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মস্ত স্বত্ব ংরক্ষিত 

এআ কওাসটি মমু্বাআপ্লের আনুপ্লরন্স আনসিটিউট ব আসিোর গ্রন্থস্বত্ব দ্বারা ংরসিত। কওাপ্লনা 
পসরসিসতপ্লতআ এআ পাঠক্রপ্লমর কওাপ্লনা ংল নও ওরা যাপ্লব না।  

কয ঙাত্রঙাত্রী আনুপ্লরন্স আনসিটিউট ব আসিোর পরীিাগুসপ্লত বপ্লত ঘপ্লপ্লঙন, তাাঁপ্লের 
সবেগুস পুপ্লরাপুসর কবাছাপ্লনার প্লিে এবং প্রঘসত প্লবসাত্তম সলল্প রীসত নুাপ্লরআ এআ কওাসটি 
ততসর প্লেপ্লঙ। সবপ্লরাি বা অআনী যুসি ম্পসওস ত সবপ্লের বোঔো বা মািানতূ্র কেোর 
চনে এআ কওাস ততসর েসন। 
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থাওপ্লত প্লব৷  
  
প                                   এ                      এ          
                       ই             এ     প      এ                 
                      প        এ                                    -
                      এ         প                                সবেমঔুী 
            এ              এ                               প  প    
এ                            প           উ                 
 
এই        III-এর উপর নেস্ত ওরার চনে অমরা IRDAI-কও িনেবাে চানাআ৷ ংিাটি 
ও বেসিপ্লও, যাাঁরা এআ পাঠক্রমটি পাঠ ওপ্লরন এবং পরীিাে উত্তীণস ন, শুপ্লভচ্ছা চানাে৷ 
 
                           

 
 
 

 



iv 

ক্ষবয়বস্তু 

অধ্যায় নং ক্ষলররানাম পাতা নং. 
অধ্যায় 1 াধ্ারণ অধ্যায় 

1 বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত 2 

2 ক্রেতা পক্ষররবা 24 

3 অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ 55 

4 করপপাররট এরজন্টরের ক্ররগুরলন 65 

5 জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকপ ত নীক্ষত 83 

অধ্যায় 2 স্বাস্থয বীমা 

6 স্বাস্থয বীমার ভূক্ষমকা 104 

7 বীমা েক্ষ রচনা 120 

8 স্বাস্থয বীমা পণয 141 

9 স্বাস্থয বীমা আন্ডাররাইটং 198 

10 স্বাস্থয বীমার ক্রেইম 235 



 

1 
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অধ্যায় 1 
বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত 

 
অধ্যায় ূচনা 
এআ িোে  বীমা বসুনোে ম্বপ্লে পসরঘে ওসরপ্লে সেপ্লত, তার সববতস ন এবং সওভাপ্লব এটি ওাচ ওপ্লর 
তা সঘসিত ওরার প্লিে ওাচ ওপ্লর। অপসন অপ্লরা সলঔপ্লবন বীমা প্রতোসলত খটনার ফপ্ল উদূ্ভত 
থসননসতও িসতর সবরুপ্লে সওভাপ্লব রুিা প্রোন ওপ্লর এবং ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি যন্ত্র সপ্লপ্লব ওাচ 
ওপ্লর । 

ক্ষলিণ ফাফ 

 
A. চীবন বীমা - আসতা  সববতস ন 
B. সওভাপ্লব বীমা ওাচ ওপ্লর 
C. ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌল 
D. ছুাঁ সও পসরঘানার চনে এওটি াসতোর সপ্লপ্লব বীমা 
E. মাপ্লচ বীমার ভূসমওা 
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A. জীবন বীমা - ইক্ষতা  ক্ষববতপ ন 

অমরা সনশ্চেতার এওটি পৃসথবীপ্লত বা ওসর। অমরা শুনপ্লত পাআ: 

 কর ংখস 
 বনোে মগ্র ম্প্রোপ্লের ধ্বং  
 ভূসমওম্প যা কলাও অপ্লন 
 ঠাৎ ল্পবেী মানপু্লর ঠাৎ ওা মতুৃে 

ক্ষচত্র 1 : আমারের চারপারল ঘটরছ এমন ঘটনা 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কওন এআ খটনা অমাপ্লের উসদ্বগ্ন এবং ভীত ওপ্লর? 

ওারণটি চ. 

i. প্রথমতঃ এআ খটনা সনপ্লেসলে ।যসে অমরা এওটি খটনার পূবসানমুান এবং  পূবসাভা সেপ্লত 
পাসর, তাপ্ল অমরা এটার চনে প্রস্তুত থাওপ্লত পাসর । 

ii. সদ্বতীেত, এমন সনপ্লেসলে এবং েভুস াকেচনও খটনা প্রােআ থসননসতও িসত এবং সবাে এর 
এওটি ওারণ. 

অক্ষি 

বনযা 

ভূক্ষমকম্প বজ্রপাত 

ভূক্ষমস্খন 
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এওটি ম্প্রোে, ভাক এবং পারস্পসরও মথসপ্লনর এওটি সপ্লিম দ্বারা এআ িরপ্লনর খটনা দ্বারা যারা 
প্রভাসবত ে কআ ব বোসিপ্লের াাযে ওরপ্লত অপ্লত পাপ্লর 

বীমা িারণা াচার াচার বঙর অপ্লক চন্ম ে ।বতস মাপ্লন অমরা কয,  বীমা বেবা চাসন তা  
মাত্র েআু বা সতন লতাব্দী অপ্লক প্রঘসত প্লেপ্লঙ । 

1. বীমা ইক্ষতা 

সিিপূবস ৩০০০ া কথপ্লও বীমা সওঙু অওাপ্লর বা নোনে অওাপ্লর , পসরসঘত সঙ। সবসভন্ন 
ভেতা বঙপ্লরর পর বঙর িপ্লর, ম্প্রোপ্লের সওঙু ভুিপ্লভাকী েেপ্লের িসত পসুং এবং ভাক ওপ্লর 
কনোর িারণাপ্লও নলুীন ওপ্লরপ্লঙ। এআ িারণা ওীভাপ্লব প্রপ্লোক ত – তার উপর অমাপ্লের েসৃি 
কেো যাও । 

2. বছররর পর বছর ধ্রর বীমা   

বোসবনীে বেবােীরা বোসবনীে বেবােীপ্লের  ঘুসি সঙ কযঔাপ্লন তারা ঋণোতাপ্লের  সতসরি প্লের 

থস সেত াসরপ্লে বা ঘুসর প্লে যাো এওটি ঘাাপ্লনর কিপ্লত্র, ঋণ কঔার চনে 
এওটি মূে সাপ্লব।  এটিপ্লও  'কনৌ ঋণ' বা ে। এআ ঘুসি নযুােী, চাাচ বা 
তার পপ্লণের সনরাপত্তার প্রসত কৃীত ঋণ পসরপ্ললাি ওরা প্লব শুিমুাত্র যসে এবং যঔন 

চাাচ তার কন্তপ্লবে মদু্রযাত্রার পপ্লর  সনরাপপ্লে কপৌাঁপ্লঙাে । 
বারূও এবং ুরাপ্লটর 

বেবােীরা 
শ্রীো, সমলর এবং গ্রী এ ভারতীে চাাচ সনপ্লে মদু্রযাত্রা ওরা বারূও এবং 
ুরাত-এর  বেবােীপ্লের মপ্লিে বোসবনীে বেবােীপ্লের নরুূপ ভো প্রঘসত 

সঙ. 

গ্রীও গ্রীওরা ৭ লতাসব্দর কলপ্ল সনতী সমসত শুরু ওপ্লরসঙ, মতৃ েেপ্লের 

প্লন্তেসিসক্রোর এবং পসরবাপ্লরর যত্ন সনপ্লত। আংোপ্লির বেুত্বপূণস সমসত এওআভাপ্লব 

কঠিত প্লেসঙ । 
করাড এর বাসন্নারা করাড এর সিবাীরা এওটি প্রথা প্রঘন ওপ্লরসঙ যদ্দ্বারা ,  যসে েেুসলার মে 

পসরতোপ্লকর ওারপ্লণ সওঙু পণে নি ে, পপ্লণের মাসও ( এমনসও যাপ্লের সওঙুআ 
ারাে সন) সওঙু নপুাপ্লত কাওান বন ওরপ্লব । 

ঘীনা বেবােীরা প্রাঘীন সেপ্লনর  ঘীনা বেবােীরা েেুসম নেীর উপর যাত্রা ওরার মে সবসভন্ন কনৌওা 
বা চাাপ্লচ তাপ্লের পণে রাঔপ্লতা। তারা িপ্লর সনত কয কওাপ্লনা  কনৌওা যসে প্রসতকূ 

পসরণসত কভাক ওপ্লর,  পপ্লণের িসত শুিমুাত্র অংসলও প্লব, কমাট প্লব না।   িসত 

সবতরণ ওরা কযপ্লত পাপ্লর এবং যার ফপ্ল িসত হ্রা ওরা কযপ্লত পাপ্লর । 
3. মার  আধ্ুক্ষনক ধ্ারণা 

ভারপ্লত চীবন বীমা নীসত প্রসতফসত প্লেসঙ ভারপ্লতর কযৌথ পসরবার বেবিার প্রসতষ্ঠাপ্লন, যা সঙ 
প্লনও বঙর িপ্লর  চীবন বীমার এও করা িরন। এওচন  েপ্লের  ে:ু ঔচনও মতুৃের খটনাে 
সবসভন্ন পসরবাপ্লরর েেপ্লের দ্বারা  ে:ু ঔ  কাওান ভাক ওরা ে, যার ফপ্ল পসরবাপ্লরর প্রসতটি 
েের সনরাপত্তাপ্লবাি বোত থাপ্লও । 
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কযৌথ পসরবার বেবিার ভাঙ্গন এবং অিসুনও যুপ্লক ন ু পসরবাপ্লরর অশু প্রপ্লোচনীেতা তেনসন্নন 
চীবপ্লনর ঘাপ্লপর প্লঙ্গ সমসত প্লে এটি প্রপ্লোচনীে ওপ্লর তুপ্লপ্লঙ  সনরাপত্তার চনে সবওল্প বেবিা 
সভবেি  ওরপ্লত। এটি এওটি বেসির চীবন বীমার গুরুত্ব তুপ্ল িপ্লর । 

i. রয়ড: অিুসনও বাসণসচেও বীমা বেবার  উত্ অচ কযভাপ্লব ঘঘস া ওরা ে তার সঘহ্ন 
িপ্লন প্লেড এর ওসফ াউ পাো যাপ্লব।   বেবােীরা যারা কঔাপ্লন চপ্ল া ত, 
কাওান ভাক ওরপ্লত ম্মত ত চাাচ দ্বারা বাসত  তাপ্লের পপ্লণের চনে ামসুদ্রও সবপের 
ওারপ্লণ।   ামসুদ্রও সবপে কযমন চেুেপ্লের  েরূমপু্লদ্রর উপর ডওাসত, থবা ঔারাপ 
মদু্র অবাোে পণে নি বা  ামসুদ্রও সবপপ্লের ওারপ্লণ চাাচ ডুপ্লব যাোর ওারপ্লণ 
এরওম িসত ংখটিত ত । 

ii. ক্ষচরস্থায়ী ক্ষনশ্চয়তার জনয ন্ডরন 1706 াপ্ল প্রসতসষ্ঠত বেুত্বপূণস সমসতটিপ্লও সবপ্লের প্রথম 
চীবন বীমা কওাম্পানী বপ্ল মপ্লন ওরা ে । 

4. ভাররত বীমা ইক্ষতা 

a) ভারত: ভারপ্লত অিসুনও বীমা ামসুদ্রও বীমা বেবা অরম্ভওারী সবপ্লেলী বীমা প্রোনওারী ংিা 
দ্বারা 1800 াপ্লর প্রথম সেপ্লও বা   ওাঙাওাসঙ মপ্লে শুরু ে. 

ক্ষররয়ন্টা াইফ ইন্পযুররন্প 
ক্রকাং ক্ষক্ষমরটড 

ভারপ্লত িাসপত প্রথম চীবন বীমা কওাম্পানী সঙ এওটি আংপ্লরসচ 
কওাম্পানী । 

ক্ষিটন ইন্পযুররন্প ক্রকাং ক্ষক্ষমরটড ভারপ্লত িাসপত ওরা প্রথম -চীবন সবমা 

ক্রবারে ক্ষমউচুয়া অযাক্ষউররন্প 
ক্রাাইট ক্ষক্ষমরটড 

প্রথম ভারতীে বীমা কওাম্পানী. এটা মমু্বাআ এ 1870 াপ্ল 
কঠিত ে 

নযালনা ইনক্ষররন্প 
ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক্ষমরটড 

ভারপ্লতর প্রাঘীনতম বীমা কওাম্পানী. এটা 1906 াপ্ল প্রসতসষ্ঠত 
ে এবং এটা এঔন বেবাসেও 

নে প্লনও ভারতীে কওাম্পাসন সবংল লতাব্দীর শুরুপ্লত স্বপ্লেলী অপ্লন্নাপ্লনর ফপ্ল পরবতীওাপ্ল িাপন 
ওরা ে. 

গুরুত্ব 

1912 াপ্ল, জীবন বীমা ক্রকাম্পাক্ষন আইন  প্রসভপ্লডন্ট ফাি অআন বীমা বেবা সনেন্ত্রণ ওরপ্লত 
কৃীত ে। চীবন বীমা কওাম্পানী অআন, 1912 এটা বািেতামূও ওপ্লর কয  সপ্রসমোম ার কটসব 
এবং কওাম্পানীর পযসাবতৃ্ত মূেসনিসারণ এওটি োওঘুেোসর দ্বারা প্রতেসেত ওরা প্লব। তপ্লব, ভারতীে 
এবং সবপ্লেলী কওাম্পানীর মপ্লিে মতা  তবমে বোত সঙ । 

বীমা অআন 1938 ভাররত বীমা ক্রকাম্পাক্ষন পক্ষরচানা ক্ষনয়ন্ত্রণ কররত ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ প্রথম আইন ক্ষছ। এই 

আইন, মরয় মরয় ংরলাক্ষধ্ত রয় এখন কাযপকরী। বীমা আইরনর ক্ষবধ্ান অনুযায়ী বীমা ক্ষনয়ন্ত্রক 

রকার দ্বারা ক্ষনযকু্ত করা রয়ক্ষছ। 
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b) জীবনবীমা জাতীয়করণ : 1956 াপ্ল চীবনবীমা বেবা চাতীেওরণ ে এবং চীবনবীমা 
ওপ্লপসাপ্লরলন (LIC of India) িাসপত ে। কআ মে 170 কওাম্পানী এবং 75 প্রসভপ্লডন্ট ফাি 
কাাআটি চীবনবীমা বেবা ওরত। 1956 কথপ্লও 199 বসি এওমাত্র সিওার চীবনবীমা 
বেবা ওরার সঙ LIC’র ত্ত্বািীন। 

c) অ জীবন বীমা জাতীয়করণ : 1972 াপ্ল ািারণ বীমা বেবা চাতীেওরণ অআন (GIBNA) 
সবসিবে  োর প্লঙ্গ,  চীবন বীমা বেবা  রাষ্ট্রােত্ত প্লেসঙ এবং ভারপ্লতর  ািারণ 
বীমা  ওপ্লপসাপ্লরলন (GIC) এবং  তার ঘার িীনি কওাম্পানী িাপন ওরা প্লেসঙ।ক  মপ্লে 
 চীবন বীমা বেবা ওরপ্লঙন এমন ভারপ্লতর 106 বীমা প্রোনওারী  সমসিত প্লেসঙ ভারপ্লতর 
GIC-র ঘার ােও ংকঠপ্লনর প্লঙ্গ 

d) মারাত্রা কক্ষমট এবং আইআরক্ষডএ : 1993 াপ্ল, মাপ্লাত্রা ওসমটি িাসপত ে  
প্রসতপ্লযাসকতার এওটি উপাোপ্লনর পুনঃপ্রবতস ন  সলল্প উন্নেপ্লনর চনে প্লেণ এবং  পসরবতস ন 
ুপাসরল ওরপ্লত। ওসমটি এর সরপ্লপাটস  চমা ওপ্লর  1994াপ্ল। 1997 াপ্ল বীমা সনেন্ত্রণ ওতৃস পি 
(IRA) প্রসতসষ্ঠত ে।  বীমা সনেন্ত্রও  উন্নেন অআন, 1999 (অআঅরসডএ)-এ পাল ো 
বীমা সনেন্ত্রও  উন্নেন ওতৃস পি (অআঅরসডএ) কঠন ওপ্লর 2000 াপ্লর এসপ্রপ্ল: চীবন এবং 
 চীবন বীমা উভে  সলপ্লল্পর চনে এওটি সবসিম্মত সনেন্ত্রও ংিা সপ্লপ্লব, অআঅরসডএ 
পরবতীওাপ্ল ২০১৪ াপ্ল অআঅরসডএঅআ সপ্লপ্লব নামওরণ ওরা প্লেপ্লঙ। 

২০১৫ াপ্ল বীমা অআন ংপ্ললািপ্লন, সওঙু সভন্ন লতস  কযাক ওরা প্লেপ্লঙ যা ভারপ্লত বীমা 
কওাম্পানীর ংজ্ঞা  কঠন সনেন্ত্রণ ওপ্লর। 
   
ভারতীে বীমা কওাম্পানীপ্লত এমন এও কওাম্পানীীী অপ্লঙ যাপ্লত কপাটস প্লফাস সবসনপ্লোকওারী  
সবপ্লেলী সবসনপ্লোকওারী দ্বারা আকুেআটি কলোপ্লরর মসিকত কাসডং, এআভাপ্লব সনিসারণ ওরা কযপ্লত 
পাপ্লর, ভারতীে মাসওানািীন  সনেন্ত্রণযুি ভারতীে বীমা কওাম্পানীর প্রপ্লেে আকুেআটি সবসনপ্লোক 
লতওরা উনপঞ্চাপ্ললর কবসল না ে। 
 
বীমা সনেপ্লমর ংপ্ললািন ভারপ্লত সবপ্লেলী কওাম্পাসন ম্বপ্লে লতস  রাপ্লঔ। এও সবপ্লেলী বীমা কওাম্পানী ভারপ্লত 

িাসপত কওান লাঔার মািেপ্লম পনুবীমাে সপ্ত প্লত পাপ্লর। “পুনবীমা” মাপ্লন  “এও বীমাওতস ার ছুাঁ সওর এও 

ভাক নে বীমাওতস া দ্বারা বীমা যা এও পারস্পসরও গ্রণপ্লযাকে সপ্রসমোপ্লমর চন্ে ছুাঁ সও গ্রণ ওপ্লর” 

 

5. আজরকর জীবন বীমা ক্ষলল্প 

বতস মাপ্লন, এআ পযসন্ত সবস্তাসরত, ভারপ্লত ওমসরত ২৪টি চীবন বীমা কওাম্পাসন অপ্লঙ । 

a) চীবন বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন (এঅআস) ভারপ্লতর এওটি পাবসও কক্টর কওাম্পাসন 

b) কবরওাসর ঔাপ্লত ২৩ চীবন বীমা কওাম্পাসন  অপ্লঙ 

c) কপািা সবভাক, ভারত রওাপ্লরর িীপ্লন,  ডাও চীবন বীমার মািেপ্লম চীবন বীমা 
বেবা পসরঘানা ওপ্লর, সওন্তু সনেন্ত্রপ্লওর এসিোর বসভূস ত। 

পরীিা - 1 
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সনম্নসসঔত কওানটি  ভারপ্লতর বীমা সলল্প সনেন্ত্রও? 

 I. ভারপ্লতর বীমা ওতৃস পি 
 II. বীমা সনেন্ত্রণ  উন্নেন ওতৃস পি 
 III. ভারতীে চীবন বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন 
 IV. ভাররতর াধ্ারণ বীমা করপপাররলন 

B. ক্ষকভারব বীমা কাজ করর 

অিুসনও বাসণচে ম্পসত্তর মাসওানা নীসতর উপর প্রসতসষ্ঠত প্লেসঙ। যঔন এওটি ম্পসত্ত  এওটি 
সনসেসি খটনার ওারপ্লণ (িসত বা ধ্বং দ্বারা) মান ারাে, ম্পসত্তর মাসও এওটি থসননসতও 
িসত কভাক ওপ্লরন।. তপ্লব যসে এওটি ািারণ তসব  ততসর ে, যা নরুূপ ম্পপ্লের এআ  
িরপ্লনর মাসওপ্লের  িুদ্র বোন সনপ্লে কঠিত ে, এআ পসরমাণ েভুস াকেচনও ওপ্লেওচনর দ্বারা ভুি  
িসতপূরণ ওরপ্লত বেবার ওরা কযপ্লত পাপ্লর. 

চ ওথাে, এওটি সনসেসি থসননসতও িসত এবং তার ফ ন ম্ভাবনা বীমা প্রসক্রোর মািেপ্লম  
এও বেসি কথপ্লও প্লনপ্লওর প্লঙ্গ িানান্তসরত ওরা কযপ্লত পাপ্লর । 

ংজ্ঞা 

এইভারব বীমারক  একট প্রক্ষেয়া ক্ষররব ক্ষবরবচনা করা ক্রযরত পারর যার দ্বারা  করয়কজরনর 

ক্রাকান,যারা েভুপ াগযজনকভারব এইরকম িক্ষত ক্রভাগ করর, অনুরূপ অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা / অবস্থায় 

উনু্ক্ত তারের মরধ্য ভাগ করা য়   

 

ক্ষচত্র 2 : ক্ষকভারব বীমা কাজ করর 

 

তপ্লব এঔাপ্লন এওটি প্রশ্ন অপ্লঙ 

i. এআ িরপ্লনর এওটি ািারণ তসব ততসর ওরপ্লত মানু সও তাপ্লের ওিাসচস ত প্লথসর াপ্লথ 
ংল ওরপ্লত ম্মত  প্লব? 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন 

বাক্ষ়ির মাক্ষরকর 
ক্রযাগোরনর  

ক্ষপ্রক্ষময়াম 

োক্ষব ক্ষনষ্পক্ষি 
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ii. তারা সওভাপ্লব সবো ওরপ্লব কয তাপ্লের বোন অপ্ল ওাসিত উপ্লেপ্ললে বেবার ওরা 
প্লচ্ছ? 

iii. তারা সওভাপ্লব চানপ্লত পারপ্লব কয তারা যা থসপ্রোন  ওরপ্লঙ তা ঔুব কবলী না ঔুব ামানে 

স্পিতঃ ওাউপ্লও প্রসক্রোটি শুরু এবং  ংকঠিত ওরপ্লত প্লব এবং এআ উপ্লেপ্ললের চনে  ম্প্রোপ্লের 
েেপ্লের এওপ্লচাট ওরপ্লঙ। কয  'কওউ' এওচন কয 'সবমা প্রোনওারী' সাপ্লব পসরসঘত, সতসন বোন 
সনিসারণ ওরপ্লবন প্রপ্লতেও বোসিপ্লও বলেআ ািারণ ভাাঁ াপ্লর সেপ্লত প্লব এবং সতসনআ িসতগ্রস্তপ্লের থস 
প্রোন ওরপ্লত অপ্লোচন ওরপ্লবন। 

সবমা প্রোনওারীপ্লও বলে  বেসি  ম্প্রোপ্লের অিা চে ওরপ্লত প্লব। 

1. ক্ষকভারব বীমা কাজ করর 

a) প্রথমত, এআ মস্ত এওটি ম্পে প্লত প্লব যার এওটি থসননসতও মূে অপ্লঙ। পসরম্পে : 
i. কভৌত প্লত পাপ্লর (এওটি কা ী বা এওটি ভবপ্লনর মত)  বা  
ii. প্রওৃত (নাম এবং হৃেেতার মপ্লতা)  প্লত পাপ্লর বা 
iii. বেসিকত প্লত পাপ্লর (প্লযমন এওচপ্লনর কঘাঔ, ঙ্গমূ এবং লরীপ্লরর নোনে সেও ) 

b) যসে এওটি সনসেসি খটনা খপ্লট তাপ্ল  ম্পে তার মান ারাপ্লত পাপ্লর। িসতর এআ 
ম্ভাবনাপ্লও ছুাঁ সও  বা ে। ছুাঁ সও খটনার ওারণ ংলে সাপ্লব পসরসঘত। 

c) পুসং নাপ্লম পসরসঘত এওটি নীসত অপ্লঙ। এটি সবসভন্ন বেসি কথপ্লও কনো বোনমপূ্লর 
(সপ্রসমোম সাপ্লব পসরসঘত)  ংগ্র সনপ্লে কঠিত। এআব বেসিপ্লের ম্পে নরুূপ এবং 
নরুূপ ছুাঁ সওপ্লত উন্মিু।  

d) তসবপ্লর এআ পসরমাণ ওপ্লেপ্লওর িসতপূরণ ওরপ্লত বেবহৃত ে,  যারা এওটি ংলে দ্বারা 
ৃি িসতর মু্মঔীন প্লত পাপ্লর 

e) তসব পুসং এবং তভাকে ওপ্লেপ্লওর িসতপুরপ্লণর এআ প্রসক্রো এওটি প্রসতষ্ঠাপ্লনর মািেপ্লম 
সনবসাসত ে যা  সবমা প্রোনওারী  সাপ্লব পসরসঘত।. 

f) সবমা প্রোনওারী প্রসতটি বেসির াপ্লথ এওটি বীমা ঘুসি ওপ্লর যারা  প্রওপ্লল্প ংলগ্রণ ওরপ্লত 
ঘাে।  এআরওম এওচন ংলগ্রণওারী বীমাওৃত বোসি সপ্লপ্লব পসরসঘত। 

2. বীমার ক্রবাঝা হ্রা করা 

ছুাঁ সও কবাছা বপ্লত কবাছাে ঔরঘ, কাওান এবং িমতাপ্লও যা  এওটি প্রেত্ত িসত পসরসিসত / 
খটনাে উন্মিু োর ফপ্ল এওচনপ্লও ে ওরপ্লত ে। 
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ক্ষচত্র 3: ঝুুঁ ক্ষক ক্রবাঝা যা একজন বন করর 

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

 

a) ঝুুঁ ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা 

ঝুুঁ ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা কাওান সনপ্লে কঠিত যা অপ্ল কভাক ওপ্লর বা ীর কাপ্লওরা (এবং 
বেবা আউসনট) ,ঔাাঁটি ছুাঁ সও খটনার এওটি ফাফ সাপ্লব।  এআ িসত প্রােআ প্রতেি  
পসরমাপপ্লযাকে এবং প্লচআ বীমা  দ্বারা  িসতপূরণ ওরপ্লত পারা যাে। 

উোরণ 

যঔন এওটি ওারঔানা সগ্নওাপ্লি ধ্বং ে, িসতগ্রস্ত বা ধ্বং পপ্লণের প্রওৃত মূে নমুান ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর এবং িসতপূরণ কেো কযপ্লত পাপ্লর তাপ্লও কয কাওাপ্লন ভুকপ্লঙ. 

যক্ষে ক্রকান বযাক্ষক্তর াটপ  াজপ াক্ষর য়, তার ক্ষচক্ষকৎার খরচ জ্ঞাত য় এবং িক্ষতপরূণ করা য়. 

এ ঙা া সওঙু পপ্লরািভাপ্লব িসত প্লত পাপ্লর । 

উোরণ 

অক্ষিকারন্ড বযবাক্ষয়ক কাজকমপ ক্ষবক্ষিত রত পারর এবং ারভর িক্ষত রত পারর যা অনুমান 

করা যায় এবং  ক্রয ক্রাকারন  ভুগরছ  তারক িক্ষতপরূণ ক্রেয়া ক্রযরত পারর। 

b) ঝুুঁ ক্ষকর ক্রগৌণ ক্রবাঝা 

িরুন,এরওম কওান খটনা খপ্লট না এবং কওান িসত ে না।তার মাপ্লন এআ সও কয যারা  
ংলপ্লে উন্মিু তারা কওান কবাছা বন ওপ্লর না? উত্তরটি  কয  প্রাথসমও কবাছা বাে সেপ্ল, 
এওচন  এওটি ছুাঁ সওর ককৌণ কবাছা বন ওপ্লর । 

ছুাঁ সওর ককৌণ কবাছা ঔরঘ এবং প্রো সনপ্লে কঠিত যা এওচনপ্লও বন ওরপ্লত ে, শুিুমাত্র 
খটনা কথপ্লও যা  িসত পসরসিসতপ্লত উন্মিু। এমনসও যসে বা খটনা  না খপ্লট,  এআ কবাছা  
তঔন বন ওরপ্লত প্লব।. 

অমাপ্লের এআ ভার  ম্বপ্লে সওঙু কবাছা যাও: 
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i. প্রথমত ভে এবং েসুশ্চন্তা দ্বারা ৃি লারীসরও  মানসও ঘাপ অপ্লঙ। উপ্লদ্বক বেসি কথপ্লও 
বেসিপ্লত  পৃথও প্লত পাপ্লর, সওন্তু এওচন বেসির ভাপ্লা থাওাপ্লও প্রভাসবত ওপ্লর এবং তার 
উপর ঘাপ ৃসি ওরপ্লত পাপ্লর। 

ii. সদ্বতীেত এওটি িসত খটপ্লব বা খটপ্লব না  তা ম্পপ্লওস  যঔন সনসশ্চত,   তঔন সবঘিণ 
তা  এরওম এওটি পসরণাম পূরপ্লণর চনে এওটি ংরসিত তসব এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔা। 
এরওম এওটি তসব রাঔার চনে ঔরঘ। উোরণস্বরূপ বা যাে, এরওম তসব এওটি 
স্বচ্ছ অওাপ্লর নসুষ্ঠত ে এবং ওম অে ফন প্লত পাপ্লর। 

সবমা প্রোনওারীপ্লও এওটি  ছুাঁ সও স্তান্তর ওপ্লর, মপ্লনর লাসন্ত কভাক ওরা ম্ভব প্লে প্লঠ যঔন 
তসব সবসনপ্লোক যা  নেথাে এওটি ংরিণ সাপ্লব  রাপ্লনা প্লেপ্লঙ এবং এওচপ্লনর  বেবা 
পসরওল্পনা অপ্লরা ওাযসওর ওরা প্লেপ্লঙ।  ঠিওভাপ্লব এআ ওারপ্লণ বীমার প্রপ্লোচন ে। 

পরীিা 2 

সনম্নসসঔতর মপ্লিে কওানটি ছুাঁ সওর এওটি ককৌণ কবাছা ? 

 I. বেবা প্রসতবেও মূে 
 II. ামগ্রী িসতগ্রস্ত মূে 
 III. ভসবেপ্লতর ম্ভাবে িসতর পরূপ্লণর চনে এওটি ংিান সাপ্লব মচেু এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔা 
 IV. াটপ  অযাটারকর ফর াপাতার ক্ষচক্ষকত্াধ্ীন খরচ 

 

 

C. ঝুুঁ ক্ষক বযবস্থাপনা ক্রকৌল 

অপ্লরওটি প্রশ্ন সচজ্ঞাা ওরা কযপ্লত পাপ্লর: বীমা ব িরপ্লণর ছুাঁ সও পসরসিসতপ্লত  ঠিও মািান  সও 
না.। উত্তর  ে 'না'। 

বীমা  শুিুমাত্র এও পেসত যা দ্বারা  বেসি তাপ্লের ছুাঁ সও পসরঘানা ঘাআপ্লত পাপ্লর। এঔাপ্লন তারা 
এওটি বীমা কওাম্পানীপ্লও তাপ্লের মু্মঔীন ো ছুাঁ সও স্তান্তর ওপ্লর। তপ্লব  ছুাঁ সওর প্লঙ্গ ম্পসওস ত 
সওঙু নোনে পেসত অপ্লঙ, যা নীপ্লঘ বোঔো ওরা  : 

1. ঝুুঁ ক্ষক পক্ষরার 

এওটি িসত পসরসিসত এস প্লে  ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ ছুাঁ সও পসরার সাপ্লব পসরসঘত।  এআভাপ্লব এওচন 
কওাপ্লনা ম্পসত্ত, বেসি বা ওাযসওাপ এ াপ্লনার কঘিা ওরপ্লত পাপ্লর যা সেপ্লে এওটি উন্মিুতা যুি 
প্লত পাপ্লর । 

উোরণ 

i. নে ওাউপ্লও উত্পােন ঘুসিবে ওরার দ্বারা এওচন সনসেস ি উত্পােন ছুাঁ সও বন ওরপ্লত 
স্বীওার ওরপ্লত পাপ্লর । 

ii. এওচন এওটি েখুসটনা খটার ভপ্লে বাস র বাআপ্লর ছুাঁ সও কনপ্লব না বা যঔন সবপ্লেপ্লল ুি বার ভপ্লে  ভ্রমণ 
ওরপ্লত পাপ্লর না. 
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সওন্তু ছুাঁ সও পসরার ছুাঁ সও কমাওাসবাে কনসতবাঘও উপাে। বেসিকত এবং ামাসচও গ্রকসত কআব 
ওাযসক্রম কথপ্লও অপ্ল যার  সওঙু ছুাঁ সও গ্রণ ওরা  প্রপ্লোচন এআ িরপ্লনর ওাযসক্রম  এ াপ্লনার 
দ্বারা,বেসি  মাচ কআব ুসবিা ারাপ্লব যা এআিরপ্লনর ছুাঁ সও গ্রণ ওাযসক্রম প্রোন ওরপ্লত পাপ্লর 
। 

2. ঝুুঁ ক্ষক ধ্ারণ 

এওচন  ছুাঁ সও প্রভাব পসরঘানা ওরার কঘিা ওপ্লর এবং ছুাঁ সও এবং  তার প্রভাব ে ওরার সোন্ত 
কনে সনপ্লচআ ।এটি অত্ম বীমা সাপ্লব পসরসঘত । 

উোরণ 

একট বযবা ক্রকন্দ্র এমন ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনরত পারর, ক্রয একট ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ীমা পযপন্ত ক্রছাট িক্ষত য কররত 

ক্ষনরজর রে ঝুুঁ ক্ষক বজায় রাখরত এট ক্ষনভপ র কররব িমতা এবং অক্ষভজ্ঞতার উপর। 
 

3. ঝুুঁ ক্ষক হ্রা  ক্ষনয়ন্ত্রণ 

ছুাঁ সও পসরাপ্লরর তুনাে এটি অপ্লরা বাস্তব এবং প্রাসঙ্গও পন্থা ।এটির মাপ্লন  এওটি িসত ংখটপ্লনর 
ম্ভাবনা ওমাপ্লত পেপ্লিপ গ্রণ এবং / থবা এআ িরপ্লনর িসত খটপ্ল  তার প্রভাপ্লবর ভোবতা   
ওমাপ্লনা।   

গুরুত্ব 

পেরিপ ংঘটন ম্ভাবনা কমারনা 'িক্ষত প্রক্ষতররাধ্' ক্ষারব পক্ষরক্ষচত ।. িক্ষতর মাত্রা কমারত 
বযবস্থারক 'িক্ষত ক্ষনরন' বা য়।. 

ছুাঁ সও হ্রা এও থবা সিও মািেপ্লম িসতর দ্রুসত এবং / থবা অওৃসতর হ্রা ওরার প্লঙ্গ 
চস ত: 

a) ক্ষলিা  প্রক্ষলিণ কযমন ওমীপ্লের চনে সনেসমত "অগুন সি", কপ্লমট এবং ীট কবল্ট 
এবং অপ্লরা সওঙু পপ্লর  ঘাওপ্লের, ট্রাও পাপ্লরটরপ্লের, চনে পযসাপ্ত প্রসলিণ সনসশ্চত ওপ্লর। 

এর এওটা উোরণ প্লত পাপ্লর চাে ফুড এ াপ্লনার চনে সু্কপ্লর সলশুপ্লের সলিা কেো । 

b) পক্ষররবলগত পক্ষরবতপ ন, কযমন "প্রওৃত" বিার উন্নসত ,উোরণস্বরূপ ভা তাা,  
চানাাে বার বা লাটার, কঘাপ্লরর বা ফাোর এামস বা সনবসাপও যন্ত্র াকাপ্লনা। রাষ্ট্র েূণ 
এবং লব্দ মাত্রা সনেন্ত্রপ্লণর চনে বেবিা গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লর চনকপ্লণর স্বািে বিা উন্নত 
ওরপ্লত। মোপ্লসরো ি, সনেসমত ঙ াপ্লনা  করাপ্লকর প্রােভুস াব প্রসতপ্লরাি ওরপ্লত াাযে 
ওপ্লর। 

c) ক্ষবপজ্জনক বা ঝুুঁ ক্ষকপণূপ অক্ষভযান ততক্ষর পক্ষরবতপ ন, যন্ত্রপাসত  রঞ্জাম বেবার ওরার মে 
বা নোনে ওাচগুপ্লা ওরার মে 

উোরণস্বরূপ: এওটি ুি চীবনিারা বম্বন ওরা এবং ঠিও মপ্লে ঠিওভাপ্লব ঔাো 
ুি োর প্রপ্লওাপ ওমাপ্লত াাযে ওপ্লর. 
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d) ক্ষবরেে, এও িাপ্লন ম্পসত্ত কওন্ধীভূত ওরার বেপ্ল সবসভন্ন বিাপ্লনর মপ্লিে ম্পসত্তর সবসভন্ন 
সবে ঙ াপ্লনা,   ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ ওরার এওটি পেসত । িারণাটি  , যসে এওটি 
েখুসটনা এও িাপ্লন খপ্লট , এর প্রভাব হ্রা ওরা কযপ্লত পাপ্লর এও চােকাে বসওঙু না  
করপ্লঔ।  

উোরণস্বরূপ: সবসভন্ন গুোপ্লম ঞ্চে ওপ্লর পসরংঔোপপ্লত্রর িসত ওমাপ্লনা কযপ্লত পাপ্লর। এমনসও 
যসে এগুসর এওটি ধ্বং ে,  প্রভাব প্লনও হ্রা পাপ্লব। 

4. ঝুুঁ ক্ষক অথপায়ন 

কয কাওান খটপ্লত পাপ্লর তা পূরণ ওরপ্লত কয তসব ংিান তা কবাছাে এটি। 

a) স্ব থসােপ্লনর মািেপ্লম ছুাঁ সও িারণ কয কওাপ্লনা িসতর চনে স্ব পসরপ্ললাি ওরপ্লত ে। এআ 
প্রসক্রোে, ফামস নমুান ওপ্লর এবং তার সনচস্ব ছুাঁ সওর থসােন ওপ্লর,  তার সনপ্লচর বা িার 
তসব মািেপ্লম,   এটি অত্ম বীমা সাপ্লব পসরসঘত। এঙা া ফামস িসতর  প্রভাব ওম ওরপ্লত 
সবসভন্ন ছুাঁ সও হ্রা পেসত সনপ্লোসচত ওরপ্লত পাপ্লর, তদ্বারা িসত তাপ্লের িারপ্লন থাওপ্লব। 

b) ছুাঁ সও িানান্তর  ছুাঁ সও িারপ্লণর এওটি সবওল্প। ছুাঁ সও িানান্তর নে পিপ্লও িসতর চনে োসেত্ব 
স্তান্তর ওপ্লর থাপ্লও।এঔাপ্লন.প্লাওান যা এওটি অওসিও খটনার (বা সবপে) ফপ্ল প্লত পাপ্লর   
নে ত্তাে িানান্তর ওরা ে । 

বীমা  ঝুুঁ ক্ষক স্থানান্তররর এক প্রধ্ান ধ্রন , এবং এটা বীমা িক্ষতপরূরণর মাধ্যরম ক্ষনশ্চয়তা দ্বারা 
অক্ষনশ্চয়তা প্রক্ষতস্থাপন করার  অনুমক্ষত ক্রেয়। 

বীমা বনাম ক্ষনক্ষশ্চতকরণ 

বীমা এবং সনসশ্চতওরণ  উভে বাসণসচেওভাপ্লব পসরঘাসত কওাম্পাসন দ্বারা কেো অসথসও পণে। 
আোনীং েআু এর মপ্লিে পাথসওে ক্রমবিসমানভাপ্লব ছাপা প্লে ককপ্লঙ এবং সওঙুটা নরুূপ সাপ্লব কৃীত 
ে। তপ্লব সনম্নসসঔত অপ্লাঘনাে  েআু এর মপ্লিে ূক্ষ্ম পাথসওে কবাছা যাে। 

বীমা এওটি খটনার ুরিা কবাছাে কযটা   খটপ্লত পাপ্লর কযঔাপ্লন সনসশ্চতওরণ  এওটি খটনার 
ুরিা কবাছাে  কযটা খটপ্লব। সবমা ছুাঁ সওপ্লত ন্তভুস সি প্রোন ওপ্লর, অর সনসশ্চতওরণ এওটি সনসেসি 
খটনা কযমন মতুৃে যা ন্তভুস সি ওপ্লর সনসশ্চত, শুিুমাত্র  খটনার মে সনসশ্চত। সনসশ্চতওরণ 
পসস চীবন ওভারর প্লঙ্গ ংযুি। 
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ক্ষচত্র 4: বীমা সওভাপ্লব বীমাওারীপ্লও  িসতপূরণ ওপ্লর। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ক্রকারনা বযক্ষক্ত ক্রমাটর বীমা কক্ষররয়রছন 

উক্ষন েঘুপটনায় পর়িন 

উক্ষন োক্ষব কররন 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন নার িক্ষতপরূণ কররন 
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ছুাঁ সও িানান্তর ওরার নে উপাে অপ্লঙ। উোরণস্বরূপ, যঔন এওটি ফামস এওটি েপ্লর ংল,  
ছুাঁ সও িানান্তসরত প্লত পাপ্লর ঊধ্বসতন েপ্ল যা  তারপর িসতর অসথসও ংিান ওরপ্লব।  

ুতরাং, বীমা ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি পেসত । 

পরীিা 3 

সনম্নসসঔপ্লতর মপ্লিে কওানটি ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসত ? 

 I. বোংও এফসড 
 II. বীমা 
 III. আকুেআটি কলোর 
 IV. সরপ্লে এপ্লিট 
 

D. ঝুুঁ ক্ষক পক্ষরচানার একট াক্ষতয়ার ক্ষররব বীমা 

যঔন অমরা এওটি ছুাঁ সও ম্পপ্লওস  ওথা বস, অমরা অপ্ল খপ্লট ককপ্লঙ এরওম এওটি িসতর উপ্লেঔ 
ওসর না সওন্তু খটপ্লত পাপ্লর এমন এওটি িসতর ওথা উপ্লেঔ ওসর। তএব এটা এওটি প্রতোসলত 
িসত। এআ প্রতোসলত িসতর ঔরঘ (যা ছুাঁ সওর ঔরপ্লঘর মান ে) েআু সবপ্লের পণে: 

i. কয সবপসত্তর ম্ভাবনা বীমা ওরা প্লচ্ছ, তা যসে খপ্লট তার িসত 

ii. প্রভাব বা িসতর পসরমাণ যা ফ সাপ্লব কভাক ওরপ্লত প্লত পাপ্লর 

ছুাঁ সও ঔরঘ বসৃে পাপ্লব ম্ভাবনা এবং িসতর পসরমাণ উভপ্লের প্লঙ্গ রাসর নপুাপ্লত ।তপ্লব,যসে 
িসতর পসরমাণ ঔুব উচ্চ ে, এবং তার ংখটপ্লনর ম্ভাবনা 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,  িসত যা প্লব তার ভারবন 
ঔরপ্লঘর প্রসত ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ কতৌ ওরা প্রপ্লোচন। ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ  বীমা সপ্রসমোম - 
এটি পূবসবতী নপু্লচ্ছপ্লে উপ্লেঔীওৃত  েআু সবে কেো অপ্লঙ।  বীমার  চনে কিষ্ঠ পসরসিসত প্লব 
কঔাপ্লন কযঔাপ্লন ম্ভাবনা ঔবুআ ওম সওন্তু িসত প্রভাব ঔুব কবলী। এরওম কিপ্লত্র,  এর বীমা 
(সপ্রসমোম) মািেপ্লম ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ প্লনও ওম প্লব থঘ সনপ্লচর উপর এটির বন ঔরঘ ঔবু 
কবলী প্লত পাপ্লর।   

a) ামারনযর জনয অরনক ঝুুঁ ক্ষক ক্রনরবন না: এওটি যুসিঙ্গত ম্পওস  প্লত প্লব ছুাঁ সও স্তান্তর 
ঔরঘ এবং প্রাপ্ত মাপ্লনর  মপ্লিে । 

উোরণ 

এটর অথপ ক্ষক একট াধ্ারণ ব ক্রপন বীমা করা ? 

 

b) আপনার যা িক্ষত করার  ামথপয তার ক্রবলী ঝুুঁ ক্ষক ক্রনরবন না: যসে এওটি খটনার ফপ্ল 
উসিত  িসত এত  ব  ে কয এটি কেউসোর ওাঙাওাসঙ বিা ততসর ওরপ্লত পাপ্লর, 
ছুাঁ সও িারণ বাস্তবম্মত এবং উপযুি.  প্রতীেমান ে না। 

উোরণ 

একট ব়ি ক্রত ক্রলাধ্নাগার ধ্বং বা িক্ষতগ্রস্ত রত র ক্ষক রব? একট ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক িক্ষত 

বন কররত মথপয? 

 

c) াবধ্ারন ঝুুঁ ক্ষকর ম্ভাবয ফাফ ক্ষবরবচনা করুন: কআব ম্পপ্লের বীমা ওরপ্ল ভা ে 
যার চনে এওটি িসত ংখটপ্লনর (তীব্রতা) ম্ভাবনা ওম, সওন্তু ম্ভাবে ওাঠিনে (প্রভাব), 
উচ্চ। 

উোরণ 

ক্রকউ ক্ষক একট মাকাল উপগ্র বীমা না কররত ামথপয ? 

 

পরীিা 4 

সনম্নসসঔত পসরসিসতর মপ্লিে কওানটি বীমা পপ্লরাোনা চাসর ওপ্লর  ? 

 I. এওটি পসরবাপ্লরর এওমাত্র উপাচস নওারী মপ্লে মারা কযপ্লত পাপ্লর 

 II. এওচন বেসি তার টাওার বোক ারাপ্লত পাপ্লরন 

 III. িও মপূ্লের ঘরম পতন প্লত পাপ্লর 
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 IV. একট বা়িী  প্রাকৃক্ষতক িক্ষতর কাররণ8 মান ারারত পারর। 

 

E. মারজ বীমার ভূক্ষমকা 

বীমা কওাম্পাসন এওটি কেপ্ললর থসননসতও উন্নেপ্লন গুরুত্বপূণস ভূসমওা পান ওপ্লর।  কেপ্ললর ম্পে 
রিা ওরা এবং ংরসিত ওরা প্লচ্ছ তা সনসশ্চত ওরার চনে তারা গুরুত্বপূণস প্লথস এওটি বোন 
রাঔপ্লঙ। তাপ্লের বোপ্লনর সওঙু নীপ্লঘ কেো । 

a) তাপ্লের সবসনপ্লোকগুস বৃৎভাপ্লব মাপ্লচর উপওার ওপ্লর। এওটি বীমা কওাম্পানীর লসি এআ 
সবপ্লে কয সবপু পসরমাণ ংগ্র ওরা এবং সপ্রসমোম অওাপ্লর পসরমাণ এওসত্রত ওরা । 

b) এআ তসব ংগ্র ওরা ে এবং পসসিারওপ্লের ুসবিার চনে িপ্লর রাঔা ে।বীমা 
কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে এআ েসৃিভসঙ্গ রাঔা প্রপ্লোচন এবং এআ তসব সনপ্লে ওাচ ওরার কিপ্লত্র 
তাপ্লের মস্ত সোন্ত ওরা প্রপ্লোচন এমন উপাপ্লে যা ম্প্রোেপ্লও উপওৃত ওপ্লর।  এটি  তার 
সবসনপ্লোপ্লক  প্রপ্লযাচে। কচনে ফ বীমা কওাম্পাসনগুপ্লাপ্লও ফটওামূও উপ্লেোক থসাৎ  
িও এবং কলোপ্লর সবসনপ্লোক ওরপ্লত কেঔা যাে না। 

c) বীমা পেসত প্লনও প্রতেি  পপ্লরাি ুসবিা প্রোন ওপ্লর বেসিপ্লও,তার পসরবারপ্লও,  সলল্প 
 বাসণচেপ্লও এবং ম্প্রোে এবং এওটি ম্পূণস চাসতপ্লও।   বীমাওারী -বেসি  বেবাে 
প্রসতষ্ঠান উভে-  রাসর উপওৃত ে  ওারণ এওটি েখুসটনা বা অওসিও খটনা দ্বারা 
ৃি িসতর পসরণসত কথপ্লও তাপ্লের রিা ওরা ে। এআভাপ্লব, বীমা এওটি প্লথস সলপ্লল্প মূিন 
রিা ওপ্লর এবং বেবা এবং সলপ্লল্প অর ম্প্রারণ এবং উন্নেপ্লনর চনে মূিন মিু ওপ্লর। 

d) বীমা বেসির ভসবেপ্লতর প্লঙ্গ যুি থাওা ভে, সঘন্তা  উপ্লদ্বকপ্লও  সরপ্লে কফপ্ল এবং 
এআভাপ্লব বেবা উপ্লেোপ্লক সবনামপূ্লে মূিন সবসনপ্লোপ্লক উত্া কেে এবং সবেেমান ম্পপ্লের 
েি বেবাপ্লরর উন্নসত ওপ্লর। এআভাপ্লব বীমা  ওমসংিান ুপ্লযাপ্লকর  প্রচপ্লন্মর প্লঙ্গ  
বাসণসচেও এবং সলল্প উন্নেপ্লন উত্া কেে, যার ফপ্ল এওটি িু থসনীসত এবং  বসিসত 
চাতীে উত্পােনলীতাে বোন রাপ্লঔ। 

e) এওটি বোংও বা অসথসও প্রসতষ্ঠান ম্পসত্তর উপরঅকাম ঋণ সেপ্লত  পাপ্লর না, যসে না এটা 
বীমাপ্লযাকে সবপে দ্বারা িসত বা াসনর সবরুপ্লে বীমা ওরা ে। তাপ্লের সিওাংলআ 
মান্তরা সনরাপত্তা সাপ্লব পসস সনিসারপ্লণর উপর কচার কেে।. 

f) এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অপ্লক, বীমা প্রোনওারীরা বীমা ওরা প্লব কআ ম্পসত্তর মীিা  
পসরেলসপ্লনর বেবিা ওপ্লর কযাকে প্রপ্লওৌলী এবং নে সবপ্ললজ্ঞপ্লের দ্বারা।  তারা শুিমুাত্র 
করটিং উপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও সনণসে ওপ্লর না, এঙা া বীমাওারীপ্লও পরামলস এবং পুাসরল ওপ্লর, 
ছুাঁ সওপ্লত সবসভন্ন উন্নসত, যা সপ্রসমোপ্লমর সনম্ন ার অওসসত ওপ্লর। 

g) বীমা কেপ্লল তবপ্লেসলও মদু্রা  উপাচস নওারী এওটি ঔাত সপ্লপ্লব রপ্তাসন বাসণচে, সলসপং এবং 
বোসেং পসরপ্লবার প্লঙ্গ কিণীবে থাপ্লও। ভারতীে বীমা প্রোনওারীরা 30 টির কবসল কেপ্লল 
ওাচ ওপ্লর। এআব ওাচওমস তবপ্লেসলও মদু্রা  এবং েলৃে রপ্তাসন প্রসতসনসিত্ব উপাচস ন ওপ্লর। 
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h) বীমা প্রোনওারীরা খসনষ্ঠভাপ্লব সবসভন্ন ংিা এবং অগুন িসত প্রসতপ্লরাি, পণেম্ভার িসত 
প্রসতপ্লরাি, সলল্প সনরাপত্তা এবং  ও সনরাপত্তাে চস ত   প্রসতষ্ঠাপ্লনর প্লঙ্গ যুি থাপ্লও।. 

তথয 

বীমা এবং ামাক্ষজক ক্ষনরাপিা 

a) এটা এঔন স্বীওৃত কয ামাসচও সনরাপত্তা সবিান  রাপ্লষ্ট্রর এওটি বািেবািওতা। এআ উপ্লেপ্ললে 
রাচে দ্বারা কৃীত সবসভন্ন অআন, ামাসচও সনরাপত্তার এওটি াসতোর সপ্লপ্লব বািেতামূও বা 
কস্বচ্ছাপ্লবী বীমার বেবারপ্লও ন্তভুস ি ওপ্লর। কওন্ধীে   রাচে রওার এআভাপ্লব তাপ্লের 
ামাসচও ঙ্গীওার পূরণ ওপ্লর  সনসেসি ামাসচও সনরাপত্তা প্রওপ্লল্পর িীপ্লন সপ্রসমোম োন ওপ্লর। 
সলল্প ওমসঘারী এবং তাপ্লের পসরবার যারা বীমাওৃত বেসি তাপ্লের ুসবিার চনে, ুিতা, 
ঙ্গাসন, মাতৃত্ব এবং মতুৃের ঔরপ্লঘর  থস প্রোন ওরপ্লত ওমসঘারী রাচে বীমা অআন, 1948 
ওমসঘারী রাচে বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন-এর চনে থস প্রোন ওপ্লর। রওার ওতৃস ও  সবজ্ঞসপ্ত কেো 
সনসেসি সলল্প এাওাে প্রওল্পটি ওাচ ওপ্লর । 

 

b. রওাসর পৃষ্ঠপ্লপাওতাে ামাসচও ুরিা প্রওপ্লল্প বীমাওারী এও গুরুত্বপূণস ভূসমওা পান ওপ্লর 
কযমন 

 

1. রাষ্ট্রীে ওৃস বীমা কযাচনা 
2. রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা 
3. প্রিান মন্ত্রী চীবন কচোসত বীমা কযাচনা 
4. প্রিাীান মন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা 
এআগুস ািারণভাপ্লব ম্প্রোপ্লের উপওার ওপ্লর। 

c)  এওটি বাসণসচেও সভসত্তপ্লত পসরঘাসত ব গ্রামীণ বীমা সস্কম, গ্রামীণ পসরবাপ্লরর ামাসচও 
সনরাপত্তা প্রোন ওরপ্লত কল পযসন্ত নক্সাসেত ওরা ে. 

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

উপব্ধ করর যার ামাক্ষজক ক্ষনরাপিার চরম উরেলয আরছ।উোরণ:  জনতা বযক্ষক্তগত 

েঘুপটনা, জন আররাগয ইতযাক্ষে। 

পরীিা 5 

নীপ্লঘর বীমা প্রওপ্লল্পর মপ্লিে কওানটি  এওচন সবমা প্রোনওারী দ্বারা ঘাাপ্লনা ে এবং রওার দ্বারা 
অপ্লোচন ওরা ে না? 

 I. ওমসঘারী রাচে বীমা ওপ্লপসাপ্লরলন 
 II. লে বীমা প্রওল্প 
 III. চন অপ্লরাকে 
 IV. উপররর বগুক্ষ 
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ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ 

 বীমা  ছুাঁ সও পুসং-এর মািেপ্লম ছুাঁ সও িানান্তর । 

 বাসণসচেও বীমা বেবার উত্ অচ কযভাপ্লব ঘঘস া ওরা ে িপ্লন প্লেড এর ওসফ াউ কথপ্লও 
তার ূত্র পাো ককপ্লঙ।। 

 এওটি বীমা বেবিাে সনম্নসসঔত ত্ত্বা চস ত থাপ্লও : 

 ম্পসত্ত, 
 ছুাঁ সও, 
 সবপসত্ত, 
 ঘুসি, 
 বীমা প্রোনওাসর এবং 
 বীমাওাসর 

 যঔন নরুূপ ছুাঁ সওপ্লত উন্মিু থাওা নরুূপ ম্পেম্পন্ন বেসি তসবপ্লর এওটি ািারণ 
পসরমাপ্লনর মপ্লিে বোন ওপ্লর, এটি পুসং সাপ্লব পসরসঘত ে । 

 বীমা ঙা া নোনে ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌলগুস : 

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

 বীমাপ্লত মূ সনেমগুস : 

 অপনার ারাপ্লনার ামপ্লথসের কঘপ্লে কবলী ছুাঁ সও কনপ্লবন না, 
 াবিাপ্লন ছুাঁ সওর ম্ভাবে ফাফ সবপ্লবঘনা ওরুন এবং 
 ামাপ্লনের চনে কবলী ছুাঁ সও কনপ্লবন না 

মূ লতপ াবী 

1. ছুাঁ সও 
2. পুসং   
3. ম্পসত্ত 
4. ছুাঁ সওর কবাছা  
5. ছুাঁ সও পসরার 
6. ছুাঁ সও সনেন্ত্রণ 
7. ছুাঁ সও িারণ 
8. থসােপ্লন ছুাঁ সও 
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9. ঝুুঁ ক্ষক স্তান্তর 

ক্ষনরজরক পরীিা কররত উির ক্ষেন 

উির  1 

ঠিও উত্তর  II 

বীমা সনেন্ত্রণ  উন্নেন ওতৃস পি ভারপ্লতর বীমা সলপ্লল্পর সনেন্ত্রও. 

উির  2 

ঠিও উত্তর  III 

ভসবেপ্লতর ম্ভাবে িসতর চনে এওটি ংিান সাপ্লব মচেু এওপাপ্লল সরপ্লে রাঔার প্রপ্লোচনীেতা 
ছুাঁ সওর এওটি ককৌণ কবাছা 

উির  3 

ঠিও উত্তর  II 

বীমা ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসত. 

উির  4 

ঠিও উত্তর  I 

এওটি পসরবাপ্লরর উপাচস নওারী ওাপ্ল মারা কযপ্লত পাপ্লর, মগ্র পসরবার করপ্লঔ, এবং তাপ্লেরআ 
ভরণপ্লপাপ্লণর বেবিা ওরপ্লত প্লব এআ িরপ্লনর এওটি পসরসিসত পপ্লরাোনা চাসর ওপ্লর চীবন বীমা 
ক্রে ওরার উপর 

উির  5 

ঠিও উত্তর  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  বা ে ________ . 

 I. ঞ্চে 

 II. সবসনপ্লোক 

 III. বীমা 

 IV. ছুাঁ সও প্রলমন 

প্রশ্ন 2 
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ছুাঁ সও ংখটন ম্ভাবনা ওমাপ্লনার বেবিা  পসরসঘত ে  _____ 

 I. ছুাঁ সও িারণ 

 II. িসত প্রসতপ্লরাি 

 III. ছুাঁ সও িানান্তর 

 IV. ছুাঁ সও পসরার 

প্রশ্ন 3 

বীমা প্রোনওারীপ্লও ছুাঁ সও িানান্তর ওপ্লর, এটি ম্ভব প্লে প্লঠ ___________  . 

 I. অমাপ্লের ম্পে ম্পপ্লওস  মনপ্লযাকী প্লে প া 

 II. এওটি িসতর খটনাে বীমা কথপ্লও থস উপাচস ন ওরা 

 III. অমাপ্লের ম্পসত্তর মু্মঔীন ম্ভাবে ছুাঁ সও উপ্লপিা ওরা 

 IV. মপ্লনর লাসন্ত উপপ্লভাক ওরা এবং অপ্লরা ওাযসওরভাপ্লব এওচপ্লনর বেবাসেও পসরওল্পনা ওরা 

প্রশ্ন 4 

অিুসনও বীমা বেবার উদ্ভপ্লবর সঘহ্ন পাো যাপ্লব __________ 

 I. কনৌ 

 II. প্লেড 

 III. করাড 

 IV. মাপ্লাত্রা ওসমটি 

প্রশ্ন  5 

বীমা প্রপ্লঙ্গ 'ছুাঁ সও িারণ' এওটি বিা সনপ্লেসল ওপ্লর কযঔাপ্লন _____ . 

 I. িসত বা নপ্লির ম্ভাবনা কনআ 

 II. খটনা উৎপােনওারী িসতর কওান মান কনআ 

 III. ম্পসত্ত বীমা দ্বারা অতাভুি ওরা ে 

 IV. এওচন ছুাঁ সও এবং তার প্রভাব বন ওরার সোন্ত কনে 

প্রশ্ন  6 

সনম্নসসঔত সববসৃতর কওানটি তে? 

 I. বীমা ম্পে ুরসিত ওপ্লর 

 II. বীমা এর িসত করাি ওপ্লর 

 III. বীমা িসতর ম্ভাবনা হ্রা ওপ্লর 
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 IV. যঔন ম্পসত্তর িসত ে বীমা থস বন ওপ্লর 

প্রশ্ন  7 

400 খপ্লরর মপ্লিে, কযগুসর এপ্লওওটির মূে ২০০০০টাওা,  প্রসত বঙর কপ্ল  4টি  খর পুপ্ল  ককপ্ল  
80,000টাওার এওটি সম্মসত িসত ে। এআ িসতপূরণ ভা ওরপ্লত প্রসতটি মাসপ্লওর বাসসও 
বোন সও প্লব ? 

 I. টা: ১০০ / - 

 II. টা: ২০০ / - 

 III. টা: ৮০ / -  

 IV. টা: ৪০০ / - 

প্রশ্ন 8 

সনম্নসসঔত সববসৃত কওানটি তে? 

 I. বীমা 'প্লনও'-এর দ্বারা 'ওপ্লেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত 

 II. বীমা  এওচন বেসির  নে বেসিপ্লও ছুাঁ সও িানান্তপ্লরর এওটি পেসত 

 III. বীমা  ওপ্লেপ্লওর দ্বারা  'প্লনও'-র কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত 

 IV. বীমা   ওপ্লেপ্লওর াভ প্লনওপ্লও িানান্তপ্লরর এওটি পেসত 

প্রশ্ন 9 

বীমা প্রোনওারী এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অপ্লক  ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসপ্লনর চনে কওন বেবিা 
কনন? 

 I. মূে সনিসারপ্লণর উপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও মূোেন 

 II. সবমাওৃত বেসি সওভাপ্লব ম্পসত্ত ক্রে ওপ্লর তা ঔুাঁপ্লচ কবর ওরা  

 III. নে বীমা প্রোনওারীরা ম্পসত্ত পসরেলসন ওপ্লরপ্লঙন সও না  তা ঔুাঁপ্লচ কবর ওরা 

 IV. প্রসতপ্লবলী ম্পসত্ত  বীমাওৃত ওরা যাপ্লব সও না তা ঔুাঁপ্লচ কবর ওরা 

প্রশ্ন  10 

সনপ্লঘর সবওপ্লল্পর কওানটি  বীমা প্রসক্রোপ্লও ভাভাপ্লব বণসনা ওপ্লর? 

 I. ওপ্লেপ্লওর দ্বারা প্লনপ্লওর িসত 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 উত্তর  III 

ছুাঁ সও পুসং-এর মািেপ্লম ছুাঁ সও িানান্তরপ্লও বীমা বা ে 

উির 2 

ঠিও উত্তর  I 

ছুাঁ সও ংখটন ম্ভাবনা ওমাপ্লত বেবিা িসত প্রসতপ্লরাি বেবিা সাপ্লব পসরসঘত ে. 

উির  3 

ঠিও উত্তর  IV 

বীমা প্রোনওারীপ্লও  ছুাঁ সও িানান্তর ওপ্লর,  মপ্লনর লাসন্ত উপপ্লভাক ওরা এবং অপ্লরা ওাযসওরভাপ্লব 
এওচপ্লনর বেবা পসরওল্পনা ওরা ম্ভব প্লে প্লঠ. 

উির  4 

ঠিও উত্তর  II 

অিুসনও বীমা বেবার উদ্ভব প্লেপ্লড সঘসহ্নত ওরা যাপ্লব 

উির  5 

ঠিও উত্তর  IV 

বীমা প্রপ্লঙ্গ 'ছুাঁ সও িারণ'  সনপ্লেসল ওপ্লর এমন এওটি বিা কযঔাপ্লন এওচন ছুাঁ সও এবং তার প্রভাব 
ে ওরার সোন্ত কনে 

উির  6 

ঠিও উত্তর  IV 

যঔন ম্পসত্তর িসত ে,বীমা ঔরঘ বন ওপ্লর 

উির  7 

ঠিও উত্তর  II 

পসরবার প্রসত 200টাওা িসতপূরপ্লণর বেবিা থাওপ্লত প্লব 

উির  8 

ঠিও উত্তর  I 

বীমা 'প্লনও' দ্বারা  'ওপ্লেও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসত. 

উির 9 

ঠিও উত্তর  I 
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এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরার অপ্লক, বীমা প্রোনওারী মূে সনিসারপ্লণর উপ্লেপ্ললে ছুাঁ সও মূোেন ওরপ্লত  
ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসন বেবিা ওপ্লরন 

উির  10 

ঠিও উত্তর  II 

বীমা একট প্রক্ষেয়া ক্ষররব ক্ষবরবচনা করা ক্রযরত পারর যা দ্বারা করয়রকর ক্রাকান,  যারা এই 

ধ্ররনর েুুঃখজনক  িক্ষতর মু্মখীন, একই ধ্ররনর অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা /অবস্থায় উনু্ক্ত যারা, তারের 

মরধ্য ভাগ করা য়    



 

24 

িোে 2 
কক্রতা পসরপ্লবা 

 

অধ্যায় পক্ষরক্ষচক্ষত  

এআ িোপ্লে অপনারা কক্রতা পসরপ্লবার গুরুত্ব সলঔপ্লবন। অপনারা চানপ্লবন কক্রতাপ্লও পসরপ্লবা সেপ্লত 
এপ্লচন্টপ্লের ওী ভূসমওা। অপনারা চানপ্লবন পসস কাডারপ্লের সভপ্লযাক প্রসতসবিাপ্লনর চনে উপব্ধ 
সবসভন্ন সনেমাবীর ওথা। এঙা া অপনারা সলঔপ্লবন ওীভাপ্লব কক্রতার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক িাপন  
ম্পওস  িাপন ওরপ্লত ে। 

ক্ষলিার ক্ষবয় 
 

A. কক্রতা পসরপ্লবা – ািারণ িারণা 
B. উন্নত কক্রতা পসরপ্লবা সেপ্লত বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূসমওা 
C. সভপ্লযাক প্রসতসবিান 
D. কযাকাপ্লযাক প্রসক্রো 
E. -কমৌসঔও কযাকাপ্লযাক  
F. তনসতও অঘরণ 

এআ িোেটি িেেপ্লনর পর অপসন িম প্লবন: 

1. কক্রতা পসরপ্লবার গুরুত্ব বণসনা ওরপ্লত 
2. পসরপ্লবার গুণমান বণসনা ওরপ্লত  
3. বীমা সলপ্লল্প পসরপ্লবার গুরুত্ব যাঘাআ ওরপ্লত 
4. উন্নত পসরপ্লবা সেপ্লত এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূসমওা অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
5. বীমাে সভপ্লযাক প্রসতসবিাপ্লনর সনেমাওাননু পযসাপ্লাঘনা ওরপ্লত 
6. কযাকাপ্লযাপ্লকর প্রসক্রো বোঔো ওরপ্লত 
7. -কমৌসঔও কযাকাপ্লযাপ্লকর গুরুত্ব প্রেলসণ ওরপ্লত 
8. তনসতও অঘরণ ুপাসরল ওরপ্লত 
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A. ক্রেতা পক্ষররবা – াধ্ারণ ধ্ারণামূ 

1. ক্রেতা পক্ষররবা ক্রকন?  

কক্রতারাআ বেবাপ্লের প্রিান স্তম্ভ এবং কওাপ্লনা উপ্লেোকী তাাঁপ্লের প্লঙ্গ সনসসপ্ত অঘরণ ওরপ্লত পাপ্লরন 
না। নোনে কয কওাপ্লনা পপ্লণের তুনাে বীমার কিপ্লত্র কক্রতা পসরপ্লবা এবং ম্পওস  অপ্লরা প্লনও 
কবসল ওঠিন।  

তার ওারণ প্লা বীমা এওটি পসরপ্লবা এবং বাস্তসবও সচসনপপ্লত্রর তুনাে প্লনও সভন্ন। 

অুন অমরা কেসঔ কাস  কওনার তুনাে ওীভাপ্লব বীমা কওনার পাথসওে রপ্লেপ্লঙ। 

একট গাক্ষ়ি গাক্ষ়ির বীমা 
এটি এওটি বাস্তসবও পণে, যা কেঔা 
যাে, পরীিামূওভাপ্লব ঘাাপ্লনা যাে 
এবং সভজ্ঞতাম্পন্ন। 

এটি এওটি ঘুসি যা ভসবেপ্লত কওাপ্লনা প্রতোসলত 
েখুসটনার ওারপ্লণ, কাস র কওাপ্লনারওম কাওান থবা 
িসত প্ল, পসরবপ্লতস  িসতপুরণ পাো যাপ্লব। 

কাস টি কওনার মে কক্রতার মপ্লন 
সওঙু অনন্ন পাোর অলা থাপ্লও। 
সভজ্ঞতাটি বাস্তসবও এবং ঔুব প্লচআ 
কবািকমে। 
 

তাৎিসণও অনন্ন পাোর অলা কথপ্লও বীমা কওনা যাে, 
তা কওনা ে ম্ভাবে কওাপ্লনা েঃুঔচনও খটনার ভে 
বাঅলো কথপ্লও। 
এটি ম্ভব কয কওাপ্লনা বীমা কক্রতা এওটি পসরসিসতর 
সেপ্লও তাসওপ্লে থাপ্লওন কযঔাপ্লন ুসবিাটি পপ্লর পসরপ্ললািপ্লযাকে 
প্লে যাে। 

এওটি কাস  ওারঔানাে ততসর ে, 
কলা-রুম কথপ্লও তা সবসক্র ে এবং 
রাস্তাে বেবহৃত ে। 
উৎপােন, সবসক্র এবং বেবাপ্লরর এআ 
সতন প্রসক্রো সতনটি সভন্ন মপ্লে এবং 
চােকাে খপ্লট। 

বীমার কিপ্লত্র কেঔা যাে কয উৎপােন এবং বেে 
এওআমপ্লে খপ্লট। উৎপােন এবং বেপ্লের এআ এওআ মপ্লে 
খটা প্লা প্রপ্লতেওটি পসরপ্লবার স্বাতন্ত্রে তবসলিে। 
 

কক্রতা সতেআ কযটি অরণ ওপ্লরন তা প্লা পসরপ্লবার সভজ্ঞতা। যসে কটি তাাঁর প্লন্তাচনও না 
ে, তপ্লব কটি তাাঁর প্লন্তাপ্লর ওারণ ে। যসে পসরপ্লবা তাাঁর প্রতোলাপ্লও ঙাসপপ্লে যাে, তপ্লব 
কক্রতা ঔুসল ন। কআ ওারপ্লণ প্রসতটি প্রসতষ্ঠাপ্লনর িে প্লা তাাঁর কক্রতাপ্লও ঔুসল ওরা। 

2. পক্ষররবার গুণমান 

বীমা কওাম্পাসন এবং তাাঁপ্লের ওমীপ্লের ওাপ্লঙ এটি ঔুবআ প্রপ্লোচনীে, কওাম্পানীর তাপ্লের এপ্লচন্টরা, 
কক্রতাপ্লের উচ্চ গুণমানম্পন্ন পসরপ্লবা কেপ্লবন এবং তাাঁপ্লের ঔুসল ওরপ্লবন। 
ক্ষকন্তু উচ্চ গুণম্পন্ন পক্ষররবা কী? এর অবোনগুক্ষ কী কী? 

পসরপ্লবা গুপ্লণর এওটি ুপসরসঘত মপ্লড [নাম প্লা াভস প্লওাো] অমাপ্লের সওঙু ন্তেৃস সি কেপ্লব। এটি 
পসরপ্লবা গুণমাপ্লনর পাাঁঘটি মঔুে ূঘওপ্লও অপ্লাওপাত ওপ্লর: 
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a) ক্ষবশ্বারযাগযতা: সনভস রপ্লযাকেভাপ্লব এবং সনভুস ভাপ্লব প্রসতজ্ঞাবে পসরপ্লবা কেোর িমতা। 
সিওাংল কক্রতা মপ্লন ওপ্লরন সবোপ্লযাকেতা প্লা পসরপ্লবা গুপ্লণর পাাঁঘটি মাত্রার মপ্লিে 
বসাসিও গুরুত্বপূণস। এটি প্লা সবো কপ্ল  ঠার সভসত্ত। 

b) ংরবেনলীতা: পসরপ্লবা ওমীপ্লের কক্রতাপ্লও ােতা ওরার আচ্ছা এবং িমতা এবং 
কক্রতার ঘাসোে দ্রুত া া কেোপ্লও কবাছাে। এটি পসরমাপ ওরার মাপওাঠি প্লা 
পসরপ্লবা কেোর কিপ্লত্র দ্রুততা, সনভুস তা, এবং আসতবাঘও মপ্লনাভাব। 

c) প্রক্ষতশ্রুক্ষত: পসরপ্লবা প্রোনওারীর জ্ঞান, ওমসেিতা এবং কৌচনে এবং সবো  অিা 
জ্ঞাপন ওরার িমতাপ্লও কবাছাে। এটি কেো ে ওপ্লতা ভাপ্লাভাপ্লব পসরপ্লবা ওমী কক্রতার 
ঘাসোপ্লও বছুপ্লত কপপ্লরপ্লঙন এবং তা কমটাপ্লনার িমতা অপ্লঙ তার মূোেপ্লনর সভসত্তপ্লত। 

d) ানভূুক্ষত: মানসবও স্পলস সপ্লপ্লব বণসণা ওরা ে। এর প্রসতফন খপ্লট কক্রতার প্রসত 
যত্নলী অঘরণ এবং বেসিকতভাপ্লব মপ্লনাপ্লযাক কেোর মািেপ্লম। 

e) বাস্তব: বাস্তসবও পসরপ্লবলকত ওারণ যা কক্রতা কেঔপ্লত, শুনপ্লত এবং স্পলস ওরপ্লত পারপ্লবন 
তার প্রসতসনসিত্ব ওপ্লর। উোরণ সপ্লপ্লব, যঔন কওউ বীমা কওাম্পাসনর সফপ্ল যান কমে 
িান, সবনো এবং পসরচ্ছন্নতা এবং লঙৃ্খাপ্লবাি এবং কপলাোসরত্ব কক্রতার মপ্লন কভীর ঙাপ 
কফপ্ল। অ পসরপ্লবা নভুব ওরার অপ্লক এবং পপ্লর, বাস্তসবও পসরপ্লবল ঔুবআ গুরুত্বপূণস 
প্লে প্লঠ ওারণ এটি প্রথম এবং ঘূ ান্ত প্রভাব ততসর ওপ্লর।  

3. ক্রেতা পক্ষররবা এবং বীমা 

বীমা সলপ্লল্পর কনতৃপ্লত্ব থাওা কয কওাপ্লনা ক প্রসডউারপ্লও সচজ্ঞাা ওরুন ওীভাপ্লব সতসন লীপ্লস 
কপৌাঁপ্লঙপ্লঙন এবং কঔাপ্লন টিপ্লও অপ্লঙন। অপসন ম্ভবত এওটি ািারণ উত্তরআ পাপ্লবন, কয তাাঁপ্লের 
ঘসত কক্রতার পৃষ্ঠপ্লপাওতা এবং মথসনআ এআ বেবা কপ্ল  তুপ্লত াাযে ওপ্লরপ্লঙ। 

অপসন এটি চানপ্লত পারপ্লবন কয তাাঁপ্লের অপ্লের এওটি ব  ংল অপ্ল, পাো ওসমলন এবং 
ঘুসির পুননসবীওরণ কথপ্লও। তাাঁপ্লের গ্রাওরাআ প্লন নতুন কক্রতা পাোর তূ্র। 

তাাঁপ্লের ফতার ঘাসবওাঠি ওী? 

ঔুব ম্ভবত এর উত্তর প্লা, তাুঁরের ক্রেতারক পক্ষররবা ক্রেয়ার োয়বদ্ধতা। 

এওচন কক্রতাপ্লও ঔুলী রাঔা ওীভাপ্লব এওচন এপ্লচন্ট এবং কওাম্পাসনর পপ্লি সুবিাচনও প্লত পাপ্লর? 

এআ প্রপ্লশ্নর উত্তর সেপ্লত, কক্রতার ারা চীবপ্লনর মপূ্লের সেপ্লও তাওাপ্লনাআ ওাযসওরী প্লব। 

ক্রেতার ারা জীবরনর মূযকও েপ্লতা বণসনা ওরা যাপ্লব তার পূণস অসথসও ুসবিা যা পাো যাে 
েীখস মে িপ্লর এওচন কক্রতার প্লঙ্গ এওটি েঢৃ় ম্পওস  কপ্ল  কতাার মািেপ্লম। 
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ক্ষচত্র ১ : ক্রেতার ারা জীবরনর মূয 

 

এওচন এপ্লচন্ট সযসন পসরপ্লবা কেন এবং তাাঁর কক্রতার প্লঙ্গ খসনষ্ঠ ম্পওস  কপ্ল  তুপ্লপ্লঙন, বেবাপ্লত 
ুনাম কপ্ল  তুপ্লপ্লঙন, যা তাাঁর বেবাপ্লও ম্প্রাসরত ওরপ্লত ােতা ওপ্লরপ্লঙ। 

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন  1 

কক্রতার ারা চীবপ্লনর মপূ্লের মাপ্লন ওী? 

I. অচীবন কক্রতাপ্লও পসরপ্লবা কেোর মে মস্ত রওম ঔরঘ 

II. যা বেবা উৎপন্ন প্লেপ্লঙ তার সভসত্তপ্লত কক্রতাপ্লও মযসাো কেো 

III. কক্রতার প্লঙ্গ েীখসপ্লমোেী ম্পওস  কপ্ল  কতাার মািেপ্লম ম্পূণস অসথসও ুসবিা 

IV. প্লবসাচ্চ বীমা যার বোন কেো কযপ্লত পাপ্লর কক্রতাপ্লও 
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B. ক্রেতারক োরুণ পক্ষররবা ক্রেয়ার ক্রিরত্র বীমা এরজরন্টর ভূক্ষমকা 

অুন এবার অমরা সবপ্লবঘনা ওপ্লর কেসঔ কয এওচন এপ্লচন্ট ওীভাপ্লব কক্রতাপ্লও োরুণ পসরপ্লবা সেপ্লত 
পাপ্লরন। এআ ভূসমওা শুরু ে সবসক্রর পযসাে কথপ্লও এবং তা ঘপ্লত থাপ্লও ঘুসি ঘাওাীন মে 
পযসন্ত, এবং সনম্নসসঔত িাপগুস এর ন্তভুস ি থাপ্লও। অুন অমরা ঘুসির ওপ্লেওটি মাআফও এবং 
প্রসতটি িাপ্লপ কয ভূসমওা পান ওরপ্লঙ কটি কেসঔ। 

1. ক্ষবক্ষের পরয়ন্ট-বরচরয় ভারা উপরেল 

পসরপ্লবার প্রথম িাপ প্লা সবসক্রর পপ্লেন্ট। ািারণ বীমা কওনার কিপ্লত্র নেতম েটপূণস আুে প্লা 
কী পক্ষরমাণ [বীমাকৃত রাক্ষল] কভাররজ ক্রকনা রব তা সির ওরা। 
এঔাপ্লন গুরুত্বপূণস প্লা মপ্লন এওটি প্রাথসমও িারণা মপ্লন রাঔা – যঔন ছুাঁ সওটি নে কওাপ্লনাভাপ্লব 
ামা কেো যাপ্লব কঔাপ্লন বীমার ুপাসরল না ওরা। বীমার ঔরপ্লঘর তুনাে এর প্লঙ্গ যুি 
প্রতোসলত কাওান কবসল প্লত পাপ্লর বীমাওৃপ্লতর কআ সনশ্চেতা ুসনসশ্চত ওরপ্লত প্লব। 

যসে ম্পসওস ত কাওাপ্লনর তুনাে সপ্রসমোম কবসল সেপ্লত ে, তপ্লব উপপ্লেল কেো কযপ্লত পাপ্লর কয 
শুিু ছুাঁ সওটি বন ওরার। 

নেসেপ্লও, যসে কওাপ্লনা অওসিও খটনা অসথসও কবাছার সেপ্লও কটপ্লন সনপ্লে যাে, তাপ্ল কআ 
অওসিও খটনার পসরপ্লপ্রসিপ্লত বীমা ওরাআ উসঘত প্লব। 

বীমার প্রপ্লোচন অপ্লঙ ওী কনআ, তা সনভস র ওপ্লর পসরসিসতর উপর। যসে ম্পসত্তর কাওান থবা 
িসতর ম্ভাবনা উপ্লপিনীে ে, তপ্লব সতসন বীমা ওরার পসরবপ্লতস  ছুাঁ সওটিপ্লওআ করপ্লঔ সেপ্লত পাপ্লরন। 
এওআভাপ্লব যসে কওাপ্লনা সবপ্লের উপ্লেঔপ্লযাকে মূে না থাপ্লও, তপ্লব সতসন এটির বীমা না ওরাপ্লত 
পাপ্লরন। 

উোরণ  

বনোপ্রবণ এাওাে থাওা এওচন কৃমাসপ্লওর ওাপ্লঙ, বনোর সবরুপ্লে অচ্ছােন সেপ্লচ্ছ এমন বীমা 
কওনা ােতামূও। 
অবার নেসেপ্লও, যসে এওচন বাস র মাসপ্লওর এমন এও চােকাে বাস  থাপ্লও কযঔাপ্লন বনোর 
অলো যপ্লথি নকনে, কঔাপ্লন তাাঁর এআ ুরিা কনোর কওাপ্লনা প্রপ্লোচনীেতাআ কনআ।  
 

ভাররত, আইরনর অধ্ীরন তৃতীয় পাটপ র ক্ষবরুরদ্ধ গাক্ষ়ির বীমা ক্রনয়া বাধ্যতামূক। 
এআপ্লিপ্লত্র, এওচপ্লনর বীমার প্রপ্লোচনীেতা অপ্লঙ সওনা তা সনপ্লে তওস  ওরা প্রাসঙ্গও। 

যসে কওাপ্লনা বেসির কাস  থাপ্লও তপ্লব তাাঁর বলেআ তৃতীে পি বীমা কওনা উসঘত ওারণ সতসন যসে 
রওাসর রাস্তাে কাস  ঘাাপ্লত ঘান তপ্লব এটি বািেতামূও। এওআমপ্লে এটিআ সবঘিণ প্লব কাস প্লত 
সনপ্লচর িসতর কাওাপ্লনর ম্ভাবনাপ্লও ুরিা কেো যা বািেতামূও নে। 

যসে কওাপ্লনা ম্ভাবে কাওাপ্লনর ংল সনপ্লচ বন ওরপ্লত পাপ্লরন, তপ্লব ক্রকরট ক্রনয়া 
(ক্ষডডাক্ষিব) কবপ্লঙ কনোআ বীমাওৃপ্লতর পপ্লি াভচনও প্লব। এওচন ওপ্লপসাপ্লরট কক্রতার ঘাসো 
সবসভন্ন প্লত পাপ্লর, ওারঔানার ুরিা কথপ্লও শুরু ওপ্লর, কাও, কাস , উন্মিু োেবেতা আতোসে। 
ুরিা ংক্রান্ত কওান পসস সতসন কনপ্লবন তারচনে ঠিও পরামলস তাাঁর প্রপ্লোচন। 
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সিওাংল ািারণ বীমা পসসগুস কমাটামটুিভাপ্লব েটুি ভাপ্লক পপ্ল : 

 সভসত সবপে পসস 
 ব ছুাঁ সওর পসস 

২ে টি প্লনও কবসল বেোপ্লপি কযপ্লতু কটি পসসর িীপ্লন সনসেসিভাপ্লব বাে কেো কনআ এমন 
মস্ত কিপ্লত্র কাওাপ্লনর চনে অচ্ছােন কেে। কযঔাপ্লন কাওাপ্লনর বপ্লঘপ্লে কবসল ম্ভাবে ওারণগুসপ্লও 
পসসপ্লত সভসত সবপপ্লের মািেপ্লম অচ্ছােন কেো ে কপ্লিপ্লত্র ‘সভসত সবপে’ পসস কবপ্লঙ 
কনো প্লনও কবসল াভচনও প্লব, কয পেপ্লিপটি সপ্রসমোম বাাঁঘাপ্লব এবং বীমাওৃতপ্লও ঘাসো সভসত্তও 
ুরিা কেপ্লব। 

এওচন এপ্লচন্ট যথাথসভাপ্লব তঔনআ তাাঁর ওসমলন অে ওরা শুরু ওপ্লরন যঔন সতসন এআ সবপ্লে 
বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা পরামলসটি কেন। এটি মপ্লন রাঔা এপ্লচপ্লন্টর পপ্লি মূেবান প্লব কয েপ্লতা কওউ মপ্লন 
ওরপ্লত পাপ্লরন ছুাঁ সও ামাপ্লনার চনে বীমা প্লা এওটি ঠিও মাপওাঠি, কপ্লিপ্লত্র বীমার ঔরঘ 
ওমাপ্লনার চনে ছুাঁ সও িপ্লর রাঔা থবা কাওান কঠওাপ্লনার যপ্লথি উপাে। 

এওচন বীমাওৃপ্লতর েসৃষ্ঠভসঙ্গ কথপ্লও সনেলসপ্লণর চনে প্রাসঙ্গও প্রশ্নগুস প্লত পাপ্লর: 

 সবপ্লোচনপ্লযাকেতা সবপ্লবঘনা ওরপ্ল ওপ্লতাটা সপ্রসমোম বাাঁঘাপ্লনা ম্ভব প্লব? 
 কাওান কঠওাপ্লনার ওাচওপ্লমসর ফপ্ল সপ্রসমোম ওপ্লতাটা ওমপ্লত পাপ্লর? 

এওচন ািারণ বীমা সবক্রেওারী বেসি সপ্লপ্লব কক্রতার ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার মে এওচন 
এপ্লচপ্লন্টর কয প্রশ্নটি সনপ্লচপ্লও ওরা প্রপ্লোচন তা প্লা সনপ্লচর এবং সবপরীপ্লত কক্রতার ভূসমওা। সতসন 
ওী কঔাপ্লন যাপ্লচ্ছন শুিু বীমা সবক্রে ওরপ্লত পারার চনে, নাসও কক্রতার ওাপ্লঙ এমন এওচন কওাঘ 
এবং এওচন ঙ্গী সপ্লপ্লব ম্পওস  কপ্ল  তুপ্লত সযসন তাাঁর ছুাঁ সওগুসপ্লও অর ওাযসওরীভাপ্লব ামা 
সেপ্লত াাযে ওরপ্লত পারপ্লবন। 
কক্রতার েসৃিভসঙ্গ প্লা সভন্ন। সতসন বীমার চনে টাওা সপঙু ঔরপ্লঘর সিওাংলটি সফপ্লর কপপ্লত উসদ্বগ্ন 
নন, তাাঁর অগ্র ঝুুঁ ক্ষক ামারনার খরচ কমারনারত। তাাঁর উপ্লদ্বক প্লা কআ ছুাঁ সওগুসপ্লও সঘসহ্নত 
ওরা কযগুস কক্রতা ামাপ্লত পাপ্লরন না, কআ ওারপ্লণআ বীমা ওরা অবসলেও। 

থসাৎ, এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ভূসমওা শুিুমাত্র এওচন সবক্রেওারীর কথপ্লও প্লনও কবসল। তাাঁপ্লও 
এওািাপ্লর ঝুুঁ ক্ষক ক্ষনধ্পারক য়া, আন্ডাররাইটার, ঝুুঁ ক্ষক ামারনার কাউরন্পর, 
কাস্টমাইজড মাধ্ারনর ক্ষডজাইনার এবং ম্পকপ  ক্ষনমপাণাকারী ক্ষযক্ষন ক্ষবশ্বা এবং 
েীঘপরময়ােী ম্পকপ  গর়ি তুরত পাররন এমন োর প্রপ্লোচন অপ্লঙ। 

2. প্রস্তারবর পযপায় 

বীমার প্রস্তাবটি পুরণ ওরার চনে কক্রতাপ্লও াাযে ওরপ্লত প্লব এপ্লচন্টপ্লও। তারপর কঔাপ্লন কয 
সববসৃত কেো প্লেপ্লঙ তার োসেত্ব কনপ্লবন বীমাওৃত। প্রস্তাব ফপ্লমসর সবসভন্ন তবসলিেমূও সভমঔু সনপ্লে 
অপ্লাঘনা ওরা প্লেপ্লঙ িোে ৫-এ। 

এটি ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয, এওচন এপ্লচন্টআ প্রস্তাপ্লবর ফপ্লমসর প্রপ্লতেওটি প্রপ্লশ্নর সবস্তাসরত উত্তর ওীভাপ্লব 
সেপ্লত প্লব ক সবপ্লে প্রস্তাবওপ্লও বোঔো ওপ্লর এবং সবলপ্লে প্রস্তাবওপ্লও চানাপ্লবন। োসব চানাপ্লনার 
মে, যথাযথ এবং ম্পূণস তথে না সেপ্লত পারার বেথসতা কক্রতার োসবপ্লও সবপন্ন ওপ্লর সেপ্লত পাপ্লর। 
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ওঔপ্লনা ওঔপ্লনা পসসটি ম্পূণস ওরার চনে সতসরি তপ্লথের প্রপ্লোচন প্লত পাপ্লর। এআ িরপ্লণর 
খটনার কিপ্লত্র, কওাম্পাসন কক্রতাপ্লও রাসর চানাপ্লত পাপ্লর থবা এপ্লচন্ট/পরামলসোতার মািেপ্লম 
চানাপ্লত পাপ্লর। কয কওাপ্লনা কিপ্লত্রআ, যাবতীে প্রপ্লোচনীে অনষু্ঠাসনওতা পূরন ওরপ্লত কক্রতাপ্লও াাযে 
ওরা প্রপ্লোচনীে প্লে পপ্ল  এবং এমনওী তাাঁপ্লও এআ প্রপ্লোচনীেতার ওারণ বোঔো ওরা প্রপ্লোচনীে 
প্লে পপ্ল । 

3. স্বীকৃক্ষতর পযপায় 

a) কভার ক্রনাট 

ওভার কনাট সনপ্লে িোে 5-এ অপ্লাঘনা ওরাপ্লেপ্লঙ। কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে, বীমাওৃতপ্লও, কওাম্পাসন 
যাপ্লত ওভার কনাট আুে ওপ্লর তা ুসনসশ্চত ওরা প্লা এপ্লচপ্লন্টর োসেত্ব। এআপ্লিপ্লত্র তৎপরতা 
গ্রাওপ্লও কবাছাে কয তাাঁর স্বাথস এপ্লচন্ট এবং কওাম্পাসনর াপ্লত ুরসিত রপ্লেপ্লঙ। 

b) পক্ষক্ষর েক্ষ ক্ষবক্ষ 

পসসটি সবস ওরা প্লা এপ্লচপ্লন্টর ওাপ্লঙ অপ্লরা এওটি ব  ুপ্লযাক  যার মািেপ্লম সতসন কক্রতার 
প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাপ্লকর ুপ্লযাক পাপ্লবন। যসে কওাম্পাসনর সনেপ্লম বেসিকতভাপ্লব পসসর েস সবস 
ওরার নমুসত থাপ্লও, তাপ্ল কক্রতার ওাঙ কথপ্লও কটি ংগ্র ওরা এবং েসটি তাাঁর ওাপ্লঙ 
কপৌাঁপ্লঙ কেো এওটি ভাপ্লা উপাে। 
যসে পসসটি রাসর ডাপ্লও পাঠাপ্লনা ে, পসসর েসটি পাঠাপ্লনা প্লে ককপ্লঙ এওবার কটি 
চানার পর, তপ্লব বলেআ কক্রতার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরা উসঘত। কক্রতার প্লঙ্গ কেঔা ওরার 
এবং ঐ প্রাপ্ত েসপ্ল কওাপ্লনা সওঙু যসে স্পি থাপ্লও তপ্লব কটি বেঔো ওরার এটি এওটি 
ুপ্লযাক। পসসর সবসভন্ন িরপ্লণর সবিান, এবং পসস িারপ্লওর সিওার এবং সবপ্লল ুসবিা যা 
এওচন কক্রতা কপপ্লত পাপ্লরন তা স্পি ওপ্লর কেোর এটি এওটি ুপ্লযাক। এআ অআনটি সবসক্রর 
বাআপ্লর পসরপ্লবার এওটি পযসাে কেোর আচ্ছাপ্লও তুপ্ল িপ্লর। 

এআ তবঠওটি এপ্লচপ্লন্টর কক্রতাপ্লও পসরপ্লবা কেোর োেবেতা এবং পূণস মথসন চানাপ্লনার 
ঙ্গীওাপ্লরর ুপ্লযাক। 

যুসিগ্রাে পরবতী পেপ্লিপ প্লা কক্রতার কঘনা নে বেসির নাম এবং নোনে সনসেসি সবে 
ম্পপ্লওস  তাাঁর ওাপ্লঙ চানপ্লত ঘাো সযসন এআ এপ্লচপ্লন্টর পসরপ্লবা কথপ্লও ম্ভাবে উপওার কপপ্লত 
পাপ্লরন। যসে কক্রতা সনপ্লচ এাঁপ্লের প্লঙ্গ কযাকাপ্লযক ওপ্লরন এবং এপ্লচন্টপ্লও সনপ্লচ পসরঘে ওসরপ্লে 
কেন তপ্লব কটি বেবার কিপ্লত্র সবরাট াফে চস ন ওরা প্লব। 
c) পক্ষক্ষর পনুনপবীকরণ 

ািারণ বীমা পসস প্রসত বঙরপুননসবীওরণ ওরপ্লত প্লব এবং প্রপ্লতেও পুননসবীওরপ্লণর মে 
কক্রতার বাঙাআ ওরার স্বািীনতা অপ্লঙ, কয সতসন এওআ কওাম্পাসনর প্লঙ্গ বীমা প্রওল্প ঘাসপ্লে 
কযপ্লত ঘান নাসও নে কওাম্পাসন বাঙাআ ওরপ্লত ঘান।   

যসে বীমাওারীর এমন কওাপ্লনা অআনী বািেবািওতা কনআ কয বীমাওৃতপ্লও তাাঁর পসসর কমোে 
কল োর সনিসাসরত সেন ম্পপ্লওস  পরামলস কেোর, সওন্তু তবু কৌচনেতার ঔাসতপ্লর এবং 
স্বািেওর বেবাসেও নলুীপ্লনর চনে, বীমাওারীরা, পসসটি পুনবীওরপ্লণর অহ্বান চাসনপ্লে, 
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কমোে কল োর এওমা অপ্লকআ ‘‘পনুনপবীকরণ ক্রনাট’’ পাঠাে। পুননসবীওরপ্লণর কমোেী 
তাসরপ্লঔর যপ্লথি অপ্লক কক্রতাপ্লও তাাঁর পুননসবীওরণ ম্পপ্লওস  মপ্লন ওসরপ্লে সেপ্লত এবং যাপ্লত সতসন 
তারচনে অপ্লক কথপ্লও বেবিা ওপ্লর রাঔপ্লত পাপ্লরন কআওারপ্লণ কক্রতার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক করপ্লঔ 
ঘার প্রপ্লোচন রপ্লেপ্লঙ এপ্লচপ্লন্টর। 

উৎব থবা পাসরবাসরও উৎপ্লবর মে কক্রতাপ্লও শুপ্লভচ্ছা চানাপ্লনার মািেপ্লম, মপ্লে মপ্লে 
কক্রতার প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক রাঔপ্ল ম্পওস টি লসিলাী ে। এওআভাপ্লব, যঔন কওাপ্লনা ওঠিন মে 
অপ্ল বা েঃুঔচনও খটনা খপ্লট কমে ােতার প্রস্তাব সেপ্লত পাপ্লরন। 

4. োক্ষবর পযপায় 

োসব কমটাপ্লনার মে এওচন এপ্লচপ্লন্টর গুরুত্বপূণস ভূসমওা রপ্লেপ্লঙ। কয ওারপ্লণর চনে োসবটি উপ্লঠ 
এপ্লপ্লঙ কআ তথে কযন সবপ্লম্ব বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপৌাঁপ্লঙ যাে এবং কক্রতা কযন ঔুব যত্নওাপ্লর 
যাবতীে অনষু্ঠাসনওতা নুরণ ওপ্লরন এবং কাওানটি পসরমাপ ওরপ্লত প্রপ্লোচনীে নুোপ্লনর 
চনে ােতা ুসনসশ্চত ওরা এপ্লচপ্লন্টর ওাচ। 

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন  2 

এওটি েলৃে সঘসহ্নত ওরুন কযঔাপ্লন বীমার প্রপ্লোচনীেতা সনপ্লে সবতপ্লওস র ঘাসো কনআ। 

I. ম্পসত্ত বীমা 

II. বেবাসেও োেবেতা বীমা 

III. কাস  বীমার চনে তৃতীে পাটিস  োেবেতা  

IV. সগ্ন বীমা 
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C. অক্ষভরযাগ ক্ষনষ্পক্ষিকরণ  

1. পক্ষরেলপণ 

কক্রতার যঔন সভপ্লযাক থাপ্লও কমেটি প্লা উচ্চ গ্রাসিওার ওপ্লমসর মে। মপ্লন রাঔপ্লবন এওটি 
সভপ্লযাপ্লকর মে, পসরপ্লবার বেথসতার সবেটি [যার সবসৃ্তসত প্লত পাপ্লর বীমাওারীর করওডস  
ংপ্ললািন ওরা কথপ্লও শুরু ওপ্লর োসবর মীমাংা ওরার দ্রুততাে ঔামসত পযসন্ত] যা কক্রতাপ্লও 
িসতগ্রস্ত ওরপ্লত পাপ্লর কটি প্লা ওাসনীর নে ংল। 

কক্রতারা সবপযসস্ত এবং অপ্লরা প্লনও কবসল িুব্ধ প্লে পপ্ল ন ওারণ এমন িরপ্লণর বেথসতার বোঔোর 
চনে। প্রপ্লতেও পসরপ্লবা বেথসতার চনে এঔাপ্লন ে ু িরপ্লণর নভূুসত এবং এংক্রান্ত অপ্লবক উপ্লঠ 
অপ্ল: 

 প্রথমত এঔাপ্লন এওটি নোপ্লের নভূুসত, প্রতাসরত োর নভূুসত 
 সদ্বতীে নভূুসতটি প্লা ংপ্লবাপ্লি অখাত াকা-সনপ্লচপ্লও প্লনের ামপ্লন িুদ্র প্রসতপন্ন ওরা 

কক্রতা ম্পপ্লওস  সভপ্লযাক এওটি গুরুত্বপূণস ‘‘রতযর মুূতপ ’’; যসে কওাপ্লনা কওাম্পাসন এটিপ্লও 
ঠিওভাপ্লব সনপ্লত পাপ্লর তপ্লব কঔাপ্লন যথাথসআ কক্রতার সবেস্ততা চস প্লনর ুপ্লযাক থাপ্লও। এপ্লিপ্লত্র 
মানসবও স্পলস ঔুবআ গুরুত্বপণূস; কক্রতারা ঘান, সনপ্লচর মূে নভুব ওরপ্লত। 

যসে অপসন এওচন কপলাোর বীমা পরামলসোতা ন, তাপ্ল অপসনপ্লকা া কথপ্লওআ কওাপ্লনাভাপ্লবআ এমন 
পসরসিসতর উদ্ভব প্লত কেপ্লবন না। অপসন কওাম্পাসনর যথাযথ 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 কক্রতার স্বাথস ম্পপ্লওস  ওপ্লতাটা যত্নলীতা 
প্রওাল ওরার বস্তুত কক্রতাআ প্লন কওাম্পাসনর কপাি স্তম্ভ যাাঁর উপর এওচন বীমা এপ্লচপ্লন্টর ওোণ 
এবং বেবা কপ্ল  প্লঠ। প্রসতটি পসস েসপ্লর কলপ্ল, বীমা কওাম্পাসনগুস কিাভ প্রলমন ওরার 
প্রসক্রো সবস্তাসরত ওপ্লরপ্লঙ, যা বলেআ কক্রতার নচপ্লর সনপ্লে অপ্লত প্লব েসপ্লর সবিান বোঔো 
ওরার মপ্লেআ। 

ক্ষবক্ষে এবং পক্ষররবার মুরখ মুরখ প্রচাররর (ভারা/খারাপ) একট গুরুত্বপণূপ ভূক্ষমকা 
ররয়রছ। মপ্লন রাঔপ্লবন ভাপ্লা পসরপ্লবা পুরষৃ্কত ে তথে পাো ৫চন মানপু্লর মািেপ্লম, কযঔাপ্লন 
ঔারাপ পসরপ্লবা ম্পপ্লওস  ২০চন মানু প্রঘার ওরপ্লবন। 

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

অআ অর সড এ এওটি ুংত কিাভ মোপ্লনচপ্লমন্ট বেবিা (অআ সচ এম এ)ঘা ুওপ্লরপ্লঙ যা ওাচ 
ওপ্লর বীমা কিাভ তপ্লথের ভাণ্ডার সপ্লপ্লব এবং এআ সলপ্লল্প কিাভ সনেন্ত্রণ ওরার এওটি যন্ত্র সপ্লপ্লব। 

এআ বেবিাে পসসিারওরা তাাঁপ্লের পসসর সবস্তাসরত তথে চাসনপ্লে তাাঁপ্লের সভপ্লযাক নসথভুি ওরপ্লত 
পাপ্লরন। সভপ্লযাকগুস এরপর ংসিি কওাম্পাসনপ্লত পাঠিপ্লে কেো ে। অআ সচ এম এ 
সভপ্লযাকগুসর এবং কিাভ প্রলমপ্লন ওপ্লতা মে কনে তার কঔাাঁচ রাপ্লঔ। সভপ্লযাক নসথবে ওরা 
যাপ্লব: 
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3. ক্রেতা রুিা আইন, ১৯৮৬ 

এআ অআনটি পা ওরা প্লেপ্লঙ ‘‘কক্রতার স্বাথস অপ্লরা ভাপ্লাভাপ্লব ুরসিত রাঔার চনে এবং সবিান 
ততসর ওরার চনে কক্রতা পসে এবং নোনে ওতৃস পি প্রসতষ্ঠার দ্বারা যাপ্লত কক্রতার দ্বন্দগুস কমটাপ্লনা 
ম্ভব ে।’’ এআ অআনটি কক্রতা ুরিা (ংপ্ললািনী)অআন, ২০০২-এর মািেপ্লম ংপ্ললািণ ওরা 
প্লেপ্লঙ। 

a) এই আইনটর অধ্ীরন ংজ্ঞা 

অআপ্লন কয ওপ্লেওটি ংজ্ঞা কেো রপ্লেপ্লঙ তা সনম্নসসঔপ্লতর মপ্লতা: 

ংজ্ঞা  

‘‘পক্ষররবা’’ মাপ্লন কয কওাপ্লনা বণসনার পসরপ্লবা যা ম্ভাবে বেবারওারীর ওাপ্লঙ উপব্ধ ওরা 
প্লেপ্লঙ এবং বোসেং, ফাআনোসন্সং, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোওরণ, সবেেুৎ থবা নোনে লসি 
রবরা, অপ্লরাণ ওরা থবা থাওা থবা উভেআ, বাস  সনমসাণ, অপ্লমাে প্রপ্লমাে, সবপ্লনােন 
থবা ংবাে ংগ্র ওরা থবা নোনে তথে থাওার ুসবিা এরমপ্লিে ন্তভুস ি। সওন্তু এরমপ্লিে 
ন্তভুস ি নে প্লা সবনামপূ্লে থবা ঘুসির িীপ্লন বেসিকত পসরপ্লবার মপ্লতা কওাপ্লনা পসরপ্লবা 
কেো। 

বীমা রা পক্ষররবা ক্ষররব অন্তভুপ ক্ত 

‘‘ক্রেতা’’ মাপ্লন প্লা কয কওাপ্লনা বেসি সযসন: 

i. সবপ্লবঘনার চনে কওাপ্লনা পণে কওপ্লনন এবং এআ পপ্লণের বেবারওারীরূপ্লপ সতসন কক্রতার 
ন্তভুস ি। তপ্লব সযসন এআ পণে সওপ্লন তা কফর সবসক্র ওপ্লরন বা বেবাসেও উপ্লেপ্ললে কওপ্লনন 
সতসন এর ন্তভুস ি নন থবা  

ii. সবপ্লবঘনার চনে ভা া ওপ্লর যসে কওাপ্লনা পসরপ্লবা াভ ওপ্লরন এবং এমন পসরপ্লবার দ্বারা 
াভবান বেসি সাপ্লব সতসন  কক্রতা। 

‘ত্রুট’ মাপ্লন কওাপ্লনা কো, ম্পূণসতা, গুপ্লণ পযসাপ্ততার খাটসত, কয কওাপ্লনা অআপ্লনর মািেপ্লম বা 
তার িীপ্লন ওাযসম্পােপ্লনর প্রওৃসত এবং পেসত যা বচাে রাঔা প্রপ্লোচনীে সঙ থবা কওাপ্লনা ঘুসি 
নুাপ্লর কওাপ্লনা বেসির দ্বারা ওাযসম্পােপ্লনর চনে কনো প্লেপ্লঙ থবা নে কয কওাপ্লনা পসরপ্লবার 
প্লঙ্গ ম্পসওস ত। 

‘অক্ষভরযাগ’ মাপ্লন সভপ্লযাকওারীর মািেপ্লম সসঔতভাপ্লব কওাপ্লনা কোাপ্লরাপ ওরা: 

i. নোযে বেবাসেও ওাচওমস থবা সনেসন্ত্রত বেবাসেও ওাচওমস গ্রণ ওরা প্লেপ্লঙ 

ii. কয পণেটি কওনা প্লেপ্লঙ কটি এও বা এওাসিও ত্রুটি বন ওরপ্লঙ 

iii. কয পসরপ্লবাটি সতসন ভা া সেপ্লেপ্লঙন তা কথপ্লও াভ ওপ্লরপ্লঙন কটি কয কওাপ্লনা িরপ্লণর 
ভাব বন ওরপ্লঙ 

iv. অআন থবা পোপ্লওপ্লট প্রেসলসত মূে যা সনিসাসরত ওরা অপ্লঙ তার কথপ্লও কবসল োসব ওরা 
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কয িরপ্লণর পণে চীবন এবং সনরাপত্তার কিপ্লত্র সবপজ্জনও প্লত পাপ্লর,তা যঔন অআপ্লনর সবিান কভপ্লগ 
চনকপ্লণর ওাপ্লঙ বেবহৃত পণে সবসক্রর প্লিে প্রস্তাব কেো ে এবং এআ পণে বেবাপ্লরর কিপ্লত্র ক-
ংক্রান্ত সবে, প্রওৃসত এবং তার প্রভাব সনপ্লে তথে বেবােীপ্লও প্রেলসন ওরপ্লত প্লব  

‘ক্রেতা ক্ষববাে’-এর থস প্লা এওটি সববাে কযঔাপ্লন এওচন বেসি যাাঁর সবরুপ্লে সভপ্লযাকটি ওরা 
প্লেপ্লঙ, সতসন কটি স্বীওার ওপ্লরন এবং সভপ্লযাপ্লক থাওা সবে ম্পপ্লওস  সববাে ওপ্লরন। 
 

b) ক্রেতা ক্ষববাে প্রক্ষতক্ষবধ্ান এরজক্ষন্প 

কক্রতা সববাে প্রসতসবিান এপ্লচসন্স প্রসতটি কচাে এবং রাপ্লচে এবং চাতীে স্তপ্লর প্রসতষ্ঠা ওরা 
প্লেপ্লঙ। 

i. ক্রজা ক্রফারাম: এআ কফারাপ্লমর অআনী সিওার অপ্লঙ কযঔাপ্লন পণে থবা পসরপ্লবা এবং 
িসতপূরপ্লণর োসব ২০ি টাওা পযসন্ত কআব সভপ্লযাক গ্রণ ওরা। কচা কফারাপ্লমর িমতা 
অপ্লঙ তার সনপ্লেসল/সডসক্র ওাযসওর ওরার চনে যথাযথ কেোসন অোপ্লত পাঠাপ্লনার।  

ii. রাজয কক্ষমলন: এআ ওতৃস পপ্লির মূ সিওার , অপী এবং তত্ত্বাবিাপ্লনর অআনী 
সিওার অপ্লঙ। এআ ওসমলপ্লনর সিওার অপ্লঙপ্লচা কফারাম কথপ্লও অা অপীগুস গ্রণ 
ওরার। এর মূ অআনী সিওার প্লা কযঔাপ্লন পণে/পসরপ্লবা এবং িসতপুরণ, যসে কওাপ্লনা 
োসব ২০ি টাওার কবসল ে সওন্তু ১০০ি টাওার কবসল না ে, কআ সভপ্লযাকগুস 
গ্রণ ওরা। নোনে িমতা এবং ওতৃস ত্ব কচা কফারাপ্লমর মপ্লতাআ মান।  

iii. জাতীয় কক্ষমলন: এআ অআপ্লনর িীপ্লন ঘূ ান্ত কয ওতৃস পি প্রসতষ্ঠা ওরা প্লেপ্লঙ তা প্লা 
চাতীে ওসমলন। এআ ওসমলপ্লনর মূ সিওার : অপী এবং তত্ত্বাবিাপ্লনর অআনী 
িমতা। রাচে ওসমলন কয সনপ্লেসল োন ওপ্লরপ্লঙ কআ অপীগুস এআ ওসমলন শুনপ্লত পাপ্লর 
এবং মূ অআনী িমতাে ওসমলন সববাে গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লর, কযঔাপ্লন পণে/পসরপ্লবা এবং 
িসতপূরপ্লণর োসব ১০০ি টাওার কবসল। রাচে ওসমলপ্লনর উপর তত্ত্বাবিান ওরার অআনী 
সিওার রপ্লেপ্লঙ এআ ওসমলপ্লনর।   

এআ সতনটি এপ্লচসন্সর কেোসন অোপ্লতর িমতা রপ্লেপ্লঙ। 

c)  অক্ষভরযাগ োরয়র করার প্রক্ষেয়া 

অক্ষভরযাগ োরয়র করার প্রক্ষেয়াউপসরসেসঔত সতনটি প্রসতসবিান মূও ংিাে সভপ্লযাক 
োপ্লের ওরার প্রসক্রো ঔুবআ চ। রাচে ওসমলন থবা চাতীেওসমলপ্লন সভপ্লযাক োপ্লের থবা 
অপী ওরার চনে কওাপ্লনা সফ াপ্লক না। 

সভপ্লযাকওারী সনপ্লচ থবা তাাঁর কওাপ্লনা স্বীওৃত প্রসতসনসি সভপ্লযাক োপ্লের ওরপ্লত পাপ্লরন। 
বেসিকতভাপ্লব থবা ডাওপ্লযাপ্লক সভপ্লযাক োপ্লের ওরা যাে। এটি উপ্লেঔপ্লযাকে কয সভপ্লযাক 
োপ্লের ওরার চনে কওাপ্লনা অআনচীবীর প্রপ্লোচন কনআ। 

 

d) ক্রেতা ক্রফারাম ক্ষনরেপ ল 

কয পপ্লণের সবরুপ্লে সভপ্লযাক ওরা প্লেপ্লঙ কটি সভপ্লযাপ্লক সনিসাসরত কওাপ্লনা এওটি ত্রুটি বন 
ওরপ্লঙ ক সবপ্লে যসে কফারাম ন্তুি ে থবা পসরপ্লবা ম্পপ্লওস  সভপ্লযাপ্লক থাওা কওাপ্লনা 
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এওটি সভপ্লযাক যসে প্রমাসণত ে, তপ্লব সবপি েপ্লও সনপ্লেসল সেপ্লে কফারাম অপ্লেল আুে ওরপ্লত 
পাপ্লর সনম্নসসঔত এও বা এওাসিও কিপ্লত্র কযমন, 

i. সভপ্লযাকওারীপ্লও টাকারফরৎ সেপ্লত, [থবা বীমার কিপ্লত্র সপ্রসমোম], সভপ্লযাকওারী ওৃত 
োবী নযুােী। 

ii. সবপি েপ্লর কওাপ্লনা বপ্লার চনে যসে কক্রতাপ্লও কওাপ্লনা কাওান বা অখাত ে ওরপ্লত 
ে তপ্লব কআ পসরমাণটি িক্ষতপরূণ সপ্লপ্লব কক্রতাপ্লও কেো 

iii. সবঘারািীন পসরপ্লবা কথপ্লও ত্রুটি থবা অভাব েরূ কররত প্লব 

iv. অননক্ষতক বযবাক্ষয়ক কাযপাবী বন্ধ করা থবা সনেসন্ত্রত বেবাসেও নলুীন থবা 
কগুসর পুনরাবসৃত্ত না ওরা  

v. বােীপিপ্লওপযপাপ্ত খররচরংিান কেো 

e) ক্রেতা ক্ষববারের ক্ষবভাগ 

সতনটি কফারাপ্লমর প্লঙ্গ কক্রতার সিওাংল সববাে সনম্নসসঔত মূ পযসাপ্লে পপ্ল , যপ্লতা েরূ ম্ভব 
বীমা বেবা সবপ্লবঘনািীন: 

i. োক্ষব ক্রমটারনায় ক্রেক্ষর 
ii. োক্ষব না-ক্রমটারনা 
iii. োক্ষবর প্রতযাখযান 
iv. ক্রাকারনর পক্ষরমাণ 
v. পক্ষক্ষ ক্রময়াে, লতপ  ইতযাক্ষে 

4. বীমা নযায়পা 

বীমা অআন, ১৯৩৮-এর িমতার িীপ্লন কওন্ধীে রওার, জনগরণর ক্রিাভ প্রক্ষতক্ষবধ্ান 
আইন, ১৯৯৮, ততসর ওপ্লরপ্লঙ যা ১৯৯৮াপ্লর ১১আ নপ্লভম্বর এওটি রওারী মঔুপপ্লত্র সবজ্ঞসপ্ত 
প্রওাপ্ললর মািেপ্লম চাসর ওরা ে। এআ অআনগুস চীবন এবং ািারণ বীমার কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে, 
যাবতীে বেসিকত সনভস র বীমাে, যা প্লা, বেসিকত িমতাে কয বীমা কনো প্লেপ্লঙ। 

এআ অআনগুসর উপ্লেলে প্লা ািেী, ওাযসওরী এবং সনরপ্লপি ভসঙ্গপ্লত বীমা কওাম্পাসনর পপ্লি োসব 
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত সভপ্লযাপ্লকর মািান ওরা। 

বীমাকৃত এবং বীমাকারীর মরধ্য পারস্পক্ষরক ক্রবাঝাপ়িার মাধ্যরম, নযায়পা, ক্ষনরেপ রলর 
লতপ াক্ষের মরধ্য ক্রথরক মধ্যস্থতাকারী এবং কাউরন্পর ক্ষররব কাজ কররত পাররন। 

অক্ষভরযাগট গ্রণ করা রব নাক্ষক প্রতযাখযান করা রব, ক্র ম্পরকপ  নযায়পা যা ক্ষদ্ধান্ত 
ক্রনরবন, ক্রটই চূ়িান্ত। 

a) নযায়পারক অক্ষভরযাগ 

নোেপাপ্লও চানাপ্লনার চনে কয কওাপ্লনা সভপ্লযাক বীমাওৃত থবা তাাঁর অআনী উত্তরাসিওার দ্বারা 
সসঔত, স্বাির ওরা প্লত প্লব, নোেপাপ্লও উপ্লেলে ওপ্লর ওরপ্লত প্লব যাাঁর সবঘারািীপ্লন, 
বীমাওারীর কওাপ্লনা লাঔা/সফ অপ্লঙ, কটিপ্লও তথে মসথসত প্লত প্লব, যসে থাপ্লও, পালাপাসল 
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সভপ্লযাকওারীর িসতর প্রওৃসত এবং পসরমাপ্লণর সাব এবং মীমাংা উপাপ্লের কঘিা মসেত 
সপ্লব প্লত প্লব। 

নোেপাপ্লও সভপ্লযাক চানাপ্লনা যাপ্লব যসে: 

i. সভপ্লযাকওারী অপ্লক বীমা কওাম্পাসনপ্লও সসঔতভাপ্লব সভপ্লযাক চাসনপ্লে থাপ্লওন এবং বীমা 
কওাম্পাসন: 

 সভপ্লযাকটি প্রতোঔোন ওপ্লরপ্লঙ থবা 
 বীমাওারীপ্লও সভপ্লযাকটি কেোর এওমাপ্লর মপ্লিে সভপ্লযাকওারী যসেপ্লওাপ্লনা উত্তর না 

পান 
 বীমাওারী কয চবাব সেপ্লেপ্লঙন তাপ্লত যসে সভপ্লযাকওারী ন্তুি না ন। 

ii. বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রতোঔোপ্লনর সেন কথপ্লও এও বঙরর মপ্লিে সভপ্লযাকটি ওরপ্ল 

iii. সভপ্লযাকটি কওাপ্লনা অোপ্লত থবা কওাপ্লনা কক্রতা কফারাপ্লম বা মিেিতাে সবঘারািীন কনআ। 

b) নযায়পারর পুাক্ষরলগুক্ষ 

সওঙু সনসেসি ওতস বে বা রীসত নীসত রপ্লেপ্লঙ যা অলা ওরা ে নোেপা নুরণ ওরপ্লবন: 

i. এমন সভপ্লযাক পাোর এও মাপ্লর মপ্লিে ুপাসরলগুস ওরপ্লত প্লব 

ii. যার ওসপ সভপ্লযাকওারী এবং বীমা কওাম্পাসন উভেপ্লওআ পাঠাপ্লত প্লব 

iii. এমন ুপাসরল পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাকওারীপ্লও ুপাসরলগুস গ্রণ ওরপ্লত প্লব 

iv. বীমাওৃতপ্লও গ্রণ ওরার সঘঠির এওটি ওসপ বীমাওারীপ্লও পাঠাপ্লত প্লব এবং তাাঁর সসঔত 
ঙ্গীওার কপপ্লত প্লব গ্রণ ওরার সঘঠি পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে চানাপ্লত প্লব 

মিেিতার মািেপ্লম যসে সববাপ্লের মীমাংা না ে, নোেপা তাপ্ল বীমাওৃতপ্লওআ পুরসৃ্কত 
ওরপ্লবন যা সতসন যথাথস মপ্লন ওরপ্লবন, এবং কটি প্লা বীমাওৃতপ্লও তাাঁর িসতর চনে 
প্রপ্লোচনীে ুরিা সনসশ্চত ওরপ্লবন। 
c) নযায়পারর দ্বারা পরুিার 

নোেপা কয পুরস্কার কেন তা পসরঘাসত ে সনম্নসসঔত সনেপ্লমর দ্বারা: 

i. এআ পরুস্কার বলেআ ২০প্লির কবসল প্লব না (এওওাীন প্রপ্লেে এবং নোনে ঔরঘাপাসত 
ন্তভুস ি ওপ্লর) 

ii. এমন সভপ্লযাক পাোর সেন কথপ্লও ৩মাপ্লর মপ্লিে এআ পুরস্কার সেপ্লে সেপ্লত প্লব, এবং 
বীমাওৃতপ্লও এআ পুরস্কার পাোটি এওমাপ্লর মপ্লিে ম্পণূসভাপ্লব পাোর সবেটি স্বীওার ওপ্লর 
সনপ্লত প্লব 

iii. বীমাওারীপ্লও বলেআ এআ পরুস্কার কমপ্লন সনপ্লত প্লব এবং গ্রণ ওরার এআ সঘঠি পাোর 
১৫সেপ্লনর মপ্লিে তাপ্লও নোেপাপ্লও সসঔতভাপ্লব কটি চানাপ্লত প্লব 

iv. এআ পুরস্কার গ্রণ ওরার সবেটি যসে বীমাওৃত সসঔতভাপ্লব না চানান, তাপ্ল বীমাওারী 
পুরস্কারটি রূপােণ না ওরপ্লত পাপ্লরন 
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ক্ষনরজরক পরীিা করুন  3 

কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নযুােী, ওাপ্লও কক্রতা সপ্লপ্লব সঘসহ্নত ওরা যাপ্লব না?  

I. বেসিকত বেবাপ্লরর চনে পণে/পসরপ্লবা ভা া ওপ্লরন 

II. পুনরাে সবসক্রর প্লিে কয বেসি পণে কওপ্লনন 

III. সবপ্লবঘনার চনে পণে এবং পসরপ্লবা কওপ্লনন এবং তাপ্লও বেবার ওপ্লরন 

IV. সবপ্লবঘনার চনে প্লনের পসরপ্লবা বেবার ওপ্লরন 
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D. ক্রযাগারযারগর প্রক্ষেয়া  

ক্রেতা পক্ষররবায় ক্রযাগারযারগর েিতা 

ওমসপ্লিপ্লত্র ফপ্রূ েিতার প্লঙ্গ ওাচ ওপ্লর কেঔাপ্লত, এওচন এপ্লচপ্লন্টর এবং এওচন পসরপ্লবা ওমীর 
যা বলেআ থাওা প্রপ্লোচন তার নেতম গুরুত্বপূণস প্লা- নমনীে েিতা। 

ওঠিন েিতা-যা এওচন বেসির সনসেসি িরপ্লণর ওরণীে ওাচ থবা ওাচওমস ম্পােন ওরার 
িমতাপ্লও কবাছাে, তার কথপ্লও অাো।নমনীয় েিতা, কমপচারী এবং ক্রেতারের রে 
একজরনর কাযপকরীভারব আরাচনা করার িমতার রে ম্পক্ষকপ ত, যা কমপরিত্র এবং 
বাইরর উভয় জায়গারতই প্ররযাজয আবার এই নমনীয় েিতার অনযতম এবং বরচরয় 
গুরুত্বপণূপ রা ক্রযাগারযারগর েিতা। 

1. ক্রযাগারযাগ এবং ক্রেতা ম্পকপ  

ন্তুি এবং নকুত কক্রতা ততসর ওরার নেতম মূ উপাোন প্লা কক্রতা পসরপ্লবা। সওন্তু এটিআ 
যপ্লথি নে। কক্রতারা প্লন কআ মানু যাাঁপ্লের প্লঙ্গ কওাম্পাসনর প্রপ্লোচন েঢৃ় ম্পওস  কপ্ল  কতাা। 

এট রা পক্ষররবা এবং ম্পকপ  উভরয়র অক্ষভজ্ঞতাই যা ক্রলপযপন্ত ক্রেতা কীভারব 
ক্রকাম্পাক্ষনটরক ক্রেখরব তার আকার ক্রেয়। 

এওটি ুি ম্পওস  কপ্ল  তুপ্লত ওী াপ্লক? 

এর মপূ্ল, বলেআ, প্লা সবো। এওআমপ্লে নে অপ্লরা উপাোন রপ্লেপ্লঙ, যা তাাঁপ্লের সবোপ্লও 
লসিলাী ওপ্লর এবং বাস প্লে কতাপ্ল। অুন অমরা ওপ্লেওটি উপাোপ্লনর েিৃান্ত সেআ   

 

ক্ষচত্র  2 : ক্ষবশ্বারর উপাোনমূ 

 

i. প্রপ্লতেওম্পওস শুরুেঅওসপ্লণরমািেপ্লম: 

ক্রেতার রে একজরনর প্ররয়াজন শুধ্ু পছন্দ য়ার এবং ম্পকপ  গর়ি ক্রতাার 
িমতা থাকার আকপণ রা অরনক ময়ই প্রথম আারপর ফাফ যা আর প্রথম 
যখন ক্রকারনা ক্রেতা ক্রই ংগঠন বা তার ক্রকারনা প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ংস্পরলপ প্রথম আরন। 
প্রসতটি হৃেপ্লের েরচা ঔুপ্লত অওসণআ প্লা প্রথম ঘাসবওাঠি। কযটি ঙা া কওাপ্লনা ম্পওস  
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প্লনওটাআ ম্ভব। কভপ্লব কেঔুন এমন এওচন সবক্রেওারী বেসি যাাঁপ্লও কওউ পঙন্ন ওপ্লর না। 
অপসন ওী মপ্লন ওপ্লরন  সতসন সতেআ সবসক্রর কপলাে ঔুব কবসলেরূ এপ্লকাপ্লত পারপ্লবন? 

ii. এওটি ম্পপ্লওস র সদ্বতীে উপাোন প্লা এওচপ্লনর উপসিসত-যঔন প্রপ্লোচন তঔন কঔাপ্লন 
উপসিত থাওা: 

এর বপ্লঘপ্লে উৎওৃি উোরণ ম্ভবত প্লা সবপ্লে। যঔন স্ত্রী তাাঁর স্বামীপ্লও ঘাআপ্লঙন কআমে 
তাাঁর উপসিত থাওা ওী স্বামীর চনে গুরুত্বপূণস নে? একইভারব ক্রেতা ম্পরকপ র ক্রিরত্র, 
ক্ষবয়ট রা কখন এবং কীভারব ক্রকাম্পাক্ষন অথবা তাুঁর প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ যখন প্ররয়াজন 
ক্রময় উপব্ধ রবন। ক্রেতার প্ররয়াজরন ক্ষতক্ষন কী পরুরাপকু্ষর উপক্ষস্থত থাকরছন বা 
শুনরছন? 

এওচন কক্রতার যাবতীে প্রতোলার মে পুপ্লরাপুসর উপসিত থাওা এবং তার ুসবঘার না ওরার 
উোরণ েপ্লতা রপ্লেপ্লঙ। তা রে একজন েঢ়ৃ ম্পকপ  বজায় রাখরত পাররন যক্ষে ক্ষতক্ষন 
ক্রেতার রে কথা বরত পাররন, এমনভারব যারত ক্রট আশ্বস্তকারী, ানুভূক্ষতপণূপ এবং 
একট  োক্ষয়ত্বরবাধ্ জ্ঞাপনকারী য়। 

উপসরউি বওটির ারাংল প্লা কযমন: 

 এওচন কযভাব মসূতস ততসর ওপ্লরন থবা 
 উপসিসত এবং ানভূুসত চানাপ্লনার াাপ্লযে 
 কয বাতস া এওচন অপ্লরওচনপ্লও পাঠান 

এগুস প্লা কযাকাপ্লযাপ্লকর মাত্রা এবং লঙৃ্খাবেতা এবং েিতার োসব ওপ্লর। এওাপ্লথস এওচন ওীভাপ্লব 
কযাকাপ্লযাক ওরপ্লঙন কটিআ প্লা কলপযসন্ত তাাঁর ওাচ সনপ্লে সতসন ওী ভাবপ্লঙন এবংপ্লেঔপ্লঙন। 
কযপ্লতু এওচন নতুন কক্রতা ততসর ওরার তুনাে এওচন পুরাপ্লনা কক্রতাপ্লও বচাে রাঔার ঔরঘ 
প্লনও ওম কআ ওারপ্লণ কওাম্পাসনগুস প্লনওপ্লবসল কচার কেে কক্রতা ম্পওস  পসরঘানার উপর। বহু 
স্পলসওাতর যুসির কিপ্লত্রআ কক্রতা ম্পওস  চরুরী, কযমন, কক্রতার বীমার ঘাসো কবাছার কিপ্লত্র, 
ুরিা বোঔো ওরার মে, ফমস াপ্লত কেোর মে। কআ ওারপ্লণ, এপ্লচপ্লন্টর চনে বহু ুপ্লযাক 
অপ্ল এআ প্রসতটি যুসিপ্লত ম্পওস টি েঢৃ় ওরার। 

2. ক্রযাগারযারগর প্রক্ষেয়া 

কযাকাপ্লযাকওী?     

