সওর ঔরপ্লঘর মান ে) েুআ সবপ্লের পডে:
i.

কয সবপসত্তর ্ভকাবনা বীমা ওরা প্লচ্ছ, ঢা যসে খপ্লঝ ঢার িসঢ

ii. প্রভাব বা িসঢর পসরমাড যা ফ সাপ্লব কভাক ওরপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর
ছুাঁ সও ঔরঘ বৃসে পাপ্লব ্ভকাবনা এবং িসঢর পসরমাড ঈভপ্লের প্লঙ্গ রাসর নুপাপ্লঢ ।ঢপ্লব,যসে
িসঢর পসরমাড ঔুব ঈচ্চ ে, এবং ঢার ংখঝপ্লনর ্ভকাবনা ওম ে, ছুাঁ সও ঔরঘ ওম প্লব।

ক্ষচত্র 5: বীমারত ক্রযাগোরনর আরগ ক্ষবরবচয ক্ষবয়
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1. বীমারত ক্রযাগোরনর আরগ ক্ষবরবচয ক্ষবয়
বীমা ওরপ্লবন সওনা সোন্ত কনোর মে, এওচপ্লনর সনপ্লচর, িসঢ যা প্লব ঢার ভারবন
ঔরপ্লঘর প্রসঢ ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ কঢৌ ওরা প্রপ্লোচন। ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ  বীমা সপ্রসমোম এটি পূবসবঢী নুপ্লচ্ছপ্লে ঈপ্লেঔীওৃ ঢ েুআ সবে কেো অপ্লঙ। বীমার চনে কিষ্ঠ পসরসিসঢ প্লব
কঔাপ্লন কযঔাপ্লন ্ভকাবনা ঔুবআ ওম সওন্তু িসঢ প্রভাব ঔুব কবলী। এরওম কিপ্লত্র,
এর বীমা
(সপ্রসমোম) মািেপ্লম ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ প্লনও ওম প্লব ণঘ সনপ্লচর ঈপর এটির বন ঔরঘ ঔুব
কবলী প্লঢ পাপ্লর।
a) ামারনযর জনয অরনক ঝুঁু ক্ষক ক্রনরবন না: এওটি যুসিঙ্গঢ ম্পওস প্লঢ প্লব ছুাঁ সও স্তান্তর
ঔরঘ এবং প্রাপ্ত মাপ্লনর মপ্লিে ।

উোরণ
এটর অথপ ক্ষক একট াধ্ারণ ব ক্রপন বীমা করা ?
b) আপনার যা িক্ষত করার ামথপ য তার ক্রবলী ঝুঁু ক্ষক ক্রনরবন না: যসে এওটি খঝনার ফপ্ল
ঈসিঢ িসঢ এঢ ব ে কয এটি কেঈসোর ওাঙাওাসঙ বিা তঢসর ওরপ্লঢ পাপ্লর,
ছুাঁ সও িারড বাস্তবম্মঢ এবং ঈপযুি. প্রঢীেমান ে না।

উোরণ
একট ব়ি ক্রত ক্রলাধ্নাগার ধ্বং বা িক্ষতগ্রস্ত রত র ক্ষক রব? একট ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক িক্ষত
বন কররত মথপ য?
c) াবধ্ারন ঝুঁু ক্ষকর ম্ভাবয ফাফ ক্ষবরবচনা করুন: কআব ম্পপ্লের বীমা ওরপ্ল ভা ে
যার চনে এওটি িসঢ ংখঝপ্লনর (ঢীব্রঢা) ্ভকাবনা ওম, সওন্তু ্ভকাবে ওাঠিনে (প্রভাব),
ঈচ্চ।

উোরণ
ক্রকউ ক্ষক একট মাকাল উপগ্র বীমা না কররত ামথপ য ?
পরীিা 4
সনম্নসসঔঢ পসরসিসঢর মপ্লিে কওানটি বীমা পপ্লরাোনা চাসর ওপ্লর

?

I.

এওটি পসরবাপ্লরর এওমাত্র ঈপাচসনওারী মপ্লে মারা কযপ্লঢ পাপ্লর

II.

এওচন বেসি ঢার ঝাওার বোক ারাপ্লঢ পাপ্লরন

III. িও মূপ্লের ঘরম পঢন প্লঢ পাপ্লর
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IV.

একট বা়িী প্রাকৃ ক্ষতক িক্ষতর কাররণ8 মান ারারত পারর।

E. মারজ বীমার ভূ ক্ষমকা
বীমা কওাম্পাসন এওটি কেপ্ললর ণসননসঢও ঈন্নেপ্লন গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর।
কেপ্ললর ম্পে
রিা ওরা এবং ংরসিঢ ওরা প্লচ্ছ ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে ঢারা গুরুত্বপূডস প্লণস এওটি বোন
রাঔপ্লঙ। ঢাপ্লের বোপ্লনর সওঙু নীপ্লঘ কেো ।
a) ঢাপ্লের সবসনপ্লোকগুস বৃৎভাপ্লব মাপ্লচর ঈপওার ওপ্লর। এওটি বীমা কওাম্পানীর লসি এআ
সবপ্লে কয সবপু পসরমাড ংগ্র ওরা এবং সপ্রসমোম অওাপ্লর পসরমাড এওসত্রঢ ওরা ।
b) এআ ঢসব ংগ্র ওরা ে এবং পসসিারওপ্লের ুসবিার চনে িপ্লর রাঔা ে।বীমা
কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে এআ েৃসিভসঙ্গ রাঔা প্রপ্লোচন এবং এআ ঢসব সনপ্লে ওাচ ওরার কিপ্লত্র
ঢাপ্লের মস্ত সোন্ত ওরা প্রপ্লোচন এমন ঈপাপ্লে যা ম্প্রোেপ্লও ঈপওৃ ঢ ওপ্লর। এটি ঢার
সবসনপ্লোপ্লক
প্রপ্লযাচে। কচনে ফ বীমা কওাম্পাসনগুপ্লাপ্লও ফঝওামূও ঈপ্লেোক ণসাৎ
িও এবং কলোপ্লর সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ কেঔা যাে না।
c) বীমা পেসঢ প্লনও প্রঢেি  পপ্লরাি ুসবিা প্রোন ওপ্লর বেসিপ্লও,ঢার পসরবারপ্লও, সলল্প
 বাসডচেপ্লও এবং ম্প্রোে এবং এওটি ম্পূডস চাসঢপ্লও।
বীমাওারী -বেসি  বেবাে
প্রসঢষ্ঠান ঈভে- রাসর ঈপওৃ ঢ ে ওারড এওটি েুখসঝনা বা অওসিও খঝনা দ্বারা
ৃি িসঢর পসরডসঢ কণপ্লও ঢাপ্লের রিা ওরা ে। এআভাপ্লব, বীমা এওটি প্লণস সলপ্লল্প মূিন
রিা ওপ্লর এবং বেবা এবং সলপ্লল্প অর ম্প্রারড এবং ঈন্নেপ্লনর চনে মূিন মুি ওপ্লর।
d) বীমা বেসির ভসবেপ্লঢর প্লঙ্গ যুি ণাওা ভে, সঘন্তা  ঈপ্লদ্বকপ্লও
সরপ্লে কফপ্ল এবং
এআভাপ্লব বেবা ঈপ্লেোপ্লক সবনামূপ্লে মূিন সবসনপ্লোপ্লক ঈত্া কেে এবং সবেেমান ম্পপ্লের
েি বেবাপ্লরর ঈন্নসঢ ওপ্লর। এআভাপ্লব বীমা
ওমসংিান ুপ্লযাপ্লকর
প্রচপ্লন্মর প্লঙ্গ
বাসডসচেও এবং সলল্প ঈন্নেপ্লন ঈত্া কেে, যার ফপ্ল এওটি ুি ণসনীসঢ এবং বসিসঢ
চাঢীে ঈত্পােনলীঢাে বোন রাপ্লঔ।
e) এওটি বোংও বা অসণসও প্রসঢষ্ঠান ম্পসত্তর ঈপরঅকাম ঊড সেপ্লঢ পাপ্লর না, যসে না এঝা
বীমাপ্লযাকে সবপে দ্বারা িসঢ বা াসনর সবরুপ্লে বীমা ওরা ে। ঢাপ্লের সিওাংলআ
মান্তরা সনরাপত্তা সাপ্লব পসস সনিসারপ্লডর ঈপর কচার কেে।.
f) এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওরার অপ্লক, বীমা প্রোনওারীরা বীমা ওরা প্লব কআ ম্পসত্তর মীিা 
পসরেলসপ্লনর বেবিা ওপ্লর কযাকে প্রপ্লওৌলী এবং নে সবপ্ললজ্ঞপ্লের দ্বারা। ঢারা শুিুমাত্র
করটিং ঈপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও সনডসে ওপ্লর না, এঙা া বীমাওারীপ্লও পরামলস এবং ুপাসরল ওপ্লর,
ছুাঁ সওপ্লঢ সবসভন্ন ঈন্নসঢ, যা সপ্রসমোপ্লমর সনম্ন ার অওসসঢ ওপ্লর।
g) বীমা কেপ্লল তবপ্লেসলও মুদ্রা ঈপাচসনওারী এওটি ঔাঢ সপ্লপ্লব রপ্তাসন বাসডচে, সলসপং এবং
বোসেং পসরপ্লবার প্লঙ্গ কিডীবে ণাপ্লও। ভারঢীে বীমা প্রোনওারীরা 30 টির কবসল কেপ্লল
ওাচ ওপ্লর। এআব ওাচওমস তবপ্লেসলও মুদ্রা এবং েৃলে রপ্তাসন প্রসঢসনসিত্ব ঈপাচসন ওপ্লর।
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h) বীমা প্রোনওারীরা খসনষ্ঠভাপ্লব সবসভন্ন ংিা এবং অগুন িসঢ প্রসঢপ্লরাি, পডে্ভকার িসঢ
প্রসঢপ্লরাি, সলল্প সনরাপত্তা এবং  ও সনরাপত্তাে চস ঢ
প্রসঢষ্ঠাপ্লনর প্লঙ্গ যুি ণাপ্লও।.
তথয
বীমা এবং ামাক্ষজক ক্ষনরাপিা
a) এঝা এঔন স্বীওৃ ঢ কয ামাসচও সনরাপত্তা সবিান  রাপ্লষ্ট্রর এওটি বািেবািওঢা। এআ ঈপ্লেপ্ললে
রাচে দ্বারা কৃীঢ সবসভন্ন অআন, ামাসচও সনরাপত্তার এওটি াসঢোর সপ্লপ্লব বািেঢামূও বা
কস্বচ্ছাপ্লবী বীমার বেবারপ্লও ন্তভুস ি ওপ্লর। কওন্ধীে
 রাচে রওার এআভাপ্লব ঢাপ্লের
ামাসচও ঙ্গীওার পূরড ওপ্লর সনসেস ি ামাসচও সনরাপত্তা প্রওপ্লল্পর িীপ্লন সপ্রসমোম োন ওপ্লর ।
সলল্প ওমসঘারী এবং ঢাপ্লের পসরবার যারা বীমাওৃ ঢ বেসি ঢাপ্লের ুসবিার চনে, ুিঢা,
ঙ্গাসন, মাঢৃ ত্ব এবং মৃঢুের ঔরপ্লঘর ণস প্রোন ওরপ্লঢ ওমসঘারী রাচে বীমা অআন, 1948
ওমসঘারী রাচে বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন-এর চনে ণস প্রোন ওপ্লর। রওার ওঢৃস ও সবজ্ঞসপ্ত কেো
সনসেস ি সলল্প এাওাে প্রওল্পটি ওাচ ওপ্লর ।
b. রওাসর পৃষ্ঠপ্লপাওঢাে ামাসচও ুরিা প্রওপ্লল্প বীমাওারী এও গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর
কযমন
1. রাষ্ট্রীে ওৃ স বীমা কযাচনা
2. রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
3. প্রিান মন্ত্রী চীবন কচোসঢ বীমা কযাচনা
4. প্রিাীান মন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
এআগুস ািারডভাপ্লব ম্প্রোপ্লের ঈপওার ওপ্লর।
c)

এওটি বাসডসচেও সভসত্তপ্লঢ পসরঘাসঢ ব গ্রামীড বীমা সস্কম, গ্রামীড পসরবাপ্লরর ামাসচও
সনরাপত্তা প্রোন ওরপ্লঢ কল পযসন্ত নক্সাসেঢ ওরা ে.

d) রকাক্ষর প্রকরল্পর এই মথপ ন ছা়িা , বীমা ক্ষলল্প ক্ষনরজই একট বাক্ষণক্ষজযক ক্ষভক্ষিরত বীমা কভার

উপব্ধ করর যার ামাক্ষজক ক্ষনরাপিার চরম উরেলয আরছ।উোরণ:
েুঘপটনা, জন আররাগয ইতযাক্ষে।

জনতা বযক্ষিগত

পরীিা 5
নীপ্লঘর বীমা প্রওপ্লল্পর মপ্লিে কওানটি
অপ্লোচন ওরা ে না?
I.
II.
III.
IV.

এওচন সবমা প্রোনওারী দ্বারা ঘাাপ্লনা ে এবং রওার দ্বারা

ওমসঘারী রাচে বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন
লে বীমা প্রওল্প
চন অপ্লরাকে

উপররর বগুক্ষ
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ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ


বীমা  ছুাঁ সও পুসং-এর মািেপ্লম ছুাঁ সও িানান্তর ।



বাসডসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভাপ্লব ঘঘসা ওরা ে িপ্লন প্লেট এর ওসফ াঈ কণপ্লও
ঢার ূত্র পাো ককপ্লঙ।।



এওটি বীমা বেবিাে সনম্নসসঔঢ ত্ত্বা চস ঢ ণাপ্লও :







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



যঔন নুরূপ ছুাঁ সওপ্লঢ ঈন্মুি ণাওা নুরূপ ম্পেম্পন্ন বেসি ঢসবপ্লর এওটি ািারড
পসরমাপ্লনর মপ্লিে বোন ওপ্লর, এটি পুসং সাপ্লব পসরসঘঢ ে ।



বীমা ঙা া নোনে ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌলগুস :








ছুাঁ সও পসরার,
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড,
ছুাঁ সও িারড,
ণসােপ্লন ছুাঁ সও এবং
ছুাঁ সও স্তান্তর

বীমাপ্লঢ মূ সনেমগুস :
 অপনার ারাপ্লনার ামপ্লণসের কঘপ্লে কবলী ছুাঁ সও কনপ্লবন না,
 াবিাপ্লন ছুাঁ সওর ্ভকাবে ফাফ সবপ্লবঘনা ওরুন এবং
 ামাপ্লনের চনে কবলী ছুাঁ সও কনপ্লবন না

মূ লতপাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ছুাঁ সও
পুসং
ম্পসত্ত
ছুাঁ সওর কবাছা
ছুাঁ সও পসরার
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড
ছুাঁ সও িারড
ণসােপ্লন ছুাঁ সও
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9. ঝুঁু ক্ষক স্তান্তর

ক্ষনরজরক পরীিা কররত উির ক্ষেন
উির 1
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা সনেন্ত্রড  ঈন্নেন ওঢৃস পি ভারপ্লঢর বীমা সলপ্লল্পর সনেন্ত্রও.
উির 2
ঠিও ঈত্তর  III
ভসবেপ্লঢর ্ভকাবে িসঢর চনে এওটি ংিান সাপ্লব মচুে এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔার প্রপ্লোচনীেঢা
ছুাঁ সওর এওটি ককৌড কবাছা
উির 3
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসঢ.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  I
এওটি পসরবাপ্লরর ঈপাচসনওারী ওাপ্ল মারা কযপ্লঢ পাপ্লর, মগ্র পসরবার করপ্লঔ, এবং ঢাপ্লেরআ
ভরডপ্লপাপ্লডর বেবিা ওরপ্লঢ প্লব এআ িরপ্লনর এওটি পসরসিসঢ পপ্লরাোনা চাসর ওপ্লর চীবন বীমা
ক্রে ওরার ঈপর
উির 5
ঠিও ঈত্তর  III

জন আররাগয বীমা ক্ষিম একট ক্ষবমা প্রোনকারী দ্বারা চাারনা য় এবং রকার দ্বারা উরেযাগ
ক্রনয়া য় না.
স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষ
প্রশ্ন 1
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেপ্লম ছুাঁ সও িানান্তরপ্লও
I.

ঞ্চে

II.

সবসনপ্লোক

বা ে ________ .

III. বীমা
IV. ছুাঁ সও প্রলমন
প্রশ্ন 2
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ছুাঁ সও ংখঝন ্ভকাবনা ওমাপ্লনার বেবিা
I.

ছুাঁ সও িারড

II.

িসঢ প্রসঢপ্লরাি

পসরসঘঢ ে

_____

III. ছুাঁ সও িানান্তর
IV. ছুাঁ সও পসরার
প্রশ্ন 3
বীমা প্রোনওারীপ্লও ছুাঁ সও িানান্তর ওপ্লর, এটি ্ভকব প্লে প্লঞ ___________
I.

অমাপ্লের ম্পে ম্পপ্লওস মনপ্লযাকী প্লে প া

II.

এওটি িসঢর খঝনাে বীমা কণপ্লও ণস ঈপাচসন ওরা

.

III. অমাপ্লের ম্পসত্তর ম্মুঔীন ্ভকাবে ছুাঁ সও ঈপ্লপিা ওরা
IV. মপ্লনর লাসন্ত ঈপপ্লভাক ওরা এবং অপ্লরা ওাযসওরভাপ্লব এওচপ্লনর বেবাসেও পসরওল্পনা ওরা
প্রশ্ন 4
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভপ্লবর সঘহ্ন পাো যাপ্লব __________
I.

কনৌ

II.

প্লেট

III. করাট
IV. মাপ্লাত্রা ওসমটি
প্রশ্ন 5
বীমা প্রপ্লঙ্গ 'ছুাঁ সও িারড' এওটি বিা সনপ্লেসল ওপ্লর কযঔাপ্লন _____ .
I.

িসঢ বা নপ্লির ্ভকাবনা কনআ

II.

খঝনা ঈৎপােনওারী িসঢর কওান মান কনআ

III. ম্পসত্ত বীমা দ্বারা অঢাভু ি ওরা ে
IV. এওচন ছুাঁ সও এবং ঢার প্রভাব বন ওরার সোন্ত কনে
প্রশ্ন 6
সনম্নসসঔঢ সববৃসঢর কওানটি ঢে?
I.

বীমা ম্পে ুরসিঢ ওপ্লর

II.

বীমা এর িসঢ করাি ওপ্লর

III. বীমা িসঢর ্ভকাবনা হ্রা ওপ্লর
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IV.

যঔন ম্পসত্তর িসঢ ে বীমা ণস বন ওপ্লর

প্রশ্ন 7
400 খপ্লরর মপ্লিে, কযগুসর এপ্লওওটির মূে ২০০০০ঝাওা, প্রসঢ বঙর কপ্ল 4টি খর পুপ্ল ককপ্ল
80,000ঝাওার এওটি সম্মসঢ িসঢ ে। এআ িসঢপূরড ভা ওরপ্লঢ প্রসঢটি মাসপ্লওর বাসসও
বোন সও প্লব ?
I.

ঝা: ১০০ / -

II.

ঝা: ২০০ / -

III. ঝা: ৮০ / IV. ঝা: ৪০০ / প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ সববৃসঢ কওানটি ঢে?
I.

বীমা 'প্লনও'-এর দ্বারা 'ওপ্লেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ

II.

বীমা  এওচন বেসির

III. বীমা  ওপ্লেপ্লওর দ্বারা
IV. বীমা 

নে বেসিপ্লও ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি পেসঢ
'প্লনও'-র কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ

ওপ্লেপ্লওর াভ প্লনওপ্লও িানান্তপ্লরর এওটি পেসঢ

প্রশ্ন 9
বীমা প্রোনওারী এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওরার অপ্লক
কনন?

ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসপ্লনর চনে কওন বেবিা

I.

মূে সনিসারপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও মূোেন

II.

সবমাওৃ ঢ বেসি সওভাপ্লব ম্পসত্ত ক্রে ওপ্লর ঢা ঔুাঁপ্লচ কবর ওরা

III. নে বীমা প্রোনওারীরা ম্পসত্ত পসরেলসন ওপ্লরপ্লঙন সও না
IV. প্রসঢপ্লবলী ম্পসত্ত

বীমাওৃ ঢ ওরা যাপ্লব সও না ঢা ঔুপ্লাঁ চ কবর ওরা

প্রশ্ন 10
সনপ্লঘর সবওপ্লল্পর কওানটি

ঢা ঔুাঁপ্লচ কবর ওরা

বীমা প্রসক্রোপ্লও ভাভাপ্লব বডসনা ওপ্লর?

I.

ওপ্লেপ্লওর দ্বারা প্লনপ্লওর িসঢ ভাক ওরা

II.

প্লনপ্লওর দ্বারা ওপ্লেপ্লওর কাওান ভাক ওরা

III. এপ্লওর দ্বারা ওপ্লেপ্লওর কাওান ভাক
IV. ভতুপ ক্ষক ক্ষেরয় িক্ষতর ভাগ করা
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স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষর উির
উির 1
ঠিও ঈত্তর  III
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেপ্লম ছুাঁ সও িানান্তরপ্লও বীমা বা ে
উির 2
ঠিও ঈত্তর  I
ছুাঁ সও ংখঝন ্ভকাবনা ওমাপ্লঢ বেবিা িসঢ প্রসঢপ্লরাি বেবিা সাপ্লব পসরসঘঢ ে.
উির 3
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রোনওারীপ্লও
ছুাঁ সও িানান্তর ওপ্লর, মপ্লনর লাসন্ত ঈপপ্লভাক ওরা এবং অপ্লরা ওাযসওরভাপ্লব
এওচপ্লনর বেবা পসরওল্পনা ওরা ্ভকব প্লে প্লঞ.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  II
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভব প্লেপ্লট সঘসহ্নঢ ওরা যাপ্লব
উির 5
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রপ্লঙ্গ 'ছুাঁ সও িারড'
ে ওরার সোন্ত কনে

সনপ্লেসল ওপ্লর এমন এওটি বিা কযঔাপ্লন এওচন ছুাঁ সও এবং ঢার প্রভাব

উির 6
ঠিও ঈত্তর  IV
যঔন ম্পসত্তর িসঢ ে,বীমা ঔরঘ বন ওপ্লর
উির 7
ঠিও ঈত্তর  II
পসরবার প্রসঢ 200ঝাওা িসঢপূরপ্লডর বেবিা ণাওপ্লঢ প্লব
উির 8
ঠিও ঈত্তর  I
বীমা 'প্লনও' দ্বারা

'ওপ্লেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ.

উির 9
ঠিও ঈত্তর  I
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এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওরার অপ্লক, বীমা প্রোনওারী মূে সনিসারপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও মূোেন ওরপ্লঢ
ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসন বেবিা ওপ্লরন
উির 10
ঠিও ঈত্তর  II

বীমা একট প্রক্ষেয়া ক্ষররব ক্ষবরবচনা করা ক্রযরত পারর যা দ্বারা করয়রকর ক্রাকান, যারা এই
ধ্ররনর েুুঃখজনক িক্ষতর ম্মুখীন, একই ধ্ররনর অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা /অবস্থায় উন্ুি যারা, তারের
মরধ্য ভাগ করা য়
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িোে 2
কক্রঢা পসরপ্লবা
অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত
এআ িোপ্লে অপনারা কক্রঢা পসরপ্লবার গুরুত্ব সলঔপ্লবন। অপনারা চানপ্লবন কক্রঢাপ্লও পসরপ্লবা সেপ্লঢ
এপ্লচন্টপ্লের ওী ভূ সমওা। অপনারা চানপ্লবন পসস কাডারপ্লের সভপ্লযাক প্রসঢসবিাপ্লনর চনে ঈপব্ধ
সবসভন্ন সনেমাবীর ওণা। এঙা া অপনারা সলঔপ্লবন ওীভাপ্লব কক্রঢার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক িাপন 
ম্পওস িাপন ওরপ্লঢ ে।

ক্ষলিার ক্ষবয়
A. কক্রঢা পসরপ্লবা – ািারড িারডা
B. ঈন্নঢ কক্রঢা পসরপ্লবা সেপ্লঢ বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূ সমওা
C. সভপ্লযাক প্রসঢসবিান
D. কযাকাপ্লযাক প্রসক্রো
E. -কমৌসঔও কযাকাপ্লযাক
F. তনসঢও অঘরড

এআ িোেটি িেেপ্লনর পর অপসন িম প্লবন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

কক্রঢা পসরপ্লবার গুরুত্ব বডসনা ওরপ্লঢ
পসরপ্লবার গুডমান বডসনা ওরপ্লঢ
বীমা সলপ্লল্প পসরপ্লবার গুরুত্ব যাঘাআ ওরপ্লঢ
ঈন্নঢ পসরপ্লবা সেপ্লঢ এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূ সমওা অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
বীমাে সভপ্লযাক প্রসঢসবিাপ্লনর সনেমাওানুন পযসাপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
কযাকাপ্লযাপ্লকর প্রসক্রো বোঔো ওরপ্লঢ
-কমৌসঔও কযাকাপ্লযাপ্লকর গুরুত্ব প্রেলসড ওরপ্লঢ
তনসঢও অঘরড ুপাসরল ওরপ্লঢ
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A. ক্রেতা পক্ষররবা – াধ্ারণ ধ্ারণামূ
1. ক্রেতা পক্ষররবা ক্রকন?
কক্রঢারাআ বেবাপ্লের প্রিান স্ত্ভক এবং কওাপ্লনা ঈপ্লেোকী ঢাাঁপ্লের প্লঙ্গ সনসসপ্ত অঘরড ওরপ্লঢ পাপ্লরন
না। নোনে কয কওাপ্লনা পপ্লডের ঢু নাে বীমার কিপ্লত্র কক্রঢা পসরপ্লবা এবং ম্পওস অপ্লরা প্লনও
কবসল ওঠিন।
ঢার ওারড প্লা বীমা এওটি পসরপ্লবা এবং বাস্তসবও সচসনপপ্লত্রর ঢু নাে প্লনও সভন্ন।
অুন অমরা কেসঔ কাস

কওনার ঢু নাে ওীভাপ্লব বীমা কওনার পাণসওে রপ্লেপ্লঙ।

একট গাক্ষ়ি
এটি এওটি বাস্তসবও পডে, যা কেঔা
যাে, পরীিামূওভাপ্লব ঘাাপ্লনা যাে
এবং সভজ্ঞঢাম্পন্ন।
কাস টি কওনার মে কক্রঢার মপ্লন
সওঙু অনন্ন পাোর অলা ণাপ্লও।
সভজ্ঞঢাটি বাস্তসবও এবং ঔুব প্লচআ
কবািকমে।

গাক্ষ়ির বীমা
এটি এওটি ঘু সি যা ভসবেপ্লঢ কওাপ্লনা প্রঢোসলঢ
েুখসঝনার ওারপ্লড, কাস র কওাপ্লনারওম কাওান ণবা
িসঢ প্ল, পসরবপ্লঢস িসঢপুরড পাো যাপ্লব।
ঢাৎিসডও অনন্ন পাোর অলা কণপ্লও বীমা কওনা যাে,
ঢা কওনা ে ্ভকাবে কওাপ্লনা েুঃঔচনও খঝনার ভে
বাঅলো কণপ্লও।
এটি ্ভকব কয কওাপ্লনা বীমা কক্রঢা এওটি পসরসিসঢর
সেপ্লও ঢাসওপ্লে ণাপ্লওন কযঔাপ্লন ুসবিাটি পপ্লর পসরপ্ললািপ্লযাকে
প্লে যাে।
এওটি কাস
ওারঔানাে তঢসর ে, বীমার কিপ্লত্র কেঔা যাে কয ঈৎপােন এবং বেে
কলা-রুম কণপ্লও ঢা সবসক্র ে এবং এওআমপ্লে খপ্লঝ। ঈৎপােন এবং বেপ্লের এআ এওআ মপ্লে
রাস্তাে বেবহৃঢ ে।
খঝা প্লা প্রপ্লঢেওটি পসরপ্লবার স্বাঢন্ত্রে তবসলিে।
ঈৎপােন, সবসক্র এবং বেবাপ্লরর এআ
সঢন প্রসক্রো সঢনটি সভন্ন মপ্লে এবং
চােকাে খপ্লঝ।
কক্রঢা সঢেআ কযটি অরড ওপ্লরন ঢা প্লা পসরপ্লবার সভজ্ঞঢা। যসে কটি ঢাাঁর প্লন্তাচনও না
ে, ঢপ্লব কটি ঢাাঁর প্লন্তাপ্লর ওারড ে। যসে পসরপ্লবা ঢাাঁর প্রঢোলাপ্লও ঙাসপপ্লে যাে, ঢপ্লব
কক্রঢা ঔুসল ন। কআ ওারপ্লড প্রসঢটি প্রসঢষ্ঠাপ্লনর িে প্লা ঢাাঁর কক্রঢাপ্লও ঔুসল ওরা।
2. পক্ষররবার গুণমান
বীমা কওাম্পাসন এবং ঢাাঁপ্লের ওমীপ্লের ওাপ্লঙ এটি ঔুবআ প্রপ্লোচনীে, কওাম্পানীর ঢাপ্লের এপ্লচন্টরা,
কক্রঢাপ্লের ঈচ্চ গুডমানম্পন্ন পসরপ্লবা কেপ্লবন এবং ঢাাঁপ্লের ঔুসল ওরপ্লবন।
ক্ষকন্তু উচ্চ গুণম্পন্ন পক্ষররবা কী? এর অবোনগুক্ষ কী কী?
পসরপ্লবা গুপ্লডর এওটি ুপসরসঘঢ মপ্লট [নাম প্লা াভস প্লওাো] অমাপ্লের সওঙু ন্তেৃস সি কেপ্লব। এটি
পসরপ্লবা গুডমাপ্লনর পাাঁঘটি মুঔে ূঘওপ্লও অপ্লাওপাঢ ওপ্লর:
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a) ক্ষবশ্বারযাগযতা: সনভস রপ্লযাকেভাপ্লব এবং সনভুস ভাপ্লব প্রসঢজ্ঞাবে পসরপ্লবা কেোর িমঢা।
সিওাংল কক্রঢা মপ্লন ওপ্লরন সবোপ্লযাকেঢা প্লা পসরপ্লবা গুপ্লডর পাাঁঘটি মাত্রার মপ্লিে
বসাসিও গুরুত্বপূডস। এটি প্লা সবো কপ্ল

ঞার সভসত্ত।

b) ংরবেনলীতা: পসরপ্লবা ওমীপ্লের কক্রঢাপ্লও ােঢা ওরার আচ্ছা এবং িমঢা এবং
কক্রঢার ঘাসোে দ্রুঢ া া কেোপ্লও কবাছাে। এটি পসরমাপ ওরার মাপওাঠি প্লা
পসরপ্লবা কেোর কিপ্লত্র দ্রুঢঢা, সনভুস ঢা, এবং আসঢবাঘও মপ্লনাভাব।
c) প্রক্ষতশ্রুক্ষত: পসরপ্লবা প্রোনওারীর জ্ঞান, ওমসেিঢা এবং কৌচনে এবং সবো  অিা
জ্ঞাপন ওরার িমঢাপ্লও কবাছাে। এটি কেো ে ওপ্লঢা ভাপ্লাভাপ্লব পসরপ্লবা ওমী কক্রঢার
ঘাসোপ্লও বুছপ্লঢ কপপ্লরপ্লঙন এবং ঢা কমঝাপ্লনার িমঢা অপ্লঙ ঢার মূোেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ।
d) ানুভূক্ষত: মানসবও স্পলস সপ্লপ্লব বডসডা ওরা ে। এর প্রসঢফন খপ্লঝ কক্রঢার প্রসঢ
যত্নলী অঘরড এবং বেসিকঢভাপ্লব মপ্লনাপ্লযাক কেোর মািেপ্লম।
e) বাস্তব: বাস্তসবও পসরপ্লবলকঢ ওারড যা কক্রঢা কেঔপ্লঢ, শুনপ্লঢ এবং স্পলস ওরপ্লঢ পারপ্লবন
ঢার প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর। ঈোরড সপ্লপ্লব, যঔন কওঈ বীমা কওাম্পাসনর সফপ্ল যান কমে
িান, সবনো এবং পসরচ্ছন্নঢা এবং লৃঙ্খাপ্লবাি এবং কপলাোসরত্ব কক্রঢার মপ্লন কভীর ঙাপ
কফপ্ল। অ পসরপ্লবা নুভব ওরার অপ্লক এবং পপ্লর, বাস্তসবও পসরপ্লবল ঔুবআ গুরুত্বপূডস
প্লে প্লঞ ওারড এটি প্রণম এবং ঘূ ান্ত প্রভাব তঢসর ওপ্লর।
3. ক্রেতা পক্ষররবা এবং বীমা
বীমা সলপ্লল্পর কনঢৃ প্লত্ব ণাওা কয কওাপ্লনা ক প্রসটঈারপ্লও সচজ্ঞাা ওরুন ওীভাপ্লব সঢসন লীপ্লস
কপৌাঁপ্লঙপ্লঙন এবং কঔাপ্লন টিপ্লও অপ্লঙন। অপসন ্ভকবঢ এওটি ািারড ঈত্তরআ পাপ্লবন, কয ঢাাঁপ্লের
ঘসঢ কক্রঢার পৃষ্ঠপ্লপাওঢা এবং মণসনআ এআ বেবা কপ্ল ঢু প্লঢ াাযে ওপ্লরপ্লঙ।
অপসন এটি চানপ্লঢ পারপ্লবন কয ঢাাঁপ্লের অপ্লের এওটি ব ংল অপ্ল, পাো ওসমলন এবং
ঘু সির পুননসবীওরড কণপ্লও। ঢাাঁপ্লের গ্রাওরাআ প্লন নঢু ন কক্রঢা পাোর ূত্র।
ঢাাঁপ্লের ফঢার ঘাসবওাঠি ওী?
ঔুব ্ভকবঢ এর ঈত্তর প্লা, তাুঁরের ক্রেতারক পক্ষররবা ক্রেয়ার োয়বদ্ধতা।
এওচন কক্রঢাপ্লও ঔুলী রাঔা ওীভাপ্লব এওচন এপ্লচন্ট এবং কওাম্পাসনর পপ্লি ুসবিাচনও প্লঢ পাপ্লর?
এআ প্রপ্লশ্নর ঈত্তর সেপ্লঢ, কক্রঢার ারা চীবপ্লনর মূপ্লের সেপ্লও ঢাওাপ্লনাআ ওাযসওরী প্লব।
ক্রেতার ারা জীবরনর মূযকও েপ্লঢা বডসনা ওরা যাপ্লব ঢার পূডস অসণসও ুসবিা যা পাো যাে
েীখস মে িপ্লর এওচন কক্রঢার প্লঙ্গ এওটি েৃঢ় ম্পওস কপ্ল কঢাার মািেপ্লম।
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ক্ষচত্র ১ : ক্রেতার ারা জীবরনর মূয

এওচন এপ্লচন্ট সযসন পসরপ্লবা কেন এবং ঢাাঁর কক্রঢার প্লঙ্গ খসনষ্ঠ ম্পওস কপ্ল
ুনাম কপ্ল ঢু প্লপ্লঙন, যা ঢাাঁর বেবাপ্লও ম্প্রাসরঢ ওরপ্লঢ ােঢা ওপ্লরপ্লঙ।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

ঢু প্লপ্লঙন, বেবাপ্লঢ

1

কক্রঢার ারা চীবপ্লনর মূপ্লের মাপ্লন ওী?
I.

অচীবন কক্রঢাপ্লও পসরপ্লবা কেোর মে মস্ত রওম ঔরঘ

II. যা বেবা ঈৎপন্ন প্লেপ্লঙ ঢার সভসত্তপ্লঢ কক্রঢাপ্লও মযসাো কেো
III. কক্রঢার প্লঙ্গ েীখসপ্লমোেী ম্পওস কপ্ল

কঢাার মািেপ্লম ম্পূডস অসণসও ুসবিা

IV. প্লবসাচ্চ বীমা যার বোন কেো কযপ্লঢ পাপ্লর কক্রঢাপ্লও
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B. ক্রেতারক োরুণ পক্ষররবা ক্রেয়ার ক্রিরত্র বীমা এরজরন্টর ভূ ক্ষমকা
অুন এবার
পাপ্লরন। এআ
পযসন্ত, এবং
প্রসঢটি িাপ্লপ

অমরা সবপ্লবঘনা ওপ্লর কেসঔ কয এওচন এপ্লচন্ট ওীভাপ্লব কক্রঢাপ্লও োরুড পসরপ্লবা সেপ্লঢ
ভূ সমওা শুরু ে সবসক্রর পযসাে কণপ্লও এবং ঢা ঘপ্লঢ ণাপ্লও ঘু সি ঘাওাীন মে
সনম্নসসঔঢ িাপগুস এর ন্তভুস ি ণাপ্লও। অুন অমরা ঘু সির ওপ্লেওটি মাআফও এবং
কয ভূ সমওা পান ওরপ্লঙ কটি কেসঔ।

1. ক্ষবক্ষের পরয়ন্ট-বরচরয় ভারা উপরেল
পসরপ্লবার প্রণম িাপ প্লা সবসক্রর পপ্লেন্ট। ািারড বীমা কওনার কিপ্লত্র নেঢম েঝপূডস আুে প্লা
কী পক্ষরমাণ [বীমাকৃত রাক্ষল] কভাররজ ক্রকনা রব ঢা সির ওরা।
এঔাপ্লন গুরুত্বপূডস প্লা মপ্লন এওটি প্রাণসমও িারডা মপ্লন রাঔা – যঔন ছুাঁ সওটি নে কওাপ্লনাভাপ্লব
ামা কেো যাপ্লব কঔাপ্লন বীমার ুপাসরল না ওরা। বীমার ঔরপ্লঘর ঢু নাে এর প্লঙ্গ যুি
প্রঢোসলঢ কাওান কবসল প্লঢ পাপ্লর বীমাওৃ প্লঢর কআ সনশ্চেঢা ুসনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব।
যসে ম্পসওস ঢ কাওাপ্লনর ঢু নাে সপ্রসমোম কবসল সেপ্লঢ ে, ঢপ্লব ঈপপ্লেল কেো কযপ্লঢ পাপ্লর কয
শুিু ছুাঁ সওটি বন ওরার।
নেসেপ্লও, যসে কওাপ্লনা অওসিও খঝনা অসণসও কবাছার সেপ্লও কঝপ্লন সনপ্লে যাে, ঢাপ্ল কআ
অওসিও খঝনার পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ বীমা ওরাআ ঈসঘঢ প্লব।
বীমার প্রপ্লোচন অপ্লঙ ওী কনআ, ঢা সনভস র ওপ্লর পসরসিসঢর ঈপর। যসে ম্পসত্তর কাওান ণবা
িসঢর ্ভকাবনা ঈপ্লপিনীে ে, ঢপ্লব সঢসন বীমা ওরার পসরবপ্লঢস ছুাঁ সওটিপ্লওআ করপ্লঔ সেপ্লঢ পাপ্লরন।
এওআভাপ্লব যসে কওাপ্লনা সবপ্লের ঈপ্লেঔপ্লযাকে মূে না ণাপ্লও, ঢপ্লব সঢসন এটির বীমা না ওরাপ্লঢ
পাপ্লরন।
উোরণ
বনোপ্রবড এাওাে ণাওা এওচন কৃমাসপ্লওর ওাপ্লঙ, বনোর সবরুপ্লে অচ্ছােন সেপ্লচ্ছ এমন বীমা
কওনা ােঢামূও।
অবার নেসেপ্লও, যসে এওচন বাস র মাসপ্লওর এমন এও চােকাে বাস ণাপ্লও কযঔাপ্লন বনোর
অলো যপ্লণি নকনে, কঔাপ্লন ঢাাঁর এআ ুরিা কনোর কওাপ্লনা প্রপ্লোচনীেঢাআ কনআ।
ভাররত, আইরনর অধ্ীরন তৃ তীয় পাটপর ক্ষবরুরদ্ধ গাক্ষ়ির বীমা ক্রনয়া বাধ্যতামূক।
এআপ্লিপ্লত্র, এওচপ্লনর বীমার প্রপ্লোচনীেঢা অপ্লঙ সওনা ঢা সনপ্লে ঢওস ওরা প্রাসঙ্গও।
যসে কওাপ্লনা বেসির কাস ণাপ্লও ঢপ্লব ঢাাঁর বলেআ ঢৃ ঢীে পি বীমা কওনা ঈসঘঢ ওারড সঢসন যসে
রওাসর রাস্তাে কাস ঘাাপ্লঢ ঘান ঢপ্লব এটি বািেঢামূও। এওআমপ্লে এটিআ সবঘিড প্লব কাস প্লঢ
সনপ্লচর িসঢর কাওাপ্লনর ্ভকাবনাপ্লও ুরিা কেো যা বািেঢামূও নে।
যসে কওাপ্লনা ্ভকাবে কাওাপ্লনর ংল সনপ্লচ বন ওরপ্লঢ
(ক্ষডডাক্ষিব) কবপ্লঙ কনোআ বীমাওৃ প্লঢর পপ্লি াভচনও প্লব।
সবসভন্ন প্লঢ পাপ্লর, ওারঔানার ুরিা কণপ্লও শুরু ওপ্লর, কাও,
ুরিা ংক্রান্ত কওান পসস সঢসন কনপ্লবন ঢারচনে ঠিও পরামলস
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পাপ্লরন, ঢপ্লব ক্রকরট ক্রনয়া
এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ কক্রঢার ঘাসো
কাস , ঈন্মুি োেবেঢা আঢোসে।
ঢাাঁর প্রপ্লোচন।

সিওাংল ািারড বীমা পসসগুস কমাঝামুটিভাপ্লব েুটি ভাপ্লক পপ্ল :
 সভসঢ সবপে পসস
 ব ছুাঁ সওর পসস
২ে টি প্লনও কবসল বেোপ্লপি কযপ্লঢু কটি পসসর িীপ্লন সনসেস িভাপ্লব বাে কেো কনআ এমন
মস্ত কিপ্লত্র কাওাপ্লনর চনে অচ্ছােন কেে। কযঔাপ্লন কাওাপ্লনর বপ্লঘপ্লে কবসল ্ভকাবে ওারডগুসপ্লও
পসসপ্লঢ সভসঢ সবপপ্লের মািেপ্লম অচ্ছােন কেো ে কপ্লিপ্লত্র ‘সভসঢ সবপে’ পসস কবপ্লঙ
কনো প্লনও কবসল াভচনও প্লব, কয পেপ্লিপটি সপ্রসমোম বাাঁঘাপ্লব এবং বীমাওৃ ঢপ্লও ঘাসো সভসত্তও
ুরিা কেপ্লব।
এওচন এপ্লচন্ট
বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা
ওরপ্লঢ পাপ্লরন
ওমাপ্লনার চনে

যণাণসভাপ্লব ঢঔনআ ঢাাঁর ওসমলন অে ওরা শুরু ওপ্লরন যঔন সঢসন এআ সবপ্লে
পরামলসটি কেন। এটি মপ্লন রাঔা এপ্লচপ্লন্টর পপ্লি মূেবান প্লব কয েপ্লঢা কওঈ মপ্লন
ছুাঁ সও ামাপ্লনার চনে বীমা প্লা এওটি ঠিও মাপওাঠি, কপ্লিপ্লত্র বীমার ঔরঘ
ছুাঁ সও িপ্লর রাঔা ণবা কাওান কঞওাপ্লনার যপ্লণি ঈপাে।

এওচন বীমাওৃ প্লঢর েৃসষ্ঠভসঙ্গ কণপ্লও সনেলসপ্লডর চনে প্রাসঙ্গও প্রশ্নগুস প্লঢ পাপ্লর:
 সবপ্লোচনপ্লযাকেঢা সবপ্লবঘনা ওরপ্ল ওপ্লঢাঝা সপ্রসমোম বাাঁঘাপ্লনা ্ভকব প্লব?
 কাওান কঞওাপ্লনার ওাচওপ্লমসর ফপ্ল সপ্রসমোম ওপ্লঢাঝা ওমপ্লঢ পাপ্লর?
এওচন ািারড বীমা সবক্রেওারী বেসি সপ্লপ্লব কক্রঢার ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার মে এওচন
এপ্লচপ্লন্টর কয প্রশ্নটি সনপ্লচপ্লও ওরা প্রপ্লোচন ঢা প্লা সনপ্লচর এবং সবপরীপ্লঢ কক্রঢার ভূ সমওা। সঢসন
ওী কঔাপ্লন যাপ্লচ্ছন শুিু বীমা সবক্রে ওরপ্লঢ পারার চনে, নাসও কক্রঢার ওাপ্লঙ এমন এওচন কওাঘ
এবং এওচন ঙ্গী সপ্লপ্লব ম্পওস কপ্ল ঢু প্লঢ সযসন ঢাাঁর ছুাঁ সওগুসপ্লও অর ওাযসওরীভাপ্লব ামা
সেপ্লঢ াাযে ওরপ্লঢ পারপ্লবন।
কক্রঢার েৃসিভসঙ্গ প্লা সভন্ন। সঢসন বীমার চনে ঝাওা সপঙু ঔরপ্লঘর সিওাংলটি সফপ্লর কপপ্লঢ ঈসদ্বগ্ন
নন, ঢাাঁর অগ্র ঝুঁু ক্ষক ামারনার খরচ কমারনারত। ঢাাঁর ঈপ্লদ্বক প্লা কআ ছুাঁ সওগুসপ্লও সঘসহ্নঢ
ওরা কযগুস কক্রঢা ামাপ্লঢ পাপ্লরন না, কআ ওারপ্লডআ বীমা ওরা অবসলেও।
ণসাৎ, এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূ সমওা শুিুমাত্র এওচন সবক্রেওারীর কণপ্লও প্লনও কবসল। ঢাাঁপ্লও
এওািাপ্লর ঝুঁু ক্ষক ক্ষনধ্প ারক য়া, আন্ডাররাইটার, ঝুঁু ক্ষক ামারনার কাউরন্পর,
কােমাইজড মাধ্ারনর ক্ষডজাইনার এবং ম্পকপ ক্ষনমপ াণাকারী ক্ষযক্ষন ক্ষবশ্বা এবং
েীঘপ রময়ােী ম্পকপ গর়ি তু রত পাররন এমন োর প্রপ্লোচন অপ্লঙ।
2. প্রস্তারবর পযপ ায়
বীমার প্রস্তাবটি পুরড ওরার চনে কক্রঢাপ্লও াাযে ওরপ্লঢ প্লব এপ্লচন্টপ্লও। ঢারপর কঔাপ্লন কয
সববৃসঢ কেো প্লেপ্লঙ ঢার োসেত্ব কনপ্লবন বীমাওৃ ঢ। প্রস্তাব ফপ্লমসর সবসভন্ন তবসলিেমূও সভমুঔ সনপ্লে
অপ্লাঘনা ওরা প্লেপ্লঙ িোে ৫-এ।
এটি ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয, এওচন এপ্লচন্টআ প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমসর প্রপ্লঢেওটি প্রপ্লশ্নর সবস্তাসরঢ ঈত্তর ওীভাপ্লব
সেপ্লঢ প্লব ক সবপ্লে প্রস্তাবওপ্লও বোঔো ওপ্লর এবং সবলপ্লে প্রস্তাবওপ্লও চানাপ্লবন। োসব চানাপ্লনার
মে, যণাযণ এবং ম্পূডস ঢণে না সেপ্লঢ পারার বেণসঢা কক্রঢার োসবপ্লও সবপন্ন ওপ্লর সেপ্লঢ পাপ্লর।
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ওঔপ্লনা ওঔপ্লনা পসসটি ম্পূডস ওরার চনে সঢসরি ঢপ্লণের প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লডর
খঝনার কিপ্লত্র, কওাম্পাসন কক্রঢাপ্লও রাসর চানাপ্লঢ পাপ্লর ণবা এপ্লচন্ট/পরামলসোঢার মািেপ্লম
চানাপ্লঢ পাপ্লর। কয কওাপ্লনা কিপ্লত্রআ, যাবঢীে প্রপ্লোচনীে অনুষ্ঠাসনওঢা পূরন ওরপ্লঢ কক্রঢাপ্লও াাযে
ওরা প্রপ্লোচনীে প্লে পপ্ল এবং এমনওী ঢাাঁপ্লও এআ প্রপ্লোচনীেঢার ওারড বোঔো ওরা প্রপ্লোচনীে
প্লে পপ্ল ।
3. স্বীকৃক্ষতর পযপ ায়
a) কভার ক্রনাট
ওভার কনাঝ সনপ্লে িোে 5-এ অপ্লাঘনা ওরাপ্লেপ্লঙ। কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে, বীমাওৃ ঢপ্লও, কওাম্পাসন
যাপ্লঢ ওভার কনাঝ আুে ওপ্লর ঢা ুসনসশ্চঢ ওরা প্লা এপ্লচপ্লন্টর োসেত্ব। এআপ্লিপ্লত্র ঢৎপরঢা
গ্রাওপ্লও কবাছাে কয ঢাাঁর স্বাণস এপ্লচন্ট এবং কওাম্পাসনর াপ্লঢ ুরসিঢ রপ্লেপ্লঙ।
b) পক্ষক্ষর েক্ষ ক্ষবক্ষ
পসসটি সবস ওরা প্লা এপ্লচপ্লন্টর ওাপ্লঙ অপ্লরা এওটি ব ুপ্লযাক যার মািেপ্লম সঢসন কক্রঢার
প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাপ্লকর ুপ্লযাক পাপ্লবন। যসে কওাম্পাসনর সনেপ্লম বেসিকঢভাপ্লব পসসর েস সবস
ওরার নুমসঢ ণাপ্লও, ঢাপ্ল কক্রঢার ওাঙ কণপ্লও কটি ংগ্র ওরা এবং েসটি ঢাাঁর ওাপ্লঙ
কপৌাঁপ্লঙ কেো এওটি ভাপ্লা ঈপাে।
যসে পসসটি রাসর টাপ্লও পাঞাপ্লনা ে, পসসর েসটি পাঞাপ্লনা প্লে ককপ্লঙ এওবার কটি
চানার পর, ঢপ্লব বলেআ কক্রঢার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরা ঈসঘঢ। কক্রঢার প্লঙ্গ কেঔা ওরার
এবং ঐ প্রাপ্ত েসপ্ল কওাপ্লনা সওঙু যসে স্পি ণাপ্লও ঢপ্লব কটি বেঔো ওরার এটি এওটি
ুপ্লযাক। পসসর সবসভন্ন িরপ্লডর সবিান, এবং পসস িারপ্লওর সিওার এবং সবপ্লল ুসবিা যা
এওচন কক্রঢা কপপ্লঢ পাপ্লরন ঢা স্পি ওপ্লর কেোর এটি এওটি ুপ্লযাক। এআ অআনটি সবসক্রর
বাআপ্লর পসরপ্লবার এওটি পযসাে কেোর আচ্ছাপ্লও ঢু প্ল িপ্লর।
এআ তবঞওটি এপ্লচপ্লন্টর কক্রঢাপ্লও পসরপ্লবা কেোর োেবেঢা এবং পূডস মণসন চানাপ্লনার
ঙ্গীওাপ্লরর ুপ্লযাক।
যুসিগ্রাে পরবঢী পেপ্লিপ প্লা কক্রঢার কঘনা নে বেসির নাম এবং নোনে সনসেস ি সবে
ম্পপ্লওস ঢাাঁর ওাপ্লঙ চানপ্লঢ ঘাো সযসন এআ এপ্লচপ্লন্টর পসরপ্লবা কণপ্লও ্ভকাবে ঈপওার কপপ্লঢ
পাপ্লরন। যসে কক্রঢা সনপ্লচ এাঁপ্লের প্লঙ্গ কযাকাপ্লযক ওপ্লরন এবং এপ্লচন্টপ্লও সনপ্লচ পসরঘে ওসরপ্লে
কেন ঢপ্লব কটি বেবার কিপ্লত্র সবরাঝ াফে চসন ওরা প্লব।
c) পক্ষক্ষর পুননপ বীকরণ
ািারড বীমা পসস প্রসঢ বঙরপুননসবীওরড ওরপ্লঢ প্লব এবং প্রপ্লঢেও পুননসবীওরপ্লডর মে
কক্রঢার বাঙাআ ওরার স্বািীনঢা অপ্লঙ, কয সঢসন এওআ কওাম্পাসনর প্লঙ্গ বীমা প্রওল্প ঘাসপ্লে
কযপ্লঢ ঘান নাসও নে কওাম্পাসন বাঙাআ ওরপ্লঢ ঘান।
যসে বীমাওারীর এমন কওাপ্লনা অআনী বািেবািওঢা কনআ কয বীমাওৃ ঢপ্লও ঢাাঁর পসসর কমোে
কল োর সনিসাসরঢ সেন ম্পপ্লওস পরামলস কেোর, সওন্তু ঢবু কৌচনেঢার ঔাসঢপ্লর এবং
স্বািেওর বেবাসেও নুলীপ্লনর চনে, বীমাওারীরা, পসসটি পুনবীওরপ্লডর অহ্বান চাসনপ্লে,
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কমোে কল োর এওমা অপ্লকআ ‘‘পুননপ বীকরণ ক্রনাট’’ পাঞাে। পুননসবীওরপ্লডর কমোেী
ঢাসরপ্লঔর যপ্লণি অপ্লক কক্রঢাপ্লও ঢাাঁর পুননসবীওরড ম্পপ্লওস মপ্লন ওসরপ্লে সেপ্লঢ এবং যাপ্লঢ সঢসন
ঢারচনে অপ্লক কণপ্লও বেবিা ওপ্লর রাঔপ্লঢ পাপ্লরন কআওারপ্লড কক্রঢার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক করপ্লঔ
ঘার প্রপ্লোচন রপ্লেপ্লঙ এপ্লচপ্লন্টর।
ঈৎব ণবা পাসরবাসরও ঈৎপ্লবর মে কক্রঢাপ্লও শুপ্লভচ্ছা চানাপ্লনার মািেপ্লম, মপ্লে মপ্লে
কক্রঢার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক রাঔপ্ল ম্পওস টি লসিলাী ে। এওআভাপ্লব, যঔন কওাপ্লনা ওঠিন মে
অপ্ল বা েুঃঔচনও খঝনা খপ্লঝ কমে ােঢার প্রস্তাব সেপ্লঢ পাপ্লরন।
4. োক্ষবর পযপ ায়
োসব কমঝাপ্লনার মে এওচন এপ্লচপ্লন্টর গুরুত্বপূডস ভূ সমওা রপ্লেপ্লঙ। কয ওারপ্লডর চনে োসবটি ঈপ্লঞ
এপ্লপ্লঙ কআ ঢণে কযন সবপ্লম্ব বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপৌাঁপ্লঙ যাে এবং কক্রঢা কযন ঔুব যত্নওাপ্লর
যাবঢীে অনুষ্ঠাসনওঢা নুরড ওপ্লরন এবং কাওানটি পসরমাপ ওরপ্লঢ প্রপ্লোচনীে নুোপ্লনর
চনে ােঢা ুসনসশ্চঢ ওরা এপ্লচপ্লন্টর ওাচ।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

2

এওটি েৃলে সঘসহ্নঢ ওরুন কযঔাপ্লন বীমার প্রপ্লোচনীেঢা সনপ্লে সবঢপ্লওসর ঘাসো কনআ।
I.

ম্পসত্ত বীমা

II. বেবাসেও োেবেঢা বীমা
III. কাস

বীমার চনে ঢৃ ঢীে পাটিস োেবেঢা

IV. সগ্ন বীমা
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C. অক্ষভরযাগ ক্ষনষ্পক্ষিকরণ
1. পক্ষরেলপ ণ
কক্রঢার যঔন সভপ্লযাক ণাপ্লও কমেটি প্লা ঈচ্চ গ্রাসিওার ওপ্লমসর মে। মপ্লন রাঔপ্লবন এওটি
সভপ্লযাপ্লকর মে, পসরপ্লবার বেণসঢার সবেটি [যার সবস্তৃ সঢ প্লঢ পাপ্লর বীমাওারীর করওটস
ংপ্ললািন ওরা কণপ্লও শুরু ওপ্লর োসবর মীমাংা ওরার দ্রুঢঢাে ঔামসঢ পযসন্ত] যা কক্রঢাপ্লও
িসঢগ্রস্ত ওরপ্লঢ পাপ্লর কটি প্লা ওাসনীর নে ংল।
কক্রঢারা সবপযসস্ত এবং অপ্লরা প্লনও কবসল িু ব্ধ প্লে পপ্ল ন ওারড এমন িরপ্লডর বেণসঢার বোঔোর
চনে। প্রপ্লঢেও পসরপ্লবা বেণসঢার চনে এঔাপ্লন েু িরপ্লডর নুভূসঢ এবং এংক্রান্ত অপ্লবক ঈপ্লঞ
অপ্ল:
 প্রণমঢ এঔাপ্লন এওটি নোপ্লের নুভূসঢ, প্রঢাসরঢ োর নুভূসঢ
 সদ্বঢীে নুভূসঢটি প্লা ংপ্লবাপ্লি অখাঢ াকা-সনপ্লচপ্লও প্লনের ামপ্লন িু দ্র প্রসঢপন্ন ওরা
কক্রঢা ম্পপ্লওস সভপ্লযাক এওটি গুরুত্বপূডস ‘‘রতযর মুূতপ’’; যসে কওাপ্লনা কওাম্পাসন এটিপ্লও
ঠিওভাপ্লব সনপ্লঢ পাপ্লর ঢপ্লব কঔাপ্লন যণাণসআ কক্রঢার সবেস্তঢা চসপ্লনর ুপ্লযাক ণাপ্লও। এপ্লিপ্লত্র
মানসবও স্পলস ঔুবআ গুরুত্বপূডস; কক্রঢারা ঘান, সনপ্লচর মূে নুভব ওরপ্লঢ।
যসে অপসন এওচন কপলাোর বীমা পরামলসোঢা ন, ঢাপ্ল অপসনপ্লকা া কণপ্লওআ কওাপ্লনাভাপ্লবআ এমন
পসরসিসঢর ঈদ্ভব প্লঢ কেপ্লবন না। অপসন কওাম্পাসনর যণাযণ সফাপ্লরর প্লঙ্গ সবেটি সনপ্লে
অপ্লাঘনা ওরপ্লবন। মরন রাখরবন, ক্রকাম্পাক্ষনরত আপনার উপর ক্রেতার মযার োক্ষয়ত্ব
যরতাটা ররয়রছ আর কাররার উপর তা ক্রনই।
সভপ্লযাক/কিাভ অমাপ্লের ুপ্লযাক কেে কেঔাপ্লনার কয অমরা কক্রঢার স্বাণস ম্পপ্লওস ওপ্লঢাঝা যত্নলীঢা
প্রওাল ওরার বস্তুঢ কক্রঢাআ প্লন কওাম্পাসনর কপাি স্ত্ভক যাাঁর ঈপর এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ওোড
এবং বেবা কপ্ল প্লঞ। প্রসঢটি পসস েসপ্লর কলপ্ল, বীমা কওাম্পাসনগুস কিাভ প্রলমন ওরার
প্রসক্রো সবস্তাসরঢ ওপ্লরপ্লঙ, যা বলেআ কক্রঢার নচপ্লর সনপ্লে অপ্লঢ প্লব েসপ্লর সবিান বোঔো
ওরার মপ্লেআ।
ক্ষবক্ষে এবং পক্ষররবার মুরখ মুরখ প্রচাররর (ভারা/খারাপ) একট গুরুত্বপূণপ ভূক্ষমকা
ররয়রছ। মপ্লন রাঔপ্লবন ভাপ্লা পসরপ্লবা পুরষ্কৃঢ ে ঢণে পাো ৫চন মানুপ্লর মািেপ্লম, কযঔাপ্লন
ঔারাপ পসরপ্লবা ম্পপ্লওস ২০চন মানু প্রঘার ওরপ্লবন।
2. ুংত ক্রিাভ মযারনজরমন্ট বযবস্থা (আই ক্ষজ এম এ)
অআ অর সট এ এওটি ুংঢ কিাভ মোপ্লনচপ্লমন্ট বেবিা (অআ সচ এম এ)ঘাু ওপ্লরপ্লঙ যা ওাচ
ওপ্লর বীমা কিাভ ঢপ্লণের ভাণ্ডার সপ্লপ্লব এবং এআ সলপ্লল্প কিাভ সনেন্ত্রড ওরার এওটি যন্ত্র সপ্লপ্লব।
এআ বেবিাে পসসিারওরা ঢাাঁপ্লের পসসর সবস্তাসরঢ ঢণে চাসনপ্লে ঢাাঁপ্লের সভপ্লযাক নসণভু ি ওরপ্লঢ
পাপ্লরন। সভপ্লযাকগুস এরপর ংসিি কওাম্পাসনপ্লঢ পাঠিপ্লে কেো ে। অআ সচ এম এ
সভপ্লযাকগুসর এবং কিাভ প্রলমপ্লন ওপ্লঢা মে কনে ঢার কঔাাঁচ রাপ্লঔ। সভপ্লযাক নসণবে ওরা
যাপ্লব:
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3. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
এআ অআনটি পা ওরা প্লেপ্লঙ ‘‘কক্রঢার স্বাণস অপ্লরা ভাপ্লাভাপ্লব ুরসিঢ রাঔার চনে এবং সবিান

তঢসর ওরার চনে কক্রঢা পসে এবং নোনে ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠার দ্বারা যাপ্লঢ কক্রঢার দ্বন্দগুস কমঝাপ্লনা
্ভকব ে।’’ এআ অআনটি কক্রঢা ুরিা (ংপ্ললািনী)অআন, ২০০২-এর মািেপ্লম ংপ্ললািড ওরা
প্লেপ্লঙ।
a) এই আইনটর অধ্ীরন ংজ্ঞা
অআপ্লন কয ওপ্লেওটি ংজ্ঞা কেো রপ্লেপ্লঙ ঢা সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লঢা:

ংজ্ঞা
‘‘পক্ষররবা’’ মাপ্লন কয কওাপ্লনা বডসনার পসরপ্লবা যা ্ভকাবে বেবারওারীর ওাপ্লঙ ঈপব্ধ ওরা
প্লেপ্লঙ এবং বোসেং, ফাআনোসন্সং, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোওরড, সবেুেৎ ণবা নোনে লসি
রবরা, অপ্লরাড ওরা ণবা ণাওা ণবা ঈভেআ, বাস সনমসাড, অপ্লমাে প্রপ্লমাে, সবপ্লনােন
ণবা ংবাে ংগ্র ওরা ণবা নোনে ঢণে ণাওার ুসবিা এরমপ্লিে ন্তভুস ি। সওন্তু এরমপ্লিে
ন্তভুস ি নে প্লা সবনামূপ্লে ণবা ঘু সির িীপ্লন বেসিকঢ পসরপ্লবার মপ্লঢা কওাপ্লনা পসরপ্লবা
কেো।
বীমা রা পক্ষররবা ক্ষররব অন্তভপ ু ি
‘‘ক্রেতা’’ মাপ্লন প্লা কয কওাপ্লনা বেসি সযসন:
i.

সবপ্লবঘনার চনে কওাপ্লনা পডে কওপ্লনন এবং এআ পপ্লডের বেবারওারীরূপ্লপ সঢসন কক্রঢার
ন্তভুস ি। ঢপ্লব সযসন এআ পডে সওপ্লন ঢা কফর সবসক্র ওপ্লরন বা বেবাসেও ঈপ্লেপ্ললে কওপ্লনন
সঢসন এর ন্তভুস ি নন ণবা

ii. সবপ্লবঘনার চনে ভা া ওপ্লর যসে কওাপ্লনা পসরপ্লবা াভ ওপ্লরন এবং এমন পসরপ্লবার দ্বারা
াভবান বেসি সাপ্লব সঢসন  কক্রঢা।
‘ত্রুট’ মাপ্লন কওাপ্লনা কো, ম্পূডসঢা, গুপ্লড পযসাপ্তঢার খাঝসঢ, কয কওাপ্লনা অআপ্লনর মািেপ্লম বা
ঢার িীপ্লন ওাযসম্পােপ্লনর প্রওৃ সঢ এবং পেসঢ যা বচাে রাঔা প্রপ্লোচনীে সঙ ণবা কওাপ্লনা ঘু সি
নুাপ্লর কওাপ্লনা বেসির দ্বারা ওাযসম্পােপ্লনর চনে কনো প্লেপ্লঙ ণবা নে কয কওাপ্লনা পসরপ্লবার
প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ।
‘অক্ষভরযাগ’ মাপ্লন সভপ্লযাকওারীর মািেপ্লম সসঔঢভাপ্লব কওাপ্লনা কোাপ্লরাপ ওরা:
i.

নোযে বেবাসেও ওাচওমস ণবা সনেসন্ত্রঢ বেবাসেও ওাচওমস গ্রড ওরা প্লেপ্লঙ

ii. কয পডেটি কওনা প্লেপ্লঙ কটি এও বা এওাসিও ত্রুটি বন ওরপ্লঙ
iii. কয পসরপ্লবাটি সঢসন ভা া সেপ্লেপ্লঙন ঢা কণপ্লও াভ ওপ্লরপ্লঙন কটি কয কওাপ্লনা িরপ্লডর
ভাব বন ওরপ্লঙ
iv. অআন ণবা পোপ্লওপ্লঝ প্রেসলসঢ মূে যা সনিসাসরঢ ওরা অপ্লঙ ঢার কণপ্লও কবসল োসব ওরা
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কয িরপ্লডর পডে চীবন এবং সনরাপত্তার কিপ্লত্র সবপজ্জনও প্লঢ পাপ্লর,ঢা যঔন অআপ্লনর সবিান কভপ্লগ
চনকপ্লডর ওাপ্লঙ বেবহৃঢ পডে সবসক্রর প্লিে প্রস্তাব কেো ে এবং এআ পডে বেবাপ্লরর কিপ্লত্র কংক্রান্ত সবে, প্রওৃ সঢ এবং ঢার প্রভাব সনপ্লে ঢণে বেবােীপ্লও প্রেলসন ওরপ্লঢ প্লব
‘ক্রেতা ক্ষববাে’-এর ণস প্লা এওটি সববাে কযঔাপ্লন এওচন বেসি যাাঁর সবরুপ্লে সভপ্লযাকটি ওরা
প্লেপ্লঙ, সঢসন কটি স্বীওার ওপ্লরন এবং সভপ্লযাপ্লক ণাওা সবে ম্পপ্লওস সববাে ওপ্লরন।
b) ক্রেতা ক্ষববাে প্রক্ষতক্ষবধ্ান এরজক্ষন্প
কক্রঢা সববাে প্রসঢসবিান এপ্লচসন্স প্রসঢটি কচাে এবং রাপ্লচে এবং চাঢীে স্তপ্লর প্রসঢষ্ঠা ওরা
প্লেপ্লঙ।
i.

ক্রজা ক্রফারাম: এআ কফারাপ্লমর অআনী সিওার অপ্লঙ কযঔাপ্লন পডে ণবা পসরপ্লবা এবং
িসঢপূরপ্লডর োসব ২০ি ঝাওা পযসন্ত কআব সভপ্লযাক গ্রড ওরা। কচা কফারাপ্লমর িমঢা
অপ্লঙ ঢার সনপ্লেসল/সটসক্র ওাযসওর ওরার চনে যণাযণ কেোসন অোপ্লঢ পাঞাপ্লনার।

ii. রাজয কক্ষমলন: এআ ওঢৃস পপ্লির মূ সিওার , অপী এবং ঢত্ত্বাবিাপ্লনর অআনী
সিওার অপ্লঙ। এআ ওসমলপ্লনর সিওার অপ্লঙপ্লচা কফারাম কণপ্লও অা অপীগুস গ্রড
ওরার। এর মূ অআনী সিওার প্লা কযঔাপ্লন পডে/পসরপ্লবা এবং িসঢপুরড, যসে কওাপ্লনা
োসব ২০ি ঝাওার কবসল ে সওন্তু ১০০ি ঝাওার কবসল না ে, কআ সভপ্লযাকগুস
গ্রড ওরা। নোনে িমঢা এবং ওঢৃস ত্ব কচা কফারাপ্লমর মপ্লঢাআ মান।
iii. জাতীয় কক্ষমলন: এআ অআপ্লনর িীপ্লন ঘূ ান্ত কয ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠা ওরা প্লেপ্লঙ ঢা প্লা
চাঢীে ওসমলন। এআ ওসমলপ্লনর মূ সিওার : অপী এবং ঢত্ত্বাবিাপ্লনর অআনী
িমঢা। রাচে ওসমলন কয সনপ্লেসল োন ওপ্লরপ্লঙ কআ অপীগুস এআ ওসমলন শুনপ্লঢ পাপ্লর
এবং মূ অআনী িমঢাে ওসমলন সববাে গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লর, কযঔাপ্লন পডে/পসরপ্লবা এবং
িসঢপূরপ্লডর োসব ১০০ি ঝাওার কবসল। রাচে ওসমলপ্লনর ঈপর ঢত্ত্বাবিান ওরার অআনী
সিওার রপ্লেপ্লঙ এআ ওসমলপ্লনর।
এআ সঢনটি এপ্লচসন্সর কেোসন অোপ্লঢর িমঢা রপ্লেপ্লঙ।
c)

অক্ষভরযাগ োরয়র করার প্রক্ষেয়া

অক্ষভরযাগ োরয়র করার প্রক্ষেয়াঈপসরসেসঔঢ সঢনটি প্রসঢসবিান মূও ংিাে সভপ্লযাক
োপ্লের ওরার প্রসক্রো ঔুবআ চ। রাচে ওসমলন ণবা চাঢীেওসমলপ্লন সভপ্লযাক োপ্লের ণবা
অপী ওরার চনে কওাপ্লনা সফ াপ্লক না।
সভপ্লযাকওারী সনপ্লচ ণবা ঢাাঁর কওাপ্লনা স্বীওৃ ঢ প্রসঢসনসি সভপ্লযাক োপ্লের ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
বেসিকঢভাপ্লব ণবা টাওপ্লযাপ্লক সভপ্লযাক োপ্লের ওরা যাে। এটি ঈপ্লেঔপ্লযাকে কয সভপ্লযাক
োপ্লের ওরার চনে কওাপ্লনা অআনচীবীর প্রপ্লোচন কনআ।
d) ক্রেতা ক্রফারাম ক্ষনরেপ ল
কয পপ্লডের সবরুপ্লে সভপ্লযাক ওরা প্লেপ্লঙ কটি সভপ্লযাপ্লক সনিসাসরঢ কওাপ্লনা এওটি ত্রুটি বন
ওরপ্লঙ ক সবপ্লে যসে কফারাম ন্তুি ে ণবা পসরপ্লবা ম্পপ্লওস সভপ্লযাপ্লক ণাওা কওাপ্লনা
34

এওটি সভপ্লযাক যসে প্রমাসডঢ ে, ঢপ্লব সবপি েপ্লও সনপ্লেসল সেপ্লে কফারাম অপ্লেল আুে ওরপ্লঢ
পাপ্লর সনম্নসসঔঢ এও বা এওাসিও কিপ্লত্র কযমন,
i.

সভপ্লযাকওারীপ্লও টাকারফরৎ সেপ্লঢ, [ণবা বীমার কিপ্লত্র সপ্রসমোম], সভপ্লযাকওারী ওৃ ঢ
োবী নুযােী।

ii. সবপি েপ্লর কওাপ্লনা বপ্লার চনে যসে কক্রঢাপ্লও কওাপ্লনা কাওান বা অখাঢ ে ওরপ্লঢ
ে ঢপ্লব কআ পসরমাডটি িক্ষতপূরণ সপ্লপ্লব কক্রঢাপ্লও কেো
iii. সবঘারািীন পসরপ্লবা কণপ্লও ত্রুটি ণবা অভাব েূর কররত প্লব
iv. অননক্ষতক বযবাক্ষয়ক কাযপ াবী বন্ধ করা ণবা সনেসন্ত্রঢ বেবাসেও নুলীন ণবা
কগুসর পুনরাবৃসত্ত না ওরা
v. বােীপিপ্লওপযপ াপ্ত খররচরংিান কেো
e) ক্রেতা ক্ষববারের ক্ষবভাগ
সঢনটি কফারাপ্লমর প্লঙ্গ কক্রঢার সিওাংল সববাে সনম্নসসঔঢ মূ পযসাপ্লে পপ্ল , যপ্লঢা েূর ্ভকব
বীমা বেবা সবপ্লবঘনািীন:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

োক্ষব ক্রমটারনায় ক্রেক্ষর
োক্ষব না-ক্রমটারনা
োক্ষবর প্রতযাখযান
ক্রাকারনর পক্ষরমাণ
পক্ষক্ষ ক্রময়াে, লতপ ইতযাক্ষে

4. বীমা নযায়পা
বীমা অআন, ১৯৩৮-এর িমঢার িীপ্লন কওন্ধীে রওার,
আইন, ১৯৯৮, তঢসর ওপ্লরপ্লঙ যা ১৯৯৮াপ্লর ১১আ নপ্লভম্বর
প্রওাপ্ললর মািেপ্লম চাসর ওরা ে। এআ অআনগুস চীবন এবং
যাবঢীে বেসিকঢ সনভস র বীমাে, যা প্লা, বেসিকঢ িমঢাে কয

জনগরণর ক্রিাভ প্রক্ষতক্ষবধ্ান
এওটি রওারী মুঔপপ্লত্র সবজ্ঞসপ্ত
ািারড বীমার কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে,
বীমা কনো প্লেপ্লঙ।

এআ অআনগুসর ঈপ্লেলে প্লা ািেী, ওাযসওরী এবং সনরপ্লপি ভসঙ্গপ্লঢ বীমা কওাম্পাসনর পপ্লি োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত সভপ্লযাপ্লকর মািান ওরা।
বীমাকৃত এবং বীমাকারীর মরধ্য পারস্পক্ষরক ক্রবাঝাপ়িার মাধ্যরম, নযায়পা, ক্ষনরেপ রলর
লতপাক্ষের মরধ্য ক্রথরক মধ্যস্থতাকারী এবং কাউরন্পর ক্ষররব কাজ কররত পাররন।
অক্ষভরযাগট গ্রণ করা রব নাক্ষক প্রতযাখযান করা রব, ক্র ম্পরকপ নযায়পা যা ক্ষদ্ধান্ত
ক্রনরবন, ক্রটই চূ ়িান্ত।
a) নযায়পারক অক্ষভরযাগ
নোেপাপ্লও চানাপ্লনার চনে কয কওাপ্লনা সভপ্লযাক বীমাওৃ ঢ ণবা ঢাাঁর অআনী ঈত্তরাসিওার দ্বারা
সসঔঢ, স্বাির ওরা প্লঢ প্লব, নোেপাপ্লও ঈপ্লেলে ওপ্লর ওরপ্লঢ প্লব যাাঁর সবঘারািীপ্লন,
বীমাওারীর কওাপ্লনা লাঔা/সফ অপ্লঙ, কটিপ্লও ঢণে মসণসঢ প্লঢ প্লব, যসে ণাপ্লও, পালাপাসল
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সভপ্লযাকওারীর িসঢর প্রওৃ সঢ এবং পসরমাপ্লডর সাব এবং মীমাংা ঈপাপ্লের কঘিা মসেঢ
সপ্লব প্লঢ প্লব।
নোেপাপ্লও সভপ্লযাক চানাপ্লনা যাপ্লব যসে:
i.

সভপ্লযাকওারী অপ্লক বীমা কওাম্পাসনপ্লও সসঔঢভাপ্লব সভপ্লযাক চাসনপ্লে ণাপ্লওন এবং বীমা
কওাম্পাসন:
 সভপ্লযাকটি প্রঢোঔোন ওপ্লরপ্লঙ ণবা
 বীমাওারীপ্লও সভপ্লযাকটি কেোর এওমাপ্লর মপ্লিে সভপ্লযাকওারী যসেপ্লওাপ্লনা ঈত্তর না
পান
 বীমাওারী কয চবাব সেপ্লেপ্লঙন ঢাপ্লঢ যসে সভপ্লযাকওারী ন্তুি না ন।

ii. বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রঢোঔোপ্লনর সেন কণপ্লও এও বঙরর মপ্লিে সভপ্লযাকটি ওরপ্ল
iii. সভপ্লযাকটি কওাপ্লনা অোপ্লঢ ণবা কওাপ্লনা কক্রঢা কফারাপ্লম বা মিেিঢাে সবঘারািীন কনআ।
b) নযায়পারর ুপাক্ষরলগুক্ষ
সওঙু সনসেস ি ওঢস বে বা রীসঢ নীসঢ রপ্লেপ্লঙ যা অলা ওরা ে নোেপা নুরড ওরপ্লবন:
i.

এমন সভপ্লযাক পাোর এও মাপ্লর মপ্লিে ুপাসরলগুস ওরপ্লঢ প্লব

ii. যার ওসপ সভপ্লযাকওারী এবং বীমা কওাম্পাসন ঈভেপ্লওআ পাঞাপ্লঢ প্লব
iii. এমন ুপাসরল পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাকওারীপ্লও ুপাসরলগুস গ্রড ওরপ্লঢ প্লব
iv. বীমাওৃ ঢপ্লও গ্রড ওরার সঘঠির এওটি ওসপ বীমাওারীপ্লও পাঞাপ্লঢ প্লব এবং ঢাাঁর সসঔঢ
ঙ্গীওার কপপ্লঢ প্লব গ্রড ওরার সঘঠি পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে চানাপ্লঢ প্লব
মিেিঢার মািেপ্লম যসে সববাপ্লের মীমাংা না ে, নোেপা ঢাপ্ল বীমাওৃ ঢপ্লওআ পুরস্কৃ ঢ
ওরপ্লবন যা সঢসন যণাণস মপ্লন ওরপ্লবন, এবং কটি প্লা বীমাওৃ ঢপ্লও ঢাাঁর িসঢর চনে
প্রপ্লোচনীে ুরিা সনসশ্চঢ ওরপ্লবন।
c) নযায়পারর দ্বারা পুরিার
নোেপা কয পুরস্কার কেন ঢা পসরঘাসঢ ে সনম্নসসঔঢ সনেপ্লমর দ্বারা:
i.

এআ পুরস্কার বলেআ ২০প্লির কবসল প্লব না (এওওাীন প্রপ্লেে এবং নোনে ঔরঘাপাসঢ
ন্তভুস ি ওপ্লর)

ii. এমন সভপ্লযাক পাোর সেন কণপ্লও ৩মাপ্লর মপ্লিে এআ পুরস্কার সেপ্লে সেপ্লঢ প্লব, এবং
বীমাওৃ ঢপ্লও এআ পুরস্কার পাোটি এওমাপ্লর মপ্লিে ম্পূডসভাপ্লব পাোর সবেটি স্বীওার ওপ্লর
সনপ্লঢ প্লব
iii. বীমাওারীপ্লও বলেআ এআ পুরস্কার কমপ্লন সনপ্লঢ প্লব এবং গ্রড ওরার এআ সঘঠি পাোর
১৫সেপ্লনর মপ্লিে ঢাপ্লও নোেপাপ্লও সসঔঢভাপ্লব কটি চানাপ্লঢ প্লব
iv. এআ পুরস্কার গ্রড ওরার সবেটি যসে বীমাওৃ ঢ সসঔঢভাপ্লব না চানান, ঢাপ্ল বীমাওারী
পুরস্কারটি রূপােড না ওরপ্লঢ পাপ্লরন
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ক্ষনরজরক পরীিা করুন

3

কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী, ওাপ্লও কক্রঢা সপ্লপ্লব সঘসহ্নঢ ওরা যাপ্লব না?
I.

বেসিকঢ বেবাপ্লরর চনে পডে/পসরপ্লবা ভা া ওপ্লরন

II. পুনরাে সবসক্রর প্লিে কয বেসি পডে কওপ্লনন
III. সবপ্লবঘনার চনে পডে এবং পসরপ্লবা কওপ্লনন এবং ঢাপ্লও বেবার ওপ্লরন
IV. সবপ্লবঘনার চনে প্লনের পসরপ্লবা বেবার ওপ্লরন
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D. ক্রযাগারযারগর প্রক্ষেয়া
ক্রেতা পক্ষররবায় ক্রযাগারযারগর েিতা
ওমসপ্লিপ্লত্র ফপ্রূ েিঢার প্লঙ্গ ওাচ ওপ্লর কেঔাপ্লঢ, এওচন এপ্লচপ্লন্টর এবং এওচন পসরপ্লবা ওমীর
যা বলেআ ণাওা প্রপ্লোচন ঢার নেঢম গুরুত্বপূডস প্লা- নমনীে েিঢা।
ওঠিন েিঢা-যা এওচন বেসির সনসেস ি িরপ্লডর ওরডীে ওাচ ণবা ওাচওমস ম্পােন ওরার
িমঢাপ্লও কবাছাে, ঢার কণপ্লও অাো।নমনীয় েিতা, কমপ চারী এবং ক্রেতারের রে
একজরনর কাযপ করীভারব আরাচনা করার িমতার রে ম্পক্ষকপত, যা কমপ রিত্র এবং
বাইরর উভয় জায়গারতই প্ররযাজয আবার এই নমনীয় েিতার অনযতম এবং বরচরয়
গুরুত্বপূণপ রা ক্রযাগারযারগর েিতা।
1. ক্রযাগারযাগ এবং ক্রেতা ম্পকপ
ন্তুি এবং নুকঢ কক্রঢা তঢসর ওরার নেঢম মূ ঈপাোন প্লা কক্রঢা পসরপ্লবা। সওন্তু এটিআ
যপ্লণি নে। কক্রঢারা প্লন কআ মানু যাাঁপ্লের প্লঙ্গ কওাম্পাসনর প্রপ্লোচন েৃঢ় ম্পওস কপ্ল কঢাা।
এট রা পক্ষররবা এবং ম্পকপ উভরয়র অক্ষভজ্ঞতাই যা ক্রলপযপ ন্ত ক্রেতা কীভারব
ক্রকাম্পাক্ষনটরক ক্রেখরব তার আকার ক্রেয়।
এওটি ুি ম্পওস কপ্ল

ঢু প্লঢ ওী াপ্লক?

এর মূপ্ল, বলেআ, প্লা সবো। এওআমপ্লে নে অপ্লরা ঈপাোন রপ্লেপ্লঙ, যা ঢাাঁপ্লের সবোপ্লও
লসিলাী ওপ্লর এবং বাস প্লে কঢাপ্ল। অুন অমরা ওপ্লেওটি ঈপাোপ্লনর েৃিান্ত সেআ
ক্ষচত্র

2 : ক্ষবশ্বারর উপাোনমূ

i.

প্রপ্লঢেওম্পওস শুরুেঅওসপ্লডরমািেপ্লম:

ক্রেতার রে একজরনর প্ররয়াজন শুধ্ু পছন্দ য়ার এবং ম্পকপ গর়ি ক্রতাার
িমতা থাকার আকপ ণ রা অরনক ময়ই প্রথম আারপর ফাফ যা আর প্রথম
যখন ক্রকারনা ক্রেতা ক্রই ংগঠন বা তার ক্রকারনা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ংস্পরলপ প্রথম আরন।
প্রসঢটি হৃেপ্লের েরচা ঔুপ্লঢ অওসডআ প্লা প্রণম ঘাসবওাঠি। কযটি ঙা া কওাপ্লনা ম্পওস
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প্লনওঝাআ ্ভকব। কভপ্লব কেঔুন এমন এওচন সবক্রেওারী বেসি যাাঁপ্লও কওঈ পঙন্ন ওপ্লর না।
অপসন ওী মপ্লন ওপ্লরন সঢসন সঢেআ সবসক্রর কপলাে ঔুব কবসলেূর এপ্লকাপ্লঢ পারপ্লবন?
ii. এওটি ম্পপ্লওসর সদ্বঢীে ঈপাোন প্লা এওচপ্লনর ঈপসিসঢ-যঔন প্রপ্লোচন ঢঔন কঔাপ্লন
ঈপসিঢ ণাওা:
এর বপ্লঘপ্লে ঈৎওৃ ি ঈোরড ্ভকবঢ প্লা সবপ্লে। যঔন স্ত্রী ঢাাঁর স্বামীপ্লও ঘাআপ্লঙন কআমে
ঢাাঁর ঈপসিঢ ণাওা ওী স্বামীর চনে গুরুত্বপূডস নে? একইভারব ক্রেতা ম্পরকপর ক্রিরত্র,
ক্ষবয়ট রা কখন এবং কীভারব ক্রকাম্পাক্ষন অথবা তাুঁর প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ যখন প্ররয়াজন
ক্রময় উপব্ধ রবন। ক্রেতার প্ররয়াজরন ক্ষতক্ষন কী পুররাপুক্ষর উপক্ষস্থত থাকরছন বা
শুনরছন?
এওচন কক্রঢার যাবঢীে প্রঢোলার মে পুপ্লরাপুসর ঈপসিঢ ণাওা এবং ঢার ুসবঘার না ওরার
ঈোরড েপ্লঢা রপ্লেপ্লঙ। তা রত্ত্ব একজন েৃঢ় ম্পকপ বজায় রাখরত পাররন যক্ষে ক্ষতক্ষন
ক্রেতার রে কথা বরত পাররন, এমনভারব যারত ক্রট আশ্বস্তকারী, ানুভূক্ষতপূণপ এবং
একট োক্ষয়ত্বরবাধ্ জ্ঞাপনকারী য়।
ঈপসরঈি বওটির ারাংল প্লা কযমন:
 এওচন কযভাব মূসঢস তঢসর ওপ্লরন ণবা
 ঈপসিসঢ এবং ানুভূসঢ চানাপ্লনার াাপ্লযে
 কয বাঢস া এওচন অপ্লরওচনপ্লও পাঞান
এগুস প্লা কযাকাপ্লযাপ্লকর মাত্রা এবং লৃঙ্খাবেঢা এবং েিঢার োসব ওপ্লর। এওাপ্লণস এওচন ওীভাপ্লব
কযাকাপ্লযাক ওরপ্লঙন কটিআ প্লা কলপযসন্ত ঢাাঁর ওাচ সনপ্লে সঢসন ওী ভাবপ্লঙন এবংপ্লেঔপ্লঙন।
কযপ্লঢু এওচন নঢু ন কক্রঢা তঢসর ওরার ঢু নাে এওচন পুরাপ্লনা কক্রঢাপ্লও বচাে রাঔার ঔরঘ
প্লনও ওম কআ ওারপ্লড কওাম্পাসনগুস প্লনওপ্লবসল কচার কেে কক্রঢা ম্পওস পসরঘানার ঈপর। বহু
স্পলসওাঢর যুসির কিপ্লত্রআ কক্রঢা ম্পওস চরুরী, কযমন, কক্রঢার বীমার ঘাসো কবাছার কিপ্লত্র,
ুরিা বোঔো ওরার মে, ফমস াপ্লঢ কেোর মে। কআ ওারপ্লড, এপ্লচপ্লন্টর চনে বহু ুপ্লযাক
অপ্ল এআ প্রসঢটি যুসিপ্লঢ ম্পওস টি েৃঢ় ওরার।
2. ক্রযাগারযারগর প্রক্ষেয়া
কযাকাপ্লযাকওী?
মস্ত কযাকাপ্লযাপ্লকরআ এওঝা কপ্ররও প্রপ্লোচন, সযসন বাঢস া কপ্ররড ওপ্লরন ,এবংপ্লআবাঢস ার এওচন গ্রাও
প্রপ্লোচন। প্রসক্রোটি ঢঔনআ ম্পূডস ে যঔন গ্রাও কপ্ররপ্লওর বাঢস া বুছপ্লঢ পাপ্লরন।
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ক্ষচত্র 3 : ক্রযাগারযারগর আকার

কযাকাপ্লযাক সবসভন্ন অওাপ্লর প্লঢ পাপ্লর





কমৌসঔও
সসঔঢ
-কমৌসঔও
লরীরী ভাা বেবার ওপ্লর

এঝা প্লঢ পাপ্লর মুপ্লঔামুসঔ, কফাপ্লন, বা কম বা আন্টারপ্লনপ্লঝর মািেপ্লম। এঝা অনুষ্ঠাসনও বা নুষ্ঠাসনও ঈভেআ প্লঢ পাপ্লর। যা সবেবস্তুআ ণাও বা বাঢস ার অওার যাআ কাও বা কয িরপ্লনর
মািেমআ বেবার ওরা কাও, কযাকাপ্লযাপ্লকর ারাংলঝা প্লা গ্রাও বুছপ্লঢ পারপ্লন কঝাআ যা ঢাাঁপ্লও
পাঞাপ্লনা প্লেসঙ।
এওঝা বেবাে এঝা গুরুত্বপূডস কয ওঔন  ওীভাপ্লব ওাসঙ্খঢ কপ্ররওপ্লও বাঢস া পাঞাপ্লনা প্লব ঢা বাঙাআ
ওরা।
ক্রযাগারযাগ প্রক্ষেয়াটা ক্ষনরচ ছক্ষব ক্ষেরয় ক্রেখারনা রয়রছ।
অুন অমাপ্লের ঙসবর পসরভাাগুস ংজ্ঞাসেঢ ওরা যাও:
ক্ষচত্র 4: ক্রযাগারযাগ প্রক্ষেয়া
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ংজ্ঞা
i.

উৎ: বাঢস ার ঈৎ সপ্লপ্লব, এপ্লচন্টপ্লও বলেআ স্পি প্লঢ প্লব কওন সঢসন কযাকপ্লযাক তঢসর
ওরপ্লঙন, এবং সঢসন ওী বপ্লঢ ঘাআপ্লঙন, এবং অত্মসবোী প্লঢ প্লব কয সঢসন যা ঢণে
চানাপ্লচ্ছন ঢা েরওারী  সনভুস ।

ii. বাতপা প্লা কআ ঢণে যা সেপ্লে এওচন কযাকাপ্লযাক তঢসর ওরপ্লঢ ঘাে।
iii. এনরকাক্ষডং প্লা ঢণে রবরাপ্লর এওঝা প্রসক্রো যা এওচন কযাকাপ্লযাক তঢসরর চনে
কওাপ্লনা এওঝা অওাপ্লর পাঞাপ্লব এবং নে প্রান্ত ঢাপ্লও ঠিওভাপ্লব সটপ্লওাট ওরপ্লব।
এনপ্লওাসটংপ্লের াফে সনভস র ওপ্লর ওঢ ভাপ্লাভাপ্লব এওচন ঢণেঝাপ্লও বন ওরপ্লঢ কপপ্লরপ্লঙ
এবং সবভ্রাসন্তর ঈৎপ্লও েূর ওরপ্লঢ কপপ্লরপ্লঙ। এর চনে ঢাাঁপ্লও ঢাাঁর কিাঢাপ্লও চানপ্লঢ প্লব।
এআ ওাচঝা ওরাে বেণসঢা প্ল পাঞাপ্লনা বাঢস া ভু ভাপ্লব কবাছা প্লব।
iv. এওঝা বাঢস া বাসঢ ে এওঝা চযারনরর মািেপ্লম। যা এআ ঈপ্লেপ্ললের চনে কবপ্লঙ সনপ্লঢ ে।
ঘোপ্লনঝা কমৌসঔও প্লঢ পাপ্লর, যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বোসিকঢভাপ্লব মুপ্লঔামুসঔ তবঞও, কঝসপ্লফান
 সভসটওনফাপ্লরসন্সং; ণবা এঝা সসঔঢ অওাপ্লর প্লঢ পাপ্লর যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সঘঠি,
আপ্লম, কমপ্লমা  সরপ্লপাঝস।
v. ক্ষডরকাক্ষডং প্লা কআ িাপ কযঔাপ্লন ঢণে কৃীঢ ে, বোঔো ওরা ে এবং ঢার বিবেটি
সনসেস ি ঈপাপ্লে কবাছা ে। এঝা কেঔা ককপ্লঙ কয এনপ্লওাসটং[ওীভাপ্লব এওচন বাঢস া বন
ওরপ্লব]
–এর মপ্লঢাআ সটপ্লওাসটং [ণবা ওীভাপ্লব এওচন বাঢস া গ্রড ওরপ্লব]

গুরুত্বপূডস।
vi. গ্রাক: বপ্ললপ্ল রপ্লেপ্লঙন গ্রাও, কআ বেসি [কিাঢা] যাাঁপ্লও বাঢস াঝা পাঞাপ্লনা প্লেপ্লঙ। এআ
কিাঢাপ্লের প্রপ্লঢেও েপ্লের সনচস্ব িারডা, সবো  নুভূসঢ ণাপ্লও যা ঢাাঁপ্লও প্রভাসবঢ
ওরপ্লব ওীভাপ্লব সঢসন বাঢস াঝাপ্লও গ্রড ওরপ্লবন  ঢার ঈপর প্রসঢসক্রো চানাপ্লবন। কপ্ররওপ্লও
বলেআ এআ সবেগুস সবপ্লবঘনা ওরপ্লঢ প্লব যঔন সঢসন সোন্ত কনপ্লবন কয, ওী বাঢস া
পাঞাপ্লবন।
vii. ফীডবযাক বা মতামত: বাঢস া পাঞান  কৃীঢ োর পর গ্রাও েপ্লঢা কমৌসঔও বা
-কমৌসঔও বাঢস ার মািেপ্লম কপ্ররওপ্লও মঢামঢ চানাপ্লবন। কপ্ররওপ্লও এআ মঢামঢগুস কেঔপ্লঢ
প্লব এবং ঢওস ঢার প্লঙ্গ এআ প্রসঢসক্রোগুস বুছপ্লঢ প্লব, ওারড এঝাআ ঢাাঁপ্লও সনিসারড
ওরপ্লঢ াাযে ওরপ্লব ওীভাপ্লব বাঢস া পাঞাপ্লনা প্লেপ্লঙ এবং ঢার ঈপর সও প্রসঢসক্রো তঢসর
প্লেপ্লঙ। প্রপ্লোচন প প্ল বাঢস ার বে বা সভন্নরূপ কেো কযপ্লঢ পাপ্লর।
3. কাযপ করী ক্রযাগারযারগর বাধ্া
ঈপপ্লরর প্রসক্রোগুসর প্রসঢঝা িাপ্লপআ ওাযসওরী কযাকাপ্লযাক তঢসরর বািা অপ্লঢ পাপ্লর। সযসন বাঢস া
সেপ্লচ্ছন ঢাাঁর কওান ভাবমূসঢস র ওারপ্লড কযাকাপ্লযাকঝা সবসগ্ফঢ প্লঢ পাপ্লর। ণবা কয বাঢস াপ্লেো প্লেপ্লঙ
ঢা ঔুব েুবসভাপ্লব াচাপ্লনা ণবা ঔুব কঙাঝ সওংবা ঔুব ব ণবা কপ্ররও গ্রাপ্লওর ংস্কৃ সঢঝাআ
কবাপ্লছনসন, এআব ওারপ্লড কযাকাপ্লযাক সবওৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর। এআ মস্ত বািা সঢক্রম ওরাঝাআ প্লা
ঘোপ্লঞ্জ।
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সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

4

কওানঝা ুি ম্পওস তঢসর ওরপ্লঢ পাপ্লর না?
I.

অওসড

II. সবো
III. কযাকাপ্লযাক
IV. সন্নগ্ধসঘত্তঢা
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E. অ-ক্রমৌক্ষখক ক্রযাগারযাগ
অুন এঔন অমরা ওপ্লেওটি িারডা কেসঔ যা এপ্লচন্টপ্লের কবাছা চরুরী।

গুরুত্বপূণপ
খুব ভারা একটা প্রথম ভাবমূক্ষতপ ততক্ষর করা
আসঢমপ্লিেআ অমরা কেপ্লঔসঙ কয অওসডআ প্লা কয কওাপ্লনা ম্পওস ক ার প্রণম স্ত্ভক। কয কক্রঢা
অপনাপ্লও পঙন্ন ওরপ্লব না ঢাাঁর ওাঙ কণপ্লও অপনার বেবা পাোর ওণা অলা ওরাআ েুষ্কর।
অপ্ল প্লনপ্লওআ ামানে এওঝা মুহুপ্লঢস বা এও সনপ্লমপ্ল, অপনার ম্পপ্লওস এওঝা িারডা ওপ্লর সনপ্লঢ
পাপ্লর  এওঝা মূোেড ওপ্লর কফপ্লঢ যঔন অপসন প্রণমবার ঢাাঁর প্লঙ্গ সমসঢ প্লবন। অপনার
ম্পপ্লওস ঢাাঁপ্লের মঢামপ্লঢর সভসত্ত প্লব অপনার অসবভস াব, অপনার লরীরী ভাা, অপনার অেবওােো, এবং অপনার কপালাও পসরচ্ছে  ওীভাপ্লব অপসন ওণা বপ্লঙন ঢার ঈপর। মপ্লন রাঔপ্লবন
প্রণম ঙাপঝাআ েীখসমে কণপ্লও যাপ্লব। এওঝা অওসডীে ভাবমূসঢস র চনে েরওারী সবে:
1. বময় ময়মত কাজ করা। েোন ওরুন ওপ্লেও সমসনঝ অপ্লক কপৌাঁঙপ্লনার, ্ভকাবে ব
িরপ্লনর সবপ্লম্বর চনে নমনীেঢা নুপ্লমােন ওরুন।
2. ক্ষনরজরক যথাযথভারব উপস্থাপন করুন। অপনার ্ভকাবে কক্রঢা, যাাঁর প্লঙ্গ অপসন
প্রণমবার সমসঢ প্লচ্ছন, অপনাপ্লও কঘপ্লনন না এবং অপনার অসবভস াবআ ঢাাঁর ওাপ্লঙ অপনার
সবপ্লে প্রণম ূত্র প্লব।
 অপনার অসবভস াব সও ঠিও ভাবমূসঢস তঢসর ওরপ্লঢ াাযে ওরপ্লা?
 কয কপালাপ্লও অপসন এপ্লপ্লঙন কঝা সও এআ িরপ্লনর ািাপ্লঢর কিপ্লত্র যণাযণ?
 অপনার পসরঘযসা সও পসরষ্কার-পসরচ্ছন্ন — ভাপ্লাভাপ্লব ঘু  ওাঝা  োস
ওামাপ্লনা,
পসরষ্কার চামাওাপ , সফঝফাঝ  পসরপাটি াচজ্জা?
3. এওঝা ঈষ্ণ, অত্মসবোী  সবচেী াস অপনাপ্লও অপনার েলসপ্লওর ওাপ্লঙ ঢৎিডাৎ চ
ওপ্লর কেপ্লব।
4. ক্রখাা মরন, আত্মক্ষবশ্বাী  ইক্ষতবাচক থাকুন
 অপনার লরীরী ভাা সও অত্মসবো  অত্মপ্রঢেেপ্লও ঢু প্ল িপ্লর?
 অপসন সও কাচা প্লে োাঁ ান, াপ্লন, কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ কযাকাপ্লযাক তঢসর ওপ্লরন, েৃঢ়ভাপ্লব
াঢ সমসপ্লে ্ভকাড ওপ্লরন?
 এমনসও মাপ্লাঘনার মুপ্লঔ বা অলানুরূপ ািাৎওার না প্ল অপসন সও আসঢবাঘও
ণাওপ্লঢ পাপ্লরন?
5. অনযরের প্রক্ষত আগ্র – বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস সবে প্লা নে বেসি ম্পপ্লওস সঢেওাপ্লরর
অগ্রী ো।
 অপসন সও কক্রঢার বেসিত্ব চানপ্লঢ ঔাসনওঝা মে সনপ্লেপ্লঙন?
 ঢার বিবে ক বোপাপ্লর সও অপসন যত্ন সনপ্লেপ্লঙন  মপ্লনাপ্লযাকী প্লেপ্লঙন?
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 অপসন সও অপনার কক্রঢার ওাপ্লঙ পুপ্লরাপুসর াসচর প্লেপ্লঙন  ঢাাঁর ওাপ্লঙ পুপ্লরাপুসর
ঈপব্ধ প্লেপ্লঙন নাসও ঢাাঁর প্লঙ্গ ওণা বা মে প্লিসওঝাআ অপসন কমাবাআপ্ল বেস্ত
সঙপ্লন?
1. লরীরী ভাা
লরীরী ভাা বপ্লঢ কবাছাে ন াঘ া, ঙ্গভসঙ্গ, মুপ্লঔর াবভাব। কযভাপ্লব অমরা ওণা বস,
াাঁটি, বস  োাঁ াআ, কঝাআ অমাপ্লের ম্পপ্লওস এবং অমাপ্লের মপ্লন ওী খঝপ্লঙ ঢার বসওঙু বপ্ল
কেে।
প্রােলআ বা প্লে ণাপ্লও অপ্ল যা বা ে মানু ঢার ঔুব ামানে ংলআ কলাপ্লন। এঔাপ্লন
সঢসরি ওণা বা বা কচাপ্লর বার ওণা প্লচ্ছ না। বলেআ সনপ্লচর লরীরী ভাা ম্পপ্লওস এওচনপ্লও
ঢওস ণাওপ্লঢ প্লব।
a) আত্মক্ষবশ্বা
ওীভাপ্লব সনপ্লচপ্লও অত্মসবোী  অত্মপ্রঢেেী সপ্লপ্লব কপল ওরপ্লঢ প্লব ঢার সওঙু টিপ এঔাপ্লন
কেো প্লা, যাপ্লঢ ওাপ্লরা ওাপ্লঙ সনপ্লচর ভাবমূসঢস বচাে রাঔা যাে যাপ্লঢ সঢসন অপনার ওণা
অন্তসরওভাপ্লব কলাপ্লনন:
 ঙ্গসিসঢ – ওাাঁি কপঙনসেপ্লও করপ্লঔ কাচা প্লে ম্বাভাপ্লব োাঁ াপ্লনা
 েৃঢ় ঘিু কযাকাপ্লযাক – াস মুপ্লঔ
 ঈপ্লেলেপূডস  ুসঘসন্তঢ ঙ্গভসঙ্গ
b) ক্ষবশ্বা বা আস্থা
বা ে, কবসলরভাক মপ্লেআ এওচন কমোপ্লনর ওণা বসির ওাপ্লন যাে ওারড কিাঢা ঢাাঁপ্লও
সবো ওপ্লরন না- ঢাাঁর লরীরী ভাা কিাঢাপ্লও কআ অো সেপ্লঢ পাপ্লর না কয সঢসন যা
বপ্লঙন কবোপাপ্লর সঢসন অন্তসরও। কয ািারড আসঙ্গঢ কণপ্লও মপ্লন প্লঢ পাপ্লর কয এওচন ৎ
নন ঢার ম্পপ্লওস প্লঘঢন ণাওাঝা ঔুবআ গুরুত্বপূডস এবং এগুস কঞওাপ্লঢ ওী ওরা যাে ঢার সওঙু
সনপ্লঘ কেো প্লা:
 কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ ামানে কযাকাপ্লযাক বা কওাপ্লনা কযাকাপ্লযাক না ওরা, ণবা দ্রুঢ কঘাপ্লঔর
ন াঘ া
 ওণা বার মে মুপ্লঔর ামপ্লন াঢ বা অগু  রাঔা
 এওচপ্লনর লরীর কঙপ্লঢ লাসররীওভাপ্লব কণপ্লও েূপ্লর ণাওা
 এওচপ্লনর োপ্রোপ্লর কসঢ কবপ্ল যাো
 কাত্রবডস বেপ্ল যাো; মুঔ  কার চােকাঝা া প্লে যাো
 খাম কবপ্ল যাো
 কার স্বর বেপ্ল যাো কযমন লব্দ তবসলিে বা সপঘ বেপ্ল যাো, কঢাঢাপ্লনা, কা
পসরষ্কার
 বিবে — িীপ্লর  স্পি মাছাসর কণপ্লও সনঘু স্বপ্লর করপ্লঔ
রক্ষ্মডাত্মও  িারডিমঢাবসচসঢ বপ্ল আসঙ্গঢ ওপ্লর এমন সওঙু লরীপ্লরর ন াঘ া প্লা:
 াঢ/বাহুর ঙ্গভসঙ্গ কঙাঝ  লরীপ্লরর ওাঙাওাসঙ রাঔা
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 মুপ্লঔর সভবেসি ংসিপ্ত
 লরীর কযন লারীসরওভাপ্লব অপনার কণপ্লও েূপ্লর রপ্লেপ্লঙ
 বাহুগুস লরীপ্লরর ামপ্লন অ াঅস রাঔা
 কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ ামানে কযাকাপ্লযাক বা ঢাল ভাব
আপনার ক্রেতা যক্ষে এগুক্ষর মরধ্য ক্রকারনাটা প্রকাল করর, তার এই রা ময়
আপনার ক্ষনরজরক ক্ষনয়ন্ত্রণ করার ময় এবং বা়িক্ষত মরনারযাগ ক্রেয়া ক্রয ক্রেতার মরন কী
চরছ ক্রটা ক্রবাঝার জনয।
2. শ্রবণ েিতা
কযাকাপ্লযাক েিঢার ঢৃ ঢীে যুসি যাপ্লঢ িবড েিঢা ম্পপ্লওস অর ঢা তঢসর ওরপ্লঢ সনপ্লচপ্লও প্লঘঢন
রাঔা চরুরী। এগুস অপ্ল বেসিকঢ সক্রেঢার ুসবসেঢ নীসঢ কণপ্লও — ‘বুপ্লছ কনোর অপ্লক
প্রণপ্লম বুছুন।’
অপসন ওঢ ভাপ্লাভাপ্লব শুনপ্লঙন ঢা কযমন অপনার ওাপ্লচর ওাযসওাসরঢার ঈপর ব প্রভাব কফপ্ল
কঢমসন নেপ্লের প্লঙ্গ অপনার ম্পপ্লওসর ঈপপ্লর। অুন িবপ্লডর সওঙু টিপ কেপ্লঔ সনআ।
a) ক্ষেয় শ্রবণ
এঝা প্লা কযঔাপ্লন অমরা শুিু ওণাগুস মন সেপ্লে কলানার কঘিা ওরপ্লবা ঢাআ নে, বরং প্লনের
ককাঝা বাঢস াঝা কবাছার কঘিা ওরপ্লবা।
অুন সক্রে িবপ্লডর সওঙু ঈপাোন কেসঔ। কগুস প্লা:i. মরনারযাগ ক্রেয়া
বিাপ্লও অমাপ্লের এওসনষ্ঠ মপ্লনাপ্লযাক কেো েরওার, এবং বাঢস াঝাপ্লও স্বীওার ওরা েরওার।
মপ্লন রাঔুন, -কমৌসঔও বাঢস া কাচ্চাপ্লর ‘‘বপ্লঢ পাপ্লর’’। মপ্লনাপ্লযাক কেোর সওঙু সেও
সনপ্লঘ ঢু প্ল িরা প্লা:
বিার সেপ্লও রাসর ঢাওান
সবসিপ্ত সঘন্তাভাবনা সরপ্লে রাঔুন
মানসওভাপ্লব ওঔন ঔিন ওরপ্লবন না
বসরাকঢ মস্ত সঘত্তসবপ্লিপ এস প্লে ঘুন [ঈোরডস্বরূপ, অপনার কমাবাআ কফানঝা
াআপ্লন্ট কমাপ্লট রাঔুন]
 বিার লরীরী ভাা ‘‘মপ্লনাপ্লযাক সেপ্লে শুনুন’’





ii.

আপক্ষন ক্রয শুনরছন তা ক্রেখান:

লরীরী ভাার বেবার এঔাপ্লন এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা কনে। ঈোরডস্বরূপ এওচন ওরপ্লঢ
পাপ্লরন:
 মাপ্লছমপ্লিে মাণা না ুন  াুন
 এমন এওঝা ভসঙ্গ সনন যাপ্লঢ নে কাও কঔাাপ্লমা  বাপ্লি ওণা বপ্লঢ পাপ্লর
 োাঁ এবং , এর মপ্লঢা কঙাঝ কঙাঝ কমৌসঔও মঢামঢ সেন
iii. মতামত ক্রেয়া:
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প্লনও সওঙু আ অমরা শুসন কযগুস অমাপ্লের বেসিকঢ ঙাাঁওসনপ্লঢ বাসঢ প্লে যাে, কযমন
অমাপ্লের নুমান, রাে  সবো যা অমরা বপ্লে কব াআ। এওচন কিাঢা সপ্লপ্লব, এআ
ঙাাঁওসনগুস ম্পপ্লওস অমাপ্লের প্লঘঢন ণাওপ্লঢ প্লব এবং কবাছার কঘিা ওরপ্লঢ প্লব কয অপ্ল ওী
বা প্লচ্ছ।
 এরচনে অপনার েরওার প্লঢ পাপ্লর বিপ্লবের প্রসঢ মপ্লনাপ্লযাক কেো এবং প্রশ্ন ওপ্লর
স্পি ওপ্লর বুপ্লছ কনো ওী বা প্লচ্ছ
 মঢামঢ কেোর অপ্লরওঝা গুরুত্বপূডস ঈপাে প্লা বিার ওণাগুসর ভাান্তর ওরা
 ঢৃ ঢীে অপ্লরওঝা ঈপাে রপ্লেপ্লঙ, ঢা প্লা ঔাসনওঝা মে ন্তর বিাপ্লও ণাসমপ্লে
ংপ্লিপ্লপ পুনরাবৃসত্ত ওরা সঢসন যা যা বপ্লপ্লঙন।

উোরণ
স্পষ্টতা চায়া – অসম যা শুপ্লনসঙ, ঢা কণপ্লও সও অসম িপ্লর সনপ্লঢ পাসর কয অমাপ্লের কল্ণ
েোনগুসর ওপ্লেওটির ুসবিা অপনার ওাপ্লচ অপ্লঢ পাপ্লর, অপসন অপ্লরা সওঙু সনসেস ি ওপ্লর চানাপ্লঢ
পাপ্লরন?
বিার ঠিক লব্দগুক্ষর ভাান্তর করা- ঢাপ্ল অপসন বপ্লঙন কয ‘অমাপ্লের কল্ণ েোনগুস
অপনাপ্লও যপ্লণি পসরমাপ্লড ুসবিা সেপ্লঢ পারপ্লব না’ – অসম সও ঠিও বুপ্লছসঙ?
iv.

ক্ষনরজই মতামত ঠিক করর না ক্রফা:

সক্রে িবপ্লডর বপ্লঘপ্লে ব

বািাগুসর নেঢম প্লা বিা ম্পপ্লওস আমারের মতামত ঠিক

করর ক্রফা  পিপাতী রয় প়িার প্রবনতা। ফঝা ে কয বিা যা বপ্লঙন ঢা েপ্লঢা
কিাঢা শুনপ্লঢ পাপ্লচ্ছন সওন্তু মনপ্লযাক সেপ্লে শুনপ্লঙন শুিু কঝু কুআ যা ঢাাঁর সনচস্ব মঢ নুযােী
মপ্লন প্লচ্ছ, কঝাআ।
এই ধ্ররনর মতামত ক্ষস্থর করর ক্রফার মরনাভারবর ফ রত পারর ক্রশ্রাতা আর বিার
রে কথা চাক্ষরয় ক্রযরত আগ্রী নন, তাুঁর মরন রত পারর এরত ময় নষ্ট রব। এর
ফর এটা রত পারর ক্রয ক্ষতক্ষন বিার কথায় বারবার বযাঘাত ঘটারবন  পাল্টা
যুক্ষি ক্ষেরয় বিার যুক্ষিরক খণ্ডন কররবন, এমনক্ষক বিা তাুঁর পুররা কথা বর ঠার
আরগই।
এঝা কওব বিাপ্লও প্রসঢঢ ওরপ্লব এবং বাঢস া পুপ্লরাপুসর বুপ্লছ কনোর ীসমঢ প্লে যাপ্লব।
সক্রে িবপ্লডর চনে ঘাআ:
 প্রশ্ন ওরার অপ্লক বিাপ্লও প্রপ্লঢেওঝা যুসি কল ওরপ্লঢ সেন
 কওাপ্লনা পাল্টা যুসি সেপ্লে বিাপ্লও ণামাপ্লবন না
6. ঠিকভারব া়িা ক্রেয়া:
সক্রে িবড বপ্লঢ কবাছাে এওচন বিা যা বপ্লঙন ঢা কওব কলানার কণপ্লও অপ্লরা কবসল
সওঙু । কযাকাপ্লযাকঝা ম্পূডস প্লঢ পাপ্লর কওবমাত্র যঔন কিাঢা কওাপ্লনা ভাপ্লব া া কেন, কযমন
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সওঙু লব্দ বা ওাপ্লচর মািেপ্লম। বিাপ্লও েমন ওরা প্লচ্ছ না বরং ঢাাঁপ্লও পূডস ম্মান  িো
কেো প্লচ্ছ, এঝা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ সনসেস ি সওঙু সনেম নুরড ওরপ্লঢ ে। এগুস প্লা:
 অপনার চবাপ্লবর কিপ্লত্র স্পিবােী, কঔাা মন  ৎ কান
 ম্মাপ্লন এওচপ্লনর মঢামঢ চাসর ওরুন
 ওাপ্লরা প্লঙ্গ বেবার ওরার কিপ্লত্র এঝা মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব এমনঝা কওঈ অপনার প্লঙ্গ
ওরপ্লঢ পাপ্লরন
7. ানুভূক্ষতর রে ক্রলানা:
ানুভূসঢলী ো মাপ্লন সনপ্লচপ্লও অপ্লরওচপ্লনর চােকাে বসপ্লে নুভব ওরা সঢসন কওমন
কবাি ওরপ্লবন।
ভাপ্লা কক্রঢা পসরপ্লবার এওঝা গুরুত্বপূডস সেও প্লা ানুভূসঢর প্লঙ্গ কলানা। এঝা সবপ্ললভাপ্লব
চটি প্লে যাে যঔন অপ্লরওচন এওঝা সভপ্লযাক  বোপও বেণা সনপ্লে কক্রঢা ন।
ানুভূসঢ বপ্লঢ কবাছাে তিযসেওাপ্লর  পূডস মপ্লনাপ্লযাক সেপ্লে কলানা  কবাছা কয অপ্লরওচন
ওী বপ্লঢ ঘাআপ্লঙন, যসে অপসন ঢাাঁর প্লঙ্গ এওমঢ না ন ঢা প্ল। বলেআ ঘু সি নে,
বিার গ্রডপ্লযাকেঢা কেঔাপ্লনা ঔুবআ চরুরী। ‘‘অসম বুছপ্লঢ পারসঙ’’ বা ‘‘অসম কেঔসঙ’’
এআ িরপ্লনর কঙাঝ বাওে বপ্ল কঝা প্লচআ ওরা যাে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 5
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানঝা সক্রে িবপ্লডর ঈপাোন নে?
I.

ভাপ্লা মপ্লনাপ্লযাক কেো

II. এপ্লওবাপ্লরআ সনপ্লচ সনপ্লচআ মঢামঢ তঢসর ওপ্লর কফা
III. ানুভূসঢলী িবড
IV. ঈপযুিভাপ্লব িবড
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F. নীক্ষতগত আচরণ
1. পক্ষরেলপ ন
বেবারস্বচ্ছঢা  নীসঢসনেপ্লমর শুেঢা সনপ্লে বোপও ঈপ্লদ্বক িে ওরা যাে। ওারড ৎ অঘরপ্লডর
ঔবর এঔন ক্রপ্লমআ বা প্লঙ। সবপ্লের বৃত্তম কওাম্পাসনগুসর ওপ্লেওটিপ্লও ভু প্লো োওাঈন্ট  সমণো
সটঝ াটিসসফপ্লওঝ বেবাপ্লরর মািেপ্লম প্রঢাসরঢ প্লঢ কেঔা ককপ্লঙ। বোপ্লের ওঢৃস পিআ ঢাপ্লের সওঙু
বেু প্লও ুসবিা পাআপ্লে সেপ্লঢ বোপ্লের ঢসবপ্লর পবেবার ওরপ্লঙন। অসিওাসরওরা বেসিকঢ ুসবিার
চনে ঢাাঁপ্লের িমঢা প্রপ্লোক ওরপ্লঙন। িে ওরা যাপ্লচ্ছ যাাঁপ্লের ওাপ্লচর ঈপর মানুপ্লর ভরা ণাপ্লও
ঢাাঁরাআ সবোভঙ্গ ওরপ্লঙন। বোসিকঢ ম্পে বা াপ্লনার ঘাসো  কাভআ চেী প্লচ্ছ।
পসরডাপ্লম, োেবেঢা  ংিার লান, কযগুস সমপ্ল বেবার ‘তনসঢওঢা’, কগুস সনপ্লেআ ব
কবসল প্রশ্ন ঈঞপ্লঙ। ‘তথয জানার অক্ষধ্কার আইন’ এবং ‘জনস্বাথপ আইন’-এর মরতা
আইরনর উন্নক্ষতরক আররা ভারা োয়বদ্ধতা  লান পায়ার াক্ষতয়ার ক্ষররব ধ্রর
ক্রনয়া রে।
তনসঢও অঘরড স্বেংসক্রেভাপ্লব ভাপ্লা লান এপ্লন সেপ্লঢ পাপ্লর। এওচন যসে সবপ্লবওবান সপ্লপ্লব 
অন্তসরওভাপ্লব ঢাাঁর ওাচ ওপ্লরন, ঢাপ্লআ ভাপ্লা লান পাো যাে। ননসঢও অঘরড নেপ্লের চনে
ামানে মাণা খামাে  সনপ্লচর ওণাআ কবসল ভাবাে। যঔন এওচন বেসি রওারী পেমযসাো বেবার
ওপ্লে্ সনপ্লচর স্বাণস ঘসরঢাপ্লণর
স কঘিা ওপ্লরন, কঝাআ প্লা ননসঢও অঘরড। এওচপ্লনর স্বাণস কেঔাঝা
কওাপ্লনা ভু  নে। ঢপ্লব ভু  প্লা, যসে কঝা ওরা ে নে ওাপ্লরা স্বাপ্লণসর সবসনমপ্লে।
বীমা প্লা এওঝা সবস্বাপ্লর বেবা। ঙ্গসঢ  তনসঢওঢার সবেঝাআ প্লা বীমা বেবাে ঔুবআ
গুরুত্বপূডস। সবো ভঙ্গ মাপ্লনআ প্লা প্রঢারডা অর এঝা ভু । ্ভকাবে কক্রঢাপ্লও সেপ্লে এওঝা বীমা
কওনাপ্লনার চনে ঢাাঁপ্লও ভু  ঢণে সেপ্লে প্রুব্ধ ওরা বা ঢাাঁর মস্ত প্রপ্লোচন কমঝাপ্লব এমন এওঝা
বীমার েোন ঢাাঁপ্লও ুপাসরল ওরাঝাআ ভু  প্লব।
যঔন সনপ্লচর ুসবিাপ্লও নেপ্লের ঢু নাে কবসল গুরুত্ব পাপ্লব ঢঔনআ ননসঢও অঘরড প্লব। তনসঢও
অঘরড ওাপ্লেম ওরার চনে সবসভন্ন সবসির মািেপ্লম অআঅরসটএ তনসঢওঢার সবসির ওণা বপ্লপ্লঙ
(িোে ৪-এ এগুস অপ্লাসঘঢ প্লেপ্লঙ)।
যাপ্লঢ সবসির কওাপ্লনা ঙ্ঘন না ে ঢা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢআ অঘরডসবসির প্রপ্লঢেওটি িারা চানা
গুরুত্বপূডস। বীমাওারও  ঢার প্রসঢসনসি যসে ্ভকাবে কক্রঢার স্বাণসপ্লওআ বমে মাণাে রাপ্লঔ ঢাপ্ল
এমসনপ্লঢআ ম্মসঢ ঘপ্ল অপ্লব। বীমা কওাম্পাসনর অসিওাসরওরা যসে ্ভকাবে কক্রঢার ুসবিার বেপ্ল
ঢাপ্লের বেবার িেমাত্রা পূরড সনপ্লে কবসল মাণা খামান ঢাপ্লআ ভু  প্লব।
2. তবক্ষলষ্টযমূ
তনসঢও অঘরপ্লডর সওঙু তবসলিে প্লা:
a) গ্রাপ্লওর স্বাণসপ্লও এওচপ্লনর প্রঢেি বা পপ্লরাি ুসবিার ঈপপ্লর চােকা কেো
b) গ্রাও সবেও মস্ত বেবাসেও  বেসিকঢ ঢণেপ্লও েৃঢ় অত্মসবো  মযসাোর প্লঙ্গ
প্রািাডে রাঔা
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c) গ্রাও যাপ্লঢ জ্ঞাঢাপ্লর সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন ঢার চনে ঢাাঁপ্লও পযসাপ্ত বাস্তব ঢণেগুস
রবরা ওরা
সনম্নসসঔঢ পসরসিসঢগুসপ্লঢ তনসঢওঢার প্লঙ্গ অপপ্লর এওঝা ্ভকাবনা ণাওপ্লঢ পাপ্লর:
a) েুটি পসরওল্পনার মপ্লিে বাঙাআ, এওঝাে অপ্লরওঝার ঢু নাে প্লনও ওম সপ্রসমোম সেপ্লঢ প্লব
b) এওঝা ঘাু পসসপ্লও বে ওপ্লর সেপ্লে এওঝা নঢু ন পসস কনোর প্রপ্লাভন
c) বীমাওারও যসে পসরসিসঢ ম্পপ্লওস প্লঘঢন ণাপ্লওন যা গ্রাও বা োবী ঈপপ্লভািার স্বাপ্লণসর
ঈপর সবরূপ প্রভাব কফপ্লঢ পাপ্লর

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

6

সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানঝা তনসঢও অঘরপ্লডর তবসলিে নে?
I.

গ্রাও যাপ্লঢ জ্ঞাঢাপ্লর এওঝা সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন ঢার চনে পযসাপ্ত ঈপ্লন্মাঘন ওরা

II. গ্রাপ্লওর বেবা  বেসিকঢ ঢপ্লণের ককাপনীেঢা রিা ওরা
III. গ্রাপ্লওর স্বাপ্লণসর অপ্লক সনপ্লচর স্বাণসপ্লও রাঔা
IV. সনপ্লচর স্বাপ্লণসর অপ্লক গ্রাপ্লওর স্বাণসপ্লও রাঔা

ারাংল
a) নে পপ্লডের ঢু নাে বীমার কিপ্লত্র কক্রঢা পসরপ্লবা  ম্পপ্লওসর ভূ সমওা অপ্লরা প্লনও কবসল
চটি।
b) পসরপ্লবার গুডমাপ্লন পাাঁঘটি প্রিান ূঘপ্লওর মপ্লিে ন্তভুস ি সনভস রপ্লযাকেঢা, অত্মসবো,
ংপ্লবেনলীঢা, ানুভূসঢ  লরীরী কবািকমে।
c) কক্রঢার ারা চীবপ্লনর মানপ্লও ংজ্ঞাসেঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর এওটি অসণসও ুসবিার মসি সপ্লপ্লব
যা েীখস মে িপ্লর এওচন কক্রঢার প্লঙ্গ ুম্পওস িাপপ্লনর কণপ্লও পাো কযপ্লঢ পাপ্লর।
d) কক্রঢা পসরপ্লবাে এওচন বীমা প্রসঢসনসির ভূ সমওা পুপ্লরাপুসরআ চটি।
e) অআঅরসটএ ঘাু ওপ্লরপ্লঙ এওঝা আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) যা
বীমা সভপ্লযাপ্লকর ঢণেগুসর কওন্ধীে ংগ্রি সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এবং এআ সলপ্লল্পর
সভপ্লযাকগুসর প্রসঢওাপ্লর পযসপ্লবিপ্লডর এওঝা াসঢোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর।
f) বীমাওারও  বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে পারস্পসরও ঘু সি নুযােী ঈপ্লেসঔঢ লঢস াবীর মপ্লিে এওচন
মিেিঢাওারী  পরামলসোঢা সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন মবাটমোন।
g) সক্রে িবপ্লডর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বিার প্রসঢ মপ্লনাপ্লযাক কেো, মঢামঢ কেো  ঠিওভাপ্লব া া
কেো।
h) তনসঢও অঘরপ্লডর মপ্লিে পপ্ল সনপ্লচর স্বাপ্লণসর অপ্লক কক্রঢার স্বাণসপ্লও রাঔা।
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

পসরপ্লবার গুডমান
কওাপ্লনা সবপ্লে অত্মসনসবি ো
আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ)
কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কক্রঢা কফারাম
বীমা মবাটমোন
লরীরী ভাা
সক্রে িবড

i) তনক্ষতক আচরণ

ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কক্রঢার প্লঙ্গ েীখসপ্লমোেী ম্পওস কপ্ল
চীবপ্লনর মূে।

কঢাার মািেপ্লম ম্পূডস অসণসও ুসবিাআ প্লা কক্রঢার ারা

উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কাস

বীমার চনে ঢৃ ঢীে পাটিস োেবেঢা সনপ্লে বীমার প্রপ্লোচনীেঢা সনপ্লে সবঢপ্লওসর ঘাসো কনআ।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ২।
পুনরাে সবসক্রর প্লিে কয বেসি পডে কওপ্লনন, কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী ঢাাঁপ্লও কক্রঢা
সপ্লপ্লব সঘসহ্নঢ ওরা যাপ্লব না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সন্নগ্ধসঘত্তঢা ুি ম্পওস তঢসর ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  ২।
এপ্লওবাপ্লরআ সনপ্লচ সনপ্লচআ মঢামঢ তঢসর ওপ্লর কফাঝা কমাপ্লঝআ সক্রে িবপ্লডর ঈপাোন নে।
উির 6
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ঠিও সবওল্পটি  ৩।

োরয়রন্টর স্বারথপ র আরগ ক্ষনরজর স্বাথপ রক রাখা তনক্ষতক আচরণ নয়।

ক্ষনরজরক পরীিা প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
_____________ এওটি বাস্তব পডে নে।
I.

বাস

II. বীমা
III. কমাবাআ কফান
IV. এও কচা া সচন
প্রশ্ন 2
_____________ কওাপ্লনা পসরপ্লবার গুডমাপ্লনর ূঘও নে।
I.

ঘাঢু যস

II. সনভস রপ্লযাকেঢা
III. কওাপ্লনা সবপ্লে অত্মসনসবি ো
IV. ংপ্লবেনলীঢা
প্রশ্ন 3
ভারপ্লঢ _______________ বীমা প্লা বািেঢামূও।
I.

কাস র ঢৃ ঢীে পপ্লির োেবেঢা

II. বাস র চনে সগ্ন বীমা
III. ন্তপ্লেসলীে পযসঝপ্লনর চনে পযসঝন বীমা
IV. বেসিকঢ েুখসঝনা
প্রশ্ন 4
এওচন বীমাওৃ প্লঢর বীমার ঔরঘ ওমাপ্লনার নেঢম পেসঢ প্লা __________
I.

সরআনুেপ্লরন্স

II. সটটাপ্লক্টব ক্লচ বা ঙাপ্ল র িারা
III. কওা-আনুেপ্লরন্স
IV. সরপ্লবঝ
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প্রশ্ন 5
এওচন কক্রঢার ঢাাঁর বীমা পসস সনপ্লে কওাপ্লনা সভপ্লযাক ণাওপ্ল ঢার চনে সঢসন অআঅরসটএ-র
ওাপ্লঙ কযপ্লঢ পাপ্লরন
I.

অআসচএমএ-এর মািেপ্লম

II. কচা ওনসচঈমার কফারাম-এর মািেপ্লম
III. মবাটমোন-এর মািেপ্লম
IV. অআসচএমএ বা কচা ওনসচঈমার কফারাম বা মবাটমোন-এর মািেপ্লম
প্রশ্ন 6
কক্রঢা ুরিা অআন কেঔভা ওপ্লর:
I.

বীমা কওাম্পাসনর সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস

II. কোওানোরপ্লের সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস
III. ব্রোিগুসর সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস
IV. বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুপ্লে ঞা সভপ্লযাকগুস
প্রশ্ন 7
___________ এসিোর রপ্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন ২০ি ঝাওা পযসন্ত িসঢপূরপ্লডর োসব ওরা কযপ্লঢ এমন
মূপ্লের পডে বা পসরপ্লবার সবেগুস কেঔার
I.

াআপ্লওাঝস

II. কচা কফারাম
III. রাচে ওসমলন
IV. চাঢীে ওসমলন
প্রশ্ন 8
গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ম্পপ্লওসর কিপ্লত্র প্রণম ভাবমূসঢস ঝা তঢসর ে:
I.

অত্মসবোী প্লে

II. মে মপ্লঢা াসচর প্লে
III. অগ্র কেসঔপ্লে
IV. অত্মসবোী প্লে, মে মপ্লঢা াসচর প্লে এবং অগ্র কেসঔপ্লে
প্রশ্ন

9

ঠিও সববৃসঢটি বাঙু ন:
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I.

বীমা সবসক্রর মে তনসঢও অঘরড ্ভকব

II. বীমা এপ্লচপ্লন্টর কিপ্লত্র তনসঢও অঘরড কমাপ্লঝআ চরুরী নে
III. তনসঢও অঘরড এপ্লচন্ট  বীমাওারপ্লওর মপ্লিে সবো তঢসর ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
IV. তনসঢও অঘরড কওবমাত্র লীস ওঢৃস পপ্লির কণপ্লওআ অলা ওরা ে
প্রশ্ন 10
সক্রে সক্রে িবপ্লডর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:
I.

বিার প্রসঢ মপ্লনাপ্লযাক কেো

II. মাপ্লছমপ্লিে মাণা না া  াা
III. মঢামঢ কেো
IV. বিার প্রসঢ মপ্লনাপ্লযাক কেো, মাপ্লছমপ্লিে মাণা না া  াা, মঢামঢ কেো

ক্ষনরজরক পরীিা উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ২।
বীমা এওটি বাস্তব পডে নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ঘাঢু যস কওাপ্লনা পসরপ্লবার গুডমাপ্লনর ূঘও নে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ভারপ্লঢকাস র ঢৃ ঢীে পপ্লির োেবেঢাবীমা প্লা বািেঢামূও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ২।
এওচন বীমাওৃ প্লঢর বীমার ঔরঘ ওমাপ্লনার নেঢম পেসঢ প্লা এওঝা পসসর সটটাপ্লক্টব ক্লচ বা
ঙাপ্ল র িারা।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ১।
এওচন কক্রঢার ঢাাঁর বীমা পসস সনপ্লে কওাপ্লনা সভপ্লযাক ণাওপ্ল ঢার চনে সঢসন অআঅরসটএ-র
ওাপ্লঙ কযপ্লঢ পাপ্লরন অআসচএমএ-এর মািেপ্লম।
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উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
কক্রঢা ুরিা অআন বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুপ্লে ঞা সভপ্লযাকগুস কেঔভা
ওপ্লর।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ২।
কচা কফারাপ্লমর এসিোর রপ্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন ২০ি ঝাওা পযসন্ত িসঢপূরপ্লডর োসব ওরা কযপ্লঢ এমন
মূপ্লের পডে বা পসরপ্লবার সবেগুস কেঔার।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ম্পপ্লওসর কিপ্লত্র প্রণম ভাবমূসঢস ঝা তঢসর ে অত্মসবোী প্লে, মে মপ্লঢা াসচর প্লে
এবং অগ্র কেসঔপ্লে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
তনসঢও অঘরড এপ্লচন্ট  বীমাওারপ্লওর ঈপর সবো তঢসর ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সক্রে িবপ্লডর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বিার প্রসঢ মপ্লনাপ্লযাক কেো, মাপ্লছমপ্লিে মাণা না া  াা, মঢামঢ
কেো।
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অধ্যায় 3
অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ
অধ্যায় ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প মূঢ এওটি পসরপ্লবা সলল্প.বঢস মান কপ্রিাপপ্লঝ, গ্রাও প্রঢোলা ক্রমাকঢ ক্রমবিসমান ে
এবং নুসষ্ঠঢ পসরপ্লবার মাপ্লন ওঔন প্লন্তা ঈপসিঢ ে। এওঝানা পডে নঢু নত্ব এবং অিুসনও
প্রযুসির বেবার দ্বারা গ্রাও পসরপ্লবা স্তপ্লরর ঈপ্লেঔপ্লযাকে ঈন্নসঢ ো প্লত্ত্ব, সলল্প প্লন্তা এবং
ঔারাপ প্রসঢচ্ছসবর ওারপ্লড ভু কপ্লঙ। চীবন্ত এআ বিা কণপ্লও রওার এবং সনেন্ত্রও প্লনও পেপ্লিপ
গ্রড ওপ্লরপ্লঙন।
অআঅরসটএ-এর প্রসবিান সবসভন্ন পসরপ্লবার চনে এওটি ঝানসোরাঈি মে (টিএটি) ঈপিাপন
ওপ্লর কযটি বীমা কওাম্পানী গ্রাওপ্লও পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ প্লব। এটি অআঅরসটএ (পসসিারপ্লওর স্বাণস
রিা অআন),২০০২-এর ংল। বীমা কওাম্পাসন এওটি ওাযসওর সভপ্লযাক প্রসঢসবিান বেবিা ণাওা
অবলেও, এবং অআঅরসটএ ঢার চনে সনপ্লেসসলওা তঢসর ওপ্লরপ্লঙ।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. সভপ্লযাক প্রসঢসবিাপ্লনর বেবিামূ - ঈপপ্লভািা অোঢ, নোেপা
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A. অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ - উপরভািা আোত, নযায়পা
1. ইক্ষন্টরগ্ররটড ক্রগ্ররভন্প মযারনজরমন্ট ক্ষরেম (আইক্ষজএমএ)
অআঅরসট এওটি আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওপ্লর কযটি
বীমা সভপ্লযাক ঢপ্লণের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসপ্লবিড সভপ্লযাক প্রসঢওার চনে এওটি
াসঢোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর।
পসসিারওরা এআ সপ্লিপ্লম করসচিার ওরপ্লঢ পাপ্লর ঢাপ্লের পসসর সববরড সেপ্লে এবং সভপ্লযাক
োসঔ ওরপ্লঢ পাপ্লর। সভপ্লযাক ঢার পর সনচ সনচ বীমা কওাম্পাসন পাঠিপ্লে কেো ে।
অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ
অআসচএমএ সভপ্লযাকওারী এবং ঢাপ্লের প্রসঢসবিাপ্লনর চনে কনো মে নুরড ওপ্লর। সভপ্লযাক
সনম্নসসঔঢ URL-এ করসচিার ওরা যাপ্লব:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
গুরুত্বপূণপ
এআ অআন পা ওরা ে "প্লক্রঢাপ্লের স্বাপ্লণর
স ভা ুরিা প্রোন এবং কক্রঢা সবপ্লরাি সনষ্পসত্তর চনে
কক্রঢা ওাঈসন্স এবং নোনে ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠা"। এআ অআন কক্রঢা ুরিা (ংপ্ললািন) অআন,
২০০২ দ্বারা ংপ্ললািন ওরা প্লেপ্লঙ।
অআপ্লন প্রেত্ত সওঙু ংজ্ঞা সনম্নরূপ:
ংজ্ঞা
"পক্ষররবা" মাপ্লন কযপ্লওাপ্লনা ংজ্ঞার পসরপ্লবা যা ্ভকাবে বেবারওারীপ্লের চনে ঈপব্ধ এবং বোে,
অসণসও, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোচাঢওরড, তবেুেসঢও বা নোনে লসি রবরা, কবাটস বা বািান
ণবা ঈভেআ, বাস সনমসাড, সবপ্লনােন, সঘত্তসবপ্লনােন বা ংবাে বা নোনে ঢণে রবরার াপ্লণ
ুসবিার লঢস ন্তভুস ি ওরা ে। সওন্তু এটিপ্লঢ বেসিকঢ পসরপ্লবা এওটি ঘু সির িীন সবনামূপ্লে
কওাপ্লনা পসরপ্লবা মপসড ন্তভুস ি নে। বীমা পসরপ্লবার ন্তভুস ি।
“ক্রেতা” মাপ্লন কযপ্লওাপ্লনা বেসি সযসন
 এওটি সবপ্লবঘনার চনে কওাপ্লনা পডে ক্রে ওরুন এবং এআ িরপ্লনর পপ্লডের বেবারওারী
ন্তভুস ি রপ্লেপ্লঙ। সওন্তু এওচন বেসি সযসন ন্তভুস ি নে সযসন এঝা সবক্রে চনে বা কওাপ্লনা
বাসডসচেও ঈপ্লেপ্ললে বা এআ িরপ্লনর পডে গ্রড ওপ্লরপ্লঙন বা
 ভা া ওরা বা সবপ্লবঘনার চনে কযপ্লওাপ্লনা পসরপ্লবার দ্বেবার ওরা এবং এআ িরপ্লনর
পসরপ্লবা ুসবিাপ্লভাকী ন্তভুস ি।
"ত্রুট" ণস কয কওান কো, ম্পূডসঢা, ংসিপ্ত প্রাঘু যসঢা মান, প্রওৃ সঢ এবং ওমসিমঢা পেসঢ যা
কওান অআন দ্বারা বা িীপ্লন রিডাপ্লবিপ্লডর প্রপ্লোচন ে বা ঘু সি নুাপ্লর এওচন বেসির দ্বারা
ঞ্চাসঢ ওরা প্লব বপ্ল গ্রড ওরা প্লেপ্লঙ বা নেণাে কযপ্লওাপ্লনা পসরপ্লবার প্লঙ্গ ম্পওস ।
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“অক্ষভরযাগ” মাপ্লন সভপ্লযাকওারী সসঔঢ কযপ্লওাপ্লনা সভপ্লযাক যা:






এওটি নোযে বাসডচে ঘঘসা বা সনেন্ত্রডমূও বাসডচে নুলীন গ্রড ওরা প্লেপ্লঙ
ঢাপ্লের কওনা পপ্লডের এও বা এওাসিও পূডসঢা কণপ্লও কভাপ্লকন
ঢাপ্লের ভা া বা ওাপ্লচ াকাপ্লনা পসরপ্লবা কযপ্লওাপ্লনা সেও কণপ্লও ভাপ্লব কভাপ্লক
অআন দ্বারা ংপ্ললাসিঢ বা পোপ্লওচ প্রেসলসঢ সভযুি োম প্লনও কবলী
পডে যা বেবার ওরপ্ল চীবন এবং সনরাপত্তা কিপ্লত্র সবপজ্জনও প্লঢ পাপ্লর ঢা চনািারপ্লডর
ওাপ্লঙ সবসক্রর চনে কেো প্লচ্ছ বেবাসেও প্রপ্লোচপ্লন এআ িরপ্লনর পপ্লডের সবেবস্তু, পেসঢ
এবং বেবাপ্লরর প্রভাব সবপ্লে ঢণে প্রেলসপ্লনর অআন সবিান ঙ্ঘন ওপ্লর।

"কক্রঢা সবপ্লরাি" মারন একট ক্ষবতকপ ক্রযখারন একজন বযক্ষি যার ক্ষবরুরদ্ধ অক্ষভরযাগ করা রয়রছ,

ক্ষতক্ষন অক্ষভরযাগ অন্তগপ ত অক্ষভরযাগ অস্বীকার কররন এবং ক্ষবররাধ্ কররন।
a) ক্রেতা ক্ষবররাধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান ংস্থা

‚কক্রঢা সবপ্লরাি প্রসঢসবিান ংিা‛ প্রসঢটি কচাে তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ এবং রাচে এবং চাঢীে
পযসাপ্লে।
i.

ক্রজা ক্রফারাম
 কফারাপ্লমর সওঙু সভপ্লযাপ্লকর কিপ্লত্র অআনকঢ সিওার অপ্লঙ, কযঔাপ্লন পপ্লডের মূে বা
পসরপ্লবা এবং িসঢপূরড োসব ২০ াঔ পযসন্ত
 কচা কফারাম কেোসন অোপ্লঢ যণাযণ ঞ্চাপ্লনর চনে ঢার অপ্লেল / ফরমান
পাঞাপ্লনার িমঢাপ্রাপ্ত য।

ii. রাজয কক্ষমলন
 এআ প্রসঢসবিান ওঢৃস পি মূ, অপ্লবেনওারী এবং ঢত্ত্বাবিাপ্লনর এঔসঢোর অপ্লঙ।
 এটি কচা কফারাম কণপ্লও অা অপ্লবেন সবপ্লবঘনা ওপ্লর।
 এটির সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ সভপ্লযাক সবপ্লবঘনা ওরার কযঔাপ্লন পডে / কবা এবং
িসঢপূরড মান, যসে কওাপ্লনা োসব ২০ াঔ ঝাওা সঢক্রম ওপ্লর সওন্ত 100 াঔ ঝাওা
সঢক্রম ওপ্লর।
 নোনে িমঢা  ওঢৃস ত্ব কচা কফারাপ্লমর মপ্লঢাআ।
iii. জাতীয় কক্ষমলন
 ঘূ ান্ত ওঢৃস পি অআপ্লনর িীন চাঢীে ওসমলন প্রসঢসষ্ঠঢ ে।
 এটি মূ, অপ্লবেনওারী সপ্লপ্লব ঢত্ত্বাবিান সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ।
 এঝা রাচে ওসমলন ওঢৃস ও কৃীঢ অপ্লেল কণপ্লও অসপ শুনপ্লঢ পাপ্লরন এবং ঢার মূ
সবঘারপ্লিপ্লত্র প্রসঢপ্লরাি ওরপ্লবন, কযঔাপ্লন পডে / পসরপ্লবা  িসঢপূরড 100 াঔ ঝাওা
ঙাস প্লে ককপ্লঙ।
 এটির রাচে ওসমলপ্লনর ঈপর অপ্লবিসডও সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ।
এআ সঢনটি ংিার কেোসন অোপ্লঢর িমঢা অপ্লঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ান জনয প্রণাী

b) অক্ষভরযাগ পূরণ করার পদ্ধক্ষত
সভপ্লযাক পূরড ওরার পেসঢ ঈপপ্লরাি সঢনটি প্রসঢসবিান ংিা মপ্লিে ঔুব চ। সভপ্লযাক
পূরড ওরার চনে কওাপ্লনা সফ কনআ বা রাচে ওসমলন বা চাঢীে ওসমলপ্লনর ওাপ্লঙ অপ্লবেন পূরড
ওরা। সভপ্লযাক সভপ্লযাকওারী সনপ্লচ বা ঢার সনযুি এপ্লচন্ট পূরড ওরপ্লঢ পাপ্লর। এটি
বেসিকঢভাপ্লব পূরড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর বা কপাি দ্বারা পাঞাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর। এটি িনীে কয
সভপ্লযাক পূরড ঈপ্লেপ্ললের চনে কওাপ্লনা ঈসওপ্লর প্রপ্লোচন কনআ।
c) ক্রেতা ক্রফারারমর আরেল
কফারাম যসে ন্তুি ন কয পডে যার সবরুপ্লে সভপ্লযাক প্লেপ্লঙ ঢা সভপ্লযাপ্লক ঈপ্লেসঔঢ কওাপ্লনা
পূডসঢা কভাপ্লক বা সভপ্লযাক ন্তকসঢ সভপ্লযাক পসরপ্লবা ম্পপ্লওস প্রমাসডঢ ে, কফারাম এওটি
অপ্লেল চাসর ওরপ্লঢ পাপ্লরন সবপরীঢ পিপ্লও সনম্নসসঔঢ এও বা কবসল ওরার,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

সভপ্লযাকওারীপ্লও মূয ক্রফরত ওরা, (বা বীমার কিপ্লত্র প্রসমোম), সভপ্লযাকওারী দ্বারা
ঔরঘ ওরা ঝাওা
সবপরীঢ পপ্লির বপ্লার চনে গ্রাওপ্লও কওাপ্লনা িসঢ বা িপ্লঢর চনে এআ িরপ্লনর
পুরস্কারপ্লও িক্ষতপূরণ ওপ্লর
প্রপ্লশ্ন কবা পূডসঢা বা ঘাটক্ষত পারড
অনযাযয বাক্ষণজয চচপা বা সনেন্ত্রডমূও বাসডচে নুলীন বে বা ঢাপ্লের পুনরাবৃসত্ত না ওরা
েগুপ্লার পযপ াপ্ত খরচ প্রোন

d) অক্ষভরযারগর প্রকৃক্ষত
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যঢেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি ক্রবক্ষলর ভাগ ক্রেতা প্রক্ষতররাধ্ সঢন কফারাম প্লঙ্গ সনম্নসসঔঢ
প্রিান ভাপ্লক পপ্ল
i.
ii.
iii.
iv.
v.

োসব সনষ্পসত্তপ্লঢ কেরী
সনষ্পসত্ত না ওরা োসব
োসব পসরঢোক
িসঢর পসরমাড
পসস নীসঢ, লঢস আঢোসে

3. বীমা নযায়পা
বীমা অআন,১৯৩৮-এর িমঢার িীন কওন্ধীে রওার
জন অক্ষভরযাগ ক্ষবক্ষধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান,
১৯৯৮ তঢরী ওপ্লরপ্লঙন, ১১-আ নপ্লভম্বর ১৯৯৮-এ রওারী ককপ্লচপ্লঝ প্রওাসলঢ প্রজ্ঞাপন দ্বারা। এআ
সবসি চীবন বীমা এবং নোনে বীমাে প্রপ্লযাচে, মস্ত বেসিকঢ বীমা, ণসাৎ, এওচপ্লনর ামণস
নুযােী কনো বীমা।
এআ সনেপ্লমর ঈপ্লেলে  ওাযসওর, েি  সনরপ্লপি পেসঢপ্লঢ বীমা কওাম্পাসন ঢরফ কণপ্লও োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত ব সভপ্লযাপ্লকর মািান ওরা ে।
নযায়পা, বীমাকৃত এবং ক্ষবমাকারী উরেক্ষখত লতপাবী মরধ্য একট মধ্যস্থ এবং পরামলপ োতা
ক্ষারব কাজ কররত পাররন পারস্পক্ষরক চু ক্ষি দ্বারা।
অক্ষভরযাগ গ্রায রব না প্রতযাখযান রব ক্র ম্পরকপ নযায়পারর ক্ষদ্ধান্তই চূ ়িান্ত।
a) নযায়পারর কারছ অক্ষভরযাগ
নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ ওরা কওান সভপ্লযাক সসঔঢভাপ্লব প্লঢ প্লব, বীমাওৃ ঢ বা ঢার অআনকঢ
ঈত্তরাসিওারী দ্বারা স্বািসরঢ, সবঘাপ্লরর সিওাপ্লরর মপ্লিে নোেপাপ্লও ঈপ্লেলে ওপ্লর, বীমাওারীর
নসণ দ্বারা মসণসঢ এওটি লাঔা / সফ, অপ্লঙ, যসে ণাপ্লও, প্রওৃ সঢ এওটি নুমান ওপ্লর এবং
সভপ্লযাকওারীর িসঢ  ত্রাড পসরমাড নুমান ওপ্লর।
নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক ওরা যাপ্লব যসে:
i.

সভপ্লযাকওারী বীমা কওাম্পাসনপ্লও এওটি পূবসবঢী সসঔঢ ঈপিাপনা তঢসর ওপ্লরপ্লঙ এবং বীমা
কওাম্পানী ওাপ্লঙ সঙ:
 সভপ্লযাক প্রঢোঔোঢ ওরা বা
 বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক কৃীঢ োর এও মা পপ্লর সভপ্লযাকওারী কওাপ্লনা ঈত্তর
পাে সন

ii. বীমাওারী দ্বারা কৃসঢ ঈত্তপ্লর সভপ্লযাকওারী ন্তুি নে
iii. সভপ্লযাক বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রঢোঔোন ঢাসরঔ কণপ্লও এও বঙপ্লরর মপ্লিে তঢসর ওরা ে
iv. সভপ্লযাক কওাপ্লনা অোঢ বা কক্রঢা কফারাম বা াসস মপ্লিে মীমাংসঢ ে না
b) নযায়পা দ্বারা ুপাক্ষরল
সনসেস ি সওঙু ওঢস বে / সবসি অপ্লঙ যা নোেপা পান ওরপ্লবন বপ্ল অলা ওরা যাে:
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i. এআ িরপ্লনর সভপ্লযাক পাোর এওমাপ্লর মপ্লিে ুপাসরল ওরপ্লঢ প্লব
ii. ওসপ সভপ্লযাকওারী এবং বীমা কওাম্পানীপ্লও পাঞাপ্লঢ প্লব
iii. এআ িরপ্লনর ুপাসরল পাোর ১৫ সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাকওারী দ্বারা সসঔঢভাপ্লব ুপাসরল
স্বীওার ওরপ্লঢ প্লব
iv. বীমাওৃ ঢ দ্বারা স্বীওৃ সঢ পত্র বীমাওারীপ্লও পাঞাপ্লঢ প্লব এবং ঢাপ্লও এরওম স্বীওৃ সঢ পত্র
পাোর ১৫ সেপ্লনর মপ্লিে ঢার সসঔঢ সনসশ্চেঢা প্রপ্লোচন
c) রায়
যসে সবপ্লরাি মিেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সঢসন নোযে মপ্লন ওপ্লর বীমাওৃ ঢপ্লও রাে
কেপ্লবন যা বীমাওৃ প্লঢর প্রপ্লোচনীে িসঢ পূরপ্লডর কবলী নে।
নোেপাপ্লর রাে সনম্নসসঔঢ সবসি দ্বারা পসরঘাসঢ ে:
i. রাে ২০ াঔ ঝাওার (ওৃ পাপূবসও ওৃ ঢ কপপ্লমন্ট এবং নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি)প্লবসল নে
ii. কযমন এওটি সভপ্লযাক প্রাসপ্তর ঢাসরঔ কণপ্লও 3 মাপ্লর এওটি সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে তঢসর
রাে ওরা ঈসঘঢ, এবং এআ িরপ্লনর রাে প্রাসপ্তর এও মাপ্লর মপ্লিে এওটি ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত
ো ঈসঘঢ।
iii. সনষ্পসত্তর সাপ্লব বীমাওৃ ঢপ্লও পূডস রাে প্রাসপ্ত স্বীওার ওরা ঈসঘঢ।
iv. সবমাওারীপ্লও রাে কমপ্লন সনপ্লঢ প্লব এবং এআ িরপ্লনর স্বীওৃ সঢ পত্র প্রাসপ্তর 15 সেপ্লনর মপ্লিে
নোেপাপ্লও এওটি সসঔঢ বসঢ পাঞাপ্লঢ প্লব
v. বীমাওৃ ঢ যসে রাে গ্রড সসঔঢ ভাপ্লব বকঢ না ওপ্লরন, সবমাওারী রাে বাস্তবােন ওরপ্লঢ
পাপ্লরন না।

অত্ম পরীিা 1
____________-এর সভপ্লযাক গ্রড সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ, কযঔাপ্লন পডে বা পসরপ্লবা এবং
িসঢপূরড মান ২০ াঔ ঝাওা পযসন্ত।
I.
II.
III.
IV.

কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
কচা পসরে
চাঢীে ওসমলন

ারাংল


অআঅরসট এওটি আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওপ্লর
কযটি বীমা সভপ্লযাক ঢপ্লণের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসপ্লবিড সভপ্লযাক প্রসঢওার
চনে এওটি াসঢোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর।



কক্রঢা সবপ্লরাি প্রসঢসবিান ংিা প্রসঢটি কচাে তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ এবং রাচে এবং চাঢীে
পযসাপ্লে।



যঢেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি, কবসলর ভাক কক্রঢা প্রসঢপ্লরাি কিডীপ্লঢ পপ্লর কযমন োসব
সনষ্পসত্তপ্লঢ কেরী, সনষ্পসত্ত না ওরা োসব, োসব পসরঢোক, িসঢর পসরমাড এবং পসস নীসঢ,
লঢস আঢোসে।
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নোেপা, বীমাওৃ ঢ এবং সবমাওারী ঈপ্লেসঔঢ লঢস াবী মপ্লিে এওটি মিেি এবং পরামলসোঢা
সাপ্লব ওাচ ওরপ্লঢ পাপ্লরন পারস্পসরও ঘু সি দ্বারা।



যসে সবপ্লরাি মিেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সঢসন নোযে মপ্লন ওপ্লর বীমাওৃ ঢপ্লও পুরস্কৃ ঢ
ওরপ্লবন, এবং বীমাওৃ প্লঢর প্রপ্লোচনীে িসঢ পূরপ্লডর কবলী নে।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ)
কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
চাঢীে ওসমলন
বীমা নোেপা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.

ক্রজা আরাচনাস্থ-এর অক্ষভরযাগ গ্রণ ক্ষবচাররর অক্ষধ্কার আরছ, ক্রযখারন পণয বা পক্ষররবা এবং
িক্ষতপূরণ মান ২০ াখ টাকা পযপ ন্ত।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
অআসচএমএ লব্দটি সবস্তৃ ঢ ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

আনুপ্লরন্স কচপ্লনরা মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম
আসিোন কচপ্লনরা মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম
আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম
আপ্লন্টসপ্লচন্ট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম

প্রশ্ন 2
সনপ্লঘর কওানটি কক্রঢা সবপ্লরাি প্রসঢসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াপ্লঔর মপ্লিে কক্রঢা সবপ্লরাি
পসরঘানা ওরপ্লঢ পাপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

কচা অপ্লাঘনাি
রাচে ওসমলন
চাঢীে ওসমলন
কচা পসরে

প্রশ্ন 3
সনম্নসসঔঢ কওানটি তবি কক্রঢা সভপ্লযাপ্লকর সভসত্ত তঢরী ওরপ্লঢ পাপ্লর না?
61

I.
II.
III.
IV.

কোওানোররা পপ্লডের চনে এমঅরসপ কণপ্লও কবসল মূে ঘাে
কোওনোররা কক্রঢাপ্লের এওটি কিডীর কিষ্ঠ পপ্লডের পরামলস কেে না
প্লির কবাঢপ্ল োাসচস ঢওীওরড ণাপ্লও না
ত্রুটিপূডস পডে

প্রশ্ন 4
নীপ্লঘর কওানটি গ্রাপ্লওর চনে বীমা পসস ম্পসওস ঢ সভপ্লযাপ্লকর চনে বপ্লঘপ্লে ঈপযুি সবওল্প প্লব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
ুসপ্রম কওাঝস
বীমা নোেপা
কচা অোঢ

প্রশ্ন 5
নীপ্লঘর সববৃসঢর কওানটি বীমা নোেপা অঞ্চসও সবঘাপ্লরর সবপ্লে ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বীমা
বীমা
বীমা

নোেপাপ্লর চাঢীে সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ
নোেপাপ্লর রাচে সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ
নোেপাপ্লর কচা সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ
নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসঢ ে

প্রশ্ন 6
বীমা নোেপাপ্লর মিে সওভাপ্লব সভপ্লযাক অর্ভক ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

সভপ্লযাক
সভপ্লযাক
সভপ্লযাক
সভপ্লযাক

সসঔঢ ওরপ্লঢ প্লব
মুপ্লঔামুসঔ কফাপ্লন ওরপ্লঢ প্লব
ামনা-ামসন ওরপ্লঢ প্লব
ঔবপ্লরর ওাকপ্লচর সবজ্ঞাপপ্লন ওরপ্লঢ প্লব

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

বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী

দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা

সভপ্লযাক
সভপ্লযাক
সভপ্লযাক
সভপ্লযাক

প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ

োর
োর
োর
োর

েু-বঙপ্লরর মপ্লিে
সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে
এও বঙপ্লরর মপ্লিে
এও মাপ্লর মপ্লিে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ মপ্লিে কওানটি নোেপা প্লঙ্গ এওটি সভপ্লযাক ঘাু চনে এওটি পূবল
স ঢস নে?
I. সভপ্লযাক বলেআ এওটি 'বেসিকঢ াআন' বীমাে এওচন বেসি দ্বারা প্লঢ প্লব
II. বীমাওারী সভপ্লযাক প্রঢোঔোঢ োর ১ বঙপ্লরর মপ্লিে সভপ্লযাক অরম্গ ওরপ্লঢ প্লব
III. সভপ্লযাকওারী নোেপাপ্লর পূপ্লবস এওটি কক্রঢা কফারাপ্লমর দ্বারি প্লঢ প্লব
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IV. ঘাো কমাঝ ত্রাড ২০ াঔ ঝাওার পসরমাড মপ্লিে প্লঢ প্লব।
প্রশ্ন 9
নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক দ্বারি ওরার চনে কওাপ্লনা সফ/ ঘাচস অপ্লঙ সও?
I.
II.
III.
IV.

১০০ ঝাওা সফ পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ প্লব
কওাপ্লনা সফ বা ঘাচস সেপ্লঢ প্লব না
ত্রাপ্লডর ২০% সফ সপ্লপ্লব পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ প্লব
ত্রাপ্লডর ১০% সফ সপ্লপ্লব পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ প্লব

প্রশ্ন 10
বেসিকঢ বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অর্ভক ওরা যাপ্লব সও?
I.
II.
III.
IV.

সভপ্লযাক শুিুমাত্র রওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে অর্ভক ওরা যাপ্লব
োাঁ, সভপ্লযাক কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে অর্ভক ওরা যাপ্লব
চীবনবীমা কক্টপ্লরর কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অর্ভক ওরা যাপ্লব
শুিুমাত্র চীবনবীমা কক্টর ঙা া কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অর্ভক ওরা যাপ্লব

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ক।
অআসচএমএ বপ্লঢ কবাছাে আসন্টপ্লগ্রপ্লঝট সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
রাচে ওসমলন কক্রঢা সবপ্লরাি প্রসঢসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াঔ ঝাওার মপ্লিে কক্রঢা
প্রসঢপ্লরাি পসরঘানা ওরপ্লঢ পাপ্লর।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
কোওনোররা কক্রঢাপ্লের এওটি কিডীর কিষ্ঠ পপ্লডের পরামলস কেে না এটি তবি কক্রঢা সভপ্লযাপ্লকর
সভসত্ত তঢরী ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভপ্লযাক অর্ভক ওরপ্লঢ প্লব বীমা নোেপাপ্লর প্লঙ্গ যার অঞ্চসও সবঘারাঞ্চপ্লর সিপ্লন বীমাওারীর
ন্তকসঢ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  খ।
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বীমা নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসঢ ে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ও।
নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক সসঔঢ প্লঢ প্লব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রঢোঔোঢ োর এও বঙপ্লরর মপ্লিে বীমা নোেপাপ্লর োরি প্লঢ প্লব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভপ্লযাকওারী নোেপাপ্লর পূপ্লবস এওটি কক্রঢা কফারাপ্লমর দ্বারি োর প্রপ্লোচন কনআ।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক দ্বারি ওরার চনে কওাপ্লনা সফ / ঘাচস সেপ্লঢ প্লব না
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
োাঁ,

কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অর্ভক ওরা যাপ্লব।
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4
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের করগুপ্ললন
করপপ াররট এরজন্টরের ক্ররগুরলন
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সবসি 2015াপ্লর অকি মাপ্ল ংপ্ললািন ওরা প্লেপ্লঙ, এবং 2016াপ্লর 1া এসপ্র
কণপ্লও কআ ংপ্ললাসিঢ অআন ওাযসওরী প্লব।
সনম্নসসঔঢ ংজ্ঞাগুস  প্রাসঙ্গও।
1.

ংজ্ঞা:

(a)

‘‘অআন’’-এর ণস  বীমা অআন, 1938 (1938-এর মপ্লিে 4), মপ্লে মপ্লে কযভাপ্লব
ংপ্ললাসিঢ প্লেপ্লঙ

(b)

‘‘অপ্লবেনওারী’’র ণস-

(i) কওাম্পাসন অআন, 2013 (2013-এর 18) বা অপ্লক ববৎ কওাপ্লনা কওাম্পাসন অআপ্লনর
িীপ্লন কঠিঢ কওাম্পাসন; ণবা
(ii) ীসমঢ োপ্লের ংলীোসরত্ব অআন 2008-এর িীপ্লন এওটি ীসমঢ োপ্লের ংলীোসরত্ব কঞন
ওরা এবং নসণবে ওরা: ণবা
(iii) কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটিগুসপ্লও নসণবে ওরার প্লিে কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটি অআন
1912 বা নসণবে ওরার চনে কয কওাপ্লনা অআপ্লনর িীপ্লন নসণবে এওটি কওা-পাপ্লরটিভ
কাাআটি, ণবা
(iv) বীমা অআপ্লনর 2নুপ্লচ্ছপ্লের ঈপিারা (4এ)ে বসডসঢ এওটি বোসেং কওাম্পাসন; ণবা
(v) বোসেং কওাম্পাসন অআন, 1949 (1949-এর মপ্লিে 10)-এর 5নুপ্লচ্ছপ্লের িীপ্লন ঈপ-িারা
(1)-এর িারা (সটএ)-কঢ বসডসঢ নুরূপ নঢু ন বোে; ণবা
(vi) অঞ্চসও গ্রামীড বোে অআন, 1976 (1976-এর মপ্লিে 21)-এর 3নুপ্লচ্ছপ্লের িীপ্লন
প্রসঢসষ্ঠঢ এওটি অঞ্চসও গ্রামীড বোে: ণবা
(vii) এওটি কবরওাসর ংকঞন বা এওটি মাআপ্লক্রা ঊডোনওারী অসণসও ংকঞন যা কওাপাপ্লরটিভ কাাআটি অআন, 1912-এর িীপ্লন অচ্ছাসেঢ বা সরচাভস বোে ব আসিোর
িীপ্লন নসণবে ওরা এওটি নন-বোসেং অসণসও কওাম্পাসন; ণবা
(viii)এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে ওঢৃস পি দ্বারা স্বীওৃ ঢ কওাপ্লনা বেসি।
(c) ‘‘নুপ্লমাসেঢ প্রসঢষ্ঠান’’-এর ণস  সলিা এবং/বা প্রসলিপ্লডর প্লঙ্গ যুি কওাপ্লনা প্রসঢষ্ঠান
সবপ্ললঢ কয ঞ্চপ্ল বীমার সবসক্র, পসরপ্লবা এবং সবপডন, নুপ্লমাসেঢ এবং মপ্লে মপ্লে
ওঢৃস পপ্লির মািেপ্লম সবজ্ঞাসপঢ, এবং আনসপ্লরন্স আন্সটিটিঈঝ ব আসিো, মুম্বাআপ্লের ন্তভুস ি।
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(d) ‘‘নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারী’’ বপ্লঢ কআ বেসিপ্লও কবাছাে যাাঁপ্লও কঝসমাপ্লওসঝার সনপ্লোক ওপ্লরপ্লঙন
কঝসপ্লফান ওপ্লর বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি বা সবসক্রর চনে এবং এওচন সনসেস ি বেসির চনে এআ
সবসির 7(3) সবসির িীপ্লন সনসেস ি ঘাসোগুস পূরড ওরপ্লবন;
(e) ‘‘ওঢৃস পি’’ বপ্লঢ কবাছাে আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি োক্ট, 1999
(1999-এর 41)-এর িারা 3-এর িীপ্লন তঢসর আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট
ণসরটি ব আসিো।
(f) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট’’ বপ্লঢ কবাছাে ঈপপ্লরর িারা (b)-কঢ সনিসাসরঢ অপ্লবেনওারী যার ওাপ্লঙ
এআ সবসির িীপ্লন ওঢৃস পপ্লির আুে ওরা করসচপ্লেলপ্লনর তবি এওঝা লংাপত্র রপ্লেপ্লঙ, চীবন,
ািারড  স্বািে- সনিসাসরঢ কয কওাপ্লনা ওোঝাকসরর বীমা বেবার নুপ্লরাি  পসরপ্লবা
প্রোপ্লনর চনে।
(g) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (াআফ)’’ বপ্লঢ এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিসসফপ্লওঝ রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অঢাে ওঢৃস পি দ্বারা
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ চীবন বীমার চনে বীমা বেবার নুপ্লরাি 
পসরপ্লবার চনে;
(h) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ািারড)’’ বপ্লঢ এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিসসফপ্লওঝ রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অঢাে ওঢৃস পি দ্বারা
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ ািারড বীমার চনে বীমা বেবার নুপ্লরাি 
পসরপ্লবার চনে;
(i) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (স্বািে)’’ বপ্লঢ এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিসসফপ্লওঝ রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অঢাে ওঢৃস পি দ্বারা
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ স্বািে বীমার চনে বীমা বেবার নুপ্লরাি 
পসরপ্লবার চনে;
(j) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচঝ)’’ বপ্লঢ এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিসসফপ্লওঝ রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অঢাে ওঢৃস পি দ্বারা
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ চীবন বীমা, ািারড বীমা  স্বািে বীমা ণবা কয
কওাপ্লনা েুটি বা সঢনটিরআ চনে বীমা বেবার নুপ্লরাি  পসরপ্লবার চনে;
(k) এআ সবসির ঈপ্লেপ্ললে ‘‘পরীিা ংিা’’  মুম্বাআপ্লের আনসপ্লরন্স আনসিটিঈঝ ব আসিো বা
সপ্রসন্সপা সফার  ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের সনসেস ি বেসিপ্লের াটিসসফপ্লওঝ কেোর পরীিা
পসরঘানার চনে ওঢৃস পি দ্বারা নুপ্লমাসেঢ  সবজ্ঞাসপঢ নে কওাপ্লনা ংিা।
(l) ‘‘ঈপযুি  যপ্লণাসঘঢ’’  ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লঢ ঢার সপ্রসন্সপা সফার,
সটপ্লরক্টর ণবা পাঝসনার  াআপ্লসন্সং কেোর চনে এওচন অপ্লবেনওারীর ঈপযুিঢার
মাপওাঠি।
(m) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ‘‘সপ্রসন্সপা সফার’’ বপ্লঢ এওচন সটপ্লরক্টর বা এওচন লসরও বা
কওাপ্লনা সফার বা ওমসঘারীপ্লও কবাছাে যার চনে সঢসন মপ্লনানীঢ, এবং এওান্তভাপ্লব ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচপ্লন্টর ওাযসওাপ ঢোরসও ওরপ্লঢ ওঢৃস পি দ্বারা নুপ্লমাসেঢ, এবং যার প্রপ্লোচনীে কযাকেঢা
 প্রোসক্টওা প্রসলিড রপ্লেপ্লঙ এবং এআ সবসির িীপ্লন ঘাসো নুযােী পরীিাে পা
ওপ্লরপ্লঙন।
(n) ‘‘করসচপ্লেলন’’ মাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে এআ সবসির িীপ্লন আুে ওরা
করসচপ্লেলপ্লনর াটিসসফপ্লওঝ।
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(o) ‘‘সবসি’’ মাপ্লন  আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি ব আসিো
(ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর করসচসেওরড) সবসি, 2015
(p) ‘‘সনসেস ি বেসি’’ বপ্লঢ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর এও বেসিপ্লও কবাছাে সযসন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর
ঢরপ্লফ বীমা বেবার নুপ্লরাি  ংগ্রপ্লর োসেত্বপ্রাপ্ত এবং এআ সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ প্রপ্লোচনীে
কযাকেঢা, প্রসলিড  পরীিা পা ওরার ঘাসো পূরড ওরপ্লব;
(q) ‘‘কঝসমাপ্লওসঝার’’ মাপ্লন বাসডসচেও বাঢস া কপ্ররপ্লডর বেবা পসরঘানা ওরপ্লঢ কঝসওম ওমাসলসো
ওসমঈসনপ্লওলন ওাপ্লিামার কপ্রফাপ্লরন্স করগুপ্ললন, 2010-এর িোে III-এর িীপ্লন কঝসওম
করগুপ্লঝাসর ণসরটি ব আসিোে করসচসেওৃ ঢ এওটি ত্ত্বা এবং এর চনে ঢাপ্লের ওাপ্লঙ
ওঢৃস পপ্লির আুে ওরা াটিসসফপ্লওঝ রপ্লেপ্লঙ;
(r) কয লব্দ  সভবেসিগুস এআ সবসিপ্লঢ বেবহৃঢ প্লেপ্লঙ সওন্তু বীমা অআপ্লন, মপ্লে মপ্লে
ংপ্ললাসিঢ নুযােী, আনুেপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি োক্ট, 1999 বা
নে কওাপ্লনা সবসি/সনপ্লেসসলওাে ংজ্ঞাসেঢ েসন, কগুস কআমপ্লঢাআ এওআ ণস বন ওরপ্লব যা
কআ অআন / সবসি / সনপ্লেসসলওাে কগুসর মাপ্লন।
2.

এই ক্ষবক্ষধ্র ুরযাগ  প্ররযাজযতা:

(1) এআ সবসিগুসর মপ্লিে প প্লব করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিসসফপ্লওঝ ণাওাওাীন চীবন বীমা,
ািারড বীমা  স্বািে বীমাে বীমা বেবার নুপ্লরাি, ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর ঈপ্লেলে
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের করসচপ্লেলন সনম্নরূপ্লপ।
(a) এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (চীবন)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ ঢাপ্লের বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি,
ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সঢন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
(b) এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ািারড)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ ঢাপ্লের বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি,
ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সঢন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত ণাওপ্লঢ পাপ্লর। এঙা া
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ািারড) ািারড বীমা পপ্লডের ঔুঘপ্লরা  কয বীমাওারীপ্লের কমাঝ
সমসঢ বীমার ছুাঁ সও প্রসঢ বীমাওৃ ঢ রাসল পাাঁঘ কওাটি ঙা ােসন ঢাাঁপ্লের বাসডসচেও সবপডপ্লনর
চনে নুপ্লরাি, ংগ্র  পসরপ্লবা প্রোন ওরপ্লব।
(c) এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (স্বািে)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ ঢাপ্লের বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি,
ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সঢন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
(d) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচঝ)-এর কিপ্লত্র িারা a) কণপ্লও (c)-কঢ সনিসাসরঢ লঢস
প্রপ্লযাচে প্লব।
(e) বীমা কওাম্পাসনগুসর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবপ্লস্ত কওাপ্লনা পসরবঢস ন প্ল কওবমাত্র ঢা ওরা যাপ্লব
ওঢৃস পপ্লির কণপ্লও অকাম নুমসঢ সনপ্লেআ এবং বঢস মান পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা কেোর
কিপ্লত্র ঈপযুি বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লরআ।
3.
(1)

আরবেনপত্র ক্ষবরবচনা করসচপ্লেলন মঞ্জুসরর মে এওঝা অপ্লবেনপত্র সবপ্লবঘনার মে ওঢৃস পি এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে প্রাসঙ্গও মস্ত সবেগুস সপ্লপ্লবর মপ্লিে রাঔপ্লব।
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(2)
(a)
(b)
(c)

ঈপপ্লরর সবেগুস ম্পপ্লওস কওাপ্লনারওম পঙন্ন-পঙন্ন ঙা া ওঢৃস পি সবপ্লল ওপ্লর সনম্নসসঔঢ
সবেগুস সপ্লপ্লবর মপ্লিে রাঔপ্লব:অপ্লবেনওারী সও বীমা অআপ্লনর 42সট িারর ঈপ-িারা (5)-এর িীপ্লন সনিসাসরঢ কওাপ্লনা
প্লযাকেঢাে েুি সওনা;
অপ্লবেনওারীর প্রপ্লোচনীে পসরওাঞাপ্লমা রপ্লেপ্লঙ সওনা, কযমন ঢার ওাচ সক্রেভাপ্লব ঘাাপ্লনার
চনে সফপ্লর পযসাপ্ত চােকা, রঞ্জাম  ওমী ঢাসওাে প্রসলসিঢ ওমী;
অপ্লবেনওারীর প্লঙ্গ প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব ম্পওস যুি কওাপ্লনা বেসি ঢীপ্লঢ ওঢৃস পি দ্বারা
াআপ্লন্স/প্লরসচপ্লেলন মঞ্জুসর কণপ্লও প্রঢোঔোঢ প্লেপ্লঙন সওনা।
বযাখযা: - এআঘ ঈপিারার ঈপ্লেপ্ললে, ‘প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব ম্পওস যুি’ মাপ্লন 

অপ্লবেনওারীর এওটি ফামস বা এওটি কওাম্পাসন বা এওটি ওপ্লপসাপ্লরঝ বসট, এওটি প্লযাকী,
এওটি ােও, পরস্পর ংযুি সিকৃীঢ ংিা বা এওটি কওাম্পাসন ককাষ্ঠী। এর মািেপ্লম
এঔাপ্লন বুসছপ্লে কেো প্লেপ্লঙ কয এআ পসরভাাগুস কআ এওআ ণস অপ্লরাপ ওরপ্লব যা
কওাম্পাসন অআন,2013-র বা ওসম্পটিলন োক্ট, 2002-এর বুসনোপ্লে রপ্লেপ্লঙ।

(d) অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার সও এওচন স্নাঢও এবং ওঢৃস পপ্লির নুপ্লমাসেঢ সপ্লবা
নুযােী কওাপ্লনা নুপ্লমাসেঢ প্রসঢষ্ঠান কণপ্লও ঢাাঁর পঞ্চাল খন্টার সণসরটিওা  প্রোসক্টওা
প্রসলিড রপ্লেপ্লঙ সওনা, এবং ঈপপ্লর ঈপ্লেসঔঢ প্রসলিড কলপ্ল কওাপ্লনা পরীিা ংিা দ্বারা
পসরঘাসঢ এওঝা পরীিাে ঈত্তীডস প্লেপ্লঙ সওনা।
ঢপ্লব কযঔাপ্লন অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার আনসপ্লরন্স আনসিটিঈঝ ব আসিো,
মুম্বাআপ্লের এওচন োপ্লাসপ্লেঝ / কফপ্লা; ণবা িপ্লনর সঅআঅআ-র োপ্লাসপ্লেঝ /
কফপ্লা; ণবা আনসিটিঈঝ ব োওঘু োসর ব আসিোর োপ্লাসপ্লেঝ / কফপ্লা; ণবা
ােদ্রাবাপ্লের আনসিটিঈঝ ব আনসপ্লরন্স োি সরস্ক মোপ্লনচপ্লমপ্লন্টর কওাপ্লনা স্নাঢপ্লওাত্তর
সটগ্রীিারী, ঢাাঁর পাঁসঘল খন্টার সণসরটিওা  প্রোওটিওা প্রসলিড ণাওপ্লঢ প্লব।
(e) কঢ সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার, সটপ্লরক্টর বা নে কওাপ্লনা ওমসঘারী
এআ সবসির ঢফসল III-এর সনিসাসরঢ অঘরড সবসি ঙ্ঘন ওপ্লরপ্লঙন সওনা;
(f)
বীমা ঙা া নে সওঙু যসে অপ্লবেনওারীর মূ বেবা ে কপ্লিপ্লত্র অপ্লবেনওারী সও
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ঢার ওাযসওাপ  নোনে ওাযসওাপ্লপর মপ্লিে অমস-কংণ ম্পওস
বচাে রাপ্লঔন সওনা।
(g)
(h)

এআ সবসির পসরসলি I-এ বডসনার সভসত্তপ্লঢ সপ্রসন্সপা সফার/সটপ্লরক্টর/লসরও/সনসেস ি কওাপ্লনা
বেসি ‘‘ঈপযুি  যপ্লণাসঘঢ’’ সওনা; এবং
করসচপ্লেলন মঞ্জুসর পসসপ্লাডারপ্লের স্বাণসবাী প্লব এঝাআ ওঢৃস পপ্লির মঢ প্লঢ প্লব।

(3) অপ্লবনওারীর সনসেস ি বেসি সনম্নসসঔঢ ঘাসোগুস পূরড ওরপ্লবন:a. এওঝা স্বীওৃ ঢ পসে/প্রসঢষ্ঠান কণপ্লও নূেনঢম 12 ক্লা বা মঢু  কওাপ্লনা পরীিাে ঈত্তীডস
প্লব:
b. (i) সনসেস ি বেসির যার চনে করসচপ্লেলন ঘাো প্লেপ্লঙ কআ চীবনবীমা, ািারড বীমা,
স্বািে বীমার সনসেস ি ওোঝাকসরর চনে কওাপ্লনা নুপ্লমাসেঢ প্রসঢষ্ঠান কণপ্লও ন্তঢ পঞ্চাল খন্টার
প্রসলিড ণাওা ঈসঘঢ এবং পরীিা ংিা দ্বারা পসরঘাসঢ কওাপ্লনা পরীিাে পা ওরা ঈসঘঢ;
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(ii) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচঝ)-এর সনসেস ি বেসির কওাপ্লনা নুপ্লমাসেঢ প্রসঢষ্ঠান কণপ্লও
পাঁঘাত্তর খন্টার প্রসলিড ণাওা ঈসঘঢ এবং পরীিা ংিা দ্বার পসরঘাসঢ পরীিাে ঈত্তীডস
ো ঈসঘঢ;
c. বীমা বেবার প্রঘার  ংগ্রপ্লর চনে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট দ্বার সনযুু্ি সনসেস ি বেসির এআ
সবসির িীপ্লন সনিসাসরঢ ওঢৃস পি দ্বারা আুে ওরা তবি াটিসসফপ্লওঝ ণাওপ্লঢ প্লব। ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচপ্লন্টর তবি করসচপ্লেলপ্লনর াপ্লপপ্লি আুের ঢাসরঔ কণপ্লও সঢন বঙর কমোে পযসন্ত
াটিসসফপ্লওঝটি তবি ণাওপ্লব;
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফাপ্লরর মািেপ্লম কআ সনসেস ি বেসি াটিসসফপ্লওঝ আুে ংক্রান্ত
এআ সবসির পসরসলি 3-এ সনিসাসরঢ ফরমোপ্লঝ ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ অপ্লবেন চানাপ্লবন।
d. এওটি ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর কওাপ্লনা সনসেস ি বেসি নে কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ওাপ্লঙ ঘপ্ল
কযপ্লঢ অগ্রী প্ল ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ নঢু ন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর মািেপ্লম অপ্লবেন ওরপ্লঢ
পারপ্লবন এবং কআ অপ্লবেন পপ্লত্রর প্লঙ্গ বঢস মান ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর আুে ওরা কনা
বপ্লচওলন াটিসসফপ্লওঝ চুপ্ল সেপ্লঢ প্লব। 30সেপ্লনর মপ্লিে বঢস মান ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট যসে কনা
বপ্লচওলন াটিসসফপ্লওঝ আুে না ওপ্লরন কপ্লিপ্লত্র ঢাাঁর ুআঘ ভার সনপ্লে কআ ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচপ্লন্টর কওাপ্লনা অপসত্ত কনআ বপ্ল িপ্লর কনো প্লব। ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর অসচস পাোর পর
ওঢৃস পি ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর নাম বেপ্ল এওঝা ংপ্ললাসিঢ াটিসসফপ্লওঝ আুে ওরপ্লব যাপ্লঢ ুআঘ
ভাপ্লরর সবেটি সঘসহ্নঢ প্লব।
e. কযাকেঢাম্পন্ন এবং আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি (াআপ্লসন্সং ব
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট) করগুপ্ললন, 2002-এর িীপ্লন াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ
আসঢমপ্লিেআ ওাচ ওপ্লরপ্লঙন এমন কওাপ্লনা সনসেস ি বেসি এবং/ণবা সঘফ আনসপ্লরন্স
এসক্সসওঈটিভ এআ সবসির অঢাে করসচসেওৃ ঢ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের াপ্লণ ওাচ ঘাসপ্লে কযপ্লঢ
পাপ্লরন। যসে করসচপ্লেলন মঞ্জুসরর অপ্লবেন ওরার মে ণবা ঢাপ্লের করসচপ্লেলপ্লনর
ঢাসরঔ কণপ্লও ঙে মাপ্লর মপ্লিে সনিসাসরঢ ঈপাপ্লে ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ কআ সনিসাসরঢ বেসি
এবং/ণবা সঘফ আনসপ্লরন্স এসক্সসওঈটিপ্লভর সববরড চমা সেপ্লঢ প্লব। কআ সববরড পাোর
পর ওঢৃস পি কআ সনিসাসরঢ বেসি এবং/ণবা সঘফ আনসপ্লরন্স এসক্সসওঈটিভপ্লও ঈপপ্লরর
ঈপ-সবসি(c)-কঢ সনিসাসরঢ নুযােী এওঝা াটিসসফপ্লওঝ আুে ওরপ্লব।
4.

ক্ররক্ষজরেলরনর ক্ষরক্ষনউয়া - (1) করসচপ্লেলন বাসঢ োর অপ্লক সঢসরল সেপ্লনর মপ্লিে
এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট করসচপ্লেলন সরসনঈোপ্লর চনে ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ প্রপ্লোচনীে সফ 
ফমস এ-কঢ অপ্লবেন ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
ঢপ্লব বঢস মান করসচপ্লেলন অপ্ল বাসঢ োর অপ্লক সওন্তু আ সনিসাসরঢ পপ্লবসর পর
ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ সরসনঈোপ্লর অপ্লবেন কপৌাঁঙাে, ওঢৃস পিপ্লও ঢাপ্ল প্রপ্লযাচে ওর  এও
াচার ঝাওা সঢসরি সফ সপ্লপ্লব সেপ্লঢ প্লব।
এঙা া পূবসবঢী নুসবসিপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ কনআ এমন সবপ্লম্বর চনে অপ্লবেনওারীর সসঔঢ
অপ্লবেনটি করসচপ্লেলন বাসঢ প্লে যাোর পর ওঢৃস পি গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লর অপ্লবেনওারীর
ঢরপ্লফ প্রপ্লযাচে ওর  সঢসরি াপ্ল াঢপ্ললা ঝাওার সফ সেপ্লে।
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কনাঝ: করসচপ্লেলপ্লনর কমোে কল োর নব্বআ সেন অপ্লক করসচপ্লেলন সরসনঈোপ্লর চনে
এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট অপ্লবেন চমা সেপ্লঢ পাপ্লরন।

5.

(2)

করসচপ্লেলপ্লনর সরসনঈো ঘাোর অপ্লক সপ্রসন্সপা সফার  সনসেস ি বেসিপ্লও
এওটি নুপ্লমাসেঢ প্রসঢষ্ঠান কণপ্লও ন্তঢ পাঁসঘল খন্টার িানীে  প্রোসক্টওা প্রসলিড
ম্পূডস ওরপ্লঢ প্লব।

(3)

ঈপিারা (l)-এর িীপ্লন সরসনঈোপ্লর এওটি অপ্লবেন সবসি 7-এর িীপ্লন
সনিসাসরঢ ঈপাপ্লেআ সবপ্লবঘনা ওরা প্লব।

(4)

করসচপ্লেলন সরসনঈোপ্লর চনে অপ্লবেনওারী সনিসাসরঢ যাবঢীে লঢস পূরড ওপ্লরপ্লঙ
এআ সবে ন্তুি োর পরআ ওঢৃস পি ফমস স-কঢ সঢন বঙর কমোপ্লের চনে
করসচপ্লেলন সরসনঈ ওরপ্লব এবং অপ্লবেনওারীপ্লও ঢা চাসনপ্লে কেপ্লব।

পদ্ধক্ষত ক্রযখারন ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জুর য় না (1)

কযঔাপ্লন সবসি 4-এর িীপ্লন করসচপ্লেলন মঞ্জুসরর চনে অপ্লবেন বা সবসি 11-র
িীপ্লন ঢার সরসনঈোপ্লর চনে অপ্লবেনটি সবসি 7-এ সনিসাসরঢ লঢস পূরড ওপ্লর
না, কঔাপ্লন ওঢৃস পি করসচপ্লেলন মঞ্জুর বা করসচপ্লেলন াটিসসফপ্লওপ্লঝর সরসনঈো
ওরপ্লঢ স্বীওার ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
ঢপ্লব অপ্লবেনওারীর ওাঙ কণপ্লও ঢাাঁর বোঔো কলানার চনে ঈপযুি মে না সেপ্লে
কনা অপ্লবেনআ প্রঢোঔোঢ প্লব না।

6.

(2)

করসচপ্লেলন মঞ্জুর বা সরসনঈো প্রঢোঔোপ্লনর সবেটি ওঢৃস পি এআ িরপ্লনর
প্রঢোঔোপ্লনর সঢসরল সেপ্লনর মপ্লিে অপ্লবেনওারীপ্লও কআ সোন্ত ওারড চাসনপ্লে
কেপ্লব কয কওান ওারপ্লড অপ্লবেন প্রঢোঔোন ওরা প্লেপ্লঙ।

(3)

ওঢৃস পপ্লির সোন্ত সনপ্লে িু ব্ধ কওাপ্লনা অপ্লবেনওারী সসওঈসরটি অসপ ট্রাআবুেনাপ্লর
ওাপ্লঙ অসপ ওরপ্লঢ পাপ্লরন, এআ িরপ্লনর অসপ ওরার সনিসাসরঢ পেসঢ নুযােী,
কআ ঢাসরঔ কণপ্লও পাঁেঢাসেল সেপ্লনর মপ্লিে কয ঢাসরপ্লঔ ঈপপ্লরর ঈপ-িারা (2)-এর
িীপ্লন ওঢৃস পপ্লির সোন্ত প্রসঢসসপ সঢসন কপপ্লেপ্লঙন।

ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জুর প্রতযাখযারনর প্রভাব- সবসি 4-এর িীপ্লন করসচপ্লেলন মঞ্জুপ্লরর অপ্লবেন
ণবা সবসি 11-এর িীপ্লন ওরা সরসনঈোপ্লর অপ্লবেন ওঢৃস পি দ্বারা প্রঢোঔোঢ প্লেপ্লঙ
এমন এওচন অপ্লবেনওারী সবসি 12(2)-এর িীপ্লন বাঢস া পাোর ঢাসরঔ কণপ্লও এওচন
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরা বে ওপ্লর কেপ্লবন। যসে সঢসন আসঢমপ্লিে ঢাাঁর মািেপ্লম
ো ঘু সিগুসর চনে পসরপ্লবা সেপ্লঢ বািে ণাওপ্লবন। এআ িরপ্লনর পসরপ্লবাগুস কেো
ঘপ্লব কআমস্ত সবেেমান ঘু সির কমোে পযসন্ত, কযগুস আসঢমপ্লিেআ বে প্লে ককপ্লঙ বা ঙে
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মাপ্লর কমোে রপ্লেপ্লঙ কযঝা অপ্লক কআ মপ্লের মপ্লিে ঢারা ংসিি বীমাওারীর প্লঙ্গ ঈপযুি
বেবিা ওপ্লর কনপ্লবন।
7.

করপপ াররট এরজন্টরক ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জুক্ষরর লতপাবী
সবসি 9-এর িীপ্লন মঞ্জুর ওরা করসচপ্লেলন ণবা সবসি 11-এর িীপ্লন মঞ্জুর ওরা
সরসনঈো সনম্নসসঔঢ লঢস গুস াপ্লপপ্লি প্লব:(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

এআ সবসিগুসর িীপ্লন করসচসেওৃ ঢ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট কওবমাত্র সবসি (3)-এ
সনিসাসরঢ বীমা বেবার প্রঘার  পসরপ্লবা সেপ্লঢ পারপ্লবন;
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট বীমা অআন, আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি
োক্ট, 1999 এবং সবসভন্ন মপ্লে ওঢৃস পি দ্বারা চাসর ওরা সবসি, াকুস ার,
সনপ্লেসসলওা  নোনে সনপ্লেসল কমপ্লন ঘপ্লঢ বািে ণাওপ্লব;
ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ঢাপ্লের ঢরপ্লফ অপ্লক কপল ওরা ঢণে বা সববরড সমণো বা কওাপ্লনা
বস্তুকঢ সববরপ্লডর সভসত্তপ্লঢ সবভ্রাসন্তওর কেঔা ককপ্ল ণবা আসঢমপ্লিে কপল ওরা ঢপ্লণে
কওাপ্লনা বস্তুকঢ পসরবঢস ন প্ল ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢৎিডাৎ ঢা ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লবন;
ওঢৃস পপ্লির ওাঙ কণপ্লও কওাপ্লনা সভপ্লযাক পাোর 14সেপ্লনর মপ্লিে ঢার প্রসঢসবিাপ্লনর
চনে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট পযসাপ্ত বেবিা কনপ্লবন এবং ওঢৃস পপ্লির সনিসাসরঢ ফরমোঝ 
ঈপাপ্লে কআ ক্লাপ্লেপ্লন্টর কণপ্লও পাো সভপ্লযাপ্লকর ংঔো, প্রওৃ সঢ  নোনে সববরড
ওঢৃস পিপ্লও চাসনপ্লে রাঔপ্লবন।
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢাপ্লের ম্পে  ঢাপ্লের সনযুি সনসেস ি বেসির ংঔোর প্লঙ্গ
যপ্লণাপযুি যুসিম্মঢ ংঔেও বীমা পসসর চনে নুপ্লরাি  ংগ্র ওরপ্লব।

(vi)

ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ওঢৃস পপ্লির সনিসাসরঢ ফরমোপ্লঝ করওটস বচাে রাঔপ্লব যা পসসোস  সনসেস ি বেসি-োস সববরড িপ্লর রাঔপ্লব যার মপ্লিে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট
দ্বারা নুপ্লরাি ওরা প্রপ্লঢেওঝা পসস সনসেস ি বেসির প্লঙ্গ ঝোক বা যুি ওরা প্লব,
শুিুমাত্র কগুস ঙা া, কযগুস র, ওাঈন্টার কণপ্লও সবসক্র প্লেপ্লঙ এবং ওঢৃস পি
দ্বারা সনসেস িভাপ্লব নুপ্লমাসেঢ। ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট কগুস সপ্লিপ্লম ঠু সওপ্লে কেপ্লব যাপ্লঢ
ওঢৃস পি এআ িরপ্লনর করওটস  সববরডগুস সনেসমঢ োপ্লক্স ওরপ্লঢ পাপ্লর।
(vii) কওাপ্লনা পসরসিসঢপ্লঢআ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট বীমা পপ্লডের নুপ্লরাপ্লির চনে বহুস্তরীে
সবপডন ওরপ্লঢ পারপ্লবন না;
(viii) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢাপ্লের সটপ্লরক্টর, সপ্রসন্সপা সফার  সনসেস ি বেসিপ্লের ঈপর
প্রপ্লযাচে অঘরডসবসি কমপ্লন ঘা ুসনসশ্চঢ ওরপ্লবন;
(ix) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢাপ্লের ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচসন্সর বেবার চনে সবসি 31-এ সনিসাসরঢ
অাো সপ্লব ঔাঢা বচাে রাঔপ্লবন।
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8.

9.

10.

ক্ষফ প্রোন  ক্ষফ ক্ষেরত বযথপ র তার পক্ষরণক্ষত (1)

করসচপ্লেলন  সরসনঈোপ্লর অপ্লবেপ্লনর মে প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও প্রপ্লযাচে
ওর  প্লফরঢপ্লযাকে 10,000/-ঝাওা োসেপ্লওলন সফ চমা সেপ্লঢ প্লব।
আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটিপ্লও এআ সফ চমা সেপ্লঢ প্লব
ােদ্রাবাপ্লে প্রাপে ‘েে আনসপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি ব
আসিো’র নাপ্লম োওাঈন্ট কপসে িাফপ্লঝ। োসেপ্লওলন সফ ঙা া কওাপ্লনা অপ্লবেনপত্রআ
প্রপ্ল ওরা প্লব না।

(2)

ওঢৃস পপ্লির কণপ্লও করসচপ্লেলন মঞ্জুসরর বাঢস া পাোর পর অপ্লবেনওারী প্রপ্লযাচে ওর
 25,000/-ঝাওার এওঝা সফ চমা কেপ্লবন। সফ পাোর পর এবং করসচপ্লেলন
মঞ্জুর ওরার লঢস াবীগুস প্লন্তাচনওভাপ্লব মানা প্ল ওঢৃস পি অপ্লবেনওারীপ্লও কআ
ওোঝাকসরর িীপ্লন এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার করসচপ্লেলন মঞ্জুর
ওরপ্লব যার চনে োসেপ্লওলন ওরা প্লেসঙ।

(3)

সরসনঈোপ্লর অপ্লবেন চানাপ্লনার চনে সভাী এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট প্রপ্লযাচে
ওর  25,000/-ঝাওার সফ  সনিসাসরঢ ফরমোপ্লঝ সরসনঈোপ্লর চনে এওঝা
োসেপ্লওলন ওরপ্লবন।

পাক্ষরশ্রক্ষমক (1)

এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও পাসরিসমও প্রোন বা ঢার দ্বারা পাসরিসমও প্রাসপ্ত
পসরঘাসঢ প্লব সবসভন্ন মপ্লে ওঢৃস পি দ্বারা এর চনে সনসেস ি সবসি নুযােী।

(5)

অআঅরসটএ (াআপ্লসন্সং ব ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট) করগুপ্ললন, 2002-এর িীপ্লন
াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টরা ঢাাঁপ্লের দ্বারা বেবা  ংগ্রপ্লর চনে পাসরিসমও
কপপ্লঢ পাপ্লরন, কআ সবসির েীপ্লন যাপ্লঢ ঢাাঁপ্লের কক্রঢাপ্লের পসরপ্লবা কেো ঘাসপ্লে
যাোর ুপ্লযাক প্লেপ্লঙ কযমনঝা এআ সবসিগুসর 24(2) সবসিপ্লঢ সনিসাসরঢ প্লেপ্লঙ।
এআ িরপ্লনর কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃ ঢ প্লঢ ঘাআপ্ল
কপ্লিপ্লত্র সবসি 31-এর সনিসারড নুযােী ঢাাঁরা পৃণও পৃণও সপ্লব ঔাঢাে পুপ্লরাপ্লনা
ঘু সি  নঢু ন ঘু সি কণপ্লও প্রাপ্ত পাসরিসমও ঈপ্লেঔ ওরপ্লবন।

স্বারথপ র ংঘাত বীমা বেবার নুপ্লরাি  ংগ্রপ্লর মে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সনম্নসসঔঢ সবেগুস কমপ্লন
ঘপ্লবন:
(i)

কওাপ্লনা এওটি সনসেস ি াআপ্লনর বেবার কিপ্লত্র এওাসিও বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘু সিবে
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ্ভকাবে কক্রঢাপ্লও বীমাওারীপ্লের ঢাসওা চানাপ্লবন যাপ্লের প্লঙ্গ ঢাাঁর
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বীমা পডে সবসর বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ এবং ঢাাঁপ্লের সবস্তাসরঢ সবস্তাসরঢ সববরড
কযাকাপ্লবন, কযমন ওভাপ্লরপ্লচর ুসবিা, পসসর কমোে, প্রপ্লেে সপ্রসমোম, সপ্রসমোপ্লমর
লঢস  নোনে ঢণে যা কক্রঢা ঢাাঁর ওাপ্লঙ ঈপব্ধ মস্ত পডে ম্পপ্লওস চানপ্লঢ
ঘাআপ্লবন। এঙা া ্ভকাবে কক্রঢা চানপ্লঢ ঘাআপ্ল প্রস্তাসবঢ বীমা পডেগুসর সনসরপ্লঔ
ঢাাঁর ওসমলপ্লনর পসরমাড সঢসন প্রওাল ওরপ্লবন;
(ii) কযঔাপ্লন বীমাটি কওাপ্লনা এওটি প্রিান বেবাসেও পপ্লডের প্লঙ্গ অনুসঙ্গও সপ্লপ্লব সবসক্র
ওরা ে, কঔাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট বা ঢার কলোরপ্লাডার ণবা ঢার প্লযাকী
কআ প্রিান বেবাসেও পপ্লডের কক্রঢাপ্লও পসরাযস সপ্লপ্লব বীমা পডে কওনার চনে
বািে ওরপ্লবন না। ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার এবং সএফ (বা ঢার
মঢু ে) ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ এওঝা াটিসসফপ্লওঝ কপল ওরপ্লবন ঙে মাপ্লর সভসত্তপ্লঢ
ঢফস VIII-এ প্রেত্ত ফরমোপ্লঝ, যাপ্লঢ ংলাসেঢ ওরা প্লব কয কওাপ্লনা প্রঢোলীপ্লওআ
বীমা পডে কওনার চনে বািে ওরা েসন।
(iii) কওাপ্লনা বীমাওারীরআ ঢাাঁর প্রপ্লঢেও ক্লাপ্লেন্টপ্লও বীমাওৃ ঢ ওরার চনে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট
াকপ্লব না।
11.

ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ প্রওাল (1)

(2)

(3)

(4)
(5)

ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট প্লঢ অগ্রী এওচন অপ্লবেনওারী অপ্লবেন কপল ওরার মপ্লেআ
ঢাাঁর সনপ্লচ কণপ্লওআ অপ্লবেন সবপ্লবঘনার চনে যাবঢীে বস্তুকঢ সবে প্রওাল ওরপ্লবন।
ঢাাঁপ্লের অপ্লবেনপত্র সবপ্লবঘনার চনে, অপ্লবেন কপল ওরার াপ্লণ াপ্লণ ণবা
অপ্লবেন প্রপ্লসংপ্লের মে রবরাওৃ ঢ ঢপ্লণের কওাপ্লনা বে প্ল, এআ িরপ্লনর
পসরবঢস নগুস অপ্লবেনওারীর ঢরপ্লফ কস্বচ্ছাে ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লঢ প্লব, ওঢৃস পপ্লির
সবপ্লবঘনার চনে।
এওআভাপ্লব ওঢৃস পপ্লির আুে ওরা এওঝা তবি াআপ্লন্সিারী এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট
করসচপ্লেলন আুে ওরার পরপরআ ওঢৃস পিপ্লও কস্বচ্ছাে কআ পসরবঢস প্লনর ওণা চাসনপ্লে
কেপ্লবন যা কওাপ্লনা বস্তুকঢ সবপ্লে প্লেপ্লঙ, কয সবপ্লের সভসত্তপ্লঢ ঢাাঁপ্লও করসচপ্লেলন
কেো প্লেপ্লঙ, এআ িরপ্লনর পসরবঢস ন খঝা কণপ্লও এওঝা যুসিগ্রাে মপ্লের মপ্লিে ঢা
চানাপ্লঢ প্লব ঢপ্লব ঢা কওাপ্লনাভাপ্লবআ 30সেপ্লনর কবসল প্লব না।
কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর সবরুপ্লে নে কওাপ্লনা সনেন্ত্রও বা রওারী ংিা দ্বারা
মামা প্ল ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লও যুসিগ্রাে মপ্লের মপ্লিে ঢা চানাপ্লঢ প্লব ঢপ্লব ঢা
কওাপ্লনাভাপ্লবআ 30সেপ্লনর কবসল প্লব না। এআ িরপ্লনর ংিা দ্বারা কওাপ্লনা বেবিা
কনো প্ল বা কওাপ্লনা সনপ্লেসল চাসর প্ল ঈপপ্লর সনিসাসরঢ মে ীমার মপ্লিে ঢা
ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লঢ প্লব।
মপ্লে মপ্লে, ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর এআ িরপ্লনর ঢণে রবরা বা সরঝানস যা ঈপযুি
বপ্ল কডে প্লব ওঢৃস পপ্লির ঢা প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ওঢৃস পিপ্লও ঢার সফপ্লর সবস্তাসরঢ সববরড চানাপ্লব কযঔান কণপ্লও
ঢারা বীমা পডে সবসর প্রস্তাব সেপ্লেপ্লঙন এবং কআ সনসেস ি বেসির সববরড কেপ্লবন
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(6)

12.

ওঢৃস পপ্লির আুে ওরা ঢাাঁপ্লের াটিসসফপ্লওঝ নম্বর । এঙা া এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচপ্লন্টর এওঝা সফ কঔাা বা বপ্লের ওণা ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লঢ প্লব। ওঢৃস পি
ঈপযুি মপ্লন ওরপ্ল অপ্লরা ঢণে ঘাআপ্লঢ পাপ্লর।
ঈপপ্লর সনিসাসরঢ লঢস কমপ্লন ঘপ্লঢ বেণস প্ল ঢার চনে সবসিবে বেবিা কনো প্লব
কযমন করসচপ্লেলন ামসেও িসকঢ বা বাসঢ, অসণসও চসরমানা অপ্লরাপ বা
ওঢৃস পপ্লির যা ঈসঘঢ মপ্লন প্লব কআ নুযােী নোনে বেবিা।

পণয ক্ষবক্ষর জনয বীমাকারীর রে বরন্দাবস্ত
a)

(b)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃ ঢ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের পডে সবসর চনে বীমাওারীর
প্লঙ্গ এওঝা বপ্লন্নাবপ্লস্ত অপ্লঢ প্লব। এআ বপ্লন্নাবস্ত এআ িরপ্লনর বেবিাে অার
30সেপ্লনর মপ্লিে ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লঢ প্লব। এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবপ্লস্তর নূেনঢম কমোে
প্লব এও বঙর;
এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবস্ত ওরার মে এওটি সনসেস ি বীমাওারীর পডে সবসর চনে কওাপ্লনা
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট প্রসঢশ্রুসঢ কেপ্লবন না ণবা ঢাাঁপ্লও ঢা ওরার চনে কওাপ্লনা
বীমাওারী বািে ওরপ্লব না;
বপ্লন্নাবপ্লস্ত পসসপ্লাডারপ্লের প্রসঢ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ওঢস বে  োেবেঢা, বীমাওারী
 ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ওঢস বে  োসেত্বগুর, বপ্লন্নাবস্ত বাপ্লনর লঢস াবী ন্তভুস ি
ওরপ্লঢ িারা ণাওপ্লব,
পসসপ্লাডারপ্লের স্বাণসসবপ্লরািী কওাপ্লনা বপ্লন্নাবস্ত ওরা প্লব না;
এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট যসে কওাপ্লনা বীমাওারীর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবস্ত মাপ্ত ওরপ্লঢ
অগ্রী ে কপ্লিপ্লত্র বীমাওারী  ওঢস পিপ্লও বপ্লন্নাবপ্লস্তর বাপ্লনর ওারড চানাপ্লনার
পর ঢারা ঢা ওরপ্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র, ঢাাঁরা এআ সবেটি সনসশ্চঢ ওরপ্লবন
কয মস্ত পসসর নুপ্লরাি ওরা প্লেসঙ এবং: বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা
প্লেসঙ, কগুসর কমোে কল না ো পযসন্ত ণবা ঙে মা কমোে পযসন্ত কযঝা
অপ্লক প্লব ঢাাঁরা পসরপ্লবা সেপ্লে যাপ্লবন, এবং এআ মপ্লের মপ্লিে ংসিি ওঢৃস পপ্লির
প্লঙ্গ ঢাাঁরা ঈপযুি বেবিা তঢসর ওরপ্লবন;
কওাপ্লনা বীমাওারী যসে কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবপ্লস্তর বান ঘান,
কপ্লিপ্লত্র ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট  ওঢৃস পিপ্লও বপ্লন্নাবস্ত বাপ্লনর ওারড চানাপ্লনার পর
ঢাাঁরা ঢা ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র ংসিি বীমাওারীআ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর
ংকৃীঢ পসসগুসর পসরপ্লবা কেোর োসেত্ব কনপ্লবন। এআ িরপ্লনর মস্ত কিপ্লত্র,
বীমাওারী ংসিি পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা বপ্লন্নাবপ্লস্তর পসরবঢস প্লনর ওণা চানাপ্লবন;
কওাপ্লনা াআসনং সফ বা নে কওাপ্লনা ঘাচস ঢা ক কয নাপ্লমআ কাও না কওন কওাপ্লনা
বীমাওারীআ ঢা কেপ্লবন না এবং কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢা গ্রড ওরপ্লবন না,
কওবমাত্র ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট োর চনে প্রাসঙ্গও সবসির িীপ্লন ওঢৃস পি কযগুস
নুপ্লমােন ওপ্লরপ্লঙ শুিু কআগুসআ বেসঢক্রম;
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার, সনসেস ি বেসি  নে কওাপ্লনা ওমসঘারীপ্লও
কওাপ্লনা বীমাওারী রাসর কওাপ্লনা আনপ্লসন্টভ (নকে বা -নকে) কেপ্লবন না;

74

(j)

13.

কয কওাপ্লনা মপ্লেআ ওঢৃস পি বীমাওারী বা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সবঢরড বপ্লন্নাবপ্লস্তর
বাপ্লনর সনপ্লেসল সেপ্লঢ পাপ্লর, এর চনে ওারড করওটস ওরার মািেপ্লম।

পক্ষক্ষরাল্ডাররের পক্ষররবা-

(1) এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃ ঢ এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ঘু সি ককাঝা কমোপ্লেআ
পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা কেোর োসেত্ব ণাপ্লও। বীমা অআপ্লনর 64সভসব িারা িীপ্লন
প্রপ্লোচনীে সপ্রসমোম প্রোপ্লন ােঢা, কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র চরুরী ােঢা  পণসনপ্লেসল 
পসরপ্লবা ঙা া রপ্লেপ্লঙ এওঝা বীমা ঘু সির ঘার মপ্লিে ঈঞপ্লঢ পাপ্লর এমন মস্ত সবপ্লে
পণসনপ্লেসল  নোনে যাবঢীে পসরপ্লবা।
(2) ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট যসে অআঅরসটএ (ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের াআপ্লন্স প্রোন) সবসি, 2002-এর
িীপ্লন াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ন কপ্লিপ্লত্র ঢাাঁপ্লও এআ সবসির সবসি 1 (3) কমপ্লন ঘপ্লঢ প্লব। যসে
এআ সবসির ঈপ-িারা (1)-এর ঘাসো নুযােী ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লের বঢস মান পসসপ্লাডারপ্লের
পসরপ্লবা কেো ঘাসপ্লে যাপ্লবন যঢসেন না এআ িরপ্লনর পসসগুসর কমোে কল প্লচ্ছ বা ঙে
মা পবস পযসন্ত, কযঝা অপ্লক প্লব, এআ মপ্লের মপ্লিে ঢাাঁরা ংসিি বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘু সিগুসর
পসরপ্লবা প্রোপ্লনর চনে ঈপযুি বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর কনপ্লব। বপ্লন্নাবস্ত  এআ িরপ্লনর ঘু সির
সবস্তাসরঢ সববরড ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবস্ত োর সঢসরল সেপ্লনর মপ্লিে প্রওাল
ওরপ্লঢ প্লব।
14.

একজন করপপ াররট এরজরন্টর ক্রটক্ষ-মারকপটং ক্রমাড  ক্ষডরেন্প মারকপটং কাযপ কারপর
মাধ্যরম বীমার ক্ষবক্ষে -

(1) বীমা পডে সবঢরপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে কঝসমাপ্লওসঝার পসরপ্লবা  সটপ্লিন্স মাপ্লওসটিং ওাপ্লচ যুি প্লঢ
অগ্রী এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢফস VII সনিসাসরঢ সনপ্লেসলগুস কমপ্লন ঘপ্লবন।
(2) ঈপপ্লরর ঈপ-সবসি (1) সনপ্লে কওাপ্লনা পঙন্ন পঙন্ন ঙা া এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট
কঝসমাপ্লওসপ্লঝর ওাপ্লচ যুি োর চনে সনম্নসসঔঢ সঢসরি লঢস গুস কমপ্লন ঘপ্লবন:
a. ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট দ্বারা সনযুি কঝসমাপ্লওসঝার এআ সবপ্লে কঝসওম করগুপ্লঝাসর ণসরটি
ব আসিোর আুে ওরা সবসভন্ন াকুস ার এবং / ণবা সনপ্লেসসলওা বা নে কওাপ্লনা
সনপ্লেসলগুস কমপ্লন ঘপ্লব;
b. বীমা মিেিঢার চন. কঝসমাপ্লওসটিংপ্লের ওাপ্লচর োসেত্ব সনপ্লঢ অগ্রী এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচন্ট এআ সবসির পসরসলি 4-এ সনসেস ি ফপ্লমস ওঢৃস পপ্লির কণপ্লও অকাম নুপ্লমােন
ঘাআপ্লব। ওঢৃস পি কঝা যাঘাআ ওরা পরআ কঝসমাপ্লওসঝারপ্লও এওঝা াটিসসফপ্লওঝ কেপ্লব;
c. এঙা া, ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ সনযুি নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারীর নাপ্লমর
ঢাসওা োসঔ ওরপ্লবন;
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d. সনযুি োর চনে প্রস্তাব ওরপ্লঢ প্লব এআ সবসির পসরসলি 5-এ সনিসাসরঢ ফপ্লমস,
ওঢৃস পি কঝা যাঘাআ ওরার পর নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারীপ্লও এওঝা াটিসসফপ্লওঝ আুে
ওরপ্লব।
e. নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারী কযঔাপ্লন নে কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর ওাপ্লঙ কযপ্লঢ অগ্র প্রওাল সযসন
বীমা মিেিঢার ওারবার ওপ্লরন, ঢাপ্ল ঢাাঁপ্লও অপ্লকর কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর কণপ্লও এওঝা কনা
বপ্লচওলন াটিসসফপ্লওঝ সনপ্লঢ প্লব এবং এওঝা নঢু ন াটিসসফপ্লওঝ আুে ওরার চনে
ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ঢা কপল ওরপ্লঢ প্লব। এআ িরপ্লনর অপ্লবেনপত্র পাোর 30সেপ্লনর মপ্লিে
বঢস মান কঝসমাপ্লওসঝার কওাপ্লনা কনা বপ্লচওলন াটিসসফপ্লওঝ আুে না ওরপ্ল িপ্লর কনো
প্লব কয কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর এআ ুআঘ ভার সনপ্লে কওাপ্লনা অপসত্ত কনআ;
f. ংসিি ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্রসন্সপা সফাপ্লরর মািেপ্লম নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারীর পারড 
ংযুসির অপ্লবেন ওরপ্লবন;
g. ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ট্রাআপ্লের ওাপ্লঙ কঝসমাপ্লওসঝার সপ্লপ্লব করসচসেওৃ ঢ প্ল, ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট
শুিুমাত্র কআ বীমাওারীপ্লের প্লে কঝসমাপ্লওসঝার সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লঢ পারপ্লবন যাপ্লের প্লঙ্গ
ঢাাঁর বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ;
h. কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট বা ঢার কঝসমাপ্লওসঝার ঢঢিড কওাপ্লনা বেসিপ্লও ও ওরপ্লঢ পারপ্লব
না যঢিড না সঢসন বীমা পডে কওনার চনে কঔাাঁচ সনপ্লে আচ্ছা প্রওাল ওপ্লরপ্লঙন। ঢাাঁরা এআ
িরপ্লনর কাপ্লওর কটঝাপ্লব ামাপ্লবন এবং ওঢৃস পি বা নে কওাপ্লনা নুপ্লমাসেঢ বেসি দ্বারা
যাঘাআ  পরীিার চনে কঔাাঁচ কনপ্লবন।
i. ্ভকাবে কক্রঢার ওাপ্লঙ কঝসমাপ্লওসঝার সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস প্রওাল ওরপ্লবন
(a)
কয ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর ঢারা প্রসঢসনসিত্ব ওরপ্লঙ ঢার নাম;
(b)
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর করসচপ্লেলন নম্বর;
(c)
কক্রঢা যসে ও বোও ওরপ্লঢ ঘান বা কঝসপ্ল ঢণে যাঘাআ ওরপ্লঢ ঘান ঢাপ্ল
কঝসমাপ্লওসঝার এবং/ণবা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর কযাকাপ্লযাক নম্বর;
(d)
কঝসও ওরপ্লঙন কয বেসি (নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারী)র নাম  অআপ্লটসন্টসফপ্লওলন
নম্বর।
j. কঝসমাপ্লওসঝার সনপ্লোক ওরপ্লঙন কয ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ঢাাঁপ্লও কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর প্লঙ্গ এওঝা
ঘু সিপ্লঢ অপ্লঢ প্লব এবং কআ ঘু সি সবস্তাসরঢ সববরড কেপ্লব কযমন কটঝাপ্লবপ্লর ঈৎ,
ওঢস বে  োসেত্ব, কপপ্লমপ্লন্টর সববরড, ঘু সির কমোে, অআন, সবসি, সনপ্লেসসলওা, াকুস ার,
ওঢৃস পি দ্বারা চাসর ওরা সনপ্লেসল ঙ্ঘপ্লনর কিপ্লত্র কৃীঢ বেবিা, নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারীর
অঘরড সবসি। যঔন এবং কযমন প্রপ্লোচন প প্লব কআ মপ্লঢা ওঢৃস পি বা ওঢৃস পপ্লির
নুপ্লমাসেঢ কওাপ্লনা বেসির ওাপ্লঙ ঘু সি ঈপভে প্লব;
k. প্রপ্লঢেও কঝসমাপ্লওসঝার  নুপ্লমাসেঢ যাঘাআওারীরা এআ সবসির ঢফস III-এ ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচন্টপ্লের চনে সনিসাসরঢ অঘরড সবসি কমপ্লন ঘপ্লব।
l. কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর কপ্রসমপ্ল বা নে কওাপ্লনা কপ্রসমপ্ল পসরেলসপ্লনর িমঢা ণাওপ্লব ওঢৃস পপ্লির,
কযঔাপ্লন ওঢৃস পি মপ্লন ওরপ্লব করওটস / নসণ যাঘাআ চরুরী, এবং ঢারা নসণ / করওটস,
কঝসমাপ্লওসঝাপ্লরর কওাপ্লনা ওমীর করওটস কিঝপ্লমন্ট এবং ঢাপ্লের সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লঢ কয কওাপ্লনা
নসণ / করওপ্লটসর ওসপ ঘাআপ্লঢ পাপ্লর:
m. কঝসমাপ্লওসঝারপ্লও নোনে লঢস াবী কমপ্লন ঘপ্লঢ প্লব কযগুস সবসভন্ন মপ্লে এআ সবপ্লে
ওঢৃস পি দ্বার সনিসাসরঢ প্লঢ পাপ্লর।
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(3)

15.

করপপ াররট এরজরন্টর আচরণ ক্ষবক্ষধ্(1)
(2)

16.

এওচন কঝসমাপ্লওসঝার সঢপ্লনর কবসল বীমাওারী বা বীমা ম্পসওস ঢ ত্ত্বার প্লঙ্গ যুি
প্লবন না

প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট এআ সবসির ঢফস III-এ সনিসাসরঢ অঘরড সবসি কমপ্লন
ঘপ্লব,
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট এআ সবসিগুসর িীপ্লন সনিসাসরঢ অঘরড সবসির ঙ্ঘন  ঢার
সপ্রসন্সপা সফার, সনিসাসরঢ বেসি  নোনে ওমীর ভু  ত্রুটির চনে োেী
ণাওপ্লবন এবং চসরমানা সেপ্লঢ বািে ণাওপ্লবন, বীমা অআপ্লনর 102 িারার িীপ্লন যা
এও কওাটি ঝাওা পযসন্ত প্লঢ পাপ্লর।

ক্ররকডপ বজায় রাখা
এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট আপ্লক্ট্রসনও ফমস  সনম্নসসঔঢ করওটসগুস বচাে রাঔপ্লবন এবং
ওঢৃস পি যঔন কযমন ঘাআপ্লব কআমপ্লঢা কগুস ঈপভে প্লব (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)
17.

ক্লাপ্লেপ্লন্টর কনা আর ক্লাপ্লেন্ট (প্লওোআস) করওটস, ওঢৃস পপ্লির প্রাসঙ্গও সনপ্লেসসলওা
এবং সপ্রপ্লভনলন ব মাসন িাসরং োপ্লক্টর িারা নুযােী যা প্রপ্লোচনীে;
ক্লাপ্লেপ্লন্টর আ ওরা এবং ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর সনসেস ি বেসি দ্বারা এসঅর স্বািসরঢ
যা বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা প্লেপ্লঙ কআ কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর ওসপ;
ক্লাপ্লেন্ট ঢাসওা, এআ িরপ্লনর পসসর সববরড, সপ্রসমোপ্লমর ে, পসস আুে ওরার
ঢাসরঔ, প্রাপ্ত ঘাচস বা সফ-র এওঝা করসচিার;
এওঝা করসচিার যার মপ্লিে সভপ্লযাকগুসর সববরড ণাওপ্লব যার মপ্লিে ণাওপ্লব
সভপ্লযাকওারীর নাম, সভপ্লযাপ্লকর প্রওৃ সঢ, আুে ওরা বা নুপ্লরাি ওরা পসসর
সববরড  এবোপাপ্লর কৃীঢ বেবিা;
এওঝা করসচিার যার মপ্লিে ণাওপ্লব সনসেস ি বেসির নাম, ঠিওানা, কঝসপ্লফান নম্বর,
ঙসব, ঘাওসর শুরুর ঢাসরঔ, ওাচ ঙা ার ঢাসরঔ, এমন সওঙু যসে ণাপ্লও, কআ
বেসিপ্লও প্রপ্লেে মাসও পাসরিসমও;
ওঢৃস পপ্লির প্লঙ্গ সবসনমে ওার সঘঠির ওসপ;
মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির দ্বারা সনিসাসরঢ প্লঢ পাপ্লর এমন নে কওাপ্লনা করওটস।

ক্ষররবর খাতা, ক্ররকডপ প্রভৃক্ষতর রিণারবিণ (1)

যাপ্লও এওান্তআ বীমা মিেিঢার চনে ন্তভুস ি ওরা প্লেপ্লঙ এমন এওচন ওপ্লপসাপ্লরঝ
এপ্লচন্ট প্রপ্লঢেও অসণসও বপ্লসর চনে সনপ্লম্নাি সপ্লপ্লবর ঔাঢা তঢসর ওরপ্লবন (i)
প্রপ্লঢেও সপ্লব পপ্লবসর কলপ্ল এওঝা বোান্স সলঝ বা এওটি কিঝপ্লমন্ট ব
োপ্লফোস;
77

(ii)
(iii)
(iv)

কআ পপ্লবসর চনে াভ িসঢর সপ্লব;
ওোল/ফাি কলা-র এওঝা কিঝপ্লমন্ট;
মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির প্রপ্লোচন প প্লঢ পাপ্লর এমন কওাপ্লনা সঢসরি
কিঝপ্লমন্ট।

ক্রনাট 1 : এআ সবসির ঈপ্লেপ্ললে অসণসও বস প্লব 12মাপ্লর এওঝা পবস ( ণবা ওম কযঔাপ্লন
বেবা 1া এসপ্রপ্লর পর শুরু প্লেপ্লঙ) এওটি বঙপ্লরর এসপ্র মাপ্লর প্রণম সেন কণপ্লও শুরু
এবং পপ্লরর বঙপ্লরর 31প্লল মাপ্লঘস কল এবং োক্রুো সভসত্তপ্লঢ সপ্লব রাঔা প্লব।

কনাঝ 2: ঢাপ্লের সফনাসন্সো কিঝপ্লমন্ট বা বীমাওারী  বীমাওারীর কওাম্পাসন ককাষ্ঠীর কণপ্লও
প্রাপ্ত যাবঢীে অপ্লের সববরড কেোর কিপ্লত্র এওঝা মেঢাসওা ণাওা ঈসঘঢ, কঔাপ্লন
বীমাওারী-োস , ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট নুযােী  কওাম্পানী ককাষ্ঠী এবং/ণবা কওাপ্লনা
বীমাওারীর ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর প্লযাকী দ্বার প্রাপ্ত কপপ্লমপ্লন্টর সবস্তাসরঢ সববরড ণাওপ্লব।
(a) সটঝপ্লরর সরপ্লপাঝস  ঈপ-সবসি (1)-এর বডসনা নুযােী সটঝ ওরা সফনাসন্সো
কিঝপ্লমপ্লন্টর এওঝা ওসপ প্রসঢ বঙপ্লরর 30প্লল কপ্লেম্বপ্লরর মপ্লিে ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ কপল ওরপ্লঢ
প্লব, যার মপ্লিে বেবা পসরঘানা, কিঝ ব োওাঈন্ট প্রভৃ সঢর সবপ্লে সটঝপ্লরর কওাপ্লনা
পযসপ্লবিড বা মন্তবে ণাওপ্ল ঢা চুপ্ল সেপ্লঢ প্লব এবং ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ োসঔ ওরা কআ ব
সপ্লপ্লবর যুি ওরপ্লঢ প্লব এআ িরপ্লনর পযসপ্লবিড ম্পপ্লওস ঈপযুি বোঔো।
(b) সটঝপ্লরর সরপ্লপাপ্লঝসর ঢাসরঔ কণপ্লও নব্বআ সেপ্লনর মপ্লিে কওাপ্লনা খাঝসঢ কণপ্লও ণাওপ্ল ঢা
পূরপ্লড প্রপ্লোচনীে পেপ্লিপ সটঝপ্লরর সরপ্লপাপ্লঝস রাঔপ্লঢ প্লব এবং ওঢৃস পিপ্লও ঢা চানাপ্লঢ প্লব।
(c) সপ্লব, কিঝপ্লমন্ট, নসণপত্র প্রভৃ সঢর যাবঢীে ঔাঢা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর কট সফপ্ল বা
ওঢৃস পি দ্বারা মপ্লনানীঢ  সবজ্ঞাসপঢ এআ িরপ্লনর লাঔা সফপ্ল রাঔপ্লঢ প্লব, এবং ওঢৃস পপ্লির
সফার এবং পসরেলসপ্লনর চনে ঢাপ্লের ঢরপ্লফ নুপ্লমাসেঢ সফারপ্লের ওাপ্লঙ কআ ঔাঢাগুস
মস্ত ওাপ্লচর সেপ্লন ঈপভে প্লব।
(d) এআ সবসিপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ এবং ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট দ্বারা রসিঢ মস্ত ঔাঢা, নসণপত্র, কিঝপ্লমন্ট,
ওন্ট্রাক্ট কনাঝ প্রভৃ সঢ এগুস কয বঙর ম্পসওস ঢ কআ বঙর কল ো কণপ্লও নূেনঢম েল
বঙপ্লরর কমোে পযসন্ত করপ্লঔ সেপ্লঢ প্লব। যসে, কযঔাপ্লন কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ  সনষ্পসত্তর
সবেটি অোপ্লঢর সোপ্লন্তর চনে বপ্লওো পপ্ল রপ্লেপ্লঙ কআ কওগুস ম্পসওস ঢ নসণপত্রগুস
অোপ্লঢ মামার সনষ্পসত্ত না ো পযসন্ত করপ্লঔ সেপ্লঢ প্লব।
(2)
যার প্রিান বেবা বীমা মিেিঢা ঙা া নে সওঙু , এমন ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টপ্লের
কিপ্লত্র ঢারা সপ্লব রাঔপ্লবন সবভাক নুযােী বীমা মিেিঢার চনে প্রাপ্ত রাচস্ব 
বীমাওারীর কণপ্লও নোনে অে িপ্লর।
(3)
পসরপ্লবার চনে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সনযুি ওপ্লরপ্লঙন এমন প্রপ্লঢেও বীমাওারী ওঢৃস পপ্লির
ওাপ্লঙ এআ িরপ্লনর মস্ত ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর চনে অাো অাোভাপ্লব এওঝা াটিসসফপ্লওঝ
োসঔ ওরপ্লবন, সআ এবং সএফ-র স্বািসরঢ ঢফস VIA-কঢ কেো সনসেস ি ফরমোপ্লঝ।
এওআ রওম এওটি াটিসসফপ্লওঝ ঢফস VlB-কঢ কেো ফরমোপ্লঝ ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ওপ্লপসাপ্লরঝ
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এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার  সএফ (বা ঢার মঢু )প্লও োসঔ ওরপ্লঢ ওরপ্লঢ প্লব
যাপ্লঢ বীমাওারীর কণপ্লও প্রাপ্ত ওসমলন/পাসরিসমও সনসেস ি ওরা ণাওপ্লব।
18.

াধ্ারণ:
(1) এআ সবসির সবজ্ঞসপ্ত চাসরর ঢাসরঔ কণপ্লও কওাপ্লনা বেসিআ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ
ওরপ্লঢ পারপ্লবন না যসে না এআ সবসির িীপ্লন ওঢৃস পি ঢাাঁপ্লও করসচপ্লেলন মঞ্জুর ওপ্লর
ণাপ্লও, বেসিক্রম কওবমাত্র এআ সবসির 1(3) সবসিপ্লঢ সনসেস ি ওরা কিত্র।
(2)

ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট  এওচন বীমাওারীর মপ্লিে তঢসর ো কওাপ্লনা সবঢওস বা
ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ঢার সনযুসি মপ্লিে নে কওাপ্লনা বেসির প্লঙ্গ কওাপ্লনা সবঢওস
কেঔা সেপ্ল ঢা কআ বেসি ওঢৃস পিপ্লও চানাপ্লঢ পাপ্লর; এবং সভপ্লযাক পাোর পর
ওঢৃস পি সভপ্লযাক ঔসঢপ্লে কেঔপ্লব এবং চরুরী মপ্লন ওরপ্ল সবসি নুযােী এও ঢেন্ত
বা পসরেলসন বা নুোন ওরপ্লঢ পাপ্লর।

আচরণ ক্ষবক্ষধ্
I.

াধ্ারণ আচরণ ক্ষবক্ষধ্
1. প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট কপলাোসর অঘরপ্লডর স্বীওৃ ঢ মাপওাঠি কমপ্লন
পসসপ্লাডারপ্লের স্বাপ্লণস ঢার ওঢস বে পান ওরপ্লব। এআ ওাচ ওরার মে-

ঘপ্লব

এবং

a) ক্লাপ্লেপ্লন্টর প্লঙ্গ বমে পরম সবো  ঢঢার প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লব;
b) যত্ন  িেবাপ্লের প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লব;
c) সনসশ্চঢ ওরপ্লব যাপ্লঢ ক্লাপ্লেন্ট ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ ঢাাঁর ম্পওস বুছপ্লঢ পাপ্লরন এবং কবাপ্লছন
কয ঢাাঁর ঢরপ্লফআ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ওাচ ওরপ্লঙন;
d) ্ভকাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর রবরা ওরা মস্ত ঢণে ম্পূডস ককাপনীেভাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরপ্লবন ঢার 
বীমাওারীর মপ্লিে যার ওাপ্লঙ বেবার প্রস্তাব কেো প্লেপ্লঙ;
e) ঢাপ্লের াপ্লঢ ণাওা ককাপন নসণপত্রগুসর সনরাপত্তা রিা ওরপ্লঢ যণাযণ বেবিা কনপ্লবন;
f) এওঝা কওাম্পাসনর কওাপ্লনা সটপ্লরক্টর বা কওাপ্লনা ফাপ্লমসর কওাপ্লনা লসরও ণবা সঘফ এসক্সসওঈটিভ
বা সপ্রসন্সপা সফার বা সনসেস ি বেসি নে ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচসন্সর এওআ পপ্লে ণাওপ্লবন না;
2. প্ররতযক করপপ াররট এরজন্টরক যা কররত রব:
a) ঢার সপ্রসন্সপা সফার  প্রপ্লঢেওটি সনসেস ি বেসির মস্ত ভু  ত্রুটির চনে োেী ণাওপ্লবন;
b) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কয সপ্রসন্সপা সফার  মস্ত সনসেস ি বেসি যণাযণ প্রসলসিঢ, েি এবং
ঢাাঁরা কয বীমা পপ্লডের সবপডন ওরপ্লঙন কগুসর সবপ্লে ঢাাঁপ্লের ঈপযুি জ্ঞান রপ্লেপ্লঙ;
c) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কয সপ্রসন্সপা সফার  সনসেস ি বেসি পসসর ঈপওাসরঢা  পসসর
অঢাে ঈপভে সরঝানস ম্পপ্লওস প্রঢোলীপ্লও কওাপ্লনা রওম সমণো বডসনা কেপ্লবন না;
d) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কয এওঝা বীমা পডে কওনার চনে কওাপ্লনা প্রঢোলীপ্লও বািে ওরা প্লব না;
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e) বীমা পডে ম্পপ্লওস বীমাওৃ ঢপ্লও পযসাপ্ত প্রাও-ক্রে  ক্রে-পরবঢী পরামলস কেপ্লবন;
f) কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র যাবঢীে অনুষ্ঠাসনও ওাচওমস  ওাকচপত্র তঢসর ওরপ্লঢ এওচন বীমাওৃ ঢপ্লও
মস্ত রওপ্লমর াাযে  প্লযাসকঢা ওরপ্লবন;
g) স্পিভাপ্লব এআ ঢেঝা চাসনপ্লে কেপ্লবন কয ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্টরা ছুাঁ সওর মূোেন ওপ্লর না বা
এওচন বীমাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর না;
h) বীমাওারীর প্লঙ্গ এওঝা ঘু সিপ্লঢ অপ্লব যাপ্লঢ োসেত্ব  ওঢস বে ঈভে সনসেস ি প্লব
II.

প্রাক-ক্ষবেয় আচরণ ক্ষবক্ষধ্

3. প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট বা সপ্রসন্সপা সফার ব এওচন সনসেস ি বেসি সনপ্লঘ সনিসাসরঢ
অঘরড সবসি কমপ্লন ঘপ্লবন:
i) প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট/সপ্রসন্সপা সফার/সনসেস ি বেসিa) সনপ্লচপ্লের পসরঘে কেপ্লবন এবং প্রঢোলী ঘাআপ্ল ঢাাঁর করসচপ্লেলন/াটিসসফপ্লওঝ প্রওাল ওরপ্লবন;
b) যার প্লঙ্গ ঢার বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ কআ বীমাওারীর দ্বারা সবসক্রর চনে প্রস্তাসবঢ বীমা পপ্লডের
ম্পপ্লওস প্রপ্লোচনীে ঢণে ঢু প্ল িরপ্লবন এবং এওটি সনসেস ি বীমা েোন ুপাসরল ওরার মে
প্রঢোলীর ঘাসোর ওণা মাণাে রাঔপ্লবন;
c) প্রঢোলী চানপ্লঢ ঘাআপ্ল সবসক্রর চনে প্রস্তাসবঢ বীমা পপ্লডের চনে ওসমলপ্লনর মাত্রা প্রওাল
ওরপ্লবন;
d) সবসক্রর চনে প্রস্তাসবঢ বীমা পপ্লডের চনে বীমাওারীর িাযস সপ্রসমোম ম্পপ্লওস আসঙ্গঢ কেপ্লবন;
e) প্রঢোলীপ্লও বুসছপ্লে কেপ্লবন কয কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস বীমাওারীর ওী িরপ্লনর ঢপ্লণের প্রপ্লোচন, এবং
এওঝা বীমা ঘু সি কওনার কিপ্লত্র বস্তুকঢ ঢণে প্রওাপ্ললর গুরুত্ব ওী ঢা বুসছপ্লে কেপ্লবন;
f) প্রঢোলীর কওাপ্লনা ঔারাপ ভো বা অপ্লের সিরঢার সবেটি বীমাওারীর নচপ্লর অনপ্লবন,
বীমাওারীর ম্পপ্লওস যাবঢীে যুসিগ্রাে নুোন ওপ্লর প্রপ্লঢেওটি প্রস্তাপ্লবর াপ্লণ বীমাওারীর
ওাপ্লঙ কপল ওরা এওঝা ককাপন সরপ্লপাঝস, এবং এমন কওাপ্লনা বস্তুকঢ সবে যা প্রস্তাব গ্রপ্লডর
বোপাপ্লর বীমাওারীর অিাররাআটিংপ্লের সোন্তপ্লও প্রসঢকূভাপ্লব প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর;
g) বীমাওারীর দ্বারা প্রস্তাব কৃীঢ বা প্রঢোঔোঢ ো মাত্র প্লঙ্গ প্লঙ্গ ঢা প্রঢোলীপ্লও চাসনপ্লে
কেপ্লবন;
h) বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপ্রাপ্লপাচা ফমস োসঔপ্লর মে প্রপ্লোচনীে নসণপত্রগুস াপ্লঢ সনপ্লে রাঔপ্লবন
এবং প্রস্তাব ম্পূডস ওরার চনে পরবঢীওাপ্ল বীমাওারী ঘাআপ্ল কআ মস্ত নসণপত্র ংগ্র
ওরপ্লবন।
ii) কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট/সপ্রসন্সপা সফার/সনসেস ি বেসি যা ওরপ্লবন না, ---a) তবি করসচপ্লেলন/াটিসসফপ্লওঝ ঙা া বীমা বেবার নুপ্লরাি বা ংগ্র;
b) কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস কওাপ্লনা বস্তুকঢ ঢণে বাে সেপ্লঢ প্রঢোলীপ্লও ঈৎাসঢ;
c) প্রস্তাব গ্রপ্লডর চনে বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা কপ্রাপচা ফমস বা নসণপপ্লত্র সমণো ঢণে কপল
ওরপ্লঢ প্রঢোলীপ্লও ঈৎাসঢ;
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d) প্রঢোলীর প্লঙ্গ ঔারাপ বেবার;
e) নে কওাপ্লনা সনসেস ি বেসি বা নে কওাপ্লনা বীমা মিেিঢাওারীর দ্বারা কপল ওরা কওাপ্লনা
প্রস্তাপ্লব স্তপ্লিপ;
f) বীমাওারীর প্রস্তাসবঢ ঙা া নে কওাপ্লনা ার, ুসবিা, লপ্লঢসর প্রস্তাব কেো;
g) এওচন পসসপ্লাডারপ্লও বঢস মান পসসর বান ওরপ্লঢ বািে ওরা এবং এআ িরপ্লনর
বাপ্লন সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে ঢাাঁর কণপ্লও নঢু ন প্রস্তাব ওাযসওরী ওরপ্লঢ বািে ওরা;
h) কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর এওঝা বীমা বেবার কপাঝসপ্লফাস অপ্লঙ এওচন বেসি বা এওটি
ংিা বা এওটি ংিার ককাষ্ঠী যার সপ্রসমোম কওাপ্লনা এও বঙপ্লর ংকৃীঢ কমাঝ সপ্রসমোপ্লমর
পঞ্চাল লঢাংপ্ললর কবসল সপ্রসমোম অপ্লঙ;
i) ওঢৃস পপ্লির অকাম নুপ্লমােন ঙা া কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর সটপ্লরক্টর প্লবন না বা ণাওপ্লবন
না।
j) ঝাওার কওাপ্লনা িরপ্লনর কবঅআসন ওারবাপ্লর যুি ণাওপ্লবন না;
k) সমণো ও বা চা ওপ্লর মািেপ্লম ঢাপ্লের মািেপ্লম বা ও কন্টাপ্লরর মািেপ্লম বীমা বেবার
ঈৎ োপ্লন যুি ণাওপ্লবন না;
l) বীমাপপ্লডের নুপ্লরাি  ংগ্রপ্লর চনে বহু-স্তরীে মাপ্লওসটিংপ্লের োসেত্ব কনপ্লবন না;
m) বীমা বেবাে প্রসলসিঢ নে  নুপ্লমাসেঢ নে এমন কাওপ্লও সনযুি ওরপ্লবন না;
n) াটিসসফপ্লওঝ বা করসচপ্লেলন নুযােী বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি  পসরপ্লবা োন ঙা া বীমা
ঈপপ্লেিা বা কক্লআম ঈপপ্লেিা বা বীমা ম্পসওস ঢ নে কওান পসরপ্লবার কযাকান কেপ্লবন না।
o) বীমা পপ্লডের সবঢরপ্লডর ঈন্নসঢািপ্লন সনসেস ি বেসি ঙা া নে কওাপ্লনা বেসিপ্লও সনপ্লোক,
ঈৎাসঢ, ঢার প্লঙ্গ ঘু সিপ্লঢ অা বা কওাপ্লনা িরপ্লনর বপ্লন্নাবপ্লস্ত অপ্লবন না, করফার
ওরার চনে, নুপ্লরাি ওরপ্লঢ, সট তঢসর ওরপ্লঢ, পরামলস সেপ্লঢ, পসরঘে ওরাঢ, ্ভকাবে
পসসডাপ্লরর কযাকাপ্লযাপ্লকর সববরড ঔুাঁচপ্লবন না বা ঢার কযাকান কেপ্লবন না;
p) সবসক্র, পসরঘে ওরাপ্লনা, সট তঢসর, কওাপ্লনা বেসি বা ত্ত্বার ঈপ্লেঔ বা কঔাাঁচার চনে কওাপ্লনা
রওম সফ, ঈৎাভাঢা নে ওাপ্লরর নাপ্লম প্রোন ওরপ্লবন না বা কপপ্লমন্ট ওরপ্লঢ কেপ্লবন না
III. সবক্রে পরবঢী অঘরড সবসি প্রপ্লঢেও ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট ওরপ্লবন a) প্রপ্লঢেও বেসিকঢ পসসপ্লাডারপ্লও পরামলস কেপ্লবন নসমপ্লনলন ওাযসওরী ওরপ্লঢ বা বরাে
ওরপ্লঢ বা ঠিওানা বোপ্লঢ বা পঙন্ন বাঙাআ ওরপ্লঢ, সবেঝা কযমন প্লঢ পাপ্লর কআ
নুযােী, এবং কযঔাপ্লন েরওার কআ মঢ এর চনে প্রপ্লোচনীে ােঢার প্রস্তাব কেপ্লবন;
b) আসঢমপ্লিেআ ঢাাঁর মািেপ্লম ংকৃীঢ বীমা বেবা িপ্লর রাঔপ্লঢ পসসপ্লাডারপ্লও সেপ্লে সনিসাসরঢ
মপ্লের মপ্লিে সপ্রসমোম চমা কেো সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ বরওম বেবিা ওরপ্লবন,
পসসপ্লাডারপ্লের কমৌসঔওভাপ্লব চাসনপ্লে  সসঔঢভাপ্লব ঢাাঁপ্লের নচর ওসরপ্লে।
c) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কযন ক্লাপ্লেন্ট বীমার কমোে কল োর ঢাসরঔ ম্পপ্লওস প্লঘঢন ণাপ্লওন,
এমনসও ক্লাপ্লেন্টপ্লও যসে অপ্লরা ওভাপ্লরর প্রস্তাব না কেো প্লে ণাপ্লও ঢাপ্ল।
d) পসস শুরু োর পর বা কল সরসনঈো ঢাসরঔ কণপ্লও পসসপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লরপ্লঙ এমন
কওাপ্লনা পসরবঢস প্লনর প্রপ্লোচনীেঢা  সবেগুস সরসনঈো কনাটিপ্লর মপ্লিে প্রওাল ওরার
ওঢস বে ম্পপ্লওস ঢওস বাঢস া ণাওপ্ল ঢা সনসশ্চঢ ওরপ্লবন;
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e) এঝা সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কয এওঝা সরসনঈো কনাটিপ্লর মপ্লিে ঘু সি পুননসবীওরপ্লডর চন.
বীমাওারীপ্লও রবরা ওরা মস্ত ঢপ্লণের এওঝা করওটস (সঘঠির প্রসঢসসপ ) রাঔার
এওঝা ঘাসো ণাওপ্লব;
f) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন যাপ্লঢ কমোে কল োর ঢাসরপ্লঔর যপ্লণি অপ্লক ক্লাপ্লেন্ট বীমাওারীর
সরসনঈোপ্লর অমন্ত্রড কপপ্লে যান।
g) বীমাওারীর দ্বারা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে প্রপ্লোচনীেঢা কমপ্লন পসসপ্লাডার বা কক্লআমওারী বা
ঈপপ্লভািাপ্লও প্রপ্লোচনীে ােঢা কেপ্লবন;
h) প্লঙ্গ প্লঙ্গ কক্লআপ্লমর ওণা চানাপ্লনা  মস্ত বস্তুকঢ সবে প্রওাল ওরপ্লঢ ক্লাপ্লেন্টপ্লও ঢাাঁর
োেবেঢা বুসছপ্লে কেপ্লবন এবং যঢ লীঘ্র ্ভকব পরবঢী পযসাে ম্পপ্লওস পরামলস কেপ্লবন;
i) কযঔাপ্লন ঢার মপ্লন প্লব ক্লাপ্লেন্ট ঢা ওপ্লরনসন কঔাপ্লন ক্লাপ্লেন্টপ্লও ঢে, নোযে  বঝা প্রওাল
ওরপ্লঢ পরামলস কেপ্লবন। অপ্লরা সওঙু প্রওাল যসে অন্ন না ে ঢাপ্ল সঢসন ক্লাপ্লেপ্লন্টর চনে
অপ্লরা সওঙু ওরপ্লঢ স্বীওার ওরার ওণা সবঘার ওরপ্লবন;
j) কক্লআম ংক্রান্ত কওাপ্লনা প্রপ্লোচনীেঢার সবপ্লে ক্লাপ্লেন্টপ্লও দ্রুঢ পরামলস কেপ্লবন;
k) এওঝা কক্লআম বা খঝনা যা কণপ্লও কক্লআম প্লঢ পাপ্লর কঝা ম্পপ্লওস ক্লাপ্লেপ্লন্টর কণপ্লও প্রাপ্ত কয
কওাপ্লনা ঢণে সবম্ব না ওপ্লর, এবং কওাপ্লনা খঝনা সঢনটি ওমসসেবপ্লর মপ্লিে ফরোটস ওপ্লর
কেপ্লবন;
l) এওঝা কক্লআম সনপ্লে বীমাওারীর সোন্ত বা নে সওঙু ম্পপ্লওস সবম্ব না ওপ্লর ক্লাপ্লেন্টপ্লও
পরামলস কেপ্লবন; এবং ঢাাঁর কক্লআম নুিাবন ওরপ্লঢ ক্লাপ্লেন্টপ্লও যাবঢীে যুসিগ্রাে ােঢা
কেপ্লবন।
m) এওঝা বীমা ঘু সির িীপ্লন কওাপ্লনা ঈপপ্লভািার কণপ্লও সওঙু োসব ওরপ্লবন না বা ভাক কনপ্লবন
না;
n) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন যাপ্লঢ সনপ্লেসপ্ললর সঘঠি, পসস  সরসনঈোপ্লর ওাকচপপ্লত্রর মপ্লিে সভপ্লযাক
পসরঘানা পেসঢর সবস্তাসরঢ সববরড ণাওপ্লব;
o) ে কফাপ্লন ণবা সসঔঢভাপ্লব সভপ্লযাক গ্রড ওরপ্লবন;
p) সঘঠি পাোর কঘাে সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাপ্লকর প্রাসপ্তস্বীওার ওরপ্লবন, যাাঁরা এআ সভপ্লযাকটি
ামাপ্লবন কআ ওমীপ্লের পরামলস কেপ্লবন এবং কঝা ামাপ্লনার মেীমার সবপ্লে পরামলস
কেপ্লবন;
q) চবাবী সঘঠি পাঞাপ্লনা সনসশ্চঢ ওরপ্লবন এবং সভপ্লযাকওারীপ্লও চানাপ্লবন যসে সঢসন চবাপ্লব
ন্তুি ন ঢাপ্ল সঢসন ওী প প্লঢ পাপ্লরন;
r) সনসশ্চঢ ওরপ্লবন যাপ্লঢ এওটি ঈপযুি সসনের স্তপ্লর সভপ্লযাপ্লকর প্রসঢসবিান;
s) সভপ্লযাক করওটস ওরপ্লঢ  নচরােসরর চনে এওঝা বেবিা রাঔপ্লবন।
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অধ্যায় 5
জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকপত নীক্ষত
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লে, অমরা এওটি চীবন বীমা ঘু সির চনে প্রপ্লোচনীে ঈপাোনগুপ্লা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরব।
িোেটি এওটি চীবন বীমা ঘু সির সবপ্লল তবসলিে প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. বীমা ঘু সি - অআনকঢ সেও এবং সবপ্লল তবসলিে
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A. বীমা ঘু সি - অআনকঢ সেও এবং সবপ্লল তবসলিে
1. বীমা চু ক্ষি - আইক্ষন ক্ষেক
a) বীমা চু ক্ষি
বীমা এওটি ঘু সিমূও ঘু সিপ্লঢ চস ঢ কযঔাপ্লন সবমাওারীরা সওঙু সবপ্লল ছুাঁ সওর সবরুপ্লে অসণসও
ুরিা প্রোন ওপ্লর এওটি মূে বা প্রসমোম সপ্লপ্লব যা পসরসঘঢ। ঘু সিমূও ঘু সি এওটি সবমা
পসসর অওার িার ওপ্লর।
b) বীমা চু ক্ষির আইনগত ক্ষেক
অমরা এঔন এওটি বীমা ঘু সি সওঙু তবসলিে কেঔব এবং ঢারপর ািারডভাপ্লব বীমা ঘু সিপ্লও কয
অআন ম্পসওস ঢ নীসঢপ্লও যা সনেন্ত্রড ওপ্লর কগুপ্লা সবপ্লবঘনা ওরব।
গুরুত্বপূণপ
এওটি ঘু সি  অআন ম্মঢ ভাপ্লব েুআ পপ্লির ম্মসঢ। বীমা ঘু সি  ভারপ্লঢর মি ঘু সি
ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ দ্বারা সনেসন্ত্রঢ।

এওটি বীমা পসস েুআ পপ্লির মপ্লিে এওটি ঘু সি, কযমন কওাম্পাসনপ্লও, সবমাওারও , এবং
পসসিারওপ্লের বীমাওৃ ঢ বা ে এবং ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ ংরসিও প্রপ্লোচনীেঢা পূডস
ওপ্লর।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : বীমাঘু সি
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c) তবধ্ চু ক্ষির উপাোন

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : তবি ঘু সির ঈপাোন

তবি ঘু সির ঈপাোন:
i. প্রস্তাব এবং স্বীকৃক্ষত
এওচন বেসি যঔন নে অপ্লরওচপ্লনর প্লঙ্গ সওঙু ওাচ ওরপ্লঢ ম্মসঢ ণবা এআ িরপ্লনর,
নোনে ম্মসঢ পাো কণপ্লও সবরঢ ণাপ্লওন ঢঔন সঢসন এওটি প্রস্তাব তঢরী ওপ্লরন বপ্ল ঈপ্লেঔ
ওরা ে ে।ািারডঢ, ঈপিাপও দ্বারা প্রস্তাব তঢরী ে, এবং বীমাওারীর স্বীওৃ সঢ দ্বারা কঠিঢ
ে।
এওচন বেসি যাপ্লও প্রস্তাব কেো ে, সিওন্তু ঢার ম্মসঢ প্রওাল ওপ্লর, এটি এওটি স্বীওৃ সঢ
বপ্ল কডে ওরা ে। ঢঃপর যঔন এওটি প্রস্তাব গ্রড ওরা ে ঢঔন কটি এওটি প্রসঢশ্রুসঢ
প্লে যাে।
এওটি ঘু সি কঞপ্লনর চনে ঈপিাপও দ্বারা স্বীওৃ সঢ প্রপ্লোচন।
যঔন এওচন ঈপিাপও বীমা পসরওল্পনা
স্বীওার ওপ্লরন এবং অমানপ্লঢর পসরমাড পসরপ্ললাপ্লি
ম্মসঢ প্রোন ওপ্লরন, কযটি, প্রস্তাব পে গ্রপ্লডর পর প্রণম সপ্রসমোম রূপান্তসরঢ ে প্রস্তাব ঢঔন
পসসর অওার িারড ওপ্লর।
যসে কওাপ্লনা লঢস কেো ে ঢঔন এটি এওটি পাল্টা প্রস্তাব প্লে যাে.
পসস বি ঘু সির প্রমাড প্লে যাে।

85

ii. ক্ষবরবচনা
এর ণস  কয ঘু সিপ্লঢ পিগুপ্লার চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিার ণাওপ্লঢ প্লব। সপ্রসমোম
বীমাওৃ ঢ দ্বারা সবপ্লবঘনা ওরা ে, এবং সবমাওারী সবপ্লবঘনা ওপ্লর িসঢপূরপ্লডর প্রসঢশ্রুসঢ সেপ্লে।

iii. পিরের মরধ্য ম্মক্ষত
ঈভে পি এওআ প্লণস এওআ সচসন ওরপ্লঢ ম্মঢ ো ঈসঘঢ। নেভাপ্লব, ঈভে পপ্লির মপ্লিে
"অক্ষভন্ন ঐকযমতয" ণাওা ঈসঘঢ। বীমা কওাম্পানী এবং পসসিারও ঈভেপ্লও এওআ প্লণস এওআ
সচসনপ্ল ম্মঢ প্লঢ প্লব।
iv. অবাধ্ ম্মক্ষত
এওটি ঘু সির মপ্লিে প্রপ্লবল ওরার মে বাি ম্মসঢ ণাওা ঈসঘঢ।
ম্মসঢপ্লও বাি বা ে যঔন এটি প্রভাসবঢ য না সনম্নসসঔঢ ওারড কণপ্লও:






েমন
নুসঘঢ প্রভাব
প্রঢারডা
সমণো সববরড
ভু 

ঘু সি বাসঢপ্লযাকে ে যঔন ঘু সিটি েমন, প্রঢারডা বা সমণো সববরড দ্বারা ৃি ে।
v. পরির িমতা
ঘু সির ঈভে পপ্লি ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লবল ওরার চনে অআনঢভাপ্লব ঈপযুি প্লঢ প্লব। পসসিারীপ্লও
বলেআ প্রস্তাব আ ওরার মে প্রাপ্তবেস্ক প্লঢ প্লব এবং ুি মসস্তস্ক এবং অআন নুযােী
কযাকে প্লঢ প্লব। ঈোরডস্বরূপ, নাবাওরা বীমা ঘু সি প্রপ্লবল ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
vi. তবধ্তা
ঘু সির সবেবস্তুর তবিঢা অবলেও, ঈোরডস্বরূপ, কওাপ্লনা বীমা নবি ওাচ ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
প্রসঢটি ঘু সি যার সবেবস্তু বা সবপ্লবঘনা কবঅআনী ঢা ওাযসওর ে। এওটি বীমা ঘু সির
সবেবস্তু তবি সবেবস্তু।
গুরুত্বপূণপ
i.

েমন - পরািমূও ঈপাে প্রপ্লোপ্লক ঘাপ চস ঢ।

ii. অনুক্ষচত প্রভাব- যঔন এওচন বেসি সযসন নে অপ্লরওচপ্লনর আচ্ছা সনেন্ত্রড ওরপ্লঢ িম ে
ক প্লযৌসিও ুসবিা প্রাপ্লপ্তর চনে ঢাাঁর বিান বেবার ওপ্লর।
iii. প্রতারণা- এওচন বেসি যঔন নে ওাঈপ্লও সমণো সবো, যা ক ঢে বপ্ল সবো ওপ্লর না
ঢা ঈপিাপনা ওপ্লর ওাচ ওরাপ্লঢ সক্রে ওপ্লর। এঝা আচ্ছাওৃ ঢ ংবরড কণপ্লও বা সমণোবডসন ওপ্লর
প্লঢ পাপ্লর।
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iv. ভু - এওচপ্লনর জ্ঞান বা সবো বা এওটি সচসন ণবা খঝনা বোঔো ওরার ত্রুটি। এটি
ঘু সির সবেবস্তু কবাছার কিপ্লত্র এবং ঘু সিবপ্লের চনে ভু  সেপ্লও সনপ্লে কযপ্লঢ পাপ্লর।
2. বীমা চু ক্ষি- ক্ষবরল তবক্ষলষ্টয
a) ইউবক্ষরম ফাইক্ষডজ বা যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত
এটি বীমা ঘু সির এওটি কমৌসও নীসঢ। আঈবসরম ফাআসটচ বা ে, এর মাপ্লন  ঘু সির প্রপ্লঢেও
পি বলেআ বীমা সবে ংক্রান্ত ব ঢোবলেও ঢপ্লণের প্রওাল ওরপ্লব।
যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢ এবং ভা প্রসঢশ্রুসঢর মপ্লিে এওটি পাণসওে তঢরী ওরা যাে। ব বাসডসচেও
ঘু সির ািারডঢ প্রপ্লোচন ঢাপ্লের কনপ্লেপ্লনর মে ভা প্রসঢশ্রুসঢ কযঔাপ্লন কওাপ্লনা ঢণে প্রোপ্লনর
প্রঢারডা বা প্রবঞ্চনা ণাওপ্লব না। ভা প্রসঢশ্রুসঢ নীসরিপ্লড এআ অআসন োসেত্ব ঙা া সবপ্লক্রঢা কক্রঢা
ঘু সি সবে ম্পপ্লওস কওাপ্লনা ঢণে প্রওাল ওরপ্লঢ বািে নে।
এঔাপ্লন পসরসিঢ সনেমটি  কয “ক্রেতা াবধ্ান নীক্ষত" যার মাপ্লন কক্রঢা াবিান। প্রঢোসলঢ
ঘু সির পিরা ঘু সির সবেবস্তু পরীিা ওরপ্লবন এবং কযঔাপ্লন সবেস্তভাপ্লব ঈত্তর কেো প্লেপ্লঙ কঔাপ্লন
নে পপ্লির ঘু সি এ াপ্লনার কওাপ্লনা প্রশ্নআ কনআ।
যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত: বীমা ঘু সি সভন্ন পণ ঘপ্ল। প্রণমঢ, ঘু সির সবে েুরসিকমে এবং
সবমাওারীর রাসর পযসপ্লবিড বা চ সভজ্ঞঢা মািেপ্লম পসরসঘঢ নে। অবার প্লনও খঝনা
অপ্লঙ, যা প্রওৃ সঢ সপ্লপ্লব শুিুমাত্র ঈপিাপও চানপ্লঢ পাপ্লরন।সবমাওারীপ্লও প্রােআ ঢপ্লণের চনে
ঈপিাপপ্লওর ঢপ্লণের ঈপর সনভস র ওরপ্লঢ ে।
ঢঃএব ঈপিাপপ্লওর অআনকঢ োসেত্ব  যাপ্লের ওাপ্লঙ এআ ঢণে কনআ কআ ব বীমাওারীপ্লও বীমা
সবেও মস্ত ঢণে প্রওাল ওরা।
উোরণ
কটসভট এওটি চীবন বীমা পসসর চনে এওটি প্রস্তাব তঢসর ওপ্লর। পসসর চনে অপ্লবেপ্লনর মে
কটসভট টাোপ্লবটিপ্ল ভু কসঙ এবং সঘসওৎা সিন সঙ সওন্তু কটসভট বীমা কওাম্পানীর ওাপ্লঙ এআ
ঢেটির প্রওাল ওপ্লর সন।কটসভট সত্রপ্ললর কওাঞাে সঙ ঢাআ চীবন বীমা কওাম্পানী কটসভটপ্লও কওাপ্লনা
স্বািে পরীিার চনে না বপ্লআ পসস কপ্ররড ওপ্লর সওঙু বঙর পপ্লর কটসভপ্লটর স্বািে ঔারাপ ে এবং
ঢাপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরপ্লঢ কটসভট অপ্লরাকোভ ওপ্লর না এবং সওঙু সেপ্লনর মপ্লিে মারা যাে।
চীবন বীমা কওাম্পানীপ্লঢ োসব ঈপিাসপঢ প্লেসঙ।
কটসভপ্লটর মপ্লনানীঢ বেসি প্রঢোসলঢ ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পানী োসব প্রঢোঔোন ওপ্লর।
ঢেপ্লন্ত, বীমা কওাম্পানী চানপ্লঢ পাপ্লর কয পসসর চনে অপ্লবেন ওরার মে কটসভট আসঢমপ্লিে
টাোপ্লবটি ভু কসঙ এবং এআ ঢেটি কটসভট আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ককাপন ওপ্লর সঙ। ঢঃপর বীমা ঘু সিটি
নাওঘ এবং বাসঢ ওরা ে এবং োবী প্রঢোঔান ওরা ে।

ঈপাোন ঢণে  কআ ঢণে যা বীমাওারীপ্লও সোন্ত সনপ্লঢ িম ওপ্লর কয:
 ঢারা ছুাঁ সওটি গ্রড ওরপ্লবন সওনা?
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 যসে গ্রড ওপ্লর ঢাপ্ল ওঢ প্রসমোম ার এবং কওান লঢস াবী িঢস প্লবে কনপ্লবন?
যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢর এআ অআসন োসেত্ব
ািারড অআপ্লনর িীপ্লন অপ্ল। এআ োসেত্ব
ঈপিাপপ্লওর চানা ঢোবলেও ঢপ্লণে শুিুমাত্র প্রপ্লযাচে নে, যা ঢাাঁর চানা ওঢস বে কঔাপ্লন প্রপ্লযাচে।
উোরণ
এগুস ঢোবলেও ঢপ্লণের সওঙু ঈোরড কযগুপ্লা প্রস্তাব তঢরীর মে প্রস্তাবপ্লওর প্রওাল ওরা ঈসঘঢ:
i.

জীবন বীমা: সনচস্ব সঘসওৎাসবেও আসঢা, বংলকঢ ুিঢার পাসরবাসরও আসঢা,
িূমপান এবং মেেপাপ্লনর মঢ ভো, ওাচ কণপ্লও নুপসিসঢ, বে, লঔ, অসণসও ঢণে
কযমন প্রস্তাবপ্লওর অে ংক্রান্ত সববরড, পূপ্লবস সবেেমান চীবন বীমা পসস, কপলা আঢোসে।
ii. অক্ষি বীমা: সনমসাড এবং সবসডং-এর বেবার, সবসডং-এর বে, ীমানাে পপ্লডের প্রওৃ সঢ
আঢোসে।
iii. ক্রনৌ বীমা: পপ্লডের সববরড, পোসওং পেসঢ আঢোসে।
iv. ক্রমাটরগা়িী বীমা: কাস র সববরড, ক্রে ঢাসরঔ, িাআভাপ্লরর সববরড আঢোসে।
v. স্বািে বীমা

এআভাপ্লব বীমা ঘু সি এওটি ঈচ্চ বািেবািওঢার সবে। যঔন এটি বীমার কিপ্লত্র অপ্ল, ঢঔন ভা
প্রসঢশ্রুসঢ ঘু সি যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢ ঘু সি প্লে যাে।
ংজ্ঞা
"প্লস্বচ্ছাে প্রওাল ওরার এওটি আসঢবাঘও োসেত্ব, ঠিওভাপ্লব এবং ম্পূডসরূপ্লপ ছুাঁ সওর ব খঝনা
ঈপাোন নুপ্লরাি বা প্রস্তাব ওরা প্লচ্ছ সওনা, এর প্লঙ্গ চস ঢ সাপ্লব "আঈবসরম ফাআসটচ "
িারডাটিপ্লও এআভাপ্লব ংজ্ঞাসেঢ ওরা ে।

যক্ষে যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত উভয় পরির দ্বারা পান করা না য়, চু ক্ষিট অপররর দ্বারা
এ়িারনা ক্রযরত পারর।মূঢ কওঈ ঢার সনপ্লচর ভু প্লর ুসবিা গ্রড ওরপ্লঢ পারপ্লব না, সবপ্ললঢ এওটি
বীমাু্ ওন্ট্রোপ্লক্ট প্রপ্লবপ্ললর মে।
এ বীমাওৃ ঢ বীমা ঘু সি ংক্রান্ত কয কওাপ্লনা ঢে ঈপাোনপ্লও সমণো বডসনা ওরপ্লবন না বপ্ল অলা
ওরা যাে। বীমাওৃ ঢপ্লও মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে প্রওাল ওরপ্লঢ প্লব।যসে এআ অআনকঢ বািেবািওঢা
সস্তত্ব না ণাপ্লও, এওচন বেসি সযসন বীমা গ্রড ওরপ্লঙন সঢসন েপ্লঢা সবেবস্তুপ্লঢ ছুাঁ সও প্রভাসবঢ
সনসেস ি খঝনা ককাপন ওপ্লর নুসঘঢ ুসবিা কপপ্লঢ পাপ্লরন।
অলা ওরা যাে কওপ্লনা ঢে ককাপন না ওপ্লর পসসিারী
ঢার স্বাপ্লিের বিা, পাসরবাসরও
আসঢা, অে, কপলা আঢোসে প্রওাল ওরপ্লবন যাপ্লঢ বীমাঘু সির োে গ্রডওারী ছুাঁ সওর যণাণসভাপ্লব
মূোেন ওরপ্লঢ িম প্লব। প্রস্তাব ফপ্লমস প্রওাল বা সমণো বডসনা বীমাঘু সির োে গ্রডওারীর
সসঔঢ সোপ্লন্ত প্রভাব কফপ্ল বীমাওৃ প্লঢর ওন্ট্রোক্ট বাসঢ ওরার সিওার অপ্লঙ।
ব ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরা অআনকঢ বািেবািওঢা।
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উোরণ
এওচন ওাযসসনবসাী ঈচ্চ রিঘাপ কণপ্লও ভু কপ্লঙন এবং ম্প্রসঢ ঢার এওটি মৃেু াঝস োঝাও প্লেঙ
যার চনে সঢসন সনম্নসসঔঢ কমসটপ্লও নীসঢ গ্রড ওরার সোন্ত কনন সওন্তু ম্পূডস ঢপ্লণের প্রওাল
ওপ্লরন না। সবমাওারীর খঝনার সমণো বডসপ্লনর চনে বীমাওৃ ঢ বীমা প্রস্তাব গ্রপ্লড প্রঢাসরঢ ন।

একজন বযক্ষির হৃেরয় একট জন্গত ক্ষছদ্র আরছ এবং প্রস্তাব ফরমপ এট প্রকাল কররন। এট
ক্ষবমাকৃ রতর দ্বারা গৃক্ষত য় এবং প্রস্তাবকারীরক অবগত করা য়না ক্রয পূবপ ক্ষবেযমান ক্ররাগ অন্তত
কমপরি আগামী 4 বছর পূরণ করা য় না। এট বীমাকৃ রতর দ্বারা একট ক্ষমথযা বণপ ন।
b) অতযাবলযক তথয
ংজ্ঞা
অতযাবলযক তথয বপ্লঢ কবাছাে এওটি ঢে যা বীমাঘু সির োেগ্রড ওারীর সোন্তপ্লও প্রভাসবঢ
ওরপ্লঢ পাপ্লরন কয সঢসন ছুাঁ সও গ্রড ওরপ্লবন সওনা এবং কটি প্ল প্রসমোপ্লমর ার এবং লঢস াবী
সও প্লব।
এওটি প্রওাসলঢ ঢে ঢোবলেও সওনা ঢা সনভস র ওরপ্লব পৃণও কিপ্লত্রর পসরসিসঢর ঈপর এবং
শুিুমাত্র অোপ্লঢর অআন কল সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লর। ছুাঁ সওপ্লও প্রভাসবঢ ওরপ্লব এমন খঝনার প্রওাল
বীমাসেঢপ্লও ওরপ্লঢ প্লব।
বীমা ংক্রান্ত সওঙু িরপ্লনর ঢোবলেও ঢণে যা এওচপ্লনর প্রওাল ওরা ঈসঘঢ কগুপ্লা কেঔা যাও
এবার:

i.

