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অধ্যাে 1
বীমা পক্ষরক্ষচক্ষত
অধ্যাে ূচনা
এআ িোে বীমা বুসনোে ম্বয়ে পসরঘে ওসরয়ে সেয়ঢ, ঢার সববঢস ন এবং সওভায়ব এটি ওাচ ওয়র
ঢা সঘসিঢ ওরার য়িে ওাচ ওয়র। অপসন অয়রা সলঔয়বন বীমা প্রঢোসলঢ খঝনার ফয় ঈদ্ভূ ঢ
ণসননসঢও িসঢর সবরুয়ে সওভায়ব ুরিা প্রোন ওয়র এবং ছুাঁ সও িানান্তয়রর এওটি যন্ত্র সয়য়ব ওাচ
ওয়র ।

ক্ষলিণ ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.

চীবন বীমা - আসঢা  সববঢস ন
সওভায়ব বীমা ওাচ ওয়র
ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌল
ছুাঁ সও পসরঘানার চনে এওটি াসঢোর সয়য়ব বীমা
মায়চ বীমার ভূ সমওা

2

A. জীবন বীমা - ইক্ষতা  ক্ষববতিন
অমরা সনশ্চেঢার এওটি পৃসণবীয়ঢ বা ওসর। অমরা শুনয়ঢ পাআ:





কর ংখস
বনোে মি ম্প্রোয়ের ধ্বং
ভূ সমওম্প যা কলাও অয়ন
ঞাৎ ল্পবেী মানুয়র ঞাৎ ওা মৃঢুে

ক্ষচত্র 1 : আমায়দর চারপায়ল ঘটয়ছ এমন ঘটনা

অক্ষি

ভূক্ষমস্খন

বনযা

ভূক্ষমকম্প

বজ্রপাত
কওন এআ খঝনা অমায়ের ঈসদ্বগ্ন এবং ভীঢ ওয়র?
ওারডটি চ.
i.

প্রণমঢঃ এআ খঝনা সনয়েস লে ।যসে অমরা এওটি খঝনার পূবসানুমান এবং
পাসর, ঢায় অমরা এঝার চনে প্রস্তুঢ ণাওয়ঢ পাসর ।

পূবসাভা সেয়ঢ

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

এওটি ম্প্রোে, ভাক এবং পারস্পসরও মণসয়নর এওটি সয়িম দ্বারা এআ িরয়নর খঝনা দ্বারা যারা
প্রভাসবঢ ে কআ ব বোসিয়ের াাযে ওরয়ঢ অয়ঢ পায়র
বীমা িারডা াচার াচার বঙর অয়ক চন্ম ে ।বঢস মায়ন অমরা কয,
মাত্র েুআ বা সঢন লঢাব্দী অয়ক প্রঘসঢ য়েয়ঙ ।

বীমা বেবা চাসন ঢা

1. বীমা ইক্ষতা
সিিপূবস ৩০০০ া কণয়ও বীমা সওঙু অওায়র বা নোনে অওায়র , পসরসঘঢ সঙ। সবসভন্ন
ভেঢা বঙয়রর পর বঙর িয়র, ম্প্রোয়ের সওঙু ভু িয়ভাকী েেয়ের িসঢ পুসং এবং ভাক ওয়র
কনোর িারডায়ও নুলীন ওয়রয়ঙ। এআ িারডা ওীভায়ব প্রয়োক ঢ – ঢার ঈপর অমায়ের েৃসি
কেো যাও ।
2. বছয়রর পর বছর ধ্য়র বীমা
বোসবনীে বেবােীরা

বোসবনীে বেবােীয়ের ঘু সি সঙ কযঔায়ন ঢারা ঊডোঢায়ের সঢসরি য়ের
ণস সেঢ াসরয়ে বা ঘু সর য়ে যাো এওটি ঘাায়নর কিয়ত্র, ঊড কঔার চনে
এওটি মূে সায়ব। এটিয়ও 'কনৌ ঊড' বা ে। এআ ঘু সি নুযােী, চাাচ বা
ঢার পয়ডের সনরাপত্তার প্রসঢ কৃীঢ ঊড পসরয়লাি ওরা য়ব শুিুমাত্র যসে এবং যঔন

বারূও এবং
বেবােীরা
িীও

চাাচ ঢার কন্তয়বে মুদ্রযাত্রার পয়র সনরাপয়ে কপৌাঁয়ঙাে ।
ুরায়ঝর শ্রীো, সমলর এবং িী এ ভারঢীে চাাচ সনয়ে মুদ্রযাত্রা ওরা বারূও এবং
ুরাঢ-এর বেবােীয়ের ময়িে বোসবনীে বেবােীয়ের নুরূপ ভো প্রঘসঢ
সঙ.
িীওরা ৭ লঢাসব্দর কলয় সনঢী সমসঢ শুরু ওয়রসঙ, মৃঢ েেয়ের
য়ন্তেসিসক্রোর এবং পসরবায়রর যত্ন সনয়ঢ। আংোয়ির বেু ত্বপূডস সমসঢ এওআভায়ব

করাট এর বাসন্নারা

ঘীনা বেবােীরা

কঠিঢ য়েসঙ ।
করাট এর সিবাীরা এওটি প্রণা প্রঘন ওয়রসঙ যদ্দ্বারা , যসে েুেসলার মে
পসরঢোয়কর ওারয়ড সওঙু পডে নি ে, পয়ডের মাসও ( এমনসও যায়ের সওঙু আ
ারাে সন) সওঙু নুপায়ঢ কাওান বন ওরয়ব ।
প্রাঘীন সেয়নর ঘীনা বেবােীরা েুেসম নেীর ঈপর যাত্রা ওরার মে সবসভন্ন কনৌওা

বা চাায়চ ঢায়ের পডে রাঔয়ঢা। ঢারা িয়র সনঢ কয কওায়না কনৌওা যসে প্রসঢকূ
পসরডসঢ কভাক ওয়র, পয়ডের িসঢ শুিুমাত্র অংসলও য়ব, কমাঝ য়ব না।

িসঢ

সবঢরড ওরা কযয়ঢ পায়র এবং যার ফয় িসঢ হ্রা ওরা কযয়ঢ পায়র ।
3. মার আধ্ুক্ষনক ধ্ারণা
ভারয়ঢ
য়নও
সবসভন্ন
েের

চীবন বীমা নীসঢ প্রসঢফসঢ য়েসঙ ভারয়ঢর কযৌণ পসরবার বেবিার প্রসঢষ্ঠায়ন, যা সঙ
বঙর িয়র চীবন বীমার এও করা িরন। এওচন েয়ের েু: ঔচনও মৃঢুের খঝনাে
পসরবায়রর েেয়ের দ্বারা েু: ঔ  কাওান ভাক ওরা ে, যার ফয় পসরবায়রর প্রসঢটি
সনরাপত্তায়বাি বোঢ ণায়ও ।
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কযৌণ পসরবার বেবিার ভাঙ্গন এবং অিুসনও যুয়ক নু পসরবায়রর অশু প্রয়োচনীেঢা তেনসন্নন
চীবয়নর ঘায়পর য়ঙ্গ সমসঢ য়ে এটি প্রয়োচনীে ওয়র ঢু য়য়ঙ
সনরাপত্তার চনে সবওল্প বেবিা
সভবেি ওরয়ঢ। এটি এওটি বেসির চীবন বীমার গুরুত্ব ঢু য় িয়র ।
i.

য়েড: অিুসনও বাসডসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভায়ব ঘঘসা ওরা ে ঢার সঘহ্ন
িয়ন য়েট এর ওসফ াঈ পাো যায়ব।
বেবােীরা যারা কঔায়ন চয় া ঢ,
কাওান ভাক ওরয়ঢ ম্মঢ ঢ চাাচ দ্বারা বাসঢ ঢায়ের পয়ডের চনে ামুসদ্রও সবপের
ওারয়ড।
ামুসদ্রও সবপে কযমন চেুেয়ের
েূরমুয়দ্রর ঈপর টওাসঢ, ণবা ঔারাপ
মুদ্র অবাোে পডে নি বা
ামুসদ্রও সবপয়ের ওারয়ড চাাচ টু য়ব যাোর ওারয়ড
এরওম িসঢ ংখটিঢ ঢ ।
ii. ক্ষচরস্থােী ক্ষনশ্চেতার জনয ন্ডয়ন 1706 ায় প্রসঢসষ্ঠঢ বেু ত্বপূডস সমসঢটিয়ও সবয়ের প্রণম
চীবন বীমা কওাম্পানী বয় ময়ন ওরা ে ।
4. ভারয়ত বীমা ইক্ষতা
a) ভারত: ভারয়ঢ অিুসনও বীমা ামুসদ্রও বীমা বেবা অর্ভকওারী সবয়েলী বীমা প্রোনওারী ংিা
দ্বারা 1800 ায়র প্রণম সেয়ও বা
ওাঙাওাসঙ ময়ে শুরু ে.
ক্ষরয়েো াইফ ইন্পুযয়রন্প ভারয়ঢ িাসপঢ প্রণম চীবন বীমা কওাম্পানী সঙ এওটি আংয়রসচ
ক্রকাং ক্ষক্ষময়টড
কওাম্পানী ।
ক্ষিটন ইন্পুযয়রন্প ক্রকাং ক্ষক্ষময়টড

ভারয়ঢ িাসপঢ ওরা প্রণম -চীবন সবমা

ক্রবায়ে ক্ষমউচু ো অযাক্ষউয়রন্প প্রণম ভারঢীে বীমা কওাম্পানী. এঝা মুম্বাআ এ 1870 ায়
ক্রাাইট ক্ষক্ষময়টড
কঠিঢ ে
নযালনা
ইনক্ষয়রন্প ভারয়ঢর প্রাঘীনঢম বীমা কওাম্পানী. এঝা 1906 ায় প্রসঢসষ্ঠঢ
ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক্ষময়টড
ে এবং এঝা এঔন বেবাসেও
নে য়নও ভারঢীে কওাম্পাসন সবংল লঢাব্দীর শুরুয়ঢ স্বয়েলী অয়ন্নায়নর ফয় পরবঢীওায় িাপন
ওরা ে.

গুরুত্ব
1912 ায়, জীবন বীমা ক্রকাম্পাক্ষন আইন  প্রসভয়টন্ট ফাি অআন বীমা বেবা সনেন্ত্রড ওরয়ঢ
কৃীঢ ে। চীবন বীমা কওাম্পানী অআন, 1912 এঝা বািেঢামূও ওয়র কয সপ্রসমোম ার কঝসব
এবং কওাম্পানীর পযসাবৃত্ত মূেসনিসারড এওটি োওঘু েোসর দ্বারা প্রঢেসেঢ ওরা য়ব। ঢয়ব, ভারঢীে
এবং সবয়েলী কওাম্পানীর ময়িে মঢা  তবমে বোঢ সঙ ।

বীমা অআন 1938 ভারয়ত বীমা ক্রকাম্পাক্ষন পক্ষরচানা ক্ষনেন্ত্রণ করয়ত ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ প্রথম আইন ক্ষছ। এই
আইন, ময়ে ময়ে ংয়লাক্ষধ্ত য়ে এখন কাযি করী। বীমা আইয়নর ক্ষবধ্ান অনুযােী বীমা ক্ষনেন্ত্রক
রকার দ্বারা ক্ষনযুি করা য়েক্ষছ।
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b) জীবনবীমা জাতীেকরণ : 1956 ায় চীবনবীমা বেবা চাঢীেওরড ে এবং চীবনবীমা
ওয়পসায়রলন (LIC of India) িাসপঢ ে। কআ মে 170 কওাম্পানী এবং 75 প্রসভয়টন্ট ফাি
কাাআটি চীবনবীমা বেবা ওরঢ। 1956 কণয়ও 199 বসি এওমাত্র সিওার চীবনবীমা
বেবা ওরার সঙ LIC’র ত্ত্বািীন।
c) অ জীবন বীমা জাতীেকরণ : 1972 ায় ািারড বীমা বেবা চাঢীেওরড অআন (GIBNA)
সবসিবে োর য়ঙ্গ,  চীবন বীমা বেবা রাষ্ট্রােত্ত য়েসঙ এবং ভারয়ঢর ািারড
বীমা ওয়পসায়রলন (GIC) এবং ঢার ঘার িীনি কওাম্পানী িাপন ওরা য়েসঙ।ক ময়ে
 চীবন বীমা বেবা ওরয়ঙন এমন ভারয়ঢর 106 বীমা প্রোনওারী সমসিঢ য়েসঙ ভারয়ঢর
GIC-র ঘার ােও ংকঞয়নর য়ঙ্গ
d) মায়াত্রা কক্ষমট এবং আইআরক্ষডএ : 1993 ায়, মায়াত্রা ওসমটি িাসপঢ ে
প্রসঢয়যাসকঢার এওটি ঈপাোয়নর পুনঃপ্রবঢস ন  সলল্প ঈন্নেয়নর চনে য়েড এবং পসরবঢস ন
ুপাসরল ওরয়ঢ। ওসমটি এর সরয়পাঝস চমা ওয়র 1994ায়। 1997 ায় বীমা সনেন্ত্রড ওঢৃস পি
(IRA) প্রসঢসষ্ঠঢ ে। বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন অআন, 1999 (অআঅরসটএ)-এ পাল ো
বীমা সনেন্ত্রও  ঈন্নেন ওঢৃস পি (অআঅরসটএ) কঞন ওয়র 2000 ায়র এসপ্রয়: চীবন এবং
 চীবন বীমা ঈভে
সলয়ল্পর চনে এওটি সবসিম্মঢ সনেন্ত্রও ংিা সয়য়ব, অআঅরসটএ
পরবঢীওায় ২০১৪ ায় অআঅরসটএঅআ সয়য়ব নামওরড ওরা য়েয়ঙ।
২০১৫ ায় বীমা অআন ংয়লািয়ন, সওঙু সভন্ন লঢস
কওাম্পানীর ংজ্ঞা  কঞন সনেন্ত্রড ওয়র।

কযাক ওরা য়েয়ঙ যা ভারয়ঢ বীমা

ভারঢীে বীমা কওাম্পানীয়ঢ এমন এও কওাম্পানীীী অয়ঙ যায়ঢ কপাঝসয়ফাস সবসনয়োকওারী 
সবয়েলী সবসনয়োকওারী দ্বারা আকুেআটি কলোয়রর মসিকঢ কাসডং, এআভায়ব সনিসারড ওরা কযয়ঢ
পায়র, ভারঢীে মাসওানািীন  সনেন্ত্রডযুি ভারঢীে বীমা কওাম্পানীর প্রয়েে আকুেআটি সবসনয়োক
লঢওরা ঈনপঞ্চায়লর কবসল না ে।
বীমা সনেয়মর ংয়লািন ভারয়ঢ সবয়েলী কওাম্পাসন ম্বয়ে লঢস রায়ঔ। এও সবয়েলী বীমা কওাম্পানী ভারয়ঢ
িাসপঢ কওান লাঔার মািেয়ম পুনবীমাে সপ্ত য়ঢ পায়র। “পুনবীমা” মায়ন  “এও বীমাওঢস ার ছুাঁ সওর এও
ভাক নে বীমাওঢস া দ্বারা বীমা যা এও পারস্পসরও িডয়যাকে সপ্রসমোয়মর চন্ে ছুাঁ সও িড ওয়র”
5. আজয়কর জীবন বীমা ক্ষলল্প
বঢস মায়ন, এআ পযসন্ত সবস্তাসরঢ, ভারয়ঢ ওমসরঢ ২৪টি চীবন বীমা কওাম্পাসন অয়ঙ ।
a) চীবন বীমা ওয়পসায়রলন (এঅআস) ভারয়ঢর এওটি পাবসও কক্টর কওাম্পাসন
b) কবরওাসর ঔায়ঢ ২৩ চীবন বীমা কওাম্পাসন

অয়ঙ

c) কপািা সবভাক, ভারঢ রওায়রর িীয়ন,
টাও চীবন বীমার মািেয়ম চীবন বীমা
বেবা পসরঘানা ওয়র, সওন্তু সনেন্ত্রয়ওর এসিোর বসভূস ঢ।

পরীিা - 1
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সনম্নসসঔঢ কওানটি

ভারয়ঢর বীমা সলল্প সনেন্ত্রও?

I. ভারয়ঢর বীমা ওঢৃস পি
II. বীমা সনেন্ত্রড  ঈন্নেন ওঢৃস পি
III.
ভারঢীে চীবন বীমা ওয়পসায়রলন
IV. ভারয়তর াধ্ারণ বীমা কয়পি ায়রলন

B. ক্ষকভায়ব বীমা কাজ কয়র
অিুসনও বাসডচে ম্পসত্তর মাসওানা নীসঢর ঈপর প্রসঢসষ্ঠঢ য়েসঙ। যঔন এওটি ম্পসত্ত এওটি
সনসেস ি খঝনার ওারয়ড (িসঢ বা ধ্বং দ্বারা) মান ারাে, ম্পসত্তর মাসও এওটি ণসননসঢও
িসঢ কভাক ওয়রন।. ঢয়ব যসে এওটি ািারড ঢসব
তঢসর ে, যা নুরূপ ম্পয়ের এআ
িরয়নর মাসওয়ের িু দ্র বোন সনয়ে কঠিঢ ে, এআ পসরমাড েুভসাকেচনও ওয়েওচনর দ্বারা ভু ি
িসঢপূরড ওরয়ঢ বেবার ওরা কযয়ঢ পায়র.
চ ওণাে, এওটি সনসেস ি ণসননসঢও িসঢ এবং ঢার ফ ন ্ভকাবনা বীমা প্রসক্রোর মািেয়ম
এও বেসি কণয়ও য়নয়ওর য়ঙ্গ িানান্তসরঢ ওরা কযয়ঢ পায়র ।

ংজ্ঞা
এইভায়ব বীমায়ক একট প্রক্ষেো ক্ষয়য়ব ক্ষবয়বচনা করা ক্রযয়ত পায়র যার দ্বারা কয়েকজয়নর
ক্রাকান,যারা দুভিাগযজনকভায়ব এইরকম িক্ষত ক্রভাগ কয়র, অনুরূপ অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা / অবস্থাে
উন্ুি তায়দর ময়ধ্য ভাগ করা ে
ক্ষচত্র 2 : ক্ষকভায়ব বীমা কাজ কয়র

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন

ঢয়ব

বাক্ষ়ির মাক্ষয়কর
ক্রযাগদায়নর
এঔায়ন এওটি প্রশ্ন ক্ষপ্রক্ষমোম
অয়ঙ
i.

দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষি

এআ িরয়নর এওটি ািারড ঢসব তঢসর ওরয়ঢ মানু সও ঢায়ের ওিাসচসঢ য়ণসর ায়ণ
ংল ওরয়ঢ ম্মঢ য়ব?
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ii. ঢারা সওভায়ব সবো ওরয়ব কয ঢায়ের বোন অয় ওাসিঢ ঈয়েয়লে বেবার ওরা
য়চ্ছ?
iii. ঢারা সওভায়ব চানয়ঢ পারয়ব কয ঢারা যা ণসপ্রোন

ওরয়ঙ ঢা ঔুব কবলী না ঔুব ামানে

স্পিঢঃ ওাঈয়ও প্রসক্রোটি শুরু এবং ংকঠিঢ ওরয়ঢ য়ব এবং এআ ঈয়েয়লের চনে ম্প্রোয়ের
েেয়ের এওয়চাঝ ওরয়ঙ। কয 'কওঈ' এওচন কয 'সবমা প্রোনওারী' সায়ব পসরসঘঢ, সঢসন বোন
সনিসারড ওরয়বন প্রয়ঢেও বোসিয়ও বলেআ ািারড ভাাঁ ায়র সেয়ঢ য়ব এবং সঢসনআ িসঢিস্তয়ের ণস
প্রোন ওরয়ঢ অয়োচন ওরয়বন।
সবমা প্রোনওারীয়ও বলে

বেসি  ম্প্রোয়ের অিা চে ওরয়ঢ য়ব।

1. ক্ষকভায়ব বীমা কাজ কয়র
a) প্রণমঢ, এআ মস্ত এওটি ম্পে য়ঢ য়ব যার এওটি ণসননসঢও মূে অয়ঙ। পসরম্পে :
i. কভৌঢ য়ঢ পায়র (এওটি কা ী বা এওটি ভবয়নর মঢ) বা
ii. প্রওৃ ঢ (নাম এবং হৃেেঢার ময়ঢা) য়ঢ পায়র বা
iii. বেসিকঢ য়ঢ পায়র (য়যমন এওচয়নর কঘাঔ, ঙ্গমূ এবং লরীয়রর নোনে সেও )
b) যসে এওটি সনসেস ি খঝনা খয়ঝ ঢায়
ম্পে ঢার মান ারায়ঢ পায়র। িসঢর এআ
্ভকাবনায়ও ছুাঁ সও বা ে। ছুাঁ সও খঝনার ওারড ংলে সায়ব পসরসঘঢ।
c) পুসং নায়ম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ অয়ঙ। এটি সবসভন্ন বেসি কণয়ও কনো বোনমূয়র
(সপ্রসমোম সায়ব পসরসঘঢ) ংি সনয়ে কঠিঢ। এআব বেসিয়ের ম্পে নুরূপ এবং
নুরূপ ছুাঁ সওয়ঢ ঈন্মুি।
d) ঢসবয়র এআ পসরমাড ওয়েয়ওর িসঢপূরড ওরয়ঢ বেবহৃঢ ে,
ৃি িসঢর ম্মুঔীন য়ঢ পায়র

যারা এওটি ংলে দ্বারা

e) ঢসব পুসং এবং ঢভাকে ওয়েয়ওর িসঢপুরয়ডর এআ প্রসক্রো এওটি প্রসঢষ্ঠায়নর মািেয়ম
সনবসাসঢ ে যা সবমা প্রোনওারী সায়ব পসরসঘঢ।.
f) সবমা প্রোনওারী প্রসঢটি বেসির ায়ণ এওটি বীমা ঘু সি ওয়র যারা প্রওয়ল্প ংলিড ওরয়ঢ
ঘাে। এআরওম এওচন ংলিডওারী বীমাওৃ ঢ বোসি সয়য়ব পসরসঘঢ।
2. বীমার ক্রবাঝা হ্রা করা
ছুাঁ সও কবাছা বয়ঢ কবাছাে ঔরঘ, কাওান এবং িমঢায়ও যা
খঝনাে ঈন্মুি োর ফয় এওচনয়ও ে ওরয়ঢ ে।
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এওটি প্রেত্ত িসঢ পসরসিসঢ /

ক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক ক্রবাঝা যা একজন বন কয়র

ছুাঁ সও কবাছা েুআ িরয়নর ে, যা এওচন বন ওয়র - প্রাথক্ষমক  মাধ্যক্ষমক

a) ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা
ঝুঁু ক্ষকর প্রাথক্ষমক ক্রবাঝা কাওান সনয়ে কঠিঢ যা অয় কভাক ওয়র বা ীর কায়ওরা (এবং
বেবা আঈসনঝ) ,ঔাাঁটি ছুাঁ সও খঝনার এওটি ফাফ সায়ব।
এআ িসঢ প্রােআ প্রঢেি 
পসরমাপয়যাকে এবং য়চআ বীমা দ্বারা িসঢপূরড ওরয়ঢ পারা যাে।

উদারণ
যঔন এওটি ওারঔানা সগ্নওায়ি ধ্বং ে, িসঢিস্ত বা ধ্বং পয়ডের প্রওৃ ঢ মূে নুমান ওরা
কযয়ঢ পায়র এবং িসঢপূরড কেো কযয়ঢ পায়র ঢায়ও কয কাওায়ন ভু কয়ঙ.

যক্ষদ ক্রকান বযাক্ষির াটি াজিাক্ষর ে, তার ক্ষচক্ষকৎার খরচ জ্ঞাত ে এবং িক্ষতপূরণ করা ে.
এ ঙা া সওঙু পয়রািভায়ব িসঢ য়ঢ পায়র ।

উদারণ
অক্ষিকায়ন্ড বযবাক্ষেক কাজকমি ক্ষবক্ষিত য়ত পায়র এবং ায়ভর িক্ষত য়ত পায়র যা অনুমান
করা যাে এবং ক্রয ক্রাকায়ন ভু গয়ছ তায়ক িক্ষতপূরণ ক্রদো ক্রযয়ত পায়র।
b) ঝুঁু ক্ষকর ক্রগৌণ ক্রবাঝা
িরুন,এরওম কওান খঝনা খয়ঝ না এবং কওান িসঢ ে না।ঢার মায়ন এআ সও কয যারা
ংলয়ে ঈন্মুি ঢারা কওান কবাছা বন ওয়র না? ঈত্তরটি  কয প্রাণসমও কবাছা বাে সেয়,
এওচন এওটি ছুাঁ সওর ককৌড কবাছা বন ওয়র ।
ছুাঁ সওর ককৌড কবাছা ঔরঘ এবং প্রো সনয়ে কঠিঢ যা এওচনয়ও বন ওরয়ঢ ে, শুিুমাত্র
খঝনা কণয়ও যা িসঢ পসরসিসঢয়ঢ ঈন্মুি। এমনসও যসে বা খঝনা না খয়ঝ, এআ কবাছা
ঢঔন বন ওরয়ঢ য়ব।.
অমায়ের এআ ভার

ম্বয়ে সওঙু কবাছা যাও:
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i.

প্রণমঢ ভে এবং েুসশ্চন্তা দ্বারা ৃি লারীসরও  মানসও ঘাপ অয়ঙ। ঈয়দ্বক বেসি কণয়ও
বেসিয়ঢ পৃণও য়ঢ পায়র, সওন্তু এওচন বেসির ভায়া ণাওায়ও প্রভাসবঢ ওয়র এবং ঢার
ঈপর ঘাপ ৃসি ওরয়ঢ পায়র।

ii.

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

খঝয়ব বা খঝয়ব না ঢা ম্পয়ওস যঔন সনসশ্চঢ,
ঢঔন সবঘিড
পসরডাম পূরয়ডর চনে এওটি ংরসিঢ ঢসব এওপায়ল সরয়ে রাঔা।
রাঔার চনে ঔরঘ। ঈোরডস্বরূপ বা যাে, এরওম ঢসব এওটি
ে এবং ওম অে ফন য়ঢ পায়র।

সবমা প্রোনওারীয়ও এওটি
ছুাঁ সও স্তান্তর ওয়র, ময়নর লাসন্ত কভাক ওরা ্ভকব য়ে য়ঞ যঔন
ঢসব সবসনয়োক যা নেণাে এওটি ংরিড সায়ব রায়না য়েয়ঙ এবং এওচয়নর বেবা
পসরওল্পনা অয়রা ওাযসওর ওরা য়েয়ঙ। ঠিওভায়ব এআ ওারয়ড বীমার প্রয়োচন ে।

পরীিা 2
সনম্নসসঔঢর ময়িে কওানটি ছুাঁ সওর এওটি ককৌড কবাছা ?
I. বেবা প্রসঢবেও মূে
II. ামিী িসঢিস্ত মূে
III. ভসবেয়ঢর ্ভকাবে িসঢর পূরয়ডর চনে এওটি ংিান সায়ব মচুে এওপায়ল সরয়ে রাঔা
IV. াটি অযাটায়কর ফয় াপাতায় ক্ষচক্ষকত্াধ্ীন খরচ

C. ঝুঁু ক্ষক বযবস্থাপনা ক্রকৌল
অয়রওটি প্রশ্ন সচজ্ঞাা ওরা কযয়ঢ পায়র: বীমা ব িরয়ডর ছুাঁ সও পসরসিসঢয়ঢ
না.। ঈত্তর ে 'না'।

ঠিও মািান

সও

বীমা  শুিুমাত্র এও পেসঢ যা দ্বারা বেসি ঢায়ের ছুাঁ সও পসরঘানা ঘাআয়ঢ পায়র। এঔায়ন ঢারা
এওটি বীমা কওাম্পানীয়ও ঢায়ের ম্মুঔীন ো ছুাঁ সও স্তান্তর ওয়র। ঢয়ব ছুাঁ সওর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ
সওঙু নোনে পেসঢ অয়ঙ, যা নীয়ঘ বোঔো ওরা  :
1. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরার
এওটি িসঢ পসরসিসঢ এস য়ে
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ছুাঁ সও পসরার সায়ব পসরসঘঢ।
এআভায়ব এওচন
কওায়না ম্পসত্ত, বেসি বা ওাযসওাপ এ ায়নার কঘিা ওরয়ঢ পায়র যা সেয়ে এওটি ঈন্মুিঢা যুি
য়ঢ পায়র ।

উদারণ
i.

নে ওাঈয়ও ঈত্পােন ঘু সিবে ওরার দ্বারা এওচন সনসেস ি ঈত্পােন ছুাঁ সও বন ওরয়ঢ
স্বীওার ওরয়ঢ পায়র ।

ii. এওচন এওটি েুখসঝনা খঝার ভয়ে বাস র বাআয়র ছুাঁ সও কনয়ব না বা যঔন সবয়েয়ল ুি বার ভয়ে ভ্রমড
ওরয়ঢ পায়র না.
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সওন্তু ছুাঁ সও পসরার ছুাঁ সও কমাওাসবাে কনসঢবাঘও ঈপাে। বেসিকঢ এবং ামাসচও িকসঢ কআব
ওাযসক্রম কণয়ও অয় যার
সওঙু ছুাঁ সও িড ওরা
প্রয়োচন এআ িরয়নর ওাযসক্রম
এ ায়নার
দ্বারা,বেসি  মাচ কআব ুসবিা ারায়ব যা এআিরয়নর ছুাঁ সও িড ওাযসক্রম প্রোন ওরয়ঢ পায়র
।
2. ঝুঁু ক্ষক ধ্ারণ
এওচন ছুাঁ সও প্রভাব পসরঘানা ওরার কঘিা ওয়র এবং ছুাঁ সও এবং
কনে সনয়চআ ।এটি অত্ম বীমা সায়ব পসরসঘঢ ।

ঢার প্রভাব ে ওরার সোন্ত

উদারণ

একট বযবা ক্রকন্দ্র এমন ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনয়ত পায়র, ক্রয একট ক্ষনক্ষদিষ্ট ীমা পযি ন্ত ক্রছাট িক্ষত য করয়ত
ক্ষনয়জর য়ে ঝুঁু ক্ষক বজাে রাখয়ত এট ক্ষনভির করয়ব িমতা এবং অক্ষভজ্ঞতার উপর।
3. ঝুঁু ক্ষক হ্রা  ক্ষনেন্ত্রণ
ছুাঁ সও পসরায়রর ঢু নাে এটি অয়রা বাস্তব এবং প্রাসঙ্গও পন্থা ।এটির মায়ন এওটি িসঢ ংখঝয়নর
্ভকাবনা ওমায়ঢ পেয়িপ িড এবং / ণবা এআ িরয়নর িসঢ খঝয় ঢার প্রভায়বর ভোবঢা
ওমায়না।

গুরুত্ব
পদয়িপ ংঘটন ম্ভাবনা কমায়না 'িক্ষত প্রক্ষতয়রাধ্' ক্ষায়ব পক্ষরক্ষচত ।. িক্ষতর মাত্রা কমায়ত
বযবস্থায়ক 'িক্ষত ক্ষনরন' বা ে।.
ছুাঁ সও হ্রা এও ণবা সিও মািেয়ম িসঢর দ্রুসঢ এবং / ণবা অওৃ সঢর হ্রা ওরার য়ঙ্গ
চস ঢ:
a) ক্ষলিা  প্রক্ষলিণ কযমন ওমীয়ের চনে সনেসমঢ "অগুন সি", কয়মঝ এবং ীঝ কবল্ট
এবং অয়রা সওঙু পয়র ঘাওয়ের, ট্রাও পায়রঝরয়ের, চনে পযসাপ্ত প্রসলিড সনসশ্চঢ ওয়র।
এর এওঝা ঈোরড য়ঢ পায়র চাে ফু ট এ ায়নার চনে স্কু য়র সলশুয়ের সলিা কেো ।
b) পক্ষরয়বলগত পক্ষরবতিন, কযমন "প্রওৃ ঢ" বিার ঈন্নসঢ ,ঈোরডস্বরূপ ভা ঢাা,
চানাাে বার বা লাঝার, কঘায়রর বা ফাোর এামস বা সনবসাপও যন্ত্র াকায়না। রাষ্ট্র েূড
এবং লব্দ মাত্রা সনেন্ত্রয়ডর চনে বেবিা িড ওরয়ঢ পায়র চনকয়ডর স্বািে বিা ঈন্নঢ
ওরয়ঢ। মোয়সরো ি, সনেসমঢ ঙ ায়না
করায়কর প্রােুভসাব প্রসঢয়রাি ওরয়ঢ াাযে
ওয়র।
c) ক্ষবপজ্জনক বা ঝুঁু ক্ষকপূণি অক্ষভযান ততক্ষর পক্ষরবতিন, যন্ত্রপাসঢ  রঞ্জাম বেবার ওরার মে
বা নোনে ওাচগুয়া ওরার মে
ঈোরডস্বরূপ: এওটি ুি চীবনিারা বম্বন ওরা এবং ঠিও ময়ে ঠিওভায়ব ঔাো
ুি োর প্রয়ওাপ ওমায়ঢ াাযে ওয়র.
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d) ক্ষবয়েদ, এও িায়ন ম্পসত্ত কওন্ধীভূ ঢ ওরার বেয় সবসভন্ন বিায়নর ময়িে ম্পসত্তর সবসভন্ন
সবে ঙ ায়না, 
ছুাঁ সও সনেন্ত্রড ওরার এওটি পেসঢ । িারডাটি  , যসে এওটি
েুখসঝনা এও িায়ন খয়ঝ , এর প্রভাব হ্রা ওরা কযয়ঢ পায়র এও চােকাে বসওঙু না
করয়ঔ।
ঈোরডস্বরূপ: সবসভন্ন গুোয়ম ঞ্চে ওয়র পসরংঔোপয়ত্রর িসঢ ওমায়না কযয়ঢ পায়র। এমনসও
যসে এগুসর এওটি ধ্বং ে, প্রভাব য়নও হ্রা পায়ব।
4. ঝুঁু ক্ষক অথি ােন
কয কাওান খঝয়ঢ পায়র ঢা পূরড ওরয়ঢ কয ঢসব ংিান ঢা কবাছাে এটি।
a) স্ব ণসােয়নর মািেয়ম ছুাঁ সও িারড
প্রসক্রোে, ফামস নুমান ওয়র এবং
ঢসব মািেয়ম,
এটি অত্ম বীমা
সবসভন্ন ছুাঁ সও হ্রা পেসঢ সনয়োসচঢ

কয কওায়না িসঢর চনে স্ব পসরয়লাি ওরয়ঢ ে। এআ
ঢার সনচস্ব ছুাঁ সওর ণসােন ওয়র, ঢার সনয়চর বা িার
সায়ব পসরসঘঢ। এঙা া ফামস িসঢর প্রভাব ওম ওরয়ঢ
ওরয়ঢ পায়র, ঢদ্বারা িসঢ ঢায়ের িারয়ন ণাওয়ব।

b) ছুাঁ সও িানান্তর ছুাঁ সও িারয়ডর এওটি সবওল্প। ছুাঁ সও িানান্তর নে পিয়ও িসঢর চনে োসেত্ব
স্তান্তর ওয়র ণায়ও।এঔায়ন.য়াওান যা এওটি অওসিও খঝনার (বা সবপে) ফয় য়ঢ পায়র
নে ত্তাে িানান্তর ওরা ে ।
বীমা  ঝুঁু ক্ষক স্থানান্তয়রর এক প্রধ্ান ধ্রন , এবং এটা বীমা িক্ষতপূরয়ণর মাধ্যয়ম ক্ষনশ্চেতা দ্বারা
অক্ষনশ্চেতা প্রক্ষতস্থাপন করার অনুমক্ষত ক্রদে।
বীমা বনাম ক্ষনক্ষশ্চতকরণ
বীমা এবং সনসশ্চঢওরড
ঈভে বাসডসচেওভায়ব পসরঘাসঢ কওাম্পাসন দ্বারা কেো অসণসও পডে।
আোনীং েুআ এর ময়িে পাণসওে ক্রমবিসমানভায়ব ছাপা য়ে ককয়ঙ এবং সওঙু ঝা নুরূপ সায়ব কৃীঢ
ে। ঢয়ব সনম্নসসঔঢ অয়াঘনাে েুআ এর ময়িে ূক্ষ্ম পাণসওে কবাছা যাে।
বীমা এওটি খঝনার ুরিা কবাছাে কযঝা
খঝয়ঢ পায়র কযঔায়ন সনসশ্চঢওরড
এওটি খঝনার
ুরিা কবাছাে কযঝা খঝয়ব। সবমা ছুাঁ সওয়ঢ ন্তভুস সি প্রোন ওয়র, অর সনসশ্চঢওরড এওটি সনসেস ি
খঝনা কযমন মৃঢুে যা ন্তভুস সি ওয়র সনসশ্চঢ, শুিুমাত্র
খঝনার মে সনসশ্চঢ। সনসশ্চঢওরড
পসস চীবন ওভারর য়ঙ্গ ংযুি।
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ক্ষচত্র 4: বীমা সওভায়ব বীমাওারীয়ও

িসঢপূরড ওয়র।

ক্রকায়না বযক্ষি ক্রমাটর বীমা কক্ষরয়েয়ছন

উক্ষন দুঘিটনাে পয়়িন

উক্ষন দাক্ষব কয়রন

বীমা ক্রকাম্পাক্ষন নার িক্ষতপূরণ কয়রন
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ছুাঁ সও িানান্তর ওরার নে ঈপাে অয়ঙ। ঈোরডস্বরূপ, যঔন এওটি ফামস এওটি েয়র ংল,
ছুাঁ সও িানান্তসরঢ য়ঢ পায়র উধ্বসঢন েয় যা ঢারপর িসঢর অসণসও ংিান ওরয়ব।
ুঢরাং, বীমা ছুাঁ সও িানান্তয়রর এওটি পেসঢ ।

পরীিা 3
সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসঢ ?
I. বোংও এফসট
II. বীমা
III. আকুেআটি কলোর
IV. সরয়ে এয়িঝ

D. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরচানার একট াক্ষতোর ক্ষয়য়ব বীমা
যঔন অমরা এওটি ছুাঁ সও ম্পয়ওস ওণা বস, অমরা অয় খয়ঝ ককয়ঙ এরওম এওটি িসঢর ঈয়েঔ
ওসর না সওন্তু খঝয়ঢ পায়র এমন এওটি িসঢর ওণা ঈয়েঔ ওসর। ঢএব এঝা এওটি প্রঢোসলঢ
িসঢ। এআ প্রঢোসলঢ িসঢর ঔরঘ (যা ছুাঁ সওর ঔরয়ঘর মান ে) েুআ সবয়ের পডে:
i.

কয সবপসত্তর ্ভকাবনা বীমা ওরা য়চ্ছ, ঢা যসে খয়ঝ ঢার িসঢ

ii. প্রভাব বা িসঢর পসরমাড যা ফ সায়ব কভাক ওরয়ঢ য়ঢ পায়র
ছুাঁ সও ঔরঘ বৃসে পায়ব ্ভকাবনা এবং িসঢর পসরমাড ঈভয়ের য়ঙ্গ রাসর নুপায়ঢ ।ঢয়ব,যসে
িসঢর পসরমাড ঔুব ঈচ্চ ে, এবং ঢার ংখঝয়নর ্ভকাবনা ওম ে, ছুাঁ সও ঔরঘ ওম য়ব।

ক্ষচত্র 5: বীমায়ত ক্রযাগদায়নর আয়গ ক্ষবয়বচয ক্ষবে
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1. বীমায়ত ক্রযাগদায়নর আয়গ ক্ষবয়বচয ক্ষবে
বীমা ওরয়বন সওনা সোন্ত কনোর মে, এওচয়নর সনয়চর, িসঢ যা য়ব ঢার ভারবন
ঔরয়ঘর প্রসঢ ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ কঢৌ ওরা প্রয়োচন। ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ  বীমা সপ্রসমোম এটি পূবসবঢী নুয়চ্ছয়ে ঈয়েঔীওৃ ঢ েুআ সবে কেো অয়ঙ। বীমার চনে কিষ্ঠ পসরসিসঢ য়ব
কঔায়ন কযঔায়ন ্ভকাবনা ঔুবআ ওম সওন্তু িসঢ প্রভাব ঔুব কবলী। এরওম কিয়ত্র,
এর বীমা
(সপ্রসমোম) মািেয়ম ছুাঁ সও স্তান্তর ঔরঘ য়নও ওম য়ব ণঘ সনয়চর ঈপর এটির বন ঔরঘ ঔুব
কবলী য়ঢ পায়র।
a) ামায়নযর জনয অয়নক ঝুঁু ক্ষক ক্রনয়বন না: এওটি যুসিঙ্গঢ ম্পওস য়ঢ য়ব ছুাঁ সও স্তান্তর
ঔরঘ এবং প্রাপ্ত মায়নর ময়িে ।

উদারণ
এটর অথি ক্ষক একট াধ্ারণ ব ক্রপন বীমা করা ?
b) আপনার যা িক্ষত করার ামথি য তার ক্রবলী ঝুঁু ক্ষক ক্রনয়বন না: যসে এওটি খঝনার ফয়
ঈসিঢ িসঢ এঢ ব ে কয এটি কেঈসোর ওাঙাওাসঙ বিা তঢসর ওরয়ঢ পায়র,
ছুাঁ সও িারড বাস্তবম্মঢ এবং ঈপযুি. প্রঢীেমান ে না।

উদারণ
একট ব়ি ক্রত ক্রলাধ্নাগার ধ্বং বা িক্ষতিস্ত য়ত য় ক্ষক য়ব? একট ক্রকাম্পাক্ষন ক্ষক িক্ষত
বন করয়ত মথি য?
c) াবধ্ায়ন ঝুঁু ক্ষকর ম্ভাবয ফাফ ক্ষবয়বচনা করুন: কআব ম্পয়ের বীমা ওরয় ভা ে
যার চনে এওটি িসঢ ংখঝয়নর (ঢীব্রঢা) ্ভকাবনা ওম, সওন্তু ্ভকাবে ওাঠিনে (প্রভাব),
ঈচ্চ।

উদারণ
ক্রকউ ক্ষক একট মাকাল উপি বীমা না করয়ত ামথি য ?
পরীিা 4
সনম্নসসঔঢ পসরসিসঢর ময়িে কওানটি বীমা পয়রাোনা চাসর ওয়র

?

I.

এওটি পসরবায়রর এওমাত্র ঈপাচসনওারী ময়ে মারা কযয়ঢ পায়র

II.

এওচন বেসি ঢার ঝাওার বোক ারায়ঢ পায়রন

III. িও মূয়ের ঘরম পঢন য়ঢ পায়র
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IV.

একট বা়িী প্রাকৃ ক্ষতক িক্ষতর কারয়ণ8 মান ারায়ত পায়র।

E. মায়জ বীমার ভূ ক্ষমকা
বীমা কওাম্পাসন এওটি কেয়লর ণসননসঢও ঈন্নেয়ন গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র।
কেয়লর ম্পে
রিা ওরা এবং ংরসিঢ ওরা য়চ্ছ ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে ঢারা গুরুত্বপূডস য়ণস এওটি বোন
রাঔয়ঙ। ঢায়ের বোয়নর সওঙু নীয়ঘ কেো ।
a) ঢায়ের সবসনয়োকগুস বৃৎভায়ব মায়চর ঈপওার ওয়র। এওটি বীমা কওাম্পানীর লসি এআ
সবয়ে কয সবপু পসরমাড ংি ওরা এবং সপ্রসমোম অওায়র পসরমাড এওসত্রঢ ওরা ।
b) এআ ঢসব ংি ওরা ে এবং পসসিারওয়ের ুসবিার চনে িয়র রাঔা ে।বীমা
কওাম্পাসনগুসর ময়িে এআ েৃসিভসঙ্গ রাঔা প্রয়োচন এবং এআ ঢসব সনয়ে ওাচ ওরার কিয়ত্র
ঢায়ের মস্ত সোন্ত ওরা প্রয়োচন এমন ঈপায়ে যা ম্প্রোেয়ও ঈপওৃ ঢ ওয়র। এটি ঢার
সবসনয়োয়ক
প্রয়যাচে। কচনে ফ বীমা কওাম্পাসনগুয়ায়ও ফঝওামূও ঈয়েোক ণসাৎ
িও এবং কলোয়র সবসনয়োক ওরয়ঢ কেঔা যাে না।
c) বীমা পেসঢ য়নও প্রঢেি  পয়রাি ুসবিা প্রোন ওয়র বেসিয়ও,ঢার পসরবারয়ও, সলল্প
 বাসডচেয়ও এবং ম্প্রোে এবং এওটি ম্পূডস চাসঢয়ও।
বীমাওারী -বেসি  বেবাে
প্রসঢষ্ঠান ঈভে- রাসর ঈপওৃ ঢ ে ওারড এওটি েুখসঝনা বা অওসিও খঝনা দ্বারা
ৃি িসঢর পসরডসঢ কণয়ও ঢায়ের রিা ওরা ে। এআভায়ব, বীমা এওটি য়ণস সলয়ল্প মূিন
রিা ওয়র এবং বেবা এবং সলয়ল্প অর ম্প্রারড এবং ঈন্নেয়নর চনে মূিন মুি ওয়র।
d) বীমা বেসির ভসবেয়ঢর য়ঙ্গ যুি ণাওা ভে, সঘন্তা  ঈয়দ্বকয়ও
সরয়ে কফয় এবং
এআভায়ব বেবা ঈয়েোয়ক সবনামূয়ে মূিন সবসনয়োয়ক ঈত্া কেে এবং সবেেমান ম্পয়ের
েি বেবায়রর ঈন্নসঢ ওয়র। এআভায়ব বীমা
ওমসংিান ুয়যায়কর
প্রচয়ন্মর য়ঙ্গ
বাসডসচেও এবং সলল্প ঈন্নেয়ন ঈত্া কেে, যার ফয় এওটি ুি ণসনীসঢ এবং বসিসঢ
চাঢীে ঈত্পােনলীঢাে বোন রায়ঔ।
e) এওটি বোংও বা অসণসও প্রসঢষ্ঠান ম্পসত্তর ঈপরঅকাম ঊড সেয়ঢ পায়র না, যসে না এঝা
বীমায়যাকে সবপে দ্বারা িসঢ বা াসনর সবরুয়ে বীমা ওরা ে। ঢায়ের সিওাংলআ
মান্তরা সনরাপত্তা সায়ব পসস সনিসারয়ডর ঈপর কচার কেে।.
f) এওটি ছুাঁ সও িড ওরার অয়ক, বীমা প্রোনওারীরা বীমা ওরা য়ব কআ ম্পসত্তর মীিা 
পসরেলসয়নর বেবিা ওয়র কযাকে প্রয়ওৌলী এবং নে সবয়লজ্ঞয়ের দ্বারা। ঢারা শুিুমাত্র
করটিং ঈয়েয়লে ছুাঁ সও সনডসে ওয়র না, এঙা া বীমাওারীয়ও পরামলস এবং ুপাসরল ওয়র,
ছুাঁ সওয়ঢ সবসভন্ন ঈন্নসঢ, যা সপ্রসমোয়মর সনম্ন ার অওসসঢ ওয়র।
g) বীমা কেয়ল তবয়েসলও মুদ্রা ঈপাচসনওারী এওটি ঔাঢ সয়য়ব রপ্তাসন বাসডচে, সলসপং এবং
বোসেং পসরয়বার য়ঙ্গ কিডীবে ণায়ও। ভারঢীে বীমা প্রোনওারীরা 30 টির কবসল কেয়ল
ওাচ ওয়র। এআব ওাচওমস তবয়েসলও মুদ্রা এবং েৃলে রপ্তাসন প্রসঢসনসিত্ব ঈপাচসন ওয়র।
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h) বীমা প্রোনওারীরা খসনষ্ঠভায়ব সবসভন্ন ংিা এবং অগুন িসঢ প্রসঢয়রাি, পডে্ভকার িসঢ
প্রসঢয়রাি, সলল্প সনরাপত্তা এবং  ও সনরাপত্তাে চস ঢ
প্রসঢষ্ঠায়নর য়ঙ্গ যুি ণায়ও।.
তথয
বীমা এবং ামাক্ষজক ক্ষনরাপিা
a) এঝা এঔন স্বীওৃ ঢ কয ামাসচও সনরাপত্তা সবিান  রায়ষ্ট্রর এওটি বািেবািওঢা। এআ ঈয়েয়লে
রাচে দ্বারা কৃীঢ সবসভন্ন অআন, ামাসচও সনরাপত্তার এওটি াসঢোর সয়য়ব বািেঢামূও বা
কস্বচ্ছায়বী বীমার বেবারয়ও ন্তভুস ি ওয়র। কওন্ধীে
 রাচে রওার এআভায়ব ঢায়ের
ামাসচও ঙ্গীওার পূরড ওয়র সনসেস ি ামাসচও সনরাপত্তা প্রওয়ল্পর িীয়ন সপ্রসমোম োন ওয়র।
সলল্প ওমসঘারী এবং ঢায়ের পসরবার যারা বীমাওৃ ঢ বেসি ঢায়ের ুসবিার চনে, ুিঢা,
ঙ্গাসন, মাঢৃ ত্ব এবং মৃঢুের ঔরয়ঘর ণস প্রোন ওরয়ঢ ওমসঘারী রাচে বীমা অআন, 1948
ওমসঘারী রাচে বীমা ওয়পসায়রলন-এর চনে ণস প্রোন ওয়র। রওার ওঢৃস ও সবজ্ঞসপ্ত কেো
সনসেস ি সলল্প এাওাে প্রওল্পটি ওাচ ওয়র ।
b. রওাসর পৃষ্ঠয়পাওঢাে ামাসচও ুরিা প্রওয়ল্প বীমাওারী এও গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র
কযমন
1. রাষ্ট্রীে ওৃ স বীমা কযাচনা
2. রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
3. প্রিান মন্ত্রী চীবন কচোসঢ বীমা কযাচনা
4. প্রিাীান মন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
এআগুস ািারডভায়ব ম্প্রোয়ের ঈপওার ওয়র।
c)

এওটি বাসডসচেও সভসত্তয়ঢ পসরঘাসঢ ব িামীড বীমা সস্কম, িামীড পসরবায়রর ামাসচও
সনরাপত্তা প্রোন ওরয়ঢ কল পযসন্ত নক্সাসেঢ ওরা ে.

d) রকাক্ষর প্রকয়ল্পর এই মথি ন ছা়িা , বীমা ক্ষলল্প ক্ষনয়জই একট বাক্ষণক্ষজযক ক্ষভক্ষিয়ত বীমা কভার

উপব্ধ কয়র যার ামাক্ষজক ক্ষনরাপিার চরম উয়েলয আয়ছ।উদারণ:
দুঘিটনা, জন আয়রাগয ইতযাক্ষদ।

জনতা বযক্ষিগত

পরীিা 5
নীয়ঘর বীমা প্রওয়ল্পর ময়িে কওানটি
অয়োচন ওরা ে না?
I.
II.
III.
IV.

এওচন সবমা প্রোনওারী দ্বারা ঘাায়না ে এবং রওার দ্বারা

ওমসঘারী রাচে বীমা ওয়পসায়রলন
লে বীমা প্রওল্প
চন অয়রাকে

উপয়রর বগুক্ষ
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ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ


বীমা  ছুাঁ সও পুসং-এর মািেয়ম ছুাঁ সও িানান্তর ।



বাসডসচেও বীমা বেবার ঈত্ অচ কযভায়ব ঘঘসা ওরা ে িয়ন য়েট এর ওসফ াঈ কণয়ও
ঢার ূত্র পাো ককয়ঙ।।



এওটি বীমা বেবিাে সনম্নসসঔঢ ত্ত্বা চস ঢ ণায়ও :







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



যঔন নুরূপ ছুাঁ সওয়ঢ ঈন্মুি ণাওা নুরূপ ম্পেম্পন্ন বেসি ঢসবয়র এওটি ািারড
পসরমায়নর ময়িে বোন ওয়র, এটি পুসং সায়ব পসরসঘঢ ে ।



বীমা ঙা া নোনে ছুাঁ সও বেবিাপনা কওৌলগুস :








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

বীমায়ঢ মূ সনেমগুস :
 অপনার ারায়নার াময়ণসের কঘয়ে কবলী ছুাঁ সও কনয়বন না,
 াবিায়ন ছুাঁ সওর ্ভকাবে ফাফ সবয়বঘনা ওরুন এবং
 ামায়নের চনে কবলী ছুাঁ সও কনয়বন না

মূ লতিাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করয়ত উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা সনেন্ত্রড  ঈন্নেন ওঢৃস পি ভারয়ঢর বীমা সলয়ল্পর সনেন্ত্রও.
উির 2
ঠিও ঈত্তর  III
ভসবেয়ঢর ্ভকাবে িসঢর চনে এওটি ংিান সায়ব মচুে এওপায়ল সরয়ে রাঔার প্রয়োচনীেঢা
ছুাঁ সওর এওটি ককৌড কবাছা
উির 3
ঠিও ঈত্তর  II
বীমা ছুাঁ সও িানান্তর ওরার এওটি পেসঢ.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  I
এওটি পসরবায়রর ঈপাচসনওারী ওায় মারা কযয়ঢ পায়র, মি পসরবার করয়ঔ, এবং ঢায়েরআ
ভরডয়পায়ডর বেবিা ওরয়ঢ য়ব এআ িরয়নর এওটি পসরসিসঢ পয়রাোনা চাসর ওয়র চীবন বীমা
ক্রে ওরার ঈপর
উির 5
ঠিও ঈত্তর  III

জন আয়রাগয বীমা ক্ষিম একট ক্ষবমা প্রদানকারী দ্বারা চাায়না ে এবং রকার দ্বারা উয়দযাগ
ক্রনো ে না.
স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষ
প্রশ্ন 1
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেয়ম ছুাঁ সও িানান্তরয়ও
I.

ঞ্চে

II.

সবসনয়োক

বা ে ________ .

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

ছুাঁ সও িারড

II.

িসঢ প্রসঢয়রাি

পসরসঘঢ ে

_____

III. ছুাঁ সও িানান্তর
IV. ছুাঁ সও পসরার
প্রশ্ন 3
বীমা প্রোনওারীয়ও ছুাঁ সও িানান্তর ওয়র, এটি ্ভকব য়ে য়ঞ ___________
I.

অমায়ের ম্পে ম্পয়ওস মনয়যাকী য়ে প া

II.

এওটি িসঢর খঝনাে বীমা কণয়ও ণস ঈপাচসন ওরা

.

III. অমায়ের ম্পসত্তর ম্মুঔীন ্ভকাবে ছুাঁ সও ঈয়পিা ওরা
IV. ময়নর লাসন্ত ঈপয়ভাক ওরা এবং অয়রা ওাযসওরভায়ব এওচয়নর বেবাসেও পসরওল্পনা ওরা
প্রশ্ন 4
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভয়বর সঘহ্ন পাো যায়ব __________
I.

কনৌ

II.

য়েট

III. করাট
IV. মায়াত্রা ওসমটি
প্রশ্ন 5
বীমা প্রয়ঙ্গ 'ছুাঁ সও িারড' এওটি বিা সনয়েস ল ওয়র কযঔায়ন _____ .
I.

িসঢ বা নয়ির ্ভকাবনা কনআ

II.

খঝনা ঈৎপােনওারী িসঢর কওান মান কনআ

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

বীমা ম্পে ুরসিঢ ওয়র

II.

বীমা এর িসঢ করাি ওয়র

III. বীমা িসঢর ্ভকাবনা হ্রা ওয়র
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IV.

যঔন ম্পসত্তর িসঢ ে বীমা ণস বন ওয়র

প্রশ্ন 7
400 খয়রর ময়িে, কযগুসর এয়ওওটির মূে ২০০০০ঝাওা, প্রসঢ বঙর কয় 4টি খর পুয় ককয়
80,000ঝাওার এওটি সম্মসঢ িসঢ ে। এআ িসঢপূরড ভা ওরয়ঢ প্রসঢটি মাসয়ওর বাসসও
বোন সও য়ব ?
I.

ঝা: ১০০ / -

II.

ঝা: ২০০ / -

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

বীমা 'য়নও'-এর দ্বারা 'ওয়েও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ

II.

বীমা  এওচন বেসির

III. বীমা  ওয়েয়ওর দ্বারা
IV. বীমা 

নে বেসিয়ও ছুাঁ সও িানান্তয়রর এওটি পেসঢ
'য়নও'-র কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ

ওয়েয়ওর াভ য়নওয়ও িানান্তয়রর এওটি পেসঢ

প্রশ্ন 9
বীমা প্রোনওারী এওটি ছুাঁ সও িড ওরার অয়ক
কনন?

ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসয়নর চনে কওন বেবিা

I.

মূে সনিসারয়ডর ঈয়েয়লে ছুাঁ সও মূোেন

II.

সবমাওৃ ঢ বেসি সওভায়ব ম্পসত্ত ক্রে ওয়র ঢা ঔুাঁয়চ কবর ওরা

III. নে বীমা প্রোনওারীরা ম্পসত্ত পসরেলসন ওয়রয়ঙন সও না
IV. প্রসঢয়বলী ম্পসত্ত

বীমাওৃ ঢ ওরা যায়ব সও না ঢা ঔুয়াঁ চ কবর ওরা

প্রশ্ন 10
সনয়ঘর সবওয়ল্পর কওানটি

ঢা ঔুাঁয়চ কবর ওরা

বীমা প্রসক্রোয়ও ভাভায়ব বডসনা ওয়র?

I.

ওয়েয়ওর দ্বারা য়নয়ওর িসঢ ভাক ওরা

II.

য়নয়ওর দ্বারা ওয়েয়ওর কাওান ভাক ওরা

III. এয়ওর দ্বারা ওয়েয়ওর কাওান ভাক
IV. ভতুি ক্ষক ক্ষদয়ে িক্ষতর ভাগ করা
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স্ব-পরীিণ প্রশ্নাবক্ষর উির
উির 1
ঠিও ঈত্তর  III
ছুাঁ সও পুসং-এর মািেয়ম ছুাঁ সও িানান্তরয়ও বীমা বা ে
উির 2
ঠিও ঈত্তর  I
ছুাঁ সও ংখঝন ্ভকাবনা ওমায়ঢ বেবিা িসঢ প্রসঢয়রাি বেবিা সায়ব পসরসঘঢ ে.
উির 3
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রোনওারীয়ও
ছুাঁ সও িানান্তর ওয়র, ময়নর লাসন্ত ঈপয়ভাক ওরা এবং অয়রা ওাযসওরভায়ব
এওচয়নর বেবা পসরওল্পনা ওরা ্ভকব য়ে য়ঞ.
উির 4
ঠিও ঈত্তর  II
অিুসনও বীমা বেবার ঈদ্ভব য়েয়ট সঘসহ্নঢ ওরা যায়ব
উির 5
ঠিও ঈত্তর  IV
বীমা প্রয়ঙ্গ 'ছুাঁ সও িারড'
ে ওরার সোন্ত কনে

সনয়েস ল ওয়র এমন এওটি বিা কযঔায়ন এওচন ছুাঁ সও এবং ঢার প্রভাব

উির 6
ঠিও ঈত্তর  IV
যঔন ম্পসত্তর িসঢ ে,বীমা ঔরঘ বন ওয়র
উির 7
ঠিও ঈত্তর  II
পসরবার প্রসঢ 200ঝাওা িসঢপূরয়ডর বেবিা ণাওয়ঢ য়ব
উির 8
ঠিও ঈত্তর  I
বীমা 'য়নও' দ্বারা

'ওয়েও'-এর কাওান ভাক ওরার এওটি পেসঢ.