মস্ত কযাকাপ্লযাপ্লকরআ এওটা কপ্ররও প্রপ্লোচন, সযসন বাতস া কপ্ররণ ওপ্লরন ,এবংপ্লআবাতস ার এওচন গ্রাও 
প্রপ্লোচন। প্রসক্রোটি তঔনআ ম্পূণস ে যঔন গ্রাও কপ্ররপ্লওর বাতস া বছুপ্লত পাপ্লরন। 
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ক্ষচত্র 3 : ক্রযাগারযারগর আকার 

 

কযাকাপ্লযাক সবসভন্ন অওাপ্লর প্লত পাপ্লর 

 কমৌসঔও 
 সসঔত 
 -কমৌসঔও 
 লরীরী ভাা বেবার ওপ্লর 

এটা প্লত পাপ্লর মপু্লঔামসুঔ, কফাপ্লন, বা কম বা আন্টারপ্লনপ্লটর মািেপ্লম। এটা অনষু্ঠাসনও বা -
নষু্ঠাসনও উভেআ প্লত পাপ্লর। যা সবেবস্তুআ থাও বা বাতস ার অওার যাআ কাও বা কয িরপ্লনর 
মািেমআ বেবার ওরা কাও, কযাকাপ্লযাপ্লকর ারাংলটা প্লা গ্রাও বছুপ্লত পারপ্লন কটাআ যা তাাঁপ্লও 
পাঠাপ্লনা প্লেসঙ। 

এওটা বেবাে এটা গুরুত্বপণূস কয ওঔন  ওীভাপ্লব ওাসঙ্খত কপ্ররওপ্লও বাতস া পাঠাপ্লনা প্লব তা বাঙাআ 
ওরা। 

ক্রযাগারযাগ প্রক্ষেয়াটা ক্ষনরচ ছক্ষব ক্ষেরয় ক্রেখারনা রয়রছ। 

অুন অমাপ্লের ঙসবর পসরভাাগুস ংজ্ঞাসেত ওরা যাও:  
 

ক্ষচত্র 4: ক্রযাগারযাগ প্রক্ষেয়া 
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ংজ্ঞা 

i. উৎ: বাতস ার উৎ সপ্লপ্লব, এপ্লচন্টপ্লও বলেআ স্পি প্লত প্লব কওন সতসন কযাকপ্লযাক ততসর 
ওরপ্লঙন, এবং সতসন ওী বপ্লত ঘাআপ্লঙন, এবং অত্মসবোী প্লত প্লব কয সতসন যা তথে 
চানাপ্লচ্ছন তা েরওারী  সনভুস । 

ii. বাতপ া প্লা কআ তথে যা সেপ্লে এওচন কযাকাপ্লযাক ততসর ওরপ্লত ঘাে। 

iii. এনরকাক্ষডং প্লা তথে রবরাপ্লর এওটা প্রসক্রো যা এওচন কযাকাপ্লযাক ততসরর চনে  
কওাপ্লনা এওটা অওাপ্লর পাঠাপ্লব এবং নে প্রান্ত তাপ্লও ঠিওভাপ্লব সডপ্লওাড ওরপ্লব। 
এনপ্লওাসডংপ্লের াফে সনভস র ওপ্লর ওত ভাপ্লাভাপ্লব এওচন তথেটাপ্লও বন ওরপ্লত কপপ্লরপ্লঙ 
এবং সবভ্রাসন্তর উৎপ্লও েরূ ওরপ্লত কপপ্লরপ্লঙ। এর চনে তাাঁপ্লও তাাঁর কিাতাপ্লও চানপ্লত প্লব। 
এআ ওাচটা ওরাে বেথসতা প্ল পাঠাপ্লনা বাতস া ভুভাপ্লব কবাছা প্লব। 

iv. এওটা বাতস া বাসত ে এওটা চযারনরর মািেপ্লম। যা এআ উপ্লেপ্ললের চনে কবপ্লঙ সনপ্লত ে। 
ঘোপ্লনটা কমৌসঔও প্লত পাপ্লর, যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বোসিকতভাপ্লব মপু্লঔামসুঔ তবঠও, কটসপ্লফান 
 সভসডওনফাপ্লরসন্সং; থবা এটা সসঔত অওাপ্লর প্লত পাপ্লর যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সঘঠি, 
আপ্লম, কমপ্লমা  সরপ্লপাটস ।  

v. ক্ষডরকাক্ষডং প্লা কআ িাপ কযঔাপ্লন তথে কৃীত ে, বোঔো ওরা ে এবং তার বিবেটি 
সনসেসি উপাপ্লে কবাছা ে। এটা কেঔা ককপ্লঙ কয এনপ্লওাসডং[ওীভাপ্লব এওচন বাতস া বন 
ওরপ্লব]  –এর মপ্লতাআ সডপ্লওাসডং [থবা ওীভাপ্লব এওচন বাতস া গ্রণ ওরপ্লব]   
গুরুত্বপূণস। 

vi. গ্রাক: বপ্ললপ্ল রপ্লেপ্লঙন গ্রাও, কআ বেসি [কিাতা] যাাঁপ্লও বাতস াটা পাঠাপ্লনা প্লেপ্লঙ। এআ 
কিাতাপ্লের প্রপ্লতেও েপ্লের সনচস্ব িারণা, সবো  নভূুসত থাপ্লও যা তাাঁপ্লও প্রভাসবত 
ওরপ্লব ওীভাপ্লব সতসন বাতস াটাপ্লও গ্রণ ওরপ্লবন  তার উপর প্রসতসক্রো চানাপ্লবন। কপ্ররওপ্লও 
বলেআ এআ সবেগুস সবপ্লবঘনা ওরপ্লত প্লব যঔন সতসন সোন্ত কনপ্লবন কয, ওী বাতস া 
পাঠাপ্লবন। 

vii. ফীডবযাক বা মতামত: বাতস া পাঠান  কৃীত োর পর গ্রাও েপ্লতা কমৌসঔও বা 
-কমৌসঔও বাতস ার মািেপ্লম কপ্ররওপ্লও মতামত চানাপ্লবন। কপ্ররওপ্লও এআ মতামতগুস কেঔপ্লত 
প্লব এবং তওস তার প্লঙ্গ এআ প্রসতসক্রোগুস বছুপ্লত প্লব, ওারণ এটাআ তাাঁপ্লও সনিসারণ 
ওরপ্লত াাযে ওরপ্লব ওীভাপ্লব বাতস া পাঠাপ্লনা প্লেপ্লঙ এবং তার উপর সও প্রসতসক্রো ততসর 
প্লেপ্লঙ। প্রপ্লোচন প প্ল বাতস ার বে বা সভন্নরূপ কেো কযপ্লত পাপ্লর। 

 

3. কাযপকরী ক্রযাগারযারগর বাধ্া 

উপপ্লরর প্রসক্রোগুসর প্রসতটা িাপ্লপআ ওাযসওরী কযাকাপ্লযাক ততসরর বািা অপ্লত পাপ্লর। সযসন বাতস া 
সেপ্লচ্ছন তাাঁর কওান ভাবমসূতস র ওারপ্লণ কযাকাপ্লযাকটা সবসিত প্লত পাপ্লর। থবা কয বাতস াপ্লেো প্লেপ্লঙ 
তা ঔুব েবুসভাপ্লব াচাপ্লনা থবা ঔুব কঙাট সওংবা ঔুব ব  থবা কপ্ররও গ্রাপ্লওর ংসৃ্কসতটাআ 
কবাপ্লছনসন, এআব ওারপ্লণ কযাকাপ্লযাক সবওৃত প্লত পাপ্লর। এআ মস্ত বািা সতক্রম ওরাটাআ প্লা 
ঘোপ্লঞ্জ। 
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সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন  4 

কওানটা ুি ম্পওস  ততসর ওরপ্লত পাপ্লর না? 

I. অওসণ 

II. সবো 

III. কযাকাপ্লযাক 

IV. সন্নগ্ধসঘত্ততা 
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E. অ-ক্রমৌক্ষখক ক্রযাগারযাগ  

অুন এঔন অমরা ওপ্লেওটি িারণা কেসঔ যা এপ্লচন্টপ্লের কবাছা চরুরী। 

গুরুত্বপণূপ  

খুব ভারা একটা প্রথম ভাবমূক্ষতপ  ততক্ষর করা 

আসতমপ্লিেআ অমরা কেপ্লঔসঙ কয অওসণআ প্লা কয কওাপ্লনা ম্পওস  ক ার প্রথম স্তম্ভ। কয কক্রতা 
অপনাপ্লও পঙন্ন ওরপ্লব না তাাঁর ওাঙ কথপ্লও অপনার বেবা পাোর ওথা অলা ওরাআ েষু্কর। 
অপ্ল প্লনপ্লওআ ামানে এওটা মহুুপ্লতস  বা এও সনপ্লমপ্ল, অপনার ম্পপ্লওস  এওটা িারণা ওপ্লর সনপ্লত 
পাপ্লর  এওটা মূোেণ ওপ্লর কফপ্লত যঔন অপসন প্রথমবার তাাঁর প্লঙ্গ সমসত প্লবন। অপনার 
ম্পপ্লওস  তাাঁপ্লের মতামপ্লতর সভসত্ত প্লব অপনার অসবভস াব, অপনার লরীরী ভাা, অপনার অেব-
ওােো, এবং অপনার কপালাও পসরচ্ছে  ওীভাপ্লব অপসন ওথা বপ্লঙন তার উপর। মপ্লন রাঔপ্লবন 
প্রথম ঙাপটাআ েীখসমে কথপ্লও যাপ্লব। এওটা অওসণীে ভাবমসূতস র চনে েরওারী সবে:  

1. বময় ময়মত কাজ করা। েোন ওরুন ওপ্লেও সমসনট অপ্লক কপৌাঁঙপ্লনার, ম্ভাবে ব 
িরপ্লনর সবপ্লম্বর চনে নমনীেতা নপু্লমােন ওরুন। 

2. ক্ষনরজরক যথাযথভারব উপস্থাপন করুন। অপনার ম্ভাবে কক্রতা, যাাঁর প্লঙ্গ অপসন 
প্রথমবার সমসত প্লচ্ছন, অপনাপ্লও কঘপ্লনন না এবং অপনার অসবভস াবআ তাাঁর ওাপ্লঙ অপনার 
সবপ্লে প্রথম তূ্র প্লব। 

 অপনার অসবভস াব সও ঠিও ভাবমসূতস  ততসর ওরপ্লত াাযে ওরপ্লা? 
 কয কপালাপ্লও অপসন এপ্লপ্লঙন কটা সও এআ িরপ্লনর ািাপ্লতর কিপ্লত্র যথাযথ? 
 অপনার পসরঘযসা সও পসরষ্কার-পসরচ্ছন্ন — ভাপ্লাভাপ্লব ঘু ওাটা  োস  ওামাপ্লনা, 

পসরষ্কার চামাওাপ , সফটফাট  পসরপাটি াচজ্জা? 

3. এওটা উষ্ণ, অত্মসবোী  সবচেী াস অপনাপ্লও অপনার েলসপ্লওর ওাপ্লঙ তৎিণাৎ চ 
ওপ্লর কেপ্লব। 

4. ক্রখাা মরন, আত্মক্ষবশ্বাী  ইক্ষতবাচক থাকুন  

 অপনার লরীরী ভাা সও অত্মসবো  অত্মপ্রতেেপ্লও তুপ্ল িপ্লর? 

 অপসন সও কাচা প্লে োাঁ ান, াপ্লন, কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ কযাকাপ্লযাক ততসর ওপ্লরন, েঢৃ়ভাপ্লব 
াত সমসপ্লে ম্ভাণ ওপ্লরন? 

 এমনসও মাপ্লাঘনার মপু্লঔ বা অলানরুূপ ািাৎওার না প্ল অপসন সও আসতবাঘও 
থাওপ্লত পাপ্লরন? 

5. অনযরের প্রক্ষত আগ্র – বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস সবে প্লা নে বেসি ম্পপ্লওস  সতেওাপ্লরর 
অগ্রী ো। 

 অপসন সও কক্রতার বেসিত্ব চানপ্লত ঔাসনওটা মে সনপ্লেপ্লঙন? 

 তার বিবে ক বোপাপ্লর সও অপসন যত্ন সনপ্লেপ্লঙন  মপ্লনাপ্লযাকী প্লেপ্লঙন? 
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 অপসন সও অপনার কক্রতার ওাপ্লঙ পুপ্লরাপুসর াসচর প্লেপ্লঙন  তাাঁর ওাপ্লঙ পুপ্লরাপুসর 
উপব্ধ প্লেপ্লঙন নাসও তাাঁর প্লঙ্গ ওথা বা মে প্লিসওটাআ অপসন কমাবাআপ্ল বেস্ত 
সঙপ্লন? 

 

1. লরীরী ভাা 

লরীরী ভাা বপ্লত কবাছাে ন াঘ া, ঙ্গভসঙ্গ, মপু্লঔর াবভাব। কযভাপ্লব অমরা ওথা বস, 
াাঁটি, বস  োাঁ াআ, কটাআ অমাপ্লের ম্পপ্লওস  এবং অমাপ্লের মপ্লন ওী খটপ্লঙ তার বসওঙু বপ্ল 
কেে। 

প্রােলআ বা প্লে থাপ্লও অপ্ল যা বা ে মানু তার ঔুব ামানে ংলআ কলাপ্লন। এঔাপ্লন 
সতসরি ওথা বা বা কচাপ্লর বার ওথা প্লচ্ছ না। বলেআ সনপ্লচর লরীরী ভাা ম্পপ্লওস  এওচনপ্লও 
তওস  থাওপ্লত প্লব।  

a) আত্মক্ষবশ্বা 

ওীভাপ্লব সনপ্লচপ্লও অত্মসবোী  অত্মপ্রতেেী সপ্লপ্লব কপল ওরপ্লত প্লব তার সওঙু টিপ এঔাপ্লন 
কেো প্লা, যাপ্লত ওাপ্লরা ওাপ্লঙ সনপ্লচর ভাবমসূতস  বচাে রাঔা যাে যাপ্লত সতসন অপনার ওথা 
অন্তসরওভাপ্লব কলাপ্লনন:  

 ঙ্গসিসত – ওাাঁি কপঙনসেপ্লও করপ্লঔ কাচা প্লে ম্বাভাপ্লব োাঁ াপ্লনা 
 েঢৃ় ঘিু কযাকাপ্লযাক – াস মপু্লঔ 
 উপ্লেলেপূণস  সুঘসন্তত ঙ্গভসঙ্গ 

b) ক্ষবশ্বা বা আস্থা 

বা ে, কবসলরভাক মপ্লেআ এওচন কমোপ্লনর ওথা বসির ওাপ্লন যাে ওারণ কিাতা তাাঁপ্লও 
সবো ওপ্লরন না- তাাঁর লরীরী ভাা কিাতাপ্লও কআ অো সেপ্লত পাপ্লর না কয সতসন যা 
বপ্লঙন কবোপাপ্লর সতসন অন্তসরও। কয ািারণ আসঙ্গত কথপ্লও মপ্লন প্লত পাপ্লর কয এওচন ৎ 
নন তার ম্পপ্লওস  প্লঘতন থাওাটা ঔুবআ গুরুত্বপূণস এবং এগুস কঠওাপ্লত ওী ওরা যাে তার সওঙু 
সনপ্লঘ কেো প্লা:  

 কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ ামানে কযাকাপ্লযাক বা কওাপ্লনা কযাকাপ্লযাক না ওরা, থবা দ্রুত কঘাপ্লঔর 
ন াঘ া 

 ওথা বার মে মপু্লঔর ামপ্লন াত বা অগু রাঔা 
 এওচপ্লনর লরীর কঙপ্লত লাসররীওভাপ্লব কথপ্লও েপূ্লর থাওা 
 এওচপ্লনর োপ্রোপ্লর কসত কবপ্ল  যাো 
 কাত্রবণস বেপ্ল যাো; মঔু  কার চােকাটা া প্লে যাো 
 খাম কবপ্ল  যাো 
 কার স্বর বেপ্ল যাো কযমন লব্দ তবসলিে বা সপঘ বেপ্ল যাো, কতাতাপ্লনা, কা 

পসরষ্কার 
 বিবে — িীপ্লর  স্পি মাছাসর কথপ্লও সনঘু স্বপ্লর করপ্লঔ 

রক্ষ্মণাত্মও  িারণিমতাবসচস ত বপ্ল আসঙ্গত ওপ্লর এমন সওঙু লরীপ্লরর ন াঘ া প্লা: 

 াত/বাহুর ঙ্গভসঙ্গ কঙাট  লরীপ্লরর ওাঙাওাসঙ রাঔা 
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 মপু্লঔর সভবেসি ংসিপ্ত 
 লরীর কযন লারীসরওভাপ্লব অপনার কথপ্লও েপূ্লর রপ্লেপ্লঙ 
 বাহুগুস লরীপ্লরর ামপ্লন অ াঅস  রাঔা 
 কঘাপ্লঔ কঘাপ্লঔ ামানে কযাকাপ্লযাক বা তাল 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 েিতার তৃতীে যুসি যাপ্লত িবণ েিতা ম্পপ্লওস  অর তা ততসর ওরপ্লত সনপ্লচপ্লও প্লঘতন 
রাঔা চরুরী। এগুস অপ্ল বেসিকত সক্রেতার ুসবসেত নীসত কথপ্লও — ‘বপু্লছ কনোর অপ্লক 
প্রথপ্লম বছুুন।’ 

অপসন ওত ভাপ্লাভাপ্লব শুনপ্লঙন তা কযমন অপনার ওাপ্লচর ওাযসওাসরতার উপর ব  প্রভাব কফপ্ল 
কতমসন নেপ্লের প্লঙ্গ অপনার ম্পপ্লওস র উপপ্লর। অুন িবপ্লণর সওঙু টিপ কেপ্লঔ সনআ।  

a) ক্ষেয় শ্রবণ 

এটা প্লা কযঔাপ্লন অমরা শুি ুওথাগুস মন সেপ্লে কলানার কঘিা ওরপ্লবা তাআ নে, বরং প্লনের 
ককাটা বাতস াটা কবাছার কঘিা ওরপ্লবা। 

অুন সক্রে িবপ্লণর সওঙু উপাোন কেসঔ। কগুস প্লা:- 

i. মরনারযাগ ক্রেয়া 

বিাপ্লও অমাপ্লের এওসনষ্ঠ মপ্লনাপ্লযাক কেো েরওার, এবং বাতস াটাপ্লও স্বীওার ওরা েরওার। 
মপ্লন রাঔুন, -কমৌসঔও বাতস া কাচ্চাপ্লর ‘‘বপ্লত পাপ্লর’’। মপ্লনাপ্লযাক কেোর সওঙু সেও 
সনপ্লঘ তুপ্ল িরা প্লা: 

 বিার সেপ্লও রাসর তাওান 
 সবসিপ্ত সঘন্তাভাবনা সরপ্লে রাঔুন 
 মানসওভাপ্লব ওঔন ঔিন ওরপ্লবন না 
 বসরাকত মস্ত সঘত্তসবপ্লিপ এস প্লে ঘনু [উোরণস্বরূপ, অপনার কমাবাআ কফানটা 

াআপ্লন্ট কমাপ্লড রাঔনু] 
 বিার লরীরী ভাা ‘‘মপ্লনাপ্লযাক সেপ্লে শুননু’’ 

ii. আপক্ষন ক্রয শুনরছন তা ক্রেখান: 

লরীরী ভাার বেবার এঔাপ্লন এওটা গুরুত্বপূণস ভূসমওা কনে। উোরণস্বরূপ এওচন ওরপ্লত 
পাপ্লরন: 

 মাপ্লছমপ্লিে মাথা না ুন  াুন 
 এমন এওটা ভসঙ্গ সনন যাপ্লত নে কাও কঔাাপ্লমা  বাপ্লি ওথা বপ্লত পাপ্লর 
 োাঁ এবং , এর মপ্লতা কঙাট কঙাট কমৌসঔও মতামত সেন 

iii. মতামত ক্রেয়া:  



 

46 

প্লনও সওঙুআ অমরা শুসন কযগুস অমাপ্লের বেসিকত ঙাাঁওসনপ্লত বাসত প্লে যাে, কযমন 
অমাপ্লের নমুান, রাে  সবো যা অমরা বপ্লে কব াআ। এওচন কিাতা সপ্লপ্লব, এআ 
ঙাাঁওসনগুস ম্পপ্লওস  অমাপ্লের প্লঘতন থাওপ্লত প্লব এবং কবাছার কঘিা ওরপ্লত প্লব কয অপ্ল ওী 
বা প্লচ্ছ।  

 এরচনে অপনার েরওার প্লত পাপ্লর বিপ্লবের প্রসত মপ্লনাপ্লযাক কেো এবং প্রশ্ন ওপ্লর 
স্পি ওপ্লর বপু্লছ কনো ওী বা প্লচ্ছ 

 মতামত কেোর অপ্লরওটা গুরুত্বপূণস উপাে প্লা বিার ওথাগুসর ভাান্তর ওরা 
 তৃতীে অপ্লরওটা উপাে রপ্লেপ্লঙ, তা প্লা ঔাসনওটা মে ন্তর বিাপ্লও থাসমপ্লে 

ংপ্লিপ্লপ পুনরাবসৃত্ত ওরা সতসন যা যা বপ্লপ্লঙন। 
উোরণ  

স্পষ্টতা চায়া – অসম যা শুপ্লনসঙ, তা কথপ্লও সও অসম িপ্লর সনপ্লত পাসর কয অমাপ্লের কল্থ 
েোনগুসর ওপ্লেওটির ুসবিা অপনার ওাপ্লচ অপ্লত পাপ্লর, অপসন অপ্লরা সওঙু সনসেসি ওপ্লর চানাপ্লত 
পাপ্লরন? 

বক্তার ঠিক লব্দগুক্ষর ভাান্তর করা- তাপ্ল অপসন বপ্লঙন কয ‘অমাপ্লের কল্থ েোনগুস 
অপনাপ্লও যপ্লথি পসরমাপ্লণ ুসবিা সেপ্লত পারপ্লব না’ – অসম সও ঠিও বপু্লছসঙ? 
 

iv. ক্ষনরজই মতামত ঠিক করর না ক্রফা: 

সক্রে িবপ্লণর বপ্লঘপ্লে ব  বািাগুসর নেতম প্লা বিা ম্পপ্লওস  আমারের মতামত ঠিক 
করর ক্রফা  পিপাতী রয় প়িার প্রবনতা। ফটা ে কয বিা যা বপ্লঙন তা েপ্লতা 
কিাতা শুনপ্লত পাপ্লচ্ছন সওন্তু মনপ্লযাক সেপ্লে শুনপ্লঙন শুি ু কটুকুআ যা তাাঁর সনচস্ব মত নযুােী 
মপ্লন প্লচ্ছ, কটাআ। 

এই ধ্ররনর মতামত ক্ষস্থর করর ক্রফার মরনাভারবর ফ রত পারর ক্রশ্রাতা আর বক্তার 
রে কথা চাক্ষরয় ক্রযরত আগ্রী নন, তাুঁর মরন রত পারর এরত ময় নষ্ট রব। এর 
ফর এটা রত পারর ক্রয ক্ষতক্ষন বক্তার কথায় বারবার বযাঘাত ঘটারবন  পাল্টা 
যকু্ষক্ত ক্ষেরয় বক্তার যকু্ষক্তরক খণ্ডন কররবন, এমনক্ষক বক্তা তাুঁর পরুরা কথা বর ঠার 
আরগই।  

এটা কওব বিাপ্লও প্রসতত ওরপ্লব এবং বাতস া পুপ্লরাপুসর বপু্লছ কনোর ীসমত প্লে যাপ্লব। 
সক্রে িবপ্লণর চনে ঘাআ: 

 প্রশ্ন ওরার অপ্লক বিাপ্লও প্রপ্লতেওটা যুসি কল ওরপ্লত সেন 
 কওাপ্লনা পাল্টা যসুি সেপ্লে বিাপ্লও থামাপ্লবন না 

 

6. ঠিকভারব া়িা ক্রেয়া: 

সক্রে িবণ বপ্লত কবাছাে এওচন বিা যা বপ্লঙন তা কওব কলানার কথপ্লও অপ্লরা কবসল 
সওঙু। কযাকাপ্লযাকটা ম্পূণস প্লত পাপ্লর কওবমাত্র যঔন কিাতা কওাপ্লনা ভাপ্লব া া কেন, কযমন 
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সওঙু লব্দ বা ওাপ্লচর মািেপ্লম। বিাপ্লও েমন ওরা প্লচ্ছ না বরং তাাঁপ্লও পূণস ম্মান  িো 
কেো প্লচ্ছ, এটা সনসশ্চত ওরপ্লত সনসেসি সওঙু সনেম নুরণ ওরপ্লত ে। এগুস প্লা:    

 অপনার চবাপ্লবর কিপ্লত্র স্পিবােী, কঔাা মন  ৎ কান 
 ম্মাপ্লন এওচপ্লনর মতামত চাসর ওরুন 
 ওাপ্লরা প্লঙ্গ বেবার ওরার কিপ্লত্র এটা মপ্লন রাঔপ্লত প্লব এমনটা কওউ অপনার প্লঙ্গ 

ওরপ্লত পাপ্লরন 
7. ানভূুক্ষতর রে ক্রলানা: 

ানভূুসতলী ো মাপ্লন সনপ্লচপ্লও অপ্লরওচপ্লনর চােকাে বসপ্লে নভুব ওরা সতসন কওমন 
কবাি ওরপ্লবন। 

ভাপ্লা কক্রতা পসরপ্লবার এওটা গুরুত্বপূণস সেও প্লা ানভূুসতর প্লঙ্গ কলানা। এটা সবপ্ললভাপ্লব 
চটি প্লে যাে যঔন অপ্লরওচন এওটা সভপ্লযাক  বোপও বেথা সনপ্লে কক্রতা ন। 

ানভূুসত বপ্লত কবাছাে তিযসেওাপ্লর  পূণস মপ্লনাপ্লযাক সেপ্লে কলানা  কবাছা কয অপ্লরওচন 
ওী বপ্লত ঘাআপ্লঙন, যসে অপসন তাাঁর প্লঙ্গ এওমত না ন তা প্ল। বলেআ ঘুসি নে, 
বিার গ্রণপ্লযাকেতা কেঔাপ্লনা ঔুবআ চরুরী। ‘‘অসম বছুপ্লত পারসঙ’’ বা ‘‘অসম কেঔসঙ’’ 
এআ িরপ্লনর কঙাট বাওে বপ্ল কটা প্লচআ ওরা যাে। 

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন 5 

সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওানটা সক্রে িবপ্লণর উপাোন নে? 

I. ভাপ্লা মপ্লনাপ্লযাক কেো 

II. এপ্লওবাপ্লরআ সনপ্লচ সনপ্লচআ মতামত ততসর ওপ্লর কফা 

III. ানভূুসতলী িবণ 

IV. উপযুিভাপ্লব িবণ 
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F. নীক্ষতগত আচরণ  

1. পক্ষরেলপন 

বেবারস্বচ্ছতা  নীসতসনেপ্লমর শুেতা সনপ্লে বোপও উপ্লদ্বক িে ওরা যাে। ওারণ ৎ অঘরপ্লণর 
ঔবর এঔন ক্রপ্লমআ বা প্লঙ। সবপ্লের বৃত্তম কওাম্পাসনগুসর ওপ্লেওটিপ্লও ভুপ্লো োওাউন্ট  সমথো 
সডট াটিস সফপ্লওট বেবাপ্লরর মািেপ্লম প্রতাসরত প্লত কেঔা ককপ্লঙ। বোপ্লের ওতৃস পিআ তাপ্লের সওঙু 
বেুপ্লও ুসবিা পাআপ্লে সেপ্লত বোপ্লের তসবপ্লর পবেবার ওরপ্লঙন। অসিওাসরওরা বেসিকত ুসবিার 
চনে তাাঁপ্লের িমতা প্রপ্লোক ওরপ্লঙন। িে ওরা যাপ্লচ্ছ যাাঁপ্লের ওাপ্লচর উপর মানপু্লর ভরা থাপ্লও 
তাাঁরাআ সবোভঙ্গ ওরপ্লঙন। বোসিকত ম্পে বা াপ্লনার ঘাসো  কাভআ চেী প্লচ্ছ। 

পসরণাপ্লম, োেবেতা  ংিার লান, কযগুস সমপ্ল বেবার ‘তনসতওতা’, কগুস সনপ্লেআ ব  
কবসল প্রশ্ন উঠপ্লঙ। ‘তথয জানার অক্ষধ্কার আইন’ এবং ‘জনস্বাথপ আইন’-এর মরতা 
আইরনর উন্নক্ষতরক আররা ভারা োয়বদ্ধতা  লান পায়ার াক্ষতয়ার ক্ষররব ধ্রর 
ক্রনয়া রে।  

তনসতও অঘরণ স্বেংসক্রেভাপ্লব ভাপ্লা লান এপ্লন সেপ্লত পাপ্লর। এওচন যসে সবপ্লবওবান সপ্লপ্লব  
অন্তসরওভাপ্লব তাাঁর ওাচ ওপ্লরন, তাপ্লআ ভাপ্লা লান পাো যাে। ননসতও অঘরণ নেপ্লের চনে 
ামানে মাথা খামাে  সনপ্লচর ওথাআ কবসল ভাবাে। যঔন এওচন বেসি রওারী পেমযসাো বেবার 
ওপ্লে্ সনপ্লচর স্বাথস ঘসরতাপ্লথসর কঘিা ওপ্লরন, কটাআ প্লা ননসতও অঘরণ। এওচপ্লনর স্বাথস কেঔাটা 
কওাপ্লনা ভু নে। তপ্লব ভু প্লা, যসে কটা ওরা ে নে ওাপ্লরা স্বাপ্লথসর সবসনমপ্লে। 

বীমা প্লা এওটা সবস্বাপ্লর বেবা। ঙ্গসত  তনসতওতার সবেটাআ প্লা বীমা বেবাে ঔুবআ 
গুরুত্বপূণস। সবো ভঙ্গ মাপ্লনআ প্লা প্রতারণা অর এটা ভু। ম্ভাবে কক্রতাপ্লও সেপ্লে এওটা বীমা 
কওনাপ্লনার চনে তাাঁপ্লও ভু তথে সেপ্লে প্রবু্ধ ওরা বা তাাঁর মস্ত প্রপ্লোচন কমটাপ্লব এমন এওটা 
বীমার েোন তাাঁপ্লও ুপাসরল ওরাটাআ ভু প্লব। 

যঔন সনপ্লচর ুসবিাপ্লও নেপ্লের তুনাে কবসল গুরুত্ব পাপ্লব তঔনআ ননসতও অঘরণ প্লব। তনসতও 
অঘরণ ওাপ্লেম ওরার চনে সবসভন্ন সবসির মািেপ্লম অআঅরসডএ তনসতওতার সবসির ওথা বপ্লপ্লঙ 
(িোে ৪-এ এগুস অপ্লাসঘত প্লেপ্লঙ)। 
যাপ্লত সবসির কওাপ্লনা ঙ্ঘন না ে তা সনসশ্চত ওরপ্লতআ অঘরণসবসির প্রপ্লতেওটি িারা চানা 
গুরুত্বপূণস। বীমাওারও  তার প্রসতসনসি যসে ম্ভাবে কক্রতার স্বাথসপ্লওআ বমে মাথাে রাপ্লঔ তাপ্ল 
এমসনপ্লতআ ম্মসত ঘপ্ল অপ্লব। বীমা কওাম্পাসনর অসিওাসরওরা যসে ম্ভাবে কক্রতার ুসবিার বেপ্ল 
তাপ্লের বেবার িেমাত্রা পরূণ সনপ্লে কবসল মাথা খামান তাপ্লআ ভু প্লব। 

2. তবক্ষলষ্টযমূ 

তনসতও অঘরপ্লণর সওঙু তবসলিে প্লা: 

a) গ্রাপ্লওর স্বাথসপ্লও এওচপ্লনর প্রতেি বা পপ্লরাি ুসবিার উপপ্লর চােকা কেো 

b) গ্রাও সবেও মস্ত বেবাসেও  বেসিকত তথেপ্লও েঢৃ় অত্মসবো  মযসাোর প্লঙ্গ 
প্রািাণে রাঔা  
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c) গ্রাও যাপ্লত জ্ঞাতাপ্লর সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন তার চনে তাাঁপ্লও পযসাপ্ত বাস্তব তথেগুস 
রবরা ওরা 

সনম্নসসঔত পসরসিসতগুসপ্লত তনসতওতার প্লঙ্গ অপপ্লর এওটা ম্ভাবনা থাওপ্লত পাপ্লর: 

a) েটুি পসরওল্পনার মপ্লিে বাঙাআ, এওটাে অপ্লরওটার তুনাে প্লনও ওম সপ্রসমোম সেপ্লত প্লব 

b) এওটা ঘা ুপসসপ্লও বে ওপ্লর সেপ্লে এওটা নতুন পসস কনোর প্রপ্লাভন 

c) বীমাওারও যসে পসরসিসত ম্পপ্লওস  প্লঘতন থাপ্লওন যা গ্রাও বা োবী উপপ্লভািার স্বাপ্লথসর 
উপর সবরূপ প্রভাব কফপ্লত পাপ্লর 

সনপ্লচপ্লও পরীিা ওরুন  6 

সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওানটা তনসতও অঘরপ্লণর তবসলিে নে? 

I. গ্রাও যাপ্লত জ্ঞাতাপ্লর এওটা সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন তার চনে পযসাপ্ত উপ্লন্মাঘন ওরা  

II. গ্রাপ্লওর বেবা  বেসিকত তপ্লথের ককাপনীেতা রিা ওরা 

III. গ্রাপ্লওর স্বাপ্লথসর অপ্লক সনপ্লচর স্বাথসপ্লও রাঔা 

IV. সনপ্লচর স্বাপ্লথসর অপ্লক গ্রাপ্লওর স্বাথসপ্লও রাঔা 
 

 

ারাংল  

a) নে পপ্লণের তুনাে বীমার কিপ্লত্র কক্রতা পসরপ্লবা  ম্পপ্লওস র ভূসমওা অপ্লরা প্লনও কবসল 
চটি। 

b) পসরপ্লবার গুণমাপ্লন পাাঁঘটি প্রিান ূঘপ্লওর মপ্লিে ন্তভুস ি সনভস রপ্লযাকেতা, অত্মসবো, 
ংপ্লবেনলীতা, ানভূুসত  লরীরী কবািকমে। 

c) কক্রতার ারা চীবপ্লনর মানপ্লও ংজ্ঞাসেত ওরা কযপ্লত পাপ্লর এওটি অসথসও ুসবিার মসি সপ্লপ্লব 
যা েীখস মে িপ্লর এওচন কক্রতার প্লঙ্গ ুম্পওস  িাপপ্লনর কথপ্লও পাো কযপ্লত পাপ্লর। 

d) কক্রতা পসরপ্লবাে এওচন বীমা প্রসতসনসির ভূসমওা পুপ্লরাপুসরআ চটি। 
e) অআঅরসডএ ঘা ু ওপ্লরপ্লঙ এওটা আসন্টপ্লগ্রপ্লটড সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) যা 

বীমা সভপ্লযাপ্লকর তথেগুসর কওন্ধীে ংগ্রি সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এবং এআ সলপ্লল্পর 
সভপ্লযাকগুসর প্রসতওাপ্লর পযসপ্লবিপ্লণর এওটা াসতোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর। 

f) বীমাওারও  বীমাওৃপ্লতর মপ্লিে পারস্পসরও ঘুসি নযুােী উপ্লেসঔত লতস াবীর মপ্লিে এওচন 
মিেিতাওারী  পরামলসোতা সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন মবাডমোন। 

g) সক্রে িবপ্লণর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বিার প্রসত মপ্লনাপ্লযাক কেো, মতামত কেো  ঠিওভাপ্লব া া 
কেো। 

h) তনসতও অঘরপ্লণর মপ্লিে পপ্ল  সনপ্লচর স্বাপ্লথসর অপ্লক কক্রতার স্বাথসপ্লও রাঔা। 
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ 

a) পসরপ্লবার গুণমান 
b) কওাপ্লনা সবপ্লে অত্মসনসবি ো 
c) আসন্টপ্লগ্রপ্লটড সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) 
d) কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬ 
e) কচা কক্রতা কফারাম 
f) বীমা মবাডমোন 
g) লরীরী ভাা 
h) সক্রে িবণ 
i) তনক্ষতক আচরণ 
 

ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  ৩। 
কক্রতার প্লঙ্গ েীখসপ্লমোেী ম্পওস  কপ্ল  কতাার মািেপ্লম ম্পূণস অসথসও ুসবিাআ প্লা কক্রতার ারা 
চীবপ্লনর মূে। 

উির 2 

ঠিও সবওল্পটি  ৩। 
কাস  বীমার চনে তৃতীে পাটিস  োেবেতা সনপ্লে বীমার প্রপ্লোচনীেতা সনপ্লে সবতপ্লওস র ঘাসো কনআ। 

উির 3 

ঠিও সবওল্পটি  ২। 
পুনরাে সবসক্রর প্লিে কয বেসি পণে কওপ্লনন, কক্রতা রুিা অআন, ১৯৮৬ নযুােী তাাঁপ্লও কক্রতা 
সপ্লপ্লব সঘসহ্নত ওরা যাপ্লব না। 

উির 4 

ঠিও সবওল্পটি  ৪। 
সন্নগ্ধসঘত্ততা ুি ম্পওস  ততসর ওরপ্লত পাপ্লর না। 

উির  5 

ঠিও সবওল্পটি  ২। 
এপ্লওবাপ্লরআ সনপ্লচ সনপ্লচআ মতামত ততসর ওপ্লর কফাটা কমাপ্লটআ সক্রে িবপ্লণর উপাোন নে। 

উির 6 
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ঠিও সবওল্পটি  ৩। 
োরয়রন্টর স্বারথপর আরগ ক্ষনরজর স্বাথপরক রাখা তনক্ষতক আচরণ নয়। 

 

ক্ষনরজরক পরীিা প্রশ্নমূ 

প্রশ্ন 1 

_____________ এওটি বাস্তব পণে নে। 

I. বাস  

II. বীমা 

III. কমাবাআ কফান 

IV. এও কচা া সচন 

প্রশ্ন 2 

_____________ কওাপ্লনা পসরপ্লবার গুণমাপ্লনর ূঘও নে। 

I. ঘাতুযস 

II. সনভস রপ্লযাকেতা 

III. কওাপ্লনা সবপ্লে অত্মসনসবি ো 

IV. ংপ্লবেনলীতা 

প্রশ্ন 3 

ভারপ্লত _______________ বীমা প্লা বািেতামূও। 

I. কাস র তৃতীে পপ্লির োেবেতা 

II. বাস র চনে সগ্ন বীমা 

III. ন্তপ্লেসলীে পযসটপ্লনর চনে পযসটন বীমা 

IV. বেসিকত েখুসটনা 

প্রশ্ন 4 

এওচন বীমাওৃপ্লতর বীমার ঔরঘ ওমাপ্লনার নেতম পেসত প্লা __________ 

I. সরআনুেপ্লরন্স 

II. সডডাপ্লক্টব ক্লচ বা ঙাপ্ল র িারা 

III. কওা-আনুেপ্লরন্স 

IV. সরপ্লবট 
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প্রশ্ন 5  

এওচন কক্রতার তাাঁর বীমা পসস সনপ্লে কওাপ্লনা সভপ্লযাক থাওপ্ল তার চনে সতসন অআঅরসডএ-র 
ওাপ্লঙ কযপ্লত পাপ্লরন  

I. অআসচএমএ-এর মািেপ্লম 

II. কচা ওনসচউমার কফারাম-এর মািেপ্লম 

III. মবাডমোন-এর মািেপ্লম 

IV. অআসচএমএ বা কচা ওনসচউমার কফারাম বা মবাডমোন-এর মািেপ্লম 

প্রশ্ন 6 

কক্রতা ুরিা অআন কেঔভা ওপ্লর: 

I. বীমা কওাম্পাসনর সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস 

II. কোওানোরপ্লের সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস 

III. ব্রোিগুসর সবরুপ্লে সভপ্লযাকগুস 

IV. বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুপ্লে ঠা সভপ্লযাকগুস 

প্রশ্ন 7 

___________ এসিোর রপ্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন ২০ি টাওা পযসন্ত িসতপূরপ্লণর োসব ওরা কযপ্লত এমন 
মপূ্লের পণে বা পসরপ্লবার সবেগুস কেঔার 

I. াআপ্লওাটস  

II. কচা কফারাম 

III. রাচে ওসমলন 

IV. চাতীে ওসমলন 

 

প্রশ্ন 8 

গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ম্পপ্লওস র কিপ্লত্র প্রথম ভাবমসূতস টা ততসর ে: 

I. অত্মসবোী প্লে 

II. মে মপ্লতা াসচর প্লে 

III. অগ্র কেসঔপ্লে 

IV. অত্মসবোী প্লে, মে মপ্লতা াসচর প্লে এবং অগ্র কেসঔপ্লে 

প্রশ্ন  9 

ঠিও সববসৃতটি বাঙুন: 
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I. বীমা সবসক্রর মে তনসতও অঘরণ ম্ভব 

II. বীমা এপ্লচপ্লন্টর কিপ্লত্র তনসতও অঘরণ কমাপ্লটআ চরুরী নে 

III. তনসতও অঘরণ এপ্লচন্ট  বীমাওারপ্লওর মপ্লিে সবো ততসর ওরপ্লত াাযে ওপ্লর। 

IV. তনসতও অঘরণ কওবমাত্র লীস ওতৃস পপ্লির কথপ্লওআ অলা ওরা ে 

প্রশ্ন 10  

সক্রে সক্রে িবপ্লণর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ: 

I. বিার প্রসত মপ্লনাপ্লযাক কেো 

II. মাপ্লছমপ্লিে মাথা না া  াা 

III. মতামত কেো 

IV. বিার প্রসত মপ্লনাপ্লযাক কেো, মাপ্লছমপ্লিে মাথা না া  াা, মতামত কেো 
 

ক্ষনরজরক পরীিা উিরমূ 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  ২। 

বীমা এওটি বাস্তব পণে নে। 
উির 2 

ঠিও সবওল্পটি  ১। 
ঘাতুযস কওাপ্লনা পসরপ্লবার গুণমাপ্লনর ূঘও নে। 

উির 3 

ঠিও সবওল্পটি  ১। 
ভারপ্লতকাস র তৃতীে পপ্লির োেবেতাবীমা প্লা বািেতামূও। 

উির 4 

ঠিও সবওল্পটি  ২। 
এওচন বীমাওৃপ্লতর বীমার ঔরঘ ওমাপ্লনার নেতম পেসত প্লা এওটা পসসর সডডাপ্লক্টব ক্লচ বা 
ঙাপ্ল র িারা। 

উির 5 

ঠিও সবওল্পটি  ১। 
এওচন কক্রতার তাাঁর বীমা পসস সনপ্লে কওাপ্লনা সভপ্লযাক থাওপ্ল তার চনে সতসন অআঅরসডএ-র 
ওাপ্লঙ কযপ্লত পাপ্লরন অআসচএমএ-এর মািেপ্লম। 



 

54 

উির 6 

ঠিও সবওল্পটি  ৪। 
কক্রতা ুরিা অআন বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুপ্লে ঠা সভপ্লযাকগুস কেঔভা 
ওপ্লর।  

উির 7 

ঠিও সবওল্পটি  ২। 
কচা কফারাপ্লমর এসিোর রপ্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন ২০ি টাওা পযসন্ত িসতপূরপ্লণর োসব ওরা কযপ্লত এমন 
মপূ্লের পণে বা পসরপ্লবার সবেগুস কেঔার। 

উির 8 

ঠিও সবওল্পটি  ৪। 
গ্রাপ্লওর প্লঙ্গ ম্পপ্লওস র কিপ্লত্র প্রথম ভাবমসূতস টা ততসর ে অত্মসবোী প্লে, মে মপ্লতা াসচর প্লে 
এবং অগ্র কেসঔপ্লে। 

উির 9 

ঠিও সবওল্পটি  ৩। 
তনসতও অঘরণ এপ্লচন্ট  বীমাওারপ্লওর উপর সবো ততসর ওরপ্লত াাযে ওপ্লর। 

উির 10 

ঠিও সবওল্পটি  ৪। 
সক্রে িবপ্লণর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ বিার প্রসত মপ্লনাপ্লযাক কেো, মাপ্লছমপ্লিে মাথা না া  াা, মতামত 
কেো। 
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অধ্যায় 3 

অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ 
অধ্যায় ভূক্ষমকা 

বীমা সলল্প মূত এওটি পসরপ্লবা সলল্প.বতস মান কপ্রিাপপ্লট, গ্রাও প্রতোলা ক্রমাকত ক্রমবিসমান ে 
এবং নসুষ্ঠত পসরপ্লবার মাপ্লন ওঔন প্লন্তা উপসিত ে। এওটানা পণে নতুনত্ব এবং অিুসনও 
প্রযুসির বেবার দ্বারা গ্রাও পসরপ্লবা স্তপ্লরর উপ্লেঔপ্লযাকে উন্নসত ো প্লত্ত্ব, সলল্প  প্লন্তা এবং 
ঔারাপ প্রসতচ্ছসবর ওারপ্লণ ভুকপ্লঙ। চীবন্ত এআ বিা কথপ্লও রওার এবং সনেন্ত্রও প্লনও পেপ্লিপ 
গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন। 

অআঅরসডএ-এর প্রসবিান সবসভন্ন পসরপ্লবার চনে এওটি টানসোরাউি মে (টিএটি) উপিাপন 
ওপ্লর কযটি বীমা কওাম্পানী গ্রাওপ্লও পসরপ্ললাি ওরপ্লত প্লব। এটি অআঅরসডএ (পসসিারপ্লওর স্বাথস 
রিা অআন),২০০২-এর ংল। বীমা কওাম্পাসন এওটি ওাযসওর সভপ্লযাক প্রসতসবিান বেবিা থাওা 
অবলেও, এবং অআঅরসডএ তার চনে সনপ্লেস সলওা ততসর ওপ্লরপ্লঙ। 

ক্ষলিরণর ফাফ 

 
A. সভপ্লযাক প্রসতসবিাপ্লনর বেবিামূ - উপপ্লভািা অোত, নোেপা 
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A. অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ - উপরভাক্তা আোত, নযায়পা 

1. ইক্ষন্টরগ্ররটড ক্রগ্ররভন্প মযারনজরমন্ট ক্ষরস্টম (আইক্ষজএমএ) 

অআঅরসড এওটি আসন্টপ্লগ্রপ্লটড কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) উপিাপন ওপ্লর কযটি 
বীমা সভপ্লযাক তপ্লথের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসপ্লবিণ সভপ্লযাক প্রসতওার চনে এওটি 
াসতোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর। 

পসসিারওরা এআ সপ্লিপ্লম করসচিার ওরপ্লত পাপ্লর তাপ্লের পসসর সববরণ সেপ্লে এবং সভপ্লযাক 
োসঔ ওরপ্লত পাপ্লর। সভপ্লযাক তার পর সনচ সনচ বীমা কওাম্পাসন পাঠিপ্লে কেো ে। 

অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ারনর বযবস্থামূ 

অআসচএমএ সভপ্লযাকওারী এবং তাপ্লের প্রসতসবিাপ্লনর চনে কনো মে নুরণ ওপ্লর। সভপ্লযাক 
সনম্নসসঔত URL-এ করসচিার ওরা যাপ্লব: 

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

2. ক্রেতা রুিা আইন, ১৯৮৬ 

গুরুত্বপণূপ 

এআ অআন পা ওরা ে "প্লক্রতাপ্লের স্বাপ্লথসর ভা ুরিা প্রোন এবং কক্রতা সবপ্লরাি সনষ্পসত্তর চনে 
কক্রতা ওাউসন্স এবং নোনে ওতৃস পি প্রসতষ্ঠা"। এআ অআন কক্রতা ুরিা (ংপ্ললািন) অআন, 
২০০২ দ্বারা ংপ্ললািন ওরা প্লেপ্লঙ। 

অআপ্লন প্রেত্ত সওঙু ংজ্ঞা সনম্নরূপ: 

ংজ্ঞা 

"পক্ষররবা" মাপ্লন কযপ্লওাপ্লনা ংজ্ঞার পসরপ্লবা যা ম্ভাবে বেবারওারীপ্লের চনে উপব্ধ এবং বোে, 
অসথসও, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোচাতওরণ, তবেেুসতও বা নোনে লসি রবরা, কবাডস  বা বািান 
থবা উভেআ, বাস  সনমসাণ, সবপ্লনােন, সঘত্তসবপ্লনােন বা ংবাে বা নোনে তথে রবরার াপ্লথ 
ুসবিার লতস  ন্তভুস ি ওরা ে। সওন্তু এটিপ্লত বেসিকত পসরপ্লবা এওটি ঘুসির িীন সবনামপূ্লে 
কওাপ্লনা পসরপ্লবা মপসণ ন্তভুস ি নে। বীমা পসরপ্লবার ন্তভুস ি। 

“ক্রেতা” মাপ্লন কযপ্লওাপ্লনা বেসি সযসন 

 এওটি সবপ্লবঘনার চনে কওাপ্লনা পণে ক্রে ওরুন এবং এআ িরপ্লনর পপ্লণের বেবারওারী 
ন্তভুস ি রপ্লেপ্লঙ। সওন্তু এওচন বেসি সযসন ন্তভুস ি নে সযসন এটা সবক্রে চনে বা কওাপ্লনা 
বাসণসচেও উপ্লেপ্ললে বা এআ িরপ্লনর পণে গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন বা  

 ভা া ওরা বা সবপ্লবঘনার চনে কযপ্লওাপ্লনা পসরপ্লবার দ্বেবার ওরা এবং এআ িরপ্লনর 
পসরপ্লবা সুবিাপ্লভাকী ন্তভুস ি। 

"ত্রুট" থস কয কওান কো, ম্পূণসতা, ংসিপ্ত প্রাঘুযসতা মান, প্রওৃসত এবং ওমসিমতা পেসত যা 
কওান অআন দ্বারা বা িীপ্লন রিণাপ্লবিপ্লণর প্রপ্লোচন ে বা ঘুসি নুাপ্লর এওচন বেসির দ্বারা 
ঞ্চাসত ওরা প্লব বপ্ল গ্রণ ওরা প্লেপ্লঙ বা নেথাে কযপ্লওাপ্লনা পসরপ্লবার প্লঙ্গ ম্পওস । 



 

57 

“অক্ষভরযাগ” মাপ্লন সভপ্লযাকওারী সসঔত কযপ্লওাপ্লনা সভপ্লযাক যা: 

 এওটি নোযে বাসণচে ঘঘস া বা সনেন্ত্রণমূও বাসণচে নলুীন গ্রণ ওরা প্লেপ্লঙ 
 তাপ্লের কওনা পপ্লণের এও বা এওাসিও পূণসতা কথপ্লও কভাপ্লকন 
 তাপ্লের ভা া বা ওাপ্লচ াকাপ্লনা পসরপ্লবা কযপ্লওাপ্লনা সেও কথপ্লও ভাপ্লব কভাপ্লক 
 অআন দ্বারা ংপ্ললাসিত বা পোপ্লওচ প্রেসলসত সভযুি োম প্লনও কবলী 
 পণে যা বেবার ওরপ্ল চীবন এবং সনরাপত্তা কিপ্লত্র সবপজ্জনও প্লত পাপ্লর তা চনািারপ্লণর 

ওাপ্লঙ সবসক্রর চনে কেো প্লচ্ছ বেবাসেও প্রপ্লোচপ্লন এআ িরপ্লনর পপ্লণের সবেবস্তু, পেসত 
এবং বেবাপ্লরর প্রভাব সবপ্লে তথে প্রেলসপ্লনর অআন সবিান ঙ্ঘন ওপ্লর। 

"কক্রতা সবপ্লরাি" মারন একট ক্ষবতকপ  ক্রযখারন একজন বযক্ষক্ত যার ক্ষবরুরদ্ধ অক্ষভরযাগ করা রয়রছ, 
ক্ষতক্ষন অক্ষভরযাগ অন্তগপত অক্ষভরযাগ অস্বীকার কররন এবং ক্ষবররাধ্ কররন। 

a) ক্রেতা ক্ষবররাধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান ংস্থা  

“কক্রতা সবপ্লরাি প্রসতসবিান ংিা” প্রসতটি কচাে ততরী ওরা প্লেপ্লঙ এবং রাচে এবং চাতীে 
পযসাপ্লে। 

i. ক্রজা ক্রফারাম 

 কফারাপ্লমর সওঙু সভপ্লযাপ্লকর কিপ্লত্র অআনকত সিওার অপ্লঙ, কযঔাপ্লন পপ্লণের মূে বা 
পসরপ্লবা এবং িসতপূরণ োসব ২০ াঔ পযসন্ত 

 কচা কফারাম কেোসন অোপ্লত যথাযথ ঞ্চাপ্লনর চনে তার অপ্লেল / ফরমান 
পাঠাপ্লনার িমতাপ্রাপ্ত য। 

ii. রাজয কক্ষমলন 

 এআ প্রসতসবিান ওতৃস পি মূ, অপ্লবেনওারী এবং তত্ত্বাবিাপ্লনর এঔসতোর অপ্লঙ। 
 এটি কচা কফারাম কথপ্লও অা অপ্লবেন সবপ্লবঘনা ওপ্লর। 
 এটির সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ সভপ্লযাক সবপ্লবঘনা ওরার কযঔাপ্লন  পণে / কবা এবং 

িসতপূরণ মান, যসে কওাপ্লনা োসব ২০ াঔ টাওা সতক্রম ওপ্লর সওন্ত 100 াঔ টাওা 
সতক্রম ওপ্লর। 

 নোনে িমতা  ওতৃস ত্ব কচা কফারাপ্লমর মপ্লতাআ। 

iii. জাতীয় কক্ষমলন 

 ঘূ ান্ত ওতৃস পি অআপ্লনর িীন চাতীে ওসমলন প্রসতসষ্ঠত ে। 
 এটি মূ, অপ্লবেনওারী সপ্লপ্লব তত্ত্বাবিান সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ। 
 এটা রাচে ওসমলন ওতৃস ও কৃীত অপ্লেল কথপ্লও অসপ শুনপ্লত পাপ্লরন এবং তার মূ 

সবঘারপ্লিপ্লত্র প্রসতপ্লরাি ওরপ্লবন, কযঔাপ্লন পণে / পসরপ্লবা  িসতপূরণ 100 াঔ টাওা 
ঙাস প্লে ককপ্লঙ। 

 এটির রাচে ওসমলপ্লনর উপর অপ্লবিসণও সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ।  

এআ সতনটি ংিার কেোসন অোপ্লতর িমতা অপ্লঙ। 
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: অক্ষভরযাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ান জনয প্রণাী 

 
 

b) অক্ষভরযাগ পরূণ করার পদ্ধক্ষত 

সভপ্লযাক পূরণ ওরার পেসত উপপ্লরাি সতনটি প্রসতসবিান ংিা মপ্লিে ঔবু চ। সভপ্লযাক 
পূরণ ওরার চনে কওাপ্লনা সফ কনআ বা রাচে ওসমলন বা চাতীে ওসমলপ্লনর ওাপ্লঙ অপ্লবেন পরূণ 
ওরা। সভপ্লযাক সভপ্লযাকওারী সনপ্লচ বা তার সনযুি এপ্লচন্ট পূরণ ওরপ্লত পাপ্লর। এটি 
বেসিকতভাপ্লব পূরণ ওরা কযপ্লত পাপ্লর বা কপাি দ্বারা পাঠাপ্লনা কযপ্লত পাপ্লর। এটি িনীে কয 
সভপ্লযাক পূরণ উপ্লেপ্ললের চনে কওাপ্লনা উসওপ্লর প্রপ্লোচন কনআ। 

c) ক্রেতা ক্রফারারমর আরেল 

কফারাম যসে ন্তুি ন কয পণে যার সবরুপ্লে সভপ্লযাক প্লেপ্লঙ তা সভপ্লযাপ্লক উপ্লেসঔত কওাপ্লনা 
পূণসতা কভাপ্লক বা সভপ্লযাক ন্তকসত সভপ্লযাক পসরপ্লবা ম্পপ্লওস  প্রমাসণত ে, কফারাম এওটি 
অপ্লেল চাসর ওরপ্লত পাপ্লরন সবপরীত পিপ্লও  সনম্নসসঔত এও বা কবসল ওরার, 

i. সভপ্লযাকওারীপ্লও মূয ক্রফরত ওরা, (বা বীমার কিপ্লত্র প্রসমোম), সভপ্লযাকওারী দ্বারা 
ঔরঘ ওরা টাওা 

ii. সবপরীত পপ্লির বপ্লার চনে গ্রাওপ্লও কওাপ্লনা িসত বা িপ্লতর চনে এআ িরপ্লনর 
পুরস্কারপ্লও িক্ষতপরূণ ওপ্লর 

iii. প্রপ্লশ্ন কবা পূণসতা বা ঘাটক্ষত পারণ 
iv. অনযাযয বাক্ষণজয চচপ া বা সনেন্ত্রণমূও বাসণচে নলুীন বে বা তাপ্লের পুনরাবসৃত্ত না ওরা 
v. েগুপ্লার পযপাপ্ত খরচ প্রোন 

d) অক্ষভরযারগর প্রকৃক্ষত 
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যতেরূ বীমা বেবা ম্পওস যুি ক্রবক্ষলর ভাগ ক্রেতা প্রক্ষতররাধ্ সতন কফারাম প্লঙ্গ সনম্নসসঔত 
প্রিান ভাপ্লক পপ্ল  

i. োসব সনষ্পসত্তপ্লত কেরী 
ii. সনষ্পসত্ত না ওরা োসব 
iii. োসব পসরতোক 
iv. িসতর পসরমাণ 
v. পসস নীসত, লতস  আতোসে 

3. বীমা নযায়পা 

বীমা অআন,১৯৩৮-এর িমতার িীন কওন্ধীে রওার  জন অক্ষভরযাগ ক্ষবক্ষধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান, 
১৯৯৮ ততরী ওপ্লরপ্লঙন, ১১-আ নপ্লভম্বর ১৯৯৮-এ রওারী ককপ্লচপ্লট প্রওাসলত প্রজ্ঞাপন দ্বারা। এআ 
সবসি চীবন বীমা এবং নোনে বীমাে প্রপ্লযাচে, মস্ত বেসিকত বীমা, থসাৎ, এওচপ্লনর ামথস 
নযুােী কনো বীমা। 

এআ সনেপ্লমর উপ্লেলে  ওাযসওর, েি  সনরপ্লপি পেসতপ্লত বীমা কওাম্পাসন তরফ কথপ্লও োসব 
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত ব সভপ্লযাপ্লকর মািান ওরা ে। 

নযায়পা, বীমাকৃত এবং ক্ষবমাকারী উরেক্ষখত লতপ াবী মরধ্য একট মধ্যস্থ এবং পরামলপোতা 
ক্ষারব কাজ কররত পাররন পারস্পক্ষরক চুক্ষক্ত দ্বারা। 

অক্ষভরযাগ গ্রায রব না প্রতযাখযান রব ক্র ম্পরকপ  নযায়পারর ক্ষদ্ধান্তই চূ়িান্ত।  

a) নযায়পারর কারছ অক্ষভরযাগ 

নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ ওরা কওান সভপ্লযাক সসঔতভাপ্লব প্লত প্লব, বীমাওৃত বা তার অআনকত 
উত্তরাসিওারী দ্বারা স্বািসরত, সবঘাপ্লরর সিওাপ্লরর মপ্লিে নোেপাপ্লও উপ্লেলে ওপ্লর, বীমাওারীর 
নসথ দ্বারা মসথসত এওটি লাঔা / সফ, অপ্লঙ, যসে থাপ্লও, প্রওৃসত এওটি নমুান ওপ্লর এবং 
সভপ্লযাকওারীর িসত  ত্রাণ পসরমাণ নমুান ওপ্লর। 

নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক ওরা যাপ্লব যসে: 

i. সভপ্লযাকওারী বীমা কওাম্পাসনপ্লও এওটি পূবসবতী সসঔত উপিাপনা ততসর ওপ্লরপ্লঙ এবং বীমা 
কওাম্পানী ওাপ্লঙ সঙ: 

 সভপ্লযাক প্রতোঔোত ওরা বা 
 বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক কৃীত োর এও মা পপ্লর সভপ্লযাকওারী কওাপ্লনা উত্তর 

পাে সন 

ii. বীমাওারী দ্বারা কৃসত উত্তপ্লর সভপ্লযাকওারী ন্তুি নে  
iii. সভপ্লযাক বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রতোঔোন তাসরঔ কথপ্লও এও বঙপ্লরর মপ্লিে ততসর ওরা ে 
iv. সভপ্লযাক কওাপ্লনা অোত বা কক্রতা কফারাম বা াসস মপ্লিে মীমাংসত ে না 

b) নযায়পা দ্বারা পুাক্ষরল 

সনসেসি সওঙু ওতস বে / সবসি অপ্লঙ যা নোেপা পান ওরপ্লবন বপ্ল অলা ওরা যাে: 
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i. এআ িরপ্লনর সভপ্লযাক পাোর এওমাপ্লর মপ্লিে ুপাসরল ওরপ্লত প্লব 
ii. ওসপ সভপ্লযাকওারী এবং বীমা কওাম্পানীপ্লও পাঠাপ্লত প্লব 
iii. এআ িরপ্লনর ুপাসরল পাোর ১৫ সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাকওারী দ্বারা সসঔতভাপ্লব ুপাসরল 

স্বীওার ওরপ্লত প্লব  
iv. বীমাওৃত দ্বারা স্বীওৃসত পত্র বীমাওারীপ্লও পাঠাপ্লত প্লব এবং তাপ্লও এরওম স্বীওৃসত পত্র 

পাোর ১৫ সেপ্লনর মপ্লিে তার সসঔত সনসশ্চেতা প্রপ্লোচন 

c) রায় 

যসে সবপ্লরাি মিেিতাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সতসন নোযে মপ্লন ওপ্লর বীমাওৃতপ্লও রাে 
কেপ্লবন যা বীমাওৃপ্লতর প্রপ্লোচনীে িসত পূরপ্লণর কবলী নে। 

নোেপাপ্লর রাে সনম্নসসঔত সবসি দ্বারা পসরঘাসত ে: 

i. রাে ২০ াঔ টাওার (ওৃপাপূবসও ওৃত কপপ্লমন্ট এবং নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি)প্লবসল নে 
ii. কযমন এওটি সভপ্লযাক প্রাসপ্তর তাসরঔ কথপ্লও 3 মাপ্লর এওটি সনসেসি মপ্লের মপ্লিে ততসর 

রাে ওরা উসঘত, এবং এআ িরপ্লনর রাে প্রাসপ্তর এও মাপ্লর মপ্লিে এওটি ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত 
ো উসঘত।  

iii. সনষ্পসত্তর সাপ্লব বীমাওৃতপ্লও পূণস রাে প্রাসপ্ত স্বীওার ওরা উসঘত। 
iv. সবমাওারীপ্লও রাে কমপ্লন সনপ্লত প্লব এবং এআ িরপ্লনর স্বীওৃসত পত্র প্রাসপ্তর 15 সেপ্লনর মপ্লিে 

নোেপাপ্লও এওটি সসঔত বসত পাঠাপ্লত প্লব 
v. বীমাওৃত যসে রাে গ্রণ সসঔত ভাপ্লব বকত না ওপ্লরন, সবমাওারী রাে বাস্তবােন ওরপ্লত 

পাপ্লরন না। 

অত্ম পরীিা 1 

____________-এর সভপ্লযাক গ্রণ সবঘাপ্লরর সিওার অপ্লঙ, কযঔাপ্লন পণে বা পসরপ্লবা এবং 
িসতপূরণ মান ২০ াঔ টাওা পযসন্ত।  

I. কচা কফারাম 
II. রাচে ওসমলন 
III. কচা পসরে 
IV. চাতীে ওসমলন 

ারাংল 

 অআঅরসড এওটি আসন্টপ্লগ্রপ্লটড কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) উপিাপন ওপ্লর 
কযটি বীমা সভপ্লযাক তপ্লথের এওটি কওসন্ধে ংগ্রি এবং সলল্প পযসপ্লবিণ সভপ্লযাক প্রসতওার 
চনে এওটি াসতোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর। 

 কক্রতা সবপ্লরাি প্রসতসবিান ংিা প্রসতটি কচাে ততরী ওরা প্লেপ্লঙ এবং রাচে এবং চাতীে 
পযসাপ্লে। 

 যতেরূ বীমা বেবা ম্পওস যুি, কবসলর ভাক কক্রতা প্রসতপ্লরাি কিণীপ্লত পপ্লর কযমন োসব 
সনষ্পসত্তপ্লত কেরী, সনষ্পসত্ত না ওরা োসব, োসব পসরতোক, িসতর পসরমাণ এবং পসস নীসত, 
লতস  আতোসে।  
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 নোেপা, বীমাওৃত এবং সবমাওারী উপ্লেসঔত লতস াবী মপ্লিে এওটি মিেি এবং পরামলসোতা 
সাপ্লব ওাচ ওরপ্লত পাপ্লরন পারস্পসরও ঘুসি দ্বারা। 

 যসে সবপ্লরাি মিেিতাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সতসন নোযে মপ্লন ওপ্লর বীমাওৃতপ্লও পুরসৃ্কত 
ওরপ্লবন, এবং বীমাওৃপ্লতর প্রপ্লোচনীে িসত পূরপ্লণর কবলী নে। 

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ 

1. আসন্টপ্লগ্রপ্লটড কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম (অআসচএমএ) 
2. কক্রতা ুরিা অআন, ১৯৮৬ 
3. কচা কফারাম 
4. রাচে ওসমলন 
5. চাতীে ওসমলন 
6. বীমা নোেপা 

আত্ম পরীিার উির 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  I. 

ক্রজা আরাচনাস্থ-এর অক্ষভরযাগ গ্রণ ক্ষবচাররর অক্ষধ্কার আরছ, ক্রযখারন পণয বা পক্ষররবা এবং 
িক্ষতপরূণ মান ২০ াখ টাকা পযপন্ত। 

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী 

প্রশ্ন 1 

অআসচএমএ লব্দটি সবসৃ্তত ওরুন। 

I. আনুপ্লরন্স কচপ্লনরা মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম 
II. আসিোন কচপ্লনরা মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম 
III. আসন্টপ্লগ্রপ্লটড কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম 
IV. আপ্লন্টসপ্লচন্ট কগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম 

প্রশ্ন 2 

সনপ্লঘর কওানটি কক্রতা সবপ্লরাি প্রসতসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াপ্লঔর মপ্লিে কক্রতা সবপ্লরাি 
পসরঘানা ওরপ্লত পাপ্লর? 

I. কচা অপ্লাঘনাি 
II. রাচে ওসমলন 
III. চাতীে ওসমলন 
IV. কচা পসরে 

প্রশ্ন 3 

সনম্নসসঔত কওানটি তবি কক্রতা সভপ্লযাপ্লকর সভসত্ত ততরী ওরপ্লত পাপ্লর না? 
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I. কোওানোররা পপ্লণের চনে এমঅরসপ কথপ্লও কবসল মূে ঘাে 
II. কোওনোররা কক্রতাপ্লের এওটি কিণীর কিষ্ঠ পপ্লণের পরামলস কেে না 
III. প্লির কবাতপ্ল োাসচস  তওীওরণ থাপ্লও না 
IV. ত্রুটিপূণস পণে 

প্রশ্ন 4 

নীপ্লঘর কওানটি গ্রাপ্লওর চনে বীমা পসস ম্পসওস ত সভপ্লযাপ্লকর চনে বপ্লঘপ্লে উপযুি সবওল্প প্লব? 

I. পসস 
II. ুসপ্রম কওাটস  
III. বীমা নোেপা 
IV. কচা অোত 

প্রশ্ন 5 

নীপ্লঘর সববসৃতর কওানটি বীমা নোেপা অঞ্চসও সবঘাপ্লরর সবপ্লে ঠিও? 

I. বীমা নোেপাপ্লর চাতীে সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ 
II. বীমা নোেপাপ্লর রাচে সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ 
III. বীমা নোেপাপ্লর কচা সবঘারপ্লিত্র অপ্লঙ 
IV. বীমা নোেপা শুিুমাত্র সনসেসি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসত ে 

প্রশ্ন 6 

বীমা নোেপাপ্লর মিে সওভাপ্লব সভপ্লযাক অরম্ভ ওরা যাে? 

I. সভপ্লযাক সসঔত ওরপ্লত প্লব 
II. সভপ্লযাক মপু্লঔামসুঔ কফাপ্লন ওরপ্লত প্লব 
III. সভপ্লযাক ামনা-ামসন ওরপ্লত প্লব 
IV. সভপ্লযাক ঔবপ্লরর ওাকপ্লচর সবজ্ঞাপপ্লন ওরপ্লত প্লব 

প্রশ্ন 7 

এওচন বীমা নোেপাপ্লর োরি োর মে ীমা সও? 

I. বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর ে-ুবঙপ্লরর মপ্লিে  
II. বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর সতন বঙপ্লরর মপ্লিে 
III. বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর এও বঙপ্লরর মপ্লিে 
IV. বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর এও মাপ্লর মপ্লিে 

প্রশ্ন 8 

সনম্নসসঔত মপ্লিে কওানটি নোেপা প্লঙ্গ এওটি সভপ্লযাক ঘা ুচনে এওটি পূবসলতস  নে? 

I. সভপ্লযাক বলেআ এওটি 'বেসিকত াআন' বীমাে এওচন বেসি দ্বারা প্লত প্লব 
II. বীমাওারী সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর ১ বঙপ্লরর মপ্লিে সভপ্লযাক অরম্গ ওরপ্লত প্লব 
III. সভপ্লযাকওারী নোেপাপ্লর পপূ্লবস এওটি কক্রতা কফারাপ্লমর দ্বারি প্লত প্লব  
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IV. ঘাো কমাট ত্রাণ ২০ াঔ টাওার পসরমাণ মপ্লিে প্লত প্লব। 

প্রশ্ন 9 

নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক দ্বারি ওরার চনে কওাপ্লনা সফ/ ঘাচস  অপ্লঙ সও? 

I. ১০০ টাওা সফ পসরপ্ললাি ওরপ্লত প্লব 
II. কওাপ্লনা সফ বা ঘাচস  সেপ্লত প্লব না 
III. ত্রাপ্লণর ২০% সফ সপ্লপ্লব পসরপ্ললাি ওরপ্লত প্লব 
IV. ত্রাপ্লণর ১০% সফ সপ্লপ্লব পসরপ্ললাি ওরপ্লত প্লব 

প্রশ্ন 10 

বেসিকত বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অরম্ভ ওরা যাপ্লব সও? 

I. সভপ্লযাক শুিমুাত্র রওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে অরম্ভ ওরা যাপ্লব 
II. োাঁ, সভপ্লযাক কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে অরম্ভ ওরা যাপ্লব 
III. চীবনবীমা কক্টপ্লরর কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অরম্ভ ওরা যাপ্লব 
IV. শুিুমাত্র চীবনবীমা কক্টর ঙা া কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অরম্ভ ওরা যাপ্লব 

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  ক। 

অআসচএমএ বপ্লত কবাছাে আসন্টপ্লগ্রপ্লটড সগ্রপ্লভন্স মোপ্লনচপ্লমন্ট সপ্লিম। 

উির 2 

ঠিও সবওল্পটি  ঔ। 

রাচে ওসমলন কক্রতা সবপ্লরাি প্রসতসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াঔ টাওার মপ্লিে কক্রতা 
প্রসতপ্লরাি পসরঘানা ওরপ্লত পাপ্লর। 

উির 3 

ঠিও সবওল্পটি  ঔ। 

কোওনোররা কক্রতাপ্লের এওটি কিণীর কিষ্ঠ পপ্লণের পরামলস কেে না এটি তবি কক্রতা সভপ্লযাপ্লকর 
সভসত্ত ততরী ওরপ্লত পাপ্লর না। 

উির 4 

ঠিও সবওল্পটি  ক। 

সভপ্লযাক অরম্ভ ওরপ্লত প্লব বীমা নোেপাপ্লর প্লঙ্গ যার অঞ্চসও সবঘারাঞ্চপ্লর সিপ্লন বীমাওারীর 
ন্তকসত। 

উির 5 

ঠিও সবওল্পটি  খ। 
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বীমা নোেপা শুিুমাত্র সনসেসি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসত ে। 

উির 6 

ঠিও সবওল্পটি  ও। 

নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক সসঔত প্লত প্লব। 

উির 7 

ঠিও সবওল্পটি  ক।  

বীমাওারী দ্বারা সভপ্লযাক প্রতোঔোত োর এও বঙপ্লরর মপ্লিে বীমা নোেপাপ্লর োরি প্লত প্লব। 

উির 8 

ঠিও সবওল্পটি  ক। 

সভপ্লযাকওারী নোেপাপ্লর পপূ্লবস এওটি কক্রতা কফারাপ্লমর দ্বারি োর প্রপ্লোচন কনআ। 

উির 9 

ঠিও সবওল্পটি  ঔ। 

নোেপাপ্লর ওাপ্লঙ সভপ্লযাক দ্বারি ওরার চনে কওাপ্লনা সফ / ঘাচস  সেপ্লত প্লব না 

উির 10 

ঠিও সবওল্পটি  ঔ। 

োাঁ,  কবরওারী বীমাওারীর সবরুপ্লে সভপ্লযাক অরম্ভ ওরা যাপ্লব। 
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      4 

ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের করগুপ্ললন 
 

  করপপাররট এরজন্টরের ক্ররগুরলন 
 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সবসি 2015াপ্লর অকি মাপ্ল ংপ্ললািন ওরা প্লেপ্লঙ, এবং 2016াপ্লর 1া এসপ্র 
কথপ্লও কআ ংপ্ললাসিত অআন ওাযসওরী প্লব। 
 
সনম্নসসঔত ংজ্ঞাগুস  প্রাসঙ্গও। 
 
1. ংজ্ঞা: 
 
(a) ‘‘অআন’’-এর থস  বীমা অআন, 1938 (1938-এর মপ্লিে 4), মপ্লে মপ্লে কযভাপ্লব 

ংপ্ললাসিত প্লেপ্লঙ  
 
(b) ‘‘অপ্লবেনওারী’’র থস- 

 
(i) কওাম্পাসন অআন, 2013 (2013-এর 18) বা অপ্লক ববৎ কওাপ্লনা কওাম্পাসন অআপ্লনর 

িীপ্লন কঠিত কওাম্পাসন; থবা   
(ii) ীসমত োপ্লের ংলীোসরত্ব অআন 2008-এর িীপ্লন এওটি ীসমত োপ্লের ংলীোসরত্ব কঠন 

ওরা এবং নসথবে ওরা: থবা  
(iii) কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটিগুসপ্লও নসথবে ওরার প্লিে কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটি অআন 

1912 বা নসথবে ওরার চনে কয কওাপ্লনা অআপ্লনর িীপ্লন নসথবে এওটি কওা-পাপ্লরটিভ 
কাাআটি, থবা 

(iv) বীমা অআপ্লনর 2নপু্লচ্ছপ্লের উপিারা (4এ)ে বসণসত এওটি বোসেং কওাম্পাসন; থবা 
(v) বোসেং কওাম্পাসন অআন, 1949 (1949-এর মপ্লিে 10)-এর 5নপু্লচ্ছপ্লের িীপ্লন উপ-িারা 

(1)-এর িারা (সডএ)-কত বসণসত নরুূপ নতুন বোে; থবা 
(vi) অঞ্চসও গ্রামীণ বোে অআন, 1976 (1976-এর মপ্লিে 21)-এর 3নপু্লচ্ছপ্লের িীপ্লন 

প্রসতসষ্ঠত এওটি অঞ্চসও গ্রামীণ বোে: থবা 
(vii) এওটি কবরওাসর ংকঠন বা এওটি মাআপ্লক্রা ঋণোনওারী অসথসও ংকঠন যা কওা-

পাপ্লরটিভ কাাআটি অআন, 1912-এর িীপ্লন অচ্ছাসেত বা সরচাভস  বোে ব আসিোর 
িীপ্লন নসথবে ওরা এওটি নন-বোসেং অসথসও কওাম্পাসন; থবা 

(viii) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে ওতৃস পি দ্বারা স্বীওৃত কওাপ্লনা বেসি। 
(c) ‘‘নপু্লমাসেত প্রসতষ্ঠান’’-এর থস  সলিা এবং/বা প্রসলিপ্লণর প্লঙ্গ যুি কওাপ্লনা প্রসতষ্ঠান 

সবপ্ললত কয ঞ্চপ্ল বীমার সবসক্র, পসরপ্লবা এবং সবপণন, নপু্লমাসেত এবং মপ্লে মপ্লে 
ওতৃস পপ্লির মািেপ্লম সবজ্ঞাসপত, এবং আনসপ্লরন্স আন্সটিটিউট ব আসিো, মমু্বাআপ্লের ন্তভুস ি। 
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(d) ‘‘নপু্লমাসেত যাঘাআওারী’’ বপ্লত কআ বেসিপ্লও কবাছাে যাাঁপ্লও কটসমাপ্লওস টার সনপ্লোক ওপ্লরপ্লঙন 
কটসপ্লফান ওপ্লর বীমা পপ্লণের নপু্লরাি বা সবসক্রর চনে এবং এওচন সনসেসি বেসির চনে এআ 
সবসির 7(3) সবসির িীপ্লন সনসেসি ঘাসোগুস পূরণ ওরপ্লবন; 

(e) ‘‘ওতৃস পি’’ বপ্লত কবাছাে আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি োক্ট, 1999 
(1999-এর 41)-এর িারা 3-এর িীপ্লন ততসর আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট 
থসরটি ব আসিো। 

(f) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট’’ বপ্লত কবাছাে উপপ্লরর িারা (b)-কত সনিসাসরত অপ্লবেনওারী যার ওাপ্লঙ 
এআ সবসির িীপ্লন ওতৃস পপ্লির আুে ওরা করসচপ্লেলপ্লনর তবি এওটা লংাপত্র রপ্লেপ্লঙ, চীবন, 
ািারণ  স্বািে- সনিসাসরত কয কওাপ্লনা ওোটাকসরর বীমা বেবার নপু্লরাি  পসরপ্লবা 
প্রোপ্লনর চনে। 

(g) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (াআফ)’’ বপ্লত এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ 
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিস সফপ্লওট রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অতাে ওতৃস পি দ্বারা 
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লত সনিসাসরত চীবন বীমার চনে বীমা বেবার নপু্লরাি  
পসরপ্লবার চনে; 

(h) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ািারণ)’’ বপ্লত এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ 
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিস সফপ্লওট রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অতাে ওতৃস পি দ্বারা 
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লত সনিসাসরত ািারণ বীমার চনে বীমা বেবার নপু্লরাি  
পসরপ্লবার চনে; 

(i) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (স্বািে)’’ বপ্লত এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ 
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিস সফপ্লওট রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অতাে ওতৃস পি দ্বারা 
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লত সনিসাসরত স্বািে বীমার চনে বীমা বেবার নপু্লরাি  
পসরপ্লবার চনে; 

(j) ‘‘ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচট)’’ বপ্লত এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও কবাছাে যার ওাপ্লঙ এআ 
িরপ্লনর ওাপ্লচর করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিস সফপ্লওট রপ্লেপ্লঙ, যা এআ সবসির অতাে ওতৃস পি দ্বারা 
আুে ওরা প্লেপ্লঙ এআ সবসিপ্লত সনিসাসরত চীবন বীমা, ািারণ বীমা  স্বািে বীমা থবা কয 
কওাপ্লনা েটুি বা সতনটিরআ চনে বীমা বেবার নপু্লরাি  পসরপ্লবার চনে; 

(k) এআ সবসির উপ্লেপ্ললে ‘‘পরীিা ংিা’’  মমু্বাআপ্লের আনসপ্লরন্স আনসিটিউট ব আসিো বা 
সপ্রসন্সপা সফার  ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের সনসেসি বেসিপ্লের াটিস সফপ্লওট কেোর পরীিা 
পসরঘানার চনে ওতৃস পি দ্বারা নপু্লমাসেত  সবজ্ঞাসপত নে কওাপ্লনা ংিা। 

(l) ‘‘উপযুি  যপ্লথাসঘত’’  ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লত তার সপ্রসন্সপা সফার, 
সডপ্লরক্টর থবা পাটস নার  াআপ্লসন্সং কেোর চনে এওচন অপ্লবেনওারীর উপযুিতার 
মাপওাঠি। 

(m) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর ‘‘সপ্রসন্সপা সফার’’ বপ্লত এওচন সডপ্লরক্টর বা এওচন লসরও বা 
কওাপ্লনা সফার বা ওমসঘারীপ্লও কবাছাে যার চনে সতসন মপ্লনানীত, এবং এওান্তভাপ্লব ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচপ্লন্টর ওাযসওাপ তোরসও ওরপ্লত ওতৃস পি দ্বারা নপু্লমাসেত, এবং যার প্রপ্লোচনীে কযাকেতা 
 প্রোসক্টওা প্রসলিণ রপ্লেপ্লঙ এবং এআ সবসির িীপ্লন ঘাসো নযুােী পরীিাে পা 
ওপ্লরপ্লঙন। 

(n) ‘‘করসচপ্লেলন’’ মাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে এআ সবসির িীপ্লন আুে ওরা 
করসচপ্লেলপ্লনর াটিস সফপ্লওট। 
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(o) ‘‘সবসি’’ মাপ্লন  আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি ব আসিো 
(ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর করসচসেওরণ) সবসি, 2015 

(p) ‘‘সনসেসি বেসি’’ বপ্লত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর এও বেসিপ্লও কবাছাে সযসন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর 
তরপ্লফ বীমা বেবার নপু্লরাি  ংগ্রপ্লর োসেত্বপ্রাপ্ত এবং এআ সবসিপ্লত সনিসাসরত প্রপ্লোচনীে 
কযাকেতা, প্রসলিণ  পরীিা পা ওরার ঘাসো পূরণ ওরপ্লব; 

(q) ‘‘কটসমাপ্লওস টার’’ মাপ্লন বাসণসচেও বাতস া কপ্ররপ্লণর বেবা পসরঘানা ওরপ্লত কটসওম ওমাসলসো 
ওসমউসনপ্লওলন ওাপ্লিামার কপ্রফাপ্লরন্স করগুপ্ললন, 2010-এর িোে III-এর িীপ্লন কটসওম 
করগুপ্লটাসর থসরটি ব আসিোে করসচসেওৃত এওটি ত্ত্বা এবং এর চনে তাপ্লের ওাপ্লঙ 
ওতৃস পপ্লির আুে ওরা াটিস সফপ্লওট রপ্লেপ্লঙ; 

(r) কয লব্দ  সভবেসিগুস এআ সবসিপ্লত বেবহৃত প্লেপ্লঙ সওন্তু বীমা অআপ্লন, মপ্লে মপ্লে 
ংপ্ললাসিত নযুােী, আনুেপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি োক্ট, 1999 বা 
নে কওাপ্লনা সবসি/সনপ্লেস সলওাে ংজ্ঞাসেত েসন, কগুস কআমপ্লতাআ এওআ থস বন ওরপ্লব যা 
কআ অআন / সবসি / সনপ্লেস সলওাে কগুসর মাপ্লন। 

 
2.  এই ক্ষবক্ষধ্র রুযাগ  প্ররযাজযতা: 
 
(1) এআ সবসিগুসর মপ্লিে প প্লব করসচপ্লেলপ্লনর তবি াটিস সফপ্লওট থাওাওাীন চীবন বীমা, 

ািারণ বীমা  স্বািে বীমাে বীমা বেবার নপু্লরাি, ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর উপ্লেলে 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের করসচপ্লেলন সনম্নরূপ্লপ। 

 
(a) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (চীবন)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ তাপ্লের বীমা পপ্লণের নপু্লরাি, 

ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সতন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত থাওপ্লত পাপ্লর। 
(b) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ািারণ)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ তাপ্লের বীমা পপ্লণের নপু্লরাি, 

ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সতন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত থাওপ্লত পাপ্লর। এঙা া 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ািারণ) ািারণ বীমা পপ্লণের ঔুঘপ্লরা  কয বীমাওারীপ্লের কমাট 
সমসত বীমার ছুাঁ সও প্রসত বীমাওৃত রাসল পাাঁঘ কওাটি ঙা ােসন তাাঁপ্লের বাসণসচেও সবপণপ্লনর 
চনে নপু্লরাি, ংগ্র  পসরপ্লবা প্রোন ওরপ্লব। 

(c) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (স্বািে)-এর বীমাওারীর প্লঙ্গ তাপ্লের বীমা পপ্লণের নপু্লরাি, 
ংগ্র  পসরপ্লবা কেোর চনে বসাসিও সতন বঙপ্লরর বপ্লন্নাবস্ত থাওপ্লত পাপ্লর। 

(d) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচট)-এর কিপ্লত্র িারা a) কথপ্লও (c)-কত সনিসাসরত লতস  
প্রপ্লযাচে প্লব। 

(e) বীমা কওাম্পাসনগুসর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবপ্লস্ত কওাপ্লনা পসরবতস ন প্ল কওবমাত্র তা ওরা যাপ্লব 
ওতৃস পপ্লির কথপ্লও অকাম নমুসত সনপ্লেআ এবং বতস মান পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা কেোর 
কিপ্লত্র উপযুি বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লরআ। 

 
3.  আরবেনপত্র ক্ষবরবচনা -  
(1) করসচপ্লেলন মঞ্জসুরর মে এওটা অপ্লবেনপত্র সবপ্লবঘনার মে ওতৃস পি এওচন ওপ্লপসাপ্লরট 

এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার চনে প্রাসঙ্গও মস্ত সবেগুস সপ্লপ্লবর মপ্লিে রাঔপ্লব। 
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(2) উপপ্লরর সবেগুস ম্পপ্লওস  কওাপ্লনারওম পঙন্ন-পঙন্ন ঙা া ওতৃস পি সবপ্লল ওপ্লর সনম্নসসঔত 
সবেগুস সপ্লপ্লবর মপ্লিে রাঔপ্লব:- 

(a) অপ্লবেনওারী সও বীমা অআপ্লনর 42সড িারর উপ-িারা (5)-এর িীপ্লন সনিসাসরত কওাপ্লনা 
প্লযাকেতাে েিু সওনা; 

(b) অপ্লবেনওারীর প্রপ্লোচনীে পসরওাঠাপ্লমা রপ্লেপ্লঙ সওনা, কযমন তার ওাচ সক্রেভাপ্লব ঘাাপ্লনার 
চনে সফপ্লর পযসাপ্ত চােকা, রঞ্জাম  ওমী তাসওাে প্রসলসিত ওমী; 

(c) অপ্লবেনওারীর প্লঙ্গ প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব ম্পওস যুি কওাপ্লনা বেসি তীপ্লত ওতৃস পি দ্বারা 
াআপ্লন্স/প্লরসচপ্লেলন মঞ্জসুর কথপ্লও প্রতোঔোত প্লেপ্লঙন সওনা। 
বযাখযা: - এআঘ উপিারার উপ্লেপ্ললে, ‘প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব ম্পওস যুি’ মাপ্লন  
অপ্লবেনওারীর এওটি ফামস বা এওটি কওাম্পাসন বা এওটি ওপ্লপসাপ্লরট বসড, এওটি প্লযাকী, 
এওটি ােও, পরস্পর ংযুি সিকৃীত ংিা বা এওটি কওাম্পাসন ককাষ্ঠী। এর মািেপ্লম 
এঔাপ্লন বসুছপ্লে কেো প্লেপ্লঙ কয এআ পসরভাাগুস কআ এওআ থস অপ্লরাপ ওরপ্লব যা 
কওাম্পাসন অআন,2013-র বা ওসম্পটিলন োক্ট, 2002-এর বসুনোপ্লে রপ্লেপ্লঙ।  

 (d) অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার সও এওচন স্নাতও এবং ওতৃস পপ্লির নপু্লমাসেত সপ্লবা 
নযুােী কওাপ্লনা নপু্লমাসেত প্রসতষ্ঠান কথপ্লও তাাঁর পঞ্চাল খন্টার সথসরটিওা  প্রোসক্টওা 
প্রসলিণ রপ্লেপ্লঙ সওনা, এবং উপপ্লর উপ্লেসঔত প্রসলিণ কলপ্ল কওাপ্লনা পরীিা ংিা দ্বারা 
পসরঘাসত এওটা পরীিাে উত্তীণস প্লেপ্লঙ সওনা। 

 তপ্লব কযঔাপ্লন অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার আনসপ্লরন্স আনসিটিউট ব আসিো, 
মমু্বাআপ্লের এওচন োপ্লাসপ্লেট / কফপ্লা; থবা িপ্লনর সঅআঅআ-র োপ্লাসপ্লেট / 
কফপ্লা; থবা আনসিটিউট ব োওঘুোসর ব আসিোর োপ্লাসপ্লেট / কফপ্লা; থবা 
ােদ্রাবাপ্লের আনসিটিউট ব আনসপ্লরন্স োি সরস্ক মোপ্লনচপ্লমপ্লন্টর কওাপ্লনা স্নাতপ্লওাত্তর 
সডগ্রীিারী, তাাঁর পাঁসঘল খন্টার সথসরটিওা  প্রোওটিওা প্রসলিণ থাওপ্লত প্লব। 

(e) কত সতন বঙপ্লরর মপ্লিে অপ্লবেনওারীর সপ্রসন্সপা সফার, সডপ্লরক্টর বা নে কওাপ্লনা ওমসঘারী 
এআ সবসির তফসল III-এর সনিসাসরত অঘরণ সবসি ঙ্ঘন ওপ্লরপ্লঙন সওনা; 

(f) বীমা ঙা া নে সওঙু যসে অপ্লবেনওারীর মূ বেবা ে কপ্লিপ্লত্র অপ্লবেনওারী সও 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব তার ওাযসওাপ  নোনে ওাযসওাপ্লপর মপ্লিে অমস-কংথ ম্পওস  
বচাে রাপ্লঔন সওনা। 

 
(g) এআ সবসির পসরসলি I-এ বণসনার সভসত্তপ্লত সপ্রসন্সপা সফার/সডপ্লরক্টর/লসরও/সনসেসি কওাপ্লনা 

বেসি ‘‘উপযুি  যপ্লথাসঘত’’ সওনা; এবং 
(h) করসচপ্লেলন মঞ্জসুর পসসপ্লাডারপ্লের স্বাথসবাী প্লব এটাআ ওতৃস পপ্লির মত প্লত প্লব। 
 
(3) অপ্লবনওারীর সনসেসি বেসি সনম্নসসঔত ঘাসোগুস পূরণ ওরপ্লবন:- 

a. এওটা স্বীওৃত পসে/প্রসতষ্ঠান কথপ্লও নেূনতম 12 ক্লা বা মতু কওাপ্লনা পরীিাে উত্তীণস 
প্লব: 

b. (i) সনসেসি বেসির যার চনে করসচপ্লেলন ঘাো প্লেপ্লঙ কআ চীবনবীমা, ািারণ বীমা, 
স্বািে বীমার সনসেসি ওোটাকসরর চনে কওাপ্লনা নপু্লমাসেত প্রসতষ্ঠান কথপ্লও ন্তত পঞ্চাল খন্টার 
প্রসলিণ থাওা উসঘত এবং পরীিা ংিা দ্বারা পসরঘাসত কওাপ্লনা পরীিাে পা ওরা উসঘত; 
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 (ii) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট (ওপ্লম্পাসচট)-এর সনসেসি বেসির কওাপ্লনা নপু্লমাসেত প্রসতষ্ঠান কথপ্লও 
পাঁঘাত্তর খন্টার প্রসলিণ থাওা উসঘত এবং পরীিা ংিা দ্বার পসরঘাসত পরীিাে উত্তীণস 
ো উসঘত; 

c. বীমা বেবার প্রঘার  ংগ্রপ্লর চনে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট দ্বার সনযুু্ি সনসেসি বেসির এআ 
সবসির িীপ্লন সনিসাসরত ওতৃস পি দ্বারা আুে ওরা তবি াটিস সফপ্লওট থাওপ্লত প্লব। ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচপ্লন্টর তবি করসচপ্লেলপ্লনর াপ্লপপ্লি আুের তাসরঔ কথপ্লও সতন বঙর কমোে পযসন্ত 
াটিস সফপ্লওটটি তবি থাওপ্লব; 

 ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফাপ্লরর মািেপ্লম কআ সনসেসি বেসি াটিস সফপ্লওট আুে ংক্রান্ত 
এআ সবসির পসরসলি 3-এ সনিসাসরত ফরমোপ্লট ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ অপ্লবেন চানাপ্লবন। 

d. এওটি ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর কওাপ্লনা সনসেসি বেসি নে কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর ওাপ্লঙ ঘপ্ল 
কযপ্লত অগ্রী প্ল ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ নতুন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর মািেপ্লম অপ্লবেন ওরপ্লত 
পারপ্লবন এবং কআ অপ্লবেন পপ্লত্রর প্লঙ্গ বতস মান ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর আুে ওরা কনা 
বপ্লচওলন াটিস সফপ্লওট চপু্ল  সেপ্লত প্লব। 30সেপ্লনর মপ্লিে বতস মান ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট যসে কনা 
বপ্লচওলন াটিস সফপ্লওট আেু না ওপ্লরন কপ্লিপ্লত্র তাাঁর ুআঘ ভার সনপ্লে কআ ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচপ্লন্টর কওাপ্লনা অপসত্ত কনআ বপ্ল িপ্লর কনো প্লব। ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর অসচস  পাোর পর 
ওতৃস পি ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর নাম বেপ্ল এওটা ংপ্ললাসিত াটিস সফপ্লওট আুে ওরপ্লব যাপ্লত ুআঘ 
ভাপ্লরর সবেটি সঘসহ্নত প্লব।  

e. কযাকেতাম্পন্ন এবং আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি (াআপ্লসন্সং ব 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট) করগুপ্ললন, 2002-এর িীপ্লন াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ 
আসতমপ্লিেআ ওাচ ওপ্লরপ্লঙন এমন কওাপ্লনা সনসেসি বেসি এবং/থবা সঘফ আনসপ্লরন্স 
এসক্সসওউটিভ এআ সবসির অতাে করসচসেওৃত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের াপ্লথ ওাচ ঘাসপ্লে কযপ্লত 
পাপ্লরন। যসে করসচপ্লেলন মঞ্জসুরর অপ্লবেন ওরার মে থবা তাপ্লের করসচপ্লেলপ্লনর 
তাসরঔ কথপ্লও ঙে মাপ্লর মপ্লিে সনিসাসরত উপাপ্লে ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ কআ সনিসাসরত বেসি 
এবং/থবা সঘফ আনসপ্লরন্স এসক্সসওউটিপ্লভর সববরণ চমা সেপ্লত প্লব। কআ সববরণ পাোর 
পর ওতৃস পি কআ সনিসাসরত বেসি এবং/থবা সঘফ আনসপ্লরন্স এসক্সসওউটিভপ্লও উপপ্লরর 
উপ-সবসি(c)-কত সনিসাসরত নযুােী এওটা াটিস সফপ্লওট আুে ওরপ্লব। 

 
4.   ক্ররক্ষজরেলরনর ক্ষরক্ষনউয়া - (1) করসচপ্লেলন বাসত োর অপ্লক সতসরল সেপ্লনর মপ্লিে 

এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট করসচপ্লেলন সরসনউোপ্লর চনে ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ প্রপ্লোচনীে সফ  
ফমস এ-কত অপ্লবেন ওরপ্লত পাপ্লরন। 

 
 তপ্লব বতস মান করসচপ্লেলন অপ্ল বাসত োর অপ্লক সওন্তু আ সনিসাসরত পপ্লবসর পর 

ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ সরসনউোপ্লর অপ্লবেন কপৌাঁঙাে, ওতৃস পিপ্লও তাপ্ল প্রপ্লযাচে ওর  এও 
াচার টাওা সতসরি সফ সপ্লপ্লব সেপ্লত প্লব।  

 
 এঙা া পূবসবতী নসুবসিপ্লত উপ্লেসঔত কনআ এমন সবপ্লম্বর চনে অপ্লবেনওারীর সসঔত 

অপ্লবেনটি করসচপ্লেলন বাসত প্লে যাোর পর ওতৃস পি গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লর অপ্লবেনওারীর 
তরপ্লফ প্রপ্লযাচে ওর  সতসরি াপ্ল  াতপ্ললা টাওার সফ সেপ্লে। 
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 কনাট: করসচপ্লেলপ্লনর কমোে কল োর নব্বআ সেন অপ্লক করসচপ্লেলন সরসনউোপ্লর চনে 
এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট অপ্লবেন চমা সেপ্লত পাপ্লরন। 

 
(2) করসচপ্লেলপ্লনর সরসনউো ঘাোর অপ্লক সপ্রসন্সপা সফার  সনসেসি বেসিপ্লও 

এওটি নপু্লমাসেত প্রসতষ্ঠান কথপ্লও ন্তত পাঁসঘল খন্টার িানীে  প্রোসক্টওা প্রসলিণ 
ম্পূণস ওরপ্লত প্লব। 

 
(3) উপিারা (l)-এর িীপ্লন সরসনউোপ্লর এওটি অপ্লবেন সবসি 7-এর িীপ্লন 

সনিসাসরত উপাপ্লেআ সবপ্লবঘনা ওরা প্লব। 
 
(4) করসচপ্লেলন সরসনউোপ্লর চনে অপ্লবেনওারী সনিসাসরত যাবতীে লতস  পরূণ ওপ্লরপ্লঙ 

এআ সবে ন্তুি োর পরআ ওতৃস পি ফমস স-কত সতন বঙর কমোপ্লের চনে 
করসচপ্লেলন সরসনউ ওরপ্লব এবং অপ্লবেনওারীপ্লও তা চাসনপ্লে কেপ্লব। 

 
5.  পদ্ধক্ষত ক্রযখারন ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জরু য় না - 
 

(1) কযঔাপ্লন সবসি 4-এর িীপ্লন করসচপ্লেলন মঞ্জসুরর চনে অপ্লবেন বা সবসি 11-র 
িীপ্লন তার সরসনউোপ্লর চনে অপ্লবেনটি সবসি 7-এ সনিসাসরত লতস  পূরণ ওপ্লর 
না, কঔাপ্লন ওতৃস পি করসচপ্লেলন মঞ্জরু বা করসচপ্লেলন াটিস সফপ্লওপ্লটর সরসনউো 
ওরপ্লত স্বীওার ওরপ্লত পাপ্লরন। 

 
 তপ্লব অপ্লবেনওারীর ওাঙ কথপ্লও তাাঁর বোঔো কলানার চনে উপযুি মে না সেপ্লে 

কনা অপ্লবেনআ প্রতোঔোত প্লব না। 
 
(2) করসচপ্লেলন মঞ্জরু বা সরসনউো প্রতোঔোপ্লনর সবেটি ওতৃস পি এআ িরপ্লনর 

প্রতোঔোপ্লনর সতসরল সেপ্লনর মপ্লিে অপ্লবেনওারীপ্লও কআ সোন্ত ওারণ চাসনপ্লে 
কেপ্লব কয কওান ওারপ্লণ অপ্লবেন প্রতোঔোন ওরা প্লেপ্লঙ।  

 
(3) ওতৃস পপ্লির সোন্ত সনপ্লে িুব্ধ কওাপ্লনা অপ্লবেনওারী সসওউসরটি অসপ ট্রাআবেুনাপ্লর 

ওাপ্লঙ অসপ ওরপ্লত পাপ্লরন, এআ িরপ্লনর অসপ ওরার সনিসাসরত পেসত নযুােী, 
কআ তাসরঔ কথপ্লও পাঁেতাসেল সেপ্লনর মপ্লিে কয তাসরপ্লঔ উপপ্লরর উপ-িারা (2)-এর 
িীপ্লন ওতৃস পপ্লির সোন্ত প্রসতসসপ সতসন কপপ্লেপ্লঙন।  

 
6.  ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জরু প্রতযাখযারনর প্রভাব-  সবসি 4-এর িীপ্লন করসচপ্লেলন মঞ্জপু্লরর অপ্লবেন 

থবা সবসি 11-এর িীপ্লন ওরা সরসনউোপ্লর অপ্লবেন ওতৃস পি দ্বারা প্রতোঔোত প্লেপ্লঙ 
এমন এওচন অপ্লবেনওারী সবসি 12(2)-এর িীপ্লন বাতস া পাোর তাসরঔ কথপ্লও এওচন 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরা বে ওপ্লর কেপ্লবন। যসে সতসন আসতমপ্লিে তাাঁর মািেপ্লম 
ো ঘুসিগুসর চনে পসরপ্লবা সেপ্লত বািে থাওপ্লবন। এআ িরপ্লনর পসরপ্লবাগুস কেো 
ঘপ্লব কআমস্ত সবেেমান ঘুসির কমোে পযসন্ত, কযগুস আসতমপ্লিেআ বে প্লে ককপ্লঙ বা ঙে 
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মাপ্লর কমোে রপ্লেপ্লঙ কযটা অপ্লক কআ মপ্লের মপ্লিে তারা ংসিি বীমাওারীর প্লঙ্গ উপযুি 
বেবিা ওপ্লর কনপ্লবন।  

 
7.   করপপাররট এরজন্টরক ক্ররক্ষজরেলন মঞ্জকু্ষরর লতপ াবী 
 
 সবসি 9-এর িীপ্লন মঞ্জরু ওরা করসচপ্লেলন থবা সবসি 11-এর িীপ্লন মঞ্জরু ওরা 

সরসনউো সনম্নসসঔত লতস গুস াপ্লপপ্লি প্লব:- 
 

(i) এআ সবসিগুসর িীপ্লন করসচসেওৃত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট কওবমাত্র সবসি (3)-এ 
সনিসাসরত বীমা বেবার প্রঘার  পসরপ্লবা সেপ্লত পারপ্লবন; 

(ii) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট বীমা অআন, আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি 
োক্ট, 1999 এবং সবসভন্ন মপ্লে ওতৃস পি দ্বারা চাসর ওরা সবসি, াকুস ার, 
সনপ্লেস সলওা  নোনে সনপ্লেসল কমপ্লন ঘপ্লত বািে থাওপ্লব; 

(iii) ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ তাপ্লের তরপ্লফ অপ্লক কপল ওরা তথে বা সববরণ সমথো বা কওাপ্লনা 
বস্তুকত সববরপ্লণর সভসত্তপ্লত সবভ্রাসন্তওর কেঔা ককপ্ল থবা আসতমপ্লিে কপল ওরা তপ্লথে 
কওাপ্লনা বস্তুকত পসরবতস ন প্ল ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তৎিণাৎ তা ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লবন; 

(iv) ওতৃস পপ্লির ওাঙ কথপ্লও কওাপ্লনা সভপ্লযাক পাোর 14সেপ্লনর মপ্লিে তার প্রসতসবিাপ্লনর 
চনে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট পযসাপ্ত বেবিা কনপ্লবন এবং ওতৃস পপ্লির সনিসাসরত ফরমোট  
উপাপ্লে কআ ক্লাপ্লেপ্লন্টর কথপ্লও পাো সভপ্লযাপ্লকর ংঔো, প্রওৃসত  নোনে সববরণ 
ওতৃস পিপ্লও চাসনপ্লে রাঔপ্লবন। 

(v) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তাপ্লের ম্পে  তাপ্লের সনযুি সনসেসি বেসির ংঔোর প্লঙ্গ 
যপ্লথাপযুি যুসিম্মত ংঔেও বীমা পসসর চনে নপু্লরাি  ংগ্র ওরপ্লব। 

 
(vi) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ওতৃস পপ্লির সনিসাসরত ফরমোপ্লট করওডস  বচাে রাঔপ্লব যা পসস-

োস   সনসেসি বেসি-োস  সববরণ িপ্লর রাঔপ্লব যার মপ্লিে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট 
দ্বারা নপু্লরাি ওরা প্রপ্লতেওটা পসস সনসেসি বেসির প্লঙ্গ টোক বা যুি ওরা প্লব, 
শুিুমাত্র কগুস ঙা া, কযগুস র, ওাউন্টার কথপ্লও সবসক্র প্লেপ্লঙ এবং ওতৃস পি 
দ্বারা সনসেসিভাপ্লব নপু্লমাসেত। ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট কগুস সপ্লিপ্লম ঢুসওপ্লে কেপ্লব যাপ্লত 
ওতৃস পি এআ িরপ্লনর করওডস   সববরণগুস সনেসমত োপ্লক্স ওরপ্লত পাপ্লর।  

(vii) কওাপ্লনা পসরসিসতপ্লতআ ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট বীমা পপ্লণের নপু্লরাপ্লির চনে বহুস্তরীে 
সবপণন ওরপ্লত পারপ্লবন না; 

(viii) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তাপ্লের সডপ্লরক্টর, সপ্রসন্সপা সফার  সনসেসি বেসিপ্লের উপর 
প্রপ্লযাচে অঘরণসবসি কমপ্লন ঘা ুসনসশ্চত ওরপ্লবন; 

(ix) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তাপ্লের ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচসন্সর বেবার চনে সবসি 31-এ সনিসাসরত 
অাো সপ্লব ঔাতা বচাে রাঔপ্লবন। 
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8.    ক্ষফ প্রোন  ক্ষফ ক্ষেরত বযথপ র তার পক্ষরণক্ষত - 
 

(1) করসচপ্লেলন  সরসনউোপ্লর অপ্লবেপ্লনর মে প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও প্রপ্লযাচে 
ওর  প্লফরতপ্লযাকে 10,000/-টাওা োসেপ্লওলন সফ চমা সেপ্লত প্লব।  
আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটিপ্লও এআ সফ চমা সেপ্লত প্লব 
ােদ্রাবাপ্লে প্রাপে ‘েে আনসপ্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি ব 
আসিো’র নাপ্লম োওাউন্ট কপসে িাফপ্লট। োসেপ্লওলন সফ ঙা া কওাপ্লনা অপ্লবেনপত্রআ 
প্রপ্ল ওরা প্লব না।     

 
(2) ওতৃস পপ্লির কথপ্লও করসচপ্লেলন মঞ্জসুরর বাতস া পাোর পর অপ্লবেনওারী প্রপ্লযাচে ওর 

 25,000/-টাওার এওটা সফ চমা কেপ্লবন। সফ পাোর পর এবং করসচপ্লেলন 
মঞ্জরু ওরার লতস াবীগুস প্লন্তাচনওভাপ্লব মানা প্ল ওতৃস পি অপ্লবেনওারীপ্লও কআ 
ওোটাকসরর িীপ্লন এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওরার করসচপ্লেলন মঞ্জরু 
ওরপ্লব যার চনে োসেপ্লওলন ওরা প্লেসঙ। 

 
(3) সরসনউোপ্লর অপ্লবেন চানাপ্লনার চনে সভাী এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট প্রপ্লযাচে 

ওর  25,000/-টাওার সফ  সনিসাসরত ফরমোপ্লট সরসনউোপ্লর চনে এওটা 
োসেপ্লওলন ওরপ্লবন। 

 
9.   পাক্ষরশ্রক্ষমক - 
 

(1) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও পাসরিসমও প্রোন বা তার দ্বারা পাসরিসমও প্রাসপ্ত 
পসরঘাসত প্লব সবসভন্ন মপ্লে ওতৃস পি দ্বারা এর চনে সনসেসি সবসি নযুােী। 

 
(5) অআঅরসডএ (াআপ্লসন্সং ব ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট) করগুপ্ললন, 2002-এর িীপ্লন 

াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টরা তাাঁপ্লের দ্বারা বেবা  ংগ্রপ্লর চনে পাসরিসমও 
কপপ্লত পাপ্লরন, কআ সবসির েীপ্লন যাপ্লত তাাঁপ্লের কক্রতাপ্লের পসরপ্লবা কেো ঘাসপ্লে 
যাোর ুপ্লযাক প্লেপ্লঙ কযমনটা এআ সবসিগুসর 24(2) সবসিপ্লত সনিসাসরত প্লেপ্লঙ। 
এআ িরপ্লনর কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃত প্লত ঘাআপ্ল 
কপ্লিপ্লত্র সবসি 31-এর সনিসারণ নযুােী তাাঁরা পৃথও পৃথও সপ্লব ঔাতাে পুপ্লরাপ্লনা 
ঘুসি  নতুন ঘুসি কথপ্লও প্রাপ্ত পাসরিসমও উপ্লেঔ ওরপ্লবন। 

 
10.  স্বারথপর ংঘাত -  
 
     বীমা বেবার নপু্লরাি  ংগ্রপ্লর মে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সনম্নসসঔত সবেগুস কমপ্লন 

ঘপ্লবন: 
 

(i) কওাপ্লনা এওটি সনসেসি াআপ্লনর বেবার কিপ্লত্র এওাসিও বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘুসিবে 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ম্ভাবে কক্রতাপ্লও বীমাওারীপ্লের তাসওা চানাপ্লবন যাপ্লের প্লঙ্গ তাাঁর 
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বীমা পণে সবসর বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ এবং তাাঁপ্লের সবস্তাসরত সবস্তাসরত সববরণ 
কযাকাপ্লবন, কযমন ওভাপ্লরপ্লচর ুসবিা, পসসর কমোে, প্রপ্লেে সপ্রসমোম, সপ্রসমোপ্লমর 
লতস   নোনে তথে যা কক্রতা তাাঁর ওাপ্লঙ উপব্ধ মস্ত পণে ম্পপ্লওস  চানপ্লত 
ঘাআপ্লবন। এঙা া ম্ভাবে কক্রতা চানপ্লত ঘাআপ্ল প্রস্তাসবত বীমা পণেগুসর সনসরপ্লঔ 
তাাঁর ওসমলপ্লনর পসরমাণ সতসন প্রওাল ওরপ্লবন;  

 
(ii) কযঔাপ্লন বীমাটি কওাপ্লনা এওটি প্রিান বেবাসেও পপ্লণের প্লঙ্গ অনুসঙ্গও সপ্লপ্লব সবসক্র 

ওরা ে, কঔাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট বা তার কলোরপ্লাডার থবা তার প্লযাকী 
কআ প্রিান বেবাসেও পপ্লণের কক্রতাপ্লও পসরাযস সপ্লপ্লব বীমা পণে কওনার চনে 
বািে ওরপ্লবন না। ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার এবং সএফ (বা তার 
মতুে)  ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ এওটা াটিস সফপ্লওট কপল ওরপ্লবন ঙে মাপ্লর সভসত্তপ্লত 
তফস VIII-এ প্রেত্ত ফরমোপ্লট, যাপ্লত ংলাসেত ওরা প্লব কয কওাপ্লনা প্রতোলীপ্লওআ 
বীমা পণে কওনার চনে বািে ওরা েসন। 

 
(iii) কওাপ্লনা বীমাওারীরআ তাাঁর প্রপ্লতেও ক্লাপ্লেন্টপ্লও বীমাওৃত ওরার চনে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট 

াকপ্লব না। 
 
11.  ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ প্রওাল -  
 

(1) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট প্লত অগ্রী এওচন অপ্লবেনওারী অপ্লবেন কপল ওরার মপ্লেআ 
তাাঁর সনপ্লচ কথপ্লওআ অপ্লবেন সবপ্লবঘনার চনে যাবতীে বস্তুকত সবে প্রওাল ওরপ্লবন। 
তাাঁপ্লের অপ্লবেনপত্র সবপ্লবঘনার চনে, অপ্লবেন কপল ওরার াপ্লথ াপ্লথ থবা 
অপ্লবেন প্রপ্লসংপ্লের মে রবরাওৃত তপ্লথের কওাপ্লনা বে প্ল, এআ িরপ্লনর 
পসরবতস নগুস অপ্লবেনওারীর তরপ্লফ কস্বচ্ছাে ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লত প্লব, ওতৃস পপ্লির 
সবপ্লবঘনার চনে। 

(2) এওআভাপ্লব ওতৃস পপ্লির আুে ওরা এওটা তবি াআপ্লন্সিারী এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট 
করসচপ্লেলন আুে ওরার পরপরআ ওতৃস পিপ্লও কস্বচ্ছাে কআ পসরবতস প্লনর ওথা চাসনপ্লে 
কেপ্লবন যা কওাপ্লনা বস্তুকত সবপ্লে প্লেপ্লঙ, কয সবপ্লের সভসত্তপ্লত তাাঁপ্লও করসচপ্লেলন 
কেো প্লেপ্লঙ, এআ িরপ্লনর পসরবতস ন খটা কথপ্লও এওটা যুসিগ্রাে মপ্লের মপ্লিে তা 
চানাপ্লত প্লব তপ্লব তা কওাপ্লনাভাপ্লবআ 30সেপ্লনর কবসল প্লব না।  

(3) কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর সবরুপ্লে নে কওাপ্লনা সনেন্ত্রও বা রওারী ংিা দ্বারা 
মামা প্ল ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লও যুসিগ্রাে মপ্লের মপ্লিে তা চানাপ্লত প্লব তপ্লব তা 
কওাপ্লনাভাপ্লবআ 30সেপ্লনর কবসল প্লব না। এআ িরপ্লনর ংিা দ্বারা কওাপ্লনা বেবিা 
কনো প্ল বা কওাপ্লনা সনপ্লেসল চাসর প্ল উপপ্লর সনিসাসরত মে ীমার মপ্লিে তা 
ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লত প্লব। 

(4) মপ্লে মপ্লে, ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর এআ িরপ্লনর তথে রবরা বা সরটানস যা উপযুি 
বপ্ল কণে প্লব ওতৃস পপ্লির তা প্রপ্লোচন প্লত পাপ্লর। 

(5) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ওতৃস পিপ্লও তার সফপ্লর সবস্তাসরত সববরণ চানাপ্লব কযঔান কথপ্লও 
তারা বীমা পণে সবসর প্রস্তাব সেপ্লেপ্লঙন এবং কআ সনসেসি বেসির সববরণ কেপ্লবন 
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ওতৃস পপ্লির আুে ওরা তাাঁপ্লের াটিস সফপ্লওট নম্বর । এঙা া এওচন ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচপ্লন্টর এওটা সফ কঔাা বা বপ্লের ওথা ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লত প্লব। ওতৃস পি 
উপযুি মপ্লন ওরপ্ল অপ্লরা তথে ঘাআপ্লত পাপ্লর। 

(6) উপপ্লর সনিসাসরত লতস  কমপ্লন ঘপ্লত বেথস প্ল তার চনে সবসিবে বেবিা কনো প্লব 
কযমন করসচপ্লেলন ামসেও িসকত বা বাসত, অসথসও চসরমানা অপ্লরাপ বা 
ওতৃস পপ্লির যা উসঘত মপ্লন প্লব কআ নযুােী নোনে বেবিা। 

 
12.   পণয ক্ষবক্ষর জনয বীমাকারীর রে বরন্দাবস্ত 
 

a) এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের পণে সবসর চনে বীমাওারীর 
প্লঙ্গ এওটা বপ্লন্নাবপ্লস্ত অপ্লত প্লব। এআ বপ্লন্নাবস্ত এআ িরপ্লনর বেবিাে অার 
30সেপ্লনর মপ্লিে ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লত প্লব। এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবপ্লস্তর নেূনতম কমোে 
প্লব এও বঙর; 

(b) এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবস্ত ওরার মে এওটি সনসেসি বীমাওারীর পণে সবসর চনে কওাপ্লনা 
ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট প্রসতশ্রুসত কেপ্লবন না থবা তাাঁপ্লও তা ওরার চনে কওাপ্লনা 
বীমাওারী বািে ওরপ্লব না; 

(d) বপ্লন্নাবপ্লস্ত পসসপ্লাডারপ্লের প্রসত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর ওতস বে  োেবেতা, বীমাওারী 
 ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর ওতস বে  োসেত্বগুর, বপ্লন্নাবস্ত বাপ্লনর লতস াবী ন্তভুস ি 
ওরপ্লত িারা থাওপ্লব,  

(e) পসসপ্লাডারপ্লের স্বাথসসবপ্লরািী কওাপ্লনা বপ্লন্নাবস্ত ওরা প্লব না; 
(f) এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট যসে কওাপ্লনা বীমাওারীর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবস্ত মাপ্ত ওরপ্লত 

অগ্রী ে কপ্লিপ্লত্র বীমাওারী  ওতস পিপ্লও বপ্লন্নাবপ্লস্তর বাপ্লনর ওারণ চানাপ্লনার 
পর তারা তা ওরপ্লত পাপ্লর। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র, তাাঁরা এআ সবেটি সনসশ্চত ওরপ্লবন 
কয মস্ত পসসর নপু্লরাি ওরা প্লেসঙ এবং: বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা 
প্লেসঙ, কগুসর কমোে কল না ো পযসন্ত থবা ঙে মা কমোে পযসন্ত কযটা 
অপ্লক প্লব তাাঁরা পসরপ্লবা সেপ্লে যাপ্লবন, এবং এআ মপ্লের মপ্লিে ংসিি ওতৃস পপ্লির 
প্লঙ্গ তাাঁরা উপযুি বেবিা ততসর ওরপ্লবন; 

(g) কওাপ্লনা বীমাওারী যসে কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবপ্লস্তর বান ঘান, 
কপ্লিপ্লত্র ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট  ওতৃস পিপ্লও বপ্লন্নাবস্ত বাপ্লনর ওারণ চানাপ্লনার পর 
তাাঁরা তা ওরপ্লত পাপ্লরন। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র ংসিি বীমাওারীআ ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর 
ংকৃীত পসসগুসর পসরপ্লবা কেোর োসেত্ব কনপ্লবন। এআ িরপ্লনর মস্ত কিপ্লত্র, 
বীমাওারী ংসিি পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা বপ্লন্নাবপ্লস্তর পসরবতস প্লনর ওথা চানাপ্লবন; 

(h) কওাপ্লনা াআসনং সফ বা নে কওাপ্লনা ঘাচস  তা ক কয নাপ্লমআ কাও না কওন কওাপ্লনা 
বীমাওারীআ তা কেপ্লবন না এবং কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তা গ্রণ ওরপ্লবন না, 
কওবমাত্র ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট োর চনে প্রাসঙ্গও সবসির িীপ্লন ওতৃস পি কযগুস 
নপু্লমােন ওপ্লরপ্লঙ শুিু কআগুসআ বেসতক্রম;  

(i) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার, সনসেসি বেসি  নে কওাপ্লনা ওমসঘারীপ্লও 
কওাপ্লনা বীমাওারী রাসর কওাপ্লনা আনপ্লসন্টভ (নকে বা -নকে) কেপ্লবন না; 
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(j) কয কওাপ্লনা মপ্লেআ ওতৃস পি বীমাওারী বা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সবতরণ বপ্লন্নাবপ্লস্তর 
বাপ্লনর সনপ্লেসল সেপ্লত পাপ্লর, এর চনে ওারণ করওডস  ওরার মািেপ্লম।  

 
13. পক্ষক্ষরাল্ডাররের পক্ষররবা- 
 
(1) এআ সবসির িীপ্লন করসচসেওৃত এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর ঘুসি ককাটা কমোপ্লেআ 

পসসপ্লাডারপ্লের পসরপ্লবা কেোর োসেত্ব থাপ্লও। বীমা অআপ্লনর 64সভসব িারা িীপ্লন 
প্রপ্লোচনীে সপ্রসমোম প্রোপ্লন ােতা, কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র চরুরী ােতা  পথসনপ্লেসল  
পসরপ্লবা ঙা া রপ্লেপ্লঙ এওটা বীমা ঘুসির ঘার মপ্লিে উঠপ্লত পাপ্লর এমন মস্ত সবপ্লে 
পথসনপ্লেসল  নোনে যাবতীে পসরপ্লবা। 

 
(2) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট যসে অআঅরসডএ (ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের াআপ্লন্স প্রোন) সবসি, 2002-এর 

িীপ্লন াআপ্লন্সপ্রাপ্ত ন কপ্লিপ্লত্র তাাঁপ্লও এআ সবসির সবসি 1 (3) কমপ্লন ঘপ্লত প্লব। যসে 
এআ সবসির উপ-িারা (1)-এর ঘাসো নযুােী তাাঁরা তাাঁপ্লের বতস মান পসসপ্লাডারপ্লের 
পসরপ্লবা কেো ঘাসপ্লে যাপ্লবন যতসেন না এআ িরপ্লনর পসসগুসর কমোে কল প্লচ্ছ বা ঙে 
মা পবস পযসন্ত, কযটা অপ্লক প্লব, এআ মপ্লের মপ্লিে তাাঁরা ংসিি বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘুসিগুসর 
পসরপ্লবা প্রোপ্লনর চনে উপযুি বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর কনপ্লব। বপ্লন্নাবস্ত  এআ িরপ্লনর ঘুসির 
সবস্তাসরত সববরণ ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ এআ িরপ্লনর বপ্লন্নাবস্ত োর সতসরল সেপ্লনর মপ্লিে প্রওাল 
ওরপ্লত প্লব। 

 
14.  একজন করপপাররট এরজরন্টর ক্রটক্ষ-মারকপ টং ক্রমাড  ক্ষডরস্টন্প মারকপ টং কাযপকারপর 

মাধ্যরম বীমার ক্ষবক্ষে - 
 
(1) বীমা পণে সবতরপ্লণর উপ্লেপ্ললে কটসমাপ্লওস টার পসরপ্লবা  সডপ্লিন্স মাপ্লওস টিং ওাপ্লচ যিু প্লত 

অগ্রী এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তফস VII সনিসাসরত সনপ্লেসলগুস কমপ্লন ঘপ্লবন। 
 
(2) উপপ্লরর উপ-সবসি (1) সনপ্লে কওাপ্লনা পঙন্ন পঙন্ন ঙা া এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট 

কটসমাপ্লওস প্লটর ওাপ্লচ যুি োর চনে সনম্নসসঔত সতসরি লতস গুস কমপ্লন ঘপ্লবন:  
 
a. ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট দ্বারা সনযিু কটসমাপ্লওস টার এআ সবপ্লে কটসওম করগুপ্লটাসর থসরটি 

ব আসিোর আুে ওরা সবসভন্ন াকুস ার এবং / থবা সনপ্লেস সলওা বা নে কওাপ্লনা 
সনপ্লেসলগুস কমপ্লন ঘপ্লব; 

b. বীমা মিেিতার চন. কটসমাপ্লওস টিংপ্লের ওাপ্লচর োসেত্ব সনপ্লত অগ্রী এওচন ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচন্ট এআ সবসির পসরসলি 4-এ সনসেসি ফপ্লমস ওতৃস পপ্লির কথপ্লও অকাম নপু্লমােন 
ঘাআপ্লব। ওতৃস পি কটা যাঘাআ ওরা পরআ কটসমাপ্লওস টারপ্লও এওটা াটিস সফপ্লওট কেপ্লব; 

c. এঙা া, ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ সনযুি নপু্লমাসেত যাঘাআওারীর নাপ্লমর 
তাসওা োসঔ ওরপ্লবন; 
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d. সনযুি োর চনে প্রস্তাব ওরপ্লত প্লব এআ সবসির পসরসলি 5-এ সনিসাসরত ফপ্লমস, 
ওতৃস পি কটা যাঘাআ ওরার পর নপু্লমাসেত যাঘাআওারীপ্লও এওটা াটিস সফপ্লওট আুে 
ওরপ্লব। 

e. নপু্লমাসেত যাঘাআওারী কযঔাপ্লন নে কটসমাপ্লওস টাপ্লরর ওাপ্লঙ কযপ্লত অগ্র প্রওাল সযসন 
বীমা মিেিতার ওারবার ওপ্লরন, তাপ্ল তাাঁপ্লও অপ্লকর কটসমাপ্লওস টাপ্লরর কথপ্লও এওটা কনা 
বপ্লচওলন াটিস সফপ্লওট সনপ্লত প্লব এবং এওটা নতুন াটিস সফপ্লওট আুে ওরার চনে 
ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ তা কপল ওরপ্লত প্লব। এআ িরপ্লনর অপ্লবেনপত্র পাোর 30সেপ্লনর মপ্লিে 
বতস মান কটসমাপ্লওস টার কওাপ্লনা কনা বপ্লচওলন াটিস সফপ্লওট আুে না ওরপ্ল িপ্লর কনো 
প্লব কয কটসমাপ্লওস টাপ্লরর এআ ুআঘ ভার সনপ্লে কওাপ্লনা অপসত্ত কনআ; 

f. ংসিি ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্রসন্সপা সফাপ্লরর মািেপ্লম নপু্লমাসেত যাঘাআওারীর পারণ  
ংযুসির অপ্লবেন ওরপ্লবন;  

g. ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ট্রাআপ্লের ওাপ্লঙ কটসমাপ্লওস টার সপ্লপ্লব করসচসেওৃত প্ল, ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট 
শুিুমাত্র কআ বীমাওারীপ্লের প্লে কটসমাপ্লওস টার সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লত পারপ্লবন যাপ্লের প্লঙ্গ 
তাাঁর বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ; 

h. কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট বা তার কটসমাপ্লওস টার ততিণ কওাপ্লনা বেসিপ্লও ও ওরপ্লত পারপ্লব 
না যতিণ না সতসন বীমা পণে কওনার চনে কঔাাঁচ সনপ্লে আচ্ছা প্রওাল ওপ্লরপ্লঙন। তাাঁরা এআ 
িরপ্লনর কাপ্লওর কডটাপ্লব ামাপ্লবন এবং ওতৃস পি বা নে কওাপ্লনা নপু্লমাসেত বেসি দ্বারা 
যাঘাআ  পরীিার চনে কঔাাঁচ কনপ্লবন। 

i. ম্ভাবে কক্রতার ওাপ্লঙ কটসমাপ্লওস টার সনম্নসসঔত তথেগুস প্রওাল ওরপ্লবন 
(a) কয ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর তারা প্রসতসনসিত্ব ওরপ্লঙ তার নাম; 
(b) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর করসচপ্লেলন নম্বর; 
(c) কক্রতা যসে ও বোও ওরপ্লত ঘান বা কটসপ্ল তথে যাঘাআ ওরপ্লত ঘান তাপ্ল 

কটসমাপ্লওস টার এবং/থবা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর কযাকাপ্লযাক নম্বর; 
(d) কটসও ওরপ্লঙন কয বেসি (নপু্লমাসেত যাঘাআওারী)র নাম  অআপ্লডসন্টসফপ্লওলন 

নম্বর। 
j. কটসমাপ্লওস টার সনপ্লোক ওরপ্লঙন কয ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট তাাঁপ্লও কটসমাপ্লওস টাপ্লরর প্লঙ্গ এওটা 

ঘুসিপ্লত অপ্লত প্লব এবং কআ ঘুসি সবস্তাসরত সববরণ কেপ্লব কযমন কডটাপ্লবপ্লর উৎ, 
ওতস বে  োসেত্ব, কপপ্লমপ্লন্টর সববরণ, ঘুসির কমোে, অআন, সবসি, সনপ্লেস সলওা, াকুস ার, 
ওতৃস পি দ্বারা চাসর ওরা সনপ্লেসল ঙ্ঘপ্লনর কিপ্লত্র কৃীত বেবিা, নপু্লমাসেত যাঘাআওারীর 
অঘরণ সবসি। যঔন এবং কযমন প্রপ্লোচন প প্লব কআ মপ্লতা ওতৃস পি বা ওতৃস পপ্লির 
নপু্লমাসেত কওাপ্লনা বেসির ওাপ্লঙ ঘুসি উপভে প্লব;  

k. প্রপ্লতেও কটসমাপ্লওস টার  নপু্লমাসেত যাঘাআওারীরা এআ সবসির তফস III-এ ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচন্টপ্লের চনে সনিসাসরত অঘরণ সবসি কমপ্লন ঘপ্লব। 

l. কটসমাপ্লওস টাপ্লরর কপ্রসমপ্ল বা নে কওাপ্লনা কপ্রসমপ্ল পসরেলসপ্লনর িমতা থাওপ্লব ওতৃস পপ্লির, 
কযঔাপ্লন ওতৃস পি মপ্লন ওরপ্লব করওডস  / নসথ যাঘাআ চরুরী, এবং তারা নসথ / করওডস , 
কটসমাপ্লওস টাপ্লরর কওাপ্লনা ওমীর করওডস  কিটপ্লমন্ট এবং  তাপ্লের সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লত কয কওাপ্লনা 
নসথ / করওপ্লডস র ওসপ ঘাআপ্লত পাপ্লর: 

m. কটসমাপ্লওস টারপ্লও নোনে লতস াবী কমপ্লন ঘপ্লত প্লব কযগুস সবসভন্ন মপ্লে এআ সবপ্লে 
ওতৃস পি দ্বার সনিসাসরত প্লত পাপ্লর। 
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(3) এওচন কটসমাপ্লওস টার সতপ্লনর কবসল বীমাওারী বা বীমা ম্পসওস ত ত্ত্বার প্লঙ্গ যিু 

প্লবন না 
 
15.  করপপাররট এরজরন্টর আচরণ ক্ষবক্ষধ্-  
 

(1) প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট এআ সবসির তফস III-এ সনিসাসরত অঘরণ সবসি কমপ্লন 
ঘপ্লব,  

(2) ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট এআ সবসিগুসর িীপ্লন সনিসাসরত অঘরণ সবসির ঙ্ঘন  তার 
সপ্রসন্সপা সফার, সনিসাসরত বেসি  নোনে ওমীর ভু ত্রুটির চনে োেী 
থাওপ্লবন এবং চসরমানা সেপ্লত বািে থাওপ্লবন, বীমা অআপ্লনর 102 িারার িীপ্লন যা 
এও কওাটি টাওা পযসন্ত প্লত পাপ্লর। 

 
16.  ক্ররকডপ  বজায় রাখা 
 
 এওচন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট আপ্লক্ট্রসনও ফমস  সনম্নসসঔত করওডস গুস বচাে রাঔপ্লবন এবং 

ওতৃস পি যঔন কযমন ঘাআপ্লব কআমপ্লতা কগুস উপভে প্লব - 
 

(i) ক্লাপ্লেপ্লন্টর কনা আর ক্লাপ্লেন্ট (প্লওোআস) করওডস , ওতৃস পপ্লির প্রাসঙ্গও সনপ্লেস সলওা 
এবং সপ্রপ্লভনলন ব মাসন িাসরং োপ্লক্টর িারা নযুােী যা প্রপ্লোচনীে; 

(ii) ক্লাপ্লেপ্লন্টর আ ওরা এবং ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর সনসেসি বেসি দ্বারা এসঅর স্বািসরত 
যা বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা প্লেপ্লঙ কআ কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর ওসপ;  

(iii) ক্লাপ্লেন্ট তাসওা, এআ িরপ্লনর পসসর সববরণ, সপ্রসমোপ্লমর ে, পসস আুে ওরার 
তাসরঔ, প্রাপ্ত ঘাচস  বা সফ-র এওটা করসচিার; 