ঢণে, স্বাভাসবপ্লওর কঘপ্লে সিও ঈদ্ঘাঝর বোঔো ওপ্লর কয ছুাঁ সও ঢা সনপ্লেসল ওপ্লর।

উোরণ

মুদ্র বাক্ষত পণযম্ভাররর ক্ষবপজ্জনক প্রকৃ ক্ষত, অুস্থতার পূবপ ইক্ষতা
ii. নোনে বীমাওৃ ঢ কণপ্লও কনো পুপ্লরাপ্লনা ব পসসর সস্তত্ব এবং ঢাপ্লের বঢস মান বিা
iii. প্রস্তাব ফপ্লমসর ব প্রশ্ন বা বীমার চনে অপ্লবেপ্লনর ঈপাোন সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে,
ওারড এটি বীমার সবেবস্তুর সবসভন্ন ংপ্ললর এবং ছুাঁ সওর প্লঙ্গ চস ঢ এবং বসেও কণপ্লও
সবপ্লবসঘঢ। প্রপ্লশ্নর ঈত্তর ঠিও এবং ম্পূডসভাপ্লব সেপ্লঢ প্লব।
সনম্নসসঔঢ সওঙু পসরসিসঢপ্লঢ কযঔাপ্লন ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার েরওার কনআ
তথয
অতযাবলযক তথয যা প্রকাল করার েরকার ক্রনই
এটি িপ্লর কনো যাে বীমাঘু সির োেগ্রডওারী দ্বারা যসে সনসেস ি ঢেন্ত না ে ঢাপ্ল প্রস্তাবপ্লওর
সনম্নসসঔঢ ঢণে প্রওাল ওরার কওান বািেবািওঢা কনআ:
i.

ঝুঁু ক্ষক কমারত মুক্ষচত বযবস্থার প্ররয়াগ।
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উোরণ: সগ্ন সনবসাপও যপ্লন্ত্রর ঈপসিসঢ
ii. বীমাকৃরতর অজানা বা অজ্ঞাত তথয
উোরণ: এওচন বেসি, সযসন ঈচ্চ রি ঘাপ ভু কপ্লঙন সওন্তু পসস গ্রড ওরার মে এআ
সবপ্লে জ্ঞাঢ সঙপ্লন, এটিপ্লও ঢে প্রওাল প্লঙ্গ সভযুি ওরা যাপ্লব না।
iii. ক্রকানট যুক্ষিেত অধ্যবায় দ্বারা আক্ষবষ্কৃত রত পারর?
প্রপ্লঢেওটি পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার প্রপ্লোচন কনআ। বীমাঘু সি গ্রডওারীর অর
ঢণে প্রপ্লোচন প্ল ঢা সচজ্ঞাা ওরার চনে যপ্লণি প্লঘঢন প্লঢ প্লব।
iv. আইক্ষন ক্ষবয়
বাআ প্রঘসঢ অআন চানপ্লব এটিআ নুমান ওরা যাে।
উোরণ: সবপ্লফারও মচুঢ ম্পপ্লওস কপৌর অআন
v. যা ম্পরকপ ক্ষবমাকৃত উোীন (অথবা আর তরথযর জনয প্ররয়াজন পক্ষরার করর)

ক্ষবমাকৃ ত পরর অম্পূণপ উিররর অজুারত োক্ষয়ত্ব অস্বীকার কররত পাররন না।
ওঔন প্রওাল ওরার োসেত্ব অপ্লঙ?
চীবন বীমা ঘু সির কিপ্লত্র, প্রস্তাব গ্রড না ওরা এবং এওটি নীসঢ চাসর অপ্লাঘনার পুপ্লরা মপ্লের
মপ্লিে প্রওাপ্ললর োসেত্ব ণাপ্লও। এওবার নীসঢ কৃীঢ প্ল, পসসর কমোপ্লে খঝপ্লঢ পাপ্লর এমন কয
কওাপ্লনা ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার অর প্রপ্লোচন কনআ।
উোরণ

শ্রী রাজন পরনররা বছররর জনয একট জীবন বীমা পক্ষক্ষ ক্ষনরয়রছন। পক্ষক্ষ গ্ররণর ছয় বছর
পর শ্রী রাজরনর হৃেযরন্ত্র ক্ষকছু মযা য় এবং তারক ক্ষকছু অস্ত্রপচাররর মরধ্য ক্ষেরয় ক্রযরত য়।শ্রী
রাজরনর এই তযট বীমাকৃ রতর কারছ প্রকারলর েরকার ক্রনই।
বলে যসে পানা সপ্রসমোম না কেোর ওারপ্লড পসস বেিস ে এবং পসসিারীর ঘু সি সক্রে
ওরার েরওার ে এবং এটি ঘাু ওরপ্লঢ ঘাআপ্লঙ, এরওম সক্রেঢার মে, ঢার ওঢস বে  ব
ঢে যা ঢোবলেও এবং প্রাসঙ্গও ঢা প্রওাল ওরা। কযন এটি এওটি নঢু ন পসস।
যথাাধ্য ভা ক্ষবশ্বা ভে
অমপ্লের এঔন পসরসিসঢর সবপ্লবঘনা ওরপ্লব যা যণাািে ভা সবো ভপ্লঙ্গর প্লঙ্গ
ঙ্ঘন প্রওাল বা সমণো বডসনার মািেপ্লম ঈদ্ভূ ঢ ে।
অপ্রকাল: ঈদ্ভূ ঢ প্লঢ পাপ্লর যঔন সবমাওৃ ঢ
বীমাওারী কওাপ্লনা সনসেস ি ঢেন্ত ঈিাসপঢ
ঈত্তপ্লরর মািেপ্লম ঈদ্ভূ ঢ প্লঢ পাপ্লর। প্রােআ
ওাপ্লরা জ্ঞান বা ঈপ্লেলে ঙা াআ তঢসর ওরা
নে।

চস ঢ। এমন

ঢোবলেও ঢণে ম্পপ্লওস ািারডঢ নীরব ণাপ্লওন ওারড
ওপ্লরনসন। এটি সবমাওৃ ঢ দ্বারা ঈিাসপঢ প্রপ্লশ্নর র
প্রওাল েঢ বপ্লসঢ প্লঢ পাপ্লর (মাপ্লন এঝা েপ্লঢা
প্লঢ পাপ্লর) ণবা প্রস্তাবও কভপ্লবপ্লঙন ঢেটি ঢোবলে
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এআ কিপ্লত্র এটি সনপ্লেসা। এওটি ঢে যঔন আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ঘাপা ে ঢঔন ঢা ংবরড সাপ্লব কডে
ওরা ে। পপ্লররটির কিপ্লত্র ঙনার সভপ্রাে অপ্লঙ।
ক্ষমথযা বণপ না: বীমা ওন্ট্রোপ্লক্টর
অপপ্লর মে কওান সববৃসঢপ্লও ঈপিাপনা বা ে। এওটি
ঈপিাপনা অপ্ল এওটি খঝনার সনসেস ি সববৃসঢ বা সববৃসঢর সবো, ঈপ্লেলে বা প্রঢোলা প্লঢ পাপ্লর।
এআ প্রপ্লঙ্গ অলা ওরা যাে কয খঝনার কয সববৃসঢটি ঢা যপ্লণি ঠিও প্লব। যঔন ঈপিাপনা অপ্ল
কযটি সবোপ্লর সবে বা প্রঢোলা, কয ঈপ্লদ্বক ঈপিাপনা সবপ্লে অপ্ল, এঝা িপ্লর কনো কযপ্লঢ পাপ্লর
কয এটি র সবোপ্ল তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ।
েু’িরপ্লনর সমণো বডসনা প্লঢ পাপ্লর:
i.

র ক্ষমথযা বণপ না ভু  সববৃসঢ, কযগুপ্লা কওাপ্লনা প্রঢারডাপূডস ঈপ্লেলে ঙা াআ তঢরী ে
ঢার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ।
ii. নেসেপ্লও প্রতারণাপূণপ ক্ষমথযা বণপ না বপ্লঢ কবাছাে সমণো সববৃসঢ কযগুপ্লা বীমাওৃ ঢপ্লও
প্রঢারডা চনে আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রাে ওরা ে বা প্লঢের যপ্লণাসঘঢ প্রঙ্গ ঙা াআ
কবপপ্লরাোভাপ্লব তঢসর ওরা ে।
ািারডঢ এওটি বীমা ওন্ট্রোক্ট ওাযসওর প্লে যাে যঔন এঔাপ্লন প্রঢারডা চনে আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রাপ্লের
স্পি বেপার ণাপ্লও বা যঔন এঔাপ্লন প্রঢারডাপূডস সমণো বডসন ণাপ্লও।
াম্প্রসঢও ংপ্ললািন (মাঘস, ২০১৫) বীমা সিসনেম, ১৯৩৮ এআ ব লঢস ম্বপ্লে সওঙু কাআটাআন
অপ্লঙ যার িীপ্লন কওাপ্লনা পসসর প্রসঢ চাসোসঢর প্রশ্ন কঢাা কযপ্লঢ পাপ্লর। নঢু ন সবিানগুস 
এআ রওম
চাসোসঢ
চীবন বীমার পসসর পসস শুরু োর ঢাসরঔ বা ছুাঁ সও শুরু োর ঢাসরঔ বা পসসর
পুনঃপ্রবঢস প্লনর ঢাসরঔ বা পসস রাআটাপ্লরর ঢাসরঔ, যা পপ্লর অপ্ল, ঢার কণপ্লও সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে কয
কওাপ্লনা মপ্লে চাসোসঢর সভসত্তপ্লঢ প্রশ্ন কঢাা কযপ্লঢ পাপ্লর:
বীমা কওাম্পানীর কঢমন সোপ্লন্তর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারীর ঈপওরড  সভসত্তপ্লঢ বীমাওঢস া বা অআনঢ
প্রসঢসনসি বা মপ্লনানীঢ বা সিওারপ্রাপ্ত প্রসঢসনসির প্লঙ্গ সসঔঢভাপ্লব কযাকাপ্লযাক ওরপ্লঢ প্লব।
“চাসোসঢ” লব্দটি সনম্নরূপ্লপ ংজ্ঞাসেঢ  সনসেস ি ওরা প্লেপ্লঙ:
“চাসোসঢ”-র মাপ্লন  বীমাওঢস াপ্লও বসঞ্চঢ ওরার ঈপ্লেপ্ললে বা বীমাওঢস াপ্লও প্রপ্লরাসঘঢ ওপ্লর বীমা
পসস প্রোন ওরপ্লঢ বীমাওারী বা ঢার এপ্লচন্ট দ্বারা ওৃ ঢ সনম্নসসঔঢ ওাযসওাপ্লপর কয কওাপ্লনা এওটি
(ও)পরামলস যা ঢে নে বা বীমাওৃ ঢ ঢে বসো সবো ওপ্লর না
(ঔ)বীমাওঢস ার ঢণে জ্ঞান বা সবো দ্বারা সক্রেভাপ্লব ঢণে ককাপন ওরা
(ক)প্রঢারডা ওরপ্লঢ নে কয কওান ঈপযুি ওাযস এবং
(খ)প্লয কওাপ্লনা কঢমন ওাযস বা ভ্রাসন্ত যা অআন সবপ্ললভাপ্লব প্রঢারডাপূডস সপ্লপ্লব কখাডা ওপ্লর।
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বীমা কওাম্পানী দ্বারা ছুাঁ সও মূোেপ্লনর ্ভকাসবঢভাপ্লব প্রভাসবঢ োর খঝনা ম্বপ্লে সনঙও নীরবঢা
চাসোসঢ নে যসে না মামার পসরসিসঢ এরওপ্লমর না ে কযমন ঢাাঁর ন্মান ওরা প্লেপ্লঙ, ওণা
বার মামাপ্লঢ নীরবঢা পান বীমাওঢস া বা ঢাাঁর এপ্লচপ্লন্টর ওঢস বে ণবা ঢাাঁর নীরবঢা, সনপ্লচর
প্লঙ্গ ওণা বার মঢু ে ে।
কওান বীমাওারী চাসোসঢর সভসত্তপ্লঢ বীমা পসস স্বীওার ওরপ্লঢ পাপ্লর না যসে বীমাওঢস া প্রমাড
ওরপ্লঢ পাপ্লরন কয বাস্তসবও ঢপ্লণের েমন বা ভু -সববৃসঢ ঢার জ্ঞান  সবোপ্ল ঢে সঙ ণবা
ঢে ুওাপ্লনার কওান আচ্ছাওৃ ঢ ঈপ্লেলে সঙ না বা এআিরপ্লনর বাস্তসবও ঢপ্লণের েমন বা ভু -সববৃসঢ
বীমাওারীর বকসঢর মপ্লিে অপ্লঙ:
এটি এমন প্রোন ওরা কয চাসোসঢর মামাে, পসসিারও চীসবঢ না ণাওপ্ল সমণো প্রমাড
ওরার োসেত্ব ুসবিাপ্লভাকীর ঈপর ণাপ্লও।
কওাপ্লনা বেসি সযসন বীমার ঘু সি অপ্লবেন এবং ের ওাওস ওপ্লরন ঢাাঁপ্লও ঘু সি কঞপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে
বসো কডে ওরা যাপ্লব, বীমাওারী এপ্লচন্ট প্লঢ পাপ্লর।

c) বীমারযাগয স্বাথপ
'বীমাপ্লযাকে স্বাণস' সস্তত্ব প্রপ্লঢেও বীমা ঘু সির পসরাযস ঈপাোন এবং বীমা চনে অআসন পূবল
স ঢস
সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে। কেঔা যাও বীমা এওটি চুো বা বাসচ ঘু সি কণপ্লও সওভাপ্লব পৃণও।
i.

জুয়া এবং বীমা

ঢা কঔা সবপ্লবঘনা ওরা যাও, কযঔাপ্লন কওঈ এওচন সচঢপ্লবন বা ারপ্লবন। এওচন বেসির
শুিুমাত্র বাসচ িরার ওারপ্লড াভ বা িসঢ ে। এওচন বেসি সযসন কওাপ্লনা স্বাণস ঙা াআ
কঔাটি কঔপ্লন সঢসন কঔা সচঢপ্লঢ পাপ্লরন এআভাপ্লবআ কঔার প্লঙ্গ সঢসন ম্পসওস ঢ। বাসচ অআনঢ
তবি নে এবং এআ নুাপ্লর ওরা কওাপ্লনা ঘু সি নবি।প্লওঈ যসে ঢা কঔার মে ঢার বাস
বেও রাপ্লঔ, নে পি ঢার ওাপ্লযসাোপ্লরর চনে অোপ্লঢ রডাপন্ন প্লঢ পাপ্লরন না।
এঔন এওটি বাস এবং ঢা পুপ্ল যাোপ্লও সবপ্লবঘনা ওরা যাও।এওচন বেসি সযসন বাস বীমা
ওরপ্লঙন ঢাাঁর বীমার সবেবস্তুর প্লঙ্গ এওঝা অআসন ম্পওস অপ্লঙ। সঢসন এটির মাসও এবং
এটি ধ্বং বা িসঢগ্রস্ত প্ল ঢার অসণসওভাপ্লব কভাকাসন্ত প্লব। এআ মাসওানা ম্পওস সগ্নওাণ্ড
খঝপ্ল বা না খঝপ্ল স্বািীনভাপ্লব সবেেমান, এবং এটি কআ ম্পওস কযটি িসঢর সেপ্লও সনপ্লে
যাে।এওটি খঝনা (সগ্ন বা ঘু সর) সনসবসপ্ললপ্ল িসঢওারও বীমা ণাকুও বা না ণাকুও।
ঢাপ্লর মঢ নে, কযঔাপ্লন এওচন ে সচঢপ্লব বা ারপ্লব, অগুন বাস র মাসপ্লওর এওটিআ
পসরডসঢ িসঢ।
মাসও বীমা ওপ্লরন এটি সনসশ্চঢ ওরার চনে কয িসঢটির সওঙু ঈপাপ্লে িসঢপূরড প্লব।
বীমাওারীর কয স্বাণস অপ্লঙ ঢাাঁর বাস র বা ঢার প্লণসর প্রসঢ ঢাপ্লও বীমাপ্লযাকে ুে বা
ে।বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লণসর ঈপসিসঢ অআন নুযােী এওটি বীমা ওন্ট্রোক্টপ্লও ওাযসওর এবং
প্রপ্লোকপ্লযাকে ওপ্লর কঢাপ্ল।
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উোরণ
শ্রী ঘন্ধপ্ললঔর এওটি বাস র মাসও যার চনে সঢসন বোে কণপ্লও 15 াঔ ঝাওা বাস
ঊড গ্রড ওপ্লরপ্লঙন। সনপ্লঘর প্রশ্নগুপ্লা সবপ্লবঘনা ওরুন:

বেওী

 বাস র চনে ঢার সও কওাপ্লনা বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ?
 বাস র চনে সও বোপ্লের কওাপ্লনা বীমা স্বাণস অপ্লঙ?
 ঢার প্রসঢপ্লবলীপ্লের সও ঔবর ?
শ্রী শ্রীসনবাপ্লনর স্ত্রী, েুআ বাচ্চাপ্লের এবং বেস্ক বাবা সনপ্লে এওটি পসরবার। সনপ্লঘর প্রশ্নগুপ্লা
সবপ্লবঘনা ওরুন:
 ঢাপ্লের ওোপ্লনর চনে ঢার সও কওাপ্লনা বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ?
 ঢাপ্লের কওঈ াপাঢাপ্ল ককপ্ল ক অসণসও িসঢগ্রি প্লব?
 প্রসঢপ্লবলীর বাচ্চাপ্লের চনে সও ঢার বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ?

বীমার সবে এবং এওটি বীমা ঘু সি সবপ্লের মপ্লিে পাণসওে ওরা এঔাপ্লন প্রাসঙ্গও।
বীমা ক্ষবয় ম্পসত্ত যাপ্লও বীমা ওরা প্লচ্ছ ঢার াপ্লণ ম্পসওস ঢ, যার এওটি সনচস্ব স্বওীে মান
অপ্লঙ।
নেসেপ্লও এওটি বীমা ঘু সির সবেবস্তু  কআ ম্পসত্তপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর কযঔাপ্লন অসণসও ুে
অপ্লঙ। এঝা শুিুমাত্র ে যঔন বীমাওৃ ঢর ম্পসত্তর ুে কযঔাপ্লন ঢার বীমা ওরার
অআসন
সিওার অপ্লঙ। ঠিও প্লণস বীমা পসস শুিুমাত্র ম্পসত্ত পূরড ওপ্লরনা, সওন্তু বীমাওৃ প্লঢর
ম্পসত্তর পর অসণসওুে পূরড ওপ্লর। ম্পসত্ত বীমাপ্লযাকে স্বাণস সনপ্লচ বাচ্চারা স্ত্রী।
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ািারড অআন নুাপ্লর বীমাপ্লযাকে স্বাণস
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ii. ময় যখন বীমারযাগয স্বাথপ থাকরব
চীবন বীমাপ্লঢ বীমাপ্লযাকে স্বাণস পসস গ্রড ওরার মে ঈপসিঢ ণাওপ্লঢ প্লব। ািারড
বীমাপ্লঢ, বীমাপ্লযাকে স্বাণস, পসস গ্রড ওরার মে এবং বেসঢক্রম কযমন কনৌবাসনী ম্পসওস ঢ
পসস মে োসবর, ঈপসিঢ ণাওপ্লব।

d) ম্ভাবয কারণ
অআসন নীসঢর কল ওারডটি  ্ভকাবে ওারড।
্ভকাবে ওারড বীমার মূ নীসঢ এবং অপ্ল িে-িসঢ সওভাপ্লব খপ্লঝপ্লঙ এবং অপ্লেৌ এটি বীমাওৃ ঢ
সবপপ্লের ফ সওনা ঢার াপ্লণ ম্পসওস ঢ। িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের দ্বারা ৃি ে ঢপ্লব সবমাওৃ ঢ
োেী। সবম্ব ওারডটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপে প্ল সবমাওৃ ঢ িসঢ পূরড ওরপ্লঢ বািে, নেণাে
নে।
এআ সনেম নুযােী, সবমাওৃ ঢ ঈেীেমান ক্রমাকঢ িসঢ ঈৎপােন খঝনার ওারড নুোন ওপ্লরন।
এআ কয এটি চরুরী নে িসঢ পূপ্লবস কয কল খঝনা না প্লঢ পাপ্লর ণসাৎ এটি চরুরী নে কয
এওটি খঝনা কযটি সনওঝি বা িসঢর ওারপ্লডর চনে ঢৎিডাঢ োেী।
নোনে ওারড, কযগুপ্লা ্ভকাবে ওারড কণপ্লও পৃণও, কগুপ্লা পপ্লরাি ওারড সাপ্লব কিডীবে ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর। পপ্লরাি ওারড েপ্লঢা ঈপসিঢ সওন্তু খঝনা খঝাপ্লনার চনে প্রভাবলী না প্লঢ পাপ্লর।
ংজ্ঞা

ম্ভাবয কারণ ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য় এইভারব ক্রয এট ক্ষেয় এবং কাযপ কর কারণ যা েমাগত ঘটনা
ততরী করর, ক্রকান ক্রকান লক্ষির স্তরিপ ছা়িাই শুরু করর এবং একট নতু ন এবং স্বতন্ত্র উৎ ক্রথরক
ক্ষেয়ভারব কাজ করর।
সওভাপ্লব ্ভকাবে ওারড নীসঢর চীবন বীমা ঘু সি কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে? ািারডভাপ্লব, কযপ্লঢু চীবন বীমা
মৃঢুের ুসবিা প্রোন ওপ্লর, মৃঢুের ওারড ম্পপ্লওস সবপ্লবঘনা না ওপ্লর, ্ভকাবে ওারড নীসঢ প্রপ্লযাচে
প্লব না। বলে প্লনও চীবন বীমা ঘু সিপ্লঢ এওটি েুখসঝনা ুপ্লযাক-ুসবিা অপ্লঙ কযঔাপ্লন অওসিও
মৃঢুের খঝনাে অেস্ত সঢসরি মূে প্রোন ওরা প্লব। এআ পসরসিসঢপ্লঢ, ওারড সনরূপড ওরা
প্রপ্লোচন - মৃঢুে েুখসঝনা ফপ্ল খপ্লঝপ্লঙ সওনা। এপ্লিপ্লত্র ্ভকাবে ওারড নীসঢ প্রপ্লযাচে প্লব।
আনুগতয চু ক্ষি
অনুকঢে ঘু সি  কগুপ্লা কযগুপ্লা কয পপ্লির বৃত্তর ওারবারী ুসবিা অপ্লঙ কআ পি ঔ া তঢরী
ওপ্লর এবং নে পিপ্লও কেে, যার শুিুমাত্র ঘু সি গ্রড বা প্রঢোঔোন ওরার চনে ুপ্লযাক ণাপ্লও।
এঔাপ্লন বীমা কওাম্পানীর ঘু সির লঢস াবী ংক্রান্ত ব ওারবারী িমঢা অপ্লঙ।
এটি প্রসঢপ্লরাি ওরপ্লঢ, এওটি স্বািীন-েৃসি কমোে ঘাু ওরা প্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন পসস গ্রপ্লনর ১৫
সেপ্লনর মপ্লিে পসসিারী পসস কনোর পর মঢপ্লভপ্লের ওারপ্লড কটিপ্লও বাসঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
কওাম্পাসনপ্লও সসঔঢ এবং সপ্রসমোম ওম ঔরঘ এবং মাু কফরঢ ম্পপ্লও বকঢ ওরপ্লঢ প্লব।
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e. িক্ষতপূরণ
িসঢপূরপ্লডর নীসঢটি ািারড বীমার কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে। এটর অথপ , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট
িক্ষতর ম্মুখীন রয়রছন, তাুঁরক এই প্রকারর িক্ষতপূরণ প্রোন করা যা তাুঁরক এই িক্ষতর
ঘটনাটর পূরবপ র আক্ষথপ ক অবস্থারন পুনপ ংস্থাপন করর। বীমার ঘু সিটি (বীমা পসসর মািেপ্লম
প্রমাসডঢ) ঙ্গীওার প্রোন ওপ্লর কয বীমাওৃ ঢ িসঢর ংওটি পযসন্ত এবং কটির প্লপিা নসিও
রাসল দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত প্লবন।
বীমার মূ ঢেটি  কয কওান বেসি ঢাাঁর ম্পপ্লের বীমাওরপ্লডর মািেপ্লম াভবান প্লঢ পারপ্লবন
না এবং ঢাাঁর িসঢর প্লপিা সিও ঈোর ওরপ্লঢ পারপ্লবন না। বীমাওারী িসঢটির ণসননসঢও
মূোেন ওরপ্লবন এবং কআ নুযােী িসঢপূরড প্রোন ওরপ্লবন।
উোরণ
রাম ঢাাঁর ১০ ি ঝাওা মূপ্লের বাস টি পূডস ংপ্লওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওাপ্লির চনে সঢসন
৭০০০০ ঝাওা ংপ্লওর িসঢর ম্মুঔীন ন। বীমা ংিা ঢাাঁপ্লও ৭০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন
ওরপ্লব। বীমাওৃ ঢ কওান প্রওার সিওপ্লণসর চনে োসব ওরপ্লঢ পারপ্লবন না।
এঔন এমন এওটি পসরসিসঢ সবপ্লবঘনা ওরুন কযঔাপ্লন ম্পেটি পূডস মূপ্লের চনে বীমাওৃ ঢ নে।
কপ্লিপ্লত্র এওচন শুিুমাত্র ঢাাঁর বীমার অনুপাসঢও াপ্লরআ িসঢপূরপ্লডর চনে সিওারী প্লবন।
িপ্লর কনো যাও, ১০ ি ঝাওা মূপ্লের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি ঝাওা মূপ্লের চনে বীমাওৃ ঢ। যসে
সগ্নওাপ্লির চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসব ওরপ্লঢ পারপ্লবন না।
এটি িপ্লর কনো প্লব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র প্লিসও মূপ্লের চনে বীমা গ্রড ওপ্লরপ্লঙন এবং
ঢার ফপ্ল সঢসন ঢাাঁর িসঢর ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-র োসবর সিওারী প্লবন। এটিপ্লও
অিারআনুেপ্লরন্স বা ে।

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকাররর বীমা গ্রণ কররছন তার উপর প্রেি িক্ষতপূররণর পক্ষরমাণট
ক্ষনভপরলী য়।
কবলীরভাক ািারড বীমা পসসর প্রওাপ্লরর কিপ্লত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ঢ ে,
বীমাওৃ ঢপ্লও িসঢর প্রওৃ ঢ পসরমাড, ণসাৎ, বেবারচসনঢ িপ্লের মূেটি বাপ্লে বঢস মান বাচার েপ্লর
সবনি ো ণবা িসঢ ো ম্পেটির পসরপূরপ্লডর চনে প্রপ্লোচনীে ণস
পযসন্তআ িসঢপূরড
প্রোন ওরা ে।
িসঢপূরড সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔঢ এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা প্লঢ পাপ্লর :





নকে ণস প্রোনওরা
এওটি িসঢগ্রস্ত ঈপাোপ্লনর ারাআ ওরা
সবনি ণবা িসঢগ্রস্ত ো ঈপাোপ্লনর পসরপূরড ওরা
পুনঃংিাপন, (পুনবসা) ঈোরডস্বরূপ, সগ্নওাপ্লি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি বাস র পুনকসঞন।
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপূরণ

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু ণাপ্লও কযগুসর মূে িসঢটি খঝার মপ্লে সনিসারড ণবা কডনা
ওরা ্ভকব ে না। কযমন, এওটি ংরসিঢ পাসরবাসরও ম্পে ণবা েূসভ সলল্পামগ্রী যার মূে
সনিসারড ওরা ওঠিন প্লঢ পাপ্লর। এওআ ভাপ্লব, মুদ্রবীমা পসসগুসর কিপ্লত্র পৃসণবীর পর প্রাপ্লন্ত
খঝা এওটি চাাচটু সবর েরুড ম্মুঔীন ো িসঢর পসরমাড সনিসারড ওরা ওঠিন ে।
এআ প্রওার খঝনাগুসপ্লঢ, স্বীওৃ ঢ মূে নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ গ্রড ওরা ে। বীমা ঘু সির
প্রারপ্ল্ভক বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ বীমাওরপ্লডর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃ ঢ মূে স্বীওৃ ঢ ন। ম্পূডস
িসঢর কিপ্লত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃ ঢ মূেটি
পসসগুসপ্লও "স্বীওৃ ঢ মূে পসস" বা ে।

প্রোপ্লন

ঙ্গীওারবে

ণাপ্লওন।

এআ

প্রওাপ্লরর

f) াররারগলন
িসঢপূরড প্রোপ্লনর নীসঢটি কণপ্লও াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ঈদ্ভব ে।
াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ণস , কওান এওটি বীমার প্লঙ্গ ম্পওস যুি সবপ্লের ও প্রওার সিওার এবং
প্রসঢওারমূপ্লর বীমাওৃ প্লঢর কণপ্লও বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তওরড।
ণসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওচন ঢৃ ঢীে পপ্লির বপ্লার ওারপ্লড কওান ম্পপ্লের
িসঢর ম্মুঔীন ন এবং কআ িসঢটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত প্লেপ্লঙন, কপ্লিপ্লত্র
বপ্লাওারী পপ্লির সনওঝ প্লঢ িসঢপূরড অোপ্লের সিওারটি বীমাওারীর ঈপর বঢস াে। মপ্লন
রাঔপ্লবন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসঢপূরপ্লডর ংপ্লওর মান ংওআ শুিুমাত্র িসঢপূরড সাপ্লব
অোে ওরা যাপ্লব।
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গুরুত্বপূণপ
াররারগলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বপ্লাওারী পপ্লির
সনওঝ প্লঢ িসঢপূরড অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবপ্লল।

াররারগলনরক, বীমাকৃ রতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান
তৃ তীয় পরির ক্ষবরুরদ্ধ তার োক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি করররছ, প্রক্ষত নযস্ত করা।
উোরণ
শ্রী সওপ্ললাপ্লরর কৃপ্ল বেবাযস ামগ্রীমূ সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাঝস াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ।
ঘাপ্লওর বপ্লার ওারপ্লড কগুস ৪৫০০০ ঝাওা মূপ্লের িসঢগ্রস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওপ্ললারপ্লও
৩০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন ওপ্লর। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসঢ াপ্লব্রাপ্লকঝ প্লব শুিুমাত্র
৩০০০০ ঝাওা পযসন্ত এবং কটি সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাপ্লঝসর কণপ্লও অোেপ্লযাকে।

ধ্রা যাক, োক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃ ত ৪০,০০০ টাকা
িক্ষতপূরণ প্রেি রয়রছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষরভইন িান্পরপারটপর ক্ষনকট রত ৪৫,০০০
টাকা আোয় কররত পাররন, তার বীমাকারীরক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রোন কররত
রব।
এটি বীমাওৃ প্লঢর েুআ বার ণস ংগ্র প্রসঢপ্লরাি ওপ্লর - এওবার বীমাওারী ংিাটি কণপ্লও এবং
ঢারপর অবার ঢৃ ঢীে পিটি কণপ্লও। শুিুমাত্র িসঢপূরপ্লডর ঘু সির কিপ্লত্রআ াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ঈপ্লেঔ
প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

একট ক্ষবমান েুঘপটনায় শ্রী ুরররলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথরক
৫০ ি টাকার ম্পূণপ বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রেি ধ্রর ক্রনয়া যাক,
১৫ ি টাকার িক্ষতপূরণট ংগ্র কররত পাররন।
আত্ম পরীিা 1
সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি বপ্রপ্লোক এওটি ঈোরড?
I.
II.
III.
IV.

রপ্লমল ূক্ষ্ম মুদ্রড জ্ঞান ঙা াআ এওটি ঘু সি স্বাির ওপ্লর
মপ্লল ঘু সি স্বাির না ওরপ্ল রপ্লমল ঢাপ্লও কমপ্লর কফপ্লব এমন হুমসও কেে
মপ্লপ্ললর ওাঙ কণপ্লও ঘু সিপ্লঢ স্বাির কপপ্লঢ রপ্লমল ঢার কপলাোরী িমঢার বেবার ওপ্লর
ঘু সিপ্লঢ মপ্লপ্ললর াির পাোর চনে রপ্লমল ভু  ঢণে প্রোন ওপ্লর

অত্ম পরীিা 2
সনম্নসসঔঢ সবওল্পগুসর মপ্লিে কওান বীমাটি রপ্লমল ওরপ্লঢ পারপ্লব না?
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I.
II.
III.
IV.

রপ্লমপ্ললর
রপ্লমপ্ললর
রপ্লমপ্ললর
রপ্লমপ্ললর

বাস
স্ত্রী
বেু
মাঢা-সপঢা

ারাংল


বীমা এওটি ঘু সিমূও মপ্লছাঢা কযঔাপ্লন সবমাওৃ ঢ সপ্রসমোম সাপ্লব পসরসঘঢ এওটি মূে বা
সবপ্লবঘনার চনে সনসেস ি ছুাঁ সও সবরুপ্লে অসণসও ুরিা প্রোন ওরপ্লঢ ম্মঢ ে।



এওটি ওন্ট্রোক্ট পপ্লির মপ্লিে অআপ্লন প্রপ্লোকপ্লযাকে এওটি ঘু সি।



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



প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
সবপ্লবঘনা
নুরূপ ঐওেমঢ,
বাি ম্মসঢ
পপ্লির িমঢা
সবেবস্তুর তবিঢা

বীমা ওন্ট্রেপ্লক্টর ন্তকসঢ সবপ্লল তবসলিে :
i. আঈবসরম ফাআসটচ,
ii. বীমাপ্লযাকে স্বাণস,
iii. ্ভকাবে ওারড

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
অআসন সবপ্লবঘনা
নুরূপ ঐওেমঢ
আঈবসরম ফাআসটচ
ঢোবলেও ঢণে
বীমাপ্লযাকে স্বাণস
্ভকাবে ওারড
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আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II
বপ্রপ্লোপ্লকর ঈোরড  মপ্লল ঘু সি স্বাির না ওরপ্ল রপ্লমল ঢাপ্লও কমপ্লর কফপ্লব এমন হুমসও
কেো।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  III

ররমরলর তার বন্ধু র জীবরনর উপর ক্রকারনা বীমারযাগয স্বাথপ ক্রনই তাই বীমা কররত পাররব না।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি তবি ওন্ট্রোপ্লক্টর কওান ঈপাোনটি সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ চস ঢ?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
সবপ্লবঘনা
বাি ম্মসঢ
ওন্টোপ্লক্টর চনে পপ্লির িমঢা

প্রশ্ন 2
_____________ ভু  সববৃসঢ প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ কযটি কওাপ্লনা প্রঢারডার ঈপ্লেলে ঙা াআ তঢসর ওরা
ে।
I.
II.
III.
IV.

সমণো বডসনা
বোন
প্রস্তাব
ঈপিাপনা

প্রশ্ন 3
________________ -এ পরািমূও ঈপাপ্লে ব প্রপ্লোক চস ঢ ণাপ্লও।
I.
II.
III.
IV.

প্রঢারডা
নুসঘঢ প্রভাব
েমন
ভু 

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি চীবন বীমা ঘু সি কিপ্লত্র ঢে?
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I. কগুপ্লা কমৌসঔও ঘু সি, তবিভাপ্লব প্রপ্লোকপ্লযাকে নে
II. কগুপ্লা কমৌসঔও ঘু সি কযগুপ্লা তবিভাপ্লব প্রপ্লোকপ্লযাকে
III. কগুপ্লা ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রপ্লোচন নুযােী েুআ পপ্লির (সবমাওারী এবং
বীমাওৃ ঢ) মপ্লিে ঘু সি
IV. কগুপ্লা বাসচ ঘু সির নুরূপ
প্রশ্ন 5
নীপ্লঘর কওান এওটি ওন্ট্রোপ্লক্টর চনে এওটি যুসিপূডস সবপ্লবঘনা নে?
I.
II.
III.
IV.

ঝাওা
ম্পসত্ত
খু
োর

প্রশ্ন 6
নীপ্লঘর কওান পিটি চীবন বীমা ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লবল কযাকে নে?
I.
II.
III.
IV.

বেবার মাসও
নাবাও
কৃবিূ
রওারী ওমসঘারী

প্রশ্ন 7
নীপ্লঘর কওান ওাচটি ‚আঈবসরম ফাআসটচ‛ ঢত্ত্ব প্রেলসন ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস স্বািে ংক্রান্ত বিা ম্পপ্লওস সমণো বা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল না ওরা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল ওরা
মপ্লে সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরা

প্রশ্ন 8
বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লণসর কিপ্লত্র সনপ্লঘর কওানটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

সপঢা ঢার পুপ্লত্রর বীমা নীসঢ গ্রড
স্বামী-স্ত্রীর এও পপ্লরর বীমা গ্রড
বেু প্লের এও পপ্লরর বীমা গ্রড
মাসওঢার ওমীপ্লের ঈপর বীমা গ্রড

প্রশ্ন 9
ওঔন চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমাপ্লযাকে স্বাণস ঈপসিঢ ণাওা পসরাযস?
I. বীমা গ্রপ্লডর মে
II. োবী ওরার মে
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III. চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমাপ্লযাকে স্বাণস প্রপ্লোচনীে
IV. ে পসস কওনার মে ণবা োবী ওরার মে
প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔঢ েৃপ্ললে মৃঢুের চনে ্ভকাবে ঔুাঁপ্লচ বার ওরুন?
চে কখা া কণপ্লও পপ্ল যাে এবং ঢাাঁর কমরুেণ্ড কভপ্লঙ্গ যাে। ক পুপ্লর চপ্ল পপ্ল ণাপ্লও এবং
সনঈপ্লমাসনো প্লে যাে। ঢাপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরা ে এবং সনঈপ্লমাসনোর ওারপ্লড ঢার মৃঢুে ে।
I.
II.
III.
IV.

সনঈপ্লমাসনো
ভাঙ্গা কমরুেণ্ড
কখা া কণপ্লও পপ্ল
প্লস্ত্রাপঘার

যাো

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ চস ঢ, এওটি তবি ওন্ট্রোপ্লক্টর ঈপাোনটি  সবপ্লবঘনা।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
সমণো বডসন ভু  সববৃসঢ প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ কযটি কওাপ্লনা প্রঢারডার ঈপ্লেলে ঙা াআ তঢসর ওরা ে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
েমপ্লন পরািমূও ঈপাপ্লে ব প্রপ্লোক চস ঢ ণাপ্লও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III
চীবন বীমা ঘু সি  ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রপ্লোচন নুযােী েুআ পপ্লির (সবমাওারী
এবং বীমাওৃ ঢ) মপ্লিে ঘু সি।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
খু এওটি ওন্ট্রোপ্লক্টর চনে এওটি যুসিপূডস সবপ্লবঘনা নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  II.
নাবাওরা চীবন বীমা ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লবল কযাকে নে।
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উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল ওরা ‚আঈবসরম ফাআসটচ‛ ঢত্ত্ব প্রেলসন ওপ্লর।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  III.
বেু রা কওান বীমাপ্লযাকে স্বাণস ঈপসিঢ না ণাওার চনে নে ওাপ্লরা বীমা গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমা গ্রড মে বীমাপ্লযাকে কওাপ্লনা স্বাণস ণাওপ্লঢ প্লব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

ক্রঘা়িা ক্রথরক পর়ি যায়াই অজরয়র মৃতুযর জনয ম্ভাবয কারণ।
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িোে 2
চীবনবীমা

103

অধ্যায় 6
জীবন বীমারত ক্ষক জক্ষ়িত
অধ্যায় ভূক্ষমকা
বীমাে ঘারটি েৃসিভসঙ্গ চস ঢ





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

এআ চীবন বীমা তবসলিেগুস পরীিা ওরা যাও। এআ িোপ্লে ঈপপ্লরাি চীবন বীমা ংক্রান্ত
সবসভন্ন ঈপাোপ্লনর ংসিপ্ত বডসন ওরা প্লব।
ক্ষলিণ ফাফ

A. চীবনবীমা বেবা – ামগ্রী, মানুপ্লর চীবপ্লনর মূে, ভাকাভাসক
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A. জীবনবীমা বযবা – ামগ্রী, মানুরর জীবরনর জীবনবীমা বযবা – ামগ্রী, মানুরর

জীবরনর

1. ম্পক্ষি – মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ)
অমরা আসঢমপ্লিেআ কেপ্লঔসঙ ম্পে এও িরপ্লনর ম্পসত্ত কযটি মূে বা সবসনপ্লোপ্লক াভ ঈৎপােন ওপ্লর।
সিওাংল ম্পসত্তর মান ুসনসেস ি অসণসও পে দ্বারা পসরমাপ ওরা ে। এওআভাপ্লব িসঢর পসরমাড
পসরমাপ ওরা যাে।
উোরণ
যঔন এওটি কাস েূখসঝনার ম্মুঔীন ে িসঢর পসরমাড ৫০,০০০ ঝাওা নুমান ওরা ে।বীমা
মাসপ্লও এআ িসঢর চনে িসঢপূরড কেপ্লব।
কওাপ্লনা বেসি মারা ককপ্ল অমরা িসঢর পসরমাড সও ভাপ্লব নুমান ওসর?

তার ক্রযাগযতা ৫০,০০০ টাকা না ৫,০০,০০০ টাকা?
ঈপপ্লর ঈপ্লেসঔঢ প্রপ্লশ্নর ঈত্তর এওচন প্রসঢসনসিপ্লও সেপ্লঢ ে যঔন ক ঢার গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ কেঔা
ওরপ্লবন। গ্রাপ্লওর ওঢ বীমা সনিসারড প্লব ঢার ুপাসরল এআ প্রসঢসনসির ঈপর সনভস র ওপ্লর। এঝা
অপ্ল এওটি প্রণম পাঞ যা এওচন চীবন বীমা প্রসঢসনসিপ্লও বলেআ সলঔপ্লঢ প্লব।
ভাকেক্রপ্লম, প্রাে ত্তর বঙর অপ্লক িোপও হুবনার প্রওাসলঢ এওটি পসরমাপ অমাপ্লের ওাপ্লঙ অপ্লঙ।
এআ পসরমাপ, মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ) সাপ্লব পসরসঘঢ এবং সবেবোপী বেবহৃঢ ে।
এআঘএসভ িারডা মানুপ্লর চীবনপ্লও এও প্রওাপ্লরর ম্পসত্ত বা ম্পে যা অে ঈপাচসন এমন সপ্লপ্লব
সবপ্লবঘনা ওপ্লর। এআভাপ্লব এওটি বেসির প্রঢোসলঢ সনঝ ভসবেপ্লঢ অপ্লের ঈপর সভসত্ত ওপ্লর মানব
চীবপ্লনর মান পসরমাপ ওপ্লর। সনঝ অপ্লের মাপ্লন এওচন বেসি ভসবেপ্লঢ প্রসঢ বঙর যা ঈপাচসপ্লনর
অলা ওপ্লর, ঢার কণপ্লও সনচস্ব বেপ্লের চনে যা
পসরমান ণস বাে যাপ্লব। এটি, ঈপাচসনওারী
ওাপ্ল মারা ককপ্ল এওটি পসরবার ণসননসঢও সেও কণপ্লও ওঢঝা িসঢগ্রস্ত প্লব, ঢা সনপ্লেসল ওপ্লর।
এআ ঈপাচসনগুস মূিনী ে, ঢাপ্লের ঙাপ্ল র এওটি ঈপযুি ুপ্লের ার বেবার ওপ্লর।
এআঘএসভ পসরমাপ্লপর এওটি চ প্রঘসঢ সনেম বা ঈপাে অপ্লঙ। একট পক্ষরবার যা বাক্ষপ ক আয়
প্রতযালা করর তা ক্ষবভি করা য় অজপন করা ুরের াররর রে, উপাজপনকারী জীক্ষবত না
থাকর।
উোরণ
শ্রী রাচন ১,২০,০০০ ঝাওা প্রপ্লঢেও বঙর ঈপাচসন ওপ্লরন এবং সঢসন সনপ্লচ ২৪,০০০ ঝাওা ঔরঘ
ওপ্লরন।
ঢার ওা মৃঢুেপ্লঢ ঢার পসরবার সনঝ ঈপাচসন ারাপ্লব বঙপ্লর ৯৬,০০০ ঝাওা।
িপ্লর কনো যাও ুপ্লের ার ৮ লঢাংল ( ০.০৮ সপ্লপ্লব প্রওাল ওরা ে)

এইচএক্ষভ = ৯৬০০০ / ০.০৮ = ১২,০০,০০০ টাকা
এআঘএসভ ম্পূডস ুরিার চনে এওচপ্লনর ওঢ বীমা প্রপ্লোচন ঢা সনিসারড ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর। এটি
অমাপ্লের উধ্বস ীমা সঢক্রম ওপ্লর, যা চীবন বীমার নুমান ওরা প্লব, বপ্ল কেে।
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ািারডভাপ্লব, অমরা বপ্লঢ পাসর বীমার পসরমান এওচপ্লনর বাসসও অপ্লের ১০ কণপ্লও ১৫ গুড প্লঢ
প্লব। ঈপপ্লরাি ঈোরপ্লড, এওচপ্লনর প্লন্ন চানা ঈসঘঢ যসে শ্রী রাচন ২ কওাটি ঝাওার বীমা ঘাে
এর যঔন ঈপাচসন বঙপ্লর মাত্র ১.২ ি ঝাওা। বীমার প্রওৃ ঢ পসরমাড কওনা বলেআ এওচপ্লনর
ামণস এবং ওঢঝা বীমা সওনপ্লঢ ঘান ঢার ঈপর সনভস র ওরপ্লব।
2. ঝুঁু ক্ষক
অমরা ঈপপ্লর কযমন কেপ্লঔসঙ, চীবন বীমা কআ মি ছুাঁ সও খঝনা সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর যা
ধ্বং বা এওটি ম্পে সপ্লপ্লব মানুপ্লর চীবপ্লনর মূে হ্রা ওপ্লর। সঢন িরপ্লনর পসরসিসঢপ্লঢ এমন
িসঢ প্লঢ পাপ্লর। ঢারা সবপ্ললভাপ্লব ািারড মানু যার ম্মুঔীন ে ঢা ম্পসওস ঢ।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : সবপ্ললভাপ্লব ািারড মানু যার ম্মুঔীন ে ঢা ম্পসওস ঢ

নেসেপ্লও ািারড বীমা ািারডঢ কআ ব ছুাঁ সও কযগুপ্লা ম্পসত্ত প্রভাসবঢ ওপ্লর – কযমন অগুন,
মুপ্লদ্র পডে্ভকাপ্লরর িসঢ, ঘু সর এবং টাওাসঢর এবং কমাঝর েুখসঝনার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ। ঢারা কআ
মস্ত খঝনা কযগুপ্লাপ্লঢ নাম এবং বেবাসেও ুনাপ্লমর িসঢ প্লঢ পাপ্লর ঢা পূরড ওপ্লর।
বপ্ললপ্ল এমন ছুাঁ সও এওচন বেসিপ্লও প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর। এপ্লও বেসিকঢ ছুাঁ সও বা ে,
এগুপ্লা ািারড বীমা দ্বারা পূরড প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

েুঘপটনা ক্ষবমা যা একট েুঘপটনার কাররণ ভু িরভাগী িক্ষতর ক্রথরক রিা করর।
a) ঠিক ক্ষকভারব জীবন বীমা াধ্ারণ বীমা ক্রথরক পৃথক?
াধ্ারণ বীমা
জীবন বীমা
িক্ষতপূরণ: বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বাপ্লে, চীবন বীমা নীসঢ অোন ঘু সি।
ািারড বীমা নীসঢ ািারডঢ িসঢপূরড ঘু সি।
িসঢপূরড মাপ্লন  কয অগুপ্লনর মঢ এওটি
খঝনা ংখঝপ্লনর পপ্লর, সবমাওৃ ঢ বেসি িসঢর
ঠিও পসরমাড মূোেন ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং
শুিুমাত্র িসঢর পসরমাড িসঢপূরড বন ওপ্লর
– ঢার ওম বা কবসল নে।
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এটি চীবন বীমাপ্লঢ ্ভকব নে। মৃঢুের খঝনাে
ুসবিার পসরমাড শুরুপ্লঢ, ঘু সি কঔার মে,
সনপ্লচপ্লওআ সির ওরপ্লঢ ে।
চীবন বীমা পসস ঢাআ ওঔন ওঔন
জীবন বীমা চু ক্ষি নাপ্লম পসরসঘঢ। এওটি
অেস্ত ে ঢার মৃঢুের পর বীমাওৃ প্লঢর
মপ্লনানীঢ বেসি বা ুসবিাপ্লভাকীপ্লও কেো ে।
অক্ষনশ্চয়তা: ািারড বীমা ঘু সিপ্লঢ, ুরিার
সবরুপ্লে কয ছুাঁ সও খঝনাটি সনসশ্চঢ। এওটি
বাস
অগুপ্লনর গ্রাপ্ল প প্লব বা এওটি কা ী
েুখসঝনা ম্মঔীন প্লব সওনা কওঈ সনসশ্চঢভাপ্লব
বপ্লঢ পাপ্লর না।

চীবন বীমার কিপ্লত্র মৃঢুে খঝনাটি খঝপ্লব সওনা
ক সনপ্লে কওাপ্লনা প্রশ্নআ কনআ।এওচন বেসির
চপ্লন্মর প্লঙ্গআ মৃঢুে সনশ্চঢ। ক্রযট অক্ষনক্ষশ্চত
ক্রট  মৃতুযর ময়। চীবন বীমা ঢাআ
ওা মৃঢুের ছুাঁ সওর চনে মস্ত রওপ্লমর
ুরিা প্রোন ওপ্লর।

ম্ভাবনা বৃক্ষদ্ধ: ািারড বীমাপ্লঢ অগুন বা চীবন বীমার কিপ্লত্র মৃঢুের ্ভকাবনা বেপ্লর
ভূ সমওম্প চাঢীে সবপপ্লের কিপ্লত্র, খঝনা খঝার াপ্লণ াপ্লণ বৃু্সে পাে।
্ভকাবনা মপ্লের াপ্লণ াপ্লণ বৃসে পাে না।
b) জীবন বীমার ঝুঁু ক্ষক প্রকৃক্ষত
কযপ্লঢু মৃঢুে বে ম্পসওস ঢ ঢার মাপ্লন সনম্ন সপ্রসমোম ঢরুডপ্লের চনে এবং ঈচ্চ সপ্রসমোম বেস্ক
মানুপ্লর চনে সভযুি ওরা ে। এওটি ফ  যারা বেস্ক সওন্তু ভা স্বাপ্লিের সিওাসর
ঢারা প্রঢোার ওরা সেপ্লওআ ছুাঁ প্লওপ্লঙ কযঔাপ্লন ুি েেরা প্রওল্প রপ্লেপ্লঙন। ফপ্ল বীমা কওাম্পাসন
গুরুঢর মোর ম্মুঔীন ে। ঢারা োন ওপ্লর এমন ঘু সির সবওাল যার সপ্রসমোম বেসি
দ্বারা ারা চীবন বন এবং ঢঃপর পসরপ্ললািন ওরপ্লঢ পাপ্লর। এটি সপ্রসমোম স্তপ্লরর ঈন্নেপ্লনর
সেপ্লও সনপ্লে যাে।
3. স্তর ক্ষপ্রক্ষময়াম
গুরুত্বপূণপ
স্তর সপ্রসমোম  কআ সির সপ্রসমোম কযটি বেপ্লর প্লঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু ঘু সির ম্পূডস মপ্লে
সবঘ ণাওপ্লব।

এর মাপ্লন  কয এআ বঙপ্লর ংকৃীঢ সপ্রসমোম, এআ মে মৃপ্লঢর চনে োসব ওরা মূপ্লের কঘপ্লে কবলী
প্লব, যঔন পরবঢী বৎপ্লরর সপ্রসমোম কবলী বেপ্ল মৃঢুের চনে োসব পূরপ্লনর মূপ্লের কঘপ্লে ওম
প্লব। স্তর সপ্রসমোম  ঈভপ্লের ক । এর ণস  প্রারস্ভকও বেপ্লর বা সঢ সপ্রসমোম পরবঢী
বেপ্লর সপ্রসমোপ্লমর খাঝসঢ িসঢপূরড ওপ্লর।
স্তর সপ্রসমোম তবসলিে সনপ্লঘ বোঔো ওরা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্তর ক্ষপ্রক্ষময়াম

স্তর সপ্রসমোপ্লমর এঙা া ণস , চীবন বীমা ঘু সি, ািারডঢ যা ১০, ২০ বা অপ্লরা প্লনও
বঙর ঘাাপ্লনার চনে কয েীখস কমোেী বীমা ঘু সি। নে সেপ্লও ািারড বীমা ািারডঢ স্বল্পপ্লমোেী
এবং প্রসঢ বঙর কল প্লে যাে।
গুরুত্বপূণপ

চু ক্ষির প্রথম বছর ংগৃীত ক্ষপ্রক্ষময়াম তার পক্ষক্ষধ্ারীরের ুক্ষবধ্ার জনয বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর দ্বারা
ক্ষবনযা করা য়। ংগৃীত মূযরক “ংরক্ষিত” বা য়। একট বীমা ক্রকাম্পানী ক্ষবমাকৃ রতর
ভক্ষবযৎ বাধ্যবাধ্কতা পূররণর জনয এই ংরিণ রারখ।অক্ষতক্ষরি মূয “জীবন পুুঁক্ষজ” নারম একট
পুুঁক্ষজ ততরী করর। জীবন ক্ষবমাকৃ তরা এই তক্ষব ক্ষবক্ষনরয়াগ করর এবং ুে উপাজপন করর.
a) স্তর ক্ষপ্রক্ষময়ারমর উপাোন
স্তর সপ্রসমোপ্লমর েুটি ঈপাোন।
ii. প্রণমটি পসরসঘঢ লতপ বা ুরিা উপাোন সাপ্লব, ছুাঁ সওর ঔরপ্লঘর চনে সপ্রসমোপ্লমর কয
ংলটি অপ্ল প্রপ্লোচন।
iii. সদ্বঢীেটি নগে মূয উপাোন সাপ্লব পসরসঘঢ। এঝা পসসিারীপ্লের চমা ওরা বা সঢ
ঝাওা দ্বারা কঠিঢ। এঝা ঞ্চে ঈপাোন কঞন ওপ্লর।
এর ণস  প্রাে মস্ত চীবন বীমা নীসঢ ুরিা এবং ঞ্চপ্লের এওটি সমিড। সপ্রসমোম কবলী নকে
মূে ঈপাোন, অপ্লরা ঞ্চে সভসত্তও বীমা নীসঢ সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে।
4. ঝুঁু ক্ষক ভাগাভাক্ষগর নীক্ষত
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস ঘু সিসভসত্তও অসণসও
পসসিারীপ্লের প্রপ্লেে ুসবিাগুস প্রােআ ঘু সিমূও
কপনলন ঐসঢেকঢভাপ্লব ক্রে ওরা ে, বসওঙু র
কপ্ল প্লঞ, কযভাপ্লব ঘু সি কঠিঢ ে এবং সওঙু

প্রসঢষ্ঠান সাপ্লব কিডীবে ওরা প্লেপ্লঙ।এর ণস
কোরান্টী অওাপ্লর গ্রড ওরা ে।চীবন বীমা এবং
উপ্লিস, অসণসও সনরাপত্তা ঈপসব্ধ ওপ্লর।এআ সনরাপত্তা
ুরিা তঢরী ওরা ে বীমা পসরপ্ললাপ্লির বিান
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অপ্লঙ সওনা ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে সনসমসঢ ে, ঢার ফ সপ্লপ্লব। কঞন তঢরী ে ভাকাভাসক বা
পুসং নীসঢর অপ্লবেন কণপ্লও।
ভাগাভাক্ষগ অসণসও বাচাপ্লরর ছুাঁ সও ওমাপ্লনার এওটি গুরুত্বপূডস ঈপাে, নোনে বহুমুঔীঢা ে। েুটি
কমৌসওভাপ্লব সভন্ন।
বহুমুখীতা

ভাগাভাক্ষগ

বহুমুঔীঢার িীপ্লন পুাঁসচ সবসভন্ন ম্পপ্লে ভাকাভাসক বা পুসং-এ, সবসভন্ন বেসির পুাঁসচ
সবস্তাসরঢ ণাপ্লও (সবসভন্ন ছু স প্লঢ সটম রাঔা)।
এওসত্রঢ ওরা ে (ব সটম এওআ ছু স প্লঢ
রাঔা)।
বহুমুঔীঢাপ্লঢ
এওটি ঈত্
কণপ্লও
প্লনও ভাকাভাসকপ্লঢ প্লনও ঈত্ কণপ্লও
কন্তবেিপ্ল প্রবাসঢ ে এমন পুসাঁ চ ণাপ্লও।
প্রবাসঢ ে এমন পুাঁসচ ণাপ্লও।

এওটিপ্লঢ

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ভাগাভাক্ষগ
ভাকাভাসক (পুাঁসচ প্লনও ঈৎ কণপ্লও এও চােকাে এওসত্রঢ ে)

ভাকাভাসক বা পুসং নীসঢ চীবন বীমাপ্লঢ েুটি সনসেস ি ভূ সমওা পান ওপ্লর।
i.

প্রণমঢঃ এর ভূ সমওা  অকা মৃতুযর ফর উদ্ভূত অথপ ননক্ষতক িক্ষতর ক্ষবরুরদ্ধ ুরিা
প্রোন করা। এআ িসঢ যারা চীবন বীমা ঘু সির মপ্লিে প্রপ্লবল ওপ্লর কয পুাঁসচ োন ওপ্লর,
ঢার ঈপ্লেপ্ললের মািেপ্লম বন ওরা ে ।

ii. পুসং নীসঢ ছুাঁ সও মৃঢুের ছুাঁ সও বসভূস ঢ। এঝা পুসং  অসণসও ছুাঁ সও প্লঙ্গ চস ঢ। এটি
সচসঢ ে সপ্রসমোপ্লমর পুসং দ্বারা, পুাঁসচ এবং নোনে বেসি দ্বারা েঝমুূপ্লঢস সবসভন্ন প্রওার
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ঘু সির অনুসঙ্গও ছুাঁ সওর ফস্বরূপ এবং সনসশ্চঢ ওরা যাপ্লঢ এটি সবসভন্ন প্রচপ্লন্মর
পসসিারীপ্লের মিে পুসং-এর বোপার। এআ পুসং-এর ফাফ  কঘিা এবং চীবন
সবমাওৃ ঢপ্লের ভা-মন্ন মে চুপ্ল সনছসঞ্ঝাঝভাপ্লব কফরপ্লঢর সভন্ন ার (সভন্ন কবানা)
সেপ্লঢ িম ে।

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

চীবন বীমার কল ংলটি ঘু সি। এর ঢাত্পযস অেস্ত মাু ে। এআ েটি ঘু সিবেভাপ্লব সনসশ্চঢ,
চীবন বীমাপ্লও আক্ষথপক ক্ষনরাপিার একট মাধ্যম তঢরী ওপ্লর। চীবন বীমা কয ওপ্লঞার সনেন্ত্রড এবং
ওপ্লঞার ঢত্ত্বাবিাপ্লনর সবে প্রসঢশ্রুসঢর ঈপাোন ঢা কবাছাে।
চীবন বীমাওৃ ঢপ্লের বেবা কঔার চনে এওটি লঢস সাপ্লব ংসবসিবে মচুে বচাে রাঔার প্রপ্লোচন
ে। ঢাপ্লের েপ্লপ্লঢা পুাঁসচর সবসনপ্লোক সনেন্ত্রপ্লডর সবসভন্ন লঢস অপ্লঙ, ঢারা ঢাপ্লের সপ্রসমোম পযসাপ্ত
প্লব ঢা সনসশ্চঢ ওপ্লর এবং ঢারা পসসিারীপ্লের ঝাওা সওভাপ্লব বেে ওরপ্লঢ পারপ্লবন ঢা সনেসন্ত্রঢ
সনেম প্লঢ পাপ্লর।
একট মূ প্রশ্ন, প্রায়লই ক্ষবতক্ষকপত ক্রয, অনযানয আক্ষথপক াধ্নপরত্রর তু ায় পক্ষক্ষধ্ারীরের ক্রয
ুক্ষবধ্া ক্রেয়া রে ক্রট যরথষ্ট ক্ষকনা। অমপ্লের বলেআ মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব, চীবন বীমা ঘু সি ছুাঁ সও
পূরড এবং ঞ্চে ঈপাোন ঈভপ্লের প্লঙ্গ চস ঢ। এটি অসণসও বাচাপ্লর নোনে পডে মঢ এওটি
অসণসও পডে কপ্ল কঢাপ্ল। চীবন বীমা অপ্ল ওম ুরিা পডে এবং ম্পে িারড অপ্লরা বৃৎ
ঈপাে।
এওটি ঔাাঁটি লঢস বীমার মিেঔাপ্লন পাণসওে ওরা প্রপ্লোচন, কযটি শুিুমাত্র মৃঢুের ুসবিা প্রোন ওপ্লর
এবং ঞ্চে পসরওল্পনা যার মপ্লিে বৃৎ নকে মূে বা ঞ্চে ঈপাোন অপ্লঙ। কযঔাপ্লন পপ্লররটিপ্লঢ ওম
সপ্রসমোম, পরবঢীওাপ্ল কবল ব এবং এওটি বেসির ঞ্চে এওটি ঈপ্লেঔপ্লযাকে ংল কঞন ওরপ্লঢ
পাপ্লর। এর ণস  এআ নকে মূপ্লের এওটি ব
ঔরপ্লঘর ুপ্লযাক অপ্লঙ। 'ুপ্লযাক ঔরঘ' এআ
পসরভাাটির, মূে যা এওচনপ্লও বন ওরপ্লঢ ে ুপ্লযাক সপ্লপ্লব নোনে চােকাে ণস িাপন ঢোক
ওপ্লর, ঢা কবাছাে।
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অপ্ল প্রঘসঢ চীবন বীমা ঞ্চে ঘু সি কয প্রিান ঘোপ্লপ্লঞ্জর ম্মুঔীন ে কটি "লঢস কওনা এবং
নেত্র সবসনপ্লোপ্লকর পাণসওে"-এআ সবঢপ্লওসর ফাফ। মূঢঃ এটি সবঢসওস ঢ কয বীমা কওাম্পানীর কণপ্লও
শুিুমাত্র ঝামস বীমা ক্রে ওরা ভাপ্লা এবং বাসও সপ্রসমোম নে ংিা, যা প্লনও কবলী কফরঢ কেে
কঔাপ্লন সবসনপ্লোক ওরা ঈসঘঢ।
প্রঙ্গঢ ঈন্নঢ এবং প্রণাকঢ নকে মূে বীমা ঘু সির সবরুপ্লে ঢওসটি এঔাপ্লন সবপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লর।
a) উপকাক্ষরতা
i.

এঝা ঐসঢাসওভাপ্লব প্রমাসডঢ প্লেপ্লঙ এটি একট ক্ষনরাপে এবং ুরক্ষিত ক্ষবক্ষনরয়াগ প্লঢ
পাপ্লর। ঢার নকে মান বসসনম্ন ার প্রসঢশ্রুসঢ কেে কযটি ঘু সি মেওাপ্লর প্লঙ্গ বৃসে প্লঢ
পাপ্লর।

ii. সপ্রসমোম প্রোপ্লনর সনেমানুবসঢস ঢা এওচপ্লনর ঞ্চে বািেঢামূও পসরওল্পনা এবং এওটি
পক্ষরত্রাতার প্ররয়াজন লৃঙ্খা রবরা ওরা ে।
iii. সবমাওৃ ঢ সবসনপ্লোক বেবিাপনার যত্ন কনে এবং এআ োসেত্ব কণপ্লও বযক্ষিরক মুি করর।
iv. এটি রূপান্তরণরযাগয। বীমাওৃ ঢ এওটি ঊড সনপ্লঢ বা নীসঢ অত্মমপসড:
মপ্লিে এটি রূপান্তর ওরপ্লঢ পাপ্লরন.

এআভাপ্লব নকে

v. ঈভে নকে মূে িরন চীবন বীমা এবং বাসসও বৃসত্ত সওঙু আয়কর ুক্ষবধ্া কভাক ওরপ্লঢ
পাপ্লর।
vi. এটি ঊডোঢাপ্লের োসব কণপ্লও সনরাপে প্লঢ পাপ্লর, ািারডঢ বীমাওৃ প্লঢর কেঈসো বা মৃঢুে
খঝপ্ল।
b) অুক্ষবধ্া
i.

প্লপিাওৃ ঢ সিসঢলী অপ্লের প্লঙ্গ এওটি ঈপওরড সাপ্লব মস্ত সির অে সবসনপ্লোপ্লকর
ঈপর মুদ্রাফীসঢ িে প্রভাপ্লবর সলওার ে।

ii. ঈচ্চ ের এবং চীবন বীমা নীসঢর নোনে প্রাণসমও ঔরঘ, অপ্লকর বঙপ্লরর সঞ্চঢ প্লণসর
পসরমাড ওসমপ্লে কেে।
iii. ঈৎপােন, যসে ঙ্গীওারবে, েঢ নোনে অসণসও বাচাপ্লরর কঘপ্লে েঢ ওম প্লঢ পাপ্লর।
ওম ঈৎপােন কট্রট বপ্লের ফাফ, এঙা া ছুাঁ সও ওসমপ্লে কেে।

অত্ম পরীিা

1

সওভাপ্লব বহুমুঔীওরড অসণসও বাচাপ্লরর ছুাঁ সও ওমাে?
I.
II.
III.
IV.

সবসভন্ন ঈৎ কণপ্লও পুসাঁ চ ংগ্র এবং এও চােকাে ঢাপ্লের সবসনপ্লোক
সবসভন্ন কিডীর ম্পসত্তর চুপ্ল পুাঁসচ সবসনপ্লোক
সবসনপ্লোপ্লকর মপ্লিে মে পাণসওে বচাে রাঔা
সনরাপে ম্পপ্লের সবসনপ্লোক
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ারাংল
a) ম্পে এও িরপ্লনর ম্পসত্তর যা মূে বা সবসনপ্লোপ্লক াভ ঈৎপােন ওপ্লর।
b) এআঘএসভ িারডা মানুপ্লর চীবনপ্লও ঈপাচসন ওপ্লর এমন এও প্রওাপ্লরর ম্পসত্ত বা ম্পে সপ্লপ্লব
সবপ্লবঘনা ওপ্লর। এটি এওচপ্লনর প্রঢোসলঢ সনঝ ভসবেঢ অপ্লের ঈপর সভসত্ত ওপ্লর মানব চীবপ্লনর
মান পসরমাপ ওপ্লর।
c) স্তর সপ্রসমোম এমন এওটি সির সপ্রসমোম যা বেপ্লর প্লঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু মস্ত ঘু সি
মপ্লের সির ণাপ্লও।
d) অসণসও বাচাপ্লরর ছুাঁ সও ওমাপ্লঢ ভাকাভাসক গুরুত্বপূডস ঈপাে, নোনে বহুমুঔী ে।
e) একট জীবন বীমা চু ক্ষির প্রক্ষতশ্রুক্ষত উপাোন ুক্ষচত করর জীবন বীমা করঠার ক্ষনয়ন্ত্রণ এবং

করঠার তত্ত্বাবধ্ারন ক্ষবয়।
প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.

ম্পে
মানব চীবপ্লনর মূে
স্তর প্রসমোম
ভাকাভাসক
বহুমুঔীঢা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি  ঔ।

বহুমুখীকরণ ক্ষবক্ষভন্ন ম্পক্ষির ক্রশ্রণী জুর়ি ক্ষবক্ষনরয়াগ ছক্ষ়িরয় আক্ষথপক বাজাররর ঝুঁু ক্ষক কমারনার
কাজ কররব.
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনপ্লঘর কওানটি চীবন বীমা বেবার ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

ম্পে
ছুাঁ সও
ভাকাভাসকর নীসঢ
ভঢুস সও

112

প্রশ্ন 2
কও এআঘএসভ িারডার ঈদ্ভাবন ওপ্লরপ্লঙন ?
I.
II.
III.
IV.

ট. মাটিসন ুণার সওং
োপ্লরন বাপ্লফ
প্র. হুবনার
চচস র

প্রশ্ন 3
সনপ্লঘ ঈসেসঔঢ কওান বীমা পসরওল্পনাপ্লঢ নুেনঢম বা কওাপ্লনা ঞ্চে ঈপাোপ্লনর পসরমাড কনআ?
I.
II.
III.
IV.

ঝামস বীমা পসরওল্পনা
আনটাঈ পসরওল্পনা
ারা চীবপ্লনর পসরওল্পনা
ণস কফরঢ পাোর পসরওল্পনা

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢ কওানটি ম্পে সপ্লপ্লব ূসঘঢ ওরা যাপ্লব না?
I.
II.
III.
IV.

কাস
মানব চীবন
বােু
বাস

প্রশ্ন 5
নীপ্লঘর কওানটি ছুাঁ সওর িীন কিডীওরড ওরা যাে না?
I.
II.
III.
IV.

ঔুব ল্প বেপ্ল মৃঢুে
ঔুব ঢা াঢাস মৃঢুে
প্রাওৃ সঢও িে-িসঢ
িমভাপ্লব কবাঁপ্লঘ ণাওা

প্রশ্ন 6
নীপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঢে ?
I.
II.
III.
IV.

ািারড
ািারড
ািারড
ািারড

বীমা নীসঢ  অোন ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি
বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসঢ  অোন ঘু সি
বীমার কিপ্লত্র ছুাঁ সও খঝনা সবরুপ্লে ুরিা সনসেস ি
বীমা কিপ্লত্র ছুাঁ সও খঝনা সনসশ্চঢভাপ্লব মপ্লের প্লঙ্গ বৃসে পাে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔঢ পেসঢ মপ্লিে কওানটি এওচন বেসি প্রপ্লোচনীে বীমা সনিসারড ওরপ্লঢ াাযে ওরার চনে
এওটি প্রণাকঢ পেসঢ?
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I.
II.
III.
IV.

মানুপ্লর ণসননসঢও মূে
চীবন কমোসে সববৃসঢ
মানব চীবপ্লনর মূে
ভসবেৎ চীবপ্লনর মূে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ কওানটি বেস্ক মানুপ্লর ঢু নাে ল্প বেীপ্লের ওম চীবন বীমা সপ্রসমোম সভযুি ওরার
চনে বপ্লঘপ্লে ঈপযুি বোঔো?
I.
II.
III.
IV.

কবলীরভাক ল্প বেীরা সনভস রলী
এওচন বেস্ক মানুপ্লের কবলী ঝাওা কেোর ামণস অপ্লঙ।
মৃঢে বেপ্লর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ
মৃঢুে বেপ্লর াপ্লণ সবপরীঢভাপ্লব ম্পসওস ঢ

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

সনরাপে এবং ুরসিঢ সবসনপ্লোক
ংরিড লৃঙ্খা ন্তভূস ি
ওম ঈৎপােন
অেওর ুসবিা

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

সফরঢ মুদ্রাফীসঢ বিপ্লের প্রভাপ্লবর সবে
পূু্বসবঢী বঙর ওম ঞ্চে
ওম ঈৎপােন
ুরসিঢ সবসনপ্লোক

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  খ।
চীবন বীমা বেবার ঈপাোপ্লন ম্পে, ছুাঁ সও, ভাকাভাসক নীসঢ এবং চীবন বীমা ঘু সি ন্তভুস ি।
ভঢুস সও চীবন বীমা বেবার এওটি ঈপাোন নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ক।
িোপও হুবনার মানব চীবন মূে (এআঘএসভ) িারডার ঈদ্ভাবন ওপ্লরপ্লঙন।
114

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ও।
ঝামস বীমার প্লঙ্গ কসভং ঈপাোন ম্পসওস ঢ নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বােু এওটি ম্পে সপ্লপ্লব কিডীওরড / বা ওরা যাপ্লব না।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ক।
প্রাওৃ সঢও িে-িসঢ এওটি প্রপঞ্চ এবং এওটি ছুাঁ সও নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
চীবন বীমা নীসঢ অোন ঘু সি যঔন ািারড বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মানব চীবন মূে এওটি পৃণও প্রপ্লোচনীে বীমা পসরমাড সনরূপড ওরার এওটি পেসঢ।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মৃঢুেওা বেপ্লর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ এবং ঢরুড বেসি যাপ্লের মৃঢুের ্ভকাবনা ওম ঢাপ্লের ওম সপ্রসমোম
সভযুি ওরা ে বেস্ক বেসিপ্লের ঢু নাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ক।
ওম ঈৎপােন নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবপ্লি।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  খ।
সনরাপে সবসনপ্লোক নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবিা।
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7
আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা
অধ্যায় ভূক্ষমকা
পূবসবঢী িোেগুসপ্লঢ অমরা অপ্লাঘনা ওপ্লরসঙ চীবন বীমার াপ্লণ সও চস ঢ ণাপ্লও এবং অসণসও
ুরিা প্রোপ্লন ঢার সও ভূ সমওা।. ‘সনরাপত্তা’ বেসির ঈপ্লদ্বক, যারা বঢস মান  ভসবেপ্লঢর সবসভন্ন
ঘাসো পূরপ্লডর চনে ঢাপ্লের অে  ম্পে বরাে ওরপ্লঢ ঘাে। চীবন বীমাপ্লও এআভাপ্লব "বেসিকঢ
অসণসও পসরওল্পনা"-র বৃত্তর কপ্রিাপপ্লঝ বুছপ্লঢ প্লব। এআ িোপ্লের ঈপ্লেলে  অসণসও পসরওল্পনা
সবে ূঘনা ওরা।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. অসণসও পসরওল্পনা এবং বেসিকঢ চীবন ঘক্র
B. অসণসও পসরওল্পনার ভূ সমওা
C. অসণসও পসরওল্পনা- প্রওার
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A. আক্ষথপক পক্ষরকল্পনা এবং বযক্ষিগত জীবন চে
1. আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা ক্ষক?
অমরা সিওাংলআ চীবপ্লনর এওটি প্রিান ংল বেে ওসর ণস ঈপাচসন ওরপ্লঢ। এআ ঝাওা অমাপ্লের
সওভাপ্লব ওাপ্লচ াকাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর কঝা সবপ্লবঘনা শুরু ওরার এঝা ঈপযুি মে নে? অসণসও
পসরওল্পনা এআ ঈপ্লেলে চসপ্লনর এওটি বুসেমান ঈপাে। সওঙু ংজ্ঞা পরীিা ওরা যাও:
ংজ্ঞা
i.

অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যা, এওচপ্লনর চীবপ্লনরর িে সঘসহ্নঢ ওরপ্লঢ, সঘসহ্নঢ িেপ্লও
অসণসও প্লিে পসরডঢ ওরপ্লঢ এবং এওচপ্লনর পুাঁসচপ্লও পসরঘানা ওপ্লর কযটি ঢার িে চসন
ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।

ii. অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যার মািেপ্লম এওচন ঢাাঁর চীবপ্লন প্রঢোসলঢ এবং ভাসবঢ
ঘাসো পূরপ্লডর এওটি করাটমোপ ঘাঝস তঢরী ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এটি এওচপ্লনর সনঝ মূে সনিসারপ্লড,
ভসবেপ্লঢর অনুমাসনও অসণসও ঘাসোর সাব, এবং ঠিও বেবিাপনার মািেপ্লম অসণসও ঘাসো
পূরপ্লডর ওাপ্লচ চস ঢ।
iii. অসণসও পসরওল্পনা এওচপ্লনর িে এবং অওাঙ্খার বাস্তপ্লব পসরডঢ ওরার চনে বেবিা গ্রড
ওপ্লর।
iv. অসণসও পসরওল্পনা, এওচপ্লনর বঢস মান  ভসবেঢ ঘাসো, এওচপ্লনর বেসিকঢ ছুাঁ সও পসরপ্লঔ
এবং এওচপ্লনর অে প্লপসিঢ ঘাসো পূরপ্লডর এওটি করাটমোপ্লপর নওলা তঢরী ওরার চনে
সবপ্লবঘনা ওপ্লর।

অসণসও পসরওল্পনা ওম ঈপ্লদ্বপ্লক এওটি চীবন সনমসাপ্লড ঢেন্ত গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর। ঢওস
পসরওল্পনা অপনার গ্রাসিওার িাযস ওরপ্লঢ এবং অপনার সবসভন্ন িে চসন ওরপ্লঢ ঝভাপ্লব
ওাচ ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
ক্ররখাক্ষচত্র 1: রিযর প্রকাররভে

i.

এআ িেগুপ্লা স্বল্পরময়ােী প্লঢ পাপ্লর: এওটি এসসট টিসভ কঝ কওনা ণবা এওটি
পসরবাপ্লরর ঙু টি ওাঝাপ্লনা
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ii. ঢারা মাঝারীরময়ােী প্লঢ পাপ্লর: এওটি বাস

কওনা বা সবপ্লেপ্লল বওাল চাপন

iii. েীঘপ রময়ােী প্লিে ন্তভুস ি প্লঢ পাপ্লর: সলিা, এওটি ন্তাপ্লনর সববা বা বপ্লরর প্রস্তুসঢ
2. বযক্ষির জীবনচে
ঈআসোম কলক্সপীোর বপ্লপ্লঙন সবে এওটি মঞ্চ। এওচন বেসির চপ্লন্মর সেন কণপ্লও ঢারাঁ মৃঢুের সেন
পযসন্ত ক চীবপ্লনর সবসভন্ন মপ্লঞ্চর সভঢর সেপ্লে যাে, কযঔাপ্লন সঢসন ক্রমােপ্লে সবসভন্ন ঘসরপ্লত্র সভনে
ওরপ্লবন বপ্ল অলা ওরা ে- সলিাণী, ঈপাচসও, ঙ্গী, সপঢা বা মাঢা সপ্লপ্লব,
প্রোনওারী
সপ্লপ্লব, ন্তান যঔন সনচ ওপ্লমসরঢ কআ মে এবং ঘূ ান্ত বপ্লরর বঙর সপ্লপ্লব।
এআ পযসােগুপ্লা সনপ্লঘ কেো করঔাসঘত্রটিপ্লঢ সঘসত্রঢ ।

ক্ররখাক্ষচত্র 2: অথপ ননক্ষতক জীবনচে

জীবন স্তর এবং অগ্রাক্ষধ্কার
a) ক্ষলিাথী (২০-২৫ বয় পযপ ন্ত বা য়): এও এওটি পযসাে যঔন এওচন ঢার জ্ঞান
এবং েিঢা বৃসে মািেপ্লম এওটি ঈত্পােনিম নাকসরও সপ্লপ্লব প্রস্তুঢ ে। মানব
মূিন মান ঈিাপপ্লন মপ্লনাপ্লযাক ওরা ে।এওচপ্লনর সলিার ণস প্রোপ্লনর চনে ফাি
প্রপ্লোচন, ঈোরডস্বরূপ, এওটি সবঔোঢ মোপ্লনচপ্লমন্ট প্রসঢষ্ঠাপ্লন এমসবএ-র চনে
সফ কমঝাপ্লনা।
b) উপাজপক(২৫ উদ্ধপ ক্রথরক): এওটি স্তর যঔন এওচন ঘাওসর পাে এবং ্ভকবঢ ঢার
ঘাসো পূরপ্লডর চনে যপ্লণি অে ওপ্লর এবং ঔরপ্লঘর চনে সওঙু ঈদ্বৃত্ত ণাপ্লও। এআ
পযসাপ্লে এওচন বেসির পসরবাসরও োসেত্ব ণাওপ্লঢ পাপ্লর এবং প্রঢিে ভসবেপ্লঢ কয
ঘাসো ঈদ্ভু ঢ
প্লঢ পাপ্লর ঢা পূরড ওরার চনে ঞ্চে এবং ম্পে ৃসির সেপ্লও
সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ পাপ্লর। ঈোরডস্বরূপ, এওটি বহুচাসঢও ংিাে ওাচ ওপ্লর এওটি
যুবও কৃসনমসাড ঊড কনে এবং এওটি বাস প্লঢ ঢা সবসনপ্লোক ওপ্লর।
c) েী( ২৮-৩০-এ ক্ষবরয়র পর): এআ পযসাপ্লে যঔন এওচন সবপ্লে ওপ্লর এবং ঢাাঁর
সনচস্ব এওটি পসরবার ণাপ্লও। এআ পযসাপ্লে, সবম্ব কফাওাপ্ল ণাপ্লও এওটি পসরবার
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সনমসাপ্লডর প্লঙ্গ যুি ঈপ্লদ্বক এবং ঢার প্রাক্কাপ্ল অা োে- কযমন সনপ্লচর ণাওার মঢ
এওটি বাস , ্ভকবঢ এওটি কাস , কভাকেপডে, সলশুপ্লের ভসবেপ্লঢর চনে পসরওল্পনা
আঢোসে।
d) ক্ষপতা-মাতা (বা যায় ২৮-৩৫): এআ বঙরগুপ্লাপ্লঢ
এওচন এও বা এওাসিও
সলশুর কসবসঢ সপঢা বা মাঢা ে। এটি এওটি অেলস বঙর যঔন এওচন ঢাপ্লের
স্বািে এবং সলিা - ভা স্কু  ভসঢস আঢোসে ম্বপ্লে সঘন্তা ওপ্লর।
e) প্রোনকারী (বা যায় ৩৫-৫৫): এআ বেপ্ল সলশুরা কঢর কণপ্লও উসনল বঙপ্লরর মপ্লিে
পসরডঢ ে/প্লেপ্লঙ, এবং ঢাপ্লের ঢেন্ত গুরুত্বপূডস বঙর ঈচ্চ সবেোে এবং ওপ্লচ
ন্তকসঢ। ন্তানপ্লও চীবপ্লনর ঘোপ্লঞ্জ কমাওাপ্লবা ওরপ্লঢ প্রযুসিসবেো এবং কপলাকঢভাপ্লব
কযাকে ওরার চনে অচ প্রপ্লোচনীে সলিার ঈচ্চ মূে ম্পপ্লওস ঢেন্ত ঈসদ্বগ্ন ো।
ঈোরড স্বরূপ, সবপ্লবঘনা ওরা যাও পাাঁঘ বঙপ্লরর চনে এওটি কমসটপ্লও কওাস
ঘাাপ্লনার প্রপ্লোচনীে মূে কযাকা
ওরা।
প্লনও ভারঢীে পসরবাপ্লর কমপ্লেরা
প্রাপ্তবেস্ক প্ল ঢাপ্লের সবপ্লে কেো ে। ভারঢীে পসরবাপ্লরর ঈপ্লদ্বপ্লকর বপ্লঘপ্লে
গুরুত্বপূডস চােকা  কমপ্লেপ্লের সববা এবং ঢার বপ্লন্নাবপ্লস্তর বেবিা। প্রওৃ ঢপপ্লি, অচ
ভারঢীে পসরবাপ্লরর বপ্লঘপ্লে এও নম্বর ঈপ্লেলে  ন্তানপ্লের সববা এবং সলিার
চনে ঞ্চে।
f) ন্তান পক্ষরতযি ক্ষপতা-মাতা ( ৫৫ ক্রথরক ৬৫ বছর): ন্তান পসরঢেি সপঢা-মাঢা
মাপ্লন ন্তান-ন্তসঢ ঢাপ্লের বাা [ংার] লূডে ওপ্লর ঘপ্ল যাে। এটি এওটি মে
যঔন ন্তান সবপ্লে ওপ্লর এবং প্লনও মে ঢাপ্লের সপঢা-মাঢাপ্লও কঙপ্ল নে কওাণা
ওাপ্লচর চনে কেলান্তর ে।
অলা ওরা যাে এআ পযসাপ্লে এওচন [কৃসনমসাড ঊড
এবং নোনে বেওীগুপ্লার মঢ] োে পসরপ্ললাি ওপ্লর কেে এবং বপ্লরর চনে এওটি
পুাঁসচ তঢরী ওপ্লর। এআ মপ্লেআ এওচপ্লনর চীবপ্লন লারীসরও িঃপঢন কযমন সবসপ
এবং টাোপ্লবটিপ্লর প্রওাল এবং ংক্রমড শুরু ে। অসণসও স্বািীনঢা এবং অপ্লের
সনরাপত্তার চনে এআভাপ্লব প্রপ্লোচন সাপ্লব স্বািে ুরিা প্রিানঢম প্লে যাে।
g) অবর- ক্রল বছর (৬০ এবং তার বছর): এআ বেপ্ল এওচন সক্রে ওামসচীবন কণপ্লও
বর কনন এবং চীবপ্লনর ঘাসো পূরপ্লডর চনে ঞ্চে ঔরঘ ওপ্লরন। এঔাপ্লন গুরুত্ব
পাে এওচপ্লনর এবং ঢাাঁর স্ত্রীর চীবপ্লনর কল পযসন্ত কবাঁপ্লঘ ণাওা ঘাসো পূরড।
গুরুঢর ঈপ্লদ্বক  স্বািে মো, অে ম্পপ্লওস সনশ্চেঢা, এবং সনঃঙ্গঢা।. এআ
মপ্লেআ এওচন ঢার চীবপ্লনর মান ঈন্নঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং প্লনও সওঙু , যা
এওচপ্লনর স্বপ্ন সঙ সওন্তু কওাপ্লনা সেন চসন ওরপ্লঢ পাপ্লরসন, ঢা ঈপপ্লভাক ওরপ্লঢ
পাপ্লর- কযমন এওটি লঔ পূরড ণবা ঙু টিপ্লঢ যাো বা এওটি ঢীণসযাত্রা মো 
– াবীভাপ্লব না বঞ্চনার াপ্লণ বািসওেবন ওরপ্লবন ঢা সনভস র ওপ্লর এওচন
ভসবেৎ প্রপ্লোচপ্লনর চনে কওাপ্লনা বেবিা ওপ্লরপ্লঙন সওনা ঢার ঈপর।
অমরা ঈপপ্লর কযমন কেঔপ্লঢ পাসচ্ছ ণসননসঢও চীবন ঘপ্লক্রর সঢনটি পযসােক্রপ্লম অপ্লঙ।
ক্ষলিাথী পযপ ায়

প্রণম পযসােটি  প্রাও- কপলা পযসাে যঔন এওচন ািারডঢ সলিাণী
ণাপ্লও। এটি ঈত্পােনলী নাকসরও সাপ্লব োসেত্ব গ্রপ্লডর চনে এওটি
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প্রস্তুসঢমূও পযসাে। গ্রাসিওার  এওচপ্লনর েিঢার ঈন্নেন এবং এও
মানব মূিন মান বৃসে ওরা।
কমপ পযপ ায়

এআ ওমস পযসাে শুরু ে ১৮-২৫-এর ওাঙাওাসঙ বেপ্ল বা ঢার অপ্লক
কণপ্লও এবং ৩৫ কণপ্লও ৪০ বঙর ঘপ্ল। এআ মপ্লে, এওচন ঢার ঔরপ্লঘর
কঘপ্লে কবলী ঈপাচসন ওপ্লরন এবং ঞ্চে  পুাঁসচ সবসনপ্লোক শুরু ওপ্লরন।

অবর পযপ ায়

এআ প্রসক্রোে সঢসন ম্পে ংগ্র এবং ম্পসত্ত তঢরী ওপ্লরন যা ঢার
বর গ্রড এবং ওাচ ওরা বে োর পর ভসবেপ্লঢর সবসভন্ন
প্রপ্লোচপ্লনর চনে ণস প্রোন ওরপ্লব এমনসও পরবঢী বঙপ্লরর অে।

3. ক্রকন একজনরক ঞ্চয় এবং ক্ষবক্ষভন্ন আক্ষথপ ক ম্পে েয় কররত য়?
এওচন বেসির চীবপ্লন প্রসঢটি পযসাপ্লে, যঔন সঢসন এওটি সবপ্লল ভূ সমওা পান ওপ্লরন, প্লনও
প্রপ্লোচন তঢরী ে যার চনে পুসাঁ চর েরওার ে।
উোরণ

একজন বযক্ষির ক্ষববা এবং ক্ষনরজর একট পক্ষরবার শুরু করার পর তার ক্ষনরজর বাক্ষ়ির প্ররয়াজন
রত পারর। ন্তান ব়ি র তারের উচ্চ ক্ষলিার জনয পুুঁক্ষজর প্ররয়াজন য়। একজন বযক্ষির
মধ্যবয় ভা কাটারনার পর, স্বাস্থয খরচ ক্রমটারত এবং অবর গ্ররণর পরবতীকাীন ঞ্চরয়র
জনয উরদ্বগ থারক যারত ক্ষতক্ষন তার ন্তানরের উপর ক্ষনভপরলী এবং ক্রবাঝা রয় না যান। স্বাধ্ীন
 মযপ াোর রে ক্রবুঁরচ থাকা গুরুত্বপূণপ রয় রঠ।
ঞ্চেপ্লও েুআ সোন্ত এওটি সমিড সাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
i. খরচ স্থক্ষগত করা: বঢস মান এবং ভসবেৎ ঔরঘ মপ্লিে ম্পপ্লের বরাে
ii. স্বল্প রূপান্তরপ্লযাকে ম্পপ্লের সবসনমপ্লে রূপান্তররযাগয ম্পে (বা প্রস্তুঢ ক্রে িমঢা) ক্রবরছ
ক্রনয়া। ঈোরডস্বরূপ, এওটি চীবন বীমা পসসর ক্রে, ঘু সি চনে ণস সবসনমে কবাছাে, যা
ওম রূপান্তরপ্লযাকে।
অসণসও পসরওল্পনা ঈভে প্রওাপ্লরর সোপ্লন্ত ন্তভুস ি। ভসবেপ্লঢর ঞ্চপ্লের চনে এওচপ্লনর পসরওল্পনা
প্রপ্লোচন এবং ভসবেপ্লঢ তঢরী সবসভন্ন ঘাসো পূরপ্লডর চনে ঈপযুি ম্পে সবপ্লবঘনা ওপ্লর সবসনপ্লোক
ওরপ্লঢ প্লব।
ঘাসো এবং ঈপযুি ম্পে বুছপ্লঢ সনপ্লঘ কেঔাপ্লনা এওচপ্লনর চীবপ্লন পযসােগুপ্লা অর খসনষ্ঠভাপ্লব
কেঔা প্রাসঙ্গও প্লব।
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গুরুত্বপূণপ
জীবরনর পযপ ায়
তললব পযপ ায়
তরুণ অক্ষববাক্ষত পযপ ায়
তরুণ ক্ষববাক্ষত পযপ ায়
ক্ষলশু ক্ষববাক্ষত পযপ ায়
ব়ি ন্তান ক্ষববাক্ষত
পযপ ায়
পক্ষরবাররাির/
প্রাকঅবর পযপ ায়
অবর পযপ ায়

যঔন এওচন সবেোসিস বা সলিাণী
যঔন এওচন ঈপাচসন শুরু ওপ্লর সওন্তু সববাসঢ
যঔন এওচন ঙ্গী বা স্ত্রী ে
যঔন এওচন সপঢা বা মাঢা ে
যঔন এওচন প্রোনওারীপ্লঢ পসরডঢ ে যাপ্লও ক্রমল ব
ো
ন্তানপ্লের সলিা এবং সলশুপ্লের নোনে ঘাসোর যত্ন সনপ্লঢ ে
যঔন ন্তানরা স্বািীন ে এবং বাস কঙপ্ল ঘপ্ল যাে, ঠিও কযমন
পাসঔরা এওটি ঔাস নী সপঙপ্লন কফপ্ল ঈপ্ল যাে
যঔন এওচন ঢার বেপ্লর কল সেনগুপ্লা যাপন ওপ্লর। মযসাোর াপ্লণ
কবাঁপ্লঘ ণাপ্লওন যসে সঢসন ঞ্চে ওপ্লরন এবং এআ পযসাপ্লে তঢরী ো
প্রপ্লোচপ্লনর চনে যপ্লণি বেবিা ওপ্লর রাপ্লঔন নাপ্ল, এওচন সনঃস্ব প্লে
কযপ্লঢ পাপ্লরন এবং অপ্লরওচপ্লনর েোর ঈপর সনভস র ওরপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর
যসে সঢসন এআ িরপ্লনর বেবিা না ওপ্লরন।

4. ক্ষনজস্ব চাক্ষো
যসে অমরা ঈপপ্লরর চীবন ঘক্র সেপ্লও কেসঔ, অমরা ঘাসোর সঢন িরপ্লনর তঢরী প্লঢ পাপ্লর ঢা
কেঔপ্লঢ পাআ। এটি সঢন িরপ্লনর অসণসও পডে ঈেে ওপ্লর।
a) ভক্ষবযরতর ক্রনরেন বযবস্থা ক্ষেয় করার প্রণাী
ঘাসোর প্রণম কঝটি চীবন ঘপ্লক্রর সবসভন্ন পযসাপ্লে পুাঁসচ কণপ্লও প্রঢোসলঢ বেপ্লের এওটি
পসরীমা পূরপ্লডর প্রপ্লোচন কণপ্লও তঢরী ে বপ্ল অলা ওরা ে। এআ িরপ্লনর েুরওপ্লমর
ঘাসো অপ্লঙ:
i.

ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ক্রনরেরনর চাক্ষো: সনসেস ি চীবপ্লনর খঝনার প্লঙ্গ যুি যার ম্পপ্লের এওটি
প্রসঢশ্রুসঢ প্রপ্লোচন। ঈোরডস্বরূপ, সনভস রলীপ্লের ঈচ্চ সলিা / সববা চনে এওটি
বেবিা তঢরী; ণবা এওটি বা ী বা কভাকেপডে ক্রে ওরা।

ii. াধ্ারণ ক্রনরেরনর চাক্ষো: বঢস মান ঔরঘ কণপ্লও অাো ওপ্লর রাঔা পসরমান কওাপ্লনা
সনসেস ি ওারড ঙা া অাো ওপ্লর রাঔা -এটিপ্লও চনসপ্রেভাপ্লব 'ভসবেপ্লঢর বেবিা' বা
ে।
b) আকক্ষিক ঘটনা পূরণ
অওসিও খঝনা  চীবপ্লনর ভাসবঢ খঝনা কযগুপ্লা পুাঁসচর এওটি ব প্রসঢশ্রুসঢ কটপ্লও অনপ্লঢ
পাপ্লর কযটি বঢস মান অে কণপ্লও পূরড ওরা ্ভকব এবং ঢ: পর প্রাও-পুাঁসচর প্রপ্লোচন ে।
এআ িরপ্লনর সওঙু খঝনা, কযমন মৃঢুে  িমঢা বা কবওারত্ব, অপ্লের িসঢর সেপ্লও সনপ্লে যাে।
এআ িরপ্লনর প্রপ্লোচন বীমার মািেপ্লম ুরাা প্লঢ পাপ্লর যসে ঢাপ্লের ংখঝন ্ভকাবনা ওম সওন্তু
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ঔরঘ প্রভাব ঈচ্চ ণাপ্লও। নেণাে এওচনপ্লও বৃৎ পসরমাড রূপান্তরপ্লযাকে ম্মে এআ িরপ্লনর
অওসিও খঝনার বেবিা সাপ্লব ঞ্চে ওপ্লর রাঔার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।

c) ম্পে আরণ
মস্ত ঞ্চে এবং সবসনপ্লোক প্রওৃ ঢপপ্লি সওঙু ম্পে ৃসি ওপ্লর। যঔন অমরা সভপ্রাে অরপ্লডর
ওণা বস ঢঔন এটি এওচপ্লনর ুসবিা গ্রড সভপ্রাে প্লঙ্গ প্রাণসমওভাপ্লব সবসনপ্লোক এবং নুকূ
বাচার কণপ্লও ুপ্লযাক অরপ্লডর আচ্ছা কবাছাে। নে ওণাে ঞ্চে এবং সবসনপ্লোক প্রাণসমওভাপ্লব
ম্পে এওসত্রঢ ওরার আচ্ছা দ্বারা ঘাসঢ ে।
এআ ঈপ্লেলেটিপ্লও এওটি নুমানমূও ঈপ্লেলে বা ে ওারড যঔন এওচন এওটি ঈচ্চ সরঝানস
ঈপাচসন ওরার চনে সবসনপ্লোপ্লক সওঙু ছুাঁ সও সনপ্লঢ আচ্ছুও। ঈচ্চ সরঝানস অওাসিঢ ে ওারড এটি
অপ্লরা দ্রুঢ ম্পে বা কনঝ মূে ংঔোবৃসে ওরপ্লঢ িম ে। ম্পে অওাসিঢ ে ওারড
এটিপ্লও স্বািীনঢা, এন্টারপ্রাআচ, িমঢা এবং প্রভাব প্লঙ্গ ংযুি ওরা ে।

5. আক্ষথপ ক পণয
ঈপপ্লর সঢন িরপ্লনর ঘাসোর অসণসও বাচাপ্লর ংসিি পডে অপ্লঙ:
ক্রনরেরনর পণয

বীমার
পণয

মত

বোে অমানঢ এবং ঞ্চে ািন কযটি এওচনপ্লও ঠিও মে এবং
প্রপ্লোচনীে পসরমাড পযসাপ্ত
ক্রে িমঢা (রূপান্তরপ্লযাকে) সক্রে
ওপ্লর।
অক্ষনক্ষশ্চত এটি ব
িসঢর সবরুপ্লে ুরিা প্রোন
ভাসবঢ খঝনাে কভাক ওরা প্লঢ পাপ্লর।

ম্পে আরণ পণয

ওপ্লর

কযটি

অওসিও

কলোর এবং ঈচ্চ ঈৎপােনলী বি ণবা সরপ্লে এপ্লিঝ এআ
িরপ্লনর পপ্লডের ঈোরড। এঔাপ্লন সবসনপ্লোক অপ্লরা ঝাওা তঢরীর চনে
ণস ংকঞপ্লনর এওটি েৃলে সেপ্লে তঢসর ওরা ে।

এওচন বেসির ািারডঢ ঈপপ্লরর ব ঘাসোর এওটি সমিড অপ্লঙ এবং ঢার এআভাপ্লব সঢন িরপ্লনর
পপ্লডের প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর। ংপ্লিপ্লপ বপ্লঢ পাপ্লরন:
i. ঞ্চে প্রপ্লোচন - নকে প্রপ্লোচনীেঢার চনে
ii. বীমা প্রপ্লোচন – সনশ্চেঢার প্রসঢকূপ্ল
iii. সবসনপ্লোক প্রপ্লোচন - ম্পে ৃসি চনে
6. ঝুঁু ক্ষক পক্ষররখ এবং ক্ষবক্ষনরয়াগ
এঝা কেঔা ককপ্লঙ কয এওচন চীবপ্লনর সবসভন্ন পযসাপ্লের মিে সেপ্লে যাে, ঢরুড ঈপাচসও কণপ্লও মাছ
বে এবং ঢারপর এওচপ্লনর ওমসচীবপ্লনর কল বঙপ্লরর সেপ্লও যাে, ছুাঁ সও পসরপ্লও, বা ছুাঁ সও
কনোর কয েৃসিপ্লওাড ঢা সবসভন্ন পসরবঢস প্লনর মিে সেপ্লে যাে।
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যঔন এওচন ঢরুড ণাপ্লও, ঢার ামপ্লন প্লনও বঙর ণাপ্লও এবং এওচন কবল অক্রমডাত্মও প্লে
কযপ্লঢ পাপ্লর এবং যঢঝা ্ভকব ম্পে এওসত্রঢ ওরপ্লঢ ছুাঁ সও সনপ্লঢ পাপ্লর। বঙর যাোর াপ্লণ,
এওচন সবসনপ্লোপ্লকর ম্পপ্লওস অপ্লরা সবঘিড এবং ঢওস ঢা বম্বন ওপ্লর, এঔন ঈপ্লেলে 
এওচপ্লনর সবসনপ্লোক সনরাপে এবং এওত্রীওরড ওরা। বপ্ললপ্ল, এওচন যঔন ঢার বপ্লরর বঙপ্লরর
ওাপ্লঙ অপ্ল, ঢঔন সওঙু ঝা রিডলী প্লে যাে।এঔন িে  এওটি ভািার ওরা কযঔান কণপ্লও
এওচন বর গ্রপ্লডর পর ঔরঘ ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এওচন ঢার ন্তানপ্লের চনে বা োঢবে প্রসঢিাপ্লন
োপ্লনর চনে ঈআ ওরার ওণা ভাবপ্লঢ পাপ্লর।
একজরনর ক্ষবক্ষনরয়াগ তলী ঝুঁু ক্ষক পক্ষরররখর রে তা ক্ষমক্ষরয় পক্ষরবক্ষতপত য়। নীপ্লঘ সনপ্লেসসলঢ
ওরা 
ক্ররখাক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক পক্ষররখ এবং ক্ষবক্ষনরয়াগ তলী
ঝুঁু ক্ষক পক্ষররখ

ক্ষবক্ষনরয়াগ তলী

অত্ম পরীিা 1
চানা খঝনার সবরুপ্লে ুরিার চনে অপসন সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি ুপাসরল ওরপ্লবন?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বোে এফসট-র মঢ কনপ্লেন পডে
কলোর

ঋণপত্র
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B. আক্ষথপক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
1. আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা
অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো কযঔাপ্লন ঔসরোপ্লরর বঢস মান এবং ভসবযেপ্লঢ তঢরী প্লঢ পাপ্লর এমন
ঘাসো যত্ন ওপ্লর সবপ্লবঘনা এব মূোেন ওরা ে এবং এওচপ্লনর ছুাঁ সও পসরপ্লও এবং অে যাঘাআ
ওরা ে, যণাযণ অসণসও পডে ুপাসরল মািেপ্লম সবসভন্ন প্রঢোসলঢ / ভাসবঢ ঘাসো পূরপ্লডর চনে
এওটি করাটমোপ তঢরী ওরা ে।
অসণসও পসরওল্পনার ঈপাোনমূ :






সবসনপ্লোক - এওচপ্লনর ছুাঁ সও গ্রপ্লডর িমঢার ঈপর সভসত্ত ওপ্লর ম্পে বণ্টন,
ছুাঁ সও বেবিাপনা,
বর পসরওল্পনা,
ওর এবং ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা, এবং
এওচপ্লনর ঘাসোর চনে ণসপ্রোন ওরা

ংপ্লিপ্লপ অসণসও পসরওল্পনার প্লঙ্গ ৩৬০ সটগ্রী পসরওল্পনা চস ঢ
ক্ররখাক্ষচত্র 4: আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা উপাোনমূ
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2. আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
অসণসও পসরওল্পনা কওাপ্লনা নঢু ন সবে না। অমাপ্লের পূবসপূরুরা চ রূপ্লপ ঘঘসা ওরপ্লঢন। ঢঔন
সবসনপ্লোপ্লকর সবওল্প ীসমঢ সঙ। ওপ্লেও েলও অপ্লক আকুআটি সবসনপ্লোক এওটি ব ংল দ্বারা চুো
েৃল সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘঢ ঢ। ঞ্চে মূঢ বোে অমানঢ, কপািা কসভং সস্কম এবং নোনে
সনসেস ি অপ্লের বেবিাে ীমাবে সঙ। অমাপ্লের মাপ্লচর এবং অমাপ্লের গ্রাওরা অচ কয ঘোপ্লঞ্জ
ম্মুঔীন প্লচ্ছ ঢা ম্পূডস সভন্ন। ঢাপ্লের সওঙু :
i.

ক্রযৌথ পক্ষরবাররর ক্ষবখন্ড

কযৌণ পসরবার কণপ্লও পসরবসঢস ঢ প্লেপ্লঙ কওব সপঢামাঢা  ন্তান সনপ্লে ংার।পসরবাপ্লরর প্রিান
 ঈপাচসন ওরা েে সনপ্লচর এবং ঢার পসরবাপ্লরর যপ্লত্নর োসেত্ব ভার গ্রড ওপ্লর।এটি প্লনও
ঠিও পসরওল্পনা কটপ্লও অপ্লন এবং এওচন এওটি কপলাোরী অসণসও পসরওল্পপ্লওর াাপ্লযে এওটি
সনসেস ি মূে কণপ্লও ঈপওৃ ঢ প্লঢ পাপ্লরন।
ii. ক্ষবক্ষনরয়ারগর একাক্ষধ্ক পছন্দ
অচ ম্পে ৃসির চনে অমাপ্লের ওাপ্লঙ এওটি ব ংঔোর সবসনপ্লোক বেবিা অপ্লঙ, এপ্লের
প্রসঢটি ছুাঁ সও এবং সবসনমে সবসভন্ন মাত্রাে ঈপব্ধ। অসণসও িে ংিাপন সনসশ্চঢ ওরার চনে,
এওচনপ্লও ুসবপ্লবঘনার াপ্লণ ঘেন এবং ঢার ছুাঁ সও গ্রপ্লডর িু িা ঈপর সভসত্ত ওপ্লর এওটি ঠিও
সবসনপ্লোক সোন্ত সনপ্লঢ প্লব। অসণসও পসরওল্পনা এওচনপ্লও ম্পে বরাে সেপ্লে াাযে ওরপ্লঢ
পাপ্লর।
iii. জীবনধ্ারার পক্ষরবতপন
ঢাৎিসডও পসরঢৃ সপ্ত অচপ্লওর সেপ্লনর চনে প্রপ্লোচনীে বপ্ল মপ্লন ওরা ে। মানুপ্লরা অিুসনও
কমাবাআ কফান, কাস , ব বাস , মযসাোপূডস ক্লাব েেপে আঢোসে ঘান। এআ মস্ত অওাঙ্খা
ঘসরঢাণস ওরার চনে ঢারা বমে ব ঊড ওপ্লর। ফপ্ল অপ্লের এওটি ব ঔণ্ড ঊড পসরপ্ললাপ্লি
ঘপ্ল যাে, ঞ্চপ্লের ুপ্লযাক খুঢর ে। অসণসও পসরওল্পনা, প্লঘঢনঢা এবং অত্মংযম অনপ্লঢ
এবং এওচপ্লনর বেে পসরওল্পনা ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর। যাপ্লঢ এওচন প্রপ্লোচনীে ঔরঘ ওমাপ্লঢ
পাপ্লরন এবং
ঈভেপ্রওাপ্লর ফ
প্লঢ পাপ্লর: বঢস মান চীবনযাত্রার মান এও রাঔার এবং
মপ্লের প্লঙ্গ প্লঙ্গ এটি অপপ্লগ্রট ওরার।
iv. মুদ্রাস্ফীক্ষত
মুদ্রাফীসঢ মে এওটি সনসেস ি মপ্লের ণসনীসঢপ্লঢ পডে  পসরপ্লবা মূে ািারড স্তপ্লর বৃসে
পাে। এটি ঝাওার মূে হ্রা পাে। ফপ্ল এওচপ্লনর ওিাসচসঢ প্লণস ক্রে িমঢা িেপ্রাপ্ত ে।
এওচপ্লনর বর মপ্লে মুদ্রাফীসঢ বেপও িেিসঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর, যঔন াভচনও কপলা কণপ্লও
সনেসমঢ অে ওপ্লম যাে এবং অপ্লের এওমাত্র ঈত্ অপ্লকর ঞ্চে। অসণসও পসরওল্পনা এওচনপ্লও
াাযে ওপ্লর মুদ্রাফীসঢ কমাওাপ্লবা ওরপ্লঢ প্রস্তুঢ ওপ্লর, সবপ্লল ওপ্লর পরবঢী বঙপ্লর।
v. অনযানয ম্ভাবয ঘটনা এবং প্ররয়াজন
অসণসও পসরওল্পনা এঙা া বেসিপ্লের নে ঘাসো এবং ঘোপ্লঞ্জ পূরড ওরপ্লঢ াাযে ওরার
ঈপাে। ঈোরডস্বরূপ, প্রঢোসলঢ ঔরঘ কযগুস চরুরী সঘসওৎার মে অসবভূস ঢ ে, বা
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নোনে ্ভকাবে খঝনা কযগুপ্লার প্লঙ্গ এওচন বেসিপ্লও কমাওাপ্লবা ওরপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর। এওআভাপ্লব,
এওচন বেসির সবপ্লবঘনাপূবও
স ঝোক্স োসেত্ব পসরঘানা ওরা প্রপ্লোচন।
বেসিপ্লেরপ্লও ঢাাঁপ্লের মৃঢুের পর ঢাপ্লের ভাপ্লাবাার চনপ্লও ঢাাঁপ্লের ম্পে  ম্পসত্ত সনপ্লে তঢরী
িাবর-িাবর ম্পসত্ত প্লচ স্তান্তসরঢ সনসশ্চঢ ওরার চনে প্রপ্লোচন। অর নোনে ঘাসো
অপ্লঙ কযমন োন ওরা প্রপ্লোচন বা এওচপ্লনর চীবনওাপ্ল এমনসও ঢারপর সনসেস ি ামাসচও
 িমীে বািেবািওঢা। অসণসও পসরওল্পনা এআ ব চসন ওরার ঈপাে।
3. আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা শুরু করার ঠিক ময় কখন?
এটি সও শুিুমাত্র িনীপ্লের চনে তঢরী? প্রওৃ ঢপপ্লি, পসরওল্পনা অপনার প্রণম কবঢন ঈপাচসন মুূপ্লঢস
শুরু ওরা ঈসঘঢ। ওঔন পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ ঢার কওান সট্রকার কনআ।
যক্ষে একট গুরুত্বপূণপ নীক্ষত আমারের গাইড করা উক্ষচত – যত েীঘপ ময় আমারের ক্ষবক্ষনরয়াগ
রব, তারের ংখযাবৃক্ষদ্ধ তরতাক্ষধ্ক রব।
ঢাআ এঝা শুরু ওরপ্লঢ ওঔনআ মপ্লের প্রার্ভক ে না। এওচপ্লনর সবসনপ্লোক মপ্লে প্লবসাচ্চ ুসবিা
পাে। অবার, পসরওল্পনা শুিুমাত্রিনী বেসিপ্লের চনে নে। এটি ওপ্লর চনে। এওচপ্লনর অসণসও
িে চসন ওরার চনে,এওচনপ্লও সনেমানুবঢী েৃসিপ্লওাড নুরড ওরা ঈসঘঢ, অসণসও িে তঢরী
ওরা সেপ্লে শুরু ওরপ্লঢ প্লব এবং ছুাঁ সও গ্রপ্লডর িু িা পূরপ্লনর চনে কিষ্ঠ যােকাে সবসনপ্লোক ঞ্চে
ওরপ্লঢ প্লব। অসণসও পসরওল্পনাে পসরওসল্পঢ, অপ্লবকপ্রবড েৃসিপ্লওাড অসণসও েুভসাপ্লকের প্রিান ওারড
যা এওচন বেসিপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর।

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

বপ্লরর পপ্লর
এওচপ্লনর প্রণম কবঢন ঈপাচসপ্লনর মুূপ্লঢস
সববাপ্লর পর
এওচন িনী বার পপ্লর
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C. আক্ষথপক পক্ষরকল্পনা- প্রকার
অমাপ্লের এঔন সবসভন্ন অসণসও পসরওল্পনা বেবিা যা এওচপ্লনর ওরার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর কগুপ্লা
কেঔা যাও।
ক্ররখাক্ষচত্র 5: আক্ষথপ ক পক্ষরকল্পনা উপরেষ্টা ক্রবা

প্রোন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর এমন সবসভন্ন ঈপপ্লেষ্ঠা কবা সবপ্লবঘে। এমন ঙেটি এাওা অমরা কনব







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

1. নগে পক্ষরকল্পনা
নকে ণস প্রবা পসরঘানার েুটি ঈপ্লেলে।
i.

প্রণমঢ, এওচনপ্লও অে  বেপ্লের প্রবা পসরঘানা ওরা প্রপ্লোচন প্রঢোসলঢ বা চরুরী
প্রপ্লোচন কমঝাপ্লঢ ঢর ম্পপ্লের এওটি ঞ্চে প্রসঢষ্ঠা এবং বচাে রাঔার।

ii. সদ্বঢীেঢ এওচনপ্লও িারাক্রপ্লম তঢসর এবং মূিন সবসনপ্লোপ্লকর চনে নকে ঈদ্বৃত্ত ণস বচাে
রাঔা প্রপ্লোচন।
প্রণম পেপ্লিপ  এওটি বারজট ততরী করা এবং বঢস মান অে  বেপ্লের কসঢ সবপ্লিড ওরা।
এওচন বেসিপ্লও ভসবেপ্লঢর চনে োে-োসেপ্লত্বর নেেঙ্গঢ এওটি িে িাপন ওরা ঈসঘৎ। বঢস মান
ঔরপ্লঘর সনেলসন ঢারা কপপ্লঢ পারপ্লব সওনা ঢা সনিসারড ওরপ্লঢ াাযে ওরপ্লব।
পরবঢী িাপ  গত ছয় মা ধ্রর খরচ এবং আয় প্রবা ক্ষবরেণ করা য় যাপ্লঢ কবাছা যাে
সনেসমঢ এবং কণাও ঔরঘ কওাণাে ওরা প্লেপ্লঙ। ঔরঘ সবসভন্ন িরপ্লনর কিডীওরড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর
এবং সনসেস ি এবং পসরবঢস নলী ঔরপ্লঘ সবভি ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। এওচপ্লনর সনসেস ি ঔরপ্লঘর ঈপর
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সনেন্ত্রড না ণাওপ্লঢ পাপ্লর, সওন্তু পসরবঢস নলী ঔরঘ অপ্লরা সবপ্লবঘনামূও, প্রােলআ হ্রা বা িসকঢ
রাঔা যাে।
ঢৃ ঢীে িাপ্লপ ারা বছর ধ্রর মাক্ষক আয়  বযরয়র ভক্ষবযদ্বাণী। ঢীপ্লঢর সবপ্লিড এবং
ভসবেপ্লঢর পূবসাভাপ্লর ঈপর সভসত্ত ওপ্লর এওচন এআ নকে প্রবা পসরঘানার চনে এওটি পসরওল্পনা
সটচাআন ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
নকে পসরওল্পনা প্রসক্রোর অপ্লরওটি ংল
সটচাআন ওরা।

 সবপ্লবঘনামূও অে ঘরপ্লম কঢাার চনে কওৌল

উোরণ
এওচন বেসি ঢাাঁর ঊপ্লডর ামানে পুনসবসনো ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
এওচন কক্রসটঝ ওাপ্লটসর ামানে ঊড কমঝাপ্লঢ পাপ্লরন ঢাপ্লের এওত্রীওরপ্লডর মািেপ্লম এবং সনম্ন ুপ্লের
বোে ঊড গ্রড ওপ্লর ঢাপ্লের পসরপ্ললাপ্লির মািেপ্লম।

তারের আররা আয় করারনার জনয একজনরক তাুঁর ক্ষবক্ষনরয়াগ স্থানান্তক্ষরত কররত রত পারর।
2. বীমা পক্ষরকল্পনা
সনসেস ি ছুাঁ সও যা এওচন বেসিপ্লও ঢাাঁর বেসিকঢ অসণসও িে চসপ্লনর কণপ্লও েূপ্লর রাঔপ্লঢ পাপ্লর ঢা
ঈন্মুি ওরা ে। বীমা পসরওল্পনা এমন ছুাঁ সওর সবরুপ্লে যপ্লণি বীমা প্রোন ওপ্লমস পসরওল্পনা সনমসাড
চস ঢ।
এঔাপ্লন ওাচ  ওঢ বীমা প্রপ্লোচন ঢা নুমান ওরা এবং বপ্লঘপ্লে ভা ঈপযুি নীসঢ সও িরপ্লনর
প্লব ঢা সনডসে ওরা।
i.

জীবন বীমা এওচন ঈপাচসপ্লওর ওা মৃঢুের খঝনাে ঢাাঁর সনভস রলীপ্লের অে এবং
অনুমাসনও প্রপ্লোচনীে বেপ্লের সাব দ্বারা সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লর।

ii. স্বাস্থয বীমা প্রপ্লোচনীেঢা কযপ্লওাপ্লনা পসরবার সঘসওৎার চরুসর বিাে াপাঢাপ্ল ভসঢস
ঔরঘ যণাপ্লযাকে পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ মূোেন ওরপ্লঢ পাপ্লর।
iii. বপ্ললপ্ল একজরনর ম্পরের জনয বীমা, িসঢর ছুাঁ সও কণপ্লও বা ী / কা ী / ওারঔানা
আঢোসে রিা ওরার িরন এবং পূরপ্লডর পসরমান সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
3. ক্ষবক্ষনরয়াগ পক্ষরকল্পনা
সবসনপ্লোপ্লকর কওাপ্লনা ঠিও পণ কনআ। যা ঈপযুি প্লব ঢা এওচন কণপ্লও অপ্লরওচপ্লনর ঈপর সনভস র
ওপ্লর। সবসনপ্লোক পসরওল্পনা এওটি স্বঢন্ত্র এর ছুাঁ সও কনবার িু িা, অসণসও িে এবং কআ িে
পূরপ্লডর মে করঔার ঈপর সভসত্ত ওপ্লর বপ্লঘপ্লে ঈপযুি সবসনপ্লোক  ম্পে বরাে কওৌল
সনিসারপ্লডর এওটি প্রসক্রো।
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a) ক্ষবক্ষনরয়াগ পক্ষরমাপক

ক্ররখাক্ষচত্র 6 : ক্ষবক্ষনরয়াগ পক্ষরমাপক

এঔাপ্লন প্রণম পেপ্লিপ  সনসেস ি সবসনপ্লোক পসরমাপও সনিসারড ওরা। এর ন্তকসঢ:
i.

ঝুঁু ক্ষক যিমতা: এওটি সবসনপ্লোক ক্রপ্লের মে এওচন ওঢঝা ছুাঁ সও সনপ্লঢ আচ্ছুও ঢা
পসরমাপ ওরা।

ii. ময় ক্ররখা: এটি এওটি অসণসও ঈপ্লেলে চসন ওরার চনে ঈপব্ধ মপ্লের পসরমাড। মে
করঔা িে প্রাসপ্ত কণপ্লও সবসনপ্লোক বানপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর। েীখস মে করঔা ওম ঈপ্লদ্বক
স্বল্পপ্লমোেী োে। এওচন েীখসপ্লমোেীপ্লঢ সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ পাপ্লরন, ওম রূপান্তরপ্লযাকে ম্পে যা
এওটি ঈচ্চ সফরঢ ঈপাচসন ওপ্লর।
iii. রূপান্তররযাগযতা: যার সবসনপ্লোক িমঢা ীসমঢ বা যার অে  বেে প্রবা সনসশ্চঢ বা
কয এওটি সনসেস ি বেসিকঢ বা বেবাসেও বেে কমঝাপ্লনার চনে সবসনপ্লোক ওপ্লর ক
রূপান্তরপ্লযাকেঢা সনপ্লে ঈৎাী ে বা সবসনপ্লোকপ্লও নকপ্লে রূপান্তসরঢ ওপ্লর ঢার কওাপ্লনা মূে
িসঢ না ওপ্লর।
iv. ক্ষবপণন ক্রযাগযতা: ঈপ্লদ্বকীনঢা যার াপ্লণ এওটি ম্পে কওনা বা কবঘা ে।
v. বহুমুখীতা: কআ পযসন্ত বোপ্ত কযঔাপ্লন এওচন তবসঘত্রপূডস বা ছুাঁ সও ওমাপ্লঢ সবসনপ্লোক সবস্তৃ ঢ
ওপ্লর।
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vi. কর ক্ষবরবচনা: প্লনও সবসনপ্লোক সনসেস ি অেওর ুসবিা প্রোন ওপ্লর এবং এওচন সবসভন্ন
সবসনপ্লোপ্লকর পরবঢী-অেওর সবপ্লবঘনা ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
b) যথাযথ ক্ষবক্ষনরয়াগ বান ক্ষনবপ াচন
ঈপপ্লরর পসরমাপপ্লওর ঈপর সভসত্ত ওপ্লর ঈপযুি সবসনপ্লোপ্লকর ািন সনবসাঘন  পরবঢী
পেপ্লিপ।প্রওৃ ঢ সনবসাঘন এওচপ্লনর অরাম এবং ছুাঁ সও ম্পপ্লওস পৃণও প্রঢোলার ঈপর সনভস র ওরপ্লব।
ভারপ্লঢ







সবসনপ্লোপ্লকর ঈপ্লেপ্ললে সবসভন্ন পডে সবপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। এগুপ্লার মপ্লিে ন্তকসঢ :
বোে / ওরপ্লপাপ্লরঝ-এ িােী অমানঢ,
কপাি সফপ্লর স্বল্প ঞ্চে স্কীম,
াবসচনীন কলোর সবে,
ঊডপত্র বা নে চমানঢ,
সমঈঘু ো ফাি,
চীবন বীমা কওাম্পাসন দ্বারা চাসর ওরা ে কয এওও ম্পসওস ঢ নীসঢ আঢোসে।

4. অবর পক্ষরকল্পনা
এটি এওচন বেসিপ্লও বর গ্রপ্লডর পর প্রপ্লোচনীে মূপ্লের ঘাসো পূরড এবং এআ ঘাসো পূরপ্লডর
চনে সবসভন্ন বর সবওল্প সনিসারপ্লডর প্রসক্রো।

ক্ররখাক্ষচত্র 7 : অবর গ্ররণর পযপ ায়

বর গ্রড পসরওল্পনাে সঢনটি পযসাে চস ঢ
a) ঞ্চয়: পুাঁসচর ঞ্চপ্লের ঈপ্লেলে সবসনপ্লোপ্লকর চনে ঝাওা সরপ্লে করপ্লঔ সবসভন্ন িরপ্লডর কওৌল
তঢরীর মািেপ্লম ম্পন্ন ওরা ে।
b) ংরিণ: ংরিড ূসঘঢ ওপ্লর কআ প্রপ্লঘিাপ্লও যা সনসশ্চঢ ওপ্লর সনপ্লবলপ্লও ভাপ্লাভাপ্লব ওাপ্লচ
াসকপ্লে, মূিনপ্লও বপ্লঘপ্লে বা াপ্লনা এপ্লওর করাচকাপ্লরর বঙরগুসপ্লঢ.
c) ক্ষবতরণ: সবঢরড, বপ্লরর পর অে ঘাসো পূরপ্লডর চনে ঝাওা কঢাা / বাসসও
পসরপ্ললাপ্লির মপ্লিে (যাপ্লও অমরা ভািার বপ্লঢ পাসর) রূপান্তপ্লরর নুকূ পেসঢ কবাছাে।
5. ভূ-ম্পক্ষি পক্ষরকল্পনা
এটি এওচপ্লনর মৃঢুে পর সবপ্লওন্ধরীওরড এবং ঢার ভূ -ম্পসত্ত িানান্তপ্লরর চনে এওটি পসরওল্পনা। আচ্ছা
মপ্লনানেন এবং সনপ্লোক বা প্রস্তুসঢ মঢ সবসভন্ন প্রসক্রো অপ্লঙ। কমৌসও িারডাটি  এওচপ্লনর ম্পে
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এবং ভূ -ম্পসত্ত ঢাাঁর আচ্ছা নুযােী ঢাাঁর মৃু্ঢুের পর সবঢরড এবং / ণবা বেবার ওরা ুসনসশ্চঢ
ওরা ে।
6. কর পক্ষরকল্পনা
বপ্ললপ্ল ওর পসরওল্পনা সবেেমান ওর অআন কণপ্লও এবং অপ্লের পসরওল্পনা, বেে এবং ওর
সবযুসিপ্লঢ সবসনপ্লোপ্লকর পসরওল্পনা পূডস ুসবিা গ্রড চনে প্লবসাচ্চ ওর ুসবিা সওভাপ্লব াভ ওরা প্লব
সনিসাসরঢ ে। এটি মে ওমাপ্লনা, বা বঢস মান বা ভসবেপ্লঢর অেওর োে ওমাপ্লনার কওৌল
তঢরীর প্লঙ্গ চস ঢ। এওচনপ্লও বলে মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব কয এঔাপ্লন ঈপ্লেলে  ওমান এবং ওর
ফাাঁসও কেো নে।
এও এর সবসনপ্লোক চমা ওরা এবং ্ভকাবে ওর ঞ্চে ুসবিা গ্রড ওরপ্লঢ ুপ্লযাক ঘাআপ্লঙন, এওচপ্লনর
অে বৃসে ওরা ্ভকব, কযঝা নেণাে ওর ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ঘপ্ল যাে।
চীবন বীমা ওমী প্রােলআ ঢাপ্লের গ্রাওপ্লের এবং ্ভকাবে গ্রাওপ্লের শুিুমাত্র বীমা ঘাসো পূরড
ম্পপ্লওস নে সওন্তু কআাপ্লণ ঢাপ্লের নোনে অসণসও প্রপ্লোচন কমঝাপ্লনার মণসন পরামলস কেোর চনে
প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর। অসণসও পসরওল্পনা ম্পপ্লওস জ্ঞান এবং ঈপপ্লর বসডসঢ ঢার সবসভন্ন িরন কওাপ্লনা
বীমা এপ্লচপ্লন্টর ওাপ্লঙ গুরুত্ব কপপ্লঢ পাপ্লর।

অত্ম পরীিা 3
সনম্নসসঔঢ মপ্লিে কওানটি ওর পসরওল্পনা এওটি ঈপ্লেলে নে?
I.
II.
III.
IV.

প্লবসাচ্চ ওর ুসবিা
সবঘিড সবসনপ্লোপ্লকর ফপ্ল ওপ্লরর কবাছা ওমাপ্লনা
ওর ফাাঁসও
ওর ভাপ্লকর ম্পূডস ুসবিা

ারাংল


অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো:
 এওচপ্লনর চীবপ্লনর িে নািওরড,
 এআ সঘসহ্নঢ িে অসণসও প্লিে রূপান্তর
 কআ িে চসন ওরার চনে অসণসও বেবিাপনা পসরঘানার দ্বারা এওচনপ্লও াাযে ওরপ্লব



এওচপ্লনর চীবন ঘক্র ঈপর সভসত্ত ওপ্লর সঢন িরপ্লনর অসণসও পডে প্রপ্লোচন ে। এগুপ্লা াাযে
ওপ্লর:
 ভসবেপ্লঢ কনপ্লেন বেবিা সক্রে ওরপ্লঢ,
 ্ভকাবে বেে পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ এবং,
 ম্পে ংগ্রপ্ল



অসণসও পসরওল্পনা চনে প্রপ্লোচন অর বৃসে কপপ্লেপ্লঙ ামাসচও কসঢসবেো পসরবঢস প্লনর চনে
কযমন কযৌণ পসরবাপ্লরর সবপ্লভে, এওাসিও সবসনপ্লোক পঙন্ন কযগুপ্লা অচওা ঈপব্ধ এবং
চীবনিারা পসরবঢস ন আঢোসের দ্বারা।
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এওচন ঢার প্রণম কবঢন পাোর প্লঙ্গ প্লঙ্গআ অসণসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ



অসণসও পসরওল্পনা ঈপপ্লেিাে ন্তভুস ি রপ্লেপ্লঙ:







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

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

অসণসও পসরওল্পনা
চীবপ্লনর পযসাে
ছুাঁ সও পসরপ্লঔ
নকে পসরওল্পনা
সবসনপ্লোক পসরওল্পনা
বীমা পসরওল্পনা
বর পসরওল্পনা
ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা

কর পক্ষরকল্পনা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I
বীমা চানা খঝনা সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II
এওচন ঢার প্রণম কবঢন পাোর প্লঙ্গ প্লঙ্গআ অসণসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III

কর ফাুঁক্ষক কর পক্ষরকল্পনা উরেলয নয়।
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আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরপ্লপ্লঔর প্লঙ্গ এওচন ম্পে ______ সবসনপ্লোক তলী নুরড ওরপ্লঢ
পাপ্লর।
I.
II.
III.
IV.

এওীভবন
োন
ংগ্র
ঔরঘ

প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔঢ মপ্লিে কওানটি ম্পে অরড পডে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
কলোর
ঝামস বীমা পসস
কসভং বোে োওাঈন্ট

প্রশ্ন 3
ঞ্চেপ্লও েুআটি সোপ্লন্তর এওটি ংসমিড সাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। নীপ্লঘর ঢাসওা কণপ্লও
সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

ছুাঁ সও িারড এবং ঔরঘ হ্রা
োন এবং ংগ্র
বেে এবং ংগ্র
ঔরঘ িসকঢ এবং রূপান্তপ্লরর সঢ সবভাচন।

প্রশ্ন 4
চীবপ্লনর কওান পযসাপ্লে এওচন কঢ ঞ্চে বপ্লঘপ্লে কবলী ঈপপ্লভাক ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

বর পরবঢী
ঈপাচসও
সলিাণী
েে সববাসঢ

প্রশ্ন 5
সবসনপ্লোকপ্লরঔা এবং সফরপ্লঢর মপ্লিে সও ম্পওস ?
I. ঈভপ্লের মপ্লিে কওাপ্লনা ম্পওস কনআ
II. যঢ েীখস সবসনপ্লোক করঔা প্লব সফরঢ ঢঢ কবলী প্লব
III. যঢ েীখস সবসনপ্লোক করঔা প্লব সফরঢ ঢঢ ওম প্লব
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IV. যঢ েীখস সবসনপ্লোক করঔা প্লব সফরপ্লঢর ওর ঢঢ কবলী প্লব
প্রশ্ন 6
সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি কনপ্লেপ্লনর পপ্লডের িীপ্লন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔপ্লঢর মপ্লিে কওানটি সনসশ্চঢ পপ্লডের িীন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 8
নীপ্লঘর কওানটি অরড পপ্লডের িীপ্লন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
ািারড বীমা
কলোর

প্রশ্ন 9
______ মে াপ্লণ াপ্লণ সনসেস ি মপ্লের ণসনীসঢপ্লঢ পডে  পসরপ্লবা মূে ািারড স্তপ্লরর বৃসে
ওপ্লর।
I.
II.
III.
IV.

মুদ্রাফীসঢ হ্রাওরড
মুদ্রাফীসঢ
সনশ্চঢা-ফীসঢ
প্লবসাচ্চ-মুদ্রাফীসঢ

প্রশ্ন 10
নীপ্লঘর কওানটি সবপ্লবঘনামূও অে বা াপ্লনার ওাচ ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

ঊড পুনকসঞন
ঊড িানান্তর
সবসনপ্লোক পুনকসঞন
বীমা ক্রে
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আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরপ্লপ্লঔর প্লঙ্গ এওচন ম্পে ংগ্রপ্ল সবসনপ্লোক তলী নুরড ওরপ্লঢ
পাপ্লর।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
কলোর ম্পে অপ্লডর পডে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ঞ্চে ঔরঘ িসকঢ এবং রূপান্তপ্লরর সঢ সবভাচপ্লনর ংসমিড।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
বর পরবঢীপ্লঢ এওচন কঢ ঞ্চে বপ্লঘপ্লে ঈপপ্লভাক ওপ্লর।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
যঢ েীখস সবসনপ্লোক করঔা প্লব সফরঢ ঢঢ কবলী প্লব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বোে অমানঢ কনপ্লেপ্লনর পপ্লডের িীপ্লন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
চীবন বীমা সনসশ্চঢ পপ্লডের িীন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
কলোর ম্পে অরড পপ্লডের িীপ্লন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  II.
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মুদ্রাফীসঢ মে াপ্লণ াপ্লণ সনসেস ি মপ্লের ণসনীসঢপ্লঢ পডে  পসরপ্লবা মূে ািারড স্তপ্লরর বৃসে
ওপ্লর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.

বীমা েয় ক্ষবরবচনামূক আয় বা়িারনার কাজ কররত পারর না।
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8
জীবন বীমা ৃষ্ট পণয – I
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোেটি চীবন বীমা পডে সবপ্লের প্লঙ্গ অপনার পসরঘে ওরাে। এটি ািারড পডে ম্পপ্লওস
ওণা বা দ্বারা শুরু ে এবং ঢারপর চীবন বীমা পপ্লডের প্রপ্লোচন সনপ্লে অপ্লাঘনা ে এবং ঢারা
সবসভন্ন চীবপ্লনর িে চসপ্লনর কয ভূ সমওা পান ওপ্লর। বপ্ললপ্ল অমরা সওঙু প্রণাকঢ চীবন বীমা
পডে কেঔব।
ক্ষলিণ ফাফ
A. চীবন বীমা পডে ংসিপ্ত সববরড
B. প্রণাকঢ চীবন বীমা পডে
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A. জীবন বীমা পরণযর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. পণয ক্ষক?
পডে দ্বারা সও কবাছাপ্লনা ে ঢা সেপ্লে অমাপ্লের শুরু ওরপ্লঢ প্লব। চনসপ্রে ভাপ্লব এওটি পডে
পডেদ্রপ্লবের মঢনআ মপ্লন ওরা ে - এওটি সচসন বাচার কণপ্লও অনা এবং সবসক্র। 'পডে' লব্দটি
এপ্লপ্লঙ 'পুনকসঞন' কণপ্লও যার ণস 'ম্মুপ্লঔ অনা'। নে ওণাে, এওটি পডে সনসেস ি িম বা প্রপ্লঘিা
ঈৎপাে বা ফাফ।
ঢপ্লব পপ্লডের প্রপ্লোচনীেঢা বা ঈপপ্লযাসকঢা পডে সনপ্লচআ অপ্লন না ঢার তবসলিে কণপ্লও অসরঢ ে।
এটি অমাপ্লের সবপডন েৃসিপ্লওাড কণপ্লও অপ্ল। সবপডন েৃসিপ্লওাড কণপ্লও এওটি পণয গুণাবীর একট
বাক্ষন্ড। বেবাসেও ংিাগুপ্লাপ্লও এওপ্লঙ্গ
সবসভন্ন িরপ্লনর গুডাবী বা এওআ গুডাবীর পডে
সবসভন্ন বাসিপ্ল পোসওং ওপ্লর বাচাপ্লর ঢাপ্লের পডে প্রস্তাব ওপ্লর।
এওটি পডে (এওটি সবপডন িারনা সাপ্লব বেবহৃঢ)এবং এওটি পডেদ্রপ্লবের মপ্লিে পাণসওে  এওটি
পডে পৃণওীওৃ ঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। পডেদ্রবে পাপ্লর না। এর মাপ্লন সবসভন্ন কওাম্পাসন দ্বারা সবসক্রঢ
পডে, এওআ সবভাপ্লকর ন্তকসঢ প্ল, ঢাপ্লের তবসলপ্লিের সেও কণপ্লও এপ্লও পপ্লরর কণপ্লও পুপ্লরাপুসর সভন্ন
প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

করগট, ক্রোজ-আপ এবং প্রক্ষম এরা আাো রযান্ড ক্ষকন্তু একই প্রকাররর টু থরপে। ক্ষকন্তু প্ররতযক
রযারন্ডর তবক্ষলষ্টয এরক অপররর ক্রথরক আাো।
এওটি পডে সনপ্লচআ কল নে বরং পর প্রান্ত ন্তুপ্লির এওটি ঈপাে। এআ প্লণস পডে মো
মািাপ্লনর রঞ্জাম। ঢারা প্রপ্লোচন সপ্লপ্লব পসরপ্লবলন ওপ্লর বা ঘাো ন্তুসি পূরড। এওটি পডে
ঈপ্লেপ্ললের চনে ওঢঝা ঈপযুি ঢা পপ্লডের তবসলিে ঈপর সনভস র ওরপ্লব।
পডে েপ্লঢা:
i. স্পৃলয: রাসর স্পলস দ্বারা নুভূঢ প্লঢ পাপ্লর কয লারীসরও বস্তু কবাছাে (প্লযমন এওটি কা ী
বা এওটি কঝসসভলন কঝ)।
ii. অস্পৃলয: শুিুমাত্র পপ্লরািভাপ্লব নুভূঢ প্লঢ পাপ্লর কয পডে ঢা কবাছাে।
জীবন বীমা একট পণয ক্রযট অস্পৃলয। এওটি চীবন বীমা এপ্লচন্ট োসেত্ব  গ্রাওপ্লের চীবন বীমা
পপ্লডের সনসেস ি তবসলিে বুছপ্লঢ সক্রে ওপ্লর, এটি সও ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং সওভাপ্লব এটি গ্রাপ্লওর ননে
ঘাসো পসরপ্লবলন ওপ্লর।
2. জীবন বীমার চাক্ষো  উরেলয পূরণ
ছুাঁ সও অপ্লঙ কযঔাপ্লনআ এটি ঈপ্লদ্বপ্লকর এওটি ওারড। যাআপ্লাও, অমরা মানুরা সনেন্ত্রডওরী প্লঢ ঘাআ
বা ন্তঢ ছুাঁ সও বুছপ্লঢ পাসর, প্রঢোলা ওরপ্লঢ পাসর এবং এটির চনে প্রস্তুঢ প্লঢ পাসর। প্রবৃসত্ত এবং
ছুাঁ সও সবরুপ্লে সনরাপত্তা তঢসর ওরার আচ্ছা বীমা সনমসাপ্লডর চনে এওটি মূ ওারড।
অমরা মানুপ্লরা ামাসচও চীব যারা অমাপ্লের মঢ নেপ্লের াপ্লণ চীবন ভাক ওপ্লর - অমাপ্লের
ভাপ্লাবাারচন। অমরা এওটি ঢেন্ত মূেবান ম্পে কভাকেঔ ওসর - আমারের মানব মূধ্ন
আমারের উত্পােনলী আয় যা িমতার উৎ। ঢপ্লব, মঙ্গ চীবন এবং মানব ওোড ম্পপ্লওস
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সনশ্চেঢা অপ্লঙ। মৃঢুে  করাপ্লকর মঢ খঝনা অমাপ্লের ঈৎপােনলী িমঢা ধ্বং ওপ্লর এবং
এআভাপ্লব পসরমাড ওসমপ্লে বা অমাপ্লের মানব মূিন মান িে ওরপ্লঢ পাপ্লর।
চীবন বীমা এওচন বেসির ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে হ্রা সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর,
যা ঢার মুঔাপ্লপিী বা সনপ্লচর চনে ঈপভে। 'চীবন বীমা'র মপ্লিে 'বীমা' লব্দটি প্রপ্লোচনীঢা ঈপ্লেঔ
ওপ্লর, এওচপ্লনর
মৃঢুে বা িােী িমঢা চনে অসণসও িসঢ সবরুপ্লে সনপ্লচপ্লও বা ঢাপ্লের সপ্রে
মানুপ্লের ুরিা প্রোন।
নোনে বেবার অপ্লঙ, ঞ্চে এবং সবসনপ্লোক, সওন্তু চীবন বীমা গ্রড ওরার চনে মূ ওারড 
মৃঢুে বা ভেের করাপ্লকর প্রসঢরিা। সনসেস ি পসরভাাে, ্ভকাবে ভূ -ম্পসত্তর মান বা বীমাওৃ ঢ বেসি
দ্বারা ঢার বসলি ওমসচীবপ্লন তঢসর ওরা প্রঢোসলঢ ম্পে, এওচপ্লনর সপ্রে মানুপ্লর বা সনপ্লচর
প্রসঢিাসপঢ বা িসঢপূরড ঘাোর দ্বারা ওাসিঢ, বীমাওৃ ঢ বেসির অে ঈৎপােন ঘু সির মে
িমঢা িসঢগ্রস্ত বা ধ্বং প্লঢ পাপ্লর। এটি তাৎিক্ষণক ভূ-ম্পক্ষি তঢসর ওরা ে বীমাওৃ ঢ চীবন
নাপ্লম, কয মুূপ্লঢস ঢার প্রণম সপ্রসমোম কেো ে।
ুঢরাং, চীবন বীমা
ঘটর তার ক্ষনকটস্থ
ংরিড এবং ম্পে
সবসনপ্লোপ্লকর সনরাপত্তা

নীসঢ, ঢার ন্তঃিপ্ল, সওঙু
মানুরর মনরক লাক্ষন্ত এবং
অরড চনে এওটি বান
এবং সফরসঢর এওটি সনসেস ি

কিপ্লত্র একজন বযক্ষির ক্রকারনা েু: খজনক ঘটনা
ুরিা প্রোন করর।নোনে ভূ সমওাে চীবন বীমা
সাপ্লব বা ে। এআ প্লণ,স এঝা সনরাপত্তা এবং
ার প্রস্তাব ওপ্লর।

চীবন বীমা মৃঢুে  করাপ্লকর সবরুপ্লে রিা ওরার চনে এওটি বেবিা। এটি এওটি অসণসও পডে
এবং বরং প্লনও েেপ্লের অসণসও ম্পপ্লের এওটি সবসনপ্লোক-ঢাসওাে কেঔা যাে বরঞ্চ এওটি
ননে স্বঢন্ত্র পডে সপ্লপ্লব নে। ঈঞসঢ অসণসও বাচাপ্লর, গ্রাওপ্লের এওাসিও পঙন্ন অপ্লঙ, শুিুমাত্র
চীবন বীমা সবওল্প িরন নে সওন্তু চীবন বীমার প্লনও পসরপূরও কযগুপ্লা ঈপ্লঞ অপ্ল, কযমন
অমানঢ, বি, িও  সমঈঘু ো ফাি।
এআ প্রপ্লঙ্গ, এওচনপ্লও চীবন বীমা মান প্রসঢজ্ঞা সও ঢা কবাছা প্রপ্লোচন। গ্রাক মান সনভস র ওপ্লর
সওভাপ্লব এও চাঢীে চীবন বীমা গ্রাপ্লওর ঘাসোর মািান সাপ্লব নুভূঢ ে।
 এটি সও ঠিও মািান কেে? বা "এটি সও ওাযসওর?‛
 এপ্লঢ সও ঝাওা াপ্লক? বা "এটি সও ওাযসওরী?"
কঢ েুআ লঢাব্দী িপ্লর চীবন বীমা সলল্প দ্বারা প্রস্তাসবঢ পডে মপ্লিে সবরাঝ নঢু নত্ব কেঔা ককপ্লঙ। যাত্রা
শুরু প্লেসঙ মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা পপ্লডের প্লঙ্গ সওন্তু মেওাপ্ল, এওাসিও চীসবঢ রাঔার ুসবিা
কযমন ভাঢা, িমঢা ুসবিা, ভেের করাপ্লকর ুরিা এবং নোনে বস্তু আঢোসে যুি প্লেপ্লঙ।
এওআভাপ্লব প্রণাকঢ পডে 'ারভ অংলগ্রণ', নূঢন প্রবঢস ন 'বাজার ংযুি' পসস তঢরী ওপ্লর কযঔাপ্লন
বীমাওারীপ্লও অমন্ত্রড চানাপ্লনা ে ঢার সবসনপ্লোক ম্পপ্লের সনবসাঘন এবং পসরঘানার ংলগ্রপ্লডর
চনে। নে এওটি মাত্রা যুি প্লেসঙ, কযঔাপ্লন চীবন বীমা পডে এওটি সনসেস ি বাসি (সনিসাসরঢ
ুপ্লযাপ্লক) কণপ্লও পসরসমঢ পডে ঈদ্ভূ ঢ, কযঔাপ্লন পসস িারীপ্লের ঘাসো, ামণস এবং চীবন পযসাে
নুযােী ুপ্লযাক এবং ঔরঘ ঈপাোন পসরবসঢস ঢ ে।
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3. জীবন বীমা পরণযর রাইডাপ
অমরা ঈপপ্লর কেপ্লঔসঙ, চীবন বীমা ঘু সি ঢাপ্লের গ্রাওপ্লের সবসভন্ন ুসবিা প্রস্তাব ওপ্লর কযগুপ্লা
ঢাপ্লের গ্রাপ্লওর ঘাসো এওটি মািান সাপ্লব পসরপ্লবসলঢ ে।
চীবন বীমা কওাম্পাসন প্লনও
রাআটাস প্রস্তাব ওপ্লর যাপ্লের মািেপ্লম ঢাপ্লের প্রস্তাসবঢ মান ঈন্নঢ প্লঢ পাপ্লর।
এওটি রাআটার পৃষ্ঠােপ্লনর মািেপ্লম কযাক ওরা ে কযটি ঢারপর ঘু সির ংল ে। রাআটাস
ািারডঢ সওঙু বাঙাআ ওরা ম্পূরও ুসবিা বা পসস দ্বারা প্রেত্ত মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিার পসরমাড
বৃসে ওপ্লর। রাআটাসপ্লও এওটি সপচা ঈপর সবসভন্ন পঙন্নমঢ ঝসপংপ্লর প্লঙ্গ ঢু না ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
কব নীসঢ  এওটি সপচা কবপ্লর মঢ এবং পঙন্নমঢ রাআটাস  এওটি বেসির প্রসঢ প্রপ্লোচন
সাপ্লব সপচা ওািমাআচ ঈপব্ধ সবসভন্ন সপচা ঝসপং। রাআটাস এওটি এওটি পসরওল্পনা মািেপ্লম
এওচন বেসির সবসভন্ন প্রপ্লোচনীেঢা ওািমাআচ ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : রাইডাপ ক্ষনবপ াচন

রাআটাস ঈপাে প্লঢ পাপ্লর যার মািেপ্লম িমঢা পূরও, েুখসঝনা পূরও এবং চটি করাপ্লকর পূরপ্লওর
মঢ ুসবিা, এওটি অেলস চীবন বীমা ঘু সির সঢসরি ুসবিা সাপ্লব প্রোন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
এআ রাআটাসগুপ্লা পসসিারও সনচ ঈপওাপ্লর কবপ্লঙ সনপ্লঢ পাপ্লর এবং এআ ঈপ্লেপ্ললে এওটি সঢসরি
সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওপ্লর।

অত্ম-পরীিড 1
সনম্নসসঔঢ মপ্লিে কওানটি বাস্তব পডে?
I.
II.
III.
IV.

কা ী
বা ী
চীবন বীমা
াবান
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B. প্রথাগত জীবন বীমা পণয
এআ িোপ্লে অমপ্লের এঔন চীবন বীমা প্রণাকঢ পপ্লডের ম্পপ্লওস চানপ্লঢ প্লব।
ক্ররখাক্ষচত্র 2 : প্রথাগত জীবন বীমা পণয

1. টামপ বীমা পক্ষরকল্পনা
ঝামস বীমা শুিুমাত্র ঘু সি ঈসেসঔঢ সনসেস ি মপ্লে তবি। েীখস ঘসেল বঙর কণপ্লও এওটি সবমাপ্লনর
ম্পূডস ওরপ্লঢ কয ঝু কু মে াপ্লক কআ সাপ্লব ঝামস সবস্তৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর।

সট্রপ

ুরিা ৬৫-৭০ বঙর বে পযসন্ত সবস্তৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর। এও বঙর কমোসে ঝামস পসস ম্পসত্ত এবং
িেিসঢ বীমা ঘু সির নুরূপ। এআ পসসর িীপ্লন প্রাপ্ত ও সপ্রসমোম কওাম্পানী দ্বারা মৃঢুের
ছুাঁ সও ঔরঘ সপ্লপ্লব সচসঢ বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। বীমাওারীর কওাপ্লনা ঞ্চে বা নকে
মূে ঈপাোন বসিসঢ ে না।
a) উরেলয
ঝামস চীবন বীমা লব্দটি চীবন বীমার মূ এবং কমৌসও িারডা পূডস ওপ্লর, কটি , যসে
বীমাওারীর ওামৃঢুে ে ঢাপ্ল ঢার পসরবাপ্লরর যত্ন সনপ্লঢ কণাও ঝাওা ঈপব্ধ ণাওপ্লব। এআ
কণাও ঝাওা ঢার সপ্রেচপ্লনর চনে বীমাওৃ ঢ মানুপ্লর চীবন মান প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর :আচ্ছামঢভাপ্লব
স্বসনবসাসঘঢ বা তবজ্ঞাসনওভাপ্লব সনসডসঢ ে।
একট টামপ বীমা নীক্ষত এছা়িা একট আয় প্রক্ষতস্থাপরন কুলী পক্ষরকল্পনা ক্ষারব আর।
এঔাপ্লন সনভস রলীপ্লের এওটি এওওাীন ঝাওা কেোর বেপ্ল ঝামস পসসর মে েুঃঔচনও মৃঢুে
প্ল সনভস রলী ুসবিাপ্লভাকীপ্লের এও নাকাপ্লর মাসও, তত্রমাসও বা নুরূপ পযসাবৃত্ত ঝাওা এওটি
পূবস সনিসাসরঢ মেওাপ্লর চনে কেো।
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b) অিমতা
ািারডঢ ঝামস বীমা নীসঢ শুিুমাত্র মৃঢুে অচ্ছােন ওপ্লর। যাআপ্লাও, যঔন মূ পসসটি িমঢা
ুরিা রাআটার  ক্রে ওরা ে এবং ঝামস বীমার মে যসে কওঈ এআ িরপ্লনর সবপযসেওারী
খঝনাে কভাপ্লক, ঢাপ্ল
বীমা কওাম্পানী ুসবিাপ্লভাকী বীমা /ওারীপ্লও এওটি পসরপ্ললাি প্রোন
ওরপ্লব। যসে বীমাওারী ঝামস োর পর মারা যাে, ঝাপ্লমসর কমোে পূরড বার প্লঙ্গ প্লঙ্গআ ঘু সি
কল বার চনে কওাপ্লনা ুসবিা ঈপবে প্লব না।

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : অিমতা

c) রাইডার ক্ষররব টামপ বীমা
ঝামস চীবপ্লনর িীপ্লন ুরিা ািারডঢ এওটি নুঙ্গীন নীসঢ সাপ্লব প্রোন ওরা ে সওন্তু
এটি এওটি নীসঢর মপ্লিে রাআটাপ্লরর মািেপ্লম প্রোন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
কপনলন পসরওল্পনাে ওাপ্লরা কপনলন শুরুর ঢাসরপ্লঔর অপ্লক মৃঢুে প্ল মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা প্রপ্লেে
ওরার চনে সবিান ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
d) পুননপ বীকরণ
ঝামস বীমাপ্লঢ মগ্র মেওা চনে সপ্রসমোম ািারডঢ এওটি সনসেস ি াপ্লর কনো ে। সওঙু
পসরওল্পনাে ঝাপ্লমসর মেওা কলপ্ল পুননসবীওরপ্লডর সবওল্প অপ্লঙ; ঢপ্লব, এআ পডেগুপ্লাপ্লঢ সপ্রসমোম
কআ মে এওচপ্লনর বে এবং স্বািে ঈপর সভসত্ত ওপ্লর পুনঃকডনা ওরা প্লব এবং এওটি নঢু ন
ঝামস যার চনে পসস পুননসবীওরড ওরা প্লচ্ছ।

e) রুপান্তররযাগযতা
রুপান্তরপ্লযাকে ঝামস বীমা নীসঢ এওচন পসসিারীপ্লও ঝামস বীমা পসরবঢস ন বা বীমাপ্লযাকেঢার
নঢু ন প্রমাড ঙা াআ িােী পসরওল্পনা কযমন "ম্পূডস চীবন "মঢ নীসঢপ্লঢ রূপান্তর ওরার নুমসঢ
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কেে। এআ সবপ্ললাসিওার যারা িােী নকে মূে ঘান সওন্তু ামসেওভাপ্লব ঈচ্চ সপ্রসমোম সেপ্লঢ
িম ঢাপ্লের াাযে ওপ্লর। যঔন ঝামস পসস িােী বীমা রূপান্তসরঢ ে ঢঔন নঢু ন সপ্রসমোম
ার কবলী প্লব।
f)

ইউএক্ষপ

ঝামস অোপ্লনর ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) ঢার ওম মূে, এটি এওচনপ্লও ীসমঢ বাপ্লচপ্লঝ
চীবন বীমাে প্লপিাওৃ ঢ ব পসরমাপ্লড সওনপ্লঢ সক্রে ওপ্লর। এআভাপ্লব প্রিান ঈপাচসনওারীর
চনে এওটি ভা পসরওল্পনা তঢরী ওপ্লর,
যারা ওা মৃঢুের কিপ্লত্র ঢাপ্লের সপ্রেমানুপ্লের
অসণসও সনরাপত্তাীনঢা কণপ্লও রিার ওরপ্লঢ ঘান এবং যাপ্লের বীমা সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির চনে
এওটি ীসমঢ বাপ্লচঝ ণাপ্লও।
g) ক্ষবকল্পমূ
সবসভন্ন প্রওাপ্লরর ঝামস সনশ্চেঢা ্ভকব।
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : টামপ আশ্বারনর ক্ষবকল্পমূ

i.

ক্ষনম্নগামী টামপ আশ্বান

এআ পসরওল্পনাটি মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা প্রোন ওপ্লর যার পসরমাড হ্রা পাে ঝামস ওভাপ্লরপ্লচর প্লঙ্গ।
প্রণম বঙপ্লরর মপ্লিে মৃঢুের চনে েল বঙপ্লরর সনম্নকামী ঝামস পসস ১,০০,০০০ ঝাওার ুসবিা
প্রস্তাব ওপ্লর, প্রপ্লঢেও পসস বাসসওীপ্লঢ ১০,০০০ ঝাওা মূে হ্রা , বপ্ললপ্ল েল বঙপ্লরর
কলপ্ল লূপ্লনে ঘপ্ল অপ্ল। ঢপ্লব প্রসঢ বঙর প্রপ্লেে সপ্রসমোপ্লমর স্তর ণাপ্লও।
সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা পসরওল্পনা বেওী সবপ্লমাঘন এবং ঊড চীবন বীমা সাপ্লব সবক্রী ওরা
ে।
 বন্ধকী ক্ষবরমাচন: ঝামস অোপ্লনর এওটি পসরওল্পনা, এওটি বেওী ঈপর পসরপ্ললাসিঢ
হ্রা পাো মূপ্লের নুরূপ মৃঢুের পর মূে প্রোন পসরওসল্পঢ ে।
ািারডঢ এআ
িরপ্লনর ঊপ্লডর কিপ্লত্র প্রসঢটি মাসও সওসস্ত মান ভাপ্লব (EMI) প্রোন প্রিান পসরমাড
ামানে ওসমপ্লে কেে। বীমা এআভাপ্লব বেবিা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর কয কওাপ্লনা মে মৃঢুের
কিপ্লত্র ুসবিার পসরমাড বাসও পসরপ্ললাসিঢ প্রিান মান প্লব। পসসর লঢস বেপ্লওর
বেসপ্তর প্লঙ্গ ংকসঢপূডস প্লব। পুননসবীওরড সপ্রসমোম ািারডঢ বীমার ীমা চুপ্ল ভাক
ওরা ে। বেওী সবপ্লমাঘন ক্রে প্রােআ বেওী ঊড এওটি লঢস ে।
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 ঋণ জীবন বীমা এও প্রওাপ্লরর ঝামস বীমা পসরওল্পনা কযটি ঊপ্লডর পসরপ্ললাসিঢ ংল
পূরপ্লডর চনে তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ, যসে ঊডওারীর ঊড কলাপ্লির অপ্লক মৃঢুে ে। বেওী
কমাঘন নোে এটি ািারডঢ সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা। এটি চনসপ্রেভাপ্লব েকঢ বীমা
সাপ্লব ঊড প্রসঢষ্ঠাপ্লন সবসক্র ওরা ে এআ প্রসঢষ্ঠাপ্লনর ঊড গ্রীঢাপ্লের চীবপ্লনর
িসঢপূরপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে। এটি প্লঝাপ্লমাবাআ এবং নোনে বেসিকঢ ঊপ্লডর চনে ঈপব্ধ
প্লঢ পাপ্লর। বীমার ন্তকসঢ ুসবিা প্রােআ ঊডোঢা বা পানাোরপ্লের রাসর প্রোন
ওরা ে যসে পসস ঝাপ্লমসর মপ্লিে বীমাওারী ঊডীর মৃঢুে ে।
ii. েমবধ্প মান টামপ ক্ষনশ্চয়তা
নাম কণপ্লও যা ঈপসব্ধ ে, এআ পসরওল্পনা মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা প্রোন ওপ্লর যা পসসর
কমোপ্লের প্লঙ্গ বরাবর বৃসে পাে। প্লণসর পসরমাড এওটি সনসেস ি পসরমাড ণবা লঢাংল সববৃঢ
মপ্লের ন্তপ্লর বৃসে প্লঢ পাপ্লর। নেণাে প্রণম
পসরমাড কবাঁপ্লঘ ণাওার ঔরঘ বৃসের ূঘও
নুযােী বৃসে কপপ্লঢ পাপ্লর। িসঢপূরপ্লডর পসরমাড বৃসের াপ্লণ সপ্রসমোম বৃসে পাে।
iii. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষফরত টামপ বীমা
অপ্লরও িরপ্লনর পসস (ভারঢ কবল চনসপ্রে)  সপ্রসমোম সফরঢ ঝামস সনশ্চেঢা। এআ
পসরওল্পনাটি পসসিারীপ্লের
ন্তুসি কেে কয
সঢসন কয ঝামস ঈত্তর চীসবঢ এআ কিপ্লত্র সওঙু
ারাপ্লবন না। এওণা ঠিও কয সপ্রসমোম কফরঢ ঙা া মঢু ে ঝামস সবমার চনে কয প্রপ্লযাচে
ঢার ঢু নাে প্রেত্ত সপ্রসমোম প্লনও কবসল প্লব।

h) প্রাক্ষেক পক্ষরক্ষস্থক্ষত
ঝামস বীমাে সনম্নসসঔঢ প্লনও পসরসিসঢপ্লঢ প্রাসঙ্গওঢা নুভূঢ প্লেপ্লঙ:
i.

কযঔাপ্লন বীমা ুরিার কওব ামসেও প্রপ্লোচন, বেওী সবপ্লমাঘন কিপ্লত্র ণবা এওটি
ফঝওামূও সবসনপ্লোক ুরিার চনে।

ii. ঞ্চে পসরওল্পনা এওটি সঢসরি ম্পূরও সাপ্লব, ঈোরডস্বরূপ ক্রমবিসমান বঙর
সনভস রলীপ্লের চনে সঢসরি ুরিা প্রোপ্লনর চনে ল্প বেস্ক সপঢা বা মাঢার সনম্নকামী
ঝামস সনশ্চেঢা ক্রে ওরা। রুপান্তরপ্লযাকে ঝামস সবমা এওটি সবওল্প কযঔাপ্লন -ািেী
মূপ্লের সাপ্লব এওটি িােী পসরওল্পনা প্রস্তাব ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
iii. ৩. এওটি "বীমা ক্রে এবং বাসওঝা সবসনপ্লোক" ঢপ্লত্ত্বর ংল নুযােী, কযঔাপ্লন কক্রঢা
বীমা কওাম্পানীর কণপ্লও শুিুমাত্র স্তা ঝামস বীমা ুরিা সওনপ্লঢ ঘান এবং ঈদ্ভু ঢ
প্রসমোম পাণসওে নেত্র কওাপ্লনা এওটি অওসডীে সবসনপ্লোক সবওপ্লল্প সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ
ঘান। পসসিারীপ্লও বলেআ সবসনপ্লোপ্লকর ছুাঁ সও বন ওরপ্লঢ প্লব।
i)

ক্ষবরবচনা

মূয  টামপ আশ্বা পক্ষরকল্পনার প্রক্ষতরযাক্ষগতামূক ুক্ষবধ্ার প্রাথক্ষমক ক্ষভক্ষি। এটি সবপ্ললঢ
কেঔা যাে বাৎসরও পুননসবীওরডপ্লযাকে ঝামস নীসঢর কিপ্লত্র কযগুপ্লা
ঢাপ্লের স্তর সপ্রসমোম
পসরপূরও ংল কণপ্লও স্তা।
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এও বঙর কমোসে পসরওল্পনার মো  কয মৃঢুোর ঔরঘ বে প্লঙ্গ বৃসে পাে। ঢারা
শুিুমাত্র যারা এওটি স্বল্প মপ্লের বীমা পসরওল্পনা করঔাে ণাপ্লও ঢাপ্লের চনে অওসডীে।
গুরুত্বপূণপ
টামপ ক্ষবমার ীমাবদ্ধতা
এওআ মপ্লে এওচনপ্লও ঝামস অো পসরওল্পনা ীমাবেঢা ম্পপ্লওস প্লঘঢন প্লঢ প্লব। ব
মো কেঔা কেে বীমা িসঢপূরড গ্রড ঈপ্লেলে অপ্লরা িােী ে এবং চীবন বীমা ুরিার চনে
প্রপ্লোচন নীসঢ মেীমা সঢক্রম ওপ্লর প্রাসরঢ ে। পসসর মাসও েপ্লঢা ঝামস কল বার
পপ্লর -সবমাপ্লযাকে প্লঢ পাপ্লর এবং কআচনে ৬৫ বা ৭০ বঙর বেপ্লএওটি নঢু ন নীসঢ প্রাপ্ত
িম প্লবন। এওচন বেসি সন্তম ুিঢা, বা এওটি সপসঢ োসেত্ব কঙপ্ল যাবার অপ্লক ঢার
ম্পে ংরিপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে অপ্লরা িােী পসরওল্পনা ঘাআপ্লবন। সনশ্চেঢা এআ কিপ্লত্র ওাচ ওরপ্লব না।
2. ম্পূণপ জীবন বীমা
যঔন ঝামস সবমা সনশ্চেঢা পসস িােী অোপ্লর ঈোরড, কযঔাপ্লন ুরিা মে এওটি িােী
মপ্লের চনে ঈপব্ধ, কঔাপ্লন ম্পূডস চীবন বীমা পসস, সঘরিােী চীবন বীমার এওটি ঈোরড।
নে ওণাে িক্ষতপূররণর ক্রকান ক্ষনক্ষেপ ষ্ট কা ক্রনই ক্ষকন্তু ক্ষবমাকারক বীমাকৃতরক মৃতুযর ক্রিরত্র
ুক্ষবধ্া প্রোরনর প্রস্তাব কররন, ক্র যখনই মৃৃ্তুয ক্রাক না ক্রকন। সপ্রসমোম এওচপ্লনর ারা চীবনভর
কেো কযপ্লঢ পাপ্লর বা সনসেস ি মপ্লের চনে যা ীসমঢ এবং এওচপ্লনর চীবনওা কণপ্লও ওম।ম্পূডস
চীবন সপ্রসমোম ঝামস সপ্রসমোম কঘপ্লে প্লনও কবলী ওারড এওটি ম্পূডস চীবন নীসঢ বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে
না ো পযসন্ত ববৎ ণাওার চনে সনসমসঢ প্লেপ্লঙ এবং কআচনে এঝা বমে মৃঢুের িপ্লত্র ুসবিা
সেপ্লঢ সনসমসঢ প্লেপ্লঙ। বীমা কওাম্পানী সপ্রসমোপ্লমর প্রপ্লোচনীে পসরমাড ঝাওা কনোর পর, ঝামস বীমা
ঔরঘ পূরপ্লডর, বাসও টাকা পক্ষক্ষধ্ারক পি ক্রথরক ক্ষবক্ষনরয়াগ করা য়। এট নগে মূয ক্ষররব
পক্ষরক্ষচত। এওচন ঢার চরুরী ফাপ্লির চনে পসস ঊড সপ্লপ্লব নকে ঢু প্লঢ পাপ্লরন, ণবা সঢসন
ঢার নকে মূে চনে বীমা লঢস ঢোক ওপ্লর ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
বাসও ঊপ্লডর কিপ্লত্র ঊপ্লডর পসরমাড এবং ুপ্লের পসরমাড মৃঢুের ঈপর মপ্লনানীঢ ুসবিাপ্লভাকীর পসরপ্ললাি
কণপ্লও ওাঝা যাে।
একট ম্পূণপ জীবন নীক্ষত পক্ষরবাররর প্রধ্ান আয় উপাজপনকারীর জনয এবং অকা মৃতুযর ক্রিরত্র
ক্রকারনা আক্ষথপক ক্ষনরাপিাীনতা ক্রথরক ক্ষপ্রয়জনরক জনরক রিার জনয একট ভা পক্ষরকল্পনা। এআ
বেসিটিপ্লও এওটি ুংকঢ এবং েীখসপ্লমোেী সভসত্তপ্লঢ এওটি ম্পূডস চীবন বীমা নীসঢ ঈচ্চঢর
সপ্রসমোম ামণসে ওরপ্লঢ িম প্লঢ প্লব এবং এওটি চীবন বীমা পসস ঘান যা মৃু্ঢুের কিপ্লত্র
ুসবিা সেপ্লঢ পাপ্লর, সঢসন ওপ্লব মারা যাপ্লবন ঢার সবপ্লবঘনা না ওপ্লর, এওআ মপ্লে ম্পূডস চীবন
বীমা পসস নকে মান বেবার ওরপ্লঢ িম প্লঢ পাপ্লর বপ্লরর প্রপ্লোচপ্লনর চনে, যসে েরওার
ে।
ম্পূডস চীবন বীমা পরবঢী প্রচপ্লন্মর ওাপ্লঙ স্তান্তসরঢ ওরা পসরবাপ্লরর ঞ্চে এবং ম্পে তঢসরর
কিপ্লত্র এওটি গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর। এওটি গুরুত্বপূডস ঈপ্লেলে  এটি ক্রে ওরার ঈপ্লেলে ঢা
:- এওচন ভসবেঢ প্রচপ্লন্মর চনে ঈত্তরোন চীবন বীমা নীসঢর যঔন এওটি ঈচ্চ মাসওানা কয
পসরবাপ্লর সলশু অপ্লঙ  এবং পসরবাপ্লরর ঈচ্চ ম্মান সবদ্বমান।
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3. এনডারমন্ট ক্ষনশ্চয়তা
এনটাপ্লমন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি অপ্ল েুটি পসরওল্পনার মেে:
 মপ্লের মপ্লিে মৃঢুে প্ল পুপ্লরা ঝাওা কেোর প্রসঢশ্রুসঢ কেো ঝামস সনশ্চেঢা
 এওটি ম্পূডস এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনা কযটি কমোে কল ো পযসন্ত বীমাওৃ ঢ ণাপ্লওন ঢাপ্ল
পসরমান কেো প্লব
এই পণযটরত জীক্ষবত এবং মৃতুযর ক্রিরত্র ুক্ষবধ্া উপাোন আরছ। ণসননসঢও সেও কণপ্লও, ঘু সিটি
সনম্নকামী ঝামস বীমা এবং এওটি ক্রমবিসমান সবসনপ্লোক ঈপাোপ্লনর ংসমিড। যঢ ওম পসস লঢস
ঢঢ বৃত্তর সবসনপ্লোক ঈপাোন।
ম্পূডস চীবন এবং নোনে নকে মূে ঘু সিপ্লঢ ঝামস এবং সবসনপ্লোক ঈপাোন ঈপসিঢ ণাপ্লও। ঢপ্লব
এনটাপ্লমন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি কিপ্লত্র অপ্লরা প্লনও সওঙু বা ে। এআ মে এওটি সনসেস ি মেওাপ্ল
এওটি সনসেস ি পসরমান ঝাওা ঞ্চপ্লের এওটি ওাযসওর বেবিা।
এনটাপ্লমন্ট প্রাণসমওভাপ্লব এওটি ঞ্চে কপ্রাগ্রাম, সনসশ্চঢ ওা মৃঢুের সবরুপ্লে বীমা ুরিা প্রোন
ওপ্লর। এটি গ্রাওপ্লের ভু  প্লঢে অওসসঢ ওপ্লর কয এটি এওটি বেবিা যা এওচপ্লনর ঞ্চে
কপ্রাগ্রাপ্লমর প্লঙ্গ যুি ওপ্লর এওচপ্লনর অসণসও পসরওল্পনার সনসশ্চঢভাপ্লব িার কেে। ঞ্চে ংকঞপ্লনর
চনে এনটাপ্লমন্ট এওটি ুরসিঢ এবং অবসলেও পেসঢ। যঔন সবঘিড সবসনপ্লোক  ম্পে োে
বেবিাপনা সনরাপত্তা কেে, অিা বািেঢামূও সপ্রসমোম প্রওৃ সঢ ঞ্চপ্লের কপ্ররডা প্রোন ওপ্লর।
মানুপ্লরা এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনা ক্রে ওপ্লর বৃে বেপ্লর সনসশ্চঢ পেসঢ সপ্লপ্লব বা কওাপ্লনা সনসেস ি
ঈপ্লেলে পূরপ্লডর চনে কযমন ১৫ বঙর পর সলিার পুাঁসচ ণাওা বা এওচপ্লনর কমপ্লের সবপ্লের ঔরঘ
পূরপ্লডর পুাঁসচ। এআ ঈপ্লেলেগুপ্লার মপ্লিে কওাপ্লনা ঙনা কনআ। ঢাপ্লের সনসশ্চঢভাপ্লব পূরড ওরপ্লঢ প্লব।
এটি বেও (কৃ সনমসান) ঊড পসরপ্ললািচনে ওরার চনে এওটি অেলস ঈপাে। শুিুমাত্র মৃঢুের
ওারপ্লড পসরপ্ললাপ্লির সনশ্চেঢার সবরুপ্লে ঊড ুরিা নে সওন্তু এনটাপ্লমন্ট প্রিান ঝাওা কেোর
প্রপ্লোচনীেঢা কমঝাপ্লনাে প্রবৃত্ত প্লঢ পাপ্লর।
পসস সমঢবেসেঢা ঞ্চপ্লের এওটি ঈপাে সপ্লপ্লব ঈন্নীঢ ওরা প্লেপ্লঙ। এনটাপ্লমন্ট এওটি ঈপযুি
প্রস্তাব সপ্লপ্লব পসরপ্লবলন ওরা প্লঢ পাপ্লর যঔন এওচন প্রসঢ মাপ্ল / সঢনমাপ্ল / বঙপ্লরর অে
কণপ্লও সরপ্লে এওটি ঈদ্বৃত্ত তঢরী ওপ্লরন এবং ভসবেপ্লঢর চনে মপসড ওপ্লরন
পক্ষরকল্পনাট আকপ নীয়ভারব ততরী কারণ কর প্ররয়াজরনর জনয প্রক্ষময়ারমর ক্ষবরয়াজরনর ুক্ষবধ্া
থারক।
এআভাপ্লব এঔপ্লনা ভারঢীে কপ্রিাপপ্লঝ অপ্লরওটি প্রসঢজ্ঞা- MWPA (ক্ষববাক্ষত মক্ষারের ম্পক্ষি আইন)
-এর িীন সনসমসঢ সবোপ্লর নীসঢ িাপন ওরার ুসবিা প্লেপ্লঙ - পসস কভাকওারীপ্লও শুিুমাত্র
ঝাওা কেো ে, যা ব ঊডোঢাপ্লের োসবর সবরুপ্লে রিা ওরা ে।
বসপ্ললপ্ল প্লনও এনটাপ্লমন্ট পসস ৫৫-৬৫ বঙপ্লর পূডসঢা পাে, যঔন বীমাওারী ঢার বপ্লরর
পসরওল্পনা ওপ্লরন এবং এআ িরপ্লনর পসস নোনে বর ঞ্চপ্লের চনে ঈপপ্লযাকী সবওল্প।
a) ক্ষবকল্পমূ
এনটাপ্লমন্ট সনশ্চেঢার ওঢগুপ্লা সবওল্প অপ্লঙ কযগুপ্লা নীপ্লঘ অপ্লাসঘঢ প্লেপ্লঙ।
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i.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা

ভারপ্লঢ বপ্লঘপ্লে ঔোঢ এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনার সবওল্প  ঝাওা সফরঢ পসস। এট
াধ্ারণত একট এনডারমন্ট পক্ষরকল্পনা টামপ চাকাীন ক্ষকক্ষস্তর আশ্বস্ত টাকা ক্রথরক
ক্ষফররতর অংল এবং ক্রময়াে ক্রলর আশ্বস্ত বাক্ষক টাকা।
উোরণ
২০ বঙপ্লরর ঝাওা সফরঢ পসস ৫,১০ এবং ১০ বঙর পর টিপ্লও ণাওা ুসবিা সপ্লপ্লব অেস্ত
ঝাওার ২০% প্রোন ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং ২০ বৎপ্লরর কমোে পূরপ্লডর পর বাসও ৪০% কেে।
যসে বীমাওৃ ঢ ১৮ বঙপ্লরর কলপ্ল মারা যান, ঢাপ্ল প্রাণসমও মূপ্লের ৬০% বীমাওৃ ঢ কপপ্লে
ককপ্লঙন এআ প্লঢে গ্রাে না ওপ্লরআ অেস্ত পুপ্লরা ঝাওা এবং বসিসঢ কবানা কেো প্লব।
এআ পসরওল্পনাগুপ্লা ঔুবআ চনসপ্রে ঢাপ্লের রূপান্তপ্লযাকেঢা (মূে সফরঢ) ঈপাোপ্লনর চনে, কযটি
ঢাপ্লের কঙাঝ এবং মাছাসর প্রপ্লোচন পূরপ্লডর বেবিাে পসরডঢ ওপ্লর। পসস ঘাওাীন কয
কওাপ্লনা মে যসে ওাপ্লরা মৃঢুে ে ঢাপ্ল মৃঢুের ম্পূডস ুরিা ঈপভে ে।
ii. মাবস্থা এবং অ-মাবস্থা িীম
"মাবিা" লব্দটি চীবন সবমাওৃ প্লঢর াভ ংলগ্রপ্লডর কয নীসঢ ঢা কবাছাে। ‚-ামাবিা‛
অপ্লরওসেপ্লও কআ পসস কবাছাে কযগুপ্লা াপ্লভ ংলগ্রড ওপ্লর না। প্রণাকঢ চীবন বীমাে ঈভে
িরনআ বঢস মান ণাপ্লও।
ব প্রণাকঢ পসরওল্পনা নুযােী, কযৌণ চীবন ছুাঁ সও পুসাঁ চ, কযগুপ্লা পসসিারীপ্লের কণপ্লও প্রাপ্ত
সপ্রসমোম অে কণপ্লও তঢরী ওরা ে, প্লভেে সনেন্ত্রও ঢত্ত্বাবিাপ্লন সবসনপ্লোক ওরা ে, সনিসাসরঢ
সনেম নুযােী, এবং পসসিারীপ্লের বৃসের এওটি ংল সনসশ্চঢ ওরা ে বা বীমাওৃ ঢ দ্বার
ঈদ্বৃপ্লত্তর ভাক পাোর যাে, যাপ্লও "াভ পসরওল্পনা" বা ে ঢার িীপ্লন।
ংলগ্রড না ওরা পডে এওটি ংযুি েোঝফমস বা এওটি -ংযুি েোঝফমস িীপ্লন প্লঢ
পাপ্লর। এআ িোপ্লে অমরা কআ মস্ত পসস কযগুপ্লা -ংযুি কগুস ম্পপ্লওস ঈসদ্বগ্ন।
ািারডঢ মুনাফাীন পসরওল্পনা  কআব কযঔাপ্লন ুসবিা িােী ঘু সি ওরার মে কোরাসন্ট
কেো এবং পসসিারও এআ ুসবিা চনে কযাকে প্লঢ প্লব এবং নে সওঙু নে।
উোরণ

একজরনর কুক্ষ়ি বছররর এনডারমন্ট পক্ষক্ষ থাকরত পারর ক্রময়ারের প্রক্ষত বছরর ২% অক্ষতক্ষরি
টাকা ক্রেয়ার গযারাক্ষন্ট থাকরত পারর, ক্রময়ােপূক্ষতপরত ুক্ষবধ্া ক্ষনক্ষশ্চত ক্রমাট রাক্ষল এবং এ
ছা়িা আশ্বস্ত টাকার ৪০%।
অআঅরসটএ’র প্রণাকঢ -মাবিা পসস চনে কয নঢু ন সনপ্লেসসলওা এআিরপ্লনর পসসর চনে,
কটি এওটি সনসেস ি খঝনা খঝপ্ল প্রপ্লেে ুসবিা স্পিভাপ্লব শুরুপ্লঢআ বপ্ল সেপ্লঢ প্লব এবং কওান
মাপেপ্লি যুি ওরা যাপ্লব না।
এওআভাপ্লব সঢসরি ুসবিা, যসে সওঙু ণাপ্লও, কযগুপ্লা পসস কমোপ্লের ন্তরবঢী মপ্লে বসিসঢ
ে, স্পিভাপ্লব শুরুপ্লঢ বপ্লঢ প্লব এবং কওাপ্লনা নীসঢ কমোে মে ন্তর সনেসমঢভাপ্লব চমা
ওরা ে, যা যসে কওাপ্লনা,, বপ্লন এবং কওাপ্লনা মাপেপ্লি যুি ওরা যাপ্লব না। এর ণস 
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পসসপ্লঢ সফরঢ পসস শুরু বার অপ্লকআ প্রওাল ওরপ্লঢ প্লব। পসসিারও সনঝ কফরঢ কডনা
ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং নোনে ঔরপ্লঘর প্লঙ্গ ঢু না ওপ্লর মূোেন ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
iii. অংলগ্রণকারী (মাবস্থা) বা াভ পক্ষরকল্পনার রে
াভীন বা কোরাসন্ট পসরওল্পনার মঢ, এআ পসরওল্পনাগুপ্লার াপ্লভ ংলগ্রন ওরার ুপ্লযাক
ণাপ্লও। াভচনও পসসপ্লঢ নোনে কণপ্লও কবলী প্রসমোম ণাপ্লও। াভ কবানা বা ভোংল
সাপ্লব প্রপ্লেে ে। কবানা ািারডঢ ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা সাপ্লব ণস প্রোন ওরা
ে। ঢারা (প্লযমন ৭০ ঝাওা প্রসঢ াচার অেস্ত) সনসশ্চঢ রাসল এওটি ংল সাপ্লব কখাডা
ওপ্লর এবং (মৃঢুে বা পূডসঢা বা অত্মমপসড দ্বারা নীসঢর কমোে কলপ্ল) এওটি ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে সভসত্তপ্লঢ সঢসরি ুসবিা সাপ্লব প্রপ্লেে ে।
ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা ঙা া, যা, এওবার ংযুি ে, ঢা সনসশ্চঢ,চীবন সবমাওারী
এঙা া প্রাসন্তও কবানা কখাডা ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এআগুপ্লা সনভস র ওপ্লর বীমাওারীর অপ্লের ঈপর
সওঙু ওিাৎ িন াভ এবং সনসশ্চঢ নে।
প্রাসন্তও কবানা তঢরী প্লেপ্লঙ ংলগ্রডওারী পসসিারওপ্লের মপ্লিে ভাক ওপ্লর, ব এবং ওিাৎ
িন াভ কযটি প্লেপ্লঙ যুিরাপ্লচের পুাঁসচ বাচাপ্লরর সবসনপ্লোপ্লকর মািেপ্লম। এটি ভারঢ  নোনে
প্লনও ঈন্নেনলী বাচাপ্লর কৃীঢ প্লেপ্লঙ।
তথয
মুনাফা অংলগ্ররণর ভযাংল পদ্ধক্ষত
মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্রর মঢ সনসেস ি নোনে বাচার অপ্লঙ কযঔাপ্লন াভ ভোংল অওাপ্লর ভাক ওরা ে।
েুটি ঈপাে ভোংল চমার নুরড ওরা প্লেপ্লঙ।
i.

প্রণাকঢ পেসঢ  "রপাটপরফাক্ষ পদ্ধক্ষত"। এঔাপ্লন কওাম্পানী দ্বারা নুসষ্ঠঢ কপাঝসপ্লফাস
কমাঝ সবসনপ্লোক কফরঢ সনিসাসরঢ ে এবং ব পসসিারও সবভাচে ঈদ্বৃত্ত ঢাপ্লের ভাপ্লক
চমা কেো ে। ম্প্রসঢ চমা কণপ্লও অপ্লকর বঙর কওাম্পাসনর প্লঙ্গ সবসনপ্লোক ওরা ঝাওার
ঈপর সফরপ্লঢর ার অপ্লের কওাপ্লনা প্রপ্লঘিা ওরা ে না। কপাঝসপ্লফাস পেসঢ এআভাপ্লব
সফরপ্লঢর ার মান ওপ্লর এবং মপ্লের প্লঙ্গ ঢাপ্লের সিসঢলী ওপ্লর। এঝাপ্লঢ মপ্লের প্লঙ্গ
ছুাঁ সও পুসং নীসঢ প্রপ্লোক ওরা ে এবং সভন্ন ঈত্তরাসিওার-ম্বেীে কবানা প্রসক্রো এআ
কিপ্লত্র কবল নুরূপ।

ii. সদ্বঢীে পেসঢটি  "বতপমান অথপ পদ্ধক্ষত"। এঔাপ্লন সফরঢ সনভস র ওপ্লর ওঔন সবসনপ্লোক
ওরা প্লেপ্লঙ এবং সবসনপ্লোপ্লকর মে সও ার অেস্ত ওরা প্লেপ্লঙ ঢার ঈপর। সবসভন্ন
সবসনপ্লোক ব্লও সবসভন্ন অে পাোর চনে এটিপ্লঢ ভাক বা সবসনপ্লোক ব্লও পেসঢ বা
প্লেপ্লঙ।
মুনাফা (ংলগ্রডওারী) সঢ প্রণাকঢ পসস এআভাপ্লব সবসনপ্লোকওারী সফপ্লর ভোংল চীবপ্লনর
প্লঙ্গ সওঙু ংযুি প্রস্তাব কেে। যসে ংযুসি রাসর নে। কবানা সপ্লপ্লব পসসিারও যা াভ
ওপ্লর ঢা সনভস র ওপ্লর পুাঁসচর ম্পে  পযসােবৃত্ত (ািারডঢ বাসসও) মূেসনিসারড ঈপর।
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মূযক্ষনধ্প াররণ উদ্বৃি ক্রঘাণা ক্ষনভপর করর যা ধ্ারণা করা রয়রছ তার উপর এবং মূযক্ষনধ্প ারণ
ক্ষবমা-গাণক্ষনক দ্বারা ক্ষবরবচনা করা কাররণর উপর। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাসঢ োর পপ্লর,
পসসিারওপ্লের মপ্লিে এর বরাে কওাম্পাসনর বেবিাপনা সোপ্লন্তর ঈপর সনভস র ওরপ্লব। ওারড,
পসসপ্লঢ এআ ব কবানা কযাপ্লকর কিপ্লত্র শুিুমাত্র সবসনপ্লোক বোন ঔুব ুরসিঢ এবং েূরবঢী
পেসঢপ্লঢ নুরড ওরা ে।
অন্তক্ষনপ ক্ষত ক্রমৌক্ষক যুক্ষিট  মরয়র ক্ষবক্ষনরয়াগ আয় মৃণ করা। এটি ঢে কয ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে কবানা এবং কযৌক কবানা পসসিারও সক্রে ওপ্লর আকুআটি সবসনপ্লোক কণপ্লও প্রাপ্ত াপ্লভর
এওটি ব ংল কভাক ওরপ্লঢ। ঢবু এঔন যা সনভস র ওপ্লর এআ কবানা কখাডা ওপ্লর চীবনবীমা
সফ, ঢা প্লচ্ছ ঢাপ্লের সবপ্লবঘনার।
বপ্ললপ্ল, এওটি মূেসনিসারড িীপ্লন কবানা ািারডঢ শুিুমাত্র বঙপ্লর এওবার কখাডা ওরা ে।
ঢারা ্ভকবঢআ ম্পপ্লের মূে তেসনও সিরঢা ঢার মপ্লিে প্রসঢফসঢ প্লঢ পাপ্লর না।
মুনাফা  প্রণাকঢ পসরওল্পনা এআভাপ্লব এওটি পডে প্রচন্ম প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর কযঔাপ্লন চীবন বীমা
কওাম্পানী সোন্ত কনে পপ্লডের কঞন সও প্লব, এমনসও মুনাফা (অেস্ত ঝাওা এবং কবানা) এবং
সপ্রসমোম। এমনসও যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসনর সবসনপ্লোক বাচাপ্লর ঈচ্চ সফরঢ অে ওপ্লর, এটি
চরুরী নে কয ঢার বনা বা ভোংল রাসর এআ সফরপ্লঢর প্লঙ্গ ংযুি।
পক্ষক্ষধ্াররকর বা বীমাকৃত ব়ি ুক্ষবধ্া  ক্রয ক্ষবক্ষনরয়ারগর ক্ষনশ্চয়তা তারের পক্ষরকল্পনারক
ক্রইব চাক্ষো ক্রযরিরত্র ঠিক এবং ক্ষনরবক্ষেত পুুঁক্ষজর প্ররয়াজন ক্রইব ক্রিরত্র যরথষ্ট ঠিক বযবস্থা
ক্ষররব ততরী করর। এটি এওচপ্লনর কপাঝসফস সবসপ্লোপ্লকর মসগ্রও ভাপ্লব কপাঝসফস ছুাঁ সও ওমাে।
গুরুত্বপূণপ
প্রথাগত পরণযর জনয আইআরক্ষডএ’র নতু ন ক্ষনরেপ লাবী
এআ সনপ্লেসলাবী নুাপ্লর, প্রণাকঢ পসরওল্পনাে পপ্লডের পসরওল্পনা প্রাে এওআ রওম ণাওপ্লব।
a) নঢু ন প্রণাকঢ পডেগুপ্লাপ্লঢা মৃঢুের িসঢপূরড
i.

কবলী ণাওপ্লব।

একক ক্ষপ্রক্ষময়াম পক্ষক্ষর চনে এটি এওও প্রসমোপ্লমর ১২৫% প্লব যারা ৪৫ বঙপ্লরর
ওম ঢাপ্লের চনে এবং এওও প্রসমোপ্লমর ১১০% প্লব যারা ৪৫ বঙপ্লরর কবলী ঢাপ্লের
চনে।

ii. াধ্ারণ প্রক্ষময়াম পক্ষক্ষর চনে িসঢপূরড ৪৫ বঙপ্লরর ওম বেীপ্লের চনে বাৎরীও
কেো সপ্রসমোপ্লমর ১০ গুড প্লব এবং নেপ্লের চনে াঢগুড।
b) প্রণাকঢ পসরওল্পনাে মৃঢুের কিপ্লত্র বপ্লঘপ্লে ওম ুসবিা  কয পসরমাড ঝাওার অো
কেো প্লেপ্লঙ এবং সঢসরি ুসবিা(যসে সওঙু ণাপ্লও)।
c) অো কেো প্লণসর াপ্লণ পসসপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ ক্রবানা/অক্ষতক্ষরি ুক্ষবধ্া এবং মৃঢুের
ঢাসরঔ পযসন্ত চমা সাপ্লব প্রপ্লেে প্লব যসে অপ্লক না কেো ে।
d) এআ পসরওল্পনাটি েুটি ভাপ্লব ঘাসপ্লে কযপ্লঢ প্লব পসরওল্পনা ংলগ্রডওারী এবং ংলগ্রডওারী
নে।
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i.

অংলগ্রণকারী পক্ষক্ষরত কবানা ফাপ্লির ওমসিমঢা াপ্লণ ংযুি ওরা ে এবং
কখাডা বা অপ্লক সনসশ্চঢ ওরা ে না। সওন্তু, একবার ক্রবানা ক্রঘাণা করর
গযারাক্ষন্ট রয় যায়। এটি ািারডঢ পসসিারও বা কমোেপূসঢস প্লঢ মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা
কেো ে। এআ কবানাটিপ্লও উিরাক্ষধ্কার েক্ষন্ধয় কবানা বা ে।
ii. অংলগ্রণ না করা পক্ষক্ষর কিপ্লত্র, পসসর সফরঢ পসস শুরুর অপ্লকআ প্রওাল ওরা
ে।

অত্ম পরীিড 2
চীবন বীমাপ্লঢ কয প্রসমোম
কণপ্লও____________।
I.
II.
III.
IV.

কেো



কটি

ঝামস

অোপ্লনর

চনে

কেো

প্রসমোম

কবলী
ওম
এওআ
ঈপ্লেঔপ্লযাকেভাপ্লব কবলী

ারাংল


চীবন বীমা পডে এওচন বেসির ঈৎপােনলী িমঢার ণসননসঢও মূপ্লের িসঢর চনে স্ব বা
ঢার ঈপর সনভস রলীপ্লের ুরিা প্রোন ওপ্লর।



চীবন বীমা নীসঢ, ঢার ন্তঃিপ্ল,এওচন বেসির কওাপ্লনা
মানুযপ্লের মপ্লন লাসন্ত এবং ুরিা প্রোন ওপ্লর।



ঝামস বীমাে শুিুমাত্র ঘু সিপ্লঢ ঈসেসঔঢ সনসেস ি মপ্লে তবি িসঢপূরড ঈপব্ধ ে।



ঝামস অোপ্লর ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) ওম োম, এওচন বেসিপ্লও
প্লপিাওৃ ঢ ব পসরমাপ্লড চীবন বীমা সওনপ্লঢ সক্রে ওপ্লর।



িােী অোপ্লনর ঈোরড  ঝামস সনশ্চেঢা পসস, কযঔাপ্লন ুরিা িােী মে পসরীমাে
ঈপব্ধ, ম্পূডস চীবন বীমা এওটি সঘরিােী চীবন বীমা পসসর এওটি ঈোরড।



এনটাপ্লমন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি অপ্ল েুটি পসরওল্পনার ংসমিড – ঝামস সনশ্চেঢা ঘু সি কযটি ঝামস
ঘাওাীন বীমাওারীর মৃঢুে প্ল অেস্ত পুপ্লরা ঝাওা কেোর
ে এবং ঝামস কলপ্ল ম্পূডস
এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনা পসরওল্পনা কযটি যসে বীমাওৃ ঢ কবাঁপ্লঘ ণাপ্লওন ঢাপ্ল এআ পসরমাড ঢাপ্লও
কেো প্লব।

েু: ঔচনও খঝনা খঝপ্ল ঢার ওাপ্লঙর

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1. ঝামস বীমা
2. ম্পূডস চীবন বীমা
3. বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও সনসেস ি মপ্লে সনসেস ি ঝাওা প্রোন ওরার অো
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এওটি ীসমঢ বাপ্লচপ্লঝ

4. ঝাওা সফরঢ পসস
5. মাবিা এবং -মাবিা স্কীম
6. ঈত্তরাসিওার-ম্বেীে কবানা

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

ম্পূণপ জীবন বীমারত ক্রয প্রক্ষময়াম ক্রেয়া য় তা টামপ আশ্বারনর জনয ক্রেয়া প্রক্ষময়াম ক্রথরক
ক্রবলী।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে বেসির মৃু্ঢুে ে ঢাপ্ল___________ চীবন বীমা পসসিারপ্লওর বেপ্লওর িসঢপূরড ওপ্লর ।
I.
II.
III.
IV.

ঝামস
বেও
ম্পূডস
এনটাপ্লমন্ট

প্রশ্ন 2
চীবন বীমার চনে অপসন যঢ ________ প্রসমোম
ঈত্তরাসিওারী ঢঢ ________ িসঢপূরড পাপ্লব।
I.
II.
III.
IV.

কেপ্লবন,

অপনার

কবলী, কবলী
ওম, কবলী
কবলী, ওম
দ্রুঢ, িীপ্লর

প্রশ্ন 3
ঝামস বীমা পসরওল্পনার কিপ্লত্র নীপ্লঘর কওান সবওল্পটি ঠিও?
I. ঝামস বীমা পসরওল্পনার প্লঙ্গ অমৃঢে পুনরা্ভক ওরার ুসবিা সবওল্প ণাপ্লও
II. মস্ত ঝামস বীমা পসরওল্পনাে সনসমসঢ িমঢা রাআটার ণাপ্লও
151

মৃঢুে

পর

অপনার

III. ঝামস বীমা নুঙ্গীন নীসঢ সপ্লপ্লব এবং এওটি নে পসসর াপ্লণ রাআটার সাপ্লব কওনা
কযপ্লঢ পাপ্লর
IV. এওটি ঝামস বীমা পসরওল্পনাপ্লও ম্পূডস চীবন বীমা পসরওল্পনাে রূপান্তর কওান সবিান কনআ
প্রশ্ন 4
সনম্নকামী ঝামস বীমাে মপ্লের পপ্লর প্রসমোম ____________ কেো প্লেপ্লঙ।
I.
II.
III.
IV.

কবলী
ওম
এওআ রওম
সফরঢ

প্রশ্ন 5
ঝামস নীসঢপ্লঢ ঈপসিঢ রূপান্তর সবওল্প বেবার ওপ্লর অপসন এওআ সচসন __________ -কঢ
রূপান্তর ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
I.
II.
III.
IV.

ম্পূডস চীবন বীমা
বেও পসস
বোে FD
সনম্নকামী ঝামস পসস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা পপ্লডের প্রিান ঈপ্লেলে সও?
I.
II.
III.
IV.

ওর ঙা
সনরাপে সবসনপ্লোপ্লকর পণ
এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে িসঢর সবরুপ্লে ুরিা প্রোন
ম্পসত্ত ঞ্চে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔঢ মপ্লিে কওান এওটি ঝামস পসরওল্পনা ক্রপ্লের করা পরামলস?
I.
II.
III.
IV.

এওচন
এওচন
এওচন
এওচন

বেসি
বেসি
বেসি
বেসি

যার
যার
যার
যার

বীমা
বীমা
বীমা
ঈচ্চ

কমোে কলপ্ল ঝাওা প্রপ্লোচন
প্রপ্লোচন এবং এওটি ঈচ্চ বাপ্লচঝ অপ্লঙ
প্রপ্লোচন এবং এওটি ওম বাপ্লচঝ অপ্লঙ
অে সফরঢ কেে এমন এওটি বীমা পপ্লডের প্রপ্লোচন

প্রশ্ন 8
সনম্নকামী ঝামস অোপ্লনর কিপ্লত্র সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও নে?
I. ঝামস িসঢপূরপ্লডর প্লঙ্গ মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিার পসরমাড হ্রা পাে
II. ঝামস িসঢপূরপ্লডর প্লঙ্গ সপ্রসমোপ্লমর পসরমাড হ্রা পাে
III. ঝামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কপ্লভপ্ল ণাপ্লও
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IV. বেও সবপ্লমাঘন পসরওল্পনা সনম্নকামী ঝামস অো পসরওল্পনার ঈোরড
প্রশ্ন 9
এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনার কিপ্লত্র সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও ?
I.
II.
III.
IV.

শুিুমাত্র মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা ঈপাোন অপ্লঙ
শুিুমাত্র কবাঁপ্লঘ ণাওার কিপ্লত্র ুসবিা ঈপাোন অপ্লঙ
এটিপ্লঢ মৃু্ঢুের কিপ্লত্র ুসবিা এবং কবাঁপ্লঘ ণাওার কিপ্লত্র ুসবিা ঈভেআ অপ্লঙ
এটি ঝামস পসরওল্পনার নুরূপ

প্রশ্ন 10
নীপ্লঘর কওানটি এনটাপ্লমন্ট পসরওল্পনার ঈোরড?
I.
II.
III.
IV.

বেও ঈোর পসরওল্পনা
ঊড চীবন বীমা পসরওল্পনা
ঝাওা সফরঢ পসরওল্পনা
ম্পূডস চীবন পসরওল্পনা

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে বেসির মৃু্ঢুে ে ঢাপ্ল বেও চীবন বীমা পসসিারপ্লওর বেপ্লওর িসঢপূরড ওপ্লর
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার চনে অপসন যঢ কবলী প্রসমোম কেপ্লবন, অপনার মৃঢুে পর অপনার ঈত্তরাসিওারী
ঢঢ কবলী িসঢপূরড পাপ্লব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
ঝামস বীমা নুঙ্গীন নীসঢ সপ্লপ্লব এবং এওটি নে পসসর াপ্লণ রাআটার সাপ্লব কওনা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
সনম্নকামী ঝামস বীমাে মপ্লের পপ্লর প্রসমোম এওআ কেো প্লেপ্লঙ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
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ঝামস নীসঢপ্লঢ ঈপসিঢ রূপান্তর সবওল্প বেবার ওপ্লর অপসন এওআ সচসন ম্পূডস চীবন পসসপ্লঢ
রূপান্তর ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
চীবন বীমা পপ্লডের প্রিান ঈপ্লেলে  এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে িসঢর
সবরুপ্লে ুরিা প্রোন।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি যার বীমা প্রপ্লোচন এবং এওটি ওম বাপ্লচঝ
ক্রপ্লের করা পরামলস।

অপ্লঙ ঢার পপ্লিএওটি ঝামস পসরওল্পনা

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা পসরওল্পনাে ঝামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কপ্লভপ্ল ণাপ্লও
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এনটাপ্লমন্ট োন পসরওল্পনাে মৃু্ঢুের কিপ্লত্র ুসবিা এবং কবাঁপ্লঘ ণাওার কিপ্লত্র ুসবিা ঈভেআ
অপ্লঙ।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা এনডাক্ষনশ্চয়তারমন্ট আশ্বারনর একট উোরণ.
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9
জীবন বীমা পনয – II
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোে অপনাপ্লও -প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লডের সবপ্লের প্লঙ্গ পসরসঘঢ ওরাপ্লব। প্রণপ্লম অমরা
প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুসর ীমাবেঢা ঔসঢপ্লে কেঔা সেপ্লে শুরু ওরপ্লবা, অর ঢারপর কেঔপ্লবা
-প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লনের অপ্লবেপ্লনর সেওঝা। বপ্ললপ্ল অমরা বাচাপ্লর ঈপব্ধ সবসভন্ন িরপ্লনর
-প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুস কেঔপ্লবা।
ক্ষলিার ফাফ
A. -প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুসর ংসিপ্ত সববরড
B. -প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেমূ
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A. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযগুক্ষর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ – উরেলয এবং প্ররয়াজন
অপ্লকর িোপ্লে অমরা কবল সওঙু প্রঘসঢ চীবন বীমা পনে সনপ্লে সবঘারসবপ্লবঘনা ওপ্লরসঙ কযগুসর
মপ্লিে বীমার পালাপাসল কসভং বা ঞ্চপ্লের ঈপাোন সঙ। প্রােআ এআ পনেগুসপ্লও অসণসও বাচাপ্লরর
ংল সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে এবং মূিন ঞ্চেপ্লনর নোনে নোনে রঞ্জাপ্লমর প্লঙ্গ ঢু না ওরা
ে।
বলে অমাপ্লের িে রাঔপ্লঢ প্লব কয ঞ্চে  সবসনপ্লোপ্লকর
ম্পরেরআন্ত-ময়গতবন্টন, যা েি  কাযপ কর, উভয়ই।

নেঢম

মূ

ঈপ্লেলে

প্লা

i.

আন্ত-ময়গত বন্টন মারন প্লা মে চুপ্ল বন্টন। এঔাপ্লন ওাযসওরী লঢস মাপ্লন প্লা কয
চীবন ঘপ্লক্রর সবসভন্ন পযসাপ্লে ঈদ্ভু ঢ সবসভন্ন ঘাসোগুস াফপ্লের প্লঙ্গ পূরড ওরপ্লঢ পযসাপ্ত
ঢসব ঈপব্ধ ো।
ii. ঈপ্লল্টাসেপ্লও েি বন্টন প্লা এওঝা দ্রুঢঢর াপ্লর তক্ষবরর আরণ এবং ভসবেপ্লঢ অপ্লরা
ঢসবপ্লর প্রাসপ্ত। এওঝা প্রেত্ত স্তপ্লরর ছুাঁ সওর বেপ্ল ঘ া কফরঢ পাো ককপ্ল অপ্লরা েি প্লব
কআ সবসনপ্লোক।
চীবন বীমা পসসর কিপ্লত্র ঈপ্লদ্বপ্লকর এওঝা মাপ্লাঘনামূও সবে প্লা প্রসঢপ্লযাসকঢামূও াপ্লর
কফরঢ কেোর আুেটি যা অসণসও বাচাপ্লরর নোনে ম্পপ্লের প্লঙ্গ ঢু না ওরা ে। চীবন বীমার
প্রঘসঢ ওোল ভোু েোপ্লনর সওঙু তবসলিে ঔসঢপ্লে কেঔা এবোপাপ্লর ওাপ্লচর প্লব যা সনপ্লে অপ্লকর
িোপ্লে অমরা অপ্লাঘনা ওপ্লরসঙ। এগুসপ্লও বািড েোন বা প্লেসঙ ওারড কযভাপ্লব এগুসর
ওাঞাপ্লমাপ্লও বাি ওরা ে এবং কবসনসফঝ  সপ্রসমোপ্লমর এওঝা এওও পোপ্লওচ সপ্লপ্লব কগুসপ্লও
ঈপিাপন ওরা ে ঢার সভসত্তপ্লঢ।
2. প্রচক্ষত পরনযর ীমাবদ্ধতা
এওঝা মাপ্লাঘনামূও পরীিা কণপ্লও ঈপ্লদ্বপ্লকর সনম্নসসঔঢ এাওাগুস প্রওাল পাপ্লব:
a) কযাল ভযাু করম্পারনন্ট: প্রণমঢ, এআ িরপ্লনর পসসগুসপ্লঢ ঞ্চে বা ওোল ভোু
ওপ্লম্পাপ্লনন্ট বা নকে মূে ংল সনসেস ি ওপ্লর বা ণাপ্লও না। এঝা সনভস র ওপ্লর কঠিঢ বীমার
সরচাপ্লভসর পসরমাপ্লডর ঈপর। এঝা সনিসাসরঢ ে চীবন বীমাওারপ্লওর কঝ ওপ্লর কেো
মৃঢুোর, ুপ্লেরার, ঔরঘএবং নোনে মাপওাঠি ম্পপ্লওস অন্নাচ ওপ্লর। এআ অন্নাচগুস
পুপ্লরাপুসর প্লযৌসিও প্লঢ পাপ্লর।
b) ক্ষরটানপ বা ক্রফররতর ার: সদ্বঢীেঢ এঝা সনরূপড ওরা চ নে কয এআ পসসগুসর ঈপর
সরঝাপ্লনসর ার ওী প্লব। এঝা ে ওারড ‘‘ঈআণ প্রসফঝ পসস’’-এর অঢাে কবসনসফপ্লঝর
মূে সনসশ্চঢভাপ্লব চানা যাপ্লব না, শুিুমাত্র ঘু সিঝা যঔন কল প্লব ঢঔন ঙা া। ঢার ঈপর
বীমাওারপ্লওর ঠিও ঔরঘ প্রওাসলঢ ে না। সরঝাপ্লনসর াপ্লরর এআ স্বচ্ছঢার ভাবআ ঞ্চপ্লের
নোনে ঈপওরপ্লডর প্লঙ্গ এর ঢু নাপ্লও ওঠিন ওপ্লর কেে। এওণা ঠিও কয এওঝা ঞ্চপ্লের
ঈপওরড সপ্লপ্লব চীবন বীমা ওঢঝা ওাযসওরী যসে না কওঈ এআ িরপ্লনর ঢু না ওপ্লর।
c) প্রতযপপ ণ মূয: এওঝা ঢৃ ঢীে মো প্লা কয এআ ঘু সিগুসর িীপ্লন নকে  প্রঢেপসড মূে
(প্লয কওাপ্লনা মপ্লে)সনভস র ওপ্লর সনসেস ি মূপ্লের ঈপপ্লর (প্লযমন বীমা সরচাপ্লভসর পসরমাড 
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পসসর কপ্রা-রাঝা োপ্লঝ কলোর)। এআ মূেগুস পুপ্লরাপুসর প্লযৌসিওভাপ্লব সনিসাসরঢ প্লঢ
পাপ্লর। প্রঢেপসড মূপ্লের কপৌাঁঙাপ্লনার পেসঢ কেঔা যাে না।
d) ফন: বপ্ললপ্ল এআ পসসগুসর ফপ্লনর এওঝা আুে রপ্লেপ্লঙ। সবসনপ্লোক সনেম 
সবসনপ্লোপ্লকর ঈপর ও া নচরোসর ঈভপ্লের ওারপ্লড এবং কবানা প্লঙ্গ প্লঙ্গ সবসনপ্লোপ্লক
প্রসঢফসঢ না োর ফপ্ল এআ পসসগুসর ফন ঢঝা কবসল না প্লঢ পাপ্লর যা অপ্লরা
ছুাঁ সওপূডস সবসনপ্লোক কণপ্লও পাো যাে।
3. বে
প্রঘসঢ চীবন বীমার েোপ্লনর ীমাবেঢাগুস স্পিআ কবাছা যাে, চীবন বীমাওারপ্লওর কপ্রাটাক্ট
কপ্রাফাআপ্ল কবল সওঙু বে ে। এআগুস সনপ্লঘ ংসিপ্ত অওাপ্লর কেো প্লেপ্লঙ:
a) আনবান্ডক্ষং
এআ প্রবনঢার প্লঙ্গ চস প্লে ণাপ্লও ুরিা  ঞ্চপ্লের ঈপাোনগুসপ্লও অাো ওরা এবং
পসরডসঢপ্লঢ পপ্লনের সবওাল, যাপ্লঢ ুরিা বা ঞ্চপ্লের স্পি সমিপ্লডর বেপ্ল এগুসর ঈপর কচার
কেো ে।
মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্রর মপ্লঢা বাচাপ্লর কযঔাপ্লন কমোেী বীমার নঢু ন ওপ্লর অসবষ্কার ে এবং বসচনীন
োুপ্লরন্স  পসরবঢস নলী োুপ্লরপ্লন্সর মপ্লঢা নঢু ন পনে অপ্ল, কগ্রঝ সব্রপ্লঝন  নোনে বাচাপ্লর
বীমা যুি আঈসনপ্লঝর ঈিান নচপ্লর পপ্ল ।
b) ক্ষবক্ষনরয়াগ ংরযাগ
সদ্বঢীে প্রবনঢা সঙ সবসনপ্লোক ংযুি পপ্লনের সেপ্লও, কয পসসপ্লাডারপ্লের সবসনপ্লোক
পারফরপ্লমপ্লন্সর ূঘও  ংযুি কবসনসফঝ কেে। ফপ্ল কযভাপ্লব চীবন বীমা াচাপ্লনা ে কসেপ্লও
ছীঁপ্লও যাে। আঈসনঝ সেপ্লটর মপ্লঢা নঢু ন পনেগুস অা মাপ্লন বীমাওারপ্লওর এও নঢু ন ভূ সমওা
ওাচ ওপ্লর। এঔন ঢারা ওাযসওরী ঢসব ঢত্ত্বাবিােও প্লে ককপ্লঙন কযঔাপ্লন ঢারা শুিুমাত্র অসণসও
ুরিা কেোর বেপ্ল ঘ া াপ্লর প্রসঢপ্লযাসকঢামূও ফপ্লনর ার সেপ্লঢ পাপ্লর।
c) স্বেতা
অনবািসং ূঘনা ওপ্লর সরঝাপ্লনসর াপ্লর এবং পসরপ্লবা কেোর চনে কওাম্পাসনর ঘাচসগুস
(প্লযমন ঔরঘ প্রভৃ সঢ) অপ্লরা েৃলেমানঢা। এর বগুস স্পিভাপ্লব বপ্ল কেো ণাপ্লও এবং
কআমপ্লঢা ঢু না ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
d) নন-েযান্ডাডপ পনয
ঘঢু ণস প্রিান প্রবনঢা প্লেপ্লঙ নমনীে কণপ্লও নমনীে পনে ওাঞাপ্লমাে বেপ্লর সেপ্লও, যা কণপ্লও
নন-িোিাটস পপ্লনের সেপ্লও কছাাঁও তঢসর প্লেপ্লঙ। যঔন অমরা নন-িোিাপ্লটসর ওণা বস, কঝা
পঙপ্লন্নর স্তপ্লরর সভসত্তপ্লঢ ে যা এওচন কক্রঢা ওাঞাপ্লমার নওলা ওরা  পসসর কবসনসফপ্লঝর
সনসরপ্লঔ নুলীন ওরপ্লঢ পাপ্লর।
এঔাপ্লন েুপ্লঝা চােকা রপ্লেপ্লঙ কযঔাপ্লন কক্রঢা এআ কিপ্লত্র সক্রেভাপ্লব ংল সনপ্লঢ পাপ্লর
 সপ্রসমোম  কবসনসফপ্লঝর ওাঞাপ্লমা সির ওরা  বোপ্লনার মে
 ওীভাপ্লব সপ্রসমোম সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ প্লব ঢা বাঙাআপ্লের মে
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4. আক্ষপ- প্ররয়াজন পূরণ
নঢু ন প্রচপ্লন্মর পপ্লনের অসপপ্লর প্রিান ঈৎ যা সবেচুপ্ল
প্লা:

প্রওাসলঢ প্লেপ্লঙ, কগুস সনপ্লঘ কেো

a) ক্ষবক্ষনরয়াগ ারভর রে রাক্ষর যুি: বসপ্রণম, সবসনপ্লোক াপ্লভর প্লঙ্গ রাসর ংপ্লযাপ্লকর
এওঝা প্রঢোলা ণাপ্লও যা বীমা কওাম্পাসনগুস এওঝা বা ন্ত  প্রসঢশ্রুসঢমান মূিনী বাচাপ্লর
সবসনপ্লোপ্লকর মািেপ্লম তঢসর ওপ্লর। সবসনপ্লোক যুি বীমা পসসর পপ্লি বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস
যুসিগুসর এওটি প্লা কবসলসেন না ঘপ্ল আকুেআটি বাচাপ্লর সওঙু ঞানামা ণাওপ্লঢ পাপ্লর
ঢাআ বাচার কণপ্লও সওঙু এওঝা সরঝানস প্লবআ, কবসল সেন ককপ্ল নে িােী অপ্লের রঞ্জাপ্লমর
কণপ্লও কঝা কবসল প্লঢ পাপ্লর। কয বীমাওারওরা ঢাাঁপ্লের সবসনপ্লোক কপাঝসপ্লফাসগুসর
ওাযসওরীভাপ্লব বেবিাপনা ওরপ্লঢ পাপ্লরন ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লের কক্রঢার চনে প্লনও ভাপ্লা সরঝানস
তঢসর ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং কআ ভাপ্লব ঈচ্চ মূপ্লের পনে বানাপ্লঢ পাপ্লরন।
b) মুদ্রাস্ফীক্ষত ক্ষরটানপ রক আঘাত করর: ফপ্লনর গুরুত্ব বািাপ্রাপ্ত ে ঞ্চপ্লের ঈপর মুদ্রাফীসঢর
প্রভাব কণপ্লও। অমরা কযমন ওপ্লআ চাসন, মুদ্রাফীসঢ এওচপ্লনর ক্রেিমঢা ওসমপ্লে সেপ্লঢ
পাপ্লর, যসে অচপ্লওর এও ঝাওা পপ্লনপ্লরা বঙর পপ্লর 30 পোর মান ে, ঢাপ্ল অচপ্লওর
100 ঝাওার মূিন পপ্লনপ্লরা বঙর পর অচপ্লওর ম্পপ্লের মান প্লঢ প্ল কবপ্ল
ন্তঢ
300টাকা রত রব। এর মারন জীবন বীমা পক্ষক্ষর ফরনর ার িযণীয়ভারব
মূদ্রাক্ষস্ফতীর াররর তু নায় ক্রবক্ষল রত রব। এই রা ক্রই জায়গা ক্রযখারন ক্ষবক্ষনরয়াগ
ংযুি বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ প্রচক্ষত জীবন বীমা পক্ষক্ষর ক্রথরক ভারা ফ ক্ষেরত পারর।
c) নমনীয়তা: এগুসর অসপপ্লর ঢৃ ঢীে এওঝা ওারড প্লা এপ্লের নমনীেঢা। পসসপ্লাডাররা
এঔন ীমার মপ্লিে সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন, ঢাাঁরা ওী পসরমাড সপ্রসমোম সেপ্লঢ ঘান  মৃঢুের
কিপ্লত্র কবসনসফঝগুস ঞানামা ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং নকে মূে ঢাআ ে। সবসনপ্লোক ংযুি
পপ্লনের কিপ্লত্র ঢাাঁপ্লের সবসনপ্লোপ্লকর পঙপ্লন্নর এসিোর ণাপ্লও এবং ঢাাঁরা ঢসবপ্লর সমিপ্লডর
সবপ্লে সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন কযঔাপ্লন ঢারা ঢাাঁপ্লের সবসনপ্লোক ওরা সপ্রসমোপ্লমর বোপাপ্লর
এসকপ্লে কযপ্লঢ পাপ্লরন। এঝা পসসপ্লাডারপ্লের ঢাাঁপ্লের চীবন বীমাে সবসনপ্লোপ্লকর ঈপর অর
সনেন্ত্রড ওাপ্লেম ওরপ্লঢ কেে।
d) প্রতযপপ ণ মূয: বপ্ললপ্ল, এআ
কণপ্লও পাাঁঘ)নামমাত্র প্রঢেপসড
কেে। পসসর পূডস কমোপ্লের
প্রঘসঢ পসসগুসর অঢাে

পসসগুস এও সনসেস ি প্রারস্ভকও বঙপ্লরর পর (বা ে সঢন
ঘাচস সেপ্লে পসসপ্লাডারপ্লের প্রওল্প কণপ্লও প্রঢোাপ্লরর ুপ্লযাক
অপ্লক এআ িরপ্লনর প্রঢেপসড বা নকেীওরড কণপ্লও পাো মূে
কমা প্রঢেপসড মূপ্লের ঢু নাে প্লনওঝা কবসল ে।

এআ পসসগুস ঔুবআ চনসপ্রে প্লেপ্লঙ এবং ভারঢ  বহু কেপ্লল এগুস এমনসও প্রঘসঢ পনেপ্লও
সরপ্লে চােকা ওপ্লর সনপ্লঢ শুরু ওপ্লরপ্লঙ ওারড এগুস বহু সবসনপ্লোকওারীর মাপ্লাঘনামূও ঈপ্লেলে
পূরড ওপ্লর – ম্পে ংগ্ররর উরেলয যা কাযপ করী ক্ষবক্ষনরয়াগ যারনর জনয একটা চাক্ষো ততক্ষর
করর। ঈোরড স্বরূপ মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র ‘‘বসচনীন চীবন’’-এর মপ্লঢা পনে বীমাওারওপ্লের ণস 
মূিনী বাচার কণপ্লও অে ওরা প্লণসর সরঝাপ্লনসর ঈপর ঘ া ুপ্লের াপ্লর কবসনসফঝ পসসপ্লাডারপ্লের
াপ্লঢ ঢু প্ল কেে।
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সপ্রসমোম  কফ োমাঈপ্লন্টর নমনীেঢা আপ্লঢামপ্লিেআ পসসপ্লাডারপ্লের ঢাাঁর সনসেস ি পসরসিসঢ
নুযােী সপ্রসমোম োটচাি ওরার ুপ্লযাক ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। ঢেসিও কাওান ঙা া অপ্লকআ
প্রঢোাপ্লরর ুসবিা পসসপ্লাডারপ্লের এআ ুসবিা সেপ্লচ্ছ যাপ্লঢ েীখস মপ্লের চনে ঢাাঁপ্লের ণস অঝপ্লও
রাঔার েরওার না পপ্ল ।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ ওরুন 1
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি এওঝা প্রঘসঢ চীবন বীমা পনে?
I.
II.
III.
IV.

কমোেী বীমা
আঈসনভাসা চীবন বীমা
এনটাপ্লমন্ট বীমা
কা াআফ বীমা

B. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ
1. ক্ষকছু অপ্রচক্ষত পনয
এআ িোপ্লের বাসও নুপ্লচ্ছেগুসপ্লঢ অমরা সওঙু প্রঘসঢ পনে সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লবা যা ভারঢীে
বাচার  নেত্র অবভূস ঢ প্লেপ্লঙ
a) বসচনীন চীবন
বসচনীন চীবন বীমা পসসটি মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র ১৯৭৯াপ্ল ঘাু ে এবং অপ্লঝর েলপ্লওর প্রণম
সেপ্লওর মপ্লিেআ দ্রুঢ এটি ঔুবআ চনসপ্রে প্লে প্লঞ।

আইআরক্ষডএ-র নরে্ের ২০১০-এর াকুপার অনুযায়ী, ‘‘মস্ত বপ জনীন জীবন বীমা পনয
পক্ষরবতপনলী বীমা পনয (ক্ষভআইক্ষপ) ক্ষররব পক্ষরক্ষচত রব।’’
তথয
বপ জনীন জীবন ম্পরকপ
বসচনীন চীবন বীমা প্লা এও প্রওাপ্লরর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে প্লা এর নমনীয়
ক্ষপ্রক্ষময়াম, নমনীয় ক্রফ অযামাউন্ট  মৃতুযর ক্রিরত্র ক্রবক্ষনক্ষফরটর পক্ষরমাণ এবং এর মূয ক্ষবরয়র
আনবান্ডক্ষং। প্রঘসঢ ওোল ভোু পসসগুসর কিপ্লত্র ঘু সি ঘাু রাঔার চনে কযঔাপ্লন এওঝা সনসেস ি
কমাঝা ে বা সফপ্লর সনপ্লেসসলঢ সপ্রসমোম পযসােক্রপ্লম সেপ্লঢ ে, বসচনীন চীবন বীমা পসসগুস
কঔাপ্লন পসসপ্লাডারপ্লের ঢাাঁপ্লের ীমার মপ্লিে কণপ্লও ওভাপ্লরপ্লচর চনে সঢসন ওঢ পসরমাড সপ্রসমোম
কেপ্লবন ঢা সোন্ত কনোর ুপ্লযাক কেে। সপ্রসমোম যঢ কবসল প্লব, ওভাপ্লরচ ঢঢ বা প্লব এবং
পসসর নকে মূে ঢঢআ বা প্লব।
বসচনীন
চীবন
বীমার
প্রিান
নঢু নত্বঝা
প্লা
প্রণম
পসস
বঙপ্লরর
পর
কণপ্লও
ম্পূডসনমনীেসপ্রসমোপ্লমর প্রঘন। এওচনপ্লও শুিুমাত্র এঝা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয ামসগ্রও সপ্লপ্লব
সপ্রসমোমগুস পসস রাঔার ঔরপ্লঘর ওভার সেপ্লঢ যপ্লণি। এঝা এওণাআ আসঙ্গঢ ওরপ্লঙ কয পসসটি
ঘাু রপ্লেপ্লঙ বপ্ল ঢঢসেনআ িপ্লর কনো প্লব যঢসেন এর নকে মূে মৃঢুেওাীন মাু  ঘাচস
প্রোন ওরপ্লঢ পযসাপ্ত প্লব। সপ্রসমোপ্লমর নমনীেঢার ফপ্ল পসসপ্লাডার ঝাপ্লকসঝ োমাঈন্টটর কণপ্লও
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সঢসরি সপ্রসমোম কেোর ুপ্লযাক পান। এপ্লঢ এআ ুপ্লযাক ণাপ্লও যাপ্লঢ ঝাপ্লকসঝ োমাঈপ্লন্টর কণপ্লও
ওম প্ল সপ্রসমেম প্রোন ঢাাঁরা এস প্লে কযপ্লঢ পাপ্লরন।
ওাঞাপ্লমার নমনীেঢা পসসপ্লাডারপ্লের ঈপব্ধ নকে মূে কণপ্লও অংসলও ঝাওা ঢু প্ল কনোর
ুপ্লযাক কেে, এর চনে এআ ণস কফরঢ কেো বা এর ঈপর কওাপ্লনা ুে কেোর ঢাাঁপ্লের কওাপ্লনা
বািেবািওঢা ণাপ্লও না। নকে মূে কওব কআ পসরমাপ্লড ওপ্লম যাে।
নমনীেঢার মাপ্লন অবার মৃঢুের কিপ্লত্র কবসনসফঝগুস োটচাি ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর এবং কফ
োমাঈন্ট ঞানামা ওরপ্লঢ পাপ্লর।
এআ িরপ্লনর পসসগুস যসে নোেভাপ্লব সবসক্র ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। বস্তুঢ, মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্রর মপ্লঢা
বাচাপ্লর ্ভকাবে কক্রঢাপ্লের নুসবসি সেপ্লে প্রপ্লরাসঘঢ ওপ্লর রাসচ ওরাপ্লনা ে কযঔাপ্লন বা ে ‘এওচন
শুিুমাত্র সওঙু প্রারস্ভকও সপ্রসমোম চমা সেপ্লআ প্লা অর ঢারপর পসস সনপ্লচআ ঢার কেঔভা
ওরপ্লব’। কযঝা প্রওাল ওরা ে না ঢা প্লা নকে মূেঝা বচাে রাঔপ্লঢআ প্লব এবং পসস ঘাু
রাঔা যাপ্লব কওবমাত্র যসে এআ ঈপ্লেপ্ললে সবসনপ্লোক সরঝানসঝা পযসাপ্ত ে।

আক্ষলর েলরকর পররর অরধ্প ক্ষবক্ষনরয়াগ ক্ষরটানপ করম যায়া ক্রথরক নগে মূরযর িয় য়। ক্রয
পক্ষক্ষরাল্ডাররা ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষেরত পাররনক্ষন তাুঁরা তাুঁরের পক্ষক্ষ তামাক্ষে রয় ক্রগরছ এবং তাুঁরের
আর ক্রকারনা জীবন বীমার ুরিা ক্রনই ক্রজরন চমরক যান।
ডায়াগ্রাম 1 : অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনয

অআঅরসটএ সনেম নুযােী, ভারপ্লঢ মাত্র েু-িরপ্লনর প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লনের নুপ্লমােন
রপ্লেপ্লঙ:
 পসরবঢস নলী বীমা েোন
 আঈসনঝ ংযুি বীমা েোন
i.

পক্ষরবতপনলী জীবন বীমা

এঝা শুরুর অপ্লক মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  নোনে বাচাপ্লর ঘাু পসরবঢস নলী চীবন বীমা ম্পপ্লওস
চানা ওাযসওরী প্লব।
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মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র ১৯৭৭-এ প্রণম এআ পসস ঘাু ে। পসরবঢস নলী চীবন বীমা প্লা এও
িরপ্লনর ‘‘পূডস চীবন’’ পসস যাপ্লঢ মৃঢুের ওারপ্লড কবসনসফঝ  নকে মূে ঞানামা ওপ্লর
কযঔাপ্লন সপ্রসমোম কেো প্লেপ্লঙ কআ সবপ্লল সবসনপ্লোক অমানপ্লঢ সবসনপ্লোক পারফরপ্লমপ্লন্সর
সভসত্তপ্লঢ।এআ ভাপ্লব পসস ুপ্লের ার বা নূেনঢম নকে মূপ্লের সনসরপ্লঔ কওাপ্লনা কোরাসন্ট কেে না।
তাক্ষত্ত্বকভারব বর নগে মূয লূরনয ক্রনরম ক্রযরত পারর, ক্ররিরত্র পক্ষক্ষ বাক্ষত রয় যারব।
প্রঘসঢ নকে মূপ্লের পসসর প্লঙ্গ পাণসওে ুস্পি। এওঝা প্রঘসঢ নকে মূে পসসর এওঝা
কফ োমাঈন্ট ণাপ্লও যা পসসর কমোেওা চুপ্ল আ কণপ্লও যাে। নকে মূে বাপ্ল সপ্রসমোম
সেপ্লে এবং এওঝা সনসেস ি াপ্লর ুপ্লের সবসনমপ্লে। পসসর বোসওং ম্পসত্ত এওঝা াধ্ারণ
ক্ষবক্ষনরয়াগ আমানরতর ংল ে কযঔাপ্লন বীমাওারও এর কোরাসন্ট ওরা পপ্লনের ঢসব বচাে
রাপ্লঔ। এআ ম্পসত্তগুস ুরসিঢ সবসনপ্লোপ্লকর কপাঝসপ্লফাসপ্লঢ বাপ্লনা ণাপ্লও। বীমাওারও কআভাপ্লব
এআ োওাঈপ্লন্টর ম্পসত্তর ঈপর বসষ্ঠ াপ্লর সরঝাপ্লনসর অলা ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
ঈপ্লঝাসেপ্লও এওঝা পসরবঢস নলী চীবন বীমা নীসঢর পসস মচুপ্লঢর প্রসঢসনসিত্বওারী ম্পসত্ত
রাঔা ে এওঝা পৃথক তক্ষবর যা এর ািারড সবসনপ্লোক অমানপ্লঢর ংল ে না। মাসওস ন
যুিরাপ্লষ্ট্র এপ্লও এওঝা পৃণও অমানঢ বা ে অবার ওানাটাে এঝা প্লা এওঝা সবযুি
অমানঢ। কবসলরভাক পসরবঢস নলী পসসগুসআ পসসপ্লাডারপ্লের সবসভন্ন পৃণও অমানঢ কণপ্লও
বাঙাআ ওপ্লর কনোর  ন্তঢ এও বঙর পর ঢাাঁপ্লের কআ পঙন্ন বোপ্লনার ুপ্লযাক কেে।
ংপ্লিপ্লপ, এওঝা পসস রপ্লেপ্লঙ যাপ্লঢ নকে মূে চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওঝা অাো অমানপ্লঢ
চমা ওরা ে, এবং মৃঢুের ওারপ্লড কনসনসফঝ  নকে মূে সবসনপ্লোপ্লকর সভজ্ঞঢার সনসরপ্লঔ
ঞানাম ওপ্লর। এআ পসস এওঝা নূেনঢম মৃঢুেওাীন ুসবিা কেে যার চনে মৃঢুোর এবং
ঔরপ্লঘর ছুাঁ সও বন ওপ্লর বীমা কওাম্পাসনআ। প্রঘসঢ পূু্ডস চীবন বীমার অঢাে সপ্রসমোমগুস
িােী ণাপ্লও। প্রঘসঢ পূডস চীবন পসসর প্লঙ্গ এর কমৌসও পাণসওে প্লা এর সবসনপ্লোক ফোক্টর।
যাাঁরা ঢাপ্লের পঙন্ন মপ্লঢা ঢসব ভাণ্ডাপ্লর ঢাাঁপ্লের ম্পসত্ত সবসনপ্লোক ওরপ্লঢ ঘান এবং ঢাাঁপ্লের
কপাঝসপ্লফাসর নুকূসবসনপ্লোকওমসিমঢা কণপ্লও রাসর সবসনপ্লোক কপপ্লঢ ঘান ঢাাঁপ্লের ওাপ্লঙ
পসরবঢস নলী চীবন বীমা পঙন্নআ বাঙাআ প্লে োাঁস প্লেপ্লঙ। এগুস কওনার চনে প্রিান লঢস প্লা
কক্রঢাপ্লও বলেআ পসসর সবসনপ্লোক ছুাঁ সও বন ওরপ্লঢ িম  আচ্ছুও প্লবন। এ কণপ্লওআ কবাছা
যাে কয পসরবঢস নলী চীবন বীমা পসসগুস ািারডঢ কআ ব মানুপ্লরআ কওনা ঈসঘঢ,
আকুেআটি/ঊড সবসনপ্লোক  বাচাপ্লরর ঞানামা ম্পপ্লওস যাাঁপ্লের চানাপ্লবাছা অপ্লঙ এবং যাাঁরা
এবোপাপ্লর স্বচ্ছন্ন। এর চনসপ্রেঢা বলেআ সবসনপ্লোক বাচাপ্লরর পসরসির ঈপপ্লরআ সনভস র ওপ্লর বাচার যঔন কঢসচ ণাপ্লও ঢঔন বাপ্ল অবার িও  বি পপ্ল ককপ্ল ওপ্লম যাে। পসরবঢস নলী
চীবন বীমার সবপডপ্লনর মে বাচাপ্লরর এআ ঘঞ্চঢা মাণাে রাঔপ্লঢ প্লব।

ii. ইউক্ষনট ংযুি বীমা
আঈসনঝ ংযুি েোনগুস আঈসপ নাপ্লম পসরসঘঢ। প্লনও বাচাপ্লরআ প্রঘসঢ েোনগুসপ্লও সরপ্লে
সেপ্লে এআ আঈসপ নেঢম চনসপ্রে  ঈপ্লেঔপ্লযাকে পনে সপ্লপ্লব ঈপ্লঞ এপ্লপ্লঙ। কগ্রঝ সব্রপ্লঝপ্লন এআ
েোনগুস ঘাু প্লেপ্লঙ এওঝা সিসঢলী সবসনপ্লোক পসরসিসঢর মপ্লিে যার ফস্বরূপ চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস ািারড আকুেআটি াভ ওপ্লরপ্লঙ এবং ব মূিনী বৃসে  াভ প্লেপ্লঙ। আকুেআটিপ্লঢ
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অপ্লরা কবসল সবসনপ্লোপ্লকর প্রপ্লোচন নুভূঢ প্লেপ্লঙ এবং অপ্লরা ওাযসওরী  নোেঙ্গঢ পেসঢপ্লঢ
পসসপ্লাডারপ্লের কবসনসফঝ সেপ্লঢ কপপ্লরপ্লঙ।
প্রঘসঢগুসর প্লঙ্গ মুনাফা (ংলগ্রডওারী) পসসগুস চীবন বীমা সফপ্লর সবসনপ্লোক
পারফরমোপ্লন্সর সওঙু ংপ্লযাক ওরার ুপ্লযাক কেে। এআ ংপ্লযাক যসে প্রঢেি নে।
পসসপ্লাডাপ্লরর কবানা সনভস র ওপ্লর ম্পসত্ত  োেবেঢার পযসােক্রসমও (ািারডঢ বাসসও)
মূোেন এবং কখাসঢ ঈদ্বৃপ্লত্তর ঈপর, যা মূেসনিসারড অসওাসরর সবপ্লবঘনার ঈপর সনভস র
ওপ্লর।
মূেসনিসারড প্রসক্রোর চটিঢা প্লা ঘু সির িীপ্লন কেো কোরাসন্টর চনে ভাঢা। ফপ্ল কবানা
বীমাওারীর কখাসঢ ম্পসত্তর মুপ্লে রাসর প্রসঢফসঢ ে না। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাডার পর
চীবন বীমাওারও কবানা বরাে না ওরপ্লঢ পাপ্লর সওন্তু কঝাপ্লও মুি ম্পসত্ত সপ্লপ্লব তঢসর
ওরপ্লঢ পাপ্লর যা সবওাল  ম্প্রারপ্লড ওাপ্লচ াকাপ্লনা যাে।
এআ ব ওারপ্লডআ পসস প্লঙ্গ
পারফরপ্লমন্সপ্লও নুরড ওপ্লর।

যুি

কবানা

ঔুবআ

ঢওস



েুরবঢী

ঈপাপ্লে

সবসনপ্লোক

প্রণাকঢ পসসগুস ঘাসঢ ে কয কমৌসও যুসিপ্লঢ ঢা প্লা মপ্লের াপ্লণ মৃড সবসনপ্লোক
সরঝানস। প্রাসন্তও কবানা  কযৌসকও কবানা কযঔাপ্লন সবসনপ্লোকওারীপ্লের আকুেআটি  নে ঈচ্চ
ফনলী সবসনপ্লোপ্লকর ুসবিার এওঝা ব ংল কভাপ্লকর ুপ্লযাক কেে, ঢারপর এগুস চীবন
বীমা সফপ্লর সবঘার সবপ্লবঘনার ঈপর সনভস রলী ণাপ্লও, ঢারাআ এআ কবানাগুস কখাডা ওপ্লর।
কবানা অবার ািারডঢ বঙপ্লর এওবারআ কখাডা ওরা ে
ওারড মূোেড ওরা ে
কওবমাত্র বাসসও সভসত্তপ্লঢআ। ঢাআ ম্পপ্লের মূপ্লের প্রসঢসেপ্লনর ঞানামা সরঝাপ্লনস কওাপ্লনা প্রসঢফন
কফপ্লব না।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুস ঈপপ্লরর এআ ঈভে ীমাবেঢাআ সঢক্রম ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর। এই
চু ক্ষিগুক্ষর অধ্ীরন ক্রবক্ষনক্ষফটগুক্ষ পুররাপুক্ষর বা আংক্ষলকভারব ক্ষনধ্প ারক্ষত য় ক্রপরমরন্টর তাক্ষররখ
পক্ষক্ষরাল্ডাররর আমানরত জমা ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্ষেরয়।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুস এআভাপ্লব এওচন চীবন বীমাওারপ্লওর সবসনপ্লোক পারফরপ্লমপ্লন্সর
কবসনসফপ্লঝর ঈপর রাসর  ঢত্িডাত্ নকেীওরপ্লডর ুপ্লযাক ওপ্লর কেে। আঈসনঝগুস ািারডঢ
ে এওঝা সনসেস ি নুপ্লমাসেঢ আঈসনঝ ট্রাপ্লির ণবা কওাম্পাসনর ঢত্ত্বাবিাপ্লন এওঝা সবসচ্ছন্ন
(ভেন্তরীড) ঢসবপ্লর। এওঝা এওও সপ্রসমোম সেপ্লে বা সনেসমঢ সপ্রসমোম প্রোন ওপ্লর
আঈসনঝগুস কওনা কযপ্লঢ পাপ্লর।
কগ্রঝ সব্রপ্লঝন  নোনে বাচাপ্লর এআ পসসগুস সবওসলঢ প্লেপ্লঙএবং এওঝা ংযুি বীমা ঈপাোন
 সবসনপ্লোক যান সপ্লপ্লব বিান সনডসে ওপ্লরপ্লঙ। এগুসর ওাঞাপ্লমা িেডীেভাপ্লবআ প্রণাকঢ
নকে মূে ঘু সির কণপ্লও অাো। অপ্লকআ অমরা বপ্লসঙ, পপ্লররগুপ্লা প্লা বািট। কমোে,
ঔরঘ  ঞ্চে ঈপাোপ্লনর সনসরপ্লঔ এগুস স্বচ্ছ। ঈপ্লঝাসেপ্লও আঈসনঝ ংযুি ঘু সিগুস প্লা
অনবািট। বীমার চনে প্রপ্লেে ঘাপ্লচসর সনসরপ্লঔ কগুসর ওাঞাপ্লমা স্বচ্ছ এবং ঔরপ্লঘর ঈপােন
স্পিভাপ্লব সনিসাসরঢ ণাপ্লও।
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সপ্রসমোম কণপ্লও এওবার ঘাচস বাে কেো প্লে ককপ্ল অমানপ্লঢর বাসওঝা  এর কণপ্লও কয অে
আঈসনপ্লঝ সবসনপ্লোক ে। এআ আঈসনঝগুসর মূে মূ সওঙু পূবস-সনিসাসরঢ পারফরপ্লমপ্লন্সর ূঘনার
সনসরপ্লঔ সির ে।
মূ পরয়ন্ট রা ক্রয এই মূয ক্ষনধ্প াক্ষরত য় একটা ক্ষনয়ম বা ূত্র ক্রমরন যা আরগ ক্রথরকই ঠিক
করা থারক। াধ্ারণত ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্রেয়া য় ক্ষনট ম্পে মূয (এনএক্ষভ) ক্ষেরয়, যা
ম্পরের মারকপট ভযাু বা বাজার েররক প্রক্ষতফক্ষত করর ক্রযখারন তক্ষব ক্ষবক্ষনরয়াগ করা
য়। েুজন স্বাধ্ীন মানু ূৃ্ত্র ক্রমরন একই ক্রবক্ষনক্ষফট ক্রপরত পারর।
পসসপ্লাডার কবসনসফঝগুস এআভাপ্লব চাঢীে বীমা কওাম্পাসনর নুমান  সবঘিডঢার ঈপর
সনভস র ওপ্লর না।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুসর এওঝা কস্নঞ্চারও তবসলিে প্লা সবসভন্ন িরপ্লনর ঢসবপ্লর মপ্লিে
কণপ্লও বাঙাআ ওরা ুসবিা, আঈসনঝ কাডাররা যা বেবার ওরপ্লঢ পাপ্লরন। প্রপ্লঢেওঝা ঢসবপ্লর
সমি ম্পপ্লের এওঝা সভন্ন কপাঝসপ্লফাস ণাপ্লও। সবসনপ্লোকওারীরা এআভাপ্লব ঊড, ুম  আকুেআটি
ঢসব- এওগুচ্ছ বাঙাআপ্লের মিে কণপ্লও ঢাাঁপ্লের পঙন্ন কবপ্লঙ কনন। এওঝা ঊড ঢসব বপ্লঢ
কবাছাে কআ সবসনপ্লোক যার সিওাংলঝাআ সকল্ট  বপ্লির মপ্লঢা ঊডপপ্লত্র সপ্রসমোম। এওঝা
আকুেআটি ফাি কআ আঈসনঝগুসপ্লও কবাছাে কযগুস প্রিানঢআ আকুেআটি অওাপ্লর। এআ মস্ত নানা
িরপ্লনর ওোঝাকসরর মপ্লিে নে িরপ্লনর বাঙাআ ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
ইকুযইট
তক্ষব
এআ ঢসব
প্লণসর প্রিাড
ংলআ
সবসনপ্লোক ওপ্লর
আকুেআটি 
আকুেআটি
ম্পসওস ঢ
রঞ্জাপ্লম।

ঋণ তক্ষব

ুম তক্ষব

এআ ঢসব
প্লণসর প্রিাড
ংল সবসনপ্লোক
ওপ্লর রওারী
বি, ওপ্লপসাপ্লরঝ
বি, সফক্সট
সটপ্লপাসচঝ
প্রভৃ সঢপ্লঢ।

এআ ঢসবটি
সবসনপ্লোক ওপ্লর
আকুেআটি  ঊড
রঞ্জাপ্লমর এওঝা
সমিপ্লড।
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মূধ্নী বাজার
তক্ষব
এআ ঢসবটি
ণস সবসনপ্লোক
ওপ্লর মূঢ কআ
রঞ্জাম কযমন
কট্রচাসর সব,
াটিসসফপ্লওঝ ব
সটপ্লপাসচঝ,
ওমাসসো
কপপার
প্রভৃ সঢপ্লঢ।

এওঝা বৃসে ঢসব, প্রিানঢ বৃু্সে িপ্লও সবসনপ্লোক বা এওঝা ুম ঢসব যা অপ্লের ঘাসো
 মূিনী াপ্লভর মিে ভারামে অপ্লন কঢমন বাঙাআগুসর মিে কণপ্লও এওচন এওঝাপ্লও বাঙাআ
ওরপ্লঢ পাপ্লরন। অবার এওচন কপ্লক্টারা ঢসব বাঙপ্লঢ পাপ্লরন কযঔাপ্লন সবসনপ্লোক ওরা ে
কওবমাত্র সনসেস ি কিত্র  সলপ্লল্পআ। সনবসাসঘঢ প্রপ্লঢেওটি বাঙাআ-আ এওচপ্লনর ছুাঁ সওর কপ্রাফাআ 
সবসনপ্লোপ্লকর ঘাসোপ্লও প্রসঢফসঢ ওপ্লর। এও বা এওাসিও ঢসবপ্লর পারফরপ্লমন্স যসে ঠিও মপ্লঢা
না ে ঢাপ্ল এও িরপ্লনর ঢসব কণপ্লও অপ্লরও িরপ্লনর ঢসবপ্ল পসরবঢস ন ওরার ুপ্লযাক
রপ্লেপ্লঙ।
এআ মস্ত বাঙাআগুস এওঝা কযাকেঢা বন ওপ্লর। এওঝা ওাযসওরী কপাঝসপ্লফাস রিার প্রঢোলার
মে চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূপ্লের বোপাপ্লর কওাপ্লনা কোরাসন্ট কেন না।
এঙা া প্রঘসঢ েোন কণপ্লও সভন্নভাপ্লব আঈসনঝ ংযুি পসসগুস অো ওরা প্লণসর ঈপর
নে,এগুস ওাচ ওপ্লর এওঝা নূেনঢম সপ্রসমোপ্লমর সভসত্তপ্লঢ। বীমাওৃ ঢ সোন্ত কনন সনেসমঢ মে
ন্তপ্লর সঢসন কয পসরমাড সপ্রসমোম সেপ্লঢ ঘান ক বোপাপ্লর। বীমার কভারটা রা প্রেি
ক্ষপ্রক্ষময়রমর একটা গুক্ষণতক। কবসল  ওম ওভাপ্লরর মপ্লিে কণপ্লও বাঙাআ ওরার ুপ্লযাক অপ্লঙ
বীমাওৃ প্লঢর। সপ্রসমোপ্লমর মপ্লিে েুপ্লঝা ঈপাোন ণাওপ্লঢ পাপ্লর – এওঝা কোরাসন্টট ঢসবপ্ল (প্লগ্রঝ
সব্রপ্লঝপ্লন িাসসং ঢসব নাপ্লম পসরসঘঢ)এওঝা কমোেী ঈপাোন বাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর যা মৃঢুের
কিপ্লত্র এওঝা নূেনঢম ওভার কেে। সপ্রসমোপ্লমর বাসওঝা বেবহৃঢ ে আঈসনঝ সওনপ্লঢ যা মূিনী
বাচাপ্লর সবপ্লল ওপ্লর িও মাপ্লওসপ্লঝ বীমাওারও সবসনপ্লোক ওপ্লরপ্লঙন। মৃঢুের কিপ্লত্র কবসনসফঝঝা
অেস্ত মূে বা এওচপ্লনর অমানপ্লঢ ণাওা ঢসব মূপ্লের কণপ্লও কবসল প্লব। ঢসব মূে প্লা
বেসিকঢ অমানপ্লঢ আঈসনপ্লঝর ংঔোর প্লঙ্গ আঈসনঝ মূপ্লের গুডফ।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ ওরুন 2
সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I. পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
II. পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
III. পসসর এওঝা নকে মূে অমানঢ ণাপ্লও
IV. পসস মৃঢুেওাীন কবসনসফপ্লঝর এওঝা নূেনঢম সনশ্চেঢা কেে
ারংরিপ


চীবন বীমা পসসর কিপ্লত্র ঈপ্লদ্বপ্লকর এওঝা মাপ্লাঘনামূও পপ্লেন্ট প্লা প্রসঢপ্লযাসকঢামূও াপ্লর
কফরঢ কেোর আুেটি যা অসণসও বাচাপ্লরর নোনে ম্পপ্লের প্লঙ্গ ঢু না ওরা যাে।



প্রবনঢাগুসর সওঙু যা কণপ্লও প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লনের ঈধ্বসকসঢ অনপ্লঢ পাপ্লর, ঢার মপ্লিে
পপ্ল অনবািসং, সবসনপ্লোক ংযুসি  স্বচ্ছঢা।



বসচনীন চীবন বীমা প্লা এও প্রওাপ্লরর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে প্লা এর নমনীে
সপ্রসমোম, নমনীে কফ োমাঈন্ট  মৃঢুের কিপ্লত্র কবসনসফপ্লঝর পসরমাড এবং এর মূে সবপ্লের
অনবািসং।
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পসরবঢস নলী চীবন বীমা প্লা এও িরপ্লনর ‘‘পূডস চীবন’’ পসস যাপ্লঢ মৃঢুের ওারপ্লড কবসনসফঝ
 নকে মূে ঞানামা ওপ্লর কযঔাপ্লন সপ্রসমোম কেো প্লেপ্লঙ কআ সবপ্লল সবসনপ্লোক অমানপ্লঢর
সবসনপ্লোক পারফরপ্লমপ্লন্সর সভসত্তপ্লঢ।



আঈসনঝ ংযুি েোনগুস আঈসপ নাপ্লম পসরসঘঢ। প্লনও বাচাপ্লরআ প্রঘসঢ েোনগুসপ্লও সরপ্লে
সেপ্লে এআ আঈসপ নেঢম চনসপ্রে  ঈপ্লেঔপ্লযাকে পনে সপ্লপ্লব ঈপ্লঞ এপ্লপ্লঙ।



আঈসনঝ ংযুি েোনগুসএওচন চীবন বীমাওারপ্লওর সবসনপ্লোক পারফরপ্লমপ্লন্সর কবসনসফপ্লঝর ঈপর
রাসর  ঢৎিডাৎ নকেীওরপ্লডর ুপ্লযাক ওপ্লর কেে।

মূ পক্ষরভাা
1.
2.
3.
4.

বসচনীন চীবন বীমা
পসরবঢস নলী চীবন বীমা
আঈসনঝ ংযুু্ি বীমা
সনঝ ম্পে মূে

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র উিরমূ
উির 1
ঠিও পঙন্ন প্লা II
বসচনীন চীবন বীমা প্লা এওটি প্রঘসঢ চীবন বীমা পনে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ প্লা I
‘‘পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’-এআ সববৃসঢটি কবঠিও।
ঠিও সববৃসঢটি প্লা ‘‘পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’।
আত্মেলপ ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ম্পপ্লের অন্ত-মেকঢ বন্টন বপ্লঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

ঠিও মে না অা পযসন্ত ম্পপ্লের বন্টন িসকঢ
মপ্লে ম্পপ্লের বন্টন
ম্পপ্লের িােী বরাে
ম্পে বরাপ্লের বহুমুঔীওরড

প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লনের এওঝা ীমাবেঢা?
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I.
II.
III.
IV.

এআ পসসগুসর ঈপর ফন ঘ া
প্রঢেপসড মূপ্লে কপৌাঁঙাপ্লনার স্পি  েৃলেমান পেসঢ
ুসনসেস ি নকে  ঞ্চে মূপ্লের ঈপাোন
সরঝাপ্লনসর ার কবর ওরা চ নে

প্রশ্ন 3
প্রণম কওাণাে বসচনীন চীবন বীমা পসস ঘাু প্লেসঙ?
I.
II.
III.
IV.

মাসওস ন যুিরাষ্ট্র
কগ্রঝ সব্রপ্লঝন
চামসাসন
ফ্রান্স

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে ওারা বপ্লঘপ্লে কবসল পসরবঢস নলী চীবন বীমা সওনপ্লঢ পাপ্লরন?
I.
II.
III.
IV.

সনসেস ি সরঝানস ঘান এমন মানু
যাাঁরা ছুাঁ সও সবমুঔ  আকুেআটি সনপ্লে না াঘা া ওপ্লরন না এমন মানু
চাপ্লন কবাপ্লছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবপ্লে াবী
ািারডভাপ্লব ঢরুড

প্রশ্ন 5
আঈসপ ম্পপ্লওস সনম্নসসঔঢ সববৃসঢগুসর কওানটি ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

আঈসনঝগুসর মূে অপ্লক কণপ্লও সনসেস ি ওরা এওঝা ূত্র সেপ্লে সনিসাসরঢ ে
বীমাওারওআ সবসনপ্লোপ্লকর ছুাঁ সও বন ওপ্লরন
এগুসর কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জাপ্লমর সনসরপ্লঔ আঈসপ স্বচ্ছ
আঈসপগুস প্লা বািট পনে

প্রশ্ন 6
সনপ্লঘর বগুসআ পসরবঢস নলী চীবন বীমার তবসলিে, বেসঢক্রমঝা প্লা:
I.
II.
III.
IV.

নমনীে সপ্রসমোম প্রোন
নকে মূে কোরাসন্টওৃ ঢ নে
পসস মাসওআ কবপ্লঙ কনন কওাণাে ঞ্চে মহুঢ সবসনপ্লোক ওরা প্লব
মৃঢুেওাীন নূেনঢম কবসনসফপ্লঝর কোরাসন্ট অপ্লঙ

প্রশ্ন 7
বসচনীন চীবন বীমা ম্পপ্লওস সনপ্লঘর কওানঝা ঠিও?
সববৃসঢ I: এঝা পসস মাসওপ্লও প্রোন েবে ওরার নুমসঢ কেে
সববৃসঢ II:পসস মাসওপ্লও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘপ্লও বাাঁিা সরঝাপ্লনসর াপ্লর অে ওরার ুপ্লযাক কেে।
I.

I ঢে
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II. II ঢে
III. I এবং II ঈভেআ ঢে
IV. I এবং II ঈভেআ সমণো
প্রশ্ন 8
আঈসপ ম্পপ্লওস সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে বওটিআ ঠিও, বেসঢক্রম প্লা:
I. সবসভন্ন িরপ্লনর ঢসবপ্লর মপ্লিে কণপ্লও আঈসনঝ কাডার বাঙাআ ওপ্লর সনপ্লঢ পাপ্লরন
II. চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূু্প্লের চনে কোরাসন্ট কেন
III. এওঝা এওও সপ্রসমোম প্রোন ওপ্লর বা সনেসমঢ সপ্রসমোম প্রোন ওপ্লর আঈসনঝগুস কওনা কযপ্লঢ
পাপ্লর
IV. আঈসপ পসসর ওাঞাপ্লমা বীমা ঔরঘ ঈপাোপ্লনর সনসরপ্লঔ স্বচ্ছ
প্রশ্ন 9
অআঅরসটএ-র সনেম নুযােী এওঝা বীমা কওাম্পাসন ভারপ্লঢ নুপ্লমাসেঢ প্রঘসঢ ঞ্চে চীবন
বীমা পপ্লনেগুসর মপ্লিে কওানঝা সেপ্লঢ পাপ্লর?
পঙন্ন I: আঈসনঝ ংযুি বীমা েোন
পঙন্ন II: পসরবঢস নলী বীমা েোন
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 10
চীবন বীমা পপ্লনের অনবািসং বপ্লঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

বপ্লির প্লঙ্গ চীবন বীমা পপ্লনের ংপ্লিড
আকুআটির প্লঙ্গ চীবন বীমা পপ্লনের ংপ্লিড
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোপ্লনর সমিড
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোপ্লনর সবপ্লচ্ছে

আত্ম-েলপ ন প্ররশ্নর উির মূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II.
ম্পপ্লের অন্ত-মেকঢ বন্টন বপ্লঢ কবাছাে মপ্লে ম্পে বন্টন
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি প্লা IV
প্রঘসঢ চীবন বীমা পপ্লনেসরঝাপ্লনসর ার কবর ওরা চ নে।
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উির 3
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I
বসচনীন বীমা পসস প্রণম ঘাু প্লেসঙ মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
চাপ্লনন কবাপ্লছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবপ্লে াবী, বপ্লঘপ্লে কবসল ঢাাঁরাআ পসরবঢস নলী
চীবন বীমা সওনপ্লঢ পাপ্লরন।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জাপ্লমর সনসরপ্লঔ আঈসপ স্বচ্ছ।
উির 6
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I
পসরবঢস নলী চীবন বীমাে সপ্রসমোম প্রোন সনসেস ি এবং নমনীে নে।
উির 7
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
ঈভে সববৃসঢআ ঢে। সপ্রসমোম প্রোপ্লনর নমনীেঢা প্লা বসচনীন চীবন বীমার এওঝা তবসলিে। এআ
অওাপ্লরর চীবন বীমা পসস মাসওপ্লও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘপ্লও বাাঁিা সরঝাপ্লনর
স াপ্লর অে ওরার
ুপ্লযাক কেে।
উির 8
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II
আঈসপ্লপর কিপ্লত্র চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূপ্লের কওাপ্লনা কোরাসন্ট কেন না।
উির 9
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
অআঅরসটএ-র সনেম নুযােী ভারপ্লঢ নুপ্লমাসেঢ প্রঘসঢ ঞ্চে চীবন বীমা পপ্লনের মপ্লিে আঈসনঝ
ংযুি বীমা েোন  পসরবঢস নলী বীমা েোন ন্তভুস ি।
উির 10
ঠিও ঈত্তরটি প্লা IV
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোপ্লনর সবপ্লচ্ছে বপ্লঢ কবাছাে চীবন বীমা পপ্লনের অনবািসং।
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10
জীবন বীমার আরবেন
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
চীবন বীমা কওাপ্লনা বেসিপ্লও ঢার ওা মৃঢুে কণপ্লও শুিুমাত্র ুরিাআ কেে না। পালাপাসল এর
অপ্লরা প্রপ্লোক রপ্লেপ্লঙ। পসরমাসপ্ত বীমা ুসবিা ম্পপ্লওস সবো তঢসর ওরপ্লঢ এঝা প্রপ্লোক ওরা প্লঢ
পাপ্লর; এঝাপ্লও এমন এওঝা পসস তঢসর ওরপ্লঢ ওাপ্লচ াকাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর যা কওাপ্লনা সলপ্লল্পর মূ
ওমীপ্লের ওভার কেপ্লব এবং বেওীগুসর পসরপ্ললাপ্লির চনে বেবার ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। চীবন বীমার
এআ সবসভন্ন িরপ্লনর প্রপ্লোকগুস ম্পপ্লওস অমরা ংপ্লিপ্লপ বডসনা কেপ্লবা।
ক্ষলিার ফাফ
A. চীবন বীমার অপ্লবেন
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A. জীবন বীমার আরবেন
1. ক্ষববাক্ষত মক্ষার ম্পক্ষি আইন
এওঝা চীবন বীমা পসসপ্লঢ ট্রাপ্লির িারডাঝার প্রপ্লোচন প্লা োনুেআটি  এওঝা চীবন বীমা
পসসর অঢাে কবসনসফপ্লঝরিানান্তর / ঈত্তরাসিওার ঈপর এপ্লিঝ সটঈটির প্রপ্লোক। ভারপ্লঢ এপ্লিঝ
সটঈটি সবপ্লাপ োে ট্রাপ্লির িারডাঝা কবসলসেন ঘপ্লঢ পাপ্লরসন, সবেঝা সবস্তাসরঢভাপ্লব কবাছার
চনে এঝা ঈপওারী।
সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওঝা চীবন বীমা পসসর অঢাে স্ত্রী 
ন্তানপ্লের ুরিার ুসবিা কেে। সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওঝা ট্রাপ্লির
কঞপ্লনর ুপ্লযাক কেে।
ডায়াগ্রাম 1 : এমডক্ষিউক্ষপ আইরনর আতায় উপরভািা

এটি ঈপিাপন ওপ্লর কয এওচন সববাসঢ পুরু ঢাাঁর সনপ্লচর চীবপ্লনর ঈপর ওরা এওটিবীমা
ওীভাপ্লব ঢাাঁর পসসপ্লও প্রভাসবঢ ওরপ্লঙ, এবং কফ সপ্লপ্লব যাপ্লের প্রওাল ওরা অপ্লঙ ঢাাঁর স্ত্রী,
ণবা ঢাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানপ্লের, ণবা এপ্লের কয কওাপ্লনা ওাপ্লরার কবসনসফপ্লঝর চনে, স্বাণস নুযােী
যা প্রওাসলঢ কটিপ্লও ুসনসশ্চঢ ওরপ্লঢ এবং ঢাাঁর স্ত্রী, ণবা ঢাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানপ্লের, ণবা এপ্লের
কয ওাঈপ্লও ট্রাি সপ্লপ্লব কডে ওরপ্লঢ প্লব, এবং যঢসেন ট্রাপ্লির কওাপ্লনা অপসত্ত ণাওপ্লব না, ঢঢসেন
পযসন্ত, কটি স্বামীর, ণবা ঢাাঁর ঊডোঢাপ্লের সনেন্ত্রডািীন সবে ণাওপ্লব, ণবা ঢাাঁর এপ্লিপ্লঝর ংল
প্লে ণাওপ্লব।
a) এমডক্ষিউক্ষপ আইরনর অধ্ীরন একটা পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয
i.