উির 9
ঠিও ঈত্তর  I
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এওটি ছুাঁ সও িড ওরার অয়ক, বীমা প্রোনওারী মূে সনিসারয়ডর ঈয়েয়লে ছুাঁ সও মূোেন ওরয়ঢ
ম্পসত্তর মীিা  পসরেলসন বেবিা ওয়রন
উির 10
ঠিও ঈত্তর  II

বীমা একট প্রক্ষেো ক্ষয়য়ব ক্ষবয়বচনা করা ক্রযয়ত পায়র যা দ্বারা কয়েয়কর ক্রাকান, যারা এই
ধ্রয়নর দুুঃখজনক িক্ষতর ম্মুখীন, একই ধ্রয়নর অক্ষনক্ষশ্চত ঘটনা /অবস্থাে উন্ুি যারা, তায়দর
ময়ধ্য ভাগ করা ে
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িোে 2
কক্রঢা পসরয়বা
অধ্যাে পক্ষরক্ষচক্ষত
এআ িোয়ে অপনারা কক্রঢা পসরয়বার গুরুত্ব সলঔয়বন। অপনারা চানয়বন কক্রঢায়ও পসরয়বা সেয়ঢ
এয়চন্টয়ের ওী ভূ সমওা। অপনারা চানয়বন পসস কাডারয়ের সভয়যাক প্রসঢসবিায়নর চনে ঈপব্ধ
সবসভন্ন সনেমাবীর ওণা। এঙা া অপনারা সলঔয়বন ওীভায়ব কক্রঢার য়ঙ্গ কযাকায়যাক িাপন 
ম্পওস িাপন ওরয়ঢ ে।

ক্ষলিার ক্ষবে
A. কক্রঢা পসরয়বা – ািারড িারডা
B. ঈন্নঢ কক্রঢা পসরয়বা সেয়ঢ বীমা এয়চয়ন্টর ভূ সমওা
C. সভয়যাক প্রসঢসবিান
D. কযাকায়যাক প্রসক্রো
E. -কমৌসঔও কযাকায়যাক
F. তনসঢও অঘরড

এআ িোেটি িেেয়নর পর অপসন িম য়বন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

কক্রঢা পসরয়বার গুরুত্ব বডসনা ওরয়ঢ
পসরয়বার গুডমান বডসনা ওরয়ঢ
বীমা সলয়ল্প পসরয়বার গুরুত্ব যাঘাআ ওরয়ঢ
ঈন্নঢ পসরয়বা সেয়ঢ এওচন বীমা এয়চয়ন্টর ভূ সমওা অয়াঘনা ওরয়ঢ
বীমাে সভয়যাক প্রসঢসবিায়নর সনেমাওানুন পযসায়াঘনা ওরয়ঢ
কযাকায়যায়কর প্রসক্রো বোঔো ওরয়ঢ
-কমৌসঔও কযাকায়যায়কর গুরুত্ব প্রেলসড ওরয়ঢ
তনসঢও অঘরড ুপাসরল ওরয়ঢ
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A. ক্রেতা পক্ষরয়বা – াধ্ারণ ধ্ারণামূ
1. ক্রেতা পক্ষরয়বা ক্রকন?
কক্রঢারাআ বেবায়ের প্রিান স্ত্ভক এবং কওায়না ঈয়েোকী ঢাাঁয়ের য়ঙ্গ সনসসপ্ত অঘরড ওরয়ঢ পায়রন
না। নোনে কয কওায়না পয়ডের ঢু নাে বীমার কিয়ত্র কক্রঢা পসরয়বা এবং ম্পওস অয়রা য়নও
কবসল ওঠিন।
ঢার ওারড য়া বীমা এওটি পসরয়বা এবং বাস্তসবও সচসনপয়ত্রর ঢু নাে য়নও সভন্ন।
অুন অমরা কেসঔ কাস

কওনার ঢু নাে ওীভায়ব বীমা কওনার পাণসওে রয়েয়ঙ।

একট গাক্ষ়ি
এটি এওটি বাস্তসবও পডে, যা কেঔা
যাে, পরীিামূওভায়ব ঘাায়না যাে
এবং সভজ্ঞঢাম্পন্ন।
কাস টি কওনার মে কক্রঢার ময়ন
সওঙু অনন্ন পাোর অলা ণায়ও।
সভজ্ঞঢাটি বাস্তসবও এবং ঔুব য়চআ
কবািকমে।

গাক্ষ়ির বীমা
এটি এওটি ঘু সি যা ভসবেয়ঢ কওায়না প্রঢোসলঢ
েুখসঝনার ওারয়ড, কাস র কওায়নারওম কাওান ণবা
িসঢ য়, পসরবয়ঢস িসঢপুরড পাো যায়ব।
ঢাৎিসডও অনন্ন পাোর অলা কণয়ও বীমা কওনা যাে,
ঢা কওনা ে ্ভকাবে কওায়না েুঃঔচনও খঝনার ভে
বাঅলো কণয়ও।
এটি ্ভকব কয কওায়না বীমা কক্রঢা এওটি পসরসিসঢর
সেয়ও ঢাসওয়ে ণায়ওন কযঔায়ন ুসবিাটি পয়র পসরয়লািয়যাকে
য়ে যাে।
এওটি কাস
ওারঔানাে তঢসর ে, বীমার কিয়ত্র কেঔা যাে কয ঈৎপােন এবং বেে
কলা-রুম কণয়ও ঢা সবসক্র ে এবং এওআময়ে খয়ঝ। ঈৎপােন এবং বেয়ের এআ এওআ ময়ে
রাস্তাে বেবহৃঢ ে।
খঝা য়া প্রয়ঢেওটি পসরয়বার স্বাঢন্ত্রে তবসলিে।
ঈৎপােন, সবসক্র এবং বেবায়রর এআ
সঢন প্রসক্রো সঢনটি সভন্ন ময়ে এবং
চােকাে খয়ঝ।
কক্রঢা সঢেআ কযটি অরড ওয়রন ঢা য়া পসরয়বার সভজ্ঞঢা। যসে কটি ঢাাঁর য়ন্তাচনও না
ে, ঢয়ব কটি ঢাাঁর য়ন্তায়র ওারড ে। যসে পসরয়বা ঢাাঁর প্রঢোলায়ও ঙাসপয়ে যাে, ঢয়ব
কক্রঢা ঔুসল ন। কআ ওারয়ড প্রসঢটি প্রসঢষ্ঠায়নর িে য়া ঢাাঁর কক্রঢায়ও ঔুসল ওরা।
2. পক্ষরয়বার গুণমান
বীমা কওাম্পাসন এবং ঢাাঁয়ের ওমীয়ের ওায়ঙ এটি ঔুবআ প্রয়োচনীে, কওাম্পানীর ঢায়ের এয়চন্টরা,
কক্রঢায়ের ঈচ্চ গুডমানম্পন্ন পসরয়বা কেয়বন এবং ঢাাঁয়ের ঔুসল ওরয়বন।
ক্ষকন্তু উচ্চ গুণম্পন্ন পক্ষরয়বা কী? এর অবদানগুক্ষ কী কী?
পসরয়বা গুয়ডর এওটি ুপসরসঘঢ ময়ট [নাম য়া াভস য়ওাো] অমায়ের সওঙু ন্তেৃস সি কেয়ব। এটি
পসরয়বা গুডমায়নর পাাঁঘটি মুঔে ূঘওয়ও অয়াওপাঢ ওয়র:
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a) ক্ষবশ্বায়যাগযতা: সনভস রয়যাকেভায়ব এবং সনভুস ভায়ব প্রসঢজ্ঞাবে পসরয়বা কেোর িমঢা।
সিওাংল কক্রঢা ময়ন ওয়রন সবোয়যাকেঢা য়া পসরয়বা গুয়ডর পাাঁঘটি মাত্রার ময়িে
বসাসিও গুরুত্বপূডস। এটি য়া সবো কয়

ঞার সভসত্ত।

b) ংয়বদনলীতা: পসরয়বা ওমীয়ের কক্রঢায়ও ােঢা ওরার আচ্ছা এবং িমঢা এবং
কক্রঢার ঘাসোে দ্রুঢ া া কেোয়ও কবাছাে। এটি পসরমাপ ওরার মাপওাঠি য়া
পসরয়বা কেোর কিয়ত্র দ্রুঢঢা, সনভুস ঢা, এবং আসঢবাঘও ময়নাভাব।
c) প্রক্ষতশ্রুক্ষত: পসরয়বা প্রোনওারীর জ্ঞান, ওমসেিঢা এবং কৌচনে এবং সবো  অিা
জ্ঞাপন ওরার িমঢায়ও কবাছাে। এটি কেো ে ওয়ঢা ভায়াভায়ব পসরয়বা ওমী কক্রঢার
ঘাসোয়ও বুছয়ঢ কপয়রয়ঙন এবং ঢা কমঝায়নার িমঢা অয়ঙ ঢার মূোেয়নর সভসত্তয়ঢ।
d) ানুভূক্ষত: মানসবও স্পলস সয়য়ব বডসডা ওরা ে। এর প্রসঢফন খয়ঝ কক্রঢার প্রসঢ
যত্নলী অঘরড এবং বেসিকঢভায়ব ময়নায়যাক কেোর মািেয়ম।
e) বাস্তব: বাস্তসবও পসরয়বলকঢ ওারড যা কক্রঢা কেঔয়ঢ, শুনয়ঢ এবং স্পলস ওরয়ঢ পারয়বন
ঢার প্রসঢসনসিত্ব ওয়র। ঈোরড সয়য়ব, যঔন কওঈ বীমা কওাম্পাসনর সফয় যান কমে
িান, সবনো এবং পসরচ্ছন্নঢা এবং লৃঙ্খায়বাি এবং কপলাোসরত্ব কক্রঢার ময়ন কভীর ঙাপ
কফয়। অ পসরয়বা নুভব ওরার অয়ক এবং পয়র, বাস্তসবও পসরয়বল ঔুবআ গুরুত্বপূডস
য়ে য়ঞ ওারড এটি প্রণম এবং ঘূ ান্ত প্রভাব তঢসর ওয়র।
3. ক্রেতা পক্ষরয়বা এবং বীমা
বীমা সলয়ল্পর কনঢৃ য়ত্ব ণাওা কয কওায়না ক প্রসটঈারয়ও সচজ্ঞাা ওরুন ওীভায়ব সঢসন লীয়স
কপৌাঁয়ঙয়ঙন এবং কঔায়ন টিয়ও অয়ঙন। অপসন ্ভকবঢ এওটি ািারড ঈত্তরআ পায়বন, কয ঢাাঁয়ের
ঘসঢ কক্রঢার পৃষ্ঠয়পাওঢা এবং মণসনআ এআ বেবা কয় ঢু য়ঢ াাযে ওয়রয়ঙ।
অপসন এটি চানয়ঢ পারয়বন কয ঢাাঁয়ের অয়ের এওটি ব ংল অয়, পাো ওসমলন এবং
ঘু সির পুননসবীওরড কণয়ও। ঢাাঁয়ের িাওরাআ য়ন নঢু ন কক্রঢা পাোর ূত্র।
ঢাাঁয়ের ফঢার ঘাসবওাঠি ওী?
ঔুব ্ভকবঢ এর ঈত্তর য়া, তাুঁয়দর ক্রেতায়ক পক্ষরয়বা ক্রদোর দােবদ্ধতা।
এওচন কক্রঢায়ও ঔুলী রাঔা ওীভায়ব এওচন এয়চন্ট এবং কওাম্পাসনর পয়ি ুসবিাচনও য়ঢ পায়র?
এআ প্রয়শ্নর ঈত্তর সেয়ঢ, কক্রঢার ারা চীবয়নর মূয়ের সেয়ও ঢাওায়নাআ ওাযসওরী য়ব।
ক্রেতার ারা জীবয়নর মূযকও েয়ঢা বডসনা ওরা যায়ব ঢার পূডস অসণসও ুসবিা যা পাো যাে
েীখস মে িয়র এওচন কক্রঢার য়ঙ্গ এওটি েৃঢ় ম্পওস কয় কঢাার মািেয়ম।
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ক্ষচত্র ১ : ক্রেতার ারা জীবয়নর মূয

এওচন এয়চন্ট সযসন পসরয়বা কেন এবং ঢাাঁর কক্রঢার য়ঙ্গ খসনষ্ঠ ম্পওস কয়
ুনাম কয় ঢু য়য়ঙন, যা ঢাাঁর বেবায়ও ম্প্রাসরঢ ওরয়ঢ ােঢা ওয়রয়ঙ।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

ঢু য়য়ঙন, বেবায়ঢ

1

কক্রঢার ারা চীবয়নর মূয়ের মায়ন ওী?
I.

অচীবন কক্রঢায়ও পসরয়বা কেোর মে মস্ত রওম ঔরঘ

II. যা বেবা ঈৎপন্ন য়েয়ঙ ঢার সভসত্তয়ঢ কক্রঢায়ও মযসাো কেো
III. কক্রঢার য়ঙ্গ েীখসয়মোেী ম্পওস কয়

কঢাার মািেয়ম ম্পূডস অসণসও ুসবিা

IV. য়বসাচ্চ বীমা যার বোন কেো কযয়ঢ পায়র কক্রঢায়ও
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B. ক্রেতায়ক দারুণ পক্ষরয়বা ক্রদোর ক্রিয়ত্র বীমা এয়জয়ের ভূ ক্ষমকা
অুন এবার
পায়রন। এআ
পযসন্ত, এবং
প্রসঢটি িায়প

অমরা সবয়বঘনা ওয়র কেসঔ কয এওচন এয়চন্ট ওীভায়ব কক্রঢায়ও োরুড পসরয়বা সেয়ঢ
ভূ সমওা শুরু ে সবসক্রর পযসাে কণয়ও এবং ঢা ঘয়ঢ ণায়ও ঘু সি ঘাওাীন মে
সনম্নসসঔঢ িাপগুস এর ন্তভুস ি ণায়ও। অুন অমরা ঘু সির ওয়েওটি মাআফও এবং
কয ভূ সমওা পান ওরয়ঙ কটি কেসঔ।

1. ক্ষবক্ষের পয়েে-বয়চয়ে ভায়া উপয়দল
পসরয়বার প্রণম িাপ য়া সবসক্রর পয়েন্ট। ািারড বীমা কওনার কিয়ত্র নেঢম েঝপূডস আুে য়া
কী পক্ষরমাণ [বীমাকৃত রাক্ষল] কভায়রজ ক্রকনা য়ব ঢা সির ওরা।
এঔায়ন গুরুত্বপূডস য়া ময়ন এওটি প্রাণসমও িারডা ময়ন রাঔা – যঔন ছুাঁ সওটি নে কওায়নাভায়ব
ামা কেো যায়ব কঔায়ন বীমার ুপাসরল না ওরা। বীমার ঔরয়ঘর ঢু নাে এর য়ঙ্গ যুি
প্রঢোসলঢ কাওান কবসল য়ঢ পায়র বীমাওৃ য়ঢর কআ সনশ্চেঢা ুসনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব।
যসে ম্পসওস ঢ কাওায়নর ঢু নাে সপ্রসমোম কবসল সেয়ঢ ে, ঢয়ব ঈপয়েল কেো কযয়ঢ পায়র কয
শুিু ছুাঁ সওটি বন ওরার।
নেসেয়ও, যসে কওায়না অওসিও খঝনা অসণসও কবাছার সেয়ও কঝয়ন সনয়ে যাে, ঢায় কআ
অওসিও খঝনার পসরয়প্রসিয়ঢ বীমা ওরাআ ঈসঘঢ য়ব।
বীমার প্রয়োচন অয়ঙ ওী কনআ, ঢা সনভস র ওয়র পসরসিসঢর ঈপর। যসে ম্পসত্তর কাওান ণবা
িসঢর ্ভকাবনা ঈয়পিনীে ে, ঢয়ব সঢসন বীমা ওরার পসরবয়ঢস ছুাঁ সওটিয়ওআ করয়ঔ সেয়ঢ পায়রন।
এওআভায়ব যসে কওায়না সবয়ের ঈয়েঔয়যাকে মূে না ণায়ও, ঢয়ব সঢসন এটির বীমা না ওরায়ঢ
পায়রন।
উদারণ
বনোপ্রবড এাওাে ণাওা এওচন কৃমাসয়ওর ওায়ঙ, বনোর সবরুয়ে অচ্ছােন সেয়চ্ছ এমন বীমা
কওনা ােঢামূও।
অবার নেসেয়ও, যসে এওচন বাস র মাসয়ওর এমন এও চােকাে বাস ণায়ও কযঔায়ন বনোর
অলো যয়ণি নকনে, কঔায়ন ঢাাঁর এআ ুরিা কনোর কওায়না প্রয়োচনীেঢাআ কনআ।
ভারয়ত, আইয়নর অধ্ীয়ন তৃ তীে পাটির ক্ষবরুয়দ্ধ গাক্ষ়ির বীমা ক্রনো বাধ্যতামূক।
এআয়িয়ত্র, এওচয়নর বীমার প্রয়োচনীেঢা অয়ঙ সওনা ঢা সনয়ে ঢওস ওরা প্রাসঙ্গও।
যসে কওায়না বেসির কাস ণায়ও ঢয়ব ঢাাঁর বলেআ ঢৃ ঢীে পি বীমা কওনা ঈসঘঢ ওারড সঢসন যসে
রওাসর রাস্তাে কাস ঘাায়ঢ ঘান ঢয়ব এটি বািেঢামূও। এওআময়ে এটিআ সবঘিড য়ব কাস য়ঢ
সনয়চর িসঢর কাওায়নর ্ভকাবনায়ও ুরিা কেো যা বািেঢামূও নে।
যসে কওায়না ্ভকাবে কাওায়নর ংল সনয়চ বন ওরয়ঢ
(ক্ষডডাক্ষিব) কবয়ঙ কনোআ বীমাওৃ য়ঢর পয়ি াভচনও য়ব।
সবসভন্ন য়ঢ পায়র, ওারঔানার ুরিা কণয়ও শুরু ওয়র, কাও,
ুরিা ংক্রান্ত কওান পসস সঢসন কনয়বন ঢারচনে ঠিও পরামলস
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পায়রন, ঢয়ব ক্রকয়ট ক্রনো
এওচন ওয়পসায়রঝ কক্রঢার ঘাসো
কাস , ঈন্মুি োেবেঢা আঢোসে।
ঢাাঁর প্রয়োচন।

সিওাংল ািারড বীমা পসসগুস কমাঝামুটিভায়ব েুটি ভায়ক পয় :
 সভসঢ সবপে পসস
 ব ছুাঁ সওর পসস
২ে টি য়নও কবসল বেোয়পি কযয়ঢু কটি পসসর িীয়ন সনসেস িভায়ব বাে কেো কনআ এমন
মস্ত কিয়ত্র কাওায়নর চনে অচ্ছােন কেে। কযঔায়ন কাওায়নর বয়ঘয়ে কবসল ্ভকাবে ওারডগুসয়ও
পসসয়ঢ সভসঢ সবপয়ের মািেয়ম অচ্ছােন কেো ে কয়িয়ত্র ‘সভসঢ সবপে’ পসস কবয়ঙ
কনো য়নও কবসল াভচনও য়ব, কয পেয়িপটি সপ্রসমোম বাাঁঘায়ব এবং বীমাওৃ ঢয়ও ঘাসো সভসত্তও
ুরিা কেয়ব।
এওচন এয়চন্ট
বয়ঘয়ে ভায়া
ওরয়ঢ পায়রন
ওমায়নার চনে

যণাণসভায়ব ঢঔনআ ঢাাঁর ওসমলন অে ওরা শুরু ওয়রন যঔন সঢসন এআ সবয়ে
পরামলসটি কেন। এটি ময়ন রাঔা এয়চয়ন্টর পয়ি মূেবান য়ব কয েয়ঢা কওঈ ময়ন
ছুাঁ সও ামায়নার চনে বীমা য়া এওটি ঠিও মাপওাঠি, কয়িয়ত্র বীমার ঔরঘ
ছুাঁ সও িয়র রাঔা ণবা কাওান কঞওায়নার যয়ণি ঈপাে।

এওচন বীমাওৃ য়ঢর েৃসষ্ঠভসঙ্গ কণয়ও সনেলসয়ডর চনে প্রাসঙ্গও প্রশ্নগুস য়ঢ পায়র:
 সবয়োচনয়যাকেঢা সবয়বঘনা ওরয় ওয়ঢাঝা সপ্রসমোম বাাঁঘায়না ্ভকব য়ব?
 কাওান কঞওায়নার ওাচওয়মসর ফয় সপ্রসমোম ওয়ঢাঝা ওময়ঢ পায়র?
এওচন ািারড বীমা সবক্রেওারী বেসি সয়য়ব কক্রঢার ওায়ঙ অয়বেন ওরার মে এওচন
এয়চয়ন্টর কয প্রশ্নটি সনয়চয়ও ওরা প্রয়োচন ঢা য়া সনয়চর এবং সবপরীয়ঢ কক্রঢার ভূ সমওা। সঢসন
ওী কঔায়ন যায়চ্ছন শুিু বীমা সবক্রে ওরয়ঢ পারার চনে, নাসও কক্রঢার ওায়ঙ এমন এওচন কওাঘ
এবং এওচন ঙ্গী সয়য়ব ম্পওস কয় ঢু য়ঢ সযসন ঢাাঁর ছুাঁ সওগুসয়ও অর ওাযসওরীভায়ব ামা
সেয়ঢ াাযে ওরয়ঢ পারয়বন।
কক্রঢার েৃসিভসঙ্গ য়া সভন্ন। সঢসন বীমার চনে ঝাওা সপঙু ঔরয়ঘর সিওাংলটি সফয়র কপয়ঢ ঈসদ্বগ্ন
নন, ঢাাঁর অি ঝুঁু ক্ষক ামায়নার খরচ কমায়নায়ত। ঢাাঁর ঈয়দ্বক য়া কআ ছুাঁ সওগুসয়ও সঘসহ্নঢ
ওরা কযগুস কক্রঢা ামায়ঢ পায়রন না, কআ ওারয়ডআ বীমা ওরা অবসলেও।
ণসাৎ, এওচন বীমা এয়চয়ন্টর ভূ সমওা শুিুমাত্র এওচন সবক্রেওারীর কণয়ও য়নও কবসল। ঢাাঁয়ও
এওািায়র ঝুঁু ক্ষক ক্ষনধ্ি ারক ো, আন্ডাররাইটার, ঝুঁু ক্ষক ামায়নার কাউয়ন্পর,
কােমাইজড মাধ্ায়নর ক্ষডজাইনার এবং ম্পকি ক্ষনমি াণাকারী ক্ষযক্ষন ক্ষবশ্বা এবং
দীঘি য়মোদী ম্পকি গয়়ি তু য়ত পায়রন এমন োর প্রয়োচন অয়ঙ।
2. প্রস্তায়বর পযি াে
বীমার প্রস্তাবটি পুরড ওরার চনে কক্রঢায়ও াাযে ওরয়ঢ য়ব এয়চন্টয়ও। ঢারপর কঔায়ন কয
সববৃসঢ কেো য়েয়ঙ ঢার োসেত্ব কনয়বন বীমাওৃ ঢ। প্রস্তাব ফয়মসর সবসভন্ন তবসলিেমূও সভমুঔ সনয়ে
অয়াঘনা ওরা য়েয়ঙ িোে ৫-এ।
এটি ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয, এওচন এয়চন্টআ প্রস্তায়বর ফয়মসর প্রয়ঢেওটি প্রয়শ্নর সবস্তাসরঢ ঈত্তর ওীভায়ব
সেয়ঢ য়ব ক সবয়ে প্রস্তাবওয়ও বোঔো ওয়র এবং সবলয়ে প্রস্তাবওয়ও চানায়বন। োসব চানায়নার
মে, যণাযণ এবং ম্পূডস ঢণে না সেয়ঢ পারার বেণসঢা কক্রঢার োসবয়ও সবপন্ন ওয়র সেয়ঢ পায়র।
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ওঔয়না ওঔয়না পসসটি ম্পূডস ওরার চনে সঢসরি ঢয়ণের প্রয়োচন য়ঢ পায়র। এআ িরয়ডর
খঝনার কিয়ত্র, কওাম্পাসন কক্রঢায়ও রাসর চানায়ঢ পায়র ণবা এয়চন্ট/পরামলসোঢার মািেয়ম
চানায়ঢ পায়র। কয কওায়না কিয়ত্রআ, যাবঢীে প্রয়োচনীে অনুষ্ঠাসনওঢা পূরন ওরয়ঢ কক্রঢায়ও াাযে
ওরা প্রয়োচনীে য়ে পয় এবং এমনওী ঢাাঁয়ও এআ প্রয়োচনীেঢার ওারড বোঔো ওরা প্রয়োচনীে
য়ে পয় ।
3. স্বীকৃক্ষতর পযি াে
a) কভার ক্রনাট
ওভার কনাঝ সনয়ে িোে 5-এ অয়াঘনা ওরায়েয়ঙ। কযঔায়ন প্রয়যাচে, বীমাওৃ ঢয়ও, কওাম্পাসন
যায়ঢ ওভার কনাঝ আুে ওয়র ঢা ুসনসশ্চঢ ওরা য়া এয়চয়ন্টর োসেত্ব। এআয়িয়ত্র ঢৎপরঢা
িাওয়ও কবাছাে কয ঢাাঁর স্বাণস এয়চন্ট এবং কওাম্পাসনর ায়ঢ ুরসিঢ রয়েয়ঙ।
b) পক্ষক্ষর দক্ষ ক্ষবক্ষ
পসসটি সবস ওরা য়া এয়চয়ন্টর ওায়ঙ অয়রা এওটি ব ুয়যাক যার মািেয়ম সঢসন কক্রঢার
য়ঙ্গ কযাকায়যায়কর ুয়যাক পায়বন। যসে কওাম্পাসনর সনেয়ম বেসিকঢভায়ব পসসর েস সবস
ওরার নুমসঢ ণায়ও, ঢায় কক্রঢার ওাঙ কণয়ও কটি ংি ওরা এবং েসটি ঢাাঁর ওায়ঙ
কপৌাঁয়ঙ কেো এওটি ভায়া ঈপাে।
যসে পসসটি রাসর টায়ও পাঞায়না ে, পসসর েসটি পাঞায়না য়ে ককয়ঙ এওবার কটি
চানার পর, ঢয়ব বলেআ কক্রঢার য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওরা ঈসঘঢ। কক্রঢার য়ঙ্গ কেঔা ওরার
এবং ঐ প্রাপ্ত েসয় কওায়না সওঙু যসে স্পি ণায়ও ঢয়ব কটি বেঔো ওরার এটি এওটি
ুয়যাক। পসসর সবসভন্ন িরয়ডর সবিান, এবং পসস িারয়ওর সিওার এবং সবয়ল ুসবিা যা
এওচন কক্রঢা কপয়ঢ পায়রন ঢা স্পি ওয়র কেোর এটি এওটি ুয়যাক। এআ অআনটি সবসক্রর
বাআয়র পসরয়বার এওটি পযসাে কেোর আচ্ছায়ও ঢু য় িয়র।
এআ তবঞওটি এয়চয়ন্টর কক্রঢায়ও পসরয়বা কেোর োেবেঢা এবং পূডস মণসন চানায়নার
ঙ্গীওায়রর ুয়যাক।
যুসিিাে পরবঢী পেয়িপ য়া কক্রঢার কঘনা নে বেসির নাম এবং নোনে সনসেস ি সবে
ম্পয়ওস ঢাাঁর ওায়ঙ চানয়ঢ ঘাো সযসন এআ এয়চয়ন্টর পসরয়বা কণয়ও ্ভকাবে ঈপওার কপয়ঢ
পায়রন। যসে কক্রঢা সনয়চ এাঁয়ের য়ঙ্গ কযাকায়যক ওয়রন এবং এয়চন্টয়ও সনয়চ পসরঘে ওসরয়ে
কেন ঢয়ব কটি বেবার কিয়ত্র সবরাঝ াফে চসন ওরা য়ব।
c) পক্ষক্ষর পুননি বীকরণ
ািারড বীমা পসস প্রসঢ বঙরপুননসবীওরড ওরয়ঢ য়ব এবং প্রয়ঢেও পুননসবীওরয়ডর মে
কক্রঢার বাঙাআ ওরার স্বািীনঢা অয়ঙ, কয সঢসন এওআ কওাম্পাসনর য়ঙ্গ বীমা প্রওল্প ঘাসয়ে
কযয়ঢ ঘান নাসও নে কওাম্পাসন বাঙাআ ওরয়ঢ ঘান।
যসে বীমাওারীর এমন কওায়না অআনী বািেবািওঢা কনআ কয বীমাওৃ ঢয়ও ঢাাঁর পসসর কমোে
কল োর সনিসাসরঢ সেন ম্পয়ওস পরামলস কেোর, সওন্তু ঢবু কৌচনেঢার ঔাসঢয়র এবং
স্বািেওর বেবাসেও নুলীয়নর চনে, বীমাওারীরা, পসসটি পুনবীওরয়ডর অহ্বান চাসনয়ে,
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কমোে কল োর এওমা অয়কআ ‘‘পুননি বীকরণ ক্রনাট’’ পাঞাে। পুননসবীওরয়ডর কমোেী
ঢাসরয়ঔর যয়ণি অয়ক কক্রঢায়ও ঢাাঁর পুননসবীওরড ম্পয়ওস ময়ন ওসরয়ে সেয়ঢ এবং যায়ঢ সঢসন
ঢারচনে অয়ক কণয়ও বেবিা ওয়র রাঔয়ঢ পায়রন কআওারয়ড কক্রঢার য়ঙ্গ কযাকায়যাক করয়ঔ
ঘার প্রয়োচন রয়েয়ঙ এয়চয়ন্টর।
ঈৎব ণবা পাসরবাসরও ঈৎয়বর মে কক্রঢায়ও শুয়ভচ্ছা চানায়নার মািেয়ম, ময়ে ময়ে
কক্রঢার য়ঙ্গ কযাকায়যাক রাঔয় ম্পওস টি লসিলাী ে। এওআভায়ব, যঔন কওায়না ওঠিন মে
অয় বা েুঃঔচনও খঝনা খয়ঝ কমে ােঢার প্রস্তাব সেয়ঢ পায়রন।
4. দাক্ষবর পযি াে
োসব কমঝায়নার মে এওচন এয়চয়ন্টর গুরুত্বপূডস ভূ সমওা রয়েয়ঙ। কয ওারয়ডর চনে োসবটি ঈয়ঞ
এয়য়ঙ কআ ঢণে কযন সবয়ম্ব বীমাওারীর ওায়ঙ কপৌাঁয়ঙ যাে এবং কক্রঢা কযন ঔুব যত্নওায়র
যাবঢীে অনুষ্ঠাসনওঢা নুরড ওয়রন এবং কাওানটি পসরমাপ ওরয়ঢ প্রয়োচনীে নুোয়নর
চনে ােঢা ুসনসশ্চঢ ওরা এয়চয়ন্টর ওাচ।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

2

এওটি েৃলে সঘসহ্নঢ ওরুন কযঔায়ন বীমার প্রয়োচনীেঢা সনয়ে সবঢয়ওস র ঘাসো কনআ।
I.

ম্পসত্ত বীমা

II. বেবাসেও োেবেঢা বীমা
III. কাস

বীমার চনে ঢৃ ঢীে পাটিস োেবেঢা

IV. সগ্ন বীমা
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C. অক্ষভয়যাগ ক্ষনষ্পক্ষিকরণ
1. পক্ষরদলি ণ
কক্রঢার যঔন সভয়যাক ণায়ও কমেটি য়া ঈচ্চ িাসিওার ওয়মসর মে। ময়ন রাঔয়বন এওটি
সভয়যায়কর মে, পসরয়বার বেণসঢার সবেটি [যার সবস্তৃ সঢ য়ঢ পায়র বীমাওারীর করওটস
ংয়লািন ওরা কণয়ও শুরু ওয়র োসবর মীমাংা ওরার দ্রুঢঢাে ঔামসঢ পযসন্ত] যা কক্রঢায়ও
িসঢিস্ত ওরয়ঢ পায়র কটি য়া ওাসনীর নে ংল।
কক্রঢারা সবপযসস্ত এবং অয়রা য়নও কবসল িু ব্ধ য়ে পয় ন ওারড এমন িরয়ডর বেণসঢার বোঔোর
চনে। প্রয়ঢেও পসরয়বা বেণসঢার চনে এঔায়ন েু িরয়ডর নুভূসঢ এবং এংক্রান্ত অয়বক ঈয়ঞ
অয়:
 প্রণমঢ এঔায়ন এওটি নোয়ের নুভূসঢ, প্রঢাসরঢ োর নুভূসঢ
 সদ্বঢীে নুভূসঢটি য়া ংয়বায়ি অখাঢ াকা-সনয়চয়ও য়নের াময়ন িু দ্র প্রসঢপন্ন ওরা
কক্রঢা ম্পয়ওস

সভয়যাক এওটি গুরুত্বপূডস ‘‘য়তযর মুূতি’’; যসে কওায়না কওাম্পাসন এটিয়ও

ঠিওভায়ব সনয়ঢ পায়র ঢয়ব কঔায়ন যণাণসআ কক্রঢার সবেস্তঢা চসয়নর ুয়যাক ণায়ও। এয়িয়ত্র
মানসবও স্পলস ঔুবআ গুরুত্বপূডস; কক্রঢারা ঘান, সনয়চর মূে নুভব ওরয়ঢ।
যসে অপসন এওচন কপলাোর বীমা পরামলসোঢা ন, ঢায় অপসনয়কা া কণয়ওআ কওায়নাভায়বআ এমন
পসরসিসঢর ঈদ্ভব য়ঢ কেয়বন না। অপসন কওাম্পাসনর যণাযণ সফায়রর য়ঙ্গ সবেটি সনয়ে
অয়াঘনা ওরয়বন। ময়ন রাখয়বন, ক্রকাম্পাক্ষনয়ত আপনার উপর ক্রেতার মযার দাক্ষেত্ব
যয়তাটা রয়েয়ছ আর কায়রার উপর তা ক্রনই।
সভয়যাক/কিাভ অমায়ের ুয়যাক কেে কেঔায়নার কয অমরা কক্রঢার স্বাণস ম্পয়ওস ওয়ঢাঝা যত্নলীঢা
প্রওাল ওরার বস্তুঢ কক্রঢাআ য়ন কওাম্পাসনর কপাি স্ত্ভক যাাঁর ঈপর এওচন বীমা এয়চয়ন্টর ওোড
এবং বেবা কয় য়ঞ। প্রসঢটি পসস েসয়র কলয়, বীমা কওাম্পাসনগুস কিাভ প্রলমন ওরার
প্রসক্রো সবস্তাসরঢ ওয়রয়ঙ, যা বলেআ কক্রঢার নচয়র সনয়ে অয়ঢ য়ব েসয়র সবিান বোঔো
ওরার ময়েআ।
ক্ষবক্ষে এবং পক্ষরয়বার মুয়খ মুয়খ প্রচায়রর (ভায়া/খারাপ) একট গুরুত্বপূণি ভূক্ষমকা
রয়েয়ছ। ময়ন রাঔয়বন ভায়া পসরয়বা পুরষ্কৃঢ ে ঢণে পাো ৫চন মানুয়র মািেয়ম, কযঔায়ন
ঔারাপ পসরয়বা ম্পয়ওস ২০চন মানু প্রঘার ওরয়বন।
2. ুংত ক্রিাভ মযায়নজয়মে বযবস্থা (আই ক্ষজ এম এ)
অআ অর সট এ এওটি ুংঢ কিাভ মোয়নচয়মন্ট বেবিা (অআ সচ এম এ)ঘাু ওয়রয়ঙ যা ওাচ
ওয়র বীমা কিাভ ঢয়ণের ভাণ্ডার সয়য়ব এবং এআ সলয়ল্প কিাভ সনেন্ত্রড ওরার এওটি যন্ত্র সয়য়ব।
এআ বেবিাে পসসিারওরা ঢাাঁয়ের পসসর সবস্তাসরঢ ঢণে চাসনয়ে ঢাাঁয়ের সভয়যাক নসণভু ি ওরয়ঢ
পায়রন। সভয়যাকগুস এরপর ংসিি কওাম্পাসনয়ঢ পাঠিয়ে কেো ে। অআ সচ এম এ
সভয়যাকগুসর এবং কিাভ প্রলময়ন ওয়ঢা মে কনে ঢার কঔাাঁচ রায়ঔ। সভয়যাক নসণবে ওরা
যায়ব:
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3. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
এআ অআনটি পা ওরা য়েয়ঙ ‘‘কক্রঢার স্বাণস অয়রা ভায়াভায়ব ুরসিঢ রাঔার চনে এবং সবিান

তঢসর ওরার চনে কক্রঢা পসে এবং নোনে ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠার দ্বারা যায়ঢ কক্রঢার দ্বন্দগুস কমঝায়না
্ভকব ে।’’ এআ অআনটি কক্রঢা ুরিা (ংয়লািনী)অআন, ২০০২-এর মািেয়ম ংয়লািড ওরা
য়েয়ঙ।
a) এই আইনটর অধ্ীয়ন ংজ্ঞা
অআয়ন কয ওয়েওটি ংজ্ঞা কেো রয়েয়ঙ ঢা সনম্নসসঔয়ঢর ময়ঢা:

ংজ্ঞা
‘‘পক্ষরয়বা’’ মায়ন কয কওায়না বডসনার পসরয়বা যা ্ভকাবে বেবারওারীর ওায়ঙ ঈপব্ধ ওরা
য়েয়ঙ এবং বোসেং, ফাআনোসন্সং, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোওরড, সবেুেৎ ণবা নোনে লসি
রবরা, অয়রাড ওরা ণবা ণাওা ণবা ঈভেআ, বাস সনমসাড, অয়মাে প্রয়মাে, সবয়নােন
ণবা ংবাে ংি ওরা ণবা নোনে ঢণে ণাওার ুসবিা এরময়িে ন্তভুস ি। সওন্তু এরময়িে
ন্তভুস ি নে য়া সবনামূয়ে ণবা ঘু সির িীয়ন বেসিকঢ পসরয়বার ময়ঢা কওায়না পসরয়বা
কেো।
বীমা য়া পক্ষরয়বা ক্ষয়য়ব অন্তভি ু ি
‘‘ক্রেতা’’ মায়ন য়া কয কওায়না বেসি সযসন:
i.

সবয়বঘনার চনে কওায়না পডে কওয়নন এবং এআ পয়ডের বেবারওারীরূয়প সঢসন কক্রঢার
ন্তভুস ি। ঢয়ব সযসন এআ পডে সওয়ন ঢা কফর সবসক্র ওয়রন বা বেবাসেও ঈয়েয়লে কওয়নন
সঢসন এর ন্তভুস ি নন ণবা

ii. সবয়বঘনার চনে ভা া ওয়র যসে কওায়না পসরয়বা াভ ওয়রন এবং এমন পসরয়বার দ্বারা
াভবান বেসি সায়ব সঢসন  কক্রঢা।
‘ত্রুট’ মায়ন কওায়না কো, ম্পূডসঢা, গুয়ড পযসাপ্তঢার খাঝসঢ, কয কওায়না অআয়নর মািেয়ম বা
ঢার িীয়ন ওাযসম্পােয়নর প্রওৃ সঢ এবং পেসঢ যা বচাে রাঔা প্রয়োচনীে সঙ ণবা কওায়না ঘু সি
নুায়র কওায়না বেসির দ্বারা ওাযসম্পােয়নর চনে কনো য়েয়ঙ ণবা নে কয কওায়না পসরয়বার
য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ।
‘অক্ষভয়যাগ’ মায়ন সভয়যাকওারীর মািেয়ম সসঔঢভায়ব কওায়না কোায়রাপ ওরা:
i.

নোযে বেবাসেও ওাচওমস ণবা সনেসন্ত্রঢ বেবাসেও ওাচওমস িড ওরা য়েয়ঙ

ii. কয পডেটি কওনা য়েয়ঙ কটি এও বা এওাসিও ত্রুটি বন ওরয়ঙ
iii. কয পসরয়বাটি সঢসন ভা া সেয়েয়ঙন ঢা কণয়ও াভ ওয়রয়ঙন কটি কয কওায়না িরয়ডর
ভাব বন ওরয়ঙ
iv. অআন ণবা পোয়ওয়ঝ প্রেসলসঢ মূে যা সনিসাসরঢ ওরা অয়ঙ ঢার কণয়ও কবসল োসব ওরা
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কয িরয়ডর পডে চীবন এবং সনরাপত্তার কিয়ত্র সবপজ্জনও য়ঢ পায়র,ঢা যঔন অআয়নর সবিান কভয়গ
চনকয়ডর ওায়ঙ বেবহৃঢ পডে সবসক্রর য়িে প্রস্তাব কেো ে এবং এআ পডে বেবায়রর কিয়ত্র কংক্রান্ত সবে, প্রওৃ সঢ এবং ঢার প্রভাব সনয়ে ঢণে বেবােীয়ও প্রেলসন ওরয়ঢ য়ব
‘ক্রেতা ক্ষববাদ’-এর ণস য়া এওটি সববাে কযঔায়ন এওচন বেসি যাাঁর সবরুয়ে সভয়যাকটি ওরা
য়েয়ঙ, সঢসন কটি স্বীওার ওয়রন এবং সভয়যায়ক ণাওা সবে ম্পয়ওস সববাে ওয়রন।
b) ক্রেতা ক্ষববাদ প্রক্ষতক্ষবধ্ান এয়জক্ষন্প
কক্রঢা সববাে প্রসঢসবিান এয়চসন্স প্রসঢটি কচাে এবং রায়চে এবং চাঢীে স্তয়র প্রসঢষ্ঠা ওরা
য়েয়ঙ।
i.

ক্রজা ক্রফারাম: এআ কফারায়মর অআনী সিওার অয়ঙ কযঔায়ন পডে ণবা পসরয়বা এবং
িসঢপূরয়ডর োসব ২০ি ঝাওা পযসন্ত কআব সভয়যাক িড ওরা। কচা কফারায়মর িমঢা
অয়ঙ ঢার সনয়েস ল/সটসক্র ওাযসওর ওরার চনে যণাযণ কেোসন অোয়ঢ পাঞায়নার।

ii. রাজয কক্ষমলন: এআ ওঢৃস পয়ির মূ সিওার , অপী এবং ঢত্ত্বাবিায়নর অআনী
সিওার অয়ঙ। এআ ওসমলয়নর সিওার অয়ঙয়চা কফারাম কণয়ও অা অপীগুস িড
ওরার। এর মূ অআনী সিওার য়া কযঔায়ন পডে/পসরয়বা এবং িসঢপুরড, যসে কওায়না
োসব ২০ি ঝাওার কবসল ে সওন্তু ১০০ি ঝাওার কবসল না ে, কআ সভয়যাকগুস
িড ওরা। নোনে িমঢা এবং ওঢৃস ত্ব কচা কফারায়মর ময়ঢাআ মান।
iii. জাতীে কক্ষমলন: এআ অআয়নর িীয়ন ঘূ ান্ত কয ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠা ওরা য়েয়ঙ ঢা য়া
চাঢীে ওসমলন। এআ ওসমলয়নর মূ সিওার : অপী এবং ঢত্ত্বাবিায়নর অআনী
িমঢা। রাচে ওসমলন কয সনয়েস ল োন ওয়রয়ঙ কআ অপীগুস এআ ওসমলন শুনয়ঢ পায়র
এবং মূ অআনী িমঢাে ওসমলন সববাে িড ওরয়ঢ পায়র, কযঔায়ন পডে/পসরয়বা এবং
িসঢপূরয়ডর োসব ১০০ি ঝাওার কবসল। রাচে ওসমলয়নর ঈপর ঢত্ত্বাবিান ওরার অআনী
সিওার রয়েয়ঙ এআ ওসমলয়নর।
এআ সঢনটি এয়চসন্সর কেোসন অোয়ঢর িমঢা রয়েয়ঙ।
c)

অক্ষভয়যাগ দায়ের করার প্রক্ষেো

অক্ষভয়যাগ দায়ের করার প্রক্ষেোঈপসরসেসঔঢ সঢনটি প্রসঢসবিান মূও ংিাে সভয়যাক
োয়ের ওরার প্রসক্রো ঔুবআ চ। রাচে ওসমলন ণবা চাঢীেওসমলয়ন সভয়যাক োয়ের ণবা
অপী ওরার চনে কওায়না সফ ায়ক না।
সভয়যাকওারী সনয়চ ণবা ঢাাঁর কওায়না স্বীওৃ ঢ প্রসঢসনসি সভয়যাক োয়ের ওরয়ঢ পায়রন।
বেসিকঢভায়ব ণবা টাওয়যায়ক সভয়যাক োয়ের ওরা যাে। এটি ঈয়েঔয়যাকে কয সভয়যাক
োয়ের ওরার চনে কওায়না অআনচীবীর প্রয়োচন কনআ।
d) ক্রেতা ক্রফারাম ক্ষনয়দি ল
কয পয়ডের সবরুয়ে সভয়যাক ওরা য়েয়ঙ কটি সভয়যায়ক সনিসাসরঢ কওায়না এওটি ত্রুটি বন
ওরয়ঙ ক সবয়ে যসে কফারাম ন্তুি ে ণবা পসরয়বা ম্পয়ওস সভয়যায়ক ণাওা কওায়না
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এওটি সভয়যাক যসে প্রমাসডঢ ে, ঢয়ব সবপি েয়ও সনয়েস ল সেয়ে কফারাম অয়েল আুে ওরয়ঢ
পায়র সনম্নসসঔঢ এও বা এওাসিও কিয়ত্র কযমন,
i.

সভয়যাকওারীয়ও টাকায়ফরৎ সেয়ঢ, [ণবা বীমার কিয়ত্র সপ্রসমোম], সভয়যাকওারী ওৃ ঢ
োবী নুযােী।

ii. সবপি েয়র কওায়না বয়ার চনে যসে কক্রঢায়ও কওায়না কাওান বা অখাঢ ে ওরয়ঢ
ে ঢয়ব কআ পসরমাডটি িক্ষতপূরণ সয়য়ব কক্রঢায়ও কেো
iii. সবঘারািীন পসরয়বা কণয়ও ত্রুটি ণবা অভাব দূর করয়ত য়ব
iv. অননক্ষতক বযবাক্ষেক কাযি াবী বন্ধ করা ণবা সনেসন্ত্রঢ বেবাসেও নুলীন ণবা
কগুসর পুনরাবৃসত্ত না ওরা
v. বােীপিয়ওপযি াপ্ত খরয়চরংিান কেো
e) ক্রেতা ক্ষববায়দর ক্ষবভাগ
সঢনটি কফারায়মর য়ঙ্গ কক্রঢার সিওাংল সববাে সনম্নসসঔঢ মূ পযসায়ে পয় , যয়ঢা েূর ্ভকব
বীমা বেবা সবয়বঘনািীন:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

দাক্ষব ক্রমটায়নাে ক্রদক্ষর
দাক্ষব না-ক্রমটায়না
দাক্ষবর প্রতযাখযান
ক্রাকায়নর পক্ষরমাণ
পক্ষক্ষ ক্রমোদ, লতি ইতযাক্ষদ

4. বীমা নযােপা
বীমা অআন, ১৯৩৮-এর িমঢার িীয়ন কওন্ধীে রওার,
আইন, ১৯৯৮, তঢসর ওয়রয়ঙ যা ১৯৯৮ায়র ১১আ নয়ভম্বর
প্রওায়লর মািেয়ম চাসর ওরা ে। এআ অআনগুস চীবন এবং
যাবঢীে বেসিকঢ সনভস র বীমাে, যা য়া, বেসিকঢ িমঢাে কয

জনগয়ণর ক্রিাভ প্রক্ষতক্ষবধ্ান
এওটি রওারী মুঔপয়ত্র সবজ্ঞসপ্ত
ািারড বীমার কিয়ত্র প্রয়যাচে,
বীমা কনো য়েয়ঙ।

এআ অআনগুসর ঈয়েলে য়া ািেী, ওাযসওরী এবং সনরয়পি ভসঙ্গয়ঢ বীমা কওাম্পাসনর পয়ি োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত সভয়যায়কর মািান ওরা।
বীমাকৃত এবং বীমাকারীর ময়ধ্য পারস্পক্ষরক ক্রবাঝাপ়িার মাধ্যয়ম, নযােপা, ক্ষনয়দি য়লর
লতিাক্ষদর ময়ধ্য ক্রথয়ক মধ্যস্থতাকারী এবং কাউয়ন্পর ক্ষয়য়ব কাজ করয়ত পায়রন।
অক্ষভয়যাগট িণ করা য়ব নাক্ষক প্রতযাখযান করা য়ব, ক্র ম্পয়কি নযােপা যা ক্ষদ্ধান্ত
ক্রনয়বন, ক্রটই চূ ়িান্ত।
a) নযােপায়ক অক্ষভয়যাগ
নোেপায়ও চানায়নার চনে কয কওায়না সভয়যাক বীমাওৃ ঢ ণবা ঢাাঁর অআনী ঈত্তরাসিওার দ্বারা
সসঔঢ, স্বাির ওরা য়ঢ য়ব, নোেপায়ও ঈয়েলে ওয়র ওরয়ঢ য়ব যাাঁর সবঘারািীয়ন,
বীমাওারীর কওায়না লাঔা/সফ অয়ঙ, কটিয়ও ঢণে মসণসঢ য়ঢ য়ব, যসে ণায়ও, পালাপাসল
35

সভয়যাকওারীর িসঢর প্রওৃ সঢ এবং পসরমায়ডর সাব এবং মীমাংা ঈপায়ের কঘিা মসেঢ
সয়ব য়ঢ য়ব।
নোেপায়ও সভয়যাক চানায়না যায়ব যসে:
i.

সভয়যাকওারী অয়ক বীমা কওাম্পাসনয়ও সসঔঢভায়ব সভয়যাক চাসনয়ে ণায়ওন এবং বীমা
কওাম্পাসন:
 সভয়যাকটি প্রঢোঔোন ওয়রয়ঙ ণবা
 বীমাওারীয়ও সভয়যাকটি কেোর এওমায়র ময়িে সভয়যাকওারী যসেয়ওায়না ঈত্তর না
পান
 বীমাওারী কয চবাব সেয়েয়ঙন ঢায়ঢ যসে সভয়যাকওারী ন্তুি না ন।

ii. বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রঢোঔোয়নর সেন কণয়ও এও বঙরর ময়িে সভয়যাকটি ওরয়
iii. সভয়যাকটি কওায়না অোয়ঢ ণবা কওায়না কক্রঢা কফারায়ম বা মিেিঢাে সবঘারািীন কনআ।
b) নযােপায়র ুপাক্ষরলগুক্ষ
সওঙু সনসেস ি ওঢস বে বা রীসঢ নীসঢ রয়েয়ঙ যা অলা ওরা ে নোেপা নুরড ওরয়বন:
i.

এমন সভয়যাক পাোর এও মায়র ময়িে ুপাসরলগুস ওরয়ঢ য়ব

ii. যার ওসপ সভয়যাকওারী এবং বীমা কওাম্পাসন ঈভেয়ওআ পাঞায়ঢ য়ব
iii. এমন ুপাসরল পাোর ১৫সেয়নর ময়িে সভয়যাকওারীয়ও ুপাসরলগুস িড ওরয়ঢ য়ব
iv. বীমাওৃ ঢয়ও িড ওরার সঘঠির এওটি ওসপ বীমাওারীয়ও পাঞায়ঢ য়ব এবং ঢাাঁর সসঔঢ
ঙ্গীওার কপয়ঢ য়ব িড ওরার সঘঠি পাোর ১৫সেয়নর ময়িে চানায়ঢ য়ব
মিেিঢার মািেয়ম যসে সববায়ের মীমাংা না ে, নোেপা ঢায় বীমাওৃ ঢয়ওআ পুরস্কৃ ঢ
ওরয়বন যা সঢসন যণাণস ময়ন ওরয়বন, এবং কটি য়া বীমাওৃ ঢয়ও ঢাাঁর িসঢর চনে
প্রয়োচনীে ুরিা সনসশ্চঢ ওরয়বন।
c) নযােপায়র দ্বারা পুরিার
নোেপা কয পুরস্কার কেন ঢা পসরঘাসঢ ে সনম্নসসঔঢ সনেয়মর দ্বারা:
i.

এআ পুরস্কার বলেআ ২০য়ির কবসল য়ব না (এওওাীন প্রয়েে এবং নোনে ঔরঘাপাসঢ
ন্তভুস ি ওয়র)

ii. এমন সভয়যাক পাোর সেন কণয়ও ৩মায়র ময়িে এআ পুরস্কার সেয়ে সেয়ঢ য়ব, এবং
বীমাওৃ ঢয়ও এআ পুরস্কার পাোটি এওমায়র ময়িে ম্পূডসভায়ব পাোর সবেটি স্বীওার ওয়র
সনয়ঢ য়ব
iii. বীমাওারীয়ও বলেআ এআ পুরস্কার কময়ন সনয়ঢ য়ব এবং িড ওরার এআ সঘঠি পাোর
১৫সেয়নর ময়িে ঢায়ও নোেপায়ও সসঔঢভায়ব কটি চানায়ঢ য়ব
iv. এআ পুরস্কার িড ওরার সবেটি যসে বীমাওৃ ঢ সসঔঢভায়ব না চানান, ঢায় বীমাওারী
পুরস্কারটি রূপােড না ওরয়ঢ পায়রন
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ক্ষনয়জয়ক পরীিা করুন

3

কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী, ওায়ও কক্রঢা সয়য়ব সঘসহ্নঢ ওরা যায়ব না?
I.

বেসিকঢ বেবায়রর চনে পডে/পসরয়বা ভা া ওয়রন

II. পুনরাে সবসক্রর য়িে কয বেসি পডে কওয়নন
III. সবয়বঘনার চনে পডে এবং পসরয়বা কওয়নন এবং ঢায়ও বেবার ওয়রন
IV. সবয়বঘনার চনে য়নের পসরয়বা বেবার ওয়রন
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D. ক্রযাগায়যায়গর প্রক্ষেো
ক্রেতা পক্ষরয়বাে ক্রযাগায়যায়গর দিতা
ওমসয়িয়ত্র ফপ্রূ েিঢার য়ঙ্গ ওাচ ওয়র কেঔায়ঢ, এওচন এয়চয়ন্টর এবং এওচন পসরয়বা ওমীর
যা বলেআ ণাওা প্রয়োচন ঢার নেঢম গুরুত্বপূডস য়া- নমনীে েিঢা।
ওঠিন েিঢা-যা এওচন বেসির সনসেস ি িরয়ডর ওরডীে ওাচ ণবা ওাচওমস ম্পােন ওরার
িমঢায়ও কবাছাে, ঢার কণয়ও অাো।নমনীে দিতা, কমি চারী এবং ক্রেতায়দর য়ে
একজয়নর কাযি করীভায়ব আয়াচনা করার িমতার য়ে ম্পক্ষকিত, যা কমি য়িত্র এবং
বাইয়র উভে জােগায়তই প্রয়যাজয আবার এই নমনীে দিতার অনযতম এবং বয়চয়ে
গুরুত্বপূণি য়া ক্রযাগায়যায়গর দিতা।
1. ক্রযাগায়যাগ এবং ক্রেতা ম্পকি
ন্তুি এবং নুকঢ কক্রঢা তঢসর ওরার নেঢম মূ ঈপাোন য়া কক্রঢা পসরয়বা। সওন্তু এটিআ
যয়ণি নে। কক্রঢারা য়ন কআ মানু যাাঁয়ের য়ঙ্গ কওাম্পাসনর প্রয়োচন েৃঢ় ম্পওস কয় কঢাা।
এট য়া পক্ষরয়বা এবং ম্পকি উভয়ের অক্ষভজ্ঞতাই যা ক্রলপযি ন্ত ক্রেতা কীভায়ব
ক্রকাম্পাক্ষনটয়ক ক্রদখয়ব তার আকার ক্রদে।
এওটি ুি ম্পওস কয়

ঢু য়ঢ ওী ায়ক?

এর মূয়, বলেআ, য়া সবো। এওআময়ে নে অয়রা ঈপাোন রয়েয়ঙ, যা ঢাাঁয়ের সবোয়ও
লসিলাী ওয়র এবং বাস য়ে কঢায়। অুন অমরা ওয়েওটি ঈপাোয়নর েৃিান্ত সেআ
ক্ষচত্র

2 : ক্ষবশ্বায়র উপাদানমূ

i.

প্রয়ঢেওম্পওস শুরুেঅওসয়ডরমািেয়ম:

ক্রেতার য়ে একজয়নর প্রয়োজন শুধ্ু পছন্দ োর এবং ম্পকি গয়়ি ক্রতাার
িমতা থাকার আকি ণ য়া অয়নক মেই প্রথম আায়পর ফাফ যা আয় প্রথম
যখন ক্রকায়না ক্রেতা ক্রই ংগঠন বা তার ক্রকায়না প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ংস্পয়লি প্রথম আয়ন।
প্রসঢটি হৃেয়ের েরচা ঔুয়ঢ অওসডআ য়া প্রণম ঘাসবওাঠি। কযটি ঙা া কওায়না ম্পওস
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য়নওঝাআ ্ভকব। কভয়ব কেঔুন এমন এওচন সবক্রেওারী বেসি যাাঁয়ও কওঈ পঙন্ন ওয়র না।
অপসন ওী ময়ন ওয়রন সঢসন সঢেআ সবসক্রর কপলাে ঔুব কবসলেূর এয়কায়ঢ পারয়বন?
ii. এওটি ম্পয়ওস র সদ্বঢীে ঈপাোন য়া এওচয়নর ঈপসিসঢ-যঔন প্রয়োচন ঢঔন কঔায়ন
ঈপসিঢ ণাওা:
এর বয়ঘয়ে ঈৎওৃ ি ঈোরড ্ভকবঢ য়া সবয়ে। যঔন স্ত্রী ঢাাঁর স্বামীয়ও ঘাআয়ঙন কআমে
ঢাাঁর ঈপসিঢ ণাওা ওী স্বামীর চনে গুরুত্বপূডস নে? একইভায়ব ক্রেতা ম্পয়কির ক্রিয়ত্র,
ক্ষবেট য়া কখন এবং কীভায়ব ক্রকাম্পাক্ষন অথবা তাুঁর প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্ যখন প্রয়োজন
ক্রমে উপব্ধ য়বন। ক্রেতার প্রয়োজয়ন ক্ষতক্ষন কী পুয়রাপুক্ষর উপক্ষস্থত থাকয়ছন বা
শুনয়ছন?
এওচন কক্রঢার যাবঢীে প্রঢোলার মে পুয়রাপুসর ঈপসিঢ ণাওা এবং ঢার ুসবঘার না ওরার
ঈোরড েয়ঢা রয়েয়ঙ। তা য়ত্ত্ব একজন দৃঢ় ম্পকি বজাে রাখয়ত পায়রন যক্ষদ ক্ষতক্ষন
ক্রেতার য়ে কথা বয়ত পায়রন, এমনভায়ব যায়ত ক্রট আশ্বস্তকারী, ানুভূক্ষতপূণি এবং
একট দাক্ষেত্বয়বাধ্ জ্ঞাপনকারী ে।
ঈপসরঈি বওটির ারাংল য়া কযমন:
 এওচন কযভাব মূসঢস তঢসর ওয়রন ণবা
 ঈপসিসঢ এবং ানুভূসঢ চানায়নার াায়যে
 কয বাঢস া এওচন অয়রওচনয়ও পাঞান
এগুস য়া কযাকায়যায়কর মাত্রা এবং লৃঙ্খাবেঢা এবং েিঢার োসব ওয়র। এওায়ণস এওচন ওীভায়ব
কযাকায়যাক ওরয়ঙন কটিআ য়া কলপযসন্ত ঢাাঁর ওাচ সনয়ে সঢসন ওী ভাবয়ঙন এবংয়েঔয়ঙন।
কযয়ঢু এওচন নঢু ন কক্রঢা তঢসর ওরার ঢু নাে এওচন পুরায়না কক্রঢায়ও বচাে রাঔার ঔরঘ
য়নও ওম কআ ওারয়ড কওাম্পাসনগুস য়নওয়বসল কচার কেে কক্রঢা ম্পওস পসরঘানার ঈপর। বহু
স্পলসওাঢর যুসির কিয়ত্রআ কক্রঢা ম্পওস চরুরী, কযমন, কক্রঢার বীমার ঘাসো কবাছার কিয়ত্র,
ুরিা বোঔো ওরার মে, ফমস ায়ঢ কেোর মে। কআ ওারয়ড, এয়চয়ন্টর চনে বহু ুয়যাক
অয় এআ প্রসঢটি যুসিয়ঢ ম্পওস টি েৃঢ় ওরার।
2. ক্রযাগায়যায়গর প্রক্ষেো
কযাকায়যাকওী?
মস্ত কযাকায়যায়করআ এওঝা কপ্ররও প্রয়োচন, সযসন বাঢস া কপ্ররড ওয়রন ,এবংয়আবাঢস ার এওচন িাও
প্রয়োচন। প্রসক্রোটি ঢঔনআ ম্পূডস ে যঔন িাও কপ্ররয়ওর বাঢস া বুছয়ঢ পায়রন।
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ক্ষচত্র 3 : ক্রযাগায়যায়গর আকার

কযাকায়যাক সবসভন্ন অওায়র য়ঢ পায়র





কমৌসঔও
সসঔঢ
-কমৌসঔও
লরীরী ভাা বেবার ওয়র

এঝা য়ঢ পায়র মুয়ঔামুসঔ, কফায়ন, বা কম বা আন্টারয়নয়ঝর মািেয়ম। এঝা অনুষ্ঠাসনও বা নুষ্ঠাসনও ঈভেআ য়ঢ পায়র। যা সবেবস্তুআ ণাও বা বাঢস ার অওার যাআ কাও বা কয িরয়নর
মািেমআ বেবার ওরা কাও, কযাকায়যায়কর ারাংলঝা য়া িাও বুছয়ঢ পারয়ন কঝাআ যা ঢাাঁয়ও
পাঞায়না য়েসঙ।
এওঝা বেবাে এঝা গুরুত্বপূডস কয ওঔন  ওীভায়ব ওাসঙ্খঢ কপ্ররওয়ও বাঢস া পাঞায়না য়ব ঢা বাঙাআ
ওরা।
ক্রযাগায়যাগ প্রক্ষেোটা ক্ষনয়চ ছক্ষব ক্ষদয়ে ক্রদখায়না য়েয়ছ।
অুন অমায়ের ঙসবর পসরভাাগুস ংজ্ঞাসেঢ ওরা যাও:
ক্ষচত্র 4: ক্রযাগায়যাগ প্রক্ষেো
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ংজ্ঞা
i.

উৎ: বাঢস ার ঈৎ সয়য়ব, এয়চন্টয়ও বলেআ স্পি য়ঢ য়ব কওন সঢসন কযাকয়যাক তঢসর
ওরয়ঙন, এবং সঢসন ওী বয়ঢ ঘাআয়ঙন, এবং অত্মসবোী য়ঢ য়ব কয সঢসন যা ঢণে
চানায়চ্ছন ঢা েরওারী  সনভুস ।

ii. বাতিা য়া কআ ঢণে যা সেয়ে এওচন কযাকায়যাক তঢসর ওরয়ঢ ঘাে।
iii. এনয়কাক্ষডং য়া ঢণে রবরায়র এওঝা প্রসক্রো যা এওচন কযাকায়যাক তঢসরর চনে
কওায়না এওঝা অওায়র পাঞায়ব এবং নে প্রান্ত ঢায়ও ঠিওভায়ব সটয়ওাট ওরয়ব।
এনয়ওাসটংয়ের াফে সনভস র ওয়র ওঢ ভায়াভায়ব এওচন ঢণেঝায়ও বন ওরয়ঢ কপয়রয়ঙ
এবং সবভ্রাসন্তর ঈৎয়ও েূর ওরয়ঢ কপয়রয়ঙ। এর চনে ঢাাঁয়ও ঢাাঁর কিাঢায়ও চানয়ঢ য়ব।
এআ ওাচঝা ওরাে বেণসঢা য় পাঞায়না বাঢস া ভু ভায়ব কবাছা য়ব।
iv. এওঝা বাঢস া বাসঢ ে এওঝা চযায়নয়র মািেয়ম। যা এআ ঈয়েয়লের চনে কবয়ঙ সনয়ঢ ে।
ঘোয়নঝা কমৌসঔও য়ঢ পায়র, যার ময়িে রয়েয়ঙ বোসিকঢভায়ব মুয়ঔামুসঔ তবঞও, কঝসয়ফান
 সভসটওনফায়রসন্সং; ণবা এঝা সসঔঢ অওায়র য়ঢ পায়র যার ময়িে রয়েয়ঙ সঘঠি,
আয়ম, কময়মা  সরয়পাঝস।
v. ক্ষডয়কাক্ষডং য়া কআ িাপ কযঔায়ন ঢণে কৃীঢ ে, বোঔো ওরা ে এবং ঢার বিবেটি
সনসেস ি ঈপায়ে কবাছা ে। এঝা কেঔা ককয়ঙ কয এনয়ওাসটং[ওীভায়ব এওচন বাঢস া বন
ওরয়ব]
–এর ময়ঢাআ সটয়ওাসটং [ণবা ওীভায়ব এওচন বাঢস া িড ওরয়ব]

গুরুত্বপূডস।
vi. িাক: বয়লয় রয়েয়ঙন িাও, কআ বেসি [কিাঢা] যাাঁয়ও বাঢস াঝা পাঞায়না য়েয়ঙ। এআ
কিাঢায়ের প্রয়ঢেও েয়ের সনচস্ব িারডা, সবো  নুভূসঢ ণায়ও যা ঢাাঁয়ও প্রভাসবঢ
ওরয়ব ওীভায়ব সঢসন বাঢস াঝায়ও িড ওরয়বন  ঢার ঈপর প্রসঢসক্রো চানায়বন। কপ্ররওয়ও
বলেআ এআ সবেগুস সবয়বঘনা ওরয়ঢ য়ব যঔন সঢসন সোন্ত কনয়বন কয, ওী বাঢস া
পাঞায়বন।
vii. ফীডবযাক বা মতামত: বাঢস া পাঞান  কৃীঢ োর পর িাও েয়ঢা কমৌসঔও বা
-কমৌসঔও বাঢস ার মািেয়ম কপ্ররওয়ও মঢামঢ চানায়বন। কপ্ররওয়ও এআ মঢামঢগুস কেঔয়ঢ
য়ব এবং ঢওস ঢার য়ঙ্গ এআ প্রসঢসক্রোগুস বুছয়ঢ য়ব, ওারড এঝাআ ঢাাঁয়ও সনিসারড
ওরয়ঢ াাযে ওরয়ব ওীভায়ব বাঢস া পাঞায়না য়েয়ঙ এবং ঢার ঈপর সও প্রসঢসক্রো তঢসর
য়েয়ঙ। প্রয়োচন প য় বাঢস ার বে বা সভন্নরূপ কেো কযয়ঢ পায়র।
3. কাযি করী ক্রযাগায়যায়গর বাধ্া
ঈপয়রর প্রসক্রোগুসর প্রসঢঝা িায়পআ ওাযসওরী কযাকায়যাক তঢসরর বািা অয়ঢ পায়র। সযসন বাঢস া
সেয়চ্ছন ঢাাঁর কওান ভাবমূসঢস র ওারয়ড কযাকায়যাকঝা সবসগ্ফঢ য়ঢ পায়র। ণবা কয বাঢস ায়েো য়েয়ঙ
ঢা ঔুব েুবসভায়ব াচায়না ণবা ঔুব কঙাঝ সওংবা ঔুব ব ণবা কপ্ররও িায়ওর ংস্কৃ সঢঝাআ
কবায়ছনসন, এআব ওারয়ড কযাকায়যাক সবওৃ ঢ য়ঢ পায়র। এআ মস্ত বািা সঢক্রম ওরাঝাআ য়া
ঘোয়ঞ্জ।
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সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

4

কওানঝা ুি ম্পওস তঢসর ওরয়ঢ পায়র না?
I.