(iv) এওটা করসচিার যার মপ্লিে সভপ্লযাকগুসর সববরণ থাওপ্লব যার মপ্লিে থাওপ্লব 
সভপ্লযাকওারীর নাম, সভপ্লযাপ্লকর প্রওৃসত, আুে ওরা বা নপু্লরাি ওরা পসসর 
সববরণ  এবোপাপ্লর কৃীত বেবিা; 

(v) এওটা করসচিার যার মপ্লিে থাওপ্লব সনসেসি বেসির নাম, ঠিওানা, কটসপ্লফান নম্বর, 
ঙসব, ঘাওসর শুরুর তাসরঔ, ওাচ ঙা ার তাসরঔ, এমন সওঙু যসে থাপ্লও, কআ 
বেসিপ্লও প্রপ্লেে মাসও পাসরিসমও; 

(vi) ওতৃস পপ্লির প্লঙ্গ সবসনমে ওার সঘঠির ওসপ; 
(vii) মপ্লে মপ্লে ওতৃস পপ্লির দ্বারা সনিসাসরত প্লত পাপ্লর এমন নে কওাপ্লনা করওডস । 

 
17.  ক্ষররবর খাতা, ক্ররকডপ  প্রভৃক্ষতর রিণারবিণ - 
 

(1) যাপ্লও এওান্তআ বীমা মিেিতার চনে ন্তভুস ি ওরা প্লেপ্লঙ এমন এওচন ওপ্লপসাপ্লরট 
এপ্লচন্ট প্রপ্লতেও অসথসও বপ্লসর চনে সনপ্লম্নাি সপ্লপ্লবর ঔাতা ততসর ওরপ্লবন - 
(i) প্রপ্লতেও সপ্লব পপ্লবসর কলপ্ল এওটা বোান্স সলট বা এওটি কিটপ্লমন্ট ব 

োপ্লফোস; 
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(ii) কআ পপ্লবসর চনে াভ িসতর সপ্লব; 
(iii) ওোল/ফাি কলা-র এওটা কিটপ্লমন্ট; 
(iv) মপ্লে মপ্লে ওতৃস পপ্লির প্রপ্লোচন প প্লত পাপ্লর এমন কওাপ্লনা সতসরি 

কিটপ্লমন্ট। 
 
 ক্রনাট 1 : এআ সবসির উপ্লেপ্ললে অসথসও বস প্লব 12মাপ্লর এওটা পবস ( থবা ওম কযঔাপ্লন 

বেবা 1া এসপ্রপ্লর পর শুরু প্লেপ্লঙ) এওটি বঙপ্লরর এসপ্র মাপ্লর প্রথম সেন কথপ্লও শুরু 
এবং পপ্লরর বঙপ্লরর 31প্লল মাপ্লঘস  কল এবং োকু্রো সভসত্তপ্লত সপ্লব রাঔা প্লব। 

 
 কনাট 2: তাপ্লের সফনাসন্সো কিটপ্লমন্ট বা বীমাওারী  বীমাওারীর কওাম্পাসন ককাষ্ঠীর কথপ্লও 

প্রাপ্ত যাবতীে অপ্লের সববরণ কেোর কিপ্লত্র এওটা মেতাসওা থাওা উসঘত, কঔাপ্লন 
বীমাওারী-োস , ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট নযুােী  কওাম্পানী ককাষ্ঠী এবং/থবা কওাপ্লনা 
বীমাওারীর ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর প্লযাকী দ্বার প্রাপ্ত কপপ্লমপ্লন্টর সবস্তাসরত সববরণ থাওপ্লব।  

 
(a) সডটপ্লরর সরপ্লপাটস   উপ-সবসি (1)-এর বণসনা নযুােী সডট ওরা সফনাসন্সো 

কিটপ্লমপ্লন্টর এওটা ওসপ প্রসত বঙপ্লরর 30প্লল কপ্লেম্বপ্লরর মপ্লিে ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ কপল ওরপ্লত 
প্লব, যার মপ্লিে বেবা পসরঘানা, কিট ব োওাউন্ট প্রভৃসতর সবপ্লে সডটপ্লরর কওাপ্লনা 
পযসপ্লবিণ বা মন্তবে থাওপ্ল তা চপু্ল  সেপ্লত প্লব এবং ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ োসঔ ওরা কআ ব 
সপ্লপ্লবর যুি ওরপ্লত প্লব এআ িরপ্লনর পযসপ্লবিণ ম্পপ্লওস  উপযুি বোঔো। 

(b) সডটপ্লরর সরপ্লপাপ্লটস র তাসরঔ কথপ্লও নব্বআ সেপ্লনর মপ্লিে কওাপ্লনা খাটসত কথপ্লও থাওপ্ল তা 
পূরপ্লণ প্রপ্লোচনীে পেপ্লিপ সডটপ্লরর সরপ্লপাপ্লটস  রাঔপ্লত প্লব এবং ওতৃস পিপ্লও তা চানাপ্লত প্লব। 

(c)  সপ্লব, কিটপ্লমন্ট, নসথপত্র প্রভৃসতর যাবতীে ঔাতা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর কড সফপ্ল বা 
ওতৃস পি দ্বারা মপ্লনানীত  সবজ্ঞাসপত এআ িরপ্লনর লাঔা সফপ্ল রাঔপ্লত প্লব, এবং ওতৃস পপ্লির 
সফার এবং পসরেলসপ্লনর চনে তাপ্লের তরপ্লফ নপু্লমাসেত সফারপ্লের ওাপ্লঙ কআ ঔাতাগুস 
মস্ত ওাপ্লচর সেপ্লন উপভে প্লব। 

(d) এআ সবসিপ্লত উপ্লেসঔত এবং ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট দ্বারা রসিত মস্ত ঔাতা, নসথপত্র, কিটপ্লমন্ট, 
ওন্ট্রাক্ট কনাট প্রভৃসত এগুস কয বঙর ম্পসওস ত কআ বঙর কল ো কথপ্লও নেূনতম েল 
বঙপ্লরর কমোে পযসন্ত করপ্লঔ সেপ্লত প্লব। যসে, কযঔাপ্লন কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ  সনষ্পসত্তর 
সবেটি অোপ্লতর সোপ্লন্তর চনে বপ্লওো পপ্ল  রপ্লেপ্লঙ কআ কওগুস ম্পসওস ত নসথপত্রগুস 
অোপ্লত মামার সনষ্পসত্ত না ো পযসন্ত করপ্লঔ সেপ্লত প্লব। 
 

(2) যার প্রিান বেবা বীমা মিেিতা ঙা া নে সওঙু, এমন ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টপ্লের 
কিপ্লত্র তারা সপ্লব রাঔপ্লবন সবভাক নযুােী বীমা মিেিতার চনে প্রাপ্ত রাচস্ব  
বীমাওারীর কথপ্লও নোনে অে িপ্লর। 

(3) পসরপ্লবার চনে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সনযুি ওপ্লরপ্লঙন এমন প্রপ্লতেও বীমাওারী ওতৃস পপ্লির 
ওাপ্লঙ এআ িরপ্লনর মস্ত ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর চনে অাো অাোভাপ্লব এওটা াটিস সফপ্লওট 
োসঔ ওরপ্লবন, সআ এবং সএফ-র স্বািসরত তফস VIA-কত কেো সনসেসি ফরমোপ্লট। 
এওআ রওম এওটি াটিস সফপ্লওট তফস VlB-কত কেো ফরমোপ্লট ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ওপ্লপসাপ্লরট 
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এপ্লচপ্লন্টর সপ্রসন্সপা সফার  সএফ (বা তার মতু)প্লও োসঔ ওরপ্লত ওরপ্লত প্লব 
যাপ্লত বীমাওারীর কথপ্লও প্রাপ্ত ওসমলন/পাসরিসমও সনসেসি ওরা থাওপ্লব। 

 
18.  াধ্ারণ: 
 

(1)  এআ সবসির সবজ্ঞসপ্ত চাসরর তাসরঔ কথপ্লও কওাপ্লনা বেসিআ ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব ওাচ 
ওরপ্লত পারপ্লবন না যসে না এআ সবসির িীপ্লন ওতৃস পি তাাঁপ্লও করসচপ্লেলন মঞ্জরু ওপ্লর 
থাপ্লও, বেসিক্রম কওবমাত্র এআ সবসির 1(3) সবসিপ্লত সনসেসি ওরা কিত্র। 

 
(2)  ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট  এওচন বীমাওারীর মপ্লিে ততসর ো কওাপ্লনা সবতওস  বা 

ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট সপ্লপ্লব তার সনযুসি মপ্লিে নে কওাপ্লনা বেসির প্লঙ্গ কওাপ্লনা সবতওস  
কেঔা সেপ্ল তা কআ বেসি ওতৃস পিপ্লও চানাপ্লত পাপ্লর; এবং সভপ্লযাক পাোর পর 
ওতৃস পি সভপ্লযাক ঔসতপ্লে কেঔপ্লব এবং চরুরী মপ্লন ওরপ্ল সবসি নযুােী এও তেন্ত 
বা পসরেলসন বা নুোন ওরপ্লত পাপ্লর। 

 
আচরণ ক্ষবক্ষধ্ 
 
I. াধ্ারণ আচরণ ক্ষবক্ষধ্ 

1. প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট কপলাোসর অঘরপ্লণর স্বীওৃত মাপওাঠি কমপ্লন ঘপ্লব এবং 
পসসপ্লাডারপ্লের স্বাপ্লথস তার ওতস বে পান ওরপ্লব। এআ ওাচ ওরার মে- 

 
a) ক্লাপ্লেপ্লন্টর প্লঙ্গ বমে পরম সবো  ততার প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লব; 
b) যত্ন  িেবাপ্লের প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লব; 
c) সনসশ্চত ওরপ্লব যাপ্লত ক্লাপ্লেন্ট ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর প্লঙ্গ তাাঁর ম্পওস  বছুপ্লত পাপ্লরন এবং কবাপ্লছন 

কয তাাঁর তরপ্লফআ ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ওাচ ওরপ্লঙন; 
d) ম্ভাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর রবরা ওরা মস্ত তথে ম্পূণস ককাপনীেভাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরপ্লবন তার  

বীমাওারীর মপ্লিে যার ওাপ্লঙ বেবার প্রস্তাব কেো প্লেপ্লঙ; 
e) তাপ্লের াপ্লত থাওা ককাপন নসথপত্রগুসর সনরাপত্তা রিা ওরপ্লত যথাযথ বেবিা কনপ্লবন; 
f) এওটা কওাম্পাসনর কওাপ্লনা সডপ্লরক্টর বা কওাপ্লনা ফাপ্লমসর কওাপ্লনা লসরও থবা সঘফ এসক্সসওউটিভ 

বা সপ্রসন্সপা সফার বা সনসেসি বেসি নে ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচসন্সর এওআ পপ্লে থাওপ্লবন না; 
 

2. প্ররতযক করপপাররট এরজন্টরক যা কররত রব: 
 

a) তার সপ্রসন্সপা সফার  প্রপ্লতেওটি সনসেসি বেসির মস্ত ভু ত্রুটির চনে োেী থাওপ্লবন; 
b) সনসশ্চত ওরপ্লবন কয সপ্রসন্সপা সফার  মস্ত সনসেসি বেসি যথাযথ প্রসলসিত, েি এবং 

তাাঁরা কয বীমা পপ্লণের সবপণন ওরপ্লঙন কগুসর সবপ্লে তাাঁপ্লের উপযুি জ্ঞান রপ্লেপ্লঙ; 
c) সনসশ্চত ওরপ্লবন কয সপ্রসন্সপা সফার  সনসেসি বেসি পসসর উপওাসরতা  পসসর 

অতাে উপভে সরটানস ম্পপ্লওস  প্রতোলীপ্লও কওাপ্লনা রওম সমথো বণসনা কেপ্লবন না; 
d) সনসশ্চত ওরপ্লবন কয এওটা বীমা পণে কওনার চনে কওাপ্লনা প্রতোলীপ্লও বািে ওরা প্লব না; 
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e) বীমা পণে ম্পপ্লওস  বীমাওৃতপ্লও পযসাপ্ত প্রাও-ক্রে  ক্রে-পরবতী পরামলস কেপ্লবন; 
f) কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র যাবতীে অনষু্ঠাসনও ওাচওমস  ওাকচপত্র ততসর ওরপ্লত এওচন বীমাওৃতপ্লও 

মস্ত রওপ্লমর াাযে  প্লযাসকতা ওরপ্লবন;  
g) স্পিভাপ্লব এআ তেটা চাসনপ্লে কেপ্লবন কয ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্টরা ছুাঁ সওর মূোেন ওপ্লর না বা 

এওচন বীমাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর না; 
h) বীমাওারীর প্লঙ্গ এওটা ঘুসিপ্লত অপ্লব যাপ্লত োসেত্ব  ওতস বে উভে সনসেসি প্লব 

 
II. প্রাক-ক্ষবেয় আচরণ ক্ষবক্ষধ্ 
 
3. প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট বা সপ্রসন্সপা সফার ব এওচন সনসেসি বেসি সনপ্লঘ সনিসাসরত 

অঘরণ সবসি কমপ্লন ঘপ্লবন: 
 
i) প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট/সপ্রসন্সপা সফার/সনসেসি বেসি- 
 
a) সনপ্লচপ্লের পসরঘে কেপ্লবন এবং প্রতোলী ঘাআপ্ল তাাঁর করসচপ্লেলন/াটিস সফপ্লওট প্রওাল ওরপ্লবন; 
b) যার প্লঙ্গ তার বপ্লন্নাবস্ত রপ্লেপ্লঙ কআ বীমাওারীর দ্বারা সবসক্রর চনে প্রস্তাসবত বীমা পপ্লণের 

ম্পপ্লওস  প্রপ্লোচনীে তথে তুপ্ল িরপ্লবন এবং এওটি সনসেসি বীমা েোন ুপাসরল ওরার মে 
প্রতোলীর ঘাসোর ওথা মাথাে রাঔপ্লবন; 

c) প্রতোলী চানপ্লত ঘাআপ্ল সবসক্রর চনে প্রস্তাসবত বীমা পপ্লণের চনে ওসমলপ্লনর মাত্রা প্রওাল 
ওরপ্লবন; 

d) সবসক্রর চনে প্রস্তাসবত বীমা পপ্লণের চনে বীমাওারীর িাযস সপ্রসমোম ম্পপ্লওস  আসঙ্গত কেপ্লবন; 
e) প্রতোলীপ্লও বসুছপ্লে কেপ্লবন কয কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস বীমাওারীর ওী িরপ্লনর তপ্লথের প্রপ্লোচন, এবং 

এওটা বীমা ঘুসি কওনার কিপ্লত্র বস্তুকত তথে প্রওাপ্ললর গুরুত্ব ওী তা বসুছপ্লে কেপ্লবন;  
f) প্রতোলীর কওাপ্লনা ঔারাপ ভো বা অপ্লের সিরতার সবেটি বীমাওারীর নচপ্লর অনপ্লবন, 

বীমাওারীর ম্পপ্লওস  যাবতীে যুসিগ্রাে নুোন ওপ্লর প্রপ্লতেওটি প্রস্তাপ্লবর াপ্লথ বীমাওারীর 
ওাপ্লঙ কপল ওরা এওটা ককাপন সরপ্লপাটস , এবং এমন কওাপ্লনা বস্তুকত সবে যা প্রস্তাব গ্রপ্লণর 
বোপাপ্লর বীমাওারীর অিাররাআটিংপ্লের সোন্তপ্লও প্রসতকূভাপ্লব প্রভাসবত ওরপ্লত পাপ্লর; 

g) বীমাওারীর দ্বারা প্রস্তাব কৃীত বা প্রতোঔোত ো মাত্র প্লঙ্গ প্লঙ্গ তা প্রতোলীপ্লও চাসনপ্লে 
কেপ্লবন; 

h) বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপ্রাপ্লপাচা ফমস োসঔপ্লর মে প্রপ্লোচনীে নসথপত্রগুস াপ্লত সনপ্লে রাঔপ্লবন 
এবং প্রস্তাব ম্পূণস ওরার চনে পরবতীওাপ্ল বীমাওারী ঘাআপ্ল কআ মস্ত নসথপত্র ংগ্র 
ওরপ্লবন। 

 
ii) কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট/সপ্রসন্সপা সফার/সনসেসি বেসি যা ওরপ্লবন না, ---- 

 
a) তবি করসচপ্লেলন/াটিস সফপ্লওট ঙা া বীমা বেবার নপু্লরাি বা ংগ্র; 
b) কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস কওাপ্লনা বস্তুকত তথে বাে সেপ্লত প্রতোলীপ্লও উৎাসত; 
c) প্রস্তাব গ্রপ্লণর চনে বীমাওারীর ওাপ্লঙ কপল ওরা কপ্রাপচা ফমস বা নসথপপ্লত্র সমথো তথে কপল 

ওরপ্লত প্রতোলীপ্লও উৎাসত; 
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d) প্রতোলীর প্লঙ্গ ঔারাপ বেবার; 
e) নে কওাপ্লনা সনসেসি বেসি বা নে কওাপ্লনা বীমা মিেিতাওারীর দ্বারা কপল ওরা কওাপ্লনা 

প্রস্তাপ্লব স্তপ্লিপ; 
f) বীমাওারীর প্রস্তাসবত ঙা া নে কওাপ্লনা ার, ুসবিা, লপ্লতস র প্রস্তাব কেো; 
g) এওচন পসসপ্লাডারপ্লও বতস মান পসসর বান ওরপ্লত বািে ওরা এবং এআ িরপ্লনর 

বাপ্লন সতন বঙপ্লরর মপ্লিে তাাঁর কথপ্লও নতুন প্রস্তাব ওাযসওরী ওরপ্লত বািে ওরা; 
h) কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর এওটা বীমা বেবার কপাটস প্লফাস অপ্লঙ এওচন বেসি বা এওটি 

ংিা বা এওটি ংিার ককাষ্ঠী যার সপ্রসমোম কওাপ্লনা এও বঙপ্লর ংকৃীত কমাট সপ্রসমোপ্লমর 
পঞ্চাল লতাংপ্ললর কবসল সপ্রসমোম অপ্লঙ; 

i) ওতৃস পপ্লির অকাম নপু্লমােন ঙা া কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর সডপ্লরক্টর প্লবন না বা থাওপ্লবন 
না। 

j) টাওার কওাপ্লনা িরপ্লনর কবঅআসন ওারবাপ্লর যুি থাওপ্লবন না; 
k) সমথো ও বা চা ওপ্লর মািেপ্লম তাপ্লের মািেপ্লম বা ও কন্টাপ্লরর মািেপ্লম বীমা বেবার 

উৎ োপ্লন যুি থাওপ্লবন না; 
l) বীমাপপ্লণের নপু্লরাি  ংগ্রপ্লর চনে বহু-স্তরীে মাপ্লওস টিংপ্লের োসেত্ব কনপ্লবন না; 
m) বীমা বেবাে প্রসলসিত নে  নপু্লমাসেত নে এমন কাওপ্লও সনযুি ওরপ্লবন না; 
n) াটিস সফপ্লওট বা করসচপ্লেলন নযুােী বীমা পপ্লণের নপু্লরাি  পসরপ্লবা োন ঙা া বীমা 

উপপ্লেিা বা কক্লআম উপপ্লেিা বা বীমা ম্পসওস ত নে কওান পসরপ্লবার কযাকান কেপ্লবন না। 
o) বীমা পপ্লণের সবতরপ্লণর উন্নসতািপ্লন সনসেসি বেসি ঙা া নে কওাপ্লনা বেসিপ্লও সনপ্লোক, 

উৎাসত, তার প্লঙ্গ ঘুসিপ্লত অা বা কওাপ্লনা িরপ্লনর বপ্লন্নাবপ্লস্ত অপ্লবন না, করফার 
ওরার চনে, নপু্লরাি ওরপ্লত, সড ততসর ওরপ্লত, পরামলস সেপ্লত, পসরঘে ওরাত, ম্ভাবে 
পসসডাপ্লরর কযাকাপ্লযাপ্লকর সববরণ ঔুাঁচপ্লবন না বা তার কযাকান কেপ্লবন না;  

p) সবসক্র, পসরঘে ওরাপ্লনা, সড ততসর, কওাপ্লনা বেসি বা ত্ত্বার উপ্লেঔ বা কঔাাঁচার চনে কওাপ্লনা 
রওম সফ, উৎাভাতা নে ওাপ্লরর নাপ্লম প্রোন ওরপ্লবন না বা কপপ্লমন্ট ওরপ্লত কেপ্লবন না  

 
III. সবক্রে পরবতী অঘরণ সবসি প্রপ্লতেও ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট ওরপ্লবন - 
a) প্রপ্লতেও বেসিকত পসসপ্লাডারপ্লও পরামলস কেপ্লবন নসমপ্লনলন ওাযসওরী ওরপ্লত বা বরাে 

ওরপ্লত বা ঠিওানা বোপ্লত বা পঙন্ন বাঙাআ ওরপ্লত, সবেটা কযমন প্লত পাপ্লর কআ 
নযুােী, এবং কযঔাপ্লন েরওার কআ মত এর চনে প্রপ্লোচনীে ােতার প্রস্তাব কেপ্লবন; 

b) আসতমপ্লিেআ তাাঁর মািেপ্লম ংকৃীত বীমা বেবা িপ্লর রাঔপ্লত পসসপ্লাডারপ্লও সেপ্লে সনিসাসরত 
মপ্লের মপ্লিে সপ্রসমোম চমা কেো সনসশ্চত ওরপ্লত বরওম বেবিা ওরপ্লবন, 
পসসপ্লাডারপ্লের কমৌসঔওভাপ্লব চাসনপ্লে  সসঔতভাপ্লব তাাঁপ্লের নচর ওসরপ্লে।  

c) সনসশ্চত ওরপ্লবন কযন ক্লাপ্লেন্ট বীমার কমোে কল োর তাসরঔ ম্পপ্লওস  প্লঘতন থাপ্লওন, 
এমনসও ক্লাপ্লেন্টপ্লও যসে অপ্লরা ওভাপ্লরর প্রস্তাব না কেো প্লে থাপ্লও তাপ্ল। 

d) পসস শুরু োর পর বা কল সরসনউো তাসরঔ কথপ্লও পসসপ্লও প্রভাসবত ওপ্লরপ্লঙ এমন 
কওাপ্লনা পসরবতস প্লনর প্রপ্লোচনীেতা  সবেগুস সরসনউো কনাটিপ্লর মপ্লিে প্রওাল ওরার 
ওতস বে ম্পপ্লওস  তওস বাতস া থাওপ্ল তা সনসশ্চত ওরপ্লবন; 
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e) এটা সনসশ্চত ওরপ্লবন কয এওটা সরসনউো কনাটিপ্লর মপ্লিে ঘুসি পুননসবীওরপ্লণর চন. 
বীমাওারীপ্লও রবরা ওরা মস্ত তপ্লথের এওটা করওডস  (সঘঠির প্রসতসসপ ) রাঔার 
এওটা ঘাসো থাওপ্লব; 

f) সনসশ্চত ওরপ্লবন যাপ্লত কমোে কল োর তাসরপ্লঔর যপ্লথি অপ্লক ক্লাপ্লেন্ট বীমাওারীর 
সরসনউোপ্লর অমন্ত্রণ কপপ্লে যান। 

g) বীমাওারীর দ্বারা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে প্রপ্লোচনীেতা কমপ্লন পসসপ্লাডার বা কক্লআমওারী বা 
উপপ্লভািাপ্লও প্রপ্লোচনীে ােতা কেপ্লবন;   

h) প্লঙ্গ প্লঙ্গ কক্লআপ্লমর ওথা চানাপ্লনা  মস্ত বস্তুকত সবে প্রওাল ওরপ্লত ক্লাপ্লেন্টপ্লও তাাঁর 
োেবেতা বসুছপ্লে কেপ্লবন এবং যত লীঘ্র ম্ভব পরবতী পযসাে ম্পপ্লওস  পরামলস কেপ্লবন; 

i) কযঔাপ্লন তার মপ্লন প্লব ক্লাপ্লেন্ট তা ওপ্লরনসন কঔাপ্লন ক্লাপ্লেন্টপ্লও তে, নোযে  বটা প্রওাল 
ওরপ্লত পরামলস কেপ্লবন। অপ্লরা সওঙু প্রওাল যসে অন্ন না ে তাপ্ল সতসন ক্লাপ্লেপ্লন্টর চনে 
অপ্লরা সওঙু ওরপ্লত স্বীওার ওরার ওথা সবঘার ওরপ্লবন;  

j) কক্লআম ংক্রান্ত কওাপ্লনা প্রপ্লোচনীেতার সবপ্লে ক্লাপ্লেন্টপ্লও দ্রুত পরামলস কেপ্লবন;  
k) এওটা কক্লআম বা খটনা যা কথপ্লও কক্লআম প্লত পাপ্লর কটা ম্পপ্লওস  ক্লাপ্লেপ্লন্টর কথপ্লও প্রাপ্ত কয 

কওাপ্লনা তথে সবম্ব না ওপ্লর, এবং কওাপ্লনা খটনা সতনটি ওমসসেবপ্লর মপ্লিে ফরোডস  ওপ্লর 
কেপ্লবন; 

l) এওটা কক্লআম সনপ্লে বীমাওারীর সোন্ত বা নে সওঙু ম্পপ্লওস  সবম্ব না ওপ্লর ক্লাপ্লেন্টপ্লও 
পরামলস কেপ্লবন; এবং তাাঁর কক্লআম নিুাবন ওরপ্লত ক্লাপ্লেন্টপ্লও যাবতীে যুসিগ্রাে ােতা 
কেপ্লবন। 

m) এওটা বীমা ঘুসির িীপ্লন কওাপ্লনা উপপ্লভািার কথপ্লও সওঙু োসব ওরপ্লবন না বা ভাক কনপ্লবন 
না; 

n) সনসশ্চত ওরপ্লবন যাপ্লত সনপ্লেস প্ললর সঘঠি, পসস  সরসনউোপ্লর ওাকচপপ্লত্রর মপ্লিে সভপ্লযাক 
পসরঘানা পেসতর সবস্তাসরত সববরণ থাওপ্লব; 

o) ে কফাপ্লন থবা সসঔতভাপ্লব সভপ্লযাক গ্রণ ওরপ্লবন; 
p) সঘঠি পাোর কঘাে সেপ্লনর মপ্লিে সভপ্লযাপ্লকর প্রাসপ্তস্বীওার ওরপ্লবন, যাাঁরা এআ সভপ্লযাকটি 

ামাপ্লবন কআ ওমীপ্লের পরামলস কেপ্লবন এবং কটা ামাপ্লনার মেীমার সবপ্লে পরামলস 
কেপ্লবন; 

q) চবাবী সঘঠি পাঠাপ্লনা সনসশ্চত ওরপ্লবন এবং সভপ্লযাকওারীপ্লও চানাপ্লবন যসে সতসন চবাপ্লব 
ন্তুি ন তাপ্ল সতসন ওী প প্লত পাপ্লরন; 

r) সনসশ্চত ওরপ্লবন যাপ্লত এওটি উপযুি সসনের স্তপ্লর সভপ্লযাপ্লকর প্রসতসবিান; 
s) সভপ্লযাক করওডস  ওরপ্লত  নচরােসরর চনে এওটা বেবিা রাঔপ্লবন। 
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অধ্যায় 5 

জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকপ ত নীক্ষত 

 
অধ্যায় ভূক্ষমকা 

এআ িোপ্লে, অমরা এওটি চীবন বীমা ঘুসির চনে প্রপ্লোচনীে উপাোনগুপ্লা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরব। 
িোেটি এওটি চীবন বীমা ঘুসির সবপ্লল তবসলিে প্লঙ্গ ম্পসওস ত। 

ক্ষলিরণর ফাফ 

 
A. বীমা ঘুসি - অআনকত সেও এবং সবপ্লল তবসলিে 
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A. বীমা  ঘুসি - অআনকত সেও এবং সবপ্লল তবসলিে 

1. বীমা চুক্ষক্ত - আইক্ষন ক্ষেক 

a) বীমা চুক্ষক্ত  

বীমা এওটি ঘুসিমূও ঘুসিপ্লত চস ত কযঔাপ্লন সবমাওারীরা সওঙু সবপ্লল ছুাঁ সওর সবরুপ্লে অসথসও 
ুরিা প্রোন ওপ্লর এওটি মূে বা প্রসমোম সপ্লপ্লব যা পসরসঘত। ঘুসিমূও ঘুসি এওটি সবমা 
পসসর অওার িার ওপ্লর। 

b) বীমা চুক্ষক্তর আইনগত ক্ষেক 

অমরা এঔন এওটি বীমা ঘুসি সওঙু তবসলিে কেঔব এবং তারপর ািারণভাপ্লব বীমা ঘুসিপ্লও কয 
অআন ম্পসওস ত নীসতপ্লও যা সনেন্ত্রণ ওপ্লর কগুপ্লা সবপ্লবঘনা ওরব। 

গুরুত্বপণূপ 

এওটি ঘুসি  অআন ম্মত ভাপ্লব েআু পপ্লির ম্মসত। বীমা ঘুসি  ভারপ্লতর মি ঘুসি 
ভারতীে ঘুসি অআন, ১৮৭২ দ্বারা সনেসন্ত্রত। 

 

এওটি বীমা পসস েআু পপ্লির মপ্লিে এওটি ঘুসি, কযমন কওাম্পাসনপ্লও, সবমাওারও , এবং 
পসসিারওপ্লের বীমাওৃত বা ে এবং ভারতীে ঘুসি অআন, ১৮৭২ ংরসিও প্রপ্লোচনীেতা পণূস 
ওপ্লর। 

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : বীমাঘুসি 
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c) তবধ্ চুক্ষক্তর উপাোন 

 

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : তবি ঘুসির উপাোন 

 
তবি ঘুসির উপাোন: 

i. প্রস্তাব এবং স্বীকৃক্ষত 

এওচন বেসি যঔন নে অপ্লরওচপ্লনর প্লঙ্গ সওঙু ওাচ ওরপ্লত ম্মসত থবা এআ িরপ্লনর, 
নোনে ম্মসত পাো কথপ্লও সবরত থাপ্লওন তঔন সতসন এওটি প্রস্তাব ততরী ওপ্লরন বপ্ল উপ্লেঔ 
ওরা ে ে।ািারণত, উপিাপও দ্বারা প্রস্তাব ততরী ে, এবং বীমাওারীর স্বীওৃসত দ্বারা কঠিত 
ে। 

এওচন বেসি যাপ্লও প্রস্তাব কেো ে, সিওন্তু তার ম্মসত প্রওাল ওপ্লর, এটি এওটি স্বীওৃসত 
বপ্ল কণে ওরা ে। তঃপর যঔন এওটি প্রস্তাব গ্রণ ওরা ে তঔন কটি এওটি প্রসতশ্রুসত 
প্লে যাে। 

এওটি ঘুসি কঠপ্লনর চনে উপিাপও দ্বারা স্বীওৃসত প্রপ্লোচন। 

যঔন এওচন উপিাপও বীমা পসরওল্পনা  স্বীওার ওপ্লরন এবং অমানপ্লতর পসরমাণ পসরপ্ললাপ্লি 
ম্মসত প্রোন ওপ্লরন, কযটি, প্রস্তাব পে গ্রপ্লণর পর প্রথম সপ্রসমোম রূপান্তসরত ে প্রস্তাব তঔন 
পসসর অওার িারণ ওপ্লর। 

যসে কওাপ্লনা লতস  কেো ে তঔন এটি এওটি পাল্টা প্রস্তাব প্লে যাে. 

পসস বি ঘুসির প্রমাণ প্লে যাে। 
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ii. ক্ষবরবচনা 

এর থস  কয ঘুসিপ্লত পিগুপ্লার চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিার থাওপ্লত প্লব। সপ্রসমোম 
বীমাওৃত দ্বারা সবপ্লবঘনা ওরা ে, এবং সবমাওারী সবপ্লবঘনা ওপ্লর িসতপূরপ্লণর প্রসতশ্রুসত সেপ্লে। 

 

iii. পিরের মরধ্য ম্মক্ষত 

উভে পি এওআ প্লথস এওআ সচসন ওরপ্লত ম্মত ো উসঘত। নেভাপ্লব, উভে পপ্লির মপ্লিে 
"অক্ষভন্ন ঐকযমতয" থাওা উসঘত। বীমা কওাম্পানী এবং পসসিারও উভেপ্লও এওআ প্লথস এওআ 
সচসনপ্ল ম্মত প্লত প্লব। 

iv. অবাধ্ ম্মক্ষত 

এওটি ঘুসির মপ্লিে প্রপ্লবল ওরার মে বাি ম্মসত থাওা উসঘত। 

ম্মসতপ্লও বাি বা ে যঔন এটি প্রভাসবত য না সনম্নসসঔত ওারণ কথপ্লও:  

 েমন 
 নসুঘত প্রভাব 
 প্রতারণা 
 সমথো সববরণ 
 ভু 

ঘুসি বাসতপ্লযাকে ে যঔন ঘুসিটি েমন, প্রতারণা বা সমথো সববরণ দ্বারা ৃি ে। 

v. পরির িমতা 

ঘুসির উভে পপ্লি ঘুসিপ্লত প্রপ্লবল ওরার চনে অআনতভাপ্লব উপযুি প্লত প্লব। পসসিারীপ্লও 
বলেআ প্রস্তাব আ ওরার মে প্রাপ্তবেস্ক প্লত প্লব এবং ুি মসস্তস্ক এবং অআন নযুােী 
কযাকে প্লত প্লব। উোরণস্বরূপ, নাবাওরা বীমা ঘুসি প্রপ্লবল ওরপ্লত পাপ্লর না। 

vi. তবধ্তা 

ঘুসির সবেবস্তুর তবিতা  অবলেও, উোরণস্বরূপ, কওাপ্লনা বীমা নবি ওাচ ওরপ্লত পাপ্লর না। 
প্রসতটি ঘুসি যার সবেবস্তু বা সবপ্লবঘনা কবঅআনী তা ওাযসওর ে। এওটি বীমা ঘুসির 
সবেবস্তু তবি সবেবস্তু। 

গুরুত্বপণূপ 

i. েমন - পরািমূও উপাে প্রপ্লোপ্লক ঘাপ চস ত। 

ii. অনুক্ষচত প্রভাব- যঔন এওচন বেসি সযসন নে অপ্লরওচপ্লনর আচ্ছা সনেন্ত্রণ ওরপ্লত িম ে 
ক প্লযৌসিও ুসবিা প্রাপ্লপ্তর চনে তাাঁর বিান বেবার ওপ্লর। 

iii. প্রতারণা- এওচন বেসি যঔন নে ওাউপ্লও সমথো সবো, যা ক তে বপ্ল সবো ওপ্লর না 
তা উপিাপনা ওপ্লর ওাচ ওরাপ্লত সক্রে ওপ্লর। এটা আচ্ছাওৃত ংবরণ কথপ্লও বা সমথোবণসন ওপ্লর 
প্লত পাপ্লর। 
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iv. ভু - এওচপ্লনর জ্ঞান বা সবো বা এওটি সচসন থবা খটনা বোঔো ওরার ত্রুটি। এটি 
ঘুসির সবেবস্তু কবাছার কিপ্লত্র এবং ঘুসিবপ্লের চনে ভু সেপ্লও সনপ্লে কযপ্লত পাপ্লর। 

2. বীমা চুক্ষক্ত- ক্ষবরল তবক্ষলষ্টয 

a) ইউবক্ষরম ফাইক্ষডজ বা যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত 

এটি বীমা ঘুসির এওটি কমৌসও নীসত। আউবসরম ফাআসডচ বা ে,  এর মাপ্লন  ঘুসির প্রপ্লতেও 
পি বলেআ বীমা সবে ংক্রান্ত ব তোবলেও তপ্লথের প্রওাল ওরপ্লব।  

যথাািে ভা প্রসতশ্রুসত এবং ভা প্রসতশ্রুসতর মপ্লিে এওটি পাথসওে ততরী ওরা যাে। ব বাসণসচেও 
ঘুসির ািারণত প্রপ্লোচন তাপ্লের কনপ্লেপ্লনর মে ভা প্রসতশ্রুসত কযঔাপ্লন কওাপ্লনা তথে প্রোপ্লনর 
প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা থাওপ্লব না। ভা প্রসতশ্রুসত নীসরিপ্লণ এআ অআসন োসেত্ব ঙা া সবপ্লক্রতা কক্রতা 
ঘুসি সবে ম্পপ্লওস  কওাপ্লনা তথে প্রওাল ওরপ্লত বািে নে। 

এঔাপ্লন পসরসিত সনেমটি  কয “ক্রেতা াবধ্ান নীক্ষত" যার মাপ্লন কক্রতা াবিান। প্রতোসলত 
ঘুসির পিরা ঘুসির সবেবস্তু পরীিা ওরপ্লবন এবং কযঔাপ্লন সবেস্তভাপ্লব উত্তর কেো প্লেপ্লঙ কঔাপ্লন 
নে পপ্লির ঘুসি এ াপ্লনার কওাপ্লনা প্রশ্নআ কনআ। 

যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত: বীমা ঘুসি সভন্ন পথ ঘপ্ল। প্রথমত, ঘুসির সবে েরুসিকমে এবং 
সবমাওারীর রাসর পযসপ্লবিণ বা চ সভজ্ঞতা মািেপ্লম পসরসঘত নে। অবার প্লনও খটনা 
অপ্লঙ, যা প্রওৃসত সপ্লপ্লব শুিুমাত্র উপিাপও চানপ্লত পাপ্লরন।সবমাওারীপ্লও প্রােআ তপ্লথের চনে 
উপিাপপ্লওর তপ্লথের উপর সনভস র ওরপ্লত ে। 

তঃএব উপিাপপ্লওর অআনকত োসেত্ব  যাপ্লের ওাপ্লঙ এআ তথে কনআ কআ ব বীমাওারীপ্লও বীমা 
সবেও মস্ত তথে প্রওাল ওরা।  

উোরণ 

কডসভড এওটি চীবন বীমা পসসর চনে এওটি প্রস্তাব ততসর ওপ্লর। পসসর চনে অপ্লবেপ্লনর মে 
কডসভড ডাোপ্লবটিপ্ল ভুকসঙ এবং সঘসওৎা সিন সঙ সওন্তু কডসভড বীমা কওাম্পানীর ওাপ্লঙ এআ 
তেটির প্রওাল ওপ্লর সন।কডসভড সত্রপ্ললর কওাঠাে সঙ তাআ চীবন বীমা কওাম্পানী কডসভডপ্লও কওাপ্লনা 
স্বািে পরীিার চনে না বপ্লআ পসস কপ্ররণ ওপ্লর সওঙু বঙর পপ্লর কডসভপ্লডর স্বািে ঔারাপ ে এবং 
তাপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস  ওরপ্লত কডসভড অপ্লরাকোভ ওপ্লর না এবং সওঙু সেপ্লনর মপ্লিে মারা যাে। 
চীবন বীমা কওাম্পানীপ্লত োসব উপিাসপত প্লেসঙ। 

কডসভপ্লডর মপ্লনানীত বেসি প্রতোসলত ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পানী োসব প্রতোঔোন ওপ্লর। 
তেপ্লন্ত, বীমা কওাম্পানী চানপ্লত পাপ্লর কয পসসর চনে অপ্লবেন ওরার মে কডসভড আসতমপ্লিে 
ডাোপ্লবটি ভুকসঙ এবং এআ তেটি কডসভড আচ্ছাওৃতভাপ্লব ককাপন ওপ্লর সঙ। তঃপর বীমা ঘুসিটি 
নাওঘ এবং বাসত ওরা ে এবং োবী প্রতোঔান ওরা ে। 

 

উপাোন তথে  কআ তথে যা বীমাওারীপ্লও সোন্ত সনপ্লত িম ওপ্লর কয: 

 তারা ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরপ্লবন সওনা? 
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 যসে গ্রণ ওপ্লর তাপ্ল ওত প্রসমোম ার এবং কওান লতস াবী িতস প্লবে কনপ্লবন? 

যথাািে ভা প্রসতশ্রুসতর এআ অআসন োসেত্ব  ািারণ অআপ্লনর িীপ্লন অপ্ল। এআ োসেত্ব 
উপিাপপ্লওর চানা তোবলেও তপ্লথে শুিুমাত্র প্রপ্লযাচে নে, যা তাাঁর চানা ওতস বে কঔাপ্লন প্রপ্লযাচে। 

উোরণ 

এগুস তোবলেও তপ্লথের সওঙু উোরণ কযগুপ্লা প্রস্তাব ততরীর মে প্রস্তাবপ্লওর প্রওাল ওরা উসঘত: 

i. জীবন বীমা: সনচস্ব সঘসওৎাসবেও আসতা, বংলকত ুিতার পাসরবাসরও আসতা, 
িূমপান এবং মেেপাপ্লনর মত ভো, ওাচ কথপ্লও নপুসিসত, বে, লঔ, অসথসও তথে 
কযমন প্রস্তাবপ্লওর অে ংক্রান্ত সববরণ,  পূপ্লবস সবেেমান চীবন বীমা পসস, কপলা আতোসে। 

ii. অক্ষি বীমা: সনমসাণ এবং সবসডং-এর বেবার, সবসডং-এর বে, ীমানাে পপ্লণের প্রওৃসত 
আতোসে। 

iii. ক্রনৌ বীমা: পপ্লণের সববরণ, পোসওং পেসত আতোসে।  
iv. ক্রমাটরগা়িী বীমা: কাস র সববরণ, ক্রে তাসরঔ, িাআভাপ্লরর সববরণ আতোসে। 

v. স্বািে বীমা 

 

এআভাপ্লব বীমা ঘুসি এওটি উচ্চ বািেবািওতার সবে। যঔন এটি বীমার কিপ্লত্র অপ্ল, তঔন ভা 
প্রসতশ্রুসত ঘুসি যথাািে ভা প্রসতশ্রুসত ঘুসি প্লে যাে। 

ংজ্ঞা 

"প্লস্বচ্ছাে প্রওাল ওরার এওটি আসতবাঘও োসেত্ব, ঠিওভাপ্লব এবং ম্পূণসরূপ্লপ ছুাঁ সওর ব খটনা 
উপাোন নপু্লরাি বা প্রস্তাব ওরা প্লচ্ছ সওনা, এর প্লঙ্গ চস ত সাপ্লব "আউবসরম ফাআসডচ " 
িারণাটিপ্লও এআভাপ্লব ংজ্ঞাসেত ওরা ে।  

 

যক্ষে যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত উভয় পরির দ্বারা পান করা না য়, চুক্ষক্তট অপররর দ্বারা 
এ়িারনা ক্রযরত পারর।মূত কওউ তার সনপ্লচর ভুপ্লর সুবিা গ্রণ ওরপ্লত পারপ্লব না, সবপ্ললত এওটি 
বীমাু্ ওন্ট্রোপ্লক্ট প্রপ্লবপ্ললর মে। 

এ বীমাওৃত বীমা ঘুসি ংক্রান্ত কয কওাপ্লনা তে উপাোনপ্লও সমথো বণসনা ওরপ্লবন না বপ্ল অলা 
ওরা যাে। বীমাওৃতপ্লও মস্ত প্রাসঙ্গও তথে প্রওাল ওরপ্লত প্লব।যসে এআ অআনকত বািেবািওতা 
সস্তত্ব না থাপ্লও, এওচন বেসি সযসন বীমা গ্রণ ওরপ্লঙন সতসন েপ্লতা সবেবস্তুপ্লত ছুাঁ সও প্রভাসবত 
সনসেসি খটনা ককাপন ওপ্লর নসুঘত ুসবিা কপপ্লত পাপ্লরন। 

অলা ওরা যাে কওপ্লনা তে ককাপন না ওপ্লর পসসিারী  তার স্বাপ্লিের বিা, পাসরবাসরও 
আসতা, অে, কপলা আতোসে প্রওাল ওরপ্লবন যাপ্লত বীমাঘুসির োে গ্রণওারী ছুাঁ সওর যথাথসভাপ্লব 
মূোেন ওরপ্লত িম প্লব। প্রস্তাব ফপ্লমস প্রওাল বা সমথো বণসনা বীমাঘুসির োে গ্রণওারীর 
সসঔত সোপ্লন্ত  প্রভাব  কফপ্ল বীমাওৃপ্লতর ওন্ট্রোক্ট বাসত ওরার সিওার অপ্লঙ। 

ব তোবলেও তথে প্রওাল ওরা অআনকত বািেবািওতা। 
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উোরণ 

এওচন ওাযসসনবসাী উচ্চ রিঘাপ কথপ্লও ভুকপ্লঙন এবং ম্প্রসত তার এওটি মেৃ ুাটস  োটাও প্লেঙ 
যার চনে সতসন সনম্নসসঔত কমসডপ্লও নীসত গ্রণ ওরার সোন্ত কনন সওন্তু ম্পণূস তপ্লথের প্রওাল 
ওপ্লরন না। সবমাওারীর খটনার সমথো বণসপ্লনর চনে বীমাওৃত বীমা প্রস্তাব গ্রপ্লণ প্রতাসরত ন। 

একজন বযক্ষক্তর হৃেরয় একট জন্গত ক্ষছদ্র আরছ এবং প্রস্তাব ফরমপ এট প্রকাল কররন। এট 
ক্ষবমাকৃরতর দ্বারা গকৃ্ষত য় এবং প্রস্তাবকারীরক অবগত করা য়না ক্রয পবূপ ক্ষবেযমান ক্ররাগ অন্তত 
কমপরি আগামী 4 বছর পরূণ করা য় না। এট বীমাকৃরতর দ্বারা একট ক্ষমথযা বণপন।  

b) অতযাবলযক তথয 

ংজ্ঞা 

অতযাবলযক তথয বপ্লত কবাছাে এওটি তে যা বীমাঘুসির োেগ্রণ ওারীর সোন্তপ্লও প্রভাসবত 
ওরপ্লত পাপ্লরন কয সতসন ছুাঁ সও গ্রণ ওরপ্লবন সওনা এবং কটি প্ল প্রসমোপ্লমর ার এবং লতস াবী 
সও প্লব।  

এওটি প্রওাসলত তে তোবলেও সওনা তা সনভস র ওরপ্লব পৃথও কিপ্লত্রর পসরসিসতর উপর এবং 
শুিুমাত্র অোপ্লতর অআন কল সোন্ত সনপ্লত পাপ্লর। ছুাঁ সওপ্লও প্রভাসবত ওরপ্লব এমন খটনার প্রওাল 
বীমাসেতপ্লও ওরপ্লত প্লব। 

বীমা ংক্রান্ত সওঙু িরপ্লনর তোবলেও তথে যা এওচপ্লনর প্রওাল ওরা উসঘত কগুপ্লা কেঔা যাও 
এবার: 

 

i. তথে, স্বাভাসবপ্লওর কঘপ্লে সিও উদ্ঘাটর বোঔো ওপ্লর কয ছুাঁ সও তা সনপ্লেসল ওপ্লর। 

উোরণ 

মুদ্র বাক্ষত পণযম্ভাররর ক্ষবপজ্জনক প্রকৃক্ষত, অসু্থতার পবূপ ইক্ষতা 

ii. নোনে বীমাওৃত কথপ্লও কনো পুপ্লরাপ্লনা ব পসসর সস্তত্ব এবং তাপ্লের বতস মান বিা 

iii. প্রস্তাব ফপ্লমসর ব প্রশ্ন বা বীমার চনে অপ্লবেপ্লনর উপাোন সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে, 
ওারণ এটি বীমার সবেবস্তুর সবসভন্ন ংপ্ললর এবং ছুাঁ সওর প্লঙ্গ চস ত এবং বসেও কথপ্লও 
সবপ্লবসঘত।  প্রপ্লশ্নর উত্তর ঠিও এবং ম্পূণসভাপ্লব সেপ্লত প্লব। 

সনম্নসসঔত সওঙু পসরসিসতপ্লত কযঔাপ্লন তোবলেও তথে প্রওাল ওরার েরওার কনআ  

তথয 

অতযাবলযক তথয যা প্রকাল করার েরকার ক্রনই 

এটি িপ্লর কনো যাে বীমাঘুসির োেগ্রণওারী দ্বারা যসে সনসেসি তেন্ত না ে তাপ্ল প্রস্তাবপ্লওর 
সনম্নসসঔত তথে প্রওাল ওরার কওান বািেবািওতা কনআ: 

i. ঝুুঁ ক্ষক কমারত মুক্ষচত বযবস্থার প্ররয়াগ। 



 

90 

উোরণ: সগ্ন সনবসাপও যপ্লন্ত্রর উপসিসত 

ii. বীমাকৃরতর অজানা বা অজ্ঞাত তথয 

উোরণ: এওচন বেসি, সযসন উচ্চ রি ঘাপ ভুকপ্লঙন সওন্তু পসস গ্রণ ওরার মে এআ 
সবপ্লে জ্ঞাত সঙপ্লন, এটিপ্লও তে প্রওাল প্লঙ্গ সভযুি ওরা যাপ্লব না। 

iii. ক্রকানট যকু্ষক্তেত অধ্যবায় দ্বারা আক্ষবষৃ্কত রত পারর?  

প্রপ্লতেওটি পুঙ্খানপুঙু্খ তোবলেও তথে প্রওাল ওরার প্রপ্লোচন কনআ। বীমাঘুসি গ্রণওারীর অর 
তথে প্রপ্লোচন প্ল তা সচজ্ঞাা ওরার চনে যপ্লথি প্লঘতন প্লত প্লব। 

iv. আইক্ষন ক্ষবয় 

বাআ প্রঘসত অআন চানপ্লব এটিআ নমুান ওরা যাে। 

উোরণ: সবপ্লফারও মচতু ম্পপ্লওস  কপৌর অআন 

v. যা ম্পরকপ  ক্ষবমাকৃত উোীন (অথবা আর তরথযর জনয প্ররয়াজন পক্ষরার করর) 

ক্ষবমাকৃত পরর অম্পণূপ উিররর অজুারত োক্ষয়ত্ব অস্বীকার কররত পাররন না। 

ওঔন প্রওাল ওরার োসেত্ব অপ্লঙ? 

চীবন বীমা ঘুসির কিপ্লত্র, প্রস্তাব গ্রণ না ওরা এবং এওটি নীসত চাসর অপ্লাঘনার পুপ্লরা মপ্লের 
মপ্লিে প্রওাপ্ললর োসেত্ব থাপ্লও। এওবার নীসত কৃীত প্ল, পসসর কমোপ্লে খটপ্লত পাপ্লর এমন কয 
কওাপ্লনা তোবলেও তথে 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 বীমাকৃরতর কারছ প্রকারলর েরকার ক্রনই। 

বলে যসে পানা সপ্রসমোম না কেোর ওারপ্লণ পসস বেিস ে এবং পসসিারীর ঘুসি সক্রে 
ওরার েরওার ে এবং এটি ঘা ুওরপ্লত ঘাআপ্লঙ, এরওম সক্রেতার মে, তার ওতস বে  ব 
তে যা তোবলেও এবং প্রাসঙ্গও তা প্রওাল ওরা। কযন এটি এওটি নতুন পসস।  

যথাাধ্য ভা ক্ষবশ্বা ভে 

অমপ্লের এঔন পসরসিসতর সবপ্লবঘনা ওরপ্লব যা যথাািে ভা সবো ভপ্লঙ্গর প্লঙ্গ  চস ত। এমন 
ঙ্ঘন প্রওাল বা সমথো বণসনার মািেপ্লম উদূ্ভত ে। 

অপ্রকাল: উদূ্ভত প্লত পাপ্লর যঔন সবমাওৃত তোবলেও তথে ম্পপ্লওস  ািারণত নীরব থাপ্লওন ওারণ 
বীমাওারী কওাপ্লনা সনসেসি তেন্ত উিাসপত ওপ্লরনসন। এটি সবমাওৃত দ্বারা উিাসপত প্রপ্লশ্নর র 
উত্তপ্লরর মািেপ্লম উদূ্ভত প্লত পাপ্লর। প্রােআ প্রওাল েত বপ্লসত প্লত পাপ্লর (মাপ্লন এটা েপ্লতা 
ওাপ্লরা জ্ঞান বা উপ্লেলে ঙা াআ ততসর ওরা প্লত পাপ্লর) থবা প্রস্তাবও কভপ্লবপ্লঙন তেটি তোবলে 
নে। 
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এআ কিপ্লত্র এটি সনপ্লেস া। এওটি তে যঔন আচ্ছাওৃতভাপ্লব ঘাপা ে তঔন তা ংবরণ সাপ্লব কণে 
ওরা ে। পপ্লররটির কিপ্লত্র ঙনার সভপ্রাে অপ্লঙ। 

ক্ষমথযা বণপনা: বীমা ওন্ট্রোপ্লক্টর  অপপ্লর মে কওান সববসৃতপ্লও উপিাপনা বা ে। এওটি 
উপিাপনা অপ্ল এওটি খটনার সনসেসি সববসৃত বা সববসৃতর সবো, উপ্লেলে বা প্রতোলা প্লত পাপ্লর। 
এআ প্রপ্লঙ্গ অলা ওরা যাে কয খটনার কয সববসৃতটি তা যপ্লথি ঠিও প্লব। যঔন উপিাপনা অপ্ল 
কযটি সবোপ্লর সবে বা প্রতোলা, কয উপ্লদ্বক উপিাপনা সবপ্লে অপ্ল, এটা িপ্লর কনো কযপ্লত পাপ্লর 
কয এটি র সবোপ্ল ততরী ওরা প্লেপ্লঙ। 

ে’ুিরপ্লনর সমথো বণসনা প্লত পাপ্লর: 

i. র ক্ষমথযা বণপনা ভু সববসৃত, কযগুপ্লা কওাপ্লনা প্রতারণাপূণস উপ্লেলে ঙা াআ ততরী ে 
তার প্লঙ্গ ম্পসওস ত। 

ii. নেসেপ্লও প্রতারণাপণূপ ক্ষমথযা বণপনা বপ্লত কবাছাে  সমথো সববসৃত কযগুপ্লা বীমাওৃতপ্লও 
প্রতারণা চনে আচ্ছাওৃত সভপ্রাে ওরা ে বা প্লতের যপ্লথাসঘত প্রঙ্গ ঙা াআ 
কবপপ্লরাোভাপ্লব ততসর ওরা ে। 

ািারণত এওটি বীমা ওন্ট্রোক্ট ওাযসওর প্লে যাে যঔন এঔাপ্লন প্রতারণা চনে আচ্ছাওৃত সভপ্রাপ্লের 
স্পি বেপার থাপ্লও বা যঔন এঔাপ্লন প্রতারণাপূণস সমথো বণসন থাপ্লও। 

াম্প্রসতও ংপ্ললািন (মাঘস , ২০১৫) বীমা সিসনেম, ১৯৩৮ এআ ব লতস  ম্বপ্লে সওঙু কাআডাআন 
অপ্লঙ যার িীপ্লন কওাপ্লনা পসসর প্রসত চাসোসতর প্রশ্ন কতাা কযপ্লত পাপ্লর। নতুন সবিানগুস  
এআ রওম 

 
চাসোসত 

চীবন বীমার পসসর পসস শুরু োর তাসরঔ বা ছুাঁ সও শুরু োর তাসরঔ বা পসসর 
পুনঃপ্রবতস প্লনর তাসরঔ বা পসস রাআডাপ্লরর তাসরঔ, যা পপ্লর অপ্ল, তার কথপ্লও সতন বঙপ্লরর মপ্লিে কয 
কওাপ্লনা মপ্লে চাসোসতর সভসত্তপ্লত প্রশ্ন কতাা কযপ্লত পাপ্লর: 

বীমা কওাম্পানীর কতমন সোপ্লন্তর সভসত্তপ্লত বীমাওারীর উপওরণ  সভসত্তপ্লত বীমাওতস া বা অআনত 
প্রসতসনসি বা মপ্লনানীত বা সিওারপ্রাপ্ত প্রসতসনসির প্লঙ্গ সসঔতভাপ্লব কযাকাপ্লযাক ওরপ্লত প্লব। 

“চাসোসত” লব্দটি সনম্নরূপ্লপ ংজ্ঞাসেত  সনসেসি ওরা প্লেপ্লঙ: 

“চাসোসত”-র মাপ্লন  বীমাওতস াপ্লও বসঞ্চত ওরার উপ্লেপ্ললে বা বীমাওতস াপ্লও প্রপ্লরাসঘত ওপ্লর বীমা 
পসস প্রোন ওরপ্লত বীমাওারী বা তার এপ্লচন্ট দ্বারা ওৃত সনম্নসসঔত ওাযসওাপ্লপর কয কওাপ্লনা এওটি 

(ও)পরামলস যা তে নে বা বীমাওৃত তে বসো সবো ওপ্লর না 
(ঔ)বীমাওতস ার তথে জ্ঞান বা সবো দ্বারা সক্রেভাপ্লব তথে ককাপন ওরা 
(ক)প্রতারণা ওরপ্লত নে কয কওান উপযুি ওাযস এবং 
(খ)প্লয কওাপ্লনা কতমন ওাযস বা ভ্রাসন্ত যা অআন সবপ্ললভাপ্লব প্রতারণাপূণস সপ্লপ্লব কখাণা ওপ্লর। 
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বীমা কওাম্পানী দ্বারা ছুাঁ সও মূোেপ্লনর ম্ভাসবতভাপ্লব প্রভাসবত োর খটনা ম্বপ্লে সনঙও নীরবতা 
চাসোসত নে যসে না মামার পসরসিসত এরওপ্লমর না ে কযমন তাাঁর ন্মান ওরা প্লেপ্লঙ, ওথা 
বার মামাপ্লত নীরবতা পান বীমাওতস া বা তাাঁর এপ্লচপ্লন্টর ওতস বে থবা তাাঁর নীরবতা, সনপ্লচর 
প্লঙ্গ ওথা বার মতুে ে। 

কওান বীমাওারী চাসোসতর সভসত্তপ্লত বীমা পসস স্বীওার ওরপ্লত পাপ্লর না যসে বীমাওতস া প্রমাণ 
ওরপ্লত পাপ্লরন কয বাস্তসবও তপ্লথের েমন বা ভু-সববসৃত তার জ্ঞান  সবোপ্ল তে সঙ থবা 
তে ওুাপ্লনার কওান আচ্ছাওৃত উপ্লেলে সঙ না বা এআিরপ্লনর বাস্তসবও তপ্লথের েমন বা ভু-সববসৃত 
বীমাওারীর বকসতর মপ্লিে অপ্লঙ: 

এটি এমন প্রোন ওরা কয চাসোসতর মামাে, পসসিারও চীসবত না থাওপ্ল সমথো প্রমাণ 
ওরার োসেত্ব ুসবিাপ্লভাকীর উপর থাপ্লও। 
কওাপ্লনা বেসি সযসন বীমার ঘুসি অপ্লবেন এবং ের ওাওস ওপ্লরন তাাঁপ্লও ঘুসি কঠপ্লনর উপ্লেপ্ললে 
বসো কণে ওরা যাপ্লব, বীমাওারী এপ্লচন্ট প্লত পাপ্লর। 

 

c) বীমারযাগয স্বাথপ 

'বীমাপ্লযাকে স্বাথস' সস্তত্ব প্রপ্লতেও বীমা ঘুসির পসরাযস উপাোন এবং বীমা চনে অআসন পূবসলতস  
সপ্লপ্লব সবপ্লবসঘত ে। কেঔা যাও বীমা এওটি চেুা বা বাসচ ঘুসি কথপ্লও সওভাপ্লব পৃথও। 

i. জয়ুা এবং বীমা 

তা কঔা সবপ্লবঘনা ওরা যাও, কযঔাপ্লন কওউ এওচন সচতপ্লবন বা ারপ্লবন। এওচন বেসির 
শুিুমাত্র বাসচ িরার ওারপ্লণ াভ বা িসত ে। এওচন বেসি সযসন কওাপ্লনা স্বাথস ঙা াআ 
কঔাটি কঔপ্লন সতসন কঔা সচতপ্লত পাপ্লরন এআভাপ্লবআ কঔার প্লঙ্গ সতসন ম্পসওস ত। বাসচ অআনত 
তবি নে এবং এআ নুাপ্লর ওরা কওাপ্লনা ঘুসি নবি।প্লওউ যসে তা কঔার মে তার বাস  
বেও রাপ্লঔ, নে পি তার ওাপ্লযসাোপ্লরর চনে অোপ্লত রণাপন্ন প্লত পাপ্লরন না। 

এঔন এওটি বাস  এবং তা পুপ্ল  যাোপ্লও সবপ্লবঘনা ওরা যাও।এওচন বেসি সযসন বাস  বীমা 
ওরপ্লঙন তাাঁর  বীমার সবেবস্তুর প্লঙ্গ এওটা অআসন ম্পওস  অপ্লঙ। সতসন এটির মাসও এবং 
এটি ধ্বং বা িসতগ্রস্ত প্ল তার অসথসওভাপ্লব কভাকাসন্ত প্লব। এআ মাসওানা ম্পওস  সগ্নওাণ্ড 
খটপ্ল বা না খটপ্ল স্বািীনভাপ্লব সবেেমান, এবং এটি কআ ম্পওস  কযটি িসতর সেপ্লও সনপ্লে 
যাে।এওটি খটনা (সগ্ন বা ঘুসর) সনসবসপ্ললপ্ল িসতওারও বীমা থাকুও বা না থাকুও। 

তাপ্লর মত নে, কযঔাপ্লন এওচন ে সচতপ্লব বা ারপ্লব, অগুন বাস র মাসপ্লওর এওটিআ 
পসরণসত িসত। 

মাসও বীমা ওপ্লরন এটি সনসশ্চত ওরার চনে কয িসতটির সওঙু উপাপ্লে িসতপূরণ প্লব। 

বীমাওারীর কয স্বাথস অপ্লঙ তাাঁর বাস র বা তার প্লথসর প্রসত তাপ্লও বীমাপ্লযাকে ুে বা 
ে।বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লথসর উপসিসত অআন নযুােী এওটি বীমা ওন্ট্রোক্টপ্লও ওাযসওর এবং 
প্রপ্লোকপ্লযাকে ওপ্লর কতাপ্ল। 
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উোরণ 

শ্রী ঘন্ধপ্ললঔর এওটি বাস র মাসও যার চনে সতসন বোে কথপ্লও 15 াঔ টাওা বাস  বেওী 
ঋণ গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন। সনপ্লঘর প্রশ্নগুপ্লা সবপ্লবঘনা ওরুন: 

 বাস র চনে তার সও কওাপ্লনা বীমাপ্লযাকে স্বাথস অপ্লঙ?  
 বাস র চনে সও বোপ্লের কওাপ্লনা বীমা স্বাথস অপ্লঙ? 
 তার প্রসতপ্লবলীপ্লের সও ঔবর ? 

শ্রী শ্রীসনবাপ্লনর স্ত্রী, েআু বাচ্চাপ্লের এবং বেস্ক বাবা সনপ্লে এওটি পসরবার। সনপ্লঘর প্রশ্নগুপ্লা 
সবপ্লবঘনা ওরুন: 

 তাপ্লের ওোপ্লনর চনে তার সও কওাপ্লনা বীমাপ্লযাকে স্বাথস অপ্লঙ? 
 তাপ্লের কওউ াপাতাপ্ল ককপ্ল ক অসথসও িসতগ্রি প্লব?   
 প্রসতপ্লবলীর বাচ্চাপ্লের চনে সও তার বীমাপ্লযাকে স্বাথস অপ্লঙ? 

 

বীমার সবে এবং এওটি বীমা ঘুসি সবপ্লের মপ্লিে পাথসওে ওরা এঔাপ্লন প্রাসঙ্গও। 

বীমা ক্ষবয় ম্পসত্ত যাপ্লও বীমা ওরা প্লচ্ছ তার াপ্লথ ম্পসওস ত, যার এওটি সনচস্ব স্বওীে মান 
অপ্লঙ। 

নেসেপ্লও এওটি বীমা ঘুসির সবেবস্তু  কআ ম্পসত্তপ্লত বীমাওৃপ্লতর কযঔাপ্লন অসথসও ুে 
অপ্লঙ। এটা শুিুমাত্র ে যঔন বীমাওৃতর ম্পসত্তর ুে কযঔাপ্লন তার বীমা ওরার  অআসন 
সিওার অপ্লঙ। ঠিও প্লথস বীমা পসস শুিুমাত্র ম্পসত্ত পূরণ ওপ্লরনা, সওন্তু বীমাওৃপ্লতর 
ম্পসত্তর পর অসথসওুে পূরণ ওপ্লর। ম্পসত্ত বীমাপ্লযাকে স্বাথস সনপ্লচ বাচ্চারা স্ত্রী। 

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ািারণ অআন নুাপ্লর বীমাপ্লযাকে স্বাথস 
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ii. ময় যখন বীমারযাগয স্বাথপ থাকরব 

চীবন বীমাপ্লত বীমাপ্লযাকে স্বাথস পসস গ্রণ ওরার মে উপসিত থাওপ্লত প্লব। ািারণ 
বীমাপ্লত, বীমাপ্লযাকে স্বাথস, পসস গ্রণ ওরার মে এবং বেসতক্রম কযমন কনৌবাসনী ম্পসওস ত 
পসস মে োসবর, উপসিত থাওপ্লব। 

 

d) ম্ভাবয কারণ  

অআসন নীসতর কল ওারণটি  ম্ভাবে ওারণ। 

ম্ভাবে ওারণ বীমার মূ নীসত এবং অপ্ল িে-িসত সওভাপ্লব খপ্লটপ্লঙ এবং অপ্লেৌ এটি বীমাওৃত 
সবপপ্লের ফ সওনা তার াপ্লথ ম্পসওস ত। িসতটি বীমাওৃত সবপপ্লের দ্বারা ৃি ে তপ্লব সবমাওৃত 
োেী। সবম্ব ওারণটি এওটি বীমাওৃত সবপে প্ল সবমাওৃত িসত পূরণ ওরপ্লত বািে, নেথাে 
নে। 

এআ সনেম নযুােী, সবমাওৃত উেীেমান ক্রমাকত িসত উৎপােন খটনার ওারণ নুোন ওপ্লরন। 
এআ কয এটি চরুরী নে িসত পূপ্লবস কয কল খটনা না প্লত পাপ্লর থসাৎ এটি চরুরী নে কয 
এওটি খটনা কযটি সনওটি বা িসতর ওারপ্লণর চনে তৎিণাত োেী। 

নোনে ওারণ, কযগুপ্লা ম্ভাবে ওারণ কথপ্লও পৃথও, কগুপ্লা পপ্লরাি ওারণ সাপ্লব কিণীবে ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর। পপ্লরাি ওারণ েপ্লতা উপসিত সওন্তু খটনা খটাপ্লনার চনে প্রভাবলী না প্লত পাপ্লর। 

ংজ্ঞা 

ম্ভাবয কারণ ংজ্ঞাক্ষয়ত করা য় এইভারব ক্রয এট ক্ষেয় এবং কাযপকর কারণ যা েমাগত ঘটনা 
ততরী করর, ক্রকান  ক্রকান লক্ষক্তর স্তরিপ ছা়িাই শুরু করর এবং একট নতুন এবং স্বতন্ত্র উৎ ক্রথরক 
ক্ষেয়ভারব কাজ করর। 

সওভাপ্লব ম্ভাবে ওারণ নীসতর চীবন বীমা ঘুসি কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে? ািারণভাপ্লব, কযপ্লতু চীবন বীমা 
মতুৃের ুসবিা প্রোন ওপ্লর, মতুৃের ওারণ ম্পপ্লওস  সবপ্লবঘনা না ওপ্লর, ম্ভাবে ওারণ নীসত প্রপ্লযাচে 
প্লব না। বলে প্লনও চীবন বীমা ঘুসিপ্লত এওটি েখুসটনা ুপ্লযাক-ুসবিা অপ্লঙ কযঔাপ্লন অওসিও 
মতুৃের খটনাে অেস্ত সতসরি মূে প্রোন ওরা প্লব। এআ পসরসিসতপ্লত, ওারণ সনরূপণ ওরা 
প্রপ্লোচন - মতুৃে েখুসটনা ফপ্ল খপ্লটপ্লঙ সওনা। এপ্লিপ্লত্র ম্ভাবে ওারণ নীসত প্রপ্লযাচে প্লব।  

আনুগতয চুক্ষক্ত 

অনকুতে ঘুসি  কগুপ্লা কযগুপ্লা কয পপ্লির বৃত্তর ওারবারী ুসবিা অপ্লঙ কআ পি ঔ া ততরী 
ওপ্লর এবং নে পিপ্লও কেে, যার শুিুমাত্র ঘুসি গ্রণ বা প্রতোঔোন ওরার চনে ুপ্লযাক থাপ্লও। 
এঔাপ্লন বীমা কওাম্পানীর ঘুসির লতস াবী ংক্রান্ত ব ওারবারী িমতা অপ্লঙ। 

এটি প্রসতপ্লরাি ওরপ্লত, এওটি স্বািীন-েসৃি কমোে ঘা ু ওরা প্লেপ্লঙ, কযঔাপ্লন পসস গ্রপ্লনর ১৫ 
সেপ্লনর মপ্লিে পসসিারী পসস কনোর পর মতপ্লভপ্লের ওারপ্লণ কটিপ্লও বাসত ওরপ্লত পাপ্লরন। 
কওাম্পাসনপ্লও সসঔত এবং সপ্রসমোম ওম ঔরঘ এবং মাু কফরত ম্পপ্লও বকত ওরপ্লত প্লব। 
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e. িক্ষতপরূণ 

িসতপূরপ্লণর নীসতটি ািারণ বীমার কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে। এটর অথপ , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট 

িক্ষতর ম্মুখীন রয়রছন, তাুঁরক এই প্রকারর িক্ষতপরূণ প্রোন করা যা তাুঁরক এই িক্ষতর 
ঘটনাটর পরূবপর আক্ষথপক অবস্থারন পনুপংস্থাপন করর। বীমার ঘুসিটি (বীমা পসসর মািেপ্লম 
প্রমাসণত) ঙ্গীওার প্রোন ওপ্লর কয বীমাওৃত িসতর ংওটি পযসন্ত এবং কটির প্লপিা নসিও 
রাসল দ্বারা িসতপূরণ প্রাপ্ত প্লবন। 

বীমার মূ তেটি  কয কওান বেসি তাাঁর ম্পপ্লের বীমাওরপ্লণর মািেপ্লম াভবান প্লত পারপ্লবন 
না এবং তাাঁর িসতর প্লপিা সিও উোর ওরপ্লত পারপ্লবন না। বীমাওারী িসতটির থসননসতও 
মূোেন ওরপ্লবন এবং কআ নযুােী িসতপূরণ প্রোন ওরপ্লবন। 

উোরণ 

রাম তাাঁর ১০ ি টাওা মপূ্লের বাস টি পূণস ংপ্লওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওাপ্লির চনে সতসন 
৭০০০০ টাওা ংপ্লওর িসতর মু্মঔীন ন। বীমা ংিা তাাঁপ্লও ৭০০০০ টাওার এওটি রাসল প্রোন 
ওরপ্লব। বীমাওৃত কওান প্রওার সিওপ্লথসর  চনে োসব ওরপ্লত পারপ্লবন না। 

এঔন এমন এওটি পসরসিসত সবপ্লবঘনা ওরুন কযঔাপ্লন ম্পেটি পূণস মপূ্লের চনে বীমাওৃত নে। 
কপ্লিপ্লত্র এওচন শুিুমাত্র তাাঁর বীমার অনপুাসতও াপ্লরআ িসতপূরপ্লণর চনে সিওারী প্লবন। 

িপ্লর কনো যাও, ১০ ি টাওা মপূ্লের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি টাওা মপূ্লের চনে বীমাওৃত। যসে 
সগ্নওাপ্লির চনে িসতটি ৬০০০০ টাওা ে, সতসন এআ ম্পূণস টাওাটি োসব ওরপ্লত পারপ্লবন না। 
এটি িপ্লর কনো প্লব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র প্লিসও মপূ্লের চনে বীমা গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন এবং 
তার ফপ্ল সতসন তাাঁর িসতর ৫০% (৩০০০০ টাওা)-র োসবর সিওারী প্লবন। এটিপ্লও 
অিারআনুেপ্লরন্স বা ে। 

একজন বযক্ষক্ত ক্ষক প্রকাররর বীমা গ্রণ কররছন তার উপর প্রেি িক্ষতপরূরণর পক্ষরমাণট 

ক্ষনভপ রলী য়। 

কবলীরভাক ািারণ বীমা পসসর প্রওাপ্লরর কিপ্লত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ত ে, 
বীমাওৃতপ্লও িসতর প্রওৃত পসরমাণ, থসাৎ, বেবারচসনত িপ্লের মূেটি বাপ্লে বতস মান বাচার েপ্লর 
সবনি ো থবা িসত ো ম্পেটির পসরপূরপ্লণর চনে প্রপ্লোচনীে  থস  পযসন্তআ িসতপূরণ 
প্রোন ওরা ে। 

িসতপূরণ সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔত এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা প্লত পাপ্লর :  

 নকে থস প্রোনওরা 
 এওটি িসতগ্রস্ত উপাোপ্লনর ারাআ ওরা 
 সবনি থবা িসতগ্রস্ত ো উপাোপ্লনর পসরপূরণ ওরা 
 পুনঃংিাপন, (পুনবসা) উোরণস্বরূপ, সগ্নওাপ্লি ধ্বংপ্রাপ্ত এওটি বাস র পুনকসঠন। 
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ক্ষচত্র 1 : িক্ষতপরূণ 

 

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু থাপ্লও কযগুসর মূে িসতটি খটার মপ্লে সনিসারণ থবা কণনা 
ওরা ম্ভব ে না। কযমন, এওটি ংরসিত পাসরবাসরও ম্পে থবা েূসভ সলল্পামগ্রী যার মূে 
সনিসারণ ওরা ওঠিন প্লত পাপ্লর। এওআ ভাপ্লব, মদু্রবীমা পসসগুসর কিপ্লত্র পৃসথবীর পর প্রাপ্লন্ত 
খটা এওটি চাাচডুসবর েরুণ মু্মঔীন ো িসতর পসরমাণ সনিসারণ ওরা ওঠিন ে। 

এআ প্রওার খটনাগুসপ্লত, স্বীওৃত মূে নাপ্লম পসরসঘত এওটি নীসত গ্রণ ওরা ে। বীমা ঘুসির 
প্রারপ্লম্ভ বীমাওারী এবং বীমাওৃত বীমাওরপ্লণর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃত মূে স্বীওৃত ন। ম্পূণস 
িসতর কিপ্লত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃত মূেটি প্রোপ্লন ঙ্গীওারবে থাপ্লওন। এআ প্রওাপ্লরর 
পসসগুসপ্লও "স্বীওৃত মূে পসস" বা ে। 

f) াররারগলন 

িসতপূরণ প্রোপ্লনর নীসতটি কথপ্লও াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর উদ্ভব ে। 

াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর থস , কওান এওটি বীমার প্লঙ্গ ম্পওস যুি সবপ্লের ও প্রওার সিওার এবং 
প্রসতওারমপূ্লর বীমাওৃপ্লতর কথপ্লও বীমাওারীর প্রসত িানান্তওরণ। 

থসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃত বেসি কওান এওচন তৃতীে পপ্লির বপ্লার ওারপ্লণ কওান ম্পপ্লের 
িসতর মু্মঔীন ন এবং কআ িসতটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসতপূরণ প্রাপ্ত প্লেপ্লঙন, কপ্লিপ্লত্র 
বপ্লাওারী পপ্লির সনওট প্লত িসতপূরণ অোপ্লের সিওারটি বীমাওারীর উপর বতস াে। মপ্লন 
রাঔপ্লবন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসতপূরপ্লণর ংপ্লওর মান ংওআ শুিুমাত্র িসতপূরণ সাপ্লব 
অোে ওরা যাপ্লব। 
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গুরুত্বপণূপ 

াররারগলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বপ্লাওারী পপ্লির 
সনওট প্লত িসতপূরণ অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবপ্লল। 

াররারগলনরক, বীমাকৃরতর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান 
তৃতীয় পরির ক্ষবরুরদ্ধ তার োক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি করররছ, প্রক্ষত নযস্ত করা। 

 

উোরণ 

শ্রী সওপ্ললাপ্লরর কৃপ্ল বেবাযস ামগ্রীমূ সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাটস  াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ। 
ঘাপ্লওর বপ্লার ওারপ্লণ কগুস ৪৫০০০ টাওা মপূ্লের িসতগ্রস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওপ্ললারপ্লও 
৩০০০০ টাওার এওটি রাসল প্রোন ওপ্লর। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসত াপ্লব্রাপ্লকট প্লব শুিমুাত্র 
৩০০০০ টাওা পযসন্ত এবং কটি সপ্লভআন ট্রান্সপ্লপাপ্লটস র কথপ্লও অোেপ্লযাকে। 

ধ্রা যাক, োক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃত ৪০,০০০ টাকা 
িক্ষতপরূণ প্রেি রয়রছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষরভইন িান্পরপারটপ র ক্ষনকট রত ৪৫,০০০ 
টাকা আোয় কররত পাররন, তার বীমাকারীরক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রোন কররত 
রব। 

এটি বীমাওৃপ্লতর েআু বার থস ংগ্র প্রসতপ্লরাি ওপ্লর - এওবার বীমাওারী ংিাটি কথপ্লও এবং 
তারপর অবার তৃতীে পিটি কথপ্লও। শুিমুাত্র িসতপূরপ্লণর ঘুসির কিপ্লত্রআ াপ্লব্রাপ্লকলপ্লনর উপ্লেঔ 
প্লত পাপ্লর। 

উোরণ 

একট ক্ষবমান েঘুপটনায় শ্রী রুররলর মৃতুয য়। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথরক 
৫০ ি টাকার ম্পণূপ বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রেি ধ্রর ক্রনয়া যাক, 
১৫ ি টাকার িক্ষতপরূণট ংগ্র কররত পাররন।     

 

আত্ম পরীিা 1 

সনম্নসসঔপ্লতর মপ্লিে কওানটি বপ্রপ্লোক এওটি উোরণ? 

I. রপ্লমল ূক্ষ্ম মদু্রণ জ্ঞান ঙা াআ এওটি ঘুসি স্বাির ওপ্লর 
II. মপ্লল ঘুসি স্বাির না ওরপ্ল রপ্লমল তাপ্লও কমপ্লর কফপ্লব এমন হুমসও কেে  
III. মপ্লপ্ললর ওাঙ কথপ্লও ঘুসিপ্লত স্বাির কপপ্লত রপ্লমল তার কপলাোরী িমতার বেবার ওপ্লর 
IV. ঘুসিপ্লত মপ্লপ্ললর াির পাোর চনে রপ্লমল ভু তথে প্রোন ওপ্লর 

 

অত্ম পরীিা 2 

সনম্নসসঔত সবওল্পগুসর মপ্লিে কওান বীমাটি রপ্লমল ওরপ্লত পারপ্লব না? 
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I. রপ্লমপ্ললর বাস  
II. রপ্লমপ্ললর স্ত্রী 
III. রপ্লমপ্ললর বেু 
IV. রপ্লমপ্ললর মাতা-সপতা 

ারাংল 

 বীমা এওটি ঘুসিমূও মপ্লছাতা কযঔাপ্লন সবমাওৃত সপ্রসমোম সাপ্লব পসরসঘত এওটি মূে বা 
সবপ্লবঘনার চনে সনসেসি ছুাঁ সও সবরুপ্লে অসথসও ুরিা প্রোন ওরপ্লত ম্মত ে। 

 এওটি ওন্ট্রোক্ট পপ্লির মপ্লিে অআপ্লন প্রপ্লোকপ্লযাকে এওটি ঘুসি। 

 তবি ওন্ট্রোপ্লক্টর ন্তভুস ি উপাোন: 

i. প্রস্তাব এবং স্বীওৃসত 
ii. সবপ্লবঘনা 
iii. নরুূপ ঐওেমত,  
iv. বাি ম্মসত 
v. পপ্লির িমতা 
vi. সবেবস্তুর তবিতা 

 বীমা ওন্ট্রেপ্লক্টর ন্তকসত সবপ্লল তবসলিে :  

i. আউবসরম ফাআসডচ,  
ii. বীমাপ্লযাকে স্বাথস,  
iii. ম্ভাবে ওারণ   

 

প্রধ্ান ক্ষবয়মূ 

1. প্রস্তাব এবং স্বীওৃসত 
2. অআসন সবপ্লবঘনা 
3. নরুূপ ঐওেমত 
4. আউবসরম ফাআসডচ 
5. তোবলেও তথে 
6. বীমাপ্লযাকে স্বাথস 
7. ম্ভাবে ওারণ   
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আত্ম পরীিার উির 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  II 

বপ্রপ্লোপ্লকর উোরণ  মপ্লল ঘুসি স্বাির না ওরপ্ল রপ্লমল তাপ্লও কমপ্লর কফপ্লব এমন হুমসও 
কেো। 

উির 2 

ঠিও সবওল্পটি  III 

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

 

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী  

প্রশ্ন 1 

এওটি তবি ওন্ট্রোপ্লক্টর কওান উপাোনটি সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ চস ত? 

I. প্রস্তাব এবং স্বীওৃসত 
II. সবপ্লবঘনা 
III. বাি ম্মসত 
IV. ওন্টোপ্লক্টর চনে পপ্লির িমতা 

প্রশ্ন 2 

_____________ ভু সববসৃত প্লঙ্গ ম্পসওস ত কযটি কওাপ্লনা প্রতারণার উপ্লেলে ঙা াআ ততসর ওরা 
ে। 

I. সমথো বণসনা 
II. বোন  
III. প্রস্তাব 
IV. উপিাপনা 

প্রশ্ন 3 

________________ -এ পরািমূও উপাপ্লে ব প্রপ্লোক চস ত থাপ্লও। 

I. প্রতারণা 
II. নসুঘত প্রভাব 
III. েমন 
IV. ভু 

প্রশ্ন 4 

সনম্নসসঔপ্লতর মপ্লিে কওানটি চীবন বীমা ঘুসি কিপ্লত্র তে? 
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I. কগুপ্লা কমৌসঔও ঘুসি, তবিভাপ্লব প্রপ্লোকপ্লযাকে নে 
II. কগুপ্লা কমৌসঔও ঘুসি কযগুপ্লা তবিভাপ্লব প্রপ্লোকপ্লযাকে 
III. কগুপ্লা ভারতীে ঘুসি অআন, ১৮৭২-এর প্রপ্লোচন নযুােী েআু পপ্লির (সবমাওারী এবং 

বীমাওৃত) মপ্লিে ঘুসি 
IV. কগুপ্লা বাসচ ঘুসির নরুূপ 

প্রশ্ন 5 

নীপ্লঘর কওান এওটি ওন্ট্রোপ্লক্টর চনে এওটি যুসিপূণস সবপ্লবঘনা নে? 

I. টাওা 
II. ম্পসত্ত 
III. খু 
IV. োর 

প্রশ্ন 6 

নীপ্লঘর কওান পিটি চীবন বীমা ঘুসিপ্লত প্রপ্লবল কযাকে নে? 

I. বেবার মাসও 
II. নাবাও 
III. কৃবিূ 
IV. রওারী ওমসঘারী 

প্রশ্ন 7 

নীপ্লঘর কওান ওাচটি “আউবসরম ফাআসডচ” তত্ত্ব প্রেলসন ওপ্লর? 

I. বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস স্বািে ংক্রান্ত বিা ম্পপ্লওস  সমথো বা 
II. এওটি বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল না ওরা 
III. এওটি বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল ওরা 
IV. মপ্লে সপ্রসমোম পসরপ্ললাি ওরা 

প্রশ্ন 8 

বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লথসর কিপ্লত্র সনপ্লঘর কওানটি ঠিও নে? 

I. সপতা তার পুপ্লত্রর বীমা নীসত গ্রণ 
II. স্বামী-স্ত্রীর এও পপ্লরর বীমা গ্রণ  
III. বেুপ্লের এও পপ্লরর বীমা গ্রণ 
IV. মাসওতার ওমীপ্লের উপর বীমা গ্রণ 

প্রশ্ন 9 

ওঔন চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমাপ্লযাকে স্বাথস উপসিত থাওা পসরাযস? 

I. বীমা গ্রপ্লণর মে 
II. োবী ওরার মে 



 

101 

III. চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমাপ্লযাকে স্বাথস প্রপ্লোচনীে 
IV. ে পসস কওনার মে থবা োবী ওরার মে 

প্রশ্ন 10 

সনম্নসসঔত েপৃ্ললে মতুৃের চনে ম্ভাবে ঔুাঁপ্লচ বার ওরুন? 

চে কখা া কথপ্লও পপ্ল  যাে এবং তাাঁর কমরুেণ্ড কভপ্লঙ্গ যাে। ক পুপ্লর চপ্ল পপ্ল  থাপ্লও এবং 
সনউপ্লমাসনো প্লে যাে। তাপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস  ওরা ে এবং সনউপ্লমাসনোর ওারপ্লণ তার মতুৃে ে। 

I. সনউপ্লমাসনো 
II. ভাঙ্গা কমরুেণ্ড 
III. কখা া কথপ্লও পপ্ল  যাো 
IV. প্লস্ত্রাপঘার 

আত্ম-পরীিণ প্ররশ্নর উির 

উির 1 

ঠিও সবওল্পটি  II. 

সপ্রসমোপ্লমর প্লঙ্গ চস ত, এওটি তবি ওন্ট্রোপ্লক্টর উপাোনটি  সবপ্লবঘনা। 

উির 2 

ঠিও সবওল্পটি  I. 

সমথো বণসন ভু সববসৃত প্লঙ্গ ম্পসওস ত কযটি কওাপ্লনা প্রতারণার উপ্লেলে ঙা াআ ততসর ওরা ে। 

উির 3 

ঠিও সবওল্পটি  III. 

েমপ্লন পরািমূও উপাপ্লে ব প্রপ্লোক চস ত থাপ্লও। 

উির 4 

ঠিও সবওল্পটি  III 

চীবন বীমা ঘুসি  ভারতীে ঘুসি অআন, ১৮৭২-এর প্রপ্লোচন নযুােী েআু পপ্লির (সবমাওারী 
এবং বীমাওৃত) মপ্লিে ঘুসি। 

উির 5 

ঠিও সবওল্পটি  III. 

খু এওটি ওন্ট্রোপ্লক্টর চনে এওটি যুসিপূণস সবপ্লবঘনা নে। 

উির 6 

ঠিও সবওল্পটি  II. 

নাবাওরা চীবন বীমা ঘুসিপ্লত প্রপ্লবল কযাকে নে। 
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উির 7 

ঠিও সবওল্পটি  III. 

বীমা প্রস্তাব ফপ্লমস পসরসঘত গুরুত্বপূণস খটনা প্রওাল ওরা “আউবসরম ফাআসডচ” তত্ত্ব প্রেলসন ওপ্লর। 

উির 8 

ঠিও সবওল্পটি  III. 

বেুরা কওান বীমাপ্লযাকে স্বাথস উপসিত না থাওার চনে নে ওাপ্লরা বীমা গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লর না। 

উির 9 

ঠিও সবওল্পটি  I. 

চীবন বীমার কিপ্লত্র বীমা গ্রণ মে বীমাপ্লযাকে কওাপ্লনা স্বাথস থাওপ্লত প্লব। 

উির 10 

ঠিও সবওল্পটি  III. 

ক্রঘা়িা ক্রথরক পর়ি যায়াই অজরয়র মৃতুযর জনয ম্ভাবয কারণ। 
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স্বাস্থয বীমা 
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অধ্যায় 6 

স্বািে বীমার ভূসমওা 
 

িোপ্লের ভূসমওা 

যত মে যাপ্লচ্ছ বীমার ওীভাপ্লব সববতস ন প্লচ্ছ কআ ম্পপ্লওস  এআ িোপ্লে অপনাপ্লও বা প্লব। স্বািে 
পসরপ্লবা ওী, স্বািে পসরপ্লবার স্তর  স্বািে পসরপ্লবার িরন ম্পপ্লওস  অপনাপ্লও বসুছপ্লে কেো 
প্লব। ভারপ্লতর স্বািে পসরপ্লবা বেবিা  কওান কওান সবেগুস তাপ্লও প্রভাসবত ওপ্লর ক ম্পপ্লওস  
অপসন চানপ্লত পারপ্লবন। পসরপ্ললপ্ল, এআ িোপ্লে অপনাপ্লও বোঔো ওপ্লর বসুছপ্লে কেপ্লব ভারপ্লত 
ওীভাপ্লব স্বািে বীমা সবওসলত প্লচ্ছ এবং ভারপ্লত স্বািে বীমা বাচাপ্লরর সবসভন্ন কওাম্পাসন ম্পপ্লওস  
অপনাপ্লও চানাপ্লনা প্লব। 

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. স্বািে পসরপ্লবা ওী 
B. স্বািে পসরপ্লবার স্তর 
C. স্বািে পসরপ্লবার িরন 
D. ভারপ্লতর স্বািে বেবিাে প্রভাবওারী সবেগুস 
E. স্বািে পসরপ্লবা-স্বািীনতার মে কথপ্লও গ্রকসত 
F. স্বািে বীমার বাচার 

এআ িোে প ার পর, অপসন িম প্লব: 

1. বীমার ওীভাপ্লব সবওাল প্লচ্ছ, তা বছুপ্লত। 
2. স্বািে পসরপ্লবার িারণা এবং স্বািে পসরপ্লবার িরন  স্তর বোঔো ওরপ্লত।  
3. ভারপ্লত স্বািে পসরপ্লবাে প্রভাবওারী সবেগুস  স্বািীনতার পর যা গ্রকসত প্লেপ্লঙ তা 

উপসব্ধ ওরপ্লত। 
4. ভারপ্লত স্বািে বীমার সববতস ন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত।  
5. ভারপ্লতর স্বািে বীমার বাচার চানপ্লত। 
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A. স্বাস্থয পক্ষররবা কী 

 ‘‘স্বািেআ ম্পে’’, এআ ওথা অপনারা শুপ্লনপ্লঙন। সওন্তু ওঔন সও চানার কঘিা ওপ্লরপ্লঙন স্বািে 
বপ্লত বাস্তপ্লব ওী কবাছাে? ‘স্বািে’ বা ‘কল্থ’ লব্দটি এপ্লপ্লঙ ‘কাপ্লেল্থ’ লব্দ কথপ্লও, যার মাপ্লন 
প্লা ‘লরীপ্লরর ুিতা’। 

প্রাঘীন ওাপ্ল স্বািেপ্লও ‘স্বকীে উপার’ বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা প্লতা এবং সবো ওরা প্লতা, ুিতা 
প্লা ংসিি বেসির ওৃত পাপ্লপর ফ। সপ্লপাক্রোট (460 কথপ্লও 370 িীি-পূবসাব্দ)-আ প্রথম 
ুিতার কপঙপ্লনর ওারণগুস ামপ্লন সনপ্লে অপ্লন। তাাঁর ওথা নযুােী, ুঔ নানা ওারপ্লণ প্লত 
পাপ্লর, তারপ্লঙ্গ পসরপ্লবল, সনওালী, বেসিকত পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা  ঔােোভোপ্লর ম্পওস   থাওপ্লত 
পাপ্লর। 

সপ্লপাক্রোটপ্লর অপ্লক বহু লতাব্দী িপ্লরআ ঘা ু সঙ ভারতীে অেুপ্লবসে বেবিা, অেুপ্লবসপ্লে স্বািেপ্লও 
ঘারটি তর: রি, েু সপত্ত, ওাপ্লা সপত্ত  কিষ্মার এওটা কূ্ষ্ম ভারামে সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা 
ে এবং মপ্লন ওরা ে এআ তর পোথসগুসর মপ্লিে ভারামেীনতার ওারপ্লণআ ুঔ ে। ভারতীে 
সঘসওৎার চনও ুশ্রুপ্লতর চটি প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর ওৃসতত্ব রপ্লেপ্লঙ, কআমপ্লে পাশ্চাপ্লতে এআ প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর 
িারণা এপ্লওবাপ্লরআ চানা সঙ। 

মপ্লের াপ্লথ াপ্লথ অিসুনও সঘসওৎাসবজ্ঞান এও চটি সবজ্ঞাপ্লন সববসতস ত প্লেপ্লঙ এবং অিসুনও 
সঘসওৎা কওবমাত্র অর ুিতার সঘসওৎাপ্লতআ কথপ্লম না কথপ্লও বরং তার মপ্লিে ন্তভুস ি প্লেপ্লঙ 
করাক প্রসতপ্লরাি  চীবপ্লনর মাপ্লনান্নেন। 1948 াপ্ল সবে স্বািে ংিা স্বাপ্লিের কয ংজ্ঞা সেপ্লেপ্লঙ 
কটাআ এওটি বসচনগ্রাে ংজ্ঞা; এপ্লত বা প্লেপ্লঙ, ‘‘স্বািে প্লা পূণসাঙ্গ লারীসরও, মানসও,  
ামাসচও ওোপ্লণর এওটি পসরসিসত এবং তা সনঙওআ করাপ্লকর নপুসিসত নে।’’ এটাআ িে ওরার 
কয অেুপ্লবসপ্লের মপ্লতা ভারতীে সঘসওৎা বেবিা প্রাঘীন ওা কথপ্লওআ স্বাপ্লিের এআ পূণসাঙ্গ রূপপ্লওআ 
এওত্রীভূত ওপ্লরপ্লঙ। 

 

ংজ্ঞা 

সবে স্বািে ংিা (হু): স্বািে প্লা পূণসাঙ্গ লারীসরও, মানসও,  ামাসচও ওোপ্লণর এওটি 
পসরসিসত এবং তা সনঙওআ করাপ্লকর নপুসিসত নে। 

স্বারস্থযর ক্ষনধ্পারক 

ািারণভাপ্লব মপ্লন ওরা প্লে থাপ্লও সনম্নসসঔত সবেগুসআ কওাপ্লনা স্বতন্ত্র বেসির স্বািে সনিসারণ ওপ্লর: 

a) াইফস্টাই ংোন্ত ক্ষবয় 

াআফিাআ ংক্রান্ত সবেগুসর মপ্লিে কগুসআ পপ্ল  যার কবসলরভাপ্লকরআ সনেন্ত্রণ থাপ্লও ংসিি 
বেসির াপ্লত কযমন ীমার মপ্লিে বোোম ওরা  ঔাোোো, েসুশ্চন্তা েরূ ওরা  ুস্বািেওর 
সবে পঙন্ন ওরা; এবং িমূপান, মােও কবন, রুসিত কযৌন ম্পওস   শুি ুবপ্ল থাওার 
মপ্লতা াআফিাআ (বোোম ঙা া)–এর মপ্লতা কু-ভো  ঔারাপ াআফিাআ কথপ্লও ওোন্সার, 
এআড, াআপারপ্লটনলন  ডাোপ্লবটিপ্লর মপ্লতা করাপ্লকর ছুাঁ সও থাপ্লও। 
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এআ িরপ্লনর অঘরণ সনেন্ত্রণ ওরপ্লত (কযমন মােও কবপ্লনর চনে চাসমন-প্লযাকে ওারাবাপ্লর 
েণ্ড সেপ্লে, তামাওচাত পপ্লণে ঘ া াপ্লর ওর ঘাসপপ্লে)রওার যসে গুরুত্বপূণস ভূসমওা কনে, 
সওন্তু াআফিাআ ংক্রান্ত সবে কথপ্লও অা করাকগুস সনেন্ত্রণ ওপ্লর সোন্তওারী ভূসমওা পান 
ওরা এওচন বেসিকত োসেত্বআ। 

b) পক্ষররবলগত ক্ষবয় 

স্বাপ্লিের চনে সনরাপে পানীে চ, সনওালী  পুসি প্লা তেন্ত গুরুত্বপূণস, এগুসর ভাপ্লব 
সবেচপু্ল আ, সবপ্লল ওপ্লর উন্নেনলী কেলগুসপ্লতআ স্বািে ংক্রান্ত গুরুতর মো ততসর প্লচ্ছ। 
আনলুপ্লেঞ্জা, সঘপ্লওন পক্স প্রভৃসতর মপ্লতা ংক্রামও বোসি ঙস প্লে পপ্ল  পসরষ্কার  পসরচ্ছন্নতার 
ওারপ্লণ, মোপ্লসরো  কডঙ্গরু মপ্লতা করাক ঙ াে ঔারাপ সনওালী পসরপ্লবপ্ললর চনে, সওঙু করাপ্লকর 
ওারণ অবার  এপ্লওবাপ্লরর পসরপ্লবলকত সবে কযমন, ওারঔানাে ওাচ ওপ্লরন কয িসমওরা 
তাাঁপ্লের কপলাকত ছুাঁ সওর ওারপ্লণ করাপ্লকর ম্ভাবনা কবসল থাপ্লও, কযমন োপ্লবি ততসরর 
ওারঔানাে ওমসরত িসমও। অবারওো ঔসনর িসমওপ্লের থাপ্লও ফুফুপ্লর করাক োর 
ম্ভাবনা। 

c) ক্ষজনগত ক্ষবয় 

সচপ্লনর মািেপ্লম বাবা-মা’র কথপ্লও ন্তানপ্লের মপ্লিে করাক ঘপ্ল কযপ্লত পাপ্লর। এআ িরপ্লনর সচনকত 
ওারণ কথপ্লও েসুনোচপু্ল  মানপু্লর মপ্লিে চাসত, কভৌপ্লকাসও বিান  এমনসও ম্প্রোপ্লের 
সভসত্তপ্লত সভন্ন সভন্ন করাপ্লকর প্রবনতা কেঔা যাে। 

স্পিতআ এওটা কেপ্ললর ামাসচও  থসননসতও কআ কেপ্ললর মানপু্লর স্বাপ্লিের উপর সনভস র ওপ্লর। 
এওটা ুি চনকণ শুিুমাত্র থসননসতও ওাযসওাপ্লপ উৎপােনলী িমলসিরআ কযাকান কেে, তাআ নে, 
তাঙা া ভারপ্লতর মপ্লতা উন্নেনলী কেপ্ললর পপ্লি কয ব সত গুরুত্বপূণস কতমন মূেবান ম্পে 
বাাঁঘাে। এওটা বেসিকত স্তপ্লর, ুি লরীপ্লরর ওারণ ৃরুটিরুসচর কাওান প্লত পাপ্লর, তেনসন্নন 
অবসলেও ওাচগুস ওরপ্লত ুসবিা প্লত পাপ্লর এবং মানুপ্লও োসরপ্লদ্রের সেপ্লও কঠপ্ল কেে, এমনসও 
অত্মতোর সেপ্লও কঠপ্ল কেে।  

তাআ সবেচপু্ল আ রওার তার কেপ্ললর মানপু্লর ুিতা  স্বািে পসরপ্লবাে কবল সওঙু পেপ্লিপ কনে 
এবং এটাআ সনসশ্চত ওপ্লর যাপ্লত মস্ত নাকসরপ্লওর ওাপ্লঙ স্বািে পসরবাপ্লরর ুপ্লযাক কপৌাঁঙাপ্লত পাপ্লর  তা 
নাকাপ্লর মপ্লিে থাপ্লও। 

এপ্লত এওটাআ প্রশ্ন উপ্লঠ অপ্ল কয সবসভন্ন পসরসিসতর চনে সও সভন্ন সভন্ন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবার 
প্রপ্লোচন। 
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B. স্বাস্থয পক্ষররবার স্তর 

স্বািে পসরপ্লবা অর সওঙুআ নে, এটা প্লা মানপু্লর স্বাপ্লির উন্নসত, তা বচাে রাঔা, তাপ্লত নচর 
কেো বা কআ স্বাপ্লিের পুনরুোর ওরপ্লত রওার  সবসভন্ন এপ্লচসন্স  প্রোনওারীর কেো 
এওগুচ্ছ পসরপ্লবা। স্বািে পসরপ্লবাপ্লও ওাযসওরী প্লত প্ল বলেআ তা প্লত প্লব 

 মানপু্লর ঘাসোর উপযুি 
 মসেত 
 পযসাপ্ত 
 চভে 
 ামপ্লথসের মপ্লিে 

মানপু্লর স্বািে চপ্লন চপ্লন অাো ে। ব িরপ্লনর স্বািে মোর চনে এওআ িরপ্লনর পসরওাঠাপ্লমা 
বানাপ্লনা ম্ভব নে অবার তার প্রপ্লোচন কনআ। স্বািে পসরঘযসার ুসবিা ো উসঘত চনংঔো 
কয কয করাকগুস কবসল খটপ্লঙ বা যার ম্ভাবনা কবসল কআ নযুােী। কযমন, এও বঙপ্লর এওচন 
মানপু্লর প্লনওবার জ্বর প্লত পাপ্লর, ঠাণ্ডা াকপ্লত পাপ্লর, সেস প্লত পাপ্লর, ত্বপ্লও োাসচস  প্লত 
পাপ্লর, তপ্লব ঠাণ্ডা াকা বা সেস ওাসল োর তুনাে তাাঁর কপাটাআটি সব-কত কভাকার ম্ভবান 
ওম। 

এওআভাপ্লব, আ এওআ বেসির কপাটাআটি সব-এর তুনাে ওোনার বা হৃেপ্লরাপ্লকর মপ্লতা চটি 
ুপ্লঔ কভাকার ম্ভাবনা ওম। তাআ কয কওাপ্লনা চােকাে তা ক গ্রাম কাও, বা কচা সওংবা 
এওটা রাচে, কঔাপ্লন স্বািে পসরপ্লবার ুসবিাগুস কআ এাওার সবসভন্ন স্বািে পসরপ্লবা সবে যাপ্লও 
ূঘও বা ে তার সভসত্তপ্লত ো উসঘত, কযমন: 

 চনংঔোর পসরমাণ 
 মতুৃে ার 
 ুিতার ার 
 িমতার ার 
 মানপু্লর ামাসচও  মানসও স্বািে  
 পসরপ্লবলকত সবে কযমন যসে কআ চােকাটা এওটা ঔসন এাওা ে থবা এও সলল্পাঞ্চ 
 ম্ভাবে স্বািে পসরঘযসা প্রোনওারী বেবিা কযমন াপ্লটস র ডািার েপ্লতা এওটা গ্রাপ্লম পাো 

যাপ্লব না  সওন্তু কচা েপ্লর থাওপ্লত পাপ্লর 
 ওতটা স্বািে পসরঘযসা বেবিা বেবহৃত প্লত পাপ্লর 
 অথস-ামাসচও সবে কযমন ামথসে 

উপপ্লরর সবেগুসর সভসত্তপ্লত রওার প্রথম, সদ্বতীে  তৃতীে স্তপ্লরর স্বািে পসরঘাযসা কওন্ধ বানাপ্লনা 
 নোনে পেপ্লিপ কনোর সোন্ত কনে যাপ্লত চনকপ্লণর ওাপ্লঙ  উপযুি স্বািে পসরপ্লবা উপব্ধ ে 
এবং তা ামপ্লথসের মপ্লিে থাপ্লও। 
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C. স্বাস্থয পক্ষররবার ধ্রন 

স্বািে পসরপ্লবাপ্লও সবসৃ্ততভাপ্লব সনম্নরূপ্লপ ভাক ওরা যাে: 

1. প্রথম স্বাস্থয পক্ষররবা 

প্রাথসমও স্বািে পসরপ্লবা বপ্লত কআ পসরপ্লবাগুসপ্লও কবাছাে যা ডািার, নাস  নোনে কঙাট 
সক্লসনও সেপ্লে থাপ্লও, ুঔ ওরপ্ল করাকীরা প্রথপ্লম এঔাপ্লনআ কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন। এআ ওারপ্লণআ এটাপ্লও 
প্রথম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী বা ে ওারণ এওটা স্বািে বেবিার মপ্লিে মস্ত করাকীর প্রথম 
কযাকাপ্লযাক কওন্ধ এটাআ। 

উন্নত কেপ্লল, এআ প্রথম স্বািে পসরপ্লবাপ্লতআ অপ্লরা নচর কেো ে যাপ্লত স্বািে মোটা অপ্লরা 
ঙস প্লে প া, চটি ো  েীখসিােী বা তীব্র োর অপ্লকআ তা ামা কেো যাে। প্রথম 
স্বািে পসরঘযসা প্রসতষ্ঠান রুিামূও স্বািে পসরপ্লবা, টীওাওরণ, প্লঘতনতা, কমসডওো পরামলস 
প্রভৃসতর উপর নচর কেে এবং যঔন েরওার পপ্ল  তঔন পরবতী পযসাপ্লের সবপ্ললপ্লজ্ঞর ওাপ্লঙ 
করাকীপ্লও পাঠাে। 

উোরণস্বরূপ, যসে এওচন জ্বপ্লরর চনে এওচন ডািাপ্লরর ওাপ্লঙ যান এবং প্রথম করাকসনণসপ্লেআ কডঙ্গ ু
জ্বপ্লরর আসঙ্গত থাপ্লও, কআ প্রথম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী তাাঁপ্লও সওঙু ুি কপ্রক্রাআব ওরপ্লবন 
তপ্লব সবপ্লল সঘসওৎার চনে কআ করাকীপ্লও এওটা াপাতাপ্ল ভসতস র চনে পাঠাপ্লত পাপ্লরন। 
কবসলরভাক প্রথম পসরঘযসার কিপ্লত্র সঘসওৎও এওচন ‘পাসরবাসরও সঘসওৎপ্লওর’ মপ্লতা ওাচ ওপ্লরন, 
যাাঁর ওাপ্লঙ কঙাটঔাপ্লটা কয কওাপ্লনা ুঔসবুপ্লঔর চনে পসরবাপ্লরর ওপ্লআ সকপ্লে থাপ্লওন। 

এআ পেসতটি সঘসওৎওপ্লও সচনকত সবপ্লের সভসত্তপ্লত উপপ্লকসর চনে পরামলস সেপ্লত াাযে ওপ্লর 
এবং তাাঁপ্লও উপযুি কমসডওো পরামলস সেপ্লত সুবিা ওপ্লর কেে। উোরণস্বরূপ, বাবা-মা’র 
ডাোপ্লবটি থাওপ্ল সঘসওৎও এওচন করাকীপ্লও ল্প বে কথপ্লওআ যতটা ম্ভব ডাোপ্লবটি এ াপ্লনার 
মত াআফিাআপ্লর প্রসত নচর সেপ্লত বপ্লবন। 

এওটা কেপ্ললর স্তপ্লর, প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ রওারী  কবরওারী কওউ বাসনপ্লে থাপ্লও। 
রওারী প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ততসর ে চনংঔোর সভসত্তপ্লত এবং কওাপ্লনা না কওাপ্লনা 
অওাপ্লর তা গ্রাম স্তর পে্ চন্ত থাপ্লও। 

2. ক্ষদ্বতীয় স্বাস্থয পক্ষররবা 

সদ্বতীে স্বািে পসরপ্লবা বপ্লত কবাছাে কওাপ্লনা কমসডওো সবপ্ললজ্ঞ বা নে কওাপ্লনা স্বািে কপলাচীবীর 
কেো স্বািে পসরপ্লবা যাাঁর ািারণত করাকীর প্লঙ্গ প্রথম ািাৎ নে। এর মপ্লিে এওটা গুরুতর 
ুপ্লঔর চনে এওটা স্বল্প মপ্লের চনে তীক্ষ্ণ সঘসওৎার প্রপ্লোচনীেতা রপ্লেপ্লঙ, প্রােলআ (তপ্লব 
পসরাযস নে) আন-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব থাওপ্লত ে, এর মপ্লিে আপ্লন্টসন্সভ কওোর াসভস , োম্বুপ্লপ্লন্সর 
ুসবিা, পোথসচ, ডাোকপ্লনাস  নোনে কমসডওো পসরপ্লবা ন্তভুস ি। 

কবসলরভাক মপ্লেআ প্রথম স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারী / প্রাথসমও সঘসওৎওআ সদ্বতীে পসরঘাযসাওারীর 
ওাপ্লঙ করাকীপ্লও পাঠান। সওঙু কিপ্লত্র এআ সদ্বতীে পসরঘাযসাওারী মসেত পসরপ্লবা কেোর চনে এওটা 
‘আন-াউ’ প্রাথসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ঘাসপ্লে থাপ্লওন। 

কবসলরভাক কিপ্লত্রআ, চনংঔোর মাপ নুাপ্লর সদ্বতীে পসরঘাযসাওারী তাওু / ব্লও স্তপ্লর াসচর 
থাপ্লও। 
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3. তৃতীয় স্বাস্থয পক্ষররবা 

তৃতীে স্বািে পসরপ্লবা প্লা সবপ্লল পরামলসমূও স্বািে পসরপ্লবা, ািারণত এটা প্লা আনপ্লপপ্ললন্টপ্লের 
চনে এবং প্রথম বা সদ্বতীে পসরঘযসাওারীপ্লের পাঠাপ্লনা করাকীপ্লের চনে। তৃতীে স্বািে পসরপ্লবা 
প্রোনওারীরা থাপ্লও মূত রাচে রাচিানী  সওঙু কচা েপ্লর।  

তৃতীে স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীর উোরণ প্লা যাাঁপ্লের ওাপ্লঙ সদ্বতীে স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীর 
ুপ্লযাপ্লকর কথপ্লও উন্নত কমসডওো ুসবিা  কমসডওো কপলাচীবী রপ্লেপ্লঙ। কযমন প্লোসচ 
(ওোনাপ্লরর সঘসওৎা), ঙ্গ প্রসতিাপপ্লনর ুসবিা, সত ছুাঁ সওর প্রপ্লবর চনে সবপ্ললজ্ঞ প্রভৃসত। 

এটা িে ওরপ্লত প্লব কয পসরঘযসার স্তর কবপ্ল  যাোর ফপ্ল পসরঘযসার প্লঙ্গ চস ত ঔরঘ কবপ্ল  
যাে। মানু কযঔাপ্লন প্রথম পসরঘযসার চনে অপ্লপসিওভাপ্লব প্লচআ ঔরঘ বন ওরপ্লত পাপ্লরন, সদ্বতীে 
পযসাপ্লে ককপ্ল কআ ঔরঘ বন তাাঁপ্লের পপ্লি ওপ্লির ে এবং যঔন কটা তৃতীে পযসাপ্লে অপ্ল কআ 
ঔরঘ বন অর কবসল ওঠিন প্লে পপ্ল । এও কেল কথপ্লও অপ্লরও কেল, গ্রাম কথপ্লও লপ্লর 
পসরঘযসার সবসভন্ন স্তপ্লরর চনে পসরওাঠাপ্লমা সভন্ন সভন্ন ে, কঔাপ্লন এর উপর অথস-ামাসচও 
প্রভাব ওাচ ওপ্লর। 
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D. ভাররতর স্বাস্থয বযবস্থায় প্রভাবকারী ক্ষবয়গুক্ষ 

ভারতীে স্বািে বেবিা বহু মো  ঘোপ্লপ্লঞ্জর মপু্লঔামসুঔ প্লেপ্লঙ এবং াকাতার কআ মো ঘপ্লপ্লঙ। 
এগুস স্বািে পসরপ্লবা বেবিার কঘৌসে  প্রওৃসতপ্লত প্রভাসবত ওপ্লরপ্লঙ এবং বেসিকত স্তর  
ওাঠাপ্লমাকত স্তপ্লর স্বািে পসরপ্লবা ংিার ঘাসোপ্লত প্রভাব কফপ্লপ্লঙ। সনপ্লঘ এগুস সনপ্লেআ অপ্লাঘনা 
ওরা প্লা:  

1. ক্রডরমাগ্রাক্ষফক বা জনংখযা ম্পক্ষকপ ত প্রবনতা 

a) সবপ্লে সদ্বতীে বৃত্তম চনংঔোর কেল প্লা ভারত। 

b) এটা অমাপ্লের চনংঔোর বসৃের প্লঙ্গ ম্পসওস ত মোর মপু্লঔামসুঔ োাঁ  ওসরপ্লেপ্লঙ। 

c) োসরপ্লদ্রের স্তর সঘসওৎার চনে মানপু্লর ঔরঘ ওরার িমতাে প্রভাব কফপ্লপ্লঙ। 

2. ামাক্ষজক প্রবনতা 

a) নকরােন বসৃে বা গ্রাম কথপ্লও মানু লর এাওাে ঘপ্ল অাে স্বািে পসরপ্লবা কেোর 
কিপ্লত্র ঘোপ্লঞ্জ সপ্লপ্লব কেঔা সেপ্লেপ্লঙ। 

b) মূত সঘসওৎার ুসবিার ভাপ্লবর পালপাসল তার চনে াপ্লিের ভাপ্লবর ওারপ্লণ গ্রামীণ 
এাওাে স্বািে এওটা মো। 

c) অপ্লরা বপ্ল থাওার মপ্লতা াআফিাআপ্লর সেপ্লও ঘপ্ল যাোে সনপ্লচপ্লের বোোপ্লমর ঘাসো ওপ্লম 
সকপ্লে ডাোপ্লবটি  উচ্চ রি ঘাপ্লপর মপ্লতা নতুন িরপ্লনর করাপ্লকর প্রবনতা কবপ্ল  ঘপ্লপ্লঙ। 

3. আয়ু 

a) অে ুবপ্লত কবাছাে অচপ্লও কয সলশু চন্মাপ্লচ্ছ তার ওত বঙর কবাঁপ্লঘ থাওার অলা রপ্লেপ্লঙ, 
কটাআ। 

b) স্বািীনতার মে এআ অে ু সঙ 30বঙর, এঔন কটাআ কবপ্ল  প্লেপ্লঙ 60বঙর, তপ্লব েীখস 
অেুর  গুণমান ম্পসওস ত সবেগুসপ্লত নচর কেো েসন। 

c) এটাআ ‘িু অে’ুর এওটা নতুন িারণ সনপ্লে এপ্লপ্লঙ। 

d) এর চনে প্রপ্লোচন ‘বেস্ক’ (বেৃ বে ম্পসওস ত) ুপ্লঔর চনে পসরওাঠাপ্লমা ততসর।  
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E. স্বাস্থয পক্ষররবা-স্বাধ্ীনতার ময় ক্রথরক অগ্রগক্ষত 

স্বািে পসরপ্লবার নীসত ংক্রান্ত সোন্ত কনোর বেস্ততার মপ্লিে রওার স্বািে বীমা প্রওল্প সনপ্লে 
এপ্লপ্লঙ। কওবমাত্র তারপরআ বীমা কওাম্পাসনগুস তাপ্লের সনচস্ব স্বািে বীমা পসস সনপ্লে এপ্লপ্লঙ। 
এঔাপ্লন বোঔো ওরা প্লা ভারপ্লত ওীভাপ্লব স্বািে বীমার সবওাল খপ্লটপ্লঙ:  

a) এমপ্লক্ষয়জ ক্রস্টট ইনরুরন্প ক্ষিম 

ভারপ্লত অনষু্ঠাসনওভাপ্লব স্বািে বীমা ঘা ুপ্লেসঙ এমেসেচ কিট আনুপ্লরন্স সস্কম শুরুর মািেপ্লম, 
1947-এ কেল স্বািীন োর পরপরআ আএঅআ োক্ট 1948 ঘা ুপ্লে। এআ প্রওল্পটির প্রঘন 
প্লেসঙ ংকঠিত কবরওারী কিপ্লত্র ওমসরত িসমওপ্লের চনে এবং সনচস্ব সডপ্লস্পন্সসর  
াপাতাপ্ল এওটা কনটোপ্লওস র মািেপ্লম বসাঙ্গীণ স্বািে পসরপ্লবার কযাকান সেপ্লে। 

আএঅআস (এমেসেচ কিট আনুপ্লরন্স ওপ্লপসাপ্লরলন) প্লা রুপােনওারী ংিা যারা সনপ্লচপ্লের 
াপাতা  সডপ্লস্পন্সসর ঘাাে এবং কযঔাপ্লন সনচস্ব বেবিা পযসাপ্ত নে কঔাপ্লন 
রওারী/কবরওারী পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর রাপ্লঔ। 

15,000 টাওা পযসন্ত উপাচস ন এমন মস্ত িসমওআ এআ াাযেওারী প্রওপ্লল্পর অতাে পপ্ল ন 
কযঔাপ্লন ওমসঘারী  সনপ্লোকওতস া কবতপ্লনর উপর যথাক্রপ্লম 1.75%  4.75% সেপ্লে থাপ্লও; 
কমসডওো ঔরপ্লঘর 12.5%  কেে রাচে রওার।  

এর মপ্লিে ন্তভুস ি ুসবিাগুস প্লা: 

a) আএঅআএ কওপ্লন্ধ সনঔরঘাে বসাঙ্গীন স্বািে পসরপ্লবা 

b) মাতৃত্বওাীন ুসবিা 

c) সবওাঙ্গতা চসনত ুসবিা 

d) ুিতা  ন্তান চপ্লন্মর চনে মচসুরর কাওান কপাাপ্লত নকে িসতপূরণ 

e) ওমীর মতুৃের কিপ্লত্র কলওৃপ্লতের ঔরঘ। 

এর প্লঙ্গ সতসরি সপ্লপ্লব চপু্ল  যাে স্বীওৃত কমসডওো োপ্লটিন্ট  কবরওারী াপাতা 
কথপ্লও কনো পসরপ্লবা। 2012-র মাঘস  পযসন্ত আএঅআএ 6 কওাটি 55প্লির কবসল 
ুসবিাপ্লভাকীপ্লও সুবিা সেপ্লেপ্লঙ। 

 

b) ক্রন্ট্রা গভনপরমন্ট ক্রল্থ ক্ষিম 

আএঅআএ-এর পরআ অপ্ল কন্ট্রা কভনসপ্লমন্ট কল্থ সস্কম (সসচএআঘএ), বরপ্রাপ্ত  
পসরবাপ্লরর েে  রওারী ওাপ্লচ ওমসরত কওন্ধীে রওারী ওমসঘারীপ্লের চনে এটি ঘা ুে 
1954াপ্ল। এর উপ্লেলে সঙ ওমসঘারী  তাাঁপ্লের পসরবারপ্লও মসেত সঘসওৎা পসরপ্লবা কেো 
এবং এর অংসলও ঔরঘ ওমসঘারীরা সনপ্লচআ বন ওপ্লরন তপ্লব সিওাংলটাআ ওপ্লর সনপ্লোকওতস া 
(কওন্ধীে রওার)। 

সসচএআঘএ-এর সনচস্ব সডপ্লস্পন্সসর, পসসক্লসনও  পোপ্লনভুি কবরওারী াপাতাপ্লর মািেপ্লম 
এআ পসরপ্লবা কেো প্লে থাপ্লও। 
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এপ্লত ওভার ওরা ে ব িরপ্লনর ুি, োপ্লাপোসথ বেবিাে আমাপ্লচস সন্স পসরপ্লবা, সবপ্লন 
পোর ুি, পোপ্লথাসচ  করসডসচ, েটচনও করাকীর বাস প্লত সকপ্লে করাকী পরীিা, 
সবপ্ললপ্লজ্ঞর পরামলস প্রভৃসত। 

ওরমঘারীর বোন এপ্লওবাপ্লর নামমাত্র, যা কবতন ওাঠাপ্লমার প্লঙ্গ যুি- প্রসত মাপ্ল 15 কথপ্লও 
150টাওার মপ্লিে। 

2010 াপ্ল সসচএআঘএ-এর েে ংঔে সঙ 8ি পসরবাপ্লরর কবসল, কমাট ুসবিাপ্লভাকী1-
র ংঔো সঙ 30প্লির কবসল। 

c) বাক্ষণক্ষজযক স্বাস্থয বীমা 

বীমা সলপ্লল্পর রাষ্ট্রীেওরপ্লণর পপ্লর  অপ্লক সওঙু নন-াআফ বীমাওারী বাসণসচেও স্বািে বীমা 
সেত। তপ্লব শুরুপ্লত এটা বীমাওারীর পপ্লি কবসলরভাকআ কাওাপ্লনর সঙ, তাপ্লের ব  ব  
ওপ্লপসাপ্লরট ক্লাপ্লেন্ট পাোর ম্ভাবনা ঔবুআ ীসমত সঙ।  

1986-াপ্লআ ভারতীে বাচাপ্লর বেসি  তার পসরবাপ্লরর চনে প্রথম মপ্লনাপপ্লযাকী স্বািে বীমা 
পণেটি ঘা ুওপ্লর রাষ্ট্রীে ঘার নন-াআফ বীমা কওাম্পাসনআ (এগুস তঔন কচনাপ্লর আনুেপ্লরন্স 
ওপ্লপসাপ্লরলন ব আসিোর ােও ংিা সঙ) ক্রমক্ষডরেইম নাপ্লমর এআ পণেটি অনা প্লেসঙ 
বাসসও এওটা সনসেসি পসরমাপ্লণর াাপাতা ঔরঘ পসরপ্ললাপ্লির চনে, এপ্লত ন্তান প্রব, অপ্লক 
কথপ্লও থাওা করাক প্রভৃসতর মপ্লতা সনসেসি সওঙু বেসতক্রম থাওপ্লতা। 

তপ্লব, বারংবার পুনসবসপ্লবঘনার পর াপাতাপ্ল ভসতস  িসতপূরণ সভসত্তও বাসসও ঘুসিআ অচপ্লও 
ভারপ্লত কবরওারী স্বািে বীমার বপ্লঘপ্লে চনসপ্রে অওার, এঔন কমসডপ্লক্লআপ্লমর বতস মান 
ংস্করণআ এসকপ্লে রপ্লেপ্লঙ। এআ পণেটি এতআ চনসপ্রে কয কবরওারী স্বািে বীমা পণেগুসপ্লও প্রাে 
মপ্লেআ কবসলরভাক কাও ‘কমসডপ্লক্লআম ওভার’ বপ্ল ভু ওপ্লর থাপ্লও, যসে বীমাওারীর এআ 
পপ্লণের নে নাম থাপ্লও।  

2001াপ্ল বীমাপ্লিপ্লত্র কবরওারী কিত্র এপ্লপ্লঙ, স্বািে বীমার সতদ্রুত কসতপ্লত সবওাল প্লেপ্লঙ 
তপ্লব অচ এওটা সবলা ঘাসো বচাে রপ্লে ককপ্লঙ। ওভাপ্লরর কিপ্লত্র যপ্লথি তবসঘত্রে, বেসতক্রম 
 নতুন নতুন োড-ন ওভার ঘা ুপ্লেপ্লঙ, কযগুস সনপ্লে পরবতী িোপ্লে অপ্লাঘনা ওরা 
প্লব। 

ভারতীে বাচাপ্লর অচ 300-র কবসল স্বািে বীমা পণে উপব্ধ রপ্লেপ্লঙ। 

 

 

 

 

 

 



 

113 

F. স্বাস্থয বীমার বাজার 

অচপ্লওর স্বািে বীমা বাচাপ্লর ংঔে পি রপ্লেপ্লঙ যাপ্লের কওউ স্বািে পসরপ্লবার পু্লযাক সেপ্লে থাপ্লও 
এপ্লের বা ে পসরপ্লবা োতা, নেরা বীমা পসরপ্লবা কেে অবার সবসভন্ন মিেিতাওারী রপ্লেপ্লঙ। 
কওউ কযমন কমৌসও পসরওাঠাপ্লমা ততসর ওপ্লর অবার নেরা ােতা ুসবিা প্রোন ওপ্লর। এপ্লির 
কওউ রওারী কিপ্লত্র রপ্লেপ্লঙ, অবার নেরা  রপ্লেপ্লঙ কবরওারী কিপ্লত্র। সনপ্লঘ এগুসরআ সবস্তাসরত 
বণসনা কেো প্লা : 

A. পক্ষরকাঠারমা : 

1. জনস্বাস্থয ক্রিত্র 

চনস্বািে বেবিা ওাচ ওপ্লর চাতীে, রাচে, কচা স্তপ্লর  ঔাসনওটা পযসন্ত গ্রাম স্তপ্লর। গ্রাপ্লম 
কযঔাপ্লন চাতীে স্বািে নীসত রূপােন ওরপ্লত ে কঔাপ্লন ওাচ ওপ্লর এআ বেবিা। গ্রাম মাচ এবং 
রওারী পসরওাঠাপ্লমার মপ্লিে কযাকূত্র সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর ওসমউসনটি কস্বচ্ছাপ্লবওরা।  এগুসর মপ্লিে 
রপ্লেপ্লঙন: 

a) অেনয়াক্ষ়ি কমী (1000চনংঔো সপঙু 1চন), এাঁরা মানব ম্পে উন্নেন মন্ত্রপ্লওর 
ুংত সলশু সবওাল পসরপ্লবা প্রওল্প (অআসসডএ)  পুসি ম্পূরও ওমসূঘীর িীপ্লন 
নসথভুি ন।  

b) প্রক্ষলক্ষিত ধ্াই (টক্ষবএ) এবং গ্রাম স্বাস্থয গাইড (রাচেগুসর স্বািে সবভাপ্লকর অপ্লকর 
প্রওল্প) 

c) আলা (োসক্রসডপ্লটড কাা কল্থ োসক্টসভি) কস্বচ্ছপ্লবও, এনঅরএআঘএম (চাতীে 
গ্রামীণ স্বািে সমলন)  ওমসূঘীর িীপ্লন ওসমউসনটিআ এআ অলা ওমীপ্লের বাঙাআ ওপ্লর। 
গ্রাম-স্তপ্লর নতুন, কস্বচ্ছা স্বািে ওমীপ্লও  প্রসলিণ সেপ্লে গ্রামীণ এাওাে স্বািে কিপ্লত্রর প্লঙ্গ 
যুি ওরাপ্লনা ে। 

াব-ক্রন্টারগুক্ষ ততসর ওরা প্লেপ্লঙ প্রসত 5000চনংঔো সপঙু এওটি ওপ্লর (পাবসতে এাওা, 
অসেবাী  নগ্রর এাওাে 3000চনংঔো সপঙু) এবং কঔাপ্লন এওচন মসা স্বািে ওমী  
এওচন পুরু স্বািে ওমী থাপ্লওন, মসা স্বািে ওমীপ্লের সক্সসোসর নাস সমড-োআফ (এএনএম) 
বা প্লে থাপ্লও।  

প্রাথক্ষমক স্বাস্থয ক্রকন্দ্র, 30000 চনংঔো সপঙু, ন্তত ঙটা াব-কন্টাপ্লরর করফাপ্লর আউসনট 
সপ্লপ্লব এগুস ওাচ ওপ্লর (পাবসতে এাওা, অসেবাী  নগ্রর এাওাে 20000চনংঔো সপঙু)। 
মস্ত সপএআঘস-কত অউটপ্লপপ্ললন্ট পসরপ্লবা কেো প্লে থাপ্লও, এবং এগুসর কবসলরভাপ্লকরআ ঘার 
কথপ্লও ঙটি আন-কপপ্ললন্ট কবড থাপ্লও। এঔাপ্লন ওমীপ্লের মিে এওচন কমসডওো সফার  14চন 
পোরা-কমসডওো ওমী থাপ্লওন (যার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ এওচন পুরু  এওচন মসা স্বািে ােও, 
এওচন নাস-সমডোআফ, এওচন োপ্লবাপ্লরটসর কটওসনসোন, এওচন ফামসাসি  নোনে ােও 
ওমী)। 

কক্ষমউক্ষনট ক্রল্থ ক্রন্টার প্লা ঘারটি সপএআঘস-র প্রথম করফাপ্লর আউসনট  এঔান কথপ্লও 
সবপ্ললজ্ঞ পসরঘযসা কেো প্লে থাপ্লও। সনেম নযুােী (প্রসত 1ি চনংঔোর চনে) প্রপ্লতেও 
সএআঘস-কত ন্তত 30টা কবড থাওপ্লত ে, এওটা পাপ্লরলন সথপ্লেটার, এক্স-কর কমসলন, কবার 
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রুম  োপ্লবাপ্লরটসরর ুসবিা থাওা উসঘত এবং কঔাপ্লন ন্তত ঘারচন সবপ্ললজ্ঞ থাওা চরুরী 
কযমম, এওচন াচস ন, এওচন সফসচসলোন, এওচন কােপ্লনাওসচি  এওচন সলশুপ্লরাক 
সবপ্ললজ্ঞ, এপ্লের ােতা ওরপ্লত 21চন পোরা-কমসডওো  নেনে ওমী থাওপ্লত প্লব। 

গ্রামীণ াপাতা ততসর ওরা প্লেপ্লঙ এবং এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ াব-সডসেক্ট াপাতা যাপ্লের 
বা ে াব-সডসভলনা / তাওু াপাতা / কস্পলাসটি াপাতা (কমাটামটুি ককাটা কেপ্লল 
এমন াপাতাপ্লর ংঔো প্রাে 2000), 

ক্রস্পলাক্ষট অযান্ড টক্ষচং ক্ষপটারর ংঔো ওম এবং এপ্লত রপ্লেপ্লঙ কমসডওো ওপ্লচ (বতস মাপ্লন 
ংঔোে প্রাে 300) এবং নোনে তৃতীে পযসাপ্লের করফাপ্লর কন্টার। এগুসর কবসলরভাকআ থাপ্লও 
কচা ের  লর এাওাে তপ্লব এপ্লের ওপ্লেওটি সত উচ্চ সবপ্ললজ্ঞ  উন্নত কমসডওো 
পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও। 