প্রসঢটি পসস এওঝা পৃণও ট্রাপ্লি ণাওপ্লব। ে স্ত্রী নেপ্লঢা ন্তান (১৮বঙপ্লরর কবসল বে)
এওচন ট্রাসি প্লঢ পাপ্লরন।

ii. পসসটি অোপ্লঢর কক্রাও, ঊডোঢা এবং এমনসও চীবন বীমাওারপ্লওর সনেন্ত্রপ্লডর বাআপ্লর
ণাওপ্লব।
iii. কক্লআম ণস ট্রাসিপ্লের কেো প্লব।
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iv. পসসটি প্রঢেপসড ওরা যাে না এবং মপ্লনানেন বা সনপ্লোক নুপ্লমাসেঢ নে।
v. পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস সনপ্লঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে
পসসপ্লাডার যসে কওাপ্লনা সবপ্লল ট্রাসি সনপ্লোক না ওপ্লরন, পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল
প্রপ্লেে প্লব রাপ্লষ্ট্রর রওারী ট্রাসির, কযঔানওার সফপ্ল বীমা ওাযসওরী সঙ কআ কেপ্লল।
b) ক্রবক্ষনক্ষফটমূ বা ুক্ষবধ্ামূ
ট্রািটি কপ্ল কঢাা ে এওটি ন , -ংপ্ললািনপ্লযাকে ট্রাি সটপ্লটর িীপ্লন, এবং এও বা
এওাসিও বীমা পসস কপাড ওরপ্লঢ পাপ্লর। চীবন পসসর িীপ্লন কবসনসফঝ োে, ট্রািটি
যাপ্লঢ ঠিওভাপ্লব পসরঘাসঢ প্লঢ পাপ্লর ঢারচনে এওচন ট্রাসিপ্লও সনপ্লোক ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
বীমা পসসগুসপ্লও কপাড ওরার চনে এওটি ট্রাি কপ্ল কঢাার মািেপ্লম, পসসিারও পসসর
িীপ্লন ণাওা এবং চীবন বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের পর ঢাাঁর সিওার কঙপ্ল কেন। ট্রাসি বীমা কণপ্লও
অে ওরা ণস সবসনপ্লোক ওপ্লরন এবং এও বা এওাসিও কবসনসফসলোসরপ্লর প্লে ট্রািটি
পসরঘানা ওপ্লরন।
যসে ািারডঢ এটি এওটি প্রণা কয ট্রাি কপ্ল কঢাা ে স্বামী/স্ত্রী এবং ঢাাঁপ্লের ন্তানপ্লের
কবসনসফপ্লঝর চনে, সওন্তু নে কয কওাপ্লনা অআনী বেসি এর কবসনসফসলোসর প্লঢ পাপ্লরন। যঔন
কওাপ্লনা কবসনসফসলোসর নাবাও ণাপ্লও কমে এওটি ট্রাি কঞন ওরা ুসনসশ্চঢ ওপ্লর কয
পসসর অেটি ঠিওভাপ্লব সবসনপ্লোক ওরা প্লেপ্লঙ এবং ভসবেৎ ঊডোঢাপ্লের সবরুপ্লে
কবসনসফঝপ্লও ঢাুসনসশ্চঢওপ্লর।

2. কী মযান ইনুযররন্প বা গুরুত্বপূণপ বযক্ষি বীমা
ওী মোন আনুেপ্লরন্স প্লা বীমা বেবার এওটি গুরুত্বপূডস িরন।
ংজ্ঞা

কী মযান ইনুযররন্পরক বণপ না করা ক্রযরত পারর এমন একট বীমা পক্ষক্ষ ক্ষররব ক্রযখারন বযবার
একজন গুরুত্বপূণপ বযক্ষির মৃতুয অথবা বক্ষধ্পত অরযাগযতার ফর উদ্ভুত বযবারয় আক্ষথপক িয়িক্ষতর
িক্ষতপুরণ করার জনয যা ক্রনয়া য়।
এটিপ্লও চভাপ্লব বপ্লঢ ককপ্ল,ওী মোন আনুেপ্লরন্স প্লা এওটি চীবন বীমা যা বেবার ওরা ে
বেবাে ুরিার ঈপ্লেপ্ললে। পসসটির কমোে কআ গুরুত্বপূডস বেসির বেবাপ্লে বেবারপ্লযাকেঢার
মপ্লের কবসল মেওাপ্লর চনে বসিসঢ ে না। ওী মোন আনুেপ্লরন্স পসসগুস ািারডঢ বেবার
মাসওানািীপ্লন ণাপ্লও এবং এর িে প্লা মূ অে ঈৎপােপ্লওর িসঢর ফপ্ল বেবাপ্লে কয িসঢ ে
ঢার িসঢপুরড ওরা এবং যাপ্লঢ বেবাটি ঘাসপ্লে যাো যাে ঢা চঢর ওরা। ওী মোন
আনুেপ্লরন্স ওঔপ্লনাআ অ কয িসঢ প্লেপ্লঙ ঢার িসঢপুরড কেে না সওন্তু বীমা পসসপ্লঢ সনসেস ি ওরা
সনিসাসরঢ অসণসও মসি সেপ্লে ঢার িসঢপুরড ওপ্লর।
প্লনও বেবাপ্লে এওচন প্রিান বেসি ণাপ্লওন সযসন সিওাংল াপ্লভর চনে োসেপ্লত্ব ণাপ্লওন, ণবা
ঢাাঁর ননে এবং বে ওরা ওঠিন এমন সওঙু েিঢা কযমন কমিা ম্পসত্ত ণাপ্লও যা ংকঞপ্লনর চনে
ঔুবআ গুরুত্বপূডস। এওচন সনপ্লোকওারী কওাপ্লনা এওচন ওমসঘারী যাাঁর জ্ঞান, ওাচ ণবা াসবসও
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বোনপ্লও কওাম্পাসনর কিপ্লত্র ননে মূেবান বপ্ল সবপ্লবসঘঢ ওরা ে ঢারচনে এওটি চীবন ণবা
স্বাপ্লিের ওী পাসন আনুেপ্লরন্স পসস সনপ্লঢ পাপ্লরন।
এওচন সনপ্লোকওারী এমনঝা ওপ্লরন ঔরপ্লঘর (প্লযমন ামসেও াাযে ভা া ওরা ণবা এওচন
ঈত্তরাসিওার সনপ্লোক ওরা) এবং িসঢর (প্লযমন বেবার কনপ্লেন ওরার িমঢা ওপ্লম যাো
যপ্লঢািড না ঈত্তরাসিওার প্রসলসিঢ প্লচ্ছন) ভারামে ওরার চনে যা এওচন সনপ্লোকওারী ঢাাঁর
এওচন মূ বেসিপ্লও ারাপ্লনার ফপ্ল কভাক ওপ্লরন।
ওী মোন
অোসঢ
কেঔা ে
বেসিকঢ

প্লা এওটি কমোেী বীমা পসস কযঔাপ্লন এওচন প্রিান বেসির সনপ্লচর অে নে বরং
মূিন কওাম্পাসনর াভচনওঢার প্লঙ্গ যুি। এটি ওর কযাকে কযপ্লঢু মগ্র সপ্রসমোমটিপ্লও
বেবাসেও ঔরঘ সপ্লপ্লব। প্রিান বেসির মৃঢুের ফপ্ল, কবসনসফঝটি কওাম্পাসনপ্লও কেো ে।
বীমা পসসর মপ্লঢা নে,ওী মোন আনুেপ্লরপ্লন্স মৃঢুের কবসনসফঝটি অে সপ্লপ্লব ওরপ্লযাকে।

বীমাওারী বেবার সটঝ ওরা অসণসও সববৃসঢগুস কেঔপ্লবন এবং অোসঢ রাসলর পসরমাপ ওরার
চনে োপ্লের ওরা অেওর সরঝাডস কেঔপ্লবন। ািারডঢ,ওী মোন আনুেপ্লরপ্লন্সর কযাকে োর চনে
কওাম্পাসনটিপ্লও বলেআ াভচনও প্লঢ প্লব। সওঙু খঝনার কিপ্লত্র, ভাপ্লা মপ্লঢা ঢসব ণাওা সওন্তু
াভচনও কওাম্পাসনর কিপ্লত্র বীমাওারীরা বেসঢক্রম ওপ্লরন।
a) একজন কী মযান ক্রক রত পাররন?
এওচন গুরুত্বপূডস বেসি কয কওঈ প্লঢ পাপ্লরন সযসন রাসর বেবাটির প্লঙ্গ যুি অপ্লঙন এবং
যাাঁর িসঢপ্লঢ বেবাপ্লে অসণসও ঝানাঝাসন কেঔা সেপ্লঢ পাপ্লর। ঈোরডস্বরূপ, কআ বেসি
কওাম্পাসনর সটপ্লরক্টর প্লঢ পাপ্লরন, পাঝসনার প্লঢ পাপ্লরন, এওচন গুরুত্বপূডস ক বেসি প্লঢ
পাপ্লরন, গুরুত্বপূডস প্রওপ্লল্পর মোপ্লনচার, ণবা এমন এওচন যাাঁর সনসেস ি েিঢা ণবা জ্ঞান অপ্লঙ
কযটি কওাম্পানটির ওাপ্লঙ সবপ্ললভাপ্লব মূেবান।
b) বীমারযাগয ক্রাকান
সনম্নসসঔঢ িসঢগুস প্লা কআগুস যার চনে ওী পাসন আনুেপ্লরন্স কণপ্লও িসঢপুরড পাো
্ভকব:
i.

বসিসঢ পপ্লবসর প্লঙ্গ ম্পওস যুি কাওান যঔন এওচন গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরপ্লঢ িম
সঙপ্লন, কআ মপ্লে িােী ওমীর বেবিা ওরপ্লঢ এবং প্রপ্লোচন প প্ল এওঝা বেসর চনে
সনপ্লোক  প্রসলিপ্লডর ণস কযাকাপ্লঢ

ii. মুনাফাপ্লও ুরসিঢ ওরপ্লঢ বীমা। ঈোরডস্বরূপ, সবসক্র ারাপ্লনার চনে ারাপ্লনা অে, আ
গুরুত্বপূডস বেসি যুি এমন কওাপ্লনা প্রওপ্লল্পর সবম্বা বা ঢা বাসঢ োর ফপ্ল কাওান,
ম্প্রারপ্লডর ুপ্লযাপ্লকর কাওান, সবপ্ললজ্ঞ েিঢা বা জ্ঞাপ্লনর পঘে
3. মটপরগজ ক্ষরক্ষডম্পলান ইনুযররন্প (এমআরআই)
িরুন অপসন এওঝা ম্পসত্ত সওনপ্লঢ এওঝা ঊড সনপ্লেপ্লঙন। ঊড বেবিাপনার ংল সপ্লপ্লব বোপ্লের
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলান আনুেপ্লরপ্লন্সর চনে অপনাপ্লও ণস প্রোন ওরপ্লঢ প্লব।
a) এমআরআই কী?

172

এঝা প্লা এমন এওঝা বীমা পসস যা কৃ ঊড গ্রীঢাপ্লের অসণসও ুরিা প্রোন ওপ্লর। এওচন
বেওোঢা মূঢ এআ সনম্নকামী কমোেী চীবন বীমা পসস সনপ্লে ণাপ্লও বেওী ঊড পুপ্লরাপুসর
কলাি ওরার অপ্লক যসে সঢসন মারা যান ঢার বসলি ংল কলাি ওরার চনে। এঝাপ্লও এওঝা
ঊড ুরিা পসস বা কযপ্লঢ পাপ্লর। বেস্ক মানুপ্লর চনে এঝা ঈপযুি ঢাাঁপ্লের ঈপর যাাঁরা
সনভস রলীরা ঢাাঁরা যাপ্লঢ পসসপ্লাডাপ্লরর প্রঢোসলঢ মৃঢুের কিপ্লত্র ঊড কলাি ওরপ্লঢ াাযে
কপপ্লঢ পাপ্লর।
b) তবক্ষলষ্টয
এআ পসস প্রঢেপসড মূে বা মোসঘসরটি ুসিিা বন ওপ্লর। এআ পসসর িীপ্লন ওভার ওরা
বীমা প্রসঢ বঙর ওপ্লম যাে, নেসেপ্লও কমোেী বীমা পসসপ্লঢ বলে ওভার ওরা বী ককাঝা
পসস পবসচপ্লু
পসরবঢস নীে ণাপ্লও।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ ৭
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলান আনুেপ্লরপ্লন্সর কপঙপ্লন িে ওী?
I.
II.
III.
IV.

বেওীর ার স্তা ওরপ্লঢ াাযে ওরা
কৃঊড গ্রীঢাপ্লের চনে অসণসও ুরিা প্রোন
বেওী ম্পসত্তর মূে রিা
কঔাপ্লপর কিপ্লত্র ঈপ্লচ্ছে এ াপ্লনা

ারাংল


সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬িারা এওঝা চীবন বীমা পসসর অঢাে স্ত্রী 
ন্তানপ্লের ুরিার ুসবিা কেে।



এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর অঢাে ওাযসওরী পসস অোপ্লঢর কক্রাও, ঊডোঢা  এমনসও চীবন
বীমাওারওপ্লের সনেন্ত্রপ্লডর বাআপ্লর ণাওপ্লব।



ওী মোন আনুেপ্লরন্স প্লা বীমা বেবার এওঝা গুরুত্বপূডস িরন। এঝাপ্লও এওঝা বীমা পসস
সপ্লপ্লব বডসনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর কযঝা এওঝা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান সনপ্লেপ্লঙ কআ অসণসও
কাওাপ্লনর িসঢপূরপ্লডর চনে যা কওাপ্লনা মৃঢুে কণপ্লও বেবার প্লঙ্গ চস ঢ এওচন গুরুত্বপূরড
েপ্লের বসিসঢ িমঢা কণপ্লও প্লঢ পাপ্লর।



মঝসপ্লকচ সরসটম্পলান বীমা বা বেওী পসরপ্ললাি বীমা, এওচন বেওোঢা মূঢ এআ সনম্নকামী
কমোেী চীবন বীমা পসস সনপ্লে ণাপ্লও বেওী ঊড পুপ্লরাপুসর কলাি ওরার অপ্লক যসে সঢসন মারা
যান ঢার বসলি ংল কলাি ওরার চনে।

মূ পক্ষরভাা
1. সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন
2. ওীমোন বা গুরুত্বপূডস মানুপ্লর বীমা
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3. বন্ধকী পক্ষররলাধ্ বীমা

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র উিরমূ
উির 1
ঠিও বাঙাআ প্লা II

এমআরআই গৃ ঋণ গ্রীতারের জনয আক্ষথপক ুরিা ক্রেয়।

আত্ম-েলপ ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ওীমোন আনুেপ্লরন্স পসসর অঢাে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারনঢ সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি
ংযুি?
I.
II.
III.
IV.

ওীমোপ্লনর অে
বেবাসেও মুনাফা
বেবার আসঢা
মুদ্রাফীসঢ ূঘও

প্রশ্ন 2
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলন আনুেপ্লরন্স বা বেওী পসরপ্ললাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও________অঢাে
কিডীওরড ওরা যাে।
I.
II.
III.
IV.

ঈধ্বসকামী লপ্লঢসর চীবন বীমার
সনম্নকামী লপ্লঢসর চীবন বীমার
পসরবঢস নলী চীবন বীমা
বসচনীন চীবন বীমা

প্রশ্ন 3
সনপ্লঘর কওান কাওানগুস ওীমোন আনুেপ্লরপ্লন্সর অঢাে ওভার ওরা ে?
I. ম্পসত্ত ঘু সর
II. যঔন কআ ওী পাসন বা গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরপ্লঢ পারপ্লঙন না কআ পপ্লবসর প্লঙ্গ
কাওান
III. ািারড োেবেঢা
IV. ভু -ত্রুটির ফপ্ল কাওান

ম্পসওস ঢ

প্রশ্ন 4
এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর অঢাে এওঝা পসস ওাযসওরী। পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস
সনপ্লঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসপ্লাডার যসে কওাপ্লনা সবপ্লল ট্রাসি সনপ্লোক না ওপ্লরন,
পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল প্রপ্লেে প্লব _____________-কও।
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I.
II.
III.
IV.

সনওঝঢম অত্মীে
রাপ্লষ্ট্রর রওারী ট্রাসি
বীমাওারও
বীমাওৃ ঢ

প্রশ্ন 5
মপ্লল ঊপ্লড কনো মূিন সেপ্লে বেবা ঘাান। ঢাাঁর ওা মৃঢুের পর, মস্ত ঊডোঢারাআ মপ্লপ্ললর
ম্পসত্ত েঔপ্ল প্লবসাত্তম কঘিা ওরপ্লঙ। সনপ্লঘর কওান ম্পসত্তঝা ঊডোঢাপ্লের িরাপ্লঙাাঁোর বাআপ্লর ণাওপ্লব?
I.
II.
III.
IV.

মপ্লপ্ললর নাপ্লম ণাওা ম্পসত্ত
মপ্লপ্ললর বোে অমানঢ
এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর ৬ িারার অঢাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস
মপ্লপ্ললর মাসওানাে ণাওা সমঈঘু ো ফাি

প্রশ্ন 6
এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর মামা ম্পপ্লওস সনপ্লঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসঢ I: মোসঘসরটি কক্লআপ্লমর কঘও কেো ে পসসপ্লাডারপ্লও
সববৃসঢ II: মোসঘসরটির কক্লআপ্লমর কঘও কেো ে ট্রাসিপ্লও
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

ঢে
ঢে
এবং II ঈভেআ ঢে
– নে, II – ঢে নে

প্রশ্ন 7
এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর মামা ম্পপ্লওস সনপ্লঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসঢ I: মৃঢুের কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্ত ওরা ে নসমসনর পপ্লি
সববৃসঢ II: মৃঢুের কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পপ্লি
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

ঢে
ঢে
এবং II ঈভেআ ঢে
– নে, II – ঢে নে

প্রশ্ন 8
চে ঢাাঁর ওমসঘারীপ্লের চনে বীমার সপ্রসমোম কেন। সনপ্লঘর কওান বীমা সপ্রসমোমঝা ওমসঘারীপ্লের
িসঢপূরড কেোর সপ্লপ্লব ঙা প্লযাকে সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘঢ প্লব না?
বাঙাআ I: ওমসঘারীপ্লও প্রপ্লেে ুসবিা  স্বািে বীমা
বাঙাআ II:চেপ্লও প্রপ্লেে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমা
I.

I ঢে
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II. II ঢে
III. I এবং II ঈভেআ ঢে
IV. I – নে, II – ঢে নে
প্রশ্ন 9
ুে ঘাপাপ্লনার ভো কআ ঊডগ্রীঢাপ্লের ঈপর যাাঁরা চামানঢ সপ্লপ্লব ম্পসত্তপ্লও কখাডা ওপ্লরপ্লঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙপ্ল সেপ্লেপ্লঙ, এঝাপ্লও বপ্ল_____________।
I.
II.
III.
IV.

চামানঢ
বেওী
ুপ্লের ওারবার
োেবেন

প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওান পসস কৃ ঊড গ্রীঢাপ্লের ুরিা সেপ্লঢ পাপ্লর।
I.
II.
III.
IV.

চীবন বীমা
িমঢা বীমা
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলান আনুেপ্লরন্স
ািারড বীমা

আত্ম-েলপ ন প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ প্লা II
ওীমোন আনুেপ্লরন্স পসসর অঢাে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারনঢ বেবাসেও মুনাফার প্লঙ্গ যুি।
উির 2
ঠিও বাঙাআ প্লা II
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলন আনুেপ্লরন্স বা বেওী পসরপ্ললাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও সনম্নকামী লপ্লঢসর চীবন
বীমার অঢাে কিডীওরড ওরা যাে।
উির 3
ঠিও বাঙাআ প্লা II
যঔন ওী পাসন বা গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরপ্লঢ পারপ্লঙন না কআ পপ্লবসর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ কাওানপ্লও
ওভার কেে ওীমোন আনুেপ্লরন্স।
উির 4
ঠিও বাঙাআ প্লা II
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এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর অঢাে এওঝা পসস ওাযসওরী। পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস
সনপ্লঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসপ্লাডার যসে কওাপ্লনা সবপ্লল ট্রাসি সনপ্লোক না ওপ্লরন,
পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল প্রপ্লেে প্লব রাপ্লষ্ট্রর রওারী ট্রাসিপ্লও।
উির 5
ঠিও বাঙাআ প্লা III
এমটসব্লঈসপ অআপ্লনর ৬ িারার অঢাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস ঊডোঢাপ্লের িরাপ্লঙাাঁোর
বাআপ্লর ণাওপ্লব
উির 6
ঠিও বাঙাআ প্লা II
মোসঘসরটি কক্লআপ্লমর কঘও কেো ে ট্রাসিপ্লও।
উির 7
ঠিও বাঙাআ প্লা II
মৃঢুের কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পপ্লি।
উির 8
ঠিও বাঙাআ প্লা II
চেপ্লও প্রপ্লেে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমাওমসঘারীপ্লের িসঢপূরড কেোর সপ্লপ্লব ঙা প্লযাকে
সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘঢ প্লব না।
উির 9
ঠিও বাঙাআ প্লা II
ুে ঘাপাপ্লনার ভো কআ ঊডগ্রীঢাপ্লের ঈপর যাাঁরা চামানঢ সপ্লপ্লব ম্পসত্তপ্লও কখাডা ওপ্লরপ্লঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙপ্ল সেপ্লেপ্লঙ, এঝাপ্লও বপ্ল বেওী।
উির 10
ঠিও বাঙাআ প্লা III
মঝসপ্লকচ সরসটম্পলান আনুেপ্লরন্স কৃ ঊড গ্রীঢাপ্লের ুরিা সেপ্লঢ পাপ্লর।
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11
জীবন বীমার মূয  মূয ক্ষনধ্প ারণ
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লের িে প্লা সলিাণীপ্লও চীবন বীমা ঘু সির মূে সনরুপড  ুসবিার প্লঙ্গ চস ঢ
কমৌসও ঈপাোপ্লনর প্লঙ্গ পসরসঘঢ ওরাপ্লনা। প্রণপ্লম অপ্লাঘনা ওরপ্লবা কআ ঈপাোনগুস সনপ্লে যা
সপ্রসমেম কঞন ওপ্লর এবং ঢারপর অপ্লাঘনা ওরপ্লবা ঈদ্বৃত্ত  কবানাপ্লর িারডা সনপ্লে।
ক্ষলিার ফাফ
A. বীমার মূে সনরূপড – কমৌসও ঈপাোন
B. ঈদ্বৃত্ত  কবানা
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A. বীমার মূয ক্ষনরূপণ – ক্রমৌক্ষক উপাোন
1. ক্ষপ্রক্ষময়াম
ািারড ভাাে কমোেী সপ্রসমোম কআ মূে ঈপ্লেঔ ওপ্লর যা এওঝা বীমা পসস কওনার চনে এও
বীমাওৃ ঢ প্রোন ওপ্লর ণাপ্লও। ািারডঢ এঝাপ্লও প্রওাল ওরা ে প্রসঢ াচার ঝাওা বীমাওৃ ঢ রাসলর
সপ্রসমোপ্লমর ার সপ্লপ্লব। এআ সপ্রসমোপ্লমর ারগুস পাো যাে বীমা কওাম্পাসনর কেো করঝ
কঝসবপ্লর অওাপ্লর।
ডায়াগ্রাম 1: ক্ষপ্রক্ষময়াম

এআ কঝসবগুসপ্লঢ ঙাপাপ্লনা ারগুস পসরসঘঢ ‘‘সফ সপ্রসমোম’’ সপ্লপ্লব। ািারডঢ এগুস বাসসও
সপ্রসমোম স্তপ্লরর ে যা প্রসঢ বঙপ্লর সেপ্লঢ ে। কবসলরভাক কিপ্লত্র পুপ্লরা কমোে চুপ্ল আ এগুস এওআ
রওম ে এবং এগুসপ্লও এওটি বাসসও ার সপ্লপ্লব প্রওাল ওরা ে।
উোরণ

একটা প্রেি বয়রর জনয একটা কুক্ষ়ি বছররর এনডারমন্ট পক্ষক্ষর জনয ক্ষপ্রক্ষময়াম যক্ষে
৪৮০০টাকা য়, তার মারন কুক্ষ়ি বছর ধ্রর প্রক্ষত বছর ৪,৮০০টাকা করর ক্ষেরত রব।
সওঙু পসসপ্লঢ যসে এঝা ্ভকব কয শুিুমাত্র প্রণম ওপ্লেও বঙরআ সপ্রসমোম সেপ্লঢ ে।
কওাম্পাসনগুসর অবার এওও সপ্রসমোম ঘু সি রপ্লেপ্লঙ কযঔাপ্লন ঘু সি শুরুর মে মাত্র এওঝাআ
সপ্রসমেম সেপ্লঢ ে। এআ পসসগুস ািারডঢ সবসনপ্লোক সভসত্তও ে।
2. ছা়িমূ
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস প্রপ্লেে সপ্রসমোপ্লমর ঈপর সনসেস ি িরপ্লনর ঙা
েুপ্লঝা ঙা প্লা:
 বীমাওৃ ঢ রাসলর চনে
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সেপ্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লনর

 সপ্রসমোপ্লমর িরপ্লনর চনে
a) বীমাকৃত রাক্ষলর জনয ছা়ি
যাাঁরা কবসল বীমাওৃ ঢ রাসলর পসস কওপ্লন বীমাকৃত রাক্ষলর জনয ঢাাঁপ্লের ঙা
কেো ে।
বীমাওারও যঔন ঘ া োপ্লমর পসস পসরপ্লবলন ওপ্লরন ঢঔন কঔান কণপ্লও পাো াপ্লভর কণপ্লও
এআ ঙা ঝা কক্রঢাপ্লও কেো ে। এর চনে ওারডঝা ঔুবআ র। এওচন বীমাওারও যঔন
৫০,০০০ঝাওা বা ৫,০০,০০০ঝাওার এওঝা পসসর ওাচ ওপ্লর, েুপ্লঝার চনেআ প্রপ্লঘিা এওআ প্লব
এবং পরবঢীওাপ্ল এআ পসসগুসর প্রপ্লসংপ্লের ঔরঘ মান প্লব। সওন্তু কবসল বীমাওৃ ঢ রাসল
অপ্লরা সপ্রসমোম অনপ্লব এবং ঢাআ াভ অপ্লরা প্লব।
b) ক্ষপ্রক্ষময়ারমর ধ্ররনর জনয ছা়ি
এওআভাপ্লব ক্ষপ্রক্ষময়ারমর ধ্ররনর জনয এওঝা ঙা
কেো প্লঢ পাপ্লর। চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস সপ্রসমোম সেপ্লঢ কেে বাসসও, িস-বাসসও, সঢন মা ন্তর বা মাসও সভসত্তপ্লঢ।
যঢ খন খন প্লব সপ্রসমোপ্লমর িরন, ঢঢআ পসরপ্লবার ঔরঘ বা প্লব। বাসসও  িস -বাসসপ্লওর
কিপ্লত্র সপ্রসমোম ংগ্র  ঢার সপ্লবসনপ্লও বঙপ্লর মাত্র এওবারআ ওরপ্লঢ ে, অবার সঢন মা
ন্তর  মাপ্ল মাপ্ল সপ্রসমোম কেো মাপ্লন ঢার প্রসওো খন খন প্লব। িস-বাসসও বা বাসসও
সপ্রসমোম এআভাপ্লব সঢন মা ন্তর  মাপ্ল মাপ্ল সপ্রসমোপ্লমর কণপ্লও প্রলাসনও ঔরঘ ওমাে।
ঢার পর, বাসসও সপ্রসমোপ্লম বীমাওারও কআ ণস ারা বঙর িপ্লর ওাপ্লচ াকাপ্লঢ পাপ্লর ফপ্ল
ঢার ঈপর ুে পাে। ঢাআ বীমাওারও এগুসর ঈপর ঙা
সেপ্লে বাসসও বা িস -বাসসও
সপ্রসমোম প্রোনপ্লও ঈৎা কযাকাে। সঢসরি প্রলাসনও ঔরঘ ামাপ্লঢ ঢাাঁরা মাসও সপ্রসমোপ্লম
ঔাসনওঝা কবসল ঘাচস ওরপ্লঢ পাপ্লর।
3. অক্ষতক্ষরি চাজপ
বা সঢ ছুাঁ সও রপ্লেপ্লঙ, িেডীে ভাপ্লব যুি নে এমন বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লের এওটি ককাষ্ঠীর চনে
ঝোবুার সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। এআ িরপ্লনর বেসিরা েযান্ডাডপ াইে্ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ এবং
ঘাপ্লচসর ার ািারড ার সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
যা কণপ্লও চীবপ্লনর ছুাঁ সও রপ্লেপ্লঙ, এমনহৃেযপ্লন্ত্রর ুঔ বা টাোপ্লবটিপ্লর মপ্লঢা সনসেস ি স্বািে মোে
ভু কপ্লঙন কওাপ্লনা বেসি যসে বীমার প্রস্তাব ওপ্লরন, ঢপ্লব এআ িরপ্লনর এওঝা চীবনপ্লও াব-িোিাটস
সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব, নোনে িোিাটস চীবপ্লনর প্লঙ্গ ঢু নাে, বীমাওারও এর চনে এওঝা
কল্ণ এক্সট্রা সপ্লপ্লব সঢসরি সপ্রসমোম ঘাপাপ্লঢ পাপ্লরন। এওআভাপ্লব যাাঁরা াওস া োপ্লক্রাবাপ্লঝর মপ্লঢা
সবপজ্জনও কপলাে যুি ঢাাঁপ্লের ঈপর এওঝা সঢসরি কপলাকঢ ঘাচস বাপ্লনা প্লঢ পাপ্লর। এআ
সঢসরি ঘাচসগুস সপ্রসমোপ্লম ঠু ওপ্লব যা ঝোবুার সপ্রসমোম কণপ্লও কবসল প্লব।
অবার, এওচন বীমাওারও এওটি পসসর অঢাে সনসেস ি সওঙু সঢসরি ুসবিা সেপ্লঢ পাপ্লরন,
যা এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লে পাো যাপ্লব।
উোরণ
এওচন চীবন বীমাওারও এওঝা টাব োসক্সপ্লটন্ট কবসনসফঝ বা সটএসব (যসে েুখসঝনাে মৃঢুে ে
কক্লআম সপ্লপ্লব প্রপ্লেে বীমাওৃ ঢ রাসল সদ্বগুড ে)সেপ্লঢ পাপ্লরন। এর চনে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসল
সপঙু এও ঝাওা সঢসরি সপ্রসমোম ঘাচস ওরা প্লঢ পাপ্লর।
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একইভারব প্রক্ষত াজার বীমাকৃ ত রাক্ষল ক্ষপছু এক টাকা অক্ষতক্ষরি ক্ষপ্রক্ষময়াম চাজপক্ষেরয় একটা ুক্ষবধ্া
পায়া ক্রযরত পারর যা পামপ ারনন্ট ক্ষডজাক্ষবক্ষট ক্রবক্ষনক্ষফট (ক্ষপক্ষডক্ষব) নারম পক্ষরক্ষচত।
4. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষনধ্প ারণ
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাওারওরা কআ াপ্লর কপৌাঁঙাে যা সপ্রসমোম কঝবপ্ল কেো অপ্লঙ।
এআ ওাচঝা ওপ্লরন এওচন অসওারী (োওসঘপ্লোরী)। কমোেী বীমা, পূডস চীবন  এনটাপ্লমপ্লন্টর
মপ্লঢা প্রঘসঢ চীবন বীমা পসসর কিপ্লত্র সপ্রসমোম ঠিও ওরাপ্লঢ সনম্নসসঔঢ ঈপাোনগুস সবপ্লবঘনা
ওপ্লর:






মৃঢুোর
ুে
বেবিাপনার ঔরঘ
ভাণ্ডার
কবানা কাসটং

ডায়াগ্রাম 2: ক্ষপ্রক্ষময়ারমর উপাোন

প্রণম েুআ ঈপাোন সনপ্লে কঠিঢ ে সনঝ সপ্রসমোম, কঔাপ্লন নে ঈপাোনগুস গ্র বা সফ
সপ্রসমেম তঢসর ওরপ্লঢ সনঝ সপ্রসমোপ্লম কাট ে।
a) মৃতুযার  ুে
মৃঢুোর প্লা সপ্রসমোপ্লমর প্রণম ঈপাোন। ‘‘মঝসাসটি কঝব’’ বেবার ওপ্লর এঝা সনিসাসরঢ ে,
যা সবসভন্ন বেপ্লর মৃঢুোপ্লরর এওঝা নুমান কেে।
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উোরণ
৩৫বঙপ্লরর মৃঢুোর যসে ০.০০৩৫ ে, এঝা বপ্লঢ কবাছাে প্রসঢ ১০০০মানু যাাঁরা ৩৫বঙর
বেপ্ল চীসবঢ, ৩.৫চন (প্রসঢ ১০,০০০-এ ৩৫চন) ৩৫  ৩৬বঙপ্লরর মাপ্লছ মারা কযপ্লঢ
পাপ্লরন।
সবসভন্ন বেপ্লর মৃঢুোর ঔরঘ সপ্লব ওরপ্লঢ কঝবঝা বেবার ওরা প্লঢ পাপ্লর। ঈোরডস্বরূপ
৩৫বঙপ্লরর চনে ার ০.০০৩৫ মাপ্লন বীমার ঔরঘ ০.০০৩৫x ১০০০ (বীমাওৃ ঢ রাসল) = প্রসঢ
াচার বীমাওৃ ঢ রাসল সপঙু ৩.৫০ঝাওা
ঈপপ্লরর ঔরঘঝাপ্লও ‘‘সরস্ক সপ্রসমোম’’ বা প্লঢ পাপ্লর। কবসল বেপ্লর চনে সরস্ক সপ্রসমোম কবসল
প্লব।
সবসভন্ন বেপ্লর চনে বেসিকঢ সরস্ক সপ্রসমোমগুস কযাক ওপ্লর অমরা কক্লআপ্লমর ঔরঘ কপপ্লঢ পাসর
যা ৩৫ কণপ্লও ৫৫বঙপ্লরর এওঝা ককাঝা পবস বা কমোপ্লের চনে প্রোনপ্লযাকে। এআ কক্লআমগুসর কমাঝ
ঔরঘ এওঝা পসসর অঢাে অমাপ্লের ভসবেৎ োেবেঢা কেে, নেভাপ্লব বপ্ল এঝাআ
অমাপ্লের বপ্ল কেে কক্লআম সেপ্লঢ অমাপ্লের ওঢ ঝাওা াকপ্লব যা ভসবেপ্লঢ বা প্লব।
‘‘সনঝ সপ্রসমোম’’-এ কপৌাঁঙাপ্লঢ প্রণম পেপ্লিপ প্লা ভসবেপ্লঢর কক্লআম মূপ্লের বঢস মান মূে
নুমান ওরা। বঢস মান মূে নুমান ওরার ওারড প্লা কয অমরা কবর ওরার কঘিা ওরসঙ
ভসবেপ্লঢ কযঝা খঝপ্লঢ পাপ্লর কআ কক্লআম কমঝাপ্লঢ অচপ্লও অমাপ্লের াপ্লঢ ওঢ ণাওা ঈসঘঢ।
বঢস মান মূে নুমান ওরার এআ প্রসক্রো অমাপ্লের সপ্রসমোম সনিসারপ্লডর পরবঢী ঈপাোপ্লন সনপ্লে
অপ্ল, যাপ্লও বা ে ‘‘ুে’’।
ুে প্লা শুিুমাত্র ঙাপ্ল র কআ ার যা ভসবেপ্লঢর কক্লআম প্রোন ওরপ্লঢ বঢস মান মূপ্লের ঈপর
কপৌণঙাপ্লঢ প্লব।
উোরণ
পাাঁঘ বঙর পর বীমার ঔরঘ ঘাাপ্লঢ অমাপ্লের যসে প্রসঢ াচাপ্লর ৫ঝাওা াপ্লক এবং অমারা যসে
ুপ্লের ার ৬% িপ্লর সনআ, পাাঁঘ বঙর বাপ্লে প্রপ্লেে ৫ঝা োাঁ াপ্লব ৫x ১/৯১.০৬)৫ = ৩.৭৪
৬%-র বেপ্ল অমরা যসে ১০% িসর, বঢস মান মূে ঢঔন োাঁ াপ্লব মাত্র ৩.১০। নেভাপ্লব
বপ্ল ুপ্লের ার কবসল িরপ্ল বঢস মান মূে ওম প্লব।
মৃঢুোর  ুপ্লের ঈপর অমাপ্লের মীিা কণপ্লও েুপ্লঝা প্রিান সোপ্লন্ত অমরা অপ্লঢ পাসর
 মৃঢুোর কঝবপ্ল মৃঢুোর কবসল প্ল, সপ্রসমোম কবসল প্লব
 নুসমঢ ুপ্লের ার কবসল প্ল সপ্রসমোম ওম প্লব
অসওারীপ্লের ঢওস  ামানে পসরসমঢ োর কছাাঁও ণাপ্লও এবং ািারডঢ ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লের
বাস্তব সভজ্ঞঢার কণপ্লও কবসল াপ্লর মৃঢুোর িপ্লরন। ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লের সবসনপ্লোক যঢ অপ্লের
প্রঢোলা ওপ্লরন ঢার কঘপ্লে ওমআ ুপ্লের ার নুমান ওপ্লরন।
ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষময়াম
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মস্ত ভসবিেৎ কক্লআপ্লমর োেবেঢার ঙা যুি বঢস মান মূে ‘‘সনঝ সঙ্গ সপ্রসমবাম’’ কেে। সনঝ
সঙ্গ সপ্রসমোম কণপ্লও অমরা ‘‘সনঝ কপ্লভ োনুো সপ্রসমোম’’ কপপ্লঢ পাসর। এঝা প্লা সনঝ
সঙ্গ সপ্রসমোম যা এমনভাপ্লব কপ্লভ ওরা ে যাপ্লঢ সপ্রসমোম কেোর মেওাপ্ল প্রপ্লেে ে।
গ্র ক্ষপ্রক্ষময়াম

ডায়াগ্রাম 3 : ক্রাক্ষডংরয়র পক্ষরমাণ ক্ষনধ্প ারণ কররত পথক্ষনরেপ লক নীক্ষত

গ্র সপ্রসমোম প্লা কনঝ সপ্রসমোম  কাসটং নাপ্লম মূপ্লের কযাকফ। কাসটংপ্লের মূে সনিসারপ্লডর
মে সঢনটি সবপ্লবঘনা বা পণসনপ্লেসলও নীসঢ মাণাে রাঔপ্লঢ প্লব:
i.

পযপ াপ্ততা

মস্ত পসসর কমাঝ কাসটং কওাম্পাসনর কমাঝ পাপ্লরটিং ঔরপ্লঘর ওভার ওরপ্লঢ পযসাপ্ত প্লঢ প্লব।
এর এওঝা ুরিা মাসচসন কেো ঈসঘঢ এবং কল পযসন্ত কওাম্পাসনপ্লও এর াভ বা ঈদ্বৃত্ত কেো
ঈসঘঢ।
ii. ইকুইট
েোপ্লনর
সবসভন্ন
কিডীর
কিডীর

িরন,
িরপ্লনর
পসসর
পসসর

বে  কমোে আঢোসের ঈপর সনভস র ওপ্লর ঔরঘ  ুরিা মাসচসন প্রভৃ সঢ
পসসর মপ্লিে নোেঙ্গঢভাপ্লব বসণ্টঢ ো ঈসঘঢ। িারডাঝা প্লা প্রপ্লঢেও
ঢার সনচস্ব ঔরপ্লঘর চনে ণস প্রোন ওরা ঈসঘঢ যাপ্লঢ যঢঝা ্ভকব এওঝা
নেপ্লও াাযে ওরপ্লঢ না ে।

iii. প্রক্ষতরযাক্ষগতামূক
ফস্বরূপ গ্র সপ্রসমোমগুস কওাম্পাসনপ্লও প্রসঢপ্লযাসকঢাে ঢার বিান ঈন্নসঢ ওরপ্লঢ িম ওপ্লর।
কাসটং যসে ঔুব কবসল ে, ঢাপ্ল পসস ঔুবআ োমী প্লে যাপ্লব এবং কাপ্লও ঢা সওনপ্লব না।
b) খরচ  ভাণ্ডার
চীবন বীমাওারওপ্লের সবসভন্ন িরপ্লনর পাপ্লরটিং ঔরঘ কঢাার োে ণাপ্লও, এর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:
 এপ্লচন্টপ্লের প্রসলিড  সনপ্লোক
 এপ্লচন্টপ্লের ওসমলন
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ওমীপ্লের কবঢন
সফপ্লর চােকা
সফপ্লর কিলনাসর
সবেুেৎ মাু
নোনে সবসবি প্রভৃ সঢ

এআ বগুস সেপ্লঢ ে বীমাওারপ্লওর ংকৃীঢ সপ্রসমোম কণপ্লও। এআ
সপ্রসমোমপ্লওআ বআপ্লঢ ে।

ঔরঘগুস

সনঝ

এওচন চীবন বীমাওারও েুআ িরপ্লনর ঔরঘ বন ওপ্লর:
i.

প্রণমটি ঘু সির প্রারস্ভকও পযসাপ্লে বন ওরপ্লঢ ে, এঝা পসরসঘঢ ‘‘নতু ন বযবার খরচ’’ নাপ্লম

ii. সদ্বঢীে িরপ্লনর ঔরঘ পরবঢী বঙরগুসপ্লঢ বন ওরপ্লঢ ে, এঝাপ্লও বপ্ল ‘‘ক্ষরক্ষনউয়া
খরচ’’।
প্রারস্ভকও বা নঢু ন বেবার ঔরঘ সবপু প্লঢ পাপ্লর। অআন নুযােী চীবন বীমাওারওপ্লও
এওঝা সনসেস ি মাসচসন ভাণ্ডার সপ্লপ্লব িপ্লর রাঔপ্লঢ ে যা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয ঢারা ঢাপ্লের
বািেবািওঢা পূরড ওরপ্লঢ পারপ্লব, এমনসও যসে ঢাপ্লের বাস্তব সভজ্ঞঢা ঢারা কযমনঝা
অন্নাচ ওপ্লরপ্লঙ ঢার কণপ্লও ঔারাপ প্ল। ভাণ্ডার সপ্লপ্লব রাঔার চনে মাসচসপ্লনর প্লঙ্গ প্রারস্ভকও
ঔরঘ ািারডঢ প্রাপ্ত প্রারস্ভকও সপ্রসমোপ্লমর কণপ্লও কবসল ে।
এআভাপ্লব কওাম্পাসন এওঝা ঝানাঝাসনর মপ্লিে পপ্ল , কযঝা নঢু ন বেবার ঝানাঝাসন নাপ্লম পসরসঘঢ।
প্রারস্ভকও ঔরঘগুস শুিুমাত্র পরবঢী বাসসও সপ্রসমোম কণপ্লও ঈোর ওরা ে। এওঝা ঈপি
প্লা কয ঔরঘ পুসপ্লে কনোর অপ্লক প্রারস্ভকও বঙরগুসপ্লঢ কবসল ংঔোে ঢাপ্লের পসস বাসঢ
বা ঢামাসে প্লে ককপ্ল চীবন বীমাওারওরা কআ িাক্কা ামাপ্লঢ পাপ্লরন না। নঢু ন বেবার
ঝানাঝাসনর অপ্লরওঝা ঈপি প্লা মুনাফা ওরার অপ্লক চীবন বীমা কওাম্পাসনগুসর ওপ্লেও
বঙপ্লরর এওঝা কচপ্লিলন সপসরেট বা কভস িারড পবস প্রপ্লোচন ে।
ঔরপ্লঘর িরপ্লনর ঈপর সনভস র ওপ্লর ঔরঘগুস সবসভন্ন ঈপাপ্লে সনিসাসরঢ ে।
i.

ঈোরডস্বরূপ, এপ্লচসন্স মোপ্লনচার / কটপ্লভপপ্লমন্ট সফারপ্লের ওসমলন  আনপ্লসন্টভগুস
ািারডঢ ঠিও ওরা ে অে ওরা সপ্রসমোপ্লমর এওঝা ংল সপ্লপ্লব।

ii. নেসেপ্লও, কমসটওো পরীিাওারীর সফ  পসস িোপ্লম্পর মপ্লঢা ঔরঘগুস পসসর
বীমাওৃ ঢ রাসল বা কফ ভোুর পসরমাপ্লডর ঈপর েবে ে এবং বীমাওৃ ঢ রাসলর প্লঙ্গ
ম্পওস যুি ে।
iii. ঢৃ ঢীে ওোঝাপ্লকাসরর ঔরঘ প্লা কবঢম বা ঔরপ্লঘর মপ্লঢা অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র যা ািারডঢ
ওাযসওাপ্লপর পসরমাপ্লডর ঈপর েবে ে যা ওঢ ংঔেও সপসস ঘপ্লঙ ঢার ঈপর
সনভস র ওপ্লর। পসসর ংঔোর সপ্লপ্লব বেবার পসরমাড যঢ ব ে, অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র
ঢঢ কবসল ে।
ঈপপ্লরর কিডীসবভাপ্লকর সভসত্তপ্লঢ এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লের সঢনটি ংল প্লব
i.

সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল
184

ii. প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’ (বা কফ োমাঈন্ট)-এর চনে এওঝা পসরবঢস নীে পসরমাড
যা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ যুি ে
iii. পসস প্রসঢ এওঝা পসরবঢস নলী পসরমাড

তামাক্ষে  ম্ভাবনা
সনঝ সপ্রসমোম  ঔরপ্লঘর চনে কাসটংপ্লের নওলা ওরা ে কবসনসফপ্লঝর নুসমঢ ঔরঘ ওভার
ওরপ্লঢ এবং পসসর কমোেওাীন চীবন বীমাওারপ্লওর কয ঔরঘ ে ঢা কমঝাপ্লঢ। বীমাওারও
াকাঢারভাপ্লব ছুাঁ সওর মুপ্লঔ পপ্ল ন যার অ সভজ্ঞঢা ঘু সির নওলার পযসাপ্লের অন্নাপ্লচর
কণপ্লও অাো প্লঢ পাপ্লর।
ছুাঁ সওর এওঝা ঈৎ প্লা ঢামাসে  প্রঢোার। এওঝা ঢামাসে মাপ্লন পসসপ্লাডার সপ্রসমোম
প্রোন বে ওপ্লর। প্রঢোাপ্লরর কিপ্লত্র, পসসপ্লাডার পসস প্রঢেপসড ওপ্লর এবং পসসর সচসঢ
নকে মূে কণপ্লও এওঝা পসরমাড কপপ্লে যাে।
ঢামাসে এওঝা গুরুঢর মো তঢসর ওরপ্লঢ পাপ্লর ওারড এগুস ািারডঢ ে প্রণম সঢন
বঙপ্লরর মপ্লিে, ািারডঢ ব কণপ্লও কবসল এআ খঝনা খপ্লঝ ঘু সির প্রণম বঙপ্লরআ। চীবন
বীমাওারওরা এওঝা কাসটং ওপ্লর কনে এআ সপ্লওপ্লচর অন্নাচ ওপ্লর।
চীবন বীমাওারওপ্লের কআ পসরসিসঢর চনে তঢসর ণাওপ্লঢ প্লব যার সভসত্ত প্লব এওঝা অন্নাচ
যাপ্লঢ ঢারা সির ওরপ্লব অ সভজ্ঞঢার কণপ্লও ঢাপ্লের সপ্রসমোম ংগ্র ওঢ ওম প্লঢ পাপ্লর।
েুপ্লঝা ওারড কণপ্লও এআ িরপ্লনর ্ভকাবনা তঢসর প্লঢ পাপ্লর।
i.

প্রণমঢ ঢাাঁপ্লের অন্নাচঝাআ কবঠিও প্লঢ পাপ্লর। কযমন চীবন বীমাওারওরা এমন এওঝা
মৃঢুোর কঝসব বেবার ওরপ্ল যা বঢস মান মৃঢুোরপ্লও প্রসঢফসঢ ওপ্লর না ণবা
পযসাপ্তভাপ্লব মূদ্রাফীসঢপ্লও সবপ্লবঘনা ওপ্লর না।

ii. সদ্বঢীেঢ এপ্লাপাণাস

ঞানামা ণাওপ্লঢ পাপ্লর যা নুমান অলানুরূপ সমপ্লঢ না পাপ্লর।

সঢনটি ঈপাে রপ্লেপ্লঙ কযঔাপ্লন ঈপপ্লরর ছুাঁ সওগুস ামাপ্লনা যাে।
i.

ঢারা এঝা কক্রঢার খাপ্ল ঘাসপপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লর, ঈোরডস্বরূপ, আঈসপ-এর মপ্লঢা সবসনপ্লোকংযুি পপ্লনের কিপ্লত্র ওম সরঝাপ্লনর
স ছুাঁ সও কমঝাপ্লঢ ে কক্রঢাপ্লওআ।

ii. সদ্বঢীে ঈপােঝা প্লা এওচন সরআনসরাপ্লরর ওাপ্লঙ পসসঝা সরআনসর ওরাপ্লনা। এপ্লিপ্লত্র
মৃঢুোপ্লরর ছুাঁ সও কআ সরআনসরার বন ওপ্লর।
iii. ঢৃ ঢীে  অপ্লরা ািারড বেবহৃঢ ঈপােঝা প্লা সপ্রসমোপ্লম এওঝা কাসটং মাসচসন চুপ্ল
কেো, যা প্রঢোসলঢ  বাস্তব সভজ্ঞঢার মপ্লিে সবঘু েসঢঝা শুপ্ল সনপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
c) মুনাফা পক্ষক্ষ  ক্রবানা ক্রাক্ষডং ক্ষনরয়
অুন অমরা শুসন মুনাফা পসসর ঈিান সনপ্লে অসওারী ব্রাোন ওরসব ওী বপ্লঙন।
‘‘প্রাে েুপ্ললা বঙর অপ্লক, চীবন বীমার শুরুর সেপ্লও, প্রিান সনশ্চেঢা সঙ মৃঢুোর। মািান
সপ্লপ্লব কবপ্লঙ কনো প্লেসঙ ঢেসিও সপ্রসমোম ঘাচস ওরাপ্লও। বলেআ ঢারা চানপ্লঢা না কয
185

কগুস অকাম ঢেসিও সঙ যাপ্লঢ স্বচ্ছঢা প্লব অন্নাচ ওরা প্লেসঙ, এবং ঢারপর যঔন
পযসাপ্ত সভজ্ঞঢা চমা প্লা, সপ্রসমোম ওী ো ঈসঘঢ ঢা মূোেন ওরপ্লঢ, ঢঔন
পসসপ্লাডারপ্লের এআ বা সঢঝা বা ঢার ঔাসনওঝা কফরঢ সেপ্লঢ কবানা যুি ওরার পণ কনো
প্লা। অচওা অমরা কয মুনাফা পসস আুে ওসর কআ প্রণার ঈৎঝাআ প্লা এঝা...’’
মুনাফাে ংলগ্রড অপ্লরা এওটি ঈপাোপ্লনর ূঘনা ওপ্লর যাপ্লও বা ে সপ্রসমোপ্লম ‘‘ক্রবানা
ক্রাক্ষডং’’। এআ িারডাঝা  সপ্রসমোপ্লমর মপ্লিে মুনাফার এওঝা মাসচসন কঠাওাপ্লনা যাপ্লঢ ঢা
ভাসবঢ ্ভকাবনার ঔারাপ প্রভাব কণপ্লও রাঔপ্লঢ এওঝা বা সঢ বেবিা সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এবং
ঈদ্বৃত্ত বন্টপ্লনর পসস কলোর (প্লবানা সপ্লপ্লব) প্রোন ওরা ে। এআ কবানা কাসটং তবসলিেঝা
প্লা এওঝা ওারপ্লড , কয ওারপ্লড চীবন বীমাওারওপ্লের েীখসপ্লমোেী স্বচ্ছঢা  মুিপ্লনর
পযসাপ্তঢা সনপ্লে অত্মসবো ণাপ্লও।
প্লের ভাাে বপ্ল অমরা বপ্লঢ পাসর কয:
গ্র ক্ষপ্রক্ষময়াম = ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষময়াম + খররচর জনয ক্রাক্ষডং + ম্ভাবনার জনয ক্রাক্ষডং + ক্রবানা
ক্রাক্ষডং
ঈপপ্লরর সম্মসঢ কাসটংপ্লও অমরা যসে গ্র সপ্রসমোম (সচসপ)-র কও লঢাংল বপ্ল িসর,
অমরা গ্র সপ্রসমোম কবর ওরপ্লঢ পাসর, িপ্লর সনসচ্ছ কনঝ সপ্রসমোম (এনসপ) সপ্লপ্লব
ক্ষজক্ষপ = এনক্ষপ + ক্রক (ক্ষজক্ষপ)
ঈোরডস্বরূপ যসে এওঝা এনটাপ্লমন্ট পসসর চনে সনঝ সঙ্গ সপ্রসমোম ে ৩৮০ঝাওা এবং
কাসটং ফোক্টর কও ে ৫০% ঢপ্লব গ্র সপ্রসমোম প্লব ৭৬০ঝাওা।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ ৭
এওঝা পসস ঢামাসে বপ্লঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

পসসপ্লাডার এওঝা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন ম্পূনস ওপ্লরপ্লঙ
পসসপ্লাডার এওঝা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন বে ওপ্লরপ্লঙ
পসস মোসঘর প্লেপ্লঙ
পসসটি বাচার কণপ্লও প্রঢোহৃঢ প্লেপ্লঙ

186

B. উদ্বৃি  ক্রবানা
1. উদ্বৃি  ক্রবানা ক্ষনধ্প ারণ
প্রপ্লঢেও চীবন বীমা কওাম্পাসন ঢার ম্পে  োেবেঢার এওঝা পযসােক্রসমও মূোেন ওরপ্লব অলা
ওরা যাে। এআ িরপ্লনর মূোেপ্লনর েুটি ঈপ্লেলে রপ্লেপ্লঙ:
i.

বীমাওারপ্লওর অসণসও পসরসিসঢ সনরূপড ওরপ্লঢ, নেভাপ্লব বপ্ল বীমাওারও ঊড পসরপ্ললাি
ওরপ্লঢ িম না িম ঢা সনিসারড ওরপ্লঢ
ii. পসসপ্লাডার / কলোরপ্লাডারপ্লের মপ্লিে বন্টান ওরার চনে ঈপব্ধ ঈদ্বৃত্ত সনিসারড ওরপ্লঢ
ংজ্ঞা

উদ্বৃি রা োয়বদ্ধতার উপর ম্পরের অক্ষতক্ষরি মূয। যক্ষে ক্রটা ঋণাত্মক য় তরব ক্রটা টানাটাক্ষন
অবস্থা বর পক্ষরক্ষচত য়।
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাে ঈদ্বৃপ্লত্তর িারডা ওীভাপ্লব এওঝা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর াপ্লভর
কণপ্লও অাো।
ািারডভাপ্লব বেবাসেও প্রসঢষ্ঠানগুসর াভ ম্পপ্লওস েুপ্লঝা িারডা ণাপ্লও। সপ্লপ্লবর সেও সেপ্লে, াভ
সনিসাসরঢ ে প্রেত্ত এওঝা সপ্লব পপ্লবসর চনে খররচর উপর আরয়র উদ্বৃিকও, এঝা াভ  িসঢর
সপ্লপ্লবর ংল। াভ অবার বেবাসেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর বোান্স সলপ্লঝর ংল ে – এঝাপ্লও সনিসাসরঢ
ওরা প্লঢ পাপ্লর োয়বদ্ধতার উপর ম্পরের উদ্বৃি সপ্লপ্লব। বোান্স সলপ্লঝ াভ-িসঢর প্লের
াভপ্লও ঢু প্ল িপ্লর। ঈভে কিপ্লত্রআ াপ্লভর স্বীওৃ সঢর চনে এওঝা এক্স-কপাি োপ্লপ্রাঘ কনো ে।
উোরণ
২০১৩-র ৩১কল মাঘস XYZ ফাপ্লমসর াভ বা মুনাফাপ্লও িরা ে কআ ঢাসরপ্লঔ ঢার ঔরঘ বাে সেপ্লে
অেপ্লও বা োেবেঢা বাে সেপ্লে ঢার ম্পেপ্লও।

উভয় ক্রিরত্রই, মুনাফাটা স্পষ্টভারব ক্ষনধ্প াক্ষরত  জানা।
চীবন বীমা মূোেপ্লনর কিপ্লত্র সও অমরা এওআ যুসি প্রপ্লোক ওরপ্লঢ এবং োেবেঢা  ম্পে
সনিসারড ওরপ্লঢ পাসর?
এআ িরপ্লনর এওটি কিপ্লত্র, ঈদ্বৃত্তপ্লও সনিসাসরঢ ওরা ে এআভাপ্লব
উদ্বৃি = ম্পে - োয়বদ্ধতা
পসসমূপ্লর এওঝা ব্লপ্লওর চনে কযঔাপ্লন োেবেঢা বা প্লঢ পাপ্লর, কঝা সনিসাসরঢ ে ভসবেপ্লঢর
কক্লআপ্লমর বঢস মান মূে সপ্লপ্লব, এআ পসসগুস কণপ্লও কনো সপ্রসমোপ্লমর বঢস মান মূে কণপ্লও ঔরঘ 
নোনে প্রঢোসলঢ পসরপ্ললাি বাে সেপ্লে।
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ম্পপ্লের মূোেন ওরা ে এআ সঢনটি ঈপাপ্লের এওটিপ্লঢ
i.

বুক ভযাুরত

এঝা প্লা কআ মূে যা সেপ্লে চীবন বীমাওারও ঢার ম্পে সওপ্লনপ্লঙ বা চসন ওপ্লরপ্লঙ
ii. বাজার ের বা মারকপট ভযাুরত
চীবন বীমাওারপ্লওর ম্পপ্লের বাচাপ্লর মূে
iii. ছা়িযুি বতপমান মূয
সবসভন্নম্পে কণপ্লও ভসবেপ্লঢ অে প্রবাপ্লর অনুমাসনও সাব  বঢস মাপ্লন কগুসপ্লও ঙা

কেো

মোঝা প্লা কওঈআ োেবেঢার ঠিও মান বাপ্লঢ পাপ্লর না ওারড ভসবেপ্লঢ ওী প্লব কওঈআ ঢার
সবও পূবাস ভা ওরপ্লঢ পাপ্লর না। োেবেঢার মান সনভস র ওপ্লর মৃঢুোর, ুে, ঔরঘ 
সিসঢলীঢার মপ্লঢা কবল সওঙু ফোক্টর ম্পপ্লওস অন্নাপ্লচর ঈপর যা ভসবেপ্লঢর োেবেঢার বঢস মান
মূপ্লে নুমান ওপ্লর ওরা ে। এআ ওারপ্লডআ চীবন বীমাে অমরা মুনাফার বেপ্ল ঈদ্বৃত্ত পসরভাাটি
বেবার ওসর।
এআভাপ্লবআ ঈদ্বৃত্ত প্লা এওঝা ওাচ, ওীভাপ্লব ম্পে  োেবেঢার মূোেন ওরা প্লব।
i.

এওচন চীবন বীমাওারও মূোেপ্লনর কিপ্লত্র ঔুবআ রিডলী প্ল োেবেঢাপ্লও সঢসরি মূে
সপ্লপ্লব িরা প্লব, অবার ঈপ্লল্টাসেপ্লও ম্পপ্লের মূে ওম ওপ্লর িরা প্লব। ফস্বরূপ কখাসঢ
ঈদ্বৃত্ত ওম প্লব। এর মাপ্লন বঢস মান পসসপ্লাডারপ্লের মপ্লিে বন্টপ্লনর চনে ঈপব্ধ কবানা
ওপ্লম যাপ্লব। সওন্তু এঝা বীমাওারওপ্লও অসণসওভাপ্লব কবল স্বচ্ছঢা কেপ্লব। এর ওারপ্লড কখাসঢ
ঈদ্বৃপ্লত্তর ঢু নাে বাস্তব ঈদ্বৃত্ত কবসল প্লব এবং ঢাআ এআ ঈচ্চ সবিান ভসবেপ্লঢর চনে িপ্লর
রাঔা প্লব। এঝা ভসবেপ্লঢর পসসপ্লাডারপ্লের ুসবিা ওরপ্লব।

ii. নেসেপ্লও ম্পে  োেবেঢার মূোেন যসে কঔাা মপ্লন ওরা ে, এর ফ ঈপ্লঝা প্লব।
ভসবেপ্লঢর পসসপ্লাডারপ্লের সবসনমপ্লে বঢস মান পসসপ্লাডাররা ুসবিা পাপ্লবন।
বঢস মান  ভসবেৎ পসসপ্লাডারপ্লের মপ্লিে চীবন বীমা কওাম্পাসনপ্লও ঠিও ভারামে রাঔপ্লঢ ে।
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2. উদ্বৃি বণ্টন
অন্নাপ্লচর ঢু নাে চীবন বীমাওারপ্লওর বাস্তব সভজ্ঞঢা ভাপ্লা প্ল ঈদ্বৃত্ত তঢসর ে। মুনাফা ঘু সির
অঢাে চীবন বীমাওারও এআ নুকূ ফাাঁও (বাস্তব  প্রঢোসলঢ ফপ্লর মপ্লিে) –এর ুসবিা
পসসপ্লাডারপ্লের সেপ্লঢ বািে ওারড কআ পসসপ্লাডাররা ঘু সি ওপ্লর মুনাফাে ভাক সনপ্লঢ ম্মঢ
প্লেপ্লঙন এবং মুনাফা পসস সপ্লপ্লব এগুস সওপ্লনপ্লঙন।
এওআ মপ্লে, ঈদ্বৃত্ত এওঝা ঈৎ কযঔান কণপ্লও কওাম্পাসনর কমৌসও মূিন (এর আকুআটি বা সনঝ
মূে) এর মপ্লিে বা প্লঢ পাপ্লর। এআ প্লণস এওচন চীবন বীমাওারপ্লওর ঈদ্বৃত্ত এওঝা ািারড
কওাম্পাসনর মুনাফার প্লঙ্গ এওআরওম, ঢপ্লব কওাম্পাসনর মুনাফা বন্টন ওরা ে না সওন্তু সনপ্লচপ্লের
াপ্লঢ িপ্লর করাঔা ে। এগুস পসরসঘঢ ‘িপ্লর রাঔা ঈপাচসন’ সপ্লপ্লব। এগুস কওাম্পাসনপ্লও অসণসও
স্বচ্ছঢা কেে।
অুন এঔন অমরা কেসঔ সনিসারসঢ ঈদ্বৃত্ত ওীভাপ্লব বসন্টঢ প্লব
a) ঋণ পক্ষররলাধ্ িমতার প্ররয়াজনীয়তা
প্রণমঢ, োেবেঢার ঈপর ম্পপ্লের বা সঢর এওঝা ংল িপ্লর রাঔপ্লঢ প্লব যাপ্লঢ ভসবেপ্লঢ
ভাসবঢ কওাপ্লনা প্রসঢকূ পসরসিসঢপ্লঢ পসসপ্লাডারপ্লের রিা ওরপ্লঢ। ঊডপসরপ্ললািিমঢার
মাসচসনপ্লও োেবেঢার ঈপর ম্পপ্লের বা সঢর এওঝা ংল সপ্লপ্লব বা কযপ্লঢ পাপ্লর সবপ্ললভাপ্লব
কযঝা সরপ্লে রাঔা ে প্রঢোসলঢ  বাস্তব সভজ্ঞঢার মপ্লিে ভাসবঢ সবঘু েসঢ কমঝাপ্লনা এওঝা
ুরিা সপ্লপ্লব।
b) মুি ম্পে
বরাে না ো (বণ্টপ্লনর চনে) ঈদ্বৃত্ত রাঔার অপ্লরওঝা ঈপ্লেলে প্লা মুি ম্পপ্লের স্তর
বা াপ্লনা। মুি ম্পেগুস ভারমুি ে। নেভাপ্লব বপ্ল োেবেঢা কমঝাপ্লঢ এগুসর প্রপ্লোচন
কনআ। চীবন বীমাওারওরা এআভাপ্লব এগুসপ্লও স্বািীনভাপ্লব বেবার ওরপ্লঢ পাপ্লর। চীবন
বীমাওারওপ্লের েুপ্লঝা ওারপ্লড এআ িরপ্লনর মুি ম্পে িপ্লর রাঔা চরুরী।
i.

প্রণমঢ নঢু ন বেবাে ণস কযাকান সেপ্লঢ কওাম্পাসনগুসর মূিপ্লনর প্রপ্লোচন ে। অমরা
আপ্লঢামপ্লিেআ কেপ্লঔসঙ নঢু ন বেবার েপ্লঝঢাাঁপ্লের ওীভাপ্লব প্লণসর কযাকান কেোর প্রপ্লোচনীেঢা
ে।

ii. মুি ম্পে চীবন বীমাওারীপ্লও ঢাাঁর সবসনপ্লোপ্লকর কওৌল সির ওরার চনে ঈপ্লেলে ািপ্লনর
ঈপাে এবং স্বািীনঢা কেে প্লনও কবসল। কয ব কওাম্পাসনর ঈচ্চ এবং প্লনও কবসল
প্রসঢপ্লযাসকঢামূও সরঝাডস ঈৎপন্ন ওরার প্রপ্লোচনীেঢা এবং কেোর সবে অপ্লঙ ঢাপ্লের
ওাপ্লঙ এটি ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
প্রণমঢ কওাম্পাসনগুসর নঢু ন বেবাে ণস ঠাার চনে মূিন প্রপ্লোচন। অমরা অপ্লকআ কেপ্লঔসঙ
নঢু ন বেবার ঝানাঝাসনপ্লঢ ঢাপ্লের ওীভাপ্লব প্লণসর কযাকান সেপ্লঢ ে। সবভাচে ঈদ্বৃত্ত এওবার কখাডা
প্লে ককপ্ল, পরবঢী আুেঝা প্লা চীবন বীমার পসসপ্লাডারপ্লের মপ্লিে কগুসর সবঢরড সনিসারড
ওরা (যসে কওাপ্লনা কলোরপ্লাডার ণাপ্লও ঢাপ্ল এওঝা ংল ঢাপ্লের মপ্লেে সবঢরড ওরার চনে কঙপ্ল
সেপ্লে)। ভারপ্লঢ এআ ঈপ্লেপ্ললে চনসপ্রে পেসঢটি প্লা ‘‘কবানা কমওাসনচম’’-এর মািেপ্লম কযঔাপ্লন
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ঈদ্বৃত্ত ভাক ওপ্লর কেো ে কবানাপ্লর অওাপ্লর। কগ্রঝ সব্রপ্লঝন, ভারঢ  অপ্লরা নোনে কেপ্লল এআ
বেবিাঝাআ চনসপ্রে।
3. ক্রবানা
কবানা প্রোন ওরা ে এওঝা ঘু সির িীপ্লন প্রপ্লেে কমৌসও কবসনসফপ্লঝর প্লঙ্গ এওঝা সঢসরি
সপ্লপ্লব। াোরডঢ এঝা মূ বীমাওৃ ঢ রাসল বা বাসসও মূ কপনলপ্লনর প্লঙ্গ এওঝা সঢসরি সপ্লপ্লব
অপ্ল। ঈোরডস্বরূপ এঝাপ্লও প্রওাল ওরা ে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসলপ্লঢ ৬০ঝাওা ওপ্লর (বা
বীমাওৃ ঢ রাসলর ৬০%)বপ্ল।
কবানাপ্লর বপ্লঘপ্লে ািারড িরড  পূবপাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা। ঘু সির ককাঝা কমোে চুপ্ল আ
কওাম্পাসন প্রসঢ বঙর এআ িরপ্লনর সঢসরি কবানা খডা ওরপ্লঢ পাপ্লর। এওবার কখাডা প্লে ককপ্ল
কঝা যুি প্লে যাপ্লব এবং কঝা অর সফসরপ্লে কনো যাপ্লব না। এগুস কওাম্পাসনর োেবেঢার ংল
কঞন ওপ্লর। এগুসপ্লও বা ে ‘পূবসাবিা ংক্রান্ত’ কবানা ওারড পসসপ্লাডাররা কওবমাত্র ঢঔনআ
কঝা কপপ্লঢ পাপ্লরন যঔন মৃঢুে প্ল বা মোসঘর ওরপ্ল ঘু সিঝা যঔন কক্লআমপ্লযাকে ে।
প্রঢেপসপ্লডর কিপ্লত্র কবানা কেো প্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র প্রােলআ কবানা পাোর কযাকে
প্লঢ এঝা সনিসাসরঢ ওরা ণাপ্লও কয ঘু সিঝা এওঝা সনসেস ি কমোে (িরুন ৫ বঙর) িপ্লর ঘাু ণাওপ্লঢ
প্লব।
পূবপাবস্থা ংোন্ত ক্রবানারর ধ্রন
ডায়াগ্রাম 5: পূবপাবস্থা ংোন্ত ক্রবানারর ধ্রন

i.

র পূবপাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা

এঝা প্লা এওঝা কবানা যা ঘু সির িীপ্লন মূ নকে কবসনসফপ্লঝর এওঝা লঢাংল সেপ্লে প্রওাল
ওরা ে। ভারপ্লঢ এর ঈোরড, এঝা কখাডা ওরা ে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসল সপঙু এওঝা
পসরমাড সপ্লপ্লব।
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ii. চেবৃক্ষদ্ধ ক্রবানা
এঔাপ্লন কওাম্পাসন মূ কবসনসফঝ এওঝা লঢাংল  আপ্লঢামপ্লিে চুপ্ল যাো কবানাপ্লও কবানা বপ্ল
প্রওাল ওপ্লর। এআভাপ্লব এঝা প্লা এওঝা কবানাপ্লর ঈপর কবানা। এঝা প্রওাপ্ললর ঈপাে প্লঢ
পাপ্লর মূ বীমাওৃ ঢ রাসলর ৮% াপ্লর, প্লঙ্গ আপ্লঢামপ্লিে চুপ্ল যাো কবানা।
iii. প্রাক্ষন্তক ক্রবানা
নাম কণপ্লওআ কবাছা যাপ্লচ্ছ, এআ কবানা ঘু সিপ্লঢ কচাপ্ল শুিুমাত্র ঘু সি মাসপ্তর মপ্লেআ (মৃঢুে বা
মোসঘঈসরটির মািেপ্লম)। শুিুমাত্র অন্ন বঙপ্লরর কক্লআপ্লমর চনে কবানা কখাসঢ ে, পরবঢী
বঙপ্লরর কওাপ্লনা প্রসঢশ্রুসঢ ঙা াআ (পূবসাবিা ংক্রান্ত কবানাপ্লর কিপ্লত্র)। এআভাপ্লব ২০১৩-র
কখাসঢ প্রাসন্তও কবানা শুিুমাত্র প্রপ্লযাচে প্লব ২০১৩-২৪াপ্ল ওরা কক্লআপ্লমর ঈপরআ এবং
কওাপ্লনাভাপ্লবআ পরবঢী বঙরগুসর চনে নে।
বপ্ললপ্ল, প্রাসন্তও কবানা সনভস র ওপ্লর ঘু সির কমোপ্লের ঈপর, এবং কমোে বা প্ল এঝা বাপ্ল ।
এআভাপ্লবআ ২৫বঙর িপ্লর ঘা এওঝা ঘু সির চনে প্রাসন্তও কবানা ২৫বঙর িপ্লর ঘা এওঝা ঘু সির
ঢু নাে কবসল প্লব।
কলোর  ম্পসত্তপ্লঢ সবসনপ্লোক বা ার ফপ্ল কয সবপু পসরমাড নাোেী বৃসে সনপ্লে ওী ওরা
যাআ কআ মোর মািান সপ্লপ্লব প্রাসন্তও কবানাপ্লর অসবভস াব প্লেসঙ (প্লগ্রঝ সব্রপ্লঝপ্লন)।
এগুসপ্লও সেপ্লে সেপ্লঢ এবং মপ্লের প্লঙ্গ ংযুি ওরপ্লঢ চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস এআ কবানাগুস
িপ্লর রাঔার কয মো ঢার মািান ওপ্লরপ্লঙ। পসসপ্লাডারপ্লের মপ্লিে আকুেআটি চস ওরার
এওঝা ঈপাে প্লে ঈপ্লঞপ্লঙ এগুস।

4. অবোন পদ্ধক্ষত
ঈদ্বৃত্ত সবঢরপ্লডর অপ্লরওটি পেসঢ প্লা ‘‘বোন’’ বা ‘‘ওসন্ট্রসবঈলন’’ পেসঢ, এটি ঈত্তর
অপ্লমসরওাে গ্রড ওপ্লরপ্লঙ। এআ পেসঢপ্লঢ সবপ্লবঘনা ওরা ে ঈদ্বৃপ্লত্তর সঢনটি ঈৎপ্লও – সঢসরি
ুে, মৃঢুোর ঞ্চে এবং ঔরঘ  নোনে কাসটংপ্লের সনসরপ্লঔ বসিসঢ ঞ্চেপ্লও।
এআভাপ্লবআ মৃঢুোর, স্বাণস  ঔরপ্লঘর সনসরপ্লঔ বঙরগুস িপ্লর যা োর প্রঢোলা  যা বাস্তপ্লব খপ্লঝপ্লঙ
ঢার মাপ্লছর পাণসওেঝাআ প্লে যাে ঈদ্বৃত্ত।
কখাসঢ সটসভপ্লটন্টগুস সনম্নসসঔঢ ঘারটি ঈপাপ্লের এওটি বেবার ওপ্লর কখাসঢ ে
i.

এঝা নকপ্লে সটসভপ্লটন্ট সপ্লপ্লব কেো প্লঢ পাপ্লর

ii. এমন অওাপ্লর োটচাি ওরা যাপ্লঢ ভসবেপ্লঢর সপ্রসমোম ওপ্লম যাে
iii. ঢৃ ঢীে পেসঢঝা প্লা -কঔারঢপ্লযাকে পসরপ্ললাসিঢ ংপ্লযাচন পসসর প্লঙ্গ সওনপ্লঢ সেপ্লে
iv. বপ্ললপ্ল সটসভপ্লটিগুস ুে পসসর চমা ঝাওার প্লঙ্গ এওসত্রঢ প্লে কযপ্লঢ পাপ্লর।
পসসপ্লাডাপ্লরর পঙন্ন নুযােী বা ঘু সির কলপ্ল এঝা ঢু প্ল কনো কযপ্লঢ পাপ্লর।

5. ইউক্ষনট ংযুি পক্ষক্ষ
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ঈপপ্লর অপ্লাসঘঢ প্রণাকঢ ‘মুনাফা ’ পসসপ্লঢ চীবন বীমাওারপ্লওর
পারফরপ্লমপ্লন্সর মাপ্লছ এওঝা ংপ্লযাক ণাপ্লও। এআ ংপ্লযাক যসে প্রঢেি
ঈদ্বৃত্ত সেপ্লে সনিসাসরঢ ে যা বীমাওারপ্লওর ম্পে  োেবেঢার
কখাসঢ ে। ফপ্ল কবানা ওাঞাপ্লমা বীমাওারপ্লওর ন্তসনসসঢ ম্পপ্লের

কেো কবানা  সবসনপ্লোপ্লকর
নে। পসসপ্লাডারপ্লের কবানা
পযসােক্রসমও মূোেপ্লনর মে
মূপ্লে প্রসঢফসঢ ে না।

অবার, এওঝা মূোেপ্লনর িীপ্লন কবানাগুস ািারনঢ বঙপ্লর এওবারআ কখাসঢ ে। কগুস
্ভকবঢ ম্পে মূপ্লের প্রসঢসেপ্লনর ঞানামাে প্রসঢফসঢ প্লঢ পাপ্লর না। ঈপপ্লর বসডসঢ ীমাবেগুসর
ওপ্লেওটি ওাটিপ্লে ঈঞপ্লঢ সনঔুঢভাপ্লব নওলা ওরা প্লেপ্লঙ আঈসনঝ যুি পসসগুসর।
এগুসপ্লঢ পনে নওলার সবসভন্ন মপ্লনাভাব চস প্লে ণাপ্লও এবং সবসভন্ন নীসঢ নুরড ওপ্লর।
a) ইউক্ষনটাইক্ষজং
এআ পসসগুসর স্বাঢন্ত্রেূঘও তবসলিে প্লা কয এগুসর কবসনসফঝ পুপ্লরাপুসর বা ংলঢ সনিসাসরঢ
ে কয ঢাসরপ্লঔ কক্লআম কপপ্লমন্ট োর ওণা কআসেন পসসপ্লাডাপ্লরর োওাঈপ্লন্টর চমা
আঈসনঝগুসর মান সেপ্লে। এওঝা আঈসনঝ তঢসর ে সবসনপ্লোক ঢসবপ্লও কবল সওঙু মান ংপ্লল
ভাক ওপ্লর।
b) স্বে কাঠারমা
বীমার ুরিার চনে ঘাচস  এওঝা আঈসনঝ ংযুি পপ্লনের ঔরঘ ঈপাোন স্পিভাপ্লব সনিসাসরঢ।
সপ্রসমোম কণপ্লও এআ ঘাচসগুস এওবার বাে কেো প্লে ককপ্ল োওাঈপ্লন্টর বোান্স  এর কণপ্লও
অা অে আঈসনপ্লঝ সবসনপ্লোক ওরা ে। পারফরপ্লমপ্লন্সর এওটি পূবস-সনিসাসরঢ ূঘপ্লওর সভসত্তপ্লঢ
এআ আঈসনঝগুসর মূে সনসেস ি।
এঝা সনিসাসরঢ ে এওঝা সনেম বা ূত্র সেপ্লে, যা অপ্লক কণপ্লওআ সনসেস ি ওরা ণাপ্লও। এআ ূত্র
নুরড ওপ্লর েুচন সনরপ্লপি মানু কবসনসফপ্লঝর এওআ নুমাপ্লন কপৌাঁঙাপ্লবন। নেভাপ্লব বপ্ল
পসস কাডার কবসনসফঝগুস চীবন বীমা কওাম্পাসনর নুমান সবঘিডঢার ঈপর সনভস র ওপ্লর
না।
c) মুয ক্ষনধ্প ারণ
এনটাপ্লমপ্লন্টর মপ্লঢা প্রণাকঢ েোপ্লন, বীমাওৃ ঢ কওনার চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাপ্লডর সবপ্লে
সোন্ত কনে। বীমাওৃ ঢ রাসল কোরাসন্টওৃ ঢ এবং এমনভাপ্লব সপ্রসমোম কঝ ওরা ে কয মৃঢুে, ুে
 ঔরঘ কয কওাপ্লনা অন্নাপ্লচআ এআ ণস কফরঢ কেোর কিপ্লত্র পযসাপ্ত প্লব। বাস্তব সভজ্ঞঢা
যসে সপ্রসমোম কঝ ওরার মে অন্নাপ্লচর ঢু নাে ভাপ্লা ে, কবসনসফঝঝা কবানা অওাপ্লর
সেপ্লে কেো ে।
আঈসনঝ ংযুি পসসর িীপ্লন, বীমাওৃ ঢআ ঠিও ওপ্লরন সনেসমঢ ন্তপ্লর সঢসন ওঢঝা সপ্রসমোম
সেপ্লঢ পারপ্লবন। সপ্রসমোম ঞানামা ওরপ্লঢ পাপ্লর, ঢপ্লন নূেনঢমঝা কেো চরুরী প্লঢ পাপ্লর।
বীমার ওভার প্লা প্রেত্ত সপ্রসমোপ্লমর এওঝা গুসনঢও- ঈোরডস্বরূপ এঝা বাসসও সপ্রসমোপ্লমর
েল গুড প্লঢ পাপ্লর।
সপ্রসমোমপ্লও সঢনটি ংপ্লল ভাক ওরা ে
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i.

প্রণমঢ, এওঝা পসস োপ্লাপ্লওলন ঘাচস (সপএস) ণাপ্লও যার মপ্লিে ণাপ্লও এপ্লচপ্লন্টর
ওসমলন, পসস কঝঅপ্লপর ঔরঘ, প্রলাসনও ঔরঘ  সবসিবে কসভ।

ii. সদ্বঢীে ঈপাোনঝা প্লা মরঝাসটি ঘাচস বা মৃঢুোর ঘাচস যা ছুাঁ সও ওভাপ্লরর ঔরঘ কযাকাে।
iii. ঈপপ্লরর েুপ্লঝা কেবার পর সপ্রসমোপ্লমর বাসওঝা বরাে ে আঈসনঝ কওনার চনে।
প্রণাকঢ  আঈসপ ঈভে েোপ্লনর িীপ্লনআ প্রারস্ভকও বঙরগুসপ্লঢ সপ্রসমোপ্লমর নুপাপ্লঢ সপএস
ঘ া ে। প্রণমটির অঢাে এআ ঘাচসগুস প্লা নুপাপ্লঢ ে এবং ককাঝা পসস কমোে চুপ্ল
ণাপ্লও। আঈসপ-এর কিপ্লত্র যসে এগুস প্রারস্ভকও সপ্রসমোমগুস কণপ্লও বাে কেো ে। এঝা
প্রারস্ভকও পযসাপ্লে কবাছাে, ঘাচসগুস িেডীেভাপ্লব সবসনপ্লোপ্লকর বরাে ওসমপ্লে কেে। এআ ওারপ্লডআ
কবসনসফপ্লঝর মূপ্লের পালাপাসল প্রপ্লেে সপ্রসমোম ঔুব ওপ্লম যাে।বাস্তপ্লব ঘু সি প্রণম বঙরগুসপ্লঢ
কেো সপ্রসমোপ্লমর কণপ্লও ওম ে।
d) ক্ষবক্ষনরয়াগ ঝুঁু ক্ষকর ম্পকপ
বপ্ললপ্ল, কযপ্লঢু আঈসনঝগুসর মূে চীবন বীমাওারপ্লওর সবসনপ্লোপ্লকর মূপ্লের ঈপর সনভস র ওপ্লর,
ঢাআ এঔাপ্লন এওঝা ছুাঁ সও ণাপ্লও কয এআ আঈসনঝগুসর মূে প্রঢোলা ঢু নাে ওম প্লঢ পাপ্লর এবং
ফপ্ল সরঝাপ্লনসর ওম প্লঢ পাপ্লর  এমনটি ঊডাত্মও প্লঢ পাপ্লর। অলা ওরা যাে কয চীবন
বীমাওারও এআ সবসনপ্লোকগুস ওাযসওরী  ঢওস ভাপ্লব ামাপ্লবন, ঢাপ্ল বীমাওারও আঈসনঝ
ভোুর বোপাপ্লর কওাপ্লনা কোরাসন্ট কেপ্লব না। নেভাপ্লব বপ্ল, সবসনপ্লোপ্লকর ছুাঁ সও বন ওরপ্লবন
পসস কাডার / আঈসনঝ কাডারআ। চীবন বীমাওারও যসে মৃঢুোর  ঔরপ্লঘর ছুাঁ সও বন
ওরপ্লঢ পাপ্লর।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ 2
আঈসপ-এর কিপ্লত্র সবসনপ্লোপ্লকর ছুাঁ সও কও বন ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওারও
বীমাওারী
রাষ্ট্র
অআঅরসটএ

রংরিপ


ািারড ভাাে, কমোেী সপ্রসমোম বপ্লঢ কবাছাে কআ মূে যা এওচন বীমাওৃ ঢপ্লও এওঝা বীমা
পসস কওনার চনে সেপ্লঢ ে।



চীবন বীমা পসসর চনে সপ্রসমোম ঠিও ওরার প্রসক্রোর প্লঙ্গ চস ঢ মৃঢুোর, ুে, ঔরঘ
বেবিাপনা  ভাণ্ডাপ্লরর সবপ্লবঘনা।



গ্র সপ্রসমোম প্লা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ কাসটং নাপ্লম মূপ্লের কযাকফ।



ঢামাসে মাপ্লন প্লা পসসপ্লাডাপ্লরর সপ্রসমোম না কেো। প্রঢোাপ্লরর কিপ্লত্র পসসপ্লাডার পসস
প্রঢেপসড ওপ্লরন এবং পসসর সচসঢ নকে মূে কণপ্লও এওঝা পসরমাড কফরঢ পান।
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চীবন বীমাওারী যা অন্নাচ ওপ্লরসঙপ্লন ঢার কণপ্লও বাস্তব সভজ্ঞঢাে ফ ভাপ্লা প্ল ঈদ্বৃত্ত
তঢসর ে।



ঊডপসরপ্ললািিমঢার প্রপ্লোচনীেঢা, মুি ম্পসত্ত কবপ্ল
প্লঢ পাপ্লর।



বপ্লঘপ্লে ািারড িরপ্লনর কবানা প্লা প্রঢেপসড কবানা।

যাো প্রভৃ সঢ মাাপ্লঢ ঈদ্বৃত্ত বন্টন ওরা

মূ পক্ষরভাা

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

সপ্রসমোম
ঙা
কবানা
ঈদ্বৃত্ত
ভাণ্ডার
কাসটং
প্রঢোপসডওারী কবানা

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ প্লা II
পসসপ্লাডার এওঝা পসসর চনে প্রপ্লেে সপ্রসমোম চমা না সেপ্ল পসসটিপ্লও ঢামাসে বা ে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ প্লা II
আঈসপ-এর কিপ্লত্র সবসনপ্লোপ্লকর ছুাঁ সও বন ওপ্লরন বীমাওৃ ঢআ।

আত্ম-েলপ ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
এওঝা বীমা পসসর প্লঙ্গ ম্পপ্লওস ‘‘সপ্রসমোম’’ পসরভাা ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওৃ প্লঢর সচসঢ াভ
পসস কওনার চনে এওচন বীমাওৃ প্লঢর কেো মূে
এওঝা পসসপ্লঢ এওচন বীমাওারীর মাসচসন
এওটি পসসপ্লঢ এওচন বীমাওারীর বন ওরা ঔরঘ

প্রশ্ন 2
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সনপ্লঘর কওানঝা চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারপ্লড ফোক্টর নে?
I.
II.
III.
IV.

মৃঢুোর
ঙা
ভাণ্ডার
বেবিাপনা ঔরঘ

প্রশ্ন 3
এওঝা পসস প্রঢোপসড ওী?
I.
II.
III.
IV.

পসসপ্লাডাপ্লরর সপ্রসমোম প্রোন বে ওরা
সচসঢ প্রঢেপসড মূপ্লের সবসনমপ্লে পসসর প্রঢেপসড
পসস অপপ্লগ্রট
পসস টাঈনপ্লগ্রট

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি ঈদ্বৃত্ত সনিসারপ্লডর ঈপাে?
I.
II.
III.
IV.

ঢেসিও োেবেঢা
ঢেসিও ঝানসভার
ম্পসত্তর ঈপর োেবেঢার সঢসরি মূে
োেবেঢার ঈপর ম্পসত্তর সঢসরি মূে

প্রশ্নৃ্ 5
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি আঈসপ সপ্রসমোপ্লমর ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

পসস বন্টপ্লনর ঘাচস
সবসনপ্লোক ছুাঁ সও সপ্রসমোম
মৃঢুোপ্লরর ঘাচস
ামাসচও সনরাপত্তার ঘাচস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢাপ্লও___________সভসত্তপ্লঢ প্রপ্লেে সপ্রসমোপ্লমর ঈপর ঙা
I.
II.
III.
IV.

কক্রঢার
কক্রঢার
কক্রঢার
কক্রঢার

কবপ্লঙ
কবপ্লঙ
কবপ্লঙ
কবপ্লঙ

কনো
কনো
কনো
কনো

সেপ্লঢ পাপ্লর।

বীমাওৃ ঢ রাসলর
পসসর িরন
পসসর লঢস
কপপ্লমপ্লন্টর িরন (নকে, কঘও, ওাটস)

প্রশ্ন 7
সপ্রসমোম সনিসারপ্লডর মে নেনেঢম গুরুত্বপূডস
পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

নুসমঢ ুপ্লের ার ওম প্ল, সপ্রসমোম ওম ে
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ঈপাোন

প্লা

ুপ্লের

ার।

ুপ্লের

াপ্লরর

II. নুসমঢ ুপ্লের ার কবসল প্ল, সপ্রসমোম কবসল ে
III. নুসমঢ ুপ্লের ার কবসল প্ল, সপ্রসমোম ওম ে
IV. ুপ্লের ার সপ্রসমোপ্লম কওাপ্লনা প্রভাব কফপ্ল না
প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ সববৃসঢগুসর মপ্লিে কওানটি ঠিও?
I.

এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লে ৩টি ংল ণাপ্লও: ও) সপ্রসমোপ্লমর এওঝা
পসরবঢস নীে ে, ঔ) প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীে ে এবং ক)
পসস প্রসঢ এওঝা পসরবঢস নীে ে
II. এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লে ৩টি ংল ণাপ্লও: ও) সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল, ঔ)
প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীে ে এবং ক) পসস প্রসঢ এওঝা
পসরবঢস নীে ে
III. এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লে ৩টি ংল ণাপ্লও: ও) সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল, ঔ)
প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীেলঢাংল এবং ক) পসস প্রসঢ এওঝা
পসরবঢস নীে ে
IV. এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লে ৩টি ংল ণাপ্লও: ও) সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল, ঔ)
প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীে ে এবং ক) পসস প্রসঢ এওঝা
লঢাংল

প্রশ্ন 9
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূপ্লর মূে সনিসারড ম্পপ্লওস, __________ প্লা কআ মূে যাপ্লঢ চীবন
বীমাওারও ঢার ম্পসত্ত সওপ্লনপ্লঙ বা চসন ওপ্লরপ্লঙ।
I.
II.
III.
IV.

ঙা যুি ভসবেৎ মূে
ঙা যুি বঢস মান মূে
মাপ্লওসঝ ভোু বা বাচার মূে
বুও ভোু

প্রশ্ন 10
__________-র কিপ্লত্র, এওঝা কওাম্পাসন কমৌসও কবাসনসফঝ  আপ্লঢামপ্লিে ংযুি কবানাপ্লর এও
ংল সপ্লপ্লব কবানা প্রওাল ওপ্লর।
I.
II.
III.
IV.

প্রঢেপসডওারী কবানা
ঘক্রবৃসে কবানা
প্রাসন্তও কবানা
ন কবানা
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আত্ম-েলপ ন প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ প্লা II
পসস কওনার চনে এওচন বীমাওৃ প্লঢর কেো মূে সপ্রসমোম নাপ্লম পসরসঘঢ।
উির 2
ঠিও বাঙাআ প্লা II
ঙা

চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারপ্লড ফোক্টর নে।

উির 3
ঠিও বাঙাআ প্লা II
সচসঢ প্রঢেপসড মূপ্লের সবসনমপ্লে পসসর প্রঢেপসডপ্লও পসস প্রঢোার সপ্লপ্লব বা ে।
উির 4
ঠিও বাঙাআ প্লা IV
োেবেঢার ঈপর ম্পসত্তর সঢসরি মূেআ প্লা ঈদ্বৃত্ত সনিসারপ্লডর পেসঢ।
উির 5
ঠিও বাঙাআ প্লা IV
আঈসপ সপ্রসমোপ্লমর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ পসস বন্টপ্লনর ঘাচস, সবসনপ্লোক ছুাঁ সও সপ্রসমোম এবং মৃঢুোপ্লরর
ঘাচস।
উির 6
ঠিও বাঙাআ প্লা I
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢাপ্লও ঢাাঁর কবপ্লঙ কনো বীমাওৃ ঢ রাসলর সভসত্তপ্লঢ প্রপ্লেে সপ্রসমোপ্লমর
ঈপর ঙা সেপ্লঢ পাপ্লর।
উির 7
ঠিও বাঙাআ প্লা III
নুসমঢ ুপ্লের ার কবসল প্ল, সপ্রসমোম ওম ে।
উির 8
ঠিও বাঙাআ প্লা II
এওঝা সনঝ সপ্রসমোপ্লমর ািারড কাসটংপ্লে ৩টি ংল ণাপ্লও: ও) সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল, ঔ)
প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীে ে এবং ক) পসস প্রসঢ এওঝা
পসরবঢস নীে ে
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উির 9
ঠিও বাঙাআ প্লা IV
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূপ্লর মূে সনিসারড ম্পপ্লওস, বুও ভোু প্লা কআ মূে যাপ্লঢ চীবন
বীমাওারও ঢার ম্পসত্ত সওপ্লনপ্লঙ বা চসন ওপ্লরপ্লঙ।
উির 10
ঠিও বাঙাআ প্লা II
ঘক্রবৃসে কবানাপ্লর কিপ্লত্র, এওঝা কওাম্পাসন কমৌসও কবাসনসফঝ  আসঢমপ্লিে ংযুি কবানাপ্লর এও
ংল সপ্লপ্লব কবানা প্রওাল ওপ্লর।
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12
ডকুরমরন্টলন – প্ররপাজা ক্রেজ
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
াআফ আনসপ্লরন্স আিােীপ্লঢ অমরা সবপু ংঔেও ফমস  টকুপ্লমন্ট সনপ্লে কনপ্লেন ওসর। বীমাওৃ ঢ
বেসি  বীমা কওাম্পাসনর ম্পপ্লওসর মপ্লিে স্বচ্ছঢা অনার ঈপ্লেপ্ললেআ এগুস প্রপ্লোচন। এআ িোপ্লে,
অমরা এমন ব সবসভন্ন টকুপ্লমন্ট সনপ্লে কনপ্লেন ওরব যা পসরওল্পনার পযসাে  কগুসর গুরুপ্লত্বর
প্লঙ্গ চস ঢ। টকুপ্লমপ্লন্ট অমরা কয সবেগুস সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরব কগুস নীপ্লঘ ন্তভূস ি রপ্লেপ্লঙ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

প্রপ্লপওঝা
প্রপ্লপাচা ফমস
এপ্লচন্টপ্লের সরপ্লপাঝস
কমসটপ্লও পরীিপ্লওর সরপ্লপাঝস
তনসঢও ছুাঁ সওর সরপ্লপাঝস
বেপ্লর প্রমাড
কনা আঈর ওাপ্লিামার (KYC) টকুপ্লমন্ট

ক্ষলিার ফাফ
A. াআফ আনসপ্লরন্স – প্রপ্লপাচা কিপ্লচর টকুপ্লমপ্লন্টলন
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A. াইফ ইনক্ষররন্প – প্ররপাজা ক্রেরজর ডকুরমরন্টলন
1. প্ররপকটা
ংজ্ঞা

প্ররপকটা  ইনক্ষররন্প ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষর বযবহৃত একট ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ আইক্ষন ডকুরমন্ট যা পরণযর
খুুঁটনাট তথয প্রোন করর।
ব সওঙু কচপ্লন কওান পসস কওনার সবপ্লে সোন্ত কনোর কিপ্লত্র প্রপ্লপওঝাপ্লর মপ্লিে ্ভকাবে
পসস িারওপ্লের চনে ব ঢণে ণাপ্লও।
কওান াআফ আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ প্রপ্লপওঝাপ্লর মপ্লিে প্রসঢটি আনসপ্লরন্স েোপ্লনর
িীপ্লন সনপ্লম্নাি সবেগুসর বডসনা কেো ে:
i.

সবসি এবং লঢস াবী

ii. ুসবিার মাত্রা - কোরাসন্টট  নন-কোরাসন্টট
iii. সিওার
iv. বেসঢক্রম
v. েোনটি পাটিসসপ্লপটিভ বা নন-পাটিসসপ্লপটিভ
প্রপ্লপওঝা  এওটি প্ররস্তাবনামূও নসণর মঢ যা ্ভকাবে পসস িারওপ্লের কওাম্পাসনর পডোসের
প্লঙ্গ পসরসঘঢ প্লঢ ােঢা ওপ্লর।
2. প্ররপাজা ফমপ
আনসপ্লরন্স পসস  বীমা কওাম্পাসন  পসস িারওপ্লের মপ্লিে এওটি অআসন ঘু সি। কয
ঘু সির চনে এটি প্রপ্লোচন ে, এপ্লঢ প্রস্তাব অপ্লঙ  এটি কমপ্লন ঘা ে। প্রস্তাব তঢসরর
অপ্লবেন নসণ বেবহৃঢ ে যা ািারডঢ ‘প্রপ্লপাচা ফমস’নাপ্লম পসরসঘঢ। প্রপ্লপাচা ফপ্লমস বসডসঢ
ঢণে ঈভে পপ্লিরআ মানা ঈসঘঢ এবং এর সবেবস্তুর ঠিওভাপ্লব মূোেন বেণস প্ল মপ্লছাঢা
ওরার মে সবরূপ ফাফ প্লঢ পাপ্লর।

কওান
চনে
মস্ত
োসব

ংজ্ঞা
IRDA এর িীপ্লন (পসস িারপ্লওর ুসবিাপ্লণস ুরিা) অআন, 2002 -কঢ এআভাপ্লব প্রপ্লপাচা
ফপ্লমসর বডসনা কেো প্লেপ্লঙ:
‚এর অথপ  বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন কখন স্বীকার কররব বা প্রতযাখযান কররব, ঝুঁু ক্ষকর োক্ষয়ত্বগ্রণ,
ঝুঁু ক্ষক গ্ররণর পক্ষরণাম, ক্ররট ক্ষনধ্প ারণ, কভাররর ক্ষবক্ষধ্  লতপাবী যা মঞ্জুর করা রব এই

ক্ষবয়গুক্ষ বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ যারত যথাযথভারব পান করর তা িম কররত ইনক্ষররন্প
যা ক্রকান ক্ষবপরের মরয় কারজ ারগ তার জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন প্ররয়াজনীয় ব গুরুত্বপূণপ
তথয প্রস্তাবকারীর কাছ ক্রথরক ংগ্ররর জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনর প্রস্তাবকারীরক ক্ষেরয় একট ফমপ
পূরণ কক্ষররয় ক্রনয়।‛
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ছুাঁ সওর োেগ্রপ্লডর প্রপ্লঙ্গ যা বীমাওৃ ঢ কওাম্পাসন ওভার ওরপ্লব কআ মস্ত গুরুত্বপূডস, প্রপ্লোচনীে 
প্রাসঙ্গও ঢণে এআ অআপ্লনর “ক্ষবয়বস্তুর” সভঢ প্লব  এপ্লঢ ন্তভুস ি প্লব।
গুরুত্বপূণপ
IRDA প্রপ্লপাচা ফপ্লমসর বডসনা কেোর মপ্লে, আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর সবপ্লবঘনা ওরার চনে ফপ্লমর
স
সটচাআন  ঈপাোন বাসেপ্লও কঔাা রাঔা ে। পসস িারও, মিেিঢাওারী, নোেপা 
আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর ওাঙ কণপ্লও পাো প্রসঢসক্রোর ঈপর সভসত্ত ওপ্লর, IRDA নুভব ওপ্লরপ্লঙ কয
ফমস  প্রপ্লপাচা ফমস কও সনসেস ি মাপ্লনর প্লঙ্গ ংকসঢপূডস ওরা চরুরী।
IRDA 2013 াপ্ল IRDA (াআফ আনসপ্লরপ্লন্সর চনে িোিাটস প্রপ্লপাচা ফমস) অআন চাসর
ওপ্লরপ্লঙ। IRDA সটচাআন  ামগ্রী সনিসারপ্লডর মপ্লে, সঢসরি ঢণে কঔাাঁচার চনে আনসপ্লরন্স
কওাম্পাসনগুসপ্লও নমনীেঢা প্রোন ওপ্লরপ্লঙ। প্রপ্লপাচা ফমস শুিু প্রস্তাবওারী বা প্রস্তাসবঢ চীবন সবমা
ওরার ঔুাঁটিনাটি সনপ্লেসল প্রোন ওপ্লর না ঢাঙা া এটি মিেিঢা ওপ্লর কও পসসর অপ্লবেন ওপ্লরপ্লঙ
এবং ফমস পূরপ্লড ােঢা ওপ্লর।

3. এরজন্ট ক্ষররপাটপ
এপ্লচন্ট প্লন প্রাণসমও বীমাওঢস া। পসস িারপ্লওর মস্ত ঈপাোপ্লনর ঢণে  সববরড, ছুাঁ সওর
মূোেপ্লনর প্রাসঙ্গও ঢণে এপ্লচপ্লন্টর সরপ্লপাপ্লঝস প্রওাল ওরপ্লঢ প্লব। স্বািে, ভো, কপলা, অে 
পসরবাপ্লরর ঔুাঁটিনাটি ংক্রান্ত সবেগুসপ্লও সরপ্লপাপ্লঝস ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব।
4. ক্রমক্ষডরক পরীিরকর ক্ষররপাটপ
বহু কিপ্লত্র, আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর ঢাসওাভু ি সঘসওত্ও বীমাওৃ ঢ বেসির কমসটপ্লও পরীিা
ওপ্লরন। লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত সববরড কযমন ঈচ্চঢা, চন, রিঘাপ, ওাসটসোও বিা আঢোসে
করওটস ওরা ে এবং টািার ঢাাঁর সরপ্লপাপ্লঝস এগুস ঈপ্লেঔ ওপ্লরন এটি কমসটপ্লও পরীিপ্লওর সরপ্লপাঝস
নাপ্লম পসরসঘঢ।
অমাপ্লের বলেআ িে ওরা ঈসঘঢ কয প্লনও প্রপ্লপাচা সপ্লঔ রাঔা ে এবং কওান কমসটপ্লও
পরীিা ঙা াআ কগুস আনসপ্লরপ্লন্সর চনে কৃীঢ ে। এগুস নন-কমসটপ্লও কও নাপ্লম পসরসঘঢ।
ািারডঢ কমসটপ্লও পরীিপ্লওর সরপ্লপাঝস ঢঔনআ কনো ে যঔন নন-কমসটপ্লও কঔার মপ্লিে
প্রপ্লপাচা সবপ্লবঘনা ওরা যাে না ওারড প্ররস্তাসবঢ ণসরাসল বা প্রস্তাসবঢ বে কবলী প্ল কঔাপ্লন
সওঙু তবসলিে ণাপ্লও যা প্রপ্লপাচাপ্ল প্রওাল ওরা ে, যাপ্লও পরীিা  কওান কমসটপ্লও পরীিপ্লওর
সরপ্লপাঝস বা ে।
আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর বীমাওঢস া চীবপ্লনর বঢস মান স্বাপ্লিের বিার ঈপপ্লর এওটি োওাঈন্ট পাে
যাপ্লঢ ক বীমা ওরপ্লঢ পাপ্লর।
5. তনক্ষতক ঝুঁু ক্ষকর ক্ষররপাটপ
াআফ আনসপ্লরন্স  কওান বেসি  এওটি আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর মপ্লিে ঘু সি যা পসসর কমোে
ণাওাওাীন বেসির মৃঢুে প্ল বসডসঢ ণস প্রোন ওপ্লর। অপসন যঔন াআফ আনসপ্লরন্স ক্রে ওপ্লরন
ঢঔন অপনাপ্লও অপ্লবেন পূরড ওরা  লারীসরও পরীিার সরপ্লপাঝস চমা কেোর প্লঙ্গ সবসভন্ন সসঔঢ
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পেসঢ পান ওরপ্লঢ ে।
সবপসত্ত বা ে।

ছুাঁ সও প্রভাসবঢ এওটি সবে, যা বীমাওঢস ারা কঔাাঁপ্লচন, ঢাপ্লও তনসঢও

ংজ্ঞা

তনক্ষতক ক্ষবপক্ষির ম্ভাবনা ক্রয ক্রকান াইফ ইক্ষররন্প পক্ষক্ষ েরয়র পক্ষরণারম োরয়রন্টর বযবার
বোরত পারর  এই ধ্ররনর পক্ষরবতপরন িক্ষতর ম্ভাবনা বা়িরত পারর।
উোরণ

জন ক্রডা ম্প্রক্ষত একট াইফ ইনক্ষররন্প পক্ষক্ষ েয় করররছ। তারপর ক্র একট াইরট ক্ষিইং
অক্ষভযারন যায়ার ক্ষদ্ধান্ত ক্রনয় যা ক্ষবরশ্বর মরধ্য বরচরয় ক্রবলী ক্ষবপেজ্জনক ক্ষিইং স্থান ক্ষররব
পক্ষরক্ষচত। অতীরত ক্র এই ধ্ররনর অক্ষভযারন যায়ার উরেযাগ ক্ষনরত অস্বীকার করররছ।
াআফ আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন প্রপ্লঢেও বেসিপ্লও সনপ্লচর চীবন কল ওরা বা প্লনের চীবন কল
ওরার মািেপ্লম াআফ আনসপ্লরন্স ক্রপ্লের াভ পাোর কণপ্লও রিা ওরার কঘিা ওপ্লর। াআফ
আনসপ্লরপ্লন্সর বীমাওঢস াপ্লের কওান সবপ্লে এআ িরপ্লনর েৃসিভসঙ্গ ণাওপ্ল সবপসত্ত সাপ্লব প্রস্তাসবঢ প্লঢ
পাপ্লর।
এআ ঈপ্লেপ্ললে, কওাম্পাসনর তনসঢও ছুাঁ সওর সরপ্লপাপ্লঝসর প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর যা আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর
এওচন অসিওাসরও চমা কেন। সরপ্লপাঝস ম্পন্ন বার অপ্লক প্রস্তাবওারীর পসরসঘসঢ সবপ্লে যার ওাপ্লঙ
সরপ্লপাঝস ওরা প্লেপ্লঙ কআ অসিওাসরপ্লওর ন্তুসি ণাওা ঈসঘঢ। সরপ্লপাঝস ম্পন্ন বার অপ্লক ঢাাঁপ্লও কই
বেসির প্লঙ্গ ঢাাঁর বাস প্লঢ সকপ্লে ািাঢ ওরা েরওার। সরপ্লপাটিং অসিওাসরও পৃণও ভাপ্লব
বীমাওারীর স্বািে  ভো, কপলা, অে, ামাসচও পঝভূ সম  অসণসও বিা আঢোসে ম্পপ্লওস
নুোন ওপ্লরন।
6. বয়রর প্রমাণ
অমরা আসঢমপ্লিেআ কেপ্লঔসঙ কয বেপ্লর প্লঙ্গ াআফ আনসপ্লরপ্লন্স মৃঢুের ছুাঁ সও কবপ্ল প্লঙ। ঢাআ বে 
এওটি ফোক্টর যা আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনগুস বীমাওারী বেসির চীবপ্লনর ছুাঁ সও কপ্রাফাআ সনিসারপ্লড
বেবার ওপ্লর। কআ নুাপ্লর প্রসঢটি বেপ্লর গ্রুপ্লপ এওটি সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। বেপ্লর প্রমাপ্লডর
ঠিও নসণ পরীিার দ্বারা ঠিও বেপ্লর যাঘাআওরড ওপ্লর াআফ আনসপ্লরপ্লন্সর ঢাত্পযস নুমান
ওরা ে।
তবি বেপ্লর প্রমান িোিাটস বা নন-িোিাটস প্লঢ পাপ্লর।
a) েযান্ডাডপ বয়রর প্রমান
সওঙু নসণপ্লও িোিাটস বেপ্লর প্রমান সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

স্কু  বা ওপ্লপ্লচর াটিসসফপ্লওঝ
সমঈসনসপো করওটস কণপ্লও অরড ওরা চপ্লন্মর াটিসসফপ্লওঝ
পাপ্লপাঝস
পোন ওাটস
াসভস  করসচিার
বোসেচপ্লমর াটিসসফপ্লওঝ
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vii. যসে এপ্লঢ চপ্লন্মর ঢাসরঔ ণাপ্লও ঢাপ্ল পসরবাপ্লরর বাআপ্লব
নুপ্লমাসেঢ
viii. প্রসঢরিা ওমীপ্লের কিপ্লত্র পসরঘেপত্র
ix. কওান করামান ওোণসও ঘাপ্লঘসর চাসর ওরা মোপ্লরচ াটিসসফপ্লওঝ

কণপ্লও

অরড

ওপ্লর

b) নন-েযান্ডাডপ বয়রর প্রমান
ঈপপ্লরর মঢ িোিাটস বেপ্লর প্রমান ঈপভে না প্ল, কপ্লিপ্লত্র চীবন বীমাওারীপ্লও ননিোিাটস বেপ্লর প্রমান চমা কেোর নুমসঢ কেো প্লঢ পাপ্লর। নসণপ্লও নন-িোিাটস বেপ্লর
প্রমান সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.

চন্মপসত্রওা
করলন ওাটস
স্বেং-কখাডার মািেপ্লম এওটি লপণপত্র
গ্রাম পঞ্চাপ্লেপ্লঢর াটিসসফপ্লওঝ

ক্ষচত্র 1 : তবি বেপ্লর প্রমান

7. অযাক্ষন্ট-মাক্ষন ন্ডাক্ষরং (AML)
ংজ্ঞা

মাক্ষন ন্ডাক্ষরং  অনবধ্ অথপ রক এর অনবধ্ উত্ ুক্ষকরয় অথপ নীক্ষতরত ক্ষনরয় আার একট পদ্ধক্ষত
যারত এটরক তবধ্ ভারব অজপন করা রয়রছ বর মরন য়। ভারত রকার 2002 ার মাক্ষন
ন্ডাক্ষরং ক্ষেয়া ক্ষনয়ন্ত্ররণর জনয PMLA ঞ্চ করররছ।
সপ্রপ্লভনলন ফ মাসন িাসরং োক্ট (PMLA), 2002 মাসন িাসরং সক্রো সনেন্ত্রপ্লডর চনে এবং
ণস পাঘার কণপ্লও ম্পসত্ত বাপ্লচোপ্তওরপ্লডর চনে 2005 াপ্ল ওাযসওর প্লেপ্লঙ। এপ্লঢ ঈপ্লেঔ প্লেপ্লঙ কয
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ণস পাঘার  এওটি পরাি যাপ্লঢ িম ওারােপ্লণ্ডর লাসস্ত কেো ে সঢন কণপ্লও াঢ বঙর 
5 াঔ ঝাওা পযসন্ত চসরমানা ওরা ে।
প্রসঢটি বীমাওারীর এওটি AML পসস ণাওা প্রপ্লোচন এবং কআ নুাপ্লর IRDA  এওটি ওসপ
োপ্লের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘপ্লঢ এগুস ন্তভুস ি ণাপ্লও:
i.

ভেন্তরীড নীসঢ, পেসঢ এবং সনেন্ত্রড

ii. এওচন মুঔে ওমসেোন্স সফার সনপ্লোক
iii. AML বেবিাে এপ্লচন্ট সনপ্লোক  ঢাপ্লের প্রসলিড কেো
iv. ভেন্তরীড সটঝ/সনেন্ত্রড

8. ক্রনা ইউর কারোমার(KYC)
বেবার কিপ্লত্র বেবােীরা ঢাপ্লের ক্লাপ্লেন্টপ্লের পসরঘে যাঘাআ ওরার চনে কনা আঈর ওাপ্লিামার
এআ পেসঢটি বেবার ওপ্লর। বোে  বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাপ্লের গ্রাওপ্লের পসরঘে ঘু সর
অঝওাপ্লঢ, অসণসও প্রঢারডা  ণস পাঘার রিাপ্লণস ঔুটি
াঁ নাটি ঢণে প্রোপ্লনর সবপ্লে ঢাপ্লের োসব
বাস প্লেপ্লঙ।
KYC সনপ্লেসসলওার ঈপ্লেলে  ণ পাঘার ওাযস করাপ্লি অসণসও প্রসঢষ্ঠানগুপ্লাপ্লঢ পরািমূও
ঈপাোপ্লনর বেবার অঝওাপ্লনা।
বীমাওৃ ঢ কওাম্পাসনর, ঢপ্লব গ্রাওপ্লের ঢে পসরঘে সনিসারড ওরা েরওার। প্রস্তাবওারী প্রপ্লপাচা
ফপ্লমসর প্লঙ্গ KYC প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব সনপ্লম্নাি চমা সেপ্লেপ্লঙ এপ্লচন্টপ্লের এআ সবেটি সনসশ্চঢ
ওরা ঈসঘঢ:
i.

ফপ্লঝাগ্রাফ

ii. বেপ্লর প্রমান
iii. ঠিওানার প্রমান - িাআসভং াআপ্লন্স, পাপ্লপাঝস, কঝসপ্লফান সব, আপ্লওসট্রসটি সব, বোে
পাবুও আঢোসে।
iv. পসরঘপ্লের প্রমান - িাআসভং াআপ্লন্স, পাপ্লপার্টস, কভাঝার ID ওাটস, পোন ওাটস, আঢোসে।
v. ঈচ্চ-মাপ্লনর কনপ্লেপ্লনর কিপ্লত্র অপ্লের প্রমাপ্লনর নসণ
9. ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরয়ড
যসে কওান বেসি াআফ আনসপ্লরন্স পসস ক্রে ওপ্লরন এবং সঢসন যসে পসসর নসণ পান এবং,
এওআ সবেগুস পরীিা ওরান কপ্লিপ্লত্র কআ লঢস াবী ঔুচ
াঁ ন
ু যা সঢসন ঘান না।
ক সও ওরপ্লঢ পাপ্লর?
IRDA এর সনেম তঢসর ওপ্লরপ্লঙ এটি এওটি ঈপপ্লভািা-বেু ত্বপূডস সবিান যা মোর ঈপপ্লর নচর
রাপ্লঔ। ‚সফ্র ুও সপ্রসরেট’ বা ‚কুসং সপ্রসরেট‛ সপ্লপ্লব এটি প্রোন ওরা প্লেপ্লঙ।
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এআ মপ্লে, যসে কওান পসস িারও পসস কওপ্লনন এবং এটি না ঘান, কপ্লিপ্লত্র ক এটি সফরঢ
সেপ্লঢ পাপ্লরন  সনপ্লম্নাি লপ্লঢস পুনরাে ঝাওা কফরঢ কপপ্লঢ পাপ্লরন:
i.

ক পসস নসণ পাোর 15 সেপ্লনর মপ্লিে এআ সবওল্পটি প্রপ্লোক ওরপ্লঢ পাপ্লরন

ii. ক কঔার মািেপ্লম কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরপ্লঢ পাপ্লরন
iii. কয মপ্লে ওভার ওরা প্লেপ্লঙ, কমসটপ্লও পরীিার ঔরঘ এবং িোম্প সটঈটি ঘাচস সনপ্লে
ছুাঁ সও সপ্ররসমোপ্লমর প্লঙ্গ মানুপাসঢও াপ্লর মেপ্লের মািেপ্লম, সপ্রসমোপ্লমর ঝাওা কফরঢ কেো
প্লব
এআ সফ্রর ুও সপ্ররসরেট াআফ আনসপ্লরন্স পসস িারওপ্লের ওাপ্লঙ সবপ্লল ুসবিা সপ্লপ্লব ঈপভে ে।
পসস িারও পসস নসণ পাোর ঢাসরঔ কণপ্লও পপ্লনপ্লরা সেপ্লনর কমোপ্লে এআ সবওল্পটি প্রপ্লোক ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

1

_________ এআ কমোপ্লে যসে কওান পসস িারও কওান পসস কওপ্লনন এবং সঢসন যসে এটি না
ঘান, কপ্লিপ্লত্র সঢসন এটি কফরঢ সেপ্লে  পুনরাে ঝাওা কফরঢ কপপ্লঢ পাপ্লরন।
I.
II.
III.
IV.

সবনামূপ্লে মূোেন
সবনামূপ্লে বডসন
বাসঢওরড

ক্ষবনামূরয িায়া

ারাংল


প্রপ্লপওঝা  আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনগুসর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নসণ যা পপ্লডের
সবস্তাসরঢ ঢণে প্রোন ওপ্লর।



প্রপ্লপাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেপ্লওলন টকুপ্লমন্ট ািারডঢ ‘প্রপ্লপাচা ফমস’ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।



স্বািে, ভো  কপলা, অে  পসরবাপ্লরর সবস্তাসরঢ ঢপ্লণের সবেগুসপ্লও এপ্লচন্টপ্লও এপ্লচপ্লন্টর
সরপ্লপাপ্লঝস ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব।



লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত ঔুাঁটিনাটি ঢণে কযমন ঈচ্চঢা, চন, রিঘাপ, ওাসটসোও বিা
আঢোসে করওটস ওরা ে  টািাপ্লরর সরপ্লপাপ্লঝস ঈপ্লেঔ ওরা ে, এটি কমসটপ্লও পরীিপ্লওর
সরপ্লপাঝস নাপ্লম পসরসঘঢ।



তনসঢও সবপসত্তপ্লঢ এর ্ভকাবনা ণাপ্লও কয কওান াআফ আনসপ্লরন্স পসস কওনার পসরডাপ্লম
ক্লাপ্লেপ্লন্টর বেবার বোপ্লঢ পাপ্লর এবং এআ িরপ্লনে্ পসরবঢস প্লন িসঢর ্ভকাবনা বা প্লঢ পাপ্লর।



স্কু  বা ওপ্লপ্লচর স্াটিসসফপ্লওঝ ব, সমঈসনসপো করওটস কণপ্লও বাণস াটিসসফপ্লওঝ অরড
আঢেোসে এরওম সওঙু নসণ িোিাটস বেপ্লর প্রমান সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে।
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প্রসঢটি বীমাওারীর এওটি AML পসস প্রপ্লোচন এবং কআ নুাপ্লর IRDA  এওটি ওসপ
োপ্লের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘপ্লঢ ভেন্তরীড পসস, প্ররসক্রো  সনেন্ত্রড এবং এওচন মুঔে
ওমসেোন্স সফার সনপ্লোক ন্তভুস ি অপ্লঙ।



বীমাওারী কওাম্পাসনপ্লও ঢাাঁর গ্রাওপ্লের ঢে পসরঘে সনিসারন ওরপ্লঢ প্লব। KYC নসণ কযমন
ঠিওানার প্রমান, পোন ওাটস  ফপ্লঝাগ্রাফ আঢোসে KYC প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব ংগ্র ওরপ্লঢ
প্লব।

মূ লতপাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রপ্লপওঝা
প্রপ্লপাচা ফমস
তনসঢও সবপসত্ত
িোিাটস এবং নন-িোিাটস বেপ্লর প্রমান
োসন্ট-মাসন িাসরং
কনা আঈর ওাপ্লিামার (KYC)
ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরয়ড

ক্ষনরজরক পরীিা কররত উির ক্ষেন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II

ক্ষি ুক ক্ষপ্রক্ষরয়রডর ময়্য়, যক্ষে ক্রকান পক্ষক্ষ ধ্ারক পক্ষক্ষ ক্রকরনন  পরর ক্ষতক্ষন যক্ষে এই পক্ষক্ষট
না রাখরত চান, তার ক্ষতক্ষন এট ক্রফরত ক্ষেরয় পুনরায় টাকা ক্রফরত ক্রপরত পাররন।
ক্ষনরজরক-পরীিা করার প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীপ্লঘর ঈোরপ্লডর মপ্লিে কওানটি িোিাটস বেপ্লর প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

করলন ওাটস
চন্মপসত্রওা
পাপ্লপাঝস
গ্রাম পঞ্চাপ্লেঢ াটিসসফপ্লওঝ

প্রশ্ন 2
নীপ্লঘর কওান সবেটি তনসঢও সবপসত্ত সপ্লপ্লব োেী?
I.
II.
III.
IV.

আনসপ্লরন্স
আনসপ্লরন্স
আনসপ্লরন্স
বীমা ওরার

ক্রপ্লের পপ্লর ছুাঁ সওপূডস অঘরড
কওনার পূপ্লবস ছুাঁ সওপূডস অঘরড
কওনার পপ্লর ছুাঁ সওপূডস অঘরড
পপ্লর পরািমূও ওপ্লমস চস

বৃসে পাো
কবপ্ল যাো
ওপ্লম যাো
ঢ ো
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প্রশ্ন 3
কমসটওা পরীিপ্লওর সরপ্লপাপ্লঝস সনপ্লম্নাি কওান তবসলিেটি কঘও ওরা প্লব?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাবওারীর অপ্লবকপ্রবন বেবার
ঈচ্চঢা, চন  রিঘাপ
ামাসচও সিসঢ
ঢেঢা

প্রশ্ন 4
__________  আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নসণ যা পডে ম্বপ্লে
ঔুাঁটিনাটি ঢণে প্রোন ওপ্লর।
I.
II.
III.
IV.

প্রপ্লপাচা ফমস
প্রপ্লপাচা কওাঝ
ঢপ্লণের ারাংল
প্রপ্লপওঝা

প্রশ্ন 5
প্রপ্লপাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেপ্লওলন নসণ ািারডঢ __________ নাপ্লম পসরসঘঢ।
I.
II.
III.
IV.

োসেপ্লওলন ফমস
প্রপ্লপাচা ফমস
করসচপ্লেলন ফমস
াবসিপলন ফমস

প্রশ্ন 6
নীপ্লঘর বেপ্লর প্রমাপ্লনর নসণ কণপ্লও, এমন এওটি নাি ওরুন কযটি আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর দ্বারা
নন-িোিাটস কিডীভু ি প্লেপ্লঙ।
I.
II.
III.
IV.

স্কু  াটিসসফপ্লওঝ
প্রসঢরিা ওমীপ্লের কিপ্লত্র পসরঘেপত্র
করলন ওাটস
বেোসেচপ্লমর াটিসসফপ্লওঝ

V.
প্রশ্ন 7
মাসন িাসরং  প্রসক্রো _______ যা ণসনীসঢপ্লঢ _______ এর অ ঈত্ ুসওপ্লে ণস
অআনকঢভাপ্লব ভাপ্লব চসন ওরা প্লেপ্লঙ ঢা কেঔাে।
I. কবঅআসন, কবঅআসন
II. অআসন, অআসন
III. কবঅআসন, অআসন
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IV. অআসন, কবঅআসন
প্রশ্ন 8
পসস িারও পসস সনপ্লে ন্তুি না প্ল, সফ্র-ুও সপ্রসরেপ্লট ক পসস সফসরপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লর কযমন
পসস টকুপ্লমন্ট পাোর ________ সেপ্লনর মপ্লিে।
I.

60 সেন

II. 45 সেন
III. 30 সেন
IV. 15 সেন
প্রশ্ন 9
পসস িারওপ্লও সফ্র ুও সপ্রসরেপ্লট পসস সফসরপ্লে কেোর সবপ্লে সনপ্লম্নাি কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I. আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন 100% সপ্রসমোপ্লমর ঝাওা সফসরপ্লে কেপ্লব
II. আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন 50% সপ্রসমোপ্লমর ঝাওা সফসরপ্লে কেপ্লব
III. কয মেঝা ওভার ওরা প্লেপ্লঙ, কমসটপ্লও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সটঈটি ঘাপ্লচসর চনে
সপ্রসমোপ্লমর ছুাঁ সওর মানুপাসঢও াপ্লর মেপ্লের পপ্লর আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোপ্লমর ঝাওা
কফরঢ কেপ্লব
IV. আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন মগ্র সপ্রসমোম বাপ্লচোপ্ত ওরপ্লব
প্ররশ্ন 10
নীপ্লঘর কওানটি এওটি তবি ঠিওানার প্রমান নে?
I.
II.
III.
IV.

পোন ওাটস
কভাঝার অআসট ওাটস
বোে পাবুও

ড্রাইক্ষভং াইরন্প

ক্ষনরজরক পরীিা করার জনয প্রশ্নাবীর উির ক্ষেন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III
পাপ্লপাঝস  এওটি িোিাটস বেপ্লর প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I
সনপ্লম্নাি আনসপ্লরন্স ক্রপ্লে ছুাঁ সওপূডস অঘরড বা প্ল কটিপ্লও তনসঢও সবপসত্ত সপ্লপ্লব োেী ওরা প্লঢ
পাপ্লর।
উির 3
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ঠিও সবওল্পটি 

II

ঈচ্চঢা, চন,  রিঘাপ সওঙু অআপ্লঝম যা কমসটপ্লও পরীিপ্লওর সরপ্লপাপ্লঝস কঘও ওরা প্লব।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি 

IV

এওটি প্ররপ্লপওঝা  আনসপ্লরন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নণী যা পডে ংক্রান্ত
সবলে ঢণে প্রোন ওপ্লর।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি 

II

প্রপ্লপাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেপ্লওলন নসণটি ািারডঢ প্রপ্লপাচা ফমস সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি 

II

নন-িোিাটস বেপ্লর প্রমান সপ্লপ্লব করলন ওাটস কিডীভু ি প্লেপ্লঙ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি 

I

মাসন িাসরং  প্রসক্রো
যা ণসনীসঢপ্লঢ এর অ ঈত্ ুসওপ্লে ণস অআনকঢভাপ্লব ভাপ্লব
চসন ওরা প্লেপ্লঙ ঢা কেঔাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV
পসস িারও পসস সনপ্লে ন্তুি না প্ল, সফ্র-ুও সপ্রসরেপ্লট কযমন পসস টকুপ্লমন্ট পাোর 15
সেপ্লনর মপ্লিে ক পসস সফসরপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লর।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি 
III
পসস িারওপ্লও সফ্র ুও সপ্রসরেপ্লট পসস সফসরপ্লে কেোর সবপ্লে, কয মেঝা ওভার ওরা প্লেপ্লঙ,
কমসটপ্লও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সটঈটি ঘাপ্লচসর চনে সপ্রসমোপ্লমর ছুাঁ সওর মানুপাসঢও ার
মেপ্লের পপ্লর আনসপ্লরন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোপ্লমর ঝাওা কফরঢ কেপ্লব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি 

II

পযান কাডপ একট তবধ্ ঠিকানার প্রমান নয়।

209

13
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতপ –I
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লে অমরা অপ্লাঘনা যঔন এওটি প্রস্তাব এওটি চীবন বীমা পসস পসরডঢ ে ঢার াপ্লণ
চস ঢ সবসভন্ন ঢপ্লণের।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. পসস স্তর নসণ ঈপিাপনা
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A. পক্ষক্ষ স্তর নক্ষথ উপস্থাপনা
1. প্রথম ক্ষপ্রক্ষময়াম রক্ষে
এওটি বীমা ঘু সি শুরু ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসন এওটি প্রণম সপ্রসমোম প্রাসপ্ত রসে কেে
(এফসপঅর)। নীক্ষত চু ক্ষি শুরু রয়রছ ক্রয তার প্রমাণ  এফক্ষপআর।
প্রণম সপ্রসমোপ্লমর রসপ্লে সনম্নসসঔঢ ঢণে ঈপসিঢ অপ্লঙ:
i. বীমাওৃ প্লঢর নাম এবং ঠিওানা
ii. পসস নম্বর
iii. প্রেত্ত সপ্রসমোপ্লমর পসরমাড
iv. সপ্রসমোম কেোর পেসঢ এবং পুনরাবৃসত্ত
v. পরবঢী সপ্রসমোম কেোর সনসেস ি ঢাসরঔ
vi. ছুাঁ সও অর্ভক বার ঢাসরঔ
vii. পসস ঘু ান্ত পুডসঢাপ্রাপ্লপ্তর ঢাসরঔ
viii. কঢ সপ্রসমোম কেোর ঢাসরঔ
ix. অেস্ত প্লণসর পসরমাড
এঝা এফসপঅর ঈৎপন্ন বার পর, প্রস্তাবও কণপ্লও অর সপ্রসমোম পাোর পর বীমা কওাম্পানী
পরবঢী সপ্রসমোম রসে প্রোন ওরপ্লব। এআ রসঢ নবীওরড সপ্রসমোম রসে (অরসপঅর) সাপ্লব
পসরসঘঢ। অরসপঅর অআন অরসপঅর সপ্রসমোম প্রোপ্লনর াপ্লণ ম্পসওস ঢ কওান প্রসঢপ্লরাি খঝনার
প্রমাড সাপ্লব ওাচ ওপ্লর।
2. পক্ষক্ষ নক্ষথ
পসস নসণ বীমা প্লঙ্গ যুি বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস নসণ। বীমাকৃত এবং বীমা ক্রকাম্পানীর মরধ্য চু ক্ষির
ািয। ঘু সি সনপ্লচ নে। যসে পসস নসণ পসসিারী দ্বারা নি প্লে ককপ্ল, কটি বীমা ঘু সিপ্লও
প্রভাসবঢ ওরপ্লব না। বীমা কওাম্পানী ঘু সির কওাপ্লনা পসরবঢস ন না ওপ্লর এওটি প্রসঢসসপ নীসঢ প্রোন
ওরপ্লব। নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ প্লঢ প্লব এবং ভারঢীে িোম্প অআন
নুযােী িোম্পওৃ ঢ ওরা ঈসঘঢ।
অেলস নীসঢ নসণ ািারডঢ সঢনটি ংল অপ্লঙ:
a)

পক্ষক্ষ ময়ূক্ষচ

পসস মেূঘী প্রণম ংল তঢরী ওপ্লর। এটি ািারডঢ পসসর মুঔপৃষ্ঠাে ঔুাঁপ্লচ পাো যাে।
চীবন বীমা ঘু সি মেূঘী ািারডঢ নুরূপ প্লব। ঢারা ািারডঢ সনম্নসসঔঢ ঢণে বন
ওপ্লর:
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : পক্ষক্ষ নক্ষথর উপাোন

i.

বীমা কওাম্পানীর নাম

ii. সনসেস ি বীমার চনে সওঙু সবপ্লল সববরড কযমন:
পসসর মাসপ্লওর নাম এবং ঠিওানা
চন্ম ঢাসরঔ এবং কল চন্মসেপ্লনর মে বে
পসস ঘু সির পসরওল্পনা এবং লঢস
অেস্ত প্লণসর পসরমাড
সপ্রসমোপ্লমর পসরমাড
প্রসমোম কেোর লঢস
প্রবঢস ন ঢাসরঔ, পুডসঢাপ্রাপ্লপ্তর ঢাসরঔ এবং কল সপ্রসমোপ্লমর সনসেস ি ঢাসরঔ ওারপ্লড ঢাসরঔ
পসস ুসবিাযুি বা ুসবিাীড সওনা
মপ্লনানীঢবেসির নাম
প্রসমোম কেবার িরন- বাসসও; াণ্মাসও; তত্রমাসও; কবঢন কণপ্লও রাসর কওপ্লঝ
কনো
 পসস নম্বর- যা পসস ঘু সির ননে পসরঘে ংঔো











iii. বীমাওারও িসঢপূরপ্লডর প্রসঢশ্রুসঢ কেে। এটি বীমা ঘু সির প্রিান ংল তঢরী ওপ্লর।
iv. স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প
v. িানীে বীমা নোেপাপ্লর ঠিওানা

b) আেলপ লতপ
অেলস পসস লঢস তঢসর ওরা ওরার চনে পসস নসণর সদ্বঢীে ঈপাোন, যা ািারডঢ ব
চীবন বীমা ঘু সি ঈপসিঢ ে, যসে না সবপ্ললভাপ্লব বাে কেো ে। এআ লপ্লঢসর সওঙু সনসেস ি
িরপ্লডর ঘু সির কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে নে, কযমন ঝামস, এওও সপ্রসমোম বা (াভ) ংলগ্রড না ওরা
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(মুনাফার কিপ্লত্র)পসস। এআ অেলস লঢস টি সিওার এবং সবপ্ললুসবিা
সনরূপন ওপ্লর, কযগুপ্লা এআ ঘু সির িীন প্রপ্লযাচে ে।

এবং নোনে লঢস

c) ক্ষনক্ষেপ ষ্ট পক্ষক্ষ লতপ
পসস নসণর ঢৃ ঢীে ংলটি
সনসেস ি পসস লঢস নপ্লে তঢরী কযগুপ্লা পৃণও পসস ঘু সিপ্লঢ
ঈপ্লেসঔঢ অপ্লঙ। এগুপ্লা নসণর মুপ্লঔাপৃষ্ঠাে সপ্রন্ট ওরা ণাপ্লও ণবা এওটি ংযুসি অওাপ্লর
অাোভাপ্লব সন্নপ্লবসলঢ ণাপ্লও।
কযঔাপ্লন অেলস পসস লঢস , কযমন সবঘু েসঢর কিপ্লত্র সঢসরি ময বা -বাপ্লচোপ্তওরপ্লডর সেন,
প্রােআ ংসবসিবেভাপ্লব ঘু সির িীপ্লন প্রোন ওরা ে, সনসেস ি লঢস ািারডঢ সবমা ঘু সিপ্লঢ
বীমাওৃ ঢ এবং বীমাওারীর মপ্লিে ম্পওস তঢরী ওপ্লর।
উোরণ

চু ক্ষি ক্রখার ময় একজন ন্তানম্ভাবা মক্ষার মৃতুযর জনয একট ধ্ারা ক্ষনরুদ্ধ করা রয়রছ।
লঢস গুসর সববরড িোে ১৩-কঢ ঈপ্লেসঔঢ ওরা প্লেপ্লঙ।

অত্ম পরীিা ১
প্রণম সপ্রমাোম রসে (এফসপঅর) সও ূসঘঢ ওপ্লর? বপ্লঘপ্লে ঈপযুি সবওল্পটি ঘেন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

মূোেপ্লনর কমোে মাপ্ত প্লেপ্লঙ
পসস ঘু সি শুরু প্লেপ্লঙ এটি ঢার প্রমাড
পসস এঔন রে ওরা যাপ্লব না
পসসপ্লঢ এওটি সনসেস ি নকে মূে সচসঢ প্লেপ্লঙ

ারাংল


বীমা ঘু সি শুরু ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসন এওটি প্রণম সপ্রসমোম প্রাসপ্তর (এফসপঅর)
প্রোন ওপ্লর। পসস ঘু সি শুরুর প্রমাড।



বীমার প্লঙ্গ চস ঢ গুরুত্বপূডস নসণ  পসস নসণ। এটি বীমাওৃ ঢ এবং বীমা কওাম্পানীর মপ্লিে
ঘু সির প্রমাড।



অেলস পসস নসণর সঢনটি ংল কগুপ্লা  পসস মেূঘী, অেলস লঢস এবং পসসর সনসেস ি
লঢস ।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.

প্রণম সপ্রসমোম রসে (এফসপঅর)
পসস নসণ
পসস মেূঘী
অেলস লঢস
সবপ্লল লঢস
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আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

এফক্ষপআর  পক্ষক্ষ চু ক্ষি শুরু বার প্রমাণ।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীপ্লঘর কওান ঢণেটি বীমাওারী এবং বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে ঘু সির প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব ফমস
পসস নসণ
সববরডপত্র
োসব ফমস

প্রশ্ন 2
এওটি সনসেস ি পসস নসণপ্লঢ যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেণসঢা তঢরী
ওরপ্ল, ািারডঢ সওভাপ্লব এটি সবপ্লিড ওরা প্লব?
I. বীমাওৃ প্লঢর মণসপ্লন
II. বীমাওারীর মণসপ্লন
III. পসসটি ওাযসওর সাপ্লব কখাডা ওরা প্লব এবং সবমাওারীপ্লও ুে সপ্রসমোম সবমাওৃ ঢপ্লও
সফরঢ সেপ্লঢ বা প্লব
IV. পসসটি ওাযসওর সাপ্লব কখাডা ওরা প্লব এবং সবমাওারীপ্লও কওাপ্লনা ুে ঙা া সপ্রসমোম
বীমাওৃ ঢপ্লও সফরঢ সেপ্লঢ বা প্লব

প্রশ্ন 3
এওটি পসস নসণপ্লও করা বডসনা ওপ্লর কয সবওল্পটি সনবসাঘন ঢা ওরুন
I. এটি বীমা ঘু সির এওটি প্রমাড
II. এঝা কওাম্পানীর ওাঙ কণপ্লও এওটি বীমা পসস কওনার চনে বীমাওৃ ঢ দ্বারা প্রওাল ওরা
অগ্রপ্লর প্রমাড
III. এটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা যঔন বোে, োা এবং নোনে ত্তার মঢ ঘোপ্লন ঙ্গীপ্লের প্লঙ্গ
ওারবারী ওরা ে ঢঔন নুরড ওরা পসস (পেসঢ)-র এওটি প্রমাড
IV. এঝা প্রণম সওসস্ত প্রোন ওরপ্ল বীমা কওাম্পাসনর কেো এওটি স্বীওৃ সঢ সিপ
প্রশ্ন 4
নীপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঢে?
I.

প্রস্তাব ফমস গ্রড পসস ঘু সি কয শুরু বার প্রমাড
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II. সপ্রসমোম স্বীওৃ ঢ ো পসস কয শুরু বার প্রমাড
III. প্রণম প্রসমোপ্লমর রসে পসস ঘু সি শুরু বার প্রমাড
IV. পসস ঘু সির শুরু বার প্রমাড  সপ্রসমোম ঈেৃ সঢ
প্রশ্ন 5
বীমা কওাম্পানী দ্বারা কৃীঢ পরবঢী সপ্রসমোম চনে, প্রণম সপ্রসমোম পর কওাম্পাসন __________
প্রোন ওরপ্লব।
I.
II.
III.
IV.

প্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

রসপ্লের
রসপ্লের
রসপ্লের
রসপ্লের

পুনঃপ্রঘন
পুনরুোর
পুনবসা
নবীওরড

প্রশ্ন 6
বীমাওৃ ঢ বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরপ্লে কফপ্লন ঢাপ্ল সও প্লব?
I. বীমা কওাম্পানী ঘু সিপ্লঢ কওাপ্লনা রওপ্লমর পসরবঢস ন ঙা াআ এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরপ্লব
II. বীমা ঘু সির কল প্লব
III. বীমা কওাম্পানী পুননসবীওরড লঢস াবী এবং চীবন বীমাওৃ প্লঢর বঢস মান স্বািে কখাডা ঈপর
সভসত্ত ওপ্লর এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরপ্লব
IV. বীমা কওাম্পানী ঘু সিপ্লঢ কওাপ্লনা পসরবঢস ন ঙা াআ প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরপ্লব, সওন্তু শুিুমাত্র
অোপ্লঢর সনপ্লেসপ্ললর পর।
প্রশ্ন 7
নীপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঢে?
I.

ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ প্লঢ প্লব
সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও নে
II. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ প্লঢ প্লব
এবং িোম্প ওরা অবসলেও।
III. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ না
ওরপ্ল প্লব সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও।
IV. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ বা িোম্প
ওরা অবলেও নে।
প্রশ্ন 8
নীপ্লঘর কওানটি অেলস বীমা পসসর নসণ প্রণম ংলটি তঢরী ওপ্লর?
I. পসস মেূসঘ
II. অেলস লঢস
III. সনসেস ি পসস লঢস
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IV. োসব ওরার ওাযসপ্রডাী
প্রশ্ন 9
অেলস বীমা পসস নসণপ্লঢ, সনপ্লঘর কওান ঢণেটি অেলস লঢস সবভাপ্লক ণাওপ্লব?
I.
II.
III.
IV.

প্রবঢস প্লনর ঢাসরঔ, পূডসঢাপ্রাপ্লপ্তর ঢাসরঔ এবং কল সপ্রসমোপ্লমর সনসেস ি ঢাসরঔ
মপ্লনানীঢ বেসির নাম
ঘু সির িীপ্লন প্রপ্লযাচে সিওার এবং ুপ্লযাক-ুসবিা এবং নোনে লঢস
নুপ্লমাসেঢ স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প

প্রশ্ন 10
‚ঘু সি কঔার মে এওচন ন্তান্ভকাবা মসার মৃঢুের চনে এওটি িারা সনরুে ওরা প্লেপ্লঙ‛ এটি
অেলস পসস নসণর কওান ংপ্লল ন্তভুস ি ওরা প্লব?
I.
II.
III.
IV.

ও.
ঔ.
ক.
খ.

পসস মেূঘী
ািারড লঢস
অেলস লঢস
সনসেস ি পসস লঢস

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসস নসণ বীমাওারী এবং বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে ঘু সির প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
এওটি সনসেস ি পসস নসণপ্লঢ যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেণসঢা তঢরী
ওরপ্ল, এটি ািারডঢ বীমাওৃ প্লঢর মণসপ্লন প্লব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস নসণ বীমা ঘু সির এওটি প্রমাড।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
প্রণম প্রসমোপ্লমর রসে পসস ঘু সি শুরু বার প্রমাড।
উির 5
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ঠিও সবওল্পটি  IV.
বীমা কওাম্পানী দ্বারা কৃীঢ পরবঢী সপ্রসমোম চনে, প্রণম সপ্রসমোম পর কওাম্পাসন সপ্রসমোম রসপ্লের
নবীওরড প্রোন ওরপ্লব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বীমাওৃ ঢ বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরপ্লে কফপ্লন ঢাপ্ল বীমা কওাম্পানী ঘু সিপ্লঢ
কওাপ্লনা রওপ্লমর পসরবঢস ন ঙা াআ এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরপ্লব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ প্লঢ প্লব এবং
িোম্প ওরা অবসলেও।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস মেূসঘ অেলস বীমা পসসর নসণ প্রণম ংলটি তঢরী ওপ্লর।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি বীমা পসসর নসণপ্লঢ অেলস লঢস সবভাপ্লক ঘু সির িীপ্লন প্রপ্লযাচে সিওার এবং ুপ্লযাক-ুসবিা
এবং নোনে লঢস এআ ঢণেটি ণাওপ্লব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.
‚ঘু সি কঔার মে এওচন ন্তান্ভকাবা মসার মৃঢুের চনে এওটি িারা সনরুে ওরা প্লেপ্লঙ‛ এটি
অেলস পসস নসণর সনসেস ি পসস লঢস ংপ্লল ন্তভুস ি ওরা প্লব।
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14
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতপ -২
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লে অমরা এওটি নীসঢ নসণপ্লঢ ন্তভূস ি লঢস সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরব। িোপ্লে অপ্লাঘনাভু ি
লঢস সওঙু গুরুত্বপূডস লঢস ন্তবসঢী মেওা, নীসঢ ভ্রিঢা এবং -বাপ্লচোপ্তওরড ম্পসওস ঢ আঢোসে
ন্তভুস ি।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. পসসর লঢস এবং সিওার
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A. পক্ষক্ষর লতপ এবং অক্ষধ্কার
1. অক্ষতক্ষরি ময়
প্রসঢটি চীবন বীমা ঘু সি মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা কেে এআ লপ্লঢস কয এঔন পযসন্ত সপ্রসমোম ঠিও মে
কেো প্লেপ্লঙ এবং পসস ববৎ অপ্লঙ। "সঢসরি মে" িারা পসসিারওপ্লের পসরপ্ললািে
সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরার চনে সঢসরি মপ্লের নুোন কেে।
গুরুত্বপূণপ
অক্ষতক্ষরি মরয়র আেলপ তেঘপ য  একমা বা ৩০ ক্ষেন। সঢসরি সেন সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির চনে
সনসেস ি ঢাসরপ্লঔর পপ্লরর সেন কণপ্লও কডনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। লঢস এওটি পসসপ্লও কযটি সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির ওারপ্লড বে প্লে কযপ্লঢ পাপ্লর, সঢসরি মপ্লের বা ণাওার চনে িম ওপ্লর।
বলে সপ্রসমোম বাসও ণাওপ্ল এবং যসে পসসিারীর এআ মপ্লে মৃঢুে ে ঢাপ্ল বীমাওারী মৃঢুের
কিপ্লত্র ুসবিা কণপ্লও সপ্রসমোম কওপ্লঝ সনপ্লঢ পাপ্লরন। সঢসরি মে কল বার পপ্লর সপ্রসমোম পসরপ্ললাসিঢ ণাওপ্ল, পসসটি সবঘু েঢ বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা প্লব এবং মৃঢুের কিপ্লত্র কওাম্পানীর ুসবিা
সেপ্লঢ বািে নে। শুিুমাত্র প্রপ্লেে পসরমাড যাআ কাও না কওন ঢা -বাপ্লচোপ্তওরড লঢস নুযােী
প্রপ্লযাচে প্লব। ণসাৎ বীমাওৃ ঢ সঢসরি মপ্লে সবনামূপ্লে বীমা কপপ্লেপ্লঙন বা কযপ্লঢ পাপ্লর।
2. ক্ষবচু যক্ষত এবং পুনবপ ারর / পুনুঃপ্রবতপন
অমরা আসঢমপ্লিে কেপ্লঔসঙ কয এওটি পসস সবঘু েঢ বিাে বা কযপ্লঢ পাপ্লর যসে সপ্রসমোম সঢসরি
মেীমাপ্লঢ না কেো ে। ুঔবর  প্রাে ব িােী চীবন বীমা ঘু সি সবঘু েসঢ পসস পূনবসা
(পুনঃপ্রবঢস ন)-এর নুমসঢ কেে।
ংজ্ঞা
পূনবসা এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর সপ্রসমোম -পসরপ্ললাপ্লির ওারপ্লড বাসঢ
ো পসস ববৎ ওরপ্লঢ পাপ্লর বা -বাপ্লচোপ্তওরড এওটি লপ্লঢসর িীপ্লন বা রাঔা ে।
ঢপ্লব পসস পুনবসা বীমাওৃ প্লঢর এওটি সনঃলঢস সিওার প্লঢ পাপ্লর না। এঝা শুিুমাত্র সওঙু বিার
িীপ্লন ম্পন্ন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর:
i.

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

ii. ঞ্চয় ৃক্ষষ্ট: পসসিারীপ্লও ুে এমন পসরমাড সেপ্লঢ প্লব যা, পসসটি সবঘু েঢ না প্ল
এওআ ঞ্চে তঢসর ওরপ্লঢ সেপ্লঢ ঢ।
iii. একট ক্ষনক্ষেপ ষ্ট মরয়র মরধ্য পুনবপ ারর আরবেন: পসসর মাসওপ্লও বলেআ এআ িরপ্লনর
পুনঃপ্রবঢস প্লনর লপ্লঢস ঈপ্লেসঔঢ মপ্লের মপ্লিে পুনবসা অপ্লবেন ম্পূডস ওরপ্লঢ প্লব। ভারপ্লঢ
পুনবসা এওটি সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে ওরপ্লঢ প্লব, বা যাে সবঘু েসঢ ঢাসরপ্লঔর কণপ্লও পাাঁঘ
বঙর।
iv. ক্ষবমারযাগযতা অবযাত করার জনয রন্তাজনক প্রমাণ: বীমাওৃ ঢপ্লও বীমাপ্লযাকেঢা বোঢ
ওরার চনে বীমা কওাম্পানীপ্লও প্লন্তাচনও প্রমাড ঈপিাপন ওরা অবলেও শুিুমাত্র ঢার
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স্বািে প্লন্তাচনও প্লঢ প্লব ঢাআ নে নোনে সবে কযমন অসণসও অে  তনসঢওঢার
ঈপ্লেঔপ্লযাকে বনসঢ প্লব না।
v. পক্ষররলাধ্ না করা ক্ষপ্রক্ষময়ারমর ুে পক্ষররলাধ্: পসসর মাসওপ্লও প্রসঢটি সপ্রসমোপ্লমর
ঢাসরঔ কণপ্লও ুে ব পসরপ্ললাি না ওরা সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরা প্রপ্লোচন।
vi. বাক্ষক ঋণ পক্ষররলাধ্: বীমাওৃ ঢপ্লও বলে বাসও প া পসস ঊড পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ প্লব বা কয
কওাপ্লনা ঊডবেঢা পুনবসা ওরপ্লঢ প্লব।
ম্ভবত উপররাি অবস্থায় বরচরয় গুরুত্বপূণপ  পুনবপ ারর ময় বীমারযাগযতার জনয প্রমাণ
প্ররয়াজন। প্রমাপ্লডর িরড প্রসঢটি পসসর পসরসিসঢর ঈপর সনভস র ওরপ্লব। যসে পসস ঔুব ল্প
মপ্লের চনে সবঘু েসঢ পযসাপ্লে ণাপ্লও, ঢাপ্ল সবমাওারী বীমাপ্লযাকেঢার কওাপ্লনা প্রমাড ঙা াআ পসস
পুনবসা ওরপ্লঢ পাপ্লরন ণবা বীমাওৃ প্লঢর ওাঙ কণপ্লও সঢসন ভা অপ্লঙন ঢা প্রঢোেন ওপ্লর এওটি
চ সববৃসঢ প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।
ঢপ্লব সবপ্লল পসরসিসঢপ্লঢ কওাম্পানী স্বািে পরীিার বা বীমাপ্লযাকেঢার নোনে প্রমাড প্রপ্লোচন প্লঢ
পাপ্লর:
i.

এওটি  কযঔাপ্লন সঢসরি মপ্লের কমোে কল প্লেপ্লঙ এবং পসস, বা যাে প্রাে এও
বঙপ্লরর চনে সবঘু েঢ বিাে রপ্লেপ্লঙ।

ii. নে বিাটি  কযঔাপ্লন সবমাওারীর প্লন্ন ওরার ওারড অপ্লঙ কয স্বািে বা নোনে
মো বঢস মান ণাওপ্লঢ পাপ্লর। যসে অেস্ত ঝাওা পসরমান বা পসস শুরুর মে ঝাওার
পসরমাড কবলী ে ঢাপ্ল নঢু ন ওপ্লর স্বািে পরীিার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।
কযপ্লঢু পুনবসাপ্লর চনে পসসিারীপ্লও এআ ঈপ্লেপ্ললে এওটি ব প্লের মূে (ঢীঢ বপ্লওো সপ্রসমোম
এবং ুে) কেোর প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর, ঢাআ প্রসঢটি পসসিারওপ্লও বলেআ সির ওরপ্লঢ প্লব মূ
নীসঢ পুনরুজ্জীসবঢ ওরা ুসবিাচনও প্লব নাসও এওটি নঢু ন নীসঢ ক্রে ওরা। ক্রবলীরভাগ ময়
পুনবপ া ক্রবলী ুক্ষবধ্াজনক কারণ পুনবপ ারর ময় বীমাকৃরতর বয়রর উপর ক্ষনভপর করর নতু ন
একট পক্ষক্ষ েয় ক্রবলী প্রক্ষময়ারমর াররক আমন্ত্রণ করর।

a) পক্ষক্ষ পুনবপ া পক্ষরমাপ
সওঙু ঈপাপ্লের সেপ্লও কেঔা যাও যার মািেপ্লম পসস পুনবসা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। ািারডঢ
এওচন সবঘু েঢ পসস পূনবসা ওরপ্লঢ পাপ্লর যসে প্রণম -পসরপ্ললাসিঢ প্রসমোম ঢাসরপ্লঔর পর
এওটি সনসেস ি মেবোপী (বা যাে ৫ বঙর)-এর মপ্লিে পুনবসা ওরা ে।
i.

াধ্ারণ পুনবপ া

পুনবসাপ্লর চ অওার ুে বপ্লওো সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির চস ঢ। এটিপ্লও ািারড পুনবসা
বা ে যঔন পসস মপসড মূে চসন ওপ্লর। সবমাওৃ ঢপ্লও ভা স্বাপ্লিের কখাডা ওরা বা
বীমাপ্লযাকেঢার নোনে প্রমাড কযমন স্বািে পরীিা ওরা অবলেও।
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ii. ক্ষবরল পুনবপ া
পসস যঔন সঢন
রাঔা ঞ্চে ণবা
অমরা সও ওরব?
সনসেস ি মপ্লের পপ্লর

বঙপ্লরর ওম ঘপ্ল এবং ঘাাপ্লনার চনে বসসনম্ন প্রঢেপসড মূে(ণসাৎ চমা
নকে মূে ঢু চ্ছ)
সচসঢ ে সওন্তু সবঘু েসঢর মে েীখস প্ল কপ্লি প্লত্র
পসস প্রণম -পসরপ্ললাসিঢ সপ্রসমোপ্লমর ঢাসরঔ কণপ্লও এও বঙর বা এওটি
পুনবসাপ্লর চনে অপ্লঙ বপ্ল িরা যাে।

এটি পুনবসা ওরার অর এওটি ঈপাে  সবপ্লল পুনবসা (প্লযটি ভারঢীে এঅআস মপ্লিে
প্রভাবলাী ঈোরডস্বরূপ প্রঘসঢ) এঔাপ্লন এঝা যসে এওটি নঢু ন পসস কঔা প্লেপ্লঙ, যার
প্রবঢস প্লনর ঢাসরঔ মূ সবঘু েঢ পসস প্রবঢস প্লনর ঢাসরপ্লঔর েুআ বঙপ্লরর মপ্লিে ে। সনসেস ি চীবপ্লন
প্রপ্লযাচে কমোেপূসঢস র ঢাসরঔ পসস গ্রড ওরার মে মূ লঢস ানুারী মে সঢক্রম ওরপ্লব
না।
উোরণ
যসে মূ পসস ৪০ বেপ্ল কনো ে এবং অর্ভক বার ঢাসরঔ ৪২ বঙপ্লর ে, পসসর
কমোে সবল কণপ্লও অঞাপ্লরাপ্লঢ ওপ্লম কযপ্লঢ পাপ্লর, কআ ব পসসর কিপ্লত্র কযঔাপ্লন কমোে 60
বঙর বেপ্ল কল ওরা প্রপ্লোচন। এঔন পুপ্লরাপ্লনা এবং নঢু ন প্রসমোপ্লমর পাণসওে ুে পসরপ্ললাি
ওরপ্লঢ প্লব।

iii. ঋণ তথা পুনবপ া
পুনবসাপ্ল ঢৃ ঢীে প্রস্তাব এঅআস এবং নোনে কওাম্পানীর ঊড ঢণা পুনবসা ঈপভে। এটি
শুিুমাত্র পুনবসা নে এঔাপ্লন েুটি কনপ্লেন চস ঢ:
 এওওাীন ঊড কেো এবং
 পসসর পুনবসা
সপ্রসমোপ্লমর বপ্লওো এবং ুে ািারড পুনবসাপ্লর িীপ্লন সাপ্লব কডনা ওরা ে। ঊড কযটি
এওচন পসসর িীপ্লন পুনবসাপ্লর ঢাসরঔ কণপ্লও পাোর কযাকে কটি সনিসাসরঢ ে। এআ
ঊডটি পুনবসপ্লর ঈপ্লেপ্ললে সবপ্লবসঘঢ পসরমাড সাপ্লব বেবার ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। সপ্রসমোপ্লমর
বপ্লওো এবং ুপ্লের োসব সনস্পসত্তর পর যসে কওাপ্লনা বসলি পসরমাড ণাপ্লও, কটি
পসসিারওপ্লও প্রপ্লেে ে। ুস্পিরূপ্লপ, ঊড ঢণা পুনবসাপ্লর ুসবিা শুিুমাত্র কআ পসসর কিপ্লত্র
প্রপ্লযাচে কযগুপ্লা পুনবসা ঢাসরপ্লঔ প্রঢেপসড মূে সচসঢ প্লেপ্লঙ।
iv. পুনবপ া ক্ষকক্ষস্ত
বপ্ললপ্ল অমাপ্লের পুনবসা সওসস্ত অপ্লঙ কযটি পসসিারী সপ্রসমোম বপ্লওোর কণাও ঝাওা
পসরপ্ললাপ্লি ওরার বিাপ্লন ণাপ্লওন না এবং সবপ্লল পুনবসা স্কীপ্লমর িীপ্লন পুনরুজ্জীসবঢ ওরা
যাে না কপ্লিপ্লত্র নুমসঢ কেো ে। এপ্লিপ্লত্র সপ্রসমোপ্লমর বপ্লওো ািারড পুনবসাপ্ল স্কীপ্লমর
িীপ্লন প্রঘসঢ রীসঢপ্লঢ কডনা ওরা প্লব।
পসরপ্ললাি পেসঢর (নত্রমাসও বা ান্মাসও) ঈপর সনভস র ওপ্লর বীমাওৃ ঢর এওটি ান্মাসও বা
েুটি তত্রমাসও সপ্রমাোম পসরপ্ললাি ওরা প্রপ্লোচন। পসরপ্ললাসিঢ বপ্লওোর ঈদ্বৃত্ত ঝাওা ঢারপর
ঙস প্লে যাে, সপ্রসমোপ্লমর সনসেস ি ঢাসরপ্লঔ ভসবেৎ সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির চনে, েুআ বা ঢার কবলী
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বঙর মপ্লে, বঢস মান পসস বাসসওী এবং ঢারপপ্লর েুটি নঢু ন পসসর বাসসওী মপ্লে। এওটি
লঢস অপ্লরাপ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর কযটি  পুনবসাপ্লর মে পসসর িীপ্লন কওান বপ্লওো ঊড
ণাওপ্লব না।
গুরুত্বপূণপ
সবঘু েঢ পসসর পুনবসা এওটি গুরুত্বপূডস কবা ওাযস কযটি চীবন বীমাওারী সক্রেভাপ্লব
ঈৎাসঢ ওপ্লর কযপ্লঢু পসসর সবঘু েঢ বিা বীমাওারী এবং পসসিারীর সওঙু মাত্র ঈপওার
ওরপ্লঢ পাপ্লর না।

3. অ-বারজয়াপ্তকরণ লতপ
ভারঢীে বীমা অআন (সবভাক ১১৩)-এর িীপ্লন এওটি গুরুত্বপূডস লঢস  কটি যা বীমািারীপ্লও
সনসেস ি ুসবিা বাস্তবাসেঢ ওরপ্লঢ নুমসঢ কেে, এমনসও যঔন ঢারা পরবঢী সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওপ্লর
ঢাপ্লের পসস বা রাঔপ্লঢ িম। এঔাপ্লন প্রপ্লযাচে যুসিটি , পসসিারীর পসসর িীপ্লন
সঞ্চঢ নকে মূপ্লে এওটি োসব অপ্লঙ।
এইভারব ভারতীয় আইন অনুারর ক্ষপ্রক্ষময়াম অন্তত ক্ষতন বছর পরপর ক্রেয়া র একট ক্ষনক্ষশ্চত
প্রতযপপ ণ মূয উপব্ধ রব। যসে পসস মপসড না ওরা ে ঢাপ্ল এটি এওটি পসরপ্ললাসিঢ মূপ্লের
পসস সাপ্লব ঘাু ণাওপ্লব। পসস লঢস ািারডঢ অআন নুযােী সনপ্লেসসলঢ মূপ্লে সিও ঈোর
প্রঢেপসড মূে প্রোন ওপ্লর।
a) প্রতযপপ ণ মূয
চীবন বীমাওারীর ওাপ্লঙ ািারডঢ এওটি ঢাসওা ণাপ্লও কযটিপ্লঢ সবসভন্ন মপ্লে প্রঢেপসড মূে
ণাপ্লও এবং প্রঢেপসড মূে সাপ্লবর চনে এওটি পেসঢ। এআ ূত্রটি
বীমার িরন এবং
পসরওল্পনা, পসসর বে এবং পসস সপ্রসমোম-পসরপ্ললাি মপ্লের তেখসেঢা গ্রাে ওপ্লর। প্রঢেপসপ্লডর
পর এওচন কয প্রওৃ ঢ পসরমান নকে মূে াপ্লঢ পাে ঢা পসস সনিসাসরঢ প্রঢেপসড মূে পসরমাড
কণপ্লও অাো প্লঢ পাপ্লর।
এটি  ংপ্লযাচন, কবানা বা ভোংল ঞ্চে, সপ্রসমোপ্লমর অকাম পসরপ্ললাি বা সপ্রসমোপ্লমর
ফাাঁও, পসস ঊড আঢোসে পসরপ্ললাসিন,
প্রঢেপসপ্লডর নকে বসিসঢ মূে কণপ্লও ংপ্লযাচন বা
সবপ্লোচপ্লন পযসবসঢ প্লঢ পাপ্লর। পসসিারীরা কল পযসন্ত যা পাে কটি  সনঝ প্রঢেপসড মূে।
প্রঢেপসড মূে পসরপ্ললাসিঢ মূপ্লের লঢওরা ভাক।
পসরপ্ললাসিঢ প্রসমোপ্লমর লঢওরা সপ্লপ্লব কয প্রঢেপসড মূে অপ্ল ঢাপ্লও সনশ্চঢ প্রঢেপসড মূে বা
ে।
b) পক্ষক্ষ ঋণ
চীবন বীমা পসস কযগুপ্লা নকে মূে ঞ্চে ওপ্লর বীমাওারী ওাঙ কণপ্লও ঝাওা ঊড ওরার
সিওার কেে পসসর নকে মূে ঊপ্লডর চমানঢ সপ্লপ্লব বেবার ওপ্লর। পসস ঊড ািারডঢ
পসস প্রঢোপসড মূে লঢওরা (িরা যাে ৯০%) ীমাবে ে। ঈপ্লেঔে পসসিারী ঢার সনপ্লচর
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োওাঈন্ট কণপ্লওআ ঊড ওপ্লর, পসস যসে প্রঢেপসড ওরা ে ঢাপ্ল সঢসন কয মূেটি কফরঢ
পাোর কযাকে প্লবন।
কপ্লিপ্লত্র বীমা মাপ্ত প্লে যাপ্লব। ঢার বেপ্ল পসস কণপ্লও ঊড পসসিারী এটি করপ্লঔ সেপ্লঢ
পাপ্লরন এবং বেবার ওরপ্লঢ পাপ্লরন। বীমা ণাওাওাীন ঊড রূপান্তরপ্লযাকে পুসাঁ চর সিওার
কেে। ঊড  কআ যা অপসন মপ্লক্কপ্লর চরুরী পুাঁসচর প্রপ্লোচপ্লন ুপাসরল ওরপ্লঢ পাপ্লরন, সওন্তু
অপসন ঢাপ্লও অপনার ক্লাপ্লেন্ট সাপ্লব রাঔপ্লঢ ঘান।
এওটি পসস ঊড েুআ কিপ্লত্র এওটি ািারড বাসডসচেও ঊড কণপ্লও অাো:
পক্ষক্ষ ঋণ
ঋণ পক্ষররলারধ্র ক্রকারনা বাধ্যবাধ্কতা ক্রনই:
পসসর মাসপ্লওর ঊড পসরপ্ললাপ্লির বািেবািওঢা কনআ।
ক ঢার পঙন্নমঢ কয কওাপ্লনা মে ম্পূডস বা ঊপ্লডর
ংল পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ পাপ্লর। যসে ঊড কলাসিঢ
না
ে, সবমাওারী প্রপ্লেে পসস ুসবিা কণপ্লও ঊড(পসরপ্ললাসিঢ) এবং ুপ্লের পসরমাড বাসও কওপ্লঝ কনপ্লবন।
ক্রকারনা ঋণ পরীিার প্ররয়াজন ক্রনই:
কযপ্লঢু বীমাওারী ঢার সনচস্ব পুাঁসচ পসসিারীপ্লও ঊড
কেে না, ঢাআ ঊডওারীর ঊড পরীিার প্রপ্লোচন ে না
যঔন ঊপ্লডর চনে পপ্লররটি প্রপ্লযাচে। বীমাওারী শুিুমাত্র
সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ ে কয ঊড কযাকে মূে (ঈপপ্লর
প্রস্তাসবঢ এসভর ৯০%)

বাক্ষণক্ষজযক ঋণ
বাসডসচেও ঊড এওটি কেনা-পানার
ম্পওস তঢরী ওপ্লর কযটি ঊডওারী
ঊডোঢাপ্লও পসরপ্ললািন ওরপ্লঢ বািে
ণাপ্লওন।

ঊডোঢা ঊডওারীর
পরীিা ওপ্লরন।

ম্পূডস

ঊড

বীমাওারী বলেআ পসসর মে মপ্লে এআ িরপ্লনর ঊপ্লডর সবে সপ্লপ্লব সবসি  লঢস াবী সির
ওরার সিওার ংরিড ওপ্লর। পসসর ঈপর কযপ্লঢু ঊড মঞ্জুর ে ঢাআ এটি সনরাপত্তা সপ্লপ্লব
রাঔা ে, পসসটি বলেআ বীমাওারীর পপ্লি স্বত্ব সনপ্লোক ওরা প্লেপ্লঙ। যঔন পসসিারী
এওচনপ্লও বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের খঝনার পর ঝাওা পাোর চনে মপ্লনানীঢ ওপ্লরন, কআ মপ্লনানেন
পসসর স্বত্ব পরবঢী সনপ্লোপ্লক বাসঢ প্লব না।
পসসপ্লঢ মপ্লনানীঢ বেসির সিওার সবমাওারীর স্বাণস পসরমাপ্লড প্রভাসবঢ ওরপ্লব।
উোরণ
চুসন এওটি চীবন বীমা পসস সওপ্লনসঙ কযঔাপ্লন এআ পসস নুাপ্লর কমাঝ মৃঢুের কিপ্লত্র োসব
পসরপ্ললাি সঙ ২.৫ াঔ ঝাওা। চুসপ্লনর কমাঝ পসরপ্ললাসিঢ ঊড এবং পসস পসরমাপ্লডর ুে 
১.৫ াঔ ঝাওা।

অতএব অজুপরনর মৃতুযর ঘটনায়, মরনানীত বযক্ষি বাক্ষক ১ াভ টাকা পায়ার ক্রযাগয রবন।
বীমাওারী ািারডঢ পসস ঊপ্লডর চনে ুে ঘান, কযটি িস-বাসসসও বা বাসসসওপ্লঢ পসরপ্ললািপ্লযাকে।
যসে ুে না কেো ে ঢাপ্ল কটি পসস ঊপ্লডর ংল প্লব এবং ঊড পসরপ্ললাসিপ্লঢ ন্তকসঢ প্লব।
ঢাআ যঢিড পযসন্ত প্রসমোম মপ্লে কেো প্লেপ্লঙ এবং পসস বা ণাপ্লও, সঞ্চঢ নকে মূে
ািারডঢ ঊড এবং ুে পসরপ্ললাপ্লির চনে যপ্লণি। যসে পসসটি সবঘু েসঢর বিাে ণাপ্লও এবং কওাপ্লনা
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নঢু ন সপ্রসমোম অন্ন না ে ঢাপ্ল এওটি পসরসিসঢর তঢরী প্লঢ পাপ্লর কযঔাপ্লন ঊপ্লডর পসরপ্ললাসিঢ
পসরমান এবং না কেো ুে (প্লমাঝ ঊড) পসসর নকে মূপ্লের কঘপ্লে প্লনও কবলী প্লে কযপ্লঢ
পাপ্লর।
বীমাওারী বলেআ এআরওম
যাপ্লও বেওী ম্পসত্তর েঔ
েঔ গ্রড বম্বন ওরার
কবাঁপ্লঘ ণাওা নকে মূে ঊড
মূে পসসিারীপ্লও পসরপ্ললাি

বিার নুমসঢ কেন না। এআ প্রওাপ্লরর পসরডাপ্লমর অপ্লক, বীমাওারী
গ্রড বা ে কআ বেবিা গ্রড ওপ্লর। বীমা কওাম্পানী বেওী ম্পসত্তর
অপ্লক পসসিারীপ্লও কনাটিল কেো ে। পসসটি মাপ্ত ওরা প্লব এবং
এবং পসরপ্ললাসিঢ ুপ্লের প্লঙ্গ মসেঢ ওরা প্লব।
কওাপ্লনা সঢসরি
ওরা প্লব।

4. ক্ষবরল পক্ষক্ষ লতপ এবং তযায়ন
a) মরনানয়ন
i.
ii.
iii.
iv.
v.

মরনানয়ন  কযঔাপ্লন চীবন বীমাওৃ ঢ এওচন বেসির নাম প্রস্তাব ওপ্লর যাপ্লও বীমা
কওাম্পানী ঢাপ্লের মৃঢুের পর অেস্ত ঝাওা কেে।
চীবন বীমাওৃ ঢ এও বা এওাসিও বেসিপ্লও সনযুি বেসি সপ্লপ্লব মপ্লনানীঢ ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।
মপ্লনানীঢ
বেসি
তবধ্ কতপবযপারনর
সিওাসর
এবং
কআ
সিওারীপ্লের
প্রসঢসনসিস্বরূপ এই টাকা িাক্ষে ক্ষররব রাখরত রব।
মপ্লনানেন পক্ষক্ষ ক্রকনার ময় বা পরর ওরপ্লঢ প্লব।
বীমা অআন ১৯৩৮ সবভাক ৩৯-এর িীপ্লন, পসসিারী ঢাপ্লের সনপ্লচর চীবপ্লনর চনে
এওচন বেসি বা বেসিপ্লের মপ্লনানীঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর যাপ্লও ঢাপ্লের মৃঢুের পর পসস দ্বারা
ুরসিঢ ঝাওা কেো প্লব।

পসসর নে ঢোেপ্লন মপ্লনানেপ্লনর পসরবঢস ন প্লঢ পাপ্লর।
গুরুত্বপূণপ

মরনানয়ন মরনানীতরক শুধ্ুমাত্র বীমাকৃ রতর মৃতুযর ঘটনার পর পক্ষক্ষ টাকা গ্ররনর অধ্কার
ক্রেয়। মপ্লনানীঢ বেসির োসবর ম্পূডস (বা অংসলও) ংপ্লল কওাপ্লনা সিওার কনআ।
কযঔাপ্লন মপ্লনানীঢ বেসি নাবাও/নাবাসওা, কযঔাপ্লন পসসিারওপ্লও এওচন এআ ওাপ্লচ সনযুি
বেসি সনপ্লোক ওরা প্রপ্লোচন। সনযুি বেসিপ্লও, সনযুি বেসি সাপ্লব, ঢার ম্মসঢ প্রেলসপ্লন এওটি
পসস নসণপ্লঢ আ ওরা প্রপ্লোচন। মপ্লনানীপ্লঢর বপ্লোপ্রাসপ্তর প্লঙ্গ সনযুি বেসি ঢার পেমযসাো
ারাপ্লবন। বীমাওৃ ঢ কযপ্লওাপ্লনা মে ওাপ্লচ সনযুি বেসির পসরবঢস ন ওরপ্লঢ পাপ্লরন। যসে কওান
বেসি ওমস সনযুি না ওরা ে, এবং মপ্লনানীঢ বেসি নাবাও/নাবাসওা ে, ঢাপ্ল
বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের পর, মৃঢুের কিপ্লত্র োসব পসসিারপ্লওর অআনকঢ ঈত্তরাসিওারী কেো ে।
কযঔাপ্লন এওাসিও বেসি মপ্লনানীঢ ওরা ে, মৃঢুে কিপ্লত্র োসব কযৌণভাপ্লব ঢাপ্লের কেো পাপ্লর,
ণবা ঈত্তরচীবী বা ঈত্তরচীবীপ্লের। প্ররতযক মরনানীরতর জনয ক্রকারনা ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ক্রলয়ার ততরী
করা ক্রনই। পসস প্রবঢস প্লনর পপ্লর মপ্লনানেন ওাযসওর ওরপ্লঢ বীমাওারীপ্লও চানাপ্লঢ প্লব।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1:

b)

মরনানয়ন ংোন্ত লতপ

স্বত্বক্ষনরয়াগ

স্বত্বসনপ্লোক এআ লব্দটি ািারডঢ সসঔঢভাপ্লব ম্পসত্ত স্তান্তর সবঢরপ্লডর দ্বারা িানান্তর কণপ্লও
অাো কবাছাে। এআ িরপ্লনর ম্পসত্তর কিপ্লত্র ম্পসত্তর মাসওানা সবসভন্ন সিওার সনপ্লে কঠিঢ,
যা এও বা এওাসিও বেসির ঈপর নেস্ত।
স্বত্বসনপ্লোপ্লক, মপ্লনানেন বাসঢ ে শুিুমাত্র যঔন পসস ঊপ্লডর চনে বীমা কওাম্পানীর াপ্লণ
স্বত্বসনপ্লোক ওরা ে।
এওটি চীবন বীমা পসস স্বত্বসনপ্লোক বপ্লঢ কবাছাে নে এও বেসি কণপ্লও নে অপ্লরওচনপ্লও
সিওারীর সিওার, সলপ্লরানাম এবং পসসর ুে স্তান্তর (ম্পসত্ত সাপ্লব) অআন কবাছাে।
এওচন বেসি সযসন সিওার স্তান্তর ওপ্লরন ঢাপ্লও স্বত্বক্ষনরয়াগকারী এবং যাপ্লও ম্পসত্ত স্তান্তর
ওরা ে ঢাপ্লও স্বত্বক্ষনরয়াগী বা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্বত্বক্ষনরয়াগ

বীমা অআপ্লনর ৩৮-ঢম নুপ্লচ্ছে নুযােী ভারপ্লঢ স্বত্ব সনেসন্ত্রঢ ে। স্বত্বসনপ্লোক ম্পােপ্লন
স্বত্বসনপ্লোকী ম্পসত্ত স্বপ্লত্বর বসপ্রওার স্বত্ব সিওার এবং ুপ্লের সিওার পান এবং এআ পসসর
মাসও প্লে যান, লঢস াপ্লপপ্লি স্বত্বসনপ্লোকীর স্বত্বসনপ্লোকওারী কণপ্লও ভা সিওার ণাপ্লও না।
কল লঢস টি ঔুবআ গুরুত্বপূডস। এর চ ণস  কয স্বত্বসনপ্লোকী োসবপ্লযাকে প্লবন না যসে কওাপ্লনা
ওারপ্লড অেস্ত প্রঢোঔোঢ ে। স্বত্বসনপ্লোপ্লক প্রপ্লোচন  েগুপ্লার ঘু সি ঈপযুি প্লঢ প্লব এবং
অআনকঢভাপ্লব প্লযাকেঢা ণাওপ্লব না।
েু-প্রওাপ্লরর স্বত্বসনপ্লোক প্লঢ পাপ্লর।

ক্ররখাক্ষচত্র 3: স্বত্বক্ষনরয়ারগর প্রকার
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লতপধ্ীন স্বত্বক্ষনরয়াগ
লঢস ািীন স্বত্বসনপ্লোক পসসর পূডসঢার
ঢাসরপ্লঔ বা স্বত্বসনপ্লোকীর মৃঢুে খঝপ্ল
বীমাওৃ প্লঢর চীবেলাে ঢার ওাপ্লঙ
প্রঢোবঢস ন ওরপ্লব কটি অপ্লরাপ ওপ্লর।

ক্ষনুঃলতপ স্বত্বক্ষনরয়াগ
সনঃলঢস
স্বত্বসনপ্লোক স্বত্বসনপ্লোকওারীর
বরওপ্লমর
সিওারীর
সিওার,
সলপ্লরানাম এবং ুে যা ঢার পসসপ্লঢ
সঙ ঢা স্বত্বসনপ্লোকীর ওাপ্লঙ স্তান্তসরঢ
ে াপ্লবও বা কওাপ্লনা খঝনাে ঢার
ম্পসত্তর প্রঢোবঢস ন ঙা াআ। এআভাপ্লব
পসস ম্পূডসভাপ্লব স্বত্বসনপ্লোকীর প্লঙ্গ
নেস্ত
ওরা
ে।
পরবঢীওাপ্ল
স্বত্বসনপ্লোকওারীর নুমসঢ ঙা াআ ক
পসসর প্লঙ্গ যা ঔুলী ওরপ্লঢ পাপ্লর।

সনঃলঢস স্বত্বসনপ্লোক প্লনও বাসডসচেও পসরসিসঢপ্লঢ কেঔা যাে ািারডভাপ্লব পসসিারী ওঢৃ ও
ঊপ্লডর চনে পসস বেও কেো ে, কযমন কৃঊড।
তবধ্ স্বত্বক্ষনরয়ারগর লতপাবী
তবি স্বত্বসনপ্লোপ্লকর কিপ্লত্র প্রপ্লোচনীে লঢস াবীগুপ্লার সেপ্লও কেঔা যাও।
i.

প্রণমঢ ব বেসি যারা ওাচটি ম্পন্ন ওরপ্লঙ (ওাযসসনবসাী ) ঢাপ্লের বলেআ অবাধ্
অক্ষধ্কার এবং পেমযপ াো বা ক্ষনরয়াগীত পক্ষক্ষর ক্ষনরয়াগরযাগয আগ্র ণাওপ্লঢ প্লব।

ii. সদ্বঢীেঢ এটি প্রপ্লোচন কয স্বত্বক্ষনরয়াগ কাযপ মূযবান ক্ষবরবচনা দ্বারা মক্ষথপ ত রব কযঔাপ্লন
কপ্রম এবং কস্ন ন্তভুস ি প্লব।
iii. ঢৃ ঢীেঢ এটি অবলেও কয স্বত্বসনপ্লোক ক্রকারনা আইন ক্ষবররাধ্ী ব প্ররয়ারগ করা রব না।
ঈোরডস্বরূপ নে কেপ্লল বাবাওারীপ্লও পসস স্বত্বসনপ্লোক সবসনমে সনেন্ত্রড সবিান ঙ্ঘন
ওরপ্লঢ পাপ্লর।
iv. স্বত্বসনপ্লোকী অপ্লরওটি স্বত্বসনপ্লোক ওরপ্লঢ পাপ্লরন সওন্তু মপ্লনানেন ওরপ্লঢ পাপ্লরন না ওারড
স্বত্বসনপ্লোকী বীমাওৃ ঢ নন।
স্বত্বসনপ্লোক সসঔঢ প্লঢ প্লব এবং ন্তঢ এওচন স্বািী দ্বারা ফ ওরাপ্লঢ প্লব।
সলপ্লরানাম
িানান্তর অপ্ল পসসর ঢোেপ্লনর পৃষ্ঠােন অওাপ্লর সবপ্ললভাপ্লব কখাডা ওরা প্লেপ্লঙ। এটি
প্রপ্লোচনীে কয পসসিারীপ্লও বলেআ বীমাওারীপ্লও স্বত্বসনপ্লোক ম্পপ্লওস কনাটি সেপ্লঢ প্লব।
বীমাকারী এই ধ্ররনর ক্ষক্ষখত ক্রকারনা ক্রনাট না পায়া পযপ ন্ত স্বত্বক্ষনরয়াগীর পক্ষক্ষরত
ক্রকারনা অক্ষধ্কার থাকরব না।
ঢোেপ্লনর চনে পসস নসণর পাো এবং চীবন বীমার কনাটি স্বত্বসনপ্লোকপ্লও প্রাভাসবঢ এবং
সনবসেঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর। এঝা ঈপ্লেঔ ওরা অবলেও কয স্বত্বসনপ্লোক সনবেপ্লনর মে কওাম্পাসনর
কওাপ্লনা োসেত্ব কনে না বা ঢার তবিঢা বা অআসন প্রভাব ম্পপ্লওস কওান মঢামঢ প্রওাল ওপ্লর
না। চীবন বীমা কওাম্পাসনর বআ সসপবে ওরা স্বত্বসনপ্লোক ঢাসরঔ কআ ঢাসরঔ প্লব যঔন
স্বত্বসনপ্লোক এবং কনাটিল ংসিি সফ দ্বারা প্রাপ্ত ওরা প্লেপ্লঙ। যসে কনাটি এবং স্বত্বসনপ্লোক
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অাো ঢাসরপ্লঔ প্রাপ্ত ে, ঢাপ্ল কযটি পপ্লর প্রাপ্ত ে ঢার ঢাসরঔ সসপবপ্লের ঢাসরঔ সপ্লপ্লব
সবপ্লবসঘঢ প্লব।
পসসিারীর/বীমাওৃ প্লঢর বঢস মান পসস মপ্লে স্বত্বসনপ্লোকী পসসপ্লঢ ুে পুনসনিসারড ওরপ্লঢ
পাপ্লর। এআ রওপ্লমর পুনসসনিসারপ্লড পরবঢীপ্লও এওটি নঢু ন মপ্লনানেন ওাযসওর ওরপ্লঢ বা োসব
ত্বসরঢ সনষ্পসত্তর চনে স্বত্বসনপ্লোপ্লকর পরামলস কেো ে। অবার, লতপাধ্ীন স্বত্বক্ষনরয়ারগ
পক্ষক্ষর অক্ষধ্কার স্বত্বক্ষনরয়াগীর মৃতুযর ঘটনায় বীমাকৃরতর কারছ প্রতযাপপ ণ রব। নেসেপ্লও
যসে স্বত্বসনপ্লোক বাি ে, মৃঢ স্বত্বসনপ্লোকীর ম্পসত্তপ্লঢ সিওার ঘপ্ল যাে।

ক্ররখাক্ষচত্র 4 : বীমা পক্ষক্ষ স্বত্বক্ষনরয়ারগ ম্পক্ষকপত লতপাবী

মরনানয়ন বনাম স্বত্বক্ষনরয়াগ
মূগত পাথপ কয
মরনানয়ন বা
স্বত্বক্ষনরয়াগ ক্ষক?

মরনানয়ন
মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা োসব
ওরার চনে এওচন
বেসিপ্লও সনপ্লোক 
মপ্লনানেন
কখন মরনানয়ন বা
পসস প্রস্তাব বা অর্ভক
স্বত্বক্ষনরয়াগ করা যারব? ওরার মে মপ্লনানে
ওরা যাপ্লব।
ক্রক মরনানয়ন বা
মপ্লনানেন শুিুমাত্র
স্বত্বক্ষনরয়াগ কররত
বীমাওৃ ঢ সনপ্লচর চীবপ্লনর
পারর?
পসসপ্লঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
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স্বত্বক্ষনরয়াগ
নে এওচন বেসি বা
প্রসঢষ্ঠানপ্লও সিওার স্তান্তর
ওরা  স্বত্বসনপ্লোক।
স্বত্বসনপ্লোক শুিুমাত্র পসস
অরপ্ল্ভকর পর ওরা যাপ্লব।
স্বত্বসনপ্লোক পসসর মাসপ্লওর
দ্বারা প্লঢ পাপ্লর ে
বীমাওৃ ঢ যসে সঢসন

এট ক্রকাথায় প্ররযাযয?

পক্ষক্ষরত
পক্ষক্ষধ্ারীর ক্ষনয়ন্ত্রণ
বজায় থাকরব ক্ষক?

এটি শুিুমাত্র কযঔাপ্লন
বীমা অআন,১৯৩৮
প্রপ্লযাযে কঔাপ্লনআ প্রপ্লযাযে
প্লব।
পসসপ্লঢ পসসিারীর
সিওার এবং সনেন্ত্রড
বচাে ণাওপ্লব এবং
মপ্লনানীপ্লঢর পসস িীপ্লন
অপ্লবেপ্লনর কওাপ্লনা
সিওার কনআ।

ািী ক্ষক প্ররয়াজন?
তারা ক্ষক ক্রকারনা
অক্ষধ্কার পারব?

ািীর প্রপ্লোচন কনআ।
পসসপ্লঢ মপ্লনানীপ্লঢর
কওাপ্লনা সিওার কনআ।

এট ক্ষক প্রতযাার করা
যায়?

পসস ঝাপ্লমর
স কযপ্লওাপ্লনা
মে মপ্লনানেন প্রঢোার
বা বাসঢ ওরা যাে।

অপ্রাপ্তবয়রির ক্রিরত্র:

মপ্লনানীঢ প্রাপ্তবেস্ক প্ল
এওচন ওপ্লমস সনযুি
বেসিপ্লও সনযুি ওরা
প্লব।
মপ্লনানীপ্লঢর মৃঢুের কিপ্লত্র
পসসর সিওার
পসসিারপ্লওর ওাপ্লঙ বা
ঢার অআনঢ
ঈত্তরাসিওারীর ওাপ্লঙ
প্রঢোপসড ে।

মরনানীরতর বা
স্বত্বক্ষনরয়াগীর মৃতুযর
ক্রিরত্র ক্ষক রব?

বীমাকৃরতর মৃতুযর পর
এবং মৃতুয ক্রিরত্র োক্ষব
পক্ষররলারধ্র পূরবপ
মরনানীরতর বা
স্বত্বক্ষনরয়াগীর মৃতুয

মৃঢুের কিপ্লত্র োসব
সনষ্পসত্তর পূপ্লবস মপ্লনানীপ্লঢর
মৃঢুে প্ল, মৃঢুে কিপ্লত্র
োসব বীমাওৃ প্লঢর অআনঢ
ঈত্তরাসিওারীপ্লের পসরপ্ললাি
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পসসিারী ন বা
স্বত্বসনপ্লোকী দ্বারা।
এটি মগ্র সবপ্লে প্রপ্লযাযে, স্ব
স্ব কেপ্ললর ম্পসত্ত স্তান্তর
অআন নুাপ্লর।
পসসিারী পসসর িীপ্লন
ঢার সিওারীর সিওার,
সলপ্লরানাম এবং ুে ারাপ্লবন
যঢিড না পুনঃস্বত্বসনপ্লোক
ওরা প্লচ্ছ এবং স্বত্বসনপ্লোকীর
পসসর িীপ্লন অপ্লবেপ্লনর
সিওার অপ্লঙ।
ািী অবসলেও।
স্বত্বসনপ্লোকী পসসপ্লঢ ম্পূডস
সিওার পাে, এবং পসসর
িীপ্লন অপ্লবেন ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।
এওবার স্বত্বসনপ্লোক প্লে ককপ্ল
কটি প্রঢোার ওরা যাে না
সওন্তু পুনঃনপ্লোক ওরা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
স্বত্বসনপ্লোকী প্রাপ্তবেস্ক প্ল
এওচন সবভাবও সনযুি
ওরা প্লব।
লঢস ািীন স্বত্বসনপ্লোকীর মৃঢুের
কিপ্লত্র পসসর সিওার
বীমাওৃ প্লঢর ওাপ্লঙ প্রঢোপডস
প্লব, স্বত্বসনপ্লোপ্লকর লঢস
নুযােী। বাি
স্বত্বসনপ্লোকীর মৃঢুের কিপ্লত্র
ঢার অআনঢ ঈত্তরাসিওারীরা
পসসর সিওার পাপ্লব।
সনষ্পসত্তর অপ্লক স্বত্বসনপ্লোকীর
মৃঢুে খঝপ্ল, পসসর ঝাওা
স্বত্বসনপ্লোকীর অআনঢ
ঈত্তরাসিওারী পাপ্লব এবং
বীমাওৃ ঢ সযসন

র ক্ষক রব?
ঋণোতারের পক্ষক্ষরত
ংযুি কররত পাররন
ক্ষক?

ওরা প্লব।
ঊডোঢাপ্লের বীমা
পসসপ্লঢ ংযুিু ওরা
যাপ্লব কযঔাপ্লন মপ্লনানেন
অপ্লঙ।

স্বত্বসনপ্লোকওারী সঢসন নন।
ঊডোঢাপ্লের পসসপ্লঢ কচা া
যাপ্লব না যসে না স্বত্বসনপ্লোক
ঊডোঢাপ্লের প্রঢারডা ওরা
প্লেপ্লঙ ঢা কেঔাপ্লনা যাে।

c) পক্ষক্ষ প্রক্ষতক্ষক্ষপ
এওটি চীবন বীমা পসস নসণ শুিুমাত্র প্রসঢশ্রুসঢর এওটি প্রমাড। পসস নসণর িসঢ বা ধ্বং
এবং কওান ভাপ্লবআ ঘু সির িীন কওাপ্লনাভাপ্লবআ কওাম্পানী োে মুি প্লব না।
পসস নসণ
াসরপ্লে যাোর কিপ্লত্র চীবন বীমা কওাম্পাসন ািারডঢ অেলস পেসঢ নুরড ওরপ্লঢ প্লব।
ািারডঢ সফ এআ খঝনাটি পরীিা ওপ্লর কেঔপ্লব সভযুি িসঢ প্লন্ন ওরার কওাপ্লনা ওারড
অপ্লঙ সওনা। পসস াসরপ্লে ককপ্লঙ এবং কওাপ্লনা ভাপ্লবআ পাো ্ভকব নে ঢার প্লন্তাচনও প্রমাড
প্রওাল ওরার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর। ািারডঢ োসবর সনষ্পসত্ত ওরা ে োসবোপ্লরর সনশ্চেঢা বা
সনশ্চেঢা ঙা া িসঢপূরড মুঘপ্লওার রবরা ওরার পর।
যসে পসরপ্ললাি বাসও ণাপ্লও এবং পসরপ্ললাসিঢ প্লণসর পসরমাড কবলী ে, ঢাপ্ল সফ, িসঢর
প্রসঢপ্লবেন ওপ্লর এওটি সবজ্ঞাপন বোপও প্রঘন প্লঙ্গ এওটি িানীে ওাকচ কেোর চনে কচার
ওরপ্লঢ পাপ্লর। নে ওাপ্লরা ওাঙ কণপ্লও কওাপ্লনা অপসত্ত কনআ ঢা সনসশ্চঢ ওপ্লর এওটি প্রসঢসসপ
পসস চাসর ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
d) পক্ষরবতপন
পসসিারী পসসর সবসি এবং লঢস াবীপ্লঢ পসরবঢস প্লনর প্রভাব ঘাআপ্লঢ পাপ্লরন। বীমাওারী এবং
বীমাওৃ ঢ ঈভপ্লের ম্মসঢ ণাওপ্ল এিরপ্লনর পসরবঢস ন ওরার সবিান অপ্লঙ। ািারডঢ পসসর
প্রণম বঙপ্লর পসরবঢস প্লনর নুমসঢ কনআ, শুিুমাত্র সপ্রসমোপ্লমর িরন পসরবঢস ন বা পসরবঢস ন কযগুপ্লা
প্রওৃ সঢপ্লঢ পসরাযস কগুপ্লা ঙা া - কযমন
 নাম বা /ঠিওানা পসরবঢস ন;
 বে কবলী বা ওম প্রমাসডঢ প্ল বেপ্লর পুনঃপ্রপ্লবল;
 েুটি েুখসঝনার কিপ্লত্র ুসবিা বা িােী িমঢা আঢোসের কিপ্লত্র ুসবিা নুোপ্লনর চনে
নুপ্লরাি।
পরবঢী বঙপ্লর পসরবঢস ন নুপ্লমাসেঢ প্লঢ পাপ্লর। এআ পসরবঢস ন সওঙু এওটি ঈপযুি ঢোেন বা
এওটি পৃণও ওাকপ্লচ িাপন দ্বারা প্রভাসবঢ প্লঢ পাপ্লর। নোনে পসরবঢস প্লন, পসস লপ্লঢসর
সবেকঢ পসরবঢস প্লনর প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর, বঢস মান পসসর বাসঢ এবং নঢু ন পসস
রবরাপ্লর প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।
প্রিান সওঙু পসরবঢস ন কযগুপ্লা নুপ্লমাসেঢ কগুপ্লা 
i. সনসেস ি কিডীর বীমা বা ঝামস পসরবঢস ন [ছুাঁ সও বৃসে ে না কযঔাপ্লন]
ii. অেস্ত ণস ওমাপ্লনা
iii. সপ্রসমোম পসরপ্ললাি প্রডাীর পসরবঢস ন
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iv. পসস শুরু বার ঢাসরপ্লঔর পসরবঢস ন
v. পসসটি এও বা এওাসিও পসসপ্লঢ ভাক
vi. সঢসরি সপ্রসমোম বা সনেন্ত্রডমূও ওারড পারড
vii. ুপ্লযাকীন কণপ্লও ুপ্লযাকযুিপ্লঢ পসরবঢস ন
viii. নাম ংপ্ললািন
ix. েুটি েুখসঝনা কিপ্লত্র ুসবিার নুোন এবং োসব পসরপ্ললাপ্লির চনে সনস্পসত্তর সবওল্প
এআ মস্ত পসরবঢস ন ািারডঢ ছুাঁ সও বৃসের চনে চস ঢ ে না। পসসপ্লঢ নোনে পসরবঢস ন
অপ্লঙ কগুপ্লা নুপ্লমাসেঢ নে। এআ পসরবঢস নগুপ্লা েপ্লঢা সপ্রসমোম হ্রাপ্লও প্রাভাসবঢ ওপ্লর।
ঈোরড  প্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির ঝামস বৃসে ওরা; ুপ্লযাকীন কণপ্লও ুপ্লযাকযুিপ্লঢ পসসপ্লঢ
পসরবঢস ন; এও কিডীর বীমা কণপ্লও নেপ্লঢ পসরবঢস ন ওরা, কযঔাপ্লন এটি ছুাঁ সও বৃসে ওপ্লর: এবং
অেস্ত প্লণসর পসরমাড বৃসে ওপ্লর।
বীমা কওাম্পাসন বসত্র ািারডঢ ঢাপ্লের পসস নসণপ্লঢ প্রওৃ ঢ লপ্লব্দর সনবসাঘন ওরপ্লঢ নুমসঢ
কেো, সওন্তু এআ নুপ্লমােপ্লনর চনে সনেন্ত্রপ্লওর ওাঙএ চমা ওরার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।

অত্ম পরীিা ১
কওান পসরসিসঢপ্লঢ পসসিারওপ্লও ওাপ্লযস সনযুি বেসি সনযুি ওরার প্রপ্লোচন ে?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওৃ ঢ নাবাও/নাবাসওা
মপ্লনানীঢ নাবাও/নাবাসওা
পসসিারও ুি মসস্তষ্ক
পসসিারও সববাসঢ নে

ারাংল


সঢসরি মে েফা পসসিারওপ্লও পানা বার পর সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরা চনে এওটি
সঢসরি মপ্লের নুোন ওপ্লর।



পুনবসাপ্লর এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওটি পসসপ্লও ববৎ ওপ্লর কযটি
প্রসমোম -পসরপ্ললাপ্লির ওারপ্লড বাসঢ প্লেপ্লঙ বা -বাপ্লচোপ্তওরড লপ্লঢসর িীপ্লন বা রপ্লেপ্লঙ।



পসস ঊড েুটি কিপ্লত্র ািারড বাসডসচেও ঊড কণপ্লও অাো, প্রণমঢ পসসর মাসও ঊড
পসরপ্ললাপ্লি অআনঢ বািে নে এবং বীমাওারীপ্লও বীমাওৃ প্লঢর ঊড পরীিা ঞ্চান ওরার প্রপ্লোচন
কনআ।



মপ্লনানেন  কযঔাপ্লন বীমাওৃ ঢ ঢাপ্লের মৃঢুের পর বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা অেস্ত ণস প্রোন
ওরার চনে এওচন বেসি(-কের) নাম প্রস্তাব ওপ্লর।



এওটি চীবন বীমা পসসপ্লঢ স্বত্বসনপ্লোক বপ্লঢ কবাছাে নে এওচন বেসি কণপ্লও নে
অপ্লরওচনপ্লও সিওারীর সিওার, সলপ্লরানাম এবং পসসর ুে (ম্পসত্ত সাপ্লব) স্তান্তর
ওাযস। কয বেসি সিওার স্তান্তর ওপ্লরন ঢাপ্লও স্বত্বসনপ্লোকওারী বী ে এবং কয বেসিপ্লও
ম্পসত্ত স্তান্তসরঢ ওরা ে ঢাপ্লও স্বত্বসনপ্লোকী বা ে।
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পসরবঢস ন বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভপ্লের ম্মসঢর সবে। ািারডঢ পসরবঢস ন পসসর প্রণম
বঙর মপ্লে নুপ্লমাসেঢ নে, চ সওঙু বেসঢঢ।

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

সঢসরি মে
পসস সবঘু েঢ
পসস পুনবসা
প্রঢেপসড মূে
মপ্লনানেন
স্বত্বসনপ্লোক

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্রযখারন মরনানীত নাবাক/নাবাক্ষকা, ক্রখারন পক্ষক্ষধ্াররকর কারযপ ক্ষনযুি বযক্ষি ক্ষনযুি করার
প্ররয়াজন।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে মপ্লনানেপ্লনর কিপ্লত্র নীপ্লঘর কওান বিবেটি ঢে?
I.
II.
III.
IV.

ঊপ্লডর সবসনমপ্লে সবমাওারীপ্লও পসস সনিসাসরঢ প্ল পসস মপ্লনানেন বাসঢ ওরা ে না
মপ্লনানেন পসস ক্রপ্লের মে বা পরবঢীওাপ্ল ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর
মপ্লনানেন পসসর ঢোেন দ্বারা পসরবঢস ন ওরা যাে
মগ্র োসবপ্লঢ মপ্লনানীপ্লঢর ম্পূডস সিওার অপ্লঙ

প্রশ্ন 2
পসসর সনসশ্চঢ প্রঢেপসড মূে চসপ্লনর চনে, অআনঢ ওঢসেন সপ্রসমোম ণস প্রোন ওরা অবলেও?
I.
II.
III.
IV.

ওমপপ্লি
ওমপপ্লি
ওমপপ্লি
ওমপপ্লি

২
৩
৪
৫

বঙর
বঙর
বঙর
বঙর

পরপর
পরপর
পরপর
পরপর

সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

চনে
চনে
চনে
চনে

ণস
ণস
ণস
ণস

প্রোন
প্রোন
প্রোন
প্রোন

প্রশ্ন 3
ওঔন পসস সবঘু েঢ প্লেপ্লঙ বপ্ল কডে ওরা ে?
I.

যসে সপ্রসমোম সনসেস ি ঢাসরপ্লঔ পসরপ্ললাি না ওরা ে
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ওরপ্লঢ
ওরপ্লঢ
ওরপ্লঢ
ওরপ্লঢ

প্লব
প্লব
প্লব
প্লব

II. প্রসমোম সনসেস ি ঢাসরপ্লঔর অপ্লক যসে পসরপ্ললাি না ওরা ে
III. সঢসরি সেপ্লন যসে সপ্রসমোম পসরপ্ললাি না ওরা ে
IV. যসে পসস প্রঢোপসড ওরা ে
প্রশ্ন 4
এওটি বীমা পসসর সঢসরি মপ্লের কিপ্লত্র নীপ্লঘর কওান বিবেটি ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

সঢসরি
সঢসরি
সঢসরি
সঢসরি

মপ্লের
মপ্লের
মপ্লের
মপ্লের

অেলস
অেলস
অেলস
অেলস

তেখসে
তেখসে
তেখসে
তেখসে

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

প্রশ্ন 5
সনসেস ি মপ্লের সভঢপ্লর যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সঢসরি মপ্লের অপ্লক মৃঢুে খঝপ্ল
সও প্লব?
I.

সবমাওারী সনসেস ি ঢাসরপ্লঔ সপ্রসমোম -পসরপ্ললাপ্লির ওারপ্লড পসস ওাযসওর সবপ্লবঘনা ওরপ্লবন
এবং ঢ: পর োসব প্রঢোঔোন ওরপ্লবন
II. সবমাওারী োসব পসরপ্ললাি ওরপ্লবন এবং কল পসরপ্ললাসিঢ সপ্রসমোম পসরঢোক ওরা প্লব
III. পসরপ্ললাসিঢ সপ্রসমোম কওপ্লঝ কনোর পর বীমাওারী োসব পসরপ্ললাি ওরপ্লবন
IV. সবমাওারী োসব পসরপ্ললাি ওরপ্লবন ুে পসরপ্ললাসিঢ সপ্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির ওরপ্লবন কযটি ুপ্লের
ার ঈপপ্লর ২% সপ্লপ্লব গ্রড ওরা প্লব।
প্রশ্ন 6
সবঘু েঢ পসস পুনবসাপ্লর মে বীমা কওাম্পানীর ওাপ্লঙ নীপ্লঘর েৃসিভপ্লঙ্গর কওানটি বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস
বপ্ল সবপ্লবসঘঢ ে? বপ্লঘপ্লে ঈপযুি সবওল্পটি সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

পুনবসাপ্লর মে সবমাপ্লযাকেঢার প্রমাড
পসসর পুনবসা বীমা কওাম্পাসনর চনে ছুাঁ সও বৃসে ওপ্লর
ুে পসরপ্ললাসিঢ প্রসমোম পসরপ্ললাি
সনসেস ি মে ীমাে বীমাওৃ ঢপ্লও পুনবসা অপ্লবেন চমা ওরপ্লঢ প্লব

প্রশ্ন 7
বীমা পসসর চনে মপ্লনানেন বীমা অআন,১৯৩৮ _________ -এর িীপ্লন নুপ্লমাসেঢ ে।
I.
II.
III.
IV.

নুপ্লচ্ছে
নুপ্লচ্ছে
নুপ্লচ্ছে
নুপ্লচ্ছে

১০
৩৮
৩৯
৪৫

প্রশ্ন 8
বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কণপ্লও পসসর যার সবরুপ্লে ঊড কনো প্লেসঙ কপ্লিপ্লত্র সনম্নসসঔঢ কওান
বিবেটি ঢে ?
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I.
II.
III.
IV.

পসস বীমা কওাম্পানীর পপ্লি সনপ্লোক ওরা প্লব
এআ প্রওাপ্লরর পসস মপ্লনানেন বাসঢ প্লে যাে বীমা কওাম্পানীর পপ্লি সনপ্লোপ্লকর ওারপ্লড
মপ্লনানীপ্লঢর সিওার বীমাওারীর পসস অগ্র প্রাভাসবঢ প্লব
পসস ঊড ািারডঢ পসসর প্রঢেপসড মূপ্লের লঢওরাে ীমাবে

প্রশ্ন 9
সনম্নসসঔঢ কওান বিবেটি বীমা পসস সনপ্লোপ্লকর কিপ্লত্র ঢে?
I.

সনঃলঢস স্বত্বসনপ্লোপ্লকর কিপ্লত্র, স্বত্বসনপ্লোকীর মৃঢুের খঝনাে, পসস সলপ্লরানাম মৃঢ স্বত্বসনপ্লোকীর
ম্পসত্তপ্লঢ স্তান্তসরঢ প্লব।
II. চীবন বীমা পসসর স্বত্বসনপ্লোক সিওাসরর সিওার, সলপ্লরানাম এবং পসসর ুে(ম্পসত্ত
সপ্লপ্লব) এওচন বেসি কণপ্লও অপ্লরওচন বেসিপ্লঢ স্তান্তর ওাযস কবাছাে।
III. পসসিারীর বলেআ স্বত্বসনপ্লোপ্লকর কনাটিল বীমাওারীপ্লও কেো প্রপ্লোচন।
IV. বাি স্বত্বসনপ্লোপ্লকর কিপ্লত্র, পসস স্বত্বসনপ্লোকীর ওাপ্লঙ পূডসঢা পযসন্ত নেস্ত ণাপ্লও, বীমাওৃ প্লঢর
পসস কমোে মপ্লে মৃঢুের কিত্র ঙা া, কযঔাপ্লন পসস বীমাওৃ প্লঢর
কভাকওারীপ্লের ওাপ্লঙ
প্রঢোবৃত্ত ে।
প্রশ্ন 10
সনপ্লঘর কওান পসরবঢস নটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা নুপ্লমাসেঢ?
I.
II.
III.
IV.

পসসটিপ্লও েুআ বা কবলী পসসপ্লঢ সবভি ওরা
প্রসমোম পসরপ্ললাি লপ্লঢসর সবস্তার
ুপ্লযাকযুি পসস কণপ্লও ুপ্লযাকীন পসসপ্লঢ পসরবঢস ন
অেস্ত মূপ্লের বৃসে

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসবর মগ্র (বা অংসলও) মপ্লনানীপ্লঢর কওপ্লনা সিওার কনআ
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসসর সনসশ্চঢ প্রঢেপসড মূে চসপ্লনর চনে ওমপপ্লি ৩ বঙর পরপর সপ্রসমোম চনে ণস প্রোন
ওরপ্লঢ প্লব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
যসে সঢসরি সেপ্লন যসে সপ্রসমোম পসরপ্ললাি না ওরা ে,পসস সবঘু েঢ প্লেপ্লঙ বপ্ল কডে ওরা প্লব
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সঢসরি মপ্লের অেলস তেখসে এওমা বা ৩১ সেন।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসেস ি মপ্লের সভঢপ্লর যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সঢসরি মপ্লের অপ্লক মৃঢুে খঝপ্ল
পসরপ্ললাসিঢ সপ্রসমোম কওপ্লঝ কনোর পর বীমাওারী োসব পসরপ্ললাি ওরপ্লবন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবঘু েঢ পসস পুনবসাপ্লর মে পুনবসাপ্লর মে সবমাপ্লযাকেঢার প্রমাড বীমা কওাম্পানীর ওাপ্লঙ
বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস বপ্ল সবপ্লবসঘঢ ে?
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা পসসর চনে মপ্লনানেন বীমা অআন,১৯৩৮

নুপ্লচ্ছে ৩৯-এর িীপ্লন নুপ্লমাসেঢ ে।

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
ঔ সবওল্পটি ঠিও নে।
এওটি পসস যার সবরুপ্লে বীমা কওাম্পানীর ওাঙ কণপ্লও ঊড গ্রড ওরা প্লেপ্লঙ ঢার কিপ্লত্র,
কওাম্পানীর পপ্লি পসস সনপ্লোপ্লকর চনে মপ্লনানেন বাসঢ প্লব না।

বীমা

উির 9
ঠিও সবওল্পটি  IV.
খ সবওল্পটি ঠিও নে।
বাি স্বত্বসনপ্লোপ্লকর কিপ্লত্র, পসস স্বত্বসনপ্লোকীর ওাপ্লঙ ম্পূডস নেস্ত ণাপ্লও, পূডস ো পযসন্ত। পসস
কমোপ্লে বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের খঝনা খঝপ্ল, পসস বীমাওৃ প্লঢর কভাকওারীপ্লের ওাপ্লঙ প্রঢোপসড প্লব না।
স্বত্বসনপ্লোকী পসস ুসবিা সিওারী।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসরবঢস নটি যা পসসটিপ্লও েুআ বা কবলী পসসপ্লঢ সবভি ওরার প্লঙ্গ চস ঢ ঢা নুপ্লমাসেঢ।
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15
োয়গ্রণ
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এওচন চীবন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ওাচ এওবার ্ভকাবে গ্রাও কণপ্লও ুরসিঢ এওটি প্রস্তাব ওরাপ্লঢআ কল
নে। প্রস্তাবটি বীমা কওাম্পানী ওঢৃস ও গ্রড ওরা অবলেও এবং ফাফ পসসপ্লঢ।
এমন সও চীবন বীমা প্রস্তাবপ্লও প্রওৃ ঢপপ্লি এওটি ককঝপ্লের মিে সেপ্লে কযপ্লঢ ে কযঔাপ্লন চীবন
সবমাওারী প্রস্তাব সোন্ত কনন কয গ্রড ওরা প্লব সওনা এবং যসে ঢাআ ে, এআ িোপ্লে অমরা
বীমাঘু সির োেগ্রপ্লডর প্রসক্রো ম্পপ্লওস সবলপ্লে চানব এবং এআ প্রসক্রোে চস ঢ ঈপাোনমূ।
ক্ষলিরণর ফাফ
A. োেগ্রড – কমৌসও িারডা
B. স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রড
C. স্বািে ম্পসওস ঢ োেগ্রড
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A. োয়গ্রণ – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. োয়গ্ররণর উরেলয
অমরা োেগ্রপ্লডর ঈপ্লেলে পরীিা সেপ্লে শুরু ওরব। েুটি ঈপ্লেলে অপ্লঙ
i. সবপরীঢ সনবসাঘন বা সবমাওারীর সবরুপ্লে সনবসাঘন প্রসঢপ্লরাি
ii. ছুাঁ সও কিডীভু ি এবং ছুাঁ সও মপ্লিে মঢা সবিান ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষক ক্ষনবপ াচন লব্দটি চীবন বীমার চনে প্রসঢটি প্রস্তাব মূোেন এটি কয ছুাঁ সও প্রেলসন ওপ্লর ঢার
পসরমাড এবং ঢারপর বীমা প্রোন ওরা প্লব সওনা সোন্ত এবং সও লপ্লঢস ঢা কবাছাে।

সবপরীঢ সনবসাঘন  মানুরর এমন প্রবৃক্ষি, যা রন্দ করর বা জারন ক্রয তারের িক্ষতর ম্মুখীন
বার ম্ভাবনা উচ্চ, াগ্রর বীমা চান এবং প্রক্ষেয়ায় াভ কররত চান।
উোরণ
যসে চীবন বীমাওারীর যাপ্লও বীমা কেো প্লচ্ছ ক ম্পপ্লওস সনবসাঘনী না প্লঢ ে, বেসি যাপ্লের
গুরুঢর করাক কযমন াপ্লঝসর মো বা ওোন্সার ণাপ্লও, যাপ্লের েীখসসেন বাাঁঘার অলা কনআ ঢারা
বীমা সওনপ্লঢ ঘাআপ্লবন ক ুপ্লযাক অপ্লঙ।

অনয কথায়, ক্ষবমাকারী ক্ষনবপ াচন অনুলীন না করর থারকন, তার তা ক্ষনবপ াচন ক্ষবরুরদ্ধ এবং
প্রক্ষেয়া িক্ষতর ম্মুখীন করা রব।
2. ঝুঁু ক্ষকর মরধ্য মেক্ষলপ তা
এঔন ছুাঁ সওর মপ্লিে মেসলসঢা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরা যাও। ‚মেসলসঢা‛ লব্দটির ণস অপ্লবেনওারী
যাপ্লের এওআ পসরমাপ্লন ছুাঁ সও ঈন্মুি ে ঢাকের এওআ সপ্রসমোম বপ্লকস িাপন ওরা অবলেও। অমরা
আসঢমপ্লিে কেপ্লঔসঙ সওভাপ্লব চীবন বীমাওারীরা মৃঢুে-ারসড বেবার ওপ্লর পসরবসঢস ঢ সপ্রসমোম সনিসারড
ওরার চনে। কঝসবটি স্বাভাসবও মাপ্লনর চীবপ্লনর মৃঢুের সভজ্ঞঢা বা ক ছুাঁ সও ঈপিাপন ওপ্লর।
ঢারা চীবন বীমা সনপ্লঢ প্রস্তাব ওরা সিওাংল বেসিপ্লের ন্তভুস ি ওপ্লর।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ঈপিাপও মেসলসঢা, োেগ্রড এওটি প্রসক্রোে প্লঙ্গ চস প্লঢ কযটি ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ সপ্লপ্লব
পসরসঘঢ, ণসাৎ বেসিকঢ চীবপ্লন ঢাপ্লের চাসর ওরা ছুাঁ সও পসরমাপ্লনর ঈপর সনভস র ওপ্লর
কিডীওরড ওরা এবং সবসভন্ন ছুাঁ সও কিডীর সনিসাসরঢ ে। ঘার প্রওার ছুাঁ সও কিডী অপ্লঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ

i.

স্বাভাক্ষবকমারনর জীবন

এটি ঢাপ্লের সনপ্লে কঠিঢ যারা মৃঢুে-ারসডপ্লঢ প্রওাসলঢ স্বাভাসবওমাপ্লনর চীবপ্লনর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ
মৃঢুে প্রঢোলা ওরপ্লঙন।
ii. আকাক্ষিত ঝুঁু ক্ষক
এটিপ্লঢ যাপ্লের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর স্বাভাসবও চীবপ্লনর কঘপ্লে ঈপ্লেঔপ্লযাকেভাপ্লব ওম এবং ঢ: পর
এওটি সনম্ন সপ্রসমোম ঢাপ্লের সভযুি ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
iii. ক্ষনকৃষ্ট মারনর জীবন
এটিপ্লঢ যাপ্লের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর ািারড বা স্বাভাসবও মাপ্লনর চীবপ্লনর কঘপ্লে কবলী, সওন্তু ঢা
বীমাপ্লযাকে সপ্লপ্লব কডে। ঢারা বীমার চনে ঈচ্চ (ণবা সঢসরি) সপ্রসমোম প্লঙ্গ কৃীঢ বা
সনসেস ি সবপ্লে ীমাবে।
iv. িীণতর জীবন
এআ যার তবওে এবং অপ্লপসিঢ সঢসরি মৃঢুোর এঢ ব কবলী কয ঢাপ্লের এওটি ািেী
ঔরপ্লঘ বীমা ওভাপ্লরচ ঈপব্ধ ওরা প্লঢ পাপ্লর না। ওঔন ওঔন এওচন বেসির প্রস্তাব
ামসেওভাপ্লব স্বীওার ওরা প্লঢ পাপ্লর যসে সঢসন এওটি পাপ্লরলন মঢ এওটি াম্প্রসঢও
সঘসওৎা খঝনার ম্মুঔীন ন।
3. ক্ষনবপ াচন প্রক্ষেয়া
োেগ্রড বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তপ্লর খপ্লঝ বা কযপ্লঢ পাপ্লর:
 সনম্ন স্তপ্লর
 োেগ্রপ্লডর সবভাক স্তপ্লর
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: োয়গ্রণ বা ক্ষনবপ াচন প্রক্ষেয়া

a) ক্ষনম্ন বা প্রাথক্ষমক স্তর
সনম্ন স্তপ্লর োেগ্রড প্রাথক্ষমক োয়গ্রণ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ। এটিপ্লঢ এওচন অপ্লবেনওারী বীমা
ওভাপ্লরচ পাোর কযাকে সওনা ঢার সোন্ত সনপ্লঢ এপ্লচন্ট বা কওাম্পানী প্রসঢসনসি দ্বারা এওসত্রঢ
ওরা ঢণে ন্তভুস ি। প্রাণসমও োেগ্রপ্লড এপ্লচপ্লন্টর এওটি গুরুত্বপূডস ভূ সমওা অপ্লঙ। বীমাওৃ ঢ চীবন
ম্পপ্লওস চানার চনে সঢসনআ কিষ্ঠ চােকাে অপ্লঙন।
প্লনও বীমা কওাম্পানী প্রস্তাসবঢ বীমার চনে ককাপনীে প্রসঢপ্লবেন, চানপ্লঢ ঘাো সনসেস ি ঢণে
এবং মঢামঢ প্রপ্লোচনীে মপ্লন ওপ্লর কয এপ্লচন্ট প্রেত্ত ুপাসরল ম্পূডস ওরপ্লবন।
এওআ প্রওাপ্লরর প্রসঢপ্লবেন, কযটি তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি প্রক্ষতরবেন সপ্লপ্লব পসরসঘঢ, চীবন বীমা
কওাম্পাসনর এওচন ওমসওঢস ার কণপ্লও ঘাো প্লঢ পাপ্লর। এটি ািরডঢ প্রস্তাসবঢ চীবপ্লনর
চীসবওা, অে এবং অসণসও বিা এবং মযসাো প্রসঢপ্লবেন ওপ্লর।
জাক্ষয়াক্ষত পযপ রবিণ এবং বীমাচু ক্ষির প্রাথক্ষমক োয়গ্রণকারী ক্ষারব এরজন্ট ভূক্ষমকা
ছুাঁ সও সনবসাঘন সবপ্লে প্লনও সোন্ত প্রস্তাব অওাপ্লর প্রস্তাবও দ্বারা প্রওাসলঢ ওরা খঝনা ঈপর সনভস র
ওপ্লর। োেগ্রড সবভাপ্লক বপ্ল এওচন োেগ্রডওারীর পপ্লি এআ খঝনা ঢে এবং চাসোসঢর
মািেপ্লম ঙা আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রাে প্লঙ্গ ভু  ওরা প্লেপ্লঙ সওনা ঢা চানা ওঠিন প্লঢ পাপ্লর।
এপ্লচন্ট এঔাপ্লন গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর। প্রওাসলঢ খঝনা সঢে সওনা, কযপ্লঢু এপ্লচন্ট প্রস্তাসবঢ
চীবপ্লনর প্লঙ্গ প্রঢেি  বেসিকঢ কযাকাপ্লযাক অপ্লঙ এবং এআভাপ্লব সনরীিড ওরপ্লঢ পাপ্লরন যসে ভু 
পপ্লণ ঘাসঢ ওরার চনে আচ্ছাওৃ ঢ -প্রওাল বা সমণো বডসনা এওটি সভপ্রাে সেপ্লে তঢসর ওরা ে
ঢা সনরূপপ্লডর করা বিাপ্লন সঢসন রপ্লেপ্লঙন।
b) োয়গ্ররণর ক্ষবভাগ স্তর
োেগ্রপ্লডর সদ্বঢীে স্তরটি  সটপাঝসপ্লমন্ট বা সফ স্তর। এঝাপ্লঢ সবপ্ললজ্ঞ এবং এমন ওাপ্লচ েি
বেসি এবং যারা চীবন বীমা চনে মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে সবপ্লবঘনা ওপ্লর প্রস্তাব গ্রড ওরা প্লব
সওনা বা সও লপ্লঢস ঢা সির ওরপ্লবন যারা ঢারা চস ঢ ণাপ্লও।
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4. োয়গ্রণ পদ্ধক্ষত
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : োয়গ্রণ পদ্ধক্ষত

এআ ঈপ্লেপ্ললে োেগ্রডওারী েু-প্রওাপ্লরর পেসঢ নুরড ওরপ্লঢ পাপ্লরন:
ক্ষদ্ধান্তমূক পদ্ধক্ষত
ংখযাগত পদ্ধক্ষত
এআ পেসঢ নুযােী সবেকঢ সোন্ত এআ পেসঢপ্লঢ োেগ্রডওারীর িীপ্লন ব
বেবার ওরা ে, সবপ্লল ওপ্লর যঔন কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ (প্লওান আসঢবাঘও
চটি কওাপ্লনা কিপ্লত্র।
বা নুকূ ওারপ্লডর চনে কনসঢবাঘও
পপ্লেন্ট) ওারপ্লডর চনে আসঢবাঘও সবঘার
সনিসারড ওপ্লরন।
উোরণুঃ
এওচন
বেসি
যার
টাোপ্লবটি অপ্লঙ ঢাপ্লও বীমা প্রোন
ওরা প্লব সওনা এবং কওান লপ্লঢস
এআ পসরসিসঢপ্লঢ, সবভাক এঙা া
সনিসাসরঢ পপ্লেন্ট কমাঝ ংঔো এটিপ্লঢ ওঢ
এওটি টািাপ্লরর মঢামঢ কপপ্লঢ পাপ্লরন এক্স্ট্ো মঝসাসটি করটিং (এঙা া আএমঅর
যাপ্লও কমসটপ্লও করফাসর বা ে।
বা ে)
কেো প্লেপ্লঙ ঢা সনিসারড
সোন্ত কনপ্লব। কবলী আএমঅর কবলী
স্বাভাসবওমাপ্লনর চীবন। যসে আএমঅর ঔুব
কবলী ে, ঢাপ্ল বীমা প্রঢোর ওরা প্লঢ
পাপ্লর।
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োয়গ্রণ ক্ষদ্ধান্ত
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : োয়গ্রণ ক্ষদ্ধান্ত

অমরা এঔন সবসভন্ন প্রওার সোন্ত সবপ্লবঘনা ওরব কযগুপ্লা োেগ্রপ্লডর কিপ্লত্র প্রস্তাব সপ্লপ্লব
োেগ্রডওারী গ্রড ওপ্লরন।
a) াধ্ারণ ারর গ্রণ (আর) বপ্লঘপ্লে ািারড সোন্ত। এআ করটিং ূসঘঢ ওপ্লর কয ািারড
বা স্বাভাসবওমাপ্লনর চীবপ্লন প্রপ্লযাচনে এওআ প্রসমোম াপ্লর ছুাঁ সও কৃসঢ প্লেপ্লঙ।
b) অক্ষতক্ষরি গ্রণ: ব ংপ্ললর সনম্ন মাপ্লনর ছুাঁ সও প্লঙ্গ কমাওাসবা ওরার বপ্লঘপ্লে ািারড
ঈপাে। এটিপ্লঢ সপ্রসমোম ারসডবে াপ্লরর ঈপর এওটি সঢসরি মূে চস ঢ.
c) আশ্বস্ত অরথপ বন্ধক গ্রণ: বেও  এও প্রওাপ্লরর িারড কযটি চীবন বীমা কওাম্পানী
োসবর কিপ্লত্র পসরপ্ললাসিঢ ুসবিা প্লণস নুলীন ওরপ্লঢ পাপ্লর (অংসলও বা ম্পূডসরূপ্লপ)।
উোরণ: বীমার চনে প্রস্তাসবঢ চীবন টিসব মঢ করাক কভাক ওপ্লরপ্লঙ এবং অপ্লরাকে াভ
ওপ্লরপ্লঙ কপ্লিপ্লত্র অপ্লরাপ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। বেও ূসঘঢ ওপ্লর যসে সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে
বীমাওৃ প্লঢর সনসেস ি ওারপ্লড(ঈোরড টিসবর পুনরাক্রমড) মৃঢুে ে, মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিাে
এওটি হ্রাপ্রাপ্ত ণস েঢ পসরপ্ললািনপ্লযাকে।
d) ীমাবদ্ধ করণ গ্রণ: সনসেস ি প্রওাপ্লরর সবপপ্লের চনে এওটি সনেন্ত্রডমূও িারা প্রপ্লোক
ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর কযগুপ্লা সওঙু সবপ্লল পসরসিসঢর িীন মৃঢুের খঝনাে মৃঢুের কিপ্লত্র ুসবিা
ীসমঢ ওপ্লর।
উোরণ  কভস বঢী মসাপ্লও অপ্লরাপ কভস াবিা িারা কযটি প্রপ্লবর সঢন মাপ্লর মপ্লিে
খঝা কভস াবিা ংক্রান্ত মৃঢুে খঝনাে প্রপ্লেে বীমা ীসমঢ ওপ্লর।
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e) বাক্ষত বা মুতু ক্ষব: কল পযসন্ত বীমা োেগ্রডওারী বীমা প্রস্তাব গ্রড বা বাসঢ োর
সোন্ত গ্রড ওপ্লরন। এটি খঝপ্লঢ পাপ্লর যঔন সনসেস ি স্বািে / নোনে তবসলিে অপ্লঙ কযগুপ্লা
এঢ প্রসঢকূ ে যপ্লণি ছুাঁ সও খঝনা সববসিসঢ ওপ্লর।
উোরণ: এওচন বেসি সযসন ওোন্সাপ্লর ভু কপ্লঙন এবং ঈপলপ্লমর ামানেআ ুপ্লযাক অপ্লঙ
সঢসন প্রঢোঔোন প্রাণী প্লঢ পাপ্লরন।
এওআভাপ্লব সওঙু সওঙু কিপ্লত্র ছুাঁ সও গ্রড িসকঢ ওরা মীঘীন প্লঢ পাপ্লর কয মে পযসন্ত যঔন
পসরসিসঢ ঈন্নঢ এবং অপ্লরা নুকূ পসরডঢ প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
এওচন ভদ্রমসা যার সপ্লিপ্লরক্টসম পাপ্লরলন প্লেপ্লঙ ঢার চীবন বীমা মঞ্জুর ওরার অপ্লক
ওপ্লেও মা প্লপিা ওরপ্লঢ বা প্লঢ পাপ্লর, কওাপ্লনা কপাি পাপ্লরলন চটিঢা কযটি েঢ
েৃলে োর চনে কেঔা কেে ঢার চনে নুমসঢ কেে।

অত্ম পরীিা 1
সনম্নসসঔঢ কওান কিপ্লত্র বীমাওারী দ্বারা ািারডঢ বাসঢ বা মুঢু সব ওরা ে?
I.
II.
III.
IV.

ুি ১৮ বঙর বেস্ক
এওচন কমেবহু বেসি
এওচন বেসি সযসন এআট-এ ভু কপ্লঙন
কৃসডী যার সনচস্ব কওাপ্লনা অে কনআ

B. স্বাস্থয পরীিা বযতীত োয়গ্রণ
1. স্বাস্থয পরীিা বযতীত োয়গ্রণ
এওটি ব ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারডঢ বীমাওৃ প্লঢর বীমাপ্লযাকেঢা কওাপ্লনা স্বািে পরীিা
পসরঘানা না ওপ্লর বীমা চনে সনবসাসঘঢ প্লঢ পাপ্লর। এআ ব কিত্রপ্লও স্বািে-বেঢীঢ প্রস্তাব বা ে।
স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রপ্লডর কিপ্লত্র সঘসওৎা পরীিাে শুিুমাত্র এওটি কঙাঝ নুপাপ্লঢ কিপ্লত্র
(বা যাে এও েলমাংপ্লল) প্রসঢকূ তবসলিে োপ্লনর অনা বপ্লঘপ্লে গুরত্বপূডস। বাসওঝা প্রস্তাবনাে
কেো ঈত্তর বা প্রস্তাবপ্লওর করওটস এবং নোনে নসণ কণপ্লও পাো কযপ্লঢ পাপ্লর।
এওচন কযাকেঢাম্পন্ন টািার দ্বারা এওটি স্বািে পরীিার ম্পােপ্লন টািারপ্লও পাসরিসমও প্রোন
ওরা প্রপ্লোচন। এআ িরপ্লনর পরীিা না ওসরপ্লে কয ঔরঘটি বাাঁঘাপ্লনা ে কটি স্বািে পরীিা ঈপ্লপিার
ফস্বরূপ মৃঢুের কিপ্লত্র সঢসরি ুসবিা োসব চানাপ্লনার মে কয িসঢ ে ঢার কণপ্লও প্লনও
কবলী। চীবন বীমাওারী ঢাআ স্বািে পরীিার চনে কচা ওরা ঙা াআ বীমা মঞ্জুপ্লরর প্লভে বম্বন
ওপ্লরন।
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2. স্বাস্থয পরীিা বযতীত োয়গ্ররণর লতপাবী
ঢপ্লব সনসেস ি স্বািে-বেঢীঢ োেগ্রড চনে সনসেস ি লঢস নুরড ওরা প্লব।
i.

প্রণমঢ শুধ্ুমাত্র ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ক্রশ্রণীর মক্ষা, কযমন ওমসরঢ মসা, েপ্লঢা কযাকে।

ii. আশ্বস্ত অরথপ র উপর উচ্চ ীমা অপ্লরাপ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
কবলী অেস্ত প্লণর
স কিপ্লত্র স্বািে পরীিা ওরা প্রপ্লোচনীে।

ঈোরডস্বরূপ, পাাঁঘ াপ্লঔর

iii. প্ররবরলর ময় বয় অপ্লরাসপঢ প্লঢ পাপ্লর- কযমন, কওঈ ৪০ উেস বা ৪৫ বঙর বেস্ক
কপ্লিপ্লত্র স্বািে পরীিা অবলেও।
iv. ক্ষনক্ষেপ ষ্ট বীমা পক্ষরকল্পনায় ীমাবেঢা অপ্লরাসপঢ প্লঢ পাপ্লর-ঝামস বীমা কযমন স্বািে পরীিা
বেঢীঢ প্রওাপ্লর না অপ্লঢ পাপ্লর।
v. বীমার রবপ াচ্চ লতপ কুস

বঙর/৬০ বঙর বে পযসন্ত ীমাবে।

vi. ামাক্ষজক মযপ াোর ক্রশ্রণীরভে: স্বািে পরীিা বেঢীঢ বীমা সনসেস ি কিডীর মানুপ্লর কিপ্লত্র
নুপ্লমাসেঢ, ঈোরডস্বরূপ, স্বািে বেঢীঢ সবপ্লল প্রোন ওরা ে ঢণাওসণঢ ংিার
ওমসঘারীপ্লের, - এও বঙর ওমসরঢ। এআ কওাম্পানীগুপ্লাপ্লঢ ঙু টির ঠিও করওটস ণাপ্লও এবং
পযসােবৃত্ত স্বািে পরীিড ণাওপ্লঢ পাপ্লর যার চনে ওমসঘারীর স্বাি বিা প্লচআ যাঘাআ ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর।

3. োয়গ্রণ মরধ্য ক্ষনধ্প াক্ষরত কারণ
সনিসাসরঢ ওারড অসণসও বিা, চীবন তলী, ভো, পাসরবাসরও আসঢা, সনচস্ব স্বািে ম্পসওস ঢ
আসঢা এবং বীমাওৃ প্লঢর চীবপ্লনর নোনে বেসিকঢ পসরসিসঢ কযটি সবপে চাসর ওপ্লর এবং ছুাঁ সও
বা াপ্লঢ পাপ্লর কআ ব ংল কবাছাে। োেগ্রপ্লড এআ সবপে এবং ঢাপ্লের ্ভকাবে প্রভাব সঘসহ্নঢ এবং
কআ নুযােী ছুাঁ সও কিডীসবভাক ওরা চস ঢ ণাপ্লও।
অমাপ্লের বুছপ্লঢ প্লব এওচন বেসির চীবপ্লনর তবসলি সওভাপ্লব ছুাঁ ওসর ঈপর প্রভাব সবস্তার ওপ্লর।
সবস্তাসরঢভাপ্লব এটি েু-ভাপ্লক ভাক ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর-ঢারা যাপ্লের মানসও সবপপ্লে বোন ণাপ্লও এবং
ঢারা যাপ্লের লারীসরও [স্বািে ম্পসওস ঢ] সবপপ্লে বোন ণাপ্লও। এআ নুাপ্লর চীবন বীমা কওাম্পানী
কবলীরভাক মে ঢাপ্লের োেগ্রড ভাক ওপ্লর। পসরসিসঢ কযমন অে, চীসবওা, চীবন তলী এবং
প্লভে, কযগুস মানসও সবপপ্লে বোন ওরপ্লঢ পাপ্লর, আক্ষথপ ক োয়গ্ররণর ংল সপ্লপ্লব সনিসাসরঢ
ে, কযঔাপ্লন স্বাি-ম্পসওস ঢ সেওগুপ্লা স্বাস্থ-ম্পক্ষকপত োয়গ্ররণর ংল সপ্লপ্লব মূোেন ওরা ে।
a) মক্ষা বীমা
মসাপ্লের অেু পুরুপ্লের ঢু নাে কবলী ে। ঢপ্লব মানসও সবপপ্লের কিপ্লত্র ঢারা সওঙু মোর
ম্মুঔীন প্লঢ পাপ্লরন। এর ওারড  ভারঢীে মাপ্লচ প্লনও মসা এঔন পুরু অসিপপ্লঢে
ুরসিঢ এবং ামাসচও কলাপ্লডর কযৌঢু প্লওর ওারপ্লড মৃঢুে অচ প্রভাবলাী। অপ্লরওটি ওারড
যা মসাপ্লের অেুর কিপ্লত্র মো তঢরী ওপ্লর ঢা কভস িারপ্লডর প্লঙ্গ চস ঢ।
মসাপ্লের বীমাপ্লযাকেঢা বীমার প্রপ্লোচন এবং সপ্রসমোম কেবার িমঢার দ্বারা সনেসন্ত্রঢ ে। বীমা
কওাম্পাসন এআভাপ্লব শুিুমাত্র যারা সনচস্ব অে চসন ওপ্লরপ্লঙন ঢাপ্লের পূডস বীমা প্রোন ওরার
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সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন এবং নোনে মসা সবভাপ্লক ীমা অপ্লরাপ ওরপ্লঢ পাপ্লর। এওআভাপ্লব
কভস বঢী মসাপ্লের ঈপর সওঙু লঢস িাযস ওরা প্লঢ পাপ্লর।
b) নাবাক/নাবাক্ষকা
নাবাও/নাবাসওাপ্লের সনচস্ব ঘু সি ওরার িমঢা ণাপ্লও না। ঢাআ নাবাও/নাবাসওা চীবপ্লনর
প্রস্তাব নাবাও/নাবাসওার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ মাঢা-সপঢা বা অআনঢ সবভাবপ্লওর দ্বারা ঈপিাসপঢ
প্লঢ প্লব। কযপ্লঢু নাবাও/নাবাসওার সনচস্ব কওাপ্লনা অে কনআ ঢাআ বীমা ওরার প্রপ্লোচন
সনরূপড ওরা অবসলেও।
বীমার কিপ্লত্র প্রাপ্তবেস্কপ্লের চনে ািারডঢ সঢনটি লঢস সবপ্লবঘনা ওরা ে :
i.

তারের ঠিকভারব ক্ষবকক্ষলত ক্রে আরছ ক্ষকনা
ঔারাপ লারীসরও বৃসে পুসি বা নোনে স্বািে মোর ফপ্ল গুরুঢর ছুাঁ সওর ৃসি ওরপ্লঢ

পাপ্লর।
ii. ঠিক পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা এবং বযক্ষিগত ইক্ষতা
যসে এরা সবপ্লরািী ূঘও ে, ঢাপ্ল ছুাঁ সওর ৃসি প্লঢ পাপ্লর।
iii. পক্ষরবাররর পযপ াপ্তরূরপ বীমা করা রয়রছ ক্ষকনা
প্রাপ্তবেস্কপ্লের বীমা ািারডঢ বীমা ংস্কৃ ঢ অপ্লঙ এমন পসরবার ওঢৃস ঢ নুৃঢ ে। যঔন
সলশুর চীবপ্লনর চনে প্রস্তাব পান কযঔাপ্লন মাঢা-সপঢা বীমাওৃ ঢ নন কপ্লিপ্লত্র এওচনপ্লও ঢওস
প্লঢ প্লব। োেগ্রডওারীপ্লও সনশ্চঢ ো প্রপ্লোচন কওন এআ িরপ্লনর বীমা গ্রড ওরা ে
সন। বীমা পসরমাড মাঢা-সপঢার প্লঙ্গ ংযুি ওরা ে।
c) ব়ি মূয আশ্বস্ত
প্রস্তাসবঢ বীমাওৃ প্লঢর বাসসও অে বীমাওৃ ঢ পসরমাপ্লডর কঘপ্লে প্লপিাওৃ ঢ কবসল প্ল োেগ্রড
ওারীপ্লও ঢওস ওরা প্রপ্লোচন। ািারডঢ অেস্ত প্লণসর পসরমাড বাসসও অপ্লের েল কণপ্লও বাপ্লরা
গুড ে। যসে এটি নুপাপ্লঢর ঢু নাে প্লনও কবলী ে, ঢাপ্ল এটি সবমা সবরুপ্লে সনবসাঘন
্ভকাবনা ঈিাপন ওপ্লর।
উোরণ

যক্ষে একজন বযক্ষির বাক্ষপক আয় ৫ াখ টাকা য় এবং প্রস্তাক্ষবত জীবন বীমা ৩ ক্রকাট টাকা
কভার করর, তার এট উরদ্বগ উত্থাপরনর কারণ রত পারর।
ািারডঢ এআ মস্তপ্লিপ্লত্র ঈপ্লদ্বক ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর ওারড এআ বৃৎ মূপ্লের বীমা অত্মঢো
্ভকাবনা বপ্ল বা স্বািে িপ্লের অলার ফপ্ল, ঢাআ প্রস্তাসবঢ প্লচ্ছ। এআ প্রওার ব প্লের চনে
এওটি ঢৃ ঢীে ওারড  সবক্রেওারী বেসি দ্বারা ঢেসিও ভু - সবক্রে প্লঢ পাপ্লর।
অেস্ত ব প্লের অনুপাসঢও ব সপ্রসমোপ্লমর অভা কেে এবং এওটি প্রশ্ন ঈসিঢ ে কয এআ
িরপ্লনর সপ্রসমোম পসরপ্ললাি বোঢ ওরা প্লব সওনা। ািারডঢ ঢাআ বীমা পসরমাপ্লডর ীমা
ঢওস ভাপ্লব ওরপ্লঢ প্লব যাপ্লঢ প্রপ্লেে সপ্রসমোম বসাসিও ে িরা যাও এওচন বেসির বাসসও
অে এও ঢৃ ঢীোংল।
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d) বয়
এআ কওাপ্লসর নেত্র কযমন অমরা কেপ্লঔসঙ মৃঢুে ছুাঁ সও বপ্লেপ্লর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ। কবলী বেপ্লর
বেসিপ্লের বীমা সবপ্লবঘনার মে োেগ্রডওারীপ্লও ঢওস ো প্রপ্লোচন।
উোরণ

যক্ষে বীমা প্রথমবার ৫০ বছররর পর প্রস্তাক্ষবত য়, তার মানক্ষক ক্ষবপরের রন্দ করা
প্ররয়াজন এবং এই ধ্ররনর বীমা ক্রকন আরগ গ্রণ করা য় ক্ষন ক্র ম্পরকপ তেন্ত করা েরকার।
অমাপ্লের মপ্লন রাঔা েরওার বেপ্লর প্লঙ্গ িেপ্লরাপ্লকর অসবভস াপ্লবর প্রবডঢা কবপ্ল
বা সওটসন বেণসঢা বৃসে পাে এবং বােস প্লওে ঈচ্চ ে।
চীবন বীমা এঙা া সওঙু সবপ্লল সরপ্লপাঝস ঘাআপ্লঢ পাপ্লর যঔন
বেপ্লর ণবা ঈভপ্লের চনে এওটি চমা কেো ে।

যাে কযমন াঝস

প্রস্তাব অেস্ত ঈচ্চ প্লে / ঈন্নঢ

উোরণ
এআ িরপ্লনর সরপ্লপাপ্লঝসর ঈোরড  আসসচ; আআসচ; বুপ্লওর এক্স-কর এবং ব্লাট ুকার পরীিা। এআ
পরীিাগুপ্লা প্রস্তাপ্লব কেো ঈত্তর বা এওটি ািারড কমসটপ্লও পরীিার ঢু নাে বীমাওৃ প্লঢর
স্বািে ম্পপ্লওস কভীর ন্তসেসৃ ি প্রওাল ওরা প্লঢ পাপ্লর।
োেগ্রড পেসঢর এওটি গুরুত্বপূডস ংল  বেপ্লর প্রমাড যাঘাআ ওপ্লর বে ভসঢস । েু-িরপ্লনর
বেপ্লর প্রমাড ে
 প্রসমঢ
 -প্রসমঢ
বয়রর প্রক্ষমত প্রমাণ ািারডঢ এওটি রওারী ওঢৃস পি দ্বারা চাসর ওরা ে। েৃিান্ত 





কপৌরভা বা নোনে রওারী প্রসঢষ্ঠান দ্বারা চাসর ওরা চন্ম লংাপত্র;
স্কু  ঙা ার লংাপত্র;
পাপ্লপাঝস; এবং
সনপ্লোকওঢস ার লংাপত্র

কযঔাপ্লন এআ মস্ত প্রমাড ঈপভে নে, কঔাপ্লন প্রস্তাবপ্লও বেপ্লর অ-প্রক্ষমত প্রমাণ ঢা অনপ্লঢ
বা প্লঢ পাপ্লর। পপ্লররটি ঈোরড  চন্মপসত্রওা; স্ব-কখাডা।
যঔন বেপ্লর প্রসমঢ প্রমাড পাো যাে না, ঢঔন -প্রসমঢ বে প্রমাড প্লচআ গ্রড ওরা
ঈসঘঢ নে। প্রােলআ, চীবন বীমাওারী বীমা পসরওল্পনার কিপ্লত্র সওঙু সনপ্লিাজ্ঞা অপ্লরাপ ওপ্লর,
সবমার কমোে, প্লবসাচ্চ পূডসঢার বে এবং প্লবাস চ্চ অোস্ত মসি।
e) তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি
বা ে তনসঢও সবপসত্ত ঢঔনআ খপ্লঝ যঔন সনসেস ি পসরসিসঢ বা এওচন্ বেসির অসণসও বিার
প্রওৃ সঢ, চীবন তলী এবং স্বভাব, মযসাো এবং মানসও স্বািে সনপ্লেসল ওপ্লর কয সঢসন আপ্লচ্ছ ওপ্লর
কওাপ্লনা ওাপ্লচ চস ঢ অপ্লঙন যা ছুাঁ সও বৃসে ওপ্লর। এমন প্লনও ওারড ণাওপ্লঢ পাপ্লর কযগুস
তনসঢও সবপসত্তর আসঙ্গঢ সেপ্লঢ পাপ্লর।
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উোরণ
বীমাওৃ প্লঢর ববাপ্লর চােকা কণপ্লও েূপ্লরর কওাপ্লনা লাঔাে যঔন প্রস্তাব চমা ওরা ে
স্বািে পরীিা নে কওাণা ওরা ে যঔন এওচপ্লনর বাস র ওাপ্লঙ কযাকেঢা ম্পন্ন স্বািে
পরীিও ণাপ্লওন।

তৃ তীয় ক্রিরত্র যখন ক্রকারনা স্পষ্ট বীমারযাগয আগ্র ছা়িাই অনয আররকজরনর জীবরনর জনয
প্রস্তাব করা য়, বা মরনানীত বীমাকৃ রতর ক্ষনকটবতী ক্ষনভপরলী য় না।
এআ প্রসঢটি কিপ্লত্র এওটি ঢেন্ত ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। কল পযসন্ত, যঔন এপ্লচন্ট বীমাওৃ প্লঢর প্লঙ্গ
ম্পসওস ঢ ঢঔন লাঔা সিওাসর কযমন সরপ্লপাঝস এপ্লচসন্স মোপ্লনচার/কটপ্লভপপ্লমন্ট সফার দ্বারা
এওটি তনসঢও সবপসত্তর সরপ্লপাঝস অনপ্লঢ বা ে
f)

ক্রপলা বা জীক্ষবকা

কপলাকঢ সবপে সঢনটি ূপ্লত্রর কওাপ্লনা সনকসঢ ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর:
 েুখসঝনা
 স্বািে ংক্রান্ত সবপে
 তনসঢও সবপসত্ত

ক্ররখাক্ষচত্র 5 : ক্রপলাগত ক্ষবপক্ষির ূত্র

i.

েুঘপটনাজক্ষনত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর ওারড সনসেস ি িরপ্লডর ওাচ এওচনপ্লও েুখসঝনা
ছুাঁ সওর ম্মুঔীন ওপ্লর। এআ কিডীপ্লঢ প্লনও প্রওার ওাচ অপ্লঙ - াওস া সলল্পী, ভারা
িসমও, ধ্বং সবপ্ললজ্ঞ এবং সফপ্লচ ঘমওবাচ।

ii. স্বাস্থয ম্পক্ষকপত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ঢ ে যঔন ওাপ্লচর প্রওৃ সঢআ স্বািোসনর ওারড তঢরী ওরপ্লঢ
পাপ্লর। সবসভন্ন িরপ্লনর স্বািে ম্পসওস ঢ সবপসত্ত অপ্লঙ।
 সওঙু ওাচ কযমন ক্ষরক্সাচাকরের ্ভকব লারীসরও িমঢা এবং োযন্ত্র
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চস ঢ।

 সদ্বঢীে পসরসিসঢ কযঔাপ্লন এওচনপ্লও রাােসনও এবং পারমাডসবও সবসওরড মঢ
ঔসনর িুপ্লা বা ওোন্সারচনও পোণস (ওোন্সাপ্লরর ওারড) মঢ ক্ষবাি পোরথপ
ঈন্মুি প্লঢ ে।
 সবপসত্তর ঢৃ ঢীে িরনটি তীর উচ্চ চাপ পক্ষররবরল কযমন যা ভূ কভস ি ঝাপ্লন বা
কভীর মুপ্লদ্রর মঢ যা কটপ্লওাপ্লম্প ুিঢার ওারড প্লঢ পাপ্লর।
 বপ্ললপ্ল, ক্রবক্ষল আরাকম্পােমূক সনসেস ি ওাপ্লচর পসরসিসঢ (কযমন কপলী
ংপ্লওাঘন ওপ্লর বপ্ল ণাওা এবং KPO-কঢ ওসম্পঈঝাপ্লরর প্লঙ্গ কপ্লক ণাওা বা এওটি
ঈচ্চ লব্দযুি বিাে ওাচ ওরা) পরবঢীওাপ্ল সনসেস ি লরীপ্লরর ংল ওাযসওরী
িসঢািন ওরপ্লঢ পাপ্লর।
iii. তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি যঔন এওটি ওাপ্লচ তনওঝে বা পরািমূও ঈপাোপ্লনর প্রসঢ বা িাক
এবং মে প্রবডঢা ৃসি ওরার াপ্লণ চস ঢ ণাপ্লও ঢঔন ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর। এওটি
ঈোরড  কয এওটি নাআঝক্লাপ্লবর এওচন নঢস ওী বা এওটি মপ্লের বাপ্লর
বপ্রপ্লোকওারী বা প্লন্নভাচন পরাপ্লির প্লঙ্গ ংযুি এওচন বেবােী 'কেরিী'।
অবার মাঢারওা সঘত্তসবপ্লনােনওারী মঢ সনসেস ি বেসি ওাপ্লচর কপ্রাফাআ ওঔন ওঔন
ঢাপ্লের প্রঘণ্ড মােওপূডস চীবনিারার সেপ্লও সনপ্লে যাে কযঔাপ্লন কওান মে ঢার
েুঃঔচনও কল প্লঢ পাপ্লর।
যঔনআ কওাপ্লনা কপলা সবপসত্তমূও ওাচ ঢাসওাে কওাপ্লনা এওটি কিডীপ্লঢ পপ্লর, বীমার চনে
অপ্লবেনওারীপ্লও কপলাকঢ প্রশ্নাবী কযটি কপলা কিপ্লত্র সবপ্লল সববরড, োসেত্ব চস ঢ এবং ছুাঁ সও
ঈন্মুি সবপ্লে সচপ্লজ্ঞ ওপ্লর ঢা ম্পূডস ওরা প্রপ্লোচন। মানভাপ্লব সঢসরি অওাপ্লরর(প্লযমন
অেস্ত াচাপ্লর েুঝাওা) কপলাে করটিং অপ্লরাপ ওরা প্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লনর সঢসরি ওমাপ্লনা
বা পারড ওরা ে যঔন বীমাওৃ ঢ ঢার কপলার পসরবঢস ন ওপ্লর।
g) জীবননলী এবং স্বভাব
চীবননলী এবং স্বভাব এওচপ্লনর ঘসরপ্লত্রর প্লনওঝাআ ওভার ওপ্লর। ািারডঢ যসে এওচপ্লনর
চীবননলীপ্লঢ এমন সওঙু তবসলিে ণাপ্লও যা ছুাঁ সও ঈন্মুি ওরপ্লঢ পাপ্লর ঢাপ্ল এপ্লচপ্লন্টর ককাপনীে
সরপ্লপাঝস এবং মানসও সবপসত্তর সরপ্লপাঝস কটি ঈপ্লেঔ ওরা প্রঢোসলঢ। সবপ্ললঢ সঢনটি তবসলিে
গুরুত্বপূড:স
i.

ধ্ুমপান এবং তামারকর বযবার: এঝা এঔন স্বীওৃ ঢ কয ঢামাও বেবার শুিুমাত্র সনপ্লচআ
এওটি ছুাঁ সও ে না ঈপরন্তু নোনেপ্লের স্বািে ম্পসওস ঢ ছুাঁ সও বৃসে খঝাপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
কওাম্পাসন অচ িূমপােীপ্লের এবং  িূমপােীপ্লের সভন্নঢর ার পপ্লররটিপ্লও প্লনও কবলী
সপ্রসমোম পসরপ্ললাি চনে ঘাচস ওপ্লর। নেভাপ্লব ঢামাপ্লওর বেবার কযমন গুঝঔা এবং পান
মলা মৃঢুোর বৃসে ওপ্লর।

ii. মে: মাপ্লছ মাপ্লছ এবং পসরসমঢ মে ঔাো সবপসত্ত নে। এটি সবসভন্ন কেপ্ললর ামাসচও
চীবপ্লনর এওটি ংল সপ্লপ্লব গ্রাে ে। ঢপ্লব যঔন এটিপ্লও প্লনও মে িপ্লর করাচ কবন
ওরা ে ঢঔন কটি মৃঢুে ছুু্াঁ সওপ্লঢ ঈপ্লেঔপ্লযাকে প্রভাব কফপ্লব। েীখস মে বোপীবোপও
মেেপান সভাপ্লরর চনে াসনওারও এবং পাঘনঢপ্লন্ত্র প্রভাব কফপ্ল।
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েুখসঝনা, সংঢা  পসরবার পমান, সবণ্নঢা এবং অত্মঢোর প্লঙ্গ মেেপান ম্পসওস ঢ।
কযঔাপ্লন প্রস্তাব ফপ্লমস মপ্লের বেবার আসঙ্গঢ ওরা ে, কঔাপ্লন োেগ্রডওারী অর
সবস্তাসরঢভাপ্লব সচজ্ঞাা ওরপ্লঢ পাপ্লরন মে বেবাপ্লরর পসরমাপ্লডর ঈপর সনভস র ওপ্লর মামার
সোন্ত কনো এবং কওাপ্লনা চটিঢা এর ফপ্ল ৃি প্লেপ্লঙ এবং যা সনপ্লেসসলঢ প্লেপ্লঙ।
iii. পোরথপ র অপবযবার: পোপ্লণসর পবেবার িাক বা মােও, স্নােসবও ঈপ্লত্তচনা প্রলসমঢ
ওপ্লর এমন পোণসএবং নোনে নুরূপ ঈপ্লত্তচও পোণস মঢ সবসভন্ন িরপ্লডর পোণস বেবার
কবাছাে। এমনসও এর মপ্লিে সওঙু নবি এবং ঢাপ্লের বেবার পরািমূও স্বভাব এবং
মানসও সবপসত্তর সনপ্লেসল ওপ্লর। কযঔাপ্লন পোপ্লণসর বেবার প্লন্ন ওরা ে, োেগ্রডওারীর
এআ পবেবার পরীিপ্লডর চনে এওাসিও পরীিার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর। এপ্লিপ্লত্র বীমা
প্রঢোঔোঢ ে প্লনও মে।

অত্ম পরীিা 2
নীপ্লঘর কওানটি তনসঢও সবপসত্তর ঈোরড?
I.
II.
III.
IV.

ঘমওবাপ্লচর ঘমওবাসচ কেঔাপ্লঢ সকপ্লে মৃঢুে
এওচন বেসি মাসনপ্লে কনোর চনে প্লঠ পসরমাড মে ঔান
বীমাওৃ ঢ প্রসমোম পসরপ্ললাপ্লির ভাব
পসস নসণপ্লঢ প্রস্তাবও সমণো বপ্লপ্লঙন

C. স্বাস্থয ম্পক্ষকপত োয়গ্রণ
1. স্বাস্থয ম্পক্ষকপত োয়গ্রণ
োেগ্রডওারীর সোপ্লন্ত প্রভাব কফপ্লঢ পাপ্লর এমন সওঙু স্বািে ম্পসওস ঢ ওারড অমরা এঔন কেঔব।
এগুপ্লা ািারডঢ স্বািে ম্পসওস ঢ োেগ্রপ্লডর মািেপ্লম মূোেন ওরা ে। ঢারা ওঔন স্বািে পরীিও
এর সরপ্লপাঝস চনে বপ্লঢ পাপ্লরন। অমরা ওঢগুপ্লা ওারড কেঔব কযগুপ্লা পরীিা ওরা প্রপ্লোচন।
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ক্ররখাক্ষচত্র 6 : স্বাস্থয ম্পক্ষকপত কারণ ক্রযগুরা োয়গ্রণকারীর ক্ষদ্ধান্তরক প্রভাক্ষবত করর

a) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা
মৃঢুের ছুাঁ সওপ্লঢ পাসরবাসরও আসঢাপ্লর প্রভাব সঢনটি েৃসিপ্লওাড কণপ্লও কপ্লবডা ওরা প্লেপ্লঙ।
i.

ক. বংলগত: সওঙু করাক এওটি প্রচন্ম কণপ্লও অপ্লরওটি প্রচপ্লন্ম কপ্রসরঢ প্লঢ পাপ্লর, বা যাে
সপঢা-মাঢা কণপ্লও ন্তানপ্লের।

ii. খ. পক্ষরবাররর গ়ি আয়ু: যঔন বাবা-মা হৃেে ওি বা ওোন্সার মঢ সনসেস ি সওঙু করাপ্লকর
ওারপ্লড প্রণম সেপ্লও মারা যান, এঝা ঢাপ্লের ন্তান েপ্লঢা কবলীসেন বাাঁঘপ্লব না কআ আসঙ্গঢ
প্লঢ পাপ্লর।
iii. গ. পাক্ষরবাক্ষরক পক্ষররবল: ঢৃ ঢীেঢ, পসরপ্লবল কযঔাপ্লন পাসরবার বা ওপ্লর কটি ংক্রমড
এবং নোনে ছুাঁ সও ঈদ্ঘাঝপ্লনর ওারড প্লঢ পাপ্লর।
চীবন বীমাওারীপ্লের ঢাআ প্রসঢকূ পাসরবাসরও আসঢা বেপার সনপ্লে ওাচ ওপ্লরন ঢঔন ঢওস ঢা
বম্বন ওরা অবলেও। ঢারা নোনে সরপ্লপাঝস ঘাআপ্লঢ পাপ্লরন এবং এআ কিপ্লত্র এওটি সঢসরি
মৃঢুোর িাযস ওরপ্লঢ পাপ্লর ।
b) বযক্ষিগত ইক্ষতা
বেসিকঢ চীবপ্লনর আসঢা বপ্লঢ কবাছাে বীমাওৃ প্লঢর কভাক ওরা মানব লরীপ্লরর সবসভন্ন যপ্লন্ত্রর
াসন। চীবন বীমার প্রস্তাব ফপ্লমস ািারডঢ এওটি প্রপ্লশ্নর ংওন ণাপ্লও কযগুপ্লা ঢেন্ত ওপ্লর কয
বীমাওৃ ঢ এমন সওঙু র সঘসওৎািীন অপ্লঙন সওনা।
এআ মো স্বািে পরীিপ্লওর সরপ্লপাঝস বা কওাপ্লনা সবপ্লল সরপ্লপাঝস যা সেপ্লঢ বা প্লেপ্লঙ কঔান
কণপ্লও আসঙ্গঢ পাো কযপ্লঢ পাপ্লর। প্রিান প্রওাপ্লরর ুিঢা কযগুপ্লা ঢোওারী করাক-এর ন্তভুস ি
কগুপ্লা 
i.

হৃেযন্ত্র ঘটত ক্ররাগ কযগুপ্লা হৃেযন্ত্র এবং রিঢন্ত্রপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর – কযমন াঝস োঝাও,
কোও এবং রিিরড
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ii. শ্বাযরন্ত্রর করাক কযমন যক্ষ্মাপ্লরাক
iii. ক্রকারর অক্ষতক্ষরি উত্পােন এবং প্রজনন কযটি মোসকনোন্ট টিঈমাপ্লরর, ওোন্সার সপ্লপ্লব
পসরসঘঢ, সেপ্লও সনপ্লে যাে।
iv. মুত্রালয় ম্পক্ষকপত ক্ররাগ, কযটি সওটসন এবং নোনে মুত্রখটিঢ ংল, যা সওটসনর বেণসঢা
এবং মৃঢুের সেপ্লও সনপ্লে কযপ্লঢ পাপ্লর।
v. অন্ত: স্র্রাবী গ্রন্থীর িয়, যা টাোপ্লবটি নাপ্লম বপ্লঘপ্লে ুপসরসঘঢ। এটি লরীপ্লরর রি প্রবাপ্ল
সঘসন (বা গ্লুপ্লওাচ) সবপাও যপ্লণি আনুসন ঈৎপােপ্লনর িমঢা কণপ্লও কেঔা কেে।
vi. পাচনতরন্ত্রর ক্ররাগ কযমন কোসেও অার এবং সভার সপ্লরাস
vii. স্দায়ুতরন্ত্রর করাক
c) বযক্ষিগত তবক্ষলষ্টয
এটি করাপ্লকর প্রবডঢার এওটি গুরুত্বপূডস সনপ্লেসলও।
i.

গঠন

ঈোরডস্বরূপ এওচন বেসির কঞন ঢার ঈচ্চঢা, চন, বুও এবং মাপ সনপ্লে কঠিঢ। প্রেত্ত
বে এবং ঈচ্চঢাে, এওটি প্রসমঢ চন কটি জ্ঞাসেঢ ওরা প্রপ্লোচন এবং যসে চন প্রসমঢ
চপ্লনর ঢু নাে ঔুব কবলী বা ওম ে, ঢাপ্ল অমরা বপ্লঢ পাসর বেসিটি মাত্রাসিও চন
সবসলি বা যণাণস চপ্লনর কঘপ্লে ওম চপ্লনর।
এওআভাপ্লব, এঝা স্বাভাসবও বেসির বুপ্লও ঙাসঢ ন্তঢ ঘার কসন্টসমঝার প্রাসরঢ ওরা ঈসঘঢ এবং
কপপ্লঝর মাপ প্রাসরঢ বুপ্লও কঘপ্লে কবসল প্লব না বপ্ল অলা ওরা ে।
ii. রি চাপ
অপ্লরওটি ংপ্লওঢ  মানুপ্লর রি ঘাপ। এটির েুটি মাপ অপ্লঙ
 ংপ্লওাঘন
 প্রারড
সভজ্ঞঢা  নুলীপ্লনর পর প্রসঢসষ্ঠঢ পেসঢ নুাপ্লর প্রেত্ত বেপ্ল ািারড রি ঘাপ প্লব
ংরকাচরনর জনয: এটি ১১৫ + বেপ্লর ২/৫ ংল।
প্রাররণর জনয: এটি ৭৫ + বেপ্লর ১/৫ ংল
ঢাআ যসে বে ৪০ বঙর ে, স্বাভাসবও রিঘাপ ো ঈসঘঢ ংপ্লওাঘন ১৩১: এবং প্রারড
৮৩।
যঔন অ পাঞ ঈপপ্লরাি মান কণপ্লও কবলী ে, অমরা বপ্লঢ পাপ্লর বেসিটির ঈচ্চ রিঘাপ
বা াআপারপ্লঝনলন অপ্লঙ। যঔন এটি ঔুব ওম ে ঢাপ্লও াআপ্লপাপ্লঝনলন বা ে। পরবঢীটি
গুরুঢর পসরডাম প্লঢ পাপ্লর।
ঢপ্লন্ত্র প্রবাসঢ রপ্লির ঘাপ িমনীর স্পন্নন ার সেপ্লে ূসঘঢ ওরা ে। স্পন্নন ার প্রসঢ সমসনপ্লঝ
৫০ কণপ্লও ৯০ খাপ্লঢ কপ্ল ৭২-এ পসরবসঢস ঢ প্লঢ পাপ্লর।
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iii. মুত্র- ক্ষনক্ষেপ ষ্ট আরপক্ষিক গুরুত্ব
বপ্ললপ্ল, এওচপ্লনর মুত্র সনসেস ি অপ্লপসিও গুরুত্ব মুত্রঢপ্লন্ত্র সবসভন্ন প্লল্টর ভারামে সনপ্লেসল ওপ্লর।
এটি ঢপ্লন্ত্র কযপ্লওাপ্লনা বেণসঢাপ্লও সনপ্লেসল ওপ্লর।

অত্ম পরীিা 3
কওন স্বািে ম্পসওস ঢ োেগ্রপ্লড বংলকঢ আসঢা গুরুত্বপূডস?
I.
II.
III.
IV.

িনী বাবা-মাপ্লের ুি সলশু ে
সনসেস ি করাক বাবা-কণপ্লও বাচ্চাপ্লের মপ্লিে অপ্ল
করীব বাবা-মাপ্লের পুসি-অক্রান্ত বাচ্চা ে
পাসরবাসরও পসরপ্লবল এওটি গুরুত্বপূডস ওারড

ারাংল


রওারী নোেসবঘাপ্লর, োেগ্রডওারী ছুাঁ সও কিডীর সনিসারপ্লড চস ঢ কযঔাপ্লন বেসির চীবন
কিডীসবভাক ওরা প্লব এবং ঢাপ্লের চাসর ছুাঁ সওর ঈপর সনভস র ওপ্লর ঢাপ্লের সবসভন্ন ছুাঁ সও কিডীপ্লঢ
সনযুি ওরা প্লব।



োেগ্রড বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তপ্লর খঝপ্লঢ পাপ্লর:
 সনম্ন স্তপ্লর এবং
 োেগ্রপ্লডর সবভাক স্তপ্লর



োেগ্রপ্লডর সোন্তমূও বা ংঔোকঢ পেসঢ বীমা প্রস্তাপ্লবর োেগ্রপ্লডর চনে সবপুভাপ্লব প্রঘসঢ



োেগ্রডওারী দ্বারা তঢসর োেগ্রড সোপ্লন্ত প্রসমঢ াপ্লর প্রসমঢ ছুাঁ সও গ্রড বা -প্রসমঢ ছুাঁ সও
চনে সঢসরি ঘাচস গ্রড ন্তভুস ি। ওঔন অেস্ত প্লণসর চনে বেও গ্রড ওরা ে বা
সনেন্ত্রডমূও িারাে গ্রড সনভস র ওপ্লর। কযঔাপ্লন ছু ডসও প্রস্তাপ্লবর কঘপ্লে কবসল প্ল প্রঢোঔোন বা
িসকঢ ওরা প্লব।



এওটি ব
ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারডঢ বীমাওৃ প্লঢর বীমাপ্লযাকেঢার স্বািে পরীিা
ম্পােন না ওপ্লরআ বীমা চনে সনবসাসঘঢ ে। এআ মস্ত কিত্রপ্লও স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রড
বা ে।



স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রড সওঙু পসরসঘঢ ওারড 
 বে
 ব পসরমাড অেস্ত
 তনসঢও সবপসত্ত আঢোসে



স্বািে ম্পসওস ঢ োেগ্রড সবপ্লবঘনার ওারপ্লডর মপ্লিে ঈপ্লেঔপ্লযাকে 
 পাসরবাসরও আসঢা,
 বংলকঢ এবং বেসিকঢ আসঢা আঢোসে।
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প্রধ্ান ক্ষবয়মূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

োেগ্রড
স্বাভাসবও চীবন
স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রড
সনিসারপ্লডর ওারড
স্বািে ম্পসওস ঢ োেগ্রড
সবপ্লরাি-সনবসাঘন

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি সযসন এআট-এ ভু কপ্লঙন ঢাপ্লও চীবনবীমা ওভার কণপ্লও বাসঢ ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এওচন বেসি প্লঠ পসরমাড মে ঔান ওারড সঢসন মাসনপ্লে সনপ্লঢ ঘান এঝা  এওটি তনসঢও
সবপসত্তর ঈোরড।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্ষনক্ষেপষ্ট ক্ররাগ বাবা-মা ক্রথরক বাচ্চারের মরধ্য আর এবং তাই স্বাস্থয ম্পক্ষকপত োয়গ্ররণ বংলগত
ইক্ষতা গুরুত্বপূণপ।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীপ্লঘর কওানটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা োেগ্রড ঘসরত্র ূসঘঢ ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

োসব প্রসক্রো
ছুাঁ সওর গ্রডপ্লযাকেঢা সির
পডে নওলা ওরার িপসঢ
গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ম্পওস পসরঘাও

প্রশ্ন 2
সনপ্লঘর কওানটি োেগ্রডওারীর সোন্ত নে?
I.

প্রসডঢ াপ্লর ছুাঁ সও গ্রড
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II. সনম্নাসভমুঔী ছুাঁ সও
III. ছুাঁ সও মুঢু সব
IV. োসব প্রঢোঔোন
প্রশ্ন 3
সনপ্লঘর কওানটি প্রসডঢ বেপ্লর প্রমাড নে?
I.
II.
III.
IV.

পাপ্লপাঝস
স্কু  ঙা ার লংাপত্র
চন্মপসঞ্জ
চন্ম লংাপত্র

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢ কওান বিারটি এওচনবেসির বীমাপ্লযাকেঢাপ্লও কনসঢবাঘওভাপ্লব প্রভাসবঢ ওরপ্লব?
I.
II.
III.
IV.