অওসড

II. সবো
III. কযাকায়যাক
IV. সন্নগ্ধসঘত্তঢা
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E. অ-ক্রমৌক্ষখক ক্রযাগায়যাগ
অুন এঔন অমরা ওয়েওটি িারডা কেসঔ যা এয়চন্টয়ের কবাছা চরুরী।

গুরুত্বপূণি
খুব ভায়া একটা প্রথম ভাবমূক্ষতি ততক্ষর করা
আসঢময়িেআ অমরা কেয়ঔসঙ কয অওসডআ য়া কয কওায়না ম্পওস ক ার প্রণম স্ত্ভক। কয কক্রঢা
অপনায়ও পঙন্ন ওরয়ব না ঢাাঁর ওাঙ কণয়ও অপনার বেবা পাোর ওণা অলা ওরাআ েুষ্কর।
অয় য়নয়ওআ ামানে এওঝা মুহুয়ঢস বা এও সনয়ময়, অপনার ম্পয়ওস এওঝা িারডা ওয়র সনয়ঢ
পায়র  এওঝা মূোেড ওয়র কফয়ঢ যঔন অপসন প্রণমবার ঢাাঁর য়ঙ্গ সমসঢ য়বন। অপনার
ম্পয়ওস ঢাাঁয়ের মঢাময়ঢর সভসত্ত য়ব অপনার অসবভস াব, অপনার লরীরী ভাা, অপনার অেবওােো, এবং অপনার কপালাও পসরচ্ছে  ওীভায়ব অপসন ওণা বয়ঙন ঢার ঈপর। ময়ন রাঔয়বন
প্রণম ঙাপঝাআ েীখসমে কণয়ও যায়ব। এওঝা অওসডীে ভাবমূসঢস র চনে েরওারী সবে:
1. বমে মেমত কাজ করা। েোন ওরুন ওয়েও সমসনঝ অয়ক কপৌাঁঙয়নার, ্ভকাবে ব
িরয়নর সবয়ম্বর চনে নমনীেঢা নুয়মােন ওরুন।
2. ক্ষনয়জয়ক যথাযথভায়ব উপস্থাপন করুন। অপনার ্ভকাবে কক্রঢা, যাাঁর য়ঙ্গ অপসন
প্রণমবার সমসঢ য়চ্ছন, অপনায়ও কঘয়নন না এবং অপনার অসবভস াবআ ঢাাঁর ওায়ঙ অপনার
সবয়ে প্রণম ূত্র য়ব।
 অপনার অসবভস াব সও ঠিও ভাবমূসঢস তঢসর ওরয়ঢ াাযে ওরয়া?
 কয কপালায়ও অপসন এয়য়ঙন কঝা সও এআ িরয়নর ািায়ঢর কিয়ত্র যণাযণ?
 অপনার পসরঘযসা সও পসরষ্কার-পসরচ্ছন্ন — ভায়াভায়ব ঘু  ওাঝা  োস
ওামায়না,
পসরষ্কার চামাওাপ , সফঝফাঝ  পসরপাটি াচজ্জা?
3. এওঝা ঈষ্ণ, অত্মসবোী  সবচেী াস অপনায়ও অপনার েলসয়ওর ওায়ঙ ঢৎিডাৎ চ
ওয়র কেয়ব।
4. ক্রখাা ময়ন, আত্মক্ষবশ্বাী  ইক্ষতবাচক থাকুন
 অপনার লরীরী ভাা সও অত্মসবো  অত্মপ্রঢেেয়ও ঢু য় িয়র?
 অপসন সও কাচা য়ে োাঁ ান, ায়ন, কঘায়ঔ কঘায়ঔ কযাকায়যাক তঢসর ওয়রন, েৃঢ়ভায়ব
াঢ সমসয়ে ্ভকাড ওয়রন?
 এমনসও মায়াঘনার মুয়ঔ বা অলানুরূপ ািাৎওার না য় অপসন সও আসঢবাঘও
ণাওয়ঢ পায়রন?
5. অনযয়দর প্রক্ষত আি – বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস সবে য়া নে বেসি ম্পয়ওস সঢেওায়রর
অিী ো।
 অপসন সও কক্রঢার বেসিত্ব চানয়ঢ ঔাসনওঝা মে সনয়েয়ঙন?
 ঢার বিবে ক বোপায়র সও অপসন যত্ন সনয়েয়ঙন  ময়নায়যাকী য়েয়ঙন?
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 অপসন সও অপনার কক্রঢার ওায়ঙ পুয়রাপুসর াসচর য়েয়ঙন  ঢাাঁর ওায়ঙ পুয়রাপুসর
ঈপব্ধ য়েয়ঙন নাসও ঢাাঁর য়ঙ্গ ওণা বা মে য়িসওঝাআ অপসন কমাবাআয় বেস্ত
সঙয়ন?
1. লরীরী ভাা
লরীরী ভাা বয়ঢ কবাছাে ন াঘ া, ঙ্গভসঙ্গ, মুয়ঔর াবভাব। কযভায়ব অমরা ওণা বস,
াাঁটি, বস  োাঁ াআ, কঝাআ অমায়ের ম্পয়ওস এবং অমায়ের ময়ন ওী খঝয়ঙ ঢার বসওঙু বয়
কেে।
প্রােলআ বা য়ে ণায়ও অয় যা বা ে মানু ঢার ঔুব ামানে ংলআ কলায়ন। এঔায়ন
সঢসরি ওণা বা বা কচায়র বার ওণা য়চ্ছ না। বলেআ সনয়চর লরীরী ভাা ম্পয়ওস এওচনয়ও
ঢওস ণাওয়ঢ য়ব।
a) আত্মক্ষবশ্বা
ওীভায়ব সনয়চয়ও অত্মসবোী  অত্মপ্রঢেেী সয়য়ব কপল ওরয়ঢ য়ব ঢার সওঙু টিপ এঔায়ন
কেো য়া, যায়ঢ ওায়রা ওায়ঙ সনয়চর ভাবমূসঢস বচাে রাঔা যাে যায়ঢ সঢসন অপনার ওণা
অন্তসরওভায়ব কলায়নন:
 ঙ্গসিসঢ – ওাাঁি কপঙনসেয়ও করয়ঔ কাচা য়ে ম্বাভায়ব োাঁ ায়না
 েৃঢ় ঘিু কযাকায়যাক – াস মুয়ঔ
 ঈয়েলেপূডস  ুসঘসন্তঢ ঙ্গভসঙ্গ
b) ক্ষবশ্বা বা আস্থা
বা ে, কবসলরভাক ময়েআ এওচন কমোয়নর ওণা বসির ওায়ন যাে ওারড কিাঢা ঢাাঁয়ও
সবো ওয়রন না- ঢাাঁর লরীরী ভাা কিাঢায়ও কআ অো সেয়ঢ পায়র না কয সঢসন যা
বয়ঙন কবোপায়র সঢসন অন্তসরও। কয ািারড আসঙ্গঢ কণয়ও ময়ন য়ঢ পায়র কয এওচন ৎ
নন ঢার ম্পয়ওস য়ঘঢন ণাওাঝা ঔুবআ গুরুত্বপূডস এবং এগুস কঞওায়ঢ ওী ওরা যাে ঢার সওঙু
সনয়ঘ কেো য়া:
 কঘায়ঔ কঘায়ঔ ামানে কযাকায়যাক বা কওায়না কযাকায়যাক না ওরা, ণবা দ্রুঢ কঘায়ঔর
ন াঘ া
 ওণা বার মে মুয়ঔর াময়ন াঢ বা অগু  রাঔা
 এওচয়নর লরীর কঙয়ঢ লাসররীওভায়ব কণয়ও েূয়র ণাওা
 এওচয়নর োপ্রোয়র কসঢ কবয় যাো
 কাত্রবডস বেয় যাো; মুঔ  কার চােকাঝা া য়ে যাো
 খাম কবয় যাো
 কার স্বর বেয় যাো কযমন লব্দ তবসলিে বা সপঘ বেয় যাো, কঢাঢায়না, কা
পসরষ্কার
 বিবে — িীয়র  স্পি মাছাসর কণয়ও সনঘু স্বয়র করয়ঔ
রক্ষ্মডাত্মও  িারডিমঢাবসচসঢ বয় আসঙ্গঢ ওয়র এমন সওঙু লরীয়রর ন াঘ া য়া:
 াঢ/বাহুর ঙ্গভসঙ্গ কঙাঝ  লরীয়রর ওাঙাওাসঙ রাঔা
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 মুয়ঔর সভবেসি ংসিপ্ত
 লরীর কযন লারীসরওভায়ব অপনার কণয়ও েূয়র রয়েয়ঙ
 বাহুগুস লরীয়রর াময়ন অ াঅস রাঔা
 কঘায়ঔ কঘায়ঔ ামানে কযাকায়যাক বা ঢাল ভাব
আপনার ক্রেতা যক্ষদ এগুক্ষর ময়ধ্য ক্রকায়নাটা প্রকাল কয়র, তায় এই য়া মে
আপনার ক্ষনয়জয়ক ক্ষনেন্ত্রণ করার মে এবং বা়িক্ষত ময়নায়যাগ ক্রদো ক্রয ক্রেতার ময়ন কী
চয়ছ ক্রটা ক্রবাঝার জনয।
2. শ্রবণ দিতা
কযাকায়যাক েিঢার ঢৃ ঢীে যুসি যায়ঢ িবড েিঢা ম্পয়ওস অর ঢা তঢসর ওরয়ঢ সনয়চয়ও য়ঘঢন
রাঔা চরুরী। এগুস অয় বেসিকঢ সক্রেঢার ুসবসেঢ নীসঢ কণয়ও — ‘বুয়ছ কনোর অয়ক
প্রণয়ম বুছুন।’
অপসন ওঢ ভায়াভায়ব শুনয়ঙন ঢা কযমন অপনার ওায়চর ওাযসওাসরঢার ঈপর ব প্রভাব কফয়
কঢমসন নেয়ের য়ঙ্গ অপনার ম্পয়ওস র ঈপয়র। অুন িবয়ডর সওঙু টিপ কেয়ঔ সনআ।
a) ক্ষেে শ্রবণ
এঝা য়া কযঔায়ন অমরা শুিু ওণাগুস মন সেয়ে কলানার কঘিা ওরয়বা ঢাআ নে, বরং য়নের
ককাঝা বাঢস াঝা কবাছার কঘিা ওরয়বা।
অুন সক্রে িবয়ডর সওঙু ঈপাোন কেসঔ। কগুস য়া:i. ময়নায়যাগ ক্রদো
বিায়ও অমায়ের এওসনষ্ঠ ময়নায়যাক কেো েরওার, এবং বাঢস াঝায়ও স্বীওার ওরা েরওার।
ময়ন রাঔুন, -কমৌসঔও বাঢস া কাচ্চায়র ‘‘বয়ঢ পায়র’’। ময়নায়যাক কেোর সওঙু সেও
সনয়ঘ ঢু য় িরা য়া:
বিার সেয়ও রাসর ঢাওান
সবসিপ্ত সঘন্তাভাবনা সরয়ে রাঔুন
মানসওভায়ব ওঔন ঔিন ওরয়বন না
বসরাকঢ মস্ত সঘত্তসবয়িপ এস য়ে ঘুন [ঈোরডস্বরূপ, অপনার কমাবাআ কফানঝা
াআয়ন্ট কমায়ট রাঔুন]
 বিার লরীরী ভাা ‘‘ময়নায়যাক সেয়ে শুনুন’’





ii.

আপক্ষন ক্রয শুনয়ছন তা ক্রদখান:

লরীরী ভাার বেবার এঔায়ন এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা কনে। ঈোরডস্বরূপ এওচন ওরয়ঢ
পায়রন:
 মায়ছময়িে মাণা না ুন  াুন
 এমন এওঝা ভসঙ্গ সনন যায়ঢ নে কাও কঔাায়মা  বায়ি ওণা বয়ঢ পায়র
 োাঁ এবং , এর ময়ঢা কঙাঝ কঙাঝ কমৌসঔও মঢামঢ সেন
iii. মতামত ক্রদো:
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য়নও সওঙু আ অমরা শুসন কযগুস অমায়ের বেসিকঢ ঙাাঁওসনয়ঢ বাসঢ য়ে যাে, কযমন
অমায়ের নুমান, রাে  সবো যা অমরা বয়ে কব াআ। এওচন কিাঢা সয়য়ব, এআ
ঙাাঁওসনগুস ম্পয়ওস অমায়ের য়ঘঢন ণাওয়ঢ য়ব এবং কবাছার কঘিা ওরয়ঢ য়ব কয অয় ওী
বা য়চ্ছ।
 এরচনে অপনার েরওার য়ঢ পায়র বিয়বের প্রসঢ ময়নায়যাক কেো এবং প্রশ্ন ওয়র
স্পি ওয়র বুয়ছ কনো ওী বা য়চ্ছ
 মঢামঢ কেোর অয়রওঝা গুরুত্বপূডস ঈপাে য়া বিার ওণাগুসর ভাান্তর ওরা
 ঢৃ ঢীে অয়রওঝা ঈপাে রয়েয়ঙ, ঢা য়া ঔাসনওঝা মে ন্তর বিায়ও ণাসময়ে
ংয়িয়প পুনরাবৃসত্ত ওরা সঢসন যা যা বয়য়ঙন।

উদারণ
স্পষ্টতা চাো – অসম যা শুয়নসঙ, ঢা কণয়ও সও অসম িয়র সনয়ঢ পাসর কয অমায়ের কল্ণ
েোনগুসর ওয়েওটির ুসবিা অপনার ওায়চ অয়ঢ পায়র, অপসন অয়রা সওঙু সনসেস ি ওয়র চানায়ঢ
পায়রন?
বিার ঠিক লব্দগুক্ষর ভাান্তর করা- ঢায় অপসন বয়ঙন কয ‘অমায়ের কল্ণ েোনগুস
অপনায়ও যয়ণি পসরমায়ড ুসবিা সেয়ঢ পারয়ব না’ – অসম সও ঠিও বুয়ছসঙ?
iv.

ক্ষনয়জই মতামত ঠিক কয়র না ক্রফা:

সক্রে িবয়ডর বয়ঘয়ে ব

বািাগুসর নেঢম য়া বিা ম্পয়ওস আমায়দর মতামত ঠিক

কয়র ক্রফা  পিপাতী য়ে প়িার প্রবনতা। ফঝা ে কয বিা যা বয়ঙন ঢা েয়ঢা
কিাঢা শুনয়ঢ পায়চ্ছন সওন্তু মনয়যাক সেয়ে শুনয়ঙন শুিু কঝু কুআ যা ঢাাঁর সনচস্ব মঢ নুযােী
ময়ন য়চ্ছ, কঝাআ।
এই ধ্রয়নর মতামত ক্ষস্থর কয়র ক্রফার ময়নাভায়বর ফ য়ত পায়র ক্রশ্রাতা আর বিার
য়ে কথা চাক্ষয়ে ক্রযয়ত আিী নন, তাুঁর ময়ন য়ত পায়র এয়ত মে নষ্ট য়ব। এর
ফয় এটা য়ত পায়র ক্রয ক্ষতক্ষন বিার কথাে বারবার বযাঘাত ঘটায়বন  পাল্টা
যুক্ষি ক্ষদয়ে বিার যুক্ষিয়ক খণ্ডন করয়বন, এমনক্ষক বিা তাুঁর পুয়রা কথা বয় ঠার
আয়গই।
এঝা কওব বিায়ও প্রসঢঢ ওরয়ব এবং বাঢস া পুয়রাপুসর বুয়ছ কনোর ীসমঢ য়ে যায়ব।
সক্রে িবয়ডর চনে ঘাআ:
 প্রশ্ন ওরার অয়ক বিায়ও প্রয়ঢেওঝা যুসি কল ওরয়ঢ সেন
 কওায়না পাল্টা যুসি সেয়ে বিায়ও ণামায়বন না
6. ঠিকভায়ব া়িা ক্রদো:
সক্রে িবড বয়ঢ কবাছাে এওচন বিা যা বয়ঙন ঢা কওব কলানার কণয়ও অয়রা কবসল
সওঙু । কযাকায়যাকঝা ম্পূডস য়ঢ পায়র কওবমাত্র যঔন কিাঢা কওায়না ভায়ব া া কেন, কযমন
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সওঙু লব্দ বা ওায়চর মািেয়ম। বিায়ও েমন ওরা য়চ্ছ না বরং ঢাাঁয়ও পূডস ম্মান  িো
কেো য়চ্ছ, এঝা সনসশ্চঢ ওরয়ঢ সনসেস ি সওঙু সনেম নুরড ওরয়ঢ ে। এগুস য়া:
 অপনার চবায়বর কিয়ত্র স্পিবােী, কঔাা মন  ৎ কান
 ম্মায়ন এওচয়নর মঢামঢ চাসর ওরুন
 ওায়রা য়ঙ্গ বেবার ওরার কিয়ত্র এঝা ময়ন রাঔয়ঢ য়ব এমনঝা কওঈ অপনার য়ঙ্গ
ওরয়ঢ পায়রন
7. ানুভূক্ষতর য়ে ক্রলানা:
ানুভূসঢলী ো মায়ন সনয়চয়ও অয়রওচয়নর চােকাে বসয়ে নুভব ওরা সঢসন কওমন
কবাি ওরয়বন।
ভায়া কক্রঢা পসরয়বার এওঝা গুরুত্বপূডস সেও য়া ানুভূসঢর য়ঙ্গ কলানা। এঝা সবয়লভায়ব
চটি য়ে যাে যঔন অয়রওচন এওঝা সভয়যাক  বোপও বেণা সনয়ে কক্রঢা ন।
ানুভূসঢ বয়ঢ কবাছাে তিযসেওায়র  পূডস ময়নায়যাক সেয়ে কলানা  কবাছা কয অয়রওচন
ওী বয়ঢ ঘাআয়ঙন, যসে অপসন ঢাাঁর য়ঙ্গ এওমঢ না ন ঢা য়। বলেআ ঘু সি নে,
বিার িডয়যাকেঢা কেঔায়না ঔুবআ চরুরী। ‘‘অসম বুছয়ঢ পারসঙ’’ বা ‘‘অসম কেঔসঙ’’
এআ িরয়নর কঙাঝ বাওে বয় কঝা য়চআ ওরা যাে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 5
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানঝা সক্রে িবয়ডর ঈপাোন নে?
I.

ভায়া ময়নায়যাক কেো

II. এয়ওবায়রআ সনয়চ সনয়চআ মঢামঢ তঢসর ওয়র কফা
III. ানুভূসঢলী িবড
IV. ঈপযুিভায়ব িবড
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F. নীক্ষতগত আচরণ
1. পক্ষরদলি ন
বেবারস্বচ্ছঢা  নীসঢসনেয়মর শুেঢা সনয়ে বোপও ঈয়দ্বক িে ওরা যাে। ওারড ৎ অঘরয়ডর
ঔবর এঔন ক্রয়মআ বা য়ঙ। সবয়ের বৃত্তম কওাম্পাসনগুসর ওয়েওটিয়ও ভু য়ো োওাঈন্ট  সমণো
সটঝ াটিসসফয়ওঝ বেবায়রর মািেয়ম প্রঢাসরঢ য়ঢ কেঔা ককয়ঙ। বোয়ের ওঢৃস পিআ ঢায়ের সওঙু
বেু য়ও ুসবিা পাআয়ে সেয়ঢ বোয়ের ঢসবয়র পবেবার ওরয়ঙন। অসিওাসরওরা বেসিকঢ ুসবিার
চনে ঢাাঁয়ের িমঢা প্রয়োক ওরয়ঙন। িে ওরা যায়চ্ছ যাাঁয়ের ওায়চর ঈপর মানুয়র ভরা ণায়ও
ঢাাঁরাআ সবোভঙ্গ ওরয়ঙন। বোসিকঢ ম্পে বা ায়নার ঘাসো  কাভআ চেী য়চ্ছ।
পসরডায়ম, োেবেঢা  ংিার লান, কযগুস সময় বেবার ‘তনসঢওঢা’, কগুস সনয়েআ ব
কবসল প্রশ্ন ঈঞয়ঙ। ‘তথয জানার অক্ষধ্কার আইন’ এবং ‘জনস্বাথি আইন’-এর ময়তা
আইয়নর উন্নক্ষতয়ক আয়রা ভায়া দােবদ্ধতা  লান পাোর াক্ষতোর ক্ষয়য়ব ধ্য়র
ক্রনো য়ে।
তনসঢও অঘরড স্বেংসক্রেভায়ব ভায়া লান এয়ন সেয়ঢ পায়র। এওচন যসে সবয়বওবান সয়য়ব 
অন্তসরওভায়ব ঢাাঁর ওাচ ওয়রন, ঢায়আ ভায়া লান পাো যাে। ননসঢও অঘরড নেয়ের চনে
ামানে মাণা খামাে  সনয়চর ওণাআ কবসল ভাবাে। যঔন এওচন বেসি রওারী পেমযসাো বেবার
ওয়ে্ সনয়চর স্বাণস ঘসরঢায়ণসর কঘিা ওয়রন, কঝাআ য়া ননসঢও অঘরড। এওচয়নর স্বাণস কেঔাঝা
কওায়না ভু  নে। ঢয়ব ভু  য়া, যসে কঝা ওরা ে নে ওায়রা স্বায়ণসর সবসনময়ে।
বীমা য়া এওঝা সবস্বায়র বেবা। ঙ্গসঢ  তনসঢওঢার সবেঝাআ য়া বীমা বেবাে ঔুবআ
গুরুত্বপূডস। সবো ভঙ্গ মায়নআ য়া প্রঢারডা অর এঝা ভু । ্ভকাবে কক্রঢায়ও সেয়ে এওঝা বীমা
কওনায়নার চনে ঢাাঁয়ও ভু  ঢণে সেয়ে প্রুব্ধ ওরা বা ঢাাঁর মস্ত প্রয়োচন কমঝায়ব এমন এওঝা
বীমার েোন ঢাাঁয়ও ুপাসরল ওরাঝাআ ভু  য়ব।
যঔন সনয়চর ুসবিায়ও নেয়ের ঢু নাে কবসল গুরুত্ব পায়ব ঢঔনআ ননসঢও অঘরড য়ব। তনসঢও
অঘরড ওায়েম ওরার চনে সবসভন্ন সবসির মািেয়ম অআঅরসটএ তনসঢওঢার সবসির ওণা বয়য়ঙ
(িোে ৪-এ এগুস অয়াসঘঢ য়েয়ঙ)।
যায়ঢ সবসির কওায়না ঙ্ঘন না ে ঢা সনসশ্চঢ ওরয়ঢআ অঘরডসবসির প্রয়ঢেওটি িারা চানা
গুরুত্বপূডস। বীমাওারও  ঢার প্রসঢসনসি যসে ্ভকাবে কক্রঢার স্বাণসয়ওআ বমে মাণাে রায়ঔ ঢায়
এমসনয়ঢআ ম্মসঢ ঘয় অয়ব। বীমা কওাম্পাসনর অসিওাসরওরা যসে ্ভকাবে কক্রঢার ুসবিার বেয়
ঢায়ের বেবার িেমাত্রা পূরড সনয়ে কবসল মাণা খামান ঢায়আ ভু  য়ব।
2. তবক্ষলষ্টযমূ
তনসঢও অঘরয়ডর সওঙু তবসলিে য়া:
a) িায়ওর স্বাণসয়ও এওচয়নর প্রঢেি বা পয়রাি ুসবিার ঈপয়র চােকা কেো
b) িাও সবেও মস্ত বেবাসেও  বেসিকঢ ঢণেয়ও েৃঢ় অত্মসবো  মযসাোর য়ঙ্গ
প্রািাডে রাঔা
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c) িাও যায়ঢ জ্ঞাঢায়র সোন্ত সনয়ঢ পায়রন ঢার চনে ঢাাঁয়ও পযসাপ্ত বাস্তব ঢণেগুস
রবরা ওরা
সনম্নসসঔঢ পসরসিসঢগুসয়ঢ তনসঢওঢার য়ঙ্গ অপয়র এওঝা ্ভকাবনা ণাওয়ঢ পায়র:
a) েুটি পসরওল্পনার ময়িে বাঙাআ, এওঝাে অয়রওঝার ঢু নাে য়নও ওম সপ্রসমোম সেয়ঢ য়ব
b) এওঝা ঘাু পসসয়ও বে ওয়র সেয়ে এওঝা নঢু ন পসস কনোর প্রয়াভন
c) বীমাওারও যসে পসরসিসঢ ম্পয়ওস য়ঘঢন ণায়ওন যা িাও বা োবী ঈপয়ভািার স্বায়ণসর
ঈপর সবরূপ প্রভাব কফয়ঢ পায়র

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

6

সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানঝা তনসঢও অঘরয়ডর তবসলিে নে?
I.

িাও যায়ঢ জ্ঞাঢায়র এওঝা সোন্ত সনয়ঢ পায়রন ঢার চনে পযসাপ্ত ঈয়ন্মাঘন ওরা

II. িায়ওর বেবা  বেসিকঢ ঢয়ণের ককাপনীেঢা রিা ওরা
III. িায়ওর স্বায়ণসর অয়ক সনয়চর স্বাণসয়ও রাঔা
IV. সনয়চর স্বায়ণসর অয়ক িায়ওর স্বাণসয়ও রাঔা

ারাংল
a) নে পয়ডের ঢু নাে বীমার কিয়ত্র কক্রঢা পসরয়বা  ম্পয়ওস র ভূ সমওা অয়রা য়নও কবসল
চটি।
b) পসরয়বার গুডমায়ন পাাঁঘটি প্রিান ূঘয়ওর ময়িে ন্তভুস ি সনভস রয়যাকেঢা, অত্মসবো,
ংয়বেনলীঢা, ানুভূসঢ  লরীরী কবািকমে।
c) কক্রঢার ারা চীবয়নর মানয়ও ংজ্ঞাসেঢ ওরা কযয়ঢ পায়র এওটি অসণসও ুসবিার মসি সয়য়ব
যা েীখস মে িয়র এওচন কক্রঢার য়ঙ্গ ুম্পওস িাপয়নর কণয়ও পাো কযয়ঢ পায়র।
d) কক্রঢা পসরয়বাে এওচন বীমা প্রসঢসনসির ভূ সমওা পুয়রাপুসরআ চটি।
e) অআঅরসটএ ঘাু ওয়রয়ঙ এওঝা আসন্টয়িয়ঝট সিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম (অআসচএমএ) যা
বীমা সভয়যায়কর ঢণেগুসর কওন্ধীে ংিি সয়য়ব ওাচ ওয়র এবং এআ সলয়ল্পর
সভয়যাকগুসর প্রসঢওায়র পযসয়বিয়ডর এওঝা াসঢোর সয়য়ব ওাচ ওয়র।
f) বীমাওারও  বীমাওৃ য়ঢর ময়িে পারস্পসরও ঘু সি নুযােী ঈয়েসঔঢ লঢস াবীর ময়িে এওচন
মিেিঢাওারী  পরামলসোঢা সয়য়ব ওাচ ওয়রন মবাটমোন।
g) সক্রে িবয়ডর ময়িে রয়েয়ঙ বিার প্রসঢ ময়নায়যাক কেো, মঢামঢ কেো  ঠিওভায়ব া া
কেো।
h) তনসঢও অঘরয়ডর ময়িে পয় সনয়চর স্বায়ণসর অয়ক কক্রঢার স্বাণসয়ও রাঔা।
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

পসরয়বার গুডমান
কওায়না সবয়ে অত্মসনসবি ো
আসন্টয়িয়ঝট সিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম (অআসচএমএ)
কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কক্রঢা কফারাম
বীমা মবাটমোন
লরীরী ভাা
সক্রে িবড

i) তনক্ষতক আচরণ

ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কক্রঢার য়ঙ্গ েীখসয়মোেী ম্পওস কয়
চীবয়নর মূে।

কঢাার মািেয়ম ম্পূডস অসণসও ুসবিাআ য়া কক্রঢার ারা

উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
কাস

বীমার চনে ঢৃ ঢীে পাটিস োেবেঢা সনয়ে বীমার প্রয়োচনীেঢা সনয়ে সবঢয়ওস র ঘাসো কনআ।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ২।
পুনরাে সবসক্রর য়িে কয বেসি পডে কওয়নন, কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬ নুযােী ঢাাঁয়ও কক্রঢা
সয়য়ব সঘসহ্নঢ ওরা যায়ব না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সন্নগ্ধসঘত্তঢা ুি ম্পওস তঢসর ওরয়ঢ পায়র না।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  ২।
এয়ওবায়রআ সনয়চ সনয়চআ মঢামঢ তঢসর ওয়র কফাঝা কমায়ঝআ সক্রে িবয়ডর ঈপাোন নে।
উির 6
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ঠিও সবওল্পটি  ৩।

োয়েয়ের স্বায়থি র আয়গ ক্ষনয়জর স্বাথি য়ক রাখা তনক্ষতক আচরণ নে।

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

বাস

II. বীমা
III. কমাবাআ কফান
IV. এও কচা া সচন
প্রশ্ন 2
_____________ কওায়না পসরয়বার গুডমায়নর ূঘও নে।
I.

ঘাঢু যস

II. সনভস রয়যাকেঢা
III. কওায়না সবয়ে অত্মসনসবি ো
IV. ংয়বেনলীঢা
প্রশ্ন 3
ভারয়ঢ _______________ বীমা য়া বািেঢামূও।
I.

কাস র ঢৃ ঢীে পয়ির োেবেঢা

II. বাস র চনে সগ্ন বীমা
III. ন্তয়েস লীে পযসঝয়নর চনে পযসঝন বীমা
IV. বেসিকঢ েুখসঝনা
প্রশ্ন 4
এওচন বীমাওৃ য়ঢর বীমার ঔরঘ ওমায়নার নেঢম পেসঢ য়া __________
I.

সরআনুেয়রন্স

II. সটটায়ক্টব ক্লচ বা ঙায় র িারা
III. কওা-আনুেয়রন্স
IV. সরয়বঝ
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প্রশ্ন 5
এওচন কক্রঢার ঢাাঁর বীমা পসস সনয়ে কওায়না সভয়যাক ণাওয় ঢার চনে সঢসন অআঅরসটএ-র
ওায়ঙ কযয়ঢ পায়রন
I.

অআসচএমএ-এর মািেয়ম

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

বীমা কওাম্পাসনর সবরুয়ে সভয়যাকগুস

II. কোওানোরয়ের সবরুয়ে সভয়যাকগুস
III. ব্রোিগুসর সবরুয়ে সভয়যাকগুস
IV. বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুয়ে ঞা সভয়যাকগুস
প্রশ্ন 7
___________ এসিোর রয়েয়ঙ, কযঔায়ন ২০ি ঝাওা পযসন্ত িসঢপূরয়ডর োসব ওরা কযয়ঢ এমন
মূয়ের পডে বা পসরয়বার সবেগুস কেঔার
I.

াআয়ওাঝস

II. কচা কফারাম
III. রাচে ওসমলন
IV. চাঢীে ওসমলন
প্রশ্ন 8
িায়ওর য়ঙ্গ ম্পয়ওস র কিয়ত্র প্রণম ভাবমূসঢস ঝা তঢসর ে:
I.

অত্মসবোী য়ে

II. মে ময়ঢা াসচর য়ে
III. অি কেসঔয়ে
IV. অত্মসবোী য়ে, মে ময়ঢা াসচর য়ে এবং অি কেসঔয়ে
প্রশ্ন

9

ঠিও সববৃসঢটি বাঙু ন:
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I.

বীমা সবসক্রর মে তনসঢও অঘরড ্ভকব

II. বীমা এয়চয়ন্টর কিয়ত্র তনসঢও অঘরড কমায়ঝআ চরুরী নে
III. তনসঢও অঘরড এয়চন্ট  বীমাওারয়ওর ময়িে সবো তঢসর ওরয়ঢ াাযে ওয়র।
IV. তনসঢও অঘরড কওবমাত্র লীস ওঢৃস পয়ির কণয়ওআ অলা ওরা ে
প্রশ্ন 10
সক্রে সক্রে িবয়ডর ময়িে রয়েয়ঙ:
I.

বিার প্রসঢ ময়নায়যাক কেো

II. মায়ছময়িে মাণা না া  াা
III. মঢামঢ কেো
IV. বিার প্রসঢ ময়নায়যাক কেো, মায়ছময়িে মাণা না া  াা, মঢামঢ কেো

ক্ষনয়জয়ক পরীিা উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ২।
বীমা এওটি বাস্তব পডে নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ঘাঢু যস কওায়না পসরয়বার গুডমায়নর ূঘও নে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ১।
ভারয়ঢকাস র ঢৃ ঢীে পয়ির োেবেঢাবীমা য়া বািেঢামূও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ২।
এওচন বীমাওৃ য়ঢর বীমার ঔরঘ ওমায়নার নেঢম পেসঢ য়া এওঝা পসসর সটটায়ক্টব ক্লচ বা
ঙায় র িারা।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ১।
এওচন কক্রঢার ঢাাঁর বীমা পসস সনয়ে কওায়না সভয়যাক ণাওয় ঢার চনে সঢসন অআঅরসটএ-র
ওায়ঙ কযয়ঢ পায়রন অআসচএমএ-এর মািেয়ম।
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উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
কক্রঢা ুরিা অআন বীমা কওাম্পাসন, কোওানোর  ব্রোিগুসর সবরুয়ে ঞা সভয়যাকগুস কেঔভা
ওয়র।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ২।
কচা কফারায়মর এসিোর রয়েয়ঙ, কযঔায়ন ২০ি ঝাওা পযসন্ত িসঢপূরয়ডর োসব ওরা কযয়ঢ এমন
মূয়ের পডে বা পসরয়বার সবেগুস কেঔার।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
িায়ওর য়ঙ্গ ম্পয়ওস র কিয়ত্র প্রণম ভাবমূসঢস ঝা তঢসর ে অত্মসবোী য়ে, মে ময়ঢা াসচর য়ে
এবং অি কেসঔয়ে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
তনসঢও অঘরড এয়চন্ট  বীমাওারয়ওর ঈপর সবো তঢসর ওরয়ঢ াাযে ওয়র।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
সক্রে িবয়ডর ময়িে রয়েয়ঙ বিার প্রসঢ ময়নায়যাক কেো, মায়ছময়িে মাণা না া  াা, মঢামঢ
কেো।
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অধ্যাে 3
অক্ষভয়যাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ায়নর বযবস্থামূ
অধ্যাে ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প মূঢ এওটি পসরয়বা সলল্প.বঢস মান কপ্রিাপয়ঝ, িাও প্রঢোলা ক্রমাকঢ ক্রমবিসমান ে
এবং নুসষ্ঠঢ পসরয়বার মায়ন ওঔন য়ন্তা ঈপসিঢ ে। এওঝানা পডে নঢু নত্ব এবং অিুসনও
প্রযুসির বেবার দ্বারা িাও পসরয়বা স্তয়রর ঈয়েঔয়যাকে ঈন্নসঢ ো য়ত্ত্ব, সলল্প য়ন্তা এবং
ঔারাপ প্রসঢচ্ছসবর ওারয়ড ভু কয়ঙ। চীবন্ত এআ বিা কণয়ও রওার এবং সনেন্ত্রও য়নও পেয়িপ
িড ওয়রয়ঙন।
অআঅরসটএ-এর প্রসবিান সবসভন্ন পসরয়বার চনে এওটি ঝানসোরাঈি মে (টিএটি) ঈপিাপন
ওয়র কযটি বীমা কওাম্পানী িাওয়ও পসরয়লাি ওরয়ঢ য়ব। এটি অআঅরসটএ (পসসিারয়ওর স্বাণস
রিা অআন),২০০২-এর ংল। বীমা কওাম্পাসন এওটি ওাযসওর সভয়যাক প্রসঢসবিান বেবিা ণাওা
অবলেও, এবং অআঅরসটএ ঢার চনে সনয়েস সলওা তঢসর ওয়রয়ঙ।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. সভয়যাক প্রসঢসবিায়নর বেবিামূ - ঈপয়ভািা অোঢ, নোেপা
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A. অক্ষভয়যাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ায়নর বযবস্থামূ - উপয়ভািা আদাত, নযােপা
1. ইক্ষেয়িয়টড ক্রিয়ভন্প মযায়নজয়মে ক্ষয়েম (আইক্ষজএমএ)
অআঅরসট এওটি আসন্টয়িয়ঝট কিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওয়র কযটি
বীমা সভয়যাক ঢয়ণের এওটি কওসন্ধে ংিি এবং সলল্প পযসয়বিড সভয়যাক প্রসঢওার চনে এওটি
াসঢোর সয়য়ব ওাচ ওয়র।
পসসিারওরা এআ সয়িয়ম করসচিার ওরয়ঢ পায়র ঢায়ের পসসর সববরড সেয়ে এবং সভয়যাক
োসঔ ওরয়ঢ পায়র। সভয়যাক ঢার পর সনচ সনচ বীমা কওাম্পাসন পাঠিয়ে কেো ে।
অক্ষভয়যাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ায়নর বযবস্থামূ
অআসচএমএ সভয়যাকওারী এবং ঢায়ের প্রসঢসবিায়নর চনে কনো মে নুরড ওয়র। সভয়যাক
সনম্নসসঔঢ URL-এ করসচিার ওরা যায়ব:
http://www.policyholder.gov.in/Integrated_Grievance_Management.aspx
2. ক্রেতা ুরিা আইন, ১৯৮৬
গুরুত্বপূণি
এআ অআন পা ওরা ে "য়ক্রঢায়ের স্বায়ণসর ভা ুরিা প্রোন এবং কক্রঢা সবয়রাি সনষ্পসত্তর চনে
কক্রঢা ওাঈসন্স এবং নোনে ওঢৃস পি প্রসঢষ্ঠা"। এআ অআন কক্রঢা ুরিা (ংয়লািন) অআন,
২০০২ দ্বারা ংয়লািন ওরা য়েয়ঙ।
অআয়ন প্রেত্ত সওঙু ংজ্ঞা সনম্নরূপ:
ংজ্ঞা
"পক্ষরয়বা" মায়ন কযয়ওায়না ংজ্ঞার পসরয়বা যা ্ভকাবে বেবারওারীয়ের চনে ঈপব্ধ এবং বোে,
অসণসও, বীমা, পসরবন, প্রসক্রোচাঢওরড, তবেুেসঢও বা নোনে লসি রবরা, কবাটস বা বািান
ণবা ঈভেআ, বাস সনমসাড, সবয়নােন, সঘত্তসবয়নােন বা ংবাে বা নোনে ঢণে রবরার ায়ণ
ুসবিার লঢস ন্তভুস ি ওরা ে। সওন্তু এটিয়ঢ বেসিকঢ পসরয়বা এওটি ঘু সির িীন সবনামূয়ে
কওায়না পসরয়বা মপসড ন্তভুস ি নে। বীমা পসরয়বার ন্তভুস ি।
“ক্রেতা” মায়ন কযয়ওায়না বেসি সযসন
 এওটি সবয়বঘনার চনে কওায়না পডে ক্রে ওরুন এবং এআ িরয়নর পয়ডের বেবারওারী
ন্তভুস ি রয়েয়ঙ। সওন্তু এওচন বেসি সযসন ন্তভুস ি নে সযসন এঝা সবক্রে চনে বা কওায়না
বাসডসচেও ঈয়েয়লে বা এআ িরয়নর পডে িড ওয়রয়ঙন বা
 ভা া ওরা বা সবয়বঘনার চনে কযয়ওায়না পসরয়বার দ্বেবার ওরা এবং এআ িরয়নর
পসরয়বা ুসবিায়ভাকী ন্তভুস ি।
"ত্রুট" ণস কয কওান কো, ম্পূডসঢা, ংসিপ্ত প্রাঘু যসঢা মান, প্রওৃ সঢ এবং ওমসিমঢা পেসঢ যা
কওান অআন দ্বারা বা িীয়ন রিডায়বিয়ডর প্রয়োচন ে বা ঘু সি নুায়র এওচন বেসির দ্বারা
ঞ্চাসঢ ওরা য়ব বয় িড ওরা য়েয়ঙ বা নেণাে কযয়ওায়না পসরয়বার য়ঙ্গ ম্পওস ।
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“অক্ষভয়যাগ” মায়ন সভয়যাকওারী সসঔঢ কযয়ওায়না সভয়যাক যা:






এওটি নোযে বাসডচে ঘঘসা বা সনেন্ত্রডমূও বাসডচে নুলীন িড ওরা য়েয়ঙ
ঢায়ের কওনা পয়ডের এও বা এওাসিও পূডসঢা কণয়ও কভায়কন
ঢায়ের ভা া বা ওায়চ াকায়না পসরয়বা কযয়ওায়না সেও কণয়ও ভায়ব কভায়ক
অআন দ্বারা ংয়লাসিঢ বা পোয়ওচ প্রেসলসঢ সভযুি োম য়নও কবলী
পডে যা বেবার ওরয় চীবন এবং সনরাপত্তা কিয়ত্র সবপজ্জনও য়ঢ পায়র ঢা চনািারয়ডর
ওায়ঙ সবসক্রর চনে কেো য়চ্ছ বেবাসেও প্রয়োচয়ন এআ িরয়নর পয়ডের সবেবস্তু, পেসঢ
এবং বেবায়রর প্রভাব সবয়ে ঢণে প্রেলসয়নর অআন সবিান ঙ্ঘন ওয়র।

"কক্রঢা সবয়রাি" মায়ন একট ক্ষবতকি ক্রযখায়ন একজন বযক্ষি যার ক্ষবরুয়দ্ধ অক্ষভয়যাগ করা য়েয়ছ,

ক্ষতক্ষন অক্ষভয়যাগ অন্তগি ত অক্ষভয়যাগ অস্বীকার কয়রন এবং ক্ষবয়রাধ্ কয়রন।
a) ক্রেতা ক্ষবয়রাধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান ংস্থা

‚কক্রঢা সবয়রাি প্রসঢসবিান ংিা‛ প্রসঢটি কচাে তঢরী ওরা য়েয়ঙ এবং রাচে এবং চাঢীে
পযসায়ে।
i.

ক্রজা ক্রফারাম
 কফারায়মর সওঙু সভয়যায়কর কিয়ত্র অআনকঢ সিওার অয়ঙ, কযঔায়ন পয়ডের মূে বা
পসরয়বা এবং িসঢপূরড োসব ২০ াঔ পযসন্ত
 কচা কফারাম কেোসন অোয়ঢ যণাযণ ঞ্চায়নর চনে ঢার অয়েল / ফরমান
পাঞায়নার িমঢাপ্রাপ্ত য।

ii. রাজয কক্ষমলন
 এআ প্রসঢসবিান ওঢৃস পি মূ, অয়বেনওারী এবং ঢত্ত্বাবিায়নর এঔসঢোর অয়ঙ।
 এটি কচা কফারাম কণয়ও অা অয়বেন সবয়বঘনা ওয়র।
 এটির সবঘায়রর সিওার অয়ঙ সভয়যাক সবয়বঘনা ওরার কযঔায়ন পডে / কবা এবং
িসঢপূরড মান, যসে কওায়না োসব ২০ াঔ ঝাওা সঢক্রম ওয়র সওন্ত 100 াঔ ঝাওা
সঢক্রম ওয়র।
 নোনে িমঢা  ওঢৃস ত্ব কচা কফারায়মর ময়ঢাআ।
iii. জাতীে কক্ষমলন
 ঘূ ান্ত ওঢৃস পি অআয়নর িীন চাঢীে ওসমলন প্রসঢসষ্ঠঢ ে।
 এটি মূ, অয়বেনওারী সয়য়ব ঢত্ত্বাবিান সবঘায়রর সিওার অয়ঙ।
 এঝা রাচে ওসমলন ওঢৃস ও কৃীঢ অয়েল কণয়ও অসপ শুনয়ঢ পায়রন এবং ঢার মূ
সবঘারয়িয়ত্র প্রসঢয়রাি ওরয়বন, কযঔায়ন পডে / পসরয়বা  িসঢপূরড 100 াঔ ঝাওা
ঙাস য়ে ককয়ঙ।
 এটির রাচে ওসমলয়নর ঈপর অয়বিসডও সবঘায়রর সিওার অয়ঙ।
এআ সঢনটি ংিার কেোসন অোয়ঢর িমঢা অয়ঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: অক্ষভয়যাগ প্রক্ষতক্ষবধ্ান জনয প্রণাী

b) অক্ষভয়যাগ পূরণ করার পদ্ধক্ষত
সভয়যাক পূরড ওরার পেসঢ ঈপয়রাি সঢনটি প্রসঢসবিান ংিা ময়িে ঔুব চ। সভয়যাক
পূরড ওরার চনে কওায়না সফ কনআ বা রাচে ওসমলন বা চাঢীে ওসমলয়নর ওায়ঙ অয়বেন পূরড
ওরা। সভয়যাক সভয়যাকওারী সনয়চ বা ঢার সনযুি এয়চন্ট পূরড ওরয়ঢ পায়র। এটি
বেসিকঢভায়ব পূরড ওরা কযয়ঢ পায়র বা কপাি দ্বারা পাঞায়না কযয়ঢ পায়র। এটি িনীে কয
সভয়যাক পূরড ঈয়েয়লের চনে কওায়না ঈসওয়র প্রয়োচন কনআ।
c) ক্রেতা ক্রফারায়মর আয়দল
কফারাম যসে ন্তুি ন কয পডে যার সবরুয়ে সভয়যাক য়েয়ঙ ঢা সভয়যায়ক ঈয়েসঔঢ কওায়না
পূডসঢা কভায়ক বা সভয়যাক ন্তকসঢ সভয়যাক পসরয়বা ম্পয়ওস প্রমাসডঢ ে, কফারাম এওটি
অয়েল চাসর ওরয়ঢ পায়রন সবপরীঢ পিয়ও সনম্নসসঔঢ এও বা কবসল ওরার,
i.
ii.
iii.
iv.
v.

সভয়যাকওারীয়ও মূয ক্রফরত ওরা, (বা বীমার কিয়ত্র প্রসমোম), সভয়যাকওারী দ্বারা
ঔরঘ ওরা ঝাওা
সবপরীঢ পয়ির বয়ার চনে িাওয়ও কওায়না িসঢ বা িয়ঢর চনে এআ িরয়নর
পুরস্কারয়ও িক্ষতপূরণ ওয়র
প্রয়শ্ন কবা পূডসঢা বা ঘাটক্ষত পারড
অনযাযয বাক্ষণজয চচিা বা সনেন্ত্রডমূও বাসডচে নুলীন বে বা ঢায়ের পুনরাবৃসত্ত না ওরা
েগুয়ার পযি াপ্ত খরচ প্রোন

d) অক্ষভয়যায়গর প্রকৃক্ষত
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যঢেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি ক্রবক্ষলর ভাগ ক্রেতা প্রক্ষতয়রাধ্ সঢন কফারাম য়ঙ্গ সনম্নসসঔঢ
প্রিান ভায়ক পয়
i.
ii.
iii.
iv.
v.

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

3. বীমা নযােপা
বীমা অআন,১৯৩৮-এর িমঢার িীন কওন্ধীে রওার
জন অক্ষভয়যাগ ক্ষবক্ষধ্ প্রক্ষতক্ষবধ্ান,
১৯৯৮ তঢরী ওয়রয়ঙন, ১১-আ নয়ভম্বর ১৯৯৮-এ রওারী ককয়চয়ঝ প্রওাসলঢ প্রজ্ঞাপন দ্বারা। এআ
সবসি চীবন বীমা এবং নোনে বীমাে প্রয়যাচে, মস্ত বেসিকঢ বীমা, ণসাৎ, এওচয়নর ামণস
নুযােী কনো বীমা।
এআ সনেয়মর ঈয়েলে  ওাযসওর, েি  সনরয়পি পেসঢয়ঢ বীমা কওাম্পাসন ঢরফ কণয়ও োসব
সনষ্পসত্ত ংক্রান্ত ব সভয়যায়কর মািান ওরা ে।
নযােপা, বীমাকৃত এবং ক্ষবমাকারী উয়েক্ষখত লতিাবী ময়ধ্য একট মধ্যস্থ এবং পরামলি দাতা
ক্ষায়ব কাজ করয়ত পায়রন পারস্পক্ষরক চু ক্ষি দ্বারা।
অক্ষভয়যাগ িায য়ব না প্রতযাখযান য়ব ক্র ম্পয়কি নযােপায়র ক্ষদ্ধান্তই চূ ়িান্ত।
a) নযােপায়র কায়ছ অক্ষভয়যাগ
নোেপায়র ওায়ঙ ওরা কওান সভয়যাক সসঔঢভায়ব য়ঢ য়ব, বীমাওৃ ঢ বা ঢার অআনকঢ
ঈত্তরাসিওারী দ্বারা স্বািসরঢ, সবঘায়রর সিওায়রর ময়িে নোেপায়ও ঈয়েলে ওয়র, বীমাওারীর
নসণ দ্বারা মসণসঢ এওটি লাঔা / সফ, অয়ঙ, যসে ণায়ও, প্রওৃ সঢ এওটি নুমান ওয়র এবং
সভয়যাকওারীর িসঢ  ত্রাড পসরমাড নুমান ওয়র।
নোেপায়র ওায়ঙ সভয়যাক ওরা যায়ব যসে:
i.

সভয়যাকওারী বীমা কওাম্পাসনয়ও এওটি পূবসবঢী সসঔঢ ঈপিাপনা তঢসর ওয়রয়ঙ এবং বীমা
কওাম্পানী ওায়ঙ সঙ:
 সভয়যাক প্রঢোঔোঢ ওরা বা
 বীমাওারী দ্বারা সভয়যাক কৃীঢ োর এও মা পয়র সভয়যাকওারী কওায়না ঈত্তর
পাে সন

ii. বীমাওারী দ্বারা কৃসঢ ঈত্তয়র সভয়যাকওারী ন্তুি নে
iii. সভয়যাক বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা প্রঢোঔোন ঢাসরঔ কণয়ও এও বঙয়রর ময়িে তঢসর ওরা ে
iv. সভয়যাক কওায়না অোঢ বা কক্রঢা কফারাম বা াসস ময়িে মীমাংসঢ ে না
b) নযােপা দ্বারা ুপাক্ষরল
সনসেস ি সওঙু ওঢস বে / সবসি অয়ঙ যা নোেপা পান ওরয়বন বয় অলা ওরা যাে:
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i. এআ িরয়নর সভয়যাক পাোর এওমায়র ময়িে ুপাসরল ওরয়ঢ য়ব
ii. ওসপ সভয়যাকওারী এবং বীমা কওাম্পানীয়ও পাঞায়ঢ য়ব
iii. এআ িরয়নর ুপাসরল পাোর ১৫ সেয়নর ময়িে সভয়যাকওারী দ্বারা সসঔঢভায়ব ুপাসরল
স্বীওার ওরয়ঢ য়ব
iv. বীমাওৃ ঢ দ্বারা স্বীওৃ সঢ পত্র বীমাওারীয়ও পাঞায়ঢ য়ব এবং ঢায়ও এরওম স্বীওৃ সঢ পত্র
পাোর ১৫ সেয়নর ময়িে ঢার সসঔঢ সনসশ্চেঢা প্রয়োচন
c) রাে
যসে সবয়রাি মিেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সঢসন নোযে ময়ন ওয়র বীমাওৃ ঢয়ও রাে
কেয়বন যা বীমাওৃ য়ঢর প্রয়োচনীে িসঢ পূরয়ডর কবলী নে।
নোেপায়র রাে সনম্নসসঔঢ সবসি দ্বারা পসরঘাসঢ ে:
i. রাে ২০ াঔ ঝাওার (ওৃ পাপূবসও ওৃ ঢ কপয়মন্ট এবং নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি)য়বসল নে
ii. কযমন এওটি সভয়যাক প্রাসপ্তর ঢাসরঔ কণয়ও 3 মায়র এওটি সনসেস ি ময়ের ময়িে তঢসর
রাে ওরা ঈসঘঢ, এবং এআ িরয়নর রাে প্রাসপ্তর এও মায়র ময়িে এওটি ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত
ো ঈসঘঢ।
iii. সনষ্পসত্তর সায়ব বীমাওৃ ঢয়ও পূডস রাে প্রাসপ্ত স্বীওার ওরা ঈসঘঢ।
iv. সবমাওারীয়ও রাে কময়ন সনয়ঢ য়ব এবং এআ িরয়নর স্বীওৃ সঢ পত্র প্রাসপ্তর 15 সেয়নর ময়িে
নোেপায়ও এওটি সসঔঢ বসঢ পাঞায়ঢ য়ব
v. বীমাওৃ ঢ যসে রাে িড সসঔঢ ভায়ব বকঢ না ওয়রন, সবমাওারী রাে বাস্তবােন ওরয়ঢ
পায়রন না।

অত্ম পরীিা 1
____________-এর সভয়যাক িড সবঘায়রর সিওার অয়ঙ, কযঔায়ন পডে বা পসরয়বা এবং
িসঢপূরড মান ২০ াঔ ঝাওা পযসন্ত।
I.
II.
III.
IV.

কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
কচা পসরে
চাঢীে ওসমলন

ারাংল


অআঅরসট এওটি আসন্টয়িয়ঝট কিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম (অআসচএমএ) ঈপিাপন ওয়র
কযটি বীমা সভয়যাক ঢয়ণের এওটি কওসন্ধে ংিি এবং সলল্প পযসয়বিড সভয়যাক প্রসঢওার
চনে এওটি াসঢোর সয়য়ব ওাচ ওয়র।



কক্রঢা সবয়রাি প্রসঢসবিান ংিা প্রসঢটি কচাে তঢরী ওরা য়েয়ঙ এবং রাচে এবং চাঢীে
পযসায়ে।



যঢেূর বীমা বেবা ম্পওস যুি, কবসলর ভাক কক্রঢা প্রসঢয়রাি কিডীয়ঢ পয়র কযমন োসব
সনষ্পসত্তয়ঢ কেরী, সনষ্পসত্ত না ওরা োসব, োসব পসরঢোক, িসঢর পসরমাড এবং পসস নীসঢ,
লঢস আঢোসে।
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নোেপা, বীমাওৃ ঢ এবং সবমাওারী ঈয়েসঔঢ লঢস াবী ময়িে এওটি মিেি এবং পরামলসোঢা
সায়ব ওাচ ওরয়ঢ পায়রন পারস্পসরও ঘু সি দ্বারা।



যসে সবয়রাি মিেিঢাে সনষ্পসত্ত না ে, নোেপা সঢসন নোযে ময়ন ওয়র বীমাওৃ ঢয়ও পুরস্কৃ ঢ
ওরয়বন, এবং বীমাওৃ য়ঢর প্রয়োচনীে িসঢ পূরয়ডর কবলী নে।

প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

আসন্টয়িয়ঝট কিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম (অআসচএমএ)
কক্রঢা ুরিা অআন, ১৯৮৬
কচা কফারাম
রাচে ওসমলন
চাঢীে ওসমলন
বীমা নোেপা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.

ক্রজা আয়াচনাস্থ-এর অক্ষভয়যাগ িণ ক্ষবচায়রর অক্ষধ্কার আয়ছ, ক্রযখায়ন পণয বা পক্ষরয়বা এবং
িক্ষতপূরণ মান ২০ াখ টাকা পযি ন্ত।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
অআসচএমএ লব্দটি সবস্তৃ ঢ ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

আনুয়রন্স কচয়নরা মোয়নচয়মন্ট সয়িম
আসিোন কচয়নরা মোয়নচয়মন্ট সয়িম
আসন্টয়িয়ঝট কিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম
আয়ন্টসয়চন্ট কিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম

প্রশ্ন 2
সনয়ঘর কওানটি কক্রঢা সবয়রাি প্রসঢসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ ায়ঔর ময়িে কক্রঢা সবয়রাি
পসরঘানা ওরয়ঢ পায়র?
I.
II.
III.
IV.

কচা অয়াঘনাি
রাচে ওসমলন
চাঢীে ওসমলন
কচা পসরে

প্রশ্ন 3
সনম্নসসঔঢ কওানটি তবি কক্রঢা সভয়যায়কর সভসত্ত তঢরী ওরয়ঢ পায়র না?
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I.
II.
III.
IV.

কোওানোররা পয়ডের চনে এমঅরসপ কণয়ও কবসল মূে ঘাে
কোওনোররা কক্রঢায়ের এওটি কিডীর কিষ্ঠ পয়ডের পরামলস কেে না
য়ির কবাঢয় োাসচস ঢওীওরড ণায়ও না
ত্রুটিপূডস পডে

প্রশ্ন 4
নীয়ঘর কওানটি িায়ওর চনে বীমা পসস ম্পসওস ঢ সভয়যায়কর চনে বয়ঘয়ে ঈপযুি সবওল্প য়ব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
ুসপ্রম কওাঝস
বীমা নোেপা
কচা অোঢ

প্রশ্ন 5
নীয়ঘর সববৃসঢর কওানটি বীমা নোেপা অঞ্চসও সবঘায়রর সবয়ে ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বীমা
বীমা
বীমা

নোেপায়র চাঢীে সবঘারয়িত্র অয়ঙ
নোেপায়র রাচে সবঘারয়িত্র অয়ঙ
নোেপায়র কচা সবঘারয়িত্র অয়ঙ
নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসঢ ে

প্রশ্ন 6
বীমা নোেপায়র মিে সওভায়ব সভয়যাক অর্ভক ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

সভয়যাক
সভয়যাক
সভয়যাক
সভয়যাক

সসঔঢ ওরয়ঢ য়ব
মুয়ঔামুসঔ কফায়ন ওরয়ঢ য়ব
ামনা-ামসন ওরয়ঢ য়ব
ঔবয়রর ওাকয়চর সবজ্ঞাপয়ন ওরয়ঢ য়ব

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

বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী
বীমাওারী

দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা

সভয়যাক
সভয়যাক
সভয়যাক
সভয়যাক

প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ
প্রঢোঔোঢ

োর
োর
োর
োর

েু-বঙয়রর ময়িে
সঢন বঙয়রর ময়িে
এও বঙয়রর ময়িে
এও মায়র ময়িে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ ময়িে কওানটি নোেপা য়ঙ্গ এওটি সভয়যাক ঘাু চনে এওটি পূবল
স ঢস নে?
I. সভয়যাক বলেআ এওটি 'বেসিকঢ াআন' বীমাে এওচন বেসি দ্বারা য়ঢ য়ব
II. বীমাওারী সভয়যাক প্রঢোঔোঢ োর ১ বঙয়রর ময়িে সভয়যাক অরম্গ ওরয়ঢ য়ব
III. সভয়যাকওারী নোেপায়র পূয়বস এওটি কক্রঢা কফারায়মর দ্বারি য়ঢ য়ব
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IV. ঘাো কমাঝ ত্রাড ২০ াঔ ঝাওার পসরমাড ময়িে য়ঢ য়ব।
প্রশ্ন 9
নোেপায়র ওায়ঙ সভয়যাক দ্বারি ওরার চনে কওায়না সফ/ ঘাচস অয়ঙ সও?
I.
II.
III.
IV.

১০০ ঝাওা সফ পসরয়লাি ওরয়ঢ য়ব
কওায়না সফ বা ঘাচস সেয়ঢ য়ব না
ত্রায়ডর ২০% সফ সয়য়ব পসরয়লাি ওরয়ঢ য়ব
ত্রায়ডর ১০% সফ সয়য়ব পসরয়লাি ওরয়ঢ য়ব

প্রশ্ন 10
বেসিকঢ বীমাওারীর সবরুয়ে সভয়যাক অর্ভক ওরা যায়ব সও?
I.
II.
III.
IV.

সভয়যাক শুিুমাত্র রওারী বীমাওারীর সবরুয়ে অর্ভক ওরা যায়ব
োাঁ, সভয়যাক কবরওারী বীমাওারীর সবরুয়ে অর্ভক ওরা যায়ব
চীবনবীমা কক্টয়রর কবরওারী বীমাওারীর সবরুয়ে সভয়যাক অর্ভক ওরা যায়ব
শুিুমাত্র চীবনবীমা কক্টর ঙা া কবরওারী বীমাওারীর সবরুয়ে সভয়যাক অর্ভক ওরা যায়ব

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ক।
অআসচএমএ বয়ঢ কবাছাে আসন্টয়িয়ঝট সিয়ভন্স মোয়নচয়মন্ট সয়িম।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
রাচে ওসমলন কক্রঢা সবয়রাি প্রসঢসবিান ংিা ২০ াঔ এবং ১০০ াঔ ঝাওার ময়িে কক্রঢা
প্রসঢয়রাি পসরঘানা ওরয়ঢ পায়র।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
কোওনোররা কক্রঢায়ের এওটি কিডীর কিষ্ঠ পয়ডের পরামলস কেে না এটি তবি কক্রঢা সভয়যায়কর
সভসত্ত তঢরী ওরয়ঢ পায়র না।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভয়যাক অর্ভক ওরয়ঢ য়ব বীমা নোেপায়র য়ঙ্গ যার অঞ্চসও সবঘারাঞ্চয়র সিয়ন বীমাওারীর
ন্তকসঢ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  খ।
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বীমা নোেপা শুিুমাত্র সনসেস ি অঞ্চসও ীমাে পসরঘাসঢ ে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ও।
নোেপায়র ওায়ঙ সভয়যাক সসঔঢ য়ঢ য়ব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বীমাওারী দ্বারা সভয়যাক প্রঢোঔোঢ োর এও বঙয়রর ময়িে বীমা নোেপায়র োরি য়ঢ য়ব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
সভয়যাকওারী নোেপায়র পূয়বস এওটি কক্রঢা কফারায়মর দ্বারি োর প্রয়োচন কনআ।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
নোেপায়র ওায়ঙ সভয়যাক দ্বারি ওরার চনে কওায়না সফ / ঘাচস সেয়ঢ য়ব না
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
োাঁ,

কবরওারী বীমাওারীর সবরুয়ে সভয়যাক অর্ভক ওরা যায়ব।

64

4
য়েব এসিয়কঝার করগুয়লন
য়েব এসিয়কঝার
য়েব এসিয়কঝার সবসি ওাযসওরী য়েয়ঙ 2013ায়র 3রা সটয়ম্বর।
সনম্নসসঔঢ ংজ্ঞাগুস প্রাসঙ্গও।
1.

ংজ্ঞা:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

‘‘অআন’’ য়ণস বীমা অআন, 1938 (1938-এর 4) ময়ে ময়ে ংয়লাসিঢ
নুযােী।
এআ সবসিগুসর ঈয়েয়লে ‘‘ঘু সি’’ মায়ন এওচন য়েব এসিয়কঝার  এওচন
বীমাওারীর ময়িে এওঝা ঘু সি;
‘‘ওঢৃস পি’’ মায়ন য়া আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর োি কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি োক্ট,
1999 (1999-র 41)-এর 3নং িারাে লঢস দ্বারা প্রসঢসষ্ঠঢ আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর
োি কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি ব আসিো।
এআ সবসিগুসর ঈয়েয়লে ‘‘সটয়িন্স মায়ওস টিং’’ বা ‘‘েূর-সবপডন’’ বয়ঢ বীমা পডে
বা পসরয়বার প্রঘার বা সবসক্রর কআ প্রসক্রোয়ও কবাছাে কযঔায়ন প্রঘার বা সবসক্রর
চােকাে বা সবসক্র মাসপ্তর ময়ে কক্রঢা লরীয়র াসচর ণায়ওন না, এবং এআ
প্রসক্রোটি ম্পন্ন ওরা ে কঝসয়ফান বা লঝস কময়সচং াসভস  (এএমএ) বা আকমআ বা আন্টারয়নঝ বা য়েব পসরয়বার মািেয়ম;
এআ সবসিগুসর ঈয়েয়লে ‘‘সট’’ য়া এওচন বেসি ংক্রান্ত ঢণে সযসন এওচন
য়েব এসিয়কঝায়রর য়েবাআয়ঝ োয়ক্স ওয়রয়ঙন এবং বীমা পয়ডের মূে বা
তবসলিে/ুসবিা ংক্রান্ত ঢণে পাোর চনে কয কওায়না িরয়নর কযাকায়যায়কর ঢণে
কপল ওয়রয়ঙন;
এআ সবসিগুসর ঈয়েয়লে ‘সট কচনায়রলন’ য়া বীমা প্রঢোলীর সববরড ংি ওরার
প্রসক্রো যায়ঢ বীমা পডে কওনার চনে নুয়রাি ওরার অয়কআ প্রঢোলীর বীমা
কওনার ঈয়েলে সনরূপড ওরা যাে;
এআ সবসির ঈয়েয়লে ‘‘সট মোয়নচয়মন্ট সয়িম’’ (এএমএ) বয়ঢ কআ
ফ্টোরয়ও কবাছাে যা য়েব এসিয়কঝার বাসনয়েয়ঙন ঢার য়েবাআঝ কণয়ও প্রাপ্ত
নুোনগুস কণয়ও সটগুসর করওটস ওরয়ঢ, সফল্টার ওরয়ঢ, তবি ওরা, ঢার
কিট সনিসার, বন্টন, ফয়া অপ ওরা মাসপ্ত ওরার চনে;
‘‘অঈঝয়াসসং’’: এআ সবসির ঈয়েলে মায়ন কআ ওাযসওাপ যা ওঢৃস পি ওঢৃস ও
সনিসাসরঢ পসরমায়ড য়েব এসিয়কঝারয়ের সেয়ে ওরায়না কযয়ঢ পায়র।
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i.