রওাপ্লরর অনযানয ংস্থা, কযমন কর, প্রসতরিা  এওআরওপ্লমর ব  সডপাটস প্লমন্ট (বন্নর/ঔসন 
প্রভৃসত) াপাতা  সডপ্লস্পন্সাসর স্বািে পসরপ্লবা কেোর কিপ্লত্র ব  ভূসমওা পান ওপ্লর। যসে 
এগুসর পসরপ্লবা ীমাবে থাপ্লও ংসিি ংিার ওমসঘারী  তাাঁপ্লের উপর সনভস রলীপ্লের মপ্লিেআ।  

2. ক্রবরকারী পক্ষররবা োতা 

ভারপ্লত এওটা সবলা ব  কবরওারী স্বািে কিত্র রপ্লেপ্লঙ, যারা সতন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবাআ 
চসুকপ্লে থাপ্লও– তৃতীে পযসাপ্লের পালপাসল প্রথম, সদ্বতীে পযসাে।এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ কস্বচ্ছপ্লবী 
কথপ্লও শুরু ওপ্লর নট-ফর-প্রসফট ংিা  বোসি কথপ্লও মনুাফার চনে ওপ্লপসাপ্লরট, ট্রাি, কাপ্লা 
প্রোসক্টলনার, স্বতন্ত্র সবপ্ললজ্ঞ পসরপ্লবা, ডাোকপ্লনাসিও োপ্লবাপ্লরটসর, ফামসাসর কোওান  
স্বীওৃসতসবীন পসরপ্লবাোতা (কওাোও ডািার)। ভারপ্লত প্রাে 77% োপ্লাপোসথও (এমসবসবএ  
তার কবসল সডসগ্রিারী) সঘসওৎও কবরওারী কিপ্লত্র প্রোসক্ট ওরপ্লঙন। ভারপ্লত স্বািে ঔাপ্লত কমাট যা 
বেে ে তার 75%-র কবসল প্লা কবরওারী স্বািে বেে। বসভারতীে স্তপ্লর2 মস্ত অউটপ্লপপ্ললপ্লন্টর 
82% এবং াপাতাপ্ল ভসতস 52%—আ রপ্লেপ্লঙ কবরওারী কিপ্লত্রর েঔপ্ল।  

ভারপ্লতআ বপ্লঘপ্লে কবসল ংঔেও নোনে কমসডসন বেবিা (অেুপ্লবসে / সো / আউনাসন / 

কাসমপোসথ)-র স্বীওৃত প্রোসক্টলনার রপ্লেপ্লঙন, যার ংঔো 7প্লির কবসল। এগুস কবরওারী 
কিপ্লত্রর পালাপাসল রওারী কিপ্লত্র কেঔা যাে। 

স্বািে পসরপ্লবার াপ্লভর চনে অা কবরওারী পসরপ্লবা োতা ঙা া এনসচ এ কস্বচ্ছাপ্লবী কিপ্লত্র 
মাচপ্লও স্বািে পসরঘযসা পসরপ্লবা কযাকাপ্লত যুি রপ্লেপ্লঙ।  

নমুান ওরা যাে 7000-এর কবসল কস্বচ্ছাপ্লবী ংিা স্বািে ম্পসওস ত ওাযসওাপ্লপ যুি রপ্লেপ্লঙ। 
ব  ংঔোর সদ্বতীে  তৃতীে পযসাপ্লের াপাতা নন-প্রসফট কাাআটি থবা ট্রাি সপ্লপ্লব 
নসথবে রপ্লেপ্লঙ এবং বীমাওৃত বেসিপ্লও আনপ্লপপ্ললন্ট পসরপ্লবা সেপ্লে উপ্লেঔপ্লযাকে বোন রাপ্লঔ। 

3. ফামপাক্ষউটকযা ক্ষলল্প 

এবার অা যাও িু  স্বািে ম্পসওস ত পপ্লণের প্রোনওারীর সবপ্লে, ভারপ্লত এও সবলা 
ফামসাসউটিওো সলল্প রপ্লেপ্লঙ, 1950-এর 10কওাটি টাওার কআ সলল্প অচ কবপ্ল  55,000কওাটি 
টাওার বেবাে (রপ্তাসন ) োাঁস প্লেপ্লঙ। এপ্লত প্রাে 50ি মানপু্লত ওমসংিান চপু্ল  রপ্লেপ্লঙ এবং 
কেপ্লল 6000-র কবসল ওারঔানাে ুি উৎপােন ে। 
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ফামসা কিত্রটি কযপ্লতু রাােসনও মন্ত্রপ্লওর িীন, কওন্ধীে স্তপ্লর তাআ এআ সলপ্লল্প মূে সনেন্ত্রও প্লা 
নযালনা ফামপাক্ষউটকযা প্রাইক্ষং অথক্ষরট (এনক্ষপক্ষপএ)। ুপ্লির মপ্লিে এওটা ামানে 
ংঔেও (500বা তার কবসল ুপ্লির মপ্লিে 76) ুপ্লির োম সনেন্ত্রপ্লণ রপ্লেপ্লঙ, বাসও ুিগুসর 
োম  উৎপােন কঔাপ্লন সি-প্রাআসং বেবিার িীপ্লন রপ্লেপ্লঙ, তপ্লব মূে সনেন্ত্রও এর পর তওস  
নচর রাপ্লঔ। রাপ্লচের িাক ওপ্লন্ট্রাার এওটা সফড বাসনী ামান, যাাঁপ্লের সেপ্লে ংসিি ঞ্চপ্ল 
ুপ্লির গুণমান  োপ্লমর উপর নচরোসর ওরা ে। 

B. বীমা োতা : 

বীমা ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ  সবপ্লল ওপ্লর ািারণ বীমা কিত্র ব  মাপ্লপর স্বািে বীমা পসরপ্লবার কচাকান 
কেে। অপ্লকআ এগুসর তাসওা কেবা প্লেপ্লঙ। বপ্লঘপ্লে উৎাবেঞ্জও প্লা স্বতন্ত্র স্বািে বীমা 
কওাম্পাসনর উপসিসত – অচ পযসন্ত কতমন পাাঁঘটি ংিা রপ্লেপ্লঙ- স্বািে বীমা োতা কনটোওস  
বা াপ্লত অকামী সেপ্লন অপ্লরা সওঙু অপ্লঙ। 

C. মধ্যস্থতাকারী : 

বীমা সলপ্লল্পর ংল সপ্লপ্লব পসরপ্লবা সেপ্লচ্ছ এমন বহু মানু  ংকঠন স্বািে বীমা বাচাপ্লরর ংল। 
এআ িরপ্লনর মস্ত মিেিতাওারীআ অআঅরসডএ-র মািেপ্লম পসরঘাসত ে। এগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ: 

1. ইনরুরন্প ক্ররাকার এরা কওাপ্লনা বেসি প্লত পাপ্লরন থবা ওরপ্লপাপ্লরট ংিা। এআ কব্রাওাররা 
স্বািীনভাপ্লব বীমা কওাম্পাসনর ওাচ ওপ্লরন। তাাঁরা কআ মানপু্লর ওাপ্লঙ প্রসতসনসি প্লে যান যাাঁরা 
বীমা ঘান এবং ম্ভাবে বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা সপ্রসমোপ্লমর াপ্লর ম্ভাবে বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা বীমা ওভার 
ম্পপ্লওস  এআ কব্রাওাররাআ তাাঁপ্লের বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কযাকপ্লযাক ওসরপ্লে কেন। িসতর মে 
তাাঁরা বীমাওৃত বেসিপ্লও ােতা ওপ্লর এবং বীমা কক্লআম ওসরপ্লে কেন। কব্রাওাররা এআ িরপ্লনর 
বেবার ওারবার ওপ্লর এমন কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গআ বীমা বেবা ওরপ্লত পাপ্লরন। 
বীমা ওসমলন সপ্লপ্লব বীমা কওাম্পাসনগুস তাাঁপ্লের পুরসৃ্কত ওপ্লর।  

2. বীমা এরজন্টরা  ািারণত কওাপ্লনা বেসিআ ন তপ্লব কওউ কওউ ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচন্ট প্লত 
পাপ্লরন। কব্রাওারপ্লের মপ্লতা এপ্লচন্টরা কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর বীমা সনপ্লে ওাচ ওরপ্লত পাপ্লরন 
না তপ্লব কওবমাত্র কআ কওাম্পাসনর প্লেআ তাাঁরা ওাচ ওরপ্লত পাপ্লরন যারা তাাঁর এপ্লচসন্স মঞ্জরু 
ওপ্লরপ্লঙন। বতস মান সবসি নযুােী, এওচন এপ্লচন্ট শুিুমাত্র এওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসন  
এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর প্লেআ ওাচ ওরপ্লত পাপ্লরন। তাাঁপ্লের বীমা কওাম্পাসনগুস বীমা 
ওসমলপ্লনর মািেপ্লম পাসরিসমও কেে। 

3. থাডপ  পাটপ  অযাডক্ষমক্ষনরেটর প্লা এওটা নতুন িরপ্লনর পসরপ্লবা প্রোনওারী, 2001 া 
কথপ্লও এরা এআ বেবাে এপ্লপ্লঙ। এপ্লের বীমা সবসক্রর নপু্লমােন কনআ তপ্লব বীমা কওাম্পাসনগুসপ্লও 
এরা প্রলাসনও পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও। এওবার এওটা বীমা পসস সবসক্র প্লে ককপ্ল বীমাওৃত 
বেসির সবস্তাসরত সববরণ সনযুি এওটি টিসপএ-র প্লঙ্গ কলোর ওরা ে যারা তারপর কডটাপ্লব 
ততসর ওপ্লর এবং বীমাওৃত বেসিপ্লও কল্থ ওাডস  আুে ওপ্লর। এআ কল্থ ওাডস  বীমাওৃত বেসিপ্লও 
াপাতা  সক্লসনপ্লও ওোলপ্ল কমসডওো কফসসটি (তৎিণাৎ নকে টাওা না সেপ্লে সঘসওৎা) 
কপপ্লত িম ওপ্লর। বীমাওৃত বেসি যসে ওোলপ্ল কমসডওো কফসসটি না বেবার ওপ্লরন, 
তাপ্ল সতসন সব নযুােী টাওা কেপ্লবন এবং সনযুি টিসপএ-র ওাঙ কথপ্লও কআ টাওা পসরপ্ললাি 
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ঘাআপ্লবন। বীমা কওাম্পাসনগুস তাপ্লের ংসিি কক্লআপ্লমর চনে টিসপএ-কও থস কেে এবং টিসপএ-
গুসপ্লও আ বীমা কওাম্পাসনআ পাসরিসমও সপ্লপ্লব সপ্রসমোপ্লমর এওটা লতাংল সেপ্লে থাপ্লও। 

4. অআঅরসডএ সবসি দ্বারা সনেসন্ত্রত এপ্লওবাপ্লরআ নতুন িরপ্লনর পসরপ্লবা প্রোনওারীর নেতম প্লা 
আনুপ্লরন্স প্লেব এসগ্রপ্লকটর বা বীমা প্লেব ংপ্লযাকওারী। ম্ভাবে কক্রতার মপু্লঔামসুঔ না প্লেআ 
তাপ্লের প্লেবাআট এবং/থবা কটসমাপ্লওস টিংপ্লের মািেপ্লম বীমাওারীর প্লঙ্গ ঘুসিবে এআ 
ংপ্লযাকওারী েরূসনেসন্ত্রত সবপণন বা সডপ্লিন্স মাপ্লওস টিংপ্লের মািেপ্লম বীমা বেবার চনে অপ্লবেন 
ওপ্লরন এবং বীমা কনোর চনে ম্ভাবে কক্রতার মপ্লিে অগ্র ততসর ওপ্লর। এগুস তুনার চনে 
কআ িরপ্লনর বীমা কওাম্পাসনগুসর পণেগুস তুপ্ল িপ্লর। নাআন কপাটস াপ্লর মািেপ্লম সপ্রসমোম 
ংগ্র, সপ্রসমোম কেোর মে মপ্লন ওসরপ্লে কেো এবং পসস ংক্রান্ত সবসভন্ন িরপ্লনর 
পসরপ্লবার মপ্লতা বীমাওারীর চনে কটসমাপ্লওস টিং  অউটপ্লাসসংপ্লের ওাচ ওরার চনে এরা 
অআঅরসডএঅআ-র নপু্লমােন ঘাআপ্লত পাপ্লর। তাপ্লের কেো অউটপ্লাসসংপ্লের ওাপ্লচর পালাপাসল 
যত ংঔেও সডপ্লও তারা বেবাে পসরণত ওরপ্লত পাপ্লর এবং বীমা পপ্লণের প্রেলসপ্লনর সভসত্তপ্লত 
বীমা কওাম্পাসনগুস এপ্লের পাসরিসমও সেপ্লে থাপ্লও। 

5. বীমা সবপণন ংিাগুস প্লা অআঅরসডএঅআ দ্বারা পসরঘাসত মিেিতাওারীর াম্প্রসতওতম 
উোরণ। এআ িরপ্লনর পপ্লণের সবপণন, সবতরণ  পসরপ্লবা কেোর াআপ্লন্সপ্রাপ্ত সনযিু 
বেসিপ্লের মািেপ্লম এরা সনম্নসসঔত ওাচগুস ওরপ্লত পাপ্লর : 

বীমা সবক্রে ওাযসওাপ: ওতৃস পিপ্লও বকত ওপ্লর কয কওাপ্লনা মপ্লে েটুি চীবন, েটুি ািারণ 
এবং েটুি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর বীমাপণে আনুপ্লরন্স ক পাসন (অআএসপ)-কও সেপ্লে সবসক্র 
ওরা। ািারণ বীমার কিপ্লত্র, অআএমএফ কওবমাত্র ঔুঘপ্লরা াআপ্লন বীমা পপ্লণের অপ্লবেন  
ংগ্র ওরার নপু্লমােন কপপ্লেপ্লঙ, তা ওরপ্লত ে প্রেত্ত ফাআ োি আউচ কাআডাআন নযুােী 
কযমন কমাটর, স্বািে, বেসিকত েখুসটনা, পসরবার, কোওানোর  মপ্লে মপ্লে ওতৃস পপ্লির 
নপু্লমাসেত নে বীমা পণে। বীমা কওাম্পানীর প্লঙ্গ সসঔত ঙ্গীওাপ্লরর কওান রওম পসরবতস ন 
ওরা কযপ্লত পাপ্লর কওবমাত্র ওতৃস পপ্লির অকাম নপু্লমােপ্লনর সভসত্তপ্লত এবং বতস মান 
পসসপ্লাডারপ্লও পসরপ্লবা কেোর উপযুি বেবিার মািেপ্লমআ। 

বীমা পসরপ্লবা ওাযসওাপ: এআ পসরপ্লবা ওাযসওাপগুস প্লব কওবমাত্র কআ বীমা কওাম্পাসনর 
চনে যার প্লঙ্গ বীমা পপ্লণের নপু্লরাি  ংগ্রপ্লর এওটা ঘুসি থাওপ্লব এবং সনপ্লম্নািভাপ্লব এও 
এও ওপ্লর নাপ্লমাপ্লেঔ ওরা থাওপ্লব: 

a.  বীমা কওাম্পাসনর বোও সফপ্লর ওাপ্লচর োসেত্ব সনপ্লে, কযগুস ওতৃস পপ্লির আুে ওরা 
বীমা কওাম্পাসনর অউটপ্লাসসং ওাযসওাপ ম্পপ্লওস  সনপ্লেস সলওাে নপু্লমাসেত; 

b.  আনুপ্লরন্স সরপ্লপাসচটাসরর নপু্লমাসেত বেসি প্লে; 

c.  াআপ্লন্সপ্রাপ্ত াপ্লভস োর বা মীিও  কাওান মূোেনওারীর ভূসমওা ওাপ্লচ াসকপ্লে 
মীিা  কাওান মূোেপ্লনর োসেত্ব কনো ; 

d.  মপ্লে মপ্লে ওতৃস পপ্লির নপু্লমাসেত বীমা ংক্রান্ত নোনে ওাযসওাপ। 

আক্ষথপক পণয ক্ষবতরণ : সফনাসন্সো াসভস  এসক্সসওউটিভ (এফএআ)=কও সেপ্লে সবতরণ 
ওরপ্লত, যারা অসথসও অসথসও পপ্লনের সবপণন, সবতরণ  পসরপ্লবা কেোর াআপ্লন্সপ্রাপ্ত 
কযমন:  
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a. কসব সনেসন্ত্রত সমউঘুো ফাি কওাম্পাসনর সমউঘুো ফাি; 

b. সপএফঅরসডএ দ্বারা সনেসন্ত্রত কপনলন পণে;  

c. কসব াআপ্লন্সপ্রাপ্ত সবসনপ্লোক উপপ্লেিাপ্লের মািেপ্লম সবতসরত নোনে অসথসও পণেগুস; 

d. অরসবঅআ সনেসন্ত্রত বোে/এনসবএফস-র বোসেং/অসথসও পণে; 

e. ভারত রওাপ্লরর ডাও সবভাপ্লকর নন-আনুপ্লরন্স পণে; 

f. মপ্লে মপ্লে ওতৃস পপ্লির নপু্লমাসেত নোনে অসথসও পণে বা ওাযসওাপ। 

D. অনযানয গুরুত্বপণূপ ংগঠন 

অপ্লরা সওঙু ত্ত্বা রপ্লেপ্লঙ যাপ্লের সনপ্লে স্বািে বীমা বাচাপ্লরর ংল ততসর ে, এবং কগুসর মপ্লিে 
রপ্লেপ্লঙ: 

1. ইনরুরন্প ক্ররগুরটাক্ষর অযান্ড ক্রডরভপরমন্ট অথক্ষরট অব ইক্ষন্ডয়া (আইআরক্ষডএআই) 
এটা প্লা ংপ্লে অআন পা ওপ্লর ততসর ওরা বীমা সনেন্ত্রও যা বীমা বাচাপ্লরর মস্ত বেবা  
পিপ্লও সনেন্ত্রণ ওপ্লর। এটা 2000 াপ্ল এপ্লপ্লঙ এবং এপ্লের উপর শুিুমাত্র বীমা বেবাপ্লও 
সনেন্ত্রপ্লণর ওাচআ নোস্ত েসন, পালাপাসল এাঁপ্লের কেো প্লেপ্লঙ এআ বেবার সবওাপ্ললর ওাচ।  

2. ক্রজনারর ইনরুরন্প অযান্ড াইফ ইনরুরন্প কাউক্ষন্প, এরা অআঅরসডএঅআ-কও ুপাসরল 
ওপ্লর তাপ্লের ংসিি চীবন  ািারণ বীমা বেবা সনেন্ত্রপ্লণর চনে। 

3. অআঅরসডএ 2009াপ্ল িাপন ওপ্লর আনুপ্লরন্স আনফপ্লমসলন বেুপ্লরা ব আসিো এবং এটি প্লা 
20েপ্লের পসরঘান পসরে  এওটি করসচসেওৃত কাাআটি, যার কবসলরভাক েেআ বীমা 
কিত্র কথপ্লও অা। বীমা কিপ্লত্রর চনে এরা ংগ্র ওপ্লর সবপ্লিণ ওপ্লর সবসভন্ন কিত্র-স্তপ্লরর 
সরপ্লপাটস  ততসর ওপ্লর যাপ্লত বেবাসেও কওৌল ততসর ওরপ্লত  মূে সনিসারণ  সবসভন্ন সোন্ত 
তবজ্ঞাসনও  তথে সনভস রভাপ্লব কনো ম্ভব ে। পসস বা নীসত ততসর ওরার চনে এরা 
সনেন্ত্রও  রওারপ্লও গুরুত্বপূণস তথে যুসকপ্লে থাপ্লও। বীমা সলপ্লল্পর উপওাপ্লরর চনে এআ বেুপ্লরা 
পাসিও  এওওাীন বহু সরপ্লপাটস  ততসর ওপ্লরপ্লঙ। 

অআঅআসব কন্ট্রা আপ্লিক্স াভস ার পসরঘানা ওপ্লর, এআ াভস ারটি সবসভন্ন বীমা সরপ্লপাসচটারপ্লের 
মপ্লিে এওটা কনাডা পপ্লেন্ট সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এবং এওটা নতুন োওাউন্ট ততসরর পযসাপ্লে 
সডমোট োওাউপ্লন্টর সড-ডুসেপ্লওলপ্লন বা প্রসতসসপ কঠওাপ্লত াাযে ওপ্লর। প্রপ্লতেওটি পসসর 
কনপ্লেন ম্পসওস ত তথে এওচন বীমাওারী  বীমা সরপ্লপাসচটাসরর মপ্লিে ট্রান্সসমলন/রাউটিংপ্লের 
চনে এওটা এক্সপ্লঘঞ্জ সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লর এআ কন্ট্রা আপ্লিক্স াভস ার।  

স্বািে বীমা কিপ্লত্র পসরপ্লবাোনওারী ‘েে কপ্রফাডস  কপ্রাভাআডার কনটোপ্লওস ’ াপাতাগুসর নাম 
তাসওাবে ওপ্লর আসতমপ্লিেআ অআঅআসব তার সপটা আউসনও অআসড মািার কপ্রাগ্রাম ঘা ু
ওপ্লরপ্লঙ।  

অআঅআসব-র বসপ্লল উপ্লেোকটা প্লা টিসপএ, বীমাওারী  াপাতাগুসর ংপ্লযাকওারী এওটা 
স্বািে বীমা সগ্রড রিণাপ্লবিণ ওরা। এআ উপ্লেোপ্লকর উপ্লেলে প্লা স্বািে বীমা কিত্রপ্লও এমন এওটা 
বেবিা সনপ্লে াসচর ওরা কযঔাপ্লন সঘসওৎার ঔরঘ  স্বািে বীমা পপ্লণের ওাযসওরী মূে সনিসারপ্লণ 
স্বচ্ছতার মািেপ্লম এওটা বীমা কক্লআপ্লমর বেবিাপনার ুযক থাপ্লও। 
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4. ক্ষলিা প্রক্ষতষ্ঠান কযমন আনুপ্লরন্স আনসিটিউট ব আসিো এবং নোলনা আনুপ্লরন্স োওাপ্লডসম, 
এরা সবসভন্ন িরপ্লনর বীমা  মোপ্লনচপ্লমন্ট ম্পসওস ত প্রসলিণ সেপ্লে থাপ্লও এবং ব ুএপ্লচন্টপ্লের 
প্রসলিণ সেপ্লত কবরওারী প্রসলিণ প্রসতষ্ঠাপ্লনর বেবিা ওপ্লর। 

5. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনাররা বীমা কওাম্পাসন  টিসপএ-গুসপ্লও ছুাঁ সও গ্রপ্লণর মে ােতা 
ওপ্লর ম্ভাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর স্বািে বীমা ছুাঁ সওর মূোেন ওপ্লর এবং চটি কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমা 
কওাম্পাসনগুসপ্লও পরামলস সেপ্লে।  

6. আইনী ো কযমন আনুপ্লরন্স মবাডমোন, কক্রতা অোপ্লতর পালাপাসল োেরা অোত 
স্বািে বীমা বাচাপ্লর এওটা ভূসমওা পান ওপ্লর যঔন কক্রতার সভপ্লযাক প্রসতসবিাপ্লনর মে অপ্ল 
তঔন এগুসআ োসেত্ব পান ওপ্লর। 

 

ারাংল 

a) বহু লতাব্দী অপ্লক কথপ্লওআ কওাপ্লনা না কওাপ্লনা অওাপ্লর বীমা সঙআ, তপ্লব এর অিসুনওা অওারটা 
শুিুমাত্র ওপ্লেও লতাব্দীর পুপ্লরাপ্লনা। ভারপ্লতর বীমা রওারী সনেন্ত্রপ্লণর সবসভন্ন পযসাপ্লের মপ্লিে সেপ্লে 
ককপ্লঙ। 

b) নাকসরওপ্লের স্বািে ঔুবআ গুরুত্বপূণস সবে োে রওার এওটা উপযুি স্বািে পসরপ্লবা বেবিা 
ততসর ওরপ্লত মঔুে ভূসমওা পান ওপ্লর। 

c) প্রেত্ত স্বািে পসরপ্লবার স্তর কেপ্ললর চনংঔোর প্লঙ্গ ম্পসওস ত সবসভন্ন সবপ্লের উপর সনভস র 
ওপ্লর। 

d) কয স্তপ্লরর কমসডওো মপ্লনাপ্লযাক চরুরী তার সভসত্তপ্লত সতন িরপ্লনর স্বািে পসরপ্লবা রপ্লেপ্লঙ, 
কগুস প্লা প্রথম, সদ্বতীব  তৃতীে পযসাে। প্রপ্লতেও স্তপ্লর স্বািে পসরপ্লবার ঔরঘ বা প্লত 
থাপ্লও, তাআ তৃতীে স্তরআ প্লা বপ্লঘপ্লে কবসল ঔরপ্লঘর। 

e) ভারপ্লত ামপ্লন সনচস্ব দু্ভত সওঙু ঘোপ্লঞ্জ রপ্লেপ্লঙ কযমন চনংঔো বসৃে  নকরােন যার চনে 
উপযুি স্বািে পসরপ্লবা চরুরী। 

f) রওারআ প্রথম স্বািে বীমার প্রওল্প সনপ্লে এপ্লসঙ, পপ্লর কবরওারী বীমা কওাম্পাসনগুস তার 
বাসণসচেওীওরণ ওপ্লরপ্লঙ। 

g) স্বািে বীমার বাচারটা ততসর প্লেপ্লঙ প্লনওগুস পি সনপ্লে, কওউ পসরওাঠাপ্লমা কেে, কওউ 
অবার বীমা পসরপ্লবার কযাকান কেে, মিেবতী কযমন কব্রাওার, এপ্লচন্ট  থাডস  পাটিস  
োডসমসনপ্লেটর, এরা স্বািে বীমা বেবাে পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও এবং এঙা া রপ্লেপ্লঙ নে 
সনেন্ত্রও, সলিামূপ্লওর পালাপাসল সওঙু অআনী ত্ত্বা, তারা তাপ্লের ভূসমওা পান ওপ্লর। 

মূ পক্ষরভাা 

a) স্বািে পসরপ্লবা 
b) বাসণসচেও বীমা 
c) রাষ্ট্রীেওরণ 
d) প্রথম, সদ্বতীে  তৃতীে পযসাপ্লের স্বািে পসরপ্লবা 
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e) কমসডপ্লক্লআম 
f) কব্রাওার 
g) এপ্লচন্ট 
h) থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেলন 
i)  অআঅরসডএ 
j) মবাডমোন 
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িোে 7 
বীমা েস রঘনা 

অধ্যারয়র ভূক্ষমকা 

বীমা সলপ্লল্প, অমরা ংঔে ফমস, নসথ প্রভৃসত সনপ্লে না াঘা া ওসর। এআ িোে এওটা বীমা ঘুসিপ্লত 
সবসভন্ন নসথ  তার গুরুত্ব ম্পপ্লওস  অমাপ্লের চানাপ্লব। এআ িোেটি প্রসতটি ফপ্লমসর ঠিও প্রওৃসত 
ম্পপ্লওস  এওটা মেও জ্ঞান কেপ্লব, ওীভাপ্লব কটা পূরণ ওরপ্লত ে এবং সনসেসি তথে ঘাোর কপঙপ্লন 
ওারণগুস ওী ওী কআ ম্পপ্লওস । 

ক্ষলিার ফাফ 

 

A. কপ্রাপ্লপাচা ফমস 
B. প্রস্তাব স্বীওার (অিাররাআটিং) 
C. প্রপ্লস্পক্টা 
D. সপ্রসমোম প্রাসপ্ত 
E. পসস নসথ 
F. লতস   োরাসন্ট 
G. এনপ্লডাসপ্লমন্ট বা তোেন 
H. পসসর বোঔো 
I. সরসনউো কনাটি 
J. মাসন িাসরং সবপ্লরািী এবং ‘কনা আর ওাপ্লিামার’ বা ‘অপনার গ্রাওপ্লও চাননু’ সনপ্লেস সলওা  

 

এআ িোে িেেপ্লনর পর অপনার িম ো উসঘত: 

a) কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর সবেবস্তু বোঔো ওরপ্লত। 
b) প্রপ্লস্পক্টাপ্লর গুরুত্ব বণসনা ওরপ্লত। 
c) সপ্রসমোম প্রাসপ্ত  বীমা অআন, 1938-এর 64B িারা বোঔো ওরপ্লত। 
d) বীমা পসস নসথর বোন  লতস  বোঔো ওরপ্লত। 
e) পসসর লতস , োরাসন্ট  এপ্লিাসপ্লমন্ট বা তোেন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত। 
f) এপ্লিাসপ্লমন্ট বা তোেন কওন আুে ওরা ে তা উপসব্ধ ওরপ্লত। 
g) অআনী অোপ্লত পসসর বোনপ্লও ওীভাপ্লব কেঔা ে তা বছুপ্লত। 
h) সরসনউো কনাটি কওন আুে ওরা ে তা উপসব্ধ ওরপ্লত। 
i) মাসন িাসরং ওী এবং কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেস সলওা ম্পপ্লওস  এওচন এপ্লচন্টপ্লও ওী ওরপ্লত ে 

তা চানপ্লত। 
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A. ক্রপ্রারপাজা ফমপ 

অপ্লকআ কযমন বা প্লেপ্লঙ, বীমা প্লা এওটি ঘুসি যাপ্লও এওটি কঔাে পযসবসত ওপ্লর পসসপ্লত সনপ্লে 
অা ে। বীমার নসথপত্রওরণ পসসটি ঘা ুওরার মপ্লিেআ ীমাবে নে। কযপ্লতু তার মপ্লিে প্লনও 
মিেিতাওারী কযমন োা এবং এপ্লচন্ট যাাঁরা কগুস ঘানা ওপ্লরন তাাঁরা অপ্লঙন, এটি ম্ভব কয 
এওচন বীমাওৃত এবং তাাঁর বীমাওারীর মপ্লিে কওাপ্লনাসেনআ কেঔা না প্লত পাপ্লর।  

এওটি বীমা কওাম্পাসন তাাঁর কক্রতা এবং কআ পরুু/মসার বীমার ঘাসো ম্পপ্লওস  চানপ্লত পাপ্লরন 
এওমাত্র কআ কক্রতা কয নসথপত্র চমা সেপ্লেপ্লঙন তার মািেপ্লম। এমন নসথপত্র বীমাওারীপ্লও তাাঁর ছুাঁ সওটি 
ম্পপ্লওস  ভাপ্লা ওপ্লর চানপ্লত াাযে ওপ্লর। কআ ওারপ্লণ, বীমাওৃত এবং বীমাওারীর মপ্লিে কবাছাপ া 
এবং স্বচ্ছতা সনপ্লে অার উপ্লেপ্ললে নসথপত্রওরণ প্রপ্লোচনীে। এঔাপ্লন সনসেসি সওঙু নসথপত্র অপ্লঙ যা বীমা 
বেবাে রীসতমাসফও বেবার ওরা ে।  

বীমার এপ্লচন্ট, সযসন কক্রতার বপ্লঘপ্লে ওাপ্লঙর বেসি ন, তাাঁপ্লও কক্রতার ামনাামসন প্লতআ ে এবং 
এর প্লঙ্গ চস ত ব নসথপত্র ম্পপ্লওস  বরওম প্লন্ন েরূ ওরার চনে বোঔো ওরপ্লত ে এবং কগুস 
পুরপ্লণ কআ পুরু/মসাপ্লও াাযে ওরপ্লত ে। বীমার প্লঙ্গ চস ত ব নসথপপ্লত্রর উপ্লেলে এবং বীমাে 
বেবহৃত নসথপপ্লত্র থাওা তপ্লথের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গওতা এপ্লচন্টপ্লও বলেআ বছুপ্লত প্লব।  

1. ক্রপ্রারপাজা ফমপ 

নসথপত্রওরপ্লণর প্রাথসমও পযসাে ািারণত প্লা প্রস্তাব ফরমটি যার মািেপ্লম বীমাওৃত চানান:  

 কআ পুরু/মসা কও 
 কআ পুরু/মসার কওান িরপ্লণর বীমার ঘাসো রপ্লেপ্লঙ  
 কআ পুরু/মসা কওানটির বীমা ওরপ্লত ঘাআপ্লঙন তার সবস্তাসরত এবং   
 ওত মপ্লের চনে তা ঘাআপ্লঙন 

সবস্তাসরপ্লতর থস প্লা বীমার সবে বস্তুর অসথসও মূে এবং প্রস্তাসবত বীমার প্লঙ্গ ম্পসওস ত 
উপাোনগত ক্ষবয়ক তথয। 

a) বীমাকারীর দ্বারা ঝুুঁ ক্ষকর মূযায়ন 

i. ছুাঁ সওর পসরপ্লপ্রসিপ্লত বীমাওারীর যাবতীে কয অবসলেও তপ্লথের প্রপ্লোচন তা চানাপ্লনার চনে 
প্রস্তাবওপ্লওআ প্রস্তাপ্লবর ফরমটি পুরণ ওপ্লর সেপ্লত প্লব, কটি ওপ্লর সেপ্লত প্লব যাপ্লত বীমাওারী 
সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন : 

 বীমাটি গ্রণ থবা ঔাসরপ্লচর নপু্লমােন ওরা প্লব ওী না এবং  
 ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরার খটনার কিপ্লত্র, কয ওভাপ্লরর নমুসত কেো প্লব তার ার, 

লতস  এবং লতস াবী সনসশ্চত ওরপ্লত 

প্রস্তাপ্লবর ফরমটির মপ্লিে থাপ্লও বীমার চনে কয ছুাঁ সওর প্রস্তাব ওরা প্লেপ্লঙ তা গ্রণ ওরপ্লত বীমা 
কওাম্পাসনর চনে ওাযসওরী তথে। বপ্লঘপ্লে র সবোপ্লর নীসত এবং অবসলেও তথে প্রওাপ্ললর 
ওতস প্লবের শুরু ে বীমার চনে কেো প্রস্তাব ফরমটি কথপ্লও। 
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অবসলেও তথে প্রওাপ্ললর ওতস বে পসসটির িারণার অপ্লক কথপ্লওআ কেঔা কেে, এবং বীমা 
ঘাওাীন পুপ্লরা মে পবসটি িপ্লর তা ঘপ্ল এবং এমনওী ঘুসিটি ম্পূু্ণস প্লে যাোর পপ্লর 
কটি ঘপ্ল। 

উোরণ 

বেসিকত েখূসটনা পসসর কিপ্লত্র, যসে বীমাওৃত প্রস্তাপ্লবর ফরমটিপ্লত কখাণা ওপ্লরন কয সতসন কাস  
ংক্রান্ত কঔা থবা কখা াে ঘ ার প্লঙ্গ যুি নন, তপ্লব তাাঁপ্লও কঘিা ঘাসপ্লে কযপ্লত প্লব পসসটির 
ককাটা মে পবস িপ্লর এমন কওাপ্লনা সভযাপ্লনর প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লও যুি না ওরপ্লত। এটি প্লা বীমাওারীর 
ওাপ্লঙ অবসলেও তথে ওারণ এআ তপ্লথের উপর সভসত্ত ওপ্লরআ সতসন প্রস্তাবটি গ্রণ ওরপ্লঙন এবং কআ 
নযুােী ছুাঁ সওটির মূে সনিসারণ ওরপ্লঙন।   

প্রস্তাব ফরমগুস ািারণত বীমা কওাম্পাসনর নাম, কাপ্লকা, ঠিওানা এবং বীমা/পপ্লণের 
কিণী/িরণ যা বেবার ওরা প্লব কআব  বীমাওারীআ ঙাসপপ্লে কেন। প্রস্তাব ফরমটিপ্লত এওটি 
ঙাপাপ্লনা টীওা যুি ওরা বীমা কওাম্পাসনগুসর চনে বািেতামূও, যসে এআ ংক্রান্ত কওাপ্লনা 
মাপওাঠি ওরা অওার বা নলুীন কনআ।   

উোরণ 

এআ িরপ্লনর কনাপ্লটর ওপ্লেওটি উোরণ: 

 ‘ছুাঁ সওর মূোেপ্লনর মে বীমাওৃত যসে তোবলেওীে তথে -প্রওাল ওপ্লর রাপ্লঔন, সবভ্রাসন্তমূও 
তথে কেন, চাসোসত থবা প্লযাসকতা ওপ্লরন তাপ্ল পসসর িীপ্লন কয ওভার ঘা ুওরা 
প্লেপ্লঙ কটি ঔাসরচ প্লে যাপ্লব’,  

 ‘যতিণ না প্রস্তাবটি কওাম্পাসন গ্রণ ওরপ্লব এবং পুপ্লরা সপ্রসমোম না কেো প্লে যাপ্লব কআ মে 
পযসন্ত কওাম্পাসন ছুাঁ সওপ্লত থাওপ্লব না’। 

প্রস্তাব ফমপ ক্রঘাণা: বীমা কওাম্পাসনগুস ািারণত প্রস্তাব ফপ্লমসর কলপ্ল এওটি কখাণা যুি ওপ্লরন 
যা প্রস্তাবওপ্লও স্বাির ওরপ্লত ে। এটি বীমাওৃত যাপ্লত ফরমটি ঠিওভাপ্লব পুরণ ওপ্লরন এবং যা 
তথে কঔাপ্লন কেো প্লেপ্লঙ কটি বপু্লছ সনপ্লত পাপ্লরন কআ ওিটি ুসনসশ্চত ওরার চনে ওরা ে, 
যাপ্লত কক্লআম ওরার মে কওাপ্লনারওম তপ্লথের ভু প্রসতসনসিপ্লত্বর সভসত্তপ্লত মতননওে োর ুপ্লযাক না 
থাপ্লও।    

এটি এওআপ্লঙ্গ বীমাওৃপ্লতর প্রসত বসাসিও র সবো এবং যাবতীে অবসলেও তথে প্রওাল ওরার 
মূ নীসতর উপর কচার কেোর ওাচ ওপ্লর। 

এআ কখাণাটি বসাসিও র সবোপ্লর নীসতর ািারণ অআনটিপ্লও বসাসিও র সবোপ্লর ঘুসিকত 
ওতস প্লবে পসরণত ওপ্লর। 

ক্রঘাণার স্টযান্ডাডপ  ফমপ 

অআঅরসডএঅআ স্বািে বীমার প্রস্তাপ্লবর চনে কখাণার কয িোিাডস  ফমসটি সনসেসি ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ তা 
সনম্নরূপ: 

1. অসম/অমরা এঔাপ্লন কখাণা ওরসঙ, অমার পি প্লে এবং বাসও ও বীমাওৃত প্লত ঘান 
প্রস্তাবপ্লওর পি প্লে, কয উপপ্লর কেো সববসৃত, উত্তর এবং/থবা সববরণ যা অসম 
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সেপ্লেসঙ তা তে এবং অমার চানা বরওম তপ্লথের পসরপ্লপ্রসিপ্লত তা ম্পূণস এবং 
অসম/অমরা অপ্লরা যাাঁরা বেসি অপ্লঙন তাাঁপ্লের পি প্লে প্রস্তাব ওরার চনে নপু্লমাসেত।  

2. অসম চাসন কয তথে অসম সেপ্লেসঙ কটিআ বীমা পসসর সভতটি কঠন ওরপ্লব, যা বীমা 
কওাম্পাসনর কবাপ্লডস র নপু্লমাসেত অিাররাআটিং নীসতর সবোিীন এবং িাযস ওরা সপ্রসমোমটি 
কেো ম্পূণস প্ল তপ্লবআ পসসটি ওাযসওরী প্লে উঠপ্লব।  

3. অসম/অমরা অপ্লরা কখাণা ওরসঙ কয প্রস্তাবটি চমা কেোর পর যসে বীমাওৃত/প্রস্তাবপ্লওর 
কপলাে থবা ািারণ স্বাপ্লিে কওাপ্লনা পসরবতস ন কেঔা কেে অসম/অমরা কটি সসঔতভাপ্লব 
কনাটি সেপ্লে চানাপ্লবা এবং কটি চানাপ্লবা কওাম্পাসনর দ্বারা ছুাঁ সওটি গ্রণ ওরার ওথা 
চানাপ্লনার অপ্লকআ। 

4. অসম/অমরা কখাণা ওরসঙ এবং নমুসত সেসচ্ছ কয কওাম্পাসন কয কওাপ্লনা সঘসওৎও থবা 
াপাতা যারা ওঔপ্লনা বীমাওৃত/প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন এওবার সঘসওৎা ওপ্লরপ্লঙ তাপ্লের ওাঙ 
কথপ্লও সঘসওৎাকত তথে চানপ্লত ঘাআপ্লত পাপ্লর থবা পবূসবতী বা বতস মান সনপ্লোকওতস ার কথপ্লও 
চানপ্লত ঘাআপ্লত পাপ্লর োুপ্লোডস /প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন লারীসরও বা মানসও প্রভাব কফপ্লত 
পাপ্লর এমন কওাপ্লনা সবে থাওপ্ল তা এবং োুপ্লোডস /প্রস্তাবপ্লওর চীবপ্লন বীমার এওটা 
অপ্লবেন যা প্রস্তাব অিাররাআটিং এবং/থবা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে বেবহৃত প্লেপ্লঙ এমন 
সওঙু কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনর কথপ্লও চানপ্লত ঘাআপ্লত পাপ্লর। 

5. অসম/অমরা কমসডওো করওডস   অমার প্রস্তাবনা ংক্রান্ত তথেগুস কওবমাত্র প্রস্তাব 
অিাররাআটিংপ্লের উপ্লেপ্ললে এবং/থবা কক্লআম মীমাংার চনে এবং কওাপ্লনা রওারী 
এবং/থবা সবসিবে ংিার প্লঙ্গ অোন প্রোপ্লনর িমতা সোম কওাম্পাসনপ্লও। 

b) একটা ক্রপ্রারপাজা ফরমপ প্রশ্নাবীর প্রকৃক্ষত 

সনসেসি বীমাটির কিণীর পসরপ্লপ্রসিপ্লত এওটি কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রপ্লশ্নর ংঔো এবং প্রওৃসত সভন্ন সভন্ন 
ে। 

স্বািে, বেসিকত েখূসটনা এবং ভ্রমণ বীমার মপ্লতা বযক্ষক্তগত াইরন, প্রস্তাব ফরমটি এমনভাপ্লব 
নওলা ওরা ে যাপ্লত প্রস্তাবপ্লওর স্বািে, চীবনযাত্রা এবং ভো, স্বাপ্লিের পূবস-উপসিত বিা, 
সঘসওৎাকত আসতা, উত্তরাসিওাপ্লরর িণ, তীপ্লতর বীমা সভজ্ঞতা আতোসে তথে চানা 
যাে।    

একটা প্রস্তারবর উপাোন 

i. প্রস্তাবরকর পরুরা নাম 

কওাপ্লনারওম অ া না করপ্লঔআ প্রস্তাবপ্লওর উসঘত তাাঁর সনপ্লচপ্লও সঘসহ্নত ওরা। বীমাওারীর ওাপ্লঙ 
এটি চানা ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয ওার প্লঙ্গ ক ঘুসিপ্লত প্রপ্লবল ওরপ্লঙ, যাপ্লত পসসর িীপ্লন থাওা 
ুসবিাগুস শুিুমাত্র বীমাওৃতআ কপপ্লত পাপ্লরন। সনপ্লচর পসরসঘসত প্রসতষ্ঠা ওরা অপ্লরা এওটি ওারপ্লণ 
গুরুত্বপূণস কযঔাপ্লন পর কওউ (কযমন মতুৃের কিপ্লত্র অআনী উত্তরাসিওারী) বীমাওৃত ছুাঁ সওটির 
উপর তাাঁর স্বাথস চস ন ওপ্লরপ্লঙন এবং যাাঁপ্লও কক্লআম ওরপ্লতআ প্লব।  

 

ii. প্রস্তাবরকর ঠিকানা  ক্রযাগারযারগর ক্ষববরণ 
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উপপ্লর বসণসত ওারণগুস প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা এবং এওআপ্লঙ্গ কযাকাপ্লযাপ্লকর সবস্তাসরত ংগ্র ওরার 
চনে প্রপ্লযাচে।   

iii. প্রস্তাবরকর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা 

স্বািে এবং বেসিকত েখূসটনার মপ্লতা সওঙু বীমার কিপ্লত্র , প্রস্তাবপ্লওর কপলা, চীসবওা থবা 
বেবা গুরুত্বপূণস ওারণ কযপ্লতু ছুাঁ সওর উপর তাপ্লের তথেকত প্রভাব অপ্লঙ। 

উোরণ 

একট ফাস্ট-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 
কমপরত অযাকাউন্টযারন্টর ক্রথরক য়রতা েঘূপটনার ক্রিরত্র আররা ক্রবক্ষল উনু্ক্ত।   

iv. বীমার বস্তুগত ক্ষবরয়র ক্ষববরণ  পক্ষরচয় 

বীমার চনে প্রস্তাসবত সবে বস্তু ম্পপ্লওস  প্রস্তাবপ্লওর প্রপ্লোচন স্পি ওপ্লর চানাপ্লনা।  

উোরণ 

প্রস্তাবপ্লওর চানাপ্লনা প্রপ্লোচন যসে: 

i. এওটি সবপ্লেল ভ্রমণ ে(কও, ওঔন, কওান কেপ্লল, ওী উপ্লেপ্ললে) থবা   
ii. খটনার উপর সভসত্ত ওপ্লর এওচন বেসির স্বািে (বেসির নাম, ঠিওানা এবং পসরসঘসত ) 

আতোসে  

v. বীমাকৃত রাক্ষল পসসর িীপ্লন বীমাওারীর োেবেতার ীমা সনপ্লেসল ওপ্লর এবং প্রসতটি 
প্রস্তাবপ্লওর ফপ্লমস তার উপ্লেঔ থাওপ্লত প্লব।   

উোরণ 

স্বািে বীমার কিপ্লত্র, এটি াপাতাপ্ল সঘসওৎার ঔরঘ প্লত পাপ্লর, অবার বেসিকত েখূসটনা বীমার 
কিপ্লত্র এটি চীবনাসনর চনে, ঙ্গাসনর চনে থবা েখূসটনার ওারপ্লণ েসৃিলসি ঘপ্ল যাোর চনে 
এওটি সনসেসি পসরমাণ প্লত পাপ্লর। 

vi. পবূপবতী  বতপ মান বীমা 

বীমাওারীর ওাপ্লঙ তাাঁর পূবসবতী বীমা ম্পপ্লওস  সবস্তাসরতভাপ্লব প্রস্তাবপ্লওর চানাপ্লনা প্রপ্লোচন। তাাঁর 
বীমার আসতা কবাছার চনেআ এটি প্রপ্লোচন।সওঙু বাচার অপ্লঙ কযঔাপ্লন এমন বেবিা অপ্লঙ কয 
যার মািেপ্লম বীমাওারীরা ককাপপ্লন বীমাওৃত ম্পপ্লওস  তথে ভাক ওপ্লর কনন।  

প্রস্তাবপ্লওর এ চানাপ্লনা প্রপ্লোচন কয কওাপ্লনা বীমাওারী তাাঁর প্রস্তাবটি ঔাসরচ ওপ্লরপ্লঙ ওী না, 
সবপ্লল লতস  অপ্লরাপ ওপ্লরপ্লঙন ওী না, পুননসবীওরপ্লণর মে বা সত সপ্রসমোপ্লমর প্রপ্লোচন সঙ ওী 
না থবা পুননসবী ওরপ্লত স্বীওার ওপ্লরপ্লঙ ওী না থবা পসসটি বাসত ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ ওী না।  

বীমাওারীপ্লের নাম  পর কওাপ্লনা বীমাওারীর প্লঙ্গ বতস মান বীমার সবস্তাসরত প্রওাল ওরার 
প্রপ্লোচন অপ্লঙ। সবপ্ললত ম্পসত্তর বীমাে, বীমাওৃপ্লতর সবসভন্ন বীমাওারীর ওাঙ কথপ্লও পসস 
ওরাপ্লনার ম্ভাবনা থাপ্লও এবং যঔন কওাপ্লনা িসত ে, এপ্লওর কবসল বীমাওারীর ওাপ্লঙ কক্লআম 



 

125 

োসব ওপ্লরন। এআ তথেটির প্রপ্লোচন ে যাপ্লত বোপ্লনর নীসত প্রপ্লযাচে ে যাপ্লত বীমাওৃত 
সনরাপত্তার প্রসতসবিান পান তা ুসনসশ্চত ওরপ্লত এবং এওআ ছুাঁ সওর চনে যাপ্লত বহু বীমার 
পসসর ওারপ্লণ াভ/মনুাফা না ওরপ্লত পাপ্লরন।     

অপ্লরা, বেসিকত েখূসটনা বীমাে এওচন বীমাওারী ওভাপ্লরপ্লচর (বীমাওৃত রাসল) পসরমাণটি সির 
ওপ্লর সেপ্লত ঘান। কটি সনভস র ওপ্লর এওআ বীমাওৃত নে সপএ পসসর িীপ্লন কনো বীমাওৃত 
রাসলর উপর। 

vii. ক্রাকারনর অক্ষভজ্ঞতা 

প্রস্তাবওপ্লও বা ে তাাঁর যা সওঙু িসত প্লেপ্লঙ, কটি বীমাওৃত ওরা থাকুও অর নাআ থাকুও, 
তার সবস্তাসরত কখাণা ওরপ্লত। এটি বীমাওারীপ্লও বীমার সবে বস্তু ম্পপ্লওস  তথে কেপ্লব এবং 
বীমাওৃত ওীভাপ্লব তীপ্লত ছুাঁ সওটি ামপ্লপ্লঙন ক সবপ্লে তথে কেপ্লব। এমন উত্তরগুস কথপ্লও 
অিাররাআটাররা ছুাঁ সওটি অপ্লরা ভাপ্লা ওপ্লর বছুপ্লত পাপ্লরন এবং সঘসওৎাকত পরীিা ওরাপ্লনার 
বোপাপ্লর সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন থবা অপ্লরা সবস্তাসরত তথে ংগ্র ম্পপ্লওস  সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন।    

viii. বীমাকৃরতর ক্রঘাণা 

কযপ্লতু প্রস্তাব ফমসটির উপ্লেলে প্লা বীমাওারীপ্লও যাবতীে তোবলেওীে তথে চানাপ্লনা, ফমসটির 
মপ্লিে বীমাওৃপ্লতর এওটি কখাণা থাপ্লও কয উত্তরগুস তে এবং যথাযথ এবং ফমসটি কয বীমা 
ঘুসির সভসত্ত প্লব কটি কমপ্লন সনপ্লত সতসন রাসচ অপ্লঙন। প্রসতটি প্রস্তাব ফপ্লমসর নে কয ব 
প্রঘসত সবে কযমন, স্বাির, তাসরঔ এবং সওঙু কিপ্লত্র এপ্লচপ্লন্টর ুপাসরপ্ললর মপ্লতা সবে 
থাপ্লও। 

ix. কযঔাপ্লন প্রস্তাব ফমসটি বেবহৃত ে না, বীমাওারীপ্লও কঔাপ্লন কয তথে কপপ্লেপ্লঙন কগুস 
কমৌসঔওভাপ্লব থবা সসঔতভাপ্লব করওডস  ওপ্লর রাঔপ্লবন, এবং ১৫সেপ্লনর মপ্লিে কটি সতসন 
প্রস্তাবপ্লওর ওাঙ কথপ্লও সনসশ্চত ওরপ্লবন এবং কআ পসসর মপ্লিে কটিপ্লও ন্তভুস ি ওরপ্লবন। 
কযঔাপ্লন বীমাওারী পপ্লর োসব ওরপ্লবন কয প্রস্তাবও কওাপ্লনা তোবলেওীে তথে প্রওাল ওপ্লরনসন 
থবা ওভাপ্লরর নপু্লমােপ্লনর চনে কয কওাপ্লনা সবপ্লের তথে ম্পপ্লওস  সবভ্রাসন্তমূও থবা 
সমথো তথে সেপ্লেপ্লঙন, এমনটি কেোর কবাছা এপ্ল পপ্ল  বীমাওারীর উপর।   

তার মাপ্লন প্লা ক্রমৌক্ষখকভারব পায়া ক্রগর মস্ত তরথযর ক্ররকডপ  রাখা বীমা 
ক্রকাম্পাক্ষনর কতপ বয, যা ফরা আপ করার মাধ্যরম এরজন্টরক মরন রাখরত রব। 

গুরুত্বপণূপ 

এওটা স্বািে বীমা পসসর চনে কপ্রাপাচা ফপ্লমসর সবস্তাসরত সববরপ্লণর সওঙু সনপ্লঘ কেো প্লা: 

1. কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস এওটা প্রপ্লস্পক্টা ন্তভুস ি থাপ্লও যাপ্লত ওভাপ্লরর সবস্তাসরত সববরণ কেো ে 
কযমন ওভাপ্লরচ, বচস ন, িারা প্রভৃসত। প্রপ্লস্পক্টা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসরআ এওটা ংল  
প্রস্তাবওপ্লও তাপ্লত তার সবেবস্তু নচর ওপ্লরপ্লঙন বপ্ল স্বাির ওরপ্লত ে।  

2. নাম, ঠিওানা। কপলা, চন্ম তাসরঔ, সঙ্গ এবং প্রস্তাবপ্লওর ওাঙ কথপ্লও প্রপ্লতেও বীমাওৃত 
বেসির ম্পওস  সনপ্লে তথেগুস কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস ংকৃীত ে, কঔাপ্লন ক  মাসও অে  
অেওর পোন নম্বর, সঘসওৎপ্লওর নাম  ঠিওানা, তাাঁর কযাকেতা  করসচপ্লেলন নম্বর 
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ন্তভুস ি থাপ্লও। অচওা কক্লআপ্লমর টাওা বোে ট্রান্সফাপ্লরর মািেপ্লম রাসর সেপ্লে কেোর চনে 
বীমাওৃত বেসির বোে সববরণ অচওা ংগ্র ওরা ে। 

3. উপরন্তু, এঔাপ্লন বীমাওৃত বেসির কমসডওো বিা ম্পসওস ত প্রশ্ন থাপ্লও। ফপ্লমসর এআ 
সবস্তাসরত প্রশ্নগুস তীত কক্লআপ্লমর সভজ্ঞতার সভসত্তপ্লত ে এবং ছুাঁ সওর যথাথস অিাররাআটিং 
কপপ্লত ওরা ে। 

4. বীমাওৃত বেসি যসে ফপ্লমস উপ্লেসঔত করাপ্লকর কওাপ্লনা এওটিপ্লত কভাপ্লকন তাপ্ল তাাঁপ্লও তার পূণসাঙ্গ 
সববরণ সেপ্লত প্লব।  

5. এর উপর, অপ্লক কভাকা নে কয কওাপ্লনা ুঔ বা করাক থবা েখুসটনার সববরণ 
সনপ্লম্নািভাপ্লব ঘাো ে: 

a. করাক/অখাপ্লতর প্রওৃসত  সঘসওৎা 
b. প্রথম সঘসওৎার তাসরঔ 
c. সঘসওৎাওারী ডািাপ্লরর নাম  ঠিওানা 
d. পুপ্লরাপুসর কপ্লর ককপ্লঙ সওনা 

6. বীমাওৃত বেসিপ্লও কয কওাপ্লনা সতসরি খটনা চানাপ্লত ে যা বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা উসঘত 
এবং তাাঁর ওাপ্লঙ এমন কওাপ্লনা করাক বা কঘাট থাওার ঔবর থাপ্লও যার চনে সঘসওৎা ওরার 
প্রপ্লোচন প প্লত পাপ্লর, কঔবর বীমাওৃপ্লতর বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা উসঘত। 

7. ফপ্লমসর মপ্লিে তীপ্লতর বীমা  কক্লআম আসতা  নে কওাপ্লনা বীমাওারীর ওাপ্লঙ কওাপ্লনা বীমা 
ওরা থাওপ্ল ক ম্পসওস ত প্রশ্ন ন্তভুস ি থাপ্লও। 

8. প্রস্তাপ্লবর স্বাির ওরার চনে কখাণাপপ্লত্র সবপ্লল তবসলিে উপ্লেঔ ওরপ্লত প্লব। 

9. বীমাওৃত বেসি ম্মত ন এবং বীমাওারীপ্লও কওাপ্লনা াপাতা বা সঘসওৎপ্লওর ওাঙ কথপ্লও 
কমসডওো তথে ঘাোর নুমসত কেন, সযসন কওাপ্লনা না কওাপ্লনা মে বীমাওৃতপ্লও লারীসরও 
বা মানসও ভাপ্লব িসতগ্রস্ত প্লেপ্লঙ এমন করাপ্লকর চনে সঘসওৎা ওপ্লরপ্লঙন।  

10. বীমাওৃত বেসিপ্লও সনসশ্চত ওরপ্লত প্লব কয সতসন ফপ্লমসর ংল সপ্লপ্লব প্রপ্লস্পক্টা 
পপ্ল প্লঙন এবং লতস াবী কমপ্লন সনপ্লত অগ্রী। 

11. কখাণাপপ্লত্র ন্তভুস ি থাপ্লও সববসৃতর তেতা  ঘুসির সভসত্ত সপ্লপ্লব কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর 
তেতা ম্পপ্লওস । 

ক্রমক্ষডকযা  প্রশ্নাবী 

কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রসতকূ কমসডওো আসতাপ্লর কিপ্লত্র বীমাওৃত বেসিপ্লত কআ করাক ম্পসওস ত সবস্তাসরত 
প্রশ্নাবী পূরণ ওরপ্লত ে কযমন ডাোপ্লবটি, াআপারপ্লটনলন, বপু্লও বেথা বা ওপ্লরানাসর প্রতুতা বা 
মাপ্লোওাসডস ো আনফাওস লন। 

এগুস এওচন ওনাসল্টং সফসচসলোপ্লনর পূরণ ওরা এওটা ফমস সেপ্লে ােতা ওরা ে। এআ ফমসটি 
পরীিা ওপ্লর কেপ্লঔন কওাম্পাসনর পোপ্লন ডািার, যাাঁর মতামপ্লতর সভসত্তপ্লত স্বীওৃসত, বচস ন প্রভৃসতর 
সবপ্লে সোন্ত কনো ে। 
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অআঅরসডএঅআ কপ্রাপ্লপাচা ফমস  তার ংপ্লযাচনীর এও ওসপপ্লও উপিাপন ওপ্লর যা পসস বসথর 
প্লঙ্গ চ ুপ্লত ে এবং কটা বীমাওৃতপ্লও তাাঁর করওপ্লডস র চনে পাঠাপ্লনা উসঘত। 

2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা 

মিেিতাওারীর উভপ্লের প্রসতআ এওটা োসেত্ব থাপ্লও থসাৎ বীমাওৃত  বীমাওারী 

এওচন এপ্লচন্ট বা এওচন কব্রাওার, সযসন বীমা কওাম্পাসন  বীমাওৃতর মপ্লিে মিেিতাওারী সপ্লপ্লব 
ওাচ ওপ্লরন তাাঁর োসেত্ব প্লা ছুাঁ সও ম্পপ্লওস  বীমাওৃপ্লতর কেো যাবতীে বস্তুকত তথে বীমাওারীপ্লও 
চানাপ্লনা সনসশ্চত ওরা। 

অআঅরসডএঅআ সবসি মিেিতাওারীপ্লও ক্লাপ্লেপ্লন্টর প্রসত োসেত্ব সেপ্লেপ্লঙ। 

গুরুত্বপণূপ 

ম্ভাবয (োরয়রন্টর) প্রক্ষত একজন মধ্যস্থতাকারীর কতপ বয 

অআঅরসডএঅআ সবসিপ্লত বা প্লেপ্লঙ কয ‘‘এওচন বীমাওারী বা তার এপ্লচন্ট বা নে 
মিেিতাওারী ম্ভাপ্লবের প্রস্তাসবত ওভার ম্পপ্লওস  মস্ত বস্তুকত তপ্লথের কযাকান কেপ্লব যাপ্লত ম্ভাবে 
কক্রতাপ্লও তাাঁর স্বাপ্লথসর পপ্লি বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা ওভার ম্পপ্লওস  সোন্ত সনপ্লত িম ওপ্লর।  

কযঔাপ্লন ম্ভাবে কক্রতা বীমাওারী বা তার এপ্লচন্ট বা এওচন বীমা মিেিতাওারীর পরামপ্ললসর উপর 
সনভস র ওপ্লর, এআ িরপ্লনর এওচন কাওপ্লও বলেআ নোযে পরামলস সেপ্লত প্লব। 

কওাপ্লনা ওারপ্লণ কযঔাপ্লন কক্রতা প্রস্তাব  নোনে ংসিি ওাকচপত্র পূরণ ওপ্লরন না, কক্রতার 
কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর প্লঙ্গ কপ্লিপ্লত্র এওটা াটিস সফপ্লওট চপু্ল  কেো চএপ্লত পাপ্লর কযঔাপ্লন চানাপ্লত ে কয 
ফমস  নসথপপ্লত্রর সবেবস্তু তাাঁপ্লও পুপ্লরাপুসর বসুছপ্লে কেো প্লেপ্লঙ এবং সতসন প্রস্তাসবত ঘুসির গুরুত্ব 
পুপ্লরাপুসর বপু্লছপ্লঙন।’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B. প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং) 
 

প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং) 

অমরা এওটা পূরণ ওরা কপ্রাপ্লপাচা ফমস কেপ্লঔসঙ যা সনম্নসসঔত তথেগুস কেে: 
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 বীমাওৃপ্লতর সববরণ 
 বস্তুকত সবপ্লের সববরণ 
 প্রপ্লোচনীে ওভাপ্লরর িরন 
 আসতবাঘও  কনসতবাঘও উভে বাস্তব তবসলপ্লিের সববরণ 
 বীমা  কাওাপ্লনর পূবসবতী আসতা 

এওটা স্বািে বীমার প্রস্তাপ্লবর কিপ্লত্র বীমাওারী ম্ভাবে কক্রতাপ্লও এওচন ডািাপ্লরর ওাপ্লঙ এবং/থবা 
কমসডওো কঘওঅপ্লপ পাঠাপ্লত পাপ্লরন কযমন তাাঁর বে যসে 45বঙপ্লরর কবসল ে। প্রস্তাপ্লব পাো 
তথে এবং কযঔাপ্লন কমসডওো কঘও-অপ্লপর পরামলস কেো প্লেপ্লঙ, কমসডওো সরপ্লপাটস   ডািাপ্লরর 
ুপাসরপ্ললর সভসত্তপ্লত বীমাওারী সোন্ত কনন। কওাপ্লনা কওাপ্লনা মে কযঔাপ্লন কমসডওো সসে 
প্লন্তাচনও থাপ্লও না, ম্ভাবে ক্লাপ্লেপ্লন্টর কথপ্লও অপ্লরা তথে চানপ্লত এওটা সতসরি প্রশ্নাবীর 
েরওার প্লত পাপ্লর। বীমাওারী তারপরআ সোন্ত কনন ছুাঁ সওর চনে কওান ার প্রপ্লযাচে প্লব এবং 
সবসভন্ন ফোক্টপ্লরর সভসত্তপ্লত সপ্রসমোম কণনা ওরা ে, তারপর তা বমুাওৃতপ্লও চাসনপ্লে কেো ে।  

দ্রুততা  েিতার াপ্লথ বীমাওারী প্রস্তাবগুসর প্রপ্ল ওপ্লরন এবং তারপর মস্ত সোন্ত এওটা 
যুসিঙ্গত মপ্লের মপ্লিে সসঔতভাপ্লব চাসনপ্লে কেো ে। 

আন্ডাররাইটং  প্রস্তারবর প্ররক্ষং ম্পরকপ  ক্রনাট 

অআঅরসডএঅআ সনপ্লেস সলওা নুাপ্লর, বীমাওারীপ্লও 15সেন মপ্লের মপ্লিে প্রস্তাপ্লবর প্রসক্রো ওরপ্লত 
ে। এপ্লচন্ট এআ মেীমার উপর নচর রাপ্লঔন, ভেন্তরীণভাপ্লব ফপ্লা-অপ ওপ্লরন এবং কআমপ্লতা 
ম্ভাবে কক্রতা / বীমাওৃতপ্লও চানান এবং যঔন েরওার পপ্ল  ওাপ্লিামার াসভস প্লর মািেপ্লম তাাঁপ্লের 
ঔবর কেন। প্রস্তাব সু্ক্রটিসন  তা স্বীওার ওরার সবপ্লে সোন্ত কনোর এআ ককাটা প্রসক্রোটিপ্লও বা 
ে অিাররাআটিং। 

 

ক্ষনরজরক যাচাই 4 

সনপ্লেস সলওা নযুােী, এওটা বীমা কওাম্পাসনপ্লও __________-এর মপ্লিে এওটা বীমার প্রস্তাপ্লবর 
প্রপ্ল ওরপ্লত ে। 

I. 7 সেন 
II. 15 সেন 
III. 30 সেন 
IV. 45 সেন 

 

C. প্ররস্পিা 

প্রপ্লস্পক্টা প্লা বীমাওারী বা তার তরপ্লফ বীমার ম্ভাবে কক্রতাপ্লও আুে ওরা এওটা নসথ। ািারণত 
এটা এওটা কব্রাসর বা সফপ্লপ্লটর অওাপ্লর ে এবং আ ম্ভাবে কক্রতার ওাপ্লঙ পণেটিপ্লও পসরসঘত 
ওরাপ্লনার ওাপ্লচ াপ্লক। কপ্রাপ্লটওলন ব পসসপ্লাডার আন্টাপ্লরি করগুপ্ললন, 2002 এবং 
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অআঅরসডএঅআ-র কল্থ আনুপ্লরন্স করগুপ্ললন 2013-র পালাপাস বীমা অআন, 1938 দ্বারা 
প্রপ্লস্পক্টা আুের ওাচ পসরঘাসত ে। 

কয কওাপ্লনা বীমাপপ্লণের প্রপ্লস্পক্টাপ্ল স্পিভাপ্লব কবসনসফটগুসর ুপ্লযাক, বীমার ওভাপ্লরর প্রার উপ্লেঔ 
থাওা উসঘত এবং এপ্লত পসরষ্কার ভাপ্লব বীমা ওভাপ্লরর োরাসন্ট, বেসতক্রম  লতস গুসর বোঔো 
থাওা উসঘত।  

পপ্লণের উপর নপু্লমােনপ্লযাকে রাআডার (এপ্লও োড-ন ওভার বা প্লে থাপ্লও)গুস 
কবসনসফটগুসর ুপ্লযাক ম্পপ্লওস  স্পিভাপ্লব উপ্লেঔ থাওা উসঘত। এঙা া, মস্ত রাআডার ংক্রান্ত 
সপ্রসমোম এওপ্লযাপ্লক মূ পপ্লণের সপ্রসমোপ্লমর 30%-র কবসল ো উসঘত নে। 

নে গুরুত্বপূণস তথে যা এওটা প্রপ্লস্পক্টাপ্ল প্রওাসলত ো উসঘত তার মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ: 

1. সবসভন্ন বে ককাষ্ঠী বা সবসভন্ন প্রপ্লবসলওা বেপ্লর চনে ওভার  সপ্রসমোপ্লম কওাপ্লনা ফারাও 
থাওপ্ল কগুস 

2. পসসর সরসনউো বা পুননসবীওরণ লতস 

3. কওাপ্লনা সনসেসি পসরসিসতপ্লত পসস বাসতপ্লর লতস 

4. সবসভন্ন পসরসিসতপ্লত প্রপ্লযাচে কওাপ্লনা ঙা  বা কাসডংপ্লের সববরণ 

5. সপ্রসমোম  পসসর কওাপ্লনা লপ্লতস র ংপ্ললািন বা পসরমাচস প্লনর ম্ভাবনা  

6. এওআ বীমাওারী ওাপ্লঙ ককা াে এসন্ট্র, সরসনউো বোত রাঔা, নকুূ কক্লআপ্লমর সভজ্ঞতা 
প্রভৃসতর চনে পসসপ্লাডার পুরস্কার সপ্লপ্লব কওাপ্লনা আনপ্লনটিভ 

7. এওটা কখাণা বা প্রজ্ঞাপন কয মস্ত স্বািে বীমা পসসগুসআ প্লা বনপ্লযাকে যার মাপ্লন এআ 
পসসগুস নে কয কওাপ্লনা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সরসনউ ওরা কযপ্লত পাপ্লর যারা এওআ রওম 
কবসনসফট  এওআ ওভাপ্লরর প্রস্তাব কেে, যা সতসন বতস মান বীমাওারীর ওাপ্লঙ রাঔপ্ল কপপ্লত 
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।  

 

 

 

 

D. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রাক্ষপ্ত 
 

কক্রতা সপ্রসমোম সপ্লপ্লব বীমাওারীপ্লও সপ্রসমোম চমা সেপ্লআ বীমাওারী এওটা সরসে বা রসে আুে 
ওরপ্লত বািে। অকাম সপ্রসমোম চমা কেোর কিপ্লত্র সরসে আুে ওরপ্লত ে।  
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ংজ্ঞা 

ক্ষপ্রক্ষময়াম প্লা পাসরিসমও বা থস যা এওটা বীমা ঘুসির িীপ্লন বীমাওৃত বীমাওারীপ্লও কেন 
বীমার বস্তুকত সবে বীমা ওরার চনে। 

1. আগাম ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোন (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)  

বীমা অআন নযুােী, বীমার কভার শুরুর আরগ অক্ষগ্রম ক্ষপ্রক্ষময়াম জমা ক্ষেরত য়। এটা 
প্লা এওটা গুরুত্বপূণস িারা, যা সনসশ্চত ওপ্লর কয কওবমাত্র বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপপ্লে ককপ্ল 
তপ্লবআ এওটা তবি বীমা ঘুসি ম্পূণস প্লত পাপ্লর এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব সনপ্লত পাপ্লর। এআ 
িারাটি ভারপ্লতর নন-াআফ বীমা সলপ্লল্পর সবপ্লল তবসলিে।  

গুরুত্বপণূপ 

a) বীমা অআন-1938-এর 64 VB িারাে বা প্লেপ্লঙ কয অকাম সপ্রসমোম চমা না কেো পযসন্ত 
বা চমা কেোর কোরাসন্ট বা সনিসাসরত উপাপ্লে সগ্রম সডপ্লপাসচট না ওরা পযসন্ত কওাপ্লনা 
বীমাওারী কওাপ্লনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ গ্রণ ওরপ্লব না। 

b) কযঔাপ্লন এওচন বীমা এপ্লচন্ট বীমা কওাম্পাসনর প্লে এওটা বীমা পসসর সপ্রসমোম ংগ্র 
ওপ্লরন, বোে  ডাওখপ্লরর ঙুটি ঙা া কআ ংগ্রপ্লর ঘসব্বল খন্টার মপ্লিে তাাঁপ্লও কআ ংকৃীত 
তাাঁর ওসমলন সপ্লপ্লব সওঙু বাে না সেপ্লেআ পুপ্লরাটাআ বীমাওারীর ওাপ্লঙ চমা ওরপ্লত প্লব থবা 
কপাপ্লি পাঠাপ্লত প্লব। 

c) সপ্রসমোম নকপ্লে বা কঘপ্লও চমা প ার তাসরঔ কথপ্লওআ কওবমাত্র ছুাঁ সওর োসেত্ব কনো ে। 

d) সপ্রসমোম কযঔাপ্লন কপািা বা মাসন ডস ার থবা কঘপ্লও ডাও মারফত পাঠাপ্লনা ে, কযসেন 
মাসন ডস ার বওু ওরা ে থবা কঘও কপাি ওরা ে কআ তাসরঔ কথপ্লওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব 
কনো প্লত পাপ্লর। 

e) পসস বাসত বা লতস াবীর পসরবতস ন বা নে কওাপ্লনা ওারপ্লণ সপ্রসমোম কফরত কেোর থাওপ্ল 
বীমাওারী তা রাসর বীমাওৃতপ্লও এওটা ক্রলড বা ডস ার কঘও বা কপািা/মাসন ডস ার 
মারফত কফরত কেপ্লবন এবং বীমাওৃতর ওাঙ কথপ্লও এর চনে বীমাওারী এওটা উপযুি রসলে 
কনপ্লবন। অচওা বলে বীমাওৃতর বোে োওাউপ্লন্ট রাসর আ কক্রসডট ওপ্লর কেোর ঘ 
প্লেপ্লঙ। এআ িরপ্লনর কফরত বলে কওাপ্লনাভাপ্লবআ এপ্লচপ্লন্টর োওাউপ্লন্ট কক্রসডট ওরা প্লব না। 

উপপ্লরর সপ্রসমোম প্রোপ্লনর পূবস-লপ্লতস র বেসতক্রপ্লমর ুপ্লযাক বীমা সনেম 58 এবং 59-এ কেো 
প্লেপ্লঙ। এওটা প্লা 12মাপ্লর কবসল িপ্লর ঘা ুপসসগুসর কিপ্লত্র সওসস্তপ্লত প্রোন কযমন চীবন বীমা 
পসসর কিপ্লত্র। নেগুসর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সনিসাসরত কিপ্লত্র এওটা বোে কোরাসন্টর মািেপ্লম সপ্রসমোম 
কেো কযঔাপ্লন ঠিও সপ্রসমোম অকাম সনিসারণ ওরা যাে না থবা ক্লাপ্লেপ্লন্টর ওোল সডপ্লপাসচট 
োওাউপ্লন্ট কডসবট ওপ্লর।   

2. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোরনর পদ্ধক্ষত 

গুরুত্বপণূপ 

এওটা বীমা পসস সনপ্লত প্রস্তাবওারী কওাপ্লনা এওচন থবা পসস কাডার বীমাওারীপ্লও প্রপ্লেে 
সপ্রসমোম সনম্নসসঔত পেসতগুসর কওাপ্লনা এওটি বা এওাসিও উপাপ্লে সেপ্লত পাপ্লর: 
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a) নকপ্লে 

b) কওাপ্লনা স্বীওৃত বোসেং সবসনমে েস কযমন কঘও, সডমাি িাফ্ট, কপ ডস ার, ভারপ্লতর 
কওাপ্লনা তফসভুি বোে কথপ্লও কতাা বোোস কঘও সেপ্লে;  

c) কপািা মাসন ডস ার; 

d) কক্রসডট বা কডসবট ওাডস  সেপ্লে; 

e) বোে কোরাসন্ট বা নকে চমা সেপ্লে; 

f) আন্টারপ্লনপ্লটর মািেপ্লম; 

g) আ-ট্রান্সফার ওপ্লর 

h) প্রস্তাবও বা পসস কাডার বা চীবন বীমাওৃপ্লত িােী সোপ্লন্তর মাপ্লিে ডাআপ্লরক্ট কক্রসডপ্লটর 
বোে ট্রান্সফার ওপ্লর; 

i) সবসভন্ন মপ্লে ওতৃস পপ্লির নপু্লমাসেত নে কয কওাপ্লনা পেসতপ্লত; 

অআঅরসডএঅআ সবসি নুাপ্লর, প্রস্তাবও / পসসপ্লাডার যসে কনট বোসেং বা কক্রসডট / 
কডসবট ওাপ্লডস র সপ্রসমোম প্রোপ্লনর পঙন্ন বাঙাআ ওপ্লর থাপ্লওন, তাপ্ল কআ কপপ্লমন্ট কওবমাত্র 
কনট বোসেং বা কআ প্রস্তাব / পসসপ্লাডাপ্লরর নাপ্লম আুে ওরা কক্রসডট / কডসবট ওাপ্লডস র 
মািেপ্লমআ ওরপ্লত প্লব। 

ক্ষনরজরক যাচাই  3 

সপ্রসমোম কঘপ্লও কেোর কিপ্লত্র সনপ্লঘর সববসৃতগুসর কওানটি তে? 

I. কয তাসরপ্লঔ কঘও কপাি ওরা ে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত প্লত পাপ্লর 

II. কয তাসরপ্লঔ কঘওটি বীমা কওাম্পাসন চমা কেে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত প্লত পাপ্লর 

III. বীমা কওাম্পাসন কয তাসরপ্লঔ কঘওটি াপ্লত পাে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত প্লত পাপ্লর 

IV. কয তাসরপ্লঔ বীমাওৃত কঘওটি আুে ওপ্লর কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীত প্লত পাপ্লর 

 

 

 

E. পসস নসথ 
 

পসস প্লা এওটা অনষু্ঠাসনও নসথ যা বীমার ঘুসির এওটা প্রমাণপত্র। ভারতীে িোম্প অআন, 
1899-র সবিান নযুােী এআ নসথটি িোম্পওৃত প্লতআ প্লব।  

পসস কাডাপ্লরর স্বাথস রিার চনে অআঅরসডএঅআ সবসিপ্লত যা বলেআ এওটা স্বািে বীমা পসসপ্লত 
থাওা উসঘত বপ্ল সনিসাসরত প্লেপ্লঙ তা প্লা:  
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a) বীমাওৃত  বস্তুকত সবপ্লে বীমাপ্লযাকে স্বাথস রপ্লেপ্লঙ এমন নে কয কওাপ্লনা বেসির 
নাম(গুস)  ঠিওানা(গুস) 

b) বীমাওৃত স্বাথস বা বেসির পণূসাঙ্গ সববরণ 
c) পসসর িীপ্লন বেসি এবং/থবা সবপে োস  বীমাওৃত রাসল 
d) বীমার কমোে 
e) ওভারওৃত  বসষৃ্কত সবপেগুস 
f) প্রপ্লযাচে কওাপ্লনা সতসরি / ঙা প্লযাকে 
g) প্রপ্লেে সপ্রসমোম এবং কযঔাপ্লন সপ্রসমোম মেেপ্লযাকে, সপ্রসমোম মন্েপ্লের সভসত্ত 
h) পসসর লতস বী, পসরসিসত  োরাসন্ট 
i) অওসিও কওাপ্লনা খটনা খটপ্ল যা কথপ্লও বীমার অতাে কক্লআম ওরা ওরা কযপ্লত ক 

বোপাপ্লর বীমাওৃতর কনো বেবিা 
j) কয খটনা খটার সভসত্তপ্লত কক্লআম প্লত পার তার বীমার বস্তুকত সবে ম্পপ্লওস  বীমাওৃপ্লতর 

বািেবািওতা এবং কআ পসরসিসতপ্লত বীমাওারীর সিওারগুস 
k) কয কওাপ্লনা সবপ্লল পসরসিসত  
l) সমথো বণসনা, চাসোসত, বস্তুকত খটনা প্রওাল না ওরা বা বীমাওৃপ্লতর তরপ্লফ 

প্লযাসকতার ওারপ্লণ পসস বাসতপ্লর ংিান 
m) বীমাওৃপ্লতর ঠিওানাগুস কযঔাপ্লন পসস ংক্রান্ত বাতস া পাঠাপ্লনা উসঘত 
n) যসে কওাপ্লনা রাআডার থাপ্লও তার সববরণ 
o) সভপ্লযাক প্রসতসবিান বেবিা  মবাডমোপ্লনর ঠিওানার সবস্তাসরত সববরণ 

পসসর লতস  নযুােী এওটা কক্লআম োসঔ ম্পপ্লওস  এবং বীমাওারী যাপ্লত দ্রুত এওটা কক্লআপ্লমর 
মীমাংা ওরপ্লত পাপ্লরন তার চনে নৃুত পেসত নুাপ্লর বীমাওৃতপ্লও কয মস্ত প্রপ্লোচন কমটাপ্লত 
প্লব তা পযসােক্রপ্লম বীমাওৃতপ্লও বলেআ বীমাওারীপ্লও চানাপ্লত প্লব এবং তাাঁপ্লও জ্ঞাত রাঔপ্লত প্লব।  

ক্ষনরজরক যাচাই  4 
 

এঔাপ্লন কওান প্রশ্ন 

 

 

F. লতপ   য়ারাক্ষন্ট 

 

এঔাপ্লন, পসসর বোপ্লন বেবহৃত েটুি গুরুত্বপূণস পসরভাা বোঔো ওরা গুরুত্বপূণস। এআগুস প্লা লতস 
 োরাসন্ট। 

1. লতপ  

ঘুসির প্লা বীমা ঘুসির কআ ংিান যা ঘুসির সভসত্ত কঠন ওপ্লর। 

উোরণমূ : 
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a. কবসলরভাক বীমা পসসর নেতম িোিাডস  লপ্লতস  বা প্লেপ্লঙ : 

চাসোসত ওপ্লর কওাপ্লনা কক্লআম ওরা প্ল, থবা কক্লআপ্লমর মথসপ্লন কওাপ্লনা সমথো কখাণা 
ওরা প্লে থাওপ্ল থবা বীমাওৃত চাসোসতর কওাপ্লনা উপাে বা যন্ত্র বেবার ওপ্লর থাওপ্ল 
থবা তাাঁর প্লে কওউ পসসর িীপ্লন ুসবিা কপপ্লত ঘাআপ্ল থবা আচ্ছাওৃত কওাপ্লনা 
ওাযসওাপ কথপ্লও বা বীমাওৃপ্লতর প্লঙ্গ কযাকাচপ্লল যসে কওাপ্লনা কাওান বা িসত প্লে 
থাপ্লও, এআ পসসর িীপ্লন মস্ত ুসবিা বাপ্লচোপ্ত প্লব। 

b. এওটা স্বািে পসসপ্লত কক্লআম আসন্টপ্লমলন লপ্লতস  বা প্লত পাপ্লর : 

াপাতা কথপ্লও ঙা া পাোর সনসেসি সেপ্লনর মপ্লিে কক্লআম োসঔ ওরপ্লতআ প্লব। যসে, 
কওাপ্লনা চটি কিপ্লত্র বা মোর কিপ্লত্র এআ লপ্লতস  ঙা  পাো কযপ্লত পাপ্লর কযঔাপ্লন কওাম্পাসন 
যসে কআ যুসিপ্লত ন্তুি ে কয এআ পসরসিসতপ্লত বীমাওৃপ্লতর পপ্লি বা নে ওাউপ্লও সেপ্লে 
সনিসাসরত মপ্লের মপ্লিে কক্লআম োসঔ ওরা ম্ভব সঙ না। 

এআ লতস  ঙ্ঘপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওারীর মত াপ্লপপ্লি পসসটি বাসতপ্লযাকে প্লব। 

2. য়ারাক্ষন্ট 

সনসেসি পসরসিসতপ্লত বীমাওারীর োেবেতাে াকাম টানপ্লত এওটা বীমা ঘুসিপ্লত োরাসন্ট বেবহৃত 
ে। সবপে ওমাপ্লত বীমাওারীরা এওটা পসসপ্লত োরাসন্টর বেবার ওপ্লরন। এওটা োরাসন্টর 
মািেপ্লম বীমাওৃত সনসেসি সওঙু বািেবািওতা কমপ্লন কনে যা তাাঁপ্লের এওটা সনসেসি মপ্লের মপ্লিে কমপ্লন 
ঘা চরুরী এবং বীমাওারীর বািেবািওতা সনভস র ওপ্লর বীমাওৃপ্লতর এআ বািেবািওতাগুস কমপ্লন 
ঘার উপপ্লরআ। ছুাঁ সও ামাপ্লনা  তার উন্নেপ্লন োরাসন্টগুস এওটা পসরাযস ভূসমওা পান ওপ্লর। 

োরাসন্ট প্লা পসসপ্লত স্পিভাপ্লব উপ্লেসঔত এওটা লতস  যা ঘুসির তবিতার চনে অিসরওভাপ্লব 
কমপ্লন ঘপ্লত প্লব। োরাসন্ট কওাপ্লনা পৃথও নসথ নে। এটা পসস নসথরআ ংল। এটা প্লা ঘুসির 
পূবসলতস  (যা নে লপ্লতস র অপ্লক ওাচ ওপ্লর)। ছুাঁ সওর উপাোন কাও বা না কাও এটা পান ওরা 
এবং ওপ্লঠারভাপ্লব এবং অিসরও কমপ্লন ঘা অবসলেও। 

যসে এওটা োরাসন্ট পূরণ না ে, তাপ্ল বীমাওারীর মত নযুােী পসসটা বাসতপ্লযাকে প্লে 
যাপ্লব, এমনসও যঔন স্পিভাপ্লব এ প্রমাসণত ে কয এআ োরাসন্ট ঙ্ঘন কওাপ্লনা এওটি সনসেসি 
কাওাপ্লনর ওারপ্লণ েসন। বাস্তপ্লব যসে োরাসন্টর ঙ্ঘন এপ্লওবাপ্লরআ এওটা কওৌলকত প্রওৃসতর 
এবং কওাপ্লনাভাপ্লবআ কাওান বা াপ্লত এর কওাপ্লনা ভূসমওা কনআ, বীমা কওাম্পানীর নীসত নযুােী 
সনেম  সনপ্লেসলাবী নযুােী বীমাওারীরা কক্লআপ্লমর প্রসক্রো ওরপ্লত পাপ্লরন। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র 
কাওানপ্লও মপ্লছাতা কক্লআম সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা ে এবং কক্লআপ্লমর সিওাংল ািারণত মীমাংা 
ওরা ে তপ্লব 100লতাংলআ নে। 

একটা বযক্ষক্তগত েঘুপটনা পক্ষক্ষরত ক্ষনরনাক্ত য়ারাক্ষন্ট থাকরত পারর: 

োরাসন্ট কেো প্লেপ্লঙ কয পাাঁঘচপ্লনর কবসল বীমাওৃত বেসির এওপ্লঙ্গ এওআ মপ্লে এওআ সবমাপ্লন 
ফর ওরা উসঘত নে। এআ োরাসন্ট সঙ্ঘত প্ল কক্লআমগুস ওীভাপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব 
োরাসন্ট তা বপ্লত পাপ্লর। 
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এওটা োরাসন্ট ম্পপ্লওস  সনপ্লঘর সববসৃতর কওানটি ঠিও? 

I. োরাসন্ট প্লা এওটা লতস  যা পসসপ্লত উপ্লেঔ না ওপ্লরআ প্রপ্লযাচে ে 
II. োরাসন্ট প্লা এওটা লতস  যা পসসপ্লত স্পিভাপ্লবআ উপ্লেসঔত ে 
III. োরাসন্ট প্লা এওটা লতস যা পসসপ্লত স্পিভাপ্লবআ উপ্লেসঔত ে এবং পসস নসথর ংল 

সপ্লপ্লব নে, অাোভাপ্লবআ বীমাওৃতপ্লও চাসনপ্লে কেো ে 
IV. োরাসন্ট সঙ্ঘত প্ল কক্লআম প্রোন ওরা যাে যসে তা ছুাঁ সওর কওাপ্লনা উপাোন না ে 

  

G. এরন্ডাপরমন্ট বা তযায়ন 

এ প্লা সনসেসি সবপেগুস ওভার ওপ্লর এবং নেগুসপ্লও বাআপ্লর করপ্লঔ এওটা িোিাডস  ফপ্লমস পসসগুস 
আুে ওরা বীমাওারীর রীসত। 

ংজ্ঞা 

আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেসি কওাপ্লনা লতস াবী পসরবতস ন ওরার েরওার পপ্ল , এওটা নসথর 
মািেপ্লম কআ ংপ্ললািন / পসরবতস নগুস ওরপ্লত ে যাপ্লও বা ে এপ্লিাসপ্লমন্ট বা তোেন। 

এটা পসসর প্লঙ্গ ংযুি থাপ্লও এবং এটা এর ংল ে। পসস এবং এপ্লিাসপ্লমন্ট এওপ্লযাপ্লক ঘুসি 
কঠন ওপ্লর। পসস ঘারু মে পসরবতস ন / ংপ্ললািনগুস করওডস  ওরার চনে এপ্লিাসপ্লমন্ট আুে ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর।  

কযঔাপ্লন বস্তুকত তথে পসরবসতস ত ে, বীমাওৃতপ্লওআ বীমা কওাম্পাসনপ্লও তা চানাপ্লত ে যাপ্লত সতসন 
কটার কনাট সনপ্লত পাপ্লরন এবং এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর মািেপ্লম বীমা ঘুসির ংল সপ্লপ্লব কটাপ্লও ন্তভুস ি 
ওরপ্লত পাপ্লরন। 

এওটা পসসর িীপ্লন ািারণভাপ্লব কয ম্পপ্লওস  এপ্লিাসপ্লমন্ট প্রপ্লোচন ে কগুস প্লা: 

a) বীমাওৃত রাসলর করপ্লফর / পসরবতস ন 
b) এওটা ঋণ সনপ্লে  বোপ্লে পসস চমা রাঔার মািেপ্লম বীমাওৃত স্বাপ্লথসর পসরবতস ন। 
c) সতসরি সবপে ওভার ওরপ্লত / পসসর কমোে বা াপ্লত বীমার ম্প্রারণ 
d) ছুাঁ সওর পসরবতস ন, কযমন এওটা সবপ্লেল ফপ্লরর পসসর কিপ্লত্র কন্তপ্লবের পসরবতস ন 
e) নে চােকাে ম্পসত্তর িানান্তর 
f) বীমা বাসত 
g) নাম বা ঠিওানা প্রভৃসতর পসরবতস ন 

নমুনা এনরডাপরমন্ট বা তযায়ন 

সনেলসন সপ্লপ্লব ওপ্লেওটি এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর নমনুার বোন সনপ্লঘ তুপ্ল কেো প্লা : 

পক্ষক্ষ বাক্ষত 
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বীমাওৃত নপু্লরাি াপ্লপপ্লি এতদ্বারা <তাসরঔ> কথপ্লও এআ পসসর বীমা বাসত বপ্ল কখাসত প্লা। 
বীমাটি নে মাপ্লর কবসল মে িপ্লর ঘা ু সঙ, এর চনে বীমাওৃপ্লতর কওাপ্লনা টাওা কফরত বপ্লওো 
কনআ। 

 

পক্ষক্ষরত অক্ষতক্ষরক্ত েয কভাররর ম্প্রারণ 

বীমাওৃপ্লতর বপু্লরাি াপ্লপপ্লি, এতদ্বারা <তাসরঔ> কথপ্লও বীমাওৃপ্লতর 5 বঙর বেী ওনো কুমারী 
রত্না সমসস্ত্রপ্লও 3 ি টাওার বীমাওৃত রাসলর এআ পসসপ্লত ন্তভুস ি ওরা প্লা। 

সবপ্লবঘনাাপ্লপপ্লি, এর ফপ্ল ……………………..টাওার সতসরি সপ্রসমোম এতদ্বারা বীমাওৃতপ্লও িাযস ওরা 
প্লা। 
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পসসর সনসেসি কওাপ্লনা লতস াবী যসে আুে ওরার মে ংপ্ললািন ওরার েরওার পপ্ল , 
__________মািেপ্লম কআ ংপ্ললািনগুস ওরা ে।  

I. োরাসন্ট 
II. এপ্লিাসপ্লমন্ট 
III. ল্টাপ্লরলন 
IV. ংপ্ললািন ম্ভব নে 

 

H. পক্ষক্ষর বযাখযা 

বীমার ঘুসি সসঔতভাপ্লব প্রওাসলত ে এবং বীমা পসসর বোপ্লনর ঔ া ওপ্লরন বীমাওারী। সবসভন্ন 
অোপ্লতর প্রসতসষ্ঠত কঠন বা বোঔোর ুসনসেসি নীসত নযুােী এআ পসসগুসপ্লও বোঔো ওরপ্লত প্লব। 
গঠরনর বরচরয় গুরুত্বপণূপ ক্ষনয়ম রা পিগুক্ষর উরেলয অবলযই ক্ষবরাজ কররব এবং এই 
উরেলয পক্ষক্ষরত ক্রেখা যারব। পসসটি যসে প্লন্নচনও উপাপ্লে আুে ওরা ে, অোত 
তাপ্ল ািারণ নীসত নযুােী কপ্লিপ্লত্র বীমাওৃপ্লতর পপ্লিআ এবং বীমাওারীর সবপপ্লি রাে কেপ্লব, 
ওারণ পসসটির ঔ া ততসর ওপ্লরপ্লঙন বীমাওারী। 

 সনম্নসসঔত সনেম নযুােী পক্ষক্ষর বয়ানগুক্ষ কবাছা  বোঔো ওরা ে : 

a) কযঔাপ্লন তা ওরার কিপ্লত্র ঙ্গসত থাপ্লও কঔাপ্লন ঙা া এওটা প্রওাসলত বা সসঔত লতস  
এওটা উে লতস প্লও গ্রাে ওপ্লর। 

b) িোিাডস  ঙাপাপ্লনা ফমস  টাআপ ওরা বা াপ্লত কঔা ংপ্ললর মপ্লিে কওাপ্লনা ঙ্গসতর কিপ্লত্র 
টাআপ ওরা বা াপ্লত কঔা ংলপ্লও এওটা সনসেসি ঘুসিপ্লত পাটিস গুস তাপ্লের সভপ্রাে প্রওাল 
ওপ্লরপ্লঙ বপ্লআ িপ্লর কনো ে এবং কগুসর থসআ মূ ঙাপাপ্লনা লব্দগুসর থসপ্লও গ্রাে 
ওরপ্লব। 
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c) এওটা এপ্লিাসপ্লমন্ট যসে ঘুসির নোনে ংপ্ললর প্লঙ্গ সবেলৃ ে, তাপ্ল এপ্লিাসপ্লমপ্লন্টর 
থসআ সবরাচ ওরপ্লব ওারণ কটা পপ্লরর নসথ। 

d) আটাসপ্লও কঔা িারাগুস ািারণ ঙাপাপ্লনা বোনপ্লও গ্রাে ওরপ্লব কযঔাপ্লন কগুস ঙ্গত।  

e) পসসর মাসচস প্লনর মপ্লিে ঙাপাপ্লনা বা টাআপ ওরা িারাগুসপ্লও পসসর বসডপ্লত থাওা বোপ্লনর 
তুনাে বা সত গুরুত্ব কেো ে। 

f) পসসর মাসচস প্লনর মপ্লিে  বসডর মপ্লিে থাওা িারাগুসপ্লও গ্রাে ওপ্লর পসসর প্লঙ্গ চপু্ল  
কেো বা কপি ওরা িারাগুস। 

g) টাআপ ওরা বা রাবার িোম্প মারা াপ্লত কঔা বোন ঙাপাপ্লনা লব্দগুসপ্লও গ্রাে ওপ্লর। 

h) টাআপ ওরা বা িোম্পওৃত বোপ্লনর উপপ্লর থাপ্লও াপ্লত কঔা বোন। 

i) বপ্ললপ্ল, বেওরণ  যসতসঘপ্লহ্নর ািারণ সনেমগুস প্রপ্লযাচে ে যসে কওাপ্লনা স্পিতা বা 
স্বচ্ছতার ভাব থাপ্লও। 

 

গুরুত্বপণূপ 

1. পক্ষক্ষর গঠন 

এওটা বীমা পসস প্লা এওটা বাসণসচেও ঘুসি এবং অোত দ্বারা কৃীত কঠন  বোঔোর 
ািারণ সনেমগুস বীমা ঘুসিপ্লত প্রপ্লযাচে প্লব কযমনটা নে ঘুসির কিপ্লত্র ে।   

ঘুসির পিগুসর উপ্লেলেআ বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস, এটাআ প্লা কঠপ্লনর প্রিান সনেম। এআ উপ্লেলেটা 
পসস নসথ এবং কপ্রাপ্লপাচা ফমস, িারা, এপ্লিাসপ্লমন্ট, োরাসন্ট প্রভৃসত কথপ্লও ংকৃীত প্লতআ 
প্লব এবং এটাআ ঘুসির এওটা ংল প্লব। 

2. বয়ারনর অথপ 

বেবহৃত লব্দগুসর তাপ্লের ািারণ  চনসপ্রে প্লথসআ ভাান্তসরত প্লত 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 অথপই ফুরট উঠরব যক্ষে না বারকযর ক্ষবয়বস্তু অনয ক্ষকছু ইক্ষেত করর। অআন দ্বারা 
ংজ্ঞাসেত লব্দগুসর ংজ্ঞা অআন নযুােী ংজ্ঞার থসআ প্লব। 

বীমা পসসগুসপ্লত বেবহৃত বহু লব্দআ পূবসবতী অআনী রাে কথপ্লও কনো যা ািারণভাপ্লব প্রপ্লযাচে 
প্লব। অবার, এওটা উচ্চতর অোপ্লতর রাে সনম্ন অোপ্লতর রাপ্লের উপর ীমাবে থাওপ্লব। 
কটওসনওা লব্দগুসআ বলেআ তাপ্লের কটওসনওা থসআ কেপ্লব, যসে না ঘুসিপ্লত নে কওাপ্লনা আসঙ্গত 
থাপ্লও। 

 

I. ক্ষরক্ষনউয়া ক্রনাট  
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ক্রবক্ষলরভাগ  নন-াইফ বীমা পক্ষক্ষগুক্ষই বাক্ষপক ক্ষভক্ষিরত ইযু করা য়। 

এওটা সবপ্লল সেপ্লন তাাঁর পসসর কমোে কল প্লে যাপ্লচ্ছ এওথা বীমাওৃতপ্লও চানাপ্লনার সবপ্লে 
বীমাওারীর তরপ্লফ কওাপ্লনা অআনী বািেবািওতা কনআ। যসে, কৌচনে  ুি বেবাসেও রীসত 
সপ্লপ্লব বীমাওারী পসসর সরসনউো অহ্বান ওপ্লর কমোে কল োর অপ্লক অকাম এওটা 
সরসনউো কনাটি আুে ওপ্লর। কআ কনাটিপ্ল পসসর যাবতীে প্রাসঙ্গও সববরণ কেো থাপ্লও কযমন 
বীমাওৃত রাসল, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃসত। এর প্লঙ্গ এওটা কনাট ন্তভুস ি ওরা রীসত কযঔাপ্লন 
বীমাওৃতপ্লও পরামলস কেো ে কয ছুাঁ সওর কওাপ্লনা রওম বস্তুকত পসরবতস ন প্ল তা তাাঁর চানাপ্লনা 
উসঘত।     

বীমাওৃপ্লতর মপ্লনাপ্লযাক কআ সবসিবে লপ্লতস র সেপ্লও অওসণ ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না 
প প্ল কওাপ্লনা ছুাঁ সওর োসেত্বআ কনো যাে না। 

ক্ষনরজরক যাচাই  7 

সরসনউো কনাটি ম্পপ্লওস  সনপ্লঘর সববসৃতগুসর মপ্লিে কওানটি ঠিও? 

I. সবসি নযুােী, পসসর কমোে কল োর 30সেন অপ্লক বীমাওৃতপ্লও এওটা সরসনউো 
কনাটি পাঠাপ্লনার অআনী বািেবািওতা থাপ্লও বীমাওারীর 

II. সবসি নযুােী, পসসর কমোে কল োর 15সেন অপ্লক বীমাওৃতপ্লও এওটা সরসনউো 
কনাটি পাঠাপ্লনার অআনী বািেবািওতা থাপ্লও বীমাওারীর 

III. সবসি নযুােী, পসসর কমোে কল োর 7সেন অপ্লক বীমাওৃতপ্লও এওটা সরসনউো 
কনাটি পাঠাপ্লনার অআনী বািেবািওতা থাপ্লও বীমাওারীর 

IV. সবসি নযুােী, পসসর কমোে কল োর অপ্লক বীমাওৃতপ্লও এওটা সরসনউো কনাটি 
পাঠাপ্লনার কওাপ্লনা অআনী বািেবািওতা কনআ বীমাওারীর 

 

 

J. মাক্ষন ন্ডাক্ষরং ক্ষবররাধ্ী এবং ‘ক্রনা ইর কারস্টামার’ বা ‘আপনার গ্রাকরক 
জানুন’ 

 ক্ষনরেপ ক্ষলকা 

পরািীরা কবঅআনী ওাযসওাপ্লপর মািেপ্লম পাো থস কয প্রসক্রোর মািেপ্লম অআনী প্লথস পসরণত 
ওরপ্লত ঘাে তাপ্লও বা ে মাসন িাসরং। 

মাসন িাসরং প্লা কআ প্রসক্রো যার মািেপ্লম পরািীরা প্রওৃত উৎ  পরািমূও ওাযসওাপ 
প্রসক্রোর মাসওানা ককাপন করপ্লঔ তসব স্তান্তর ওপ্লর। এআ প্রসক্রোর মািেপ্লম, থস তার পরাি 
ত্ত্বা ঔুআপ্লে তবি সপ্লপ্লব েলৃেমান ে। 

পরািীরা তাপ্লের টাওা িার ওরপ্লত থসাৎ নবিভাপ্লব পাো টাওাপ্লও তবি ওরপ্লত বোে  বীমা 
 অসথসও পসরপ্লবাগুসপ্লও বেবার ওরার কঘিা ওপ্লর। ভুপ্লো পসরঘে সেপ্লে তাাঁরা কনপ্লেন ওপ্লর, 
কযমন, বীমার অওাপ্লর সওঙু সওপ্লন এবং তারপর কআ টাওা তুপ্ল কনে এবং তাপ্লের উপ্লেলে পূরণ 
প্লে ককপ্ল েসৃির বাআপ্লর ঘপ্ল যাে। 
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ভারত  সবেচপু্ল আ রওারী স্তপ্লর এআ িরপ্লনর মাসন িাসরংপ্লের প্রপ্লঘিা পেপ্লিপ কনোর কঘিা 
ঘপ্লঙ।  

2002 াপ্ল ৃ রওার মাসন িাসরং প্রসতপ্লরাি অআন প্রণেন ওপ্লরপ্লঙ। তারপরআ অআঅরসডএঅআ 
মাসন-িাসরং সবপ্লরািী সনপ্লেস সলওা চাসর ওপ্লরপ্লঙ, কঔাপ্লন বীমা পসরপ্লবার নপু্লরািওারী কক্রতার তে 
পসরঘে  সনিসারণ ওরপ্লত উপযুি পেপ্লিপ ূসঘত প্লেপ্লঙ, প্লন্নচনও কওাপ্লনা কনপ্লেন প্ল তা 
সরপ্লপাটস  ওরা এবং কও ম্পসওস ত থবা মাসন িাসরংপ্লের প্লন্ন ম্পসওস ত যথাযথ করওডস  রাঔার 
সবিান রপ্লেপ্লঙ। 

কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেস সলওা নযুােী, সনম্নসসঔত নসথগুস ংগ্র ওপ্লর প্রপ্লতেও কক্রতাপ্লও 
যথাযথভাপ্লব সঘসহ্নত ওরা চরুরী: 

1. ঠিওানা যাঘাআ 
2. াম্প্রসতও কফাপ্লটাগ্রাফ 
3. অসথসও বিা 
4. বীমা ঘুসির উপ্লেলে 

তাআ বেবা অনার মে কক্রতার পসরঘে প্রসতসষ্ঠত ওরপ্লত এপ্লচন্টপ্লও নসথগুস ংগ্র ওরা চরুরী: 

1. বেসির কিপ্লত্র – অআসড  ঠিওানার প্রমাণপত্র, পোন নম্বর  এনআএফটি উপ্লেপ্ললে বোপ্লের 
পূণসাঙ্গ সববরণ সেপ্লে পুপ্লরা নাম, ঠিওানা  কযাকাপ্লযাপ্লকর নম্বর ংগ্র ওরা 

2. ওপ্লপসাপ্লরপ্লটর কিপ্লত্র – াটিস সফপ্লওট ব আনওপ্লপসাপ্লরলন, কমপ্লমাপ্লরিাম  অটিস প্লও ব 
োপ্লাসপ্লেলন, বেবার কনপ্লেন ওরপ্লত পাোর ব োটসনস, পোন ওাপ্লডস র ওসপ ংগ্র 
ওরা 

3. পাটস নারসলপ ফাপ্লমসর কিপ্লত্র –করসচপ্লেলন াটিস সফপ্লওট (করসচসেওৃত প্ল), পাটস নারসলপ 
সডড, ফাপ্লমসর তরপ্লফ বেবাসেও কনপ্লেন ঘাাপ্লনার চনে এওচন পাটস নার বা ফাপ্লমসর 
এওচন ওমসঘারীপ্লও মঞ্জরু ওরা পাোর ব োটসনস, এআ িরপ্লনর বেসির পসরসঘসতর 
প্রমাণপত্র ংগ্র ওরা 

4. ট্রাি  ফাউপ্লিলপ্লনর কিপ্লত্র- পাটস নারসলপ্লপর মপ্লতা এওআরওম 

এঔাপ্লন কনাট রাঔা গুরুত্বপূণস কয এআ িরপ্লনর তথে পপ্লণের ক্র-কসংপ্লে াাযে ওরপ্লব এবং এটা 
এওা ােও সবপণন রঞ্জাম। 

 

ারাংল 

a) েস রঘনার প্রথম পযসাে প্লা কপ্রাপ্লপাচা ফমস যার মািেপ্লম বীমাওৃত সনপ্লচর ম্পপ্লওস   তাাঁর 
ওী বীমা ওরার প্রপ্লোচন তা চানাে 

b) পসস শুরুর অপ্লক কথপ্লওআ বস্তুকত তথে প্রওাপ্ললর ওতস বে কেঔা কেে, এবং পসসর ককাটা 
কমোেচপু্ল আ তা বা থাপ্লও 

c) কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর কলপ্ল বীমা কওাম্পাসনগুস ািারণত এওটি কখাণা বা প্রজ্ঞাপন চপু্ল  কেে, 
যা প্রস্তাবওপ্লও স্বাির ওরপ্লত ে। 
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d) এওটা কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর উপাোনগুসর মিে ািারণত ন্তভুস ি থাপ্লও: 

i. প্রস্তাবপ্লওর পুপ্লরা নাম 
ii. প্রস্তাবপ্লওর ঠিওানা  কযাকাপ্লযাপ্লকর সববরণ 
iii. স্বািে বীমার কিপ্লত্র বোপ্লের সবস্তাসরত সববরণ 
iv. প্রস্তাবপ্লওর কপলা, বসৃত্ত  বেবা 
v. বীমার বস্তুকত সবপ্লের সববরণ  পসরসঘসত 
vi. বীমাওৃত রাসল 
vii. পূবসবতী  বতস মান বীমা 
viii. কাওাপ্লনর সভজ্ঞতা 
ix. বীমাওৃত দ্বারা কখাণা বা প্রজ্ঞাপন 

e) মিেিতাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন এমন এওচন এপ্লচপ্লন্টর োসেত্ব থাপ্লও ছুাঁ সও ম্পপ্লওস  বীমাওৃপ্লতর 
কেো যাবতীে বস্তুকত তথে বীমাওারীপ্লও চানাপ্লনা সনসশ্চত ওরপ্লত। 

f) প্রস্তাবনা ঔুাঁটিপ্লে পরীিা ওরা  তা গ্রণ ম্পপ্লওস  সোন্ত কনোর প্রসক্রো অিাররাআটিং নাপ্লম 
পসরসঘত।  

g) স্বািে পসসপ্লত বীমাওৃতপ্লও এওটা প্রপ্লস্পক্টা কেো ে এবং প্রস্তাপ্লব তাাঁপ্লও কখাণা ওরপ্লত ে 
কয সতসন এটা পপ্ল প্লঙন এবং বপু্লছপ্লঙন 

h) সপ্রসমোম প্লা পাসরিসমও বা থস যা এওটা বীমা ঘুসির িীপ্লন বীমাওৃত বীমাওারীপ্লও কেন 
বীমার বস্তুকত সবে বীমা ওরার চনে। 

i) নকে, কওাপ্লনা স্বীওৃত বোসেং সবসনমে েস, কপািা মাসন ডস ার, কক্রসডট বা কডসবট ওাডস , 
আন্টারপ্লনট, আ-ট্রান্সফার, ডাআপ্লরক্ট কক্রসডট বা নোনে পেসতপ্লত সপ্রসমোম কেো যাে যা 
ওতৃস পি মপ্লে মপ্লে নপু্লমােন ওপ্লর থাপ্লও। 

j) বীমার ারাংলপত্র বীমার এওটা প্রমাণ কযঔাপ্লন এটা াকপ্লত পাপ্লর 

k) পসস প্লা এওটা অনষু্ঠাসনও নসথ যা বীমার ঘুসির এওটা প্রমাণপত্র। 

l) োরাসন্ট প্লা পসসপ্লত স্পিভাপ্লব উপ্লেসঔত এওটা লতস  যা ঘুসির তবিতার চনে অিসরওভাপ্লব 
কমপ্লন ঘপ্লত ে। 

m) পসসর সনসেসি কওাপ্লনা লতস াবী যসে আুে ওরার মে ংপ্ললািন ওরার েরওার পপ্ল , এওটা 
নসথর মািেপ্লম কআ ংপ্ললািন / পসরবতস নগুস ওরপ্লত ে যাপ্লও বা ে এপ্লিাসপ্লমন্ট বা 
তোেন। 

n) কঠপ্লনর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস সনেম প্লা পিগুসর উপ্লেলে বলেআ সবরাচ ওরপ্লব এবং এআ উপ্লেলে 
পসসপ্লত কেঔা যাপ্লব। 

o) মাসন িাসরং মাপ্লন প্লা পরািমূও উপাপ্লে পাো টাওাপ্লও অআনী টাওাে রুপান্তর এবং 
সবেচপু্ল   ভারপ্লত এর সবরুপ্লে কমাওাসবার অআন ঘা ুপ্লেপ্লঙ। 

p) এওচন এপ্লচন্টপ্লও কনা আর ওাপ্লিামার সনপ্লেস সলওা কমপ্লন ঘার োসেত্ব পান ওরপ্লত ে এবং এআ 
সনপ্লেস সলওা নযুােী চরুরী ওাকচপত্রগুস কনোর োসেত্ব পান ওরপ্লত প্লব। 
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মূ পক্ষরভাা 

a) পসস ফমস 
b) সগ্রম সপ্রসমোম প্রোন 
c) বীমার লংাপত্র 
d) সরসনউো কনাটি 
e) োরাসন্ট 
f) লতস  
g) এপ্লিাসপ্লমন্ট বা তোেন 
h) মাসন িাসরং 
i) কনা আর ওাপ্লিামার 
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অধ্যায় 8 
স্বাস্থয বীমা পণয 

 

অধ্যারয়র ভূক্ষমকা 

ভারপ্লতর বীমা কওাম্পাসনগুস কয সবসভন্ন িরপ্লণর স্বািে বীমার প্রস্তাব কেে, এআ িোে কম্পপ্লওস  
অপনাপ্লও এওটি পূণসাঙ্গ িারণা কেপ্লব। শুিুমাত্র এওটি পণে-কমসডপ্লক্লম কথপ্লও শুরু ওপ্লর লতাসিও সভন্ন 
িরপ্লণর পণে, উপযুি ওভার ঔুাঁপ্লচ কনোর চনে চনে কক্রতার ওাপ্লঙ রপ্লেপ্লঙ সবরাট সবসৃ্তত পঙন্ন। 
এআ িোপ্লে বেসি, পাসরবাসরও এবং ককাষ্ঠীর চনে রপ্লেপ্লঙ এমন সবসভন্ন স্বািে পপ্লণের তবসলিেগুস 
বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ। 

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. স্বািে বীমা পপ্লণের কিণীসবভাক 
B. স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লণ অআঅরসডএ-র সনপ্লেস সলওা 
C. াপাতাপ্ল ভসতস র িসতপূরণ বীমা 
D. টপ-অপ ওভার বা াআ সডডাপ্লক্টব বীমা েোন 
E. বসরষ্ঠ নাকসরও পসস 
F. িােী কবসনসফট ওভার – সপটা ওোল, চটি ুঔ 
G. েীখস কমোেী পসরঘযসা পণে 
H. ওসম্ব-কপ্রাডাক্ট 
I. পোপ্লওচ পসস 
J. কসরব ংপ্ললর চনে মাআপ্লক্রা বীমা  স্বািে বীমা 
K. রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা 
L. প্রিানমন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা 
M. প্রিানমন্ত্রী চনিন কযাচনা      
N. বেসিকত েখুসটনা  সবওাঙ্গতা ওভার 
O. তবপ্লেসলও ভ্রমণ বীমা 
P. গ্রুপ স্বািে ওভার 
Q. স্বািে কসভং োওাউন্ট 
R. স্বািে বীমা পসসর মূ িারাগুস 
S. ফাআ ওরা  সনপ্লেস সলওা বেবার ওরা 

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম প্লবন: 

a) স্বািে বীমার সবসভন্ন কিণীগুস বোঔো ওরপ্লত 
b) স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লণ অআঅরসডএ-এর সনপ্লেস সলওা বোঔো ওরপ্লত  
c) অচপ্লওর ভারতীে বাচাপ্লর যপ্লতা িরপ্লণর স্বািে বীমা পাো যাে ক সবপ্লে  অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
d) বেসিকত েখুসটনা বীমা বোঔো ওরপ্লত   
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e) মদু্রপাপ্ল র ভ্রমণ বীমা অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
f) স্বািে নীসতপ্লত মূ লতস াবী এবং িারাগুস বছুপ্লত  
g) অআঅরসডএ দ্বারা আুে ওরা ফাআ এবং সনপ্লেস সলওা ম্পপ্লওস  চানপ্লত। 

A. স্বাস্থয বীমা পরণযর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

1. স্বাস্থয বীমা পরণযর ভূক্ষমকা 

অআঅরসডএ-এর স্বািে বীমা সনেন্ত্রপ্লণর ংজ্ঞাে স্বািে ওভার প্লা সনম্নরূপ 

ংজ্ঞা 

‘‘স্বািে বীমা বেবা’’ থবা ‘‘স্বািে ওভার’’-এর থস প্লা বীমা ঘুসির ওাযসওাসরতা যা 
ুিতার মে ুসবিা থবা কমসডওো, প্লস্ত্রাপঘার থবা াপাতাপ্লর ঔরপ্লঘর ুসবিা, যার 
ন্তকসত প্লা অোসত সুবিা এবং েীখসপ্লমোেী যত্ন, ভ্রমণ বীমা এবং বোসিকত েখুসটনার মপ্লের 
ওভার। 

ভারতীে বাচাপ্লর কয িরপ্লণর স্বািে বীমা পণেগুস পাো যাে প্রওৃসতকতভাপ্লব তার কবসলর ভাক 
প্লা াপাতার ভক্ষতপ  করার পণয। এআ পণেগুস াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে এওচন বেসির 
কয ঔরঘগুস ে তাপ্লও ওভার ওপ্লর। অবার, এআ িরপ্লণর ঔরঘগুস ঔুবআ কবসল এবং সিওাংল 
মেআ তা ািারণ মানপু্লর নাকাপ্লর বাআপ্লর ে। তার ওারণ প্লা স্বািেপ্লবার ঔরঘ কবপ্ল  যাো, 
প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর প্রসক্রো, নতুন এবং অপ্লরা কবসল ঔরঘাপ্লপি প্রযুসির বাচাপ্লর অা এবং নতুন 
প্রচপ্লন্মর ুপ্লির িরণ। সতে বপ্লত, এওচন বেসি অসথসওভাপ্লব িম প্ল কআ বেসির পপ্লি 
স্বািে বীমা ঙা া এপ্লতা উচ্চ াপ্লরর ঔরঘ ামাপ্লনা ওঠিন প্লে যাপ্লচ্ছ। 

কআ ওারপ্লণ, স্বািে বীমা ঔবু গুরুত্বপূণস মূত েটুি ওারপ্লণর চনে: 

 কওাপ্লনা ুিতার কিপ্লত্র ক্রমক্ষডকযারর রুযাগ কু্ষবধ্া ক্রপরত আক্ষথপক ায়তা ক্রেয়া। 

 একজন বযক্ষক্তর ঞ্চয়রক বাুঁক্ষচরয় রাখা যা েপ্লতা ুিতার চনে নেভাপ্লব ঔরঘ প্লে 
কযপ্লত পাপ্লর। 

াপাতাপ্ল ভসতস থাওার ঔরপ্লঘর ওভার কেো প্রথম ঔুঘপ্লরা স্বািে বীমা পণে প্লা-কমসডপ্লক্লম-
১৯৮৬াপ্ল ৪টি রাষ্ট্রায়্ত্ত্ত কিপ্লত্রর বীমাওারীরা এর প্রবতস ন ওপ্লরসঙ। এআ কওাম্পাসনগুস অপ্লরা 
ওপ্লেওটি ওভাপ্লরর প্রবতস ন ওপ্লরসঙ কযমন প্রস্তাবপ্লওর ল্প বেপ্ল তাাঁপ্লের বর-পরবতী কমসডওো 
ঔরপ্লঘর চনে ভসবে অপ্লরাকে পসস, ভ্রমণ বীমার প্রস্তাব ভারীচ কমসডপ্লক্লম পসস এবং েসরদ্র 
মানপু্লর চনে চন অপ্লরাকে বীমা পসস। 

পরবতী মপ্লে কবরওারী কিপ্লত্রর বীমা কওাম্পাসনর চনে বীমা কিত্র উন্মিু ওরা ে, যার ফপ্ল 
স্বািে বীমা কিত্র  অপ্লরা বহু কওাম্পাসন এ কিপ্লত্র প্রপ্লবল ওপ্লর। তারফপ্ল এআ বেবা অপ্লরা 
প্রাসরত ে, এআ ওভারগুসপ্লত এপ্লা অপ্লরা বহু ংঔেও প্রওার এবং এপ্লা অপ্লরা ওপ্লেওটি নতুন 
ওভার। 

বতস মাপ্লন, স্বািে বীমা কিত্রটি বোপও পসরমাপ্লণ উন্নসত ওপ্লরপ্লঙ, স্বািে বীমাওারীরা এবং চীবন 
বীমাওারীরা ঙা া প্রাে ব ওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসন লতাসিও পপ্লণের প্রস্তাব সনপ্লে  উপসিত 
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প্লেপ্লঙ। যসে, কমসডপ্লক্লম পসসর প্রাথসমও সুবিার ওাঠাপ্লমা, কযমন, াপাতাপ্ল ভসতস  োর 
ঔরঘ, এঔপ্লনা বসাসিও চনসপ্রে িরপ্লণর বীমা রপ্লে ককপ্লঙ। 

আনপু্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি (কল্থ আনুপ্লরন্স) করগুপ্ললন, 2013 নযুােী 

1. চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী স্বািে বীমা পপ্লণের প্রস্তাব সেপ্লত পাপ্লর তপ্লব সতন 
বঙপ্লরর প্রপ্লতেও ব্লপ্লওর এওটা নেুনতম কমোপ্লের চনে এআ িরপ্লনর পণেগুসর সপ্রসমোম 
পসরবসতস ত থাওপ্লব, তারপর সপ্রসমোম পনুসবসপ্লবসঘত প্লত পাপ্লর এবং প্রপ্লোচনমপ্লতা ংপ্ললাসিত 
প্লত পাপ্লর। 

2. নন-াআফ এবং স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুস নেুনতম এও বঙর  প্লবসাচ্চ সতন 
বঙপ্লরর কমোপ্লে বেসিকত স্বািে বীমার প্রস্তাব সেপ্লত পাপ্লর, তপ্লব এপ্লিপ্লত্র পুপ্লরা কমোপ্লের 
চনেআ সপ্রসমোম পসরবসতস ত থাওপ্লব। 

2. স্বাস্থয নীক্ষতর তবক্ষলষ্টয 

স্বািে বীমা ািারণত ুিতা ংক্রান্ত কনপ্লেন ওপ্লর এবং তারফপ্ল ুিতার চনে কয ঔরঘপাসত 
প্লেপ্লঙ। মাপ্লছ মাপ্লছ, েপ্লতা বেসি এমন ুপ্লঔ অক্রান্ত ন যা ক্রসনও থবা েীখসওা িােী, 
অচীবপ্লনর থবা প্রসতসেপ্লনর চীবনিারপ্লণর ওাচওপ্লমস প্রভাব কফপ্লত পাপ্লর এবং ওঠিন ুপ্লঔ। 
েখুসটনাচসনত অখাপ্লতর ওারপ্লণ থবা েখুসটনার ওারপ্লণ যসে কওাপ্লনারওম সবওাঙ্গতা কেঔা কেে 
তারচনে ঔরঘাপাসত প্লত পাপ্লর। 

সবসভন্ন িরপ্লণর কক্রতার সবসভন্ন িরপ্লণর চীবননলী, ঔরপ্লঘর িমতা এবং স্বাপ্লিের বিার ওারপ্লণ 
তাাঁপ্লের ঘাসো সভন্ন রওপ্লমর প্লব। প্রপ্লতেও কক্রতা কিপ্লত্রর চনে তাাঁপ্লের উপযুি কওমন িরপ্লণর 
পপ্লনের প্রস্তাব কেো প্লব তার নওলা ওরার মে এআ সবেগুস মপ্লন রাঔা প্রপ্লোচন। কক্রতারা 
স্বািেবীমা কওনার মে ঘান তা কযন ুংত ে কযটি তাাঁপ্লের বরওম ঘাসোপ্লও ওভার ওরপ্লব। 
এওআমপ্লে, বৃত্তর গ্রণপ্লযাকেতা এবং বৃত্তর পসরমাণ চস ন ওরার চনে, স্বািে বীমা পণেপ্লও ািেী 
মপূ্লের রাঔা প্রপ্লোচন, কক্রতাপ্লের এবং কয েটি এআ পণেগুসপ্লও বাচারচাত ওরপ্লব তাাঁপ্লের কবাছার 
চনে কযন কটি চ থাপ্লও। 

স্বািে বীমা পপ্লণের এআ ওপ্লেওটি ওামে তবসলিে যা বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রতাপ্লের চনে সবসভন্ন 
অওাপ্লর চস ন ওরার কঘিা ওপ্লর। 

3. স্বাস্থয বীমা পরণযর ক্ষবসৃ্তত ক্রশ্রণীকরণ 

পপ্লণের নওলা কযমনআ কাও না কওন, স্বািে বীমা পণেপ্লও সবসৃ্ততভাপ্লব 3টিসবভাপ্লক কিণীওরণ ওরা 
যাে:  

a) িক্ষতপরুরণর কভার 

এআ পণেগুস স্বািে বীমা বাচাপ্লরর বৃৎ ংল কঠন ওপ্লর এবং াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে 
কয কমসডওো ঔরঘপাসত প্লেপ্লঙ কআ ঠিও ঔরঘটি বন ওপ্লর 

b) স্থায়ী কু্ষবধ্া কভার 
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‘াপাতাপ্লর ওোল’ সপ্লপ্লব পসরসঘত, এআ পণেগুস াপাতাপ্ল থাওার মে প্রসতসেন এওটি 
সনসেসি প্লের টাওা কেে। সওঙু পপ্লণের প্লঙ্গ ন্তকসত ওরা থাপ্লও সনিসাসরত মাত্রার প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর 
ুসবিার মপ্লতা পণে। 

c) গুরুতর অসু্থার কভার 

পূবস-বসণসত গুরুতর ুিতা কযমন হৃেপ্লরাক, কোও, ওোনার আতোসের মপ্লতা খটনার কিপ্লত্র 
এটি কাপ্লা পসরপ্ললাপ্লির চনে িােী সুবিা পসরওল্পনা। 

সবে চপু্ল  স্বািে এবং সবওাঙ্গতার বীমা এওপ্লঙ্গআ ওরা ে সওন্তু ভারপ্লত, বেসিকত েখুসটনা 
ওভারপ্লও ািারণত স্বািে বীমা কথপ্লও স্বািীনভাপ্লব সবসক্র ওরা ে। 

এমনওী কেপ্ললর বাআপ্লর থাওাওীন ঔরঘাপাসত স্বািে বীমার মপ্লিে ািারণত ন্তভুস ি ওরা ে না। 
এআ উপ্লেপ্ললে, পর এওটি পণে-ভারসচ স্বািে বীমা রট্রাপ্লভ-কওনার প্রপ্লোচনীেতা অপ্লঙ। 
শুিুমাত্র াম্প্রসতও মপ্লে, কবরওারী বীমাওারীপ্লের সওঙু োমী স্বািে বীমা পপ্লণের মপ্লিে সনেসমত 
স্বািে বীমা ওভাপ্লরর প্লঙ্গ ন্তভুস ি ওরা অপ্লঙ ভারসচ বীমা ওভার। এরচনে বলে সওঙু সনসেসি 
লতস  এবং লতস াবী প্রপ্লযাচে।  

4. ক্রেতার ক্রিত্র অনুযায়ী ক্রশ্রণীকরণ 

সনসেসি প্লিের কক্রতা কিত্রপ্লও মাথাে করপ্লঔ পপ্লণের পসরওল্পনা ওরা ে। প্রসত কিপ্লত্রর চনে ুসবিার 
ওাঠাপ্লমা, মূে সনিসারণ, অিাররাআটিং এবং মাপ্লওস টিং যপ্লথি সভন্ন িরপ্লণর। কক্রতার কিপ্লত্রর সভসত্তপ্লত 
পপ্লণের কিণীওরণ প্লা: 

a) বযক্ষক্তগত কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ঔুঘপ্লরা কক্রতাপ্লের এবং তাপ্লের পসরবাপ্লরর েেপ্লের 

b) ক্রগাষ্ঠী কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ওপ্লপসাপ্লরট ক্লাপ্লেন্টপ্লের। যার ন্তকসত প্লন ওমসঘারী এবং 
ককাষ্ঠী, ওভার কপপ্লে থাপ্লওন তাপ্লের েেরা 

c) রকারী প্রকল্প কযমন অরএসবোআ-এর মপ্লতা মা পসস কযঔাপ্লন চনংঔোর তেন্ত েসরদ্র 
ংল ওভার পান। 
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B. স্বাস্থয বীমার মান ক্ষনধ্পাররণ আইআরক্ষডএ-র ক্ষনরেপ ক্ষলকা 

এঔন বীমাওারীর ংঔো প্লনও কবপ্ল  ককপ্লঙ। তারা সবসভন্ন িরপ্লণর পপ্লণের প্রস্তাব সনপ্লে অপ্লঙ। কআ 
পণেগুসর সবসভন্ন বণসনা এবং তাপ্লের নানা িরপ্লণর লতস এবং বচস প্লনর ফপ্ল, বাচাপ্লর সবভ্রাসন্ত ততসর 
প্লেসঙ। কক্রতাপ্লের পপ্লি পণেগুসর তুনা ওরা এবং থাডস  পাটিস  প্রলাপ্লওর পপ্লি এপ্লওওটি 
কওাম্পাসনর পপ্লণের কপ্রসিপ্লত কক্লআম কেোর সবেটি তেন্ত চটি প্লে সকপ্লেসঙ। তার উপর, চটি 
ুিতার নীসতপ্লত, কওাপ্লনা স্পি নীসত সঙ না কয কওানটি চটি ুঔ বা কওানটি নে। স্বািে 
বীমা সলপ্লল্পর চনে তবেেুসতন কডটা রিণাপ্লবিণ ওরা ঔবু ওঠিন প্লে যাসচ্ছ। 

বীমাওারী, পসরপ্লবা প্রোনওারী, টিসপএ-রা এবং াপাতাগুস এবং বীমাওারী চনকপ্লনর সভপ্লযাক 
ংক্রান্ত সবভ্রাসন্ত ওাটাপ্লনার চনে, অআঅরসডএ, পসরপ্লবা প্রোনওারীরা, াপাতাগুস, কফডাপ্লরলন 
ব কঘম্বার ব ওমাস োি আিাসে’র স্বািে পরামলস ওসমটি এওপ্লঙ্গ তবঠপ্লও বপ্ল স্বািে বীমাে 
কওাপ্লনা এও িরপ্লণর মান সনিসারণ ওপ্লর কেোর চনে। এওটি ািারণ কবাছাপ ার সভসত্তপ্লত, 
অআঅরসডএ ২০১৩াপ্ল স্বাথে বীমাে সনসেসি মান সনিসারপ্লণর চনে সনপ্লেস সলওা চাসর ওপ্লর।  

মান সনিসারপ্লণর চনে এঔন চাসর ওরা সনপ্লেস সলওাে:  

1. বীমার পসরভাাে ািারণভাপ্লব বেবহৃত ংজ্ঞা 
2. চটি ুপ্লঔর ংজ্ঞা 
3. াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে িসতপুরণ নীসতর অতা কথপ্লও কয বস্তুগুস বাে  তার 

তাসওা 
4. কক্লআম ফমস এবং প্রাও-নপু্লমাসেত ফমস 
5. সব ওরার পেসত  
6. াপাতা কথপ্লও ঙা া পাোর মপ্লের ংসিপ্তার 
7. টিসপএগুস, বীমাওারী এবং াপাতাপ্লর মপ্লিে পাওা ঘুসি  
8. নতুন পসসর চনে অআঅরসডএ পাোর চনে মাপওাঠিওৃত ফাআ এবং  বেবারপ্লরর 

পেসত 

স্বািে প্রোনওারী এবং বীমা সলপ্লল্পর পসরপ্লবার মাপ্লনান্নেপ্লনর সেপ্লও এটি এওটি সবরাট ব  পেপ্লিপ 
এবং এটি স্বািে  স্বািে বীমার কডটা ংগ্রপ্ল থসপূণস াাযে ওরপ্লব। 
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C. াপাতার ভক্ষতপ র িক্ষতপরূণ পণয 