তেনসন্নন কেৌ াপ্লনা
সনসে পোণস পবেবার
 প্রওৃ সঢ
েীখসূসত্রঢা

প্রশ্ন 5
োেগ্রপ্লডর সও পেসঢর িীপ্লন এওচন োেগ্রডওারী ব কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ ওারপ্লডর চনে
আসঢবাঘও করটিং পপ্লেন্ট(প্লয কওাপ্লনা আসঢবাঘও বা নুকূ ওারপ্লডর চনে কনসঢবাঘও পপ্লেন্ট) পসড
ওপ্লর?
I.
II.
III.
IV.

সোন্তমূও
প্লযৌসিও
ংঔোকঢ করটিং
এওও পেপ্লিপ

প্রশ্ন 6
ছুাঁ সও কিডীসবভাক নুযােী, ___________ কঠিঢ ে ঢাপ্লের সনপ্লে যাপ্লের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর মৃঢুোরডী প্রওাসলঢ ািারড চীবন নুরূপ।
I.
II.
III.
IV.

ািারড চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
ািারপ্লডর কঘপ্লে সনম্ন চীবন
িীডঢর চীবন

প্রশ্ন 7
ম্রুঢা কভস বঢী। ক ঝামস বীমা ওভাপ্লরর চনে অপ্লবেন ওপ্লর। নীপ্লঘর সবওপ্লল্পর কওানটি এওচন
োেগ্রডওারীর ওাপ্লঙ বপ্লঘপ্লে ভা সবওল্প প্লব ম্রুঢাপ্লও বীমা প্রস্তাব কেোর চনে? ঠিও
সবওল্পটি ঘেন ওরুন।
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I.
II.
III.
IV.

ািারড াপ্লর গ্রড
সঢসরি সপ্রসমোপ্লম গ্রড
প্রস্তাব প্রঢোঔোন
ীমাবে িারা প্লঙ্গ গ্রড

প্রশ্ন 8
সনপ্লঘর কওান বীমা প্রস্তাবটি স্বাি পরীিা বেঢীঢ োেগ্রপ্লডর িীপ্লন কযাকেঢা াভ ওপ্লর?
I. সবঢা, বে ২৬ বঙর, ফ্টেোর আসন্চসনোর সপ্লপ্লব অআটি কওাম্পাসনপ্লঢ ঘাওসর ওপ্লর
II. মপ্লল, বে ৫০ বঙর ওো ঔসনপ্লঢ ওাচ ওপ্লর
III. ঢীল, বে ২৮ বঙৎ, বোপ্লে ওমসরঢ এবং ১ কওাটি ঝাওা বীমা ওভাপ্লরর চনে অপ্লবেন
ওপ্লরপ্লঙ
IV. প্রবীন, বে ৩০ বঙর, সটপাঝসপ্লমন্টার কিাপ্লর ওাচ ওপ্লর এবং ১০ বঙর কমোপ্লে এওটি কমোসে
বীমা পসরওল্পনা চনে অপ্লবেন ওপ্লরপ্লঙ
প্রশ্ন 9
সলনা টােপ্লবটি ঢীব্র করাপ্লক ভু কপ্লঙন। সঢসন এওটি বীমা পসরওল্পনার চনে অপ্লবেন ওপ্লরপ্লঙন।
এপ্লিপ্লত্র োেগ্রডওারী __________ বেবার ওরপ্লবন োেগ্রপ্লডর চনে। বপ্লঘপ্লে ঠিও সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I. সোন্তমূও পেসঢ
II. ংঔোকঢ পেসঢ
III. ঈপপ্লরর কযপ্লওাপ্লনা এওটি পেসঢ কযপ্লঢু োয়্গ্গ্রপ্লডর চনে টােপ্লবটিপ্লর মঢ ুিঢা
ভূ সমওা চসন ওপ্লর না
IV. ঈপপ্লরাি কওাপ্লনা পেসঢআ নে ওারড টাোপ্লবটি কিপ্লত্র রাসর বাসঢ ওরা ে

প্রিান

প্রশ্ন 10
প্লন্তা ঝামস বীমা পসসর চনে অপ্লবেন ওপ্লরপ্লঙ। ঢার মৃঢুোর ািারড চীবপ্লনর কণপ্লও সবপ্ললভাপ্লব
ওম ঢাআ ঢাপ্লও ওম সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। ছুাঁ সও কিডীসবভাপ্লক, প্লন্তা__________িীপ্লন
কিডীওৃ ঢ প্লবন।
I.
II.
III.
IV.

ািারড চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
সনওৃ ি মাপ্লনর চীবন
িীডঢর চীবন

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
োেগ্রডওারী গ্রডপ্লযাকেঢা ছুাঁ সও সোন্ত কনন।
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উির 2
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসব প্রঢোর োেগ্রডওারীর সোন্ত নে।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
চন্মপসঞ্জ প্রসডঢ বে প্রমাড নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসে পোণস পবেবার বিারটি এওচনবেসির বীমাপ্লযাকেঢাপ্লও কনসঢবাঘওভাপ্লব প্রভাসবঢ ওরপ্লব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
োেগ্রপ্লডর ংঔোকঢ পেসঢর িীপ্লন এওচন োেগ্রডওারী ব কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ ওারপ্লডর
চনে আসঢবাঘও করটিং পপ্লেন্ট(প্লয কওাপ্লনা আসঢবাঘও বা নুকূ ওারপ্লডর চনে কনসঢবাঘও পপ্লেন্ট)
পসড ওপ্লর।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
ছুাঁ সও কিডীসবভাক নুযােী,
ািারড চীবন কঠিঢ ে ঢাপ্লের সনপ্লে যাপ্লের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর
মৃঢুে-ারডী প্রওাসলঢ ািারড চীবন নুরূপ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ম্রুঢা কভস বঢী ঢা সবপ্লবঘনা ওপ্লর বপ্লঘপ্লে ভা কয সবওল্পটি োেগ্রডওারী ম্রুঢাপ্লও বীমা কেোর
মে বাঙাআ ওপ্লর কটি  ীমাবে িারা। এআ ীমাবে িারাটি কভস িারড ংক্রান্ত সঢন মাপ্লর
মপ্লিে মৃঢুের চনে বীমা পসরপ্ললাি ীসমঢ ওপ্লর।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
মপ্ললর বীমা প্রস্তাবটি স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেগ্রপ্লডর কযাকেঢা াভ ওপ্লর না ওারড ঢার বে
কবলী (৫০ঈেস ) এবং ঢার কপলা নোনে কপলা ফ্টেোর, বোে ংিা আঢোসের ঢু নাে প্লনও
ছুাঁ সওপূডস।
উির 9
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ঠিও সবওল্পটি  I.
যঔন সলনা, সযসন ঢীব্র টাোপ্লবটিপ্ল ভু কপ্লঙন, কআ পসরসিসঢপ্লঢ োেগ্রডওারী োেগ্রপ্লডর সোন্তমূও
পেসঢ বেবার ওপ্লর।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  II.
ছুাঁ সও কিডীসবভাপ্লক, প্লন্তা পঙন্নআ ছুাঁ সওপ্লঢ কিডীবে প্লবন।
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16
জীবন ক্ষবমা পক্ষক্ষ অধ্ীরন পক্ষররলাধ্
অধ্যায় ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লে োসব িারডা এবং োসব সওভাপ্লব সনডীঢ ে ঢা বোঔো
োসব িরপ্লনর বোঔো কল পযসন্ত অপসন এওটি মৃঢুে কিপ্লত্র োসব
বীমাওারী দ্বারা ুসবিাপ্লভাকীপ্লও ুরিার (সবঢওস নীে িারা এবং
ুরিা) চনে, িরা যাে বীমাওৃ ঢ দ্বারা কওাপ্লনা ঢণে ঘাপা রাঔা ে
ক্ষলিরণর ফাফ
A. োসবর প্রওার এবং োসবর প্রসক্রো
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ওরা প্লেপ্লঙ। ঢারপর িোেটি
চনে ফমস চমা সেপ্লঢ প্লব 
পসসিারওপ্লের স্বাণস সনেন্ত্রপ্লডর
সন।

A. োক্ষবর প্রকার এবং োক্ষবর প্রক্ষেয়া
1. োক্ষবর ধ্ারণা
এওটি বীমা কওাম্পানীর বাস্তব পরীিা এবং সবমা পসস যঔন পসস োসবপ্লঢ পসরডঢ ে। চীবন
বীমার ঠিও মূে োসব সনষ্পসত্ত এবং ুসবিা পসরপ্ললাপ্লির মািেপ্লম কডে ওরা ে।
ংজ্ঞা

োক্ষব  একট চাক্ষো ক্রযট বীমাকারী একট চু ক্ষিরত উরেক্ষখত ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত কররবন।
চীবন বীমা ঘু সির িীপ্লন োসব বীমা ঘু সি অঢাে এও ণবা সিও খঝনা দ্বারা অপ্লা ন ৃসি
ওপ্লর। কযঔাপ্লন সওঙু োসবপ্লঢ ঘু সি বা ণাপ্লও, নেপ্লের কিপ্লত্র ঘু সি মাপ্ত প্লে যাে।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষক ঘটনা এবং োক্ষব

োসব েু-প্রওাপ্লরর প্লঢ পাপ্লর:
i. চীবেলাে প্রেত্ত োসব এমনসও যঔন বীমাওৃ ঢ কবাঁপ্লঘ ণাপ্লওন
ii. মৃঢুের কিপ্লত্র োসব

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : োক্ষবর প্রকার

কযঔান বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে পর মৃতুযর ক্রিরত্র োক্ষব ঈদ্ভু ঢ ে, জীবেলায় োক্ষব এও বা এওাসিও
খঝনার ওরপ্লড প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
চীবেলাে োসবর ূত্রপাঢ ওরা খঝনার ঈোরড:
i. পসসর পূরড;
ii. ঝাওা-কফরঢ পসসর গুরুত্বপূডস পযসাপ্লে কপৌাঁঙাপ্লনার পর প্রপ্লেে সওসস্ত;
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iii. পসসর রাআটার ুসবিাে গুরুঢর ুিঢা ওভার ওরা ে;
iv. পসসিারী বা স্বত্বসনপ্লোকী দ্বারা পসস মপসড;

2. োক্ষবর ঘটনা ঘরটরছ ক্ষকনা তা ক্ষনণপ য়
i.

জীবেলায় োক্ষব পসরপ্ললাপ্লির চনে, সবমাওারীপ্লও নীসঢ সনিসাসরঢ লঢস নুযােী খঝনা কয
খপ্লঝপ্লঙ ঢা সনরূপড ওরপ্লঢ প্লব।

ii. পক্ষরপূরণ োক্ষব এবং টাকা ক্ষফরত ক্ষকক্ষস্ত োক্ষব প্লচ প্রসঢসষ্ঠঢ ে কযপ্লঢু ঢারা ঘু সি শুরুপ্লঢ
সনিসাসরঢ ঢাসরঔগুস ঈপর সভসত্ত ওপ্লর ওরা ে।
ঈোরডস্বরূপ, কমোেপূসঢস র ঢাসরঔ এবং ঢাসরঔগুস যঔন চীবেলার োসব সওসস্ত ঝাওা
কফরঢ পসসর িীপ্লন কেো প্লঢ পাপ্লর পসরষ্কারভাপ্লব ঘু সি প্রস্তুসঢর মে পসরওল্পনা ওরা
ে।
iii. প্রঢেপসড মূে পসরপ্ললাি নোনে োসব পসরপ্ললাি কণপ্লও সভন্ন। নোনে োসবর মঢ নে, এঔাপ্লন
খঝনা পসসিারও বা স্বত্বসনপ্লোকীর পসস প্রঢোর এবং ঘু সির িীপ্লন ঢার যা বাসও
অপ্লঙ কআ সোন্ত ূত্রপাঢ ে। মপসড পসরপ্ললাি ািারডঢ ওা প্রঢোাপ্লরর চনে লাসস্ত
চস ঢ এবং ম্পূডস োসব প্রোন ওরা প্ল যা কেো ঢ ঢার কণপ্লও ওম প্লব।
iv. গুরুতর অুস্থতার চনে োসব সনরূপন ওরা ে স্বািে ম্পসওস ঢ এবং পসসিাসরর ঢার
োসব মণসপ্লন প্রেত্ত নোনে সরপ্লপাপ্লঝসর ঈপর সনভস র ওপ্লর।
এআ পসসর কিপ্লত্র চটিঢা কেঔা কেে কযটিপ্লঢ গুরুঢর ুিঢা োসব রাআটার অপ্লঙ এবং
এআ িরপ্লনর পসস সনিসাসরঢ প্লেপ্লঙ। গুরুঢর ুিঢা ুসবিার ঈপ্লেলে  পসসিারীপ্লও
ুিঢার খঝনাে ঢার ঔরঘ বন ওরার চনে িম। যসে এআ পসস সনিসাসরঢ ওরা ে,
ব ুসবিা স্বত্বসনপ্লোকীপ্লও প্রপ্লেে প্লব। এটি অআনঢ ঠিও প্ল, এটি ঈপ্লেপ্ললে ঈপ্লেলে পূরড
প্লঢ পাপ্লর না। এআ িরপ্লনর পসরসিসঢ এ াপ্লনার চনে এটি গুরুত্বপূডস কয পসসিারীপ্লও সবস্তৃ ঢ
ুসবিা ম্পপ্লওস সলসিঢ ওরা কযগুপ্লা ঢারা সনযুি ওরপ্লঢ পাপ্লর, লতপাধ্ীন ক্ষনরয়ারগর
মািেপ্লম।
পূণপতা বা মৃতুয ক্রিরত্র োক্ষব বা মপসড বীমা ঘু সির ওভার বান ওরা ে এবং অর কওাপ্লনা
বীমা ওভার পাো যাপ্লব না। এটি অপ্ল োসব কেো ে সওনা বা না সনসবসপ্ললপ্ল। োসবর পসরপ্ললািপ্লনর চনে ঘু সির িীপ্লন ওভার বাপ্লর অো কেে না।
3. োক্ষবর প্রকার
সনম্নসসঔঢ পসরপ্ললাি পসস কমোে মপ্লে খঝপ্লঢ পাপ্লর:
a) জীবেলায় ুক্ষবধ্া পক্ষররলাধ্
বীমাওারী দ্বারা বীমাওৃ ঢপ্লও সনসেস ি মপ্লে পসস কমোপ্লে পযসাবৃত্ত ওরা ে। প্রসঢটি চীবেলা
ুসবিা সওসস্ত
কেোর পপ্লর কপপ্লমপ্লন্টর ঢোেপ্লনর পর পসসিারওপ্লও পসস বি সফসরপ্লে
কেো ে ।
b) পক্ষক্ষ মপপ ণ
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পসসিারও ঢার পসস ওাপ্ল বে ওরার মনসির ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এটি পসস ঘু সির এওটি
কস্বচ্ছামূও মাপ্ত ে এওটি পসস শুিুমাত্র পসরপ্ললাসিঢ মূে চসপ্লনর পর অত্মমপসড ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর বীমাওৃ ঢপ্লও কয ঝাওা পসরপ্ললাি ওরা ে কটি মপপ ণ মূয কযটি ািারডঢ প্রেত্ত
সপ্রসমোপ্লমর এওটি লঢাংল। এটি বপ্লঘপ্লে ওম মপসড মূে (সচএসভ), সওন্তু বীমাওৃ ঢপ্লও
পসরপ্ললাসিঢ অ মপসড মূে সচএসভ কণপ্লও কবলী।
c) রাইডার ুক্ষবধ্া
সবসি এবং লঢস াবী নুযােী সনসেস ি খঝনার পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ বীমা কওাম্পানী দ্বারা রাআটাপ্লরর িীপ্লন
কপপ্লমন্ট কেো ে।
গুরুতর অুস্থতা রাইডাররর িীপ্লন, এওটি গুরুঢর ুিঢা সনডসপ্লে ঝামস নুযােী এওটি
সনসেস ি মূে কেো ে। বীমা কওাম্পানী দ্বারা সনসেস ি গুরুঢর ুিঢার ঢাসওা মপ্লিে
ুিঢাটি ওভার ওরা ঈসঘঢ।
াপাতার যত্ন রাইডার নুযােী, সবমাওারী বীমাওৃ ঢ াপাঢাপ্ল ভসঢস র খঝনাে সঘসওৎা
ঔরঘ বন ওপ্লর, এটি সবসি এবং লঢস াপ্লপপ্লি
রাআটার কপপ্লমন্ট পসরপ্ললাপ্লির পর পসস ঘু িু বা ণাপ্লও।
বীমাঘু সিপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ পসস কমোে কলপ্ল সনম্নসসঔঢ োসব পসরপ্ললাি ওরা ে।
d) ম্পূণপতা োক্ষব
এআ িরপ্লনর োসবপ্লঢ, বীমাওারী বীমাওৃ ঢপ্লও কমোে কলপ্ল এওটি সনসেস ি ণস প্রোপ্লনর প্রসঢশ্রুসঢ
কেে, যসে বীমাওারী পসরওল্পনা কল ো পযসন্ত চীব্ঢ ণাপ্লওন। এটি ম্পূণপতা োক্ষব সপ্লপ্লব
পসরসঘঢ।
i.

অংলগ্রণকারী পক্ষরকল্পনা: ম্পূডসঢা োসবপ্লঢ পসরপ্ললাসিঢ মূে, যসে ংলগ্রন ওপ্লর, অেস্ত
ণস  ঞ্চঢ কবানা বাসও প্লণসর কযমন -পসরপ্ললাসিঢ প্রসমোম এবং পসস কান এবং
ঢার ঈপর ুপ্লের কঘপ্লে ওম।

ii. ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষফরত (আরক্ষপ) পক্ষরকল্পনা: সওঙু কিপ্লত্র কমোে মপ্লে পসরপ্ললাসিঢ প্রসমোম
পসস ম্পূডস বার পর সফরঢ কেো ে।
iii. ইউক্ষনট ক্ষঙ্কড ইনুররন্প প্লান (ইক্ষপ): আঈসপ্লপর কিপ্লত্র, বীমাওারী পুাঁসচ মূে ম্পূডসঢা
োসব সপ্লপ্লব পসরপ্ললাি ওপ্লরন।
iv. Money-back Planটাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা: ঝাওা সফরঢ পসসপ্লঢ বীমাওারী পসস
কমোপ্লে চীবেলা ুসবিা করপ্লঔ ম্পূডসঢা োসব পসরপ্ললাি ওপ্লরন।
োসব পসরপ্ললাপ্লির পর বীমা ঘু সি িসকঢ ওরা ে।
e) মৃতুযর োক্ষব
যসে বীমাওৃ ঢ খঝনাক্রপ্লম বা নে ভাপ্লব ঢার পসসর কমোে কলপ্লর অপ্লক মারা যান,
বীমাওারী সঞ্চঢ কবানা, যসে ণাপ্লও  অেস্ত ণস কেন, যণাক্রপ্লম ওম পসরপ্ললাসিঢ ণস
কযমন বাসও ণাওা পসস ঊড এবং ুে সপ্রসমোম। এটি মৃতুয ক্রিরত্র ুক্ষবধ্া, কযটি মপ্লনানীঢ
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বা স্বত্বসনপ্লোকী বা অআনঢ যা পসরসিসঢ ণাওপ্লব ঢাপ্লও পসরপ্ললাি ওরা ে।
মৃঢুের ফপ্ল ঘু সি মাপ্তপ্লও ূসঘঢ ওপ্লর।

মৃঢুে কিপ্লত্র োসব

মৃঢুে কিপ্লত্র োসব েপ্লঢা:
 লীঘ্র (সঢন বঙপ্লরর ওম পসস মেওা) বা
 সবম্ব (সঢন বঙপ্লরর কবলী)
মপ্লনানীঢ বেসি বা স্বত্বসনপ্লোকী বা অআনকঢ ঈত্তরাসিওারীপ্লও বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের ওারড, ঢাসরঔ
এবং মৃঢুের চােকা বকঢ ওরপ্লঢ প্লব।

i.

মৃতুযর জনয োক্ষবর ক্রিরত্র উপস্থাক্ষপত ফমপ

সনম্নসসঔঢ ফমস োসব প্রসক্রোওরপ্লডর ুসবিাপ্লণস প্লঙ্গ সবমা ুসবিাপ্লভাকীপ্লও চমা সেপ্লঢ প্লব:
 স্বত্বসনপ্লোকীর দ্বারা োসব ফমস
 ওবর বা লবো াটিসসফপ্লওঝ
 সঘসওৎািীন সঘসওৎপ্লওর লংাপত্র
 াপাঢাপ্লর লংাপত্র
 সনপ্লোকওঢস ার লংাপত্র
 েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিপ্লত্র প্রপ্লোচন ে, প্রণম ঢণে প্রসঢপ্লবেন (এফঅআঅর), ঢো
প্রসঢপ্লবেন, মেনাঢেন্ত প্রসঢপ্লবেন, সন্তম প্রসঢপ্লবেপ্লনর মঢ পুসল প্রসঢপ্লবেপ্লনর অোঢ
প্রঢোসেঢ প্রসঢসসপ।
 কপৌরভা ওঢৃ পি আঢোসঢ দ্বারা প্রেত্ত মৃঢুে লংাপত্র মৃঢুের প্রমান সপ্লপ্লব
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ক্ররখাক্ষচত্র 3 : মৃতুয ক্রিরত্র োক্ষবর জনয উপস্থাক্ষপত ফমপ

ii. মৃতুযর োক্ষব অস্বীকৃক্ষত
মৃঢুে োসব পসরপ্ললাি বা স্বীওৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর। োসব প্রসক্রোওরপ্লডর মে, যসে সবমাওারী নাি
ওপ্লরন কয ঈপিাপও কওান ভু  সববৃসঢ তঢসর ওপ্লরপ্লঙন বা পসস প্রাসঙ্গও বস্তুকঢ খঝনা ঘাপা
করপ্লঔপ্লঙন, কপ্লিপ্লত্র ঘু সি ওাযসওর প্লে যাপ্লব। পসসর িীপ্লন ব ুসবিা বাপ্লচোপ্ত ওরা প্লব।
iii. অনুরেে 45: অক্ষবতকপনীয় ধ্ারা
ঢপ্লব এআ লাসস্ত বীমা অআন, ১৯৩৮- এর অনুরেে ৪৫-এর সনেমািীন।
গুরুত্বপূণপ
অনুরেে 45 ক্ষববৃত করর:
কওাপ্লনা চীবন বীমা কয ঢাসরপ্লঔ এটি শুরু োর েু বঙর পর কমোে কলপ্লর পর বীমাওারী
দ্বারা কয পঝভূ সমপ্লঢ প্রস্তাব তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ ক ম্পসওস প্রশ্ন ঈিাপন ওপ্লরন বা স্বাি
পরীিডওারী সফাপ্লরর প্রসঢপ্লবেন, বা সবঘারও, বা বীমাওৃ প্লঢর বেু , বা কওাপ্লনা নসণ যা
পসস প্রঘপ্লনর সেপ্লও সনপ্লে যাে, ঢা ভু  বা ঢে সঙ, বীমাওারী না কেঔাপ্লনা পযসন্ত এআ
িরপ্লনর সববৃসঢপ্লঢ গুরুত্বপূডস সবে বা প্রওাসলঢ ঢে কযগুপ্লা প্রওাল ওরা গুরুত্বপূডস এবং
পসসিারী দ্বারা এটি প্রঢারডার চনে
তঢরী ওরা প্লেপ্লঙ এবং সববৃসঢ তঢরী ওরার মে
পসসিারী চানপ্লঢন কয এটি সমণো বা এটি এওটি প্রওাসলঢ ঢে কযটি প্রওাল ওরা
গুরুত্বপূডস।
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বযাখযা:
যসে এওচন পসসিারী পসস প্রোপ্লনর ২ বঙর পযসন্ত কয কওাপ্লনা মে গুরুত্বপূডস খঝনা
প্রওাসলঢ রাপ্লঔন, বীমাওারী দ্বারা স্বীওৃ ঢ ম্পন্ন প্লঢ পাপ্লর যসে প্রস্তাসবঢ গুরুত্বপূডস খঝনা
সমণো ে।
২ - বঙর গ্রাপ্লওর চনে প্লপিা এবং প্লিের মে। এআ মপ্লের পর, বীমাওারীপ্লও প্রমাড
ওরপ্লঢ প্লব কয পসসিারী এওটি প্রঢারডামূও সববৃসঢ সেপ্লেপ্লঙন এবং গুরুত্বপূডস খঝনা
প্রওাসলঢ করপ্লঔপ্লঙন এবং সঢসন চানপ্লঢন কয প্রেত্ত সববৃসঢটি সমণো। শুিু প্রমাড পাোর পর ২
বঙর মপ্লের পপ্লর এওটি পসস পসরঢোক ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
iv. মৃতুয অনুমান
ওঔন ওঔন এওচন বেসির সে ম্পপ্লওস কওাপ্লনা ঢণে না পাোে ঢাপ্লও সনরুসেি বপ্ল
সরপ্লপাঝস ওরা ে। এআ কিপ্লত্র াঢ বঙর ঢার কঔাচাঁ না কপপ্ল ভারঢীে প্রমাড অআন মৃঢুে
নুমাপ্লনর বেবিা কনে। যসে মপ্লনানীঢ বা ঈত্তরাসিওারীরা োসব ওপ্লর কয বীমাওৃ ঢ সনপ্লঔাাঁচ
এবং বলেআ মৃঢ বপ্ল কডে ওরপ্লঢ প্লব, বীমাওারী অোপ্লঢর সটসক্রর চনে কচার ওপ্লরন।
এটি প্রপ্লোচনীে কয অোঢ মৃঢুে নুমাপ্লনর টসক্র না কেো পযসন্ত প্রসমোম পসরপ্ললাি
ওরপ্লঢ প্লব। বীমাওারী েপ্লঢ ঙাপ্ল র সবে সপ্লপ্লব াঢ বঙপ্লরর সপ্রসমোম পসরঢোক ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।

4. জীবন বীমা পক্ষক্ষর ম্পরকপ োক্ষব পদ্ধক্ষত
অআঅরসটএ (পসসিারীর স্বাপ্লণসর

ুরিা) অআন, ২০০২ সনম্নসসঔঢ ঈপব্ধ ওপ্লর:

ক্ষবক্ষধ্ 8: একট জীবন বীমা পক্ষক্ষ ম্পরকপ োক্ষব পদ্ধক্ষত
i.

এওটি চীবন বীমা পসস ািারডঢ োসবোপ্লরর োসব মণসপ্লন যা যা প্রাথক্ষমক নক্ষথ চমা
ওরার প্রপ্লোচন ঢা সববৃঢ ওপ্লর।

ii. চীবন বীমা কওাম্পাসন োসব গ্রপ্লডর পর অক্ষবরে োক্ষব প্রক্ষেয়াভুি ওপ্লরন। যসে কওান
প্রপ্লশ্নর বা সঢসরি নসণর প্রপ্লোচন ে যঢঝা ্ভকব, োক্ষব প্রাক্ষপ্তর 15 ক্ষেরনর মরধ্য,
এওবাপ্লর এবং অংসলও ভাপ্লব নে, ঈিাসপঢ প্লব।
iii. মস্ত প্রাসঙ্গও ওাকচপত্র এবং বোঔো প্রাসপ্ত ঢাসরপ্লঔর ৩০ ক্ষেরনর মরধ্য বীমা পসসর
পূরড ওরা প্লব বা প্রাসঙ্গও ওারপ্লড প্রসঢপ্লরাি ওরা প্লব। যাআপ্লাও, কযঔাপ্লন
পসরসিসঢপ্লঢ বীমা কওাম্পাসনর মপ্লঢ এওটি ঢেন্ত পপ্লরাোনা কেো প্লেপ্লঙ, কঔাপ্লন এঝা
এবং যঢ লীঘ্র ্ভকব ঢেন্ত ম্পন্ন ওরা প্লব। কযঔাপ্লন বীমা কওাম্পাসনর মপ্লঢ এওটি
পসরসিসঢপ্লঢ এওটি ঢেন্ত পপ্লরাোনা চরুরী, এআ িরপ্লনর ঢেন্ত শুরু এবং যঢ লীঘ্র
ম্পন্ন ওরপ্লঢ প্লব, কযপ্লওাপ্লনা কিপ্লত্র োসব প্রোপ্লনর ৬ মা কবলী নে।

োসব
োসব
শুরু
োসব
্ভকব

iv. অআপ্লনর ৪৭ নুপ্লচ্ছে নুযােী, কযঔাপ্লন োবী পসরপ্ললাপ্লির চনে তঢরী সওন্তু প্রেত্ত বেসির
ঠিও নািওরপ্লডর ভাপ্লব পসরপ্ললাি ওরা যাপ্লচ্ছ না, চীবন বীমাওারী প্রেত্ত বেসির
ুসবিাপ্লণস পসরমাডটি করপ্লঔ সেপ্লঢ পাপ্লরন এবং এআ িরপ্লনর পসরমাড সনিসাসরঢ বোপ্লের কসভং
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োওাঈপ্লন্ট প্রপ্লযাচে ুপ্লের ার ঈপাচসন ওরপ্লব (মস্ত ওাকচ এবং ঢণে চমা ওরার ৩০
সেন পর ওাযসওরী প্লব)
v. কযঔাপ্লন াব-করগুপ্ললন (৪) ঙা া নে কওাপ্লনা ওারপ্লড বীমাওারী দ্বারা োসব প্রসক্রোর
সবম্ব প্ল, চীবন বীমা কওাম্পানী োক্ষব পক্ষরমারণর উপর ুে প্রোন কররব ক্রই ারর ক্রযট
বযারঙ্কর াররর উপর ২%, অসণসও বঙপ্লরর শুরুপ্লঢ প্রঘসঢ যঔন োসব পযসাপ্লাঘনা ওরা
ে।
5. এরজরন্টর ভূক্ষমকা
এওচন এপ্লচন্ট ঠিওভাপ্লব োসব ফমস ভসঢস এবং সবমাওারীর সফপ্ল এআ চমা কেো াাপ্লযে
মপ্লনানীঢ বেসি / অআনকঢ ঈত্তরাসিওারী বা ুসবিাপ্লভাকীও যণা্ভকব কবা প্রোন ওরপ্লব।
োসেত্ব পাপ্লনর ঙা া , এরওম পসরসিসঢ কণপ্লও ঈৎপন্ন ুনাপ্লমর াাযে মৃঢ পসরবার কণপ্লও
ভসবেপ্লঢ বেবা বা ুপাসরল খঝার চনে এপ্লচপ্লন্টর প্রঘু র ুপ্লযাক সবেেমান ণাপ্লও।

অত্ম পরীিা 1
সনপ্লম্নাি সববৃসঢর কওানটি োসব িারাপ্লও বপ্লঘপ্লে ভা বোঔো ওপ্লর? বপ্লঘপ্লে ঈপযুি সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

োসব
োসব
োসব
োসব






এওটি
এওটি
এওটি
এওটি

নুপ্লরাি কযটি ঘু সি নুযােী প্রসঢশ্রুসঢ পূডস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘঢ
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসঢশ্রুসঢ পূডস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘঢ
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী োসেত্ব পূডস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘঢ
ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী োসেত্ব পূডস ওরা যা বীমাওৃ ঢ ওরা ঈসঘঢ

ারাংল


োসব  এওটি ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসঢশ্রুসঢ পূডস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘঢ



োসব চীবেলাে োসব বা মৃঢুের কিপ্লত্র োসব প্লঢ পাপ্লর। কযঔাপ্লন বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের পর মৃঢুের
কিপ্লত্র োসব ঈিাসপঢ ে, চীবেলাে োসব কযপ্লওাপ্লনা এও বা এওাসিও খঝনাে খঝপ্লঢ পাপ্লর।



চীবেলা োসব পসরপ্ললাপ্লির চনে, সবমাওারীপ্লও সনরূপড ওরপ্লঢ প্লব কয পসস সনিসাসরঢ লঢস
নুযােী খঝনাটি খপ্লঝপ্লঙ।



সনম্নসসঔঢ পসরপ্ললাি পসস কমোে মে খঝপ্লঢ পাপ্লর:








চীবেলাে ুসবিা পসরপ্ললাি
পসস মপসড
রাআটার ুসবিা
ম্পূডসঢা োসব
মৃঢুের কিপ্লত্র োসব

বীমা অআপ্লনর নুপ্লচ্ছে ৪৫ (সবঢওস নীে িারা) বীমাওৃ ঢপ্লও বীমাওারী দ্বারা োসব প্রঢোঔোন
কণপ্লও ুরিা প্রোন ওপ্লর, এআ লপ্লঢস কয বীমাটি েু-বঙর ম্পূডস ওপ্লরপ্লঙ এবং বীমাওৃ ঢ কওাপ্লনা
গুরুত্বপূডস ঢণে ককাপন রাপ্লঔন সন।
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অআঅরসটএ (পসসিারীর স্বাণস ুরিা) অআন, ২০০২ এর িীপ্লন, অআঅরসটএ
ুসবিাপ্লভাকী োসবর ুরিা / রিার কিপ্লত্র প্রসবিান কেে।

বীমাওৃ ঢ বা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
োসব  এওটি ঘাসো কযটি ঘু সি নুযােী প্রসঢশ্রুসঢ পূডস ওরা যা বীমাওারীর ওরা ঈসঘঢ।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনপ্লঘ সপসসর ঢাসওা কেো । কওান িরপ্লনর পসসর িীন, োসব পসরপ্ললাি পযসােক্রসমও
পসরপ্ললাপ্লির অওাপ্লর তঢসর ওরা ে ঢা নাি ওরুন?
I.
II.
III.
IV.

ঝাওা-কফরঢ পসস
আঈসনঝ সে আনুপ্লরন্স পসস
প্রসমোম কফরঢ পসস
ঝামস বীমা পসস

প্রশ্ন 2
মপ্লল গুরুঢর ুিঢা রাআটার  চীবন বীমা পসস সওপ্লনপ্লঙন। সঢসন ওরপ্লনর ম্পূডস স্বাপ্লণস
স্বত্বসনপ্লোক ওপ্লরপ্লঙন। মপ্লল াঝস োঝাপ্লও ভু কপ্লঙন এবং গুরুঢর ুিঢা রাআটাপ্লরর িীপ্লন ৫০,০০০
ঝাওা োসব ওপ্লরপ্লঙন। এআ কিপ্লত্র ওাপ্লও পসরপ্ললাি কেো প্লব?
I.
II.
III.
IV.

মপ্লল
ওরন
পসরপ্ললাি মান ভাপ্লব মপ্লল এবং ওরনপ্লও ভাক ওপ্লর কেো প্লব
েুপ্লঝার কওাপ্লনাঝাআ নে ওারড মপ্লল াঝস োঝাপ্লও ভু কপ্লঙন এবং ওরপ্লনর স্বাপ্লণস পসস স্বত্বসনপ্লোক
ওরা প্লেপ্লঙ

প্রশ্ন 3
প্রবীপ্লনর কাস েুখসঝনাে মৃঢুে প্লেসঙ। মৃঢুের কিপ্লত্র োসবর চনে সনভস রলীরা নসণ ঈপিাপন ওপ্লর।
সনপ্লঘর নসণর কওানটি সঢসরি নসণ সপ্লপ্লব স্বাভাসবও মৃঢুে ঢু নাে েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিপ্লত্র চমা
কেো প্রপ্লোচন।
I.
II.
III.
IV.

ওবর বা লবোপ্লর লংাপত্র
সঘসওৎািীন সঘসওৎপ্লওর লংাপত্র
সনপ্লোকওঢস ার লংাপত্র
নুোন প্রসঢপ্লবেন
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প্রশ্ন 4
নীপ্লঘর মৃঢুের কিপ্লত্র োসব কিপ্লত্র কওানটি প্রাণসমও মৃঢুে কিপ্লত্র োসব সাপ্লব কডে ওরা প্লব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
পসস
পসস
পসস

মপ্লের
মপ্লের
মপ্লের
মপ্লের

সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে যসে বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে ে
পাাঁঘ বঙপ্লরর মপ্লিে যসে বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে ে
াঢ বঙপ্লরর মপ্লিে বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে ে
েল বঙপ্লরর মপ্লিে বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুে ে

প্রশ্ন 5
নীপ্লঘ কেো চীবেলার োসব ূত্রপাঢ বার সওঙু খঝনা। নীপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

োসব ঝামস বীমা পসসর ম্পূডসঢাে পসরপ্ললাসিঢ প্লেপ্লঙ
ঝাওা-সফরঢ পসসর গুরুত্বপূডস পযসাপ্লে কপৌাঁঙাপ্লনার পর প্রপ্লেে সওসস্ত
পসসপ্লঢ রাআটার ুসবিা প্লপ্লব গুরুঢর ুিঢাে োসব পসরপ্ললাি ওরা ে
পসসিারী দ্বারা প্রঢোপসড মূে কমোসে পসস প্রঢোপসপ্লডর পর পসরপ্ললাি ওরা ে

প্রশ্ন 6
ঝাওা-সফরঢ পসসপ্লঢ পসরপ্ললাি ওরা ে গুরুত্বপূডস পযসাে কিডীবে ওরা প্লব কওান িরপ্লনর োসবর
িীপ্লন?
I.
II.
III.
IV.

মৃঢুের কিপ্লত্র োসব
ম্পূডসঢা োসব
চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব
প্রঢোপসড োসব

প্রশ্ন 7
লের ১০ বঙপ্লরর আঈসনঝ সেট আনুপ্লরন্স পসরওল্পনা কওপ্লন। যসে ক পসস ম্পূডসঢাে মারা যাে
সনপ্লঘর কওানটি পসরপ্ললাি ওরা প্লব?
I.
II.
III.
IV.

অেস্ত ওম মূে বা পুাঁসচ মূে
অেস্ত কবলী মূে বা পুাঁসচ মূে
বোপ্লের কসচ্ছঢ সঞ্চপ্লের কঘপ্লে ২% কবলী ুে সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরা প্লব
প্রঢোপসড মূে

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

সবম্ব) ঈপর সভসত্ত ওপ্লর, সবমটি বাঙাআ ওরুন?

রমো ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রপ্লের ৬ মা পর মারা যাে
মপ্লনাচ ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রপ্লের কে বঙর পর মারা যাে
কটসভট ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রপ্লের অ াআ বঙর পর মারা যাে
প্রবীন ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রপ্লের াপ্ল পাাঁঘ বঙর পর মারা যাে
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প্রশ্ন 9
বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের খঝনাে ব সনভস রলীপ্লও ািারড মৃু্ঢুের কিপ্লত্র োসবর চনে সনপ্লঘর ঢাসওাভু ি
ঢণে চমা ওরপ্লঢ প্লব। সবমটি বাঙাআ ওরুন কযটি েুখসঝনাে মৃঢুের চনে সঢসরিভাপ্লব চমা ওরা
প্রপ্লোচন।
I.
II.
III.
IV.

ঢেন্ত প্রসঢপ্লবেন
োসব ফমস
ওবর বা লবোপ্লর লংাপত্র
াপাঢাপ্লর লংাপত্র

প্রশ্ন 10
অআঅরসটএ (পসসিারপ্লওর স্বাণস ুরিা) অআন, ২০০২ নুযােী, চীবন বীমা পসসর িীপ্লন
োসব পসরপ্ললাি বা প্রসঢপ্লরাি ওরা প্লব, মস্ত েরওারী ওাকচ প্রাসপ্ত এবং প্রপ্লোচনীে বোঔোর
ঢাসরপ্লঔর ৩০ সেপ্লনর মপ্লিে।
I.
II.
III.
IV.

৭সেন
১৫ সেন
৩০ সেন
৪৫ সেন

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.
ঝাওা-কফরঢ পসসর কিপ্লত্র পসরপ্ললাি পযসােক্রসমও পসরপ্ললাি অওাপ্লর তঢসর ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এআ কিপ্লত্র পুপ্লরা ৫০,০০০ ঝাওা ওরনপ্লও কেো প্লব ওারড ম্পূডস সভসত্তপ্লঢ ওরপ্লনর স্বাপ্লণস স্বত্বসনপ্লোক
ওরা প্লেপ্লঙ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
স্বাভাসবও মৃঢুে বা েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিপ্লত্র স্বত্বসনপ্লোকীর দ্বারা োসব ফমস, ওবর বা লবোপ্লর
লংাপত্র, সঘসওৎািীন সঘসওৎপ্লওর লংাপত্র, াপাঢা লংাপত্র, সনপ্লোকওঢস ার লংাপত্র আঢোসে
নসণ চমা ওরা প্রপ্লোচন।
প্রণম ঢণে প্রসঢপ্লবেন (এফঅআঅর), ঢেন্ত প্রসঢপ্লবেন,য কপাি-মপ্লঝসম প্রসঢপ্লবেন, সন্তম প্রসঢপ্লবেন
আঢোসে সঢসরি নসণ স্বাভাসবও মৃঢুের ঢু নাে েূখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিপ্লত্র প্রোন ওরা ে।
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
যসে বীমাওৃ ঢ পসস কমোপ্লের সঢন বঙপ্লরর মপ্লিে মারা যাে ঢাপ্ল মৃঢুের কিপ্লত্র োসব মৃঢুের কিপ্লত্র
লীঘ্র োসব সপ্লপ্লব অঘরড ওরা প্লব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবওল্প ও-টি ঠিও নে। ঝামস বীমা পসসর ম্পূডসঢাে কওাপ্লনা োসব পসরপ্ললাি ওরা ে না।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
ঝাওা-সফরঢ পসসপ্লঢ গুরুত্বপূডস পযসাপ্লে কপৌাঁঙাপ্লনার পর পসরপ্ললািপ্লও চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব িীপ্লন
কিডীবে ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে লের আঈসপ পসসর ম্পূডসঢার অপ্লক মারা যাে, অেস্ত পসরমাপ্লডর কবলী বা পুাঁসচ মূে
পসরপ্ললাি ওরা প্লব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সবওল্প খ  দ্ভু ঢ বাঙাআ ওারড এটি সবম্ব োসব সপ্লপ্লব গ্রাে প্লব। সবওল্প ও, ঔ এবং ক লীঘ্র
োসব সপ্লপ্লব গ্রাে প্লব।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
ঢেন্ত প্রসঢপ্লবেন েুখসঝনাে মৃঢুের চনে সঢসরি ভাপ্লব চমা ওরা প্রপ্লোচন। নোনে নসণ কযমন
োসব ফমস, ওবর বা লবোপ্লর লংাপত্র, াপাঢা লংাপত্র বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের খঝনাে ব
সনভস রলাীপ্লও চমা ওরপ্লঢ প্লব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

আইআরক্ষডএ (পক্ষক্ষধ্াররকর স্বাথপ ুরিা) আইন, ২০০২ অনুযায়ী, জীবন বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীরন
োক্ষব পক্ষররলাধ্ বা প্রক্ষতররাধ্ করা রব, মস্ত েরকারী কাগজ প্রাক্ষপ্ত এবং প্ররয়াজনীয় বযাখযার
তাক্ষররখর ৩০ ক্ষেরনর মরধ্য।
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অধ্যায় 3
স্বাস্থয বীমা
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অধ্যায় 17
স্বািে বীমার ভূ সমওা
িোপ্লের ভূ সমওা
যঢ মে যাপ্লচ্ছ বীমার ওীভাপ্লব সববঢস ন প্লচ্ছ কআ ম্পপ্লওস এআ িোপ্লে অপনাপ্লও বা প্লব। স্বািে
পসরপ্লবা ওী, স্বািে পসরপ্লবার স্তর  স্বািে পসরপ্লবার িরন ম্পপ্লওস অপনাপ্লও বুসছপ্লে কেো
প্লব। ভারপ্লঢর স্বািে পসরপ্লবা বেবিা  কওান কওান সবেগুস ঢাপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর ক ম্পপ্লওস
অপসন চানপ্লঢ পারপ্লবন। পসরপ্ললপ্ল, এআ িোপ্লে অপনাপ্লও বোঔো ওপ্লর বুসছপ্লে কেপ্লব ভারপ্লঢ
ওীভাপ্লব স্বািে বীমা সবওসলঢ প্লচ্ছ এবং ভারপ্লঢ স্বািে বীমা বাচাপ্লরর সবসভন্ন কওাম্পাসন ম্পপ্লওস
অপনাপ্লও চানাপ্লনা প্লব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

স্বািে পসরপ্লবা ওী
স্বািে পসরপ্লবার স্তর
স্বািে পসরপ্লবার িরন
ভারপ্লঢর স্বািে বেবিাে প্রভাবওারী সবেগুস
স্বািে পসরপ্লবা-স্বািীনঢার মে কণপ্লও গ্রকসঢ
স্বািে বীমার বাচার

এআ িোে প ার পর, অপসন িম প্লব:
1. বীমার ওীভাপ্লব সবওাল প্লচ্ছ, ঢা বুছপ্লঢ।
2. স্বািে পসরপ্লবার িারডা এবং স্বািে পসরপ্লবার িরন  স্তর বোঔো ওরপ্লঢ।
3. ভারপ্লঢ স্বািে পসরপ্লবাে প্রভাবওারী সবেগুস  স্বািীনঢার পর যা গ্রকসঢ প্লেপ্লঙ ঢা
ঈপসব্ধ ওরপ্লঢ।
4. ভারপ্লঢ স্বািে বীমার সববঢস ন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ।
5. ভারপ্লঢর স্বািে বীমার বাচার চানপ্লঢ।
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A. স্বাস্থয পক্ষররবা কী
‘‘স্বািেআ ম্পে’’, এআ ওণা অপনারা শুপ্লনপ্লঙন। সওন্তু ওঔন সও চানার কঘিা ওপ্লরপ্লঙন স্বািে
বপ্লঢ বাস্তপ্লব ওী কবাছাে? ‘স্বািে’ বা ‘কল্ণ’ লব্দটি এপ্লপ্লঙ ‘কাপ্লেল্ণ’ লব্দ কণপ্লও, যার মাপ্লন
প্লা ‘লরীপ্লরর ুিঢা’।
প্রাঘীন ওাপ্ল স্বািেপ্লও ‘স্বকীে ঈপার’ বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা প্লঢা এবং সবো ওরা প্লঢা, ুিঢা
প্লা ংসিি বেসির ওৃ ঢ পাপ্লপর ফ। সপ্লপাক্রোঝ (460 কণপ্লও 370 িীি-পূবসাব্দ)-আ প্রণম
ুিঢার কপঙপ্লনর ওারডগুস ামপ্লন সনপ্লে অপ্লন। ঢাাঁর ওণা নুযােী, ুঔ নানা ওারপ্লড প্লঢ
পাপ্লর, ঢারপ্লঙ্গ পসরপ্লবল, সনওালী, বেসিকঢ পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নঢা  ঔােোভোপ্লর ম্পওস
ণাওপ্লঢ
পাপ্লর।
সপ্লপাক্রোঝপ্লর অপ্লক বহু লঢাব্দী িপ্লরআ ঘাু সঙ ভারঢীে অেুপ্লবসে বেবিা, অেুপ্লবসপ্লে স্বািেপ্লও
ঘারটি ঢর: রি, ুে সপত্ত, ওাপ্লা সপত্ত  কিষ্মার এওঝা ূক্ষ্ম ভারামে সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা
ে এবং মপ্লন ওরা ে এআ ঢর পোণসগুসর মপ্লিে ভারামেীনঢার ওারপ্লডআ ুঔ ে। ভারঢীে
সঘসওৎার চনও ুশ্রুপ্লঢর চটি প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর ওৃ সঢত্ব রপ্লেপ্লঙ, কআমপ্লে পাশ্চাপ্লঢে এআ প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর
িারডা এপ্লওবাপ্লরআ চানা সঙ।
মপ্লের াপ্লণ াপ্লণ অিুসনও সঘসওৎাসবজ্ঞান এও চটি সবজ্ঞাপ্লন সববসঢস ঢ প্লেপ্লঙ এবং অিুসনও
সঘসওৎা কওবমাত্র অর ুিঢার সঘসওৎাপ্লঢআ কণপ্লম না কণপ্লও বরং ঢার মপ্লিে ন্তভুস ি প্লেপ্লঙ
করাক প্রসঢপ্লরাি  চীবপ্লনর মাপ্লনান্নেন। 1948 াপ্ল সবে স্বািে ংিা স্বাপ্লিের কয ংজ্ঞা সেপ্লেপ্লঙ
কঝাআ এওটি বসচনগ্রাে ংজ্ঞা; এপ্লঢ বা প্লেপ্লঙ, ‘‘স্বািে প্লা পূডসাঙ্গ লারীসরও, মানসও, 
ামাসচও ওোপ্লডর এওটি পসরসিসঢ এবং ঢা সনঙওআ করাপ্লকর নুপসিসঢ নে।’’ এঝাআ িে ওরার
কয অেুপ্লবসপ্লের মপ্লঢা ভারঢীে সঘসওৎা বেবিা প্রাঘীন ওা কণপ্লওআ স্বাপ্লিের এআ পূডসাঙ্গ রূপপ্লওআ
এওত্রীভূ ঢ ওপ্লরপ্লঙ।
ংজ্ঞা
সবে স্বািে ংিা (হু): স্বািে প্লা পূডসাঙ্গ লারীসরও, মানসও,  ামাসচও ওোপ্লডর এওটি
পসরসিসঢ এবং ঢা সনঙওআ করাপ্লকর নুপসিসঢ নে।
স্বারস্থযর ক্ষনধ্প ারক
ািারডভাপ্লব মপ্লন ওরা প্লে ণাপ্লও সনম্নসসঔঢ সবেগুসআ কওাপ্লনা স্বঢন্ত্র বেসির স্বািে সনিসারড ওপ্লর:
a) াইফোই ংোন্ত ক্ষবয়
াআফিাআ ংক্রান্ত সবেগুসর মপ্লিে কগুসআ পপ্ল যার কবসলরভাপ্লকরআ সনেন্ত্রড ণাপ্লও ংসিি
বেসির াপ্লঢ কযমন ীমার মপ্লিে বোোম ওরা  ঔাোোো, েুসশ্চন্তা েূর ওরা  ুস্বািেওর
সবে পঙন্ন ওরা; এবং িূমপান, মােও কবন, ুরসিঢ কযৌন ম্পওস  শুিু বপ্ল ণাওার
মপ্লঢা াআফিাআ (বোোম ঙা া)–এর মপ্লঢা কু-ভো  ঔারাপ াআফিাআ কণপ্লও ওোন্সার,
এআট, াআপারপ্লঝনলন  টাোপ্লবটিপ্লর মপ্লঢা করাপ্লকর ছুাঁ সও ণাপ্লও।
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এআ িরপ্লনর অঘরড সনেন্ত্রড ওরপ্লঢ (কযমন মােও কবপ্লনর চনে চাসমন-প্লযাকে ওারাবাপ্লর
েণ্ড সেপ্লে, ঢামাওচাঢ পপ্লডে ঘ া াপ্লর ওর ঘাসপপ্লে)রওার যসে গুরুত্বপূডস ভূ সমওা কনে,
সওন্তু াআফিাআ ংক্রান্ত সবে কণপ্লও অা করাকগুস সনেন্ত্রড ওপ্লর সোন্তওারী ভূ সমওা পান
ওরা এওচন বেসিকঢ োসেত্বআ।
b) পক্ষররবলগত ক্ষবয়
স্বাপ্লিের চনে সনরাপে পানীে চ, সনওালী  পুসি প্লা ঢেন্ত গুরুত্বপূডস, এগুসর ভাপ্লব
সবেচুপ্ল আ, সবপ্লল ওপ্লর ঈন্নেনলী কেলগুসপ্লঢআ স্বািে ংক্রান্ত গুরুঢর মো তঢসর প্লচ্ছ।
আনলু প্লেঞ্জা, সঘপ্লওন পক্স প্রভৃ সঢর মপ্লঢা ংক্রামও বোসি ঙস প্লে পপ্ল পসরষ্কার  পসরচ্ছন্নঢার
ওারপ্লড, মোপ্লসরো  কটঙ্গুর মপ্লঢা করাক ঙ াে ঔারাপ সনওালী পসরপ্লবপ্ললর চনে, সওঙু করাপ্লকর
ওারড অবার
এপ্লওবাপ্লরর পসরপ্লবলকঢ সবে কযমন, ওারঔানাে ওাচ ওপ্লরন কয িসমওরা
ঢাাঁপ্লের কপলাকঢ ছুাঁ সওর ওারপ্লড করাপ্লকর ্ভকাবনা কবসল ণাপ্লও, কযমন োপ্লবি তঢসরর
ওারঔানাে ওমসরঢ িসমও। অবারওো ঔসনর িসমওপ্লের ণাপ্লও ফু ফু প্লর করাক োর
্ভকাবনা।
c) ক্ষজনগত ক্ষবয়
সচপ্লনর মািেপ্লম বাবা-মা’র কণপ্লও ন্তানপ্লের মপ্লিে করাক ঘপ্ল কযপ্লঢ পাপ্লর। এআ িরপ্লনর সচনকঢ
ওারড কণপ্লও েুসনোচুপ্ল
মানুপ্লর মপ্লিে চাসঢ, কভৌপ্লকাসও বিান  এমনসও ম্প্রোপ্লের
সভসত্তপ্লঢ সভন্ন সভন্ন করাপ্লকর প্রবনঢা কেঔা যাে।
স্পিঢআ এওঝা কেপ্ললর ামাসচও  ণসননসঢও কআ কেপ্ললর মানুপ্লর স্বাপ্লিের ঈপর সনভস র ওপ্লর।
এওঝা ুি চনকড শুিুমাত্র ণসননসঢও ওাযসওাপ্লপ ঈৎপােনলী িমলসিরআ কযাকান কেে, ঢাআ নে,
ঢাঙা া ভারপ্লঢর মপ্লঢা ঈন্নেনলী কেপ্ললর পপ্লি কয ব সঢ গুরুত্বপূডস কঢমন মূেবান ম্পে
বাাঁঘাে। এওঝা বেসিকঢ স্তপ্লর, ুি লরীপ্লরর ওারডৃ রুটিরুসচর কাওান প্লঢ পাপ্লর, তেনসন্নন
অবসলেও ওাচগুস ওরপ্লঢ ুসবিা প্লঢ পাপ্লর এবং মানুপ্লও োসরপ্লদ্রের সেপ্লও কঞপ্ল কেে, এমনসও
অত্মঢোর সেপ্লও কঞপ্ল কেে।
ঢাআ সবেচুপ্ল আ রওার ঢার কেপ্ললর মানুপ্লর ুিঢা  স্বািে পসরপ্লবাে কবল সওঙু পেপ্লিপ কনে
এবং এঝাআ সনসশ্চঢ ওপ্লর যাপ্লঢ মস্ত নাকসরপ্লওর ওাপ্লঙ স্বািে পসরবাপ্লরর ুপ্লযাক কপৌাঁঙাপ্লঢ পাপ্লর  ঢা
নাকাপ্লর মপ্লিে ণাপ্লও।
এপ্লঢ এওঝাআ প্রশ্ন ঈপ্লঞ অপ্ল কয সবসভন্ন পসরসিসঢর চনে সও সভন্ন সভন্ন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবার
প্রপ্লোচন।
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B. স্বাস্থয পক্ষররবার স্তর
স্বািে পসরপ্লবা অর সওঙু আ নে, এঝা প্লা মানুপ্লর স্বাপ্লির ঈন্নসঢ, ঢা বচাে রাঔা, ঢাপ্লঢ নচর
কেো বা কআ স্বাপ্লিের পুনরুোর ওরপ্লঢ রওার  সবসভন্ন এপ্লচসন্স  প্রোনওারীর কেো
এওগুচ্ছ পসরপ্লবা। স্বািে পসরপ্লবাপ্লও ওাযসওরী প্লঢ প্ল বলেআ ঢা প্লঢ প্লব






মানুপ্লর ঘাসোর ঈপযুি
মসেঢ
পযসাপ্ত
চভে
ামপ্লণসের মপ্লিে

মানুপ্লর স্বািে চপ্লন চপ্লন অাো ে। ব িরপ্লনর স্বািে মোর চনে এওআ িরপ্লনর পসরওাঞাপ্লমা
বানাপ্লনা ্ভকব নে অবার ঢার প্রপ্লোচন কনআ। স্বািে পসরঘযসার ুসবিা ো ঈসঘঢ চনংঔো
কয কয করাকগুস কবসল খঝপ্লঙ বা যার ্ভকাবনা কবসল কআ নুযােী। কযমন, এও বঙপ্লর এওচন
মানুপ্লর প্লনওবার জ্বর প্লঢ পাপ্লর, ঞাণ্ডা াকপ্লঢ পাপ্লর, সেস প্লঢ পাপ্লর, ত্বপ্লও োাসচস প্লঢ
পাপ্লর, ঢপ্লব ঞাণ্ডা াকা বা সেস ওাসল োর ঢু নাে ঢাাঁর কপাঝাআটি সব-কঢ কভাকার ্ভকবান
ওম।
এওআভাপ্লব, আ এওআ বেসির কপাঝাআটি সব-এর ঢু নাে ওোনার বা হৃেপ্লরাপ্লকর মপ্লঢা চটি
ুপ্লঔ কভাকার ্ভকাবনা ওম। ঢাআ কয কওাপ্লনা চােকাে ঢা ক গ্রাম কাও, বা কচা সওংবা
এওঝা রাচে, কঔাপ্লন স্বািে পসরপ্লবার ুসবিাগুস কআ এাওার সবসভন্ন স্বািে পসরপ্লবা সবে যাপ্লও
ূঘও বা ে ঢার সভসত্তপ্লঢ ো ঈসঘঢ, কযমন:
চনংঔোর পসরমাড
মৃঢুে ার
ুিঢার ার
িমঢার ার
মানুপ্লর ামাসচও  মানসও স্বািে
পসরপ্লবলকঢ সবে কযমন যসে কআ চােকাঝা এওঝা ঔসন এাওা ে ণবা এও সলল্পাঞ্চ
্ভকাবে স্বািে পসরঘযসা প্রোনওারী বেবিা কযমন াপ্লঝসর টািার েপ্লঢা এওঝা গ্রাপ্লম পাো
যাপ্লব না সওন্তু কচা েপ্লর ণাওপ্লঢ পাপ্লর
 ওঢঝা স্বািে পসরঘযসা বেবিা বেবহৃঢ প্লঢ পাপ্লর
 অণস-ামাসচও সবে কযমন ামণসে








ঈপপ্লরর সবেগুসর সভসত্তপ্লঢ রওার প্রণম, সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে স্তপ্লরর স্বািে পসরঘাযসা কওন্ধ বানাপ্লনা
 নোনে পেপ্লিপ কনোর সোন্ত কনে যাপ্লঢ চনকপ্লডর ওাপ্লঙ ঈপযুি স্বািে পসরপ্লবা ঈপব্ধ ে
এবং ঢা ামপ্লণসের মপ্লিে ণাপ্লও।
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C. স্বাস্থয পক্ষররবার ধ্রন
স্বািে পসরপ্লবাপ্লও সবস্তৃ ঢভাপ্লব সনম্নরূপ্লপ ভাক ওরা যাে:
1. প্রথম স্বাস্থয পক্ষররবা
প্রাণসমও স্বািে পসরপ্লবা বপ্লঢ কআ পসরপ্লবাগুসপ্লও কবাছাে যা টািার, নাস  নোনে কঙাঝ
সক্লসনও সেপ্লে ণাপ্লও, ুঔ ওরপ্ল করাকীরা প্রণপ্লম এঔাপ্লনআ কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন। এআ ওারপ্লডআ এঝাপ্লও
প্রণম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী বা ে ওারড এওঝা স্বািে বেবিার মপ্লিে মস্ত করাকীর প্রণম
কযাকাপ্লযাক কওন্ধ এঝাআ।
ঈন্নঢ কেপ্লল, এআ প্রণম স্বািে পসরপ্লবাপ্লঢআ অপ্লরা নচর কেো ে যাপ্লঢ স্বািে মোঝা অপ্লরা
ঙস প্লে প া, চটি ো  েীখসিােী বা ঢীব্র োর অপ্লকআ ঢা ামা কেো যাে। প্রণম
স্বািে পসরঘযসা প্রসঢষ্ঠান ুরিামূও স্বািে পসরপ্লবা, টীওাওরড, প্লঘঢনঢা, কমসটওো পরামলস
প্রভৃ সঢর ঈপর নচর কেে এবং যঔন েরওার পপ্ল
ঢঔন পরবঢী পযসাপ্লের সবপ্ললপ্লজ্ঞর ওাপ্লঙ
করাকীপ্লও পাঞাে।
ঈোরডস্বরূপ, যসে এওচন জ্বপ্লরর চনে এওচন টািাপ্লরর ওাপ্লঙ যান এবং প্রণম করাকসনডসপ্লেআ কটঙ্গু
জ্বপ্লরর আসঙ্গঢ ণাপ্লও, কআ প্রণম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী ঢাাঁপ্লও সওঙু ুি কপ্রক্রাআব ওরপ্লবন
ঢপ্লব সবপ্লল সঘসওৎার চনে কআ করাকীপ্লও এওঝা াপাঢাপ্ল ভসঢস র চনে পাঞাপ্লঢ পাপ্লরন।
কবসলরভাক প্রণম পসরঘযসার কিপ্লত্র সঘসওৎও এওচন ‘পাসরবাসরও সঘসওৎপ্লওর’ মপ্লঢা ওাচ ওপ্লরন,
যাাঁর ওাপ্লঙ কঙাঝঔাপ্লঝা কয কওাপ্লনা ুঔসবুপ্লঔর চনে পসরবাপ্লরর ওপ্লআ সকপ্লে ণাপ্লওন।
এআ পেসঢটি সঘসওৎওপ্লও সচনকঢ সবপ্লের সভসত্তপ্লঢ ঈপপ্লকসর চনে পরামলস সেপ্লঢ াাযে ওপ্লর
এবং ঢাাঁপ্লও ঈপযুি কমসটওো পরামলস সেপ্লঢ ুসবিা ওপ্লর কেে। ঈোরডস্বরূপ, বাবা-মা’র
টাোপ্লবটি ণাওপ্ল সঘসওৎও এওচন করাকীপ্লও ল্প বে কণপ্লওআ যঢঝা ্ভকব টাোপ্লবটি এ াপ্লনার
মঢ াআফিাআপ্লর প্রসঢ নচর সেপ্লঢ বপ্লবন।
এওঝা কেপ্ললর স্তপ্লর, প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ রওারী  কবরওারী কওঈ বাসনপ্লে ণাপ্লও।
রওারী প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ তঢসর ে চনংঔোর সভসত্তপ্লঢ এবং কওাপ্লনা না কওাপ্লনা
অওাপ্লর ঢা গ্রাম স্তর পে্চন্ত ণাপ্লও।
2. ক্ষদ্বতীয় স্বাস্থয পক্ষররবা
সদ্বঢীে স্বািে পসরপ্লবা বপ্লঢ কবাছাে কওাপ্লনা কমসটওো সবপ্ললজ্ঞ বা নে কওাপ্লনা স্বািে কপলাচীবীর
কেো স্বািে পসরপ্লবা যাাঁর ািারডঢ করাকীর প্লঙ্গ প্রণম ািাৎ নে। এর মপ্লিে এওঝা গুরুঢর
ুপ্লঔর চনে এওঝা স্বল্প মপ্লের চনে ঢীক্ষ্ণ সঘসওৎার প্রপ্লোচনীেঢা রপ্লেপ্লঙ, প্রােলআ (ঢপ্লব
পসরাযস নে) আন-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব ণাওপ্লঢ ে, এর মপ্লিে আপ্লন্টসন্সভ কওোর াসভস , োম্বুপ্লপ্লন্সর
ুসবিা, পোণসচ, টাোকপ্লনাস  নোনে কমসটওো পসরপ্লবা ন্তভুস ি।
কবসলরভাক মপ্লেআ প্রণম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী / প্রাণসমও সঘসওৎওআ সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারীর
ওাপ্লঙ করাকীপ্লও পাঞান। সওঙু কিপ্লত্র এআ সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারী মসেঢ পসরপ্লবা কেোর চনে এওঝা
‘আন-াঈ’ প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ঘাসপ্লে ণাপ্লওন।
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কবসলরভাক কিপ্লত্রআ, চনংঔোর মাপ নুাপ্লর সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারী ঢাুও / ব্লও স্তপ্লর াসচর
ণাপ্লও।
3. তৃ তীয় স্বাস্থয পক্ষররবা
ঢৃ ঢীে স্বািে পসরপ্লবা প্লা সবপ্লল পরামলসম
ূ ও স্বািে পসরপ্লবা, ািারডঢ এঝা প্লা আনপ্লপপ্ললন্টপ্লের
চনে এবং প্রণম বা সদ্বঢীে পসরঘযসাওারীপ্লের পাঞাপ্লনা করাকীপ্লের চনে। ঢৃ ঢীে স্বািে পসরপ্লবা
প্রোনওারীরা ণাপ্লও মূঢ রাচে রাচিানী  সওঙু কচা েপ্লর।
ঢৃ ঢীে স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীর ঈোরড প্লা যাাঁপ্লের ওাপ্লঙ সদ্বঢীে স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীর
ুপ্লযাপ্লকর কণপ্লও ঈন্নঢ কমসটওো ুসবিা  কমসটওো কপলাচীবী রপ্লেপ্লঙ। কযমন প্লোসচ
(ওোনাপ্লরর সঘসওৎা), ঙ্গ প্রসঢিাপপ্লনর ুসবিা, সঢ ছুাঁ সওর প্রপ্লবর চনে সবপ্ললজ্ঞ প্রভৃ সঢ।
এঝা িে ওরপ্লঢ প্লব কয পসরঘযসার স্তর কবপ্ল যাোর ফপ্ল পসরঘযসার প্লঙ্গ চস ঢ ঔরঘ কবপ্ল
যাে। মানু কযঔাপ্লন প্রণম পসরঘযসার চনে অপ্লপসিওভাপ্লব প্লচআ ঔরঘ বন ওরপ্লঢ পাপ্লরন, সদ্বঢীে
পযসাপ্লে ককপ্ল কআ ঔরঘ বন ঢাাঁপ্লের পপ্লি ওপ্লির ে এবং যঔন কঝা ঢৃ ঢীে পযসাপ্লে অপ্ল কআ
ঔরঘ বন অর কবসল ওঠিন প্লে পপ্ল । এও কেল কণপ্লও অপ্লরও কেল, গ্রাম কণপ্লও লপ্লর
পসরঘযসার সবসভন্ন স্তপ্লরর চনে পসরওাঞাপ্লমা সভন্ন সভন্ন ে, কঔাপ্লন এর ঈপর অণস-ামাসচও
প্রভাব ওাচ ওপ্লর।
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D. ভাররতর স্বাস্থয বযবস্থায় প্রভাবকারী ক্ষবয়গুক্ষ
ভারঢীে স্বািে বেবিা বহু মো  ঘোপ্লপ্লঞ্জর মুপ্লঔামুসঔ প্লেপ্লঙ এবং াকাঢার কআ মো ঘপ্লপ্লঙ।
এগুস স্বািে পসরপ্লবা বেবিার কঘৌসে  প্রওৃ সঢপ্লঢ প্রভাসবঢ ওপ্লরপ্লঙ এবং বেসিকঢ স্তর 
ওাঞাপ্লমাকঢ স্তপ্লর স্বািে পসরপ্লবা ংিার ঘাসোপ্লঢ প্রভাব কফপ্লপ্লঙ। সনপ্লঘ এগুস সনপ্লেআ অপ্লাঘনা
ওরা প্লা:
1. ক্রডরমাগ্রাক্ষফক বা জনংখযা ম্পক্ষকপত প্রবনতা
a)

সবপ্লে সদ্বঢীে বৃত্তম চনংঔোর কেল প্লা ভারঢ।

b)

এঝা অমাপ্লের চনংঔোর বৃসের প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ মোর মুপ্লঔামুসঔ োাঁ

c)

োসরপ্লদ্রের স্তর সঘসওৎার চনে মানুপ্লর ঔরঘ ওরার িমঢাে প্রভাব কফপ্লপ্লঙ।

ওসরপ্লেপ্লঙ।

2. ামাক্ষজক প্রবনতা
a)

নকরােন বৃসে বা গ্রাম কণপ্লও মানু লর এাওাে ঘপ্ল অাে স্বািে পসরপ্লবা কেোর
কিপ্লত্র ঘোপ্লঞ্জ সপ্লপ্লব কেঔা সেপ্লেপ্লঙ।

b)

মূঢ সঘসওৎার ুসবিার ভাপ্লবর পালপাসল ঢার চনে াপ্লিের ভাপ্লবর ওারপ্লড গ্রামীড
এাওাে স্বািে এওঝা মো।

c)

অপ্লরা বপ্ল ণাওার মপ্লঢা াআফিাআপ্লর সেপ্লও ঘপ্ল যাোে সনপ্লচপ্লের বোোপ্লমর ঘাসো ওপ্লম
সকপ্লে টাোপ্লবটি  ঈচ্চ রি ঘাপ্লপর মপ্লঢা নঢু ন িরপ্লনর করাপ্লকর প্রবনঢা কবপ্ল ঘপ্লপ্লঙ।

3. আয়ু
a) অেু বপ্লঢ কবাছাে অচপ্লও কয সলশু চন্মাপ্লচ্ছ ঢার ওঢ বঙর কবাঁপ্লঘ ণাওার অলা রপ্লেপ্লঙ,
কঝাআ।
b) স্বািীনঢার মে এআ অেু সঙ 30বঙর, এঔন কঝাআ কবপ্ল
অেুর গুডমান ম্পসওস ঢ সবেগুসপ্লঢ নচর কেো েসন।

প্লেপ্লঙ 60বঙর, ঢপ্লব েীখস

c) এঝাআ ‘ুি অেু’র এওঝা নঢু ন িারড সনপ্লে এপ্লপ্লঙ।
d) এর চনে প্রপ্লোচন ‘বেস্ক’ (বৃে বে ম্পসওস ঢ) ুপ্লঔর চনে পসরওাঞাপ্লমা তঢসর।
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E. স্বাস্থয পক্ষররবা-স্বাধ্ীনতার ময় ক্রথরক অগ্রগক্ষত
স্বািে পসরপ্লবার নীসঢ ংক্রান্ত সোন্ত কনোর বেস্তঢার মপ্লিে রওার স্বািে বীমা প্রওল্প সনপ্লে
এপ্লপ্লঙ। কওবমাত্র ঢারপরআ বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাপ্লের সনচস্ব স্বািে বীমা পসস সনপ্লে এপ্লপ্লঙ।
এঔাপ্লন বোঔো ওরা প্লা ভারপ্লঢ ওীভাপ্লব স্বািে বীমার সবওাল খপ্লঝপ্লঙ:
a) এমপ্লক্ষয়জ ক্রেট ইনুররন্প ক্ষিম
ভারপ্লঢ অনুষ্ঠাসনওভাপ্লব স্বািে বীমা ঘাু প্লেসঙ এমেসেচ কিঝ আনুপ্লরন্স সস্কম শুরুর মািেপ্লম,
1947-এ কেল স্বািীন োর পরপরআ আএঅআ োক্ট 1948 ঘাু প্লে। এআ প্রওল্পটির প্রঘন
প্লেসঙ ংকঠিঢ কবরওারী কিপ্লত্র ওমসরঢ িসমওপ্লের চনে এবং সনচস্ব সটপ্লস্পন্সসর 
াপাঢাপ্ল এওঝা কনঝোপ্লওসর মািেপ্লম বসাঙ্গীড স্বািে পসরপ্লবার কযাকান সেপ্লে।
আএঅআস (এমেসেচ কিঝ আনুপ্লরন্স ওপ্লপসাপ্লরলন) প্লা রুপােনওারী ংিা যারা সনপ্লচপ্লের
াপাঢা  সটপ্লস্পন্সসর ঘাাে এবং কযঔাপ্লন সনচস্ব বেবিা পযসাপ্ত নে কঔাপ্লন
রওারী/কবরওারী পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর রাপ্লঔ।
15,000 ঝাওা পযসন্ত ঈপাচসন এমন মস্ত িসমওআ এআ াাযেওারী প্রওপ্লল্পর অঢাে পপ্ল ন
কযঔাপ্লন ওমসঘারী  সনপ্লোকওঢস া কবঢপ্লনর ঈপর যণাক্রপ্লম 1.75%  4.75% সেপ্লে ণাপ্লও;
কমসটওো ঔরপ্লঘর 12.5% কেে রাচে রওার।
এর মপ্লিে ন্তভুস ি ুসবিাগুস প্লা:
a) আএঅআএ কওপ্লন্ধ সনঔরঘাে বসাঙ্গীন স্বািে পসরপ্লবা
b) মাঢৃ ত্বওাীন ুসবিা
c) সবওাঙ্গঢা চসনঢ ুসবিা
d) ুিঢা  ন্তান চপ্লন্মর চনে মচুসরর কাওান কপাাপ্লঢ নকে িসঢপূরড
e) ওমীর মৃঢুের কিপ্লত্র কলওৃ প্লঢের ঔরঘ।
এর প্লঙ্গ সঢসরি সপ্লপ্লব চুপ্ল যাে স্বীওৃ ঢ কমসটওো োপ্লঝিন্ট  কবরওারী াপাঢা
কণপ্লও কনো পসরপ্লবা। 2012-র মাঘস পযসন্ত আএঅআএ 6 কওাটি 55প্লির কবসল
ুসবিাপ্লভাকীপ্লও ুসবিা সেপ্লেপ্লঙ।
b) ক্রন্ট্রা গভনপ রমন্ট ক্রল্থ ক্ষিম
আএঅআএ-এর পরআ অপ্ল কন্ট্রা কভনসপ্লমন্ট কল্ণ সস্কম (সসচএআঘএ), বরপ্রাপ্ত 
পসরবাপ্লরর েে  রওারী ওাপ্লচ ওমসরঢ কওন্ধীে রওারী ওমসঘারীপ্লের চনে এটি ঘাু ে
1954াপ্ল। এর ঈপ্লেলে সঙ ওমসঘারী  ঢাাঁপ্লের পসরবারপ্লও মসেঢ সঘসওৎা পসরপ্লবা কেো
এবং এর অংসলও ঔরঘ ওমসঘারীরা সনপ্লচআ বন ওপ্লরন ঢপ্লব সিওাংলঝাআ ওপ্লর সনপ্লোকওঢস া
(কওন্ধীে রওার)।
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সসচএআঘএ-এর সনচস্ব সটপ্লস্পন্সসর, পসসক্লসনও  পোপ্লনভু ি কবরওারী াপাঢাপ্লর মািেপ্লম
এআ পসরপ্লবা কেো প্লে ণাপ্লও।
এপ্লঢ ওভার ওরা ে ব িরপ্লনর ুি, োপ্লাপোসণ বেবিাে আমাপ্লচসসন্স পসরপ্লবা, সবপ্লন
পোর ুি, পোপ্লণাসচ  করসটসচ, েঝচনও করাকীর বাস প্লঢ সকপ্লে করাকী পরীিা,
সবপ্ললপ্লজ্ঞর পরামলস প্রভৃ সঢ।
ওরমঘারীর বোন এপ্লওবাপ্লর নামমাত্র, যা কবঢন ওাঞাপ্লমার প্লঙ্গ যুি- প্রসঢ মাপ্ল 15 কণপ্লও
150ঝাওার মপ্লিে।
2010 াপ্ল সসচএআঘএ-এর েে ংঔে সঙ 8ি পসরবাপ্লরর কবসল, কমাঝ ুসবিাপ্লভাকী1র ংঔো সঙ 30প্লির কবসল।
c) বাক্ষণক্ষজযক স্বাস্থয বীমা
বীমা সলপ্লল্পর রাষ্ট্রীেওরপ্লডর পপ্লর  অপ্লক সওঙু নন-াআফ বীমাওারী বাসডসচেও স্বািে বীমা
সেঢ। ঢপ্লব শুরুপ্লঢ এঝা বীমাওারীর পপ্লি কবসলরভাকআ কাওাপ্লনর সঙ, ঢাপ্লের ব
ব
ওপ্লপসাপ্লরঝ ক্লাপ্লেন্ট পাোর ্ভকাবনা ঔুবআ ীসমঢ সঙ।
1986-াপ্লআ ভারঢীে বাচাপ্লর বেসি  ঢার পসরবাপ্লরর চনে প্রণম মপ্লনাপপ্লযাকী স্বািে বীমা
পডেটি ঘাু ওপ্লর রাষ্ট্রীে ঘার নন-াআফ বীমা কওাম্পাসনআ (এগুস ঢঔন কচনাপ্লর আনুেপ্লরন্স
ওপ্লপসাপ্লরলন ব আসিোর ােও ংিা সঙ) ক্রমক্ষডরেইম নাপ্লমর এআ পডেটি অনা প্লেসঙ
বাসসও এওঝা সনসেস ি পসরমাপ্লডর াাপাঢা ঔরঘ পসরপ্ললাপ্লির চনে, এপ্লঢ ন্তান প্রব, অপ্লক
কণপ্লও ণাওা করাক প্রভৃ সঢর মপ্লঢা সনসেস ি সওঙু বেসঢক্রম ণাওপ্লঢা।
ঢপ্লব, বারংবার পুনসবসপ্লবঘনার পর াপাঢাপ্ল ভসঢস িসঢপূরড সভসত্তও বাসসও ঘু সিআ অচপ্লও
ভারপ্লঢ কবরওারী স্বািে বীমার বপ্লঘপ্লে চনসপ্রে অওার, এঔন কমসটপ্লক্লআপ্লমর বঢস মান
ংস্করডআ এসকপ্লে রপ্লেপ্লঙ। এআ পডেটি এঢআ চনসপ্রে কয কবরওারী স্বািে বীমা পডেগুসপ্লও প্রাে
মপ্লেআ কবসলরভাক কাও ‘কমসটপ্লক্লআম ওভার’ বপ্ল ভু  ওপ্লর ণাপ্লও, যসে বীমাওারীর এআ
পপ্লডের নে নাম ণাপ্লও।
2001াপ্ল বীমাপ্লিপ্লত্র কবরওারী কিত্র এপ্লপ্লঙ, স্বািে বীমার সঢদ্রুঢ কসঢপ্লঢ সবওাল প্লেপ্লঙ
ঢপ্লব অচ এওঝা সবলা ঘাসো বচাে রপ্লে ককপ্লঙ। ওভাপ্লরর কিপ্লত্র যপ্লণি তবসঘত্রে, বেসঢক্রম
 নঢু ন নঢু ন োট-ন ওভার ঘাু প্লেপ্লঙ, কযগুস সনপ্লে পরবঢী িোপ্লে অপ্লাঘনা ওরা
প্লব।
ভারঢীে বাচাপ্লর অচ 300-র কবসল স্বািে বীমা পডে ঈপব্ধ রপ্লেপ্লঙ।
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F. স্বাস্থয বীমার বাজার
অচপ্লওর স্বািে বীমা বাচাপ্লর ংঔে পি রপ্লেপ্লঙ যাপ্লের কওঈ স্বািে পসরপ্লবার ুপ্লযাক সেপ্লে ণাপ্লও
এপ্লের বা ে পসরপ্লবা োঢা, নেরা বীমা পসরপ্লবা কেে অবার সবসভন্ন মিেিঢাওারী রপ্লেপ্লঙ।
কওঈ কযমন কমৌসও পসরওাঞাপ্লমা তঢসর ওপ্লর অবার নেরা ােঢা ুসবিা প্রোন ওপ্লর। এপ্লির
কওঈ রওারী কিপ্লত্র রপ্লেপ্লঙ, অবার নেরা রপ্লেপ্লঙ কবরওারী কিপ্লত্র। সনপ্লঘ এগুসরআ সবস্তাসরঢ
বডসনা কেো প্লা :
A. পক্ষরকাঠারমা :
1. জনস্বাস্থয ক্রিত্র
চনস্বািে বেবিা ওাচ ওপ্লর চাঢীে, রাচে, কচা স্তপ্লর  ঔাসনওঝা পযসন্ত গ্রাম স্তপ্লর। গ্রাপ্লম
কযঔাপ্লন চাঢীে স্বািে নীসঢ রূপােন ওরপ্লঢ ে কঔাপ্লন ওাচ ওপ্লর এআ বেবিা। গ্রাম মাচ এবং
রওারী পসরওাঞাপ্লমার মপ্লিে কযাকূত্র সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর ওসমঈসনটি কস্বচ্ছাপ্লবওরা। এগুসর মপ্লিে
রপ্লেপ্লঙন:
a) অেনয়াক্ষ়ি কমী (1000চনংঔো সপঙু 1চন), এাঁরা মানব ম্পে ঈন্নেন মন্ত্রপ্লওর
ুংঢ সলশু সবওাল পসরপ্লবা প্রওল্প (অআসসটএ)  পুসি ম্পূরও ওমসূঘীর িীপ্লন
নসণভু ি ন।
b) প্রক্ষলক্ষিত ধ্াই (টক্ষবএ) এবং গ্রাম স্বাস্থয গাইড (রাচেগুসর স্বািে সবভাপ্লকর অপ্লকর
প্রওল্প)
c) আলা (োসক্রসটপ্লঝট কাা কল্ণ োসক্টসভি) কস্বচ্ছপ্লবও, এনঅরএআঘএম (চাঢীে
গ্রামীড স্বািে সমলন)
ওমসূঘীর িীপ্লন ওসমঈসনটিআ এআ অলা ওমীপ্লের বাঙাআ ওপ্লর।
গ্রাম-স্তপ্লর নঢু ন, কস্বচ্ছা স্বািে ওমীপ্লও
প্রসলিড সেপ্লে গ্রামীড এাওাে স্বািে কিপ্লত্রর প্লঙ্গ
যুি ওরাপ্লনা ে।
াব-ক্রন্টারগুক্ষ তঢসর ওরা প্লেপ্লঙ প্রসঢ 5000চনংঔো সপঙু এওটি ওপ্লর (পাবসঢে এাওা,
অসেবাী  নগ্রর এাওাে 3000চনংঔো সপঙু ) এবং কঔাপ্লন এওচন মসা স্বািে ওমী 
এওচন পুরু স্বািে ওমী ণাপ্লওন, মসা স্বািে ওমীপ্লের সক্সসোসর নাস সমট-োআফ (এএনএম)
বা প্লে ণাপ্লও।
প্রাথক্ষমক স্বাস্থয ক্রকন্দ্র, 30000 চনংঔো সপঙু , ন্তঢ ঙঝা াব-কন্টাপ্লরর করফাপ্লর আঈসনঝ
সপ্লপ্লব এগুস ওাচ ওপ্লর (পাবসঢে এাওা, অসেবাী  নগ্রর এাওাে 20000চনংঔো সপঙু )।
মস্ত সপএআঘস-কঢ অঈঝপ্লপপ্ললন্ট পসরপ্লবা কেো প্লে ণাপ্লও, এবং এগুসর কবসলরভাপ্লকরআ ঘার
কণপ্লও ঙটি আন-কপপ্ললন্ট কবট ণাপ্লও। এঔাপ্লন ওমীপ্লের মিে এওচন কমসটওো সফার  14চন
পোরা-কমসটওো ওমী ণাপ্লওন (যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ এওচন পুরু  এওচন মসা স্বািে ােও,
এওচন নাস-সমটোআফ, এওচন োপ্লবাপ্লরঝসর কঝওসনসোন, এওচন ফামসাসি  নোনে ােও
ওমী)।
কক্ষমউক্ষনট ক্রল্থ ক্রন্টার প্লা ঘারটি সপএআঘস-র প্রণম করফাপ্লর আঈসনঝ  এঔান কণপ্লও
সবপ্ললজ্ঞ পসরঘযসা কেো প্লে ণাপ্লও। সনেম নুযােী (প্রসঢ 1ি চনংঔোর চনে) প্রপ্লঢেও
সএআঘস-কঢ ন্তঢ 30ঝা কবট ণাওপ্লঢ ে, এওঝা পাপ্লরলন সণপ্লেঝার, এক্স-কর কমসলন, কবার
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রুম  োপ্লবাপ্লরঝসরর ুসবিা ণাওা ঈসঘঢ এবং কঔাপ্লন ন্তঢ ঘারচন সবপ্ললজ্ঞ ণাওা চরুরী
কযমম, এওচন াচসন, এওচন সফসচসলোন, এওচন কােপ্লনাওসচি  এওচন সলশুপ্লরাক
সবপ্ললজ্ঞ, এপ্লের ােঢা ওরপ্লঢ 21চন পোরা-কমসটওো  নেনে ওমী ণাওপ্লঢ প্লব।
গ্রামীণ াপাতা তঢসর ওরা প্লেপ্লঙ এবং এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ াব-সটসেক্ট াপাঢা যাপ্লের
বা ে াব-সটসভলনা / ঢাুও াপাঢা / কস্পলাসটি াপাঢা (কমাঝামুটি ককাঝা কেপ্লল
এমন াপাঢাপ্লর ংঔো প্রাে 2000),
ক্রস্পলাক্ষট অযান্ড টক্ষচং ক্ষপটারর ংঔো ওম এবং এপ্লঢ রপ্লেপ্লঙ কমসটওো ওপ্লচ (বঢস মাপ্লন
ংঔোে প্রাে 300) এবং নোনে ঢৃ ঢীে পযসাপ্লের করফাপ্লর কন্টার। এগুসর কবসলরভাকআ ণাপ্লও
কচা ের  লর এাওাে ঢপ্লব এপ্লের ওপ্লেওটি সঢ ঈচ্চ সবপ্ললজ্ঞ  ঈন্নঢ কমসটওো
পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও।
রওাপ্লরর অনযানয ংস্থা, কযমন কর, প্রসঢরিা  এওআরওপ্লমর ব সটপাঝসপ্লমন্ট (বন্নর/ঔসন
প্রভৃ সঢ) াপাঢা  সটপ্লস্পন্সাসর স্বািে পসরপ্লবা কেোর কিপ্লত্র ব ভূ সমওা পান ওপ্লর। যসে
এগুসর পসরপ্লবা ীমাবে ণাপ্লও ংসিি ংিার ওমসঘারী  ঢাাঁপ্লের ঈপর সনভস রলীপ্লের মপ্লিেআ।
2. ক্রবরকারী পক্ষররবা োতা
ভারপ্লঢ এওঝা সবলা ব
কবরওারী স্বািে কিত্র রপ্লেপ্লঙ, যারা সঢন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবাআ
চুসকপ্লে ণাপ্লও– ঢৃ ঢীে পযসাপ্লের পালপাসল প্রণম, সদ্বঢীে পযসাে।এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ কস্বচ্ছপ্লবী
কণপ্লও শুরু ওপ্লর নঝ-ফর-প্রসফঝ ংিা  বোসি কণপ্লও মুনাফার চনে ওপ্লপসাপ্লরঝ, ট্রাি, কাপ্লা
প্রোসক্টলনার, স্বঢন্ত্র সবপ্ললজ্ঞ পসরপ্লবা, টাোকপ্লনাসিও োপ্লবাপ্লরঝসর, ফামসাসর কোওান 
স্বীওৃ সঢসবীন পসরপ্লবাোঢা (কওাোও টািার)। ভারপ্লঢ প্রাে 77% োপ্লাপোসণও (এমসবসবএ 
ঢার কবসল সটসগ্রিারী) সঘসওৎও কবরওারী কিপ্লত্র প্রোসক্ট ওরপ্লঙন। ভারপ্লঢ স্বািে ঔাপ্লঢ কমাঝ যা
বেে ে ঢার 75%-র কবসল প্লা কবরওারী স্বািে বেে। বসভারঢীে স্তপ্লর2 মস্ত অঈঝপ্লপপ্ললপ্লন্টর
82% এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস 52%—আ রপ্লেপ্লঙ কবরওারী কিপ্লত্রর েঔপ্ল।
ভারপ্লঢআ বপ্লঘপ্লে কবসল ংঔেও নোনে কমসটসন বেবিা (অেুপ্লবসে / সো / আঈনাসন /
কাসমপোসণ)-র স্বীওৃ ঢ প্রোসক্টলনার রপ্লেপ্লঙন, যার ংঔো 7প্লির কবসল। এগুস কবরওারী
কিপ্লত্রর পালাপাসল রওারী কিপ্লত্র কেঔা যাে।
স্বািে পসরপ্লবার াপ্লভর চনে অা কবরওারী পসরপ্লবা োঢা ঙা া এনসচ এ কস্বচ্ছাপ্লবী কিপ্লত্র
মাচপ্লও স্বািে পসরঘযসা পসরপ্লবা কযাকাপ্লঢ যুি রপ্লেপ্লঙ।
নুমান ওরা যাে 7000-এর কবসল কস্বচ্ছাপ্লবী ংিা স্বািে ম্পসওস ঢ ওাযসওাপ্লপ যুি রপ্লেপ্লঙ।
ব
ংঔোর সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে পযসাপ্লের াপাঢা নন-প্রসফঝ কাাআটি ণবা ট্রাি সপ্লপ্লব
নসণবে রপ্লেপ্লঙ এবং বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও আনপ্লপপ্ললন্ট পসরপ্লবা সেপ্লে ঈপ্লেঔপ্লযাকে বোন রাপ্লঔ।
3. ফামপ াক্ষউটকযা ক্ষলল্প
এবার অা যাও ুি  স্বািে ম্পসওস ঢ পপ্লডের প্রোনওারীর সবপ্লে, ভারপ্লঢ এও সবলা
ফামসাসঈটিওো সলল্প রপ্লেপ্লঙ, 1950-এর 10কওাটি ঝাওার কআ সলল্প অচ কবপ্ল 55,000কওাটি
ঝাওার বেবাে (রপ্তাসন ) োাঁস প্লেপ্লঙ। এপ্লঢ প্রাে 50ি মানুপ্লঢ ওমসংিান চুপ্ল রপ্লেপ্লঙ এবং
কেপ্লল 6000-র কবসল ওারঔানাে ুি ঈৎপােন ে।
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ফামসা কিত্রটি কযপ্লঢু রাােসনও মন্ত্রপ্লওর িীন, কওন্ধীে স্তপ্লর ঢাআ এআ সলপ্লল্প মূে সনেন্ত্রও প্লা
নযালনা ফামপ াক্ষউটকযা প্রাইক্ষং অথক্ষরট (এনক্ষপক্ষপএ)। ুপ্লির মপ্লিে এওঝা ামানে
ংঔেও (500বা ঢার কবসল ুপ্লির মপ্লিে 76) ুপ্লির োম সনেন্ত্রপ্লড রপ্লেপ্লঙ, বাসও ুিগুসর
োম  ঈৎপােন কঔাপ্লন সফ্র-প্রাআসং বেবিার িীপ্লন রপ্লেপ্লঙ, ঢপ্লব মূে সনেন্ত্রও এর পর ঢওস
নচর রাপ্লঔ। রাপ্লচের িাক ওপ্লন্ট্রাার এওঝা সফড বাসনী ামান, যাাঁপ্লের সেপ্লে ংসিি ঞ্চপ্ল
ুপ্লির গুডমান  োপ্লমর ঈপর নচরোসর ওরা ে।
B. বীমা োতা :
বীমা ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ সবপ্লল ওপ্লর ািারড বীমা কিত্র ব মাপ্লপর স্বািে বীমা পসরপ্লবার কচাকান
কেে। অপ্লকআ এগুসর ঢাসওা কেবা প্লেপ্লঙ। বপ্লঘপ্লে ঈৎাবেঞ্জও প্লা স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা
কওাম্পাসনর ঈপসিসঢ – অচ পযসন্ত কঢমন পাাঁঘটি ংিা রপ্লেপ্লঙ- স্বািে বীমা োঢা কনঝোওস
বা াপ্লঢ অকামী সেপ্লন অপ্লরা সওঙু অপ্লঙ।
C. মধ্যস্থতাকারী :
বীমা সলপ্লল্পর ংল সপ্লপ্লব পসরপ্লবা সেপ্লচ্ছ এমন বহু মানু  ংকঞন স্বািে বীমা বাচাপ্লরর ংল।
এআ িরপ্লনর মস্ত মিেিঢাওারীআ অআঅরসটএ-র মািেপ্লম পসরঘাসঢ ে। এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:
1. ইনুররন্প ক্ররাকার এরা কওাপ্লনা বেসি প্লঢ পাপ্লরন ণবা ওরপ্লপাপ্লরঝ ংিা। এআ কব্রাওাররা
স্বািীনভাপ্লব বীমা কওাম্পাসনর ওাচ ওপ্লরন। ঢাাঁরা কআ মানুপ্লর ওাপ্লঙ প্রসঢসনসি প্লে যান যাাঁরা
বীমা ঘান এবং ্ভকাবে বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা সপ্রসমোপ্লমর াপ্লর ্ভকাবে বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা বীমা ওভার
ম্পপ্লওস এআ কব্রাওাররাআ ঢাাঁপ্লের বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কযাকপ্লযাক ওসরপ্লে কেন। িসঢর মে
ঢাাঁরা বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও ােঢা ওপ্লর এবং বীমা কক্লআম ওসরপ্লে কেন। কব্রাওাররা এআ িরপ্লনর
বেবার ওারবার ওপ্লর এমন কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গআ বীমা বেবা ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
বীমা ওসমলন সপ্লপ্লব বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাাঁপ্লের পুরস্কৃ ঢ ওপ্লর।
2. বীমা এরজন্টরা
ািারডঢ কওাপ্লনা বেসিআ ন ঢপ্লব কওঈ কওঈ ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচন্ট প্লঢ
পাপ্লরন। কব্রাওারপ্লের মপ্লঢা এপ্লচন্টরা কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর বীমা সনপ্লে ওাচ ওরপ্লঢ পাপ্লরন
না ঢপ্লব কওবমাত্র কআ কওাম্পাসনর প্লেআ ঢাাঁরা ওাচ ওরপ্লঢ পাপ্লরন যারা ঢাাঁর এপ্লচসন্স মঞ্জুর
ওপ্লরপ্লঙন। বঢস মান সবসি নুযােী, এওচন এপ্লচন্ট শুিুমাত্র এওটি ািারড বীমা কওাম্পাসন 
এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর প্লেআ ওাচ ওরপ্লঢ পাপ্লরন। ঢাাঁপ্লের বীমা কওাম্পাসনগুস বীমা
ওসমলপ্লনর মািেপ্লম পাসরিসমও কেে।
3. থাডপ পাটপ অযাডক্ষমক্ষনরেটর প্লা এওঝা নঢু ন িরপ্লনর পসরপ্লবা প্রোনওারী, 2001 া
কণপ্লও এরা এআ বেবাে এপ্লপ্লঙ। এপ্লের বীমা সবসক্রর নুপ্লমােন কনআ ঢপ্লব বীমা কওাম্পাসনগুসপ্লও
এরা প্রলাসনও পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও। এওবার এওঝা বীমা পসস সবসক্র প্লে ককপ্ল বীমাওৃ ঢ
বেসির সবস্তাসরঢ সববরড সনযুি এওটি টিসপএ-র প্লঙ্গ কলোর ওরা ে যারা ঢারপর কটঝাপ্লব
তঢসর ওপ্লর এবং বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও কল্ণ ওাটস আুে ওপ্লর। এআ কল্ণ ওাটস বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও
াপাঢা  সক্লসনপ্লও ওোলপ্ল কমসটওো কফসসটি (ঢৎিডাৎ নকে ঝাওা না সেপ্লে সঘসওৎা)
কপপ্লঢ িম ওপ্লর। বীমাওৃ ঢ বেসি যসে ওোলপ্ল কমসটওো কফসসটি না বেবার ওপ্লরন,
ঢাপ্ল সঢসন সব নুযােী ঝাওা কেপ্লবন এবং সনযুি টিসপএ-র ওাঙ কণপ্লও কআ ঝাওা পসরপ্ললাি
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ঘাআপ্লবন। বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাপ্লের ংসিি কক্লআপ্লমর চনে টিসপএ-কও ণস কেে এবং টিসপএগুসপ্লও আ বীমা কওাম্পাসনআ পাসরিসমও সপ্লপ্লব সপ্রসমোপ্লমর এওঝা লঢাংল সেপ্লে ণাপ্লও।
4. অআঅরসটএ সবসি দ্বারা সনেসন্ত্রঢ এপ্লওবাপ্লরআ নঢু ন িরপ্লনর পসরপ্লবা প্রোনওারীর নেঢম প্লা
আনুপ্লরন্স প্লেব এসগ্রপ্লকঝর বা বীমা প্লেব ংপ্লযাকওারী। ্ভকাবে কক্রঢার মুপ্লঔামুসঔ না প্লেআ
ঢাপ্লের প্লেবাআঝ এবং/ণবা কঝসমাপ্লওসটিংপ্লের মািেপ্লম বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘু সিবে এআ
ংপ্লযাকওারী েূরসনেসন্ত্রঢ সবপডন বা সটপ্লিন্স মাপ্লওসটিংপ্লের মািেপ্লম বীমা বেবার চনে অপ্লবেন
ওপ্লরন এবং বীমা কনোর চনে ্ভকাবে কক্রঢার মপ্লিে অগ্র তঢসর ওপ্লর। এগুস ঢু নার চনে
কআ িরপ্লনর বীমা কওাম্পাসনগুসর পডেগুস ঢু প্ল িপ্লর। নাআন কপাঝসাপ্লর মািেপ্লম সপ্রসমোম
ংগ্র, সপ্রসমোম কেোর মে মপ্লন ওসরপ্লে কেো এবং পসস ংক্রান্ত সবসভন্ন িরপ্লনর
পসরপ্লবার মপ্লঢা বীমাওারীর চনে কঝসমাপ্লওসটিং  অঈঝপ্লাসসংপ্লের ওাচ ওরার চনে এরা
অআঅরসটএঅআ-র নুপ্লমােন ঘাআপ্লঢ পাপ্লর। ঢাপ্লের কেো অঈঝপ্লাসসংপ্লের ওাপ্লচর পালাপাসল
যঢ ংঔেও সটপ্লও ঢারা বেবাে পসরডঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং বীমা পপ্লডের প্রেলসপ্লনর সভসত্তপ্লঢ
বীমা কওাম্পাসনগুস এপ্লের পাসরিসমও সেপ্লে ণাপ্লও।
5. বীমা সবপডন ংিাগুস প্লা অআঅরসটএঅআ দ্বারা পসরঘাসঢ মিেিঢাওারীর াম্প্রসঢওঢম
ঈোরড। এআ িরপ্লনর পপ্লডের সবপডন, সবঢরড  পসরপ্লবা কেোর াআপ্লন্সপ্রাপ্ত সনযুি
বেসিপ্লের মািেপ্লম এরা সনম্নসসঔঢ ওাচগুস ওরপ্লঢ পাপ্লর :
বীমা সবক্রে ওাযসওাপ: ওঢৃস পিপ্লও বকঢ ওপ্লর কয কওাপ্লনা মপ্লে েুটি চীবন, েুটি ািারড
এবং েুটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর বীমাপডে আনুপ্লরন্স ক পাসন (অআএসপ)-কও সেপ্লে সবসক্র
ওরা। ািারড বীমার কিপ্লত্র, অআএমএফ কওবমাত্র ঔুঘপ্লরা াআপ্লন বীমা পপ্লডের অপ্লবেন 
ংগ্র ওরার নুপ্লমােন কপপ্লেপ্লঙ, ঢা ওরপ্লঢ ে প্রেত্ত ফাআ োি আঈচ কাআটাআন নুযােী
কযমন কমাঝর, স্বািে, বেসিকঢ েুখসঝনা, পসরবার, কোওানোর  মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির
নুপ্লমাসেঢ নে বীমা পডে। বীমা কওাম্পানীর প্লঙ্গ সসঔঢ ঙ্গীওাপ্লরর কওান রওম পসরবঢস ন
ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর কওবমাত্র ওঢৃস পপ্লির অকাম নুপ্লমােপ্লনর সভসত্তপ্লঢ এবং বঢস মান
পসসপ্লাডারপ্লও পসরপ্লবা কেোর ঈপযুি বেবিার মািেপ্লমআ।
বীমা পসরপ্লবা ওাযসওাপ: এআ পসরপ্লবা ওাযসওাপগুস প্লব কওবমাত্র কআ বীমা কওাম্পাসনর
চনে যার প্লঙ্গ বীমা পপ্লডের নুপ্লরাি  ংগ্রপ্লর এওঝা ঘু সি ণাওপ্লব এবং সনপ্লম্নািভাপ্লব এও
এও ওপ্লর নাপ্লমাপ্লেঔ ওরা ণাওপ্লব:
a.

বীমা কওাম্পাসনর বোও সফপ্লর ওাপ্লচর োসেত্ব সনপ্লে, কযগুস ওঢৃস পপ্লির আুে ওরা
বীমা কওাম্পাসনর অঈঝপ্লাসসং ওাযসওাপ ম্পপ্লওস সনপ্লেসসলওাে নুপ্লমাসেঢ;

b.

আনুপ্লরন্স সরপ্লপাসচঝাসরর নুপ্লমাসেঢ বেসি প্লে;

c.

াআপ্লন্সপ্রাপ্ত াপ্লভসোর বা মীিও  কাওান মূোেনওারীর ভূ সমওা ওাপ্লচ াসকপ্লে
মীিা  কাওান মূোেপ্লনর োসেত্ব কনো ;

d.

মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির নুপ্লমাসেঢ বীমা ংক্রান্ত নোনে ওাযসওাপ।
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আক্ষথপ ক পণয ক্ষবতরণ : সফনাসন্সো াসভস  এসক্সসওঈটিভ (এফএআ)=কও সেপ্লে সবঢরড
ওরপ্লঢ, যারা অসণসও অসণসও পপ্লনের সবপডন, সবঢরড  পসরপ্লবা কেোর াআপ্লন্সপ্রাপ্ত
কযমন:
a. কসব সনেসন্ত্রঢ সমঈঘু ো ফাি কওাম্পাসনর সমঈঘু ো ফাি;
b. সপএফঅরসটএ দ্বারা সনেসন্ত্রঢ কপনলন পডে;
c. কসব াআপ্লন্সপ্রাপ্ত সবসনপ্লোক ঈপপ্লেিাপ্লের মািেপ্লম সবঢসরঢ নোনে অসণসও পডেগুস;
d. অরসবঅআ সনেসন্ত্রঢ বোে/এনসবএফস-র বোসেং/অসণসও পডে;
e. ভারঢ রওাপ্লরর টাও সবভাপ্লকর নন-আনুপ্লরন্স পডে;
f. মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির নুপ্লমাসেঢ নোনে অসণসও পডে বা ওাযসওাপ।
D. অনযানয গুরুত্বপূণপ ংগঠন
অপ্লরা সওঙু ত্ত্বা রপ্লেপ্লঙ যাপ্লের সনপ্লে স্বািে বীমা বাচাপ্লরর ংল তঢসর ে, এবং কগুসর মপ্লিে
রপ্লেপ্লঙ:
1. ইনুররন্প ক্ররগুরটাক্ষর অযান্ড ক্রডরভপরমন্ট অথক্ষরট অব ইক্ষন্ডয়া (আইআরক্ষডএআই)
এঝা প্লা ংপ্লে অআন পা ওপ্লর তঢসর ওরা বীমা সনেন্ত্রও যা বীমা বাচাপ্লরর মস্ত বেবা 
পিপ্লও সনেন্ত্রড ওপ্লর। এঝা 2000 াপ্ল এপ্লপ্লঙ এবং এপ্লের ঈপর শুিুমাত্র বীমা বেবাপ্লও
সনেন্ত্রপ্লডর ওাচআ নোস্ত েসন, পালাপাসল এাঁপ্লের কেো প্লেপ্লঙ এআ বেবার সবওাপ্ললর ওাচ।
2. ক্রজনারর ইনুররন্প অযান্ড াইফ ইনুররন্প কাউক্ষন্প, এরা অআঅরসটএঅআ-কও ুপাসরল
ওপ্লর ঢাপ্লের ংসিি চীবন  ািারড বীমা বেবা সনেন্ত্রপ্লডর চনে।
3. অআঅরসটএ 2009াপ্ল িাপন ওপ্লর আনুপ্লরন্স আনফপ্লমল
স ন বুেপ্লরা ব আসিো এবং এটি প্লা
20েপ্লের পসরঘান পসরে  এওটি করসচসেওৃ ঢ কাাআটি, যার কবসলরভাক েেআ বীমা
কিত্র কণপ্লও অা। বীমা কিপ্লত্রর চনে এরা ংগ্র ওপ্লর সবপ্লিড ওপ্লর সবসভন্ন কিত্র-স্তপ্লরর
সরপ্লপাঝস তঢসর ওপ্লর যাপ্লঢ বেবাসেও কওৌল তঢসর ওরপ্লঢ  মূে সনিসারড  সবসভন্ন সোন্ত
তবজ্ঞাসনও  ঢণে সনভস রভাপ্লব কনো ্ভকব ে। পসস বা নীসঢ তঢসর ওরার চনে এরা
সনেন্ত্রও  রওারপ্লও গুরুত্বপূডস ঢণে যুসকপ্লে ণাপ্লও। বীমা সলপ্লল্পর ঈপওাপ্লরর চনে এআ বুেপ্লরা
পাসিও  এওওাীন বহু সরপ্লপাঝস তঢসর ওপ্লরপ্লঙ।
অআঅআসব কন্ট্রা আপ্লিক্স াভস ার পসরঘানা ওপ্লর, এআ াভস ারটি সবসভন্ন বীমা সরপ্লপাসচঝারপ্লের
মপ্লিে এওঝা কনাটা পপ্লেন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এবং এওঝা নঢু ন োওাঈন্ট তঢসরর পযসাপ্লে
সটমোঝ োওাঈপ্লন্টর সট-টু সেপ্লওলপ্লন বা প্রসঢসসপ কঞওাপ্লঢ াাযে ওপ্লর। প্রপ্লঢেওটি পসসর
কনপ্লেন ম্পসওস ঢ ঢণে এওচন বীমাওারী  বীমা সরপ্লপাসচঝাসরর মপ্লিে ট্রান্সসমলন/রাঈটিংপ্লের
চনে এওঝা এক্সপ্লঘঞ্জ সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এআ কন্ট্রা আপ্লিক্স াভস ার।
স্বািে বীমা কিপ্লত্র পসরপ্লবাোনওারী ‘েে কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোপ্লওস’ াপাঢাগুসর নাম
ঢাসওাবে ওপ্লর আসঢমপ্লিেআ অআঅআসব ঢার সপঝা আঈসনও অআসট মািার কপ্রাগ্রাম ঘাু
ওপ্লরপ্লঙ।
283

অআঅআসব-র বসপ্লল ঈপ্লেোকঝা প্লা টিসপএ, বীমাওারী  াপাঢাগুসর ংপ্লযাকওারী এওঝা
স্বািে বীমা সগ্রট রিডাপ্লবিড ওরা। এআ ঈপ্লেোপ্লকর ঈপ্লেলে প্লা স্বািে বীমা কিত্রপ্লও এমন এওঝা
বেবিা সনপ্লে াসচর ওরা কযঔাপ্লন সঘসওৎার ঔরঘ  স্বািে বীমা পপ্লডের ওাযসওরী মূে সনিসারপ্লড
স্বচ্ছঢার মািেপ্লম এওঝা বীমা কক্লআপ্লমর বেবিাপনার ুযক ণাপ্লও।
4. ক্ষলিা প্রক্ষতষ্ঠান কযমন আনুপ্লরন্স আনসিটিঈঝ ব আসিো এবং নোলনা আনুপ্লরন্স োওাপ্লটসম,
এরা সবসভন্ন িরপ্লনর বীমা  মোপ্লনচপ্লমন্ট ম্পসওস ঢ প্রসলিড সেপ্লে ণাপ্লও এবং বু এপ্লচন্টপ্লের
প্রসলিড সেপ্লঢ কবরওারী প্রসলিড প্রসঢষ্ঠাপ্লনর বেবিা ওপ্লর।
5. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনাররা বীমা কওাম্পাসন  টিসপএ-গুসপ্লও ছুাঁ সও গ্রপ্লডর মে ােঢা
ওপ্লর ্ভকাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর স্বািে বীমা ছুাঁ সওর মূোেন ওপ্লর এবং চটি কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমা
কওাম্পাসনগুসপ্লও পরামলস সেপ্লে।
6. আইনী ত্ত্বা কযমন আনুপ্লরন্স মবাটমোন, কক্রঢা অোপ্লঢর পালাপাসল োেরা অোঢ
স্বািে বীমা বাচাপ্লর এওঝা ভূ সমওা পান ওপ্লর যঔন কক্রঢার সভপ্লযাক প্রসঢসবিাপ্লনর মে অপ্ল
ঢঔন এগুসআ োসেত্ব পান ওপ্লর।

ারাংল
a) বহু লঢাব্দী অপ্লক কণপ্লওআ কওাপ্লনা না কওাপ্লনা অওাপ্লর বীমা সঙআ, ঢপ্লব এর অিুসনওা অওারঝা
শুিুমাত্র ওপ্লেও লঢাব্দীর পুপ্লরাপ্লনা। ভারপ্লঢর বীমা রওারী সনেন্ত্রপ্লডর সবসভন্ন পযসাপ্লের মপ্লিে সেপ্লে
ককপ্লঙ।
b) নাকসরওপ্লের স্বািে ঔুবআ গুরুত্বপূডস সবে োে রওার এওঝা ঈপযুি স্বািে পসরপ্লবা বেবিা
তঢসর ওরপ্লঢ মুঔে ভূ সমওা পান ওপ্লর।
c) প্রেত্ত স্বািে পসরপ্লবার স্তর কেপ্ললর চনংঔোর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ সবসভন্ন সবপ্লের ঈপর সনভস র
ওপ্লর।
d) কয স্তপ্লরর কমসটওো মপ্লনাপ্লযাক চরুরী ঢার সভসত্তপ্লঢ সঢন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবা রপ্লেপ্লঙ,
কগুস প্লা প্রণম, সদ্বঢীব  ঢৃ ঢীে পযসাে। প্রপ্লঢেও স্তপ্লর স্বািে পসরপ্লবার ঔরঘ বা প্লঢ
ণাপ্লও, ঢাআ ঢৃ ঢীে স্তরআ প্লা বপ্লঘপ্লে কবসল ঔরপ্লঘর।
e) ভারপ্লঢ ামপ্লন সনচস্ব দ্ভু ঢ সওঙু ঘোপ্লঞ্জ রপ্লেপ্লঙ কযমন চনংঔো বৃসে  নকরােন যার চনে
ঈপযুি স্বািে পসরপ্লবা চরুরী।
f) রওারআ প্রণম স্বািে বীমার প্রওল্প সনপ্লে এপ্লসঙ, পপ্লর কবরওারী বীমা কওাম্পাসনগুস ঢার
বাসডসচেওীওরড ওপ্লরপ্লঙ।
g) স্বািে বীমার বাচারঝা তঢসর প্লেপ্লঙ প্লনওগুস পি সনপ্লে, কওঈ পসরওাঞাপ্লমা কেে, কওঈ
অবার বীমা পসরপ্লবার কযাকান কেে, মিেবঢী কযমন কব্রাওার, এপ্লচন্ট  ণাটস পাটিস
োটসমসনপ্লেঝর, এরা স্বািে বীমা বেবাে পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও এবং এঙা া রপ্লেপ্লঙ নে
সনেন্ত্রও, সলিামূপ্লওর পালাপাসল সওঙু অআনী ত্ত্বা, ঢারা ঢাপ্লের ভূ সমওা পান ওপ্লর।
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মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

স্বািে পসরপ্লবা
বাসডসচেও বীমা
রাষ্ট্রীেওরড
প্রণম, সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে পযসাপ্লের স্বািে পসরপ্লবা
কমসটপ্লক্লআম
কব্রাওার
এপ্লচন্ট
ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেলন
অআঅরসটএ
মবাটমোন
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িোে 18
বীমা েস রঘনা
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
বীমা সলপ্লল্প, অমরা ংঔে ফমস, নসণ প্রভৃ সঢ সনপ্লে না াঘা া ওসর। এআ িোে এওঝা বীমা ঘু সিপ্লঢ
সবসভন্ন নসণ  ঢার গুরুত্ব ম্পপ্লওস অমাপ্লের চানাপ্লব। এআ িোেটি প্রসঢটি ফপ্লমসর ঠিও প্রওৃ সঢ
ম্পপ্লওস এওঝা মেও জ্ঞান কেপ্লব, ওীভাপ্লব কঝা পূরড ওরপ্লঢ ে এবং সনসেস ি ঢণে ঘাোর কপঙপ্লন
ওারডগুস ওী ওী কআ ম্পপ্লওস।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

কপ্রাপ্লপাচা ফমস
প্রস্তাব স্বীওার (অিাররাআটিং)
প্রপ্লস্পক্টা
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত
পসস নসণ
লঢস  োরাসন্ট
এনপ্লটাসপ্লমন্ট বা ঢোেন
পসসর বোঔো
সরসনঈো কনাটি
মাসন িাসরং সবপ্লরািী এবং ‘কনা আর ওাপ্লিামার’ বা ‘অপনার গ্রাওপ্লও চানুন’ সনপ্লেসসলওা

এআ িোে িেেপ্লনর পর অপনার িম ো ঈসঘঢ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর সবেবস্তু বোঔো ওরপ্লঢ।
প্রপ্লস্পক্টাপ্লর গুরুত্ব বডসনা ওরপ্লঢ।
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত  বীমা অআন, 1938-এর 64B িারা বোঔো ওরপ্লঢ।
বীমা পসস নসণর বোন  লঢস বোঔো ওরপ্লঢ।
পসসর লঢস , োরাসন্ট  এপ্লিাসপ্লমন্ট বা ঢোেন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ।
এপ্লিাসপ্লমন্ট বা ঢোেন কওন আুে ওরা ে ঢা ঈপসব্ধ ওরপ্লঢ।
অআনী অোপ্লঢ পসসর বোনপ্লও ওীভাপ্লব কেঔা ে ঢা বুছপ্লঢ।
সরসনঈো কনাটি কওন আুে ওরা ে ঢা ঈপসব্ধ ওরপ্লঢ।
মাসন িাসরং ওী এবং কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেসসলওা ম্পপ্লওস এওচন এপ্লচন্টপ্লও ওী ওরপ্লঢ ে
ঢা চানপ্লঢ।
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A. ক্রপ্রারপাজা ফমপ
অপ্লকআ কযমন বা প্লেপ্লঙ, বীমা প্লা এওটি ঘু সি যাপ্লও এওটি কঔাে পযসবসঢ ওপ্লর পসসপ্লঢ সনপ্লে
অা ে। বীমার নসণপত্রওরড পসসটি ঘাু ওরার মপ্লিেআ ীমাবে নে। কযপ্লঢু ঢার মপ্লিে প্লনও
মিেিঢাওারী কযমন োা এবং এপ্লচন্ট যাাঁরা কগুস ঘানা ওপ্লরন ঢাাঁরা অপ্লঙন, এটি ্ভকব কয
এওচন বীমাওৃ ঢ এবং ঢাাঁর বীমাওারীর মপ্লিে কওাপ্লনাসেনআ কেঔা না প্লঢ পাপ্লর।
এওটি বীমা কওাম্পাসন ঢাাঁর কক্রঢা এবং কআ পুরু/মসার বীমার ঘাসো ম্পপ্লওস চানপ্লঢ পাপ্লরন
এওমাত্র কআ কক্রঢা কয নসণপত্র চমা সেপ্লেপ্লঙন ঢার মািেপ্লম। এমন নসণপত্র বীমাওারীপ্লও ঢাাঁর ছুাঁ সওটি
ম্পপ্লওস ভাপ্লা ওপ্লর চানপ্লঢ াাযে ওপ্লর। কআ ওারপ্লড, বীমাওৃ ঢ এবং বীমাওারীর মপ্লিে কবাছাপ া
এবং স্বচ্ছঢা সনপ্লে অার ঈপ্লেপ্ললে নসণপত্রওরড প্রপ্লোচনীে। এঔাপ্লন সনসেস ি সওঙু নসণপত্র অপ্লঙ যা বীমা
বেবাে রীসঢমাসফও বেবার ওরা ে।
বীমার এপ্লচন্ট, সযসন কক্রঢার বপ্লঘপ্লে ওাপ্লঙর বেসি ন, ঢাাঁপ্লও কক্রঢার ামনাামসন প্লঢআ ে এবং
এর প্লঙ্গ চস ঢ ব নসণপত্র ম্পপ্লওস বরওম প্লন্ন েূর ওরার চনে বোঔো ওরপ্লঢ ে এবং কগুস
পুরপ্লড কআ পুরু/মসাপ্লও াাযে ওরপ্লঢ ে। বীমার প্লঙ্গ চস ঢ ব নসণপপ্লত্রর ঈপ্লেলে এবং বীমাে
বেবহৃঢ নসণপপ্লত্র ণাওা ঢপ্লণের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গওঢা এপ্লচন্টপ্লও বলেআ বুছপ্লঢ প্লব।
1. ক্রপ্রারপাজা ফমপ
নসণপত্রওরপ্লডর প্রাণসমও পযসাে ািারডঢ প্লা প্রস্তাব ফরমটি যার মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ চানান:





কআ
কআ
কআ
ওঢ

পুরু/মসা কও
পুরু/মসার কওান িরপ্লডর বীমার ঘাসো রপ্লেপ্লঙ
পুরু/মসা কওানটির বীমা ওরপ্লঢ ঘাআপ্লঙন ঢার সবস্তাসরঢ এবং
মপ্লের চনে ঢা ঘাআপ্লঙন

সবস্তাসরপ্লঢর ণস প্লা বীমার সবে বস্তুর অসণসও মূে এবং প্রস্তাসবঢ বীমার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ
উপাোনগত ক্ষবয়ক তথয।
a) বীমাকারীর দ্বারা ঝুঁু ক্ষকর মূযায়ন
i. ছুাঁ সওর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ বীমাওারীর যাবঢীে কয অবসলেও ঢপ্লণের প্রপ্লোচন ঢা চানাপ্লনার চনে
প্রস্তাবওপ্লওআ প্রস্তাপ্লবর ফরমটি পুরড ওপ্লর সেপ্লঢ প্লব, কটি ওপ্লর সেপ্লঢ প্লব যাপ্লঢ বীমাওারী
সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন :
 বীমাটি গ্রড ণবা ঔাসরপ্লচর নুপ্লমােন ওরা প্লব ওী না এবং
 ছুাঁ সওটি গ্রড ওরার খঝনার কিপ্লত্র, কয ওভাপ্লরর নুমসঢ কেো প্লব ঢার ার,
লঢস এবং লঢস াবী সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ
প্রস্তাপ্লবর ফরমটির মপ্লিে ণাপ্লও বীমার চনে কয ছুাঁ সওর প্রস্তাব ওরা প্লেপ্লঙ ঢা গ্রড ওরপ্লঢ বীমা
কওাম্পাসনর চনে ওাযসওরী ঢণে। বপ্লঘপ্লে র সবোপ্লর নীসঢ এবং অবসলেও ঢণে প্রওাপ্ললর
ওঢস প্লবের শুরু ে বীমার চনে কেো প্রস্তাব ফরমটি কণপ্লও।
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অবসলেও ঢণে প্রওাপ্ললর ওঢস বে পসসটির িারডার অপ্লক কণপ্লওআ কেঔা কেে, এবং বীমা
ঘাওাীন পুপ্লরা মে পবসটি িপ্লর ঢা ঘপ্ল এবং এমনওী ঘু সিটি ম্পূু্ডস প্লে যাোর পপ্লর
কটি ঘপ্ল।
উোরণ
বেসিকঢ েূখসঝনা পসসর কিপ্লত্র, যসে বীমাওৃ ঢ প্রস্তাপ্লবর ফরমটিপ্লঢ কখাডা ওপ্লরন কয সঢসন কাস
ংক্রান্ত কঔা ণবা কখা াে ঘ ার প্লঙ্গ যুি নন, ঢপ্লব ঢাাঁপ্লও কঘিা ঘাসপ্লে কযপ্লঢ প্লব পসসটির
ককাঝা মে পবস িপ্লর এমন কওাপ্লনা সভযাপ্লনর প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লও যুি না ওরপ্লঢ। এটি প্লা বীমাওারীর
ওাপ্লঙ অবসলেও ঢণে ওারড এআ ঢপ্লণের ঈপর সভসত্ত ওপ্লরআ সঢসন প্রস্তাবটি গ্রড ওরপ্লঙন এবং কআ
নুযােী ছুাঁ সওটির মূে সনিসারড ওরপ্লঙন।
প্রস্তাব ফরমগুস ািারডঢ বীমা কওাম্পাসনর নাম, কাপ্লকা, ঠিওানা এবং বীমা/পপ্লডের
কিডী/িরড যা বেবার ওরা প্লব কআব  বীমাওারীআ ঙাসপপ্লে কেন। প্রস্তাব ফরমটিপ্লঢ এওটি
ঙাপাপ্লনা টীওা যুি ওরা বীমা কওাম্পাসনগুসর চনে বািেঢামূও, যসে এআ ংক্রান্ত কওাপ্লনা
মাপওাঠি ওরা অওার বা নুলীন কনআ।
উোরণ
এআ িরপ্লনর কনাপ্লঝর ওপ্লেওটি ঈোরড:
‘ছুাঁ সওর মূোেপ্লনর মে বীমাওৃ ঢ যসে ঢোবলেওীে ঢণে -প্রওাল ওপ্লর রাপ্লঔন, সবভ্রাসন্তমূও
ঢণে কেন, চাসোসঢ ণবা প্লযাসকঢা ওপ্লরন ঢাপ্ল পসসর িীপ্লন কয ওভার ঘাু ওরা
প্লেপ্লঙ কটি ঔাসরচ প্লে যাপ্লব’,
‘যঢিড না প্রস্তাবটি কওাম্পাসন গ্রড ওরপ্লব এবং পুপ্লরা সপ্রসমোম না কেো প্লে যাপ্লব কআ মে
পযসন্ত কওাম্পাসন ছুাঁ সওপ্লঢ ণাওপ্লব না’।
প্রস্তাব ফমপ ক্রঘাণা: বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ প্রস্তাব ফপ্লমসর কলপ্ল এওটি কখাডা যুি ওপ্লরন
যা প্রস্তাবওপ্লও স্বাির ওরপ্লঢ ে। এটি বীমাওৃ ঢ যাপ্লঢ ফরমটি ঠিওভাপ্লব পুরড ওপ্লরন এবং যা
ঢণে কঔাপ্লন কেো প্লেপ্লঙ কটি বুপ্লছ সনপ্লঢ পাপ্লরন কআ ওিটি ুসনসশ্চঢ ওরার চনে ওরা ে,
যাপ্লঢ কক্লআম ওরার মে কওাপ্লনারওম ঢপ্লণের ভু  প্রসঢসনসিপ্লত্বর সভসত্তপ্লঢ মঢননওে োর ুপ্লযাক না
ণাপ্লও।
এটি এওআপ্লঙ্গ বীমাওৃ প্লঢর প্রসঢ বসাসিও র সবো এবং যাবঢীে অবসলেও ঢণে প্রওাল ওরার
মূ নীসঢর ঈপর কচার কেোর ওাচ ওপ্লর।
এআ কখাডাটি বসাসিও র সবোপ্লর নীসঢর ািারড অআনটিপ্লও বসাসিও র সবোপ্লর ঘু সিকঢ
ওঢস প্লবে পসরডঢ ওপ্লর।
ক্রঘাণার েযান্ডাডপ ফমপ
অআঅরসটএঅআ স্বািে বীমার প্রস্তাপ্লবর চনে কখাডার কয িোিাটস ফমসটি সনসেস ি ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ ঢা
সনম্নরূপ:
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1. অসম/অমরা এঔাপ্লন কখাডা ওরসঙ, অমার পি প্লে এবং বাসও ও বীমাওৃ ঢ প্লঢ ঘান
প্রস্তাবপ্লওর পি প্লে, কয ঈপপ্লর কেো সববৃসঢ, ঈত্তর এবং/ণবা সববরড যা অসম
সেপ্লেসঙ ঢা ঢে এবং অমার চানা বরওম ঢপ্লণের পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ ঢা ম্পূডস এবং
অসম/অমরা অপ্লরা যাাঁরা বেসি অপ্লঙন ঢাাঁপ্লের পি প্লে প্রস্তাব ওরার চনে নুপ্লমাসেঢ।
2. অসম চাসন কয ঢণে অসম সেপ্লেসঙ কটিআ বীমা পসসর সভঢটি কঞন ওরপ্লব, যা বীমা
কওাম্পাসনর কবাপ্লটসর নুপ্লমাসেঢ অিাররাআটিং নীসঢর সবোিীন এবং িাযস ওরা সপ্রসমোমটি
কেো ম্পূডস প্ল ঢপ্লবআ পসসটি ওাযসওরী প্লে ঈঞপ্লব।
3. অসম/অমরা অপ্লরা কখাডা ওরসঙ কয প্রস্তাবটি চমা কেোর পর যসে বীমাওৃ ঢ/প্রস্তাবপ্লওর
কপলাে ণবা ািারড স্বাপ্লিে কওাপ্লনা পসরবঢস ন কেঔা কেে অসম/অমরা কটি সসঔঢভাপ্লব
কনাটি সেপ্লে চানাপ্লবা এবং কটি চানাপ্লবা কওাম্পাসনর দ্বারা ছুাঁ সওটি গ্রড ওরার ওণা
চানাপ্লনার অপ্লকআ।
4. অসম/অমরা কখাডা ওরসঙ এবং নুমসঢ সেসচ্ছ কয কওাম্পাসন কয কওাপ্লনা সঘসওৎও ণবা
াপাঢা যারা ওঔপ্লনা বীমাওৃ ঢ/প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন এওবার সঘসওৎা ওপ্লরপ্লঙ ঢাপ্লের ওাঙ
কণপ্লও সঘসওৎাকঢ ঢণে চানপ্লঢ ঘাআপ্লঢ পাপ্লর ণবা পূবসবঢী বা বঢস মান সনপ্লোকওঢস ার কণপ্লও
চানপ্লঢ ঘাআপ্লঢ পাপ্লর োুপ্লোটস/প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন লারীসরও বা মানসও প্রভাব কফপ্লঢ
পাপ্লর এমন কওাপ্লনা সবে ণাওপ্ল ঢা এবং োুপ্লোটস/প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন বীমার এওঝা
অপ্লবেন যা প্রস্তাব অিাররাআটিং এবং/ণবা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে বেবহৃঢ প্লেপ্লঙ এমন
সওঙু কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর কণপ্লও চানপ্লঢ ঘাআপ্লঢ পাপ্লর।
5. অসম/অমরা কমসটওো করওটস  অমার প্রস্তাবনা ংক্রান্ত ঢণেগুস কওবমাত্র প্রস্তাব
অিাররাআটিংপ্লের ঈপ্লেপ্ললে এবং/ণবা কক্লআম মীমাংার চনে এবং কওাপ্লনা রওারী
এবং/ণবা সবসিবে ংিার প্লঙ্গ অোন প্রোপ্লনর িমঢা সোম কওাম্পাসনপ্লও।
b) একটা ক্রপ্রারপাজা ফরমপ প্রশ্নাবীর প্রকৃক্ষত
সনসেস ি বীমাটির কিডীর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ এওটি কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রপ্লশ্নর ংঔো এবং প্রওৃ সঢ সভন্ন সভন্ন
ে।
স্বািে, বেসিকঢ েূখসঝনা এবং ভ্রমড বীমার মপ্লঢা বযক্ষিগত াইরন, প্রস্তাব ফরমটি এমনভাপ্লব
নওলা ওরা ে যাপ্লঢ প্রস্তাবপ্লওর স্বািে, চীবনযাত্রা এবং ভো, স্বাপ্লিের পূবস ঈপসিঢ বিা,
সঘসওৎাকঢ আসঢা, ঈত্তরাসিওাপ্লরর িড, ঢীপ্লঢর বীমা সভজ্ঞঢা আঢোসে ঢণে চানা
যাে।
একটা প্রস্তারবর উপাোন
i. প্রস্তাবরকর পুররা নাম
কওাপ্লনারওম অ া না করপ্লঔআ প্রস্তাবপ্লওর ঈসঘঢ ঢাাঁর সনপ্লচপ্লও সঘসহ্নঢ ওরা। বীমাওারীর ওাপ্লঙ
এটি চানা ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয ওার প্লঙ্গ ক ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লবল ওরপ্লঙ, যাপ্লঢ পসসর িীপ্লন ণাওা
ুসবিাগুস শুিুমাত্র বীমাওৃ ঢআ কপপ্লঢ পাপ্লরন। সনপ্লচর পসরসঘসঢ প্রসঢষ্ঠা ওরা অপ্লরা এওটি ওারপ্লড
গুরুত্বপূডস কযঔাপ্লন পর কওঈ (কযমন মৃঢুের কিপ্লত্র অআনী ঈত্তরাসিওারী) বীমাওৃ ঢ ছুাঁ সওটির
ঈপর ঢাাঁর স্বাণস চসন ওপ্লরপ্লঙন এবং যাাঁপ্লও কক্লআম ওরপ্লঢআ প্লব।
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ii. প্রস্তাবরকর ঠিকানা  ক্রযাগারযারগর ক্ষববরণ
ঈপপ্লর বসডসঢ ওারডগুস প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা এবং এওআপ্লঙ্গ কযাকাপ্লযাপ্লকর সবস্তাসরঢ ংগ্র ওরার
চনে প্রপ্লযাচে।
iii. প্রস্তাবরকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা
স্বািে এবং বেসিকঢ েূখসঝনার মপ্লঢা সওঙু বীমার কিপ্লত্র , প্রস্তাবপ্লওর কপলা, চীসবওা ণবা
বেবা গুরুত্বপূডস ওারড কযপ্লঢু ছুাঁ সওর ঈপর ঢাপ্লের ঢণেকঢ প্রভাব অপ্লঙ।
উোরণ

একট ফাে-ফুড ক্রররস্তাুঁরার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁরক ক্রেতারের কারছ খাবার ক্রপৌুঁরছ
ক্রেয়ার জনয ঘন ঘন উচ্চ গক্ষতরত ক্রমাটর বাইরক করর ভ্রমণ কররত রব, ক্ষতক্ষন ঐ একই ক্রররস্তাুঁরায়
কমপ রত অযাকাউন্টযারন্টর ক্রথরক য়রতা েূঘপটনার ক্রিরত্র আররা ক্রবক্ষল উন্ুি।
iv. বীমার বস্তুগত ক্ষবরয়র ক্ষববরণ  পক্ষরচয়
বীমার চনে প্রস্তাসবঢ সবে বস্তু ম্পপ্লওস প্রস্তাবপ্লওর প্রপ্লোচন স্পি ওপ্লর চানাপ্লনা।
উোরণ
প্রস্তাবপ্লওর চানাপ্লনা প্রপ্লোচন যসে:
i. এওটি সবপ্লেল ভ্রমড ে(কও, ওঔন, কওান কেপ্লল, ওী ঈপ্লেপ্ললে) ণবা
ii. খঝনার ঈপর সভসত্ত ওপ্লর এওচন বেসির স্বািে (বেসির নাম, ঠিওানা এবং পসরসঘসঢ )
আঢোসে
v. বীমাকৃত রাক্ষল পসসর িীপ্লন বীমাওারীর োেবেঢার ীমা সনপ্লেসল ওপ্লর এবং প্রসঢটি
প্রস্তাবপ্লওর ফপ্লমস ঢার ঈপ্লেঔ ণাওপ্লঢ প্লব।
উোরণ
স্বািে বীমার কিপ্লত্র, এটি াপাঢাপ্ল সঘসওৎার ঔরঘ প্লঢ পাপ্লর, অবার বেসিকঢ েূখসঝনা বীমার
কিপ্লত্র এটি চীবনাসনর চনে, ঙ্গাসনর চনে ণবা েূখসঝনার ওারপ্লড েৃসিলসি ঘপ্ল যাোর চনে
এওটি সনসেস ি পসরমাড প্লঢ পাপ্লর।
vi. পূবপবতী  বতপমান বীমা
বীমাওারীর ওাপ্লঙ ঢাাঁর পূবব
স ঢী বীমা ম্পপ্লওস সবস্তাসরঢভাপ্লব প্রস্তাবপ্লওর চানাপ্লনা প্রপ্লোচন। ঢাাঁর
বীমার আসঢা কবাছার চনেআ এটি প্রপ্লোচন।সওঙু বাচার অপ্লঙ কযঔাপ্লন এমন বেবিা অপ্লঙ কয
যার মািেপ্লম বীমাওারীরা ককাপপ্লন বীমাওৃ ঢ ম্পপ্লওস ঢণে ভাক ওপ্লর কনন।
প্রস্তাবপ্লওর এ চানাপ্লনা প্রপ্লোচন কয কওাপ্লনা বীমাওারী ঢাাঁর প্রস্তাবটি ঔাসরচ ওপ্লরপ্লঙ ওী না,
সবপ্লল লঢস অপ্লরাপ ওপ্লরপ্লঙন ওী না, পুননসবীওরপ্লডর মে বা সঢ সপ্রসমোপ্লমর প্রপ্লোচন সঙ ওী
না ণবা পুননসবী ওরপ্লঢ স্বীওার ওপ্লরপ্লঙ ওী না ণবা পসসটি বাসঢ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ ওী না।
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বীমাওারীপ্লের নাম  পর কওাপ্লনা বীমাওারীর প্লঙ্গ বঢস মান বীমার সবস্তাসরঢ প্রওাল ওরার
প্রপ্লোচন অপ্লঙ। সবপ্ললঢ ম্পসত্তর বীমাে, বীমাওৃ প্লঢর সবসভন্ন বীমাওারীর ওাঙ কণপ্লও পসস
ওরাপ্লনার ্ভকাবনা ণাপ্লও এবং যঔন কওাপ্লনা িসঢ ে, এপ্লওর কবসল বীমাওারীর ওাপ্লঙ কক্লআম
োসব ওপ্লরন। এআ ঢণেটির প্রপ্লোচন ে যাপ্লঢ বোপ্লনর নীসঢ প্রপ্লযাচে ে যাপ্লঢ বীমাওৃ ঢ
সনরাপত্তার প্রসঢসবিান পান ঢা ুসনসশ্চঢ ওরপ্লঢ এবং এওআ ছুাঁ সওর চনে যাপ্লঢ বহু বীমার
পসসর ওারপ্লড াভ/মুনাফা না ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
অপ্লরা, বেসিকঢ েূখসঝনা বীমাে এওচন বীমাওারী ওভাপ্লরপ্লচর (বীমাওৃ ঢ রাসল) পসরমাডটি সির
ওপ্লর সেপ্লঢ ঘান। কটি সনভস র ওপ্লর এওআ বীমাওৃ ঢ নে সপএ পসসর িীপ্লন কনো বীমাওৃ ঢ
রাসলর ঈপর।
vii. ক্রাকারনর অক্ষভজ্ঞতা
প্রস্তাবওপ্লও বা ে ঢাাঁর যা সওঙু িসঢ প্লেপ্লঙ, কটি বীমাওৃ ঢ ওরা ণাকুও অর নাআ ণাকুও,
ঢার সবস্তাসরঢ কখাডা ওরপ্লঢ। এটি বীমাওারীপ্লও বীমার সবে বস্তু ম্পপ্লওস ঢণে কেপ্লব এবং
বীমাওৃ ঢ ওীভাপ্লব ঢীপ্লঢ ছুাঁ সওটি ামপ্লপ্লঙন ক সবপ্লে ঢণে কেপ্লব। এমন ঈত্তরগুস কণপ্লও
অিাররাআঝাররা ছুাঁ সওটি অপ্লরা ভাপ্লা ওপ্লর বুছপ্লঢ পাপ্লরন এবং সঘসওৎাকঢ পরীিা ওরাপ্লনার
বোপাপ্লর সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন ণবা অপ্লরা সবস্তাসরঢ ঢণে ংগ্র ম্পপ্লওস সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন।
viii. বীমাকৃরতর ক্রঘাণা
কযপ্লঢু প্রস্তাব ফমসটির ঈপ্লেলে প্লা বীমাওারীপ্লও যাবঢীে ঢোবলেওীে ঢণে চানাপ্লনা, ফমসটির
মপ্লিে বীমাওৃ প্লঢর এওটি কখাডা ণাপ্লও কয ঈত্তরগুস ঢে এবং যণাযণ এবং ফমসটি কয বীমা
ঘু সির সভসত্ত প্লব কটি কমপ্লন সনপ্লঢ সঢসন রাসচ অপ্লঙন। প্রসঢটি প্রস্তাব ফপ্লমসর নে কয ব
প্রঘসঢ সবে কযমন, স্বাির, ঢাসরঔ এবং সওঙু কিপ্লত্র এপ্লচপ্লন্টর ুপাসরপ্ললর মপ্লঢা সবে
ণাপ্লও।
ix. কযঔাপ্লন প্রস্তাব ফমসটি বেবহৃঢ ে না, বীমাওারীপ্লও কঔাপ্লন কয ঢণে কপপ্লেপ্লঙন কগুস
কমৌসঔওভাপ্লব ণবা সসঔঢভাপ্লব করওটস ওপ্লর রাঔপ্লবন, এবং ১৫সেপ্লনর মপ্লিে কটি সঢসন
প্রস্তাবপ্লওর ওাঙ কণপ্লও সনসশ্চঢ ওরপ্লবন এবং কআ পসসর মপ্লিে কটিপ্লও ন্তভুস ি ওরপ্লবন।
কযঔাপ্লন বীমাওারী পপ্লর োসব ওরপ্লবন কয প্রস্তাবও কওাপ্লনা ঢোবলেওীে ঢণে প্রওাল ওপ্লরনসন
ণবা ওভাপ্লরর নুপ্লমােপ্লনর চনে কয কওাপ্লনা সবপ্লের ঢণে ম্পপ্লওস সবভ্রাসন্তমূও ণবা
সমণো ঢণে সেপ্লেপ্লঙন, এমনটি কেোর কবাছা এপ্ল পপ্ল বীমাওারীর ঈপর।
ঢার মাপ্লন প্লা ক্রমৌক্ষখকভারব পায়া ক্রগর মস্ত তরথযর ক্ররকডপ রাখা
ক্রকাম্পাক্ষনর কতপবয, যা ফরা আপ করার মাধ্যরম এরজন্টরক মরন রাখরত রব।

বীমা

গুরুত্বপূণপ
এওঝা স্বািে বীমা পসসর চনে কপ্রাপাচা ফপ্লমসর সবস্তাসরঢ সববরপ্লডর সওঙু সনপ্লঘ কেো প্লা:
1. কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস এওঝা প্রপ্লস্পক্টা ন্তভুস ি ণাপ্লও যাপ্লঢ ওভাপ্লরর সবস্তাসরঢ সববরড কেো ে
কযমন ওভাপ্লরচ, বচসন, িারা প্রভৃ সঢ। প্রপ্লস্পক্টা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমর
স আ এওঝা ংল 
প্রস্তাবওপ্লও ঢাপ্লঢ ঢার সবেবস্তু নচর ওপ্লরপ্লঙন বপ্ল স্বাির ওরপ্লঢ ে।
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2. নাম, ঠিওানা। কপলা, চন্ম ঢাসরঔ, সঙ্গ এবং প্রস্তাবপ্লওর ওাঙ কণপ্লও প্রপ্লঢেও বীমাওৃ ঢ
বেসির ম্পওস সনপ্লে ঢণেগুস কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস ংকৃীঢ ে, কঔাপ্লন ক মাসও অে 
অেওর পোন নম্বর, সঘসওৎপ্লওর নাম  ঠিওানা, ঢাাঁর কযাকেঢা  করসচপ্লেলন নম্বর
ন্তভুস ি ণাপ্লও। অচওা কক্লআপ্লমর ঝাওা বোে ট্রান্সফাপ্লরর মািেপ্লম রাসর সেপ্লে কেোর চনে
বীমাওৃ ঢ বেসির বোে সববরড অচওা ংগ্র ওরা ে।
3. ঈপরন্তু, এঔাপ্লন বীমাওৃ ঢ বেসির কমসটওো বিা ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ণাপ্লও। ফপ্লমসর এআ
সবস্তাসরঢ প্রশ্নগুস ঢীঢ কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢার সভসত্তপ্লঢ ে এবং ছুাঁ সওর যণাণস অিাররাআটিং
কপপ্লঢ ওরা ে।
4. বীমাওৃ ঢ বেসি যসে ফপ্লমস ঈপ্লেসঔঢ করাপ্লকর কওাপ্লনা এওটিপ্লঢ কভাপ্লকন ঢাপ্ল ঢাাঁপ্লও ঢার পূডসাঙ্গ
সববরড সেপ্লঢ প্লব।
5. এর ঈপর, অপ্লক কভাকা নে কয কওাপ্লনা ুঔ বা করাক ণবা েুখসঝনার সববরড
সনপ্লম্নািভাপ্লব ঘাো ে:
a.
b.
c.
d.

করাক/অখাপ্লঢর প্রওৃ সঢ  সঘসওৎা
প্রণম সঘসওৎার ঢাসরঔ
সঘসওৎাওারী টািাপ্লরর নাম  ঠিওানা
পুপ্লরাপুসর কপ্লর ককপ্লঙ সওনা

6. বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও কয কওাপ্লনা সঢসরি খঝনা চানাপ্লঢ ে যা বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা ঈসঘঢ
এবং ঢাাঁর ওাপ্লঙ এমন কওাপ্লনা করাক বা কঘাঝ ণাওার ঔবর ণাপ্লও যার চনে সঘসওৎা ওরার
প্রপ্লোচন প প্লঢ পাপ্লর, কঔবর বীমাওৃ প্লঢর বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা ঈসঘঢ।
7. ফপ্লমসর মপ্লিে ঢীপ্লঢর বীমা  কক্লআম আসঢা  নে কওাপ্লনা বীমাওারীর ওাপ্লঙ কওাপ্লনা বীমা
ওরা ণাওপ্ল ক ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ন্তভুস ি ণাপ্লও।
8. প্রস্তাপ্লবর স্বাির ওরার চনে কখাডাপপ্লত্র সবপ্লল তবসলিে ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব।
9. বীমাওৃ ঢ বেসি ম্মঢ ন এবং বীমাওারীপ্লও কওাপ্লনা াপাঢা বা সঘসওৎপ্লওর ওাঙ কণপ্লও
কমসটওো ঢণে ঘাোর নুমসঢ কেন, সযসন কওাপ্লনা না কওাপ্লনা মে বীমাওৃ ঢপ্লও লারীসরও
বা মানসও ভাপ্লব িসঢগ্রস্ত প্লেপ্লঙ এমন করাপ্লকর চনে সঘসওৎা ওপ্লরপ্লঙন।
10.
বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয সঢসন ফপ্লমসর ংল সপ্লপ্লব প্রপ্লস্পক্টা
পপ্ল প্লঙন এবং লঢস াবী কমপ্লন সনপ্লঢ অগ্রী।
11.
কখাডাপপ্লত্র ন্তভুস ি ণাপ্লও সববৃসঢর ঢেঢা  ঘু সির সভসত্ত সপ্লপ্লব কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর
ঢেঢা ম্পপ্লওস।
ক্রমক্ষডকযা

প্রশ্নাবী

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রসঢকূ কমসটওো আসঢাপ্লর কিপ্লত্র বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লঢ কআ করাক ম্পসওস ঢ সবস্তাসরঢ
প্রশ্নাবী পূরড ওরপ্লঢ ে কযমন টাোপ্লবটি, াআপারপ্লঝনলন, বুপ্লও বেণা বা ওপ্লরানাসর প্রঢু ঢা বা
মাপ্লোওাসটসো আনফাওস লন।
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এগুস এওচন ওনাসল্টং সফসচসলোপ্লনর পূরড ওরা এওঝা ফমস সেপ্লে ােঢা ওরা ে। এআ ফমসটি
পরীিা ওপ্লর কেপ্লঔন কওাম্পাসনর পোপ্লন টািার, যাাঁর মঢামপ্লঢর সভসত্তপ্লঢ স্বীওৃ সঢ, বচসন প্রভৃ সঢর
সবপ্লে সোন্ত কনো ে।
অআঅরসটএঅআ কপ্রাপ্লপাচা ফমস  ঢার ংপ্লযাচনীর এও ওসপপ্লও ঈপিাপন ওপ্লর যা পসস বসণর
প্লঙ্গ চু প্লঢ ে এবং কঝা বীমাওৃ ঢপ্লও ঢাাঁর করওপ্লটসর চনে পাঞাপ্লনা ঈসঘঢ।
2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা
মিেিঢাওারীর ঈভপ্লের প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণাপ্লও ণসাৎ বীমাওৃ ঢ  বীমাওারী
এওচন এপ্লচন্ট বা এওচন কব্রাওার, সযসন বীমা কওাম্পাসন  বীমাওৃ ঢর মপ্লিে মিেিঢাওারী সপ্লপ্লব
ওাচ ওপ্লরন ঢাাঁর োসেত্ব প্লা ছুাঁ সও ম্পপ্লওস বীমাওৃ প্লঢর কেো যাবঢীে বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারীপ্লও
চানাপ্লনা সনসশ্চঢ ওরা।
অআঅরসটএঅআ সবসি মিেিঢাওারীপ্লও ক্লাপ্লেপ্লন্টর প্রসঢ োসেত্ব সেপ্লেপ্লঙ।
গুরুত্বপূণপ
ম্ভাবয (োরয়রন্টর) প্রক্ষত একজন মধ্যস্থতাকারীর কতপবয
অআঅরসটএঅআ সবসিপ্লঢ বা প্লেপ্লঙ কয ‘‘এওচন বীমাওারী বা ঢার এপ্লচন্ট বা নে
মিেিঢাওারী ্ভকাপ্লবের প্রস্তাসবঢ ওভার ম্পপ্লওস মস্ত বস্তুকঢ ঢপ্লণের কযাকান কেপ্লব যাপ্লঢ ্ভকাবে
কক্রঢাপ্লও ঢাাঁর স্বাপ্লণসর পপ্লি বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা ওভার ম্পপ্লওস সোন্ত সনপ্লঢ িম ওপ্লর।
কযঔাপ্লন ্ভকাবে কক্রঢা বীমাওারী বা ঢার এপ্লচন্ট বা এওচন বীমা মিেিঢাওারীর পরামপ্ললসর ঈপর
সনভস র ওপ্লর, এআ িরপ্লনর এওচন কাওপ্লও বলেআ নোযে পরামলস সেপ্লঢ প্লব।
কওাপ্লনা ওারপ্লড কযঔাপ্লন কক্রঢা প্রস্তাব  নোনে ংসিি ওাকচপত্র পূরড ওপ্লরন না, কক্রঢার
কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর প্লঙ্গ কপ্লিপ্লত্র এওঝা াটিসসফপ্লওঝ চুপ্ল কেো চএপ্লঢ পাপ্লর কযঔাপ্লন চানাপ্লঢ ে কয
ফমস  নসণপপ্লত্রর সবেবস্তু ঢাাঁপ্লও পুপ্লরাপুসর বুসছপ্লে কেো প্লেপ্লঙ এবং সঢসন প্রস্তাসবঢ ঘু সির গুরুত্ব
পুপ্লরাপুসর বুপ্লছপ্লঙন।’’
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B. প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
অমরা এওঝা পূরড ওরা কপ্রাপ্লপাচা ফমস কেপ্লঔসঙ যা সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস কেে:






বীমাওৃ প্লঢর সববরড
বস্তুকঢ সবপ্লের সববরড
প্রপ্লোচনীে ওভাপ্লরর িরন
আসঢবাঘও  কনসঢবাঘও ঈভে বাস্তব তবসলপ্লিের সববরড
বীমা  কাওাপ্লনর পূবসবঢী আসঢা

এওঝা স্বািে বীমার প্রস্তাপ্লবর কিপ্লত্র বীমাওারী ্ভকাবে কক্রঢাপ্লও এওচন টািাপ্লরর ওাপ্লঙ এবং/ণবা
কমসটওো কঘওঅপ্লপ পাঞাপ্লঢ পাপ্লরন কযমন ঢাাঁর বে যসে 45বঙপ্লরর কবসল ে। প্রস্তাপ্লব পাো
ঢণে এবং কযঔাপ্লন কমসটওো কঘও-অপ্লপর পরামলস কেো প্লেপ্লঙ, কমসটওো সরপ্লপাঝস  টািাপ্লরর
ুপাসরপ্ললর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারী সোন্ত কনন। কওাপ্লনা কওাপ্লনা মে কযঔাপ্লন কমসটওো সসে
প্লন্তাচনও ণাপ্লও না, ্ভকাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর কণপ্লও অপ্লরা ঢণে চানপ্লঢ এওঝা সঢসরি প্রশ্নাবীর
েরওার প্লঢ পাপ্লর। বীমাওারী ঢারপরআ সোন্ত কনন ছুাঁ সওর চনে কওান ার প্রপ্লযাচে প্লব এবং
সবসভন্ন ফোক্টপ্লরর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোম কডনা ওরা ে, ঢারপর ঢা বুমাওৃ ঢপ্লও চাসনপ্লে কেো ে।
দ্রুঢঢা  েিঢার াপ্লণ বীমাওারী প্রস্তাবগুসর প্রপ্ল ওপ্লরন এবং ঢারপর মস্ত সোন্ত এওঝা
যুসিঙ্গঢ মপ্লের মপ্লিে সসঔঢভাপ্লব চাসনপ্লে কেো ে।
আন্ডাররাইটং  প্রস্তারবর প্ররক্ষং ম্পরকপ ক্রনাট
অআঅরসটএঅআ সনপ্লেসসলওা নুাপ্লর, বীমাওারীপ্লও 15সেন মপ্লের মপ্লিে প্রস্তাপ্লবর প্রসক্রো ওরপ্লঢ
ে। এপ্লচন্ট এআ মেীমার ঈপর নচর রাপ্লঔন, ভেন্তরীডভাপ্লব ফপ্লা-অপ ওপ্লরন এবং কআমপ্লঢা
্ভকাবে কক্রঢা / বীমাওৃ ঢপ্লও চানান এবং যঔন েরওার পপ্ল ওাপ্লিামার াসভস প্লর মািেপ্লম ঢাাঁপ্লের
ঔবর কেন। প্রস্তাব িুটিসন  ঢা স্বীওার ওরার সবপ্লে সোন্ত কনোর এআ ককাঝা প্রসক্রোটিপ্লও বা
ে অিাররাআটিং।

ক্ষনরজরক যাচাই 4
সনপ্লেসসলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনপ্লও __________-এর মপ্লিে এওঝা বীমার প্রস্তাপ্লবর
প্রপ্ল ওরপ্লঢ ে।
I. 7 সেন
II. 15 সেন
III. 30 সেন
IV. 45 সেন
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C. প্ররস্পিা
প্রপ্লস্পক্টা প্লা বীমাওারী বা ঢার ঢরপ্লফ বীমার ্ভকাবে কক্রঢাপ্লও আুে ওরা এওঝা নসণ। ািারডঢ
এঝা এওঝা কব্রাসর বা সফপ্লপ্লঝর অওাপ্লর ে এবং আ ্ভকাবে কক্রঢার ওাপ্লঙ পডেটিপ্লও পসরসঘঢ
ওরাপ্লনার ওাপ্লচ াপ্লক। কপ্রাপ্লঝওলন ব পসসপ্লাডার আন্টাপ্লরি করগুপ্ললন, 2002 এবং
অআঅরসটএঅআ-র কল্ণ আনুপ্লরন্স করগুপ্ললন 2013-র পালাপাস বীমা অআন, 1938 দ্বারা
প্রপ্লস্পক্টা আুের ওাচ পসরঘাসঢ ে।
কয কওাপ্লনা বীমাপপ্লডের প্রপ্লস্পক্টাপ্ল স্পিভাপ্লব কবসনসফঝগুসর ুপ্লযাক, বীমার ওভাপ্লরর প্রার ঈপ্লেঔ
ণাওা ঈসঘঢ এবং এপ্লঢ পসরষ্কার ভাপ্লব বীমা ওভাপ্লরর োরাসন্ট, বেসঢক্রম  লঢস গুসর বোঔো
ণাওা ঈসঘঢ।
পপ্লডের ঈপর নুপ্লমােনপ্লযাকে রাআটার (এপ্লও োট-ন ওভার বা প্লে ণাপ্লও)গুস
কবসনসফঝগুসর ুপ্লযাক ম্পপ্লওস স্পিভাপ্লব ঈপ্লেঔ ণাওা ঈসঘঢ। এঙা া, মস্ত রাআটার ংক্রান্ত
সপ্রসমোম এওপ্লযাপ্লক মূ পপ্লডের সপ্রসমোপ্লমর 30%-র কবসল ো ঈসঘঢ নে।
নে গুরুত্বপূডস ঢণে যা এওঝা প্রপ্লস্পক্টাপ্ল প্রওাসলঢ ো ঈসঘঢ ঢার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:
1. সবসভন্ন বে ককাষ্ঠী বা সবসভন্ন প্রপ্লবসলওা বেপ্লর চনে ওভার  সপ্রসমোপ্লম কওাপ্লনা ফারাও
ণাওপ্ল কগুস
2. পসসর সরসনঈো বা পুননসবীওরড লঢস
3. কওাপ্লনা সনসেস ি পসরসিসঢপ্লঢ পসস বাসঢপ্লর লঢস
4. সবসভন্ন পসরসিসঢপ্লঢ প্রপ্লযাচে কওাপ্লনা ঙা

বা কাসটংপ্লের সববরড

5. সপ্রসমোম  পসসর কওাপ্লনা লপ্লঢসর ংপ্ললািন বা পসরমাচসপ্লনর ্ভকাবনা
6. এওআ বীমাওারী ওাপ্লঙ ককা াে এসন্ট্র, সরসনঈো বোঢ রাঔা, নুকূ কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢা
প্রভৃ সঢর চনে পসসপ্লাডার পুরস্কার সপ্লপ্লব কওাপ্লনা আনপ্লনটিভ
7. এওঝা কখাডা বা প্রজ্ঞাপন কয মস্ত স্বািে বীমা পসসগুসআ প্লা বনপ্লযাকে যার মাপ্লন এআ
পসসগুস নে কয কওাপ্লনা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সরসনঈ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর যারা এওআ রওম
কবসনসফঝ  এওআ ওভাপ্লরর প্রস্তাব কেে, যা সঢসন বঢস মান বীমাওারীর ওাপ্লঙ রাঔপ্ল কপপ্লঢ
পাপ্লরন।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর বীমাকারীরা াধ্ারণত তারের স্বাস্থয বীমা পণয ম্পরকপ প্ররস্পিা প্রকাল
করর থারক। এই ব ক্রিরত্র ক্রপ্রারপাজা ফরমপ একটা ক্রঘাণাপত্র থারক, প্ররস্পিা পর়ি
ক্রেতারক তারত ম্মক্ষত জানারত য়।
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D. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত
কক্রঢা সপ্রসমোম সপ্লপ্লব বীমাওারীপ্লও সপ্রসমোম চমা সেপ্লআ বীমাওারী এওঝা সরসে বা রসে আুে
ওরপ্লঢ বািে। অকাম সপ্রসমোম চমা কেোর কিপ্লত্র সরসে আুে ওরপ্লঢ ে।
ংজ্ঞা
ক্ষপ্রক্ষময়াম প্লা পাসরিসমও বা ণস যা এওঝা বীমা ঘু সির িীপ্লন বীমাওৃ ঢ বীমাওারীপ্লও কেন
বীমার বস্তুকঢ সবে বীমা ওরার চনে।
1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোন (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)
বীমা অআন নুযােী, বীমার কভার শুরুর আরগ অক্ষগ্রম ক্ষপ্রক্ষময়াম জমা ক্ষেরত য়। এঝা
প্লা এওঝা গুরুত্বপূডস িারা, যা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয কওবমাত্র বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপপ্লে ককপ্ল
ঢপ্লবআ এওঝা তবি বীমা ঘু সি ম্পূডস প্লঢ পাপ্লর এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব সনপ্লঢ পাপ্লর। এআ
িারাটি ভারপ্লঢর নন-াআফ বীমা সলপ্লল্পর সবপ্লল তবসলিে।
গুরুত্বপূণপ
a) বীমা অআন-1938-এর 64 VB িারাে বা প্লেপ্লঙ কয অকাম সপ্রসমোম চমা না কেো পযসন্ত
বা চমা কেোর কোরাসন্ট বা সনিসাসরঢ ঈপাপ্লে সগ্রম সটপ্লপাসচঝ না ওরা পযসন্ত কওাপ্লনা
বীমাওারী কওাপ্লনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ গ্রড ওরপ্লব না।
b) কযঔাপ্লন এওচন বীমা এপ্লচন্ট বীমা কওাম্পাসনর প্লে এওঝা বীমা পসসর সপ্রসমোম ংগ্র
ওপ্লরন, বোে  টাওখপ্লরর ঙু টি ঙা া কআ ংগ্রপ্লর ঘসব্বল খন্টার মপ্লিে ঢাাঁপ্লও কআ ংকৃীঢ
ঢাাঁর ওসমলন সপ্লপ্লব সওঙু বাে না সেপ্লেআ পুপ্লরাঝাআ বীমাওারীর ওাপ্লঙ চমা ওরপ্লঢ প্লব ণবা
কপাপ্লি পাঞাপ্লঢ প্লব।
c) সপ্রসমোম নকপ্লে বা কঘপ্লও চমা প ার ঢাসরঔ কণপ্লওআ কওবমাত্র ছুাঁ সওর োসেত্ব কনো ে।
d) সপ্রসমোম কযঔাপ্লন কপািা বা মাসন টসার ণবা কঘপ্লও টাও মারফঢ পাঞাপ্লনা ে, কযসেন
মাসন টসার বুও ওরা ে ণবা কঘও কপাি ওরা ে কআ ঢাসরঔ কণপ্লওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব
কনো প্লঢ পাপ্লর।
e) পসস বাসঢ বা লঢস াবীর পসরবঢস ন বা নে কওাপ্লনা ওারপ্লড সপ্রসমোম কফরঢ কেোর ণাওপ্ল
বীমাওারী ঢা রাসর বীমাওৃ ঢপ্লও এওঝা ক্রলট বা টসার কঘও বা কপািা/মাসন টসার
মারফঢ কফরঢ কেপ্লবন এবং বীমাওৃ ঢর ওাঙ কণপ্লও এর চনে বীমাওারী এওঝা ঈপযুি রসলে
কনপ্লবন। অচওা বলে বীমাওৃ ঢর বোে োওাঈপ্লন্ট রাসর আ কক্রসটঝ ওপ্লর কেোর ঘ
প্লেপ্লঙ। এআ িরপ্লনর কফরঢ বলে কওাপ্লনাভাপ্লবআ এপ্লচপ্লন্টর োওাঈপ্লন্ট কক্রসটঝ ওরা প্লব না।
ঈপপ্লরর সপ্রসমোম প্রোপ্লনর পূবস-লপ্লঢসর বেসঢক্রপ্লমর ুপ্লযাক বীমা সনেম 58 এবং 59-এ কেো
প্লেপ্লঙ। এওঝা প্লা 12মাপ্লর কবসল িপ্লর ঘাু পসসগুসর কিপ্লত্র সওসস্তপ্লঢ প্রোন কযমন চীবন বীমা
পসসর কিপ্লত্র। নেগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সনিসাসরঢ কিপ্লত্র এওঝা বোে কোরাসন্টর মািেপ্লম সপ্রসমোম
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কেো কযঔাপ্লন ঠিও সপ্রসমোম অকাম সনিসারড ওরা যাে না ণবা ক্লাপ্লেপ্লন্টর ওোল সটপ্লপাসচঝ
োওাঈপ্লন্ট কটসবঝ ওপ্লর।
2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোরনর পদ্ধক্ষত
গুরুত্বপূণপ
এওঝা বীমা পসস সনপ্লঢ প্রস্তাবওারী কওাপ্লনা এওচন ণবা পসস কাডার বীমাওারীপ্লও প্রপ্লেে
সপ্রসমোম সনম্নসসঔঢ পেসঢগুসর কওাপ্লনা এওটি বা এওাসিও ঈপাপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লর:
a) নকপ্লে
b) কওাপ্লনা স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস কযমন কঘও, সটমাি িাফ্ট, কপ টসার, ভারপ্লঢর
কওাপ্লনা ঢফসভু ি বোে কণপ্লও কঢাা বোোস কঘও সেপ্লে;
c) কপািা মাসন টসার;
d) কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস সেপ্লে;
e) বোে কোরাসন্ট বা নকে চমা সেপ্লে;
f) আন্টারপ্লনপ্লঝর মািেপ্লম;
g) আ-ট্রান্সফার ওপ্লর
h) প্রস্তাবও বা পসস কাডার বা চীবন বীমাওৃ প্লঢ িােী সোপ্লন্তর মাপ্লিে টাআপ্লরক্ট কক্রসটপ্লঝর
বোে ট্রান্সফার ওপ্লর;
i) সবসভন্ন মপ্লে ওঢৃস পপ্লির নুপ্লমাসেঢ নে কয কওাপ্লনা পেসঢপ্লঢ;
অআঅরসটএঅআ সবসি নুাপ্লর, প্রস্তাবও / পসসপ্লাডার যসে কনঝ বোসেং বা কক্রসটঝ /
কটসবঝ ওাপ্লটসর সপ্রসমোম প্রোপ্লনর পঙন্ন বাঙাআ ওপ্লর ণাপ্লওন, ঢাপ্ল কআ কপপ্লমন্ট কওবমাত্র
কনঝ বোসেং বা কআ প্রস্তাব / পসসপ্লাডাপ্লরর নাপ্লম আুে ওরা কক্রসটঝ / কটসবঝ ওাপ্লটসর
মািেপ্লমআ ওরপ্লঢ প্লব।

ক্ষনরজরক যাচাই 3
সপ্রসমোম কঘপ্লও কেোর কিপ্লত্র সনপ্লঘর সববৃসঢগুসর কওানটি ঢে?
I.

কয ঢাসরপ্লঔ কঘও কপাি ওরা ে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ প্লঢ পাপ্লর

II. কয ঢাসরপ্লঔ কঘওটি বীমা কওাম্পাসন চমা কেে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ প্লঢ পাপ্লর
III. বীমা কওাম্পাসন কয ঢাসরপ্লঔ কঘওটি াপ্লঢ পাে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ প্লঢ পাপ্লর
IV. কয ঢাসরপ্লঔ বীমাওৃ ঢ কঘওটি আুে ওপ্লর কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ প্লঢ পাপ্লর
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E. পসস নসণ
পসস প্লা এওঝা অনুষ্ঠাসনও নসণ যা বীমার ঘু সির এওঝা প্রমাডপত্র। ভারঢীে িোম্প অআন,
1899-র সবিান নুযােী এআ নসণটি িোম্পওৃ ঢ প্লঢআ প্লব।
পসস কাডাপ্লরর স্বাণস রিার চনে অআঅরসটএঅআ সবসিপ্লঢ যা বলেআ এওঝা স্বািে বীমা পসসপ্লঢ
ণাওা ঈসঘঢ বপ্ল সনিসাসরঢ প্লেপ্লঙ ঢা প্লা:
a) বীমাওৃ ঢ  বস্তুকঢ সবপ্লে বীমাপ্লযাকে স্বাণস রপ্লেপ্লঙ এমন নে কয কওাপ্লনা বেসির
নাম(গুস)  ঠিওানা(গুস)
b) বীমাওৃ ঢ স্বাণস বা বেসির পূডসাঙ্গ সববরড
c) পসসর িীপ্লন বেসি এবং/ণবা সবপে োস বীমাওৃ ঢ রাসল
d) বীমার কমোে
e) ওভারওৃ ঢ  বসষ্কৃঢ সবপেগুস
f) প্রপ্লযাচে কওাপ্লনা সঢসরি / ঙা প্লযাকে
g) প্রপ্লেে সপ্রসমোম এবং কযঔাপ্লন সপ্রসমোম মেেপ্লযাকে, সপ্রসমোম মন্েপ্লের সভসত্ত
h) পসসর লঢস বী, পসরসিসঢ  োরাসন্ট
i) অওসিও কওাপ্লনা খঝনা খঝপ্ল যা কণপ্লও বীমার অঢাে কক্লআম ওরা ওরা কযপ্লঢ ক
বোপাপ্লর বীমাওৃ ঢর কনো বেবিা
j) কয খঝনা খঝার সভসত্তপ্লঢ কক্লআম প্লঢ পার ঢার বীমার বস্তুকঢ সবে ম্পপ্লওস বীমাওৃ প্লঢর
বািেবািওঢা এবং কআ পসরসিসঢপ্লঢ বীমাওারীর সিওারগুস
k) কয কওাপ্লনা সবপ্লল পসরসিসঢ
l) সমণো বডসনা, চাসোসঢ, বস্তুকঢ খঝনা প্রওাল না ওরা বা বীমাওৃ প্লঢর ঢরপ্লফ
প্লযাসকঢার ওারপ্লড পসস বাসঢপ্লর ংিান
m) বীমাওৃ প্লঢর ঠিওানাগুস কযঔাপ্লন পসস ংক্রান্ত বাঢস া পাঞাপ্লনা ঈসঘঢ
n) যসে কওাপ্লনা রাআটার ণাপ্লও ঢার সববরড
o) সভপ্লযাক প্রসঢসবিান বেবিা  মবাটমোপ্লনর ঠিওানার সবস্তাসরঢ সববরড
পসসর লঢস নুযােী এওঝা কক্লআম োসঔ ম্পপ্লওস এবং বীমাওারী যাপ্লঢ দ্রুঢ এওঝা কক্লআপ্লমর
মীমাংা ওরপ্লঢ পাপ্লরন ঢার চনে নুৃঢ পেসঢ নুাপ্লর বীমাওৃ ঢপ্লও কয মস্ত প্রপ্লোচন কমঝাপ্লঢ
প্লব ঢা পযসােক্রপ্লম বীমাওৃ ঢপ্লও বলেআ বীমাওারীপ্লও চানাপ্লঢ প্লব এবং ঢাাঁপ্লও জ্ঞাঢ রাঔপ্লঢ প্লব।

ক্ষনরজরক যাচাই 4
এঔাপ্লন কওান প্রশ্ন
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F. লতপ  য়ারাক্ষন্ট
এঔাপ্লন, পসসর বোপ্লন বেবহৃঢ েুটি গুরুত্বপূডস পসরভাা বোঔো ওরা গুরুত্বপূডস। এআগুস প্লা লঢস
 োরাসন্ট।
1. লতপ
ঘু সির প্লা বীমা ঘু সির কআ ংিান যা ঘু সির সভসত্ত কঞন ওপ্লর।
উোরণমূ :
a. কবসলরভাক বীমা পসসর নেঢম িোিাটস লপ্লঢস বা প্লেপ্লঙ :
চাসোসঢ ওপ্লর কওাপ্লনা কক্লআম ওরা প্ল, ণবা কক্লআপ্লমর মণসপ্লন কওাপ্লনা সমণো কখাডা
ওরা প্লে ণাওপ্ল ণবা বীমাওৃ ঢ চাসোসঢর কওাপ্লনা ঈপাে বা যন্ত্র বেবার ওপ্লর ণাওপ্ল
ণবা ঢাাঁর প্লে কওঈ পসসর িীপ্লন ুসবিা কপপ্লঢ ঘাআপ্ল ণবা আচ্ছাওৃ ঢ কওাপ্লনা
ওাযসওাপ কণপ্লও বা বীমাওৃ প্লঢর প্লঙ্গ কযাকাচপ্লল যসে কওাপ্লনা কাওান বা িসঢ প্লে
ণাপ্লও, এআ পসসর িীপ্লন মস্ত ুসবিা বাপ্লচোপ্ত প্লব।
b. এওঝা স্বািে পসসপ্লঢ কক্লআম আসন্টপ্লমলন লপ্লঢস বা প্লঢ পাপ্লর :
াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাোর সনসেস ি সেপ্লনর মপ্লিে কক্লআম োসঔ ওরপ্লঢআ প্লব। যসে,
কওাপ্লনা চটি কিপ্লত্র বা মোর কিপ্লত্র এআ লপ্লঢস ঙা পাো কযপ্লঢ পাপ্লর কযঔাপ্লন কওাম্পাসন
যসে কআ যুসিপ্লঢ ন্তুি ে কয এআ পসরসিসঢপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর পপ্লি বা নে ওাঈপ্লও সেপ্লে
সনিসাসরঢ মপ্লের মপ্লিে কক্লআম োসঔ ওরা ্ভকব সঙ না।
এআ লঢস ঙ্ঘপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওারীর মঢ াপ্লপপ্লি পসসটি বাসঢপ্লযাকে প্লব।
2. য়ারাক্ষন্ট
সনসেস ি পসরসিসঢপ্লঢ বীমাওারীর োেবেঢাে াকাম ঝানপ্লঢ এওঝা বীমা ঘু সিপ্লঢ োরাসন্ট বেবহৃঢ
ে। সবপে ওমাপ্লঢ বীমাওারীরা এওঝা পসসপ্লঢ োরাসন্টর বেবার ওপ্লরন। এওঝা োরাসন্টর
মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ সনসেস ি সওঙু বািেবািওঢা কমপ্লন কনে যা ঢাাঁপ্লের এওঝা সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে কমপ্লন
ঘা চরুরী এবং বীমাওারীর বািেবািওঢা সনভস র ওপ্লর বীমাওৃ প্লঢর এআ বািেবািওঢাগুস কমপ্লন
ঘার ঈপপ্লরআ। ছুাঁ সও ামাপ্লনা  ঢার ঈন্নেপ্লন োরাসন্টগুস এওঝা পসরাযস ভূ সমওা পান ওপ্লর।
োরাসন্ট প্লা পসসপ্লঢ স্পিভাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভাপ্লব
কমপ্লন ঘপ্লঢ প্লব। োরাসন্ট কওাপ্লনা পৃণও নসণ নে। এঝা পসস নসণরআ ংল। এঝা প্লা ঘু সির
পূবসলঢস (যা নে লপ্লঢসর অপ্লক ওাচ ওপ্লর)। ছুাঁ সওর ঈপাোন কাও বা না কাও এঝা পান ওরা
এবং ওপ্লঞারভাপ্লব এবং অিসরও কমপ্লন ঘা অবসলেও।
যসে এওঝা োরাসন্ট পূরড না ে, ঢাপ্ল বীমাওারীর মঢ নুযােী পসসঝা বাসঢপ্লযাকে প্লে
যাপ্লব, এমনসও যঔন স্পিভাপ্লব এ প্রমাসডঢ ে কয এআ োরাসন্ট ঙ্ঘন কওাপ্লনা এওটি সনসেস ি
কাওাপ্লনর ওারপ্লড েসন। বাস্তপ্লব যসে োরাসন্টর ঙ্ঘন এপ্লওবাপ্লরআ এওঝা কওৌলকঢ প্রওৃ সঢর
এবং কওাপ্লনাভাপ্লবআ কাওান বা াপ্লঢ এর কওাপ্লনা ভূ সমওা কনআ, বীমা কওাম্পানীর নীসঢ নুযােী
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সনেম  সনপ্লেসলাবী নুযােী বীমাওারীরা কক্লআপ্লমর প্রসক্রো ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র
কাওানপ্লও মপ্লছাঢা কক্লআম সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে এবং কক্লআপ্লমর সিওাংল ািারডঢ মীমাংা
ওরা ে ঢপ্লব 100লঢাংলআ নে।
একটা বযক্ষিগত েুঘপটনা পক্ষক্ষরত ক্ষনরম্নাি য়ারাক্ষন্ট থাকরত পারর:
োরাসন্ট কেো প্লেপ্লঙ কয পাাঁঘচপ্লনর কবসল বীমাওৃ ঢ বেসির এওপ্লঙ্গ এওআ মপ্লে এওআ সবমাপ্লন
ফর ওরা ঈসঘঢ নে। এআ োরাসন্ট সঙ্ঘঢ প্ল কক্লআমগুস ওীভাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব
োরাসন্ট ঢা বপ্লঢ পাপ্লর।
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এওঝা োরাসন্ট ম্পপ্লওস সনপ্লঘর সববৃসঢর কওানটি ঠিও?
I. োরাসন্ট প্লা এওঝা লঢস যা পসসপ্লঢ ঈপ্লেঔ না ওপ্লরআ প্রপ্লযাচে ে
II. োরাসন্ট প্লা এওঝা লঢস যা পসসপ্লঢ স্পিভাপ্লবআ ঈপ্লেসঔঢ ে
III. োরাসন্ট প্লা এওঝা লঢস যা পসসপ্লঢ স্পিভাপ্লবআ ঈপ্লেসঔঢ ে এবং পসস নসণর ংল
সপ্লপ্লব নে, অাোভাপ্লবআ বীমাওৃ ঢপ্লও চাসনপ্লে কেো ে
IV. োরাসন্ট সঙ্ঘঢ প্ল কক্লআম প্রোন ওরা যাে যসে ঢা ছুাঁ সওর কওাপ্লনা ঈপাোন না ে

G. এরন্ডাপ রমন্ট বা তযায়ন
এ প্লা সনসেস ি সবপেগুস ওভার ওপ্লর এবং নেগুসপ্লও বাআপ্লর করপ্লঔ এওঝা িোিাটস ফপ্লমস পসসগুস
আুে ওরা বীমাওারীর রীসঢ।
ংজ্ঞা
আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেস ি কওাপ্লনা লঢস াবী পসরবঢস ন ওরার েরওার পপ্ল , এওঝা নসণর
মািেপ্লম কআ ংপ্ললািন / পসরবঢস নগুস ওরপ্লঢ ে যাপ্লও বা ে এপ্লিাসপ্লমন্ট বা ঢোেন।
এঝা পসসর প্লঙ্গ ংযুি ণাপ্লও এবং এঝা এর ংল ে। পসস এবং এপ্লিাসপ্লমন্ট এওপ্লযাপ্লক ঘু সি
কঞন ওপ্লর। পসস ঘাুর মে পসরবঢস ন / ংপ্ললািনগুস করওটস ওরার চনে এপ্লিাসপ্লমন্ট আুে ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর।
কযঔাপ্লন বস্তুকঢ ঢণে পসরবসঢস ঢ ে, বীমাওৃ ঢপ্লওআ বীমা কওাম্পাসনপ্লও ঢা চানাপ্লঢ ে যাপ্লঢ সঢসন
কঝার কনাঝ সনপ্লঢ পাপ্লরন এবং এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর মািেপ্লম বীমা ঘু সির ংল সপ্লপ্লব কঝাপ্লও ন্তভুস ি
ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
এওঝা পসসর িীপ্লন ািারডভাপ্লব কয ম্পপ্লওস এপ্লিাসপ্লমন্ট প্রপ্লোচন ে কগুস প্লা:
a)
b)
c)
d)
e)

বীমাওৃ ঢ রাসলর করপ্লফর / পসরবঢস ন
এওঝা ঊড সনপ্লে  বোপ্লে পসস চমা রাঔার মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ স্বাপ্লণসর পসরবঢস ন।
সঢসরি সবপে ওভার ওরপ্লঢ / পসসর কমোে বা াপ্লঢ বীমার ম্প্রারড
ছুাঁ সওর পসরবঢস ন, কযমন এওঝা সবপ্লেল ফপ্লরর পসসর কিপ্লত্র কন্তপ্লবের পসরবঢস ন
নে চােকাে ম্পসত্তর িানান্তর
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f) বীমা বাসঢ
g) নাম বা ঠিওানা প্রভৃ সঢর পসরবঢস ন
নমুনা এনরডাপ রমন্ট বা তযায়ন
সনেলসন সপ্লপ্লব ওপ্লেওটি এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর নমুনার বোন সনপ্লঘ ঢু প্ল কেো প্লা :
পক্ষক্ষ বাক্ষত
বীমাওৃ ঢ নুপ্লরাি াপ্লপপ্লি এঢদ্বারা <ঢাসরঔ> কণপ্লও এআ পসসর বীমা বাসঢ বপ্ল কখাসঢ প্লা।
বীমাটি নে মাপ্লর কবসল মে িপ্লর ঘাু সঙ, এর চনে বীমাওৃ প্লঢর কওাপ্লনা ঝাওা কফরঢ বপ্লওো
কনআ।

পক্ষক্ষরত অক্ষতক্ষরি েয কভাররর ম্প্রারণ
বীমাওৃ প্লঢর বুপ্লরাি াপ্লপপ্লি, এঢদ্বারা <ঢাসরঔ> কণপ্লও বীমাওৃ প্লঢর 5 বঙর বেী ওনো কুমারী
রত্না সমসস্ত্রপ্লও 3 ি ঝাওার বীমাওৃ ঢ রাসলর এআ পসসপ্লঢ ন্তভুস ি ওরা প্লা।
সবপ্লবঘনাাপ্লপপ্লি, এর ফপ্ল ……………………..ঝাওার সঢসরি সপ্রসমোম এঢদ্বারা বীমাওৃ ঢপ্লও িাযস ওরা
প্লা।
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পসসর সনসেস ি কওাপ্লনা লঢস াবী যসে আুে ওরার
__________মািেপ্লম কআ ংপ্ললািনগুস ওরা ে।

মে

ংপ্ললািন

ওরার

েরওার

পপ্ল ,

I. োরাসন্ট
II. এপ্লিাসপ্লমন্ট
III. ল্টাপ্লরলন
IV. ংপ্ললািন ্ভকব নে

H. পক্ষক্ষর বযাখযা
বীমার ঘু সি সসঔঢভাপ্লব প্রওাসলঢ ে এবং বীমা পসসর বোপ্লনর ঔ া ওপ্লরন বীমাওারী। সবসভন্ন
অোপ্লঢর প্রসঢসষ্ঠঢ কঞন বা বোঔোর ুসনসেস ি নীসঢ নুযােী এআ পসসগুসপ্লও বোঔো ওরপ্লঢ প্লব।
গঠরনর বরচরয় গুরুত্বপূণপ ক্ষনয়ম রা পিগুক্ষর উরেলয অবলযই ক্ষবরাজ কররব এবং এই
উরেলয পক্ষক্ষরত ক্রেখা যারব। পসসটি যসে প্লন্নচনও ঈপাপ্লে আুে ওরা ে, অোঢ
ঢাপ্ল ািারড নীসঢ নুযােী কপ্লিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর পপ্লিআ এবং বীমাওারীর সবপপ্লি রাে কেপ্লব,
ওারড পসসটির ঔ া তঢসর ওপ্লরপ্লঙন বীমাওারী।
সনম্নসসঔঢ সনেম নুযােী পক্ষক্ষর বয়ানগুক্ষ কবাছা  বোঔো ওরা ে :
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a) কযঔাপ্লন ঢা ওরার কিপ্লত্র ঙ্গসঢ ণাপ্লও কঔাপ্লন ঙা া এওঝা প্রওাসলঢ বা সসঔঢ লঢস
এওঝা ঈে লঢস প্লও গ্রাে ওপ্লর।
b) িোিাটস ঙাপাপ্লনা ফমস  ঝাআপ ওরা বা াপ্লঢ কঔা ংপ্ললর মপ্লিে কওাপ্লনা ঙ্গসঢর কিপ্লত্র
ঝাআপ ওরা বা াপ্লঢ কঔা ংলপ্লও এওঝা সনসেস ি ঘু সিপ্লঢ পাটিসগুস ঢাপ্লের সভপ্রাে প্রওাল
ওপ্লরপ্লঙ বপ্লআ িপ্লর কনো ে এবং কগুসর ণসআ মূ ঙাপাপ্লনা লব্দগুসর ণসপ্লও গ্রাে
ওরপ্লব।
c) এওঝা এপ্লিাসপ্লমন্ট যসে ঘু সির নোনে ংপ্ললর প্লঙ্গ সবেৃল ে, ঢাপ্ল এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর
ণসআ সবরাচ ওরপ্লব ওারড কঝা পপ্লরর নসণ।
d) আঝাসপ্লও কঔা িারাগুস ািারড ঙাপাপ্লনা বোনপ্লও গ্রাে ওরপ্লব কযঔাপ্লন কগুস ঙ্গঢ।
e) পসসর মাসচসপ্লনর মপ্লিে ঙাপাপ্লনা বা ঝাআপ ওরা িারাগুসপ্লও পসসর বসটপ্লঢ ণাওা বোপ্লনর
ঢু নাে বা সঢ গুরুত্ব কেো ে।
f) পসসর মাসচসপ্লনর মপ্লিে  বসটর মপ্লিে ণাওা িারাগুসপ্লও গ্রাে ওপ্লর পসসর প্লঙ্গ চুপ্ল
কেো বা কপি ওরা িারাগুস।
g) ঝাআপ ওরা বা রাবার িোম্প মারা াপ্লঢ কঔা বোন ঙাপাপ্লনা লব্দগুসপ্লও গ্রাে ওপ্লর।
h) ঝাআপ ওরা বা িোম্পওৃ ঢ বোপ্লনর ঈপপ্লর ণাপ্লও াপ্লঢ কঔা বোন।
i) বপ্ললপ্ল, বেওরড  যসঢসঘপ্লহ্নর ািারড সনেমগুস প্রপ্লযাচে ে যসে কওাপ্লনা স্পিঢা বা
স্বচ্ছঢার ভাব ণাপ্লও।

গুরুত্বপূণপ
1. পক্ষক্ষর গঠন

এওঝা বীমা পসস প্লা এওঝা বাসডসচেও ঘু সি এবং অোঢ দ্বারা কৃীঢ কঞন  বোঔোর
ািারড সনেমগুস বীমা ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লযাচে প্লব কযমনঝা নে ঘু সির কিপ্লত্র ে।
ঘু সির পিগুসর ঈপ্লেলেআ বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূড,
স এঝাআ প্লা কঞপ্লনর প্রিান সনেম। এআ ঈপ্লেলেঝা
পসস নসণ এবং কপ্রাপ্লপাচা ফমস, িারা, এপ্লিাসপ্লমন্ট, োরাসন্ট প্রভৃ সঢ কণপ্লও ংকৃীঢ প্লঢআ
প্লব এবং এঝাআ ঘু সির এওঝা ংল প্লব।
2. বয়ারনর অথপ

বেবহৃঢ লব্দগুসর ঢাপ্লের ািারড  চনসপ্রে প্লণআস ভাান্তসরঢ প্লঢ প্লব। বযবাযপ লরব্দর অথপ
রা ক্রই অথপ যা রাস্তার াধ্ারণ মানুরর ক্রবাঝার উপরযাগী রব।
নেসেপ্লও, ক্রয লব্দগুক্ষর একটা াধ্ারণ বযাবাক্ষয়ক বা বাক্ষণক্ষজযক অথপ থারক এখারন
ক্রই অথপ ই ফুরট উঠরব যক্ষে না বারকযর ক্ষবয়বস্তু অনয ক্ষকছু ইক্ষেত করর। অআন দ্বারা
ংজ্ঞাসেঢ লব্দগুসর ংজ্ঞা অআন নুযােী ংজ্ঞার ণসআ প্লব।
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বীমা পসসগুসপ্লঢ বেবহৃঢ বহু লব্দআ পূবসবঢী অআনী রাে কণপ্লও কনো যা ািারডভাপ্লব প্রপ্লযাচে
প্লব। অবার, এওঝা ঈচ্চঢর অোপ্লঢর রাে সনম্ন অোপ্লঢর রাপ্লের ঈপর ীমাবে ণাওপ্লব।
কঝওসনওা লব্দগুসআ বলেআ ঢাপ্লের কঝওসনওা ণসআ কেপ্লব, যসে না ঘু সিপ্লঢ নে কওাপ্লনা আসঙ্গঢ
ণাপ্লও।

I. ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট
ক্রবক্ষলরভাগ

নন-াইফ বীমা পক্ষক্ষগুক্ষই বাক্ষপ ক ক্ষভক্ষিরত ইুয করা য়।

এওঝা সবপ্লল সেপ্লন ঢাাঁর পসসর কমোে কল প্লে যাপ্লচ্ছ এওণা বীমাওৃ ঢপ্লও চানাপ্লনার সবপ্লে
বীমাওারীর ঢরপ্লফ কওাপ্লনা অআনী বািেবািওঢা কনআ। যসে, কৌচনে  ুি বেবাসেও রীসঢ
সপ্লপ্লব বীমাওারী পসসর সরসনঈো অহ্বান ওপ্লর কমোে কল োর অপ্লক অকাম এওঝা
সরসনঈো কনাটি আুে ওপ্লর। কআ কনাটিপ্ল পসসর যাবঢীে প্রাসঙ্গও সববরড কেো ণাপ্লও কযমন
বীমাওৃ ঢ রাসল, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃ সঢ। এর প্লঙ্গ এওঝা কনাঝ ন্তভুস ি ওরা রীসঢ কযঔাপ্লন
বীমাওৃ ঢপ্লও পরামলস কেো ে কয ছুাঁ সওর কওাপ্লনা রওম বস্তুকঢ পসরবঢস ন প্ল ঢা ঢাাঁর চানাপ্লনা
ঈসঘঢ।
বীমাওৃ প্লঢর মপ্লনাপ্লযাক কআ সবসিবে লপ্লঢসর সেপ্লও অওসড ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না
প প্ল কওাপ্লনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ কনো যাে না।

ক্ষনরজরক যাচাই 7
সরসনঈো কনাটি ম্পপ্লওস সনপ্লঘর সববৃসঢগুসর মপ্লিে কওানটি ঠিও?
সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
II. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
III. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
IV. সবসি নুযােী,
পাঞাপ্লনার কওাপ্লনা
I.

পসসর কমোে কল োর 30সেন অপ্লক বীমাওৃ ঢপ্লও
অআনী বািেবািওঢা ণাপ্লও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 15সেন অপ্লক বীমাওৃ ঢপ্লও
অআনী বািেবািওঢা ণাপ্লও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 7সেন অপ্লক বীমাওৃ ঢপ্লও
অআনী বািেবািওঢা ণাপ্লও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর অপ্লক বীমাওৃ ঢপ্লও এওঝা
অআনী বািেবািওঢা কনআ বীমাওারীর
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এওঝা সরসনঈো
এওঝা সরসনঈো
এওঝা সরসনঈো
সরসনঈো কনাটি

J. মাক্ষন ন্ডাক্ষরং ক্ষবররাধ্ী এবং ‘ক্রনা ইর কারোমার’ বা ‘আপনার গ্রাকরক
জানুন’

ক্ষনরেপ ক্ষলকা
পরািীরা কবঅআনী ওাযসওাপ্লপর মািেপ্লম পাো ণস কয প্রসক্রোর মািেপ্লম অআনী প্লণস পসরডঢ
ওরপ্লঢ ঘাে ঢাপ্লও বা ে মাসন িাসরং।
মাসন িাসরং প্লা কআ প্রসক্রো যার মািেপ্লম পরািীরা প্রওৃ ঢ ঈৎ  পরািমূও ওাযসওাপ
প্রসক্রোর মাসওানা ককাপন করপ্লঔ ঢসব স্তান্তর ওপ্লর। এআ প্রসক্রোর মািেপ্লম, ণস ঢার পরাি
ত্ত্বা ঔুআপ্লে তবি সপ্লপ্লব েৃলেমান ে।
পরািীরা ঢাপ্লের ঝাওা িার ওরপ্লঢ ণসাৎ নবিভাপ্লব পাো ঝাওাপ্লও তবি ওরপ্লঢ বোে  বীমা
 অসণসও পসরপ্লবাগুসপ্লও বেবার ওরার কঘিা ওপ্লর। ভু প্লো পসরঘে সেপ্লে ঢাাঁরা কনপ্লেন ওপ্লর,
কযমন, বীমার অওাপ্লর সওঙু সওপ্লন এবং ঢারপর কআ ঝাওা ঢু প্ল কনে এবং ঢাপ্লের ঈপ্লেলে পূরড
প্লে ককপ্ল েৃসির বাআপ্লর ঘপ্ল যাে।
ভারঢ  সবেচুপ্ল আ রওারী স্তপ্লর এআ িরপ্লনর মাসন িাসরংপ্লের প্রপ্লঘিা পেপ্লিপ কনোর কঘিা
ঘপ্লঙ।
2002 াপ্লৃ রওার মাসন িাসরং প্রসঢপ্লরাি অআন প্রডেন ওপ্লরপ্লঙ। ঢারপরআ অআঅরসটএঅআ
মাসন-িাসরং সবপ্লরািী সনপ্লেসসলওা চাসর ওপ্লরপ্লঙ, কঔাপ্লন বীমা পসরপ্লবার নুপ্লরািওারী কক্রঢার ঢে
পসরঘে
সনিসারড ওরপ্লঢ ঈপযুি পেপ্লিপ ূসঘঢ প্লেপ্লঙ, প্লন্নচনও কওাপ্লনা কনপ্লেন প্ল ঢা
সরপ্লপাঝস ওরা এবং কও ম্পসওস ঢ ণবা মাসন িাসরংপ্লের প্লন্ন ম্পসওস ঢ যণাযণ করওটস রাঔার
সবিান রপ্লেপ্লঙ।
কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেসসলওা নুযােী, সনম্নসসঔঢ নসণগুস ংগ্র ওপ্লর প্রপ্লঢেও কক্রঢাপ্লও
যণাযণভাপ্লব সঘসহ্নঢ ওরা চরুরী:
1.
2.
3.
4.

ঠিওানা যাঘাআ
াম্প্রসঢও কফাপ্লঝাগ্রাফ
অসণসও বিা
বীমা ঘু সির ঈপ্লেলে

ঢাআ বেবা অনার মে কক্রঢার পসরঘে প্রসঢসষ্ঠঢ ওরপ্লঢ এপ্লচন্টপ্লও নসণগুস ংগ্র ওরা চরুরী:
1. বেসির কিপ্লত্র – অআসট  ঠিওানার প্রমাডপত্র, পোন নম্বর  এনআএফটি ঈপ্লেপ্ললে বোপ্লের
পূডসাঙ্গ সববরড সেপ্লে পুপ্লরা নাম, ঠিওানা  কযাকাপ্লযাপ্লকর নম্বর ংগ্র ওরা
2. ওপ্লপসাপ্লরপ্লঝর কিপ্লত্র – াটিসসফপ্লওঝ ব আনওপ্লপসাপ্লরলন, কমপ্লমাপ্লরিাম  অটিসপ্লও ব
োপ্লাসপ্লেলন, বেবার কনপ্লেন ওরপ্লঢ পাোর ব োঝসনস, পোন ওাপ্লটসর ওসপ ংগ্র
ওরা
3. পাঝসনারসলপ ফাপ্লমর
স
কিপ্লত্র –করসচপ্লেলন াটিসসফপ্লওঝ (করসচসেওৃ ঢ প্ল), পাঝসনারসলপ
সটট, ফাপ্লমর
স ঢরপ্লফ বেবাসেও কনপ্লেন ঘাাপ্লনার চনে এওচন পাঝসনার বা ফাপ্লমসর
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এওচন ওমসঘারীপ্লও মঞ্জুর ওরা পাোর ব োঝসনস, এআ িরপ্লনর বেসির পসরসঘসঢর
প্রমাডপত্র ংগ্র ওরা
4. ট্রাি  ফাঈপ্লিলপ্লনর কিপ্লত্র- পাঝসনারসলপ্লপর মপ্লঢা এওআরওম
এঔাপ্লন কনাঝ রাঔা গুরুত্বপূডস কয এআ িরপ্লনর ঢণে পপ্লডের ক্র-কসংপ্লে াাযে ওরপ্লব এবং এঝা
এওা ােও সবপডন রঞ্জাম।

ারাংল
a) েস রঘনার প্রণম পযসাে প্লা কপ্রাপ্লপাচা ফমস যার মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ সনপ্লচর ম্পপ্লওস  ঢাাঁর
ওী বীমা ওরার প্রপ্লোচন ঢা চানাে
b) পসস শুরুর অপ্লক কণপ্লওআ বস্তুকঢ ঢণে প্রওাপ্ললর ওঢস বে কেঔা কেে, এবং পসসর ককাঝা
কমোেচুপ্ল আ ঢা বা ণাপ্লও
c) কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর কলপ্ল বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ এওটি কখাডা বা প্রজ্ঞাপন চুপ্ল
যা প্রস্তাবওপ্লও স্বাির ওরপ্লঢ ে।

কেে,

d) এওঝা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর ঈপাোনগুসর মিে ািারডঢ ন্তভুস ি ণাপ্লও:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

প্রস্তাবপ্লওর পুপ্লরা নাম
প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা  কযাকাপ্লযাপ্লকর সববরড
স্বািে বীমার কিপ্লত্র বোপ্লের সবস্তাসরঢ সববরড
প্রস্তাবপ্লওর কপলা, বৃসত্ত  বেবা
বীমার বস্তুকঢ সবপ্লের সববরড  পসরসঘসঢ
বীমাওৃ ঢ রাসল
পূবসবঢী  বঢস মান বীমা
কাওাপ্লনর সভজ্ঞঢা
বীমাওৃ ঢ দ্বারা কখাডা বা প্রজ্ঞাপন

e) মিেিঢাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন এমন এওচন এপ্লচপ্লন্টর োসেত্ব ণাপ্লও ছুাঁ সও ম্পপ্লওস বীমাওৃ প্লঢর
কেো যাবঢীে বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ।
f) প্রস্তাবনা ঔুাঁটিপ্লে পরীিা ওরা  ঢা গ্রড ম্পপ্লওস সোন্ত কনোর প্রসক্রো অিাররাআটিং নাপ্লম
পসরসঘঢ।
g) স্বািে পসসপ্লঢ বীমাওৃ ঢপ্লও এওঝা প্রপ্লস্পক্টা কেো ে এবং প্রস্তাপ্লব ঢাাঁপ্লও কখাডা ওরপ্লঢ ে
কয সঢসন এঝা পপ্ল প্লঙন এবং বুপ্লছপ্লঙন
h) সপ্রসমোম প্লা পাসরিসমও বা ণস যা এওঝা বীমা ঘু সির িীপ্লন বীমাওৃ ঢ বীমাওারীপ্লও কেন
বীমার বস্তুকঢ সবে বীমা ওরার চনে।
i) নকে, কওাপ্লনা স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস, কপািা মাসন টসার, কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস,
আন্টারপ্লনঝ, আ-ট্রান্সফার, টাআপ্লরক্ট কক্রসটঝ বা নোনে পেসঢপ্লঢ সপ্রসমোম কেো যাে যা
ওঢৃস পি মপ্লে মপ্লে নুপ্লমােন ওপ্লর ণাপ্লও।
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j) বীমার ারাংলপত্র বীমার এওঝা প্রমাড কযঔাপ্লন এঝা াকপ্লঢ পাপ্লর
k) পসস প্লা এওঝা অনুষ্ঠাসনও নসণ যা বীমার ঘু সির এওঝা প্রমাডপত্র।
l) োরাসন্ট প্লা পসসপ্লঢ স্পিভাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভাপ্লব
কমপ্লন ঘপ্লঢ ে।
m) পসসর সনসেস ি কওাপ্লনা লঢস াবী যসে আুে ওরার মে ংপ্ললািন ওরার েরওার পপ্ল , এওঝা
নসণর মািেপ্লম কআ ংপ্ললািন / পসরবঢস নগুস ওরপ্লঢ ে যাপ্লও বা ে এপ্লিাসপ্লমন্ট বা
ঢোেন।
n) কঞপ্লনর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস সনেম প্লা পিগুসর ঈপ্লেলে বলেআ সবরাচ ওরপ্লব এবং এআ ঈপ্লেলে
পসসপ্লঢ কেঔা যাপ্লব।
o) মাসন িাসরং মাপ্লন প্লা পরািমূও ঈপাপ্লে পাো ঝাওাপ্লও অআনী ঝাওাে রুপান্তর এবং
সবেচুপ্ল  ভারপ্লঢ এর সবরুপ্লে কমাওাসবার অআন ঘাু প্লেপ্লঙ।
p) এওচন এপ্লচন্টপ্লও কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেসসলওা কমপ্লন ঘার োসেত্ব পান ওরপ্লঢ ে এবং এআ
সনপ্লেসসলওা নুযােী চরুরী ওাকচপত্রগুস কনোর োসেত্ব পান ওরপ্লঢ প্লব।
মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

পসস ফমস
সগ্রম সপ্রসমোম প্রোন
বীমার লংাপত্র
সরসনঈো কনাটি
োরাসন্ট
লঢস
এপ্লিাসপ্লমন্ট বা ঢোেন
মাসন িাসরং
কনা আর ওাপ্লিামার

অধ্যায় 19
স্বাস্থয বীমা পণয
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অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
ভারপ্লঢর বীমা কওাম্পাসনগুস কয সবসভন্ন িরপ্লডর স্বািে বীমার প্রস্তাব কেে, এআ িোে কম্পপ্লওস
অপনাপ্লও এওটি পূডসাঙ্গ িারডা কেপ্লব। শুিুমাত্র এওটি পডে-কমসটপ্লক্লম কণপ্লও শুরু ওপ্লর লঢাসিও সভন্ন
িরপ্লডর পডে, ঈপযুি ওভার ঔুাঁপ্লচ কনোর চনে চনে কক্রঢার ওাপ্লঙ রপ্লেপ্লঙ সবরাঝ সবস্তৃ ঢ পঙন্ন।
এআ িোপ্লে বেসি, পাসরবাসরও এবং ককাষ্ঠীর চনে রপ্লেপ্লঙ এমন সবসভন্ন স্বািে পপ্লডের তবসলিেগুস
বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

স্বািে বীমা পপ্লডের কিডীসবভাক
স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লড অআঅরসটএ-র সনপ্লেসসলওা
াপাঢাপ্ল ভসঢস র িসঢপূরড বীমা
ঝপ-অপ ওভার বা াআ সটটাপ্লক্টব বীমা েোন
বসরষ্ঠ নাকসরও পসস
িােী কবসনসফঝ ওভার – সপঝা ওোল, চটি ুঔ
েীখস কমোেী পসরঘযসা পডে
ওসম্ব-কপ্রাটাক্ট
পোপ্লওচ পসস
কসরব ংপ্ললর চনে মাআপ্লক্রা বীমা  স্বািে বীমা
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী চনিন কযাচনা
বেসিকঢ েুখসঝনা  সবওাঙ্গঢা ওভার
তবপ্লেসলও ভ্রমড বীমা
গ্রুপ স্বািে ওভার
স্বািে কসভং োওাঈন্ট
স্বািে বীমা পসসর মূ িারাগুস
ফাআ ওরা  সনপ্লেসসলওা বেবার ওরা

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম প্লবন:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

স্বািে বীমার সবসভন্ন কিডীগুস বোঔো ওরপ্লঢ
স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লড অআঅরসটএ-এর সনপ্লেসসলওা বোঔো ওরপ্লঢ
অচপ্লওর ভারঢীে বাচাপ্লর যপ্লঢা িরপ্লডর স্বািে বীমা পাো যাে ক সবপ্লে
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বোঔো ওরপ্লঢ
মুদ্রপাপ্ল র ভ্রমড বীমা অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
স্বািে নীসঢপ্লঢ মূ লঢস াবী এবং িারাগুস বুছপ্লঢ
অআঅরসটএ দ্বারা আুে ওরা ফাআ এবং সনপ্লেসসলওা ম্পপ্লওস চানপ্লঢ।
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অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ

A. স্বাস্থয বীমা পরণযর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
1. স্বাস্থয বীমা পরণযর ভূক্ষমকা
অআঅরসটএ-এর স্বািে বীমা সনেন্ত্রপ্লডর ংজ্ঞাে স্বািে ওভার প্লা সনম্নরূপ
ংজ্ঞা
‘‘স্বািে বীমা বেবা’’ ণবা ‘‘স্বািে ওভার’’-এর ণস প্লা বীমা ঘু সির ওাযসওাসরঢা যা
ুিঢার মে ুসবিা ণবা কমসটওো, প্লস্ত্রাপঘার ণবা াপাঢাপ্লর ঔরপ্লঘর ুসবিা, যার
ন্তকসঢ প্লা অোসঢ ুসবিা এবং েীখসপ্লমোেী যত্ন, ভ্রমড বীমা এবং বোসিকঢ েুখসঝনার মপ্লের
ওভার।
ভারঢীে বাচাপ্লর কয িরপ্লডর স্বািে বীমা পডেগুস পাো যাে প্রওৃ সঢকঢভাপ্লব ঢার কবসলর ভাক
প্লা াপাতার ভক্ষতপ করার পণয। এআ পডেগুস াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে এওচন বেসির
কয ঔরঘগুস ে ঢাপ্লও ওভার ওপ্লর। অবার, এআ িরপ্লডর ঔরঘগুস ঔুবআ কবসল এবং সিওাংল
মেআ ঢা ািারড মানুপ্লর নাকাপ্লর বাআপ্লর ে। ঢার ওারড প্লা স্বািেপ্লবার ঔরঘ কবপ্ল যাো,
প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর প্রসক্রো, নঢু ন এবং অপ্লরা কবসল ঔরঘাপ্লপি প্রযুসির বাচাপ্লর অা এবং নঢু ন
প্রচপ্লন্মর ুপ্লির িরড। সঢে বপ্লঢ, এওচন বেসি অসণসওভাপ্লব িম প্ল কআ বেসির পপ্লি
স্বািে বীমা ঙা া এপ্লঢা ঈচ্চ াপ্লরর ঔরঘ ামাপ্লনা ওঠিন প্লে যাপ্লচ্ছ।
কআ ওারপ্লড, স্বািে বীমা ঔুব গুরুত্বপূডস মূঢ েুটি ওারপ্লডর চনে:
 কওাপ্লনা ুিঢার কিপ্লত্র ক্রমক্ষডকযারর ুরযাগ ুক্ষবধ্া ক্রপরত আক্ষথপ ক ায়তা ক্রেয়া।
 একজন বযক্ষির ঞ্চয়রক বাুঁক্ষচরয় রাখা যা েপ্লঢা ুিঢার চনে নেভাপ্লব ঔরঘ প্লে
কযপ্লঢ পাপ্লর।
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার ঔরপ্লঘর ওভার কেো প্রণম ঔুঘপ্লরা স্বািে বীমা পডে প্লা-কমসটপ্লক্লম১৯৮৬াপ্ল ৪টি রাষ্ট্রায়্গ্ত্ত কিপ্লত্রর বীমাওারীরা এর প্রবঢস ন ওপ্লরসঙ। এআ কওাম্পাসনগুস অপ্লরা
ওপ্লেওটি ওভাপ্লরর প্রবঢস ন ওপ্লরসঙ কযমন প্রস্তাবপ্লওর ল্প বেপ্ল ঢাাঁপ্লের বর-পরবঢী কমসটওো
ঔরপ্লঘর চনে ভসবে অপ্লরাকে পসস, ভ্রমড বীমার প্রস্তাব ভারীচ কমসটপ্লক্লম পসস এবং েসরদ্র
মানুপ্লর চনে চন অপ্লরাকে বীমা পসস।
পরবঢী মপ্লে কবরওারী কিপ্লত্রর বীমা কওাম্পাসনর চনে বীমা কিত্র ঈন্মুি ওরা ে, যার ফপ্ল
স্বািে বীমা কিত্র  অপ্লরা বহু কওাম্পাসন এ কিপ্লত্র প্রপ্লবল ওপ্লর। ঢারফপ্ল এআ বেবা অপ্লরা
প্রাসরঢ ে, এআ ওভারগুসপ্লঢ এপ্লা অপ্লরা বহু ংঔেও প্রওার এবং এপ্লা অপ্লরা ওপ্লেওটি নঢু ন
ওভার।
বঢস মাপ্লন, স্বািে বীমা কিত্রটি বোপও পসরমাপ্লড ঈন্নসঢ ওপ্লরপ্লঙ, স্বািে বীমাওারীরা এবং চীবন
বীমাওারীরা ঙা া প্রাে ব ওটি ািারড বীমা কওাম্পাসন লঢাসিও পপ্লডের প্রস্তাব সনপ্লে ঈপসিঢ
প্লেপ্লঙ। যসে, কমসটপ্লক্লম পসসর প্রাণসমও ুসবিার ওাঞাপ্লমা, কযমন, াপাঢাপ্ল ভসঢস োর
ঔরঘ, এঔপ্লনা বসাসিও চনসপ্রে িরপ্লডর বীমা রপ্লে ককপ্লঙ।
আনুপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি (কল্ণ আনুপ্লরন্স) করগুপ্ললন, 2013 নুযােী
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1. চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী স্বািে বীমা পপ্লডের প্রস্তাব সেপ্লঢ পাপ্লর ঢপ্লব সঢন
বঙপ্লরর প্রপ্লঢেও ব্লপ্লওর এওঝা নুেনঢম কমোপ্লের চনে এআ িরপ্লনর পডেগুসর সপ্রসমোম
পসরবসঢস ঢ ণাওপ্লব, ঢারপর সপ্রসমোম পুনসবসপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লর এবং প্রপ্লোচনমপ্লঢা ংপ্ললাসিঢ
প্লঢ পাপ্লর।
2. নন-াআফ এবং স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুস নুেনঢম এও বঙর  প্লবসাচ্চ সঢন
বঙপ্লরর কমোপ্লে বেসিকঢ স্বািে বীমার প্রস্তাব সেপ্লঢ পাপ্লর, ঢপ্লব এপ্লিপ্লত্র পুপ্লরা কমোপ্লের
চনেআ সপ্রসমোম পসরবসঢস ঢ ণাওপ্লব।
2. স্বাস্থয নীক্ষতর তবক্ষলষ্টয
স্বািে বীমা ািারডঢ ুিঢা ংক্রান্ত কনপ্লেন ওপ্লর এবং ঢারফপ্ল ুিঢার চনে কয ঔরঘপাসঢ
প্লেপ্লঙ। মাপ্লছ মাপ্লছ, েপ্লঢা বেসি এমন ুপ্লঔ অক্রান্ত ন যা ক্রসনও ণবা েীখসওা িােী,
অচীবপ্লনর ণবা প্রসঢসেপ্লনর চীবনিারপ্লডর ওাচওপ্লমস প্রভাব কফপ্লঢ পাপ্লর এবং ওঠিন ুপ্লঔ।
েুখসঝনাচসনঢ অখাপ্লঢর ওারপ্লড ণবা েুখসঝনার ওারপ্লড যসে কওাপ্লনারওম সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে
ঢারচনে ঔরঘাপাসঢ প্লঢ পাপ্লর।
সবসভন্ন িরপ্লডর কক্রঢার সবসভন্ন িরপ্লডর চীবননলী, ঔরপ্লঘর িমঢা এবং স্বাপ্লিের বিার ওারপ্লড
ঢাাঁপ্লের ঘাসো সভন্ন রওপ্লমর প্লব। প্রপ্লঢেও কক্রঢা কিপ্লত্রর চনে ঢাাঁপ্লের ঈপযুি কওমন িরপ্লডর
পপ্লনের প্রস্তাব কেো প্লব ঢার নওলা ওরার মে এআ সবেগুস মপ্লন রাঔা প্রপ্লোচন। কক্রঢারা
স্বািেবীমা কওনার মে ঘান ঢা কযন ুংঢ ে কযটি ঢাাঁপ্লের বরওম ঘাসোপ্লও ওভার ওরপ্লব।
এওআমপ্লে, বৃত্তর গ্রডপ্লযাকেঢা এবং বৃত্তর পসরমাড চসন ওরার চনে, স্বািে বীমা পডেপ্লও ািেী
মূপ্লের রাঔা প্রপ্লোচন, কক্রঢাপ্লের এবং কয েটি এআ পডেগুসপ্লও বাচারচাঢ ওরপ্লব ঢাাঁপ্লের কবাছার
চনে কযন কটি চ ণাপ্লও।
স্বািে বীমা পপ্লডের এআ ওপ্লেওটি ওামে তবসলিে যা বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢাপ্লের চনে সবসভন্ন
অওাপ্লর চসন ওরার কঘিা ওপ্লর।
3. স্বাস্থয বীমা পরণযর ক্ষবস্তৃ ত ক্রশ্রণীকরণ
পপ্লডের নওলা কযমনআ কাও না কওন, স্বািে বীমা পডেপ্লও সবস্তৃ ঢভাপ্লব 3টিসবভাপ্লক কিডীওরড ওরা
যাে:
a) িক্ষতপুররণর কভার

এআ পডেগুস স্বািে বীমা বাচাপ্লরর বৃৎ ংল কঞন ওপ্লর এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে
কয কমসটওো ঔরঘপাসঢ প্লেপ্লঙ কআ ঠিও ঔরঘটি বন ওপ্লর
b) স্থায়ী ুক্ষবধ্া কভার

‘াপাঢাপ্লর ওোল’ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ, এআ পডেগুস াপাঢাপ্ল ণাওার মে প্রসঢসেন এওটি
সনসেস ি প্লের ঝাওা কেে। সওঙু পপ্লডের প্লঙ্গ ন্তকসঢ ওরা ণাপ্লও সনিসাসরঢ মাত্রার প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর
ুসবিার মপ্লঢা পডে।
c) গুরুতর অুস্থার কভার
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পূবস-বসডসঢ গুরুঢর ুিঢা কযমন হৃেপ্লরাক, কোও, ওোনার আঢোসের মপ্লঢা খঝনার কিপ্লত্র
এটি কাপ্লা পসরপ্ললাপ্লির চনে িােী ুসবিা পসরওল্পনা।
সবে চুপ্ল
স্বািে এবং সবওাঙ্গঢার বীমা এওপ্লঙ্গআ ওরা ে সওন্তু ভারপ্লঢ, বেসিকঢ েুখসঝনা
ওভারপ্লও ািারডঢ স্বািে বীমা কণপ্লও স্বািীনভাপ্লব সবসক্র ওরা ে।
এমনওী কেপ্ললর বাআপ্লর ণাওাওীন ঔরঘাপাসঢ স্বািে বীমার মপ্লিে ািারডঢ ন্তভুস ি ওরা ে না।
এআ ঈপ্লেপ্ললে, পর এওটি পডে-ভারসচ স্বািে বীমা রট্রাপ্লভ-কওনার প্রপ্লোচনীেঢা অপ্লঙ।
শুিুমাত্র াম্প্রসঢও মপ্লে, কবরওারী বীমাওারীপ্লের সওঙু োমী স্বািে বীমা পপ্লডের মপ্লিে সনেসমঢ
স্বািে বীমা ওভাপ্লরর প্লঙ্গ ন্তভুস ি ওরা অপ্লঙ ভারসচ বীমা ওভার। এরচনে বলে সওঙু সনসেস ি
লঢস এবং লঢস াবী প্রপ্লযাচে।
4. ক্রেতার ক্রিত্র অনুযায়ী ক্রশ্রণীকরণ
সনসেস ি প্লিের কক্রঢা কিত্রপ্লও মাণাে করপ্লঔ পপ্লডের পসরওল্পনা ওরা ে। প্রসঢ কিপ্লত্রর চনে ুসবিার
ওাঞাপ্লমা, মূে সনিসারড, অিাররাআটিং এবং মাপ্লওসটিং যপ্লণি সভন্ন িরপ্লডর। কক্রঢার কিপ্লত্রর সভসত্তপ্লঢ
পপ্লডের কিডীওরড প্লা:
a) বযক্ষিগত কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ঔুঘপ্লরা কক্রঢাপ্লের এবং ঢাপ্লের পসরবাপ্লরর েেপ্লের
b) ক্রগাষ্ঠী কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ওপ্লপসাপ্লরঝ ক্লাপ্লেন্টপ্লের। যার ন্তকসঢ প্লন ওমসঘারী এবং
ককাষ্ঠী, ওভার কপপ্লে ণাপ্লওন ঢাপ্লের েেরা
c) রকারী প্রকল্প কযমন অরএসবোআ-এর মপ্লঢা মা পসস কযঔাপ্লন চনংঔোর ঢেন্ত েসরদ্র
ংল ওভার পান।

B. স্বাস্থয বীমার মান ক্ষনধ্প াররণ আইআরক্ষডএ-র ক্ষনরেপ ক্ষলকা
এঔন বীমাওারীর ংঔো প্লনও কবপ্ল ককপ্লঙ। ঢারা সবসভন্ন িরপ্লডর পপ্লডের প্রস্তাব সনপ্লে অপ্লঙ। কআ
পডেগুসর সবসভন্ন বডসনা এবং ঢাপ্লের নানা িরপ্লডর লঢস এবং বচসপ্লনর ফপ্ল, বাচাপ্লর সবভ্রাসন্ত তঢসর
প্লেসঙ। কক্রঢাপ্লের পপ্লি পডেগুসর ঢু না ওরা এবং ণাটস পাটিস প্রলাপ্লওর পপ্লি এপ্লওওটি
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কওাম্পাসনর পপ্লডের কপ্রসিপ্লঢ কক্লআম কেোর সবেটি ঢেন্ত চটি প্লে সকপ্লেসঙ। ঢার ঈপর, চটি
ুিঢার নীসঢপ্লঢ, কওাপ্লনা স্পি নীসঢ সঙ না কয কওানটি চটি ুঔ বা কওানটি নে। স্বািে
বীমা সলপ্লল্পর চনে তবেুেসঢন কটঝা রিডাপ্লবিড ওরা ঔুব ওঠিন প্লে যাসচ্ছ।
বীমাওারী, পসরপ্লবা প্রোনওারী, টিসপএ-রা এবং াপাঢাগুস এবং বীমাওারী চনকপ্লনর সভপ্লযাক
ংক্রান্ত সবভ্রাসন্ত ওাঝাপ্লনার চনে, অআঅরসটএ, পসরপ্লবা প্রোনওারীরা, াপাঢাগুস, কফটাপ্লরলন
ব কঘম্বার ব ওমাস োি আিাসে’র স্বািে পরামলস ওসমটি এওপ্লঙ্গ তবঞপ্লও বপ্ল স্বািে বীমাে
কওাপ্লনা এও িরপ্লডর মান সনিসারড ওপ্লর কেোর চনে। এওটি ািারড কবাছাপ ার সভসত্তপ্লঢ,
অআঅরসটএ ২০১৩াপ্ল স্বাণে বীমাে সনসেস ি মান সনিসারপ্লডর চনে সনপ্লেসসলওা চাসর ওপ্লর।
মান সনিসারপ্লডর চনে এঔন চাসর ওরা সনপ্লেসসলওাে:
1. বীমার পসরভাাে ািারডভাপ্লব বেবহৃঢ ংজ্ঞা
2. চটি ুপ্লঔর ংজ্ঞা
3. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে িসঢপুরড নীসঢর অঢা কণপ্লও কয বস্তুগুস বাে
ঢার
ঢাসওা
4. কক্লআম ফমস এবং প্রাও-নুপ্লমাসেঢ ফমস
5. সব ওরার পেসঢ
6. াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাোর মপ্লের ংসিপ্তার
7. টিসপএগুস, বীমাওারী এবং াপাঢাপ্লর মপ্লিে পাওা ঘু সি
8. নঢু ন পসসর চনে অআঅরসটএ পাোর চনে মাপওাঠিওৃ ঢ ফাআ এবং বেবারপ্লরর
পেসঢ
স্বািে প্রোনওারী এবং বীমা সলপ্লল্পর পসরপ্লবার মাপ্লনান্নেপ্লনর সেপ্লও এটি এওটি সবরাঝ ব
এবং এটি স্বািে  স্বািে বীমার কটঝা ংগ্রপ্ল ণসপূডস াাযে ওরপ্লব।

পেপ্লিপ

C. াপাতার ভক্ষতপর িক্ষতপূরণ পণয
এওটি িসঢপুরড সভসত্তও স্বািে বীমা পসস প্লা ভারপ্লঢর মপ্লিে বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ এবং বসাসিও
সবসক্রঢ স্বািে বীমা পডে। সপএআঈ-র বীমাওারীপ্লের দ্বারা অসলপ্লঢ কয ক্রমক্ষডরেইম পক্ষক্ষ সনপ্লে
অা প্লেসঙ, কটিআ এওেম ককা ার সেপ্লওর মন ম্পন্ন স্বািে পডে এবং েীখস মে বাচাপ্লর
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ঈপব্ধ এওমাত্র পডে সঙ। যসে এআ পডে, ল্প সওঙু পসরবঢস ন ওপ্লর, সবসভন্ন বীমাওারীরা সভন্ন
ব্রোি নাপ্লমর িীপ্লন বাচাপ্লর প্রঘন ওরপ্লঙ। ঢবু কেপ্ললর মপ্লিে এঔন কমসটপ্লক্লআমআ বসাসিও
সবসক্রঢ স্বািে বীমা।
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে িসঢপূরপ্লডর পডেগুস াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লে কয ঔরঘপাসঢ
ওরার প্রপ্লোচন ে ঢার কণপ্লও বেসিপ্লও ুরিা কেে। সিওাংল খঝনার কিপ্লত্র, ঢারা াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওার মপ্লের সনসেস ি সওঙু সেন অপ্লক এবং পপ্লরর ওভার সেপ্লে ণাপ্লও, সওন্তু াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওার প্লঙ্গ যুি নে এমন ব ঔরঘ এর কণপ্লও বাে ণাপ্লও।
এমন ওভার কেো প্লে ণাপ্লও ‘িসঢপুরড’-এর সভসত্তপ্লঢ, যা, ভাপ্লা ংল ওভার ওপ্লর ণবা
যাবঢীে ঔরঘপাসঢ যা খপ্লঝপ্লঙ ণবা াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে কয পসরমাড ণস ঔরঘ ওরা
প্লেপ্লঙ। এটি েপ্লঢা ‘ুসবিা’র সভসত্তপ্লঢ বীমা ওভাপ্লরপ্লচর সবপরীঢ প্লঢ পাপ্লর, কযঔাপ্লন সনসেস ি
খঝনা (কযমন াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওা, চটি ুিঢার করাক সনডসে ণবা ভসঢস ণাওার প্রসঢসেন)
খঝার মে কয পসরমাডটি কেো প্লব, কটি বীমা পসসপ্লঢ কযমন ঈপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ করওম এবং
ঢার প্লঙ্গ অপ্ল কয ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটির কওাপ্লনা ম্পওস কনআ।
উোরণ
স্ত্রী এবং ১৪বঙপ্লরর পুত্র ন্তানপ্লও সনপ্লে রখুর কঙাপ্লঝা ংার। এওটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ
কণপ্লও সঢসন এওটি কমসটপ্লক্লআম পসস গ্রড ওপ্লরপ্লঙন, ঢাাঁর পসরবাপ্লরর ব েেআ যার িীপ্লন
ওভার পাপ্লব। প্রঢেপ্লওর চনে ১ি ঝাওার বেসিকঢ ওভার এআ বীমা সঢসন ওপ্লরপ্লঙন। াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওার মে ঢাাঁপ্লের প্রপ্লঢেপ্লও কমসটওো ঔরঘপাসঢর চনে ১ি ঝাওা পযসন্ত পাপ্লবন।
হৃেপ্লরাপ্লক অক্রান্ত োর ওারপ্লড রখু াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লন এবং ঢাাঁর প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর প্রপ্লোচন।
কমসটওো সব প্লা ১.২৫ি ঝাওা পযসন্ত। বীমা কওাম্পাসন পসরওল্পনার ওভাপ্লরচ নুযােী সে
১ি ঝাওা এবং রখু ঢাাঁর সনপ্লচর পপ্লওঝ কণপ্লও বাসও ২৫,াচার ঝাওা সেপ্লঢ বািে প্লন।
িসঢপুরড সভসত্তও কমসটপ্লক্লআম পসসর প্রিান তবসলিে সবস্তাসরঢভাপ্লব সনপ্লঘ কেো প্লা, যক্ষে
কভাররর ক্ষবক্ষভন্ন ীমা, অক্ষতক্ষরি বজপন অথবা ুক্ষবধ্া অথবা ক্ষকছু ংরযাজন পরণযর
ক্রিরত্র যা বীমাকারীরা বাজারর ক্ষনরয় আরছ প্ররয়াগ করা রত পারর। ঙাত্রপ্লও পরামলস কেো
প্লচ্ছ কয সনম্নসসঔঢ পডে ম্পপ্লওস শুিুমাত্র এওটি বৃৎ ভাবনা এবং সঢসন সনসেস ি কয বীমাওারীর পডে
ম্পপ্লওস অপ্লরা কবসল চানপ্লঢ আচ্ছুও কপ্লিপ্লত্র ঢাাঁপ্লও বলেআ সনপ্লচপ্লও কসবপ্লে পসরসঘঢ ওসরপ্লে সনপ্লঢ
প্লব। ঢাাঁর অপ্লরা প্ররয়াজন রা ক্ষকছু ক্রমক্ষডকযা পক্ষরভাা যা বযবার করা রত পারর,
ক্রই ম্পরকপ ক্ষনরজর জ্ঞান অজপন করর ক্রনয়া।
1. ইনরপরলন্ট াপাতার ভক্ষতপ থাকার মরয়র খরচ
ুিঢা/েুখসঝনার ফপ্ল াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লে কয বেে প্লেপ্লঙ এওটি িসঢপুরড পসসপ্লঢ
বীমাওৃ ঢপ্লও কআ ঔরঘ কেো ে।
ব বেে েপ্লঢা বনপ্লযাকে নে এবং সিওাংল পডে কয ঔরঘগুস ওভার ওপ্লর ঢা সনিসারড ওপ্লর
ািারডভাপ্লব যার ন্তভুস ি প্লা:
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i.

াপাঢা/নাসসং কাম কযমন খর, ণাওা এবং নাসসংপ্লের ঔরঘ সেপ্লেপ্লঙ। এর ন্তভুস ি প্লা
নাসসংপ্লের যত্ন, অরএম-র ঘাচস, অআসভ লু আট/রি বন/আপ্লঞ্জওলন কেোর ঘাচস এবং
এওআরওম ঔরঘ।

ii.

আনপ্লঝনসভ কওোর আঈসনঝ (অআসআঈ)-এর ঔরঘ

iii. লে সঘসওৎও, োনাপ্লিসি, সঘসওৎও, পরামলসওারী, সবপ্ললপ্লজ্ঞর সফ
iv.

োনাপ্লিটিও, রি, সক্সপ্লচন, পাপ্লরলন সণপ্লেঝাপ্লরর ঘাচস, লে সঘসওৎার প্রপ্লোচনীে
যন্ত্রপাসঢ

v.

কমসটসন এবং

vi.

টাোসস, কওপ্লমাপ্লণরাসপ, করসটপ্লণরাসপ

িাক

vii. কপপ্লমওার, সি িাপন, আনফ্রা ওাসটসোও ভাপ্লভর প্রসঢিাপন, ভাকুার কিনঝপ্লর মপ্লঢা
লে সঘসওৎার প্রসক্রোে কয ওৃ সত্রম যন্ত্র প্রসঢিাপন ওরা ে
ঢার ঔরঘ
viii.সঘসওৎার প্লঙ্গ যুি প্রাসঙ্গও োবপ্লরঝসর/টাোকনসিও পরীিা এবং নোনে কমসটওো
ঔরঘপাসঢ
ix.

বীমাওৃ প্লঢর যসে কওাপ্লনা ঙ্গ প্রসঢিাপন ওরা ে ঢপ্লব োঢার াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার চনে
(ঙ্গটির ঔরঘ বাপ্লে) কয ঔরঘ প্লব

এওটি সনেসমঢ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের িসঢপুরড পসস শুিুমাত্র ঢঔনআ ওভার কেে যসে
বীমাওৃ ঢ ২৪খন্টা বা ঢার কবসল মে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাপ্লওন। যসে, প্লনও প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর কিপ্লত্র
সঘসওৎা প্রযুসি, সঘসওৎার প্রসক্রোর এপ্লঢাঝাআ ঈন্নসঢ প্লেপ্লঙ কয ঢারচনে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার
প্রপ্লোচন ে না। বঢস মাপ্লন কযমন কট-কওোর প্রসক্রোগুস, পৃণও পৃণও খঝনা নুযােী কগুস
সবপ্লল কট-কওোর কন্টার বা াপাঢাপ্লআ পসরঘানা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। কঘাপ্লঔর প্লস্ত্রাপঘার,
কওপ্লমাপ্লণরাসপ; টাোসস, আঢোসের মপ্লঢা সঘসওৎাপ্লও ট-কওোর প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর ঢাসওার িীপ্লন
কিডীওরড ওরা যাে এবং এআ ঢাসওা ক্রমােপ্লে কবপ্ল আ ঘপ্লপ্লঙ। এআগুস পসসর িীপ্লন ওভার
ওরা ে।
বসসবসভাপ্লক কেঔাপ্লন করাকীপ্লের ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর সবেটি এঔপ্লনা ভারপ্লঢ ঔুবআ ীমাবে, ঔুব ওম
ংঔেও পডেআ রপ্লেপ্লঙ যা সপসট-র চনে ওভার সেপ্লে ণাপ্লও। যসে, সওঙু পসরওল্পনা রপ্লেপ্লঙ
কযঔাপ্লন বসসবসভাপ্লক সঘসওৎার ওভার কেো ে এবং ঢারপ্লঙ্গ যুি সঘসওৎপ্লওর সভসচঝ, সনেসমঢ
কমসটওো পরীিা, োাঁঢ এবং ফাপ্লমসস র ঔরঘ এআ ওভাপ্লরর অঢাে পপ্ল ।
2. াপাতার ভক্ষতপ থাকার মরয়র প্রাক এবং পরবতী খরচ
i. াপাতার ভক্ষতপর প্রাক খরচ
াপাঢাপ্ল ভসঢস ে অপৎওাীন ণবা পসরওসল্পঢ ে। যসে করাকী পসরওসল্পঢ প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর
চনে যাে, ঢাপ্ল ঢাাঁর াপাঢাপ্ল ভসঢস র অপ্লক সওঙু ঔরঘ প্লে ণাপ্লও।
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ংজ্ঞা
অআঅরসটএ স্বািে বীমা মান সনিসারডওারী সনপ্লেসসলওাে প্রাও-াপাঢাপ্লর ঔরঘপ্লও বডসনা ওরা অপ্লঙ
এমনভাপ্লব:
বীমাওৃ ঢ বেসির াপাঢাপ্ল ভসঢস র ঠিও অপ্লক কয সঘসওৎাকঢ ঔরঘ প্লে ণাপ্লও, যসে কটি :
a) এআ সঘসওৎাকঢ ঔরঘগুস ওরা প্লেপ্লঙ ঠিও কয ওারপ্লড বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরা
প্লচ্ছ কআ এওআ ওারপ্লড, এবং
b) এমন াপাঢাপ্ল ভসঢস
নুপ্লমােন ওপ্লর।

ণাওার কিপ্লত্র আন-কপপ্ললন্ট াপাঢাপ্ল ভসঢস

ণাওা বীমা কওাম্পাসন

প্রাও াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার ঔরপ্লঘর ন্তভুস ি প্লঢ পাপ্লর পরীিা, ুি, সঘসওৎপ্লওর সফ
আঢোসে। এআ িরপ্লডর প্রাসঙ্গও ঔরঘ এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার প্লঙ্গ যুি সবেগুস স্বািে
নীসঢর িীপ্লন ওভার পাো যাে।
ii. াপাতার ভক্ষতপ থাকার পরবতী খরচ
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে, সিওাংল খঝনার কিপ্লত্র পুনরুোর এবং ফপ্লা অপ ংক্রান্ত
ঔরঘ প্লঢ পাপ্লর।
ংজ্ঞা
াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাোর পরআ বীমাওৃ ঢ বেসির সঘসওৎাকঢ ঔরঘপাসঢ প্লে ণাপ্লও, যসে
কটি:
a) বীমাওৃ ঢ বেসির ঠিও কয ওারপ্লড াপাঢাপ্ল ভসঢস
ওারপ্লডআ এমন সঘসওৎাকঢ ঔরঘ প্ল, এবং

োর প্রপ্লোচন প্লেসঙ ঠিও করওম

b) এরওম াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার কক্লআপ্লম আন-কপপ্ললপ্লন্টর াপাঢাপ্ল ভসঢস
কওাম্পাসন নুপ্লমােন সেপ্লে ণাপ্লও।

ণাওার ঔরঘ বীমা

াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার পপ্লর এওটি সনসেস ি মেীমা পযসন্ত সঘসওৎাকঢ কয প্রাসঙ্গও ঔরঘ ে
কঝাআ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার পরবঢী ঔরঘ এবং ঢাপ্লওআ কক্লআপ্লমর ংল সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লঢ
পাপ্লর।
ুি, িাক, সঘসওৎপ্লওর পযসাপ্লাঘনা আঢোসের অওাপ্লর কয াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার পরবঢী ঔরঘ
াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাোর পর প্লঢ পাপ্লর।এআ ঔরপ্লঘর প্লঙ্গ বলেআ ঙ্গসঢ ণাওপ্লঢ প্লব
াপাঢাপ্ল ণাওার মপ্লের সঘসওৎার প্লঙ্গ এবং কটিপ্লও স্বািে পসসর িীপ্লন ওভার প্লঢ প্লব।
যসে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের প্রাও এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওরার মেীমার মপ্লিে
বীমাওারী কণপ্লও বীমাওারী পাণসওে প্লঢ পাপ্লর, সওন্তু বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ প্লা াপাতার ভক্ষতপ
থাকার প্রাক ক্ষতক্ষরল ক্ষেন এবং পরবতী াট ক্ষেন পযসন্ত ওভার পাো যাে।
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পসসর িীপ্লন কয ওভার কেোর নুপ্লমােন রপ্লেপ্লঙ কআ াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর ংল সপ্লপ্লবআ
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার প্রাও এবং পরবঢী ঔরঘ কেো ে।
a) ডক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইরজলন
পসসিারওরা যসে ািারডঢ এআ ুসবিাটি বেবার ওপ্লরন না, এওটি বেসিকঢ স্বািে
পসসপ্লঢ এমন বেবিা ওরা অপ্লঙ কয াপাঢাপ্ল ভসঢস না ওপ্লর বাস প্লঢ কণপ্লওআ কয
সঘসওৎা ওরা প্লব ঢার ঔরঘ বন ওরা প্লব। যসে, এর লঢস প্লা ুিঢাটির চনে
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওারআ প্রপ্লোচন অপ্লঙ, সওন্তু করাকীর বিাটি এমন কয ঢাাঁপ্লও াপাঢাপ্ল
িানান্তর ওরা ্ভকব প্লচ্ছ না ণবা াপাঢাপ্ল িানেু াপ্লনর চনে ঢাাঁপ্লও ভসঢস ওরা ্ভকব প্লচ্ছ
না।
এআ ওভাপ্লর াধ্ারণত ক্ষতন ক্রথরক পাুঁচ ক্ষেরনর বা সঢ েফা ণাপ্লও যার ণস প্লা প্রণম সঢন
কণপ্লও পাাঁঘসেপ্লনর সঘসওৎার ঔরঘ বীমাওৃ ঢপ্লওআ বন ওরপ্লঢ প্লব। সনসেস ি ওপ্লেওটি ক্রসনও ণবা
প্রঘসঢ ুিঢা কযমন াাঁপাসন, ব্রোআটি, ক্রসনও কনফ্রাআটি এবং কনফ্রাআটিও সপ্লরাম,
টাপ্লেসরো এবং কোপ্লট্রাএনপ্লঝরাআটি  ব িরপ্লডর সটপ্লসন্ট্র, টাোপ্লবটি কমসঝা এসপপ্লপস,
াআপারপ্লঝনলন, আনলু প্লেঞ্জা, ওাসল এবং সেস , জ্বপ্লরর মপ্লঢা ুপ্লঔর সঘসওৎা টসমসসোসর
সট্রঝপ্লমপ্লন্টর অঢা কণপ্লও বাে রাঔা প্লেপ্লঙ।
b) প্রচক্ষত বজপন
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওাওাীন িসঢপুরড পসসর েীপ্লন সওঙু প্রঘসঢ বচসনগুস সনপ্লঘ কেো
প্লা : স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লড অআঅরসটএ-র সনপ্লেসসলওা, সবপ্লল ওপ্লর পসরসলি IV-এ
সবস্তাসরঢভাপ্লব প্রস্তাসবঢ বেসঢক্রপ্লমর সভসত্তপ্লঢআ এগুস ে। অআঅরসটএঅআ প্লেবাআপ্লঝ প্রাপ্ত
সনপ্লেসসলওার প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লও ভাপ্লা ভাপ্লব পসরসঘঢ ওরাপ্লঢ পরামলস কেো প্লচ্ছ ঙাত্রপ্লের।
বলেআ এওণা ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব কয ফাআ োি আঈচ নুপ্লমাসেঢ লঢস াবী নুযােী যসে
কওাপ্লনা বচসনপ্লও ঙা কেো ে এবং কওাপ্লনা সঢসরি বচসন ঘাপাপ্লনা নে, ঢাপ্ল ওাপ্লিামার
আনফপ্লমল
স ন সলঝ  পসসপ্লঢ অাোভাপ্লব কওণা ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢআ প্লব।
1. পূবপ-উপক্ষস্থত অুখ
বেসিকঢ স্বািে পসরওল্পনার িীপ্লন এটি প্রাে ুসনসশ্চঢভাপ্লবআ বাে ণাপ্লও নঢু বা কযপ্লঢু এর ণস
প্লা সনসশ্চঢ ুিঢাপ্লও ওভার কেো যা বীমাওারীর পপ্লি ঢেন্ত ছুাঁ সওর সবে সপ্লপ্লব প্রসঢপন্ন
প্লঢা। স্বািে পসস গ্রড ওরার মে ওভাপ্লরর অঢাে অা প্রপ্লঢেও বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লওআ নেঢম
গুরুত্বপূডস সবে যা প্রওাপ্ললে চানাপ্লঢ প্লব ঢা প্লা ঢাাঁর কওাপ্লনা পূবস ুিঢা/অখাপ্লঢর আসঢা
রপ্লেপ্লঙ ওী না। এটিআ বীমাওারীপ্লও াাযে ওরপ্লব বীমার প্রস্তাবটি গ্রড ওরা প্লব ওী না ঢা সির
ওরপ্লঢ।
ংজ্ঞা
পূবস ঈপসিঢ ম্পপ্লওস অআঅরসটএ-এর মান সনিসারডওারী

বডসনা প্লা এমন

‘‘এমন কয কওাপ্লনা বিা, ুিঢা ণবা অখাঢ ণবা ঢারপ্লঙ্গ ম্পসওস ঢ বিা(গুস)
যারচনে বীমাওারীর দ্বারা প্রণম পসসর নুপ্লমােন ওরার ৪৮মা অপ্লক যার িড বা সঘহ্ন সঙ
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এবং/ণবা কটি সননসে ওরা প্লেপ্লঙ, এবং/ণবা ঢারচনে সঘসওৎাকঢ পরামলস/সঘসওৎা াভ
ওপ্লরপ্লঙন।’’
বসষ্কৃঢটি প্লা: কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কআ মসা/পুরুপ্লর প্রণম পসস োর মে কণপ্লও, পসসপ্লঢ
বডসনা ওরা এমন কয কওাপ্লনা িরপ্লডর পূবস ঈপসিঢ বিা যা ৪৮মা পযসন্ত াকাঢার বীমাওৃ ঢ
বেসি
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

চন সনেন্ত্রড ওমসঘ
ূ ী/রবরা/পসরপ্লবা
ঘলমা/ওন্টাক্ট কন্স/সোসরং এআট বা িবড াসেওা প্রভৃ সঢর ঔরঘ
োাঁপ্লঢর সঘসওৎার ঔরঘ যার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢ ে না
প্লমসান প্রসঢিাপন
কাম সভসচঝ ঘাচস
বেোত্ব/াবফাটিসসটি/ােঢাে কভস িারড পেসঢ
সঢিূঢা (মরসবট প্লবসটি )-র সঘসওৎা
াআসওোসট্রও  াআপ্লওাপ্লামোটিও মো
প্রসঢরডচসনঢ ত্রুটির ংপ্ললািনী প্লস্ত্রাপঘার
কযৌন করাপ্লকর সঘসওৎা
োঢা বাঙাআপ্লের ঘাচস
োটসমলন/করসচপ্লেলন ঘাচস
মূোেন/করাক সনডসপ্লের ঈপ্লেপ্ললে াপাঢাপ্ল ভসঢস
কয করাপ্লকর চনে ভসঢস প্লেপ্লঙ বা কয করাক সনডসে প্লেপ্লঙ ঢার প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও নে এমন
আনপ্লভসিপ্লকলন/সঘসওৎার ঔরঘ
করাকী যঔন করপ্লঝপ্লরা ভাআরা সনডসে ে এবং/ণবা এআঘঅআসভ/এআট প্রভৃ সঢপ্লঢ কভাপ্লকন,
ঢার প্লঙ্গ প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব নাি কয কওাপ্লনা ঔরঘ
কিম ক প্রসঢিাপন / প্লস্ত্রাপঘার এবং মচুঢ ওরা
যুে  পারমাডসবও ংক্রান্ত ওারডগুস
করসচপ্লেলন ঘাচস, োটসমলন সফ, কঝসপ্লফান, কঝসসভলপ্লনর ঔরঘ, প্রািন প্রভৃ সঢর মপ্লঢা
মস্ত নন-কমসটওো অআপ্লঝম
কওাপ্লনা কক্লআম ওরার চনে কবসলরভাক পসসপ্লঢআ ািারডভাপ্লব পসস শুরুর কণপ্লও 30সেপ্লনর
এওঝা প্লপিমান পবস প্রপ্লযাচে ে। এঝা বলে এওঝা েুখসঝনার ওারপ্লড াপাঢাপ্ল ভসঢস র
কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে প্লব না।

উোরণ
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরঘপাসঢর ওভাপ্লরর চনে মীরা এওটি স্বািে বীমা পসস
ওসরপ্লেসঙপ্লন। পসসপ্লঢ এওটি লঢস সঙ ৩০সেপ্লনর প্রাণসমও প্লপিার মেপপ্লবসর।
েূভসাকেচনওভাপ্লব, সঢসন পসসটি গ্রড ওরার ২০সেন পর, মীরার মোপ্লসরো প্লা এবং ৫সেপ্লনর
চনে ঢাাঁপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওপ্লঢ প্লা। ঢাাঁপ্লও সবরাঝ পসরমাপ্লড াপাঢাপ্লর সব কমঝাপ্লঢ প্লা।
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যঔন সঢসন বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ ঢাাঁর বেে ম্পপ্লওস পসরপ্ললাপ্লির চনে বপ্লন, ঢাাঁরা কক্লআমটির
কপপ্লমন্ট সেপ্লঢ স্বীওার ওরপ্লা। ওারড াপাঢাপ্ল ভসঢস োর খঝনাটি খপ্লঝসঙ পসস গ্রড ওরার
সেন কণপ্লও ৩০সেপ্লনর প্লপিার মেপপ্লবসর মপ্লিেআ।
i. অরপিার ময় : এটি এমন করাপ্লকর কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে যার চনে ািারড সঘসওৎা সপসঙপ্লে
কেো এবং পসরওল্পনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। পপ্লডের ঈপর সনভস র ওপ্লর, প্লপিার মে
এও/েুআ/সঢন বঙর পযসন্ত প্রপ্লযাচে প্লঢ পাপ্লর। কআ করাকগুস প্লা ঙাসন, সবনাআন
প্রিোটিও াআপারট্রসফ, কমপ্লনাপ্লরাসচো ণবা ফাআপ্লব্রামাপ্লোমার ওারপ্লড সপ্লিপ্লরওঝসম,
াসডসো, াআপ্লিাস, ওনপ্লচসনঝা আন্টারনা করাক, মদ্বাপ্লর সফঘু া, লস, াআনাআটি
এবং ঢারপ্লঙ্গ ম্পসওস ঢ করাক, কব্লাটার কণপ্লও পাণর রাপ্লনা, কাঈঝ এবং বাঢ,
ওোকুা করাক, কাঈঝ এবং বাঢ, বেচসনঢ ওারপ্লড সিঅণসারাআটি,
সিপ্লপাপ্লরাস।
c) উপব্ধ কভারররজর বাছাই
i. বেসিকঢ ওভাপ্লরচ
বীমাওৃ ঢ এওচন বেসি সনপ্লচপ্লও এবং ঢারপ্লঙ্গ ঢাাঁর পসরবাপ্লরর েে কযমন স্ত্রী, সনভস রসলী
ন্তান, সনভস রলী মা-বাবা, সনভস রলী েশুর বা লাশুস , সনভস রলী ভাআ বা কবান আঢোসের
চনে ওভার কপপ্লঢ পাপ্লরন। সওঙু বীমাওারী অপ্লঙন যাাঁপ্লের কওাপ্লনা বািেবািওঢা কনআ কয কওান
সনভস রলীরা ওভার কপপ্লঢ পাপ্লরন। এমন সনভস রলী প্রপ্লঢেপ্লওর চনে এওটি মাত্র পসসর িীপ্লন
ওভার ওরা ্ভকব। শুিুমাত্র প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসির চনে পৃণও বীমাওৃ ঢ রাসল সনসেস ি ওরপ্লঢ
প্লব। এআ িরপ্লডর ওভাপ্লর, পসসটি ঘাওাীন প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসি ঢাাঁর চনে সনিসাসরঢ
বীমাওৃ ঢ রাসলর বসাসিও পযসন্ত কক্লআম ওরপ্লঢ পাপ্লরন। প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসির চনে ঢাাঁর বে
এবং কয পসরমাড বীমাওৃ ঢ রাসল সনবসাঘন ওরা প্লেপ্লঙ এবং নোনে করটিং ফোক্টর নুযােী
সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব।
ii.

পাক্ষরবাক্ষরক ক্রলাটার

পাসরবাসরও কলাঝার পসস সপ্লপ্লব পসরসঘঢ সবওপ্লল্প, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানরা এবং সনভস রলী
মা-বাবাপ্লও এওটি এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে যা ককাঝা পসরবাপ্লরর মপ্লিেআ কলাঝ
ওরপ্লব।
উোরণ
এওটি ঘারচপ্লনর পসরবার যসে ৫ি ঝাওার এওটি কলাঝার পসস কনে, এর ণস প্লা পসসটি
ঘাওাীন মপ্লে, পসরবাপ্লরর এওচপ্লনর কবসল েপ্লের কক্লআম ংক্রান্ত োসব কমঝাপ্লব ণবা এওটি
পসরবাপ্লরর এওচন েপ্লের বহু োসব ংক্রান্ত কক্লআম কমঝাপ্লব। এআ বসওঙু সমসপ্লে কওাপ্লনাভাপ্লবআ ঢা
৫ি ঝাওার কবসল ওভাপ্লরচ প্লব না। বীমার চনে প্রস্তাসবঢ পসরবাপ্লরর বপ্লঘপ্লে কবসল বেপ্লর
বেসির বেপ্লর সভসত্তপ্লঢআ ািারডঢ সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব।
এআ পসসগুসর িীপ্লন ওভার এবং বাে কেোর সবেগুস এওআরওম প্লব। বাচাপ্লর
পাসরবাসরও কলাঝার পসসগুস চনসপ্রে প্লে ঈঞপ্লঙ। ওারড এওটি াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর
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িীপ্লন ককাঝা পসরবার ওভার কপপ্লে যাে। যুসিঙ্গঢ সপ্রসমোপ্লম ঈচ্চঢর স্তপ্লর যা বাঙাআ ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর।
d) ক্ষবরল তবক্ষলষ্টয
অপ্লকর কয কমসটপ্লক্লআম পডেগুস সঙ ঢার িীপ্লন প্রাণসমও িসঢপুরপ্লডর কয প্রস্তাপ্লবর প্লঙ্গ ঘসঢ
ওভাপ্লরপ্লচ কবল সওঙু পসরবঢস ন এবং নঢু ন মূে যুি তবসলিে কযাক ওরা প্লেপ্লঙ। অমাপ্লের
বলেআ এরওম সওঙু পসরবঢস ন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ প্লব। এটি মপ্লন রাঔা েরওার কয ব
ওটি পডে সনপ্লম্ন ঈসেসঔঢ ব ওটি তবসলিে বন ওরপ্লব না, এবং এটি বীমাওারী কণপ্লও
বীমাওারী এবং পডে কণপ্লও পপ্লডের মপ্লিে পাণসওে ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
i. উপ ীমা এবং ক্ররাগ ক্ষনধ্প াক্ষরত ীমা
সওঙু পপ্লডের কিপ্লত্র করাক সনিসাসরঢ ীমা অপ্লঙ, কযমন, ওোঝারীু্যাক্ট বা ঙাসন। ওপ্লেওটির
কিপ্লত্র অবার বীমাওৃ ঢ রাসলর প্লঙ্গ খপ্লরর ভা াপ্লও ংযুি ওপ্লর ঈপ ীমা ওরা অপ্লঙ, কযমন,
প্রসঢসেন খপ্লরর ভা া বীমাওৃ ঢ রাসলর ১লঢাংল বা অআসআঈ-র কিপ্লত্র বীমাওৃ ঢ রাসলর
২লঢাংলপ্লঢ ীমাবে ওরা অপ্লঙ। নোনে সবভাপ্লকর িীপ্লন ঔরঘ কযমন অআসআঈ-র ঘাচস,
টি-র ঘাচস এবং এমনওী লে সঘসওৎপ্লওর সফ- ওী িরপ্লডর খর কনো প্লচ্ছ ঢারপ্লঙ্গ যুি
ণাপ্লও। খপ্লরর ভা ার কিপ্লত্র ঈধ্বস ীমা ণাওপ্ল কটি নোনে সবভাপ্লকর কিপ্লত্র ঔরঘ ীমাবে
ওপ্লর কেে এবং ঢারফপ্ল াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার াসবসও ঔরঘআ ওপ্লম যাে।
ii.

ক্রকা-ক্রপরমন্ট (ক্রাকমুরখ ক্রকা-ক্রপ বর)

কওা-কপপ্লমন্ট প্লা এওঝা স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাপ্লঢ বা ে
পসসপ্লাডার/বীমাওৃ ঢ গ্রনীে কক্লআপ্লমর পসরমাপ্লডর এওঝা সনসেস ি ংল বন ওরপ্লবন। কওাকপপ্লমন্ট বীমাওৃ ঢ রাসলপ্লও ওসমপ্লে কেে না।
বীমাওৃ ঢ যাপ্লঢ ঢাাঁর পঙন্ন বাঙাআপ্লের কিপ্লত্র ঢওস ণাওপ্লঢ পাপ্লরন এবং কস্বচ্ছাে ঢাাঁর ামসগ্রও
াপাঢা ঔরঘ ওমাপ্লঢ পাপ্লর ঢা এঝা সনসশ্চঢ ওপ্লর।
iii. ক্ষডডাক্ষিব বা ক্ষবরয়াজয
সটটাসক্টব বা সবপ্লোচে প্লা এওঝা স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাপ্লঢ
বা ে িসঢপূরড পসসর কিপ্লত্র কওাপ্লনা সনসেস ি পসরমাড ঝাওার চনে এবং সপঝা ওোল
পসসর কিপ্লত্র এওঝা সনিসাসরঢ সেন/খন্টার ুসবিা কেোর চনে োেবে ণাওপ্লব না বীমাওারী
যা বীমা প্রপ্লযাচে প্লব বীমাওারীর প্রপ্লেে ুসবিার অপ্লক। সটটাসক্টব বা সবপ্লোচে বীমাওৃ ঢ
রাসলপ্লও ওসমপ্লে কেে না।
বীমাওারীপ্লের এঝা সনসেস ি ওরপ্লঢ ে কয বঙর সপঙু , চীবন সপঙু বা খঝনা সপঙু সবপ্লোচে
প্রপ্লযাচে প্লব সওনা এবং প্রপ্লযাচে সনিসাসরঢ সবপ্লোপ্লচের পসরমাড।
iv.

অআঅরসটএঅআ দ্বারা নঢু ন বচসন (এক্সক্লুলন) ঘাু প্লেপ্লঙ এবং পপ্লর ঢার মান
সনিসাসরঢ প্লেপ্লঙ :
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 কচপ্লনটিও করাক এবং কিম ক প্রসঢিাপন/প্লস্ত্রাপঘার।
 বাসেও এবং বা েীখসিােী সঘসওৎাকঢ/-সঘসওৎাকঢ কয কওাপ্লনা িরপ্লডর যন্ত্রপাসঢ যা
বেবার ওরা প্লেপ্লঙ করাক সনডসে এবং ণবা সঘসওৎার চনে। এর ন্তভুস ি প্লা
সসপএসপ, সএসপসট, আনসফঈলন পাম্প আঢোসে, ঘার যন্ত্রপাসঢ কযমন কয কওাপ্লনা
িরপ্লডর োওার, ক্রাঘ, কবল্ট, ওার, ওোপ, সিন্ট, সিঙ্গ, কব্র, িসওং
আঢোসে, টাোপ্লবটিও ফু ঝ েোর, গ্লুপ্লওাসমঝার/ণাপ্লমাস সমঝার এবং এওআরওম ম্পসওস ঢ
সচসনপত্র আঢোসে এবং কযপ্লওাপ্লনা িরপ্লডর সঘসওৎাকঢ যন্ত্রপাসঢ যা পরবঢীওাপ্ল বাস
আঢোসেপ্লঢ বেবহৃঢ প্লব
 াপাঢাপ্লর িাযস ওরা কয কওাপ্লনা িরপ্লডর পসরপ্লবা ঘাচস, ারঘাচস, োটসমলন
সফ/করসচপ্লেলপ্লনর ঘাচস আঢোসে
 াপাঢাপ্ল ভসঢস র প্রাও ণবা পরবঢী মেওাপ্ল সঘসওৎপ্লওর বাস প্লঢ সভসচপ্লঝর ঘাচস,
োপ্লঝনটোন্ট/
নাসসংপ্লের ঘাচস
ািারড বচসনীে সবেগুসর মানসনিসারড ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসটএঅআ। েো ওপ্লর কলপ্ল
সঢসরি ংপ্লযাচনটি কেঔুন।
v. ক্রজান ক্ষভক্ষিক ক্ষপ্রক্ষময়াম
ািারডঢ, সপ্রসমোমটি সনভস র ওপ্লর বীমাওৃ ঢ বেসির বে এবং বীমাওৃ ঢ রাসল যা সনিসাসরঢ
ওরা প্লেপ্লঙ ঢার ঈপর। কক্লআপ্লমর ঈচ্চঢর ঔরপ্লঘর চনে সনসেস ি সওঙু কচাপ্লন সপ্রসমোপ্লমর পাণসওে
ঘাু ওরা প্লেপ্লঙ, কযমন সেসে এবং মুম্বাআপ্লও ওপ্লেওটি বীমাওারী সওঙু সনসেস ি পপ্লডের কিপ্লত্র
বপ্লঘপ্লে কবসল সপ্রসমোম কচাপ্লনর ন্তকসঢ ওপ্লরপ্লঙ।
vi. পূবপ উপক্ষস্থত ক্ররারগর কভাররজ
সনেন্ত্রপ্লডর প্রপ্লোচপ্লনর েৃসিভসঙ্গপ্লঢ, পূবস ঈপসিঢ করাক যা অপ্লক বাে কেো প্লেসঙ ঢা সনসেস ি
ওপ্লর ঘার বঙপ্লরর প্লপিার মপ্লের চনে ঈপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ। সওঙু বীমা কওাম্পাসন ঢাপ্লের কবসল
সপ্রসমোপ্লমর সওঙু পপ্লডের কিপ্লত্র এআ মেওাটি ওসমপ্লে 2 এবং 3 বঙর ওপ্লরপ্লঙ।
vii. পুননপ বীকরণ
ওপ্লেওটি বীমাওারী অচীবপ্লনর পুননসবীওরড ঘাু ওপ্লরপ্লঙ। এঔন, অআঅরসটএঅআ ব পসসর
চনে এটিপ্লও বািেঢামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ।
viii. . ক্রড-ক্রকয়ার প্রক্ষেয়ার জনয কভাররজ
সঘসওৎা সবজ্ঞাপ্লনর ঈন্নসঢর ফপ্ল সবরাঝ ংঔেও প্রসক্রোআ এঔন কট-কওোর সবভাপ্লকর িীপ্লন
ঘপ্ল এপ্লপ্লঙ। অপ্লক শুিুমাত্র াঢটি প্রসক্রো সবপ্ললভাপ্লব কট-কওোপ্লরর িীপ্লন ঈপ্লেসঔঢ সঙঙাসন, সট এবং স, টাোসস, কওপ্লমাপ্লণরাসপ, করসটপ্লণরাসপ, সপ্লণাসট্রপস এবং
ঝনসপ্লওঝসম। এঔন, ১৫০টির কবসল প্রসক্রো ওভার ওরা ে এবং ঢাসওাটি কবপ্ল আ ঘপ্লপ্লঙ।
ix. প্রাক পক্ষক্ষ ক্রচক আরপর খরচ
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সঘসওৎাকঢ পরীিার ঔরঘ অপ্লক ্ভকাবে কক্রঢাআ বন ওরপ্লঢন। এঔন বীমাওারী কআ ঔরঘ
পসরপ্ললাি ওপ্লর কেে। ঢপ্লব বলেআ যসে প্রস্তাবটি োেগ্রপ্লডর চনে কৃীঢ ে। ৫০% কণপ্লও
১০০লঢাংল পযসন্ত এআ পসরপ্ললাপ্লির পাণসওে ে। এঔন অআঅরসটএঅআ বািেঢামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ
কয স্বািে পরীিার ঔরপ্লঘর ন্তঢ ৫০লঢাংল বীমাওারীপ্লও বন ওরপ্লঢআ প্লব।
x. প্রাক এবং পরবতী াপাতা কভাররর ময়পবপ
সিওাংল বীমাওারী সবপ্ললঢ ঢাাঁপ্লের কবসল সপ্রসমোপ্লমর পডেগুসর কিপ্লত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস র
ওভাপ্লরর প্রাও এবং পরবঢী মে বাস প্লে ৬০সেন এবং ৯০সেপ্লনর মেপবস ওপ্লরপ্লঙ। ওপ্লেওটি
বীমাওারী এআ ঔরঘগুসর পসরমাড এওটি সনসেস ি লঢাংল পযসন্ত কক্লআপ্লমর পসরমাপ্লডর প্লঙ্গ যুি ওপ্লর
সেপ্লেপ্লঙ, যা প্লবসাচ্চীমার সবোিীন।
xi.