‘‘পাসন’’ মায়ন য়া
1.
কওাম্পাসন অআন,

1956

(1956-র

1)—এর

িীয়ন

কঠিঢ

এওটি

কওাম্পাসন; ণবা
2.

সসময়ঝট াোসবসটি পাঝসনারসলপ োক্ট, 2008 (2009—এর 6)-এর
িীয়ন কঠিঢ এওটি সসময়ঝট াোসবসটি পাঝসনারসলপ, কযঔানওার কওায়না
লসরওআ ভারয়ঢর বাআয়র ববাওারী নাবাী ত্ত্বা/বেসি নন, ফয়রন
এক্সয়ঘঞ্জ মোয়নচয়মনটঝ োক্ট, 1999 (1999-র 42) কফমা’র িারা 2এর নুয়চ্ছে (টসব্লঈ)-কঢ এমনঝাআ সনিসাসরঢ রয়েয়ঙ, এবং এঙা া
কওায়না

লসরওআ

সবয়েয়ল

নসণভু ি

কওায়না

ফয়রন

সসময়ঝট

াোসবসটি

পাঝসনারসলপ য়ঢ পায়র না; ণবা
3.

য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব ওাচ ওরয়ঢ ওঢৃস পি দ্বারা স্বীওৃ ঢ নে কওায়না
বেসি;

j.

k.

l.
m.

n.
o.

p.

‘‘সপ্রসন্সপা সফার’’ বয়ঢ কবাছাে
1.
এওচন সটয়রক্টর / লসরও, সযসন ওয়পসায়রঝ বসটর কিয়ত্র য়েব
এসিয়কঝায়রর ওাযসওায়পর চনে োেী ণায়ওন; ণবা
2.
কওবমাত্র য়েব এসিয়কঝায়রর ওাচ ওরার চনে সনযুি সঘফ এসক্সসওঈটিভ
সফার;
এআ সবসিগুসর ঈয়েয়লের চনে ‘সাআয়ঝলন বা নুয়রাি’কও ংজ্ঞাসেঢ ওরা য়েয়ঙ
এওঝা বীমা পসস কওনার চনে বীমা প্রঢোলীয়ও রাসচ ওরায়ঢ এওচন বীমাওারী
বা এওচন মিেিঢাওারী দ্বারা বীমা প্রঢোলীর দ্বারি ো সয়য়ব;
এআ সবসির ঈয়েয়লে ‘‘কঝস ওার’’ য়ন এওচন বেসি যায়ও কঝসমায়ওস ঝার সনয়োক
ওয়র কঝসমায়ওস টিং  সটয়িন্স মায়ওস টিং ংক্রান্ত ওায়চ;
এআ সবসির ঈয়েয়লে ‘‘কঝসমায়ওস ঝার’’
য়া কঝসওম করগুয়ঝসর ণসরটি ব
আসিোে েে কঝসওম ওমাসসো ওসমঈসনয়ওলন ওায়িামার কপ্রফায়রন্স করগুয়লন,
2010 (মোন্তয়র ংয়লািন নুযােী)-র নুয়চ্ছে III-এর িীয়ন সনবেভু ি
এওটি ত্ত্বা।
‘‘এআ সবসির ঈয়েয়লে ‘‘য়েব এসিয়কঝার’’ য়া এআ সবসিগুসর িীয়ন ওঢৃস পয়ির
দ্বারা াআয়ন্সপ্রাপ্ত এওচন পাসন।
"য়েবাআঝ" য়া এওটি এওও য়েব কটায়মআন কণয়ও পসরয়বসলঢ ম্পওস যুি য়েব
কপচগুসর এওটি কঝ। এওঝা য়েবাআঝ ন্তঢ এওঝা য়েব াভস ায়র কাি ওরা
ে, যা আঈসনফমস সরয়াস কায়ওঝার নায়ম পসরসঘঢ এওঝা আন্টারয়নঝ োয়িয়র
মািেয়ম আন্টারয়নঝ বা প্রাআয়ভঝ কাওা এসরো কনঝোয়ওস র ময়ঢা কনঝোয়ওস র
মািেয়ম োয়ক্স ওরা যাে। ‘য়েবাআঝ’ লব্দঝার ময়িেআ ন্তভুস ি রয়েয়ঙ এআ সবসির
ঈয়েয়লে এওঝা য়েব কপাঝসা এবং/ণবা এওঝা কমাবাআ াআঝ;
এআ সবসির ঈয়েয়লে ‘‘কটসচকয়নয়ঝট য়েবাআঝ’’ য়া করসচিাটস কটায়মআন
কনম(মূ)  এওঝা য়েবাআঝ(মূ), যার মাসওানা ণায়ও য়েব
এসিয়কঝায়রর ায়ঢ এবং কটি এওান্তভায়ব য়েব এসিয়কঝায়রর ওায়চর চনেআ বেবহৃঢ
ে;
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q.

2.

এআ সবসিগুসয়ঢ বেবহৃঢ লব্দ  সভবেসি যা এঔায়ন ংজ্ঞাসেঢ ওরা েসন ঢয়ব
বীমা অআন, 1938(1938-এর 4, আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর োি কটয়ভপয়মন্ট
ণসরটি োক্ট, 1999 ণবা নে কওায়না সবসিয়ঢ ংজ্ঞাসেঢ ংসিি ণসআ আ
অআন বা সবসিয়ঢ ওাযসওরী য়ব।

য়েব এক্ষিয়গটায়রর াইয়য়ন্পর জনয ক্রযাগয ঢার মাপওাঠি:
a.

b.
c.

d.

e.
f.

য়েব এসিয়কঝায়রর াআয়ন্স মঞ্জুর/াআয়ন্স সরসনঈোয়র চনে অয়বেনওারীয়ও কবল
সওঙু লঢস পূরড সনসশ্চঢ ওরয়ঢ ে ঢয়ব ঢা সনম্নসসঔঢগুসর ময়িেআ ীমাবে ণায়ও
না:
i.
সবসি 1 (i)-এর ংজ্ঞা নুযােী অয়বেনওারী এওচন পাসন য়বন।
ii.
কওাম্পাসনর কময়মায়রিাম ব োয়াসয়েলন ণবা অয়বেনওারীর এআ
িরয়নর নে নসণপত্রগুসআ কওবমাত্র ঢার মূ িে সয়য়ব বীমা পয়ডের
য়েব এসিয়কলয়নর ওাচ য়ব।
iii.
অয়বেনওারী মূ িে (বীমা পয়ডের য়েব এসিয়কলন) ঙা া
অয়বেনওারী নে কওায়না ওায়চ যুি ণাওয়বন না;
iv.
অয়বেনওারী ওঢৃস পয়ির
রসঘঢ প্রাসঙ্গও সবসির িীয়ন এওচন বীমা
এয়চন্ট, ওয়পসায়রঝ এয়চন্ট, মাআয়ক্রা-আনুয়রন্স এয়চন্ট, টিসপএ, ায়ভস ের, 
োয়ক্সর বা নে কওায়না বীমা মিেিঢাওারীর াআয়ন্সিারী/য়রসচিাটস
য়বন না।
v.
বীমাওারীর য়ঙ্গ অয়বেনওারীর কওায়না করফায়র বেবিা ণাওয়ব না।
vi.
অয়বেনওারী কওায়না ময়েআ এওচন বীমাওারীর ম্পওস যুি পাটিস, বীমা
কব্রাওার,ওয়পসায়রঝ এয়চন্ট, মাআয়ক্রা-আনুয়রন্স এয়চন্ট, টিসপএ, ায়ভস ের বা
 োয়ক্সর বা নে কওায়না বীমা মিেিঢাওারী য়বন না।
সপ্রসন্সপা সফায়রর সনেন্ত্রও ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ চরুরী কযাকেঢা ণাওয়ঢ য়ব।
য়েব এসিয়কঝায়রর সপ্রসন্সপা সফায়রর প্রাণসমওভায়ব 50খন্টার প্রসলিড ণাওা
ঈসঘঢ এবং ঢারপর প্রসঢ সঢন বঙয়রর কলয় ঢাাঁর 25খন্টার সরসনঈো কট্রসনং
ণাওয়ঢ য়ব।
সপ্রসন্সপা
সফার/সটয়রক্টর/য়প্রায়মাঝার/য়লোরয়াডার/পাঝসনার/মোয়নচয়মন্ট
মূ
বেসির FIT এবং PROPER মাপওাঠির লঢস পূরড ওরা ঈসঘঢ, যা ময়ে ময়ে
ওঢৃস পি সবজ্ঞসপ্ত চাসর ওয়র চানাে।
সনেন্ত্রও ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ োেবেঢা  অঘরড সবসি ঙ্ঘন ওরা ঈসঘঢ নে
য়েব এসিয়কঝায়রর।
পসসয়াডারয়ের স্বায়ণসআ াআয়ন্স মঞ্জুর ওরা য়ব এমনঝাআ য়া ওঢৃস পয়ির
মঢামঢ।
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3.

াইয়ন্প মঞ্জুক্ষর ক্রচয়ে আয়বদন:
a.
b.

c.
d.

e.
f.

g.

h.
4.

য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব াআয়ন্স প্রঢোলী এওচন অয়বেনওারীয়ও সনিসাসরঢ
অয়বেন পয়ত্র ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ অয়বেন চানায়ঢ য়ব।
অয়বেয়নর ায়ণ য়ফরঢয়যাকে এওঝা সফ সেয়ঢ য়ব, েল াচার ঝাওার কআ বোে
িাফ্ট য়ব Insurance Regulatory and Development Authority’-র নায়ম যা
ােেরাবায়ে প্রয়েে।
অঈঝয়াসসং  কঝসমায়ওস টিং ওাযসওাপ/বেবিার চনে নুমসঢ ঘাআয়ঙন কয
অয়বেনওারী ঢাাঁয়ও অয়বেনপয়ত্র সনসেস িভায়ব কআ সবেটি ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব।
য়েব এসিয়কঝারয়রর াআয়ন্স কঘয়ে অয়বনওারীয়ও কযাকেঢার যাবঢীে লঢস পূরড
ওরয়ঢ য়ব কযগুস এআ সবসিগুসর প্রাসঙ্গও ংয়ল সনিসাসরঢ রয়েয়ঙ এবং
অয়বেনওারীয়ও এআব সবসিগুসয়ঢ ঈয়েসঔঢ লঢস  পূরড ওরয়ঢ য়ব।
য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব াআয়ন্স মঞ্জুসরর অয়বেনটি ওঢৃস পি প্রয়যাচে িারা
নুযােী এবং এআ ব সবসিগুসর িীয়ন সবয়বঘনা ওরয়ব।
অবৃেনওারী এআ সবসিয়ঢ ঈয়েসঔঢ কযাকেঢার যাবঢীে মাপওাঠি  ঘাসো পূরড
ওরয়; ওঢৃস পি অয়বেনওারীয়ও য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব ওাচ ওরার াআয়ন্স
মঞ্জুর ওরয়ব।
এওবার াআয়ন্স মঞ্জুর য়ে ককয় ঢা আুে ওরার ঢাসরঔ কণয়ও সঢন বঙর কমোে
পযসন্ত কটি তবি ণাওয়ব, যসে নাএআ সবসির অঢাে ঢা ামসেও বরঔাস্ত বা
বাসঢ ওরা ে।
কওায়না অয়বেনপত্র যসে বসেও সেয়ে ম্পূডস না ে ঢায় ঢা িাে য়ে যায়ব।

াইয়য়ন্পর ক্ষরক্ষনউো ক্রচয়ে আয়বদন:
a.

b.

c.
d.

বেবা ঘাসয়ে কযয়ঢ অিী য়েব এসিয়কঝারয়ের অয়কর াআয়য়ন্সর কমোে কল
োর ন্ত সঢসরল সেন অয়ক াআয়ন্স সরসনঈোয়র চনে ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ অবৃেন
চানায়ঢ য়ব। াআয়ন্স সরসনঈোয়র অয়বেনপয়ত্রর য়ঙ্গ েল াচার ঝাওা সফ সেয়ঢ
য়ব
যার
মািেয়ম
অয়বেনওারীওারী
অঈঝয়াসসং

কঝসমায়ওস টিং
ওাযসওাপ/বেবিার চনে নুমসঢ ঘাআয়বন এবং ঢা অয়বেন পয়ত্র সনসেস িভায়ব ঈয়েঔ
ওরয়বন।
াআয়য়ন্সর কমোে কল য়ে যাোর পয়র কওায়না য়েব এসিয়কঝারআ য়েব
এসিয়কঝায়রর ওাচ ঘাসয়ে কযয়ঢ পারয়বন না।
কনাঝ: াআয়য়ন্সর কমোে কল োর অয়ক নব্বআ সেয়নর ময়িে এওচন এয়েব
এসিয়কঝার সরসনঈোয়র অয়বেনপত্র চমা সেয়ঢ পায়রন
য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব াআয়ন্স সরসনঈোয়র অয়বেনটি ওঢৃস পি প্রয়যাচে িারা
নুযােী  এআ সবসিগুসর িীয়ন সবয়বঘনা ওরয়ব।
াআয়ন্স সরসনঈোয়র অয়বেন ওরার অয়ক এওচন য়েব এসিয়কঝারয়ও এঝা
সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কযন ঢায়ের সপ্রসন্সপা সফার ওঢৃস পয়ির স্বীওৃ ঢ কওায়না
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e.

f.

5.

য়েব এক্ষিয়গটায়রর কমি চারী:
a.

b.

c.

6.

প্রসঢষ্ঠান কণয়ও ন্তঢ পাঁসঘল খন্টার সণসরটিওা  প্রোসক্টওা প্রসলিড ম্পূডস
ওয়রয়ঙন।
অয়বেনওারী এওঝা াআয়ন্স সরসনঈোয়র মস্ত লঢস পূরড ওয়রয়ঙন, ওঢৃস পি এআ
সবয়ে ন্তুি োর পরআ সঢন বঙয়রর চনে াআয়ন্স সরসনঈ ওরয়ব এবং
অয়বেনওারীয়ও ঢা চাসনয়ে কেয়ব।
কযঔায়ন কেঔা যায়ব কয য়েব এসিয়কঝার পূবসবঢী াআয়য়ন্সর কমোেওায় কওায়না
বেবাআ সেয়ঢ পায়রনসন, ঢায় ওঢৃস পি াআয়ন্স সরসনঈ ওরয়ঢ স্বীওার ওরয়ঢ
পায়র।

বীমার কওনার চনে নুয়রাি  ওাকচপত্র যাঘাআয়ের ওায়চ যুি য়েব এসিয়কঝায়রর
ওমীয়ের ওঢৃস পয়ির স্বীওৃ ঢ কওায়না প্রসঢষ্ঠান কণয়ও বীমা সবয়ে পঞ্চাল খন্টার
সণসরটিওো  প্রোসক্টওা প্রসলিড কল ওরয়ঢ য়ব, ময়ে ময়ে কয প্রসলিয়ডর
বেবিা ওরা ে, এবং ঈপসরঈি প্রসলিড কলয় এওঝা পরীিাে পা ওরয়ঢ য়ব
কয পরীিা নোলনা আনুয়রন্স অওায়েসম, পুয়ন ণবা ওঢৃস পয়ির স্বীওৃ ঢ নে
কওায়না পরীিা ংিা পসরঘানা ওয়র ণায়ও।
বীমা বেবার নুয়রাি চানায়ঢ য়েব এসিয়কঝায়রর সনযুি কঝসওারয়ের য়েব
এসিয়কঝায়রর ঢাসওাবে ওমসঘারী ো ঈসঘঢ এবং ঢাাঁয়ের ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ
প্রসলিড সনয়ঢ য়ব।
ঢায়ের চনে সনযুি ওমীয়ের যাবঢীে ভু ত্রুটির চনে য়েব এসিয়কঝার োেী
ণাওয়বন।

বাক্ষি ক ক্ষফ:
a.
b.

c.

প্রয়ঢেও য়েব এসিয়কঝারয়ও বাৎসরও 5,000/- ঝাওার সফ সেয়ঢ য়ব।
য়েব এসিয়কঝায়রর োনুো সটয়ঝট োওাঈন্ট ঘূ ান্ত োর 15সেয়নর ময়িে
ণবা 30য়ল কয়েম্বর কযঝা অয়ক য়ব ঢার ময়িে বাসসও াআয়ন্স সফ চমা সেয়ঢ
য়ব।
সফ চমা সেঢৃ য়ব ােেরাবায়ে প্রয়েে ‚The Insurance Regulatory and
Development Authority‛-র নায়ম এওঝা োওাঈন্ট কপসে িায়ফ্ট।

7. প্রয়োজনীে মূধ্ন:
a.

b.

য়েব এসিয়কঝায়রর মূিন আওঈআটি কলোয়রর অওায়র আুে  াবস্ক্রাআব ওরা য়ব
কযঔায়ন য়েব এসিয়কঝার কওাম্পাসন অআন, 1956-র িীয়ন নণীভু ি এওটি
কওাম্পাসন।
কওায়না ময়েআ য়েব এসিয়কঝার কনঝ োণস েল ি ঝাওার ওম য়ব না।
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c.

8.

োওাঈয়ন্টর বআ ঘূ ান্ত োর পর প্রসঢ বঙর এওচন ঘাঝসাটস োওাঈন্টায়ন্টর
লংাসেঢ এওঝা কনঝ োণস াটিসসফয়ওঝ ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ য়েব এসিয়কঝারয়ও কপল
ওরয়ঢ য়ব।

ক্রপলাদার িক্ষতপূরণ বীমা
a.

য়েব এসিয়কঝারয়ও ওঢৃস পি কয কমোয়ের চনে াআয়ন্স সেয়েয়ঙ কআ ককাঝা
কমোেওা চুয় আ প্রয়ঢেও য়েব এসিয়কঝার কপলাোর িসঢপূরড বীমা ওভায়রর চনে
এওঝা ংল সরয়ে রাঔয়বন  বচাে রাঔয়বন এবং বচার রাঔা ঘাসয়ে যায়বন।
কপলাোর িসঢপূরড বীমা পসস পাো যায়ব ওঢৃস পয়ির াআয়ন্সপ্রাপ্ত বীমাওারীর
কণয়ও।
এর চনে যয়ণাপযুি কিয়ত্র এওচন নঢু ন াআয়ন্সপ্রাপ্ত য়েব এসিয়কঝারয়ও মূ
াআয়ন্স আুে োর ঙে মায়র ময়িে ওঢৃস পিয়ও এআ িরয়নর কোরাসন্ট তঢসর ওরার
নুয়মােন সেয়ঢ য়ব।

9. য়েব এক্ষিয়গটারয়দর কতিবয  কাজ।
a)

য়েব এক্ষিয়গটাররা যা করয়বন:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

যার য়ঙ্গ য়েব এসিয়কঝায়রর ঘু সি স্বািসরঢ য়েয়ঙ কআ বীমাওারী
ম্পসওস ঢ ঢণে প্রেলসন ওরয়বন।
বীমাওারীর চনে সট কচনায়রলয়নর ওাচ ওরয়বন।
ভারয়ঢ মোন্তয়র ববৎ ঢণে ংক্রান্ত ািারড িডয়যাকে ুরিা মাপওাঠি
 পেসঢর য়ঙ্গ ঙ্গসঢপূডস য়েবাআঝ/য়পাঝসা এসিয়কলন, সট মোয়নচয়মন্ট
সয়িম  ঢণে রবরা বেবিা (াটসোর  ফ্টোর ঈভেআ) এবং
য়েবাআঝ/য়পাঝসা এসিয়কলন/সট মোয়নচয়মন্ট সয়িয়মর কটঝা কন্টার
কাসিং সনসশ্চঢ ওরয়বন।
128সবঝ এনসক্রপলয়নর ময়ঢা সনরাপে কোর কটঝা এনসক্রপলন প্রযুসি
বেবার ওয়র বীমাওারী  নোনেয়ের ওায়ঙ সট  নোনে কটঝা
পাঞায়না সনসশ্চঢ ওরয়বন।
য়েব এসিয়কঝায়রর বীমাওারীর ঢরয়ফ সপ্রসমোম ংি ওরার চনে
নুয়মােন ণাওয় সপ্রসমোম ংি  বীমাওারীয়ও কআ সপ্রসমোম ট্রান্সফার
ওরার চনে কওবমাত্র অরসবঅআ াআয়ন্সপ্রাপ্ত কপয়মন্ট ককঝয়েআ বেবার
ওরয়বন।
অসণসও বঙয়র এওবার সআঅরটি-আন পোয়নভু ি আনফরয়মলন সসওঈসরটি
সটটিং কসানাআয়চলন দ্বারা পরীসিঢ য়েবাআঝ/য়পাঝসা এসিয়কলন, সট
মোয়নচয়মন্ট সয়িম  ঢণে রবরা বেবিা (াটসোর  ফ্টোর
ঈভেআ) এবং য়েবাআঝ/য়পাঝসা এসিয়কলন/সট মোয়নচয়মন্ট সয়িয়মর
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কটঝা কন্টার কাসিং পাো সনসশ্চঢ ওরয়বন এবং সরয়পাঝস পাোর
15সেয়নর ময়িে অআঅরসটএ-র ওায়ঙ সটঝ াটিসসফয়ওঝ/সরয়পায়ঝসর এওঝা
ওসপ চমা কেয়বন।
b)

য়েব এক্ষিয়গটাররা যা করয়বন না:
i.
ii.

iii.

iv.
v.

c)

নে অসণসও প্রসঢষ্ঠান/এফএমসসচ বা নে কওায়না পডে বা পসরয়বা
ংক্রান্ত ঢণে য়েবাআয়ঝ কেঔায়বন না
য়েব এসিয়কঝায়রর য়েবাআয়ঝ কওায়না িরয়নর সবজ্ঞাপন কেঔায়বন না, ঢা
বীমা পডে বা পসরয়বা  নে পডে বা পসরয়বা ংক্রান্ত কাও বা নে
অসণসও পডে বা পসরয়বা/ণবা নে কওায়না পডে বা পসরয়বার কাও।
সওঙু বেসঢক্রম ঙা া এওাসিও য়েবাআঝ ঘাায়বন না বা সট কচনায়রলন
বা পয়ডের ঢু নার চনে নে নুয়মাসেঢ/নুনয়মাসেঢ/াআয়ন্সীন
ত্ত্বা/য়েবাআয়ঝর য়ঙ্গ ঝাআ অপ ওরয়বন না।
পডে প্রভৃ সঢর ঢু নার চনে নে অসণসও/বাসডসচেও/মায়ওস টিং বা ক বা
পসরয়বা ত্ত্বার য়েবাআঝ ণবা কাা সমসটো াআঝ ঘাায়বন না।
সনম্নসসঔঢ সবসিগুস ঙা া বীমা বেবাে চস ঢ কওায়না ত্ত্বায়ও সট
পাঞায়নার চনে নে কওায়না ঈপাে বেবার ওরয়বন না।

য়েব এক্ষিয়গটারয়দর নামকরণ
i)

মস্ত য়েব এসিয়কঝায়ররআ আনুয়রন্স কব্রাসওং কওাম্পাসনর নায়ম ‘আনুয়রন্স
য়েব এসিয়কঝার’ বা ‘আনুয়রন্স য়েব এসিয়কঝাস’ লব্দটি ণাওা ঈসঘঢ
যায়ঢ নায়মআ ওায়চর িারা প্রসঢফসঢ ে এবং চনািারড অআঅরসটএ
াআয়ন্সপ্রাপ্ত বীমা য়েব এসিয়কঝায়রর কণয়ও নোনে াআয়ন্সসবীন বীমা
ংক্রান্ত ত্ত্বা পাণসওে বুছয়ঢ পায়রন। এওটি য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব
ওায়চর াআয়ন্স প্রঢোলী যঔন নঢু ন কওাম্পাসনর অয়বেন চানাে ঢঔন
কআ অয়বেনপত্রটি নামওরয়ডর ঘাসোর য়ঙ্গ ঙ্গসঢ ঙা া সবঘার ওরা
ঈসঘঢ নে।

ii)

াআয়ন্সপ্রাপ্ত প্রয়ঢেও য়েব এসিয়কঝার কিওয়াডারয়ের য়ঙ্গ ঢার মস্ত
সঘঠিপয়ত্র

ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ ঢায়ের নসণভু ি নাম, করসচিাটস  ওয়পসায়রঝ

সফয়র ঠিওানা, অআঅরসটএ াআয়ন্স নম্বর  াআয়য়ন্সর কমোে ওা
প্রেলসন ওরয়বন।
iii)

বীমা

য়েব

এসিয়কঝাররা

ওঢৃস পয়ির

অকাম

নুয়মােন

ঙা া

ঢায়ের

সঘঠিপত্র/াসঢে/য়ঝার কয়ট নে কওায়না নাম বেবার ওরয়ঢ পায়রন
না।
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11.

একজন য়েব এক্ষিয়গটায়রর য়ে বীমাকারীর চু ক্ষি:
a.

b.

c.

12.

য়েব এসিয়কঝায়রর কণয়ও সট কপয়ঢ সভাী এওচন বীমাওারী ওঢৃস পয়ির
নুয়মাসেঢ য়েব এসিয়কঝায়রর য়ঙ্গ এওঝা ‘ঘু সি’-কঢ অয় যার ময়িে বলেআ
সনম্নসসঔঢ সবে ম্পসওস ঢ সববরডগুস ন্তভুস ি য়ব ঢয়ব এর ময়িেআ ীমাবে য়ব
না:
i)
ময়ের-মাপওাঠি  সট পাঞায়নার ঈপাে চানায়ঢ য়ব
ii)
সনেন্ত্রয়ওর প্রসঢ অনুকঢে এবং ঘু সির ঈভে পয়ির নোনে অআনী ঘাসোর
োসেত্ব সনয়ঢ য়ব
iii)
সবসভন্ন িরয়নর কটঝা এসয়মন্ট লনাি ওয়র অোনপ্রোন ওরা(য়যমন,
প্রঢোলী/ক্লায়েন্ট (য়েব াআয়ঝর সভসচঝর)-এর নাম, কযাকায়যায়কর সববরড
প্রভৃ সঢ)
iv)
ঘু সি োর পর ম্মঢ পয়ডের সপ্রসমোম কেোর মেীমা  তবসলয়িের
কঝব সেয়ঢ য়ব এবং কগুসয়ও অপ ঝু কটঝ রাঔয়ঢ য়ব।
এওচন বীমাওারী  য়েব এসিয়কঝায়রর ময়িে ঘু সি ঢার ঢাসরঔ কণয়ও সঢন বঙর
কমোে পযসন্ত তবি ণাওয়ব, ঢয়ব এর চনে য়েব এসিয়কঝায়রর াআয়য়ন্সর তবিঢা
ণাওয়ঢ য়ব।
ঘু সি োর ঢাসরঔ কণয়ও পয়নয়রা সেয়নর ময়িে ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ য়েব এসিয়কঝার
ঘু সিটি ফাআ ওরয়বন।

য়েবাইয়ট পয়ণযর তু না প্রদলি ন:
a.

য়েব এসিয়কঝার কাম কপয়চ স্পিভায়ব এওঝা কনাটি কেঔায়বন যায়ঢ বা ণাওয়ব:
i.

b.
c.

প্রঢোলী/সভসচঝয়রর সববরডমূ বীমাওারীর য়ঙ্গ ভাকাভাসক ওরা
য়ঢ পায়র।
ii.
‘‘বীমা য়া নুয়রায়ির সবেকঢ বোপার’’
iii.
‘‘এআ য়েবাআয়ঝ প্রেসলসঢ ঢণেগুস য়া বীমাওারী যার য়ঙ্গ
অমায়ের ংিার এওঝা ঘু সি রয়েয়ঙ।’’
য়েব এসিয়কঝায়রর প্রেসলসঢ পডে ঢণেগুস ঔাাঁটি য়ব এবং কগুস কওবমাত্র
বীমাওারীর কণয়ও প্রাপ্ত ঢয়ণের সভসত্তয়ঢআ য়ব।
য়েব এসিয়কঝাররা ঢায়ের য়েবাআয়ঝ বীমা পয়ডের করটিং, রোসেং, প্রসংা বা
কবিয়ার প্রেলসন ওরয়বন না। য়েব এসিয়কঝারয়ের য়েবাআয়ঝর সবেবস্তুগুস
য়ব পিপাসঢত্বীন এবং প্রওৃ সঢয়ঢ ঢণেংক্রান্ত; য়েবাআয়ঝর ম্পােওীে বা নে
কওায়না চােকাে বীমাওারী বা ঢায়ের পডে ম্পয়ওস মন্তবে ওরা কণয়ও ঢারা সবরঢ
ণাওয়ব।
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13.

পাক্ষরশ্রক্ষমক
বীমাওারীর দ্বারা য়েব এসিয়কঝারয়ের প্রয়েে কয কওায়না িরয়নর পাসরিসমও সনম্নসসঔঢ
সবিান নুযােী ে:
a.

b.

c.

d.

14.

য়েব এসিয়কঝার ঈপয়র ঈয়েসঔঢ সবসি 14-এ সঘসহ্নঢ নুযােী এওঝা কমাঝায়াঝা
এএমএ রাঔয়ব এবং বীমাওারীয়ও সট কপ্ররড ওরয়ব। এআ িরয়নর সয়টর চনে
বীমাওারী কওায়না ঘাচস কেয়বন না।
য়েব এসিয়কঝার ঢার য়েব াআয়ঝর ঢু নামূও ঘায়ঝস প্রেসলসঢ প্রয়ঢেওটি পয়ডের
চনে বঙয়র এওঝা ফ্ল্োঝ সফ পায়বন, ঢয়ব কওায়নাভায়বআ ঢা বঙয়র পঞ্চাল াচায়রর
কবসল য়ব না।
য়েব এসিয়কঝাররা ঢায়ের মািেয়ম ংকৃীঢ পসসর সভসত্তয়ঢ ‘বীমা পসরয়বাে’
অঈঝয়াসসংয়ের ওাচ ঘাায়ঢ পায়রন। এআ িরয়নর কিয়ত্র; বীমাওারী য়েব
এসিয়কঝায়রর য়ঙ্গ ঘু সি নুযােী িাযস ায়র এওঝা যুসিঙ্গঢ াসভস  ঘাচস সেয়ঢ
পায়র।
য়েব এসিয়কঝার ঢায়ের য়েবাআঝ কণয়ও তঢসর ো সয়টর সভসত্তয়ঢ বীমার
নুয়রায়ির চনে ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ সনয়েস ল নুযােী কঝসমায়ওস টিং / সটয়িন্স
মায়ওস টিং পেসঢ বেবার ওরয়ঢ পায়রন। য়েব এসিয়কঝায়রর এআ িরয়নর পসরয়বার
মািেয়ম ংকৃীঢ এওঝা পসসর চন. বীমাওারী পাসরিসমও কেয়ব, কআ পাসরিসমও
য়ব বীমাওারীর সনযুি নোনে বীমা মিেিঢাওারীয়ও এআ িরয়নর পসসর চনে
প্রয়েে পাসরিসমও, ঢয়ব ঢা বীমা অআন, 1938-এর 42-আ িারার লঢস নুযােী
ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ ীমা সঢক্রম ওরয়ব না।

ক্রনাট ক্ষদয়ে াইয় বাক্ষত বা স্থক্ষগত রাখা a.

কনাটি কেোর পর এবং ঢার ওণা কলানার চনে ঢায়ও যণাযণ মে কেোর
পর য়েব এসিয়কঝায়রর াআয়ন্স বাসঢ বা িসকঢ ওরা কযয়ঢ পায়র, যসে সঢসনi)
বীমা অআন, 1938 (1938-এর 4), আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর োি
কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি োক্ট, 1999 (1999-এর 41) –এর িারা ণবা
ঢার িীয়ন সনেম বা সবসি ঙ্ঘন ওরয়;
ii)
য়েব এসিয়কঝারয়ের োেবেঢা কমাঢায়বও ওাচ ওরয়ঢ এবং কঝসমায়ওস টিং
 সটয়িন্স মায়ওস টিং ওাযসওাপ পসরঘানাে বেণস য়;
iii)
ঈপয়র সনিসাসরঢ অঘরড সবসি কময়ন ঘয়ঢ বেণস য়।
iv)
াআয়ন্স প্রাসপ্তর চনে ভু  বা সমণো ঢণে াসচয়ে সেয়; ণবা াআয়ন্স
পাোর চনে চমা কেো অয়বেনপয়ত্র বস্তুকঢ সবে ককাপন ওরয় বা
প্রওাল ওসরয়ঢ বেণস য়
v)
ওঢৃস পয়ির ঘাসো ময়ঢা এওচন বীমা য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব ঢাাঁর
ওাযসওাপ ম্পসওস ঢ কওায়না ঢণে াসচয়ে সেয়ঢ বেণস য় ণবা াআয়য়ন্সর
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b.

c.

কমোেওায় ওঢৃস পিয়ও ভু  বা সমণো ঢণে সেয় ণবা কওায়না বস্তুকঢ
সবে ককাপন ওরয় বা প্রওাল ওরয়ঢ বেণস য়;
vi)
ওঢৃস পয়ির প্রয়োচন ময়ঢা পযসাবৃত্ত সরঝানস চমা না সেয়;
vii)
ওঢৃস পয়ির দ্বারা পসরঘাসঢ কওায়না পসরেলসন বা ঢেয়ন্ত ােঢা না ওরয়;
viii)
পসস কাডারয়ের সভয়যায়কর সনষ্পসত্ত না ওরয়ঢ পারয় ণবা এর চনে
ওঢৃস পিয়ও কওায়না য়ন্তাচনও চবাব সেয়ঢ বেণস য়;
ix)
এওচন প্রঢোলী বা প্রঢোলীর সটয়রক্টরয়ের ওাঈয়ও ণবা এওচন
আয়রাসটঈার সয়য়ব ওমসরঢ কওায়না ওমসঘারী বা বেসিয়ও কওায়না রওম
ঙাআ কেে বা নকে  সচসন সেয়ে প্রয়াভন কেঔায়নাআ যুি য়;
x)
ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ প্রয়োচনীে সফ সেয়ঢ বেণস য়।
xi)
ওঢৃস পয়ির সনিসাসরঢ সবিান কমাঢায়বন প্রয়োচনীে মূিন বচাে রাঔয়ঢ
বেণস য়।
xii)
সপ্রসন্সপা সফার যসে সবসিয়ঢ ঈয়েসঔঢ লঢস পূরড ওরয়ঢ বেণস ে
xiii)
য়েব এসিয়কঝার যসে সনয়চয়ের মািেয়মআ ণবা সমণো ও বা চা ওয়র
মািেয়ম ও কন্টারয়ও সেয়ে বেবার ঈৎ ংিয় চস ঢ ণায়ও;
কয পসরসিয়ঢ ওঢৃস পি ময়ন ওরয়ব কয এওঝা কওাম্পাসন ককাষ্ঠী বা ঢায়ের
য়যাকীয়ের ময়িে শুিুমাত্র ঢসব রায়নার চনেআ এওঝা য়েব এসিয়কঝায়রর
প্রসঢষ্ঠা ওরা য়েয়ঙ, ওঢৃস পি কয়িয়ত্র যণাযণ ঢেয়ন্তর পর য়েব এসিয়কঝারয়ও
কেো াআয়ন্স বাসঢ ওরয়ঢ পায়র।
যণাযণ কনাটি কেোর পর এবং ঢার ওণা কলানার চনে যুসিঙ্গঢ মে
কেোর পর কয য়েব এসিয়কঝায়রর াআয়ন্স মুঢসব রাঔা য়ব, এআ িরয়নর
ায়পনয়নর সনয়েস ল চাসরর ঢাসরঔ কণয়ও ায়পনন কঢাার ঢাসরঔ পযসন্ত কআ
এসিয়কঝার নে কওায়না নঢু ন বেবার চনে ঢসদ্বর ওরয়ব না বা য়েব
এসিয়কঝায়রর নে কওায়না ওাচ ওরয়ব না যার চনে ঢায়ও াআয়ন্স কেো
য়েসঙ।

15. ক্ষয়য়বর খাতা, ক্ররকডি প্রভৃক্ষত বজাে রাখা
a.

প্রয়ঢেও সাব বয়সর চনে প্রসঢটি য়েব এসিয়কঝার তঢসর ওরয়ব i)
ii)
iii)
iv)

প্রসঢ সয়ব পয়বসর কলয় এওঝা বোান্স সলঝ
োয়ফোস;
কআ পয়বসর চনে এওঝা াভ-িসঢর সয়ব;
ওোল/ফাি কফ্ল্া’র এওঝা সববৃসঢ;
য়েব এসিয়কঝার সবে সঢসরি সববৃসঢ যা
য়ঢ পায়র।
কনাঝ: এআ সবসির ঈয়েয়লের চনে, সাব বস
(ণবা 1া এসপ্রয়র পর শুরু ো এওঝা
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বা এওঝা কিঝয়মন্ট ব

ওঢৃস পয়ির ঘাসো নুযােী
য়ব 12মায়র এওঝা পবস
বেবা, কযঝা ওম য়ব)

শুরু য়ব এওঝা বঙয়রর এসপ্র মায়র প্রণম সেন কণয়ও এবং কল য়ব
পরবঢী বঙয়রর 31য়ল মাঘস, এবং সাব রাঔা য়ব বৃসের সভসত্তয়ঢ।
b.

c.

d.

e.

f.

16.

প্রয়ঢেও য়েব এসিয়কঝার সটঝ ওরা সফনাসন্সো কিঝয়ময়ন্টর এওঝা ওসপ
ওঢৃস পিয়ও চমা কেয়ব, ঢার য়ঙ্গ সটঝায়রর সরয়পাঝস চুয় কেয়ব, এঝা চমা সেয়ঢ
য়ব সাব বস কল োর নব্বআ সেয়নর মিে, এবং এর ায়ণ বেবা পসরঘানা,
কিঝ ব োওাঈন্ট প্রভৃ সঢ সবয়ে সটঝায়রর যসে কওায়না মন্তবে বা পযসয়বিড
ণাওয় ঢা চুয় সেয়ঢ য়ব, এবং এআ িরয়নর কওায়না পযসয়বিড সবয়ে ঈপযুি
বোঔো এআ িরয়নর োওাঈয়ন্টর কলয় চুয় ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ ফাআ ওরয়ঢ য়ব।
কওায়না ত্রুটি ণাওয় সটঝায়রর সরয়পায়ঝসর ঢাসরঔ কণয়ও নব্বআ সেয়নর ময়িে প্রয়ঢেও
য়েব এসিয়কঝার ঢা কলািরায়ঢ পেয়িপ কনয়ব, কআ ময়ঢা ঢা সটঝায়রর সরয়পায়ঝস
ণাওয়ব  ওঢৃস পিয়ও চানায়ঢ য়ব।
মস্ত সয়য়ব ঔাঢা, কিঝয়মন্ট, নসণপত্র প্রভৃ সঢ য়েব এসিয়কঝায়রর কট সফয়
রাঔা য়ব ণবা ওঢৃস পয়ির দ্বারা ময়নানীঢ  সবজ্ঞাসপঢএআ িরয়নর নে কওায়না
লাঔায়ঢ য়ঢ পায়র, এবং মস্ত ওমসসেবয় এআ ব ওাকচপত্র ওঢৃস পয়ির কআ
সফাররা কেঔয়ঢ পায়রন, যায়ের কওায়না ঢেয়ন্তর চনে ওঢৃস পয়ির ঢরয়ফ ময়নানীঢ
ওরা য়েয়ঙ।
এআ সবসিগুসয়ঢ ঈয়েসঔঢ মস্ত আয়্ট্রনসনও করওটস, বআ  নসণপত্র, কিঝয়মন্ট,
ওরাক্ট কনাঝ প্রভৃ সঢ যা য়েব এসিয়কঝার বচাে করয়ঔয়ঙন ঢা কয বঙর ম্পসওস ঢ
এআ সরয়পাঝস ঢা কল োর পর ন্তঢ েল বঙর করয়ঔ সেয়ঢ য়ব। যসে সরয়পাঝস
ো কওায়না অআনী সবঢয়ওস র কও ম্পসওস ঢ সটসচঝা করওটস/নসণপত্র রাঔয়ঢ য়ব
অোয়ঢর সোন্ত বয়ওো পযসন্ত এবং করওটস রাঔয়ঢ য়ব যঢসেন না অোয়ঢ
মামাটির সনস্পসত্ত য়চ্ছ।
প্রয়ঢেও য়েব এসিয়কঝার বীমাওারীোস কয কয করওটসগুস বচাে রাঔয়ব:
i)
তঢসর ওরা  চানায়না সট
ii)
কয সটগুস পসসয়ঢ রুপান্তসরঢ য়েয়ঙ
iii)
প্রাপ্ত  সনষ্পসত্ত ো সভয়যাক
iv)
ঢু নার চনে য়েবাআয়ঝ প্রেসলসঢ পডেমূ
v)
প্রেসলসঢ পয়ডের চনে প্রাপ্ত পাসরিসমও
vi)
সট পসসয়ঢ রূপান্তসরঢ োর চনে প্রাপ্ত পাসরিসমও
vii)
অঈঝয়াসসংয়ের ওায়চর চনে প্রাপ্ত পাসরিসমও
viii)
বীমাওারীর কণয়ও পাো নে কওায়না পাসরিসমও (সববরড ঈয়েঔ)

একটা তবধ্ াইয়ন্প ছা়িা য়েব এক্ষিয়গটার ক্ষয়য়ব ক্রকায়না বযক্ষির ক্ষবরুয়দ্ধ বযবস্থা—
i)

এআ সবসিগুস ঘাু োর ঢাসরঔ কণয়ও কওায়না বেসিআ য়েব এসিয়কঝার সয়য়ব
ওাচ ওরয়ঢ পারয়বন না যসে না এআ সবসির িীয়ন ওঢৃস পি ঢায়ও াআয়ন্স মঞ্জুর
ওয়র ণায়ও।
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ii)

17.

এঢেয়ত্ত্ব এবং কওায়না পূবস-মঢামঢ ঙা া ওঢৃস পি কয কওায়না বেসির সবরুয়ে
কফৌচোসর মামা শুরু ওরয়ঢ পায়র যসে কওঈ তবি াআয়ন্স াআয়ন্স ঙা া য়েব
এসিয়কঝার সয়য়ব ওাচ ওয়র ণায়ও, ওঢৃস পি এআ িরয়নর বেসির সবরুয়ে অআয়নর
অঢাে লাসস্তমূও বেবিা সনয়ঢ পায়র।

ক্ষবক্ষধ্ ক্রময়ন চার লংাপত্র প্রদান
প্রয়ঢেও অসণসও বঙর কলয়, কআ অসণসও বয়স য়েব এসিয়কঝার এআ সবসিগুসর মস্ত িারা
কময়ন ঘয়য়ঙন ঢা সি্সশ্চঢ ওয়র এওঝা াটিসসফয়ওঝ ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ প্রয়ঢেও য়েব
এসিয়কঝায়রর সপ্রসন্সপা সফারয়ও কপল ওরয়ঢ য়ব
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অধ্যাে 5
জীবন বীমা আইন ম্পক্ষকিত নীক্ষত
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোয়ে, অমরা এওটি চীবন বীমা ঘু সির চনে প্রয়োচনীে ঈপাোনগুয়া সনয়ে অয়াঘনা ওরব।
িোেটি এওটি চীবন বীমা ঘু সির সবয়ল তবসলিে য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. বীমা ঘু সি - অআনকঢ সেও এবং সবয়ল তবসলিে
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A. বীমা ঘু সি - অআনকঢ সেও এবং সবয়ল তবসলিে
1. বীমা চু ক্ষি - আইক্ষন ক্ষদক
a) বীমা চু ক্ষি
বীমা এওটি ঘু সিমূও ঘু সিয়ঢ চস ঢ কযঔায়ন সবমাওারীরা সওঙু সবয়ল ছুাঁ সওর সবরুয়ে অসণসও
ুরিা প্রোন ওয়র এওটি মূে বা প্রসমোম সয়য়ব যা পসরসঘঢ। ঘু সিমূও ঘু সি এওটি সবমা
পসসর অওার িার ওয়র।
b) বীমা চু ক্ষির আইনগত ক্ষদক
অমরা এঔন এওটি বীমা ঘু সি সওঙু তবসলিে কেঔব এবং ঢারপর ািারডভায়ব বীমা ঘু সিয়ও কয
অআন ম্পসওস ঢ নীসঢয়ও যা সনেন্ত্রড ওয়র কগুয়া সবয়বঘনা ওরব।
গুরুত্বপূণি
এওটি ঘু সি  অআন ম্মঢ ভায়ব েুআ পয়ির ম্মসঢ। বীমা ঘু সি  ভারয়ঢর মি ঘু সি
ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ দ্বারা সনেসন্ত্রঢ।

এওটি বীমা পসস েুআ পয়ির ময়িে এওটি ঘু সি, কযমন কওাম্পাসনয়ও, সবমাওারও , এবং
পসসিারওয়ের বীমাওৃ ঢ বা ে এবং ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২ ংরসিও প্রয়োচনীেঢা পূডস
ওয়র।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : বীমাঘু সি
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c) তবধ্ চু ক্ষির উপাদান

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : তবি ঘু সির ঈপাোন

তবি ঘু সির ঈপাোন:
i. প্রস্তাব এবং স্বীকৃক্ষত
এওচন বেসি যঔন নে অয়রওচয়নর য়ঙ্গ সওঙু ওাচ ওরয়ঢ ম্মসঢ ণবা এআ িরয়নর,
নোনে ম্মসঢ পাো কণয়ও সবরঢ ণায়ওন ঢঔন সঢসন এওটি প্রস্তাব তঢরী ওয়রন বয় ঈয়েঔ
ওরা ে ে।ািারডঢ, ঈপিাপও দ্বারা প্রস্তাব তঢরী ে, এবং বীমাওারীর স্বীওৃ সঢ দ্বারা কঠিঢ
ে।
এওচন বেসি যায়ও প্রস্তাব কেো ে, সিওন্তু ঢার ম্মসঢ প্রওাল ওয়র, এটি এওটি স্বীওৃ সঢ
বয় কডে ওরা ে। ঢঃপর যঔন এওটি প্রস্তাব িড ওরা ে ঢঔন কটি এওটি প্রসঢশ্রুসঢ
য়ে যাে।
এওটি ঘু সি কঞয়নর চনে ঈপিাপও দ্বারা স্বীওৃ সঢ প্রয়োচন।
যঔন এওচন ঈপিাপও বীমা পসরওল্পনা
স্বীওার ওয়রন এবং অমানয়ঢর পসরমাড পসরয়লায়ি
ম্মসঢ প্রোন ওয়রন, কযটি, প্রস্তাব পে িয়ডর পর প্রণম সপ্রসমোম রূপান্তসরঢ ে প্রস্তাব ঢঔন
পসসর অওার িারড ওয়র।
যসে কওায়না লঢস কেো ে ঢঔন এটি এওটি পাল্টা প্রস্তাব য়ে যাে.
পসস বি ঘু সির প্রমাড য়ে যাে।
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ii. ক্ষবয়বচনা
এর ণস  কয ঘু সিয়ঢ পিগুয়ার চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিার ণাওয়ঢ য়ব। সপ্রসমোম
বীমাওৃ ঢ দ্বারা সবয়বঘনা ওরা ে, এবং সবমাওারী সবয়বঘনা ওয়র িসঢপূরয়ডর প্রসঢশ্রুসঢ সেয়ে।

iii. পিয়দর ময়ধ্য ম্মক্ষত
ঈভে পি এওআ য়ণস এওআ সচসন ওরয়ঢ ম্মঢ ো ঈসঘঢ। নেভায়ব, ঈভে পয়ির ময়িে
"অক্ষভন্ন ঐকযমতয" ণাওা ঈসঘঢ। বীমা কওাম্পানী এবং পসসিারও ঈভেয়ও এওআ য়ণস এওআ
সচসনয় ম্মঢ য়ঢ য়ব।
iv. অবাধ্ ম্মক্ষত
এওটি ঘু সির ময়িে প্রয়বল ওরার মে বাি ম্মসঢ ণাওা ঈসঘঢ।
ম্মসঢয়ও বাি বা ে যঔন এটি প্রভাসবঢ য না সনম্নসসঔঢ ওারড কণয়ও:






েমন
নুসঘঢ প্রভাব
প্রঢারডা
সমণো সববরড
ভু 

ঘু সি বাসঢয়যাকে ে যঔন ঘু সিটি েমন, প্রঢারডা বা সমণো সববরড দ্বারা ৃি ে।
v. পয়ির িমতা
ঘু সির ঈভে পয়ি ঘু সিয়ঢ প্রয়বল ওরার চনে অআনঢভায়ব ঈপযুি য়ঢ য়ব। পসসিারীয়ও
বলেআ প্রস্তাব আ ওরার মে প্রাপ্তবেস্ক য়ঢ য়ব এবং ুি মসস্তস্ক এবং অআন নুযােী
কযাকে য়ঢ য়ব। ঈোরডস্বরূপ, নাবাওরা বীমা ঘু সি প্রয়বল ওরয়ঢ পায়র না।
vi. তবধ্তা
ঘু সির সবেবস্তুর তবিঢা অবলেও, ঈোরডস্বরূপ, কওায়না বীমা নবি ওাচ ওরয়ঢ পায়র না।
প্রসঢটি ঘু সি যার সবেবস্তু বা সবয়বঘনা কবঅআনী ঢা ওাযসওর ে। এওটি বীমা ঘু সির
সবেবস্তু তবি সবেবস্তু।
গুরুত্বপূণি
i.

দমন - পরািমূও ঈপাে প্রয়োয়ক ঘাপ চস ঢ।

ii. অনুক্ষচত প্রভাব- যঔন এওচন বেসি সযসন নে অয়রওচয়নর আচ্ছা সনেন্ত্রড ওরয়ঢ িম ে
ক য়যৌসিও ুসবিা প্রায়প্তর চনে ঢাাঁর বিান বেবার ওয়র।
iii. প্রতারণা- এওচন বেসি যঔন নে ওাঈয়ও সমণো সবো, যা ক ঢে বয় সবো ওয়র না
ঢা ঈপিাপনা ওয়র ওাচ ওরায়ঢ সক্রে ওয়র। এঝা আচ্ছাওৃ ঢ ংবরড কণয়ও বা সমণোবডসন ওয়র
য়ঢ পায়র।
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iv. ভু - এওচয়নর জ্ঞান বা সবো বা এওটি সচসন ণবা খঝনা বোঔো ওরার ত্রুটি। এটি
ঘু সির সবেবস্তু কবাছার কিয়ত্র এবং ঘু সিবয়ের চনে ভু  সেয়ও সনয়ে কযয়ঢ পায়র।
2. বীমা চু ক্ষি- ক্ষবয়ল তবক্ষলষ্টয
a) ইউবক্ষরম ফাইক্ষডজ বা যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত
এটি বীমা ঘু সির এওটি কমৌসও নীসঢ। আঈবসরম ফাআসটচ বা ে, এর মায়ন  ঘু সির প্রয়ঢেও
পি বলেআ বীমা সবে ংক্রান্ত ব ঢোবলেও ঢয়ণের প্রওাল ওরয়ব।
যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢ এবং ভা প্রসঢশ্রুসঢর ময়িে এওটি পাণসওে তঢরী ওরা যাে। ব বাসডসচেও
ঘু সির ািারডঢ প্রয়োচন ঢায়ের কনয়েয়নর মে ভা প্রসঢশ্রুসঢ কযঔায়ন কওায়না ঢণে প্রোয়নর
প্রঢারডা বা প্রবঞ্চনা ণাওয়ব না। ভা প্রসঢশ্রুসঢ নীসরিয়ড এআ অআসন োসেত্ব ঙা া সবয়ক্রঢা কক্রঢা
ঘু সি সবে ম্পয়ওস কওায়না ঢণে প্রওাল ওরয়ঢ বািে নে।
এঔায়ন পসরসিঢ সনেমটি  কয “ক্রেতা াবধ্ান নীক্ষত" যার মায়ন কক্রঢা াবিান। প্রঢোসলঢ
ঘু সির পিরা ঘু সির সবেবস্তু পরীিা ওরয়বন এবং কযঔায়ন সবেস্তভায়ব ঈত্তর কেো য়েয়ঙ কঔায়ন
নে পয়ির ঘু সি এ ায়নার কওায়না প্রশ্নআ কনআ।
যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত: বীমা ঘু সি সভন্ন পণ ঘয়। প্রণমঢ, ঘু সির সবে েুরসিকমে এবং
সবমাওারীর রাসর পযসয়বিড বা চ সভজ্ঞঢা মািেয়ম পসরসঘঢ নে। অবার য়নও খঝনা
অয়ঙ, যা প্রওৃ সঢ সয়য়ব শুিুমাত্র ঈপিাপও চানয়ঢ পায়রন।সবমাওারীয়ও প্রােআ ঢয়ণের চনে
ঈপিাপয়ওর ঢয়ণের ঈপর সনভস র ওরয়ঢ ে।
ঢঃএব ঈপিাপয়ওর অআনকঢ োসেত্ব  যায়ের ওায়ঙ এআ ঢণে কনআ কআ ব বীমাওারীয়ও বীমা
সবেও মস্ত ঢণে প্রওাল ওরা।
উদারণ
কটসভট এওটি চীবন বীমা পসসর চনে এওটি প্রস্তাব তঢসর ওয়র। পসসর চনে অয়বেয়নর মে
কটসভট টাোয়বটিয় ভু কসঙ এবং সঘসওৎা সিন সঙ সওন্তু কটসভট বীমা কওাম্পানীর ওায়ঙ এআ
ঢেটির প্রওাল ওয়র সন।কটসভট সত্রয়লর কওাঞাে সঙ ঢাআ চীবন বীমা কওাম্পানী কটসভটয়ও কওায়না
স্বািে পরীিার চনে না বয়আ পসস কপ্ররড ওয়র সওঙু বঙর পয়র কটসভয়টর স্বািে ঔারাপ ে এবং
ঢায়ও াপাঢায় ভসঢস ওরয়ঢ কটসভট অয়রাকোভ ওয়র না এবং সওঙু সেয়নর ময়িে মারা যাে।
চীবন বীমা কওাম্পানীয়ঢ োসব ঈপিাসপঢ য়েসঙ।
কটসভয়টর ময়নানীঢ বেসি প্রঢোসলঢ ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পানী োসব প্রঢোঔোন ওয়র।
ঢেয়ন্ত, বীমা কওাম্পানী চানয়ঢ পায়র কয পসসর চনে অয়বেন ওরার মে কটসভট আসঢময়িে
টাোয়বটি ভু কসঙ এবং এআ ঢেটি কটসভট আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ককাপন ওয়র সঙ। ঢঃপর বীমা ঘু সিটি
নাওঘ এবং বাসঢ ওরা ে এবং োবী প্রঢোঔান ওরা ে।

ঈপাোন ঢণে  কআ ঢণে যা বীমাওারীয়ও সোন্ত সনয়ঢ িম ওয়র কয:
 ঢারা ছুাঁ সওটি িড ওরয়বন সওনা?
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 যসে িড ওয়র ঢায় ওঢ প্রসমোম ার এবং কওান লঢস াবী িঢস য়বে কনয়বন?
যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢর এআ অআসন োসেত্ব
ািারড অআয়নর িীয়ন অয়। এআ োসেত্ব
ঈপিাপয়ওর চানা ঢোবলেও ঢয়ণে শুিুমাত্র প্রয়যাচে নে, যা ঢাাঁর চানা ওঢস বে কঔায়ন প্রয়যাচে।
উদারণ
এগুস ঢোবলেও ঢয়ণের সওঙু ঈোরড কযগুয়া প্রস্তাব তঢরীর মে প্রস্তাবয়ওর প্রওাল ওরা ঈসঘঢ:
i.

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

এআভায়ব বীমা ঘু সি এওটি ঈচ্চ বািেবািওঢার সবে। যঔন এটি বীমার কিয়ত্র অয়, ঢঔন ভা
প্রসঢশ্রুসঢ ঘু সি যণাািে ভা প্রসঢশ্রুসঢ ঘু সি য়ে যাে।
ংজ্ঞা
"য়স্বচ্ছাে প্রওাল ওরার এওটি আসঢবাঘও োসেত্ব, ঠিওভায়ব এবং ম্পূডসরূয়প ছুাঁ সওর ব খঝনা
ঈপাোন নুয়রাি বা প্রস্তাব ওরা য়চ্ছ সওনা, এর য়ঙ্গ চস ঢ সায়ব "আঈবসরম ফাআসটচ "
িারডাটিয়ও এআভায়ব ংজ্ঞাসেঢ ওরা ে।

যক্ষদ যথাাধ্য ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত উভে পয়ির দ্বারা পান করা না ে, চু ক্ষিট অপয়রর দ্বারা
এ়িায়না ক্রযয়ত পায়র।মূঢ কওঈ ঢার সনয়চর ভু য়র ুসবিা িড ওরয়ঢ পারয়ব না, সবয়লঢ এওটি
বীমাা্ ওরোয়ক্ট প্রয়বয়লর মে।
এ বীমাওৃ ঢ বীমা ঘু সি ংক্রান্ত কয কওায়না ঢে ঈপাোনয়ও সমণো বডসনা ওরয়বন না বয় অলা
ওরা যাে। বীমাওৃ ঢয়ও মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে প্রওাল ওরয়ঢ য়ব।যসে এআ অআনকঢ বািেবািওঢা
সস্তত্ব না ণায়ও, এওচন বেসি সযসন বীমা িড ওরয়ঙন সঢসন েয়ঢা সবেবস্তুয়ঢ ছুাঁ সও প্রভাসবঢ
সনসেস ি খঝনা ককাপন ওয়র নুসঘঢ ুসবিা কপয়ঢ পায়রন।
অলা ওরা যাে কওয়না ঢে ককাপন না ওয়র পসসিারী
ঢার স্বায়িের বিা, পাসরবাসরও
আসঢা, অে, কপলা আঢোসে প্রওাল ওরয়বন যায়ঢ বীমাঘু সির োে িডওারী ছুাঁ সওর যণাণসভায়ব
মূোেন ওরয়ঢ িম য়ব। প্রস্তাব ফয়মস প্রওাল বা সমণো বডসনা বীমাঘু সির োে িডওারীর
সসঔঢ সোয়ন্ত প্রভাব কফয় বীমাওৃ য়ঢর ওরোক্ট বাসঢ ওরার সিওার অয়ঙ।
ব ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরা অআনকঢ বািেবািওঢা।
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উদারণ
এওচন ওাযসসনবসাী ঈচ্চ রিঘাপ কণয়ও ভু কয়ঙন এবং ম্প্রসঢ ঢার এওটি মৃেু াঝস োঝাও য়েঙ
যার চনে সঢসন সনম্নসসঔঢ কমসটয়ও নীসঢ িড ওরার সোন্ত কনন সওন্তু ম্পূডস ঢয়ণের প্রওাল
ওয়রন না। সবমাওারীর খঝনার সমণো বডসয়নর চনে বীমাওৃ ঢ বীমা প্রস্তাব িয়ড প্রঢাসরঢ ন।

একজন বযক্ষির হৃদয়ে একট জন্গত ক্ষছদ্র আয়ছ এবং প্রস্তাব ফয়মি এট প্রকাল কয়রন। এট
ক্ষবমাকৃ য়তর দ্বারা গৃক্ষত ে এবং প্রস্তাবকারীয়ক অবগত করা েনা ক্রয পূবি ক্ষবদযমান ক্ররাগ অন্তত
কমপয়ি আগামী 4 বছর পূরণ করা ে না। এট বীমাকৃ য়তর দ্বারা একট ক্ষমথযা বণি ন।
b) অতযাবলযক তথয
ংজ্ঞা
অতযাবলযক তথয বয়ঢ কবাছাে এওটি ঢে যা বীমাঘু সির োেিড ওারীর সোন্তয়ও প্রভাসবঢ
ওরয়ঢ পায়রন কয সঢসন ছুাঁ সও িড ওরয়বন সওনা এবং কটি য় প্রসমোয়মর ার এবং লঢস াবী
সও য়ব।
এওটি প্রওাসলঢ ঢে ঢোবলেও সওনা ঢা সনভস র ওরয়ব পৃণও কিয়ত্রর পসরসিসঢর ঈপর এবং
শুিুমাত্র অোয়ঢর অআন কল সোন্ত সনয়ঢ পায়র। ছুাঁ সওয়ও প্রভাসবঢ ওরয়ব এমন খঝনার প্রওাল
বীমাসেঢয়ও ওরয়ঢ য়ব।
বীমা ংক্রান্ত সওঙু িরয়নর ঢোবলেও ঢণে যা এওচয়নর প্রওাল ওরা ঈসঘঢ কগুয়া কেঔা যাও
এবার:

i.

ঢণে, স্বাভাসবয়ওর কঘয়ে সিও ঈদ্ঘাঝর বোঔো ওয়র কয ছুাঁ সও ঢা সনয়েস ল ওয়র।

উদারণ

মুদ্র বাক্ষত পণযম্ভায়রর ক্ষবপজ্জনক প্রকৃ ক্ষত, অুস্থতার পূবি ইক্ষতা
ii. নোনে বীমাওৃ ঢ কণয়ও কনো পুয়রায়না ব পসসর সস্তত্ব এবং ঢায়ের বঢস মান বিা
iii. প্রস্তাব ফয়মসর ব প্রশ্ন বা বীমার চনে অয়বেয়নর ঈপাোন সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা ে,
ওারড এটি বীমার সবেবস্তুর সবসভন্ন ংয়লর এবং ছুাঁ সওর য়ঙ্গ চস ঢ এবং বসেও কণয়ও
সবয়বসঘঢ। প্রয়শ্নর ঈত্তর ঠিও এবং ম্পূডসভায়ব সেয়ঢ য়ব।
সনম্নসসঔঢ সওঙু পসরসিসঢয়ঢ কযঔায়ন ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার েরওার কনআ
তথয
অতযাবলযক তথয যা প্রকাল করার দরকার ক্রনই
এটি িয়র কনো যাে বীমাঘু সির োেিডওারী দ্বারা যসে সনসেস ি ঢেন্ত না ে ঢায় প্রস্তাবয়ওর
সনম্নসসঔঢ ঢণে প্রওাল ওরার কওান বািেবািওঢা কনআ:
i.