এওটি িসতপুরণ সভসত্তও স্বািে বীমা পসস প্লা ভারপ্লতর মপ্লিে বপ্লঘপ্লে প্রঘসত এবং বসাসিও 
সবসক্রত স্বািে বীমা পণে। সপএআউ-র বীমাওারীপ্লের দ্বারা অসলপ্লত কয ক্রমক্ষডরেইম পক্ষক্ষ সনপ্লে 
অা প্লেসঙ, কটিআ এওেম ককা ার সেপ্লওর মন ম্পন্ন স্বািে পণে এবং েীখস মে বাচাপ্লর 
উপব্ধ এওমাত্র পণে সঙ। যসে এআ পণে, ল্প সওঙু পসরবতস ন ওপ্লর, সবসভন্ন বীমাওারীরা সভন্ন 
ব্রোি নাপ্লমর িীপ্লন বাচাপ্লর প্রঘন ওরপ্লঙ। তবু কেপ্ললর মপ্লিে এঔন কমসডপ্লক্লআমআ বসাসিও 
সবসক্রত স্বািে বীমা। 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে িসতপূরপ্লণর পণেগুস াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লে কয ঔরঘপাসত 
ওরার প্রপ্লোচন ে তার কথপ্লও বেসিপ্লও ুরিা কেে। সিওাংল খটনার কিপ্লত্র, তারা াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওার মপ্লের সনসেসি সওঙু সেন অপ্লক এবং পপ্লরর ওভার সেপ্লে থাপ্লও, সওন্তু াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওার প্লঙ্গ যুি নে এমন ব ঔরঘ এর কথপ্লও বাে থাপ্লও। 

এমন ওভার কেো প্লে থাপ্লও ‘িসতপুরণ’-এর সভসত্তপ্লত, যা, ভাপ্লা ংল ওভার ওপ্লর থবা 
যাবতীে ঔরঘপাসত যা খপ্লটপ্লঙ থবা াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মে কয পসরমাণ থস ঔরঘ ওরা 
প্লেপ্লঙ। এটি েপ্লতা ‘ুসবিা’র সভসত্তপ্লত বীমা ওভাপ্লরপ্লচর সবপরীত প্লত পাপ্লর, কযঔাপ্লন সনসেসি 
খটনা (কযমন াপাতাপ্ল ভসতস  থাওা, চটি ুিতার করাক সনণসে থবা ভসতস থাওার প্রসতসেন) 
খটার মে কয পসরমাণটি কেো প্লব, কটি বীমা পসসপ্লত কযমন উপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ করওম এবং 
তার প্লঙ্গ অপ্ল কয ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটির কওাপ্লনা ম্পওস  কনআ। 

উোরণ 

স্ত্রী এবং ১৪বঙপ্লরর পতু্র ন্তানপ্লও সনপ্লে রখুর কঙাপ্লটা ংার। এওটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ 
কথপ্লও সতসন এওটি কমসডপ্লক্লআম পসস গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন, তাাঁর পসরবাপ্লরর ব েেআ যার িীপ্লন 
ওভার পাপ্লব। প্রতেপ্লওর চনে ১ি টাওার বেসিকত ওভার এআ বীমা সতসন ওপ্লরপ্লঙন। াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওার মে তাাঁপ্লের প্রপ্লতেপ্লও কমসডওো ঔরঘপাসতর চনে ১ি টাওা পযসন্ত পাপ্লবন। 

হৃেপ্লরাপ্লক অক্রান্ত োর ওারপ্লণ রখু াপাতাপ্ল ভসতস  প্লন এবং তাাঁর প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর প্রপ্লোচন। 
কমসডওো সব প্লা ১.২৫ি টাওা পযসন্ত। বীমা কওাম্পাসন পসরওল্পনার ওভাপ্লরচ নযুােী সে 
১ি টাওা এবং রখু তাাঁর সনপ্লচর পপ্লওট কথপ্লও বাসও ২৫,াচার টাওা সেপ্লত বািে প্লন।  

িসতপুরণ সভসত্তও কমসডপ্লক্লআম পসসর প্রিান তবসলিে সবস্তাসরতভাপ্লব সনপ্লঘ কেো প্লা, যক্ষে 
কভাররর ক্ষবক্ষভন্ন ীমা, অক্ষতক্ষরক্ত বজপ ন অথবা কু্ষবধ্া অথবা ক্ষকছু ংরযাজন পরণযর 
ক্রিরত্র যা বীমাকারীরা বাজারর ক্ষনরয় আরছ প্ররয়াগ করা রত পারর। ঙাত্রপ্লও পরামলস কেো 
প্লচ্ছ কয সনম্নসসঔত পণে ম্পপ্লওস  শুিুমাত্র এওটি বৃৎ ভাবনা এবং সতসন সনসেসি কয বীমাওারীর পণে 
ম্পপ্লওস  অপ্লরা কবসল চানপ্লত আচ্ছওু কপ্লিপ্লত্র তাাঁপ্লও বলেআ সনপ্লচপ্লও কসবপ্লে পসরসঘত ওসরপ্লে সনপ্লত 
প্লব। তাাঁর অপ্লরা প্ররয়াজন রা ক্ষকছু ক্রমক্ষডকযা পক্ষরভাা যা বযবার করা রত পারর, 
ক্রই ম্পরকপ  ক্ষনরজর জ্ঞান অজপ ন করর ক্রনয়া।  

1. ইনরপরলন্ট াপাতার ভক্ষতপ  থাকার মরয়র খরচ 

ুিতা/েখুসটনার ফপ্ল াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লে কয বেে প্লেপ্লঙ এওটি িসতপুরণ পসসপ্লত 
বীমাওৃতপ্লও কআ ঔরঘ কেো ে।  
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ব বেে েপ্লতা বনপ্লযাকে নে এবং সিওাংল পণে কয ঔরঘগুস ওভার ওপ্লর তা সনিসারণ ওপ্লর 
ািারণভাপ্লব যার ন্তভুস ি প্লা: 

i. াপাতা/নাসসং কাম কযমন খর, থাওা এবং নাসসংপ্লের ঔরঘ সেপ্লেপ্লঙ। এর ন্তভুস ি প্লা 
নাসসংপ্লের যত্ন, অরএম-র ঘাচস , অআসভ লুআড/রি বন/আপ্লঞ্জওলন কেোর ঘাচস  এবং 
এওআরওম ঔরঘ।  

ii. আনপ্লটনসভ কওোর আউসনট (অআসআউ)-এর ঔরঘ 

iii. লে সঘসওৎও, োনাপ্লিসি, সঘসওৎও, পরামলসওারী, সবপ্ললপ্লজ্ঞর সফ 

iv. োনাপ্লিটিও, রি, সক্সপ্লচন, পাপ্লরলন সথপ্লেটাপ্লরর ঘাচস , লে সঘসওৎার প্রপ্লোচনীে 
যন্ত্রপাসত 

v. কমসডসন এবং  িাক 

vi. ডাোসস, কওপ্লমাপ্লথরাসপ, করসডপ্লথরাসপ 

vii. কপপ্লমওার, সি িাপন, আনিা ওাসডস োও ভাপ্লভর প্রসতিাপন, ভাকুার কিনটপ্লর মপ্লতা 
লে সঘসওৎার প্রসক্রোে কয ওৃসত্রম যন্ত্র প্রসতিাপন ওরা ে  তার ঔরঘ 

viii. সঘসওৎার প্লঙ্গ যুি প্রাসঙ্গও োবপ্লরটসর/ডাোকনসিও পরীিা এবং নোনে কমসডওো 
ঔরঘপাসত 

ix. বীমাওৃপ্লতর যসে কওাপ্লনা ঙ্গ প্রসতিাপন ওরা ে তপ্লব োতার াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার চনে 
(ঙ্গটির ঔরঘ বাপ্লে) কয ঔরঘ প্লব 

এওটি সনেসমত াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের িসতপুরণ পসস শুিুমাত্র তঔনআ ওভার কেে যসে 
বীমাওৃত ২৪খন্টা বা তার কবসল মে াপাতাপ্ল ভসতস থাপ্লওন। যসে, প্লনও প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর কিপ্লত্র 
সঘসওৎা প্রযুসি, সঘসওৎার প্রসক্রোর এপ্লতাটাআ উন্নসত প্লেপ্লঙ কয তারচনে াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার 
প্রপ্লোচন ে না। বতস মাপ্লন কযমন কড-কওোর প্রসক্রোগুস, পৃথও পৃথও খটনা নযুােী কগুস 
সবপ্লল কড-কওোর কন্টার বা াপাতাপ্লআ পসরঘানা ওরা কযপ্লত পাপ্লর। কঘাপ্লঔর প্লস্ত্রাপঘার, 
কওপ্লমাপ্লথরাসপ; ডাোসস, আতোসের মপ্লতা সঘসওৎাপ্লও ড-কওোর প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর তাসওার িীপ্লন 
কিণীওরণ ওরা যাে এবং এআ তাসওা ক্রমােপ্লে কবপ্ল আ ঘপ্লপ্লঙ। এআগুস পসসর িীপ্লন ওভার 
ওরা ে। 

বসসবসভাপ্লক কেঔাপ্লন করাকীপ্লের ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর সবেটি এঔপ্লনা ভারপ্লত ঔুবআ ীমাবে, ঔবু ওম 
ংঔেও পণেআ রপ্লেপ্লঙ যা সপসড-র চনে ওভার সেপ্লে থাপ্লও। যসে, সওঙু পসরওল্পনা রপ্লেপ্লঙ 
কযঔাপ্লন বসসবসভাপ্লক সঘসওৎার ওভার কেো ে এবং তারপ্লঙ্গ যুি সঘসওৎপ্লওর সভসচট, সনেসমত 
কমসডওো পরীিা, োাঁত এবং ফাপ্লমসসর ঔরঘ এআ ওভাপ্লরর অতাে পপ্ল । 

2. াপাতার ভক্ষতপ  থাকার মরয়র প্রাক এবং পরবতী খরচ 

i. াপাতার ভক্ষতপ র প্রাক খরচ 

াপাতাপ্ল ভসতস  ে অপৎওাীন থবা পসরওসল্পত ে। যসে করাকী পসরওসল্পত প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর 
চনে যাে, তাপ্ল তাাঁর াপাতাপ্ল ভসতস র অপ্লক সওঙু ঔরঘ প্লে থাপ্লও। 
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ংজ্ঞা 

অআঅরসডএ স্বািে বীমা মান সনিসারণওারী সনপ্লেস সলওাে প্রাও-াপাতাপ্লর ঔরঘপ্লও বণসনা ওরা অপ্লঙ 
এমনভাপ্লব:  

বীমাওৃত বেসির াপাতাপ্ল ভসতস র ঠিও অপ্লক কয সঘসওৎাকত ঔরঘ প্লে থাপ্লও, যসে কটি : 

a) এআ সঘসওৎাকত ঔরঘগুস ওরা প্লেপ্লঙ ঠিও কয ওারপ্লণ বীমাওৃত বেসিপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস  ওরা 
প্লচ্ছ কআ এওআ ওারপ্লণ, এবং 

b) এমন াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার কিপ্লত্র আন-কপপ্ললন্ট াপাতাপ্ল ভসতস  থাওা বীমা কওাম্পাসন 
নপু্লমােন ওপ্লর। 

প্রাও াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার ঔরপ্লঘর ন্তভুস ি প্লত পাপ্লর পরীিা, ুি, সঘসওৎপ্লওর সফ 
আতোসে। এআ িরপ্লণর প্রাসঙ্গও ঔরঘ এবং াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার প্লঙ্গ যুি সবেগুস স্বািে 
নীসতর িীপ্লন ওভার পাো যাে। 

ii. াপাতার ভক্ষতপ  থাকার পরবতী খরচ 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে, সিওাংল খটনার কিপ্লত্র পুনরুোর এবং ফপ্লা অপ ংক্রান্ত 
ঔরঘ প্লত পাপ্লর। 

 

ংজ্ঞা 

াপাতা কথপ্লও ঙা া পাোর পরআ বীমাওৃত বেসির সঘসওৎাকত ঔরঘপাসত প্লে থাপ্লও, যসে 
কটি: 

a) বীমাওৃত বেসির ঠিও কয ওারপ্লণ াপাতাপ্ল ভসতস োর প্রপ্লোচন প্লেসঙ ঠিও করওম 
ওারপ্লণআ এমন সঘসওৎাকত ঔরঘ প্ল, এবং 

b) এরওম াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার কক্লআপ্লম আন-কপপ্ললপ্লন্টর াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার ঔরঘ বীমা 
কওাম্পাসন নপু্লমােন সেপ্লে থাপ্লও। 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার পপ্লর এওটি সনসেসি মেীমা পযসন্ত সঘসওৎাকত কয প্রাসঙ্গও ঔরঘ ে 
কটাআ াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার পরবতী ঔরঘ এবং তাপ্লওআ কক্লআপ্লমর ংল সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লত 
পাপ্লর। 

ুি, িাক, সঘসওৎপ্লওর পযসাপ্লাঘনা আতোসের অওাপ্লর কয াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার পরবতী ঔরঘ 
াপাতা কথপ্লও ঙা া পাোর পর প্লত পাপ্লর।এআ ঔরপ্লঘর প্লঙ্গ বলেআ ঙ্গসত থাওপ্লত প্লব 
াপাতাপ্ল থাওার মপ্লের সঘসওৎার প্লঙ্গ এবং কটিপ্লও স্বািে পসসর িীপ্লন ওভার প্লত প্লব। 

যসে াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের প্রাও এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওরার মেীমার মপ্লিে 
বীমাওারী কথপ্লও বীমাওারী পাথসওে প্লত পাপ্লর, সওন্তু বপ্লঘপ্লে প্রঘসত প্লা াপাতার ভক্ষতপ  
থাকার প্রাক ক্ষতক্ষরল ক্ষেন এবং পরবতী াট ক্ষেন পযসন্ত ওভার পাো যাে।  

পসসর িীপ্লন কয ওভার কেোর নপু্লমােন রপ্লেপ্লঙ কআ াসবসও বীমাওৃত রাসলর ংল সপ্লপ্লবআ 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার প্রাও এবং পরবতী ঔরঘ কেো ে। 
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a) ডক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইরজলন 

পসসিারওরা যসে ািারণত এআ ুসবিাটি বেবার ওপ্লরন না, এওটি বেসিকত স্বািে 
পসসপ্লত এমন বেবিা ওরা অপ্লঙ কয াপাতাপ্ল ভসতস  না ওপ্লর বাস প্লত কথপ্লওআ কয 
সঘসওৎা ওরা প্লব তার ঔরঘ বন ওরা প্লব। যসে, এর লতস  প্লা ুিতাটির চনে 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওারআ প্রপ্লোচন অপ্লঙ, সওন্তু করাকীর বিাটি এমন কয তাাঁপ্লও াপাতাপ্ল 
িানান্তর ওরা ম্ভব প্লচ্ছ না থবা াপাতাপ্ল িানেুাপ্লনর চনে তাাঁপ্লও ভসতস  ওরা ম্ভব প্লচ্ছ 
না। 

এআ ওভাপ্লর াধ্ারণত ক্ষতন ক্রথরক পাুঁচ ক্ষেরনর বা সত েফা থাপ্লও যার থস প্লা প্রথম সতন 
কথপ্লও পাাঁঘসেপ্লনর সঘসওৎার ঔরঘ বীমাওৃতপ্লওআ বন ওরপ্লত প্লব। সনসেসি ওপ্লেওটি ক্রসনও থবা 
প্রঘসত ুিতা কযমন াাঁপাসন, ব্রোআটি, ক্রসনও কনিাআটি এবং কনিাআটিও সপ্লরাম, 
ডাপ্লেসরো এবং কোপ্লট্রাএনপ্লটরাআটি  ব িরপ্লণর সডপ্লসন্ট্র, ডাোপ্লবটি কমসটা এসপপ্লপস, 
াআপারপ্লটনলন, আনলুপ্লেঞ্জা, ওাসল এবং সেস, জ্বপ্লরর মপ্লতা ুপ্লঔর সঘসওৎা ডসমসসোসর 
সট্রটপ্লমপ্লন্টর অতা কথপ্লও বাে রাঔা প্লেপ্লঙ। 

b) প্রচক্ষত বজপ ন 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওাওাীন িসতপুরণ পসসর েীপ্লন সওঙু প্রঘসত বচস নগুস সনপ্লঘ কেো 
প্লা : স্বািে বীমার মান সনিসারপ্লণ অআঅরসডএ-র সনপ্লেস সলওা, সবপ্লল ওপ্লর পসরসলি IV-এ 
সবস্তাসরতভাপ্লব প্রস্তাসবত বেসতক্রপ্লমর সভসত্তপ্লতআ এগুস ে। অআঅরসডএঅআ প্লেবাআপ্লট প্রাপ্ত 
সনপ্লেস সলওার প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লও ভাপ্লা ভাপ্লব পসরসঘত ওরাপ্লত পরামলস কেো প্লচ্ছ ঙাত্রপ্লের।   

বলেআ এওথা উপ্লেঔ ওরপ্লত প্লব কয ফাআ োি আউচ নপু্লমাসেত লতস াবী নযুােী যসে 
কওাপ্লনা বচস নপ্লও ঙা  কেো ে এবং কওাপ্লনা সতসরি বচস ন ঘাপাপ্লনা নে, তাপ্ল ওাপ্লিামার 
আনফপ্লমসলন সলট  পসসপ্লত অাোভাপ্লব কওথা উপ্লেঔ ওরপ্লতআ প্লব। 

1. পবূপ-উপক্ষস্থত অখু 

বেসিকত স্বািে পসরওল্পনার িীপ্লন এটি প্রাে ুসনসশ্চতভাপ্লবআ বাে থাপ্লও নতুবা কযপ্লতু এর থস 
প্লা সনসশ্চত ুিতাপ্লও ওভার কেো যা বীমাওারীর পপ্লি তেন্ত ছুাঁ সওর সবে সপ্লপ্লব প্রসতপন্ন 
প্লতা। স্বািে পসস গ্রণ ওরার মে ওভাপ্লরর অতাে অা প্রপ্লতেও বীমাওৃত বেসিপ্লওআ নেতম 
গুরুত্বপূণস সবে যা প্রওাপ্ললে চানাপ্লত প্লব তা প্লা তাাঁর কওাপ্লনা পূবস ুিতা/অখাপ্লতর আসতা 
রপ্লেপ্লঙ ওী না। এটিআ বীমাওারীপ্লও াাযে ওরপ্লব বীমার প্রস্তাবটি গ্রণ ওরা প্লব ওী না তা সির 
ওরপ্লত। 

ংজ্ঞা 

পূবস-উপসিত ম্পপ্লওস  অআঅরসডএ-এর মান সনিসারণওারী  বণসনা প্লা এমন 

‘‘এমন কয কওাপ্লনা বিা, ুিতা থবা অখাত থবা তারপ্লঙ্গ ম্পসওস ত বিা(গুস) 
যারচনে বীমাওারীর দ্বারা প্রথম পসসর নপু্লমােন ওরার ৪৮মা অপ্লক যার িণ বা সঘহ্ন সঙ 
এবং/থবা কটি সননসে ওরা প্লেপ্লঙ, এবং/থবা তারচনে সঘসওৎাকত পরামলস/সঘসওৎা াভ 
ওপ্লরপ্লঙন।’’  
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বসষৃ্কতটি প্লা: কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কআ মসা/পরুুপ্লর প্রথম পসস োর মে কথপ্লও, পসসপ্লত 
বণসনা ওরা এমন কয কওাপ্লনা িরপ্লণর পূবস-উপসিত বিা যা ৪৮মা পযসন্ত াকাতার বীমাওৃত 
বেসি 

1. চন সনেন্ত্রণ ওমসূঘী/রবরা/পসরপ্লবা 
2. ঘলমা/ওন্টাক্ট কন্স/সোসরং এআড বা িবণ াসেওা প্রভৃসতর ঔরঘ 
3. োাঁপ্লতর সঘসওৎার ঔরঘ যার চনে াপাতাপ্ল ভসতস  প্লত ে না 
4. প্লমসান প্রসতিাপন 
5. কাম সভসচট ঘাচস  
6. বেোত্ব/াবফাটিস সটি/ােতাে কভস িারণ পেসত 
7. সতিূতা (মরসবড প্লবসটি )-র সঘসওৎা 
8. াআসওোসট্রও  াআপ্লওাপ্লামোটিও মো 
9. প্রসতরণচসনত ত্রুটির ংপ্ললািনী প্লস্ত্রাপঘার 
10. কযৌন করাপ্লকর সঘসওৎা 
11. োতা বাঙাআপ্লের ঘাচস  
12. োডসমলন/করসচপ্লেলন ঘাচস  
13. মূোেন/করাক সনণসপ্লের উপ্লেপ্ললে াপাতাপ্ল ভসতস 
14. কয করাপ্লকর চনে ভসতস  প্লেপ্লঙ বা কয করাক সনণসে প্লেপ্লঙ তার প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও নে এমন 

আনপ্লভসিপ্লকলন/সঘসওৎার ঔরঘ 
15. করাকী যঔন করপ্লটপ্লরা ভাআরা সনণসে ে এবং/থবা এআঘঅআসভ/এআড প্রভৃসতপ্লত কভাপ্লকন, 

তার প্লঙ্গ প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব নাি কয কওাপ্লনা ঔরঘ 
16. কিম ক প্রসতিাপন / প্লস্ত্রাপঘার এবং মচতু ওরা 
17. যুে  পারমাণসবও ংক্রান্ত ওারণগুস 
18. করসচপ্লেলন ঘাচস , োডসমলন সফ, কটসপ্লফান, কটসসভলপ্লনর ঔরঘ, প্রািন প্রভৃসতর মপ্লতা 

মস্ত নন-কমসডওো অআপ্লটম 
19. কওাপ্লনা কক্লআম ওরার চনে কবসলরভাক পসসপ্লতআ ািারণভাপ্লব পসস শুরুর কথপ্লও 30সেপ্লনর 

এওটা প্লপিমান পবস প্রপ্লযাচে ে। এটা বলে এওটা েখুসটনার ওারপ্লণ াপাতাপ্ল ভসতস র 
কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে প্লব না। 

উোরণ 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরঘপাসতর ওভাপ্লরর চনে মীরা এওটি স্বািে বীমা পসস 
ওসরপ্লেসঙপ্লন। পসসপ্লত এওটি লতস  সঙ ৩০সেপ্লনর প্রাথসমও প্লপিার মেপপ্লবসর। 

েভূস াকেচনওভাপ্লব, সতসন পসসটি গ্রণ ওরার ২০সেন পর, মীরার মোপ্লসরো প্লা এবং ৫সেপ্লনর 
চনে তাাঁপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস থাওপ্লত প্লা। তাাঁপ্লও সবরাট পসরমাপ্লণ াপাতাপ্লর সব কমটাপ্লত প্লা। 

যঔন সতসন বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ তাাঁর বেে ম্পপ্লওস  পসরপ্ললাপ্লির চনে বপ্লন, তাাঁরা কক্লআমটির 
কপপ্লমন্ট সেপ্লত স্বীওার ওরপ্লা। ওারণ াপাতাপ্ল ভসতস োর খটনাটি খপ্লটসঙ পসস গ্রণ ওরার 
সেন কথপ্লও ৩০সেপ্লনর প্লপিার মেপপ্লবসর মপ্লিেআ। 

i. অরপিার ময় : এটি এমন করাপ্লকর কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে যার চনে ািারণ সঘসওৎা সপসঙপ্লে 
কেো এবং পসরওল্পনা ওরা কযপ্লত পাপ্লর। পপ্লণের উপর সনভস র ওপ্লর, প্লপিার মে 
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এও/েআু/সতন বঙর পযসন্ত প্রপ্লযাচে প্লত পাপ্লর। কআ করাকগুস প্লা ঙাসন, সবনাআন 
প্রিোটিও াআপারট্রসফ, কমপ্লনাপ্লরাসচো থবা ফাআপ্লব্রামাপ্লোমার ওারপ্লণ সপ্লিপ্লরওটসম, 
াসণসো, াআপ্লিাস, ওনপ্লচসনটা আন্টারনা করাক, মদ্বাপ্লর সফঘুা, লস, াআনাআটি 
এবং তারপ্লঙ্গ ম্পসওস ত করাক, কব্লাডার কথপ্লও পাথর রাপ্লনা, কাউট এবং বাত, 
ওোকুা করাক, কাউট এবং বাত, বেচসনত ওারপ্লণ সিঅথসারাআটি, 
সিপ্লপাপ্লরাস।  

c) উপব্ধ কভারররজর বাছাই 

i. বেসিকত ওভাপ্লরচ 

বীমাওৃত এওচন বেসি সনপ্লচপ্লও এবং তারপ্লঙ্গ তাাঁর পসরবাপ্লরর েে কযমন স্ত্রী, সনভস রসলী 
ন্তান, সনভস রলী মা-বাবা, সনভস রলী েশুর বা লাশুস , সনভস রলী ভাআ বা কবান আতোসের 
চনে ওভার কপপ্লত পাপ্লরন। সওঙু বীমাওারী অপ্লঙন যাাঁপ্লের কওাপ্লনা বািেবািওতা কনআ কয কওান 
সনভস রলীরা ওভার কপপ্লত পাপ্লরন। এমন সনভস রলী প্রপ্লতেপ্লওর চনে এওটি মাত্র পসসর িীপ্লন 
ওভার ওরা ম্ভব। শুিুমাত্র প্রসত বীমাওৃত বেসির চনে পৃথও বীমাওৃত রাসল সনসেসি ওরপ্লত 
প্লব। এআ িরপ্লণর ওভাপ্লর, পসসটি ঘাওাীন প্রসত বীমাওৃত বেসি তাাঁর চনে সনিসাসরত 
বীমাওৃত রাসলর বসাসিও পযসন্ত কক্লআম ওরপ্লত পাপ্লরন। প্রসত বীমাওৃত বেসির চনে তাাঁর বে 
এবং কয পসরমাণ বীমাওৃত রাসল সনবসাঘন ওরা প্লেপ্লঙ এবং নোনে করটিং ফোক্টর নযুােী 
সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব। 

ii. পাক্ষরবাক্ষরক ক্রলাটার 

পাসরবাসরও কলাটার পসস সপ্লপ্লব পসরসঘত সবওপ্লল্প, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানরা এবং সনভস রলী 
মা-বাবাপ্লও এওটি এওও বীমাওৃত রাসলর প্রস্তাব কেো ে যা ককাটা পসরবাপ্লরর মপ্লিেআ কলাট 
ওরপ্লব। 

উোরণ 

এওটি ঘারচপ্লনর পসরবার যসে ৫ি টাওার এওটি কলাটার পসস কনে, এর থস প্লা পসসটি 
ঘাওাীন মপ্লে, পসরবাপ্লরর এওচপ্লনর কবসল েপ্লের কক্লআম ংক্রান্ত োসব কমটাপ্লব থবা এওটি 
পসরবাপ্লরর এওচন েপ্লের বহু োসব ংক্রান্ত কক্লআম কমটাপ্লব। এআ বসওঙু সমসপ্লে কওাপ্লনাভাপ্লবআ তা 
৫ি টাওার কবসল ওভাপ্লরচ প্লব না। বীমার চনে প্রস্তাসবত পসরবাপ্লরর বপ্লঘপ্লে কবসল বেপ্লর 
বেসির বেপ্লর সভসত্তপ্লতআ ািারণত সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব। 

এআ পসসগুসর িীপ্লন ওভার এবং বাে কেোর সবেগুস এওআরওম প্লব। বাচাপ্লর 
পাসরবাসরও কলাটার পসসগুস চনসপ্রে প্লে উঠপ্লঙ। ওারণ এওটি াসবসও বীমাওৃত রাসলর 
িীপ্লন ককাটা পসরবার ওভার কপপ্লে যাে। যসুিঙ্গত সপ্রসমোপ্লম উচ্চতর স্তপ্লর যা বাঙাআ ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর। 

d) ক্ষবরল তবক্ষলষ্টয 

অপ্লকর কয কমসডপ্লক্লআম পণেগুস সঙ তার িীপ্লন প্রাথসমও িসতপুরপ্লণর কয প্রস্তাপ্লবর প্লঙ্গ ঘসত 
ওভাপ্লরপ্লচ কবল সওঙু পসরবতস ন এবং নতুন মূে যুি তবসলিে কযাক ওরা প্লেপ্লঙ। অমাপ্লের 
বলেআ এরওম সওঙু পসরবতস ন সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত প্লব। এটি মপ্লন রাঔা েরওার কয ব 
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ওটি পণে সনপ্লম্ন উসেসঔত ব ওটি তবসলিে বন ওরপ্লব না, এবং এটি বীমাওারী কথপ্লও 
বীমাওারী এবং পণে কথপ্লও পপ্লণের মপ্লিে পাথসওে থাওপ্লত পাপ্লর।  

 

i. উপ ীমা এবং ক্ররাগ ক্ষনধ্পাক্ষরত ীমা 

সওঙু পপ্লণের কিপ্লত্র করাক সনিসাসরত ীমা অপ্লঙ, কযমন, ওোটা র ীু্ যাক্ট বা ঙাসন। ওপ্লেওটির 
কিপ্লত্র অবার বীমাওৃত রাসলর প্লঙ্গ খপ্লরর ভা াপ্লও ংযিু ওপ্লর উপ ীমা ওরা অপ্লঙ, কযমন, 
প্রসতসেন খপ্লরর ভা া বীমাওৃত রাসলর ১লতাংল বা অআসআউ-র কিপ্লত্র বীমাওৃত রাসলর 
২লতাংলপ্লত ীমাবে ওরা অপ্লঙ। নোনে সবভাপ্লকর িীপ্লন ঔরঘ কযমন অআসআউ-র ঘাচস , 
টি-র ঘাচস  এবং এমনওী লে সঘসওৎপ্লওর সফ- ওী িরপ্লণর খর কনো প্লচ্ছ তারপ্লঙ্গ যুি 
থাপ্লও। খপ্লরর ভা ার কিপ্লত্র উধ্বস ীমা থাওপ্ল কটি নোনে সবভাপ্লকর কিপ্লত্র ঔরঘ ীমাবে 
ওপ্লর কেে এবং তারফপ্ল াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার াসবসও ঔরঘআ ওপ্লম যাে। 

ii. ক্রকা-ক্রপরমন্ট (ক্রাকমুরখ ক্রকা-ক্রপ বর) 

কওা-কপপ্লমন্ট প্লা এওটা স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাপ্লত বা ে 
পসসপ্লাডার/বীমাওৃত গ্রনীে কক্লআপ্লমর পসরমাপ্লণর এওটা সনসেসি ংল বন ওরপ্লবন। কওা-
কপপ্লমন্ট বীমাওৃত রাসলপ্লও ওসমপ্লে কেে না। 

বীমাওৃত যাপ্লত তাাঁর পঙন্ন বাঙাআপ্লের কিপ্লত্র তওস  থাওপ্লত পাপ্লরন এবং কস্বচ্ছাে তাাঁর ামসগ্রও 
াপাতা ঔরঘ ওমাপ্লত পাপ্লর তা এটা সনসশ্চত ওপ্লর। 

iii. ক্ষডডাক্ষিব বা ক্ষবরয়াজয 

সডডাসক্টব বা সবপ্লোচে প্লা এওটা স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যাপ্লত 
বা ে িসতপূরণ পসসর কিপ্লত্র কওাপ্লনা সনসেসি পসরমাণ টাওার চনে এবং সপটা ওোল 
পসসর কিপ্লত্র এওটা সনিসাসরত সেন/খন্টার ুসবিা কেোর চনে োেবে থাওপ্লব না বীমাওারী 
যা বীমা প্রপ্লযাচে প্লব বীমাওারীর প্রপ্লেে ুসবিার অপ্লক। সডডাসক্টব বা সবপ্লোচে বীমাওৃত 
রাসলপ্লও ওসমপ্লে কেে না। 

বীমাওারীপ্লের এটা সনসেসি ওরপ্লত ে কয বঙর সপঙু, চীবন সপঙু বা খটনা সপঙু সবপ্লোচে 
প্রপ্লযাচে প্লব সওনা এবং প্রপ্লযাচে সনিসাসরত সবপ্লোপ্লচের পসরমাণ।  

iv. অআঅরসডএঅআ দ্বারা নতুন বচস ন (এক্সকু্ললন) ঘা ু প্লেপ্লঙ এবং পপ্লর তার মান 
সনিসাসরত প্লেপ্লঙ : 

 কচপ্লনটিও করাক এবং কিম ক প্রসতিাপন/প্লস্ত্রাপঘার। 

 বাসেও এবং বা েীখসিােী সঘসওৎাকত/-সঘসওৎাকত কয কওাপ্লনা িরপ্লণর যন্ত্রপাসত যা 
বেবার ওরা প্লেপ্লঙ করাক সনণসে এবং থবা সঘসওৎার চনে। এর ন্তভুস ি প্লা 
সসপএসপ, সএসপসড, আনসফউলন পাম্প আতোসে, ঘার যন্ত্রপাসত কযমন কয কওাপ্লনা 
িরপ্লণর োওার, ক্রাঘ, কবল্ট, ওার, ওোপ, সিন্ট, সিঙ্গ, কব্র, িসওং 
আতোসে, ডাোপ্লবটিও ফুট েোর, গ্লুপ্লওাসমটার/থাপ্লমসাসমটার এবং এওআরওম ম্পসওস ত 
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সচসনপত্র আতোসে এবং কযপ্লওাপ্লনা িরপ্লণর সঘসওৎাকত যন্ত্রপাসত যা পরবতীওাপ্ল বাস  
আতোসেপ্লত বেবহৃত প্লব 

 াপাতাপ্লর িাযস ওরা কয কওাপ্লনা িরপ্লণর পসরপ্লবা ঘাচস , ারঘাচস , োডসমলন 
সফ/করসচপ্লেলপ্লনর ঘাচস  আতোসে 

 াপাতাপ্ল ভসতস র প্রাও থবা পরবতী মেওাপ্ল সঘসওৎপ্লওর বাস প্লত সভসচপ্লটর ঘাচস , 
োপ্লটনডোন্ট/ নাসসংপ্লের ঘাচস  

ািারণ বচস নীে সবেগুসর মানসনিসারণ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসডএঅআ। েো ওপ্লর কলপ্ল 
সতসরি ংপ্লযাচনটি কেঔুন। 

v. ক্রজান ক্ষভক্ষিক ক্ষপ্রক্ষময়াম 

ািারণত, সপ্রসমোমটি সনভস র ওপ্লর বীমাওৃত বেসির বে এবং বীমাওৃত রাসল যা সনিসাসরত 
ওরা প্লেপ্লঙ তার উপর। কক্লআপ্লমর উচ্চতর ঔরপ্লঘর চনে সনসেসি সওঙু কচাপ্লন সপ্রসমোপ্লমর পাথসওে 
ঘা ুওরা প্লেপ্লঙ, কযমন সেসে এবং মমু্বাআপ্লও ওপ্লেওটি বীমাওারী সওঙু সনসেসি পপ্লণের কিপ্লত্র 
বপ্লঘপ্লে কবসল সপ্রসমোম কচাপ্লনর ন্তকসত ওপ্লরপ্লঙ।    

vi. পবূপ উপক্ষস্থত ক্ররারগর কভাররজ 

সনেন্ত্রপ্লণর প্রপ্লোচপ্লনর েসৃিভসঙ্গপ্লত, পূবস-উপসিত করাক যা অপ্লক বাে কেো প্লেসঙ তা সনসেসি 
ওপ্লর ঘার বঙপ্লরর প্লপিার মপ্লের চনে উপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ। সওঙু বীমা কওাম্পাসন তাপ্লের কবসল 
সপ্রসমোপ্লমর সওঙু পপ্লণের কিপ্লত্র এআ মেওাটি ওসমপ্লে 2 এবং 3 বঙর ওপ্লরপ্লঙ। 

vii. পনুনপবীকরণ 

ওপ্লেওটি বীমাওারী অচীবপ্লনর পুননসবীওরণ ঘা ুওপ্লরপ্লঙ। এঔন, অআঅরসডএঅআ ব পসসর 
চনে এটিপ্লও বািেতামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ।   

viii. . ক্রড-ক্রকয়ার প্রক্ষেয়ার জনয কভাররজ 

সঘসওৎা সবজ্ঞাপ্লনর উন্নসতর ফপ্ল সবরাট ংঔেও প্রসক্রোআ এঔন কড-কওোর সবভাপ্লকর িীপ্লন 
ঘপ্ল এপ্লপ্লঙ। অপ্লক শুিমুাত্র াতটি প্রসক্রো সবপ্ললভাপ্লব কড-কওোপ্লরর িীপ্লন উপ্লেসঔত সঙ-
ঙাসন, সড এবং স, ডাোসস, কওপ্লমাপ্লথরাসপ, করসডপ্লথরাসপ, সপ্লথাসট্রপস এবং 
টনসপ্লওটসম। এঔন, ১৫০টির কবসল প্রসক্রো ওভার ওরা ে এবং তাসওাটি কবপ্ল আ ঘপ্লপ্লঙ।   

ix. প্রাক পক্ষক্ষ ক্রচক আরপর খরচ 

সঘসওৎাকত পরীিার ঔরঘ অপ্লক ম্ভাবে কক্রতাআ বন ওরপ্লতন। এঔন বীমাওারী কআ ঔরঘ 
পসরপ্ললাি ওপ্লর কেে। তপ্লব বলেআ যসে প্রস্তাবটি োেগ্রপ্লণর চনে কৃীত ে। ৫০% কথপ্লও 
১০০লতাংল পযসন্ত এআ পসরপ্ললাপ্লির পাথসওে ে। এঔন অআঅরসডএঅআ বািেতামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ 
কয স্বািে পরীিার ঔরপ্লঘর ন্তত ৫০লতাংল বীমাওারীপ্লও বন ওরপ্লতআ প্লব।   

x. প্রাক এবং পরবতী াপাতা কভাররর ময়পবপ 

সিওাংল বীমাওারী সবপ্ললত তাাঁপ্লের কবসল সপ্রসমোপ্লমর পণেগুসর কিপ্লত্র াপাতাপ্ল ভসতস র 
ওভাপ্লরর প্রাও এবং পরবতী মে বাস প্লে ৬০সেন এবং ৯০সেপ্লনর মেপবস ওপ্লরপ্লঙ। ওপ্লেওটি 
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বীমাওারী এআ ঔরঘগুসর পসরমাণ এওটি সনসেসি লতাংল পযসন্ত কক্লআপ্লমর পসরমাপ্লণর প্লঙ্গ যুি ওপ্লর 
সেপ্লেপ্লঙ, যা প্লবসাচ্চীমার সবোিীন। 

 

xi. অযাড অন কভার 

সবসভন্ন নতুন সতসরি ওভারপ্লওআ োড-ন ওভার বা ে। ওপ্লেওটি বীমাওারী এটি ঘা ু
ওপ্লরপ্লঙ। তারমপ্লিে ওপ্লেওটি প্লা : 

 মাতৃত্বকাীন কভার : বেসিকত পসসর িীপ্লন অপ্লক মাতৃত্ব কও ওভার ওরা কাপ্লতা 
না। সওন্তু এঔন সবসভন্ন িরপ্লণর প্লপিমান মেপবস  সিওাংল বীমাওারীআ এর প্রস্তাব 
সেপ্লে থাপ্লওন। 

 গুরুতর অসু্থতার কভার : সনসেসি সওঙু ুিতা কযগুস চীবন ংলেমূও এবং 
বেোপ্লপি সঘসওৎার কযাকে, তারচনে সওঙু কবসল োপ্লমর পপ্লণের িীপ্লন এআ সবওল্পটি 
পাো যাে।  

 বীমাকৃত রাক্ষলর পনুবপা : কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরার পর, বীমাওৃত রাসলটি (যা কক্লআমটি 
কেোর পর ওপ্লম যাে) বা সত সপ্রসমোম সেপ্লে পুনরাে তার মূ অওাপ্লর পুনবসা ওরা 
যাে। 

 এয়াইইউএএইচ-এর জনয কভাররজ-আয়ুরবপক্ষেক-ইউনাক্ষন-ক্ষদ্ধা- ক্রাক্ষমপযাথ : 
সওঙু পসস এোআআউএএআঘ-এর সঘসওৎার ঔরঘ বন ওপ্লর। এওটি সনসেসি লতাংল পযসন্ত 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার ঔরঘ বন ওরা ে। 

xii. মূযযকু্ত কভার 

মূে যুি ওভার ওপ্লেওটি িসতপুরণ পপ্লণের ন্তভুস ি অপ্লঙ যার তাসওা সনপ্লঘ কেো প্লা। এর 
ুসবিা বীমাওৃত রাসলর ীমা পযসন্ত পাো যাপ্লব। যা পসসর প্রসতটি ওভাপ্লরর তাসওাে সনসেসি 
ওরা অপ্লঙ। তপ্লব এটি কওাপ্লনাভাপ্লবআ াসবসও বীমাওৃত রাসলর কথপ্লও কবসল প্লব না। 

 বক্ষক্ষবপভারগর ক্ররাগীর কভার: কযমন অমরা চাসন কয ভারপ্লত স্বািেবীমা পণেগুস 
সিওাংল শুিমুাত্র াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের ঔরঘআ ওভার ওপ্লর। সওঙু কওাম্পাসন 
এঔন ওপ্লেওটি কবসল সপ্রসমোপ্লমর পসরওল্পনার িীপ্লন ীমাবে সওঙু ওভার বসসবসভাপ্লকর 
করাকীপ্লের ঔরপ্লঘর কিপ্লত্র সেপ্লে থাপ্লও। 

 াপাতারর কযাল: সনসেসি সওঙু মপ্লের চনে াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের 
প্রসতসেপ্লনর ঔরপ্লঘর এওটি সনসেসি বৃৎ ংল কেো প্লে থাপ্লও। ািারণত এআ মেপবসটি 
প্লা ৭সেপ্লনর যার কথপ্লও বাে থাপ্লও পসসর বাে কেোর কযাকে ২/৩সেন। ুতরাং, এআ 
ুসবিা শুিুমাত্র তঔনআ পাো যাপ্লব যসে াপাতাপ্ল ভসতস   থাওার এআ মেপবসটি 
বাে কেোর কযাকে এআ মেপপ্লবসর পপ্লর ে। এটি াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের 
কক্লআপ্লমর সতসরি সওন্তু পসসর াসবসও বীমাওৃত রাসলর মপ্লিে থবা এওটি পৃথও উপ-
ীমার মপ্লিে। 

 ক্ষরকভাক্ষরর কু্ষবধ্া: বৃৎ ংপ্ললর ুসবিা কেো ে যসে ুিতা এবং/থবা েখুসটনার 
চনে াপাতাপ্ল থাওার পুপ্লরা মেপবসটি ১০সেপ্লনর ওম না ে।  
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 োতার খরচ: পসসপ্লত কয লতস  এবং লতস াবী বণসনা ওরা অপ্লঙ কআ নযুােী ব  
কওাপ্লনা ঙ্গ প্রসতিাপপ্লনর খটনাে পসসটি োতার চনে যা  ঔরঘ ে তা পসরপ্ললাি ওপ্লর 
থাপ্লও। 

 অযােরুরন্পর পক্ষররলাধ্: পসসর তাসওাভুি সনসেসি ওরা এওটি ীমা পযসন্ত 
বীমাওৃত/বীমাওৃত বেসি োম্বুপ্লপ্লন্সর চনে কয ঔরঘ ওরপ্লবন তার ঔরঘ বন ওরা প্লব। 

 রে থাকা বযক্ষক্তর জনয খরচ: এটির িে প্লা বীমাওৃত বেসির াপাতাপ্ল ভসতস 
থাওার মে কয ঙ্গী তাাঁর প্লঙ্গ থাওপ্লবন তাাঁর ঔাবার, পসরবপ্লনর ঔরঘ ওভার ওরা। 
বৃৎ ংপ্ললর কপপ্লমন্ট থবা পসরপ্ললািমূও কপপ্লমন্ট পসসর লতস  নযুােী কেো প্লে 
থাপ্লও, যা পসসর তাসওা নযুােী ীমা সনিসারণ ওরা অপ্লঙ। 

 পাক্ষরবাক্ষরক বণপনা: ওপ্লেওটি স্বািে পপ্লণে পসরবাপ্লরর বণসনা এওটি পসরবতস প্লনর মপ্লিে সেপ্লে 
ককপ্লঙ। অপ্লক, প্রাথসমও বীমাওৃত, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানপ্লও ওভার কেোর নমুসত সঙ। 
এঔন প্লনও পসস অপ্লঙ কযঔাপ্লন মা-বাবা এবং েশুর-লাশুস  এওআ পসসর িীপ্লন 
ওভার কপপ্লত পাপ্লরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. টপ-আপ কভার বা াই ক্ষডডারিব বীমা প্লযান 

টপ-অপ ওভার বা াআ সডডাপ্লক্টব পসস নাপ্লম পসরসঘত। অন্তচস াসতও বাচাপ্লর সিওাংল মানু 
উচ্চ কওা-কপ পসস থবা ওভার সবীন করাক থবা সঘসওৎার চনে সতসরি সপ্লপ্লব টপ-অপ 
ওভার কওপ্লনন। যসে ভারপ্লত, টপ অপ ওভার প্রথপ্লম ঘা ুওরার কিপ্লত্র উচ্চ বীমাওৃত রাসলর 
ভাব থাওাপ্লওআ মপ্লন ওরা ে, সওন্তু এঔন অর খটনাটি তা নে। েীখস মে িপ্লর এওটি স্বািে 
পসসর িীপ্লন ৫,০০,০০০টাওাআ বসাসিও ওভার পাো কযপ্লতা। কওউ যসে কবসল মপূ্লের ওভার 
ঘাআপ্লতন তপ্লব সতসন বািে প্লতন সদ্বগুণ সপ্রসমোম সেপ্লে েটুি পসস সওনপ্লত। এআওারপ্লণআ বীমাওারীপ্লের 
দ্বারা টপ-অপ পসসগুস চনসপ্রে প্লেসঙ, সিওন্তু যা সনসেসি এওটি পসরমাপ্লণর(যাপ্লও বা ে 
ীমা) উচ্চ বীমাওৃত রাসল উপর ওভার সেত। 
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এআ পসসটি বরাবর ওাচ ওপ্লর এওটি ওম বীমাওৃত রাসলর প্রাথসমও স্বািে ওভাপ্লরর প্লঙ্গ এবং 
কটি পাো যাে তুনামূওভাপ্লব যুসিঙ্গত সপ্রসমোপ্লম। কযমন উোরণস্বরূপ, কয বেসিরা তাাঁপ্লের 
সনপ্লোকওতস ার দ্বারা ওভাপ্লরর ুসবিা পাপ্লচ্ছন তাাঁরা সতসরি ুরিার চনে টপ-অপ ওভার কবপ্লঙ 
সনপ্লত পাপ্লরন(প্রথম পসসর বীমাওৃত রাসলপ্লও ীমা সপ্লপ্লব করপ্লঔ)। এটি সনপ্লচর চনে এবং 
পসরবাপ্লরর চনে প্লত পাপ্লর, যা েভুস াকেচনওভাপ্লব সবপু ঔরপ্লঘর সঘসওৎার মে ওাপ্লচ কপ্লক কযপ্লত 
পাপ্লর। 

টপ-অপ পসসর িীপ্লন কক্লআম পাোর চনে কযাকে সবপ্লবসঘত প্লত প্ল, সঘসওৎাকত ঔরঘপ্লও 
(থবা ীমাপ্লও) পসরওল্পনার িীপ্লন কয সডডাসক্টব স্তর বাঙা প্লেপ্লঙ তার কবসল প্লত প্লব এবং 
কবসল সডডাসক্টব পসরওল্পনার িীপ্লন পসরপ্ললািটি প্লব কয পসরমাণ ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটিআ, কযমন, তা 
সডডাসক্টবপ্লর কবসল প্লব 

উোরণ 

এওচন বেসিপ্লও তাাঁর সনপ্লোকওতস া ৩ি টাওার বীমাওৃত রাসলর ওভার ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙন। সতসন ঐ 
3প্লির সতসরি পসস সপ্লপ্লব এওটি ১০ি টাওার টপ-অপ সনপ্লত পাপ্লরন।  

যসে এওবার াপাতাপ্ল ভসতস  োর ঔরঘ 5ি টাওা ে, প্রাথসমও কয পসসটি রপ্লেপ্লঙ কটি 
সতন ি টাওা পযসন্ত ওভার কেপ্লব, সওন্তু বাসও ে ুি টাওার বোপ্লন্স কেপ্লব এআ টপ-অপ পসস। 

টপ-অপ পসস কবল স্তা এবং এওও ১০ি টাওার এওটি পসসপ্লত ঔরঘ এওটি ১০ি টাওার 
টপ-অপ পসস (৩ প্লির সতসরি) তুনাে প্লনও কবসল প্লব। 

এআ ওভারগুস বেসির সভসত্তপ্লত এবং পাসরবাসরও সভসত্তপ্লত পাো যাে। এঔন বাচাপ্লর পসরবাপ্লরর 
প্রপ্লতেও েেপ্লও ওভার ওরার চনে বেসিকত বীমাওৃত রাসল বা পসরবাপ্লরর েেপ্লের মপ্লিে কলাট 
ওরপ্লব এমন এওও বীমাওৃত রাসলর প্রস্তাব পাো যাে। 

যসে টপ-অপ পসরওল্পনার কিপ্লত্র এমন প্রপ্লোচন থাপ্লও কয াপাতাপ্ল ভসতস র প্রসতটি খটনার মে 
সডডাসক্টব পসরমাণটিপ্লও কবসল প্লত প্লব, তাপ্ল কআ পসরওল্পনাপ্লও বা ে কযাটারোফ ক্ষভক্ষিক 
উচ্চ সডডাসক্টব পসরওল্পনা। এর থস প্লা, উপপ্লরর উোরপ্লণ কযমন বা প্লেপ্লঙ, প্রপ্লতেওটি 
কক্লআমপ্লও বলেআ ৩ি টাওার কবসল প্লত প্লব। 

যসে কয টপ-অপ পসরওল্পনাে পসসর মেপপ্লবসর মপ্লিে পর পর াপাতাপ্ল ভসতস  োর পর 
সডডাসক্টবপ্লর কবসল ঔরপ্লঘর নমুসত কেো ে তাপ্লও বা ে োসগ্রপ্লকট সভসত্তও উচ্চ সডডাসক্টব 
পসরওল্পনা থবা ভারতীে বাচাপ্লর যার পসরসঘসত প্লা ুপার টপ-অপ। এর থস প্লা কয, উপপ্লর 
কয উোরণ কেো প্লেপ্লঙ, প্রসতটি কক্লআম যুি ওরা ে এবং যঔন তা ৩প্লির কবসল প্লে যাে, 
তঔন টপ-অপ ওভার কক্লআপ্লমর টাওা কেো শুরু ওপ্লর। 

াপাতাপ্লর িসতপুরণ পসসপ্লত সিওাংল মান সনিসারণওারী লতস াবীপ্লত, লপ্লতস  এবং বাে কেোর 
বোপার এআ পণেগুসপ্লত প্রপ্লযাচে ে। সওঙু বাচাপ্লর, কযঔাপ্লন প্রাথসমও স্বািে ওভার রওার সেপ্লে 
থাপ্লও, কঔাপ্লন ািারণত কবসলরভাক কিপ্লত্র বীমাওারীরা শুিুমাত্র টপ-অপ ওভার কেোর বোপাপ্লরআ 
নমুসত কেে। 
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E. বক্ষরষ্ঠ নাগক্ষরক পক্ষক্ষ 

সনসেসি বে (কযমন, ৬০বঙপ্লরর কবসল বেী মানু) কপপ্লরাপ্লনার পর বসরষ্ঠ মানুপ্লের প্লনও 
মেআ ওভাপ্লরপ্লচর অতা কথপ্লও বাে কেো ে। এআ পসরওল্পনাটি তাাঁপ্লের চনেআ নওলা ওরা। 
ওভাপ্লরপ্লচর ওাঠাপ্লমা এবং বাে কেোর সবেগুস প্লনওটাআ াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের 
পসসর মপ্লতা। 

ওভাপ্লরচটি সনিসারণ ওরা এবং প্লপিার মেপবসটি সনপ্লে বেস্ক মানুপ্লের ুপ্লঔর সবেটিপ্লত সবপ্লল 
নচর কেো প্লেপ্লঙ। বীমাে প্রপ্লবপ্ললর বে সিওাংল প্লা ৬০বঙপ্লরর পপ্লর এবং অচীবন তা 
পুননসবীওরণ ওরা যাপ্লব। বীমাওৃত রাসলর বোসপ্ত প্লা ৫০,০০০ কথপ্লও ৫,০০,০০০টাওা পযসন্ত। 
সনসেসি সওঙু ুিতার কিপ্লত্র প্লপিার মেপবসটি সবসভন্নভাপ্লব প্রপ্লযাচে। উোরণ: এওচন বীমাওারী 
ঙাসনর চনে েপ্লতা ১বঙপ্লরর প্লপিার মেপবস করপ্লঔপ্লঙ এবং নে কওাপ্লনা বীমাওারীরা েপ্লতা 
প্লপিার মেপবসটিপ্লও ২বঙপ্লরর চনে করপ্লঔপ্লঙ। 
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অবার েপ্লতা সনসেসি কওাপ্লনা বীমাওারী সনসেসি কওাপ্লনা ুিতার কিপ্লত্র প্লপিার মেপবস রাপ্লঔ না 
সওন্তু েপ্লতা পর কওাপ্লনা বীমাওারীর চনে অপ্লঙ, উোরণ: সওঙু বীমাওারীর চনে াআনাাআটি 
েপ্লতা প্লপিার মেপপ্লবসর অতাে পপ্ল  না সওন্তু অবার ওপ্লেওটি বীমাওারী েপ্লতা এটিপ্লও 
তাপ্লের প্লপিার মেপপ্লবসর িারার মপ্লিে ন্তভুস ি ওপ্লর করপ্লঔপ্লঙ। 

সওঙু পসসপ্লত পূবস-উপসিত ুপ্লঔর চনে েপ্লতা এওটি প্লপিার মেপবস থবা ীমা সনিসারণ 
ওরা অপ্লঙ। াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের প্রাও-পরবতী ঔরপ্লঘর কিপ্লত্র ে াপাতাপ্লর কক্লআপ্লমর 
এওটি লতাংল কেো ে থবা এওটি উপ-ীমা কেো ে। এপ্লিপ্লত্র কযটি কবসল প্লব কটিআ 
কেো ে। সওঙু পসসপ্লত কযঔাপ্লন ঔরঘগুস ৩০/৬০সেন বা ৬০/৯০সেপ্লনর সনিসাসরত মেপপ্লবসর 
মপ্লিে ে কঔাপ্লন তারা ািারণ িসতপুরণ পসরওল্পনা নুরণ ওপ্লর। 

বসরষ্ঠ নাকসরও এমন বীমাওৃত বেসির চনে অআঅরসডএঅআ সবপ্লল সবিান বািেতামূও ওপ্লরপ্লঙ: 

1. বসরি নাকসরওপ্লের ফার ওরা স্বািে বীমা পপ্লণের চনে িাযস সপ্রসমোম প্লব নোযে, 
মথসনপ্লযাকে, স্বচ্ছ  যথাযথভাপ্লব প্রওাসলত। 

2. সপ্রসমোপ্লমর উপর কওাপ্লনা অিাররাআটিং কাসডং ফাযস ওরা প্ল বীমাওৃতপ্লও সসঔতভাপ্লব তূা 
চানাপ্লনা প্লব এবং পসস শুরুর অপ্লকআ এআ িরপ্লনর কাসডংপ্লের চনে পসসপ্লাডাপ্লরর কথপ্লও 
সনসেসি ম্মসত সনপ্লে কনো প্লব।  

3. মস্ত স্বািে বীমাওারী এবং টিসপএ-কও বেস্ক নাকসরওপ্লের কক্লআম  সভপ্লযাক ংক্রান্ত মস্ত 
খটনাপ্লও মািাপ্লনর চনে অাো বেবিা রাঔার প্রপ্লোচন। 

 
 
 
 
 

F. স্থায়ী ক্রবক্ষনক্ষফট কভার – ক্ষপটা কযাল, জট অুখ 

স্বািে বীমা পসসপ্লত এওচন বীমাওারীর বপ্লঘপ্লে বপ্ল া ছুাঁ সও প্লা পসসর ুসবিাগুসর 
প্রপ্লোচনীে এবং প্লযৌসিও  বেবার। যঔন চানা যাে কয করাকী এওটি স্বািে পসসর ওভাপ্লরর 
িীপ্লন অপ্লঙ, তঔন সঘসওৎও, লে সঘসওৎওরা এবং াপাতাগুস কআ করাকীপ্লের সতসরি 
সঘসওৎা ওরার কঘিা ওপ্লর। তারা াপাতাপ্ল থাওার মেপবসটিপ্লও েীখসাসেত ওপ্লর, প্রপ্লোচনীে 
করাক সনণসেওারী পরীিা এবং োপ্লবাপ্লরটসরর পরীিা ঘাসপ্লে যাে এবং তারফপ্ল সঘসওৎার ঔরঘ 
প্রপ্লোচনীে পসরমাপ্লণর কথপ্লও বাস প্লে কেে। বীমাওারীর ঔরপ্লঘর উপর অপ্লরা এওটি সবে প্রভাব 
কফপ্ল তা প্লা ক্রমাকত সঘসওৎাকত ঔরঘ কবপ্ল  যাো, ািারণত সপ্রসমোপ্লমর ার বা াপ্লনার 
তুনাে কবসল। 

এর উত্তর প্লা ুসবিার সনসেসি ওভার। বীমাওৃত বেসিপ্লও পযসাপ্ত ুরিা কেোর পালাপাসল, 
ুসবিার সনসেসি ওভার বীমাওারীপ্লও যুসিঙ্গত মপ্লের চনে ওাযসওরীভাপ্লব তাাঁর পসসর োম ঠিও 
ওরপ্লত াাযে ওপ্লর। এআ পপ্লণে, প্রসতটি বেবিার িীপ্লন ািারণভাপ্লব ো সঘসওৎাগুস কযমন, 
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আএনটি, পথোপ্লমাসচ, বপ্লটসট্রও এবং কােপ্লনাওসচ, আতোসের মপ্লতা সঘসওৎাগুস তাসওাবে 
ওরা অপ্লঙ এবং পসস এআ প্রপ্লতেওটির চনে প্লবসাচ্চ ওপ্লতা টাওা কেো প্লব কটি বা অপ্লঙ।  

উসেসঔত সঘসওৎার চনে কয পসরমাণ টাওাআ বীমাওৃত ঔরঘ ওপ্লর থাকুন না কওন সতসন কক্লআপ্লমর 
পসরমাণ সপ্লপ্লব সনসেসি ঐ পসরমাণ টাওাআ পাপ্লবন। এআ মস্ত প্রসতটি সঘসওৎার চনে কয পোপ্লওচ 
ঘাচস  প্রপ্লেে রপ্লেপ্লঙ ািারণত তার সভসত্ত প্লা এআ িরপ্লণর সঘসওৎার চনে যুসিঙ্গত ওী পসরমাণ 
ওরঘ প্লত পাপ্লর তার এওটি মীিা।  

ঔরপ্লঘর বওটি উপাোন পোপ্লওচ ঘাপ্লচস র মপ্লিে ন্তভুস ি থাপ্লও কযমন: 

a) খর ভা া,  
b) কপলাোপ্লরর সফ, 
c) করাক সনণসেওারী পরীিা, 
d) ুি, 
e) াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার প্রাও-পরবতী ঔঘর আতোসে। 

পপ্লণের উপর সনভস র ওপ্লর পোপ্লওচ ঘাপ্লচস র মপ্লিে এমনওী ঔাবার, পসরবন, োম্বুপ্লপ্লন্সর ভা া 
আতোসে ন্তভুস ি থাওপ্লত পাপ্লর। 

এআ পসসগুস পসরঘানা ওরা ঔুব চ ওারণ কক্লআম ওরার চনে প্রমাণ সপ্লপ্লব াপাতাপ্ল ভসতস 
থাওা এবং পসসর িীপ্লন কয ুিতাটি ওভাপ্লরর কযাকে কআগুস চমা সেপ্লআ যপ্লথি।  

সওঙু পপ্লণের পোপ্লওপ্লচ সনসেসি ুসবিার ওভাপ্লরর প্লঙ্গ প্রসতসেপ্লনর টাওার ুসবিা পাো যাে। ওভাপ্লরর 
অতাভুি এমন সঘসওৎার তাসওা ৭৫ কথপ্লও ২০০টি পযসন্ত সবসৃ্তত প্লত পাপ্লর। এআ সবসৃ্তত োটি 
সনভস র ওরপ্লব পণেটির মপ্লিে এআ সঘসওৎাগুসর ংজ্ঞার উপর। 

পসসপ্লত কঔা তাসওার মপ্লিে কয প্লস্ত্রাপঘার/সঘসওৎার উপ্লেঔ ওরা কনআ তারচনে সনসেসি এওটি 
রাসল কেোর বেবিা ওরা প্লেপ্লঙ। পসসর মেওাপ্লর মপ্লিে সবসভন্ন সঘসওৎার চনে বহু কক্লআম 
ওরা যাপ্লব। যসে কল পযসন্ত পসসর িীপ্লন কয বীমাওৃত রাসল বাঙাআ ওরা প্লেপ্লঙ তারমপ্লিেআ 
ীমাবে থাওপ্লব। 

ওপ্লেওটি সনসেসি ুসবিার বীমা পসরওল্পনা প্লা: 

 াপাতাপ্লর তেনসন্নন নকে বীমা পসরওল্পনা 

 চটি ুিতা বীমা পসরওল্পনা 

1. াপাতারর তেনক্ষন্দন নগে বীমা পক্ষরকল্পনা 

a) প্রক্ষতক্ষেরনর পক্ষরমারণর ীমা 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লে প্রসতসেন বীমাওৃত বেসিপ্লও াপাতাপ্লর নকে ওভাপ্লরপ্লচ এওটি 
সনসেসি রাসল কেো ে। তেনসন্নপ্লনর নকে ওভাপ্লরচ সভন্ন প্লত পাপ্লর (উোরণ সপ্লপ্লব)প্রসতসেন 
১৫০০ কথপ্লও ৫০০০টাওা থবা তার কবসল প্লত পাপ্লর। তেনসন্নন নকে টাওা কেোর কিপ্লত্র 
এওটি উচ্চ ীমা কেো ে প্রসত ুিতা এবং এওআপ্লঙ্গ পসসর মেীমার চনে, াোরণত 
যা এওটি বাসসও পসস ে। 

b) টাকা ক্রেয়ার ক্ষেরনর ংখযা 
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এআ পসসর সওঙু অওাপ্লরর মপ্লিে,  তেনসন্নন নকে কেোর সেপ্লনর ংঔোর প্লঙ্গ যুি ওরা 
অপ্লঙ কয ুঔটির চনে সঘসওৎা ওরা প্লচ্ছ তার। সঘসওৎা এবং প্রসতটির কিপ্লত্র ওপ্লতা সেন 
থাওা প্লচ্ছ তার মে সবস্তাসরত তাসওা ঘুসির লপ্লতস  কেো অপ্লঙ। এটি প্রপ্লতেও িরপ্লণর 
প্রসক্রো/ুিতার চনে কয তেনসন্নন নকপ্লের ুসবিার নমুসত কেো অপ্লঙ তাপ্লও ীমাবে 
ওরা।   

c) পথৃক কভার বা অযাড-অন কভার 

সওঙু বীমাওারী কযমন প্রস্তাপ্লবআ াপাতাপ্লর তেনসন্নন নকপ্লের পসস এওটি পৃথও পসস সপ্লপ্লব 
পাো যাে, যঔন, নে সওঙু কিপ্লত্র, এটি প্রঘসত িসতপুরণ পসসপ্লত এওটি োড-ন 
ওভার। এআ পসসগুস বীমাওৃতপ্লও অনুসঙ্গও ঔরপ্লঘর ওভাপ্লর াাযে ওপ্লর ওারণ কযপ্লতু এওটি 
সনসেসি রাসল কেো ে এবং এরপ্লঙ্গ সঘসওৎার অ ঔরঘ ম্পসওস ত থাপ্লও না। এওটি 
িসতপুরণ সভসত্তও স্বািে বীমা পসরওল্পনার িীপ্লন পাো সতসরি কয কওাপ্লনা কয ওভার 
পসসর িীপ্লন কেো ে কঔাপ্লন এআ নকে কেোর নমুসত অপ্লঙ।  

d) াক্ষপ্লরমন্টাক্ষর কভার 

এআ পসস প্রঘসত াপাতাপ্লর ঔরপ্লঘর পসসপ্লও াসেপ্লমন্ট ওরপ্লত পাপ্লর ওারণ কযপ্লতু এটি 
ািেওারী এবং অনুসঙ্গও ঔরপ্লঘর চনে এবং িসতপুরণ পসসর িীপ্লন কযমন বাে কেো, 
কওা-কপ আতোসের কিপ্লত্র কয ঔরঘ কেো ে না তার িসতপুরণ কেে। 

e) কভাররর অনযানয কু্ষবধ্া 

বীমাওৃপ্লতর েসৃিভঙ্গী কথপ্লও, এআ পসরওল্পনাটির কবল ওপ্লেওটি ুসবিা অপ্লঙ ওারণ কযপ্লতু এটি 
এওচন কক্রতার ওাপ্লঙ বোঔো ওরা চ এবং কআওারপ্লণ এটি অপ্লরা প্লচ সবসক্র ওরা যাে। 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মেপপ্লবসার মপ্লিে অ ঔরঘ যাআ কাও না কওন, এআ পসসটি 
সঘসওৎাকত মদু্রাফীসতপ্লও চে ওপ্লর ওারণ কযপ্লতু প্রসতসেন এওটি সনসেসি রাসল কেো ে। 
এওআপ্লঙ্গ, এমন বীমার ওভার গ্রণ ওরা এবং কক্লআপ্লমর মীমাংা ওরা সতেআ চ ওপ্লর 
কেো প্লেপ্লঙ। 

2. জট অসু্থতা পক্ষক্ষ 

এআ পণেটি ভয়াব ক্ররারগর কভার থবা িমা ক্রকয়ার কভার সপ্লপ্লব পসরসঘত। 

সঘসওৎা সবজ্ঞাপ্লনর উন্নসতর প্লঙ্গ প্লঙ্গ, মানু এঔন কবল সওঙু ব  িরপ্লণর ুঔ কযমন 
ওোন্সার, কোও, হৃেপ্লরাক আতোসে কথপ্লও কবাঁপ্লঘ যাপ্লচ্ছন। অপ্লক এমন করাক প্ল তার ফাফ 
প্লতা মতুৃে। অবার, এমন ব  িরপ্লণর ুিতা কথপ্লও কবাঁপ্লঘ সফরপ্ল মানপু্লর অেু যপ্লথি 
পসরমাপ্লণ কবপ্ল  যাে। যসে, এওটি ব  িরপ্লণর ুিতা কথপ্লও কবাঁপ্লঘ কফরার পর সঘসওৎার 
চনে সবপু ঔরঘ ে কযমন তঔন ে অবার কতমসন সঘসওৎার পরবতী চীবনিারপ্লণর ঔরঘ 
প্লনও কবপ্ল  যাে। কআওারপ্লণ চটি ুিতার শুরু োর থস প্লা এওচন বেসির 
থসননসতও সনরাপত্তার ছুাঁ সও কবপ্ল  যাো। 

a) চটি ুিতা পসস প্লা এমন এওটি ুসবিার পসস কযঔাপ্লন সনসেসিভাপ্লব উসেসঔত চটি 
ুিতা করাক  সনণসপ্লের পর এওটি ব  রাসলর ে পাোর সুবিা থাপ্লও। 

b) এটি সবসক্র ওরা ে 
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 এওটি পৃথও পসস সপ্লপ্লব থবা 

 ওপ্লেওটি স্বািে পসসপ্লত োড-ন সপ্লপ্লব থবা 

 সওঙু চীবন বীমা পসসপ্লত োড-ন ওভার সপ্লপ্লব 

ভারপ্লত, চীবপ্লনর পসসগুসর উপর ভর ওপ্লর বীমাওারীরা চটি ুিতার সুবিাগুস বপ্লঘপ্লে 
প্রঘসতভাপ্লব সবসক্র ওপ্লর এবং তারা েটুি িরপ্লণর অওাপ্লর তা সবসক্র ওপ্লর-দ্রুততর সঅআ ুসবিা 
পসরওল্পনা এবং পৃথও সঅআ ুসবিা পসরওল্পনা। যঔন এআ ুসবিাগুস সবসক্র ওরা ে কমে কয 
ুঔগুস ওভার ওরা প্লব তার ুসনসেসি বণসনা এবং ভাপ্লা োেগ্রণ ঔুবআ গুরুত্বপূণস। সবভ্রাসন্ত েরূ 
ওরার চনে, ২০টি ঔুব প্রঘসত চটি ুিতার ংজ্ঞা অআঅরসডএ স্বািে বীমা মানসনিসারণওারী 
সনপ্লেস সলওার িীপ্লন কেো অপ্লঙ। (েো ওপ্লর কলপ্ল কেো ংপ্লযাচনী কেঔনু)।   

যসে, প্রসতকূ বাঙাআপ্লের ম্ভাবনা (সিওাংল কয মানুপ্লের এর মািেপ্লম প্রভাসবত োর ম্ভাবনা 
কবসল তারা এআ বীমাটি কনে) আুে ওরার স্তপ্লরআ ঔুব কবসল এবং এটি গুরুত্বপূণস প্লা প্রস্তাবপ্লওর 
স্বাপ্লিের বিাটি সনসশ্চত ওপ্লর কনো। যপ্লথি তথে না থাওার েরুণ, বতস মাপ্লন চটি ুিতার 
পসরওল্পনার মূে সনিসারণ ওরপ্লত াাযে কনো প্লচ্ছ সরআন্সুরাপ্লসর তপ্লথের মািেপ্লম। 

c) চটি ুিতা প্লা ব  িরপ্লণর ুিতা যারফপ্ল শুিুমাত্র কয াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার 
ঔরঘ কবপ্ল  যাপ্লব তা নে, এরফপ্ল সবওাঙ্গতা, ঙ্গাসন, অপ্লের িসত আতোসে প্লত 
পাপ্লর এবং াপাতাপ্ল ভসতস োর পপ্লর েীখস পসরঘযসার প্রপ্লোচন প্লত পাপ্লর। 

d) চটি ুিতার এআ পসসগুস প্লনও মেআ াপাতাপ্লর িসতপুরণ পসসর প্লঙ্গ 
সতসরি সপ্লপ্লব  কনোর চনে ুপাসরল ওরা ে, যাপ্লত কয পসরবাপ্লরর েে এমন 
ুপ্লঔ অক্রান্ত প্লেপ্লঙ কআ পসরবারটি পসসর িীপ্লন কয িসতপুরণ কেো ে তা তাপ্লের 
অসথসও কবাছা ওসমপ্লে অনপ্লত াাযে ওরপ্লত পাপ্লর। 

e) বীমাওারী এবং পপ্লণের মপ্লিে চটি ুিতার কিপ্লত্র কয ওভার কেো ে তার তারতমে 
প্লত পাপ্লর, সওন্তু  াোরণ কযগুস ন্তভুস ি: 

 সনসেসি তীব্রতার ওোন্সার 
 কভীর মাপ্লোওারসডো আনফারওলন 
 ওপ্লরানাসর অটস াসরর প্লস্ত্রাপঘার 
 হৃেপ্লের ভাপ্লভর প্রসতিাপন 
 সনসেসি তীক্ষ্ণতার কওামা 
 করনা কফআসর 
 কোপ্লওর ফপ্ল িােী িণ 
 ব  ঙ্গ/কবান মোপ্লরা প্রসতিাপন 
 মাসল্টপ কলক্লপ্লরাস  
 কমাটর সনউরন করাক 
 প্লঙ্গর িােী পিাখাত  
 ব  েখুসটনার ওারপ্লণ িােী সবওাঙ্গতা 

চটি ুিতার তাসওাটি সির নে এবং তা সববসিসত প্লতআ থাপ্লও। ওপ্লেওটি অন্তচস াসতও 
বাচাপ্লর বীমাওারীরা লতস প্লও কিণীবে ওপ্লর ‘প্রিান’ এবং ‘সতসরি’ সপ্লপ্লব, এমনওী 
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োপ্লছআমার করাপ্লকর মপ্লতা পসরসস্তসতপ্লত তারা ওভার সেপ্লে থাপ্লও। ওঔপ্লনা ‘মরণাপন্ন 
ুিতা’ এআ ওভাপ্লরপ্লচর অতাে থাপ্লও তপ্লব বলেআ তারচনে প্লনও কবসল াপ্লর সপ্রসমোম 
সেপ্লত ে। 

f) সিওাংল চটি ুিতার পসস যঔন ুঔটির করাকসনণসপ্লের চনে এওটি ব  পসরমাণ 
টাওা কেে, কঔাপ্লন এমন ওপ্লেওটি পসস অপ্লঙ কযগুস ঔরপ্লঘর পসরপ্ললাপ্লির অওাপ্লর 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার ঔরঘ কেে। ওপ্লেওটি পণে উভে ওভারআ কযৌথভাপ্লব প্রস্তাব সেপ্লে 
থাপ্লও, কযমন, আন কপপ্ললপ্লন্টর াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর িসতপুরণ এবং 
পসসপ্লত উসেসঔত ব  কওাপ্লনা করাক সনণসে ওরা প্ল কথাও টাওা কেো ে।   

g) চটি ুিতার পসস ািারণত ২১ কথপ্লও ৬৫বঙর বেী বেসিপ্লের চনে উপব্ধ। 

h) এআ পসসর িীপ্লন কয বীমাওৃত রাসলর প্রস্তাব কেো ে তা যপ্লথি কবসল। ওারণ এমন 
ুপ্লঔর প্লঙ্গ কয েীখস কমোেী পসরঘযসার চনে কয অসথসও কবাছার সবেটি চস প্লে অপ্লঙ, 
কটিআ প্লা এআ পসসগুসর প্রাথসমও ওারণ।  

i) এআ পসসগুসর িীপ্লন ািারণত বীমাওৃত রাসলর ১০০% চটি ুঔটি সনসণসত োর 
পর সেপ্লে কেো ে। সওঙু কিপ্লত্র িসতপুরপ্লণর তারতমে বীমাওৃত রাসলর ২৫% কথপ্লও ১০০% 
পযসন্ত প্লত পাপ্লর। কটি সনভস র ওপ্লর পসসর লতস  এবং লতস াবী  ুিতার তীব্রতার 
উপর। 

j) এওটি মাপওাঠিওৃত লতস  যা ব চটি ুিতার নীসতপ্লত থাপ্লও তা প্লা এআ পসসর 
িীপ্লন কওাপ্লনা ুসবিা পাোর কযাকে প্লত প্ল তা পসস শুরুর মে কথপ্লও ৯০সেপ্লনর 
প্লপিার মেপপ্লবসর পরআ পাো যাপ্লব এবং ুিতার করাক সনণসপ্লের পর ৩০সেন কবাঁপ্লঘ 
থাওার িারাটি। কবাঁপ্লঘ থাওার িারাটি যুি ওরা প্লেপ্লঙ যাপ্লত এআ সুবিাটি ‘‘মতুৃের 
ুসবিা’’র প্লঙ্গ সবভ্রাসন্তওর না প্লে যাে। এটিপ্লও অপ্লরা কবসল ওপ্লর ‘‘কবাঁপ্লঘ থাওা 
(বাাঁঘা)র ুসবিা’’ সপ্লপ্লব বোঔো ওরা ে, যা প্লা, চটি ুিতার ওারপ্লণ কয ব 
ওঠিন বিা অপ্ল তাপ্লও সতক্রম ওরপ্লত পারার চনে কয ুসবিা কেো ে।  

k) চটি ুিতার পসস কনোর চনে কয মস্ত ৪৫ বঙপ্লরর কবলী বেী বেসি আচ্ছওু 
তাাঁপ্লের বলেআ ওপ্লঠার সঘসওৎাকত পরীিার মপ্লিে সেপ্লে কযপ্লত প্লব। ািারণত কযগুস 
বচস নীে তা স্বািে বীমা পপ্লণের মপ্লতা এওআ, সঘসওৎাকত পরামলস কনো থবা নুরণ 
ওরপ্লত বেথস প্ল, থবা প্লপিার মেপবসটিপ্লও এ াপ্লনার প্লিে কমসডওো সঘসওৎা 
সপসঙপ্লে কেো সনসেসিভাপ্লব বাে কেো প্লেপ্লঙ। 

l) পসসপ্লত ওভারওৃত কয কওাপ্লনা এওটি বা এওাসিও করাপ্লকর চনে বীমাওৃতপ্লও বীমাওারী মাত্র 
এওবারআ িসতপুরণ সেপ্লত পাপ্লর থবা এওাসিওবার থস-পসরপ্ললাি ওরপ্লত পাপ্লর তপ্লব কটা 
সনসেসি ীসমত ংঔেও বার। এওটা বীমার অতাে কওাপ্লনা বীমাওৃত বেসির ম্পপ্লওস  
এওবার িসতপূরণ কেো প্লে ককপ্লআ পসস মাপ্ত প্লে যাে। 

m) চটি বেসি পসসর প্রস্তাব কেো প্লে থাপ্লও গ্রুপগুসপ্লও সবপ্লল ওপ্লর ওপ্লপসাপ্লরটপ্লের যারা 
তাপ্লের ওমসঘারীপ্লের চনে পসস কনে। 
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G. েীঘপ ক্রময়ােী পক্ষরচযপা বীমা 

প্রতোসলত অে ুকবপ্ল  যাোে অচ সবপ্লে বেস্ক মানপু্লর ংঔো বা প্লঙ। বেস্ক চনংঔো বা ার 
াপ্লথ াপ্লথআ সবেচপু্ল  েীখস কমোেী পসরঘযসা বীমার গুরুত্ব বা প্লঙ।বেস্ক মানপু্লর েীখসপ্লমোেী 
পসরঘযসার প্রপ্লোচন এবং এরা কয কওাপ্লনা িরপ্লনর সবওাঙ্গতা বা পঙ্গপু্লত্ব অক্রান্ত প্লত পাপ্লরন। েীখস 
কমোেী পসরঘযসা মাপ্লন প্লা যাাঁরা কওাপ্লনা এও স্তপ্লরর ােতা ঙা া সনপ্লচপ্লের কেঔভা ওরপ্লত পাপ্লরন 
না এবং ভসবেপ্লত যাাঁপ্লের স্বািে ভাপ্লা থাওপ্লব না, তাাঁপ্লের চনে ব িরপ্লনর িারাবাসও ওমী বা 
নাসসং পসরঘযসা। 

েীখসপ্লমোেী পসরঘযসার চনে এঔাপ্লন ে ুিরপ্লণর পসরওল্পনা অপ্লঙ: 

a) পূবস-তসব পসরওল্পনা কযটি এওচন স্বািেবান বীমাওৃত সওপ্লনপ্লঙন তাাঁপ্লের ভসবেৎ 
সঘসওৎাকত ঔরপ্লঘর চনে এবং 

b) যঔন বীমাওৃপ্লতর েীখস কমোেী যপ্লত্নর প্রপ্লোচন প্লব কআ মে সবরাট প্লের টাওার 
সপ্রসমোপ্লমর সবসনমপ্লে চরুরী ঘাসোর পসরওল্পনা সওপ্লন রাপ্লঔ। 

সবওাঙ্গতার তীব্রতা (কবাঁপ্লঘ থাওার ম্ভাবে মেীমা)সনিসারণ ওপ্লর ুসবিার পসরমাণ। েীখস কমোেী 
পণেগুসর ভারতীে বাচাপ্লর চনসপ্রে প্লত এঔপ্লনা মে াকপ্লব।  

ভক্ষবয আররাগয পক্ষক্ষ 
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প্রথম সপ্র-ফাপ্লিড বীমা পসরওল্পনা প্লা ভসবে অপ্লরাকে পসস যা বাচাপ্লর সনপ্লে এপ্লসঙ ঘারটি 
রাষ্ট্রােত্ত ংিার ািারণ বীমা কওাম্পাসনগুস। ১৯৯০াপ্ল প্রথম ঘা ুপ্লেসঙ, এর প্রাথসমও িে 
সঙ বীমাওৃত বেসির বপ্লরর পর তাাঁর স্বাপ্লিের যপ্লত্নর চনে যত্ন কনো, এরচনে সতসন তাাঁর 
উৎপােপ্লন িম চীবনওাপ্ল সপ্রসমোম কেপ্লবন। এটি চীবন বীমা পসস কনোর মপ্লতা এওআরওম 
সঙ। শুিু পাথসওে প্লা এটি মতুৃের পসরবপ্লতস  ভসবেপ্লত তাাঁর সঘসওৎাকত ঔরঘ বন ওরপ্লব।  

a) ক্রডফাডপ  ক্রমক্ষডরেইম 

পসসটি প্লা এওিরপ্লণর কডফাডস  থবা ভসবেপ্লতর কমসডপ্লক্লআম পসসর মপ্লতা এবং কমসডপ্লক্লআম 
পসসর মপ্লতাআ ওভার কেে। প্রস্তাবও তাাঁর ২৫ কথপ্লও ৫৫বঙর বেপ্লর মপ্লিে কয কওাপ্লনা মপ্লে 
এআ প্রওপ্লল্প কযাক সেপ্লত পাপ্লরন।  

 

b) অবররর বয় 

গ্রাও ৫৫ কথপ্লও ৬০ বঙপ্লরর মপ্লিে তাাঁর বপ্লরর বে কবপ্লঙ সনপ্লত পাপ্লরন। সওন্তু লতস  প্লা 
তাাঁর কযাকোপ্লনর সেপ্লনর কথপ্লও তাাঁর পঙন্ন ওরা বপ্লরর বেপ্লর মপ্লিে স্পিতআ ৪বঙপ্লরর 
পাথসওে থাওপ্লত প্লব। পসসর বপ্লরর বেপ্লর থস প্লা প্রস্তাবটি আ ওরার মে বীমাওৃত 
কয বে বাঙাআ ওপ্লরপ্লঙন কটি এবং পসসর িীপ্লন ুসবিাগুস পাো শুরু ওরার প্লিে 
তাসওাে যা সনসেসি ওরা অপ্লঙ। কআ বে এসকপ্লে অনা যাপ্লব না। 

 

 

c) অবর-পবূপ ময় 

বর-পূবস মপ্লের থস প্লা প্রস্তাবটি গ্রণ ওরার সেন কথপ্লও শুরু প্লে এবং তাসওাে কযমন 
সনসেসি ওরা অপ্লঙ কআ পসসর বপ্লরর বেপ্ল কল ে। এআ মেপপ্লবসর মপ্লিে বীমাওৃত 
আনিপ্লমন্ট/এওও সপ্রসমোপ্লমর পসরমাণ কযমন প্রপ্লযাচে তা সেপ্লত থাওপ্লবন। বীমাওৃপ্লতর এওটি 
সবরাট প্লের সপ্রসমোম বা আনিপ্লমপ্লন্ট কেোর বাঙাআপ্লের ুপ্লযাক অপ্লঙ। 

d) প্রতযাার 

যসে, বীমাওৃপ্লতর বপ্লরর বেপ্লর অপ্লক থবা বপ্লরর কয বে সতসন বাঙাআ ওপ্লরপ্লঙন তার 
কয কওাপ্লনা এওটির অপ্লক তাাঁর মতুৃে ে থবা প্রওল্পটি কথপ্লও প্রতোার ওপ্লর কনোর আচ্ছা 
প্রওাল ওপ্লরন, তপ্লব সপ্রসমোপ্লমর উপযুি প্রতেপসপ্লণর নমুসত কেো প্লত পাপ্লর। বলে সবেটি 
পসসর িীপ্লন যসে কওাপ্লনা কক্লআম না ওরা ে তাপ্লআ সবপ্লবসঘত প্লব। যসে পুননসবীওরপ্লণ 
কেসর ে তাপ্ল তার প্লন্তাচনও বোঔোর কিপ্লত্র কঔাপ্লন সপ্রসমোম কেোর চনে ৭সেপ্লনর এওটি 
ন্তবসতী মেপবস কেো ে। 

e) বরােকরণ 

প্রওল্পটি বরােওরপ্লণর চনে প্রোন ওপ্লর। 

f) বজপ ন 
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পূবস-উপসিত করাক, ৩০সেপ্লনর প্লপিার মেপবস এবং কযমন কমসডপ্লক্লআপ্লম সনসেসি সওঙু ুপ্লঔর 
কিপ্লত্র প্রথম বঙরটি বাে কেো থাপ্লও এআ পসসটিপ্লত করওম কনআ। কযপ্লতু এটি এওটি 
ভসবেৎ কমসডপ্লক্লআম পসস, কআ ওারপ্লণ এটি যপ্লথি যুসিঙ্গত। 

g) ক্রগাষ্ঠী বীমার তারতময 

পসস ককাষ্ঠী সভসত্তপ্লত পাো যাে, কপ্লিপ্লত্র, ককাষ্ঠীপ্লত ঙাপ্ল র কয সুবিা অপ্লঙ কটি উপব্ধ 
ওরা যাে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. কক্ষে-ক্রপ্রাডাি 

ওঔপ্লনা, চীবন বীমা ংক্রান্ত পণেগুস স্বািে বীমা পণেগুসর প্লঙ্গ ংযুি থাপ্লও। পোপ্লওচ পেসতপ্লত 
অপ্লরা পণেপ্লও তুপ্ল িরার এটি এওটি ভাপ্লা উপাে কযঔাপ্লন েটুি বীমা এওপ্লঙ্গ অপ্লঙ এবং এওটি 
কবাছাপ াে প্রপ্লবল ওরপ্লঙ। 

কআওারপ্লণ, স্বাস্থয প্লা জীবন ংযকু্ত পরণযর থস প্লা এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর চীবন 
বীমা ওভার এবং এওটি ািারণ এবং/থবা পৃথও স্বািে বীমা কওাম্পাসনর স্বািে বীমার প্রস্তাব 
এওপ্লযাপ্লক পাো। 

পণেগুস কযৌথভাপ্লব েটুি বীমাওারী পসরওল্পনা ওপ্লর এবং তাপ্লও বাচারচাত ওপ্লর েটুি বীমাওারীর 
বন্টনওারী ঘোপ্লনপ্লর মািেপ্লম। যসে, কক্লআম কমটাপ্লনার মে পসসর কয ভাকটি অক্রান্ত প্লব কআ 
সনসেসি বীমাওারীআ তা কমটাপ্লবন। 

এআ পণেগুসর সডচাআন ওপ্লরন েচুন বীমাওারী এওপ্লযাপ্লক এবং উভে বীমাওারীরআ সবতরণ ঘোপ্লনপ্লর 
মািেপ্লম এর সবপণন ওরা ে। স্পিতআ এআ েআু কওাম্পাসনর টাআ-অপ্লপর ফপ্লআ এটা খপ্লট এবং 
বতস মান সনপ্লেস সলওা নুাপ্লর এআ িরপ্লনর টাআ-অপ কয কওাপ্লনা মপ্লেআ কওবমাত্র নপু্লমাসেত এওচন 
চীবন বীমাওারী  এওচন নন-াআফ বীমাওারীর মপ্লিেআ। সবপণন, পসস পসরপ্লবা োন  
সভন্ন ঔরঘগুস ভাকাভাসক ওরপ্লত এআ কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে এওটা মপ্লছাতা পত্র স্বািসরত প্লত প্লব 
এবং পসস পসরপ্লবা োপ্লনর মাপওাঠি  সপ্রসমোম ট্রান্সসমলপ্লন এআ মপ্লছাতা থাওপ্লত প্লব। 
বীমাওারীপ্লের মপ্লিে কয কওউ টাআ-অপ্লপর চনে অআঅরসডএঅআ-র নপু্লমােন ঘাআপ্লত পাপ্লর। ঘুসিটা 
এওটা েীখসপ্লমোেী প্রওৃসতর ো উসঘত এবং বেসতক্রমী পসরসিসত  অআঅরসডএঅআ-র ন্তুসি 
ঙা া টাআ-অপ কথপ্লও প্রতোার নপু্লমাসেত প্লব না।  
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সবসভন্ন পসরপ্লবা কেোর চনে এওটা ংপ্লযাক সবন্ন ুসপ্লপ্লব পসস পসরপ্লবা চতর ওরাে এওটা 
গুরুত্বপূণস ভূসমওা পান ওরপ্লত এওটি সড বীমাওারী সপ্লপ্লব ওাচ ওরপ্লত পারস্পসরওভাপ্লব ম্মত 
ে বীমা কওাম্পাসনগুসর এওটি। সড বীমাওারী অিাররাআটিং  পসস পসরপ্লবাপ্লও চতর 
ওরপ্লত এওট ব  ভূসমওা পান ওপ্লর। তপ্লব কক্লআম  ওসমলন পসরপ্ললাি ামাে ংসিি 
বীমাওারীরাআ, পসসর কওান কওলন িসতগ্রি প্লেপ্লঙ তার সভসত্তপ্লত।  

‘ওসম্ব পণে’ ফাআ ওরার মপ্লে আুে ওরা ফাআ  বেবার সনপ্লেস সলওা নুরণ ওরপ্লত প্লব এবং 
পৃথও পৃথওভাপ্লব নমুসত সনপ্লত প্লব। উভে ছুাঁ সওর সপ্রসমোম উপাোন পসসপ্লাডারপ্লের ওাপ্লঙ 
অাো অাোভাপ্লব সঘসহ্নত  প্রওাল ওরা প্লব, প্রাও-সবসক্র এবং সবসক্র-পরবতী উভে পযসাপ্লেআ 
এবং পসস নসথ, ক সটাপ্লরঘার প্রভৃসতর মপ্লতা মস্ত নসথপ্লত তা থাওপ্লব। 

বেসিকত বীমা পসস সপ্লপ্লব এবং গ্রুপ বীমা সভসত্ত উভেভাপ্লবআ পণে বেবার ওরা প্লত পাপ্লর। 
তপ্লব স্বািে বীমা কলাটার পসসর কিপ্লত্র, সবশুে কমোেী চীবন বীমা ওভাপ্লরচ পসরবাপ্লরর নেতম 
করাচপ্লকপ্লর েপ্লের উপর নপু্লমাসেত প্লব সযসন বীমাপ্লযাকে স্বাপ্লথসর স্বািে বীমা পসসর এবং ংসিি 
বীমাওারীর অিাররাআটিং সবসি নযুােী এওচন প্রস্তাবও। 

বীমাওৃপ্লতর ওাপ্লঙ সি ওু পলাপ্লনর ুপ্লযাক থাপ্লও এবং ামসগ্রওভাপ্লব ওসম্ব পপ্লণের কিপ্লত্র এটা 
প্রপ্লযাচে ে। তপ্লব ওসম্ব পপ্লণের স্বািে ংপ্ললর ংসিি –নন-াআফ/স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনর 
ওাঙ কথপ্লও পসসপ্লাডাপ্লরর পুননসবীওরপ্লণর সিওার থাপ্লও। 

উভে বীমাওারীর প্রতেি সবপণন ঘোপ্লন, কব্রাওার  কযৌসকও বেসিকত  ওপ্লপসাপ্লরট এপ্লচপ্লন্টর 
মািেপ্লম ওসম্ব পপ্লণের সবপণন ওরা কযপ্লত পাপ্লর, তপ্লব বোে করফাপ্লর বেবিার মািেপ্লম নে। তপ্লব 
যাাঁরা কওাপ্লনা বীমাওারীর পপ্লণের সবপণপ্লনর চনে নপু্লমাসেত নন তাাঁরা মিেিতাওারী প্লত পাপ্লরন না। 

কপ্রাপ্লপাচা  ক সটাপ্লরঘাপ্লর সনসেসি সওঙু প্রওাল ওরপ্লত ে কযমন কয তবসলিেগুসপ্লত েআু 
বীমাওারী চস ত নে, ওারা কক্লআম সনষ্পসত্ত ওরপ্লব, উভপ্লের পুননসবীওরণ ম্পসওস ত সবে থবা 
বীমাওৃপ্লতর পঙন্নমাসফও ওভাপ্লরর নেতম, পসরপ্লবার ুসবিা প্রভৃসত। 

এআ বেবার পসরপ্লবাে তথেপ্রযুসিপ্লও লিমথস এবং সবপ্লচা  প্লত প্লব, যার থস প্লা প্রপ্লোচন 
নযুােী েপু্লটা বীমাওারীর মপ্লিে কডটার বোপও আসন্টপ্লগ্রলন ে এবং অআঅরসডএঅআ-কত কডটা 
কচনাপ্লরলন ওরা যাে। 

 

I. পযারকজ পক্ষক্ষ 

এওটি মাত্র তপ্লথের িীপ্লন, পোপ্লওচ থবা অপ্লো ওভার ংযুি ওভার কেে। 

উোরণ সপ্লপ্লব বা যাে, বেবার নোনে কিণীপ্লত কযমন াউপ্লাডার পসস, লপসওপাস 
পসস, সফ পোপ্লওচ পসস আতোসেপ্লত ওভার অপ্লঙ। কযঔাপ্লন, এওটি পসসর িীপ্লন সবসভন্ন 
বাস্তসবও ম্পে কযমন বাস , ামগ্রী আতোসের চনে ওভার কঔাাঁচা ে। এআ িরপ্লণর পসসগুসপ্লত 
এওটি সনসেসি বেসিকত ীমানা বা োসেপ্লত্বর ওভার ন্তভুস ি ে। 

স্বািে বীমার পোপ্লওচ পসসর উোরপ্লণ ংযুিভাপ্লব চটি ুিতা ওভাপ্লরর ুসবিার প্লঙ্গ 
িসতপুরপ্লণর পসস এবং এমনওী চীবন বীমা পসস এবং াপাতাপ্ল তেনসন্নন নকপ্লের ুসবিা  
িসতপুরপ্লণর পসস ন্তভুস ি। 
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ভ্রমণ বীমার কিপ্লত্র, কয পসসর প্রস্তাব ওরা ে কটি এওটি পোপ্লওচ পসস। তারমপ্লিে শুি ু
স্বািে বীমা ওভার ওরা থাপ্লও না, এওআপ্লঙ্গ েখুসটনাচসনত মতুৃে/সবওাঙ্গতার সুবিার পালাপাসল 
ুিতা/েখুসটনা, পরীসিত মাপপ্লত্রর াসরপ্লে যাো বা কেসরপ্লত অা, পাপ্লপাটস  এবং ডকুপ্লমন্ট 
াসরপ্লে যাো, ম্পে/বেসিকত িসতর চনে তৃতীে পপ্লির োেবেতা, ভ্রমণ বাসত প্লে যাো 
এবং এমনওী াআচোপ্লওর ওভাপ্লরর ুসবিা থাপ্লও। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. গক্ষরব অংরলর জনয মাইরো বীমা  স্বাস্থয বীমা 

মাআপ্লক্রা-বীমা পণে সনসেসিভাপ্লব পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ গ্রামীণ এবং ংকঠিত কিপ্লত্রর ওম অপ্লের 
বেসিপ্লের ুরিা কেোর িে সনপ্লে। ওম অপ্লের মানুপ্লের সনপ্লে ততসর প্লেপ্লঙ অমাপ্লের চনংঔোর 
এওটা ব  ংল এবং ািারণত তাাঁপ্লের কওাপ্লনা স্বািে সনরাপত্তার ওভার থাপ্লও না। কআওারপ্লণ, 
াপ্লিের মপ্লিে থাওা সপ্রসমোম  এআ ওম মপূ্লের পণে এবং ুসবিার পোপ্লওচ ঘা ুওরা প্লেপ্লঙ যাপ্লত 
এআ মানুপ্লের াাযে ওরা যাে। তাাঁরা যাপ্লত প্রঘসত ছুাঁ সওগুসর কমাওাসবা ওরপ্লত পাপ্লরন এবং 
তার কথপ্লও পুনরুোর ওরপ্লত পাপ্লরন কআ প্লিে। মাআপ্লক্রা বীমাটি অআঅরসডএ মাআপ্লক্রা বীমা 
সনেন্ত্রণ, ২০০৫-এর িীপ্লন। 

এআ পণেগুসপ্লত সপ্রসমোম াপ্লক ঔুব ওম এবং অআঅরসডএ মাআপ্লক্রা বীমা সনেন্ত্রণ, ২০০৫-এর 
পরামলস নযুােী ািারণভাপ্লব, বীমাওৃত রাসল ৩০,০০০টাওার ওম ে। এআ ওভারগুস কবসলরভাক 
সবসভন্ন ম্প্রোপ্লের ংকঠন থবা কবরওারী কস্বচ্ছাপ্লবী ংকঠন (এনসচগুস) তাপ্লের েেপ্লের 
চনে কনে। অআঅরসডএ‘এর গ্রামীণ এবং ামাসচও কিপ্লত্রর বািেবািওতাে অপ্লরা প্রপ্লোচন ে কয 
বীমাওারীরা তাপ্লের পসসগুসর এওটি সনসেসি নপুাত তারা মাআপ্লক্রা-বীমা পণে সপ্লপ্লব সবসক্র 
ওরপ্লব। এর মািেপ্লম বীমা অপ্লরা কবসল মানপু্লর ওাপ্লঙ কপৌাঁপ্লঙ যাপ্লব। 

মাপ্লচর েসরদ্র ংপ্ললর মানুপ্লের ঘাসো পুরণ ওরার চনে সপএআউগুস কয েটুি পসস সনসেসিভাপ্লব 
ততসর ওপ্লরপ্লঙ তা সনপ্লঘ বণসনা ওরা কাপ্লা: 

1. জন আররাগয বীমা পক্ষক্ষ 

সনম্নসসঔতগুস চন অপ্লরাকে বীমা পসসর তবসলিে: 

a. মাপ্লচর েসরদ্র ংপ্ললর মানুপ্লও স্তাে সঘসওৎা বীমা কেোর চনে এআ পসসর পসরওল্পনা 
ওরা প্লেপ্লঙ।  
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b. ওভাপ্লরচটি বেসিকত কমসডপ্লক্লআম পসসর াপ্লথ পাো যাে শুিু ক্রমবিসমান কবানা এবং 
কমসডওো কঘও- অপ্লপর ুসবিা এর মপ্লিে ন্তভুস ি নে। 

c. বেসি এবং পসরবাপ্লরর েেরা পসসটি কপপ্লত পাপ্লরন। 

d. বেপ্লর ীমা প্লা পাাঁঘ বঙর কথপ্লও ৭০বঙর বে পযসন্ত। 

e. সতন মা কথপ্লও পাাঁঘ বঙর বেপ্লর সলশুরা ওভার কপপ্লত পাপ্লর যসে তাপ্লের মা-বাবার 
মপ্লিে এওচন বা েচুপ্লনআ এওআমপ্লে ওভাপ্লরর অতাে থাপ্লওন। 

f. মাথা সপঙু বীমাওৃত রাসল ীসমত ওরা অপ্লঙ ৫,০০০টওা পযসন্ত এবং সনম্নসসঔত কটসব 
নযুােী সপ্রসমোম সেপ্লত প্লব। 

 

 

 

 

 

ক্রটক্ষব  ২.১ 

বীমাওৃত বেসির বে ৪৬বঙর বে 
পযসন্ত 

৪৬-৫৫ ৫৬-৬৫ ৬৬-৭০ 

পসরবাপ্লরর প্রিান ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 
স্ত্রী ৭০ ১০০ ১২০ ১৪০ 
২৫বঙর পযসন্ত সনভস রলী ন্তান ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 
২+১ সনভস রলী ন্তাপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে ১৯০ ২৫০ ২৯০ ৩৩০ 
২+২ সনভস রলী ন্তাপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে ২৪০ ৩০০ ৩৪০ ৩৮০ 

 অেওর অআপ্লনর ৮০সড িারাে ওর ঙা  পাো যাপ্লব সপ্রসমোপ্লমর চনে। 

 এআ পসসর কিপ্লত্র পসরপ্লবা ওর প্রপ্লযাচে নে। 

2. বপজনীন স্বাস্থয বীমা প্রকল্প (ইউএইচআইএ) 

এআ পসসটি ১০০চপ্লনর এওটি ককাষ্ঠী বা তার কবসল পসরবাপ্লর পাো যাপ্লব। াম্প্রসতও মপ্লে, 
বেসিকত আউএআঘঅআএ পসস চনকপ্লণর চনে উপব্ধ ওরা প্লেপ্লঙ। 

কু্ষবধ্া 

াবসচনীন স্বািে বীমা প্রওপ্লল্পর ুসবিার তাসওা সনম্নসসঔত: 

 ক্ষচক্ষকৎাগত পক্ষররলাধ্ 

পসসটি াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর পসরপ্ললাি সপ্লপ্লব ৩০,০০০টাওা পযসন্ত 
বেসি/পসরবারপ্লও কেে যা সনম্নসসঔত উপ ীমার ন্তকসত। 

ক্রটক্ষব  2.2 
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ক্ষববরণ ীমা 
খর, থাওার ঔরঘ তেসনও ১৫০টাওা পযসন্ত 
যসে অআসআউ-কত ভসতস  ে তেসনও ৩০০টাওা পযসন্ত 
লে সঘসওৎও, োনাপ্লিসি, পরামলসোতা, সবপ্ললপ্লজ্ঞর 
সফ, নাসসংপ্লের ঔরঘ 

প্রসত ুিতা/অখাত সপঙু ৪,৫০০টাওা 
পযসন্ত 

োনাপ্লিসো, রি, সক্সপ্লচন, টির ঔরঘ, ুি, 
করাক সনণসপ্লের পরীিার উপাোন এবং এক্স-কর, 
ডাোসস, করসডপ্লথরাসপ, কওপ্লমাপ্লথরাসপ, কপ 
কমওাপ্লরর ঔরঘ, ওৃসত্রম ঙ্গ আতোসে 

প্রসত ুিতা/অখাপ্লতর চনে 
৪,৫০০টাওা পযসন্ত 

কয কওাপ্লনা এওটি ুিতার চনে ামসগ্রও কয ঔরঘ ১৫,০০০টাওা পযসন্ত 

 বযক্ষক্তগত েঘুপটনা কভার 

পসরবাপ্লরর করাচপ্লকপ্লর প্রিাপ্লনর (তাসওাে কযমন নাম অপ্লঙ) যসে েখুসটনাে মতুৃে ে তাপ্ল 
২৫,০০০ টাওার ওভাপ্লরচ পাো যাপ্লব 

 

 ক্ষবকােতার কভার 

ঔসে পসরবাপ্লরর প্রিান করাচপ্লকপ্লর বেসি েকুসটনা/ুিতার চনে াপাতপ্ল ভসতস  ন তাপ্ল তেসনও 
৫০টাওা ওপ্লর িসতপুরণ পাো যাপ্লব। এআ িসতপুরণ কেো প্লব সতনসেপ্লনর প্লপিার মেপপ্লবসর 
পর াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লে এবং তা প্লবসাচ্চ ১৫সেন পযসন্ত প্লব।  

 ক্ষপ্রক্ষময়াম 

ক্রটক্ষব ২.৩ 

স্বো ক্ষপ্রক্ষময়াম 
এওচন বেসি চনে ৩৬৫টাওা প্রসত বঙর 
পাাঁঘচপ্লনর এওটি পসরবাপ্লরর চনে (প্রথম সতনটি 
ন্তান) 

৫৪৮টাওা প্রসত বঙর 

াত চপ্লনর পসরবাপ্লরর চনে (প্রথম সতনটি ন্তান 
এবং সনভস রলী মা-বাবা ) 

৭৩০টাওা প্রসত বঙর 

সবসপএ তাসওাভুি পসরবাপ্লরর চনে সপ্রসমোপ্লম 
ভরতুসও 

োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ থাওা পসরবারগুসর চনে 
রওার সপ্রসমোপ্লম ভরতুসও কেপ্লব 
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K. রাষ্ট্রীয় স্বাস্থয বীমা ক্রযাজনা 

রওার অপ্লরা ওপ্লেও িরপ্লণর স্বািে প্রওল্প ঘা ুওপ্লরপ্লঙ, তারমপ্লিে ওপ্লেওটি সনসেসি রাপ্লচের কিপ্লত্র 
প্রপ্লযাচে। চনকপ্লণর চনে স্বািে ুসবিাপ্লও অপ্লরা প্রাসরত ওরপ্লত, রওার বীমা কওাম্পাসনগুসর প্লঙ্গ 
সমপ্ল, রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা রূপােণ ওরপ্লঙ। োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ ববাওারী (সবসপএ) 
পসরবারগুসপ্লও যাপ্লত স্বািে বীমার ওভাপ্লরচ কেো যাে, তার সেপ্লও িে করপ্লঔআ ভারত রওাপ্লরর 
িম এবং ওমসসনপ্লোক েপ্তর অরএসবোআ ঘা ুওপ্লরপ্লঙ।  

রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনার তবসলিেগুস সনম্নসসঔত: 

a. পসরবাপ্লর কলাটাপ্লরর সভসত্তপ্লত প্রসত সবসপএ পসরবার সপঙু ৩০,০০০টাওা বীমাওৃত রাসল। 

b. বেসিকত কমসডপ্লক্লআম পসসর াআন কমপ্লনআ ওভাপ্লরচ ে। পুঞ্জীভূত কবানা এবং কমসডওো 
কঘও-অপ কবসনসফট এর মপ্লিে ন্তভুস ি নে। 

c. াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের স্বািে পসরপ্লবা এবং লে সঘসওৎার তবসলিেকতভাপ্লব তেসনও-
যপ্লত্নর সভসত্তপ্লত পসরপ্লবা কেো যাপ্লব তার ওভাপ্লরচ পাো যাপ্লব। 

d. কযাকে মস্ত স্বািে পসরপ্লবাে ওোলপ্ল ওভাপ্লরপ্লচর সুবিা পাো যাপ্লব। 

e. িাটস  ওাপ্লডস র বেবিা। 

f. াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের পূবস  পরবতী ঔরঘ পাো যাপ্লব। 

g. প্রসত সভসচট সপঙু ১০০টাওা ওপ্লর পসরবপ্লনর ঔরঘ। 

h. বীমাওারীপ্লও কওন্ধ এবং রাচে রওার সপ্রসমোমটি সেপ্লে কেে। 



 

171 

i. এওটি প্রসতপ্লযাসকতামূও সনাপ্লমর সভসত্তপ্লত বীমাওারীপ্লের বাঙাআ ওপ্লর রাচে রওার। 

j. রওারী এবং কবরওারী াপাতাপ্লর মপ্লিে সুবিাপ্লভাকীর কবপ্লঙ কনোর ুসবিা। 

k. কওন্ধ এবং রাচে রওারপ্লও ৩:১ নপুাপ্লতর সভসত্তপ্লত সপ্রসমোমটি বন ওরপ্লত ে। কওন্ধীে 
রওার প্রসত পসরবার সপঙু প্লবসাচ্চু্  ৫৬৫টাওার বোন কেপ্লব। 

l. রাচে রওাপ্লরর বোন প্লা: বাসসও সপ্রসমোপ্লমর ২৫ লতাংল এবং ৭৫০টাওার কবসল প্ল কআ 
সতসরি সপ্রসমোম। 

m. নসথভুিওরপ্লণর সফ/পুননসবীওরপ্লণর সফ সপ্লপ্লব সুবিাপ্লভাকীপ্লও বঙপ্লর ৩০টাওা সেপ্লত প্লব। 

n. প্রলাসনও বেে বন ওরপ্লব রাচে রওার। 

o. িাটস  ওাপ্লডস র ঔরপ্লঘর সতসরি পসরমাণ ৬০টাওা প্রসত ুসবিাপ্লভাকী সপঙু এআ প্লিে পাো 
যাপ্লব। 

p. িাটস  ওাডস  কেোর সেপ্লনর কথপ্লও পরবতী মাপ্লর প্রথম কথপ্লও প্রওল্পটি ওাচ ওরা শুরু ওরপ্লব। 
ুতরাং, যসে কওাপ্লনা কচাে কফব্রুোসর মাপ্লর কওাপ্লনা মপ্লে যসে প্রাথসমও িাটস  ওাডস গুস ঘা ু
ওরা ে, তপ্লব প্রওল্পটি শুরু প্লব এসপ্রপ্লর ১া কথপ্লও।  

q. প্রওল্পটি এও বঙর থসাৎ পপ্লরর বঙপ্লরর ৩১কল মাঘস  পযসন্ত ঘপ্লব। সনসেসি ঐ কচাে এটিআ প্লব 
প্রওল্পটি বাসত প্লে যাোর সেন। ুতরাং, মিেবতী মপ্লে কযব ওাডস  ঘা ু ওরা প্লব 
তাপ্লের কআ বঙপ্লররআ ৩১কল মাঘস  প্রওল্পটি বাসতপ্লর সেন প্লব।   

কক্লআপ্লমর মীমাংা তাসওাে উপ্লেঔ ওরা টিসপএ’র মািেপ্লমআ প্লব থবা বীমা কওাম্পাসন ওরপ্লব। 
তাসওাভুি াপাতাগুসর মািেপ্লম এআ মীমাংাগুসপ্লও যপ্লতাটা ম্ভব ওোলপ্ল ওরপ্লত প্লব। 

কওাপ্লনা এওটি ুিতার মাপ্লন মপ্লন ওরা প্লব এওটানা ুিতার মে এবং এর ন্তকসত প্লা 
বসপ্লল কযসেন াপাতাপ্ল ভসতস র পরামলস ওরা প্লেপ্লঙ তার কথপ্লও ৬০সেপ্লনর মপ্লিে অবার তা 
ো।  
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L. প্রধ্ানমন্ত্রী ুরিা বীমা ক্রযাজনা 

েখুসটনাে বেসিকত মতুৃে  পঙ্গতু্বপ্লও বীমার ওভার সেপ্লত ম্প্রসত কখাসত সপএমএসবোআ বোপও 
অগ্র অওসণ ওপ্লরপ্লঙ এবং এআ প্রওপ্লল্পর সবস্তাসরত সববরণ প্লা সনম্নরূপ: 

ওভাপ্লরপ্লচর ুপ্লযাক: বোপ্লের 18 কথপ্লও 70বঙর বেী মস্ত কসভং বোে োওাউন্ট কাডাররা 
এপ্লত যুি প্লত পাপ্লরন। ংলগ্রণওারী বোেপ্লও বলেআ কওাপ্লনা নপু্লমাসেত নন-াআফ বীমাওারীর 
প্লঙ্গ টাআ অপ ওরপ্লত প্লব যারা কআ বোেপ্লও ওভাপ্লরর চনে এওটা মািার পসস ফার ওরপ্লব। 
শুিুমাত্র এওটা কসভং বোে োওাউন্ট রপ্লেপ্লঙ এমন কয কওউ এআ প্রওপ্লল্প যুি প্লত পারপ্লবন এবং 
সতসন যসে এওাসিও বোপ্লে তাসওাবে ন, তাপ্ল সতসন সতসরি কওাপ্লনা সুবিা পাপ্লবন না এবং 
সতসরি সপ্রসমোম সেপ্ল তা কঔাো যাপ্লব। বোে োওাউপ্লন্টর চনে প্রাথসমও কওোআস প্লব অিার। 

তাসওাভুসির প্রওারতা / কমোে: ওভারটা প্লব 1া চনু কথপ্লও 31কল কম পযসন্ত এও বঙপ্লরর 
চনে, এআ পঙপ্লন্নর চনে োসেত্বপ্রাপ্ত কসভং বোে োওাউন্ট কথপ্লও সনিসাসরত ফপ্লমস প্রসত বঙর 
31কল কম’র মপ্লিে প্লটা-কডসবট প্রোপ্লনর নপু্লমােন ওরপ্লত প্লব, প্রারসম্ভও বঙপ্লর এআ ুপ্লযাক 
2015-র 31কল অকি পযসন্ত ওরা প্লেপ্লঙ। প্রওল্প শুরুর প্রারপ্লম্ভআ ভারত রওার এআ প্রপ্লক্লপ্লপর 
কযাকোপ্লন মেীমা অপ্লরা সতন মা বাস প্লে 2015-র 30কল নপ্লভম্বর পযসন্ত ওপ্লরপ্লঙ। 

পূণস বাসসও সওসস্ত প্রোন ওরপ্ল পরবতীওাপ্ল কযাকোপ্লনর কিপ্লত্র সনসেসি কমোপ্লের ুপ্লযাক পাো 
ম্ভব প্লত পাপ্লর। অপ্লবেনওারী এনপ্লরাপ্লমন্ট / প্লটা কডসবপ্লটর চনে এওটা সনসেসি / েীখসতর 
পঙন্ন বাঙাআ ওরপ্লত পাপ্লরন, তপ্লব তীত সভজ্ঞতার সভসত্তপ্লত প্রওপ্লল্পর ঘারু লতস  বে প্লব। 
কওাপ্লনা মপ্লে কওউ যসে প্রওল্প কথপ্লও কবসরপ্লে যান উপপ্লরাি প্রওাপ্লর সতসন ভসবেপ্লত কফর যুি প্লত 
পাপ্লরন। বঙর বঙর কযাকে ওোটাপ্লকাসরপ্লত নতুন অা বা বতস মাপ্লন কযাকে বেসিরা যাাঁরা অপ্লক যুি 
নসন তাাঁরা প্রওল্প ঘাওাীন ভসবেপ্লত ঢুওপ্লত পাপ্লরন না। 

বীমার অতাে ুসবিাগুস সনম্নরূপ : 
ুসবিার কটসব বীমাওৃত রাসল 
মতুৃে 2ি টাওা 
উভে কঘাপ্লঔর থবা উভে াপ্লতর ম্পূণস  
প্রসতসবপ্লিে কাওান বা এওটি কঘাপ্লঔর 

2ি টাওা 
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েসৃিাসন  াত বা পা বেবাপ্লরর িসত 
এওটা কঘাপ্লঔর ম্পূণস  প্রসতসবপ্লিে কাওান 
থবা এওটা াত বা পা বেবাপ্লরর িসত 

1ি টাওা 

এএমএ, আপ্লম বা বেসিকত ািাপ্লতর মািেপ্লম চপ্লেসনং  নসমপ্লনলপ্লনর ুসবিা উপব্ধ। 

সপ্রসমোম: বঙপ্লর েে প্রসত 12/-টাওা। প্রপ্লতেও বাসসও ওভাপ্লরচ কমোপ্লের 1া চনু তাসরপ্লঔ বা 
তার অপ্লক ‘প্লটা কডসবট’ কফসসটির মািেপ্লম এওটা সওসস্তপ্লতআ োওাউন্ট কাডাপ্লরর কসভং বোে 
োওাউন্ট কথপ্লও সপ্রসমেম কওপ্লট কনো প্লব। তপ্লব যসে কওাথা 1া চপু্লনর পর প্লটা কডসবট ে 
কপ্লিপ্লত্র কয মাপ্ল প্লটা কডসবট প্লব তার পরবতী মাপ্লর প্রথম সেন কথপ্লও বীমার ওভার শুরু প্লব। 
যঔন প্লটা কডসবট পঙন্ন কেো প্লব, সবপ্লল ওপ্লর প্রসত বঙপ্লরর কম মাপ্ল ংলগ্রণওারী বোে 
সপ্রসমোপ্লমর থস কওপ্লট কনপ্লব এবং কআ মাপ্লআ বীমা কওাম্পাসনপ্লও কআ থস পাঠিপ্লে কেপ্লব। 

বাসসও কক্লআম সভজ্ঞতার সভসত্তপ্লত সপ্রসমোম পুনসবসপ্লবসঘত ে তপ্লব প্রথম সতন বঙপ্লর যাপ্লত সপ্রসমোম 
না বাপ্ল  তা সনসশ্চত ওরার এওটা প্রপ্লঘিা প্লব। 

কভার মাক্ষপ্ত : েপ্লের েখুসটনা ওভার মাপ্ত প্লব : 
1. েপ্লের 70 বঙর বে প্লতআ (সনওটতম চন্মসেপ্লন) থবা 
2. বোে োওাউন্ট বে ওরা প্ল বা বীমা ঘা ুরাঔার চনে পযসাপ্ত বোান্স না থাওাে 
3. এওচন েপ্লের যসে এওাসিও োওাউপ্লন্টর মািেপ্লম ওভারওৃত প্ল, বীমার ওভার কওবমাত্র 

এওটিপ্লতআ ীমাবে থাওপ্লব এবং নোনে ওভারগুস মাপ্ত ওপ্লর কেো প্লব এবং সপ্রসমোম 
কঔাো যাপ্লব। 

বীমার ওভার যসে কওাপ্লনা কটওসনওা ওারপ্লণ বে প্লে যাে কযমন  সনিসাসরত সেপ্লন পযসাপ্ত 
বোান্স বা কওাপ্লনা প্রলাসনও আুের ওারপ্লণ, পুপ্লরা বাসসও সপ্রসমোম প্রাপ্ত প্লতআ কটা অবার ঘা ু
প্লে যাপ্লব, তার চনে লতস গুস পূরণ ওরপ্লত প্লব। এআ কমোেওাপ্লর চনে ছুাঁ সও ওভার অটপ্লও 
থাওপ্লব এবং ছুাঁ সওর ওভার নতুন ওপ্লর ঘারু সবেটি এপ্লওবাপ্লরআ বীমা কওাম্পাসনর সবপ্লবঘনািীন। 
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M. প্রধ্ানমন্ত্রী জন ধ্ন ক্রযাজনা 

এওটা ািেী উপাপ্লে বোসেং ঞ্চে  অমানত োওাউন্ট, করসমপ্লটন্স, কক্রসডট, বীমা এবং 
কপনলপ্লন ভারতীে নাকসরওপ্লের চনে এআ অসথসও ন্তভুস সি প্রঘারাসভযানটি 2014াপ্লর 28কল অকি 
ভারপ্লতর প্রিানমন্ত্রী নপ্লরন্ধ কমােী শুরু ওপ্লরন। এও প্তাপ্লর মপ্লিে বোে োওাউন্ট কঔাাে এওটি 
সবেপ্লরওডস  ততসর ওপ্লরপ্লঙ এআ প্রওল্পটি। এর িেপ্লা বোসেংপ্লের মূ করাপ্লত বসাসিও মানুপ্লও সনপ্লে 
অা  

কয কওাপ্লনা বোপ্লের লাঔা বা সবচপ্লন ওপ্লরপপ্লিন্ট (বোে সমত্র) অউটপ্লপ্লট এওটা োওাউন্ট কঔাা 
যাে। সপএমপ্লচসডোআ োওাউন্টগুস কঔাা প্লচ্ছ সচপ্লরা বোাপ্লন্স। তপ্লব যসে োওাউন্ট-কাডার 
কঘও বআ কপপ্লত ঘান তপ্লব তাাঁপ্লও নেূনতম বোাপ্লন্সর মাপওাঠি পূরণ ওরপ্লত প্লব। 

ক্ষপএমরজক্ষডয়াই প্রকরল্পর আতায় ক্ষবরল কু্ষবধ্া 
1. চমার উপর েু 
2. 1ি টাওার েখুসটনা বীমা 
3. কওাপ্লনা নেুনতম বোান্স প্রপ্লোচন কনআ। 
4. 30,000/-টাওা পযসন্ত চীবন বীমার ওভার 
5. ভারতচপু্ল  প্লচআ টাওা ট্রান্সফার 
6. রওারী প্রওপ্লল্পর উপপ্লভািারা এআ োওাউন্টগুসপ্লত রাসর কবসনসফট ট্রান্সফার পাপ্লবন। 
7. 6মাপ্লর চনে োওাউন্ট প্লন্তাচনওভাপ্লব ঘাাপ্লনার পর এওটা ভারিাপ্লফ্টর ুসবিা পাো 

যাপ্লব 
8. কপনলন  বীমা পপ্লণের ুপ্লযাক 
9. েখুসটনা বীমার ওভার 
10. রুপ্লপ ওাডস  কযটি 45সেপ্লনর মপ্লিে ন্তত এওবার বেবার ওরপ্লতআ প্লব। 
11. পসরবার সপঙু মাত্র এওটা োওাউপ্লন্টআ 5000/- টাওা পযসন্ত ভারিাপ্লফ্টর ুসবিা, 

পসরবাপ্লরর মসাআ গ্রাসিওার পাপ্লবন। 

2015-র 13আ কম-র সপ্লপ্লব 16,918.91 কওাটি টাওার বোান্স  করওডস  ংঔেও 
15.59কওাটি োওাউন্ট কঔাা প্লেপ্লঙ। এর মপ্লিে 8.50 কওাটি োওাউন্ট কঔাা প্লেপ্লঙ সচপ্লরা 
বোাপ্লন্স। 
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N. বযক্ষক্তগত েঘুপটনা  ক্ষবকােতা কভার 

এওটি প্রতোসলত েখুসটনার খটনার ওারপ্লণ যসে মতুৃে এবং সবওাঙ্গতা কেঔা কেে তাপ্ল বযক্ষক্তগত 
েঘুপটনা (ক্ষপএ) ওভাপ্লর িসতপুরণ পাো যাপ্লব। প্লনও মেআ এআ পসসগুস েখুসটনার ুসবিার 
াপ্লথ াপ্লথ এও িরপ্লণর সঘসওৎাকত ওভার সেপ্লে থাপ্লও। 

এওটি সপএ পসসপ্লত, কযঔাপ্লন মতুৃেওাীন ুসবিার কিপ্লত্র বীমাওৃত রাসলর ১০০% কেো ে, 
কঔাপ্লন সবওাঙ্গতার কিপ্লত্র তারতমে খপ্লট। যসে িােীভাপ্লব সবওাঙ্গতা কেঔা কেে তপ্লব বীমাওৃত 
রাসলর সনসেসি লতাংপ্ললর সবঘাপ্লর িসতপুরণ কেো ে এবং যসে িােীভাপ্লব সবওাঙ্গতা কেঔা কেে 
তপ্লব াপ্তাসও িসতপুরণ কেো ে।   

াপ্তাসও িসতপুরপ্লণর থস প্লা সবওাঙ্গতার প্রসত প্তাপ্ল এওটি সনসেসি পসরমাণ থস কেো প্লব। 
ওপ্লতা ংঔেও প্তাপ্লর প্লবসাচ্চ ীমার কপ্রসিপ্লত এআ িসতপুরণ কেো প্লব তা সবপ্লবঘনািীন সবে।   

1. ক্রকান ধ্ররণর ক্ষবকােতা কভার করা য় 

পসসর িীপ্লন ািারণত কয িরপ্লণর সবওাঙ্গতা ওভার ওরা ে তা প্লা: 

i. স্থায়ী ম্পণূপ ক্ষবকােতা(ক্ষপটক্ষড) : এর থস প্লা অচীবপ্লনর চনে ম্পূণস িম প্লে 
যাো, কযমন, ঘারটি ঙ্গ-প্রতেপ্লঙ্গর পিাখাত, কওামার বিা, েটুি কঘাঔ/েপু্লটা 
াত/েপু্লটা পা থবা এওটি াত এবং এওটি কঘাঔ থবা এওটি কঘাঔ এবং এওটি পা 
থবা এওটি াত এবং এওটি পা ারাপ্লনা, 

ii. স্থায়ী আংক্ষলক ক্ষবকােতা(ক্ষপক্ষপক্ষড) : এর থস প্লা সঘর চীবপ্লনর চনে 
অংসলওভাপ্লব সবওাঙ্গ প্লে যাো, কযমন, অগু, পাপ্লের অগু, ফোাপ্লঞ্জ আতোসে 
াসরপ্লে কফা   

iii. অস্থায়ী ম্পণূপ ক্ষবকােতা(টটক্ষড) : এর থস প্লা এওটি অংসলও মপ্লের চনে 
ম্পূণস সবওাঙ্গ প্লে যাো। এআ সবভাপ্লকর ওভাপ্লরর উপ্লেলে প্লা সবওাঙ্গতার মপ্লে 
অেীনতাপ্লও ওভার ওরা। 

কক্রতা পঙন্নমপ্লতা কবপ্লঙ সনপ্লত পাপ্লরন শুিু মতুৃেওাীন থবা মতুৃে তারপ্লঙ্গ িােী সবওাঙ্গতা 
থবা মতুৃে এবং তারপ্লঙ্গ িােী সবওাঙ্গতা এবং িােী াসবসও সবওাঙ্গতার ওভার। 

2. বীমাকৃত রাক্ষল 
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সপএ পসসর চনে বীমাওৃত রাসল ািারণত সির ওরা ে কমাট মাসও অপ্লের উপর সভসত্ত ওপ্লর। 
ািারণত, কমাট মাসও অপ্লের ৬০গুণ ে। যসে, সওঙু বীমাওারী অপ্লের স্তপ্লরর সবপ্লবঘনা না 
ওপ্লর িােী পসরওল্পনার সভসত্তপ্লত বীমার প্রস্তাব কেে। এআ িরপ্লণর পসসপ্লত ওভাপ্লরর প্রসতটি সবভাপ্লকর 
চনে বীমাওৃত রাসলর পাথসওে খপ্লট, কযরওম পসরওল্পনা কনো প্লব কআ নযুােী। 

3. কু্ষবধ্া পক্ষরকল্পনা 

এওটি ুসবিা পসরওল্পনা সপ্লপ্লব, সপএ পসস বোন অওসণ ওপ্লর না। কআওারপ্লণ, যসে এওচন 
বেসি সবসভন্ন বীমাওারীর ওাপ্লঙ এওাসিও পসস ওপ্লরন, েখুসটনাচসনত মতুৃের খটনার কিপ্লত্র, সপটিসড 
থবা সপসপসড, ব ওটি পসসর িীপ্লনআ কক্লআপ্লমর টাওা কেো প্লব। 

4. কভাররর প্রার 

এআ পসসগুস প্লনও মে সঘসওৎাকত ঔরঘ ওভার ওরার চনে প্রাসরত ওরা ে, েখুসটনার 
পপ্লর াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে কয সঘসওৎাকত এবং নোনে ঔরঘ প্লেপ্লঙ তা পসরপ্ললাি ওরার 
চনে। এওটি েখুসটনা পরবতী খটনাবীর চনে কয সঘসওৎাকত/াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের 
ঔরঘপাসত ে, বতস মাপ্লন অমাপ্লের কয স্বািে পসস অপ্লঙ কটি সেপ্লেআ এআ ঔরঘ কমটাপ্লনা ে। এআ 
িরপ্লণর পসসগুস ুিতা এবং তার সঘসওৎাপ্লত কওাপ্লনা ওভার কেে না এবং তার পসরবপ্লতস 
শুিুমাত্র েখুসটনাচসনত ুিতারআ ঔরঘপাসত কেে।  

5. মূয যকু্ত কু্ষবধ্া 

বেেসিকত েখুসটনার প্লঙ্গ, প্লনও বীমাওারী মূে যুি ুসবিা কযমন েখুসটনার ওারপ্লণ াপাতাপ্ল 
ভসতস  োর ফপ্ল কয ঔরঘ ে কপ্লিপ্লত্র াপাতাপ্লর নকে, মপৃ্লতর পসরবণ, সনসেসি রাসলর 
সলিার ুসবিা এবং ঠিও থবা সনসেসি ীমার কযটি ওম প্লব কআ নযুােী োম্বুপ্লপ্লন্সর ঔরঘ 
কেোর প্রস্তাব ওপ্লর। 

6. বাে ক্রেয়া 

বেসিকত েখুসটনার ওভাপ্লরর িীপ্লন প্রঘসত বাে কেোগুস প্লা: 

i. পসসটির তূ্রপাপ্লতর অপ্লক কওাপ্লনা উপসিত সবওাঙ্গতা সঙ ওী না 

ii. মানসও ভারামেতা থবা কওাপ্লনা ুিতার ফপ্ল মতুৃে থবা সবওাঙ্গতা 

iii. প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব কযৌনবেসি ংক্রান্ত ুঔ, কযৌন করাক, এড থবা মানসও 
ভারামেীন োর ওারপ্লণ।  

iv.  করসডপ্লেলন, ংক্রমণ, েখুসটনার ওারণ ঙা া সবাি প্লে যাোর ফপ্ল মতুৃে থবা 
সবওাঙ্গতা। 

v. পরািমূও উপ্লেলে সনপ্লে বীমাওৃত বেসি বা তাাঁর পসরবাপ্লরর কওউ অআন ভঙ্গ ওপ্লরন 
এবং তারফপ্ল যসে কওাপ্লনা অখাত কেঔা কেে বা খপ্লট থাপ্লও। 

vi. েখুসটনাচসনত অখাত যা প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব কযাক অপ্লঙ থবা যুে, অক্রমণ, 
সবপ্লেলী লত্রুর ওাচ, যুেসবগ্র(কঔাপ্লন যেু কখাণা ওরা কাও বা না কাও), কৃ 
যুে, সবপ্লদ্রা, সবেব, উপসবেব, প্রওাপ্ললে সবপ্লদ্রা, ামসরও থবা ওরােত্ত িমতা, 
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বাপ্লচোপ্ত, বন্নী ওরা, কগ্রপ্তার, েমন এবং অটও ওরার প্লঙ্গ যুি থাওার ফপ্ল যসে 
মতুৃে থবা সবওাঙ্গতা থবা অখাত খপ্লট।  

vii. বীমাওৃত বেসি যসে সনন্ননীে তো, কযমন, ঔুপ্লনর সলওার ন কআ খটনার কিপ্লত্র। 
যসে, কবসলরভাক পসসপ্লত, তোর খটনাে কযঔাপ্লন বীমাওৃত সনপ্লচ কওাপ্লনা 
পরািমূও ওাচওপ্লমসর প্লঙ্গ চস ত নন, কঔাপ্লন  এমন খটনাপ্লও েখুসটনা বপ্ল মপ্লন 
ওরা ে এবং পসসর িীপ্লন ওভার কেো প্লে থাপ্লও। 

viii. সলশুর চন্ম, ন্তান ম্ভবা থবা তার পরবতী পসরণাপ্লমর ওারণ, বোন, থবা 
বাস প্লে কতাা থবা েীখসাসেত ওরার চনে প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব, 
মতুৃে/সবওাঙ্গতা/াপাতাপ্ল ভসতস । 

ix. যঔন বীমাওৃত/বীমাওৃত বেসি কপলাোর কঔপ্লাো  সপ্লপ্লব ংলগ্রণ ওরপ্লঙ বা প্রসলিণ 
সনপ্লচ্ছ, লাসন্ত বা যুপ্লের মে কয কওাপ্লনা কেপ্ললর কণা বা লস্ত্র বাসনীপ্লত কযাক সেপ্লচ্ছন। 

x. আচ্ছাওৃতভাপ্লব সনপ্লচপ্লও অত ওরা, অত্মতো বা অত্মতোর কঘিা ওরা (কটি প্রওৃসতি বা 
প্রওৃসতিভাপ্লব) 

xi. মােওদ্রবে বা িাক এবং মপ্লের পবেবার 

xii. সবমান থবা কবনু ঘানার প্লঙ্গ যুি থাওার মে, সবপ্লের কয কওাপ্লনা চােকাে 
াআপ্লন্সপ্রাপ্ত মাপওাঠিওৃত সবমান যাত্রী(ভা া সেপ্লে থবা নেভাপ্লব) সপ্লপ্লব ঙা া নে 
কওাপ্লনাভাপ্লব সবমাপ্লন বা কবপু্লন ঘ া, কঔান কথপ্লও নামা বা ভ্রমপ্লণর মে 