অযাড অন কভার

সবসভন্ন নঢু ন সঢসরি ওভারপ্লওআ োট-ন ওভার বা ে। ওপ্লেওটি বীমাওারী এটি ঘাু
ওপ্লরপ্লঙ। ঢারমপ্লিে ওপ্লেওটি প্লা :
 মাতৃ ত্বকাীন কভার : বেসিকঢ পসসর িীপ্লন অপ্লক মাঢৃ ত্ব কও ওভার ওরা কাপ্লঢা
না। সওন্তু এঔন সবসভন্ন িরপ্লডর প্লপিমান মেপবস  সিওাংল বীমাওারীআ এর প্রস্তাব
সেপ্লে ণাপ্লওন।
 গুরুতর অুস্থতার কভার : সনসেস ি সওঙু ুিঢা কযগুস চীবন ংলেমূও এবং
বেোপ্লপি সঘসওৎার কযাকে, ঢারচনে সওঙু কবসল োপ্লমর পপ্লডের িীপ্লন এআ সবওল্পটি
পাো যাে।
 বীমাকৃত রাক্ষলর পুনবপ া : কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরার পর, বীমাওৃ ঢ রাসলটি (যা কক্লআমটি
কেোর পর ওপ্লম যাে) বা সঢ সপ্রসমোম সেপ্লে পুনরাে ঢার মূ অওাপ্লর পুনবসা ওরা
যাে।
 এয়াইইউএএইচ-এর জনয কভাররজ-আয়ুরবপ ক্ষেক-ইউনাক্ষন-ক্ষদ্ধা- ক্রাক্ষমপযাথ :
সওঙু পসস এোআআঈএএআঘ-এর সঘসওৎার ঔরঘ বন ওপ্লর। এওটি সনসেস ি লঢাংল পযসন্ত
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার ঔরঘ বন ওরা ে।
xii. মূযযুি কভার
মূে যুি ওভার ওপ্লেওটি িসঢপুরড পপ্লডের ন্তভুস ি অপ্লঙ যার ঢাসওা সনপ্লঘ কেো প্লা। এর
ুসবিা বীমাওৃ ঢ রাসলর ীমা পযসন্ত পাো যাপ্লব। যা পসসর প্রসঢটি ওভাপ্লরর ঢাসওাে সনসেস ি
ওরা অপ্লঙ। ঢপ্লব এটি কওাপ্লনাভাপ্লবআ াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর কণপ্লও কবসল প্লব না।
 বক্ষক্ষবপভারগর ক্ররাগীর কভার: কযমন অমরা চাসন কয ভারপ্লঢ স্বািেবীমা পডেগুস
সিওাংল শুিুমাত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরঘআ ওভার ওপ্লর। সওঙু কওাম্পাসন
এঔন ওপ্লেওটি কবসল সপ্রসমোপ্লমর পসরওল্পনার িীপ্লন ীমাবে সওঙু ওভার বসসবসভাপ্লকর
করাকীপ্লের ঔরপ্লঘর কিপ্লত্র সেপ্লে ণাপ্লও।
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 াপাতারর কযাল: সনসেস ি সওঙু মপ্লের চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের
প্রসঢসেপ্লনর ঔরপ্লঘর এওটি সনসেস ি বৃৎ ংল কেো প্লে ণাপ্লও। ািারডঢ এআ মেপবসটি
প্লা ৭সেপ্লনর যার কণপ্লও বাে ণাপ্লও পসসর বাে কেোর কযাকে ২/৩সেন। ুঢরাং, এআ
ুসবিা শুিুমাত্র ঢঔনআ পাো যাপ্লব যসে াপাঢাপ্ল ভসঢস
ণাওার এআ মেপবসটি
বাে কেোর কযাকে এআ মেপপ্লবসর পপ্লর ে। এটি াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের
কক্লআপ্লমর সঢসরি সওন্তু পসসর াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর মপ্লিে ণবা এওটি পৃণও ঈপীমার মপ্লিে।
 ক্ষরকভাক্ষরর ুক্ষবধ্া: বৃৎ ংপ্ললর ুসবিা কেো ে যসে ুিঢা এবং/ণবা েুখসঝনার
চনে াপাঢাপ্ল ণাওার পুপ্লরা মেপবসটি ১০সেপ্লনর ওম না ে।
 োতার খরচ: পসসপ্লঢ কয লঢস এবং লঢস াবী বডসনা ওরা অপ্লঙ কআ নুযােী ব
কওাপ্লনা ঙ্গ প্রসঢিাপপ্লনর খঝনাে পসসটি োঢার চনে যা ঔরঘ ে ঢা পসরপ্ললাি ওপ্লর
ণাপ্লও।
 অযােুররন্পর পক্ষররলাধ্: পসসর ঢাসওাভু ি সনসেস ি ওরা এওটি ীমা পযসন্ত
বীমাওৃ ঢ/বীমাওৃ ঢ বেসি োম্বুপ্লপ্লন্সর চনে কয ঔরঘ ওরপ্লবন ঢার ঔরঘ বন ওরা প্লব।
 রে থাকা বযক্ষির জনয খরচ: এটির িে প্লা বীমাওৃ ঢ বেসির াপাঢাপ্ল ভসঢস
ণাওার মে কয ঙ্গী ঢাাঁর প্লঙ্গ ণাওপ্লবন ঢাাঁর ঔাবার, পসরবপ্লনর ঔরঘ ওভার ওরা।
বৃৎ ংপ্ললর কপপ্লমন্ট ণবা পসরপ্ললািমূও কপপ্লমন্ট পসসর লঢস নুযােী কেো প্লে
ণাপ্লও, যা পসসর ঢাসওা নুযােী ীমা সনিসারড ওরা অপ্লঙ।
 পাক্ষরবাক্ষরক বণপ না: ওপ্লেওটি স্বািে পপ্লডে পসরবাপ্লরর বডসনা এওটি পসরবঢস প্লনর মপ্লিে সেপ্লে
ককপ্লঙ। অপ্লক, প্রাণসমও বীমাওৃ ঢ, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানপ্লও ওভার কেোর নুমসঢ সঙ।
এঔন প্লনও পসস অপ্লঙ কযঔাপ্লন মা-বাবা এবং েশুর-লাশুস  এওআ পসসর িীপ্লন
ওভার কপপ্লঢ পাপ্লরন।
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D. টপ-আপ কভার বা াই ক্ষডডারিব বীমা প্লযান
ঝপ-অপ ওভার বা াআ সটটাপ্লক্টব পসস নাপ্লম পসরসঘঢ। অন্তচসাসঢও বাচাপ্লর সিওাংল মানু
ঈচ্চ কওা-কপ পসস ণবা ওভার সবীন করাক ণবা সঘসওৎার চনে সঢসরি সপ্লপ্লব ঝপ-অপ
ওভার কওপ্লনন। যসে ভারপ্লঢ, ঝপ অপ ওভার প্রণপ্লম ঘাু ওরার কিপ্লত্র ঈচ্চ বীমাওৃ ঢ রাসলর
ভাব ণাওাপ্লওআ মপ্লন ওরা ে, সওন্তু এঔন অর খঝনাটি ঢা নে। েীখস মে িপ্লর এওটি স্বািে
পসসর িীপ্লন ৫,০০,০০০ঝাওাআ বসাসিও ওভার পাো কযপ্লঢা। কওঈ যসে কবসল মূপ্লের ওভার
ঘাআপ্লঢন ঢপ্লব সঢসন বািে প্লঢন সদ্বগুড সপ্রসমোম সেপ্লে েুটি পসস সওনপ্লঢ। এআওারপ্লডআ বীমাওারীপ্লের
দ্বারা ঝপ-অপ পসসগুস চনসপ্রে প্লেসঙ, সিওন্তু যা সনসেস ি এওটি পসরমাপ্লডর(যাপ্লও বা ে
ীমা) ঈচ্চ বীমাওৃ ঢ রাসল ঈপর ওভার সেঢ।
এআ পসসটি বরাবর ওাচ ওপ্লর এওটি ওম বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রাণসমও স্বািে ওভাপ্লরর প্লঙ্গ এবং
কটি পাো যাে ঢু নামূওভাপ্লব যুসিঙ্গঢ সপ্রসমোপ্লম। কযমন ঈোরডস্বরূপ, কয বেসিরা ঢাাঁপ্লের
সনপ্লোকওঢস ার দ্বারা ওভাপ্লরর ুসবিা পাপ্লচ্ছন ঢাাঁরা সঢসরি ুরিার চনে ঝপ-অপ ওভার কবপ্লঙ
সনপ্লঢ পাপ্লরন(প্রণম পসসর বীমাওৃ ঢ রাসলপ্লও ীমা সপ্লপ্লব করপ্লঔ)। এটি সনপ্লচর চনে এবং
পসরবাপ্লরর চনে প্লঢ পাপ্লর, যা েুভসাকেচনওভাপ্লব সবপু ঔরপ্লঘর সঘসওৎার মে ওাপ্লচ কপ্লক কযপ্লঢ
পাপ্লর।
ঝপ-অপ পসসর িীপ্লন কক্লআম পাোর চনে কযাকে সবপ্লবসঘঢ প্লঢ প্ল, সঘসওৎাকঢ ঔরঘপ্লও
(ণবা ীমাপ্লও) পসরওল্পনার িীপ্লন কয সটটাসক্টব স্তর বাঙা প্লেপ্লঙ ঢার কবসল প্লঢ প্লব এবং
কবসল সটটাসক্টব পসরওল্পনার িীপ্লন পসরপ্ললািটি প্লব কয পসরমাড ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটিআ, কযমন, ঢা
সটটাসক্টবপ্লর কবসল প্লব
উোরণ
এওচন বেসিপ্লও ঢাাঁর সনপ্লোকওঢস া ৩ি ঝাওার বীমাওৃ ঢ রাসলর ওভার ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙন। সঢসন ঐ
3প্লির সঢসরি পসস সপ্লপ্লব এওটি ১০ি ঝাওার ঝপ-অপ সনপ্লঢ পাপ্লরন।
যসে এওবার াপাঢাপ্ল ভসঢস োর ঔরঘ 5ি ঝাওা ে, প্রাণসমও কয পসসটি রপ্লেপ্লঙ কটি
সঢন ি ঝাওা পযসন্ত ওভার কেপ্লব, সওন্তু বাসও েু ি ঝাওার বোপ্লন্স কেপ্লব এআ ঝপ-অপ পসস।
ঝপ-অপ পসস কবল স্তা এবং এওও ১০ি ঝাওার এওটি পসসপ্লঢ ঔরঘ এওটি ১০ি ঝাওার
ঝপ-অপ পসস (৩ প্লির সঢসরি) ঢু নাে প্লনও কবসল প্লব।
এআ ওভারগুস বেসির সভসত্তপ্লঢ এবং পাসরবাসরও সভসত্তপ্লঢ পাো যাে। এঔন বাচাপ্লর পসরবাপ্লরর
প্রপ্লঢেও েেপ্লও ওভার ওরার চনে বেসিকঢ বীমাওৃ ঢ রাসল বা পসরবাপ্লরর েেপ্লের মপ্লিে কলাঝ
ওরপ্লব এমন এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব পাো যাে।
যসে ঝপ-অপ পসরওল্পনার কিপ্লত্র এমন প্রপ্লোচন ণাপ্লও কয াপাঢাপ্ল ভসঢস র প্রসঢটি খঝনার মে
সটটাসক্টব পসরমাডটিপ্লও কবসল প্লঢ প্লব, ঢাপ্ল কআ পসরওল্পনাপ্লও বা ে কযাটারোফ ক্ষভক্ষিক
ঈচ্চ সটটাসক্টব পসরওল্পনা। এর ণস প্লা, ঈপপ্লরর ঈোরপ্লড কযমন বা প্লেপ্লঙ, প্রপ্লঢেওটি
কক্লআমপ্লও বলেআ ৩ি ঝাওার কবসল প্লঢ প্লব।
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যসে কয ঝপ-অপ পসরওল্পনাে পসসর মেপপ্লবসর মপ্লিে পর পর াপাঢাপ্ল ভসঢস োর পর
সটটাসক্টবপ্লর কবসল ঔরপ্লঘর নুমসঢ কেো ে ঢাপ্লও বা ে োসগ্রপ্লকঝ সভসত্তও ঈচ্চ সটটাসক্টব
পসরওল্পনা ণবা ভারঢীে বাচাপ্লর যার পসরসঘসঢ প্লা ুপার ঝপ-অপ। এর ণস প্লা কয, ঈপপ্লর
কয ঈোরড কেো প্লেপ্লঙ, প্রসঢটি কক্লআম যুি ওরা ে এবং যঔন ঢা ৩প্লির কবসল প্লে যাে,
ঢঔন ঝপ-অপ ওভার কক্লআপ্লমর ঝাওা কেো শুরু ওপ্লর।
াপাঢাপ্লর িসঢপুরড পসসপ্লঢ সিওাংল মান সনিসারডওারী লঢস াবীপ্লঢ, লপ্লঢস এবং বাে কেোর
বোপার এআ পডেগুসপ্লঢ প্রপ্লযাচে ে। সওঙু বাচাপ্লর, কযঔাপ্লন প্রাণসমও স্বািে ওভার রওার সেপ্লে
ণাপ্লও, কঔাপ্লন ািারডঢ কবসলরভাক কিপ্লত্র বীমাওারীরা শুিুমাত্র ঝপ-অপ ওভার কেোর বোপাপ্লরআ
নুমসঢ কেে।
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E. বক্ষরষ্ঠ নাগক্ষরক পক্ষক্ষ
সনসেস ি বে (কযমন, ৬০বঙপ্লরর কবসল বেী মানু) কপপ্লরাপ্লনার পর বসরষ্ঠ মানুপ্লের প্লনও
মেআ ওভাপ্লরপ্লচর অঢা কণপ্লও বাে কেো ে। এআ পসরওল্পনাটি ঢাাঁপ্লের চনেআ নওলা ওরা।
ওভাপ্লরপ্লচর ওাঞাপ্লমা এবং বাে কেোর সবেগুস প্লনওঝাআ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের
পসসর মপ্লঢা।
ওভাপ্লরচটি সনিসারড ওরা এবং প্লপিার মেপবসটি সনপ্লে বেস্ক মানুপ্লের ুপ্লঔর সবেটিপ্লঢ সবপ্লল
নচর কেো প্লেপ্লঙ। বীমাে প্রপ্লবপ্ললর বে সিওাংল প্লা ৬০বঙপ্লরর পপ্লর এবং অচীবন ঢা
পুননসবীওরড ওরা যাপ্লব। বীমাওৃ ঢ রাসলর বোসপ্ত প্লা ৫০,০০০ কণপ্লও ৫,০০,০০০ঝাওা পযসন্ত।
সনসেস ি সওঙু ুিঢার কিপ্লত্র প্লপিার মেপবসটি সবসভন্নভাপ্লব প্রপ্লযাচে। ঈোরড: এওচন বীমাওারী
ঙাসনর চনে েপ্লঢা ১বঙপ্লরর প্লপিার মেপবস করপ্লঔপ্লঙ এবং নে কওাপ্লনা বীমাওারীরা েপ্লঢা
প্লপিার মেপবসটিপ্লও ২বঙপ্লরর চনে করপ্লঔপ্লঙ।
অবার েপ্লঢা সনসেস ি কওাপ্লনা বীমাওারী সনসেস ি কওাপ্লনা ুিঢার কিপ্লত্র প্লপিার মেপবস রাপ্লঔ না
সওন্তু েপ্লঢা পর কওাপ্লনা বীমাওারীর চনে অপ্লঙ, ঈোরড: সওঙু বীমাওারীর চনে াআনাাআটি
েপ্লঢা প্লপিার মেপপ্লবসর অঢাে পপ্ল
না সওন্তু অবার ওপ্লেওটি বীমাওারী েপ্লঢা এটিপ্লও
ঢাপ্লের প্লপিার মেপপ্লবসর িারার মপ্লিে ন্তভুস ি ওপ্লর করপ্লঔপ্লঙ।
সওঙু পসসপ্লঢ পূবস ঈপসিঢ ুপ্লঔর চনে েপ্লঢা এওটি প্লপিার মেপবস ণবা ীমা সনিসারড
ওরা অপ্লঙ। াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের প্রাও-পরবঢী ঔরপ্লঘর কিপ্লত্র ে াপাঢাপ্লর কক্লআপ্লমর
এওটি লঢাংল কেো ে ণবা এওটি ঈপ-ীমা কেো ে। এপ্লিপ্লত্র কযটি কবসল প্লব কটিআ
কেো ে। সওঙু পসসপ্লঢ কযঔাপ্লন ঔরঘগুস ৩০/৬০সেন বা ৬০/৯০সেপ্লনর সনিসাসরঢ মেপপ্লবর
স
মপ্লিে ে কঔাপ্লন ঢারা ািারড িসঢপুরড পসরওল্পনা নুরড ওপ্লর।
বসরষ্ঠ নাকসরও এমন বীমাওৃ ঢ বেসির চনে অআঅরসটএঅআ সবপ্লল সবিান বািেঢামূও ওপ্লরপ্লঙ:
1. বসরি নাকসরওপ্লের ফার ওরা স্বািে বীমা পপ্লডের চনে িাযস সপ্রসমোম প্লব নোযে,
মণসনপ্লযাকে, স্বচ্ছ  যণাযণভাপ্লব প্রওাসলঢ।
2. সপ্রসমোপ্লমর ঈপর কওাপ্লনা অিাররাআটিং কাসটং ফাযস ওরা প্ল বীমাওৃ ঢপ্লও সসঔঢভাপ্লব ঢূ া
চানাপ্লনা প্লব এবং পসস শুরুর অপ্লকআ এআ িরপ্লনর কাসটংপ্লের চনে পসসপ্লাডাপ্লরর কণপ্লও
সনসেস ি ম্মসঢ সনপ্লে কনো প্লব।
3. মস্ত স্বািে বীমাওারী এবং টিসপএ-কও বেস্ক নাকসরওপ্লের কক্লআম  সভপ্লযাক ংক্রান্ত মস্ত
খঝনাপ্লও মািাপ্লনর চনে অাো বেবিা রাঔার প্রপ্লোচন।
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F. স্থায়ী ক্রবক্ষনক্ষফট কভার – ক্ষপটা কযাল, জট অুখ
স্বািে বীমা পসসপ্লঢ এওচন বীমাওারীর বপ্লঘপ্লে বপ্ল া ছুাঁ সও প্লা পসসর ুসবিাগুসর
প্রপ্লোচনীে এবং প্লযৌসিও বেবার। যঔন চানা যাে কয করাকী এওটি স্বািে পসসর ওভাপ্লরর
িীপ্লন অপ্লঙ, ঢঔন সঘসওৎও, লে সঘসওৎওরা এবং াপাঢাগুস কআ করাকীপ্লের সঢসরি
সঘসওৎা ওরার কঘিা ওপ্লর। ঢারা াপাঢাপ্ল ণাওার মেপবসটিপ্লও েীখসাসেঢ ওপ্লর, প্রপ্লোচনীে
করাক সনডসেওারী পরীিা এবং োপ্লবাপ্লরঝসরর পরীিা ঘাসপ্লে যাে এবং ঢারফপ্ল সঘসওৎার ঔরঘ
প্রপ্লোচনীে পসরমাপ্লডর কণপ্লও বাস প্লে কেে। বীমাওারীর ঔরপ্লঘর ঈপর অপ্লরা এওটি সবে প্রভাব
কফপ্ল ঢা প্লা ক্রমাকঢ সঘসওৎাকঢ ঔরঘ কবপ্ল যাো, ািারডঢ সপ্রসমোপ্লমর ার বা াপ্লনার
ঢু নাে কবসল।
এর ঈত্তর প্লা ুসবিার সনসেস ি ওভার। বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও পযসাপ্ত ুরিা কেোর পালাপাসল,
ুসবিার সনসেস ি ওভার বীমাওারীপ্লও যুসিঙ্গঢ মপ্লের চনে ওাযসওরীভাপ্লব ঢাাঁর পসসর োম ঠিও
ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর। এআ পপ্লডে, প্রসঢটি বেবিার িীপ্লন ািারডভাপ্লব ো সঘসওৎাগুস কযমন,
আএনটি, পণোপ্লমাসচ, বপ্লঝসট্রও এবং কােপ্লনাওসচ, আঢোসের মপ্লঢা সঘসওৎাগুস ঢাসওাবে
ওরা অপ্লঙ এবং পসস এআ প্রপ্লঢেওটির চনে প্লবসাচ্চ ওপ্লঢা ঝাওা কেো প্লব কটি বা অপ্লঙ।
ঈসেসঔঢ সঘসওৎার চনে কয পসরমাড ঝাওাআ বীমাওৃ ঢ ঔরঘ ওপ্লর ণাকুন না কওন সঢসন কক্লআপ্লমর
পসরমাড সপ্লপ্লব সনসেস ি ঐ পসরমাড ঝাওাআ পাপ্লবন। এআ মস্ত প্রসঢটি সঘসওৎার চনে কয পোপ্লওচ
ঘাচস প্রপ্লেে রপ্লেপ্লঙ ািারডঢ ঢার সভসত্ত প্লা এআ িরপ্লডর সঘসওৎার চনে যুসিঙ্গঢ ওী পসরমাড
ওরঘ প্লঢ পাপ্লর ঢার এওটি মীিা।
ঔরপ্লঘর বওটি ঈপাোন পোপ্লওচ ঘাপ্লচসর মপ্লিে ন্তভুস ি ণাপ্লও কযমন:
a)
b)
c)
d)
e)

খর ভা া,
কপলাোপ্লরর সফ,
করাক সনডসেওারী পরীিা,
ুি,
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার প্রাও-পরবঢী ঔঘর আঢোসে।

পপ্লডের ঈপর সনভস র ওপ্লর পোপ্লওচ ঘাপ্লচসর মপ্লিে এমনওী ঔাবার, পসরবন, োম্বুপ্লপ্লন্সর ভা া
আঢোসে ন্তভুস ি ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
এআ পসসগুস পসরঘানা ওরা ঔুব চ ওারড কক্লআম ওরার চনে প্রমাড সপ্লপ্লব াপাঢাপ্ল ভসঢস
ণাওা এবং পসসর িীপ্লন কয ুিঢাটি ওভাপ্লরর কযাকে কআগুস চমা সেপ্লআ যপ্লণি।
সওঙু পপ্লডের পোপ্লওপ্লচ সনসেস ি ুসবিার ওভাপ্লরর প্লঙ্গ প্রসঢসেপ্লনর ঝাওার ুসবিা পাো যাে। ওভাপ্লরর
অঢাভু ি এমন সঘসওৎার ঢাসওা ৭৫ কণপ্লও ২০০টি পযসন্ত সবস্তৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর। এআ সবস্তৃ ঢ োটি
সনভস র ওরপ্লব পডেটির মপ্লিে এআ সঘসওৎাগুসর ংজ্ঞার ঈপর।
পসসপ্লঢ কঔা ঢাসওার মপ্লিে কয প্লস্ত্রাপঘার/সঘসওৎার ঈপ্লেঔ ওরা কনআ ঢারচনে সনসেস ি এওটি
রাসল কেোর বেবিা ওরা প্লেপ্লঙ। পসসর মেওাপ্লর মপ্লিে সবসভন্ন সঘসওৎার চনে বহু কক্লআম
ওরা যাপ্লব। যসে কল পযসন্ত পসসর িীপ্লন কয বীমাওৃ ঢ রাসল বাঙাআ ওরা প্লেপ্লঙ ঢারমপ্লিেআ
ীমাবে ণাওপ্লব।
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ওপ্লেওটি সনসেস ি ুসবিার বীমা পসরওল্পনা প্লা:
 াপাঢাপ্লর তেনসন্নন নকে বীমা পসরওল্পনা
 চটি ুিঢা বীমা পসরওল্পনা
1. াপাতারর তেনক্ষন্দন নগে বীমা পক্ষরকল্পনা
a) প্রক্ষতক্ষেরনর পক্ষরমারণর ীমা
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লে প্রসঢসেন বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও াপাঢাপ্লর নকে ওভাপ্লরপ্লচ এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে। তেনসন্নপ্লনর নকে ওভাপ্লরচ সভন্ন প্লঢ পাপ্লর (ঈোরড সপ্লপ্লব)প্রসঢসেন
১৫০০ কণপ্লও ৫০০০ঝাওা ণবা ঢার কবসল প্লঢ পাপ্লর। তেনসন্নন নকে ঝাওা কেোর কিপ্লত্র
এওটি ঈচ্চ ীমা কেো ে প্রসঢ ুিঢা এবং এওআপ্লঙ্গ পসসর মেীমার চনে, াোরডঢ
যা এওটি বাসসও পসস ে।
b) টাকা ক্রেয়ার ক্ষেরনর ংখযা
এআ পসসর সওঙু অওাপ্লরর মপ্লিে, তেনসন্নন নকে কেোর সেপ্লনর ংঔোর প্লঙ্গ যুি ওরা
অপ্লঙ কয ুঔটির চনে সঘসওৎা ওরা প্লচ্ছ ঢার। সঘসওৎা এবং প্রসঢটির কিপ্লত্র ওপ্লঢা সেন
ণাওা প্লচ্ছ ঢার মে সবস্তাসরঢ ঢাসওা ঘু সির লপ্লঢস কেো অপ্লঙ। এটি প্রপ্লঢেও িরপ্লডর
প্রসক্রো/ুিঢার চনে কয তেনসন্নন নকপ্লের ুসবিার নুমসঢ কেো অপ্লঙ ঢাপ্লও ীমাবে
ওরা।
c) পৃথক কভার বা অযাড-অন কভার
সওঙু বীমাওারী কযমন প্রস্তাপ্লবআ াপাঢাপ্লর তেনসন্নন নকপ্লের পসস এওটি পৃণও পসস সপ্লপ্লব
পাো যাে, যঔন, নে সওঙু কিপ্লত্র, এটি প্রঘসঢ িসঢপুরড পসসপ্লঢ এওটি োট-ন
ওভার। এআ পসসগুস বীমাওৃ ঢপ্লও অনুসঙ্গও ঔরপ্লঘর ওভাপ্লর াাযে ওপ্লর ওারড কযপ্লঢু এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে এবং এরপ্লঙ্গ সঘসওৎার অ ঔরঘ ম্পসওস ঢ ণাপ্লও না। এওটি
িসঢপুরড সভসত্তও স্বািে বীমা পসরওল্পনার িীপ্লন পাো সঢসরি কয কওাপ্লনা কয ওভার
পসসর িীপ্লন কেো ে কঔাপ্লন এআ নকে কেোর নুমসঢ অপ্লঙ।
d) াক্ষপ্লরমন্টাক্ষর কভার
এআ পসস প্রঘসঢ াপাঢাপ্লর ঔরপ্লঘর পসসপ্লও াসেপ্লমন্ট ওরপ্লঢ পাপ্লর ওারড কযপ্লঢু এটি
ািেওারী এবং অনুসঙ্গও ঔরপ্লঘর চনে এবং িসঢপুরড পসসর িীপ্লন কযমন বাে কেো,
কওা-কপ আঢোসের কিপ্লত্র কয ঔরঘ কেো ে না ঢার িসঢপুরড কেে।
e) কভাররর অনযানয ুক্ষবধ্া
বীমাওৃ প্লঢর েৃসিভঙ্গী কণপ্লও, এআ পসরওল্পনাটির কবল ওপ্লেওটি ুসবিা অপ্লঙ ওারড কযপ্লঢু এটি
এওচন কক্রঢার ওাপ্লঙ বোঔো ওরা চ এবং কআওারপ্লড এটি অপ্লরা প্লচ সবসক্র ওরা যাে।
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মেপপ্লবসার মপ্লিে অ ঔরঘ যাআ কাও না কওন, এআ পসসটি
সঘসওৎাকঢ মুদ্রাফীসঢপ্লও চে ওপ্লর ওারড কযপ্লঢু প্রসঢসেন এওটি সনসেস ি রাসল কেো ে।
এওআপ্লঙ্গ, এমন বীমার ওভার গ্রড ওরা এবং কক্লআপ্লমর মীমাংা ওরা সঢেআ চ ওপ্লর
কেো প্লেপ্লঙ।
326

2. জট অুস্থতা পক্ষক্ষ
এআ পডেটি ভয়াব ক্ররারগর কভার ণবা িমা ক্রকয়ার কভার সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
সঘসওৎা সবজ্ঞাপ্লনর ঈন্নসঢর প্লঙ্গ প্লঙ্গ, মানু এঔন কবল সওঙু ব
িরপ্লডর ুঔ কযমন
ওোন্সার, কোও, হৃেপ্লরাক আঢোসে কণপ্লও কবাঁপ্লঘ যাপ্লচ্ছন। অপ্লক এমন করাক প্ল ঢার ফাফ
প্লঢা মৃঢুে। অবার, এমন ব িরপ্লডর ুিঢা কণপ্লও কবাঁপ্লঘ সফরপ্ল মানুপ্লর অেু যপ্লণি
পসরমাপ্লড কবপ্ল যাে। যসে, এওটি ব িরপ্লডর ুিঢা কণপ্লও কবাঁপ্লঘ কফরার পর সঘসওৎার
চনে সবপু ঔরঘ ে কযমন ঢঔন ে অবার কঢমসন সঘসওৎার পরবঢী চীবনিারপ্লডর ঔরঘ
প্লনও কবপ্ল
যাে। কআওারপ্লড চটি ুিঢার শুরু োর ণস প্লা এওচন বেসির
ণসননসঢও সনরাপত্তার ছুাঁ সও কবপ্ল যাো।
a) চটি ুিঢা পসস প্লা এমন এওটি ুসবিার পসস কযঔাপ্লন সনসেস িভাপ্লব ঈসেসঔঢ চটি
ুিঢা করাক সনডসপ্লের পর এওটি ব রাসলর ে পাোর ুসবিা ণাপ্লও।
b) এটি সবসক্র ওরা ে
 এওটি পৃণও পসস সপ্লপ্লব ণবা
 ওপ্লেওটি স্বািে পসসপ্লঢ োট-ন সপ্লপ্লব ণবা
 সওঙু চীবন বীমা পসসপ্লঢ োট-ন ওভার সপ্লপ্লব
ভারপ্লঢ, চীবপ্লনর পসসগুসর ঈপর ভর ওপ্লর বীমাওারীরা চটি ুিঢার ুসবিাগুস বপ্লঘপ্লে
প্রঘসঢভাপ্লব সবসক্র ওপ্লর এবং ঢারা েুটি িরপ্লডর অওাপ্লর ঢা সবসক্র ওপ্লর-দ্রুঢঢর সঅআ ুসবিা
পসরওল্পনা এবং পৃণও সঅআ ুসবিা পসরওল্পনা। যঔন এআ ুসবিাগুস সবসক্র ওরা ে কমে কয
ুঔগুস ওভার ওরা প্লব ঢার ুসনসেস ি বডসনা এবং ভাপ্লা োেগ্রড ঔুবআ গুরুত্বপূডস। সবভ্রাসন্ত েূর
ওরার চনে, ২০টি ঔুব প্রঘসঢ চটি ুিঢার ংজ্ঞা অআঅরসটএ স্বািে বীমা মানসনিসারডওারী
সনপ্লেসসলওার িীপ্লন কেো অপ্লঙ। (েো ওপ্লর কলপ্ল কেো ংপ্লযাচনী কেঔুন)।
যসে, প্রসঢকূ
কবসল ঢারা এআ
স্বাপ্লিের বিাটি
পসরওল্পনার মূে

বাঙাআপ্লের ্ভকাবনা (সিওাংল কয মানুপ্লের এর মািেপ্লম প্রভাসবঢ োর ্ভকাবনা
বীমাটি কনে) আুে ওরার স্তপ্লরআ ঔুব কবসল এবং এটি গুরুত্বপূডস প্লা প্রস্তাবপ্লওর
সনসশ্চঢ ওপ্লর কনো। যপ্লণি ঢণে না ণাওার েরুড, বঢস মাপ্লন চটি ুিঢার
সনিসারড ওরপ্লঢ াাযে কনো প্লচ্ছ সরআন্সুরাপ্লসর ঢপ্লণের মািেপ্লম।

c) চটি ুিঢা প্লা ব িরপ্লডর ুিঢা যারফপ্ল শুিুমাত্র কয াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার
ঔরঘ কবপ্ল যাপ্লব ঢা নে, এরফপ্ল সবওাঙ্গঢা, ঙ্গাসন, অপ্লের িসঢ আঢোসে প্লঢ
পাপ্লর এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস োর পপ্লর েীখস পসরঘযসার প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।
d) চটি ুিঢার এআ পসসগুস প্লনও মেআ াপাঢাপ্লর িসঢপুরড পসসর প্লঙ্গ
সঢসরি সপ্লপ্লব
কনোর চনে ুপাসরল ওরা ে, যাপ্লঢ কয পসরবাপ্লরর েে এমন
ুপ্লঔ অক্রান্ত প্লেপ্লঙ কআ পসরবারটি পসসর িীপ্লন কয িসঢপুরড কেো ে ঢা ঢাপ্লের
অসণসও কবাছা ওসমপ্লে অনপ্লঢ াাযে ওরপ্লঢ পাপ্লর।
e) বীমাওারী এবং পপ্লডের মপ্লিে চটি ুিঢার কিপ্লত্র কয ওভার কেো ে ঢার ঢারঢমে
প্লঢ পাপ্লর, সওন্তু
াোরড কযগুস ন্তভুস ি:
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সনসেস ি ঢীব্রঢার ওোন্সার
কভীর মাপ্লোওারসটো আনফারওলন
ওপ্লরানাসর অঝসাসরর প্লস্ত্রাপঘার
হৃেপ্লের ভাপ্লভর প্রসঢিাপন
সনসেস ি ঢীক্ষ্ণঢার কওামা
করনা কফআসর
কোপ্লওর ফপ্ল িােী িড
ব ঙ্গ/কবান মোপ্লরা প্রসঢিাপন
মাসল্টপ কস্ক্লপ্লরাস
কমাঝর সনঈরন করাক
প্লঙ্গর িােী পিাখাঢ
ব েুখসঝনার ওারপ্লড িােী সবওাঙ্গঢা

চটি ুিঢার ঢাসওাটি সির নে এবং ঢা সববসিসঢ প্লঢআ ণাপ্লও। ওপ্লেওটি অন্তচসাসঢও
বাচাপ্লর বীমাওারীরা লঢস প্লও কিডীবে ওপ্লর ‘প্রিান’ এবং ‘সঢসরি’ সপ্লপ্লব, এমনওী
োপ্লছআমার করাপ্লকর মপ্লঢা পসরসস্তসঢপ্লঢ ঢারা ওভার সেপ্লে ণাপ্লও। ওঔপ্লনা ‘মরডাপন্ন
ুিঢা’ এআ ওভাপ্লরপ্লচর অঢাে ণাপ্লও ঢপ্লব বলেআ ঢারচনে প্লনও কবসল াপ্লর সপ্রসমোম
সেপ্লঢ ে।
f) সিওাংল চটি ুিঢার পসস যঔন ুঔটির করাকসনডসপ্লের চনে এওটি ব পসরমাড
ঝাওা কেে, কঔাপ্লন এমন ওপ্লেওটি পসস অপ্লঙ কযগুস ঔরপ্লঘর পসরপ্ললাপ্লির অওাপ্লর
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার ঔরঘ কেে। ওপ্লেওটি পডে ঈভে ওভারআ কযৌণভাপ্লব প্রস্তাব সেপ্লে
ণাপ্লও, কযমন, আন কপপ্ললপ্লন্টর াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর িসঢপুরড এবং
পসসপ্লঢ ঈসেসঔঢ ব কওাপ্লনা করাক সনডসে ওরা প্ল কণাও ঝাওা কেো ে।
g) চটি ুিঢার পসস ািারডঢ ২১ কণপ্লও ৬৫বঙর বেী বেসিপ্লের চনে ঈপব্ধ।
h) এআ পসসর িীপ্লন কয বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে ঢা যপ্লণি কবসল। ওারড এমন
ুপ্লঔর প্লঙ্গ কয েীখস কমোেী পসরঘযসার চনে কয অসণসও কবাছার সবেটি চস প্লে অপ্লঙ,
কটিআ প্লা এআ পসসগুসর প্রাণসমও ওারড।
i) এআ পসসগুসর িীপ্লন ািারডঢ বীমাওৃ ঢ রাসলর ১০০% চটি ুঔটি সনসডসঢ োর
পর সেপ্লে কেো ে। সওঙু কিপ্লত্র িসঢপুরপ্লডর ঢারঢমে বীমাওৃ ঢ রাসলর ২৫% কণপ্লও ১০০%
পযসন্ত প্লঢ পাপ্লর। কটি সনভস র ওপ্লর পসসর লঢস এবং লঢস াবী  ুিঢার ঢীব্রঢার
ঈপর।
j) এওটি মাপওাঠিওৃ ঢ লঢস যা ব চটি ুিঢার নীসঢপ্লঢ ণাপ্লও ঢা প্লা এআ পসসর
িীপ্লন কওাপ্লনা ুসবিা পাোর কযাকে প্লঢ প্ল ঢা পসস শুরুর মে কণপ্লও ৯০সেপ্লনর
প্লপিার মেপপ্লবসর পরআ পাো যাপ্লব এবং ুিঢার করাক সনডসপ্লের পর ৩০সেন কবাঁপ্লঘ
ণাওার িারাটি। কবাঁপ্লঘ ণাওার িারাটি যুি ওরা প্লেপ্লঙ যাপ্লঢ এআ ুসবিাটি ‘‘মৃঢুের
ুসবিা’’র প্লঙ্গ সবভ্রাসন্তওর না প্লে যাে। এটিপ্লও অপ্লরা কবসল ওপ্লর ‘‘কবাঁপ্লঘ ণাওা
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(বাাঁঘা)র ুসবিা’’ সপ্লপ্লব বোঔো ওরা ে, যা প্লা, চটি ুিঢার ওারপ্লড কয ব
ওঠিন বিা অপ্ল ঢাপ্লও সঢক্রম ওরপ্লঢ পারার চনে কয ুসবিা কেো ে।
k) চটি ুিঢার পসস কনোর চনে কয মস্ত ৪৫ বঙপ্লরর কবলী বেী বেসি আচ্ছুও
ঢাাঁপ্লের বলেআ ওপ্লঞার সঘসওৎাকঢ পরীিার মপ্লিে সেপ্লে কযপ্লঢ প্লব। ািারডঢ কযগুস
বচসনীে ঢা স্বািে বীমা পপ্লডের মপ্লঢা এওআ, সঘসওৎাকঢ পরামলস কনো ণবা নুরড
ওরপ্লঢ বেণস প্ল, ণবা প্লপিার মেপবসটিপ্লও এ াপ্লনার প্লিে কমসটওো সঘসওৎা
সপসঙপ্লে কেো সনসেস িভাপ্লব বাে কেো প্লেপ্লঙ।
l) পসসপ্লঢ ওভারওৃ ঢ কয কওাপ্লনা এওটি বা এওাসিও করাপ্লকর চনে বীমাওৃ ঢপ্লও বীমাওারী মাত্র
এওবারআ িসঢপুরড সেপ্লঢ পাপ্লর ণবা এওাসিওবার ণস-পসরপ্ললাি ওরপ্লঢ পাপ্লর ঢপ্লব কঝা
সনসেস ি ীসমঢ ংঔেও বার। এওঝা বীমার অঢাে কওাপ্লনা বীমাওৃ ঢ বেসির ম্পপ্লওস
এওবার িসঢপূরড কেো প্লে ককপ্লআ পসস মাপ্ত প্লে যাে।
m) চটি বেসি পসসর প্রস্তাব কেো প্লে ণাপ্লও গ্রুপগুসপ্লও সবপ্লল ওপ্লর ওপ্লপসাপ্লরঝপ্লের যারা
ঢাপ্লের ওমসঘারীপ্লের চনে পসস কনে।
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G.

েীঘপ ক্রময়ােী পক্ষরচযপ া বীমা

প্রঢোসলঢ অেু কবপ্ল যাোে অচ সবপ্লে বেস্ক মানুপ্লর ংঔো বা প্লঙ। বেস্ক চনংঔো বা ার
াপ্লণ াপ্লণআ সবেচুপ্ল
েীখস কমোেী পসরঘযসা বীমার গুরুত্ব বা প্লঙ।বেস্ক মানুপ্লর েীখসপ্লমোেী
পসরঘযসার প্রপ্লোচন এবং এরা কয কওাপ্লনা িরপ্লনর সবওাঙ্গঢা বা পঙ্গুপ্লত্ব অক্রান্ত প্লঢ পাপ্লরন। েীখস
কমোেী পসরঘযসা মাপ্লন প্লা যাাঁরা কওাপ্লনা এও স্তপ্লরর ােঢা ঙা া সনপ্লচপ্লের কেঔভা ওরপ্লঢ পাপ্লরন
না এবং ভসবেপ্লঢ যাাঁপ্লের স্বািে ভাপ্লা ণাওপ্লব না, ঢাাঁপ্লের চনে ব িরপ্লনর িারাবাসও ওমী বা
নাসসং পসরঘযসা।
েীখসপ্লমোেী পসরঘযসার চনে এঔাপ্লন েু িরপ্লডর পসরওল্পনা অপ্লঙ:
a) পূবস ঢসব পসরওল্পনা কযটি
সঘসওৎাকঢ ঔরপ্লঘর চনে এবং

এওচন

স্বািেবান

বীমাওৃ ঢ

সওপ্লনপ্লঙন

ঢাাঁপ্লের

ভসবেৎ

b) যঔন বীমাওৃ প্লঢর েীখস কমোেী যপ্লত্নর প্রপ্লোচন প্লব কআ মে সবরাঝ প্লের ঝাওার
সপ্রসমোপ্লমর সবসনমপ্লে চরুরী ঘাসোর পসরওল্পনা সওপ্লন রাপ্লঔ।
সবওাঙ্গঢার ঢীব্রঢা (কবাঁপ্লঘ ণাওার ্ভকাবে মেীমা)সনিসারড ওপ্লর ুসবিার পসরমাড। েীখস কমোেী
পডেগুসর ভারঢীে বাচাপ্লর চনসপ্রে প্লঢ এঔপ্লনা মে াকপ্লব।
ভক্ষবয আররাগয পক্ষক্ষ
প্রণম সপ্র-ফাপ্লিট বীমা পসরওল্পনা প্লা ভসবে অপ্লরাকে পসস যা বাচাপ্লর সনপ্লে এপ্লসঙ ঘারটি
রাষ্ট্রােত্ত ংিার ািারড বীমা কওাম্পাসনগুস। ১৯৯০াপ্ল প্রণম ঘাু প্লেসঙ, এর প্রাণসমও িে
সঙ বীমাওৃ ঢ বেসির বপ্লরর পর ঢাাঁর স্বাপ্লিের যপ্লত্নর চনে যত্ন কনো, এরচনে সঢসন ঢাাঁর
ঈৎপােপ্লন িম চীবনওাপ্ল সপ্রসমোম কেপ্লবন। এটি চীবন বীমা পসস কনোর মপ্লঢা এওআরওম
সঙ। শুিু পাণসওে প্লা এটি মৃঢুের পসরবপ্লঢস ভসবেপ্লঢ ঢাাঁর সঘসওৎাকঢ ঔরঘ বন ওরপ্লব।
a) ক্রডফাডপ ক্রমক্ষডরেইম
পসসটি প্লা এওিরপ্লডর কটফাটস ণবা ভসবেপ্লঢর কমসটপ্লক্লআম পসসর মপ্লঢা এবং কমসটপ্লক্লআম
পসসর মপ্লঢাআ ওভার কেে। প্রস্তাবও ঢাাঁর ২৫ কণপ্লও ৫৫বঙর বেপ্লর মপ্লিে কয কওাপ্লনা মপ্লে
এআ প্রওপ্লল্প কযাক সেপ্লঢ পাপ্লরন।
b) অবররর বয়
গ্রাও ৫৫ কণপ্লও ৬০ বঙপ্লরর মপ্লিে ঢাাঁর বপ্লরর বে কবপ্লঙ সনপ্লঢ পাপ্লরন। সওন্তু লঢস প্লা
ঢাাঁর কযাকোপ্লনর সেপ্লনর কণপ্লও ঢাাঁর পঙন্ন ওরা বপ্লরর বেপ্লর মপ্লিে স্পিঢআ ৪বঙপ্লরর
পাণসওে ণাওপ্লঢ প্লব। পসসর বপ্লরর বেপ্লর ণস প্লা প্রস্তাবটি আ ওরার মে বীমাওৃ ঢ
কয বে বাঙাআ ওপ্লরপ্লঙন কটি এবং পসসর িীপ্লন ুসবিাগুস পাো শুরু ওরার প্লিে
ঢাসওাে যা সনসেস ি ওরা অপ্লঙ। কআ বে এসকপ্লে অনা যাপ্লব না।
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c) অবর-পূবপ ময়
বর-পূবস মপ্লের ণস প্লা প্রস্তাবটি গ্রড ওরার সেন কণপ্লও শুরু প্লে এবং ঢাসওাে কযমন
সনসেস ি ওরা অপ্লঙ কআ পসসর বপ্লরর বেপ্ল কল ে। এআ মেপপ্লবসর মপ্লিে বীমাওৃ ঢ
আনিপ্লমন্ট/এওও সপ্রসমোপ্লমর পসরমাড কযমন প্রপ্লযাচে ঢা সেপ্লঢ ণাওপ্লবন। বীমাওৃ প্লঢর এওটি
সবরাঝ প্লের সপ্রসমোম বা আনিপ্লমপ্লন্ট কেোর বাঙাআপ্লের ুপ্লযাক অপ্লঙ।
d) প্রতযাার
যসে, বীমাওৃ প্লঢর বপ্লরর বেপ্লর অপ্লক ণবা বপ্লরর কয বে সঢসন বাঙাআ ওপ্লরপ্লঙন ঢার
কয কওাপ্লনা এওটির অপ্লক ঢাাঁর মৃঢুে ে ণবা প্রওল্পটি কণপ্লও প্রঢোার ওপ্লর কনোর আচ্ছা
প্রওাল ওপ্লরন, ঢপ্লব সপ্রসমোপ্লমর ঈপযুি প্রঢেপসপ্লডর নুমসঢ কেো প্লঢ পাপ্লর। বলে সবেটি
পসসর িীপ্লন যসে কওাপ্লনা কক্লআম না ওরা ে ঢাপ্লআ সবপ্লবসঘঢ প্লব। যসে পুননসবীওরপ্লড
কেসর ে ঢাপ্ল ঢার প্লন্তাচনও বোঔোর কিপ্লত্র কঔাপ্লন সপ্রসমোম কেোর চনে ৭সেপ্লনর এওটি
ন্তবসঢী মেপবস কেো ে।
e) বরােকরণ
প্রওল্পটি বরােওরপ্লডর চনে প্রোন ওপ্লর।
f) বজপন
পূবস-ঈপসিঢ করাক, ৩০সেপ্লনর প্লপিার মেপবস এবং কযমন কমসটপ্লক্লআপ্লম সনসেস ি সওঙু ুপ্লঔর
কিপ্লত্র প্রণম বঙরটি বাে কেো ণাপ্লও এআ পসসটিপ্লঢ করওম কনআ। কযপ্লঢু এটি এওটি
ভসবেৎ কমসটপ্লক্লআম পসস, কআ ওারপ্লড এটি যপ্লণি যুসিঙ্গঢ।
g) ক্রগাষ্ঠী বীমার তারতময
পসস ককাষ্ঠী সভসত্তপ্লঢ পাো যাে, কপ্লিপ্লত্র, ককাষ্ঠীপ্লঢ ঙাপ্ল র কয ুসবিা অপ্লঙ কটি ঈপব্ধ
ওরা যাে।
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H. কক্ষে-ক্রপ্রাডাি
ওঔপ্লনা, চীবন বীমা ংক্রান্ত পডেগুস স্বািে বীমা পডেগুসর প্লঙ্গ ংযুি ণাপ্লও। পোপ্লওচ পেসঢপ্লঢ
অপ্লরা পডেপ্লও ঢু প্ল িরার এটি এওটি ভাপ্লা ঈপাে কযঔাপ্লন েুটি বীমা এওপ্লঙ্গ অপ্লঙ এবং এওটি
কবাছাপ াে প্রপ্লবল ওরপ্লঙ।
কআওারপ্লড, স্বাস্থয প্লা জীবন ংযুি পরণযর ণস প্লা এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর চীবন
বীমা ওভার এবং এওটি ািারড এবং/ণবা পৃণও স্বািে বীমা কওাম্পাসনর স্বািে বীমার প্রস্তাব
এওপ্লযাপ্লক পাো।
পডেগুস কযৌণভাপ্লব েুটি বীমাওারী পসরওল্পনা ওপ্লর এবং ঢাপ্লও বাচারচাঢ ওপ্লর েুটি বীমাওারীর
বন্টনওারী ঘোপ্লনপ্লর মািেপ্লম। যসে, কক্লআম কমঝাপ্লনার মে পসসর কয ভাকটি অক্রান্ত প্লব কআ
সনসেস ি বীমাওারীআ ঢা কমঝাপ্লবন।
এআ পডেগুসর সটচাআন ওপ্লরন েুচন বীমাওারী এওপ্লযাপ্লক এবং ঈভে বীমাওারীরআ সবঢরড ঘোপ্লনপ্লর
মািেপ্লম এর সবপডন ওরা ে। স্পিঢআ এআ েুআ কওাম্পাসনর ঝাআ-অপ্লপর ফপ্লআ এঝা খপ্লঝ এবং
বঢস মান সনপ্লেসসলওা নুাপ্লর এআ িরপ্লনর ঝাআ-অপ কয কওাপ্লনা মপ্লেআ কওবমাত্র নুপ্লমাসেঢ এওচন
চীবন বীমাওারী  এওচন নন-াআফ বীমাওারীর মপ্লিেআ। সবপডন, পসস পসরপ্লবা োন 
সভন্ন ঔরঘগুস ভাকাভাসক ওরপ্লঢ এআ কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে এওঝা মপ্লছাঢা পত্র স্বািসরঢ প্লঢ প্লব
এবং পসস পসরপ্লবা োপ্লনর মাপওাঠি  সপ্রসমোম ট্রান্সসমলপ্লন এআ মপ্লছাঢা ণাওপ্লঢ প্লব।
বীমাওারীপ্লের মপ্লিে কয কওঈ ঝাআ-অপ্লপর চনে অআঅরসটএঅআ-র নুপ্লমােন ঘাআপ্লঢ পাপ্লর। ঘু সিঝা
এওঝা েীখসপ্লমোেী প্রওৃ সঢর ো ঈসঘঢ এবং বেসঢক্রমী পসরসিসঢ  অআঅরসটএঅআ-র ন্তুসি
ঙা া ঝাআ-অপ কণপ্লও প্রঢোার নুপ্লমাসেঢ প্লব না।
সবসভন্ন পসরপ্লবা কেোর চনে এওঝা ংপ্লযাক সবন্নু সপ্লপ্লব পসস পসরপ্লবা চঢর ওরাে এওঝা
গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওরপ্লঢ এওটি সট বীমাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লঢ পারস্পসরওভাপ্লব ম্মঢ
ে বীমা কওাম্পাসনগুসর এওটি। সট বীমাওারী অিাররাআটিং  পসস পসরপ্লবাপ্লও চঢর
ওরপ্লঢ এওঝ ব
ভূ সমওা পান ওপ্লর। ঢপ্লব কক্লআম  ওসমলন পসরপ্ললাি ামাে ংসিি
বীমাওারীরাআ, পসসর কওান কওলন িসঢগ্রি প্লেপ্লঙ ঢার সভসত্তপ্লঢ।
‘ওসম্ব পডে’ ফাআ ওরার মপ্লে আুে ওরা ফাআ  বেবার সনপ্লেসসলওা নুরড ওরপ্লঢ প্লব এবং
পৃণও পৃণওভাপ্লব নুমসঢ সনপ্লঢ প্লব। ঈভে ছুাঁ সওর সপ্রসমোম ঈপাোন পসসপ্লাডারপ্লের ওাপ্লঙ
অাো অাোভাপ্লব সঘসহ্নঢ  প্রওাল ওরা প্লব, প্রাও-সবসক্র এবং সবসক্র-পরবঢী ঈভে পযসাপ্লেআ
এবং পসস নসণ, ক সঝাপ্লরঘার প্রভৃ সঢর মপ্লঢা মস্ত নসণপ্লঢ ঢা ণাওপ্লব।
বেসিকঢ বীমা পসস সপ্লপ্লব এবং গ্রুপ বীমা সভসত্ত ঈভেভাপ্লবআ পডে বেবার ওরা প্লঢ পাপ্লর।
ঢপ্লব স্বািে বীমা কলাঝার পসসর কিপ্লত্র, সবশুে কমোেী চীবন বীমা ওভাপ্লরচ পসরবাপ্লরর নেঢম
করাচপ্লকপ্লর েপ্লের ঈপর নুপ্লমাসেঢ প্লব সযসন বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লণসর স্বািে বীমা পসসর এবং ংসিি
বীমাওারীর অিাররাআটিং সবসি নুযােী এওচন প্রস্তাবও।
বীমাওৃ প্লঢর ওাপ্লঙ সফ্র ুও পলাপ্লনর ুপ্লযাক ণাপ্লও এবং ামসগ্রওভাপ্লব ওসম্ব পপ্লডের কিপ্লত্র এঝা
প্রপ্লযাচে ে। ঢপ্লব ওসম্ব পপ্লডের স্বািে ংপ্ললর ংসিি –নন-াআফ/স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনর
ওাঙ কণপ্লও পসসপ্লাডাপ্লরর পুননসবীওরপ্লডর সিওার ণাপ্লও।
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ঈভে বীমাওারীর প্রঢেি সবপডন ঘোপ্লন, কব্রাওার  কযৌসকও বেসিকঢ  ওপ্লপসাপ্লরঝ এপ্লচপ্লন্টর
মািেপ্লম ওসম্ব পপ্লডের সবপডন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর, ঢপ্লব বোে করফাপ্লর বেবিার মািেপ্লম নে। ঢপ্লব
যাাঁরা কওাপ্লনা বীমাওারীর পপ্লডের সবপডপ্লনর চনে নুপ্লমাসেঢ নন ঢাাঁরা মিেিঢাওারী প্লঢ পাপ্লরন না।
কপ্রাপ্লপাচা  ক সঝাপ্লরঘাপ্লর সনসেস ি সওঙু প্রওাল ওরপ্লঢ ে কযমন কয তবসলিেগুসপ্লঢ েুআ
বীমাওারী চস ঢ নে, ওারা কক্লআম সনষ্পসত্ত ওরপ্লব, ঈভপ্লের পুননসবীওরড ম্পসওস ঢ সবে ণবা
বীমাওৃ প্লঢর পঙন্নমাসফও ওভাপ্লরর নেঢম, পসরপ্লবার ুসবিা প্রভৃ সঢ।
এআ বেবার পসরপ্লবাে ঢণেপ্রযুসিপ্লও লিমণস এবং সবপ্লচা প্লঢ প্লব, যার ণস প্লা প্রপ্লোচন
নুযােী েুপ্লঝা বীমাওারীর মপ্লিে কটঝার বোপও আসন্টপ্লগ্রলন ে এবং অআঅরসটএঅআ-কঢ কটঝা
কচনাপ্লরলন ওরা যাে।

I. পযারকজ পক্ষক্ষ
এওটি মাত্র ঢপ্লণের িীপ্লন, পোপ্লওচ ণবা অপ্লো ওভার ংযুি ওভার কেে।
ঈোরড সপ্লপ্লব বা যাে, বেবার নোনে কিডীপ্লঢ কযমন াঈপ্লাডার পসস, লপসওপাস
পসস, সফ পোপ্লওচ পসস আঢোসেপ্লঢ ওভার অপ্লঙ। কযঔাপ্লন, এওটি পসসর িীপ্লন সবসভন্ন
বাস্তসবও ম্পে কযমন বাস , ামগ্রী আঢোসের চনে ওভার কঔাাঁচা ে। এআ িরপ্লডর পসসগুসপ্লঢ
এওটি সনসেস ি বেসিকঢ ীমানা বা োসেপ্লত্বর ওভার ন্তভুস ি ে।
স্বািে বীমার পোপ্লওচ পসসর ঈোরপ্লড ংযুিভাপ্লব চটি ুিঢা ওভাপ্লরর ুসবিার প্লঙ্গ
িসঢপুরপ্লডর পসস এবং এমনওী চীবন বীমা পসস এবং াপাঢাপ্ল তেনসন্নন নকপ্লের ুসবিা 
িসঢপুরপ্লডর পসস ন্তভুস ি।
ভ্রমড বীমার কিপ্লত্র, কয পসসর প্রস্তাব ওরা ে কটি এওটি পোপ্লওচ পসস। ঢারমপ্লিে শুিু
স্বািে বীমা ওভার ওরা ণাপ্লও না, এওআপ্লঙ্গ েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে/সবওাঙ্গঢার ুসবিার পালাপাসল
ুিঢা/েুখসঝনা, পরীসিঢ মাপপ্লত্রর াসরপ্লে যাো বা কেসরপ্লঢ অা, পাপ্লপাঝস এবং টকুপ্লমন্ট
াসরপ্লে যাো, ম্পে/বেসিকঢ িসঢর চনে ঢৃ ঢীে পপ্লির োেবেঢা, ভ্রমড বাসঢ প্লে যাো
এবং এমনওী াআচোপ্লওর ওভাপ্লরর ুসবিা ণাপ্লও।
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J. গক্ষরব অংরলর জনয মাইরো বীমা  স্বাস্থয বীমা
মাআপ্লক্রা-বীমা পডে সনসেস িভাপ্লব পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ গ্রামীড এবং ংকঠিঢ কিপ্লত্রর ওম অপ্লের
বেসিপ্লের ুরিা কেোর িে সনপ্লে। ওম অপ্লের মানুপ্লের সনপ্লে তঢসর প্লেপ্লঙ অমাপ্লের চনংঔোর
এওঝা ব ংল এবং ািারডঢ ঢাাঁপ্লের কওাপ্লনা স্বািে সনরাপত্তার ওভার ণাপ্লও না। কআওারপ্লড,
াপ্লিের মপ্লিে ণাওা সপ্রসমোম  এআ ওম মূপ্লের পডে এবং ুসবিার পোপ্লওচ ঘাু ওরা প্লেপ্লঙ যাপ্লঢ
এআ মানুপ্লের াাযে ওরা যাে। ঢাাঁরা যাপ্লঢ প্রঘসঢ ছুাঁ সওগুসর কমাওাসবা ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং
ঢার কণপ্লও পুনরুোর ওরপ্লঢ পাপ্লরন কআ প্লিে। মাআপ্লক্রা বীমাটি অআঅরসটএ মাআপ্লক্রা বীমা
সনেন্ত্রড, ২০০৫-এর িীপ্লন।
এআ পডেগুসপ্লঢ সপ্রসমোম াপ্লক ঔুব ওম এবং অআঅরসটএ মাআপ্লক্রা বীমা সনেন্ত্রড, ২০০৫-এর
পরামলস নুযােী ািারডভাপ্লব, বীমাওৃ ঢ রাসল ৩০,০০০ঝাওার ওম ে। এআ ওভারগুস কবসলরভাক
সবসভন্ন ম্প্রোপ্লের ংকঞন ণবা কবরওারী কস্বচ্ছাপ্লবী ংকঞন (এনসচগুস) ঢাপ্লের েেপ্লের
চনে কনে। অআঅরসটএ‘এর গ্রামীড এবং ামাসচও কিপ্লত্রর বািেবািওঢাে অপ্লরা প্রপ্লোচন ে কয
বীমাওারীরা ঢাপ্লের পসসগুসর এওটি সনসেস ি নুপাঢ ঢারা মাআপ্লক্রা-বীমা পডে সপ্লপ্লব সবসক্র
ওরপ্লব। এর মািেপ্লম বীমা অপ্লরা কবসল মানুপ্লর ওাপ্লঙ কপৌাঁপ্লঙ যাপ্লব।
মাপ্লচর েসরদ্র ংপ্ললর মানুপ্লের ঘাসো পুরড ওরার চনে সপএআঈগুস কয েুটি পসস সনসেস িভাপ্লব
তঢসর ওপ্লরপ্লঙ ঢা সনপ্লঘ বডসনা ওরা কাপ্লা:
1. জন আররাগয বীমা পক্ষক্ষ
সনম্নসসঔঢগুস চন অপ্লরাকে বীমা পসসর তবসলিে:
a. মাপ্লচর েসরদ্র ংপ্ললর মানুপ্লও স্তাে সঘসওৎা বীমা কেোর চনে এআ পসসর পসরওল্পনা
ওরা প্লেপ্লঙ।
b. ওভাপ্লরচটি বেসিকঢ কমসটপ্লক্লআম পসসর াপ্লণ পাো যাে শুিু ক্রমবিসমান কবানা এবং
কমসটওো কঘও- অপ্লপর ুসবিা এর মপ্লিে ন্তভুস ি নে।
c. বেসি এবং পসরবাপ্লরর েেরা পসসটি কপপ্লঢ পাপ্লরন।
d. বেপ্লর ীমা প্লা পাাঁঘ বঙর কণপ্লও ৭০বঙর বে পযসন্ত।
e. সঢন মা কণপ্লও পাাঁঘ বঙর বেপ্লর সলশুরা ওভার কপপ্লঢ পাপ্লর যসে ঢাপ্লের মা-বাবার
মপ্লিে এওচন বা েুচপ্লনআ এওআমপ্লে ওভাপ্লরর অঢাে ণাপ্লওন।
f. মাণা সপঙু বীমাওৃ ঢ রাসল ীসমঢ ওরা অপ্লঙ ৫,০০০ঝওা পযসন্ত এবং সনম্নসসঔঢ কঝসব
নুযােী সপ্রসমোম সেপ্লঢ প্লব।
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ক্রটক্ষব

২.১

বীমাওৃ ঢ বেসির বে
পসরবাপ্লরর প্রিান
স্ত্রী
২৫বঙর পযসন্ত সনভস রলী ন্তান
২+১ সনভস রলী ন্তাপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে
২+২ সনভস রলী ন্তাপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে

৪৬বঙর বে
পযসন্ত
৭০
৭০
৫০
১৯০
২৪০



অেওর অআপ্লনর ৮০সট িারাে ওর ঙা



এআ পসসর কিপ্লত্র পসরপ্লবা ওর প্রপ্লযাচে নে।

৪৬-৫৫

৫৬-৬৫

৬৬-৭০

১০০
১০০
৫০
২৫০
৩০০

১২০
১২০
৫০
২৯০
৩৪০

১৪০
১৪০
৫০
৩৩০
৩৮০

পাো যাপ্লব সপ্রসমোপ্লমর চনে।

2. বপ জনীন স্বাস্থয বীমা প্রকল্প (ইউএইচআইএ)
এআ পসসটি ১০০চপ্লনর এওটি ককাষ্ঠী বা ঢার কবসল পসরবাপ্লর পাো যাপ্লব। াম্প্রসঢও মপ্লে,
বেসিকঢ আঈএআঘঅআএ পসস চনকপ্লডর চনে ঈপব্ধ ওরা প্লেপ্লঙ।
ুক্ষবধ্া
াবসচনীন স্বািে বীমা প্রওপ্লল্পর ুসবিার ঢাসওা সনম্নসসঔঢ:


ক্ষচক্ষকৎাগত পক্ষররলাধ্

পসসটি াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর পসরপ্ললাি
বেসি/পসরবারপ্লও কেে যা সনম্নসসঔঢ ঈপ ীমার ন্তকসঢ।
ক্রটক্ষব

সপ্লপ্লব

৩০,০০০ঝাওা

পযসন্ত

2.2
ক্ষববরণ

ীমা
খর, ণাওার ঔরঘ
তেসনও ১৫০ঝাওা পযসন্ত
যসে অআসআঈ-কঢ ভসঢস ে
তেসনও ৩০০ঝাওা পযসন্ত
লে সঘসওৎও, োনাপ্লিসি, পরামলসোঢা, সবপ্ললপ্লজ্ঞর প্রসঢ ুিঢা/অখাঢ সপঙু ৪,৫০০ঝাওা
সফ, নাসসংপ্লের ঔরঘ
পযসন্ত
োনাপ্লিসো, রি, সক্সপ্লচন, টির ঔরঘ, ুি, প্রসঢ
ুিঢা/অখাপ্লঢর
চনে
করাক সনডসপ্লের পরীিার ঈপাোন এবং এক্স-কর, ৪,৫০০ঝাওা পযসন্ত
টাোসস,
করসটপ্লণরাসপ,
কওপ্লমাপ্লণরাসপ,
কপ
কমওাপ্লরর ঔরঘ, ওৃ সত্রম ঙ্গ আঢোসে
কয কওাপ্লনা এওটি ুিঢার চনে ামসগ্রও কয ঔরঘ
১৫,০০০ঝাওা পযসন্ত


বযক্ষিগত েুঘপটনা কভার

পসরবাপ্লরর করাচপ্লকপ্লর প্রিাপ্লনর (ঢাসওাে কযমন নাম অপ্লঙ) যসে েুখসঝনাে মৃঢুে ে ঢাপ্ল
২৫,০০০ ঝাওার ওভাপ্লরচ পাো যাপ্লব
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ক্ষবকােতার কভার

ঔসে পসরবাপ্লরর প্রিান করাচপ্লকপ্লর বেসি েুকসঝনা/ুিঢার চনে াপাঢপ্ল ভসঢস ন ঢাপ্ল তেসনও
৫০ঝাওা ওপ্লর িসঢপুরড পাো যাপ্লব। এআ িসঢপুরড কেো প্লব সঢনসেপ্লনর প্লপিার মেপপ্লবর
স
পর াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লে এবং ঢা প্লবসাচ্চ ১৫সেন পযসন্ত প্লব।


ক্ষপ্রক্ষময়াম

ক্রটক্ষব ২.৩
স্বত্ত্বা
এওচন বেসি চনে
পাাঁঘচপ্লনর এওটি পসরবাপ্লরর চনে (প্রণম সঢনটি
ন্তান)
াঢ চপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে (প্রণম সঢনটি ন্তান
এবং সনভস রলী মা-বাবা )
সবসপএ ঢাসওাভু ি পসরবাপ্লরর চনে সপ্রসমোপ্লম
ভরঢু সও
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ক্ষপ্রক্ষময়াম
৩৬৫ঝাওা প্রসঢ বঙর
৫৪৮ঝাওা প্রসঢ বঙর
৭৩০ঝাওা প্রসঢ বঙর
োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ ণাওা পসরবারগুসর চনে
রওার সপ্রসমোপ্লম ভরঢু সও কেপ্লব

K. রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয বীমা ক্রযাজনা
রওার অপ্লরা ওপ্লেও িরপ্লডর স্বািে প্রওল্প ঘাু ওপ্লরপ্লঙ, ঢারমপ্লিে ওপ্লেওটি সনসেস ি রাপ্লচের কিপ্লত্র
প্রপ্লযাচে। চনকপ্লডর চনে স্বািে ুসবিাপ্লও অপ্লরা প্রাসরঢ ওরপ্লঢ, রওার বীমা কওাম্পাসনগুসর প্লঙ্গ
সমপ্ল, রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা রূপােড ওরপ্লঙ। োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ ববাওারী (সবসপএ)
পসরবারগুসপ্লও যাপ্লঢ স্বািে বীমার ওভাপ্লরচ কেো যাে, ঢার সেপ্লও িে করপ্লঔআ ভারঢ রওাপ্লরর
িম এবং ওমসসনপ্লোক েপ্তর অরএসবোআ ঘাু ওপ্লরপ্লঙ।
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনার তবসলিেগুস সনম্নসসঔঢ:
a. পসরবাপ্লর কলাঝাপ্লরর সভসত্তপ্লঢ প্রসঢ সবসপএ পসরবার সপঙু ৩০,০০০ঝাওা বীমাওৃ ঢ রাসল।
b. বেসিকঢ কমসটপ্লক্লআম পসসর াআন কমপ্লনআ ওভাপ্লরচ ে। পুঞ্জীভূ ঢ কবানা এবং কমসটওো
কঘও-অপ কবসনসফঝ এর মপ্লিে ন্তভুস ি নে।
c. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের স্বািে পসরপ্লবা এবং লে সঘসওৎার তবসলিেকঢভাপ্লব তেসনওযপ্লত্নর সভসত্তপ্লঢ পসরপ্লবা কেো যাপ্লব ঢার ওভাপ্লরচ পাো যাপ্লব।
d. কযাকে মস্ত স্বািে পসরপ্লবাে ওোলপ্ল ওভাপ্লরপ্লচর ুসবিা পাো যাপ্লব।
e. িাঝস ওাপ্লটসর বেবিা।
f. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের পূবস  পরবঢী ঔরঘ পাো যাপ্লব।
g. প্রসঢ সভসচঝ সপঙু ১০০ঝাওা ওপ্লর পসরবপ্লনর ঔরঘ।
h. বীমাওারীপ্লও কওন্ধ এবং রাচে রওার সপ্রসমোমটি সেপ্লে কেে।
i. এওটি প্রসঢপ্লযাসকঢামূও সনাপ্লমর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারীপ্লের বাঙাআ ওপ্লর রাচে রওার।
j. রওারী এবং কবরওারী াপাঢাপ্লর মপ্লিে ুসবিাপ্লভাকীর কবপ্লঙ কনোর ুসবিা।
k. কওন্ধ এবং রাচে রওারপ্লও ৩:১ নুপাপ্লঢর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোমটি বন ওরপ্লঢ ে। কওন্ধীে
রওার প্রসঢ পসরবার সপঙু প্লবসাচ্চু্ ৫৬৫ঝাওার বোন কেপ্লব।
l. রাচে রওাপ্লরর বোন প্লা: বাসসও সপ্রসমোপ্লমর ২৫ লঢাংল এবং ৭৫০ঝাওার কবসল প্ল কআ
সঢসরি সপ্রসমোম।
m. নসণভু িওরপ্লডর সফ/পুননসবীওরপ্লডর সফ সপ্লপ্লব ুসবিাপ্লভাকীপ্লও বঙপ্লর ৩০ঝাওা সেপ্লঢ প্লব।
n. প্রলাসনও বেে বন ওরপ্লব রাচে রওার।
o. িাঝস ওাপ্লটসর ঔরপ্লঘর সঢসরি পসরমাড ৬০ঝাওা প্রসঢ ুসবিাপ্লভাকী সপঙু এআ প্লিে পাো
যাপ্লব।
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p. িাঝস ওাটস কেোর সেপ্লনর কণপ্লও পরবঢী মাপ্লর প্রণম কণপ্লও প্রওল্পটি ওাচ ওরা শুরু ওরপ্লব।
ুঢরাং, যসে কওাপ্লনা কচাে কফব্রুোসর মাপ্লর কওাপ্লনা মপ্লে যসে প্রাণসমও িাঝস ওাটসগুস ঘাু
ওরা ে, ঢপ্লব প্রওল্পটি শুরু প্লব এসপ্রপ্লর ১া কণপ্লও।
q. প্রওল্পটি এও বঙর ণসাৎ পপ্লরর বঙপ্লরর ৩১কল মাঘস পযসন্ত ঘপ্লব। সনসেস ি ঐ কচাে এটিআ প্লব
প্রওল্পটি বাসঢ প্লে যাোর সেন। ুঢরাং, মিেবঢী মপ্লে কযব ওাটস ঘাু ওরা প্লব
ঢাপ্লের কআ বঙপ্লররআ ৩১কল মাঘস প্রওল্পটি বাসঢপ্লর সেন প্লব।
কক্লআপ্লমর মীমাংা ঢাসওাে ঈপ্লেঔ ওরা টিসপএ’র মািেপ্লমআ প্লব ণবা বীমা কওাম্পাসন ওরপ্লব।
ঢাসওাভু ি াপাঢাগুসর মািেপ্লম এআ মীমাংাগুসপ্লও যপ্লঢাঝা ্ভকব ওোলপ্ল ওরপ্লঢ প্লব।
কওাপ্লনা এওটি ুিঢার মাপ্লন মপ্লন ওরা প্লব এওঝানা ুিঢার মে এবং এর ন্তকসঢ প্লা
বসপ্লল কযসেন াপাঢাপ্ল ভসঢস র পরামলস ওরা প্লেপ্লঙ ঢার কণপ্লও ৬০সেপ্লনর মপ্লিে অবার ঢা
ো।
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L. প্রধ্ানমন্ত্রী ুরিা বীমা ক্রযাজনা
েুখসঝনাে বেসিকঢ মৃঢুে  পঙ্গুত্বপ্লও বীমার ওভার সেপ্লঢ ম্প্রসঢ কখাসঢ সপএমএসবোআ বোপও
অগ্র অওসড ওপ্লরপ্লঙ এবং এআ প্রওপ্লল্পর সবস্তাসরঢ সববরড প্লা সনম্নরূপ:
ওভাপ্লরপ্লচর ুপ্লযাক: বোপ্লের 18 কণপ্লও 70বঙর বেী মস্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কাডাররা
এপ্লঢ যুি প্লঢ পাপ্লরন। ংলগ্রডওারী বোেপ্লও বলেআ কওাপ্লনা নুপ্লমাসেঢ নন-াআফ বীমাওারীর
প্লঙ্গ ঝাআ অপ ওরপ্লঢ প্লব যারা কআ বোেপ্লও ওভাপ্লরর চনে এওঝা মািার পসস ফার ওরপ্লব।
শুিুমাত্র এওঝা কসভং বোে োওাঈন্ট রপ্লেপ্লঙ এমন কয কওঈ এআ প্রওপ্লল্প যুি প্লঢ পারপ্লবন এবং
সঢসন যসে এওাসিও বোপ্লে ঢাসওাবে ন, ঢাপ্ল সঢসন সঢসরি কওাপ্লনা ুসবিা পাপ্লবন না এবং
সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্ল ঢা কঔাো যাপ্লব। বোে োওাঈপ্লন্টর চনে প্রাণসমও কওোআস প্লব অিার।
ঢাসওাভু সির প্রওারঢা / কমোে: ওভারঝা প্লব 1া চুন কণপ্লও 31কল কম পযসন্ত এও বঙপ্লরর
চনে, এআ পঙপ্লন্নর চনে োসেত্বপ্রাপ্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কণপ্লও সনিসাসরঢ ফপ্লমস প্রসঢ বঙর
31কল কম’র মপ্লিে প্লঝা-কটসবঝ প্রোপ্লনর নুপ্লমােন ওরপ্লঢ প্লব, প্রারস্ভকও বঙপ্লর এআ ুপ্লযাক
2015-র 31কল অকি পযসন্ত ওরা প্লেপ্লঙ। প্রওল্প শুরুর প্রারপ্ল্ভকআ ভারঢ রওার এআ প্রপ্লক্লপ্লপর
কযাকোপ্লন মেীমা অপ্লরা সঢন মা বাস প্লে 2015-র 30কল নপ্লভম্বর পযসন্ত ওপ্লরপ্লঙ।
পূডস বাসসও সওসস্ত প্রোন ওরপ্ল পরবঢীওাপ্ল কযাকোপ্লনর কিপ্লত্র সনসেস ি কমোপ্লের ুপ্লযাক পাো
্ভকব প্লঢ পাপ্লর। অপ্লবেনওারী এনপ্লরাপ্লমন্ট / প্লঝা কটসবপ্লঝর চনে এওঝা সনসেস ি / েীখসঢর
পঙন্ন বাঙাআ ওরপ্লঢ পাপ্লরন, ঢপ্লব ঢীঢ সভজ্ঞঢার সভসত্তপ্লঢ প্রওপ্লল্পর ঘাুর লঢস বে প্লব।
কওাপ্লনা মপ্লে কওঈ যসে প্রওল্প কণপ্লও কবসরপ্লে যান ঈপপ্লরাি প্রওাপ্লর সঢসন ভসবেপ্লঢ কফর যুি প্লঢ
পাপ্লরন। বঙর বঙর কযাকে ওোঝাপ্লকাসরপ্লঢ নঢু ন অা বা বঢস মাপ্লন কযাকে বেসিরা যাাঁরা অপ্লক যুি
নসন ঢাাঁরা প্রওল্প ঘাওাীন ভসবেপ্লঢ ঠু ওপ্লঢ পাপ্লরন না।
বীমার অঢাে ুসবিাগুস সনম্নরূপ :
ুসবিার কঝসব
মৃঢুে
ঈভে কঘাপ্লঔর ণবা ঈভে াপ্লঢর ম্পূডস 
প্রসঢসবপ্লিে কাওান বা এওটি কঘাপ্লঔর
েৃসিাসন  াঢ বা পা বেবাপ্লরর িসঢ
এওঝা কঘাপ্লঔর ম্পূডস  প্রসঢসবপ্লিে কাওান
ণবা এওঝা াঢ বা পা বেবাপ্লরর িসঢ

বীমাওৃ ঢ রাসল
2ি ঝাওা
2ি ঝাওা

1ি ঝাওা

এএমএ, আপ্লম বা বেসিকঢ ািাপ্লঢর মািেপ্লম চপ্লেসনং  নসমপ্লনলপ্লনর ুসবিা ঈপব্ধ।
সপ্রসমোম: বঙপ্লর েে প্রসঢ 12/-ঝাওা। প্রপ্লঢেও বাসসও ওভাপ্লরচ কমোপ্লের 1া চুন ঢাসরপ্লঔ বা
ঢার অপ্লক ‘প্লঝা কটসবঝ’ কফসসটির মািেপ্লম এওঝা সওসস্তপ্লঢআ োওাঈন্ট কাডাপ্লরর কসভং বোে
োওাঈন্ট কণপ্লও সপ্রসমেম কওপ্লঝ কনো প্লব। ঢপ্লব যসে কওাণা 1া চুপ্লনর পর প্লঝা কটসবঝ ে
কপ্লিপ্লত্র কয মাপ্ল প্লঝা কটসবঝ প্লব ঢার পরবঢী মাপ্লর প্রণম সেন কণপ্লও বীমার ওভার শুরু প্লব।
যঔন প্লঝা কটসবঝ পঙন্ন কেো প্লব, সবপ্লল ওপ্লর প্রসঢ বঙপ্লরর কম মাপ্ল ংলগ্রডওারী বোে
সপ্রসমোপ্লমর ণস কওপ্লঝ কনপ্লব এবং কআ মাপ্লআ বীমা কওাম্পাসনপ্লও কআ ণস পাঠিপ্লে কেপ্লব।
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বাসসও কক্লআম সভজ্ঞঢার সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোম পুনসবসপ্লবসঘঢ ে ঢপ্লব প্রণম সঢন বঙপ্লর যাপ্লঢ সপ্রসমোম
না বাপ্ল ঢা সনসশ্চঢ ওরার এওঝা প্রপ্লঘিা প্লব।
কভার মাক্ষপ্ত : েপ্লের েুখসঝনা ওভার মাপ্ত প্লব :
1. েপ্লের 70 বঙর বে প্লঢআ (সনওঝঢম চন্মসেপ্লন) ণবা
2. বোে োওাঈন্ট বে ওরা প্ল বা বীমা ঘাু রাঔার চনে পযসাপ্ত বোান্স না ণাওাে
3. এওচন েপ্লের যসে এওাসিও োওাঈপ্লন্টর মািেপ্লম ওভারওৃ ঢ প্ল, বীমার ওভার কওবমাত্র
এওটিপ্লঢআ ীমাবে ণাওপ্লব এবং নোনে ওভারগুস মাপ্ত ওপ্লর কেো প্লব এবং সপ্রসমোম
কঔাো যাপ্লব।
বীমার ওভার যসে কওাপ্লনা কঝওসনওা ওারপ্লড বে প্লে যাে কযমন
সনিসাসরঢ সেপ্লন পযসাপ্ত
বোান্স বা কওাপ্লনা প্রলাসনও আুের ওারপ্লড, পুপ্লরা বাসসও সপ্রসমোম প্রাপ্ত প্লঢআ কঝা অবার ঘাু
প্লে যাপ্লব, ঢার চনে লঢস গুস পূরড ওরপ্লঢ প্লব। এআ কমোেওাপ্লর চনে ছুাঁ সও ওভার অঝপ্লও
ণাওপ্লব এবং ছুাঁ সওর ওভার নঢু ন ওপ্লর ঘাুর সবেটি এপ্লওবাপ্লরআ বীমা কওাম্পাসনর সবপ্লবঘনািীন।
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M. প্রধ্ানমন্ত্রী জন ধ্ন ক্রযাজনা
এওঝা ািেী ঈপাপ্লে বোসেং ঞ্চে  অমানঢ োওাঈন্ট, করসমপ্লঝন্স, কক্রসটঝ, বীমা এবং
কপনলপ্লন ভারঢীে নাকসরওপ্লের চনে এআ অসণসও ন্তভুস সি প্রঘারাসভযানটি 2014াপ্লর 28কল অকি
ভারপ্লঢর প্রিানমন্ত্রী নপ্লরন্ধ কমােী শুরু ওপ্লরন। এও প্তাপ্লর মপ্লিে বোে োওাঈন্ট কঔাাে এওটি
সবেপ্লরওটস তঢসর ওপ্লরপ্লঙ এআ প্রওল্পটি। এর িেপ্লা বোসেংপ্লের মূ করাপ্লঢ বসাসিও মানুপ্লও সনপ্লে
অা
কয কওাপ্লনা বোপ্লের লাঔা বা সবচপ্লন ওপ্লরপপ্লিন্ট (বোে সমত্র) অঈঝপ্লপ্লঝ এওঝা োওাঈন্ট কঔাা
যাে। সপএমপ্লচসটোআ োওাঈন্টগুস কঔাা প্লচ্ছ সচপ্লরা বোাপ্লন্স। ঢপ্লব যসে োওাঈন্ট-কাডার
কঘও বআ কপপ্লঢ ঘান ঢপ্লব ঢাাঁপ্লও নূেনঢম বোাপ্লন্সর মাপওাঠি পূরড ওরপ্লঢ প্লব।
ক্ষপএমরজক্ষডয়াই প্রকরল্পর আতায় ক্ষবরল ুক্ষবধ্া
1. চমার ঈপর ুে
2. 1ি ঝাওার েুখসঝনা বীমা
3. কওাপ্লনা নুেনঢম বোান্স প্রপ্লোচন কনআ।
4. 30,000/-ঝাওা পযসন্ত চীবন বীমার ওভার
5. ভারঢচুপ্ল প্লচআ ঝাওা ট্রান্সফার
6. রওারী প্রওপ্লল্পর ঈপপ্লভািারা এআ োওাঈন্টগুসপ্লঢ রাসর কবসনসফঝ ট্রান্সফার পাপ্লবন।
7. 6মাপ্লর চনে োওাঈন্ট প্লন্তাচনওভাপ্লব ঘাাপ্লনার পর এওঝা ভারিাপ্লফ্টর ুসবিা পাো
যাপ্লব
8. কপনলন  বীমা পপ্লডের ুপ্লযাক
9. েুখসঝনা বীমার ওভার
10. রুপ্লপ ওাটস কযটি 45সেপ্লনর মপ্লিে ন্তঢ এওবার বেবার ওরপ্লঢআ প্লব।
11. পসরবার সপঙু মাত্র এওঝা োওাঈপ্লন্টআ 5000/- ঝাওা পযসন্ত ভারিাপ্লফ্টর ুসবিা,
পসরবাপ্লরর মসাআ গ্রাসিওার পাপ্লবন।
2015-র 13আ কম-র সপ্লপ্লব 16,918.91 কওাটি ঝাওার বোান্স  করওটস ংঔেও
15.59কওাটি োওাঈন্ট কঔাা প্লেপ্লঙ। এর মপ্লিে 8.50 কওাটি োওাঈন্ট কঔাা প্লেপ্লঙ সচপ্লরা
বোাপ্লন্স।
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N. বযক্ষিগত েুঘপটনা  ক্ষবকােতা কভার
এওটি প্রঢোসলঢ েুখসঝনার খঝনার ওারপ্লড যসে মৃঢুে এবং সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢাপ্ল বযক্ষিগত
েুঘপটনা (ক্ষপএ) ওভাপ্লর িসঢপুরড পাো যাপ্লব। প্লনও মেআ এআ পসসগুস েুখসঝনার ুসবিার
াপ্লণ াপ্লণ এও িরপ্লডর সঘসওৎাকঢ ওভার সেপ্লে ণাপ্লও।
এওটি সপএ পসসপ্লঢ, কযঔাপ্লন মৃঢুেওাীন ুসবিার কিপ্লত্র বীমাওৃ ঢ রাসলর ১০০% কেো ে,
কঔাপ্লন সবওাঙ্গঢার কিপ্লত্র ঢারঢমে খপ্লঝ। যসে িােীভাপ্লব সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢপ্লব বীমাওৃ ঢ
রাসলর সনসেস ি লঢাংপ্ললর সবঘাপ্লর িসঢপুরড কেো ে এবং যসে িােীভাপ্লব সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে
ঢপ্লব াপ্তাসও িসঢপুরড কেো ে।
াপ্তাসও িসঢপুরপ্লডর ণস প্লা সবওাঙ্গঢার প্রসঢ প্তাপ্ল এওটি সনসেস ি পসরমাড ণস কেো প্লব।
ওপ্লঢা ংঔেও প্তাপ্লর প্লবাস চ্চ ীমার কপ্রসিপ্লঢ এআ িসঢপুরড কেো প্লব ঢা সবপ্লবঘনািীন সবে।
1. ক্রকান ধ্ররণর ক্ষবকােতা কভার করা য়
পসসর িীপ্লন ািারডঢ কয িরপ্লডর সবওাঙ্গঢা ওভার ওরা ে ঢা প্লা:
i. স্থায়ী ম্পূণপ ক্ষবকােতা(ক্ষপটক্ষড) : এর ণস প্লা অচীবপ্লনর চনে ম্পূডস িম প্লে
যাো, কযমন, ঘারটি ঙ্গ-প্রঢেপ্লঙ্গর পিাখাঢ, কওামার বিা, েুটি কঘাঔ/েুপ্লঝা
াঢ/েুপ্লঝা পা ণবা এওটি াঢ এবং এওটি কঘাঔ ণবা এওটি কঘাঔ এবং এওটি পা
ণবা এওটি াঢ এবং এওটি পা ারাপ্লনা,
ii. স্থায়ী আংক্ষলক ক্ষবকােতা(ক্ষপক্ষপক্ষড) : এর ণস প্লা সঘর চীবপ্লনর চনে
অংসলওভাপ্লব সবওাঙ্গ প্লে যাো, কযমন, অগু , পাপ্লের অগু , ফোাপ্লঞ্জ আঢোসে
াসরপ্লে কফা
iii. অস্থায়ী ম্পূণপ ক্ষবকােতা(টটক্ষড) : এর ণস প্লা এওটি অংসলও মপ্লের চনে
ম্পূডস সবওাঙ্গ প্লে যাো। এআ সবভাপ্লকর ওভাপ্লরর ঈপ্লেলে প্লা সবওাঙ্গঢার মপ্লে
অেীনঢাপ্লও ওভার ওরা।
কক্রঢা পঙন্নমপ্লঢা কবপ্লঙ সনপ্লঢ পাপ্লরন শুিু মৃঢুেওাীন ণবা মৃঢুে ঢারপ্লঙ্গ িােী সবওাঙ্গঢা
ণবা মৃঢুে এবং ঢারপ্লঙ্গ িােী সবওাঙ্গঢা এবং িােী াসবসও সবওাঙ্গঢার ওভার।
2. বীমাকৃত রাক্ষল
সপএ পসসর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারডঢ সির ওরা ে কমাঝ মাসও অপ্লের ঈপর সভসত্ত ওপ্লর।
ািারডঢ, কমাঝ মাসও অপ্লের ৬০গুড ে। যসে, সওঙু বীমাওারী অপ্লের স্তপ্লরর সবপ্লবঘনা না
ওপ্লর িােী পসরওল্পনার সভসত্তপ্লঢ বীমার প্রস্তাব কেে। এআ িরপ্লডর পসসপ্লঢ ওভাপ্লরর প্রসঢটি সবভাপ্লকর
চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর পাণসওে খপ্লঝ, কযরওম পসরওল্পনা কনো প্লব কআ নুযােী।
3. ুক্ষবধ্া পক্ষরকল্পনা
এওটি ুসবিা পসরওল্পনা সপ্লপ্লব, সপএ পসস বোন অওসড ওপ্লর না। কআওারপ্লড, যসে এওচন
বেসি সবসভন্ন বীমাওারীর ওাপ্লঙ এওাসিও পসস ওপ্লরন, েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের খঝনার কিপ্লত্র, সপটিসট
ণবা সপসপসট, ব ওটি পসসর িীপ্লনআ কক্লআপ্লমর ঝাওা কেো প্লব।
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4. কভাররর প্রার
এআ পসসগুস প্লনও মে সঘসওৎাকঢ ঔরঘ ওভার ওরার চনে প্রাসরঢ ওরা ে, েুখসঝনার
পপ্লর াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে কয সঘসওৎাকঢ এবং নোনে ঔরঘ প্লেপ্লঙ ঢা পসরপ্ললাি ওরার
চনে। এওটি েুখসঝনা পরবঢী খঝনাবীর চনে কয সঘসওৎাকঢ/াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের
ঔরঘপাসঢ ে, বঢস মাপ্লন অমাপ্লের কয স্বািে পসস অপ্লঙ কটি সেপ্লেআ এআ ঔরঘ কমঝাপ্লনা ে। এআ
িরপ্লডর পসসগুস ুিঢা এবং ঢার সঘসওৎাপ্লঢ কওাপ্লনা ওভার কেে না এবং ঢার পসরবপ্লঢস
শুিুমাত্র েুখসঝনাচসনঢ ুিঢারআ ঔরঘপাসঢ কেে।
5. মূয যুি ুক্ষবধ্া
বেেসিকঢ েুখসঝনার প্লঙ্গ, প্লনও বীমাওারী মূে যুি ুসবিা কযমন েুখসঝনার ওারপ্লড াপাঢাপ্ল
ভসঢস োর ফপ্ল কয ঔরঘ ে কপ্লিপ্লত্র াপাঢাপ্লর নকে, মৃপ্লঢর পসরবড, সনসেস ি রাসলর
সলিার ুসবিা এবং ঠিও ণবা সনসেস ি ীমার কযটি ওম প্লব কআ নুযােী োম্বুপ্লপ্লন্সর ঔরঘ
কেোর প্রস্তাব ওপ্লর।
6. বাে ক্রেয়া
বেসিকঢ েুখসঝনার ওভাপ্লরর িীপ্লন প্রঘসঢ বাে কেোগুস প্লা:
i.

পসসটির ূত্রপাপ্লঢর অপ্লক কওাপ্লনা ঈপসিঢ সবওাঙ্গঢা সঙ ওী না

ii.

মানসও ভারামেঢা ণবা কওাপ্লনা ুিঢার ফপ্ল মৃঢুে ণবা সবওাঙ্গঢা

iii. প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব কযৌনবেসি ংক্রান্ত ুঔ, কযৌন করাক, এট ণবা মানসও
ভারামেীন োর ওারপ্লড।
iv.

করসটপ্লেলন, ংক্রমড, েুখসঝনার ওারড ঙা া সবাি প্লে যাোর ফপ্ল মৃঢুে ণবা
সবওাঙ্গঢা।

v.

পরািমূও ঈপ্লেলে সনপ্লে বীমাওৃ ঢ বেসি বা ঢাাঁর পসরবাপ্লরর কওঈ অআন ভঙ্গ ওপ্লরন
এবং ঢারফপ্ল যসে কওাপ্লনা অখাঢ কেঔা কেে বা খপ্লঝ ণাপ্লও।

vi.

েুখসঝনাচসনঢ অখাঢ যা প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব কযাক অপ্লঙ ণবা যুে, অক্রমড,
সবপ্লেলী লত্রুর ওাচ, যুেসবগ্র(কঔাপ্লন যুে কখাডা ওরা কাও বা না কাও), কৃ
যুে, সবপ্লদ্রা, সবেব, ঈপসবেব, প্রওাপ্ললে সবপ্লদ্রা, ামসরও ণবা ওরােত্ত িমঢা,
বাপ্লচোপ্ত, বন্নী ওরা, কগ্রপ্তার, েমন এবং অঝও ওরার প্লঙ্গ যুি ণাওার ফপ্ল যসে
মৃঢুে ণবা সবওাঙ্গঢা ণবা অখাঢ খপ্লঝ।

vii. বীমাওৃ ঢ বেসি যসে সনন্ননীে ঢো, কযমন, ঔুপ্লনর সলওার ন কআ খঝনার কিপ্লত্র।
যসে, কবসলরভাক পসসপ্লঢ, ঢোর খঝনাে কযঔাপ্লন বীমাওৃ ঢ সনপ্লচ কওাপ্লনা
পরািমূও ওাচওপ্লমসর প্লঙ্গ চস ঢ নন, কঔাপ্লন
এমন খঝনাপ্লও েুখসঝনা বপ্ল মপ্লন
ওরা ে এবং পসসর িীপ্লন ওভার কেো প্লে ণাপ্লও।
viii. সলশুর চন্ম, ন্তান ্ভকবা ণবা ঢার পরবঢী পসরডাপ্লমর ওারড, বোন, ণবা
বাস প্লে
কঢাা
ণবা
েীখসাসেঢ
ওরার
চনে
প্রঢেি
বা
পপ্লরািভাপ্লব,
মৃঢুে/সবওাঙ্গঢা/াপাঢাপ্ল ভসঢস ।
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ix. যঔন বীমাওৃ ঢ/বীমাওৃ ঢ বেসি কপলাোর কঔপ্লাো
সপ্লপ্লব ংলগ্রড ওরপ্লঙ বা প্রসলিড
সনপ্লচ্ছ, লাসন্ত বা যুপ্লের মে কয কওাপ্লনা কেপ্ললর কডা বা লস্ত্র বাসনীপ্লঢ কযাক সেপ্লচ্ছন।
x.

আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব সনপ্লচপ্লও অঢ ওরা, অত্মঢো বা অত্মঢোর কঘিা ওরা (কটি প্রওৃ সঢি বা
প্রওৃ সঢিভাপ্লব)

xi. মােওদ্রবে বা িাক এবং মপ্লের পবেবার
xii. সবমান ণবা কবুন ঘানার প্লঙ্গ যুি ণাওার মে, সবপ্লের কয কওাপ্লনা চােকাে
াআপ্লন্সপ্রাপ্ত মাপওাঠিওৃ ঢ সবমান যাত্রী(ভা া সেপ্লে ণবা নেভাপ্লব) সপ্লপ্লব ঙা া নে
কওাপ্লনাভাপ্লব সবমাপ্লন বা কবুপ্লন ঘ া, কঔান কণপ্লও নামা বা ভ্রমপ্লডর মে
তবি ঘাপ্লওর াআপ্লন্স ঙা া কয কওাপ্লনা কাস
ঘাাপ্লনার ফপ্ল কয িসঢ প্লব কটি ওভাপ্লরর
অঢা কণপ্লও বাে ণাপ্লও সনসেস ি পসসগুসপ্লঢ।
সপএ পসসর চনে বেসি, পসরবার এবং ককাষ্ঠীপ্লও প্রস্তাব কেো ে।
ফযাক্ষমক্ষ পযারকজ কভার
ফোসমস পোপ্লওচ ওভার মঞ্জুর ওরা প্লঢ পাপ্লর সনপ্লম্নাি পোঝাপ্লনস:


ক্ররাজরগরর েয (বীমাকৃত বযক্ষি)  তাুঁর স্বামী বা স্ত্রী, যক্ষে ক্ররাজরগরর ন :
বেসি সপ্লপ্লব স্বাভাসবও ীমাবেঢার মপ্লিে প্রপ্লঢেপ্লওর চনে ওাসঙ্খঢ স্বািীন মুিনী বীমাওৃ ঢ
রাসল।



স্বামী বা স্ত্রী (ক্ররাজরগরর েয না র) : ািারডভাপ্লব করাচপ্লকপ্লর েপ্লের বীমাওৃ ঢ
রাসলর 50লঢাংল। এর এওঝা সনিসাসরঢ ঈিসীমা ঝানা কযপ্লঢ পাপ্লর কযমন 1,00,000
ঝাওা বা 3,00,000 ঝাওা।



ন্তান (5  25বছররর মরধ্য) : ািারডভাপ্লব করাচপ্লকপ্লর েপ্লের বীমাওৃ ঢ রাসলর
25লঢাংল। এর এওঝা সনিসাসরঢ ঈিসীমা ণাওপ্লঢ পাপ্লর কযমন ন্তান প্রসঢ 50,000
ঝাওা।

গ্রুপ বযক্ষিগত েুঘপটনা পক্ষক্ষ
গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসস প্লা ািারডঢ এওঝা বাসসও পসস যা কওবমাত্র বাসসওীপ্লঢআ
পুরননসবীওরড ওরার নুপ্লমােন পাে। যসে নন-াআফ  স্বঢন্ত্র স্বািে বীমাওারীরা কওাপ্লনা সনসেস ি
আপ্লভপ্লন্ট ওভাপ্লরচ সেপ্লঢ এও বঙপ্লরর ওম মপ্লের চনে গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসসর প্রস্তাব সেপ্লঢ
পাপ্লর।
সনপ্লম্নািগুস প্লা সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ পসস :


ক্ষনরয়াগকতপা  কমপ চারী ম্পকপ
এআ পসসগুস ফামস, োপ্লাসপ্লেলন প্রভৃ সঢপ্লও মঞ্জুর ওরা ে:
o

নাম ঈপ্লেসঔঢ ওমসঘারীপ্লের ওভার ওরপ্লঢ

o

নাম ঈপ্লেসঔঢ নে এমন ওমসঘারীপ্লের ওভার ওরপ্লঢ
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নন এমপ্লয়ার-এমপ্লক্ষয় ম্পকপ
এআ পসসগুস োপ্লাসপ্লেলন, কাাআটি, ক্লাব প্রভৃ সঢপ্লও মঞ্জুর ওরা ে:
o

নাম ঈপ্লেসঔঢ েেপ্লের ওভার ওরপ্লঢ

o

নাম সেপ্লে সঘসহ্নঢ নে এমন েেপ্লের ওভার ওরপ্লঢ

(কনাঝ : ওমসঘারীপ্লের অাোভাপ্লব ওভার কেো কযপ্লঢ পাপ্লর)
া়ি ক্রভরঙ যায়ার পক্ষক্ষ এবং তেনক্ষন্দন কাজকমপ ারারনার িক্ষতপুরণ
এটি এওটি সবপ্লল সপএ পসস। এআ পসসটি পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ ঢাসওাভু ি সিভঙ্গপ্লও ওভার
কেোর চনে।
i.

সনসেস ি ুসবিা ণবা বীমাওৃ ঢ রাসলর লঢাংল যা প্রসঢ সিভপ্লঙ্গর প্লঙ্গ ঈপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ
ঢা কক্লআম ওরার মে কেো ে

ii. ওী িরপ্লডর া ওভার ওরা অপ্লঙ এবং ওী িরপ্লডর সিভঙ্গ প্লেপ্লঙ ঢার িরপ্লডর ঈপর
সনভস র ওপ্লর ুসবিার পসরমাড ওপ্লঢাঝা প্লব।
iii. অপ্লরা সবস্তাসরঢভাপ্লব বপ্ল, ািারড সিভপ্লঙ্গর ঢু নাে সমি সস্তভপ্লঙ্গ কবসল লঢাংল
াপ্লর ুসবিা পাো যাপ্লব। অবার, অগু প্লর া ভাগার ুসবিার ঢু নাে প্লনও কবসল
লঢাংল াপ্লর ুসবিা পাো যাপ্লব যসে কফমার কবান (ণাআপ্লের া ) ভাপ্লগ।
iv. এআ পসসপ্লঢ প্রসঢসেপ্লনর ওাচওমস ারাপ্ল কপ্লিপ্লত্র পসসপ্লঢ বডসনা ওরা সনসেস ি ুসবিার
ওভার পাো
যাে, কযমন, ঔাো, ম ঢোক, চামা ওাপ পরা, অত্মংযম
(মূত্র ণবা ম িপ্লর রাঔার িমঢা) ণবা ঘঢার চনে যাপ্লঢ বীমাওৃ ঢ পুর/মসা
ঢাাঁর চীবনযাত্রা বচাে রাঔার চনে ঔরপ্লঘর যত্ন সনপ্লঢ পাপ্লরন।
v.

এটি াপাঢাপ্লর নকপ্লের ুসবিার ওভার এবং েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের ওভার কেো ে।
বীমাওৃ ঢ রাসলর পাণসওে এবং ুসবিা পাোর চনে সবসভন্ন পসরওল্পনা পাো যাে।
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O.

তবরেক্ষলক ভ্রমণ বীমা

1. পক্ষক্ষর জনয প্ররয়াজনীয়তা
বেবা, ঙু টি ণবা প াপ্ললানার চনে ভারপ্লঢর বাআপ্লর যাপ্লচ্ছন এমন এওচন ভারঢীে নাকসরও ঢাাঁর
সবপ্লেপ্লল ণাওওাীন মপ্লে েুখসঝনা, অখাঢ এবং ুিঢার ছুাঁ সওর মুপ্লঔামুঔী প্লঢ পাপ্লরন।
সঘসওৎাকঢ যপ্লত্নর ঔরঘ, সবপ্ললঢ, আঈএএ এবং ওানাটাপ্লঢ ঔুবআ কবসল এবং এআ মস্ত কেপ্লল
ভ্রমডরঢ বেসি যসে কওাপ্লনা েূভসাকেচনও েুখসঝনা/ুিঢার ম্মুঔীন ন ঢাপ্ল ব িরপ্লডর অসণসও
মো কেঔা সেপ্লঢ পাপ্লর। এমন কওাপ্লনা েূভসাকেচনও পসরসিসঢপ্লঢ ুরিা কেোর চনে, ভ্রমড পসস
এবং সবপ্লেপ্লল স্বািে এবং েুখসঝনার পসস পাো যাে।
2. কভারররজর ুক্ষবধ্া
এমন পসস প্রাণসমওভাপ্লব েুখসঝনা এবং ুিঢার ুসবিার চনে ওরা ে, সওন্তু সিওাংল পডে যা
বাচাপ্লর পাো যাে কগুসপ্লঢ এওটি পপ্লডের মপ্লিেআ কবল ওপ্লেওটি ওভার পোপ্লওচ ওরা ণাপ্লও। কয
ওভারগুস প্রস্তাব ওরা ে:
i.
েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে/সবওাঙ্গঢা
ii. ুিঢা/েুখসঝনার ওারপ্লড সঘসওৎাকঢ ঔরঘ
iii. পরীসিঢ বোপ্লকর াসরপ্লে যাো
iv. পরীসিঢ বোপ্লকর কেসরপ্লঢ অা
v.
পাপ্লপাঝস এবং ঢপ্লণের াসরপ্লে যাো
vi. ম্পসত্ত/বেসিকঢ িসঢর চনে ঢৃ ঢীে পপ্লির োেবেঢা
vii. ভ্রমড বাসঢ
viii. াআচোপ্লওর ওভার
3. পক্ষরকল্পনার ধ্রণ
চনসপ্রে পসসগুস প্লা সবচপ্লন এবং সপ্লট েোন, িাসট েোন এবং এমেেপ্লমন্ট েোন।
4. যারা এই বীমা ক্ষেরত পাররন
সবপ্লেল বা কেলীে ভ্রমড বীমা পসসগুস কওবমাত্র নন-াআফ  স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুসআ
ে এওঝা স্বঢন্ত্র পডে সপ্লপ্লব নেপ্লঢা বঢস মান স্বািে পসসর এওঝা োট-ন সপ্লপ্লব ফার ওরপ্লঢ
পাপ্লর, ঢপ্লব োট-ন ওভাপ্লরর চনে সপ্রসমোম ফাআ োি আঈচ প্রসক্রোর িীপ্লন ওঢস পপ্লির
নুপ্লমাসেঢ প্লঢ প্লব।
5. এই পক্ষক্ষ কারা ক্ষনরত পাররন
এওচন ভারঢীে নাকসরও সযসন বেবার ওাপ্লচ, ঙু টিপ্লঢ ণবা সলিার চনে সবপ্লেল ভ্রমড ওরপ্লঙন
সঢসন এআ পসস গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লরন। ভারঢীে সনপ্লোকওঢস াপ্লের ওমসঘারীরা যাাঁপ্লের ঘু সির সভসত্তপ্লঢ
সবপ্লেপ্লল পাঞাপ্লনা প্লচ্ছ ঢাাঁরা এর ওভাপ্লরর অঢাভু ি।
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6. বীমাকৃত রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম
আঈএ টাপ্লর এআ ওভার কেো ে এবং ািারডঢ ঢা ১০০,০০০ কণপ্লও ৫০০,০০০ আঈএ
টাপ্লরর মপ্লিে পসরবসঢস ঢ ে। এআ সবভাপ্লক ণাওপ্লঙ সঘসওৎার ঔরঘ িানান্তর, প্রঢোবান, যা প্লা
মূ সবভাক। নোনে সবভাপ্লক এ.অআ. প্লা ওম, োেবেঢার ওভার অলা ওরা যাে।
এমেেপ্লমন্ট পসরওল্পনা ঙা া, কযঔাপ্লন এওমাত্র টাপ্লরআ সপ্রসমোম সেপ্লঢ প্লব, বাসও কিপ্লত্র ভারঢীে
মুদ্রাে সপ্রসমোম কেো যাপ্লব। ািারডঢ েোনগুস প্লা েুিরপ্লডর:
 আঈএএ/ওানাটা বাপ্লে বাসও ারা সবে
 আঈএএ/ওানাটা  বাসও ারা সবে
সওঙু পডে অপ্লঙ কযগুস শুিুমাত্র এলীে কেলগুস, ককওনপ্লচন কেলগুস আঢোসের চনে ওভার কেে।
1. করপপ ারররটর ঘন ঘন ভ্রমণকারীর প্লযান
কয ওপ্লপসাপ্লরঝ/সনপ্লোকওঢস া ঢাাঁপ্লের ওমসঘারী, যাাঁরা খন খন ভারপ্লঢর বাআপ্লর ভ্রমড ওপ্লরন ঢাাঁপ্লের চনে
বেসিকঢভাপ্লব পসস কনন ঢাাঁপ্লের চনে এটি এওটি বাসসও পসস। এআ ওভার এওচন বেসি সনপ্লঢ
পাপ্লরন, যসে সঢসন বঙপ্লর বহু বার সবপ্লেপ্লল যান। প্রসঢটি ভ্রমপ্লডর প্লবাস চ্চ মেীমার ঈপর এবং
এও বঙপ্লর প্লবাস চ্চ ওপ্লঢা ংঔেও ভ্রমড ওরা যাপ্লব ঢার ঈপর ীমা সির ওরা অপ্লঙ।
বঢস মাপ্লন এওটি ওভাপ্লরর চনসপ্রেঢা ঔুব বা প্লঙ। এআ পসসটিপ্লঢ বাসসও কখাডা ওরপ্লঢ প্লব।
কযঔাপ্লন কওাপ্লনা কওাম্পাসনর ওমসঘারীরা এও বঙপ্লর অনুমাসনও ওপ্লঢাগুস িম সেবপ্ল ভ্রমড ওরপ্লঢ
পাপ্লরন ঢার সভসত্তপ্লঢ অকাম সপ্রসমোম সেপ্লে কেো।
ওমসঘারী সপঙু ভ্রমপ্লডর সেপ্লনর ংঔো াপ্তাসও/পাসিও সপ্লপ্লব কখাডা ওরা ে এবং ঐ অকাপ্লমর
কপ্রসিপ্লঢ সপ্রসমোম সির ওরা ে। পসসটি ঘার মে িম সেবপ্লর ংঔো বা াপ্লনার বেবিা ওরা
অপ্লঙ, কযপ্লঢু এটি সঢসরি অকাম সপ্রসমোম প্রোপ্লনর ঈপর বেে ওরা ে।
ঈপসরঈি পসসগুস শুিুমাত্র বেবা এবং ঙু টির ভ্রমপ্লডর কিপ্লত্রআ নুমসঢ কেো ে।
এমসপ’র িীপ্লন প্রঘসঢ কযগুস বাে কেো ে ঢার ন্তভুস ি প্লা পূবস ঈপসিঢ ুঔ। কয
বেসির ুিঢা রপ্লেপ্লঙআ সঢসন সবপ্লেপ্লল সঘসওৎা কনোর চনে ওভার পাপ্লবন না।
এআ পসসগুসর িীপ্লন স্বািেে ংক্রান্ত কক্লআমগুস ম্পূডস ওোলপ্ল প্লব। কযঔাপ্লন প্রপ্লঢেও বীমাওারী
এওটি অন্তচসাসঢও পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ যুি প্লে যাে। এআ প্রোনওারীপ্লের প্রিান কেলগুসর
প্লঙ্গ কনঝোওস অপ্লঙ যারা সবপ্লেপ্লল পসসর পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও।
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P. গ্রুপ স্বাস্থয কভার
1. গ্রুপ পক্ষক্ষ
িোপ্লে অপ্লক কযমন বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ কয গ্রুপ পসস সনপ্লঢ পাপ্লরন এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন
সনপ্লোকওঢস া, এওটি ংকঞন, বোপ্লের কক্রসটঝ ওাটস সবভাক, কযঔাপ্লন এআ এওটি পসসর মািেপ্লমআ
পুপ্লরা ককাষ্ঠীর প্রপ্লঢেও বেসিআ ওভার কপপ্লঢ পাপ্লরন।

কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনআ গ্রুপ স্বািে বীমা পসস ফার ওরপ্লঢ পাপ্লর, এর
চনে এআ িরপ্লনর মস্ত পডেগুসর এও বঙপ্লরর পুননসবীওরড ঘু সি ণাওপ্লব।
গ্রুপ পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয-াপাতার ভক্ষতপ থাকার মরয়র ুক্ষবধ্ার কভার।
1. কভারররজর ুরযাগ
গ্রুপ স্বািে বীমার বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ অওার প্লা কয সনপ্লোকওারী পসসটি গ্রড ওপ্লরন। এআ
পসসপ্লঢ ওমসঘারী এবং ঢাাঁপ্লের পসরবাপ্লরর ন্তকসঢ সনভস রলী স্ত্রী, ন্তান এবং মা-বাবা/েশুর
লাশুস ওপ্লআ ন্তভুস ি ণাপ্লওন।
2. ক্রটর-ক্রমড কভার
গ্রুপ্লপর প্রপ্লোচন নুযােী গ্রুপ পসসগুসপ্লঢ প্লনও মে কঝর-কমট ওভাপ্লরর ুসবিা পাো যাে।
কআ ওারপ্লড, বেসিকঢ পসসপ্লঢ কবল ওপ্লেওটি প্রঘসঢ বাে কেোর সবেগুস, গ্রুপ পসসর
িীপ্লন ওভার সপ্লপ্লব পাো যাে।
3. মাতৃ ত্বকাীন কভার
গ্রুপ পসসপ্লঢ নেঢম বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ প্রাসরঢ কয ওভারটি পাো যাে ঢা প্লা মাঢৃ ত্বওাীন
ওভার। এঔন সওঙু বীমাওারী বেসিকঢ পসসর িীপ্লন এআ ওভার সেপ্লচ্ছ, সওন্তু ঢারচনে
প্লপিার মেপবস প্লােুআ কণপ্লও সঢন বঙর পযসন্ত। গ্রুপ পসসপ্লঢ ািারডঢ মাত্র নে মাপ্লর
প্লপিার মেপবস ণাপ্লও এবং এমনওী সওঙু কিপ্লত্র ঢা ঢু প্ল কেো ে। মাঢৃ ত্বওাীন ওভাপ্লর
সলশুর চপ্লন্মর চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে এবং ঢার ন্তকসঢ স-কওলন চন্মোপ্লনর
ওভার কেো প্লে ণাপ্লও। পসরবাপ্লরর চনে ামসগ্রও কয রাসল বীমাওৃ ঢ ওরা প্লেপ্লঙ ঢার অঢাে
২৫,০০০ কণপ্লও ৫০,০০০ঝাওার মপ্লিে এআ ওভার ীমাবে ওরা ণাপ্লও।
4. ক্ষলশুর কভার
সলশুরা ািারডঢ বেসিকঢ স্বািে বীমার িীপ্লন সঢন মা বে কণপ্লও ওভার কপপ্লে ণাপ্লও। গ্রুপ
পসসপ্লঢ, সলশুপ্লের এওসেন বে কণপ্লওআ ওভাপ্লরচ কেো প্লে ণাপ্লও, ওঔপ্লনা ঢা মাঢৃ ত্বওাীন
ওভার ীমার মপ্লিে ীমাবে ণাপ্লও এবং ওঔপ্লনা ঢা পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল ন্তভুস ি ওরার
চনে প্রাসরঢ ওরা ে।
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5. পূবপ-উপ্সক্ষথত ক্ররাগ কভার করা য়, অরপিার ময়পবপ মকুব
এওটি কঝর-কমট গ্রুপ পসসপ্লঢ সবসভন্ন বাে কেোর সবেগুস কযমন পূবস ঈপসিঢ করাক, সঢসরল
সেপ্লবর প্লপিার মে, েুআ বঙপ্লরর প্লপিার মে, চন্মকঢ করাক েপ্লঢা ওভার ওরা প্লঢ
পাপ্লর।
6. ক্ষপ্রক্ষময়ারমর গণনা
গ্রুপ পসসসপ্লঢ কয সপ্রসমোম িাযস ওরা ে ঢার সভসত্ত প্লা গ্রুপটির েেপ্লের বেপ্লর রূপপ্লরঔা,
গ্রুপটির েে ংঔো এবং বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস প্লা গ্রুপটির কক্লআম ওরার সভজ্ঞঢা। সভজ্ঞঢা,
ঈপপ্লর ঈপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ এমন সঢসরি ওভার যা ককাষ্ঠীপ্লও সবনা বেপ্লে কেোর সভসত্তপ্লঢ বঙর
বঙর সপ্রসমোপ্লমর কয পাণসওে খপ্লঝ, কটি ে গ্রুপ্লপর পসসিারওপ্লের স্বাপ্লণস। যাপ্লঢ কয সপ্রসমোম
কেো প্লেপ্লঙ ঢার মপ্লিেআ কক্লআমগুস ামাপ্লঢ পাপ্লরন।
7. অ-ক্ষনরয়াগকতপার কমপ চারী গ্রুপ
ভারপ্লঢ, সনেন্ত্রডওারী বেবিাে গ্রুপ বীমার ওভার পাোর ঈপ্লেপ্ললেআ প্রাণসমওভাপ্লব এওটি গ্রুপ কঞন
ওরার কিপ্লত্র ওপ্লঞার সনপ্লিাজ্ঞা রপ্লেপ্লঙ। যঔন সনপ্লোকওারী ঙা া নে ওাঈপ্লও গ্রুপ পসস কেো
ে, ঢঔন গ্রুপ্লপর মাসপ্লওর প্লঙ্গ ঢার েেপ্লের ম্পওস সনসশ্চঢ ওরা গুরুত্বপূডস।
উোরণ
বোে ঢার কসভং বোে িারও ণবা কক্রসটঝ ওাটস িারওপ্লের চনে যসে কওাপ্লনা পসস সনপ্লঢ ঘাে
ঢপ্লব ঢা এওটি মপ্লকাত্রীে ককাষ্ঠী কঞন ওরপ্লব, কযঔাপ্লন এওটি সবরাঝ ককাষ্ঠী ঢাপ্লের সনপ্লচপ্লের ঘাসো
মপ্লঢা পসরওল্পনা ওরা কঝর-কমট পসসর ুসবিা সনপ্লঢ পারপ্লব।
এঔাপ্লন প্রসঢ োওাঈন্ট িারওপ্লের কয সপ্রসমোম ংকৃীঢ প্লব ঢা েপ্লঢা ঔুবআ ওম প্লব, সওন্তু
এওটি ককাষ্ঠী সপ্লপ্লব বীমাওারী ঢার ওাঙ কণপ্লও কয সপ্রসমোম পাপ্লব কটি যপ্লণিআ প্লব এবং ঢার
ঈপর বোে ঢার কক্রঢাপ্লের চনে ঈচ্চঢর পসস এবং কটি ভাপ্লা সপ্রসমোপ্লমর াপ্লরর অওাপ্লর মূে
যুি প্রস্তাব কেপ্লব।
8. মূয ক্ষনধ্প ারণ বা প্রাইক্ষং
ককাষ্ঠী পসসপ্লঢ, ককাষ্ঠীটির মাপ্লপর ঈপর সনভস র ওপ্লর এবং ঢার প্লঙ্গ ককাষ্ঠীর কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢার
সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লম ঙা পাোর ুসবিা অপ্লঙ। ককাষ্ঠী বীমা প্রসঢকূ সনবসাঘপ্লনর ছুাঁ সও ওসমপ্লে কেে,
কযপ্লঢু এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী পসসর িীপ্লন ওভার পাপ্লচ্ছ এবং কটি ককাষ্ঠীর িারওপ্লও অপ্লরা ভাপ্লা
েরোম ওরার ুপ্লযাক ওপ্লর কেে। যাআপ্লাও, াম্প্রসঢও মপ্লে, এআ কিত্রটি ব নুপাপ্লঢর িসঢর
মুঔ কেঔপ্লঙ, ঢার প্রাণসমও ওারড প্লা প্রসঢপ্লযাসকঢার ওারপ্লড সপ্রসমোপ্লমর োম প্লনও ওসমপ্লে
কেো। যসে, এরফপ্ল ওপ্লেওচন বীমাওারীর কেো সপ্রসমোম এবং ওভারগুস পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর
কেঔপ্লঙ, সওন্তু এঔপ্লনা এটি বা ঔুব ওঠিন কয পসরসিসঢ অপ্লকর কণপ্লও শুিপ্লরপ্লঙ।
9. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোন
সপ্রসমোমটি ম্পূডসভাপ্লন সনপ্লোকওারী বা ককাষ্ঠীর মাসও সেপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লরন, ঢপ্লব ািারডঢ এটি
ওমসঘারী ণবা ককাষ্ঠীর েেপ্লের বোপ্লনর সভসত্তপ্লঢ ে। যসে, এটি বীমাওারীপ্লের প্লঙ্গ এওটি
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এওও ঘু সি, কযঔাপ্লন সনপ্লোকওারী/ককাক্স্ট্ষ্ঠীর মাসও সপ্রসমোমটি ংগ্র ওপ্লরন এবং ও েেপ্লও
ওভার ওপ্লর সপ্রসমোমটি কেন।
10.

অযাড-অরনর ুক্ষবধ্া

কঝর-কমট গ্রুপ পসস োাঁপ্লঢর যত্ন, েৃসির যত্ন এবং স্বািে পরীিা এবং ওঔপ্লনা, চটি ুিঢার
ওভার সেপ্লে ণাপ্লও। এরচনে সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লঢ ে বা এটি সভনন্ননূঘও ুসবিা সপ্লপ্লব
পাো কযপ্লঢ পাপ্লর।
ক্ষবরল দ্রষ্টবয :
অআঅরসটএঅআ ককাষ্ঠীর েুখসঝনা এবং স্বািে ওভাপ্লরর নুমসঢ কেোর কিপ্লত্র সওঙু লঢস করপ্লঔপ্লঙ।
এটি ওরা প্লেপ্লঙ ওারড যাপ্লঢ চাসোঢপ্লের নবি ঝাওা অপ্লের গ্রুপ পসসর প্রওপ্লল্পর াঢ কণপ্লও
বেসিপ্লও ুরিা কেো যাে।
ম্প্রসঢ কয রওারী স্বািে বীমা প্রওল্প এবং বসচনীন পডে ঘাু ওপ্লরপ্লঙ ঢাপ্লও ককাষ্ঠী স্বািে
ওভাপ্লরর কিডীর ন্তভুস ি ওরা যাে ওারড কযপ্লঢু চনংঔোর এওটি সবরাঝ ংপ্ললর চনে রওার
এআ পসসগুস সওপ্লনপ্লঙ।

ংজ্ঞা
ককাষ্ঠীর ংজ্ঞাপ্লও ংসিপ্তার ওরা যাে সনম্মসসঔঢভাপ্লব:
a) এওটি ককাষ্ঠীপ্লঢ এমন বেসিরাআ ণাওপ্লবন যাাঁপ্লের ঈপ্লেপ্ললের মপ্লিে াযুচে অপ্লঙ, এবং ককাষ্ঠীর
ংকঞপ্লওর প্রসঢ ককাষ্ঠীর সিওাংল েপ্লের মণসন ণাওপ্লঢ প্লব কয সঢসন ঢাাঁপ্লের প্লে বীমার
বেবিা ওরপ্লঙন।
b) শুিুমাত্র বীমার ুসবিা পাোর প্রিান িে সনপ্লে কওাপ্লনা ককাষ্ঠী তঢসর প্লঢ পারপ্লব না।
c) কয সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লেপ্লঙ এবং কযব ুসবিা পাো যাপ্লব কটি প্রপ্লঢেও েেপ্লও স্পি
ওপ্লর চাসনপ্লে সেপ্লঢ প্লব।
d) ককাষ্ঠী কয ঙা পাপ্লব ঢা বেসি েেপ্লেরপ্লও সেপ্লঢ প্লব এবং কয সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব ঢা
কযন বীমা কওাম্পাসনপ্লও কেো সপ্রসমোপ্লমর কণপ্লও কবসল না ে।
2. করপপ ারররটর বাফার অথবা ক্রলাটার কভার
সিওাংল গ্রুপ পসসপ্লঢ, সনসেস ি বীমাওৃ ঢ রাসলর কপ্রসিপ্লঢ প্রপ্লঢেও পসরবার ওভাপ্লরর অঢাে
ণাপ্লও, এও ি ঝাওা কণপ্লও পাাঁঘ ি ঝাওা পযসন্ত পাণসওে প্লঢ পাপ্লর এবং ওঔপ্লনা ঢার কবসল ।
কঔাপ্লন এমন পসরসিসঢ কেঔা সেপ্লঢ পাপ্লর কযঔাপ্লন পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল কল প্লে কযপ্লঢ
পাপ্লর, সবপ্ললঢ যসে পসরবাপ্লরর কওাপ্লনা এওচন েপ্লের ব কওাপ্লনা ুঔ খপ্লঝ। এমন পসরসিসঢপ্লঢ,
এআ বাফার ওভারটি স্বসস্ত সেপ্লঢ পাপ্লর, কযঔাপ্লন পসরবাপ্লরর বীমাওৃ ঢ রাসলর কণপ্লও কবসল ঝাওা ঔরঘ
প্লে যাে কঔাপ্লন এআ বাফার পসরমাডটি কণপ্লও ঢা কমঝাপ্লনা ে।
ংসিপ্তভাপ্লব বপ্ল, এআ বাফার ওভাপ্লর বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাড েল ি ঝাওা কণপ্লও এও কওাটি
ঝাওা বা ঢার কবসল পযসন্ত সবস্তৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর। পসরবাপ্লরর বীমাওৃ ঢ রাসল কল প্লে ককপ্ল, বাফার
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কণপ্লও ঝাওা কনো ে। যসে, এর বেবার ব কওাপ্লনা ুঔ/ চটি কওাপ্লনা ুঔ কযঔাপ্লন
এওবার াপাঢাপ্ল ভসঢস োর ফপ্লআ বীমাওৃ ঢ রাসল কল প্লে ককপ্লঙ, করওম কিপ্লত্রআ ীমাবে।
এআ বাফার কণপ্লও প্রপ্লঢেও েে ওপ্লঢা পসরমাড বেবার ওরপ্লঢ পারপ্লবন ঢা ীমাবে ওরা অপ্লঙ,
প্লনও মেআ ঢা অ বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্ত ে। এমন বাফার ওভার মিেবঢী মাপ্লপর
পসসগুসর কিপ্লত্র কেো প্লে ণাপ্লও এবং এওচন সবঘিড অণ্ডাররাআঝার ওঔপ্লনাআ ওম পসরমাপ্লডর
বীমাওৃ ঢ পসসর চনে এআ ওভার কেপ্লব না।
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Q. ক্ষবরল পণয
1. অুরখর কভার
াম্প্রসঢও বঙরগুসপ্লঢ, ভারপ্লঢর বাচাপ্লর ওোন্সার, টাোপ্লবটিপ্লর মপ্লঢা ুপ্লঔর চনে করাক সনসেস ি
ওভাপ্লরর প্রঘন শুরু প্লেপ্লঙ, ঢার কবসলর ভাকটিআ প্লেপ্লঙ চীবন বীমা কওাম্পাসনর মািেপ্লম।
ওভারটি েীখস কমোেী-৫বঙর কণপ্লও ২০বঙপ্লরর চনে এবং এওটি ওোডমূও ুসবিা এর ন্তকসঢ
ণাপ্লও-বীমাওারীর দ্বারা সনেসমঢ স্বািে পরীিার চনে কয ঝাওা কেো ে। রপ্লির লওস রা,
এসটএ, রিঘাপ আঢোসের ভাপ্লা সনেন্ত্রপ্লডর চনে এওটি ঈৎা ভাঢা পাো যাে। ভাঢাটি
পসসটি ঘাসপ্লে সনপ্লে যাোর সদ্বঢীে বঙপ্লর সপ্রসমোম ওসমপ্লে কেোর অওাপ্লর পাো যাে।
পরসেপ্লও, যসে এআ সনেন্ত্রড ভাপ্লা না ে ঢপ্লব ঈচ্চ াপ্লর সপ্রসমোম সেপ্লঢ প্লব।
2. ডায়ারবটক বযক্ষিরের জনয পক্ষরকক্ষল্পত পণয
এআ পসসটি ২৬ কণপ্লও ৬৫ বঙর বেী বেসিরা গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং এটি ৭০বঙর বে পযসন্ত
পুননসবী ওরা যাপ্লব। বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাপ্লপর প্রার প্লা ৫০,০০০ঝাওা কণপ্লও ৫,০০,০০০ঝাওা
পযসন্ত। খর ভা ার ঈপর সনেন্ত্রড প্রপ্লযাচে। টাোপ্লবটিপ্লর চটিঢা কযমন করটিপ্লনাপোসণ (কঘাঔ),
সওটসন, টাোপ্লবটিও ফু ঝ, োঢার চনে ঔরঘ  সওটসন প্রসঢিাপপ্লনর মপ্লঢা খঝনার কিপ্লত্র
াপাঢাপ্ল ভসঢস কণপ্লও সঘসওৎার ওভাপ্লরর সেপ্লও িে করপ্লঔআ এআ পপ্লডের পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ।
ক্ষনরজরক যাচাই 1
যসে বীমাওারী কণপ্লও বীমাওারী াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে পূপ্লবসর ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর মপ্লের
পাণসওে খপ্লঝ এবং ঢা পসসপ্লঢ সনসেস ি ওরা ণাপ্লও, াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে পূপ্লবসর মপ্লিে
বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ ওভার প্লা ———————।
I.
II.
III.
IV.

পপ্লনপ্লরা সেন
সঢসরল সেন
ঘসেল সেন
াঝ সেন
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R. স্বাস্থয বীমা পক্ষক্ষর মূ ধ্ারাগুক্ষ
1. ক্রনটয়াকপ প্রোনকারী
কনঝোওস প্রোনওারী বীমাওারী/ টিসপএ-র িীপ্লন যুি অপ্লঙ এমন াপাঢা/ নাসসং কাম/ কট
কওোর কন্টাপ্লরর কঔাাঁচ কেে যারা বীমাওৃ ঢ করাকীপ্লের ওোলপ্ল সঘসওৎার ুসবিা সেপ্লঢ পাপ্লর।
বীমাওারী/টিসপএরা এমন প্রোনওারীপ্লের ওাঙ কণপ্লও ঘাচস এবং সফ’র কিপ্লত্র নুকূ ঙা পাোর
চনে েরােসর ওপ্লর। এরা ভাপ্লা স্তপ্লরর পসরপ্লবা কেোর বেপাপ্লর সনশ্চেঢা কেে। করাকীপ্লের এমন
কওাপ্লনা বািেবািওঢা ণাপ্লও না কয ঢাাঁপ্লের কনঝোওস প্রোনওারীপ্লের মািেপ্লমআ কযপ্লঢ প্লব, সওন্তু
কঔাপ্লন ািারডঢ ঢাাঁপ্লের প্লনও কবসল সফ িাযস ওরা ে।
2. ক্রনটয়ারকপর পছন্দই প্রোনকারী (ক্ষপক্ষপএন)
গুডকঢ সঘসওৎা এবং কটি বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা াপ্লর পাো ুসনসশ্চঢ ওরার চনে পঙন্নআ
াপাঢাপ্লর কনঝোওস প্রোনওারী কপ্ল
কঢাার বাঙাআ ওরপ্লঢ পারপ্লবন বীমাওারী। যঔন এআ
ককাষ্ঠীটি বীমাওারীর সভজ্ঞঢা, বেবার এবং পসরঘযসা কেোর ঔরপ্লঘর সভসত্তপ্লঢ ল্প ওপ্লেওটি
ংঔোে ীমাবে ণাপ্লও, ঢঔন অমরা চানপ্লঢ পাসর, ওাপ্লও কনঝোপ্লওসর পঙন্নআ প্রোনওারী বা
ে।
3. কযালর পক্ষররবা
সভজ্ঞঢাে কেঔা ককপ্লঙ, ঊপ্লডর নেঢম ওারড প্লা ুিঢার সঘসওৎা ওরার চনে িার ওরা।
এওটি ওোলপ্ল পসরপ্লবা বীমাওৃ ঢপ্লও কআ ুসবিা কেে কযঔাপ্লন সঢসন ঢাাঁর ওভাপ্লরর ীমার মপ্লিে
কণপ্লও সঘসওৎাটি কপপ্লঢ পাপ্লরন সওন্তু ঢারচনে ঢাাঁপ্লও াপাঢাপ্লও কওাপ্লনা ঝওা সেপ্লঢ ে না। ঢাাঁপ্লও
শুিুমাত্র কনঝোপ্লওসর মপ্লিে ণাওা াপাঢাপ্ল কযপ্লঢ ে এবং কঔাপ্লন সকপ্লে ঢাাঁপ্লও বীমার প্রমাড
সপ্লপ্লব কমসটওো ওাটসটি কেঔাপ্লঢ ে। বীমাওারী স্বািে পসরপ্লবাটির চনে ওোলপ্ল ুসবিাটি
পাোর চনে নুমসঢ কেে এবং নুমসঢপ্লযাকে পসরমাপ্লডর চনে কনঝোওস প্রোনওারীপ্লও রাসর
ঝাওা সেপ্লে কেন। যসে, বীমাওৃ ঢপ্লও পসস ীমার বাআপ্লরর পসরমাপ্লডর চনে এবং পসসর লঢস
নুযােী কয ব ঔরঘ কেোর কযাকে নে ঢারচনে ঝাওা সেপ্লঢ প্লব।
4. তৃ তীয় পি প্রলাক বা থাডপ পাটপ অযাডক্ষমক্ষনরেটর (টক্ষপএ)
স্বািে বীমার কিপ্লত্র এওটি ব িরপ্লডর পসরবঢস ন প্লা ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর বা টিসপএ ঘাু
ওরা। ারা সবপ্লে সবসভন্ন বীমাওারীরা স্বািে বীমার কক্লআম ামাপ্লনার চনে স্বািীন ংকঞপ্লনর
পসরপ্লবা বেবার ওপ্লর। এআ এপ্লচসন্সগুসআ টিসপএ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
ভারপ্লঢ, এওচন বীমাওারী স্বািে পসরপ্লবা কেোর চনে টিসপএ-কও সনযুি ওপ্লর, নোনে সবপ্লের
মপ্লিে যার ন্তভুস ি প্লা :
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i.

পসসিারওপ্লও এওটি অআপ্লটসন্টটি ওাটস কেো কযটি ঢাাঁর বীমা পসসর প্রমাড সপ্লপ্লব ওাচ
ওরপ্লব এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস র মে ওাপ্লচ াকপ্লব
ii. কনঝোওস ভু ি াপাঢাগুসপ্লঢ ওোলপ্ল পসরপ্লবা কেো
iii. কক্লআপ্লমর প্রসক্রোওরড ওরা
টিসপএরা প্লা স্বািীন পসরসঘসঢ যাপ্লের বীমাওারীরা সনযুি ওপ্লর স্বািে কক্লআমগুসর প্রসক্রোওরড এবং
ঘূ ান্ত ওরার চনে। টিসপএপ্লের স্বািে পসসিারওপ্লের পসরপ্লবা কেো শুরু ে াপাঢাপ্ল ভসঢস র
চনে আঈসনও পসরসঘসঢ পত্র কেো কণপ্লও ওোলপ্লপ্লর সভসত্তপ্লঢ ণবা পসরপ্ললাপ্লির সভসত্তপ্লঢ কক্লআমগুসর
মীমাংা না ো পযসন্ত।
ণাটস পাটিস োসটসমসনেঝর ঘাু ওরা ে ২০০১া কণপ্লও। ঢাাঁরা অআঅরসটএঅআ কণপ্লও
াআপ্লন্সপ্রাপ্ত এবং সনেসন্ত্রঢ এবং ঢাাঁপ্লের স্বািে পসরপ্লবা কেো বািেঢামূও। টিসপএ সপ্লপ্লব কযাকেঢা
চসন ওরার চনে নূেনঢম কয মূিন এবং নোনে কয সবসভন্ন লপ্লঢসর প্রপ্লোচন ে ঢা
অআঅরসটএঅআ—কঢ সনপ্লেসসলঢ অপ্লঙ।
কআওারপ্লড এঔন স্বাপ্লিের কক্লআমগুসর পসরপ্লবা বীমাওারীরা, ংকৃীঢ সপ্রসমোপ্লমর পাাঁঘ-ঙে লঢাংল
পাসরিসমপ্লও, টিসপএগুসর ওাপ্লঙ অঈঝপ্লাস ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ।
ণাটস পাটিস োসটসমসনেঝররা াপাঢাগুসণবা স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীপ্লের প্লঙ্গ এওটি MOU
স্বাির ওপ্লর এবং এআ কনঝোওস াপাঢাপ্ল যাাঁরা সঘসওৎা গ্রড ওরপ্লবন ঢাাঁপ্লের কযন ওোলপ্ল
পসরপ্লবা কেো ে ঢা ুসনসশ্চঢ ওপ্লর। এাঁরা প্লন বীমাওারী(রা) এবং বীমাওৃ ঢ(কের) মপ্লিে
মিেিঢাওারী, যাাঁরা াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ কওা-সটসপ্লনঝ ওপ্লর এবং স্বািে কক্লআমগুস ঘূ ান্ত ওপ্লর।
5. াপাতা
এওটি াপাঢা প্লা কযপ্লওাপ্লনা প্রসঢষ্ঠান কযঔাপ্লন ুিঢা এবং/ণবা অখাপ্লঢর চনে অন্তসবসভাকীে
করাকীর পসরঘযসা এবং কট কওোপ্লরর চনে প্রসঢষ্ঠা ওরা প্লেপ্লঙ। কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে, িানীে ওঢৃস পপ্লির
ওাপ্লঙ াপাঢা সপ্লপ্লব নসণভু ি ওরা অপ্লঙ এবং নসণভু ি  স্বীওৃ ঢ মোসটওো প্রোসক্টলনারপ্লের
ঢত্ত্বাবিাপ্লন পসরঘাসঢ ে এবং বলেআ সনম্নসসঔঢ নূেনঢম সবঘাযস সবেগুসপ্লও পূরড ওপ্লর:
a) ১০,০০,০০০ চনংঔোর ওম অপ্লঙ এমন লরগুসর কিপ্লত্র ন্তঢ ১০টি অন্তসবসভাকীে
করাকীর চনে লযো ণাওপ্লঢ প্লব এবং নোনে চােকাগুসর চনে ন্তঢ ১৫লযো ণাওপ্লঢ প্লব
;
b) ারা সেন রাসত্রর চনে স্বীওৃ ঢ নাসসং ওমী ঢার িীপ্লন ওমসঘারী সপ্লপ্লব ণাওপ্লঢ প্লব ;
c) ারা সেনরাসত্রর চনে স্বীওৃ ঢ কমসটওো প্রোসক্টলনার(রা) ণাওপ্লবন :
d) ঢাপ্লের সনচস্ব এওটি ম্পূডস সজ্জঢ পাপ্লরলন সণপ্লেঝার ণাওপ্লঢ প্লব কযঔাপ্লন প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর
প্রসক্রো ম্পূডস ওরা যাপ্লব;
e) করাকীর তেসনও করওটস রিা ওরা এবং কগুস বীমা কওাম্পাসনর নুপ্লমাসেঢ বেসির ওাপ্লঙ
চপ্রাপে রাঔপ্লঢ প্লব।
6. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনার
এওচন কমসটওো প্রোসক্টলনার প্লন এমন এওচন বেসি সযসন ভারপ্লঢর কয কওাপ্লনা রাপ্লচের
কমসটওো ওাঈসন্স কণপ্লও তবি করসচসেলপ্লনর সিওারী এবং ঢারফপ্ল ঢার অআনী ীমানার মপ্লিে
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কমসটসন নুলীন ওরার কযাকে; এবং ঢাাঁর াআপ্লপ্লন্সর ুপ্লযাক এবং অআনী ীমার মপ্লিে কণপ্লওআ
ওাচ ওপ্লরন। বীমা কওাম্পাসনগুস যসে বাপ্লিআ এমন সবসিসনপ্লি রাঔপ্লঢ পাপ্লরন কয করসচিাটস
প্রোসক্টলনার বা ঢাাঁর সনওঝ কওাপ্লনা পসরবার েপ্লের বীমাওৃ ঢ ো ঈসঘঢ নে।
7. স্বীকৃত নাপ
স্বীওৃ ঢ নাস মাপ্লন এমন এওচন বেসি যাাঁর ওাপ্লঙ ভারপ্লঢর নাসসং ওাঈসন্স ণবা ভারপ্লঢর কয
কওাপ্লনা রাপ্লচের নাসসং ওাঈসন্সপ্লর তবি করসচপ্লেলন অপ্লঙ।
8. যুক্ষিগ্রায এবং প্ররয়াজনীয় খরচ
এওটি স্বািে বীমা পসসপ্লঢ বমে এআ িারাটি ণাপ্লও। ওারড কযপ্লঢু সনসেস ি এওটি সঘসওৎার চনে
এবং এওটি সনসেস ি কভৌপ্লকাসও এাওাে কআ সঘসওৎার চনে যুসিগ্রাে কয ঔরঘ প্লব কআ ঔরপ্লঘর
িসঢপুরড কেো প্লব।
এওটি ািারড ংজ্ঞা প্লা ঐ পসরসিসঢটির সঘসওৎার চনে কয ঔরঘ ওরা প্লেপ্লঙ কটি
সঘসওৎাকঢভাপ্লব প্রপ্লোচনীে সঙ। কআ ঔরঘ বলেআ এওআরওম সঘসওৎার চনে কয এাওাে ঐ
সঘসওৎা প্লেপ্লঙ ঢার প্রঘসঢ স্তপ্লরর কণপ্লও কবসল প্লব না। ঐ সঘসওৎার চনে এমন কওাপ্লনা ঔরঘ
ন্তভুস ি ওরা প্লব না যা কওাপ্লনা বীমা না ণাওপ্ল ওরা কাপ্লঢা না।
অআঅরসটএ পসরপ্লবা বা রবরাপ্লর ঘাচস সপ্লপ্লব যুসিগ্রাে ঘাচস সনিসাসরঢ ওপ্লরপ্লঙ, কযগুস সনসেস ি
পসরপ্লবাোঢার চনে িোিাটস ঘাচস এবং করাক/অখাপ্লঢর প্রওৃ সঢ সবঘার ওপ্লর এওআ িরপ্লনর
পসরপ্লবার চনে কভৌপ্লকাসও এাওা নুযােী ঙ্গসঢপূডস ে।
প্রোনওারীর সব বাস প্লে কেো কণপ্লও বীমাওারীপ্লও ুরিা কেোর চনে এআ িারাটি রাঔা প্লেপ্লঙ।
কয ুিঢার প্লনও ওম ঔরপ্লঘ সঘসওৎা ওরা যাে, এমন ািারড ুিঢার চনে বীমাওারীপ্লও
কবসল ঔরপ্লঘর াপাঢাপ্ল যাো কণপ্লও প্রসঢপ্লরাি ওপ্লর।
9. ক্রেইরমর ক্রনাট ক্রেয়া
প্রসঢটি বীমা পসস কক্লআপ্লমর চনে সবপ্লম্ব চানাপ্লঢ এবং মস্ত ঢণে সনসেস ি মেীমার মপ্লিে চমা
কেোর চনে মে কেে। স্বািে বীমা পসসপ্লঢ, কযঔাপ্লনআ কক্রঢা ওোলপ্লপ্লর ুসবিা কপপ্লঢ ঘাআপ্লবন,
াপাঢাপ্ল ভসঢস োর যপ্লণি অপ্লকআ ঢা চানাপ্লনা ে। যসে, পসরপ্ললাপ্লির কক্লআমগুপ্লার খঝনাে,
বীমাওৃ ঢ প্লনওমে বীমাওারীপ্লও কক্লআম ম্পপ্লওস চানাপ্লনার প্রপ্লোচন মপ্লন ওপ্লরন না, এবং বহু
সেন/মা ঘপ্ল যাোর পর ঢণেগুস চমা কেন। সব চমা কেোর কিপ্লত্র কেসর প্ল ঢা সবটি
বাস প্লে সেপ্লঢ পাপ্লর, বীমাওৃ ঢ/ াপাঢা চাসোসঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর আঢোসে। এরফপ্ল বীমা
কওাম্পাসনর কক্লআপ্লমর চনে যণাযণ বেবিা ওরা প্রভাসবঢ ে। কআওারপ্লড বীমা কওাম্পাসনগুস কক্লআপ্লমর
চনে সবপ্লম্ব চানাপ্লনার ঈপর কচার কেে। কক্লআপ্লমর চনে ঢণে চমা কেোর সেপ্লনর মেীমা
ািারডঢ ঙা া পাোর সেন কণপ্লও ১৫সেপ্লন সির ওরা অপ্লঙ। এটি কক্লআপ্লমর দ্রুঢ এবং ঠিও
সরপ্লপাঝস ওরাপ্লও ্ভকব ওপ্লর, এবং এওআপ্লঙ্গ এটি বীমাওারীপ্লও কযঔাপ্লন প্রপ্লোচন ঢেন্ত ওপ্লর কেঔার
কিপ্লত্র ােঢা ওপ্লর।
অআঅরসটএ সনপ্লেসসলওাে সনসেস ি ওরা অপ্লঙ কয সনিসাসরঢ মপ্লের পপ্লর কক্লআম ম্পপ্লওস
চানাপ্লনা/ওাকচপত্র চমা কেোর সবেটি বলেআ সবপ্লবঘনা ওরপ্লঢ প্লব যসে ঢারচনে কওাপ্লনা
যুসিগ্রাে ওারড ণাপ্লও।
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10.

ক্ষি-ক্রত স্বাস্থয পরীিা

এওটি বেসিকঢ স্বািে পসসপ্লঢ, এওচন কক্লআম মুি পসসিারওপ্লও ঙাপ্ল র অওাপ্লর এআ ািারডঢ
এআ বেবিাটির ুসবিা কেো ে। পসস ঘাওাীন মপ্লে পর পর ঘার বঙর ঢা যসে কক্লআমসবীন ণাপ্লও, ঢাপ্ল ঢার কলপ্ল, স্বািে পরীিার ঔরঘটি বহু পসসপ্লঢ পসরপ্ললাি ওপ্লর কেো ে।
এটি ািারডঢ ঘসঢ ঢৃ ঢীে বপ্লস বীমাওৃ ঢ রাসলর ১%ক াপ্লর সনসেস ি ওরা অপ্লঙ।
11.

েমবক্ষধ্প ত ক্রবানা

এওচন কক্লআম-সবীন পসসিারওপ্লও ঈৎাসঢ ওরার অপ্লরা এওটি ঈপাে প্লা প্রপ্লঢেওটি কক্লআমসবীন বঙপ্লরর চনে এওটি ক্রমবসিসঢ কবানা কেো। এর ণস প্লা, পুননসবীওরপ্লডর মে এওটি
সনসেস ি লঢাংপ্লল বীমাওৃ ঢ রাসলটি কব াপ্লনা প্লব, িরা যাও বাসসও ৫% াপ্লর এবং ঢাপ্লও ৫০% পযসন্ত
বা াপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর যসে ঝানা েল বঙর কক্লআম-সবীন পুননসবীওরড ওরা ে।
অআঅরসটএঅআ সনপ্লেসসলওা নুযােী, স্বািে বীমা পসসর সভসত্তপ্লঢ শুিুমাত্র িসঢপূরপ্লডর ঈপর
পুঞ্জীভু ঢ কবানা কেো প্লঢ পাপ্লর এবং কবসনসফঝ পসসর চনে নে (বেসিকঢ েুখসঝনার পসস
ঙা া)। পুঞ্জীভু ঢ কবানাপ্লর পাপ্লরলন স্পিভাপ্লব প্রপ্লস্পক্টা  পসস নসণপ্লঢ ঈপ্লেঔ ণাওা ঈসঘঢ।
ঢারঈপর কওাপ্লনা এওটি সনসেস ি বঙপ্লর যসে এওঝা কক্লআম ওরা ে, চমা পুঞ্জীভু ঢ কবানা কআ
াপ্লরআ ওমপ্লব কয াপ্লর ঢা চমা প্লেপ্লঙ।
উোরণ
এওচন বেসি ৫,০০০ঝাওার সপ্রসমোম সেপ্লে ৩ি ঝাওার এওটি পসস সনপ্লেপ্লঙন। সদ্বঢীে বঙপ্লর,
যসে প্রণম বঙপ্লর কওাপ্লনা কক্লআম না খপ্লঝ ণাপ্লও, ঢাপ্ল সঢসন কআ এওআ সপ্রসমোম সেপ্লে ৩.১৫ি
ঝাওা (অপ্লকর বঙপ্লরর ঢু নাে ৫% কবসল) বীমাওৃ ঢ রাসল সপ্লপ্লব পাপ্লচ্ছন। েল বঙপ্লরর কবসল যসে
কক্লআম-সবীন পুননসবীওরড ওরা ে ঢাপ্ল কআ পসরমাড সকপ্লে োাঁ াপ্লঢ পাপ্লর ৪.৫ি ঝাওাে।
12.

মযাা/ক্রবানা

স্বািে পসসটিপ্লও কক্লআম-সবীন রাঔার চনে কযমন ঈৎাভাঢার বেবিা অপ্লঙ, ঢার সবপরীঢটিপ্লও
ঠিও বা ে মোা। এঔাপ্লন, যসে এওটি পসসর িীপ্লন কক্লআমগুস ঔুব কবসল ণাপ্লও, ঢপ্লব
পুননসবীওরপ্লডর মে মোা বা কবাছা সপ্রসমোম ংগ্রপ্লর মে ঘাপাপ্লনা ে।
স্বািে পসস এওটি ামাসচও ুসবিার পসস এআ েৃসিভসঙ্গ কণপ্লও, এপ্লঢাসেন পযসন্ত বেসিকঢ স্বািে
পসসগুসপ্লঢ এআ মোা ঘাপাপ্লনা েসন।
যসে, গ্রুপ পসসর কিপ্লত্র, মোা ঘাচস ওরা ে। কক্লআপ্লমর নুপাঢ যুসিগ্রাে ীমার মপ্লিে
রাঔার চনে াসবসও সপ্রসমোপ্লমর ঈপর ঈপযুিভাপ্লব কবাছা ঘাপাপ্লনা ে। অবার নেসেপ্লও সভজ্ঞঢা
যসে ভাপ্লা ে ঢাপ্ল প্রসমোম াপ্লরর ঈপর ঙাপ্ল র নুমসঢ কেো ে যাপ্লও বা ে কবানা।
13.

ক্রেইম না করার ছা়ি

সওঙু পডে অপ্লঙ যারা বীমাওৃ ঢ রাসলর ঈপর কবানা কেোর পসরবপ্লঢস কক্লআম সবীন প্রসঢ বঙপ্লরর
চনে সপ্রসমোপ্লমর ঈপর ঙা কেে।
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14.

ক্রকা-ক্রপরমন্ট/ক্রকা-ক্রলয়াক্ষরং

কওা-কপপ্লমন্ট প্লা এওটি িারডা কযঔাপ্লন এওটি স্বািে পসসর িীপ্লন প্রপ্লঢেওটি কক্লআপ্লমর চনে
বীমাওৃ ঢ এওটি ংল বন ওরপ্লবন। এটি পডেটির ঈপর সনভস র ওপ্লর বািেঢামূও বা কস্বচ্ছামূও
প্লঢ পাপ্লর। কওা-কপপ্লমন্ট বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে সনসেস ি এওটি সনেমানুবঢীঢা সনপ্লে অপ্ল যাপ্লঢ
প্রপ্লোচনীে াপাঢাপ্ল ভসঢস এ াপ্লনা যাে।
কওা-কলোসরং যাপ্লও সঢসরি বা ে এমন এওটি িােী
কক্লআম পসরমাপ্লডর এওটি লঢাংল প্লঢ পাপ্লর। বাচাপ্লর সওঙু
চনেআ শুিু কওা-কপপ্লমন্ট এওটি িারা সপ্লপ্লব রপ্লেপ্লঙ।
ািারডভাপ্লব খঝা কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার, ণবা সনসেস ি এওটি
15.

রাসল প্লঢ পাপ্লর, ণবা নুপ্লমােনপ্লযাকে
পডে অপ্লঙ কযঔাপ্লন সওঙু িরপ্লডর ুপ্লঔর
কযমন ব
কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার, ণবা
বে প্লে যাো বেসিপ্লের কিপ্লত্র।

ক্ষডডাক্ষিব/অক্ষতক্ষরি

স্বািে পসসপ্লঢ এপ্লও সঢসরি- বা প্লে ণাপ্লও, এঝা প্লা িােী পসরমাড এওঝা ণস যা
বীমাওারীর কক্লআম কেোর অপ্লক প্রারস্ভকওভাপ্লব বীমাওৃ ঢপ্লও প্রোন ওরপ্লঢ ে, কযমন, এওঝা
পসসপ্লঢ যসে সটটাসক্টব বা সবপ্লোচে ে 10,000ঝাওা ে, বীমাওৃ ঢপ্লও প্রপ্লঢেওটি বীমাওৃ ঢ
কাওাপ্লনর চনে 10,000ঝাওা চমা সেপ্লঢ ে। বডসনা ওরার চনে, কক্লআম যসে 80,000ঝাওার
ে, বীমাওৃ ঢপ্লও প্রণপ্লম 10,000ঝাওা বন ওরপ্লঢ প্লব এবং বীমওারী 70,000ঝাওা কেপ্লবন।
সপঝা ওোল পসসর কিপ্লত্র সটটাসক্টব বা সবপ্লোচে এওঝা সনিসাসরঢ ংঔেও সেন/খন্টা প্লঢ
পাপ্লর যা বীমাওারীর প্রপ্লেে কয কওাপ্লনা ুসবিার অপ্লক প্রপ্লযাচে প্লব।
16.

ঘর ভা়িার ক্ষনয়ন্ত্রণ

কবল সওঙু পডে প্লপন এপ্লিট ে কযঔাপ্লন কক্লআপ্লমর মে বীমাওৃ ঢ রাসলআ প্লা প্লবসাচ্চ পসরমাড ঝাওা
যা কেো ে। এঔন কবল সওঙু পডে অপ্লঙ কযঔাপ্লন বীমাওৃ প্লঢর খপ্লরর কিডী বাঙাআটিপ্লও বীমাওৃ ঢ
রাসলর প্লঙ্গ ম্পওস যুি ওপ্লর ীমাবে ওপ্লর কেো প্লেপ্লঙ। সভজ্ঞঢাে কেঔা ককপ্লঙ, াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওার মপ্লের ব ঔরঘ খপ্লরর ভা া নুাপ্লর ে, কবসল ভা ার খপ্লর ণাওপ্ল ঔরপ্লঘর ব
ঢাসওার িীপ্লন ঔরঘ কআ নুপাপ্লঢ কবপ্ল
যাে। যসে পসসটিপ্লঢ খর ভা ার ীমাবেঢা
প্রসঢসেন বীমাওৃ ঢ রাসলর ১% ওপ্লর ণাপ্লও, ঢাপ্ল যসে কওাপ্লনা বেসির বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাড
১ি ঝাওা ে, ঢপ্লব সঢসন প্রসঢসেপ্লনর খর ভা ার চনে ১০০০ঝাওা পাপ্লবন। এর কণপ্লও এওটি
আসঙ্গঢ স্পি কয যসে কওাপ্লনা বেসি কবল োসম াপাঢাপ্ল সবাবহু সঘসওৎা কপপ্লঢ ঘান, ঢপ্লব
ঢাাঁপ্লও যণাযণ সপ্রসমোপ্লম কবসল পসরমাপ্লডর বীমাওৃ ঢ রাসল সওনপ্লঢ প্লব।
17.

পুননপ বীকরণরযাগযতার ধ্ারা

স্বািে বীমা ংক্রান্ত অআঅরসটএ-র সনপ্লেসসলওাে স্বািে বীমাপ্লও অচীবপ্লনর চনে পুননসবীওরডপ্লযাকে
সপ্লপ্লব বািেঢামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। এওটি বীমা কওাম্পাসন পুননসবী ওরপ্লঢ এওমাত্র ঢঔনআ স্বীওার
ওরপ্লঢ পাপ্লর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ঢ বেসি (বা ঢাাঁর পি সনপ্লে কওঈ) ে বীমাটি ওরাপ্লনার
চনে বা পরবঢীওাপ্ল ঢাাঁর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ কওাপ্লনা চাসোসঢ, সমণো বডসনা ণবা কঘপ্লপ যাোর
মপ্লঢা সভসত্ত পাো যাে।
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18.

খাক্ষররজর ধ্ারা

সনেন্ত্রড সবিানওারীরা ঔাসরপ্লচর িারাটিপ্লও মাপওাঠিওৃ ঢ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ এবং এওটি বীমা কওাম্পাসন
কযপ্লওাপ্লনা মপ্লে পসসটি ঔাসরচ ওপ্লর সেপ্লঢ পাপ্লর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ঢ সমণো বডসনা,
চাসোসঢ, প্রওৃ ঢ খঝনা না প্রওাল ওরা ণবা প্লযাসকঢার মপ্লঢা ওাচ ওরপ্লঙন।
ন্তঢ পপ্লনপ্লরা সেপ্লনর সসঔঢ কনাটি করসচিাটস এ/সট ওপ্লর বীমাওৃ প্লঢর কল কয ঠিওানা চাসনপ্লেপ্লঙন
কঔাপ্লন পাঞাপ্লনা প্রপ্লোচন। যঔন বীমাওারী পসসটি ঔাসরচ ওপ্লরন, ঢঔন বীমার নুত্তীডস
কমোেওাপ্লর প্লঙ্গ ংসিি কল সপ্রসমোপ্লমর এওটি নুপাঢ বীমাওৃ ঢপ্লও সফসরপ্লে সেপ্লঢ প্লব। বলে
যসে কওাপ্লনা কক্লআম পসসটির িীপ্লন না ওরা প্লে ণাপ্লও।
যসে বীমাওৃ ঢ বীমাটি ঔাসরচ ওপ্লরন, ঢাপ্ল সরফািটি ওম মপ্লের াপ্লর প্লব। এর ণস প্লা,
বীমাওৃ ঢ সপ্রসমোপ্লমর সরফাি পাপ্লবন ঢপ্লব কটি কপ্রা-রাঝা বা নুপাসঢও াপ্লরর ঢু নাে ওম
লঢাংপ্ললর াপ্লর। যসে কওাপ্লনা কক্লআম ওরা প্লে ণাপ্লও ঢপ্লব কওাপ্লনা সরফাি প্লব না।
19.

ক্ষি ুক ইন ময়

চসে এওচন কক্রঢা এওটি নঢু ন বীমা পসস কওপ্লনন এবং ঢারপর পসসর টকুপ্লমন্টগুস পাোর
পর কেপ্লঔন কয লঢস এবং লঢস াবীগুস যা সঢসন ঘাআপ্লঙন কঢমন নে, ঢঔন ঢাাঁর সবওল্প ওী?
অআঅরএসটএঅআ এমন িরপ্লডর মোর সেপ্লও নচর করপ্লঔ ঢার অআপ্লন এরচনে কক্রঢা-বেু ত্বমূও
বেবস্তা করপ্লঔপ্লঙ। কক্রঢা এটি সফসরপ্লে সেপ্লে পাপ্লরন এবং সরফাি কপপ্লঢ পাপ্লরন ঢপ্লব কটি প্লব
সনম্নসসঔঢ লঢস াবীগুসর সবোিীন:
1. এঝা কওবমাত্র চীবন বীমা পসস এবং ন্তঢ এও বঙপ্লরর কমোপ্লের স্বািে বীমা পসসর
কিপ্লত্রআ প্রপ্লযাচে ে।
2. পসসর টকুপ্লমন্ট পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে কক্রঢাপ্লও এআ সিওার প্রপ্লোক ওরপ্লঢ প্লব
3. ক ওণা ঢাাঁপ্লও বলেআ বীমাওারীপ্লও সসঔঢভাপ্লব চানাপ্লঢ প্লব
4. পসসপ্লঢ কওাপ্লনা কক্লআম ওরা না প্লআ কওবমাত্র সপ্রসমোম কফরঢ প্লব এবং কআমপ্লঢা
োটচাি ওরা প্লব।
a) কয মেটির চনে ওভার ণাওপ্লঙ ঢঔন অনুপাসঢও াপ্লর ছুাঁ সওর সপ্রসমোম
b) সঘসওৎাকঢ পরীিার চনে বীমাওারীর কয ঔরঘ প্লেপ্লঙ এবং
c) িোম্প সটঈটির ঘাচস
20.

পুননপ বীর জনয অন্তবপ তী ময়কা

স্বািে বীমা পসসর এওটি গুরুত্বপূডস তবসলিে প্লা বীমার িারাবাসওঢা বচাে রাঔা। এওটি পসসর
িীপ্লন ুসবিাগুস ঢঔনআ বচাে ণাপ্লও যসে কআ পসস কওাপ্লনারওম সবরসঢ ঙা াআ পুননসবী ওরা
প্লে ণাপ্লও, মেমপ্লঢা পুননসবী ওরা প্লা ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
অআঅরসটএঅআ-এর সনপ্লেসসলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসসর পুননসবীওরপ্লডর চনে এওটি
৩০সেপ্লনর ন্তবসঢী মেপবস কেো প্লে ণাপ্লও।
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অপ্লকর বীমাটির কমোে কল প্লে যাোর ৩০সেপ্লনর মপ্লিে যসে পুননসবী ওরা প্লে ণাপ্লও ঢাপ্ল
িারাবাসওঢা বচাে রাঔার চনে ব ুসবিা পাো যাপ্লব। সবরসঢর মপ্লে যসে কওাপ্লনা কক্লআম ওরা
ে, ঢপ্লব ঢা কডে ওরা প্লব না।
পুননসবীওরড ওরার চনে বীমাওারী েীখসঢর ন্তবসঢী মেপপ্লবসর নুপ্লমােন কেোর সবেটি সবপ্লবঘনা
ওরপ্লঢ পাপ্লর, কটি বলে স্বঢন্ত্রে পপ্লডের ঈপর সনভস রলী।
ঈপসরসেসঔঢ সিওাংল মূ িারা, ংজ্ঞা, বাে কেো অআঅরসটএ-এর চাসর ওরা সনপ্লেসসলওা
নুযােী স্বািে সনেন্ত্রড এবং স্বািে বীমা মান সনিসারডওারীর িীপ্লন মান সনেস াসরঢ ওরা। ঙাত্রপ্লের
পরামলস কেো প্লচ্ছ এওআ সবপ্লের মপ্লিে সেপ্লে অবার যাোর চনে এবং মপ্লে মপ্লে অআঅরসটএ
কয সনপ্লেসসলওা এবং াকুস ার কেে কম্পপ্লওস ঢাাঁপ্লের সনপ্লচপ্লেরপ্লও অপপ্লটঝ রাঔপ্লঢ।
ক্ষনরজরক যাচাই 2
অআঅরসটএ সনপ্লেসসলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসস পুননসবীওরড ওরার চনে —————————
এওটি ন্তবসঢী মেওা পাো যাে।
I. পপ্লনপ্লরা সেন
II. সঢসরল সেন
III. পাঁেঢাসেল সেন
IV. াঝ সেন
ারাংল
a) প্রঢোসলঢ েুখসঝনা/ ুিঢা যার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর এমন খঝনার
কিপ্লত্র এওটি স্বািে বীমা পসস এওচন বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও অসণসও ুরিা কেে।
b) ওপ্লঢাচন মানু পসসর িীপ্লন ওভার পাপ্লচ্ছন ঢার সভসত্তপ্লঢ স্বািে বীমা পপ্লডের কিডীওরড ওরা
ে: বেসিকঢ পসস, ফোসমস কলাঝার পসস, গ্রুপ পসস।
c) এওটি াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর পসস ণবা কমসটপ্লক্লআম, ুিঢা/েুখসঝনার
কিপ্লত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরঘটি পসরপ্ললাি ওপ্লর।
d) াপাঢাপ্ল ভসঢস োর মপ্লের অপ্লক যপ্লঢাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অপ্লঙ (ািারডঢ ৩০সেন)
কআ মপ্লের মপ্লিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটিআ প্লা াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার
মে পূবস ঔরঘ, এবং যাপ্লও কক্লআপ্লমর ংল সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব।
e) াপাঢাপ্ল ভসঢস োর মপ্লের পরবঢী যপ্লঢাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অপ্লঙ (ািারডঢ
৬০সেন) কআ মপ্লের মপ্লিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔরঘ প্লেপ্লঙ, এবং যাপ্লও কক্লআপ্লমর ংল
সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব, কটিআ প্লা াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে পরবঢী ঔরঘ।
f) এওটি ফোসমস কলাঝার পসসপ্লঢ, পসরবার যার মপ্লিে স্ত্রী, সনভস রলী ন্তান এবং সনভস রলী
মা-বাবা
অপ্লঙন, ঢাাঁপ্লের এওটি এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে কযটি ককাঝা
পসরবারটির মপ্লিে কলাঝ ওপ্লর।
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g) াপাঢাপ্লর তেনসন্নন নকে পসস াপাঢাপ্ল ভসঢস
বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও এওটি সনসেস ি পসরমাড ঝাওা কেে।

ণাওার মপ্লের তেনসন্নন ঔরপ্লঘর চনে

h) সনসেস ি সওঙু ঈসেসঔঢ চটি ুঔ িরা প প্ল এওটি সবরাঝ পসরমাড ঝাওা কেোর বেবিা
অপ্লঙ কয পসসপ্লঢ ঢাপ্লও চটি ুঔ পসস বপ্ল।
i) এওটি সনসেস ি মপ্লনানীঢ পসরমাড (যাপ্লও ীমা ণবা সটটাসক্টব বা ে)-এর সিওন্তু এওটি
ঈচ্চঢর বীমাওৃ ঢ রাসলর চনে ঈচ্চ সটটাসক্টব ণবা ঝপ-অপ ওভার ওভাপ্লরর প্রস্তাব কেে।
j) এওটি সনসেস ি ুসবিার ওভার বীমাওৃ ঢপ্লও পযসাপ্ত ুসবিা কেে এবং বীমাওারীপ্লও ঢাাঁর পসসটির
ওাযসওরীভাপ্লব মূে সনিসারড ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর
k) এওটি বেসিকঢ েুখসঝনা (সপএ) ওভার প্রঢোসলঢ েুখসঝনার চনে মৃঢুে এবং সবওাঙ্গঢার কিপ্লত্র
িসঢপুরপ্লডর ুসবিা সেপ্লে ণাপ্লও।
l) বসসবসভাপ্লকর করাকীপ্লের ওভার কযমন োাঁপ্লঢর সঘসওৎা, েৃসির যপ্লত্নর ঔরঘ, রুটিন সঘসওৎাকঢ
পরীিা এবং পরীিা আঢোসের চনে, কযঔাপ্লন াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার প্রপ্লোচন কনআ করওম
সঘসওৎাকঢ ঔরঘ কেো ে।
m) এওটি গ্রুপ পসস এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন এওচন সনপ্লোকওঢস া প্লঢ পাপ্লরন, এওটি
ংকঞন, বোপ্লের কক্রসটঝ ওাটস সটসভলন সনপ্লঢ পাপ্লর, কযঔাপ্লন এওটি এওও পসস বেসিপ্লের
এওটি ম্পূু্ডস ওভার সেপ্লঢ পাপ্লর।
n) পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর সিওন্তু ঔরঘ প্লে ককপ্ল ওপ্লপসাপ্লরঝ কলাঝার ণবা বাফার
ওভাপ্লরর পসরমাড কআ সিও ঔরঘ কমঝাপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
o) ভারসচ কমসটপ্লক্লআম /ভ্রমড পসস এওচন বেসিপ্লও ওভার কেে যঔন সঢসন
ণাওাওাীন মপ্লে েুখসঝনা, অখাঢ এবং ুিঢার ছুাঁ সওর কিপ্লত্র ঈন্মুি ণাপ্লওন।

সবপ্লেপ্লল

p) ওপ্লপসাপ্লরঝ খন খন ভ্রমড পসরওল্পনা প্লা এওটি বাসসও পসস কযঔাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরঝরা ঢাাঁপ্লের
এসক্স্ট্চসওঈটিভ যাাঁরা খন খন ভারপ্লঢর বাআপ্লর যান ঢাাঁপ্লের চনে বেসিকঢ পসস গ্রড ওপ্লরন।
q) সবভ্রাসন্ত এ াপ্লঢ সবপ্ললঢ বীমাওৃ ঢপ্লের চনে স্বািে বীমাে প্লনও লঢস বেবার ওরা ে অআন
ওপ্লর যার মান সনিসারড ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসটএ।
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ক্ষনরজরক পরীিার উির
উির

1

ঠিও ঈত্তরটি প্লা II.
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে পূবস ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর মেপবসটি যসে বীমাওারী কণপ্লও বীমাওারীর
মপ্লিে ঢারঢমে ণাপ্লও এবং কটি পসসপ্লঢ সনসেস ি ওরা ণাপ্লও, বপ্লঘপ্লে প্রঘসঢ ওভার প্লা
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে পূবস সঢসরল সেন।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি প্লা

I.

অআঅরসটএ-এর সনপ্লেসসলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসসর পুননসবীওরপ্লডর চনে এওটি ৩০সেপ্লনর
ন্তবসঢীওাীন মপ্লের নুমসঢ পাো যাে।

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার ঔরপ্লঘর পসসর কপ্রসিপ্লঢ সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

শুিুমাত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মেটিআ ওভার ওরা ে

II. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওা এওআপ্লঙ্গ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার
ওরা ে
III. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওা এওআপ্লঙ্গ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওরা
এবং এওটি সবরাঝ পসরমাড ঝাওা বীমাওৃ প্লঢর মৃঢুের কঝনার কিপ্লত্র পসরবাপ্লরর েেপ্লের কেো
প্লে ণাপ্লও
IV. প্রণম বঙর কণপ্লওআ াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরঘ ওভার ওরা ে এবং যসে প্রণম
বঙর কওাপ্লনা কক্লআম না ওরা ে ঢপ্লব াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের পূবস এবং প্রাও
মপ্লের ঔরপ্লঘর ওভার কেো প্লে ণাপ্লও
প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন?
I.

স্বািে বীমা করাক সবেটি ামাে

II. স্বািে বীমা মৃঢুে াপ্লরর সবেটি ামাে
III. স্বািে বীমা করাক এবং এওআপ্লঙ্গ মৃঢুে ার ামাে
IV. স্বািে বীমা করাক এবং মৃঢুে ার কওাপ্লনাটিআ ামাে না

361

প্রশ্ন

3

স্বািে বীমাে কয ওোলপ্ল পসরপ্লবা কেো ে ঢার কপ্রসিপ্লঢ সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

বীমা কওাম্পাসনগুসর শুরু ওরা এটি এওটি পসরপ্লবল বােব ককা-সগ্রন ঈপ্লেোক। এটি শুরু ওরা
প্লেপ্লঙ তবেুেসঢন কপপ্লমন্টপ্লও ঈৎা সেপ্লঢ যাপ্লঢ বাসস্তসবও ঝাওার কনাপ্লঝর প্রঘন ওম ওরা যাে
এবং কাঙ বাাঁঘাপ্লনা যাে।

II. বীমাওৃ ঢপ্লও কওাপ্লনারওম ঔরঘ ঙা াআ সবপ্লন পোে পসরপ্লবা কেো ে এবং এরচনে কওাপ্লনা
ঝাওা সেপ্লঢ ে না ওারড কযপ্লঢু এওটি সবপ্লল প্রওপ্লল্পর িীপ্লন রওার বীমা কওাম্পাসনপ্লও
এআ ঝাওা সেপ্লে কেে।
III. যাবঢীে কপপ্লমন্ট যা বীমাওৃ ঢ ওরপ্লবন ঢা শুিুমাত্র আন্টারপ্লনঝ বোসেংপ্লের মািেপ্লমআ ণবা
ওাপ্লটসর মািেপ্লমআ ওরপ্লঢ প্লব ওারড কযপ্লঢু বীমা কওাম্পাসন ঝাওা গ্রড ওরপ্লব না
IV. বীমাওৃ ঢ ঝাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ সবপ্লর মীমাংা ওপ্লর
প্রশ্ন 4
স্বািে বীমাে াপাঢাপ্লর কপ্রসিপ্লঢ সপসপএন-এর ম্পূডস অওারটি ঠিওভাপ্লব সঘসহ্নঢ ওরুন।
I.

পাবসও কপ্রফাটস কনোওস

II. কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোওস
III. পাবসও প্রাআপ্লভঝ কনঝোওস
IV. কপ্রাভাআটার কপ্রফাপ্লরসন্সো কনঝোওস
প্রশ্ন

5

সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও নে ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন?
I.

এওচন সনপ্লোকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীপ্লের চনে গ্রুপ পসস ওরাপ্লঢ পাপ্লরন

II.

এওটি বোে ঢাাঁর কক্রঢাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লঢ পাপ্লর

III. এওচন কোওানোর ঢাাঁর কক্রঢাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লঢ পাপ্লরন
IV.

ওমসঘারীপ্লের চনে এওচন সনপ্লোকওঢস ার কনো গ্রুপ পসসটিপ্লঢ ওমসঘারীপ্লের পসরবারপ্লও
ন্তভুস ি ওরার চনে প্রাসরঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।

ক্ষনরজরক পরীিার প্ররশ্নর উির
উির

1

ঠিও বাঙাআটি প্লা

II।

াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর এওটি পসসপ্লঢ, াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে এওআপ্লঙ্গ
াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মপ্লের পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওপ্লর।
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উির

2

ঠিও বাঙাআটি প্লা I।
স্বািে বীমা করাপ্লকর (ুপ্লঔর োর ার) সবেটি ামাে।
উির

3

ঠিও বাঙাআটি প্লা

IV।

ওোলপ্ল পসরপ্লবার িীপ্লন, বীমাওৃ ঢ ঝাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাঢাপ্লর
প্লঙ্গ সবপ্লর মীমাংা ওপ্লরন।
উির

4

ঠিও বাঙাআটি প্লা

II।

সপসপএন-এর ণস প্লা কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোওস বা কনঝোপ্লওসর পঙন্নআ প্রোনওারী।
উির

5

ঠিও বাঙাআটি প্লা

III।

I, II, এবং IV নম্বর সববৃসঢটি প্লা ঠিও।
III নম্বর সববৃসঢটি ভু  ওারড এওচন
কোওানোর ঢাাঁর কক্রঢাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লঢ পাপ্লরন না।
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অধ্যায় 20
স্বািে বীমা অিাররাআটিং
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
এআ িোপ্লের ঈপ্লেলে প্লা স্বািে বীমাে অিাররাআটিং ম্পপ্লওস অপনাপ্লও সবস্তাসরঢ জ্ঞান কেো। কয
কওাপ্লনা িরপ্লনর বীমার কিপ্লত্রআ অিাররাআটিং এওটি গুরুত্বপূডস সেও এবং এওঝা বীমা পসস আুে
ওরার কিপ্লত্র গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর। এআ িোপ্লে, অপসন অিাররাআটিংপ্লের মূ নীসঢ,
রঞ্জাম  এর প্রসক্রো ম্পপ্লওস এওঝা অন্নাচ পাপ্লবন। এঔাপ্লন অপনাপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমার
অিাররাআটিং ম্পপ্লওস ঢণে চানাপ্লনা প্লব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

অিাররাআটিং ওী?
অিাররাআটিং–কমৌসও িারডা
ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেসসলওা
অআঅরসটএঅআ-এর নোনে স্বািে বীমা অআন
অিাররাআটিংপ্লের চনে মূনীসঢ  স্তর
অিাররাআটিং প্রসক্রো
গ্রুপ স্বািে বীমা
সবপ্লেল ফর বীমার অিাররাআটিং
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িাররাআটিং

এআ িোে প ার পর অপসন িম প্লবন :
a)
b)
c)
d)
e)

অিাররাআটিং বপ্লঢ ওী কবাছাে ঢা বুসছপ্লে সেপ্লঢ
অিাররাআটিংপ্লের কমৌসও িারডা বডসনা ওরপ্লঢ
অিাররাআঝাররা কয নীসঢ কমপ্লন ঘপ্ল  রঞ্জাম সনপ্লে ওাচ ওপ্লর ঢা বোঔো ওরপ্লঢ
অিাররাআটিং বেসিকঢ স্বািে বীমা পসসর প্রসক্রো ম্পূডস ওরাপ্লও বাবা সেপ্লঢ
ওীভাপ্লব গ্রুপ স্বািে পসসর অিাররাআটিং ওরা ে ঢা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ

এই পক্ষরক্ষস্থক্ষতটা নজর করুন
48 বঙর বেী মনীল এওচন ফ্টোর আসঞ্জসনোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন। মনীল সোন্ত সনপ্লেপ্লঙন
সনপ্লচর চনে এওঝা স্বািে বীমা পসস কনপ্লবন। সঢসন এওঝা আনুপ্লরন্স কওাম্পাসনপ্লঢ ককপ্লন, কঔাপ্লন
ঢাাঁপ্লও এওঝা কপ্রাপ্লপাচা ফমস কেো প্লা, যার মপ্লিে ঢাাঁর লরীপ্লরর ক ন  স্বািে, মানসও
স্বািে, অপ্লক কণপ্লও ণাওা ুঔ, ঢাাঁর পসরবাপ্লরর স্বািে ম্পসওস ঢ আসঢা, ভো  অপ্লরা কবল
সওঙু ম্পপ্লওস এওগুচ্ছ প্রপ্লশ্নর চবাব সেপ্লঢ প্লব।
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কপ্রাপ্লপাচা ফমসঝা পাোর পর ঢাাঁপ্লও কবল সওঙু নসণ কপল ওরপ্লঢ প্লব কযমন ঢাাঁর পসরসঘসঢ 
বেপ্লর প্রমাডপত্র, ঠিওানার প্রমাড  ঢীপ্লঢর কমসটওো করওটস। ঢারপর ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লও এওঝা
কল্ণ কঘও-অপ  অপ্লরা সওঙু কমসটওো কঝি ওরাপ্লঢ বপ্লন, এপ্লঢ সঢসন ঢাল প্লন।
মনীল সনপ্লচপ্লও এওচন স্বািেবান মানু বপ্লআ মপ্লন ওপ্লরন এবং ঢাাঁর অে কবল ভাপ্লা। মনীল ঔুব
বাও প্লন কয ঢাাঁর কিপ্লত্র বীমা কওাম্পাসন কওন এআ িরপ্লনর এওঝা েীখস প্রসক্রো সনপ্লচ্ছ। এমনসও
এআ মস্ত সওঙু র পর বীমা কওাম্পাসন ঢাাঁপ্লও বপ্লা কয কমসটওো পরীিাে ঢাাঁর াআ কওাপ্লপ্লির 
াআ ব্লাট কপ্রার িরা পপ্ল প্লঙ, যা পরবঢীওাপ্ল ঢাাঁর হৃেরপ্লকর ্ভকাবনা বাস প্লে সেপ্লচ্ছ। যসে ঢাাঁরা
ঢাাঁপ্লও এওঝা পসসর প্রস্তাব সেপ্লচ্ছ, সওন্তু ঢার চনে ঘ া সপ্রসমোম সেপ্লঢ প্লব, কয েঝা ঢাাঁর এও
বেু যা সেপ্লচ্ছ ঢার ঢু নাে প্লনও কবসল। ঢাআ মনীল আ পসসঝা সনপ্লঢ স্বীওার ওরপ্লন।
এঔাপ্লন, আনুপ্লরন্স কওাম্পাসন ঢাপ্লের অিাররাআটিং প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব এআ মস্ত পেপ্লিপগুস
নুরড ওপ্লরপ্লঙ। কওাপ্লনা ছুাঁ সও ওবাপ্লরচ কেোর মে এওচন বীমাওারীর ঠিওভাপ্লব ছুাঁ সওর
মূোেড ওরা চরুরী এবং এওঝা যুসিঙ্গঢ াভ ওরার ওণা ভাবা েরওার। ছুাঁ সওঝা যসে
ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরা না ে এবং কওাপ্লনা কক্লআম ে, ঢাপ্ল এওঝা কাওান প্লব। ঢারপর
বীমাওারী মস্ত বীমাওৃ ঢ বেসির কণপ্লও সপ্রসমোম ংগ্র ওপ্লর এবং এআ ণসঝাপ্লও ঢাপ্লও এওঝা
ট্রাপ্লির মপ্লঢা ওপ্লর ামাপ্লঢ ে।
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A. আন্ডাররাইটং কী ?
1. আন্ডাররাইটং
বীমা কওাম্পাসন কআ মানুপ্লেরআ বীমা ওরাপ্লঢ ঘাে, অলা ওরা যাে যাাঁরা বীমা পুপ্ল কয ছুাঁ সও
সনপ্লে অপ্লঙন ঢার নুপাপ্লঢ পযসাপ্ত পসরমাড সপ্রসমোম ঢাাঁরা ভরপ্লবন। ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের চনে এওচন
প্রস্তাবপ্লওর কণপ্লও ঢণে ংগ্র  ঢা সবপ্লিপ্লডর এআ প্রসক্রোআ অিারারাআটিং বপ্ল পসরসঘঢ। এআ
প্রসক্রোর মািেপ্লম ংকৃীঢ ঢপ্লণের সভসত্তপ্লঢ ঢারা সোন্ত কনপ্লব কয ঢাাঁরা এওচন প্রস্তাবপ্লওর বীমা
ওরাপ্লবন সও ওরাপ্লবন না। যসে ঢাাঁরা বীমা ওরাপ্লনার সোন্ত কনন ঢাপ্ল এআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর কণপ্লও
যুসিঙ্গঢ াভ ওরপ্লঢ প্ল ওঢ সপ্রসমোম ো ঈসঘঢ, লঢস ওী প্লব ঢা ঠিও ওরপ্লঢ প্লব।
করাকাপ্লরর িারডার ঈপর সভসত্ত ওপ্লরআ োাঁস প্লে অপ্লঙ স্বািে বীমা। এঔাপ্লন করাকার বপ্লঢ কবাছাে
এওচন বেসির ুি োর ্ভকাবনা  ঢার চনে প্রপ্লোচনীে সঘসওৎা  াপাঢাপ্ল ভসঢস
োর ্ভকাবনা কওমন রপ্লেপ্লঙ। এওঝা ব
পসরপ্লর করাকার বেপ্লর দ্বারা প্রভাসবঢ ে
(ািারডঢ ওমবেীপ্লের ঢু নাে বসরষ্ঠ নাকসরওপ্লের মপ্লিে এঝা কবসল) এবং নোনে প্রসঢকূ
সবপ্লের ওারপ্লড এঝা বাপ্ল কযমন কবসল চন বা ওম চন, ঢীঢ  বঢস মাপ্লনর সনসেস ি করাক
বা ুিঢার আসঢা, িূমপাপ্লনর মপ্লঢা বেসিকঢ ভো, বঢস মান স্বাপ্লিের বিা এবং প্রস্তাবপ্লওর
কপলা যসে কঝাপ্লও সবপজ্জনও বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা ে। ঈপ্লঝাসেপ্লও করাকার সনসেস ি সওঙু নুকূ
সবপ্লের ওারপ্লড ওপ্লম যাে কযমন ওম বে, এওঝা ুি াআফিাআ প্রভৃ সঢ।
ংজ্ঞা
আন্ডাররাইটং প্লা এওটি যণাযণভাপ্লব ছুাঁ সও মূোেড এবং কয লঢস াবীর ঈপর োাঁস প্লে বীমা
ওভার মঞ্জুর ওরা প্লব ক বোপাপ্লর সোন্ত কনোর এওটি পেসঢ।
2. আন্ডাররাইটংরয়র চাক্ষো
অিাররাআটিং প্লা এওঝা বীমা কওাম্পাসনর কমরুেণ্ড ওারড প্লকাঙাপ্লাভাপ্লব ছুাঁ সও গ্রড ওরপ্ল ণবা
পযসাপ্ত সপ্রসমোপ্লমর ওারপ্লড বীমাওারী কেঈসো প্লে কযপ্লঢ পাপ্লর।নেসেপ্লও, সঢসরি ঔুাঁঢঔুাঁপ্লঢ বা
ঢওস প্ল বীমা কওাম্পাসনটি কযঔান কণপ্লও ছুাঁ সও এওরওমভাপ্লব ঙস প্লে কেো যাে এমন এওঝা ব
পু বানাপ্লঢ বেণস প্লব। ঢাআ ছু সওস  বেবার মপ্লিে ঠিও ভারামে রাঔাঝাআ গুরত্বপূডস, ঢা ওপ্লরআ
ংকঞনঝাপ্লও প্রসঢপ্লযাসকঢামুঔী  াভোেও ওরা যাে।
ংসিি বীমা কওাম্পাসন েলসন, নীসঢ  ছুাঁ সওর িু িার প্লঙ্গ ঢা সমসপ্লে এআ ভারামে রাঔার
প্রসক্রোঝা ম্পন্ন ওপ্লর অিাররাআঝার। ঢাাঁর ওাচঝা প্লা ছুাঁ সওর কিডীসবভাক ওপ্লর এওঝা ঠিও
মূপ্লে ঢা গ্রড ওরার সবপ্লে সোন্ত কনো। এআ কঔো রাঔা চরুরী কয ছুাঁ সও গ্রড মাপ্লন প্লা
ভসবেপ্লঢ বীমাওারী কক্লআম সনষ্পসত্তর এওঝা প্রসঢশ্রুসঢ।
3. আন্ডাররাইটং – ঝুঁু ক্ষক মূযায়ণ
অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের এওঝা প্রসক্রো যা বেসি বা ককাষ্ঠীর তবসলপ্লিের সভসত্তপ্লঢ ঠিও
ে। এঔাপ্লন ছঈরসওর স্তপ্লরর সভসত্তপ্লঢ অিাররাআঝার সোন্ত কনন ছুাঁ সও গ্রড ওরা প্লব সও প্লব না
এবং সনপ্ল ঢা ওঢ মূপ্লে কনো প্লব।প্লয কওাপ্লনা পসরসিসঢপ্লঢআ ছুাঁ সও গ্রড ওরপ্লঢ ে ঢঢা 
নোেঙ্গঢ সভসত্তপ্লঢ ণসাৎ কওাপ্লনা পিপাঢ এওআ িরপ্লনর প্রপ্লঢেওটি ছুাঁ সওপ্লও কিডীবে ওরা ঈসঘঢ।
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এআ কিডীসবভাকঝা ে ািারডঢ িোিাটস স্বীওৃ সঢ ঘাপ্লঝসর মািেপ্লম কযঔাপ্লন প্রপ্লঢেওটি ছুাঁ সওর পসরমাড
সনিসাসরঢ প্লেপ্লঙ এবং কআ নুযােী ওঢ সপ্রসমোম োাঁ াপ্লব ঢা বা রপ্লেপ্লঙ।
বে যসে করাপ্লকর ্ভকাবনা পালাপাসল মৃঢুের ্ভকাবনাপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর, ঢপ্লব বলেআ মপ্লন রাঔপ্লঢ
প্লব কয ুিঢা মৃঢুের প্লনও অপ্লক অপ্ল এবং কঝা মাপ্লছমপ্লিেআ প্লঢ পাপ্লর। ঢাআ এঝা পুপ্লরাপুসরআ
যুসিঙ্গঢ কয মৃঢুের ওভাপ্লরপ্লচর ঢু নাে স্বািে ওভাপ্লরপ্লচর চনে অিাররাআটিং সনেম  সনপ্লেসলাবী
প্লনও কবসল ওঠিন প্লব।
উোরণ
টাোপ্লবটি রপ্লেপ্লঙ এমন এওচন বেসির মৃঢুের ঢু নাে হৃেপ্লরাক বা সওটসনর মো তঢসর োর
্ভকাবনা কবসল ণাপ্লও, এবং বীমার ওভাপ্লরচ ণাওাওাীন বিাপ্লঢআ ঢাাঁর বাপ্লর বাপ্লরআ স্বাপ্লিের
মো কেঔা সেপ্লঢ পাপ্লর। এওটি চীবন বীমা অিাররাআটিং সনপ্লেসসলওা এআ বেসিপ্লও এওঝা ক ছুাঁ সও
সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরপ্লব। যসে কমসটওো অিাররাআটিংপ্লের চনে ঢাাঁপ্লও ঈচ্চ ছুাঁ সও সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা
ওরা প্লব।
স্বািে বীমাে অসণসও বা অে সভসত্তও অিাররাআটিংপ্লের ঢু নাে বা সঢ নচর কেো ে কমসটওো
বা স্বািে ম্পসওস ঢ ঢপ্লণের ঈপর। যসে অসণসও বা অপ্লের সেওঝা বজ্ঞা ওরা যাে না ওারড
কঔাপ্লন এওঝা বীমাপ্লযাকে স্বাণস ণাওপ্লঢআ প্লব এবং কওাপ্লনা িরপ্লনর প্রসঢকূ বাঙাআ েুর ওরপ্লঢ এবং
স্বািে বীমা ঘাসপ্লে যাো সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ অসণসও অিারারাআটিং গুরুত্বপূডস।
4. ক্রয ক্ষবয়গুক্ষ অুস্থতার ম্ভাবনারক প্রভাক্ষবত করর
ছুাঁ সওর মূোেপ্লডর মে কয সবেগুস করাপ্লকর ্ভকাবনা (ুি প্লে প ার ছুাঁ সও)-কও প্রভাসবঢ
ওপ্লর কগুস ঢওস ঢার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরা ঈসঘঢ, কগুস প্লা সনম্নরূপ:
a) বয়: বে  ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। ঈোরডস্বরূপ, ংক্রমড 
েুখসঝনার ছুাঁ সও কবসল ণাওাে সলশুর কিপ্লত্র করাক-্ভকাবনার সপ্রসমোম ঢরুড প্রাপ্তবেস্কপ্লের
ঢু নাে কবসল। এওআভাপ্লব 45বঙপ্লরর কবসল বেী প্রাপ্তবেস্কপ্লের চনে সপ্রসমোম কবসল ে,
ওারড এআ িরপ্লনর বেসির টাোপ্লবটিপ্লর মপ্লঢা েীখসিােী ুঔ ণাওা, ঞাৎ হৃেপ্লরাক বা
নে িরপ্লনর করাপ্লকর ্ভকাবনা কবসল ণাপ্লও।
b) ক্ষে: কভস িারপ্লনর মে মসাপ্লের করাপ্লকর সঢসরি ছুাঁ সও ণাপ্লও। ঢপ্লব মসাপ্লের ঢু নাে
পুরুরা হৃেপ্লরাপ্লক কবসল অক্রান্ত ন ণবা ঘাওসর ম্পসওস ঢ েুখসঝনার ্ভকাবনা পুরুপ্লেরআ
কবসল ণাপ্লও ওারড ঢাাঁরাআ কবসল সবপজ্জনও ওাপ্লচ যুি ণাপ্লওন।
c) অভযা: ঢামাও, োপ্লওা বা কয কওাপ্লনা িরপ্লনর মােও কবপ্লনর করাপ্লকর ছুাঁ সওর প্লঙ্গ
রাসর ম্পওস ণাপ্লও।
d) ক্রপলা: কাস ঘাও, ব্লািার বা সবমানঘাও প্রভৃ সঢ সনসেস ি কপলার কিপ্লত্র ্ভকাবনা ণাপ্লও
েুখসঝনার বা সঢ ছুাঁ সওর। এওআভাপ্লব এক্স-কর কমসলনঘাও, োপ্লবি সলপ্লল্পর িসমও,
ঔসনিসমওপ্লরর সওঙু সনসেস ি কপলাে স্বািে ম্পসওস ঢস ছুাঁ সও কবসল ণাপ্লও।
e) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা: এর বৃত্তর প্রাসঙ্গওঢা রপ্লেপ্লঙ ওারড সচনকঢ সবেগুস োিমা,
টাোপ্লবটি  সনসেস ি সওঙু ওোনাপ্লরর মপ্লঢা করাপ্লকর ছুাঁ সও তঢসর ওপ্লর। এঝা করাপ্লকর
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্ভকবনাে প্রভাব কফপ্ল এবং ঢাআ ছুাঁ সও গ্রপ্লডর মে এআ সবেঝাপ্লও সবপ্লবঘনাে রাঔা
ঈসঘঢ।
f) গ়িন: ঢাক াআ, করাকা বা ক পরঢা ক ন সনসেস ি সওঙু ককাষ্ঠীর করাপ্লকর ্ভকাবনার প্লঙ্গ
যুি।
g) অতীরতর ক্ররাগ বা অরস্ত্রাপচার: এঝা সনিসারড ওপ্লর সনপ্লঢ প্লব কয অপ্লকর কওাপ্লনা ুঔ
কণপ্লও লারীসরও েুবসঢা তঢসরর কওাপ্লনা ওারড খপ্লঝপ্লঙ সওনা ণবা ঢা নঢু ন ওপ্লর প্লঢ
পাপ্লর সওনা এবং কআ মপ্লঢা পসসর লঢস াবী ঠিও ওরা ঈসঘঢ। ঈোরডস্বরূপ, সওটসনর
পাণর অবার তঢসর ে বপ্ল চানা এবং এওআভাপ্লব এও কঘাপ্লঔ ঙাসন ণাওপ্ল অপ্লরও কঘাপ্লঔ
ঙাসনর ্ভকাবনা বাস প্লে কেে।
h) বতপমারন স্বারস্থযর া  অনযানয ক্ষবয় বা অক্ষভরযাগ: ছুাঁ সও  বীমাপ্লযাকেঢার স্তর
সনিসারড গুরুত্বপূডস এবং ঢা ঈপযুি ঈপ্লন্মাঘন  কমসটওো পরীিার মািেপ্লম প্রসঢষ্ঠা ওরা
্ভকব।
i) পক্ষররবল  বাক্ষ়ি: করাপ্লকর াপ্লরর ঈপর এগুসর প্রভাব রপ্লেপ্লঙ

ক্ষনরজরক যাচাই 1
অিাররাআটিং প্লা ___________-এর প্রসক্রো।
I. বীমা পপ্লডের সবপডন
II. কক্রঢাপ্লের কণপ্লও সপ্রসমোম ংগ্র
III. ছুাঁ সওর সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারড
IV. সবসভন্ন বীমা পডে সবসক্র
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B. আন্ডাররাইটং – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. আন্ডাররাইটংরয়র উরেলয
অমরা অিাররাআটিংপ্লের ঈপ্লেলে ঔসঢপ্লে কেপ্লঔ শুরু ওরসঙ। েু’টি ঈপ্লেলে রপ্লেপ্লঙ
i. সবরুে-বাঙাআ কঞওাপ্লনা যা প্লা বীমাওারীর সবরুপ্লে বাঙাআ
ii. ছুাঁ সওর কিডীসবভাক ওরা  ছুাঁ সওর প্রসঢ ুসবঘার সনসশ্চঢ ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষকর বাছাই পসরভাাটি সেপ্লে কবাছাপ্লনা ে ছুাঁ সওর স্তপ্লরর সনসরপ্লঔ স্বািেবীমার প্রপ্লঢেও প্রস্তাব
মূোেপ্লডর প্রসক্রো এবং ঢারপর সোন্ত কনো অপ্লেৌ বীমা মঞ্জুর ওরা প্লব সও প্লব না, প্ল
কওান লপ্লঢসর সভসত্তপ্লঢ প্লব ঢা ঠিও ওরা।
ক্ষবরুদ্ধ-বাছাই (বা প্রক্ষতকূ বাছাই) প্লা মানুপ্লর প্রবনঢা, যাাঁরা অলো ওপ্লরন বা চাপ্লনন কয
ঢাাঁপ্লের কাওান োর ্ভকাবনা ঔুব কবসল, ঢাআ বীমা অগ্রী ন  কআ প্রসক্রোে ফেো ঢু প্লঢ
ঘান।
উোরণ
ওাপ্লও  ওীভাপ্লব বীমার প্রস্তাব কেবা প্লব কবোপাপ্লর বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওপ্লরন ঢপ্লব
টাোপ্লবটি, ঈচ্চ রিঘাপ, াপ্লঝসর মো বা ওোনাপ্লরর মপ্লঢা গুরুঢর করাপ্লক অক্রান্ত মানু,
যাাঁরা চাপ্লনন কয লীঘ্রআ ঢাাঁপ্লের াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢ প্লব, ঢাাঁপ্লের স্বািে বীমা সওনপ্লঢ কঘপ্লে অগ্র
প্রওাল ওরার ্ভকাবনা ণাপ্লও, এপ্লঢ বীমাওারী কাওান প্লব।
নেভাপ্লব বপ্ল, বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওপ্লর ণাপ্লওন ঢপ্লব কঝা সবরুে-বাঙাআ প্লে যাপ্লব
এবং এআ প্রসক্রোে ঢাাঁর কাওান প্লব।
2. ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত ুক্ষবচার
অুন অমরা এঔন ছুাঁ সওর প্রসঢ ুসবঘার সবেঝা সবপ্লবঘনা ওপ্লর কেসঔ। ‘‘ুসবঘার’’ লব্দটির মাপ্লন
প্লা কয অপ্লবেনওারীরা এওআ স্তপ্লরর ছুাঁ সওর মুপ্লঔামুসঔ ঢাাঁপ্লের বলেআ এওআ সপ্রসমোপ্লমর কিডীপ্লঢ
কফপ্লঢ প্লব। ওঢঝা সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব ঢা সনিসারড ওরপ্লঢ বীমাওারীপ্লও কওাপ্লনা িরপ্লনর
মাপওাঠি রাঔপ্লঢ প্লব। এপ্লঢ ক পরঢা ছুাঁ সও রপ্লেপ্লঙ এওআ িরপ্লনর সপ্রসমোম কেপ্লবন অবার যাাঁপ্লের
ছুাঁ সও কবসল ঢাাঁরা কবসল সপ্রসমোম কেপ্লবন। সবপু পসরমাড মানু যাাঁপ্লের ছুাঁ সওঝা ক পরঢা ঢাাঁপ্লের
চনে এওঝা মাপওাঠি প্রপ্লোক ওরা প্লব অবার যাাঁপ্লের ছুাঁ সওর ার কবসল ঢাাঁপ্লের ছুাঁ সওর ারঝা ঠিও
ওরপ্লঢ অপ্লরা কবসল মে কেো প্লব।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ুসবঘার অনপ্লঢ অিাররাআঝার কয প্রসক্রোে যুি ণাপ্লওন কঝাআ প্লা ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ণসাৎ বেসিপ্লের ওোঝাকসরপ্লঢ ভাক ওপ্লর ঢাাঁপ্লের ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিডীপ্লঢ
ঢাাঁপ্লের াচাপ্লনা প্লব। এআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর ঘারটি কিডী রপ্লেপ্লঙ।
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েযান্ডাডপ ঝুঁু ক্ষক

i.

এর মপ্লিে কআ বেসিরা পপ্ল ন যাাঁপ্লের প্লপসিঢ করাক-্ভকাবনা (ুি প্লে প ার ্ভকাবনা) প্লা
ক প ঢা।
ii.

ক্রপ্রফাডপ ঝুঁু ক্ষক

এরা প্লন ঢাাঁরা যাাঁপ্লের প্লপসিঢ করাক-্ভকাবনা কপ্ল র ঢু নাে ওম এবং ঢাআ এপ্লের কণপ্লও ওম
সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লঢ পাপ্লর।
iii. াবেযান্ডাডপ ঝুঁু ক্ষক
এাঁরা প্লন ঢাাঁরা যাাঁপ্লের প্লপসিঢ করাক-্ভকাবনা কপ্ল র ঢু নাে কবসল, ঢপ্লব এঔন বীমাপ্লযাকে বপ্ল
সবপ্লবঘনা ওরা যাে। বীমার চনে ঢাাঁপ্লের গ্রড ওরা প্লঢ পাপ্লর ঢপ্লব এর চনে ঘ া (বা
সঢসরি) সপ্রসমোম োযস ওরা প্লব ণবা সনসেস ি সওঙু সবসিসনপ্লি অপ্লরাপ প্লঢ পাপ্লর।
iv.

ক্ষডোইন্ড ঝুঁু ক্ষক

এাঁরা প্লন ঢাাঁরা যাাঁপ্লের সবওত্ব  প্লপসিঢ বাঢ়সঢ করাক-্ভকাবনা এঢঝাআ কবসল কয এওঝা
ামপ্লণসের মপ্লিে ণাওা ঔরপ্লঘ এাঁপ্লের বীমার অঢাে অনা যাে না। ওঔন ওঔন এওঝা
বেসিকঢ প্রস্তাব ামসেওভাপ্লব ঔাসরচ ওপ্লর কেো প্লঢ পাপ্লর যসে ম্প্রসঢ কআ বেসির
প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর মপ্লঢা কওাপ্লনা কমসটওো ম্পসওস ঢ খঝনা খপ্লঝ ণাপ্লও।
3. বাছাই প্রক্ষেয়া
অিাররাআটিং বা বাঙাআ প্রসক্রো েুটি স্তপ্লর প্লঢ পাপ্লর:
 সফড স্তপ্লর
 অিাররাআটিং সটপাঝসপ্লমন্ট কপ্লভপ্লর স্তপ্লর
Diagram 1: আন্ডাররাইটং বা বাছাই প্রক্ষেয়া

b) ক্ষফল্ড বা প্রাথক্ষমক স্তর
সফড স্তপ্লর অিাররাআটিংপ্লে প্রাথক্ষমক বা প্রাইমাক্ষর আন্ডাররাইটং বা কযপ্লঢ পাপ্লর। এর
মপ্লিে এওচন এপ্লচন্ট বা কওাম্পাসন প্রসঢসনসির ংকৃীঢ ঢণে ণাপ্লও, যার সভসত্তপ্লঢ সোন্ত কনো
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যাে বীমা ওভাপ্লরচ মঞ্জুর ওরপ্লঢ এওচন অপ্লবেনওারী ঈপযুি সওনা। প্রাণসমও অিাররাআঝার
সপ্লপ্লব এপ্লচন্টআ এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লরন। বীমাওৃ ঢ ওরার চনে ্ভকাবে ক্লাপ্লেন্ট
ম্পপ্লওস চানপ্লঢ-বুছপ্লঢ সঢসনআ বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা চােকাে ণাপ্লওন।
সওঙু বীমা কওাম্পাসনর এপ্লচন্টপ্লের এওঝা সববৃসঢ বা এওঝা ককাপন সরপ্লপাঝস সেপ্লঢ ে। কঔাপ্লন
এপ্লচন্টপ্লও প্রস্তাবও ম্পপ্লওস সনসেস ি ঢণে, মঢামঢ  ুপাসরল চানাপ্লঢ ে।
মরা যাজাডপ ক্ষররপাটপ বা তনক্ষতক ক্ষবপে ক্ষররপাটপ নাপ্লম এওআ িরপ্লনর এওঝা সরপ্লপাঝস বীমা
কওাম্পাসনর এওচন অসিওাসরপ্লওর কণপ্লও ঘাো প্লঢ পাপ্লর। এআ সরপ্লপাঝসগুসপ্লঢ ািারডঢ
প্রস্তাসবঢ চীবপ্লনর কপলা, অে, অসণসও বিা  ামাসচও পসরসঘসঢ ণাপ্লও।
তনক্ষতক ক্ষবপে কী ?
বে, সঙ্গ, ভো প্রভৃ সঢর মপ্লঢা সবেগুস এওঝা স্বািে ছুাঁ সওর লারীসরও সবপেপ্লও ঈপ্লেঔ
ওপ্লর, এঙা া অপ্লরা সওঙু সবে কভীরভাপ্লব নচর ওরা ঈসঘঢ। এঝাআ প্লা ক্লাপ্লেপ্লন্টর তনসঢও
সবপে যা বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ ঔুবআ োমী প্রমাসডঢ প্লঢ পাপ্লর।
ঔারাপ তনসঢও সবপপ্লের এওঝা ঘরম ঈোরডঝা প্লা এওচন বীমাওৃ ঢ কচপ্লনবুপ্লছআ এওঝা স্বািে
বীমা সনপ্লন কয ঔুব ওম মপ্লের মপ্লিেআ ঢাাঁর এওঝা প্লস্ত্রাপঘার প্লব ণঘ বীমাওারীর ওাপ্লঙ
সঢসন কঝা প্রওাল ওরপ্লন না। এআভাপ্লব এঝা প্লা শুিুমাত্র এওঝা কক্লআম ংগ্র ওরার চনে
বীমা কনোর এওঝা মসরো কঘিা।
কাওান ম্পপ্লওস ঈোীনঢা প্লা অপ্লরওঝা ঈোরড। ওারড বীমার ণাওার ওারপ্লড বীমাওৃ ঢ
ঢাাঁর স্বািে ম্পপ্লওস ঢওস মপ্লনাভাব সনপ্লঢ পাপ্লরন, ওারড সঢসন চাপ্লনন াপাঢাপ্লর ঔরঘ কঢা
বীমাওারী ামাপ্লব।
‘তনসঢও সবপে’-এর অপ্লরওঝা িরন ঈপ্লেঔ ওরা চরুরী। এঔাপ্লন বীমাওৃ ঢ েপ্লঢা কওাপ্লনা
চাসোসঢ, সওন্তু কযপ্লঢু ঢাাঁর সবরাঝ প্লের বীমা ওরা রপ্লেপ্লঙ ঢাআ বপ্লঘপ্লে োমী াপাঢাপ্ল
রুপ্লম কণপ্লও যা েপ্লঢা সঢসন বীমাওৃ ঢ না ওরপ্ল ওরপ্লঢন না, কঢমন বপ্লঘপ্লে বেেবহু
সঘসওৎা বেবিাঝাআ সঢসন পঙন্ন ওপ্লরন।
প্রতারণামূক নজরোক্ষর  প্রাথক্ষমক আন্ডাররাইটার ক্ষররব এরজরন্টর ভূক্ষমকা
এওঝা ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের কিপ্লত্র কবসলরভাক সোন্তঝাআ কনো প্লে ণাপ্লও কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রস্তাবও
কয ঢণে চাসনপ্লেপ্লঙন ঢার সভসত্তপ্লঢআ। অিাররাআটিংপ্লে বপ্ল ণাওা এওচন অিাররাআঝাপ্লরর পপ্লি
এঝা চানা ঔুবআ ওঠিন কয এআ ঢণেগুস ঢে নে বা প্রঢারডা ওরপ্লঢ আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ভু  ঢণে
কেবা প্লেপ্লঙ।
এঔাপ্লনআ এপ্লচন্ট ঈপ্লেঔপ্লযাকে ভূ সমওা পান ওপ্লর। ঢণেগুস ঢে সওনা ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে
সঢসনআ ঠিও চােকাে রপ্লেপ্লঙন, কযপ্লঢু প্রস্তাবপ্লওর প্লঙ্গ এপ্লচপ্লন্টরআ রাসর  বেসিকঢ
কযাকাপ্লযাক ণাপ্লও এবং সঢসনআ নচর ওরপ্লঢ পাপ্লরন কয সবপপ্লণ ঘানার ঈপ্লেপ্ললে আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব
কওাপ্লনা ঢণে কঘপ্লপ যাো প্লা সওনা বা ভু  চানাপ্লনা প্লা সওনা।
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c) আন্ডাররাইটং ক্ষডপাটপরমন্ট স্তর
অিাররাআটিংপ্লের সদ্বঢীে স্তরঝা প্লা সটপাঝসপ্লমন্ট বা সফ স্তর। এঔাপ্লন সবপ্ললজ্ঞ  এমন
বেসিরা ণাপ্লওন যাাঁরা এআ ওাপ্লচ েি এবং যাাঁরা কওপ্লর মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে সবপ্লবঘনা ওপ্লর
সোন্ত কনপ্লবন বীমার চনে প্রস্তাব গ্রড ওরা প্লব সও প্লব না এবং প্ল কওান লপ্লঢস প্লব।
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C. ফাই এবং বযবাররর ক্ষনরেপ ক্ষলকা
এটি বলেআ মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব কয প্রপ্লঢেও বীমাওারীপ্লও ঢাপ্লের পপ্লডের মাওস টিংপ্লের অপ্লক কটিপ্লও
তঢসর ওরপ্লঢ প্লব এবং এটি অিাররাআটিং েপ্তপ্লরর নেঢম এওটি ওাচ। এর চনে
অআঅরসটএঅআ সনপ্লেসসলওা ঘাু ওপ্লরপ্লঙ যা সনপ্লঘ ারংপ্লিপ্লপ কেো প্লা :
প্রসঢটি কওাম্পাসন ঢাপ্লের প্লিের কক্রঢাপ্লের প্রপ্লোচনীেঢা, ঘাসো এবং ক্রেিমঢা,
অিাররাআটিংপ্লের সবপ্লবঘনা, বীমার মূে, বাচাপ্লর প্রসঢপ্লযাসকঢার বিা আঢোসেপ্লও নচপ্লর করপ্লঔ
ঢাপ্লের পডেগুসর নওলা ওপ্লর। কআ ওারপ্লডআ অমরা কেসঔ কয সবসভন্ন কিডীর কক্রঢাপ্লের চনে বহু
ংঔেও পঙন্ন বাঙাআ ওরার ুপ্লযাক ণাপ্লও যসে ভারঢীে বাচাপ্লরর সভসত্ত স্তপ্লর, এঔপ্লনা াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর সনরাপত্তার প্রসঢসবিানমূও পডেগুসরআ অসিপঢে কবসল।
প্রপ্লঢেও নঢু ন পপ্লডের প্রবঢস ন ওরার অপ্লক অআঅরসটএ-এর নুপ্লমােপ্লনর প্রপ্লোচন। পডেটিপ্লও সনপ্লঘ
কযমন ঈপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ কআমপ্লঢা ‘ফাআ এবং বেবার’ িারার িীপ্লন সনেন্ত্রপ্লওর ওাপ্লঙ ফাআ
ওরা প্রপ্লোচন। এওবার প্রবসঢস ঢ প্লে ককপ্ল, কআ পডেটি প্রঢোাপ্লরর চনে সনপ্লেসসলওা নুরড ওরা
প্রপ্লোচন। ঙাত্রপ্লের পরামলস কেো প্লচ্ছ কয ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেসসলওা ংক্রান্ত মস্ত িারা,
ফমস, অে আঢোসের প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লের পসরসঘঢ ওপ্লর কনোর চনে।
আইআরক্ষডএ ক্ষনরেপ ক্ষলকা অনুযায়ী স্বাস্থয বীমা পরণযর জনয ফাই এবং বযবার প্রক্ষেয়া :
a) কওাপ্লনা বীমাওারী কওাপ্লনা িরপ্লডর স্নািে বীমা পডেপ্লও বাচার প্রঘন ওরপ্লঢ পারপ্লব না
যপ্লঢািড না কটি ফাআ এবং বেবার প্রসক্রো নুযােী কওাপ্লনা ওঢৃস পপ্লির ওাঙ কণপ্লও
অকাম নুপ্লমােন পাপ্লচ্ছ।
b) নুপ্লমাসেঢ কওাপ্লনা স্বািে পপ্লডের কিপ্লত্র যসে পরবঢীপ্লঢ কওাপ্লনা ংস্কার বা পসরমচসন ওরপ্লঢ
ে ঢপ্লব ঢারচনে মপ্লে মপ্লে কয সনপ্লেসসলওা চাসর ওরা ে কআ নুযােী ওঢৃস পপ্লির
অকাম নুমসঢর প্রপ্লোচন অপ্লঙ।
1. ওঢৃস পপ্লির দ্বারা নুপ্লমাসেঢ কওাপ্লনা নীসঢর যসে কওাপ্লনা ংস্কার বা পসরমাচসন ওরা ে
ঢপ্লব এমন ংস্কার বা পসরমাচসন ওাযসওরী ওরার সেপ্লনর কণপ্লও ন্তঢ সঢন মা অপ্লক
প্রপ্লঢেও পসস িারওপ্লও ক সবপ্লে কনাটি সেপ্লে চানাপ্লঢ প্লব। এআ ংস্কার এবং
পসরমাচসপ্লনর ওারডটি কনাটিপ্ল বলেআ চানাপ্লঢ প্লব, সবপ্ললঢ সপ্রসমোম যসে বা াপ্লনা
ে এবং কটি ওপ্লঢা মপ্লের চনে বা াপ্লনা প্লচ্ছ ঢার ওারড চানাপ্লঢ প্লব।
2. প্রস্তাব পপ্লত্র বলেআ সপ্রসমোম  পসসর লপ্লঢসর ংস্কার এবং পসরমাচসপ্লনর ্ভকাবনার
সবেটি ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব।
c) ফাআ এবং বেবাপ্লরর অপ্লবেপ্লনর ফমসটির মান সনিসারড ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসটএ এবং
কটি টাঝাপ্লব সলঝ এবং কক্রঢা ংক্রান্ত ঢপ্লণের সলঝ  বহু ংপ্লযাচনীর প্লঙ্গ পাঞাপ্লঢ
প্লব।
প্রপ্লঢেও বীমাওৃ ঢপ্লও ওািমার আনফপ্লমসলন সলঝ  প্রস্তাব পত্র এবং ওভাপ্লরর অঢাে ণাওা
পসসর সবস্তাসরপ্লঢর প্লঙ্গ সেপ্লঢ প্লব, কযগুস বাে কেো প্লচ্ছ, কক্লআমটি প্রোনপ্লযাকে োর
অপ্লক যসে কওাপ্লনা প্লপিার পবস ণাপ্লও, কয ণস প্রোন ওরা প্লব কটি িসঢপুরপ্লডর সভসত্তপ্লঢ
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বা সনসেস ি পসরমাপ্লডর সভসত্তপ্লঢ প্লব, পুননসবীওরপ্লডর লঢস এবং ুসবিা, কওা-কপ ণবা বাে
কেোর কযাকে এবং ঔাসরপ্লচর লঢস আঢোসে।
ওঢৃস পপ্লির অকাম নুমসঢর চনে ফাআ এবং বেবাপ্লরর অপ্লবেনটিপ্লও বলেআ সনযুি বীমা
কডনাওারী এবং বীমা কওাম্পাসনর সআ-র দ্বারা লংসেঢ প্লঢ প্লব এবং কগুসপ্লও এমন
অওাপ্লর এবং এমন নসণপত্র  প্লঢ প্লব যা মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পি চাসনপ্লে কেপ্লবন।
d) স্বািে বীমা পপ্লডের প্রঢোার
1. এওটি স্বািে বীমা পডে প্রঢোার ওরপ্লঢ প্ল, বীমাওারীপ্লও প্রঢোার ওরার ওারড
চানাপ্লঢ প্লব এবং বঢস মান পসস িারওপ্লের সঘসওৎার ম্পূডস সবস্তাসরঢ চাসনপ্লে
ওঢৃস পপ্লির অকাম নুমসঢ সনপ্লঢ প্লব।
2. পসসর নসণপত্রটিপ্লঢ স্পি ওপ্লর ভসবেপ্লঢ পডেটি প্রঢোাপ্লরর ্ভকাবনার আসঙ্গঢ সেপ্লঢ প্লব
এবং পসসটি প্রঢোহৃঢ প্ল পসস িারপ্লওর ওাপ্লঙ ওী ওী সবওল্প সঢসন কপপ্লঢ পাপ্লরন
ঢার আসঙ্গঢ সেপ্লঢ প্লব।
3. বীমাওারীর বকসঢপ্লঢ যসে বঢস মান কক্রঢা া া না কেন, ঢাপ্ল পসসটি
পুননসবীওরপ্লডর সেন পসসটি প্রঢোার ওপ্লর সনপ্লঢ প্লব এবং বীমাওারীর ওাপ্লঙ কয
পসস ঈপব্ধ অপ্লঙ বীমাওৃ ঢপ্লও কআ নঢু ন পসসটিআ সনপ্লঢ প্লব, যা বনপ্লযাকেঢার
লপ্লঢসর সবোিীন।
4. ্ভকাবে কক্রঢার ওাপ্লঙ প্রঢোহৃঢ পডেটিপ্লও প্রস্তাব সপ্লপ্লব কেো যাপ্লব না।
e) কয কওাপ্লনা পডে বাচাপ্লর প্রঘসঢ োর পর বঙপ্লর ন্তঢ এওবার ঢার মস্ত ঈপাোনগুস
সনযুি বীমা কডনাওারীর পযসাপ্লাঘনা ওরপ্লঢ প্লব। যসে কেঔা যাে কয পডেটি অসণসওভাপ্লব
াভচনও প্লচ্ছ না, ণবা কওাপ্লনা সনসেস ি এওটি ঈপাোপ্লনর ভাব প্লচ্ছ, ঢাপ্ল সনযুি
বীমা কডনাওারী পডেটি যণাযণভাপ্লব পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর কেঔপ্লঢ পাপ্লরন এবং ফাআ এবং
বেবার প্রসক্রোর িীপ্লন পযসাপ্লাঘনার চনে অপ্লবেন ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
f) এওটি পডেপ্লও ফাআ এবং বেবাপ্লরর নুমসঢ কেোর পাাঁঘ বঙর পর, সনযুি বীমা
কডনাওারী পডেটির ওাচ পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর কেঔপ্লবন। সঢসন ঈপকস, বাসঢ প্লে যাো,
ুপ্লের ার, মূেবৃসে, ঔরঘ এবং নোনে প্রাসঙ্গও ঈপাোন যা এমন পডেটির নওলা
ওরার মে বাস্তপ্লব কয িারডা ওরা প্লেসঙ ঢার ঢু নার পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ সবেটি কেঔপ্লবন
এবং অপ্লক কয িারডা ওরা প্লেসঙ ঢার ঈপযুি যুসিগুস ণবা পসরবঢস নগুসর চনে
নঢু ন ওপ্লর নুমসঢ ঘাআপ্লবন।
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D. আইআরক্ষডএআই-এর অনযানয স্বাস্থয বীমা আইন
ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেসসলওার সঢসরি সপ্লপ্লব, স্বািে বীমা অআপ্লনর সনম্নসসঔঢগুস প্রপ্লোচন:
a) ব বীমা কওাম্পাসনপ্লওআ এওটি স্বািে বীমা অিাররাআটিং পসসর সববঢস ন খঝাপ্লঢ প্লব যা
কবাটস ব কওাম্পাসনর মািেপ্লম নুপ্লমাসেঢ প্লব। পসসটিপ্লও নোনে সবপ্লের মপ্লিেআ প্রস্তাব
ফমসটির ুপাসরল ওরপ্লঢ প্লব যার মপ্লিেআ ্ভকাবে স্বািে পসসটি কওনার চনে অপ্লবেন
ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এমন ফপ্লমস কওাম্পাসনর জ্ঞাঢ পসস নুযােী এওটি প্রস্তাবপ্লও অিাররাআঝ
ওরার চনে যাবঢীে ঢণে বলেআ ণাওপ্লঢ প্লব।
b) অিারারআটিংপ্লের নীসঢটিপ্লও ওঢৃস পপ্লির প্লঙ্গ ফাআ ওরপ্লঢ প্লব। প্রপ্লোচনীেঢা নুভব
ওরপ্ল পসসটিপ্লও পসরবঢস ন ওরার সিওার কওাম্পাসন করপ্লঔ কেপ্লব, সওন্তু ব ও’টি
পসরবঢস নপ্লও বলেআ ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ফাআ ওরপ্লঢ প্লব।
c) স্বািে বীমার চনে কওাপ্লনা প্রস্তাব কবাটস নুপ্লমাসেঢ অিাররাআটিং পসসর ঈপর ম্পূডস
সভসত্ত ওপ্লরআ গ্রড বা ঔাসরচ ওরা ে। এওটি প্রস্তাব যসে ঔাসরচ প্লে যাে ঢপ্লব কটি
্ভকাবেপ্লও সঘঠি সেপ্লেআ সসঔঢভাপ্লব চাসনপ্লে সেপ্লঢ প্লব, যাপ্লঢ ঔাসরচ ওরার ওারডটি করওটস
প্লে ণাপ্লও।
d) সপ্রসমোপ্লমর ঈপর যসে কওাপ্লনা অিাররাআটিং সঢসরি ঘাচস িাযস ওরা ে ঢপ্লব ক সবপ্লে
বলেআ বীমাওৃ ঢপ্লও চানাপ্লনা প্লব এবং এওটি পসসটি ঘাু ওরার অপ্লক এআ সঢসরি
ম্পপ্লওস পসস িারপ্লওর ওাঙ কণপ্লও ুসনসেস ি নুমসঢ বলেআ কনো প্লব।
e) যসে পসসটির কওাপ্লনা পরবঢী পযসাপ্লে ণবা কটি পুননসবীওরড ওরার মে, কওাপ্লনা বীমা
কওাম্পাসনর অপ্লরা কওাপ্লনা ঢপ্লণের প্রপ্লোচন ে, কযমন কপলার পসরবঢস ন, ঢাপ্ল
বীমাওৃ ঢপ্লও সনিসাসরঢ মাপ্লনর ফমস পুরড ওরার চনে সনপ্লেসল কেপ্লব এবং এমন ফমসগুসপ্লও
পসসর নসণপপ্লত্রর ংলআ ওরপ্লব, স্পি ওপ্লর কঔাপ্লন চানাপ্লঢ প্লব কয কওান খঝনার
পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ এমন ঢণে চমা কেোর প্রপ্লোচনীেঢা রপ্লেপ্লঙ এবং এমন খঝনার কিপ্লত্র কয
লঢস গুস প্রপ্লযাচে।
f) এওআ বীমাওারীর প্লঙ্গ মে ণাওপ্লঢ প্রপ্লবল ওরা, পুননসবীওরড ঘাসপ্লে যাো, কক্লআপ্লমর
পঙন্নআ সভজ্ঞঢা আঢোসেপ্লঢ পসসিারওপ্লের পুরস্কৃ ঢ ওরার চনে বীমাওারীরা কওাপ্লনা
ঈপাে ণবা ঈৎাোেও সওঙু ঈদ্ভাবন ওপ্লর কনপ্লব এবং ফাআ  বেবাপ্লরর সনপ্লেসসলওা
নুযােী প্রস্তাবপপ্লত্র এবং পসসর নসণপপ্লত্র এমন ঈপাে ণবা ঈৎাোেপ্লওর ম্পপ্লওস
কঔাাঔুসআ চানাপ্লঢ প্লব।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর পক্ষরবতপন ংোন্ত ক্ষনরেপ ক্ষলকা
অআঅরসটএঅআ চীবন এবং স্বািে বীমা পসসর পসরবঢস ন ংক্রান্ত সনপ্লেসসলওা ঔুব স্পিভাপ্লব কবর
ওপ্লর এপ্লনপ্লঙ। কগুস পর পর ঈপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ সনম্নসসঔঢভাপ্লব :
1. সনম্নসসঔঢ খঝনাগুসর কিপ্লত্র বনপ্লযাকেঢা নুপ্লমাসেঢ প্লব :
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a. পাসরবাসরও কলাঝার পসস  ািারড বীমা কওাম্পাসনর ঘাু ওরা ব ওটি বেসিকঢ
স্বািে বীমা পসসগুস
b. এওটি ািারড বীমা কওাম্পাসনর কওাপ্লনা ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন পসরবাপ্লরর
েেপ্লের ওভার ণাওা , কওাপ্লনা বেসি েপ্লের সিওার অপ্লঙ এওআ বীমাওারীর িীপ্লন
এমন ককাষ্ঠী পসস কণপ্লও বেসিকঢ স্বািে পসসপ্লঢ ণবা এওটি পাসরবাসরও কলাঝার
পসসপ্লঢ পসরবসঢস ঢ প্লে যাোর।
2. শুিু পুননসবীওরপ্লডর মে পসস িারও পসরবঢস প্লনর চনে সনবসাঘন ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং পসসটি
ঘার মেপপ্লবসর মপ্লিে না।
3. এওচন পসসিারও ঢাাঁর পসসটি পর এওটি বীমা কওাম্পাসনপ্লঢ পসরবঢস ন ওপ্লর সনপ্লে কযপ্লঢ
ঘাআপ্ল ঢাাঁপ্লও, পসরবাপ্লরর ব েে ককাঝা পসসটি বন ওরার চনে, এমন বীমা
কওাম্পাসনপ্লঢ অপ্লবেন ওরপ্লঢ প্লব, যসে ঢাআ ে ঢপ্লব, কআ অপ্লবেন ওরপ্লঢ প্লব বঢস মান
পসসটির সপ্রসমোম পুননসবীওরড ওরার সেপ্লনর ন্তঢ ৪৫সেন অপ্লক।
4. অআঅরসটএ-প্রস্তাসবঢ ফপ্লমস পুননসবীওরপ্লডর সেপ্লনর ন্তঢ ৪৫সেন অপ্লক যসে পসসিারও অপ্লবেন
ওরপ্লঢ বেণস ন ঢাপ্ল নঢু ন বীমাওারী পসরবঢস প্লনর প্রস্তাব েপ্লঢা সেপ্লঢ পাপ্লরন ণবা েপ্লঢা
না সেপ্লঢ পাপ্লরন।
5. এমন ঢণে পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন অপ্লবেনওারীপ্লও চানাপ্লব, প্রস্তাপ্লবর ফমস এবং সবসভন্ন
স্বািে বীমা পডে কযগুসর প্রস্তাব কেো কযপ্লঢ পাপ্লর কআ প্রাসঙ্গও পডে ংক্রান্ত ঢণে
অআঅরসটএঅআ সনপ্লেসসলওার প্লঙ্গ ণাওা ংপ্লযাচনী ‘১’-এর প্লঙ্গ কপাপ্লঝসসবসটি ফমসটি কেো
অপ্লঙ।
6. পসস িারও প্রস্তাব ফমসটির পালাপাসল কপাপ্লঝসসবসটি ফমসটি পুরড ওরপ্লবন এবং কআ এওআ
ফমসগুস বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ চমা কেপ্লবন।
7. কপাপ্লঝসসবসটি ফমসটি পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন ম্পসওস ঢ পসসিারপ্লওর সবস্তাসরঢ
সঘসওৎাকঢ আসঢা এবং কক্লআপ্লমর আসঢা ংক্রান্ত প্রপ্লোচনীে ঢণে চানার চনে বঢস মান বীমা
কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরপ্লব।
8. কপাপ্লঝসসবসটি সনপ্লে এআ নুপ্লরাি পাোর পর বীমা কওাম্পাসনটি এআ নুপ্লরাি পাোর ৭টি
ওমসসেবপ্লর মপ্লিে অআঅরসটএ-এর প্লেব কপাঝসাপ্ল বীমা পসস বপ্লনর কয প্রস্তাসবঢ কটঝা
ফরমোঝ রপ্লেপ্লঙ কঔাপ্লন প্রপ্লোচনীে ঢণে চাসনপ্লে কেপ্লব।
9. সনিসাসরঢ মে ীমার মপ্লিে যসে বঢস মান বীমাওারী প্রপ্লোচনীে ঢণে কটঝা ফরমোপ্লঝ নঢু ন বীমা
কওাম্পাসনপ্লও সেপ্লঢ বেণস ে, ঢপ্লব কটিপ্লও অআঅরসটএ প্রঘসঢ সনপ্লেসসলওাপ্লও ঙ্ঘড ওরা সপ্লপ্লব
কেঔপ্লঢ প্লব এবং কআ বীমাওারী বীমা অআন ১৯৩৮-এর িীপ্লন লাসস্তমূও িারার সবোিীন
প্লব।
10. বঢস মান বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কণপ্লও ঢণে পাোর পর, নঢু ন বীমা কওাম্পাসন প্রস্তাবটি
অিাররাআঝ ওরপ্লঢ পাপ্লর এবং অআঅরসটএ অআন(পসসিারপ্লওর স্বাপ্লণসর ুরিা), ২০০২-এর
অআন ৪(৬) নুযােী পসসিারওপ্লও ঢাপ্লের সোন্ত চাসনপ্লে সেপ্লঢ পাপ্লর।
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11. ঈপপ্লর ঈসেসঔঢ মে ীমার মপ্লিে ঢণে পাোর পর যসে, বীমা কওাম্পাসন ওঢৃস পপ্লির
ওাপ্লঙ ফাআ ওরা ঢাপ্লের অিাররাআটিং পসস নুযােী ১৫সেপ্লনর মেীমার মপ্লিে পসস
িারপ্লওর নুপ্লরাি ম্পপ্লওস ঢাাঁপ্লও সওঙু না চানাে, ঢাপ্ল বীমা কওাম্পাসনর অর সিওার
ণাওপ্লব না এআ প্রস্তাবটি বাসঢ ওরার এবং ঢাপ্লও প্রস্তাবটি গ্রড ওরপ্লঢআ প্লব।
12. যঔন পুননসবীওরপ্লড মে যসে নঢু ন বীমাওারীর ওাঙ কণপ্লও কপাপ্লঝসসবসটি গ্রড ওরা ংক্রান্ত
সোন্তটি প্লপিার পযসাপ্লে কণপ্লও ণাপ্লও
a. যসে পসসিারও নুপ্লরাি ওপ্লরন, ঢাপ্ল, এআ ল্প মপ্লের চনে এওটি কপ্রা-করঝ সপ্রসমোম
গ্রপ্লডর মািেপ্লম ঘসঢ পসসটিপ্লও বসিসঢ ওরার নুমসঢ সেপ্লঢ প্লব যা বলেআ ন্তঢ
এওমাপ্লর চনে প্লঢ প্লব এবং
b. নঢু ন বীমাওারীর ওাপ্লঙ কণপ্লও সনসশ্চঢ পসস পাোর মে পযসন্ত এবং বীমাওৃ প্লঢর ওাঙ
কণপ্লও সনসেস ি সসঔঢ নুপ্লরাি না পাো পযসন্ত বঢস মান পসসটি বাসঢ ওরা যাপ্লব না
c. এমন মস্ত খঝনার কিপ্লত্র, নঢু ন বীমাওারী, কযঔাপ্লনআ প্রসঙ্গও, কঔাপ্লন ছুাঁ সও শুরু োর
সেনটিপ্লও স্বল্প মেীমা কল প্লে যাোর সেনটির প্লঙ্গ যাপ্লঢ সমপ্ল যাে কটিপ্লও স্বীওৃ ঢ
ওরপ্লব
d. যসে কওাপ্লনা ওারপ্লডর চনে বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর বঢস মান বীমাওারীর প্লঙ্গআ পসসটি ঘাসপ্লে
যাোর আচ্ছা প্রওাল ওপ্লরন, ঢাপ্ল কওাপ্লনা নঢু ন লঢস প্রপ্লোক না ওপ্লর বলেআ সনেসমঢ
সপ্রসমোম িাযস ওরার মািেপ্লমআ ঢাাঁপ্লও পসসটি ঘাসপ্লে যাোর নুমসঢ সেপ্লঢ প্লব।
13. ঈপপ্লর কযমন ঈপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ পসস িারও যসে কআ মপ্লঢা স্বল্প মপ্লের চনে বসিসঢ
মেীমাপ্লও কবপ্লঙ কনন এবং কঔাপ্লন যসে কওাপ্লনা কক্লআপ্লমর সবে ণাপ্লও কপ্লিপ্লত্র, যসে বঢস মান
বীমাওারী কক্লআমটি গ্রড ওপ্লর কনন ঢপ্লব পসস বঙপ্লরর বাসও মপ্লের চনে বাসও ণাওা
সপ্রসমোমটি বঢস মান বীমাওারী িাযস ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
14. কয পসসটি বন ওরা প্লচ্ছ কটিপ্লও গ্রড ওরার চনে, বীমাওারী কওাপ্লনা সঢসরি কবাছা
ণবা মাশু শুিুমাত্র বন ওরার প্লিের চনে িাযস ওরপ্লঢ পারপ্লব না।
15. এওটি বন ওপ্লর অনা পসস গ্রড ওরার চনে কওাপ্লনা মিেিঢাওারীপ্লও কওাপ্লনা ওসমলন
প্রোন ওরপ্লঢ প্লব না।
16. কয কওাপ্লনা স্বািে বীমা পসসর চনে, বঢস মান পসসর িীপ্লন পূপ্লবস ঈপসিঢ করাপ্লকর
পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ প্লপিার মেপবস আসঢমপ্লিেআ সঢক্রান্ত প্লে ককপ্ল এবং মে সনিসাসরঢ ঙা গুসপ্লও
সবপ্লবঘনাে সনপ্লঢ প্লব এবং নঢু ন ওপ্লর বন ওরা পসসর িীপ্লন ঠিও কআ পসরমাডআ ওসমপ্লে
অনপ্লঢ প্লব।
টীওা 1: সনসেস ি িরপ্লডর করাক ণবা সঘসওৎার চনে নঢু ন পসসপ্লঢ যসে অপ্লকর পসসপ্লঢ
কআ এওআরওম করাক এবং সঘসওৎার কিপ্লত্র প্লপিার মেপপ্লবসর চনে যসে কবসল মে
ণাপ্লও কপ্লিপ্লত্র, ঢাপ্ল প্লপিার সঢসরি মেপবসটিপ্লও বনপ্লযাকে (কপাপ্লঝসসবসটি) ফমস
কযটি বনওারী পসসিারওপ্লও চমা সেপ্লঢ প্লব কটি নঢু ন অা পসসিারপ্লওর ওাপ্লঙ স্পি
ওপ্লর বোঔো ওপ্লর সেপ্লঢ প্লব।
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টীওা 2: ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর কিপ্লত্র, অপ্লকর পসসটিপ্লঢ কওাপ্লনা পূপ্লবস ঈপসিঢ করাক
বাে কেো/মে সনিসাসরঢ বাে কেোর সবে ণাকুও অর নাআ বা ণাকুও, ব
সনসবসপ্ললপ্ল, াকাঢার বীমার ওভার ঘাসপ্লে যাোর বঙপ্লরর ংঔোর সভসত্তপ্লঢ বেসিকঢ
েেপ্লের ঈপপ্লর ঈসেসঔঢ ওৃ সঢত্ব সেপ্লঢআ প্লব।
17. অপ্লকর পসসটির িীপ্লন বীমাওৃ ঢ রাসল এবং বসিসঢ বীমাওৃ ঢ রাসলর ঈপর বনপ্লযাকেঢা
বলেআ প্রপ্লযাচে প্লব, বীমাওৃ ঢ যসে নুপ্লরাি ওপ্লরন, ঢাপ্ল কটি অপ্লকর পসসর িীপ্লন
অপ্লকর বীমাওারী(কের)ওাঙ কণপ্লও পাো ক্রম সঞ্চঢ কবানা পযসন্ত সবস্তৃ ঢ ওরপ্লঢ প্লব।
ঈোরড সপ্লপ্লব বা যাে, যসে এওচন বেসির বীমাওারী এ-এর ওাপ্লঙ ২ি ঝাওার এঅআ
ণাপ্লও এবং ক্রম সঞ্চঢ কবানা ণাপ্লও ৫০,০০০ঝাওা; যঔন সঢসন বীমাওারী সব-এর ওাপ্লঙ ঘপ্ল
যাপ্লচ্ছন এবং কটি কৃীঢ প্লেপ্লঙ, ঢাপ্ল বীমাওারী সব-কও কআ বেসিপ্লও ২.৫০ি ঝাওার
এঅআ-এর প্রস্তাব সেপ্লঢআ প্লব এবং ঢারচনে সঢসন কআ ২.৫০ি ঝাওার ঈপপ্লর প্রপ্লযাচে
সপ্রসমোম িাযস ওরপ্লবন। যসে বীমাওারী সব-এর ওাপ্লঙ ২.৫০ি ঝাওার কওাপ্লনা পডে না কণপ্লও,
ঢাপ্ল বীমাওারী বপ্লঘপ্লে ওাপ্লঙর ঈচ্চঢর কযমন িরুড ৩ি ঝাওার বীমার প্রস্তাব কেপ্লবন এবং
ঢারচনে সঢসন কআ ৩ি ঝাওার এঅআ-এর ঈপর প্রপ্লযাচে সপ্রসমোমআ িাযস ওরপ্লবন। যসে,
বনপ্লযাকেঢা ঈপব্ধ প্লব শুিু ২.৫০ি ঝাওার ঈপরআ।
18. পসস ঘু সিপ্লঢ বীমাওারী স্পি ওপ্লর পসস িারপ্লওর মপ্লনাপ্লযাক অওসড ওরপ্লবন এবং প্রঘার
পুসস্তওা, সবক্রপ্লের পুসস্তওা ণবা নে কয কওাপ্লনা িরপ্লডর নসণপপ্লত্রর মপ্লঢা প্রঘারমূও ঈপাোন,
যা সওঙু আ কাও না কওন, কটি:
a. ব স্বািে বীমা পসসআ প্লা বনপ্লযাকে (কপাপ্লঝসপ্লব)
b. পসস িারপ্লওর ঈসঘঢ, বনপ্লযাকেঢার ুসবিা কনোর চনে, পর বীমাওারীর
প্রস্তাবটি গ্রপ্লড কেসর প্লে যাোর ওারপ্লড পসস ওভাপ্লরপ্লচ যাপ্লঢ কওাপ্লনা ফাাঁও না অপ্ল
ঢারচনে পুননসবীওরপ্লডর বহু সেন অপ্লকআ পর বীমাওারীর ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার
ঈপ্লেোক কনো।
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E. আন্ডাররাইটংরয়রজনযমূনীক্ষতরঞ্জাম
1. আন্ডাররাইটংরয়র রে প্রাক্ষেক মূ নীক্ষতগুক্ষ
চীবন বীমা বা ািারড বীমা, কয কওাপ্লনা িরপ্লনর বীমার কিপ্লত্রআ সনসেস ি সওঙু তবি নীসঢ ণাপ্লও,
ছুাঁ সও গ্রপ্লডর মে যা ওাপ্লচ াপ্লক। স্বািে বীমাগুস এওআভাপ্লব এআ নীসঢগুস দ্বারা পসরঘাসঢ ে
এবং কওাপ্লনা সঙ্ঘঢ প্ল বীমাওারী োে এ াপ্লনার সোন্ত সনপ্লঢআ পাপ্লরন। এআ মূ নীসঢগুস প্লা:
1. পরম ক্ষবশ্বা (উরবক্ষরমা ফাইড) এবং বীমারযাগয স্বাথপ
2. আন্ডাররাইটংরয়র জনয রঞ্জাম
এগুস প্লা অিাররাআঝাপ্লরর চনে ঢপ্লণের ঈৎ এবং সভসত্ত যার ঈপর োাঁস প্লে ছুাঁ সওর কিনীসবভাক
ওরা ে এবং পসরপ্ললপ্ল সপ্রসমোম ঠিও ওরা ে। সনম্নসসঔঢগুসআ প্লা অিাররাআটিংপ্লের মূ
রঞ্জাম:
a) ক্রপ্রারপাজা ফমপ
এআ নসণঝাআ প্লা ঘু সির সভসত্ত কযঔাপ্লন চপ্ল া ওরা ণাপ্লও প্রস্তাবপ্লওর স্বািে  বেসিকঢ সববরড
ম্পপ্লওস মস্ত গুরুত্বপূডস ঢণে (ণসাৎ বে, কপলা, ক ন, ভো, স্বাপ্লিের বিা, অে,
সপ্রসমোম কপপ্লমপ্লন্টর সববরড প্রভৃ সঢ)। পডে নুাপ্লর  কওাম্পাসনর ঘাসো  নীসঢ নুযােী এর
মপ্লিে সওঙু র প্রশ্ন কণপ্লও এওবাপ্লর সবস্তাসরঢ প্রশ্নাবী ণাপ্লও, যাপ্লঢ চানাপ্লনা ঢণেগুস লম্পপ্লওস
সনসশ্চঢ বা যাে এবং কআ মপ্লঢা ওভাপ্লরচ কেো ে। বীমাওৃ ঢ সবো ভঙ্গ ওরপ্ল বা
কওাপ্লনা ঢণে ককাপন ওরপ্ল পসস বাসঢ প্লে কযপ্লঢ পাপ্লর।
b) বয়রর প্রমাণপত্র
বীমাওৃ প্লঢর বেপ্লর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোম সনিসাসরঢ ে। ঢাআ এঝা পসরাযস কয নসণভু সির মে
কেঔাপ্লনা বে ঈপযুি প্রমাডপত্র কেসঔপ্লে যাঘাআ ওরাপ্লঢ প্লব।
উোরণ
ভারপ্লঢ এমন প্লনও নসণ রপ্লেপ্লঙ কযগুসপ্লও বেপ্লর প্রমাডপত্র সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা যাে ঢপ্লব
কগুসর বগুসআ অবার অআনঢ গ্রডপ্লযাকে নে। কবসলরভাক তবি নসণআ েুটি বৃৎ ওোঝাপ্লকাসরপ্লঢ
ভাক ওরা যাে। কগুস প্লা :
a) বেপ্লর িোিাটস প্রমাডপত্র: এগুসর মপ্লিে ওপ্লেওটি প্লা স্কু  াটিসসফপ্লওঝ, পাপ্লপাঝস,
কটাসমাআ াটিসসফপ্লওঝ, পোন ওাটস প্রভৃ সঢ।
b) বেপ্লর নন-িোিাটস প্রমাডপত্র: এগুসর মপ্লিে সওঙু প্লা করলন ওাটস, কভাঝার অআসট,
গ্রপ্লচর কখাডা, গ্রাম পঞ্চাপ্লেপ্লঢর লংাপত্র প্রভৃ সঢ।
c) আক্ষথপ ক নক্ষথ
কবসনসফঝ পপ্লডের চনে  তনসঢও সবপে ওমাপ্লঢ প্রস্তাবপ্লওর অসণসও বিাঝা চানা সবপ্ললভাপ্লব
প্রাসঙ্গও। ািারডঢ যসে অসণসও নসণ ঘাো ে কওবমাত্র
a) বেসিকঢ েুখসঝনা ওভাপ্লরর কিপ্লত্র ণবা
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b) াআ াম োুপ্লোটস ওভাপ্লরপ্লচর কিপ্লত্র ণবা
c) যঔন কয ওভাপ্লরচ ঘাো প্লেপ্লঙ ঢার প্লঙ্গ বসডসঢ অে  কপলা কমপ্ল না।
d) ক্রমক্ষডকযা ক্ষররপাটপ
কমসটওো সরপ্লপাপ্লঝসর ঘাো েবীমাওারীর সনেপ্লমর সভসত্তপ্লঢ এবং ািারডঢ এঝা বীমাওৃ প্লঢর
বে এবং ওঔন ওঔন পঙন্ন ওরা ওভাপ্লরর পসরমাপ্লডর ঈপর সনভস র ওপ্লর। কপ্রাপ্লপাচা
ফপ্লমসর সওঙু প্রপ্লশ্নর চবাব কেোর কিপ্লত্র এমন সওঙু ঢণে ণাপ্লও কযঔাপ্লন কমসটওো সরপ্লপাপ্লঝসর
েরওার ে।
e) ক্ষবেয়কমীর ক্ষররপাটপ
সবক্রেওমীপ্লের কওাম্পাসনর ঢৃ ডমূ স্তপ্লরর অিাররাআঝার সপ্লপ্লব কেঔা কযপ্লঢ পাপ্লর এবং ঢাাঁপ্লের
সরপ্লপাপ্লঝস ঢাাঁপ্লের কেো ঢণে এওঝা গুরুত্বপূডস সবপ্লবঘনার সবে প্লঢ পাপ্লর। যসে অপ্লরা বেবা
ওরার চনে সবক্রেওমীপ্লের এওঝা আনপ্লভটিভ ণাপ্লও, ঢাআ এওঝা স্বাপ্লণসর ংখাঢ ণাপ্লও কযঝা
নচর রাঔা েরওার।

ক্ষনরজরক যাচাই 2
অিাররাআটিংপ্লে ___________-এর পরম সবোপ্লর নীসঢ কমপ্লন ঘা চরুরী।
I. বীমাওারী
II. বীমাওৃ ঢ
III. বীমাওারী  বীমাওৃ ঢ ঈভে
IV. কমসটওো পরীিও

ক্ষনরজরক যাচাই 3
বীমাপ্লযাকে স্বাণস বপ্লঢ কবাছাে____________.
I. বীমা ওরা প্লব কয ম্পসত্তর ঢাপ্লঢ বেসির অসণসও স্বাণস
II. কয ম্পসত্ত আসঢমপ্লিেআ বীমাওৃ ঢ
III. যঔন এওআ িসঢর চনে এওাসিও কওাম্পাসন ওভার কেে ঢঔন প্রপ্লঢেও বীমাওারীর কাওাপ্লনর
ংলভাক
IV. কাওাপ্লনর পসরমাড যা বীমাওারীর কণপ্লও ঈোর ওরা যাপ্লব
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F. আন্ডাররাইটংপ্রক্ষেয়া
প্রপ্লোচনীে ঢণে পাো ককপ্লআ অিাররাআঝার পসসর লপ্লঢসর সবপ্লে সোন্ত কনন। স্বািে বীমা
বেবাপ্লে কয ািারড িরডগুস বেবহৃঢ ে কগুস সনম্নরূপ:
1. ক্রমক্ষডকযা আন্ডারাইটং
কমসটওো অিাররাআটিং প্লা এমন এওটি প্রসক্রো কযঔাপ্লন প্রস্তাবপ্লও কমসটওো সরপ্লপাঝস ঘাো ে
স্বািে বীমা পসসর চনে অপ্লবেনওারীর স্বাপ্লিের বিা সনিসারড ওরপ্লঢ। ঢারপর স্বািে ংক্রান্ত
ংকৃীঢ ঢণে মূোেড ওপ্লর বীমাওারী সোন্ত কনন ওভাপ্লরচ কেো প্লব সও প্লব না, সেপ্ল
ওঢঝা ীমা পযসন্ত কেো প্লব এবং কওান লপ্লঢসর সভসত্তপ্লঢ কেো প্লব এবং বেসঢক্রম ওী ণাওপ্লব।
এআভাপ্লবআ কমসটওো অিাররাআটিং সনিসারড ওরপ্লঢ পাপ্লর ছুাঁ সও গ্রড বা স্বীওার ওরার সবপ্লে এবং
ওভাপ্লরর লঢস ম্পপ্লওস।
কমসটওো অিাররাআটিংপ্লে যসে কমসটওো সরপ্লপাঝস পাো  ঢার পরীিার চনে প্রঘু র ঔরঘ
চস প্লে অপ্লঙ। বীমাওারী যঔন ঈচ্চ স্তপ্লরর কমসটওো অিাররাআটিং ওপ্লর ঢাপ্লের সবরুপ্লে ‘মাঔনকঢাা’ (কওবমাত্র বপ্লঘপ্লেৃ ভাপ্লা িরপ্লনর ছুাঁ সও স্বীওার এবং নেগুস ঔাসরচ ওরা)-র কোাপ্লরাপ
ওরা ে। এপ্লঢ ্ভকাবে ক্লাপ্লেন্টপ্লের মপ্লিে এওঝা ঢালা তঢসর ে এবং আ বীমাওারীপ্লের ওাপ্লঙ
বীমা ওরাপ্লঢ অগ্রী মানুপ্লর ংঔো ওপ্লম যাে ওারড প্লনপ্লওআ প্রপ্লোচনীে যাবঢীে ঢণে চানাপ্লঢ
 প্রপ্লোচনীে পরীিা ওরাপ্লঢ রাসচ ন না।
বেসিকঢ স্বািে বীমার চনে স্বাপ্লিের বিা  বে সবপ্লবঘনা ওরা অিাররাআটিংপ্লে গুরুত্বপূডস।
বঢস মান স্বাপ্লিের া, বেসিকঢ  পাসরবাসরও কমসটওো আসঢা অপ্লক কণপ্লও কওাপ্লনা করাক
রপ্লেপ্লঙ সওনা বা ভসবেপ্লঢ ্ভকাবে স্বািে মো  বিা যার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস োর
প্রপ্লোচন প প্লঢ পাপ্লর বা প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর েরওার প্লঢ পাপ্লর কবোপাপ্লর অিাররাআঝার অন্নাচ ওরপ্লঢ
িম ন।
ঢাঙা া কপ্রাপ্লপাচা ফমসঝার সটচাআন ওরা প্লেপ্লঙ এমনভাপ্লব যাপ্লঢ ঢীপ্লঢ কওাপ্লনা সঘসওৎা প্লে
ণাওপ্ল, াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢ প্ল  কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার প্লে ণাওপ্ল ঢার ঔবর কঝপ্লন কবর
ওরাযাে। অপ্লকর ুঔ অবার প্লঢ পাপ্লর সওনা ঢার ্ভকাবনা, বঢস মান  ভসবেপ্লঢ স্বাপ্লিের ঈপর
ঢার প্রভাব বা ভসবেৎ চটিঢা ম্পপ্লওস মূোেড ওরপ্লঢ এঝা অিাররাআঝারপ্লও াাযে ওপ্লর। সওঙু
করাক যার চনে প্রস্তাবও ুি সনপ্লচ্ছন লীঘ্রআ কয কওাপ্লনা মপ্লে ঢার চনে ঢাপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস
প্লঢ পাপ্লর সওনা ঢা ঔাসঢপ্লে কেঔা যাে।
উোরণ
াআপারপ্লঝনলন, সঢসরি চন/িুওাে  লওস রার ার কবসল, এআ িরপ্লনর কমসটওো বিা
াঝস, সওটসন  নাভস া সপ্লিপ্লমর চনে ভসবেপ্লঢ াপাঢাপ্ল ভসঢস র ঔুব কবসল ্ভকাবনা ণাপ্লও। ঢাআ
কমসটওো অিাররাআটিংপ্লে ছুাঁ সও মূোেপ্লডর মে এআ বিাগুস ঢওস ঢার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরা
ঈসঘঢ।
40 বঙপ্লরর পর কণপ্লওআ ািারডঢ স্বাপ্লিের বিার প্রসঢকূ পসরবঢস ন ে, এঝা ে মূঢ
স্বাভাসবও বে বা ার ওারপ্লড, 45 বঙপ্লরর অপ্লক প্রস্তাবপ্লওর কওাপ্লনা কমসটওো পরীিা ওরাপ্লনার
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প্রপ্লোচন কনআ (কওাপ্লনা কওাপ্লনা বীমাওারী অবার ঘাসোঝাপ্লও 50 ণবা 55 বঙর ওপ্লর সেপ্লঢ
পাপ্লর)। কমসটওো অিাররাআটিং সনপ্লেসসলওাে বলে প্রস্তাবপ্লওর স্বাপ্লিের বিা ম্পপ্লওস ঢাাঁর
পাসরবাসরও টািাপ্লরর স্বািসরঢ এওঝা কখাডাপত্র ঘাবা প্লঢ পাপ্লর।
ভারঢীে স্বািে বীমার বাচাপ্লর বেসিকঢ স্বািে বীমার চনে মূ কমসটওো অিাররাআটিং সবে প্লা
বেসির বে। 45-50 বঙপ্লরর কবসল বেী যঔন প্রণম বাপ্লরর চনে নাম নসণভু ি ওরাপ্লবন ঢঔন
ঢাাঁর স্বািে ংক্রান্ত ছুাঁ সও নুমান ওরপ্লঢ ািারডঢ ঢাাঁর সনিসাসরঢ পোণসচওা পরীিা ওরাপ্লনা
েরওার, ঢাাঁর বঢস মান স্বািে বিা ম্পপ্লওস সনসেস ি ঢণে পাো েরওার। অপ্লক কণপ্লও কওাপ্লনা
করাক ণাওপ্ল এআ িরপ্লনর পরীিাগুস ঢার আসঙ্গঢ কেপ্লব।
উোরণ
মােও, োপ্লওা বা ঢামাও কবন নাি ওরা কবল ওঠিন এবং কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রস্তাবও
চানান কয মাপ্লছমপ্লিে সঢসন এগুস কবন ওপ্লর ণাপ্লওন। এগুস ঠিওভাপ্লব না চানাপ্ল স্বািে
চনে অিাররাআটিংপ্লের ওাচঝা কবল ঘোপ্লসঞ্জং। সঢিূঢা অপ্লরওঝা মো যা চনস্বাপ্লিের
ব সবপে প্লে কেঔা সেপ্লচ্ছ এবং এর কণপ্লও তঢসর ো চটিঢার চনে পযসাপ্ত মূে সনিসারন
অিাররাআটিং রঞ্জাম তঢসর ওরা েরওার।

েপ্লঢা
বীমার
এওঝা
ওরপ্লঢ

2. নন-ক্রমক্ষডকযা আন্ডারারাইটং
স্বািে বীমার চনে অপ্লবেনওারী কবসলরভাক প্রস্তাবপ্লওরআ কওাপ্লনা কমসটওো পরীিার েরওার কনআ।
যসে সনভুস ঢার স্তর ঔসঢপ্লে কেঔা যাে ঢপ্লব িে ওরা যাপ্লব এআ িরপ্লনর কওপ্লর মাত্র এও-েলমাংল
বা ঢার ওপ্লমর কমসটওো পরীিাে ঔারাপ ফ অপ্লব, বীমাওারী কওগুসর কবসলরভাক কিপ্লত্র
কমসটওো পরীিা এস প্লেআ কযপ্লঢ পাপ্লরন।
প্রস্তাবও যসে মস্ত ঢণে ম্পূডসভাপ্লব  ঢঢার প্লঙ্গ চাসনপ্লে ণাপ্লওন এবং কগুস এপ্লচন্ট
ঢওস ঢার প্লঙ্গ যাঘাআ ওপ্লর ণাপ্লওন ঢাপ্ল কমসটওো পরীিার প্রপ্লোচনীেঢা ওম প্লঢ পাপ্লর।
বাস্তপ্লব কক্লআপ্লমর ার ামানে বা প্ল ঢা কমপ্লন কনো কযপ্লঢ পাপ্লর যসে কমসটওো কঘওঅপ বাবে
ঔরঘ  নোনে ঔরঘ বাাঁঘাপ্লনা যাে এবং এপ্লঢ প্রস্তাবপ্লওর ুসবিা ঔাসনওঝা ওমপ্লব।
বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাআ এমন কবল সওঙু কমসটওো পসস সনপ্লে অপ্লঙ কযঔাপ্লন প্রস্তাবওপ্লও কওান
কমসটওো পরীিা ওরাপ্লঢ ে না। এআ িরপ্লনর খঝনাে, কওাম্পাসনগুস ািারনঢ এওঝা ‘কমসটওো
সগ্রট’ তঢসর ওপ্লর এঝা সঘসহ্নঢ ওরপ্লঢ কয কওান বেপ্ল বা পযসাপ্লে কমসটওো অিাররাআটিং ওরাপ্লঢ
প্লব, এবং এআ নন-কমসটওো ীমাগুস ঢওস ঢার প্লঙ্গ সটচাআন ওরা ে যাপ্লঢ বেবিা  ছুাঁ সওর
মপ্লিে এওঝা যণাণস ভারামে রাঔা যাে।
উোরণ
কমসটওো পরীিার কওাপ্লনা েীখস প্রসক্রোর মপ্লিে না সকপ্লে, প্লপিাে না কণপ্লও  প্রসক্রোর সবম্ব
এস প্লে এও বেসির দ্রুঢ এওঝা স্বািে ওভাপ্লরচ কনোর েরওার সঙ, ঢাআ সঢসন এওঝা ননকমসটওো অিাররাআটিং পসস কবপ্লঙ সনপ্লেপ্লঙন। এওঝা নন-কমসটওো অিাররাআটিং পসসপ্লঢ
সপ্রসমোপ্লমর ার  বীমাওৃ ঢ রাসল ঠিও ওরা ে স্বািে ম্পপ্লওস ওঢগুস প্রপ্লশ্নর চবাপ্লবর সভসত্তপ্লঢ,
যার কবসলরভাকঝাআ বে, সঙ্গ, িূমপাপ্লনর কিডী, ক ন প্রভৃ সঢ। প্রসক্রোঝা ঔুবআ দ্রুঢ ঢপ্লব
সপ্রসমোমঝা অপ্লপসিওভাপ্লব কবসল।
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3. ংখযাূচক ক্ররটং পদ্ধক্ষত
অিাররাআটিংপ্লে এআ প্রসক্রোটি বম্বন ওরা ে, কযঔাপ্লন ছুাঁ সওর প্রপ্লঢেওটি ঈপাোপ্লনর ঈপর
ংঔোূঘও বা লঢাংপ্লল মূোেন ওরা ে।
বে,
সঙ্গ,
চাসঢ,
বৃসত্ত,
বাভবন,
পসরপ্লবল,
লারীসরও
ক ন,
ভো,
পাসরবাসরওএবংবেসিকঢআসঢাপ্লর মপ্লঢা সবেগুস যাঘাআ ওরা ে এবং পূবস সনিসাসরঢ মাপওাঠির
সভসত্তপ্লঢ ংঔোূঘও সভসত্তপ্লঢ কস্কার কেো ে।
4. আন্ডাররাইটং ক্ষদ্ধান্ত
প্রাপ্ত

ঢণে

ঢওস ঢার

প্লঙ্গ

মূোেন

ওপ্লর

যণাযণভাপ্লব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

প্ল

ঢপ্লবআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে। ঈপপ্লরর রঞ্জাম এবং ঢাাঁর সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লঢ অিাররাআঝার
ছুাঁ সওপ্লও সনম্নসসঔঢ ওোঝাপ্লকাসরগুসপ্লঢ কিডীসবভাক ওপ্লর:
a) িোিাটস াপ্লর ছুাঁ সও গ্রড
b) সঢসরি সপ্রসমোম(কাসটং)-এর সবসনমপ্লে ছুাঁ সও গ্রড, যসে ব কওাম্পাসন এঝা না
ওরপ্লঢ পাপ্লর
c) এওঝা লঢস ািীন কমোে/লপ্লঢসর চনে ওভার ঔাসরচ
d) ওভার স্বীওার
e) ওাঈন্টার ফার (সবসিসনপ্লি ণবা ওভাপ্লরর ংল গ্রাে)
f) ঈচ্চঢর সটটাসক্টব ণবা
g) পসসর িীপ্লন কসভ িােী বচসন

কওা-কপ প্রপ্লোক ওরা

কওাপ্লনা করাকপ্লও িােীভাপ্লব বচসন ওরা প্ল, পসস লংাপপ্লত্র ঢা নুপ্লমাসেঢ প্লঢ প্লব। িোিাটস
পসস বচসপ্লনর কণপ্লও এঝা এওঝা সঢসরি বচসন ে এবং ঘু সিপ্লঢ এঝা এওঝা ংল ে।
অিাররাআঝাপ্লরর সবপ্ললজ্ঞ বেসিকঢ ছুাঁ সও মূোেন বীমা কওাম্পাসনর কিপ্লত্র গুরুত্বপূডস ওারড এঝা
বীমা বেবিাে ভারামে রিা ওপ্লর। অিাররাআটিং বীমাওারীপ্লের এওপ্লঙ্গ সনপ্লে ককাষ্ঠী বাসনপ্লে
প্রস্তাসবঢ ছুাঁ সওগুসর চনে এওআ স্তর  যা ঢাাঁরা ুরিা কেোর চনে বাঙপ্লবন কগুসর চনে এওআ
িরপ্লনর সপ্রসমোম িাযস ওপ্লর। পসসপ্লাডারপ্লের ওাপ্লঙ এর ুসবিা প্লা ঢাাঁরা এওঝা কমার মপ্লঢা
চােকাে বীমার ঈপব্ধঢা কেঔপ্লঢ পান এবং প্রসঢপ্লযাসকঢামূও োপ্লম কগুস পান কযঔাপ্লন এওচন
বীমাওারীর ুসবিা ে করাক ্ভকাবনার অন্নাচ সেপ্লে ঢাপ্লের কপাঝসপ্লফাস রিা ওরপ্লঢ।
5. াধ্ারণ বা েযান্ডাডপ বজপরনর (এক্সেু লন) বযবার
যা ঢাপ্লের মস্ত েপ্লের ঈপর প্রপ্লযাচে, সিওাংল পসস কআ বচসনগুস অপ্লরাপ ওপ্লর। এগুস
িোিাটস বচসন সপ্লপ্লব পসরসঘঢ ণবা ওঔন ওঔন এগুসপ্লও ািারড বচসন বপ্ল ঈপ্লেঔ ওরা
ে। িোিাটস বচসন রূপােন ওপ্লর বীমাওারীরা ঢাপ্লের প্রপ্লোপ্লক রাল ঝাপ্লন।
অপ্লকর িোপ্লে এআ এওআ সবে অপ্লাঘনা ওরা প্লেপ্লঙ।
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ক্ষনরজরক যাচাই 4
কমসটওো অিাররাআটিং ম্পপ্লওস সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I. কমসটওো সরপ্লপাঝস ংগ্র  মূোেপ্লন প্রঘু র ঔরঘ যুি।
II. স্বািে বীমার চনে কমসটওো অিাররাআটিংপ্লে মূ সবেগুস প্লা বঢস মাপ্লন স্বাপ্লিের া 
বে।
III. স্বািে ছুাঁ সওর মূোেপ্লনর চনে প্রস্তাবওপ্লও কমসটওো  পোণসচওো পরীিা ওরাপ্লঢ ে।
IV. ছুাঁ সওর প্রপ্লঢেওটি ঈপাোপ্লনর ঈপর লঢাংল মূোেন ওরা ে।
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Diagram 1: আন্ডাররাইটং প্রক্ষেয়া
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G. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
1. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
মূঢ ক
ূত্র প্রপ্লোক ওপ্লর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বপ্লঢ কবাাে এওঝা
িোিাটস গ্রুপ্লপর ও েে এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অঢাে ওভার পান, গ্রুপ্লপর
বেসিরা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সবরুে-বাঙাআ প্লঢ পাপ্লরন না। ঢাআ এওঝা গ্রুপপ্লও স্বািে বীমার চনে
স্বীওার ওরার মে বীমাওারীপ্লের এঝা সবপ্লবঘনার মপ্লিে রাঔপ্লঢআ ে কয গ্রুপ্লপর সওঙু েপ্লের
মারাত্মও  খন খন স্বাপ্লিের মো প্লঢ পাপ্লর।
গ্রুপ স্বািে বীমার অিাররাআটিংপ্লে গ্রুপ্লপর তবসলিে সবপ্লিড প্রপ্লোচন যাপ্লঢ মূোেন ওরা যাে কয
এআ গ্রুপঝা বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিং সনপ্লেসসলওার মপ্লিে প প্লঙ সওনা পালাপাসল গ্রুপ বীমা
ম্পপ্লওস বীমা সনেন্ত্রপ্লওর কেো সনপ্লেসসলওা কমপ্লন প্লচ্ছ সওনা।
গ্রুপ স্বািে বীমার চনে িোিাটস অিাররাআটিং প্রসক্রো সনমসন্সঔঢ সবেগুসর সভসত্তপ্লঢ প্রস্তাসবঢ
গ্রুপ্লপর মূোেন চরুরী:
a) গ্রুপ্লপর িরন
b) গ্রুপ্লপর মাপ
c) সলপ্লল্পর িরন
d) ওভাপ্লরপ্লচর চনে কযাকে বেসি
e) ককাঝা গ্রুপঝাপ্লওআ ওভার ওরাপ্লচ্ছ সওনা ণবা েেপ্লের ওভার না ওরার কওাপ্লনা ুপ্লযাক
রপ্লেপ্লঙ সওনা
f) ওভাপ্লরপ্লচর স্তর – ওপ্লর এওআরওম সওনা বা অাো অাো
g) সঙ্গ, বে, এওও বা বহু বিান, গ্রুপ েেপ্লের অপ্লের স্তর, েেপ্লের ঝানসভাপ্লরর
ার, সপ্রসমোম সও ককাঝাঝাআ গ্রুপ কাডার কেপ্লবন নাসও েেপ্লেরআ সপ্রসমোম প্রোন ওরপ্লঢ
প্লব, এআ মস্ত সবপ্লের সভসত্তপ্লঢ
গ্রুপ রঘনা
h) সবসভন্ন কভৌপ্লকাসও বিাপ্লনর মপ্লিে ঙস প্লে ণাওা সবসভন্ন চােকার কিপ্লত্র স্বািে পসরপ্লবার
চনে ঔরপ্লঘর পাণসওে
i) গ্রুপ বীমা পসরঘানাে এওটি ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর (ঢাাঁর সনপ্লচর পঙপ্লন্নর বা
বীমাওারীর কবপ্লঙ কেো এওচন) ণাওপ্লব নাসও বীমাওারী সনপ্লচআ ণাওপ্লব ক বোপাপ্লর গ্রুপ
কাডাপ্লরর পঙন্ন
j) প্রস্তাসবঢ গ্রুপ্লপর ঢীঢ কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢা
উোরণ
লীঢঢাপসনেসন্ত্রঢ সফপ্ল ওমসরঢ েেপ্লের ঢু নাে ঔসন বা ওারঔানাে ওমসরঢ িসমওপ্লের এওঝা
গ্রুপ্লপর স্বাপ্লিের ছুাঁ সও কবসল। ঈভে গ্রুপ্লপর করাপ্লকর িরন (যার চনে কক্লআম ওরা ে) এপ্লওবাপ্লরআ
অাো। ঢাআ ঈভে কিত্র নুযােীআ বীমাওারী গ্রুপ বীমা পসসর চনে মূে িাযস ওরপ্লব।
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এওআভাপ্লব ঢণে প্রযুসি কওাম্পাসনগুসর মপ্লঢা াআ ঝানসভাপ্লরর গ্রুপগুসর কিপ্লত্র প্রসঢকূ সনবসাঘন
এ াপ্লঢ বীমাওারীরা ঢওস ঢামূও মাপওাঠি ঘাু ওরপ্লঢ পাপ্লরন কযঔাপ্লন বীমার ঈপযুি োর চনে
ওমসঘারীপ্লের সনসেস ি সলিানসবস মপ্লের চনে ওাচ ম্পন্ন ওরপ্লঢ প্লব।
গ্রুপ স্বািে বীমা বেবার সঢ প্রসঢপ্লযাসকঢামূও ঘসরপ্লত্রর ফপ্ল বীমাওারীরা গ্রুপ বীমা েোপ্লনর
ুসবিাে কঝওআ নমনীেঢা  স্বসনিসারড মঞ্জুর ওপ্লর। সনপ্লোকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপ বীমা েোপ্লন মপ্লের
াপ্লণ াপ্লণ ুসবিার িরডগুস বোপ্লনা ে এবং মানব ম্পে সবভাক এঝাপ্লওআ ওমসঘারী িপ্লর রাঔার
এওঝা রঞ্জাম সপ্লপ্লব বেবার ওপ্লর। কবসলরভাক মপ্লেআ নমনীেঢাঝা অপ্ল বীমাওারীপ্লের মপ্লিে
প্রসঢপ্লযাসকঢার ফপ্ল, নে বীমাওারী বঢস মাপ্লনর গ্রুপ বীমা েোপ্লন কয ুপ্লযাক-ুসবিা সেপ্লচ্ছ ঢার প্লঙ্গ
ঔাপ ঔাোপ্লঢ বা ঢার কণপ্লও অর ুসবিা সেপ্লে বেবাে ওরােত্ত ওপ্লর সনপ্লচপ্লের সেপ্লও কঝপ্লন সনপ্লঢ
এআ নমনীেঢা।
2. ক্ষনরয়াগকতপা-কমপ চারী গ্রুরপর ক্রথরক আাো আন্ডাররাইটং
প্রণাকঢভাপ্লব সনপ্লোকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপআ গ্রুপ স্বািে বীমা কেোর চনে বপ্লঘপ্লে ািারড গ্রুপ।
স্বািে পসরপ্লবার ঔরঘ কযাকাপ্লঢ যসে স্বািে বীমা গ্রন এওঝা ওাযসওরী মািেম প্লে ঈপ্লঞপ্লঙ, ঢাআ
এঔন সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ তঢসর প্লচ্ছ। এআ িরপ্লনর পসরসিসঢপ্লঢ গ্রুপ্লপর অিাররাআটিংপ্লের মে গ্রুপ
রঘনার ঘসরত্রঝা সবপ্লবঘনা ওরা গ্রুপ স্বািে বীমা অিাররাআঝাপ্লরর পপ্লি ঔুবআ গুরুত্বপূডস।