ঝুঁু ক্ষক কমায়ত মুক্ষচত বযবস্থার প্রয়োগ।

83

উদারণ: সগ্ন সনবসাপও যয়ন্ত্রর ঈপসিসঢ
ii. বীমাকৃয়তর অজানা বা অজ্ঞাত তথয
উদারণ: এওচন বেসি, সযসন ঈচ্চ রি ঘাপ ভু কয়ঙন সওন্তু পসস িড ওরার মে এআ
সবয়ে জ্ঞাঢ সঙয়ন, এটিয়ও ঢে প্রওাল য়ঙ্গ সভযুি ওরা যায়ব না।
iii. ক্রকানট যুক্ষিেত অধ্যবাে দ্বারা আক্ষবষ্কৃত য়ত পায়র?
প্রয়ঢেওটি পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার প্রয়োচন কনআ। বীমাঘু সি িডওারীর অর
ঢণে প্রয়োচন য় ঢা সচজ্ঞাা ওরার চনে যয়ণি য়ঘঢন য়ঢ য়ব।
iv. আইক্ষন ক্ষবে
বাআ প্রঘসঢ অআন চানয়ব এটিআ নুমান ওরা যাে।
উদারণ: সবয়ফারও মচুঢ ম্পয়ওস কপৌর অআন
v. যা ম্পয়কি ক্ষবমাকৃত উদাীন (অথবা আর তয়থযর জনয প্রয়োজন পক্ষরার কয়র)

ক্ষবমাকৃ ত পয়র অম্পূণি উিয়রর অজুায়ত দাক্ষেত্ব অস্বীকার করয়ত পায়রন না।
ওঔন প্রওাল ওরার োসেত্ব অয়ঙ?
চীবন বীমা ঘু সির কিয়ত্র, প্রস্তাব িড না ওরা এবং এওটি নীসঢ চাসর অয়াঘনার পুয়রা ময়ের
ময়িে প্রওায়লর োসেত্ব ণায়ও। এওবার নীসঢ কৃীঢ য়, পসসর কমোয়ে খঝয়ঢ পায়র এমন কয
কওায়না ঢোবলেও ঢণে প্রওাল ওরার অর প্রয়োচন কনআ।
উদারণ

শ্রী রাজন পয়নয়রা বছয়রর জনয একট জীবন বীমা পক্ষক্ষ ক্ষনয়েয়ছন। পক্ষক্ষ িয়ণর ছে বছর
পর শ্রী রাজয়নর হৃদযয়ন্ত্র ক্ষকছু মযা ে এবং তায়ক ক্ষকছু অস্ত্রপচায়রর ময়ধ্য ক্ষদয়ে ক্রযয়ত ে।শ্রী
রাজয়নর এই তযট বীমাকৃ য়তর কায়ছ প্রকায়লর দরকার ক্রনই।
বলে যসে পানা সপ্রসমোম না কেোর ওারয়ড পসস বেিস ে এবং পসসিারীর ঘু সি সক্রে
ওরার েরওার ে এবং এটি ঘাু ওরয়ঢ ঘাআয়ঙ, এরওম সক্রেঢার মে, ঢার ওঢস বে  ব
ঢে যা ঢোবলেও এবং প্রাসঙ্গও ঢা প্রওাল ওরা। কযন এটি এওটি নঢু ন পসস।
যথাাধ্য ভা ক্ষবশ্বা ভে
অময়ের এঔন পসরসিসঢর সবয়বঘনা ওরয়ব যা যণাািে ভা সবো ভয়ঙ্গর য়ঙ্গ
ঙ্ঘন প্রওাল বা সমণো বডসনার মািেয়ম ঈদ্ভূ ঢ ে।
অপ্রকাল: ঈদ্ভূ ঢ য়ঢ পায়র যঔন সবমাওৃ ঢ
বীমাওারী কওায়না সনসেস ি ঢেন্ত ঈিাসপঢ
ঈত্তয়রর মািেয়ম ঈদ্ভূ ঢ য়ঢ পায়র। প্রােআ
ওায়রা জ্ঞান বা ঈয়েলে ঙা াআ তঢসর ওরা
নে।

চস ঢ। এমন

ঢোবলেও ঢণে ম্পয়ওস ািারডঢ নীরব ণায়ওন ওারড
ওয়রনসন। এটি সবমাওৃ ঢ দ্বারা ঈিাসপঢ প্রয়শ্নর র
প্রওাল েঢ বয়সঢ য়ঢ পায়র (মায়ন এঝা েয়ঢা
য়ঢ পায়র) ণবা প্রস্তাবও কভয়বয়ঙন ঢেটি ঢোবলে
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এআ কিয়ত্র এটি সনয়েস া। এওটি ঢে যঔন আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ঘাপা ে ঢঔন ঢা ংবরড সায়ব কডে
ওরা ে। পয়ররটির কিয়ত্র ঙনার সভপ্রাে অয়ঙ।
ক্ষমথযা বণি না: বীমা ওরোয়ক্টর
অপয়র মে কওান সববৃসঢয়ও ঈপিাপনা বা ে। এওটি
ঈপিাপনা অয় এওটি খঝনার সনসেস ি সববৃসঢ বা সববৃসঢর সবো, ঈয়েলে বা প্রঢোলা য়ঢ পায়র।
এআ প্রয়ঙ্গ অলা ওরা যাে কয খঝনার কয সববৃসঢটি ঢা যয়ণি ঠিও য়ব। যঔন ঈপিাপনা অয়
কযটি সবোয়র সবে বা প্রঢোলা, কয ঈয়দ্বক ঈপিাপনা সবয়ে অয়, এঝা িয়র কনো কযয়ঢ পায়র
কয এটি র সবোয় তঢরী ওরা য়েয়ঙ।
েু’িরয়নর সমণো বডসনা য়ঢ পায়র:
i.

র ক্ষমথযা বণি না ভু  সববৃসঢ, কযগুয়া কওায়না প্রঢারডাপূডস ঈয়েলে ঙা াআ তঢরী ে
ঢার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ।
ii. নেসেয়ও প্রতারণাপূণি ক্ষমথযা বণি না বয়ঢ কবাছাে সমণো সববৃসঢ কযগুয়া বীমাওৃ ঢয়ও
প্রঢারডা চনে আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রাে ওরা ে বা য়ঢের যয়ণাসঘঢ প্রঙ্গ ঙা াআ
কবপয়রাোভায়ব তঢসর ওরা ে।
ািারডঢ এওটি বীমা ওরোক্ট ওাযসওর য়ে যাে যঔন এঔায়ন প্রঢারডা চনে আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রায়ের
স্পি বেপার ণায়ও বা যঔন এঔায়ন প্রঢারডাপূডস সমণো বডসন ণায়ও।
াম্প্রসঢও ংয়লািন (মাঘস, ২০১৫) বীমা সিসনেম, ১৯৩৮ এআ ব লঢস ম্বয়ে সওঙু কাআটাআন
অয়ঙ যার িীয়ন কওায়না পসসর প্রসঢ চাসোসঢর প্রশ্ন কঢাা কযয়ঢ পায়র। নঢু ন সবিানগুস 
এআ রওম
চাসোসঢ
চীবন বীমার পসসর পসস শুরু োর ঢাসরঔ বা ছুাঁ সও শুরু োর ঢাসরঔ বা পসসর
পুনঃপ্রবঢস য়নর ঢাসরঔ বা পসস রাআটায়রর ঢাসরঔ, যা পয়র অয়, ঢার কণয়ও সঢন বঙয়রর ময়িে কয
কওায়না ময়ে চাসোসঢর সভসত্তয়ঢ প্রশ্ন কঢাা কযয়ঢ পায়র:
বীমা কওাম্পানীর কঢমন সোয়ন্তর সভসত্তয়ঢ বীমাওারীর ঈপওরড  সভসত্তয়ঢ বীমাওঢস া বা অআনঢ
প্রসঢসনসি বা ময়নানীঢ বা সিওারপ্রাপ্ত প্রসঢসনসির য়ঙ্গ সসঔঢভায়ব কযাকায়যাক ওরয়ঢ য়ব।
“চাসোসঢ” লব্দটি সনম্নরূয়প ংজ্ঞাসেঢ  সনসেস ি ওরা য়েয়ঙ:
“চাসোসঢ”-র মায়ন  বীমাওঢস ায়ও বসঞ্চঢ ওরার ঈয়েয়লে বা বীমাওঢস ায়ও প্রয়রাসঘঢ ওয়র বীমা
পসস প্রোন ওরয়ঢ বীমাওারী বা ঢার এয়চন্ট দ্বারা ওৃ ঢ সনম্নসসঔঢ ওাযসওায়পর কয কওায়না এওটি
(ও)পরামলস যা ঢে নে বা বীমাওৃ ঢ ঢে বসো সবো ওয়র না
(ঔ)বীমাওঢস ার ঢণে জ্ঞান বা সবো দ্বারা সক্রেভায়ব ঢণে ককাপন ওরা
(ক)প্রঢারডা ওরয়ঢ নে কয কওান ঈপযুি ওাযস এবং
(খ)য়য কওায়না কঢমন ওাযস বা ভ্রাসন্ত যা অআন সবয়লভায়ব প্রঢারডাপূডস সয়য়ব কখাডা ওয়র।
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বীমা কওাম্পানী দ্বারা ছুাঁ সও মূোেয়নর ্ভকাসবঢভায়ব প্রভাসবঢ োর খঝনা ম্বয়ে সনঙও নীরবঢা
চাসোসঢ নে যসে না মামার পসরসিসঢ এরওয়মর না ে কযমন ঢাাঁর ন্মান ওরা য়েয়ঙ, ওণা
বার মামায়ঢ নীরবঢা পান বীমাওঢস া বা ঢাাঁর এয়চয়ন্টর ওঢস বে ণবা ঢাাঁর নীরবঢা, সনয়চর
য়ঙ্গ ওণা বার মঢু ে ে।
কওান বীমাওারী চাসোসঢর সভসত্তয়ঢ বীমা পসস স্বীওার ওরয়ঢ পায়র না যসে বীমাওঢস া প্রমাড
ওরয়ঢ পায়রন কয বাস্তসবও ঢয়ণের েমন বা ভু -সববৃসঢ ঢার জ্ঞান  সবোয় ঢে সঙ ণবা
ঢে ুওায়নার কওান আচ্ছাওৃ ঢ ঈয়েলে সঙ না বা এআিরয়নর বাস্তসবও ঢয়ণের েমন বা ভু -সববৃসঢ
বীমাওারীর বকসঢর ময়িে অয়ঙ:
এটি এমন প্রোন ওরা কয চাসোসঢর মামাে, পসসিারও চীসবঢ না ণাওয় সমণো প্রমাড
ওরার োসেত্ব ুসবিায়ভাকীর ঈপর ণায়ও।
কওায়না বেসি সযসন বীমার ঘু সি অয়বেন এবং ের ওাওস ওয়রন ঢাাঁয়ও ঘু সি কঞয়নর ঈয়েয়লে
বসো কডে ওরা যায়ব, বীমাওারী এয়চন্ট য়ঢ পায়র।

c) বীমায়যাগয স্বাথি
'বীমায়যাকে স্বাণস' সস্তত্ব প্রয়ঢেও বীমা ঘু সির পসরাযস ঈপাোন এবং বীমা চনে অআসন পূবল
স ঢস
সয়য়ব সবয়বসঘঢ ে। কেঔা যাও বীমা এওটি চুো বা বাসচ ঘু সি কণয়ও সওভায়ব পৃণও।
i.

জুো এবং বীমা

ঢা কঔা সবয়বঘনা ওরা যাও, কযঔায়ন কওঈ এওচন সচঢয়বন বা ারয়বন। এওচন বেসির
শুিুমাত্র বাসচ িরার ওারয়ড াভ বা িসঢ ে। এওচন বেসি সযসন কওায়না স্বাণস ঙা াআ
কঔাটি কঔয়ন সঢসন কঔা সচঢয়ঢ পায়রন এআভায়বআ কঔার য়ঙ্গ সঢসন ম্পসওস ঢ। বাসচ অআনঢ
তবি নে এবং এআ নুায়র ওরা কওায়না ঘু সি নবি।য়ওঈ যসে ঢা কঔার মে ঢার বাস
বেও রায়ঔ, নে পি ঢার ওায়যসাোয়রর চনে অোয়ঢ রডাপন্ন য়ঢ পায়রন না।
এঔন এওটি বাস এবং ঢা পুয় যাোয়ও সবয়বঘনা ওরা যাও।এওচন বেসি সযসন বাস বীমা
ওরয়ঙন ঢাাঁর বীমার সবেবস্তুর য়ঙ্গ এওঝা অআসন ম্পওস অয়ঙ। সঢসন এটির মাসও এবং
এটি ধ্বং বা িসঢিস্ত য় ঢার অসণসওভায়ব কভাকাসন্ত য়ব। এআ মাসওানা ম্পওস সগ্নওাণ্ড
খঝয় বা না খঝয় স্বািীনভায়ব সবেেমান, এবং এটি কআ ম্পওস কযটি িসঢর সেয়ও সনয়ে
যাে।এওটি খঝনা (সগ্ন বা ঘু সর) সনসবসয়লয় িসঢওারও বীমা ণাকুও বা না ণাকুও।
ঢায়র মঢ নে, কযঔায়ন এওচন ে সচঢয়ব বা ারয়ব, অগুন বাস র মাসয়ওর এওটিআ
পসরডসঢ িসঢ।
মাসও বীমা ওয়রন এটি সনসশ্চঢ ওরার চনে কয িসঢটির সওঙু ঈপায়ে িসঢপূরড য়ব।
বীমাওারীর কয স্বাণস অয়ঙ ঢাাঁর বাস র বা ঢার য়ণসর প্রসঢ ঢায়ও বীমায়যাকে ুে বা
ে।বীমায়যাকে স্বায়ণসর ঈপসিসঢ অআন নুযােী এওটি বীমা ওরোক্টয়ও ওাযসওর এবং
প্রয়োকয়যাকে ওয়র কঢায়।
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উদারণ
শ্রী ঘন্ধয়লঔর এওটি বাস র মাসও যার চনে সঢসন বোে কণয়ও 15 াঔ ঝাওা বাস
ঊড িড ওয়রয়ঙন। সনয়ঘর প্রশ্নগুয়া সবয়বঘনা ওরুন:

বেওী

 বাস র চনে ঢার সও কওায়না বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ?
 বাস র চনে সও বোয়ের কওায়না বীমা স্বাণস অয়ঙ?
 ঢার প্রসঢয়বলীয়ের সও ঔবর ?
শ্রী শ্রীসনবায়নর স্ত্রী, েুআ বাচ্চায়ের এবং বেস্ক বাবা সনয়ে এওটি পসরবার। সনয়ঘর প্রশ্নগুয়া
সবয়বঘনা ওরুন:
 ঢায়ের ওোয়নর চনে ঢার সও কওায়না বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ?
 ঢায়ের কওঈ াপাঢায় ককয় ক অসণসও িসঢিি য়ব?
 প্রসঢয়বলীর বাচ্চায়ের চনে সও ঢার বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ?

বীমার সবে এবং এওটি বীমা ঘু সি সবয়ের ময়িে পাণসওে ওরা এঔায়ন প্রাসঙ্গও।
বীমা ক্ষবে ম্পসত্ত যায়ও বীমা ওরা য়চ্ছ ঢার ায়ণ ম্পসওস ঢ, যার এওটি সনচস্ব স্বওীে মান
অয়ঙ।
নেসেয়ও এওটি বীমা ঘু সির সবেবস্তু  কআ ম্পসত্তয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর কযঔায়ন অসণসও ুে
অয়ঙ। এঝা শুিুমাত্র ে যঔন বীমাওৃ ঢর ম্পসত্তর ুে কযঔায়ন ঢার বীমা ওরার
অআসন
সিওার অয়ঙ। ঠিও য়ণস বীমা পসস শুিুমাত্র ম্পসত্ত পূরড ওয়রনা, সওন্তু বীমাওৃ য়ঢর
ম্পসত্তর পর অসণসওুে পূরড ওয়র। ম্পসত্ত বীমায়যাকে স্বাণস সনয়চ বাচ্চারা স্ত্রী।
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ািারড অআন নুায়র বীমায়যাকে স্বাণস
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ii. মে যখন বীমায়যাগয স্বাথি থাকয়ব
চীবন বীমায়ঢ বীমায়যাকে স্বাণস পসস িড ওরার মে ঈপসিঢ ণাওয়ঢ য়ব। ািারড
বীমায়ঢ, বীমায়যাকে স্বাণস, পসস িড ওরার মে এবং বেসঢক্রম কযমন কনৌবাসনী ম্পসওস ঢ
পসস মে োসবর, ঈপসিঢ ণাওয়ব।

d) ম্ভাবয কারণ
অআসন নীসঢর কল ওারডটি  ্ভকাবে ওারড।
্ভকাবে ওারড বীমার মূ নীসঢ এবং অয় িে-িসঢ সওভায়ব খয়ঝয়ঙ এবং অয়েৌ এটি বীমাওৃ ঢ
সবপয়ের ফ সওনা ঢার ায়ণ ম্পসওস ঢ। িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের দ্বারা ৃি ে ঢয়ব সবমাওৃ ঢ
োেী। সবম্ব ওারডটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপে য় সবমাওৃ ঢ িসঢ পূরড ওরয়ঢ বািে, নেণাে
নে।
এআ সনেম নুযােী, সবমাওৃ ঢ ঈেীেমান ক্রমাকঢ িসঢ ঈৎপােন খঝনার ওারড নুোন ওয়রন।
এআ কয এটি চরুরী নে িসঢ পূয়বস কয কল খঝনা না য়ঢ পায়র ণসাৎ এটি চরুরী নে কয
এওটি খঝনা কযটি সনওঝি বা িসঢর ওারয়ডর চনে ঢৎিডাঢ োেী।
নোনে ওারড, কযগুয়া ্ভকাবে ওারড কণয়ও পৃণও, কগুয়া পয়রাি ওারড সায়ব কিডীবে ওরা
কযয়ঢ পায়র। পয়রাি ওারড েয়ঢা ঈপসিঢ সওন্তু খঝনা খঝায়নার চনে প্রভাবলী না য়ঢ পায়র।
ংজ্ঞা

ম্ভাবয কারণ ংজ্ঞাক্ষেত করা ে এইভায়ব ক্রয এট ক্ষেে এবং কাযি কর কারণ যা েমাগত ঘটনা
ততরী কয়র, ক্রকান ক্রকান লক্ষির স্তয়িপ ছা়িাই শুরু কয়র এবং একট নতু ন এবং স্বতন্ত্র উৎ ক্রথয়ক
ক্ষেেভায়ব কাজ কয়র।
সওভায়ব ্ভকাবে ওারড নীসঢর চীবন বীমা ঘু সি কিয়ত্র প্রয়যাচে? ািারডভায়ব, কযয়ঢু চীবন বীমা
মৃঢুের ুসবিা প্রোন ওয়র, মৃঢুের ওারড ম্পয়ওস সবয়বঘনা না ওয়র, ্ভকাবে ওারড নীসঢ প্রয়যাচে
য়ব না। বলে য়নও চীবন বীমা ঘু সিয়ঢ এওটি েুখসঝনা ুয়যাক-ুসবিা অয়ঙ কযঔায়ন অওসিও
মৃঢুের খঝনাে অেস্ত সঢসরি মূে প্রোন ওরা য়ব। এআ পসরসিসঢয়ঢ, ওারড সনরূপড ওরা
প্রয়োচন - মৃঢুে েুখসঝনা ফয় খয়ঝয়ঙ সওনা। এয়িয়ত্র ্ভকাবে ওারড নীসঢ প্রয়যাচে য়ব।
আনুগতয চু ক্ষি
অনুকঢে ঘু সি  কগুয়া কযগুয়া কয পয়ির বৃত্তর ওারবারী ুসবিা অয়ঙ কআ পি ঔ া তঢরী
ওয়র এবং নে পিয়ও কেে, যার শুিুমাত্র ঘু সি িড বা প্রঢোঔোন ওরার চনে ুয়যাক ণায়ও।
এঔায়ন বীমা কওাম্পানীর ঘু সির লঢস াবী ংক্রান্ত ব ওারবারী িমঢা অয়ঙ।
এটি প্রসঢয়রাি ওরয়ঢ, এওটি স্বািীন-েৃসি কমোে ঘাু ওরা য়েয়ঙ, কযঔায়ন পসস িয়নর ১৫
সেয়নর ময়িে পসসিারী পসস কনোর পর মঢয়ভয়ের ওারয়ড কটিয়ও বাসঢ ওরয়ঢ পায়রন।
কওাম্পাসনয়ও সসঔঢ এবং সপ্রসমোম ওম ঔরঘ এবং মাু কফরঢ ম্পয়ও বকঢ ওরয়ঢ য়ব।
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e. িক্ষতপূরণ
িসঢপূরয়ডর নীসঢটি ািারড বীমার কিয়ত্র প্রয়যাচে। এটর অথি , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট
িক্ষতর ম্মুখীন য়েয়ছন, তাুঁয়ক এই প্রকায়র িক্ষতপূরণ প্রদান করা যা তাুঁয়ক এই িক্ষতর
ঘটনাটর পূয়বি র আক্ষথি ক অবস্থায়ন পুনি ংস্থাপন কয়র। বীমার ঘু সিটি (বীমা পসসর মািেয়ম
প্রমাসডঢ) ঙ্গীওার প্রোন ওয়র কয বীমাওৃ ঢ িসঢর ংওটি পযসন্ত এবং কটির য়পিা নসিও
রাসল দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত য়বন।
বীমার মূ ঢেটি  কয কওান বেসি ঢাাঁর ম্পয়ের বীমাওরয়ডর মািেয়ম াভবান য়ঢ পারয়বন
না এবং ঢাাঁর িসঢর য়পিা সিও ঈোর ওরয়ঢ পারয়বন না। বীমাওারী িসঢটির ণসননসঢও
মূোেন ওরয়বন এবং কআ নুযােী িসঢপূরড প্রোন ওরয়বন।
উদারণ
রাম ঢাাঁর ১০ ি ঝাওা মূয়ের বাস টি পূডস ংয়ওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওায়ির চনে সঢসন
৭০০০০ ঝাওা ংয়ওর িসঢর ম্মুঔীন ন। বীমা ংিা ঢাাঁয়ও ৭০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন
ওরয়ব। বীমাওৃ ঢ কওান প্রওার সিওয়ণসর চনে োসব ওরয়ঢ পারয়বন না।
এঔন এমন এওটি পসরসিসঢ সবয়বঘনা ওরুন কযঔায়ন ম্পেটি পূডস মূয়ের চনে বীমাওৃ ঢ নে।
কয়িয়ত্র এওচন শুিুমাত্র ঢাাঁর বীমার অনুপাসঢও ায়রআ িসঢপূরয়ডর চনে সিওারী য়বন।
িয়র কনো যাও, ১০ ি ঝাওা মূয়ের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি ঝাওা মূয়ের চনে বীমাওৃ ঢ। যসে
সগ্নওায়ির চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসব ওরয়ঢ পারয়বন না।
এটি িয়র কনো য়ব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র য়িসও মূয়ের চনে বীমা িড ওয়রয়ঙন এবং
ঢার ফয় সঢসন ঢাাঁর িসঢর ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-র োসবর সিওারী য়বন। এটিয়ও
অিারআনুেয়রন্স বা ে।

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকায়রর বীমা িণ করয়ছন তার উপর প্রদি িক্ষতপূরয়ণর পক্ষরমাণট
ক্ষনভিরলী ে।
কবলীরভাক ািারড বীমা পসসর প্রওায়রর কিয়ত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ঢ ে,
বীমাওৃ ঢয়ও িসঢর প্রওৃ ঢ পসরমাড, ণসাৎ, বেবারচসনঢ িয়ের মূেটি বায়ে বঢস মান বাচার েয়র
সবনি ো ণবা িসঢ ো ম্পেটির পসরপূরয়ডর চনে প্রয়োচনীে ণস
পযসন্তআ িসঢপূরড
প্রোন ওরা ে।
িসঢপূরড সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔঢ এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা য়ঢ পায়র :





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

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু ণায়ও কযগুসর মূে িসঢটি খঝার ময়ে সনিসারড ণবা কডনা
ওরা ্ভকব ে না। কযমন, এওটি ংরসিঢ পাসরবাসরও ম্পে ণবা েূসভ সলল্পামিী যার মূে
সনিসারড ওরা ওঠিন য়ঢ পায়র। এওআ ভায়ব, মুদ্রবীমা পসসগুসর কিয়ত্র পৃসণবীর পর প্রায়ন্ত
খঝা এওটি চাাচটু সবর েরুড ম্মুঔীন ো িসঢর পসরমাড সনিসারড ওরা ওঠিন ে।
এআ প্রওার খঝনাগুসয়ঢ, স্বীওৃ ঢ মূে নায়ম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ িড ওরা ে। বীমা ঘু সির
প্রারয়্ভক বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ বীমাওরয়ডর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃ ঢ মূে স্বীওৃ ঢ ন। ম্পূডস
িসঢর কিয়ত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃ ঢ মূেটি
পসসগুসয়ও "স্বীওৃ ঢ মূে পসস" বা ে।

প্রোয়ন

ঙ্গীওারবে

ণায়ওন।

এআ

প্রওায়রর

f) ায়রায়গলন
িসঢপূরড প্রোয়নর নীসঢটি কণয়ও ায়ব্রায়কলয়নর ঈদ্ভব ে।
ায়ব্রায়কলয়নর ণস , কওান এওটি বীমার য়ঙ্গ ম্পওস যুি সবয়ের ও প্রওার সিওার এবং
প্রসঢওারমূয়র বীমাওৃ য়ঢর কণয়ও বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তওরড।
ণসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওচন ঢৃ ঢীে পয়ির বয়ার ওারয়ড কওান ম্পয়ের
িসঢর ম্মুঔীন ন এবং কআ িসঢটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত য়েয়ঙন, কয়িয়ত্র
বয়াওারী পয়ির সনওঝ য়ঢ িসঢপূরড অোয়ের সিওারটি বীমাওারীর ঈপর বঢস াে। ময়ন
রাঔয়বন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসঢপূরয়ডর ংয়ওর মান ংওআ শুিুমাত্র িসঢপূরড সায়ব
অোে ওরা যায়ব।
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গুরুত্বপূণি
ায়রায়গলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বয়াওারী পয়ির
সনওঝ য়ঢ িসঢপূরড অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবয়ল।

ায়রায়গলনয়ক, বীমাকৃ য়তর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান
তৃ তীে পয়ির ক্ষবরুয়দ্ধ তার দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি কয়রয়ছ, প্রক্ষত নযস্ত করা।
উদারণ
শ্রী সওয়লায়রর কৃয় বেবাযস ামিীমূ সয়ভআন ট্রান্সয়পাঝস াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ।
ঘায়ওর বয়ার ওারয়ড কগুস ৪৫০০০ ঝাওা মূয়ের িসঢিস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওয়লারয়ও
৩০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন ওয়র। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসঢ ায়ব্রায়কঝ য়ব শুিুমাত্র
৩০০০০ ঝাওা পযসন্ত এবং কটি সয়ভআন ট্রান্সয়পায়ঝসর কণয়ও অোেয়যাকে।

ধ্রা যাক, দাক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃ ত ৪০,০০০ টাকা
িক্ষতপূরণ প্রদি য়েয়ছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষয়ভইন িান্পয়পায়টির ক্ষনকট য়ত ৪৫,০০০
টাকা আদাে করয়ত পারয়ন, তায় বীমাকারীয়ক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করয়ত
য়ব।
এটি বীমাওৃ য়ঢর েুআ বার ণস ংি প্রসঢয়রাি ওয়র - এওবার বীমাওারী ংিাটি কণয়ও এবং
ঢারপর অবার ঢৃ ঢীে পিটি কণয়ও। শুিুমাত্র িসঢপূরয়ডর ঘু সির কিয়ত্রআ ায়ব্রায়কলয়নর ঈয়েঔ
য়ঢ পায়র।
উদারণ

একট ক্ষবমান দুঘিটনাে শ্রী ুয়রয়লর মৃতুয ে। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথয়ক
৫০ ি টাকার ম্পূণি বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রদি ধ্য়র ক্রনো যাক,
১৫ ি টাকার িক্ষতপূরণট ংি করয়ত পায়রন।
আত্ম পরীিা 1
সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি বপ্রয়োক এওটি ঈোরড?
I.
II.
III.
IV.

রয়মল ূক্ষ্ম মুদ্রড জ্ঞান ঙা াআ এওটি ঘু সি স্বাির ওয়র
ময়ল ঘু সি স্বাির না ওরয় রয়মল ঢায়ও কময়র কফয়ব এমন হুমসও কেে
ময়য়লর ওাঙ কণয়ও ঘু সিয়ঢ স্বাির কপয়ঢ রয়মল ঢার কপলাোরী িমঢার বেবার ওয়র
ঘু সিয়ঢ ময়য়লর াির পাোর চনে রয়মল ভু  ঢণে প্রোন ওয়র

অত্ম পরীিা 2
সনম্নসসঔঢ সবওল্পগুসর ময়িে কওান বীমাটি রয়মল ওরয়ঢ পারয়ব না?
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I.
II.
III.
IV.

রয়ময়লর
রয়ময়লর
রয়ময়লর
রয়ময়লর

বাস
স্ত্রী
বেু
মাঢা-সপঢা

ারাংল


বীমা এওটি ঘু সিমূও ময়ছাঢা কযঔায়ন সবমাওৃ ঢ সপ্রসমোম সায়ব পসরসঘঢ এওটি মূে বা
সবয়বঘনার চনে সনসেস ি ছুাঁ সও সবরুয়ে অসণসও ুরিা প্রোন ওরয়ঢ ম্মঢ ে।



এওটি ওরোক্ট পয়ির ময়িে অআয়ন প্রয়োকয়যাকে এওটি ঘু সি।



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



প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
সবয়বঘনা
নুরূপ ঐওেমঢ,
বাি ম্মসঢ
পয়ির িমঢা
সবেবস্তুর তবিঢা

বীমা ওরেয়ক্টর ন্তকসঢ সবয়ল তবসলিে :
i. আঈবসরম ফাআসটচ,
ii. বীমায়যাকে স্বাণস,
iii. ্ভকাবে ওারড

প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
অআসন সবয়বঘনা
নুরূপ ঐওেমঢ
আঈবসরম ফাআসটচ
ঢোবলেও ঢণে
বীমায়যাকে স্বাণস
্ভকাবে ওারড
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আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II
বপ্রয়োয়কর ঈোরড  ময়ল ঘু সি স্বাির না ওরয় রয়মল ঢায়ও কময়র কফয়ব এমন হুমসও
কেো।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  III

রয়ময়লর তার বন্ধু র জীবয়নর উপর ক্রকায়না বীমায়যাগয স্বাথি ক্রনই তাই বীমা করয়ত পারয়ব না।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি তবি ওরোয়ক্টর কওান ঈপাোনটি সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ চস ঢ?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব এবং স্বীওৃ সঢ
সবয়বঘনা
বাি ম্মসঢ
ওন্টোয়ক্টর চনে পয়ির িমঢা

প্রশ্ন 2
_____________ ভু  সববৃসঢ য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ কযটি কওায়না প্রঢারডার ঈয়েলে ঙা াআ তঢসর ওরা
ে।
I.
II.
III.
IV.

সমণো বডসনা
বোন
প্রস্তাব
ঈপিাপনা

প্রশ্ন 3
________________ -এ পরািমূও ঈপায়ে ব প্রয়োক চস ঢ ণায়ও।
I.
II.
III.
IV.

প্রঢারডা
নুসঘঢ প্রভাব
েমন
ভু 

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি চীবন বীমা ঘু সি কিয়ত্র ঢে?
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I. কগুয়া কমৌসঔও ঘু সি, তবিভায়ব প্রয়োকয়যাকে নে
II. কগুয়া কমৌসঔও ঘু সি কযগুয়া তবিভায়ব প্রয়োকয়যাকে
III. কগুয়া ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রয়োচন নুযােী েুআ পয়ির (সবমাওারী এবং
বীমাওৃ ঢ) ময়িে ঘু সি
IV. কগুয়া বাসচ ঘু সির নুরূপ
প্রশ্ন 5
নীয়ঘর কওান এওটি ওরোয়ক্টর চনে এওটি যুসিপূডস সবয়বঘনা নে?
I.
II.
III.
IV.

ঝাওা
ম্পসত্ত
খু
োর

প্রশ্ন 6
নীয়ঘর কওান পিটি চীবন বীমা ঘু সিয়ঢ প্রয়বল কযাকে নে?
I.
II.
III.
IV.

বেবার মাসও
নাবাও
কৃবিূ
রওারী ওমসঘারী

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

বীমা প্রস্তাব ফয়মস স্বািে ংক্রান্ত বিা ম্পয়ওস সমণো বা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফয়মস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল না ওরা
এওটি বীমা প্রস্তাব ফয়মস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল ওরা
ময়ে সপ্রসমোম পসরয়লাি ওরা

প্রশ্ন 8
বীমায়যাকে স্বায়ণসর কিয়ত্র সনয়ঘর কওানটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

সপঢা ঢার পুয়ত্রর বীমা নীসঢ িড
স্বামী-স্ত্রীর এও পয়রর বীমা িড
বেু য়ের এও পয়রর বীমা িড
মাসওঢার ওমীয়ের ঈপর বীমা িড

প্রশ্ন 9
ওঔন চীবন বীমার কিয়ত্র বীমায়যাকে স্বাণস ঈপসিঢ ণাওা পসরাযস?
I. বীমা িয়ডর মে
II. োবী ওরার মে
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III. চীবন বীমার কিয়ত্র বীমায়যাকে স্বাণস প্রয়োচনীে
IV. ে পসস কওনার মে ণবা োবী ওরার মে
প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔঢ েৃয়লে মৃঢুের চনে ্ভকাবে ঔুাঁয়চ বার ওরুন?
চে কখা া কণয়ও পয় যাে এবং ঢাাঁর কমরুেণ্ড কভয়ঙ্গ যাে। ক পুয়র চয় পয় ণায়ও এবং
সনঈয়মাসনো য়ে যাে। ঢায়ও াপাঢায় ভসঢস ওরা ে এবং সনঈয়মাসনোর ওারয়ড ঢার মৃঢুে ে।
I.
II.
III.
IV.

সনঈয়মাসনো
ভাঙ্গা কমরুেণ্ড
কখা া কণয়ও পয়
য়স্ত্রাপঘার

যাো

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ চস ঢ, এওটি তবি ওরোয়ক্টর ঈপাোনটি  সবয়বঘনা।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
সমণো বডসন ভু  সববৃসঢ য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ কযটি কওায়না প্রঢারডার ঈয়েলে ঙা াআ তঢসর ওরা ে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
েময়ন পরািমূও ঈপায়ে ব প্রয়োক চস ঢ ণায়ও।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III
চীবন বীমা ঘু সি  ভারঢীে ঘু সি অআন, ১৮৭২-এর প্রয়োচন নুযােী েুআ পয়ির (সবমাওারী
এবং বীমাওৃ ঢ) ময়িে ঘু সি।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
খু এওটি ওরোয়ক্টর চনে এওটি যুসিপূডস সবয়বঘনা নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  II.
নাবাওরা চীবন বীমা ঘু সিয়ঢ প্রয়বল কযাকে নে।
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উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা প্রস্তাব ফয়মস পসরসঘঢ গুরুত্বপূডস খঝনা প্রওাল ওরা ‚আঈবসরম ফাআসটচ‛ ঢত্ত্ব প্রেলসন ওয়র।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  III.
বেু রা কওান বীমায়যাকে স্বাণস ঈপসিঢ না ণাওার চনে নে ওায়রা বীমা িড ওরয়ঢ পায়র না।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার কিয়ত্র বীমা িড মে বীমায়যাকে কওায়না স্বাণস ণাওয়ঢ য়ব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

ক্রঘা়িা ক্রথয়ক পয়়ি যাোই অজয়ের মৃতুযর জনয ম্ভাবয কারণ।
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িোে 2
চীবনবীমা
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অধ্যাে 6
জীবন বীমায়ত ক্ষক জক্ষ়িত
অধ্যাে ভূক্ষমকা
বীমাে ঘারটি েৃসিভসঙ্গ চস ঢ





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

এআ চীবন বীমা তবসলিেগুস পরীিা ওরা যাও। এআ িোয়ে ঈপয়রাি চীবন বীমা ংক্রান্ত
সবসভন্ন ঈপাোয়নর ংসিপ্ত বডসন ওরা য়ব।
ক্ষলিণ ফাফ

A. চীবনবীমা বেবা – ামিী, মানুয়র চীবয়নর মূে, ভাকাভাসক
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A. জীবনবীমা বযবা – ামিী, মানুয়র জীবয়নর জীবনবীমা বযবা – ামিী, মানুয়র

জীবয়নর

1. ম্পক্ষি – মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ)
অমরা আসঢময়িেআ কেয়ঔসঙ ম্পে এও িরয়নর ম্পসত্ত কযটি মূে বা সবসনয়োয়ক াভ ঈৎপােন ওয়র।
সিওাংল ম্পসত্তর মান ুসনসেস ি অসণসও পে দ্বারা পসরমাপ ওরা ে। এওআভায়ব িসঢর পসরমাড
পসরমাপ ওরা যাে।
উদারণ
যঔন এওটি কাস েূখসঝনার ম্মুঔীন ে িসঢর পসরমাড ৫০,০০০ ঝাওা নুমান ওরা ে।বীমা
মাসয়ও এআ িসঢর চনে িসঢপূরড কেয়ব।
কওায়না বেসি মারা ককয় অমরা িসঢর পসরমাড সও ভায়ব নুমান ওসর?

তার ক্রযাগযতা ৫০,০০০ টাকা না ৫,০০,০০০ টাকা?
ঈপয়র ঈয়েসঔঢ প্রয়শ্নর ঈত্তর এওচন প্রসঢসনসিয়ও সেয়ঢ ে যঔন ক ঢার িায়ওর য়ঙ্গ কেঔা
ওরয়বন। িায়ওর ওঢ বীমা সনিসারড য়ব ঢার ুপাসরল এআ প্রসঢসনসির ঈপর সনভস র ওয়র। এঝা
অয় এওটি প্রণম পাঞ যা এওচন চীবন বীমা প্রসঢসনসিয়ও বলেআ সলঔয়ঢ য়ব।
ভাকেক্রয়ম, প্রাে ত্তর বঙর অয়ক িোপও হুবনার প্রওাসলঢ এওটি পসরমাপ অমায়ের ওায়ঙ অয়ঙ।
এআ পসরমাপ, মানব জীবন মূয (এইচএক্ষভ) সায়ব পসরসঘঢ এবং সবেবোপী বেবহৃঢ ে।
এআঘএসভ িারডা মানুয়র চীবনয়ও এও প্রওায়রর ম্পসত্ত বা ম্পে যা অে ঈপাচসন এমন সয়য়ব
সবয়বঘনা ওয়র। এআভায়ব এওটি বেসির প্রঢোসলঢ সনঝ ভসবেয়ঢ অয়ের ঈপর সভসত্ত ওয়র মানব
চীবয়নর মান পসরমাপ ওয়র। সনঝ অয়ের মায়ন এওচন বেসি ভসবেয়ঢ প্রসঢ বঙর যা ঈপাচসয়নর
অলা ওয়র, ঢার কণয়ও সনচস্ব বেয়ের চনে যা
পসরমান ণস বাে যায়ব। এটি, ঈপাচসনওারী
ওায় মারা ককয় এওটি পসরবার ণসননসঢও সেও কণয়ও ওঢঝা িসঢিস্ত য়ব, ঢা সনয়েস ল ওয়র।
এআ ঈপাচসনগুস মূিনী ে, ঢায়ের ঙায় র এওটি ঈপযুি ুয়ের ার বেবার ওয়র।
এআঘএসভ পসরমায়পর এওটি চ প্রঘসঢ সনেম বা ঈপাে অয়ঙ। একট পক্ষরবার যা বাক্ষি ক আে
প্রতযালা কয়র তা ক্ষবভি করা ে অজিন করা ুয়দর ায়রর য়ে, উপাজিনকারী জীক্ষবত না
থাকয়।
উদারণ
শ্রী রাচন ১,২০,০০০ ঝাওা প্রয়ঢেও বঙর ঈপাচসন ওয়রন এবং সঢসন সনয়চ ২৪,০০০ ঝাওা ঔরঘ
ওয়রন।
ঢার ওা মৃঢুেয়ঢ ঢার পসরবার সনঝ ঈপাচসন ারায়ব বঙয়র ৯৬,০০০ ঝাওা।
িয়র কনো যাও ুয়ের ার ৮ লঢাংল ( ০.০৮ সয়য়ব প্রওাল ওরা ে)

এইচএক্ষভ = ৯৬০০০ / ০.০৮ = ১২,০০,০০০ টাকা
এআঘএসভ ম্পূডস ুরিার চনে এওচয়নর ওঢ বীমা প্রয়োচন ঢা সনিসারড ওরয়ঢ াাযে ওয়র। এটি
অমায়ের উধ্বস ীমা সঢক্রম ওয়র, যা চীবন বীমার নুমান ওরা য়ব, বয় কেে।
99

ািারডভায়ব, অমরা বয়ঢ পাসর বীমার পসরমান এওচয়নর বাসসও অয়ের ১০ কণয়ও ১৫ গুড য়ঢ
য়ব। ঈপয়রাি ঈোরয়ড, এওচয়নর য়ন্ন চানা ঈসঘঢ যসে শ্রী রাচন ২ কওাটি ঝাওার বীমা ঘাে
এর যঔন ঈপাচসন বঙয়র মাত্র ১.২ ি ঝাওা। বীমার প্রওৃ ঢ পসরমাড কওনা বলেআ এওচয়নর
ামণস এবং ওঢঝা বীমা সওনয়ঢ ঘান ঢার ঈপর সনভস র ওরয়ব।
2. ঝুঁু ক্ষক
অমরা ঈপয়র কযমন কেয়ঔসঙ, চীবন বীমা কআ মি ছুাঁ সও খঝনা সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র যা
ধ্বং বা এওটি ম্পে সয়য়ব মানুয়র চীবয়নর মূে হ্রা ওয়র। সঢন িরয়নর পসরসিসঢয়ঢ এমন
িসঢ য়ঢ পায়র। ঢারা সবয়লভায়ব ািারড মানু যার ম্মুঔীন ে ঢা ম্পসওস ঢ।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : সবয়লভায়ব ািারড মানু যার ম্মুঔীন ে ঢা ম্পসওস ঢ

নেসেয়ও ািারড বীমা ািারডঢ কআ ব ছুাঁ সও কযগুয়া ম্পসত্ত প্রভাসবঢ ওয়র – কযমন অগুন,
মুয়দ্র পডে্ভকায়রর িসঢ, ঘু সর এবং টাওাসঢর এবং কমাঝর েুখসঝনার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ। ঢারা কআ
মস্ত খঝনা কযগুয়ায়ঢ নাম এবং বেবাসেও ুনায়মর িসঢ য়ঢ পায়র ঢা পূরড ওয়র।
বয়লয় এমন ছুাঁ সও এওচন বেসিয়ও প্রভাসবঢ ওরয়ঢ পায়র। এয়ও বেসিকঢ ছুাঁ সও বা ে,
এগুয়া ািারড বীমা দ্বারা পূরড য়ঢ পায়র।
উদারণ

দুঘিটনা ক্ষবমা যা একট দুঘিটনার কারয়ণ ভু িয়ভাগী িক্ষতর ক্রথয়ক রিা কয়র।
a) ঠিক ক্ষকভায়ব জীবন বীমা াধ্ারণ বীমা ক্রথয়ক পৃথক?
াধ্ারণ বীমা
জীবন বীমা
িক্ষতপূরণ: বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বায়ে, চীবন বীমা নীসঢ অোন ঘু সি।
ািারড বীমা নীসঢ ািারডঢ িসঢপূরড ঘু সি।
িসঢপূরড মায়ন  কয অগুয়নর মঢ এওটি
খঝনা ংখঝয়নর পয়র, সবমাওৃ ঢ বেসি িসঢর
ঠিও পসরমাড মূোেন ওরয়ঢ পায়রন এবং
শুিুমাত্র িসঢর পসরমাড িসঢপূরড বন ওয়র
– ঢার ওম বা কবসল নে।
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এটি চীবন বীমায়ঢ ্ভকব নে। মৃঢুের খঝনাে
ুসবিার পসরমাড শুরুয়ঢ, ঘু সি কঔার মে,
সনয়চয়ওআ সির ওরয়ঢ ে।
চীবন বীমা পসস ঢাআ ওঔন ওঔন
জীবন বীমা চু ক্ষি নায়ম পসরসঘঢ। এওটি
অেস্ত ে ঢার মৃঢুের পর বীমাওৃ য়ঢর
ময়নানীঢ বেসি বা ুসবিায়ভাকীয়ও কেো ে।
অক্ষনশ্চেতা: ািারড বীমা ঘু সিয়ঢ, ুরিার
সবরুয়ে কয ছুাঁ সও খঝনাটি সনসশ্চঢ। এওটি
বাস
অগুয়নর িায় প য়ব বা এওটি কা ী
েুখসঝনা ম্মঔীন য়ব সওনা কওঈ সনসশ্চঢভায়ব
বয়ঢ পায়র না।

চীবন বীমার কিয়ত্র মৃঢুে খঝনাটি খঝয়ব সওনা
ক সনয়ে কওায়না প্রশ্নআ কনআ।এওচন বেসির
চয়ন্মর য়ঙ্গআ মৃঢুে সনশ্চঢ। ক্রযট অক্ষনক্ষশ্চত
ক্রট  মৃতুযর মে। চীবন বীমা ঢাআ
ওা মৃঢুের ছুাঁ সওর চনে মস্ত রওয়মর
ুরিা প্রোন ওয়র।

ম্ভাবনা বৃক্ষদ্ধ: ািারড বীমায়ঢ অগুন বা চীবন বীমার কিয়ত্র মৃঢুের ্ভকাবনা বেয়র
ভূ সমওম্প চাঢীে সবপয়ের কিয়ত্র, খঝনা খঝার ায়ণ ায়ণ বৃা্সে পাে।
্ভকাবনা ময়ের ায়ণ ায়ণ বৃসে পাে না।
b) জীবন বীমার ঝুঁু ক্ষক প্রকৃক্ষত
কযয়ঢু মৃঢুে বে ম্পসওস ঢ ঢার মায়ন সনম্ন সপ্রসমোম ঢরুডয়ের চনে এবং ঈচ্চ সপ্রসমোম বেস্ক
মানুয়র চনে সভযুি ওরা ে। এওটি ফ  যারা বেস্ক সওন্তু ভা স্বায়িের সিওাসর
ঢারা প্রঢোার ওরা সেয়ওআ ছুাঁ য়ওয়ঙ কযঔায়ন ুি েেরা প্রওল্প রয়েয়ঙন। ফয় বীমা কওাম্পাসন
গুরুঢর মোর ম্মুঔীন ে। ঢারা োন ওয়র এমন ঘু সির সবওাল যার সপ্রসমোম বেসি
দ্বারা ারা চীবন বন এবং ঢঃপর পসরয়লািন ওরয়ঢ পায়র। এটি সপ্রসমোম স্তয়রর ঈন্নেয়নর
সেয়ও সনয়ে যাে।
3. স্তর ক্ষপ্রক্ষমোম
গুরুত্বপূণি
স্তর সপ্রসমোম  কআ সির সপ্রসমোম কযটি বেয়র য়ঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু ঘু সির ম্পূডস ময়ে
সবঘ ণাওয়ব।

এর মায়ন  কয এআ বঙয়র ংকৃীঢ সপ্রসমোম, এআ মে মৃয়ঢর চনে োসব ওরা মূয়ের কঘয়ে কবলী
য়ব, যঔন পরবঢী বৎয়রর সপ্রসমোম কবলী বেয় মৃঢুের চনে োসব পূরয়নর মূয়ের কঘয়ে ওম
য়ব। স্তর সপ্রসমোম  ঈভয়ের ক । এর ণস  প্রারস্ভকও বেয়র বা সঢ সপ্রসমোম পরবঢী
বেয়র সপ্রসমোয়মর খাঝসঢ িসঢপূরড ওয়র।
স্তর সপ্রসমোম তবসলিে সনয়ঘ বোঔো ওরা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্তর ক্ষপ্রক্ষমোম

স্তর সপ্রসমোয়মর এঙা া ণস , চীবন বীমা ঘু সি, ািারডঢ যা ১০, ২০ বা অয়রা য়নও
বঙর ঘাায়নার চনে কয েীখস কমোেী বীমা ঘু সি। নে সেয়ও ািারড বীমা ািারডঢ স্বল্পয়মোেী
এবং প্রসঢ বঙর কল য়ে যাে।
গুরুত্বপূণি

চু ক্ষির প্রথম বছর ংগৃীত ক্ষপ্রক্ষমোম তার পক্ষক্ষধ্ারীয়দর ুক্ষবধ্ার জনয বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর দ্বারা
ক্ষবনযা করা ে। ংগৃীত মূযয়ক “ংরক্ষিত” বা ে। একট বীমা ক্রকাম্পানী ক্ষবমাকৃ য়তর
ভক্ষবযৎ বাধ্যবাধ্কতা পূরয়ণর জনয এই ংরিণ রায়খ।অক্ষতক্ষরি মূয “জীবন পুুঁক্ষজ” নায়ম একট
পুুঁক্ষজ ততরী কয়র। জীবন ক্ষবমাকৃ তরা এই তক্ষব ক্ষবক্ষনয়োগ কয়র এবং ুদ উপাজিন কয়র.
a) স্তর ক্ষপ্রক্ষমোয়মর উপাদান
স্তর সপ্রসমোয়মর েুটি ঈপাোন।
ii. প্রণমটি পসরসঘঢ লতি বা ুরিা উপাদান সায়ব, ছুাঁ সওর ঔরয়ঘর চনে সপ্রসমোয়মর কয
ংলটি অয় প্রয়োচন।
iii. সদ্বঢীেটি নগদ মূয উপাদান সায়ব পসরসঘঢ। এঝা পসসিারীয়ের চমা ওরা বা সঢ
ঝাওা দ্বারা কঠিঢ। এঝা ঞ্চে ঈপাোন কঞন ওয়র।
এর ণস  প্রাে মস্ত চীবন বীমা নীসঢ ুরিা এবং ঞ্চয়ের এওটি সমিড। সপ্রসমোম কবলী নকে
মূে ঈপাোন, অয়রা ঞ্চে সভসত্তও বীমা নীসঢ সায়ব সবয়বসঘঢ ে।
4. ঝুঁু ক্ষক ভাগাভাক্ষগর নীক্ষত
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস ঘু সিসভসত্তও অসণসও
পসসিারীয়ের প্রয়েে ুসবিাগুস প্রােআ ঘু সিমূও
কপনলন ঐসঢেকঢভায়ব ক্রে ওরা ে, বসওঙু র
কয় য়ঞ, কযভায়ব ঘু সি কঠিঢ ে এবং সওঙু

প্রসঢষ্ঠান সায়ব কিডীবে ওরা য়েয়ঙ।এর ণস
কোরান্টী অওায়র িড ওরা ে।চীবন বীমা এবং
উয়িস, অসণসও সনরাপত্তা ঈপসব্ধ ওয়র।এআ সনরাপত্তা
ুরিা তঢরী ওরা ে বীমা পসরয়লায়ির বিান
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অয়ঙ সওনা ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে সনসমসঢ ে, ঢার ফ সয়য়ব। কঞন তঢরী ে ভাকাভাসক বা
পুসং নীসঢর অয়বেন কণয়ও।
ভাগাভাক্ষগ অসণসও বাচায়রর ছুাঁ সও ওমায়নার এওটি গুরুত্বপূডস ঈপাে, নোনে বহুমুঔীঢা ে। েুটি
কমৌসওভায়ব সভন্ন।
বহুমুখীতা

ভাগাভাক্ষগ

বহুমুঔীঢার িীয়ন পুাঁসচ সবসভন্ন ম্পয়ে ভাকাভাসক বা পুসং-এ, সবসভন্ন বেসির পুাঁসচ
সবস্তাসরঢ ণায়ও (সবসভন্ন ছু স য়ঢ সটম রাঔা)।
এওসত্রঢ ওরা ে (ব সটম এওআ ছু স য়ঢ
রাঔা)।
বহুমুঔীঢায়ঢ
এওটি ঈত্
কণয়ও
য়নও ভাকাভাসকয়ঢ য়নও ঈত্ কণয়ও
কন্তবেিয় প্রবাসঢ ে এমন পুসাঁ চ ণায়ও।
প্রবাসঢ ে এমন পুাঁসচ ণায়ও।

এওটিয়ঢ

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : ভাগাভাক্ষগ
ভাকাভাসক (পুাঁসচ য়নও ঈৎ কণয়ও এও চােকাে এওসত্রঢ ে)

ভাকাভাসক বা পুসং নীসঢ চীবন বীমায়ঢ েুটি সনসেস ি ভূ সমওা পান ওয়র।
i.

প্রণমঢঃ এর ভূ সমওা  অকা মৃতুযর ফয় উদ্ভূত অথি ননক্ষতক িক্ষতর ক্ষবরুয়দ্ধ ুরিা
প্রদান করা। এআ িসঢ যারা চীবন বীমা ঘু সির ময়িে প্রয়বল ওয়র কয পুাঁসচ োন ওয়র,
ঢার ঈয়েয়লের মািেয়ম বন ওরা ে ।

ii. পুসং নীসঢ ছুাঁ সও মৃঢুের ছুাঁ সও বসভূস ঢ। এঝা পুসং  অসণসও ছুাঁ সও য়ঙ্গ চস ঢ। এটি
সচসঢ ে সপ্রসমোয়মর পুসং দ্বারা, পুাঁসচ এবং নোনে বেসি দ্বারা েঝমুূয়ঢস সবসভন্ন প্রওার
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ঘু সির অনুসঙ্গও ছুাঁ সওর ফস্বরূপ এবং সনসশ্চঢ ওরা যায়ঢ এটি সবসভন্ন প্রচয়ন্মর
পসসিারীয়ের মিে পুসং-এর বোপার। এআ পুসং-এর ফাফ  কঘিা এবং চীবন
সবমাওৃ ঢয়ের ভা-মন্ন মে চুয় সনছসঞ্ঝাঝভায়ব কফরয়ঢর সভন্ন ার (সভন্ন কবানা)
সেয়ঢ িম ে।

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

চীবন বীমার কল ংলটি ঘু সি। এর ঢাত্পযস অেস্ত মাু ে। এআ েটি ঘু সিবেভায়ব সনসশ্চঢ,
চীবন বীমায়ও আক্ষথিক ক্ষনরাপিার একট মাধ্যম তঢরী ওয়র। চীবন বীমা কয ওয়ঞার সনেন্ত্রড এবং
ওয়ঞার ঢত্ত্বাবিায়নর সবে প্রসঢশ্রুসঢর ঈপাোন ঢা কবাছাে।
চীবন বীমাওৃ ঢয়ের বেবা কঔার চনে এওটি লঢস সায়ব ংসবসিবে মচুে বচাে রাঔার প্রয়োচন
ে। ঢায়ের েয়য়ঢা পুাঁসচর সবসনয়োক সনেন্ত্রয়ডর সবসভন্ন লঢস অয়ঙ, ঢারা ঢায়ের সপ্রসমোম পযসাপ্ত
য়ব ঢা সনসশ্চঢ ওয়র এবং ঢারা পসসিারীয়ের ঝাওা সওভায়ব বেে ওরয়ঢ পারয়বন ঢা সনেসন্ত্রঢ
সনেম য়ঢ পায়র।
একট মূ প্রশ্ন, প্রােলই ক্ষবতক্ষকিত ক্রয, অনযানয আক্ষথিক াধ্নপয়ত্রর তু াে পক্ষক্ষধ্ারীয়দর ক্রয
ুক্ষবধ্া ক্রদো য়ে ক্রট যয়থষ্ট ক্ষকনা। অময়ের বলেআ ময়ন রাঔয়ঢ য়ব, চীবন বীমা ঘু সি ছুাঁ সও
পূরড এবং ঞ্চে ঈপাোন ঈভয়ের য়ঙ্গ চস ঢ। এটি অসণসও বাচায়র নোনে পডে মঢ এওটি
অসণসও পডে কয় কঢায়। চীবন বীমা অয় ওম ুরিা পডে এবং ম্পে িারড অয়রা বৃৎ
ঈপাে।
এওটি ঔাাঁটি লঢস বীমার মিেঔায়ন পাণসওে ওরা প্রয়োচন, কযটি শুিুমাত্র মৃঢুের ুসবিা প্রোন ওয়র
এবং ঞ্চে পসরওল্পনা যার ময়িে বৃৎ নকে মূে বা ঞ্চে ঈপাোন অয়ঙ। কযঔায়ন পয়ররটিয়ঢ ওম
সপ্রসমোম, পরবঢীওায় কবল ব এবং এওটি বেসির ঞ্চে এওটি ঈয়েঔয়যাকে ংল কঞন ওরয়ঢ
পায়র। এর ণস  এআ নকে মূয়ের এওটি ব
ঔরয়ঘর ুয়যাক অয়ঙ। 'ুয়যাক ঔরঘ' এআ
পসরভাাটির, মূে যা এওচনয়ও বন ওরয়ঢ ে ুয়যাক সয়য়ব নোনে চােকাে ণস িাপন ঢোক
ওয়র, ঢা কবাছাে।
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অয় প্রঘসঢ চীবন বীমা ঞ্চে ঘু সি কয প্রিান ঘোয়য়ঞ্জর ম্মুঔীন ে কটি "লঢস কওনা এবং
নেত্র সবসনয়োয়কর পাণসওে"-এআ সবঢয়ওস র ফাফ। মূঢঃ এটি সবঢসওস ঢ কয বীমা কওাম্পানীর কণয়ও
শুিুমাত্র ঝামস বীমা ক্রে ওরা ভায়া এবং বাসও সপ্রসমোম নে ংিা, যা য়নও কবলী কফরঢ কেে
কঔায়ন সবসনয়োক ওরা ঈসঘঢ।
প্রঙ্গঢ ঈন্নঢ এবং প্রণাকঢ নকে মূে বীমা ঘু সির সবরুয়ে ঢওসটি এঔায়ন সবয়বসঘঢ য়ঢ পায়র।
a) উপকাক্ষরতা
i.

এঝা ঐসঢাসওভায়ব প্রমাসডঢ য়েয়ঙ এটি একট ক্ষনরাপদ এবং ুরক্ষিত ক্ষবক্ষনয়োগ য়ঢ
পায়র। ঢার নকে মান বসসনম্ন ার প্রসঢশ্রুসঢ কেে কযটি ঘু সি মেওায়র য়ঙ্গ বৃসে য়ঢ
পায়র।

ii. সপ্রসমোম প্রোয়নর সনেমানুবসঢস ঢা এওচয়নর ঞ্চে বািেঢামূও পসরওল্পনা এবং এওটি
পক্ষরত্রাতার প্রয়োজন লৃঙ্খা রবরা ওরা ে।
iii. সবমাওৃ ঢ সবসনয়োক বেবিাপনার যত্ন কনে এবং এআ োসেত্ব কণয়ও বযক্ষিয়ক মুি কয়র।
iv. এটি রূপান্তরণয়যাগয। বীমাওৃ ঢ এওটি ঊড সনয়ঢ বা নীসঢ অত্মমপসড:
ময়িে এটি রূপান্তর ওরয়ঢ পায়রন.

এআভায়ব নকে

v. ঈভে নকে মূে িরন চীবন বীমা এবং বাসসও বৃসত্ত সওঙু আেকর ুক্ষবধ্া কভাক ওরয়ঢ
পায়র।
vi. এটি ঊডোঢায়ের োসব কণয়ও সনরাপে য়ঢ পায়র, ািারডঢ বীমাওৃ য়ঢর কেঈসো বা মৃঢুে
খঝয়।
b) অুক্ষবধ্া
i.

য়পিাওৃ ঢ সিসঢলী অয়ের য়ঙ্গ এওটি ঈপওরড সায়ব মস্ত সির অে সবসনয়োয়কর
ঈপর মুদ্রাফীসঢ িে প্রভায়বর সলওার ে।

ii. ঈচ্চ ের এবং চীবন বীমা নীসঢর নোনে প্রাণসমও ঔরঘ, অয়কর বঙয়রর সঞ্চঢ য়ণসর
পসরমাড ওসময়ে কেে।
iii. ঈৎপােন, যসে ঙ্গীওারবে, েঢ নোনে অসণসও বাচায়রর কঘয়ে েঢ ওম য়ঢ পায়র।
ওম ঈৎপােন কট্রট বয়ের ফাফ, এঙা া ছুাঁ সও ওসময়ে কেে।

অত্ম পরীিা

1

সওভায়ব বহুমুঔীওরড অসণসও বাচায়রর ছুাঁ সও ওমাে?
I.
II.
III.
IV.

সবসভন্ন ঈৎ কণয়ও পুসাঁ চ ংি এবং এও চােকাে ঢায়ের সবসনয়োক
সবসভন্ন কিডীর ম্পসত্তর চুয় পুাঁসচ সবসনয়োক
সবসনয়োয়কর ময়িে মে পাণসওে বচাে রাঔা
সনরাপে ম্পয়ের সবসনয়োক
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ারাংল
a) ম্পে এও িরয়নর ম্পসত্তর যা মূে বা সবসনয়োয়ক াভ ঈৎপােন ওয়র।
b) এআঘএসভ িারডা মানুয়র চীবনয়ও ঈপাচসন ওয়র এমন এও প্রওায়রর ম্পসত্ত বা ম্পে সয়য়ব
সবয়বঘনা ওয়র। এটি এওচয়নর প্রঢোসলঢ সনঝ ভসবেঢ অয়ের ঈপর সভসত্ত ওয়র মানব চীবয়নর
মান পসরমাপ ওয়র।
c) স্তর সপ্রসমোম এমন এওটি সির সপ্রসমোম যা বেয়র য়ঙ্গ বৃসে পাে না সওন্তু মস্ত ঘু সি
ময়ের সির ণায়ও।
d) অসণসও বাচায়রর ছুাঁ সও ওমায়ঢ ভাকাভাসক গুরুত্বপূডস ঈপাে, নোনে বহুমুঔী ে।
e) একট জীবন বীমা চু ক্ষির প্রক্ষতশ্রুক্ষত উপাদান ুক্ষচত কয়র জীবন বীমা কয়ঠার ক্ষনেন্ত্রণ এবং

কয়ঠার তত্ত্বাবধ্ায়ন ক্ষবে।
প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.

ম্পে
মানব চীবয়নর মূে
স্তর প্রসমোম
ভাকাভাসক
বহুমুঔীঢা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি  ঔ।

বহুমুখীকরণ ক্ষবক্ষভন্ন ম্পক্ষির ক্রশ্রণী জুয়়ি ক্ষবক্ষনয়োগ ছক্ষ়িয়ে আক্ষথিক বাজায়রর ঝুঁু ক্ষক কমায়নার
কাজ করয়ব.
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনয়ঘর কওানটি চীবন বীমা বেবার ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

ম্পে
ছুাঁ সও
ভাকাভাসকর নীসঢ
ভঢুস সও
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প্রশ্ন 2
কও এআঘএসভ িারডার ঈদ্ভাবন ওয়রয়ঙন ?
I.
II.
III.
IV.

ট. মাটিসন ুণার সওং
োয়রন বায়ফ
প্র. হুবনার
চচস র

প্রশ্ন 3
সনয়ঘ ঈসেসঔঢ কওান বীমা পসরওল্পনায়ঢ নুেনঢম বা কওায়না ঞ্চে ঈপাোয়নর পসরমাড কনআ?
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢ কওানটি ম্পে সয়য়ব ূসঘঢ ওরা যায়ব না?
I.
II.
III.
IV.