তবি ঘাপ্লওর াআপ্লন্স ঙা া কয কওাপ্লনা কাস  ঘাাপ্লনার ফপ্ল কয িসত প্লব কটি ওভাপ্লরর 
অতা কথপ্লও বাে থাপ্লও সনসেসি পসসগুসপ্লত। 

সপএ পসসর চনে বেসি, পসরবার এবং ককাষ্ঠীপ্লও প্রস্তাব কেো ে। 

ফযাক্ষমক্ষ পযারকজ কভার 

ফোসমস পোপ্লওচ ওভার মঞ্জরু ওরা প্লত পাপ্লর সনপ্লম্নাি পোটাপ্লনস: 

 ক্ররাজরগরর েয (বীমাকৃত বযক্ষক্ত)  তাুঁর স্বামী বা স্ত্রী, যক্ষে ক্ররাজরগরর ন : 
বেসি সপ্লপ্লব স্বাভাসবও ীমাবেতার মপ্লিে প্রপ্লতেপ্লওর চনে ওাসঙ্খত স্বািীন মুিনী বীমাওৃত 
রাসল।  

 স্বামী বা স্ত্রী (ক্ররাজরগরর েয না র) : ািারণভাপ্লব করাচপ্লকপ্লর েপ্লের বীমাওৃত 
রাসলর 50লতাংল। এর এওটা সনিসাসরত উিসীমা টানা কযপ্লত পাপ্লর কযমন 1,00,000 
টাওা বা 3,00,000 টাওা। 

 ন্তান (5  25বছররর মরধ্য) : ািারণভাপ্লব করাচপ্লকপ্লর েপ্লের বীমাওৃত রাসলর 
25লতাংল। এর এওটা সনিসাসরত উিসীমা থাওপ্লত পাপ্লর কযমন ন্তান প্রসত 50,000 
টাওা। 

গ্রুপ বযক্ষক্তগত েঘুপটনা পক্ষক্ষ 
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গ্রুপ বেসিকত েখুসটনা পসস প্লা ািারণত এওটা বাসসও পসস যা কওবমাত্র বাসসওীপ্লতআ 
পুরননসবীওরণ ওরার নপু্লমােন পাে। যসে নন-াআফ  স্বতন্ত্র স্বািে বীমাওারীরা কওাপ্লনা সনসেসি 
আপ্লভপ্লন্ট ওভাপ্লরচ সেপ্লত এও বঙপ্লরর ওম মপ্লের চনে গ্রুপ বেসিকত েখুসটনা পসসর প্রস্তাব সেপ্লত 
পাপ্লর। 

সনপ্লম্নািগুস প্লা সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ পসস : 

 ক্ষনরয়াগকতপ া  কমপচারী ম্পকপ  

এআ পসসগুস ফামস, োপ্লাসপ্লেলন প্রভৃসতপ্লও মঞ্জরু ওরা ে: 

o নাম উপ্লেসঔত ওমসঘারীপ্লের ওভার ওরপ্লত 

o নাম উপ্লেসঔত নে এমন ওমসঘারীপ্লের ওভার ওরপ্লত 

 নন এমপ্লয়ার-এমপ্লক্ষয় ম্পকপ  

 এআ পসসগুস োপ্লাসপ্লেলন, কাাআটি, ক্লাব প্রভৃসতপ্লও মঞ্জরু ওরা ে: 

o নাম উপ্লেসঔত েেপ্লের ওভার ওরপ্লত 

o নাম সেপ্লে সঘসহ্নত নে এমন েেপ্লের ওভার ওরপ্লত 

  (কনাট : ওমসঘারীপ্লের অাোভাপ্লব ওভার কেো কযপ্লত পাপ্লর) 

া়ি ক্রভরঙ যায়ার পক্ষক্ষ এবং তেনক্ষন্দন কাজকমপ ারারনার িক্ষতপরুণ 

এটি এওটি সবপ্লল সপএ পসস। এআ পসসটি পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ তাসওাভুি সিভঙ্গপ্লও ওভার 
কেোর চনে। 

i. সনসেসি সুবিা থবা বীমাওৃত রাসলর লতাংল যা প্রসত সিভপ্লঙ্গর প্লঙ্গ উপ্লেঔ ওরা অপ্লঙ 
তা কক্লআম ওরার মে কেো ে 

ii. ওী িরপ্লণর া  ওভার ওরা অপ্লঙ এবং ওী িরপ্লণর সিভঙ্গ প্লেপ্লঙ তার িরপ্লণর উপর 
সনভস র ওপ্লর সুবিার পসরমাণ ওপ্লতাটা প্লব।  

iii. অপ্লরা সবস্তাসরতভাপ্লব বপ্ল, ািারণ সিভপ্লঙ্গর তুনাে সমি সস্তভপ্লঙ্গ কবসল লতাংল 
াপ্লর সুবিা পাো যাপ্লব। অবার, অগুপ্লর া  ভাগার ুসবিার তুনাে প্লনও কবসল 
লতাংল াপ্লর ুসবিা পাো যাপ্লব যসে কফমার কবান (থাআপ্লের া ) ভাপ্লগ। 

iv. এআ পসসপ্লত প্রসতসেপ্লনর ওাচওমস ারাপ্ল কপ্লিপ্লত্র পসসপ্লত বণসনা ওরা সনসেসি ুসবিার 
ওভার পাো  যাে, কযমন, ঔাো, ম তোক, চামা ওাপ  পরা, অত্মংযম 
(মতূ্র থবা ম িপ্লর রাঔার িমতা)  থবা ঘতার চনে যাপ্লত বীমাওৃত পুর/মসা 
তাাঁর চীবনযাত্রা বচাে রাঔার চনে ঔরপ্লঘর যত্ন সনপ্লত পাপ্লরন। 

v. এটি াপাতাপ্লর নকপ্লের সুবিার ওভার এবং েখুসটনাচসনত মতুৃের ওভার কেো ে। 
বীমাওৃত রাসলর পাথসওে এবং ুসবিা পাোর চনে সবসভন্ন পসরওল্পনা পাো যাে। 
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O. তবরেক্ষলক ভ্রমণ বীমা 

1. পক্ষক্ষর জনয প্ররয়াজনীয়তা 

বেবা, ঙুটি থবা প াপ্ললানার চনে ভারপ্লতর বাআপ্লর যাপ্লচ্ছন এমন এওচন ভারতীে নাকসরও তাাঁর 
সবপ্লেপ্লল থাওওাীন মপ্লে েখুসটনা, অখাত এবং ুিতার ছুাঁ সওর মপু্লঔামঔুী প্লত পাপ্লরন। 
সঘসওৎাকত যপ্লত্নর ঔরঘ, সবপ্ললত, আউএএ এবং ওানাডাপ্লত ঔুবআ কবসল এবং এআ মস্ত কেপ্লল 
ভ্রমণরত বেসি যসে কওাপ্লনা েভূস াকেচনও েখুসটনা/ুিতার মু্মঔীন ন তাপ্ল ব  িরপ্লণর অসথসও 
মো কেঔা সেপ্লত পাপ্লর। এমন কওাপ্লনা েভূস াকেচনও পসরসিসতপ্লত ুরিা কেোর চনে, ভ্রমণ পসস 
এবং সবপ্লেপ্লল স্বািে এবং েখুসটনার পসস পাো যাে। 

2. কভারররজর কু্ষবধ্া 

এমন পসস প্রাথসমওভাপ্লব েখুসটনা এবং ুিতার ুসবিার চনে ওরা ে, সওন্তু সিওাংল পণে যা 
বাচাপ্লর পাো যাে কগুসপ্লত এওটি পপ্লণের মপ্লিেআ কবল ওপ্লেওটি ওভার পোপ্লওচ ওরা থাপ্লও। কয 
ওভারগুস প্রস্তাব ওরা ে: 

i. েখুসটনাচসনত মতুৃে/সবওাঙ্গতা 
ii. ুিতা/েখুসটনার ওারপ্লণ সঘসওৎাকত ঔরঘ 
iii. পরীসিত বোপ্লকর াসরপ্লে যাো 
iv. পরীসিত বোপ্লকর কেসরপ্লত অা 
v. পাপ্লপাটস  এবং তপ্লথের াসরপ্লে যাো 
vi. ম্পসত্ত/বেসিকত িসতর চনে তৃতীে পপ্লির োেবেতা 
vii. ভ্রমণ বাসত 
viii. াআচোপ্লওর ওভার 

3. পক্ষরকল্পনার ধ্রণ 

চনসপ্রে পসসগুস প্লা সবচপ্লন এবং সপ্লড েোন, িাসড েোন এবং এমেেপ্লমন্ট েোন। 

4. যারা এই বীমা ক্ষেরত পাররন 

সবপ্লেল বা কেলীে ভ্রমণ বীমা পসসগুস কওবমাত্র নন-াআফ  স্বতন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুসআ 
ে এওটা স্বতন্ত্র পণে সপ্লপ্লব নেপ্লতা বতস মান স্বািে পসসর এওটা োড-ন সপ্লপ্লব ফার ওরপ্লত 
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পাপ্লর, তপ্লব োড-ন ওভাপ্লরর চনে সপ্রসমোম ফাআ োি আউচ প্রসক্রোর িীপ্লন ওতস পপ্লির 
নপু্লমাসেত প্লত প্লব। 

 

5. এই পক্ষক্ষ কারা ক্ষনরত পাররন  

এওচন ভারতীে নাকসরও সযসন বেবার ওাপ্লচ, ঙুটিপ্লত থবা সলিার চনে সবপ্লেল ভ্রমণ ওরপ্লঙন 
সতসন এআ পসস গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লরন। ভারতীে সনপ্লোকওতস াপ্লের ওমসঘারীরা যাাঁপ্লের ঘুসির সভসত্তপ্লত 
সবপ্লেপ্লল পাঠাপ্লনা প্লচ্ছ তাাঁরা এর ওভাপ্লরর অতাভুি। 

 

6. বীমাকৃত রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষময়াম 

আউএ ডাপ্লর এআ ওভার কেো ে এবং ািারণত তা ১০০,০০০ কথপ্লও ৫০০,০০০ আউএ 
ডাপ্লরর মপ্লিে পসরবসতস ত ে। এআ সবভাপ্লক থাওপ্লঙ সঘসওৎার ঔরঘ িানান্তর, প্রতোবান, যা প্লা 
মূ সবভাক। নোনে সবভাপ্লক এ.অআ. প্লা ওম, োেবেতার ওভার অলা ওরা যাে। 
এমেেপ্লমন্ট পসরওল্পনা ঙা া, কযঔাপ্লন এওমাত্র ডাপ্লরআ সপ্রসমোম সেপ্লত প্লব, বাসও কিপ্লত্র ভারতীে 
মদু্রাে সপ্রসমোম কেো যাপ্লব। ািারণত েোনগুস প্লা েিুরপ্লণর: 

 আউএএ/ওানাডা বাপ্লে বাসও ারা সবে 
 আউএএ/ওানাডা  বাসও ারা সবে 

সওঙু পণে অপ্লঙ কযগুস শুিমুাত্র এলীে কেলগুস, ককওনপ্লচন কেলগুস আতোসের চনে ওভার কেে। 

1. করপপারররটর ঘন ঘন ভ্রমণকারীর প্লযান 

কয ওপ্লপসাপ্লরট/সনপ্লোকওতস া তাাঁপ্লের ওমসঘারী, যাাঁরা খন খন ভারপ্লতর বাআপ্লর ভ্রমণ ওপ্লরন তাাঁপ্লের চনে 
বেসিকতভাপ্লব পসস কনন তাাঁপ্লের চনে এটি এওটি বাসসও পসস। এআ ওভার এওচন বেসি সনপ্লত 
পাপ্লরন, যসে সতসন বঙপ্লর বহু বার সবপ্লেপ্লল যান। প্রসতটি ভ্রমপ্লণর প্লবসাচ্চ মেীমার উপর এবং 
এও বঙপ্লর প্লবসাচ্চ ওপ্লতা ংঔেও ভ্রমণ ওরা যাপ্লব তার উপর ীমা সির ওরা অপ্লঙ।  

বতস মাপ্লন এওটি ওভাপ্লরর চনসপ্রেতা ঔুব বা প্লঙ। এআ পসসটিপ্লত বাসসও কখাণা ওরপ্লত প্লব। 
কযঔাপ্লন কওাপ্লনা কওাম্পাসনর ওমসঘারীরা এও বঙপ্লর অনমুাসনও ওপ্লতাগুস িম সেবপ্ল ভ্রমণ ওরপ্লত 
পাপ্লরন তার সভসত্তপ্লত অকাম সপ্রসমোম সেপ্লে কেো। 

ওমসঘারী সপঙু ভ্রমপ্লণর সেপ্লনর ংঔো াপ্তাসও/পাসিও সপ্লপ্লব কখাণা ওরা ে এবং ঐ অকাপ্লমর 
কপ্রসিপ্লত সপ্রসমোম সির ওরা ে। পসসটি ঘার মে িম সেবপ্লর ংঔো বা াপ্লনার বেবিা ওরা 
অপ্লঙ, কযপ্লতু এটি সতসরি অকাম সপ্রসমোম প্রোপ্লনর উপর বেে ওরা ে।   

উপসরউি পসসগুস শুিুমাত্র বেবা এবং ঙুটির ভ্রমপ্লণর কিপ্লত্রআ নমুসত কেো ে। 

এমসপ’র িীপ্লন প্রঘসত কযগুস বাে কেো ে তার ন্তভুস ি প্লা পূবস-উপসিত ুঔ। কয 
বেসির ুিতা রপ্লেপ্লঙআ সতসন সবপ্লেপ্লল সঘসওৎা কনোর চনে ওভার পাপ্লবন না।  



 

181 

এআ পসসগুসর িীপ্লন স্বািেে ংক্রান্ত কক্লআমগুস ম্পণূস ওোলপ্ল প্লব। কযঔাপ্লন প্রপ্লতেও বীমাওারী 
এওটি অন্তচস াসতও পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ যুি প্লে যাে। এআ প্রোনওারীপ্লের প্রিান কেলগুসর 
প্লঙ্গ কনটোওস  অপ্লঙ যারা সবপ্লেপ্লল পসসর পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও।  

 

 

 

 

 

 

 

P. গ্রুপ স্বাস্থয কভার 

1. গ্রুপ পক্ষক্ষ 

িোপ্লে অপ্লক কযমন বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ কয গ্রুপ পসস সনপ্লত পাপ্লরন এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন 
সনপ্লোকওতস া, এওটি ংকঠন, বোপ্লের কক্রসডট ওাডস  সবভাক, কযঔাপ্লন এআ এওটি পসসর মািেপ্লমআ 
পুপ্লরা ককাষ্ঠীর প্রপ্লতেও বেসিআ ওভার কপপ্লত পাপ্লরন।   

কয কওাপ্লনা বীমা কওাম্পাসনআ গ্রুপ স্বািে বীমা পসস ফার ওরপ্লত পাপ্লর, এর 
চনে এআ িরপ্লনর মস্ত পণেগুসর এও বঙপ্লরর পুননসবীওরণ ঘুসি থাওপ্লব।  
গ্রুপ পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয-াপাতার ভক্ষতপ  থাকার মরয়র কু্ষবধ্ার কভার। 

1. কভারররজর রুযাগ 

গ্রুপ স্বািে বীমার বপ্লঘপ্লে প্রঘসত অওার প্লা কয সনপ্লোকওারী পসসটি গ্রণ ওপ্লরন। এআ 
পসসপ্লত ওমসঘারী এবং তাাঁপ্লের পসরবাপ্লরর ন্তকসত সনভস রলী স্ত্রী, ন্তান এবং মা-বাবা/েশুর 
লাশুস  ওপ্লআ ন্তভুস ি থাপ্লওন।  

2. ক্রটর-ক্রমড কভার  

গ্রুপ্লপর প্রপ্লোচন নযুােী গ্রুপ পসসগুসপ্লত প্লনও মে কটর-কমড ওভাপ্লরর ুসবিা পাো যাে। 
কআ ওারপ্লণ, বেসিকত পসসপ্লত কবল ওপ্লেওটি প্রঘসত বাে কেোর সবেগুস, গ্রুপ পসসর 
িীপ্লন ওভার সপ্লপ্লব পাো যাে।     

3. মাতৃত্বকাীন কভার 

গ্রুপ পসসপ্লত নেতম বপ্লঘপ্লে প্রঘসত প্রাসরত কয ওভারটি পাো যাে তা প্লা মাতৃত্বওাীন 
ওভার। এঔন সওঙু বীমাওারী বেসিকত পসসর িীপ্লন এআ ওভার সেপ্লচ্ছ, সওন্তু তারচনে 
প্লপিার মেপবস প্লােআু কথপ্লও সতন বঙর পযসন্ত। গ্রুপ পসসপ্লত ািারণত মাত্র নে মাপ্লর 
প্লপিার মেপবস থাপ্লও এবং এমনওী সওঙু কিপ্লত্র তা তুপ্ল কেো ে। মাতৃত্বওাীন ওভাপ্লর 
সলশুর চপ্লন্মর চনে াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে এবং তার ন্তকসত স-কওলন চন্মোপ্লনর 
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ওভার কেো প্লে থাপ্লও। পসরবাপ্লরর চনে ামসগ্রও কয রাসল বীমাওৃত ওরা প্লেপ্লঙ তার অতাে 
২৫,০০০ কথপ্লও ৫০,০০০টাওার মপ্লিে এআ ওভার ীমাবে ওরা থাপ্লও।  

 

4. ক্ষলশুর কভার 

সলশুরা ািারণত বেসিকত স্বািে বীমার িীপ্লন সতন মা বে কথপ্লও ওভার কপপ্লে থাপ্লও। গ্রুপ 
পসসপ্লত, সলশুপ্লের এওসেন বে কথপ্লওআ ওভাপ্লরচ কেো প্লে থাপ্লও, ওঔপ্লনা তা মাতৃত্বওাীন 
ওভার ীমার মপ্লিে ীমাবে থাপ্লও এবং ওঔপ্লনা তা পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃত রাসল ন্তভুস ি ওরার 
চনে প্রাসরত ওরা ে। 

 

 

5. পবূপ-উপ্সক্ষথত ক্ররাগ কভার করা য়, অরপিার ময়পবপ মকুব 

এওটি কটর-কমড গ্রুপ পসসপ্লত সবসভন্ন বাে কেোর সবেগুস কযমন পূবস-উপসিত করাক, সতসরল 
সেপ্লবর প্লপিার মে, েআু বঙপ্লরর প্লপিার মে, চন্মকত করাক েপ্লতা ওভার ওরা প্লত 
পাপ্লর। 

6. ক্ষপ্রক্ষময়ারমর গণনা 

গ্রুপ পসসসপ্লত কয সপ্রসমোম িাযস ওরা ে তার সভসত্ত প্লা গ্রুপটির েেপ্লের বেপ্লর রূপপ্লরঔা, 
গ্রুপটির েে ংঔো এবং বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস প্লা গ্রুপটির কক্লআম ওরার সভজ্ঞতা। সভজ্ঞতা, 
উপপ্লর উপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ এমন সতসরি ওভার যা ককাষ্ঠীপ্লও সবনা বেপ্লে কেোর সভসত্তপ্লত বঙর 
বঙর সপ্রসমোপ্লমর কয পাথসওে খপ্লট, কটি ে গ্রুপ্লপর পসসিারওপ্লের স্বাপ্লথস। যাপ্লত কয সপ্রসমোম 
কেো প্লেপ্লঙ তার মপ্লিেআ কক্লআমগুস ামাপ্লত পাপ্লরন।  

7. অ-ক্ষনরয়াগকতপ ার কমপচারী গ্রুপ 

ভারপ্লত, সনেন্ত্রণওারী বেবিাে গ্রুপ বীমার ওভার পাোর উপ্লেপ্ললেআ প্রাথসমওভাপ্লব এওটি গ্রুপ কঠন 
ওরার কিপ্লত্র ওপ্লঠার সনপ্লিাজ্ঞা রপ্লেপ্লঙ। যঔন সনপ্লোকওারী ঙা া নে ওাউপ্লও গ্রুপ পসস কেো 
ে, তঔন গ্রুপ্লপর মাসপ্লওর প্লঙ্গ তার েেপ্লের ম্পওস  সনসশ্চত ওরা গুরুত্বপূণস।  

উোরণ 

বোে তার কসভং বোে িারও থবা কক্রসডট ওাডস  িারওপ্লের চনে যসে কওাপ্লনা পসস সনপ্লত ঘাে 
তপ্লব তা এওটি মপ্লকাত্রীে ককাষ্ঠী কঠন ওরপ্লব, কযঔাপ্লন এওটি সবরাট ককাষ্ঠী তাপ্লের সনপ্লচপ্লের ঘাসো 
মপ্লতা পসরওল্পনা ওরা কটর-কমড পসসর ুসবিা সনপ্লত পারপ্লব।  

এঔাপ্লন প্রসত োওাউন্ট িারওপ্লের কয সপ্রসমোম ংকৃীত প্লব তা েপ্লতা ঔুবআ ওম প্লব, সওন্তু 
এওটি ককাষ্ঠী সপ্লপ্লব বীমাওারী তার ওাঙ কথপ্লও কয সপ্রসমোম পাপ্লব কটি যপ্লথিআ প্লব এবং তার 
উপর বোে তার কক্রতাপ্লের চনে উচ্চতর পসস এবং কটি ভাপ্লা সপ্রসমোপ্লমর াপ্লরর অওাপ্লর মূে 
যুি প্রস্তাব কেপ্লব।  

8. মূয ক্ষনধ্পারণ বা প্রাইক্ষং 
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ককাষ্ঠী পসসপ্লত, ককাষ্ঠীটির মাপ্লপর উপর সনভস র ওপ্লর এবং তার প্লঙ্গ ককাষ্ঠীর কক্লআপ্লমর সভজ্ঞতার 
সভসত্তপ্লত সপ্রসমোপ্লম ঙা  পাোর ুসবিা অপ্লঙ। ককাষ্ঠী বীমা প্রসতকূ সনবসাঘপ্লনর ছুাঁ সও ওসমপ্লে কেে, 
কযপ্লতু এওটি ম্পূণস ককাষ্ঠী পসসর িীপ্লন ওভার পাপ্লচ্ছ এবং কটি ককাষ্ঠীর িারওপ্লও অপ্লরা ভাপ্লা 
েরোম ওরার ুপ্লযাক ওপ্লর কেে। যাআপ্লাও, াম্প্রসতও মপ্লে, এআ কিত্রটি ব  নপুাপ্লতর িসতর 
মঔু কেঔপ্লঙ, তার প্রাথসমও ওারণ প্লা প্রসতপ্লযাসকতার ওারপ্লণ সপ্রসমোপ্লমর োম প্লনও ওসমপ্লে 
কেো। যসে, এরফপ্ল ওপ্লেওচন বীমাওারীর কেো সপ্রসমোম এবং ওভারগুস পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর 
কেঔপ্লঙ, সওন্তু এঔপ্লনা এটি বা ঔুব ওঠিন কয পসরসিসত অপ্লকর কথপ্লও শুিপ্লরপ্লঙ। 

9. ক্ষপ্রক্ষময়াম প্রোন 

সপ্রসমোমটি ম্পূণসভাপ্লন সনপ্লোকওারী বা ককাষ্ঠীর মাসও সেপ্লে সেপ্লত পাপ্লরন, তপ্লব ািারণত এটি 
ওমসঘারী থবা ককাষ্ঠীর েেপ্লের বোপ্লনর সভসত্তপ্লত ে। যসে, এটি বীমাওারীপ্লের প্লঙ্গ এওটি 
এওও ঘুসি, কযঔাপ্লন সনপ্লোকওারী/ককাক্ষ্ষ্ঠীর মাসও সপ্রসমোমটি ংগ্র ওপ্লরন এবং ও েেপ্লও 
ওভার ওপ্লর সপ্রসমোমটি কেন। 

10. অযাড-অরনর কু্ষবধ্া 

কটর-কমড গ্রুপ পসস োাঁপ্লতর যত্ন, েসৃির যত্ন এবং স্বািে পরীিা এবং ওঔপ্লনা, চটি ুিতার 
ওভার সেপ্লে থাপ্লও। এরচনে সতসরি সপ্রসমোম সেপ্লত ে বা এটি সভনন্ননূঘও ুসবিা সপ্লপ্লব 
পাো কযপ্লত পাপ্লর। 

ক্ষবরল দ্রষ্টবয : 

অআঅরসডএঅআ ককাষ্ঠীর েখুসটনা এবং স্বািে ওভাপ্লরর নমুসত কেোর কিপ্লত্র সওঙু লতস  করপ্লঔপ্লঙ। 
এটি ওরা প্লেপ্লঙ ওারণ যাপ্লত চাসোতপ্লের নবি টাওা অপ্লের গ্রুপ পসসর প্রওপ্লল্পর াত কথপ্লও 
বেসিপ্লও ুরিা কেো যাে। 

ম্প্রসত কয রওারী স্বািে বীমা প্রওল্প এবং বসচনীন পণে ঘা ু ওপ্লরপ্লঙ তাপ্লও ককাষ্ঠী স্বািে 
ওভাপ্লরর কিণীর ন্তভুস ি ওরা যাে ওারণ কযপ্লতু চনংঔোর এওটি সবরাট ংপ্ললর চনে রওার 
এআ পসসগুস সওপ্লনপ্লঙ। 

ংজ্ঞা 

ককাষ্ঠীর ংজ্ঞাপ্লও ংসিপ্তার ওরা যাে সনম্মসসঔতভাপ্লব: 

a) এওটি ককাষ্ঠীপ্লত এমন বেসিরাআ থাওপ্লবন যাাঁপ্লের উপ্লেপ্ললের মপ্লিে াযুচে অপ্লঙ, এবং ককাষ্ঠীর 
ংকঠপ্লওর প্রসত ককাষ্ঠীর সিওাংল েপ্লের মথসন থাওপ্লত প্লব কয সতসন তাাঁপ্লের প্লে বীমার 
বেবিা ওরপ্লঙন। 

b) শুিুমাত্র বীমার ুসবিা পাোর প্রিান িে সনপ্লে কওাপ্লনা ককাষ্ঠী ততসর প্লত পারপ্লব না। 

c) কয সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লেপ্লঙ এবং কযব সুবিা পাো যাপ্লব কটি প্রপ্লতেও েেপ্লও স্পি 
ওপ্লর চাসনপ্লে সেপ্লত প্লব। 

d) ককাষ্ঠী কয ঙা  পাপ্লব তা বেসি েেপ্লেরপ্লও সেপ্লত প্লব এবং কয সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব তা 
কযন বীমা কওাম্পাসনপ্লও কেো সপ্রসমোপ্লমর কথপ্লও কবসল না ে। 
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2. করপপারররটর বাফার অথবা ক্রলাটার কভার 

সিওাংল গ্রুপ পসসপ্লত, সনসেসি বীমাওৃত রাসলর কপ্রসিপ্লত প্রপ্লতেও পসরবার ওভাপ্লরর অতাে 
থাপ্লও, এও ি টাওা কথপ্লও পাাঁঘ ি টাওা পযসন্ত পাথসওে প্লত পাপ্লর এবং ওঔপ্লনা তার কবসল । 
কঔাপ্লন এমন পসরসিসত কেঔা সেপ্লত পাপ্লর কযঔাপ্লন পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃত রাসল কল প্লে কযপ্লত 
পাপ্লর, সবপ্ললত যসে পসরবাপ্লরর কওাপ্লনা এওচন েপ্লের ব  কওাপ্লনা ুঔ খপ্লট। এমন পসরসিসতপ্লত, 
এআ বাফার ওভারটি স্বসস্ত সেপ্লত পাপ্লর, কযঔাপ্লন পসরবাপ্লরর বীমাওৃত রাসলর কথপ্লও কবসল টাওা ঔরঘ 
প্লে যাে কঔাপ্লন এআ বাফার পসরমাণটি কথপ্লও তা কমটাপ্লনা ে। 

ংসিপ্তভাপ্লব বপ্ল, এআ বাফার ওভাপ্লর বীমাওৃত রাসলর পসরমাণ েল ি টাওা কথপ্লও এও কওাটি 
টাওা বা তার কবসল পযসন্ত সবসৃ্তত প্লত পাপ্লর। পসরবাপ্লরর বীমাওৃত রাসল কল প্লে ককপ্ল, বাফার 
কথপ্লও টাওা কনো ে। যসে, এর বেবার ব  কওাপ্লনা ুঔ/ চটি কওাপ্লনা ুঔ কযঔাপ্লন 
এওবার াপাতাপ্ল ভসতস  োর ফপ্লআ বীমাওৃত রাসল কল প্লে ককপ্লঙ, করওম কিপ্লত্রআ ীমাবে। 

এআ বাফার কথপ্লও প্রপ্লতেও েে ওপ্লতা পসরমাণ বেবার ওরপ্লত পারপ্লবন তা ীমাবে ওরা অপ্লঙ, 
প্লনও মেআ তা অ বীমাওৃত রাসল পযসন্ত ে। এমন বাফার ওভার মিেবতী মাপ্লপর 
পসসগুসর কিপ্লত্র কেো প্লে থাপ্লও এবং এওচন সবঘিণ অণ্ডাররাআটার ওঔপ্লনাআ ওম পসরমাপ্লণর 
বীমাওৃত পসসর চনে এআ ওভার কেপ্লব না। 
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Q. ক্ষবরল পণয  

1. অরুখর কভার 

াম্প্রসতও বঙরগুসপ্লত, ভারপ্লতর বাচাপ্লর ওোন্সার, ডাোপ্লবটিপ্লর মপ্লতা ুপ্লঔর চনে করাক সনসেসি 
ওভাপ্লরর প্রঘন শুরু প্লেপ্লঙ, তার কবসলর ভাকটিআ প্লেপ্লঙ চীবন বীমা কওাম্পাসনর মািেপ্লম। 
ওভারটি েীখস কমোেী-৫বঙর কথপ্লও ২০বঙপ্লরর চনে এবং এওটি ওোণমূও সুবিা এর ন্তকসত 
থাপ্লও-বীমাওারীর দ্বারা সনেসমত স্বািে পরীিার চনে কয টাওা কেো ে। রপ্লির লওস রা, 
এসডএ, রিঘাপ আতোসের ভাপ্লা সনেন্ত্রপ্লণর চনে এওটি উৎা ভাতা পাো যাে। ভাতাটি 
পসসটি ঘাসপ্লে সনপ্লে যাোর সদ্বতীে বঙপ্লর সপ্রসমোম ওসমপ্লে কেোর অওাপ্লর পাো যাে। 
পরসেপ্লও, যসে এআ সনেন্ত্রণ ভাপ্লা না ে তপ্লব উচ্চ াপ্লর সপ্রসমোম সেপ্লত প্লব। 

2. ডায়ারবটক বযক্ষক্তরের জনয পক্ষরকক্ষল্পত পণয 

এআ পসসটি ২৬ কথপ্লও ৬৫ বঙর বেী বেসিরা গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লরন এবং এটি ৭০বঙর বে পযসন্ত 
পুননসবী ওরা যাপ্লব। বীমাওৃত রাসলর পসরমাপ্লপর প্রার প্লা ৫০,০০০টাওা কথপ্লও ৫,০০,০০০টাওা 
পযসন্ত। খর ভা ার উপর সনেন্ত্রণ প্রপ্লযাচে। ডাোপ্লবটিপ্লর চটিতা কযমন করটিপ্লনাপোসথ (কঘাঔ), 
সওডসন, ডাোপ্লবটিও ফুট, োতার চনে ঔরঘ  সওডসন প্রসতিাপপ্লনর মপ্লতা খটনার কিপ্লত্র 
াপাতাপ্ল ভসতস  কথপ্লও সঘসওৎার ওভাপ্লরর সেপ্লও িে করপ্লঔআ এআ পপ্লণের পসরওল্পনা ওরা প্লেপ্লঙ। 

ক্ষনরজরক যাচাই  1 

যসে বীমাওারী কথপ্লও বীমাওারী াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে পূপ্লবসর ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর মপ্লের 
পাথসওে খপ্লট এবং তা পসসপ্লত সনসেসি ওরা থাপ্লও, াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে পূপ্লবসর মপ্লিে 
বপ্লঘপ্লে প্রঘসত ওভার প্লা ———————।    

I. পপ্লনপ্লরা সেন 
II. সতসরল সেন 
III. ঘসেল সেন 
IV. াট সেন 
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R. স্বাস্থয বীমা পক্ষক্ষর মূ ধ্ারাগুক্ষ 

1. ক্রনটয়াকপ  প্রোনকারী 

কনটোওস  প্রোনওারী বীমাওারী/ টিসপএ-র িীপ্লন যুি অপ্লঙ এমন াপাতা/ নাসসং কাম/ কড 
কওোর কন্টাপ্লরর কঔাাঁচ কেে যারা বীমাওৃত করাকীপ্লের ওোলপ্ল সঘসওৎার সুবিা সেপ্লত পাপ্লর। 
বীমাওারী/টিসপএরা এমন প্রোনওারীপ্লের ওাঙ কথপ্লও ঘাচস  এবং সফ’র কিপ্লত্র নকুূ ঙা  পাোর 
চনে েরােসর ওপ্লর। এরা ভাপ্লা স্তপ্লরর পসরপ্লবা কেোর বেপাপ্লর সনশ্চেতা কেে। করাকীপ্লের এমন 
কওাপ্লনা বািেবািওতা থাপ্লও না কয তাাঁপ্লের কনটোওস  প্রোনওারীপ্লের মািেপ্লমআ কযপ্লত প্লব, সওন্তু 
কঔাপ্লন ািারণত তাাঁপ্লের প্লনও কবসল সফ িাযস ওরা ে। 

2. ক্রনটয়ারকপ র পছন্দই প্রোনকারী (ক্ষপক্ষপএন) 

গুণকত সঘসওৎা এবং কটি বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা াপ্লর পাো ুসনসশ্চত ওরার চনে পঙন্নআ 
াপাতাপ্লর কনটোওস  প্রোনওারী কপ্ল  কতাার বাঙাআ ওরপ্লত পারপ্লবন বীমাওারী। যঔন এআ 
ককাষ্ঠীটি বীমাওারীর সভজ্ঞতা, বেবার এবং পসরঘযসা কেোর ঔরপ্লঘর সভসত্তপ্লত ল্প ওপ্লেওটি 
ংঔোে ীমাবে থাপ্লও, তঔন অমরা চানপ্লত পাসর, ওাপ্লও কনটোপ্লওস র পঙন্নআ প্রোনওারী বা 
ে। 

3. কযালর পক্ষররবা 

সভজ্ঞতাে কেঔা ককপ্লঙ, ঋপ্লণর নেতম ওারণ প্লা ুিতার সঘসওৎা ওরার চনে িার ওরা। 
এওটি ওোলপ্ল পসরপ্লবা বীমাওৃতপ্লও কআ সুবিা কেে কযঔাপ্লন সতসন তাাঁর ওভাপ্লরর ীমার মপ্লিে 
কথপ্লও সঘসওৎাটি কপপ্লত পাপ্লরন সওন্তু তারচনে তাাঁপ্লও াপাতাপ্লও কওাপ্লনা টওা সেপ্লত ে না। তাাঁপ্লও 
শুিুমাত্র কনটোপ্লওস র মপ্লিে থাওা াপাতাপ্ল কযপ্লত ে এবং কঔাপ্লন সকপ্লে তাাঁপ্লও বীমার প্রমাণ 
সপ্লপ্লব কমসডওো ওাডস টি কেঔাপ্লত ে। বীমাওারী স্বািে পসরপ্লবাটির চনে ওোলপ্ল ুসবিাটি 
পাোর চনে নমুসত কেে এবং নমুসতপ্লযাকে পসরমাপ্লণর চনে কনটোওস  প্রোনওারীপ্লও রাসর 
টাওা সেপ্লে কেন। যসে, বীমাওৃতপ্লও পসস ীমার বাআপ্লরর পসরমাপ্লণর চনে এবং পসসর লতস  
নযুােী কয ব ঔরঘ কেোর কযাকে নে তারচনে টাওা সেপ্লত প্লব। 

4. তৃতীয় পি প্রলাক বা থাডপ  পাটপ  অযাডক্ষমক্ষনরেটর (টক্ষপএ) 

স্বািে বীমার কিপ্লত্র এওটি ব  িরপ্লণর পসরবতস ন প্লা থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর বা টিসপএ ঘা ু
ওরা। ারা সবপ্লে সবসভন্ন বীমাওারীরা স্বািে বীমার কক্লআম ামাপ্লনার চনে স্বািীন ংকঠপ্লনর 
পসরপ্লবা বেবার ওপ্লর। এআ এপ্লচসন্সগুসআ টিসপএ সপ্লপ্লব পসরসঘত। 

ভারপ্লত, এওচন বীমাওারী স্বািে পসরপ্লবা কেোর চনে টিসপএ-কও সনযুি ওপ্লর, নোনে সবপ্লের 
মপ্লিে যার ন্তভুস ি প্লা : 
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i. পসসিারওপ্লও এওটি অআপ্লডসন্টটি ওাডস  কেো কযটি তাাঁর বীমা পসসর প্রমাণ সপ্লপ্লব ওাচ 
ওরপ্লব এবং াপাতাপ্ল ভসতস র মে ওাপ্লচ াকপ্লব 

ii. কনটোওস ভুি াপাতাগুসপ্লত ওোলপ্ল পসরপ্লবা কেো 
iii. কক্লআপ্লমর প্রসক্রোওরণ ওরা 

টিসপএরা প্লা স্বািীন পসরসঘসত যাপ্লের বীমাওারীরা সনযিু ওপ্লর স্বািে কক্লআমগুসর প্রসক্রোওরণ এবং 
ঘূ ান্ত ওরার চনে। টিসপএপ্লের স্বািে পসসিারওপ্লের পসরপ্লবা কেো শুরু ে াপাতাপ্ল ভসতস র 
চনে আউসনও পসরসঘসত পত্র কেো কথপ্লও ওোলপ্লপ্লর সভসত্তপ্লত থবা পসরপ্ললাপ্লির সভসত্তপ্লত কক্লআমগুসর 
মীমাংা না ো পযসন্ত। 

থাডস  পাটিস  োসডসমসনেটর ঘা ু ওরা ে ২০০১া কথপ্লও। তাাঁরা অআঅরসডএঅআ কথপ্লও 
াআপ্লন্সপ্রাপ্ত এবং সনেসন্ত্রত এবং তাাঁপ্লের স্বািে পসরপ্লবা কেো বািেতামূও। টিসপএ সপ্লপ্লব কযাকেতা 
চস ন ওরার চনে নেূনতম কয মূিন এবং নোনে কয সবসভন্ন লপ্লতস র প্রপ্লোচন ে তা 
অআঅরসডএঅআ—কত সনপ্লেস সলত অপ্লঙ।  

কআওারপ্লণ এঔন স্বাপ্লিের কক্লআমগুসর পসরপ্লবা বীমাওারীরা, ংকৃীত সপ্রসমোপ্লমর পাাঁঘ-ঙে লতাংল 
পাসরিসমপ্লও, টিসপএগুসর ওাপ্লঙ অউটপ্লাস ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। 

থাডস  পাটিস  োসডসমসনেটররা াপাতাগুসথবা স্বািে পসরপ্লবা প্রোনওারীপ্লের প্লঙ্গ এওটি MOU 
স্বাির ওপ্লর এবং এআ কনটোওস  াপাতাপ্ল যাাঁরা সঘসওৎা গ্রণ ওরপ্লবন তাাঁপ্লের কযন ওোলপ্ল 
পসরপ্লবা কেো ে তা ুসনসশ্চত ওপ্লর। এাঁরা প্লন বীমাওারী(রা) এবং বীমাওৃত(কের) মপ্লিে 
মিেিতাওারী, যাাঁরা াপাতাপ্লর প্লঙ্গ কওা-সডস প্লনট ওপ্লর এবং স্বািে কক্লআমগুস ঘূ ান্ত ওপ্লর।  

5. াপাতা 

এওটি াপাতা প্লা কযপ্লওাপ্লনা প্রসতষ্ঠান কযঔাপ্লন ুিতা এবং/থবা অখাপ্লতর চনে অন্তসবসভাকীে 
করাকীর পসরঘযসা এবং কড কওোপ্লরর চনে প্রসতষ্ঠা ওরা প্লেপ্লঙ। কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে, িানীে ওতৃস পপ্লির 
ওাপ্লঙ াপাতা সপ্লপ্লব নসথভুি ওরা অপ্লঙ এবং নসথভুি  স্বীওৃত মোসডওো প্রোসক্টলনারপ্লের 
তত্ত্বাবিাপ্লন পসরঘাসত ে এবং বলেআ সনম্নসসঔত নেূনতম সবঘাযস সবেগুসপ্লও পূরণ ওপ্লর: 

a) ১০,০০,০০০ চনংঔোর ওম অপ্লঙ এমন লরগুসর কিপ্লত্র ন্তত ১০টি অন্তসবসভাকীে 
করাকীর চনে লযো থাওপ্লত প্লব এবং নোনে চােকাগুসর চনে ন্তত ১৫লযো থাওপ্লত প্লব 
;  

b) ারা সেন রাসত্রর চনে স্বীওৃত নাসসং ওমী তার িীপ্লন ওমসঘারী সপ্লপ্লব থাওপ্লত প্লব ; 
c) ারা সেনরাসত্রর চনে স্বীওৃত কমসডওো প্রোসক্টলনার(রা) থাওপ্লবন : 
d) তাপ্লের সনচস্ব এওটি ম্পূণস সজ্জত পাপ্লরলন সথপ্লেটার থাওপ্লত প্লব কযঔাপ্লন প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর 

প্রসক্রো ম্পূণস  ওরা যাপ্লব; 
e) করাকীর তেসনও করওডস  রিা ওরা এবং কগুস বীমা কওাম্পাসনর নপু্লমাসেত বেসির ওাপ্লঙ 

চপ্রাপে রাঔপ্লত প্লব। 

6. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনার 

এওচন কমসডওো প্রোসক্টলনার প্লন এমন এওচন বেসি সযসন ভারপ্লতর কয কওাপ্লনা রাপ্লচের 
কমসডওো ওাউসন্স কথপ্লও তবি করসচসেলপ্লনর সিওারী এবং তারফপ্ল তার অআনী ীমানার মপ্লিে 
কমসডসন নলুীন ওরার কযাকে; এবং তাাঁর াআপ্লপ্লন্সর ুপ্লযাক এবং অআনী ীমার মপ্লিে কথপ্লওআ 
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ওাচ ওপ্লরন। বীমা কওাম্পাসনগুস যসে বাপ্লিআ এমন সবসিসনপ্লি রাঔপ্লত পাপ্লরন কয করসচিাডস  
প্রোসক্টলনার বা তাাঁর সনওট কওাপ্লনা পসরবার েপ্লের বীমাওৃত ো উসঘত নে। 

7. স্বীকৃত নাপ 

স্বীওৃত নাস মাপ্লন এমন এওচন বেসি যাাঁর ওাপ্লঙ ভারপ্লতর নাসসং ওাউসন্স থবা ভারপ্লতর কয 
কওাপ্লনা রাপ্লচের নাসসং ওাউসন্সপ্লর তবি করসচপ্লেলন অপ্লঙ।  

8. যকু্ষক্তগ্রায এবং প্ররয়াজনীয় খরচ 

এওটি স্বািে বীমা পসসপ্লত বমে এআ িারাটি থাপ্লও। ওারণ কযপ্লতু সনসেসি এওটি সঘসওৎার চনে 
এবং এওটি সনসেসি কভৌপ্লকাসও এাওাে কআ সঘসওৎার চনে যুসিগ্রাে কয ঔরঘ প্লব কআ ঔরপ্লঘর 
িসতপুরণ কেো প্লব। 

এওটি ািারণ ংজ্ঞা প্লা ঐ পসরসিসতটির সঘসওৎার চনে কয ঔরঘ ওরা প্লেপ্লঙ কটি 
সঘসওৎাকতভাপ্লব প্রপ্লোচনীে সঙ। কআ ঔরঘ বলেআ এওআরওম সঘসওৎার চনে কয এাওাে ঐ 
সঘসওৎা প্লেপ্লঙ তার প্রঘসত স্তপ্লরর কথপ্লও কবসল প্লব না। ঐ সঘসওৎার চনে এমন কওাপ্লনা ঔরঘ 
ন্তভুস ি ওরা প্লব না যা কওাপ্লনা বীমা না থাওপ্ল ওরা কাপ্লতা না। 

অআঅরসডএ পসরপ্লবা বা রবরাপ্লর ঘাচস  সপ্লপ্লব যুসিগ্রাে ঘাচস  সনিসাসরত ওপ্লরপ্লঙ, কযগুস সনসেসি 
পসরপ্লবাোতার চনে িোিাডস  ঘাচস  এবং করাক/অখাপ্লতর প্রওৃসত সবঘার ওপ্লর এওআ িরপ্লনর 
পসরপ্লবার চনে কভৌপ্লকাসও এাওা নযুােী ঙ্গসতপূণস ে। 

প্রোনওারীর সব বাস প্লে কেো কথপ্লও বীমাওারীপ্লও রুিা কেোর চনে এআ িারাটি রাঔা প্লেপ্লঙ। 
কয ুিতার প্লনও ওম ঔরপ্লঘ সঘসওৎা ওরা যাে, এমন ািারণ ুিতার চনে বীমাওারীপ্লও 
কবসল ঔরপ্লঘর াপাতাপ্ল যাো কথপ্লও প্রসতপ্লরাি ওপ্লর।  

9. ক্রেইরমর ক্রনাট ক্রেয়া 

প্রসতটি বীমা পসস কক্লআপ্লমর চনে সবপ্লম্ব চানাপ্লত এবং মস্ত তথে সনসেসি মেীমার মপ্লিে চমা 
কেোর চনে মে কেে। স্বািে বীমা পসসপ্লত, কযঔাপ্লনআ কক্রতা ওোলপ্লপ্লর ুসবিা কপপ্লত ঘাআপ্লবন, 
াপাতাপ্ল ভসতস  োর যপ্লথি অপ্লকআ তা চানাপ্লনা ে। যসে, পসরপ্ললাপ্লির কক্লআমগুপ্লার খটনাে, 
বীমাওৃত প্লনওমে বীমাওারীপ্লও কক্লআম ম্পপ্লওস  চানাপ্লনার প্রপ্লোচন মপ্লন ওপ্লরন না, এবং বহু 
সেন/মা ঘপ্ল যাোর পর তথেগুস চমা কেন। সব চমা কেোর কিপ্লত্র কেসর প্ল তা সবটি 
বাস প্লে সেপ্লত পাপ্লর, বীমাওৃত/ াপাতা চাসোসত ওরপ্লত পাপ্লর আতোসে। এরফপ্ল বীমা 
কওাম্পাসনর কক্লআপ্লমর চনে যথাযথ বেবিা ওরা প্রভাসবত ে। কআওারপ্লণ বীমা কওাম্পাসনগুস কক্লআপ্লমর 
চনে সবপ্লম্ব চানাপ্লনার উপর কচার কেে। কক্লআপ্লমর চনে তথে চমা কেোর সেপ্লনর মেীমা 
ািারণত ঙা া পাোর সেন কথপ্লও ১৫সেপ্লন সির ওরা অপ্লঙ। এটি কক্লআপ্লমর দ্রুত এবং ঠিও 
সরপ্লপাটস  ওরাপ্লও ম্ভব ওপ্লর, এবং এওআপ্লঙ্গ এটি বীমাওারীপ্লও কযঔাপ্লন প্রপ্লোচন তেন্ত ওপ্লর কেঔার 
কিপ্লত্র ােতা ওপ্লর। 

অআঅরসডএ সনপ্লেস সলওাে সনসেসি ওরা অপ্লঙ কয সনিসাসরত মপ্লের পপ্লর কক্লআম ম্পপ্লওস  
চানাপ্লনা/ওাকচপত্র চমা কেোর সবেটি বলেআ সবপ্লবঘনা ওরপ্লত প্লব যসে তারচনে কওাপ্লনা 
যুসিগ্রাে ওারণ থাপ্লও।  

10. ক্ষি-ক্রত স্বাস্থয পরীিা 
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এওটি বেসিকত স্বািে পসসপ্লত, এওচন কক্লআম মিু পসসিারওপ্লও ঙাপ্ল র অওাপ্লর এআ ািারণত 
এআ বেবিাটির ুসবিা কেো ে। পসস ঘাওাীন মপ্লে পর পর ঘার বঙর তা যসে কক্লআম-
সবীন থাপ্লও, তাপ্ল তার কলপ্ল, স্বািে পরীিার ঔরঘটি বহু পসসপ্লত পসরপ্ললাি ওপ্লর কেো ে। 
এটি ািারণত ঘসত তৃতীে বপ্লস বীমাওৃত রাসলর ১%ক  াপ্লর সনসেসি ওরা অপ্লঙ। 

11. েমবক্ষধ্পত ক্রবানা 

এওচন কক্লআম-সবীন পসসিারওপ্লও উৎাসত ওরার অপ্লরা এওটি উপাে প্লা প্রপ্লতেওটি কক্লআম-
সবীন বঙপ্লরর চনে এওটি ক্রমবসিসত কবানা কেো। এর থস প্লা, পুননসবীওরপ্লণর মে এওটি 
সনসেসি লতাংপ্লল বীমাওৃত রাসলটি কব াপ্লনা প্লব, িরা যাও বাসসও ৫% াপ্লর এবং তাপ্লও ৫০% পযসন্ত 
বা াপ্লনা কযপ্লত পাপ্লর যসে টানা েল বঙর কক্লআম-সবীন পুননসবীওরণ ওরা ে। 

অআঅরসডএঅআ সনপ্লেস সলওা নযুােী, স্বািে বীমা পসসর সভসত্তপ্লত শুিুমাত্র িসতপূরপ্লণর উপর 
পুঞ্জীভুত কবানা কেো প্লত পাপ্লর এবং কবসনসফট পসসর চনে নে  (বেসিকত েখুসটনার পসস 
ঙা া)। পুঞ্জীভুত কবানাপ্লর পাপ্লরলন স্পিভাপ্লব প্রপ্লস্পক্টা  পসস নসথপ্লত উপ্লেঔ থাওা উসঘত। 
তারউপর কওাপ্লনা এওটি সনসেসি বঙপ্লর যসে এওটা কক্লআম ওরা ে, চমা পঞু্জীভুত কবানা কআ 
াপ্লরআ ওমপ্লব কয াপ্লর তা চমা প্লেপ্লঙ। 

উোরণ 

এওচন বেসি ৫,০০০টাওার সপ্রসমোম সেপ্লে ৩ি টাওার এওটি পসস সনপ্লেপ্লঙন। সদ্বতীে বঙপ্লর, 
যসে প্রথম বঙপ্লর কওাপ্লনা কক্লআম না খপ্লট থাপ্লও, তাপ্ল সতসন কআ এওআ সপ্রসমোম সেপ্লে ৩.১৫ি 
টাওা (অপ্লকর বঙপ্লরর তুনাে ৫% কবসল) বীমাওৃত রাসল সপ্লপ্লব পাপ্লচ্ছন। েল বঙপ্লরর কবসল যসে 
কক্লআম-সবীন পনুনসবীওরণ ওরা ে তাপ্ল কআ পসরমাণ সকপ্লে োাঁ াপ্লত পাপ্লর ৪.৫ি টাওাে।  

12. মযাা/ক্রবানা 

স্বািে পসসটিপ্লও কক্লআম-সবীন রাঔার চনে কযমন উৎাভাতার বেবিা অপ্লঙ, তার সবপরীতটিপ্লও 
ঠিও বা ে মোা। এঔাপ্লন, যসে এওটি পসসর িীপ্লন কক্লআমগুস ঔুব কবসল থাপ্লও, তপ্লব 
পুননসবীওরপ্লণর মে মোা বা কবাছা সপ্রসমোম ংগ্রপ্লর মে ঘাপাপ্লনা ে। 

স্বািে পসস এওটি ামাসচও ুসবিার পসস এআ েসৃিভসঙ্গ কথপ্লও, এপ্লতাসেন পযসন্ত বেসিকত স্বািে 
পসসগুসপ্লত এআ মোা ঘাপাপ্লনা েসন। 

যসে, গ্রুপ পসসর কিপ্লত্র, মোা ঘাচস  ওরা ে। কক্লআপ্লমর নপুাত যুসিগ্রাে ীমার মপ্লিে 
রাঔার চনে াসবসও সপ্রসমোপ্লমর উপর উপযুিভাপ্লব কবাছা ঘাপাপ্লনা ে। অবার নেসেপ্লও সভজ্ঞতা 
যসে ভাপ্লা ে তাপ্ল প্রসমোম াপ্লরর উপর ঙাপ্ল র নমুসত কেো ে যাপ্লও বা ে কবানা। 

13. ক্রেইম না করার ছা়ি 

সওঙু পণে অপ্লঙ যারা বীমাওৃত রাসলর উপর কবানা কেোর পসরবপ্লতস কক্লআম সবীন প্রসত বঙপ্লরর 
চনে সপ্রসমোপ্লমর উপর ঙা  কেে। 

 

14. ক্রকা-ক্রপরমন্ট/ক্রকা-ক্রলয়াক্ষরং 
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কওা-কপপ্লমন্ট প্লা এওটি িারণা কযঔাপ্লন এওটি স্বািে পসসর িীপ্লন প্রপ্লতেওটি কক্লআপ্লমর চনে 
বীমাওৃত এওটি ংল বন ওরপ্লবন। এটি পণেটির উপর সনভস র ওপ্লর বািেতামূও বা কস্বচ্ছামূও 
প্লত পাপ্লর। কওা-কপপ্লমন্ট বীমাওৃপ্লতর মপ্লিে সনসেসি এওটি সনেমানবুতীতা সনপ্লে অপ্ল যাপ্লত 
প্রপ্লোচনীে াপাতাপ্ল ভসতস  এ াপ্লনা যাে। 

কওা-কলোসরং যাপ্লও সতসরি বা ে এমন এওটি িােী রাসল প্লত পাপ্লর, থবা নপু্লমােনপ্লযাকে 
কক্লআম পসরমাপ্লণর এওটি লতাংল প্লত পাপ্লর। বাচাপ্লর সওঙু পণে অপ্লঙ কযঔাপ্লন সওঙু িরপ্লণর ুপ্লঔর 
চনেআ শুিু কওা-কপপ্লমন্ট এওটি িারা সপ্লপ্লব রপ্লেপ্লঙ। কযমন ব  কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার, থবা 
ািারণভাপ্লব খটা কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার, থবা সনসেসি এওটি বে প্লে যাো বেসিপ্লের কিপ্লত্র। 

15. ক্ষডডাক্ষিব/অক্ষতক্ষরক্ত  

স্বািে পসসপ্লত এপ্লও সতসরি- বা প্লে থাপ্লও, এটা প্লা িােী পসরমাণ এওটা থস যা 
বীমাওারীর কক্লআম কেোর অপ্লক প্রারসম্ভওভাপ্লব বীমাওৃতপ্লও প্রোন ওরপ্লত ে, কযমন, এওটা 
পসসপ্লত যসে সডডাসক্টব বা সবপ্লোচে ে 10,000টাওা ে, বীমাওৃতপ্লও প্রপ্লতেওটি বীমাওৃত 
কাওাপ্লনর চনে 10,000টাওা চমা সেপ্লত ে। বণসনা ওরার চনে, কক্লআম যসে 80,000টাওার 
ে, বীমাওৃতপ্লও প্রথপ্লম 10,000টাওা বন ওরপ্লত প্লব এবং বীমওারী 70,000টাওা কেপ্লবন। 

সপটা ওোল পসসর কিপ্লত্র সডডাসক্টব বা সবপ্লোচে এওটা সনিসাসরত ংঔেও সেন/খন্টা প্লত 
পাপ্লর যা বীমাওারীর প্রপ্লেে কয কওাপ্লনা ুসবিার অপ্লক প্রপ্লযাচে প্লব। 

16. ঘর ভা়িার ক্ষনয়ন্ত্রণ 

কবল সওঙু পণে প্লপন এপ্লিড ে কযঔাপ্লন কক্লআপ্লমর মে বীমাওৃত রাসলআ প্লা প্লবসাচ্চ পসরমাণ টাওা 
যা কেো ে। এঔন কবল সওঙু পণে অপ্লঙ কযঔাপ্লন বীমাওৃপ্লতর খপ্লরর কিণী বাঙাআটিপ্লও বীমাওৃত 
রাসলর প্লঙ্গ ম্পওস যুি ওপ্লর ীমাবে ওপ্লর কেো প্লেপ্লঙ। সভজ্ঞতাে কেঔা ককপ্লঙ, াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওার মপ্লের ব ঔরঘ খপ্লরর ভা া নুাপ্লর ে, কবসল ভা ার খপ্লর থাওপ্ল ঔরপ্লঘর ব 
তাসওার িীপ্লন ঔরঘ কআ নপুাপ্লত কবপ্ল  যাে। যসে পসসটিপ্লত খর ভা ার ীমাবেতা 
প্রসতসেন বীমাওৃত রাসলর ১% ওপ্লর থাপ্লও, তাপ্ল যসে কওাপ্লনা বেসির বীমাওৃত রাসলর পসরমাণ 
১ি টাওা ে, তপ্লব সতসন প্রসতসেপ্লনর খর ভা ার চনে ১০০০টাওা পাপ্লবন। এর কথপ্লও এওটি 
আসঙ্গত স্পি কয যসে কওাপ্লনা বেসি কবল োসম াপাতাপ্ল সবাবহু সঘসওৎা কপপ্লত ঘান, তপ্লব 
তাাঁপ্লও যথাযথ সপ্রসমোপ্লম কবসল পসরমাপ্লণর বীমাওৃত রাসল সওনপ্লত প্লব।      

17. পনুনপবীকরণরযাগযতার ধ্ারা 

স্বািে বীমা ংক্রান্ত অআঅরসডএ-র সনপ্লেস সলওাে স্বািে বীমাপ্লও অচীবপ্লনর চনে পুননসবীওরণপ্লযাকে 
সপ্লপ্লব বািেতামূও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। এওটি বীমা কওাম্পাসন পুননসবী ওরপ্লত এওমাত্র তঔনআ স্বীওার 
ওরপ্লত পাপ্লর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃত বেসি (বা তাাঁর পি সনপ্লে কওউ) ে বীমাটি ওরাপ্লনার 
চনে বা পরবতীওাপ্ল তাাঁর প্লঙ্গ ম্পসওস ত কওাপ্লনা চাসোসত, সমথো বণসনা থবা কঘপ্লপ যাোর 
মপ্লতা সভসত্ত পাো যাে। 

 

 

18. খাক্ষররজর ধ্ারা 
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সনেন্ত্রণ সবিানওারীরা ঔাসরপ্লচর িারাটিপ্লও মাপওাঠিওৃত ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ এবং এওটি বীমা কওাম্পাসন 
কযপ্লওাপ্লনা মপ্লে পসসটি ঔাসরচ ওপ্লর সেপ্লত পাপ্লর যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃত সমথো বণসনা, 
চাসোসত, প্রওৃত খটনা না প্রওাল ওরা থবা প্লযাসকতার মপ্লতা ওাচ ওরপ্লঙন।   

ন্তত পপ্লনপ্লরা সেপ্লনর সসঔত কনাটি করসচিাডস  এ/সড ওপ্লর বীমাওৃপ্লতর কল কয ঠিওানা চাসনপ্লেপ্লঙন 
কঔাপ্লন পাঠাপ্লনা প্রপ্লোচন। যঔন বীমাওারী পসসটি ঔাসরচ ওপ্লরন, তঔন বীমার নতু্তীণস 
কমোেওাপ্লর প্লঙ্গ ংসিি কল সপ্রসমোপ্লমর এওটি নপুাত বীমাওৃতপ্লও সফসরপ্লে সেপ্লত প্লব। বলে 
যসে কওাপ্লনা কক্লআম পসসটির িীপ্লন না ওরা প্লে থাপ্লও।   

যসে বীমাওৃত বীমাটি ঔাসরচ ওপ্লরন, তাপ্ল সরফািটি ওম মপ্লের াপ্লর প্লব। এর থস প্লা, 
বীমাওৃত সপ্রসমোপ্লমর সরফাি পাপ্লবন তপ্লব কটি কপ্রা-রাটা বা নপুাসতও াপ্লরর তুনাে ওম 
লতাংপ্ললর াপ্লর। যসে কওাপ্লনা কক্লআম ওরা প্লে থাপ্লও তপ্লব কওাপ্লনা সরফাি প্লব না। 

19. ক্ষি কু ইন ময় 

চসে এওচন কক্রতা এওটি নতুন বীমা পসস কওপ্লনন এবং তারপর পসসর ডকুপ্লমন্টগুস পাোর 
পর কেপ্লঔন কয লতস  এবং লতস াবীগুস যা সতসন ঘাআপ্লঙন কতমন নে, তঔন তাাঁর সবওল্প ওী? 

অআঅরএসডএঅআ এমন িরপ্লণর মোর সেপ্লও নচর করপ্লঔ তার অআপ্লন এরচনে কক্রতা-বেুত্বমূও 
বেবস্তা করপ্লঔপ্লঙ। কক্রতা এটি সফসরপ্লে সেপ্লে পাপ্লরন এবং সরফাি কপপ্লত পাপ্লরন তপ্লব কটি প্লব 
সনম্নসসঔত লতস াবীগুসর সবোিীন:  

1. এটা কওবমাত্র চীবন বীমা পসস এবং ন্তত এও বঙপ্লরর কমোপ্লের স্বািে বীমা পসসর 
কিপ্লত্রআ প্রপ্লযাচে ে। 

2. পসসর ডকুপ্লমন্ট পাোর ১৫সেপ্লনর মপ্লিে কক্রতাপ্লও এআ সিওার প্রপ্লোক ওরপ্লত প্লব 
3. ক ওথা তাাঁপ্লও বলেআ বীমাওারীপ্লও সসঔতভাপ্লব চানাপ্লত প্লব 
4. পসসপ্লত কওাপ্লনা কক্লআম ওরা না প্লআ কওবমাত্র সপ্রসমোম কফরত প্লব এবং কআমপ্লতা 

োডচাি ওরা প্লব।  
a) কয মেটির চনে ওভার থাওপ্লঙ তঔন অনপুাসতও াপ্লর ছুাঁ সওর সপ্রসমোম  
b) সঘসওৎাকত পরীিার চনে বীমাওারীর কয ঔরঘ  প্লেপ্লঙ এবং 
c) িোম্প সডউটির ঘাচস  

20. পনুনপবীর জনয অন্তবপতী ময়কা 

স্বািে বীমা পসসর এওটি গুরুত্বপূণস তবসলিে প্লা বীমার িারাবাসওতা বচাে রাঔা। এওটি পসসর 
িীপ্লন ুসবিাগুস তঔনআ বচাে থাপ্লও যসে কআ পসস কওাপ্লনারওম সবরসত ঙা াআ পুননসবী ওরা 
প্লে থাপ্লও, মেমপ্লতা পুননসবী ওরা প্লা ঔুবআ গুরুত্বপণূস।  

অআঅরসডএঅআ-এর সনপ্লেস সলওা নযুােী, বেসিকত স্বািে পসসর পনুনসবীওরপ্লণর চনে এওটি 
৩০সেপ্লনর ন্তবসতী মেপবস কেো প্লে থাপ্লও।   

অপ্লকর বীমাটির কমোে কল প্লে যাোর ৩০সেপ্লনর মপ্লিে যসে পুননসবী ওরা প্লে থাপ্লও তাপ্ল 
িারাবাসওতা বচাে রাঔার চনে ব ুসবিা পাো যাপ্লব। সবরসতর মপ্লে যসে কওাপ্লনা কক্লআম ওরা 
ে, তপ্লব তা কণে ওরা প্লব না।  
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পুননসবীওরণ ওরার চনে বীমাওারী েীখসতর ন্তবসতী মেপপ্লবসর নপু্লমােন কেোর সবেটি সবপ্লবঘনা 
ওরপ্লত পাপ্লর, কটি বলে স্বতন্ত্রে পপ্লণের উপর সনভস রলী। 

উপসরসেসঔত সিওাংল মূ িারা, ংজ্ঞা, বাে কেো অ আঅরসডএ-এর চাসর ওরা সনপ্লেস সলওা 
নযুােী স্বািে সনেন্ত্রণ এবং স্বািে বীমা মান সনিসারণওারীর িীপ্লন মান সনেস াসরত ওরা। ঙাত্রপ্লের 
পরামলস কেো প্লচ্ছ এওআ সবপ্লের মপ্লিে সেপ্লে অবার যাোর চনে এবং মপ্লে মপ্লে অআঅরসডএ 
কয সনপ্লেস সলওা এবং াকুস ার কেে কম্পপ্লওস  তাাঁপ্লের সনপ্লচপ্লেরপ্লও অপপ্লডট রাঔপ্লত। 

ক্ষনরজরক যাচাই  2 

অআঅরসডএ সনপ্লেস সলওা নযুােী, বেসিকত স্বািে পসস পুননসবীওরণ ওরার চনে ————————— 
এওটি ন্তবসতী মেওা পাো যাে। 

I. পপ্লনপ্লরা সেন 
II. সতসরল সেন 
III. পাঁেতাসেল সেন 
IV. াট সেন 

 

ারাংল 

a) প্রতোসলত েখুসটনা/ ুিতা যার চনে াপাতাপ্ল ভসতস  থাওপ্লত প্লত পাপ্লর এমন খটনার 
কিপ্লত্র এওটি স্বািে বীমা পসস এওচন বীমাওৃত বেসিপ্লও অসথসও ুরিা কেে। 

b) ওপ্লতাচন মানু পসসর িীপ্লন ওভার পাপ্লচ্ছন তার সভসত্তপ্লত স্বািে বীমা পপ্লণের কিণীওরণ ওরা 
ে: বেসিকত পসস, ফোসমস কলাটার পসস, গ্রুপ পসস। 

c) এওটি াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর পসস থবা কমসডপ্লক্লআম, ুিতা/েখুসটনার 
কিপ্লত্র াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরঘটি পসরপ্ললাি ওপ্লর। 

d) াপাতাপ্ল ভসতস  োর মপ্লের অপ্লক যপ্লতাসেন পযসন্ত সনসেসি ওরা অপ্লঙ (ািারণত ৩০সেন) 
কআ মপ্লের মপ্লিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকত ঔরঘ প্লেপ্লঙ কটিআ প্লা াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার 
মে পূবস ঔরঘ, এবং যাপ্লও কক্লআপ্লমর ংল সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব। 

e) াপাতাপ্ল ভসতস  োর মপ্লের পরবতী যপ্লতাসেন পযসন্ত সনসেসি ওরা অপ্লঙ (ািারণত 
৬০সেন) কআ মপ্লের মপ্লিে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকত ঔরঘ প্লেপ্লঙ, এবং যাপ্লও কক্লআপ্লমর ংল 
সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা প্লব, কটিআ প্লা াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে পরবতী ঔরঘ। 

f) এওটি ফোসমস কলাটার পসসপ্লত, পসরবার যার মপ্লিে স্ত্রী, সনভস রলী ন্তান এবং সনভস রলী 
মা-বাবা  অপ্লঙন, তাাঁপ্লের এওটি এওও বীমাওৃত রাসলর প্রস্তাব কেো ে কযটি ককাটা 
পসরবারটির মপ্লিে কলাট ওপ্লর। 

g) াপাতাপ্লর তেনসন্নন নকে পসস াপাতাপ্ল ভসতস থাওার মপ্লের তেনসন্নন ঔরপ্লঘর চনে 
বীমাওৃত বেসিপ্লও এওটি সনসেসি পসরমাণ টাওা কেে। 

h) সনসেসি সওঙু উসেসঔত চটি ুঔ িরা প প্ল এওটি সবরাট পসরমাণ টাওা কেোর বেবিা 
অপ্লঙ কয পসসপ্লত তাপ্লও চটি ুঔ পসস বপ্ল। 
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i) এওটি সনসেসি মপ্লনানীত পসরমাণ (যাপ্লও ীমা থবা সডডাসক্টব বা ে)-এর সিওন্তু এওটি 
উচ্চতর বীমাওৃত রাসলর চনে উচ্চ সডডাসক্টব থবা টপ-অপ ওভার ওভাপ্লরর প্রস্তাব কেে। 

j) এওটি সনসেসি ুসবিার ওভার বীমাওৃতপ্লও পযসাপ্ত ুসবিা কেে এবং বীমাওারীপ্লও তাাঁর পসসটির 
ওাযসওরীভাপ্লব মূে সনিসারণ ওরপ্লত াাযে ওপ্লর 

k) এওটি বেসিকত েখুসটনা (সপএ) ওভার প্রতোসলত েখুসটনার চনে মতুৃে এবং সবওাঙ্গতার কিপ্লত্র 
িসতপুরপ্লণর ুসবিা সেপ্লে থাপ্লও। 

l) বসসবসভাপ্লকর করাকীপ্লের ওভার কযমন োাঁপ্লতর সঘসওৎা, েসৃির যপ্লত্নর ঔরঘ, রুটিন সঘসওৎাকত 
পরীিা এবং পরীিা আতোসের চনে, কযঔাপ্লন াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার প্রপ্লোচন কনআ করওম 
সঘসওৎাকত ঔরঘ কেো ে।  

m) এওটি গ্রুপ পসস এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন এওচন সনপ্লোকওতস া প্লত পাপ্লরন, এওটি 
ংকঠন, বোপ্লের কক্রসডট ওাডস  সডসভলন সনপ্লত পাপ্লর, কযঔাপ্লন এওটি এওও পসস বেসিপ্লের 
এওটি ম্পূু্ণস ওভার সেপ্লত পাপ্লর। 

n) পসরবাপ্লরর চনে বীমাওৃত রাসলর সিওন্তু ঔরঘ প্লে ককপ্ল ওপ্লপসাপ্লরট কলাটার থবা বাফার 
ওভাপ্লরর পসরমাণ কআ সিও ঔরঘ কমটাপ্লত াাযে ওপ্লর। 

o) ভারসচ কমসডপ্লক্লআম /ভ্রমণ পসস এওচন বেসিপ্লও ওভার কেে যঔন সতসন সবপ্লেপ্লল 
থাওাওাীন মপ্লে েখুসটনা, অখাত এবং ুিতার ছুাঁ সওর কিপ্লত্র উন্মিু থাপ্লওন। 

p) ওপ্লপসাপ্লরট খন খন ভ্রমণ পসরওল্পনা প্লা এওটি বাসসও পসস কযঔাপ্লন ওপ্লপসাপ্লরটরা তাাঁপ্লের 
এসক্ষ্চসওউটিভ যাাঁরা খন খন ভারপ্লতর বাআপ্লর যান তাাঁপ্লের চনে বেসিকত পসস গ্রণ ওপ্লরন। 

q) সবভ্রাসন্ত এ াপ্লত সবপ্ললত বীমাওৃতপ্লের চনে স্বািে বীমাে প্লনও লতস  বেবার ওরা ে অআন 
ওপ্লর যার মান সনিসারণ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসডএ।  

 

 

ক্ষনরজরক পরীিার উির 

উির  1 

ঠিও উত্তরটি প্লা II. 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে পূবস ঔরপ্লঘর ওভাপ্লরর মেপবসটি যসে বীমাওারী কথপ্লও বীমাওারীর 
মপ্লিে তারতমে থাপ্লও এবং কটি পসসপ্লত সনসেসি ওরা থাপ্লও, বপ্লঘপ্লে প্রঘসত ওভার প্লা 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে পূবস সতসরল সেন। 

উির  2 

ঠিও বাঙাআটি প্লা  I.  

অআঅরসডএ-এর সনপ্লেস সলওা নযুােী, বেসিকত স্বািে পসসর পুননসবীওরপ্লণর চনে এওটি ৩০সেপ্লনর 
ন্তবসতীওাীন মপ্লের নমুসত পাো যাে। 
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ক্ষনরজরক যাচাইরয়র প্রশ্নাবী 

প্রশ্ন 1 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার ঔরপ্লঘর পসসর কপ্রসিপ্লত সনম্নসসঔত কওান সববসৃতটি ঠিও? 

I. শুিুমাত্র াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মেটিআ ওভার ওরা ে 

II. াপাতাপ্ল ভসতস  থাওা এওআপ্লঙ্গ াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার 
ওরা ে 

III. াপাতাপ্ল ভসতস  থাওা এওআপ্লঙ্গ াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওরা 
এবং এওটি সবরাট পসরমাণ টাওা বীমাওৃপ্লতর মতুৃের কটনার কিপ্লত্র পসরবাপ্লরর েেপ্লের কেো 
প্লে থাপ্লও 

IV. প্রথম বঙর কথপ্লওআ াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরঘ ওভার ওরা ে এবং যসে প্রথম 
বঙর কওাপ্লনা কক্লআম না ওরা ে তপ্লব াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের পূবস এবং প্রাও 
মপ্লের ঔরপ্লঘর ওভার কেো প্লে থাপ্লও 

প্রশ্ন 2 

সনম্নসসঔত কওান সববসৃতটি ঠিও তা সঘসহ্নত ওরুন? 

I. স্বািে বীমা করাক সবেটি ামাে 

II. স্বািে বীমা মতুৃে াপ্লরর সবেটি ামাে 

III. স্বািে বীমা করাক এবং এওআপ্লঙ্গ মতুৃে ার ামাে 

IV. স্বািে বীমা করাক এবং মতুৃে ার কওাপ্লনাটিআ ামাে না 

 

প্রশ্ন  3 

স্বািে বীমাে কয ওোলপ্ল পসরপ্লবা কেো ে তার কপ্রসিপ্লত সনম্নসসঔত কওান সববসৃতটি ঠিও? 

I. বীমা কওাম্পাসনগুসর শুরু ওরা এটি এওটি পসরপ্লবল বােব ককা-সগ্রন উপ্লেোক। এটি শুরু ওরা 
প্লেপ্লঙ তবেেুসতন কপপ্লমন্টপ্লও উৎা সেপ্লত যাপ্লত বাসস্তসবও টাওার কনাপ্লটর প্রঘন ওম ওরা যাে 
এবং কাঙ বাাঁঘাপ্লনা যাে।   

II. বীমাওৃতপ্লও কওাপ্লনারওম ঔরঘ ঙা াআ সবপ্লন পোে পসরপ্লবা কেো ে এবং এরচনে কওাপ্লনা 
টাওা সেপ্লত ে না ওারণ কযপ্লতু এওটি সবপ্লল প্রওপ্লল্পর িীপ্লন রওার বীমা কওাম্পাসনপ্লও 
এআ টাওা সেপ্লে কেে। 

III. যাবতীে কপপ্লমন্ট যা বীমাওৃত ওরপ্লবন তা শুিুমাত্র আন্টারপ্লনট বোসেংপ্লের মািেপ্লমআ থবা 
ওাপ্লডস র মািেপ্লমআ ওরপ্লত প্লব ওারণ কযপ্লতু বীমা কওাম্পাসন টাওা গ্রণ ওরপ্লব না 

IV. বীমাওৃত টাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাতাপ্লর প্লঙ্গ সবপ্লর মীমাংা ওপ্লর 
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প্রশ্ন 4 

স্বািে বীমাে াপাতাপ্লর কপ্রসিপ্লত সপসপএন-এর ম্পূণস অওারটি ঠিওভাপ্লব সঘসহ্নত ওরুন। 

I. পাবসও কপ্রফাডস  কনোওস  

II. কপ্রফাডস  কপ্রাভাআডার কনটোওস  

III. পাবসও প্রাআপ্লভট কনটোওস  

IV. কপ্রাভাআডার কপ্রফাপ্লরসন্সো কনটোওস  

প্রশ্ন  5 

সনম্নসসঔত কওান সববসৃতটি ঠিও নে তা সঘসহ্নত ওরুন? 

I. এওচন সনপ্লোকওতস া তাাঁর ওমসঘারীপ্লের চনে গ্রুপ পসস ওরাপ্লত পাপ্লরন 

II. এওটি বোে তাাঁর কক্রতাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লত পাপ্লর 

III. এওচন কোওানোর তাাঁর কক্রতাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লত পাপ্লরন 

IV. ওমসঘারীপ্লের চনে এওচন সনপ্লোকওতস ার কনো গ্রুপ পসসটিপ্লত ওমসঘারীপ্লের পসরবারপ্লও 
ন্তভুস ি ওরার চনে প্রাসরত ওরা কযপ্লত পাপ্লর। 

 

ক্ষনরজরক পরীিার প্ররশ্নর উির 

উির  1 

ঠিও বাঙাআটি প্লা  II। 

াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর এওটি পসসপ্লত, াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে এওআপ্লঙ্গ 
াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মপ্লের পূবস এবং পরবতী ঔরঘ ওভার ওপ্লর। 

উির  2 

ঠিও বাঙাআটি প্লা I। 

স্বািে বীমা করাপ্লকর (ুপ্লঔর োর ার) সবেটি ামাে। 

উির  3 

ঠিও বাঙাআটি প্লা  IV। 

ওোলপ্ল পসরপ্লবার িীপ্লন, বীমাওৃত টাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাতাপ্লর 
প্লঙ্গ সবপ্লর মীমাংা ওপ্লরন। 

উির  4 

ঠিও বাঙাআটি প্লা  II। 

সপসপএন-এর থস প্লা কপ্রফাডস  কপ্রাভাআডার কনটোওস  বা কনটোপ্লওস র পঙন্নআ প্রোনওারী। 
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উির  5 

ঠিও বাঙাআটি প্লা  III। 

I, II, এবং IV নম্বর সববসৃতটি প্লা ঠিও।  III নম্বর সববসৃতটি ভু ওারণ এওচন 
কোওানোর তাাঁর কক্রতাপ্লের চনে গ্রুপ পসস সনপ্লত পাপ্লরন না। 
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অধ্যায় 9 

স্বািে বীমা অিাররাআটিং 
 

অধ্যারয়র ভূক্ষমকা 

এআ িোপ্লের উপ্লেলে প্লা স্বািে বীমাে অিাররাআটিং ম্পপ্লওস  অপনাপ্লও সবস্তাসরত জ্ঞান কেো। কয 
কওাপ্লনা িরপ্লনর বীমার কিপ্লত্রআ অিাররাআটিং এওটি গুরুত্বপূণস সেও এবং এওটা বীমা পসস আুে 
ওরার কিপ্লত্র গুরুত্বপূণস ভূসমওা পান ওপ্লর। এআ িোপ্লে, অপসন অিাররাআটিংপ্লের মূ নীসত, 
রঞ্জাম  এর প্রসক্রো ম্পপ্লওস  এওটা অন্নাচ পাপ্লবন। এঔাপ্লন অপনাপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমার 
অিাররাআটিং ম্পপ্লওস  তথে চানাপ্লনা প্লব।    

ক্ষলিার ফাফ 
 

A. অিাররাআটিং ওী? 
B. অিাররাআটিং–কমৌসও িারণা   
C. ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেস সলওা  
D. অআঅরসডএঅআ-এর নোনে স্বািে বীমা অআন 
E. অিাররাআটিংপ্লের চনে মূনীসত  স্তর 
F. অিাররাআটিং প্রসক্রো 
G. গ্রুপ স্বািে বীমা   
H. সবপ্লেল ফর বীমার অিাররাআটিং     
I. বেসিকত েখুসটনা বীমার িাররাআটিং  

এআ িোে প ার পর অপসন িম প্লবন : 

a) অিাররাআটিং বপ্লত ওী কবাছাে তা বসুছপ্লে সেপ্লত 
b) অিাররাআটিংপ্লের কমৌসও িারণা বণসনা ওরপ্লত 
c) অিাররাআটাররা কয নীসত কমপ্লন ঘপ্ল  রঞ্জাম সনপ্লে ওাচ ওপ্লর তা বোঔো ওরপ্লত  
d) অিাররাআটিং বেসিকত স্বািে বীমা পসসর প্রসক্রো ম্পূণস ওরাপ্লও বাবা সেপ্লত 
e) ওীভাপ্লব গ্রুপ স্বািে পসসর অিাররাআটিং ওরা ে তা সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত 

এই পক্ষরক্ষস্থক্ষতটা নজর করুন 

48 বঙর বেী মনীল এওচন ফ্টোর আসঞ্জসনোর সপ্লপ্লব ওাচ ওপ্লরন। মনীল সোন্ত সনপ্লেপ্লঙন 
সনপ্লচর চনে এওটা স্বািে বীমা পসস কনপ্লবন। সতসন এওটা আনুপ্লরন্স কওাম্পাসনপ্লত ককপ্লন, কঔাপ্লন 
তাাঁপ্লও এওটা কপ্রাপ্লপাচা ফমস কেো প্লা, যার মপ্লিে তাাঁর লরীপ্লরর ক ন  স্বািে, মানসও 
স্বািে, অপ্লক কথপ্লও থাওা ুঔ, তাাঁর পসরবাপ্লরর স্বািে ম্পসওস ত আসতা, ভো  অপ্লরা কবল 
সওঙু ম্পপ্লওস  এওগুচ্ছ প্রপ্লশ্নর চবাব সেপ্লত প্লব। 
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কপ্রাপ্লপাচা ফমসটা পাোর পর তাাঁপ্লও কবল সওঙু নসথ কপল ওরপ্লত প্লব কযমন তাাঁর পসরসঘসত  
বেপ্লর প্রমাণপত্র, ঠিওানার প্রমাণ  তীপ্লতর কমসডওো করওডস । তারপর তাাঁরা তাাঁপ্লও এওটা 
কল্থ কঘও-অপ  অপ্লরা সওঙু কমসডওো কটি ওরাপ্লত বপ্লন, এপ্লত সতসন তাল প্লন। 

মনীল সনপ্লচপ্লও এওচন স্বািেবান মানু বপ্লআ মপ্লন ওপ্লরন এবং তাাঁর অে কবল ভাপ্লা। মনীল ঔুব 
বাও প্লন কয তাাঁর কিপ্লত্র বীমা কওাম্পাসন কওন এআ িরপ্লনর এওটা েীখস প্রসক্রো সনপ্লচ্ছ। এমনসও 
এআ মস্ত সওঙুর পর বীমা কওাম্পাসন তাাঁপ্লও বপ্লা কয কমসডওো পরীিাে তাাঁর াআ কওাপ্লপ্লির  
াআ ব্লাড কপ্রার িরা পপ্ল প্লঙ, যা পরবতীওাপ্ল তাাঁর হৃেরপ্লকর ম্ভাবনা বাস প্লে সেপ্লচ্ছ। যসে তাাঁরা 
তাাঁপ্লও এওটা পসসর প্রস্তাব সেপ্লচ্ছ, সওন্তু তার চনে ঘ া সপ্রসমোম সেপ্লত প্লব, কয েটা তাাঁর এও 
বেু যা সেপ্লচ্ছ তার তুনাে প্লনও কবসল। তাআ মনীল আ পসসটা সনপ্লত স্বীওার ওরপ্লন। 

এঔাপ্লন, আনুপ্লরন্স কওাম্পাসন তাপ্লের অিাররাআটিং প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব এআ মস্ত পেপ্লিপগুস 
নুরণ ওপ্লরপ্লঙ। কওাপ্লনা ছুাঁ সও ওবাপ্লরচ কেোর মে এওচন বীমাওারীর ঠিওভাপ্লব ছুাঁ সওর 
মূোেণ ওরা চরুরী এবং এওটা যুসিঙ্গত াভ ওরার ওথা ভাবা েরওার। ছুাঁ সওটা যসে 
ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরা না ে এবং কওাপ্লনা কক্লআম ে, তাপ্ল এওটা কাওান প্লব। তারপর 
বীমাওারী মস্ত বীমাওৃত বেসির কথপ্লও সপ্রসমোম ংগ্র ওপ্লর এবং এআ থসটাপ্লও তাপ্লও এওটা 
ট্রাপ্লির মপ্লতা ওপ্লর ামাপ্লত ে। 
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A. আন্ডাররাইটং কী ? 

1. আন্ডাররাইটং 

বীমা কওাম্পাসন কআ মানুপ্লেরআ বীমা ওরাপ্লত ঘাে, অলা ওরা যাে যাাঁরা বীমা পুপ্ল কয ছুাঁ সও 
সনপ্লে অপ্লঙন তার নপুাপ্লত পযসাপ্ত পসরমাণ সপ্রসমোম তাাঁরা ভরপ্লবন। ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের চনে এওচন 
প্রস্তাবপ্লওর কথপ্লও তথে ংগ্র  তা সবপ্লিপ্লণর এআ প্রসক্রোআ অিারারাআটিং বপ্ল পসরসঘত। এআ 
প্রসক্রোর মািেপ্লম ংকৃীত তপ্লথের সভসত্তপ্লত তারা সোন্ত কনপ্লব কয তাাঁরা এওচন প্রস্তাবপ্লওর বীমা 
ওরাপ্লবন সও ওরাপ্লবন না। যসে তাাঁরা বীমা ওরাপ্লনার সোন্ত কনন তাপ্ল এআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর কথপ্লও 
যুসিঙ্গত াভ ওরপ্লত প্ল ওত সপ্রসমোম ো উসঘত, লতস  ওী প্লব তা ঠিও ওরপ্লত প্লব।  

করাকাপ্লরর িারণার উপর সভসত্ত ওপ্লরআ োাঁস প্লে অপ্লঙ স্বািে বীমা। এঔাপ্লন করাকার বপ্লত কবাছাে 
এওচন বেসির ুি োর ম্ভাবনা  তার চনে প্রপ্লোচনীে সঘসওৎা  াপাতাপ্ল ভসতস 
োর ম্ভাবনা কওমন রপ্লেপ্লঙ। এওটা ব  পসরপ্লর করাকার বেপ্লর দ্বারা প্রভাসবত ে 
(ািারণত ওমবেীপ্লের তুনাে বসরষ্ঠ নাকসরওপ্লের মপ্লিে এটা কবসল) এবং নোনে প্রসতকূ 
সবপ্লের ওারপ্লণ এটা বাপ্ল  কযমন কবসল চন বা ওম চন, তীত  বতস মাপ্লনর সনসেসি করাক 
বা ুিতার আসতা, িূমপাপ্লনর মপ্লতা বেসিকত ভো, বতস মান স্বাপ্লিের বিা এবং প্রস্তাবপ্লওর 
কপলা যসে কটাপ্লও সবপজ্জনও বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা ে। উপ্লটাসেপ্লও করাকার সনসেসি সওঙু নকুূ 
সবপ্লের ওারপ্লণ ওপ্লম যাে কযমন ওম বে, এওটা িু াআফিাআ প্রভৃসত।  

ংজ্ঞা 

আন্ডাররাইটং প্লা এওটি যথাযথভাপ্লব ছুাঁ সও মূোেণ এবং কয লতস াবীর উপর োাঁস প্লে বীমা 
ওভার মঞ্জরু ওরা প্লব ক বোপাপ্লর সোন্ত কনোর এওটি পেসত। 

2. আন্ডাররাইটংরয়র চাক্ষো 

অিাররাআটিং প্লা এওটা বীমা কওাম্পাসনর কমরুেণ্ড ওারণ প্লকাঙাপ্লাভাপ্লব ছুাঁ সও গ্রণ ওরপ্ল থবা 
পযসাপ্ত সপ্রসমোপ্লমর ওারপ্লণ বীমাওারী কেউসো প্লে কযপ্লত পাপ্লর।নেসেপ্লও, সতসরি ঔুাঁতঔুাঁপ্লত বা 
তওস  প্ল বীমা কওাম্পাসনটি কযঔান কথপ্লও ছুাঁ সও এওরওমভাপ্লব ঙস প্লে কেো যাে এমন এওটা ব  
পু বানাপ্লত বেথস প্লব। তাআ ছুসওস   বেবার মপ্লিে ঠিও ভারামে রাঔাটাআ গুরত্বপূণস, তা ওপ্লরআ 
ংকঠনটাপ্লও প্রসতপ্লযাসকতামঔুী  াভোেও ওরা যাে।  

ংসিি বীমা কওাম্পাসন েলসন, নীসত  ছুাঁ সওর িুিার প্লঙ্গ তা সমসপ্লে এআ ভারামে রাঔার 
প্রসক্রোটা ম্পন্ন ওপ্লর অিাররাআটার। তাাঁর ওাচটা প্লা ছুাঁ সওর কিণীসবভাক ওপ্লর এওটা ঠিও 
মপূ্লে তা গ্রণ ওরার সবপ্লে সোন্ত কনো। এআ কঔো রাঔা চরুরী কয ছুাঁ সও গ্রণ মাপ্লন প্লা 
ভসবেপ্লত বীমাওারী কক্লআম সনষ্পসত্তর এওটা প্রসতশ্রুসত।    

3. আন্ডাররাইটং – ঝুুঁ ক্ষক মূযায়ণ 

অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের এওটা প্রসক্রো যা বেসি বা ককাষ্ঠীর তবসলপ্লিের সভসত্তপ্লত ঠিও 
ে। এঔাপ্লন ছউরসওর স্তপ্লরর সভসত্তপ্লত অিাররাআটার সোন্ত কনন ছুাঁ সও গ্রণ ওরা প্লব সও প্লব না 
এবং সনপ্ল তা ওত মপূ্লে কনো প্লব।প্লয কওাপ্লনা পসরসিসতপ্লতআ ছুাঁ সও গ্রণ ওরপ্লত ে ততা  
নোেঙ্গত সভসত্তপ্লত থসাৎ কওাপ্লনা পিপাত এওআ িরপ্লনর প্রপ্লতেওটি ছুাঁ সওপ্লও কিণীবে ওরা উসঘত। 
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এআ কিণীসবভাকটা ে ািারণত িোিাডস  স্বীওৃসত ঘাপ্লটস র মািেপ্লম কযঔাপ্লন প্রপ্লতেওটি ছুাঁ সওর পসরমাণ 
সনিসাসরত প্লেপ্লঙ এবং কআ নযুােী ওত সপ্রসমোম োাঁ াপ্লব তা বা রপ্লেপ্লঙ।  

বে যসে করাপ্লকর ম্ভাবনা পালাপাসল মতুৃের ম্ভাবনাপ্লও প্রভাসবত ওপ্লর, তপ্লব বলেআ মপ্লন রাঔপ্লত 
প্লব কয ুিতা মতুৃের প্লনও অপ্লক অপ্ল এবং কটা মাপ্লছমপ্লিেআ প্লত পাপ্লর। তাআ এটা পুপ্লরাপুসরআ 
যুসিঙ্গত কয মতুৃের ওভাপ্লরপ্লচর তুনাে স্বািে ওভাপ্লরপ্লচর চনে অিাররাআটিং সনেম  সনপ্লেসলাবী 
প্লনও কবসল ওঠিন প্লব। 

উোরণ 

ডাোপ্লবটি রপ্লেপ্লঙ এমন এওচন বেসির মতুৃের তুনাে হৃেপ্লরাক বা সওডসনর মো ততসর োর 
ম্ভাবনা কবসল থাপ্লও, এবং বীমার ওভাপ্লরচ থাওাওাীন বিাপ্লতআ তাাঁর বাপ্লর বাপ্লরআ স্বাপ্লিের 
মো কেঔা সেপ্লত পাপ্লর। এওটি চীবন বীমা অিাররাআটিং সনপ্লেস সলওা এআ বেসিপ্লও এওটা ক  ছুাঁ সও 
সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরপ্লব। যসে কমসডওো অিাররাআটিংপ্লের চনে তাাঁপ্লও উচ্চ ছুাঁ সও সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা 
ওরা প্লব। 

স্বািে বীমাে অসথসও বা অে সভসত্তও অিাররাআটিংপ্লের তুনাে বা সত নচর কেো ে কমসডওো 
বা স্বািে ম্পসওস ত তপ্লথের উপর। যসে অসথসও বা অপ্লের সেওটা বজ্ঞা ওরা যাে না ওারণ 
কঔাপ্লন এওটা বীমাপ্লযাকে স্বাথস থাওপ্লতআ প্লব এবং কওাপ্লনা িরপ্লনর প্রসতকূ বাঙাআ েরু ওরপ্লত এবং 
স্বািে বীমা ঘাসপ্লে যাো সনসশ্চত ওরপ্লত অসথসও অিারারাআটিং গুরুত্বপূণস। 

4. ক্রয ক্ষবয়গুক্ষ অসু্থতার ম্ভাবনারক প্রভাক্ষবত করর 

ছুাঁ সওর মূোেপ্লণর মে কয সবেগুস করাপ্লকর ম্ভাবনা (ুি প্লে প ার ছুাঁ সও)-কও প্রভাসবত 
ওপ্লর কগুস তওস তার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরা উসঘত, কগুস প্লা সনম্নরূপ: 

a) বয়: বে  ছুাঁ সওর স্তর নযুােী সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। উোরণস্বরূপ, ংক্রমণ  
েখুসটনার ছুাঁ সও কবসল থাওাে সলশুর কিপ্লত্র করাক-ম্ভাবনার সপ্রসমোম তরুণ প্রাপ্তবেস্কপ্লের 
তুনাে কবসল। এওআভাপ্লব 45বঙপ্লরর কবসল বেী প্রাপ্তবেস্কপ্লের চনে সপ্রসমোম কবসল ে, 
ওারণ এআ িরপ্লনর বেসির ডাোপ্লবটিপ্লর মপ্লতা েীখসিােী ুঔ থাওা, ঠাৎ হৃেপ্লরাক বা 
নে িরপ্লনর করাপ্লকর ম্ভাবনা কবসল থাপ্লও। 

b) ক্ষে: কভস িারপ্লনর মে মসাপ্লের করাপ্লকর সতসরি ছুাঁ সও থাপ্লও। তপ্লব মসাপ্লের তুনাে 
পুরুরা হৃেপ্লরাপ্লক কবসল অক্রান্ত ন থবা ঘাওসর ম্পসওস ত েখুসটনার ম্ভাবনা পুরুপ্লেরআ 
কবসল থাপ্লও ওারণ তাাঁরাআ কবসল সবপজ্জনও ওাপ্লচ যুি থাপ্লওন।  

c) অভযা: তামাও, োপ্লওা বা কয কওাপ্লনা িরপ্লনর মােও কবপ্লনর করাপ্লকর ছুাঁ সওর প্লঙ্গ 
রাসর ম্পওস  থাপ্লও। 

d) ক্রপলা:  কাস ঘাও, ব্লািার বা সবমানঘাও প্রভৃসত সনসেসি কপলার কিপ্লত্র ম্ভাবনা থাপ্লও 
েখুসটনার বা সত ছুাঁ সওর। এওআভাপ্লব এক্স-কর কমসলনঘাও, োপ্লবি সলপ্লল্পর িসমও, 
ঔসনিসমওপ্লরর সওঙু সনসেসি কপলাে স্বািে ম্পসওস তস  ছুাঁ সও কবসল থাপ্লও। 

e) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা: এর বৃত্তর প্রাসঙ্গওতা রপ্লেপ্লঙ ওারণ সচনকত সবেগুস োিমা, 
ডাোপ্লবটি  সনসেসি সওঙু ওোনাপ্লরর মপ্লতা করাপ্লকর ছুাঁ সও ততসর ওপ্লর। এটা করাপ্লকর 
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ম্ভবনাে প্রভাব কফপ্ল এবং তাআ ছুাঁ সও গ্রপ্লণর মে এআ সবেটাপ্লও সবপ্লবঘনাে রাঔা 
উসঘত। 

f) গ়িন: তাক াআ, করাকা বা ক পরতা ক ন সনসেসি সওঙু ককাষ্ঠীর করাপ্লকর ম্ভাবনার প্লঙ্গ 
যুি। 

g) অতীরতর ক্ররাগ বা অরস্ত্রাপচার: এটা সনিসারণ ওপ্লর সনপ্লত প্লব কয অপ্লকর কওাপ্লনা ুঔ 
কথপ্লও লারীসরও েবুসতা ততসরর কওাপ্লনা ওারণ খপ্লটপ্লঙ সওনা থবা তা নতুন ওপ্লর প্লত 
পাপ্লর সওনা এবং কআ মপ্লতা পসসর লতস াবী ঠিও ওরা উসঘত। উোরণস্বরূপ, সওডসনর 
পাথর অবার ততসর ে বপ্ল চানা এবং এওআভাপ্লব এও কঘাপ্লঔ ঙাসন থাওপ্ল অপ্লরও কঘাপ্লঔ 
ঙাসনর ম্ভাবনা বাস প্লে কেে। 

h) বতপ মারন স্বারস্থযর া  অনযানয ক্ষবয় বা অক্ষভরযাগ: ছুাঁ সও  বীমাপ্লযাকেতার স্তর 
সনিসারণ গুরুত্বপূণস এবং তা উপযুি উপ্লন্মাঘন  কমসডওো পরীিার মািেপ্লম প্রসতষ্ঠা ওরা 
ম্ভব। 

i) পক্ষররবল  বাক্ষ়ি: করাপ্লকর াপ্লরর উপর এগুসর প্রভাব রপ্লেপ্লঙ 

 

 

ক্ষনরজরক যাচাই  1 

অিাররাআটিং প্লা ___________-এর প্রসক্রো। 

I. বীমা পপ্লণের সবপণন 
II. কক্রতাপ্লের কথপ্লও সপ্রসমোম ংগ্র 
III. ছুাঁ সওর সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারণ 
IV. সবসভন্ন বীমা পণে সবসক্র 
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B. আন্ডাররাইটং – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা 

1. আন্ডাররাইটংরয়র উরেলয 

অমরা অিাররাআটিংপ্লের উপ্লেলে ঔসতপ্লে কেপ্লঔ শুরু ওরসঙ। ে’ুটি উপ্লেলে রপ্লেপ্লঙ 

i. সবরুে-বাঙাআ কঠওাপ্লনা যা প্লা বীমাওারীর সবরুপ্লে বাঙাআ 
ii. ছুাঁ সওর কিণীসবভাক ওরা  ছুাঁ সওর প্রসত ুসবঘার সনসশ্চত ওরা  

ংজ্ঞা 

ঝুুঁ ক্ষকর বাছাই পসরভাাটি সেপ্লে কবাছাপ্লনা ে ছুাঁ সওর স্তপ্লরর সনসরপ্লঔ স্বািেবীমার প্রপ্লতেও প্রস্তাব 
মূোেপ্লণর প্রসক্রো এবং তারপর সোন্ত কনো অপ্লেৌ বীমা মঞ্জরু ওরা প্লব সও প্লব না, প্ল 
কওান লপ্লতস র সভসত্তপ্লত প্লব তা ঠিও ওরা।  

ক্ষবরুদ্ধ-বাছাই (বা প্রক্ষতকূ বাছাই) প্লা মানপু্লর প্রবনতা, যাাঁরা অলো ওপ্লরন বা চাপ্লনন কয 
তাাঁপ্লের কাওান োর ম্ভাবনা ঔবু কবসল, তাআ বীমা অগ্রী ন  কআ প্রসক্রোে ফেো তুপ্লত 
ঘান। 

 

উোরণ 

ওাপ্লও  ওীভাপ্লব বীমার প্রস্তাব কেবা প্লব কবোপাপ্লর বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওপ্লরন তপ্লব 
ডাোপ্লবটি, উচ্চ রিঘাপ, াপ্লটস র মো বা ওোনাপ্লরর মপ্লতা গুরুতর করাপ্লক অক্রান্ত মানু, 
যাাঁরা চাপ্লনন কয লীঘ্রআ তাাঁপ্লের াপাতাপ্ল ভসতস  প্লত প্লব, তাাঁপ্লের স্বািে বীমা সওনপ্লত কঘপ্লে অগ্র 
প্রওাল ওরার ম্ভাবনা থাপ্লও, এপ্লত বীমাওারী কাওান প্লব। 

নেভাপ্লব বপ্ল, বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওপ্লর থাপ্লওন তপ্লব কটা সবরুে-বাঙাআ প্লে যাপ্লব 
এবং এআ প্রসক্রোে তাাঁর কাওান প্লব। 

2. ঝুুঁ ক্ষকর প্রক্ষত কু্ষবচার 

অুন অমরা এঔন ছুাঁ সওর প্রসত ুসবঘার সবেটা সবপ্লবঘনা ওপ্লর কেসঔ। ‘‘ুসবঘার’’ লব্দটির মাপ্লন 
প্লা কয অপ্লবেনওারীরা এওআ স্তপ্লরর ছুাঁ সওর মপু্লঔামসুঔ তাাঁপ্লের বলেআ এওআ সপ্রসমোপ্লমর কিণীপ্লত 
কফপ্লত প্লব। ওতটা সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লব তা সনিসারণ ওরপ্লত বীমাওারীপ্লও কওাপ্লনা িরপ্লনর 
মাপওাঠি রাঔপ্লত প্লব। এপ্লত ক পরতা ছুাঁ সও রপ্লেপ্লঙ এওআ িরপ্লনর সপ্রসমোম কেপ্লবন অবার যাাঁপ্লের 
ছুাঁ সও কবসল তাাঁরা কবসল সপ্রসমোম কেপ্লবন। সবপু পসরমাণ মানু যাাঁপ্লের ছুাঁ সওটা ক পরতা তাাঁপ্লের 
চনে এওটা মাপওাঠি প্রপ্লোক ওরা প্লব অবার যাাঁপ্লের ছুাঁ সওর ার কবসল তাাঁপ্লের ছুাঁ সওর ারটা ঠিও 
ওরপ্লত অপ্লরা কবসল মে কেো প্লব। 

a) ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

ুসবঘার অনপ্লত অিাররাআটার কয প্রসক্রোে যুি থাপ্লওন কটাআ প্লা ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 
থসাৎ বেসিপ্লের ওোটাকসরপ্লত ভাক ওপ্লর তাাঁপ্লের ছুাঁ সওর স্তর নযুােী সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিণীপ্লত 
তাাঁপ্লের াচাপ্লনা প্লব। এআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর ঘারটি কিণী রপ্লেপ্লঙ। 
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i. স্টযান্ডাডপ  ঝুুঁ ক্ষক 

এর মপ্লিে কআ বেসিরা পপ্ল ন যাাঁপ্লের প্লপসিত করাক-ম্ভাবনা (ুি প্লে প ার ম্ভাবনা) প্লা 
ক প তা। 

ii. ক্রপ্রফাডপ  ঝুুঁ ক্ষক 

এরা প্লন তাাঁরা যাাঁপ্লের প্লপসিত করাক-ম্ভাবনা কপ্ল র তুনাে ওম এবং তাআ এপ্লের কথপ্লও ওম 
সপ্রসমোম িাযস ওরা প্লত পাপ্লর। 

iii. াবস্টযান্ডাডপ  ঝুুঁ ক্ষক 

এাঁরা প্লন তাাঁরা যাাঁপ্লের প্লপসিত করাক-ম্ভাবনা কপ্ল র তুনাে কবসল, তপ্লব এঔন বীমাপ্লযাকে বপ্ল 
সবপ্লবঘনা ওরা যাে। বীমার চনে তাাঁপ্লের গ্রণ ওরা প্লত পাপ্লর তপ্লব এর চনে ঘ া (বা 
সতসরি) সপ্রসমোম োযস ওরা প্লব থবা সনসেসি সওঙু সবসিসনপ্লি অপ্লরাপ প্লত পাপ্লর। 

iv. ক্ষডোইন্ড ঝুুঁ ক্ষক 

এাঁরা প্লন তাাঁরা যাাঁপ্লের সবওত্ব  প্লপসিত বাঢ়সত করাক-ম্ভাবনা এতটাআ কবসল কয এওটা 
ামপ্লথসের মপ্লিে থাওা ঔরপ্লঘ এাঁপ্লের বীমার অতাে অনা যাে না। ওঔন ওঔন এওটা 
বেসিকত প্রস্তাব ামসেওভাপ্লব ঔাসরচ ওপ্লর কেো প্লত পাপ্লর যসে ম্প্রসত কআ বেসির 
প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর মপ্লতা কওাপ্লনা কমসডওো ম্পসওস ত খটনা খপ্লট থাপ্লও।  

3. বাছাই প্রক্ষেয়া 

অিাররাআটিং বা বাঙাআ প্রসক্রো েটুি স্তপ্লর প্লত পাপ্লর: 

 সফড স্তপ্লর 
 অিাররাআটিং সডপাটস প্লমন্ট কপ্লভপ্লর স্তপ্লর 

Diagram 1: আন্ডাররাইটং বা বাছাই প্রক্ষেয়া 

 

b) ক্ষফল্ড বা প্রাথক্ষমক স্তর 

সফড স্তপ্লর অিাররাআটিংপ্লে প্রাথক্ষমক বা প্রাইমাক্ষর আন্ডাররাইটং বা কযপ্লত পাপ্লর। এর 
মপ্লিে এওচন এপ্লচন্ট বা কওাম্পাসন প্রসতসনসির ংকৃীত তথে থাপ্লও, যার সভসত্তপ্লত সোন্ত কনো 
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যাে বীমা ওভাপ্লরচ মঞ্জরু ওরপ্লত এওচন অপ্লবেনওারী উপযুি সওনা। প্রাথসমও অিাররাআটার 
সপ্লপ্লব এপ্লচন্টআ এওটা গুরুত্বপূণস ভূসমওা পান ওপ্লরন। বীমাওৃত ওরার চনে ম্ভাবে ক্লাপ্লেন্ট 
ম্পপ্লওস  চানপ্লত-বছুপ্লত সতসনআ বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা চােকাে থাপ্লওন। 

সওঙু বীমা কওাম্পাসনর এপ্লচন্টপ্লের এওটা সববসৃত বা এওটা ককাপন সরপ্লপাটস  সেপ্লত ে। কঔাপ্লন 
এপ্লচন্টপ্লও প্রস্তাবও ম্পপ্লওস  সনসেসি তথে, মতামত  ুপাসরল চানাপ্লত ে। 

মরা যাজাডপ  ক্ষররপাটপ  বা তনক্ষতক ক্ষবপে ক্ষররপাটপ  নাপ্লম এওআ িরপ্লনর এওটা সরপ্লপাটস  বীমা 
কওাম্পাসনর এওচন অসিওাসরপ্লওর কথপ্লও ঘাো প্লত পাপ্লর। এআ সরপ্লপাটস গুসপ্লত ািারণত 
প্রস্তাসবত চীবপ্লনর কপলা, অে, অসথসও বিা  ামাসচও পসরসঘসত থাপ্লও। 

তনক্ষতক ক্ষবপে কী ? 

বে, সঙ্গ, ভো প্রভৃসতর মপ্লতা সবেগুস এওটা স্বািে ছুাঁ সওর লারীসরও সবপেপ্লও উপ্লেঔ 
ওপ্লর, এঙা া অপ্লরা সওঙু সবে কভীরভাপ্লব নচর ওরা উসঘত। এটাআ প্লা ক্লাপ্লেপ্লন্টর তনসতও 
সবপে যা বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ ঔুবআ োমী প্রমাসণত প্লত পাপ্লর। 

ঔারাপ তনসতও সবপপ্লের এওটা ঘরম উোরণটা প্লা এওচন বীমাওৃত কচপ্লনবপু্লছআ এওটা স্বািে 
বীমা সনপ্লন কয ঔুব ওম মপ্লের মপ্লিেআ তাাঁর এওটা প্লস্ত্রাপঘার প্লব থঘ বীমাওারীর ওাপ্লঙ 
সতসন কটা প্রওাল ওরপ্লন না। এআভাপ্লব এটা প্লা শুিুমাত্র এওটা কক্লআম ংগ্র ওরার চনে 
বীমা কনোর এওটা মসরো কঘিা। 

কাওান ম্পপ্লওস  উোীনতা প্লা অপ্লরওটা উোরণ। ওারণ বীমার থাওার ওারপ্লণ বীমাওৃত 
তাাঁর স্বািে ম্পপ্লওস  তওস  মপ্লনাভাব সনপ্লত পাপ্লরন, ওারণ সতসন চাপ্লনন াপাতাপ্লর ঔরঘ কতা 
বীমাওারী ামাপ্লব। 

‘তনসতও সবপে’-এর অপ্লরওটা িরন উপ্লেঔ ওরা চরুরী। এঔাপ্লন বীমাওৃত েপ্লতা কওাপ্লনা 
চাসোসত, সওন্তু কযপ্লতু তাাঁর সবরাট প্লের বীমা ওরা রপ্লেপ্লঙ তাআ বপ্লঘপ্লে োমী াপাতাপ্ল 
রুপ্লম কথপ্লও যা েপ্লতা সতসন বীমাওৃত না ওরপ্ল ওরপ্লতন না, কতমন বপ্লঘপ্লে বেেবহু 
সঘসওৎা বেবিাটাআ সতসন পঙন্ন ওপ্লরন। 

প্রতারণামূক নজরোক্ষর  প্রাথক্ষমক আন্ডাররাইটার ক্ষররব এরজরন্টর ভূক্ষমকা  

এওটা ছুাঁ সও বাঙাআপ্লের কিপ্লত্র কবসলরভাক সোন্তটাআ কনো প্লে থাপ্লও কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রস্তাবও 
কয তথে চাসনপ্লেপ্লঙন তার সভসত্তপ্লতআ। অিাররাআটিংপ্লে বপ্ল থাওা এওচন অিাররাআটাপ্লরর পপ্লি 
এটা চানা ঔুবআ ওঠিন কয এআ তথেগুস তে নে বা প্রতারণা ওরপ্লত আচ্ছাওৃতভাপ্লব ভু তথে 
কেবা প্লেপ্লঙ। 

এঔাপ্লনআ এপ্লচন্ট উপ্লেঔপ্লযাকে ভূসমওা পান ওপ্লর। তথেগুস তে সওনা তা সনসশ্চত ওরার চনে 
সতসনআ ঠিও চােকাে রপ্লেপ্লঙন, কযপ্লতু প্রস্তাবপ্লওর প্লঙ্গ এপ্লচপ্লন্টরআ রাসর  বেসিকত 
কযাকাপ্লযাক থাপ্লও এবং সতসনআ নচর ওরপ্লত পাপ্লরন কয সবপপ্লথ ঘানার উপ্লেপ্ললে আচ্ছাওৃতভাপ্লব 
কওাপ্লনা তথে কঘপ্লপ যাো প্লা সওনা বা ভু চানাপ্লনা প্লা সওনা। 
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c) আন্ডাররাইটং ক্ষডপাটপ রমন্ট স্তর 

অিাররাআটিংপ্লের সদ্বতীে স্তরটা প্লা সডপাটস প্লমন্ট বা সফ স্তর। এঔাপ্লন সবপ্ললজ্ঞ  এমন 
বেসিরা থাপ্লওন যাাঁরা এআ ওাপ্লচ েি এবং যাাঁরা কওপ্লর মস্ত প্রাসঙ্গও তথে সবপ্লবঘনা ওপ্লর 
সোন্ত কনপ্লবন বীমার চনে প্রস্তাব গ্রণ ওরা প্লব সও প্লব না এবং প্ল কওান লপ্লতস প্লব। 
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C. ফাই এবং বযবাররর ক্ষনরেপ ক্ষলকা 

এটি বলেআ মপ্লন রাঔপ্লত প্লব কয প্রপ্লতেও বীমাওারীপ্লও তাপ্লের পপ্লণের মাওস টিংপ্লের অপ্লক কটিপ্লও 
ততসর ওরপ্লত প্লব এবং এটি অিাররাআটিং েপ্তপ্লরর নেতম এওটি ওাচ। এর চনে 
অআঅরসডএঅআ সনপ্লেস সলওা ঘা ুওপ্লরপ্লঙ যা সনপ্লঘ ারংপ্লিপ্লপ কেো প্লা :   

প্রসতটি কওাম্পাসন তাপ্লের প্লিের কক্রতাপ্লের প্রপ্লোচনীেতা, ঘাসো এবং ক্রেিমতা, 
অিাররাআটিংপ্লের সবপ্লবঘনা, বীমার মূে, বাচাপ্লর প্রসতপ্লযাসকতার বিা আতোসেপ্লও নচপ্লর করপ্লঔ 
তাপ্লের পণেগুসর নওলা ওপ্লর। কআ ওারপ্লণআ অমরা কেসঔ কয সবসভন্ন কিণীর কক্রতাপ্লের চনে বহু 
ংঔেও পঙন্ন বাঙাআ ওরার ুপ্লযাক থাপ্লও যসে ভারতীে বাচাপ্লরর সভসত্ত স্তপ্লর, এঔপ্লনা াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওার মপ্লের ঔরপ্লঘর সনরাপত্তার প্রসতসবিানমূও পণেগুসরআ অসিপতে কবসল।   

প্রপ্লতেও নতুন পপ্লণের প্রবতস ন ওরার অপ্লক অআঅরসডএ-এর নপু্লমােপ্লনর প্রপ্লোচন। পণেটিপ্লও সনপ্লঘ 
কযমন উপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ কআমপ্লতা ‘ফাআ এবং বেবার’ িারার িীপ্লন সনেন্ত্রপ্লওর ওাপ্লঙ ফাআ 
ওরা প্রপ্লোচন। এওবার প্রবসতস ত প্লে ককপ্ল, কআ পণেটি প্রতোাপ্লরর চনে সনপ্লেস সলওা নুরণ ওরা 
প্রপ্লোচন। ঙাত্রপ্লের পরামলস কেো প্লচ্ছ কয ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেস সলওা ংক্রান্ত মস্ত িারা, 
ফমস, অে আতোসের প্লঙ্গ সনপ্লচপ্লের পসরসঘত ওপ্লর কনোর চনে। 

আইআরক্ষডএ ক্ষনরেপ ক্ষলকা অনুযায়ী স্বাস্থয বীমা পরণযর জনয ফাই এবং বযবার প্রক্ষেয়া : 

a) কওাপ্লনা বীমাওারী কওাপ্লনা িরপ্লণর স্নািে বীমা পণেপ্লও বাচার প্রঘন ওরপ্লত পারপ্লব না 
যপ্লতািণ না কটি ফাআ এবং বেবার প্রসক্রো নযুােী কওাপ্লনা ওতৃস পপ্লির ওাঙ কথপ্লও 
অকাম নপু্লমােন পাপ্লচ্ছ। 

b) নপু্লমাসেত কওাপ্লনা স্বািে পপ্লণের কিপ্লত্র যসে পরবতীপ্লত কওাপ্লনা ংস্কার বা পসরমচস ন ওরপ্লত 
ে তপ্লব তারচনে মপ্লে মপ্লে কয সনপ্লেস সলওা চাসর ওরা ে কআ নযুােী ওতৃস পপ্লির 
অকাম নমুসতর প্রপ্লোচন অপ্লঙ।   

1. ওতৃস পপ্লির দ্বারা নপু্লমাসেত কওাপ্লনা নীসতর যসে কওাপ্লনা ংস্কার বা পসরমাচস ন ওরা ে 
তপ্লব এমন ংস্কার বা পসরমাচস ন ওাযসওরী ওরার সেপ্লনর কথপ্লও ন্তত সতন মা অপ্লক 
প্রপ্লতেও পসস িারওপ্লও ক সবপ্লে কনাটি সেপ্লে চানাপ্লত প্লব। এআ ংস্কার এবং 
পসরমাচস প্লনর ওারণটি কনাটিপ্ল বলেআ চানাপ্লত প্লব, সবপ্ললত সপ্রসমোম যসে বা াপ্লনা 
ে এবং কটি ওপ্লতা মপ্লের চনে বা াপ্লনা প্লচ্ছ তার ওারণ চানাপ্লত প্লব। 

2. প্রস্তাব পপ্লত্র বলেআ সপ্রসমোম  পসসর লপ্লতস র ংস্কার এবং পসরমাচস প্লনর ম্ভাবনার 
সবেটি উপ্লেঔ ওরপ্লত প্লব।  

c) ফাআ এবং বেবাপ্লরর অপ্লবেপ্লনর ফমসটির মান সনিসারণ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসডএ এবং 
কটি ডাটাপ্লব সলট এবং কক্রতা ংক্রান্ত তপ্লথের সলট  বহু ংপ্লযাচনীর প্লঙ্গ পাঠাপ্লত 
প্লব। 

প্রপ্লতেও বীমাওৃতপ্লও ওািমার আনফপ্লমসলন সলট  প্রস্তাব পত্র এবং ওভাপ্লরর অতাে থাওা 
পসসর সবস্তাসরপ্লতর প্লঙ্গ সেপ্লত প্লব, কযগুস বাে কেো প্লচ্ছ, কক্লআমটি প্রোনপ্লযাকে োর 
অপ্লক যসে কওাপ্লনা প্লপিার পবস থাপ্লও, কয থস প্রোন ওরা প্লব কটি িসতপুরপ্লণর সভসত্তপ্লত 
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বা সনসেসি পসরমাপ্লণর সভসত্তপ্লত প্লব, পুননসবীওরপ্লণর লতস  এবং ুসবিা, কওা-কপ থবা বাে 
কেোর কযাকে এবং ঔাসরপ্লচর লতস  আতোসে। 

ওতৃস পপ্লির অকাম নমুসতর চনে ফাআ এবং বেবাপ্লরর অপ্লবেনটিপ্লও বলেআ সনযুি বীমা 
কণনাওারী এবং বীমা কওাম্পাসনর সআ-র দ্বারা লংসেত প্লত প্লব এবং কগুসপ্লও এমন 
অওাপ্লর এবং এমন নসথপত্র  প্লত প্লব যা মপ্লে মপ্লে ওতৃস পি চাসনপ্লে কেপ্লবন।  

d) স্বািে বীমা পপ্লণের প্রতোার 

1. এওটি স্বািে বীমা পণে প্রতোার ওরপ্লত প্ল, বীমাওারীপ্লও প্রতোার ওরার ওারণ 
চানাপ্লত প্লব এবং বতস মান পসস িারওপ্লের সঘসওৎার ম্পূণস সবস্তাসরত চাসনপ্লে 
ওতৃস পপ্লির অকাম নমুসত সনপ্লত প্লব। 

2. পসসর নসথপত্রটিপ্লত স্পি ওপ্লর ভসবেপ্লত পণেটি প্রতোাপ্লরর ম্ভাবনার আসঙ্গত সেপ্লত প্লব 
এবং পসসটি প্রতোহৃত প্ল পসস িারপ্লওর ওাপ্লঙ ওী ওী সবওল্প সতসন কপপ্লত পাপ্লরন 
তার আসঙ্গত সেপ্লত প্লব। 

3. বীমাওারীর বকসতপ্লত যসে বতস মান কক্রতা া া না কেন, তাপ্ল পসসটি 
পুননসবীওরপ্লণর সেন পসসটি প্রতোার ওপ্লর সনপ্লত প্লব এবং বীমাওারীর ওাপ্লঙ কয 
পসস উপব্ধ অপ্লঙ বীমাওৃতপ্লও কআ নতুন পসসটিআ সনপ্লত প্লব, যা বনপ্লযাকেতার 
লপ্লতস র সবোিীন। 

4. ম্ভাবে কক্রতার ওাপ্লঙ প্রতোহৃত পণেটিপ্লও প্রস্তাব সপ্লপ্লব কেো যাপ্লব না। 

e) কয কওাপ্লনা পণে বাচাপ্লর প্রঘসত োর পর বঙপ্লর ন্তত এওবার তার মস্ত উপাোনগুস 
সনযুি বীমা কণনাওারীর পযসাপ্লাঘনা ওরপ্লত প্লব। যসে কেঔা যাে কয পণেটি অসথসওভাপ্লব 
াভচনও প্লচ্ছ না, থবা কওাপ্লনা সনসেসি এওটি উপাোপ্লনর ভাব প্লচ্ছ, তাপ্ল সনযুি 
বীমা কণনাওারী পণেটি যথাযথভাপ্লব পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর কেঔপ্লত পাপ্লরন এবং ফাআ এবং 
বেবার প্রসক্রোর িীপ্লন পযসাপ্লাঘনার চনে অপ্লবেন ওরপ্লত পাপ্লরন। 

f) এওটি পণেপ্লও ফাআ এবং বেবাপ্লরর নমুসত কেোর পাাঁঘ বঙর পর, সনযুি বীমা 
কণনাওারী পণেটির ওাচ পযসাপ্লাঘনা ওপ্লর কেঔপ্লবন। সতসন উপকস, বাসত প্লে যাো, 
ুপ্লের ার, মূেবসৃে, ঔরঘ এবং নোনে প্রাসঙ্গও উপাোন যা এমন পণেটির নওলা 
ওরার মে বাস্তপ্লব কয িারণা ওরা প্লেসঙ তার তুনার পসরপ্লপ্রসিপ্লত সবেটি কেঔপ্লবন 
এবং অপ্লক কয িারণা ওরা প্লেসঙ তার উপযুি যসুিগুস থবা পসরবতস নগুসর চনে 
নতুন ওপ্লর নমুসত ঘাআপ্লবন। 
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D. আইআরক্ষডএআই-এর অনযানয স্বাস্থয বীমা আইন 

ফাআ এবং বেবাপ্লরর সনপ্লেস সলওার সতসরি সপ্লপ্লব, স্বািে বীমা অআপ্লনর সনম্নসসঔতগুস প্রপ্লোচন:  

a) ব বীমা কওাম্পাসনপ্লওআ এওটি স্বািে বীমা অিাররাআটিং পসসর সববতস ন খটাপ্লত প্লব যা 
কবাডস  ব কওাম্পাসনর মািেপ্লম নপু্লমাসেত প্লব। পসসটিপ্লও নোনে সবপ্লের মপ্লিেআ প্রস্তাব 
ফমসটির ুপাসরল ওরপ্লত প্লব যার মপ্লিেআ ম্ভাবে স্বািে পসসটি কওনার চনে অপ্লবেন 
ওরপ্লত পাপ্লরন। এমন ফপ্লমস কওাম্পাসনর জ্ঞাত পসস নযুােী এওটি প্রস্তাবপ্লও অিাররাআট 
ওরার চনে যাবতীে তথে বলেআ থাওপ্লত প্লব। 

b) অিারারআটিংপ্লের নীসতটিপ্লও ওতৃস পপ্লির প্লঙ্গ ফাআ ওরপ্লত প্লব। প্রপ্লোচনীেতা নভুব 
ওরপ্ল পসসটিপ্লও পসরবতস ন ওরার সিওার কওাম্পাসন করপ্লঔ কেপ্লব, সওন্তু ব ও’টি 
পসরবতস নপ্লও বলেআ ওতৃস পপ্লির ওাপ্লঙ ফাআ ওরপ্লত প্লব। 

c) স্বািে বীমার চনে কওাপ্লনা প্রস্তাব কবাডস  নপু্লমাসেত অিাররাআটিং পসসর উপর ম্পূণস 
সভসত্ত ওপ্লরআ গ্রণ বা ঔাসরচ ওরা ে। এওটি প্রস্তাব যসে ঔাসরচ প্লে যাে তপ্লব কটি 
ম্ভাবেপ্লও সঘঠি সেপ্লেআ সসঔতভাপ্লব চাসনপ্লে সেপ্লত প্লব, যাপ্লত ঔাসরচ ওরার ওারণটি করওডস  
প্লে থাপ্লও। 

d) সপ্রসমোপ্লমর উপর যসে কওাপ্লনা অিাররাআটিং সতসরি ঘাচস  িাযস ওরা ে তপ্লব ক সবপ্লে 
বলেআ বীমাওৃতপ্লও চানাপ্লনা প্লব এবং এওটি পসসটি ঘা ুওরার অপ্লক এআ সতসরি 
ম্পপ্লওস  পসস িারপ্লওর ওাঙ কথপ্লও ুসনসেসি নমুসত বলেআ কনো প্লব। 

e) যসে পসসটির কওাপ্লনা পরবতী পযসাপ্লে থবা কটি পুননসবীওরণ ওরার মে, কওাপ্লনা বীমা 
কওাম্পাসনর অপ্লরা কওাপ্লনা তপ্লথের প্রপ্লোচন ে, কযমন কপলার পসরবতস ন, তাপ্ল 
বীমাওৃতপ্লও সনিসাসরত মাপ্লনর ফমস পুরণ ওরার চনে সনপ্লেসল কেপ্লব এবং এমন ফমসগুসপ্লও 
পসসর নসথপপ্লত্রর ংলআ ওরপ্লব, স্পি ওপ্লর কঔাপ্লন চানাপ্লত প্লব কয কওান খটনার 
পসরপ্লপ্রসিপ্লত এমন তথে চমা কেোর প্রপ্লোচনীেতা রপ্লেপ্লঙ এবং এমন খটনার কিপ্লত্র কয 
লতস গুস প্রপ্লযাচে। 

f) এওআ বীমাওারীর প্লঙ্গ মে থাওপ্লত প্রপ্লবল ওরা, পনুনসবীওরণ ঘাসপ্লে যাো, কক্লআপ্লমর 
পঙন্নআ সভজ্ঞতা আতোসেপ্লত পসসিারওপ্লের পুরসৃ্কত ওরার চনে বীমাওারীরা কওাপ্লনা 
উপাে থবা উৎাোেও সওঙু উদ্ভাবন ওপ্লর কনপ্লব এবং ফাআ  বেবাপ্লরর সনপ্লেস সলওা 
নযুােী প্রস্তাবপপ্লত্র এবং পসসর নসথপপ্লত্র এমন উপাে থবা উৎাোেপ্লওর ম্পপ্লওস  
কঔাাঔুসআ চানাপ্লত প্লব। 

 

স্বাস্থয পক্ষক্ষর পক্ষরবতপ ন ংোন্ত ক্ষনরেপ ক্ষলকা 

অআঅরসডএঅআ চীবন এবং স্বািে বীমা পসসর পসরবতস ন ংক্রান্ত সনপ্লেস সলওা ঔুব স্পিভাপ্লব কবর 
ওপ্লর এপ্লনপ্লঙ। কগুস পর পর উপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ সনম্নসসঔতভাপ্লব : 

1. সনম্নসসঔত খটনাগুসর কিপ্লত্র বনপ্লযাকেতা নপু্লমাসেত প্লব : 
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a. পাসরবাসরও কলাটার পসস  ািারণ বীমা কওাম্পাসনর ঘা ুওরা ব ওটি বেসিকত 
স্বািে বীমা পসসগুস 

b. এওটি ািারণ বীমা কওাম্পাসনর কওাপ্লনা ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর িীপ্লন পসরবাপ্লরর 
েেপ্লের ওভার থাওা , কওাপ্লনা বেসি েপ্লের সিওার অপ্লঙ এওআ বীমাওারীর িীপ্লন 
এমন ককাষ্ঠী পসস কথপ্লও বেসিকত স্বািে পসসপ্লত থবা এওটি পাসরবাসরও কলাটার 
পসসপ্লত পসরবসতস ত প্লে যাোর। 

2. শুিু পুননসবীওরপ্লণর মে পসস িারও পসরবতস প্লনর চনে সনবসাঘন ওরপ্লত পাপ্লরন এবং পসসটি 
ঘার মেপপ্লবসর মপ্লিে না। 

3. এওচন পসসিারও তাাঁর পসসটি পর এওটি বীমা কওাম্পাসনপ্লত পসরবতস ন ওপ্লর সনপ্লে কযপ্লত 
ঘাআপ্ল তাাঁপ্লও, পসরবাপ্লরর ব েে ককাটা পসসটি বন ওরার চনে, এমন বীমা 
কওাম্পাসনপ্লত অপ্লবেন ওরপ্লত প্লব, যসে তাআ ে তপ্লব, কআ অপ্লবেন ওরপ্লত প্লব বতস মান 
পসসটির সপ্রসমোম পুননসবীওরণ ওরার সেপ্লনর ন্তত ৪৫সেন অপ্লক। 

4. অআঅরসডএ-প্রস্তাসবত ফপ্লমস পুননসবীওরপ্লণর সেপ্লনর ন্তত ৪৫সেন অপ্লক যসে পসসিারও অপ্লবেন 
ওরপ্লত বেথস ন তাপ্ল নতুন বীমাওারী পসরবতস প্লনর প্রস্তাব েপ্লতা সেপ্লত পাপ্লরন থবা েপ্লতা 
না সেপ্লত পাপ্লরন। 

5. এমন তথে পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন অপ্লবেনওারীপ্লও চানাপ্লব, প্রস্তাপ্লবর ফমস এবং সবসভন্ন 
স্বািে বীমা পণে কযগুসর প্রস্তাব কেো কযপ্লত পাপ্লর কআ প্রাসঙ্গও পণে ংক্রান্ত তথে 
অআঅরসডএঅআ সনপ্লেস সলওার প্লঙ্গ থাওা ংপ্লযাচনী ‘১’-এর প্লঙ্গ কপাপ্লটস সবসটি ফমসটি কেো 
অপ্লঙ।   

6. পসস িারও প্রস্তাব ফমসটির পালাপাসল কপাপ্লটস সবসটি ফমসটি পুরণ ওরপ্লবন এবং কআ এওআ 
ফমসগুস বীমা কওাম্পাসনর ওাপ্লঙ চমা কেপ্লবন। 

7. কপাপ্লটস সবসটি ফমসটি পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন ম্পসওস ত পসসিারপ্লওর সবস্তাসরত 
সঘসওৎাকত আসতা এবং কক্লআপ্লমর আসতা ংক্রান্ত প্রপ্লোচনীে তথে চানার চনে বতস মান বীমা 
কওাম্পাসনর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরপ্লব। 

8. কপাপ্লটস সবসটি সনপ্লে এআ নপু্লরাি পাোর পর বীমা কওাম্পাসনটি এআ নপু্লরাি পাোর ৭টি 
ওমসসেবপ্লর মপ্লিে অআঅরসডএ-এর প্লেব কপাটস াপ্ল বীমা পসস বপ্লনর কয প্রস্তাসবত কডটা 
ফরমোট রপ্লেপ্লঙ কঔাপ্লন প্রপ্লোচনীে তথে চাসনপ্লে কেপ্লব। 

9. সনিসাসরত মে ীমার মপ্লিে যসে বতস মান বীমাওারী প্রপ্লোচনীে তথে কডটা ফরমোপ্লট নতুন বীমা 
কওাম্পাসনপ্লও সেপ্লত বেথস ে, তপ্লব কটিপ্লও অআঅরসডএ প্রঘসত সনপ্লেস সলওাপ্লও ঙ্ঘণ ওরা সপ্লপ্লব 
কেঔপ্লত প্লব এবং কআ বীমাওারী বীমা অআন ১৯৩৮-এর িীপ্লন লাসস্তমূও িারার সবোিীন 
প্লব। 

10. বতস মান বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কথপ্লও তথে পাোর পর, নতুন বীমা কওাম্পাসন প্রস্তাবটি 
অিাররাআট ওরপ্লত পাপ্লর এবং অআঅরসডএ অআন(পসসিারপ্লওর স্বাপ্লথসর ুরিা), ২০০২-এর 
অআন ৪(৬) নযুােী পসসিারওপ্লও তাপ্লের সোন্ত চাসনপ্লে সেপ্লত পাপ্লর। 
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11. উপপ্লর উসেসঔত মে ীমার মপ্লিে তথে পাোর পর যসে, বীমা কওাম্পাসন ওতৃস পপ্লির 
ওাপ্লঙ ফাআ ওরা তাপ্লের অিাররাআটিং পসস নযুােী ১৫সেপ্লনর মেীমার মপ্লিে পসস 
িারপ্লওর নপু্লরাি ম্পপ্লওস  তাাঁপ্লও সওঙু না চানাে, তাপ্ল বীমা কওাম্পাসনর অর সিওার 
থাওপ্লব না এআ প্রস্তাবটি বাসত ওরার এবং তাপ্লও প্রস্তাবটি গ্রণ ওরপ্লতআ প্লব। 

12. যঔন পুননসবীওরপ্লণ মে যসে নতুন বীমাওারীর ওাঙ কথপ্লও কপাপ্লটস সবসটি গ্রণ ওরা ংক্রান্ত 
সোন্তটি প্লপিার পযসাপ্লে কথপ্লও থাপ্লও 

a. যসে পসসিারও নপু্লরাি ওপ্লরন, তাপ্ল, এআ ল্প মপ্লের চনে এওটি কপ্রা-করট সপ্রসমোম 
গ্রপ্লণর মািেপ্লম ঘসত পসসটিপ্লও বসিসত ওরার নমুসত সেপ্লত প্লব যা বলেআ ন্তত 
এওমাপ্লর চনে প্লত প্লব এবং 

b. নতুন বীমাওারীর ওাপ্লঙ কথপ্লও সনসশ্চত পসস পাোর মে পযসন্ত এবং বীমাওৃপ্লতর ওাঙ 
কথপ্লও সনসেসি সসঔত নপু্লরাি না পাো পযসন্ত বতস মান পসসটি বাসত ওরা যাপ্লব না 

c. এমন মস্ত খটনার কিপ্লত্র, নতুন বীমাওারী, কযঔাপ্লনআ প্রসঙ্গও, কঔাপ্লন ছুাঁ সও শুরু োর 
সেনটিপ্লও স্বল্প মেীমা কল প্লে যাোর সেনটির প্লঙ্গ যাপ্লত সমপ্ল যাে কটিপ্লও স্বীওৃত 
ওরপ্লব 

d. যসে কওাপ্লনা ওারপ্লণর চনে বীমাওৃত তাাঁর বতস মান বীমাওারীর প্লঙ্গআ পসসটি ঘাসপ্লে 
যাোর আচ্ছা প্রওাল ওপ্লরন, তাপ্ল কওাপ্লনা নতুন লতস  প্রপ্লোক না ওপ্লর বলেআ সনেসমত 
সপ্রসমোম িাযস ওরার মািেপ্লমআ তাাঁপ্লও পসসটি ঘাসপ্লে যাোর নমুসত সেপ্লত প্লব। 

13. উপপ্লর কযমন উপ্লেঔ ওরা প্লেপ্লঙ পসস িারও যসে কআ মপ্লতা স্বল্প মপ্লের চনে বসিসত 
মেীমাপ্লও কবপ্লঙ কনন এবং কঔাপ্লন যসে কওাপ্লনা কক্লআপ্লমর সবে থাপ্লও কপ্লিপ্লত্র, যসে বতস মান 
বীমাওারী কক্লআমটি গ্রণ ওপ্লর কনন তপ্লব পসস বঙপ্লরর বাসও মপ্লের চনে বাসও থাওা 
সপ্রসমোমটি বতস মান বীমাওারী িাযস ওরপ্লত পাপ্লরন।    

14. কয পসসটি বন ওরা প্লচ্ছ কটিপ্লও গ্রণ ওরার চনে, বীমাওারী কওাপ্লনা সতসরি কবাছা 
থবা মাশু শুিুমাত্র বন ওরার প্লিের চনে িাযস ওরপ্লত পারপ্লব না। 

15. এওটি বন ওপ্লর অনা পসস গ্রণ ওরার চনে কওাপ্লনা মিেিতাওারীপ্লও কওাপ্লনা ওসমলন 
প্রোন ওরপ্লত প্লব না।   

16. কয কওাপ্লনা স্বািে বীমা পসসর চনে, বতস মান পসসর িীপ্লন পূপ্লবস উপসিত করাপ্লকর 
পসরপ্লপ্রসিপ্লত প্লপিার মেপবস আসতমপ্লিেআ সতক্রান্ত প্লে ককপ্ল এবং মে সনিসাসরত ঙা গুসপ্লও 
সবপ্লবঘনাে সনপ্লত প্লব এবং নতুন ওপ্লর বন ওরা পসসর িীপ্লন ঠিও কআ পসরমাণআ ওসমপ্লে 
অনপ্লত প্লব। 

টীওা 1: সনসেসি িরপ্লণর করাক থবা সঘসওৎার চনে নতুন পসসপ্লত যসে অপ্লকর পসসপ্লত 
কআ এওআরওম করাক এবং সঘসওৎার কিপ্লত্র প্লপিার মেপপ্লবসর চনে যসে কবসল মে 
থাপ্লও কপ্লিপ্লত্র, তাপ্ল প্লপিার সতসরি মেপবসটিপ্লও বনপ্লযাকে (কপাপ্লটস সবসটি) ফমস 
কযটি বনওারী পসসিারওপ্লও চমা সেপ্লত প্লব কটি নতুন অা পসসিারপ্লওর ওাপ্লঙ স্পি 
ওপ্লর বোঔো ওপ্লর সেপ্লত প্লব।  
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টীওা 2: ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর কিপ্লত্র, অপ্লকর পসসটিপ্লত কওাপ্লনা পূপ্লবস উপসিত করাক 
বাে কেো/মে সনিসাসরত বাে কেোর সবে থাকুও অর নাআ বা থাকুও, ব 
সনসবসপ্ললপ্ল, াকাতার বীমার ওভার ঘাসপ্লে যাোর বঙপ্লরর ংঔোর সভসত্তপ্লত বেসিকত 
েেপ্লের উপপ্লর উসেসঔত ওৃসতত্ব সেপ্লতআ প্লব।  

17. অপ্লকর পসসটির িীপ্লন বীমাওৃত রাসল এবং বসিসত বীমাওৃত রাসলর উপর বনপ্লযাকেতা 
বলেআ প্রপ্লযাচে প্লব, বীমাওৃত যসে নপু্লরাি ওপ্লরন, তাপ্ল কটি অপ্লকর পসসর িীপ্লন 
অপ্লকর বীমাওারী(কের)ওাঙ কথপ্লও পাো ক্রম সঞ্চত কবানা পযসন্ত সবসৃ্তত ওরপ্লত প্লব।   

উোরণ সপ্লপ্লব বা যাে, যসে এওচন বেসির বীমাওারী এ-এর ওাপ্লঙ ২ি টাওার এঅআ 
থাপ্লও এবং ক্রম সঞ্চত কবানা থাপ্লও ৫০,০০০টাওা; যঔন সতসন বীমাওারী সব-এর ওাপ্লঙ ঘপ্ল 
যাপ্লচ্ছন এবং কটি কৃীত প্লেপ্লঙ, তাপ্ল বীমাওারী সব-কও কআ বেসিপ্লও ২.৫০ি টাওার 
এঅআ-এর প্রস্তাব সেপ্লতআ প্লব এবং তারচনে সতসন কআ ২.৫০ি টাওার উপপ্লর প্রপ্লযাচে 
সপ্রসমোম িাযস ওরপ্লবন। যসে বীমাওারী সব-এর ওাপ্লঙ ২.৫০ি টাওার কওাপ্লনা পণে না কথপ্লও, 
তাপ্ল বীমাওারী বপ্লঘপ্লে ওাপ্লঙর উচ্চতর কযমন িরুণ ৩ি টাওার বীমার প্রস্তাব কেপ্লবন এবং 
তারচনে সতসন কআ ৩ি টাওার এঅআ-এর উপর প্রপ্লযাচে সপ্রসমোমআ িাযস ওরপ্লবন। যসে, 
বনপ্লযাকেতা উপব্ধ প্লব শুিু ২.৫০ি টাওার উপরআ। 

18. পসস ঘুসিপ্লত বীমাওারী স্পি ওপ্লর পসস িারপ্লওর মপ্লনাপ্লযাক অওসণ ওরপ্লবন এবং প্রঘার 
পুসস্তওা, সবক্রপ্লের পসুস্তওা থবা নে কয কওাপ্লনা িরপ্লণর নসথপপ্লত্রর মপ্লতা প্রঘারমূও উপাোন, 
যা সওঙুআ কাও না কওন, কটি: 

a. ব স্বািে বীমা পসসআ প্লা বনপ্লযাকে (কপাপ্লটস প্লব) 

b. পসস িারপ্লওর উসঘত, বনপ্লযাকেতার ুসবিা কনোর চনে, পর বীমাওারীর 
প্রস্তাবটি গ্রপ্লণ কেসর প্লে যাোর ওারপ্লণ পসস ওভাপ্লরপ্লচ যাপ্লত কওাপ্লনা ফাাঁও না অপ্ল 
তারচনে পুননসবীওরপ্লণর বহু সেন অপ্লকআ পর বীমাওারীর ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার 
উপ্লেোক কনো। 
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E. আন্ডাররাইটংরয়রজনযমূনীক্ষতরঞ্জাম 

1. আন্ডাররাইটংরয়র রে প্রাক্ষেক মূ নীক্ষতগুক্ষ 

চীবন বীমা বা ািারণ বীমা, কয কওাপ্লনা িরপ্লনর বীমার কিপ্লত্রআ সনসেসি সওঙু  তবি নীসত থাপ্লও, 
ছুাঁ সও গ্রপ্লণর মে যা ওাপ্লচ াপ্লক। স্বািে বীমাগুস এওআভাপ্লব এআ নীসতগুস দ্বারা পসরঘাসত ে 
এবং কওাপ্লনা সঙ্ঘত প্ল বীমাওারী োে এ াপ্লনার সোন্ত সনপ্লতআ পাপ্লরন। এআ মূ নীসতগুস প্লা:   

1. পরম ক্ষবশ্বা (উরবক্ষরমা ফাইড) এবং বীমারযাগয স্বাথপ 

2. আন্ডাররাইটংরয়র জনয রঞ্জাম 

এগুস প্লা অিাররাআটাপ্লরর চনে তপ্লথের উৎ এবং সভসত্ত যার উপর োাঁস প্লে ছুাঁ সওর কিনীসবভাক 
ওরা ে এবং পসরপ্ললপ্ল সপ্রসমোম ঠিও ওরা ে। সনম্নসসঔতগুসআ প্লা অিাররাআটিংপ্লের মূ 
রঞ্জাম: 

a) ক্রপ্রারপাজা ফমপ 

এআ নসথটাআ প্লা ঘুসির সভসত্ত কযঔাপ্লন চপ্ল া ওরা থাপ্লও প্রস্তাবপ্লওর স্বািে  বেসিকত সববরণ 
ম্পপ্লওস  মস্ত গুরুত্বপূণস তথে (থসাৎ বে, কপলা, ক ন, ভো, স্বাপ্লিের বিা, অে, 
সপ্রসমোম কপপ্লমপ্লন্টর সববরণ প্রভৃসত)। পণে নুাপ্লর  কওাম্পাসনর ঘাসো  নীসত নযুােী এর 
মপ্লিে সওঙু র প্রশ্ন কথপ্লও এওবাপ্লর সবস্তাসরত প্রশ্নাবী থাপ্লও, যাপ্লত চানাপ্লনা তথেগুস লম্পপ্লওস  
সনসশ্চত বা যাে এবং কআ মপ্লতা ওভাপ্লরচ কেো ে। বীমাওৃত সবো ভঙ্গ ওরপ্ল বা 
কওাপ্লনা তথে ককাপন ওরপ্ল পসস বাসত প্লে কযপ্লত পাপ্লর। 

b) বয়রর প্রমাণপত্র 

বীমাওৃপ্লতর বেপ্লর সভসত্তপ্লত সপ্রসমোম সনিসাসরত ে। তাআ এটা পসরাযস কয নসথভুসির মে 
কেঔাপ্লনা বে উপযুি প্রমাণপত্র কেসঔপ্লে যাঘাআ ওরাপ্লত প্লব। 

উোরণ 

ভারপ্লত এমন প্লনও নসথ রপ্লেপ্লঙ কযগুসপ্লও বেপ্লর প্রমাণপত্র সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা যাে তপ্লব 
কগুসর বগুসআ অবার অআনত গ্রণপ্লযাকে নে। কবসলরভাক তবি নসথআ েটুি বৃৎ ওোটাপ্লকাসরপ্লত 
ভাক ওরা যাে। কগুস প্লা : 

a) বেপ্লর িোিাডস  প্রমাণপত্র: এগুসর মপ্লিে ওপ্লেওটি প্লা সু্ক াটিস সফপ্লওট, পাপ্লপাটস , 
কডাসমাআ াটিস সফপ্লওট, পোন ওাডস  প্রভৃসত।  

b) বেপ্লর নন-িোিাডস  প্রমাণপত্র: এগুসর মপ্লিে সওঙু প্লা করলন ওাডস , কভাটার অআসড, 
গ্রপ্লচর কখাণা, গ্রাম পঞ্চাপ্লেপ্লতর লংাপত্র প্রভৃসত। 

c) আক্ষথপক নক্ষথ 

কবসনসফট পপ্লণের চনে  তনসতও সবপে ওমাপ্লত প্রস্তাবপ্লওর অসথসও বিাটা চানা সবপ্ললভাপ্লব 
প্রাসঙ্গও। ািারণত যসে অসথসও নসথ ঘাো ে কওবমাত্র 

a) বেসিকত েখুসটনা ওভাপ্লরর কিপ্লত্র থবা 
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b) াআ াম োুপ্লোডস  ওভাপ্লরপ্লচর কিপ্লত্র থবা 
c) যঔন কয ওভাপ্লরচ ঘাো প্লেপ্লঙ তার প্লঙ্গ বসণসত অে  কপলা কমপ্ল না। 

d) ক্রমক্ষডকযা ক্ষররপাটপ  

কমসডওো সরপ্লপাপ্লটস র ঘাো েবীমাওারীর সনেপ্লমর সভসত্তপ্লত এবং ািারণত এটা বীমাওৃপ্লতর 
বে এবং ওঔন ওঔন পঙন্ন ওরা ওভাপ্লরর পসরমাপ্লণর উপর সনভস র ওপ্লর। কপ্রাপ্লপাচা 
ফপ্লমসর সওঙু প্রপ্লশ্নর চবাব কেোর কিপ্লত্র এমন সওঙু তথে থাপ্লও কযঔাপ্লন কমসডওো সরপ্লপাপ্লটস র 
েরওার ে। 

e) ক্ষবেয়কমীর ক্ষররপাটপ  

সবক্রেওমীপ্লের কওাম্পাসনর তৃণমূ স্তপ্লরর অিাররাআটার সপ্লপ্লব কেঔা কযপ্লত পাপ্লর এবং তাাঁপ্লের 
সরপ্লপাপ্লটস  তাাঁপ্লের কেো তথে এওটা গুরুত্বপূণস সবপ্লবঘনার সবে প্লত পাপ্লর। যসে অপ্লরা বেবা 
ওরার চনে সবক্রেওমীপ্লের এওটা আনপ্লভটিভ থাপ্লও, তাআ এওটা স্বাপ্লথসর ংখাত থাপ্লও কযটা 
নচর রাঔা েরওার।  

ক্ষনরজরক যাচাই  2 

অিাররাআটিংপ্লে ___________-এর পরম সবোপ্লর নীসত কমপ্লন ঘা চরুরী। 

I. বীমাওারী 
II. বীমাওৃত 
III. বীমাওারী  বীমাওৃত উভে 
IV. কমসডওো পরীিও 

 

 

ক্ষনরজরক যাচাই  3 

বীমাপ্লযাকে স্বাথস বপ্লত কবাছাে____________. 