সনপ্লোকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপ ঙা া বীমাওারীরা সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমা ওভাপ্লরচ
সেপ্লে ণাপ্লওন কযমন: িসমও ংকঞন, ট্রাি  কাাআটি, মাসল্টপ-এমেোর গ্রুপ, ফ্রোঞ্চাআস
সটার, কপলাোর সমসঢ, ক্লাব  নে ভ্রাঢৃ প্রসঢম ংকঞন।
সবসভন্ন কেপ্ললর রওার মাপ্লচর কসরব ংপ্ললর চনে গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাপ্লরপ্লচর কক্রঢা প্লে
ণাপ্লও। ভারপ্লঢ কওন্ধীে  রাচে ঈভে স্তপ্লরর রওারআ কসরবপ্লের চনে কচারাপ্লাভাপ্লবআ গ্রুপ স্বািে
বীমা প্রওপ্লল্পর পৃষ্ঠপ্লপাওঢা ওপ্লর কযমন অরএসবোআ, যলস্বীসন প্রভৃ সঢ।
এআ িরপ্লনর সবসভন্ন গ্রুপ্লপর কিপ্লত্র কমৌসও অিাররাআটিং সবপ্লবঘেগুস ািারডভাপ্লব স্বীওৃ ঢ গ্রুপ
অিাররাআটিং সবে, ন্তভুস ি সঢসরি সবেগুসর প্লঙ্গ এওআরওম:
a) গ্রুপ্লপর মাপ (কঙাঝ অওাপ্লরর গ্রুপ্লপ মাপ্লছ মপ্লিেআ পসরবঢস ন প্লঢ পাপ্লর)
b) সবসভন্ন কভৌপ্লকাসও ঞ্চপ্ল স্বািে পসরপ্লবার ঔরপ্লঘর স্তর সবসভন্ন
c) মস্ত গ্রুপ লসরওআ যসে গ্রুপ স্বািে বীমা পসরওল্পনাে ংল না কনন কপ্লিপ্লত্র প্রসঢকূ
বাঙাআপ্লের ছুাঁ সও
d) পসসপ্লঢ গ্রুপ্লপর েেপ্লের িারাবাসওঢা
স্তা োপ্লম এআ িরপ্লনর গ্রুপ স্বািে বীমার ুসবিা সনপ্লঢ এপ্লাপ্লমপ্লা গ্রুপ তঢসর ঔুব কবপ্ল ককপ্লঙ, এপ্লও
বা ে ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’। বীমা সনেন্ত্রও অআঅরসটএ ঢাআ গ্রুপ বীমার সনপ্লেসসলওা চাসর ওপ্লরপ্লঙ,
সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ ামাপ্লনাে বীমাওারীর বম্বন ওরা মপ্লনাভাবপ্লও সনেন্ত্রড ওরপ্লঢ। এআ িরপ্লনর
নন-এমেোর গ্রুপ্লপর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:
a) ওমসঘারী ওোন সমসঢ
b) এওঝা সনসেস ি কওাম্পাসনর আুে ওরা কক্রসটঝ ওাটস কাডার
c) এওঝা সনসেস ি বেবার কক্রঢারা কযঔাপ্লন বীমাঝা োট-ন ুসবিা সপ্লপ্লব কেো প্লে ণাপ্লও
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d) এওঝা বোে  কপলাোর সমসঢ বা কাাআটির ঊডগ্রীঢারা
গ্রুপ বীমা সনপ্লেসসলওার মূনীসঢ প্লা বেসিকঢ পসসপ্লঢ কয ুসবিার ওভাপ্লরচ পাো যাে না
কওবমাত্র কআ নমনীে সটচাআন-এর ুসবিা কপপ্লঢ  ঔরঘ ওমাপ্লঢ গ্রুপ তঢসর কঞওাপ্লনা। িে ওরা
ককপ্লঙ কয এআ িরপ্লনর ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’ প্রােলআ বীমাওারীর পপ্লি প্রসঢকু বাঙাআ প্লে োাঁ াে এবং
বপ্ললপ্ল কক্লআপ্লমর নুপাঢ কবসল ে। সনেন্ত্রও ওঢৃস পপ্লির গ্রুপ বীমা সনপ্লেসসলওা বীমাওারীপ্লও
োসেত্বলী বাচার অঘরড পান ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর। এগুসআ বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিংপ্লে
লৃঙ্খা অপ্লরাপ ওপ্লর এবং গ্রুপ প্রপ্লক্স্ট্পর চনে পসরঘান মাপওাঠি তঢসরপ্লঢ গ্রুপ বীমা প্রওপ্লল্পর
প্রঘাপ্লর সনেমানুবসঢস ঢা সনপ্লে অপ্ল।
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H. ক্ষবরেল ফর বীমার আন্ডাররাইটং
সবপ্লেল ফর বীমার িীপ্লন মূ ওভারঝা কযপ্লঢু স্বািে ওভার, অিাররাআটিংপ্লে ঢাআ ািারডভাপ্লব
স্বািে বীমার রীসঢআ নুরড ওরা ে।
সপ্রসমোপ্লমর ার সনডসে  ছুাঁ সও গ্রড ওরা প্লব কওাম্পাসনর সনচস্ব সনপ্লেসসলওা কমপ্লনআ ঢপ্লব সনপ্লঘ সওঙু
গুরুত্বপূডস সবপ্লবঘে সবে কেো প্লা :
1. প্রস্তাবপ্লওর বে  সবপ্লেল ফপ্লরর কমোেওাপ্লর ঈপর সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওরপ্লব।
2. সবপ্লেপ্লল কযপ্লঢু সঘসওৎা কবল ঔরঘাপ্লপি, ঢাআ কেলীে স্বািে বীমা পসসর ঢু নাে
স্বাভাসবওভাপ্লবআ সপ্রসমোপ্লমর ার কবসল ে।
3. সবপ্লেপ্ললর মপ্লিে এমনসও মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  ওানাটার সপ্রসমোম প্লবাস চ্চ।
4. পসস বেবার ওপ্লর এওচন প্রস্তাবপ্লওর সবপ্লেপ্লল সঘসওৎা ওসরপ্লে কনোর ্ভকাবনা েূর
ওরপ্লঢ ঢওস ঢা কনো ঈসঘঢ এবং ঢাআ প্রস্তাপ্লবর পযসাপ্লেআ পূবস সবেেমান করাপ্লকর সস্তত্ব
ঢওস ঢার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরপ্লঢআ প্লব।
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I. বযক্ষিগত েুঘপটনা বীমার অন্ডাররাইটং
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার চনে িাররাআটিংপ্লে সবপ্লবঘে সবেগুস সনম্নরূপ :
ক্ররটং বা ার ক্ষনধ্প ারণ
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমাে, প্রিান কয সবেটি সবপ্লবঘে ঢা প্লা বীমাওৃ ঢর কপলা। ািারডভাপ্লব বপ্ল
খপ্লর, রাস্তাে প্রভৃ সঢ চােকাে বেসিকঢ েুখসঝনার ্ভকাবনা নাবৃঢ বিা মস্ত মানুপ্লর কিপ্লত্র
এওআ। ঢপ্লব কপলার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ ছুাঁ সওগুস ওাপ্লচর প্রওৃ সঢর প্লঙ্গ করপ্লফর ওপ্লর। ঈোরডস্বরূপ,
এওচন সফ মোপ্লনচাপ্লরর ওাপ্লচ ছুাঁ সওর ্ভকাবনা এওঝা সবসডং তঢসর প্লচ্ছ কআ াআপ্লঝ ওমসরঢ
সসভ আসঞ্জসনোপ্লরর কণপ্লও বলেআ ওম।
প্রপ্লঢেও কপলা বা ঘাওসরর চনে ার সনসেস ি ওপ্লর কেো কমাপ্লঝআ বেবাসরও নে। ঢাআ কপলাগুসপ্লও
ওপ্লেওটি গ্রুপ্লপ ভাক ওরা প্লেপ্লঙ, প্রপ্লঢেও গ্রুপ ওম বা কবলী এওআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর নাবৃঢ
বিাপ্লও ঢু প্ল িপ্লর। কিডীসবভাপ্লকর সনম্নসসঔঢ পেসঢ ঔুবআ র এবং বেবাসরওভাপ্লব যুসিঙ্গঢ
বপ্ল কেঔা ককপ্লঙ। সভন্ন সভন্ন কওাম্পাসনর কিডীসবভাপ্লকর সনচস্ব সভসত্ত ণাওপ্লঢআ পাপ্লর।
ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
কপলার সভসত্তপ্লঢ বীমাওৃ ঢ বেসির প্লঙ্গ ছুাঁ সওগুসপ্লও সঢনটি গ্রুপ্লপ ভাক ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর:


ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ I
োওাঈন্টোন্ট, টািার, অআনচীবী, িপসঢ, ওনাসল্টং আসঞ্জসনোর, সলিও, বোোর,
প্রলাসনও ওাচওপ্লমস যুি বেসি, প্রাণসমওভাপ্লব এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ II
কওবমাত্র ঢত্ত্বাবিাপ্লনর ওাপ্লচ যুি সবডার, ওন্ট্রাক্টর  আসঞ্জসনোর, পশু সঘসওৎও,
কমাঝরকাস  াওা কমাঝর কাস র কবঢনভু ি ঘাও এবং এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে
যুি বেসিরা।
ওাসেও িপ্লম যুি মস্ত বেসি (শুিু যাাঁরা গ্রুপ III-কঢ প প্লঙন ঢাাঁরা বাপ্লে), নকে
ঝাওা বনওারী ওমসঘারী, কোপ্লরচ  কমাঝর কমওাসনও, কমসলন ঘাও, ট্রাও বা সর 
নোনে ভারী কাস র ঘাও, কপলাোর োণসঝ  কস্পাঝসপ্লমন, ওাপ্লঞর সমসস্ত্র  এওআ
িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ III
মাটির সনপ্লঘ ঔসনপ্লঢ ওমসরঢ বেসি, সবপ্লফারও মোকাসচন, াআ কঝনলন াোআ  তবেুেসঢও
আনিপ্ললপ্লন কয িসমওরা ওাচ ওপ্লরন, চসও, াওস া ওমী, ঘাওা বা কখা ার সপপ্লঞ কর,
সলওার, পবসঢাপ্লরাড, ঈআন্টার কস্পাঝস, সস্কসেং, অআ সও, কবুসনং, োং গ্পাআসটং,
সরভার রীু্যাফটিং, কপাপ্লার মপ্লঢা ওাপ্লচ যুি বেসিরা এবং এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের
কপলা/ওাযসওাপ্লপ যুি বেসিরা।
ছুাঁ সওর গ্রুপগুস যণাক্রপ্লম ‘স্বাভাসবও’, ‘মাছাসর’  ‘ঈচ্চ’ সপ্লপ্লব পসরসঘঢ।
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বয় ীমা
ওভারওৃ ঢ ো  পুননসবীওৃ ঢ োর চনে প্লবসাচ্চ  বসসনম্ন বে ীমা এপ্লওওঝা কওাম্পাসনর
কিপ্লত্র এপ্লওও রওম। ািারডঢ অেলস মাপওাঠিঝা প্লা 5 বঙর কণপ্লও 70বঙপ্লরর মে। ঢপ্লব
কওাপ্লনা বেসির যসে আসঢমপ্লিেআ এওঝা ওভার ণাপ্লও, ঢাাঁর 70বঙর পূরড ওরার পর পসস
পুননসবীওরড প্লঢ পাপ্লর ঢপ্লব 80বঙর বে পযসন্তআ, এর চনে এওঝা সরসনঈো সপ্রসমোম বন
ওরপ্লঢ ে।
পুননসবীওরড বা নঢু ন ওভাপ্লরর চনে ািারডঢ কওাপ্লনা কমসটওো পরীিার েরওার ে না।
ক্রমক্ষডকযা খরচ
কমসটওো ঔরঘ ওভার প্লা সনম্নরূপ:


সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লে েুখসঝনাচসনঢ লারীসরও অখাপ্লঢর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ কমসটওো ঔরপ্লঘর
ওভার কপপ্লঢ এপ্লিাসপ্লমন্ট সেপ্লে এওঝা বেসিকঢ েুখসঝনা পসসপ্লও বা াপ্লনা যাে।



পসসর িীপ্লন নোনে ুসবিার প্লঙ্গ এআ ুসবিাগুস যুি ণাপ্লও।



এঝা চরুরী নে কয বেসিপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢআ প্লব।

যুদ্ধ  েন্ধযুি ঝুঁু ক্ষক
সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লে সবপ্লেপ্লল ামসরও োসেপ্লত্ব ওমসরঢ ভারঢীে কনা / সবপ্ললজ্ঞপ্লের যুপ্লের
ছুাঁ সও ওভার কেো প্লঢ পাপ্লর।


লাসন্তপূডস মে বা স্বাভাসবও পপ্লবস বেসিকঢ েুখসঝনা পসস স্বাভাসবও াপ্লরর কণপ্লও 50লঢাংল
সঢসরি ে (ণসাৎ স্বাভাসবও াপ্লরর 150 লঢাংল)



ািারড াপ্লরর ঈপর 150লঢাংল সঢসরি সপ্লপ্লব (ণসাৎ স্বাভাসবও াপ্লরর 250লঢাংল
াপ্লর)বেসিকঢ েুখসঝনা পসস আুে ওরা ে স্বাভাসবও/লসেঢ মেওাপ্ল (ণসাৎ এমন
এওঝা মেওা যঔন সবপ্লেপ্লল আসঢমপ্লিেআ যুপ্লের মপ্লঢা পসরসিসঢ প্লেপ্লঙ বা ো
বলে্ভকাবী প্লে ককপ্লঙ ণসাৎ কযঔাপ্লন ামসরও ওঢস বে পাপ্লন ভারঢীে কনাপ্লের ওাচ
ওরপ্লঢ প্লচ্ছ)

ক্রপ্রারপাজা ফমপ
ফমস সনম্নসসঔঢগুস ম্পপ্লওস ঢণে প্রওাল ওপ্লর:
 বেসিকঢ সববরড
 লারীসরও বিা
 ভো  বর সবপ্লনােন
 নোনে বা পূবসবঢী বীমা
 পুবসবঢী েুখসঝনা বা ুিঢা
 ঈপওার  বীমাওৃ ঢ রাসল সনবসাঘন
 কখাডা
ঈপপ্লর বসডসঢ ঘাসোগুস সনপ্লম্নািভাপ্লব বোঔো ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর:
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প্রঙ্গঢ, বে, ঈচ্চঢা এবং চন, কপলা পূডস সববরড এবং ক
ম্পওস যুি বেসিকঢ সববরড।



বে এঝাআ কেসঔপ্লে কেে কয ওাসঙ্খঢ পসসপ্লঢ প্রপ্লবপ্ললর বেীমার মপ্লিে প্রস্তাবও রপ্লেপ্লঙন
সওনা। চন  ঈচ্চঢা ঢু না ওরা ঈসঘঢ সঙ্গ, ঈচ্চঢা  বে নুযােী ক চপ্লনর
কঝসবপ্লর প্লঙ্গ এবং প্রস্তাবও যসে কপ্ল র 15লঢাংল কবসল বা ওম চাসনপ্লে ণাপ্লওন ঢাপ্ল
অপ্লরা নুোন ওরপ্লঢ প্লব।



কওাপ্লনা লারীসরও পূডসঢা বা ঔুাঁঢ, েূরাপ্লরাকে করাক প্রভৃ সঢ ম্পসওস ঢ লারীসরও বিার
সববরড



যাাঁর এওঝা ঙ্গ াসন প্লেপ্লঙ বা এওঝা কঘাপ্লঔর েৃসিলসি ঘপ্ল ককপ্লঙ এমন প্রস্তাবওপ্লেরআ
কওবমাত্র নুপ্লমাসেঢ কওপ্ল সবপ্লল লপ্লঢস স্বীওার ওরা ে। এরা স্বাভাসবও ছু সও কঞন
ওপ্লরন ওারড ঢাাঁরা ‘সনসেস ি িরপ্লনর েুখসঝনা এ াপ্লঢ ওম িম এবং যসে নে াঢ বা পা
কঘাঝগ্রস্ত ে বা অপ্লরওঝা কঘাপ্লঔর েৃসিলসি প্রভাসবঢ ে ঢাপ্ল সনসিেঢার স্তর  কমোে
স্বাভাসবও ঢু নাে অপ্লরা কবসল প্লব।



টাোপ্লবটি পুনরুোরপ্লও মন্নীভূ ঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর ওারড িঢ দ্রুঢ না ারপ্লঢ পাপ্লর এবং
সনসিেঢা ঙ্গঢভাপ্লব েীখসাসেঢ প্লঢ পাপ্লর। প্রস্তাবপ্লওর কমসটওো সসে পরীিা ওরপ্লঢআ
প্লব এঝা সনিসারড ওরার চনে কয িঢ বা ুিঢা ঢাাঁর ভসবেপ্লঢর েুখসঝনার ছুাঁ সওপ্লও
প্রভাসবঢ ওরপ্লব সওনা এবং ওঢঝা ওরপ্লব। এআ িরপ্লনর বলে্ভকাবী গুরুঢর প্রওৃ সঢর বহু
সভপ্লযাক রপ্লেপ্লঙ যা ছুাঁ সওঝাপ্লও বীমার প্লযাকে ওপ্লর কেে কযমন াপ্লঝসর ভাপ্লভর ুঔ।



পবসঢাপ্লরাড, কপাপ্লা, কমাঝর করসং, োপ্লক্রাপ্লবটিক্স প্রভৃ সঢর মপ্লঢা সবপজ্জনও বর
সবপ্লনােপ্লন সঢসরি প্রসমোম াপ্লক।

মাসও অপ্লের প্লঙ্গ

বীমাকৃত রাক্ষল
এওঝা বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বীমাওৃ ঢ রাসল ঢওস ঢার প্লঙ্গ সনসেস ি ওরপ্লঢ ে যাপ্লঢ কগুস
ঈপওারী পসস ে এবং ওপ্লঞার কঔারপ্লঢর মপ্লিে অঝপ্লও না ণাপ্লও। ‘তবঢসনও ওমসংিান’-এর
মািেপ্লম ঈপাসচসঢ অে সবপ্লবঘনাে ঢওস ঢা কনো ঈসঘঢ। নেভাপ্লব বপ্ল, বীমাওৃ ঢ রাসল
সনিসারপ্লডর মে কআ অেপ্লও সবপ্লবঘনা ওরা ঈসঘঢ নে যা েুখসঝনার ফপ্ল প্রস্তাবওপ্লও প্রভাসবঢ
ওরপ্লব।
বীমাওারী/অিাররাআঝারপ্লের বীমাওৃ ঢ রাসল সনসেস ি ওরার রীসঢ নুযােী, যার চনে ওভার মঞ্জুর
ওরা প্লব কআ ঠিও ণস সনভস র ওপ্লর অিাররাআঝাপ্লরর ঈপর। ঢপ্লব ািারড ভোঝা প্লা
মঞ্জুরওৃ ঢ ওভার কওাপ্লনাভাপ্লবআ বীমাওৃ প্লঢর 72মা/6বঙপ্লরর ঈপাচসপ্লনর কবসল ো ঈসঘঢ নে।
পসসঝা যসে শুিুমাত্র মূিনী
িােী কমাঝ সনসিে ওভাপ্লরর
কমোেওাপ্ল ঢাাঁর ঈপাচসপ্লনর
িসঢপূরড ে, বীমাওৃ ঢ রাসল

ুসবিার চনে ে ঢপ্লব সবসিসনপ্লি ওপ্লঞারভাপ্লব প্রপ্লযাচে ে না। ঢপ্লব
চনে এঝা ো ঈসঘঢ নে কয প্রপ্লেে িসঢপূরপ্লডর কিপ্লত্র কঝা কআ
প্লঙ্গ নুপাঢীন প্লব। ওভারঝা যসে টিটিসট-র চনে াপ্তাসও
ািারডঢ ঢাাঁর বাসসও ঈপাচসপ্লনর সদ্বগুড ঙা াপ্লব না।
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তবঢসনও ওপ্লমস সনযুি নন এমন কওাপ্লনা বেসিপ্লও ওভার কেোর মে কযমন কৃবিূ, ঙাত্র প্রভৃ সঢ
কিপ্লত্র বীমাওারীপ্লও সনসশ্চঢ প্লঢ ে কয ঢাাঁরা এঝা সেপ্লচ্ছন শুিুমাত্র মূিনী ুসবিার চনে এবং এর
চনে কওাপ্লনা াপ্তাসও িসঢপূরড কেো ে না।
ফযাক্ষমক্ষ পযারকজ কভার
সলশু  করাচপ্লকপ্লর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে ওভার ীমাবে ণাপ্লও মৃঢুে  িােী সবওাঙ্গঢাে
(অংসলও বা ম্পুডস)। যসে কওাম্পাসনর সনচস্ব সনেপ্লমর সভসত্তপ্লঢ ুসবিার কঝসব সবপ্লবঘনা ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর। সওঙু কওাম্পাসন এওঝা সনসেস ি ীমা পযসন্ত করাচপ্লকপ্লর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে
টিটিসট ওভার নুপ্লমােন ওপ্লর ণাপ্লও।
কমাঝ সপ্রসমোপ্লমর ঈপর ািারডভাপ্লব 5লঢাংল াপ্লর এওঝা ঙা

মঞ্জুর ওরা ে।

গ্রুপ পক্ষক্ষ
বীমাওৃ ঢ বেসির ংঔো যসে সনসেস ি ংঔো ঙাস প্লে যাে, কযমন 100 ঢাপ্ল সপ্রসমোপ্লম এওঝা গ্রুপ
ঙা কেো ে। ংঔো ওম প্ল কযমন 25প্ল গ্রুপ পসস আুে ওরা ে ঢপ্লব কওাপ্লনা ঙা
ঙা া।
ািারডভাপ্লব নামসবীন সভসত্তপ্লঢ পসস আুে ওরা ে কওবমাত্র ঔুবআ মূেবান ক্লাপ্লেন্টপ্লও, কযঔাপ্লন
েপ্লের পসরসঘসঢ প্লন্নাঢীঢভাপ্লব স্পিঢআ প্রসঢপােে ে।
গ্রুপ ক্ষডকাউন্ট মাপকাঠি
গ্রুপ্লপর নাম পাোর সনসরপ্লঔআ গ্রুপ পসস আুে ওরা ঈসঘঢ। গ্রুপ ঙা  নোনে ুসবিা পাোর
চনে প্রস্তাসবঢ ‘‘গ্রুপ’’কও স্পিভাপ্লবআ সনম্নসসঔঢ ওোঝাপ্লকাসরর কয কওাপ্লনা এওটির অঢাে প া
ঈসঘঢ:


ওমসঘারীর ঈপর সনভস রলী বেসি  সনপ্লোকওঢস া – ওমসঘারী ম্পওস



প্রাও সঘসহ্নঢ ককপ্লমন্ট / গ্রুপ কযঔাপ্লন রাচে / কওন্ধীে রওারপ্লও সপ্রসমোম সেপ্লঢ ে



এওঝা করসচিাটস কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটির েেরা



করসচিাটস পসরপ্লবা ক্লাপ্লবর েেরা



বোে/টাআনার/মািার/সভা কক্রসটঝ ওাটস কাডাররা



বোে/এনসবএফস-র আুে ওরা সটপ্লপাসচঝ াটিসসফপ্লওঝ কাডাররা



বোে/রাষ্ট্রােত্ত কওাম্পাসনর কলোরপ্লাডার

ঈপপ্লরর ওোঝাপ্লকাসরগুস কণপ্লও অো নে অপ্লরা ওোঝাপ্লকাসরর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ প্রস্তাবগুসর কিপ্লত্র
ঢাাঁরা সবপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লরন এবং ংসিি বীমাওারীর কঝওসনওা সটপাঝসপ্লমপ্লন্টর মািেপ্লম সোন্ত
কনপ্লবন।
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‘অনুমাসনও’ গ্রুপ মাপ্লপর ঈপর কওাপ্লনা গ্রুপ ঙা কেবা যাে না। পসস কনোর মে গ্রুপ্লপর
করসচসেওৃ ঢ েপ্লে প্রওৃ ঢ ংঔোর সভসত্তপ্লঢআ কওবমাত্র গ্রুপ ঙা সবপ্লবঘনা ওরপ্লঢ প্লব এবং ঢার
সপ্লব ওরপ্লঢ প্লব। পুননসবীওরপ্লডর মে এঝা পুনসবসপ্লবঘনা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
বীমাকৃত রাক্ষল
বীমাওৃ ঢ রাসল প্রসঢটি বীমাওৃ ঢ বেসির চনে অাোভাপ্লব সনসেস ি পসরমাড প্লণস চনে সনসেস ি ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর ণবা এঝা বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও প্রপ্লেে ুসবিার প্লঙ্গ যুি ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
এওঝা গ্রুপ বীমাে ‘ওপ্লআ ণবা কওঈ নে’ নীসঢ প্রপ্লযাচে ে। সঢসরি সপ্রসমোম বা সরফাপ্লির
ার নুাপ্লর ঢারপর ংপ্লযাচন  সবপ্লোচন ে।
ক্ষপ্রক্ষময়াম
সপ্রসমোপ্লমর ঢারঢমে ার যাপ্লের নাম পসসপ্লঢ অপ্লঙ কআ ওমসঘারীপ্লের কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে ে ছুাঁ সওর
কিনীসবভাক  সনবসাসঘঢ ুসবিা নুযােী। এআ ারগুস ওভারওৃ ঢ বেসির কপলা নুযােী করপ্লফর
প্লব।
উোরণ
ওমসাঘারীপ্লের ুসনসেস ি গ্রুপ্লপর ওপ্লর কিপ্লত্র এওআ ার প্রপ্লযাচে প্লব, সবস্তৃ ঢভাপ্লব বপ্ল, এওআ
িরপ্লনর কপলার কিপ্লত্র।
নাম না ণাওা ওমসঘারীপ্লের কিপ্লত্র সনপ্লোকওঢস াপ্লও ঢাাঁর দ্বারা রসিঢ প্রওৃ ঢ করওপ্লটসর সভসত্তপ্লঢ প্রপ্লঢেও
কিডীসবভাপ্লকর ওমসঘারীর ংঔো কখাডা ওরপ্লঢ প্লব।
এওঝা সমসঢ, ক্লাব প্রভৃ সঢ নাম ঈপ্লেসঔঢ েপ্লের চনে সপ্রসমোপ্লমর ার প্রপ্লযাচে প্লব ছুাঁ সওর
কিডীসবভাক নুযােী।
েেপেঝা যঔন এওঝা ািারড প্রওৃ সঢর ে এবং কওাপ্লনা সনসেস ি কপলাে ীমাবে ণাপ্লও না,
অিাররাআঝাররা ার প্রপ্লোক ওরার চনে ঢাাঁপ্লের সবঘিডঢাপ্লও ওাপ্লচ াকান।
অন-ক্ষডউট কভার
ন-সটঈটি মপ্লে কেো ওভার প্লা সনম্নরূপ:


বেসিকঢ েুখসঝনা ওভার যসে সটঈটি মপ্লের মপ্লিেআ ীমাবে ণাপ্লও (এবং সেপ্লনর 24খন্টার
চনে না ে), এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যণাণস সপ্রসমোপ্লমর 75লঢাংল িাযস ওরা
ে।



ওমসঘারীপ্লের েুখসঝনার ওভার শুিুমাত্র প্রপ্লযাচে ে ওাপ্লচর ণাওাওাীন মপ্লেআ।

অফ-ক্ষডউট কভার
ওভারঝা যসে কওবমাত্র কআ মপ্লের মপ্লিেআ ীমাবে ণাপ্লও যঔন ওমসঘারীটি ওাচ ওপ্লরন না
এবং/ণবা রওারী ওাপ্লচ ণাপ্লওন না, এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যণাণস সপ্রসমোপ্লমর
50লঢাংল িাযস ওরা ে।
মৃতুয কভাররর বজপন
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কওাম্পাসনর সনচস্ব সনপ্লেসসলওা নুযােী মৃঢুে ওভার বচসন ওপ্লর গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসস আুে
ওরা ্ভকব।
গ্রুপ ছা়ি এবং ক্রবানা/মযাা
এওঝা পসসর িীপ্লনআ কযপ্লঢু প্লনওগুস মানুপ্লও ওভার কেো ে, ঢাআ এর চনে প্রলাসনও
ওাচ  ঔরঘ ওম ে। ঢাঙা া, ািারডঢ গ্রুপ্লপর মস্ত েেআ বীমাওৃ ঢ প্লবন এবং
বীমাওারীর চনে কঔাপ্লন কওাপ্লনা সবরূপ বাঙাআ ণাওপ্লব না। ঢাআ এওঝা কস্ক নুযােী সপ্রসমোপ্লম
এওঝা ঙা নুপ্লমােন ওরা ে।
গ্রুপ পসসর পুননসবীওরড চনে সনিসারড কক্লআম সভজ্ঞঢার সনসরপ্লঔ সনিসাসরঢ ে।


নুকূ সভজ্ঞঢাপ্লও নবীওরপ্লডর সপ্রসমোপ্লম এওটি সটওাঈন্ট বা ঙা (কবানা) সেপ্লে
পুরস্কৃ ঢ ওরা ে



প্রসঢকূ সভজ্ঞঢাপ্লও এওটি কস্ক নুযােী, নবীওরপ্লডর সপ্রসমোম কাট ঘাসপপ্লে (মোা)
চসরমানা ওরা ে



কক্লআম সভজ্ঞঢা যসে 70লঢাংল ে ঢাপ্ল নবীওরপ্লড স্বাভাসবও ারআ প্রপ্লযাচে প্লব।

ক্রপ্রারপাজা ফমপ


সনেমমাসফও েেপ্লের সেপ্লে ফমস পূরড ওরা  বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা পূরড ওরা এওঝাআ নসণ
ণাওা প্রপ্লযাচে।



ঢাাঁর এওঝা কখাডা ওরা চরুরী কয কওাপ্লনা েে এমন কওাপ্লনা লারীসরও করাক বা
পূডসঢাে ভু কপ্লঙন না যা ঢাাঁর ংলগ্রডপ্লও গ্রডপ্লযাকে ওপ্লর সেপ্লঢ পাপ্লর।



এমনসও ওঔপ্লনা ওঔপ্লনা এআ ঢওস ঢা স্বীওার ওরা ে, এঝা কবাছা যাে এবং/ণবা
এপ্লিাসপ্লমন্ট সেপ্লে স্পি প্লে যাে কয ওভার শুরুর অপ্লকআ কওাপ্লনা িমঢা ণাপ্লও এবং এআ
িরপ্লনর িমঢার ওারপ্লড কয কওাপ্লনা ক্রমবিসমান প্রভাব বসচসঢ প্লব।

কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে যসে এআ রীসঢর করপ্লফর প্লঢ পাপ্লর।

ক্ষনরজরক যাচাই 5
1) এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমাে গ্রুপ্লপর কওাপ্লনা এও বেসি বীমাওারী সবপপ্লি সবরুে-বাঙাআ প্লঢ
পাপ্লরন।
2) গ্রুপ স্বািে বীমা কওাবমাত্র সনপ্লোকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপপ্লওআ ওভাপ্লরচ কেে।
I. সববৃসঢ 1 ঢে এবংসববৃসঢ 2 সমণো
II. সববৃসঢ 2 ঢে এবংসববৃসঢ 1 সমণো
III. সববৃসঢ 1 এবংসববৃসঢ 2 ঢে
IV. সববৃসঢ 1 এবংসববৃসঢ 2 সমণো
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তথয
ছুাঁ সও পসরঘানা প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব অিাররাআঝার সবপ্লল ওপ্লর ব
স্তান্তপ্লরর েুপ্লঝা পেসঢ বেবার ওপ্লর:

গ্রুপ পসসর চনে

ক্রকাইনুররন্প : এঝা বপ্লঢ কবাছাে এওাসিও বীমাওারীর কওাপ্লনা এওটি ছুাঁ সও গ্রড ওরাপ্লও।
ািারডঢ এঝা ওরা ে ছুাঁ সও এওঝা লঢাংল প্রপ্লঢেও বীমাওারীর মপ্লিে বন্টন ওপ্লর। এআভাপ্লব
পসসঝা েুচন বীমাওারী গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লর। কযমন িরুন বীমাওারী A-এর ওাপ্লঙ 60% এবং
বীমাওারী B-র ওাপ্লঙ 40%। এপ্লিপ্লত্র ািারনঢ পসস আুে ওরা  কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্ত  পসস
ংক্রান্ত সবেগুস ামাপ্লনার চনে বীমাওারী A-আ প্লব সট বীমাওারী। কয কক্লআম প্রোন ওরা প্লব
বীমাওারী B ঢার 40%বীমাওারী A-কও পসরপ্ললাি ওরপ্লব।
ক্ষরইনুররন্প : বীমাওারী সবসভন্ন িরপ্লনর  সবসভন্ন মাপ্লপর ছুাঁ সও গ্রড ওপ্লর ণাপ্লও। ওীভাপ্লব সঢসন
ঢাাঁর সভন্ন ছুাঁ সওপ্লও ুরিা কেপ্লবন? এআ ওাচঝা সঢসন ওপ্লরন, ঢাাঁর ছুাঁ সওগুসপ্লও নে বীমা
কওাম্পাসনপ্লঢ পুনরাে বীমা ওসরপ্লে এবং এপ্লওআ বা ে সরআনুপ্লরন্স বা পুনবীমাওরড। ঢাআ
সরআনুরার বা পুনবীমাওারীরা বীমাওারীর ছুাঁ সও গ্রড ওরা ে এওঝা িােী বেবিার মািেপ্লম যাপ্লও
ঘু সি বা সট্রটি বপ্ল, ণবা এও এওঝা কওপ্লর সভসত্তপ্লঢ, যাপ্লও বা ে ফোওাসল্টভ সরআনুপ্লরন্স বা
ঐসচ্ছও পুনবীমাওরড। পুনবীমাওরড ম্পন্ন ওরা ে লব্দ-বোপী এবং কআচনে কঝা ছুাঁ সওপ্লও ঙস প্লে
কেে েূর-েূরাপ্লন্ত।

ারাংল
a) স্বািে বীমা োাঁস প্লে অপ্লঙ করাকাপ্লরর িারডার ঈপর সভসত্ত ওপ্লরআ যা সেপ্লে এওচন বেসির ুি
োর ছুাঁ সও সনিসাসরঢ ে।
b) অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারড।
c) ছুাঁ সও  বেবার মপ্লিে এওঝা ঠিও ভারামে রিা ওরপ্লঢ অিাররাআটিং চরুরী, এর মািেপ্লম
ংিার প্রসঢপ্লযাসকঢামূও ভূ সমওা কযমন বচাে রাঔা যাে কঢমন মুনাফা িপ্লর রাঔা যাে।
d) এওচন বেসির করাকার প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর এমন সওঙু সবে প্লা বে, সঙ্গ, ভো,
কপলা, লরীপ্লরর ক ন, পাসরবাসরও আসঢা, ঢীপ্লঢর ুঔ বা প্লস্ত্রাপঘার, বঢস মান স্বািে
বিা  বািাপ্লনর চােকা।
e) বীমাওারীর সবরুপ্লে প্রসঢকূ বাঙাআ অঝওাপ্লনাআ অিাররাআটিংপ্লের ঈপ্লেলে এবং ছুাঁ সওগুসর ঠিও
কিডীসবভাক  কগুসর মপ্লিে ুসবঘার সনসশ্চঢ ওরা এর ঈপ্লেলে।
f) এপ্লচন্ট প্লন প্রণম স্তপ্লরর অিাররাআঝার ওারড বীমাওৃ ঢ প্লঢ ঘপ্লপ্লঙন এমন ্ভকাবে ক্লাপ্লেন্টপ্লও
চানার চনে সঢসনআ বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা চােকাে ণাপ্লওন।
g) বীমার মূ নীসঢগুস প্লা: পরম সবো, বীমাপ্লযাকে স্বাণস, িসঢপূরড, বোন, প্রসঢিাপন 
সনওঝঢম ওারড।
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h) অিাররাআটিংপ্লের চনে মূ রঞ্জামগুস প্লা: কপ্রাপ্লপাচা ফমস, বেপ্লর প্রমাডপত্র, অসণসও
নসণ, কমসটওো সরপ্লপাঝস  ক সরপ্লপাঝস
i) কমসটওো অিাররাআটিং প্লা এমন এওটি প্রসক্রো বীমা কওাম্পাসনগুস কযঝা বেবার ওপ্লর স্বািে
বীমা পসসর চনে অপ্লবেনওারী এওচ বেসির স্বাপ্লিের বিা সনিসারড ওরপ্লঢ।
j) নন-কমসটওো অিারারাআটিং প্লা কআ প্রসক্রো কযঔাপ্লন প্রস্তাবওপ্লও কওাপ্লনা কমসটওো পরীিা
ওরাপ্লঢ ে না।
k) ংঔোূঘও করটিং পেসঢ প্লা অিাররাআটিংপ্লে বম্বন ওরা এওঝা প্রসক্রো কযঔাপ্লন ছুাঁ সওর
প্রপ্লঢেওঝা সেপ্লওর ঈপর ংঔোূঘও  লঢাংপ্ললর মূোেন ওরা ে।
l) প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যণাযণভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল ঢপ্লবআ
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
m) মূঢ ক ূত্র প্রপ্লোক ওপ্লর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বপ্লঢ কবাছাে এওঝা
িোিাটস গ্রুপ্লপর ও েে এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অঢাে ওভার পান, গ্রুপ্লপর
বেসিরা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সবরুে-বাঙাআ প্লঢ পাপ্লরন না।
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারড।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
বীমাওারী  বীমাওৃ ঢ ঈভেপ্লওআ অিাররাআটিংপ্লে পরম সবোপ্লর নীসঢ কমপ্লন ঘপ্লঢ ে।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I
বীমাপ্লযাকে স্বাণস বপ্লঢ কবাছাে এও বেসি কয ম্পসত্ত বীমা ওরপ্লঢ ঘপ্লপ্লঙন ঢার ঝাওা ওস ংক্রান্ত
বা অসণসও স্বাণস এবং এআ িরপ্লনর ম্পসত্ত কওাপ্লনাভাপ্লব নি প্ল ঢাাঁর কয অসণসও কাওান প্লঢ
পাপ্লর কঝাআ।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি প্লা IV
ংঔোূঘও করটিং পেসঢপ্লঢ ছুাঁ সওর প্রপ্লঢেওটি ঈপাোপ্লনর ংঔোূঘও  লঢাংপ্ললর মূোেন ে, ঢপ্লব
কমসটওো অিাররাআটিং পেসঢপ্লঢ এমনঝা ে না।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি প্লা IV
এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমাে যঔন এওঝা গ্রুপ্লপর মস্ত েেপ্লও এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর
অঢাে ওভার ওরা ে, ঢঔন গ্রুপ্লপর কওঈআ বীমাওারীর সবরুে-বাঙাআ প্লঢ পাপ্লরন না।
এওআপ্লঙ্গ ওমসঘারী-সনপ্লোকওঢস া গ্রুপ্লপ বীমাওারী সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাপ্লরচ
সেপ্লে ণাপ্লও কযমন: িসমও আঈসনেন, ট্রাি
 কাাআটি, কপলাোর সমসঢ, ক্লাব  নোনে
ভ্রাঢৃ ত্বমূও ংকঞন।

ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔঢ সবেগুসর মপ্লিে কওানটি এওচন বেসির করাকারপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর না?
I. সঙ্গ
II. পসঢ বা পত্নীর ঘাওসর
III. ভো
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IV.

বািাপ্লনর চােকা

প্রশ্ন 2
িসঢপূরপ্লডর নীসঢ নুযােী বীমাওৃ ঢপ্লও পো কেো ে __________-এর চনে।
I.

বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্ত প্রওৃ ঢ কাওান

II. প্রওৃ ঢপপ্লি ওঢ ঔরঘ প্লেপ্লঙ ঢা সনসবসপ্ললপ্লআ বীমাওৃ ঢ রাসল
III. ঈভে পপ্লির মপ্লিে ঘু সিবে এওঝা সনসেস ি পসরমাড ণস
IV. বীমাওৃ ঢ রাসল সনসবসপ্ললপ্ল প্রওৃ ঢ কাওান
প্রশ্ন 3
অিারারাআঝাপ্লরর চনে এওচন অপ্লবেনওারী ম্পপ্লওস ঢপ্লণের প্রণম  প্রাণসমও ঈৎ প্লা ঢাাঁর
________________
I.

বেপ্লর প্রমাডপত্র

II. অসণসও নসণপত্র
III. অপ্লকর কমসটওো করওটস
IV. কপ্রাপ্লপাচা ফমস
প্রশ্ন 4
___________________ঢপ্লবআ অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
I.

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর মািেপ্লম প্রস্তাবপ্লওর স্বািে ম্পসওস ঢ  বেসিকঢ সববরড ম্পপ্লওস মস্ত
গুরুত্বপূডস ঢণে ংকৃীঢ প্ল

II. প্রস্তাবপ্লওর মস্ত কমসটওো পরীিা ম্পূডস প্ল
III. প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যণাযণভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল
IV. ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারপ্লডর পর প্রস্তাবওপ্লও পসস আুে ওরা ে।
প্রশ্ন 5
ংঔোূঘও করটিং পেসঢ ম্পপ্লওস কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I.

প্রসলসিঢ ওমীর াাপ্লযে এওঝা ব
পেসঢ

বেবা ামাপ্লঢ দ্রুঢ কসঢ এপ্লন কেে ংঔোূঘও করটিং

II. কমসটওো সবপ্ললজ্ঞ ঙা া ংঔোূঘও পপ্লেপ্লন্টর সভসত্তপ্লঢ ওঠিন  প্লন্নচনও কওপ্লর অপ্লরা
ঢওস সবপ্লিড
্ভকব নে
III. কমসটওো াপ্লেপ্লন্সর সনসেস ি জ্ঞান ঙা া কওঈ এআ পেসঢ বেবার ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
IV. সবসভন্ন অিাররাআঝাপ্লর সোপ্লন্তর মপ্লিে এঝাআ ামঞ্জে রিা ওপ্লর।
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II
ঢার পসঢ বা পত্নীর ঘাওসর কওাপ্লনা বেসির করাকারপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর না, যসে ঢাাঁপ্লের সনপ্লচর
কপলা এওঝা গুরুত্বপূডস সবে যা ঢাাঁপ্লের করাকারপ্লও প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I
িসঢপূরপ্লডর নীসঢ নুযােী বীমাওৃ ঢ পো কেো ে ঢাাঁরপ্রওৃ ঢ কাওান বা ঔরপ্লঘর চনে, ঢপ্লব
বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্তআ।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি প্লা IV
অিারারাআঝাপ্লরর চনে এওচন অপ্লবেনওারী ম্পপ্লওস ঢপ্লণের প্রণম  প্রাণসমও ঈৎ প্লা ঢাাঁর
কপ্রাপ্লপাচা ফমস বা অপ্লবেন পত্র, কযঔাপ্লন প্রস্তাবপ্লওর স্বািে ম্পসওস ঢ  বেসিকঢ সববরড ম্পপ্লওস
গুরুত্বপূডস ঢণে ংকৃীঢ ণাপ্লও।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
প্রাপ্ত

ঢণে

ঢওস ঢার

প্লঙ্গ

মূোেন

ওপ্লর

যণাযণভাপ্লব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

প্ল

ঢপ্লবআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II
ওঠিন বা প্লন্নচনও কওপ্লর অপ্লরা ঢওস সবপ্লিড ্ভকব ে ংঔোূঘও করটিং পেসঢর মািেপ্লম
ওারড প্লন্নচনও পপ্লেপ্লন্টর প্লঙ্গ ঢীপ্লঢর সভজ্ঞঢা এওঝা জ্ঞাঢ িোিাটস  কলসটংপ্লের পসরভাাে
ংঔোূঘওভাপ্লব প্রওাল ওরা ে।
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অধ্যায় 21
স্বািে বীমার কক্লআম
অধ্যারয়র ভুক্ষমকা
এআ িোপ্লে অমরা স্বািে বীমাে কক্লআম বেবিাপনা প্রসক্রো, প্রপ্লোচনীে নসণপত্র  কক্লআম অঝপ্লও
রাঔার প্রসক্রো সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লবা। এঙা া এঔাপ্লন অমরা বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িীপ্লন
কক্লআম বেবিাপনার সেওঝা কেঔপ্লবা এবং টিসপএ-র ভূ সমওা বুছপ্লবা।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

বীমাে কক্লআম বেবিাপনা
স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর বেবিাপনা
স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর েস রঘনা
কক্লআম অঝপ্লও রাঔা
কক্লআম বেবিাপনা: বেসিকঢ েুখসঝনা
ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝপ্লরর ভূ সমওা (টিসপএ)
কক্লআম বেবিাপনা – সবপ্লেল ফর বীমা

এআ েোে প ার পর অপসন িম প্লবন:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

বীমা কক্লআপ্লম সবসভন্ন কিওপ্লাডার ম্পপ্লওস বোঔো সেপ্লঢ
স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর ওীভাপ্লব বেবিাপনা প্লব ঢার বোঔো সেপ্লঢ
স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্তর চনে প্রপ্লোচনীে সবসভন্ন নসণপত্র সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
বীমাওারী ওীভাপ্লব কক্লআম অঝপ্লও রাপ্লঔন ঢা অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লঢ
টিসপএ-র ভূ সমওা  িারডা বুছপ্লঢ

A. বীমায় ক্রেইরমর বযবস্থাপনা
বীমা কয এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস প্লা এওঝা কআ প্রসঢশ্রুসঢর ‘ািী’ এওণাঝা ঔুব
ভাপ্লাভাপ্লবআ কবাছা যাে। কওাপ্লনা বীমাওৃ ঢ খঝনা খপ্লঝ যাোর ফপ্ল পসসর িীপ্লন কক্লআমঝাআ প্লা
কআ প্রসঢশ্রুসঢর প্রওৃ ঢ পরীিা। এওচন বীমাওারীর ওঢ ভাপ্লা ওাযসওর, ঢার মূোেন ওরা ে
সঢসন ঢার কক্লআপ্লমর প্রসঢশ্রুসঢ ওঢঝা ভাপ্লাভাপ্লব করপ্লঔপ্লঙন ঢার ঈপর। বীমাে করটিংপ্লে নেঢম মূ
সবে প্লা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম পসরপ্ললাপ্লির িমঢা।
1. ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রেকরাল্ডাররা
কক্লআপ্লমর বেবিাপনা ওরা ে ঢা কেঔার অপ্লক অমাপ্লের কবাছা েরওার কক্লআম প্রসক্রোে অগ্রী পি
ওারা।
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Diagram 1: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রেকরাল্ডার

ক্রেতা

মাক্ষক

আন্ডাররাইটার

বীমাঝা সযসন কওপ্লনন সঢসনআ প্লন প্রণম কিওপ্লাডার এবং ‘কক্লআপ্লমর
প্রাপও’।
‘কক্লআপ্লমর প্রোঢা’ সপ্লপ্লব বীমা কওাম্পাসনর মাসওপ্লের এওঝা ব কিও
ণাপ্লও। কবসলরভাক কিপ্লত্রআ পসস কাডারপ্লের ঢসব কণপ্লওআ যসে
কক্লআমগুস কমঝাপ্লনা প্লে ণাপ্লও ঢাপ্ল ঢারাআ প্রসঢশ্রুসঢ রিা ওরপ্লঢ োেবে
ণাপ্লও।
এওঝা বীমা কওাম্পাসন  মস্ত বীমাওারীর অিাররাআঝারপ্লেরআ োসেত্ব
ণাপ্লও কক্লআম কবাছা  বীমা পপ্লডের সটচাআন ওরা, পসসর লঢস , োপ্লমর
সবপ্লে সোন্ত কনো।
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থাডপ পাটপ
অযাডক্ষমক্ষনরেটর

সনেন্ত্রও (আনুপ্লরন্স করগুপ্লঝসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি ব আসিো)
প্লা ঢার ঈপ্লেলে পূরপ্লড এওচন মূ কিওপ্লাডার:
 বীমা পসরপ্লবপ্লল ক্রম বচাে রাঔা
 পসস কাডারপ্লের স্বাণস রিা
 বীমাওারী েীখসপ্লমোেী অসণসও স্বািে রিা
পসরপ্লবা মিেিঢাওারী যারা স্বািে বীমার কক্লআম প্রসক্রো ওপ্লরন ঢারা ণাটস
পাটিস োটসমসনপ্লেঝর নাপ্লম পসরসঘঢ।

বীমা এরজন্ট /
ক্ররাকার

বীমা এপ্লচন্ট / কব্রাওাররা কওবমাত্র পসসআ সবসক্রআ ওপ্লরন না, কক্লআপ্লমর
কিপ্লত্র ঢাাঁরাআ কক্রঢাপ্লও পসরপ্লবা কেপ্লবন, এঝাআ অলা ওরা ে।

রবরাকারী /
াপাতা

কক্রঢা যাপ্লঢ মৃডভাপ্লব কক্লআম কপপ্লে যান ঢারা এঝাআ সনসশ্চঢ ওপ্লর সবপ্লল
ওপ্লর কযঔাপ্লন াপাঢাঝা টিসপএ-র পোপ্লনপ্ল ণাপ্লও কঔাপ্লন ওোলপ্ল
াপাঢা ঔরঘ কেোর চনে।

ক্ষনয়ন্ত্রক

এআভাপ্লব কক্লআম ভাপ্লাভাপ্লব ামাপ্লনা মাপ্লন প্লা কক্লআপ্লমর প্লঙ্গ ম্পওস যুি প্রপ্লঢেও কিওপ্লাডাপ্লরর
ঈপ্লেলে ামাপ্লনা। বলেআ এআ ঈপ্লেলেগুসর ওপ্লেওটির মপ্লিে পারস্পসরও ংখাঢ প্লঢআ পাপ্লর।
2. বীমা ক্রকাম্পাক্ষনরত ক্রেইম বযবস্থাপনার ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প ংক্রান্ত ঢণে নুযােী ‘‘সবসভন্ন বীমাওারীর স্বািে বীমা ংক্রান্ত কাওাপ্লনর নুপাঢ
65% কণপ্লও 120%-র মপ্লিে ণাপ্লও, কযঔাপ্লন বাচাপ্লরর ব ংল পসরঘাসঢ ে 100%-র কবসল
কাওান নুপাপ্লঢ’’। স্বািে বীমা বেবাে কবসলরভাক কওাম্পাসনআ কাওান ওপ্লর।
ঢার মাপ্লন কওাম্পাসন  পসসপ্লাডারপ্লের অপ্লরা ভাপ্লা ফাফ অনপ্লঢ
অিাররাআটিং নুলীন  কক্লআপ্লমর েি বেবিাপনার এওঝা ঘাসো রপ্লেপ্লঙ।

ক্ষনরজরক যাচাই 1
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি বীমা কক্লআম প্রসক্রোর এওচন কিওপ্লাডার নন?
I.

বীমা কওাম্পাসনর কলোরপ্লাডার

II. মানব ম্পে সবভাক
III. সনেন্ত্রও
IV. টিসপএ
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এওঝা

কচারোর

B স্বাস্থয বীমা ক্রেইরমর বযবস্থাপনা
1. স্বাস্থয বীমায় চযারঞ্জগুক্ষ
স্বািে বীমা কপাঝসপ্লফাসর দ্ভু ঢ তবসলিেগুস কভীরভাপ্লব কবাছা
কক্লআমগুসর েিঢার াপ্লণ বেবিাপনা ওরা যাে। এগুস প্লা :

ঔুবআ

গুরুত্বপূডস

যাপ্লঢ

স্বািে

a) কবসলরভাক পসসআ প্লা াপাঢাপ্ল ভসঢস র চনে িসঢপূরড কযঔাপ্লন ওভারওৃ ঢ সবে প্লা
এওচন মানু। ঢাআ এর প্লঙ্গ অপ্লবপ্লকর সবে চস প্লে ণাপ্লও, নে িরপ্লনর বীমাে
ািারডঢ যা ণাপ্লও না।
b) ভারপ্লঢ করাক, ঢার সঘসওৎার মপ্লনাভাব  ফপ্লা অপ্লপর িরনঝা ঔুবআ দ্ভু ঢ। এঔাপ্লন সওঙু
মানু কযমন ঢাাঁপ্লের করাক  সঘসওৎা সনপ্লে কমাপ্লঝআ সঘসন্তঢ নন অবার কওঈ কওঈ
সঢসরি ঢওস ।
c) স্বািে বীমা এওচন বেসি সওনপ্লঢ পাপ্লরন, ওপ্লপসাপ্লরঝ ংিার মপ্লঢা এওঝা গ্রুপ ণবা এওঝা
বোপ্লের মপ্লঢা ঔুঘপ্লরা সবক্রে ঘোপ্লনপ্লর মািেপ্লম কওনা যাে। এর ফপ্ল পডেঝা এওসেপ্লও
এওঝা িোিাটস পপ্লডের মপ্লঢা সবসক্র ে অবার কক্রঢার পঙপ্লন্নর ঘাসো মপ্লঢা ওাঝঙাাঁঝ
ওরা প্লে ণাপ্লও।
d) পসসর িীপ্লন কক্লআম ওরার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরার ঈপর সনভস র ওপ্লর স্বািে বীমা।
ঢপ্লব ঈপব্ধঢা, কস্পাাআপ্লচলন, সঘসওৎার পেসঢ, সবসংপ্লের িরন  মস্ত স্বািে
পসরপ্লবা প্রোনওারী, ঢা সঘসওৎও, াপ্লচসন বা াপাঢা যাআ কাও, এগুসর মপ্লিে
সবরাঝ পাণসওে ণাপ্লও, এগুসআ কক্লআম মূোেপ্লনর কিপ্লত্র ঔুবআ ওঠিন প্লে যাে।
e) স্বািে পসরপ্লবা কিত্রটি দ্রুঢ কসঢপ্লঢ ঈন্নসঢ ওরপ্লঙ। নঢু ন নঢু ন করাক বা পসরসিসঢ কযমন
তঢসর প্লচ্ছ কঢমনআ ফস্বরূপ নঢু ন নঢু ন সঘসওৎা পেসঢর সবওাল খঝপ্লঙ। এরআ ঈোরড
প্লা ওী-কা াচসাসর, কচার সঘসওৎা প্রভৃ সঢ।
এঝাআ স্বািে বীমাপ্লও অপ্লরা কঝওসনওা বাসনপ্লে সেপ্লচ্ছ এবং এআ িরপ্লনর পেসঢর চনে বীমার
কক্লআম ামাপ্লনার েিঢাপ্লও িারাবাসও সবওাল খঝাপ্লনা চরুরী প্লে প প্লঙ।
f) এআ মস্ত সবপ্লের কণপ্লও কবসল, বাস্তবঝা প্লা এওঝা মানবপ্লে িোিাটসভাপ্লব এওঝা ম্পূডস
নঢু ন অসঙ্গও কযাক ওরপ্লঢ পাপ্লর না। এওআ ুপ্লঔর চনে এওআ সঘসওৎাে েুচন কাও
অাো অাো রওম া া কেপ্লব ণবা ঢাাঁপ্লের অাো অাো সঘসওৎা েরওার প্লব
ণবা ঢাাঁপ্লের াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার কমোে অাো অাো প্লব।
স্বািে বীমার কপাঝসপ্লফাস দ্রুঢ বা প্লঙ। এআ িরপ্লনর দ্রুঢ সবওাপ্ললর ঘোপ্লঞ্জ প্লা সবপু ংঔেও
পডে। বাচাপ্লর এঔন লপ্লে লপ্লে স্বািে বীমা পডে রপ্লেপ্লঙ এবং এমনসও কওঈ এও এওঝা কওাম্পাসনরআ
অাো অাো বহু পডে কপপ্লঢ পাপ্লর। প্রপ্লঢেওঝা পডে  ঢার সবওল্পগুসর সনচস্ব সবপ্ললত্ব রপ্লেপ্লঙ
এবং ঢাআ এওঝা কক্লআম ামাপ্লনার অপ্লক এগুস ভাপ্লা ওপ্লর কেপ্লঔ কনো েরওার।
স্বািে
স্বািে
সনপ্লে
চনে
বীমা

কপাঝসপ্লফাসর সবওাল ংঔোর ঘোপ্লঞ্জ সনপ্লে াসচর প্লেপ্লঙ – ঔুঘপ্লরা কক্রঢাপ্লের 100,000
পসস সবসক্র ওপ্লর এওঝা কওাম্পাসন বা যাে 300,000 েেপ্লও এআ পসসগুসর অঢাে
এপ্লপ্লঙ, যার চনে কআ কওাম্পাসনপ্লও ন্তঢপপ্লি প্রাে 20,000 কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা কেোর
তঢসর ণাওপ্লঢ প্লব! ওোলপ্ল পপসরপ্লবার প্রঢোলা নুযােী কক্লআপ্লমর দ্রুঢ মীমাংা, স্বািে
কক্লআম সটপাঝসপ্লমপ্লন্ট ঙ্ঘবে ওরা এওঝা ঈপ্লেঔপ্লযাকে ঘোপ্লঞ্জ।
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ািারডঢ ভারপ্লঢ কঔা স্বািে বীমা পসসগুস কেপ্ললর মপ্লিে কয কওাপ্লনা চােকাে াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লও
ওভার ওপ্লর। কয টিমঝা কক্লআম ামাে ঢাপ্লের বলেআ কেলচুপ্ল ওীভাপ্লব ওাচ ে কঝা বুছপ্লঢ
প্লব যাপ্লঢ ঈপিাসপঢ কক্লআপ্লমর ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরা ্ভকব ে।
েিঢা, সভজ্ঞঢা  ঢাাঁর ওাপ্লঙ ণাওা সবসভন্ন রঞ্জাম সেপ্লে কল্ণ কক্লআম মোপ্লনচাররা এআ
ঘোপ্লঞ্জগুসর কমাওাসবা ওপ্লরন।
ঘু ান্ত সবপ্লিপ্লড, যার াাযে েরওার এবং যাাঁর সনপ্লচর বা ঢাাঁর পসরবাপ্লরর ওাপ্লরার ুিঢার চনে
সযসন লারীসরও  মানসওভাপ্লব ঘাপ্লপর মপ্লিে ণাপ্লওন ঢাাঁপ্লও ন্তুসি সেপ্লঢ পাপ্লর স্বািে বীমা।
েি ক্রেইম বযবস্থাপনা এটাই ক্ষনক্ষশ্চত করর ক্রয ঠিক ক্রেইমটা ঠিক মানুরক ঠিক
মরয় ক্রেয়া রে।
2. স্বাস্থয বীমায় ক্রেইম প্রক্ষেয়া
এওঝা কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও ে বীমা কওাম্পাসন সনপ্লচআ বা কআ বীমা কওাম্পাসনর
নুপ্লমাসেঢ এওটি ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর (টিসপএ)-র পসরপ্লবার মািেপ্লম।
কয মে কণপ্লও এওঝা কক্লআম বীমাওারী / টিসপএ-র ওাপ্লঙ চানাপ্লনা ে কআ কণপ্লও পসসর লঢস
নুযােী কয মপ্লে কপপ্লমন্ট কেো ে কআ পযসন্ত স্বািে কক্লআমটি এওঝা ুসনসেস ি িাপ্লপর মিে সেপ্লে
যাে, যার প্রপ্লঢেওটিরআ সনচস্ব প্রাসঙ্গওঢা রপ্লেপ্লঙ।
সনপ্লঘ কয প্রসক্রোগুসর সবস্তাসরঢ সববরড কেো প্লেপ্লঙ কগুস স্বািে বীমা (াপাঢাপ্ল ভসঢস র
চনে) িসঢপূরড পপ্লডে সনসেস ি ঈপ্লেঔ রপ্লেপ্লঙ যা স্বািে বীমা বেবার ব ংল তঢসর ওপ্লর।
িােী ুসবিা পডে বা চটি বোসি বা কটআস ওোল পপ্লডের িীপ্লন এওঝা পপ্লডের চনে ািারড
প্রসক্রো  প্লযাকী নসণপত্র এপ্লওবাপ্লরআ এওআরওম প্লব, বেসঢক্রমঝা প্লা ওোপ্ল কফসসটির
কিপ্লত্র এআ িরপ্লনর পডেগুস না অপ্লঢ পাপ্লর।
এওঝা িসঢপূরড পসসর িীপ্লন কক্লআম প্লঢ পাপ্লর:
a)

কযালর ক্রেইম
াপাঢাপ্ল ভসঢস বা সঘসওৎার মে কক্রঢাপ্লও ঔরঘ সেপ্লঢ ে না। বীমাওারী/টিসপএ-র
প্রাও-নুপ্লমােপ্লনর সভসত্তপ্লঢ কনঝোপ্লওস ণাওা াপাঢাপ্ল পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও এবং কক্লআপ্লমর
মীমাংার চনে বীমাওারী/টিসপএ-র ওাপ্লঙ নসণপত্র কপল ওপ্লর।

b)

ক্রেইম পক্ষররলাধ্
কক্রঢা ঢাাঁর সনচস্ব ম্পে কণপ্লও াপাঢাপ্লও ণস কেে এবং গ্রাে কক্লআপ্লমর পসরপ্ললাপ্লির চনে
বীমাওারী/টিসপএ-র ওাপ্লঙ ঢাাঁর কক্লআম ফাআ ওপ্লরন।

ঈভে কিপ্লত্রআ কমৌসও িাপগুস এওআ ণাপ্লও।
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a) ইক্ষন্টরমলন বা অনুরবেন
কক্লআম আসন্টপ্লমলনআ প্লা কক্রঢা  কক্লআম টিপ্লমর মপ্লিে ংপ্লযাপ্লকর প্রণম সনেলসন। কক্রঢা
কওাম্পাসনপ্লও অপ্লক কণপ্লও চানাপ্লঢ পাপ্লরন কয সঢসন াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢ যাপ্লচ্ছন ণবা
াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লে যাোর পর কঝা চানাপ্লঢ পাপ্লরন, সবপ্লল ওপ্লর কওাপ্লনা াপাঢপ্ল
অপৎওাীন ভসঢস প্লঢ প্ল।
াম্প্রসঢও মে পযসন্ত, এওঝা কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র
আসন্টপ্লমলপ্লনর ওাচঝা সঙ এওঝা অনুষ্ঠাসনও
বোপার। ম্প্রসঢ যসে যঢ লীঘ্র ্ভকব এআ আসন্টপ্লমলন ওরাঝাপ্লওআ ভোপ্ল পসরডঢ ওরপ্লঢ কচার
কেো প্লচ্ছ। ািারডঢ পসরওসল্পঢ ভসঢস র কিপ্লত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস র অপ্লকআ এঝা ওরা েরওার
এবং অপৎওাীন কিপ্লত্র াপাঢাপ্ল ভসঢস র 24খন্টার মপ্লিে এঝা ওরপ্লঢ ে।
াপাঢাপ্ল ভসঢস র মপপ্লওস মে মপ্লঢা ঢণে পাো ককপ্ল কক্রঢার াপাঢাপ্ল ভসঢস ঝা অ
সওনা ঢা ঔসঢপ্লে কেঔপ্লঢ টিসপএ/বীমাওারী ুসবিা ে এবং কঔাপ্লন কওাপ্লনা ঙদ্মপ্লবসলঢা বা
চাসোসঢ ে না এবং ওঔন ওঔন ঘাচস সনপ্লে ের ওাওস ওরা যাে।
অপ্লকআ আসন্টপ্লমলন বপ্লঢ কবাছাে ‘এওঝা সঘঠি সপ্লঔ, াবসমঝ ওপ্লর  প্রাসপ্তস্বীওার ওপ্লর’ বা
ফোক্স ওপ্লর।
b) ক্ররক্ষজরেলন
কক্লআপ্লমর করসচপ্লেলন প্লা কক্লআমঝাপ্লও সপ্লিপ্লম কঠাওাপ্লনার এওঝা প্রসক্রো এবং এর চনে এওঝা
করফাপ্লরন্স নম্বর তঢসর ওরা যা সেপ্লব কয কওাপ্লনা মে কক্লআমঝা ঔুাঁপ্লচ পাো যাে। এআ
নম্বরঝাপ্লও বপ্ল কক্লআম নম্বর, কক্লআম করফাপ্লরন্স নম্বর বা কক্লআম ওপ্লন্ট্রা নম্বর। কক্লআম নম্বর
সনঈপ্লমসরও প্লঢ পাপ্লর অবার অফা-সনঈপ্লমসরও প্লঢ পাপ্লর, কঝা সপ্লিপ্লমর ঈপর সনভস র
ওপ্লর এবং প্রপ্লসং কসানাআপ্লচলন কয প্রসক্রো বেবার ওরপ্লঙ ঢার ঈপর সনভস র ওপ্লর।
করসচপ্লেলন  এওঝা করফাপ্লরন্স নম্বর কচনাপ্লরঝ ওরা ািারডঢ ওরা কক্লআম আসন্টপ্লমলন পাোর
পরআ এবং ঠিও পসস নম্বর  বীমাওৃ ঢ বেসির সবস্তাসরঢ সববরপ্লডর প্লঙ্গ সমপ্ল ঢপ্লবআ।
সপ্লিপ্লম এওবার কক্লআমঝা করসচিাটস প্লে ককপ্ল াপ্লণাপ্লণআ বীমাওারীর োওাঈপ্লন্ট কআ কক্লআপ্লমর
চনে এওঝা সরচাভস বা ভািার তঢসর ওরা ে। আসন্টপ্লমলন বা করসচপ্লেলপ্লনর মপ্লে ঠিও
কক্লআম োমাঈন্ট বা অনুমাসনও সপ্লবঝা না চানা কযপ্লঢ পাপ্লর। প্রারস্ভকও সরচাভস োমাঈন্টঝা
ঢাআ এওঝা িোিাটস সরচাভস ে (কবসলরভাক কিপ্লত্রআ ঢীপ্লঢর ক
কক্লআপ্লমর সপ্লপ্লব)।
োেবেঢার নুসমঢ বা প্রঢোসলঢ োমাঈন্টঝা চানা ককপ্লআ সরচাভস ঝাপ্লও ওসমপ্লে বা বাস প্লে
ঢার চনে ংপ্ললািন ওরা ে।
c) নক্ষথপত্র যাচাই
কক্লআম এওবার নসণবে প্লে ককপ্ল পরবঢী িাপ প্লা প্রপ্লসংপ্লের চনে চরুরী মস্ত নসণপপ্লত্রর
প্রাসপ্ত প্লেপ্লঙ সওনা ঢা পরীিা ওপ্লর কেঔা।
বলেআ ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরপ্লঢ প্লব কয কক্লআমঝা প্রপ্ল প্লব ঢার চন. সনম্নসসঔঢগুস
বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস অবসলেও:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ুিঢার প্রমাডপত্র
প্রেত্ত সঘসওৎা
আন-কপপ্ললপ্লন্টর কমোে
আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাঝস
াপাঢাপ্লও ওরা কপপ্লমন্ট
সঘসওৎার চনে পরবঢী পরামলস
প্রসঢিাপন প্রভৃ সঢর কিপ্লত্র কপপ্লমপ্লন্টর প্রমাডপত্র

নসণপত্রগুসর যাঘাআপ্লের চনে এওঝা কঘওসি ঢাপ্লও কযঝা কক্লআম প্রপ্লর পরীিা ওপ্লরন।
কবসলরভাক কওাম্পাসনআ সনসশ্চঢ ওপ্লর কয এআ িরপ্লনর কঘওসিগুস প্লা টকুপ্লমপ্লন্টলন
প্রপ্লসংপ্লেরআ ংল।
এআ পযসাপ্লেআ না-পাো টকুপ্লমন্টপ্লও সঘসহ্নঢ ওরা ে- যাপ্লঢ এআ পপ্লেপ্লন্টআ কক্রঢা বা াপাঢাপ্লর
না কপল ওরা টকুপ্লমন্টগুস কঘপ্লে পাঞাপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর, কবসলরভাক কওাম্পাসনআ প্রণপ্লম কপল ওরা
মস্ত টকুপ্লমন্টগুস ঔসঢপ্লে কেপ্লঔ ঢারপর সঢসরি ঢণে কঘপ্লে পাঞাে যাপ্লঢ কক্রঢার ুসবিা না
ে।
d) ক্ষবক্ষং তথয করায়ি
কক্লআম প্রসক্রো ঘপ্লক্রর এওঝা গুরুত্বপূডস ংল প্লা সবসং। ািারড স্বািে বীমা পসসগুস সবসভন্ন
ঔাপ্লঢ সনসেস ি ীমার মপ্লিে সঘসওৎার চনে ঔরপ্লঘর িসঢপূরড কেে। সঘসওৎার ঘাচসগুসপ্লও ভাক
ওরার িোিাটস ভোঝা প্লা:
 করসচপ্লেলন  াসভস  ঘাচস  রুম, কবাটস  নাসসংপ্লের ঔরঘ।
 অআসআঈ বা কওাপ্লনা আপ্লন্টনসভ কওোর পাপ্লরলপ্লনর ঘাচস।
 পাপ্লরলন সণপ্লেঝার ঘাচস, োপ্লনপ্লিসো, রি, সক্সপ্লচন, পাপ্লরলন সণপ্লেঝার ঘাচস,
াসচসওা োোপ্লেন্স, কমসটসন  িাক, করাকসনডসপ্লের ঈপাোন  এক্স-কর, টাোসস,
কওপ্লমাপ্লণরাসপ, করসটপ্লণরাসপ, কপপ্লমওাপ্লরর ঔরঘ, ওৃ সত্তম ঙ্গ  প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর সবপ্লচ্ছেে
ংল সপ্লপ্লব কওাপ্লনা কমসটওো ঔরঘ;
 াপ্লচসন, োনাপ্লিসি, কমসটওো প্রোসক্টলনার, ওনাপ্লল্টন্ট, কস্পলাসপ্লির সফ
 োম্বুপ্লন্স ঘাচস
 রি পরীিা, এক্স-কর, স্কোন প্রভৃ সঢ  আনপ্লভসিপ্লকলন ঘাচস
 কমসটসন  িাক
কক্রঢার কপল ওরা নসণপত্রগুস পরীিা ওরা ে কঔান কণপ্লও এআ ঔাপ্লঢর অঢাে ঢণেগুস
কবর ওরার চনে যাপ্লঢ কক্লআপ্লমর মীমাংাঝা সনঔুাঁঢভাপ্লব ওরা যাে।
াপাঢাগুসর সবসং পোঝানসঝার িোিাটসাআচ ওরার কঘিা যসে ঘপ্লঙ ঢপ্লব প্রপ্লঢেও
াপাঢাপ্লর কিপ্লত্র সবসংপ্লের পেসঢঝা অাো ো ঔুব স্বাভাসবও এবং এপ্লঢ কয ঘোপ্লঞ্জগুসর
মুপ্লঔ প প্লঢ ে কগুস প্লা:
 রুম ঘাপ্লচসর মপ্লিে সওঙু -প্রপ্লেে অআপ্লঝম ণাওপ্লঢ পাপ্লর কযমন াসভস  ঘাচস বা টাপ্লেঝ
 সঙ্গ সবপ্ল সবসভন্ন ঔাঢ ন্তভুস ি প্লঢ পাপ্লর ণবা মস্ত আনপ্লভসিপ্লকলন বা মস্ত
ুপ্লির চনে এওঝা এওওাীন সব
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 নন-িোিাটস নাম বেবহৃঢ ে কযমন নাসসং ঘাচসপ্লও াসভস  ঘাচস বা প্লে ণাপ্লও
 সবপ্লর মপ্লিে ‘‘সসমার ঘাচস’’, ‘‘প্রভৃ সঢ’’, ‘‘োাপ্লেট এক্সপ্লপন্স’’-এর মপ্লঢা
লপ্লব্দর বেবার
সবসং কযঔাপ্লন স্পি নে, প্রপ্লর কপ্লিপ্লত্র কব্রও অপ বা সঢসরি ঢণে ঘাআপ্লঢ পাপ্লরন, যাপ্লঢ
কিডীসবভাক  গ্রােঢার বোপাপ্লর প্লন্ন ওাঝাপ্লনা যাে।
এআ সবেঝার কমাওাসবাে অআঅরসটএঅআ কল্ণ আনুপ্লরন্স িোিাটসাআপ্লচলন কাআটাআন আুে
ওপ্লরপ্লঙ কযঔাপ্লন এআ িরপ্লনর সবগুস  -প্রপ্লেে অআপ্লঝমগুসর ঢাসওা িোিাটসাআচ ওরা
প্লেপ্লঙ।
পযারকজ ক্ররট
সনসেস ি করাপ্লকর সঘসওৎার চনে বহু াপাঢাপ্লরআ ম্মঢ পোপ্লওচ করঝ ণাপ্লও। এঝা প্রসসটর
সঘসওৎার িোিাটসাআচ ওরপ্লঢ  ম্পে বেবার ওরপ্লঢ াপাঢাপ্লর ামপ্লণসের সভসত্তপ্লঢ ে।
াম্প্রসঢও ওাপ্ল পঙপ্লন্নর কপ্রাভাআটার কনঝোপ্লওস সঘসওৎা ওরাপ্লঢ এবং অরএসবোআ-এর
কিপ্লত্র বহু প্রসক্রোরআ পোপ্লওচ ঔরঘ পূবস সনিসাসরঢ।
উোরণ
a)
b)
c)
d)

ওারসটোও পোপ্লওচ : োসঞ্জগ্রাম, োসঞ্জেোসি, সএসবসচ ণবা প্লপন াঝস াচসাসর প্রভৃ সঢ
কােপ্লনাপ্লওাসচওা পোপ্লওচ: স্বাভাসবও প্রব, সচাসরোন প্রব, সপ্লিপ্লরক্টসম প্রভৃ সঢ
প্লণসাপ্লপসটও পোপ্লওচ
পণোপ্লমাসচওা পোপ্লওচ
প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর পর চটিঢার ওারপ্লড সঢসরি ঔরঘ অাোভাপ্লব প্রওৃ ঢ ঔরপ্লঘর াপ্লপপ্লি ঘাচস
ওরা ে যসে ঢা পোপ্লওপ্লচর মপ্লিেআ ণাপ্লও বা ঢার কবসল প্লে যাে।
পোপ্লওপ্লচ ঔরপ্লঘর সনশ্চেঢার ুসবিা রপ্লেপ্লঙ এবং প্রসক্রোগুসর িোিাটসাআপ্লচলপ্লনর ুসবিা ণাপ্লও
ফপ্ল এআ িরপ্লনর কক্লআম ামাপ্লনা চঢর ে।
e) ক্রেইরমর ক্রকাক্ষডং
বপ্লঘপ্লে কবসল বেবহৃঢ গুরুত্বপূডস কওাট কঝটি প্লা োডস কল্ণ কসানাআপ্লচলন (হু)-র তঢসর
ইন্টারনযালনা োক্ষক্ষফরকলন অব ক্ষডক্ষজক্ষজ (আইক্ষক্ষড) ক্রকাড।
অআসসট কযঔাপ্লন বেবহৃঢ ে এওঝা িোিাটসাআচট ফরমোঝ, প্রসসটর কওাপ্লট করাকপ্লও
ওোপঘার ওরপ্লঢ, কযমন কাররন্ট প্রক্ষক্ষডর টাক্ষমপ রনাক্ষজ (ক্ষক্ষপট) ক্রকাডগুক্ষ করাপ্লকর
সঘসওৎাে কয প্রসক্রোগুস ওরা ে কগুসপ্লও ওোপঘার ওপ্লর।
বীমাওারীপ্লের ক্রমলআ সনভস রঢা বা প্লঙ কওাসটং  আনুপ্লরন্স আনফরপ্লমলন বুপ্লরা (অআঅআসব)-র
ঈপর, যা প্লা আনুপ্লরন্স করগুপ্লঝাসর োি কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি (অআঅরসটএঅআ)-র
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ংল। অআঅআসব এওঝা ঢণে বোে শুরু ওপ্লরপ্লঙ কযঔাপ্লন এআ িরপ্লনর ঢণে সবপ্লিড ওরা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
f) ক্রেইরমর প্ররক্ষং
স্বািে বীমা পসসটি এওবার প প্লআ কেঔা যাে কয এঝা প্লা এওঝা বাসডসচেও ঘু সি, এর প্লঙ্গ
কবল সওঙু কমসটওো পসরভাা চস ঢ যা সনিসারড ওপ্লর কক্লআমঝা প্রপ্লেে প্লব সও প্লব না এবং
ওঢঝা প্লব। কয কওাপ্লনা বীমা পসসর কক্লআম প্রপ্লসংপ্লের ন্তরটি ণাপ্লও েুটি মূ প্রপ্লশ্নর চবাপ্লবর
মপ্লিে:
 পসসর অঢাে কক্লআমঝা সও প্রপ্লেে?
 যসে ে, ঢাপ্ল কমাঝ প্রপ্লেের পসরমাড ওী?
এআ প্রশ্নগুসর প্রপ্লঢেওঝার চনে আুে ওরা পসসর এও গুচ্ছ লঢস াবী কবাছা েরওার পালপাসল
এওঝা কনঝোওস াপাঢাপ্ল সঘসওৎা প্লে ণাওপ্ল াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ ম্মঢ ার নুযােী
সওনা।
একটা ক্রেইরমর গ্রাযতা
এওঝা স্বািে কক্লআমপ্লও গ্রাে প্লঢ প্ল সনম্নসসঔঢ লঢস গুস বেআ পূরড ওরপ্লঢ প্লব।
i. াপাতার ভক্ষতপ রয়রছন ক্রয েয তাুঁরক অবলযই বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীরন
কভারকৃত রত রব
এঝা কেপ্লঔ ঔুব র মপ্লন প্ল, অমরা এমন প্লনও পসরসিসঢ কেপ্লঔসঙ কযঔাপ্লন ওভারওৃ ঢ
বেসির নাম (এবং বহু কিপ্লত্রআ বে) এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস ো বেসির প্লঙ্গ সমপ্লঙ না।
এমনঝা প্লঢ পাপ্লর ওারড:
এঝা ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয পসসর অঢাে ওভারওৃ ঢ বেসি  াপাঢাপ্ল ভসঢস ো বেসি
কযন এওআ ন। স্বািে বীমাে এআ িরপ্লনর চাসোসঢ ঔুবআ ািারড।
ii. বীমার ক্রময়ারের মরধ্য ক্ররাগীর ভক্ষতপ
iii. াপাতা ংজ্ঞা
াপাঢা কযঔাপ্লন মানুপ্লও ভসঢস ওরা প্লেপ্লঙ কঝা কযন পসসর িীপ্লন ‘‘সপঝা বা
নাসসং কাম’’-এর ংজ্ঞা নুযােী ে, নেণাে কক্লআম প্রপ্লেে ে না।
iv. ক্রডাক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইরজলন
সওঙু পসসপ্লঢ কটাসমসসোসর সপঝাাআপ্লচলনপ্লও ওভার কেে ণসাৎ ভারপ্লঢ বাস প্লঢ কণপ্লও
সঘসওৎা কনো, ঢপ্লব 3 সেপ্লনর কবসল কমোপ্লের চনে এমন এওঝা করাপ্লকর ওারপ্লড ািারডঢ
যার চনে াপাঢা/নাসসং কাপ্লম সঘসওৎা ওরাপ্লঢ ে।
এওঝা পসসপ্লঢ ওভার ওরা ণাওপ্ল কটাসমসসোসর সপঝাাআচাআপ্ললন কওবমাত্র প্রপ্লেে ে
যসে:
 করাকীর বিা এমন ে কয ঢাাঁপ্লও াপাঢা বা নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা যাপ্লচ্ছ না
 াপাঢা বা নাসসংপ্লাপ্লম চােকা না ণাওাে করাকীপ্লও কঔাপ্লন সনপ্লে যাো যােসন
v. াপাতার থাকার ক্রময়াে
410

স্বািে বীমা পসসগুস ািারডঢ আন-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব 24 খন্টার কবসল াপাঢাপ্ল ণাওাপ্লও
ওভার ওপ্লর। ঢাআ সটঘাপ্লচসর পালাপাসল াপাঢপ্ল ভসঢস র ঢাসরঔ  মে গুরুত্বপূডস প্লে ককপ্লঙ
ওারড এআ লঢস পূরড প্লেপ্লঙ সওনা ঢা কেঔার চনে।
ক্রড-ক্রকয়ার ক্ষিটরমন্ট
স্বািে পসরপ্লবা সলপ্লল্প প্রযুসির সবওাপ্ললর াপ্লণ াপ্লণ প্লনও চটি প্রসক্রোে এঔন র প্লে
ককপ্লঙ, অপ্লক েপ্লঢা যার চনে েীখসসেন িপ্লর াপাঢপ্ল ভসঢস ণাওপ্লঢ প্লঢা  চটি প্রসক্রোর
েরওার প প্লঢা। অচওা কট কওোর সভসত্তপ্লঢআ প্লনও প্রসক্রো ওপ্লর কফা যাপ্লচ্ছ, 24 খন্টার
কবসল াপাঢাপ্ল না করপ্লঔআ।
কবসলরভাক কট কওবার প্রসক্রো ে পূবস ম্মঢ পোপ্লওচ করপ্লঝর সভসত্তপ্লঢ, ফঢ ঔরপ্লঘর বাাঁিািরা বোপার ণাপ্লও।
vi. ক্ষপক্ষড
সওঙু প্লঢ পসসপ্লঢ অঈঝ-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব কনো সঘসওৎা/ওনাপ্লল্টলানপ্লও ওভার ওপ্লর, ঢপ্লব
এওঝা সনসেস ি বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্তআ যা ািারডঢ াপাঢাপ্ল ভসঢস র বীমাওৃ ঢ রাসলর কণপ্লও ওম
ে।
সপসট-র িীপ্লন ওভাপ্লরচ এপ্লওও পসসপ্লঢ এপ্লওও রওম ে। এআ িরপ্লনর পসরপ্ললাপ্লির কিপ্লত্র
24 খন্টার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস র লঢস প্রপ্লযাচে নে।
vii. ক্ষচক্ষকৎার প্রক্ষেয়া/ক্ষচক্ষকৎার গক্ষতপ্রকৃক্ষত
াপাঢাপ্ল ভসঢস র সবেটি ািারডঢ োপোসণও সঘসওৎার প্লঙ্গ চস ঢ। করাকী যসে
নোনে িরপ্লনর সঘসওৎা ওরাপ্লঢ পাপ্লরন কযমন:






আঈনাসন
সে
কাসমপোসণ
অেুপ্লবসে
নোঘাপ্লরাপোসণ প্রভৃ সঢ

কবসলরভাক পসসপ্লঢআ এআ সঘসওৎাগুসপ্লঢ বচসন ওরা ে, অবার
সঘসওৎাগুসরআ এও বা এওাসিওপ্লও ওভার কেে াব-সসমঝ ।

সওঙু

পসসপ্লঢ

এআ

viii. পূরবপ ই ক্ষবেযমান অুস্থতা
ংজ্ঞা
পূপ্লবস সবেেমান
বিান যার
প্লেসঙ এবং
48মা অপ্লক

ুিঢা বপ্লঢ কবাছাে ‘‘কওাপ্লনা পসরসিসঢ, ুিঢা বা কঘাঝ বা ক ম্পসওস ঢ
িড বা ঈপপ্লকস বীমাওৃ ঢ বেসির মপ্লিে অপ্লকআ সঙ এবং / ণবা করাক সনডসে
/ ণবা ঢাাঁর চানা ণাও বা না ণাও কওাম্পাসনর প্লঙ্গ ঢাাঁর স্বািে পসস ওরার
এর চনে সঢসন কমসটওো পরমলস বা সঘসওৎা সনপ্লেপ্লঙন।’’
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পূবস-ঈপসিঢ ুিঢাপ্লও বাে কেোর ওারড প্লা বীমার কমৌসও নীসঢ। কযঔাপ্লন বা প্লেপ্লঙ
বীমার িীপ্লন এওটি সনসশ্চঢ সবেপ্লও ওভার ওরা যাে না।
যসে, এআ নীসঢর প্রপ্লোক কবল ওঠিন এবং কআ বেসি বীমা ওরাপ্লনার মে করাপ্লক অক্রান্ত
সঙপ্লন ওী না ঢা ঔুাঁপ্লচ কেঔার চনে ঈপকসগুসর এওটি সনেমমাসফও পরীিা এবং সঘসওৎা
যুি ণাপ্লও। কযপ্লঢু সঘসওৎার কপলাোররা ুিঢাটির মে সনপ্লে সভন্ন মঢ চানাপ্লঢ পাপ্লরন,
এআ ুঔটি ওঔন প্রণম শুরু প্লেসঙ কআ লপ্লঢস কক্লআমটি ঔাসরচ ওরার অপ্লক, কটি ঔুব যত্ন
ওাপ্লর সবঘার ওরা ে।
স্বািে বীমার সববঢস প্লন, এআ বাে কেোর কিপ্লত্র অমরা েুটি পসরমাচসপ্লনর মুপ্লঔামুঔী প্লেসঙ।
 প্রণমটির কিত্র প্লা ককাষ্ঠী বীমা। কযঔাপ্লন ককাষ্ঠীর ব মানুআ বীমাওৃ ঢ, বীমাওারীর
সবরুপ্লে কওাপ্লনা বাঙাআ ণাপ্লও না। গ্রুপ পসসপ্লঢ ওভাসরং, কযমন িরুড ব রওারী
ওমসঘারী, োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ ববাওারী ব পসরবার, ব কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরঝ ককাষ্ঠীর
ওমসঘারীপ্লের ব পসরবার, আঢোসেপ্লও এওটি এওও পসরবাপ্লরর প্রণমবার ওভার কবপ্লঙ
কনোর ঢু নাে ুসবিাচনওভাপ্লব সঘসওৎা কপপ্লে ণাপ্লও। এআ পসসগুস প্লনও মে বাে
কেোপ্লও বাসঢ ওপ্লর, কযঔাপ্লন বাে কেোর যণাযণ মূে িরাআ ণাপ্লও।
 সদ্বঢীে পসরমাচসনটি প্লা এওটি সনসেস ি মে িপ্লর াকাঢার ওভাপ্লরর পর পূবস ঈপসিঢ
ুিঢাপ্লও ওভার ওরা ে। এটি এআ নীসঢপ্লও নুরড ওপ্লর ে কযঔাপ্লন এওচন বেসির
মপ্লিে যসে এওটি বিা ণাপ্লও, এওটি সনসেস ি মেপবস িপ্লর যসে কআ ুিঢাটি অর
কেঔা না যাে, ঢপ্লব ঢাপ্লও সনশ্চেঢা বপ্ল িপ্লর কনো যাপ্লব না।
ix. অরপিার প্রাথক্ষমক ময়পবপ
এওটি প্রাণসমও ৩০সেপ্লনর পরআ(েুখসঝনাচসনঢ ওারপ্লড াপাঢাপ্ল ভসঢস
প্রঘসঢ স্বািে বীমা পসস ুিঢার চনে ওভার কেে।

ণাওা ঙা া) কওাপ্লনা

এওআভাপ্লব, কঔাপ্লন ুিঢার ঢাসওা অপ্লঙ:






ঙাসন,
সবনাআন কপ্রাপ্লিটিও াআপারট্রসফ,
সপ্লিপ্লরক্টসম,
সফলঘু া
পাআ






াসডসো,
াআপ্লিাস
াআনাাআটি
াাঁঝু/সপ চপ্লেন্ট প্রসঢিাপন আঢোসে।

এগুস এওটি প্রাণসমও মেপবস যা, এও বঙর বা েুআ বঙর বা ঢার কবসল প্লঢ পাপ্লর, কআ
মপ্লে ওভাপ্লরর অঢাে ণাপ্লও না। এটি অপ্লরা কবসল ওপ্লর সনভস র ওপ্লর সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর
পপ্লডের ঈপর।
যসে এরমপ্লিে কওাপ্লনা এওটি ওারপ্লড ুিঢা ে ঢপ্লব কক্লআপ্লমর প্রসক্রোওারী সবেটিপ্লও সঘসহ্নঢ
ওপ্লরন এবং কটি গ্রডপ্লযাকেঢার বিাে প প্লঙ ওী না
x. বাে কেো
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এও গুচ্ছা বাে কেোর সবেগুস পসসর ঢাসওাে ণাপ্লও যাপ্লও ািারডভাপ্লব কিডীবে ওরা
যাে কযমন:
 কযমন মাঢৃ ত্বওাীন ুসবিা (যসে সওঙু পসসপ্লঢ এটি ওভার ওরা ে)।
 বসসবসভাপ্লকর করাকী এবং োাঁপ্লঢর সঘসওৎা
 এমন ুিঢা কযগুস ওভার ওরা িে নে কযমন এআঘঅআসভ, রপ্লমান সঘসওৎা,
িূঢার সঘসওৎা, ফাটিসসটির সঘসওৎা, ওপ্লমটিও প্লস্ত্রাপঘার আঢোসে।
 মেেপান/িাক কনোর ওারপ্লড কয ুঔগুস প্লেপ্লঙ।
 ভারপ্লঢর বাআপ্লর কমসটওো সঘসওৎা।
 ঈচ্চ ছুাঁ সওর ওাচওমস, অত্মঢোর কঘিা, কঢচসিেঢার চনে েূড।
 শুিুমাত্র পরীিা/নুোপ্লনর চনে ভসঢস প্ল।
এরওম খঝনার কিপ্লত্র কক্লআম যাাঁরা ামাপ্লচ্ছন ঢাাঁপ্লের ওাপ্লঙ পসরসিসঢটি ুসনসেস ি ওপ্লর বোঔো
ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস যাপ্লঢ সবপ্ললজ্ঞ ঢাাঁর মঢামঢ এওেম ঠিওভাপ্লব সেপ্লঢ পাপ্লরন। ওারড
যসে অোপ্লঢ ঘোপ্লঞ্জ ে, ঢাপ্ল অআপ্লনর অোপ্লঢ কআ পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ঢেন্ত কযন গ্রডপ্লযাকে প্লঢ
পাপ্লর।
xi. কক্লআপ্লমর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ বিার প্লঙ্গ ম্মসঢ
কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমাওৃ ঢপ্লও সনসেস ি কয ওাযসওাপ ওরপ্লঢ ে ঢা বীমা পসস সনসেস ি ওপ্লর বা
রপ্লেপ্লঙ, যার ওপ্লেওটি কক্লআম গ্রােঢার পপ্লি গুরুত্বপূডস।
ািারডভাপ্লব এগুসর প্লঙ্গ ম্পওস রপ্লেপ্লঙ:
 সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে কক্লআপ্লমর আসন্টপ্লমলন বা নুপ্লবেন – অপ্লকআ অমরা আসন্টপ্লমলন বা
জ্ঞাঢওরপ্লডর গুরুপ্লত্বর সবেঝা কেপ্লঔসঙ।
 সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে কক্লআপ্লমর নসণপত্র কপল।
 সমণো বডসনা, ভু  সববরড বা বস্তুকঢ খঝনা কঘপ্লপ যাোে চস প্লে না প া।
g) চূ ়িান্ত প্ররেয় ক্রেইম-এ ক্রপৌুঁরছ যায়া
কক্লআম এওবার গ্রাে প্লে ককপ্ল পরবঢী িাপঝা প্লা ওী পসরমাড কক্লআম প্রোন ওরা প্লব ঢার
সোন্ত কনো। এঝা কডনা ওরপ্লঢ অমাপ্লের কআ সবেগুস বুছপ্লঢ প্লব যা প্রপ্লেে কক্লআপ্লমর
পসরমাড ঠিও ওরপ্লব। এআ সবেগুস প্লা:
i. পক্ষক্ষর আতায় েযরের জনয উপভয বীমাকৃত রাক্ষল
কবল সওঙু পসস আুে ওরা ে বেসিকঢ বীমাওৃ ঢ রাসল সপ্লপ্লব, সওঙু অবার আুে ওরা ে
কলাঝার সভসত্তপ্লঢ কযঔাপ্লন বীমাওৃ ঢ রাসল ককাঝা পসরবাপ্লরর ওাপ্লঙআ ঈপভে ে ণবা এমন
পসস রপ্লেপ্লঙ কযগুস প্লা কলাঝার সভসত্তপ্লঢ ঢপ্লব েে সপঙু এওঝা ীমা সনিসারড ওরা ণাপ্লও।

413

ii. ক্রকারনা েরযর জনয পক্ষক্ষর আতায় বাক্ষক বীমাকৃত রাক্ষল উপভয রব
ইক্ষতমরধ্যই ক্রকারনা ক্রেইম করা রয়রছ ক্ষকনা তা খক্ষতরয় ক্রেখার পরই:
আসঢমপ্লিেআ কয কক্লআম কেো প্লে ককপ্লঙ ঢা বাে কেোর পর বীমাওৃ ঢ রাসল ওঢঝা বাসও পপ্ল
রআপ্লা ঢার সপ্লব ওপ্লর াপাঢাগুসপ্লও পরবঢী ওোলপ্ল নুপ্লমােন কেোর ওণা কনাঝ
ওরাপ্লঢ প্লব।
iii. াব-ক্ষক্ষমট
কবসলরভাক পসসপ্লঢ রুম করন্ট ীমাবেঢা, নাসসং ঘাচস প্রভৃ সঢ সনসেস ি ওরা অপ্লঙ, ে
বীমাওৃ ঢ রাসলর লঢাংল সপ্লপ্লব ণবা এওঝা তেসনও ীমা সপ্লপ্লব। ওনাপ্লল্টলন সফ, ণবা
োম্বুপ্লন্স ঘাচস প্রভৃ সঢর কিপ্লত্র এওআরওম ীমাবেঢা বা প্লঢ পাপ্লর।
iv.

অুস্থতার ক্রকারনা ক্ষনধ্প াক্ষরত ীমা খক্ষতরয় ক্রেখা

পসসঝা এওঝা সনসেস ি পসরমাড পযসন্ত কবাঁপ্লি সেপ্লঢ পাপ্লর ণবা মাঢৃ ত্ব বা হৃেপ্লরাপ্লকর মপ্লঢা নে
কওান করাপ্লকর ওভাপ্লরর চনে ঈধ্বসীমা কবাঁপ্লি সেপ্লঢ।
v. েমক্ষঞ্চত ক্রবানা পায়ার অক্ষধ্কার আরছ ক্ষক ক্রনই তা খক্ষতরয় ক্রেখা
বীমাওৃ ঢ অপ্লেৌ কওাপ্লনা কনা-কক্লআম কবানা (অপ্লকর বঙর/গুসপ্লঢ ঢাাঁর পসস কণপ্লও বীমাওৃ ঢ
কওাপ্লনা কক্লআম না ওপ্লর ণাওপ্ল) পাোর সিওারী সওনা ঔসঢপ্লে কেঔা। কনা-কক্লআম কবানা
কবসলরভাক মে অপ্ল সঢসরি বীমাওৃ ঢ রাসলর অওাপ্লর, যা বাস্তপ্লব করাকী/বীমাওৃ প্লঢর
বীমাওৃ ঢ রাসলপ্লও বাস প্লে কেে। ওঔন ওঔন ক্রমসঞ্চঢ কবানাপ্লও ভু ভাপ্লব বডসনা ওরা ে
কযন কঢবঙপ্লরর এপ্লওবাপ্লর কল সেপ্লও বসঢ ওরা কক্লআমগুস সপ্লপ্লব না িরা প্লঢ পাপ্লর।
vi. ীমাবদ্ধতা  কভারকৃত অনযানয খরচ:
নোনে ীমা ণাওপ্লঢ পাপ্লর কযমন অেুপ্লবসে সঘসওৎা ওরাপ্ল ািারডঢ প্লনওঝা ওম ীমা
ণাওপ্লঢ পাপ্লর। কওবমাত্র এওঝা সনসেস ি পসরমাড পযসন্ত কল্ণ কঘও-অপ্লপর ঔরঘ অঢাে ণাওপ্লঢ
পাপ্লর পসসর ঘার বঙর পর কণপ্লও। সপঝা ওোল কপপ্লমন্ট এওঝা সেন সপঙু ীমা ণাপ্লও।
vii. ক্রকা-ক্রপরমন্ট
এটি ািারডঢ কপপ্লমন্ট ওরার অপ্লক মূোেন ওরা কক্লআপ্লমর কাচা লঢওরা সাব। এআ কওাকপ’র সবেটি বাঙাআ ওরা পসরসিসঢপ্লঢ খঝপ্লঢ পাপ্লর-শুিু মা-বাবার কক্লআপ্লম, শুিু মাঢৃ ত্বওাীন
কক্লআপ্লম, শুিুমাত্র সদ্বঢীে কক্লআম পরবঢী কিপ্লত্র বা শুিুমাত্র কয কক্লআমগুস সনিসাসরঢ মাত্রা কপসরপ্লে
যাে কপ্লিপ্লত্র।
প্রোনপ্লযাকে পসরমাডটি এআ ীমার প্লঙ্গ মেে ওরার অপ্লক, প্রপ্লেে কক্লআপ্লমর পসরমাডটি প্লব প্রোনপ্লযাকে
স্বাস্থয ক্রেইরম অ-প্রোনরযাগয ক্ষবয়
ওটি ুিঢার সঘসওৎাে ো ঔরঘপ্লও কিডীবে ওরা যাে:
 কপ্লর ঞার চনে ঔরঘ এবং
 পসরঘযসার চনে যত্ন।
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এওঝা ুিঢা ারাপ্লনার ঔরপ্লঘর মপ্লিে মস্ত কমসটওো ঔরঘ  ম্পসওস ঢ স্বাভাসবও ুসবিাগুস
ণাপ্লও। এর প্লঙ্গ াপাঢাপ্ল অপ্লরা অরাপ্লম  এমনসও সবাবহুভাপ্লব ণাওার চনে ঔরঘ
চু প্লঢ পাপ্লর।
এওঝা ািারড স্বািে বীমা পসস এওঝা ুঔ ারাপ্লনার চনে ঔরঘ ামাে এবং সবপ্ললভাপ্লব
বা না ণাপ্লও সবাসঢার চনে কওাপ্লনা সঢসরি ঔরঘ প্রপ্লেে ে না।
এআ ঔরঘগুসপ্লও কিনীবে ওরা যাে নন-সট্রঝপ্লমন্ট ঘাচস সপ্লপ্লব কযমন করসচপ্লেলন ঘাচস,
টকুপ্লমপ্লন্টলন ঘাচস প্রপ্লভসঢ এবং কআ অআপ্লঝম কযগুস অপ্লরাপ্লকের প্লঙ্গ রাসর ম্পসওস ঢ বপ্ল
সবপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লর (কযমন আনপ্লপপ্ললন্ট ণাওাওাীন সবপ্ললভাপ্লব কপ্রক্রাআব ওরা কপ্রাটিন
াসেপ্লমন্ট)।
অপ্লক প্রপ্লঢেও টিসপএ/বীমাওারীর ওাপ্লঙ -প্রপ্লেে অআপ্লঝপ্লমর ঢার সনচস্ব ঢাসওা ণাওপ্লঢ, এঔন
কআঝাআ অআঅরসটএ কল্ণ আনুপ্লরন্স িোিাটসাআপ্লচলন কাআটাআপ্লনর িীপ্লন িোিাটসাআচ ওরা
প্লেপ্লঙ।
ঘূ ান্ত প্রপ্লেে কক্লআপ্লম কপৌাঁঙাপ্লঢ পরপর কয িাপগুস কপপ্লরাপ্লঢ ে ঢা সনম্নরূপ:
ক্রটক্ষব

2.1

ধ্াপ I

মস্ত সব  সরসপ্লের ঢাসওা ওরা সবসভন্ন ঔাপ্লঢর অঢাে কযমন রুম করন্ট,
ওনাপ্লল্টন্ট সফ প্রভৃ সঢ

ধ্াপ II

প্রপ্লঢেওঝা ঔাপ্লঢর িীপ্লন কক্লআম ওরা ণস কণপ্লও -প্রপ্লেে অআপ্লঝম বাে কেো

ধ্াপ III

ঔরপ্লঘর প্রপ্লঢেওঝা ঔাপ্লঢর চনে যসে কওাপ্লনা ীমাপ্লরঔা ণাপ্লও ঢা প্রপ্লোক ওরা

ধ্াপ IV

কমাঝ প্রপ্লেে প্লণস কপৌাঁঙাপ্লনা এবং এঝা ামসগ্রওভাপ্লব বীমাওৃ ঢ রাসলর মপ্লিেআ রপ্লেপ্লঙ
সওনা ঢা ঔসঢপ্লে কেঔা

ধ্াপ V

নীঝ প্রপ্লেে কক্লআপ্লম কপৌাঁঙাপ্লঢ যসে কওাপ্লনা কওা-কপ ণাপ্লও ঢাপ্ল ঢা বাে কেো

h) ক্রেইম প্রোন
প্রপ্লেে কক্লআম ণস কপৌাঁপ্লঙ ককপ্লআ কক্রঢাপ্লও ণবা াপাঢাপ্লও কপপ্লমন্ট সেপ্লে কেো ে।
নুপ্লমাসেঢ কক্লআম ণস সফনান্স/োওাঈন্ট সবভাপ্লক পাঞাপ্লনা ে এবং কপপ্লমন্ট ে কঘপ্লও কেো
ে নেপ্লঢা কক্রঢার বোে োওাঈপ্লন্ট ট্রান্সফার ওপ্লর কেো ে।
াপাঢাপ্লও যঔন কপপ্লমন্ট কেো ে, যসে কওাপ্লনা ওর বাে কেোর প্রপ্লোচন ণাপ্লও ঢাপ্ল
ঢা কপপ্লমন্ট কণপ্লও বাে সেপ্লে কেো ে।
কযঔাপ্লন ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেলন কপপ্লমন্ট ামাে, কপপ্লমন্ট প্রসক্রোঝা অাো অাো
বীমাওারীর কিপ্লত্র অাো অাো রওপ্লমর ে। এবোপাপ্লর অপ্লরা সবস্তাসরঢ চানাপ্লনা প্লেপ্লঙপপ্লর
টিসপএ-র ওাপ্লচর চােকাে।
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কক্রঢার সচজ্ঞাে ামাপ্লনার চনে সপ্লিপ্লম কপপ্লমপ্লন্টর অপপ্লটঝ ণাওা গুরুত্বপূডস। ািারডঢ এআ
মস্ত সবস্তাসরঢ সববরডগুস সপ্লিপ্লমর মািেপ্লম ও কন্টার বা কক্রঢা পসরপ্লবা টিপ্লমর প্লঙ্গ
কলোর ওরা ে।
এওবার কপপ্লমন্ট কেো প্লে ককপ্ল কক্লআমঝাপ্লও মীমাংসঢ বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা ে। কওাম্পাসনর
মোপ্লনচপ্লমন্ট, মিেিঢাওারী, কক্রঢা  অআঅরসটএঅআ-কও মীমাংসঢ কক্লআপ্লমর নম্বর  কমাঝ
ণস  পযসােক্রপ্লম সরপ্লপাঝস পাঞাপ্লনা ে। মীমাংসঢ কক্লআপ্লমর সবপ্লিপ্লডর মপ্লিে ণাপ্লও ওঢ
লঢাংপ্ললর মীমাংা প্লেপ্লঙ, -প্রপ্লেে প্লণসর নুপাঢ ওঢ, কক্লআপ্লমর মীমাংা ওরপ্লঢ কপ্ল ওঢ
মে কনো প্লেপ্লঙ প্রভৃ সঢ।
i) নক্ষথপরত্রর ঘাটক্ষতর বযবস্থাপনা / প্ররয়াজনীয় অক্ষতক্ষরি তথয
কক্লআপ্লমর প্রপ্লসংপ্লের চনে মূ নসণপত্রগুসর ঢাসওার যাঘাআ েরওার। এগুস প্লা:








োটসমলন কনাঝ  সটঘাচস ামাসর
প্লযাকী আনপ্লভসিপ্লকলান সরপ্লপাঝস
সবসভন্ন ংপ্লল কব্রও অপ  ঘূ ান্ত এওসত্রঢ সব
কপ্রসক্রপলন  ুপ্লির সব
প্রাপ্ত কপপ্লমন্ট
কক্লআম ফমস এবং
কক্রঢার পসরসঘসঢ

সভজ্ঞঢা কণপ্লওআ কেঔা ককপ্লঙ কয াবসমঝ ো ঘারটি কক্লআপ্লমর মপ্লিে এওটিপ্লঢ কমৌসও
নসণপপ্লত্রর সনসরপ্লঔ ম্পূডসঢা ণাপ্লও। ঢাআ এঝা চরুরী সনসেস ি মপ্লের মপ্লিে াবসমঝ না ো
নসণপত্রগুস কক্রঢা যাপ্লঢ কপল ওপ্লর কক্লআপ্লমর প্লঙ্গ চুপ্ল সেপ্লঢ পকাপ্লরন ঢার পরামলস কেো।
এওআভাপ্লব, কক্লআমটি প্রসক্রোওরড ওরার মে এমন প্লঢ পাপ্লর, সঢসরি ঢপ্লণের প্রপ্লোচন
প্লঢ পাপ্লর ওারড:
i. সটঘাপ্লচসর মে কয ামাসর কেো প্লেপ্লঙ ঢা ঠিও রীসঢপ্লঢ কনআ বা েপ্লঢা কঔাপ্লন করাক
সনডসপ্লের সবস্তাসরঢ কঔাপ্লন ঈপ্লেঔ কনআ ণবা ুিঢার আসঢা ঈপ্লেঔ ওরা কনআ।
ii. কয সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ যপ্লণি সবস্তাসরঢভাপ্লব েপ্লঢা কটি বডসডা ওরা কনআ বা ঢারচনে
বোঔোর প্রপ্লোচন অপ্লঙ।
iii. সটঘাপ্লচসর ামাসর নুযােী কয করাক সনডসে ওরা প্লেপ্লঙ কআ নুযােী সঘসওৎা েসন
ণবা যারচনে সঘসওৎা প্লেপ্লঙ ঢারচনে কয ুি কেো প্লেপ্লঙ ঢা ুিঢার প্লঙ্গ
ম্পসওস ঢ নে।
iv. কয সব চমা কেো প্লেপ্লঙ কঔাপ্লন প্রপ্লোচনীে কব্রও-অপ কেো কনআ।
v. েুটি টকুপ্লমপ্লন্টর মপ্লিে বে না কমা।
vi. সটঘাচস ামাসর এবং সবপ্লর মপ্লিে ঈপ্লেসঔঢ ভসঢস োর সেন/সটঘাপ্লচসর সেপ্লনর মপ্লিে সম
না ণাওা।
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vii. াপাঢাপ্ল ভসঢস ণাওার মে সনপ্লে কক্লআমটির অপ্লরা সবস্তাসরঢ ঢেপ্লন্তর প্রপ্লোচন এবং ঢার
চনে, াপাঢাপ্লর আনপ্লটার কওপ্লর ওাকচপপ্লত্রর প্রপ্লোচন।
েুটি খঝনার কিপ্লত্রআ, সঢসরি ঢপ্লণের প্রপ্লোচনীেঢা চাসনপ্লে কক্রঢাপ্লও সসঔঢভাপ্লব ণবা
আপ্লমপ্লর মািেপ্লম চানাপ্লনা ে। সিওাংল কিপ্লত্র, কক্রঢা কয ঢণে ঘাো প্লেপ্লঙ ঢা সেপ্লঢ িম
ণাপ্লওন। যসে, প্লনও মে এমন খপ্লঝপ্লঙ কয ঢণেটি প্রপ্লোচন কটি এপ্লঢাঝাআ গুরুত্বপূডস কয
ঢাপ্লও নচর এ াপ্লনা যাপ্লচ্ছ না, সওন্তু কক্রঢা কপ্লিপ্লত্র কওাপ্লনা া া সেপ্লচ্ছন না। এমন খঝনার
কিপ্লত্র, কক্লআমটি প্রসক্রোওরড ওরার চনে কয ঢণেগুস প্রপ্লোচন ক ওণা কক্রঢাপ্লও মপ্লন ওসরপ্লে
কেো ে এবং এরওমভাপ্লব সঢনবার মপ্লন ওসরপ্লে কেোর পর, কক্লআমটি বে ওপ্লর কেোর
এওটি কনাটি পাঠিপ্লে কেো ে।
এওটি কক্লআম প্রসক্রোিীন ণাওাওাীন মপ্লে যা সওঙু অোনপ্রোন ে, কমে অপসন নচর
ওরপ্লবন কয সঘঠির ঈপপ্লরর সেপ্লও ‘‘কওাপ্লনারওম কুংস্কার ঙা া’ ওণাগুস কঔা অপ্লঙ। এটি
এওটি অআনী প্রপ্লোচনীেঢা কযঔাপ্লন এআ পত্রসবসনমেগুস ঝু ঝ ণাওার পর যাপ্লঢ কক্লআমগুস
ঔাসরচ ওরার সিওার বীমাওারীর ণাপ্লও।
উোরণ
বীমাওারী সবেটি অপ্লরা সবস্তাসরঢভাপ্লব পপ্ল
কেঔার চনে আনপ্লটার কওপ্লর ওাকচপত্রগুস ঘাআপ্লঢ
পাপ্লরন। কটি কেঔার মে সঢসন সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন কয প্রসক্রো/সঘসওৎা পসসর লঢস নুযােী
েসন। অপ্লরা ঢপ্লণের চনে সচজ্ঞাা ওরার ওাচটিপ্লও এমন মপ্লন ওরার ওারড কনআ কয এর কণপ্লও
কবাছা যাপ্লচ্ছ বীমাওারী কক্লআমটি গ্রড ওপ্লরপ্লঙন।
কক্লআমগুস ামাপ্লনার প্রপ্লশ্ন প্রপ্লোচনীে টকুপ্লমন্ট তঢসর এবং বোঔো ওরা এবং সঢসরি ঢণে
ওম ণাওার সবেটি ামাপ্লনাআ প্লা প্রিান ঘোপ্লঞ্জ। যসে প্রপ্লোচনীে ঢণে ঙা া কক্লআমগুস
প্রসক্রোওরড ওরা ্ভকব নে, কক্রঢাপ্লও অপ্লরা এবং অপ্লরা ঢপ্লণের চনে বার বার নুপ্লরাি ওপ্লর
ুসবিার মপ্লিে কফা ্ভকব নে।
এওটি ভাপ্লা পেসঢর প্রপ্লোচন প্লা এওবারআ মাত্র যা সওঙু ঢপ্লণের প্রপ্লোচন ঢার এওটি
ুংঢ ঢাসওা তঢসর ওপ্লর ঢার সভসত্তপ্লঢ নুপ্লরাি পাঞাপ্লনা এবং এরপর নঢু ন কওাপ্লনা
প্রপ্লোচনীেঢার ঢাসওা তঢসর না ওরা।
j) োক্ষব অস্বীকার
স্বািে ংক্রান্ত কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢাে কেঔা ককপ্লঙ কয চমা কেো প্লেপ্লঙ এমন ১০% কণপ্লও
১৫%কক্লআম পসসর লপ্লঢসর িীপ্লন পপ্ল না। সবসভন্ন ওারপ্লড এমন প্লঢ পাপ্লর যারমপ্লিে ওপ্লেওটি
প্লা:
i.

ভসঢস োর সেনটি বীমার মেপপ্লবসর মপ্লিে নে।

ii. কয েপ্লের চনে কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ সঢসন ওভাপ্লরর অঢািীন নন।
iii. পূবস ঈপসিঢ ুিঢার চনে (কযঔাপ্লন পসস এমন বিা বাে কেো অপ্লঙ)।
iv. যুসি গ্রাে ওারড ঙা াআ চমা সেপ্লঢ প্লঢু ও কেসর।
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v. কওাপ্লনা ওাযসওরী সঘসওৎা নে; শুিুমাত্র ঢেন্ত ওরার প্লিেআ ভসঢস ওরা।
vi. কয ুিঢার সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ কটি পসসর িীপ্লন বাে কেো অপ্লঙ।
vii. মেেপান এবং িাকপ্লর ওারপ্লড ুিঢা
viii. াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরার মেপবস প্লা ২৪খন্টার ওম মে।

এওটি কক্লআপ্লমর স্বীওার বা প্রঢোঔোন (কটি কয কওাপ্লনা ওারপ্লডআ কাও) সসঔঢভাপ্লব কক্রঢাপ্লও
চানাপ্লঢ প্লব। পসসর কয লঢস /লঢস াবীর সভসত্তপ্লঢ কক্লআমটি স্বীওার ওরা প্লেপ্লঙ ঢা চাসনপ্লে,
ািারডঢ, এআব স্বীওাপ্লরর সঘঠিপ্লঢ স্পি ওপ্লর কআ ওারড চানাপ্লনা ণাপ্লও।
সিওাংল বীমাওারীর এওটি প্রসক্রো ণাপ্লও যার দ্বারা কআ স্বীওারটি নুপ্লমাসেঢ ে। এটি
ওপ্লরন কক্লআমটি নুপ্লমােন কেোর ওঢৃস পপ্লির কণপ্লও পেি এওচন মোপ্লনচার। এটি ওরা ে
প্রঢোঔোনটি কয ম্পূডস যুসিঙ্গঢ ঢা ুসনসশ্চঢ ওরার চনে এবং যসে কওাপ্লনা ওারপ্লড বীমাওৃ ঢ
এর সবরুপ্লে কওাপ্লনা অআনী প্রসঢওার কঔাাঁপ্লচন ঢাপ্ল যাপ্লঢ কমে সবেটি বোঔো ওরা যাে।
বীমাওারীর ওাপ্লঙ প্রসঢসনসিত্ব ওরা ঙা া, কক্লআমটি যসে স্বীওার ওরা ে ঢপ্লব কক্রঢার ওাপ্লঙ
সবওল্প অপ্লঙ সনম্নসসঔঢপ্লের ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার:





বীমা মবাটমোন ণবা
কক্রঢা কফারাম ণাব
অআঅরসটএঅআ ণবা
অআনী অোঢ।

কওাপ্লনা কক্লআম স্বীওার ওরার খঝনা খঝপ্ল করওম প্রসঢটি ফাআ পরীিা ওপ্লর কেঔা ে কয
স্বাভাসবও প্রসক্রোে এআ স্বীওারটি কওাপ্লনা অআনী পরীিার িীপ্লন প প্লঢ পাপ্লর ওী না এবং
টকুপ্লমন্টগুস সনরাপে িাপ্লন ংরিড ওপ্লর রাঔা ে। যাপ্লঢ যসে ওঔপ্লনা এআ সোন্তপ্লও রিা
ওরার প্রপ্লোচন ে কমে ঢণেগুস াসচর ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
k) আররা ক্ষবস্তাক্ষরত তেরন্তর জনয রন্দরর ক্রেইম
বেবার বসেপ্লও চাসোসঢর মোপ্লও ামাপ্লনার কঘিা ওরপ্লঙন বীমাওারীরা। যপ্লঢা ংঔেও
সমণো কক্লআম ামাপ্লঢ প্লেপ্লঙ শুিু ঢার ংঔোর সেও সবপ্লবঘনা ওরপ্ল, বীমাওারীর ওাপ্লঙ স্বািে
বীমা এওটি ব ঘোপ্লঞ্জ।
স্বািে বীমাে কয চাসোসঢ ওরা ে ঢার ওপ্লেওটি ঈোরড প্লা:
i.

অরনযর রূপ ক্রনয়া, বীমাওৃ ঢ বেসি এবং কয বেসির সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ েুচপ্লন
পৃণও।

ii. াপাঢাপ্ল ভসঢস না প্ল কক্লআম ওরার চনে তরথযর (ডকুরমরন্টর) জাক্ষয়াক্ষত ওরা
ে।
iii. খরচ বাক্ষ়িরয় ক্রেখারনা, ে াপাঢাপ্লর প্লযাসকঢাে ণবা চাসোসঢ ওপ্লর তঢসর
ওরা সঢসরি বাআপ্লরর সবপ্লর প্লযাসকঢাে।
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iv. করাক সনডসপ্লের ঔরঘপ্লও, ওভার ওরার চনে বসসবসভাপ্লক সঘসওৎা োপ্লও আনকপপ্ললন্ট/াপাঢাপ্ল ভসঢস োপ্লঢ পসরডঢ ওরা, সওঙু কিপ্লত্র যা প্লনও কবসল প্লঢ পাপ্লর।
প্রসঢসেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ কযভাপ্লব চাসোসঢর নঢু ন পেসঢ ঈপ্লঞ অপ্লঙ, ঢাপ্লঢ বীমাওারীপ্লও এবং
টিসপএপ্লের ক্রমাকঢ বাস্তব পসরসিসঢর সেপ্লও নচর রাঔপ্লঢ প্লব এবং এমন চাসোসঢ সনেন্ত্রড
ওরার চনে পেপ্লিপ সনপ্লঢ প্লব।
েুটি পেসঢর ঈপর সনভস র ওপ্লর কক্লআমগুস ঢেপ্লন্তর চনে বাঙাআ ওরা ে:
 সনেসমঢ কক্লআম এবং
 ঈৎপন্ন ো কক্লআম
এওচন টিসপএ বা বীমাওারী এওটি অভেন্তরীড মাপওাঠি সির ওপ্লর রাঔপ্লঢ পাপ্লরন কয এওটি
সনসেস ি লঢাংপ্ললর কক্লআম বাস্তসবওভাপ্লব পরীিা ওপ্লর কেঔা প্লব; এআ লঢাংল ওোলপ্ল এবং
পসরপ্ললাপ্লির কক্লআমগুসর কিপ্লত্র সভন্ন প্লঢ পাপ্লর।
এআ প্রসক্রোর িীপ্লন, এপ্লাপাঢাস নমুনা প্রসক্রোর মািেপ্লম কক্লআমগুস বাঙাআ ওরা ে। সওঙু
বীমাওারী সির ওপ্লর কেে কয এওটি সনসেস ি মূপ্লের ঈপপ্লর প্ল ব কক্লআমআ ঢেন্ত ওপ্লর কেঔপ্লঢ
প্লব এবং কআ ীমার সনপ্লঘ ণাওা সওঙু নমুনা কক্লআম ঢেপ্লন্তর চনে গ্রড ওরা ে।
সদ্বঢীে পেসঢপ্লঢ, প্রপ্লঢেও কক্লআম এওগুচ্ছ কঘওপপ্লেপ্লন্টর মপ্লিে সেপ্লে যাে যসে কটি এওআ াআপ্লন
না ণাপ্লও, ঢাপ্ল কগুস ঢেপ্লন্তর ঈপ্লদ্রও ওরপ্লব কযমন
কক্লআপ্লমর এওটি ব ংল রপ্লেপ্লঙ সঘসওৎাকঢ পরীিা ণবা ুপ্লির চনে
ii. কক্লআমটির মীমাংার চনে কক্রঢা যসে সঢসরি অগ্রী ন
iii. সঢসরি-কঔনী  সব, আঢোসে।
i.

যসে প্লন্ন ওরা ে কয কক্লআমটি অ নে, ঢাপ্ল, কটি যপ্লঢা কঙাপ্লঝাআ কাও না কওন,
কক্লআমটি ঢেন্ত ওপ্লর কেঔা ে।
l) টক্ষপএ-র কযালর ক্ষনষ্পক্ষি প্রক্ষেয়া
ওোলপ্ল কফসসটি ওীভাপ্লব ওাচ ওপ্লর? এর ন্তপ্লর ণাপ্লও এওঝা ঘু সি যা াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ
টিসপএ বীমাওারী ওপ্লর ণাপ্লও। পালাপাসল নোনে কমসটওো পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ ঘু সি
ওরা ্ভকব। এআ সবভাপ্লক ওোলপ্ল কফসসটি কেোর চনে কয প্রসক্রো বেবহৃঢ ে অমার ঢাআ
কেঔপ্লবা:
ক্রটক্ষব 3.1

ধ্াপ 1

স্বািে বীমার অঢাে ওভারওৃ ঢ এওচন কক্রঢা এওঝা ুিঢাে ভু কপ্লঙন ণবা
কওাপ্লনা কঘাঝ কপপ্লেপ্লঙন এবং ঢাআ ঢাাঁপ্লও াপাঢাপ্ল ভসঢস র পরামলস কেো প্লেপ্লঙ।
সঢসন (বা ঢাাঁর প্লে নে কওঈ) াপাঢাপ্লর বীমা কটপ্লস্ক কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন, প্লঙ্গ
বীমার সবস্তাসরঢ সববরড সনপ্লে অপ্লন কযমন
i. টিসপএ-র নাম
ii. ঢাাঁর েেপে নম্বর
iii. বীমাওারীর নাম, প্রভৃ সঢ
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ধ্াপ 2

াপাঢা প্রপ্লোচনীে ঢণেগুস েন ওপ্লর কযমন:
i. করাক সনডসে
ii. সঘসওৎা
iii. সঘসওৎারঢ টািাপ্লরর নাম
iv. াপাঢাপ্ল ণাওার প্রস্তাসবঢ সেন ংঔো
v. অনুমাসনও ঔরঘ
এঝা এওঝা ফরমোপ্লঝ ঈপিাপন ওপ্লর, যাপ্লও বা ে কযালর অথরাইরজলন ফমপ

ওোলপ্ল ণরাআপ্লচলন ফমস কেো ঢণেগুস ঔসঢপ্লে কেপ্লঔ টিসপএ। পসসর লঢস াবী

ধ্াপ 3

 াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ যসে কওাপ্লনা ম্মঢ মূে ঢাসওা ণাপ্লও কগুর পরীিা ওপ্লর
টিসপএ সোপ্লন্ত কপৌাঁঙাে কয অপ্লেৌ ওোলপ্ল নুপ্লমােন ওরা প্লব সওনা এবং যসে ে
ঢাপ্ল ওঢ পসরমাড ণস নুপ্লমােন ওরা প্লব।
সোপ্লন্ত কপৌাঁঙাপ্লনার চনে টিসপএ অপ্লরা ঢণে ঘাআপ্লঢ পাপ্লর। সোন্ত কনো প্লে ককপ্ল
ওাসবম্ব না ওপ্লর ঢা াপাঢাপ্লও চাসনপ্লে কেো ে।
অআঅরসটএ কল্ণ আনুপ্লরন্স িোিাটসাআপ্লচলন কাআটাআপ্লনর অঢাে েুপ্লঝা ফমসআ এঔন
ঙ্গসঢপূডস ওরা প্লেপ্লঙ; কলপ্লর পসরসলি কেঔুন।)

ধ্াপ 4

করাকীর াপাঢাপ্ল সঘসওৎা প্ল, টিসপএ-র নুপ্লমাসেঢ পসরমাড ণস করাকীর
োওাঈপ্লন্ট কক্রসটঝ সপ্লপ্লব চমা ে। নন-সট্রঝপ্লমন্ট ঔরঘ  পসসর িীপ্লন চরুরী
কওাপ্লনা কওা-কপ ওভার ওরপ্লঢ েেপ্লও সটপ্লপাসচঝ চমা ওরপ্লঢ বা প্লঢ পাপ্লর।

ধ্াপ 5

করাকীপ্লও যঔন াপাঢা কণপ্লও ঙা ার মে অপ্লব, াপাঢা করাকীর োওাঈপ্লন্ট
টিসপএ-র নুপ্লমােন ওরা কক্রসটপ্লঝর পসরমাড ঔসঢপ্লে কেঔপ্লবন বীমাে ওভার ওরা
সঘসওৎার প্রওৃ ঢ মাু।
কক্রসটঝ যসে ওম ে, ওোলপ্ল সঘসওৎার চনে াপাঢা সঢসরি কক্রসটপ্লঝর
নুপ্লমােন ঘাে।
টিসপএ কঝা সবঘার সবপ্লিড ওপ্লর সঢসরি পসরমাড ণস নুপ্লমােন ওপ্লর।

ধ্াপ 6

করাকী -গ্রাে ঘাচস বন ওপ্লর াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাে। টকুপ্লমপ্লন্টলন ম্পূডস
ওরপ্লঢ ঢাপ্লও কক্লআম ফমস  সবপ্ল আ ওরপ্লঢ বা ে।
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ধ্াপ 7

াপাঢা মস্ত ওাকচপত্র এওসত্রঢ ওপ্লর এবং সব প্রসক্রোওরপ্লডর চনে সনম্নসসঔঢ
নসণপত্র টিসপএ-র ওাপ্লঙ কপল ওপ্লর:
i. কক্লআম ফমস
ii. সটঘাচস ামাসর / োটসমলন কনাঝ
iii. টিসপএ-র আুে ওরা করাকী / প্রস্তাবপ্লওর অআপ্লটসন্টসফপ্লওলন ওাটস এবং সঘত্র
পসরসঘসঢ পত্র
iv. ঘূ ান্ত এওত্রীওৃ ঢ সব
v. সবস্তাসরঢ সব
vi. আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাঝস
vii. কপ্রসক্রপলন  ুপ্লির সব
viii. টিসপএ-র পাঞাপ্লনা নুপ্লমােন পত্র

ধ্াপ 8

টিসপএ কক্লআপ্লমর প্রপ্ল ওরপ্লব এবং সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লঢা সবস্তাসরঢ সবে যাঘাআ ওপ্লর
াপাঢাপ্লও কপপ্লমন্ট কেোর চনে ুপাসরল ওরপ্লব:
i. কয করাকীর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ সঢসন কআ বেসিআ যার চনে ডুপ্লমােন কেো
প্লেপ্লঙ।
ii. যার চনে নুপ্লমােন ঘাো প্লেসঙ কআ পসরসিসঢর চনেআ করাকীর সঘসওৎা
ওরা প্লেপ্লঙ।
iii. সঘসওৎার চনে বসভূস ঢ ুঔ যসে সওঙু ণাপ্লও, ঢার সঘসওৎার ঔরঘ সবপ্ল
কনআ।
iv. াপাঢাপ্লও কয মস্ত ীমা কবাঁপ্লি কেো প্লেসঙ, ঢার বআ মানা প্লেসঙ।
v. নীঝ প্রপ্লেে প্লণসর পসরমাড কডনা ওরপ্লঢ াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ ম্মঢ ঝাসরফ করঝ
মানা প্লেপ্লঙ।

ওোলপ্ল কফসসটির পসরমাড সনপ্লে কওাপ্লনা প্লন্ন কনআ। কফসসটির প্লবাস ত্তম বেবার চানাঝা
কক্রঢার কিপ্লত্র গুরুত্বপূডস। কনাঝ ওরার মপ্লঢা পপ্লেন্টগুস প্লা:
i. কক্রঢাপ্লও বলেআ সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয ঢাাঁর বীমার সবস্তাসরঢ সববরড ঢাাঁর ওাপ্লঙ অপ্লঙ।
এর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ ঢাাঁর:
 টিসপএ ওাটস
 পসস ওসপ
 ওভাপ্লরর লঢস াবী প্রভৃ সঢ
যঔন এঝা পাো যাপ্লব নাম, সঢসন টিসপএ-র প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরপ্লঢ পাপ্লরন (এওঝা 24খন্টার
কল্পাআপ্লনর মািেপ্লম)এবং সবস্তাসরঢ চানপ্লঢ ঘাআপ্লঢ পাপ্লরন।
ii. কক্রঢাপ্লও বলেআ কেপ্লঔ সনপ্লঢ প্লব কয ঢাাঁর সঘসওৎও ঢাাঁপ্লও কয াাপাঢাপ্ল যাোর
পরামলস সেপ্লেপ্লঙন কঝা টিসপএ-র কনঝোপ্লওসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সওনা। যসে না ে, ঢাপ্ল
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টিসপএ-র কণপ্লও ঢাাঁপ্লও চানা চরুরী কয এআ িরপ্লনর সঘসওৎার চনে কঔাপ্লন সঢসন
ওোলপ্ল ুসবিার ুপ্লযাক পাপ্লবন সওনা।
iii. ঢাাঁপ্লও সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয প্রাও-নুপ্লমােন ফপ্লমস কেো ঢণেগুস ঠিও। কওঝা যসে
স্পি না ে ঢপ্লব টিসপএ ওোলপ্ল ুসবিা স্বীওার ওরপ্লঢ পাপ্লরন ণবা প্রশ্ন ঢু প্লঢ
পাপ্লরন।
iv. ঢাাঁপ্লওআ সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয াপাঢাপ্লর ঘাচসগুস ীমার প্লঙ্গ ঙ্গসঢপূডস কযমন রুম
করন্ট বা ওোঝারাপ্লক্টর মপ্লঢা সবপ্লল সঘসওৎার ওোপগুস।
পসসপ্লঢ যা নুপ্লমাসেঢ, সঢসন ঢার কঘপ্লে অপ্লরা কবসল ঔরঘ ওরপ্লঢ ঘাআপ্ল, অপ্লক কণপ্লও
এঝা কচপ্লন কনোআ ভাপ্লা কয ঢাাঁপ্লও ঔরপ্লঘর ভাক সেপ্লঢ প্লব।
v. াপাঢা কণপ্লও ঙা া পাোর ওণা কক্রঢাপ্লও অপ্লক কণপ্লও টিসপএ-কও চানাপ্লঢ প্লব এবং
াপাঢাপ্লও নুপ্লরাি ওরপ্লঢ প্লব ঙা ার অপ্লক যসে কওাপ্লনা সঢসরি নুপ্লমােন াপ্লক
ঢারচনে ঢারা কযন টিসপএ-র ওাপ্লঙ নুপ্লমােন কঘপ্লে কনে। ঢাপ্লঢ করাকীপ্লও ওারপ্লড
াপাঢাপ্ল কণপ্লও প্লপিা ওরপ্লঢ প্লব না।
এ ্ভকব কয কক্রঢা এওঝা াপাঢাপ্ল ওোলপ্ল সঘসওৎার চনে অরসচ চানাপ্লন এবং
এওঝা নুপ্লমােন সনপ্লন সওন্তু নে কওাণা করাকীপ্লও ভসঢস র সোন্ত কনো প্লা। এআ
িরপ্লনর কিপ্লত্র, কক্রঢাপ্লও বলেআ চানাপ্লঢ প্লব এবং াপাপ্লও বপ্লঢ প্লব যাপ্লঢ ঢারা
টিসপএ-কও চাসনপ্লে কেে কয ওোলপ্লপ্লর নুপ্লমােন বেবহৃঢ প্লচ্ছ না।
যসে এমনঝাআ ওরা ে কয পসরমাড ণস নুপ্লমাসেঢ প্লেপ্লঙ কক্রঢার পসসপ্লঢ ঢা ব্লও প্লে
কযপ্লঢ পাপ্লর এবং পরবঢী অরসচর নুপ্লরাি অঝপ্লও কযপ্লঢ পাপ্লর।

C. স্বাস্থয বীমা ক্রেইরমর ডকুরমরন্টলন বা েক্ষ রচনা
স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর প্রপ্লসংপ্লের চনে প্রঘু র ওাকচপত্র েরওার, অপ্লকআ কযমনঝা বোঔো ওরা
প্লেপ্লঙ। প্রসঢটি নসণআ েুটি মূ প্রপ্লশ্নর ঈত্তর সেপ্লে ােঢা ওরপ্লব বপ্ল মপ্লন ে - গ্রােঢা (এঝা
সও প্রপ্লেে?) এবং কক্লআপ্লমর পসরমাড (ওঢ?)।
এআ সবভাকটি পসরষ্কার ওপ্লর বোঔো ওরপ্লব কক্রঢাপ্লও কয নসণপত্রগুস চমা সেপ্লঢ প্লব ঢার প্রপ্লঢেওটির
ঘাসো  সবেবস্তু:
1. ক্ষডচাজপ ামাক্ষর
সটঘাচস ামাসরপ্লও বা কযপ্লঢ পাপ্লর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস টকুপ্লমন্ট যা এওঝা স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর
প্রসক্রোে চরুরী। এর মপ্লিে করাকীর বিা  সঘসওৎার কসঢপ্রওৃ সঢ ম্পপ্লওস ম্পূডস ঢপ্লণের
সবস্তাসরঢ সববরড ণাপ্লও।
সটঘাচস াটিসসফপ্লওপ্লঝ বেআ ণাওপ্লঢ প্লব:
1. করাকীর নাম
2. কঝসপ্লফান নম্বর / কমাবাআ নম্বর
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3. অআসপসট নম্বর
4. োটসমলন নম্বর
5. সঘসওৎারঢ ওনাপ্লল্টপ্লন্টর নাম, কযাকাপ্লযাপ্লকর নম্বর  সটপাঝসপ্লমন্ট / কস্পলাসটি
6. মে  োটসমলপ্লনর ঢাসরঔ
7. মে  সটঘাপ্লচসর ঢাসরঔ
8. এমএস নম্বর / এফঅআঅর নম্বর
9. ভসঢস র মে প্রসভলনা বা লঢস ািীন করাকসনডসে
10. সটঘাপ্লচসর মে ঘূ ান্ত করাকসনডসে
11. ঘূ ান্ত করাকসনডসপ্লের চনে ওঢৃস পপ্লির ুপাসরল মপ্লঢা অআসসট-10 কওাট(মূ) বা নোনে
কওাটগুস
12. ভসঢস র কমোে  ওারড  সভপ্লযাক ঈপিাপনা
13. ঈপিাসপঢ ুিঢার ংসিপ্ত সববরড
14. ভসঢস র মে লারীসরও পরীিাে কমা মূ ফাফ
15. মােওাসি, ঢামাও কবন বা মােপ্লওর পবেবাপ্লরর যসে কওাপ্লনা আসঢা ণাপ্লও
16. যসে ঈপ্লেঔপ্লযাকে কওাপ্লনা ঢীঢ কমসটওো বা প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর আসঢা ণাপ্লও
17. করাকসনডসে বা সঘসওৎার প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও বা ঈপ্লেঔপ্লযাকে পাসরবাসরও আসঢা
18. াপাঢাপ্ল ণাওার মে মূ আনপ্লভসিপ্লকলনগুসর ংসিপ্ত সববরড
19. াাপাঢাপ্লর কওাস, চটিঢা, যসে কঢমন সওঙু ণাপ্লও
20. সটঘাপ্লচসর মে পরামলস
21. সঘসওৎারঢ ওনাপ্লল্টন্ট / নুপ্লমাসেঢ টিম টক্টপ্লরর নাম  স্বাির
22. করাকী / োপ্লঝপ্লিপ্লন্টর নাম  স্বাির
ভাপ্লাভাপ্লব কঔা এওঝা সটঘাচস ামাসর কক্লআম প্রপ্লসং ওমীপ্লের ুিঢা / অখাঢ  সঘসওৎার
কসঢপ্রওৃ সঢ বুছপ্লঢ বোপওভাপ্লব াাযে ওপ্লর, এভাপ্লবআ মীমাংার প্রসক্রো দ্রুঢ ে। অআঅরসটএ
িোিাটসাআপ্লচল কাআটাআনপ্লর মপ্লিে ণাপ্লও কক্লআপ্লমর ওাযসওরী প্রপ্লসংপ্লের চনে সটঘাচস ামাসরর
চনে প্রস্তাসবঢ সবেবস্তু।
সটঘাচস ামাসর বমপ্লেআ সরসচনা ঘাো ে।
2. ইনরভক্ষেরগলন ক্ষররপাটপ
আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাঝসগুস করাক সনডসে  সঘসওৎার ঢু নাে ােঢা ওপ্লর, এভাপ্লবআ বাস্তব
বিাঝা বুছপ্লঢ প্রপ্লোচনীে ঢণে কযাকাে যা সঘসওৎাপ্লও ম্পােন ওপ্লরপ্লঙ এবং াপাঢাপ্ল ভসঢস
ণাওাওাীন কয গ্রকসঢ প্লেপ্লঙ।
আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাপ্লঝস ািারডঢ ণাপ্লও:
a) রি পরীিার সরপ্লপাঝসগুস;
b) এক্সপ্লর সরপ্লপাঝসগুস;
c) স্কোন সরপ্লপাঝসগুস 
d) বাপ্লোপস সরপ্লপাঝসগুস
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মস্ত আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাপ্লঝস ণাপ্লও নাম, বে, সঙ্গ, কঝপ্লির ঢাসরঔ প্রভৃ সঢ এবং ািারডঢ
এগুসর সরসচনা সেপ্লঢ ে। সনসেস ি নুপ্লরাপ্লির সভসত্তপ্লঢ বীমাওারী এক্স-কর  নোনে সফচ
কক্রঢাপ্লও কফরঢ সেপ্লঢ পাপ্লরন।
3. একক্ষত্রত  ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষব:
এআ নসণঝাআ সোন্ত ওপ্লর বীমা পসসর অঢাে ওী কেো প্রপ্লোচন। অপ্লক সবপ্লর কওাপ্লনা
িোিাটস ফরমোঝ সঙ না, ঢপ্লব অআঅরসটএঅআ মান সনিসারড সনপ্লেসলওা এওত্রীভূ ঢ  সবস্তাসরঢ
সবপ্লর ফরমোঝ প্রোন ওপ্লরপ্লঙ। ঙাত্রঙাত্রীপ্লের পরামলস কেো প্লচ্ছ ঢাাঁরা কযন অআঅরসটএঅআ
প্লেবাআপ্লঝ ঈপব্ধ সববরড বুপ্লছ কনন।
এওত্রীভূ ঢ সব কযমন ামসগ্রও ঙসবঝা ঢু প্ল িপ্লর, সবস্তাসরঢ সব কেপ্লব কব্রও অপ নুাপ্লর,
করফাপ্লরন্স কওাট ।
সবস্তাসরঢ সব ওাপ্লচ াসকপ্লে -প্রপ্লেে ঔরঘগুসর যাঘাআ ওরা ে, কযঔাপ্লন -গ্রাে ঔরঘগুস
সমসপ্লে ঔরঘ ঔাঢ কণপ্লও বাে কেো ে।
সবগুস বলেআ অ কপপ্লঢ প্লব।
4. ক্রপরমন্ট প্রাক্ষপ্ত :
িসঢপূরপ্লডর ঘু সি সপ্লপ্লব এওঝা স্বািে বীমা কক্লআম পসরপ্ললাপ্লির চনে াপাঢাপ্ল কয ঝাওা কেো
প্লেপ্লঙ, াপাঢা কণপ্লও ঢার এওঝা অনুষ্ঠাসনও প্রাসপ্ত েরওার প্লব।
কয ণস কেো প্লব সবপ্লর কমাঝ প্লের প্লঙ্গ ঢা কমা েরওার, প্লনও াপাঢাআ প্রপ্লেে প্লণর
স
ঈপর ঙা সেপ্লে ণাপ্লও। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওারীপ্লও সেপ্লঢ বা প্লব করাকীর ঢরপ্লফ কেো কআ
প্রওৃ ঢ পসরমাড ণসআ।
সরসপ্লে নাম্বার  ণবা িোম্প ণাওা ঈসঘঢ এবং এঝা সরসচনাআ কপল ওরপ্লঢ ে।
5. ক্রেইম ফমপ
কক্লআম ফমস প্লা কক্লআম প্রসক্রোর চনে অনুষ্ঠাসনও  অআনী অরসচ এবং কক্রঢার স্বাির  এঝা
অঝাআ কপল ওরপ্লঢ ে। এঔন কক্লআম ফপ্লমস মাপওাঠি ঠিও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসটএঅআ এবং
সবস্তৃ ঢভাপ্লব ঢার মপ্লিে ণাপ্লও:
a) প্রাণসমও বীমাওৃ প্লঢর সববরড  পসস নম্বর যার িীপ্লন কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ।
b) বীমা আসঢাপ্লর সববরড
c) াপাঢাপ্ল ভসঢস ো বীমাওৃ ঢ বেসির সববরড।
d) াপাঢাপ্ল ণাওার সববরড কযমন াপাঢা, রুপ্লমর ওোঝাপ্লকাসর, ভসঢস  সটঘাপ্লচসর
ঢাসরঔ  মে, েুখসঝনার কিপ্লত্র পুসপ্লও চানাপ্লনা প্লেপ্লঙ সওনা, কমসটসপ্লনর িরন প্রভৃ সঢ।
e) কক্লআপ্লমর সববরড যার চনে াপাঢাপ্ল ণাওপ্লঢ প্লেপ্লঙ, ঔরপ্লঘর কব্রও অপ, াপাঢাপ্ল
ণাওার পূবস  পরবঢী পবস, কক্লআম ওরা ব প্লের সববরড ।
f) চুপ্ল

কেো সবগুসর সববরড
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g) নুপ্লমাসেঢ কক্লআপ্লমর ঝাওা পাঞাপ্লনার চনে প্রাণসমও বীমাওৃ প্লঢর বোে োওাঈপ্লন্টর সববরড
h) বীমাওৃ প্লঢর কণপ্লও প্রজ্ঞাপড।
করাক, সঘসওৎা প্রভৃ সঢর ঢণে ঙা া বীমাওৃ ঢ বেসির কণপ্লও কখাডা বা প্রজ্ঞাপড অআনী প্লণস
কক্লআম ফপ্লমসর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস নসণ।
এঝাআ প্লা কআ প্রজ্ঞাপড যা কক্লআপ্লম "পরম র ক্ষবশ্বার মতবাে" প্রপ্লোক ওপ্লর, যা সঙ্ঘঢ
প্ল পসসর অঢাে সমণো বডসনার িারা প্রপ্লোক প্লব।
6. পক্ষরক্ষচক্ষত প্রমাণপত্র
অমাপ্লের চীবপ্লনর সবসভন্ন ওাপ্লচ পসরসঘসঢ প্রমাডপপ্লত্রর বেবার কবপ্ল যাোে, পসরসঘসঢর ািারড
প্রমাডপত্র এওঝা গুরুত্বপূডস ঈপ্লেলে পান ওপ্লর – ঢার যাঘাআ ওরা কয অপ্লেৌ কআ বেসি ওভারওৃ ঢ
সওনা  ঢাাঁর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ সওনা এবং সঢসনআ কআ বেসি সওনা যাাঁর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ।
ািারডঢ কয পসরসঘসঢ পত্র ঘাো প্লঢ পাপ্লর :
a) কভাঝার অআপ্লটসন্টটি ওাটস
b) িাআসভং াআপ্লন্স
c) পোন ওাটস
d) অিার ওাটস প্রভৃ সঢ
পসরঘে প্রমাডপপ্লত্রর চনে ও াওস র ফপ্ল ওোপ্ল কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র ঙদ্মপ্লবলী চাসোসঢর ্ভকাবনা
ঈপ্লেঔপ্লযাকেভাপ্লব ওসমপ্লে সেপ্লেপ্লঙ ওারড াপাঢাপ্ল ভসঢস অপ্লক পসরসঘসঢ প্রমাডপত্র ঘাো ে,
াপাঢাপ্লরআ এঝা যাঘাআ ওরা ওঢস বে এবং কঝা বীমাওারী বা টিসপএ-র ওাপ্লঙ কপল ওরা।
পসরপ্ললাি কক্লআপ্লম, পসরসঘসঢ প্রমাডপপ্লত্রর েরওার ঔাসনওঝা ওম।
7. ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ক্রেইরমর ারপি নক্ষথপত্র
সওঙু সনসেস ি িরপ্লনর কক্লআম রপ্লেপ্লঙ, ঈপপ্লর যা বসডসঢ রপ্লেপ্লঙ ঢার বাআপ্লর সঢসরি নসণপত্র েরওার
পপ্ল । কগুস প্লা :
a) েুখসঝনা কক্লআম, কযঔাপ্লন এফঅআঅর বা সনবসেঢ ণানাে াপাঢাপ্লর আুে ওরা কমসটপ্লওাসকা াটিসসফপ্লওঝ েরওার প প্লঢ পাপ্লর। এপ্লঢ েুখসঝনার ওারড বা ণাপ্লও এবং ট্রাসফও
েুখসঝনার কিপ্লত্র কআ বেসি মে কঔপ্লে সঙপ্লন সওনা চানা যাে।
b) চটি বা ঘ া মূপ্লের কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কও আপ্লিার কপপার। আপ্লিার কও কপপার বা কও
লীঝ প্লা এওঝা টকুপ্লমন্ট যা াপাঢাপ্লর সেপ্লও রিডাপ্লবিড ওরা ে, কযঔাপ্লন াপাঢাপ্ল
ভসঢস ণাওাওাীন ককাঝ পপ্লবস করাকীপ্লও কয মস্ত সঘসওৎা কেো প্লেপ্লঙ ঢার প্রসঢসেপ্লনর
সবস্তাসরঢ সববরড ণাপ্লও।
c) কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে কঔাপ্লন টাোসস / কওপ্লমাপ্লণরাসপ / সফসপ্লণরাসপর ঘাঝস।
d) সপঝা করসচপ্লেলন াটিসসফপ্লওঝ, কযঔাপ্লন সপঝাপ্লর ংজ্ঞার প্লঙ্গ সমসপ্লে কেঔা চরুরী।
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কক্লআম টিম এওঝা কক্লআম প্রপ্ল ওরার চনে সনসেস ি আন্টানসা টকুপ্লমন্ট ফরমোঝ বেবার ওপ্লর ণাপ্লও।
এগুস প্লা:
i. নসণপত্র যাঘাআপ্লের কঘওসি,
ii. িুটিসন / কপ্লঝপ্লমন্ট লীঝ,
iii. কওাোসটি কঘও / ওপ্লন্ট্রা ফরমোঝ
এআ ফরমোঝগুস যসে মস্ত বীমাওারীর ওাপ্লঙ এওআ িরপ্লনর ে না, অুন ািারড সবেবস্তুর
এওঝা নমুনা সেপ্লে নসণপত্রগুসর ঈপ্লেলে কেপ্লঔ কনো যাও।
ক্রটক্ষব

1.

2.

3.

2 . 2

ডকুরমন্ট
ক্রভক্ষরক্ষফরকলন
লীট

বগুসর মপ্লিে এঝাআ প্লা রঢম, প্রাপ্ত নসণপপ্লত্রর ঢাসওাে এওঝা কঘও
মাওস ণাপ্লও যাপ্লঢ কনাঝ রাঔা যাে কয এআ এআগুস কক্রঢা কপল ওপ্লরপ্লঙন।
সওঙু বীমাওারী প্রাসপ্ত স্বীওার সপ্লপ্লব কক্রঢাপ্লও এওঝা প্রসঢসসপ সেপ্লঢ পাপ্লর।

ািারডঢ এঝা এওঝা সঙ্গ লীঝ কযঔাপ্লন ককাঝা প্রপ্লসং কনাঝগুস িপ্লর
রাঔা ণাপ্লও।
a) কক্রঢার নাম  অআসট নম্বর
b) কক্লআম নম্বর, কক্লআপ্লমর ওাকচপত্র প্রাসপ্তর ঢাসরঔ
c) পসস ংক্রান্ত ংসিপ্ত সববরডী, নুপ্লচ্ছে 64VB-এ ম্মসঢ
ক্ষক্ষকউক্ষরট/প্রর
d) বীমাওৃ ঢ রাসল এবং বীমাওৃ ঢ রাসলর দ্বেবার
লীট
e) াপাঢাপ্ল ভসঢস  কঔান কণপ্লও ঙা া পাোর ঢাসরঔ
f) করাক সনডসে  সঘসওৎা
g) ঢার কণপ্লও কক্লআম গ্রােঢা / ওারড  প্রপ্লসং মন্তবে
h) কক্লআপ্লমর পসরমাড কডনা
i) ঢাসরঔ  কক্লআম ঘাঘ  যারা প্রসক্রো ওপ্লরপ্লঙন ঢাপ্লের নাম
কক্লআম োিার ঙা া যারা কক্লআপ্লমর কঘসওংপ্লের চনে ফাআনা কঘও বা
কওাোটিটি ওপ্লন্ট্রা ফরমোঝ
কঘওসি  কক্লআম িুটিসন কওাপ্লশ্চসনোর ঙা া, কওাোসটি ওপ্লন্ট্রা/ সটঝ
গুণমাণ পরীিা/
ফরমোঝ ন্তভুস ি প্লব কয ংক্রান্ত ঢপ্লণের প্লঙ্গ ঢা প্লা:
ক্ষনয়ন্ত্রণ ফরমযাট
a) কক্লআপ্লমর মীমাংা
b) কক্লআম প্রঢোঔোন বা
c) সঢসরি ঢপ্লণের চনে নুপ্লরাি
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ক্ষনরজরক যাচাই 2
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে আন-কপপ্ললপ্লন্টর মস্ত সঘসওৎার সববরড ংক্রান্ত কওান নসণপত্রটি াপাঢাপ্ল
করপ্লঔ কেো ে ?
I.

নুোন সরপ্লপাঝস

II. কঝপ্লমন্ট লীঝ বা মীমাংা পত্র
III. কও কপপার
IV. সপঝা করসচপ্লেলন াটিসসফপ্লওঝ

D. ক্রেইম ভাণ্ডার
1. জক্ষমরয় রাখা
এর মাপ্লন মস্ত কক্লআপ্লমর চনে কক্লআপ্লমর িোঝাপ্লর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারীর বআপ্লঢ প্লণসর ংিান িপ্লর
রাঔা। এঝা ঔুব চ মপ্লন প্ল এআ মচুঢ রাঔার বোপাপ্লর যপ্লণিআ ঢওস ঢা েরওার – ণস চমার
রাঔার ওাপ্লচ কয কওাপ্লনা ভু  বীমাওারীর াভ  চ্ছঢা মাসচসন সপ্লপ্লব প্রভাব কফপ্ল।
অচপ্লওর প্রপ্লসং সপ্লিম কয কওাপ্লনা মপ্লে মচুঢ ভাণ্ডাপ্লরর পসরমাড সপ্লব ওরার ামণসে তঢসর
ওপ্লরপ্লঙ।
ক্ষনরজরক যাচাই 3
মস্ত কক্লআপ্লমর চনে কক্লআপ্লমর িোঝাপ্লর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারীর বআপ্লঢ প্লণসর ংিান িপ্লর রাঔা
________ বপ্ল পসরসঘঢ।
I.

পুসং

II. প্রসভলসনং
III. সরচাসভস ং বা মচুঢ রাঔা
IV. সবসনপ্লোক ওরা
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E. থাডপ পাটপ অযাডক্ষমক্ষনরেটর (টক্ষপএ)-র ভূ ক্ষমকা
1. ভাররতর টক্ষপএ প্রচন
কবরওারী কিপ্লত্রর চনে বীমা কিত্রপ্লও
োে স্বািেপসরপ্লবা পপ্লডের চনে
পসরপ্লবার চনে এওঝা ঘোপ্লন ঘাুর
পাটিস োটসমসনপ্লেঝপ্লরর ুপ্লযাক তঢসর

ঔুপ্ল কেো ে 2000াপ্ল। এরআমপ্লিে নঢু ন নঢু ন পডে ঘাু
ঘাসো কবপ্ল
ককপ্লঙ। ঢাআ স্বািে বীমাে সবক্রে-পরবঢী
চনে প্রপ্লোচন নুভব প্লঢ ণাপ্লও। এপ্লঢআ কপলাোর ণাটস
ে।

এঝা কেপ্লঔআ বীমা সনেন্ত্রও  কটপ্লভপপ্লমন্ট ণসরটি বাচাপ্লর অআঅরসটএঅআ-এর াআপ্লপ্লন্সর িীপ্লন
টিসপএ নুপ্লমােন ওরা ঘাু ওপ্লর, লঢস নুযােী 2001-এর 17আ কপ্লেম্বপ্লরর সবজ্ঞসপ্ত নুযােী
এপ্লের অআঅরসটএঅআ (ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর – স্বািে বীমা) সবসি, 2001 কমপ্লন ঘপ্লঢ
ে।
ংজ্ঞা
সবসি নুযােী,
‘‘ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর বা টিসপএ মাপ্লন প্লা অআঅরসটএঅআ (ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝর –
স্বািে বীমা) সবসি, 2001-র িীপ্লন ওঢৃস পপ্লির াআপ্লন্সপ্রাপ্ত কয কওাপ্লনা বেসি এবং সযসন বীমা
কওাম্পাসনর কেো সফ বা পাসরিসমপ্লওর সবসনমপ্লে স্বািে পসরপ্লবা কযাকাপ্লনার ওাপ্লচ যুি ণাপ্লওন।
‘‘টিসপএ-র মািেপ্লম স্বািে পসরপ্লবা’’ বপ্লঢ কবাছাে এওচন টিসপএ স্বািে বীমা ংক্রান্ত ঘু সির
অঢাে এওচন বীমাওারীপ্লও কয পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও সওন্তু এওঝা বীমা কওাম্পাসনর বেবাে
ন্তভুস ি ে না বা প্রঢেি বা পপ্লরািভাপ্লব স্বািে বীমা বেবার ো ওপ্লর না ণবা কক্লআম
স্বীওার বা প্রঢোঔোপ্লনর সবপ্লে সোন্ত কনে না।
এআ ভাপ্লবআ বীমা পসস সবসক্র  আুের পরআ টিসপএ পসরপ্লবার ুপ্লযাক তঢসর ে। বীমাওারী যসে
টিসপএ-কের বেনার না ওপ্লর ঢাপ্ল এআ পসরপ্লবাগুস আন-াঈ টিমআ ম্পন্ন ওপ্লর।
2. স্বাস্থয বীমার ক্ষবক্ষে পরবতী পক্ষররবা
a) কপ্রাপ্লপাচা (এবং সপ্রসমোম) এওবার কনো প্লে ককপ্লআ ওভাপ্লরচ শুরু প্লে যাে।
b) পসসর পসরপ্লবার চনে এওচন টিসপএ বেবহৃঢ প্ল বীমাওারী কক্রঢা  পসস ম্পপ্লওস
ঢণে টিসপএ-কও কেে।
c) টিসপএ েেপ্লের (কযঔাপ্লন প্রস্তাবও বেসি পসস সনপ্লচ্ছন  কআ পসসর িীপ্লন কয
েেপ্লের ওভার ওরা প্লচ্ছ) ঢাসওাবে ওপ্লর এবং সফসচওা বা আপ্লক্ট্রসনও ভাপ্লব
েেপ্লের সঘসহ্নঢওরপ্লনর চনে এওঝা ওাটস আুে ওরপ্লঢ পাপ্লর।
d) টিসপএ-র েেপে বেবহৃঢ ওোলপ্ল ুসবিা কনোর চনে, পালাপাসল যঔন কওাপ্লনা
েপ্লের াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লঢ ে বা ওভারওৃ ঢ সঘসওৎা সনপ্লঢ ে ঢঔন কক্লআম
প্রসক্রোওরপ্লনর চনে এঝা ওাপ্লচ াপ্লক।
e) টিসপএ কক্লআম বা ওোলপ্লপ্লচর নুপ্লরাি প্রসক্রো ওপ্লর এবং বীমাওারী প্লঙ্গ ঘু সি মপ্লঢা
মেীমার মপ্লিে পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও।
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কয ওাঝ-ফ পপ্লেন্ট কণপ্লও টিসপএ-র ভূ সমওা শুরু ে ঢা প্লা পসরপ্লবাোঢা ত্ত্বা সপ্লপ্লব টিসপএর নাপ্লম পসস বন্টপ্লনর মুূঢসটি। ককাঝা পসস কমোে চুপ্ল আ পসরপ্লবা োন প্রপ্লোচন এবং অপ্লরা
সওঙু ঝা মেীমা যা এওঝা কক্লআম সরপ্লপাঝস ওরার চনে পসসর অঢাে নুপ্লমােন ওরা ে।
যঔন াচার াচার পসসর পসরপ্লবা কেো ে, এআ ওাচঝা প্লা িারাবাসও, সবপ্ললঢ যঔন
এওআ পসসর পুননসবীওরড ে  এওআ টিসপএ পসসর পসরপ্লবা কেে।
3. থাডপ পাটপ অযাডক্ষমক্ষনরেলন (টক্ষপএ)-র উরেলয
স্বািে বীমাে ণাটস পাটিস োটসমসনপ্লেঝপ্লরর িারডাটি বা কযপ্লঢ পাপ্লর সনম্নসসঔঢ ঈপ্লেলেগুস ৃসি
ওপ্লরপ্লঙ:
a) প্রপ্লোচপ্লনর মে ্ভকাবে বরওমভাপ্লব স্বািে বীমার এওচন কক্রঢাপ্লও পসরপ্লবা কেো
চঢর ওরপ্লঢ।
b) কনঝোপ্লওস ণাওা াপাঢাপ্ল বীমাওৃ ঢ করাকীর চনে ওোলপ্ল সঘসওৎার অপ্লোচন ওরপ্লঢ।
c) কপল ওরা নসণপত্র  বীমা কওাম্পাসনর পেসঢ  সনপ্লেসসলওা নুাপ্লর কক্রঢার কক্লআম নোযে
 দ্রুঢ সনষ্পসত্ত ওরপ্লঢ।
d) স্বািে বীমা কক্লআম  ংসিি পসরপ্লবা ামাপ্লঢ ওাযসওরী সবপ্ললজ্ঞ তঢসর ওরপ্লঢ।
e) মেমপ্লঢা  ঠিও ঈপাপ্লে কক্রঢাপ্লও া া সেপ্লঢ।
f) এমন এওঝা পসরপ্লবল তঢসর ওরপ্লঢ কযঔাপ্লন এওচন বীমাওৃ ঢ বেসির যার িে এওঝা
যুসিঙ্গঢ ঔরপ্লঘ ভাপ্লা মাপ্লনর স্বািে পসরপ্লবা কপপ্লঢ িম ে এবং
g) করাকার, ঔরঘ, প্রসক্রো, ণাওার কমোে প্রভৃ সঢ প্রাসঙ্গও ঢণে তঢসর/ক্রমানুাপ্লর াচাপ্লঢ
াাযে ওরপ্লঢ
4. বীমাকারী  টক্ষপএ-র মরধ্য ম্পকপ
বহু বীমাওারী টিসপএ-র পসরপ্লবা ওাপ্লচ াকাে স্বািে বীমা পসসর সবসক্রে-পরবঢী পসরপ্লবার
চনে, অবার সওঙু বীমাওারী, সবপ্লল ওপ্লর চীবন বীমা কক্টর কণপ্লও অা বীমাওারীরা এওচন
টিসপএ-র ােঢা কনে, ঢারা এঝা ওাপ্লচ াকাে প্রাও-পসস কমসটওো কঘও-অপ পসরপ্লবার
চনে।
এওচন বীমাওারী  টিসপএ-র মপ্লিে ম্পওস ঝা প্লা ঘু সির িীন কযঔাপ্লন ঘাসো  প্রসক্রোর
িাপগুস সেপ্লে ঘু সিঝা তঢসর ে। অআঅরসটএঅআ কল্ণ আনুপ্লরন্স িোিাটসাআপ্লচলন কাআটাআন এঔন
টিসপএ এবং বীমা কওাম্পাসনর মপ্লিে ঘু সির চনে পরামলস মঢ িোিাটস িারার এওঝা কপ্লঝর কযাকান
কেে  সনপ্লেসসলওা কেে।
টিসপএ-র কণপ্লও এওচন বীমাওারী কয পসরপ্লবাগুস অলা ওপ্লর ণাপ্লও, কগুস প্লা সনম্নরূপ:
A. ক্রনটয়াক্ষকপং পক্ষররবার ক্রযাগানোর
কেলচুপ্ল াপাঢাগুসর এওঝা কনঝোপ্লওসর প্লঙ্গ টিসপএ ম্পওস িাপন ওরপ্লব বপ্ল অলা ওরা ে,
যার িে প্লব বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও স্বািে কক্লআপ্লমর চনে ওোলপ্ল কক্লআম কপপ্লমপ্লন্টর ুসবিা কযাকাপ্লনা।
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অআঅরসটএঅআ-র াম্প্রসঢও সনপ্লেসসলওাে ম্পওস ঝা শুিুমাত্র টিসপএ এবং পসরপ্লবার কযাকানোপ্লরর
মপ্লিে না কণপ্লও বীমাওারী  সত্রপাসিও ো চরুরী।
সবসভন্ন সপঝাাআপ্লচলন প্রসক্রোর চনে ঢারা ভাপ্লা সনিসাসরঢ ার সনপ্লে ের ওাওস ওপ্লর এবং
এআ িরপ্লনর কনঝোপ্লওসর াপাঢা কণপ্লও পাো পোপ্লওচগুস বীমাওৃ ঢ  বীমাওারীর ঔরঘ
ওমাে।
B. ক ক্রন্টার াক্ষভপ
টিসপএ ািারডঢ এওঝা ওপ্লন্টার ঘাাে কযঔাপ্লন কঝা-সফ্র নম্বরগুস সেপ্লে রাঢ, প্তাান্ত  ঙু টির
সেন  বমে ণসাৎ 24*7*365 কযাকাপ্লযাক ওরা যাে। টিসপএ-র ও কন্টার কয ম্পসওস ঢ
ঢণেগুস চানাে:
a) পসসর িীপ্লন ওভাপ্লরচ  কবসনসফঝ বা ুসবিা।
b) স্বািে কক্লআম ম্পসওস ঢ পেসঢ  প্রসক্রো।
c) পসরপ্লবা  ওোলপ্ল সপঝাাআপ্লচলন ম্পসওস ঢ সনপ্লেসসলওা।
d) কনঝোওস াপাঢাগুস ম্পপ্লওস ঢণে।
e) পসসর অঢাে ঈপব্ধ বাসও ণাওা বীমাওৃ ঢ রাসল ম্পসওস ঢ ঢণে।
f) কক্লআম িোঝাপ্লর ঢণে।
g) কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র না পাো নসণপপ্লত্রর সবপ্লে পরামলস।
এওঝা চাঢীে কঝা সফ্র নম্বর সেপ্লে ও কন্টার ঈপভে ো ঈসঘঢ এবং কক্রঢা ািারনঢ কয
প্রিান প্রিান ভাাে ওণা বপ্লন কআ ভাাে কক্রঢা পসরপ্লবা ওমীর ওণা বপ্লঢ পারা ঈসঘঢ।
বলেআ এআ সবস্তাসরঢ সবেগুস বীমাওারও  ঢাপ্লের টিসপএ-র মপ্লিে ঘু সির মািেপ্লম পসরঘাসঢ
ো ঈসঘঢ।
C. কযালর অযারক্স পক্ষররবা
ংজ্ঞা
‘‘ওোলপ্ল কফসসটি’’ মাপ্লন প্লা এমন এওঝা ুসবিা যা বীমাওারী বীমাওৃ ঢপ্লও সেপ্লে ণাপ্লও
কযঔাপ্লন পসসর লঢস াবীর নুযােী কপপ্লমন্ট, বীমাওৃ ঢর সঘসওৎা ঔরঘ বীমাওারী প্রাও-স্বীওৃ ঢ
মপ্লঢা রাসর কনঝোওস কযাকানোরপ্লও সেপ্লে কেে।
এআ পসরপ্লবা কযাকাপ্লঢ ঘু সির িীপ্লন বীমাওারীরা প্রপ্লোচনীেঢাগুস প্লা:
a) পসস ংক্রান্ত মস্ত ঢণে, টিসপএ-র ওাপ্লঙ পাো কযপ্লঢআ প্লব। টিসপএ-কও এঝা কেো
বীমাওারীর ওঢস বে।
b) পসসপ্লঢ ন্তভুস ি েেপ্লের সবপ্লে ঢণে কওাপ্লনা ভু  বা খাঝসঢ ঙা াআ ঈপব্ধ  ুভ
ো ঈসঘঢ।
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c) বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লের বলেআ এওঝা অআপ্লটসন্টটি ওাটস বা পসরঘে পত্র প্লঙ্গ রাঔপ্লঢ প্লব যা
ঢাাঁপ্লের পসস  টিসপএ-র প্লঙ্গ ম্বে িাপন ওরপ্লব। অআপ্লটসন্টটি ওাটসঝা টিসপএ-কওআ আুে
ওরপ্লঢ প্লব এওঝা ম্মঢ ফরমোপ্লঝ, এওঝা যুসিঙ্গঢ মপ্লের মপ্লিে েপ্লের ওাপ্লঙ কঝা
কপৌাঁঙপ্লঢ প্লব এবং পসসর ককাঝা কমোপ্লেআ কঝা তবি ণাওা ঈসঘঢ।
d) টিসপএ-কও বলেআ াপাঢাপ্লও এওঝা সপ্র-ণরাআপ্লচলন বা এওটি কঝার ব কোরাসন্ট
আুে ওরপ্লঢ প্লব, এঝা প্লব ওোলপ্ল ুসবিার চনে অসরপ্লচপ্লঢ কযাকাপ্লনা ঢপ্লণের সভসত্তপ্লঢ।
ুিঢার প্রওৃ সঢ, প্রস্তাসবঢ সঘসওৎা  চস ঢ ঔরঘ বুপ্লছ সনপ্লঢ এঝা অপ্লরা ঢণে ঘাআপ্লঢ
পাপ্লর।
e) ঢণে
সেপ্লঢ
িরা
পপ্লর

কযঔাপ্লন স্পি নে বা ঈপব্ধ নে, টিসপএ কঔাপ্লন ওোলপ্লপ্লর অরসচ ঔাসরচ ওপ্লর
পাপ্লর, স্পি ওপ্লর কেে কয ওোলপ্ল ুসবিার প্রঢোঔোনপ্লও সঘসওৎার প্রঢোঔোন বপ্ল
ঈসঘঢ নে। েে ণস প্রোন ওপ্লর পপ্লর এওঝা কক্লআম ফাআ ওরপ্লঢ পাপ্লরন, যা
ঢার কযাকেঢার সভসত্তপ্লঢ সবপ্লবসঘঢ প্লব।।

f) অপঢওাীন কিপ্লত্র ভসঢস োর 24খন্টার মপ্লিে চানাপ্লনা ঈসঘঢ এবং ওোলপ্ল ংক্রান্ত
সোন্ত চাসনপ্লে কেো েরওার।
D. ক্রেতা ম্পকপ  ক্রযাগারযাগ বযবস্থাপনা
টিসপএ-কও এওঝা সবপ্লল বেবিার কযাকান সেপ্লঢ ে, যার মািেপ্লম কক্রঢা ঢাাঁর সভপ্লযাক চানাপ্লঢ
পাপ্লরন। স্বািে বীমার কক্লআম ঔসঢপ্লে কেঔা  ঢা যাঘাআ ওরা ঔুবআ েরওারী। এ িে ওরা যাে
কয স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর সওঙু লঢাংল প্রঢোঔোঢ ে কযগুস পসসর লপ্লঢসর মপ্লিে পপ্ল না।
এরআ প্লঙ্গ প্রাে মস্ত স্বািে বীমা কক্লআপ্লম কক্লআপ্লমর ঔাসনওঝা ণস ঙাাঁঝাআ ে। এআ ঙাাঁঝাআঝা কক্রঢার
প্লন্তাপ্লর ওারড ে, সবপ্লল ওপ্লর কযঔাপ্লন ঙাাঁঝাআ বা প্রঢোঔোপ্লনর ওারড যণাযণভাপ্লব কক্রঢাপ্লও
বোঔো ওরা ে না।
যঢ দ্রুঢ ্ভকব এআ িরপ্লনর সভপ্লযাপ্লকর মািান সনসশ্চঢ ওরপ্লঢা বীমাওারীর টিসপএ=কও েরওার
পপ্লর যাপ্লের এওঝা ওাযসওরী সভপ্লযাক কমঝানর বেবিাপনা রপ্লেপ্লঙ।
E. ক্ষবক্ষং পক্ষররবা
সবসং পসরপ্লবার িীপ্লন বীমাওারী টিসপএ-র কণপ্লও সঢনটি ওাচ অলা ওপ্লর ণাপ্লও:
a) িোিাটসাআচট সবসং পোঝানস যা বীমাওারীপ্লও মূে সনিসারপ্লডর পালাপাসল সবসভন্ন ঔাপ্লঢর
অঢাে ওভাপ্লরচ বেবাপ্লরর সবপ্লিড ওরপ্লঢ াাযে ওপ্লর।
b) কয ণস িাযস ওরা প্লেপ্লঙ ঢা করাপ্লকর চনে চরুরী সঘসওৎার
সনসশ্চঢওরড।

প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও, ঢা

c) টােকনস  প্রসসটর কওাট অেত্ত্ব ওরা ে যাপ্লঢ চাঢীে বা অন্তচসাসঢও মাপ্লনর প্লঙ্গ
ঔাপ ঔাআপ্লে মস্ত টিসপএ ওাপ্লঙ কটঝার িোিাটসাআপ্লচলন ্ভকব ে।
এর চনে টিসপএ-কঢ প্রসলসিঢ  েি কাওব াপ্লক যারা কওাসটং ওরপ্লঢ িম, মূে ারডী
যাঘাআ ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং সবসংপ্লের ঢণে অেত্ত্বপ্লও িোিাটসাআচ ওরপ্লঢ পাপ্লর।
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F. ক্রেইম প্ররক্ষং  ক্রপরমন্ট পক্ষররবা
এঝাআ প্লা টিসপএ-র কেো বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস পসরপ্লবা। বীমাওারীপ্লও টিসপএ-র কেো কক্লআম
প্রপ্লসং পসরপ্লবা ািারডঢ চানাপ্লনা বা নুপ্লবেন কণপ্লও নুপ্লমােন  কপপ্লমপ্লন্টর ুপাসরল পযসন্ত
প্রপ্লসং এআ এি-ঝু -এি পসরপ্লবাপ্লও কবাছাে।
কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরা ে বীমাওারীর কণপ্লও পাো ঢসবপ্লর মািেপ্লম। সগ্রম ণস সপ্লপ্লব এআ
ঢসব টিসপএ-কও কেো প্লঢ পাপ্লর ণবা বীমাওারী রাসর ঢার বোপ্লের মািেপ্লম কক্রঢা বা
াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ সবেঝার বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর সেপ্লঢ পাপ্লর।
অলা ওরা যাে, টিসপএ এর চনে প্লণসর এওঝা োওাঈন্ট িপ্লর রাঔপ্লব এবং বীমা কওাম্পাসনর
কণপ্লও পাো ণস সেপ্লে পযসােক্রপ্লম সমঝমাঝ ওপ্লর।
G. মযারনজরমন্ট ইনফরমপ লন পক্ষররবা
টিসপএ কযপ্লঢু কক্লআম প্রপ্লসং ওপ্লর ণাপ্লও, ঢাআ বেসিকঢ বা মসিকঢভাপ্লব কক্লআম ম্পসওস ঢ যাবঢীে
ঢণে টিসপএ-র ওাপ্লঙ ঈপব্ধ ে। বীমাওারীর সবসভন্ন ঈপ্লেপ্ললে ঢণে প্রেীচন ে এবং টিসপএ-কওআ
এআ িরপ্লনর ঢণেগুস সনঔুাঁঢভাপ্লব  ঠিও মপ্লে কযাকাপ্লঢ প্লব।
এআভাপ্লবআ টিসপএ পসরপ্লবার ুপ্লযাকপ্লও বীমাওারীর আুে ওরা স্বািে বীমা পসসর এি-ঝু -এি
পসরপ্লবা সপ্লপ্লব ঈপ্লেঔ ওরা যাে, কঔাপ্লন সনসেস ি বীমাওারীর প্লঙ্গ মপ্লছাঢা পত্র এবং ঘাসোর
ঈপর সনভস র ওপ্লর সওঙু ওাযসওাপ্লপ সবসিসনপ্লি ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
H. টক্ষপএ পক্ষরশ্রক্ষমক
এআ পসরপ্লবাগুসর চনে টিসপএ-কও সনম্নসসঔঢ সভসত্তঢ কওাপ্লনা এওটিভাপ্লব এওঝা সফ প্রোন ওরা
ে:
a) কক্রঢাপ্লও িাযস ওরা সপ্রসমোম (াসভস  ঝোক্স বাে সেপ্লে)-এর এওঝা লঢাংল,
b) এওঝা সনিসাসরঢ মেীমার চনে টিসপএ যাাঁপ্লের পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও কআ প্রপ্লঢেও েে
সপঙু এওঝা িােী ণস, ণবা
c) টিসপএ-র কযাকাপ্লনা প্রপ্লঢেও কনপ্লেপ্লনর চনে এওঝা িােী ণস কযমন আুে ওরা কমম্বার ওাটস
সপঙু ঔরঘ, কক্লআম সপঙু প্রভৃ সঢর।
এআভাপ্লবআ টিসপএ পসরপ্লবার মািেপ্লম বীমাওারী প্রপ্লবলাসিওার পাে:
i.

ওোলপ্ল পসরপ্লবার

ii. ঢণে ংওন  সবপ্লিড
iii. এওঝা 24 খন্টার ও কন্টার  কক্রঢাপ্লের চনে ােঢা
iv. াপাঢা  নোনে কমসটওো কফসসটির কনঝোওস
v.

কমচর গ্রুপ ওাপ্লিামারপ্লও ােঢা

vi. কক্রঢার প্লঙ্গ কক্লআম ংক্রান্ত অপ্লাঘনা চঢর ওরা
432

vii. াপাঢাগুসর প্লঙ্গ ঝোসরফ  প্রসক্রোর ঔরঘ সনপ্লে ের ওাওস
viii.কক্রঢা পসরপ্লবা চ ওরপ্লঢ প্রযুসি সনভস র পসরপ্লবা
ix.

প্লন্নচনও কওগুসর যাঘাআ  ঢেন্ত

x.

কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে কক্লআপ্লমর পোঝানস সবপ্লিড  ঔরপ্লঘর গুরুত্বপূডস ঢণে, সঘসওৎার
নঢু নঢর পেসঢ, ঈঞসঢ প্রবনঢা  চাসোসঢ সনেন্ত্রপ্লডর বেবিা

xi.

দ্রুঢ পসরপ্লবার নাকা ম্প্রারড

F. ক্রেইম বযবস্তাপনা – বযক্ষিগত েুঘপটনা
1. বযক্ষিগত েুঘপটনা
ংজ্ঞা
বোসিকঢ েুখসঝনা প্লা এওঝা কবপ্লনসফঝ পসস এবং এপ্লঢ ওভার কেো ে েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে,
েুখসঝনার ফপ্ল সবওাঙ্গঢা (িােী / অংসলও), িােী ম্পূডস সবওাঙ্গঢাপ্লও এবং সনসেস ি পপ্লডের
ঈপর সনভস র ওপ্লর এর প্লঙ্গ েুখসঝনাচসনঢ সঘসওৎার ঔরঘ, কলওৃ প্লঢের ঔরঘ, সলিামূও ঔরঘ
প্রভৃ সঢ োট-ন ওভাপ্লরচ সপ্লপ্লব যুি প্লঢ পাপ্লর।
বেসিকঢ েুখসঝনা পসসর িীপ্লন ওভারওৃ ঢ সবপে প্লা ‘‘েুখসঝনা’’।
ংজ্ঞা
েুখসঝনা ংজ্ঞাসেঢ ে ঞাৎ, ভূ ঢপূব,
স সনচ্ছাওৃ ঢ, বাসেও, সংাত্মও এবং েৃলেঢ সওঙু খঝা।
কক্লআম মোপ্লনচাপ্লরর ঈসঘঢ ঢওস ঢা বম্বন ওরা এবং কক্লআপ্লমর কনাটিসফপ্লওলন পাবার পর
সনম্নসসঔঢ চােকাগুস ঔসঢপ্লে কেঔা :
a) যার চনে কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ কআ বেসিপ্লও পসসর িীপ্লন ওভার ওরা প্লেসঙ সওনা
b) কাওাপ্লনর সেপ্লন পসস তবি সঙ সওনা এবং সপ্রসমোম পাো ককপ্লঙ সওনা
c) পসসর কমোপ্লের মপ্লিে কাওান প্লেপ্লঙ সওনা
d) ‘‘েুখসঝনা’’ কণপ্লওআ কাওান প্লেপ্লঙ এবং কওাপ্লনা করাক কণপ্লও নে
e) কওাপ্লনা রওম চাসোসঢ রপ্লেপ্লঙ সওনা ঔসঢপ্লে কেঔা  েরওার প প্ল ঢেন্ত ওরাপ্লনা
f) কক্লআম নসণবে ওরা এবং কঝার চনে ংরিড ওরা
g) ঝানসোরাঈি ঝাআন (কক্লআম পসরপ্লবা মে) বচাে রাঔা  কক্রঢাপ্লও কক্লআপ্লমর গ্রকসঢ
ম্পপ্লওস বকঢ ওরা।
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2. ক্রেইরমর তেন্ত
কক্লআম নুপ্লবেপ্লন ণবা কক্লআম নসণ পাোে কওাপ্লনা রওম ঢওস বাডী পাো ককপ্ল এওআপ্লঙ্গ
যাঘাআপ্লের চনে কক্লআমঝাপ্লও এওচন কপলাোপ্লরর ওাপ্লঙ পাঞাপ্লনা প্লঢ পাপ্লর
উোরণ
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআপ্লমর চনে ঢওস বাডীর ঈোরড (অপ্লরা ঢেপ্লন্তর চনে ঢপ্লব ঢার মাপ্লনআ
চাসবাসঢ বা কক্লআমঝা প্রঢারডাপূডস োর আসঢবাঘও আসঙ্গঢ নে)
 কক্লাচ প্রসক্সসমটি কক্লআম বা ঔুব ওাঙাওাসঙ মপ্লের কক্লআম(বীমা শুরুর ঔুব ওম মপ্লের মপ্লিে
কক্লআম)
 সবওাঙ্গঢার েীখস মপ্লের চনে ঘ া াপ্তাসও কবসনসফঝ োমাঈন্ট
 কক্লআম নসণপ্লঢ ননওে
 এওআ বীমাওৃ প্লঢর এওাসিও কক্লআম
 োপ্লওাপ্লর আসঙ্গঢ
 অত্মঢোর প্লন্ন
 বীমাওৃ ঢ কাস ঘাাপ্লনার মে কভীর রাপ্লঢ  ও েুখসঝনা
 াপ্লপর ওাম
 চপ্ল কটাবা
 ঈাঁঘু কণপ্লও প া
 প্লন্নচনও ুিঢা ম্পসওস ঢ কও
 সবপ্রপ্লোক
 ঔুন
 বুপ্লঝ িঢ
 ঢু ার িঢ ন্তিসান
 নরঢো প্রভৃ সঢ
ঢেপ্লন্তর মূ ঈপ্লেলে প্লা :
a) কাওাপ্লনর ওারড ঔসঢপ্লে কেঔা।
b) কাওাপ্লনর পসরমাড  প্রওৃ সঢ সনিসারড
c) প্রমাড  ঢণে ংগ্র
d) কওান চাসোসঢ প্লে ণাওপ্ল বা কক্লআম োমাঈন্টপ্লও বাস প্লে কেঔাপ্লনা প্লেপ্লঙ সওনা ঢা
সনিসারড ওরা।
অনুগ্র করর ক্রনাট করুন : ঢেপ্লন্তর ঈপ্লেলে প্লা কওঝার ঢঢো ঔসঢপ্লব কেঔা  প্রপ্লোচনীে
ঢণে ংগ্র ওরা।
কক্লআম পরীিপ্লওর ঢেন্তওারীপ্লও ঢেপ্লন্ত নচর সেপ্লঢ কাআট ওরাঝা গুরুত্বপূডস।
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উোরণ
কও সনপ্লেসসলওার ঈোরড :
়িক েুঘপটনা
i.

ওঔন েুখসঝনা প্লেপ্লঙ – ঠিও মে  ঢাসরঔ? ঢাসরঔ  মে

ii. বীমাওৃ ঢ সও এওচন পণঘারী, েুখসঝনাে চস ঢ কাস র সঢসন সও যাত্রী/ যাত্রী সঙপ্লন,
নাসও সনপ্লচআ ঘাাসচ্ছপ্লন?
iii. েুখসঝনার সববরড, ওীভাপ্লব খঝপ্লা?
iv. েুখসঝনার মে বীমাওৃ ঢ সও মােওাচ্ছন্ন সঙপ্লন?
v.

মৃঢুের কিপ্লত্র, মৃঢুের ঠিও মে  ঢাসরঔ, মৃঢুে অপ্লক কওাপ্লনা সঘসওৎা প্লেসঙ
সওনা, কওান াপাঢাপ্ল প্লেসঙ প্রভৃ সঢ?

েুঘপটনার ম্ভাবয কারণ :

বীমাকৃ ত বা উরল্টাক্ষেরকর গাক্ষ়ির ক্রমকাক্ষনকা ক্রগারারযাগ (ক্ষেয়াক্ষরং, ক্ররক প্রভৃ ক্ষত ক্রফ করা),
গাক্ষ়ির চারকর ক্রকারনা অুস্থতার কাররণ (াটপ অযাটাক, ক্ষজার প্রভৃ ক্ষত), অযারকারর প্রভাব,
খারাপ রাস্তা, আবায়ার অবস্থা, গাক্ষ়ির গক্ষতরবগ প্রভৃ ক্ষত।
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআপ্লম ্ভকাবে চাসোসঢ  ফাাঁপ্লওর সওঙু ঈোরড :
i.

টিটিসট পপ্লবর
স সঢরসঞ্জঢ ওরা

ii. ুিঢাপ্লও েুখসঝনা সপ্লপ্লব ঈপিাপন ওরা কযমন পোণসচওা ওারপ্লড সপপ্লঞর বেণাপ্লও
বাস প্লঢ ‘পপ্ল যাো/সপঙপ্ল যাোর’ পর বেসিকঢ েুখসঝনা সপ্লপ্লব কেঔাপ্লনা।
iii. অপ্লকআ খঝা েুখসঝনাপ্লও নঢু ন ওপ্লর োসব ওরা, ওাকচপত্র চা ওপ্লর-স্বাভাসবও মৃঢুেপ্লও
েুখসঝনার কও সপ্লপ্লব ণবা অপ্লক খঝা মৃঢুেপ্লও েুখসঝনাে মৃঢুে সপ্লপ্লব কপল ওরা
iv. অত্মঢোে মৃঢুেপ্লও েুখসঝনাে মৃঢুে সপ্লপ্লব ঈপিাপন ওরা
বেসিকঢ েুখসঝনার কক্লআপ্লমর বপ্লন্নাবপ্লস্তর চনে সটঘাচস ভাঈঘার এওঝা গুরুত্বপূডস নসণ, সবপ্লল ওপ্লর
কযঔাপ্লন মৃঢুে কক্লআম চস ঢ। প্রস্তাপ্লবর মে নসমসনর সববরড পাো ঔুবআ চরুরী এবং কঝা পসস
নসণর ংল ো ঈসঘঢ।
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A. ক্রেইরমর েক্ষ রচনা
ক্রটক্ষব 2.3

মৃতুয ক্রেইম

স্থায়ী ম্পূণপ
ক্ষবকােতা
(ক্ষপটক্ষড) এবং
স্থায়ী আংক্ষলক
ক্ষবকােতা
(ক্ষপক্ষপক্ষড) ক্রেইম

অস্থায়ী ম্পূণপ
ক্ষবকােতা
(টটক্ষড)

a) কক্লআমওারী নসমসন/পসরবাপ্লরর েপ্লের স্বািসরঢ যণাযণভাপ্লব পূরড ওপ্লর
রাঔা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস
b) ফািস আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লঝসর অ ণবা োপ্লঝপ্লিট বা প্রঢেসেঢ ওসপ
(এফঅআঅর / পঞ্চনামা / ঢাল পঞ্চনামার প্রঢেসেঢ ওসপ)
c) মৃঢুে লংাপপ্লত্রর অ ণবা োপ্লঝপ্লিট ওসপ
d) মেনা ঢেন্ত প্লে ণাওপ্ল ঢার সরপ্লপাপ্লঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ
e) এএমএ টকুপ্লমপ্লন্টর (োসন্ট-মাসন িাসরং) প্রঢেসেঢ ওসপ - নাম
যাঘাআপ্লের চনে (পাপ্লপাঝস / পোন ওাটস / কভাঝার অআসট / িাআসভং
াআপ্লন্স) ঠিওানা যাঘাআপ্লের চনে (কঝসপ্লফান সব / বোে োওাঈন্ট
কিঝপ্লমন্ট / আপ্লসক্ট্রসটি সব / করলন ওাটস)
f) অআনী ঈত্তরাসিওার লংাপত্র যাপ্লঢ ণাওপ্লব ফনামা  িসঢপূরড বি,
েুপ্লঝাপ্লঢআ মস্ত অআনী ঈত্তরাসিওাপ্লরর অপ্লক কণপ্লও স্বাির ওরা ণাওপ্লঢ
প্লব এবং কগুসর েসপত্র ম্পােন ওরপ্লঢ প্লব
a) যণাযণভাপ্লব পূরড ওপ্লর রাঔা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস, যাপ্লঢ
কক্লআমওারীর স্বাির রপ্লেপ্লঙ।
b) প্রপ্লযাচে প্ল ফািস আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ।
c) এওচন রওারী াপ্লচসপ্লনর কণপ্লও িােী সবওাঙ্গঢা লংাপত্র ণবা
মঢু ে ঈপযুি কওাপ্লনা টািারপ্লও সেপ্লে বীমাওৃ প্লঢর সবওাঙ্গঢার
প্রঢেেন।
a) সঘসওৎারঢ টািাপ্লরর কণপ্লও কমসটওো াটিসসফপ্লওঝ কযঔাপ্লন সবওাঙ্গঢার
িরন  সবওাঙ্গঢার কমোে ঈপ্লেঔ ণাওপ্লব। সনপ্লোকওঢস ার কণপ্লও সভ
বা ঙু টির লংাপত্র কযঔাপ্লন যণাণস ঙু টির মেীমার সবস্তাসরঢ সববরড
ণাওপ্লব এবং যণাযণভাপ্লব সনপ্লোকওঢস ার আ  স ণাওপ্লব।
b) সঘসওৎারঢ টািাপ্লরর কণপ্লও সফঝপ্লন াটিসসফপ্লওঝ কযঔাপ্লন প্রঢেসেঢ ওরা
প্লব কয বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর স্বাভাসবও ওঢস বে পাপ্লনর চনে সফঝ বা কযাকে।

ঈপপ্লরর ঢাসওাঝা শুিুমাত্র সনপ্লেসলওআ, কও নুযােী সনসেস ি সবপ্লের ঈপর অপ্লরা নসণপত্র (ওাঝা
োক, েুখসঝনার চােকা প্রভৃ সঢর কফাপ্লঝাগ্রাফ ) েরওার প প্লঢ পাপ্লর, সবপ্লল ওপ্লর কযঔাপ্লন
চাসোসঢর প্লন্ন ণাপ্লও কয কওপ্ল যার ঢেন্ত ওরপ্লঢ ে।

ক্ষনরজরক যাচাই 4
িােী ম্পূডস সবওাঙ্গঢা কক্লআপ্লমর চনে সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওান টকুপ্লমন্টটি াবসমঝ ওরার
েরওার কনআ?
I. কক্লআমওারী স্বািসরঢ যণাযণভাপ্লব পূরড ওরা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস।
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II. প্রপ্লযাচে প্ল ফািস আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ।
III. এওচন রওারী াপ্লচসপ্লনর কণপ্লও িােী সবওাঙ্গঢা লংাপত্র ণবা মঢু ে ঈপযুি কওাপ্লনা
টািারপ্লও সেপ্লে বীমাওৃ প্লঢর সবওাঙ্গঢার প্রঢেেন।
IV. সঘসওৎারঢ টািাপ্লরর কণপ্লও সফঝপ্লন াটিসসফপ্লওঝ কযঔাপ্লন প্রঢেসেঢ ওরা প্লব কয বীমাওৃ ঢ
ঢাাঁর স্বাভাসবও ওঢস বে পাপ্লনর চনে সফঝ বা কযাকে।

G. ক্রেইম বযবস্থাপনা – ক্ষবরেল ফর বীমা
1. ক্ষবরেল ফর বীমা পক্ষক্ষ
সবপ্লেল ফর বীমা পসসপ্লঢ যসে বহু নন-কমসটওো ুসবিাপ্লওআ ওভার কেো ে, এর
অিাররাআটিং  কক্লআম বেবিাপনা রীসঢ নুযােী স্বািে বীমা কপাঝসপ্লফাসর িীপ্লনআ ওরা প্লে
ণাপ্লও ওারড এআ পসসর অঢাে প্রিান ওভারঝা প্লা কমসটওো  ুিঢার ুসবিা।
পসসর িীপ্লন ওভারগুসপ্লও সবস্তৃ ঢভাপ্লব সনম্নসসঔঢ সবভাপ্লক সবভি ওরা যাে। এওঝা সনসেস ি পডে
সনপ্লম্ন ঈপ্লেসঔঢ ুসবিাগুসর বওটিআ বা ওপ্লেওটি ওভার ওরপ্লঢ পাপ্লর:
a) কমসটওো বা ুিঢার ংল
b) প্রঢোবালন  পসরঢোক
c) বেসিকঢ েুখসঝনা ওভার
d) বেসিকঢ োেবেঢা
e) নোনে নন-কমসটওো ওভার
i. ফর বাসঢ
ii. ফপ্লর সবম্ব
iii. ফপ্লর সবগ্ফ
iv. কযাকাপ্লযাক সঙন্ন
v. কঘও ওরা বোপ্লকপ্লচর সবম্ব
vi. কঘও ওরা বোপ্লকচ কঔাো যাো
vii. পাপ্লপাঝস ারাপ্লনা
viii. চরুরী সগ্রম নকে
ix. াআচোও ভাঢা
x. কবআ বি বীমা
xi. াআচোও ওভার
xii. স্পন্সর ুরিা
xiii. ানুভূসঢলী ফর
xiv. প াপ্ললানাে সবগ্ফ
xv. বাস প্লঢ ঘু সর
437

নাম কণপ্লও কবাছা যাপ্লচ্ছ এআ পসসঝা প্লা সবপ্লেল ফপ্লর অগ্রী বেসির চনে, এঝা স্বাভাসবও কয
ভারপ্লঢর বাআপ্লর কাওান প্লঢ পাপ্লর এবং যঔন সরপ্লপাঝস ওরা প্লব কআ নুযােী যণাযঢভাপ্লব
কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা কপপ্লঢ প্লব। সবপ্লেল ফর বীমার কিপ্লত্র কক্লআম পসরপ্লবাে ািারডঢ এওটি ণাটস
পাটিস াসভস  কপ্রাভাআটার (ােও কওাম্পাসন) চস ঢ ণাপ্লও যারা প্রপ্লোচনীে াাযে  ােঢা
সেপ্লঢ সবেবোপী এওঝা কনঝোওস প্রসঢষ্ঠা ওপ্লরপ্লঙ।
ক্রেইম পক্ষররবায় আবক্ষলযকভারব অন্তভপ ু ি :
a)
b)
c)
d)
e)

24*7 সভসত্তপ্লঢ কক্লআম কনাটিসফপ্লওলন গ্রড;
কক্লআম ফমস পাঞাপ্লনা  প্রসক্রো;
কাওাপ্লনর পর ঢৎিডাৎ ওী ওরপ্লঢ প্লব কবোপাপ্লর কক্রঢাপ্লও কাআট ওরা;
কমসটওো  ুিঢার কক্লআপ্লমর চনে ওোলপ্ল পসরপ্লবার ুপ্লযাক কেো
প্রঢোবালন  পসরঢোপ্লকর বেবিা ওরা, চরুরী সগ্রম নকে

2. রযাগী ক্রকাম্পাক্ষনমূ – ক্ষবরেল ফর ক্রেইরম ভূক্ষমকা
সবেচুপ্ল আ ােও কওাম্পাসনর সনচস্ব সফ ণাপ্লও এবং এওআ িরপ্লনর নোনে পসরপ্লবাোঢাপ্লের প্লঙ্গ
ঢাাঁপ্লের ঝাআ-অপ ণাপ্লও। পসসর িীপ্লন ওভার ওরা ্ভকাবে খঝনার কিপ্লত্র এআ কওাম্পাসনগুস বীমা
কওাম্পাসনর কক্রঢাপ্লের ােঢা সেপ্লে ণাপ্লও।
কক্লআম করসচপ্লেলন  ঢপ্লণের চনে এআ কওাম্পাসনগুস
অন্তাচসাসঢও কঝা সফ্র নম্বর  এওঝা
24*7 ও কন্টার ঘাাে। ঢারা সনম্নসসঔঢ পসরপ্লবাগুস সেপ্লে ণাপ্লও এবং পসরপ্লবার চনে
মাুপ্লর করপ্লফর প্লঢ পাপ্লর সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গ ঘু সি, ওভারওৃ ঢ ুসবিা প্রভৃ সঢর
সভসত্তপ্লঢ।
a) কমসটওো ােঢা পসরপ্লবা:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

সঘসওৎা পসরপ্লবা প্রোনওারী করফাপ্লরগুস
াপাঢাপ্ল ভসঢস র বেবিা
চরুরী কমসটওো পসরঢোপ্লকর বেবিা
চরুরী কমসটওো প্রঢোবাপ্লনর বেবিা
মরপ্লে প্রঢোবান
ানুভূসঢলী ফপ্লরর বেবিাপনা
নাবাও ন্তানপ্লও ােঢা/ঘর ো

b) াপাঢাপ্ল ণাওার মে  ঢার পপ্লর কমসটওো বিার নচরোসর
c) ঢোবলেও ুি সবঢরড
d) বীমা কওাম্পাসনর নুপ্লমােন  পসসর লঢস নুাপ্লর াপাঢাপ্ল ণাওার মে কমসটওো
ঔরপ্লঘর কোরাসন্ট।
e) প্রাও-ফর ঢণে পসরপ্লবা  নোনে পসরপ্লবা:
i. সভা  টীওাওরপ্লডর অবলেওঢা
ii. েূঢাবা করফাপ্লর পসরপ্লবা
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iii.
iv.
v.
vi.

পাপ্লপাঝস ারাপ্লনা  াপ্লকচ বা মাপত্র কঔাো ককপ্ল ােঢা
চরুরী বাঢস া পাঞাপ্লনার পসরপ্লবা
কবআ বি বেবস্তাপনা
চরুরী অসণসও ােঢা

f)

কোভাী করফাপ্লর

g)

অআনী করফাপ্লর

h)

অআনচীবীর প্লঙ্গ ািাৎ

3. কযালর ক্রমক্ষডকযা ক্রকরর ক্রিরত্র ক্রেইম বযবস্থাপনা
ওোলপ্ল কমসটওো কও, পসরপ্ললাি কমসটওো কও  নোনে নন-কমসটওো কওপ্লর কিপ্লত্র
কক্লআম বেবিাপনা পেসঢর করপ্লফর ে। অবার মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র ওোলপ্ল কমসটওো কক্লআম
বেবিাপনা নে কেপ্ললর কণপ্লও অাো ে। অমরা এঔন কআ প্রসক্রোঝা িাপ্লপ িাপ্লপ কচপ্লন কনব
a) ক্রেইম ক্রনাটক্ষফরকলন
যঔন  কযভাপ্লব কাওান প্লেপ্লঙ, করাকী াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লেপ্লঙন এবং োটসমলন ওাঈন্টাপ্লর
বীমার সববরড কেসঔপ্লেপ্লঙন। াপাঢা এবং/ণবা করাকীর কওাপ্লনা অত্মীে/বেু র কণপ্লও ােও
কওাম্পাসন নঢু ন কওপ্লর কনাটিসফপ্লওলন কপপ্লেপ্লঙ। কক্লআম প্রসক্রোঝা ঢারপর কক্লআমওারীপ্লও বোঔো
ওপ্লর কেো প্লেপ্লঙ।
b) ক্রক বযবস্থাপনা পেরিপ :
এও কওাম্পাসন কণপ্লও অপ্লরও কওাম্পাসনপ্লঢ এগুসর করপ্লফর ে, সভন্ন পেপ্লিপগুস সনপ্লঘ
ঢাসওাবে ওরা প্লেপ্লঙ :
i.

ােও কওাম্পাসনর কও মোপ্লনচার কবসনসফঝ বা ুসবিা, বীমাওৃ ঢ রাসল, পসসর
কমোে, পসস কাডাপ্লরর নাম যাঘাআ ওপ্লর কেপ্লঔন।

ii. ঢারপর করাকীর কমসটওো বিার ানাকাপ্লের চনে সক্লসনওা/কমসটওো সরপ্লপাঝস, সবসং
ঢণে, ঔরপ্লঘর
অনুমাসনও সপ্লব কপপ্লঢ াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন। ােও
কওাম্পাসন সক্লসনওা কনাঝ  কমসটওো ঔরপ্লঘর অনুমাসনও সপ্লব াপ্লঢ কপপ্ল বীমাওারীপ্লও
এওঝা অপপ্লটঝ পাঞাে।
iii. বীমা কওাম্পাসনর নুপ্লমােন াপ্লপপ্লি কক্লআপ্লমর গ্রােঢা সনিসাসরঢ ে এবং াপাঢাপ্লও
কপপ্লমপ্লন্টর কোরাসন্ট কেো ে।
iv. এমন পসরসিসঢ তঢসর প্লঢ পাপ্লর কয ভারপ্লঢ (বীমাওৃ প্লঢর িান) এবং/ণবা কাওাপ্লনর
বিাপ্লন নুোপ্লনর প্রপ্লোচন প প্লঢ পাপ্লর। বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম কওলপ্লন কযমন
বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ নুোপ্লনর প্রসক্রো ঠিও কঢমনআ প্লব। ােও কওাম্পাসনর াাপ্লযে
বা বীমা কওাম্পাসনর প্রঢেি কযাকাপ্লযাপ্লকর মািেপ্লম সবপ্লেপ্ললর নুোনওারী বাঙাআ ওরা
ে।
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v.

ােও কওাম্পাসনর কও মোপ্লনচার বীমাওারীপ্লও এওঝা সক্লসনওা  ঔরপ্লঘর অপপ্লটঝ,
গ্রকসঢ ম্পসওস ঢ কনাঝ প্রভৃ সঢ কেোর চনে তেসনও সভসত্তপ্লঢ কওঝাে নচরোসর
ঘাসপ্লে যাপ্লবন যাপ্লঢ সঘসওৎা ঘাসপ্লে যাোর বোপাপ্লর সিওার পাো যাে।

vi.

করাকীপ্লও সটলঘাচস ওরা প্লে ককপ্ল কও মোপ্লনচার ঘূ ান্ত ঘাচস সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ
াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ িোবাপ্লের প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লবন।

vii.

ােও কওাম্পাসন অেস্ত ওরপ্লবন কয সবঝা যণাযণভাপ্লব পরীিা ওরা প্লেপ্লঙ,
খামাচা  সপ্লব ওরা প্লেপ্লঙ। কওাপ্লনা ত্রুটি িরা প প্ল ংপ্ললািপ্লনর চনে
াপাঢাপ্লর সবসং সবভাপ্লক পাঞাপ্লনা প্লেপ্লঙ।

viii. ঢারপর পসরপ্লবাোঢা  ােও কওাম্পাসন বা ঢাাঁর প্লযাকী সরপ্রাআসচং এপ্লচপ্লন্টর মপ্লিে
ম্মঢ াপ্লর ঘূ ান্ত সবঝা সর-প্রাআচ ওরা প্লেপ্লঙ। াপাঢাপ্লও অপ্লকআ কপপ্লমপ্লন্টর
অো কেো প্ল ভাপ্লা ঙা সেপ্লে সর-প্রাআসং ্ভকব।
সর-প্রাআসং স্বাভাসবওভাপ্লবআ প্লা মাসওস ন স্বািে পসরপ্লবার ঘসরত্র এবং -মাসওস ন
কওগুসপ্লঢ এঝা প্রাে প্রপ্লযাচেআ নে। মাসওস ন  -মাসওস ন ওোলপ্ল কমসটওো কওপ্লর
মপ্লিে এঝাআ প্লা ব পাণসওে।
c) ক্রেইম প্রক্ষেয়ার ধ্াপ :
i.

কক্লআম মূোেনওারী সর-প্রাআচ ওরা/অ সব কপপ্লে, কঝা যাঘাআ ওরপ্লবন এবং সনসশ্চঢ
ওরপ্লবন কয পসরপ্লবা  সঘসওৎা কেোর ঢাসরঔগুসর চনে ওভাপ্লরচ সঙ। ােও
কওাম্পাসনর পাো সবপ্লর সপ্লব পরীিা ওরা প্লব কক্লআম সটপাঝসপ্লমপ্লন্ট যাপ্লঢ সনসশ্চঢ ওরা
যাে কয ঘাচসগুস াআপ্লনআ রপ্লেপ্লঙ এবং সঘসওৎার রীসঢ নুাপ্লরআ রপ্লেপ্লঙ। ঙা ঝা সরওনফামস ওপ্লর সব প্রপ্ল প্লব।

ii. ঢারপর কপপ্লমপ্লন্টর চনে সর-প্রাআসচং কনাটিসফপ্লওলন সলঝ  এক্সেোপ্লনলন ব কবসনসফঝ
(আসব)  সবঝা পাঞাপ্লনা প্লব বীমাওারীর ওাপ্লঙ।
iii. বীমা কওাম্পাসন সব কপপ্লেআ ঢৎিডাৎ কপপ্লমপ্লন্টর চনে ােও কওাম্পাসনপ্লও সিওার সেপ্লে
কেপ্লব।
d) ক্রপরমন্ট প্রক্ষেয়ার ধ্াপ:
i.

িানীে সফপ্লর মািেপ্লম াপাপ্লও
বীমাওারীর কণপ্লও সিওার পান।

কপপ্লমন্ট

সরসচ

ওরার

চনে

ােও

কওাম্পাসন

ii. ঢারপর সফনান্স সটপাঝসপ্লমন্ট কপপ্লমন্ট সরসচ ওপ্লর।

e) াপাতার থাকার প্রক্ষেয়া
i.

ভারপ্লঢর াপাঢাপ্লর কণপ্লও সবপ্লেপ্লল সবপ্লল ওপ্লর মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  আঈপ্লরাপ্লপর বেবিা
এপ্লওবাপ্লরআ অাো, ওারড কঔাপ্লন চনংঔোর সিওাংপ্ললরআ কবরওারী বীমা বা রওারী
প্রওপ্লল্পর মািেপ্লম বসচনীন স্বািে ওভাপ্লরচ ণাপ্লও। বীমাওৃ ঢ এওঝা তবি স্বািে বা সবপ্লেল
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ফর বীমা পসস কেঔাপ্লআ কবসলরভাক াপাঢাআ মস্ত অন্তচসাসঢও বীমা কওাম্পাসনর
কণপ্লও কপপ্লমন্টর কোরাসন্ট স্বীওার ওপ্লর।
কবসলরভাক কেপ্ললআ বীমার ওভাপ্লরপ্লচর ওনফাপ্লমসলন বা নকে চমার চনে সঘসওৎা সবসম্বঢ ে
না।
াপাঢা ঢৎিডাৎআ সঘসওৎা শুপ্লরা ওপ্লর কেে। বীমার ওভাপ্লরচ ণাওপ্ল বীমা পসস ঝাওা
কেে ণবা করাকীপ্লওআ ঢা কলাি ওরপ্লঢ ে। কপপ্লমন্ট কপপ্লঢ সবম্ব প্ল াপাঢাগুসর ঘাচস
বাস প্লে কেোর প্রবনঢা অপ্লঙ।
অর কপপ্লমন্ট যসে ঢৎিডাৎ সেপ্লে কেো ে ঢাপ্ল ঢৎিডাৎ কপপ্লমন্ট াপাঢা ব ঙা
সেপ্লঢ পাপ্লর। াপাঢাপ্লর সবপ্লর দ্রুঢ বপ্লন্নাবপ্লস্তর চনে সর-প্রাআসং এপ্লচসন্স ািারডঢ
াপাঢাপ্লর প্লঙ্গ অাপ-অপ্লাঘনা ওপ্লর।
ii. ােও কওাম্পাসনর কেো কঝা সফ্র নম্বপ্লর কফান ওপ্লর কনঝোওস াপাঢা  প্রসক্রো
ম্পপ্লওস ঢণে বীমাওৃ ঢ চানপ্লঢ পারপ্লবন।
iii. াপাঢাপ্ল ভসঢস ওরার প্রপ্লোচন প প্ল ও কন্টাপ্লর কফান ওপ্লর বীমাওৃ প্লঢর কঝা চানাপ্লনা
েরওার এবং তবি ফর বীমা পসস  এওঝা সনিসাসরঢ াপাঢাপ্লআ কযপ্লঢ প্লব।
iv. াপাঢাগুস ািারডঢ পসসর তবিঢা পরীিা ওরপ্লঢ  ওভাপ্লরচ যাঘাআ ওরপ্লঢ ও
কন্টাপ্লর নম্বপ্লর কফান ওপ্লর ােও কওাম্পাসন/বীমাওারীর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওপ্লর।
v. পসসঝা াপাঢা এওবার গ্রড ওপ্লর সনপ্লআ আ াপাঢাপ্ল ওোলপ্ল সভসত্তপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর
সঘসওৎা ে।
vi. গ্রডপ্লযাকেঢা সনিসারড ওরপ্লঢ বীমাওারী/ােঢা প্রোনওারীর প্রপ্লোচন পপ্ল
সওঙু ঢণে প্লা

এমন কমৌসও

1. ুিঢার সবস্তাসরঢ সববরড
2. কওাপ্লনা ঢীঢ আসঢাপ্লর কিপ্লত্র ভারপ্লঢর াপাঢা, িানীে কমসটওো সফাপ্লরর
সববরড:
 ঢীঢ আসঢা, বঢস মান সঘসওৎা  াপাঢাপ্ল অপ্লরা পসরওসল্পঢ কওাস  প্লঙ্গ
প্লঙ্গ পাঞাপ্লনার চনে নুপ্লরাি
 সঘসওৎারঢ সঘসওৎপ্লওর সববৃসঢ  কক্লআম ফমস
 পাপ্লপাপ্লঝসর ওসপ
 কমসটওো আনফপ্লমসলন ফপ্লমসর প্রওাল
f) ক্রমক্ষডকযা খরচ  অনযানয নন-ক্রমক্ষডকযা ক্রেইম পক্ষররলাধ্ :
বীমাওৃ ঢ কেপ্লল সফপ্লর অার পপ্লরআ ািারডঢ পসরপ্ললাি কক্লআম ফাআ ওপ্লরন। কক্লআপ্লমর ওাকচপত্র
প্রাসপ্তর পর, স্বাভাসবও পেসঢপ্লঢআ কক্লআপ্লমর প্রসক্রো ে। গ্রডীে যাবঢীে কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরা
ে ভারঢীে মূদ্রাে, ওোলপ্ল কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কযঔাপ্লন কপপ্লমন্ট ওরা প্লেপ্লঙ সবপ্লেলী মূদ্রাে।
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কক্লআম পসরপ্ললাি প্রসক্রোে ভারঢীে মূদ্রাে োেবেঢার পসরমাড চানপ্লঢ কাওাপ্লনর সেপ্লন মূদ্রা
সবসনমপ্লের ার প্রপ্লযাচে ে। ঢারপর কঘও বা আপ্লক্ট্রসনও ট্রান্সফাপ্লরর মািেপ্লম কপপ্লমন্ট ওরা ে।
i. বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআমগুস এওআভাপ্লব প্রপ্ল ওরা ে কযমনঝা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম
কওলপ্লন বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ।
ii. কবআ বি কওগুস  চরুরী অসণসও কওগুসপ্লঢ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওপ্লর
এবং পপ্লর ঢা বীমা কওাম্পাসনর কণপ্লও কক্লআম ওপ্লর।
iii. নে ও কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কয প্রসক্রো নুরড ওরা ে মণসনীে কক্লআম স্বীওাপ্লরর
কিপ্লত্র এওআ পেসঢ কনো ে।
g) েুঘপটনা  অুস্থতার ক্রমক্ষডকযা খররচর জনয ক্রেইরমর ডকুরমরন্টলন
i. কক্লআম ফমস
ii. টািাপ্লরর সরপ্লপাঝস
iii. অ োটসমলন/সটঘাচস ওাটস
iv. অ সব/রসে/কপ্রসিপলন
v. অ এক্স-কর সরপ্লপাঝস/পোপ্লণাসচওা/আনপ্লভসিপ্লকটিভ সরপ্লপাঝস
vi. প্রপ্লবল  প্রিাপ্লনর িোম্প  পাপ্লপাঝস/সভার ওসপ
ঈপপ্লরর ঢাসওাঝা শুিুমাত্র সনপ্লেসলওআ। সনসেস ি কও সববরড বা সনসেস ি বীমাওারীর কক্লআম
বেবিাপনা নীসঢ/প্রসক্রোর সভসত্তপ্লঢ সঢসরি ঢণে/নসণর েরওার প প্লঢ পাপ্লর।

ক্ষনরজরক যাচাই 5
________________ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওপ্লর এবং পপ্লর ঢা বীমা কওাম্পাসনর কণপ্লও
কক্লআম ওপ্লর।
I.

কবআ বি কওগুসপ্লঢ

II. বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআমগুসপ্লঢ
III. সবপ্লেল ফর বীমা কক্লআমগুসপ্লঢ
IV. মণসনীে কক্লআমগুসপ্লঢ

ারাংল
a) বীমা প্লা এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস প্লা কআ প্রসঢশ্রুসঢর এওঝা ‘ািী’। কওাপ্লনা
বীমাওৃ ঢ খঝনা খপ্লঝ যাোর ফপ্ল পসসর িীপ্লন কক্লআমঝাআ প্লা কআ প্রসঢশ্রুসঢর প্রওৃ ঢ
পরীিা।
b) বীমাে ন,ঢম মূ করটিং মাপওাঠি প্লা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম প্রোপ্লনর ামণসে।
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c) কক্রঢা এওচন প্রাণসমও কিওপ্লাডার সপ্লপ্লব বীমাঝা কওপ্লনন, পালাপাসল সঢসনআ প্লন কক্লআপ্লমর
প্রাপও।
d) ওোলপ্ল কক্লআপ্লম এওঝা কনঝোওস াপাঢা বীমাওারী / টিসপএ-র কণপ্লও পূবস-নুপ্লমােপ্লনর
সভসত্তপ্লঢ কমসটওো পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও এবং পপ্লর কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্তর চনে নসণপত্র কপল ওপ্লরন।
e) কক্লআম পসরপ্ললাপ্লি কক্লআপ্লম কক্রঢার ঢাাঁর সনপ্লচর ম্পে কণপ্লও াপাঢাপ্লর সব কমঝান, এবং পপ্লর
কআ ঝাওা কফরপ্লঢর চনে বীমাওারী / টিসপএ-র ওাপ্লঙ কক্লআম োসঔ ওপ্লরন।
f) কক্লআম ম্পপ্লওস বসঢ ওরাআ প্লা কক্রঢা  কক্লআম টিপ্লমর মপ্লিে ািাপ্লঢর প্রণম ঈোরড।
g) বীমার কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমা কওাম্পাসন কওাপ্লনা চাসোসঢর প্লন্ন ওরপ্ল কঝা ঢেপ্লন্তর চনে
পাঞাপ্লনা ে। এওঝা কক্লআপ্লমর ঢেন্ত ওরা প্লঢ পাপ্লর আন-াঈআ এওচন বীমাওারী / টিসপএ-কও
সেপ্লে ণবা কআ োসেত্ব এওঝা কপলাোর ঢেন্ত ংিার াপ্লঢ ঢু প্ল কেো যাে।
h) িপ্লর রাঔা মাপ্লন প্লা কক্লআপ্লমর িোঝাপ্লর সভসত্তপ্লঢ মস্ত কক্লআপ্লমর চনে বীমাওারপ্লওর বআপ্লে
প্লণসর ংিান।
i) কক্লআম প্রঢোঔোঢ প্ল বীমাওারীর ওাপ্লঙ যাো ঙা া কক্রঢার ুপ্লযাক ণাপ্লও আনুপ্লরন্স
ম্বাটমোন বা ওনসচঈমার কফারাম এমনসও অআপ্লনর দ্বারি োর ুপ্লযাক ণাপ্লও।
j) াপাঢাপ্ল ভসঢস র িসঢপূরড পসসগুসপ্লঢআ কবসলরভাক কিপ্লত্র চাসোসঢর খঝনা খপ্লঝ ঢপ্লব
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিপ্লত্র প্রঢারডামূও কক্লআম প্লে ণাপ্লও।
k) টিসপএ বীমাওারীপ্লও প্লনও গুরুত্বপূডস পসরপ্লবা সেপ্লে ণাপ্লও এবং এর চনে সফ’র অওাপ্লর
পাসরিসমও পাে।

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটিপ্লও বীমা কক্লআম প্রসক্রোে প্রাণসমও কিওপ্লাডার সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা
ে?
I.

কক্রঢা

II. মাসও
III. অিাররাআঝার
IV. বীমা এপ্লচন্ট/কব্রাওার
প্রশ্ন 2
সকসরল াপ্লক্সনার বীমার কক্লআম বীমা কওাম্পাসন ঔাসরচ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। এওটি প্রঢোঔোপ্লনর কিপ্লত্র
বীমাওারী প্রসঢসনসির ওাপ্লঙ যাো ঙা া বীমাওারীর অর কওান ঈপাে রপ্লেপ্লঙ?
I. রওাপ্লরর দ্বারি ো
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অআপ্লনর দ্বারি ো

II.

III. বীমা এপ্লচপ্লন্টর দ্বারি ো
কক্লআম প্রঢোঔোপ্লনর কিপ্লত্র সওঙু আ ওরার ণাপ্লও না

IV.
প্রশ্ন 3

রাচীব কমঢার কপল ওরা এওঝা স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর ঢেপ্লন্ত ওরপ্লঢ সকপ্লে বীমা কওাম্পাসন চানপ্লঢ
পাপ্লর রাচীব কমঢার বেপ্ল সঘসওৎার চনে াপাঢাপ্ল ভসঢস প্লেসঙপ্লন ঢাাঁর ভাআ রাপ্লচল কমঢা।
রাচীব
কমঢার
পসসঝা
এওঝা
ফোসমস
কলাঝার
েোন
নে। এঝা
প্লা
এওঝা
___________চাসোসঢর ঈোরড
I.

ঙদ্মপ্লবসলঢা

II. নসণ সনমসাড
III. বোপ্লের ঢু েসি
IV. অঈঝপ্লপলন্ট সঘসওৎাপ্লও আন-কপপ্ললন্ট বা াপাঢাপ্ল ভসঢস ো সপ্লপ্লব কেঔাপ্লনার
প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওান পসরসিসঢপ্লঢ কটসমসসোসর সপঝাাআপ্লচলন এওঝা স্বািে বীমা পসসপ্লঢ
ওভার পাে?
I.

করাকীর বিা যঔন এমন ে কয ঢাাঁপ্লও াপাঢা/নাসসংপ্লাপ্লম সনপ্লে যাো যাে ঢপ্লব কঝা
ওরা েসন

II. চােকার ভাপ্লব করাকীপ্লও াপাঢা/নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা যােসন
III. সঘসওৎা কওবমাত্র াপাঢা/নাসসংপ্লাপ্লমআ ওরা ্ভকব
IV. াপাঢাপ্ল ণাওার কমোে 24খন্টার কবসল প্লে ককপ্লঙ
প্রশ্ন 5
সনম্নসসঔঢ কওাটগুসর মপ্লিে কওানটি ুপ্লঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওরােত্ত ওরপ্লঢ
পাপ্লর?
I.

অআসসট

II. সটসঅআ
III. সসপটি
IV. সপসটি
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ক্ষনরজরক যাচাইরয় প্রশ্নমূরর উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I.
বীমা কক্লআম প্রসক্রোে কক্রঢাআ প্লা প্রাণসমও কিওপ্লাডার
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II
বীমার কক্লআম প্রঢোঔোপ্লনর কিপ্লত্র বেসি অআপ্লনর দ্বারি প্লঢ পাপ্লরন।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি প্লা I.
এঝা প্লা এওঝা ঙদ্মপ্লবসলঢা চাসোসঢর ঈোরড, ওারড সঘসওৎা প্লেপ্লঙ কয বেসি অর বীমা
রপ্লেপ্লঙ যার, েুচপ্লন অাো।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি প্লা II
চােকার ভাপ্লব করাকীপ্লও াপাঢা/নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা না ককপ্ল ঢপ্লবআ স্বািে বীমা পসসপ্লঢ
কটাসমসসোসর সট্রঝপ্লমন্ট কেো ে
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি প্লা III
ওাপ্লরন্ট প্রসসটর ঝাসমসপ্লনাসচ (সসপটি) কওাট ুপ্লঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওরােত্ত
ওরপ্লঢ পাপ্লর।
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অধ্যায় 4
াধ্ারণ বীমা

446

িোে 22
বীমার নীক্ষতমূ
অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত
এআ িেেটিপ্লঢ, অমরা কয প্রাণসমও নীসঢমূ দ্বারা বীমার ওাযসওাপ সনেসন্ত্রঢ ে কগুস ম্পপ্লওস
চানপ্লবা।িোেটি েুআটি সবভাপ্লক সবভি।প্রণম সবভাকটি বীমার ঈপাোনমূ ম্পপ্লওস এবং সদ্বঢীে
সবভাকটি এওটি বীমা ঘু সির প্রিান তবসলিেমূ ম্পপ্লওস সনপ্লেসল ওপ্লর।
জ্ঞারনর ফাফমূ ক্ষবয়বস্তু :
A. বীমার ঈপাোনমূ
B. বীমা ঘু সি সবেমূ অআসন C. বীমা ঘু সি তবসলিেমূ প্রিান -

এআ
1.
2.
3.

িেেটি পঞপ্লনর পপ্লর অমরা কে সবেগুস চানপ্লঢ পাসর ঢা :
বীমার সবসভন্ন ঈপাোপ্লনর ংজ্ঞা প্রোন
এওটি বীমা ঘু সির তবসলিেমূপ্লর ংজ্ঞা প্রোন
এওটি বীমা ঘু সির প্রিান তবসলিেমূপ্লর সঘসহ্নঢওরড
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A. বীমার উপাোনমূ
অমরা কেপ্লঔসঙ কয বীমা প্রসক্রোওরপ্লডর ঘারটি ঈপাোন সবেেমান ণাপ্লও





ম্পে
ছুাঁ সও
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
বীমা ঘু সি

অুন এঔন অমরা সওঙু ঝা সবস্তাসরঢভাপ্লব বীমা প্রসক্রোওরপ্লডর সবসভন্ন ঈপােনমূ ম্পপ্লওস অপ্লাঘনা
ওসর।
1. ম্পে
ংজ্ঞা

একট ম্পে ম্পরকপ বা যায়রকারনা তার মাক্ষকরক ক্রকান প্রকার ুক্ষবধ্া প্রোন করর
এবং ক্রযটর একট অথপ ননক্ষতক মূয ক্ষবেযমান।
এওটি ম্পপ্লের অবসলেওভাপ্লব সনম্নসসঔঢ তবসলিেমূ ণাওা প্রপ্লোচন:
a) অথপ ননক্ষতক মূয
এওটি ম্পপ্লের অবসলেওভাপ্লব এওটি ণসননসঢও মূে ণাওপ্লঢ প্লব। মূেটি েুআভাপ্লব সনিসারড ওরা
যাে।
a) আয় ৃক্ষষ্টকারী : ম্পেটি ঈত্পােনলী এবং অে ৃসিওারী প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

ক্ষবিু ট প্রস্তুতকারী একট ক্রমক্ষলন অথবা েুধ্ প্রোনকারী একট গাভী, উভরয়ই তারের
মাক্ষরকর জনয আয় ৃক্ষষ্ট করর।
b) প্রপ্লোচনীেঢা সনরন : এওটি ম্পে এও ণবা এওগুচ্ছ প্রপ্লোচনীেঢার সনরপ্লনর মািেপ্লম
মূে যুি ওরপ্লঢ পাপ্লর।

উোরণ
এওটি করসফ্রচাপ্লরঝার লীঢঢা প্রোন ওপ্লর এবং ঔােেবস্তু ংরসিঢ ওপ্লর, এবং এওটি কাস অরাম
এবং পসরবপ্লনর ুসবিা প্রোন ওপ্লর, এওআ ভাপ্লব এওচন বেসির নীপ্লরাক লরীর ঢাাঁর সনপ্লচর এবং
পসরবাপ্লরর চনে ভাপ্লা ণাওার মূে যুি ওপ্লর।
b)

ুরিা এবং মাক্ষকানা

াো এবং ূযসাপ্লাও ম্পপ্লওস সও বা যাপ্লব? কগুস সও ম্পে নে?
উিরট  ' না '।
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প্রওৃ ঢ পপ্লি, ঔুব ওম বস্তুআ াো এবং ূযসাপ্লাপ্লওর মপ্লঢা মূেবান। এগুস সবনা অমরা
চীবনিারড ওরপ্লঢ পারপ্লবা না। ঢবু কযপ্লঢু এগুসর কওান ণসননসঢও মূে নাআ, ঢাআ কগুসপ্লও
ম্পেরূপ্লপ সবপ্লবঘনা ওরা ে না।
এর েুইট কারণ ক্ষবেযমান :
 কগুসর রবরা পযসাপ্ত এবং কগুস েুষ্প্রাপে নে।
 কগুস কওান এওচন বেসির মাসওানািীন নে এবং ওপ্লর চনে সবনামূপ্লে ঈপব্ধ।
এটর অন্তক্ষনপক্ষত অথপ  একট ম্পরের আর েুট লতপ পূররণর প্ররয়াজন, ক্রযমন ক্রটর েুষ্প্রাপযতা এবং ক্রটর মাক্ষকানা অখপ াৎ কাররার স্তগত থাকা।
c) ম্পরের বীমাকরণ
বীমার কিপ্লত্র অমরা প্রঢোসলঢ এবং েূভসাকেচনও খঝনার ফ স্বরূপ ণসননসঢও িসঢগুসর ম্পপ্লওস
অগ্রী, প্রাওৃ সঢও িেচসনঢ িসঢগুস ম্পপ্লওস নে। বীমা শুধ্ুমাত্র অপ্রতযাক্ষলত ঘটনার
ফস্বরূপ আক্ষথপক িক্ষতমূরর জনযই ুরিা প্রোন করর। ম্পরের েীঘপ কাীন বযবাররর
ফর প্রাকৃক্ষতক িরয়র জনয নয়।
অমাপ্লের অবসলেওভাপ্লব মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব কয বীমা এওটি ম্পেপ্লও িে ণবা িসঢ কণপ্লও রিা
ওরপ্লঢ পাপ্লরনা। ভূ সমওম্প এওটি বাস র িসঢ ওরপ্লবআ, কটি বীমাওৃ ঢ কাও ণবা না কাও।
বীমাওারী শুিুমাত্র এওটি ংপ্লওর ঝাওা প্রোন ওরপ্লঢ পাপ্লর, কযটি িসঢটির ণসননসঢও প্রভাবপ্লও ঔবস
ওরপ্লঢ পাপ্লর।
কওান এওটি ঘু সির কঔাপ্লপর মািেপ্লম িসঢ ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

একজন রপ্তাক্ষনকারক একট বৃৎ অংরকর িক্ষতর ম্মুখীন রবন যক্ষে অপর প্রারন্তর
আমোক্ষনকারী মাপত্রগুক্ষ গ্রণ কররত অস্বীকার কররন অথবা ক্রগুক্ষর মূয প্রোন না
কররন।
d) জীবনবীমা
অমাপ্লের চীবন ম্পপ্লওস সও বা যাে?
বস্তুঢ অমাপ্লের সনওঝ অমাপ্লের সনপ্লচপ্লের এবং অমাপ্লের ভাপ্লাবাার চপ্লনপ্লের চীবপ্লনর মূে কণপ্লও
সিও মূেবান কওান সওঙু আ নাআ। কওান এওটি েুখসঝনা ণবা এওটি ুিঢার ম্মুঔীন প্ল
অমাপ্লের চীবনগুস গুরুত্বপূডভ
স াপ্লব প্রভাসবঢ ে।
এটি েুআ ভাপ্লব প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর:
 প্রণমঢ কওান এওটি সবপ্লল ুিঢার সঘসওত্ার ঔরঘ অপ্লঙ।
 সদ্বঢীেঢ, িমঢা ণবা মৃঢুে ঈভে ওারপ্লডআ অসণসও অে বে প্লঢ পাপ্লর।
এআ প্রওাপ্লরর িসঢগুস বেসিটির ণবা বেসিকঢ সবেমূপ্লর বীমাওরড দ্বারা ুরসিঢ ওরা ে।
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ক্রযরকান বযক্ষির পরিই বীমা করারনা ম্ভব যাুঁর একট মূযবান ম্পে আরছ; (অথপ াৎ,
ক্রযট ক্রকান প্রকার আয় ৃক্ষষ্ট করর অথবা ক্রকান প্রকার প্ররয়াজনীয়তা ক্ষনরন করর) ম্পে
আরছ; ক্রযট ারারনা (ক্রকান েূভপাগযজনক অথবা েুঘপটনার কাররণ) অথপ ননক্ষতক িক্ষতর
কারণ রত পারর (টাকার ক্ষভক্ষিরত) পক্ষরমাপরযাগয।
তাই বীমা ক্রিরত্র বীমার পক্ষরভাায় এই প্রকার ম্পেগুক্ষই াধ্ারণত উক্ষেক্ষখত য়।
2. ঝুঁু ক্ষক
বীমা প্রসক্রোওরপ্লডর কিপ্লত্র সদ্বঢীে ঈপাোনটি  ছুাঁ সও ম্পপ্লওস িারডা। অমরা ছুাঁ সওপ্লও িসঢর
এওটি ্ভকাবনারূপ্লপ ংজ্ঞাসেঢ ওরপ্লবা। ছুাঁ সও কওান ্ভকাবে িসঢ ণবা িপ্লের ফাফ, কযটি কওান
এওটি খঝনা খঝার ফপ্ল স্পি প্লঢ পাপ্লর, কটিপ্লও ঈপ্লেঔ ওপ্লর। অমরা ািারডঢ প্রঢোলা ওসরনা
কয অমাপ্লের কৃটি পুপ্ল যাও ণবা অমাপ্লের কাস টি েুখসঝনার ম্মুঔীন কাও। ঢবু এগুস খঝপ্লঢ
পাপ্লর।
ছুাঁ সওর ঈোরডগুস  এওটি বাস র পুপ্ল যাো ণবা ঘু সর ো ণবা এওটি েুখসঝনার ওারপ্লড
ঙ্গানী োর ফপ্ল ণসননসঢও িসঢর ্ভকাবনামূ।
ছুাঁ সওর েুটি ঢাত্পযস অপ্লঙ।
i. প্রথমত, িসঢ প্লঢ পাপ্লর ণবা না প্লঢ পাপ্লর। িসঢর ্ভকাবনাটিপ্লও কাসডসঢওভাপ্লব
প্রওাল ওরা যাে।
উোরণ
এও াচার ্ভকাবনার মপ্লিে এওবার এওটি বাস প্লঢ অগুন াকপ্লঢ পাপ্লর = ১/১০০০ = ০.০০১।
এও াচার ্ভকাবনার মপ্লিে সঢন বার রাপ্লমর হৃেপ্লরাক োর ্ভকাবনা অপ্লঙ = ৩/১০০০ =
০.০০৩।
ছুাঁ সও বসো এওটি ্ভকাবনাপ্লও প্রওালওপ্লর। এটির মান বসোআ ০ কণপ্লও ১-এর মিেবঢী প্লব,
কযঔাপ্লন ০ কবাছাে কয িসঢটি প্লব না ঢঔন ১, কটি প্লবআ এআ প্রওার সনশ্চেঢা কবাছাে।
ii.

সদ্বঢীেঢ, কআ খঝনাটি, কযটির খঝা প্রওৃ ঢভাপ্লব এওটি িসঢর প্রসঢ সনপ্লেসল ওপ্লর,
সবপে বা ে। এটি এওটি িসঢর ওারড।

উোরণ

ক্ষবপরের নমুনাগুক্ষ , অক্ষিকান্ড, ভূ ক্ষমকম্প, বনযা, বজ্রপাত, চু ক্ষর, হৃেররাগ ইতযাক্ষে।
প্রাকৃক্ষতক িয় বরত ক্ষক ক্রবাঝায় ?
এটি ঢে ওণা কয কওান বস্তুআ সঘরিােী নে। প্রপ্লঢেও ম্পপ্লের এওটি সনসেস ি মেীমা অপ্লঙ যার
মপ্লিে কটি ওমসিম ণাপ্লও এবং ঈত্পােন প্রোন ওপ্লর ণাপ্লও।
ভসবেপ্লঢর কওান এওটি সেপ্লন এটির মূে কল প্লে যাে। এটি এওটি প্রাওৃ সঢও প্রসক্রো এবং অমরা
অমাপ্লের কমাবাআ, অমাপ্লের ওাপ ওাঘার কমসলন এবং অমাপ্লের কপালাওগুসর ভগ্নেলা প্লে ককপ্ল
বাসঢ ণবা পসরবঢস ন ওসর। কচনে, ািারড িে-িসঢর চনে বীমার াাযে কনো ে না।
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i. ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতা : এওটি সবপপ্লের খঝনা বসোআ কওান িসঢর ওারড ে না।
মুদ্রঢীরবঢী প্লে এওটি বনোর ওারপ্লড মুম্বআপ্লঢ ববাওারী এওচন বেসি কওানভাপ্লব
িসঢগ্রস্ত ন না। িসঢটি োর চনে ম্পেটিপ্লও সবপপ্লের প্রসঢ ঈন্মুি প্লঢ প্লব।
উোরণ

একট ক্রমাটরযান জক্ষনত েুঘপটনার ক্রথরক ুরিা ক্রপরত র, একজন বীমাকারী ক্রকান
একট ক্ষবরল বছরর 'েুঘপটনা নামক ক্ষবপরের প্রক্ষত উন্ুি' গাক্ষ়ির ংখযাট জানার জনয
উত্াী রবন। ক্ষনয়ক্ষমতভারব প্রক্ষতরযাক্ষগতার উরেরলয বযবহৃত একট গাক্ষ়ি উপররর
ংখযাটর অন্তগপ ত রব না। এট আবক্ষলযকভারব 'প্রক্ষতরযাক্ষগতামূক গাক্ষ়ি' ংোন্ত একট
পৃথক ক্রগাষ্ঠীর অন্তগপ ত রব, ক্রযটর েুঘপটনাগ্রস্ত বার ম্ভাবনাট াধ্ারণ গাক্ষ়ির ক্রথরক
অক্ষধ্ক।
শুণুমাত্র ছুাঁ সওর ম্মুঔীন োআ বীমার মািেপ্লম িসঢপূরড পাোর চনে যপ্লণি নে।
উোরণ

প্রকৃ তপরি ক্রকানা িক্ষত াধ্ন না করর একট কারখানায় অক্ষিকান্ড রত পারর।
এওটি সবপপ্লের ওারপ্লড ৃি কওান ণসননসঢও (অসণসও) িসঢর কিপ্লত্রআ শুিুমাত্র বীমার বেবাপ্লরর
প্রশ্ন ঈপ্লদ্রও ে।
ii.
ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতার স্তর : েুআটি ম্পে এওআ সবপপ্লের ম্মুঔীন প্লঢ পাপ্লর
সওন্তু িসঢর ্ভকাবনা ণবা পসরমাডগুস বোপওভাপ্লব সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
এওটি সগ্নওাপ্লির ওারপ্লড এওটি চ পসরবনওারী ঝোোপ্লরর িসঢর ঢু নাে সবপ্লফারও পোণস
পসরবনওারী এওটি কাস র িসঢর পসরমাড সিওঢর প্লঢ পাপ্লর।
এওআভাপ্লব, ো-প্রোপ্লর মো এওচন বেসির এওটি খন চনবসঢ লপ্লর মোর ্ভকাবনা
সিও অবার কখা প্লেৌপ্ল
ংলগ্রডওারী এওচন বেসির েুখসঝনাচসনঢ অখাপ্লঢর ছুাঁ সও এওটি
কোওাপ্লন বপ্ল ণাওা এওচন বেসির কণপ্লও সিও।

বীমাকারীগণ প্রধ্ানত ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতার ক্ষবরয়ই অক্ষধ্ক উত্াী থারকন। যখন এট
অক্ষত অক্ষধ্ক য় তখন আমরা এটরক খারাপ ঝুঁু ক্ষক বক্ষ।
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ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণী ক্ষবভারগর ক্ষভক্ষি

a) ম্মুখীন য়া িক্ষতর ম্ভাবয পক্ষরক্ষধ্
এটি িসঢ এবং এওচন বেসিসবপ্লল ণবা এওটি বেবাপ্লের ঈপর িসঢটির প্রভাপ্লবর স্তর দ্বারা
প্রওাল ওরা ে। এআ সভসত্তপ্লঢ এওচন সঢন প্রওার ছুাঁ সওর খঝনা ণবা পসরসিসঢ সঘসহ্নঢ ওরপ্লঢ
পাপ্লরন :
i. চটি ণবা অওসিও সবপযসে
কয কিপ্লত্র িসঢমূ এপ্লঢাআ সবলা পসরমাপ্লডর, কয কগুস ম্পূডস িসঢ ণবা কেঈসো োর
ঈপক্রম প্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
 এওটি গ্রামপ্লও ম্পূডসরূপ্লপ ধ্বংওারী এওটি ভূ সমওম্প
 এওটি সগ্নওাি কযটি ওপ্লেও কওাটি ঝাওা মূপ্লের এওটি িাপনাপ্লও ধ্বং ওপ্লর কেে
 োডস কট্রট কন্টাপ্লর ৯/১১ ঢাসরপ্লঔ ন্ত্রাবােী ামার মপ্লঢা এওটি পসরসিসঢ কযটি বহু
মানুপ্লর অখাপ্লঢর ওারড প্লেসঙ।
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ii.

গুরুত্বপূণপ

কযঔাপ্লন ্ভকাবে িসঢগুস, বেবাসেও প্রসঢষ্ঠানগুসপ্লও ঢাপ্লের ওাযসওাপ চাসর রাঔার চনে ঊড
গ্রপ্লডর প্রপ্লোচন োর মপ্লঢা গুরুত্বপূডস অসণসও িসঢমূপ্লর ৃসি ওরপ্লঢ পাপ্লর।
উোরণ
গুরকাাঁপ্লঢ বসিঢ এওটি বহুচাসঢও ংিার এওটি ওারাঔানাে সগ্নওাপ্লির ফপ্ল ১ কওাটি ঝাওার
মাপপ্লত্রর িসঢ প্লেপ্লঙ। িসঢটি ব সওন্তু এপ্লঢাঝা ব নে কযটি কেঈসো োর মঢ সবলা সওঙু
নে।

একট গুরুত্বপূণপ ক্ষকডক্ষন স্থানান্তররণর ক্ষচক্ষকত্া ক্রযট খরচ অতযন্ত বযয়ারপি।
iii. প্রান্তীয় / নগনয
কযঔাপ্লন ্ভকাবে িসঢগুস গুরুত্বপূডস নে এবং প্লচআ কওান এওচন বেসি সবপ্ললপ্লর ণবা এওটি
বেবাসেও ংিার সবেেমান ম্পেগুস ণবা কওান প্রওার প্রঢোসলঢ অসণসও ঘাপ ঙা াআ
বঢস মান অে কণপ্লও কমঝাপ্লনা যাে।
উোরণ
এওটি কঙাঝ কাস র েুখসঝনার ফপ্ল এওটি সেও ামানে খা কপ্লক রগ ঘপ্লঝ ককপ্লঙ এবং এওটি
কফিার ামানে কবাঁপ্লও ককপ্লঙ।
এওচন বেসি ািারড সেস এবং ওাসলপ্লঢ ভু কপ্লঙন।
b) ঝুঁু ক্ষকযুি পক্ষররবরলর প্রকৃক্ষত
পসরপ্লবপ্ললর প্রওৃ সঢ ছুাঁ সওর কিডী সবভাপ্লকর অর এওটি ঈপাে।
i. ক্ষস্থক্ষতলী ঝুঁু ক্ষকমূ
এওটি সিসঢলী পসরপ্লবপ্ললর মপ্লিে খঝা ছুাঁ সওর খঝনাগুসপ্লও সিসঢলী ছুাঁ সও সাপ্লব ঈপ্লেঔ ওরা
ে। মপ্লের পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ কগুস খঝার এওটি সনেমানুক নওলা ণাপ্লও এবং প্লচআ কগুস
ম্পপ্লওস ভসবেদ্বাডী ওরা যাে। কচনে কগুসর বীমা ওরা চঢর। ািারডঢ এআ প্রওার
ছুাঁ সওগুস প্রাওৃ সঢও খঝনার ওারপ্লডআ প্লে ণাপ্লও।
ঈোরডগুস , সগ্নওাি, ভূ সমওম্প, মৃঢুে, েুখসঝনা এবং ুিঢা।
ii.

গক্ষতলী ঝুঁু ক্ষকমূ

অেলসকঢভাপ্লব এআ সবপেগুস অসণসও  ামাসচও ওারড চসনঢ সবে কণপ্লও ঈদ্ভু ে ে এবং

ামাসচও পসরপ্লবলপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর।এপ্লের কওান সনেসমঢ নওলা না ঔাওার েরুড সিসঢলী
ছুাঁ সওর মপ্লঢা এপ্লের ম্পপ্লওস ভসবেদ্বাডী ওরা ্ভকব ে না বপ্ল এগুসপ্লও কসঢলী ছুাঁ সও বা

453

ে। এওআপ্লঙ্গ এআ প্রওার ছুাঁ সওগুস প্রােলঃআচাঢীে  ামাসচও স্তপ্লর সবস্তাসরঢ ফাফ যুি ে
এবং বহু ংঔেও মানুপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লরণাপ্লও।

ঈোরডগুস , কবওারী, মুদ্রাফীসঢ, যুে এবং রাচননসঢও সবপ্লিাভ আঢোসে।
বীমা ংিাগুস ািারডঢ কসঢলী ছুাঁ সও মূপ্লর বীমা ওপ্লর না।
c) ক্রক প্রভাক্ষবত রয়রছন ?
এওটি সবপে বা িসঢর খঝনাে কও প্রভাসবঢ প্লেপ্লঙন কটি সবপ্লবঘনার দ্বারা ছুাঁ সওর কিডী
সবনোপ্লর এওটি ঢৃ ঢীে পন্থা সনডসে ওরা যাে।
i. প্রাথক্ষমক ঝুঁু ক্ষকমূ : সবলা ংঔেও মানুপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর। এআ প্রভাবটি সবলাাওাপ্লর
সবস্তৃ ঢ প্লে এবং সবপযসপ্লের অওার সনপ্লঢ পাপ্লর।
প্রাণসমও ণবা ামসগ্রও ছুাঁ সওর ঈোরডগুস , যুে, ঔরা, বনো এবং ভূ সমওম্প 
ন্ত্রাবােী ানা।
ii. ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ঝুঁু ক্ষকমূ : এটি এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী বা েপ্লর পসরবপ্লঢস সবপ্লল কওাপ্লনা বেসিপ্লও

প্রভাসবঢ ওপ্লর ণাপ্লও । এআ কিপ্লত্র িসঢগুস শুিুমাত্র সবপ্লল বেসিপ্লও বন ওরপ্লঢ ে ম্পূডস
ককাষ্ঠী বা ে কও নে।

সনসেস ি ছুাঁ সও ঈোরডগুস , এওটি বাস র সগ্নওাি ণবা এওটি কাস র েুখসঝনা ণবা
েুখসঝনার ওারপ্লড াপাঢাপ্ল িানান্তওরড।
প্রাণসমও এবং সনসেস ি ঈভে প্রওার ছুাঁ সওর চনে বেবাসেও বীমা ঈপব্ধ ে।
d) ফ / পক্ষরণাম / পক্ষরণক্ষত
i. ফাঝওাংক্রান্ত ছুাঁ সওটি এমন এওটি পসরসিসঢর ঈপ্লেঔ ওপ্লর কযঔাপ্লন ফাফটি ে াভোেও
নে িসঢওারও। এআ প্রওার ছুাঁ সও গ্রপ্লডর অেলস ঈোরড  কখা প্লেৌপ্ল র ঈপর বাসচ িরা
ণবা ফাঝওা বাচাপ্লর ংল গ্রড ওরা। এওটি াপ্লভর প্রঢোলাে এওচন বেসি
আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব এআ প্রওার ছুাঁ সও গ্রড ওপ্লর ণাপ্লওন।
ii. নে সেপ্লও, সবশুে ছুাঁ সওটি কআ প্রওার পসরসিসঢ কযঔাপ্লন ফাফগুস শুিুমাত্র িসঢ ণবা
িসঢ না প্ল সওন্তু াভ ওঔনআ নে।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি বনো ণবা এওটি সগ্নওাি প্লঢ পাপ্লর অবার না প্লঢ পাপ্লর। যসে
এটি খপ্লঝ, িসঢ প্লব। যসে এটি না ে, কঔাপ্লন না িসঢ না াভ। এওআভাপ্লব, এওচন
বেসি গুরুঢরভাপ্লব ুি প্লঢ পাপ্লরন অবার না প্লঢ পাপ্লরন।
শুিুমাত্র যণাণস ছুাঁ সওগুসর কিপ্লত্রআ বীমার প্রপ্লোক প্লঢ পাপ্লর, কযঔাপ্লন এটি ্ভকাবে িসঢটি কণপ্লও
ুরিা প্রোন ওপ্লর। ফাঝওা চাঢীে ছুাঁ সওগুসর বীমা ওরা যাে না।
সবশুে ছুাঁ সওমূপ্লর ঈোরড :
 রাােসনও - সগ্নওাি, সবপ্লফারড
 প্রাওৃ সঢও - ভূ সমওম্প, বনো, খূডীছ
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 ামাসচও - োঙ্গা, ঞওাপ্লনা, ঘু সর
 প্রযুসিকঢ –যন্ত্রাসে সবও প্লে যাো
 বেসিকঢ - মৃঢুে, িমঢা, ুিঢা
ক্ষবপে
ঈপপ্লর ংলগুস কণপ্লও অমরা কেপ্লঔসঙ কয শুিুমাত্র এওটি সবপপ্লের কিপ্লত্র ঈন্মুিঢা এওটি িসঢর
ওারড ে না। অবার, এওটি িসঢ ঢীব্র না প্লঢ পাপ্লর। ক্রকারনা অবস্থা অথবা অবস্থামূ
ক্রযগুক্ষ একট িক্ষতর ম্ভাবনার অথবা ক্রটর তীরতার বৃক্ষদ্ধ ঘটায় এবং ক্রই প্রকারর
ঝুঁু ক্ষকর প্রভাবমূরক ক্ষবপে বা য়। ািারডঢ কয সবপপ্লের প্রসঢ ম্পেটি ঈন্মুি ঢার
পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ বীমাওারীকড এওঝু ছুাঁ সওর মূোেড ওপ্লরন।
অুন এঔন অমরা ম্পে, সবপে এবং ছুাঁ সও ম্পওস যুিঢার ওপ্লেওটি ঈোরড কেসঔ :
ম্পে
জীবন
কারখানা
গাক্ষ়ি

ক্ষবপে
ওোনার করাক
সগ্নওাি
কাস েুখসঝনা

মাপত্র

ছ

ঝুঁু ক্ষক
ঢেসিও িূমপান
াবিানঢা ওাপ্লর সবপ্লফারও পোপ্লণসর রিড
ঘাও দ্বারা ঢওসভাপ্লব কাস ঘাাপ্লনা
মাপপ্লত্রর মপ্লিে চ ঘুাঁ আপ্লে কঠাওা এবং িসঢ ো; মাপপ্লত্রর চ
সনপ্লরািও বস্তু দ্বারা পোপ্লওচ না ো।

গুরুত্বপূণপ
ক্ষবপরের ক্রশ্রণীমূ
a) বস্তুক্ষভক্ষিক ক্ষবপে  এমন এওটি বাস্তসবও বিা কযটি িসঢর অলোর বৃসে খঝাে।
উোরণ
i. এওটি বাস র ত্রুটিপূডস তবেুেসঢও ঢাপ্লরর বেবিা
ii.

চপ্ল কওান প্রওার ক্রী াে ংল গ্রড ওরা

iii.

লারীসরও পসরিমসবীন চীবনযাপন

b) নীসঢকঢ সবপেগুস এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও কোত্রুটি, কযগুস িসঢর
কপৌনঃপুসনওঢা ণবা ঢীব্রঢাগুসপ্লওপ্রভাসবঢ ওপ্লর, কগুসর ঈপ্লেঔ ওপ্লর। এওচন ৎ বেসি
এওটি চাসোসঢমূও ওাপ্লচর এবং বীমার ুসবিার মািেপ্লম ণস ঈপাচসপ্লনর প্রপ্লঘিা ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।
উোরণ

নীক্ষতগত ক্ষবপরের একট আেলপ নমুনা , একট কারখানার জনয বীমা েয় করা 
এবং তারপর বীমার রাক্ষলট ংগ্ররর জনয ক্রট পুক্ষ়িরয় ক্রফা  অথবা একট গুরুত্বপূণপ
ক্ররারগর প্রােুভপারবর পর একট স্বাস্থযবীমা েয় করা।
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c) অআনকঢ সবপেগুস িসঢপূরড প্রোনচসনঢ োে সবচস ঢ খঝনাগুসর কিপ্লত্র সিও ঈপ্লেঔপ্লযাকে।
এগুস অআনকঢ বেবিার সওঙু তবসলিেমূ ণবা সিসনেমকঢ পসরপ্লবল দ্বারা িসঢর খঝনা
ণবা কগুসর ঢীব্রঢা বৃসের কিপ্লত্র ঈপ্লদ্রও ে।
উোরণ

ক্রকান েুঘপটনার ক্রিরত্র কমপ চারীরের প্রক্ষত িক্ষতপূরণ ক্ষনয়ন্ত্রণকারী আইরনর প্রচণ িক্ষতপূরণ
প্রোনজক্ষনত োরয় অংকটর উরেখরযাগযভারব বৃক্ষদ্ধ ঘটারত পারর।
সবপে এবং প্রাসঙ্গও ছুাঁ সওগুসর ন্তবসঢী ম্পওস টি বীমার কিপ্লত্র এওটি গুরুত্বপূডস সবে। এর সভসত্তপ্লঢ
ম্পেগুস সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিডীপ্লঢ সবভি ওরা ে এবং বীমা ুরিার চনে িাযস ঔরঘটি (সপ্রসমোম
নাপ্লম পসরসঘঢ) বৃসে পাে যসে প্রাসঙ্গও সবপপ্লের ঈপসিসঢর ওারপ্লড ঈদ্ভু ঢ িসঢর প্রসঢ ঈন্মুিঢা
ঈচ্চ ে।
3. বীমার গাক্ষণক্ষতক নীক্ষত (ঝুঁু ক্ষকর একক্ষত্রকরণ)
বীমার ঢৃ ঢীে ঈপাোনটি  কাসডসঢও নীসঢ কযটি বীমাপ্লও ্ভকব ওপ্লর। এটি বীমার এওসত্রওরপ্লডর
নীসঢ নাপ্লম পসরসঘঢ ে।
উোরণ
িপ্লর কনো যাও, এঔাপ্লন ১০০০০০টি বাস সগ্নওাপ্লির সবপপ্লের প্রসঢ ঈন্মুি কযটি এওটি ক
৫০০০০ ঝাওার িসঢর ওারড প্লঢ পাপ্লর। যসে এওটি বাস প্লঢ সগ্নওাপ্লির ্ভকাবনা ১০০০-এ ২
(ণবা ০.০০২) ে, যার মাপ্লন প্লব কয িসঢ বপ্লনর কমাঝ ংওটি প্লব ১০০০০০০০ ঝাওা
(=৫০০০০ x ০.০০২ x ১০০০০০)।
যসে এওচন বীমাওারী এওল াচারটি বাস র মাসপ্লওর প্রপ্লঢেপ্লওর কণপ্লও ১০০ ঝাওার ংপ্লযাচন
(সপ্রসমোম) ংগ্র ওরপ্লঢ এবং এআ ংপ্লযাচনগুস এওটি ঢসবপ্ল এওসত্রঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন, ঢাপ্ল
কটি সগ্নওাপ্লির ওারপ্লড িসঢগ্রস্ত ঢভাকে ওপ্লেওচপ্লনর িসঢ পূরপ্লডর চনে যপ্লণি প্লব।
ক্ষনরচর গণনাট ক্রথরক বযক্ষিগত ংরযাজরনর অংকট প্রতীয়মান য়

১০০০০০ x ১০০ = ১০০০০০০০ ঝাওা
বীমাওৃ ঢপ্লের ওপ্লর প্রসঢ ামে(নোযেঢা) সনসশ্চঢ ওরার চনে, ও বাস গুসআ এওআ প্রওাপ্লর
ছুাঁ সওর প্রসঢ ঈন্মুি প্লঢ প্লব।
a) এই নীক্ষতট বীমার ক্রিরত্র ঠিক ক্ষকভারব কাযপ করী য় ?
উোরণ
শ্রী লোম, যাাঁর কমাঝ ৭০ ি ঝাওা মূপ্লের এওটি ওারঔানা, কমসলন, যন্ত্রপাসঢ এবং মাপত্র
অপ্লঙ, কগুস কওান বীমাওারী দ্বারা বীমা ওরাপ্লঢ ঘান। সগ্নওাি ণবা নে কওান প্রওার
বীমাপ্লযাকে সবপপ্লের ফপ্ল ওারঔানাটির এবং কটির নোনে ামগ্রীমূপ্লর িসঢর ্ভকাবনা১০০০-এ
৭(০.০০৭)। শ্রী লোম এবং বীমাওারী ঈভপ্লেআ এআ ম্পপ্লওস বকঢ।
ঢাাঁপ্লের বিাগুস সওভাপ্লব সভন্নঢর এবং শ্রী লোম কগুসর বীমা ওরাপ্লঢ ঘাআপ্লঙন কওন?
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শ্রী লযারমর অবস্থান
িসঢর ্ভকাবনাটি (০.০০৭) শ্রী
১০০০টি ওারাঔানার মপ্লিে কপ্ল
চাপ্লনন না কয ঢাাঁর ওারঔানাটি
সনসেস ি ওারঔানা ওঔন িসঢটির
পারপ্লবনা।

লোপ্লমর চনে কওান প্রওার অগ্রপ্লর সবেবস্তু নে ওারড এআ প্রওার
৭টি ওারঔানা এআ প্রওার িসঢ দ্বারা প্রভাসবঢ প্লঢ পাপ্লর। সঢসন
কআ ঢভাকে াঢটির মপ্লিে এওটি প্লব?সওন্তুবস্তুঢ কওান এওটি
ম্মুঔীন প্লব ক ম্পপ্লওস কওঈআ কওান প্রওার ভসবেদ্বাডী ওরপ্লঢ

ুঢরাং বা কযপ্লঢ পাপ্লর কয শ্রী লোম এওটি সনসশ্চঢ বিােরপ্লেপ্লঙন। সঢসন কয শুিুমাত্র ভসবেঢ
চাপ্লনন না ঢাআ নে, কটি সও প্রওার প্লব ঢা সঢসন ভসবেদ্বাডী ওরপ্লঢ পাপ্লরননা। সনসশ্চঢভাপ্লব
এটি এওটি ঈপ্লদ্বপ্লকর ওারড।
বীমাকারীর অবস্থান
এঔন অমরা বীমাওারীর বিানটি কেঔপ্লবা। কযঔাপ্লন লোপ্লমর িসঢর ছুাঁ সওটি নে াচার চপ্লনর,
যাাঁরা এওআ প্রওার পসরসিসঢর প্রসঢ ঈন্মুি, ওপ্লর িসঢ এওসত্রঢ ওরা প্ল, এটি সনসেস ি এবং
ভসবেদ্বাডীপ্লযাকে প্লে প্লঞ।

বীমাকারীর, কারখানাটর িক্ষতর ক্ষবরয় শ্রী লযারমর অনুরূপ েুুঃক্ষশ্চন্তাগ্রস্ত য়ার
প্ররয়াজন নাই। এটই যরথষ্ট ক্রয াজারট কারখানার মরধ্য মাত্র াতট এই প্রকার িক্ষতর
ম্মুখীন।যতিণ পযপ ন্ত প্রকৃ ত িক্ষতগুক্ষ প্রতযাক্ষলরতর মান অথবা ক্ষনকটবতী রব, ততিণ
পযপ ন্ত বীমাকারী একক্ষত্রত তক্ষব ক্রথরক প্রাপ্ত অরথপ র মাধ্যরম ক্রগুক্ষ ক্রমটারত পাররব।
বহু ংখযক একই প্রকারর অবক্ষস্থত এবং একট ক্ষবপরের কাররণ ঝুঁু ক্ষকর ম্মুখীন বীমাকৃরতর
ঝুঁু ক্ষকর একক্ষত্রকররণর দ্বারাই বীমাকারী ঝুঁু ক্ষকট এবং ক্রটর আক্ষথপক প্রভাবট অনুধ্াবন
কররত পাররন।

b) ঝুঁু ক্ষক একক্ষত্রকরণ এবং বৃৎ ংখযার নীক্ষত
িসঢর ্ভকাবনাটি (ঈপপ্লরর ঈোরপ্লডর সভসত্তপ্লঢ ১০০০-এর মপ্লিে সনিসাসরঢ ৭ ণবা ০.০০৭)
সপ্রসমোম সনিসারপ্লডর সভসত্তটি কঞন ওপ্লর। যসে প্রওৃ ঢ সভজ্ঞঢাটি প্রঢোলা নুযােী েঢপ্লব
বীমাওারী কওান প্রওার িসঢর ছুাঁ সওর ম্মুঔীন প্লবন না। এআ প্রওার এওটি পসরসিসঢপ্লঢ বহু
ংঔেও বীমাওৃ প্লঢর সপ্রসমোমগুস যাাঁরা সবপেটির দ্বারা িসঢগ্রস্ত প্লেপ্লঙন ঢাাঁপ্লের িসঢগুসর
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ম্পূডসরূপ্লপ পূরপ্লডর চনে যপ্লণি প্লব। বীমাওারী এওটি ছুাঁ সওর ম্মুঔীন প্লবন যসে প্রওৃ ঢ
সভজ্ঞঢা প্রঢোলার কণপ্লও সিও সবপরীঢ ে এবং ংকৃীঢ সপ্রসমোপ্লমর ংওটি োসবগুস
প্রোপ্লনর চনে যপ্লণি না ে।
বীমাওারী সও ভাপ্লব এর ভসবেদ্বাডীগুস ম্পপ্লওস সনসশ্চঢ প্লবন?
এটি "বৃৎ ংঔোর নীসঢ" নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি নীসঢর মািেপ্লম ্ভকব ে।এআ প্রওার বা ে
কয ছুাঁ সও এওসত্রওরপ্লডর পসরমাডটি যঢ সবলা প্লব, িসঢর প্রওৃ ঢ ক টি পসরকসডঢ ণবা
প্রঢোসলঢ ক িসঢর ঢপ্লঢা সনওঝবঢী প্লব।
উোরণ
এওআ প্রওার এওটি সববরড প্রোপ্লনর চনে, ঝ ওরা এওটি মুদ্রার কিপ্লত্র কট োর ্ভকাবনাটি 
½। সওন্তু অপসন সওভাপ্লব সনসশ্চঢ প্লবন কয যসে মুদ্রাটি ঘার বার ঝ ওরা ে অপসন প্রওৃ ঢপপ্লি
২টি কট পাপ্লবন?

শুধ্ুমাত্র যখন ট করার ংখযাট অরনক অক্ষধ্ক রব এবং অীরমর ক্ষনকটবতী রব,
তখনই প্ররতযক েুইবার টরর ক্রিরত্র একবার ক্রড পায়ার ম্ভাবনা ক্ষনকটবতী রব।
মপ্লন ওরা ে কয বীমাওারীকড ঢাাঁপ্লের সঘন্তািারাে শুিুমাত্র ঢঔনআ সনসশ্চঢ ন যঔন ঢাাঁরা এওটি
সবলা ংঔেও বেসির বীমা ওরাপ্লঢ িম ন। এওচন বীমাওারী সযসন শুিুমাত্র ওপ্লেও লঢ বাস র
মাসপ্লওর বীমাওরপ্লড মণস প্লেপ্লঙন, ্ভকবঢ সযসন ওপ্লেও াচার বাস র বীমা ওরাপ্লঢ মণস প্লেপ্লঙন
ঢাাঁর কণপ্লও সিও সবরুেপ্রভাসবঢ প্লবন।
গুরুত্বপূণপ
একট ঝুঁু ক্ষকর বীমাকররণর লতপমূ
এওচন বীমাওারীর েৃসিভঙ্গী কণপ্লও কওান কিপ্লত্র এওটি িসঢর বীমাওরড যুসিংকঢ?
সনপ্লঘর কঝসবটিপ্লঢ এওটি ছুাঁ সওর বীমাওরডপ্লযাকেঢা সবঘাপ্লরর চনে ঙেটি ািারড প্রপ্লোচনীেঢা প্রোন
ওর 
i.

িক্ষতমূরর যুক্ষিংগতভারব ভক্ষবযদ্বাণী করার ক্রযাগয যরথষ্ট ংখযক মপ্রকার
(একই প্রকার) ঈন্মুি এওও। এটি সবলা ংঔোর নীসঢপ্লও নুরড ওপ্লর। এটি সবনা
ভসবেদ্বাডী ওরা ুসবিাচনও।

ii. ঝুঁু ক্ষকটর দ্বারা ংঘটত িক্ষতট আবক্ষলযকভারব ক্ষনক্ষেপ ষ্ট এবং পক্ষরমাপরযাগয রত
রব। যসে কওান বেসি ঢাাঁর িসঢ ম্পপ্লওস সনসশ্চঢভাপ্লব বপ্লঢ না পাপ্লরন বা কটির
পসরমাপ না ওরপ্লঢ পাপ্লরন ঢাপ্ল িসঢপূরড ম্পপ্লওস সোন্ত গ্রড ওরা ওঠিন ে।
iii. িক্ষতট আবক্ষলযকভারব েূভপাগযজনক এবং েুঘপটনা বলত রত রব। এটি
অবসলেওভাপ্লব এওটি খঝনার ফাফ প্লঢ প্লব কযটি প্লঢ পাপ্লর অবার না প্লঢ
পাপ্লর। খঝনাটি অবসলেওভাপ্লব বীমাওৃ প্লঢর সনেন্ত্রডািীন প্লঢ প্লব। কওান বীমাওারী এওটি
িসঢর চনে ুরিা প্রোন ওরপ্লবন না কযটি বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ওরা প্লেপ্লঙ।
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iv. করয়কজরনর িক্ষতগুক্ষ বহু ংখযরকর দ্বারা ভাকাভাসক ওপ্লর কনোটি শুিুমাত্র কআ
কিপ্লত্র ওাযসওরী প্লঢ পাপ্লর যসে কওান এওটি সবপ্লল মে বীমাওৃ ঢপ্লের এওটি িু দ্র লঢওরা
ংল কআ িসঢটির ম্মুঔীন ন।
v.