কাস
মানব চীবন
বােু
বাস

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

ঔুব ল্প বেয় মৃঢুে
ঔুব ঢা াঢাস মৃঢুে
প্রাওৃ সঢও িে-িসঢ
িমভায়ব কবাঁয়ঘ ণাওা

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

ািারড
ািারড
ািারড
ািারড

বীমা নীসঢ  অোন ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি
বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি কযঔান চীবন বীমা নীসঢ  অোন ঘু সি
বীমার কিয়ত্র ছুাঁ সও খঝনা সবরুয়ে ুরিা সনসেস ি
বীমা কিয়ত্র ছুাঁ সও খঝনা সনসশ্চঢভায়ব ময়ের য়ঙ্গ বৃসে পাে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔঢ পেসঢ ময়িে কওানটি এওচন বেসি প্রয়োচনীে বীমা সনিসারড ওরয়ঢ াাযে ওরার চনে
এওটি প্রণাকঢ পেসঢ?
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I.
II.
III.
IV.

মানুয়র ণসননসঢও মূে
চীবন কমোসে সববৃসঢ
মানব চীবয়নর মূে
ভসবেৎ চীবয়নর মূে

প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ কওানটি বেস্ক মানুয়র ঢু নাে ল্প বেীয়ের ওম চীবন বীমা সপ্রসমোম সভযুি ওরার
চনে বয়ঘয়ে ঈপযুি বোঔো?
I.
II.
III.
IV.

কবলীরভাক ল্প বেীরা সনভস রলী
এওচন বেস্ক মানুয়ের কবলী ঝাওা কেোর ামণস অয়ঙ।
মৃঢে বেয়র য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ
মৃঢুে বেয়র ায়ণ সবপরীঢভায়ব ম্পসওস ঢ

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

সনরাপে এবং ুরসিঢ সবসনয়োক
ংরিড লৃঙ্খা ন্তভূস ি
ওম ঈৎপােন
অেওর ুসবিা

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

সফরঢ মুদ্রাফীসঢ বিয়ের প্রভায়বর সবে
পূা্বসবঢী বঙর ওম ঞ্চে
ওম ঈৎপােন
ুরসিঢ সবসনয়োক

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  খ।
চীবন বীমা বেবার ঈপাোয়ন ম্পে, ছুাঁ সও, ভাকাভাসক নীসঢ এবং চীবন বীমা ঘু সি ন্তভুস ি।
ভঢুস সও চীবন বীমা বেবার এওটি ঈপাোন নে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  ক।
িোপও হুবনার মানব চীবন মূে (এআঘএসভ) িারডার ঈদ্ভাবন ওয়রয়ঙন।
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উির 3
ঠিও সবওল্পটি  ও।
ঝামস বীমার য়ঙ্গ কসভং ঈপাোন ম্পসওস ঢ নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  ক।
বােু এওটি ম্পে সয়য়ব কিডীওরড / বা ওরা যায়ব না।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ক।
প্রাওৃ সঢও িে-িসঢ এওটি প্রপঞ্চ এবং এওটি ছুাঁ সও নে।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ঔ।
চীবন বীমা নীসঢ অোন ঘু সি যঔন ািারড বীমা নীসঢ  িসঢপূরড ঘু সি।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মানব চীবন মূে এওটি পৃণও প্রয়োচনীে বীমা পসরমাড সনরূপড ওরার এওটি পেসঢ।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  ক।
মৃঢুেওা বেয়র য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ এবং ঢরুড বেসি যায়ের মৃঢুের ্ভকাবনা ওম ঢায়ের ওম সপ্রসমোম
সভযুি ওরা ে বেস্ক বেসিয়ের ঢু নাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  ক।
ওম ঈৎপােন নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবয়ি।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  খ।
সনরাপে সবসনয়োক নকে মূে বীমা ঘু সির এওটি ুসবিা।
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7
আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা
অধ্যাে ভূক্ষমকা
পূবসবঢী িোেগুসয়ঢ অমরা অয়াঘনা ওয়রসঙ চীবন বীমার ায়ণ সও চস ঢ ণায়ও এবং অসণসও
ুরিা প্রোয়ন ঢার সও ভূ সমওা।. ‘সনরাপত্তা’ বেসির ঈয়দ্বক, যারা বঢস মান  ভসবেয়ঢর সবসভন্ন
ঘাসো পূরয়ডর চনে ঢায়ের অে  ম্পে বরাে ওরয়ঢ ঘাে। চীবন বীমায়ও এআভায়ব "বেসিকঢ
অসণসও পসরওল্পনা"-র বৃত্তর কপ্রিাপয়ঝ বুছয়ঢ য়ব। এআ িোয়ের ঈয়েলে  অসণসও পসরওল্পনা
সবে ূঘনা ওরা।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. অসণসও পসরওল্পনা এবং বেসিকঢ চীবন ঘক্র
B. অসণসও পসরওল্পনার ভূ সমওা
C. অসণসও পসরওল্পনা- প্রওার
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A. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনা এবং বযক্ষিগত জীবন চে
1. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা ক্ষক?
অমরা সিওাংলআ চীবয়নর এওটি প্রিান ংল বেে ওসর ণস ঈপাচসন ওরয়ঢ। এআ ঝাওা অমায়ের
সওভায়ব ওায়চ াকায়না কযয়ঢ পায়র কঝা সবয়বঘনা শুরু ওরার এঝা ঈপযুি মে নে? অসণসও
পসরওল্পনা এআ ঈয়েলে চসয়নর এওটি বুসেমান ঈপাে। সওঙু ংজ্ঞা পরীিা ওরা যাও:
ংজ্ঞা
i.

অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যা, এওচয়নর চীবয়নরর িে সঘসহ্নঢ ওরয়ঢ, সঘসহ্নঢ িেয়ও
অসণসও য়িে পসরডঢ ওরয়ঢ এবং এওচয়নর পুাঁসচয়ও পসরঘানা ওয়র কযটি ঢার িে চসন
ওরয়ঢ াাযে ওয়র।

ii. অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো যার মািেয়ম এওচন ঢাাঁর চীবয়ন প্রঢোসলঢ এবং ভাসবঢ
ঘাসো পূরয়ডর এওটি করাটমোপ ঘাঝস তঢরী ওরয়ঢ পায়রন। এটি এওচয়নর সনঝ মূে সনিসারয়ড,
ভসবেয়ঢর অনুমাসনও অসণসও ঘাসোর সাব, এবং ঠিও বেবিাপনার মািেয়ম অসণসও ঘাসো
পূরয়ডর ওায়চ চস ঢ।
iii. অসণসও পসরওল্পনা এওচয়নর িে এবং অওাঙ্খার বাস্তয়ব পসরডঢ ওরার চনে বেবিা িড
ওয়র।
iv. অসণসও পসরওল্পনা, এওচয়নর বঢস মান  ভসবেঢ ঘাসো, এওচয়নর বেসিকঢ ছুাঁ সও পসরয়ঔ
এবং এওচয়নর অে য়পসিঢ ঘাসো পূরয়ডর এওটি করাটমোয়পর নওলা তঢরী ওরার চনে
সবয়বঘনা ওয়র।

অসণসও পসরওল্পনা ওম ঈয়দ্বয়ক এওটি চীবন সনমসায়ড ঢেন্ত গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র। ঢওস
পসরওল্পনা অপনার িাসিওার িাযস ওরয়ঢ এবং অপনার সবসভন্ন িে চসন ওরয়ঢ ঝভায়ব
ওাচ ওরয়ঢ াাযে ওয়র।
ক্ররখাক্ষচত্র 1: য়িযর প্রকারয়ভদ

i.

এআ িেগুয়া স্বল্পয়মোদী য়ঢ পায়র: এওটি এসসট টিসভ কঝ কওনা ণবা এওটি
পসরবায়রর ঙু টি ওাঝায়না
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ii. ঢারা মাঝারীয়মোদী য়ঢ পায়র: এওটি বাস

কওনা বা সবয়েয়ল বওাল চাপন

iii. দীঘি য়মোদী য়িে ন্তভুস ি য়ঢ পায়র: সলিা, এওটি ন্তায়নর সববা বা বয়রর প্রস্তুসঢ
2. বযক্ষির জীবনচে
ঈআসোম কলক্সপীোর বয়য়ঙন সবে এওটি মঞ্চ। এওচন বেসির চয়ন্মর সেন কণয়ও ঢারাঁ মৃঢুের সেন
পযসন্ত ক চীবয়নর সবসভন্ন ময়ঞ্চর সভঢর সেয়ে যাে, কযঔায়ন সঢসন ক্রমােয়ে সবসভন্ন ঘসরয়ত্র সভনে
ওরয়বন বয় অলা ওরা ে- সলিাণী, ঈপাচসও, ঙ্গী, সপঢা বা মাঢা সয়য়ব,
প্রোনওারী
সয়য়ব, ন্তান যঔন সনচ ওয়মসরঢ কআ মে এবং ঘূ ান্ত বয়রর বঙর সয়য়ব।
এআ পযসােগুয়া সনয়ঘ কেো করঔাসঘত্রটিয়ঢ সঘসত্রঢ ।

ক্ররখাক্ষচত্র 2: অথি ননক্ষতক জীবনচে

জীবন স্তর এবং অিাক্ষধ্কার
a) ক্ষলিাথী (২০-২৫ বে পযি ন্ত বা ে): এও এওটি পযসাে যঔন এওচন ঢার জ্ঞান
এবং েিঢা বৃসে মািেয়ম এওটি ঈত্পােনিম নাকসরও সয়য়ব প্রস্তুঢ ে। মানব
মূিন মান ঈিাপয়ন ময়নায়যাক ওরা ে।এওচয়নর সলিার ণস প্রোয়নর চনে ফাি
প্রয়োচন, ঈোরডস্বরূপ, এওটি সবঔোঢ মোয়নচয়মন্ট প্রসঢষ্ঠায়ন এমসবএ-র চনে
সফ কমঝায়না।
b) উপাজিক(২৫ উদ্ধি ক্রথয়ক): এওটি স্তর যঔন এওচন ঘাওসর পাে এবং ্ভকবঢ ঢার
ঘাসো পূরয়ডর চনে যয়ণি অে ওয়র এবং ঔরয়ঘর চনে সওঙু ঈদ্বৃত্ত ণায়ও। এআ
পযসায়ে এওচন বেসির পসরবাসরও োসেত্ব ণাওয়ঢ পায়র এবং প্রঢিে ভসবেয়ঢ কয
ঘাসো ঈদ্ভু ঢ
য়ঢ পায়র ঢা পূরড ওরার চনে ঞ্চে এবং ম্পে ৃসির সেয়ও
সবসনয়োক ওরয়ঢ পায়র। ঈোরডস্বরূপ, এওটি বহুচাসঢও ংিাে ওাচ ওয়র এওটি
যুবও কৃসনমসাড ঊড কনে এবং এওটি বাস য়ঢ ঢা সবসনয়োক ওয়র।
c) েী( ২৮-৩০-এ ক্ষবয়ের পর): এআ পযসায়ে যঔন এওচন সবয়ে ওয়র এবং ঢাাঁর
সনচস্ব এওটি পসরবার ণায়ও। এআ পযসায়ে, সবম্ব কফাওায় ণায়ও এওটি পসরবার
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সনমসায়ডর য়ঙ্গ যুি ঈয়দ্বক এবং ঢার প্রাক্কায় অা োে- কযমন সনয়চর ণাওার মঢ
এওটি বাস , ্ভকবঢ এওটি কাস , কভাকেপডে, সলশুয়ের ভসবেয়ঢর চনে পসরওল্পনা
আঢোসে।
d) ক্ষপতা-মাতা (বা যাে ২৮-৩৫): এআ বঙরগুয়ায়ঢ
এওচন এও বা এওাসিও
সলশুর কসবসঢ সপঢা বা মাঢা ে। এটি এওটি অেলস বঙর যঔন এওচন ঢায়ের
স্বািে এবং সলিা - ভা স্কু  ভসঢস আঢোসে ম্বয়ে সঘন্তা ওয়র।
e) প্রদানকারী (বা যাে ৩৫-৫৫): এআ বেয় সলশুরা কঢর কণয়ও উসনল বঙয়রর ময়িে
পসরডঢ ে/য়েয়ঙ, এবং ঢায়ের ঢেন্ত গুরুত্বপূডস বঙর ঈচ্চ সবেোে এবং ওয়চ
ন্তকসঢ। ন্তানয়ও চীবয়নর ঘোয়ঞ্জ কমাওায়বা ওরয়ঢ প্রযুসিসবেো এবং কপলাকঢভায়ব
কযাকে ওরার চনে অচ প্রয়োচনীে সলিার ঈচ্চ মূে ম্পয়ওস ঢেন্ত ঈসদ্বগ্ন ো।
ঈোরড স্বরূপ, সবয়বঘনা ওরা যাও পাাঁঘ বঙয়রর চনে এওটি কমসটয়ও কওাস
ঘাায়নার প্রয়োচনীে মূে কযাকা
ওরা।
য়নও ভারঢীে পসরবায়র কময়েরা
প্রাপ্তবেস্ক য় ঢায়ের সবয়ে কেো ে। ভারঢীে পসরবায়রর ঈয়দ্বয়কর বয়ঘয়ে
গুরুত্বপূডস চােকা  কময়েয়ের সববা এবং ঢার বয়ন্নাবয়স্তর বেবিা। প্রওৃ ঢপয়ি, অচ
ভারঢীে পসরবায়রর বয়ঘয়ে এও নম্বর ঈয়েলে  ন্তানয়ের সববা এবং সলিার
চনে ঞ্চে।
f) ন্তান পক্ষরতযি ক্ষপতা-মাতা ( ৫৫ ক্রথয়ক ৬৫ বছর): ন্তান পসরঢেি সপঢা-মাঢা
মায়ন ন্তান-ন্তসঢ ঢায়ের বাা [ংার] লূডে ওয়র ঘয় যাে। এটি এওটি মে
যঔন ন্তান সবয়ে ওয়র এবং য়নও মে ঢায়ের সপঢা-মাঢায়ও কঙয় নে কওাণা
ওায়চর চনে কেলান্তর ে।
অলা ওরা যাে এআ পযসায়ে এওচন [কৃসনমসাড ঊড
এবং নোনে বেওীগুয়ার মঢ] োে পসরয়লাি ওয়র কেে এবং বয়রর চনে এওটি
পুাঁসচ তঢরী ওয়র। এআ ময়েআ এওচয়নর চীবয়ন লারীসরও িঃপঢন কযমন সবসপ
এবং টাোয়বটিয়র প্রওাল এবং ংক্রমড শুরু ে। অসণসও স্বািীনঢা এবং অয়ের
সনরাপত্তার চনে এআভায়ব প্রয়োচন সায়ব স্বািে ুরিা প্রিানঢম য়ে যাে।
g) অবর- ক্রল বছর (৬০ এবং তার বছর): এআ বেয় এওচন সক্রে ওামসচীবন কণয়ও
বর কনন এবং চীবয়নর ঘাসো পূরয়ডর চনে ঞ্চে ঔরঘ ওয়রন। এঔায়ন গুরুত্ব
পাে এওচয়নর এবং ঢাাঁর স্ত্রীর চীবয়নর কল পযসন্ত কবাঁয়ঘ ণাওা ঘাসো পূরড।
গুরুঢর ঈয়দ্বক  স্বািে মো, অে ম্পয়ওস সনশ্চেঢা, এবং সনঃঙ্গঢা।. এআ
ময়েআ এওচন ঢার চীবয়নর মান ঈন্নঢ ওরয়ঢ পায়র এবং য়নও সওঙু , যা
এওচয়নর স্বপ্ন সঙ সওন্তু কওায়না সেন চসন ওরয়ঢ পায়রসন, ঢা ঈপয়ভাক ওরয়ঢ
পায়র- কযমন এওটি লঔ পূরড ণবা ঙু টিয়ঢ যাো বা এওটি ঢীণসযাত্রা মো 
– াবীভায়ব না বঞ্চনার ায়ণ বািসওেবন ওরয়বন ঢা সনভস র ওয়র এওচন
ভসবেৎ প্রয়োচয়নর চনে কওায়না বেবিা ওয়রয়ঙন সওনা ঢার ঈপর।
অমরা ঈপয়র কযমন কেঔয়ঢ পাসচ্ছ ণসননসঢও চীবন ঘয়ক্রর সঢনটি পযসােক্রয়ম অয়ঙ।
ক্ষলিাথী পযি াে

প্রণম পযসােটি  প্রাও- কপলা পযসাে যঔন এওচন ািারডঢ সলিাণী
ণায়ও। এটি ঈত্পােনলী নাকসরও সায়ব োসেত্ব িয়ডর চনে এওটি
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প্রস্তুসঢমূও পযসাে। িাসিওার  এওচয়নর েিঢার ঈন্নেন এবং এও
মানব মূিন মান বৃসে ওরা।
কমি পযি াে

এআ ওমস পযসাে শুরু ে ১৮-২৫-এর ওাঙাওাসঙ বেয় বা ঢার অয়ক
কণয়ও এবং ৩৫ কণয়ও ৪০ বঙর ঘয়। এআ ময়ে, এওচন ঢার ঔরয়ঘর
কঘয়ে কবলী ঈপাচসন ওয়রন এবং ঞ্চে  পুাঁসচ সবসনয়োক শুরু ওয়রন।

অবর পযি াে

এআ প্রসক্রোে সঢসন ম্পে ংি এবং ম্পসত্ত তঢরী ওয়রন যা ঢার
বর িড এবং ওাচ ওরা বে োর পর ভসবেয়ঢর সবসভন্ন
প্রয়োচয়নর চনে ণস প্রোন ওরয়ব এমনসও পরবঢী বঙয়রর অে।

3. ক্রকন একজনয়ক ঞ্চে এবং ক্ষবক্ষভন্ন আক্ষথি ক ম্পদ েে করয়ত ে?
এওচন বেসির চীবয়ন প্রসঢটি পযসায়ে, যঔন সঢসন এওটি সবয়ল ভূ সমওা পান ওয়রন, য়নও
প্রয়োচন তঢরী ে যার চনে পুসাঁ চর েরওার ে।
উদারণ

একজন বযক্ষির ক্ষববা এবং ক্ষনয়জর একট পক্ষরবার শুরু করার পর তার ক্ষনয়জর বাক্ষ়ির প্রয়োজন
য়ত পায়র। ন্তান ব়ি য় তায়দর উচ্চ ক্ষলিার জনয পুুঁক্ষজর প্রয়োজন ে। একজন বযক্ষির
মধ্যবে ভা কাটায়নার পর, স্বাস্থয খরচ ক্রমটায়ত এবং অবর িয়ণর পরবতীকাীন ঞ্চয়ের
জনয উয়দ্বগ থায়ক যায়ত ক্ষতক্ষন তার ন্তানয়দর উপর ক্ষনভিরলী এবং ক্রবাঝা য়ে না যান। স্বাধ্ীন
 মযি াদার য়ে ক্রবুঁয়চ থাকা গুরুত্বপূণি য়ে য়ঠ।
ঞ্চেয়ও েুআ সোন্ত এওটি সমিড সায়ব সবয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র।
i. খরচ স্থক্ষগত করা: বঢস মান এবং ভসবেৎ ঔরঘ ময়িে ম্পয়ের বরাে
ii. স্বল্প রূপান্তরয়যাকে ম্পয়ের সবসনময়ে রূপান্তরয়যাগয ম্পদ (বা প্রস্তুঢ ক্রে িমঢা) ক্রবয়ছ
ক্রনো। ঈোরডস্বরূপ, এওটি চীবন বীমা পসসর ক্রে, ঘু সি চনে ণস সবসনমে কবাছাে, যা
ওম রূপান্তরয়যাকে।
অসণসও পসরওল্পনা ঈভে প্রওায়রর সোয়ন্ত ন্তভুস ি। ভসবেয়ঢর ঞ্চয়ের চনে এওচয়নর পসরওল্পনা
প্রয়োচন এবং ভসবেয়ঢ তঢরী সবসভন্ন ঘাসো পূরয়ডর চনে ঈপযুি ম্পে সবয়বঘনা ওয়র সবসনয়োক
ওরয়ঢ য়ব।
ঘাসো এবং ঈপযুি ম্পে বুছয়ঢ সনয়ঘ কেঔায়না এওচয়নর চীবয়ন পযসােগুয়া অর খসনষ্ঠভায়ব
কেঔা প্রাসঙ্গও য়ব।

114

গুরুত্বপূণি
জীবয়নর পযি াে
তললব পযি াে
তরুণ অক্ষববাক্ষত পযি াে
তরুণ ক্ষববাক্ষত পযি াে
ক্ষলশু ক্ষববাক্ষত পযি াে
ব়ি ন্তান ক্ষববাক্ষত
পযি াে
পক্ষরবায়রাির/
প্রাকঅবর পযি াে
অবর পযি াে

যঔন এওচন সবেোসিস বা সলিাণী
যঔন এওচন ঈপাচসন শুরু ওয়র সওন্তু সববাসঢ
যঔন এওচন ঙ্গী বা স্ত্রী ে
যঔন এওচন সপঢা বা মাঢা ে
যঔন এওচন প্রোনওারীয়ঢ পসরডঢ ে যায়ও ক্রমল ব
ো
ন্তানয়ের সলিা এবং সলশুয়ের নোনে ঘাসোর যত্ন সনয়ঢ ে
যঔন ন্তানরা স্বািীন ে এবং বাস কঙয় ঘয় যাে, ঠিও কযমন
পাসঔরা এওটি ঔাস নী সপঙয়ন কফয় ঈয় যাে
যঔন এওচন ঢার বেয়র কল সেনগুয়া যাপন ওয়র। মযসাোর ায়ণ
কবাঁয়ঘ ণায়ওন যসে সঢসন ঞ্চে ওয়রন এবং এআ পযসায়ে তঢরী ো
প্রয়োচয়নর চনে যয়ণি বেবিা ওয়র রায়ঔন নায়, এওচন সনঃস্ব য়ে
কযয়ঢ পায়রন এবং অয়রওচয়নর েোর ঈপর সনভস র ওরয়ঢ য়ঢ পায়র
যসে সঢসন এআ িরয়নর বেবিা না ওয়রন।

4. ক্ষনজস্ব চাক্ষদা
যসে অমরা ঈপয়রর চীবন ঘক্র সেয়ও কেসঔ, অমরা ঘাসোর সঢন িরয়নর তঢরী য়ঢ পায়র ঢা
কেঔয়ঢ পাআ। এটি সঢন িরয়নর অসণসও পডে ঈেে ওয়র।
a) ভক্ষবযয়তর ক্রনয়দন বযবস্থা ক্ষেে করার প্রণাী
ঘাসোর প্রণম কঝটি চীবন ঘয়ক্রর সবসভন্ন পযসায়ে পুাঁসচ কণয়ও প্রঢোসলঢ বেয়ের এওটি
পসরীমা পূরয়ডর প্রয়োচন কণয়ও তঢরী ে বয় অলা ওরা ে। এআ িরয়নর েুরওয়মর
ঘাসো অয়ঙ:
i.

ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রনয়দয়নর চাক্ষদা: সনসেস ি চীবয়নর খঝনার য়ঙ্গ যুি যার ম্পয়ের এওটি
প্রসঢশ্রুসঢ প্রয়োচন। ঈোরডস্বরূপ, সনভস রলীয়ের ঈচ্চ সলিা / সববা চনে এওটি
বেবিা তঢরী; ণবা এওটি বা ী বা কভাকেপডে ক্রে ওরা।

ii. াধ্ারণ ক্রনয়দয়নর চাক্ষদা: বঢস মান ঔরঘ কণয়ও অাো ওয়র রাঔা পসরমান কওায়না
সনসেস ি ওারড ঙা া অাো ওয়র রাঔা -এটিয়ও চনসপ্রেভায়ব 'ভসবেয়ঢর বেবিা' বা
ে।
b) আকক্ষিক ঘটনা পূরণ
অওসিও খঝনা  চীবয়নর ভাসবঢ খঝনা কযগুয়া পুাঁসচর এওটি ব প্রসঢশ্রুসঢ কটয়ও অনয়ঢ
পায়র কযটি বঢস মান অে কণয়ও পূরড ওরা ্ভকব এবং ঢ: পর প্রাও-পুাঁসচর প্রয়োচন ে।
এআ িরয়নর সওঙু খঝনা, কযমন মৃঢুে  িমঢা বা কবওারত্ব, অয়ের িসঢর সেয়ও সনয়ে যাে।
এআ িরয়নর প্রয়োচন বীমার মািেয়ম ুরাা য়ঢ পায়র যসে ঢায়ের ংখঝন ্ভকাবনা ওম সওন্তু
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ঔরঘ প্রভাব ঈচ্চ ণায়ও। নেণাে এওচনয়ও বৃৎ পসরমাড রূপান্তরয়যাকে ম্মে এআ িরয়নর
অওসিও খঝনার বেবিা সায়ব ঞ্চে ওয়র রাঔার প্রয়োচন য়ঢ পায়র।

c) ম্পদ আরণ
মস্ত ঞ্চে এবং সবসনয়োক প্রওৃ ঢপয়ি সওঙু ম্পে ৃসি ওয়র। যঔন অমরা সভপ্রাে অরয়ডর
ওণা বস ঢঔন এটি এওচয়নর ুসবিা িড সভপ্রাে য়ঙ্গ প্রাণসমওভায়ব সবসনয়োক এবং নুকূ
বাচার কণয়ও ুয়যাক অরয়ডর আচ্ছা কবাছাে। নে ওণাে ঞ্চে এবং সবসনয়োক প্রাণসমওভায়ব
ম্পে এওসত্রঢ ওরার আচ্ছা দ্বারা ঘাসঢ ে।
এআ ঈয়েলেটিয়ও এওটি নুমানমূও ঈয়েলে বা ে ওারড যঔন এওচন এওটি ঈচ্চ সরঝানস
ঈপাচসন ওরার চনে সবসনয়োয়ক সওঙু ছুাঁ সও সনয়ঢ আচ্ছুও। ঈচ্চ সরঝানস অওাসিঢ ে ওারড এটি
অয়রা দ্রুঢ ম্পে বা কনঝ মূে ংঔোবৃসে ওরয়ঢ িম ে। ম্পে অওাসিঢ ে ওারড
এটিয়ও স্বািীনঢা, এন্টারপ্রাআচ, িমঢা এবং প্রভাব য়ঙ্গ ংযুি ওরা ে।

5. আক্ষথি ক পণয
ঈপয়র সঢন িরয়নর ঘাসোর অসণসও বাচায়র ংসিি পডে অয়ঙ:
ক্রনয়দয়নর পণয

বীমার
পণয

মত

বোে অমানঢ এবং ঞ্চে ািন কযটি এওচনয়ও ঠিও মে এবং
প্রয়োচনীে পসরমাড পযসাপ্ত
ক্রে িমঢা (রূপান্তরয়যাকে) সক্রে
ওয়র।
অক্ষনক্ষশ্চত এটি ব
িসঢর সবরুয়ে ুরিা প্রোন
ভাসবঢ খঝনাে কভাক ওরা য়ঢ পায়র।

ম্পদ আরণ পণয

ওয়র

কযটি

অওসিও

কলোর এবং ঈচ্চ ঈৎপােনলী বি ণবা সরয়ে এয়িঝ এআ
িরয়নর পয়ডের ঈোরড। এঔায়ন সবসনয়োক অয়রা ঝাওা তঢরীর চনে
ণস ংকঞয়নর এওটি েৃলে সেয়ে তঢসর ওরা ে।

এওচন বেসির ািারডঢ ঈপয়রর ব ঘাসোর এওটি সমিড অয়ঙ এবং ঢার এআভায়ব সঢন িরয়নর
পয়ডের প্রয়োচন য়ঢ পায়র। ংয়িয়প বয়ঢ পায়রন:
i. ঞ্চে প্রয়োচন - নকে প্রয়োচনীেঢার চনে
ii. বীমা প্রয়োচন – সনশ্চেঢার প্রসঢকূয়
iii. সবসনয়োক প্রয়োচন - ম্পে ৃসি চনে
6. ঝুঁু ক্ষক পক্ষরয়খ এবং ক্ষবক্ষনয়োগ
এঝা কেঔা ককয়ঙ কয এওচন চীবয়নর সবসভন্ন পযসায়ের মিে সেয়ে যাে, ঢরুড ঈপাচসও কণয়ও মাছ
বে এবং ঢারপর এওচয়নর ওমসচীবয়নর কল বঙয়রর সেয়ও যাে, ছুাঁ সও পসরয়ও, বা ছুাঁ সও
কনোর কয েৃসিয়ওাড ঢা সবসভন্ন পসরবঢস য়নর মিে সেয়ে যাে।
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যঔন এওচন ঢরুড ণায়ও, ঢার াময়ন য়নও বঙর ণায়ও এবং এওচন কবল অক্রমডাত্মও য়ে
কযয়ঢ পায়র এবং যঢঝা ্ভকব ম্পে এওসত্রঢ ওরয়ঢ ছুাঁ সও সনয়ঢ পায়র। বঙর যাোর ায়ণ,
এওচন সবসনয়োয়কর ম্পয়ওস অয়রা সবঘিড এবং ঢওস ঢা বম্বন ওয়র, এঔন ঈয়েলে 
এওচয়নর সবসনয়োক সনরাপে এবং এওত্রীওরড ওরা। বয়লয়, এওচন যঔন ঢার বয়রর বঙয়রর
ওায়ঙ অয়, ঢঔন সওঙু ঝা রিডলী য়ে যাে।এঔন িে  এওটি ভািার ওরা কযঔান কণয়ও
এওচন বর িয়ডর পর ঔরঘ ওরয়ঢ পায়রন। এওচন ঢার ন্তানয়ের চনে বা োঢবে প্রসঢিায়ন
োয়নর চনে ঈআ ওরার ওণা ভাবয়ঢ পায়র।
একজয়নর ক্ষবক্ষনয়োগ তলী ঝুঁু ক্ষক পক্ষরয়য়খর য়ে তা ক্ষমক্ষয়ে পক্ষরবক্ষতিত ে। নীয়ঘ সনয়েস সলঢ
ওরা 
ক্ররখাক্ষচত্র 3: ঝুঁু ক্ষক পক্ষরয়খ এবং ক্ষবক্ষনয়োগ তলী
ঝুঁু ক্ষক পক্ষরয়খ

ক্ষবক্ষনয়োগ তলী

অত্ম পরীিা 1
চানা খঝনার সবরুয়ে ুরিার চনে অপসন সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি ুপাসরল ওরয়বন?
I.
II.
III.
IV.

বীমা
বোে এফসট-র মঢ কনয়েন পডে
কলোর

ঋণপত্র
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B. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
1. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা
অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো কযঔায়ন ঔসরোয়রর বঢস মান এবং ভসবযেয়ঢ তঢরী য়ঢ পায়র এমন
ঘাসো যত্ন ওয়র সবয়বঘনা এব মূোেন ওরা ে এবং এওচয়নর ছুাঁ সও পসরয়ও এবং অে যাঘাআ
ওরা ে, যণাযণ অসণসও পডে ুপাসরল মািেয়ম সবসভন্ন প্রঢোসলঢ / ভাসবঢ ঘাসো পূরয়ডর চনে
এওটি করাটমোপ তঢরী ওরা ে।
অসণসও পসরওল্পনার ঈপাোনমূ :






সবসনয়োক - এওচয়নর ছুাঁ সও িয়ডর িমঢার ঈপর সভসত্ত ওয়র ম্পে বণ্টন,
ছুাঁ সও বেবিাপনা,
বর পসরওল্পনা,
ওর এবং ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা, এবং
এওচয়নর ঘাসোর চনে ণসপ্রোন ওরা

ংয়িয়প অসণসও পসরওল্পনার য়ঙ্গ ৩৬০ সটিী পসরওল্পনা চস ঢ
ক্ররখাক্ষচত্র 4: আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা উপাদানমূ
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2. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনার ভূক্ষমকা
অসণসও পসরওল্পনা কওায়না নঢু ন সবে না। অমায়ের পূবসপূরুরা চ রূয়প ঘঘসা ওরয়ঢন। ঢঔন
সবসনয়োয়কর সবওল্প ীসমঢ সঙ। ওয়েও েলও অয়ক আকুআটি সবসনয়োক এওটি ব ংল দ্বারা চুো
েৃল সয়য়ব সবয়বসঘঢ ঢ। ঞ্চে মূঢ বোে অমানঢ, কপািা কসভং সস্কম এবং নোনে
সনসেস ি অয়ের বেবিাে ীমাবে সঙ। অমায়ের মায়চর এবং অমায়ের িাওরা অচ কয ঘোয়ঞ্জ
ম্মুঔীন য়চ্ছ ঢা ম্পূডস সভন্ন। ঢায়ের সওঙু :
i.

ক্রযৌথ পক্ষরবায়রর ক্ষবখন্ড

কযৌণ পসরবার কণয়ও পসরবসঢস ঢ য়েয়ঙ কওব সপঢামাঢা  ন্তান সনয়ে ংার।পসরবায়রর প্রিান
 ঈপাচসন ওরা েে সনয়চর এবং ঢার পসরবায়রর যয়ত্নর োসেত্ব ভার িড ওয়র।এটি য়নও
ঠিও পসরওল্পনা কটয়ও অয়ন এবং এওচন এওটি কপলাোরী অসণসও পসরওল্পয়ওর াায়যে এওটি
সনসেস ি মূে কণয়ও ঈপওৃ ঢ য়ঢ পায়রন।
ii. ক্ষবক্ষনয়োয়গর একাক্ষধ্ক পছন্দ
অচ ম্পে ৃসির চনে অমায়ের ওায়ঙ এওটি ব ংঔোর সবসনয়োক বেবিা অয়ঙ, এয়ের
প্রসঢটি ছুাঁ সও এবং সবসনমে সবসভন্ন মাত্রাে ঈপব্ধ। অসণসও িে ংিাপন সনসশ্চঢ ওরার চনে,
এওচনয়ও ুসবয়বঘনার ায়ণ ঘেন এবং ঢার ছুাঁ সও িয়ডর িু িা ঈপর সভসত্ত ওয়র এওটি ঠিও
সবসনয়োক সোন্ত সনয়ঢ য়ব। অসণসও পসরওল্পনা এওচনয়ও ম্পে বরাে সেয়ে াাযে ওরয়ঢ
পায়র।
iii. জীবনধ্ারার পক্ষরবতিন
ঢাৎিসডও পসরঢৃ সপ্ত অচয়ওর সেয়নর চনে প্রয়োচনীে বয় ময়ন ওরা ে। মানুয়রা অিুসনও
কমাবাআ কফান, কাস , ব বাস , মযসাোপূডস ক্লাব েেপে আঢোসে ঘান। এআ মস্ত অওাঙ্খা
ঘসরঢাণস ওরার চনে ঢারা বমে ব ঊড ওয়র। ফয় অয়ের এওটি ব ঔণ্ড ঊড পসরয়লায়ি
ঘয় যাে, ঞ্চয়ের ুয়যাক খুঢর ে। অসণসও পসরওল্পনা, য়ঘঢনঢা এবং অত্মংযম অনয়ঢ
এবং এওচয়নর বেে পসরওল্পনা ওরয়ঢ াাযে ওয়র। যায়ঢ এওচন প্রয়োচনীে ঔরঘ ওমায়ঢ
পায়রন এবং
ঈভেপ্রওায়র ফ
য়ঢ পায়র: বঢস মান চীবনযাত্রার মান এও রাঔার এবং
ময়ের য়ঙ্গ য়ঙ্গ এটি অপয়িট ওরার।
iv. মুদ্রাস্ফীক্ষত
মুদ্রাফীসঢ মে এওটি সনসেস ি ময়ের ণসনীসঢয়ঢ পডে  পসরয়বা মূে ািারড স্তয়র বৃসে
পাে। এটি ঝাওার মূে হ্রা পাে। ফয় এওচয়নর ওিাসচসঢ য়ণস ক্রে িমঢা িেপ্রাপ্ত ে।
এওচয়নর বর ময়ে মুদ্রাফীসঢ বেপও িেিসঢ ওরয়ঢ পায়র, যঔন াভচনও কপলা কণয়ও
সনেসমঢ অে ওয়ম যাে এবং অয়ের এওমাত্র ঈত্ অয়কর ঞ্চে। অসণসও পসরওল্পনা এওচনয়ও
াাযে ওয়র মুদ্রাফীসঢ কমাওায়বা ওরয়ঢ প্রস্তুঢ ওয়র, সবয়ল ওয়র পরবঢী বঙয়র।
v. অনযানয ম্ভাবয ঘটনা এবং প্রয়োজন
অসণসও পসরওল্পনা এঙা া বেসিয়ের নে ঘাসো এবং ঘোয়ঞ্জ পূরড ওরয়ঢ াাযে ওরার
ঈপাে। ঈোরডস্বরূপ, প্রঢোসলঢ ঔরঘ কযগুস চরুরী সঘসওৎার মে অসবভূস ঢ ে, বা
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নোনে ্ভকাবে খঝনা কযগুয়ার য়ঙ্গ এওচন বেসিয়ও কমাওায়বা ওরয়ঢ য়ঢ পায়র। এওআভায়ব,
এওচন বেসির সবয়বঘনাপূবও
স ঝোক্স োসেত্ব পসরঘানা ওরা প্রয়োচন।
বেসিয়েরয়ও ঢাাঁয়ের মৃঢুের পর ঢায়ের ভায়াবাার চনয়ও ঢাাঁয়ের ম্পে  ম্পসত্ত সনয়ে তঢরী
িাবর-িাবর ম্পসত্ত য়চ স্তান্তসরঢ সনসশ্চঢ ওরার চনে প্রয়োচন। অর নোনে ঘাসো
অয়ঙ কযমন োন ওরা প্রয়োচন বা এওচয়নর চীবনওায় এমনসও ঢারপর সনসেস ি ামাসচও
 িমীে বািেবািওঢা। অসণসও পসরওল্পনা এআ ব চসন ওরার ঈপাে।
3. আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা শুরু করার ঠিক মে কখন?
এটি সও শুিুমাত্র িনীয়ের চনে তঢরী? প্রওৃ ঢপয়ি, পসরওল্পনা অপনার প্রণম কবঢন ঈপাচসন মুূয়ঢস
শুরু ওরা ঈসঘঢ। ওঔন পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ ঢার কওান সট্রকার কনআ।
যক্ষদ একট গুরুত্বপূণি নীক্ষত আমায়দর গাইড করা উক্ষচত – যত দীঘি মে আমায়দর ক্ষবক্ষনয়োগ
য়ব, তায়দর ংখযাবৃক্ষদ্ধ তয়তাক্ষধ্ক য়ব।
ঢাআ এঝা শুরু ওরয়ঢ ওঔনআ ময়ের প্রার্ভক ে না। এওচয়নর সবসনয়োক ময়ে য়বসাচ্চ ুসবিা
পাে। অবার, পসরওল্পনা শুিুমাত্রিনী বেসিয়ের চনে নে। এটি ওয়র চনে। এওচয়নর অসণসও
িে চসন ওরার চনে,এওচনয়ও সনেমানুবঢী েৃসিয়ওাড নুরড ওরা ঈসঘঢ, অসণসও িে তঢরী
ওরা সেয়ে শুরু ওরয়ঢ য়ব এবং ছুাঁ সও িয়ডর িু িা পূরয়নর চনে কিষ্ঠ যােকাে সবসনয়োক ঞ্চে
ওরয়ঢ য়ব। অসণসও পসরওল্পনাে পসরওসল্পঢ, অয়বকপ্রবড েৃসিয়ওাড অসণসও েুভসায়কের প্রিান ওারড
যা এওচন বেসিয়ও প্রভাসবঢ ওয়র।

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

বয়রর পয়র
এওচয়নর প্রণম কবঢন ঈপাচসয়নর মুূয়ঢস
সববায়র পর
এওচন িনী বার পয়র
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C. আক্ষথিক পক্ষরকল্পনা- প্রকার
অমায়ের এঔন সবসভন্ন অসণসও পসরওল্পনা বেবিা যা এওচয়নর ওরার প্রয়োচন য়ঢ পায়র কগুয়া
কেঔা যাও।
ক্ররখাক্ষচত্র 5: আক্ষথি ক পক্ষরকল্পনা উপয়দষ্টা ক্রবা

প্রোন ওরা কযয়ঢ পায়র এমন সবসভন্ন ঈপয়েষ্ঠা কবা সবয়বঘে। এমন ঙেটি এাওা অমরা কনব







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

1. নগদ পক্ষরকল্পনা
নকে ণস প্রবা পসরঘানার েুটি ঈয়েলে।
i.

প্রণমঢ, এওচনয়ও অে  বেয়ের প্রবা পসরঘানা ওরা প্রয়োচন প্রঢোসলঢ বা চরুরী
প্রয়োচন কমঝায়ঢ ঢর ম্পয়ের এওটি ঞ্চে প্রসঢষ্ঠা এবং বচাে রাঔার।

ii. সদ্বঢীেঢ এওচনয়ও িারাক্রয়ম তঢসর এবং মূিন সবসনয়োয়কর চনে নকে ঈদ্বৃত্ত ণস বচাে
রাঔা প্রয়োচন।
প্রণম পেয়িপ  এওটি বায়জট ততরী করা এবং বঢস মান অে  বেয়ের কসঢ সবয়িড ওরা।
এওচন বেসিয়ও ভসবেয়ঢর চনে োে-োসেয়ত্বর নেেঙ্গঢ এওটি িে িাপন ওরা ঈসঘৎ। বঢস মান
ঔরয়ঘর সনেলসন ঢারা কপয়ঢ পারয়ব সওনা ঢা সনিসারড ওরয়ঢ াাযে ওরয়ব।
পরবঢী িাপ  গত ছে মা ধ্য়র খরচ এবং আে প্রবা ক্ষবয়েণ করা ে যায়ঢ কবাছা যাে
সনেসমঢ এবং কণাও ঔরঘ কওাণাে ওরা য়েয়ঙ। ঔরঘ সবসভন্ন িরয়নর কিডীওরড ওরা কযয়ঢ পায়র
এবং সনসেস ি এবং পসরবঢস নলী ঔরয়ঘ সবভি ওরা কযয়ঢ পায়র। এওচয়নর সনসেস ি ঔরয়ঘর ঈপর
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সনেন্ত্রড না ণাওয়ঢ পায়র, সওন্তু পসরবঢস নলী ঔরঘ অয়রা সবয়বঘনামূও, প্রােলআ হ্রা বা িসকঢ
রাঔা যাে।
ঢৃ ঢীে িায়প ারা বছর ধ্য়র মাক্ষক আে  বযয়ের ভক্ষবযদ্বাণী। ঢীয়ঢর সবয়িড এবং
ভসবেয়ঢর পূবসাভায়র ঈপর সভসত্ত ওয়র এওচন এআ নকে প্রবা পসরঘানার চনে এওটি পসরওল্পনা
সটচাআন ওরয়ঢ পায়রন।
নকে পসরওল্পনা প্রসক্রোর অয়রওটি ংল
সটচাআন ওরা।

 সবয়বঘনামূও অে ঘরয়ম কঢাার চনে কওৌল

উদারণ
এওচন বেসি ঢাাঁর ঊয়ডর ামানে পুনসবসনো ওরয়ঢ পায়রন।
এওচন কক্রসটঝ ওায়টসর ামানে ঊড কমঝায়ঢ পায়রন ঢায়ের এওত্রীওরয়ডর মািেয়ম এবং সনম্ন ুয়ের
বোে ঊড িড ওয়র ঢায়ের পসরয়লায়ির মািেয়ম।

তায়দর আয়রা আে করায়নার জনয একজনয়ক তাুঁর ক্ষবক্ষনয়োগ স্থানান্তক্ষরত করয়ত য়ত পায়র।
2. বীমা পক্ষরকল্পনা
সনসেস ি ছুাঁ সও যা এওচন বেসিয়ও ঢাাঁর বেসিকঢ অসণসও িে চসয়নর কণয়ও েূয়র রাঔয়ঢ পায়র ঢা
ঈন্মুি ওরা ে। বীমা পসরওল্পনা এমন ছুাঁ সওর সবরুয়ে যয়ণি বীমা প্রোন ওয়মস পসরওল্পনা সনমসাড
চস ঢ।
এঔায়ন ওাচ  ওঢ বীমা প্রয়োচন ঢা নুমান ওরা এবং বয়ঘয়ে ভা ঈপযুি নীসঢ সও িরয়নর
য়ব ঢা সনডসে ওরা।
i.

জীবন বীমা এওচন ঈপাচসয়ওর ওা মৃঢুের খঝনাে ঢাাঁর সনভস রলীয়ের অে এবং
অনুমাসনও প্রয়োচনীে বেয়ের সাব দ্বারা সোন্ত সনয়ঢ পায়র।

ii. স্বাস্থয বীমা প্রয়োচনীেঢা কযয়ওায়না পসরবার সঘসওৎার চরুসর বিাে াপাঢায় ভসঢস
ঔরঘ যণায়যাকে পসরয়প্রসিয়ঢ মূোেন ওরয়ঢ পায়র।
iii. বয়লয় একজয়নর ম্পয়দর জনয বীমা, িসঢর ছুাঁ সও কণয়ও বা ী / কা ী / ওারঔানা
আঢোসে রিা ওরার িরন এবং পূরয়ডর পসরমান সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র।
3. ক্ষবক্ষনয়োগ পক্ষরকল্পনা
সবসনয়োয়কর কওায়না ঠিও পণ কনআ। যা ঈপযুি য়ব ঢা এওচন কণয়ও অয়রওচয়নর ঈপর সনভস র
ওয়র। সবসনয়োক পসরওল্পনা এওটি স্বঢন্ত্র এর ছুাঁ সও কনবার িু িা, অসণসও িে এবং কআ িে
পূরয়ডর মে করঔার ঈপর সভসত্ত ওয়র বয়ঘয়ে ঈপযুি সবসনয়োক  ম্পে বরাে কওৌল
সনিসারয়ডর এওটি প্রসক্রো।
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a) ক্ষবক্ষনয়োগ পক্ষরমাপক

ক্ররখাক্ষচত্র 6 : ক্ষবক্ষনয়োগ পক্ষরমাপক

এঔায়ন প্রণম পেয়িপ  সনসেস ি সবসনয়োক পসরমাপও সনিসারড ওরা। এর ন্তকসঢ:
i.

ঝুঁু ক্ষক যিমতা: এওটি সবসনয়োক ক্রয়ের মে এওচন ওঢঝা ছুাঁ সও সনয়ঢ আচ্ছুও ঢা
পসরমাপ ওরা।

ii. মে ক্ররখা: এটি এওটি অসণসও ঈয়েলে চসন ওরার চনে ঈপব্ধ ময়ের পসরমাড। মে
করঔা িে প্রাসপ্ত কণয়ও সবসনয়োক বানয়ও প্রভাসবঢ ওয়র। েীখস মে করঔা ওম ঈয়দ্বক
স্বল্পয়মোেী োে। এওচন েীখসয়মোেীয়ঢ সবসনয়োক ওরয়ঢ পায়রন, ওম রূপান্তরয়যাকে ম্পে যা
এওটি ঈচ্চ সফরঢ ঈপাচসন ওয়র।
iii. রূপান্তরয়যাগযতা: যার সবসনয়োক িমঢা ীসমঢ বা যার অে  বেে প্রবা সনসশ্চঢ বা
কয এওটি সনসেস ি বেসিকঢ বা বেবাসেও বেে কমঝায়নার চনে সবসনয়োক ওয়র ক
রূপান্তরয়যাকেঢা সনয়ে ঈৎাী ে বা সবসনয়োকয়ও নকয়ে রূপান্তসরঢ ওয়র ঢার কওায়না মূে
িসঢ না ওয়র।
iv. ক্ষবপণন ক্রযাগযতা: ঈয়দ্বকীনঢা যার ায়ণ এওটি ম্পে কওনা বা কবঘা ে।
v. বহুমুখীতা: কআ পযসন্ত বোপ্ত কযঔায়ন এওচন তবসঘত্রপূডস বা ছুাঁ সও ওমায়ঢ সবসনয়োক সবস্তৃ ঢ
ওয়র।
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vi. কর ক্ষবয়বচনা: য়নও সবসনয়োক সনসেস ি অেওর ুসবিা প্রোন ওয়র এবং এওচন সবসভন্ন
সবসনয়োয়কর পরবঢী-অেওর সবয়বঘনা ওরয়ঢ পায়রন।
b) যথাযথ ক্ষবক্ষনয়োগ বান ক্ষনবি াচন
ঈপয়রর পসরমাপয়ওর ঈপর সভসত্ত ওয়র ঈপযুি সবসনয়োয়কর ািন সনবসাঘন  পরবঢী
পেয়িপ।প্রওৃ ঢ সনবসাঘন এওচয়নর অরাম এবং ছুাঁ সও ম্পয়ওস পৃণও প্রঢোলার ঈপর সনভস র ওরয়ব।
ভারয়ঢ







সবসনয়োয়কর ঈয়েয়লে সবসভন্ন পডে সবয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র। এগুয়ার ময়িে ন্তকসঢ :
বোে / ওরয়পায়রঝ-এ িােী অমানঢ,
কপাি সফয়র স্বল্প ঞ্চে স্কীম,
াবসচনীন কলোর সবে,
ঊডপত্র বা নে চমানঢ,
সমঈঘু ো ফাি,
চীবন বীমা কওাম্পাসন দ্বারা চাসর ওরা ে কয এওও ম্পসওস ঢ নীসঢ আঢোসে।

4. অবর পক্ষরকল্পনা
এটি এওচন বেসিয়ও বর িয়ডর পর প্রয়োচনীে মূয়ের ঘাসো পূরড এবং এআ ঘাসো পূরয়ডর
চনে সবসভন্ন বর সবওল্প সনিসারয়ডর প্রসক্রো।

ক্ররখাক্ষচত্র 7 : অবর িয়ণর পযি াে

বর িড পসরওল্পনাে সঢনটি পযসাে চস ঢ
a) ঞ্চে: পুাঁসচর ঞ্চয়ের ঈয়েলে সবসনয়োয়কর চনে ঝাওা সরয়ে করয়ঔ সবসভন্ন িরয়ডর কওৌল
তঢরীর মািেয়ম ম্পন্ন ওরা ে।
b) ংরিণ: ংরিড ূসঘঢ ওয়র কআ প্রয়ঘিায়ও যা সনসশ্চঢ ওয়র সনয়বলয়ও ভায়াভায়ব ওায়চ
াসকয়ে, মূিনয়ও বয়ঘয়ে বা ায়না এয়ওর করাচকায়রর বঙরগুসয়ঢ.
c) ক্ষবতরণ: সবঢরড, বয়রর পর অে ঘাসো পূরয়ডর চনে ঝাওা কঢাা / বাসসও
পসরয়লায়ির ময়িে (যায়ও অমরা ভািার বয়ঢ পাসর) রূপান্তয়রর নুকূ পেসঢ কবাছাে।
5. ভূ-ম্পক্ষি পক্ষরকল্পনা
এটি এওচয়নর মৃঢুে পর সবয়ওন্ধরীওরড এবং ঢার ভূ -ম্পসত্ত িানান্তয়রর চনে এওটি পসরওল্পনা। আচ্ছা
ময়নানেন এবং সনয়োক বা প্রস্তুসঢ মঢ সবসভন্ন প্রসক্রো অয়ঙ। কমৌসও িারডাটি  এওচয়নর ম্পে
124

এবং ভূ -ম্পসত্ত ঢাাঁর আচ্ছা নুযােী ঢাাঁর মৃা্ঢুের পর সবঢরড এবং / ণবা বেবার ওরা ুসনসশ্চঢ
ওরা ে।
6. কর পক্ষরকল্পনা
বয়লয় ওর পসরওল্পনা সবেেমান ওর অআন কণয়ও এবং অয়ের পসরওল্পনা, বেে এবং ওর
সবযুসিয়ঢ সবসনয়োয়কর পসরওল্পনা পূডস ুসবিা িড চনে য়বসাচ্চ ওর ুসবিা সওভায়ব াভ ওরা য়ব
সনিসাসরঢ ে। এটি মে ওমায়না, বা বঢস মান বা ভসবেয়ঢর অেওর োে ওমায়নার কওৌল
তঢরীর য়ঙ্গ চস ঢ। এওচনয়ও বলে ময়ন রাঔয়ঢ য়ব কয এঔায়ন ঈয়েলে  ওমান এবং ওর
ফাাঁসও কেো নে।
এও এর সবসনয়োক চমা ওরা এবং ্ভকাবে ওর ঞ্চে ুসবিা িড ওরয়ঢ ুয়যাক ঘাআয়ঙন, এওচয়নর
অে বৃসে ওরা ্ভকব, কযঝা নেণাে ওর ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ ঘয় যাে।
চীবন বীমা ওমী প্রােলআ ঢায়ের িাওয়ের এবং ্ভকাবে িাওয়ের শুিুমাত্র বীমা ঘাসো পূরড
ম্পয়ওস নে সওন্তু কআায়ণ ঢায়ের নোনে অসণসও প্রয়োচন কমঝায়নার মণসন পরামলস কেোর চনে
প্রয়োচন য়ঢ পায়র। অসণসও পসরওল্পনা ম্পয়ওস জ্ঞান এবং ঈপয়র বসডসঢ ঢার সবসভন্ন িরন কওায়না
বীমা এয়চয়ন্টর ওায়ঙ গুরুত্ব কপয়ঢ পায়র।

অত্ম পরীিা 3
সনম্নসসঔঢ ময়িে কওানটি ওর পসরওল্পনা এওটি ঈয়েলে নে?
I.
II.
III.
IV.

য়বসাচ্চ ওর ুসবিা
সবঘিড সবসনয়োয়কর ফয় ওয়রর কবাছা ওমায়না
ওর ফাাঁসও
ওর ভায়কর ম্পূডস ুসবিা

ারাংল


অসণসও পসরওল্পনা এওটি প্রসক্রো:
 এওচয়নর চীবয়নর িে নািওরড,
 এআ সঘসহ্নঢ িে অসণসও য়িে রূপান্তর
 কআ িে চসন ওরার চনে অসণসও বেবিাপনা পসরঘানার দ্বারা এওচনয়ও াাযে ওরয়ব



এওচয়নর চীবন ঘক্র ঈপর সভসত্ত ওয়র সঢন িরয়নর অসণসও পডে প্রয়োচন ে। এগুয়া াাযে
ওয়র:
 ভসবেয়ঢ কনয়েন বেবিা সক্রে ওরয়ঢ,
 ্ভকাবে বেে পসরয়লাি ওরয়ঢ এবং,
 ম্পে ংিয়



অসণসও পসরওল্পনা চনে প্রয়োচন অর বৃসে কপয়েয়ঙ ামাসচও কসঢসবেো পসরবঢস য়নর চনে
কযমন কযৌণ পসরবায়রর সবয়ভে, এওাসিও সবসনয়োক পঙন্ন কযগুয়া অচওা ঈপব্ধ এবং
চীবনিারা পসরবঢস ন আঢোসের দ্বারা।
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এওচন ঢার প্রণম কবঢন পাোর য়ঙ্গ য়ঙ্গআ অসণসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ



অসণসও পসরওল্পনা ঈপয়েিাে ন্তভুস ি রয়েয়ঙ:







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

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

অসণসও পসরওল্পনা
চীবয়নর পযসাে
ছুাঁ সও পসরয়ঔ
নকে পসরওল্পনা
সবসনয়োক পসরওল্পনা
বীমা পসরওল্পনা
বর পসরওল্পনা
ভূ -ম্পসত্ত পসরওল্পনা

কর পক্ষরকল্পনা

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I
বীমা চানা খঝনা সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II
এওচন ঢার প্রণম কবঢন পাোর য়ঙ্গ য়ঙ্গআ অসণসও পসরওল্পনা শুরু ওরা ঈসঘঢ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III

কর ফাুঁক্ষক কর পক্ষরকল্পনা উয়েলয নে।
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আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরয়য়ঔর য়ঙ্গ এওচন ম্পে ______ সবসনয়োক তলী নুরড ওরয়ঢ
পায়র।
I.
II.
III.
IV.

এওীভবন
োন
ংি
ঔরঘ

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

বোে অমানঢ
কলোর
ঝামস বীমা পসস
কসভং বোে োওাঈন্ট

প্রশ্ন 3
ঞ্চেয়ও েুআটি সোয়ন্তর এওটি ংসমিড সায়ব সবয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র। নীয়ঘর ঢাসওা কণয়ও
সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 4
চীবয়নর কওান পযসায়ে এওচন কঢ ঞ্চে বয়ঘয়ে কবলী ঈপয়ভাক ওয়র?
I.
II.
III.
IV.

বর পরবঢী
ঈপাচসও
সলিাণী
েে সববাসঢ

প্রশ্ন 5
সবসনয়োকয়রঔা এবং সফরয়ঢর ময়িে সও ম্পওস ?
I. ঈভয়ের ময়িে কওায়না ম্পওস কনআ
II. যঢ েীখস সবসনয়োক করঔা য়ব সফরঢ ঢঢ কবলী য়ব
III. যঢ েীখস সবসনয়োক করঔা য়ব সফরঢ ঢঢ ওম য়ব
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IV. যঢ েীখস সবসনয়োক করঔা য়ব সফরয়ঢর ওর ঢঢ কবলী য়ব
প্রশ্ন 6
সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি কনয়েয়নর পয়ডের িীয়ন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔয়ঢর ময়িে কওানটি সনসশ্চঢ পয়ডের িীন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
কলোর
ঘু সি

প্রশ্ন 8
নীয়ঘর কওানটি অরড পয়ডের িীয়ন কিডীওরড ওরা যাে?
I.
II.
III.
IV.

বোে অমানঢ
চীবন বীমা
ািারড বীমা
কলোর

প্রশ্ন 9
______ মে ায়ণ ায়ণ সনসেস ি ময়ের ণসনীসঢয়ঢ পডে  পসরয়বা মূে ািারড স্তয়রর বৃসে
ওয়র।
I.
II.
III.
IV.

মুদ্রাফীসঢ হ্রাওরড
মুদ্রাফীসঢ
সনশ্চঢা-ফীসঢ
য়বসাচ্চ-মুদ্রাফীসঢ

প্রশ্ন 10
নীয়ঘর কওানটি সবয়বঘনামূও অে বা ায়নার ওাচ ওয়র?
I.
II.
III.
IV.

ঊড পুনকসঞন
ঊড িানান্তর
সবসনয়োক পুনকসঞন
বীমা ক্রে
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আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি অক্রমনাত্মও ছুাঁ সও পসরয়য়ঔর য়ঙ্গ এওচন ম্পে ংিয় সবসনয়োক তলী নুরড ওরয়ঢ
পায়র।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
কলোর ম্পে অয়ডর পডে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ঞ্চে ঔরঘ িসকঢ এবং রূপান্তয়রর সঢ সবভাচয়নর ংসমিড।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
বর পরবঢীয়ঢ এওচন কঢ ঞ্চে বয়ঘয়ে ঈপয়ভাক ওয়র।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
যঢ েীখস সবসনয়োক করঔা য়ব সফরঢ ঢঢ কবলী য়ব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বোে অমানঢ কনয়েয়নর পয়ডের িীয়ন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
চীবন বীমা সনসশ্চঢ পয়ডের িীন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
কলোর ম্পে অরড পয়ডের িীয়ন কিডীওরড ওরা যাে।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  II.
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মুদ্রাফীসঢ মে ায়ণ ায়ণ সনসেস ি ময়ের ণসনীসঢয়ঢ পডে  পসরয়বা মূে ািারড স্তয়রর বৃসে
ওয়র।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.