I. বীমা ওরা প্লব কয ম্পসত্তর তাপ্লত বেসির অসথসও স্বাথস  
II. কয ম্পসত্ত আসতমপ্লিেআ বীমাওৃত 
III. যঔন এওআ িসতর চনে এওাসিও কওাম্পাসন ওভার কেে তঔন প্রপ্লতেও বীমাওারীর কাওাপ্লনর 

ংলভাক 
IV. কাওাপ্লনর পসরমাণ যা বীমাওারীর কথপ্লও উোর ওরা যাপ্লব 
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F. আন্ডাররাইটংপ্রক্ষেয়া 

প্রপ্লোচনীে তথে পাো ককপ্লআ অিাররাআটার পসসর লপ্লতস র সবপ্লে সোন্ত কনন। স্বািে বীমা 
বেবাপ্লে কয ািারণ িরণগুস বেবহৃত ে কগুস সনম্নরূপ: 

1. ক্রমক্ষডকযা আন্ডারাইটং 

কমসডওো অিাররাআটিং প্লা এমন এওটি প্রসক্রো কযঔাপ্লন প্রস্তাবপ্লও কমসডওো সরপ্লপাটস  ঘাো ে 
স্বািে বীমা পসসর চনে অপ্লবেনওারীর স্বাপ্লিের বিা সনিসারণ ওরপ্লত। তারপর স্বািে ংক্রান্ত 
ংকৃীত তথে মূোেণ ওপ্লর বীমাওারী সোন্ত কনন ওভাপ্লরচ কেো প্লব সও প্লব না, সেপ্ল 
ওতটা ীমা পযসন্ত কেো প্লব এবং কওান লপ্লতস র সভসত্তপ্লত কেো প্লব এবং বেসতক্রম ওী থাওপ্লব। 
এআভাপ্লবআ কমসডওো অিাররাআটিং সনিসারণ ওরপ্লত পাপ্লর ছুাঁ সও গ্রণ বা স্বীওার ওরার সবপ্লে এবং 
ওভাপ্লরর লতস  ম্পপ্লওস ।  

কমসডওো অিাররাআটিংপ্লে যসে কমসডওো সরপ্লপাটস  পাো  তার পরীিার চনে প্রঘুর ঔরঘ 
চস প্লে অপ্লঙ। বীমাওারী যঔন উচ্চ স্তপ্লরর কমসডওো অিাররাআটিং ওপ্লর  তাপ্লের সবরুপ্লে ‘মাঔন-
কতাা’ (কওবমাত্র বপ্লঘপ্লে ৃভাপ্লা িরপ্লনর ছুাঁ সও স্বীওার এবং নেগুস ঔাসরচ ওরা)-র কোাপ্লরাপ 
ওরা ে। এপ্লত ম্ভাবে ক্লাপ্লেন্টপ্লের মপ্লিে এওটা তালা ততসর ে এবং আ বীমাওারীপ্লের ওাপ্লঙ 
বীমা ওরাপ্লত অগ্রী মানপু্লর ংঔো ওপ্লম যাে ওারণ প্লনপ্লওআ প্রপ্লোচনীে যাবতীে তথে চানাপ্লত 
 প্রপ্লোচনীে পরীিা ওরাপ্লত রাসচ ন না। 

বেসিকত স্বািে বীমার চনে স্বাপ্লিের বিা  বে সবপ্লবঘনা ওরা অিাররাআটিংপ্লে গুরুত্বপূণস। 
বতস মান স্বাপ্লিের া, বেসিকত  পাসরবাসরও কমসডওো আসতা অপ্লক কথপ্লও কওাপ্লনা করাক 
রপ্লেপ্লঙ সওনা বা ভসবেপ্লত ম্ভাবে স্বািে মো  বিা যার চনে াপাতাপ্ল ভসতস  োর 
প্রপ্লোচন প প্লত পাপ্লর বা প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর েরওার প্লত পাপ্লর কবোপাপ্লর অিাররাআটার অন্নাচ ওরপ্লত 
িম ন। 

তাঙা া কপ্রাপ্লপাচা ফমসটার সডচাআন ওরা প্লেপ্লঙ এমনভাপ্লব যাপ্লত তীপ্লত কওাপ্লনা সঘসওৎা প্লে 
থাওপ্ল, াপাতাপ্ল ভসতস  প্লত প্ল  কওাপ্লনা প্লস্ত্রাপঘার প্লে থাওপ্ল তার ঔবর কটপ্লন কবর 
ওরাযাে। অপ্লকর ুঔ অবার প্লত পাপ্লর সওনা তার ম্ভাবনা, বতস মান  ভসবেপ্লত স্বাপ্লিের উপর 
তার প্রভাব বা ভসবেৎ চটিতা ম্পপ্লওস  মূোেণ ওরপ্লত এটা অিাররাআটারপ্লও াাযে ওপ্লর। সওঙু 
করাক যার চনে প্রস্তাবও ুি সনপ্লচ্ছন লীঘ্রআ কয কওাপ্লনা মপ্লে তার চনে তাপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস  
প্লত পাপ্লর সওনা তা ঔাসতপ্লে কেঔা যাে। 

 

উোরণ 

াআপারপ্লটনলন, সতসরি চন/িুওাে  লওস রার ার কবসল, এআ িরপ্লনর কমসডওো বিা 
াটস , সওডসন  নাভস া সপ্লিপ্লমর চনে ভসবেপ্লত াপাতাপ্ল ভসতস র ঔুব কবসল ম্ভাবনা থাপ্লও। তাআ 
কমসডওো অিাররাআটিংপ্লে ছুাঁ সও মূোেপ্লণর মে  এআ বিাগুস তওস তার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরা 
উসঘত। 

40 বঙপ্লরর পর কথপ্লওআ ািারণত স্বাপ্লিের বিার প্রসতকূ পসরবতস ন ে, এটা ে মূত 
স্বাভাসবও বে বা ার ওারপ্লণ, 45 বঙপ্লরর অপ্লক প্রস্তাবপ্লওর কওাপ্লনা কমসডওো পরীিা ওরাপ্লনার 
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প্রপ্লোচন কনআ (কওাপ্লনা কওাপ্লনা বীমাওারী অবার ঘাসোটাপ্লও 50 থবা 55 বঙর ওপ্লর সেপ্লত 
পাপ্লর)। কমসডওো অিাররাআটিং সনপ্লেস সলওাে বলে প্রস্তাবপ্লওর স্বাপ্লিের বিা ম্পপ্লওস  তাাঁর 
পাসরবাসরও ডািাপ্লরর স্বািসরত এওটা কখাণাপত্র ঘাবা প্লত পাপ্লর।  

ভারতীে স্বািে বীমার বাচাপ্লর বেসিকত স্বািে বীমার চনে মূ কমসডওো অিাররাআটিং সবে প্লা 
বেসির বে। 45-50 বঙপ্লরর কবসল বেী যঔন প্রথম বাপ্লরর চনে নাম নসথভুি ওরাপ্লবন তঔন 
তাাঁর স্বািে ংক্রান্ত ছুাঁ সও নমুান ওরপ্লত ািারণত তাাঁর সনিসাসরত পোথসচওা পরীিা ওরাপ্লনা 
েরওার, তাাঁর বতস মান স্বািে বিা ম্পপ্লওস  সনসেসি তথে পাো েরওার। অপ্লক কথপ্লও কওাপ্লনা 
করাক থাওপ্ল এআ িরপ্লনর পরীিাগুস তার আসঙ্গত কেপ্লব। 

উোরণ 

মােও, োপ্লওা বা তামাও কবন নাি ওরা কবল ওঠিন এবং কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমস প্রস্তাবও েপ্লতা 
চানান কয মাপ্লছমপ্লিে সতসন এগুস কবন ওপ্লর থাপ্লওন। এগুস ঠিওভাপ্লব না চানাপ্ল স্বািে বীমার 
চনে অিাররাআটিংপ্লের ওাচটা কবল ঘোপ্লসঞ্জং। সতিূতা অপ্লরওটা মো যা চনস্বাপ্লিের এওটা 
ব  সবপে প্লে কেঔা সেপ্লচ্ছ এবং এর কথপ্লও ততসর ো চটিতার চনে পযসাপ্ত মূে সনিসারন ওরপ্লত 
অিাররাআটিং রঞ্জাম ততসর ওরা েরওার।  

2. নন-ক্রমক্ষডকযা আন্ডারারাইটং 

স্বািে বীমার চনে অপ্লবেনওারী কবসলরভাক প্রস্তাবপ্লওরআ কওাপ্লনা কমসডওো পরীিার েরওার কনআ। 
যসে সনভুস তার স্তর ঔসতপ্লে কেঔা যাে তপ্লব িে ওরা যাপ্লব এআ িরপ্লনর কওপ্লর মাত্র এও-েলমাংল 
বা তার ওপ্লমর কমসডওো পরীিাে ঔারাপ ফ অপ্লব, বীমাওারী কওগুসর কবসলরভাক কিপ্লত্র 
কমসডওো পরীিা এস প্লেআ কযপ্লত পাপ্লরন। 

প্রস্তাবও যসে মস্ত তথে ম্পূণসভাপ্লব  ততার প্লঙ্গ চাসনপ্লে থাপ্লওন এবং কগুস এপ্লচন্ট 
তওস তার প্লঙ্গ যাঘাআ ওপ্লর থাপ্লওন তাপ্ল কমসডওো পরীিার প্রপ্লোচনীেতা ওম প্লত পাপ্লর। 
বাস্তপ্লব কক্লআপ্লমর ার ামানে বা প্ল তা কমপ্লন কনো কযপ্লত পাপ্লর যসে কমসডওো কঘওঅপ বাবে 
ঔরঘ  নোনে ঔরঘ বাাঁঘাপ্লনা যাে এবং এপ্লত প্রস্তাবপ্লওর ুসবিা ঔাসনওটা ওমপ্লব।  

বীমা কওাম্পাসনগুস তাআ এমন কবল সওঙু কমসডওো পসস সনপ্লে অপ্লঙ কযঔাপ্লন প্রস্তাবওপ্লও কওান 
কমসডওো পরীিা ওরাপ্লত ে না। এআ িরপ্লনর খটনাে, কওাম্পাসনগুস ািারনত এওটা ‘কমসডওো 
সগ্রড’ ততসর ওপ্লর এটা সঘসহ্নত ওরপ্লত কয কওান বেপ্ল বা পযসাপ্লে কমসডওো অিাররাআটিং ওরাপ্লত 
প্লব, এবং এআ নন-কমসডওো ীমাগুস তওস তার প্লঙ্গ সডচাআন ওরা ে যাপ্লত বেবিা  ছুাঁ সওর 
মপ্লিে এওটা যথাথস ভারামে রাঔা যাে। 

উোরণ 

কমসডওো পরীিার কওাপ্লনা েীখস প্রসক্রোর মপ্লিে না সকপ্লে, প্লপিাে না কথপ্লও  প্রসক্রোর সবম্ব 
এস প্লে  এও বেসির দ্রুত এওটা স্বািে ওভাপ্লরচ কনোর েরওার সঙ, তাআ সতসন এওটা নন-
কমসডওো অিাররাআটিং পসস কবপ্লঙ সনপ্লেপ্লঙন। এওটা নন-কমসডওো অিাররাআটিং পসসপ্লত 
সপ্রসমোপ্লমর ার  বীমাওৃত রাসল ঠিও ওরা ে স্বািে ম্পপ্লওস  ওতগুস প্রপ্লশ্নর চবাপ্লবর সভসত্তপ্লত, 
যার কবসলরভাকটাআ বে, সঙ্গ, িূমপাপ্লনর কিণী, ক ন প্রভৃসত। প্রসক্রোটা ঔুবআ দ্রুত তপ্লব 
সপ্রসমোমটা অপ্লপসিওভাপ্লব কবসল। 
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3. ংখযাচূক ক্ররটং পদ্ধক্ষত 

অিাররাআটিংপ্লে এআ প্রসক্রোটি বম্বন ওরা ে, কযঔাপ্লন ছুাঁ সওর প্রপ্লতেওটি উপাোপ্লনর উপর 
ংঔোূঘও বা লতাংপ্লল মূোেন ওরা ে। 

বে, সঙ্গ, চাসত, বসৃত্ত, বাভবন, পসরপ্লবল, লারীসরও ক ন, ভো, 
পাসরবাসরওএবংবেসিকতআসতাপ্লর মপ্লতা সবেগুস যাঘাআ ওরা ে এবং পূবস-সনিসাসরত মাপওাঠির 
সভসত্তপ্লত ংঔোূঘও সভসত্তপ্লত কস্কার কেো ে। 

4. আন্ডাররাইটং ক্ষদ্ধান্ত 

প্রাপ্ত তথে তওস তার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যথাযথভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল তপ্লবআ 
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পণূস ে। উপপ্লরর রঞ্জাম এবং তাাঁর সবপ্লবঘনার সভসত্তপ্লত অিাররাআটার 
ছুাঁ সওপ্লও সনম্নসসঔত ওোটাপ্লকাসরগুসপ্লত কিণীসবভাক ওপ্লর: 

a) িোিাডস  াপ্লর ছুাঁ সও গ্রণ 
b) সতসরি সপ্রসমোম(কাসডং)-এর সবসনমপ্লে ছুাঁ সও গ্রণ, যসে ব কওাম্পাসন এটা না 

ওরপ্লত পাপ্লর 
c) এওটা লতস ািীন কমোে/লপ্লতস র চনে ওভার ঔাসরচ 
d) ওভার স্বীওার 
e) ওাউন্টার ফার (সবসিসনপ্লি থবা ওভাপ্লরর ংল গ্রাে) 
f) উচ্চতর সডডাসক্টব থবা কওা-কপ প্রপ্লোক ওরা 
g) পসসর িীপ্লন কসভ িােী বচস ন 

কওাপ্লনা করাকপ্লও িােীভাপ্লব বচস ন ওরা প্ল, পসস লংাপপ্লত্র তা নপু্লমাসেত প্লত প্লব। িোিাডস  
পসস বচস প্লনর কথপ্লও এটা এওটা সতসরি বচস ন ে এবং ঘুসিপ্লত এটা এওটা ংল ে। 

অিাররাআটাপ্লরর সবপ্ললজ্ঞ বেসিকত ছুাঁ সও মূোেন বীমা কওাম্পাসনর কিপ্লত্র গুরুত্বপূণস ওারণ এটা 
বীমা বেবিাে ভারামে রিা ওপ্লর। অিাররাআটিং বীমাওারীপ্লের এওপ্লঙ্গ সনপ্লে ককাষ্ঠী বাসনপ্লে 
প্রস্তাসবত ছুাঁ সওগুসর চনে এওআ স্তর  যা তাাঁরা রুিা কেোর চনে বাঙপ্লবন কগুসর চনে এওআ 
িরপ্লনর সপ্রসমোম িাযস ওপ্লর। পসসপ্লাডারপ্লের ওাপ্লঙ এর ুসবিা প্লা তাাঁরা এওটা কমার মপ্লতা 
চােকাে বীমার উপব্ধতা কেঔপ্লত পান এবং প্রসতপ্লযাসকতামূও োপ্লম কগুস পান কযঔাপ্লন এওচন 
বীমাওারীর ুসবিা ে করাক ম্ভাবনার অন্নাচ সেপ্লে তাপ্লের কপাটস প্লফাস রিা ওরপ্লত। 

5. াধ্ারণ বা স্টযান্ডাডপ  বজপ রনর (এক্সেুলন) বযবার 

যা তাপ্লের মস্ত েপ্লের উপর প্রপ্লযাচে, সিওাংল পসস কআ বচস নগুস অপ্লরাপ ওপ্লর। এগুস 
িোিাডস  বচস ন সপ্লপ্লব পসরসঘত থবা ওঔন ওঔন এগুসপ্লও ািারণ বচস ন বপ্ল উপ্লেঔ ওরা 
ে। িোিাডস  বচস ন রূপােন ওপ্লর বীমাওারীরা তাপ্লের প্রপ্লোপ্লক রাল টাপ্লন। 

অপ্লকর িোপ্লে এআ এওআ সবে অপ্লাঘনা ওরা প্লেপ্লঙ। 
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কমসডওো অিাররাআটিং ম্পপ্লওস  সনপ্লঘর কওান সববসৃতটি কবঠিও? 

I. কমসডওো সরপ্লপাটস  ংগ্র  মূোেপ্লন প্রঘুর ঔরঘ যুি। 
II. স্বািে বীমার চনে কমসডওো অিাররাআটিংপ্লে মূ সবেগুস প্লা বতস মাপ্লন স্বাপ্লিের া  

বে। 
III. স্বািে ছুাঁ সওর মূোেপ্লনর চনে প্রস্তাবওপ্লও কমসডওো  পোথসচওো পরীিা ওরাপ্লত ে। 
IV. ছুাঁ সওর প্রপ্লতেওটি উপাোপ্লনর উপর লতাংল মূোেন ওরা ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: আন্ডাররাইটং প্রক্ষেয়া 
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G. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা 

1. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা 

মূত ক  ূত্র প্রপ্লোক ওপ্লর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বপ্লত কবাাে এওটা 
িোিাডস  গ্রুপ্লপর ও েে এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অতাে ওভার পান, গ্রুপ্লপর 
বেসিরা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সবরুে-বাঙাআ প্লত পাপ্লরন না। তাআ এওটা গ্রুপপ্লও স্বািে বীমার চনে 
স্বীওার ওরার মে বীমাওারীপ্লের এটা সবপ্লবঘনার মপ্লিে রাঔপ্লতআ ে কয গ্রুপ্লপর সওঙু েপ্লের 
মারাত্মও  খন খন স্বাপ্লিের মো প্লত পাপ্লর। 

গ্রুপ স্বািে বীমার অিাররাআটিংপ্লে গ্রুপ্লপর তবসলিে সবপ্লিণ প্রপ্লোচন যাপ্লত মূোেন ওরা যাে কয 
এআ গ্রুপটা বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিং সনপ্লেস সলওার মপ্লিে প প্লঙ সওনা পালাপাসল গ্রুপ বীমা 
ম্পপ্লওস  বীমা সনেন্ত্রপ্লওর কেো সনপ্লেস সলওা কমপ্লন প্লচ্ছ সওনা। 

গ্রুপ স্বািে বীমার চনে িোিাডস  অিাররাআটিং প্রসক্রো সনমসন্সঔত সবেগুসর সভসত্তপ্লত প্রস্তাসবত 
গ্রুপ্লপর মূোেন চরুরী: 

a) গ্রুপ্লপর িরন 

b) গ্রুপ্লপর মাপ 

c) সলপ্লল্পর িরন 

d) ওভাপ্লরপ্লচর চনে কযাকে বেসি 

e) ককাটা গ্রুপটাপ্লওআ ওভার ওরাপ্লচ্ছ সওনা থবা েে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 টানসভাপ্লরর 
ার, সপ্রসমোম সও ককাটাটাআ গ্রুপ কাডার কেপ্লবন নাসও েেপ্লেরআ সপ্রসমোম প্রোন ওরপ্লত 
প্লব, এআ মস্ত সবপ্লের সভসত্তপ্লত  গ্রুপ রঘনা 

h) সবসভন্ন কভৌপ্লকাসও বিাপ্লনর মপ্লিে ঙস প্লে থাওা সবসভন্ন চােকার কিপ্লত্র স্বািে পসরপ্লবার 
চনে ঔরপ্লঘর পাথসওে 

i) গ্রুপ বীমা পসরঘানাে এওটি থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর (তাাঁর সনপ্লচর পঙপ্লন্নর বা 
বীমাওারীর কবপ্লঙ কেো এওচন) থাওপ্লব নাসও বীমাওারী সনপ্লচআ থাওপ্লব ক বোপাপ্লর গ্রুপ 
কাডাপ্লরর পঙন্ন 

j) প্রস্তাসবত গ্রুপ্লপর তীত কক্লআপ্লমর সভজ্ঞতা 

উোরণ 

লীততাপসনেসন্ত্রত সফপ্ল ওমসরত েেপ্লের তুনাে ঔসন বা ওারঔানাে ওমসরত িসমওপ্লের এওটা 
গ্রুপ্লপর স্বাপ্লিের ছুাঁ সও কবসল। উভে গ্রুপ্লপর করাপ্লকর িরন (যার চনে কক্লআম ওরা ে) এপ্লওবাপ্লরআ 
অাো। তাআ উভে কিত্র নযুােীআ বীমাওারী গ্রুপ বীমা পসসর চনে মূে িাযস ওরপ্লব। 
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এওআভাপ্লব তথে প্রযুসি কওাম্পাসনগুসর মপ্লতা াআ টানসভাপ্লরর গ্রুপগুসর কিপ্লত্র প্রসতকূ সনবসাঘন 
এ াপ্লত বীমাওারীরা তওস তামূও মাপওাঠি ঘা ুওরপ্লত পাপ্লরন কযঔাপ্লন বীমার উপযুি োর চনে 
ওমসঘারীপ্লের সনসেসি সলিানসবস মপ্লের চনে ওাচ ম্পন্ন ওরপ্লত প্লব। 

গ্রুপ স্বািে বীমা বেবার সত প্রসতপ্লযাসকতামূও ঘসরপ্লত্রর ফপ্ল বীমাওারীরা গ্রুপ বীমা েোপ্লনর 
ুসবিাে কটওআ নমনীেতা  স্বসনিসারণ মঞ্জরু ওপ্লর। সনপ্লোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপ বীমা েোপ্লন মপ্লের 
াপ্লথ াপ্লথ ুসবিার িরণগুস বোপ্লনা ে এবং মানব ম্পে সবভাক এটাপ্লওআ ওমসঘারী িপ্লর রাঔার 
এওটা রঞ্জাম সপ্লপ্লব বেবার ওপ্লর। কবসলরভাক মপ্লেআ নমনীেতাটা অপ্ল বীমাওারীপ্লের মপ্লিে 
প্রসতপ্লযাসকতার ফপ্ল, নে বীমাওারী বতস মাপ্লনর গ্রুপ বীমা েোপ্লন কয ুপ্লযাক-ুসবিা সেপ্লচ্ছ তার প্লঙ্গ 
ঔাপ ঔাোপ্লত বা তার কথপ্লও অর ুসবিা সেপ্লে বেবাে ওরােত্ত ওপ্লর সনপ্লচপ্লের সেপ্লও কটপ্লন সনপ্লত 
এআ নমনীেতা। 

2. ক্ষনরয়াগকতপ া-কমপচারী গ্রুরপর ক্রথরক আাো আন্ডাররাইটং 

প্রথাকতভাপ্লব সনপ্লোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপআ গ্রুপ স্বািে বীমা কেোর চনে বপ্লঘপ্লে ািারণ গ্রুপ। 
স্বািে পসরপ্লবার ঔরঘ কযাকাপ্লত যসে স্বািে বীমা গ্রন এওটা ওাযসওরী মািেম প্লে উপ্লঠপ্লঙ, তাআ 
এঔন সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ ততসর প্লচ্ছ। এআ িরপ্লনর পসরসিসতপ্লত গ্রুপ্লপর অিাররাআটিংপ্লের মে গ্রুপ 
রঘনার ঘসরত্রটা সবপ্লবঘনা ওরা গ্রুপ স্বািে বীমা অিাররাআটাপ্লরর পপ্লি ঔুবআ গুরুত্বপূণস।  
সনপ্লোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপ ঙা া বীমাওারীরা সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমা ওভাপ্লরচ 
সেপ্লে থাপ্লওন কযমন: িসমও ংকঠন, ট্রাি  কাাআটি, মাসল্টপ-এমেোর গ্রুপ, িোঞ্চাআস 
সডার, কপলাোর সমসত, ক্লাব  নে ভ্রাতৃপ্রসতম ংকঠন। 

সবসভন্ন কেপ্ললর রওার মাপ্লচর কসরব ংপ্ললর চনে গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাপ্লরপ্লচর কক্রতা প্লে 
থাপ্লও। ভারপ্লত কওন্ধীে  রাচে উভে স্তপ্লরর রওারআ কসরবপ্লের চনে কচারাপ্লাভাপ্লবআ গ্রুপ স্বািে 
বীমা প্রওপ্লল্পর পৃষ্ঠপ্লপাওতা ওপ্লর কযমন অরএসবোআ, যলস্বীসন প্রভৃসত। 

এআ িরপ্লনর সবসভন্ন গ্রুপ্লপর কিপ্লত্র কমৌসও অিাররাআটিং সবপ্লবঘেগুস ািারণভাপ্লব স্বীওৃত গ্রুপ 
অিাররাআটিং সবে, ন্তভুস ি সতসরি সবেগুসর প্লঙ্গ এওআরওম: 

a) গ্রুপ্লপর মাপ (কঙাট অওাপ্লরর গ্রুপ্লপ মাপ্লছ মপ্লিেআ পসরবতস ন প্লত পাপ্লর) 
b) সবসভন্ন কভৌপ্লকাসও ঞ্চপ্ল স্বািে পসরপ্লবার ঔরপ্লঘর স্তর সবসভন্ন 
c) মস্ত গ্রুপ লসরওআ যসে গ্রুপ স্বািে বীমা পসরওল্পনাে ংল না কনন কপ্লিপ্লত্র প্রসতকূ 

বাঙাআপ্লের ছুাঁ সও 
d) পসসপ্লত গ্রুপ্লপর েেপ্লের িারাবাসওতা  

স্তা োপ্লম এআ িরপ্লনর গ্রুপ স্বািে বীমার সুবিা সনপ্লত এপ্লাপ্লমপ্লা গ্রুপ ততসর ঔুব কবপ্ল  ককপ্লঙ, এপ্লও 
বা ে ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’। বীমা সনেন্ত্রও অআঅরসডএ তাআ গ্রুপ বীমার সনপ্লেস সলওা চাসর ওপ্লরপ্লঙ, 
সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপ ামাপ্লনাে বীমাওারীর বম্বন ওরা মপ্লনাভাবপ্লও সনেন্ত্রণ ওরপ্লত। এআ িরপ্লনর 
নন-এমেোর গ্রুপ্লপর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ: 

a) ওমসঘারী ওোন সমসত 
b) এওটা সনসেসি কওাম্পাসনর আেু ওরা কক্রসডট ওাডস  কাডার 
c) এওটা সনসেসি বেবার কক্রতারা কযঔাপ্লন বীমাটা োড-ন ুসবিা সপ্লপ্লব কেো প্লে থাপ্লও 
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d) এওটা বোে  কপলাোর সমসত বা কাাআটির ঋণগ্রীতারা 

গ্রুপ বীমা সনপ্লেস সলওার মূনীসত প্লা বেসিকত পসসপ্লত কয ুসবিার ওভাপ্লরচ পাো যাে না 
কওবমাত্র কআ নমনীে সডচাআন-এর ুসবিা কপপ্লত  ঔরঘ ওমাপ্লত গ্রুপ ততসর কঠওাপ্লনা। িে ওরা 
ককপ্লঙ কয এআ িরপ্লনর ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’ প্রােলআ বীমাওারীর পপ্লি প্রসতকু বাঙাআ প্লে োাঁ াে এবং 
বপ্ললপ্ল কক্লআপ্লমর নপুাত কবসল ে। সনেন্ত্রও ওতৃস পপ্লির গ্রুপ বীমা সনপ্লেস সলওা বীমাওারীপ্লও 
োসেত্বলী বাচার অঘরণ পান ওরপ্লত াাযে ওপ্লর। এগুসআ বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিংপ্লে 
লঙৃ্খা অপ্লরাপ ওপ্লর এবং গ্রুপ প্রপ্লক্ষ্পর চনে পসরঘান মাপওাঠি ততসরপ্লত গ্রুপ বীমা প্রওপ্লল্পর 
প্রঘাপ্লর সনেমানবুসতস তা সনপ্লে অপ্ল। 
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H. ক্ষবরেল ফর বীমার আন্ডাররাইটং 

সবপ্লেল ফর বীমার িীপ্লন মূ ওভারটা কযপ্লতু স্বািে ওভার, অিাররাআটিংপ্লে তাআ ািারণভাপ্লব 
স্বািে বীমার রীসতআ নুরণ ওরা ে।   

সপ্রসমোপ্লমর ার সনণসে  ছুাঁ সও গ্রণ ওরা প্লব কওাম্পাসনর সনচস্ব সনপ্লেস সলওা কমপ্লনআ তপ্লব সনপ্লঘ সওঙু 
গুরুত্বপূণস সবপ্লবঘে সবে কেো প্লা :  

1. প্রস্তাবপ্লওর বে  সবপ্লেল ফপ্লরর কমোেওাপ্লর উপর সপ্রসমোপ্লমর ার সনভস র ওরপ্লব। 

2. সবপ্লেপ্লল কযপ্লতু সঘসওৎা কবল ঔরঘাপ্লপি, তাআ কেলীে স্বািে বীমা পসসর তুনাে  
স্বাভাসবওভাপ্লবআ সপ্রসমোপ্লমর ার কবসল ে। 

3. সবপ্লেপ্ললর মপ্লিে এমনসও মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  ওানাডার সপ্রসমোম প্লবসাচ্চ। 

4. পসস বেবার ওপ্লর এওচন প্রস্তাবপ্লওর সবপ্লেপ্লল সঘসওৎা ওসরপ্লে কনোর ম্ভাবনা েরূ 
ওরপ্লত তওস তা কনো উসঘত এবং তাআ প্রস্তাপ্লবর পযসাপ্লেআ পূবস-সবেেমান করাপ্লকর সস্তত্ব 
তওস তার প্লঙ্গ সবপ্লবঘনা ওরপ্লতআ প্লব। 
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I. বযক্ষক্তগত েঘুপটনা বীমার অন্ডাররাইটং 

বেসিকত েখুসটনা বীমার চনে িাররাআটিংপ্লে সবপ্লবঘে সবেগুস সনম্নরূপ : 

ক্ররটং বা ার ক্ষনধ্পারণ 

বেসিকত েখুসটনা বীমাে, প্রিান কয সবেটি সবপ্লবঘে তা প্লা বীমাওৃতর কপলা। ািারণভাপ্লব বপ্ল 
খপ্লর, রাস্তাে প্রভৃসত চােকাে বেসিকত েখুসটনার ম্ভাবনা নাবতৃ বিা মস্ত মানপু্লর কিপ্লত্র 
এওআ। তপ্লব কপলার প্লঙ্গ ম্পসওস ত ছুাঁ সওগুস ওাপ্লচর প্রওৃসতর প্লঙ্গ করপ্লফর ওপ্লর। উোরণস্বরূপ, 
এওচন সফ মোপ্লনচাপ্লরর ওাপ্লচ ছুাঁ সওর ম্ভাবনা এওটা সবসডং ততসর প্লচ্ছ কআ াআপ্লট ওমসরত 
সসভ আসঞ্জসনোপ্লরর কথপ্লও বলেআ ওম। 

প্রপ্লতেও কপলা বা ঘাওসরর চনে ার সনসেসি ওপ্লর কেো কমাপ্লটআ বেবাসরও নে। তাআ কপলাগুসপ্লও 
ওপ্লেওটি গ্রুপ্লপ ভাক ওরা প্লেপ্লঙ, প্রপ্লতেও গ্রুপ ওম বা কবলী এওআ িরপ্লনর ছুাঁ সওর নাবতৃ 
বিাপ্লও তুপ্ল িপ্লর। কিণীসবভাপ্লকর সনম্নসসঔত পেসত ঔুবআ র এবং বেবাসরওভাপ্লব যুসিঙ্গত 
বপ্ল কেঔা ককপ্লঙ। সভন্ন সভন্ন কওাম্পাসনর কিণীসবভাপ্লকর সনচস্ব সভসত্ত থাওপ্লতআ পাপ্লর। 

ঝুুঁ ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ 

কপলার সভসত্তপ্লত বীমাওৃত বেসির প্লঙ্গ ছুাঁ সওগুসপ্লও সতনটি গ্রুপ্লপ ভাক ওরা কযপ্লত পাপ্লর: 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ I 

োওাউন্টোন্ট, ডািার, অআনচীবী, িপসত, ওনাসল্টং আসঞ্জসনোর, সলিও, বোোর, 
প্রলাসনও ওাচওপ্লমস যুি বেসি, প্রাথসমওভাপ্লব এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে যুি বেসিরা। 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ II 

কওবমাত্র তত্ত্বাবিাপ্লনর ওাপ্লচ যুি সবডার, ওন্ট্রাক্টর  আসঞ্জসনোর, পশু সঘসওৎও, 
কমাটরকাস   াওা কমাটর কাস র কবতনভুি ঘাও এবং এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে 
যুি বেসিরা। 

ওাসেও িপ্লম যুি মস্ত বেসি (শুিু যাাঁরা গ্রুপ III-কত প প্লঙন তাাঁরা বাপ্লে), নকে 
টাওা বনওারী ওমসঘারী, কোপ্লরচ  কমাটর কমওাসনও, কমসলন ঘাও, ট্রাও বা সর  
নোনে ভারী কাস র ঘাও, কপলাোর োথসট  কস্পাটস প্লমন, ওাপ্লঠর সমসস্ত্র  এওআ 
িরপ্লনর সবপপ্লের কপলাে যুি বেসিরা। 

 ঝুুঁ ক্ষক গ্রুপ III 

মাটির সনপ্লঘ ঔসনপ্লত ওমসরত বেসি, সবপ্লফারও মোকাসচন, াআ কটনলন াোআ  তবেেুসতও 
আনিপ্ললপ্লন কয িসমওরা ওাচ ওপ্লরন, চসও, াওস া ওমী, ঘাওা বা কখা ার সপপ্লঠ কর, 
সলওার, পবসতাপ্লরাণ, উআন্টার কস্পাটস , সস্কসেং, অআ সও, কবসুনং, োং গ্লাআসডং, 
সরভার র ীু্ যাফটিং, কপাপ্লার মপ্লতা ওাপ্লচ যুি বেসিরা এবং এওআ িরপ্লনর সবপপ্লের 
কপলা/ওাযসওাপ্লপ যুি বেসিরা।   

ছুাঁ সওর গ্রুপগুস যথাক্রপ্লম ‘স্বাভাসবও’, ‘মাছাসর’  ‘উচ্চ’ সপ্লপ্লব পসরসঘত।  

 



 

224 

বয় ীমা 

ওভারওৃত ো  পুননসবীওৃত োর চনে প্লবসাচ্চ  বসসনম্ন বে ীমা এপ্লওওটা কওাম্পাসনর 
কিপ্লত্র এপ্লওও রওম। ািারণত অেলস মাপওাঠিটা প্লা 5 বঙর কথপ্লও 70বঙপ্লরর মে। তপ্লব 
কওাপ্লনা বেসির যসে আসতমপ্লিেআ এওটা ওভার থাপ্লও, তাাঁর 70বঙর পরূণ ওরার পর পসস 
পুননসবীওরণ প্লত পাপ্লর তপ্লব 80বঙর বে পযসন্তআ, এর চনে এওটা সরসনউো সপ্রসমোম বন 
ওরপ্লত ে। 

পুননসবীওরণ বা নতুন ওভাপ্লরর চনে ািারণত কওাপ্লনা কমসডওো পরীিার েরওার ে না। 

ক্রমক্ষডকযা খরচ 

কমসডওো ঔরঘ ওভার প্লা সনম্নরূপ: 

 সতসরি সপ্রসমোম সেপ্লে েখুসটনাচসনত লারীসরও অখাপ্লতর প্লঙ্গ ম্পসওস ত কমসডওো ঔরপ্লঘর 
ওভার কপপ্লত এপ্লিাসপ্লমন্ট সেপ্লে এওটা বেসিকত েখুসটনা পসসপ্লও বা াপ্লনা যাে।  

 পসসর িীপ্লন নোনে ুসবিার প্লঙ্গ এআ সুবিাগুস যুি থাপ্লও। 

 এটা চরুরী নে কয বেসিপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস  প্লতআ প্লব। 

যদু্ধ  েন্ধযকু্ত ঝুুঁ ক্ষক 

সতসরি সপ্রসমোম সেপ্লে সবপ্লেপ্লল ামসরও োসেপ্লত্ব ওমসরত ভারতীে কনা / সবপ্ললজ্ঞপ্লের যুপ্লের 
ছুাঁ সও ওভার কেো প্লত পাপ্লর। 

 লাসন্তপূণস মে বা স্বাভাসবও পপ্লবস বেসিকত েখুসটনা পসস স্বাভাসবও াপ্লরর কথপ্লও 50লতাংল 
সতসরি ে (থসাৎ স্বাভাসবও াপ্লরর 150 লতাংল) 

 ািারণ াপ্লরর উপর 150লতাংল সতসরি সপ্লপ্লব (থসাৎ স্বাভাসবও াপ্লরর 250লতাংল 
াপ্লর)বেসিকত েখুসটনা পসস আুে ওরা ে স্বাভাসবও/লসেত মেওাপ্ল (থসাৎ এমন 
এওটা মেওা যঔন সবপ্লেপ্লল আসতমপ্লিেআ যুপ্লের মপ্লতা পসরসিসত প্লেপ্লঙ বা ো 
বলেম্ভাবী প্লে ককপ্লঙ থসাৎ কযঔাপ্লন ামসরও ওতস বে পাপ্লন ভারতীে কনাপ্লের ওাচ 
ওরপ্লত প্লচ্ছ) 

ক্রপ্রারপাজা ফমপ 

ফমস সনম্নসসঔতগুস ম্পপ্লওস  তথে প্রওাল ওপ্লর: 

 বেসিকত সববরণ 
 লারীসরও বিা 
 ভো  বর সবপ্লনােন 
 নোনে বা পূবসবতী বীমা 
 পুবসবতী েখুসটনা বা ুিতা 
 উপওার  বীমাওৃত রাসল সনবসাঘন 
 কখাণা 

উপপ্লর বসণসত ঘাসোগুস সনপ্লম্নািভাপ্লব বোঔো ওরা কযপ্লত পাপ্লর: 



 

225 

 প্রঙ্গত, বে, উচ্চতা এবং চন, কপলা পূণস সববরণ এবং ক  মাসও অপ্লের প্লঙ্গ 
ম্পওস যুি বেসিকত সববরণ। 

 বে এটাআ কেসঔপ্লে কেে কয ওাসঙ্খত পসসপ্লত প্রপ্লবপ্ললর বেীমার মপ্লিে প্রস্তাবও রপ্লেপ্লঙন 
সওনা। চন  উচ্চতা তুনা ওরা উসঘত সঙ্গ, উচ্চতা  বে নযুােী ক  চপ্লনর 
কটসবপ্লর প্লঙ্গ এবং প্রস্তাবও যসে কপ্ল র 15লতাংল কবসল বা ওম চাসনপ্লে থাপ্লওন তাপ্ল 
অপ্লরা নুোন ওরপ্লত প্লব। 

 কওাপ্লনা লারীসরও পূণসতা বা ঔুাঁত, েরূাপ্লরাকে করাক প্রভৃসত ম্পসওস ত লারীসরও বিার 
সববরণ 

 যাাঁর এওটা ঙ্গ াসন প্লেপ্লঙ বা এওটা কঘাপ্লঔর েসৃিলসি ঘপ্ল ককপ্লঙ এমন প্রস্তাবওপ্লেরআ 
কওবমাত্র নপু্লমাসেত কওপ্ল সবপ্লল লপ্লতস স্বীওার ওরা ে। এরা স্বাভাসবও ছুসও কঠন 
ওপ্লরন ওারণ তাাঁরা ‘সনসেসি িরপ্লনর েখুসটনা এ াপ্লত ওম িম এবং যসে নে াত বা পা 
কঘাটগ্রস্ত ে বা অপ্লরওটা কঘাপ্লঔর েসৃিলসি প্রভাসবত ে তাপ্ল সনসিেতার স্তর  কমোে 
স্বাভাসবও তুনাে অপ্লরা কবসল প্লব।  

 ডাোপ্লবটি পুনরুোরপ্লও মন্নীভূত ওরপ্লত পাপ্লর ওারণ িত দ্রুত না ারপ্লত পাপ্লর এবং 
সনসিেতা ঙ্গতভাপ্লব েীখসাসেত প্লত পাপ্লর। প্রস্তাবপ্লওর কমসডওো সসে পরীিা ওরপ্লতআ 
প্লব এটা সনিসারণ ওরার চনে কয িত বা ুিতা তাাঁর ভসবেপ্লতর েখুসটনার ছুাঁ সওপ্লও 
প্রভাসবত ওরপ্লব সওনা এবং ওতটা ওরপ্লব। এআ িরপ্লনর বলেম্ভাবী গুরুতর প্রওৃসতর বহু 
সভপ্লযাক রপ্লেপ্লঙ যা ছুাঁ সওটাপ্লও বীমার প্লযাকে ওপ্লর কেে কযমন াপ্লটস র ভাপ্লভর ুঔ। 

 পবসতাপ্লরাণ, কপাপ্লা, কমাটর করসং, োপ্লক্রাপ্লবটিক্স প্রভৃসতর মপ্লতা সবপজ্জনও বর 
সবপ্লনােপ্লন সতসরি প্রসমোম াপ্লক। 

বীমাকৃত রাক্ষল 

এওটা বেসিকত েখুসটনা বীমা বীমাওৃত রাসল তওস তার প্লঙ্গ সনসেসি ওরপ্লত ে যাপ্লত কগুস 
উপওারী পসস ে এবং ওপ্লঠার কঔারপ্লতর মপ্লিে অটপ্লও না থাপ্লও। ‘তবতসনও ওমসংিান’-এর 
মািেপ্লম উপাসচস ত অে সবপ্লবঘনাে তওস তা কনো উসঘত। নেভাপ্লব বপ্ল, বীমাওৃত রাসল 
সনিসারপ্লণর মে কআ অেপ্লও সবপ্লবঘনা ওরা উসঘত নে যা েখুসটনার ফপ্ল প্রস্তাবওপ্লও প্রভাসবত 
ওরপ্লব। 

বীমাওারী/অিাররাআটারপ্লের বীমাওৃত রাসল সনসেসি ওরার রীসত নযুােী, যার চনে ওভার মঞ্জরু 
ওরা প্লব কআ ঠিও থস সনভস র ওপ্লর অিাররাআটাপ্লরর উপর। তপ্লব ািারণ ভোটা প্লা 
মঞ্জরুওৃত ওভার কওাপ্লনাভাপ্লবআ বীমাওৃপ্লতর 72মা/6বঙপ্লরর উপাচস প্লনর কবসল ো উসঘত নে।  

পসসটা যসে শুিুমাত্র মূিনী ুসবিার চনে ে তপ্লব সবসিসনপ্লি ওপ্লঠারভাপ্লব প্রপ্লযাচে ে না। তপ্লব 
িােী কমাট সনসিে ওভাপ্লরর চনে এটা ো উসঘত নে কয প্রপ্লেে িসতপূরপ্লণর কিপ্লত্র কটা কআ 
কমোেওাপ্ল তাাঁর উপাচস প্লনর প্লঙ্গ নপুাতীন প্লব। ওভারটা যসে টিটিসড-র চনে াপ্তাসও 
িসতপূরণ ে, বীমাওৃত রাসল ািারণত তাাঁর বাসসও উপাচস প্লনর সদ্বগুণ ঙা াপ্লব না। 
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তবতসনও ওপ্লমস সনযুি নন এমন কওাপ্লনা বেসিপ্লও ওভার কেোর মে কযমন কৃবিূ, ঙাত্র প্রভৃসত 
কিপ্লত্র বীমাওারীপ্লও সনসশ্চত প্লত ে কয তাাঁরা এটা সেপ্লচ্ছন শুিুমাত্র মূিনী সুবিার চনে এবং এর 
চনে কওাপ্লনা াপ্তাসও িসতপূরণ কেো ে না। 

ফযাক্ষমক্ষ পযারকজ কভার 

সলশু  করাচপ্লকপ্লর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে ওভার ীমাবে থাপ্লও মতুৃে  িােী সবওাঙ্গতাে 
(অংসলও বা ম্পুণস)। যসে কওাম্পাসনর সনচস্ব সনেপ্লমর সভসত্তপ্লত ুসবিার কটসব সবপ্লবঘনা ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর। সওঙু কওাম্পাসন এওটা সনসেসি ীমা পযসন্ত করাচপ্লকপ্লর নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে 
টিটিসড ওভার নপু্লমােন ওপ্লর থাপ্লও। 

কমাট সপ্রসমোপ্লমর উপর ািারণভাপ্লব 5লতাংল াপ্লর এওটা ঙা  মঞ্জরু ওরা ে। 

 

গ্রুপ পক্ষক্ষ 

বীমাওৃত বেসির ংঔো যসে সনসেসি ংঔো ঙাস প্লে যাে, কযমন 100 তাপ্ল সপ্রসমোপ্লম এওটা গ্রুপ 
ঙা  কেো ে। ংঔো ওম প্ল কযমন 25প্ল গ্রুপ পসস আুে ওরা ে তপ্লব কওাপ্লনা ঙা  
ঙা া। 

ািারণভাপ্লব নামসবীন সভসত্তপ্লত পসস আুে ওরা ে কওবমাত্র ঔুবআ মূেবান ক্লাপ্লেন্টপ্লও, কযঔাপ্লন 
েপ্লের পসরসঘসত প্লন্নাতীতভাপ্লব স্পিতআ প্রসতপােে ে। 

গ্রুপ ক্ষডকাউন্ট মাপকাঠি 

গ্রুপ্লপর নাম পাোর সনসরপ্লঔআ গ্রুপ পসস আুে ওরা উসঘত। গ্রুপ ঙা   নোনে ুসবিা পাোর 
চনে প্রস্তাসবত ‘‘গ্রুপ’’কও স্পিভাপ্লবআ সনম্নসসঔত ওোটাপ্লকাসরর কয কওাপ্লনা এওটির অতাে প া 
উসঘত: 

 ওমসঘারীর উপর সনভস রলী বেসি  সনপ্লোকওতস া – ওমসঘারী ম্পওস  

 প্রাও সঘসহ্নত ককপ্লমন্ট / গ্রুপ কযঔাপ্লন রাচে / কওন্ধীে রওারপ্লও সপ্রসমোম সেপ্লত ে 

 এওটা করসচিাডস  কওা-পাপ্লরটিভ কাাআটির েেরা 

 করসচিাডস  পসরপ্লবা ক্লাপ্লবর েেরা 

 বোে/ডাআনার/মািার/সভা কক্রসডট ওাডস  কাডাররা 

 বোে/এনসবএফস-র আুে ওরা সডপ্লপাসচট াটিস সফপ্লওট কাডাররা 

 বোে/রাষ্ট্রােত্ত কওাম্পাসনর কলোরপ্লাডার 

উপপ্লরর ওোটাপ্লকাসরগুস কথপ্লও অো নে অপ্লরা ওোটাপ্লকাসরর প্লঙ্গ ম্পসওস ত প্রস্তাবগুসর কিপ্লত্র 
তাাঁরা সবপ্লবসঘত প্লত পাপ্লরন এবং ংসিি বীমাওারীর কটওসনওা সডপাটস প্লমপ্লন্টর মািেপ্লম সোন্ত 
কনপ্লবন। 
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‘অনমুাসনও’ গ্রুপ মাপ্লপর উপর কওাপ্লনা গ্রুপ ঙা  কেবা যাে না। পসস কনোর মে গ্রুপ্লপর 
করসচসেওৃত েপ্লে প্রওৃত ংঔোর সভসত্তপ্লতআ কওবমাত্র গ্রুপ ঙা  সবপ্লবঘনা ওরপ্লত প্লব এবং তার 
সপ্লব ওরপ্লত প্লব। পুননসবীওরপ্লণর মে এটা পুনসবসপ্লবঘনা ওরা কযপ্লত পাপ্লর।  

বীমাকৃত রাক্ষল 

বীমাওৃত রাসল প্রসতটি বীমাওৃত বেসির চনে অাোভাপ্লব সনসেসি পসরমাণ প্লথস চনে সনসেসি ওরা 
কযপ্লত পাপ্লর থবা এটা বীমাওৃত বেসিপ্লও প্রপ্লেে ুসবিার প্লঙ্গ যুি ওরা কযপ্লত পাপ্লর। 

এওটা গ্রুপ বীমাে ‘ওপ্লআ থবা কওউ নে’ নীসত প্রপ্লযাচে ে। সতসরি সপ্রসমোম বা সরফাপ্লির 
ার নুাপ্লর তারপর ংপ্লযাচন  সবপ্লোচন ে। 

ক্ষপ্রক্ষময়াম 

সপ্রসমোপ্লমর তারতমে ার যাপ্লের নাম পসসপ্লত অপ্লঙ কআ ওমসঘারীপ্লের কিপ্লত্র প্রপ্লযাচে ে ছুাঁ সওর 
কিনীসবভাক  সনবসাসঘত ুসবিা নযুােী। এআ ারগুস ওভারওৃত বেসির কপলা নযুােী করপ্লফর 
প্লব। 

উোরণ 

ওমসাঘারীপ্লের ুসনসেসি গ্রুপ্লপর ওপ্লর কিপ্লত্র এওআ ার প্রপ্লযাচে প্লব, সবসৃ্ততভাপ্লব বপ্ল, এওআ 
িরপ্লনর কপলার কিপ্লত্র। 

নাম না থাওা ওমসঘারীপ্লের কিপ্লত্র সনপ্লোকওতস াপ্লও তাাঁর দ্বারা রসিত প্রওৃত করওপ্লডস র সভসত্তপ্লত প্রপ্লতেও 
কিণীসবভাপ্লকর ওমসঘারীর ংঔো কখাণা ওরপ্লত প্লব। 

এওটা সমসত, ক্লাব প্রভৃসত নাম উপ্লেসঔত েপ্লের চনে সপ্রসমোপ্লমর ার প্রপ্লযাচে প্লব ছুাঁ সওর 
কিণীসবভাক নযুােী।  

েেপেটা যঔন এওটা ািারণ প্রওৃসতর ে এবং কওাপ্লনা সনসেসি কপলাে ীমাবে থাপ্লও না, 
অিাররাআটাররা ার প্রপ্লোক ওরার চনে তাাঁপ্লের সবঘিণতাপ্লও ওাপ্লচ াকান। 

অন-ক্ষডউট কভার 

ন-সডউটি মপ্লে কেো ওভার প্লা সনম্নরূপ: 

 বেসিকত েখুসটনা ওভার যসে সডউটি মপ্লের মপ্লিেআ ীমাবে থাপ্লও (এবং সেপ্লনর 24খন্টার 
চনে না ে), এওটা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যথাথস সপ্রসমোপ্লমর 75লতাংল িাযস ওরা 
ে।  

 ওমসঘারীপ্লের েখুসটনার ওভার শুিুমাত্র প্রপ্লযাচে ে ওাপ্লচর থাওাওাীন মপ্লেআ। 

অফ-ক্ষডউট কভার 

ওভারটা যসে কওবমাত্র কআ মপ্লের মপ্লিেআ ীমাবে থাপ্লও যঔন ওমসঘারীটি ওাচ ওপ্লরন না 
এবং/থবা রওারী ওাপ্লচ থাপ্লওন না, এওটা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যথাথস সপ্রসমোপ্লমর 
50লতাংল িাযস ওরা ে।  

মৃতুয কভাররর বজপ ন 
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কওাম্পাসনর সনচস্ব সনপ্লেস সলওা নযুােী মতুৃে ওভার বচস ন ওপ্লর গ্রুপ বেসিকত েখুসটনা পসস আুে 
ওরা ম্ভব। 

গ্রুপ ছা়ি এবং ক্রবানা/মযাা 

এওটা পসসর িীপ্লনআ কযপ্লতু প্লনওগুস মানুপ্লও ওভার কেো ে, তাআ এর চনে প্রলাসনও 
ওাচ  ঔরঘ ওম ে। তাঙা া, ািারণত গ্রুপ্লপর মস্ত েেআ বীমাওৃত প্লবন এবং 
বীমাওারীর চনে কঔাপ্লন কওাপ্লনা সবরূপ বাঙাআ থাওপ্লব না। তাআ এওটা কস্ক নযুােী সপ্রসমোপ্লম 
এওটা ঙা  নপু্লমােন ওরা ে। 

গ্রুপ পসসর পনুনসবীওরণ চনে সনিসারণ কক্লআম সভজ্ঞতার সনসরপ্লঔ সনিসাসরত ে। 

 নকুূ সভজ্ঞতাপ্লও নবীওরপ্লণর সপ্রসমোপ্লম এওটি সডওাউন্ট বা ঙা (কবানা) সেপ্লে 
পুরসৃ্কত  ওরা ে 

 প্রসতকূ সভজ্ঞতাপ্লও এওটি কস্ক নযুােী, নবীওরপ্লণর সপ্রসমোম কাড ঘাসপপ্লে (মোা) 
চসরমানা ওরা ে 

 কক্লআম সভজ্ঞতা যসে 70লতাংল ে তাপ্ল নবীওরপ্লণ স্বাভাসবও ারআ প্রপ্লযাচে প্লব। 

ক্রপ্রারপাজা ফমপ 

 সনেমমাসফও েেপ্লের সেপ্লে ফমস পূরণ ওরা  বীমাওৃপ্লতর দ্বারা পূরণ ওরা এওটাআ নসথ 
থাওা  প্রপ্লযাচে।  

 তাাঁর এওটা কখাণা ওরা চরুরী কয কওাপ্লনা েে এমন কওাপ্লনা লারীসরও করাক বা 
পূণসতাে ভুকপ্লঙন না যা তাাঁর ংলগ্রণপ্লও গ্রণপ্লযাকে ওপ্লর সেপ্লত পাপ্লর।  

 এমনসও ওঔপ্লনা ওঔপ্লনা এআ তওস তা স্বীওার ওরা ে, এটা কবাছা যাে এবং/থবা 
এপ্লিাসপ্লমন্ট সেপ্লে স্পি প্লে যাে কয ওভার শুরুর অপ্লকআ কওাপ্লনা িমতা থাপ্লও এবং এআ 
িরপ্লনর িমতার ওারপ্লণ কয কওাপ্লনা ক্রমবিসমান প্রভাব বসচস ত প্লব। 

কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে যসে এআ রীসতর করপ্লফর প্লত পাপ্লর। 

ক্ষনরজরক যাচাই  5 

1) এওটা গ্রুপ স্বািে বীমাে গ্রুপ্লপর কওাপ্লনা এও বেসি বীমাওারী সবপপ্লি সবরুে-বাঙাআ প্লত 
পাপ্লরন। 

2) গ্রুপ স্বািে বীমা কওাবমাত্র সনপ্লোকওতস া-ওমসঘারী গ্রুপপ্লওআ ওভাপ্লরচ কেে। 
I. সববসৃত 1 তে এবংসববসৃত 2 সমথো 
II. সববসৃত 2 তে এবংসববসৃত 1 সমথো 
III. সববসৃত 1 এবংসববসৃত 2 তে 
IV. সববসৃত 1 এবংসববসৃত 2 সমথো 
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তথয 

ছুাঁ সও পসরঘানা প্রসক্রোর ংল সপ্লপ্লব অিাররাআটার সবপ্লল ওপ্লর ব  গ্রুপ পসসর চনে 
স্তান্তপ্লরর েপু্লটা পেসত বেবার ওপ্লর: 

ক্রকাইনরুরন্প : এটা বপ্লত কবাছাে এওাসিও বীমাওারীর কওাপ্লনা এওটি ছুাঁ সও গ্রণ ওরাপ্লও। 
ািারণত এটা ওরা ে ছুাঁ সও এওটা লতাংল প্রপ্লতেও বীমাওারীর মপ্লিে বন্টন ওপ্লর। এআভাপ্লব 
পসসটা েচুন বীমাওারী গ্রণ ওরপ্লত পাপ্লর। কযমন িরুন বীমাওারী A-এর ওাপ্লঙ 60% এবং 
বীমাওারী B-র ওাপ্লঙ 40%। এপ্লিপ্লত্র  ািারনত পসস আুে ওরা  কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্ত  পসস 
ংক্রান্ত সবেগুস ামাপ্লনার চনে বীমাওারী A-আ প্লব সড বীমাওারী। কয কক্লআম প্রোন ওরা প্লব 
বীমাওারী B তার 40%বীমাওারী A-কও পসরপ্ললাি ওরপ্লব।  

ক্ষরইনরুরন্প : বীমাওারী সবসভন্ন িরপ্লনর  সবসভন্ন মাপ্লপর ছুাঁ সও গ্রণ ওপ্লর থাপ্লও। ওীভাপ্লব সতসন 
তাাঁর সভন্ন ছুাঁ সওপ্লও ুরিা কেপ্লবন? এআ ওাচটা সতসন ওপ্লরন, তাাঁর ছুাঁ সওগুসপ্লও নে বীমা 
কওাম্পাসনপ্লত পুনরাে বীমা ওসরপ্লে এবং এপ্লওআ বা ে সরআনুপ্লরন্স বা পুনবীমাওরণ। তাআ 
সরআনুরার বা পুনবীমাওারীরা বীমাওারীর ছুাঁ সও গ্রণ ওরা ে এওটা িােী বেবিার মািেপ্লম যাপ্লও 
ঘুসি বা সট্রটি বপ্ল, থবা এও এওটা কওপ্লর সভসত্তপ্লত, যাপ্লও বা ে ফোওাসল্টভ সরআনুপ্লরন্স বা 
ঐসচ্ছও পুনবীমাওরণ। পুনবীমাওরণ ম্পন্ন ওরা ে লব্দ-বোপী এবং কআচনে কটা ছুাঁ সওপ্লও ঙস প্লে 
কেে েরূ-েরূাপ্লন্ত।  

 

ারাংল 

a) স্বািে বীমা োাঁস প্লে অপ্লঙ করাকাপ্লরর িারণার উপর সভসত্ত ওপ্লরআ যা সেপ্লে এওচন বেসির ুি 
োর ছুাঁ সও সনিসাসরত ে। 

b) অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারণ। 

c) ছুাঁ সও  বেবার মপ্লিে এওটা ঠিও ভারামে রিা ওরপ্লত অিাররাআটিং চরুরী, এর মািেপ্লম 
ংিার প্রসতপ্লযাসকতামূও ভূসমওা কযমন বচাে রাঔা যাে কতমন মনুাফা িপ্লর রাঔা যাে। 

d) এওচন বেসির করাকার প্রভাসবত ওরপ্লত পাপ্লর এমন সওঙু সবে প্লা বে, সঙ্গ, ভো, 
কপলা, লরীপ্লরর ক ন, পাসরবাসরও আসতা, তীপ্লতর ুঔ বা প্লস্ত্রাপঘার, বতস মান স্বািে 
বিা  বািাপ্লনর চােকা। 

e) বীমাওারীর সবরুপ্লে প্রসতকূ বাঙাআ অটওাপ্লনাআ অিাররাআটিংপ্লের উপ্লেলে এবং ছুাঁ সওগুসর ঠিও 
কিণীসবভাক  কগুসর মপ্লিে ুসবঘার সনসশ্চত ওরা এর উপ্লেলে। 

f) এপ্লচন্ট প্লন প্রথম স্তপ্লরর অিাররাআটার ওারণ বীমাওৃত প্লত ঘপ্লপ্লঙন এমন ম্ভাবে ক্লাপ্লেন্টপ্লও 
চানার চনে সতসনআ বপ্লঘপ্লে ভাপ্লা চােকাে থাপ্লওন। 

g) বীমার মূ নীসতগুস প্লা: পরম সবো, বীমাপ্লযাকে স্বাথস, িসতপূরণ, বোন, প্রসতিাপন  
সনওটতম ওারণ। 

h) অিাররাআটিংপ্লের চনে মূ রঞ্জামগুস প্লা: কপ্রাপ্লপাচা ফমস, বেপ্লর প্রমাণপত্র, অসথসও 
নসথ, কমসডওো সরপ্লপাটস   ক সরপ্লপাটস  
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i) কমসডওো অিাররাআটিং প্লা এমন এওটি প্রসক্রো বীমা কওাম্পাসনগুস কযটা বেবার ওপ্লর স্বািে 
বীমা পসসর চনে অপ্লবেনওারী এওচ বেসির স্বাপ্লিের বিা সনিসারণ ওরপ্লত। 

j) নন-কমসডওো অিারারাআটিং প্লা কআ প্রসক্রো কযঔাপ্লন প্রস্তাবওপ্লও কওাপ্লনা কমসডওো পরীিা 
ওরাপ্লত ে না। 

k) ংঔোূঘও করটিং পেসত প্লা অিাররাআটিংপ্লে বম্বন ওরা এওটা প্রসক্রো কযঔাপ্লন ছুাঁ সওর 
প্রপ্লতেওটা সেপ্লওর উপর ংঔোূঘও  লতাংপ্ললর মূোেন ওরা ে। 

l) প্রাপ্ত তথে তওস তার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যথাযথভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল তপ্লবআ 
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পণূস ে। 

m) মূত ক  ূত্র প্রপ্লোক ওপ্লর গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বপ্লত কবাছাে এওটা 
িোিাডস  গ্রুপ্লপর ও েে এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অতাে ওভার পান, গ্রুপ্লপর 
বেসিরা বীমাওারীর ওাপ্লঙ সবরুে-বাঙাআ প্লত পাপ্লরন না। 
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ 

উির 1  

ঠিও উত্তরটি প্লা III 

অিাররাআটিং প্লা ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারণ। 

উির 2  

ঠিও উত্তরটি প্লা III 

বীমাওারী  বীমাওৃত উভেপ্লওআ অিাররাআটিংপ্লে পরম সবোপ্লর নীসত কমপ্লন ঘপ্লত ে। 

উির 3  

ঠিও উত্তরটি প্লা I 

বীমাপ্লযাকে স্বাথস বপ্লত কবাছাে এও বেসি কয ম্পসত্ত বীমা ওরপ্লত ঘপ্লপ্লঙন তার টাওা ওস  ংক্রান্ত 
বা অসথসও স্বাথস এবং এআ িরপ্লনর ম্পসত্ত কওাপ্লনাভাপ্লব নি প্ল তাাঁর কয অসথসও কাওান প্লত 
পাপ্লর কটাআ।  

উির 4  

ঠিও উত্তরটি প্লা IV 

ংঔোূঘও করটিং পেসতপ্লত ছুাঁ সওর প্রপ্লতেওটি উপাোপ্লনর ংঔোূঘও  লতাংপ্ললর মূোেন ে, তপ্লব 
কমসডওো অিাররাআটিং পেসতপ্লত এমনটা ে না। 

উির 5  

ঠিও উত্তরটি প্লা IV 

এওটা গ্রুপ স্বািে বীমাে যঔন এওটা গ্রুপ্লপর মস্ত েেপ্লও এওটা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর 
অতাে ওভার ওরা ে, তঔন গ্রুপ্লপর কওউআ বীমাওারীর সবরুে-বাঙাআ প্লত পাপ্লরন না।  

এওআপ্লঙ্গ ওমসঘারী-সনপ্লোকওতস া গ্রুপ্লপ বীমাওারী সবসভন্ন িরপ্লনর গ্রুপপ্লও গ্রুপ স্বািে বীমার ওভাপ্লরচ 
সেপ্লে থাপ্লও কযমন: িসমও আউসনেন, ট্রাি   কাাআটি, কপলাোর সমসত, ক্লাব  নোনে 
ভ্রাতৃত্বমূও ংকঠন। 

 

ক্ষনরজরক পরীিার প্রশ্ন 

প্রশ্ন 1  

সনম্নসসঔত সবেগুসর মপ্লিে কওানটি এওচন বেসির করাকারপ্লও প্রভাসবত ওপ্লর না? 

I. সঙ্গ 

II. পসত বা পত্নীর ঘাওসর 

III. ভো 
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IV. বািাপ্লনর চােকা 

প্রশ্ন 2  

িসতপূরপ্লণর নীসত নযুােী বীমাওৃতপ্লও পো কেো ে __________-এর চনে। 

I. বীমাওৃত রাসল পযসন্ত প্রওৃত কাওান 

II. প্রওৃতপপ্লি ওত ঔরঘ প্লেপ্লঙ তা সনসবসপ্ললপ্লআ বীমাওৃত রাসল 

III. উভে পপ্লির মপ্লিে ঘুসিবে এওটা সনসেসি পসরমাণ থস 

IV. বীমাওৃত রাসল সনসবসপ্ললপ্ল প্রওৃত কাওান 

প্রশ্ন 3  

অিারারাআটাপ্লরর চনে এওচন অপ্লবেনওারী ম্পপ্লওস  তপ্লথের প্রথম  প্রাথসমও উৎ প্লা তাাঁর  
________________ 

I. বেপ্লর প্রমাণপত্র 

II. অসথসও নসথপত্র 

III. অপ্লকর কমসডওো করওডস  

IV. কপ্রাপ্লপাচা ফমস 

প্রশ্ন 4  

___________________তপ্লবআ অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূণস ে। 
I. কপ্রাপ্লপাচা ফপ্লমসর মািেপ্লম প্রস্তাবপ্লওর স্বািে ম্পসওস ত  বেসিকত সববরণ ম্পপ্লওস  মস্ত 

গুরুত্বপূণস তথে ংকৃীত প্ল  

II. প্রস্তাবপ্লওর মস্ত কমসডওো পরীিা ম্পূণস প্ল 

III. প্রাপ্ত তথে তওস তার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যথাযথভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল  

IV. ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারপ্লণর পর প্রস্তাবওপ্লও পসস আুে ওরা ে। 

প্রশ্ন 5  

ংঔোূঘও করটিং পেসত ম্পপ্লওস  কওান সববসৃতটি কবঠিও? 

I. প্রসলসিত ওমীর াাপ্লযে এওটা ব  বেবা ামাপ্লত দ্রুত কসত এপ্লন কেে ংঔোূঘও করটিং 
পেসত 

II. কমসডওো সবপ্ললজ্ঞ ঙা া ংঔোূঘও পপ্লেপ্লন্টর সভসত্তপ্লত ওঠিন  প্লন্নচনও কওপ্লর অপ্লরা 
তওস  সবপ্লিণ  ম্ভব নে 

III. কমসডওো াপ্লেপ্লন্সর সনসেসি জ্ঞান ঙা া কওউ এআ পেসত বেবার ওরপ্লত পাপ্লরন। 

IV. সবসভন্ন অিাররাআটাপ্লর সোপ্লন্তর মপ্লিে এটাআ ামঞ্জে রিা ওপ্লর। 
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ক্ষনরজরক পরীিার উিরমূ 

উির 1  

ঠিও উত্তরটি প্লা II 

তার পসত বা পত্নীর ঘাওসর কওাপ্লনা বেসির করাকারপ্লও প্রভাসবত ওপ্লর না, যসে তাাঁপ্লের সনপ্লচর 
কপলা এওটা গুরুত্বপূণস সবে যা তাাঁপ্লের করাকারপ্লও প্রভাসবত ওরপ্লত পাপ্লর। 

উির 2  

ঠিও উত্তরটি প্লা I 

িসতপূরপ্লণর নীসত নযুােী বীমাওৃত পো কেো ে তাাঁরপ্রওৃত কাওান বা ঔরপ্লঘর চনে, তপ্লব 
বীমাওৃত রাসল পযসন্তআ। 

 

উির 3  

ঠিও উত্তরটি প্লা IV 

অিারারাআটাপ্লরর চনে এওচন অপ্লবেনওারী ম্পপ্লওস  তপ্লথের প্রথম  প্রাথসমও উৎ প্লা তাাঁর 
কপ্রাপ্লপাচা ফমস বা অপ্লবেন পত্র, কযঔাপ্লন প্রস্তাবপ্লওর স্বািে ম্পসওস ত  বেসিকত সববরণ ম্পপ্লওস  
গুরুত্বপূণস তথে ংকৃীত থাপ্লও। 

উির 4  

ঠিও উত্তরটি প্লা III 

প্রাপ্ত তথে তওস তার প্লঙ্গ মূোেন ওপ্লর যথাযথভাপ্লব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা প্ল তপ্লবআ 
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পণূস ে। 
উির 5  

ঠিও উত্তরটি প্লা II 

ওঠিন বা প্লন্নচনও কওপ্লর অপ্লরা তওস  সবপ্লিণ ম্ভব ে ংঔোূঘও করটিং পেসতর মািেপ্লম 
ওারণ প্লন্নচনও পপ্লেপ্লন্টর প্লঙ্গ তীপ্লতর সভজ্ঞতা এওটা জ্ঞাত িোিাডস   কলসডংপ্লের পসরভাাে 
ংঔোূঘওভাপ্লব প্রওাল ওরা ে। 
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অধ্যায় 10 
স্বািে বীমার কক্লআম 

 

অধ্যারয়র ভুক্ষমকা 

এআ িোপ্লে অমরা স্বািে বীমাে কক্লআম বেবিাপনা প্রসক্রো, প্রপ্লোচনীে নসথপত্র  কক্লআম অটপ্লও 
রাঔার প্রসক্রো সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লবা। এঙা া এঔাপ্লন অমরা বেসিকত েখুসটনা বীমার িীপ্লন 
কক্লআম বেবিাপনার সেওটা কেঔপ্লবা এবং টিসপএ-র ভূসমওা বছুপ্লবা। 

ক্ষলিার ফাফ 

 

A. বীমাে কক্লআম বেবিাপনা 
B. স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর বেবিাপনা 
C. স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর েস রঘনা 
D. কক্লআম অটপ্লও রাঔা 
E. কক্লআম বেবিাপনা: বেসিকত েখুসটনা 
F. থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটপ্লরর ভূসমওা  (টিসপএ) 
G. কক্লআম বেবিাপনা – সবপ্লেল ফর বীমা 

এআ েোে প ার পর অপসন িম প্লবন: 

a) বীমা কক্লআপ্লম সবসভন্ন কিওপ্লাডার ম্পপ্লওস  বোঔো সেপ্লত  
b) স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর ওীভাপ্লব বেবিাপনা প্লব তার বোঔো সেপ্লত 
c) স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্তর চনে প্রপ্লোচনীে সবসভন্ন নসথপত্র সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
d) বীমাওারী ওীভাপ্লব কক্লআম অটপ্লও রাপ্লঔন তা অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
e) বেসিকত েখুসটনা কক্লআম সনপ্লে অপ্লাঘনা ওরপ্লত 
f) টিসপএ-র ভূসমওা  িারণা বছুপ্লত 
 

A. বীমায় ক্রেইরমর বযবস্থাপনা 

বীমা কয এওটা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস প্লা এওটা কআ প্রসতশ্রুসতর ‘ািী’ এওথাটা ঔুব 
ভাপ্লাভাপ্লবআ কবাছা যাে। কওাপ্লনা বীমাওৃত খটনা খপ্লট যাোর ফপ্ল পসসর িীপ্লন কক্লআমটাআ প্লা 
কআ প্রসতশ্রুসতর প্রওৃত পরীিা। এওচন বীমাওারীর ওত ভাপ্লা ওাযসওর, তার মূোেন ওরা ে 
সতসন তার কক্লআপ্লমর প্রসতশ্রুসত ওতটা ভাপ্লাভাপ্লব করপ্লঔপ্লঙন তার উপর। বীমাে করটিংপ্লে নেতম মূ 
সবে প্লা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম পসরপ্ললাপ্লির িমতা। 

1. ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রস্টকরাল্ডাররা 

কক্লআপ্লমর বেবিাপনা ওরা ে তা কেঔার অপ্লক অমাপ্লের কবাছা েরওার কক্লআম প্রসক্রোে অগ্রী পি 
ওারা। 
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Diagram 1: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্রস্টকরাল্ডার 

 

 

 

ক্রেতা 
বীমাটা সযসন কওপ্লনন সতসনআ প্লন প্রথম কিওপ্লাডার এবং ‘কক্লআপ্লমর 
প্রাপও’। 

মাক্ষক 

‘কক্লআপ্লমর প্রোতা’ সপ্লপ্লব বীমা কওাম্পাসনর মাসওপ্লের এওটা ব  কিও 
থাপ্লও। কবসলরভাক কিপ্লত্রআ পসস কাডারপ্লের তসব কথপ্লওআ যসে 
কক্লআমগুস কমটাপ্লনা প্লে থাপ্লও তাপ্ল তারাআ প্রসতশ্রুসত রিা ওরপ্লত োেবে 
থাপ্লও। 

আন্ডাররাইটার 
এওটা বীমা কওাম্পাসন  মস্ত বীমাওারীর  অিাররাআটারপ্লেরআ োসেত্ব 
থাপ্লও কক্লআম কবাছা  বীমা পপ্লণের সডচাআন ওরা, পসসর লতস , োপ্লমর 
সবপ্লে সোন্ত কনো।  
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ক্ষনয়ন্ত্রক 

সনেন্ত্রও (আনুপ্লরন্স করগুপ্লটসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি ব আসিো) 
প্লা তার উপ্লেলে পূরপ্লণ এওচন মূ কিওপ্লাডার: 
 বীমা পসরপ্লবপ্লল ক্রম বচাে রাঔা 
 পসস কাডারপ্লের স্বাথস রিা 
 বীমাওারী েীখসপ্লমোেী অসথসও স্বািে রিা 

থাডপ  পাটপ  
অযাডক্ষমক্ষনরেটর 

পসরপ্লবা মিেিতাওারী যারা স্বািে বীমার কক্লআম প্রসক্রো ওপ্লরন তারা থাডস  
পাটিস  োডসমসনপ্লেটর নাপ্লম পসরসঘত। 

বীমা এরজন্ট / 

ক্ররাকার 
বীমা এপ্লচন্ট / কব্রাওাররা কওবমাত্র পসসআ সবসক্রআ ওপ্লরন না, কক্লআপ্লমর 
কিপ্লত্র তাাঁরাআ কক্রতাপ্লও পসরপ্লবা কেপ্লবন, এটাআ অলা ওরা ে। 

রবরাকারী / 
াপাতা 

কক্রতা যাপ্লত মৃণভাপ্লব কক্লআম কপপ্লে যান তারা এটাআ সনসশ্চত ওপ্লর সবপ্লল 
ওপ্লর কযঔাপ্লন াপাতাটা টিসপএ-র পোপ্লনপ্ল থাপ্লও কঔাপ্লন ওোলপ্ল 
াপাতা ঔরঘ কেোর চনে। 

এআভাপ্লব কক্লআম ভাপ্লাভাপ্লব ামাপ্লনা মাপ্লন প্লা কক্লআপ্লমর প্লঙ্গ ম্পওস যুি প্রপ্লতেও কিওপ্লাডাপ্লরর 
উপ্লেলে ামাপ্লনা। বলেআ এআ উপ্লেলেগুসর ওপ্লেওটির মপ্লিে পারস্পসরও ংখাত প্লতআ পাপ্লর। 

2. বীমা ক্রকাম্পাক্ষনরত ক্রেইম বযবস্থাপনার ভূক্ষমকা 

বীমা সলল্প ংক্রান্ত তথে নযুােী ‘‘সবসভন্ন বীমাওারীর স্বািে বীমা ংক্রান্ত কাওাপ্লনর নপুাত 
65% কথপ্লও 120%-র মপ্লিে থাপ্লও, কযঔাপ্লন বাচাপ্লরর ব  ংল পসরঘাসত ে 100%-র কবসল 
কাওান নপুাপ্লত’’। স্বািে বীমা বেবাে কবসলরভাক কওাম্পাসনআ কাওান ওপ্লর। 

তার মাপ্লন কওাম্পাসন  পসসপ্লাডারপ্লের অপ্লরা ভাপ্লা ফাফ অনপ্লত এওটা কচারোর 
অিাররাআটিং নলুীন  কক্লআপ্লমর েি বেবিাপনার এওটা ঘাসো রপ্লেপ্লঙ।  

ক্ষনরজরক যাচাই 1 

সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওানটি বীমা কক্লআম প্রসক্রোর এওচন কিওপ্লাডার নন? 

I. বীমা কওাম্পাসনর কলোরপ্লাডার 

II. মানব ম্পে সবভাক 

III. সনেন্ত্রও 

IV. টিসপএ 
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B স্বাস্থয বীমা ক্রেইরমর বযবস্থাপনা 

1. স্বাস্থয বীমায় চযারঞ্জগুক্ষ 

স্বািে বীমা কপাটস প্লফাসর দু্ভত তবসলিেগুস কভীরভাপ্লব কবাছা ঔুবআ গুরুত্বপূণস যাপ্লত স্বািে 
কক্লআমগুসর েিতার াপ্লথ বেবিাপনা ওরা যাে। এগুস প্লা : 

a) কবসলরভাক পসসআ প্লা াপাতাপ্ল ভসতস র চনে িসতপূরণ কযঔাপ্লন ওভারওৃত সবে প্লা 
এওচন মানু। তাআ এর প্লঙ্গ অপ্লবপ্লকর সবে চস প্লে থাপ্লও, নে িরপ্লনর বীমাে 
ািারণত যা থাপ্লও না। 

b) ভারপ্লত করাক, তার সঘসওৎার মপ্লনাভাব  ফপ্লা অপ্লপর িরনটা ঔুবআ দু্ভত। এঔাপ্লন সওঙু 
মানু কযমন তাাঁপ্লের করাক  সঘসওৎা সনপ্লে কমাপ্লটআ সঘসন্তত নন অবার কওউ কওউ 
সতসরি তওস । 

c) স্বািে বীমা এওচন বেসি সওনপ্লত পাপ্লরন, ওপ্লপসাপ্লরট ংিার মপ্লতা এওটা গ্রুপ থবা এওটা 
বোপ্লের মপ্লতা ঔুঘপ্লরা সবক্রে ঘোপ্লনপ্লর মািেপ্লম কওনা যাে। এর ফপ্ল পণেটা এওসেপ্লও 
এওটা িোিাডস  পপ্লণের মপ্লতা সবসক্র ে অবার কক্রতার পঙপ্লন্নর ঘাসো মপ্লতা ওাটঙাাঁট 
ওরা প্লে থাপ্লও। 

d) পসসর িীপ্লন কক্লআম ওরার চনে াপাতাপ্ল ভসতস  ওরার উপর সনভস র ওপ্লর স্বািে বীমা। 
তপ্লব উপব্ধতা, কস্পাাআপ্লচলন, সঘসওৎার পেসত, সবসংপ্লের িরন  মস্ত স্বািে 
পসরপ্লবা প্রোনওারী, তা সঘসওৎও, াপ্লচস ন বা াপাতা যাআ কাও, এগুসর মপ্লিে 
সবরাট পাথসওে থাপ্লও, এগুসআ কক্লআম মূোেপ্লনর কিপ্লত্র ঔবুআ ওঠিন প্লে যাে।  

e) স্বািে পসরপ্লবা কিত্রটি দ্রুত কসতপ্লত উন্নসত ওরপ্লঙ। নতুন নতুন করাক বা পসরসিসত কযমন 
ততসর প্লচ্ছ কতমনআ ফস্বরূপ নতুন নতুন সঘসওৎা পেসতর সবওাল খটপ্লঙ। এরআ উোরণ 
প্লা ওী-কা াচস াসর, কচার সঘসওৎা প্রভৃসত। 
এটাআ স্বািে বীমাপ্লও অপ্লরা কটওসনওা বাসনপ্লে সেপ্লচ্ছ এবং এআ িরপ্লনর পেসতর চনে বীমার 
কক্লআম ামাপ্লনার েিতাপ্লও িারাবাসও সবওাল খটাপ্লনা চরুরী প্লে প প্লঙ। 

f) এআ মস্ত সবপ্লের কথপ্লও কবসল, বাস্তবটা প্লা এওটা মানবপ্লে িোিাডস ভাপ্লব এওটা ম্পূণস 
নতুন অসঙ্গও কযাক ওরপ্লত পাপ্লর না। এওআ ুপ্লঔর চনে এওআ সঘসওৎাে েচুন কাও 
অাো অাো রওম া া কেপ্লব থবা তাাঁপ্লের অাো অাো সঘসওৎা েরওার প্লব 
থবা তাাঁপ্লের াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার কমোে অাো অাো প্লব। 

স্বািে বীমার কপাটস প্লফাস দ্রুত বা প্লঙ। এআ িরপ্লনর দ্রুত সবওাপ্ললর ঘোপ্লঞ্জ প্লা সবপু ংঔেও 
পণে। বাচাপ্লর এঔন লপ্লে লপ্লে স্বািে বীমা পণে রপ্লেপ্লঙ এবং এমনসও কওউ এও এওটা কওাম্পাসনরআ 
অাো অাো বহু পণে কপপ্লত পাপ্লর। প্রপ্লতেওটা পণে  তার সবওল্পগুসর সনচস্ব সবপ্ললত্ব রপ্লেপ্লঙ 
এবং তাআ এওটা কক্লআম ামাপ্লনার অপ্লক এগুস ভাপ্লা ওপ্লর কেপ্লঔ কনো েরওার। 

স্বািে কপাটস প্লফাসর সবওাল ংঔোর ঘোপ্লঞ্জ সনপ্লে াসচর প্লেপ্লঙ – ঔুঘপ্লরা কক্রতাপ্লের 100,000 
স্বািে পসস সবসক্র ওপ্লর এওটা কওাম্পাসন বা যাে 300,000 েেপ্লও এআ পসসগুসর অতাে 
সনপ্লে এপ্লপ্লঙ, যার চনে কআ কওাম্পাসনপ্লও ন্ততপপ্লি প্রাে 20,000 কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা কেোর 
চনে ততসর থাওপ্লত প্লব! ওোলপ্ল পপসরপ্লবার প্রতোলা নযুােী কক্লআপ্লমর দ্রুত মীমাংা, স্বািে 
বীমা কক্লআম সডপাটস প্লমপ্লন্ট ঙ্ঘবে ওরা এওটা উপ্লেঔপ্লযাকে ঘোপ্লঞ্জ। 
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ািারণত ভারপ্লত কঔা স্বািে বীমা পসসগুস কেপ্ললর মপ্লিে কয কওাপ্লনা চােকাে াপাতাপ্ল ভসতস প্লও 
ওভার ওপ্লর। কয টিমটা কক্লআম ামাে তাপ্লের বলেআ কেলচপু্ল  ওীভাপ্লব ওাচ ে কটা বছুপ্লত 
প্লব যাপ্লত উপিাসপত কক্লআপ্লমর ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরা ম্ভব ে।  

েিতা, সভজ্ঞতা  তাাঁর ওাপ্লঙ থাওা সবসভন্ন রঞ্জাম সেপ্লে কল্থ কক্লআম মোপ্লনচাররা এআ 
ঘোপ্লঞ্জগুসর কমাওাসবা ওপ্লরন। 

ঘু ান্ত সবপ্লিপ্লণ, যার াাযে েরওার এবং যাাঁর সনপ্লচর বা তাাঁর পসরবাপ্লরর ওাপ্লরার ুিতার চনে 
সযসন লারীসরও  মানসওভাপ্লব ঘাপ্লপর মপ্লিে থাপ্লওন তাাঁপ্লও ন্তুসি সেপ্লত পাপ্লর স্বািে বীমা।  

েি ক্রেইম বযবস্থাপনা এটাই ক্ষনক্ষশ্চত করর ক্রয ঠিক ক্রেইমটা ঠিক মানুরক ঠিক 
মরয় ক্রেয়া রে। 

2. স্বাস্থয বীমায় ক্রেইম প্রক্ষেয়া 

এওটা কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও ে বীমা কওাম্পাসন সনপ্লচআ বা কআ বীমা কওাম্পাসনর 
নপু্লমাসেত এওটি থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর (টিসপএ)-র পসরপ্লবার মািেপ্লম। 

কয মে কথপ্লও এওটা কক্লআম বীমাওারী / টিসপএ-র ওাপ্লঙ চানাপ্লনা ে কআ কথপ্লও পসসর লতস 
নযুােী কয মপ্লে কপপ্লমন্ট কেো ে কআ পযসন্ত স্বািে কক্লআমটি এওটা ুসনসেসি িাপ্লপর মিে সেপ্লে 
যাে, যার প্রপ্লতেওটিরআ সনচস্ব প্রাসঙ্গওতা রপ্লেপ্লঙ। 

সনপ্লঘ কয প্রসক্রোগুসর সবস্তাসরত সববরণ কেো প্লেপ্লঙ কগুস স্বািে বীমা (াপাতাপ্ল ভসতস র 
চনে) িসতপূরণ পপ্লণে সনসেসি উপ্লেঔ রপ্লেপ্লঙ যা স্বািে বীমা বেবার ব  ংল ততসর ওপ্লর। 

িােী ুসবিা পণে বা চটি বোসি বা কডআস ওোল পপ্লণের িীপ্লন এওটা পপ্লণের চনে ািারণ 
প্রসক্রো  প্লযাকী নসথপত্র এপ্লওবাপ্লরআ এওআরওম প্লব, বেসতক্রমটা প্লা ওোপ্ল কফসসটির 
কিপ্লত্র এআ িরপ্লনর পণেগুস না অপ্লত পাপ্লর। 

এওটা িসতপূরণ পসসর িীপ্লন কক্লআম প্লত পাপ্লর: 

a) কযালর ক্রেইম 

াপাতাপ্ল ভসতস  বা সঘসওৎার মে কক্রতাপ্লও ঔরঘ সেপ্লত ে না। বীমাওারী/টিসপএ-র 
প্রাও-নপু্লমােপ্লনর সভসত্তপ্লত কনটোপ্লওস  থাওা াপাতাপ্ল পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও এবং কক্লআপ্লমর 
মীমাংার চনে বীমাওারী/টিসপএ-র ওাপ্লঙ নসথপত্র কপল ওপ্লর। 

b) ক্রেইম পক্ষররলাধ্ 

কক্রতা তাাঁর সনচস্ব ম্পে কথপ্লও াপাতাপ্লও থস কেে এবং গ্রাে কক্লআপ্লমর পসরপ্ললাপ্লির চনে 
বীমাওারী/টিসপএ-র ওাপ্লঙ তাাঁর কক্লআম ফাআ ওপ্লরন।  

উভে কিপ্লত্রআ কমৌসও িাপগুস এওআ থাপ্লও। 
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ক্ষচত্র 2: ক্রেইম প্রক্ষেয়ায় ক্ষবসৃ্ততভারব ক্ষননক্ষক্ষখত ধ্াপগুক্ষ ররয়রছ (এরকবারর ঠিক েরম 
নয়) 
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a) ইক্ষন্টরমলন বা অনুরবেন  

কক্লআম আসন্টপ্লমলনআ প্লা কক্রতা  কক্লআম টিপ্লমর মপ্লিে ংপ্লযাপ্লকর প্রথম সনেলসন। কক্রতা 
কওাম্পাসনপ্লও অপ্লক কথপ্লও চানাপ্লত পাপ্লরন কয সতসন াপাতাপ্ল ভসতস  প্লত যাপ্লচ্ছন থবা 
াপাতাপ্ল ভসতস প্লে যাোর পর কটা চানাপ্লত পাপ্লরন, সবপ্লল ওপ্লর কওাপ্লনা াপাতপ্ল 
অপৎওাীন ভসতস  প্লত প্ল। 

াম্প্রসতও মে পযসন্ত, এওটা কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র  আসন্টপ্লমলপ্লনর ওাচটা সঙ এওটা অনষু্ঠাসনও 
বোপার। ম্প্রসত যসে যত লীঘ্র ম্ভব এআ আসন্টপ্লমলন ওরাটাপ্লওআ ভোপ্ল পসরণত ওরপ্লত কচার 
কেো প্লচ্ছ। ািারণত পসরওসল্পত ভসতস র কিপ্লত্র াপাতাপ্ল ভসতস র অপ্লকআ এটা ওরা েরওার 
এবং অপৎওাীন কিপ্লত্র াপাতাপ্ল ভসতস র 24খন্টার মপ্লিে এটা ওরপ্লত ে।  

াপাতাপ্ল ভসতস র মপপ্লওস  মে মপ্লতা তথে পাো ককপ্ল কক্রতার াপাতাপ্ল ভসতস টা অ 
সওনা তা ঔসতপ্লে কেঔপ্লত টিসপএ/বীমাওারী ুসবিা ে এবং কঔাপ্লন কওাপ্লনা ঙদ্মপ্লবসলতা বা 
চাসোসত ে না এবং ওঔন ওঔন ঘাচস  সনপ্লে ের ওাওস ওরা যাে। 

অপ্লকআ আসন্টপ্লমলন বপ্লত কবাছাে ‘এওটা সঘঠি সপ্লঔ, াবসমট ওপ্লর  প্রাসপ্তস্বীওার ওপ্লর’ বা 
ফোক্স ওপ্লর।  

b) ক্ররক্ষজরেলন 

কক্লআপ্লমর করসচপ্লেলন প্লা কক্লআমটাপ্লও সপ্লিপ্লম কঢাওাপ্লনার এওটা প্রসক্রো এবং এর চনে এওটা 
করফাপ্লরন্স নম্বর ততসর ওরা যা সেপ্লব কয কওাপ্লনা মে কক্লআমটা ঔুাঁপ্লচ পাো যাে। এআ 
নম্বরটাপ্লও বপ্ল কক্লআম নম্বর, কক্লআম করফাপ্লরন্স নম্বর বা কক্লআম ওপ্লন্ট্রা নম্বর। কক্লআম নম্বর 
সনউপ্লমসরও প্লত পাপ্লর অবার অফা-সনউপ্লমসরও প্লত পাপ্লর, কটা সপ্লিপ্লমর উপর সনভস র 
ওপ্লর এবং প্রপ্লসং কসানাআপ্লচলন কয প্রসক্রো বেবার ওরপ্লঙ তার উপর সনভস র ওপ্লর। 

করসচপ্লেলন  এওটা করফাপ্লরন্স নম্বর কচনাপ্লরট ওরা ািারণত ওরা কক্লআম আসন্টপ্লমলন পাোর 
পরআ এবং ঠিও পসস নম্বর  বীমাওৃত বেসির সবস্তাসরত সববরপ্লণর প্লঙ্গ সমপ্ল তপ্লবআ। 

সপ্লিপ্লম এওবার কক্লআমটা করসচিাডস  প্লে ককপ্ল াপ্লথাপ্লথআ বীমাওারীর োওাউপ্লন্ট কআ কক্লআপ্লমর 
চনে এওটা সরচাভস  বা ভািার ততসর ওরা ে। আসন্টপ্লমলন বা করসচপ্লেলপ্লনর মপ্লে ঠিও 
কক্লআম োমাউন্ট বা অনমুাসনও সপ্লবটা না চানা কযপ্লত পাপ্লর। প্রারসম্ভও সরচাভস  োমাউন্টটা 
তাআ এওটা িোিাডস  সরচাভস  ে (কবসলরভাক কিপ্লত্রআ তীপ্লতর ক  কক্লআপ্লমর সপ্লপ্লব)। 
োেবেতার নসুমত বা প্রতোসলত োমাউন্টটা চানা ককপ্লআ সরচাভস টাপ্লও ওসমপ্লে বা বাস প্লে 
তার চনে ংপ্ললািন ওরা ে। 

 

c) নক্ষথপত্র যাচাই 

কক্লআম এওবার নসথবে প্লে ককপ্ল পরবতী িাপ প্লা প্রপ্লসংপ্লের চনে চরুরী মস্ত নসথপপ্লত্রর 
প্রাসপ্ত প্লেপ্লঙ সওনা তা পরীিা ওপ্লর কেঔা। 

বলেআ ঠিওভাপ্লব মূোেন ওরপ্লত প্লব কয কক্লআমটা প্রপ্ল প্লব তার চন. সনম্নসসঔতগুস 
বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস অবসলেও: 
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1. ুিতার প্রমাণপত্র 
2. প্রেত্ত সঘসওৎা 
3. আন-কপপ্ললপ্লন্টর কমোে 
4. আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাটস  
5. াপাতাপ্লও ওরা কপপ্লমন্ট 
6. সঘসওৎার চনে পরবতী পরামলস 
7. প্রসতিাপন প্রভৃসতর কিপ্লত্র কপপ্লমপ্লন্টর প্রমাণপত্র 

নসথপত্রগুসর যাঘাআপ্লের চনে এওটা কঘওসি তাপ্লও কযটা কক্লআম প্রপ্লর পরীিা ওপ্লরন। 
কবসলরভাক কওাম্পাসনআ সনসশ্চত ওপ্লর কয এআ িরপ্লনর কঘওসিগুস প্লা ডকুপ্লমপ্লন্টলন 
প্রপ্লসংপ্লেরআ ংল। 

এআ পযসাপ্লেআ না-পাো ডকুপ্লমন্টপ্লও সঘসহ্নত ওরা ে- যাপ্লত এআ পপ্লেপ্লন্টআ কক্রতা বা াপাতাপ্লর 
না কপল ওরা ডকুপ্লমন্টগুস কঘপ্লে পাঠাপ্লনা কযপ্লত পাপ্লর, কবসলরভাক কওাম্পাসনআ প্রথপ্লম কপল ওরা 
মস্ত ডকুপ্লমন্টগুস ঔসতপ্লে কেপ্লঔ তারপর সতসরি তথে কঘপ্লে পাঠাে যাপ্লত কক্রতার ুসবিা না 
ে। 

d) ক্ষবক্ষং তথয করায়ি 

কক্লআম প্রসক্রো ঘপ্লক্রর এওটা গুরুত্বপূণস ংল প্লা সবসং। ািারণ স্বািে বীমা পসসগুস সবসভন্ন 
ঔাপ্লত সনসেসি ীমার মপ্লিে সঘসওৎার চনে ঔরপ্লঘর িসতপূরণ কেে। সঘসওৎার ঘাচস গুসপ্লও ভাক 
ওরার িোিাডস  ভোটা প্লা: 

 করসচপ্লেলন  াসভস  ঘাচস   রুম, কবাডস   নাসসংপ্লের ঔরঘ। 
 অআসআউ বা কওাপ্লনা আপ্লন্টনসভ কওোর পাপ্লরলপ্লনর ঘাচস । 
 পাপ্লরলন সথপ্লেটার ঘাচস , োপ্লনপ্লিসো, রি, সক্সপ্লচন, পাপ্লরলন সথপ্লেটার ঘাচস , 

াসচস ওা োোপ্লেন্স, কমসডসন  িাক, করাকসনণসপ্লের উপাোন  এক্স-কর, ডাোসস, 
কওপ্লমাপ্লথরাসপ, করসডপ্লথরাসপ, কপপ্লমওাপ্লরর ঔরঘ, ওৃসত্তম ঙ্গ  প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর সবপ্লচ্ছেে 
ংল সপ্লপ্লব কওাপ্লনা কমসডওো ঔরঘ; 

 াপ্লচস ন, োনাপ্লিসি, কমসডওো প্রোসক্টলনার, ওনাপ্লল্টন্ট, কস্পলাসপ্লির সফ 
 োম্বুপ্লন্স ঘাচস  
 রি পরীিা, এক্স-কর, স্কোন প্রভৃসত  আনপ্লভসিপ্লকলন ঘাচস  
 কমসডসন  িাক 

কক্রতার কপল ওরা নসথপত্রগুস পরীিা ওরা ে কঔান কথপ্লও এআ ঔাপ্লতর অতাে তথেগুস 
কবর ওরার চনে যাপ্লত কক্লআপ্লমর মীমাংাটা সনঔুাঁতভাপ্লব ওরা যাে। 

াপাতাগুসর সবসং পোটানসটার িোিাডস াআচ ওরার কঘিা যসে ঘপ্লঙ তপ্লব প্রপ্লতেও 
াপাতাপ্লর কিপ্লত্র সবসংপ্লের পেসতটা অাো ো ঔুব স্বাভাসবও এবং এপ্লত কয ঘোপ্লঞ্জগুসর 
মপু্লঔ প প্লত ে কগুস প্লা: 

 রুম ঘাপ্লচস র মপ্লিে সওঙু -প্রপ্লেে অআপ্লটম থাওপ্লত পাপ্লর কযমন াসভস  ঘাচস  বা ডাপ্লেট 
 সঙ্গ সবপ্ল সবসভন্ন ঔাত ন্তভুস ি প্লত পাপ্লর থবা মস্ত আনপ্লভসিপ্লকলন বা মস্ত 

ুপ্লির চনে এওটা এওওাীন সব  
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 নন-িোিাডস  নাম বেবহৃত ে কযমন নাসসং ঘাচস প্লও াসভস  ঘাচস  বা প্লে থাপ্লও 
 সবপ্লর মপ্লিে ‘‘সসমার ঘাচস ’’, ‘‘প্রভৃসত’’, ‘‘োাপ্লেড এক্সপ্লপন্স’’-এর মপ্লতা 

লপ্লব্দর বেবার 

সবসং কযঔাপ্লন স্পি নে, প্রপ্লর কপ্লিপ্লত্র কব্রও অপ বা সতসরি তথে ঘাআপ্লত পাপ্লরন, যাপ্লত 
কিণীসবভাক  গ্রােতার বোপাপ্লর প্লন্ন ওাটাপ্লনা যাে। 

এআ সবেটার কমাওাসবাে অআঅরসডএঅআ কল্থ আনুপ্লরন্স িোিাডস াআপ্লচলন কাআডাআন আুে 
ওপ্লরপ্লঙ কযঔাপ্লন এআ িরপ্লনর সবগুস  -প্রপ্লেে অআপ্লটমগুসর তাসওা িোিাডস াআচ ওরা 
প্লেপ্লঙ। 

 

পযারকজ ক্ররট 

সনসেসি করাপ্লকর সঘসওৎার চনে বহু াপাতাপ্লরআ ম্মত পোপ্লওচ করট থাপ্লও। এটা প্রসসডর 
সঘসওৎার িোিাডস াআচ ওরপ্লত  ম্পে বেবার ওরপ্লত াপাতাপ্লর ামপ্লথসের সভসত্তপ্লত ে। 
াম্প্রসতও ওাপ্ল পঙপ্লন্নর কপ্রাভাআডার কনটোপ্লওস  সঘসওৎা ওরাপ্লত এবং অরএসবোআ-এর 
কিপ্লত্র বহু প্রসক্রোরআ পোপ্লওচ ঔরঘ পূবস-সনিসাসরত।  

 

উোরণ 

a) ওারসডোও পোপ্লওচ : োসঞ্জগ্রাম, োসঞ্জেোসি, সএসবসচ থবা প্লপন াটস  াচস াসর প্রভৃসত 
b) কােপ্লনাপ্লওাসচওা পোপ্লওচ: স্বাভাসবও প্রব, সচাসরোন প্রব, সপ্লিপ্লরক্টসম প্রভৃসত 
c) প্লথসাপ্লপসডও পোপ্লওচ 
d) পথোপ্লমাসচওা পোপ্লওচ 

প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর পর চটিতার ওারপ্লণ সতসরি ঔরঘ অাোভাপ্লব প্রওৃত ঔরপ্লঘর াপ্লপপ্লি ঘাচস  
ওরা ে যসে তা পোপ্লওপ্লচর মপ্লিেআ থাপ্লও বা তার কবসল প্লে যাে। 

পোপ্লওপ্লচ ঔরপ্লঘর সনশ্চেতার ুসবিা রপ্লেপ্লঙ এবং প্রসক্রোগুসর িোিাডস াআপ্লচলপ্লনর ুসবিা থাপ্লও 
ফপ্ল এআ িরপ্লনর কক্লআম ামাপ্লনা চতর ে। 

e) ক্রেইরমর ক্রকাক্ষডং 

বপ্লঘপ্লে কবসল বেবহৃত গুরুত্বপূণস কওাড কটটি প্লা োডস  কল্থ কসানাআপ্লচলন (হু)-র ততসর 
ইন্টারনযালনা োক্ষক্ষফরকলন অব ক্ষডক্ষজক্ষজ (আইক্ষক্ষড) ক্রকাড। 

অআসসড কযঔাপ্লন বেবহৃত ে এওটা িোিাডস াআচড ফরমোট, প্রসসডর কওাপ্লড করাকপ্লও 
ওোপঘার ওরপ্লত, কযমন কাররন্ট প্রক্ষক্ষডর টাক্ষমপরনাক্ষজ (ক্ষক্ষপট) ক্রকাডগুক্ষ করাপ্লকর 
সঘসওৎাে কয প্রসক্রোগুস ওরা ে কগুসপ্লও ওোপঘার ওপ্লর। 

বীমাওারীপ্লের ক্রমলআ সনভস রতা বা প্লঙ কওাসডং  আনপু্লরন্স আনফরপ্লমলন বপু্লরা (অআঅআসব)-র 
উপর, যা প্লা আনপু্লরন্স করগুপ্লটাসর োি কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি (অআঅরসডএঅআ)-র 
ংল। অআঅআসব এওটা তথে বোে শুরু ওপ্লরপ্লঙ কযঔাপ্লন এআ িরপ্লনর তথে সবপ্লিণ ওরা কযপ্লত 
পাপ্লর। 
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f) ক্রেইরমর প্ররক্ষং 

স্বািে বীমা পসসটি এওবার প প্লআ কেঔা যাে কয এটা প্লা এওটা বাসণসচেও ঘুসি, এর প্লঙ্গ 
কবল সওঙু কমসডওো পসরভাা চস ত যা সনিসারণ ওপ্লর কক্লআমটা প্রপ্লেে প্লব সও প্লব না এবং 
ওতটা প্লব। কয কওাপ্লনা বীমা পসসর কক্লআম প্রপ্লসংপ্লের ন্তরটি থাপ্লও েটুি মূ প্রপ্লশ্নর চবাপ্লবর 
মপ্লিে:   

 পসসর অতাে কক্লআমটা সও প্রপ্লেে? 
 যসে ে, তাপ্ল কমাট প্রপ্লেের পসরমাণ ওী? 