অথপ ননক্ষতক ক্ষবশ্বারযাগযতা : বীমাওরপ্লডর ম্পসওস ঢ ঔরঘটি অবসলেওভাপ্লব ্ভকাবে
িসঢটির কণপ্লও সিও প্লব না; নেণাে বীমাটি ণসননসঢওভাপ্লব সবোে প্লব।

vi. জননীক্ষত : ঘূ ান্তভাপ্লব ঘু সিটি চননীসঢ এবং তনসঢওঢা সবপ্লরািী প্লব না।
4. বীমা চু ক্ষি
বীমার ঘঢু ণস ঈপাোনটি , এটি এওটি ঘু সিসভসত্তও স্বীওৃ সঢ পত্র যার দ্বারা বীমাওারী সনসেস ি ছুাঁ সওর
সবরুপ্লে সপ্রসমোম নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি মূে ণবা সবপ্লবঘনার সবসনমপ্লে অসণসও ুরিা প্রোপ্লন স্বীওৃ ঢ
ন। ঘু সিসভসত্তও স্বীওৃ সঢ পত্রটি এওটি বীমা পসসর অওার গ্রড ওপ্লর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 1
সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি এওটি বীমাওরডপ্লযাকে ছুাঁ সওর প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর না?
I. সগ্নওাি
II. মাপপ্লত্রর ঘু সর যাো
III. েরচা চানাা কভপ্লগ ঘু সর ো
IV. চাাচটু সবর ওারপ্লড মাপপ্লত্রর িসঢ

459

B. বীমা চু ক্ষি - আইক্ষন ক্ষবয়মূ
1. একট বীমা চু ক্ষির আইক্ষন ক্ষবযয়মূ
অমরা এঔন এওটি বীমা ঘু সির প্লঙ্গ চস ঢ ওপ্লেওটি তবসলিে ম্পপ্লওস চানপ্লবা এবং ঢারপর
অআনকঢ নীসঢমূ কযগুস বীমা ঘু সিগুসপ্লও সনেন্ত্রড ওপ্লর কগুস কেঔপ্লবা।
অমরা আসঢমপ্লিেআ কেপ্লঔসঙ কয বীমার ঈপাোনগুসর মপ্লিে এওটি  কয, বীমাওারী এবং বীমাওৃ প্লঢর
মপ্লিে এওটি ঘু সি প্রডীঢ ে।
এওটি ঘু সি  ম্পসওস ঢ পিগুসর মপ্লিে অআন নুপ্লমাসেঢ এওটি স্বীওৃ সঢপত্র। আসিোন ওনট্রোক্ট
োক্ট, ১৮৭২-এর ংিানমূ, বীমা ঘু সি  ভারপ্লঢ ম্পাসেঢ ও প্রওার ঘু সির সনেন্ত্রডওারী।
2. একট তবধ্ চু ক্ষির উপাোনমূ
এওটি তবি ঘু সির ঈপাোনগুস :
a) প্রস্তাব এবং গ্রণ:
ািারডঢ, প্রস্তাবওারী দ্বারা এওটি প্রস্তাব কপল ওরা ে, এবং বীমাওারী দ্বারা কটি কৃীঢ
ে।
b) ক্ষবরবচনা
এর ণস  কয ঘু সিটি অবসলেওভাপ্লব ঈভেপপ্লির চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিামূ সবচস ঢ
ওরপ্লব। সপ্রসমোমটি  বীমাওৃ প্লঢর পি কণপ্লও সবপ্লবঘনা, এবং িসঢপূরপ্লডর প্রসঢশ্রুসঢটি 
বীমাওারীর পি কণপ্লও সবপ্লবঘনা।
c) পিগরণর মরধ্য স্বীকৃক্ষত পত্র
ঈভে পিপ্লওআ এওআ প্রওার বস্তুর প্রসঢ এওআ প্লিস স্বীওৃ সঢ প্রোন ওরপ্লঢ প্লব।
d) পিগরণর িমতা
ঘু সির ঈভে পিপ্লওআ ঘু সি ম্পােপ্লনর চনে অআনানুকভাপ্লব ঈপযুি প্লঢ প্লব। কযমন, প্রাপ্ত
বেস্ক বেসিরা বীমা ঘু সি ম্পােন ওরপ্লঢ পাপ্লরন না।
e) আইনানুগতা
ঘু সির ঈপ্লেলেটি অবসলেওভাপ্লব অআন ঙ্গঢ প্লঢ প্লব, ঈোরডস্বরূপ,
অমোসনওৃ ঢ সচসন পপ্লত্রর চনে কওান প্রওার বীমা ুরিা গ্রড ওরা যাপ্লব না।
গুরুত্বপূণপ
ক্ষনম্নক্ষক্ষখতগুক্ষর মরধ্য ক্রকানটই বীমা চু ক্ষির উপাোন রত পারর না
i.

বপ্ররয়াগ
পরািমূও পন্থার মািেপ্লম ঘাপ্লপর প্রপ্লোক চস ঢ ণাওা।

ii. অেত প্রভাব
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কঘারাআ

পপ্লণ

যঔন কওান বেসি, সযসন নে কওান বেসির ঈপর প্রভাব সবস্তাপ্লর িম, কওান এওটি
ঙ্গঢ ুসবিা অোপ্লের চনে ঢাাঁর বিান, প্রভাব ণবা িমঢাটি বেবার ওপ্লরন।
iii. ঠকারনা
যঔন কওান বেসি নে কওান বেসিপ্লও এওটি ঢে সবোপ্লর ঈপর, কযটি সঢসন ঢেরূপ্লপ সবো
ওপ্লরন না, সভসত্ত ওপ্লর এওটি ওাপ্লচ সপ্ত ওপ্লরন।
এটি ে প্লঢের আচ্ছাওৃ ঢ ককাপনীেঢা
নঢু বা কগুসর ভু  ঈপিাপনা।
iv. ভ্রাক্ষন্ত
কওান এওটি খঝনার সবঘাপ্লর ণবা ভাবান্তপ্লর ভ্রাসন্ত। এটি কওান এওটি নুিাবন এবং
সবেবস্তুর ম্পপ্লওস স্বীওৃ সঢর কিপ্লত্র ভ্রাসন্তর সনপ্লেসলও প্লঢ পাপ্লর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

2

সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি এওটি তবি বীমা ঘু সির ঈপাোন প্লঢ পাপ্লর না?
I. প্রস্তাব এবং গ্রড
II. ব প্রপ্লোক
III. সবপ্লবঘনা
IV. অআনানুকঢা
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C. বীমা চু ক্ষিরতবক্ষলষ্টযমূ ক্ষবরল এঔন এওটি বীমা ঘু সির সবপ্লল তবসলিগুস কেঔা যাও।
f. িক্ষতপূরণ
িসঢপূরপ্লডর নীসঢটি ািারড বীমার কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে। এটর অথপ , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট
িক্ষতর ম্মুখীন রয়রছন, তাুঁরক এই প্রকারর িক্ষতপূরণ প্রোন করা যা তাুঁরক এই িক্ষতর
ঘটনাটর পূরবপ র আক্ষথপ ক অবস্থারন পুনপ ংস্থাপন করর। বীমার ঘু সিটি (বীমা পসসর মািেপ্লম
প্রমাসডঢ) ঙ্গীওার প্রোন ওপ্লর কয বীমাওৃ ঢ িসঢর ংওটি পযসন্ত এবং কটির প্লপিা নসিও
রাসল দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত প্লবন।
বীমার মূ ঢেটি  কয কওান বেসি ঢাাঁর ম্পপ্লের বীমাওরপ্লডর মািেপ্লম াভবান প্লঢ পারপ্লবন
না এবং ঢাাঁর িসঢর প্লপিা সিও ঈোর ওরপ্লঢ পারপ্লবন না। বীমাওারী িসঢটির ণসননসঢও
মূোেন ওরপ্লবন এবং কআ নুযােী িসঢপূরড প্রোন ওরপ্লবন।
উোরণ
রাম ঢাাঁর ১০ ি ঝাওা মূপ্লের বাস টি পূডস ংপ্লওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওাপ্লির চনে সঢসন
৭০০০০ ঝাওা ংপ্লওর িসঢর ম্মুঔীন ন। বীমা ংিা ঢাাঁপ্লও ৭০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন
ওরপ্লব। বীমাওৃ ঢ কওান প্রওার সিওপ্লণসর চনে োসব ওরপ্লঢ পারপ্লবন না।
এঔন এমন এওটি পসরসিসঢ সবপ্লবঘনা ওরুন কযঔাপ্লন ম্পেটি পূডস মূপ্লের চনে বীমাওৃ ঢ নে।
কপ্লিপ্লত্র এওচন শুিুমাত্র ঢাাঁর বীমার অনুপাসঢও াপ্লরআ িসঢপূরপ্লডর চনে সিওারী প্লবন।
িপ্লর কনো যাও, ১০ ি ঝাওা মূপ্লের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি ঝাওা মূপ্লের চনে বীমাওৃ ঢ। যসে
সগ্নওাপ্লির চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসব ওরপ্লঢ পারপ্লবন না।
এটি িপ্লর কনো প্লব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র প্লিসও মূপ্লের চনে বীমা গ্রড ওপ্লরপ্লঙন এবং
ঢার ফপ্ল সঢসন ঢাাঁর িসঢর ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-র োসবর সিওারী প্লবন। এটিপ্লও
অিারআনুেপ্লরন্স বা ে।

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকাররর বীমা গ্রণ কররছন তার উপর প্রেি িক্ষতপূররণর পক্ষরমাণট
ক্ষনভপরলী য়।
কবলীরভাক ািারড বীমা পসসর প্রওাপ্লরর কিপ্লত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ঢ ে,
বীমাওৃ ঢপ্লও িসঢর প্রওৃ ঢ পসরমাড, ণসাৎ, বেবারচসনঢ িপ্লের মূেটি বাপ্লে বঢস মান বাচার েপ্লর
সবনি ো ণবা িসঢ ো ম্পেটির পসরপূরপ্লডর চনে প্রপ্লোচনীে ণস
পযসন্তআ িসঢপূরড
প্রোন ওরা ে।
িসঢপূরড সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔঢ এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা প্লঢ পাপ্লর :





নকে ণস প্রোনওরা
এওটি িসঢগ্রস্ত ঈপাোপ্লনর ারাআ ওরা
সবনি ণবা িসঢগ্রস্ত ো ঈপাোপ্লনর পসরপূরড ওরা
পুনঃংিাপন, (পুনবসা) ঈোরডস্বরূপ, সগ্নওাপ্লি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি বাস র পুনকসঞন।
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপূরণ

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু ণাপ্লও কযগুসর মূে িসঢটি খঝার মপ্লে সনিসারড ণবা কডনা
ওরা ্ভকব ে না। কযমন, এওটি ংরসিঢ পাসরবাসরও ম্পে ণবা েূসভ সলল্পামগ্রী যার মূে
সনিসারড ওরা ওঠিন প্লঢ পাপ্লর। এওআ ভাপ্লব, মুদ্রবীমা পসসগুসর কিপ্লত্র পৃসণবীর পর প্রাপ্লন্ত
খঝা এওটি চাাচটু সবর েরুড ম্মুঔীন ো িসঢর পসরমাড সনিসারড ওরা ওঠিন ে।
এআ প্রওার খঝনাগুসপ্লঢ, স্বীওৃ ঢ মূে নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ গ্রড ওরা ে। বীমা ঘু সির
প্রারপ্ল্ভক বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ বীমাওরপ্লডর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃ ঢ মূে স্বীওৃ ঢ ন। ম্পূডস
িসঢর কিপ্লত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃ ঢ মূেটি
পসসগুসপ্লও "স্বীওৃ ঢ মূে পসস" বা ে।

প্রোপ্লন

ঙ্গীওারবে

ণাপ্লওন।

এআ

প্রওাপ্লরর

g) াররারগলন
িসঢপূরড প্রোপ্লনর নীসঢটি কণপ্লও াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ঈদ্ভব ে।
াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ণস , কওান এওটি বীমার প্লঙ্গ ম্পওস যুি সবপ্লের ও প্রওার সিওার
এবং প্রসঢওারমূপ্লর বীমাওৃ প্লঢর কণপ্লও বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তওরড।
ণসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওচন ঢৃ ঢীে পপ্লির বপ্লার ওারপ্লড কওান
ম্পপ্লের িসঢর ম্মুঔীন ন এবং কআ িসঢটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত প্লেপ্লঙন,
কপ্লিপ্লত্র বপ্লাওারী পপ্লির সনওঝ প্লঢ িসঢপূরড অোপ্লের সিওারটি বীমাওারীর ঈপর
বঢস াে। মপ্লন রাঔপ্লবন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসঢপূরপ্লডর ংপ্লওর মান ংওআ শুিুমাত্র
িসঢপূরড সাপ্লব অোে ওরা যাপ্লব।
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গুরুত্বপূণপ
াররারগলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বপ্লাওারী পপ্লির
সনওঝ প্লঢ িসঢপূরড অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবপ্লল।

াররারগলনরক, বীমাকৃ রতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান
তৃ তীয় পরির ক্ষবরুরদ্ধ তার োক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি করররছ, প্রক্ষত নযস্ত করা।
উোরণ
শ্রী সওপ্ললাপ্লরর কৃপ্ল বেবাযস ামগ্রীমূ সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাঝস াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ।
ঘাপ্লওর বপ্লার ওারপ্লড কগুস ৪৫০০০ ঝাওা মূপ্লের িসঢগ্রস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওপ্ললারপ্লও
৩০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন ওপ্লর। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসঢ াপ্লব্রাপ্লকঝ প্লব শুিুমাত্র
৩০০০০ ঝাওা পযসন্ত এবং কটি সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাপ্লঝসর কণপ্লও অোেপ্লযাকে।

ধ্রা যাক, োক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃ ত ৪০,০০০ টাকা
িক্ষতপূরণ প্রেি রয়রছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষরভইন িান্পরপারটপর ক্ষনকট রত ৪৫,০০০
টাকা আোয় কররত পাররন, তার বীমাকারীরক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রোন কররত
রব।
এটি বীমাওৃ প্লঢর েুআ বার ণস ংগ্র প্রসঢপ্লরাি ওপ্লর - এওবার বীমাওারী ংিাটি কণপ্লও এবং
ঢারপর অবার ঢৃ ঢীে পিটি কণপ্লও। শুিুমাত্র িসঢপূরপ্লডর ঘু সির কিপ্লত্রআ াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ঈপ্লেঔ
প্লঢ পাপ্লর।

উোরণ
একট ক্ষবমান েুঘপটনায় শ্রী ুরররলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথরক
৫০ ি টাকার ম্পূণপ বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রেি ধ্রর ক্রনয়া যাক,
১৫ ি টাকার িক্ষতপূরণট ংগ্র কররত পাররন।
h) ংরযাজন
এআ নীসঢটি শুিুমাত্র ািারড বীমার কিপ্লত্রর প্রপ্লযাচে প্লঢ পাপ্লর। ংপ্লযাচনটি িসঢপূরপ্লডর নীসঢ
কণপ্লও নুৃঢ প্লঢ পাপ্লর, কযটি কবাছাে কয কওান এওচন বেসি কওান সবপপ্লের ওারপ্লড ম্মুঔীন
ো কওান িসঢর দ্বারা াভবান প্লঢ পারপ্লবন না।
ংজ্ঞা

“ ংরযাজন ”-এর নীক্ষতট ক্রবাঝায় ক্রয যক্ষে একই ম্পে একাক্ষধ্ক বীমা ংস্থার রে
বীমা করারনা য়, তার ক বীমা ংস্থা দ্বারা প্রেি ক্রমাট িক্ষতপূররণর অংকট
ম্মুখীন য়া প্রকৃ ত িক্ষতর পক্ষরমারনর অক্ষধ্ক রব না।
যসে বীমাওৃ ঢ ও বীমাওারীর সনওঝ প্লঢ ম্পূডস ংওগুস ংগ্র ওরপ্লঢ পারঢ ঢাপ্ল
বীমাওৃ ঢ িসঢটি কণপ্লও াভবান ঢ। এটি িসঢপূরপ্লডর নীসঢটিপ্লও ঙ্ঘড ওপ্লর।
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উোরণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

শ্রী শ্রীসনবা েুটি বীমা ংিা কণপ্লও ঢাাঁর ২৪ ি ঝাওা মূপ্লের বাস র চনে সগ্নবীমা গ্রড ওপ্লরন।
সঢসন ১২ ি ঝাওা ওপ্লর প্রসঢটি ংিার প্লঙ্গ বীমা ওপ্লরন। যঔন বাস টি সগ্নওাপ্লির চনে
অংসলওভাপ্লব িসঢগ্রস্ত ে, িসঢটির মূেেন ে ৬ ি ঝাওা। সঢসন েুআ বীমাওারীর কণপ্লওআ ৬
ি ঝাওা োসব ওপ্লরন। েুটি বীমা ংিা ঢাাঁপ্লও প্রপ্লঢেপ্লও ৬ ি ঝাওা ওপ্লর সেপ্লঢ স্বীওার ওপ্লর।
ঢাাঁরা এআ বিান গ্রড ওপ্লরন কয, কযপ্লঢু ঢাাঁরা প্রপ্লঢেপ্লও িসঢটির ৫০% সাপ্লব বীমাটি ভাকাভাসক
ওপ্লর সনপ্লেপ্লঙন, ঢাাঁরা প্রপ্লঢেও িসঢটির ৫০%ণসাৎ প্রপ্লঢেপ্লও ৩ ি ঝাওা ওপ্লর প্রোন ওরপ্লবন, এআ
ভাপ্লব বীমাওৃ প্লঢর প্রওৃ ঢ িসঢর মূপ্লের সিও না প্রাসপ্ত সনসশ্চঢ প্লব।
পক্ষরক্ষস্থক্ষত
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ঊস সনপ্লচর চনে েুটি কমসটপ্লক্লম পসস গ্রড ওপ্লরন, ২,৫০,০০০ ঝাওার চনে X ংিা কণপ্লও এবং
১,৫০,০০০ ঝাওার চনে Y ংিা কণপ্লও। এওটি ুিঢার ওারপ্লড াপাঢা বাবে ঊসর
১,৬০,০০০ ঝাওা ঔরঘ ে। এআ ১,৬০,০০০ ঝাওার িসঢপূরডটি ঈভে ংিা দ্বারা অনুপাসঢও
াপ্লর ভাকাভাসক প্লব এবং প্রেত্ত প্লব। প্রসঢ ংিার ভাকটি প্লব
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. ।ইউরবক্ষরমা ফাইরড অথবা চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা
ভাপ্লা সবো এবং ঘূ ান্ত সবোপ্লর মপ্লিে এওটি ফারাও অপ্লঙ।
a) ভা ক্ষবশ্বা
ািারডভাপ্লব ও প্রওার বাসডচেওঘু সিগুসর কিপ্লত্র এওটি ািারডকঢ ঢণে  ঢাপ্লের অোনপ্রোপ্লনর সবপ্লে ভা সবো রসিঢ প্লব এবং কওান প্রওার ঞওাপ্লনা ণবা কচাচ্চুসরর বোপার
ণাওপ্লব না।
এআ সবো রিার অআসন োসেত্বটি ঙা া ক্রেওারীর সনওঝ ঘু সিটির সবেবস্তু
ম্পপ্লওস নে কওান ঢণে ঈপ্লন্মাসঘঢ ওরপ্লঢ সবক্রেওারী বািে নন।
এ কিপ্লত্র কয নীসঢটি পসরসিঢ ে কটি  "ওোসভঝ এম্পঝর" কযটির ণস  বাোর
সবেোর ণসাৎ'কক্রঢা াবিান ঈন'।
কওান এওটি ঘু সির পিকপ্লডর সনওঝ প্লঢ এটি অলা ওরা ে কে ঢাাঁরা ঘু সির সবেবস্তুগুস
পরীিা ওপ্লর কনপ্লবন এবং যঢিড না এওটি পি নে পিটিপ্লও ভু  পপ্লণ ঘাসঢ ওরপ্লবন,
কঔাপ্লন নে পিটির ঘু সিটি এস প্লে যাোর প্রশ্ন প্লঞ না।
উোরণ
শ্রী ঘন্ধপ্ললঔর এওটি কঝসসভলপ্লনর কলা-রুপ্লম যান এবং এওটি বহু প্রওার তবসলিেমূ  ুন্নর
ব্রোপ্লির কঝসসভলপ্লনর প্রসঢ অওৃ ি প্লে পপ্ল ন। সবক্রেওারীর, ঢাাঁর সভজ্ঞঢা কণপ্লও চানা সঙ কয
কআ সনসেস ি ব্রোিটি ঔুব অিাপ্লযাকে নে এবং ঢীপ্লঢ নোনে গ্রাওপ্লের মোে কফপ্লসঙ।
সবক্রেটি সবনি োর ভে কণপ্লও সঢসন কটি প্রওাল ওপ্লরনসন।
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তাুঁরক ক্ষক ক্রজাচ্চু ক্ষরর জনয োক্ষয় করা ক্রযরত পারর ?

পক্ষরক্ষস্থক্ষতট ক্ষক অনয প্রকার ত, যক্ষে ক্ষবেয়কারীরক রযান্ডটর আস্থালীতার ক্ষবরয়
ক্ষজজ্ঞাা করা র ক্ষতক্ষন ক্রটরক খুবই আস্থালী বরতন?
b) চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা
বীমার ঘু সিগুস সবসভন্ন নীসঢর ঈপর প্রসঢসষ্ঠঢ ে। প্রস্তাবওারীর, বীমাওৃ প্লঢর সনওঝ সযসন কআ
ঢণেগুস ম্পপ্লওস োসওবা নন, বীমার সবেবস্তু ম্পপ্লওস ও প্রাসঙ্গও ঢণেমূপ্লর
ঈপ্লন্মাঘন ওরার এওটি অআনকঢ োসেত্ব ণাপ্লও।
প্রাসঙ্গও ঢণেমূ  কআ ও ঢণে কযগুস বীমাওৃ ঢপ্লও সোন্ত সনপ্লঢ িম ওপ্লর:
 কয ঢাাঁরা বীমাটি গ্রড ওরপ্লবন সওনা
 যসে গ্রড ওপ্লরন, সপ্রসমোপ্লমর ার সও এবং বীমার লঢস াবীমূ সও
ঘূ ান্ত সবোপ্লর এআ অআনানুক োসেত্বটি ািারড অআপ্লনর িীনি। োসেত্বটি শুিুমাত্র প্রস্তাবওারীর
জ্ঞাঢ প্রাসঙ্গও ঢণেমূপ্লর প্রসঢআ প্রযুি ে না, কয ঢণেমূ ঢাাঁর জ্ঞাঢ কগুসর কিপ্লত্র
প্রযুি ে।
বীমার ঘু সিগুসর সবেবস্তুপ্লঢ এও প্রওার ঈচ্চস্তপ্লরর োেবেঢা ণাপ্লও। যঔন বীমার সবেটি
ওাযসওরী ওরা ে ঢঔন ভা সবোটি ঘূ ান্ত সবোপ্ল ঈন্নীঢ ে। "আঈপ্লবসরমা ফাআড্"-এর
িারডাটি, "নুপ্লরািওৃ ঢ কাও ণবা না কাও প্রস্তাসবঢ ছুাঁ সওটির প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও ঠিও এবং
ম্পূডসভাপ্লব ও ঢণেমূপ্লর ঐসচ্ছও ঈপ্লন্মাঘন এওটি আসঢবাঘও োসেত্ব" রূপ্লপ ংজ্ঞাসেঢ ে
ম্পূণপ উরন্াচন বরত ক্ষক ক্রবাঝায় ?
অআনানুক ও প্রওার ঢপ্লণের ঈপ্লন্মাঘন এওটি োসেপ্লত্বর অপ্লরাপ ওপ্লর।
উোরণ
i. বীমাকৃরতর ভ্রান্ততথয প্রোন
এওচন অসিওাসরওঈচ্চরিঘাপ্লপ অক্রান্ত এবং ঢাাঁর এওটি কঙাঝঔাঝ াঝস োঝাও প্লে ককপ্লঙ, কযটির
পপ্লর সঢসন এওটি সঘসওত্াকঢ বীমা গ্রপ্লডর সোন্ত সনপ্লেপ্লঙন সওন্তু ঢাাঁর প্রওৃ ঢ বিাটি প্রওাল
ওরপ্লন না। বীমাওারী এআভাপ্লব প্রস্তাবটি গ্রপ্লডর চনে বীমাওৃ প্লঢর কেে ভ্রান্ত ঢপ্লণের দ্বারা প্রঢাসরঢ
ন।
ii. বীমাকারী দ্বারা প্রতারণামূক তথয প্রোন

ক্রকান একজন বযক্ষির হৃৎক্ষপরন্ড একট জন্গত ক্ষছদ্র আরছ এবং ক্ষতক্ষন প্রস্তারবর ফরমপ ক্রটর
ম্পরকপ তথয প্রকাল করররছন। ক্রট বীমাকারীদ্বারা গৃীত য় এবং প্রস্তাবকারী জানরত
পাররন না ক্রয পূবপ ক্রথরকই ক্ষবেযমান অুস্থতাগুক্ষ কমপরি ৪ বছর ুরক্ষিত থারক না।
c) প্রাক্ষেক তথয
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প্রাসঙ্গও ঢণেটিপ্লও এআভাপ্লব ংজ্ঞাসেঢ ওরা প্লেপ্লঙ কয, কয ঢণেটি এওচন বীমা
অিাররাআঝারপ্লও ছুাঁ সওঝ গ্রপ্লডর সোন্তপ্লওপ্রভাসবঢ ওপ্লর এবংযসে ঢাআ গ্রড ওরা ে, ঢপ্লব
সপ্রসমোপ্লমর ার এবং লঢস মূ গুরুত্বপূড।স
কওান এওটি -ঈপ্লন্মাসঘঢ ঢণে প্রাসঙ্গও সঙ সও না কটি এওটি সবপ্লল পসরসিসঢর ঈপর এবং
ঘূ ান্তভাপ্লব অআনসভসত্তও নোোে দ্বারাআ সনিসাসরঢ োর ঈপর সনভস র ওরপ্লব।
অুন অমরা বীমার কিপ্লত্র প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের ওপ্লেওটি প্রওার ম্পপ্লওস কেসঔ কযগুস এওচন বেসি
দ্বারা ঈপ্লন্মাসঘঢ ো প্রপ্লোচন :
i. এওটি সনসেস ি ছুাঁ সওর ািারডত্ব প্লপিা সিও ঈন্মুিঢা ংপ্লওঢওারী
কযমনমুদ্রপপ্লণ বনপ্লযাকেসবপেেু  প্রওৃ সঢ ণবা ুিঢার ঢীঢ আসঢা।

ঢণেমূ।

ii.
ও বীমাওারীপ্লের সনওঝ প্লঢ কৃীঢ ঢীঢ পসসমূ এবং কগুস বঢস মান
বিান।
iii.
প্রস্তাপ্লবর ফমস ণবা বীমার অপ্লবেন পপ্লত্রর ও প্রশ্নমূপ্লওআ বীমার কিপ্লত্র
প্রাসঙ্গও সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে, ওারড কগুস বীমার সবসভন্ন সবেবস্তু এবং ছুাঁ সওর প্রসঢ
ঈন্মুিঢার প্লঙ্গ ম্পওস যুি ণাপ্লও। ঢঢার প্লঙ্গ কগুসর ঈত্তর প্রোন প্রপ্লোচন এবং
ঠিওভাপ্লব ম্পূডস ো ঈসঘঢ।

সনপ্লঘ ওঢওগুস প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের ঈোরড কেো :
উোরণ
i. সগ্নওাি বীমা
 বাস তঢরী
 কভাক েঔ (কযমন, ওাযসাে, বািান, কোওান, গুোম, ওারঔানা আঢোসে।)
 মচুঢওৃ ঢ/প্রস্তুঢওৃ ঢ মাপপ্লত্রর প্রওৃ সঢ, ণসাৎসবপেসবীন, সবপেেু , সঢসরি সবপেেু 
আঢোসে।
ii.

মুদ্র বীমা

 পোপ্লওসচং-এর পন্থা, ণসাৎ, এওটি ঘপ্লঝর বস্তা না েুটি ঘপ্লঝর বস্তাপ্লঢ, নঢু ন িাপ্লম না
বেবহৃঢ িাপ্লম; আঢোসে।
 মাপ্লর প্রওৃ সঢ (কযমন, যন্ত্রপাসঢগুস নঢু ন না বেবহৃঢ)
iii. ক্রমাটরযান বীমা





iv.

খনও সাপ্লব আসঞ্জপ্লনর িমঢা (বেসি মাসওানািীন কাস )
প্রস্তুসঢর বঙর
এওটি ট্রাপ্লওর বন িমঢা (ঝপ্লনর সাপ্লব)
কওান ঈপ্লেপ্ললে কাস বেবহৃঢ ে
এটি কওান কভৌকসও ঞ্চপ্ল বেবহৃঢ ে
বযক্ষিক্ষভক্ষিক েুঘপটনা বীমা
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কপলার ঠিও প্রওৃ সঢ
বে
ঈচ্চঢা এবং চন
লারীসরও িমঢা আঢোসে

v. স্বাস্থয বীমা
 কওান প্রওার লে সঘসওত্া কৃীঢ প্লেপ্লঙ সওনা
 যসে টাোসবটি ণবা ঈচ্চরিঘাপ্লপঅক্রান্ত ন
vi.

াধ্ারণ তবক্ষলষ্টয

 পূবসবঢী বীমাওারীকড দ্বারা প্রস্তাবটি পসরঢেি ণবা সঢসরসি সপ্রসমোম িাযস, ণবা
বাসঢওৃ ঢ, ণবা পসসটির নবীওরপ্লড স্বীওার ম্পসওস ঢ ঢণেমূ
 প্রস্তাবওারীর দ্বারা ম্মুঔীন ো পূবসবঢী িসঢমূ

গুরুত্বপূণপ
ক্রয তথযমূরর উরন্াচরনর প্ররয়াজন ক্রনই

[ বীমাকারী দ্বারা না চায়া র ]

এটি িপ্লর কনো ে কয অিারাআঝারবৃপ্লন্নর সনসেস ি নুোন সবনা প্রস্তাবওারীর ঈপর সনম্নসসঔঢ
ঢণেমূপ্লর ঈপ্লন্মাঘপ্লনর কওান প্রওার োসেত্ব বঢস াে না:
i. ছুাঁ সও ওম ওরার চনে কৃীঢ পেপ্লিপমূ
ঈোরড: সগ্নসনবসাপও যপ্লন্ত্রর ঈপসিসঢ।
ii. বীমাওৃ প্লঢর জ্ঞাঢ ণাওা ঢণেমূপ্লর েরুড
ঈোরড : কওান এওচন বেসি, সযসন ঈচ্চ রিঘাপ্লপ অক্রান্ত সওন্তু পসস কনোর
ওাপ্ল কআ ম্পপ্লওস জ্ঞাঢ সঙপ্লন, এআ ঢণেটি প্রওাল না ওরার ওারপ্লড োসে ওরা যাপ্লব
না।
iii. কয ঢণেমূ ম্পপ্লওস, যুসিংকঢ প্রপ্লঘিার দ্বারা জ্ঞাঢ ো কযঢ। কআ িু দ্রাসঢ
িু দ্রপ্রপ্লঢেও প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের প্রওাপ্ললর প্রপ্লোচন কনআ। ঢপ্লব সঢসরি ঢপ্লণের প্রপ্লোচন কঢু
অিাররাআঝারপ্লের অবসলেওভাপ্লব কগুস ম্পপ্লওস যপ্লণি প্লঘঢন ো ঈসঘঢ।
iv. অআপ্লনর সবেমূ : প্রপ্লঢেও বেসির কেপ্ললর অআনগুস ম্পপ্লওস প্লঘঢন ণাওা ঈসঘঢ।
ঈোরড: সবপ্লফারও পোণসমূপ্লর মচুপ্লঢর কিপ্লত্র কপৌর অআনমূ
v. কয সবেটি ম্পপ্লওস বীমাওারী ঈোীনরূপ্লপ প্রঢীেমান প্লচ্ছন [ণবা সঢসরি ঢপ্লণের
প্রপ্লোচনীেঢাটি পসরঢোক ওপ্লরপ্লঙন]।বীমাওারী পরবঢী ওাপ্ল, ঈত্তরগুসর না চানার
চুাপ্লঢ ঢাাঁর োসেত্ব স্বীওার ওরপ্লঢ পারপ্লবন না।
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vi. নুোনপ্লযাকে ঢণেমূ : কযমন পসসটি গ্রপ্লডর পূপ্লবস যঔন বীমাওারীর পপ্লি এওচন
সঘসওত্া সবেও পরীিও রিঘাপ্লপর পসরমাপগুস পরীিা ওপ্লরন।

d) াধ্ারণ (াধ্ারণ) বীমার ক্রিরত্র উরন্াচরনর োক্ষয়ত্ব
ািারড বীমার কিপ্লত্র, কওান প্রওার পসরবঢস ন ূসঘঢ ওরা প্লব সওনা কটি ঘু সি দ্বারা সনিসাসরঢ
প্লব।যঔন ছুাঁ সওটিপ্লও প্রভাসবঢওারী অ ঘু সিটিপ্লঢ কওান এওটি পসরবঢস ন ংখটিঢ ে, ঢঔনআ
ঈপ্লন্মাঘপ্লনর োসেত্বটির প্রশ্ন প্লঞ। অবার যঔন এওটি ওভার কনাঝ ণবা এওটি পসস প্রোপ্লনর
দ্বারা ঘু সিটি ঘূ ান্ত ে,প্রাসঙ্গও ঢণে ঈপ্লন্মাঘপ্লনর োসেত্বটি কল প্লে যাে। যসে পসসটি
প্রঘসঢ ণাওা ওাপ্ল ছুাঁ সওর কিপ্লত্র কওান প্রওার পসরবঢস ন ংখটিঢ প্লে ণাপ্লও, ঢাপ্ল পসসটি
নবীওরপ্লডর মে োসেত্বটিরপুনঃ প্রওাল খপ্লঝ।
উোরণ
এওচন বাস র মাসও কটির সচসনগুসপ্লমঢ বাস টির বীমা ওরান।
সঢসন এও প্তাপ্লর চনে ঙু টিপ্লঢ যান - প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের কওান পসরবঢস ন নাআ।

ক্ষকন্তু ক্ষতক্ষন যক্ষে উপরর আর একট ত গঠন কররন এবং একট ক্ষবউট পাপ ার চাু
কররন, এট উরেখরযাগযভারব ঝুঁু ক্ষকটর পক্ষরবতপন ঘটারব।
e) চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা ভে য়া
এঔন কেঔা যাও কআ পসরসিসঢগুসপ্লও কযগুসর প্লঙ্গ ঘূ ান্ত সবো ভপ্লঙ্গর খঝনা চস ঢ অপ্লঙ।
এআ প্রওার সবো ভপ্লঙ্গর খঝনাগুস ে প্রওাপ্ললর মািেপ্লম ণবা ভ্রান্ত ঈপিাপনার মািেপ্লম
ঈদ্ভু ঢ প্লঢ পাপ্লর।
i. অ-প্রকাক্ষলত
 বীমাওারী দ্বারা কওান প্রওার সনসেস ি প্রশ্ন ঈিাসপঢ না োর ওারপ্লড প্রাসঙ্গও ঢণে
ম্পপ্লওস বীমাওৃ প্লঢর সনশ্চু প ণাওার মািেপ্লম
 বীমাওারী দ্বারা প্রশ্নমূপ্লর ঘাঢু সরমূও ঈত্তর প্রোপ্লনর মািেপ্লম
 সনচ্ছাওৃ ঢ প্লঢ পাপ্লর [কওান বেসির জ্ঞানঢা ণবা সনচ্ছা বলঢঃখঝপ্লঢ পাপ্লর]
ণবা প্রস্তাবওারী দ্বারা এওটি ঢপ্লণের প্রাসঙ্গও সাপ্লব চানা। যঔন কওান ঢণে
আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব প্রওাল ওরা েনা কটিপ্লও ককাপনীেঢা সাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে। এআ
কিপ্লত্র কটি প্রঢারডার েৃল।

ii. ভ্রান্ত উপস্থাপনা
এওটি ঘু সি ম্পসওস ঢ অপ্লাঘনার ওাপ্ল ঈি কওাপ্লনা বিবেপ্লও, ঈপিাপনা বা ে। এটি
কওাপ্লনা ঢণে ম্পপ্লওস এওটি সনসেস ি বিবে প্লঢ পাপ্লর ণবা বিবেটি এওটি সবো, আচ্ছা
ণবা প্রঢোলা ম্পপ্লওস প্লঢ পাপ্লর।
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যঔন এটি এওটি ঢণে, ঢঔন অলা ওরা ে কয কটি বাস্তসবও ঠিও প্লব।
যঔন এটি সবো ণবা প্রঢোলাসভসত্তও ে, ঢঔন এটি বলেআ ভা সবোপ্ল ওরা প্রপ্লোচন।
ভ্রান্ত ঈপিাপনা েুআ প্রওাপ্লরর প্লঢ পাপ্লর:
 অজ্ঞতাজক্ষনত ভ্রান্ত ঈপিাপনা কবঠিও বিবেগুসর প্লঙ্গ ম্পওস যুি ে, কযগুস
প্রওার প্রঢারডামূও ঈপ্লেলে ঙা াআ ওরা ে, কযমন, এওচন বেসি, সযসন
মপ্লিে িূমপান ওপ্লরন এবং সনেসমঢ িূমপােী নন, কটি প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমস ঈপ্লেঔ
ওরপ্লঢ পাপ্লরন ওারড কটির ছুাঁ সওর কিপ্লত্র কওান প্রওার প্রাসঙ্গওঢা অপ্লঙ বপ্ল
মপ্লন ওপ্লরন না।

কওান
মাপ্লছ
না
সঢসন

 প্রতারণামূক ভ্রান্ত ঈপিাপনাগুস  সবঘিডঢা আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব বীমাওারীপ্লও
ঞওাপ্লনার ঈপ্লেপ্ললে ওসণঢ সমণো বিবেমূ ণবা ঢে সবপ্লবঘনা ওরা বেঢীঢ
ছুাঁ সওপূডসভাপ্লব প্রেত্ত বিবেমূ। কযমন, এওচন সনেসমঢ িূমপােীর আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব কআ
ঢণেটি প্রওাল না ওরা কে সঢসন িূমপান ওপ্লরন।
ঞওাপ্লনার ঈপ্লেলে কওান প্রওার ককাপনীেঢা ণবা প্রঢারডামূও ঈপ্লন্মাঘন ণবা ভ্রান্ত
ঈপিাপনার কিপ্লত্র এওটি বীমা ঘু সি বাসঢ ে। ঘূ ান্ত সবো ভপ্লঙ্গর খঝনাগুসর চনে ঘু সিটি
বাসঢ সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লর।
ঈোরডস্বরূপ, পাসরবাসরও পসরবঢস নলী পসসপ্লঢ সপঢা-মাঢা ঢাাঁপ্লের ন্তাপ্লনর বীমাুরিা ওাপ্ল এআ
সবেটি না চানপ্লঢ পাপ্লরন কয ঢাাঁপ্লের সলশুটির কওান এওটি চন্মকঢ মো অপ্লঙ। এ কিপ্লত্র
প্রঢারডার কওান প্রওার ঈপ্লেলে নাআ।
h. বীমারযাগয স্বাথপ
প্রপ্লঢেও বীমা ঘু সির এওটি পসরাযস ঈপাোন  'বীমাপ্লযাকে স্বাণস'যা বীমাওরপ্লডর চনে এওটি
অআনানুক পূবসপ্রপ্লোচনীেঢা সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে। অুন অমরা কেসঔ বীমা সওভাপ্লব এওটি চুো
কঔা ণবা বাসচ িরা সবেও ঘু সির কণপ্লও সভন্নঢর ে।
a) জুয়া ক্রখা এবং বীমা
ঢাপ্লর এওটি কঔা সঘন্তা ওরুন, কযঔাপ্লন এওচন ে কচপ্লঢন ণবা াপ্লরন। ার ণবা
সচঢটি খপ্লঝ শুিুমাত্র এআ ওারপ্লড কয কআ বেসি এওটি বাসচর ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লবল ওপ্লরন। কয বেসি
কঔাটিপ্লঢ ংল গ্রড ওপ্লরপ্লঙন কটিপ্লঢ সঢসন কঔাটি সচঢপ্লবন এটি বেঢীঢ ঢাাঁর নে কওান
প্রওার সঢসরি স্বাণস ণবা ম্পওস ণাপ্লও না।
কবটিং ণবা, বাসচ িরা কওান নোোপ্লে অআনকঢভাপ্লব প্রপ্লযাচে নে এবং ঢার ফপ্ল এটির
ম্পপ্লওস কযপ্লওান ঘু সি কবঅআসনরূপ্লপ সবপ্লবসঘঢ প্লব। যসে এওটি কিপ্লত্র কওান বেসি এওটি ঢাপ্লর
কঔাে ঢাাঁর বাস টি বাসচ সাপ্লব বেও রাপ্লঔন এবং সঢসন যসে কঔাটিপ্লঢ কপ্লর যান, পর
পি কটি পূরপ্লডর চনে কওান নোোপ্লের দ্বারি প্লঢ পারপ্লবন না।
এঔন এওটি বাস

এবং কটির পুপ্ল

যাোর ওণা মপ্লন ওরুন। কয বেসি ঢাাঁর বাস টির চনে

বীমা গ্রড ওপ্লরন ঢাাঁর বীমার সবেবস্তুটির প্লঙ্গ বাস টি এওটি অআনানুক ম্পপ্লওসচস ঢ। সঢসন
এটির মাসও এবং যসে এটি সবনি ণবা িসঢগ্রস্ত ে ঢাাঁর অসণসওভাপ্লব িসঢগ্রস্ত োর
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্ভকাবনা অপ্লঙ। সগ্নওািটি কাও ণবা নাআ কাও, এআ মাসওানার ম্পওস টি কণপ্লওআ যােএবং
এআ ম্পওস টিআ িসঢর প্রসঢ সনপ্লেসসলঢ ে। এআ প্রওার খঝনার[সগ্নওাি ণবা ঘু সর], দ্বারা
কওান িসঢর ্ভকাবেঢাআ সনপ্লেসসলঢ ে, যসে কওাপ্লনা বেসি বীমা গ্রন ওরুন বা না ওরুন।
এওটি ঢাপ্লর কঔা, কযঔাপ্লন এওচন সচঢপ্লঢ ণবা ারপ্লঢ পাপ্লরন, ঢার কণপ্লও সভন্নভাপ্লব,
এওটি সগ্নওাপ্লির এওটিআ মাত্র ফাফ ণাওপ্লঢ পাপ্লর - বাস টির মাসপ্লওর িসঢ।
ম্মুঔীন ো িসঢটির সবরুপ্লে কযপ্লওান প্রওাপ্লর িসঢপূরডটি সনসশ্চঢ ওরার চনেআ মাসও বীমা
গ্রড ওপ্লরন।
এওচন বীমাওৃ প্লঢর, ঢাাঁর বাস টিপ্লঢ ণবা ম্পপ্লে ঢাাঁর কয স্বাণস ণাপ্লও কটিপ্লও বা ে
বীমাপ্লযাকে স্বাণস। বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লণসর ঈপসিসঢ এওটি বীমাঘু সিপ্লও তবি এবং অআপ্লনর িীপ্লন
ওাযসওরী ওপ্লর।
গুরুত্বপূণপ
বীমারযাগয স্বারথপ র ক্ষতনট অপক্ষরাযপ উপাোন :
1. বীমাওরডপ্লযাকে ঈপাোনগুস  ম্পে, সিওার স্বাণস, চীবন ণবা ্ভকাবে োে ণাওা
অবলেও।
2. এআ ম্পে, সিওার, স্বাণস, চীবন ণবা ্ভকাবে োেগুস অবসলেও ভাপ্লব বীমার সবেবস্তুর
প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ প্লঢ প্লব।
3. সবেবস্তুটির প্লঙ্গ বীমাওৃ প্লঢর এমন এওটি অআনকঢ ম্পওস ণাওপ্লঢ প্লব যাপ্লঢ ম্পে, সিওার

স্বাণস, চীবন ণবা োেমুসির ুরিার সভঢটি েৃঢ় ণাপ্লও। পর সেও কণপ্লও, ঈপপ্লরািগুসর
কওান প্রওার িসঢ, সবনি ো, অখাঢ ণবা োে ৃসির েরুন ঢাাঁর অসণসওভাপ্লব িসঢ
প্লব।

উোরণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

শ্রী ঘন্ধপ্ললঔর এওটি বাস র মাসও, কযটির চনে সঢসন এওটি বোে কণপ্লও ১৫ ি ঝাওার এওটি
বেসও ঊড সনপ্লেপ্লঙন।
ঢাাঁর সও বাস টির কিপ্লত্র কওান প্রওার বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ ?
বোেটির সও বাস টির কিপ্লত্র কওান প্রওার বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ ?
ঢাাঁর প্লঙ্গ প্রসঢপ্লবলীপ্লের ম্পওস সও ?
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

2

শ্রী শ্রীসনবাপ্লনর স্ত্রী, েুটি ন্তান এবং বৃে সপঢা-মাঢা ম্বসঢ এওটি পসরবার অপ্লঙ।
ঢাাঁর সও ঢাাঁপ্লের ভা ণাওার সবপ্লে কওান প্রওার বীমাপ্লযাকে স্বাণস অপ্লঙ?
ঢাাঁপ্লের মপ্লিে কযপ্লওান এওচন াপাঢাপ্ল িানান্তসরঢ প্ল সও ঢাাঁর কওান প্রওার অসণসও িসঢ প্লব?
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ঢাাঁর প্রসঢপ্লবলীর সলশুগুসর ম্পপ্লওস সও বা যাপ্লব? ঢাপ্লের চনে সও ঢাাঁর কওান প্রওার বীমাপ্লযাকে
স্বাণস সবেেমান অপ্লঙ ?

এঔন এওটি বীমার সবযেবস্তু এবং এওটি বীমাঘু সির সবেবস্তুর মপ্লিে সভন্নঢাগুস কেঔাযাও।
বীমার সবেবস্তু বীমাওরপ্লডর চনে ম্পেটির প্লঙ্গ ম্পওস যুি, কযটির সনচস্ব এওটি ন্তসনসসঢ
মূে সবেেমান অপ্লঙ।
পর সেপ্লও বীমা ঘু সির সবেবস্তুটি  ম্পেটির কিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর অসণসও স্বাণস। যঔন
বীমাওৃ প্লঢর ম্পেটির কিপ্লত্র এআ প্রওার এওটি স্বাণস চস ঢ ণাওপ্লব শুিুমাত্র ঢঔনআ বীমাওরপ্লডর
চনে ঢাাঁর এওটি অআনকঢ সিওার ণাওপ্লব। ওঠিনঢম প্লণস বীমা পসসটি শুিুআ ম্পেটিপ্লও
ুরসিঢ ওপ্লর না, ম্পেটিপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর অসণসও স্বাণসটি ুরসিঢ ওপ্লর।
উোরণ
কয বাস টি শ্রী ঘন্ধপ্ললঔর এওটি বোে কণপ্লও ১৫ ি ঝাওার এওটি বেসও ঊড গ্রপ্লডর মািেপ্লম ক্রে
ওপ্লরপ্লঙন কআ বাস টির ওণা সঘন্তা ওরুন। যসে সঢসন এআ ংওটির মপ্লিে ১২ ি ঝাওা প্রঢোপসড
ওপ্লর ণাপ্লওন, বোপ্লের স্বাণস ণাওপ্লব শুিুমাত্র বসলি সঢন ি ঝাওার কযটি বপ্লওো প্লঙ।

তার বযাঙ্কটর, বাক্ষ়িটর ক্রিরত্র ঋরণর অপ্রেি বরকয়া অংকটর জনয একট আক্ষথপক
স্বাথপ আরছ ক্রযট তারক পক্ষক্ষটরত একট  বীমাকৃ ত ক্ষারব ক্ষনক্ষশ্চত কররব।
যসে কওান বেসি আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ঢাাঁর ম্পসত্তপ্লঢ সগ্নংপ্লযাক ওপ্লরন এবং িসঢর চনে পসসর
িীপ্লন িসঢপূরপ্লডর োসব কপল ওপ্লরন, এআ প্রওার োসবগুস পসরষ্কারভাপ্লব প্রঢারডামূও এবং
যুসিংকভাপ্লবআ প্রঢোঔোনপ্লযাকে।
b) ক্রয ময় বীমারযাগয স্বাথপ ট উপক্ষস্থত থাকরত রব
সগ্নওাি, েুখসঝনা, ংক্রান্ত বীমার কিত্রগুসপ্লঢ পসস গ্রড এবং িসঢর মেগুস ঈভে
কিপ্লত্রআ বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লণসর ঈপসিসঢ ণাওপ্লঢ প্লব।
স্বািে এবং বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিপ্লত্র, সনপ্লচর ঙা া পসরবাপ্লরর েেপ্লের চনে প্রস্তাবওারী
দ্বারা বীমা কনো কযপ্লঢ পাপ্লর ওারড পসরবাপ্লরর েেপ্লের মপ্লিে কওঈ েুখসঝনার ম্মুঔীন প্ল
ণবা াপাঢাপ্ল িানান্তসরঢ প্ল ঢাাঁপ্লও অসণসও িসঢর ম্মুঔীন প্লঢ পাপ্লর। সওন্তু মুদ্র বীমার
কিপ্লত্র বীমাপ্লযাকে স্বাণসটি শুিুমাত্র িসঢর খঝনাটির মপ্লেআ ঈপসিঢ ণাওা প্রপ্লোচন।
4. ক্ষনকটতম কারণ
অআনকঢ নীসঢমূপ্লর বসপ্লল, কযটি শুিুমাত্র ািারড বীমার কিপ্লত্রআ প্রপ্লযাচে,  সনওঝঢম
ওারপ্লডর নীসঢ।
ািারড বীমা ঘু সি গুস শুিুমাত্র িসঢপূরড প্রোন ওরপ্লব যসে ংখটিঢ িসঢগুস বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের
ওারপ্লড ে, কযগুস পসসটিপ্লঢ অচ্ছাসেঢ। কযপ্লওান োসব সবপ্লবঘনা ওরার মপ্লে িসঢ এবং ধ্বংপ্লর
প্রওৃ ঢ ওারড সনিসারড ওরাটি  প্রাণসমও পেপ্লিপ।
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সনওঝঢম ওারডটি  বীমার এওটি প্রিান নীসঢ এবং এটি িসঢ বা ধ্বং ািও খঝনাটি সওভাপ্লব
খঝ এবং কটি ঢেআ এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারডস্বরূপ সওনা কআ সবে ম্পসওস ঢ।
এআ সনেমানুযােী, বীমাওারী, প্রিান ওারড কযটি িসঢ ঈত্পােনওারী খঝনাবীর ূঘনা ওপ্লর,
ণঘ যা প্রপ্লোচনীেভাপ্লব িসঢটির ঠিও পূবসবঢী খঝনা না প্লঢ পাপ্লর, কটির নুোন ওপ্লরন,
ণসাৎ এটি এমন এওটি খঝনা কযটি িসঢটির চনে োেী খঝনাটি ণবা কটির বসসনওঝবঢী প্লঢ
পাপ্লর।
েূভসাকে বলঢঃ যঔন এওটি িসঢ ংখটিঢ ে প্রােলআ কঔাপ্লন েুখসঝনাটি পযসন্ত এওটি খঝনা প্রবা
বঢস মান ণাপ্লও এবং কআ ওারপ্লড কওান কওান মপ্লে বসসনওঝবঢী ণবা প্রসক্সপ্লমঝ ওারডটি সনসেস ি
ওরা ওঠিন প্লে প্লঞ।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি সগ্নওাি এওটি চপ্লর নপ্লর কফপ্লঝ যাোর ওারড প্লঢ পাপ্লর। ফশ্রুসঢস্বরূপ
চ রবরা বেবিা ধ্বংপ্লর িসঢ এবং সগ্নওািটিপ্লওআ খঝনাটির বসসনওঝবঢী ওারড সাপ্লব
সবপ্লবঘনা ওরা প্লব।
ংজ্ঞা

ক্রয কারণট একট ঘটনা লৃঙ্খরক ক্রযট ক্রকান একট নতু ন এবং স্বাধ্ীন ূত্র ক্রথরক শুরু
এবং ক্ষেয় য়া ক্রকান প্রকার লক্ষির স্তরিপ ক্ষবনা একট ফ আনয়নকারী ক্ষেয় এবং
িম কারণটরক প্রক্ষক্সরমট বা বপ ক্ষনকটবতী কারণ ক্ষারব ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য়।
প্রসক্সপ্লমঝ বা বসসনওঝবঢী ওারপ্লডর নীসঢটি নুিাবপ্লনর চনে সনপ্লম্ন প্রেত্ত পসরসিসঢটি কেঔুন:
উোরণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

চপ্লের কাস টি ঘু সর প্লে সকপ্লেপ্লঙ।েুআ সেন পপ্লর, পুসল কাস টিপ্লও িসঢগ্রস্ত বিাে ঔুাঁপ্লচ পাে।
নুোন কণপ্লও প্রওাসলঢ ে কয কঘার কাস টি এওটি কাপ্লঙর প্লঙ্গ িাক্কা কমপ্লরসঙ। চে কাস টির
িসঢর চনে বীমা ংিার সনওঝ এওটি োসব কপল ওপ্লর। চেপ্লও বাও ওপ্লর, বীমা ংিা োসবটি
প্রঢোঔোন ওপ্লর।বীমা ংিাটি দ্বারা প্রেসলসঢ ওারডটি সঙ, 'ঘু সর'টি  িসঢর প্রওৃ ঢ ওারড এবং
চে দ্বারা ঢাাঁর কাস টির চনে কৃীঢ বীমাে ঘু সরটি সঙ এওটি বসঃষ্কৃঢ সবপে ঢাআ বীমা ংিাটি
োসবটির চনে ণস প্রোপ্লন োেবে নে।
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

2

শ্রী সপপ্লন্টা যঔন এওটি কখা া ঘ সঙপ্লন, সঢসন মাটিপ্লঢ পপ্ল যান এবং ঢাাঁর এওটি পা কভপ্লগ যাে,
ঢাাঁপ্লও াপাঢাপ্ল সনপ্লে যাোর পূপ্লবস বহুিড সঢসন সভপ্লচ মাটিপ্লঢ পপ্ল সঙপ্লন। সভপ্লচ মাটিপ্লঢ পপ্ল
ণাওার ওারপ্লড ঢাাঁর জ্বর ে কযটি পপ্লর সনঈমুসনোে পযসবসঢ প্লে কলপ্ল ঢাাঁর মৃঢুে ে। যসে
সনঈমুসনোপ্লও বসসনওঝবঢী ওারড মপ্লন প্ল, বাস্তসবওভাপ্লব েুখসঝনাচসনঢ পঢনটি বসসনওঝবঢী
ওারডরূপ্লপ ঈপিাসপঢ ে এবং োসবটি বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার সিপ্লন কৃীঢ ে.
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সগ্নওাপ্লির ওারপ্লড বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো সওঙু িসঢ অপ্লঙ কযগুসর বসসনওঝবঢী ওারড
সাপ্লব সগ্নওািটিপ্লও োেী ওরা যাে না, ণঘ ংিাগুসর দ্বারা সগ্ন বীমা পসসগুসর িীপ্লন
কগুস প্রোন ওরা ে।
এআ প্রওার িসঢগুস ঈোরড প্লঢ পাপ্লর

–

 সগ্নসনবসাপপ্লনর চনে বেবহৃঢ চপ্লর দ্বারা ো ম্পসত্তর িসঢ
 সগ্নসনবসাপনওারীপ্লের ে দ্বারা ঢাাঁপ্লের োসেত্ব পাপ্লনর মেওাীন ম্পসত্তর িসঢ
 সগ্নওাপ্লির ম্মুঔীন ো এওটি বাস
মপ্লে ো ম্পসত্তর িসঢ

কণপ্লও নে এওটি সনরাপে িাপ্লন িানান্তওরপ্লডর

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 8
এওটি কখা াে ঘ ার মপ্লে েুখসঝনাে পপ্ল সকপ্লে সভপ্লচ মাটিপ্লঢ পপ্ল ণাওার ওারপ্লড শ্রী সপপ্লন্টার
সনঈমুসনো প্লেসঙ। সনঈমুসনো শ্রী সপপ্লন্টার মৃঢুের ওারড সঙ। মৃঢুে বসসনওঝবঢী ওারডটি সও?
I. সনঈমুসনো
II. কখা া
III. কখা োরচসনঢ েুখসঝনা
IV. েূভসাকে

ারাংল
a) বীমার প্রসক্রোটিপ্লঢ ঘারটি ঈপাোন অপ্লঙ (ম্পে, ছুাঁ সও, ছুাঁ সওর এওসত্রওরড এবং এওটি
বীমাঘু সি)।
b) এওটি ম্পে ওপ্লেও প্রওার ুসবিা ঈত্পােন ওপ্লর এবং কটির মাসওপ্লও এওটি মূে প্রোন
ওপ্লর।

c) এওটি িসঢর ্ভকাবনার প্রসঢসনসিত্বওারী  ছুাঁ সও।
d) বিা ণবা বিামূ কযগুস িসঢটির ্ভকাবনা এবং ঢীব্রঢা বৃসে ওপ্লর কগুসপ্লও সবপে
সাপ্লব ঈপ্লেঔ ওরা ে।
e) কাসডসঢও নীসঢটিপ্লও, কযটি বীমাপ্লও ্ভকব ওপ্লর, ছুাঁ সওর এওসত্রওরপ্লডর নীসঢ বপ্ল।
f) এওটি তবি ঘু সির ন্তকসঢ , প্রস্তাব এবং গ্রড, সবপ্লবঘনা, অআনানুকঢা, পিকপ্লডর িমঢা
এবং পিকপ্লডর মিেবঢী ঘু সিটি।
g) িসঢপূরপ্লডর প্রসঢশ্রুসঢটি সনসশ্চঢ ওপ্লর কয বীমাওৃ প্লঢর অওসিও খঝনার ওারপ্লড ঢাাঁর িসঢটির
সবরুপ্লে িসঢপূরড পাোটি।
h) াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ণস , বীমাওৃ প্লঢর সনওঝ প্লঢ বীমার সবেবস্তুর প্লঙ্গ ম্পওস যুি ও প্রওার
সিওার এবং প্রসঢওারমূপ্লর বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরড।
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i) ংপ্লযাচপ্লনর নীসঢটি, কবাছাে কয যসে এওআ ম্পপ্লের এওাসিও বীমা ংিার প্লঙ্গ বীমা ওরাপ্লনা
ে, ও ংিা দ্বারা প্রেত্ত কমাঝ িসঢপূরডটি ম্মুঔীন ো প্রওৃ ঢ িসঢর সিও প্লঢ পারপ্লব
না।
j) বীমার ও ঘু সিগুসআ আঈপ্লবসরমা ফাআড্ নীসঢ সভসত্তও ে।
k) 'বীমাপ্লযাকে স্বাণস'-এর সবেেমানঢাটি  প্রপ্লঢেও বীমাঘু সির এওটি পসরাযস ঈপাোন এবং
বীমার চনে অআনঢ প্রপ্লোচনীে এওটি পূবল
স ঢস ।
l) প্রসক্সপ্লমঝ বা সনওঝঢম ওারডটি  বীমার এওটি প্রিান নীসঢ এবং এটি িসঢ বা ধ্বংওারী
খঝনাটি সওভাপ্লব খঝ এবং কটি ঢেআ এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারডস্বরূপ সওনা কআ সবে
ম্পসওস ঢ।

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ম্পে
ছুাঁ সও
সবপে
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
প্রস্তাব এবং গ্রড
অআন ম্মঢ সবপ্লবঘনা
ওনপ্লনা েট অআপ্লটম
আঈপ্লবসরমা ফাআপ্লট
প্রাসঙ্গও ঢণেমূ
বীমাপ্লযাকে স্বাণস
াপ্লব্রাপ্লকলন
ংপ্লযাচন
বসসনওঝবঢী ওারড
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ক্ষনরজরক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও পঙন্নটি  II.
ঘু সর ওরা মাপত্রগুস অআনানুকঢার নীসঢটিপ্লও ভঙ্গ ওপ্লর এবং ঢার ফপ্ল এওটি বীমাপ্লযাকে ছুাঁ সওর
প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর না।
উির

2

ঠিও পঙন্নটি  II.
ব প্রপ্লোকটি এওটি তবি ঘু সির ঈপাোন নে।
উির

3

ঠিও পঙন্নটি  III.

ক্রঘা়িায় চ়িাকাীন ঘটা েুঘপটনাট ক্রই ঘটনামূরর প্রবারর ূচনা করর
ঘটনাচরে শ্রী ক্ষপরন্টার মৃতুযর কারণ য় এবং তাই এট বপ ক্ষনকটবতী কারণ।

ক্রযগুক্ষ

স্ব-পরীিরণর প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

নীসঢকঢ সবপপ্লের ণস :
I.

কওান এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও ত্রুটিমূ

II. এওচন বেসির ন্তসনসসঢ ঢঢা এবং মূেপ্লবািমূ
III. িমীে সবোপ্লর ছুাঁ সওমূ
IV. বীমা ওরপ্লডর ম্পেটির সবপে মূ
প্রশ্ন

2

ছুাঁ সওর সনপ্লেসল ওপ্লর:
I.

জ্ঞানঢাচসনঢ ভীসঢ

II. িসঢর ্ভকাবনা
III. চন ািারপ্লডর িাপ্লনর সবগ্ফমূ
IV. সবপে
উির

3

___________ণস  এওচপ্লনর সবসনপ্লোকগুসর সবসভন্ন প্রওার ম্পপ্লের মপ্লিে সবঢরড ওরা।

I.

এওসত্রওরড

II. সবপ্লওন্ধীওরড
III. চুো কঔা
IV. কসঢলী ছুাঁ সও
প্রশ্ন

4

_____________ টি এওটি ম্পপ্লের নমুনা নে।
I.

বাস

II. ূযসাপ্লাও
III. যন্ত্রাসেমূ
IV. কমাঝর যান
প্রশ্ন

5

______________ টি ছুাঁ সওর এওটি ঈোরড নে।
I.

েুখসঝনার ওারপ্লড কাস

িসঢ

II. বৃসির চপ্লর চনে মাপপ্লত্রর িসঢ
III. বেবাপ্লরর মািেপ্লম কাস র ঝাোপ্লরর িে-িসঢ
IV. সগ্নওাপ্লির চনে ম্পসত্তর িসঢ
প্রশ্ন

6

ভূ সমওম্প সনম্নসসঔঢটির এওটি ঈোরড:
I.

সবপযসেসভসত্তও ছুাঁ সও

II. কসঢলী ছুাঁ সও
III. প্রাসন্তও ছুাঁ সও
IV. ফাঝওামূও ছুাঁ সও
প্রশ্ন

7

সনম্নসসঔঢ বিবেটির বসাসিও ঈপযুি যুসিগ্রাে মঢু টি সনবসাঘন ওরুন।
বিবে: বীমা এওটি ম্পেপ্লও িসঢ ণবা ধ্বং কণপ্লও রিা ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
I.

ঢে

II. সমণো
III. অংসলও ঢে
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প্রপ্লোচনীেভাপ্লব ঢে নে

IV.
প্রশ্ন

8

__________________ এর ণস  বীমাওৃ প্লঢর সনওঝ প্লঢ বীমার সবেবস্তুর ম্পসওস ঢ ও
সিওার এবং ঈপলমমূপ্লর বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরন।
I.

ংপ্লযাচন

II. াপ্লব্রাপ্লকলন
III. অআনকঢ সবপে
IV. ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
প্রশ্ন

9

______________ এটি  এওটি ঢপ্লণের নমুনা, কযটি বীমাওারী দ্বারা চানপ্লঢ ঘাো না প্ল
ঈপ্লন্মাঘন ওরার প্রপ্লোচন নাআ।
I.

বীমাওৃ প্লঢর বে

II. সগ্নসনবসাপও বেবিার ঈপসিসঢ
III. ঈষ্ণঢাচসনঢ ুিঢা
IV. বীমা ম্পসওস ঢ নোনে সবস্তাসরঢ সববরডমূ
প্রশ্ন

10

________________  এওটি ঘু সির সবপ্লে অপ্লাঘনার মপ্লে এওটি ভ্রান্ত বিবে প্রোন।
I.

ভ্রান্ত ঈপিাপনা

II. ংপ্লযাচন
III. প্রস্তাব
IV. প্রসঢসনসিত্ব

ক্ষনরজরক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও পঙন্নটি  I.
নীসঢকঢ সবপপ্লের ণস এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও ঔুাঁঢমূ।
উির

2

ঠিও পঙন্নটি  II.
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‘ছুাঁ সও’ এওটি িসঢর ংপ্লওঢ প্রোন ওপ্লর।
উির

3

ঠিও পঙন্নটি  II.
সবপ্লওন্ধীওরপ্লডর ণস  সবসভন্ন প্রওার ম্পপ্লের মপ্লিে কওান এওচন বোসির সবসনপ্লোকগুসর
সবঢরড।
উির

4

ঠিও পঙন্নটি 

II.

ূযসাপ্লাওপ্লও এওটি ম্পপ্লের কিডীভু ি ওরা যাে না ওারড এটি প্রােূভসাবঢার এবং মাসওানার
পরীিাটিপ্লঢ ঈত্তীডস ে না।
উির 5
ঠিও পঙন্নটি  III.
ািারড বেবাপ্লরর দ্বারা িে-িসঢগুস ছুাঁ সও সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে না।
উির

6

ঠিও পঙন্নটি 

I.

ভূ সমওম্প এওটি সবপযসেমূও ছুাঁ সওর ঈোরড।
উির

7

ঠিও পঙন্নটি  I.
বীমা এওটি ম্পেপ্লও িসঢ ণবা ধ্বং কণপ্লও রিা ওরপ্লঢ পাপ্লর না।
উির

8

ঠিও পঙন্নটি  II.
াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর ণস  বীমাওৃ প্লঢর সনওঝ প্লঢ বীমার সবেবস্তু ম্পসওস ঢ ও সিওার এবং
ঈপলমমূপ্লর বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরন।
উির

9

ঠিও পঙন্নটি  II.
বীমা ক্রপ্লের ওাপ্ল সচজ্ঞাা না ওরা প্ল, সগ্নসনবসাপও বেবিার ঈপ্লেঔ ওরার প্রপ্লোচন নাআ।
উির

10

ঠিও পঙন্নটি  I.
ভ্রান্ত ঈপিাপনা  এওটি ঘু সির সবপ্লে অপ্লাঘনার ওাপ্ল এওটি ভ্রান্ত বিবে কপল ওরা।
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অধ্যায় 23
েক্ষ রচনা
অধ্যারয়র ভূক্ষমকা
বীমা সলপ্লল্প, অমাপ্লের বহু ংঔোও ফমস, েস প্রভৃ সঢ সনপ্লে ওাচ ওরপ্লঢ ে। এআ িোে অমাপ্লের
এওঝা বীমা ঘু সিপ্লঢ সবসভন্ন েস  কগুসর গুরুত্ব ম্পপ্লওস পসরসঘঢ ওরাপ্লব। এঙা া প্রপ্লঢেওটি
ফপ্লমসর ঠিও প্রওৃ সঢ, ওীভাপ্লব কগুস পূরড ওরপ্লঢ ে এবং এআ সনসেস ি ঢণে ঘাোর ওারড ওী কআ
বোপাপ্লর এওঝা িারডা কেপ্লব এআ িোে।
পাঠযূক্ষচ
A. কপ্রাপ্লপাচা ফমস
B. কপ্রাপ্লপাচা স্বীওৃ সঢ (োেগ্রড)
C. সপ্রসমোম প্রাসপ্ত
D. ওভার কনাঝ / বীমার লংাপত্র / পসস েস
E. োরীু্যাসন্টমূ
F. নীসঢর বোঔো
G. পসসর বোঔো
H. পুননসবীওরড কনাটি

এআ িোে প ার পর, অপসন িম প্লবন:
a)
b)
c)
d)
e)

কপ্রাপচা ফপ্লমসর সবেবস্তু বোঔো।
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত বোঔো ওরপ্লঢ।
ওভার কনাঝ এবং বীমা লংাপপ্লত্রর ঠিওভাপ্লব মূোেড  বোঔো ওরপ্লঢ।
বীমা পসসর েসপ্লর লঢস াবী বোঔো ওরপ্লঢ
পসস োরীু্যাসন্ট  ঢোেপ্লনর বোঔো
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A. ক্রপ্রারপাজা ফমপ
বীমাওারী  বীমাওারপ্লওর মপ্লিে কবাছাপ া  স্বচ্ছঢা অনার ঈপ্লেপ্ললে বীমার েস রঘনা ওরা প্লে
ণাপ্লও। এমন সওঙু েস সনসেস ি রপ্লেপ্লঙ যা বীমা বেবাে প্রঘসঢভাপ্লব বেবার ওরা ে। কক্রঢার
খসনষ্ঠ বেসি োে বীমা এপ্লচন্টপ্লওআ কক্রঢার মুপ্লঔামুসঔ প প্লঢ ে এবং ংসিি েস ম্পপ্লওস মস্ত
প্লন্ন েূর ওসরপ্লে কগুস পূরড ওরপ্লঢ াাযে ওরপ্লঢ ে। বীমা কওাম্পাসন কক্রঢা  ঢাাঁর ঘাসো
চানপ্লঢ পাপ্লর কওবমাত্র কক্রঢার কপল ওরা েস কণপ্লওআ। এরাআ বীমাওারওপ্লও ছুাঁ সওর গুরুত্ব বুছপ্লঢ
াাযে ওপ্লর।
প্রসঢঝা েসপ্লর ঈপ্লেলে  েসপ্ল ণাওা ঢণে এবং বীমাে ঢাপ্লের প্রাসঙ্গওঢা  গুরুত্ব কবাছা ঈসঘঢ
এপ্লচপ্লন্টর।
1. ক্রপ্রারপাজা ফমপ
েস রঘনার প্রণম পযসাপ্লে চরুরী প্লা কপ্রাপ্লপাচা ফমস যার মািেপ্লম বীমাওারী চানাে:





সঢসন কও,
ওী িরপ্লনর বীমা ঢাাঁর প্রপ্লোচন,
সঢসন যার বীমা ওরপ্লঢ ঘাআপ্লঙন ঢার ম্বপ্লে সবস্তাসরঢসববরড
ওঢ মপ্লের চনে বীমাটি ওরা প্লচ্ছ।

সবস্তাসরঢ মাপ্লন প্লা অসণসও মূে  বীমার সবপ্লের প্লঙ্গ যুি মস্ত ঢোবলেওঢণে।
a) বীমাকারক দ্বারা ঝুঁু ক্ষকর মূায়ণ
i. বীমার জনয ‘‘ক্রপ্রাপজা ফমপ ’’ ক্রপ্রারপাজার বা প্রস্তাবকরক পূরণ কররত রব,
ছুাঁ সওর সনসরপ্লঔ বীমাওারপ্লওর প্রপ্লোচন মপ্লঢা মস্ত ঢোবলেও ঢণে ঢু প্ল িরপ্লঢ, যাপ্লঢ
বীমাওারও সোন্ত সনপ্লঢ পাপ্লরন :
 গ্রড ওরপ্লব নাসও প্রঢোঔান ওরপ্লব এবং
 ছুাঁ সও গ্রড ওরার কিপ্লত্র মঞ্জুর ওরা প্লব এমন িসঢপুরপ্লডর ার যা লঢস াবীযুি
কপ্রাপচা ফপ্লমস কআ ঢণে ণাপ্লও যা প্রস্তাসবঢ বীমার চনে ছুাঁ সও সনপ্লঢ বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ
ঔুবআ েরওারী। সবোপ্লযাকে নীসঢ  বস্তুকঢ ঢণেপ্রওাপ্ললর ওঢস বে ঈভেআ বীমার চনে
কপ্রাপ্লপাচা ফমস সেপ্লেআ শুরু ে।
বস্তুকঢ ঢণে প্রওাপ্ললর ওঢস বে নীসঢর শুরু কণপ্লওআ ঈদ্ভু ঢ ে এবং ঘু সি কল োর পপ্লর
ঘপ্ল। এআ নীসঢঝাআ িোে 2 –এ সবস্তাসরঢভাপ্লব অপ্লাসঘঢ প্লেপ্লঙ।)
উোরণ
বীমাওারীর যসে এওঝা োামস রাঔার প্রপ্লোচন পপ্ল বা সঢসন যসে চাসনপ্লে ণাপ্লওন কয ঢার ককাড
চুপ্লোসর কলারুপ্লম এওঝা প্লঝাপ্লমটিও োামস সপ্লিম অপ্লঙ, ঢাপ্ল ঢাাঁর শুিুমাত্র এঝা চানাপ্লনাআ
েরওার, ঢা নে, ঈপরন্তু ঢাাঁপ্লও এঝা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব কয পসস সপসরেপ্লটর মপ্লিে ঢাাঁর এআ
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বেবিাঝা োসওস ং ওসিলপ্লন ণাওপ্লব। োামস ণাওাঝা প্লা বীমাওারপ্লওর ওাপ্লঙ এওঝা বস্তুকঢ সবে।
এআ সবেগুসর সভসত্তপ্লঢআ বীমাওারও ছুাঁ সওর মূোেড ওপ্লরন।
ািারডঢ বীমাওারওরা ঙাপাপ্লনা কপ্রাপ্লপাচা ফমস সেপ্লে ণাপ্লওন, যাপ্লঢ বীমা কওাম্পাসনর নাম,
কাপ্লকা, ঠিওানা বীমার কিডী / িরড / পপ্লডের বেবার আঢোসের ঈপ্লেঔ ণাপ্লও। কপ্রাপ্লপাচা
ফপ্লমস এওঝা ঙাপাপ্লনা ঢণোবী যুি ওরাঝা প্লা বীমাওারপ্লওর ওাপ্লঙ করোচ-মাসফও সবে,
যসে এর চনে কওাপ্লনা িোিাটস ফরমাঝ বা ভো ঘাু কনআ।
উোরণ
এআ িরপ্লনর কনাপ্লঝর সওঙু ঈোরড প্লা:
‘ছুাঁ সও মূোেপ্লডর কিপ্লত্র বস্তুকঢ ঢণে না-চানাপ্লনা, সবভ্রাসন্তওর ঢণে কেো, চাসোসঢ
বীমাওারীর প্লযাসকঢা আুে ওরা পসসর অঢাে িসঢপূরড বাসঢ প্লঢ পাপ্লর।’,

বা

‘যঢিড না কওাম্পাসন প্রস্তাব গ্রড ওরপ্লঙ  পুপ্লরা সপ্রসমোম কেো প্লচ্ছ, ঢঢিড কওাম্পাসন
ছুাঁ সওপ্লঢ ণাওপ্লব না।’

গুরুত্বপূণপ
বস্তুগত তথযমূ : বীমাওারপ্লওর দ্বারা ছুাঁ সওর চনে িসঢপূরপ্লডর োে সনপ্লঢ এগুস প্লা
গুরুত্বপূডস, অবসলেও  প্রাসঙ্গও ঢণে। নে ভাপ্লব বপ্ল, এআ ঢণেগুস প্লা বীমার সবপ্লের প্লঙ্গ
যুি সবে যা সনম্নসসঔঢ কিপ্লত্র বীমাওারওপ্লও সোন্ত সনপ্লঢ প্রভাসবঢ ওপ্লর:
i. বীমার ছুাঁ সও কনপ্লবন সও কনপ্লবন না,
ii. ওী পসরমাড সপ্রসমোম ঘাো প্লব ঢা সির ওরপ্লঢ, এবং
iii. বিা ম্পপ্লওস ঘু সির সবপ্লল লঢস  যার অঢাে ছুাঁ সওঝাপ্লও িসঢপূরপ্লডর অঢাে অনা
প্লব এবং ওঢ িসঢপূরড কেো প্লব ঠিও ওরা।
প্ররপাজা ফরমপ ক্রঘাণা : ািারডঢ বীমা কওাম্পাসন কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর কলপ্ল এওঝা কখাডাপত্র
কযাক ওপ্লরন কযঔাপ্লন বীমাওারীপ্লও আ ওরপ্লঢ ে। এপ্লঢ সনসশ্চঢ ওরা ে কয বীমাওারী কয ফমস
পূরড ওপ্লরপ্লঙন ঢাপ্লঢ সঢসন সনঔুাঁঢভাপ্লব  বুপ্লছ মস্ত ঢণে সেপ্লেপ্লঙন, যাপ্লঢ কক্লআপ্লমর মে কওাপ্লনা
মঢসবপ্লরাি, বাখঝনাসমণো বডসনার োসবর বওাল না ণাপ্লও। এপ্লঢ বীমাওারীর সেও কণপ্লও পরম
র সবোপ্লর মূ নীসঢর ওাচ ওপ্লর।
উোরণ
এই ধ্ররনর ক্রঘাণার উোরণ রা :
‘অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ  পপ্লরাোনা সেসচ্ছ কয ঈপপ্লরর সববৃসঢগুস ঢে এবং বসেও
কণপ্লওআ ম্পুডস এবং এঙা া অর কওাপ্লনা ঢণে কনআ যা বীমার অপ্লবেপ্লনর চনে প্রাসঙ্গও, যা অসম
অপনাপ্লও চানাআসন।’
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‘অসম/অমরাম্মঢ কয এআ প্রস্তাব  কখাডা অমার/অমাপ্লের এবং (বীমাওারপ্লওর নাম)-এর মপ্লিে
ঘু সির সভসত্ত প্লব।’

b) ক্রপ্রারপাজা ফরমপ র প্ররশ্নর ধ্রন
সও িরপ্লনর বীমা ঢার সভসত্তপ্লঢ এওঝা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর প্রপ্লশ্নর ংঔো  প্রওৃ সঢ েবে প্লঢ
পাপ্লর।
i. সগ্নচসনঢ ুরিা বীমা কপ্রাপ্লপাচা ফমস ািারডঢ বেবহৃঢ ে খর, কোওান প্রভৃ সঢর মপ্লঢা
প্লপিাওৃ ঢ র/ কমাঝামুটি মাপ্লনর ছুাঁ সওর চনে ব
সলল্প ংক্রান্ত ছুাঁ সওর চনে ছুাঁ সও
গ্রপ্লডর অপ্লক বীমাওারওআ ছুাঁ সও ঔসঢপ্লে কেঔার বেবিা ওপ্লরন। কওাপ্লনা কওাপ্লনা মে সনসেস ি
ঢণে, ংগ্রপ্লর চনে কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর প্লঙ্গ সবপ্লল প্রশ্নাবী কেো ে।
সগ্ন বা ফাোর বীমা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস নোনে সবপ্লের প্লঙ্গ ম্পসত্তর সববরড চানপ্লঢ
ঘাো ে, যার মপ্লিে সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস ণাওপ্লব:







বাআপ্লরর কেো  ঙাপ্লের সনমসাড, ওঢ ঢা বাস
বাস র প্রপ্লঢেও ংপ্ললর বা
সবপজ্জনও সচসনপ্লর ঈপসিসঢ
ঈৎপােন প্রসক্রো
বীমার চনে প্রস্তাসবঢ ে
বীমার মেওা, প্রভৃ সঢ

ii. ক্রমাটর ইনুযরররন্পর জনয, কাস র ম্পপ্লওস প্রশ্ন ওরা ে, ঢার পাপ্লরলন, কওান
কওাম্পাসনর তঢসর  বনিমঢা ওঢ, মাসও ওীভাপ্লব এঝাপ্লও রিডাপ্লবিড ওপ্লরন  ংসিি
বীমার আসঢা।
iii. স্বািে, বেসিকঢ েুখসঝনা  ভ্রমড বীমার মপ্লঢা বেসিকঢ াআপ্লন, কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর নওলা
ওরা ে প্রস্তাবপ্লওর স্বািে, চীবনযাপন প্রডাী, অপ্লকর স্বািে পসরসিসঢ, কমসটওো
আসঢা, বংলকঢ তবসলিেগুস, অপ্লকর বীমার সভজ্ঞঢা প্রভৃ সঢ।
iv. অনযানয ক্ষবক্ষবধ্ বীমায়, কপ্রাপ্লপাচা ফমস বািেঢামূও এবং এর প্লঙ্গ এওঝা কখাডাপত্র
চুপ্ল কেবা ে যা সবোপ্লযাকে ওঢস প্লবে ািারড অআনপ্লও প্রসঢসষ্ঠঢ ওপ্লর।
c) একট প্রস্তারবর উপাোনমূ
i. প্রস্তাবরকর পূণপাে নাম
প্রস্তাবপ্লওর ঈসঘঢ সনপ্লচপ্লও দ্বেণসীনভাপ্লব লনাি ওরপ্লঢ পারা। এঝা বীমাওারপ্লওর চনে
গুরুত্বপূডস যাপ্লঢ সঢসন চাপ্লনন কয ওার প্লঙ্গ সঢসন ঘু সি ওপ্লরপ্লঙন, যাপ্লঢ পসসর অঢাে
ুসবিাগুস বীমাওারী কপপ্লঢ পাপ্লরন। পসরঘে িাপন প্লা গুরুত্বপূডস, এমনসও কআ কিপ্লত্র
কযঔাপ্লন নে কওঈ বীমাওৃ ঢ ছুাঁ সওর এওঝা াভ কপপ্লঢ পাপ্লরন (কযমন এওঝা মঝসপ্লকচ,
মৃঢুের কিপ্লত্র বোে ণবা অআনী ঈত্তরাসিওারী)  কক্লআম ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
ii. প্রস্তাবরকর ঠিকানা  ক্রযাগারযারগর ক্ষববরণ
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ঈপপ্লর বসডসঢ ওারডগুসআ প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা  পালাপাসল কযাকাপ্লযাপ্লকর সববরড ংগ্রপ্লর চনে
প্রপ্লযাচে।
iii.

প্রস্তাবরকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা
সওঙু কিপ্লত্র কযমন স্বািে  বেসিকঢ েুখসঝনার বীমা, প্রস্তাবপ্লওর কপলা, বৃসত্ত ণবা
বেবার গুরুত্ব ণাপ্লও ওারড এগুস ছুাঁ সওর এওঝা ঈপাোন বন ওরপ্লঢ পাপ্লর।
উোরণ

একটা
খাবার
কররত
প়িার
iv.

ফাে ফুড ক্রররস্তারার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁরক তাুঁর ক্রেতার
ক্রপৌুঁরছ ক্রেয়ার জনয ঘন ঘন ক্রমাটরবাইরক াই ক্ষস্পরড যাতায়াত
য়, ঐ একই ক্রররস্তারার অযাকাউন্টযারন্টর তু নায় তাুঁর েুঘপনটায়
ম্ভাবনা ক্রবক্ষল থারক।

বীমার ক্ষবয়বস্তুর ক্ষববরণ  পক্ষরক্ষচক্ষত

প্রস্তাবওপ্লও কয সবেবস্তুর ঈপর সঢসন বীমা ওরাপ্লঢ ঘাআপ্লঙন কআ সবেবস্তু স্পিভাপ্লব বডসনা
ওরা চরুরী।
উোরণ
প্রস্তাবওপ্লও বডসনা কেো প্রপ্লোচন যসে এঝা ে :
এওঝা প্রাআপ্লভঝ কাস
[আসঞ্জন নম্বর, কঘস নম্বর, করসচপ্লেলন নম্বর প্রভৃ সঢর মপ্লঢা
ঢার লনািওরডগুস] ণবা
ii. এওঝা অবাসও বাস [পুপ্লরা ঠিওানা  লনািওরড ] ণবা
iii. সবপ্লেল ভ্রমড [ওার প্লঙ্গ, ওঔন, কওান কেপ্লল, ওী ঈপ্লেপ্ললে] ণবা
iv. এওচন বেসির স্বািে [কাওটির নাম, ঠিওানা  লনািওরড] প্রভৃ সঢ কও নুযােী
v. াম েুটস আসঙ্গঢ কেে পসসর অঢাে বীমাওারপ্লওর োেবেঢার ীমা  মস্ত
কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস এঝা ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ ে।
i.

উোরণ

ম্পক্ষি বীমার ক্রিরত্র, এটা রা বীমার জনয প্রস্তাক্ষবত ক্ষবয়বস্তুর আক্ষথপক মূয। স্বারস্থযর
ক্রিরত্র এটা র াপাতার ক্ষচক্ষকৎার খরচ, আবার বযক্ষিগত েুঘপটনার ক্রিরত্র েুঘপটনায়
প্রাণাক্ষন, অোক্ষন, বা েৃক্ষষ্ট াক্ষনর জনয একটা ক্ষনধ্প াক্ষরত মূয।
vi. অতীত  বতপমান বীমা
বীমাওারপ্লওর ওাপ্লঙ ঢাাঁর অপ্লকর বীমা ণাওপ্ল ঢার সবস্তাসরঢ ঢণে প্রস্তাবওপ্লও চানাপ্লঢ প্লব।
এঝা ঢাাঁর বীমার আসঢা চানার চনে। বাচাপ্লরর সওঙু বেবিা রপ্লেপ্লঙ যার মািেপ্লম
বীমাওারওরা ককাপনীেঢার প্লঙ্গ বীমাওারীর ম্পপ্লওস ঢণে অোন প্রোন ওপ্লর।
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প্রস্তাবপ্লওর এওণা চানা প্রপ্লোচন কয কওাপ্লনা বীমাওারও ঢাাঁর প্রস্তাব প্রঢোঔোন ওরপ্লঢ পাপ্লরন,
কওাপ্লনা সবপ্লল লঢস অপ্লরাপ ওপ্লরা, সরসনঈোপ্লর মে বা সঢ সপ্রসমোম ঘাো সরসনঈ ওরপ্লঢ
স্বীওার ওপ্লরা বা পসস বাসঢ ওরার মঢ ওাচগুস ওপ্লর ণাওপ্লঢ পাপ্লরন।
সদ্বঢীে কওাপ্লনা বীমাওারপ্লওর ওাপ্লঙ প্রণম বীমার সবস্তাসরঢ সববরড, বীমাওারপ্লওর নাম 
চানাপ্লনা চরুরী। সবপ্লল ওপ্লর ম্পসত্ত বীমার কিপ্লত্র, এওঝা ্ভকাবনা ণাপ্লও কয বীমাওারী সভন্ন
সভন্ন বীমাওারপ্লওর কণপ্লও পসস সনপ্লে ণাওপ্লঢ পাপ্লরন ওারড যঔন কওাপ্লনা িসঢ প্লব, এওাসিও
বীমাওারপ্লওর কণপ্লও কক্লআম ওরা যাপ্লব। যাপ্লঢ বীমাওারী এওআ ছুাঁ সওর চনে এওাসিও বীমা
পসসর কণপ্লও াভ অোে না ওরপ্লঢ পাপ্লরন ঢার চনেআ প্রণম বীমার ঢণোবীর
প্রপ্লোচনীেঢা।
এওআভাপ্লব, বেসিকঢ েুখসঝনাচসনঢ বীমাে এওচন বীমাওারও ঘাআপ্লবন ওভাপ্লরপ্লচর পসরমাডপ্লও
ীসমঢ ওরপ্লঢ (াম আনসটস) যসে এওআ বীমাওারী নে PA পসসর অঢাে াভ কপপ্লে
ণাপ্লওন।
অনুলীন
পূবসবঢী িোেগুসর মপ্লিে বীমা নীসঢর সবওল্প নুোন ওরুন এবং িসঢপূরড, বোন,
সবোপ্লযাকেঢার প্রওাল বেবাসরওভাপ্লব ওীভাপ্লব কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর নওলাে প্রপ্লোক ে ঢা কমাপ্লনার
কঘিা ওরুন।
কমাঝর  ফাোর কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর এওঝা ওপ্লর নমুনা োপ্লনক্সঘার A  B-কঢ কেো প্লেপ্লঙ।

অনুগ্র করর ক্রপ্রারপাজা ফমপ টা মন ক্ষেরয় প়িুন এবং ক্রবাঝার ক্রচষ্টা করুন ক্রপ্রারপাজা
ফরমপ র ক্ষবয়বস্তুর উপিগুক্ষ এবং বীমার চু ক্ষিরত ক্রগুক্ষর প্রাক্ষেকতা।
vii. িক্ষতর অক্ষভজ্ঞতা
প্রস্তাবওপ্লও ঢাাঁর িসঢর পূডসাঙ্গ সববরড সেপ্লঢ বা ে, ঢা বীমা ওরা না প্লে ণাওপ্ল। এটি
বীমাওারওপ্লও বীমার সবেবস্তু ম্পপ্লওস এবং ঢীপ্লঢ ওীভাপ্লব বীমাওারী এআ ছুাঁ সও ামপ্লপ্লঙন

কআ ঢণে কেপ্লব। বীমা কওাম্পাসনর সনম্নি ওরসডওরা এআ িরপ্লনর ঈত্তরগুস কণপ্লও ছুাঁ সওর সবেঝা
অপ্লরা ভাপ্লা বুছপ্লঢ পারপ্লবন এবং সঢসরি সববরড ংগ্রপ্লর চনে পসরেলসপ্লনর প্রপ্লোচন রপ্লেপ্লঙ
সওনা ঢার সোন্ত সনপ্লঢ পারপ্লবন।
viii.

বীমাকারীর ক্রঘাণা

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর ঈপ্লেলে কযপ্লঢু বীমাওারওপ্লও মস্ত ঢণে চানাপ্লনা, ফপ্লমস বীমাওারীর ঢরপ্লফ
এওঝা কখাডা ণাপ্লও যাপ্লঢ বা ে মস্ত ঈত্তর ঢে  সনঔুাঁঢ এবং সঢসন এআ ফমসপ্লওআ বীমা
ঘু সির সভসত্ত ওরপ্লঢ রাসচ অপ্লঙন। কয কওাপ্লনা ভু  ঈত্তরআ বীমাওারওপ্লও ঘু সি ঙ্ঘপ্লনর সিওার
কেপ্লব। আ, ঢাসরঔ  কওাপ্লনা কিপ্লত্র এপ্লচপ্লন্টর ুপাসরল ম্পসওস ঢ নোনে সবভাকগুস ব
কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসআ এওআ রওম।
ix. কযঔাপ্লন কওাপ্লনা কপ্রাপ্লপাচা ফমস বেবহৃঢ েসন, বীমাওারও কমৌসঔওভাপ্লব বা সসঔঢভাপ্লব
পাো ঢণেগুস করওটস ওরপ্লবন এবং 15 সেপ্লনর মপ্লিে কগুসপ্লও প্রস্তাবপ্লওর কণপ্লও ুসনসশ্চঢ
ওপ্লর কআ ঢণে ওভার কনাঝ বা পসসপ্লঢ এওত্রীভূ ঢ ওরপ্লব। বীমাওারও যসে ওঔপ্লনা োসব
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ওপ্লরন কয এওঝা ওভাপ্লরর মঞ্জুসরপ্লঢ কওাপ্লনা সবেবস্তু ম্পপ্লওস প্রস্তাবও কওাপ্লনা বস্তুকঢ ঢণে
কঘপ্লপ ককপ্লঙন বা সবভ্রান্ত ওপ্লরপ্লঙন বা সমণো ঢণে সেপ্লেপ্লঙন ঢাপ্ল কওাপ্লনা ঢণে করওটস না
ণাওপ্ল ঢা প্রমাপ্লডর ভার বীমাওারপ্লওর ঈপপ্লরআ বঢস াপ্লব।
এর মারন বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর একটা কতপবয রা ক্রমৌক্ষখকভারব ক্রেয়া মস্ত তথয ক্ররকডপ
করা, যা এরজন্টরক মাথায় ক্রররখ ফরা আপ কররত রব।
2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা
মিেিঢাওারীর ঈভে পি ণসাৎ বীমাওারী  বীমাওারও ঈভপ্লের প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণাপ্লও
এওচন এপ্লচন্ট বা কব্রাওার বীমা কওাম্পাসন  বীমাওারীর মপ্লিে মিেিঢাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন
এবং ঢাাঁর োসেত্ব ণাপ্লও ছুাঁ সও ম্পপ্লওস বীমাওারী, বীমাওারওপ্লও কয ঢণে সেপ্লেপ্লঙন ঢার মস্ত
সনসশ্চঢ ওরা।
IRDA সবসি মিেিঢাওারীপ্লও এআ প্রঢোলা পূরপ্লডর োসেত্ব সেপ্লেপ্লঙন।
গুরুত্বপূণপ
প্রঢোলা পূরপ্লড এওচন মিেিঢাওারীর ওঢস বে
IRDA প্রসবিাপ্লন বা প্লেপ্লঙ ‘‘এওচন বীমাওারও বা ঢার এপ্লচন্ট বা নে মিেিঢাওারী মস্ত
সবেবস্তুর ঢণে কেপ্লবন যাপ্লঢ এওঝা প্রস্তাসবঢ ওভাপ্লরর চনে ঢাাঁর বপ্লঘপ্লে কবসল স্বাণস রিা ে ঢা
কেঔার চনে সোন্ত কনো ে।
প্রঢালা কযঔাপ্লন বীমাওারও বা ঢার এপ্লচন্ট বা এওচন বীমা মিেিঢাওারীর পরামপ্ললসর ঈপর সনভস র
ওপ্লর, এমন বেসি পিপাঢীনভাপ্লব প্রঢোলার পরামলস সেপ্লঢ প্লব।

ক্রকারনা কাররণ ক্রযখারন প্রস্তাব (ক্রপ্রারপাজা)  অনযানয ংক্ষেষ্ট কাগরজ প্রস্তাবরকর দ্বারা
পূরণ য়ক্ষন, ক্রখারন ক্রপ্রারপাজা ফরমপ র ক্রলর প্রতযালা ক্রথরক একটা ংলাপত্র জুর়ি ক্রেয়া
ক্রযরত পারর যা ফরমপ র ক্ষবয়বস্তু  েক্ষ ক্রয তাুঁরক পুররাপুক্ষর বযাখযা করা রয়রছ
ক্রবাঝারব এবং ক্ষতক্ষন চু ক্ষির প্রতযালার তাৎপযপ পুররাপুক্ষর বুঝরবন।
সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরা

1

বোন নীসঢর ঢাৎপযস ওী?
I.

এঝা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয বীমাওারী বীমাওারপ্লওর প্লঙ্গ কক্লআপ্লমর সনসেস ি ংপ্লল বোন রাঔপ্লবন

II. এঝা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয মস্ত বীমাওারী যাাঁরা পুপ্লর এওঝা ংল ঢাাঁরা পুপ্লর এওচন
ংলগ্রডওারী ওরা কক্লআপ্লম বোন রাঔপ্লবন, ঢাাঁপ্লের কেো সপ্রসমোপ্লমর নুপাপ্লঢ
III. এঝা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয এওআ সবেবস্তুর ুরিা অঢার ণাওা এওাসিও বীমাওারও এওপ্লঙ্গ
কক্লআপ্লমর োমাঈন্টঝাপ্লও ভাক ওপ্লর সনপ্লঢ এসকপ্লে অপ্লবন, অর এঝা প্লব ঐ সবেবস্তুপ্লঢ
ঢাাঁপ্লের এক্সপ্লপাচাপ্লরর নুপাপ্লঢ
IV. এঝা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয ারাবঙর িপ্লর মান সওসস্তপ্লঢ বীমাওারী সপ্রসমোপ্লম বোন রাঔপ্লবন।
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B. প্রস্তাব গৃীত (আন্ডাররাইটং)
অপনারা কেপ্লঔপ্লঙন কয এওঝা পূরড ওরা কপ্রাপ্লপাচা ফমস সবস্তৃ ঢভাপ্লব সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস কেে:
বীমাওারীর সবস্তাসরঢ সববরড
সবেবস্তুর সবস্তাসরঢ সববরড
ওী িরপ্লনর ওভার প্রপ্লোচন
বাস্তব তবসলপ্লিের সবস্তাসরঢ আসঢবাঘও  কনসঢবাঘও ঈভে সেওআ সনমসাপ্লডর মান, বে,
সগ্নসনবসাপড রঞ্জাম রপ্লেপ্লঙ সও না, সনরাপত্তার িরড আঢোসে
 বীমা  িসঢর পূবস আসঢা





ওী িরপ্লনর ছুাঁ সওর মান  প্রওৃ সঢর সভসত্তপ্লঢ প্রস্তাব গ্রপ্লডর অপ্লক, ছুাঁ সওটি ঔসঢপ্লে কেঔপ্লঢ বীমাওারও
পূবসপসরেলসপ্লনর বেবিা ওরপ্লঢ পাপ্লর। প্রস্তাপ্লব ঈপব্ধ ঢণে  ছুাঁ সও পসরেলসন সরপ্লপাঝস, সঢসরি
প্রশ্নাবী  নোনে েসপ্লর সভসত্তপ্লঢ বীমাওারও সোন্ত কনন। বীমাওারও এরপর ছুাঁ সওর সবপ্লে ওী
ার সনিসাসরঢ প্লব ঢার সোন্ত কনন এবং সবসভন্ন মাপওাঠির সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোম কডনা ওপ্লরন, যা
ঢারপর বীমাওারীপ্লও চাসনপ্লে কেো ে।
দ্রুঢঢা  েিঢার প্লঙ্গ বীমাওারও প্রস্তাবগুস প্রসক্রো ওপ্লরন এবং ঢারপর মস্ত সোন্ত সসঔঢভাপ্লব
এওটি যুসিঙ্গঢ মপ্লের মপ্লিে চাসনপ্লে কেো ে।
ংজ্ঞা

অিাররাআটিং: ক্ষনরেপ ক্ষলকা অনুযায়ী ক্রকাম্পাক্ষনরক 15 ক্ষেন মরয়র মরধ্য প্রস্তারবর প্রক্ষেয়া
ক্রল কররত য়। আলা করা য় ক্রয এরজন্ট এই মরয়র মরধ্য নজর রাখরবন, ক্রভতরর
ক্রভতরর ফরা-আপ কররবন এবং প্ররয়াজন প়ির ক্রেতা পক্ষররবার মাধ্যরম প্রস্তাবক /
বীমাকারীর রে ক্রযাগারযাগ রাখরবন। প্রস্তাব পরীিা  গ্রণ ম্পরকপ ক্ষদ্ধান্ত ক্রনয়ার এই
ক্রগাটা প্রক্ষেয়াটারক বা য় আন্ডাররাইটং।
সনপ্লচপ্লও পরীিা

2

সনপ্লেসসলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনপ্লও __________সেন মপ্লের মপ্লিে প্রস্তাপ্লবর প্রসক্রো
কল ওরপ্লঢ ে।
I. ৭সেন
II. ১৫সেন
III. ৩০সেন
IV. ৪৫সেন
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C. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত
ংজ্ঞা

ক্ষপ্রক্ষময়াম রা একট বীমার চু ক্ষির অধ্ীরন বীমা করা যায় এমন ক্ষবয়বস্তুর বীমার জনয
বীমাকারকরক বীমাকারীর ক্রেয়া ক্ষবরবচনা বা অরথপ র পক্ষরমাণ।
1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)
বীমা অআন নুযােী, ক্ষপ্রক্ষময়াম আগাম ক্ষেরয় ক্ষেরত য়, বীমার চু ক্ষির শুরুর তাক্ষররখর
আরগ। এঝা প্লা এওঝা গুরুত্বপূডস লঢস , যা সনসশ্চঢ ওপ্লর কয বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপপ্ল
ঢপ্লবআ তবি বীমা ঘু সি ম্পূডস প্লঢ পাপ্লর এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব গ্রড ওরপ্লঢ
পাপ্লর। এআ সবভাকঝা প্লা ভারপ্লঢর ািারড আনুেপ্লরপ্লন্সর এওঝা সবপ্লল তবসলিে।
গুরুত্বপূণপ
a) বীমা অআন, 1938-এর 64 VB িারাে লঢস কেো প্লেপ্লঙ কয অকাম সপ্রসমোম প্রাসপ্ত বা
চমার কোরাসন্ট বা সনিসাসরঢ পেসঢপ্লঢ অকাম চমা না ো পযসন্ত কওান বীমাওারও কওাপ্লনা
ছুাঁ সওর োসেত্ব কনপ্লবন না।
b) কযঔাপ্লন বীমা কওাম্পাসনর ঢরপ্লফ এওচন এপ্লচন্ট বীমার পসসর ঈপর সপ্রসমোম ংগ্র ওপ্লরন,
ঢাাঁপ্লও বোে  টাও সবভাপ্লকর ঙু টি ঙা া ংগ্রপ্লর ঘসব্বল খন্টার মপ্লিে ঢাাঁর ওসমলন বাে না
সেপ্লেআ ককাঝা ঝাওাঝা বীমাওারপ্লওর ওাপ্লঙ চমা কেো বা কপাপ্লি পাঞাপ্লনা।
c) এঝা লঢস রপ্লেপ্লঙ ছুাঁ সওর োসেত্ব গ্রড কআসেন কণপ্লওআ প্লঢ পাপ্লর কযসেন সপ্রসমোমঝা নকপ্লে বা
কঘপ্লও চমা প প্লব।
d) সপ্রসমোম কযঔাপ্লন টাপ্লও বা মাসন টসাপ্লর বা টাপ্লও কঘও পাঠিপ্লে চমা ওরা ে, কআ সেন
কণপ্লওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ প্লব কযসেন মাসন টসার বুও ওরা প্লব বা কঘও টাওমারফঢ
পাঞাপ্লনা প্লব।
e) বীমাওারীপ্লও সপ্রসমোপ্লমর কওাপ্লনা কফরঢ কেোর সবে এপ্ল যা প্লঢ পাপ্লর পসস বাসঢপ্লর কিপ্লত্র বা সনেম
 লঢস বেপ্ল ককপ্ল, কআ কফরঢ কেো ণস বীমাওারও রাসর বীমাওারীপ্লওআ পাঞাপ্লবন এওঝা ক্রস্ট বা
টসার কঘও বা টাপ্লও / মাসন টসার মারফঢ। এবং এর চনে বীমাওারীর ওাঙ কণপ্লও এওঝা ঈপযুি
সরসে পাপ্লবন বীমাওারও, এবং এআ িরপ্লনর কফৃ রঢ কওাপ্লনাভাপ্লবআ এপ্লচপ্লন্টর অমানপ্লঢ প্লব না।

এআ সপ্রসমোপ্লমর ঈপর পূবস লপ্লঢসর সওঙু বেসঢক্রম রপ্লেপ্লঙ, যার ুপ্লযাক কেো প্লেপ্লঙ বীমা সবসির
58  59-এ।
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2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোরনর পদ্ধক্ষত
গুরুত্বপূণপ
কওাপ্লনা বেসি সযসন এওটি বীমা পসস সনপ্লঢ অগ্রী বা এওচন পসসপ্লাডারপ্লও কয সপ্রসমোম
বীমাওারওপ্লও সেপ্লঢ ে, ঢারএওটি বা এওাসিও ঈপােমূ:
a) নকে;
b) ঢফসভু ি ভারপ্লঢর কয কওাপ্লনা বোপ্লের কঘও, সটমাি িাফ্ট, কপ টসার, বোোস কঘপ্লওর
মপ্লঢা কয কওাপ্লনা স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস;
c) কপািা মাসন টসার;
d) কক্রসটঝ ণবা কটসবঝ ওাটস;
e) বোে কোরাসন্ট বা ওোল সটপ্লপাসচঝ
f) আন্টারপ্লনঝ;
g) আ-ট্রান্সফার
h) বোে ট্রান্সফাপ্লরর মািেপ্লম প্রস্তাবও বা পসসপ্লাডার বা চীবন বীমাওারী িােী সনপ্লেসপ্ললর
মািেপ্লম রাসর কক্রসটঝ;
i) মপ্লে মপ্লে ওঢৃস পপ্লির দ্বারা নুপ্লমাসেঢ কপপ্লমপ্লন্টর নে কয কওাপ্লনা পেসঢ;

IRDA ক্ষবক্ষধ্ অনুযায়ী প্রস্তাবক / পক্ষক্ষ ক্রাল্ডার যক্ষে ক্রনট বযাক্ষঙ্কং বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট

কাডপ মারফত ক্ষপ্রক্ষময়াম োরনর পছন্দ বারছন তার অবলযই তা কররত রব ঐ প্রস্তাবক
/ পক্ষক্ষ ক্রাল্ডাররর নারম ইুয করা ক্রনট বযাক্ষঙ্কং অযাকাউন্ট বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট কাডপ
মারফত।
সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরা 3
সপ্রসমোম কপপ্লমন্ট যসে কঘপ্লও ওরা ে, ঢাপ্ল সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঢে ?
I. ছুাঁ সও
II. ছুাঁ সও
III. ছুাঁ সও
IV. ছুাঁ সও

কআ
কআ
কআ
কআ

সেন
সেন
সেন
সেন

কণপ্লও
কণপ্লও
কণপ্লও
কণপ্লও

কৃীঢ
কৃীঢ
কৃীঢ
কৃীঢ

প্লব
প্লব
প্লব
প্লব

কযসেন
কযসেন
কযসেন
কযসেন

কঘওঝা
কঘওঝা
কঘওঝা
কঘওঝা
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কপাি ওরা প্লেপ্লঙ
বীমা কওাম্পাসনপ্লঢ চমা প প্লব
বীমা কওাম্পাসন াপ্লঢ পাপ্লব
প্রস্তাবও আুে ওপ্লরপ্লঙন

D. কভার ক্রনাট / বীমার লংাপত্র / পক্ষক্ষর েক্ষ
অিাররাআটিং প্রসক্রোটি ম্পূডস োর পর পসস আুে ওরপ্লঢ সওঙু ঝা মে াকপ্লঢ পাপ্লর। পক্ষক্ষ ততক্ষর
বরকয়া থাকর বা যখন বীমা ক্ষনরয় কথাবাতপা চরছ এবং এটা জরুরী ক্রয অস্থায়ী ক্ষভক্ষিরত
একটা কভার ক্রেয়া বা আ প্ররযাজয ার ক্ষনধ্প াররণর জনয যখন জায়গা পক্ষরেলপ ন রে,
এওঝা ওভার কনাঝ আুে ে পসসর অঢাে ুরিা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ। এঝা ওভাপ্লরর বডসনা কেে। ওঔপ্লনা
বীমাওারও এওঝা সঘঠি সেপ্লে সনসশ্চঢ ওপ্লরন কয এওঝা ওভার কনাপ্লঝর বেপ্ল স্ােী বীমা ওভার কেো
প্লেপ্লঙ।
ওভার কনাপ্লঝ িোম্প না ণাওপ্ল ওভার কনাপ্লঝর বাপ্লওে স্পি ওপ্লর কেো ে কয এটি ংসিি

বীমাবপ্লকসর চনে বীমাওরপ্লডর পসসর স্বাভাসবও লঢস াবীাপ্লপপ্লি। ছুাঁ সওটি যসে কওান েোরাসন্ট দ্বারা

সনেসন্ত্রঢ ে,
ঢাপ্ল ওভার কনাঝ চানাপ্লব কয বীমাটি েোরাসন্টাপ্লপপ্লি প্লব। এঙা া ওভার
কনাঝ যসে প্রপ্লযাচে ে ঢপ্লব সবপ্লল িারা াপ্লপিভাপ্লব তঢসর প্লঢ পাপ্লর। কযমন ম্মঢ বোেিারা,
কখাডািারা প্রভৃ সঢ।
একটা কভার ক্রনারট ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ক্ষবয়গুক্ষ অন্তভপ ু ি থারক:
a) বীমাওারীর নাম  ঠিওানা
b) াম োুপ্লোটস
c) বীমার কমোে
d) ওভার ো ছুাঁ সও
e) ার  সপ্রসমেম: ার যসে চানা না ণাপ্লও, িােী সপ্রসমোম
f) কভার য়া ঝুঁু ক্ষকর ক্ষববরণ: ঈোরডস্বরূপ এওঝা ফাোর ওভার কনাপ্লঝ সবসডংপ্লের
লনািওারী সববরড আসঙ্গঢ ওরপ্লব, ঢার সনমসাড  সও ওাপ্লচ বেবার ে।
g) ওভার কনাপ্লঝর ক্রসমও ংঔো
h) আুে ওরার ঢাসরঔ
i) ওভার কনাপ্লঝর তবিঢা ািারডঢ এও পি ওাপ্লর চনে ে এবং সবরঢমভাপ্লব 60 সেন
পযসন্ত প্লঢ পাপ্লর
কভার ক্রনাট প্রধ্ানত বযবহৃত য় ক্রমক্ষরন  ক্রমাটর ক্রশ্রণীর বযবার ক্রিরত্র।.
1. ক্রমক্ষরন কভার ক্রনাট
এঝা ািারডঢ আুে ওরা ে যঔন পসস আুে ওরার চনে সিমাপ্লরর নাম, পোপ্লওপ্লচর ংঔো বা
ঠিও মূে প্রভৃ সঢর মপ্লঢা প্রপ্লোচনীে সববরডগুস চানা ণাপ্লও না। এমনসও রপ্তাসনর কিপ্লত্র এওঝা
ওভার কনাঝ আুে ওরা প্লঢ পাপ্লর; ঈোরডস্বরূপ এওঝা সনসেস ি পসরমাড ওারপ্লকা চাাপ্লচ কঢাার
চনে রপ্তাসনওারও টপ্লও পাঠিপ্লেপ্লঙন। এঝা প্লঢ পাপ্লর কয পযসাপ্ত সলসপং কস্পপ্লর ভাপ্লব, সনসেস ি
কভপ্লপ্ল ওারপ্লকা কঢাা ্ভকব প্লা না। ঢাপ্ল ঐ পসরমাড পডে যা এওটি সনসেস ি কভপ্লপ্ল পাঞাপ্লনা
প্লেপ্লঙ, সওন্তু কওান কভপ্লপ্ল ঢা চানা যােসন। এআ পসরসিসঢপ্লঢ এওঝা ওভার কনাঝ প্রপ্লোচন প প্লঢ
পাপ্লর যার সভসত্তপ্লঢ পপ্লর করগুার পসস আুে ওরা প্লব যাপ্লঢ মস্ত সববরড বীমা কওাম্পাসনপ্লও
চানাপ্লনা যাপ্লব।
কমসরন ওভার কনাপ্লঝ সনম্নসসঔঢ াআনগুস ঈপ্লেঔ ওরা প্লঢ পাপ্লর:
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i. কমসরন ওভার কনাঝ নম্বর
ii. আুের ঢাসরঔ
iii. বীমাওারীর নাম
iv. ওঢ ঢাসরঔ পযসন্ত তবি
অপনার নুপ্লরাি নুযােী এঢদ্বারা অপনার ওব্জাে স্বাভাসবও লঢস নুযােী
পযসন্ত কওাম্পাসনর পসসর অঢাে ওভার ো সবেবস্তু রপ্লেপ্লঙ।
a) ধ্ারা : প্রাসঢষ্ঠাসনও িারা নুযােী োর

_____________ঝাওা

SRCC ছুাঁ সও  প্রাসঢষ্ঠাসনও ওারপ্লকা িারা

A, B বা C, ঢপ্লব 7 সেপ্লনর কনাটিপ্লবাসঢ াপ্লপি।
b) লতপ : চাাপ্লচ মাপত্র কঢাার সবস্তাসরঢ সববরড কেো প্লব পসস আুে ওরার চনে সলসপং
নসণ াপ্লঢ কপপ্লে। ম্মসঢ কখাডার অপ্লক কওাপ্লনা াসন বা িসঢ প্ল এবং / ণবা সিমাপ্লরর
কবাপ্লটস সলপপ্লমপ্লন্টর কিপ্লত্র, মূোেপ্লডর সভসত্ত প্লব পপ্লডের প্রাণসমও মূে প্লঙ্গ প্লঙ্গ ঠিও
োুপ্লোপ্লটসর োসেত্ব প্লব ঠিও মাশু বন ওরা।
ন্তঃপ্লেলীে ট্রানসচপ্লঝর চনে ািারডঢ পসস আুে ওরার মে প্রাসঙ্গও মস্ত ঢণেআ পাো যাে
এবং ঢাআ ওভার কনাপ্লঝর ঔুবআ ওম প্রপ্লোচন। যসে কওাপ্লনা কওাপ্লনা কিপ্লত্র ওভার কনাঝ আুে ওরা
ে এবং পপ্লর কঝা ওারপ্লকা, ট্রানসচঝ প্রভৃ সঢর পূডাস ঙ্গ সববরড  পসস সেপ্লে বেপ্ল কেো ে।
2. ক্রমাটর কভার ক্রনাট
এগুস আুে ওরা প্লব ংসিি কওাম্পাসনর সনিসাসরঢ ফপ্লমস। এওঝা কমাঝর ওভার কনাপ্লঝর পাপ্লরটিভ
িারাগুস প প্লঢ সনম্নরূপ ে :
‘‘ফপ্লমস বসডসঢ বীমাওারী, সনপ্লম্ন ঈপ্লেসঔঢ, এঔাপ্লন বসডসঢ কমাঝর কাস র ঈপর বীমার প্রস্তাব
সেপ্লেপ্লঙন এবং ছুাঁ সওর চনে ...ঝাওা সপ্রসমোম সপ্লপ্লব চমা সেপ্লেপ্লঙন, এঢদ্বারা বীমাওারী এওঝা
ওভার পাপ্লবন কওাম্পাসনর ািারড লঢস নুযােী ািারড ফপ্লমস....কআ সভসত্তপ্লঢআ পসস প্রপ্লযাচে
প্লব (সনপ্লঘরঈপ্লেসঔঢপ্লওানসবপ্লললঢস াপ্লপপ্লি) নেণাে এআ ওভার কওাম্পাসন সসঔঢ কনাটি সেপ্লে
বাসঢ ওপ্লর কেপ্লব কযপ্লিপ্লত্র বীমা বে প্লে যাপ্লব এবং কওাম্পাসন যসে ছুাঁ সওপ্লঢ কণপ্লও ণাপ্লও ঢাপ্ল
কআ মপ্লের চনে এআ বীমার চনে প্রপ্লেে সপ্রসমোপ্লমর এওঝা মানুপাসঢও ংল ঘাচস ওরা প্লব।’’
ক্রমাটর কভার ক্রনারট াধ্ারণত ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ক্ষববরণগুক্ষ থারক :
a) করসচপ্লেলন মাওস  নম্বর, ণবা বীমাওৃ ঢ কাস র বডসনা / সওঈসবও ওোপাসটি / বন
িমঢা / কওান কওাম্পাসনর তঢসর / ঈৎপােপ্লনর বঙর, আসঞ্জন নম্বর, কঘস নম্বর
b) বীমাওারীর নাম  ঠিওানা
c) অআপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে বীমার শুরুর ওাযসওরী ঢাসরঔ  মে। মে......, ঢাসরঔ......
d) বীমা মাসপ্তর সেন
e) িাআভ ওরার সিওারপ্রাপ্ত বেসি ণবা বেসির কিডী
f) বেবাপ্লরর ীমাবেঢা
g) বা সঢ ছুাঁ সও, যসে সওঙু ণাপ্লও

491

কমাঝর ওভার কনাপ্লঝ এওঝা ংলাপত্র যুি ওরা ে ওাযসওর ওরপ্লঢ যা কমাঝর কভসপ্লও অআন,
1988-র িোে X  XI িারার সভসত্তপ্লঢ আুে ওরা ে।
গুরুত্বপূণপ
ওভার কনাপ্লঝর তবিঢা 15 সেপ্লনর কমোপ্লের ঈপপ্লর বা াপ্লনা কযপ্লঢ পাপ্লর, ঢপ্লব কওাপ্লনাভাপ্লবআ ওভার
কনাপ্লঝর তবিঢা েু’মাপ্লর কবসল প্লব না।
ক্রনাট : ওভারপ্লনাপ্লঝর বাওে এও এও চন বীমাওারপ্লওর কিপ্লত্র ে বে প্লঢ পাপ্লর।
ক্রবক্ষলরভাগ ক্রকাম্পাক্ষন কভার ক্রনারটর বযবারর ক্ষনরুৎা ক্রেখারেন। আজকা প্রযুক্ষির
ুক্ষবধ্া রে রে বীমার েক্ষ ইুয করার ুরযাগ এরন ক্ষেরয়রছ।
3. বীমার লংাপত্র – ক্রমাটর বীমা
বীমার এওঝা লংাপত্র কযঔাপ্লন প্রমাডপত্র প্রপ্লোচন কঔাপ্লন বীমার সস্তত্বপ্লও ঈপব্ধ ওপ্লর। কযমন
িরুন কমাঝর বীমাে কমাঝর কভসপ্লও অআপ্লনর প্রপ্লোচনীেঢা নুযােী পসসর প্লঙ্গ বীমার এওঝা
লংাপত্র আুে ওরা ে। এআ লংাপত্রটি পুস  করসচপ্লেলন ওঢৃস পপ্লির ওাপ্লঙ বীমার সস্তপ্লত্বর
প্রমাড কেে। প্রাআপ্লভঝ কাস র এওঝা নমুনা লংাপত্র সনপ্লঘ কেো প্লা, প্রিান তবসলিে কেঔাপ্লঢ।
ক্রমাটর ক্রভক্ষরক আইন, 1988
বীমার লংাপত্র
লংাপপ্লত্রর নম্বর .
পসস নম্বর .
1. করসচপ্লেলন মাওস  নম্বর, করসচপ্লেলপ্লনর চােকা, আসঞ্জন নম্বর / কঘস নম্বর / কওান
কওাম্পাসনর তঢসর / ঈৎপােপ্লনর বঙর
2. বসটর িরন / C.C / সটিং িমঢা / কনঝ সপ্রসমোম / করসচপ্লেলন ওঢৃস পপ্লির নাম,
3. কভৌপ্লকাসও এাওা – ভারঢ
4. বীমাওারী কখাসঢ মূে (IDV)
5. বীমাওারীর নাম  ঠিওানা, বেবা  কপলা
6. অআপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে বীমা শুরুর ওাযসওরী ঢাসরঔ। আপ্লঢ ......
7. বীমা কল বার ঢাসরঔ: ..........মিেরাঢ
8. িাআভ ওরপ্লঢ সিওারপ্রাপ্ত বেসি বা বেসির কিডী।
সনপ্লম্নাপ্লির কওাপ্লনাটি :
(a) বীমাওারী :
(b) নে কওাপ্লনা বেসি সযসন বীমাওারীর সনপ্লেসপ্লল বা নুমসঢ সনপ্লে িাআভ ওরপ্লঙন
লঢস প্লা কয, কয বেসি িাআসভং ওরপ্লঙন েুখসঝনার মে ঢাাঁর এওঝা সক্রে িাআসভং াআপ্লন্স সঙ
এবং এআ িরপ্লনর এওঝা াআপ্লন্স পাোর বা রাঔা কিপ্লত্র প্লযাকে নন। এমন লঢস  রপ্লেপ্লঙ কয
কওান বেসির ওাপ্লঙ এওটি সক্রে ানসার াআপ্লন্স ণাওপ্ল সঢসন িাআভ ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং এআ
িরপ্লনর বেসিপ্লের কন্ট্রা কমাঝর কভসপ্লও রু 1989-র রু 3-র প্রপ্লোচনীেঢা কমঝাপ্লঢ প্লব।
বযবাররর ীমাবদ্ধতা
পসস ওভার সনপ্লঘর গুস ঙা া কয কওান ঈপ্লেপ্ললে বেবার কযাকে
a) ভা া বা পুরস্কার;
b) পডে বন (বেসিকঢ মা ঙা া)
c) ংকঠিঢ করসং,
d) কর ওরা,
e) স্পীট পরীিা
f) সনভস রপ্লযাকেঢা সবঘার
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g) কমাঝর কট্রপ্লটর প্লঙ্গ যুি নে কওান ঈপ্লেপ্ললে
এঢদ্বারা অসম/অমরা প্রঢেসেঢ ওরসঙ কয এআ লংাপত্রটি কয পসসর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ এবং পালাপাসল
বীমার এআ লংাপত্র আুে ওরা প্লেপ্লঙ কমাঝর কভসপ্লও অআন 1988-র িোে X এবং িোে XI–র
িারা কমাঢাপ্লবও।
পরীসিঢ.................
(নুপ্লমাসেঢ বীমাওারও)
ক্রমাটর বীমার লংাপত্র গাক্ষ়ির রে বময় বন করা জরুরী যারত প্রাক্ষেক কতৃপ পি তা
খক্ষতরয় ক্রেখরত পাররন।
4. পক্ষক্ষর েক্ষ
পক্ষক্ষ রা একটা আনুষ্ঠাক্ষনক নক্ষথ যা বীমার চু ক্ষির প্রমাণ ক্রেয়। ভারঢীে িোম্প অআন,
1899-এর লঢস নুযােী এআ েসপ্ল িোম্প বাপ্লঢ ে।
এওঝা ািারড বীমা পসসপ্লঢ ািারডঢ ণাপ্লও:
a) বীমাওারী  সবেবস্তুপ্লঢ বীমা স্বাণস চস প্লে রপ্লেপ্লঙ এমন নে বেসিপ্লের নাম (গুস) 
ঠিওানা (গুস);
b) কয ম্পসত্ত বা সবপ্লের ঈপর বীমা ওরা প্লেপ্লঙ ঢার পূডসাঙ্গ বডসনা;
c) পসসর অঢাে বীমা ওরা ম্পসত্ত বা সবপ্লের বিান এবং কযঔাপ্লন যণাযণ সনচ সনচ
বীমাওৃ ঢ মূে;
d) বীমার কমোে;
e) বীমাওৃ ঢ ে;
f) ওভার ো সবপে  বেসঢক্রম;
g) বাহুে / সবপ্লোচপ্লনর কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে ;
h) প্রপ্লেে সপ্রসমোম  কযঔাপ্লন সপ্রসমোমঝা িােীভাপ্লব মেেপ্লযাকে, সপ্রসমোপ্লমর মেপ্লের
সভসত্ত;
i) পসসরপ্লমোে, লঢস  োরীু্যাসন্ট;
j) পসসর অঢাে এওঝা কক্লআম বা াপ্লনার মপ্লঢা পসরসিসঢপ্লঢ বীমাওরী বেবিা সনপ্লঢ পাপ্লরন;
k) কওাপ্লনা খঝনা খঝার সভসত্তপ্লঢ বীমার সবেবস্তু ম্পপ্লওস বীমাওারীর বািেবািওঢা এওঝা
কক্লআমপ্লও বাস প্লে কেে  এআ পসরসিসঢপ্লঢ বীমাওারপ্লওর সিওার বা াে;
l) কওাপ্লনা সবপ্লল বিা;
m) সমণোবডসনা, চাসোসঢ, বস্তুকঢ কওাপ্লনা সবে না চানাপ্লনা বা বীমাওারীর প্লযাসকঢার
চনে পসস বাসঢপ্লর বেবিা;
n) বীমাওারীর ঠিওানা কযঔাপ্লন পসস ংক্রান্ত মস্ত কযাকাপ্লযাক ওরা প্লব;
o) কওাপ্লনা রাআটার ণাওপ্ল ঢার সবস্তাসরঢ;
p) সভপ্লযাকপ্রসঢসবিাপ্লনরবেবিানোেপাএরঠিওানারসববরড
প্রপ্লঢেও বীমাওারওপ্রপ্লোচনীে ঢণেগুস বীমাপ্লক্রঢাপ্লও পযসােক্রপ্লম চানাপ্লবন এবং ৃসি ো কক্লআমগুস
দ্রুঢ সনষ্পসত্তর চনে বীমাওারী ঠিও পন্থাআ নুরড ওরপ্লবন।
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ওভার কনাঝ ম্পপ্লওস সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঢে ?
I. ওভার
II. ওভার
III. ওভার
IV. ওভার

কনাঝ
কনাঝ
কনাঝ
কনাঝ

প্রিানঢ
প্রিানঢ
প্রিানঢ
প্রিানঢ

বেবহৃঢ
বেবহৃঢ
বেবহৃঢ
বেবহৃঢ

ে
ে
ে
ে

চীবন বীমাে
ব কিডীর ািারড বীমাে
স্বািে বীমাে
কমসরন  কমাঝর কিডীর ািারড বীমাে
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E. য়ার্ৃ্যাক্ষন্ট
এওঝা ঘু সির িীপ্লন বীমাওারপ্লওর োেবেঢা ীসমঢ ওরপ্লঢ এওঝা বীমা ঘু সিপ্লঢ োরীু্যাসন্ট
বেবহৃঢ ে। সবপে ওমাপ্লঢ বীমাওারওরা ঈপযুি োরীু্যাসন্ট ন্তভুস ি ওপ্লর। এওঝা োরীু্যাসন্ট
সেপ্লে বীমা ঘু সির এওটি পি, বীমাওারও, সনসেস ি বািেবািওঢা গ্রড ওপ্লরন যা সনসেস ি মপ্লের
মপ্লিে কমপ্লন ঘা েরওার এবং বীমাওারপ্লওর োেবেঢা সনভস র ওপ্লর এআ বািেবািওঢার বোপাপ্লর
বীমাওারীর ম্মসঢর ঈপর। ছুাঁ সওরবেবিাপনাএবংঈন্নসঢািন ওরার কিপ্লত্র এওটি পসরাযসভূসমওা
পান ওপ্লর োরীু্যাসন্ট।
োরীু্যাসন্ট প্লা এওটি লঢস যা স্পিভাপ্লব পসসপ্লঢ যা সববৃঢ ণাপ্লও, এবং ঘু সির তবিঢার চনে
অিসরওভাপ্লব কমপ্লন ঘপ্লঢ ে। োরীু্যাসন্ট কওাপ্লনা পৃণও েস নে। এটি ওভারপ্লনাঝ  পসস
েস ঈভপ্লেরআংল।এঝা ঘু সির এওঝ পুবস লঢস । এঝা ওপ্লঞারভাপ্লব পান  কমপ্লন ঘপ্লঢ প্লব,
সবেবস্তুপ্লঢ ছুাঁ সও ণাও বা না ণাও। োরীু্যাসন্ট ঙ্ঘন ওরা প্ল, পসস বীমাওারপ্লওর বাঙাআপ্লের
সভসত্তপ্লঢ বাসঢপ্লযাকে প্লে যাে এমনসও যসে এঝা স্পিভাপ্লব প্রমাসডঢ ে কয এআ ঙ্ঘপ্লনর ফপ্ল
সনসেস ি কওাপ্লনা িসঢ ৃসি েসন বা ঢাপ্লঢ ঙাপ পপ্ল সন, ঢা প্লত্ত্ব। যসে বেবাসরওভাপ্লব
োরীু্যাসন্ট ঙ্ঘন সবশুেরূপ্লপ এওঝা প্রযুসিকঢপ্রওৃ সঢর ে এবং কওাপ্লনাভাপ্লবআ িসঢ বা াপ্লনাে
কওাপ্লনারওম বোন না রাপ্লঔ, (িসঢপ্লও নন-িোিাটস কক্লআম োি কপ্লঝট বপ্ল সবপ্লবসঘঢ প্লঢ
পাপ্লর) ঢাপ্ল বীমাওারও ঢার সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লঢ কওাম্পানীর নীসঢ নুযােী সনেম  সনপ্লেসলাবী
কমপ্লন কক্লআপ্লমর প্রসক্রো ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
1. ফায়ার বীমা য়ার্ৃ্যাক্ষন্টগুক্ষ ক্ষনরচ ক্রেয়া রা
োরীু্যাসন্ট কেো প্লেপ্লঙ কয পসস বঢস মান ণাওওাীন বীমাওৃ ঢ ঘত্বপ্লর কওাপ্লনা সবপজ্জনও পডে
মচুঢ ওরা প্লব না।
নীরব ছুাঁ সও: োরীু্যাসন্ট কেো প্লেপ্লঙ কয বীমাওৃ ঢ ঘত্বপ্লর এওঝানা 30 সেন বা ঢার কবসল
কওাপ্লনা মোনুফোওঘাসরং ওাচ ওরা প্লব না।
সকাপ্লরঝ সফল্টার মোনুফোওঘাসরং: োরীু্যাসন্ট কেো প্লেপ্লঙ কয বীমাওৃ ঢ ঘত্বপ্লর 300C-এর সনপ্লঘ
লোল পপ্লেন্ট রপ্লেপ্লঙ এমন কওাপ্লনা দ্রাবও বেবার/মচুঢ ওরা প্লব না।
2. কমসরন বীমাে,এওঝাোরীু্যাসন্টপ্লও এআ ভাপ্লব বডসনা ওরা ে: ‘‘এওটি ঙ্গীওারপূডস
োরীু্যাসন্ট, বা যাে, এওঝা োরীু্যাসন্ট যার মািেপ্লম োুপ্লোটস োসেত্ব গ্রড ওপ্লরন কয
সনসেস ি ওাচ ওরা প্লব বা ওরা প্লব না, ণবা সওঙু লঢস পূরড ওরা প্লব, ণবা এওআভাপ্লব
সঢসন বপ্লবন এওঝা সনসেস ি বিা বা খঝনার ণাওা বা না ণাওার ওণা।’’
কমসরন ওারপ্লকা বীমাে এওঝা োরীু্যাসন্ট এআ মপ্লমস কঠাওাপ্লনা ে কয পডেগুস (কযমন ঘা) টিনাআনট কওপ্ল পোও ওরা প্লব। কমসরন া আনুেপ্লরপ্লন্স এওঝা োরীু্যাসন্টপ্লঢ কঠাওাপ্লনা প্লেপ্লঙ কয
বীমাওৃ ঢ কভপ্ল সনসেস ি চােকাে যাপ্লব না, ছুাঁ সওর সবস্তৃ সঢ ম্পপ্লওস বীমাওারওপ্লও এওঝা িারডা
কেপ্লবন যাপ্লঢ সঢসন ঢার ওভার কেোর বোপাপ্লর ম্মঢ ন। োরীু্যাসন্ট যসে সঙ্ঘঢ ে, ছুাঁ সওঝা
প্রাণসমওভাপ্লব স্তান্তর প্লে যাপ্লব এবং ঙ্ঘপ্লনর সেন কণপ্লও ঢার োেবেঢা কনো কণপ্লও বীমাওারও
সনপ্লচপ্লও সরপ্লে সনপ্লঢ পাপ্লর।
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3. ডাকাক্ষত বীমায়, এঝা োরীু্যাসন্ট কেো ে কয ঘসব্বল খন্টার চনে ম্পসত্তপ্লও পাারা কেপ্লব
এওচন োঘমোন। পসসর ার, কমোে  লঢস এওআ ণাওপ্লব শুিুমাত্র যসে পসসর প্লঙ্গ
ংযুি োরীু্যাসন্ট কমপ্লন ঘা ে।
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োরীু্যাসন্ট ম্পপ্লওস সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I. এওটি োরীু্যাসন্ট প্লা এওটি লঢস যা এওটি পসসপ্লঢ সববৃঢ না প্লেআ ূসঘঢ ে।
II. এওটি োরীু্যাসন্ট প্লা এওটি লঢস যা পসসপ্লঢ প্রওাসলঢ ে
III. এওটি োরীু্যাসন্ট প্লা এওটি লঢস যা পসসরঢ সববৃসঢপ্লঢ প্রওাসলঢ ে এবং পসস
েসপ্লর ংল সপ্লপ্লব নে, বীমাওারীপ্লও অাোভাপ্লব চাসনপ্লে কেো ে।
IV. যসে এওটি োরীু্যাসন্ট সঙ্ঘঢ ে, কক্লআম ঢাপ্ল পাো কযপ্লঢ পাপ্লর যসে ঢা ছুাঁ সওর বস্তু
না ে।
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F. অনুরমােন
এঝা প্লা এওঝা িোিাটস ফপ্লমস পসস আুে ওরপ্লঢ বীমাওারপ্লওর এওঝা ঘঘসা; নে সওঙু বাে সেপ্লে
সনসেস ি ছুাঁ সও ুরিা সেপ্লঢ।
ংজ্ঞা

ইুয করার ময় যক্ষে পক্ষক্ষর ক্রকারনা ক্ষনক্ষেপষ্ট লতপাবী বোরত য়, এটা করা য়
অনুরমােন েক্ষর ংরলাধ্নী করর / পক্ষরবতপন করর।
এঝা পসসর প্লঙ্গ ংযুি এবং পসসরআ ংল সপ্লপ্লব কঠিঢ। পসস  নুপ্লমােন এওপ্লঙ্গ সমপ্ল
ঘু সির প্রমাডপত্র তঢসর ওপ্লর। পসস বঢস মান ণাওা বিাে পসরবঢস ন / ংপ্ললািন করওটস ওরার
মপ্লে নুপ্লমােন আুে ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
যঔন সবেবস্তুর ঢণে পসরবঢস ন ে, বীমাওারীপ্লওআ বীমাওারওপ্লও চানাপ্লঢ ে এঝা কনাঝ ওপ্লর
কনোর চনে এবং নুপ্লমােপ্লনর মািেপ্লম এঝাপ্লও বীমা ঘু সির ংল সপ্লপ্লব ন্তভুস ি ওরপ্লঢ।
নুপ্লমােন ািারডঢ প্রপ্লোচন ে এওঝা পসসর িীপ্লন যা ম্পসওস ঢ :
a) বীমাওৃ ঢ প্লের প্রওারপ্লভে / পসরবঢস ন
b) সবক্রে, বেও প্রভৃ সঢর মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ স্বাপ্লণসর পসরবঢস ন
c) সঢসরি ছুাঁ সওপ্লও ুরিা ওরপ্লঢ বীমার ম্প্রারড / পসসর কমোে ওাপ্লর ম্প্রারড
d) ছুাঁ সওর পসরবঢস ন, কযমন ফাোর আনুেপ্লরপ্লন্স বাস র সন্মসাপ্লড ণবা মাসওানার বে
e) নে বিাপ্লন ম্পসত্তর বেস
f) বীমা বাসঢ
g) নাম, ঠিওানা প্রভৃ সঢ বে
নমুনা
বোঔোমূও সনেলসপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে, সওঙু নুপ্লমােপ্লনর নমুনা বাওে সনপ্লঘ ঢু প্ল কেো প্লা :
বাক্ষত করা
বীমাওারীর নুপ্লরাি মপ্লঢা এআ পসসর বীমা এঢদ্বারা.......আপ্লঢ বাসঢ বপ্ল কখাসঢ প্লচ্ছ।
এআ বীমাটি .........মা কমোপ্লের চনে ঘাু সঙ, বীমাওারীর ওাপ্লঙ কওাপ্লনা বপ্লওো কনআ।
েক ভযাু কভারর বৃক্ষদ্ধ :
‘‘ বীমাওারীপ্লও পরামলস কেো প্লচ্ছ কয এআ পসসর দ্বারা ুরিা ওরা িও বৃসে কপপ্লেপ্লঙ ঢাআ
এঢদ্বারা ম্মসঢ কেো প্লচ্ছ কয বীমাওৃ ঢ ে কআ মপ্লঢা বেপ্ল ......ঝাওা প্লচ্ছ, সনপ্লঘর
অপ্লাঘনার সভসত্তপ্লঢ:
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ঈপর
ঈপর

(বডসনা)
(বডসনা)

ঝাওা
ঝাওা

কআ সবপ্লবঘনা মাসফও এঢদ্বারা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লচ্ছ।
সঢসরি বাসসও সপ্রসমোম ঝাওা……….
কমাঝ বীমা এঔন োাঁ াপ্লা ঝাওা

…….

এআ পসসর পসরপ্লপ্রসিঢ, প্রসবিান  লঢস কমাঢাপ্লবও।
একটা ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষরত অংক্ষেষ্ট ঝুঁু ক্ষকরক অন্তভপ ু ি কররত কভাররর ম্প্রারণ
বীমাওারীর নুপ্লরাপ্লি এঢদ্বারা ঈপপ্লরাি পসসর িীপ্লনভাগার চনে িেিসঢর ছুাঁ সওপ্লও ন্তভুস ি
ওরপ্লঢ ম্মসঢ কেো প্লা।
সবকবঘনা নুযােী, কআ মপ্লঢা বীমাওারীপ্লও ......ঝাওার এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লচ্ছ।
বরনর ধ্রন বে
োুপ্লোটস কখাডা ওপ্লরপ্লঙ কয পসস িীপ্লন.........ঝাওা মূপ্লের 2 বোপ্লর ুকে দ্রবে চাাপ্লচর
কটপ্লও কঢাা প্লেপ্লঙ ওনাআনপ্লমপ্লন্টর বাআপ্লর, এঢদ্বারা এগুসপ্লও কচটিলন  োসলং ভারপ্লবাটসর ঈপর
ুরিা সেপ্লঢ ম্মসঢ কেো প্লা।
সবকবঘনা নুযােী, কআ মপ্লঢা োুপ্লোটসপ্লও ......ঝাওার এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লচ্ছ।
সঢসরি সপ্রসমোম…………… ঝাওা ………….
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আুে ওরার মে যসে পসসর
________ংপ্ললািনীর মািেপ্লম।

সনসেস ি

লঢস াবী

I. োরীু্যাসন্ট
II. নুপ্লমােন
III. পসরবঢস ন
IV. বে ওরা ্ভকব নে
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বে

ওরপ্লঢ

ে,

এঝা

ওরপ্লঢ

প্লব

G. পক্ষক্ষর বযাখযা
বীমার ঘু সিপ্লও সসঔঢভাপ্লব প্রওাল ওরা ে এবং বীমা পসসর বাওেগুসর ঔ া তঢসর ওপ্লর
বীমাওারও। এআ পসসগুসপ্লও রূপাসেঢ প্লঢ ে সনমসাড  বোঔোর এওঝা সনসেস ি ু-ংজ্ঞাসেঢ
সনেম নুযােী যা সবসভন্ন অোঢ ওঢৃস ও প্রসঢসষ্ঠঢ। সনমসাপ্লডর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস সনেমঝা প্লা
পিগুসর সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণাপ্লও এবং এআ সভপ্রাে কযন পসসর মপ্লিে কেঔা যাে।এওঝা
পসস যসে দ্বেণসও পেসঢপ্লঢ আুে ওরা ে,
এঝা ঢাপ্ল বীমাওারীর পপ্লি এবং বীমাওারপ্লওর
সবপপ্লি অোঢ বোঔো ওরপ্লব কআ ািারড নীসঢর সভসত্তপ্লঢ কয পসসর ঔ া তঢসর ওপ্লরপ্লঙ
বীমাওারওআ।
পসসর বাওেগুস সনম্নসসঔঢ সনেপ্লমর সভসত্তপ্লঢ বুছপ্লঢ  বোঔো ওরপ্লঢ প্লব:
a) এওঝা ুস্পিভাপ্লব বসডসঢ বিা এওঝা ঈে লঢস প্লও গ্রাে ওপ্লর কযঔাপ্লন কঢমনঝা ওরার
মপ্লিে কওাপ্লনা ঙ্গসঢ রপ্লেপ্লঙ।
b) িোিাটস ঙাপাপ্লনা ফমস  ঝাআপ ওরা ণবা াপ্লঢ কঔা ংপ্ললর মপ্লিে ঙ্গসঢ প্ল ঝাআপ
বা াপ্লঢ কঔা ংলপ্লও সবপ্লল ঘু সিপ্লঢ পিগুসর সভপ্রাে প্রওাল বপ্ল কডে ওরা প্লব,
কগুসর মাপ্লন ঙাপাপ্লনা ফপ্লমস ণাওা ওণাগুসপ্লও গ্রাে ওরপ্লব।
c) যসে এওঝা নুপ্লমােন ঘু সির নে ংপ্ললর মাপ্লনর প্লঙ্গ না কমপ্ল ঢাপ্ল নুপ্লমােনঝাআ
সচঢপ্লব ওারড কঝা পপ্লরর েস।
d) আঝাসওপ্ল কঔা
ামঞ্জেীন।

িারাগুস

ািারড

ঙাপাপ্লনা

লব্দপ্লও

গ্রাে

ওরপ্লব

কযঔাপ্লন

কগুস

e) পসসর মাসচসপ্লন ঙাপাপ্লনা বা ঝাআপ ওরা িারাগুসপ্লও পসসর মপ্লিে ণাওা লপ্লব্দর ঢু নাে
কবসল গুরুত্ব সেপ্লঢ প্লব।
f) পসসপ্লঢ কয িারাগুস োঝাঘ ওরা বা কপি ওরা ণাপ্লও কগুস মাসচসপ্লন ণাও িারা এবং
পসসর বসটপ্লঢ ণাওা িারা ঈভেপ্লওআ গ্রাে ওপ্লর।
g) ঝাআপ ওরা লব্দ বা াপ্লঢ সপ্লঔ রাবার িোম্প মারা লব্দগুস ঙাপাপ্লনা লব্দপ্লও গ্রাে ওপ্লর।
h) ঝাআপ ওরা বা ঙাপান লপ্লব্দর কণপ্লও কবসল প্রািানে পাে াপ্লঢর কঔা।
i) ঈপরন্তু, স্বচ্ছঢার কওাপ্লনা ভাব বা স্পিঢা ণাওপ্ল বোওরড  যসঢসঘপ্লহ্নর ািারড
সনেম প্রপ্লোক ওরা ে।
গুরুত্বপূণপ
1. পক্ষক্ষর ক্ষনমপ াণ
এওটি বীমা পসস প্লা এওঝা বাসডসচেও ঘু সির প্রমাডপত্র। নোনে ঘু সির কিপ্লত্র কযমন ে কঢমসন
অোঢ মূপ্লর কৃীঢ সনমসাপ্লডর ািারড সনেম  বোঔো বীমার ঘু সিপ্লঢ প্রপ্লোক ওরা ে।
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সনমসাপ্লডর মূ সনেম প্লা মস্ত পপ্লির সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণাপ্লও, সভপ্রাে পসসর েস
কণপ্লও ংগ্র ওরপ্লঢ প্লব এবং প্রপ্লপাচা ফমস, িারা, নুপ্লমােন, োরীু্যাসন্ট প্রভৃ সঢ এর প্লঙ্গ
যুি প্লে ঘু সির এওঝা ংল কঞন ওরপ্লব।
2. বারকযর অথপ
বেবহৃঢ লব্দগুসপ্লও ঢাপ্লের ািারড  চনসপ্রে প্লণআস ভাান্তসরঢ ওরপ্লঢ ে। লব্দ কয প্লণস বেবহৃঢ
প্লব ঢা কযন এওচন ািারড মানু প্লচ বুছপ্লঢ পাপ্লরন। কযমন ‘‘ফাোর’’ মাপ্লন সগ্নসলঔা বা
অগুন।
নেসেপ্লও, কয লব্দগুসর এওটিািারড বেবা বা বাসডসচেও ণস রপ্লেপ্লঙ কগুস এওআ মাপ্লন
কবাছাপ্লব যসে না বাপ্লওের কপ্রিাপঝ নেরওম আসঙ্গঢ ওপ্লর। কযঔাপ্লন লব্দ কওাপ্লনা ংসবসি দ্বারা
সনেসন্ত্রঢ ে, কঔাপ্লন কআ ংজ্ঞার প্লণআস লব্দটিপ্লও বেবার ওরা প্লব, কযমন ‘‘ঘু সর’’ বপ্লঢ
ভারঢীে েণ্ড সবসিপ্লঢ যা কবাছাপ্লনা ে ঢাআ।
বীমা পসসপ্লঢ এমন বহু লব্দ বেবহৃঢ ে যা অপ্লকর কওাপ্লনা অআনী রাপ্লের প্লঙ্গ ংসিি এবং

এওটি ঈচ্চঢর অোপ্লঢর সোন্তপ্লও এওটি সনন্ম অোপ্লঢর সোন্ত নুরড ওপ্লর। কঝওসনওা
পসরভাা বমে ঢাাঁপ্লের কঝওসনওা ণসআ কেপ্লব, যসে না সবপরীঢ কওাপ্লনা আসঙ্গঢ ণাপ্লও।
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H. ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট
ক্রবক্ষলরভাগ াধ্ারণ বীমা পক্ষক্ষরত বাক্ষপ ক ক্ষভক্ষিরত বীমা করা য়।
যসে কওাপ্লনা অআনী বািেবািওঢা কনআ কয বীমাওারপ্লওর ঢরপ্লফ বীমাওারীপ্লও পরামলস কেো কয
ঢাাঁর পসসঝা এওঝা সনসেস ি সেপ্লন কল প্লচ্ছ, ঢবু কৌচনে  স্বািেওর বেবা ঘঘসা সপ্লপ্লবআ
বীমাওারও কমোে কল োর অপ্লক ঢাাঁপ্লও এওঝা সরসনঈো কনাটি পাঞান  পসসর
পুননসবীওরড(সরসনঈো) ওরাপ্লঢ অমন্ত্রড চানান। কনাটিপ্ল ন্তভুস ি ণাপ্লও পসসর প্রাসঙ্গও মস্ত
সববরড কযমন বীমাওৃ ঢ ে, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃ সঢ। ািারপ্লডর প্লঙ্গ এও কনাঝ পাঞান ে যাপ্লঢ
বীমাওারীপ্লও পরামলস কেো ে কয ঢাাঁর ঈসঘঢ ছুাঁ সওর কওাপ্লনা বস্তুকঢ বে প্লে ণাওপ্ল ঢা
চানাপ্লনার চনে।
উোরণস্বরূপ, ক্রমাটর ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাটর বীমাকারীর মরনারযাগ টানা য় বীমাকৃত
অরথপ র বতপমান চাক্ষোর ক্ষনক্ষররখ পুনক্ষবপরবচনার জনয (ক্রযমন বীমাকারীর তররফ গাক্ষ়ির
ক্রঘাক্ষত মূয)।
বীমাওারীর মপ্লনাপ্লযাক এওটি সবসিবে িারার সেপ্লও অওসড ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না
প প্ল কওাপ্লনা ছুাঁ সওআ কৃীঢ প্লব না।
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সরসনঈো কনাটি ম্পপ্লওস সনপ্লঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
II. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
III. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
IV. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞাপ্লনার
I.

পসস
কিপ্লত্র
পসস
কিপ্লত্র
পসস
কিপ্লত্র
পসস
কিপ্লত্র

কল োর
30 সেপ্লনর অপ্লক, বীমাওারীপ্লও এওঝা সরসনঈোপ্লর
বীমাওারপ্লওর অআনী বািা রপ্লেপ্লঙ
কল োর
15 সেপ্লনর অপ্লক, বীমাওারীপ্লও এওঝাসরসনঈোপ্লর
বীমাওারপ্লওর অআনী বািা রপ্লেপ্লঙ
কল োর
7 সেপ্লনর অপ্লক, বীমাওারীপ্লও এওঝা সরসনঈোপ্লর
বীমাওারপ্লওর অআনী বািা রপ্লেপ্লঙ
কল োর
7 সেপ্লনর অপ্লক, বীমাওারীপ্লও এওঝা সরসনঈোপ্লর
বীমাওারপ্লওর অআনী বািা রপ্লেপ্লঙ
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ারংরিপ
a) েসপ্লর প্রণম পযসােঝা প্লা মূঢ কপ্রাপ্লপাচা ফমস যার মািেপ্লম বীমাওারী ঢার সনপ্লচর ম্পপ্লওস
চানাপ্লবন।
b) বস্তুকঢ ঢণে প্রওাপ্ললর ওঢস বে কেঔা কেে পসস শুরুর অপ্লক এবং ঢা ঘু সি কল োর পপ্লর
ঘপ্ল।
c) বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ বীমাওারপ্লওর আ ওরা এওঝা কখাডা পত্র কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর কলপ্ল
চুপ্ল কেে।
d) এওঝা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর ন্তভুস ি ঈপােনগুস:
i.
প্রস্তাবপ্লওর পুপ্লরা নাম
ii. প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা  কযাকাপ্লযাপ্লকর সবস্তাসরঢঢণে
iii. প্রস্তাবপ্লওর কপলা, বৃসত্ত ণবা বেবা
iv. বীমার সবেবস্তুর সববরড  পসরঘে
v.
বীমাওৃ ঢ ে
vi. অপ্লকর  বঢস মান বীমা
vii. িসঢর সভজ্ঞঢা
viii. বীমাওারীর কখাডা
e) সযসন মিেিঢাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন, এমন এওচন এপ্লচপ্লন্টর োসেত্ব ণাপ্লও বীমাওারীর
কেো ছুাঁ সও ম্পপ্লওস মস্ত বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারওপ্লও সনসশ্চঢভাপ্লব কেো।
f) প্রস্তাব বা কপ্রাপ্লপাচা পরীিা  গ্রপ্লডর সবপ্লে সোন্ত কনোর প্রসক্রোটি অিাররাআটিং বপ্ল
পসরসঘঢ।
g) সপ্রসমোম প্লা এওঝা বীমার ঘু সির িীপ্লন এওটি সবেবস্তুর বীমা সেপ্লঢ বীমাওারওপ্লও প্রপ্লেে
বীমাওারীর সবপ্লবঘনা বা মূে।
h) সপ্রসমোম কেো যাে নকপ্লে, কওাপ্লনা স্বীওৃ ঢ বোসেং কনপ্লেন রঞ্জাম, কপািা মাসন টসার,
কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস, আন্টারপ্লনঝ, আ-ট্রান্সফার, টাআপ্লরক্ট কক্রসটঝ বা মপ্লে মপ্লে
ওঢৃস পপ্লির নুপ্লমাসেঢ নে কওাপ্লনা ঈপাপ্লে।
i) এওঝা ওভার কনাঝ আুে ওরা ে যঔন পসসর প্রস্তুসঢ বপ্লওো ণাপ্লও ণবা যঔন বীমা সনপ্লে
অাপ-অপ্লাঘনা ঘপ্ল এবং িােী সভসত্তপ্লঢ বীমার ওভার কেোঝা চরুরী।
j) ওভার কনাঝ প্রিানঢ বেবহৃঢ ে কমসরন  কমাঝর কিনীর বেবাে।
k) বীমার এওটি লংাপত্র কযঔাপ্লন েরওার াপ্লক কঔাপ্লন বীমার সস্তপ্লত্বর এওঝা প্রমাড পত্র।
l) পসস প্লা এওঝা অনুষ্ঠাসনও েস যা বীমার ঘু সির প্রমাড কেে।
m) োরাসন্ট  পসসপ্লঢ বসডসঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভাপ্লব কমপ্লন ঘপ্লঢ
ে।
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n) পসস আুে ওরার মে যসে সনসেস ি কওাপ্লনা লঢস াবীর বে ওরপ্লঢ ে, ঢা ওরা ে এওঝা
েসপ্লর মািেপ্লম ংপ্ললািন /পসরবঢস ন ওপ্লর যাপ্লও বপ্ল নুপ্লমােন।
o) সনমসাপ্লডর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূডস সনেমঝা প্লা পিগুসর সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণাপ্লও এবং এআ
সভপ্রাে পসসপ্লঢ প্রসঢফসঢ প্লঢ প্লব।

মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)

পসস ফমস
সপ্রসমোপ্লমর অকাম চমা
ওভার কনাঝ
বীমার লংাপত্র (াটিসসফপ্লওঝ ফ আসন্সপ্লরন্স)
সরসনঈো কনাটি
োরীু্যাসন্ট

ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআ প্লা III.
বোন নীসঢ সনসশ্চঢ ওপ্লর কয এওআ সবেবস্তুর ওভাসরংপ্লে ণাওা এওাসিও বীমাওারও এওপ্লঙ্গ
কক্লআপ্লমর োমাঈন্টঝাপ্লও ভাক ওপ্লর সনপ্লঢ এসকপ্লে অপ্লবন, অর এঝা প্লব সবেবস্তুপ্লঢ ঢাাঁপ্লের
এক্সপ্লপাচাপ্লরর নুপাপ্লঢ
উির

2

ঠিও বাঙাআ প্লা II.
সনপ্লেসসলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনপ্লও
ে।

15 সেন মপ্লের মপ্লিে প্রস্তাপ্লবর প্রসক্রো কল ওরপ্লঢ

উির 3
ঠিও বাঙাআ প্লা I.
সপ্রসমোম কপপ্লমন্ট যসে কঘপ্লও ওরা ে, ঢাপ্ল ছুাঁ সও কআ সেন কণপ্লও কৃীঢ প্লব কযসেন কঘওঝা
কপাি ওরা প্লেপ্লঙ।
উির

4

ঠিও বাঙাআ প্লা IV.
ওভার কনাঝ প্রিানঢ বেবহৃঢ ে কমসরন  কমাঝর কিডীর ািারড বীমাে।
উির 5
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ঠিও বাঙাআ প্লা II.
এওটি োরীু্যাসন্ট প্লা এওটি লঢস যা পসসপ্লঢ প্রওাসলঢ ে।
উির

6

ঠিও বাঙাআ প্লা II.
আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেস ি লঢস াবী বে ওরপ্লঢ ে, এঝা ওরপ্লঢ প্লব নুপ্লমােন
ংপ্ললািনীর মািেপ্লম।
উির

7

ঠিও বাঙাআ প্লা IV.
সবসি নুযােী, পসস কল োর অপ্লক বীমাওারীপ্লও এওঝা সরসনঈোপ্লর কনাটি পাঞাপ্লনার কিপ্লত্র
বীমাওারপ্লওর কওাপ্লনা অআনী বািা কনআ।

ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
__________ প্লা পসসর িীপ্লন বীমাওারপ্লওর োেবেঢার প্লবাস চ্চ ীমা।
I.

বীমাওৃ ঢ ে বা াম োুপ্লোটস

II. সপ্রসমোম
III. াপ্লরিার ভোু
IV. িসঢর পসরমাড
প্রশ্ন 2
_______________ প্লা এওঝা ঘু সির িীপ্লন প্রপ্লেে সবপ্লবঘনা বা মূে
I.

কক্লআম োমাঈন্ট

II. াপ্লরিার ভোু
III. মোঘু আসরটি োমাঈন্ট
IV. সপ্রসমোম
প্রশ্ন 3
কয েস বীমার ঘু সির প্রমাড কেে ঢাপ্লও বপ্ল ________
I. পসস
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ওভার কনাঝ

II.

III. নুপ্লমােন
বীমার লংাপত্র

IV.
প্রশ্ন 4

প্রওাপ্ললর ওঢস বে কেঔা কেে
I.

পসস শুরুর অপ্লক

II. পসস শুরুর পপ্লর
III. পসস শুরুর অপ্লক এবং পসস ঘাওাীড ণাপ্লও
IV. এমন কওাপ্লনা ওঢস বেআ কনআ
প্রশ্ন 5
সবেবস্তুর ঢণে
I.

প্লা এওঝা পসসপ্লঢ ওভার ো মস্ত বস্তুর মূে

II. ছুাঁ সওর মূোেপ্লডর চনে গুরুত্বপূডস নে
III. প্লা গুরুত্বপূডস ওারড এটি অিাররাআঝাপ্লরর সোন্তপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর
IV. গুরুত্বপূডস নে ওারড এটি অিাররাআঝাপ্লরর সোপ্লন্ত াাযে ওপ্লর না
প্রশ্ন 6
ফাোর কপ্রাপ্লপাচা চানপ্লঢ ঘাে
I.

মোনুফোওঘাপ্লরর িরন

II. মচুঢ ওরা ামগ্রীর সববরড
III. সবসডংপ্লের সনমসাড
IV. ঈপপ্লরর বওটিআ
প্রশ্ন 7
সপ্রসমোম কনো যাে না
I.

নকপ্লে

II. কঘও সেপ্লে
III. ওচসপত্র বা প্রসমলাসর কনাঝ সেপ্লে
IV. কক্রসটঝ ওাটস সেপ্লে
প্রশ্ন 8
505

কমাঝর বীমার লংাপত্র
I.

বািেঢামূও নে

II. বমে সনপ্লচর ওাপ্লঙ রাঔপ্লঢ ে
III. বমে কাস প্লঢ রাঔপ্লঢ ে
IV. বোপ্লের ওাপ্লর করপ্লঔ সেপ্লঢ ে
প্রশ্ন 9
এওঝা োরীু্যাসন্ট
I.

প্লা এওঝা লঢস এওঝা পসসপ্লঢ যা সববৃঢ ওরা ে

II. যা কমপ্লন ঘপ্লঢ ে
III. a এবং b ঈভেআ
IV. ঈপপ্লরর কওাপ্লনাটিআ নে
প্রশ্ন 10
কমাঝর বীমার চনে সরসনঈো কনাটি আুে ওপ্লরন
I.

বীমাওারi পসসর কমোে কল োর অপ্লক

II.

বীমাওারও পসসর কমোে কল োর অপ্লক

III. বীমাওারী পসসর কমোে কল োর পপ্লর
IV.

বীমাওারও পসসর কমোে কল োর পপ্লর

ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও বাঙাআ প্লা I.
বীমাওৃ ঢ ে বা াম োুপ্লোটস প্লা পসসর িীপ্লন বীমাওারপ্লওর োেবেঢার প্লবসাচ্চ ীমা।
উির 2
ঠিও বাঙাআ প্লা IV.
সপ্রসমোম প্লা এওঝা ঘু সির িীপ্লন প্রপ্লেে সবপ্লবঘনা বা মূে।
উির 3
ঠিও বাঙাআ প্লা I.
কয েস বীমার ঘু সি এও প্রমাড কেে ঢাপ্লও বপ্ল পসস।
উির 4
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ঠিও বাঙাআ প্লা III.
ঢণে প্রওাপ্ললর ওঢস বে কেঔা কেে পসস শুরুর অপ্লক এবং এমনসও পসস ঘাাওাীন
উির 5
ঠিও বাঙাআ প্লা III.
সবেবস্তুর ঢণে প্লা গুরুত্বপূডস ওারড এটি অিাররাআঝাপ্লরর সোন্তপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর।
উির

6

ঠিও বাঙাআ প্লা IV.
ফাোর কপ্রাপ্লপাচা চানপ্লঢ ঘাে মোনুফোওঘাপ্লরর িরন, মচুঢ ওরা ামগ্রীর সববরড এবং সবসডংপ্লের
সনমসাড
উির

7

ঠিও বাঙাআ প্লা III.
সপ্রসমোম ওচসপত্র বা প্রসমলাসর কনাঝ সেপ্লে কনো যাে না।
উির

8

ঠিও বাঙাআ প্লা III.
কমাঝর বীমার লংাপত্র বমে কাস প্লঢ রাঔপ্লঢ ে।
উির

9

ঠিও বাঙাআ প্লা III.
এওঝা োরীু্যাসন্ট প্লা এওঝা লঢস এওঝা পসসপ্লঢ যা সববৃঢ ওরা ে এবং যা কমপ্লন ঘপ্লঢ ে।
উির 10
ঠিও বাঙাআ প্লা II.
কমাঝর বীমার চনে সরসনঈো কনাটি বীমাওারও আুে ওপ্লরন পসসর কমোে কল োর অপ্লক।
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ংরযাজন
ংপ্লযাচন - ও
ক্রমাটরযান বীমা প্রস্তারবর ফমপ
বযক্ষিমাক্ষকানাধ্ীন ক্রমাটরযান ক্ষদ্বচেযান - পযারকজ পক্ষক্ষ
প্রস্তাবওারীর নাম
কযাকাপ্লযাপ্লকর ঠিওানা
কঝসপ্লফান/ফোক্স নম্বর
আ-কম ঠিওানা
বোে োওাঈন্ট নং.
(এসব/ওাপ্লরন্ট)
এআঘসপএ/োেবে
প্রপ্লোচনীে পসসর প্রওার
বীমার মেওা

নসণভু সির
নম্বর

বীমাওৃ প্লঢর পসরঘােও সঘহ্ন

পোপ্লওচ পসস
কণপ্লও মে ...... ঢাসরঔ:
কাস র সববরড
প্রস্তঢওারী 
আসঞ্জন নং. এবং কঘস
প্রস্তুসঢর
মপ্লট
নং.
বঙর
/ওাঞাপ্লমার
প্রওার

পযসন্ত

সওঈসবও
িমঢা

অন
ংঔো

রগ

বেবহৃঢ
জ্বাানী

বীমাওৃ ঢ কাস র ঠিও পসরঘােও সঘহ্ন
নসণভু সিওারী ওঢৃস পি - নাম এবং বসিসঢ:
কমাঝরযাপ্লনর মূে:
তবেুেসঢও
আনভপ্লে
/তবেুেসঢন
-তবেুেসঢও
মূে
ােও
ােও যন্ত্রাংলমূ
যন্ত্রাংলমূ

পাপ্লল ণাওা
ংপ্লযাচও কাস
/কট্রার

এসপসচ/সএন
সচ যন্ত্রাংল

কমাঝ মূে

এটি োসব সনষ্পসত্তওরপ্লডর এবং সপ্রসমোম সনিসারপ্লডর সভসত্ত
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অআসটসভ

কমাঝরযাপ্লনর আসঢা
ুরিার প্রওার
পূবসবঢী
পসস নম্বর

বীমাওারীর নাম
এবং ঠিওানা

কওান োসব না
ণাওাচসনঢ
কবানাপ্লর সিওার

পসস কল
োর ঢাসরঔ

সবকঢ ৩
বঙপ্লরর োসবর
সভজ্ঞঢা

প্রণম ক্রে এবং
নসণভু সিওরপ্লডর ঢাসরঔ

অিাররাআটিং ঈপাোনমূ – করটিং সভসত্তও
কমাঝরযাপ্লনর বেবার:
বেবাপ্লরর ঈপ্লেলে
অনন্ন
কপলাকঢ
বাসডচে/ঔুঘপ্লরা বেবা
ংিাকঢ

কাস রাঔার সবস্তাসরঢ সববরড
অচ্ছাসেঢ কোপ্লরচ
নাচ্ছাসেঢ কোপ্লরচ
ংগ্ন চসমর সভঢপ্লর
রাস্তার িাপ্লর

ঘাপ্লওর সবস্তাসরঢ সববরড
মাসও সনপ্লচ
কবঢনভু ও ঘাও
অত্মীেবৃন্ন
বেু কড

এও বঙপ্লর ঘার ক

ছুাঁ সও প্রলমন/সবরুে ছুাঁ সও চানা

সওপ্লাসমঝার

বীমাওারীপ্লও স্বীওৃ ঢ
ছুাঁ সওটি নুিাবপ্লন
ােঢা ওপ্লর

সটস্কাঈন্ট  কাসটংমূ:
ঐসচ্ছও সঢসরি : অপসন সও বািেঢামূও পসস
োাঁ/না – যসে োাঁ ে, নুগ্র ওপ্লর ংওটি সনসেস ি ওরুন সদ্বঘক্রযান –
সঢসরপ্লির ঈপপ্লর সিও ঐসচ্ছও সঢসরিটি সনপ্লঢ ঘান
Rs.৫০০/৭০০/১০০০০/১৫০০/৩০০০ বেসিকঢমাসওািীন
অপসন কও প্লঝাপ্লমাবাআ োপ্লাসপ্লেলন ফ আসিোর এওচন
োাঁ/নাযসে োাঁ ে, নুগ্র ওপ্লর চানান:
েে
১। োপ্লাসপ্লেলপ্লনর নাম
২। েেঢা নম্বর:
কল োর ঢাসরঔ:
কাস টিপ্লঢ এঅরএঅআ দ্বারা নুপ্লমাসেঢ কওান প্রওার ঘু সর
োাঁ/না যসে োাঁ ে, এএএঅআ দ্বারা প্রেত্ত ংিাপপ্লনর ংলাপত্রটি ংপ্লযাসচঢ
প্রসঢপ্লরািওারী যন্ত্রবেবিা াকাপ্লনা অপ্লঙ
ওরুন
কওাম্পানীর নীসঢ
কাস টি সও প্রঘসঢ জ্বাানী দ্বারা ঘাসঢ ে
োাঁ/না যসে োাঁ ে, নুগ্র ওপ্লর সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
নু
াপ্লর ঙা 
কাস টিপ্লঢ সও েুআ প্রওার জ্বাানী বেবাপ্লরর যন্ত্রাসেt/ফাআবার
োাঁ/না যসে োাঁ ে, নুগ্র ওপ্লর সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
কাসটং-এর চনে
গ্পা ঝোে াকাপ্লনা অপ্লঙ
সবপ্লবঘঢ
অপসন সও টিসপসপসট অচ্ছােনটি ৬০০০/- ঝাওার অআনানুক
োাঁ/না
অিাররাআটিং
ীমা পযসন্ত ীমাবে রাঔপ্লঢ ঘান
প্রপ্লোচনীে সঢসরি ুরিঅমূ
অনুসঙ্গও যন্ত্রাংপ্ললর ঘু সর যাো (শুিুমাত্র সদ্বঘক্রযান)
ঘাপ্লওর অআনকঢ োে
কবঢনভু ও ঘাপ্লওর সপএ
অবসলেও : স্বঘাপ্লওর বেসিকঢ েুখসঝনা ংক্রান্ত ুরিা

ঈপাোনমূ

স্বঘাপ্লওর চনে বেসিকঢেুখসঝনাংক্রান্ত ুরিা অবসলেও। নুগ্র ওপ্লর মপ্লনােনে ম্পপ্লওস সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন:
(ও) মপ্লনানীপ্লঢর নাম এবং বে:
(ঔ) ম্পওস
:
Additional coverage subject to additional
(ক) সনযুিওৃ প্লঢর নাম
:
premium
(যসে মপ্লনানীঢ এওচন নাবাও ন)
(খ) মপ্লনানীপ্লঢর প্লঙ্গ ম্পওস :
(দ্রিবে: ১। মাসও ঘাপ্লওর চনে বেসিকঢ েুখসঝনা অচ্ছােন অবসলেওভাপ্লব বীমাওৃ ঢ রাসল সদ্বঘক্রযাপ্লনর চনে ১,০০,০০০/- ঝাওা এবং

(IMT-15)

নাসমঢ বেবারওারীর
স না বা
বেসিসভসত্তও েুখঝ
সপএ

বেসিকঢ মাসওািীন কাস র চনে ২,০০,০০০/-।
২। কয কিপ্লত্র এওটি কাস , এওটি কওাম্পানী, এওটি ংলীোরীসভসত্তও ংিা ণবা এআ প্রওার কওান অআনানুক ংিার মাসওানািীন, অবসলেও
বেসিকঢ েুখসঝনা অচ্ছােনটি নুপ্লমােন ওরা যাপ্লব না (মাসও ঘাপ্লওর এওটি ওাযসওরী াআপ্লন্স না ণাওপ্লঢ পাপ্লর।)
নাম ঈপ্লেসঔঢ বেসিপ্লের চনে বেসিসভসত্তও েুখসঝনা অচ্ছােন

অপসন সও নাসমঢ বেসিকপ্লডর চনে বেসিকঢ েুখসঝনা চ্ছােনটি ন্তভুস ি ওরপ্লঢ ঘান?
নাম
সএঅআ কৃীঢ(ঝাওা)
মপ্লনানীঢ
ম্পওস
১)
২)
৩)
োাঁ/না, যসে োাঁ ে, নাম এবং পঙন্নওৃ ঢ ওোসপঝা াম োুেটস(সএঅআটি প্রোন ওরুন
(দ্রিবে: বেসি প্রসঢ ঈপব্ধ বসাসিও সএঅআ  বেসিকঢ মাসকওানািীন কাস গুসর চনে ২ ি
ঝাওা এবং কমাঝরযুি সদ্বঘক্রযানগুসর চনে ১ ি ঝাওা)

নাসমঢ বেসিকড/সপঙপ্লন বা অপ্লরাী/নাসমঢ যাসত্রকডপ্লের চনে
বেসিকঢ েুখঝ
স না অচ্ছােন
ংযুসিমূও অচ্ছােনমূ

509

লূনে সববরড
কৌচনেমূও কাস
সঘসওত্াসভসত্তও ঔরঘমূ
বেসিকঢ মাগ্রীমূ
নোনে সববরডমূ

করটিং-এর ঈপর কয ঢণেমূপ্লর প্রভাব ণাওপ্লঢ
পাপ্লর, এঙা া সওঙু প্রপ্লোচনীে ংঔোসভসত্তও
ঢণে

ংেুসিমূও অচ্ছােনমূ ঘাু
continued োাঁ/না
টির বেবার সও সনচস্ব মাসওানািীন ঞ্চপ্লআ ীমাবে
টি সও কওান সবপ্লেলী েূঢাবাপ্লর মাসওানািীন
োাঁ/না
সঘ সও প্রাঘীন ওাপ্লর কাস সাপ্লব ংসলঢ
োাঁ/না
টি ে/পঙ্গু বেসিপ্লের বেবাপ্লরর চনে নওলাওৃ ঢ
োাঁ/না, যসে োাঁ ে, নুগ্র ওপ্লর অরটিএ-এর
নুপ্লমােনমূপ্লর সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
কাস টি সও কাস ঘানা প্রসলিপ্লডর চনে বেবহৃঢ ে
োাঁ/না
কভৌকসও ঞ্চপ্লর ম্প্রারপ্লডর প্রপ্লোচনীেঢা অপ্লঙ সও
কনপা, বাংাপ্লেল, ভু ঝান, মাদ্বীপ, পাসওস্তান,
শ্রীো
অপসন সও এওটি এওপৃষ্ঠা ম্বসঢ পসস ঘান?
োাঁ/না
ঘূ ান্ত ভাপ্লা সবোপ্লর
বীমাকৃরতর ক্রঘাণা
নীসঢর সভসত্তপ্লঢ
অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ কয অমার/অমাপ্লের দ্বারা এআ প্রস্তাপ্লবর ফমসটিপ্লঢ ওসণঢ বিবেমূ অমার/অমাপ্লের প্লবাস ত্ওৃ ি
জ্ঞান এবং সবোপ্ল ঢে এবং অসম/অমরা এঢদ্বারা স্বীওৃ ঢ সচ্ছ কয এআ কখানাটি অমার/অমাপ্লের এবং __________-এর মপ্লিে
ঘু সিটির সভসত্ত কঞন ওরপ্লব।
অসম/অমরা এঢদ্বারা এ কখাডা ওরসঙ কয এআ প্রস্তাপ্লবর ফমসটি চমা ওরার পপ্লর কওান প্রওার ংপ্লযাচন ণবা ংপ্ললািন ংখটিঢ প্ল
কটি বীমাওারীর সনওঝ ঢাত্িসডওভাপ্লব ূঘীঢ ওরা প্লব।
অসম/অমরা সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ ঘাআ কয পূবব
স ঢী পসসটির মাসপ্তর ঢাসরঔ কণপ্লও এঔন পযসন্ত অমার/অমাপ্লের কাস র কওান প্রওার েুখসঝনা
খপ্লঝসন। অসম/অমরা সনসশ্চঢ ওরসঙ কয ঈপপ্লরাি কাস টি অপনাপ্লের প্লঙ্গ বীমাওরপ্লডর চনে অসম/অমরা _______________ কঢ
_____________ ঢাসরপ্লঔ সপ্রসমোম প্রোন ওপ্লরসঙ।
এটি নুিাবনওৃ ঢ এবং স্বীওৃ ঢ কয _________ (মে)-এর পূপ্লবর
স কওান প্রওার েুখসঝনার ওারপ্লড ঈদ্ভু ঢ কওান প্রওার িসঢ/সবনি
ো/োপ্লের চনে অপনারা কওান প্রওৃ সঢর োপ্লের চনেআ োেবে নন।
অসম/অমরা কখাডা ওসর কয কাস টি ম্পূডস এবং রাস্তাে ঘাাপ্লনার বিা অপ্লঙ।
িান :
ঢাসরঔ :
প্রস্তাবরকর স্বাির
কাস
কাস
কাস
কাস

ংরযাজন - খ
প্রস্তাব ফমপ
(এআ ফপ্লমর
স প্রোনটি োপ্লের এওটি স্বীওসঢ সাপ্লব িপ্লর কনো যাপ্লব না)
াধ্ারণ অক্ষি এবং ক্ষবরল ক্ষবপেমূরর পক্ষক্ষ
এআ প্রস্তাবটির গ্রড কওাম্পানীর সনেম এবং সিসনেমমূপ্লর ঈপর সনভস রলী। প্রস্তাবটির গ্রড এবং সপ্রসমোম প্রোন না ো পযসন্ত
ম্পেটি অচ্ছাসেঢ নে।
প্রসঢসনসি____________________________
গ্রাও ংপ্লওঢ ংঔো:
প্রস্তাবও ম্পপ্লওস সবস্তাসরঢ সববরডপ্রস্তাবওপ্লও সঘসহ্নঢওরপ্লড ােঢা ওপ্লর।
১। প্রস্তাবপ্লওর নাম

২। প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা

বীমাওৃ প্লঢর সঘসহ্নঢওরড
কযাপ্লকাপ্লযাপ্লকর চনে এবং োসবর সনষ্পসত্তর কিপ্লত্র প্রপ্লোচনীে ঠিওানা প্রোন ওপ্লর

কঝসপ্লফান নং:-ফোক্স

নং:-__________

(কমাবাআ):-(আ-

কম):-____________

কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে এ সঘহ্নটি প্রোন ওরুন
ও প্রশ্নমূপ্লর ম্পূডস ঈত্তর প্রোন ওরপ্লঢপ্লব।িান েু ান োর কিপ্লত্র নুগ্র ওপ্লর ঢণেটি এওটি ংপ্লযাচন সাপ্লব ংগ্নওৃ ঢ
ওরুন:
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প্রস্তাবরকর বযবা

ছুাঁ সওটি নুিাবন ওরুন

ক্ররটং-এর জনয অকুরপক্ষন্পর
ক্ষববরণমূ

৩। কওানটির ুরিা প্রোন ওরা প্লচ্ছ
৪। নুকূপ্ল পসসটি প্রেত্ত(অসণসও ংিান্তকসঢ
ওপ্লর বীমাওরপ্লডর স্বাণসযুি ও বেসির
নাপ্লমর ঢাসওা)
৫। চস ঢ ছুাঁ সও
ক্রয স্থানট আোক্ষেত করা
(সপন কওাট  ম্পূডস টাও ঠিওানা)
প্ররয়াজন
৬। বীমার মেওা
কণপ্লও
৭। অপসন সও প্রাণসমও ুরিার ঢাসওা কণপ্লও
এআ সবপেগুস সবপ্লাপ ওরপ্লঢ ঘান
ও)ছ , বনো, ছঞ্ঝা, োবন, খূডীছ ,
সবপেগুচ্ছ

ছুাঁ সও মূপ্লর সঘসহ্নঢওরন

পযস
ন্ত
প্রপ্লোচনীে অচ্ছােপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর জ্ঞান সোন্ত
োাঁ

না

োাঁ

না

ঔ)োঙ্গা, রঢা, সবপ্লদ্বপরােনচসনঢ িসঢ
ক)ন্ত্রাবােমূও ুরিা ম্প্রারড
(অরএএমসট পঙন্ন ওরা প্ল
পঙন্ন ওরা যাপ্লব)

ংরযাজন - খ

ঢপ্লব

এটি

োাঁ

না

EQ ক্ষবপেগুক্ষর এই রাক্ষলট আোক্ষেত

৮। অপসন সও অপনার বাস টির প্লঙ্গ সপ্নন্থ এবং
সভঢটি ুরসিঢ ওরপ্লঢ ঘান?
কওান প্রওার সঢসরি ুরিামূ
ও)
িপসঢ,
পযসপ্লবিও
এবং
ঈপপ্লেিা
আসঞ্জসনেপ্লরর ঔরঘমূ (োসবর রাসলটির ৩%
সঢসরি)
ঔ) ভগ্নাবপ্ললপ্লর পারড(োসবর রাসলটির ১%
সঢসরি)

োাঁ

না

োাঁ

না

োাঁ

সঢসরি অচ্ছােপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর
জ্ঞান সোন্ত
না

ক) সমখপ্লর সবনি ো মচুঢ দ্রবেমূ

Sl =

Sl =

োাঁ

না

Sl =

১।এওটি তবেুেসঢও সবপপ্লের ওারপ্লড
তবেুেসঢও পসরপ্লবার ঝাসমসনা প্রাপ্লন্ত
সবেুেৎ রবরাপ্লর বেণসঢার ওারপ্লড

োাঁ

না

Sl =

২। বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারপ্লড বীমাওৃ প্লঢর
িানটিপ্লঢ সমখপ্লরর যন্ত্রাংপ্ললর িসঢর
ওারড চসনঢ ঢাপমাত্রার বৃসে খঝপ্ল।

োাঁ

না

Sl =

োাঁ

না

Sl =
খ) োবান

Sl =

গ) বীমাওৃ প্লঢর সনচস্ব কাস , ফওস সফ্ট এবং
এওআ চাঢীে বস্তুর এবং পঢপ্লনর ওারপ্লড
িাক্কাচসনঢ িসঢ

োাঁ

না

ঘ) স্বজ্বন

োাঁ

না
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Sl =

ঙ) ংপ্লযাচন, ংপ্ললািন এবং ম্প্রারডগুসর
বীমা না ওরাপ্লনা

োাঁ

চ) ভূ সমওম্প (সগ্ন এবং ছঝওা)

োাঁ

ছ) িসঢগ্রি ঈপাোপ্লনর অচ্ছােন

োাঁ

শুিুমাত্র
কআগুসআ
পঙন্ন ওরুন
কযগুসর
বীমাওৃ প্লঢর
বেবার প্লঙ্গ
ম্পওস যুি

জ) ঘুাঁ আপ্লে বার ো এবং েূপ্লনর অচ্ছােন
োাঁ

না

Sl =

না

Sl =

না

Sl =

না

Sl =

ঝ) মচুঢ দ্রপ্লবের ামসেও পারড

োাঁ

না

Sl =

ঞ) ভা া না পাো

োাঁ

না

Sl =

ট) এওটি সবওল্প িাপ্লনর চনে সঢসরি ভা া

োাঁ
োাঁ

না
না

Sl =

ঠ) শুরু ওরার ঔরঘমূ

ড। কসঢ পোণসমূপ্লর িসঢ

োাঁ

না

Sl =

Sl =

৯। অপসন সও এওআ ম্পে নে কওান ংিার দ্বারা
ংপ্লযাচপ্লনর নীসঢটি প্রপ্লোপ্লকর চনে সবস্তাসরঢ সববরড প্রপ্লোচন
এওআ প্রওার ুরিা বীমা ওসরপ্লেপ্লঙন (যসে ঢাআ
ে সবস্তাসরঢ সববরড সেন)
১০। বীমার ুরিাগুস সও নে ংিাটি দ্বারা স্বীওৃ ঢ
ণবা কওান প্রওার সবপ্লল লঢস াবী সও
অিার রাআঝাপ্লরর প্রসঢ ছুাঁ সও মান ম্পপ্লওস এওটি ন্তেৃস সি প্রোন
অপ্লরাসপঢ(যসে প্লে ণাপ্লও, সবস্তাসরঢ সববরড
ওরন
সেন)
(িসঢর সভজ্ঞঢার সবস্তাসরঢ সববরডী)
১১। মেওা ম্পূডস ো পসসটি বেঢীঢ সবকঢ
সপ্রসমোম
োসবমূ
মাটির চনে সপ্রসমোম/োসব বপ্লনর সবস্তাসরঢ
সববরড

োসবর সভজ্ঞঢাটি ছুাঁ সও মূোেপ্লনর চনে এওটি গুরুত্বপূডস ঈপাোন
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স্থানটরত আোক্ষেত ঝুঁু ক্ষকট ক্ষক প্রকাররর ?
প্রস্তাবপ্লওর বেবাপ্লের সবস্তাসরঢ সববরড
১২। বীমাওৃ ঢ ম্পেটি :
ও। ববাপ্লর চনে, ওাযসে, কোওান, কাপ্লঝ আঢোসে।
ঔ। সলল্পসভসত্তও /কঞনসভসত্তও ছুাঁ সওমূ
ক। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ মচুপ্লঢর ছুাঁ সওমূ
খ। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ ঝোে/কো িারপ্লওর
ছুাঁ সওমূ
গ। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ িাপ্লন বসিঢ
ঈপপ্লযাকী ামগ্রীর ছুাঁ সওমূ
ঘ। ববাপ্লর চনে, ওাযসে, কোওান, কাপ্লঝ আঢোসে।
১৩। যসে এওটি কোওান সাপ্লব বেবহৃঢ ে, নুগ্র ওপ্লর
চানান কয বেবহৃঢ ামগ্রীগুসর মপ্লিে কওানটি সনপ্লঘর

ছুাঁ সওর িারডটি করপ্লঝর সভসত্তস্বরূপ

ঢাসওার ন্তকসঢ।
যসে োাঁ ে, এআ ামগ্রীগুসর মুেগুস সও কমাঝ মচুঢ
মূে কণপ্লও ৫%-এর সিও ে:
১) কুপ্লেট ামগ্রীমূ, ২) কঔাা কঙাব া, ৩) পঝওা
এবং অঢলবাসচ, ৪) কযপ্লওান প্রওাপ্লরর সবপ্লফারও পোণস,
৫) শুষ্ক লে/ঔ , ৬) লন চাসঢে পোণস, ৭) কঔাা
পাপ্লঝর দ্রবেমূ, ৮) কেলাআ, ৯) কমসণপ্লপ্লঝট সস্পসরঝ,
১০) নাআপ্লট্রা কুপ্লা, ১১) কঢ/আণার/সলল্প কিপ্লত্র
বেবহৃঢ দ্রাবও এবং ৩২ সটগ্রী কসন্টপ্লগ্রট ণবা ঢার সনপ্লঘর
জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ ওাপ কঝি), ১২) ৩২ সটগ্রী
কসন্টপ্লগ্রট ণবা ঢার সনপ্লঘর জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ
ওাপ কঝি) োে সভসত্ত স ওরা টিন বা িাপ্লম না
রাঔা কওান রগ, ১৩। ৩২ সটগ্রী কসন্টপ্লগ্রট ণবা ঢার
সনপ্লঘর জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ ওাপ কঝি) োে
সভসত্ত স ওরা টিন বা িাপ্লম না রাঔা ভাসনসল, ১৪)
স ওরা কওান টিন বা িাপ্লম না রাঔা ংক্রমড
প্রসঢপ্লরািও ণবা ওীঝনালও, ১৫) কযপ্লওান প্রওাপ্লরর ঈসদ্ভে
ঢন্তুমূ
১৪। যসে মা মচুপ্লঢর িান/গুোম (ওারঔানা ঞ্চপ্লর বাআপ্লর
বসিঢ) সাপ্লব বেবহৃঢ ে নুগ্র ওপ্লর মচুঢওৃ ঢ
ামগ্রীমূপ্লর ঢাসওা প্রোন ওরুন
১৫। যসে কওানা প্রওার সলল্পসভসত্তও কঞনমূও ওাযসিা সাপ্লব
বেবহৃঢ ে, প্রস্তাসবঢ িানটিপ্লঢ (বেবহৃঢবে সবসভন্ন প্রওার
ঈপপ্লযাকী ামগ্রীর প্রেলসন ব্লও পসরওল্পনার সবস্তাসরঢ
সববরড) ঈৎসেঢ দ্রবেমূপ্লর সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন
ওরুন।
১৬। যসে কওান প্রওার সলল্পসভসত্তও কঞনমূও ওাযসিান সাপ্লব
বেবহৃঢ ে, নুগ্র ওপ্লর চানান কয ওারঔানাটি ঘাু না
বে?
১৭। সগ্ন সনবসাপও যন্ত্রাসে িাসপঢ
নুগ্র ওপ্লর সনপ্লঘর িানটিপ্লঢ টিও সঘহ্ন প্রোন
ওরুন:
ও) সবসভন্ন ব্লও এবং বনপ্লযাকে সগ্নসনবসাপও যপ্লন্ত্রর
প্রওাপ্লরর ঢাসওা

প্রপ্লঢেও ব্লপ্লওর চনে ুরিা প্রোন

প্রাণসমও করঝ এবং অচ্ছােনগুস
সনিসারপ্লডর চনে ছুাঁ সওর প্রওৃ সঢ

বনপ্লযাকে সগ্নসনবসাপও যন্ত্রমূ
কঞা কাস প্লঢ রাঔা পাম্প
সগ্ন সনবসাপও পাম্প
াআপ্লিন্ট বেবিা
চ ঙ াপ্লনার বেবিা
সির চ ঙ াপ্লনার বেবিা
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িসঢ
হ্রাওরপ্লডর
পোমূ।
কপ্লঢু ঙা
প্রোন ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর

ছুাঁ সওর তবসলিেগুস অর ভাপ্লা কবাছার চনে
ঔ) যন্ত্রাসের বাৎসরও রিনাপ্লবিপ্লডর ঘু সিগুস
ওাযসওরী সও না ঢা চানান
১৮। (বাস / কমসলন পত্র / অাবাব পত্র আঢোসে)
ও) বাচার েপ্লরর সভসত্ত

এটি সঙ্গওারওৃঢ
রাসলটির সনিসারড
ঔ) পুনঃংিাপপ্লনর
এবংসভসত্ত
োসবগুসর
সনষ্পসত্তর সভসত্ত
ক) কওান প্রওার
প্রপ্লোচনা অপ্লঙ সও না
সাপ্লবৃবসেরপসরকসডঢ
প্লব

১৯। কঞপ্লনর সবস্তাসরঢ সববরড
ও। নুগ্র ওপ্লর বেবহৃঢ ামগ্রীগুস ম্পপ্লওস চানান
১। কেো
২। কমপ্লছ
৩। ঙাে
ঔ। বাস টির ঈচ্চঢা
ক। বাস টির বে

োাঁ

না

বীমার চনে প্রস্তাসবঢ সভসত্ত
োাঁ

না

োাঁ

না

োাঁ

না

অিাররাআটিং
সমঝার ______________ ঢ ____________
৫ বঙপ্লরর ওম
৫ - ১৫ বঙর
১৫ - ২৫ বঙর

২৫ বঙপ্লরর সণও

দ্রিবে: বাস টির কেো এবং/ণবা ঙােটি ওাপ্লঞর ঢিা / কাকা পাঢা এবং/ণবা খা/কযপ্লওান প্রওাপ্লর ঔ / বাাঁল / োসিপ্লওর
ঘাের / সপঘ / ওাপ / ওোনভা / সত্রপ আঢোসে দ্বারা সনসমসঢ প্ল কটিপ্লও "ওাাঁঘা" কঞপ্লনর সাপ্লব সবো ওরা প্লব।
২০। বাস সভসত্তও মূেমূ (নুগ্র ওপ্লর এআ ঢাসওাটিপ্লঢ ওাাঁঘা বাস টি ন্তভুস ি ওরুন)। প্রপ্লঢেও বাস র মূে অাোভাপ্লব ঝাওার
ংপ্লও প্রোন ওরুন।
প্রসঢশ্রুঢ ঝাওার ংও
ব্লপ্লওর
বে
ঈচ্চঢা
পাওা/ওাাঁঘা
ণাম
যন্ত্রাসে এবং
এফ োি এফ,
মচুঢ পনে
বীমা ওরপ্লডর চনে
সববরড
(বঙর)
(সমঝার)
কঞন

অনুসঙ্গও
ওাযসাে এবং
এবং
নোনে
বাস র
ামগ্রী মূে
নোনে
প্রসক্রোর
ামগ্রীমূঝাওা
মূে
যন্ত্রাসেমূঝাওা
ন্তকসঢ
পনে
মূ**
ঝাওা
কমাঝ

প্রপ্লঢেও ব্লপ্লওর সবস্তাসরঢ সববরডগুস
সবপরীঢমূও করটিংগুস প্রোন ওরপ্লব,
যসেঢ প্রপ্ল
ে ািারড সভসত্তপ্লঢ ুরসিঢ ে এবং সনপ্লঘর ক্রসমও ংঔো ও,
কআ মচুঢ ামগ্রীগুসপ্লও ন্তকস
ওপ্লযরাচেকযগুস

দ্রিবে: **
ঔ, ক, এবং খ-এর িীন পপ্ল

না

২১। শুিুমাত্র মচুঢ দ্রবেগুসর চনে সবপ্লল ুরিা
নুগ্র ওপ্লর সনপ্লঘর বাক্সটিপ্লঢ টিও সঘহ্ন সেন এবং প্রপ্লঢেওটির সবপরীপ্লঢ বীমা ওরপ্লডর ঝাওার ংওটি প্রোন ওরুন
ও। কলাঝার সভসত্তপ্লঢ :
সবসভন্ন বিাপ্লনর (প্রসক্রোওরপ্লডর ব্লওমূ, মা মচুঢ রাঔার িান /গুোম এবং / ণবা ঈন্মুি িান আঢোসে) মচুঢ ামগ্রীমূ
এওটি মাত্র প্রসঢশ্রুঢ রাসলর দ্বারা কলাঝার সভসত্তপ্লঢ ুরসিঢ ওরা যাে
বিানমূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
ঔ। কখাডার সভসত্তপ্লঢ :
কয ঈপাোনগুসর মুে ঞা-নামা ওপ্লর কগুস (মাসও) কখাডার সভসত্তপ্লঢ ুরসিঢ ওরা যাে .
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
আোেরনর ক্ষভক্ষির ক্ষবকরল্পর পছন্দট প্রস্তাবরকর
করয়কট কতপবয ংরযাজন করর। োক্ষব ক্ষনষ্পক্ষির
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দ্রিবে:
বসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংও ১ কওাটি ঝাওা, এবং স্বল্প কমোপ্লের চনে কওাপ্লনা বীমাওরড নে। প্রসক্রোর ন্তকসঢ এবং করপ্লে াআসটং-এ
মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীমূপ্লর ুরিা ্ভকবপর নে।
ক। কলাঝার কখাডার সভসত্তপ্লঢ:
এওটিআ প্রসঢশ্রুঢ ঝাওার ংপ্লওর িীনস্ত কয মচুঢ দ্রবেগুসর মূে ঞা-নামা ে এবং সবসভন্ন বিাপ্লন মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীগুস (মাসও)
কলাঝার কখাডার সভসত্তপ্লঢ ুরিা ওরা যাে।
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
দ্রিবে:
১। বসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংওটি  ২ কওাটি ঝাওা
২। প্রসক্রোর ন্তকসঢ মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীমূ এবং করপ্লে
াআসটং-এর মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীগুস ুরসিঢ ওরা যাপ্লবনা।
খ। ঈন্মুি িাপ্লন মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীমূ (ওারঔানা ঞ্চপ্লর বাআপ্লর বসিঢ)
ঈন্মুি িাপ্লন মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীমূপ্লর সববরড:
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)

ঝাওার ংও

সবপ্লল োপ্লরসন্টমূ প্রপ্লযাচে প্লব

গ। ঝোে ফামস এবং কো িারওমূ (ওারঔানা ঞ্চপ্লর
বাআপ্লর বসিঢ)
ঈন্মুি িাপ্লন মচুঢওৃ ঢ ামগ্রীমূপ্লর সববরড:
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)

ঝাওার ংও
অচ্ছােপ্লনর ছুাঁ সও এবং ম্পপ্লের করটিং

অপসন সও ঐসচ্ছও সবপ্লোকপ্লযাকেগুসর চনে ঙা প্রাপ্ত প্লঢ
ঙান
যসে ঈত্তরটি োাঁ ে, সবপ্লোকপ্লযাকে ঝাওার ংপ্লওর পঙন্নটি
সঘসহ্নঢ ওরুন

োাঁ
ঝাওা
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না

ক্রঘাণা

ঘূ ান্ত ভা সবোপ্লর নীসঢ

অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ কয এআ প্রস্তাপ্লবর ফমসটিপ্লঢ অমার/অমাপ্লের দ্বারা ঈপ্লেসঔঢ বিবেমূ
অমার/অমাপ্লের জ্ঞাঢাপ্লর নবসব ঢে এবং অসম/অমরা এঢদ্বারা স্বীওৃ ঢ সচ্ছ কয এআ কখাডাটি
অমার/অমাপ্লের এবং ________-এর মপ্লিে ঘু সিটির সভসত্ত প্লব।
এআ প্রস্তাপ্লবর ফমসটি চমা ওরার পপ্লর কওান প্রওার ংপ্লযাচন ণবা ংপ্ললািন ংখটিঢ প্ল, কটি বীমাওারীর
সনওঝ ঢাত্িসডওভাপ্লব ূঘীঢ ওরা প্লব।
ঢাসরঔ :
িান :
প্রস্তাবপ্লওর স্বাির এবং কওাম্পানীর সপ্লমার
প্রসঢসনসির ুপাসরল:
সনম্নসসঔঢটি বীমা অআন ১৯৩৮-এর ৪১ নং িারার নুসসপ
ঙাশপ্ল র ঈপর সনপ্লিাজ্ঞা
১। ভারঢবপ্লস চীবন ণবা ম্পসত্ত ম্পসওস ঢ কওান প্রওার ছুাঁ সওর সবরুপ্লে এওটি বীমা কনোর চনে ণবা
নবীওরপ্লডর চনে ণবা ঘাসপ্লে যাোর চনে কওান বেসির প্রসঢ অগ্রবোঞ্জওরূপ্লপ প্রঢেিভাপ্লব কওান বেসি
কওান প্রওার ঙা ণবা ম্পূডস ওসমলপ্লনর ণবা ঢার কওান ংপ্ললর ণবা পসসপ্লঢ প্রেসলসঢ প্রপ্লেে
সপ্রসমোপ্লমর ঙা নুপ্লমােন ওরপ্লবন না ণবা নুপ্লমােপ্লনর চনে প্রস্তাব ওরপ্লব না এবং কওান বেসি এওটি
পসস গ্রড ওরপ্লঙন ণবা নবীওরড ওরপ্লঙন ণবা ঘাসপ্লে যাপ্লচ্ছন কটির চনে বীমাওারীর প্রওাসলঢ
পসরঘােও পুসস্তওাপ্লঢ ণবা কঝসবগুসপ্লঢ প্রেত্ত নুাপ্লর কযটি নুপ্লমাসেঢ প্লঢ পাপ্লর কআ ঙা টি বেঢীঢ
কওান প্রওার ঙা প্রোন ওরপ্লবন না।
২। এআ িারাটির ংিানটির প্রসঢ মানেঢা প্রোপ্লন বেণস কযপ্লওান বেসি এওটি চসরমানা দ্বারা লাসস্তপ্লযাকে, কযটি
৫০০ ঝাওা পযসন্ত ম্প্রাসরঢ প্লঢ পাপ্লর।
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অধ্যায় 24
ক্ষপ্রক্ষময়াম ক্ষনধ্প াররণর তত্ত্ব এবং অভযা
অধ্যয় উপস্থাপনা
এআ িেেটিপ্লঢ অপনারা অিাররাআটিং োে স্বীওার এবং ার সনিসারড ওরা ম্পপ্লওস প্রাণসমও
সবেগুস সলঔপ্লবন। অপনারা ছুাঁ সও সনিসারড প্রসক্রোর ন্তকসঢ সবপেগুস পসরঘানার
সবসভন্ন
পন্থামূ ম্পপ্লওস সলঔপ্লঢ পারপ্লবন। অপনারা সবসভন্ন প্রওার বীমা পসসর চনে "প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসল"-টি সওভাপ্লব সনিসাসরঢ ওরা প্লব ঢা সলঔপ্লবন।
পাঠযূক্ষচ
A. োে স্বীওাপ্লরর প্রাণসমও িারনামূ
B. ার সনিসারপ্লডর প্রাণসমও িারডামূ
C. াপ্লরর ঈপাোনমূ
D. প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল

এআ িেেটি পাঞ ওরার পর, অপনারা সনপ্লঘর গুস ওরপ্লঢ মণস প্লবন:
1. োে স্বীওাপ্লরর প্রাণসমও সবেগুসর ংজ্ঞা প্রোন
2. ার সনিসারপ্লডর প্রাণসমও সবেগুসর সবপ্লিড
3. সবসভন্ন প্রওার পসসর চনে 'প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল'-র সনিসারড

517

A. োয় স্বীকাররর প্রাথক্ষমক ক্ষবয়মূ
পূবসবঢী িোেগুসপ্লঢ অমরা কেপ্লঔসঙ কয বীমার িারডাটি এওসত্রওরপ্লডর মািেপ্লম ছুাঁ সও পসরঘাপ্লনর
সবেটির ঈপ্লদ্রও ওপ্লর। বীমাওারীকড বহু ংঔেও বেসিসবপ্লল / বেবাাসেও / সলল্পসভসত্তও ংিা /
ংকঞনমূ দ্বারা প্রেত্ত সপ্রসমোপ্লমর এওটি এওসত্রঢ ঢসব ৃসি ওপ্লরন।
প্রপ্লঢেপ্লওর দ্বারা প্রপ্লেে সপ্রসমোমটি এওটি াপ্লরর ঈপর সনভস রলী, কযটি েুটি ঈপাোপ্লনর দ্বারা
সনিসাসরঢ ে;
 এওটি িসঢওারও খঝনার চনে এওটি িসঢর ্ভকাবনা (এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারপ্লড)
এবং
 িসঢওারও খঝনাটির ওারপ্লড ঈদ্ভু ঢ িসঢর িারডাকঢ পসরমাডটি
উোরণ
িপ্লর সনন এওটি সগ্নওাপ্লির ফপ্ল িসঢর িারডাকঢ পসরমাড ১০০০০০ ঝাওা (কযটিপ্লও অমরা L
নাম সোম)
িসঢর (P দ্বারা কবাছাপ্লনা ে) ্ভকাবনার ক
০.০১)।

বা মিেও সঙ ১০০-এর মপ্লিে ১ (ণবা

ঢাপ্ল প্রঢোসলঢ িসঢর ক ণবা মিেওটি এআ মীওরডটি দ্বারা প্রওাল ওরা যাপ্লব = L x P =
০.০১ x ১০০০০০ = ১০০০
সওভাপ্লব এওচন বীমাওারী সনসশ্চঢ ওরপ্লবন কয প্রওৃ ঢপপ্লি ো িসঢগুস পূরপ্লডর চনে এওসত্রঢ
ঢসবটি যপ্লণি?
অমরা পূপ্লবস যা কেপ্লঔসঙ, ম্পূডস বীমা কওৌলটি এওটি বৃৎ ংঔেও পসরংঔোনকঢভাপ্লব এওআ
প্রওার ছুাঁ সওর এওসত্রওরডপ্লও সবচস ঢ ওপ্লর যাপ্লঢবৃৎ ংঔোর নীসঢটি ওাযসওরী ে এবং িসঢর
্ভকাবনার ংঔোটি (কপৌনঃপুসনওঢা) এবং িসঢর সবস্তারটি (ঢীব্রঢা) পূবাস ভাপ্লযাকে ে।
মোটি  ও ঈন্মুিঢাগুস এওআ প্রওার ে না। এওটি ম্পূডসরূপ্লপ এওআ প্রওার ('সভন্ন')
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড বাস্তসবওভাপ্লব ঔুবআ ামানে প্লঢ পাপ্লর।
ঈোরডস্বরূপ, অপনারা এমন ওঢগুস বাস ঔুাঁপ্লচ কপপ্লঢ পাপ্লরন কযগুস ম্পূডসরূপ্লপ এওআ প্রওার
এবং বাসেও পসরপ্লবপ্লল ম্পূডরূ
স প্লপ এওআ িাপ্লন বসিঢ? সিও ংঔোে নে।
এওসত্রঢ ঢসবটির অওৃ সঢ যঢ বৃসে পাপ্লব, ঢঢআ সভন্নঢর প্রওাপ্লরর ছুাঁ সওগুস, কযগুস এওআ
ণবা এওআ প্রওার সবপপ্লের ম্মুঔীন, ন্তভুস সির ্ভকাবনা বৃসে পাপ্লব। এআ প্রওার কিত্রটিপ্লঢ
বীমাওারী এওটি ঈভেংওঝযুি বিার ম্মুঔীন ন।
সওভাপ্লব, ছুাঁ সওগুস অর সিওমাত্রাে পূবসাভাপ্লযাকে প্লে প্লঞ এবং এওআ মে ঢসবটিপ্লঢ পযসাপ্ত
পসরমাপ্লড এওআ িরপ্লডর এবং এওআ প্রওার ছুাঁ সও ন্তভুস ি ওপ্লর এমন এওটি যপ্লণি বৃৎ এওসত্রঢ
ঢসব ৃসি ওরা যাে ?
বীমাওারীরা এআ মোটির এওটি মািান ঔুাঁপ্লচ কপপ্লেপ্লঙন।
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ঢাাঁরা এওটি সবলাাওারবৃৎ ঢসব কঞন ওপ্লরপ্লঙন, এবং এওআ প্লঙ্গ কটির ন্তকসঢ ঈপ-ঢসব
কঞন ওপ্লরপ্লঙন এবং প্রপ্লঢেও ছুাঁ সওপ্লও সভন্ন সভন্ন ঈপ-ঢসবপ্লর ন্তকসঢ ওপ্লরপ্লঙন। ঈপ-ঢসবগুস,
ছুাঁ সওগুসরমাত্রার সভন্নঢার সভসত্তপ্লঢ সবসভন্ন কিডীপ্লঢ সবভি ওরা প্লেপ্লঙ।
উোরণ
এওটি ম্পসত্ত বীমার কিপ্লত্র ,এওটি ওাষ্ঠসনসমসঢ ওাঞাপ্লমাে সগ্নওাপ্লির ্ভকাবনামূ এওটি পাণপ্লরর
ওাঞাপ্লমার কণপ্লও সিও;কপ্লঢু ,ওাষ্ঠসনসমসঢ ওাঞাপ্লমাটির বীমার চনে সিও সপ্রসমোপ্লমর প্রপ্লোচন।
স্বািেবীমারপ্লিপ্লত্র এওআ নীসঢ প্রযুি ে। ঈচ্চরিঘাপ ণবা টাোসবটিপ্ল অক্রান্ত এওচন বেসির
হৃেপ্লরাপ্লকর ্ভকাবনা ঈচ্চ।
কওান এওটি ুিঢার সঘসওত্ার চনে প্রপ্লোচনীে ঔরঘগুস সবপ্লবঘনা ওরুন। এওচন
ঈচ্চরিঘাপযুি এবং টাোসবটিযুি বেসির এবং ুস্বািেযুি এওচনবেসির ছুাঁ সওগুস সভন্নঢর প্লব।
ার সনিসারপ্লডর কিপ্লত্র ছুাঁ সওর এআ প্রওার সবভাচন এবং কগুসর কিডীওরড গুরুত্বপূডস।
a. োয় স্বীকাররর প্রাথক্ষমক ধ্ারণা মূ
ংজ্ঞা
োয় স্বীকাররর প্রক্ষেয়াট  বীমার জনয প্রস্তাবট গৃীত রব ক্ষক না তা ক্ষনধ্প ারণ করা,
এবং যক্ষে তা করা য়, ক্রকান লতপাবী, ক্রকান ারর, বীমা ুরিা গৃীত রব।
োে স্বীওার, এওটি প্রপ্লওৌলকঢ প্লণ,
স সনম্নসসঔঢ িাপগুসর দ্বারা ংকঠিঢ ে:
i. সবপে এবং িসঢর কপৌনঃপুসনওঢার ংঔো এবং ঢীব্রঢার পসরমাপওরড এবং মূোেন
ii. পসসর ন্তকসঢ ুরিা এবং লঢস াবীর পসরকডনাওরন
iii. সপ্রসমোপ্লমর াপ্লরর সনসেস িওরড
োে স্বীওারওারী প্রণপ্লমআ সোন্ত গ্রড ওপ্লরন কয ছুাঁ সওটি কৃীঢ প্লব সও না।
পরবঢী িাপটি  ার এবং লঢস াবী, কযগুসর িীপ্লন ছুাঁ সওটি কৃীঢ প্লব।
োে স্বীওাপ্লরর েিঢাটি পযসাপ্ত প্রসলিড, ওমসপ্লিপ্লত্র ঈন্মুিঢা এবং কভীর ন্তেৃস সি ক্রমাকঢ
সবেোচসন প্রসক্রোর মািেপ্লম অত্মি ওরা যাে। সগ্নওাি সবেও অিাররাআঝার োর চনে এওচন
বেসির সগ্নওাপ্লির ্ভকাবে ওারডগুস, সবসভন্ন প্রওার ামগ্রী এবং ম্পসত্তর ঈপর সগ্নওাপ্লির
প্রভাব, কওান এওটি সলপ্লল্প বেবহৃঢ প্রসক্রোমূ, ভূ প্লকা, অবাো আঢোসে সবে ম্পপ্লওস মেও
জ্ঞান চসপ্লনর প্রপ্লোচন।
এওআভাপ্লব, এওচন ামুসদ্রও বীমা অিাররাআঝাপ্লরর অবসলেওভাপ্লব, বন্নর/রাস্তার বিা,
পসরবডওাপ্ল ণবা গুোমচাঢ বিাে মা/ামগ্রী, চাাচগুস দ্বারা ম্মুঔীন ো মোমূ 
কগুসর মুদ্রযাত্রার পপ্লি ঈপযুিঢা আঢোসে সবে ম্পপ্লওস োসওবা ো প্রপ্লোচন।
এওচন স্বািেবীমা কিপ্লত্রর অিাররাআঝাপ্লরর, বীমা প্রস্তাবপ্লওর ছুাঁ সওর প্রসঢ ঈন্মুিঢা, বে,
সঘসওত্াকঢ সবেমূ, লারীসরও ঈপযুিঢার স্তর, পাসরবাসরও আসঢা এবং ছুাঁ সওর ঈপর প্রভাব
সবস্তারওারী ও ঈপাোপ্লনর পসরমাপগুস নুিাবন ওরা প্রপ্লোচন।
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a) আন্ডাররাইটং, ইকুইট এবং বযবাক্ষয়ক স্থায়ীত্ব
ও ছুাঁ সওআ মপসরমাড নে, এআ র ঢেটি কণপ্লওআ বীমা কিপ্লত্র ঢওস অিাররাআটিং এবং
ছুাঁ সওর কিডীওরপ্লডর প্রপ্লোচনীেঢাটি ঈদ্ভু ঢ ে। ঢাআ প্রপ্লঢেও ছুাঁ সওরআ, িসঢওর খঝনাটি খঝার এবং
কটির ঢীব্রঢার সভসত্তপ্লঢ ঈপযুিভাপ্লব পসরমাপওরড এবং মূোেপ্লনর প্রপ্লোচন অপ্লঙ।
কযহুঢু ও ছুাঁ সওগুসআ মান নে, কপ্লঢু , ও বীমা গ্রাওপ্লও মপসরমাড সপ্রসমোম প্রোন
ওরপ্লঢ বা ামঞ্জেপূডস নে।অিাররাআটিং-এর ঈপ্লেলেটি  ছুাঁ সওর কিডীওরড যাপ্লঢ, কগুসর
ঘাসরসত্রও তবসলিে এবং ঈপিাসপঢ ছুাঁ সওর স্তপ্লরর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লমর এওটি ঈপযুি ার প্রপ্লোক ওরা
যাে।
প্রপ্লঢেও বীমাওারীর ঢার বঢস মান পসস িারওপ্লের প্রসঢ, সবেেমান পসসর ন্তভুস ি ঘু সিসভসত্তও
োেগুস পূরপ্লডর চনে ঢাাঁপ্লের ামণস ণাপ্লও কটি সনসশ্চঢ ওরার এওটি োসেত্ব ণাপ্লও। যসে বীমাওারী
এমন ছুাঁ সওগুসর চনে পসস প্রোন ওপ্লরন কযগুস বীমাপ্লযাকে নে ণবা ছুাঁ সওগুসরুরিার চনে
প্রপ্লোচনীপ্লের ঢু নাে ঔুবআ ওম সপ্রসমোম িাযস ওপ্লরন, ঢাপ্ল কটি বীমাওারীর ঘু সিসভসত্তও োেগুস
পূরপ্লডর িমঢাটিপ্লও ংওঝাপন্ন ওপ্লর কঢাার ফস্বরূপ প্লব।
নে সেপ্লও, এওচন বীমাওারী, সযসন কআ ছুাঁ সওগুসর চনে সঢ ঈচ্চ ার িাযস ওরপ্লঢ ঘান
কযগুসর কআ প্রওার ঈচ্চ ার ো ঈসঘঢ নে, ঢাাঁর বেবাটিপ্লও প্রসঢপ্লযাসকঢামূও এবং
েীখসিােীরূপ্লপ কপপ্লঢ পাপ্লরন। ঢাআ, ামঞ্জে এবং িােীপ্লত্বর স্বাপ্লণ,
স অিাররাআটিং-এর প্রসক্রোটি
সনঔুাঁঢভাপ্লব নুৃঢ ো ঈসঘঢ।
অিাররাআটিং-এর প্রিান তবসলিেগুস  সনম্ন প্রওার
i.

ঘাসরসত্রও তবসলপ্লিের সভসত্তপ্লঢ ছুাঁ সওর সঘসহ্নঢওরড ওরা

ii. প্রস্তাবও দ্বারা ঈপিাসপঢ ছুাঁ সওর স্তরটি সনিসারড ওরা
iii. বীমা বেবাটিঠিওভাপ্লব পসরঘাসঢ ওরা
ংপ্লিপ্লপ, অিাররাআটিং-এর ঈপ্লেলেটি সপ্রসমোপ্লমর গ্রডপ্লযাকেঢা, পযসাপ্তঢা এবং নোনে লঢস াবী
সনিসারপ্লডর মািেপ্লম পূরড ে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 1
বীমার ার সনিসারডওারী েুটি ঈপাোন সঘসহ্নঢ ওরুন।
I. ছুাঁ সওর
II. ছুাঁ সওর
III. ছুাঁ সওর
IV. ছুাঁ সওর

্ভকাবেঢা এবং ঢীব্রঢা
ূত্র এবং প্রওৃ সঢ
ূত্র এবং মে
প্রওৃ সঢ এবং প্রভাব
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B. ার ক্ষনধ্প াররণর প্রাথক্ষমক ধ্ারণামূ
বীমাওারীর ছুাঁ সওর িানান্তরপ্লডর ঈপর বীমা সনভস রলী। এওটি বীমা পসস ক্রপ্লের মপ্লিে, বীমাওৃ ঢ
বেসি এওটি সবপে কণপ্লও ঈদ্ভু ঢ, কযটির সবরুপ্লে ম্পসত্তটির বীমাওরড ওরা প্লেপ্লঙ,
অসণসও
িসঢর প্রভাবটি হ্রা ওরপ্লঢ মণস ে।
উোরণ
যসে কওান বেসি এওটি কাস
ঘাান, কঔাপ্লন েুখসঝনার চনে কটির িসঢ প্লঢ পাপ্লর। যসে
মাসপ্লওর কমাঝরযান বীমা ণাপ্লও, কাস টির িসঢ োর খঝনাে, বীমা কওাম্পানী ারাআপ্লের চনে
ণস প্রোন ওরপ্লব।
বীমা কওাম্পানীর, এওটি াভ ন্তভূস ি ওপ্লর বীমার ভসবেঢ োসব এবং ঔরঘগুসর চনে ুরিা
প্রোপ্লনর মূে কডনা ওরার এওটি প্রসক্রোর প্রপ্লোচন। এটিপ্লওআ ার সনিসারড বা ে।
‘ার’  বীমার একট প্রেি একরকরমূয।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি ারপ্লও, এওটি ভূ সমওম্প ুরিা মূে ১.০০ ঝাওা প্রসঢ সমস, এআ অওাপ্লর
প্রওাল ওরা যাে। (1 সমস =1/1000)
ারগুস িসঢর ্ভকাবনা এবং ্ভকাবে পসরমাপ নুাপ্লর সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর। ঢীঢ প্রবডঢা এবং
বঢস মান পসরপ্লবপ্ললর পসরবঢস নমূ, কযগুস ভসবেপ্লঢ ্ভকাবে িসঢগুসপ্লও প্রভাসবঢ ওরপ্লঢ পাপ্লর, এআ
সবঘাপ্লরর পপ্লরআ প্রপ্লঢেও ার প্রসঢসষ্ঠঢ ে।
উোরণ
ভূ সমওম্প বীমার চনে ঈপপ্লরর ঈোরডটি কেঔুন, িাযসওৃঢ ারটি, এওটি ওংসক্রঝ সনসমসঢ ওাঞাপ্লমার
ঢু নাে ভূ সমওম্প িপ্লর সনওঝবঢী এবং আঝ সেপ্লে তঢরী এওটি বাস র চনে, কযটি িসঢর ্ভকাবনা
সিও।
এওটি স্বািেবীমার ঈোরড কনো যাও, ছুাঁ সওর প্রপ্লঢেও ঈপাোপ্লনর ংঔো এবং লঢওরাসভসত্তও
মূোেন ওরা ে। পূবসস নিসাসরঢ পসরমাপপ্লওর সভসত্তপ্লঢ বে, চাসঢ, কপলা, ভো আঢোসে
ঈপাোনমূপ্লর পরীিা এবং ংঔো প্রোপ্লনর মািেপ্লম মূোেন ওরা ে।
মরন রাখরবন ক্রয ারগুক্ষই ক্ষপ্রক্ষময়াম নয়।
ক্ষপ্রক্ষময়াম = (প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল) x (ার)
1. াররর উরেলযমূ
ার সনিসারপ্লডর প্রাণসমও ঈপ্লেলে , বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভপ্লের েৃসিপ্লওাড কণপ্লও বীমার
মূেটির পযসাপ্তঢা এবং কযৌসিওঢা সনসশ্চঢ ওরা।
বীমাওারীর েৃসিপ্লওাড কণপ্লও, এর ণস  ামগ্রীওভাপ্লব ারগুস, োসব, ঔরঘ এবং ওর আঢোসে
এবং এওটি ধ্বংাত্মও খঝনা এবং াপ্লভর চনে বলেআ এওটি পযসাপ্ত ংিান প্লঢ প্লব।
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বীমাওৃ প্লঢর েৃসিপ্লওাড কণপ্লও, যুসিপূডস াপ্লরর ণস  এওচন বেসির, যুসিংকঢ ঔরঘমূ, এওটি
ধ্বংাত্মও খঝনা, এবং াভ ন্তভুস ি ওপ্লর সবচস ঢ ছুাঁ সওগুস ুরিার প্রপ্লোচপ্লন পযসাপ্ত ংপ্লওর
অসণও মূে প্রোপ্লনর প্রপ্লোচন প্লব না।
সগ্নবীমার ারগুস যুসিংকঢ সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ প্লঢ পাপ্লর যসে কগুস ও প্রওার গুরুত্বপূডস
ঈপাোমূ, কযগুস ছুাঁ সওটিপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর সওন্তু প্রিান ঈপাোনগুসপ্লও বজ্ঞা ওপ্লর, কযগুস
ামগ্রীওভাপ্লব নুমানওৃ ঢ ারটির কিপ্লত্র এওটি ামানে সভন্নঢার ওারড প্লঢ পাপ্লর।
2. ক্ষপ্রক্ষময়ারমর ার ক্ষনধ্প ারণ
ঢীপ্লঢর িসঢর সভজ্ঞঢাগুসর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লমর সবশুে ারটি সনিসাসরঢ ে। ঢাআ, ার
কডনার চনে ঢীঢ িসঢ ম্পসওস ঢ পসরংঔোনকঢ ঢণেমূ ঢেন্ত গুরুত্বপূডস।
ার সনিসারপ্লডর চনে, ছুাঁ সওগুসর প্রসঢ এওটি 'কাসডসঢও মান' প্রোন প্রপ্লোচনীে।
উোরণ
িপ্লর কনো যাও, যসে এওটি ১০ বঙপ্লরর মেওাপ্লর চনে এওটি বৃৎ ংঔেও কমাঝর াআপ্লওপ্লর
চনে িসঢর সভজ্ঞঢাগুস ংগ্র ওরা ে, অমরা িসঢগ্রস্ত কাস গুসর চনে কমাঝ কাওানটি
পাব। অমরা, এআ কাওাপ্লনর রাসলটিপ্লও কমাঝর াআপ্লওপ্লর কমাঝ মূপ্লের এওটি লঢওরা সাপ্লব
প্রওাপ্ললর মািেপ্লম িসঢর 'কাসডসঢও মান'-টি সনিসাসরঢ ওরপ্লঢ পাসর। এটি সনপ্লঘ প্রেত্ত ফমুসোর দ্বারা
প্রওাল ওরা যাে:
M =

L

X

১০০

V
কমাঝ িসঢটিপ্লও L দ্বারা কবাছাপ্লনা ে এবং ও কমাঝর াআপ্লওগুসর কমাঝ মূেটিপ্লও V দ্বারা
কবাছাপ্লনা ে
িপ্লর কনো যাও :
 এওটি কমাঝর াআপ্লওপ্লর মূে ৫০,০০০/- ঝাওা
 িসঢর সভজ্ঞঢা : ১০ বঙপ্লর ১০০০ টি কমাঝর াআপ্লওপ্লর মপ্লিে ৫০ কমাঝর াআপ্লও ঘু সর
প্লে ককপ্লঙ
 এওটি ক
সাপ্লব, ঘু সরর ওারপ্লড প্রসঢ বঙর কমাঝ িসঢর পসরমাড ে পাাঁঘটি কমাঝর
াআপ্লও।
ফমুসোটির প্রপ্লোপ্লক, ফাফটি প্লব:
িসঢমূ (৫০,০০০ ঝাওা x ৫) = ২,৫০,০০০ ঝাওা
মূে (৫০,০০০ ঝাওা x ১০০০) = ৫,০০,০০,০০০ ঝাওা
এর ণস  কয (L / V) x ১০০ = (২,৫০,০০০ / ৫,০০,০০,০০০) x ১০০ = ০.৫%
কপ্লঢু , এওচন কমাঝর াআপ্লও মাসও কয াপ্লর সপ্রসমোম প্রোন ওপ্লরন কটি ৫০,০০০/- ঝাওার
লঢওরা ০.৫ ভাক ণসাৎ প্রসঢ বঙপ্লর ২৫০/- ঝাওা। এটিপ্লওআ বা ে 'সবশুে' সপ্রসমোম।
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২৫০/- ঝাওা প্রসঢ াআপ্লও াপ্লর, ংকৃীঢ ২.৫ ি ঝাওা ৫টি কাস র িসঢর চনে োসব পূরপ্লডর
চনে বেে ে।
যসে, ঈপপ্লর সনিসাসরঢ, সবশুে সপ্রসমোমটি ংকৃীঢ ে, কটি শুিুমাত্র িসঢগুস পূরপ্লডর চনে
যপ্লণি প্লব।
ঈপপ্লরর ঈোরডটিপ্লঢ অমরা কেঔাম কয এপ্লিপ্লত্র কওান প্রওার ঈদ্বৃত্ত কনআ। সওন্তু বীমা প্রসক্রোগুস
সওঙু প্রওার পসরঘানকঢ ঔরঘ সবচস ঢ ণাপ্লও (সনেন্ত্রডকঢ ঔরঘমূ) এবং বেবা অনেপ্লনর
ঔরঘমূ (প্রসঢসনসিপ্লত্বর ওসমলন)। প্রঢোসলঢ বৃৎ িসঢগুসর চনে সওঙু ঈদ্বৃপ্লত্তর ংিান রাঔা
প্রপ্লোচন।
ঘূ ান্তভাপ্লব, কযপ্লঢু বীমা কনপ্লেনগুস, নে কযপ্লওান প্রওার বেবাপ্লের নোে বেবাসেও সভসত্তঢ
ংখটিঢ ে, ুঢরাং াপ্লভর চনে এওটি ফারাপ্লওর ংিান রাঔা প্রপ্লোচন কযটি বেবােটিপ্লঢ
সবসনপ্লোকওৃ ঢ মূিপ্লডর এওটি প্রঢোপসড।
কপ্লঢু , 'সবশুে সপ্রসমোম'-টি, লঢওরা ভাক সাপ্লব ঔরঘ, ংিান এবং াভ ংপ্লযাচপ্লনর দ্বারা
ঈপযুিভাপ্লব ভারযুি বা বৃসে ওরা ে।
সপ্রসমোপ্লমর ঘূ ান্ত ারটি সনম্নসসঔঢ ঈপাোনগুস দ্বারা কঠিঢ প্লব:
িসঢর চনে ণস প্রোনমূ
িসঢচসনঢ ঔরঘমূ (কযমন, পযসপ্লবিপ্লডর ঔরঘগুস)
প্রসঢসনসিত্বমূও ওসমলন
পসরঘান ঔরঘমূ
প্রঢোসলঢ বৃৎ িসঢর চনে ংিান, কযমন, ওসল্পঢ ৫ টির সবপরীপ্লঢ ৭টি কমাঝ
িসঢ
 াপ্লভর চনে ঈদ্বৃত্ত






সভজ্ঞঢার ওাটি ঢওস ভাপ্লব সনবসাঘন ওরা প্রপ্লোচন। াম্প্রসঢওঢম িসঢর সভজ্ঞঢার ওাটিআ
বেবার ওরা ঈসঘঢ। সনবসাসঘঢ মেওাটিপ্লঢ পযসাপ্ত পসরমাপ্লড িসঢর সভজ্ঞঢা ম্পসওস ঢ ঢণে ণাওা
অবসলেও যাপ্লঢ ফাফটিপ্লঢ প্রপ্লোচনীে পসরংঔোনকঢ গুরুত্ব এবং সবোপ্লযাকেঢা ণাপ্লও। ঘূ ান্তভাপ্লব
কযপ্লঢু বেবাটি ামগ্রীও ধ্বংমূও িসঢর সবেবস্তু, সভজ্ঞঢার ওাটিপ্লও অবসলেওভাপ্লব ক
ধ্বংমূও খঝনার প্রসঢসনসিত্ব ওরা ঈসঘঢ।
াপ্লরর ও প্রওার প্রাসঙ্গও ঈপাোনগুসপ্লও সবপ্লবঘনা ওপ্লর, এওচন সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন কয
ারগুস
পযসাপ্ত, সঢসরি ণবা এওআ প্রওার এবং মাপ্লনর ছুাঁ সওর চনে নোেভাপ্লব
পিপাসঢত্বমূও নে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

2

সবশুে সপ্রসমোম সও?
I.

সপ্রসমোমটি শুিুমাত্র িসঢপূরড প্রোপ্লনর চনেআ যপ্লণিভাপ্লব বৃৎ

II. সপ্রসমোমটি মাপ্লচর প্রাসন্তও েেপ্লের প্রসঢ প্রপ্লোকপ্লযাকে
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III. পসরঘানকঢ ঔরঘমূপ্লর ভারযুি োর পপ্লরর সপ্রসমোমটি
IV.

সপ্রসমোমটি াম্প্রসঢওঢম িসঢর সভজ্ঞঢা ওাটির সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ
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C. াররর উপাোন মূ
কআ ও প্রাসঙ্গও ঈপাোনমূ কযগুস াপ্লরর প্লঙ্গ ংপ্লযাচপ্লনর চনে এবং াপ্লরর পসরওল্পনা ওরার
চনে বেবহৃঢ ে কগুসপ্লও ার সনিসারপ্লডর ঈপাোন সাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ। বীমাওারীকড ছুাঁ সওর সনিসারড
এবং কওান মূেটি ঢাাঁরা িাযস ওরপ্লবন কটি সির ওরার চনে 'ার সনডসপ্লের ঈপাোনমূ' বেবার
ওপ্লরন।
 বীমাওারী এওটি সভসত্তমূও ার প্রসঢষ্ঠার চনে প্রণপ্লমআ ঢাাঁর মূোেন বেবার ওপ্লরন
 বীমাওারী ঢারপর এআ ারটি, আসঢবাঘও তবসলিে কযমন ছুাঁ সওযুি ম্পসত্তটিপ্লঢ ঈত্ওৃ ি সগ্ন
ুরিা বেবিা এবং কনসঢবাঘও, তবসলিেগুসর চনে প্রযুি কাসটংমূ কযমন যানবাপ্লনর
কিপ্লত্র প্রঢেেযুি ঘাও আঢোসে প্রযুি ঙা গুস প্লমঢ ওাযসওপ্লর ওরপ্লবন।
গুরুত্বপূণপ
আন্ডাররাইটং-এর জনয তরথযর ংস্থানমূ
কযপ্লওান াংসঔেও (ণবা পসরংঔোনকঢ) সবপ্লিপ্লডর চনে বসপ্রণম স্তরটি  ঢণে ংগ্র। যঔন
এওটি ছুাঁ সওর মূে সনিসারড ওরা প্লচ্ছ, এওচন অিাররাআঝাপ্লরর ঈসঘঢ ম্পূডস ঠিও মূোেপ্লনর
চনে যঢ সিও ্ভকব ঢণে ংগ্র ওরা।
তরথযর ূত্রগুক্ষ  :
i.

প্রস্তারবর ফমপ অথবা আন্ডাররাইটং উপস্থাপনা

ii. ঝুঁু ক্ষকর পযপ রবিণ
iii. োক্ষব অক্ষভজ্ঞতার ঐক্ষতাক্ষক পক্ষরংখযানমূ : সওঙু কিডীর, কযমন বেসিসভসত্তও
এবং কমাঝরযানসভসত্তও বেবাপ্লের কিপ্লত্র, অিাররাআঝারকড সভজ্ঞঢামূ এবং ঢীঢ
সভজ্ঞঢার পসরং ঔোনমূপ্লরসভসত্তপ্লঢ ্ভকাবে ভসবেঢ সভজ্ঞঢামূপ্লও সবঘার ওপ্লরআ
এওটি ঈপযুি সপ্রসমোম সির ওপ্লরন।
মূে সনিসারড প্রসক্রোে সভজ্ঞঢার োসবর ম্পূডস ঠিও বোঔো এবং ওাযসওরী বেবারটি গুরুত্বপূডস।
ধ্বংাত্মও িসঢগুসর ভসবেদ্বাডী ওরা ্ভকব েনা এবং কগুসর প্রওৃ সঢকঢ কপৌনঃপুসনওঢা ওম।
ঢাআ, পসরংঔোনকঢ ঢণেগুস কডনার সভসত্ত সাপ্লব বসো ঈপব্ধ ণবা ণসপূডস েনা। (অিুসনও
ওমসপঈঝার বেবিার সবওাপ্ললর ফপ্ল বঢস মান যুপ্লক প্রাওৃ সঢও ধ্বংাত্মও খঝনাগুস ্ভকাবে প্রভাবগুস
পসরমাপ্লপর চনে সবসভন্ন প্রওার সমুেপ্ললন মপ্লটপ্লর বেবার ওরা ে)।
1. ক্ষবপে
বীমার ভাায় ক্ষবপে লব্দট ক্রই অবস্থা অথবা ধ্মপ অথবা চাক্ষরক্ষত্রক তবক্ষলষ্টযমূ, ক্রযগুক্ষ
ক্রকান একট প্রেি ক্ষবপে ক্রথরক িক্ষতর ম্ভাবনা ৃক্ষষ্ট অথবা বৃক্ষদ্ধ করর, প্রক্ষত উরেখ করর।
সবসভন্ন প্রওার সবপে, কযগুসর দ্বারা ম্পসত্তমূ ণবা বেসিবকস ঈন্মুি প্লঢ পাপ্লরন কগুস ম্পপ্লওস
এওটি ুকভীর জ্ঞানঅিাররাআটিং-এর চনে পসরাযস।
সবপেগুস লারীসরও এবং তনসঢও এআ েুআ প্রওাপ্লর সবভি ওরা যাে। লারীসরও সবপেযা বীমার
সবেবস্তু বাস্তব অওার ম্পন্ন ছুাঁ সওগুসর প্রসঢ ঈপ্লেঔ ওপ্লর, নেসেপ্লও তনসঢও ািারড ণসননসঢও
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এবং ামাসচও বিার পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ ঈদ্ভূ ঢ মানুপ্লর েুবসঢা যণা ঢা, াবিানঢা আঢোসে
পসরঘান স্তপ্লর ার সনিসারপ্লডর প্রসক্রোটি লারীসরও এবং তনসঢও সবপেগুসর মূোেনপ্লও সবচস ঢ
ওপ্লর।
2. লারীক্ষরক ক্ষবপেমূ
এওটি প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমস প্রেত্ত ঢপ্লণের সভসত্তপ্লঢ লারীসরও সবপেটি সনিসারড ওরা ্ভকব প্লঢ পাপ্লর।
ছুাঁ সওটিপ্লও এওটি পযসপ্লবিড ণবা পসরেলসপ্লনর মািেপ্লম অর ঈত্তমরূপ্লপ সনিসারড ওরা যাে। সনপ্লঘ
সবসভন্ন প্রওার বীমা ম্বেীে লারীসরও সবপপ্লের ওপ্লেওটি ঈোরড প্রোন ওরা ।
a) অক্ষি
i. ক্ষনমপ াণ
সনমসাড, কেো এবং ঙাে কঞপ্লনর প্রসক্রোে বেবহৃঢ ামগ্রীগুসর প্রসঢ ঈপ্লেঔ ওপ্লর। এওটি
ওাপ্লঞর বাস র ঢু নাে এওটি ওংসক্রপ্লঝর বাস ঈত্ওৃ িঢর।
ii. উচ্চতা
বাস র ঢপ্লর ংঔো যঢআ সিও প্লব, সগ্নসনবসাপপ্লন ুসবিার ওারপ্লড সবপেটি ঢঢআ সিও
প্লব। এঙা া, সিও ংঔেও ঢপ্লর কিপ্লত্র বৃৎ ঘাপচসনঢ িসঢর ওারড ৃসিওারী ধ্বপ্ল
প ার ছুাঁ সওটি চস প্লে ণাপ্লও।

iii. ক্রমরঝ বযবস্থার প্রকৃক্ষত
ওাপ্লঞর কমপ্লছগুস সগ্নপ্লঢ জ্বাানী রবরাপ্লর ওাচ ওপ্লর। এঙা া, সগ্নওাপ্লির কিত্রগুসপ্লঢ
ওাপ্লঞর কমপ্লছগুস ধ্বপ্ল সকপ্লে ঈপপ্লরর ঢগুসর যন্ত্রাসে এবং সচসনপত্র পসঢঢ প্লে সনপ্লঘর ঢপ্লর
ম্পসত্তমূপ্লর িসঢর ওারড ে।
iv.

অক্ষধ্কারস্বত্ত্ব

এওটি বাস র সিওারস্বত্ত্ব, এবং বাস
সবপপ্লের ৃসি ে।

বেবাপ্লরর ঈপ্লেলে। সিওারীর ওারপ্লড সবসভন্ন প্রওার

v. অক্ষিস্ফু ক্ষেজক্ষনত ক্ষবপে
কয বাস গুসপ্লঢ রােসনও দ্রবেমূ ঈত্পাসেঢ ে ণবা সিও পসরমাপ্লড বেবহৃঢ ে কগুস

ঈপ্লেঔপ্লযাকে সগ্নফু সঙ্গচসনঢ সবপপ্লের ্ভকাবনা চস প্লে ণাপ্লও। এওটি ওাঞ মচুপ্লঢর িান ঈচ্চ
জ্বনচসনঢ সবপপ্লের ঈপিাপনা ওপ্লর ওারড এওবার এওটি সগ্নওাি শুরু প্ল, ওাঞগুস সঢ
লীঘ্র জ্বপ্ল যাে। সগ্নওাপ্লির খঝনাে ন্তসনসসঢ ামগ্রীগুস িসঢর প্রসঢ সিও প্রবডঢাযুি।
ঈোরডস্বরূপ, ওাকচ, কপালাও আঢোসে ামগ্রীগুস শুিুমাত্র সগ্নওািচসনঢ িসঢর প্রসঢ নে,
চ, ঢাপ আঢোসে চসনঢ িসঢর প্রসঢ প্রবডঢাযুি।
vi. গঠরনর প্রক্ষেয়ামূ
যসে রাসত্রওাপ্ল ওাচ ওরা ে, ওৃ সত্রম অপ্লার বেবার, যপ্লন্ত্রর ক্রমাকঢ বেবার চসনঢ খসড
এবং ক্লাসন্তর ওারপ্লড ওমসঘারীপ্লের মপ্লিে ্ভকাবে বপ্লা আঢোসে সবপপ্লের বৃসে খঝাে।
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vii. অবস্থান
এওটি সখসঞ্জ ঞ্চপ্ল বসিঢ, বাস র সবপপ্লের প্রসঢ ঈন্মুিঢা এবং সগ্নসনবসাপও বেবিা কণপ্লও
েূরত্ব  লারীসরও সবপপ্লের ঈোরড।
b) ামুক্ষদ্রক
i. জাারজর বয় এবং অবস্থা
পুরাঢন চাাচগুস  সনওৃ ি মাপ্লনর ছুাঁ সওমূ।
ii.

ক্রয অক্ষভযানট ম্পােন কররত রব

সভযানটি যাত্রাপণ, বন্নরগুসপ্লঢ মা কঢাা এবং ঔাাপ্লর পসরসিসঢ এবং গুোমচাঢওরপ্লডর
ুসবিাগুস  ঈপাোনমূ।
iii. মাপরত্রর প্রকৃক্ষত
যাত্রাপপ্লণ ঈচ্চ মূপ্লের ামগ্রীগুস ঘু সর; যন্ত্রাসের কভপ্লঙ্গ যাোর ্ভকবনা ণাপ্লও।
iv.

পযাক্ষকং-এর পন্থা

ণসর ঢু নাে কাাঁঝ দ্বারা মাপপ্লত্রর পোসওং ঈত্তম সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে। পুনরাে, এওটি ণসর
ঢু নাে েুটি ণস সিও ুরিাযুি ে।
বহু বেবহৃঢ িাপ্লম বনপ্লযাকে ঢর ামগ্রীগুস সনওৃ ি লারীসরও সবপে ৃসি ওপ্লর।
c) ক্রমাটরযান
i. ক্রমাটরযানটর বয় এবং অবস্থা
পুরাঢন কমাঝরযানগুস েুখসঝনার প্রসঢ সিও প্রবডঢাযুি ে।
ii.

ক্রভক্ষকরর প্রকার

কঔািুার কাস গুস সিও লারীসরও সবপপ্লে সবচস ঢ ে আঢোসে
d) চু ক্ষর
i. মজুত মারর প্রকৃক্ষত
কঙাঝ অেঢপ্লন ঈচ্চ মূপ্লের বস্তু (কযমন রত্ন আঢোসে) এবং প্লচআ সরপ্লে কনো যাে এমন
বস্তুগুস সনওৃ ি ছুাঁ সও সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে।
ii.

অবস্থান

সনপ্লঘর ঢপ্লর ছুাঁ সওগুস ঈপপ্লরর ঢপ্ল ছুাঁ সওগুসর কণপ্লও সনওৃ িঢর:সনচসন ঞ্চগুসপ্লঢ বেসিকঢ
বেবাপ্লরর সচসনপ্লর বিানগুস সবপজ্জনও।
iii. গঠনগত ক্ষবপেমূ
সঢসরি ংঔেও েরচা  চানাাগুস সনওৃ ি লারীসরও সবপে ৃসি ওপ্লর।
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e) বযক্ষিগত েুঘপটনা
i. বযক্ষিটর বয়
সঢ বৃে মানুপ্লরা েুখসঝনা প্রবড ন; এঙা া কওাপ্লনা েুখসঝনা খঝপ্ল ঢাাঁরা ুি প্লে ঈঞপ্লঢ
সিও মে কনন।
ii.

ক্রপলার প্রকৃক্ষত

কখা োর, ঔসনর আসঞ্জনীের, ওাসেও পসরিপ্লমর ওমসঘারীরা প্লন সনওৃ ি লারীসরও সবপপ্লের
ঈোরড।
iii. স্বাস্থয এবং লারীক্ষরক অবস্থা
এওটি েুখসঝনাচসনঢ লারীসরও অখাপ্লঢর
সঘসওত্াে া া না সেপ্লঢ পাপ্লরন।

কিপ্লত্র

এওচন

টাোসবটিপ্ল

অক্রান্ত

বেসি

লে

f) স্বাস্থয বীমা
i.

বযক্ষিটর বয়
ল্প বেীর বারংবার ুিঢার প্রসঢ ওম প্রবডঢাযুি ে।

ii. বযক্ষিটর স্বারস্থযর অবস্থা;অথপ াৎ যক্ষে বতপমারন ক্রকান প্রকার অুস্থতায় ক্রভারগন
iii. মেয অথবা ধ্ূমপান
iv. ক্রপলার প্রকৃক্ষত
ওারঔানাে ওমসরঢ কযঔাপ্লন কিাাঁো ণবা িুপ্লার সঢসরি মাপ্লবল।
3. ার ক্ষনধ্প াররণর ক্রিরত্র লারীক্ষরক ক্ষবপেগুক্ষর প্রক্ষত নজর প্রোন
অিাররাআঝারকড লারীসরও সবপেগুস পসরঘাপ্লনর কিপ্লত্র সনম্নসসঔঢ পন্থাগুস বম্বন ওপ্লরন:







সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ ভারযুিওরড
পসসগুসপ্লঢ প্রসঢশ্রুসঢর প্রপ্লোক
সনসেস ি সওঙু িারার প্রপ্লোক
সঢসরি / বপ্লরাীর প্রপ্লোক
নুপ্লমাসেঢ ুরিার ীমাবেওরড
প্রঢোঔোপ্লনর ঢাসওা

a) ক্ষপ্রক্ষময়ারমর রে ভার যুি করা
কওান এওটি ছুাঁ সও ঈন্মুিঢার মে সওঙু ুসবিাচনও তবসলিে ণাওপ্লঢ পাপ্লর কযগুসর চনে
অিাররাআঝার কটি গ্রপ্লডর পূপ্লবস সওঙু সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরার সোন্ত সনপ্লঢ পারপ্লবন।
সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ ভার যুি ওরার মািেপ্লম োসবর ঈচ্চঢর ্ভকাবনা ণবা বৃৎ োসবর খঝনাগুস
সবপ্লবঘনার মপ্লিে রাঔা ে।
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উোরণ
i. কয ামগ্রীগুস সনেসমঢ যাঢাোঢওারী চাাপ্লচ ণবা ুপাসরলপ্লযাকে মানযুি, চাাপ্লচ যাঢাোঢ
ওপ্লর কগুসর কিপ্লত্র ািারড াপ্লর সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। সওন্তু, যসে কওান এওটি পুরাপ্লনা
ণবা ওম মা বপ্লনর িমঢা চাাপ্লচ মাগুস কনো ে, কপ্লিপ্লত্র সঢসরসি সপ্রসমোম
িাযস ওরা ে।
ii. বেসিসভসত্তও বীমা, যসে বীমাগ্রাও সবপে েু  ওাপ্লচর প্লঙ্গ চস ঢ ণাপ্লওন কযমন, পাাপ্ল
ঘ া, কাস র কেৌ , বৃৎ প্রাডী সলওাপ্লরর কঔা আঢোসে কিপ্লত্র সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা
ে।
iii. স্বািে বীমার কিপ্লত্র অিাররাআটিং-এর মে যসে কওান প্রওার সবরুে তবসলিে সবেেমান
ণাপ্লও, কঔাপ্লন সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ ভার যুি ওরা ে।
কওান কওান মপ্লে সবরুে নুপাপ্লঢর কক্লআপ্লমর চনে ভারযুি সপ্রসমোম িাযস ওরা ে, কযমন
কমাঝরযান বীমা ণবা স্বািে বীমা পসসগুস।
অআঅরসটএ-এর াম্প্রসঢও সিসনেম নুাপ্লর এও এওটি োসবর সভসত্তপ্লঢ ভারযুিওরপ্লডর প্রসক্রোটি
প্রপ্লোক ওরা যাপ্লব না। ঈপ্লেপ্ললের তবসলপ্লিের সভসত্তপ্লঢ মগ্র প্রওল্পটির ঈপরআ ভারযুি ওরপ্লডর
প্রসক্রোটি প্রপ্লোক ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
b) প্রক্ষতশ্রুক্ষতর প্ররয়াগ
লারীসরও সবপে হ্রাপ্লর ঈপ্লেপ্ললে বীমাওারীরা ঈপযুি প্রসঢশ্রুসঢর ংপ্লযাচন ওপ্লরন। সনপ্লঘ
ওপ্লেওটি ঈোরড প্রোন ওরা ।
উোরণ
i.

জপথ ক্ষভক্ষিক ামগ্রী
এওটি োপ্লরসন্ট ণবা প্রসঢশ্রুসঢর ঈপ্লেলে  যাপ্লঢ বীমাওৃ ঢ ামগ্রীগুস (কযমন, ঘা)টিন
াকাপ্লনা বাপ্লক্সর মপ্লিে পোও ওরা প্লব।

ii. চু ক্ষর
এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ গ্রড ওরা ে কয ম্পসত্তটি এওচন প্ররী দ্বারা ঘসব্বল খন্টা ুরসিঢ
ণাওপ্লব।
iii. অক্ষি
সগ্ন বীমার কিপ্লত্র, এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ণাপ্লও কয, বীমাওৃ ঢ িানটি ািারড ওমস মপ্লের সিও
বেবহৃঢ প্লব না।
iv. ক্রমাটরযান
এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ণাপ্লও কয কভসওটি কসঢ পরীিা ণবা কেৌ বাসচর চনে বেবহৃঢ প্লব না।
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c) োক্ষব/িক্ষতর অংকগুক্ষর পক্ষরমাণ হ্রাকারী ক্ষকছু ধ্ারার প্ররয়াগ
উোরণ
ামুক্ষদ্রক বীমা : সওঙু প্রওার মূেবান যপ্লন্ত্রর কিপ্লত্র কওান কঙাঝ ংপ্ললর িসঢ যন্ত্রটির ামসগ্রও
কঞনকঢ িসঢর ওারড প্লঢ পাপ্লর। এআ প্রওার যন্ত্রগুসর কিপ্লত্র পসরপূরপ্লডর িারা নুযােী,
অিাররাআঝাপ্লরর োেটি শুিুমাত্র পসরপূরও প্রোন, কপ্ররড এবং কওান িসঢগ্রস্ত ংপ্ললর পুনঃকঞন
ংক্রান্ত ঔরঘপযসন্তআ ীমাবে ণাপ্লও।
কওান কওান মে ঠাাআ ওরা পাআপ, াটসপ্লবাটস আঢোসে ামগ্রীগুস কওানাপ্লরর সেপ্লও িসঢগ্রস্ত ে।
ামুসদ্রও বীমাে ঠাাআ পাআপ, াটসপ্লবাটস আঢোসের কিপ্লত্র কওপ্লঝ কেোর োপ্লরসন্ট িারার সবেবস্তু
নুযােী িসঢগ্রস্ত ংলটি কওপ্লঝ বাে সেপ্লে বসলিাংলটি বেবহৃঢ প্লঢ পাপ্লর।
প্লনও মপ্লে সবপ্লেল কণপ্লও অমোসনওৃ ঢ ামগ্রীগুসর ন্তপ্লেসলীে পসরবপ্লনর চনে বীমা ওরাপ্লনা ে।
এআ কিত্রগুসপ্লঢ মুদ্র পসরবপ্লনর মপ্লেআ এআ প্রওার ামগ্রীগুসর িসঢগ্রস্ত োর ্ভকাবনা
ণাওপ্লবাসেও পরীিাে ঢা েৃসিপ্লকাঘর ে না।
এআ প্রওার ছুাঁ সওগুস, ামগ্রী বন্নপ্লর নামার পর ামগ্রী পসরেলসপ্লনর পপ্লরআ কৃীঢ ে। পসসগুস
স্বীওৃ সঢর পূপ্লবস পযসপ্লবিপ্লডর সবেবস্তু।
d) অক্ষতক্ষরিতা বজপন/ অবররাীর প্ররয়াগ
যঔন িসঢর ংওটি ঈপ্লেসঔঢ বপ্লরাী/সঢসরিটিপ্লও ঙাস প্লে যাে, ঢঔন 'সঢসরি' িারার
িীপ্লন বসলিাংলটি প্রোন ওরা ে। ীমাপ্লরঔার সনপ্লঘর িসঢটি প্রপ্লেে নে।
এআ প্রওার িারাগুসর ঈপ্লেলে  িু দ্র োসবগুস পসরার ওরা। কযপ্লঢু বীমাওারীপ্লও িসঢর
এওটি ংপ্ললর োে গ্রন ওরপ্লঢ ে, সঢসন িসঢ প্রসঢপ্লরাপ্লির চনে সিও ঢওসঢা গ্রপ্লড
ঈত্াী ন।
e) ুরিার ীমাবদ্ধতা

উোরণ
i. ক্রমাটরযান : এওটি পুপ্লরানা কমাঝরযাপ্লনর চনে ওমসপ্রপ্লনসভ লঢস াবীপ্লঢ বীমা প্রস্তাব কৃীঢ
প্লব না সওন্তু বীমাওারীকড এওটি ীমাবেঢাযুি ুরিার প্রস্তাব সেপ্লঢ পাপ্লরন, কযমন শুিুমাত্র
ঢৃ ঢীে পপ্লির ছুাঁ সওর সবরুপ্লে।
ii. বযক্ষিগত েুঘপটনা : এওচন বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা ক্রপ্লের প্রস্তাবওারী সযসন গ্রডপ্লযাকে
বেঃীমার উপ্ল্িস, ওমসপ্রপ্লনসভ লঢস াবীর পসরবপ্লঢস, ণসাৎ িমঢার ুসবিাগুস ন্তকসঢ
ওপ্লর, সঢসন শুিুমাত্র মৃঢুে ছুাঁ সওর সবরুপ্লে ুরসিঢ প্লবন।
iii. স্বাস্থয : কওান কওান মপ্লে বীমাওারী সওঙু লে সঘসওত্া পেসঢ ণবা বিার কিপ্লত্র
এওটি ীমাবেঢার িারা প্রপ্লোক ওরপ্লঢ পাপ্লরন এবং এআ কিত্রগুসপ্লঢ ুরিা শুিুমাত্র এওটি
ীমা পযসন্ত প্লঢ পাপ্লর, কযমন ঙাসন ণবা কঘাপ্লঔর কন্স প্রসঢিাপপ্লনর প্রসক্রোমূ।
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f) ছা়িমূ
ছুাঁ সও নুকূ প্ল ািারড সপ্রসমোপ্লমর ঈপর এওটি ঙা
ওরা প্লে ণাপ্লও।

প্রোন ওরা ে ণবা ওম ার িাযস

সগ্ন বীমার কিপ্লত্র সগ্নওািচসনঢ ছুাঁ সওর ঈন্নেপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে সনম্নসসঔঢ তবসলিেগুস সবপ্লবঘনা
ওরা ে।
i.

বীমাওৃ ঢ িানটিপ্লঢ সিোর বা চ সঙঝাপ্লনার বেবিার িাপনা

ii. অসগনাে াআিান্ট বেবিার িাপনা
iii. বাসঢ, বনপ্লযাকে সগ্নসনবসাপও এবং াপ্লঢ ঘাাপ্লনার সগ্নসনবসাপও পাম্প আঢোসে াপ্লঢ
বেবারপ্লযাকে যন্ত্রাংপ্ললর বেবিা
iv. সগ্নওাি ঢওস ঢামূও স্বেংসক্রে খন্টার িাপনা
উোরণ
কমাঝরযান বীমার িীপ্লন, যসে কমাঝর াআপ্লওটিপ্লঢ বসোআ এওটি পালসবঢী কা ী (side-car)
াকাপ্লনা বিাে বেবহৃঢ ে, কযপ্লঢু এটি কাস টিপ্লঢ সিওঢর িােীত্ব প্রোপ্লনর মািেপ্লম ছুাঁ সওর
ঈন্নসঢ খঝাে, ঢাআ সপ্রসমোপ্লম এওটি ঙা প্রোন ওরা ে।
ামুসদ্রও বীমার কিপ্লত্র, "ম্পূডস ভসঢস " ওপ্লন্টনারগুসপ্লঢ ঘু সর এবং মা ওম প ার খঝনা ওম
োর ওারপ্লড, সপ্রসমোপ্লম ঙা প্রোন সবপ্লবঘনা ওপ্লরন।
এওটি ককাষ্ঠী সভসত্তও বেসিকঢ বীমা ুরিা কিপ্লত্র এওটি বৃৎ ককাষ্ঠীর ুরিার চনে ঙা
ওরা ে কযপ্লঢু কআ কিত্রগুসপ্লঢ বীমাওারীর পসরঘানকঢ ওাচ এবং ঔরঘ ওম ে।

প্রোন

g) ক্রকান োক্ষব না থাকাজক্ষনত ক্রবানা বা ক্রনা ক্রেম ক্রবানা (এনক্ষক্ষব)
প্রপ্লঢেও বার োসবসবীন বীমা পসসর বাত্সরও নবীওরপ্লডর মপ্লে কবানা প্রাসপ্তর েরুড
বসাসিও ীমার মপ্লিে এওটি সনসেস ি লঢওরা ভাক কবানা সপ্লপ্লব প্রোন ওরা ে। এটি শুিুমাত্র
নবীওরপ্লডর মে কমাঝ সপ্রসমোম কণপ্লও, ম্পূডস ককাষ্ঠীটির চনে োসব নুপাপ্লঢর ঈপর
সনভস রলীভাপ্লব এওটি সবপ্লোচন সাপ্লব নুপ্লমােন ওরা ে।
আন্ডাররাইটং অক্ষভজ্ঞতার উন্নয়রনর উরেরলয োক্ষবক্ষবীনতাজক্ষনত ক্রবানাট একট
লক্ষিলাী প্ররকৌল এবং এট ার ক্ষনধ্প ারক বযবস্থার রে অোক্ষেভারব জক্ষ়িত একট
অংল বরট। এটি বীমাওৃ ঢপ্লও, ে কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র ঈত্ওৃ ি কাস ঘানার ভো
পাপ্লনর মািেপ্লম ণবা কমসটপ্লক্লম পসসর কিপ্লত্র সনপ্লচর স্বাপ্লিের প্রসঢ যত্নবান োর মািেপ্লম
কওান প্রওার োসব কপল না ওরার চনে পুরষ্কৃঢ ওপ্লর।
h) প্রতযাখযারনর তাক্ষকা
যসে সবচস ঢ লারীসরও সবপেটি ঈপ্লেঔপ্লযাকেভাপ্লব সনওৃ ি ে, ছুাঁ সওটি বীমাপ্লযাকে এবং
প্রঢোঔোঢ ে। বীমাওারীকড ঢাাঁপ্লের ঢীঢ িসঢর সভজ্ঞঢা, সবপে ম্পপ্লওস জ্ঞান এবং
অিাররাআটিং-এর ামগ্রীও নীসঢর সভসত্তপ্লঢ অিাররাআঝারকড প্রপ্লঢেও কিডীর ন্তকসঢ
প্রঢোঔোনপ্লযাকে ছুাঁ সওগুসর এওটি ঢাসওা ৃসি ওপ্লরপ্লঙন।
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4. মানক্ষক ক্ষবপে
সনম্নসসঔঢ ওারপ্লডর মািেপ্লম মানসও সবপপ্লের ঈত্পসত্ত প্লঢ পাপ্লর:
a) অততা
সনওৃ ি মানসও সবপপ্লের এওটি ঘূ ান্ত ঈোরড  কযঔাপ্লন এওচন বীমাওৃ ঢ বেসির দ্বারা
এওটি োসব কপপ্ললর চনে আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব ঞওাপ্লনার ঈপ্লেলে সনপ্লে এওটি বীমা গ্রড। এওচন ৎ
বীমা প্রস্তাবও, অসণসও ুসবিার মপ্লে কাপ্লভর বলবঢী প্লে এওটি িসঢর প্রেলসন ওরপ্লঢ
পাপ্লরন।
b) অবরামূক বযবার
িসঢর প্রসঢ ঈোীনঢা  বপ্লামূও বেবাপ্লরর এওটি ঈোরড। বীমা ণাওার ওারপ্লড,
বীমাওৃ ঢ বেসির বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তটির প্রসঢ এওটি বপ্লামূও মানসওঢার ৃসি প্লঢ পাপ্লর।
যসে না কওান এওচন বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওটি ম্পসত্তর প্রসঢ কআ প্রওার যত্ন গ্রড ওপ্লরন,
কয প্রওার যত্ন এওটি বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর প্রসঢ কওান এওচন োসেত্ব জ্ঞান ম্পন্ন বেসি ওপ্লর
ণাপ্লওন, ঢাপ্ল মানসও সবপেটি প্লন্তামূও সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ প্লব।
c) ক্ষলল্পক্ষভক্ষিক ম্পকপমূ
সনপ্লোকওঢস া-সনযুপ্লির মিেবঢী ম্পওস টি এওটি সনওৃ ি মানসও সবপপ্লের ঈপাোন প্লঢ পাপ্লর।
d) ভ্রান্ত োক্ষবমূ
োসব কপপ্ললর মপ্লে এআ প্রওার মানসও সবপেগুস খপ্লঝ ণাপ্লও। এওচন বীমাওৃ ঢ আচ্ছাওৃ ঢভাপ্লব
এওটি িসঢ না ওরপ্লঢ পাপ্লরন, সওন্তু এওবার িসঢগ্রি প্লে িসঢ পূরপ্লডর নীসঢর প্রসঢ ম্পূডস
ঈোীন প্লে সঢসন প্লযৌসিওভাপ্লব িসঢ পূরপ্লডর চনে ঈচ্চ ংপ্লওর োসব ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
উোরণ
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিপ্লত্র এআ প্রওার মানসও সবপপ্লের ঈোরডগুস কেঔা যাে, কযঔাপ্লন
োসবওারী বীমার সিও ুসবিামূ প্রাসপ্তর ঈপ্লেপ্ললে ঢাাঁর িমঢার মেওাটিপ্লও অখাপ্লঢ প্রওৃ সঢর
প্লঙ্গ ামঞ্জেপূডসভাপ্লব যুসিংকঢ মপ্লের ঢু নাে সিও প্রসম্বঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
কমাঝরযান বীমার োসবর কিপ্লত্র এআ প্রওার সবপেটি ঈদ্ভু ঢ ে যঔন বীমাওৃ ঢ বেসি প্লযৌসিওভাপ্লব
নুঢন যন্ত্রাংল দ্বারা পসরপূরপ্লডর চনে কচার সেপ্লঢ ণাপ্লওন যঔন িসঢটি প্লন্তাচনওভাপ্লব যন্ত্রাংল
ারাআপ্লের মািেপ্লম পূরড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর ণবা এমন প্রওার ারাআ ণবা যন্ত্রাংপ্ললর পসরবঢস ন
ওরাপ্লনার প্রপ্লঘিা ওপ্লরন কযগুস েুখসঝনাচসনঢ িসঢর প্লঙ্গ ম্পওস যুি নে।
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-ণস প্রোন, সবপ্লোচন, ঈপ-ীমা এবং িািে বীমার কিপ্লত্র োসবসবীনঢার ওারপ্লড কবানাপ্লর
প্রস্তাব আঢোসে প্রপ্লওৌলমূপ্লর বেবাপ্লর মানসও সবপেগুস হ্রা ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
তথয
i. -অথপ প্রোন
যঔন কওান এওটি বীমাওৃ ঢ খঝনা খপ্লঝ, বহু স্বািে বীমা পসস নুাপ্লর বীমাওৃ ঢপ্লও িসঢর এওটি
ংপ্ললর ভার বন ওরপ্লঢ ে। কযমন, যসে বীমাওৃ ঢ িসঢটির পসরমাড ২০০০০ ঝাওা ে এবং
-ণস প্রোপ্লনর রাসলটি ১০% ে, ঢাপ্ল বীমাওৃ ঢ বেসিপ্লও ১০০০ ঝাওা বন ওরপ্লঢ ে।
ii.

উপ-ীমামূ

বীমাওারী ফাাঁপাপ্লনা সব ওরার প্রবডঢা হ্রাপ্লর ঈপ্লেপ্ললে খপ্লরর ঔরঘ, লে সঘসওত্ার ঔরঘ ণবা
টািাপ্লরর পাসরিসমও আঢোসে ঔরঘগুসর চনে কমাঝ ঔরপ্লঘর কিপ্লত্র পৃণওভাপ্লব এও এওটি ীমা
অপ্লরাপ ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
iii. ক্ষবরয়াজনরযাগয
পসস সঢসরি সাপ্লব ঈপ্লেঔ ো, এওটি সির সনসেস ি রাসল কযটি এওচন বীমাওৃ ঢপ্লও;
বীমাওারী দ্বারা সনষ্পসত্তর পূপ্লবসআ প্রাণসমওভাপ্লব প্রোন ওরপ্লঢ ে, ঈোরডস্বরূপ, যসে কওান এওটি
পসসপ্লঢ সবপ্লোচনপ্লযাকেটি ৫০০০০ ঝাওা ে, ঢাপ্ল োসব প্রসঢ বীমাওৃ প্লঢর কণপ্লও ১০০০ ঝাওা
ওপ্লর কওপ্লঝ কনো প্লব
যক্ষে বীমাকৃরতর মানক্ষক ক্ষবপরের ক্রিরত্র রন্দরর অবকাল থারক, প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ক্রই প্রকার
প্রস্তাবগুক্ষ ক্ষবরবচনা করা অথবা বীমা ক্রকাম্পানীর প্রক্ষত আনয়ন করা উক্ষচত নয়। তাুঁর
এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ ংস্থার আক্ষধ্কাক্ষরকরের েৃক্ষষ্টরগাচরর আনা উক্ষচত।
5. স্বল্পরময়াক্ষে ময়কামূ
ািারডঢ, সপ্রসমোপ্লমর ারগুস এওটি বাপ্লরা মা মেওাপ্লর চনে প্রেত্ত প্লে ণাপ্লও। যসে পসসটি
এওটি স্বল্পওাীন মপ্লের চনে গ্রড ওরা প্লে ণাপ্লও, সপ্রসমোমটি, স্বল্পপ্লমোসে মেওা পসরমাপও
নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি সবপ্লল পসরমাপপ্লওর সভসত্তপ্লঢ িাযস ওরা প্লে ণাপ্লও।
িেডীে কয কআ পসরমাপও নুাপ্লর, স্বল্পপ্লমোসে বীমার কিপ্লত্র িাযসওৃঢ সপ্রসমোমটি মানুপাসঢও
সভসত্তর নে।
স্বল্পরময়াক্ষে ময়কারর পক্ষরমাপকগুক্ষর প্ররয়াজনীয়তা
a) এআ প্রওার ারগুস প্রপ্লোক ওরা ে ওারড এওটি পসস প্রোপ্লনর প্লঙ্গ চস ঢ ঔরঘমূ,
কগুস এওটি ১২ মা মেওাপ্লর পসসর চনে কাও বা এওটি স্বল্পওাীন পসসর চনেআ
কাও, প্রাে মান ে।.
b) সঢসরিভাপ্লব, এওটি বাত্সরও পসসর চনে বঙপ্লর এওবারআ নবীওরড প্রসক্রোর প্রপ্লোচন
ে, কযঔাপ্লন স্বল্প মেওাপ্লর বীমাগুস সিও ংঔোও নবীওরড প্রসক্রো সবচস ঢ ওপ্লর।
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যসে অনুপাসঢও সপ্রসমোম নুপ্লমােন ওরা ে, বীমাওৃ প্লঢর ঢরপ্লফ স্বল্পপ্লমোসে পসসগুস
গ্রপ্লডর ফস্বরূপ সওসস্তপ্লঢ সপ্রসমোমগুস প্রোপ্লনর এওটি প্রবডঢা ৃসি প্লঢ পাপ্লর।
c) এঙা া, সওঙু বীমা ঊঢু সভসত্তও এবং কআ ঊঢু টিপ্লঢ ছুাঁ সওটি সিও ে। কওান কওান
মপ্লে এমন মেগুসপ্লঢ বীমাগুস গ্রড ওরা ে যঔন ছুাঁ সওটি বসাসিও এবং ঢার ফপ্ল
বীমাওাসরপ্লের মপ্লিে সনবসাঘপ্লনর সবেটি খপ্লঝ ণাপ্লও। বীমাওারীপ্লের মপ্লিে এআ প্রওার সনবসাঘনটি
প্রসঢপ্লরাপ্লির ঈপ্লেপ্ললে স্বল্পপ্লমোসে মেওাপ্লর পসরমাপপ্লওর ঈদ্ভব প্লেপ্লঙ। যঔন কওান বীমাওৃ ঢ
দ্বারা বাত্সরও বীমাটি বাসঢ ওরা ে কআ মপ্লে এআ পসরমাপওগুস প্রপ্লোকপ্লযাকে ে।
6. ক্ষনম্নতম ক্ষপ্রক্ষময়াম
প্রপ্লঢেও পসসর িীপ্লনআ সনম্নঢম সপ্রসমোমটি িাযস ওরাআ ািারড ভো যাপ্লঢ পসসটি প্রোপ্লনর
চনে পসরঘানকঢ ঔরঘগুস ন্তকসঢ ওরা যাে।
ক্ষনরজরক পরীিা করুন

3

এওটি মানসও সবপপ্লের অলোর কিপ্লত্র এওচন প্রসঢসনসির কণপ্লও সও প্রঢোলা ওরা ে?
I.