বীমা েে ক্ষবয়বচনামূক আে বা়িায়নার কাজ করয়ত পায়র না।
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8
জীবন বীমা ৃষ্ট পণয – I
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোেটি চীবন বীমা পডে সবয়ের য়ঙ্গ অপনার পসরঘে ওরাে। এটি ািারড পডে ম্পয়ওস
ওণা বা দ্বারা শুরু ে এবং ঢারপর চীবন বীমা পয়ডের প্রয়োচন সনয়ে অয়াঘনা ে এবং ঢারা
সবসভন্ন চীবয়নর িে চসয়নর কয ভূ সমওা পান ওয়র। বয়লয় অমরা সওঙু প্রণাকঢ চীবন বীমা
পডে কেঔব।
ক্ষলিণ ফাফ
A. চীবন বীমা পডে ংসিপ্ত সববরড
B. প্রণাকঢ চীবন বীমা পডে
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A. জীবন বীমা পয়ণযর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. পণয ক্ষক?
পডে দ্বারা সও কবাছায়না ে ঢা সেয়ে অমায়ের শুরু ওরয়ঢ য়ব। চনসপ্রে ভায়ব এওটি পডে
পডেদ্রয়বের মঢনআ ময়ন ওরা ে - এওটি সচসন বাচার কণয়ও অনা এবং সবসক্র। 'পডে' লব্দটি
এয়য়ঙ 'পুনকসঞন' কণয়ও যার ণস 'ম্মুয়ঔ অনা'। নে ওণাে, এওটি পডে সনসেস ি িম বা প্রয়ঘিা
ঈৎপাে বা ফাফ।
ঢয়ব পয়ডের প্রয়োচনীেঢা বা ঈপয়যাসকঢা পডে সনয়চআ অয়ন না ঢার তবসলিে কণয়ও অসরঢ ে।
এটি অমায়ের সবপডন েৃসিয়ওাড কণয়ও অয়। সবপডন েৃসিয়ওাড কণয়ও এওটি পণয গুণাবীর একট
বাক্ষন্ড। বেবাসেও ংিাগুয়ায়ও এওয়ঙ্গ
সবসভন্ন িরয়নর গুডাবী বা এওআ গুডাবীর পডে
সবসভন্ন বাসিয় পোসওং ওয়র বাচায়র ঢায়ের পডে প্রস্তাব ওয়র।
এওটি পডে (এওটি সবপডন িারনা সায়ব বেবহৃঢ)এবং এওটি পডেদ্রয়বের ময়িে পাণসওে  এওটি
পডে পৃণওীওৃ ঢ ওরা কযয়ঢ পায়র। পডেদ্রবে পায়র না। এর মায়ন সবসভন্ন কওাম্পাসন দ্বারা সবসক্রঢ
পডে, এওআ সবভায়কর ন্তকসঢ য়, ঢায়ের তবসলয়িের সেও কণয়ও এয়ও পয়রর কণয়ও পুয়রাপুসর সভন্ন
য়ঢ পায়র।
উদারণ

কয়গট, ক্রোজ-আপ এবং প্রক্ষম এরা আাদা রযান্ড ক্ষকন্তু একই প্রকায়রর টু থয়পে। ক্ষকন্তু প্রয়তযক
রযায়ন্ডর তবক্ষলষ্টয এয়ক অপয়রর ক্রথয়ক আাদা।
এওটি পডে সনয়চআ কল নে বরং পর প্রান্ত ন্তুয়ির এওটি ঈপাে। এআ য়ণস পডে মো
মািায়নর রঞ্জাম। ঢারা প্রয়োচন সয়য়ব পসরয়বলন ওয়র বা ঘাো ন্তুসি পূরড। এওটি পডে
ঈয়েয়লের চনে ওঢঝা ঈপযুি ঢা পয়ডের তবসলিে ঈপর সনভস র ওরয়ব।
পডে েয়ঢা:
i. স্পৃলয: রাসর স্পলস দ্বারা নুভূঢ য়ঢ পায়র কয লারীসরও বস্তু কবাছাে (য়যমন এওটি কা ী
বা এওটি কঝসসভলন কঝ)।
ii. অস্পৃলয: শুিুমাত্র পয়রািভায়ব নুভূঢ য়ঢ পায়র কয পডে ঢা কবাছাে।
জীবন বীমা একট পণয ক্রযট অস্পৃলয। এওটি চীবন বীমা এয়চন্ট োসেত্ব  িাওয়ের চীবন বীমা
পয়ডের সনসেস ি তবসলিে বুছয়ঢ সক্রে ওয়র, এটি সও ওরয়ঢ পায়র এবং সওভায়ব এটি িায়ওর ননে
ঘাসো পসরয়বলন ওয়র।
2. জীবন বীমার চাক্ষদা  উয়েলয পূরণ
ছুাঁ সও অয়ঙ কযঔায়নআ এটি ঈয়দ্বয়কর এওটি ওারড। যাআয়াও, অমরা মানুরা সনেন্ত্রডওরী য়ঢ ঘাআ
বা ন্তঢ ছুাঁ সও বুছয়ঢ পাসর, প্রঢোলা ওরয়ঢ পাসর এবং এটির চনে প্রস্তুঢ য়ঢ পাসর। প্রবৃসত্ত এবং
ছুাঁ সও সবরুয়ে সনরাপত্তা তঢসর ওরার আচ্ছা বীমা সনমসায়ডর চনে এওটি মূ ওারড।
অমরা মানুয়রা ামাসচও চীব যারা অমায়ের মঢ নেয়ের ায়ণ চীবন ভাক ওয়র - অমায়ের
ভায়াবাারচন। অমরা এওটি ঢেন্ত মূেবান ম্পে কভাকেঔ ওসর - আমায়দর মানব মূধ্ন
আমায়দর উত্পাদনলী আে যা িমতার উৎ। ঢয়ব, মঙ্গ চীবন এবং মানব ওোড ম্পয়ওস
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সনশ্চেঢা অয়ঙ। মৃঢুে  করায়কর মঢ খঝনা অমায়ের ঈৎপােনলী িমঢা ধ্বং ওয়র এবং
এআভায়ব পসরমাড ওসময়ে বা অমায়ের মানব মূিন মান িে ওরয়ঢ পায়র।
চীবন বীমা এওচন বেসির ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে হ্রা সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র,
যা ঢার মুঔায়পিী বা সনয়চর চনে ঈপভে। 'চীবন বীমা'র ময়িে 'বীমা' লব্দটি প্রয়োচনীঢা ঈয়েঔ
ওয়র, এওচয়নর
মৃঢুে বা িােী িমঢা চনে অসণসও িসঢ সবরুয়ে সনয়চয়ও বা ঢায়ের সপ্রে
মানুয়ের ুরিা প্রোন।
নোনে বেবার অয়ঙ, ঞ্চে এবং সবসনয়োক, সওন্তু চীবন বীমা িড ওরার চনে মূ ওারড 
মৃঢুে বা ভেের করায়কর প্রসঢরিা। সনসেস ি পসরভাাে, ্ভকাবে ভূ -ম্পসত্তর মান বা বীমাওৃ ঢ বেসি
দ্বারা ঢার বসলি ওমসচীবয়ন তঢসর ওরা প্রঢোসলঢ ম্পে, এওচয়নর সপ্রে মানুয়র বা সনয়চর
প্রসঢিাসপঢ বা িসঢপূরড ঘাোর দ্বারা ওাসিঢ, বীমাওৃ ঢ বেসির অে ঈৎপােন ঘু সির মে
িমঢা িসঢিস্ত বা ধ্বং য়ঢ পায়র। এটি তাৎিক্ষণক ভূ-ম্পক্ষি তঢসর ওরা ে বীমাওৃ ঢ চীবন
নায়ম, কয মুূয়ঢস ঢার প্রণম সপ্রসমোম কেো ে।
ুঢরাং, চীবন বীমা
ঘটয় তার ক্ষনকটস্থ
ংরিড এবং ম্পে
সবসনয়োয়কর সনরাপত্তা

নীসঢ, ঢার ন্তঃিয়, সওঙু
মানুয়র মনয়ক লাক্ষন্ত এবং
অরড চনে এওটি বান
এবং সফরসঢর এওটি সনসেস ি

কিয়ত্র একজন বযক্ষির ক্রকায়না দু: খজনক ঘটনা
ুরিা প্রদান কয়র।নোনে ভূ সমওাে চীবন বীমা
সায়ব বা ে। এআ য়ণস, এঝা সনরাপত্তা এবং
ার প্রস্তাব ওয়র।

চীবন বীমা মৃঢুে  করায়কর সবরুয়ে রিা ওরার চনে এওটি বেবিা। এটি এওটি অসণসও পডে
এবং বরং য়নও েেয়ের অসণসও ম্পয়ের এওটি সবসনয়োক-ঢাসওাে কেঔা যাে বরঞ্চ এওটি
ননে স্বঢন্ত্র পডে সয়য়ব নে। ঈঞসঢ অসণসও বাচায়র, িাওয়ের এওাসিও পঙন্ন অয়ঙ, শুিুমাত্র
চীবন বীমা সবওল্প িরন নে সওন্তু চীবন বীমার য়নও পসরপূরও কযগুয়া ঈয়ঞ অয়, কযমন
অমানঢ, বি, িও  সমঈঘু ো ফাি।
এআ প্রয়ঙ্গ, এওচনয়ও চীবন বীমা মান প্রসঢজ্ঞা সও ঢা কবাছা প্রয়োচন। িাক মান সনভস র ওয়র
সওভায়ব এও চাঢীে চীবন বীমা িায়ওর ঘাসোর মািান সায়ব নুভূঢ ে।
 এটি সও ঠিও মািান কেে? বা "এটি সও ওাযসওর?‛
 এয়ঢ সও ঝাওা ায়ক? বা "এটি সও ওাযসওরী?"
কঢ েুআ লঢাব্দী িয়র চীবন বীমা সলল্প দ্বারা প্রস্তাসবঢ পডে ময়িে সবরাঝ নঢু নত্ব কেঔা ককয়ঙ। যাত্রা
শুরু য়েসঙ মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা পয়ডের য়ঙ্গ সওন্তু মেওায়, এওাসিও চীসবঢ রাঔার ুসবিা
কযমন ভাঢা, িমঢা ুসবিা, ভেের করায়কর ুরিা এবং নোনে বস্তু আঢোসে যুি য়েয়ঙ।
এওআভায়ব প্রণাকঢ পডে 'ায়ভ অংলিণ', নূঢন প্রবঢস ন 'বাজার ংযুি' পসস তঢরী ওয়র কযঔায়ন
বীমাওারীয়ও অমন্ত্রড চানায়না ে ঢার সবসনয়োক ম্পয়ের সনবসাঘন এবং পসরঘানার ংলিয়ডর
চনে। নে এওটি মাত্রা যুি য়েসঙ, কযঔায়ন চীবন বীমা পডে এওটি সনসেস ি বাসি (সনিসাসরঢ
ুয়যায়ক) কণয়ও পসরসমঢ পডে ঈদ্ভূ ঢ, কযঔায়ন পসস িারীয়ের ঘাসো, ামণস এবং চীবন পযসাে
নুযােী ুয়যাক এবং ঔরঘ ঈপাোন পসরবসঢস ঢ ে।
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3. জীবন বীমা পয়ণযর রাইডাি
অমরা ঈপয়র কেয়ঔসঙ, চীবন বীমা ঘু সি ঢায়ের িাওয়ের সবসভন্ন ুসবিা প্রস্তাব ওয়র কযগুয়া
ঢায়ের িায়ওর ঘাসো এওটি মািান সায়ব পসরয়বসলঢ ে।
চীবন বীমা কওাম্পাসন য়নও
রাআটাস প্রস্তাব ওয়র যায়ের মািেয়ম ঢায়ের প্রস্তাসবঢ মান ঈন্নঢ য়ঢ পায়র।
এওটি রাআটার পৃষ্ঠােয়নর মািেয়ম কযাক ওরা ে কযটি ঢারপর ঘু সির ংল ে। রাআটাস
ািারডঢ সওঙু বাঙাআ ওরা ম্পূরও ুসবিা বা পসস দ্বারা প্রেত্ত মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিার পসরমাড
বৃসে ওয়র। রাআটাসয়ও এওটি সপচা ঈপর সবসভন্ন পঙন্নমঢ ঝসপংয়র য়ঙ্গ ঢু না ওরা কযয়ঢ পায়র।
কব নীসঢ  এওটি সপচা কবয়র মঢ এবং পঙন্নমঢ রাআটাস  এওটি বেসির প্রসঢ প্রয়োচন
সায়ব সপচা ওািমাআচ ঈপব্ধ সবসভন্ন সপচা ঝসপং। রাআটাস এওটি এওটি পসরওল্পনা মািেয়ম
এওচন বেসির সবসভন্ন প্রয়োচনীেঢা ওািমাআচ ওরয়ঢ াাযে ওয়র।

ক্ররখাক্ষচত্র 1 : রাইডাি ক্ষনবি াচন

রাআটাস ঈপাে য়ঢ পায়র যার মািেয়ম িমঢা পূরও, েুখসঝনা পূরও এবং চটি করায়কর পূরয়ওর
মঢ ুসবিা, এওটি অেলস চীবন বীমা ঘু সির সঢসরি ুসবিা সায়ব প্রোন ওরা কযয়ঢ পায়র।
এআ রাআটাসগুয়া পসসিারও সনচ ঈপওায়র কবয়ঙ সনয়ঢ পায়র এবং এআ ঈয়েয়লে এওটি সঢসরি
সপ্রসমোম পসরয়লাি ওয়র।

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

কা ী
বা ী
চীবন বীমা
াবান
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B. প্রথাগত জীবন বীমা পণয
এআ িোয়ে অময়ের এঔন চীবন বীমা প্রণাকঢ পয়ডের ম্পয়ওস চানয়ঢ য়ব।
ক্ররখাক্ষচত্র 2 : প্রথাগত জীবন বীমা পণয

1. টামি বীমা পক্ষরকল্পনা
ঝামস বীমা শুিুমাত্র ঘু সি ঈসেসঔঢ সনসেস ি ময়ে তবি। েীখস ঘসেল বঙর কণয়ও এওটি সবমায়নর
ম্পূডস ওরয়ঢ কয ঝু কু মে ায়ক কআ সায়ব ঝামস সবস্তৃ ঢ য়ঢ পায়র।

সট্রপ

ুরিা ৬৫-৭০ বঙর বে পযসন্ত সবস্তৃ ঢ য়ঢ পায়র। এও বঙর কমোসে ঝামস পসস ম্পসত্ত এবং
িেিসঢ বীমা ঘু সির নুরূপ। এআ পসসর িীয়ন প্রাপ্ত ও সপ্রসমোম কওাম্পানী দ্বারা মৃঢুের
ছুাঁ সও ঔরঘ সয়য়ব সচসঢ বয় সবয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র। বীমাওারীর কওায়না ঞ্চে বা নকে
মূে ঈপাোন বসিসঢ ে না।
a) উয়েলয
ঝামস চীবন বীমা লব্দটি চীবন বীমার মূ এবং কমৌসও িারডা পূডস ওয়র, কটি , যসে
বীমাওারীর ওামৃঢুে ে ঢায় ঢার পসরবায়রর যত্ন সনয়ঢ কণাও ঝাওা ঈপব্ধ ণাওয়ব। এআ
কণাও ঝাওা ঢার সপ্রেচয়নর চনে বীমাওৃ ঢ মানুয়র চীবন মান প্রসঢসনসিত্ব ওয়র :আচ্ছামঢভায়ব
স্বসনবসাসঘঢ বা তবজ্ঞাসনওভায়ব সনসডসঢ ে।
একট টামি বীমা নীক্ষত এছা়িা একট আে প্রক্ষতস্থাপয়ন কুলী পক্ষরকল্পনা ক্ষায়ব আয়।
এঔায়ন সনভস রলীয়ের এওটি এওওাীন ঝাওা কেোর বেয় ঝামস পসসর মে েুঃঔচনও মৃঢুে
য় সনভস রলী ুসবিায়ভাকীয়ের এও নাকায়র মাসও, তত্রমাসও বা নুরূপ পযসাবৃত্ত ঝাওা এওটি
পূবস সনিসাসরঢ মেওায়র চনে কেো।
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b) অিমতা
ািারডঢ ঝামস বীমা নীসঢ শুিুমাত্র মৃঢুে অচ্ছােন ওয়র। যাআয়াও, যঔন মূ পসসটি িমঢা
ুরিা রাআটার  ক্রে ওরা ে এবং ঝামস বীমার মে যসে কওঈ এআ িরয়নর সবপযসেওারী
খঝনাে কভায়ক, ঢায়
বীমা কওাম্পানী ুসবিায়ভাকী বীমা /ওারীয়ও এওটি পসরয়লাি প্রোন
ওরয়ব। যসে বীমাওারী ঝামস োর পর মারা যাে, ঝায়মসর কমোে পূরড বার য়ঙ্গ য়ঙ্গআ ঘু সি
কল বার চনে কওায়না ুসবিা ঈপবে য়ব না।

ক্ররখাক্ষচত্র 3 : অিমতা

c) রাইডার ক্ষয়য়ব টামি বীমা
ঝামস চীবয়নর িীয়ন ুরিা ািারডঢ এওটি নুঙ্গীন নীসঢ সায়ব প্রোন ওরা ে সওন্তু
এটি এওটি নীসঢর ময়িে রাআটায়রর মািেয়ম প্রোন ওরা কযয়ঢ পায়র।
উদারণ
কপনলন পসরওল্পনাে ওায়রা কপনলন শুরুর ঢাসরয়ঔর অয়ক মৃঢুে য় মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা প্রয়েে
ওরার চনে সবিান ণাওয়ঢ পায়র।
d) পুননি বীকরণ
ঝামস বীমায়ঢ মি মেওা চনে সপ্রসমোম ািারডঢ এওটি সনসেস ি ায়র কনো ে। সওঙু
পসরওল্পনাে ঝায়মসর মেওা কলয় পুননসবীওরয়ডর সবওল্প অয়ঙ; ঢয়ব, এআ পডেগুয়ায়ঢ সপ্রসমোম
কআ মে এওচয়নর বে এবং স্বািে ঈপর সভসত্ত ওয়র পুনঃকডনা ওরা য়ব এবং এওটি নঢু ন
ঝামস যার চনে পসস পুননসবীওরড ওরা য়চ্ছ।

e) রুপান্তরয়যাগযতা
রুপান্তরয়যাকে ঝামস বীমা নীসঢ এওচন পসসিারীয়ও ঝামস বীমা পসরবঢস ন বা বীমায়যাকেঢার
নঢু ন প্রমাড ঙা াআ িােী পসরওল্পনা কযমন "ম্পূডস চীবন "মঢ নীসঢয়ঢ রূপান্তর ওরার নুমসঢ
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কেে। এআ সবয়লাসিওার যারা িােী নকে মূে ঘান সওন্তু ামসেওভায়ব ঈচ্চ সপ্রসমোম সেয়ঢ
িম ঢায়ের াাযে ওয়র। যঔন ঝামস পসস িােী বীমা রূপান্তসরঢ ে ঢঔন নঢু ন সপ্রসমোম
ার কবলী য়ব।
f)

ইউএক্ষপ

ঝামস অোয়নর ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) ঢার ওম মূে, এটি এওচনয়ও ীসমঢ বায়চয়ঝ
চীবন বীমাে য়পিাওৃ ঢ ব পসরমায়ড সওনয়ঢ সক্রে ওয়র। এআভায়ব প্রিান ঈপাচসনওারীর
চনে এওটি ভা পসরওল্পনা তঢরী ওয়র,
যারা ওা মৃঢুের কিয়ত্র ঢায়ের সপ্রেমানুয়ের
অসণসও সনরাপত্তাীনঢা কণয়ও রিার ওরয়ঢ ঘান এবং যায়ের বীমা সপ্রসমোম পসরয়লায়ির চনে
এওটি ীসমঢ বায়চঝ ণায়ও।
g) ক্ষবকল্পমূ
সবসভন্ন প্রওায়রর ঝামস সনশ্চেঢা ্ভকব।
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : টামি আশ্বায়নর ক্ষবকল্পমূ

i.

ক্ষনম্নগামী টামি আশ্বান

এআ পসরওল্পনাটি মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা প্রোন ওয়র যার পসরমাড হ্রা পাে ঝামস ওভায়রয়চর য়ঙ্গ।
প্রণম বঙয়রর ময়িে মৃঢুের চনে েল বঙয়রর সনম্নকামী ঝামস পসস ১,০০,০০০ ঝাওার ুসবিা
প্রস্তাব ওয়র, প্রয়ঢেও পসস বাসসওীয়ঢ ১০,০০০ ঝাওা মূে হ্রা , বয়লয় েল বঙয়রর
কলয় লূয়নে ঘয় অয়। ঢয়ব প্রসঢ বঙর প্রয়েে সপ্রসমোয়মর স্তর ণায়ও।
সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা পসরওল্পনা বেওী সবয়মাঘন এবং ঊড চীবন বীমা সায়ব সবক্রী ওরা
ে।
 বন্ধকী ক্ষবয়মাচন: ঝামস অোয়নর এওটি পসরওল্পনা, এওটি বেওী ঈপর পসরয়লাসিঢ
হ্রা পাো মূয়ের নুরূপ মৃঢুের পর মূে প্রোন পসরওসল্পঢ ে।
ািারডঢ এআ
িরয়নর ঊয়ডর কিয়ত্র প্রসঢটি মাসও সওসস্ত মান ভায়ব (EMI) প্রোন প্রিান পসরমাড
ামানে ওসময়ে কেে। বীমা এআভায়ব বেবিা ওরা কযয়ঢ পায়র কয কওায়না মে মৃঢুের
কিয়ত্র ুসবিার পসরমাড বাসও পসরয়লাসিঢ প্রিান মান য়ব। পসসর লঢস বেয়ওর
বেসপ্তর য়ঙ্গ ংকসঢপূডস য়ব। পুননসবীওরড সপ্রসমোম ািারডঢ বীমার ীমা চুয় ভাক
ওরা ে। বেওী সবয়মাঘন ক্রে প্রােআ বেওী ঊড এওটি লঢস ে।
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 ঋণ জীবন বীমা এও প্রওায়রর ঝামস বীমা পসরওল্পনা কযটি ঊয়ডর পসরয়লাসিঢ ংল
পূরয়ডর চনে তঢরী ওরা য়েয়ঙ, যসে ঊডওারীর ঊড কলায়ির অয়ক মৃঢুে ে। বেওী
কমাঘন নোে এটি ািারডঢ সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা। এটি চনসপ্রেভায়ব েকঢ বীমা
সায়ব ঊড প্রসঢষ্ঠায়ন সবসক্র ওরা ে এআ প্রসঢষ্ঠায়নর ঊড িীঢায়ের চীবয়নর
িসঢপূরয়ডর ঈয়েয়লে। এটি য়ঝায়মাবাআ এবং নোনে বেসিকঢ ঊয়ডর চনে ঈপব্ধ
য়ঢ পায়র। বীমার ন্তকসঢ ুসবিা প্রােআ ঊডোঢা বা পানাোরয়ের রাসর প্রোন
ওরা ে যসে পসস ঝায়মসর ময়িে বীমাওারী ঊডীর মৃঢুে ে।
ii. েমবধ্ি মান টামি ক্ষনশ্চেতা
নাম কণয়ও যা ঈপসব্ধ ে, এআ পসরওল্পনা মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা প্রোন ওয়র যা পসসর
কমোয়ের য়ঙ্গ বরাবর বৃসে পাে। য়ণসর পসরমাড এওটি সনসেস ি পসরমাড ণবা লঢাংল সববৃঢ
ময়ের ন্তয়র বৃসে য়ঢ পায়র। নেণাে প্রণম
পসরমাড কবাঁয়ঘ ণাওার ঔরঘ বৃসের ূঘও
নুযােী বৃসে কপয়ঢ পায়র। িসঢপূরয়ডর পসরমাড বৃসের ায়ণ সপ্রসমোম বৃসে পাে।
iii. ক্ষপ্রক্ষমোম ক্ষফরত টামি বীমা
অয়রও িরয়নর পসস (ভারঢ কবল চনসপ্রে)  সপ্রসমোম সফরঢ ঝামস সনশ্চেঢা। এআ
পসরওল্পনাটি পসসিারীয়ের
ন্তুসি কেে কয
সঢসন কয ঝামস ঈত্তর চীসবঢ এআ কিয়ত্র সওঙু
ারায়বন না। এওণা ঠিও কয সপ্রসমোম কফরঢ ঙা া মঢু ে ঝামস সবমার চনে কয প্রয়যাচে
ঢার ঢু নাে প্রেত্ত সপ্রসমোম য়নও কবসল য়ব।

h) প্রাক্ষেক পক্ষরক্ষস্থক্ষত
ঝামস বীমাে সনম্নসসঔঢ য়নও পসরসিসঢয়ঢ প্রাসঙ্গওঢা নুভূঢ য়েয়ঙ:
i.

কযঔায়ন বীমা ুরিার কওব ামসেও প্রয়োচন, বেওী সবয়মাঘন কিয়ত্র ণবা এওটি
ফঝওামূও সবসনয়োক ুরিার চনে।

ii. ঞ্চে পসরওল্পনা এওটি সঢসরি ম্পূরও সায়ব, ঈোরডস্বরূপ ক্রমবিসমান বঙর
সনভস রলীয়ের চনে সঢসরি ুরিা প্রোয়নর চনে ল্প বেস্ক সপঢা বা মাঢার সনম্নকামী
ঝামস সনশ্চেঢা ক্রে ওরা। রুপান্তরয়যাকে ঝামস সবমা এওটি সবওল্প কযঔায়ন -ািেী
মূয়ের সায়ব এওটি িােী পসরওল্পনা প্রস্তাব ওরা কযয়ঢ পায়র।
iii. ৩. এওটি "বীমা ক্রে এবং বাসওঝা সবসনয়োক" ঢয়ত্ত্বর ংল নুযােী, কযঔায়ন কক্রঢা
বীমা কওাম্পানীর কণয়ও শুিুমাত্র স্তা ঝামস বীমা ুরিা সওনয়ঢ ঘান এবং ঈদ্ভু ঢ
প্রসমোম পাণসওে নেত্র কওায়না এওটি অওসডীে সবসনয়োক সবওয়ল্প সবসনয়োক ওরয়ঢ
ঘান। পসসিারীয়ও বলেআ সবসনয়োয়কর ছুাঁ সও বন ওরয়ঢ য়ব।
i)

ক্ষবয়বচনা

মূয  টামি আশ্বা পক্ষরকল্পনার প্রক্ষতয়যাক্ষগতামূক ুক্ষবধ্ার প্রাথক্ষমক ক্ষভক্ষি। এটি সবয়লঢ
কেঔা যাে বাৎসরও পুননসবীওরডয়যাকে ঝামস নীসঢর কিয়ত্র কযগুয়া
ঢায়ের স্তর সপ্রসমোম
পসরপূরও ংল কণয়ও স্তা।
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এও বঙর কমোসে পসরওল্পনার মো  কয মৃঢুোর ঔরঘ বে য়ঙ্গ বৃসে পাে। ঢারা
শুিুমাত্র যারা এওটি স্বল্প ময়ের বীমা পসরওল্পনা করঔাে ণায়ও ঢায়ের চনে অওসডীে।
গুরুত্বপূণি
টামি ক্ষবমার ীমাবদ্ধতা
এওআ ময়ে এওচনয়ও ঝামস অো পসরওল্পনা ীমাবেঢা ম্পয়ওস য়ঘঢন য়ঢ য়ব। ব
মো কেঔা কেে বীমা িসঢপূরড িড ঈয়েলে অয়রা িােী ে এবং চীবন বীমা ুরিার চনে
প্রয়োচন নীসঢ মেীমা সঢক্রম ওয়র প্রাসরঢ ে। পসসর মাসও েয়ঢা ঝামস কল বার
পয়র -সবমায়যাকে য়ঢ পায়র এবং কআচনে ৬৫ বা ৭০ বঙর বেয়এওটি নঢু ন নীসঢ প্রাপ্ত
িম য়বন। এওচন বেসি সন্তম ুিঢা, বা এওটি সপসঢ োসেত্ব কঙয় যাবার অয়ক ঢার
ম্পে ংরিয়ডর ঈয়েয়লে অয়রা িােী পসরওল্পনা ঘাআয়বন। সনশ্চেঢা এআ কিয়ত্র ওাচ ওরয়ব না।
2. ম্পূণি জীবন বীমা
যঔন ঝামস সবমা সনশ্চেঢা পসস িােী অোয়র ঈোরড, কযঔায়ন ুরিা মে এওটি িােী
ময়ের চনে ঈপব্ধ, কঔায়ন ম্পূডস চীবন বীমা পসস, সঘরিােী চীবন বীমার এওটি ঈোরড।
নে ওণাে িক্ষতপূরয়ণর ক্রকান ক্ষনক্ষদি ষ্ট কা ক্রনই ক্ষকন্তু ক্ষবমাকারক বীমাকৃতয়ক মৃতুযর ক্রিয়ত্র
ুক্ষবধ্া প্রদায়নর প্রস্তাব কয়রন, ক্র যখনই মৃৃ্তুয ক্রাক না ক্রকন। সপ্রসমোম এওচয়নর ারা চীবনভর
কেো কযয়ঢ পায়র বা সনসেস ি ময়ের চনে যা ীসমঢ এবং এওচয়নর চীবনওা কণয়ও ওম।ম্পূডস
চীবন সপ্রসমোম ঝামস সপ্রসমোম কঘয়ে য়নও কবলী ওারড এওটি ম্পূডস চীবন নীসঢ বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে
না ো পযসন্ত ববৎ ণাওার চনে সনসমসঢ য়েয়ঙ এবং কআচনে এঝা বমে মৃঢুের িয়ত্র ুসবিা
সেয়ঢ সনসমসঢ য়েয়ঙ। বীমা কওাম্পানী সপ্রসমোয়মর প্রয়োচনীে পসরমাড ঝাওা কনোর পর, ঝামস বীমা
ঔরঘ পূরয়ডর, বাসও টাকা পক্ষক্ষধ্ারক পি ক্রথয়ক ক্ষবক্ষনয়োগ করা ে। এট নগদ মূয ক্ষয়য়ব
পক্ষরক্ষচত। এওচন ঢার চরুরী ফায়ির চনে পসস ঊড সয়য়ব নকে ঢু য়ঢ পায়রন, ণবা সঢসন
ঢার নকে মূে চনে বীমা লঢস ঢোক ওয়র ওরয়ঢ পায়রন।
বাসও ঊয়ডর কিয়ত্র ঊয়ডর পসরমাড এবং ুয়ের পসরমাড মৃঢুের ঈপর ময়নানীঢ ুসবিায়ভাকীর পসরয়লাি
কণয়ও ওাঝা যাে।
একট ম্পূণি জীবন নীক্ষত পক্ষরবায়রর প্রধ্ান আে উপাজিনকারীর জনয এবং অকা মৃতুযর ক্রিয়ত্র
ক্রকায়না আক্ষথিক ক্ষনরাপিাীনতা ক্রথয়ক ক্ষপ্রেজনয়ক জনয়ক রিার জনয একট ভা পক্ষরকল্পনা। এআ
বেসিটিয়ও এওটি ুংকঢ এবং েীখসয়মোেী সভসত্তয়ঢ এওটি ম্পূডস চীবন বীমা নীসঢ ঈচ্চঢর
সপ্রসমোম ামণসে ওরয়ঢ িম য়ঢ য়ব এবং এওটি চীবন বীমা পসস ঘান যা মৃা্ঢুের কিয়ত্র
ুসবিা সেয়ঢ পায়র, সঢসন ওয়ব মারা যায়বন ঢার সবয়বঘনা না ওয়র, এওআ ময়ে ম্পূডস চীবন
বীমা পসস নকে মান বেবার ওরয়ঢ িম য়ঢ পায়র বয়রর প্রয়োচয়নর চনে, যসে েরওার
ে।
ম্পূডস চীবন বীমা পরবঢী প্রচয়ন্মর ওায়ঙ স্তান্তসরঢ ওরা পসরবায়রর ঞ্চে এবং ম্পে তঢসরর
কিয়ত্র এওটি গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র। এওটি গুরুত্বপূডস ঈয়েলে  এটি ক্রে ওরার ঈয়েলে ঢা
:- এওচন ভসবেঢ প্রচয়ন্মর চনে ঈত্তরোন চীবন বীমা নীসঢর যঔন এওটি ঈচ্চ মাসওানা কয
পসরবায়র সলশু অয়ঙ  এবং পসরবায়রর ঈচ্চ ম্মান সবদ্বমান।
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3. এনডায়মে ক্ষনশ্চেতা
এনটায়মন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি অয় েুটি পসরওল্পনার মেে:
 ময়ের ময়িে মৃঢুে য় পুয়রা ঝাওা কেোর প্রসঢশ্রুসঢ কেো ঝামস সনশ্চেঢা
 এওটি ম্পূডস এনটায়মন্ট পসরওল্পনা কযটি কমোে কল ো পযসন্ত বীমাওৃ ঢ ণায়ওন ঢায়
পসরমান কেো য়ব
এই পণযটয়ত জীক্ষবত এবং মৃতুযর ক্রিয়ত্র ুক্ষবধ্া উপাদান আয়ছ। ণসননসঢও সেও কণয়ও, ঘু সিটি
সনম্নকামী ঝামস বীমা এবং এওটি ক্রমবিসমান সবসনয়োক ঈপাোয়নর ংসমিড। যঢ ওম পসস লঢস
ঢঢ বৃত্তর সবসনয়োক ঈপাোন।
ম্পূডস চীবন এবং নোনে নকে মূে ঘু সিয়ঢ ঝামস এবং সবসনয়োক ঈপাোন ঈপসিঢ ণায়ও। ঢয়ব
এনটায়মন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি কিয়ত্র অয়রা য়নও সওঙু বা ে। এআ মে এওটি সনসেস ি মেওায়
এওটি সনসেস ি পসরমান ঝাওা ঞ্চয়ের এওটি ওাযসওর বেবিা।
এনটায়মন্ট প্রাণসমওভায়ব এওটি ঞ্চে কপ্রািাম, সনসশ্চঢ ওা মৃঢুের সবরুয়ে বীমা ুরিা প্রোন
ওয়র। এটি িাওয়ের ভু  য়ঢে অওসসঢ ওয়র কয এটি এওটি বেবিা যা এওচয়নর ঞ্চে
কপ্রািায়মর য়ঙ্গ যুি ওয়র এওচয়নর অসণসও পসরওল্পনার সনসশ্চঢভায়ব িার কেে। ঞ্চে ংকঞয়নর
চনে এনটায়মন্ট এওটি ুরসিঢ এবং অবসলেও পেসঢ। যঔন সবঘিড সবসনয়োক  ম্পে োে
বেবিাপনা সনরাপত্তা কেে, অিা বািেঢামূও সপ্রসমোম প্রওৃ সঢ ঞ্চয়ের কপ্ররডা প্রোন ওয়র।
মানুয়রা এনটায়মন্ট পসরওল্পনা ক্রে ওয়র বৃে বেয়র সনসশ্চঢ পেসঢ সয়য়ব বা কওায়না সনসেস ি
ঈয়েলে পূরয়ডর চনে কযমন ১৫ বঙর পর সলিার পুাঁসচ ণাওা বা এওচয়নর কময়ের সবয়ের ঔরঘ
পূরয়ডর পুাঁসচ। এআ ঈয়েলেগুয়ার ময়িে কওায়না ঙনা কনআ। ঢায়ের সনসশ্চঢভায়ব পূরড ওরয়ঢ য়ব।
এটি বেও (কৃ সনমসান) ঊড পসরয়লািচনে ওরার চনে এওটি অেলস ঈপাে। শুিুমাত্র মৃঢুের
ওারয়ড পসরয়লায়ির সনশ্চেঢার সবরুয়ে ঊড ুরিা নে সওন্তু এনটায়মন্ট প্রিান ঝাওা কেোর
প্রয়োচনীেঢা কমঝায়নাে প্রবৃত্ত য়ঢ পায়র।
পসস সমঢবেসেঢা ঞ্চয়ের এওটি ঈপাে সয়য়ব ঈন্নীঢ ওরা য়েয়ঙ। এনটায়মন্ট এওটি ঈপযুি
প্রস্তাব সয়য়ব পসরয়বলন ওরা য়ঢ পায়র যঔন এওচন প্রসঢ মায় / সঢনমায় / বঙয়রর অে
কণয়ও সরয়ে এওটি ঈদ্বৃত্ত তঢরী ওয়রন এবং ভসবেয়ঢর চনে মপসড ওয়রন
পক্ষরকল্পনাট আকি নীেভায়ব ততরী কারণ কর প্রয়োজয়নর জনয প্রক্ষমোয়মর ক্ষবয়োজয়নর ুক্ষবধ্া
থায়ক।
এআভায়ব এঔয়না ভারঢীে কপ্রিাপয়ঝ অয়রওটি প্রসঢজ্ঞা- MWPA (ক্ষববাক্ষত মক্ষায়দর ম্পক্ষি আইন)
-এর িীন সনসমসঢ সবোয়র নীসঢ িাপন ওরার ুসবিা য়েয়ঙ - পসস কভাকওারীয়ও শুিুমাত্র
ঝাওা কেো ে, যা ব ঊডোঢায়ের োসবর সবরুয়ে রিা ওরা ে।
বসয়লয় য়নও এনটায়মন্ট পসস ৫৫-৬৫ বঙয়র পূডসঢা পাে, যঔন বীমাওারী ঢার বয়রর
পসরওল্পনা ওয়রন এবং এআ িরয়নর পসস নোনে বর ঞ্চয়ের চনে ঈপয়যাকী সবওল্প।
a) ক্ষবকল্পমূ
এনটায়মন্ট সনশ্চেঢার ওঢগুয়া সবওল্প অয়ঙ কযগুয়া নীয়ঘ অয়াসঘঢ য়েয়ঙ।
140

i.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা

ভারয়ঢ বয়ঘয়ে ঔোঢ এনটায়মন্ট পসরওল্পনার সবওল্প  ঝাওা সফরঢ পসস। এট
াধ্ারণত একট এনডায়মে পক্ষরকল্পনা টামি চাকাীন ক্ষকক্ষস্তর আশ্বস্ত টাকা ক্রথয়ক
ক্ষফরয়তর অংল এবং ক্রমোদ ক্রলয় আশ্বস্ত বাক্ষক টাকা।
উদারণ
২০ বঙয়রর ঝাওা সফরঢ পসস ৫,১০ এবং ১০ বঙর পর টিয়ও ণাওা ুসবিা সয়য়ব অেস্ত
ঝাওার ২০% প্রোন ওরয়ঢ পায়র এবং ২০ বৎয়রর কমোে পূরয়ডর পর বাসও ৪০% কেে।
যসে বীমাওৃ ঢ ১৮ বঙয়রর কলয় মারা যান, ঢায় প্রাণসমও মূয়ের ৬০% বীমাওৃ ঢ কপয়ে
ককয়ঙন এআ য়ঢে িাে না ওয়রআ অেস্ত পুয়রা ঝাওা এবং বসিসঢ কবানা কেো য়ব।
এআ পসরওল্পনাগুয়া ঔুবআ চনসপ্রে ঢায়ের রূপান্তয়যাকেঢা (মূে সফরঢ) ঈপাোয়নর চনে, কযটি
ঢায়ের কঙাঝ এবং মাছাসর প্রয়োচন পূরয়ডর বেবিাে পসরডঢ ওয়র। পসস ঘাওাীন কয
কওায়না মে যসে ওায়রা মৃঢুে ে ঢায় মৃঢুের ম্পূডস ুরিা ঈপভে ে।
ii. মাবস্থা এবং অ-মাবস্থা িীম
"মাবিা" লব্দটি চীবন সবমাওৃ য়ঢর াভ ংলিয়ডর কয নীসঢ ঢা কবাছাে। ‚-ামাবিা‛
অয়রওসেয়ও কআ পসস কবাছাে কযগুয়া ায়ভ ংলিড ওয়র না। প্রণাকঢ চীবন বীমাে ঈভে
িরনআ বঢস মান ণায়ও।
ব প্রণাকঢ পসরওল্পনা নুযােী, কযৌণ চীবন ছুাঁ সও পুসাঁ চ, কযগুয়া পসসিারীয়ের কণয়ও প্রাপ্ত
সপ্রসমোম অে কণয়ও তঢরী ওরা ে, য়ভেে সনেন্ত্রও ঢত্ত্বাবিায়ন সবসনয়োক ওরা ে, সনিসাসরঢ
সনেম নুযােী, এবং পসসিারীয়ের বৃসের এওটি ংল সনসশ্চঢ ওরা ে বা বীমাওৃ ঢ দ্বার
ঈদ্বৃয়ত্তর ভাক পাোর যাে, যায়ও "াভ পসরওল্পনা" বা ে ঢার িীয়ন।
ংলিড না ওরা পডে এওটি ংযুি েোঝফমস বা এওটি -ংযুি েোঝফমস িীয়ন য়ঢ
পায়র। এআ িোয়ে অমরা কআ মস্ত পসস কযগুয়া -ংযুি কগুস ম্পয়ওস ঈসদ্বগ্ন।
ািারডঢ মুনাফাীন পসরওল্পনা  কআব কযঔায়ন ুসবিা িােী ঘু সি ওরার মে কোরাসন্ট
কেো এবং পসসিারও এআ ুসবিা চনে কযাকে য়ঢ য়ব এবং নে সওঙু নে।
উদারণ

একজয়নর কুক্ষ়ি বছয়রর এনডায়মে পক্ষক্ষ থাকয়ত পায়র ক্রমোয়দর প্রক্ষত বছয়র ২% অক্ষতক্ষরি
টাকা ক্রদোর গযারাক্ষে থাকয়ত পায়র, ক্রমোদপূক্ষতিয়ত ুক্ষবধ্া ক্ষনক্ষশ্চত ক্রমাট রাক্ষল এবং এ
ছা়িা আশ্বস্ত টাকার ৪০%।
অআঅরসটএ’র প্রণাকঢ -মাবিা পসস চনে কয নঢু ন সনয়েস সলওা এআিরয়নর পসসর চনে,
কটি এওটি সনসেস ি খঝনা খঝয় প্রয়েে ুসবিা স্পিভায়ব শুরুয়ঢআ বয় সেয়ঢ য়ব এবং কওান
মাপেয়ি যুি ওরা যায়ব না।
এওআভায়ব সঢসরি ুসবিা, যসে সওঙু ণায়ও, কযগুয়া পসস কমোয়ের ন্তরবঢী ময়ে বসিসঢ
ে, স্পিভায়ব শুরুয়ঢ বয়ঢ য়ব এবং কওায়না নীসঢ কমোে মে ন্তর সনেসমঢভায়ব চমা
ওরা ে, যা যসে কওায়না,, বয়ন এবং কওায়না মাপেয়ি যুি ওরা যায়ব না। এর ণস 
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পসসয়ঢ সফরঢ পসস শুরু বার অয়কআ প্রওাল ওরয়ঢ য়ব। পসসিারও সনঝ কফরঢ কডনা
ওরয়ঢ পায়র এবং নোনে ঔরয়ঘর য়ঙ্গ ঢু না ওয়র মূোেন ওরয়ঢ পায়রন।
iii. অংলিণকারী (মাবস্থা) বা াভ পক্ষরকল্পনার য়ে
াভীন বা কোরাসন্ট পসরওল্পনার মঢ, এআ পসরওল্পনাগুয়ার ায়ভ ংলিন ওরার ুয়যাক
ণায়ও। াভচনও পসসয়ঢ নোনে কণয়ও কবলী প্রসমোম ণায়ও। াভ কবানা বা ভোংল
সায়ব প্রয়েে ে। কবানা ািারডঢ ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা সায়ব ণস প্রোন ওরা
ে। ঢারা (য়যমন ৭০ ঝাওা প্রসঢ াচার অেস্ত) সনসশ্চঢ রাসল এওটি ংল সায়ব কখাডা
ওয়র এবং (মৃঢুে বা পূডসঢা বা অত্মমপসড দ্বারা নীসঢর কমোে কলয়) এওটি ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে সভসত্তয়ঢ সঢসরি ুসবিা সায়ব প্রয়েে ে।
ঈত্তরাসিওার ম্বেীে কবানা ঙা া, যা, এওবার ংযুি ে, ঢা সনসশ্চঢ,চীবন সবমাওারী
এঙা া প্রাসন্তও কবানা কখাডা ওরয়ঢ পায়রন। এআগুয়া সনভস র ওয়র বীমাওারীর অয়ের ঈপর
সওঙু ওিাৎ িন াভ এবং সনসশ্চঢ নে।
প্রাসন্তও কবানা তঢরী য়েয়ঙ ংলিডওারী পসসিারওয়ের ময়িে ভাক ওয়র, ব এবং ওিাৎ
িন াভ কযটি য়েয়ঙ যুিরায়চের পুাঁসচ বাচায়রর সবসনয়োয়কর মািেয়ম। এটি ভারঢ  নোনে
য়নও ঈন্নেনলী বাচায়র কৃীঢ য়েয়ঙ।
তথয
মুনাফা অংলিয়ণর ভযাংল পদ্ধক্ষত
মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্রর মঢ সনসেস ি নোনে বাচার অয়ঙ কযঔায়ন াভ ভোংল অওায়র ভাক ওরা ে।
েুটি ঈপাে ভোংল চমার নুরড ওরা য়েয়ঙ।
i.

প্রণাকঢ পেসঢ  "য়পাটিয়ফাক্ষ পদ্ধক্ষত"। এঔায়ন কওাম্পানী দ্বারা নুসষ্ঠঢ কপাঝসয়ফাস
কমাঝ সবসনয়োক কফরঢ সনিসাসরঢ ে এবং ব পসসিারও সবভাচে ঈদ্বৃত্ত ঢায়ের ভায়ক
চমা কেো ে। ম্প্রসঢ চমা কণয়ও অয়কর বঙর কওাম্পাসনর য়ঙ্গ সবসনয়োক ওরা ঝাওার
ঈপর সফরয়ঢর ার অয়ের কওায়না প্রয়ঘিা ওরা ে না। কপাঝসয়ফাস পেসঢ এআভায়ব
সফরয়ঢর ার মান ওয়র এবং ময়ের য়ঙ্গ ঢায়ের সিসঢলী ওয়র। এঝায়ঢ ময়ের য়ঙ্গ
ছুাঁ সও পুসং নীসঢ প্রয়োক ওরা ে এবং সভন্ন ঈত্তরাসিওার-ম্বেীে কবানা প্রসক্রো এআ
কিয়ত্র কবল নুরূপ।

ii. সদ্বঢীে পেসঢটি  "বতিমান অথি পদ্ধক্ষত"। এঔায়ন সফরঢ সনভস র ওয়র ওঔন সবসনয়োক
ওরা য়েয়ঙ এবং সবসনয়োয়কর মে সও ার অেস্ত ওরা য়েয়ঙ ঢার ঈপর। সবসভন্ন
সবসনয়োক ব্লও সবসভন্ন অে পাোর চনে এটিয়ঢ ভাক বা সবসনয়োক ব্লও পেসঢ বা
য়েয়ঙ।
মুনাফা (ংলিডওারী) সঢ প্রণাকঢ পসস এআভায়ব সবসনয়োকওারী সফয়র ভোংল চীবয়নর
য়ঙ্গ সওঙু ংযুি প্রস্তাব কেে। যসে ংযুসি রাসর নে। কবানা সয়য়ব পসসিারও যা াভ
ওয়র ঢা সনভস র ওয়র পুাঁসচর ম্পে  পযসােবৃত্ত (ািারডঢ বাসসও) মূেসনিসারড ঈপর।
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মূযক্ষনধ্ি ারয়ণ উদ্বৃি ক্রঘাণা ক্ষনভির কয়র যা ধ্ারণা করা য়েয়ছ তার উপর এবং মূযক্ষনধ্ি ারণ
ক্ষবমা-গাণক্ষনক দ্বারা ক্ষবয়বচনা করা কারয়ণর উপর। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাসঢ োর পয়র,
পসসিারওয়ের ময়িে এর বরাে কওাম্পাসনর বেবিাপনা সোয়ন্তর ঈপর সনভস র ওরয়ব। ওারড,
পসসয়ঢ এআ ব কবানা কযায়কর কিয়ত্র শুিুমাত্র সবসনয়োক বোন ঔুব ুরসিঢ এবং েূরবঢী
পেসঢয়ঢ নুরড ওরা ে।
অন্তক্ষনি ক্ষত ক্রমৌক্ষক যুক্ষিট  ময়ের ক্ষবক্ষনয়োগ আে মৃণ করা। এটি ঢে কয ঈত্তরাসিওার
ম্বেীে কবানা এবং কযৌক কবানা পসসিারও সক্রে ওয়র আকুআটি সবসনয়োক কণয়ও প্রাপ্ত ায়ভর
এওটি ব ংল কভাক ওরয়ঢ। ঢবু এঔন যা সনভস র ওয়র এআ কবানা কখাডা ওয়র চীবনবীমা
সফ, ঢা য়চ্ছ ঢায়ের সবয়বঘনার।
বয়লয়, এওটি মূেসনিসারড িীয়ন কবানা ািারডঢ শুিুমাত্র বঙয়র এওবার কখাডা ওরা ে।
ঢারা ্ভকবঢআ ম্পয়ের মূে তেসনও সিরঢা ঢার ময়িে প্রসঢফসঢ য়ঢ পায়র না।
মুনাফা  প্রণাকঢ পসরওল্পনা এআভায়ব এওটি পডে প্রচন্ম প্রসঢসনসিত্ব ওয়র কযঔায়ন চীবন বীমা
কওাম্পানী সোন্ত কনে পয়ডের কঞন সও য়ব, এমনসও মুনাফা (অেস্ত ঝাওা এবং কবানা) এবং
সপ্রসমোম। এমনসও যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসনর সবসনয়োক বাচায়র ঈচ্চ সফরঢ অে ওয়র, এটি
চরুরী নে কয ঢার বনা বা ভোংল রাসর এআ সফরয়ঢর য়ঙ্গ ংযুি।
পক্ষক্ষধ্ারয়কর বা বীমাকৃত ব়ি ুক্ষবধ্া  ক্রয ক্ষবক্ষনয়োয়গর ক্ষনশ্চেতা তায়দর পক্ষরকল্পনায়ক
ক্রইব চাক্ষদা ক্রযয়িয়ত্র ঠিক এবং ক্ষনয়বক্ষদত পুুঁক্ষজর প্রয়োজন ক্রইব ক্রিয়ত্র যয়থষ্ট ঠিক বযবস্থা
ক্ষয়য়ব ততরী কয়র। এটি এওচয়নর কপাঝসফস সবসয়োয়কর মসিও ভায়ব কপাঝসফস ছুাঁ সও ওমাে।
গুরুত্বপূণি
প্রথাগত পয়ণযর জনয আইআরক্ষডএ’র নতু ন ক্ষনয়দি লাবী
এআ সনয়েস লাবী নুায়র, প্রণাকঢ পসরওল্পনাে পয়ডের পসরওল্পনা প্রাে এওআ রওম ণাওয়ব।
a) নঢু ন প্রণাকঢ পডেগুয়ায়ঢা মৃঢুের িসঢপূরড
i.

কবলী ণাওয়ব।

একক ক্ষপ্রক্ষমোম পক্ষক্ষর চনে এটি এওও প্রসমোয়মর ১২৫% য়ব যারা ৪৫ বঙয়রর
ওম ঢায়ের চনে এবং এওও প্রসমোয়মর ১১০% য়ব যারা ৪৫ বঙয়রর কবলী ঢায়ের
চনে।

ii. াধ্ারণ প্রক্ষমোম পক্ষক্ষর চনে িসঢপূরড ৪৫ বঙয়রর ওম বেীয়ের চনে বাৎরীও
কেো সপ্রসমোয়মর ১০ গুড য়ব এবং নেয়ের চনে াঢগুড।
b) প্রণাকঢ পসরওল্পনাে মৃঢুের কিয়ত্র বয়ঘয়ে ওম ুসবিা  কয পসরমাড ঝাওার অো
কেো য়েয়ঙ এবং সঢসরি ুসবিা(যসে সওঙু ণায়ও)।
c) অো কেো য়ণসর ায়ণ পসসয়ঢ ঈয়েসঔঢ ক্রবানা/অক্ষতক্ষরি ুক্ষবধ্া এবং মৃঢুের
ঢাসরঔ পযসন্ত চমা সায়ব প্রয়েে য়ব যসে অয়ক না কেো ে।
d) এআ পসরওল্পনাটি েুটি ভায়ব ঘাসয়ে কযয়ঢ য়ব পসরওল্পনা ংলিডওারী এবং ংলিডওারী
নে।
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i.

অংলিণকারী পক্ষক্ষয়ত কবানা ফায়ির ওমসিমঢা ায়ণ ংযুি ওরা ে এবং
কখাডা বা অয়ক সনসশ্চঢ ওরা ে না। সওন্তু, একবার ক্রবানা ক্রঘাণা করয়
গযারাক্ষে য়ে যাে। এটি ািারডঢ পসসিারও বা কমোেপূসঢস য়ঢ মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা
কেো ে। এআ কবানাটিয়ও উিরাক্ষধ্কার েক্ষন্ধে কবানা বা ে।
ii. অংলিণ না করা পক্ষক্ষর কিয়ত্র, পসসর সফরঢ পসস শুরুর অয়কআ প্রওাল ওরা
ে।

অত্ম পরীিড 2
চীবন বীমায়ঢ কয প্রসমোম
কণয়ও____________।
I.
II.
III.
IV.

কেো



কটি

ঝামস

অোয়নর

চনে

কেো

প্রসমোম

কবলী
ওম
এওআ
ঈয়েঔয়যাকেভায়ব কবলী

ারাংল


চীবন বীমা পডে এওচন বেসির ঈৎপােনলী িমঢার ণসননসঢও মূয়ের িসঢর চনে স্ব বা
ঢার ঈপর সনভস রলীয়ের ুরিা প্রোন ওয়র।



চীবন বীমা নীসঢ, ঢার ন্তঃিয়,এওচন বেসির কওায়না
মানুযয়ের ময়ন লাসন্ত এবং ুরিা প্রোন ওয়র।



ঝামস বীমাে শুিুমাত্র ঘু সিয়ঢ ঈসেসঔঢ সনসেস ি ময়ে তবি িসঢপূরড ঈপব্ধ ে।



ঝামস অোয়র ননে সবক্রে প্রস্তাব (USP) ওম োম, এওচন বেসিয়ও
য়পিাওৃ ঢ ব পসরমায়ড চীবন বীমা সওনয়ঢ সক্রে ওয়র।



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



এনটায়মন্ট সনশ্চেঢা ঘু সি অয় েুটি পসরওল্পনার ংসমিড – ঝামস সনশ্চেঢা ঘু সি কযটি ঝামস
ঘাওাীন বীমাওারীর মৃঢুে য় অেস্ত পুয়রা ঝাওা কেোর
ে এবং ঝামস কলয় ম্পূডস
এনটায়মন্ট পসরওল্পনা পসরওল্পনা কযটি যসে বীমাওৃ ঢ কবাঁয়ঘ ণায়ওন ঢায় এআ পসরমাড ঢায়ও
কেো য়ব।

েু: ঔচনও খঝনা খঝয় ঢার ওায়ঙর

প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1. ঝামস বীমা
2. ম্পূডস চীবন বীমা
3. বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও সনসেস ি ময়ে সনসেস ি ঝাওা প্রোন ওরার অো
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এওটি ীসমঢ বায়চয়ঝ

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

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

ম্পূণি জীবন বীমায়ত ক্রয প্রক্ষমোম ক্রদো ে তা টামি আশ্বায়নর জনয ক্রদো প্রক্ষমোম ক্রথয়ক
ক্রবলী।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে বেসির মৃা্ঢুে ে ঢায়___________ চীবন বীমা পসসিারয়ওর বেয়ওর িসঢপূরড ওয়র ।
I.
II.
III.
IV.

ঝামস
বেও
ম্পূডস
এনটায়মন্ট

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

কেয়বন,

অপনার

কবলী, কবলী
ওম, কবলী
কবলী, ওম
দ্রুঢ, িীয়র

প্রশ্ন 3
ঝামস বীমা পসরওল্পনার কিয়ত্র নীয়ঘর কওান সবওল্পটি ঠিও?
I. ঝামস বীমা পসরওল্পনার য়ঙ্গ অমৃঢে পুনরা্ভক ওরার ুসবিা সবওল্প ণায়ও
II. মস্ত ঝামস বীমা পসরওল্পনাে সনসমসঢ িমঢা রাআটার ণায়ও
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মৃঢুে

পর

অপনার

III. ঝামস বীমা নুঙ্গীন নীসঢ সয়য়ব এবং এওটি নে পসসর ায়ণ রাআটার সায়ব কওনা
কযয়ঢ পায়র
IV. এওটি ঝামস বীমা পসরওল্পনায়ও ম্পূডস চীবন বীমা পসরওল্পনাে রূপান্তর কওান সবিান কনআ
প্রশ্ন 4
সনম্নকামী ঝামস বীমাে ময়ের পয়র প্রসমোম ____________ কেো য়েয়ঙ।
I.
II.
III.
IV.

কবলী
ওম
এওআ রওম
সফরঢ

প্রশ্ন 5
ঝামস নীসঢয়ঢ ঈপসিঢ রূপান্তর সবওল্প বেবার ওয়র অপসন এওআ সচসন __________ -কঢ
রূপান্তর ওরয়ঢ পায়রন।
I.
II.
III.
IV.

ম্পূডস চীবন বীমা
বেও পসস
বোে FD
সনম্নকামী ঝামস পসস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা পয়ডের প্রিান ঈয়েলে সও?
I.
II.
III.
IV.

ওর ঙা
সনরাপে সবসনয়োয়কর পণ
এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে িসঢর সবরুয়ে ুরিা প্রোন
ম্পসত্ত ঞ্চে

প্রশ্ন 7
সনম্নসসঔঢ ময়িে কওান এওটি ঝামস পসরওল্পনা ক্রয়ের করা পরামলস?
I.
II.
III.
IV.

এওচন
এওচন
এওচন
এওচন

বেসি
বেসি
বেসি
বেসি

যার
যার
যার
যার

বীমা
বীমা
বীমা
ঈচ্চ

কমোে কলয় ঝাওা প্রয়োচন
প্রয়োচন এবং এওটি ঈচ্চ বায়চঝ অয়ঙ
প্রয়োচন এবং এওটি ওম বায়চঝ অয়ঙ
অে সফরঢ কেে এমন এওটি বীমা পয়ডের প্রয়োচন

প্রশ্ন 8
সনম্নকামী ঝামস অোয়নর কিয়ত্র সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও নে?
I. ঝামস িসঢপূরয়ডর য়ঙ্গ মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিার পসরমাড হ্রা পাে
II. ঝামস িসঢপূরয়ডর য়ঙ্গ সপ্রসমোয়মর পসরমাড হ্রা পাে
III. ঝামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কয়ভয় ণায়ও
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IV. বেও সবয়মাঘন পসরওল্পনা সনম্নকামী ঝামস অো পসরওল্পনার ঈোরড
প্রশ্ন 9
এনটায়মন্ট পসরওল্পনার কিয়ত্র সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও ?
I.
II.
III.
IV.

শুিুমাত্র মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা ঈপাোন অয়ঙ
শুিুমাত্র কবাঁয়ঘ ণাওার কিয়ত্র ুসবিা ঈপাোন অয়ঙ
এটিয়ঢ মৃা্ঢুের কিয়ত্র ুসবিা এবং কবাঁয়ঘ ণাওার কিয়ত্র ুসবিা ঈভেআ অয়ঙ
এটি ঝামস পসরওল্পনার নুরূপ

প্রশ্ন 10
নীয়ঘর কওানটি এনটায়মন্ট পসরওল্পনার ঈোরড?
I.
II.
III.
IV.

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

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে বেসির মৃা্ঢুে ে ঢায় বেও চীবন বীমা পসসিারয়ওর বেয়ওর িসঢপূরড ওয়র
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
চীবন বীমার চনে অপসন যঢ কবলী প্রসমোম কেয়বন, অপনার মৃঢুে পর অপনার ঈত্তরাসিওারী
ঢঢ কবলী িসঢপূরড পায়ব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
ঝামস বীমা নুঙ্গীন নীসঢ সয়য়ব এবং এওটি নে পসসর ায়ণ রাআটার সায়ব কওনা কযয়ঢ
পায়র।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
সনম্নকামী ঝামস বীমাে ময়ের পয়র প্রসমোম এওআ কেো য়েয়ঙ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
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ঝামস নীসঢয়ঢ ঈপসিঢ রূপান্তর সবওল্প বেবার ওয়র অপসন এওআ সচসন ম্পূডস চীবন পসসয়ঢ
রূপান্তর ওরয়ঢ পায়রন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
চীবন বীমা পয়ডের প্রিান ঈয়েলে  এওচন বেসি ঈত্পােনলী িমঢার ণসননসঢও মূে িসঢর
সবরুয়ে ুরিা প্রোন।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি যার বীমা প্রয়োচন এবং এওটি ওম বায়চঝ
ক্রয়ের করা পরামলস।

অয়ঙ ঢার পয়িএওটি ঝামস পসরওল্পনা

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনম্নকামী ঝামস সনশ্চেঢা পসরওল্পনাে ঝামস বোপী সপ্রসমোম এওআ কয়ভয় ণায়ও
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এনটায়মন্ট োন পসরওল্পনাে মৃা্ঢুের কিয়ত্র ুসবিা এবং কবাঁয়ঘ ণাওার কিয়ত্র ুসবিা ঈভেআ
অয়ঙ।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

টাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা এনডাক্ষনশ্চেতায়মে আশ্বায়নর একট উদারণ.
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9
জীবন বীমা পনয – II
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোে অপনায়ও -প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়ডের সবয়ের য়ঙ্গ পসরসঘঢ ওরায়ব। প্রণয়ম অমরা
প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুসর ীমাবেঢা ঔসঢয়ে কেঔা সেয়ে শুরু ওরয়বা, অর ঢারপর কেঔয়বা
-প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়নের অয়বেয়নর সেওঝা। বয়লয় অমরা বাচায়র ঈপব্ধ সবসভন্ন িরয়নর
-প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুস কেঔয়বা।
ক্ষলিার ফাফ
A. -প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেগুসর ংসিপ্ত সববরড
B. -প্রঘসঢ চীবন বীমা পনেমূ
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A. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযগুক্ষর ংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ
1. অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ – উয়েলয এবং প্রয়োজন
অয়কর িোয়ে অমরা কবল সওঙু প্রঘসঢ চীবন বীমা পনে সনয়ে সবঘারসবয়বঘনা ওয়রসঙ কযগুসর
ময়িে বীমার পালাপাসল কসভং বা ঞ্চয়ের ঈপাোন সঙ। প্রােআ এআ পনেগুসয়ও অসণসও বাচায়রর
ংল সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা ে এবং মূিন ঞ্চেয়নর নোনে নোনে রঞ্জায়মর য়ঙ্গ ঢু না ওরা
ে।
বলে অমায়ের িে রাঔয়ঢ য়ব কয ঞ্চে  সবসনয়োয়কর
ম্পয়দরআন্ত-মেগতবেন, যা দি  কাযি কর, উভেই।

নেঢম

মূ

ঈয়েলে

য়া

i.