এআ প্রশ্নগুসর প্রপ্লতেওটার চনে আুে ওরা পসসর এও গুচ্ছ লতস াবী কবাছা েরওার পালপাসল 
এওটা কনটোওস  াপাতাপ্ল সঘসওৎা প্লে থাওপ্ল াপাতাপ্লর প্লঙ্গ ম্মত ার নযুােী 
সওনা। 

একটা ক্রেইরমর গ্রাযতা 

এওটা স্বািে কক্লআমপ্লও গ্রাে প্লত প্ল সনম্নসসঔত লতস গুস বেআ পূরণ ওরপ্লত প্লব। 
i. াপাতার ভক্ষতপ  রয়রছন ক্রয েয তাুঁরক অবলযই বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীরন 

কভারকৃত রত রব 
এটা কেপ্লঔ ঔবু র মপ্লন প্ল, অমরা এমন প্লনও পসরসিসত কেপ্লঔসঙ কযঔাপ্লন ওভারওৃত 
বেসির নাম (এবং বহু কিপ্লত্রআ বে) এবং াপাতাপ্ল ভসতস  ো বেসির প্লঙ্গ সমপ্লঙ না। 
এমনটা প্লত পাপ্লর ওারণ: 

এটা ঔুবআ গুরুত্বপূণস কয পসসর অতাে ওভারওৃত বেসি  াপাতাপ্ল ভসতস  ো বেসি 
কযন এওআ ন। স্বািে বীমাে এআ িরপ্লনর চাসোসত ঔবুআ ািারণ। 

ii. বীমার ক্রময়ারের মরধ্য ক্ররাগীর ভক্ষতপ  
iii. াপাতা ংজ্ঞা 

াপাতা কযঔাপ্লন মানুপ্লও ভসতস  ওরা প্লেপ্লঙ কটা কযন পসসর িীপ্লন ‘‘সপটা বা 
নাসসং কাম’’-এর ংজ্ঞা নযুােী ে, নেথাে কক্লআম প্রপ্লেে ে না। 

iv. ক্রডাক্ষমক্ষক্ষয়াক্ষর ক্ষপটাাইরজলন  

সওঙু পসসপ্লত কডাসমসসোসর সপটাাআপ্লচলনপ্লও ওভার কেে থসাৎ ভারপ্লত বাস প্লত কথপ্লও 
সঘসওৎা কনো, তপ্লব 3 সেপ্লনর কবসল কমোপ্লের চনে এমন এওটা করাপ্লকর ওারপ্লণ ািারণত 
যার চনে াপাতা/নাসসং কাপ্লম সঘসওৎা ওরাপ্লত ে। 

এওটা পসসপ্লত ওভার ওরা থাওপ্ল কডাসমসসোসর সপটাাআচাআপ্ললন কওবমাত্র প্রপ্লেে ে 
যসে: 

 করাকীর বিা এমন ে কয তাাঁপ্লও াপাতা বা নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা যাপ্লচ্ছ না 
 াপাতা বা নাসসংপ্লাপ্লম চােকা না থাওাে করাকীপ্লও কঔাপ্লন সনপ্লে যাো যােসন  

v. াপাতার থাকার ক্রময়াে 
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স্বািে বীমা পসসগুস ািারণত আন-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব 24 খন্টার কবসল াপাতাপ্ল থাওাপ্লও 
ওভার ওপ্লর। তাআ সডঘাপ্লচস র পালাপাসল াপাতপ্ল ভসতস র তাসরঔ  মে গুরুত্বপূণস প্লে ককপ্লঙ 
ওারণ এআ লতস  পূরণ প্লেপ্লঙ সওনা তা কেঔার চনে। 

 

ক্রড-ক্রকয়ার ক্ষিটরমন্ট 

স্বািে পসরপ্লবা সলপ্লল্প প্রযুসির সবওাপ্ললর াপ্লথ াপ্লথ প্লনও চটি প্রসক্রোে এঔন র প্লে 
ককপ্লঙ, অপ্লক েপ্লতা যার চনে েীখসসেন িপ্লর াপাতপ্ল ভসতস  থাওপ্লত প্লতা  চটি প্রসক্রোর 
েরওার প প্লতা। অচওা কড কওোর সভসত্তপ্লতআ প্লনও প্রসক্রো ওপ্লর কফা যাপ্লচ্ছ, 24 খন্টার 
কবসল াপাতাপ্ল না করপ্লঔআ। 

কবসলরভাক কড কওবার প্রসক্রো ে পূবস-ম্মত পোপ্লওচ করপ্লটর সভসত্তপ্লত, ফত ঔরপ্লঘর বাাঁিা-
িরা বোপার থাপ্লও। 

vi. ক্ষপক্ষড 

সওঙুপ্লত পসসপ্লত অউট-কপপ্ললন্ট সপ্লপ্লব কনো সঘসওৎা/ওনাপ্লল্টলানপ্লও ওভার ওপ্লর, তপ্লব 
এওটা সনসেসি বীমাওৃত রাসল পযসন্তআ যা ািারণত াপাতাপ্ল ভসতস র বীমাওৃত রাসলর কথপ্লও ওম 
ে।  

সপসড-র িীপ্লন ওভাপ্লরচ এপ্লওও পসসপ্লত এপ্লওও রওম ে। এআ িরপ্লনর পসরপ্ললাপ্লির কিপ্লত্র 
24 খন্টার চনে াপাতাপ্ল ভসতস র লতস  প্রপ্লযাচে নে। 

vii. ক্ষচক্ষকৎার প্রক্ষেয়া/ক্ষচক্ষকৎার গক্ষতপ্রকৃক্ষত 

াপাতাপ্ল ভসতস র সবেটি ািারণত োপোসথও সঘসওৎার প্লঙ্গ চস ত। করাকী যসে 
নোনে িরপ্লনর সঘসওৎা ওরাপ্লত পাপ্লরন কযমন: 

 আউনাসন 
 সে 
 কাসমপোসথ 
 অেুপ্লবসে 
 নোঘাপ্লরাপোসথ প্রভৃসত 

কবসলরভাক পসসপ্লতআ এআ সঘসওৎাগুসপ্লত বচস ন ওরা ে, অবার সওঙু পসসপ্লত এআ 
সঘসওৎাগুসরআ এও বা এওাসিওপ্লও ওভার কেে াব-সসমট । 

viii. পরূবপই ক্ষবেযমান অসু্থতা 

ংজ্ঞা 

পূপ্লবস সবেেমান ুিতা বপ্লত কবাছাে ‘‘কওাপ্লনা পসরসিসত, ুিতা বা কঘাট বা ক ম্পসওস ত 
বিান যার িণ বা উপপ্লকস বীমাওৃত বেসির মপ্লিে অপ্লকআ সঙ এবং / থবা করাক সনণসে 
প্লেসঙ এবং / থবা তাাঁর চানা থাও বা না থাও কওাম্পাসনর প্লঙ্গ তাাঁর স্বািে পসস ওরার 
48মা অপ্লক এর চনে সতসন কমসডওো পরমলস বা সঘসওৎা সনপ্লেপ্লঙন।’’ 
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পূবস-উপসিত ুিতাপ্লও বাে কেোর ওারণ প্লা বীমার কমৌসও নীসত। কযঔাপ্লন বা প্লেপ্লঙ 
বীমার িীপ্লন এওটি সনসশ্চত সবেপ্লও ওভার ওরা যাে না। 

যসে, এআ নীসতর প্রপ্লোক কবল ওঠিন এবং কআ বেসি বীমা ওরাপ্লনার মে করাপ্লক অক্রান্ত 
সঙপ্লন ওী না তা ঔুাঁপ্লচ কেঔার চনে উপকসগুসর এওটি সনেমমাসফও পরীিা এবং সঘসওৎা 
যুি থাপ্লও। কযপ্লতু সঘসওৎার কপলাোররা ুিতাটির মে সনপ্লে সভন্ন মত চানাপ্লত পাপ্লরন, 
এআ ুঔটি ওঔন প্রথম শুরু প্লেসঙ কআ লপ্লতস  কক্লআমটি ঔাসরচ ওরার অপ্লক, কটি ঔুব যত্ন 
ওাপ্লর সবঘার ওরা ে। 

স্বািে বীমার সববতস প্লন, এআ বাে কেোর কিপ্লত্র অমরা েটুি পসরমাচস প্লনর মপু্লঔামঔুী প্লেসঙ।  

 প্রথমটির কিত্র প্লা ককাষ্ঠী বীমা। কযঔাপ্লন ককাষ্ঠীর ব মানুআ বীমাওৃত, বীমাওারীর 
সবরুপ্লে কওাপ্লনা বাঙাআ থাপ্লও না। গ্রুপ পসসপ্লত ওভাসরং, কযমন িরুণ ব রওারী 
ওমসঘারী, োসরদ্রে ীমার সনপ্লঘ ববাওারী ব পসরবার, ব  কওাপ্লনা ওপ্লপসাপ্লরট ককাষ্ঠীর 
ওমসঘারীপ্লের ব পসরবার, আতোসেপ্লও এওটি এওও পসরবাপ্লরর প্রথমবার ওভার কবপ্লঙ 
কনোর তুনাে ুসবিাচনওভাপ্লব সঘসওৎা কপপ্লে থাপ্লও। এআ পসসগুস প্লনও মে বাে 
কেোপ্লও বাসত ওপ্লর, কযঔাপ্লন বাে কেোর যথাযথ মূে িরাআ থাপ্লও। 

 সদ্বতীে পসরমাচস নটি প্লা এওটি সনসেসি মে িপ্লর াকাতার ওভাপ্লরর পর পূবস-উপসিত 
ুিতাপ্লও ওভার ওরা ে। এটি এআ নীসতপ্লও নুরণ ওপ্লর ে কযঔাপ্লন এওচন বেসির 
মপ্লিে যসে এওটি বিা থাপ্লও, এওটি সনসেসি মেপবস িপ্লর যসে কআ ুিতাটি অর 
কেঔা না যাে, তপ্লব তাপ্লও সনশ্চেতা বপ্ল িপ্লর কনো যাপ্লব না। 

ix. অরপিার প্রাথক্ষমক ময়পবপ 

এওটি প্রাথসমও ৩০সেপ্লনর পরআ(েখুসটনাচসনত ওারপ্লণ াপাতাপ্ল ভসতস  থাওা ঙা া) কওাপ্লনা 
প্রঘসত স্বািে বীমা পসস ুিতার চনে ওভার কেে।  

এওআভাপ্লব, কঔাপ্লন ুিতার তাসওা অপ্লঙ:  

 ঙাসন, 
 সবনাআন কপ্রাপ্লিটিও াআপারট্রসফ, 
 সপ্লিপ্লরক্টসম,  
 সফলঘুা  
 পাআ  

 াসণসো, 
 াআপ্লিাস  
 াআনাাআটি  
 াাঁটু/সপ চপ্লেন্ট প্রসতিাপন আতোসে।  

এগুস এওটি প্রাথসমও মেপবস যা, এও বঙর বা েআু বঙর বা তার কবসল প্লত পাপ্লর, কআ 
মপ্লে ওভাপ্লরর অতাে থাপ্লও না। এটি অপ্লরা কবসল ওপ্লর সনভস র ওপ্লর সনসেসি বীমা কওাম্পাসনর 
পপ্লণের উপর। 

যসে এরমপ্লিে কওাপ্লনা এওটি ওারপ্লণ ুিতা ে তপ্লব কক্লআপ্লমর প্রসক্রোওারী সবেটিপ্লও সঘসহ্নত 
ওপ্লরন এবং কটি গ্রণপ্লযাকেতার বিাে প প্লঙ ওী না  

x. বাে কেো 

এও গুচ্ছা বাে কেোর সবেগুস পসসর তাসওাে থাপ্লও যাপ্লও ািারণভাপ্লব কিণীবে ওরা 
যাে কযমন:  
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 কযমন মাতৃত্বওাীন সুবিা (যসে সওঙু পসসপ্লত এটি ওভার ওরা ে)। 

 বসসবসভাপ্লকর করাকী এবং োাঁপ্লতর সঘসওৎা 

 এমন ুিতা কযগুস ওভার ওরা িে নে কযমন এআঘঅআসভ, রপ্লমান সঘসওৎা, 
িূতার সঘসওৎা, ফাটিস সটির সঘসওৎা, ওপ্লমটিও প্লস্ত্রাপঘার আতোসে। 

 মেেপান/িাক কনোর ওারপ্লণ কয ুঔগুস প্লেপ্লঙ। 

 ভারপ্লতর বাআপ্লর কমসডওো সঘসওৎা। 

 উচ্চ ছুাঁ সওর ওাচওমস, অত্মতোর কঘিা, কতচসস্ক্রেতার চনে েূণ। 

 শুিুমাত্র পরীিা/নুোপ্লনর চনে ভসতস  প্ল। 

এরওম খটনার কিপ্লত্র কক্লআম যাাঁরা ামাপ্লচ্ছন তাাঁপ্লের ওাপ্লঙ পসরসিসতটি সুনসেসি ওপ্লর বোঔো 
ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূণস যাপ্লত সবপ্ললজ্ঞ তাাঁর মতামত এওেম ঠিওভাপ্লব সেপ্লত পাপ্লরন। ওারণ 
যসে অোপ্লত ঘোপ্লঞ্জ ে, তাপ্ল অআপ্লনর অোপ্লত কআ পঙু্খানপুঙু্খ তেন্ত কযন গ্রণপ্লযাকে প্লত 
পাপ্লর। 

xi. কক্লআপ্লমর পসরপ্লপ্রসিপ্লত বিার প্লঙ্গ ম্মসত  

কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমাওৃতপ্লও সনসেসি কয ওাযসওাপ ওরপ্লত ে তা বীমা পসস সনসেসি ওপ্লর বা 
রপ্লেপ্লঙ, যার ওপ্লেওটি কক্লআম গ্রােতার পপ্লি গুরুত্বপূণস। 

ািারণভাপ্লব এগুসর প্লঙ্গ ম্পওস  রপ্লেপ্লঙ: 

 সনসেসি মপ্লের মপ্লিে কক্লআপ্লমর আসন্টপ্লমলন বা নপু্লবেন – অপ্লকআ অমরা আসন্টপ্লমলন বা 
জ্ঞাতওরপ্লণর গুরুপ্লত্বর সবেটা কেপ্লঔসঙ। 

 সনসেসি মপ্লের মপ্লিে কক্লআপ্লমর নসথপত্র কপল। 

 সমথো বণসনা, ভু সববরণ বা বস্তুকত খটনা কঘপ্লপ যাোে চস প্লে না প া। 

g) চূ়িান্ত প্ররেয় ক্রেইম-এ ক্রপৌুঁরছ যায়া 

কক্লআম এওবার গ্রাে প্লে ককপ্ল পরবতী িাপটা প্লা ওী পসরমাণ কক্লআম প্রোন ওরা প্লব তার 
সোন্ত কনো। এটা কণনা ওরপ্লত অমাপ্লের কআ সবেগুস বছুপ্লত প্লব যা প্রপ্লেে কক্লআপ্লমর 
পসরমাণ ঠিও ওরপ্লব। এআ সবেগুস প্লা: 

i. পক্ষক্ষর আতায় েযরের জনয উপভয বীমাকৃত রাক্ষল 

কবল সওঙু পসস আুে ওরা ে বেসিকত বীমাওৃত রাসল সপ্লপ্লব, সওঙু অবার আুে ওরা ে 
কলাটার সভসত্তপ্লত কযঔাপ্লন বীমাওৃত রাসল ককাটা পসরবাপ্লরর ওাপ্লঙআ উপভে ে থবা এমন 
পসস রপ্লেপ্লঙ কযগুস প্লা কলাটার সভসত্তপ্লত তপ্লব েে সপঙু এওটা ীমা সনিসারণ ওরা থাপ্লও। 

ii. ক্রকারনা েরযর জনয পক্ষক্ষর আতায় বাক্ষক বীমাকৃত রাক্ষল উপভয রব 
ইক্ষতমরধ্যই ক্রকারনা ক্রেইম করা রয়রছ ক্ষকনা তা খক্ষতরয় ক্রেখার পরই: 
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আসতমপ্লিেআ কয কক্লআম কেো প্লে ককপ্লঙ তা বাে কেোর পর বীমাওৃত রাসল ওতটা বাসও পপ্ল  
রআপ্লা তার সপ্লব ওপ্লর াপাতাগুসপ্লও পরবতী ওোলপ্ল নপু্লমােন কেোর ওথা কনাট 
ওরাপ্লত প্লব। 

iii. াব-ক্ষক্ষমট 

কবসলরভাক পসসপ্লত রুম করন্ট ীমাবেতা, নাসসং ঘাচস  প্রভৃসত সনসেসি ওরা অপ্লঙ, ে 
বীমাওৃত রাসলর লতাংল সপ্লপ্লব থবা এওটা তেসনও ীমা সপ্লপ্লব। ওনাপ্লল্টলন সফ, থবা 
োম্বুপ্লন্স ঘাচস  প্রভৃসতর কিপ্লত্র এওআরওম ীমাবেতা বা প্লত পাপ্লর। 

iv. অসু্থতার ক্রকারনা ক্ষনধ্পাক্ষরত ীমা খক্ষতরয় ক্রেখা  

পসসটা এওটা সনসেসি পসরমাণ পযসন্ত কবাঁপ্লি সেপ্লত পাপ্লর থবা মাতৃত্ব বা হৃেপ্লরাপ্লকর মপ্লতা নে 
কওান করাপ্লকর ওভাপ্লরর চনে উধ্বসীমা কবাঁপ্লি সেপ্লত।  

v. েমক্ষঞ্চত ক্রবানা পায়ার অক্ষধ্কার আরছ ক্ষক ক্রনই তা খক্ষতরয় ক্রেখা 

বীমাওৃত অপ্লেৌ কওাপ্লনা কনা-কক্লআম কবানা (অপ্লকর বঙর/গুসপ্লত তাাঁর পসস কথপ্লও বীমাওৃত 
কওাপ্লনা কক্লআম না ওপ্লর থাওপ্ল) পাোর সিওারী সওনা ঔসতপ্লে কেঔা। কনা-কক্লআম কবানা 
কবসলরভাক মে অপ্ল সতসরি বীমাওৃত রাসলর অওাপ্লর, যা বাস্তপ্লব করাকী/বীমাওৃপ্লতর 
বীমাওৃত রাসলপ্লও বাস প্লে কেে। ওঔন ওঔন ক্রমসঞ্চত কবানাপ্লও ভুভাপ্লব বণসনা ওরা ে 
কযন কতবঙপ্লরর এপ্লওবাপ্লর কল সেপ্লও বসত ওরা কক্লআমগুস সপ্লপ্লব না িরা প্লত পাপ্লর।  

vi. ীমাবদ্ধতা  কভারকৃত অনযানয খরচ: 

নোনে ীমা থাওপ্লত পাপ্লর কযমন অেুপ্লবসে সঘসওৎা ওরাপ্ল ািারণত প্লনওটা ওম ীমা 
থাওপ্লত পাপ্লর। কওবমাত্র এওটা সনসেসি পসরমাণ পযসন্ত কল্থ কঘও-অপ্লপর ঔরঘ অতাে থাওপ্লত 
পাপ্লর পসসর ঘার বঙর পর কথপ্লও। সপটা ওোল কপপ্লমন্ট এওটা সেন সপঙু ীমা থাপ্লও। 

vii. ক্রকা-ক্রপরমন্ট 

এটি ািারণত কপপ্লমন্ট ওরার অপ্লক মূোেন ওরা কক্লআপ্লমর কাচা লতওরা সাব। এআ কওা-
কপ’র সবেটি বাঙাআ ওরা পসরসিসতপ্লত খটপ্লত পাপ্লর-শুি ুমা-বাবার কক্লআপ্লম, শুিু মাতৃত্বওাীন 
কক্লআপ্লম, শুিুমাত্র সদ্বতীে কক্লআম পরবতী কিপ্লত্র বা শুিুমাত্র কয কক্লআমগুস সনিসাসরত মাত্রা কপসরপ্লে 
যাে কপ্লিপ্লত্র। 

প্রোনপ্লযাকে পসরমাণটি এআ ীমার প্লঙ্গ মেে ওরার অপ্লক, প্রপ্লেে কক্লআপ্লমর পসরমাণটি প্লব -
প্রোনপ্লযাকে 

স্বাস্থয ক্রেইরম অ-প্রোনরযাগয ক্ষবয় 

ওটি ুিতার সঘসওৎাে ো ঔরঘপ্লও কিণীবে ওরা যাে: 

 কপ্লর ঠার চনে ঔরঘ এবং 

 পসরঘযসার চনে যত্ন। 
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এওটা ুিতা ারাপ্লনার ঔরপ্লঘর মপ্লিে মস্ত কমসডওো ঔরঘ  ম্পসওস ত স্বাভাসবও ুসবিাগুস 
থাপ্লও। এর প্লঙ্গ াপাতাপ্ল অপ্লরা অরাপ্লম  এমনসও সবাবহুভাপ্লব থাওার চনে ঔরঘ 
চ ুপ্লত পাপ্লর।  

এওটা ািারণ স্বািে বীমা পসস এওটা ুঔ ারাপ্লনার চনে ঔরঘ ামাে এবং সবপ্ললভাপ্লব 
বা না থাপ্লও সবাসতার চনে কওাপ্লনা সতসরি ঔরঘ প্রপ্লেে ে না।  

এআ ঔরঘগুসপ্লও কিনীবে ওরা যাে নন-সট্রটপ্লমন্ট ঘাচস  সপ্লপ্লব কযমন করসচপ্লেলন ঘাচস , 
ডকুপ্লমপ্লন্টলন ঘাচস  প্রপ্লভসত এবং কআ অআপ্লটম কযগুস অপ্লরাপ্লকের প্লঙ্গ রাসর ম্পসওস ত বপ্ল 
সবপ্লবসঘত প্লত পাপ্লর (কযমন আনপ্লপপ্ললন্ট থাওাওাীন সবপ্ললভাপ্লব কপ্রক্রাআব ওরা কপ্রাটিন 
াসেপ্লমন্ট)। 

অপ্লক প্রপ্লতেও টিসপএ/বীমাওারীর ওাপ্লঙ -প্রপ্লেে অআপ্লটপ্লমর তার সনচস্ব তাসওা থাওপ্লত, এঔন 
কআটাআ অআঅরসডএ কল্থ আনুপ্লরন্স িোিাডস াআপ্লচলন কাআডাআপ্লনর িীপ্লন িোিাডস াআচ ওরা 
প্লেপ্লঙ। 

   ঘূ ান্ত প্রপ্লেে কক্লআপ্লম কপৌাঁঙাপ্লত পরপর কয িাপগুস কপপ্লরাপ্লত ে তা সনম্নরূপ: 

ক্রটক্ষব  2.1 

ধ্াপ I 
মস্ত সব  সরসপ্লের তাসওা ওরা সবসভন্ন ঔাপ্লতর অতাে কযমন রুম করন্ট, 
ওনাপ্লল্টন্ট সফ প্রভৃসত 

ধ্াপ II প্রপ্লতেওটা ঔাপ্লতর িীপ্লন কক্লআম ওরা থস কথপ্লও -প্রপ্লেে অআপ্লটম বাে কেো 

ধ্াপ III ঔরপ্লঘর প্রপ্লতেওটা ঔাপ্লতর চনে যসে কওাপ্লনা ীমাপ্লরঔা থাপ্লও তা প্রপ্লোক ওরা 

ধ্াপ IV 
কমাট প্রপ্লেে প্লথস কপৌাঁঙাপ্লনা এবং এটা ামসগ্রওভাপ্লব বীমাওৃত রাসলর মপ্লিেআ রপ্লেপ্লঙ 
সওনা তা ঔসতপ্লে কেঔা 

ধ্াপ V নীট প্রপ্লেে কক্লআপ্লম কপৌাঁঙাপ্লত যসে কওাপ্লনা কওা-কপ থাপ্লও তাপ্ল তা বাে কেো 

h) ক্রেইম প্রোন 

প্রপ্লেে কক্লআম থস কপৌাঁপ্লঙ ককপ্লআ কক্রতাপ্লও থবা াপাতাপ্লও কপপ্লমন্ট সেপ্লে কেো ে। 
নপু্লমাসেত কক্লআম থস সফনান্স/োওাউন্ট সবভাপ্লক পাঠাপ্লনা ে এবং কপপ্লমন্ট ে কঘপ্লও কেো 
ে নেপ্লতা কক্রতার বোে োওাউপ্লন্ট ট্রান্সফার ওপ্লর কেো ে।  

াপাতাপ্লও যঔন কপপ্লমন্ট কেো ে, যসে কওাপ্লনা ওর বাে কেোর প্রপ্লোচন থাপ্লও তাপ্ল 
তা কপপ্লমন্ট কথপ্লও বাে সেপ্লে কেো ে। 

কযঔাপ্লন থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেলন কপপ্লমন্ট ামাে, কপপ্লমন্ট প্রসক্রোটা অাো অাো 
বীমাওারীর কিপ্লত্র অাো অাো রওপ্লমর ে। এবোপাপ্লর অপ্লরা সবস্তাসরত চানাপ্লনা প্লেপ্লঙপপ্লর 
টিসপএ-র ওাপ্লচর চােকাে। 
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কক্রতার সচজ্ঞাে ামাপ্লনার চনে সপ্লিপ্লম কপপ্লমপ্লন্টর অপপ্লডট থাওা গুরুত্বপূণস। ািারণত এআ 
মস্ত সবস্তাসরত সববরণগুস সপ্লিপ্লমর মািেপ্লম ও কন্টার বা কক্রতা পসরপ্লবা টিপ্লমর প্লঙ্গ 
কলোর ওরা ে। 

এওবার কপপ্লমন্ট কেো প্লে ককপ্ল কক্লআমটাপ্লও মীমাংসত বপ্ল সবপ্লবঘনা ওরা ে। কওাম্পাসনর 
মোপ্লনচপ্লমন্ট, মিেিতাওারী, কক্রতা  অআঅরসডএঅআ-কও মীমাংসত কক্লআপ্লমর নম্বর  কমাট 
থস  পযসােক্রপ্লম সরপ্লপাটস  পাঠাপ্লনা ে। মীমাংসত কক্লআপ্লমর সবপ্লিপ্লণর মপ্লিে থাপ্লও ওত 
লতাংপ্ললর মীমাংা প্লেপ্লঙ, -প্রপ্লেে প্লথসর নপুাত ওত, কক্লআপ্লমর মীমাংা ওরপ্লত কপ্ল  ওত 
মে কনো প্লেপ্লঙ প্রভৃসত। 

i) নক্ষথপরত্রর ঘাটক্ষতর বযবস্থাপনা / প্ররয়াজনীয় অক্ষতক্ষরক্ত তথয 

কক্লআপ্লমর প্রপ্লসংপ্লের চনে মূ নসথপত্রগুসর তাসওার যাঘাআ েরওার। এগুস প্লা: 

 োডসমলন কনাট  সডঘাচস  ামাসর 
 প্লযাকী আনপ্লভসিপ্লকলান সরপ্লপাটস  
 সবসভন্ন ংপ্লল কব্রও অপ  ঘূ ান্ত এওসত্রত সব 
 কপ্রসক্রপলন  ুপ্লির সব 
 প্রাপ্ত কপপ্লমন্ট 
 কক্লআম ফমস এবং 
 কক্রতার পসরসঘসত 

সভজ্ঞতা কথপ্লওআ কেঔা ককপ্লঙ কয াবসমট ো ঘারটি কক্লআপ্লমর মপ্লিে এওটিপ্লত কমৌসও 
নসথপপ্লত্রর সনসরপ্লঔ ম্পূণসতা থাপ্লও। তাআ এটা চরুরী সনসেসি মপ্লের মপ্লিে াবসমট না ো 
নসথপত্রগুস কক্রতা যাপ্লত  কপল ওপ্লর কক্লআপ্লমর প্লঙ্গ চপু্ল  সেপ্লত পকাপ্লরন তার পরামলস কেো। 

এওআভাপ্লব, কক্লআমটি প্রসক্রোওরণ ওরার মে এমন প্লত পাপ্লর, সতসরি তপ্লথের প্রপ্লোচন 
প্লত পাপ্লর ওারণ: 

i. সডঘাপ্লচস র মে কয ামাসর কেো প্লেপ্লঙ তা ঠিও রীসতপ্লত কনআ বা েপ্লতা কঔাপ্লন করাক 
সনণসপ্লের সবস্তাসরত কঔাপ্লন উপ্লেঔ কনআ থবা ুিতার আসতা উপ্লেঔ ওরা কনআ। 

ii. কয সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ যপ্লথি সবস্তাসরতভাপ্লব েপ্লতা কটি বণসণা ওরা কনআ বা তারচনে 
বোঔোর প্রপ্লোচন অপ্লঙ। 

iii. সডঘাপ্লচস র ামাসর নযুােী কয করাক সনণসে ওরা প্লেপ্লঙ কআ নযুােী সঘসওৎা েসন 
থবা যারচনে সঘসওৎা প্লেপ্লঙ তারচনে কয ুি কেো প্লেপ্লঙ তা ুিতার প্লঙ্গ 
ম্পসওস ত নে। 

iv. কয সব চমা কেো প্লেপ্লঙ কঔাপ্লন প্রপ্লোচনীে কব্রও-অপ কেো কনআ। 

v. েটুি ডকুপ্লমপ্লন্টর মপ্লিে বে না কমা। 

vi. সডঘাচস  ামাসর এবং সবপ্লর মপ্লিে উপ্লেসঔত ভসতস  োর সেন/সডঘাপ্লচস র সেপ্লনর মপ্লিে সম 
না থাওা। 
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vii. াপাতাপ্ল ভসতস  থাওার মে সনপ্লে কক্লআমটির অপ্লরা সবস্তাসরত তেপ্লন্তর প্রপ্লোচন এবং তার 
চনে, াপাতাপ্লর আনপ্লডার কওপ্লর ওাকচপপ্লত্রর প্রপ্লোচন। 

েটুি খটনার কিপ্লত্রআ, সতসরি তপ্লথের প্রপ্লোচনীেতা চাসনপ্লে কক্রতাপ্লও সসঔতভাপ্লব থবা 
আপ্লমপ্লর মািেপ্লম চানাপ্লনা ে। সিওাংল কিপ্লত্র, কক্রতা কয তথে ঘাো প্লেপ্লঙ তা সেপ্লত িম 
থাপ্লওন। যসে, প্লনও মে এমন খপ্লটপ্লঙ কয তথেটি প্রপ্লোচন কটি এপ্লতাটাআ গুরুত্বপূণস কয 
তাপ্লও নচর এ াপ্লনা যাপ্লচ্ছ না, সওন্তু কক্রতা কপ্লিপ্লত্র কওাপ্লনা া া সেপ্লচ্ছন না। এমন খটনার 
কিপ্লত্র, কক্লআমটি প্রসক্রোওরণ ওরার চনে কয তথেগুস প্রপ্লোচন ক ওথা কক্রতাপ্লও মপ্লন ওসরপ্লে 
কেো ে এবং এরওমভাপ্লব সতনবার মপ্লন ওসরপ্লে কেোর পর, কক্লআমটি বে ওপ্লর কেোর 
এওটি কনাটি পাঠিপ্লে কেো ে। 

এওটি কক্লআম প্রসক্রোিীন থাওাওাীন মপ্লে যা সওঙু অোনপ্রোন ে, কমে অপসন নচর 
ওরপ্লবন কয সঘঠির উপপ্লরর সেপ্লও ‘‘কওাপ্লনারওম কুংস্কার ঙা া’ ওথাগুস কঔা অপ্লঙ। এটি 
এওটি অআনী প্রপ্লোচনীেতা কযঔাপ্লন এআ পত্রসবসনমেগুস টুট থাওার পর যাপ্লত কক্লআমগুস 
ঔাসরচ ওরার সিওার বীমাওারীর থাপ্লও।  

উোরণ 

বীমাওারী সবেটি অপ্লরা সবস্তাসরতভাপ্লব পপ্ল  কেঔার চনে আনপ্লডার কওপ্লর ওাকচপত্রগুস ঘাআপ্লত 
পাপ্লরন। কটি কেঔার মে সতসন সোন্ত সনপ্লত পাপ্লরন কয প্রসক্রো/সঘসওৎা পসসর লতস  নযুােী 
েসন। অপ্লরা তপ্লথের চনে সচজ্ঞাা ওরার ওাচটিপ্লও এমন মপ্লন ওরার ওারণ কনআ কয এর কথপ্লও 
কবাছা যাপ্লচ্ছ বীমাওারী কক্লআমটি গ্রণ ওপ্লরপ্লঙন। 

কক্লআমগুস ামাপ্লনার প্রপ্লশ্ন প্রপ্লোচনীে ডকুপ্লমন্ট ততসর এবং বোঔো ওরা এবং সতসরি তথে 
ওম থাওার সবেটি ামাপ্লনাআ প্লা প্রিান ঘোপ্লঞ্জ। যসে প্রপ্লোচনীে তথে ঙা া কক্লআমগুস 
প্রসক্রোওরণ ওরা ম্ভব নে, কক্রতাপ্লও অপ্লরা এবং অপ্লরা তপ্লথের চনে বার বার নপু্লরাি ওপ্লর 
ুসবিার মপ্লিে কফা ম্ভব নে। 

এওটি ভাপ্লা পেসতর প্রপ্লোচন প্লা এওবারআ মাত্র যা সওঙু তপ্লথের প্রপ্লোচন তার এওটি 
ুংত তাসওা ততসর ওপ্লর তার সভসত্তপ্লত নপু্লরাি পাঠাপ্লনা এবং এরপর নতুন কওাপ্লনা 
প্রপ্লোচনীেতার তাসওা ততসর না ওরা।  

j) োক্ষব অস্বীকার  

স্বািে ংক্রান্ত কক্লআপ্লমর সভজ্ঞতাে কেঔা ককপ্লঙ কয চমা কেো প্লেপ্লঙ এমন ১০% কথপ্লও 
১৫%কক্লআম পসসর লপ্লতস র িীপ্লন পপ্ল  না। সবসভন্ন ওারপ্লণ এমন প্লত পাপ্লর যারমপ্লিে ওপ্লেওটি 
প্লা: 

i. ভসতস  োর সেনটি বীমার মেপপ্লবসর মপ্লিে নে। 

ii. কয েপ্লের চনে কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ সতসন ওভাপ্লরর অতািীন নন। 

iii. পূবস-উপসিত ুিতার চনে (কযঔাপ্লন পসস এমন বিা বাে কেো অপ্লঙ)। 

iv. যুসি গ্রাে ওারণ ঙা াআ চমা সেপ্লত প্লতুও কেসর। 

v. কওাপ্লনা ওাযসওরী সঘসওৎা নে; শুিুমাত্র তেন্ত ওরার প্লিেআ ভসতস  ওরা। 
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vi. কয ুিতার সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ কটি পসসর িীপ্লন বাে কেো অপ্লঙ। 

vii. মেেপান এবং িাকপ্লর ওারপ্লণ ুিতা 

viii. াপাতাপ্ল ভসতস  ওরার মেপবস প্লা ২৪খন্টার ওম মে। 

এওটি কক্লআপ্লমর স্বীওার বা প্রতোঔোন (কটি কয কওাপ্লনা ওারপ্লণআ কাও) সসঔতভাপ্লব কক্রতাপ্লও 
চানাপ্লত প্লব। পসসর কয লতস /লতস াবীর সভসত্তপ্লত কক্লআমটি স্বীওার ওরা প্লেপ্লঙ তা চাসনপ্লে, 
ািারণত,  এআব স্বীওাপ্লরর সঘঠিপ্লত স্পি ওপ্লর কআ ওারণ চানাপ্লনা থাপ্লও। 

সিওাংল বীমাওারীর এওটি প্রসক্রো থাপ্লও যার দ্বারা কআ স্বীওারটি নপু্লমাসেত ে। এটি 
ওপ্লরন কক্লআমটি নপু্লমােন কেোর ওতৃস পপ্লির কথপ্লও পেি এওচন মোপ্লনচার। এটি ওরা ে 
প্রতোঔোনটি কয ম্পূণস যুসিঙ্গত তা সুনসশ্চত ওরার চনে এবং যসে কওাপ্লনা ওারপ্লণ বীমাওৃত 
এর সবরুপ্লে কওাপ্লনা অআনী প্রসতওার কঔাাঁপ্লচন তাপ্ল যাপ্লত কমে সবেটি বোঔো ওরা যাে। 

বীমাওারীর ওাপ্লঙ প্রসতসনসিত্ব ওরা ঙা া, কক্লআমটি যসে স্বীওার ওরা ে তপ্লব কক্রতার ওাপ্লঙ 
সবওল্প অপ্লঙ সনম্নসসঔতপ্লের ওাপ্লঙ অপ্লবেন ওরার: 

 বীমা মবাডমোন থবা 
 কক্রতা কফারাম থাব 
 অআঅরসডএঅআ থবা 
 অআনী অোত। 

কওাপ্লনা কক্লআম স্বীওার ওরার খটনা খটপ্ল করওম প্রসতটি ফাআ পরীিা ওপ্লর কেঔা ে কয 
স্বাভাসবও প্রসক্রোে এআ স্বীওারটি কওাপ্লনা অআনী পরীিার িীপ্লন প প্লত পাপ্লর ওী না এবং 
ডকুপ্লমন্টগুস সনরাপে িাপ্লন ংরিণ ওপ্লর রাঔা ে। যাপ্লত যসে ওঔপ্লনা এআ সোন্তপ্লও রিা 
ওরার প্রপ্লোচন ে কমে তথেগুস াসচর ওরা কযপ্লত পাপ্লর।  

k) আররা ক্ষবস্তাক্ষরত তেরন্তর জনয রন্দরর ক্রেইম 

বেবার বসেপ্লও চাসোসতর মোপ্লও ামাপ্লনার কঘিা ওরপ্লঙন বীমাওারীরা। যপ্লতা ংঔেও 
সমথো কক্লআম ামাপ্লত প্লেপ্লঙ শুিু তার ংঔোর সেও সবপ্লবঘনা ওরপ্ল, বীমাওারীর ওাপ্লঙ স্বািে 
বীমা এওটি ব  ঘোপ্লঞ্জ। 

স্বািে বীমাে কয চাসোসত ওরা ে তার ওপ্লেওটি উোরণ প্লা: 

i. অরনযর রূপ ক্রনয়া, বীমাওৃত বেসি এবং কয বেসির সঘসওৎা ওরা প্লেপ্লঙ েচুপ্লন 
পৃথও। 

ii. াপাতাপ্ল ভসতস  না প্ল কক্লআম ওরার চনে তরথযর (ডকুরমরন্টর) জাক্ষয়াক্ষত ওরা 
ে। 

iii. খরচ বাক্ষ়িরয় ক্রেখারনা, ে াপাতাপ্লর প্লযাসকতাে থবা চাসোসত ওপ্লর ততসর 
ওরা সতসরি বাআপ্লরর সবপ্লর প্লযাসকতাে।  

iv. করাক সনণসপ্লের ঔরঘপ্লও, ওভার ওরার চনে বসসবসভাপ্লক সঘসওৎা োপ্লও আন-
কপপ্ললন্ট/াপাতাপ্ল ভসতস  োপ্লত পসরণত ওরা, সওঙু কিপ্লত্র যা প্লনও কবসল প্লত পাপ্লর। 
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প্রসতসেপ্লনর সভসত্তপ্লত কযভাপ্লব চাসোসতর নতুন পেসত উপ্লঠ অপ্লঙ, তাপ্লত বীমাওারীপ্লও এবং 
টিসপএপ্লের ক্রমাকত বাস্তব পসরসিসতর সেপ্লও নচর রাঔপ্লত প্লব এবং এমন চাসোসত সনেন্ত্রণ 
ওরার চনে পেপ্লিপ সনপ্লত প্লব। 

েটুি পেসতর উপর সনভস র ওপ্লর কক্লআমগুস তেপ্লন্তর চনে বাঙাআ ওরা ে: 

 সনেসমত কক্লআম এবং  
 উৎপন্ন ো কক্লআম 

এওচন টিসপএ বা বীমাওারী এওটি অভেন্তরীণ মাপওাঠি সির ওপ্লর রাঔপ্লত পাপ্লরন কয এওটি 
সনসেসি লতাংপ্ললর কক্লআম বাস্তসবওভাপ্লব পরীিা ওপ্লর কেঔা প্লব; এআ লতাংল ওোলপ্ল এবং 
পসরপ্ললাপ্লির কক্লআমগুসর কিপ্লত্র সভন্ন প্লত পাপ্লর। 

এআ প্রসক্রোর িীপ্লন, এপ্লাপাতাস  নমনুা প্রসক্রোর মািেপ্লম কক্লআমগুস বাঙাআ ওরা ে। সওঙু 
বীমাওারী সির ওপ্লর কেে কয এওটি সনসেসি মপূ্লের উপপ্লর প্ল ব কক্লআমআ তেন্ত ওপ্লর কেঔপ্লত 
প্লব এবং কআ ীমার সনপ্লঘ থাওা সওঙু নমনুা কক্লআম তেপ্লন্তর চনে গ্রণ ওরা ে।  

সদ্বতীে পেসতপ্লত, প্রপ্লতেও কক্লআম এওগুচ্ছ কঘওপপ্লেপ্লন্টর মপ্লিে সেপ্লে যাে যসে কটি এওআ াআপ্লন 
না থাপ্লও, তাপ্ল কগুস তেপ্লন্তর উপ্লদ্রও ওরপ্লব কযমন 

i. কক্লআপ্লমর এওটি ব  ংল রপ্লেপ্লঙ সঘসওৎাকত পরীিা থবা ুপ্লির চনে 
ii. কক্লআমটির মীমাংার চনে কক্রতা যসে সতসরি অগ্রী ন 
iii. সতসরি-কঔনী  সব, আতোসে। 

যসে প্লন্ন ওরা ে কয কক্লআমটি অ নে, তাপ্ল, কটি যপ্লতা কঙাপ্লটাআ কাও না কওন, 
কক্লআমটি তেন্ত ওপ্লর কেঔা ে।   

l) টক্ষপএ-র কযালর ক্ষনষ্পক্ষি প্রক্ষেয়া 

ওোলপ্ল কফসসটি ওীভাপ্লব ওাচ ওপ্লর? এর ন্তপ্লর থাপ্লও এওটা ঘুসি যা াপাতাপ্লর প্লঙ্গ 
টিসপএ বীমাওারী ওপ্লর থাপ্লও। পালাপাসল নোনে কমসডওো পসরপ্লবা প্রোনওারীর প্লঙ্গ ঘুসি 
ওরা ম্ভব। এআ সবভাপ্লক ওোলপ্ল কফসসটি কেোর চনে কয প্রসক্রো বেবহৃত ে অমার তাআ 
কেঔপ্লবা: 

ক্রটক্ষব 3.1 

ধ্াপ 1 

স্বািে বীমার অতাে ওভারওৃত এওচন কক্রতা এওটা ুিতাে ভুকপ্লঙন থবা 
কওাপ্লনা কঘাট কপপ্লেপ্লঙন এবং তাআ তাাঁপ্লও াপাতাপ্ল ভসতস র পরামলস কেো প্লেপ্লঙ। 
সতসন (বা তাাঁর প্লে নে কওউ) াপাতাপ্লর বীমা কডপ্লস্ক কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন, প্লঙ্গ 
বীমার সবস্তাসরত সববরণ সনপ্লে অপ্লন কযমন 
i. টিসপএ-র নাম 
ii. তাাঁর েেপে নম্বর 
iii. বীমাওারীর নাম, প্রভৃসত 
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ধ্াপ 2 

াপাতা প্রপ্লোচনীে তথেগুস েন ওপ্লর কযমন: 
i. করাক সনণসে 
ii. সঘসওৎা 
iii. সঘসওৎারত ডািাপ্লরর নাম 
iv. াপাতাপ্ল থাওার প্রস্তাসবত সেন ংঔো 
v. অনমুাসনও ঔরঘ 
এটা এওটা ফরমোপ্লট উপিাপন ওপ্লর, যাপ্লও বা ে কযালর অথরাইরজলন ফমপ 

ধ্াপ 3 

ওোলপ্ল থরাআপ্লচলন ফমস কেো তথেগুস ঔসতপ্লে কেপ্লঔ টিসপএ। পসসর লতস াবী 
 াপাতাপ্লর প্লঙ্গ যসে কওাপ্লনা ম্মত মূে তাসওা থাপ্লও কগুর পরীিা ওপ্লর 
টিসপএ সোপ্লন্ত কপৌাঁঙাে কয অপ্লেৌ ওোলপ্ল নপু্লমােন ওরা প্লব সওনা এবং যসে ে 
তাপ্ল ওত পসরমাণ থস নপু্লমােন ওরা প্লব। 
সোপ্লন্ত কপৌাঁঙাপ্লনার চনে টিসপএ অপ্লরা তথে ঘাআপ্লত পাপ্লর। সোন্ত কনো প্লে ককপ্ল 
ওাসবম্ব না ওপ্লর তা াপাতাপ্লও চাসনপ্লে কেো ে। 
অআঅরসডএ কল্থ আনুপ্লরন্স িোিাডস াআপ্লচলন কাআডাআপ্লনর অতাে েপু্লটা ফমসআ এঔন 
ঙ্গসতপূণস ওরা প্লেপ্লঙ; কলপ্লর পসরসলি কেঔুন।) 

ধ্াপ 4 
করাকীর াপাতাপ্ল সঘসওৎা প্ল, টিসপএ-র নপু্লমাসেত পসরমাণ থস করাকীর 
োওাউপ্লন্ট কক্রসডট সপ্লপ্লব চমা ে। নন-সট্রটপ্লমন্ট ঔরঘ  পসসর িীপ্লন চরুরী 
কওাপ্লনা কওা-কপ ওভার ওরপ্লত েেপ্লও সডপ্লপাসচট চমা ওরপ্লত বা প্লত পাপ্লর। 

ধ্াপ 5 

করাকীপ্লও যঔন াপাতা কথপ্লও ঙা ার মে অপ্লব, াপাতা করাকীর োওাউপ্লন্ট 
টিসপএ-র নপু্লমােন ওরা কক্রসডপ্লটর পসরমাণ ঔসতপ্লে কেঔপ্লবন বীমাে ওভার ওরা 
সঘসওৎার প্রওৃত মাু।  
কক্রসডট যসে ওম ে, ওোলপ্ল সঘসওৎার চনে াপাতা সতসরি কক্রসডপ্লটর 
নপু্লমােন ঘাে। 
টিসপএ কটা সবঘার সবপ্লিণ ওপ্লর সতসরি পসরমাণ থস নপু্লমােন ওপ্লর। 

ধ্াপ 6 
করাকী -গ্রাে ঘাচস  বন ওপ্লর াপাতা কথপ্লও ঙা া পাে। ডকুপ্লমপ্লন্টলন ম্পূণস 
ওরপ্লত তাপ্লও কক্লআম ফমস  সবপ্ল আ ওরপ্লত বা ে। 
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ধ্াপ 7 

াপাতা মস্ত ওাকচপত্র এওসত্রত ওপ্লর এবং সব প্রসক্রোওরপ্লণর চনে সনম্নসসঔত 
নসথপত্র টিসপএ-র ওাপ্লঙ কপল ওপ্লর: 
i. কক্লআম ফমস 
ii. সডঘাচস  ামাসর / োডসমলন কনাট 
iii. টিসপএ-র আুে ওরা করাকী / প্রস্তাবপ্লওর অআপ্লডসন্টসফপ্লওলন ওাডস  এবং সঘত্র 

পসরসঘসত পত্র 
iv. ঘূ ান্ত এওত্রীওৃত সব 
v. সবস্তাসরত সব 
vi. আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাটস  
vii. কপ্রসক্রপলন  ুপ্লির সব 
viii. টিসপএ-র পাঠাপ্লনা নপু্লমােন পত্র 

ধ্াপ 8 

টিসপএ কক্লআপ্লমর প্রপ্ল ওরপ্লব এবং সনম্নসসঔতগুসর মপ্লতা সবস্তাসরত সবে যাঘাআ ওপ্লর 
াপাতাপ্লও কপপ্লমন্ট কেোর চনে ুপাসরল ওরপ্লব: 
i. কয করাকীর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ সতসন কআ বেসিআ যার চনে ণপু্লমােন কেো 

প্লেপ্লঙ। 
ii. যার চনে নপু্লমােন ঘাো প্লেসঙ কআ পসরসিসতর চনেআ করাকীর সঘসওৎা 

ওরা প্লেপ্লঙ। 
iii. সঘসওৎার চনে বসভূস ত ঔু যসে সওঙু থাপ্লও, তার সঘসওৎার ঔরঘ সবপ্ল 

কনআ। 
iv. াপাতাপ্লও কয মস্ত ীমা কবাঁপ্লি কেো প্লেসঙ, তার বআ মানা প্লেসঙ। 
v. নীট প্রপ্লেে প্লথসর পসরমাণ কণনা ওরপ্লত াপাতাপ্লর প্লঙ্গ ম্মত টাসরফ করট 

মানা প্লেপ্লঙ। 

ওোলপ্ল কফসসটির পসরমাণ সনপ্লে কওাপ্লনা প্লন্ন কনআ। কফসসটির প্লবসাত্তম বেবার চানাটা 
কক্রতার কিপ্লত্র গুরুত্বপূণস। কনাট ওরার মপ্লতা পপ্লেন্টগুস প্লা:  

i. কক্রতাপ্লও বলেআ সনসশ্চত ওরপ্লত প্লব কয তাাঁর বীমার সবস্তাসরত সববরণ তাাঁর ওাপ্লঙ অপ্লঙ। 
এর মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ তাাঁর: 

 টিসপএ ওাডস  
 পসস ওসপ 
 ওভাপ্লরর লতস াবী প্রভৃসত 

যঔন এটা পাো যাপ্লব নাম, সতসন টিসপএ-র প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওরপ্লত পাপ্লরন (এওটা 24খন্টার 
কল্পাআপ্লনর মািেপ্লম)এবং সবস্তাসরত চানপ্লত ঘাআপ্লত পাপ্লরন। 

ii. কক্রতাপ্লও বলেআ কেপ্লঔ সনপ্লত প্লব কয তাাঁর সঘসওৎও তাাঁপ্লও কয াাপাতাপ্ল যাোর 
পরামলস সেপ্লেপ্লঙন কটা টিসপএ-র কনটোপ্লওস র মপ্লিে রপ্লেপ্লঙ সওনা। যসে না ে, তাপ্ল 
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টিসপএ-র কথপ্লও তাাঁপ্লও চানা চরুরী কয এআ িরপ্লনর সঘসওৎার চনে কঔাপ্লন সতসন 
ওোলপ্ল ুসবিার ুপ্লযাক পাপ্লবন সওনা। 

iii. তাাঁপ্লও সনসশ্চত ওরপ্লত প্লব কয প্রাও-নপু্লমােন ফপ্লমস কেো তথেগুস ঠিও। কওটা যসে 
স্পি না ে তপ্লব টিসপএ ওোলপ্ল ুসবিা স্বীওার ওরপ্লত পাপ্লরন থবা প্রশ্ন তুপ্লত 
পাপ্লরন। 

iv. তাাঁপ্লওআ সনসশ্চত ওরপ্লত প্লব কয াপাতাপ্লর ঘাচস গুস ীমার প্লঙ্গ ঙ্গসতপূণস কযমন রুম 
করন্ট বা ওোটারাপ্লক্টর মপ্লতা সবপ্লল সঘসওৎার ওোপগুস। 

    পসসপ্লত যা নপু্লমাসেত, সতসন তার কঘপ্লে অপ্লরা কবসল ঔরঘ ওরপ্লত ঘাআপ্ল, অপ্লক কথপ্লও 
এটা কচপ্লন কনোআ ভাপ্লা কয তাাঁপ্লও ঔরপ্লঘর ভাক সেপ্লত প্লব। 

v. াপাতা কথপ্লও ঙা া পাোর ওথা কক্রতাপ্লও অপ্লক কথপ্লও টিসপএ-কও চানাপ্লত প্লব এবং 
াপাতাপ্লও নপু্লরাি ওরপ্লত প্লব ঙা ার অপ্লক যসে কওাপ্লনা সতসরি নপু্লমােন াপ্লক 
তারচনে তারা কযন টিসপএ-র ওাপ্লঙ নপু্লমােন কঘপ্লে কনে। তাপ্লত করাকীপ্লও ওারপ্লণ 
াপাতাপ্ল কথপ্লও প্লপিা ওরপ্লত প্লব না। 

   এ ম্ভব কয কক্রতা এওটা াপাতাপ্ল ওোলপ্ল সঘসওৎার চনে অরসচ চানাপ্লন এবং 
এওটা নপু্লমােন সনপ্লন সওন্তু নে  কওাথা করাকীপ্লও ভসতস র সোন্ত কনো প্লা। এআ 
িরপ্লনর কিপ্লত্র, কক্রতাপ্লও বলেআ চানাপ্লত প্লব এবং াপাপ্লও বপ্লত প্লব যাপ্লত তারা 
টিসপএ-কও চাসনপ্লে কেে কয ওোলপ্লপ্লর নপু্লমােন বেবহৃত প্লচ্ছ না। 

   যসে এমনটাআ ওরা ে কয পসরমাণ থস নপু্লমাসেত প্লেপ্লঙ কক্রতার পসসপ্লত তা ব্লও প্লে 
কযপ্লত পাপ্লর এবং পরবতী অরসচর নপু্লরাি অটপ্লও কযপ্লত পাপ্লর। 

 

C. স্বাস্থয বীমা ক্রেইরমর ডকুরমরন্টলন বা েক্ষ রচনা 

স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর প্রপ্লসংপ্লের চনে প্রঘুর ওাকচপত্র েরওার, অপ্লকআ কযমনটা বোঔো ওরা 
প্লেপ্লঙ। প্রসতটি নসথআ েটুি মূ প্রপ্লশ্নর উত্তর সেপ্লে ােতা ওরপ্লব বপ্ল মপ্লন ে - গ্রােতা (এটা 
সও প্রপ্লেে?) এবং কক্লআপ্লমর পসরমাণ (ওত?)। 

এআ সবভাকটি পসরষ্কার ওপ্লর বোঔো ওরপ্লব কক্রতাপ্লও কয নসথপত্রগুস চমা সেপ্লত প্লব তার প্রপ্লতেওটির 
ঘাসো  সবেবস্তু: 

1. ক্ষডচাজপ  ামাক্ষর 

সডঘাচস  ামাসরপ্লও বা কযপ্লত পাপ্লর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপণূস ডকুপ্লমন্ট যা এওটা স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর 
প্রসক্রোে চরুরী। এর মপ্লিে করাকীর বিা  সঘসওৎার কসতপ্রওৃসত ম্পপ্লওস  ম্পূণস তপ্লথের 
সবস্তাসরত সববরণ থাপ্লও। 

সডঘাচস  াটিস সফপ্লওপ্লট বেআ থাওপ্লত প্লব: 

1. করাকীর নাম 
2. কটসপ্লফান নম্বর / কমাবাআ নম্বর 
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3. অআসপসড নম্বর 
4. োডসমলন নম্বর 
5. সঘসওৎারত ওনাপ্লল্টপ্লন্টর নাম, কযাকাপ্লযাপ্লকর নম্বর  সডপাটস প্লমন্ট / কস্পলাসটি 
6. মে  োডসমলপ্লনর তাসরঔ 
7. মে  সডঘাপ্লচস র তাসরঔ 
8. এমএস নম্বর / এফঅআঅর নম্বর 
9. ভসতস র মে প্রসভলনা বা লতস ািীন করাকসনণসে 

10. সডঘাপ্লচস র মে ঘূ ান্ত করাকসনণসে 
11. ঘূ ান্ত করাকসনণসপ্লের চনে ওতৃস পপ্লির ুপাসরল মপ্লতা অআসসড-10 কওাড(মূ) বা নোনে 

কওাডগুস 
12. ভসতস র কমোে  ওারণ  সভপ্লযাক উপিাপনা 
13. উপিাসপত ুিতার ংসিপ্ত সববরণ 
14. ভসতস র মে লারীসরও পরীিাে কমা মূ ফাফ 
15. মােওাসি, তামাও কবন বা মােপ্লওর পবেবাপ্লরর যসে কওাপ্লনা আসতা থাপ্লও 
16. যসে উপ্লেঔপ্লযাকে কওাপ্লনা তীত কমসডওো বা প্লস্ত্রাপঘাপ্লরর আসতা থাপ্লও 
17. করাকসনণসে বা সঘসওৎার প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও বা উপ্লেঔপ্লযাকে পাসরবাসরও আসতা 
18. াপাতাপ্ল থাওার মে মূ আনপ্লভসিপ্লকলনগুসর ংসিপ্ত সববরণ 
19. াাপাতাপ্লর কওাস, চটিতা, যসে কতমন সওঙু থাপ্লও  
20. সডঘাপ্লচস র মে পরামলস 
21. সঘসওৎারত ওনাপ্লল্টন্ট / নপু্লমাসেত টিম ডক্টপ্লরর নাম  স্বাির 
22. করাকী / োপ্লটপ্লিপ্লন্টর নাম  স্বাির 

ভাপ্লাভাপ্লব কঔা এওটা সডঘাচস  ামাসর কক্লআম প্রপ্লসং ওমীপ্লের ুিতা / অখাত  সঘসওৎার 
কসতপ্রওৃসত বছুপ্লত বোপওভাপ্লব াাযে ওপ্লর, এভাপ্লবআ মীমাংার প্রসক্রো দ্রুত ে। অআঅরসডএ 
িোিাডস াআপ্লচল কাআডাআনপ্লর মপ্লিে থাপ্লও কক্লআপ্লমর ওাযসওরী প্রপ্লসংপ্লের চনে সডঘাচস  ামাসরর 
চনে প্রস্তাসবত সবেবস্তু।  

সডঘাচস  ামাসর বমপ্লেআ সরসচনা ঘাো ে। 

2. ইনরভক্ষস্টরগলন ক্ষররপাটপ  

আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাটস গুস করাক সনণসে  সঘসওৎার তুনাে ােতা ওপ্লর, এভাপ্লবআ বাস্তব 
বিাটা বছুপ্লত প্রপ্লোচনীে তথে কযাকাে যা সঘসওৎাপ্লও ম্পােন ওপ্লরপ্লঙ এবং াপাতাপ্ল ভসতস  
থাওাওাীন কয গ্রকসত প্লেপ্লঙ। 

আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাপ্লটস  ািারণত থাপ্লও:  

a) রি পরীিার সরপ্লপাটস গুস; 

b) এক্সপ্লর সরপ্লপাটস গুস; 

c) স্কোন সরপ্লপাটস গুস  

d) বাপ্লোপস সরপ্লপাটস গুস 
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মস্ত আনপ্লভসিপ্লকলন সরপ্লপাপ্লটস  থাপ্লও নাম, বে, সঙ্গ, কটপ্লির তাসরঔ প্রভৃসত এবং ািারণত 
এগুসর সরসচনা সেপ্লত ে। সনসেসি নপু্লরাপ্লির সভসত্তপ্লত বীমাওারী এক্স-কর  নোনে সফল্ম 
কক্রতাপ্লও কফরত সেপ্লত পাপ্লরন। 

3. একক্ষত্রত  ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষব: 

এআ নসথটাআ সোন্ত ওপ্লর বীমা পসসর অতাে ওী কেো প্রপ্লোচন। অপ্লক সবপ্লর কওাপ্লনা 
িোিাডস  ফরমোট সঙ না, তপ্লব অআঅরসডএঅআ মান সনিসারণ সনপ্লেসলওা এওত্রীভূত  সবস্তাসরত 
সবপ্লর ফরমোট প্রোন ওপ্লরপ্লঙ। ঙাত্রঙাত্রীপ্লের পরামলস কেো প্লচ্ছ তাাঁরা কযন অআঅরসডএঅআ 
প্লেবাআপ্লট উপব্ধ সববরণ বপু্লছ কনন। 

এওত্রীভূত সব কযমন ামসগ্রও ঙসবটা তুপ্ল িপ্লর, সবস্তাসরত সব কেপ্লব কব্রও অপ নুাপ্লর, 
করফাপ্লরন্স কওাড । 

সবস্তাসরত সব ওাপ্লচ াসকপ্লে -প্রপ্লেে ঔরঘগুসর যাঘাআ ওরা ে, কযঔাপ্লন -গ্রাে ঔরঘগুস 
সমসপ্লে ঔরঘ ঔাত কথপ্লও বাে কেো ে। 

সবগুস বলেআ অ কপপ্লত প্লব। 

4. ক্রপরমন্ট প্রাক্ষপ্ত : 

িসতপূরপ্লণর ঘুসি সপ্লপ্লব এওটা স্বািে বীমা কক্লআম পসরপ্ললাপ্লির চনে াপাতাপ্ল কয টাওা কেো 
প্লেপ্লঙ, াপাতা কথপ্লও তার এওটা অনষু্ঠাসনও প্রাসপ্ত  েরওার প্লব। 

কয থস কেো প্লব সবপ্লর কমাট প্লের প্লঙ্গ তা কমা েরওার, প্লনও াপাতাআ প্রপ্লেে প্লথসর 
উপর ঙা  সেপ্লে থাপ্লও। এআ িরপ্লনর কিপ্লত্র বীমাওারীপ্লও সেপ্লত বা প্লব করাকীর তরপ্লফ কেো কআ 
প্রওৃত পসরমাণ থসআ। 

সরসপ্লে নাম্বার  থবা িোম্প থাওা উসঘত এবং এটা সরসচনাআ কপল ওরপ্লত ে। 

5. ক্রেইম ফমপ 

কক্লআম ফমস প্লা কক্লআম প্রসক্রোর চনে অনষু্ঠাসনও  অআনী অরসচ এবং কক্রতার স্বাির  এটা 
অটাআ কপল ওরপ্লত ে। এঔন কক্লআম ফপ্লমস মাপওাঠি ঠিও ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ অআঅরসডএঅআ এবং 
সবসৃ্ততভাপ্লব তার মপ্লিে থাপ্লও: 

a) প্রাথসমও বীমাওৃপ্লতর সববরণ  পসস নম্বর যার িীপ্লন কক্লআম ওরা প্লেপ্লঙ। 

b) বীমা আসতাপ্লর সববরণ 

c) াপাতাপ্ল ভসতস  ো বীমাওৃত বেসির সববরণ। 

d) াপাতাপ্ল থাওার সববরণ কযমন াপাতা, রুপ্লমর ওোটাপ্লকাসর, ভসতস   সডঘাপ্লচস র 
তাসরঔ  মে, েখুসটনার কিপ্লত্র পসুপ্লও চানাপ্লনা প্লেপ্লঙ সওনা, কমসডসপ্লনর িরন প্রভৃসত। 

e) কক্লআপ্লমর সববরণ যার চনে াপাতাপ্ল থাওপ্লত প্লেপ্লঙ, ঔরপ্লঘর কব্রও অপ, াপাতাপ্ল 
থাওার পূবস  পরবতী পবস, কক্লআম ওরা ব  প্লের সববরণ । 

f) চপু্ল  কেো সবগুসর সববরণ 
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g) নপু্লমাসেত কক্লআপ্লমর টাওা পাঠাপ্লনার চনে প্রাথসমও বীমাওৃপ্লতর বোে োওাউপ্লন্টর সববরণ 

h) বীমাওৃপ্লতর কথপ্লও প্রজ্ঞাপণ। 

করাক, সঘসওৎা প্রভৃসতর তথে ঙা া বীমাওৃত বেসির কথপ্লও কখাণা বা প্রজ্ঞাপণ অআনী প্লথস 
কক্লআম ফপ্লমসর বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস নসথ। 

এটাআ প্লা কআ প্রজ্ঞাপণ যা কক্লআপ্লম "পরম র ক্ষবশ্বার মতবাে" প্রপ্লোক ওপ্লর, যা সঙ্ঘত 
প্ল পসসর অতাে সমথো বণসনার িারা প্রপ্লোক প্লব। 

6. পক্ষরক্ষচক্ষত প্রমাণপত্র 

অমাপ্লের চীবপ্লনর সবসভন্ন ওাপ্লচ পসরসঘসত প্রমাণপপ্লত্রর বেবার কবপ্ল  যাোে, পসরসঘসতর ািারণ 
প্রমাণপত্র এওটা গুরুত্বপূণস উপ্লেলে পান ওপ্লর – তার যাঘাআ ওরা কয অপ্লেৌ কআ বেসি ওভারওৃত 
সওনা  তাাঁর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ সওনা এবং সতসনআ কআ বেসি সওনা যাাঁর সঘসওৎা প্লেপ্লঙ। 

ািারণত কয পসরসঘসত পত্র ঘাো প্লত পাপ্লর : 

a) কভাটার অআপ্লডসন্টটি ওাডস  

b) িাআসভং াআপ্লন্স 

c) পোন ওাডস  

d) অিার ওাডস  প্রভৃসত 

পসরঘে প্রমাণপপ্লত্রর চনে ও াওস র ফপ্ল ওোপ্ল কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র ঙদ্মপ্লবলী চাসোসতর ম্ভাবনা 
উপ্লেঔপ্লযাকেভাপ্লব ওসমপ্লে সেপ্লেপ্লঙ ওারণ াপাতাপ্ল ভসতস  অপ্লক পসরসঘসত প্রমাণপত্র ঘাো ে, 
াপাতাপ্লরআ এটা যাঘাআ ওরা ওতস বে এবং কটা বীমাওারী বা টিসপএ-র ওাপ্লঙ কপল ওরা।  

পসরপ্ললাি কক্লআপ্লম, পসরসঘসত প্রমাণপপ্লত্রর েরওার ঔাসনওটা ওম। 

7. ক্ষনক্ষেপ ষ্ট ক্রেইরমর ারপি নক্ষথপত্র 

সওঙু সনসেসি িরপ্লনর কক্লআম রপ্লেপ্লঙ, উপপ্লর যা বসণসত রপ্লেপ্লঙ তার বাআপ্লর সতসরি নসথপত্র েরওার 
পপ্ল । কগুস প্লা : 

a) েখুসটনা কক্লআম, কযঔাপ্লন এফঅআঅর বা সনবসেত থানাে াপাতাপ্লর আুে ওরা কমসডপ্লওা-
সকা াটিস সফপ্লওট েরওার প প্লত পাপ্লর। এপ্লত েখুসটনার ওারণ বা থাপ্লও এবং ট্রাসফও 
েখুসটনার কিপ্লত্র কআ বেসি মে কঔপ্লে সঙপ্লন সওনা চানা যাে। 

b) চটি বা ঘ া মপূ্লের কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কও আপ্লিার কপপার। আপ্লিার কও কপপার বা কও 
লীট প্লা এওটা ডকুপ্লমন্ট যা াপাতাপ্লর সেপ্লও রিণাপ্লবিণ ওরা ে, কযঔাপ্লন াপাতাপ্ল 
ভসতস  থাওাওাীন ককাট পপ্লবস করাকীপ্লও কয মস্ত সঘসওৎা কেো প্লেপ্লঙ তার প্রসতসেপ্লনর 
সবস্তাসরত সববরণ থাপ্লও। 

c) কযঔাপ্লন প্রপ্লযাচে কঔাপ্লন ডাোসস / কওপ্লমাপ্লথরাসপ / সফসপ্লথরাসপর ঘাটস । 

d) সপটা করসচপ্লেলন াটিস সফপ্লওট, কযঔাপ্লন সপটাপ্লর ংজ্ঞার প্লঙ্গ সমসপ্লে কেঔা চরুরী।  



 

259 

কক্লআম টিম এওটা কক্লআম প্রপ্ল ওরার চনে সনসেসি আন্টানসা ডকুপ্লমন্ট ফরমোট বেবার ওপ্লর থাপ্লও। 
এগুস প্লা: 

i. নসথপত্র যাঘাআপ্লের কঘওসি, 

ii. সু্ক্রটিসন / কপ্লটপ্লমন্ট লীট, 

iii. কওাোসটি কঘও / ওপ্লন্ট্রা ফরমোট 

এআ ফরমোটগুস যসে মস্ত বীমাওারীর ওাপ্লঙ এওআ িরপ্লনর ে না, অুন ািারণ সবেবস্তুর 
এওটা নমনুা সেপ্লে নসথপত্রগুসর উপ্লেলে কেপ্লঔ কনো যাও। 

ক্রটক্ষব  2 . 2 

1.  

ডকুরমন্ট 

ক্রভক্ষরক্ষফরকলন 
লীট 

বগুসর মপ্লিে এটাআ প্লা রতম, প্রাপ্ত নসথপপ্লত্রর তাসওাে এওটা কঘও 
মাওস  থাপ্লও যাপ্লত কনাট রাঔা যাে কয এআ এআগুস কক্রতা কপল ওপ্লরপ্লঙন। 
সওঙু বীমাওারী প্রাসপ্ত স্বীওার সপ্লপ্লব কক্রতাপ্লও এওটা প্রসতসসপ সেপ্লত পাপ্লর।  

2.  
ক্ষক্ষকউক্ষরট/প্রর 
লীট 

ািারণত এটা এওটা সঙ্গ লীট কযঔাপ্লন ককাটা প্রপ্লসং কনাটগুস িপ্লর 
রাঔা থাপ্লও। 
a) কক্রতার নাম  অআসড নম্বর 
b) কক্লআম নম্বর, কক্লআপ্লমর ওাকচপত্র প্রাসপ্তর তাসরঔ 
c) পসস ংক্রান্ত ংসিপ্ত সববরণী, নপু্লচ্ছে 64VB-এ ম্মসত 
d) বীমাওৃত রাসল এবং বীমাওৃত রাসলর দ্বেবার 
e) াপাতাপ্ল ভসতস   কঔান কথপ্লও ঙা া পাোর তাসরঔ 
f) করাক সনণসে  সঘসওৎা 
g) তার কথপ্লও কক্লআম গ্রােতা / ওারণ  প্রপ্লসং মন্তবে 
h) কক্লআপ্লমর পসরমাণ কণনা 
i) তাসরঔ  কক্লআম ঘাঘ  যারা প্রসক্রো ওপ্লরপ্লঙন তাপ্লের নাম 

3.  
গুণমাণ পরীিা/ 
ক্ষনয়ন্ত্রণ ফরমযাট 

কক্লআম োিার ঙা া যারা কক্লআপ্লমর কঘসওংপ্লের চনে ফাআনা কঘও বা 
কওাোটিটি ওপ্লন্ট্রা ফরমোট 
কঘওসি  কক্লআম সু্ক্রটিসন কওাপ্লশ্চসনোর ঙা া, কওাোসটি ওপ্লন্ট্রা/ সডট 
ফরমোট ন্তভুস ি প্লব কয ংক্রান্ত তপ্লথের প্লঙ্গ তা প্লা:  
a) কক্লআপ্লমর মীমাংা 
b) কক্লআম প্রতোঔোন বা 
c) সতসরি তপ্লথের চনে নপু্লরাি 
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সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে আন-কপপ্ললপ্লন্টর মস্ত সঘসওৎার সববরণ ংক্রান্ত কওান নসথপত্রটি াপাতাপ্ল 
করপ্লঔ কেো ে ? 

I. নুোন সরপ্লপাটস  

II. কটপ্লমন্ট লীট বা মীমাংা পত্র  

III. কও কপপার 

IV. সপটা করসচপ্লেলন াটিস সফপ্লওট 

 

 

D. ক্রেইম ভাণ্ডার 

1. জক্ষমরয় রাখা 

এর মাপ্লন মস্ত কক্লআপ্লমর চনে কক্লআপ্লমর িোটাপ্লর সভসত্তপ্লত বীমাওারীর বআপ্লত প্লথসর ংিান িপ্লর 
রাঔা। এটা ঔুব চ মপ্লন প্ল এআ মচতু রাঔার বোপাপ্লর যপ্লথিআ তওস তা েরওার – থস চমার 
রাঔার ওাপ্লচ কয কওাপ্লনা ভু বীমাওারীর াভ  চ্ছতা মাসচস ন সপ্লপ্লব প্রভাব কফপ্ল। 

অচপ্লওর প্রপ্লসং সপ্লিম কয কওাপ্লনা মপ্লে মচতু ভাণ্ডাপ্লরর পসরমাণ সপ্লব ওরার ামথসে ততসর 
ওপ্লরপ্লঙ। 

ক্ষনরজরক যাচাই  3 

মস্ত কক্লআপ্লমর চনে কক্লআপ্লমর িোটাপ্লর সভসত্তপ্লত বীমাওারীর বআপ্লত প্লথসর ংিান িপ্লর রাঔা 
________ বপ্ল পসরসঘত। 

I. পুসং 

II. প্রসভলসনং 

III. সরচাসভস ং বা মচতু রাঔা 

IV. সবসনপ্লোক ওরা 

 

 

 

 

 

E. থাডপ  পাটপ  অযাডক্ষমক্ষনরেটর (টক্ষপএ)-র ভূক্ষমকা 

1. ভাররতর টক্ষপএ প্রচন 
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কবরওারী কিপ্লত্রর চনে বীমা কিত্রপ্লও ঔুপ্ল কেো ে 2000াপ্ল। এরআমপ্লিে নতুন নতুন পণে ঘা ু
োে স্বািেপসরপ্লবা পপ্লণের চনে ঘাসো কবপ্ল  ককপ্লঙ। তাআ স্বািে বীমাে সবক্রে-পরবতী 
পসরপ্লবার চনে এওটা ঘোপ্লন ঘারু চনে প্রপ্লোচন নভুব প্লত থাপ্লও। এপ্লতআ কপলাোর থাডস  
পাটিস  োডসমসনপ্লেটপ্লরর ুপ্লযাক ততসর ে। 

এটা কেপ্লঔআ বীমা সনেন্ত্রও  কডপ্লভপপ্লমন্ট থসরটি বাচাপ্লর অআঅরসডএঅআ-এর াআপ্লপ্লন্সর িীপ্লন 
টিসপএ নপু্লমােন ওরা ঘা ুওপ্লর, লতস  নযুােী 2001-এর 17আ কপ্লেম্বপ্লরর সবজ্ঞসপ্ত নযুােী 
এপ্লের অআঅরসডএঅআ (থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর – স্বািে বীমা) সবসি, 2001 কমপ্লন ঘপ্লত 
ে। 

ংজ্ঞা 

সবসি নযুােী, 

‘‘থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর বা টিসপএ মাপ্লন প্লা অআঅরসডএঅআ (থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটর – 
স্বািে বীমা) সবসি, 2001-র িীপ্লন ওতৃস পপ্লির াআপ্লন্সপ্রাপ্ত কয কওাপ্লনা বেসি এবং সযসন বীমা 
কওাম্পাসনর কেো সফ বা পাসরিসমপ্লওর সবসনমপ্লে স্বািে পসরপ্লবা কযাকাপ্লনার ওাপ্লচ যিু থাপ্লওন। 

‘‘টিসপএ-র মািেপ্লম স্বািে পসরপ্লবা’’ বপ্লত কবাছাে এওচন টিসপএ স্বািে বীমা ংক্রান্ত ঘুসির 
অতাে এওচন বীমাওারীপ্লও কয পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও সওন্তু এওটা বীমা কওাম্পাসনর বেবাে 
ন্তভুস ি ে না বা প্রতেি বা পপ্লরািভাপ্লব স্বািে বীমা বেবার ো ওপ্লর না থবা কক্লআম 
স্বীওার বা প্রতোঔোপ্লনর সবপ্লে সোন্ত কনে না। 

এআ ভাপ্লবআ বীমা পসস সবসক্র  আুের পরআ টিসপএ পসরপ্লবার ুপ্লযাক ততসর ে। বীমাওারী যসে 
টিসপএ-কের বেনার না ওপ্লর তাপ্ল এআ পসরপ্লবাগুস আন-াউ 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 বেবহৃত প্ল বীমাওারী কক্রতা  পসস ম্পপ্লওস  
তথে টিসপএ-কও কেে। 

c) টিসপএ েেপ্লের (কযঔাপ্লন প্রস্তাবও বেসি পসস সনপ্লচ্ছন  কআ পসসর িীপ্লন কয 
েেপ্লের ওভার ওরা প্লচ্ছ) তাসওাবে ওপ্লর এবং সফসচওা বা আপ্লক্ট্রসনও ভাপ্লব 
েেপ্লের সঘসহ্নতওরপ্লনর চনে এওটা ওাডস  আুে ওরপ্লত পাপ্লর। 

d) টিসপএ-র েেপে বেবহৃত ওোলপ্ল ুসবিা কনোর চনে, পালাপাসল যঔন কওাপ্লনা 
েপ্লের াপাতাপ্ল ভসতস প্লত ে বা ওভারওৃত সঘসওৎা সনপ্লত ে তঔন কক্লআম 
প্রসক্রোওরপ্লনর চনে এটা ওাপ্লচ াপ্লক। 

e) টিসপএ কক্লআম বা ওোলপ্লপ্লচর নপু্লরাি প্রসক্রো ওপ্লর এবং বীমাওারী প্লঙ্গ ঘুসি মপ্লতা 
মেীমার মপ্লিে পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও। 

কয ওাট-ফ পপ্লেন্ট কথপ্লও টিসপএ-র ভূসমওা শুরু ে তা প্লা পসরপ্লবাোতা ত্ত্বা সপ্লপ্লব টিসপএ-
র নাপ্লম পসস বন্টপ্লনর মূুতস টি। ককাটা পসস কমোে চপু্ল আ পসরপ্লবা োন প্রপ্লোচন এবং অপ্লরা 
সওঙুটা মেীমা যা এওটা কক্লআম সরপ্লপাটস  ওরার চনে পসসর অতাে নপু্লমােন ওরা ে।  
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যঔন াচার াচার পসসর পসরপ্লবা কেো ে, এআ ওাচটা প্লা িারাবাসও, সবপ্ললত যঔন 
এওআ পসসর পুননসবীওরণ ে  এওআ টিসপএ পসসর পসরপ্লবা কেে। 

3. থাডপ  পাটপ  অযাডক্ষমক্ষনরেলন (টক্ষপএ)-র উরেলয 

স্বািে বীমাে থাডস  পাটিস  োডসমসনপ্লেটপ্লরর িারণাটি বা কযপ্লত পাপ্লর সনম্নসসঔত উপ্লেলেগুস ৃসি 
ওপ্লরপ্লঙ: 

a) প্রপ্লোচপ্লনর মে ম্ভাবে বরওমভাপ্লব স্বািে বীমার এওচন কক্রতাপ্লও পসরপ্লবা কেো 
চতর ওরপ্লত। 

b) কনটোপ্লওস  থাওা াপাতাপ্ল বীমাওৃত করাকীর চনে ওোলপ্ল সঘসওৎার অপ্লোচন ওরপ্লত। 

c) কপল ওরা নসথপত্র  বীমা কওাম্পাসনর পেসত  সনপ্লেস সলওা নুাপ্লর কক্রতার কক্লআম নোযে 
 দ্রুত সনষ্পসত্ত ওরপ্লত। 

d) স্বািে বীমা কক্লআম  ংসিি পসরপ্লবা ামাপ্লত ওাযসওরী সবপ্ললজ্ঞ ততসর ওরপ্লত। 

e) মেমপ্লতা  ঠিও উপাপ্লে কক্রতাপ্লও া া সেপ্লত। 

f) এমন এওটা পসরপ্লবল ততসর ওরপ্লত কযঔাপ্লন এওচন বীমাওৃত বেসির যার িে এওটা 
যুসিঙ্গত ঔরপ্লঘ ভাপ্লা মাপ্লনর স্বািে পসরপ্লবা কপপ্লত িম ে এবং   

g) করাকার, ঔরঘ, প্রসক্রো, থাওার কমোে প্রভৃসত প্রাসঙ্গও তথে ততসর/ক্রমানুাপ্লর াচাপ্লত 
াাযে ওরপ্লত 

4. বীমাকারী  টক্ষপএ-র মরধ্য ম্পকপ  

বহু বীমাওারী টিসপএ-র পসরপ্লবা ওাপ্লচ াকাে স্বািে বীমা পসসর সবসক্রে-পরবতী পসরপ্লবার 
চনে, অবার সওঙু বীমাওারী, সবপ্লল ওপ্লর চীবন বীমা কক্টর কথপ্লও অা বীমাওারীরা এওচন 
টিসপএ-র ােতা কনে, তারা এটা ওাপ্লচ াকাে প্রাও-পসস কমসডওো কঘও-অপ পসরপ্লবার 
চনে। 

এওচন বীমাওারী  টিসপএ-র মপ্লিে ম্পওস টা প্লা ঘুসির িীন কযঔাপ্লন ঘাসো  প্রসক্রোর 
িাপগুস সেপ্লে ঘুসিটা ততসর ে। অআঅরসডএঅআ কল্থ আনুপ্লরন্স িোিাডস াআপ্লচলন কাআডাআন এঔন 
টিসপএ এবং বীমা কওাম্পাসনর মপ্লিে ঘুসির চনে পরামলস মত িোিাডস  িারার এওটা কপ্লটর কযাকান 
কেে  সনপ্লেস সলওা কেে। 

টিসপএ-র কথপ্লও এওচন বীমাওারী কয পসরপ্লবাগুস অলা ওপ্লর থাপ্লও, কগুস প্লা সনম্নরূপ: 

A. ক্রনটয়াক্ষকপ ং পক্ষররবার ক্রযাগানোর 

কেলচপু্ল  াপাতাগুসর এওটা কনটোপ্লওস র প্লঙ্গ টিসপএ ম্পওস  িাপন ওরপ্লব বপ্ল অলা ওরা ে, 
যার িে প্লব বীমাওৃত বেসিপ্লও স্বািে কক্লআপ্লমর চনে ওোলপ্ল কক্লআম কপপ্লমপ্লন্টর ুসবিা কযাকাপ্লনা। 
অআঅরসডএঅআ-র াম্প্রসতও সনপ্লেস সলওাে ম্পওস টা শুিুমাত্র টিসপএ এবং পসরপ্লবার কযাকানোপ্লরর 
মপ্লিে না কথপ্লও বীমাওারী  সত্রপাসিও ো চরুরী। 
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সবসভন্ন সপটাাআপ্লচলন প্রসক্রোর চনে তারা ভাপ্লা সনিসাসরত ার সনপ্লে ের ওাওস ওপ্লর এবং 
এআ িরপ্লনর কনটোপ্লওস র াপাতা কথপ্লও পাো পোপ্লওচগুস বীমাওৃত  বীমাওারীর ঔরঘ 
ওমাে।  

B. ক ক্রন্টার াক্ষভপ  

টিসপএ ািারণত এওটা ওপ্লন্টার ঘাাে কযঔাপ্লন কটা-সি নম্বরগুস সেপ্লে রাত, প্তাান্ত  ঙুটির 
সেন  বমে থসাৎ 24*7*365 কযাকাপ্লযাক ওরা যাে। টিসপএ-র ও কন্টার কয ম্পসওস ত 
তথেগুস চানাে: 

a) পসসর িীপ্লন ওভাপ্লরচ  কবসনসফট বা ুসবিা। 

b) স্বািে কক্লআম ম্পসওস ত পেসত  প্রসক্রো। 

c) পসরপ্লবা  ওোলপ্ল সপটাাআপ্লচলন ম্পসওস ত সনপ্লেস সলওা। 

d) কনটোওস  াপাতাগুস ম্পপ্লওস  তথে। 

e) পসসর অতাে উপব্ধ বাসও থাওা বীমাওৃত রাসল ম্পসওস ত তথে। 

f) কক্লআম িোটাপ্লর তথে। 

g) কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র না পাো নসথপপ্লত্রর সবপ্লে পরামলস।  

এওটা চাতীে কটা সি নম্বর সেপ্লে ও কন্টার উপভে ো উসঘত এবং কক্রতা ািারনত কয 
প্রিান প্রিান ভাাে ওথা বপ্লন কআ ভাাে কক্রতা পসরপ্লবা ওমীর ওথা বপ্লত পারা উসঘত। 
বলেআ এআ সবস্তাসরত সবেগুস বীমাওারও  তাপ্লের টিসপএ-র মপ্লিে ঘুসির মািেপ্লম পসরঘাসত 
ো উসঘত। 

C. কযালর অযারক্স পক্ষররবা 

ংজ্ঞা 

 ‘‘ওোলপ্ল কফসসটি’’ মাপ্লন প্লা এমন এওটা ুসবিা যা বীমাওারী বীমাওৃতপ্লও সেপ্লে থাপ্লও 
কযঔাপ্লন পসসর লতস াবীর নযুােী কপপ্লমন্ট, বীমাওৃতর সঘসওৎা ঔরঘ বীমাওারী প্রাও-স্বীওৃত 
মপ্লতা রাসর কনটোওস  কযাকানোরপ্লও সেপ্লে কেে। 

এআ পসরপ্লবা কযাকাপ্লত ঘুসির িীপ্লন বীমাওারীরা প্রপ্লোচনীেতাগুস প্লা: 

a) পসস ংক্রান্ত মস্ত তথে, টিসপএ-র ওাপ্লঙ পাো কযপ্লতআ প্লব। টিসপএ-কও এটা কেো 
বীমাওারীর ওতস বে। 

b) পসসপ্লত ন্তভুস ি েেপ্লের সবপ্লে তথে কওাপ্লনা ভু বা খাটসত ঙা াআ উপব্ধ  ুভ 
ো উসঘত। 

c) বীমাওৃত বেসিপ্লের বলেআ এওটা অআপ্লডসন্টটি ওাডস  বা পসরঘে পত্র প্লঙ্গ রাঔপ্লত প্লব যা 
তাাঁপ্লের পসস  টিসপএ-র প্লঙ্গ ম্বে িাপন ওরপ্লব। অআপ্লডসন্টটি ওাডস টা টিসপএ-কওআ আুে 
ওরপ্লত প্লব এওটা ম্মত ফরমোপ্লট, এওটা যুসিঙ্গত মপ্লের মপ্লিে েপ্লের ওাপ্লঙ কটা 
কপৌাঁঙপ্লত প্লব এবং পসসর ককাটা কমোপ্লেআ কটা তবি থাওা উসঘত। 
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d) টিসপএ-কও বলেআ াপাতাপ্লও এওটা সপ্র-থরাআপ্লচলন বা এওটি কটার ব কোরাসন্ট 
আুে ওরপ্লত প্লব, এটা প্লব ওোলপ্ল ুসবিার চনে অসরপ্লচপ্লত কযাকাপ্লনা তপ্লথের সভসত্তপ্লত। 
ুিতার প্রওৃসত, প্রস্তাসবত সঘসওৎা  চস ত ঔরঘ বপু্লছ সনপ্লত এটা অপ্লরা তথে ঘাআপ্লত 
পাপ্লর। 

e) তথে কযঔাপ্লন স্পি নে বা উপব্ধ নে, টিসপএ কঔাপ্লন ওোলপ্লপ্লর অরসচ ঔাসরচ ওপ্লর 
সেপ্লত পাপ্লর, স্পি ওপ্লর কেে কয ওোলপ্ল ুসবিার প্রতোঔোনপ্লও সঘসওৎার প্রতোঔোন বপ্ল 
িরা উসঘত নে। েে থস প্রোন ওপ্লর পপ্লর এওটা কক্লআম ফাআ ওরপ্লত পাপ্লরন, যা 
পপ্লর তার কযাকেতার সভসত্তপ্লত সবপ্লবসঘত প্লব।।  

f) অপতওাীন কিপ্লত্র ভসতস  োর 24খন্টার মপ্লিে চানাপ্লনা উসঘত এবং ওোলপ্ল ংক্রান্ত 
সোন্ত চাসনপ্লে কেো েরওার। 

D. ক্রেতা ম্পকপ   ক্রযাগারযাগ বযবস্থাপনা 

টিসপএ-কও এওটা সবপ্লল বেবিার কযাকান সেপ্লত ে, যার মািেপ্লম কক্রতা তাাঁর সভপ্লযাক চানাপ্লত 
পাপ্লরন। স্বািে বীমার কক্লআম ঔসতপ্লে কেঔা  তা যাঘাআ ওরা ঔুবআ েরওারী। এ িে ওরা যাে 
কয স্বািে বীমা কক্লআপ্লমর সওঙু লতাংল প্রতোঔোত ে কযগুস পসসর লপ্লতস র মপ্লিে পপ্ল  না।  

এরআ প্লঙ্গ প্রাে মস্ত স্বািে বীমা কক্লআপ্লম কক্লআপ্লমর ঔাসনওটা থস ঙাাঁটাআ ে। এআ ঙাাঁটাআটা কক্রতার 
প্লন্তাপ্লর ওারণ ে, সবপ্লল ওপ্লর কযঔাপ্লন ঙাাঁটাআ বা প্রতোঔোপ্লনর ওারণ যথাযথভাপ্লব কক্রতাপ্লও 
বোঔো ওরা ে না। 

যত দ্রুত ম্ভব এআ িরপ্লনর সভপ্লযাপ্লকর মািান সনসশ্চত ওরপ্লতা বীমাওারীর টিসপএ=কও েরওার 
পপ্লর যাপ্লের এওটা ওাযসওরী সভপ্লযাক কমটানর বেবিাপনা রপ্লেপ্লঙ। 

E. ক্ষবক্ষং পক্ষররবা 

সবসং পসরপ্লবার িীপ্লন বীমাওারী টিসপএ-র কথপ্লও সতনটি ওাচ অলা ওপ্লর থাপ্লও: 

a) িোিাডস াআচড সবসং পোটানস যা বীমাওারীপ্লও মূে সনিসারপ্লণর পালাপাসল সবসভন্ন ঔাপ্লতর 
অতাে ওভাপ্লরচ বেবাপ্লরর সবপ্লিণ ওরপ্লত াাযে ওপ্লর। 

b) কয থস িাযস ওরা প্লেপ্লঙ তা করাপ্লকর চনে চরুরী সঘসওৎার  প্লঙ্গ প্রাসঙ্গও, তা 
সনসশ্চতওরণ।  

c) ডােকনস  প্রসসডর কওাড অেত্ত্ব ওরা ে যাপ্লত চাতীে বা অন্তচস াসতও মাপ্লনর প্লঙ্গ 
ঔাপ ঔাআপ্লে মস্ত টিসপএ ওাপ্লঙ কডটার িোিাডস াআপ্লচলন ম্ভব ে। 

এর চনে টিসপএ-কত প্রসলসিত  েি কাওব াপ্লক যারা কওাসডং ওরপ্লত িম, মূে ারণী 
যাঘাআ ওরপ্লত পাপ্লরন এবং সবসংপ্লের তথে অেত্ত্বপ্লও িোিাডস াআচ ওরপ্লত পাপ্লর। 

F. ক্রেইম প্ররক্ষং  ক্রপরমন্ট পক্ষররবা 

এটাআ প্লা টিসপএ-র কেো বপ্লঘপ্লে গুরুত্বপূণস পসরপ্লবা। বীমাওারীপ্লও টিসপএ-র কেো কক্লআম 
প্রপ্লসং পসরপ্লবা ািারণত চানাপ্লনা বা নপু্লবেন কথপ্লও নপু্লমােন  কপপ্লমপ্লন্টর ুপাসরল পযসন্ত 
প্রপ্লসং এআ এি-টু-এি পসরপ্লবাপ্লও কবাছাে। 
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 কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরা ে বীমাওারীর কথপ্লও পাো তসবপ্লর মািেপ্লম। সগ্রম থস সপ্লপ্লব এআ 
তসব টিসপএ-কও কেো প্লত পাপ্লর থবা বীমাওারী রাসর তার বোপ্লের মািেপ্লম কক্রতা বা 
াপাতাপ্লর প্লঙ্গ সবেটার বপ্লন্নাবস্ত ওপ্লর সেপ্লত পাপ্লর। 

অলা ওরা যাে, টিসপএ এর চনে প্লথসর এওটা োওাউন্ট িপ্লর রাঔপ্লব এবং বীমা কওাম্পাসনর 
কথপ্লও পাো থস সেপ্লে পযসােক্রপ্লম সমটমাট ওপ্লর। 

G. মযারনজরমন্ট ইনফরমপলন পক্ষররবা 

টিসপএ কযপ্লতু কক্লআম প্রপ্লসং ওপ্লর থাপ্লও, তাআ বেসিকত বা মসিকতভাপ্লব কক্লআম ম্পসওস ত যাবতীে 
তথে টিসপএ-র ওাপ্লঙ উপব্ধ ে। বীমাওারীর সবসভন্ন উপ্লেপ্ললে তথে প্রেীচন ে এবং টিসপএ-কওআ 
এআ িরপ্লনর তথেগুস সনঔুাঁতভাপ্লব  ঠিও মপ্লে কযাকাপ্লত প্লব। 

এআভাপ্লবআ টিসপএ পসরপ্লবার ুপ্লযাকপ্লও বীমাওারীর আেু ওরা স্বািে বীমা পসসর এি-টু-এি 
পসরপ্লবা সপ্লপ্লব উপ্লেঔ ওরা যাে, কঔাপ্লন সনসেসি বীমাওারীর প্লঙ্গ মপ্লছাতা পত্র এবং ঘাসোর 
উপর সনভস র ওপ্লর সওঙু ওাযসওাপ্লপ সবসিসনপ্লি থাওপ্লত পাপ্লর। 

H. টক্ষপএ পক্ষরশ্রক্ষমক 

এআ পসরপ্লবাগুসর চনে টিসপএ-কও সনম্নসসঔত সভসত্তত কওাপ্লনা এওটিভাপ্লব এওটা সফ প্রোন ওরা 
ে: 

a) কক্রতাপ্লও িাযস ওরা সপ্রসমোম (াসভস  টোক্স বাে সেপ্লে)-এর এওটা লতাংল, 

b) এওটা সনিসাসরত মেীমার চনে টিসপএ যাাঁপ্লের পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও কআ প্রপ্লতেও েে 
সপঙু এওটা িােী থস, থবা  

c) টিসপএ-র কযাকাপ্লনা প্রপ্লতেও কনপ্লেপ্লনর চনে এওটা িােী থস কযমন আুে ওরা কমম্বার ওাডস  
সপঙু ঔরঘ, কক্লআম সপঙু প্রভৃসতর। 

এআভাপ্লবআ টিসপএ পসরপ্লবার মািেপ্লম বীমাওারী প্রপ্লবলাসিওার পাে:  

i. ওোলপ্ল পসরপ্লবার 

ii. তথে ংওন  সবপ্লিণ  

iii. এওটা 24 খন্টার ও কন্টার  কক্রতাপ্লের চনে ােতা 

iv. াপাতা  নোনে কমসডওো কফসসটির কনটোওস  

v. কমচর গ্রুপ ওাপ্লিামারপ্লও ােতা 

vi. কক্রতার প্লঙ্গ কক্লআম ংক্রান্ত অপ্লাঘনা চতর ওরা 

vii. াপাতাগুসর প্লঙ্গ টোসরফ  প্রসক্রোর ঔরঘ সনপ্লে ের ওাওস 

viii. কক্রতা পসরপ্লবা চ ওরপ্লত প্রযুসি সনভস র পসরপ্লবা 

ix. প্লন্নচনও কওগুসর যাঘাআ  তেন্ত 
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x.   কওাম্পাসনগুসর মপ্লিে কক্লআপ্লমর পোটানস সবপ্লিণ  ঔরপ্লঘর গুরুত্বপূণস তথে, সঘসওৎার 
নতুনতর পেসত, উঠসত প্রবনতা  চাসোসত সনেন্ত্রপ্লণর বেবিা 

xi. দ্রুত পসরপ্লবার নাকা ম্প্রারণ 

 

F. ক্রেইম বযবস্তাপনা – বযক্ষক্তগত েঘুপটনা 

1. বযক্ষক্তগত েঘুপটনা 

ংজ্ঞা 

বোসিকত েখুসটনা প্লা এওটা কবপ্লনসফট পসস এবং এপ্লত ওভার কেো ে েখুসটনাচসনত মতুৃে, 
েখুসটনার ফপ্ল সবওাঙ্গতা (িােী / অংসলও), িােী ম্পূণস সবওাঙ্গতাপ্লও এবং সনসেসি পপ্লণের 
উপর সনভস র ওপ্লর এর প্লঙ্গ েখুসটনাচসনত সঘসওৎার ঔরঘ, কলওৃপ্লতের ঔরঘ, সলিামূও ঔরঘ 
প্রভৃসত োড-ন ওভাপ্লরচ সপ্লপ্লব যুি প্লত পাপ্লর। 

বেসিকত েখুসটনা পসসর িীপ্লন ওভারওৃত সবপে প্লা ‘‘েখুসটনা’’। 

ংজ্ঞা 

েখুসটনা ংজ্ঞাসেত ে ঠাৎ, ভূতপূবস, সনচ্ছাওৃত, বাসেও, সংাত্মও এবং েলৃেত সওঙু খটা।  

কক্লআম মোপ্লনচাপ্লরর উসঘত তওস তা বম্বন ওরা এবং কক্লআপ্লমর কনাটিসফপ্লওলন পাবার পর 
সনম্নসসঔত চােকাগুস ঔসতপ্লে 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) ‘‘েখুসটনা’’ কথপ্লওআ কাওান প্লেপ্লঙ এবং কওাপ্লনা করাক কথপ্লও নে 

e) কওাপ্লনা রওম চাসোসত রপ্লেপ্লঙ সওনা ঔসতপ্লে কেঔা  েরওার প প্ল তেন্ত ওরাপ্লনা 

f) কক্লআম নসথবে ওরা এবং কটার চনে ংরিণ ওরা 

g) টানসোরাউি টাআন (কক্লআম পসরপ্লবা মে) বচাে রাঔা  কক্রতাপ্লও কক্লআপ্লমর গ্রকসত 
ম্পপ্লওস  বকত ওরা। 

 

 

2. ক্রেইরমর তেন্ত 

 কক্লআম নপু্লবেপ্লন থবা কক্লআম নসথ পাোে কওাপ্লনা রওম তওস বাণী পাো ককপ্ল এওআপ্লঙ্গ 
যাঘাআপ্লের চনে কক্লআমটাপ্লও এওচন কপলাোপ্লরর ওাপ্লঙ পাঠাপ্লনা প্লত পাপ্লর 

উোরণ 
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বেসিকত েখুসটনা কক্লআপ্লমর চনে তওস বাণীর উোরণ (অপ্লরা তেপ্লন্তর চনে তপ্লব তার মাপ্লনআ 
চাসবাসত বা কক্লআমটা প্রতারণাপূণস োর আসতবাঘও আসঙ্গত নে) 

 কক্লাচ প্রসক্সসমটি কক্লআম বা ঔুব ওাঙাওাসঙ মপ্লের কক্লআম(বীমা শুরুর ঔুব ওম মপ্লের মপ্লিে 
কক্লআম) 

 সবওাঙ্গতার েীখস মপ্লের চনে ঘ া াপ্তাসও কবসনসফট োমাউন্ট 
 কক্লআম নসথপ্লত ননওে 
 এওআ বীমাওৃপ্লতর এওাসিও কক্লআম 
 োপ্লওাপ্লর আসঙ্গত 
 অত্মতোর প্লন্ন 
 বীমাওৃত কাস  ঘাাপ্লনার মে কভীর রাপ্লত  ও েখুসটনা 
 াপ্লপর ওাম  
 চপ্ল কডাবা 
 উাঁঘু কথপ্লও প া 
 প্লন্নচনও ুিতা ম্পসওস ত কও 
 সবপ্রপ্লোক 
 ঔুন 
 বপু্লট িত 
 তুার িত ন্তিসান 
 নরতো প্রভৃসত 

তেপ্লন্তর মূ উপ্লেলে প্লা : 

a) কাওাপ্লনর ওারণ ঔসতপ্লে কেঔা। 

b) কাওাপ্লনর পসরমাণ  প্রওৃসত সনিসারণ 

c) প্রমাণ  তথে ংগ্র 

d) কওান চাসোসত প্লে থাওপ্ল বা কক্লআম োমাউন্টপ্লও বাস প্লে কেঔাপ্লনা প্লেপ্লঙ সওনা তা 
সনিসারণ ওরা।  

অনুগ্র করর ক্রনাট করুন : তেপ্লন্তর উপ্লেলে প্লা কওটার ততো ঔসতপ্লব কেঔা  প্রপ্লোচনীে 
তথে ংগ্র ওরা। 

কক্লআম পরীিপ্লওর তেন্তওারীপ্লও তেপ্লন্ত নচর সেপ্লত কাআড ওরাটা গুরুত্বপূণস। 

 

 

উোরণ 

কও সনপ্লেস সলওার উোরণ : 

়িক েঘুপটনা 

i.   ওঔন েখুসটনা প্লেপ্লঙ – ঠিও মে  তাসরঔ? তাসরঔ  মে 
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ii. বীমাওৃত সও এওচন পথঘারী, েখুসটনাে চস ত কাস র সতসন সও যাত্রী/ যাত্রী সঙপ্লন, 
নাসও সনপ্লচআ ঘাাসচ্ছপ্লন? 

iii. েখুসটনার সববরণ, ওীভাপ্লব খটপ্লা? 

iv. েখুসটনার মে বীমাওৃত সও মােওাচ্ছন্ন সঙপ্লন? 

v.   মতুৃের কিপ্লত্র, মতুৃের ঠিও মে  তাসরঔ, মতুৃে অপ্লক কওাপ্লনা সঘসওৎা প্লেসঙ 
সওনা, কওান াপাতাপ্ল প্লেসঙ প্রভৃসত? 

েঘুপটনার ম্ভাবয কারণ : 

বীমাকৃত বা উরল্টাক্ষেরকর গাক্ষ়ির ক্রমকাক্ষনকা ক্রগারারযাগ (ক্ষস্টয়াক্ষরং, ক্ররক প্রভৃক্ষত ক্রফ করা), 
গাক্ষ়ির চারকর ক্রকারনা অসু্থতার কাররণ (াটপ  অযাটাক, ক্ষজার প্রভৃক্ষত), অযারকারর প্রভাব, 
খারাপ রাস্তা, আবায়ার অবস্থা, গাক্ষ়ির গক্ষতরবগ প্রভৃক্ষত। 

বেসিকত েখুসটনা কক্লআপ্লম ম্ভাবে চাসোসত  ফাাঁপ্লওর সওঙু উোরণ : 

i.  টিটিসড পপ্লবসর সতরসঞ্জত ওরা 

ii. ুিতাপ্লও েখুসটনা সপ্লপ্লব উপিাপন ওরা কযমন পোথসচওা ওারপ্লণ সপপ্লঠর বেথাপ্লও 
বাস প্লত ‘পপ্ল  যাো/সপঙপ্ল যাোর’ পর বেসিকত েখুসটনা সপ্লপ্লব কেঔাপ্লনা। 

iii. অপ্লকআ খটা েখুসটনাপ্লও নতুন ওপ্লর োসব ওরা, ওাকচপত্র চা ওপ্লর-স্বাভাসবও মতুৃেপ্লও 
েখুসটনার কও সপ্লপ্লব থবা অপ্লক খটা মতুৃেপ্লও েখুসটনাে মতুৃে সপ্লপ্লব কপল ওরা 

iv. অত্মতোে মতুৃেপ্লও েখুসটনাে মতুৃে সপ্লপ্লব উপিাপন ওরা 

বেসিকত েখুসটনার কক্লআপ্লমর বপ্লন্নাবপ্লস্তর চনে সডঘাচস  ভাউঘার এওটা গুরুত্বপূণস নসথ, সবপ্লল ওপ্লর 
কযঔাপ্লন মতুৃে কক্লআম চস ত। প্রস্তাপ্লবর মে নসমসনর সববরণ পাো ঔুবআ চরুরী এবং কটা পসস 
নসথর ংল ো উসঘত। 
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A. ক্রেইরমর েক্ষ রচনা 

ক্রটক্ষব 2.3 

মৃতুয ক্রেইম 
 

a) কক্লআমওারী নসমসন/পসরবাপ্লরর েপ্লের স্বািসরত যথাযথভাপ্লব পূরণ ওপ্লর 
রাঔা বেসিকত েখুসটনা কক্লআম ফমস 

b) ফািস  আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লটস র অ থবা োপ্লটপ্লিড বা প্রতেসেত ওসপ 
(এফঅআঅর / পঞ্চনামা / তাল পঞ্চনামার প্রতেসেত ওসপ) 

c) মতুৃে লংাপপ্লত্রর অ থবা োপ্লটপ্লিড ওসপ 
d) মেনা তেন্ত প্লে থাওপ্ল তার সরপ্লপাপ্লটস র প্রতেসেত ওসপ 
e) এএমএ ডকুপ্লমপ্লন্টর (োসন্ট-মাসন িাসরং) প্রতেসেত ওসপ - নাম 

যাঘাআপ্লের চনে (পাপ্লপাটস  / পোন ওাডস  / কভাটার অআসড / িাআসভং 
াআপ্লন্স) ঠিওানা যাঘাআপ্লের চনে (কটসপ্লফান সব / বোে োওাউন্ট 
কিটপ্লমন্ট / আপ্লসক্ট্রসটি সব / করলন ওাডস ) 

f) অআনী উত্তরাসিওার লংাপত্র যাপ্লত থাওপ্লব ফনামা  িসতপূরণ বি, 
েপু্লটাপ্লতআ মস্ত অআনী উত্তরাসিওাপ্লরর  অপ্লক কথপ্লও স্বাির ওরা থাওপ্লত 
প্লব এবং কগুসর েসপত্র ম্পােন ওরপ্লত প্লব 

স্থায়ী ম্পণূপ 
ক্ষবকােতা 
(ক্ষপটক্ষড) এবং 
স্থায়ী আংক্ষলক 
ক্ষবকােতা 
(ক্ষপক্ষপক্ষড) ক্রেইম  

a) যথাযথভাপ্লব পূরণ ওপ্লর রাঔা বেসিকত েখুসটনা কক্লআম ফমস, যাপ্লত 
কক্লআমওারীর স্বাির রপ্লেপ্লঙ। 

b) প্রপ্লযাচে প্ল ফািস  আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লটস র প্রতেসেত ওসপ। 
c) এওচন রওারী াপ্লচস প্লনর কথপ্লও িােী সবওাঙ্গতা লংাপত্র থবা 

মতুে উপযুি কওাপ্লনা ডািারপ্লও সেপ্লে বীমাওৃপ্লতর সবওাঙ্গতার 
প্রতেেন। 

অস্থায়ী ম্পণূপ 
ক্ষবকােতা 
(টটক্ষড) 
 

a) সঘসওৎারত ডািাপ্লরর কথপ্লও কমসডওো াটিস সফপ্লওট কযঔাপ্লন সবওাঙ্গতার 
িরন  সবওাঙ্গতার কমোে উপ্লেঔ থাওপ্লব। সনপ্লোকওতস ার কথপ্লও সভ 
বা ঙুটির লংাপত্র কযঔাপ্লন যথাথস ঙুটির মেীমার সবস্তাসরত সববরণ 
থাওপ্লব এবং যথাযথভাপ্লব সনপ্লোকওতস ার আ  স থাওপ্লব। 

b) সঘসওৎারত ডািাপ্লরর কথপ্লও সফটপ্লন াটিস সফপ্লওট কযঔাপ্লন প্রতেসেত ওরা 
প্লব কয বীমাওৃত তাাঁর স্বাভাসবও ওতস বে পাপ্লনর চনে সফট বা কযাকে।  

 

উপপ্লরর তাসওাটা শুিুমাত্র সনপ্লেসলওআ, কও নযুােী সনসেসি সবপ্লের উপর অপ্লরা নসথপত্র (ওাটা 
োক, েখুসটনার চােকা প্রভৃসতর কফাপ্লটাগ্রাফ ) েরওার প প্লত পাপ্লর, সবপ্লল ওপ্লর কযঔাপ্লন 
চাসোসতর প্লন্ন থাপ্লও কয কওপ্ল যার তেন্ত ওরপ্লত ে। 

ক্ষনরজরক যাচাই 4 

িােী ম্পূণস সবওাঙ্গতা কক্লআপ্লমর চনে সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওান ডকুপ্লমন্টটি াবসমট ওরার 
েরওার কনআ? 

I. কক্লআমওারী স্বািসরত যথাযথভাপ্লব পূরণ ওরা বেসিকত েখুসটনা কক্লআম ফমস। 
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II. প্রপ্লযাচে প্ল ফািস  আনফরপ্লমলন সরপ্লপাপ্লটস র প্রতেসেত ওসপ। 

III. এওচন রওারী াপ্লচস প্লনর কথপ্লও িােী সবওাঙ্গতা লংাপত্র থবা মতুে উপযিু কওাপ্লনা 
ডািারপ্লও সেপ্লে বীমাওৃপ্লতর সবওাঙ্গতার প্রতেেন।  

IV. সঘসওৎারত ডািাপ্লরর কথপ্লও সফটপ্লন াটিস সফপ্লওট কযঔাপ্লন প্রতেসেত ওরা প্লব কয বীমাওৃত 
তাাঁর স্বাভাসবও ওতস বে পাপ্লনর চনে সফট বা কযাকে।  

 

G. ক্রেইম বযবস্থাপনা – ক্ষবরেল ফর বীমা 

1. ক্ষবরেল ফর বীমা পক্ষক্ষ 

সবপ্লেল ফর বীমা পসসপ্লত যসে বহু নন-কমসডওো ুসবিাপ্লওআ ওভার কেো ে, এর 
অিাররাআটিং  কক্লআম বেবিাপনা রীসত নযুােী স্বািে বীমা কপাটস প্লফাসর িীপ্লনআ ওরা প্লে 
থাপ্লও ওারণ এআ পসসর অতাে প্রিান ওভারটা প্লা কমসডওো  ুিতার ুসবিা।  

পসসর িীপ্লন ওভারগুসপ্লও সবসৃ্ততভাপ্লব সনম্নসসঔত সবভাপ্লক সবভি ওরা যাে। এওটা সনসেসি পণে 
সনপ্লম্ন উপ্লেসঔত ুসবিাগুসর বওটিআ বা ওপ্লেওটি ওভার ওরপ্লত পাপ্লর: 

a) কমসডওো বা ুিতার ংল 

b) প্রতোবালন  পসরতোক 

c) বেসিকত েখুসটনা ওভার 

d) বেসিকত োেবেতা 

e) নোনে নন-কমসডওো ওভার 

i. ফর বাসত 
ii. ফপ্লর সবম্ব 
iii. ফপ্লর সবি 
iv. কযাকাপ্লযাক সঙন্ন 
v. কঘও ওরা বোপ্লকপ্লচর সবম্ব 
vi. কঘও ওরা বোপ্লকচ কঔাো যাো 
vii. পাপ্লপাটস  ারাপ্লনা 
viii. চরুরী সগ্রম নকে 
ix. াআচোও ভাতা 
x. কবআ বি বীমা 
xi. াআচোও ওভার 
xii. স্পন্সর ুরিা 
xiii. ানভূুসতলী ফর 
xiv. প াপ্ললানাে সবি 
xv. বাস প্লত ঘুসর 
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নাম কথপ্লও কবাছা যাপ্লচ্ছ এআ পসসটা প্লা সবপ্লেল ফপ্লর অগ্রী বেসির চনে, এটা স্বাভাসবও কয 
ভারপ্লতর বাআপ্লর কাওান প্লত পাপ্লর এবং যঔন সরপ্লপাটস  ওরা প্লব কআ নযুােী যথাযতভাপ্লব 
কক্লআপ্লমর পসরপ্লবা কপপ্লত প্লব। সবপ্লেল ফর বীমার কিপ্লত্র কক্লআম পসরপ্লবাে ািারণত এওটি থাডস  
পাটিস  াসভস  কপ্রাভাআডার (ােও কওাম্পাসন) চস ত থাপ্লও যারা প্রপ্লোচনীে াাযে  ােতা 
সেপ্লত সবেবোপী এওটা কনটোওস  প্রসতষ্ঠা ওপ্লরপ্লঙ। 

ক্রেইম পক্ষররবায় আবক্ষলযকভারব অন্তভুপ ক্ত : 

a) 24*7 সভসত্তপ্লত কক্লআম কনাটিসফপ্লওলন গ্রণ; 
b) কক্লআম ফমস পাঠাপ্লনা  প্রসক্রো; 
c) কাওাপ্লনর পর তৎিণাৎ ওী ওরপ্লত প্লব কবোপাপ্লর কক্রতাপ্লও কাআড ওরা; 
d) কমসডওো  ুিতার কক্লআপ্লমর চনে ওোলপ্ল পসরপ্লবার ুপ্লযাক কেো 
e) প্রতোবালন  পসরতোপ্লকর বেবিা ওরা, চরুরী সগ্রম নকে 

2. রযাগী ক্রকাম্পাক্ষনমূ – ক্ষবরেল ফর ক্রেইরম ভূক্ষমকা 

সবেচপু্ল আ ােও কওাম্পাসনর সনচস্ব সফ থাপ্লও এবং এওআ িরপ্লনর নোনে পসরপ্লবাোতাপ্লের প্লঙ্গ 
তাাঁপ্লের টাআ-অপ থাপ্লও। পসসর িীপ্লন ওভার ওরা ম্ভাবে খটনার কিপ্লত্র এআ কওাম্পাসনগুস বীমা 
কওাম্পাসনর কক্রতাপ্লের ােতা সেপ্লে থাপ্লও।  

কক্লআম করসচপ্লেলন  তপ্লথের চনে এআ কওাম্পাসনগুস  অন্তাচস াসতও কটা সি নম্বর  এওটা 
24*7 ও কন্টার ঘাাে। তারা সনম্নসসঔত পসরপ্লবাগুস সেপ্লে থাপ্লও এবং পসরপ্লবার চনে 
মাুপ্লর করপ্লফর প্লত পাপ্লর সনসেসি বীমা কওাম্পাসনর প্লঙ্গ ঘুসি, ওভারওৃত ুসবিা প্রভৃসতর 
সভসত্তপ্লত। 

a) কমসডওো ােতা পসরপ্লবা: 

i. সঘসওৎা পসরপ্লবা প্রোনওারী করফাপ্লরগুস 
ii. াপাতাপ্ল ভসতস র বেবিা 
iii. চরুরী কমসডওো পসরতোপ্লকর বেবিা 
iv. চরুরী কমসডওো প্রতোবাপ্লনর বেবিা 
v. মরপ্লে প্রতোবান 
vi. ানভূুসতলী ফপ্লরর বেবিাপনা 
vii. নাবাও ন্তানপ্লও ােতা/ঘর ো 

b) াপাতাপ্ল থাওার মে  তার পপ্লর কমসডওো বিার নচরোসর 

c) তোবলেও ুি সবতরণ 

d) বীমা কওাম্পাসনর নপু্লমােন  পসসর লতস  নুাপ্লর াপাতাপ্ল থাওার মে কমসডওো 
ঔরপ্লঘর কোরাসন্ট। 

e) প্রাও-ফর তথে পসরপ্লবা  নোনে পসরপ্লবা: 

i. সভা  টীওাওরপ্লণর অবলেওতা 
ii. েতূাবা করফাপ্লর পসরপ্লবা 
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iii. পাপ্লপাটস  ারাপ্লনা  াপ্লকচ বা মাপত্র কঔাো ককপ্ল ােতা 
iv. চরুরী বাতস া পাঠাপ্লনার পসরপ্লবা 
v. কবআ বি বেবস্তাপনা 
vi. চরুরী অসথসও ােতা 

f) কোভাী করফাপ্লর 

g) অআনী করফাপ্লর 

h) অআনচীবীর প্লঙ্গ ািাৎ 

3. কযালর ক্রমক্ষডকযা ক্রকরর ক্রিরত্র ক্রেইম বযবস্থাপনা 

ওোলপ্ল কমসডওো কও, পসরপ্ললাি কমসডওো কও  নোনে নন-কমসডওো কওপ্লর কিপ্লত্র 
কক্লআম বেবিাপনা পেসতর করপ্লফর ে। অবার মাসওস ন যুিরাপ্লষ্ট্র ওোলপ্ল কমসডওো কক্লআম 
বেবিাপনা নে কেপ্ললর কথপ্লও অাো ে। অমরা এঔন কআ প্রসক্রোটা িাপ্লপ িাপ্লপ কচপ্লন কনব 

a) ক্রেইম ক্রনাটক্ষফরকলন 

যঔন  কযভাপ্লব কাওান প্লেপ্লঙ, করাকী াপাতাপ্ল ভসতস  প্লেপ্লঙন এবং োডসমলন ওাউন্টাপ্লর 
বীমার সববরণ কেসঔপ্লেপ্লঙন। াপাতা এবং/থবা করাকীর কওাপ্লনা অত্মীে/বেুর কথপ্লও ােও 
কওাম্পাসন নতুন কওপ্লর কনাটিসফপ্লওলন কপপ্লেপ্লঙ। কক্লআম প্রসক্রোটা তারপর কক্লআমওারীপ্লও বোঔো 
ওপ্লর কেো প্লেপ্লঙ।  

b) ক্রক বযবস্থাপনা পেরিপ : 

এও কওাম্পাসন কথপ্লও অপ্লরও কওাম্পাসনপ্লত এগুসর করপ্লফর ে, সভন্ন পেপ্লিপগুস সনপ্লঘ 
তাসওাবে ওরা প্লেপ্লঙ : 

i. ােও কওাম্পাসনর কও মোপ্লনচার কবসনসফট বা ুসবিা, বীমাওৃত রাসল, পসসর 
কমোে, পসস কাডাপ্লরর নাম যাঘাআ ওপ্লর কেপ্লঔন। 

ii. তারপর করাকীর কমসডওো বিার ানাকাপ্লের চনে সক্লসনওা/কমসডওো সরপ্লপাটস , সবসং 
তথে, ঔরপ্লঘর  অনমুাসনও সপ্লব কপপ্লত াপাতাপ্লর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওপ্লরন। ােও 
কওাম্পাসন সক্লসনওা কনাট  কমসডওো ঔরপ্লঘর অনমুাসনও সপ্লব াপ্লত কপপ্ল বীমাওারীপ্লও 
এওটা অপপ্লডট পাঠাে। 

iii. বীমা কওাম্পাসনর নপু্লমােন াপ্লপপ্লি কক্লআপ্লমর গ্রােতা সনিসাসরত ে এবং াপাতাপ্লও 
কপপ্লমপ্লন্টর কোরাসন্ট কেো ে।  

iv. এমন পসরসিসত ততসর প্লত পাপ্লর কয ভারপ্লত (বীমাওৃপ্লতর িান) এবং/থবা কাওাপ্লনর 
বিাপ্লন নুোপ্লনর প্রপ্লোচন প প্লত পাপ্লর। বেসিকত েখুসটনা কক্লআম কওলপ্লন কযমন 
বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ নুোপ্লনর প্রসক্রো ঠিও কতমনআ প্লব। ােও কওাম্পাসনর াাপ্লযে 
বা বীমা কওাম্পাসনর প্রতেি কযাকাপ্লযাপ্লকর মািেপ্লম সবপ্লেপ্ললর নুোনওারী বাঙাআ ওরা 
ে। 
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v.    ােও কওাম্পাসনর কও মোপ্লনচার বীমাওারীপ্লও এওটা সক্লসনওা  ঔরপ্লঘর অপপ্লডট, 
গ্রকসত ম্পসওস ত কনাট প্রভৃসত কেোর চনে তেসনও সভসত্তপ্লত কওটাে নচরোসর 
ঘাসপ্লে যাপ্লবন যাপ্লত সঘসওৎা ঘাসপ্লে যাোর বোপাপ্লর সিওার পাো যাে। 

vi. করাকীপ্লও সডলঘাচস  ওরা প্লে ককপ্ল কও মোপ্লনচার ঘূ ান্ত ঘাচস  সনসশ্চত ওরপ্লত 
াপাতাপ্লর প্লঙ্গ িোবাপ্লের প্লঙ্গ ওাচ ওরপ্লবন। 

vii. ােও কওাম্পাসন অেস্ত ওরপ্লবন কয সবটা যথাযথভাপ্লব পরীিা ওরা প্লেপ্লঙ, 
খামাচা  সপ্লব ওরা প্লেপ্লঙ। কওাপ্লনা ত্রুটি িরা প প্ল ংপ্ললািপ্লনর চনে 
াপাতাপ্লর সবসং সবভাপ্লক পাঠাপ্লনা প্লেপ্লঙ। 

viii. তারপর পসরপ্লবাোতা  ােও কওাম্পাসন বা তাাঁর প্লযাকী সরপ্রাআসচং এপ্লচপ্লন্টর মপ্লিে 
ম্মত াপ্লর ঘূ ান্ত সবটা সর-প্রাআচ ওরা প্লেপ্লঙ। াপাতাপ্লও অপ্লকআ কপপ্লমপ্লন্টর 
অো কেো প্ল ভাপ্লা ঙা  সেপ্লে সর-প্রাআসং ম্ভব।  

      সর-প্রাআসং স্বাভাসবওভাপ্লবআ প্লা মাসওস ন স্বািে পসরপ্লবার ঘসরত্র এবং -মাসওস ন 
কওগুসপ্লত এটা প্রাে প্রপ্লযাচেআ নে। মাসওস ন  -মাসওস ন ওোলপ্ল কমসডওো কওপ্লর 
মপ্লিে এটাআ প্লা ব  পাথসওে। 

 

c) ক্রেইম প্রক্ষেয়ার ধ্াপ : 

i. কক্লআম মূোেনওারী সর-প্রাআচ ওরা/অ সব কপপ্লে, কটা যাঘাআ ওরপ্লবন এবং সনসশ্চত 
ওরপ্লবন কয পসরপ্লবা  সঘসওৎা কেোর তাসরঔগুসর চনে ওভাপ্লরচ সঙ। ােও 
কওাম্পাসনর পাো সবপ্লর সপ্লব পরীিা ওরা প্লব কক্লআম সডপাটস প্লমপ্লন্ট যাপ্লত সনসশ্চত ওরা 
যাে কয ঘাচস গুস াআপ্লনআ রপ্লেপ্লঙ এবং সঘসওৎার রীসত নুাপ্লরআ রপ্লেপ্লঙ। ঙা টা সর-
ওনফামস ওপ্লর সব প্রপ্ল প্লব।  

ii. তারপর কপপ্লমপ্লন্টর চনে সর-প্রাআসচং কনাটিসফপ্লওলন সলট  এক্সেোপ্লনলন ব কবসনসফট 
(আসব)  সবটা পাঠাপ্লনা প্লব বীমাওারীর ওাপ্লঙ। 

iii. বীমা কওাম্পাসন সব কপপ্লেআ তৎিণাৎ কপপ্লমপ্লন্টর চনে ােও কওাম্পাসনপ্লও সিওার সেপ্লে 
কেপ্লব। 

d) ক্রপরমন্ট প্রক্ষেয়ার ধ্াপ: 

i. িানীে সফপ্লর মািেপ্লম াপাপ্লও কপপ্লমন্ট সরসচ ওরার চনে ােও কওাম্পাসন 
বীমাওারীর কথপ্লও সিওার পান। 

ii. তারপর সফনান্স সডপাটস প্লমন্ট কপপ্লমন্ট সরসচ ওপ্লর। 

e) াপাতার থাকার প্রক্ষেয়া 

i. ভারপ্লতর াপাতাপ্লর কথপ্লও সবপ্লেপ্লল সবপ্লল ওপ্লর মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  আউপ্লরাপ্লপর বেবিা 
এপ্লওবাপ্লরআ অাো, ওারণ কঔাপ্লন চনংঔোর সিওাংপ্ললরআ কবরওারী বীমা বা রওারী 
প্রওপ্লল্পর মািেপ্লম বসচনীন স্বািে ওভাপ্লরচ থাপ্লও। বীমাওৃত এওটা তবি স্বািে বা সবপ্লেল 
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ফর বীমা পসস কেঔাপ্লআ কবসলরভাক াপাতাআ মস্ত অন্তচস াসতও বীমা কওাম্পাসনর 
কথপ্লও কপপ্লমন্টর কোরাসন্ট স্বীওার ওপ্লর।    

কবসলরভাক কেপ্ললআ বীমার ওভাপ্লরপ্লচর ওনফাপ্লমসলন বা নকে চমার চনে সঘসওৎা সবসম্বত ে 
না। 

াপাতা তৎিণাৎআ  সঘসওৎা শুপ্লরা ওপ্লর কেে। বীমার ওভাপ্লরচ থাওপ্ল বীমা পসস টাওা 
কেে থবা করাকীপ্লওআ তা কলাি ওরপ্লত ে। কপপ্লমন্ট কপপ্লত সবম্ব প্ল াপাতাগুসর ঘাচস  
বাস প্লে কেোর প্রবনতা অপ্লঙ। 

অর কপপ্লমন্ট যসে তৎিণাৎ সেপ্লে কেো ে তাপ্ল তৎিণাৎ কপপ্লমন্ট াপাতা ব  ঙা  
সেপ্লত পাপ্লর। াপাতাপ্লর সবপ্লর দ্রুত বপ্লন্নাবপ্লস্তর চনে সর-প্রাআসং এপ্লচসন্স ািারণত 
াপাতাপ্লর প্লঙ্গ অাপ-অপ্লাঘনা ওপ্লর। 

 

ii. ােও কওাম্পাসনর কেো কটা সি নম্বপ্লর কফান ওপ্লর কনটোওস  াপাতা  প্রসক্রো 
ম্পপ্লওস  তথে বীমাওৃত চানপ্লত পারপ্লবন। 

iii. াপাতাপ্ল ভসতস  ওরার প্রপ্লোচন প প্ল ও কন্টাপ্লর কফান ওপ্লর বীমাওৃপ্লতর কটা চানাপ্লনা 
েরওার এবং তবি ফর বীমা পসস  এওটা সনিসাসরত াপাতাপ্লআ কযপ্লত প্লব।  

iv. াপাতাগুস ািারণত পসসর তবিতা পরীিা ওরপ্লত  ওভাপ্লরচ যাঘাআ ওরপ্লত ও 
কন্টাপ্লর নম্বপ্লর কফান ওপ্লর ােও কওাম্পাসন/বীমাওারীর প্লঙ্গ কযাকাপ্লযাক ওপ্লর। 

v. পসসটা াপাতা এওবার গ্রণ ওপ্লর সনপ্লআ আ াপাতাপ্ল ওোলপ্ল সভসত্তপ্লত বীমাওৃপ্লতর 
সঘসওৎা ে। 

vi. গ্রণপ্লযাকেতা সনিসারণ ওরপ্লত বীমাওারী/ােতা প্রোনওারীর প্রপ্লোচন পপ্ল  এমন কমৌসও 
সওঙু তথে প্লা 

1. ুিতার সবস্তাসরত সববরণ 

2. কওাপ্লনা তীত আসতাপ্লর কিপ্লত্র ভারপ্লতর াপাতা, িানীে কমসডওো সফাপ্লরর 
সববরণ: 

 তীত আসতা, বতস মান সঘসওৎা  াপাতাপ্ল অপ্লরা পসরওসল্পত কওাস  প্লঙ্গ 
প্লঙ্গ পাঠাপ্লনার চনে নপু্লরাি 

 সঘসওৎারত সঘসওৎপ্লওর সববসৃত  কক্লআম ফমস 
 পাপ্লপাপ্লটস র ওসপ 
 কমসডওো আনফপ্লমসলন ফপ্লমসর প্রওাল 

f) ক্রমক্ষডকযা খরচ  অনযানয নন-ক্রমক্ষডকযা ক্রেইম পক্ষররলাধ্ : 

বীমাওৃত কেপ্লল সফপ্লর অার পপ্লরআ ািারণত পসরপ্ললাি কক্লআম ফাআ ওপ্লরন। কক্লআপ্লমর ওাকচপত্র 
প্রাসপ্তর পর, স্বাভাসবও পেসতপ্লতআ কক্লআপ্লমর প্রসক্রো ে। গ্রণীে যাবতীে কক্লআপ্লমর কপপ্লমন্ট ওরা 
ে ভারতীে মদূ্রাে, ওোলপ্ল কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কযঔাপ্লন কপপ্লমন্ট ওরা প্লেপ্লঙ সবপ্লেলী মদূ্রাে।  
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কক্লআম পসরপ্ললাি প্রসক্রোে ভারতীে মদূ্রাে োেবেতার পসরমাণ চানপ্লত কাওাপ্লনর সেপ্লন মদূ্রা 
সবসনমপ্লের ার প্রপ্লযাচে ে। তারপর কঘও বা আপ্লক্ট্রসনও ট্রান্সফাপ্লরর মািেপ্লম কপপ্লমন্ট ওরা ে। 

i. বেসিকত েখুসটনা কক্লআমগুস এওআভাপ্লব প্রপ্ল ওরা ে কযমনটা বেসিকত েখুসটনা কক্লআম 
কওলপ্লন বোঔো ওরা প্লেপ্লঙ। 

ii. কবআ বি কওগুস  চরুরী অসথসও কওগুসপ্লত ােও কওাম্পাসনআ থস প্রোন ওপ্লর 
এবং পপ্লর তা বীমা কওাম্পাসনর কথপ্লও কক্লআম ওপ্লর। 

iii. নে ও কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র কয প্রসক্রো নুরণ ওরা ে মথসনীে কক্লআম স্বীওাপ্লরর 
কিপ্লত্র এওআ পেসত কনো ে।  

g) েঘুপটনা  অসু্থতার ক্রমক্ষডকযা খররচর জনয ক্রেইরমর ডকুরমরন্টলন  

i. কক্লআম ফমস 

ii. ডািাপ্লরর সরপ্লপাটস  

iii. অ োডসমলন/সডঘাচস  ওাডস  

iv. অ সব/রসে/কপ্রসস্ক্রপলন 

v. অ এক্স-কর সরপ্লপাটস /পোপ্লথাসচওা/আনপ্লভসিপ্লকটিভ সরপ্লপাটস  

vi. প্রপ্লবল  প্রিাপ্লনর িোম্প  পাপ্লপাটস /সভার ওসপ 

     উপপ্লরর তাসওাটা শুিুমাত্র সনপ্লেসলওআ। সনসেসি কও সববরণ বা সনসেসি বীমাওারীর কক্লআম 
বেবিাপনা নীসত/প্রসক্রোর সভসত্তপ্লত সতসরি তথে/নসথর েরওার প প্লত পাপ্লর। 

ক্ষনরজরক যাচাই 5 

________________ ােও কওাম্পাসনআ থস প্রোন ওপ্লর এবং পপ্লর তা বীমা কওাম্পাসনর কথপ্লও 
কক্লআম ওপ্লর। 

I. কবআ বি কওগুসপ্লত 

II. বেসিকত েখুসটনা কক্লআমগুসপ্লত  

III. সবপ্লেল ফর বীমা কক্লআমগুসপ্লত  

IV. মথসনীে কক্লআমগুসপ্লত  

 

ারাংল  

a) বীমা প্লা এওটা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস প্লা কআ প্রসতশ্রুসতর এওটা ‘ািী’। কওাপ্লনা 
বীমাওৃত খটনা খপ্লট যাোর ফপ্ল পসসর িীপ্লন কক্লআমটাআ প্লা কআ প্রসতশ্রুসতর প্রওৃত 
পরীিা। 

b) বীমাে ন,তম মূ করটিং মাপওাঠি প্লা বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম প্রোপ্লনর ামথসে। 
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c) কক্রতা এওচন প্রাথসমও কিওপ্লাডার সপ্লপ্লব বীমাটা কওপ্লনন, পালাপাসল সতসনআ প্লন কক্লআপ্লমর 
প্রাপও। 

d) ওোলপ্ল কক্লআপ্লম এওটা কনটোওস  াপাতা বীমাওারী / টিসপএ-র কথপ্লও পূবস-নপু্লমােপ্লনর 
সভসত্তপ্লত কমসডওো পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও এবং পপ্লর কক্লআপ্লমর সনষ্পসত্তর চনে নসথপত্র কপল ওপ্লরন। 

e) কক্লআম পসরপ্ললাপ্লি কক্লআপ্লম কক্রতার তাাঁর সনপ্লচর ম্পে কথপ্লও াপাতাপ্লর সব কমটান, এবং পপ্লর 
কআ টাওা কফরপ্লতর চনে বীমাওারী / টিসপএ-র ওাপ্লঙ কক্লআম োসঔ ওপ্লরন। 

f) কক্লআম ম্পপ্লওস  বসত ওরাআ প্লা কক্রতা  কক্লআম টিপ্লমর মপ্লিে ািাপ্লতর প্রথম উোরণ। 

g) বীমার কক্লআপ্লমর কিপ্লত্র বীমা কওাম্পাসন কওাপ্লনা চাসোসতর প্লন্ন ওরপ্ল কটা তেপ্লন্তর চনে 
পাঠাপ্লনা ে। এওটা কক্লআপ্লমর তেন্ত ওরা প্লত পাপ্লর আন-াউআ এওচন বীমাওারী / টিসপএ-কও 
সেপ্লে থবা কআ োসেত্ব এওটা কপলাোর তেন্ত ংিার াপ্লত তুপ্ল কেো যাে। 

h) িপ্লর রাঔা মাপ্লন প্লা কক্লআপ্লমর িোটাপ্লর সভসত্তপ্লত মস্ত কক্লআপ্লমর চনে বীমাওারপ্লওর বআপ্লে 
প্লথসর ংিান। 

i) কক্লআম প্রতোঔোত প্ল বীমাওারীর ওাপ্লঙ যাো ঙা া কক্রতার ুপ্লযাক থাপ্লও আনপু্লরন্স 
ম্বাডমোন বা ওনসচউমার কফারাম এমনসও অআপ্লনর দ্বারি োর ুপ্লযাক থাপ্লও। 

j) াপাতাপ্ল ভসতস র িসতপূরণ পসসগুসপ্লতআ কবসলরভাক কিপ্লত্র চাসোসতর খটনা খপ্লট তপ্লব 
বেসিকত েখুসটনা বীমার কিপ্লত্র প্রতারণামূও কক্লআম প্লে থাপ্লও। 

k) টিসপএ বীমাওারীপ্লও প্লনও গুরুত্বপূণস পসরপ্লবা সেপ্লে থাপ্লও এবং এর চনে সফ’র অওাপ্লর 
পাসরিসমও পাে। 

 

ক্ষনরজরক যাচাইরয়র প্রশ্ন 

প্রশ্ন 1  

সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওানটিপ্লও বীমা কক্লআম প্রসক্রোে প্রাথসমও কিওপ্লাডার সপ্লপ্লব সবপ্লবঘনা ওরা 
ে? 

I. কক্রতা 

II. মাসও 

III. অিাররাআটার 

IV. বীমা এপ্লচন্ট/কব্রাওার 

প্রশ্ন 2  

সকসরল াপ্লক্সনার বীমার কক্লআম বীমা কওাম্পাসন ঔাসরচ ওপ্লর সেপ্লেপ্লঙ। এওটি প্রতোঔোপ্লনর কিপ্লত্র 
বীমাওারী প্রসতসনসির ওাপ্লঙ যাো ঙা া বীমাওারীর অর কওান উপাে রপ্লেপ্লঙ? 

I. রওাপ্লরর দ্বারি ো 
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II. অআপ্লনর দ্বারি ো 

III. বীমা এপ্লচপ্লন্টর দ্বারি ো 

IV. কক্লআম প্রতোঔোপ্লনর কিপ্লত্র সওঙুআ ওরার থাপ্লও না 

প্রশ্ন 3  

রাচীব কমতার কপল ওরা এওটা স্বািে বীমার কক্লআপ্লমর তেপ্লন্ত ওরপ্লত সকপ্লে বীমা কওাম্পাসন চানপ্লত 
পাপ্লর রাচীব কমতার বেপ্ল সঘসওৎার চনে াপাতাপ্ল ভসতস  প্লেসঙপ্লন তাাঁর ভাআ রাপ্লচল কমতা। 
রাচীব কমতার পসসটা এওটা ফোসমস কলাটার েোন নে। এটা প্লা এওটা 
___________চাসোসতর উোরণ 

I. ঙদ্মপ্লবসলতা 

II. নসথ সনমসাণ 

III. বোপ্লের তুেসি 

IV. অউটপ্লপলন্ট সঘসওৎাপ্লও আন-কপপ্ললন্ট বা াপাতাপ্ল ভসতস  ো সপ্লপ্লব কেঔাপ্লনার 

 

প্রশ্ন 4  

সনম্নসসঔতগুসর মপ্লিে কওান পসরসিসতপ্লত কডসমসসোসর সপটাাআপ্লচলন এওটা স্বািে বীমা পসসপ্লত 
ওভার পাে? 

I. করাকীর বিা যঔন এমন ে কয তাাঁপ্লও াপাতা/নাসসংপ্লাপ্লম সনপ্লে যাো যাে তপ্লব কটা 
ওরা েসন 

II. চােকার ভাপ্লব করাকীপ্লও াপাতা/নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা যােসন 

III. সঘসওৎা কওবমাত্র াপাতা/নাসসংপ্লাপ্লমআ ওরা ম্ভব 

IV. াপাতাপ্ল থাওার কমোে 24খন্টার কবসল প্লে ককপ্লঙ 

প্রশ্ন 5  

সনম্নসসঔত কওাডগুসর মপ্লিে কওানটি ুপ্লঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন তা ওরােত্ত ওরপ্লত 
পাপ্লর?  

I. অআসসড 

II. সডসঅআ 

III. সসপটি  

IV. সপসটি 
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ক্ষনরজরক যাচাইরয় প্রশ্নমূরর উির 

উির 1  

ঠিও উত্তরটি প্লা I. 

বীমা কক্লআম প্রসক্রোে কক্রতাআ প্লা প্রাথসমও কিওপ্লাডার 

উির 2  

ঠিও উত্তরটি প্লা II 

বীমার কক্লআম প্রতোঔোপ্লনর কিপ্লত্র বেসি অআপ্লনর দ্বারি প্লত পাপ্লরন। 

উির 3  

ঠিও উত্তরটি প্লা I. 

এটা প্লা এওটা ঙদ্মপ্লবসলতা চাসোসতর উোরণ, ওারণ সঘসওৎা প্লেপ্লঙ কয বেসি অর বীমা 
রপ্লেপ্লঙ যার, েচুপ্লন অাো। 

উির 4  

ঠিও উত্তরটি প্লা II 

চােকার ভাপ্লব করাকীপ্লও াপাতা/নাসসংপ্লাপ্লম রাপ্লনা না ককপ্ল তপ্লবআ স্বািে বীমা পসসপ্লত 
কডাসমসসোসর সট্রটপ্লমন্ট কেো ে 

উির 5  

ঠিও উত্তরটি প্লা III 

ওাপ্লরন্ট প্রসসডর টাসমসপ্লনাসচ (সসপটি) কওাড ুপ্লঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন তা ওরােত্ত 
ওরপ্লত পাপ্লর। 

 
 
 
 
 
 
 
 