পূপ্লবসর মঢআ বীমাটি ঘাসপ্লে যাো

II. বীমাওারীর সনওঝ কটির ম্পপ্লওস প্রসঢপ্লবেন প্রোন ওরা
III. োসবর কণপ্লও এওটি ংপ্ললর চনে বা
IV. কেপ্লঔ না কেঔার ভান ওরা
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D. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষল
পসস লঢস ানুাপ্লর এওটি বীমা ংিা বসাসিও এআ রাসলটি িসঢপূরড সাপ্লব প্রোন ওরপ্লব। কযপ্লঢু
কপলা সনষ্পসত্তর মপ্লে এআ রাসলটিআ বসাসিওভাপ্লব প্রোন ওরা প্লব, কপ্লঢু িসঢপূরপ্লডর ীমাটি
পঙন্ন ওরার মপ্লে বীমাওারীর ঔুবআ ঢওস ো প্রপ্লোচন।
প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি বসোআ বীমাওৃ ঢ দ্বারা সিসরওৃ ঢ ে এবং রাসলটি পসসটির িীপ্লন োেটির ীমা।
পসসর িীপ্লন এআ রাসলটির সভসত্তপ্লঢআ সপ্রসমোম সনিসারপ্লডর ারটি প্রযুি ে।
এটি ম্পসত্তটির প্রওৃ ঢ মূপ্লের প্রসঢসনসিত্বমূও ো ঈসঘঢ। যসে সঢসরি বীমা ওরা প্লে ণাপ্লও,
বীমাওারী কওান প্রওার ুসবিা প্রাপ্ত ে নাঅবার ওম বীমার কিপ্লত্র োসবটি অনুপাসঢও াপ্লর ওম
প্লে যাে।
1. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষলর ক্ষনধ্প ারণ
প্রপ্লঢেও কিডীর বেবাপ্লের কিপ্লত্রআ প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি সনিসারডওাপ্ল সনম্নসসঔঢ সবেগুস সবপ্লবঘনা
ওরার চনে বীমাগ্রাওপ্লও পরামলস প্রোন ওরা ঈসঘঢ :
a) বযক্ষিগত েুঘপটনা বীমা : এওটি ংিা দ্বারা প্রস্তাসবঢ প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি এওটি সির রাসল
ণবা এটি বীমাগ্রাপ্লওর অপ্লের এওটি সভসত্তপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর। সওঙু বীমা ংিা এওটি
সবপ্লল িমঢার চনে বীমাওৃ প্লঢর মাসও অপ্লের ৬০ ণবা ১০০ গুপ্লডর মান এওটি
ুসবিা প্রোন ওরপ্লঢ পাপ্লরন। বসাসিও রাসলটির এওটি উধ্বস ীমা ণবা এওটি 'ওোপ'
ণাওপ্লঢ পাপ্লর। িসঢপূরডগুস ংিার সভসত্তপ্লঢ সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর। ককাষ্ঠীভু ি বেসিকঢ
েুখসঝনার পসসর কিপ্লত্র প্রসঢশ্রুঢ রাসলগুস প্রপ্লঢেও বীমাওৃ ঢ বেসির চনে পৃণওভাপ্লব
সিরওৃ ঢ ণবা বীমাওৃ ঢ বেসির প্রসঢ প্রপ্লেে কবঢপ্লনর প্লঙ্গ ূত্রযুি প্লঢ পাপ্লর।
b) স্বাস্থয বীমা : বীমাওৃ ঢ রাসলটি এওটি সনসেস ি সবস্তাপ্লরর ন্তভুস ি সাপ্লব প্রাপ্ত ে। এটি
বেপ্লর ঈপপ্লরর সনভস রলী ে। িপ্লর কনো যাও এওচন বীমাওারী ২৫-৪০ বঙর
বেসপ্লের ককাষ্ঠীর চনে ১০ াঔ ণবা ঢার সিও এবং ৩ মা কণপ্লও ৫ বঙপ্লরর এওটি
বে ককাষ্ঠীর চনে ২ াঔ ণবা কআ প্রওার কওান এওটি প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলর প্রস্তাব
ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
c) ক্রমাটরযান বীমা : কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  বীমাওৃ প্লঢর
কখাডাওৃ ঢ মূে বা আনুেটস সটপ্লক্লোটস ভোু (অআসভসট)। এটি কাস টির মূে, কযটি
কাস টির প্রস্তুঢওারপ্লওর বঢস মান ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূপ্লের প্লঙ্গ অআঅরসটএ সিসনেম
নুাপ্লর ািারড বেবারচসনঢ িপ্লের ওারপ্লড বমূোেনটি বেবিাসপঢ ওপ্লর সনিসাসরঢ ে।
প্রস্তুঢওারপ্লওর ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূেটি প্লব িানীে ওর আঢোসে ন্তভুস ি ওপ্লর সওন্তু বীমা
এবং নসণভু সিওরপ্লডর ঔরঘগুস বাে সেপ্লে।
বীমাওৃ প্লঢর কখাডাওৃ ঢ মূে বা অআসটসভ = (প্রস্তুঢওারপ্লওর ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূে
িেচসনঢ বমূোেন) + (অনুসঙ্গও যন্ত্রাংপ্ললর মূে যা ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূপ্লের
বমূোেপ্লনর মপ্লিে ন্তভুস ি েনা) এবং নসণভু সিওরড  বীমার ঔরঘ বাে সেপ্লে।

-

বাসঢ ো ণবা ৫ বঙপ্লরর সিও পুরাপ্লনা কাস গুসর কিপ্লত্র অআসটসভ-টি বীমাওারী এবং
বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে অপ ঘু সির সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ ে। পুরাপ্লনা কাস গুসর কিপ্লত্র অআসটসভ-টি
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বমূোেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ না প্লে এওচন পযসপ্লবিও ণবা পুরাপ্লনা কাস র বেবাসেপ্লের দ্বারা
কাস টির বিার মূোেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ ে।
অআসটসভ  প্রেত্ত িসঢপূরপ্লডর রাসল কযটি কাস টি ঘু সর প্ল ণবা কটির কওান প্রওার িসঢ
প্ল প্রোন ওরা প্লে ণাপ্লও।কাস টির অআসটসভ-টি বাচারমূপ্লের সনওঝবঢী কওান এওটি ংপ্লও
সির ওরার চনে সবপ্ললভাপ্লব ুপাসরল ওরা ে। বীমাওারীর বীমাওৃ প্লঢর সনওটি অআসটসভ-টি
৫% কণপ্লও ১০% ওম ওরার এওটি প্রস্তাব প্রোন ওপ্লর। ওম অআসটসভ-এর ণস  ওম
সপ্রসমোম।
d) অক্ষি বীমা (ফায়ার)
সগ্ন বীমার কিপ্লত্র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি বাস /যন্ত্রাংল এবং অবাবপপ্লত্রর বাচার ের ণবা
পুনকসঞপ্লনর ঔরপ্লঘর সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ প্লে ণাপ্লও। বাস র নোনে সচসনপ্লর মূেগুস কগুসর
বাচার ের কণপ্লও বমূোেপ্লনর ঔরঘটি বাে কেোর সভসত্তপ্লঢ ুরসিঢ ে।
e) গুোমজাত ক্ষজক্ষনরর বীমা (েক)
গুোমচাঢ সচসনগুসর কিপ্লত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি প্লব কগুসর বাচার েপ্লরর সভসত্তপ্লঢ।
িসঢ োর পপ্লর, বীমাওৃ ঢপ্লও এআ প্রওার গুোমচাঢ সচসনগুস পুনসংিাপপ্লনর চনে কয েপ্লর
বাচার কণপ্লও ক্রে ওরপ্লঢ প্লব কআ মূেটি প্রোন ওরা ে।
f) জপরথ পক্ষরবনরযাগয ক্ষজক্ষনরর বীমা (ক্রমক্ষরন কারগপ া)
এটি এও প্রওার ঘু সিসভসত্তও পসস এবং বীমার প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি ঘু সি ম্পােনওাপ্ল বীমাওারী
এবং বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে অপপ্লর মািেপ্লম ে। ািারডঢ এটি মাপ্লর মূে, বীমার এবং পসরবন
ঔরপ্লঘর কযাকফ, ণসাৎ সঅআএফ মূপ্লের সভসত্তপ্লঢ ে।
g) জাাজক্ষভক্ষিক মুদ্র বীমা (ক্রমক্ষরন া)
চাাচসভসত্তও মুদ্র বীমার কিপ্লত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  ঘু সি ম্পােপ্লনর মপ্লে বীমাওৃ ঢ
এবং বীমাওারীর মপ্লিে অপ অপ্লাঘনার মািেপ্লম সিসরওৃ ঢ মূে। এআ মূেটি এওচন লংসঢ
মূে সনিসারপ্লওর দ্বারা চাাপ্লচর কঔা বা ওাঞাপ্লমা পযসপ্লবিপ্লডর পর সনিসাসরঢ ে।
h) োয়ক্ষভক্ষিক বীমা
োেসভসত্তও পসসগুসর কিপ্লত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  ম্পসওস ঢ সলল্প ংিাটির োপ্লের স্তর
এবং কভৌকসও সবস্তারসভসত্তও োপ্লের প্রসঢ ঈন্মুিঢার মূেটি। অআন সবেও সঢসরি মূে
এবং ঔরঘমূ োসব পূরপ্লডর ংলসবপ্লল, প্লঢ পাপ্লর। প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা
ঈপপ্লরর মাপওাঠিগুসর সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ ে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

4

এওচন টািাপ্লরর চনে ঢাাঁর কওান প্রওার বপ্লামূও ওাপ্লচর চনে ঈপিাসপঢ োসবর সবরুপ্লে
এওটি বীমা পসরওল্পনা ুপাসরল ওরুন।
I. বেসিসভসত্তও েুখসঝনা বীমা
II. োেমূও বীমা
III. চাাপ্লচর ওাঞাপ্লমা সভসত্তও চপণ পসরবন বীমা
IV. স্বািে বীমা
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ারাংল
a) ছুাঁ সওমূপ্লর কিডীওরড এবং কগুস কওান কিডীভু ি প্লব ক সবপ্লে সোন্ত গ্রপ্লডর প্রসক্রোটি
বীমা রাসল ার সনিসারপ্লডর কিপ্লত্র গুরুত্বপূডস।
b) অিাররাআটিং  বীমাওরপ্লডর চনে কওান এওটি ছুাঁ সও স্বীওার ওরা প্লব সও না ক ম্পপ্লওস
সোন্ত গ্রপ্লডর, এবং যসে গ্রড ওরা ে, কটি কওান াপ্লর এবং সও প্রওার লঢস াবীর িীপ্লন
বীমার ুরিাটি প্রোন ওরা প্লব ঢা সনিসারপ্লডর প্রসক্রো।
c) এওটি ার  এওটি প্রেত্ত বীমার মূে।
d) ার সনিসারপ্লডর প্রাণসমও ঈপ্লেলে  বীমার মূেটির পযসাপ্তঢা এবং কযৌসিওঢা সনসশ্চঢ ওরা।
e) ঔরঘ, ঢসব ংরিড এবং াপ্লভর ঈপ্লেপ্ললে ংিাপ্লনর চনে 'সবশুে সপ্রসমোম'-টি ঈপযুিভাপ্লব
ভার ংপ্লযাক ণবা লঢওরা সাপ্লব যুি ওরার মািেপ্লম বৃসে ওরা ে।
f) বীমার ভাাে সবপে লব্দটি কআ ও বিা ণবা তবসলিে ণবা ঘাসরসত্রও গুডমূপ্লর ঈপ্লেঔ
ওপ্লর কযগুস প্রেত্ত কওান সবপপ্লের কণপ্লও ঈদ্ভু ঢ িসঢর ্ভকাবনা ৃসি ণবা বৃসে ওপ্লর।
g) সবপ্লোচও / সঢসরি-এর িারাগুস অপ্লরাপ্লপর ঈপ্লেলে  িু দ্র োসবগুসর পারড ওরা।
h) োসবসবীনঢাসভসত্তও কবানাটি  অিাররাআটিং সভজ্ঞঢার ঈন্নেপ্লনর কিপ্লত্র এওটি লসিলাী
প্রপ্লওৌল এবং এটি ার সনডসােও বেবিাগুসর এওটি সবপ্লচ্ছে ঙ্গ।
i) প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  কআ বসাসিও ংওটি কযটি এওটি বীমা ংিা পসস লঢস াবীর
িীপ্লন িসঢপূরড সাপ্লব প্রোন ওরপ্লব।
প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

অিাররাআটিং
ার সনডসে
লারীসরও সবপেমূ
নীসঢকঢ সবপেমূ
িসঢপূরড
ুসবিা
সপ্রসমোপ্লম ভার ংপ্লযাচন
প্রসঢশ্রুসঢমূ
সবপ্লোচওমূ
সঢসরি
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
ির

1

ঠিও সবওল্পটি  I.
ছুাঁ সওর ্ভকাবেঢা এবং ঢীব্রঢা বীমার ার সনডসেপ্লও প্রভাসবঢ ওপ্লর।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  I.
সবশুে সপ্রসমোমটি িসঢপূরডগুস প্রোপ্লনর চনে যপ্লণিভাপ্লব পযসাপ্ত, সওন্তু কওান প্রওার পসরঘানকঢ
ঔরঘ এবং াপ্লভর সবপ্লবঘনা ওপ্লর না।
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  II.
কওান নীসঢকঢ সবপে নুোপ্লনর কিপ্লত্র বীমা প্রসঢসনসির ঈসঘঢ বীমাওারীপ্লও ূঘীঢ ওরা।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  II.
োেসভসত্তও বীমা এওচন টািাপ্লরর বপ্লামূও ওাপ্লচর সবরুপ্লে কপলওৃ ঢ োসবর বীমা ওরপ্লঢ
পাপ্লর।
ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

_____________ কওান ছুাঁ সও স্বীওৃ ঢ প্লব সও না ঢা সনিসারড ওপ্লর।
I.

প্রসঢশ্রুসঢ প্রাপ্ত

II. অিাররাআঝার বা োে স্বীওারওারী
III. প্রসঢসনসি
IV. পযসপ্লবিও
প্রশ্ন

2

_______________  এওটি প্রেত্ত বীমা এওপ্লওর মূে।
I.

ার

II. সপ্রসমোম
III. প্রসঢশ্রুঢ রাসল
IV. কবানা
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প্রশ্ন

3

___________  এওটি বীমাওারী ংিা দ্বারা কওান এওচন বেসিপ্লও, সযসন এওটি োসব কপল
ওপ্লরপ্লঙন, ঢাাঁপ্লও প্রপ্লেে বসাসিও রাসলটি।
I.

প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল

II. সপ্রসমোম
III. রাআটার
IV. ুসবিামূ
প্রশ্ন

4

______________ অিাররাআঝাপ্লরর চনে ঢপ্লণের চনে এওটি ূত্র নে।
I.

প্রস্তাবপ্লওর বাত্সরও সাপ্লবর সববরডমূ

II. ম্পেটির গ্রড-পূবস ছুাঁ সওর পযসপ্লবিড
III. প্রস্তাপ্লবর ফ্রম
IV. বীমাওারীর নসণভু সিওরপ্লডর ংলাপত্র
প্রশ্ন

5

সবপেগুস  :
I.

কয ঈপাোনগুস ছুাঁ সওর প্রভাপ্লবর বৃসে খঝাে

II.

কয ঈপাোনগুস িসঢর কপৌনঃপুসনওঢার বৃসে খঝাে

III. কয ঈপাোনগুস িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢার বৃসে খঝাে
IV.
প্রশ্ন

কয ঈপাোনগুস িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢাে হ্রা খঝাে
6

সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি ঢে?
লারীসরও সবপেগুস :
I.

ার সনডসপ্লের চনে গুরুত্বপূডস নে

II. সনিসারড ওরা যাে না
III. বোপ্লন্স লীঝ কণপ্লও কডনা ওরা ্ভকব
IV. এওটি প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমস প্রেত্ত ঢণেমূ কণপ্লও সনিসারড ওরা ্ভকব
প্রশ্ন

7

কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসর মপ্লিে এওটি  :
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I.

কাস টিপ্লও প্রসঢসেন কিাো প্লব।

II. কাস টি কসঢ পরীিার চনে বেবহৃঢ প্লব না।
III. কাস টিপ্লও বেসিকঢ সচসন পসরবপ্লডর চনে বেবার ওরা প্লব না।
IV. কাস টিপ্লও প্রসঢসেন ২০০ সওপ্লাসমঝাপ্লরর সিও ঘাাপ্লনা প্লব না।
প্রশ্ন

8

সবপ্লোচপ্লনর িারাটির ঈপ্লেলে  :
I.

োসব প্রোন এস প্লে যাো

II. িু দ্র োসবগুসর প্রোন এস প্লে যাো
III. পসসিারওপ্লও ুসবিার ম্মুঔীন ওরা
IV. সপ্রসমোপ্লমর বৃসে খঝাপ্লনা
প্রশ্ন

9

বাস টিপ্লঢ চ সঙঝাপ্লনার বেবিা িাপনা ওরা :
I.

ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে

II. ছুাঁ সওর হ্রা খঝাে
III. ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে না বা হ্রা খঝাে না
IV. ুরিামূও ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে
প্রশ্ন

10

কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর কখাডাওৃ ঢ মূপ্লের মপ্লিে ন্তভুস ি ণাপ্লও:
I.

নসণভু সিওরপ্লডর ঔরঘটি

II. প্রস্তুওওারপ্লওর ঔরঘ মূেটি
III. প্রস্তুঢওারপ্লওর সবক্রেমূেটি
IV. মূপ্লের িারডামূও ঈপাোনমূ

ক্ষনরজরক পরীিা করার প্রশ্নমূরর উিরগুক্ষ
উির

1

ঠিও সবওল্পটি 

II.

অিাররাআঝার এওটি ছুাঁ সও স্বীওৃ ঢ প্লব সও প্লব না কআ ম্পপ্লওস সোন্ত গ্রড ওপ্লরন।
উির

2
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ঠিও সবওল্পটি  I.
ার  এওটি বীমার এওটি প্রেত্ত এওপ্লওর মূে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  I.
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  কআ বসাসিও রাসলটি কযটি এওটি বীমা ংিা কওান এওচন োসব
কপলওারী বেসিপ্লও িসঢপূরড সাপ্লব প্রোন ওপ্লর।
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  IV.
বীমাওারীর নসণভু সির ংলাপত্রটি অিাররাআপ্লঝর চনে ঢপ্লণের এওটি ূত্র নে।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  III.
সবপেগুস  িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢা বৃসেওারী ঈপাোনমূ।
উির

6

ঠিও সবওল্পটি 

IV.

এওটি প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমস প্রেত্ত ঢণেমূ কণপ্লও লারীসরও সবপেমূপ্লর সনিসারড ্ভকব।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  II.
কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসর মপ্লিে এওটি  কয কাস টি কসঢ পরীিার চনে বেবার
ওরা যাপ্লব না।
উির

8

ঠিও সবওল্পটি  II.
সবপ্লোচপ্লনর িারাটির ঈপ্লেলে  িু দ্র োসবগুসর পারড ওরা।
উির

9

ঠিও সবওল্পটি  II.
বাস টিপ্লঢ চ সঙঝাপ্লনার বেবিার িাপনা সগ্নচসনঢ ছুাঁ সওর হ্রা খঝাে।
উির

10

ঠিও সবওল্পটি  III.
কমাঝরযান বীমার কিপ্লত্র বীমাওৃ প্লঢর কখাসঢ মূেটিপ্লঢ প্রস্তুঢওারপ্লওর সবক্রেমূেটি ন্তকসঢ ণাপ্লও।
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অধ্যায় 25
বযক্ষিগত এবং খুচররা বীমা
অধ্যায় উপস্থাপনা
পূবসবঢী িোেগুসপ্লঢ অমরা ািারড বীমা ম্পসওস ঢ সবসভন্ন িারডা এবং নীসঢমূপ্লর সবপ্লে
চানপ্লঢ কপপ্লরসঙ। ািারড বীমা ঈত্পােনগুস সবসভন্ন বাচাপ্লর সবসভন্ন ভাপ্লব কিডীওরড প্লে ণাপ্লও।
কওান কওান কিপ্লত্র কগুসপ্লও ম্পসত্ত, েুখসঝনা এবং োে সাপ্লব কিডীওরড ওরা ে। নে
িানগুসপ্লঢ সগ্ন, মুদ্র, কমাঝর এবং সবসবি সাপ্লব ককাষ্ঠীবে ওরা ে। এআ িোেটিপ্লঢ,
ািারড ঈত্পােনমূ কযমন, বেসিকঢ েুখসঝনা, স্বািে, ভ্রমড, কৃ এবং কোওানোর এআ প্রওার
ঔুঘপ্লরা গ্রাওপ্লের দ্বারা ক্রেওৃ ঢ বীমাগুস ম্পপ্লওস অপ্লাঘনা ওরা প্লেপ্লঙ।
পাঠযূক্ষচ
A. কৃামগ্রী বীমা
B. কোওানামগ্রী বীমা
C. কমাঝরযান বীমা

এআ িোেটি পাঞ ওরার পর, অপনারা সনম্নসসঔঢগুস ওরপ্লঢ মণস প্লবন:
1. কৃামগ্রী বীমা ম্পপ্লওস বোঔো প্রোন
2. কোওানামগ্রী বীমা অচ্ছােপ্লনর প্রস্তুসঢ
3. কমাঝরযান বীমা ম্পপ্লওস অপ্লাঘনা
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A. গৃামগ্রী বীমা
a. খুচররা বীমা উৎপােনমূ
এমন সওঙু বীমা ঈত্পােন অপ্লঙ কযগুস বেসিসবপ্লল দ্বারা সনসেস ি সওঙু সবপ্লল স্বাণস ুরিার চনে
ক্রে ওরা ে। যসে এআ প্রওার বীমাগুসর মপ্লিে কঙাঝ বাসডসচেও ণবা বেবাসেও স্বাণস ণাওপ্ল
এগুস বেসিসবপ্ললপ্লের প্রসঢআ সবক্রে ওরা প্লে ণাপ্লও। সওঙু বাচাপ্লর এগুসপ্লও 'ি টিসওঝ' পসস
ণবা 'ঔুঘপ্লরা পসস' ণবা 'ঔুঘপ্লরা ঈত্পােন' বা ে। কৃ, কমাঝরযান, সদ্বঘক্রযান, কঙাঝ
বেবামূ কযমন কোওান আঢোসে এআ কিডীর ন্তকসঢ। এআ ঈৎপাোনগুস এওআ প্রসঢসনসি/সবঢরড
প্রডাীর মপ্লিেআ, যাাঁরা বেসিকঢ বীমা সবভাকটি সনপ্লে ওাচ ওপ্লরন, সবক্রে ওরা প্লে ণাপ্লও ওারড
কক্রঢাকড প্রপ্লোচনীেভাপ্লব এওআ প্রওার ঈপপ্লভািা কিডীর ন্তকসঢ ন।
b. গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা
a) আমারের গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমার প্ররয়াজন য় ক্রকন ?
গুরুত্বপূণপ
‘ নামাক্ষঙ্কত ক্ষবপেমূরর বীমা পক্ষক্ষ ’
i.

কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা পসসগুস শুিুমাত্র পসসটিপ্লঢ ঈসেসঔঢ সবপে ণবা খঝনামূপ্লর
ওারপ্লড বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো ম্পসত্তর িসঢমূপ্লর চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর।
ুরিা প্রেত্ত সবপেগুস পসসটিপ্লঢ পসরষ্কারভাপ্লব ঈসেসঔঢ ণাওপ্লব।

ii. নামাসেঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসগ্রও ুরিা ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস
সিওাংল সবপে ুরিা প্রোপ্লনর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোপ্লপি সবওল্প সাপ্লব
ক্রে ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
' ক ঝুঁু ক্ষকমূ '
i.

"ও ছুাঁ সওমূ" এর ণস  কযপ্লওান ছুাঁ সও ঘু সিপ্লঢ কযগুস সনসেস িভাপ্লব বাসঢ না ওরা
প্ল স্বেংসক্রেভাপ্লব কগুস ুরসিঢ ে। ঈোরডস্বরূপ, যসে এওটি ‘ও ছুাঁ সওযুি’
কৃসভসত্তওামগ্রী বীমাে সনসেস িভাপ্লব বনোরবাসঢ না ওরা ণাপ্লও, ঢাপ্ল কআ কৃটি
বনোচসনঢ িসঢর চনে ুরসিঢ প্লব।

ii. এও প্রওার বীমা ুরিা কযটি শুিুমাত্র কআ ছুাঁ সওগুসপ্লওআ বাসঢ ওপ্লর কযগুস ঘু সিপ্লঢ
সনসেস িভাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ অপ্লঙ। কযগুস বাসঢ প্লব কগুস পসরষ্কারভাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ ণাওপ্লব।
iii. ও ছুাঁ সওমূপ্লর বীমাটি সনসশ্চঢভাপ্লবআ ঈত্ওৃ িঢম ামসগ্রও
ুরিাযুি। এটি, কআ
ওারপ্লডআ, নোনে প্রওার বীমা পসসগুস কণপ্লও অনুপাসঢওভাপ্লব ঈচ্চঢর, এবং োসবর
্ভকাবনার সভসত্তপ্লঢআ এআ প্রওার বীমাগুসর মূে সনিসারড ওরা ে
এওটি কৃ  এমন এওটি িান কযঔাপ্লন
ে। এওটি সনচস্ব বাস অমাপ্লের এওটি
মপ্লিে এটি বসাসিও গুরুত্বপূডস। অমাপ্লের
কৃঊপ্লডর সবওল্পটি গ্রড ওপ্লরন। এওটি

স্বপ্নগুস কঠিঢ ে এবং িৃসঢগুস ম্পপ্লের মঢ রসিঢ
েীখস াসঢ স্বপ্ন এবং ও প্রওার অসণসও সোন্তগুসর
মপ্লিে সিওাংলআ যাাঁরা এওটি কৃ ক্রে ওরপ্লঢ ঘান,
কৃঊড  অমাপ্লের চীবপ্লনর েীখসঢম ঊডগুসর মপ্লিে
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এওটি, কযটির চনে এওটি েীখসপ্লমোেী োপ্লের প্রপ্লোচন ে। ঊড পাোর এবং কটি ুরসিঢ
ওরার ঈপ্লেপ্ললে বোেপ্লও প্রোপ্লনর চনে অমাপ্লের বীমা গ্রপ্লডর প্রপ্লোচন ে।
এআ প্রওাপ্লর কৃটি ঙা া, কৃপ্লর ন্তকসঢ ামগ্রীগুস গুরুত্বপূডস। বাস টিপ্লঢ অবাবপত্র এবং
মূেবান যন্ত্রাসে কযমন কঝসসভলন, করসফ্রচাপ্লরঝর, োসলং কমসলন আঢোসে ামগ্রী ন্তভুস ি ে।
কঔাপ্লন সওঙু কানা ণবা রুপ্লপার কনা এবং সলল্পামগ্রী কযমন সঘত্রওা ণবা েুসভ বস্তু ণাওপ্লঢ
পাপ্লর।এআ ও প্রওার ামগ্রীগুসআ সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো আঢোসের ওারপ্লড িসঢগ্রস্ত ণবা ঘু সর
প্লঢ পাপ্লর। কযপ্লঢু পাসরবাসরও ঞ্চেমূপ্লর বেবাপ্লর এআ প্রওার মূেবান ামগ্রীগুস ংগ্র ওরা
প্লেপ্লঙ, িসঢগুস অসণসও ওপ্লির ওারড প্লব। কৃামগ্রীসভসত্তও বীমাটি  এওটি ামসগ্রও পসস
কযটি ঈপপ্লরাি ও প্রওার পসরসিসঢগুসর কমাওাসবা ওপ্লর।
b) গৃামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা পক্ষক্ষগুক্ষরত কী ুরক্ষিত করা য় ?
তথয
পযারকজ অথবা আরো পক্ষক্ষমূ
i.

পোপ্লওচ ণবা অপ্লো ুরিা, এওটি মাত্র নসণর িীপ্লন, অচ্ছােনমূপ্লর এও গুচ্ছ ুরিা
প্রোন ওপ্লর।

ii. ঈোরডস্বরূপ, এগুসপ্লঢ কৃামগ্রীসভসত্তও পসস, কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও পসস, সফ
পোপ্লওচ পসস আঢোসে কযগুস, এওটি মাত্র পসসর িীপ্লন, কৃ, ঢার ন্তভুস ি ামগ্রীমূ
ন্তকসঢ ওপ্লর সবসভন্ন প্রওার বাস্তসবও ম্পেমূপ্লর চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর।
iii. এআ প্রওার পসসগুসর ন্তকসঢ সওঙু সনসেস ি প্রওার বেসিকঢ োে ুরসিঢ ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
iv. পোপ্লওচ ুরিামূপ্ল ও সবভাকগুসর চনে ািারড লঢস াবী াপ্লণ াপ্লণ সনসেস ি সবভাপ্লকর
চনে সনসেস ি লঢস মূ ণাওপ্লঢ পাপ্লর।
কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা, কৃপ্লর ওাঞাপ্লমা এবং কটির ন্তভুস ি ামগ্রীগুসপ্লও সগ্ন, োঙ্গা, পাআপ
কফপ্লঝ যাো, ভূ সমওম্প আঢোসের সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর। ওাঞাপ্লমাটি ঙা া, এটি ন্তভুস ি
ামগ্রীগুসর চনে নসিওারসভসত্তও প্রপ্লবল, েরচা-চানাা কভপ্লগ কঠাওা, কচাচ্চুসর এবং ঘু সরর
সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর।
কৃামগ্রীসভসত্তও পসসর িীপ্লন পপ্ল ণাওা ণবা ঢাা বে সন্নুপ্লও রাঔা কনা আঢোসের চনে
বীমা গ্রড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। পুরাঢাসত্ত্বও সনেলসন এবং সলল্পওমসগুসর চনে ুরিা প্রোন ওরা
যাে।
কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা, বেসিকঢ সচসন ারাপ্লনা, কৃসভসত্তও এবং তবেুেসঢন যন্ত্রাসের তবেুেসঢও এবং
যাসন্ত্রও বেণসঢামূ ুরসিঢ ওপ্লর। সওঙু বীমাওারী পোপ্লট াআপ্লও, বেসিকঢ েুখসঝনা এবং
ওমসঘারীর িসঢপূরডগুসর চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর ণাপ্লও।
ািারডভাপ্লব ুরসিঢ িসঢগুসর মপ্লিে, সগ্ন, বজ্রপাঢ, সবপ্লফারড এবং সবমাপ্লনর
েুখসঝনা/িাক্কাচসনঢ িসঢ (ািারডভাপ্লব এফএআএক্সএ নাপ্লম পসরসঘঢ); ছঞ্ঝা, অপ্লা ন, বনো
এবং োবন (ািারডভাপ্লব এটিএফঅআ নাপ্লম পসরসঘঢ); এবং ঘু সর ন্তকসঢ ে। ুরিাগুস
কওাম্পানী কণপ্লও কওাম্পানীপ্লঢ এবং পসস কণপ্লও পসসপ্লঢ সভন্নঢর ে। াআ কনঝোণস
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আসিসভচুো (এআঘএনঅআ) ণসাৎ যাাঁরা বেেবহু কৃাসের মাসওানাযুি, মািেপ্লম এআ প্রওার
বীমার প্রপ্লোচনীেঢা বৃসে পাপ্লচ্ছ।
দ্রষ্টবয
কেঝ গ্পা এবং কঝসসভলনংক্রান্ত বীমা, যা এআ পসসর িীপ্লনআ ুরসিঢ, ঢবু বীমাওৃ প্লঢর
আচ্ছানুাপ্লর, পৃণওভাপ্লব গ্রড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।ন্ত্রাবাপ্লের ািারডঢ বীমা ুরিা ণাপ্লও না,
সওন্তু এওটি সঢসরি ংপ্লযাচনরূপ্লপ প্রোন ওরা যাে। যুে এবং মপ্রওার সবপেমূ;
বমূোেন, বেবারচসনঢ িেিসঢ; ফশ্রুসঢস্বরূপ িসঢ এবং অনসবও সবপেমূ আঢোসে সবে
বীমা ুরিার অঢাে অনা ে না।
প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম

c)

গুরুত্বপূণপ
ক্ষকভারব একজন বযক্ষি প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষলট ক্ষনধ্প ারণ কররবন ?
i. ািারডভাপ্লব, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি সনিসারপ্লডর েুটি পন্থা অপ্লঙ। এওটি  মাপ্লওসঝ ভোু
(এমসভ) ণসাৎ বাচার মূে এবং নেটি  সরআনপ্লিঝপ্লমন্ট ভোু (অরঅআসভ) ণসাৎ
পুনসংিাপন মূে। এম.সভ.-এর কিপ্লত্র িসঢর খঝনাে, ম্পেটির বেপ্লর সভসত্তপ্লঢ কটির
ঈপর বমূোেপ্লনর ভারটি অপ্লরাসপঢ ে। এআ প্রসক্রোে, বীমাওৃ ঢপ্লও ম্পসত্তটি পুনসংিাপপ্লনর
চনে পযসাপ্ত পসরমাড ণস প্রোন ওরা ে না।
ii. অরঅআসভ পন্থাে, বীমা কওাম্পানী প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলর ীমার সভসত্তপ্লঢ পুনসংিাপপ্লনর
ঔরঘটি প্রোন ওপ্লর। এআ পন্থাে বমূোেনটি অপ্লরাসপঢ ে না। এওটি লঢস  কয, োসব

প্রাসপ্তর চনে িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিপ্লও ারাআ/পুনসংিাসপঢ ওরপ্লঢ প্লব। এটি মপ্লন রাঔপ্লঢ প্লব কয
অরঅআসভ পন্থাটি শুিুমাত্র িাবর ম্পপ্লের কিপ্লত্রআ নুপ্লমাসেঢ ে, মচুঢ দ্রবে এবং প্রসক্রোর
ন্তকসঢ দ্রপ্লবের মঢ নে কওান প্রওার ম্পপ্লের কিপ্লত্র নে।

সিওাংল পসস কৃটির ওাঞাপ্লমার পুনকসঞন মূপ্লের চনে বীমা প্রোন ওপ্লর (এবং বাচার মূপ্লের
চনে নে)। পুনকসঞপ্লনর মূে , যসে কটি িসঢগ্রস্ত ে, ঢাপ্ল কটির পুনকসঞপ্লনর চনে বেসেঢ
ঔরঘ। নেসেপ্লও, বাচার মূে সনভস র ওপ্লর ঘাসো, রবরা আঢোসে ঈপাোনগুসর ঈপর।
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি ািারডঢ পসরকসডঢ প্লে ণাপ্লও বীমাওৃ প্লঢর কৃটির কমাঝ অেঢনটিপ্লও প্রসঢ
বকসফুঝ সাপ্লব কঞপ্লনর ঔরঘটি দ্বারা গুড ওরার মািেপ্লম। কৃ ামগ্রীমূ - অবাবপত্র, িােী
ঈপপ্লভািামূও ামগ্রীমূ, কপালাওঅলাও, বানপত্র আঢোসের মূোেন ওরা ে বাচার মূপ্লের
সভসত্তপ্লঢ।ণসাৎ বমূোেপ্লনর মপ্রওার ঈপাোপ্লনর বঢস মান বাচার মূপ্লের সভসত্তপ্লঢআমূোেড ওরা
প্লব।

সপ্রসমোমটি বীমাওৃ ঢ মূে এবং কৃীঢ ুরিার ঈপর সনভস রলী প্লব।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

1

কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা পসসর কিপ্লত্র সনম্নসসঔঢ কওান বিবেটি ঠিও?
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I.

নামাসেঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসগ্রও ুরিা ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস
সিওাংল সবপে ুরিা প্রোপ্লনর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোপ্লপি সবওল্প সাপ্লব
ক্রে ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।

II. এওটি ামসগ্রও পসস কযটি সিওাংল সবপেগুসর প্রসঢ ুরিা প্রোন ওপ্লর কটি, এওটি
নামাসেঢ সবপপ্লের পসসর ঢু নাে এওটি ওম বেোপ্লপি সবওল্প সাপ্লব ক্রে ওরা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
III. এওটি নামাসেঢ সবপপ্লের ণবা ামসগ্রও পসস এওআ মূপ্লে ঈপব্ধ ে।
IV. এওটি কৃামগ্রীসভসত্তও পসসর কিপ্লত্র, শুিুমাত্র নামাসেঢ সবপপ্লের পসসগুসআ ক্রে ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর এবং ামসগ্রও পসসগুস ঈপব্ধ নে।
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B. ক্রোকান ামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা
বেবা  এওটি ণসননসঢও ওাচ এবং প্রপ্লঢেও ঈপ্লেোকওারীআ ঘান ঢাাঁর বেবাসেও ঈপ্লেোকটি
াভচনও কাও।অমাপ্লের কেপ্লল বহু মানু কোওাপ্লনর অপ্লের ঈপর সনভস রলী। এটি শুিুমাত্র অপ্লের
ংিানআ ওপ্লর না, এটি এওটি ম্পে বপ্লঝ। কোওাপ্লনর মাসও বসোআ ঢাাঁর বেবাপ্লের িসঢওারও
সবেগুস কণপ্লও সঘন্তামুি ণাওপ্লঢ ঘাআপ্লবন। কওান এওটি েুখসঝনা ঢীব্রভাপ্লব বেবাটির অসণসও ণবা
পসরঘানকঢ িসঢর ওারড প্লঢ পাপ্লর এবং এমনসও কেঈসো ণবা বে ওরার মঢ পসরসিসঢ

ৃসি ওরপ্লঢ পাপ্লর। এওচন কোওানোর এওটি বাসডসচেও ংিা নন যার সনওঝ বেবাটি পুনরাে
শুরু ওরার মঢ এওটি প্রঘু র প্লণসর ঢসব ণাওপ্লব। কওান েুখসঝনার চনে ঢাাঁর কোওানটি বে
োর মপ্লঢ পসরসিসঢ প্ল ফস্বরূপ ঢাাঁর পসরবারটি িসঢগ্রিপ্লঢ পাপ্লর। এওআ প্লঙ্গ বোপ্লের ঊড
কফরৎ কেোর মঢ খঝনা ঔাওপ্লঢ পাপ্লর।

অবার ্ভকাবনা বসোআ ণাওপ্লঢ পাপ্লর কয চনািারপ্লডর মপ্লিে কওান এওচন েে কোওানোপ্লরর
কওান প্রওার ওাপ্লচর ফপ্ল কওান এওটি বেসিকঢ অখাঢ ণবা ঢাাঁর ম্পসত্তর িসঢর চনে
কোওানোরপ্লও োেী ওপ্লর িসঢপূরড োবী ওর। এআ প্রওার পসরসিসঢগুস এওচন কোওানোরপ্লও
ধ্বং ওপ্লর সেপ্লঢ পাপ্লর। ঢাআ, এআ প্রওার অপ্লের ংিাগুসপ্লও ুরসিঢ ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
ক্রোকানোররর বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ এই প্রকার ক্ষবক্ষভন্ন বযবাক্ষয়ক ক্রোকান/খুচররা বাক্ষণজয
ম্পক্ষকপত ক্ষবয়মূরর ুরিার জনয প্রস্তুত করা রয়রছ। এঔাপ্লন এমন পসস সবেেমান
কযগুস সবসভন্ন প্রওার কোওান, কযমন পুরাঢাসত্ত্বও সনেলসপ্লনর কোওান, নাসপপ্লঢর কোওান, সবঈটি
পাসার, বআপ্লের কোওান, সবভাকীে সবপনী, কিাপার কোওান, ঈপার ামগ্রীর কোওান, ুপ্লির
কোওান, মসনাসর ঈপওরপ্লডর কোওান, কঔনার কোওান, কপালাপ্লওর কোওান আঢোসের সবসভন্ন
সনসেস ি স্বাণসমূ পূরপ্লডর চনে পসরবঢস নপ্লযাকে।
1. ক্রোকান ামগ্রীক্ষভক্ষিক বীমা ক্রকান ক্ষজক্ষনগুক্ষর ?
ঔুঘপ্লরা বাসডপ্লচের সনসেস ি কিত্রগুসর প্রসঢ ুরিা অচ্ছােন প্রোপ্লনর চনে পসসগুস প্রস্তুঢ ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর। এটি ািারডঢ সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো ণবা ািু ঈপ্লেলে প্রডসেঢ িসঢগুসর
ওারপ্লড কোওাপ্লনর ওাঞাপ্লমা এবং কটির ন্তভুস ি ামগ্রীমূপ্লর িসঢ এবং ঘু সরর সবরুপ্লে ুরিা
প্রোন ওপ্লর।প্লোওাপ্লনর বীমাে বেবাপ্লের সবপ্লগ্ফর খঝনাগুস ন্তকসঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। এটি কওান
প্রওার প্রঢোসলঢ োসবর কিপ্লত্র কযপ্লওান প্রওার হৃঢ অে ণবা সঢসরি ঔরঘগুসর সবরুপ্লে
অচ্ছােন প্রোন ওরপ্লব। ুরিাগুস, এওচন বীমাওৃ ঢ দ্বারা ঢাাঁর ওাচওপ্লমসর সবস্তাপ্লরর ঈপর
সনভস রলীভাপ্লব সনবসাঘন ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।
সঢসরি ুরিাগুস, যা এওচন বীমাওৃ ঢ গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লরন, বীমাওারী কণপ্লও বীমাওারীর কিপ্লত্র
সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর এবং ািারড বীমা কওাম্পানীগুসর সনচস্ব প্লেবাআঝগুস কণপ্লও যাঘাআ ওপ্লর
কনো কযপ্লঢ পাপ্লর।
এগুস প্লঢ পাপ্লর :
i. ঘু সর এবং েরচা-চানাা ভাগা:েরচা-চানাা ভাগা, ঘু সর এবং ওাযসাপ্লের ামগ্রীর
পরপ্লডর সবরুপ্লে ুরিা প্রোন
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ii.

কমসলন প্লওপ্লচা প্লে যাো:তবেুেসঢও/যাসন্ত্রও ঈপওরডমূপ্লর প্লওপ্লচা প্লে যাোর
সবরুপ্লে ুরিা প্রোন

iii.

তবেুেসঢন যন্ত্রাসে এবং ঈপওরডমূ:

 তবেুেসঢন ঈপওরডগুসর প্রসঢ ও ছুাঁ সওর ুরিা প্রোন ওপ্লর
 তবেুেসঢন িাপনাগুসর িসঢর চনে ুরিা
iv.

নকে প্লণসর বীমা :সনম্নসসঔঢ কওান এওটিপ্লঢ খঝা এওটি েুখসঝনার ওারপ্লড ঈদ্ভু ঢ
ো িসঢর সবরুপ্লে ুরিাপ্রোন ওপ্লর:

 বেবাসেও কৃ কণপ্লও বোপ্লের পপ্লণ এবং যাো অা
 বেবাসেও কৃটিপ্লঢ ণাওা এওটি সন্নুও
 বেবাসেও কৃটিপ্লঢ নকে ণস রাঔার এওটি িান (বাক্স/কেরাচ/ ওাঈন্টার)
v. বোপ্লকচ ণসাৎ ভ্রমপ্লডর মপ্লে প্লঙ্গ ণাওা সচসনপত্র : ওাযস ঈপ্লেপ্ললে যাঢাোঢ মাপত্র-এর
াসরপ্লে যাোচসনঢ িসঢর সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর
vi.

সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর সফটিংমূ : সনম্নসসঔঢগুসর েুখসঝনাচসনঢ িসঢর
সবরুপ্লে ুরিা প্রোন ওপ্লর:

 সফক্সট কেঝ গ্পা
 োসনঝাসর সফটিংমূ
 সনেন াআন / কগ্পা াআন / কাসটসং
vii.

বেসিসভসত্তও েুখসঝনা

viii. ওমসঘারীপ্লের সবেস্তঢা/ািুঢা:ওমসঘারীবৃপ্লন্নর
ুরসিঢ ওপ্লর
ix.

ািু

ওাচওমস

চসনঢ

িসঢগুস

অআসন োে:

 সনযুসির ওারপ্লড এবং সনযুি মেওাপ্লর মপ্লিে খঝা েুখসঝনার সবরুপ্লে িসঢপূরড
 ঢৃ ঢীে পিগুসর প্রসঢ অআসন োেগুসর চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর
সগ্ন/

ঘু সর / বোপ্লকচ / কেঝ গ্পা / সবেস্তঢার সঙ্গওার /ওমসঘারীর িসঢ এবং
চনািারডসভসত্তও পসসমূ (পরবঢী িোেটিপ্লঢ অপ্লাসঘঢ প্লেপ্লঙ) পৃণওভাপ্লব
গ্রড ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর।

ন্ত্রাবােসভসত্তও ুরিা ংপ্লযাসচঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। ুরিা না পাোর সবেগুস ািারডঢ
কৃামগ্রীসভসত্তও বীমার মঢ এওআ প্রওার ে।
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2. প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম
সলল্পসভসত্তও ংিা এবং ওাযসােগুস ঢাপ্লের ম্পপ্লের মূে প্রেলসন ওপ্লর সাপ্লবর ঔাঢা রিডাপ্লবিড
ওপ্লর, ঢাআ, এআ কিত্রগুসপ্লঢ প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটির সনিসারড ওরা ওঠিন না প্লঢ পাপ্লর।
কোওান এবং কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা পসসগুসর কিপ্লত্র এআ প্রওার না ্ভকব প্লঢ পাপ্লর।
আসঢপূপ্লবআস কৃামগ্রীসভসত্তও বীমার সবেটিপ্লঢ যা বা প্লেপ্লঙ, এঔাপ্লন ািারডঢ প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসলটি সনিসারপ্লডর েুটি পন্থা সবেেমান, কযমন, বাচার মূে এবং পুনসংিাপন/পসরপূরড মূে।
সঢসরি ুরিার চনে, কযমন নকে ণস, মাপত্র, বেসিকঢ েুখসঝনা আঢোসের কিপ্লত্র সপ্রসমোমটি
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল এবং কৃীঢ ুরিাগুসর ঈপর সনভস র ওরপ্লব।
ংজ্ঞা
ক্ষকছু গুরুত্বপূণপ ংজ্ঞা
a) ঘু সরর ণস  জ্ঞাঢভাপ্লব এবং ননুপ্লমাসেঢভাপ্লব বপূবসও এবং নুোনপ্লযাকে পন্থাে কওান
এওটি বীমাওৃ ঢ কৃপ্ল কঔানওার ামগ্রীমূপ্লর ঘু সরর ঈপ্লেপ্ললে প্রপ্লবল ণবা কঔান কণপ্লও
সনকসমন।
b) েরচা-চানা ভাগা প্লেপ্লঙ ঢঔন বা ে যঔন কওান এওটি কৃপ্ল কওান প্রওার নোেচনও
ওমস ম্পােপ্লনর ঈপ্লেপ্ললে নসিওারমূও প্রপ্লবল ওরা প্লে ণাপ্লও।
c) টাওাসঢর ণস  বীমাওৃ প্লঢর ণবা বীমাওৃ প্লঢর ওমসঘারীপ্লের
সংাত্মওভাপ্লব বীমাওৃ প্লঢর কৃপ্লর ন্তকসঢ ামগ্রীর পরড।

সবরুপ্লে

বপূবসও

এবং

d) সন্নুপ্লওর ণস  বীমাওৃ প্লঢর কৃপ্লর ন্তকসঢ মূেবান ামগ্রীমূপ্লর সনরাপে এবং ুরসিঢ
ংরিপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে নওলাওৃ ঢ এওটি লিপ্লপাি প্রপ্লওাষ্ঠ, এবং কযটিরবেবার ীমাবে।
e) ঘু সর , যঔন কওান বেসি প্লঘঢনভাপ্লব নে কওান বেসিপ্লও ঞসওপ্লে ঢার সবনা ম্মসঢপ্লঢ
ঢারআ কওান ম্পসত্ত বেবার বা সবক্রপ্লের ঈপ্লেপ্ললে গ্রড ওপ্লর কআ ওাযসওাপগুসর এওটি
কিসডকঢ প্রসঢলব্দ। ঘু সর লব্দটি 'কচাচ্চুসর' লব্দটির মাণসও।
ক্ষনরজরক পরীিা

2

কোওানোপ্লরর পসসর িীপ্লন বীমাওৃ ঢ 'সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর সফটিংমূপ্লর' চনে এওটি
সঢসরি অচ্ছােন গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এটি সনম্নিগুসর মপ্লিে কওানটির েুখসঝনাচসনঢ িসঢর চনে
অচ্ছােন প্রোন ওরপ্লব?
I.
II.
III.
IV.

সফক্সট কেঝ গ্পা
োসনঝাসর সফটিংমূ
সনেন াআনমূ
ঈপপ্লরর বগুস
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C. ক্রমাটরযান বীমা
এওটি পসরসিসঢর ওণা সঘন্তা ওরুন কযঔাপ্লন অপসন, অপনার বস ঞ্চপ্লের দ্বারা এওটি নঢু ন কাস
ক্রে ওপ্লরপ্লঙন কটি ঘাাপ্লচ্ছন। অঘমওা অপনার কাস টির ামপ্লন এওটি কুকুর এপ্ল প  এবং
কটিপ্লও িাক্কা মারা কণপ্লও বাাঁঘাপ্লঢ ঢীব্রভাপ্লব কাস র সভমুঔ খুসরপ্লে সেপ্লে, সটভাআটাপ্লর ঝপপ্লও
ঈপ্লল্টা সেপ্লওর রাস্তাে নে এওটি কাস প্লঢ িাক্কা মারপ্লন এবং এওটি বেসিপ্লও চঔম ওরপ্লন।
ঢাপ্ল এওটি মাত্র খঝনার ফাফটি , অপনার সনপ্লচর কাস টির, চনম্পসত্তর এবং নে
এওটি কাস র িসঢর প্লঙ্গ নে এওচন বেসির অখাঢ।
এআ প্রওার পসরসিসঢপ্লঢ, অপনার যসে এওটি কমাঝরযান বীমা না ণাপ্লও, অপনাপ্লও অপনার
কাস টি কওনার ঔরপ্লঘর কণপ্লও সিও ণস প্রোন ওরপ্লঢ প্লঢ পাপ্লর।
 অপনার সনওঝ সও প্রোপ্লনর চনে কআ পসরমাড ণস অপ্লঙ?
 অপনার ওৃ ঢওপ্লমসর চনে নে পপ্লির বীমাওারীর ণস প্রোন ওরা সও ঈসঘঢ?
 ঢাাঁপ্লের যসে বীমা না ণাপ্লও ঢাপ্ল সও প্লব?
কআ ওারপ্লডর কেপ্ললর অআন কমাঝরযান বীমা ণাওাটি বািেঢামূও ওপ্লরপ্লঙ। কমাঝরযান বীমা এআ
প্রওার খঝনাগুস খঝাপ্লও প্রসঢপ্লরাি ওরপ্লঢ পাপ্লরনা, এটি অপনাপ্লও এওটি অসণসও ুরিার অচ্ছােন
প্রোন ওপ্লর।
এআ িরপ্লডর েুখসঝনা ঙা া, কাস টি ঘু সর প্লঢ পাপ্লর, েুখসঝনাে িসঢগ্রস্ত প্লঢ পাপ্লর ণবা সগ্ন
দ্বারা ধ্বং প্লঢ পাপ্লর এবং অপসন অসণসওভাপ্লব িসঢগ্রস্ত প্লঢ পাপ্লরন।
কমাঝরযাপ্লনর বীমাটি অবসলেওভাপ্লব এওচন কাস র মাসপ্লওর দ্বারা সনপ্লঢ প্লব যাাঁর কাস টি
ভারঢবপ্লসর অঞ্চসও পসরবড সিওঢস ার িীপ্লন ঢাাঁর নাপ্লম নসণভু সিওৃ ঢ অপ্লঙ।
গুরুত্বপূণপ
বাধ্যতামূক তৃ তীয় পি বীমা
কমাঝর কভসও োক্ট, ১৯৮৮ নুাপ্লর, চনািারপ্লডর রাস্তাে ঘাঘওারী প্রপ্লঢেও কভসওপ্লর
মাসওপ্লের পপ্লি, কআ রাসলটি, কযটি েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে, লারীসরও অখাঢ ণবা ম্পসত্তর িসঢর
চনে ঢৃ ঢীে পিপ্লের িসঢপূরড সাপ্লব প্রোপ্লনর চনে মাসও অআনকঢভাপ্লব োেবে, ুরিার
ঈপ্লেপ্ললে এওটি বীমা পসস কনো বািেঢামূও। বীমার এওটি ংলাপত্র অবসলেওভাপ্লব কাস র
প্লঙ্গ, এআ প্রওার বীমার প্রামাডেরূপ্লপ বন ওরপ্লঢ প্লব।

1.

ক্রমাটরযান বীমা আোেন

কেপ্লল বঢস মাপ্লন কাস

মাসপ্লওর ংঔো সবলা। প্রপ্লঢেও সেনআ অর বহু ংঔেও নঢু ন কাস

রাস্তাে

অপ্লঙ। কগুসর মপ্লিে প্লনও কাস আ বহুমূে বপ্লঝ। মানু বপ্লন ভারঢবপ্লস কাস বাসঢ ে
না, কগুস শুিুমাত্র াঢবে ে। এর ণস  পুরাপ্লনা কাস গুস রাস্তাে বেবহৃঢ প্লচ্ছ এবং
নঢু ন কাস গুস ক্রমাকঢভাপ্লব ংপ্লযাসচঢ প্লে ঘপ্লপ্লঙ। রাস্তার অেঢন (কাস
ঘাাপ্লনার িান)
কাস র ংঔোর প্লঙ্গ অনুপাসঢও াপ্লর বৃসে পাপ্লচ্ছ না। রাস্তাে ঘাঘওারী মানুপ্লর ংঔো বৃসে
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পাপ্লচ্ছ। পুসল এবং াপাঢাপ্ল পসরংঔোন বপ্ল কয কেপ্লল পণেুখসঝনার ংঔো বৃসে পাপ্লচ্ছ। অোঢ
দ্বারা েুখসঝানাে িসঢগ্রস্তপ্লের কেে িসঢপূরপ্লডর পসরমাডগুস বৃসে পাপ্লচ্ছ। কাস গুসর ারাআপ্লের
ঔরঘ বৃসে পাপ্লচ্ছ। এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ ক্রেরল ক্রমাটরযান বীমার গুরুত্বট প্রতীয়মান
করর।
কমাঝরযান বীমা, েুখসটিনা এবং নে কওান ওারপ্লড কাস গুসর িসঢমূপ্লওুরিা কেে। কমাঝরযান
বীমা, ঢাাঁপ্লের কাস গুস দ্বারা েুখসঝনার ওারপ্লড িসঢগ্রস্তপ্লের িসঢপূরড প্রোপ্লনর চনে কাস র
মাসওপ্লের অআনকঢ োেগুস রিা ওপ্লর।
অপনাপ্লের সও মপ্লন ে কয কেপ্ললর ও কাস আ বীমাওৃ ঢ ?
কমাঝরযান বীমা রাস্তাে ঘাঘওারী ও প্রওার কাস গুপ্লাপ্লওআ ুরসিঢ রাপ্লঔ কযমন:
 স্কু ঝার এবং কমাঝরাআপ্লওগুস
 বেসি মাসওানািীন কাস গুস
 ও প্রওার বাসডসচেও কাস মূ : মা এবং যাত্রী পসরবডওারী
 নোনে সবসভন্ন প্রওার কাস মূ কযমন, কক্রনগুস
 কমাঝরযাপ্লনর বেবা (কলারুপ্লমর এবং কোপ্লরপ্লচর কাস গুস)
তথয
“ তৃ তীয় পি বীমা ”
এওটি বীমা পসস নে কওান বেসি দ্বারা ওৃ ঢ কওান প্রওার অআসন ওাযস ওাপ্লপর সবরুপ্লে
ুরিার প্রপ্লোচপ্লন ক্রে ওরা ে। বীমাওৃ ঢ (প্রণম পি) দ্বারা, বীমাওৃ প্লঢর কওান ওাযসওাপ্লপর
ফপ্ল ঈদ্ভু ঢ োপ্লের চনে নে পপ্লির (ঢৃ ঢীে পি) োসবর সবরুপ্লে ুরিার চনে এওটি বীমা
কওাম্পানীর (সদ্বঢীে পি) সনওঝ প্লঢ ঢৃ ঢীে পি বীমা ক্রে ওরা ে।
ঢৃ ঢীে পি সবমাপ্লও 'োেসভসত্তও বীমা' বা ে।
বাজাররর জনক্ষপ্রয় েুট গুরুত্বপূণপ প্রকাররর আোেন ম্পরকপ ক্ষনরচ আরাচনা করা  :
a) অযাি [ায়াক্ষবক্ষট] নক্ষ পক্ষক্ষ : কমাঝরযান অআন নুযােী চনািারপ্লডর রাস্তাে
ঘাঘওারী কযপ্লওান কাস র পপ্লি ঢৃ ঢীে পপ্লির প্রসঢ োেগুস সবরুপ্লে বীমা গ্রড
বািেঢামূও।
পসসটি শুিুমাত্র কভসওটির মাসপ্লওর সনম্নসসঔঢগুসর সবরুপ্লে িসঢপূরড প্রোপ্লনর অআনানুক
োেটি অচ্ছাসেঢ ওপ্লর :
 ঢৃ ঢীে পপ্লির লারীসরও িসঢ ণবা মৃঢুে
 ঢৃ ঢীে পপ্লির ম্পসত্তর িসঢ
মৃঢুে ণবা অখাঢ এবং িসঢর সবপ্লে োেটি এওটি -ীমাযুি রাসলর সভসত্তপ্লঢ ুরিা ওরা
ে।
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এওটি কমাঝরযান েুখসঝনার ফস্বরূপ মৃঢুে ণবা অখাপ্লঢর কিপ্লত্র ঢৃ ঢীে পি েুপ্লভসাকওারীর
িসঢপূরপ্লডর োসব ম্পসওস ঢ সভপ্লযাকগুস কমাঝর োসক্সপ্লটন্ট কক্লম ট্রাআবুনা (এমএসটি)-এ
নসণভু ি ওরপ্লঢ প্লব।
b) পযারকজ পক্ষক্ষ / ামক্ষগ্রক পক্ষক্ষ: (ক্ষনরজর িক্ষত + তৃ তীয় পরির োয়)
ঈপপ্লর ঈপ্লেসঔঢটির সঢসরিভাপ্লব, কখাসঢ মূে (অআসটসভ নাপ্লম পসরসঘঢ - িোে ৫-এ
আসঢমপ্লিেআ অপ্লাসঘঢ) এবং পসসর ন্তকসঢ নোনে লঢস াবীর াপ্লপপ্লি সনসেস ি সবপে
(কমাঝর যানটির প্রসঢ স্বওৃ ঢ িসঢ নাপ্লম পসরসঘঢ) বীমাওৃ ঢ কাস টির িসঢটি ুরসিঢ
ে।এআ প্রওার সবপেগুসর মপ্লিে ওপ্লেওটি , সগ্ন, ঘু সর, োঙ্গা এবং িমসখঝ, ভূ সমওম্প,
বনো, েুখসঝনা আঢোসে।
সওঙু বীমাওারী কাস টিপ্লও েুখসঝনাি কণপ্লও ওারঔানা পযসন্ত কঝপ্লন সনপ্লে যাোর ঔরঘটি প্রোন
ওপ্লর। োক্ট (াোসবসটি)র িীপ্লন এওটি পসস যা নুপ্লমাসেঢ বািেঢামূও ুরিার
সঢসরি শুিুমাত্র সগ্ন এবং/ণবা ঘু সরর ুরিাযুি এওটি ীমাবে ুরিা পাো যাে।
পসসটি,
কাস টিপ্লঢ
াকাপ্লনা
ংপ্লযাচও
ঈপওরডমূপ্লর
িসঢ,
যাত্রীপ্লের
চনে
বেসিমাসওানািীন কাস র পসসগুস, কবঢনভু ও ঘাও, ওমসঘারীপ্লের প্রসঢ অআসন োে এবং
বাসডসচেও কাস গুসর চনে ভা া -প্রোনওারীপ্লের ওারপ্লড ঈদ্ভু ঢ িসঢগুস ুরসিঢ ওপ্লর।
বীমাগুস সবনামূপ্লের অপত্ওাীন পসরপ্লবা ণবা কাস ঔারাপ প্লে যাোর কিপ্লত্র সবওল্প
কাস বেবাপ্লরর ুসবিাগুস প্রোন ওপ্লর।
2.

বক্ষুঃষ্কারমূ

পসসটির িীপ্লন ওপ্লেওটি গুরুত্বপূডস গ্রডীে লঢস  ািারড িেিসঢ, ঔারাপ প্লে যাো,
ফশ্রুসঢস্বরূপ িসঢ এবং নবি াআপ্লন্স ণবা মেেপান ওপ্লর কাস
ঘাাপ্লনা। 'বেবার
ম্পসওস ঢ ীমাবেঢা' (কযমন, বেসিকঢ বেবাপ্লরর কাস র ঝোসক্স সাপ্লব বেবার) লঢস টি
নুযােী কাস টি বেবার না ওরাটি ুরসিঢ ে না।
3.

প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম

এওটি কমাঝরযান পসসপ্লঢ এওটি কাস র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি আনুেটস সটপ্লক্লোটস ভোু
(অআ.সট.সভ.) ণসাৎ বীমাওৃ প্লঢর কখাসঢ মূে সাপ্লব ঈপ্লেসঔঢ ে।
কাস টি ঘু সরর কিপ্লত্র ণবা কওান েুখসঝনার ওারপ্লড ারাআপ্লের প্লযাকে বিা প্রাপ্ত প্ল, োসবর
ংওটি অআসটসভ-এর সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ প্লব।কাস টির অআসটসভ-টি সনিসাসরঢ ে বীমার চনে
প্রস্তাসবঢ কাস টির বীমা শুরুর বা নবীওরপ্লডর মপ্লে
প্রস্তুঢওারপ্লওর বা সটাপ্লরর ঢাসওাভু ি
কআ ব্রোি এবং মপ্লটপ্লর কাস র সবক্রে মূপ্লের সভসত্তপ্লঢ এবং বমূোেনটি সনেম নুাপ্লর কৃীঢ
ে।
৫ বঙপ্লরর সিও পুরাপ্লনা এবং কাস টির বাসঢ ো মপ্লটপ্লর (ণসাৎ, কয মপ্লটটি প্রস্তুঢওারও
প্রস্তুঢ ওরা বে ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙন) কাস গুসর অআসটসভ-টি বীমাওারী এবং বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে এওটি
কবাছাপ ার সভসত্তপ্লঢ সনিসাসরঢ ে।
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ার সনিসারড/সপ্রসমোম কডনাটি বীমাওৃ প্লঢর কখাসঢ মূে সওঈসবও ওোপাসটি, কভৌকসও ঞ্চ,
কাস টির বে আঢোসে ঈপােপ্লনর সভসত্তপ্লঢ ওরা প্লে ণাপ্লও।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

3

কমাঝরযান বীমাটি ওার নাপ্লম গ্রড ওরপ্লঢ প্লব?
I. কাস টির মাসপ্লওর নাপ্লম যাাঁর নাম অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরপ্লওর সনওঝ নসণভু সিওৃ ঢ অপ্লঙ
II. যসে কয বেসি কাস টি ঘাাপ্লবন, সঢসন কাস টির মাসও না ন, ঢাপ্ল অঞ্চসও
পসরবড অসিওাসরপ্লওর নুপ্লমােন াপ্লপপ্লি, সযসন কাস টি ঘাাপ্লবন ঢাাঁর নাপ্লম।
III. অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরপ্লওর নুপ্লমােন াপ্লপপ্লি কাস টির মাসপ্লওর নাম ,
মাসপ্লওর পসরবাপ্লরর কযপ্লওান েপ্লের নাপ্লম।
IV. যসে কয বেসি কাস টি ঘাাপ্লবন, সঢসন কাস টির মাসপ্লওর কণপ্লও সভন্ন বেসি ন, ঢাপ্ল
প্রাণসমও পসসটি কাস র মাসপ্লওর নাপ্লম প্লব এবং ংপ্লযাসচঢ ুরিা কআ বেসির নাপ্লম সযসন
কাস টি ঘাাপ্লবন।
ারাংল
a) এওটি কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা পসস এওটি বীমাওৃ ঢ ম্পপ্লের কিপ্লত্র পসসটিপ্লঢ শুিুমাত্র
নামাসেঢ খঝনা ণবা সবপেগুসর কণপ্লও ঈদ্ভু ঢ িসঢগুসর চনেআ ুরিা প্রোন ওপ্লর।
b) কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা, সগ্ন, োঙ্গা, পাআপ্লপর কফপ্লঝ যাো, ভূ সমওম্প আঢোসের সবরুপ্লে
ওাঞাপ্লমা এবং এটির ন্তভুস ি ামগ্রীগুসর চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর। ওাপ্লঞাপ্লমাটি ঙা া, এটি
কৃটির ন্তভুস ি ামগ্রীগুসর ঘু সর, েরচা-চানাা ভাগা, কচাচ্চুসর এবং ঘু সরচসনঢ িসঢগুসর
চনে ুরিা প্রোন ওপ্লর।
c) পোপ্লওচ ণবা অপ্লো ুরিাগুস, এওটিমাত্র নসণর িীপ্লন, ুরিামূপ্লর এওটি গুচ্ছ প্রোন
ওপ্লর।
d) এওটি কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা পসসর চনে প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি সনিসারপ্লড ািারডঢ েুটি পন্থা
সবেেমান : বাচার ভোু (এমসভ) এবং পুনসংিাপপ্লনর মূে (অরঅআসভ)।
e) কোওানোপ্লরর বীমাটি ািারডভাপ্লব সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো ণবা ািু ঈপ্লেপ্ললে িসঢািন,
ঘু সর, নসিওার প্রপ্লবপ্ললর ওারপ্লড খঝা িসঢমূপ্লর চনে কোওাপ্লনর ওাঞাপ্লমা এবং কটির
ন্তকসঢ ামগ্রীগুসর ুরিা প্রোন ওপ্লর। কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমাটিপ্লঢ বেবা সবগ্ফচসনঢ
িসঢ ন্তকসঢ ওরা যাে।
f) কমাঝরযান বীমাটি কাস গুসর িসঢ এবং েুখসঝনা এবং নে ওপ্লেওটি ওারপ্লড িসঢগুসর চনে
ুরিা প্রোন ওপ্লর। কমাঝরযান বীমা কাস র মাসওপ্লের চনে, ঢাাঁপ্লের কাস র ওারপ্লড খঝা
েুখসঝনার ওারপ্লড েুপ্লভসাকীপ্লের প্রসঢ অআসন োেগুস ুরসিঢ ওপ্লর।
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a) কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা
b) কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমা
c) কমাঝরযান বীমা

ক্ষনরজরক পরীিার প্ররশ্নর উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি  I.
নাসমঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসগ্রও অচ্ছােন ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস সিওাংল
সবপে অচ্ছােন প্রোপ্লনর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোপ্লপি সবওল্প সাপ্লব ক্রে ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর।
উির

2

ঠিও ঈত্তরটি  IV.
কোওানোরপ্লের পসসর িীপ্লন, বীমাওৃ ঢ এওটি সঢসরি 'সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর
সফটিং'-এর চনে অচ্ছােন গ্রড ওরপ্লঢ পাপ্লরন। এটি সফক্সট কেঝ গ্পা, োসনঝাসর সফটিংমূ এবং
সনেন াআনগুস েুখসঝনার ওারপ্লড িসঢগুস অচ্ছাসেঢ ওরপ্লব।
উির

3

ঠিও ঈত্তরটি 

I.

কাস টির মাসপ্লওর নাপ্লম যাাঁর নাম অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরপ্লওর সনওঝ নসণভু সিওৃ ঢ অপ্লঙ
ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

কৃামগ্রীসভসত্তও বীমার িীপ্লন
I.

কানা এবং রুপার কনাগুস অচ্ছাসেঢ ে

II. কওান বেসির কোওাপ্লন ণাওা ামগ্রীমূ অচ্ছাসেঢ ে
III. পসরবাপ্লরর মাসওানািীন কাস টি অচ্ছাসেঢ ে
IV. টাও মারফঢ কপ্রসরঢ ামগ্রীগুস পসরবডওাপ্ল অচ্ছাসেঢ ে
প্রশ্ন

2

কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওপ্লর
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I.

শুিুমাত্র বাস টির ওাঞাপ্লমাটি

II. শুিুমাত্র বাস র ন্তকসঢ ামগ্রীগুস
III. ওাঞাপ্লমা এবং ন্তকসঢ ামগ্রী ঈভেপ্লওআ
IV. ওাঞাপ্লমা এবং ন্তকসঢ ামগ্রী ঈভপ্লেআ শুিুমাত্র যঔন বীমাওৃ ঢ বাস প্লঢ ঈপসিঢ ণাপ্লওন না
প্রশ্ন 3
কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমার কিপ্লত্র, কওান ামগ্রীগুস ুরসিঢ নে?
I.

কভপ্লগ যাো যন্ত্রাসে

II. ািু ঈপ্লেলেযুি িসঢ
III. বেবাপ্লে সবগ্ফ
IV. বীমাওৃ ঢ দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢ ধ্বংািন
প্রশ্ন

4

কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমার কিপ্লত্র, সনম্নসসঔঢ কওান ামগ্রীগুস ািারডঢ ুরসিঢ ে না?
I.

বেবাপ্লের কৃটিপ্লঢ ণস রাঔার কেরাচ বা বাপ্লক্স/ওাঈন্টাপ্লর ণাপ্লও ণস

II. বোে কণপ্লও বেবাপ্লের কৃটিপ্লঢ অার পপ্লণ ণাওা ণস
III. বেবাপ্লের কৃটিপ্লঢ সন্নুপ্লও ণাওা ণস
IV. বেবাপ্লের কৃটিপ্লঢ অা গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ণাওা ণস
প্রশ্ন

5

কোওাপ্লন ামগ্রীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওপ্লর
I. ওমসঘারীপ্লের ািু ওাচওমসমূ
II. বীমাওৃ প্লঢর ািু ওাচওমস
III. গ্রাওপ্লের ািু ওাচওমস
IV. ঊড প্রোনওারীপ্লের ািু ওাচওমস

ক্ষনরজরক পরীিা করার প্রশ্নমূরর উির
উির

1

ঠিও ঈত্তরটি  ১।
কৃামগ্রীসভসত্তও বীমার িীপ্লনপ্লানা এবং রুপার কনাগুস অচ্ছাসেঢ ে।
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উির

2

ঠিও ঈত্তরটি  ৩।
কৃামগ্রীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওপ্লর ওাঞাপ্লমা এবং ন্তকসঢ ামগ্রী ঈভেপ্লওআ
উির

3

ঠিও ঈত্তরটি  ৪।
কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমার কিপ্লত্র, বীমাওৃ ঢ দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢ ধ্বংািন ুরসিঢ নে।
উির

4

ঠিও ঈত্তরটি  ৪।
কোওাপ্লনর ামগ্রীসভসত্তও বীমার
ািারডঢ ুরসিঢ ে না।

কিপ্লত্র,

বেবাপ্লের

কৃটিপ্লঢ অা

গ্রাপ্লওর

উির 5
ঠিও ঈত্তরটি  ১।
কোওাপ্লন ামগ্রীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওপ্লরওমসঘারীপ্লের ািু ওাচওমসমূ।
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প্লঙ্গ

ণাওা

ণস

অধ্যায় 26
বযবাক্ষয়ক বীমা
অধ্যারয়র উপস্থাপনা
অপ্লকর িোেগুসপ্লঢ অমরা অপ্লাঘনা ওপ্লরসঙ সবসভন্ন িরপ্লডর বীমা পডে সনপ্লে যা বেসি এবং
বাস র নানারওম ছুাঁ সওপ্লও ুরিা কেে। এঔাপ্লন অপ্লরও িরপ্লডর কক্রঢারা অপ্লঙন যাাঁপ্লের ুরিার
নে িরপ্লডর প্রপ্লোচনীেঢা রপ্লেপ্লঙ। কগুস প্লা বাসডসচেও ণবা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান ণবা
ফামস, যাাঁরা সবসভন্নিরপ্লডর মাপত্র ণবা পসরপ্লবার প্লঙ্গ যুি অপ্লঙন ণবা কগুস সনপ্লে কনপ্লেন
ওপ্লরন। এআ িোেটিপ্লঢ অমরা এআ কিপ্লত্র কয ছুাঁ সওগুস রপ্লেপ্লঙ কগুসপ্লও ুরিা কেোর চনে কয
বীমা পডেগুস ঘাু রপ্লেপ্লঙ ঢা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লবা।
ক্ষলিার ফাফমূ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ম্পসত্ত/সগ্ন বীমা
বেবাপ্লে বািা ংক্রান্ত বীমা
বাকসাসর বা টাওাসঢ বীমা
ণস বীমা
অনুকঢেসনশ্চেঢাবীমা
বোোপ্লররসনরাপত্তাবীমা
চুপ্লোপ্লরর ব্লও পসস
আসঞ্জসনোসরং (প্রযুসিকঢ) বীমা
সলপ্লল্পর ব ছুাঁ সও বীমা
কমসরন বীমা
োেবেঢা বীমা

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম প্লবন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ম্পসত্ত/সগ্ন বীমা ুপাসরল ওরপ্লঢ
খঝনাক্রপ্লমর চনে িসঢ (সগ্ন) বীমা সনিসারড ওরপ্লঢ
টাওাসঢ বীমা ুরিার রূপপ্লরঔা তঢসর ওরপ্লঢ
ণস বীমা েৃিান্ত সেপ্লে বোঔো ওরপ্লঢ
অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমা বডসনা ওরপ্লঢ
বোোপ্লরর ্ভকাবে িসঢর সবরুপ্লে সনরাপত্তা বীমা সনিসারড ওরপ্লঢ
রত্ন বেবােীর ব্লও নীসঢ প্রস্তাব ওরপ্লঢ
আসঞ্জনীোসরং বীমা মূে সনিসারড ওরপ্লঢ
সলপ্লল্পর ব ছুাঁ সও বীমার প্রলংা ওরপ্লঢ
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10. বাসডসচেও বীমা ারংপ্লিসপঢ ওরপ্লঢ
11. োেবেঢা বীমার মূে সনিসারড ওরপ্লঢ

A. ম্পক্ষি/অক্ষি বীমা
বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠানগুস ািারডঢ সবস্তৃ ঢভাপ্লব েুটিভাপ্লক সবভি:
 কঙাপ্লঝা এবং মাছাসর প্রসঢষ্ঠান [SME গুস] এবং
 বৃৎ বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান
ঐসঢাসওভাপ্লব, ািারড বীমা কিত্রটি এআ িরপ্লডর কক্রঢাপ্লের ঘাসোপ্লও পুরড ওপ্লরআ প্লনওাংপ্লল
কবপ্ল ঈপ্লঞপ্লঙ।
ািারড বীমা পডেপ্লও বেবাসেও প্রসঢষ্ঠাপ্লন সবসক্র ওরার কিপ্লত্র প্রপ্লোচনীে সবে প্লা যত্নওাপ্লর
ঢাাঁপ্লের ঘাসোর প্লঙ্গ বীমা পডেপ্লও সমসপ্লে কনো। এপ্লচন্টপ্লের বলেআ ঈপব্ধ পডেগুস ম্পপ্লওস
যণাযণ কবাছাপ া ণাওপ্লঢ প্লব। অুন অমরা ংসিপ্তভাপ্লব এআ ািারড বীমা পডেগুস সবপ্লবঘনা
ওপ্লর কেসঔ।
ম্পক্ষি/ অক্ষি বীমা
সগ্ন বীমা নীসঢ কযমন বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর চনে ঈপযুি করওমআ ম্পসত্তর মাসও, সযসন ট্রাি
বা ওসমলপ্লন ম্পসত্তর মাসও ঢাাঁর চনে এবং, ম্পসত্তপ্লঢ যাাঁপ্লের অসণসও ঈৎা অপ্লঙ কআ
বেসি/ অসণসও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর চনে এটি ঈপযুি।
যাবঢীে িাবর এবং িাবর ম্পসত্ত যা সনসেস ি এওটি ঠিওানাে রপ্লেপ্লঙ কযমন বাস , োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢ, অবাব, সচসনপত্র এবং নোনে সবেবস্তু, এবং রবরাওারী/ কক্রঢার ঠিওানাে
িও রবরা  িও এবং প্রসক্রোকঢ িও, ারাপ্লনার চনে ঐ ঠিওানা কণপ্লও ামসেওভাপ্লব
রাপ্লনা যন্ত্রপাসঢর বীমা ওরা যাপ্লব। অসণসও বোসঢ চরুরী যাপ্লঢ বেবাপ্লও ঢার স্বাভাসবও
বিাে সফসরপ্লে অনার চনে কয ম্পসত্তর িসঢ প্লেপ্লঙ ঢা পুনকসঞন এবং পুননসবীওরড ওরা যাে।
এআঔাপ্লনআ সগ্ন বীমা ঢার ভূ সমওা পান ওপ্লর।
1. অক্ষি পক্ষক্ষ কী কী ুরিা ক্রেয় ?
সগ্ন পসস কয ওপ্লেওটি সবপেপ্লও ুরিা কেে কগুস সনপ্লঘ অপ্লাঘনা ওরা প্লা।
বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে সগ্ন পসস কয সবপেগুসপ্লঢ ুরিা কেে:









সগ্ন
প্রজ্বন
সবপ্লফারড / আমপ্লোলন
োঙ্গা িমসখঝ এবং সবপ্লদ্বপ্লর ওারপ্লড িসঢ
ংখপ্লস িসঢ
সবমাপ্লনর ওারপ্লড িসঢ
ছ , প্রঘণ্ড ছ , াআপ্লক্লান, ঝাআফু ন, াসরওোন, খূসডসছ , বনো এবং োবন
ভূ সমওম্প
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প্রলমন এবং পাণর কভপ্লগ প া  োি িাআট
চপ্লর ঝোে, যন্ত্রপাসঢ এবং পাআপ্লপর সবপ্লফারড এবং ঈপ্লদ্ব প্লে ঞা
কিপডাস্ত্র পরীিা পাপ্লরলন
স্বেংসক্রে সিংওার িাপন কণপ্লও সপ্লওচ
চঙ্গপ্ল অগুন

অপ্লরা েুটি গুরুত্বপূডস তবসলিে অপ্লঙ যা বাসডসচেও বীমাপ্লও বেসি এবং ঔুঘপ্লরা বাসডপ্লচের াআন কণপ্লও
পৃণও ওপ্লরপ্লঙ।
a) ফামস এবং বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর বীমার ঘাসো বেসির কণপ্লও প্লনও বৃৎ। ঢার ওারড
প্লা কয এওটি বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর ম্পসত্তর মূে এওচন বেসির ম্পসত্তর মূপ্লের কণপ্লও
প্লনও কবসল। ঢাপ্লের িসঢ ণবা কাওান কওাম্পাসনর সস্তত্ব বা ভসবেপ্লঢর ঈপর
রাসর প্রভাব কফপ্ল।
b) বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর চনে বীমার ঘাসো প্লনও মেআ বািেঢামূও ণবা প্রপ্লোচনীে
ে অআনী নোনে ঘাসোর সভসত্তপ্লঢ। ঈোরড সপ্লপ্লব, যঔন বোে কণপ্লও ঊড কনোর
মািেপ্লম কওাপ্লনা োন্ট বা ম্পসত্ত কপ্ল কঢাা ে, ঢাপ্লের বীমা ওরা েপ্লঢা ঊপ্লডর লঢস
সপ্লপ্লবআ ণাপ্লও। ভারপ্লঢ প্লনও ওপ্লপসাপ্লরঝ প্রসঢষ্ঠানআ কপলাকঢভাপ্লব পসরঘাসঢ কওাম্পাসন এবং
ঢাপ্লের মপ্লিে কবল ওপ্লেওংঔেওআ বহুচাসঢও।
যণাযণ ছুাঁ সও ামাপ্লনার কওৌল গ্রড ওরা এবং ম্পসত্তর ুরিার চনে বীমার
প্রপ্লোচনীেঢা ঢাপ্লের গুডমান অন্তচসাসঢও স্তপ্লর ণাওা ঈসঘঢ।
সওঙু সবে বাে সেপ্লে ঈপসরসেসঔঢ কওাপ্লনা সবপে কণপ্লও যসে কওাপ্লনা িসঢ কেঔা কেে ঢাপ্ল পসস
কআ ুরিা কেে।
2. কী কী ক্ষবয় বাে ক্রেয়া য়?
বাে কেো ে:
a) প্রতযাক্ষলত ক্ষবপরের কাররণ িক্ষত ক্রযমন
i. যুে এবং যুপ্লের মপ্লঢা ওাচওমস
ii. পারমাডসবও সবপে
iii. অপ্লোনাআপ্লচলন এবং সবসওরড
iv. েূড এবং েূপ্লডর ওারপ্লড িসঢ
b) াধ্ারণ বীমায় অনয পক্ষক্ষরত আররা ক্রয ক্ষবপেগুক্ষরক ুরিা ক্রেয়া য়
i. যন্ত্রপাসঢর সবওঢা,
ii. বেবাে বািা
অযাড-অন কভার
অবার, সওঙু সবপপ্লের ুরিা পাো কযপ্লঢ পাপ্লর সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লে কযমন ভূ সমওম্প, অগুন
এবং অখাঢ; বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ফাফ সপ্লপ্লব তবেুেসঢন বেণসঢার চনে সমখর বা কওাড
কিাপ্লরপ্লচ িও ওপ্লম যাো, ধ্বংস্তুপ রাপ্লনার চনে সঢসরি ঔরঘ, সনমসাঢা, পরামলসওারী
আসঞ্জসনোপ্লরর সফ, োবান, সনপ্লচর কাস প্লঢ স্বঢঃফূ ঢস সগ্নওাপ্লণ্ডর েরুড িসঢ, আঢোসে
সবেগুসর পসস দ্বারা ুরসিঢ প্লঢ পাপ্লর।
3. ক্ষবক্ষভন্ন ধ্ররণর অক্ষি পক্ষক্ষ
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ািারডঢ 12মা মপ্লের
কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী
কমোেী পসস আুে ওরা
4. বাজার মূয অথবা
িসঢর কিপ্লত্র, বীমাওারী

চনে সগ্ন পসস আুে ওরা ে। শুিুমাত্র ববাওারীপ্লের চনে, বীমা
নীসঢর প্রস্তাব ওপ্লর, যা প্লা 12মা মপ্লের চনে। সওঙু কিপ্লত্র স্বল্প
ে, কযপ্লিপ্লত্র স্বল্প কমোেী মানেণ্ড প্রপ্লযাচে প্লব।
পুনবপ া মূয পক্ষক্ষ
ািারডঢ বাচার মূে সেপ্লে ণাপ্লওন [যা কটসপ্রসপ্লেপ্লঝট ভোু ণসাৎ

বাচারের কণপ্লও ওম]। যসে পুনবসা মূে পসসর িীপ্লন, িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তর পসরবপ্লঢস
এওআিরপ্লডর নঢু ন ম্পসত্ত কওনার চনে বীমাওারী ঝাওা কেপ্লবন। বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রসঢফন ো
ঈসঘঢ নঢু ন পসরবপ্লঢসর মূপ্লে এবং ািারড সগ্ন পসসর িীপ্লন বাচার মূপ্লে নে।
বাস , োন্ট, যন্ত্রপাসঢ এবং অবাব, ংগ্ন বস্তু, সফটিংপ্লও অচ্ছােন কেোর চনে পুনবসা
মূে পসস আুে ওরা ে। পুনবসা মূে পসস িপ্লওর ুরিা কেোর চনে আুে ওরা ে না,
এটি বাচার মূপ্লের সভসত্তপ্লঢ ুরিা ওরা ে।
5. ক্রঘাণা পক্ষক্ষ
গুোপ্লম ংরসিঢ িও ুরসিঢ প্লঢ পাপ্লর যাপ্লও বা প্লে ণাপ্লও কখাডা পসস ওারড কযপ্লঢু িও
পসরমাডকঢ ভাপ্লব ঞানামা ওরার সবে। পসস ঘাওাীন মপ্লে অলা ওরা ে কয গুোমচাঢ
দ্রবে কবলী পসরমাপ্লড ণাওপ্লব এবং বপ্লঘপ্লে কবসল বীমাওৃ ঢ রাসল ঈচ্চ মূে যুি ণাওপ্লব। এআ মূপ্লের
সভসত্তপ্লঢ এওটি লঢস ািীন সপ্রসমোম সনিসারড ওরা ে। পসস ঘাওাীন মপ্লে, গ্রাপ্লওর সনসেস ি
ম্মসঢপ্লঢ মে ন্তর বীমাওৃ ঢপ্লও বলেআ ঢাাঁর িপ্লওর মূে কখাডা ওরপ্লঢ প্লব। পসসর
মেীমার কলপ্ল সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ এটিপ্লও মেে ওপ্লর কনো প্লব।
6. ক্রলাটার পক্ষক্ষ
অপ্লরও িরপ্লডর পসস প্লা ক্রলাটার পক্ষক্ষ। এআ পসস আুে ওরা প্লঢ পাপ্লর পপ্লডের িপ্লওর
চনে যা বীমাওৃ ঢ রাসলর িীপ্লন সবসভন্ন সনসেস ি চােকাে ংরিড ওরা অপ্লঙ। সনসেস ি িান
ুরিার অঢাে অপ্লব না। ১০% কাসটং কয কওাপ্লনা এওটি িাপ্লন বীমাওৃ প্লঢর িপ্লও সপ্রসমোপ্লম
প্লবসাচ্চ ার প্রপ্লযাচে প্লব। এআগুসপ্লও ফাোর কলাঝার পসস বা ে কযপ্লঢু বীমাওৃ ঢ রাসল বহু
িান নুযােী ‘কলাঝ’ ওপ্লর।
সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর:
a) ওী িরপ্লডর েঔীস্বত্ত্ব-সলল্প নাসও নেরওম।
b) ওী িরপ্লডর পডে(গুস) ঈৎপাসেঢ প্লচ্ছ ঢার ঈপর সনভস র ওপ্লর সলল্প ওমপ্লেপ্লক্সরব
ম্পসত্তর ঈপর এও ার ঘাচস ওরা প্লব।
c) সলল্প ওমপ্লেপ্লক্সর বাআপ্লরর ুসবিাগুসর ার সনিসাসরঢ প্লব স্বঢন্ত্র বিাপ্লনর েঔীস্বপ্লত্ত্বর
তবসলপ্লিের ঈপর সনভস র ওপ্লর
d) ংরিড এাওার ার সনিসাসরঢ প্লব পপ্লডের ছুাঁ সওপূডস তবসলপ্লিের ঈপর সভসত্ত ওপ্লর।
e) ‘‘োট ন’’-এর ুরিা কেোর চনে সঢসরি সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে।
f) অপ্লকর োসবর আসঢাপ্লর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লম ঙা কেো ে এবং বাস টিপ্লঢ ওী িরপ্লডর
সগ্ন ুরিা ুসবিা কেো প্লেপ্লঙ ঢার ঈপর সভসত্ত ওপ্লর।
g) োঙ্গা, িমসখঝ, সবপ্লদ্বপ্লর চনে িসঢর ুরিা এবং বনোর ককাষ্ঠী সপ্রসমোম ওসমপ্লে কেোর
চনে সবপে কণপ্লও কওঈ কবসরপ্লে অপ্লঢ পাপ্লরন।
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বীমাওারী কণপ্লও বীমাওারীর অবার ার সনিসারপ্লডর িরড সভন্ন প্লঢ পাপ্লর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

1

বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে ফাোর পসস অচ্ছােপ্লনর সবপে প্লা ———
I. সবপ্লফারড
II. আমপ্লোলন
III. ঈপপ্লরর েুটিআ
IV. ঈপপ্লরর কওাপ্লনাটিআ নে
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B. বযবাক্ষয়ক বাধ্ার বীমা
এআ িরপ্লডর বীমাপ্লও খঝনাক্রম কাওান বীমা ণবা াপ্লভর কাওান বীমা বা ে
সগ্ন বীমা বস্তুকঢ ণবা ম্পসত্তকঢ িসঢ ণবা বাস , োন্ট, যন্ত্রপাসঢ িাপন, সফটিং, পডে
দ্রবে আঢোসের কিপ্লত্র িসঢপুরড কেে। এরফপ্ল বীমাওৃ ঢ বেবাপ্লে ম্পূডস ণবা অংসলও বািা কেঔা
সেপ্লঢ পাপ্লর, যারফপ্ল বািার মেওাপ্ল, সবসভন্ন িরপ্লডর অসণসও িসঢ প্লঢ পাপ্লর।
1. বযবারয় বাধ্া নীক্ষতর অধ্ীরন ুরিা
খঝনাক্রম কাওান (স এ)পসস [বেবাপ্লে বািা (সব অআ)] কাওাপ্লনর চনে যাপ্লও কমাঝ
াভ বপ্ল ঢারচনে িসঢপূরড কেে- যার মপ্লিে ন্তভুস ি প্লা যপ্লঢা দ্রুঢ ্ভকব ঘূ ান্ত কাওান
ওমাপ্লঢ বেবাপ্লও স্বাভাসবও বিাে সফসরপ্লে অনার চনে বীমাওৃ ঢ বেসির ওাপ্লচর বা সঢ ঔরপ্লঘর
পালাপাসল কনঝ প্রসফঝ যুি িোসিং ঘাচস। সবপেটি ুরসিঢ এবং সগ্ন পসসর িীপ্লন ণাওাুরিার
মপ্লঢাআ মপ্রওার লঢস াবী যুি।

উোরণ
যসে কওাপ্লনা কাস
প্রস্তুঢওারী োন্ট ভূ সমওপ্লম্পর ওারপ্লড িসঢগ্রস্ত ে, ঢাপ্ল প্রস্তুঢওারীর
ঈৎপােপ্লনর কাওাপ্লনর ফাফ প্লব অপ্লে কাওান। অপ্লের এআ কাওাপ্লনর পালাপাসল বা সঢ
কয ঔরঘ প্লেপ্লঙ ঢা বীমাওৃ ঢ ওরা ্ভকব যসে কটি বীমাওৃ প্লঢর পপ্লি সবপপ্লের ফপ্ল প্লে ণাপ্লও।
এই পক্ষক্ষট ক্রনয়া ক্রযরত পারর শুধ্ুমাত্র ংরযাজন ক্ষররব অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবরল
ক্ষবপে পক্ষক্ষ ক্ষররব ক্রযরতু এই পক্ষক্ষর অধ্ীরন োক্ষবগুক্ষ একমাত্র তখনই গ্রায রব
যক্ষে অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবরল ক্ষবপে পক্ষক্ষর অধ্ীরন ক্রকারনা োক্ষব করা রয় থারক।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 2
বেবাপ্লে বািা বীমা পসস এওমাত্র ংপ্লযাচন সপ্লপ্লব কনো কযপ্লঢ পাপ্লর ———————-এর প্লঙ্গ।
I. সগ্নর মাপওাঠি এবং সবপ্লল সবপে পসস
II. সগ্নর মাপওাঠি এবং কমসরন পসস
III. মাপওাঠি এবং সবপ্লল সবপে পসস
IV. আসঞ্জসনোসরং এবং কমসরন পসস
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C. ডাকাক্ষত বীমা
ওারঔানা, কোওান, সফ, গুোম এবং গুোম খর যারমপ্লিে িও, মাপত্র, অবাব
অঝওাপ্লনার বস্তু এবং বে কপ্লফ রাঔা ঝাওা যা ঘু সর কযপ্লঢ পাপ্লর এমন বেবাসেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর
ঈপ্লেপ্ললে ঘসরঢাণস এআ পসসটি।
ওভাপ্লরর ুপ্লযাক পসসপ্লঢ পসরষ্কারভাপ্লব বসডসঢ।
1. ডাকাক্ষত বীমার অধ্ীরন ক্রয ঝুঁু ক্ষকগুক্ষ ুরক্ষিত
a) যণাণস চবরেসস্ত এবং সংরঢার াপ্লণ বাস টিপ্লঢ ঠু প্লও প ার ফপ্ল ম্পসত্তর িসঢ ণবা
যণাণস চবরেসস্ত এবং সংরভাপ্লব বাস টি কণপ্লও কবপ্লরাপ্লনা ণবা ম্পসত্ত ঞাপ্লনার ফপ্ল
িসঢ।
b) টাওাঢপ্লের দ্বারা বীমাওৃ ঢ ম্পসত্ত ণবা বাস র িসঢ। বীমাওৃ ঢ ম্পসত্ত ুরসিঢ ে
শুিুমাত্র ঢঔনআ যঔন বীমাওৃ ঢ বাস কণপ্লও কটি ারাে এবং নে কওাপ্লনা বাস কণপ্লও
নে।
2.

A) আক্ষথপ ক আোেন

টাওাসঢংক্রান্ত িসঢ ুরিার এওটি গুরুত্বপূডস ংল প্লা অসণসও ুরিা। এটি ঢঔনআ ওাচ ওপ্লর
যঔন ঝাওা এওটি সনরাপে কপ্লফ রাঔা ণাপ্লও, যা টাওাসঢ সনপ্লরািও এবং ঢা নুপ্লমাসেঢ
প্রস্তুঢওারও এবং নওলার তঢসর। অসণসও ুরিার নুমসঢ পাোর চনে কয ািারড লঢস গুস
প্রপ্লযাচে ে ঢা সনপ্লঘ কেো প্লা:
a) অ ঘাসব সেপ্লে কঔাার মে কফ কণপ্লও ঝাওা কঔাো যাো, যঔন সংার মািেপ্লম
ণবা সংার হুমসওর মািেপ্লম ণবা কচারচবরেসস্তর মািেপ্লম এআ ঘাসব সনপ্লে কনো
প্লেপ্লঙ। এটিপ্লও ািারডঢ ‘‘চাক্ষব ধ্ারা’’ (ক্ষক েজ) বা ে।
b) কপ্লফ ণাওা ঝাওার পসরমাপ্লডর এওটি ম্পূডস ঢাসওা কফ ঙা া নে এওটি চােকাে
সনরাপপ্লে রাঔা প্লেপ্লঙ। এমন করওপ্লটসর মািেপ্লম কেঔাপ্লনা ঠিও পসরমাপ্লডর কিপ্লত্র বীমাওারীর
োেবেঢা ঔুবআ ীসমঢ।
B) প্রথম িক্ষত বীমা
সওঙু খঝনাে, যা সবরাঝ অেঢপ্লন ওম মূপ্লের, (কযমন কাাঁঝবন্নী ঢু প্লা, লে, সঘসন আঢোসে)
এওটিমাত্র খঝনাে ককাঝা িওটি কাওাপ্লনর ছুাঁ সও েূরবঢী বপ্ল সবপ্লবসঘঢ ে। কয মূে
টাওাসঢরওারড প্লঢ পাপ্লর। ঢাপ্লও সনসশ্চঢ ওরা যাে ্ভকাবে প্লবাস চ্চ িসঢ সপ্লপ্লব এবং যঔন
ছুাঁ সওপ্লঢ ণাওা ককাঝা িওটিপ্লও ুরিা কেোর মে সপ্রসমোম এআ ্ভকাবে প্লবসাচ্চ িসঢর চনেআ
সনিসারড ওরা ে। এটি িপ্লর কনো ে কয প্লঙ্গ প্লঙ্গআ টাওাসঢর সদ্বঢীে খঝনাটি খঝপ্লব না
ণবা যাপ্লঢ এআ খঝনা কফর না খপ্লঝ ঢারচনে বীমাওৃ ঢ সঢসরি সনরাপত্তার পেপ্লিপ সনপ্লঢ
পাপ্লরন।
C) ক্রঘাণা কভার  ক্রলাটার কভার, অক্ষি বীমার মান েরকর েরন্ধ ম্ভব
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3. বযক্ষতেম
কওান বাস প্লঢ ওমী, পসরবাপ্লরর েে ণবা অআনসেভাপ্লব ণাওা নে বেসির দ্বারা ঘু সর ওরাপ্লও
পসসটি ুরিা কেে না, এওআভাপ্লব কচাচ্চুসর ণবা ািারড ঘু সরর চনে অচ্ছােন কেে না। সগ্ন
ণবা কেঝ গ্পা নীসঢর দ্বারা ুরসিঢ িসঢ এর কণপ্লও বেসঢক্রম।
4. ম্প্রারণ
বা সঢ সপ্রসমোম সেপ্লে পসসটি োঙ্গা, িমসখঝ এবং ঈগ্রপন্থার ছুাঁ সওর ুরিার চনে ম্প্রারড ওরা
কযপ্লঢ পাপ্লর।
5. ক্ষপ্রক্ষময়াম
টাওাসঢ পসসর চনে সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর তবসলিে, বীমাওৃ প্লঢর সনপ্লচর
তনসঢও সবপসত্ত, বাস টির সনমসাড এবং িান, সনরাপত্তার পেপ্লিপ (কযমন োঘমোন, টাওাসঢর
োামস), অপ্লকর োসব ংক্রান্ত সভজ্ঞঢা আঢোসের ঈপর।
প্রস্তাসবঢ ঢাসওাে কেো সবস্তাসরঢ ঢপ্লণের সঢসরি সপ্লপ্লব, বীমাওারী এওটি প্রাও-স্বীওৃ ঢ
পসরেলসড ওপ্লরন কযঔাপ্লন ঈচ্চ মূে যুি ণাপ্লও।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন৩
টাওাসঢ নীসঢর চনে সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর —————————।
I.

বীমাওৃ ঢ পসসর তবসলপ্লিের ঈপর

II. বীমাওৃ প্লঢর সনপ্লচর তনসঢও সবপসত্ত
III. বাস টির সনমসাড এবং িান
IV. ঈপপ্লরর বগুস
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D. অথপ বীমা
ঝাওার কনপ্লেন ওরা ব বেবাপ্লের সবপ্লচ্ছেে ংল। এর িে প্লা বোে এবং সলল্প বেবাসেও
প্রসঢষ্ঠানপ্লও ঝাওার কাওান কণপ্লও রিা ওরা। বাস টির মপ্লিে এবং এওআপ্লঙ্গ ঢার বাআপ্লর ঝাওার
ছুাঁ সও রপ্লেপ্লঙ। কঢাা, চমা কেো, পাসরিসমও কেো ণবা ংগ্র ওরার মে এটি
ননসঢওভাপ্লব কওপ্ল কনো প্লঢ পাপ্লর।
1. আক্ষথপ ক বীমার ুরিা
অসণসও বীমা নীসঢর নওলা ওরা প্লেপ্লঙ কাওাপ্লনর ুরিা কেোর চনে কযটি খঝপ্লঢ পাপ্লর যঔন
ঝাওা, কঘও/কপািা টসার/কপািা িোম্প ামাপ্লনা প্লচ্ছ। ািারডঢ পসসটি েুটি ভাপ্লকর
িীপ্লন ুরিা কেে
a) বন ভাগ
যঔন বীমাওৃ ঢ ণবা ঢাাঁর নুপ্লমাসেঢ ওমসঘারী বাআপ্লর ঝাওা বন ওপ্লর সনপ্লে যাোর মে
টাওাসঢ ণবা ঘু সর ণবা ঢার মান কওাপ্লনা খঝনার ওারপ্লড ঝাওার কাওান ে এটি ঢার
ুরিা কেে।
বন ভাকটি ুসনসেস ি ওপ্লর েুটি পসরমাড:
i. প্রক্ষত বরনর ীমা: এটিআ প্লা প্লবাস চ্চ পসরমাড ণস যা প্রপ্লঢেও কাওাপ্লনর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ
বীমাওৃ ঢপ্লও বীমাওারীর কেো প্রপ্লোচন।
ii.
পক্ষক্ষ চাকাীন মরয় পরথ ম্ভাবয পক্ষরমাণ অথপ :কওান ংপ্লওর সপ্রসমোপ্লম
অার চনে এটি কআ পসরমাড প্লণসর প্রসঢসনসিত্ব ওপ্লর যার সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লমর ার
প্রপ্লযাচে প্লব।
কখাডার সভসত্তপ্লঢ পসস আুে ওরা ে। বীমাওারও ঢাআ বনপ্লযাকে ্ভকাবে পসরমাপ্লডর ঈপর
লঢস ািীন সপ্রসমোম ঘাচস ওপ্লরন এবং পসসটি মাপ্ত োর মে এআ সপ্রসমোমটিপ্লও োটচাি
ওপ্লর কেে, বীমাওৃ প্লঢর কখাডা নুযােী, পসস ঘাওাীন মপ্লে প্রওৃ ঢ পসরমাড িানান্তপ্লরর
সভসত্তপ্লঢ।
b) বাক্ষ়ির ভাগ
ওাপ্লরার বাস /ও ওরা কফ কণপ্লও টাওাসঢ, েরচা কভপ্লগ কঠাওা, অঝপ্লও রাঔা আঢোসে
ওারপ্লড প্লণসর কাওান প্ল এআ সবভাকটি ঢার ুরিা কেে। এআ পসসর নোনে তবসলিে
প্লা টাওাসঢ বীমা (বেবাসেও বাস র) ািারডঢ এওআ যা অমরা সলিার ফাফ ক-এ
অপ্লাঘনা ওপ্লরসঙ।
2. গুরুত্বপূণপ অপবজপন
এর ন্তকসঢ প্লা:
a) ভু  ণবা ভ্রাসন্তর ওারপ্লড খাঝসঢ,
b) নুপ্লমাসেঢ বেসি ঙা া নে কওাপ্লনা বেসিপ্লও োসেত্ব কেোর ফপ্ল প্লণসর কাওান এবং
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c) োঙ্গা িমসখঝ এবং ন্ত্রাবাে: বা সঢ সপ্রসমোম সেপ্লে এটিপ্লও ুরিার অঢাে অনা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
3. ক্ষবস্তার
সঢসরি সপ্রসমোম প্রোন ওরপ্ল পসস ম্প্রারপ্লনর মািেপ্লম কয সবেগুসপ্লঢ ুরিা পাো যাে
a) নকে ঝাওা সনপ্লে যাপ্লচ্ছন কয বেসি ঢাাঁর ঢঢা কণপ্লও
b) োঙ্গা, িমসখঝ এবং ঈগ্রপন্থার ছুাঁ সও
c) ওমসঘারীপ্লের মচুসর কেোর মে ঝাওা ঔরপ্লঘর ছুাঁ সও কয িসঢ প্লঢ পাপ্লর
4. ক্ষপ্রক্ষময়াম
বীমাওৃ ঢ, কওাম্পাসনর এওওাীন াসবসও ্ভকাবে বনপ্লযাকে প্লণসর োে, কওান িরপ্লডর বাপ্লন সনপ্লে
যাো প্লচ্ছ, ওীিরপ্লডর সনরাপত্তা কনো প্লেপ্লঙ আঢোসে, ঢার সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোম ারসনিসারড ওরা
ে। পসসটি মাপ্ত োর ৩০সেপ্লনর মপ্লিে কখাডার সভসত্তপ্লঢ ারা বঙর কয পসরমাড যণাণস
ঝাওা বন ওরা প্লেপ্লঙ কআ নুযােী সপ্রসমোমটি মেেপ্লযাকে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন৪
অসণসও বীমা পসসর িীপ্লন সনম্নসসঔঢ কওানটি অচ্ছাসেঢ?
I.

ভু  ণবা ভ্রাসন্তর চনে খাঝসঢ

II. টাওাসঢর চনে ওাপ্লরার বাস

কণপ্লও ঝাওা াসরপ্লে যাো

III. নুপ্লমাসেঢ বেসি ঙা া নে ওাঈপ্লও োসেত্ব কেোর ফপ্ল প্লণসর কাওান
IV. োঙ্গা িমসখঝ এবং ঈগ্রপন্থা
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E. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা বীমা
কওাম্পাসনগুস অসণসওভাপ্লব িসঢগ্রস্ত ে ঢাপ্লের ওমসঘারীপ্লের কচাচ্চুসর ণবা ঢঢা যাপ্লও কাোআঝ
ওার েুনীসঢ বপ্ল ঢারচনে। অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমা সনপ্লোকওঢস াপ্লও িসঢপুরড কেে ঢাাঁর কয
অসণসও িসঢ প্লেপ্লঙ ঢাাঁর ওমসঘারীপ্লের চাসোসঢ, অত্মাৎ ওরা, কচাচ্চুসর এবং ওঢস প্লবে বেণসঢার
মািেপ্লম চাসোসঢ এবং ঢঢার ওারপ্লড।
1. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা বীমার অধ্ীরন ুরিা
রাসর ণস ংক্রান্ত িসঢর কিপ্লত্র ুরিা কেো ে এবং খঝনাক্রপ্লমর ওারপ্লড ৃি িসঢ এর
ন্তভুস ি নে।
a) ণস, সনরাপত্তা এবং মাপপ্লত্রর সনসরপ্লঔআ এআ িসঢ প্লঢ প্লব
b) অআনটিপ্লও বলেআ োেবে ণাওপ্লঢ প্লব সনসেস ি ওাযসিারার ওঢস প্লবে;
c) পসসটি মাপ্ত োর ১২মাপ্লর মপ্লিে ণবা মৃঢুে প্ল ণবা
পারড, কযটিআ অপ্লক কাও না কওন, িসঢটি ঔুপ্লাঁ চ কপপ্লঢ প্লব

ওমসঘারীরবর,

d) এওচন ৎ ওমসঘারীপ্লও ওাপ্লচ পুনবসা ওরপ্ল কপ্লিপ্লত্র কওাপ্লনা ুরিা কেো ে না
2. আনুগতয ক্ষনশ্চয়তা পক্ষক্ষর ধ্রণ
সবসভন্ন িরপ্লডর অনুকঢে সনশ্চেঢা পসস রপ্লেপ্লঙ, কযমন সনপ্লঘ বডসনা ওরা প্লেপ্লঙ:
a) বযক্ষিগত পক্ষক্ষ
এআ িরপ্লডর পসস বেবার ওরা ে কযঔাপ্লন শুিুমাত্র এওচন বেসিপ্লওআ সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ প্লব।
নাম, ওমীর পেমযসাো এবং সনশ্চেঢার পসরমাড বলেআ সনসেস ি ওপ্লর সেপ্লঢ প্লব।
b) ক্রযৌথ নীক্ষত
এআ পসসর ন্তভুস ি প্লা এওটি পসরওসল্পঢ ঢাসওা কযঔাপ্লন কআ ওমসঘারীপ্লের নাম ণাওপ্লব
যাপ্লের কিপ্লত্র এআ সনশ্চেঢা প্রপ্লযাচে প্লব, ঢারপ্লঙ্গআ ণাওপ্লব প্রপ্লঢেও ওমসঘারীর ওঢস বে এবং
পৃণও বেসির বীমাওৃ ঢ পসরমাড ংক্রান্ত ঢণে।
c) ক্রলাটং পক্ষক্ষ অথবা ক্রলাটার
এআ পসসপ্লঢ, ুরিা কেো প্লব কয বেসিপ্লও ঢাাঁর নাম এবং ওঢস বে এওটি ঢাসওাে
সন্নসবি ওরা ে, সওন্তু বেসিকঢ পসরমাড সনশ্চেঢা ওরার পসরবপ্লঢস, এওটি ককাষ্ঠীর ঈপর
এওটি সনসেস ি পসরমাড সনশ্চেঢা ‘‘কলাঝ’’ ওরা ে। কওাপ্লনা এওচন ওমসঘারীর োসবর
পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ, কআচনে, কলাপ্লঝর সনশ্চেঢা ওসমপ্লে কেে, যপ্লঢািড না বা সঢ সপ্রসমোম সেপ্লে
মূ ণস পুনবসা ওরা ে।
d) পে পক্ষক্ষ
নাপ্লমর এওটি পাণসপ্লওের প্লঙ্গ এটি মসিকঢ পসসর মান, কওবমাত্রসনিসাসরঢ ঢাসওাটি
‘‘পে’’ সনডসে ওপ্লর যা সনসেস ি পসরমাপ্লডর চনে সনশ্চেঢা কেে।
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e) িযারঙ্কট পক্ষক্ষ
নাম এবং পপ্লেরপসরবপ্লঢস এআ পসস মগ্র ওমসঘারীপ্লের ুরিা কেে। বীমাওারী কওাপ্লনা ওমসঘারী
ম্পপ্লওসআ কওাপ্লনা নুোন ওপ্লর না। এমন নীসঢ শুিু ঈপযুি এওচন সনপ্লোকওারীর চনে যাাঁর
প্লনও ওমসঘারী রপ্লেপ্লঙ এবং ংকঞনটি ওমসঘারীপ্লের পূবস পসরঘে ম্পপ্লওস যপ্লণি কঔাাঁচঔবর ওপ্লর
কনে। যসে কওাপ্লনা োসব ওরা ে ঢপ্লব সনপ্লোকওঢস া কয কঔাাঁচঔবর ংগ্র ওপ্লরপ্লঙন ঢা বলেআ
বীমাওারীপ্লও চানাপ্লঢ প্লব। এআ পসস কেো ে ঔোসঢম্পন্ন বৃৎ ংিাপ্লও।
3. ক্ষপ্রক্ষময়াম
বেবার কপলা, ওমসঘারীর মযসাো, পরীিা  নচরোসরর সভসত্তপ্লঢ সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন৫
অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমার িসঢপুরড ওরা ———————।
I. ওমসঘারীপ্লের চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে কয অসণসও িসঢ ে ঢার সবরুপ্লে সনপ্লোকওঢস া
II. ওমসঘারীপ্লের চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে অসণসও িসঢর সবরুপ্লে ওমসঘারীরা
III. ঢৃ ঢীে কওাপ্লনা বেসির চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে অসণসও িসঢর সবরুপ্লে ওমসঘারী
এবং সনপ্লোকওঢস া
IV. কওাম্পাসনর মোপ্লনচপ্লমপ্লন্টর
কলোরপ্লাডাররা

চাসোসঢ

ণবা
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ঢঢার

চনে

অসণসও

িসঢর

সবরুপ্লে

F. বযাঙ্কাররর িক্ষতপূরণ বীমা
ণস এবং সনরাপত্তার সবপ্লবঘনাে সবপ্লল কয ছুাঁ সওর ম্মুঔীন প্লঢ ে, এআ ুংঢ ুরিা বোে,
এন সব এফ স এবং নোনে প্রসঢষ্ঠান যারা ণস সনপ্লে ওাচওমস ওপ্লর ঢাপ্লের চনেআ রঘনা ওরা।
1. বযাঙ্কাররর িক্ষতপুরণ বীমার অধ্ীরন আোেন
বোোপ্লরর প্রপ্লোচনীেঢার সভসত্তপ্লঢ এআ নীসঢপ্লঢ সবসভন্ন িরড অপ্লঙ।
a) অগুন, টাওাসঢ, োঙ্গা এবং িমসখপ্লঝর ওারপ্লড বাস টিপ্লঢ ণাওার মেআ প্লণসর সনরাপত্তা
যসে াসরপ্লে যাে ণবা িসঢগ্রস্ত ে।
b) যঔন ম্পসত্তটি বাস র বাআপ্লর নুপ্লমাসেঢ ওমী বন ওপ্লর সনপ্লে যাে, ঢঔন যসে কওাপ্লনা
ওমসঘারীরবপ্লার ওারপ্লড কওাপ্লনারওম িসঢর ওারড ে।
c) কঘও, িাফ্ট, সফক্সট সটপ্লপাসচপ্লঝর রসপ্লের চাসোসঢ ণবা পসরবঢস ন ওরা ে
d) ঝাওা/সনরাপত্তা ণবা সচসনপপ্লত্রর ঙ্গীওাপ্লরর পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ ওমসঘারীর ঢঢা
e) নসণবে ওরা কপাপ্লি পাপ্লস পাঞাপ্লনা।
f) মূে সনডসােপ্লওর ঢঢা।
g) ‘চনঢা এপ্লচন্ট’, ‘কঙাটি বাঘঢ কযাচনা এপ্লচন্ট’-এর মপ্লঢা বোপ্লের এপ্লচন্টপ্লের াপ্লঢ
ঝাওার িসঢ।
‘ঔুাঁপ্লচ পাোর’ সভসত্তপ্লঢ ুরিা আুে ওরা ে, ঢার ণস প্লা পসসটি এওটি মে পযসন্ত া া
কেপ্লব যার মপ্লিে িসঢটি ঔুাঁচপ্লঢ প্লব এবং অবলেও নে কয ওঔন এটি যণাণসভাপ্লব খপ্লঝসঙ।
াধ্ারণত, াক্ষররয় যায়ার ঘটনাট ঘটার আরগর ময় ক্রথরক, ুরিাট যক্ষে েমাগত
চরত থারক তরবই খুুঁরজ পায়ার আরগর মরয়র ২বছররর মরধ্য িক্ষতর ক্রিরত্রই শুধ্ু
িক্ষতপূরণ ক্রেয়া য়।
2. গুরুত্বপূণপ বযক্ষতেম
এর ন্তকসঢ প্লা:
a) বেবাসেও িসঢ
b) বপ্লা
c) ফ্টু্েোর পরাি
d) ংলীোর/সটপ্লরক্টরপ্লের ঢঢা
3. বীমাকৃত মক্ষষ্ট
বোেপ্লও বলেআ বীমাওৃ ঢ মসি(sum insured) সনসেস ি ওপ্লর সেপ্লঢ প্লব যা ািারডঢ প্রণম
৫টি ভাপ্লকর ঈপর কলাঝ ওরপ্লব। এপ্লও বা ে ‘কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি’। সঢসরি বীমাওৃ ঢ
মসি প্রঔম এবং সদ্বঢীে ভাপ্লকর চনে কওনা ্ভকব যসে কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি পযসাপ্ত না ে।
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এওটি অবসলেও এবং সঢসরি সপ্রসমোম প্রোন ওরার মািেপ্লম বীমাওৃ ঢ মসির স্বেংসক্রে
পুনবসাপ্ল পসসটি নুমসঢ কেে
4. ক্ররটং
সপ্রসমোম কডনার সভসত্ত প্লা:
a) কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি
b) সঢসরি বীমাওৃ ঢ মসি
c) িাপ্লফর ংঔো
d) লাঔার ংঔো।

সনপ্লচপ্লও যাঘাআ ওরুন

6

বোোপ্লরর িসঢপূরড বীমা পসসর িীপ্লন সনম্নসসঔঢ কওানগুস ুরসিঢ প্লঢ পাপ্লর?
I.

বাস টিপ্লঢ ণাওার মেওাপ্লআ সগ্নওাপ্লণ্ডর ওারপ্লড প্লণসর সনরাপত্তা াসরপ্লে ককপ্ল

II. কঘপ্লওর চাসোসঢ ণবা বেপ্ল কফা
III. ঝাওাওস র কিপ্লত্র ওমসঘারীর ঢঢা
IV. ঈপপ্লরর বওটিআ
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G. জুরয়াররর িক পক্ষক্ষ
াম্প্রসঢও মে চুপ্লোসর সবপ্লল ওপ্লর ীপ্লরর সবে বাসডপ্লচে এওটি গ্রডী কওন্ধ সপ্লপ্লব ভারঢ
অত্মপ্রওাল ওপ্লরপ্লঙ। অমোসন ওরা ওাাঁঘা ীপ্লরগুস কওপ্লঝ  পাস ওপ্লর রপ্তাসন ওরা ে। ঢাআ
এওচন চুপ্লোরপ্লও মস্ত ছুাঁ সওর যত্ন সনপ্লঢ ে, যার বেবার প্লঙ্গ কানা  রূপ্লপার চুপ্লোসর,
ীপ্লর  মূেবান পাণর, াঢখস র মপ্লঢা ঘ া মূপ্লের সচসন ণাপ্লও। এআ বেবার প্লঙ্গ চস ঢ
ণাপ্লও এআ োমী সচসনগুস সবলা পসরমাপ্লড মচুঢোর  অনা কনোর মঢ সবেটি।
1. জুরয়াররর িক পক্ষক্ষর কভাররজ
চুপ্লোপ্লরর ব্লও পসস এআ িরপ্লনর ছুাঁ সওগুস ুরসিঢ ওপ্লর। এগুসপ্লও ঘারটি সবভাপ্লক ভাক ওরা
ে। কওলন 1-এর অঢাে ুরিা বািেঢামূও। বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর পঙন্ন নুযােী নে কওলপ্লনর
ুসবিা সনপ্লঢ পাপ্লরন। এঝা প্লা এওঝা পোপ্লওচ পসস।
a) ক্রকলনI: বীমাওৃ ঢ অঢার মপ্লিে ণাওা ম্পসত্তর কয িেিসঢগুসুরসিঢ ওপ্লর ঢা
াঁ ওাঝা, ঘু সর, বপ্লরাি, টাওাসঢ,
, অগুপ্লনর ওারপ্লড, সবপ্লফারড, ব টাওাসঢ, সি
োঙ্গা, িমসখঝ, ন্ত্রা এবং সবপ্লদ্বচসনঢ িসঢ।
b) ক্রকলন II: বীমাওৃ ঢ বা নে সনিসাসরঢ বেসির সচম্মাে ণাওা ম্পসত্তর িে বা িসঢর
ুরিা।
c) ক্রকলন III: করসচিাটস বীমাওৃ ঢপাপ্লস কপাি, সবমাপ্লন পসরবন প্রভৃ সঢর মে কওাপ্লনা
িে বা িসঢ প্ল ঢার ুরিা।
d) ক্রকলন IV: কওলন I-এ সনিসাসরঢ সবপে নুযােী কপ্রসমপ্লপ্লর মপ্লিে বেবা এবং
সফ ফাসনসঘার  সফটিংপ্ল ুরিা কেে।
প্রপ্লঢেওঝা কওলপ্লনর চনেআ অাো াপ্লর সপ্রসমোম সপ্লব ওরা ে।
2. গুরুত্বপূণপ বযক্ষতেমগুক্ষ রা:
a) এপ্লচন্ট, ওাঝার, স্বডসওাপ্লরর ঢঢা
b) প্রেলসনীর চনে রাঔা ম্পসত্ত
c) বেসিকঢ ঈপ্লেপ্ললেবেবার বা পসরবন ওরার মে ারাপ্ল
d) সবচপ্লন অোর বা ওাপ্লচর মপ্লের বাআপ্লর ম্পসত্তটিপ্লও সনরাপপ্লে না রাঔা প্ল
e) রাপ্লঢ সটপ্লে ঈআপ্লিাপ্লঢ ম্পসত্ত করপ্লঔ সেপ্ল
f) ওমসঘারী বা বীমাওৃ ঢ পসরবাপ্লরর েপ্লের সবোখাঢওঢার ওারপ্লড িসঢর ুরিা কেো
ে না। এঙা া সবেস্তঢার কোরাসন্ট ুরিা বীমাওৃ প্লঢর কনো ঈসঘঢ পূডসাঙ্গ ুরিার
চনে।
3. ক্ষপ্রক্ষময়াম
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প্রসঢটি কিপ্লত্র গুপ্লডর সভসত্তপ্লঢ ছুাঁ সওর ার ঠিও ওরা ে। ননে ঘসব্বল খণ্টার কঘৌসওোর, কক্লাচ
াসওস ঝ টিসভ/োামস বেবিা, ননে েং রুম  অপ্লরা নোনে কফটি সটভাআ প্রভৃ সঢর সভসত্তপ্লঢ
ঙা সেপ্লে সবসভন্ন সপ্রসমোপ্লমর ার প্রসঢটি সবভাপ্লক প্রপ্লোক ওরা ে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

7

এওঝা চুপ্লোপ্লরর ব্লও পসসর কিপ্লত্র, করসচিাটস পাপ্লসপ্ল পাঞাপ্লনার মে বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর িসঢর
ওভার কেো প্লব ____________অঢাে।
I. কওলন I
II.

কওলন II

III. কওলন III
IV.

কওলন IV
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H. ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং বীমা
প্রযুসি বীমা  ািারড বীমার এওটি লাঔা যা সগ্ন, বীমার মান্তরাভাপ্লব বৃসে কপপ্লেপ্লঙ কযপ্লঢু
সলল্পােপ্লনর ঈন্নসঢর ঈৎ, ঢাআ েোন্ট এবং যন্ত্রগুসরর পৃণও ুরিার প্রপ্লোচপ্লনর প্রসঢ অপ্লাওপাঢ
ওরা চরুরী এওমাত্র ুসনসেস িভাপ্লব বাে কেো ওারড গুস ঙা া ব িসঢআ ুরসিঢ ণাওপ্লব,
বরওম ছুাঁ সওর ুরিার এআ িারডাটি কপ্ল ঈপ্লঞসঙ প্রযুসিকঢ প্রওল্পগুসর প্লঙ্গ বীমাটি সনমসাড
কণপ্লও পরীিা পযসন্ত যঢিড না েোন্টটি ঈৎপােনলী প্লে ঈঞপ্লঙ – সবসভন্ন পযসােপ্লওআ ুরিা সেপ্লে
ণাপ্লও। এআ বীমার কক্রঢারা প্লন বৃৎ এবং িু দ্র সলল্প ককাষ্ঠীঈভেআ। এর ন্তকসঢ প্লা কআ
আঈসনঝগুস কযঔাপ্লন তবেুেসঢন যন্ত্রপাসঢ অপ্লঙ এবং ওন্ট্রোক্টররা কযঔাপ্লন ব প্রওল্প ওরপ্লঙন।
ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং বীমা পক্ষক্ষর ধ্রণ
অুন অমরা ংসিপ্তভাপ্লব এআ িরপ্লডর বীমার িীপ্লন কয বৃৎ পসসগুস অপ্লঙ ঢা কেসঔ
1. কন্ট্রাির অ ক্ষরি (C.A.R.) পক্ষক্ষ
এটি তঢসরআ ওরা প্লেপ্লঙ সনমসাডওারীপ্লের এবং কঙাপ্লঝা বাস কণপ্লও সবলা বাাঁি, বাস , কঢু , ু ঙ্গ
আঢোসের প্লঙ্গ যুি মূিপ্লনর স্বাণস রিার চনে। পসসটি ‘‘ব ছুাঁ সও’’র ুরিা প্রোন ওপ্লর-যা
সনমসাড িাপ্লন বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তপ্লঢ ওিাৎ এবং প্রঢোসলঢ কাওান ণবা িসঢ খঝপ্ল ঢার
কিপ্লত্র িসঢপুরড কেে। এআ ুরিাপ্লও সবস্তৃ ঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর ঢৃ ঢীে পপ্লির োেবেঢা এবং নোনে
প্রওাপ্ললর মািেপ্লম সনিসাসরঢ। সপ্রসমোমটি সনভস র ওপ্লর প্রওল্পটির প্রওৃ সঢ, প্রওপ্লল্পর ঔরঘ, প্রওল্পটির
মে, কভৌপ্লকাসও িান এবং পরীিার মপ্লের ঈপর।
2. কন্ট্রাির প্লযান্ট অযান্ড ক্রমক্ষলনাক্ষর (CPM) পক্ষক্ষ
সনমসাড বেবার প্লঙ্গ যুি সনমসাডওারীপ্লের কক্রন, ঔননওারী যপ্লন্ত্রর মপ্লঢা ব িরপ্লডর যন্ত্রপাসঢপ্লও
ুরিা কেোর চনে ঈপযুি এআ পসস, প্রঢোসলঢ এবং ওিাৎনেসও কাওান ণবা িসঢ
কণপ্লও কয ওারডগুস ন্তভুস ি:
a) টাওাসঢ, ঘু সর, R.S.M.T. D.
b) অগুন এবং সবেুেৎ, বাসেও সবপ্লফারড, ভূ সমওম্প এবং নোনে প্লৌসওও সবপে
c) ভু ভাপ্লব ঝানাঝাসন ওরার ফপ্ল ওাপ্লচর ময েুখসঝনাচসনঢ িসঢ, পঢনচসনঢ িসঢ,
বন্নঢা, িাক্কা এবং ঢার প্রভাব; ঢৃ ঢীে পপ্লির িসঢ পযসন্ত সবস্তৃ ঢপ্লঢ পাপ্লর।

যন্ত্রপাসঢর িরপ্লডর ঈপর এবং কয িাপ্লন ঢা ওাচ ওরপ্লঙ ঢার ঈপর সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর।
এই ুরিআ কাজ করর যখন যন্ত্রট কমপ রত ররয়রছ অথবা ক্ষবশ্রারম ররয়রছ অথবা
পক্ষরষ্কার অথবা পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ভারব াজারনার জনয ক্রখাা রয়রছ অথবা পুনরায় একত্রীকরণ
করা রে। এই ুরিা কাজ করর যখন যন্ত্রট ক্ষনমপ াণকারীর ক্ষনরজর বাক্ষ়িরত পর়ি ররয়রছ
ক্রময়।
3. ক্ষনমপ ারণর ব ঝুঁু ক্ষক (EAR) পক্ষক্ষ
এআ পসসপ্লওংরিডাকার ঢণা সনমসাড (SCE) পসস বা ে। এটি ঈপযুি প্লা মূিন ণবা
সনমীেমান প্রওপ্লল্পর সনমসাডওারীর চনে কযপ্লঢু সনমসাপ্লডর মে েোন্ট  কমসলনারী সবসভন্ন িরপ্লডর
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বাআপ্লরর কণপ্লও অা ছুাঁ সওর ওাপ্লঙ ঈন্মুি। এটি এঔন এওটি ুংঢ বীমা পসস যা প্রওপ্লল্পর িাপ্লন
ঈপাোনগুস ঔাা ওরার মূহুঢস কণপ্লও শুরু ওপ্লর কয কওাপ্লনারওম অওসিও খঝনার চনে ুরিা
কেে এবং ঢা ঘপ্লঢ ণাপ্লও প্রওল্পটির ম্পূডস মেওা িপ্লর যপ্লঢািড না প্রওল্পটি পরীসিঢ,
নুপ্লমাসেঢ এবং স্তান্তসরঢ প্লচ্ছ।
সনিসাসরঢ সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর প্রওল্পটির প্রওৃ সঢ, ঢার ঔরঘ, প্রওপ্লল্পর মে, কভৌপ্লকাসও
বিান, এবং পরীিার মপ্লের ঈপর।
বরনর ময়কা ক্রথরক প্রকল্প স্থটরত ক্রপৌুঁরছ ক্রেয়া পযপ ন্ত ক্ষনমপ াণ পক্ষক্ষর পালাপাক্ষল
যন্ত্রপাক্ষত এবং উপাোরনর জনয যক্ষে প্ররয়াজন য় একট ক্রমক্ষরন ুরিা ইুয করা রত
পারর।
4. যন্ত্রপাক্ষতর ক্ষবকতার পক্ষক্ষ (MB)
এআ পসসটি কআ মস্ত সলল্প কযগুস যন্ত্রপাসঢ সনপ্লে ওাচ ওপ্লর এবং যাপ্লের ওাপ্লঙ োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢর সবও প্লে যাো প্লা গুরুঢর খঝনাক্রম ঢাপ্লের চনে ঈপযুি। এআ পসসটি ুরিা
কেে কচনাপ্লরঝর, ট্রান্সফমসার এবং নোনে তবেুেসঢও, যাসন্ত্রও এবং ঈপ্লত্তান ংক্রান্ত যন্ত্রপাসঢর
চনে ঈপযুি।
বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তপ্লঢ কয কওাপ্লনা ওারপ্লড (বেসঢক্রমী ছুাঁ সওর সবে) যাসন্ত্রও ণবা তবেুেসঢও
সবওঢার মািেপ্লম অওসিও এবং ঞাৎ কওাপ্লনা লারীসরও িসঢপ্লও ুরিা কেে এআ পসস:
a) যঔন এটি ওাচ ওপ্লর বা সবিাম ওপ্লর।
b) পসরষ্কার ওরার চনে ণবা পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ভাপ্লব াচাপ্লনার মে
c) পসরষ্কার ণবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাপ্লব াচাপ্লনার ওাপ্লচর মে এবং ঢারপর পুনসসন্নসবি ওরার
মে।
d) যঔন বাস টির মপ্লিে িানান্তসরঢ ওরা প্লচ্ছ।
বেসিকঢ যন্ত্রপাসঢর পুনবসা বা প্রসঢিাপন মূপ্লের ঈপর সপ্রসমোম সনিসারড ওরা ে। ম্পূডস
যন্ত্রটিপ্লওআ বীমাওৃ ঢ ওরাপ্লঢ প্লব। বীমা রাসলর ার সনভস র ওপ্লর যপ্লন্ত্রর িরড; কয সলপ্লল্প এটি
বেবহৃঢ প্লচ্ছ এবং যপ্লন্ত্রর মূে আঢোসে। বম্বপ্লনর ুসবিা, কস্পোপ্লরর ঈপব্ধঢা এবং োসবর
সভজ্ঞঢার মপ্লঢা সবেগুসর ঈপর সভসত্ত ওপ্লর ঙাপ্ল র প্রস্তাব কেো ে।
5. বয়ার এবং ক্রপ্রলার প্লান্ট পক্ষক্ষ
বোর এবং কপ্রলার কভপ্লপ্লর, কয িসঢর সবরুপ্লে এআ পসস ুরিা কেে:
a) এওমাত্র অগুন চসনঢ িসঢ ঙা া বোপ্লর ণবা নে কপ্রলার োপ্লন্ট এবং অলপাপ্ললর
বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তপ্লঢিসঢ
b) এআ িরপ্লনর বোর এবং / ণবা কপ্রার েোপ্লন্টর ভেন্তরীড ঘাপ্লপর ওারপ্লড সবপ্লফারড বা
কভপ্লগ প ার ফপ্ল কওাপ্লনা বেসির লারীসরও অখাঢ ণবা ঢৃ ঢীে পপ্লির ম্পসত্তর িসঢর
েরুড বীমাওৃ প্লঢর অআনী োেবেঢা,
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ক্রযরতু অক্ষি পক্ষক্ষ এবং বয়ার বীমা পক্ষক্ষ রা পারস্পক্ষরক স্বতন্ত্র, পযপ াপ্ত ুরিার
জনয, েুট পক্ষক্ষই গ্রণ করার প্ররয়াজনীয়তা ররয়রছ। যাবতীয় ইক্ষঞ্জক্ষনয়াক্ষরং পক্ষক্ষর
অধ্ীরন বীমাকৃত রাক্ষল অবলযই চক্ষত পক্ষরবতপ মূরযর রত রব।
6. ারভর যাক্ষন্ত্রক িক্ষত

(MLOP)

পক্ষক্ষ

এআ পসসটি কআ মস্ত সলপ্লল্পর চনে ঈপযুি কযঔাপ্লন যাসন্ত্রও সবওঢা ণবা বোর সবপ্লফারপ্লডর
ওারপ্লড বািা ণবা সবপ্লম্বর ফাফ সপ্লপ্লব সবরাঝ অনুসঙ্গও িসঢ প্লে যাে।
কযঔাপ্লন সবওঢা ণবা িসঢর এবং পুনবসাপ্লর মপ্লিে মপ্লের বেবিান সবরাঝ, কঔাপ্লন এআ
পসসটি বেবাপ্লে ণস গ্নী ওপ্লম যাো এবং ওাপ্লচর ঔরঘ কবপ্ল
যাোর ওারপ্লড মিেবঢী
মপ্লের ভোংপ্ললর িসঢর চনে িসঢপুরড কেে। লঢস াবী এবং বেবাপ্লে বািা পসসর ুরিা প্লা
সগ্ন পসস কাওাপ্লনর নুরপ্লড বেবাপ্লে বািা পসসর মান, যা অপ্লক এআ িোপ্লে অপ্লাঘনা
ওরা প্লেপ্লঙ।
7. েক পক্ষক্ষর পতন
সমখপ্লরর মাসও (বেসিকঢ ণবা মবাে সমসঢ) ণবা যাাঁরা সমখর সপ্লচ কনে ণবা
পঘনলী পপ্লডের চনে গুোম ভা া ওপ্লর এআ পসসটি ঢাাঁপ্লেরচনে ঈপযুি। করসফ্রচাপ্লরলন োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢর সবওঢার েরুড এবং ফস্বরূপ ঢাপমাত্রা কবপ্ল যাো এবং প্রঢোসলঢভাপ্লব সমখপ্লরর
করসফ্রচাপ্লরপ্লন্টর বোসঢ খঝপ্ল এআ পসসটি িে এবং েূপ্লডর ছুাঁ সওর সবরুপ্লে ুরিা কেে।
8. তবেুযক্ষতন যন্ত্রপাক্ষত পক্ষক্ষ
এটি ুরিা কেে সবসভন্ন িরপ্লডর তবেুেসঢন যন্ত্রপাসঢপ্লও, যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ স সপ আঈ
ওসম্পঈঝাপ্লরর ম্পূডস সপ্লিম, সওপ্লবাটস, মসনঝর, সপ্রন্টাস, আঈ সপ এ, সপ্লিম ফ্টেোর
আঢোসে। ােও যন্ত্রপাসঢ কযমন লীঢাঢপ সনেন্ত্রড যন্ত্র, ঈত্তাপও এবং সবেুেৎ ংরিড আঢোসে
ুরসিঢ ণাপ্লও।
এআ পসসটি প্লা সগ্ন পসস, যন্ত্রপাসঢ বীমা পসস এবং টাওাসঢ পসসর ংসমিড। পসসটিপ্লঢ
অওসিও খঝনা কযমন ত্রুটিপূডস নওলা (েোপ্লরসন্টর িীপ্লন অচ্ছাসেঢ নে), প্রাওৃ সঢও সবপযসপ্লের
প্রভাব; কভাপ্লল্টপ্লচর ঞাপ ার ওারপ্লড ত্রুটিপূডস ওাচওমস, লপ্লওর প্রভাব আঢোসে, টাওাসঢ, বাস
ভাগা এবং ঘু সর ুরসিঢ ণাপ্লও।
পসসটি ঈপব্ধ প্লা মাসও, প্রপ্লঢেওটি খঝনার পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ োসেত্ব ণবা োেবেঢার সভসত্তপ্লঢ
সচ বা ভা া কনো বেসি। এর ািারডঢ সঢনটি ভাক ণাপ্লও যা সবসভন্ন িরপ্লডর িসঢপ্লও
অচ্ছাসেঢ ওপ্লর:
a) ক্রকলন ১: রঞ্জাপ্লমর িসঢ  কাওান
b) ক্রকলন ২: ওসম্পঈঝার এক্সঝানসা াটস সটপ্লস্কর মঢ এক্সঝানসা সমসটোর িসঢ 
কাওান
c) ক্রকলন ৩: ওাপ্লচর বসিসঢ ঔরঘ – ১২, ২৬, ৪০ বা ৫২ প্তা পযসন্ত সবওল্প রঞ্জাম
দ্বারা িারাবাসও টাঝা প্রপ্লসং সনসশ্চঢ ওরপ্লঢ।
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9. অযাডভান্পড 
(D.S.U.)পক্ষক্ষ

অব

প্রক্ষফট

কভার

(ALOP)

অথবা

প্রকরল্পর

প্রাথক্ষমক

ক্ষবে

প্রওল্প ঘাওাীন েুখসঝনাচসনঢ িসঢর ওারপ্লড প্রওপ্লল্পর সবপ্লম্বর অসণসও পসরডসঢ এঝা ুরসিঢ ওপ্লর।
সযসন প্রওল্প কণপ্লও নুপ্লমাসেঢ অে বসঞ্চঢ কওান প্রওপ্লল্পর প্লঙ্গ চস ঢ কওাপ্লনা ণসওরী ংিা ঢাপ্লের
প্রাপে ুসবিা কণপ্লও বসঞ্চঢ কঢমন বীমাওৃ প্লঢর চনে এঝা ঈপযুি। প্রওল্প বাস্তপ্লব শুরুর অপ্লক
MCE/EAR/CAR পসসর ম্প্রারড সপ্লপ্লব এঝা আুে ওরা ে।
সনিসাসরঢ মপ্লে শুরু না ওরা ককপ্ল কমোেী ঊপ্লডর ঈপর ুে, ঊডপত্র, মচুসর  কবঢন প্রভৃ সঢ
ঔাপ্লঢ িারাবাসও ঔরঘ  নুপ্লমাসেঢ কনঝ ভোংপ্ললর অসণসও িসঢপ্লও ুরিা ওপ্লর এআ পসস।
সবসভন্ন চটি ূপ্লত্রর ঈপর সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর এবং পুনবীমা ােঢারঈপর সনভস র ওপ্লর।
প্রপ্লেে সপ্রসমোম সির ওরার কিপ্লত্র নুপ্লমাসেঢ কমাঝ াভ
চটি ূত্র প্রপ্লযাচে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন ৮
প্রওল্প শুরুপ্লঢ সবম্ব ুরিাপ্লও ______________.
I.

কমসলনাসর  ব প্রসফঝ ওভার

II.

োটভান্সট  ব প্রসফঝ ওভার

III. ওন্ট্রাক্টস  সরস্ক ওভার
IV.

ওন্ট্রাক্টস েোন্ট োি কমসলনাসর ওভার
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বা

ঝানসভার এবং িসঢপূরপ্লডর মে

I. ক্ষলরল্পর মস্ত ঝুঁু ক্ষকর বীমা
আিাসেো  সরস্ক পসসর নওলা তঢসর প্লেপ্লঙ সলল্প সবে- মোনুফোওঘাসরং  কিাপ্লরচ
ঈভেপ্লও ভারপ্লঢর কয কওাপ্লনা চােকাে এওটি পসসর অঢাে ুরিা কেোর চনে। এপ্লঢ বস্তুকঢ
াসন  বেবা বে ণাওার চনে িসঢপূরড কচাকাপ্লনা ে। ািারডঢ, পসস সনম্নসসঔঢ
সবেগুসপ্লঢ ওভার কেে:
i.

সগ্ন বীমা ঘঘসা নুযােী অগুন  সবপ্লল সবপেমূ

ii. বাকসাসর বা ঘু সর (াপ্লসসন ঙা া)
iii. কমসলপ্লনর সবওঢা / বোর সবপ্লফারড / তবেুেসঢন রঞ্জাম
iv. ঈপপ্লর ঈপ্লেসঔঢ সবপপ্লের চনে বেবার িসঢ
(ঈপ্লেঔপ্লযাকে: ঈপপ্লরর (৩)-কঢ বসডসঢ সবপপ্লের ওারপ্লড বেবার বোখাঢ ািারডঢ পোপ্লওপ্লচর
ন্তভুস ি ণাপ্লও না ঢপ্লব সবওল্প ুরিা সপ্লপ্লব পাো যাে)
 এওও ওাযসওরী পসসর ঢু নাে এআ পসসপ্লঢ বোপওঢর ুরিা কেো ে।
 পসসর সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর সনবসাসঘঢ ওভার, কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢা  সনবসাসঘঢ
সবপ্লোচন, MLOP –র চনে ছুাঁ সওর মূোেন প্রভৃ সঢর ঈপর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 9
সনপ্লঘর কওানটি সলপ্লল্পর মস্ত ছুাঁ সওর বীমার অঢাে ওভার ওরা ে না?
I.

সগ্ন বীমা ঘঘসা নুযােী অগুন  সবপ্লল সবপে

II. াপ্লসসন বা ঘু সর
III. কমসলপ্লনর কব্রওটাঈন
IV. আপ্লক্ট্রসনও রঞ্জাম
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J. ক্রমক্ষরন বীমা
কমসরন বীমাপ্লও েুটি প্রওাপ্লর ভাক ওরা যাে: কমসরন ওারপ্লকা বা চাাপ্লচ পডে পসরবন  কমসরন
া বা চাাপ্লচর ওাঞাপ্লমা
1. ক্রমক্ষরন কাররগা বীমা
‘কমসরন’ পসরভাাটি যসে আসঙ্গঢ ওপ্লর মুপ্লদ্র েুঃাসওঢার ওারপ্লড কওাপ্লনা িসঢপ্লও, সওন্তু
ক্রমক্ষরন কাররগা বীমায় অপ্লরা প্লনও সওঙু ুরিা ওরা ে। কেপ্ললর মপ্লিে এবং সবপ্লেপ্লল কর,
 ও, মুদ্র, অওাল পপ্লণ বা করসচিাটস কপাপ্লি মা পাঞাপ্লনার মে কওাপ্লনা িেিসঢপ্লঢ এঝা
িসঢপূরড কেে। এপ্লঢ মাপ্লর প্রওারপ্লভে প্লঢ পাপ্লর ীপ্লর কণপ্লও শুরু ওপ্লর পাসরবাসরও সচসনপত্র,
সপ্লমন্ট, লে, প্রওপ্লল্পর চনে ভার টােপ্লমনলনা ওারপ্লকার (.সট.স.) মপ্লঢা পসরমাডকঢ
সবলা দ্রবোসে।
কেলীে বাসডপ্লচের পালাপাসল অন্তচসাসঢও বাসডপ্লচে ওারপ্লকা বীমা এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওপ্লর।
সবসক্রর কবসলরভাক ঘু সিপ্লঢআ কওাপ্লনা িেিসঢর চনে মাটির বীমার ুরিা ণাওপ্লঢ ে, ে
সবক্রেওারীর ওাঙ কণপ্লও ণবা কক্রঢার ঢরপ্লফ।
বীমারক প্রভাক্ষবত করর ক্রক: মাপ্লর [ওনাআনপ্লমন্ট বা কপ্রসরঢ মা]কক্রঢা বা সবপ্লক্রঢা সবসক্রর
ঘু সির সভসত্তপ্লঢ ওারপ্লকার বীমা ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
কমসরন বীমার ঘু সিপ্লঢ এমন লঢস ণাওা চরুরী, যাপ্লঢ কঝা অন্তচসাসঢওভাপ্লব প্রপ্লোক ওরা যাে।
এর ওারড প্লা বীমা ুরিার িীনি দ্রবোসে কযপ্লওাপ্লনা কেপ্ললর ীমানা কপসরপ্লে কযপ্লঢ পাপ্লর। ঢাআ
ুরিার রীসঢ কআ নুযােী অন্তচসাসঢও সনেমাবী কমপ্লন ে এবং সনসেস ি িারাগুস পসসর প্লঙ্গ
যুি ণাপ্লও।
মূ পসসর েসপ্ল ঢাআ ািারড লঢস , ওভাপ্লরর ুপ্লযাক  বেসঢক্রম  সবপ্লল বেসঢক্রমগুস
অাো িারা সেপ্লে যুি ওরা ণাপ্লও, যা পসরসঘঢ আনসিটিঈঝ ওাপ্লকসা ক্লচ (ICC) নাপ্লম।
আনসিটিঈঝ ব িন অিাররাআঝাস এগুসর ঔ া বাসনপ্লেপ্লঙন।
a) ক্রমক্ষরন কাররগা বীমার আতাজক্ষনত ুরিা
ওারপ্লকা পসসগুস মূঢ মুদ্রযাত্রা পসস ে, ণসাৎ এগুস কআ সবেবস্তুপ্লও ুরসিঢ ওপ্লর
যা এওচােকা কণপ্লও নেত্র সনপ্লে যাো ে। ঢণাসপ বীমাওঢস াপ্লওবমপ্লেআ ঢাাঁর
সনেন্ত্রডািীনমস্ত পসরসিসঢপ্লওগুরুত্ব সনপ্লঢ ে। এআ পসসর মূ তবসলিে প্লা এঝা এওঝা ম্মঢ
ভোু পসস। ভোুপ্লেলন নুপ্লমাসেঢ ে বীমাওারী  বীমাওৃ প্লঢর মপ্লিে এবং পপ্লর নঢু ন ওপ্লর
ভোুপ্লেলন ওরা ে না যসে না কওাপ্লনা চাসোসঢর প্লন্ন ওরা ে। অপ্লরওটি ননে তবসলিে
 এআ পসসটি বাপ্লি স্তান্তরপ্লযাকে।
ািারডঢ সবসক্রর ঘু সির লঢস নুযােী ুরিার ওাযসওারীঢা শুরু ে মাটি পসসপ্লঢ
ঈপ্লেসঔঢ োরাঈ কণপ্লও কবরাপ্লনার মে এবং কল ে যঔন মাটি পসসপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ
কন্তপ্লবে কপৌাঁঙাে।
প্রপ্লযাচে লঢস াবী সনেসন্ত্রঢ ে;
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i. আনোি ট্রানসচপ্লঝর চনে আনোি ট্রানসচঝ

ক্লচ (ITC) ও, ঔবাকদ্বারা

ii. মুদ্র যাত্রার চনে আনসিটিঈঝ ওারপ্লকা ক্লচ (ICC) ও, ঔ, বা কদ্বারা
iii. অওালপপ্লণ পসরবপ্লনর চনে আনসিটিঈঝ ওারপ্লকা (এোর) ক্লচ – ওদ্বারা
আনসিটিঈঝ ওারপ্লকাক্লচ কনূেনঢম ুরিা মঞ্জুর ওপ্লর, যা প্লা ওারপ্লকা বনওারী যান বা
কভপ্লপ্লরখপ্লঝ যাো িেিসঢ। যণা:
i.

অগুন বা সবপ্লফারপ্লড

ii.

করপ্লর কবাআন বা যান ঈপ্লঝ সকপ্লে

iii. কভপ্ল ঘ াে কঞপ্লও যাো, মুদ্রঢ স্পলস ওরা বা টু প্লব যাোে (চাাপ্লচর কিপ্লত্র)
iv.

বাআপ্লরর সচসনপ্লর প্লঙ্গ ংখপ্লস

আনসিটিঈঝ ওারপ্লকাক্লচ ঔপ্রলিক-এর ঢু নাে কবলী প্রলস্ত। ক-কঢ ুরিা ওরা ছুাঁ সও ঙা া
ক্লচ ঔ-কঢ কআ িেিসঢর ুরিা কেো ে, যা খপ্লঝ:
i.

ভূ সমওম্প, অপ্লগ্নেসকসরর গ্নুেৎপাঢ  বজ্রপাপ্লঢর মঢ তেবাৎ (AOG) সবপপ্লে

ii. ি পপ্লণর কিপ্লত্র সব্রচ কভপ্লগ প প্ল
iii. মুদ্র পপ্লণর কিপ্লত্র চপ্ল িুপ্লে ককপ্ল  পপ্ল

ককপ্ল

iv. কভপ্লপ্ল চ ঠু প্লও ককপ্ল
আনসিটিঈঝ ওারপ্লকা ক্লচ ও-কঢ প্রলস্তঢম ওভার কেো ে ওারড এপ্লঢ ঔএবংক-র মস্ত
ছুাঁ সও ঙা া নে অপ্লরা প্লনও ছুাঁ সওর িেিসঢর ুরিা কেো ে, সনসেস ি সওঙু বোসঢক্রম
ঙা া কযমন:
i. বীমাওরীর আচ্ছাওৃ ঢ কওাপ্লনা ওাপ্লচর চনে িেিসঢ প্ল
ii. ািারড সপ্লওচ, ভাগা, ঝানা োাঁঘরা বা চন বা অেঢপ্লন স্বাভাসবও িে
iii. পোসওংপ্লের প্রঢু ঢা
iv. চাঢ ঔুাঁঢ
v.

সবম্ব

vi. মাসপ্লওর ঊড পসরপ্ললাপ্লি মণসঢার ওারপ্লড িসঢ
vii. সনঈসক্লোর ছুাঁ সও
এআ বোসঢক্রমগুস ি, অওাল  মুপ্লদ্র মস্ত ক্লপ্লচর কিপ্লত্রআ সভন্ন। ওো, প্রভূ ঢ পসরমাপ্লড
কঢ  ঘা প্রভৃ সঢর মপ্লঢা সনসেস ি পপ্লডের বাসডপ্লচের চনে অাো ক্লচ রপ্লেপ্লঙ। সঢসরি সপ্রসমোম
সেপ্লে কমসরন ওভারপ্লও যুে, িমসখঝ, োঙ্গা, ামাসচও ঈপ্লত্তচনা  ন্ত্রাবাপ্লে প্রাসরঢ ওরা
যাে। কমসরন  এসভপ্লেলন পসস প্লা বীমার এওমাত্র লাঔা যা যুপ্লের ছুাঁ সওপ্লও ুরিা কযাকাে।
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গুরুত্বপূণপ
িোিাটস পসস ফপ্লমসর িীপ্লন এবং পসসর প্লঙ্গ সবস্তৃ ঢভাপ্লব যুি সবসভন্ন ক্লপ্লচর অঢাে এওঝা
কমসরন পসসর দ্বারা ুরসিঢছুাঁ সওগুস কয সঢনটিিারাে পপ্ল :
i. কমসরন ছুাঁ সও,
ii. বসরাকঢ ছুাঁ সও এবং
iii. যুে, িমসখঝ, োঙ্গা, ামাসচও ঈপ্লত্তচনা  ন্ত্রাবাপ্লের ছুাঁ সও।
b) ক্ষবক্ষভন্ন ধ্ররনর ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষ
i. ক্ষনক্ষেপ ষ্ট পক্ষক্ষ
এআ পসসটি এওঝাআ সলপপ্লমন্টপ্লও ওভার ওপ্লর। এওঝা সনসেস ি মুদ্র যাত্রা বা ট্রানসচপ্লঝর কিপ্লত্রআ
এঝা তবি ণাপ্লও। কয বসডও সনেসমঢ অমোসন  রপ্তাসনর বেবাে যুি ণবা সযসন
সনেসমঢভাপ্লব ন্তপ্লেসলীে পডে পসরবন ওপ্লরন ঢাাঁর ওাপ্লঙ প্লপন পসসর মঢ সবপ্লল বেবিাে
বীমার ঘু সি ওরা ুসবিাচনও ে।
ii.

রপন পক্ষক্ষ

কেপ্ললর মপ্লিে পডে পসরবন প্লপন পসসর অঢাে ুরিা কপপ্লঢ পাপ্লর। পসসটি এও বঙপ্লরর
চনে তবি ণাপ্লও। এবং এআ মপ্লের মপ্লিে ও পডেবান ম্পপ্লওস বীমাওৃ ঢপ্লও পিওা, মাসও
বা তত্রমাসও সভসত্তপ্লঢ কযমনঝা ঘু সি প্লব কআ নুযােী বীমাওারীপ্লও চানাপ্লঢ প্লব।
iii. রপন কভার
ব
আুে
ার
চনে
iv.

রপ্তাসনওারও  অমোসনওারী সযসন াকাঢার বাসডচে ওপ্লরন, ঢার চনে প্লপন ওভার
ওরা ে। ‘কমসরন সটপোপ্লঘ’ এও বঙপ্লরর কনপ্লেপ্লনর চনে এঝা ুরিা  সপ্রসমোপ্লমর
কঝ ওপ্লর। প্লপন ওভার কওান পসস নে এবং এপ্লঢ িোম্প ণাপ্লও না। প্রপ্লঢেও কখাডার
যণাণস মূপ্লের চনে অপ্লক কণপ্লও িোম্প যুি এওঝা বীমার ংলাপত্র আুে ওরা ে।
কতপবয  বক্ষধ্পত ভযাু বীমা

এআ পসসগুসপ্লঢ সঢসরি বীমা কেো ে, কন্তপ্লবে কপৌাঁঙাপ্লনার সেপ্লন ওািম সটঈটি কেোর
চনে বা পপ্লডের বাচার মূে কবপ্ল সকপ্লে যসে ওারপ্লকার মূে কবপ্ল যাে।
v. শুরু কররত ক্ষবে
বহু সবমাওৃ ঢআ এআ বীমা ুরিাটি সনবসাঘন ওপ্লরন। নঢু ন প্রওপ্লল্পর কিপ্লত্র যাঢাোপ্লঢর মে
যন্ত্রপাসঢর কওাপ্লনা িেিসঢ প্ল নঢু ন যন্ত্রপাসঢ অনাপ্লনার চনে প্রওল্প কল ওরপ্লঢ সবম্ব প্ল
ভোংপ্ললর িসঢ ে। অসণসও প্রসঢষ্ঠানগুস যারা ঘাে মেমপ্লঢা প্রওল্প কল ওরপ্লঢ ওারড
ঢাপ্লের ঊড পসরপ্ললািপ্লযাকে, ঢারা এআ ছুাঁ সওঝাপ্লও এওঝা বীমা ঘু সির দ্বারা কযমন ুরসিঢ
ওরপ্লঢ ঘাে, কঢমসন কমসরন (ওারপ্লকা)বীমা পসসপ্লও ম্প্রাসরঢ ওরপ্লঢ ঘাে কমসরন সবম্ব বা
শুরুর ািারড সবপ্লম্বর চনে এআ পপ্লরাি িসঢর সবসনমপ্লে।
ক্ষপ্রক্ষময়াম: ার সনভস র ওপ্লর সচসনিরড, সলপপ্লমপ্লন্টর িরন, পোপ্লওপ্লচর িরন, যাত্রা পণ 
ঢীঢ কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢার ঈপর। যসে SRCC  যুপ্লের ছুাঁ সও (ভারী ওারপ্লকার
580

চনে)-র মপ্লঢা ছুাঁ সওগুস সবপ্লল অআপ্লনর সনেন্ত্রপ্লড ম্প্রাসরঢ ওভার কেো ে এবং সপ্রসমোম
ংগ্র ওপ্লর কওন্ধীে রওার।
2. ক্রমক্ষরন া বীমা
‘া’ বপ্লঢ কবাছাে এওঝা চাাচ বা নে চপ্ল পসরবনওারী কভপ্লপ্লর বসট।
কমসরন া বীমা ওরা ে অন্তচসাসঢও সনেম নুযােী, যা সবসভন্ন কেপ্ললআ প্রপ্লযাচে। কমসরন া
মূঢ েুআ িরপ্লনর ে:
a) একট ক্ষবরল মুদ্রযাত্রারক কভার করা: েরজর ক্রয ক্রট এখারন বযবহৃত য়
তারক বর ইনক্ষেটউট ভরয়জ েজ
b) একটা মরয়র ক্রময়ারে ুরিা ক্রেয়: াধ্ারণত এক বছর। এখারন বযবহৃত েরজর
ক্রটরক বা য় ইনক্ষেটউট (টাইম) েজ।

তথয
া বীমার মপ্লিে সনম্নসসঔঢ বীমাগুস ন্তভুস ি ণাপ্লও:
i. বাচস, ঞ্চ, যাত্রীবাী কভপ্ল প্রভৃ সঢর মপ্লঢা ন্তপ্লেসলীে কভপ্ল
ii. কিচার (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
iii. মাঙ িরার কভপ্ল (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
iv. কআসং কভপ্ল (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
v. কচটি  কাোভস 
vi. সনমসাপ্লডর প্রসক্রো কভপ্ল
জাাজ মাক্ষরকর বীমার স্বাথপ শুধ্ুমাত্র জাারজই থারক
চাাপ্লচ পসরবাসঢ পপ্লডের ভা াপ্লঢ ণাপ্লও। এঙা া চাাচ
প্রসভলন  কিার  কভপ্ল সফঝ ওরপ্লঢ সঢসন কয ণস ঔরঘ
বা য় ক্ষডবাপ রমন্ট বা অথপ প্রোন এবং একটা ক্ষনক্ষেপ ষ্ট
এই খরচগুক্ষরক বীমা করা য়।

না, বরং বীমা ণাওাওাীন মপ্লে
মাসপ্লওর বীমার স্বাণস চস প্লে ণাপ্লও
ওপ্লরপ্লঙন ঢাপ্লঢ। এই খরচগুক্ষরক
মরয়র জনয া পক্ষক্ষর রে

গুরুত্বপূণপ
এক্ষভরয়লন বীমা: সবমাপ্লনর চনে এওঝা ুংঢ বীমা বেবিা প্রঘসঢ অপ্লঙ যা সবমাপ্লনর াসন
বা িসঢপ্লও ুরিা কেোর পালাপাসল ঢৃ ঢীে পি  সবমাপ্লনর যাত্রীপ্লের অআনী োেবেঢাগুসপ্লও
ুরসিঢ ওপ্লর।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন
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যুপ্লের ছুাঁ সওর চনে ওভার কেো ে বীমার কওান লাঔাে?
I. কমসরন পসস
II.

এসভপ্লেলন পসস
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III. ঈপপ্লরর ঈভেআ
IV.

ঈপপ্লরর কওাপ্লনাটিআ নে

K. োয়বদ্ধতার পক্ষক্ষ
মানু যঢআ াবিানী কান না কওন, েুখসঝনা পুপ্লরাপুসর এ াপ্লঢ পাপ্লরন না। কওান েুখসঝনা কণপ্লও
এওচন সনপ্লচ কঘাঝ কপপ্লঢ পাপ্লরন  ঢাাঁর কওাপ্লনা ম্পসত্তর িসঢ প্লঢ পাপ্লর এবং এওআ প্লঙ্গ ঢৃ ঢীে
কওাপ্লনা পপ্লির কঘাঝ াকপ্লঢ পাপ্লর বা ঢাাঁপ্লের ম্পসত্তর িসঢ প্লঢ পাপ্লর। যাাঁরা এভাপ্লব িসঢগ্রস্ত
প্লবন ঢাাঁরা ঢাাঁপ্লের এআ িসঢর চনে িসঢপূরড োসব ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
োেবেঢা অবার এওঝা পপ্লডের ঈৎপােন  সবসক্রর ত্রুটির প্লঙ্গ চস ঢ, কযমন ঘপ্লওাপ্লঝ বা
ুি, যা কণপ্লও বেবারওারীর িসঢ প্লঢ পাপ্লর। এওআভাপ্লব, এওচন করাকীর ভু  করাক সনডসে
বা ভু  সঘসওৎার বোপাপ্লর ণবা কওাপ্লনা অআনচীবী ঢাাঁর মপ্লক্কপ্লর মামা ঠিওভাপ্লব না ামাপ্ল
োেবেঢার প্রশ্ন ঈঞপ্লঢ পাপ্লর ।

এআ মস্ত কিপ্লত্র, কযঔাপ্লন এওচন ঢৃ ঢীে পি, কক্রঢা বা করাকী ঈপ্লেসঔঢ ভু প্লর চনে িসঢপূরড
োসব ওরপ্লবন, এআ িসঢপূরড প্রোপ্লনর চনে বা কক্লআমওারীর ওরা মামা ঘাাপ্লনার ঔরঘ
কমঝাপ্লনার োসব ণাওপ্লব এপ্লঢ। নে ভাপ্লব বপ্ল, এঔাপ্লন প্রোপ্লনর োেবেঢা কণপ্লও এওঝা অসণসও
িসঢপূরপ্লডর সবে ণাপ্লও। এআ িরপ্লনর এওঝা োেবেঢা ণাওা  প্রপ্লেে িসঢপূরপ্লডর সবেটি এওঝা
সসভ কওাপ্লঝসমারফৎ সনষ্পসত্ত ে, কযঔাপ্লন ঈপ্লেসঔঢ বপ্লা বা চাসোসঢর মস্ত সেও ঔসঢপ্লে
কেঔা ে। োেবেঢা বীমা পসস এআ িরপ্লনর োেবেঢার ুরিা কেে।
অুন সওঙু োেবেঢা পসস কেপ্লঔ সনআ।
ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ োয়বদ্ধতা
িসঢপূরড প্রোপ্লনর চনে সওঙু সবসিবে অআন বা ংসবসি রপ্লেপ্লঙ। অআনগুস প্লা:
 পাবসও াোসবসটি আনুেপ্লরন্স োক্ট, ১৯৯১এবং
 এমেসেচ ওপ্লম্পনপ্ললন োক্ট১৯২৩,২০১০-এ যা ংপ্ললাসিঢ
এআ িরপ্লনর োেবেঢার রিার চনে বীমা পসস পাো যাে। অুন কগুসর সওঙু কেসঔ।
1. কম্পাাক্ষর পাবক্ষক ায়াক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ বা বাধ্যতামূক জন োয়বদ্ধতা পক্ষক্ষ
পাবসও াোসবসটি আনুেপ্লরন্স োক্ট, 1991 োে অপ্লরাপ ওপ্লরপ্লঙ ঢাপ্লের ঈপর যারা সবপজ্জনও
ামগ্রী ামান ঢাপ্লের ভু প্লর চনে নে এমন কওাপ্লনা কিপ্লত্র ঢৃ ঢীে কওাপ্লনা পি কঘাঝ কপপ্ল বা
ঢার ম্পসত্তর িসঢ প্ল। সবপজ্জনও সচসনপ্লর নাম  প্রপ্লঢেওটির পসরমান এআ অআপ্লন সসপবে
ওরা প্লেপ্লঙ।
বেসি সপঙু প্রপ্লেে িসঢপূরপ্লডর পসরমাড সনপ্লঘ কেঔাপ্লনা প্লা।
প্ররেয় িক্ষতপূরণ
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প্রাডনালও েুখসঝনা
িােী ম্পূডস িমঢা
িােী অংসলও িমঢা
িােী অংসলও িমঢা
প্রওৃ ঢসঘসওৎাবেে
ম্পসত্তর প্রওৃ ঢ িেিসঢ

২৫,০০০ঝাওা
২৫,০০০ঝাওা
২৫,০০০ঝাওার % োেবেঢার % সভসত্তপ্লঢ
১০০০ ঝাওা প্রসঢ মাপ্ল, প্লবসাচ্চ ৩মা
প্লবসাচ্চ১২,৫০০ ঝাওা পযসন্ত
৬০০০ ঝাওা পযসন্ত

সপ্রসমোম AOA (কয কওাপ্লনা এওটি েুখসঝনা)-র ীমা  ক্লাপ্লেপ্লন্টর ঝানসভাপ্লরর সভসত্তপ্লঢ ে। এআ
পসসর এওঝা সবপ্লল তবসলিে প্লা ‘এনভােরনপ্লমন্ট সরসফ ফাপ্লি’ (পাসরপাসেসও ত্রাড ঢসব)
বোন সপ্লপ্লব সপ্রসমোপ্লমর মান এওঝা পসরমাড বািেঢামূওভাপ্লব বীমাওৃ ঢ সেপ্লঢ ে। কবসল
ংঔোে ঢৃ ঢীে পি িসঢগ্রস্ত প্ল এবং প্রপ্লেে সরসপ্লফর কমাঝ পসরমাড যসে A.O.A. ীমাপ্লও
ঙাস প্লে যাে ঢপ্লব বাসও পসরমাড ণস কেো প্লব আ ঢসব কণপ্লও।
2. পাবক্ষক ায়াক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ (ইন্ডাক্ষেয়া / নন-ইন্ডাক্ষেয়া ঝুঁু ক্ষক)
এই ধ্ররনর পক্ষক্ষ ুরক্ষিত করর বীমাকৃরতর ত্রুট / অবরার জনয তৃ তীয় পরির
বযক্ষিগত আঘাত বা ম্পক্ষি নষ্ট [TPPI OR TPPD]-এর ফর োয়বদ্ধতারক।
আিাসেো ছুাঁ সওর পালাপাসল কাপ্লঝ, সপ্লনমা , সটপ্লঝাসরোম, অবান, সফ, কিসটোম,
ককাটাঈন  কোওাপ্লনর মপ্লঢা নন-আিাসেো ছুাঁ সওপ্লও ওভার কেোর চনে অাো অাো পসস
রপ্লেপ্লঙ। পসসগুসপ্লঢ িসঢপূরড কেোর অআনী োেবেঢাপ্লও ুরিা কেোরপ্লঙ্গ প্লঙ্গ, এর মপ্লিে
TPPI/TPPD-র ভারঢীে অআন নুযােী কক্লআম ওরার ঔরঘ, সফ  নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি
ওরা ে।
পসস ুরিা কেে না কয ব কিপ্লত্র:
a) পপ্লডের োেবেঢা
b) েূপ্লডর োেবেঢা
c) পসরবড ংক্রান্ত সবে
d) ওমসঘারী বা িসমপ্লওর কঘাঝ অখাঢ
3. পরণযর োয়বদ্ধতা পক্ষক্ষ
পপ্লডের োেবেঢা পসসর ঘাসোগুস পপ্লডের বোপও তবসঘপ্লত্রের ওারপ্লড ক্রমবিসমান। কযমন ওোনবন্নী
ঔােে ামগ্রী, বােবাসেঢ চ, ুি  আপ্লঞ্জওলন, তবেুেসঢও রঞ্জাম, কমওাসনওা রঞ্জাম,
রাােসনও প্রভৃ সঢ নানা িরপ্লনর পডে অচওা ঈৎপাসেঢ প্লচ্ছ এবং চনািারডপ্লও সবসক্র ওরা
প্লচ্ছ। কওাপ্লনা পপ্লডের এওটি ত্রুটির ওারপ্লড যসে ওাপ্লরার মৃঢুে খপ্লঝ, লারীসরও কঘাঝ পাে বা
ুিে বা কওাপ্লনা ঢৃ ঢীে পপ্লির ম্পসত্তর কওাপ্লনা িসঢ ে, ঢাপ্ল ঢার চনে িসঢপূরড োসব
ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর। পডে োেবেঢা পসসগুস বীমাওৃ প্লঢর এআ োেবেঢাপ্লও ুরসিঢ ওপ্লর।
ন্তপ্লেসলীে সবসক্রর পালাপাসল রপ্তাসনর কিপ্লত্র এআ ুরিা পাো যাে।
4. ক্ষফ্ট (তৃ তীয় পি) োয়বদ্ধতা বীমা
583

সফ্ট বেবার  পাপ্লরলন ংক্রান্ত োেবেঢার কিপ্লত্র এআ পসস বাস র মাসওপ্লও িসঢপূরড কেে।
এঝা ওভার ওপ্লর অআনী োেবেঢা:
a) কওাপ্লনা বেসির মৃঢুে/লারীসরও কঘাঝ (বীমাওৃ প্লঢর ওমসঘারী বেসঢপ্লরপ্লও)
b) ম্পসত্তর িসঢ (বীমাওৃ প্লঢর সনপ্লচর বা ওমসঘারীর ম্পসত্ত বেসঢপ্লরপ্লও)
কওাপ্লনা এওচন বেসি, কওাপ্লনা এওটি েুখসঝনা  কওাপ্লনা এও বঙপ্লর িসঢপূরপ্লডর ীমার ঈপর
সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওপ্লর।
5. ক্রপলাগত োয়বদ্ধতা
কপলাকঢ িসঢপূরপ্লডর নওলা ওরা প্লেপ্লঙ কপলাচীবী বেসিপ্লও বীমার ুরিা কেোর চনে যা ঢাাঁপ্লের
কপলাকঢ ওঢস বে পাপ্লনর বপ্লার ওারপ্লড ো িসঢর চনে অআনী োেবেঢা কেে। এআ িরপ্লনর
ুরিা পাো যাে টক্টর াপাঢা; আসঞ্জসনোর, িপসঢ; ঘাঝসাটস োওাঈপ্লন্টন্ট, সফনাসন্সো
ওনাপ্লঝন্ট, অআনচীবী, আনুেপ্লরন্স কব্রাওার আঢোসে কপলাম্পন্ন বেসিপ্লের চনে।
6. ক্ষডররির  অক্ষফাররের োয়বদ্ধতা পক্ষক্ষ
এওঝা কওাম্পাসনর পসরঘাও  অসিওাসরওকড সবো  োসেত্বলী িান সিওার ওপ্লর ণাপ্লওন।
কওাম্পাসনর সবপ্লে নচরোসর  রিডাপ্লবিপ্লড ঢাাঁপ্লের কওাপ্লনা ভু  ওাপ্লচর চনে কওাম্পাসনর
কলোরপ্লাডার (ংলীোরকড), ওমসঘারী, ঊডোঢা  নোনে কিওপ্লাডারপ্লের (মচুঢোরপ্লের)
িসঢপূরড কেোর োসেত্ব ণাপ্লও ঢাাঁপ্লেরআ। এআ িরপ্লনর োেবেঢার ুরিা সেপ্লঢ এওঝা পসসর
পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ এবং কটি কওাম্পাসনপ্লও আুে ওরা ে ঢাপ্লের মস্ত পসরঘাওপ্লের ুরসিঢ
ওরার চনে।
7. কমপ চারীর িক্ষতপূরণ বীমা
এআ পসসটি বীমাওৃ ঢপ্লও সনরাপত্তা কেে ঢাাঁর ওমসঘারীপ্লের িসঢপূরড কেোর অআনী োেবেঢার
কিপ্লত্র, যসে কআ ওমসঘারী ওাপ্লচর মপ্লিে কওাপ্লনা েুখসঝনাে পপ্ল ন বা করাপ্লক অক্রান্ত ন। এআ
পসসঝাপ্লও িসমও িসঢপূরড বীমা বা প্লে ণাপ্লও।
েুআ িরপ্লনর বীমা বাচাপ্লর প্রঘসঢ রপ্লেপ্লঙ:
a) ক্রটক্ষবক:এমেসেচ ওপ্লম্পনপ্ললন োক্ট ১৯২৩, (োওস প্লমন ওপ্লম্পনপ্ললন োক্ট,
১৯২৩), কফঝা োসক্সপ্লটন্ট োক্ট, ১৮৫৫এবং ািারড অআপ্লনর িীপ্লন েুখসঝনার চনে
ওমসঘারীপ্লের অআনী োেবেঢার সবসনমপ্লে সনরাপত্তা।
b) ক্রটক্ষবখ:কফঝা োসক্সপ্লটন্ট
োেবেঢার সবসনমপ্লে সনরাপত্তা

োক্ট,

১৮৫৫এবং

ািারড

অআপ্লনর

িীপ্লন

অআনী

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস কখাসঢ ওমসঘারীপ্লের অনুমাসনও মচুসরর ঈপর সপ্রসমোপ্লমর ার প্রপ্লোক ে এবং
সপ্রসমোম োটচাি ওরা ে পসসর মাসপ্তওাীন মে বীমাওৃ প্লঢর কখাসঢ প্রওৃ ঢ মচুসরর
সভসত্তপ্লঢ।
পসস ম্প্রাসরঢ ওরা কযপ্লঢ পাপ্লর নীপ্লঘর ুরিাগুস কেোর চনে:
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সনিসাসরঢ পসরমাড পযসন্ত ওমসঘারীর অখাপ্লঢর সঘসওৎার চনে বীমাওারীর কয কমসটওো
 সপঝা ঔরঘ ে

i.
ii.

অআপ্লন সসপবে কপলাকঢ করাপ্লকর োেবেঢা

iii. ঠিওাোপ্লরর ওমসঘারীর প্রসঢ োেবেঢা

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 11
পাবসও াোসবসটি আনুেপ্লরন্স োক্ট, ১৯৯১-এর িীপ্লন, প্রওৃ ঢ কমসটওো ঔরপ্লঘর চনে ওঢঝা
িসঢপূরড প্রপ্লেে ে?
I. ৬,২৫০ ঝাওা
II.

১২,৫০০ ঝাওা

III. ২৫,০০০ ঝাওা
IV.

৫০,০০০ ঝাওা

ারাংল
a) বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠাপ্লনর পালাপাসল ম্পসত্তর মাসও  বেসি বা অসণসও প্রসঢষ্ঠান যাপ্লের আ
ম্পসত্তপ্লঢ অসণসও স্বাণস চস প্লে অপ্লঙ, ঢাপ্লের চনে ঈপযুি সগ্ন বীমা পসস।
b) সগ্ন পসসর রূপপ্লভপ্লেরমপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:

c)

d)

e)
f)

 বাচার মূে সভসত্তপ্লঢ পসস
 বাচার মূে বা পুনবসা মূে পসস
 কখাডা পসস
 কলাঝার পসস
খঝনাক্রপ্লমর িসঢ (CL) পসস বা বেবাে বোখাঢ (BI) পসস কআ কাওাপ্লনর চনে
সনরাপত্তা কেো যাপ্লও কমাঝ াভ বা ে – এর মপ্লিে ণাপ্লও কনঝ াভ প্লঙ্গ িোসিং ঘাচস,
প্লঙ্গ ওাপ্লচর বসিসঢ ঔরঘ যা বেবাপ্লও স্বাভাসবও চােকাে সফসরপ্লে অনার চনে বীমাওৃ ঢপ্লও
ওরপ্লঢ ে, যঢলীঘ্র ্ভকব ঘূ ান্ত কাওান ওমাপ্লঢ।
বাকসাসর বা ঘু সরর পসস মাপ্লন প্লা ফোওঝসর, কোওান, সফ, োরাঈ  ককাটাঈপ্লনর
মপ্লঢা বেবাসেও কপ্রসমপ্লপ্লর চনে যার মপ্লিে ণাওপ্লঢ পাপ্লর িও, মাপত্র, অবাবপত্র  ও
ওরা কপ্লফ নকে ঝাওা, কযগুস ঘু সর প্লঢ পাপ্লর।
ণস-বীমা পসসর নওার ওরা প্লেপ্লঙ কআ িসঢপ্লও ুরসিঢ ওরার ওণা কভপ্লব কয িসঢ
নকে কঘও/কপািা টসার/কপািা িোম্প ামাপ্লনার মে প্লঢ পাপ্লর।
ণস-বীমা পসস েুপ্লঝা সবভাপ্লকর যুগ্ অঢাে ুরিা কেে: ট্রানসচঝ কওলন  কপ্রসমপ্ল
কওলন
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g) সফপ্লটসটি বা সবেস্তঢামূও বীমা সনপ্লোকওঢস াপ্লও কআ অসণসও কাওাপ্লনর কিপ্লত্র সনরাপত্তা কেে,
চাসোসঢ, অত্মাৎ, পরড, এবংপ্লঔাসপর েরুন কয কাওান এবং ওমসঘারীর ঢঢা বা
চাসোসঢর ওারপ্লড ঢাাঁপ্লের কভাক ওরপ্লঢ ে
h) সবেস্তঢা কোরাসন্ট পসসর িরপ্লনর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ: বোসিকঢ পসস, মসিকঢপ্ললাটিং পসস,
পসচলন পসস  ব্লোপ্লেঝ পসস।
i) বোোরপ্লের সনরাপত্তা পসস প্লা এওঝা ুংঢ ুরিা, যারা ঝাওাপো সনপ্লে ওাচ ওপ্লরন,
কআ ওারপ্লডআ ঝাওা  সনরাপত্তার প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ সবপ্লল সবপেগুস সবপ্লবঘনা ওপ্লর বোে, NBFC
 নোনে প্রসঢষ্ঠাপ্লন চনে ঔ াঝা তঢসর ওরা প্লেপ্লঙ।
j) আসঞ্জসনোসরং বীমার িীনি গুরুত্বপূডস পসসগুস প্লা:










ওন্ট্রাক্টর  সরস্ক পসস
ওন্ট্রাক্টর েোন্ট েি কমসলনাসর পসস
আপ্লরওলন  সরস্ক পসস
কমসলনাসর কব্রওটাঈন পসস
বোর োি কপ্রার েোন্ট পসস
কমসনাসর  ব প্রসফঝ পসস
সটটিসরপ্লরলন ব িও পসস
আপ্লক্ট্রসনও আসওঈপপ্লমন্ট পসস
োটভান্সট  ব প্রসফঝ ওভার

k) আিাসেো  সরস্ক পসসর নওলা তঢসর প্লেপ্লঙ সলল্প সবে- মোনুফোওঘাসরং  কিাপ্লরচ
ঈভেপ্লও ভারপ্লঢর কয কওাপ্লনা চােকাে এওটি পসসর অঢাে ুরিা কেোর চনে।
l) কমসরন বীমাপ্লও ভাক ওরা প্লেপ্লঙ: কমসরন ওারপ্লকা  কমসরন াপ্ল।
m) ওারপ্লকা পসসগুস ে মূঢ মুদ্রযাত্রার পসস, ণসাৎ এগুস এওঝা চােকা কণপ্লও অপ্লরও
চােকাে যাোর সবেপ্লও ুরিা কেে।
n) সবসভন্ন িরপ্লনর কমসরন পসসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ:






সনসেস ি পসস (কস্পসসফও পসস)
প্লপন পসস
প্লপন ওভার
ওঢস বে  বসিসঢ মূে বীমা (সটঈটি এি আনসক্রস্ট ভোু পসস)
শুরু ওরপ্লঢ সবম্ব (সটপ্ল আন িাঝস অপ)

o) কমসরন া মূঢ েুটি িরনপ্লও ুরসিঢ ওপ্লর: এওঝা সনসেস ি যাত্রা  এওঝা মপ্লের কমোে।
p) এওঝা পাবসও াোসবসটি পসস কআ োেবেঢাপ্লও ুরসিঢ ওপ্লর যা বীমাওারীর ত্রুটি বা
বপ্লার চনে ঢৃ ঢীে পপ্লির বেসিকঢ অখাঢ বা ম্পসত্ত ধ্বংপ্লর ওারড ে।
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q) পডে োেবেঢা পসসপ্লঢ ুরিা কেো ে বীমাওারীর কআ োেবেঢাপ্লও যার প্লঙ্গ পপ্লডে
কণপ্লও মৃঢুে, লারীসরও অখাঢ বা ুিঢা  এমনসও ঢৃ ঢীে পপ্লির ম্পসত্তর িসঢ ো
যুি।
r) কপলাকঢ সনরাপত্তার নওলা তঢসর প্লেপ্লঙ কপলাচীবী বেসিপ্লের বীমার সনরাপত্তা সেপ্লঢ, যা অপ্ল
ঢাাঁপ্লের কপলাকঢ ওঢস বে পাপ্লন বপ্লা কণপ্লও িেিসঢ প্ল ঢার অআনী োেবেঢার
সবসনমপ্লে।

মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ম্পসত্তর সগ্ন বীমা
ঘু সরর বীমা
মাসন বা ণস বীমা
সবেস্তঢা কোরাসন্ট বীমা
বোোপ্লরর সনরাপত্তা বীমা
চুপ্লোরপ্লের ব্লও পসস
আসঞ্জসনোসরং বীমা
মস্ত সলল্প ছুাঁ সওর বীমা
কমসরন বীমা
া বীমা
োেবেঢা বীমা

ক্ষনরজরক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে ফাোর পসস ওভার ওপ্লর সবপ্লফারড  আমপ্লোলপ্লনর সবপেপ্লও।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
বেবাপ্লে বািা বীমা পসস এওমাত্র ংপ্লযাচন সপ্লপ্লব কনো কযপ্লঢ পাপ্লর সগ্নর মাপওাঠি এবং সবপ্লল
সবপে পসসর প্লঙ্গ।
উির 3
ঠিও বাঙাআটি প্লা৪।
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টাওাসঢ পসসর চনে সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর সচসনপ্লর ংঔোর প্রওৃ সঢর ঈপর কযমন বীমাওৃ ঢ
ম্পসত্ত, বীমাওৃ প্লঢর সনপ্লচর তনসঢও সবপসত্ত, বাস টির সনমসাড এবং বিান, সনরাপত্তা বেবিা
(কযমন োঘমোন, বাকসার োামস), অপ্লকর কক্লআপ্লমর সভজ্ঞঢা প্রভৃ সঢর ঈপর।
উির 4
ঠিও বাঙাআটি প্লা২।
ঘু সর প্লে ওাপ্লরা কপ্রসমপ্ল কণপ্লও ঝাওা কঔাো যাো এওঝা মাসন বা অসণসও বীমা পসসর িীপ্লন
ওভার পাে। সঢসরি সপ্রসমোম সেপ্লে োঙ্গা িমসখঝ এবং ঈগ্রপন্থাপ্লও ওভাপ্লরর মপ্লিে অনা কযপ্লঢ
পাপ্লর।
উির 5
ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
এওঝা সবেস্তঢা কোরাসন্ট বীমা পসস সনপ্লোকওঢস াপ্লও কআ অসণসও িসঢর কণপ্লও সনরাপত্তা কেে যা
ঢাাঁর ওমসঘারীর চাসোসঢ বা ঢঢার ওারপ্লড খপ্লঝপ্লঙ।
উির 6
ঠিও বাঙাআটি প্লা৪।
বোোপ্লরর সনরাপত্তা বীমা পসস ওভার ওরপ্লঢ পাপ্লর: অগুন, চাসোসঢ বা কঘপ্লওর েবে,
ঝাওার সবপ্লে ওমসঘারীর ঢঢার ওারপ্লড অসণসও সনরাপত্তার িেিসঢ।
উির 7
ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
এওঝা চুপ্লোপ্লরর ব্লও পসসর কিপ্লত্র, করসচিাটস পাপ্লসপ্ল পাঞাপ্লনার মে বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর িসঢর
ওভার কেো প্লব কওলন(৩) –এর অঢাে।
উির 8
ঠিও বাঙাআটি প্লা৪।
প্রওল্প শুরুপ্লঢ সবম্ব ওভারপ্লও বা প্লে ণাপ্লও োটভান্স  ব প্রসফঝ ওভার।
উির 9
ঠিও বাঙাআটি প্লা ২।
আিাসেো  সরস্ক বীমার িীপ্লন াপ্লসস ন বা ঘু সরর ওভার কেো ে না
উির 10
ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
কমসরড  এসভপ্লেলনআ প্লা বীমার এওমাত্র লাঔা কযঔাপ্লন যুপ্লের ছুাঁ সওর চনে ওভার কেো ে।
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উির 11
ঠিও বাঙাআটি প্লা২।
পাবসও াোসবসটি আনুেপ্লরন্স োক্ট, ১৯৯১-এর িীপ্লন, প্রওৃ ঢ কমসটওো ঔরপ্লঘর চনে
১২,৫০০ ঝাওা িসঢপূরড প্রপ্লেে ে।

ক্ষনরজরক পরীিা করার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
আসঞ্জসনোসরং বীমাে CAR মাপ্লন প্লা
I.

কমাঝর ওার

II. ওন্ট্রাক্টস  সরস্ক
III. কওাম্বাসনচ  সরস্ক
IV. ওম্পাসনচ  সরওোরপ্লমন্ট
প্রশ্ন 2
এওচন সনেকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীর ঢঢা কণপ্লও বাাঁঘাপ্লঢ সনপ্লচপ্লও বীমাওৃ ঢ ওপ্লরন _________এর মািেপ্লম।
I.

ওমসঘারী িসঢপূরড পসস

II. পাবসও াবাসবসটি বীমা পসস
III. সনরাপত্তা কোরাসন্ট বীমা পসস
IV. কখাডা পসস
প্রশ্ন 3
_________ চাাপ্লচর ওাঞাপ্লমার ওণা কবাছাে।
I.

া

II.

ওারপ্লকা

III. পাআপ্লরস
IV.

কচটিন

প্রশ্ন 4
কয পসস সবমাপ্লনর িে িসঢ ওভার ওপ্লর ঢা প্লা
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______________.

I.

সবসিবে োেবেঢা
ম্পসত্ত বীমা

II.

III. এসভপ্লেলন বীমা
অসণসও বীমা

IV.
প্রশ্ন 5

সগ্ন বীমা পসস ম্পসত্তর কআ
___________-এর ওারপ্লড ে।
I.

িেিসঢর

ওভার

বনো

II. ভূ সমওম্প
III. অগুন
IV. কবামাবসড বা যুে
প্রশ্ন 6
খঝনাচসনঢ িসঢ সগ্ন বীমা। ওভার ওপ্লর:
I.

ফোক্টসরর িসঢর চনে ভোংপ্ললর কাওান

II. ুনাপ্লমর িসঢ
III. কমসলপ্লন ঈপােপ্লনর ঝানা োাঁঘ া
IV. সবপ্লেলী মূদ্রা সবসনমপ্লের ঞানামার চনে িসঢ
প্রশ্ন 7
বাকসাসর বা ঘু সরর সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর:
I.

সনরাপত্তা বেবিার ঈপর

II. কপ্রসমপ্লপ্লর বিাপ্লনর ঈপর
III. ম্পসত্তর পসরমাপ্লডর ঈপর
IV. ঈপপ্লরর বওটির ঈপর
প্রশ্ন 8
ওন্ট্রাক্টর  সরস্ক পসস প্লা এও িরপ্লনর:
I.

সগ্ন বীমা

II. চীবন বীমা
III. আসঞ্জসনোসরং বীমা
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োট-ন

সপ্লপ্লব

কেে

না,

যা

কমসরন বীমা

IV.
প্রশ্ন 9

ওমসঘারীর িসঢপূরড পসস প্লা এও িরপ্লনর
I.

োেবেঢা বীমা

II. সগ্ন বীমা
III. কমসরন ওারপ্লকা বীমা
IV. আসঞ্জসনোসরং বীমা
প্রশ্ন 10
ণস বীমা পসস ওভার ওপ্লর:
I.

াপ্লঢ ণাওা নকে ঝাওা

II. সমঈঘু ো ফাপ্লি সবসনপ্লোক ওরা ণস
III. কসভং বোপ্লে রাঔা ণস
IV. কপাি সফপ্ল চমা রাঔা ণস

ক্ষনরজরক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআটি প্লা২।
আসঞ্জসনোসরং বীমাে CAR মাপ্লন প্লা ওন্ট্রাক্টস  সরস্ক।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
এওচন সনপ্লোকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীর ঢঢা কণপ্লও বাাঁঘাপ্লঢ সনপ্লচপ্লও বীমাওৃ ঢ ওপ্লরনসনরাপত্তা
কোরাসন্ট বীমা পসসর মািেপ্লম।
উির

3

ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
া চাাপ্লচর ওাঞাপ্লমার ওণা কবাছাে।
উির

4
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ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
কয পসস সবমাপ্লনর িে িসঢ ওভার ওপ্লর ঢা প্লাএসভপ্লেলন বীমা।
উির

5

ঠিও বাঙাআটি প্লা৪।
সগ্ন বীমা পসস কবামাবসড বা যুপ্লের ওারপ্লড ম্পসত্তর িেিসঢর ওভার োট-ন সাপ্লব
কেে না।
উির

6

ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
খঝনাচসনঢ িসঢ (সগ্ন বীমা)। ওভার ওপ্লর ফোক্টসরর িসঢর চনে ভোংপ্ললর িসঢ।
উির 7
ঠিও বাঙাআটি প্লা

৪।

বাকসাসর বা ঘু সরর সপ্রসমোম সনভস র ওপ্লর সনরাপত্তা বেবিা, কপ্রসমপ্লপ্লর বিান, ম্পসত্তর পসরমাড
প্রভৃ সঢর ঈপর।
উির

8

ঠিও বাঙাআটি প্লা৩।
ওন্ট্রাক্টর  সরস্ক পসস প্লা এও িরপ্লনর আসঞ্জসনোসরং বীমা।
উির 9
ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
ওমসঘারীর িসঢপূরড পসস প্লা এও িরপ্লনর োেবেঢা বীমা।
উির

10

ঠিও বাঙাআটি প্লা১।
ণস বীমা পসস ওভার ওপ্লর াপ্লঢ ণাওা নকে ঝাওা।
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অধ্যায় 27
োক্ষব পদ্ধক্ষত
অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত
কযপ্লওান প্রওার বীমাঘু সির মূ ন্তসনসীঢ সবেটি  প্রারস্ভকও প্রসঢশ্রুসঢটি, ণসাৎ এওটি িসঢর
খঝনাে বীমাওৃ ঢপ্লও িসঢপূরড প্রোন ওরা। এআ িোেটি, িসঢর খঝনাটি ংখটিঢ োর মে
কণপ্লও শুরু ওপ্লর োসব সনষ্পসত্ত পযসন্ত ম্পূডস প্রসক্রোটির চ নুিাবপ্লনর চনে সবচস ঢ পন্থা এবং
নসণপত্রমূপ্লর ঈপর অপ্লাঘনা ওপ্লর। এটি বীমাওৃ ঢ ণবা বীমাওারীর কযপ্লওান ওাপ্লরার ঢরপ্লফ
সবঢসওস ঢ োসবগুস সনষ্পসত্তর সবপ্লে অপ্লাঘনা ওপ্লর।

পাঠযূচী
A.

োসব সনষ্পসত্তওরপ্লডর প্রসক্রো

এআ িোেটি অমাপ্লের যা চানপ্লঢ াাযে ওপ্লর:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

োসব সনষ্পসত্ত ম্পসওস ঢ ওাযসাবীর গুরুত্ব ম্পপ্লওস সবঢওস ওরপ্লঢ
িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনা প্রোপ্লনর পন্থাগুসর সববরড প্রোপ্লন
োসবর নুোন এবং মূোেপ্লনর সবপ্লিড ওরপ্লঢ
পযসপ্লবিও এবং িসঢ মূোেপ্লওর গুরুত্ব বোঔো ওরপ্লঢ
োসব ফপ্লমসর সবেবস্তুমূপ্লর বোঔো ওরপ্লঢ
োসবর বেবিাপনা এবং সনষ্পসত্তওরপ্লড
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A. োক্ষব ক্ষনষ্পক্ষিকররণর প্রক্ষেয়া
1.

োক্ষবগুক্ষর ক্ষনষ্পক্ষি কররণর গুরুত্ব

এওটি বীমা কওাম্পানীর বসাসিও গুরুত্বপূডস ওাচটি  িসঢগ্রি খঝনাগুসর কিপ্লত্র পসসিারওপ্লের
োসবগুসর সনষ্পসত্ত ওরা। বীমাওারী, ে পসসিারওপ্লও ণস প্রোপ্লনর মািেপ্লম ণবা বীমাওৃ প্লঢর
সবরুপ্লে কওান ঢৃ ঢীে পি দ্বারা ওৃ ঢ োসবর সনষ্পসত্তওরপ্লডর মািেপ্লম ত্বর, নোেংকঢ এবং
মঢার সভসত্তপ্লঢ পসরপ্লবা প্রোপ্লনর দ্বারা এআ প্রসঢশ্রুসঢটি পূরড ওপ্লরন।
বীমাওৃ ঢ সবপেমূপ্লর ওারপ্লড ংখটিঢ িসঢর সবরুপ্লে িসঢপূরড প্রোপ্লনর এওটি অসণসও কওৌল
রূপ্লপ বীমার সবপডন ওরা ে। বীমা এবং োসব সনষ্পসত্ত প্রসক্রো না ণাওপ্ল, এওটি েূভসাকেচনও
খঝনার পর ািারড বিাে প্রঢোবঢস ড িীর কসঢম্পন্ন, িম এবং ওঠিন ঢ।
ািারড বীমা কওাম্পানী গুসর মপ্লিে এওটি ঢাাঁপ্লের কবাটস রুপ্লম সপ্লঔ করপ্লঔসঙপ্লন, "ামণস ণাওপ্ল
ণস প্রোন ওরুন; অবসলেও প্ল বচসন ওরুন"। এটিআ  মত্ বীমা বেবা।
ক্রপলাোরীক্ষভক্ষিরত োক্ষবর
ক্ষারব ধ্রা য়।

ক্ষনষ্পক্ষিকরণরকই

একট বীমা

ক্রকাম্পানীর

বপ বৃৎ

ক্ষবজ্ঞাপন

a) তৎপরতা

বীমাওৃ ঢ এওচন ংিাকঢ গ্রাও ন ণবা এওচন বেসিসবপ্লল যাআ ন ণবা িসঢর
ংওটি বৃৎ কাও বা িু দ্র যাআ কাও, োসব সনষ্পসত্তওরপ্লড ঢত্পরঢা ঢেন্ত গুরুত্বপূডস। এটি
নুিাবন ওরা প্রপ্লোচন কয বীমাওৃ ঢ িসঢগ্রি োর পর বীমা িসঢপূরডটি যণা ্ভকব লীঘ্র
কপপ্লঢ ঘান।
সঢসন যসে লীঘ্র ণসটি প্রাপ্ত ন, কটি ঢাাঁর পপ্লি বসাসিও ঈপপ্লযাকী প্লব। িসঢর খঝনাটির
পর, বীমাওৃ প্লঢর কটির বসাসিও প্রপ্লোচপ্লনর মে যণা ্ভকব লীঘ্র োসবর ণস প্রোন ওরাটি
বীমা কওাম্পানীর োসেত্ব।
b) ক্রপলাোরীত্ব

বীমা অসিওাসরওরা প্রপ্লঢেওটি োসবপ্লওআ কযাকেঢার মাপওাঠিপ্লঢ সবপ্লবঘনা ওপ্লরন এবং কওান
প্রওার পিপাঢমূও ণবা পূবসকঠিঢ িারডার সভসত্তপ্লঢ বা কওান নসণপত্র, কযগুস সনম্নসসঔঢ
প্রশ্নগুসর ঈত্তর প্রোন ওপ্লর, কগুসর পরীিা বেঢীঢ োসবগুস বাসঢ ওপ্লরন না।
i. িসঢর খঝনাটি ওী ঢেআ খপ্লঝসঙ?
ii. যসে ঢাআ ে, িসঢওারও খঝনাটি ওী ঢেআ িসঢটি ওপ্লরপ্লঙ?
iii. এআ খঝনার দ্বারা ংখটিঢ িসঢটির পসরসি।
iv. িসঢটির ওারডটি ওী?
v. িসঢটি পসসর িীপ্লন অচ্ছাসেঢ?
vi. ঘু সি বা পসসর লঢস াবীর িীপ্লন োসবটি ওী প্রপ্লেে?
vii. যসে ঢাআ ে, ওঢঝা প্রপ্লেে?
বীমা কওাম্পানী দ্বারা এআ ও প্রশ্নগুসর ঈত্তরমূপ্লর নুোন ওরপ্লঢ প্লব।
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োসবগুসর প্রসক্রোওরডটি  এওটি গুরুত্বপূডস ওাচ। পসসর িীপ্লন প্রপ্লেে ও োসবগুস
ত্বর প্রোন ওরা এবং প্রপ্লেে োসবগুস না প্রোন ওরা সনসশ্চঢ ওরার ঈপ্লেপ্ললে ও প্রওার
ফমস, পন্থা এবং প্রসক্রোমূ কওাম্পানী দ্বারা ঢওস ঢা ওাপ্লর নওলাওৃ ঢ।
প্রসঢসনসির, বীমাওৃ প্লঢর পসরসঘঢ ংিার প্রসঢসনসি োর কেৌপ্লঢ, সনসশ্চঢ ওরা প্রপ্লোচন কয
ও প্রওার প্রাসঙ্গও ফমসগুস ঠিও ঢণে দ্বারা পূরড ওরা প্লেপ্লঙ, িসঢটির প্রমাড ও
প্রওার নসণপপ্লত্র ংগ্নওৃ ঢ ওরা প্লেপ্লঙ এবং ুপাসরলওৃ ঢ ও প্রসক্রোমূ মোনুকভাপ্লব
নুৃঢ প্লেপ্লঙ এবং কওাম্পানীর সনওঝ যণাসবসঢভাপ্লব চমা ওরা প্লেপ্লঙ। িসঢর খঝনাটির
মপ্লে প্রসঢসনসির ভূ সমওাটি পূপ্লবসআ অপ্লাসঘঢ প্লেপ্লঙ।
2. িক্ষত ম্পরকপ তথয জ্ঞাপন অথবা ূচীত করা
পসসর িীনি লঢস াবী সনপ্লেসল ওপ্লর কয িসঢটি ঢাৎিসডওভাপ্লব বীমাওারীর প্রসঢ ূঘীঢ প্লঢ

প্লব। এওটি ঢাৎিসডও ূঘনার ঈপ্লেলে  বীমাওারীপ্লও এওটি িসঢর কিপ্লত্র কটির প্রাণসমও স্তপ্লরআ
নুোপ্লন মণস ওরা। সবম্ব িসঢটি ম্পপ্লওস মূেবান ঢণে ারাপ্লনার ওারড প্লঢ পাপ্লর। এটি
বীমাওারীপ্লও, িসঢটি হ্রা ওরার এবং ঈোরওৃ ঢ বস্তুমূপ্লর ংরিপ্লডর প্লিে পেপ্লিপ ুপাসরপ্লল
মণস ওপ্লর। িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনাটি যুসিংকঢভাপ্লব যণা্ভকব লীঘ্র প্রোন ওরপ্লঢ প্লব।
এআ প্রওার প্রাণসমও যাঘাআ/পযসপ্লবিপ্লডর, োসবটিপ্লও এওটি ংঔো দ্বারা সনসেস ি ওরা ে এবং,
পসস নম্বর, বীমাওৃ প্লঢর নাম, িসঢটির িারডামূও ংওটি, িসঢর ঢাসরঔ আঢোসের মঢ
সবস্তাসরঢ সববরডগুস  োসব করসচিাপ্লর নসণভু ি ওরা ে, এবং ঢঔনআ োসবটি প্রসক্রোওরপ্লডর
চনে প্রস্তুঢ ে।
ক্ষকছু ক্ষনক্ষেপ ষ্ট প্রকার পক্ষক্ষর অধ্ীরন (ক্রযমন, চু ক্ষর) স্থানীয় থানারত ূচনা প্রোন কররত
রব। ক্ররপরথ মা পক্ষরবরনর পক্ষক্ষগুক্ষর অধ্ীরন, ক্রররয়র প্রক্ষত ূচনা প্রোন
কররত রব।
3. অনুন্ধান এবং মূযায়ন
1.

পযপ রবিণ

বীমাওৃ প্লঢর সনওঝ প্লঢ োসবর ফমসটি পাোর পর, বীমাওারী িসঢটি ম্পপ্লওস নুোন এবং
মূোেপ্লনর সোন্ত গ্রড ওপ্লরন। যসে োসবর ংওটি কঙাঝ ে, িসঢর পসরীমা এবং ওারডটি
সনিসারপ্লডর নুোনটি বীমাওারীর এওচন অসিওাসরওআ ওপ্লরন।
নোনে োসবগুসর ম্পপ্লওস নুোপ্লনর োসেত্বমূ, স্বসনভস র নুপ্লমােন প্রাপ্ত কপলাোর
পযসপ্লবিওপ্লের, যাাঁরা িসঢর মূোেপ্লনর কিপ্লত্র সবপ্ললজ্ঞ, ঈপর নেস্ত ে। স্বসনভস র পযসপ্লবিও
দ্বারা িসঢর মূোেনটি, কযপ্লঢু বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভপ্লেআ অগ্রী পি, এওচন
স্বসনভস র কপলাোর পযসপ্লবিপ্লওর পিপাঢেুি মঢামঢটিআ ঈভে পপ্লির সনওঝ এবং এঙা া
কযপ্লওান সবঢপ্লওসর কিপ্লত্র নোোপ্লের দ্বারা গ্রডপ্লযাকে প্লব এআ নীসঢর সভসত্তপ্লঢ ে।
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2. োক্ষবর মূযায়ন
সগ্নওাপ্লির কিপ্লত্র, োসবটির এওটি পুসল প্রসঢপ্লবেন, ওারডটি জ্ঞাঢ ণাওপ্ল
নুোনওারীপ্লের প্রসঢপ্লবেন এবং এওটি পযসপ্লবিপ্লডর প্রসঢপ্লবেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ মূোেন ওরা ে।
বেসিকঢ েুখসঝনার োসবর চনে, বীমাওৃ প্লঢর প্রপ্লোচন, প্রযত্ন প্রোনওারী এওচন সঘসওত্প্লওর,
কিত্র সবপ্ললপ্ল েুখসঝনার ওারডটি ণবা ুিঢার প্রওৃ সঢ এবং িমঢার মেওাটির
ঈপ্লেঔওারী এওটি প্রসঢপ্লবেন চমা ওরা।
পসস লঢস াবীর িীপ্লন বীমাওারীকড, এওটি সনচস্ব সঘসওত্াসভসত্তও পরীিা অপ্লোচন ওরার
সিওারটি ংরসিঢ রাপ্লঔন। "ওমসঘারীর িসঢপূরড"-এর োসবগুসর কিপ্লত্র ােও
সঘসওত্াসভসত্তর প্রমাপ্লডর প্রপ্লোচন ে। পশু ঔামার ণবা কবাসে পশুগুসর চনে এওচন পশু
সঘসওত্প্লওর প্রসঢপ্লবেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ োসবগুসর মূোেন ওরা ে।

তথয
িসঢর ূঘনাটি প্রাপ্ত োর পর বীমাওারী পরীিা ওপ্লরন কয:
1. িসঢর খঝনাটি খঝার সেপ্লন বীমার পসসটি ওাযসওর অপ্লঙ সওনা
2. িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারপ্লড খপ্লঝপ্লঙ।
3. িসঢ দ্বারা প্রভাসবঢ ম্পেটি (বীমার সবে বস্তু) এবং পসসটির িীপ্লন বীমাওৃ ঢ ম্পেটি
এওআ।
4. িসঢর ূঘনাটি সবপ্লম্বআ কৃীঢ প্লেপ্লঙ।
কমাঝরযাপ্লনর কিপ্লত্র মৃঢুে এবং বেসিকঢ অখাঢচসনঢ ঢৃ ঢীে পপ্লির োবীগুস এওচন সঘসওত্প্লওর
প্রসঢপ্লবেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ মূোেন ওরা প্লে ণাপ্লও। এআ োসবগুস, কমাঝর োসক্সপ্লটন্ট কক্লম ট্রাআবুনা
দ্বারা পসরঘাসঢ ে এবং প্রপ্লেে রাসলটি োসবোপ্লরর বে এবং অপ্লের মঢ ঈপাোনগুস দ্বারা
সনিসাসরঢ ে।
ঢৃ ঢীে পপ্লির ম্পসত্তর িসঢচসনঢ োসবগুসর, এওটি পযসপ্লবিড প্রসঢপ্লবেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ মূোেন ওরা
ে।
 কমাঝরযাপ্লনর সনচস্ব িসঢচসনঢ
প্রসঢপ্লবেপ্লনর সভসত্তপ্লঢ।

োসবটির

মূোেন

ওরা

ে

এওচন

পযসপ্লবিপ্লওর

 কওান ঢৃ ঢীে পপ্লির িসঢ সবচস ঢ ণাওপ্ল এওটি পুসল প্রসঢপ্লবেপ্লনর প্রপ্লোচন প্লঢ পাপ্লর।

তথয
িসঢর মূোেপ্লনর কণপ্লও নুোনটি সভন্ন। নুোনটি ওরা ে, এওটি তবি োসব কপল ওরা
প্লেপ্লঙ সওনা কটি এবং গুরুত্বপূডস সববরপ্লডর যাঘাআ সনসশ্চঢ ওরার চনে এবং বীমাওরডপ্লযাকে স্বাণস,
প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের ককাপন ওরা ণবা ভ্রান্ত ঈপিাপনা, আচ্ছাওৃ ঢ িসঢািন আঢোসে প্লন্ন
েূরীওরপ্লডর ঈপ্লেপ্ললে।
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স্বািেবীমার োসবগুসর, ে সনচস্ব ন্তকসঢ বেবিার াাপ্লযে নে ািারড বীমা কওাম্পানীর পপ্লি
ঢৃ ঢীে পি পসরঘাওবৃন্ন (টিসপএ) দ্বারা মূোেন ওরা ে। মূেেনটি সঘসওত্াকঢ প্রসঢপ্লবেন
এবং সবপ্ললপ্লজ্ঞর মঢামপ্লঢর সভসত্তপ্লঢ ে।
বীমা পযসপ্লবিওরা নুোপ্লনর ওাচগুস ওপ্লর ণাপ্লওন। যসে পযসপ্লবিওরা যঢ সলঘ্র ্ভকব ওাচটি
শুরু ওপ্লরন ঢাপ্ল কটি ুসবিাচনও ে। ঢাআ, োসবর ূঘনাটি প্রাপ্ত োর পর যঢ লীঘ্র ্ভকব
পযসপ্লবিও সনযুি ওরাটিআ রীসঢ।
4. পযপ রবিক এবং িক্ষতর মূযায়নকারী
a) পযপ রবিক
পযসপ্লবিওরা অআঅরসটএঅআ দ্বারা নুপ্লমােনপ্রাপ্ত কপলাোর। ঢাাঁরা সনসেস ি কিত্রগুসর পসরেলসন
এবং িসঢর মূোেপ্লনর চনে সবপ্ললজ্ঞ। পযসপ্লবিপ্লওরা ািারডঢ বীমা কওাম্পানীগুস দ্বারা
সনপ্লোসচঢ ন এবং পাসরিসমও প্রাপ্ত ন। ািারডভাপ্লব পযসপ্লবিও এবং িসঢ মূোেনওারীরা
োসবর মপ্লে ািারড বীমা কওাম্পীনাগুস দ্বারা সনপ্লোসচঢ প্লে ণাপ্লওন।ঢাাঁরা অপ্লাসঘঢ
ম্পসত্তটির পসরেলসন, পরীিা এবং িসঢর পসরসিসঢ এবং ওারডগুস যাঘাআ ওপ্লরন। ঢাাঁরা
িসঢর পসরমাডটির িারনাকঢ কডনা ওপ্লরন এবং বীমা কওাম্পানীর সনওটি প্রসঢপ্লবেন কপল
ওপ্লরন।
ঢাাঁরা বীমাওারীপ্লের, সঢসরি িসঢগুস প্রসঢপ্লরাপ্লির চনে ঈপযুি ঈপােগুস ম্পপ্লওস ুপাসরল
ওপ্লর ণাপ্লওন। পযসবপ্লিওরা, বীমা অআন, ১৯৩৮, বীমা সনসেস ি সিসনেমগুস দ্বারা সনেসন্ত্রঢ
ন। 'সবপ্লেল কণপ্লও অা োবীগুস' এবং রপ্তাসনর চনে 'কমসরন প্লপন পসস' বা ভ্রমড
বীমা পসস আঢোসের কিপ্লত্র, পসসপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ সবপ্লেপ্লল বসিঢ োসব সনষ্পসত্তওারী
প্রসঢসনসিপ্লের দ্বারা মূোেন ওরা প্লে ণাপ্লও।
এআ প্রওার প্রসঢসনসিরা িসঢটির মূোেন এবং কটির সবরুপ্লে ণস প্রোন ওপ্লরন, কযটি
কওাম্পানীর দ্বারা ঢাাঁপ্লের সনষ্পসত্তসভসত্তও পাসরিসমপ্লওর প্লঙ্গ বেেপূরপ্লডর সভসত্তপ্লঢ
ওপ্লরন।সবওল্পভাপ্লব, বীমার োসব সনষ্পসত্তওারী প্রসঢসনসিপ্লের দ্বারা োসব ম্পসওস ঢ
নসণপত্রাসে ংগ্র ওরা ে এবং ঢাপ্লের মূোেন  কগুস বীমাওারীপ্লের প্রসঢ কপ্ররড
ে।

বীমা
প্রোন
ও
ওরা

গুরুত্বপূণপ
বীমা আইরনর ৬৪ ইউএম
কযঔাপ্লন, কযপ্লওান বীমা পসসর কিপ্লত্র োসবর ংওটি কুস াচার ঝাওার কণপ্লও ওম োর কিপ্লত্র
এওচন বীমাওারীর পপ্লি োসবর প্লঙ্গ ংকঢ বেপ্লে মূোেড ওরার চনে এওচন নুপ্লমাসেঢ
পযসপ্লবিও ণবা িসঢর মূোেও সনযুি ওরা যুসিংকঢ নে, কঔাপ্লন বীমাওারী এআ প্রওার
িসঢর পযসপ্লবিডটি
ওরাপ্লনার চনে কযপ্লওান বেসিপ্লও (এওচন পযসপ্লবিও ণবা িসঢ মূোেও
সাপ্লব সনযুি োর চনে ামসেওভাপ্লব নুপযুি কখাসঢ কওান বেসি বেঢীঢ) সনযুি ওরপ্লঢ
পাপ্লরন এবং কআভাপ্লব সনযুি বেসিটিপ্লও কআ যুসিংকঢ পাসরিসমও প্রোন ওরপ্লঢ পাপ্লরন কযভাপ্লব
সঢসন ঠিও সবপ্লবঘনা ওপ্লরন।
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5. োক্ষবর ফমপ মূ
োসবর ফপ্লমসর সবে বস্তুগুস প্রপ্লঢেও প্রওার বীমার কিপ্লত্র সভন্নঢর ে। ািারড োসবর ফমসগুস
িসঢর পসরসিসঢগুস ম্পপ্লওস ম্পূডস ঢণে কযমন, িসঢর ঢাসরঔ, মে, িসঢর ওারড, িসঢর
পসরীমা আঢোসে প্রাপ্ত ওরার চনে নওলাওৃ ঢ ওরা ে। নোনে প্রশ্নগুস এও কিডীর বীমা কণপ্লও
নে কিডীর বীমার কিপ্লত্র সভন্নঢর ে।

উোরণ
এওটি সগ্নবীমার কিপ্লত্র োসবর ফপ্লমস কয ঢণেমূ ঘাো ে ঢার এওটি ঈোরড সনপ্লঘ প্রোন
ওরা প্লেপ্লঙ:
বীমাওৃ প্লঢর নাম, পসস নম্বর এবং ঠিওানা
সগ্নওাপ্লির ঢাসরঔ, মে, ওারড এবং পসরসিসঢমূ
িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তর সবস্তাসরঢ সববরড
সগ্নওাপ্লির মে ম্পসত্তটির ঠিও মূে। কয কিপ্লত্র বীমাটি সবসভন্ন ঈপাোপ্লনর এওটি
মেে, কঔাপ্লন কওানটির িীপ্লন োসবটি কপল ওরা প্লেপ্লঙ। [োসবটি অবসলেওভাপ্লব,
সগ্ন ওাপ্লির িাপ্লন এবং মপ্লে, বমূোেন, স্বাভাসবও িে-িসঢর চনে
সবপ্লোচনগুস িপ্লর ম্পসত্তটির প্রওৃ ঢ মূপ্লের (যসে না বাস , যন্ত্রাসে ম্পসওস ঢ পসসটি
'পুনসংিাপ্লপনর মূে'-এর সভসত্তপ্লঢ ে) সভসত্তপ্লঢ প্লব। এটিপ্লঢ াভ ন্তকসঢ প্লব না]
v.
ঈোর ো ম্পসত্ত মূেটি সবপ্লোচপ্লনর পর োসবওৃ ঢ ংলটি
vi. সগ্নওাি খঝা বাস টির বসিসঢ এবং েঔোরীত্ব
vii. বীমাওৃ ঢ সও সাপ্লব, মাসও, বেও গ্রডওারী ণবা কআ প্রওার, োসব ওপ্লরন
viii. িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিপ্লঢ নে কওান বেসির স্বাণসযুি সওনা
ix. এআ প্রওার ম্পসত্তপ্লঢ নে কওান বীমা ববৎ অপ্লঙ সওনা, যসে ঢাআ ে, কটির
সবস্তাসরঢ সববরড
i.
ii.
iii.
iv.

এটি ফমসটিপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ বিবেগুসর ঢেঢা এবং ঠিওঢার এওটি কখাডাপত্র এবং বীমাওৃ প্লঢর
স্বাির এবং ঢাসরঔ দ্বারা নুঢ
ৃ ে।
এআ িোেটিপ্লঢ এওটি বীমা কওাম্পানীর এওটি সগ্নওািচসনঢ োসবর ফমস "প্রামাসডও নসণ ১"
সাপ্লব প্রেত্ত প্লেপ্লঙ।
কওান বীমা কওাম্পানী দ্বারা োসব ফমসটির প্রোপ্লনর ণস এআ নে ণবা এটি কবাছাে না কয
োসবটির ম্পসওস ঢ োেটি বীমাওারী দ্বারা স্বীওৃ ঢ প্লেপ্লঙ। োসবর ফমসগুস, 'ঈআোঈঝ কপ্রচুসট'
ণসাৎ কওান প্রওার পিপাঢ বেঢীঢ এআ প্রওার সঘসহ্নঢওরড প্রোন ওরা ে।
a) ায়ক নক্ষথপত্রমূ
োসব ফমসটি ঙা া, োসবটি প্রসঢসষ্ঠঢ ওরার চনে োসবোপ্লরর অর সওঙু সনসেস ি নসণপত্র চমা
কেো ণবা বীমাওারীদ্বারা ংগ্র ওরা প্রপ্লোচন।
i. সগ্নওািচসনঢ োসবগুসর
পসরাযস প্লব।

চনে,

সগ্নসনবসাপও
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ংিার

সনওঝ

প্লঢ

এওটি

প্রসঢপ্লবেন

ii. খূডীছ চসনঢ িসঢর চনে, অবাো েপ্তপ্লরর এওটি প্রসঢপ্লবেন ঘাো প্লঢ পাপ্লর।
iii. ঘু সরচসনঢ োসবগুসর কিপ্লত্র, পুসপ্ললর সনওঝ প্লঢ এওটি প্রসঢপ্লবেপ্লনর প্রপ্লোচন প্লঢ
পাপ্লর।
iv. মৃঢুেচনও েুখসঝনার োসবগুসর চনে, এওচন ওরনার ণসাঢ েুখসঝনাচসনঢ বা
স্বাভাসবও মৃঢুের ওারড নুোনওারী এওচন রওাসর সঘসওত্প্লওর প্রসঢপ্লবেন এবং
পুসপ্ললর প্রসঢপ্লবেন চরুসর প্লঢ পাপ্লর।
v. কমাঝনযানসভসত্তও োসবগুসর চনে, বীমাওারী ঘাপ্লওর াআপ্লন্স বা
করসচপ্লেলন বুও, পুসপ্ললর প্রসঢপ্লবেন আঢোসে পরীিা ওরপ্লঢ পাপ্লরন।

নুপ্লমােন

পত্র,

vi. মূদ্রসভসত্তও মা পসরবপ্লডর োসবগুসর কিপ্লত্র, নসণপপ্লত্রর প্রওৃ সঢগুস িসঢর প্রওাপ্লরর
সভসত্তপ্লঢ সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর, ণসাৎপ্লমাঝ িসঢ, সবপ্লল ক , ন্তপ্লেসলীে ণবা তবপ্লেসলও
পসরবনসভসত্তও োসব আঢোসে।
6. িক্ষতর মূযায়ন এবং োক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষিকরণ
িসঢর মূোেনটি  বীমাওৃ প্লঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারপ্লড সওনা এবং
কঔাপ্লন কওান প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ভপ্লঙ্গর খঝনা সবেেমান অপ্লঙ সওনা ঢা সনিসারড ওরার প্রসক্রো।
োসবর সনষ্পসত্তওরডগুস নোেংকঢ এবং মঢার সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লঢ ো ঈসঘঢ। এওটি ািারড
বীমা কওাম্পানীর কিপ্লত্র, োসবর ত্বর সনষ্পসত্তওরডটি  কটির পসরপ্লবা প্রোপ্লনর িমঢার এওটি
মানেি। এওটি োসব প্রসক্রোওরপ্লডর চনে প্রপ্লোচনীে মে ম্পপ্লওস প্রপ্লঢেও কওাম্পানীরআ এওটি
অভেন্তরীড সনপ্লেসসলওা ণাপ্লও কযটি ঢাপ্লের ওমসঘারীকড নুরড ওপ্লরন।
এটি ািারডভাপ্লব "ঝানস োরাঈি ঝাআম" (টিএটি) নাপ্লম পসরসঘঢ। সওঙু বীমাওারী, বীমাওৃ ঢপ্লের
দ্বারা মে মে ঢাাঁপ্লের োসবগুসর বিা চানার চনে নাআপ্লন এওটি ুসবিার ঈপিাপনা
ওপ্লরপ্লঙন। সওঙু ািারড বীমা কওাম্পানী, োসবগুসর দ্রুঢ প্রসক্রোওরপ্লডর চনে োসব কওন্ধ
বেবিাসপঢ ওপ্লরপ্লঙন।

গুরুত্বপূণপ
একট বীমা োক্ষবর অন্তগপ ত গুরুত্বপূণপ ক্ষবয়মূ
i. সনিসারডপ্লযাকে প্রণম সবেটি  কয িসঢটি পসসটি পসরসির ন্তভুস ি সওনা।বসসনওঝবঢী
ওারড ম্পপ্লওস অআসন নীসঢটি িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লে ওারপ্লড ংখটিঢ ণবা এওটি
বসঃষ্কৃঢ সবপপ্লের ওারডচসনঢ সওনা কটি সনিসারপ্লডর চনে সনপ্লেসসলওা প্রোন ওপ্লর। িসঢটি
পসসটির পসরসির ন্তকসঢ কটি প্রমাড ওরার োেটি বীমাওৃ প্লঢর। যসে, িসঢটি কওান প্রওার
বসঃষ্কৃঢ সবপপ্লের ওারপ্লড ংখটিঢ কপ্লিপ্লত্র প্রমাপ্লডর োসেত্বটি বীমাওারীর।
ii. সনিসারপ্লডর সদ্বঢীে সবেবস্তুটি  বীমাওৃ ঢ পসসর লঢস াবী, সবপ্ললঢ 'োে'-এর নসচর
ৃসিওারী লঢস মূ পূরড ওপ্লরপ্লঙন সওনা।
iii. ঢৃ ঢীে সবেবস্তুটি  প্রসঢশ্রুসঢ রিা ম্পসওস ঢ। পযসপ্লবিপ্লডর প্রসঢপ্লবেনটিপ্লঢ ঈসেসঔঢ
ণাওপ্লব কয প্রসঢশ্রুসঢগুস রিা ওরা প্লেপ্লঙ সওনা।
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iv. ঘঢু ণস সবেবস্তুটি পসসটির তবিঢার মেওাটি প্রস্তাবওারীর ম্পূডস অিা রিার সবে
ম্পপ্লওস।
v. এওটি িসঢর খঝনার কিপ্লত্র, বীমাওারীর সনওঝ প্লঢ এরূপ বেবার প্রঢোলা ওরা ে কযন
সঢসন বীমাওৃ ঢ। নে ভাপ্লব বপ্লঢ ককপ্ল, িসঢটি বসসনম্নঢম ওরার ঈপ্লেপ্ললে বেবিা গ্রড
ওরাটি ঢাাঁর এওটি ওঢস বে।
vi. ষ্ঠ সবেটি প্রপ্লেে রাসলটি সনিসারপ্লডর প্লঙ্গ ম্পওস যুি। প্রপ্লেে িসঢর ংওটি প্রসঢশ্রুঢ
বীমারাসলর সবেসভসত্তও। যসে প্রপ্লেে রাসলটি সনম্নসসঔঢগুসর ঈপপ্লর সনভস রলী:





িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তটিপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর বীমাওরডপ্লযাকে স্বাপ্লণসর পসরসি
ঈোরওৃ ঢ ংপ্ললর মূে
পযসাপ্ত বীমাওরপ্লডর প্রপ্লোক
ংপ্লযাচনমূও এবং সিওাপ্লরর স্তান্তরডমূও লঢস াবীর প্রপ্লোক

a) োক্ষবর ক্রশ্রণী ক্ষবভাগমূ
বীমা পসসপ্লঢ কয োসবগুস সনপ্লে ওাচ ওরা ে কগুস সনম্নসসঔঢ কিডীগুসর মপ্লিে ন্তভুস ি
ে:
i.

মানানই োক্ষবমূ

এআ োসবগুস  কআগুস কযগুস ম্পূডসরূপ্লপ পসসর লঢস ািীন। ুপ্লযাক এবং কৃীঢ প্রসঢশ্রুঢ
বীমা রাসল এবং সবসভন্ন কিডীর বীমার চনে সনিসাসরঢ িসঢপূরপ্লডর নোনে পন্থামূপ্লর
সবপ্লবঘনার দ্বারা োসবর মূোেন ওরা প্লে ণাপ্লও।
বীমাওারীর দ্বারা প্রপ্লেে োসবর ংওটি কৃীঢ পসসর ঈপর সনভস রলীভাপ্লব সবসভন্ন
ঈপোনমূ কযমন, িসঢটি ংখটিঢ োর মপ্লের মূোেন, বীমাওরপ্লডর স্বাণস, ঈোপ্লরর
্ভকাবনামূ, অপ্লের িসঢ, বেবাপ্লরর িসঢ, বিে, প্রসঢিাপন মূে সাপ্লবর মপ্লিে
ন্তভুস ি ওপ্লর।
ii.

অ-মানানুগ োক্ষবমূ

এআ োসবগুস  কআগুস কয কিত্রগুসপ্লঢ বীমাওৃ ঢ লঢস ণবা প্রসঢশ্রুসঢ ঙ্ঘন ওপ্লরপ্লঙন। এআ
প্রওার োসবগুসর সনষ্পসত্ত সবপ্লবসঘঢ ে ািারড বীমা কওাম্পানীগুসর দ্বারা প্রসঢসষ্ঠঢ সনেম
এবং নীসঢমূপ্লর সবেবস্তু সাপ্লব।

iii.

গর়ির লতপ অথবা গর়ির অনুরেে

সওঙু পসসর কিপ্লত্র এটি  অিারআনুেেপ্লরন্স নাপ্লম পসরসঘঢ এওটি লঢস , কযটির দ্বারা
বীমাওৃ ঢপ্লও ঢাাঁর ম্পসত্তর, প্রওৃ ঢ মূপ্লের কণপ্লও ওম মূপ্লে বীমাওরপ্লডর চনে চসরমানা ওপ্লর।
iv.

তেবকরমপ র ক্ষবপেমূ - ক্ষবপযপ য়মূক িক্ষতমূ
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ছ , খূডী, বনো, োবন এবং ভূ সমওম্প আঢোসের মঢ প্রাওৃ সঢও সবপেমূ, "ভকবাপ্লনর
ওমস" এআ নাপ্লম ংজ্ঞাসেঢ ওরা ে। এআ প্রওার সবপেগ্রি ঞ্চটিপ্লঢ বীমাওারীর বহু ংঔেও
পসস িসঢর ওারড প্লঢ পাপ্লর।
এআ প্রওার বৃৎ এবং সবপযসেমূও িসঢগুসর কিপ্লত্র, পযসপ্লবিওপ্লও, এওটি লীঘ্র মূোেন এবং
িসঢ হ্রাপ্লর প্রপ্লঘিা সাপ্লব ঢাত্িসডওভাপ্লব িসঢ ংখটিঢ োর িানটিপ্লঢ যাোর চনে
সনপ্লেসসলঢ ওরা ে। এওআ প্লঙ্গ, বীমাওারীর অসিওাসরওকড, সবপ্ললভাপ্লব সবচস ঢ রাসলটি
সবলা ংপ্লওর প্ল, িসঢর িানটি পসরেলসন ওপ্লরন। পসরেলসপ্লনর ঈপ্লেলেটি  িসঢর িানটি
কণপ্লও, িসঢর প্রওৃ সঢ এবং পসরসি ম্পপ্লওস এওটি ঢাৎিসডও িারডা পাো।
যসে পযসপ্লবিওরা মূোেপ্লনর কিপ্লত্র কওান প্রওার মোর ম্মুঔীন ন ঢাপ্ল প্রাণসমও
প্রসঢপ্লবেন প্রোন ওরা ে এবং বীমাওারীর সনওঝ প্লঢ পণ প্রেলসন এবং সনপ্লেসসলওা অহ্বান ওরা
ে, এআভাপ্লব, প্রপ্লোচনানুাপ্লর, বীমাওারী সবমাওৃ প্লঢর প্লঙ্গ ম্পসওস ঢ সবেগুসর ঈপর
অপ্লাঘনা ওরার ুপ্লযাক পান।
v.

অন্তবপ তী অথপ প্রোন
প্রাণসমও প্রসঢপ্লবেনগুস ঙা া, কযঔাপ্লন কমরামসঢণবা প্রসঢিাপনার ওাচগুস েীখস ওা িপ্লর
ঘপ্লঢ ণাপ্লও কআ কিত্রগুসপ্লঢ মে মে ন্তবসঢী প্রসঢপ্লবেনমূ প্রোন ওরা প্লে ণাপ্লও।
ন্তবসঢী প্রসঢপ্লবেনগুস বীমাওারীপ্লও িসঢর মূোেপ্লনর ওাচটির প্রকসঢ ম্পপ্লওস এওটি িারডা
প্রোন ওপ্লর। এটি বীমাওৃ ঢ ঘাআপ্ল ঢাাঁর োসবটির "ন্তবসঢী ণস প্রোন"-এর ুপাসরপ্লল
ােঢা ওপ্লর।
যসে োসবটি ঠিও সাপ্লব সবপ্লবসঘঢ ে, োসবওারীর প্রসঢ ণস প্রোন ওরা ে এবং
কওাম্পানীঢ নসণভু ি ওরা ে। -বীমাওারী এবং পুনবীমাওারীপ্লের সনওঝ প্লঢ ঈপযুি
অোেগুস ওর প্লে ণাপ্লও, যসে সওঙু ণাপ্লও। সওঙু কিপ্লত্র, বীমাওৃ ঢ কআ বেসি না প্লঢ
পাপ্লরন যাাঁপ্লও ণসটি প্রোন ওরপ্লঢ প্লব।

উোরণ
যসে সগ্নবীমাওৃ ঢ ম্পসত্তটি এওটি বোপ্লের সনওঝ বেসও রাঔা ে, ঢাপ্ল "স্বীওৃ ঢ বোে ক্লচ"
নুাপ্লর, োসবর ংওটি বোপ্লের সনওঝ প্রোন ওরপ্লঢ প্লব। এওআভাপ্লব, কাস র কিপ্লত্র "কমাঝ
িসঢ"-এর োসবটি াোর পারপ্লঘ ঘু সির সবেবস্তু সাপ্লব অসণসও ংিাওারীর প্রসঢ প্রোন ওরপ্লঢ
প্লব।
ামুসদ্রও মাপত্রসভসত্তও োসবগুস, সযসন িসঢ ংখটিঢ োর মে ঢাাঁর পপ্লি নুপ্লমাসেঢ
মুদ্রবীমার পসসটি ঈপিাসপঢ ওরপ্লবন, কআ োসবওারীর প্রসঢ প্রোন ওরা প্লব।
b) ক্ষডস্চাজপ ভাউচারমূ
পসসর িীপ্লন এওটি সটঘাচস পাোর পপ্লর শুিুমাত্র োসবটির সনষ্পসত্ত ওরা ে। অখাঢ
ম্পসওস ঢ োসবর (বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িীন) এওটি নমুনা সটঘাচস সরসঝ সনম্নসসঔঢ
বোপ্লনর সভসত্তপ্লঢ প্রস্তুঢ ওরা ে : (কওাম্পানী কণপ্লও কওাম্পানীপ্লঢ সভন্নঢর প্লঢ পাপ্লর)
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বীমাওৃ প্লঢর নাম
োসব নং.

পসস নং.

এর কণপ্লও প্রাপ্ত

কওাম্পানী সসমপ্লঝট

__________ ঢাসরপ্লঔ ণবা ঢার অলপাপ্লল ংখটিঢ েুখসঝনার ওারপ্লড অমার/অমাপ্লের
অখাঢ প্রাসপ্তর চনে অমার/অমাপ্লের প্রসঢ প্রপ্লেে ____________ ঝাওার িসঢপূরপ্লডর পূডস
এবং ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত সাপ্লব অসম/অমরা কওাম্পানীর প্রসঢ অমার/অমাপ্লের োসবটির ম্পসওস ঢ
প্রঢেিভাপ্লব ণবা পপ্লরািভাপ্লব ঈদ্ভু ঢ বঢস মান ণবা ভসবেৎ োসব কণপ্লও পূডস এবং ঘূ ান্ত
সটঘাচস সরসঝ প্রোন ওসর
ঢাসরঔ

(স্বাির)

ঢৃ ঢীেপি সভসত্তও োপ্লের োসবগুসর চনে সটঘাচস সরসঝগুস সনম্নসসঔঢ নুাপ্লর কঔা কযপ্লঢ
পাপ্লর
অসম, ______________(োসবওারীর নাম), _________________ ঠিওানা এঢদ্বারা
_______ ঝাওার প্রাসপ্ত স্বীওার ওরসঙ কয ংওটি, অমার প্লঙ্গ ______ মাপ্লর _______
ঢাসরপ্লঔ ণবা ঢার অলপাপ্লল ____________ িাপ্লন ংখটিঢ ো এওটি েুখসঝনার মািেপ্লম
লারীসরও অখাঢ এবং নোনে িসঢমূপ্লর ম্মুঔীন োর ফপ্ল ঢাাঁপ্লের ঈপর অমার দ্বারা
ঈপিাসপঢ োসবটির পসরপ্লপ্রসিপ্লঢ ____________ (কওাম্পানীর নাম) দ্বারা প্রেত্ত প্লেপ্লঙ এবং
অসম স্বীওার ওসর কয এআ রাসলটি ঈি খঝনাটি এবং বঢস মাপ্লন ণবা এর পরবঢীপ্লঢ প্রঢীেমান
োিসঢর ম্পপ্লওস ___________________(ণবা নে কওান বেসির) োপ্লের এওটি
স্বীওৃ সঢ এবং সঢসরসি এবং নোনে ও প্রওৃ সঢ এবং প্রওাপ্লরর যাআ কাও এআ খঝনাটি
কণপ্লও ঈদ্ভু ঢ োে কণপ্লও, অমার দ্বারা ণবা অমার ঢরপ্লফ ঈি বেসি এবং নে ও বেসি
পূডস এবং ঘূ ান্তভাপ্লব মুি ওরার এওটি ঈপ্লেলে প্রোন ওরা প্লেপ্লঙ।
ঢাসরঔ

স্বাির

ািী

(দ্রিবে : এআ াআনগুস কওান মানেণ্ড নে, শুিুমাত্র ঈোরড সাপ্লব প্রেত্ত এবং সভন্নঢর প্লঢ
পাপ্লর)
c) ক্ষনষ্পক্ষির পরবতী কাযপ
োসবর সনষ্পসত্তর পপ্লর কনো অিাররাআটিং-এর প্লঙ্গ ম্পওস যুি পেপ্লিপগুস এওটি কিডীর
বেবিা কণপ্লও নেটির কিপ্লত্র সভন্ন ে।
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উোরণ
এওটি সগ্নবীমা পসসর িীপ্লন বীমাওৃ ঢ রাসলটি প্রেত্ত োসবর ংওটি দ্বারা হ্রা প্রাপ্ত ে।
যসে, অনুপাসঢও সপ্রসমোম, কযটি প্রেত্ত োসব কণপ্লও বাে কেো ে, প্রোপ্লনর মািেপ্লম এটি
পুনরাে পুনঃংিাসপঢ ওরা যাে।
এওটি বেসিকঢ েূখসঝনা পসসর িীপ্লন মূ বীমাওৃ ঢ রাসলটির প্রোপ্লন পসসটি বাসঢ সাপ্লব
িাযস ে।
এওআভাপ্লব, বেসিকঢ ঢঢার ঙ্গীওারসভসত্তও পসসর িীপ্লন এওটি োসব প্রোন স্বেংসক্রেভাপ্লব
পসসটিপ্লও মাপ্ত ওপ্লর।
d) উদ্ধার
ািারডঢ ‘ঈোর’িসঢগ্রস্ত ম্পসত্তর কিপ্লত্র ঈপ্লেঔ ে। িসঢটি পূরড ওরার পর ঈোরওৃ ঢ
দ্রবোসে বীমাওারীর মাসওানািীন ে।

উোরণ
যণন কমাঝ ঔরপ্লঘর সভসত্তপ্লঢ কমাঝরযানসভসত্তও োসবগুসর সনষ্পসত্ত ওরা ে, িসঢগ্রস্ত কাস টি
বীমাওারী দ্বারা সনপ্লে কনো ে। সগ্নবীমা, মুদ্রসভসত্তও বীমা আঢোসের োসবর কিপ্লত্র ঈদ্বাপ্লরর
ঈপ্লেঔ প্লঢ পাপ্লর।
ঈেৃ ঢ বস্তুগুস, এআ ঈপ্লেপ্ললে কওাম্পানীগুী দ্বারা সনিসাসরঢ প্রসক্রোর মািেপ্লম সবক্রে ওরা ে।
পযসপ্লবিওকড, যাাঁরা িসঢটির মূোেন ওপ্লরপ্লঙন, ঢাাঁরাআ সবক্রপ্লের পন্থার ুপাসরল ওপ্লর ণাপ্লওন।
e) পুনরুদ্ধার
োসব সনষ্পসত্তর পপ্লর বীমাওারীরা, বীমা ঘু সির প্রসঢ প্রপ্লযাচে সিওার স্তান্তর বেবিার
িীপ্লন, প্রেত্ত িসঢপূরডটি কওান ঢৃ ঢীে পি, সযসন িসঢটির চনে ্ভকাবেভাপ্লব োসে, ঢাাঁর
কণপ্লও প্রপ্লযাচে অআপ্লনর াাপ্লযে পুনরুোপ্লরর চনে বীমাওৃ প্লঢর সিওার এবং ঈপােগুস প্রাসপ্তর
চনে ঈপযুি ন। এআভাপ্লব বীমাওারীরা চাাচী কওাম্পানী, করপ্লে, পণ পসরবড বেবিা,
সবমান, বন্নর ওঢৃস পি আঢোসেপ্লের কণপ্লও িসঢগুস পুনরুোর ওরপ্লঢ পাপ্লরন।

উোরণ
ওনাআনপ্লমন্ট না রবরা ওরার কিপ্লত্র, িসঢর চনে পসরবাওকড োেী। এওআ ভাপ্লব,
সচসনপপ্লত্রর সনরাপপ্লে বন্নপ্লর কপৌাঁঙাপ্লনার পপ্লর কঔান কণপ্লও ারাপ্লনার চনে বন্নর ওঢৃস পি োেী।
এআ ঈপ্লেপ্ললে, ঠিওভাপ্লব ীপ্লমারযুি এওটি সিওার স্তান্তর পত্র োসব সনষ্পসত্তর পূপ্লবস বীমাওৃ প্লঢর
কণপ্লও গ্রড ওরা ে।
7. োক্ষব ম্পক্ষকপত ক্ষববােমূ
বসাত্মও প্রপ্লঘিা প্লত্ত্ব, গ্রাপ্লওর সবজ্ঞসপ্ত প্রোপ্লন সবম্ব ণবা নসণপপ্লত্রর চমা না ওরার ওারপ্লড
োসব প্রোপ্লন সবম্ব ণবা োসবর প্রোপ্লনর (স্বীওার) ওারড খঝপ্লঢ পাপ্লর।
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এ ঙা া, ঈপ্লেঔ ওরার মঢ ািারড ওপ্লেওটি ওারড :







প্রাসঙ্গও ঢপ্লণের প্রওাল
অচ্ছােপ্লনর ভাব
বসঃষ্কৃঢ সবপপ্লের ওারপ্লড িসঢ
পযসাপ্ত বীমা রাসলর ভাব
ঙ্গীওার ভঙ্গ
অিারআনুেেপ্লরন্স, বিে আঢোসের ওারপ্লড পসরমাড ংক্রান্ত সবেম

এআ ওগুসআ বীমাওৃ প্লঢর চনে যপ্লণি েুপ্লভসাপ্লকর ওারড প্লঢ পাপ্লর যঔন সঢসন আসঢমপ্লিেআ িসঢটি
োর ওারপ্লড অসণসও সবপসত্তর ম্মুঔীন প্লে রপ্লেপ্লঙন। ঢাাঁর কভাকাসন্তগুস হ্রা ওরার ঈপ্লেপ্ললে
সভপ্লযাক সনষ্পসত্ত এবং সববাে পসরঘাপ্লনর বেবিাগুস পসসর মপ্লিেআ ুষ্ঠুভাপ্লব ন্তভুস ি ওরা
প্লেপ্লঙ। সগ্ন ণবা ম্পসত্ত ংক্রান্ত পসসগুসর কিপ্লত্র পসসগুসর মপ্লিেআ "াসসল"-র লঢস টি
ন্তভুস ি ণাপ্লও।
a) াক্ষক্ষল
াসসল  কওান ঘু সি কণপ্লও ঈদ্ভু ঢ সববােমূপ্লর সনষ্পসত্তর পন্থা। াসসলগুস ওরা প্লে ণাপ্লও
অরসবপ্লট্রলন োি ওনসসপ্লেলন োক্ট, ১৯৯৬-এর ংিানগুস নুাপ্লর। এওটি ঘু সিপ্লও
ওাযসওরী ওরার ণবা ঢার ন্তকসঢ এওটি সববাপ্লের মীমাংার ািারড পন্থাটি  এওটি
অোপ্লঢ যাো। এআ প্রওার সববােগুস, ঈপ্লেঔপ্লযাকে সবম্ব এবং ঔরঘ সবচস ঢ ওপ্লর।
অরসবপ্লট্রলন অআনটি এওটি ঘু সির ন্তকসঢ সববাপ্লের পিকডপ্লও এওটি অর প্রণাকঢ, ওম
বেোপ্লপি এবং বেসিসভসত্তও াসসলর দ্বারা ঢাপ্লের সববাে মীমাংাে নুপ্রাসডঢ ওপ্লর।

াসসলটি সববাপ্লের পিকপ্লডর সনপ্লচপ্লের দ্বারাআ এওচন ণবা এওাসিও াসসলওাপ্লরর মািেপ্লম
ওাচটি ওরপ্লঢ আচ্ছুও প্লঢ পাপ্লরন। এওচন াসসলওাপ্লরর কিপ্লত্র, পিকডপ্লও কআ বেসিটি
ম্পপ্লওস এওমঢ প্লঢ প্লব। বহু বাসডসচেও বীমা পসসপ্লঢআ, াসসলর ংক্রান্ত এওটি নুপ্লচ্ছে
ন্তভুস ি ণাপ্লও াসসলর সবেবস্তু সববাে বপ্ল ঈসেসঔঢ। সগ্ন এবং সিওাংল সমি প্রওাপ্লরর
পসসগুসপ্লঢ এওটি াসসলর নুপ্লচ্ছে ন্তভুস ি ণাপ্লও কযটি ংিান ওপ্লর কয যসে কওাম্পানীটি
দ্বারা োেটি স্বীওৃ ঢ প্লে ণাপ্লও, এবং ণস প্রোপ্লনর পসরমাড ম্পপ্লওস যসে কওান প্রওার সদ্বমপ্লঢর
ঈপ্লদ্রও ে, এআ প্রওার এওটি সদ্বমঢটি অবসলেওভাপ্লব াসসলর চনে সনবসাসঘঢ প্লব। ািারডঢ
াসসলওাপ্লরর সোন্তটি ঈভে পপ্লির প্রসঢ ঘূ ান্ত এবং বেনওারী ে।
লঢস টির বাওেসবনোগুস পসস কণপ্লও পসসপ্লঢ সভন্ন ে। ািারডঢ, সনম্নসসঔঢ সনেমগুস
সবেেমান ণাপ্লও:
i.

সববােটি পিকপ্লডর দ্বারা সনযুি এওচন এওও াসসলওাপ্লরর সোপ্লন্তর প্রসঢ বা যসে,
এওচন এওও াসসলওাপ্লরর সনযুসি ম্পপ্লওস ঢাাঁপ্লের মপ্লিে কওান প্রওার মঢাননওে ণাপ্লও,
প্রপ্লঢেও পিকপ্লডর দ্বারা সনযুি, েুআচন াসসলওাপ্লরর সোপ্লন্তর প্রসঢ পসড ওরা ে।

ii.

এআ েুআচন াসসলওার এওচন অম্পাোর সনযুি ওরপ্লবন যাাঁরা অপ্লাঘনা ভাগুসপ্লঢ
কপৌরসঢে ওপ্লরন। এআ প্রওার অপ্লাঘনা ভার ওাযসপ্রনাীমূপ্লর এওটি অআসন অেপ্লঢর
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ওাযসপ্রনাীর প্লঙ্গ সম ণাপ্লও। প্রপ্লঢেও পি ঢাাঁপ্লের বিবে কপল ওপ্লরন, যসে প্রপ্লোচন ে,
এওচন পরামলসোঢার াাপ্লযে এবং ািীপ্লের পরীিা ওরা ে।
iii.

যসে েুআচন াসসলওার কওান এওটি সোপ্লন্তর কিপ্লত্র এওমঢ না প্লঢ পাপ্লরন, সবেটি
অম্পাোপ্লরর সনওঝ পসড ওরা ে সযসন ঢাাঁর রাে োন ওপ্লরন।

iv.

মূেগুস াসসলওার/াসসলওারপ্লের ণবা রাে োনওারী অম্পাোপ্লরর আচ্ছার সভসত্তপ্লঢ
প্রোন ওরা প্লে ণাপ্লও।

োপ্লের প্রশ্ন ম্পসওস ঢ সববােগুস অআসন বেবিার মািেপ্লম সনষ্পসত্ত ওরপ্লঢ প্লব।

উোরণ
যসে বীমাওারীর বিবে ে কয িসঢটি প্রোনপ্লযাকে নে ওারড এটি পসসর িীপ্লন অচ্ছাসেঢ
নে, কপ্লিপ্লত্র সবেটির সনষ্পসত্ত এওটি অআসন অোপ্লঢ প্লব। পুনরাে, যসে বীমাওারীকড,
পসসটি বাসঢওপ্লরন কটি ৎ ঈপ্লেপ্ললে প্রাসঙ্গও ঢণেমূপ্লর প্রওাপ্ললর দ্বারা ('বসাসিও ভাপ্লা
সবো'-এর অআনকঢ োেটি ভঙ্গ ওরা) প্রাপ্ত ওরা এআ সভসত্তপ্লঢ োসবটি প্রোপ্লন স্বীওার ওপ্লরন,
ঢাপ্ল সবেটি অআসন বেবিার মািেপ্লম সনষ্পসত্ত ওরা প্লব।
দ্রিবে :

মুদ্রবীমা পসসগুসপ্লঢ কওান প্রওার াসসলর লঢস সবেেমান ণাপ্লও না।

8. ক্ষববাে মীমাংার অনযানয প্ররকৌলমূ
অআঅরসটএঅআ-এর সিসনেম নুাপ্লর, ও পসসগুসপ্লঢ কযপ্লওান ওারডবলঢ বীমাওারী দ্বারা
প্রেত্ত পসরপ্লবাগুসপ্লঢ বীমাওৃ প্লঢর ন্তুসিপ্লঢ ঢাাঁর প্রসঢ ঈপব্ধ সভপ্লযাক সনষ্পসত্তর বেবিার ঈপ্লেঔ
ণাওপ্লঢ প্লব।
বেসিকঢ বেবার পসসর িীন োসবর কিপ্লত্র এওচন ন্তুি বীমাওৃ ঢ ম্বাটিোন-এর দ্বারা
প্লঢ পাপ্লরন, যাাঁর ওাযসাপ্লের কযাকাপ্লযাপ্লকর সবপ্লে সবস্তাসরঢ সববরড পসসপ্লঢ সবেেমান ণাপ্লও।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

1

সনম্নসসঔঢ ওাযসওাপগুসর মপ্লিে কওানটি োসবর কপলাোরী সনষ্পসত্তর কিডীভু ি ে না?
I.

িসঢর ওারড ম্পসওস ঢ ঢপ্লণের চনে নুপ্লরাি

II. োসবটির পিপাঢমূও েৃসিভসঙ্গ
III. িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারড সওনা ঢার সনিসারড
IV. োসবর িীনি প্রপ্লেে রাসলটির সনিসারড
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সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 2
রাপ্লচর এওটি কমাঝর েুখসঝনা খপ্লঝপ্লঙ। ঢাাঁর কাস টি এওটি কমাঝরযান বীমা পসসর িীপ্লন
বীমাওৃ ঢ। সনম্নসসঔঢগুসর মপ্লিে কওানটি ওরা রাপ্লচর পপ্লি বসাসিও ঈপযুি?
I.

যুসিংকঢভাপ্লব যঢ লীঘ্র ্ভকব বীমাওারীপ্লও িসঢটি ম্পপ্লওস সবজ্ঞসপঢ ওরা

II. বীমাটির নবীওরপ্লডর মপ্লে বীমাওারীপ্লও সবজ্ঞসপঢ ওরা
III. কাস টির অর সিও িসঢ ওরা যাপ্লঢ এওটি বৃৎ ংপ্লওর িসঢপূরড পাো যাে
IV. িসঢটি ঈপ্লপিা ওরা

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন

3

োসবর নুোন এবং োসবর মূোেপ্লনর ঢু না।
I.

োসবর নুোন এবং মূোেন ঈভপ্লেআ এওআ বস্তু

II. নুোন োসবটির তবিঢা সনিসারপ্লডর প্রপ্লঘিা ওপ্লর কযঔাপ্লন মূোেন অর সিওভাপ্লব ওারড
এবং িসঢটির পসরসির প্লঙ্গ ম্পওস যুি
III. মূোেন োসবটির তবিঢা সনিসারপ্লডর প্রপ্লঘিা ওপ্লর কযঔাপ্লন নুোন অর সিওভাপ্লব ওারড
এবং িসঢটির পসরসির প্লঙ্গ ম্পওস যুি
IV. নুোনটি োসবটি প্রোপ্লনর পূপ্লবস ওরা ে এবং মূোেনটি োসবটি প্রোপ্লনর পর ওরা ে।

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 4
পযসপ্লবিওপ্লের চনে াআপ্লন্স প্রোপ্লনর িমঢা ওঢৃস পিটি কও?
I.

াপ্লভসোর োপ্লাসপ্লেলন ফ আসিো

II. াপ্লভসোর করগুপ্লঝসর োি কটভপপ্লমন্ট ণসরটি
III. আনুেেপ্লরন্স করগুপ্লঝসর োি কটভপপ্লমন্ট ণসরটি ফ আসিো
IV. ভারঢ রওার

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 5
এওটি খূডীছপ্ল র ওারডবলঢ িসঢর োসব পরীিপ্লডর ওাপ্ল সনসম্নসসঔঢ কওান নসণটির চনে নুপ্লরাি
বসাসিও ্ভকাবনামে?
I.

ওরনাপ্লরর প্রসঢপ্লবেন

II. ফাোর সব্রপ্লকপ্লটর প্রসঢপ্লবেন
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III. পুসপ্ললর প্রসঢপ্লবেন
IV.

অবাো েপ্তপ্লরর প্রসঢপ্লবেন

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 6
কওান নীসঢটির িীপ্লন বীমাওারী এওটি পসসর িীনি িসঢটি ঢৃ ঢীে পপ্লির সনওঝ প্লঢ
পুনরুোপ্লরর চনে, বীমাওৃ প্লঢর সিওারগুস অত্মকঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন?
I.

ংপ্লযাচন

II. মুসি
III. সিওাপ্লরর স্তান্তর
IV. িসঢপূরড

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 7
যসে বীমাওারী সোন্ত গ্রড ওপ্লরন কয এওটি সনসেস ি িসঢ প্রপ্লেে নে ওারড কটি পসসটির
িীপ্লন নাচ্ছাসেঢ, ঢাপ্ল এআ সবেগুসর ঈপর কও সোন্ত গ্রড ওপ্লরন?
I.

বীমাওারীর সোন্তআ ঘূ ান্ত

II.

অম্পাোর

III. াসসলওার
IV.

অআসন অোঢ
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ারাংল
a) কপলাোরীভাপ্লব োসবর সনষ্পসত্তওরডটি এওটি বীমা কওাম্পানীর চনে বসবৃ ৎ সবজ্ঞাপন সাপ্লব
পসরসিঢ ে।
b) পসসর লঢস াবী ংিান ওপ্লর কয িসঢটি ঢাত্িসডওভাপ্লব বীমাওারীপ্লও ঢৎিডাৎ চানাপ্লঢ
প্লব।
c) োসবর রাসলটি যসে কঙাঝ ে, িসঢর ওারড এবং পসরসি সনিসারপ্লডর চনে নুোনটি
বীমাওারীর এওচন অসিওাসরও দ্বারাআ ওরা ে। সওন্তু নোনে োসবগুসর চনে এটি এওটি
াআপ্লন্স প্রাপ্ত কপলাোর স্বািীন পযসপ্লবিপ্লওর দ্বারা ওরা ে যাাঁরা িসঢ মূোেপ্লনর কিপ্লত্র
সবপ্ললজ্ঞ।
d) ািারডভাপ্লব োসবর ফমসটি, িসঢর পসরসিসঢটি ম্পপ্লওস ম্পূডস ঢণে কযমন, িসঢর ঢাসরঔ,
মে, িসঢ ওারড, িসঢর পসরসি আঢোসে পাোর চনে নওলাওৃ ঢ।
e) োসবমূপ্লর মূোেন  বীমাওৃ ঢ দ্বারা ম্মুঔীন ো িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপপ্লের ওারডচসনঢ
সওনা এবং কঔাপ্লন কওান প্রওার ঙ্গীওার ভপ্লঙ্গর প্লন্ন নাআ ঢার সনিসারপ্লডর প্রসক্রোটি,
বীমাওৃ প্লঢর কাওাপ্লনর মাত্রা সও এবং পসসর িীপ্লন বীমা কওাম্পানীর োে সও।
f) পসসর িীপ্লন এওটি বোসঢমূও স্বীওাপ্লরাসি প্রাসপ্ত পপ্লরআ োসবটির সনষ্পসত্ত ওরা ে।
g) াসসল  ঘু সি কণপ্লও ঈদ্ভূ ঢ সববােগুস সনষ্পসত্তর এওটি পন্থা

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

িসঢ ম্পপ্লওস সবজ্ঞসপ্ত
নুোন এবং মূোেন
পযসপ্লবিও এবং িসঢর মূোেওবৃন্ন
োসবর ফমস
বেবিাপনা এবং সনষ্পসত্তওরড
োসব সনষ্পসত্তওরড ম্পসওস ঢ সববােমূ
াসসল
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ২।
কপলাোরীসভসত্তপ্লঢ োসবর সনষ্পসত্ত, এওটি োসবর প্রসঢ পিপাঢমূও েৃসিভঙ্গী সবচস ঢ ওপ্লর না।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  ১।
যুসিংকঢভাপ্লব যঢ লীঘ্র ্ভকব এওটি োসব সবজ্ঞসপঢ ওরপ্লঢ প্লব।
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  ২।
নুোন োসবটির তবিঢা সনিসারপ্লডর প্রপ্লঘিা ওপ্লর কযঔাপ্লন মূোেন অর সিওভাপ্লব ওারড এবং িসঢটির
পসরসির প্লঙ্গ ম্পওস যুি
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
পযসপ্লবিওপ্লের নুপ্লমােন প্রোনওারী ওঢৃস পি  অআঅরসটএ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
এওটি খূডীছ চসনঢ িসঢর োসব পরীিার চনে নুপ্লরাপ্লির বসাসিও ্ভকাবনাযুি নসণটি  অবাো
েপ্তপ্লরর প্রসঢপ্লবেন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
সিওার িান্তপ্লরর নীসঢর িীপ্লন বীমাওারী এওটি পসসর িীপ্লন প্রেত্ত িসঢটি এওচন ঢৃ ঢীে পপ্লির
সনওঝ প্লঢ পুনরুোপ্লরর ঈপ্লেলে বীমাওৃ প্লঢর সিওারগুস অত্মকঢ ওরপ্লঢ পাপ্লরন।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  ৪।

যক্ষে ক্রকান বীমাকারী ক্ষদ্ধান্ত গ্রণ কররন ক্রয ক্ষনক্ষেপষ্ট একট িক্ষত প্ররেয় নয় কারণ ক্রট পক্ষক্ষর
অধ্ীরন আোক্ষেত নয়, তার এই প্রকার ক্ষবয়গুক্ষ আইক্ষন আোরত ক্ষনধ্প াক্ষরত রব।

ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1
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িসঢর সবজ্ঞসপ্তটি ওরপ্লঢ প্লব:
I.

িসঢর ম্পূডস ঠিও মপ্লে

II. ১৫ সেন পপ্লর
III. যুসিংকঢভাপ্লব যঢ লীঘ্র ্ভকব
IV. িসঢটি ংখটিঢ োর পর কযপ্লওান মপ্লে
প্রশ্ন

2

িসঢর নুোনটি ওপ্লরন:
I.

ননুপ্লমাসেঢ পযসপ্লবিও

II. নুপ্লমাসেঢ এবং ঈপযুি পযসপ্লবিও
III. বীমাওারীর প্রসঢসনসি
IV. আসঞ্জসনেসরং-এ সটগ্রীিারী কযপ্লওান বেসি
প্রশ্ন 3
বেসিসভসত্তও েুখসঝনা বীমার কিপ্লত্র ___________ প্রসঢপ্লবেনটি প্রপ্লোচনীে।
I.

পযসপ্লবিও

II. সঘসওত্ও
III. পুসল
IV. ওরনার
প্রশ্ন 4
বীমা অআন নুাপ্লর, ________ ঝাওার মান বাসিও রাসলর োসবগুসর কিপ্লত্র স্বািীন পযসপ্লবিপ্লের
প্রপ্লোচন।
I.

৪০,০০০ ঝাওা

II. ১৫,০০০ ঝাওা
III. ২০,০০০ ঝাওা
IV. ২৫,০০০ ঝাওা
প্রশ্ন

5

ভ্রমড বীমা পসসর কিপ্লত্র কেপ্ললর বাআপ্লর োসবর মূোেনগুস ওপ্লরন:
I.

ভারঢীে পযসবিওকড

II. িসঢর কেলটির িানীে পযসপ্লবিও
III. বীমাওারীর সনচস্ব ওমসঘারী
IV. পসসপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢোসব সনষ্পসত্তওারী প্রসঢসনসিবৃন্ন
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প্রশ্ন 6
এওটি সগ্নওািসভসত্তও োসবর কিপ্লত্র, ফাোর সব্রপ্লকপ্লটর এওটি প্রসঢপ্লবেন:
I.

প্রপ্লোচন নাআ

II. বীমাওৃ প্লঢর চনে ঐসচ্ছও
III. প্রপ্লোচনীে
IV. পুসপ্ললর প্রসঢপ্লবেপ্লনর এওটি ংল
প্রশ্ন

7

টিএটি সও?
I.

ঝাআম োি ঝানস

II. টি এ ঝাআম
III. ঝাআম োি ঝাআট
IV. ঝানস োরাঈি ঝাআম
প্রশ্ন 8
িসঢর চনে ণস প্রোপ্লনর দ্বারা ঈোরওৃ ঢ বস্তুগুসর মাসওানা বঢস াে:
I.

পযসপ্লবিওপ্লের ঈপর

II. বীমাওৃ প্লঢর ঈপর
III. বীমাওারীর ঈপর
IV. িানীে ওঢৃস পপ্লির ঈপর
প্রশ্ন 9
াসসল  __________ দ্বারা ওৃ ঢ োসব সনষ্পসত্তর এওটি প্রসক্রো
I.

অআসন অোঢ

II. পযসপ্লবিওপ্লের এওটি ককাষ্ঠী
III. ম্পসওস ঢ পিপ্লের দ্বারা সনবসাসঘঢ াসসলওার(কের)
IV. কযপ্লওান ভাপ্লব সনবসাঘপ্লনর সভসত্তপ্লঢ বীমা কওাম্পানীর ওমসঘারী
প্রশ্ন 10
বীমাওারীরা সিওার স্তান্তর নীসঢর িীপ্লন প্রেত্ত িসঢটি পুনরোর ওরপ্লঢ পাপ্লরন:
I.

শুিুমাত্র চাাচী কওাম্পানীর কণপ্লও

II. শুিুমাত্র করপ্লে এবং পণ পসরবন ংিামূপ্লর কণপ্লও
III. সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পি কণপ্লও
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IV. চাাচী কওাম্পানী এবং করপ্লে এবং পণ পসরবন ংিা এবং সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পপ্লির
কণপ্লও

ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্নমূ
উির

1

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
িসঢটি সবজ্ঞসপঢ ওরপ্লঢ প্লব যুসিংকঢভাপ্লব যঢ লীঘ্র ্ভকব।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  ২।
িসঢর নুোনটি ওরা ে নুপ্লমাসেঢ এবং ঈপযুি পযসপ্লবিপ্লওর দ্বারা
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  ২।
এওটি বেসিসভসত্তও েুখসঝনাচসনঢ োসবর চনে এওচন টািাপ্লরর প্রসঢপ্লবেন প্রপ্লোচনীে।
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
বীমা অআন নুাপ্লর ২০,০০০ ঝাওারমান বাসিও োসবর চনে স্বািীন পযসপ্লবিওপ্লের প্রপ্লোচন ে।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
ভ্রমড বীমা পসসগুসর কিপ্লত্র কেপ্ললর বাআপ্লরর োসবগুসর মূোেন ওরা ে পসসপ্লঢ ঈপ্লেসঔঢ সনষ্পসত্তওারী
প্রসঢসনসিপ্লের দ্বারা
উির

6

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
এওটি সগ্নওািচসনঢ োসবর কিপ্লত্র ফাোর সব্রপ্লকপ্লটর এওটি প্রসঢপ্লবেন প্রপ্লোচনীে।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
টিএটি  ঝানস োরাঈি ঝাআম।
উির

8

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
িসঢপূরড প্রোপ্লনর পর ঈোরওৃ ঢ বস্তুটির মাসওানা বীমাওারীর প্রসঢ বঢস াে
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উির

9

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
াসসল  সবচস ঢ পিপ্লের দ্বারা সনবসাসঘঢ াসসলওার(কের) দ্বারা োসব সনষ্পসত্তর এওটি প্রসক্রো।
উির

10

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
বীমাওারীরা, সিওার স্তান্তপ্লরর নীসঢর িীপ্লন প্রেত্ত িসঢটি চাাচী কওাম্পানী এবং করপ্লে এবং পণ
পসরবন ংিা এবং সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পপ্লির কণপ্লও পুনরুোর ওরপ্লঢ নুপ্লমাসেঢ।

অক্ষিবীমা োক্ষবর িম
১। বীমাওৃ প্লঢর নাম  ঠিওানা

বীমাওৃ প্লঢর পসরঘােও

২। নুগ্র ওপ্লর সগ্নওািচসনঢ েুখসঝনার ও পসসগুসর সঘহ্ন
সনম্নসসঔঢ সবস্তাসরঢ সববরডগুস প্রোন ওরুন
পসস
নং.

অচ্ছাসেঢ
ছুাঁ সও

িান

প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসল

(১)
(২)
৩। বীমার মেওা

কমাঝ এ.অআ
এবং প্রপ্লঢেও
পসসর
ংপ্লযাচন
সনিসারপ্লডর চনে

িসঢর িারডাকঢ
পসরমাড

িসঢটি পসসটি
বঢস মান ণাওা বিাে
প্লঢ বপ্লব

৪। িসঢর ঢাসরঔ এবং মে

বসসনওঝবঢী ওারডটি ঈপ্লেঔ ওরপ্লঢ প্লব

৫। িসঢর প্রওৃ সঢ এবং ওারড
(নুগ্র ওপ্লর িসঢর প্রসঢ সনপ্লেসলও পসরসিসঢটির সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন)

ংপ্লযাচপ্লনর লঢস

৬। নুগ্র ওপ্লর নোনে বীমা কওাম্পানীগুস কণপ্লও কৃীঢ সগ্নওাি/েুখসঝনা ম্পসওসঢ বীমার সবস্তাসরঢ সববরড
প্রোন ওরুন।
৭। যসে বীমাওৃ ঢ এওও মাসও না ন, ঢাপ্ল ম্পসত্তটিপ্লঢ ঢাাঁর/ঢাাঁপ্লের স্বাপ্লণস প্রওৃ সঢ এবং নোনে স্বাপ্লণসর
সবস্তাসরঢ সববরড।
৮। িসঢটি সও সবজ্ঞসপঢ ওরা প্লেপ্লঙ
(১) পুসল
(২) ফাোর সব্রপ্লকট

বীমাওৃঢ ঢাাঁর বীমাপ্লযাকে
স্বাপ্লণসর পসরসি পযসন্ত অচ্ছাসেঢ
প্লবন

িসঢটি মণসনওারী
সঢসরি নসণমূ

৯। বঢস মান পসস মেওাটিপ্লঢ এওআ ম্পসত্তর চনে পূপ্লবস কওান প্রওার োসবর প্রসঢপ্লবেন সঙ সও? ণাওপ্ল
সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন।
(ও) ওারড
(ঔ) েুখসঝনার ঢাসরঔ
(ক) োসব
যাঘাআপ্লের চনে সঢসরি ঢণেমূ
(খ) পসস প্রোনওারী ওাযসাে
(গ) প্রেত্ত োসবর রাসল/বপ্লওো
অসম এঢদ্বারা কখাডা ওসর কয ঈপপ্লর প্রেত্ত ঢণেমূ অমার বসপ্লিষ্ঠ জ্ঞানানুাপ্লর ঢে এবং ঠিও।
িান :
ঢাসরঔ :

বীমাওৃ প্লঢর স্বাির
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কটভ. সফার/ব্রাঞ্চ/সট..-এর দ্বারা পূরপ্লডর চনে
সগ্নওািচসনঢ োসব নং.__________
ব্রাঞ্চ/সট..
কওাট নং.

অর..
কওাট নং.

কটভ.
সফাপ্লরর
কওাট নং.

প্রসঢসনসির
কওাট নং.

সপ্রসমোম প্রোপ্লনর
সববরড
রসে নং. সবসচ
সসট নং.
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প্রোপ্লনর
ঢাসরঔ

পসরমাড
ঝাওা