আন্ত-মেগত বেন মায়ন য়া মে চুয় বন্টন। এঔায়ন ওাযসওরী লঢস মায়ন য়া কয
চীবন ঘয়ক্রর সবসভন্ন পযসায়ে ঈদ্ভু ঢ সবসভন্ন ঘাসোগুস াফয়ের য়ঙ্গ পূরড ওরয়ঢ পযসাপ্ত
ঢসব ঈপব্ধ ো।
ii. ঈয়ল্টাসেয়ও েি বন্টন য়া এওঝা দ্রুঢঢর ায়র তক্ষবয়র আরণ এবং ভসবেয়ঢ অয়রা
ঢসবয়র প্রাসপ্ত। এওঝা প্রেত্ত স্তয়রর ছুাঁ সওর বেয় ঘ া কফরঢ পাো ককয় অয়রা েি য়ব
কআ সবসনয়োক।
চীবন বীমা পসসর কিয়ত্র ঈয়দ্বয়কর এওঝা মায়াঘনামূও সবে য়া প্রসঢয়যাসকঢামূও ায়র
কফরঢ কেোর আুেটি যা অসণসও বাচায়রর নোনে ম্পয়ের য়ঙ্গ ঢু না ওরা ে। চীবন বীমার
প্রঘসঢ ওোল ভোু েোয়নর সওঙু তবসলিে ঔসঢয়ে কেঔা এবোপায়র ওায়চর য়ব যা সনয়ে অয়কর
িোয়ে অমরা অয়াঘনা ওয়রসঙ। এগুসয়ও বািড েোন বা য়েসঙ ওারড কযভায়ব এগুসর
ওাঞায়মায়ও বাি ওরা ে এবং কবসনসফঝ  সপ্রসমোয়মর এওঝা এওও পোয়ওচ সয়য়ব কগুসয়ও
ঈপিাপন ওরা ে ঢার সভসত্তয়ঢ।
2. প্রচক্ষত পয়নযর ীমাবদ্ধতা
এওঝা মায়াঘনামূও পরীিা কণয়ও ঈয়দ্বয়কর সনম্নসসঔঢ এাওাগুস প্রওাল পায়ব:
a) কযাল ভযাু কয়ম্পায়নে: প্রণমঢ, এআ িরয়নর পসসগুসয়ঢ ঞ্চে বা ওোল ভোু
ওয়ম্পায়নন্ট বা নকে মূে ংল সনসেস ি ওয়র বা ণায়ও না। এঝা সনভস র ওয়র কঠিঢ বীমার
সরচায়ভস র পসরমায়ডর ঈপর। এঝা সনিসাসরঢ ে চীবন বীমাওারয়ওর কঝ ওয়র কেো
মৃঢুোর, ুয়েরার, ঔরঘএবং নোনে মাপওাঠি ম্পয়ওস অন্নাচ ওয়র। এআ অন্নাচগুস
পুয়রাপুসর য়যৌসিও য়ঢ পায়র।
b) ক্ষরটানি বা ক্রফরয়তর ার: সদ্বঢীেঢ এঝা সনরূপড ওরা চ নে কয এআ পসসগুসর ঈপর
সরঝায়নসর ার ওী য়ব। এঝা ে ওারড ‘‘ঈআণ প্রসফঝ পসস’’-এর অঢাে কবসনসফয়ঝর
মূে সনসশ্চঢভায়ব চানা যায়ব না, শুিুমাত্র ঘু সিঝা যঔন কল য়ব ঢঔন ঙা া। ঢার ঈপর
বীমাওারয়ওর ঠিও ঔরঘ প্রওাসলঢ ে না। সরঝায়নসর ায়রর এআ স্বচ্ছঢার ভাবআ ঞ্চয়ের
নোনে ঈপওরয়ডর য়ঙ্গ এর ঢু নায়ও ওঠিন ওয়র কেে। এওণা ঠিও কয এওঝা ঞ্চয়ের
ঈপওরড সয়য়ব চীবন বীমা ওঢঝা ওাযসওরী যসে না কওঈ এআ িরয়নর ঢু না ওয়র।
c) প্রতযপি ণ মূয: এওঝা ঢৃ ঢীে মো য়া কয এআ ঘু সিগুসর িীয়ন নকে  প্রঢেপসড মূে
(য়য কওায়না ময়ে)সনভস র ওয়র সনসেস ি মূয়ের ঈপয়র (য়যমন বীমা সরচায়ভস র পসরমাড 
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পসসর কপ্রা-রাঝা োয়ঝ কলোর)। এআ মূেগুস পুয়রাপুসর য়যৌসিওভায়ব সনিসাসরঢ য়ঢ
পায়র। প্রঢেপসড মূয়ের কপৌাঁঙায়নার পেসঢ কেঔা যাে না।
d) ফন: বয়লয় এআ পসসগুসর ফয়নর এওঝা আুে রয়েয়ঙ। সবসনয়োক সনেম 
সবসনয়োয়কর ঈপর ও া নচরোসর ঈভয়ের ওারয়ড এবং কবানা য়ঙ্গ য়ঙ্গ সবসনয়োয়ক
প্রসঢফসঢ না োর ফয় এআ পসসগুসর ফন ঢঝা কবসল না য়ঢ পায়র যা অয়রা
ছুাঁ সওপূডস সবসনয়োক কণয়ও পাো যাে।
3. বদ
প্রঘসঢ চীবন বীমার েোয়নর ীমাবেঢাগুস স্পিআ কবাছা যাে, চীবন বীমাওারয়ওর কপ্রাটাক্ট
কপ্রাফাআয় কবল সওঙু বে ে। এআগুস সনয়ঘ ংসিপ্ত অওায়র কেো য়েয়ঙ:
a) আনবান্ডক্ষং
এআ প্রবনঢার য়ঙ্গ চস য়ে ণায়ও ুরিা  ঞ্চয়ের ঈপাোনগুসয়ও অাো ওরা এবং
পসরডসঢয়ঢ পয়নের সবওাল, যায়ঢ ুরিা বা ঞ্চয়ের স্পি সমিয়ডর বেয় এগুসর ঈপর কচার
কেো ে।
মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্রর ময়ঢা বাচায়র কযঔায়ন কমোেী বীমার নঢু ন ওয়র অসবষ্কার ে এবং বসচনীন
োুয়রন্স  পসরবঢস নলী োুয়রয়ন্সর ময়ঢা নঢু ন পনে অয়, কিঝ সব্রয়ঝন  নোনে বাচায়র
বীমা যুি আঈসনয়ঝর ঈিান নচয়র পয় ।
b) ক্ষবক্ষনয়োগ ংয়যাগ
সদ্বঢীে প্রবনঢা সঙ সবসনয়োক ংযুি পয়নের সেয়ও, কয পসসয়াডারয়ের সবসনয়োক
পারফরয়ময়ন্সর ূঘও  ংযুি কবসনসফঝ কেে। ফয় কযভায়ব চীবন বীমা াচায়না ে কসেয়ও
ছীঁয়ও যাে। আঈসনঝ সেয়টর ময়ঢা নঢু ন পনেগুস অা মায়ন বীমাওারয়ওর এও নঢু ন ভূ সমওা
ওাচ ওয়র। এঔন ঢারা ওাযসওরী ঢসব ঢত্ত্বাবিােও য়ে ককয়ঙন কযঔায়ন ঢারা শুিুমাত্র অসণসও
ুরিা কেোর বেয় ঘ া ায়র প্রসঢয়যাসকঢামূও ফয়নর ার সেয়ঢ পায়র।
c) স্বেতা
অনবািসং ূঘনা ওয়র সরঝায়নসর ায়র এবং পসরয়বা কেোর চনে কওাম্পাসনর ঘাচসগুস
(য়যমন ঔরঘ প্রভৃ সঢ) অয়রা েৃলেমানঢা। এর বগুস স্পিভায়ব বয় কেো ণায়ও এবং
কআময়ঢা ঢু না ওরা কযয়ঢ পায়র।
d) নন-েযান্ডাডি পনয
ঘঢু ণস প্রিান প্রবনঢা য়েয়ঙ নমনীে কণয়ও নমনীে পনে ওাঞায়মাে বেয়র সেয়ও, যা কণয়ও
নন-িোিাটস পয়নের সেয়ও কছাাঁও তঢসর য়েয়ঙ। যঔন অমরা নন-িোিায়টসর ওণা বস, কঝা
পঙয়ন্নর স্তয়রর সভসত্তয়ঢ ে যা এওচন কক্রঢা ওাঞায়মার নওলা ওরা  পসসর কবসনসফয়ঝর
সনসরয়ঔ নুলীন ওরয়ঢ পায়র।
এঔায়ন েুয়ঝা চােকা রয়েয়ঙ কযঔায়ন কক্রঢা এআ কিয়ত্র সক্রেভায়ব ংল সনয়ঢ পায়র
 সপ্রসমোম  কবসনসফয়ঝর ওাঞায়মা সির ওরা  বোয়নার মে
 ওীভায়ব সপ্রসমোম সবসনয়োক ওরয়ঢ য়ব ঢা বাঙাআয়ের মে
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4. আক্ষপ- প্রয়োজন পূরণ
নঢু ন প্রচয়ন্মর পয়নের অসপয়র প্রিান ঈৎ যা সবেচুয়
য়া:

প্রওাসলঢ য়েয়ঙ, কগুস সনয়ঘ কেো

a) ক্ষবক্ষনয়োগ ায়ভর য়ে রাক্ষর যুি: বসপ্রণম, সবসনয়োক ায়ভর য়ঙ্গ রাসর ংয়যায়কর
এওঝা প্রঢোলা ণায়ও যা বীমা কওাম্পাসনগুস এওঝা বা ন্ত  প্রসঢশ্রুসঢমান মূিনী বাচায়র
সবসনয়োয়কর মািেয়ম তঢসর ওয়র। সবসনয়োক যুি বীমা পসসর পয়ি বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস
যুসিগুসর এওটি য়া কবসলসেন না ঘয় আকুেআটি বাচায়র সওঙু ঞানামা ণাওয়ঢ পায়র
ঢাআ বাচার কণয়ও সওঙু এওঝা সরঝানস য়বআ, কবসল সেন ককয় নে িােী অয়ের রঞ্জায়মর
কণয়ও কঝা কবসল য়ঢ পায়র। কয বীমাওারওরা ঢাাঁয়ের সবসনয়োক কপাঝসয়ফাসগুসর
ওাযসওরীভায়ব বেবিাপনা ওরয়ঢ পায়রন ঢাাঁরা ঢাাঁয়ের কক্রঢার চনে য়নও ভায়া সরঝানস
তঢসর ওরয়ঢ পায়রন এবং কআ ভায়ব ঈচ্চ মূয়ের পনে বানায়ঢ পায়রন।
b) মুদ্রাস্ফীক্ষত ক্ষরটানি য়ক আঘাত কয়র: ফয়নর গুরুত্ব বািাপ্রাপ্ত ে ঞ্চয়ের ঈপর মুদ্রাফীসঢর
প্রভাব কণয়ও। অমরা কযমন ওয়আ চাসন, মুদ্রাফীসঢ এওচয়নর ক্রেিমঢা ওসময়ে সেয়ঢ
পায়র, যসে অচয়ওর এও ঝাওা পয়নয়রা বঙর পয়র 30 পোর মান ে, ঢায় অচয়ওর
100 ঝাওার মূিন পয়নয়রা বঙর পর অচয়ওর ম্পয়ের মান য়ঢ য় কবয়
ন্তঢ
300টাকা য়ত য়ব। এর মায়ন জীবন বীমা পক্ষক্ষর ফয়নর ার িযণীেভায়ব
মূদ্রাক্ষস্ফতীর ায়রর তু নাে ক্রবক্ষল য়ত য়ব। এই য়া ক্রই জােগা ক্রযখায়ন ক্ষবক্ষনয়োগ
ংযুি বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ প্রচক্ষত জীবন বীমা পক্ষক্ষর ক্রথয়ক ভায়া ফ ক্ষদয়ত পায়র।
c) নমনীেতা: এগুসর অসপয়র ঢৃ ঢীে এওঝা ওারড য়া এয়ের নমনীেঢা। পসসয়াডাররা
এঔন ীমার ময়িে সোন্ত সনয়ঢ পায়রন, ঢাাঁরা ওী পসরমাড সপ্রসমোম সেয়ঢ ঘান  মৃঢুের
কিয়ত্র কবসনসফঝগুস ঞানামা ওরয়ঢ পায়র এবং নকে মূে ঢাআ ে। সবসনয়োক ংযুি
পয়নের কিয়ত্র ঢাাঁয়ের সবসনয়োয়কর পঙয়ন্নর এসিোর ণায়ও এবং ঢাাঁরা ঢসবয়র সমিয়ডর
সবয়ে সোন্ত সনয়ঢ পায়রন কযঔায়ন ঢারা ঢাাঁয়ের সবসনয়োক ওরা সপ্রসমোয়মর বোপায়র
এসকয়ে কযয়ঢ পায়রন। এঝা পসসয়াডারয়ের ঢাাঁয়ের চীবন বীমাে সবসনয়োয়কর ঈপর অর
সনেন্ত্রড ওায়েম ওরয়ঢ কেে।
d) প্রতযপি ণ মূয: বয়লয়, এআ
কণয়ও পাাঁঘ)নামমাত্র প্রঢেপসড
কেে। পসসর পূডস কমোয়ের
প্রঘসঢ পসসগুসর অঢাে

পসসগুস এও সনসেস ি প্রারস্ভকও বঙয়রর পর (বা ে সঢন
ঘাচস সেয়ে পসসয়াডারয়ের প্রওল্প কণয়ও প্রঢোায়রর ুয়যাক
অয়ক এআ িরয়নর প্রঢেপসড বা নকেীওরড কণয়ও পাো মূে
কমা প্রঢেপসড মূয়ের ঢু নাে য়নওঝা কবসল ে।

এআ পসসগুস ঔুবআ চনসপ্রে য়েয়ঙ এবং ভারঢ  বহু কেয়ল এগুস এমনসও প্রঘসঢ পনেয়ও
সরয়ে চােকা ওয়র সনয়ঢ শুরু ওয়রয়ঙ ওারড এগুস বহু সবসনয়োকওারীর মায়াঘনামূও ঈয়েলে
পূরড ওয়র – ম্পদ ংিয়র উয়েলয যা কাযি করী ক্ষবক্ষনয়োগ যায়নর জনয একটা চাক্ষদা ততক্ষর
কয়র। ঈোরড স্বরূপ মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্র ‘‘বসচনীন চীবন’’-এর ময়ঢা পনে বীমাওারওয়ের ণস 
মূিনী বাচার কণয়ও অে ওরা য়ণসর সরঝায়নসর ঈপর ঘ া ুয়ের ায়র কবসনসফঝ পসসয়াডারয়ের
ায়ঢ ঢু য় কেে।
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সপ্রসমোম  কফ োমাঈয়ন্টর নমনীেঢা আয়ঢাময়িেআ পসসয়াডারয়ের ঢাাঁর সনসেস ি পসরসিসঢ
নুযােী সপ্রসমোম োটচাি ওরার ুয়যাক ওয়র সেয়েয়ঙ। ঢেসিও কাওান ঙা া অয়কআ
প্রঢোায়রর ুসবিা পসসয়াডারয়ের এআ ুসবিা সেয়চ্ছ যায়ঢ েীখস ময়ের চনে ঢাাঁয়ের ণস অঝয়ও
রাঔার েরওার না পয় ।

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

কমোেী বীমা
আঈসনভাসা চীবন বীমা
এনটায়মন্ট বীমা
কা াআফ বীমা

B. অ-প্রচক্ষত জীবন বীমা পনযমূ
1. ক্ষকছু অপ্রচক্ষত পনয
এআ িোয়ের বাসও নুয়চ্ছেগুসয়ঢ অমরা সওঙু প্রঘসঢ পনে সনয়ে অয়াঘনা ওরয়বা যা ভারঢীে
বাচার  নেত্র অবভূস ঢ য়েয়ঙ
a) বসচনীন চীবন
বসচনীন চীবন বীমা পসসটি মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্র ১৯৭৯ায় ঘাু ে এবং অয়ঝর েলয়ওর প্রণম
সেয়ওর ময়িেআ দ্রুঢ এটি ঔুবআ চনসপ্রে য়ে য়ঞ।

আইআরক্ষডএ-র নয়ে্ের ২০১০-এর াকুিার অনুযােী, ‘‘মস্ত বি জনীন জীবন বীমা পনয
পক্ষরবতিনলী বীমা পনয (ক্ষভআইক্ষপ) ক্ষয়য়ব পক্ষরক্ষচত য়ব।’’
তথয
বি জনীন জীবন ম্পয়কি
বসচনীন চীবন বীমা য়া এও প্রওায়রর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে য়া এর নমনীে
ক্ষপ্রক্ষমোম, নমনীে ক্রফ অযামাউে  মৃতুযর ক্রিয়ত্র ক্রবক্ষনক্ষফয়টর পক্ষরমাণ এবং এর মূয ক্ষবয়ের
আনবান্ডক্ষং। প্রঘসঢ ওোল ভোু পসসগুসর কিয়ত্র ঘু সি ঘাু রাঔার চনে কযঔায়ন এওঝা সনসেস ি
কমাঝা ে বা সফয়র সনয়েস সলঢ সপ্রসমোম পযসােক্রয়ম সেয়ঢ ে, বসচনীন চীবন বীমা পসসগুস
কঔায়ন পসসয়াডারয়ের ঢাাঁয়ের ীমার ময়িে কণয়ও ওভায়রয়চর চনে সঢসন ওঢ পসরমাড সপ্রসমোম
কেয়বন ঢা সোন্ত কনোর ুয়যাক কেে। সপ্রসমোম যঢ কবসল য়ব, ওভায়রচ ঢঢ বা য়ব এবং
পসসর নকে মূে ঢঢআ বা য়ব।
বসচনীন
চীবন
বীমার
প্রিান
নঢু নত্বঝা
য়া
প্রণম
পসস
বঙয়রর
পর
কণয়ও
ম্পূডসনমনীেসপ্রসমোয়মর প্রঘন। এওচনয়ও শুিুমাত্র এঝা সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয ামসিও সয়য়ব
সপ্রসমোমগুস পসস রাঔার ঔরয়ঘর ওভার সেয়ঢ যয়ণি। এঝা এওণাআ আসঙ্গঢ ওরয়ঙ কয পসসটি
ঘাু রয়েয়ঙ বয় ঢঢসেনআ িয়র কনো য়ব যঢসেন এর নকে মূে মৃঢুেওাীন মাু  ঘাচস
প্রোন ওরয়ঢ পযসাপ্ত য়ব। সপ্রসমোয়মর নমনীেঢার ফয় পসসয়াডার ঝায়কসঝ োমাঈন্টটর কণয়ও
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সঢসরি সপ্রসমোম কেোর ুয়যাক পান। এয়ঢ এআ ুয়যাক ণায়ও যায়ঢ ঝায়কসঝ োমাঈয়ন্টর কণয়ও
ওম য় সপ্রসমেম প্রোন ঢাাঁরা এস য়ে কযয়ঢ পায়রন।
ওাঞায়মার নমনীেঢা পসসয়াডারয়ের ঈপব্ধ নকে মূে কণয়ও অংসলও ঝাওা ঢু য় কনোর
ুয়যাক কেে, এর চনে এআ ণস কফরঢ কেো বা এর ঈপর কওায়না ুে কেোর ঢাাঁয়ের কওায়না
বািেবািওঢা ণায়ও না। নকে মূে কওব কআ পসরমায়ড ওয়ম যাে।
নমনীেঢার মায়ন অবার মৃঢুের কিয়ত্র কবসনসফঝগুস োটচাি ওরা কযয়ঢ পায়র এবং কফ
োমাঈন্ট ঞানামা ওরয়ঢ পায়র।
এআ িরয়নর পসসগুস যসে নোেভায়ব সবসক্র ওরা কযয়ঢ পায়র। বস্তুঢ, মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্রর ময়ঢা
বাচায়র ্ভকাবে কক্রঢায়ের নুসবসি সেয়ে প্রয়রাসঘঢ ওয়র রাসচ ওরায়না ে কযঔায়ন বা ে ‘এওচন
শুিুমাত্র সওঙু প্রারস্ভকও সপ্রসমোম চমা সেয়আ য়া অর ঢারপর পসস সনয়চআ ঢার কেঔভা
ওরয়ব’। কযঝা প্রওাল ওরা ে না ঢা য়া নকে মূেঝা বচাে রাঔয়ঢআ য়ব এবং পসস ঘাু
রাঔা যায়ব কওবমাত্র যসে এআ ঈয়েয়লে সবসনয়োক সরঝানসঝা পযসাপ্ত ে।

আক্ষলর দলয়কর পয়রর অয়ধ্ি ক্ষবক্ষনয়োগ ক্ষরটানি কয়ম যাো ক্রথয়ক নগদ মূয়যর িে ে। ক্রয
পক্ষক্ষয়াল্ডাররা ক্ষপ্রক্ষমোম ক্ষদয়ত পায়রনক্ষন তাুঁরা তাুঁয়দর পক্ষক্ষ তামাক্ষদ য়ে ক্রগয়ছ এবং তাুঁয়দর
আর ক্রকায়না জীবন বীমার ুরিা ক্রনই ক্রজয়ন চময়ক যান।
ডাোিাম 1 : অপ্রচক্ষত জীবন বীমা পনয

অআঅরসটএ সনেম নুযােী, ভারয়ঢ মাত্র েু-িরয়নর প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়নের নুয়মােন
রয়েয়ঙ:
 পসরবঢস নলী বীমা েোন
 আঈসনঝ ংযুি বীমা েোন
i.

পক্ষরবতিনলী জীবন বীমা

এঝা শুরুর অয়ক মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  নোনে বাচায়র ঘাু পসরবঢস নলী চীবন বীমা ম্পয়ওস
চানা ওাযসওরী য়ব।
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মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্র ১৯৭৭-এ প্রণম এআ পসস ঘাু ে। পসরবঢস নলী চীবন বীমা য়া এও
িরয়নর ‘‘পূডস চীবন’’ পসস যায়ঢ মৃঢুের ওারয়ড কবসনসফঝ  নকে মূে ঞানামা ওয়র
কযঔায়ন সপ্রসমোম কেো য়েয়ঙ কআ সবয়ল সবসনয়োক অমানয়ঢ সবসনয়োক পারফরয়ময়ন্সর
সভসত্তয়ঢ।এআ ভায়ব পসস ুয়ের ার বা নূেনঢম নকে মূয়ের সনসরয়ঔ কওায়না কোরাসন্ট কেে না।
তাক্ষত্ত্বকভায়ব বয় নগদ মূয লূয়নয ক্রনয়ম ক্রযয়ত পায়র, ক্রয়িয়ত্র পক্ষক্ষ বাক্ষত য়ে যায়ব।
প্রঘসঢ নকে মূয়ের পসসর য়ঙ্গ পাণসওে ুস্পি। এওঝা প্রঘসঢ নকে মূে পসসর এওঝা
কফ োমাঈন্ট ণায়ও যা পসসর কমোেওা চুয় আ কণয়ও যাে। নকে মূে বায় সপ্রসমোম
সেয়ে এবং এওঝা সনসেস ি ায়র ুয়ের সবসনময়ে। পসসর বোসওং ম্পসত্ত এওঝা াধ্ারণ
ক্ষবক্ষনয়োগ আমানয়তর ংল ে কযঔায়ন বীমাওারও এর কোরাসন্ট ওরা পয়নের ঢসব বচাে
রায়ঔ। এআ ম্পসত্তগুস ুরসিঢ সবসনয়োয়কর কপাঝসয়ফাসয়ঢ বায়না ণায়ও। বীমাওারও কআভায়ব
এআ োওাঈয়ন্টর ম্পসত্তর ঈপর বসষ্ঠ ায়র সরঝায়নসর অলা ওরয়ঢ পায়রন।
ঈয়ঝাসেয়ও এওঝা পসরবঢস নলী চীবন বীমা নীসঢর পসস মচুয়ঢর প্রসঢসনসিত্বওারী ম্পসত্ত
রাঔা ে এওঝা পৃথক তক্ষবয় যা এর ািারড সবসনয়োক অমানয়ঢর ংল ে না। মাসওস ন
যুিরায়ষ্ট্র এয়ও এওঝা পৃণও অমানঢ বা ে অবার ওানাটাে এঝা য়া এওঝা সবযুি
অমানঢ। কবসলরভাক পসরবঢস নলী পসসগুসআ পসসয়াডারয়ের সবসভন্ন পৃণও অমানঢ কণয়ও
বাঙাআ ওয়র কনোর  ন্তঢ এও বঙর পর ঢাাঁয়ের কআ পঙন্ন বোয়নার ুয়যাক কেে।
ংয়িয়প, এওঝা পসস রয়েয়ঙ যায়ঢ নকে মূে চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওঝা অাো অমানয়ঢ
চমা ওরা ে, এবং মৃঢুের ওারয়ড কনসনসফঝ  নকে মূে সবসনয়োয়কর সভজ্ঞঢার সনসরয়ঔ
ঞানাম ওয়র। এআ পসস এওঝা নূেনঢম মৃঢুেওাীন ুসবিা কেে যার চনে মৃঢুোর এবং
ঔরয়ঘর ছুাঁ সও বন ওয়র বীমা কওাম্পাসনআ। প্রঘসঢ পূা্ডস চীবন বীমার অঢাে সপ্রসমোমগুস
িােী ণায়ও। প্রঘসঢ পূডস চীবন পসসর য়ঙ্গ এর কমৌসও পাণসওে য়া এর সবসনয়োক ফোক্টর।
যাাঁরা ঢায়ের পঙন্ন ময়ঢা ঢসব ভাণ্ডায়র ঢাাঁয়ের ম্পসত্ত সবসনয়োক ওরয়ঢ ঘান এবং ঢাাঁয়ের
কপাঝসয়ফাসর নুকূসবসনয়োকওমসিমঢা কণয়ও রাসর সবসনয়োক কপয়ঢ ঘান ঢাাঁয়ের ওায়ঙ
পসরবঢস নলী চীবন বীমা পঙন্নআ বাঙাআ য়ে োাঁস য়েয়ঙ। এগুস কওনার চনে প্রিান লঢস য়া
কক্রঢায়ও বলেআ পসসর সবসনয়োক ছুাঁ সও বন ওরয়ঢ িম  আচ্ছুও য়বন। এ কণয়ওআ কবাছা
যাে কয পসরবঢস নলী চীবন বীমা পসসগুস ািারডঢ কআ ব মানুয়রআ কওনা ঈসঘঢ,
আকুেআটি/ঊড সবসনয়োক  বাচায়রর ঞানামা ম্পয়ওস যাাঁয়ের চানায়বাছা অয়ঙ এবং যাাঁরা
এবোপায়র স্বচ্ছন্ন। এর চনসপ্রেঢা বলেআ সবসনয়োক বাচায়রর পসরসির ঈপয়রআ সনভস র ওয়র বাচার যঔন কঢসচ ণায়ও ঢঔন বায় অবার িও  বি পয় ককয় ওয়ম যাে। পসরবঢস নলী
চীবন বীমার সবপডয়নর মে বাচায়রর এআ ঘঞ্চঢা মাণাে রাঔয়ঢ য়ব।

ii. ইউক্ষনট ংযুি বীমা
আঈসনঝ ংযুি েোনগুস আঈসপ নায়ম পসরসঘঢ। য়নও বাচায়রআ প্রঘসঢ েোনগুসয়ও সরয়ে
সেয়ে এআ আঈসপ নেঢম চনসপ্রে  ঈয়েঔয়যাকে পনে সয়য়ব ঈয়ঞ এয়য়ঙ। কিঝ সব্রয়ঝয়ন এআ
েোনগুস ঘাু য়েয়ঙ এওঝা সিসঢলী সবসনয়োক পসরসিসঢর ময়িে যার ফস্বরূপ চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস ািারড আকুেআটি াভ ওয়রয়ঙ এবং ব মূিনী বৃসে  াভ য়েয়ঙ। আকুেআটিয়ঢ
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অয়রা কবসল সবসনয়োয়কর প্রয়োচন নুভূঢ য়েয়ঙ এবং অয়রা ওাযসওরী  নোেঙ্গঢ পেসঢয়ঢ
পসসয়াডারয়ের কবসনসফঝ সেয়ঢ কপয়রয়ঙ।
প্রঘসঢগুসর য়ঙ্গ মুনাফা (ংলিডওারী) পসসগুস চীবন বীমা সফয়র সবসনয়োক
পারফরমোয়ন্সর সওঙু ংয়যাক ওরার ুয়যাক কেে। এআ ংয়যাক যসে প্রঢেি নে।
পসসয়াডায়রর কবানা সনভস র ওয়র ম্পসত্ত  োেবেঢার পযসােক্রসমও (ািারডঢ বাসসও)
মূোেন এবং কখাসঢ ঈদ্বৃয়ত্তর ঈপর, যা মূেসনিসারড অসওাসরর সবয়বঘনার ঈপর সনভস র
ওয়র।
মূেসনিসারড প্রসক্রোর চটিঢা য়া ঘু সির িীয়ন কেো কোরাসন্টর চনে ভাঢা। ফয় কবানা
বীমাওারীর কখাসঢ ম্পসত্তর মুয়ে রাসর প্রসঢফসঢ ে না। এমনসও ঈদ্বৃত্ত কখাডার পর
চীবন বীমাওারও কবানা বরাে না ওরয়ঢ পায়র সওন্তু কঝায়ও মুি ম্পসত্ত সয়য়ব তঢসর
ওরয়ঢ পায়র যা সবওাল  ম্প্রারয়ড ওায়চ াকায়না যাে।
এআ ব ওারয়ডআ পসস য়ঙ্গ
পারফরয়মন্সয়ও নুরড ওয়র।

যুি

কবানা

ঔুবআ

ঢওস



েুরবঢী

ঈপায়ে

সবসনয়োক

প্রণাকঢ পসসগুস ঘাসঢ ে কয কমৌসও যুসিয়ঢ ঢা য়া ময়ের ায়ণ মৃড সবসনয়োক
সরঝানস। প্রাসন্তও কবানা  কযৌসকও কবানা কযঔায়ন সবসনয়োকওারীয়ের আকুেআটি  নে ঈচ্চ
ফনলী সবসনয়োয়কর ুসবিার এওঝা ব ংল কভায়কর ুয়যাক কেে, ঢারপর এগুস চীবন
বীমা সফয়র সবঘার সবয়বঘনার ঈপর সনভস রলী ণায়ও, ঢারাআ এআ কবানাগুস কখাডা ওয়র।
কবানা অবার ািারডঢ বঙয়র এওবারআ কখাডা ওরা ে
ওারড মূোেড ওরা ে
কওবমাত্র বাসসও সভসত্তয়ঢআ। ঢাআ ম্পয়ের মূয়ের প্রসঢসেয়নর ঞানামা সরঝায়নস কওায়না প্রসঢফন
কফয়ব না।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুস ঈপয়রর এআ ঈভে ীমাবেঢাআ সঢক্রম ওরয়ঢ াাযে ওয়র। এই
চু ক্ষিগুক্ষর অধ্ীয়ন ক্রবক্ষনক্ষফটগুক্ষ পুয়রাপুক্ষর বা আংক্ষলকভায়ব ক্ষনধ্ি ারক্ষত ে ক্রপয়ময়ের তাক্ষরয়খ
পক্ষক্ষয়াল্ডায়রর আমানয়ত জমা ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্ষদয়ে।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুস এআভায়ব এওচন চীবন বীমাওারয়ওর সবসনয়োক পারফরয়ময়ন্সর
কবসনসফয়ঝর ঈপর রাসর  ঢত্িডাত্ নকেীওরয়ডর ুয়যাক ওয়র কেে। আঈসনঝগুস ািারডঢ
ে এওঝা সনসেস ি নুয়মাসেঢ আঈসনঝ ট্রায়ির ণবা কওাম্পাসনর ঢত্ত্বাবিায়ন এওঝা সবসচ্ছন্ন
(ভেন্তরীড) ঢসবয়র। এওঝা এওও সপ্রসমোম সেয়ে বা সনেসমঢ সপ্রসমোম প্রোন ওয়র
আঈসনঝগুস কওনা কযয়ঢ পায়র।
কিঝ সব্রয়ঝন  নোনে বাচায়র এআ পসসগুস সবওসলঢ য়েয়ঙএবং এওঝা ংযুি বীমা ঈপাোন
 সবসনয়োক যান সয়য়ব বিান সনডসে ওয়রয়ঙ। এগুসর ওাঞায়মা িেডীেভায়বআ প্রণাকঢ
নকে মূে ঘু সির কণয়ও অাো। অয়কআ অমরা বয়সঙ, পয়ররগুয়া য়া বািট। কমোে,
ঔরঘ  ঞ্চে ঈপাোয়নর সনসরয়ঔ এগুস স্বচ্ছ। ঈয়ঝাসেয়ও আঈসনঝ ংযুি ঘু সিগুস য়া
অনবািট। বীমার চনে প্রয়েে ঘায়চসর সনসরয়ঔ কগুসর ওাঞায়মা স্বচ্ছ এবং ঔরয়ঘর ঈপােন
স্পিভায়ব সনিসাসরঢ ণায়ও।
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ডাোিাম 2 : ক্ষপ্রক্ষমোয়মর ক্ররক-আপ

সপ্রসমোম কণয়ও এওবার ঘাচস বাে কেো য়ে ককয় অমানয়ঢর বাসওঝা  এর কণয়ও কয অে
আঈসনয়ঝ সবসনয়োক ে। এআ আঈসনঝগুসর মূে মূ সওঙু পূবস-সনিসাসরঢ পারফরয়ময়ন্সর ূঘনার
সনসরয়ঔ সির ে।
মূ পয়েে য়া ক্রয এই মূয ক্ষনধ্ি াক্ষরত ে একটা ক্ষনেম বা ূত্র ক্রময়ন যা আয়গ ক্রথয়কই ঠিক
করা থায়ক। াধ্ারণত ইউক্ষনটগুক্ষর মূয ক্রদো ে ক্ষনট ম্পদ মূয (এনএক্ষভ) ক্ষদয়ে, যা
ম্পয়দর মায়কিট ভযাু বা বাজার দরয়ক প্রক্ষতফক্ষত কয়র ক্রযখায়ন তক্ষব ক্ষবক্ষনয়োগ করা
ে। দুজন স্বাধ্ীন মানু ূৃ্ত্র ক্রময়ন একই ক্রবক্ষনক্ষফট ক্রপয়ত পায়র।
পসসয়াডার কবসনসফঝগুস এআভায়ব চাঢীে বীমা কওাম্পাসনর নুমান  সবঘিডঢার ঈপর
সনভস র ওয়র না।
আঈসনঝ ংযুি পসসগুসর এওঝা কেঞ্চারও তবসলিে য়া সবসভন্ন িরয়নর ঢসবয়র ময়িে
কণয়ও বাঙাআ ওরা ুসবিা, আঈসনঝ কাডাররা যা বেবার ওরয়ঢ পায়রন। প্রয়ঢেওঝা ঢসবয়র
সমি ম্পয়ের এওঝা সভন্ন কপাঝসয়ফাস ণায়ও। সবসনয়োকওারীরা এআভায়ব ঊড, ুম  আকুেআটি
ঢসব- এওগুচ্ছ বাঙাআয়ের মিে কণয়ও ঢাাঁয়ের পঙন্ন কবয়ঙ কনন। এওঝা ঊড ঢসব বয়ঢ
কবাছাে কআ সবসনয়োক যার সিওাংলঝাআ সকল্ট  বয়ির ময়ঢা ঊডপয়ত্র সপ্রসমোম। এওঝা
আকুেআটি ফাি কআ আঈসনঝগুসয়ও কবাছাে কযগুস প্রিানঢআ আকুেআটি অওায়র। এআ মস্ত নানা
িরয়নর ওোঝাকসরর ময়িে নে িরয়নর বাঙাআ ণাওয়ঢ পায়র।
ইকুযইট
তক্ষব
এআ ঢসব
য়ণসর প্রিাড
ংলআ
সবসনয়োক ওয়র
আকুেআটি 
আকুেআটি
ম্পসওস ঢ
রঞ্জায়ম।

ঋণ তক্ষব

ুম তক্ষব

এআ ঢসব
য়ণসর প্রিাড
ংল সবসনয়োক
ওয়র রওারী
বি, ওয়পসায়রঝ
বি, সফক্সট
সটয়পাসচঝ
প্রভৃ সঢয়ঢ।

এআ ঢসবটি
সবসনয়োক ওয়র
আকুেআটি  ঊড
রঞ্জায়মর এওঝা
সমিয়ড।
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মূধ্নী বাজার
তক্ষব
এআ ঢসবটি
ণস সবসনয়োক
ওয়র মূঢ কআ
রঞ্জাম কযমন
কট্রচাসর সব,
াটিসসফয়ওঝ ব
সটয়পাসচঝ,
ওমাসসো
কপপার
প্রভৃ সঢয়ঢ।

এওঝা বৃসে ঢসব, প্রিানঢ বৃা্সে িয়ও সবসনয়োক বা এওঝা ুম ঢসব যা অয়ের ঘাসো
 মূিনী ায়ভর মিে ভারামে অয়ন কঢমন বাঙাআগুসর মিে কণয়ও এওচন এওঝায়ও বাঙাআ
ওরয়ঢ পায়রন। অবার এওচন কয়ক্টারা ঢসব বাঙয়ঢ পায়রন কযঔায়ন সবসনয়োক ওরা ে
কওবমাত্র সনসেস ি কিত্র  সলয়ল্পআ। সনবসাসঘঢ প্রয়ঢেওটি বাঙাআ-আ এওচয়নর ছুাঁ সওর কপ্রাফাআ 
সবসনয়োয়কর ঘাসোয়ও প্রসঢফসঢ ওয়র। এও বা এওাসিও ঢসবয়র পারফরয়মন্স যসে ঠিও ময়ঢা
না ে ঢায় এও িরয়নর ঢসব কণয়ও অয়রও িরয়নর ঢসবয় পসরবঢস ন ওরার ুয়যাক
রয়েয়ঙ।
এআ মস্ত বাঙাআগুস এওঝা কযাকেঢা বন ওয়র। এওঝা ওাযসওরী কপাঝসয়ফাস রিার প্রঢোলার
মে চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূয়ের বোপায়র কওায়না কোরাসন্ট কেন না।
এঙা া প্রঘসঢ েোন কণয়ও সভন্নভায়ব আঈসনঝ ংযুি পসসগুস অো ওরা য়ণসর ঈপর
নে,এগুস ওাচ ওয়র এওঝা নূেনঢম সপ্রসমোয়মর সভসত্তয়ঢ। বীমাওৃ ঢ সোন্ত কনন সনেসমঢ মে
ন্তয়র সঢসন কয পসরমাড সপ্রসমোম সেয়ঢ ঘান ক বোপায়র। বীমার কভারটা য়া প্রদি
ক্ষপ্রক্ষমেয়মর একটা গুক্ষণতক। কবসল  ওম ওভায়রর ময়িে কণয়ও বাঙাআ ওরার ুয়যাক অয়ঙ
বীমাওৃ য়ঢর। সপ্রসমোয়মর ময়িে েুয়ঝা ঈপাোন ণাওয়ঢ পায়র – এওঝা কোরাসন্টট ঢসবয় (য়িঝ
সব্রয়ঝয়ন িাসসং ঢসব নায়ম পসরসঘঢ)এওঝা কমোেী ঈপাোন বায়না কযয়ঢ পায়র যা মৃঢুের
কিয়ত্র এওঝা নূেনঢম ওভার কেে। সপ্রসমোয়মর বাসওঝা বেবহৃঢ ে আঈসনঝ সওনয়ঢ যা মূিনী
বাচায়র সবয়ল ওয়র িও মায়ওস য়ঝ বীমাওারও সবসনয়োক ওয়রয়ঙন। মৃঢুের কিয়ত্র কবসনসফঝঝা
অেস্ত মূে বা এওচয়নর অমানয়ঢ ণাওা ঢসব মূয়ের কণয়ও কবসল য়ব। ঢসব মূে য়া
বেসিকঢ অমানয়ঢ আঈসনয়ঝর ংঔোর য়ঙ্গ আঈসনঝ মূয়ের গুডফ।

সনয়চয়ও যাঘাআ ওরুন 2
সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I. পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
II. পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস
III. পসসর এওঝা নকে মূে অমানঢ ণায়ও
IV. পসস মৃঢুেওাীন কবসনসফয়ঝর এওঝা নূেনঢম সনশ্চেঢা কেে
ারংয়িপ


চীবন বীমা পসসর কিয়ত্র ঈয়দ্বয়কর এওঝা মায়াঘনামূও পয়েন্ট য়া প্রসঢয়যাসকঢামূও ায়র
কফরঢ কেোর আুেটি যা অসণসও বাচায়রর নোনে ম্পয়ের য়ঙ্গ ঢু না ওরা যাে।



প্রবনঢাগুসর সওঙু যা কণয়ও প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়নের ঈধ্বসকসঢ অনয়ঢ পায়র, ঢার ময়িে
পয় অনবািসং, সবসনয়োক ংযুসি  স্বচ্ছঢা।



বসচনীন চীবন বীমা য়া এও প্রওায়রর িােী চীবন বীমা, যার তবসলিে য়া এর নমনীে
সপ্রসমোম, নমনীে কফ োমাঈন্ট  মৃঢুের কিয়ত্র কবসনসফয়ঝর পসরমাড এবং এর মূে সবয়ের
অনবািসং।
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পসরবঢস নলী চীবন বীমা য়া এও িরয়নর ‘‘পূডস চীবন’’ পসস যায়ঢ মৃঢুের ওারয়ড কবসনসফঝ
 নকে মূে ঞানামা ওয়র কযঔায়ন সপ্রসমোম কেো য়েয়ঙ কআ সবয়ল সবসনয়োক অমানয়ঢর
সবসনয়োক পারফরয়ময়ন্সর সভসত্তয়ঢ।



আঈসনঝ ংযুি েোনগুস আঈসপ নায়ম পসরসঘঢ। য়নও বাচায়রআ প্রঘসঢ েোনগুসয়ও সরয়ে
সেয়ে এআ আঈসপ নেঢম চনসপ্রে  ঈয়েঔয়যাকে পনে সয়য়ব ঈয়ঞ এয়য়ঙ।



আঈসনঝ ংযুি েোনগুসএওচন চীবন বীমাওারয়ওর সবসনয়োক পারফরয়ময়ন্সর কবসনসফয়ঝর ঈপর
রাসর  ঢৎিডাৎ নকেীওরয়ডর ুয়যাক ওয়র কেে।

মূ পক্ষরভাা
1.
2.
3.
4.

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

ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ের উিরমূ
উির 1
ঠিও পঙন্ন য়া II
বসচনীন চীবন বীমা য়া এওটি প্রঘসঢ চীবন বীমা পনে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ য়া I
‘‘পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’-এআ সববৃসঢটি কবঠিও।
ঠিও সববৃসঢটি য়া ‘‘পসরবঢস নলী চীবন বীমা এওটি িােী চীবন বীমা পসস’’।
আত্মদলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ম্পয়ের অন্ত-মেকঢ বন্টন বয়ঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

ঠিও মে না অা পযসন্ত ম্পয়ের বন্টন িসকঢ
ময়ে ম্পয়ের বন্টন
ম্পয়ের িােী বরাে
ম্পে বরায়ের বহুমুঔীওরড

প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়নের এওঝা ীমাবেঢা?
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I.
II.
III.
IV.

এআ পসসগুসর ঈপর ফন ঘ া
প্রঢেপসড মূয়ে কপৌাঁঙায়নার স্পি  েৃলেমান পেসঢ
ুসনসেস ি নকে  ঞ্চে মূয়ের ঈপাোন
সরঝায়নসর ার কবর ওরা চ নে

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

মাসওস ন যুিরাষ্ট্র
কিঝ সব্রয়ঝন
চামসাসন
ফ্রান্স

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে ওারা বয়ঘয়ে কবসল পসরবঢস নলী চীবন বীমা সওনয়ঢ পায়রন?
I.
II.
III.
IV.

সনসেস ি সরঝানস ঘান এমন মানু
যাাঁরা ছুাঁ সও সবমুঔ  আকুেআটি সনয়ে না াঘা া ওয়রন না এমন মানু
চায়ন কবায়ছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবয়ে াবী
ািারডভায়ব ঢরুড

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

আঈসনঝগুসর মূে অয়ক কণয়ও সনসেস ি ওরা এওঝা ূত্র সেয়ে সনিসাসরঢ ে
বীমাওারওআ সবসনয়োয়কর ছুাঁ সও বন ওয়রন
এগুসর কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জায়মর সনসরয়ঔ আঈসপ স্বচ্ছ
আঈসপগুস য়া বািট পনে

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

নমনীে সপ্রসমোম প্রোন
নকে মূে কোরাসন্টওৃ ঢ নে
পসস মাসওআ কবয়ঙ কনন কওাণাে ঞ্চে মহুঢ সবসনয়োক ওরা য়ব
মৃঢুেওাীন নূেনঢম কবসনসফয়ঝর কোরাসন্ট অয়ঙ

প্রশ্ন 7
বসচনীন চীবন বীমা ম্পয়ওস সনয়ঘর কওানঝা ঠিও?
সববৃসঢ I: এঝা পসস মাসওয়ও প্রোন েবে ওরার নুমসঢ কেে
সববৃসঢ II:পসস মাসওয়ও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘয়ও বাাঁিা সরঝায়নসর ায়র অে ওরার ুয়যাক কেে।
I.

I ঢে
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II. II ঢে
III. I এবং II ঈভেআ ঢে
IV. I এবং II ঈভেআ সমণো
প্রশ্ন 8
আঈসপ ম্পয়ওস সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে বওটিআ ঠিও, বেসঢক্রম য়া:
I. সবসভন্ন িরয়নর ঢসবয়র ময়িে কণয়ও আঈসনঝ কাডার বাঙাআ ওয়র সনয়ঢ পায়রন
II. চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূা্য়ের চনে কোরাসন্ট কেন
III. এওঝা এওও সপ্রসমোম প্রোন ওয়র বা সনেসমঢ সপ্রসমোম প্রোন ওয়র আঈসনঝগুস কওনা কযয়ঢ
পায়র
IV. আঈসপ পসসর ওাঞায়মা বীমা ঔরঘ ঈপাোয়নর সনসরয়ঔ স্বচ্ছ
প্রশ্ন 9
অআঅরসটএ-র সনেম নুযােী এওঝা বীমা কওাম্পাসন ভারয়ঢ নুয়মাসেঢ প্রঘসঢ ঞ্চে চীবন
বীমা পয়নেগুসর ময়িে কওানঝা সেয়ঢ পায়র?
পঙন্ন I: আঈসনঝ ংযুি বীমা েোন
পঙন্ন II: পসরবঢস নলী বীমা েোন
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 10
চীবন বীমা পয়নের অনবািসং বয়ঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

বয়ির য়ঙ্গ চীবন বীমা পয়নের ংয়িড
আকুআটির য়ঙ্গ চীবন বীমা পয়নের ংয়িড
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোয়নর সমিড
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোয়নর সবয়চ্ছে

আত্ম-দলি ন প্রয়শ্নর উির মূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি য়া II.
ম্পয়ের অন্ত-মেকঢ বন্টন বয়ঢ কবাছাে ময়ে ম্পে বন্টন
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি য়া IV
প্রঘসঢ চীবন বীমা পয়নেসরঝায়নসর ার কবর ওরা চ নে।
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উির 3
ঠিও ঈত্তরটি য়া I
বসচনীন বীমা পসস প্রণম ঘাু য়েসঙ মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্র।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
চায়নন কবায়ছন এমন মানু যাাঁরা আকুেআটির সবয়ে াবী, বয়ঘয়ে কবসল ঢাাঁরাআ পসরবঢস নলী
চীবন বীমা সওনয়ঢ পায়রন।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
কমোে, ঔরঘ  ঞ্চে রঞ্জায়মর সনসরয়ঔ আঈসপ স্বচ্ছ।
উির 6
ঠিও ঈত্তরটি য়া I
পসরবঢস নলী চীবন বীমাে সপ্রসমোম প্রোন সনসেস ি এবং নমনীে নে।
উির 7
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
ঈভে সববৃসঢআ ঢে। সপ্রসমোম প্রোয়নর নমনীেঢা য়া বসচনীন চীবন বীমার এওঝা তবসলিে। এআ
অওায়রর চীবন বীমা পসস মাসওয়ও সওঙু বাচার সভসত্তও ূঘয়ও বাাঁিা সরঝায়নসর ায়র অে ওরার
ুয়যাক কেে।
উির 8
ঠিও ঈত্তরটি য়া II
আঈসয়পর কিয়ত্র চীবন বীমাওারও আঈসনঝ মূয়ের কওায়না কোরাসন্ট কেন না।
উির 9
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
অআঅরসটএ-র সনেম নুযােী ভারয়ঢ নুয়মাসেঢ প্রঘসঢ ঞ্চে চীবন বীমা পয়নের ময়িে আঈসনঝ
ংযুি বীমা েোন  পসরবঢস নলী বীমা েোন ন্তভুস ি।
উির 10
ঠিও ঈত্তরটি য়া IV
ুরিা  ঞ্চে ঈপাোয়নর সবয়চ্ছে বয়ঢ কবাছাে চীবন বীমা পয়নের অনবািসং।
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10
জীবন বীমার আয়বদন
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
চীবন বীমা কওায়না বেসিয়ও ঢার ওা মৃঢুে কণয়ও শুিুমাত্র ুরিাআ কেে না। পালাপাসল এর
অয়রা প্রয়োক রয়েয়ঙ। পসরমাসপ্ত বীমা ুসবিা ম্পয়ওস সবো তঢসর ওরয়ঢ এঝা প্রয়োক ওরা য়ঢ
পায়র; এঝায়ও এমন এওঝা পসস তঢসর ওরয়ঢ ওায়চ াকায়না কযয়ঢ পায়র যা কওায়না সলয়ল্পর মূ
ওমীয়ের ওভার কেয়ব এবং বেওীগুসর পসরয়লায়ির চনে বেবার ওরা কযয়ঢ পায়র। চীবন বীমার
এআ সবসভন্ন িরয়নর প্রয়োকগুস ম্পয়ওস অমরা ংয়িয়প বডসনা কেয়বা।
ক্ষলিার ফাফ
A. চীবন বীমার অয়বেন
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A. জীবন বীমার আয়বদন
1. ক্ষববাক্ষত মক্ষার ম্পক্ষি আইন
এওঝা চীবন বীমা পসসয়ঢ ট্রায়ির িারডাঝার প্রয়োচন য়া োনুেআটি  এওঝা চীবন বীমা
পসসর অঢাে কবসনসফয়ঝরিানান্তর / ঈত্তরাসিওার ঈপর এয়িঝ সটঈটির প্রয়োক। ভারয়ঢ এয়িঝ
সটঈটি সবয়াপ োে ট্রায়ির িারডাঝা কবসলসেন ঘয়ঢ পায়রসন, সবেঝা সবস্তাসরঢভায়ব কবাছার
চনে এঝা ঈপওারী।
সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওঝা চীবন বীমা পসসর অঢাে স্ত্রী 
ন্তানয়ের ুরিার ুসবিা কেে। সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন, ১৮৭৪-র ৬ িারা এওঝা ট্রায়ির
কঞয়নর ুয়যাক কেে।
ডাোিাম 1 : এমডক্ষিউক্ষপ আইয়নর আতাে উপয়ভািা

এটি ঈপিাপন ওয়র কয এওচন সববাসঢ পুরু ঢাাঁর সনয়চর চীবয়নর ঈপর ওরা এওটিবীমা
ওীভায়ব ঢাাঁর পসসয়ও প্রভাসবঢ ওরয়ঙ, এবং কফ সয়য়ব যায়ের প্রওাল ওরা অয়ঙ ঢাাঁর স্ত্রী,
ণবা ঢাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানয়ের, ণবা এয়ের কয কওায়না ওায়রার কবসনসফয়ঝর চনে, স্বাণস নুযােী
যা প্রওাসলঢ কটিয়ও ুসনসশ্চঢ ওরয়ঢ এবং ঢাাঁর স্ত্রী, ণবা ঢাাঁর স্ত্রী এবং ন্তানয়ের, ণবা এয়ের
কয ওাঈয়ও ট্রাি সয়য়ব কডে ওরয়ঢ য়ব, এবং যঢসেন ট্রায়ির কওায়না অপসত্ত ণাওয়ব না, ঢঢসেন
পযসন্ত, কটি স্বামীর, ণবা ঢাাঁর ঊডোঢায়ের সনেন্ত্রডািীন সবে ণাওয়ব, ণবা ঢাাঁর এয়িয়ঝর ংল
য়ে ণাওয়ব।
a) এমডক্ষিউক্ষপ আইয়নর অধ্ীয়ন একটা পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয
i.

প্রসঢটি পসস এওঝা পৃণও ট্রায়ি ণাওয়ব। ে স্ত্রী নেয়ঢা ন্তান (১৮বঙয়রর কবসল বে)
এওচন ট্রাসি য়ঢ পায়রন।

ii. পসসটি অোয়ঢর কক্রাও, ঊডোঢা এবং এমনসও চীবন বীমাওারয়ওর সনেন্ত্রয়ডর বাআয়র
ণাওয়ব।
iii. কক্লআম ণস ট্রাসিয়ের কেো য়ব।
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iv. পসসটি প্রঢেপসড ওরা যাে না এবং ময়নানেন বা সনয়োক নুয়মাসেঢ নে।
v. পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস সনয়ঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে
পসসয়াডার যসে কওায়না সবয়ল ট্রাসি সনয়োক না ওয়রন, পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল
প্রয়েে য়ব রায়ষ্ট্রর রওারী ট্রাসির, কযঔানওার সফয় বীমা ওাযসওরী সঙ কআ কেয়ল।
b) ক্রবক্ষনক্ষফটমূ বা ুক্ষবধ্ামূ
ট্রািটি কয় কঢাা ে এওটি ন , -ংয়লািনয়যাকে ট্রাি সটয়টর িীয়ন, এবং এও বা
এওাসিও বীমা পসস কপাড ওরয়ঢ পায়র। চীবন পসসর িীয়ন কবসনসফঝ োে, ট্রািটি
যায়ঢ ঠিওভায়ব পসরঘাসঢ য়ঢ পায়র ঢারচনে এওচন ট্রাসিয়ও সনয়োক ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
বীমা পসসগুসয়ও কপাড ওরার চনে এওটি ট্রাি কয় কঢাার মািেয়ম, পসসিারও পসসর
িীয়ন ণাওা এবং চীবন বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের পর ঢাাঁর সিওার কঙয় কেন। ট্রাসি বীমা কণয়ও
অে ওরা ণস সবসনয়োক ওয়রন এবং এও বা এওাসিও কবসনসফসলোসরয়র য়ে ট্রািটি
পসরঘানা ওয়রন।
যসে ািারডঢ এটি এওটি প্রণা কয ট্রাি কয় কঢাা ে স্বামী/স্ত্রী এবং ঢাাঁয়ের ন্তানয়ের
কবসনসফয়ঝর চনে, সওন্তু নে কয কওায়না অআনী বেসি এর কবসনসফসলোসর য়ঢ পায়রন। যঔন
কওায়না কবসনসফসলোসর নাবাও ণায়ও কমে এওটি ট্রাি কঞন ওরা ুসনসশ্চঢ ওয়র কয
পসসর অেটি ঠিওভায়ব সবসনয়োক ওরা য়েয়ঙ এবং ভসবেৎ ঊডোঢায়ের সবরুয়ে
কবসনসফঝয়ও ঢাুসনসশ্চঢওয়র।

2. কী মযান ইনুযয়রন্প বা গুরুত্বপূণি বযক্ষি বীমা
ওী মোন আনুেয়রন্স য়া বীমা বেবার এওটি গুরুত্বপূডস িরন।
ংজ্ঞা

কী মযান ইনুযয়রন্পয়ক বণি না করা ক্রযয়ত পায়র এমন একট বীমা পক্ষক্ষ ক্ষয়য়ব ক্রযখায়ন বযবার
একজন গুরুত্বপূণি বযক্ষির মৃতুয অথবা বক্ষধ্িত অয়যাগযতার ফয় উদ্ভুত বযবায়ে আক্ষথিক িেিক্ষতর
িক্ষতপুরণ করার জনয যা ক্রনো ে।
এটিয়ও চভায়ব বয়ঢ ককয়,ওী মোন আনুেয়রন্স য়া এওটি চীবন বীমা যা বেবার ওরা ে
বেবাে ুরিার ঈয়েয়লে। পসসটির কমোে কআ গুরুত্বপূডস বেসির বেবায়ে বেবারয়যাকেঢার
ময়ের কবসল মেওায়র চনে বসিসঢ ে না। ওী মোন আনুেয়রন্স পসসগুস ািারডঢ বেবার
মাসওানািীয়ন ণায়ও এবং এর িে য়া মূ অে ঈৎপােয়ওর িসঢর ফয় বেবায়ে কয িসঢ ে
ঢার িসঢপুরড ওরা এবং যায়ঢ বেবাটি ঘাসয়ে যাো যাে ঢা চঢর ওরা। ওী মোন
আনুেয়রন্স ওঔয়নাআ অ কয িসঢ য়েয়ঙ ঢার িসঢপুরড কেে না সওন্তু বীমা পসসয়ঢ সনসেস ি ওরা
সনিসাসরঢ অসণসও মসি সেয়ে ঢার িসঢপুরড ওয়র।
য়নও বেবায়ে এওচন প্রিান বেসি ণায়ওন সযসন সিওাংল ায়ভর চনে োসেয়ত্ব ণায়ওন, ণবা
ঢাাঁর ননে এবং বে ওরা ওঠিন এমন সওঙু েিঢা কযমন কমিা ম্পসত্ত ণায়ও যা ংকঞয়নর চনে
ঔুবআ গুরুত্বপূডস। এওচন সনয়োকওারী কওায়না এওচন ওমসঘারী যাাঁর জ্ঞান, ওাচ ণবা াসবসও
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বোনয়ও কওাম্পাসনর কিয়ত্র ননে মূেবান বয় সবয়বসঘঢ ওরা ে ঢারচনে এওটি চীবন ণবা
স্বায়িের ওী পাসন আনুেয়রন্স পসস সনয়ঢ পায়রন।
এওচন সনয়োকওারী এমনঝা ওয়রন ঔরয়ঘর (য়যমন ামসেও াাযে ভা া ওরা ণবা এওচন
ঈত্তরাসিওার সনয়োক ওরা) এবং িসঢর (য়যমন বেবার কনয়েন ওরার িমঢা ওয়ম যাো
যয়ঢািড না ঈত্তরাসিওার প্রসলসিঢ য়চ্ছন) ভারামে ওরার চনে যা এওচন সনয়োকওারী ঢাাঁর
এওচন মূ বেসিয়ও ারায়নার ফয় কভাক ওয়রন।
ওী মোন
অোসঢ
কেঔা ে
বেসিকঢ

য়া এওটি কমোেী বীমা পসস কযঔায়ন এওচন প্রিান বেসির সনয়চর অে নে বরং
মূিন কওাম্পাসনর াভচনওঢার য়ঙ্গ যুি। এটি ওর কযাকে কযয়ঢু মি সপ্রসমোমটিয়ও
বেবাসেও ঔরঘ সয়য়ব। প্রিান বেসির মৃঢুের ফয়, কবসনসফঝটি কওাম্পাসনয়ও কেো ে।
বীমা পসসর ময়ঢা নে,ওী মোন আনুেয়রয়ন্স মৃঢুের কবসনসফঝটি অে সয়য়ব ওরয়যাকে।

বীমাওারী বেবার সটঝ ওরা অসণসও সববৃসঢগুস কেঔয়বন এবং অোসঢ রাসলর পসরমাপ ওরার
চনে োয়ের ওরা অেওর সরঝাডস কেঔয়বন। ািারডঢ,ওী মোন আনুেয়রয়ন্সর কযাকে োর চনে
কওাম্পাসনটিয়ও বলেআ াভচনও য়ঢ য়ব। সওঙু খঝনার কিয়ত্র, ভায়া ময়ঢা ঢসব ণাওা সওন্তু
াভচনও কওাম্পাসনর কিয়ত্র বীমাওারীরা বেসঢক্রম ওয়রন।
a) একজন কী মযান ক্রক য়ত পায়রন?
এওচন গুরুত্বপূডস বেসি কয কওঈ য়ঢ পায়রন সযসন রাসর বেবাটির য়ঙ্গ যুি অয়ঙন এবং
যাাঁর িসঢয়ঢ বেবায়ে অসণসও ঝানাঝাসন কেঔা সেয়ঢ পায়র। ঈোরডস্বরূপ, কআ বেসি
কওাম্পাসনর সটয়রক্টর য়ঢ পায়রন, পাঝসনার য়ঢ পায়রন, এওচন গুরুত্বপূডস ক বেসি য়ঢ
পায়রন, গুরুত্বপূডস প্রওয়ল্পর মোয়নচার, ণবা এমন এওচন যাাঁর সনসেস ি েিঢা ণবা জ্ঞান অয়ঙ
কযটি কওাম্পানটির ওায়ঙ সবয়লভায়ব মূেবান।
b) বীমায়যাগয ক্রাকান
সনম্নসসঔঢ িসঢগুস য়া কআগুস যার চনে ওী পাসন আনুেয়রন্স কণয়ও িসঢপুরড পাো
্ভকব:
i.

বসিসঢ পয়বসর য়ঙ্গ ম্পওস যুি কাওান যঔন এওচন গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরয়ঢ িম
সঙয়ন, কআ ময়ে িােী ওমীর বেবিা ওরয়ঢ এবং প্রয়োচন প য় এওঝা বেসর চনে
সনয়োক  প্রসলিয়ডর ণস কযাকায়ঢ

ii. মুনাফায়ও ুরসিঢ ওরয়ঢ বীমা। ঈোরডস্বরূপ, সবসক্র ারায়নার চনে ারায়না অে, আ
গুরুত্বপূডস বেসি যুি এমন কওায়না প্রওয়ল্পর সবম্বা বা ঢা বাসঢ োর ফয় কাওান,
ম্প্রারয়ডর ুয়যায়কর কাওান, সবয়লজ্ঞ েিঢা বা জ্ঞায়নর পঘে
3. মটিয়গজ ক্ষরক্ষডম্পলান ইনুযয়রন্প (এমআরআই)
িরুন অপসন এওঝা ম্পসত্ত সওনয়ঢ এওঝা ঊড সনয়েয়ঙন। ঊড বেবিাপনার ংল সয়য়ব বোয়ের
মঝসয়কচ সরসটম্পলান আনুেয়রয়ন্সর চনে অপনায়ও ণস প্রোন ওরয়ঢ য়ব।
a) এমআরআই কী?
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এঝা য়া এমন এওঝা বীমা পসস যা কৃ ঊড িীঢায়ের অসণসও ুরিা প্রোন ওয়র। এওচন
বেওোঢা মূঢ এআ সনম্নকামী কমোেী চীবন বীমা পসস সনয়ে ণায়ও বেওী ঊড পুয়রাপুসর
কলাি ওরার অয়ক যসে সঢসন মারা যান ঢার বসলি ংল কলাি ওরার চনে। এঝায়ও এওঝা
ঊড ুরিা পসস বা কযয়ঢ পায়র। বেস্ক মানুয়র চনে এঝা ঈপযুি ঢাাঁয়ের ঈপর যাাঁরা
সনভস রলীরা ঢাাঁরা যায়ঢ পসসয়াডায়রর প্রঢোসলঢ মৃঢুের কিয়ত্র ঊড কলাি ওরয়ঢ াাযে
কপয়ঢ পায়র।
b) তবক্ষলষ্টয
এআ পসস প্রঢেপসড মূে বা মোসঘসরটি ুসিিা বন ওয়র। এআ পসসর িীয়ন ওভার ওরা
বীমা প্রসঢ বঙর ওয়ম যাে, নেসেয়ও কমোেী বীমা পসসয়ঢ বলে ওভার ওরা বী ককাঝা
পসস পবসচয়ু
পসরবঢস নীে ণায়ও।

সনয়চয়ও যাঘাআ ৭
মঝসয়কচ সরসটম্পলান আনুেয়রয়ন্সর কপঙয়ন িে ওী?
I.
II.
III.
IV.

বেওীর ার স্তা ওরয়ঢ াাযে ওরা
কৃঊড িীঢায়ের চনে অসণসও ুরিা প্রোন
বেওী ম্পসত্তর মূে রিা
কঔায়পর কিয়ত্র ঈয়চ্ছে এ ায়না

ারাংল


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



এমটসব্লঈসপ অআয়নর অঢাে ওাযসওরী পসস অোয়ঢর কক্রাও, ঊডোঢা  এমনসও চীবন
বীমাওারওয়ের সনেন্ত্রয়ডর বাআয়র ণাওয়ব।



ওী মোন আনুেয়রন্স য়া বীমা বেবার এওঝা গুরুত্বপূডস িরন। এঝায়ও এওঝা বীমা পসস
সয়য়ব বডসনা ওরা কযয়ঢ পায়র কযঝা এওঝা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান সনয়েয়ঙ কআ অসণসও
কাওায়নর িসঢপূরয়ডর চনে যা কওায়না মৃঢুে কণয়ও বেবার য়ঙ্গ চস ঢ এওচন গুরুত্বপূরড
েয়ের বসিসঢ িমঢা কণয়ও য়ঢ পায়র।



মঝসয়কচ সরসটম্পলান বীমা বা বেওী পসরয়লাি বীমা, এওচন বেওোঢা মূঢ এআ সনম্নকামী
কমোেী চীবন বীমা পসস সনয়ে ণায়ও বেওী ঊড পুয়রাপুসর কলাি ওরার অয়ক যসে সঢসন মারা
যান ঢার বসলি ংল কলাি ওরার চনে।

মূ পক্ষরভাা
1. সববাসঢ মসার ম্পসত্ত অআন
2. ওীমোন বা গুরুত্বপূডস মানুয়র বীমা
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3. বন্ধকী পক্ষরয়লাধ্ বীমা

ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ের উিরমূ
উির 1
ঠিও বাঙাআ য়া II

এমআরআই গৃ ঋণ িীতায়দর জনয আক্ষথিক ুরিা ক্রদে।

আত্ম-দলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
ওীমোন আনুেয়রন্স পসসর অঢাে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারনঢ সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি
ংযুি?
I.
II.
III.
IV.

ওীমোয়নর অে
বেবাসেও মুনাফা
বেবার আসঢা
মুদ্রাফীসঢ ূঘও

প্রশ্ন 2
মঝসয়কচ সরসটম্পলন আনুেয়রন্স বা বেওী পসরয়লাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও________অঢাে
কিডীওরড ওরা যাে।
I.
II.
III.
IV.

ঈধ্বসকামী লয়ঢস র চীবন বীমার
সনম্নকামী লয়ঢস র চীবন বীমার
পসরবঢস নলী চীবন বীমা
বসচনীন চীবন বীমা

প্রশ্ন 3
সনয়ঘর কওান কাওানগুস ওীমোন আনুেয়রয়ন্সর অঢাে ওভার ওরা ে?
I. ম্পসত্ত ঘু সর
II. যঔন কআ ওী পাসন বা গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরয়ঢ পারয়ঙন না কআ পয়বসর য়ঙ্গ
কাওান
III. ািারড োেবেঢা
IV. ভু -ত্রুটির ফয় কাওান

ম্পসওস ঢ

প্রশ্ন 4
এমটসব্লঈসপ অআয়নর অঢাে এওঝা পসস ওাযসওরী। পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস
সনয়ঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসয়াডার যসে কওায়না সবয়ল ট্রাসি সনয়োক না ওয়রন,
পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল প্রয়েে য়ব _____________-কও।
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I.
II.
III.
IV.

সনওঝঢম অত্মীে
রায়ষ্ট্রর রওারী ট্রাসি
বীমাওারও
বীমাওৃ ঢ

প্রশ্ন 5
ময়ল ঊয়ড কনো মূিন সেয়ে বেবা ঘাান। ঢাাঁর ওা মৃঢুের পর, মস্ত ঊডোঢারাআ ময়য়লর
ম্পসত্ত েঔয় য়বসাত্তম কঘিা ওরয়ঙ। সনয়ঘর কওান ম্পসত্তঝা ঊডোঢায়ের িরায়ঙাাঁোর বাআয়র ণাওয়ব?
I.
II.
III.
IV.

ময়য়লর নায়ম ণাওা ম্পসত্ত
ময়য়লর বোে অমানঢ
এমটসব্লঈসপ অআয়নর ৬ িারার অঢাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস
ময়য়লর মাসওানাে ণাওা সমঈঘু ো ফাি

প্রশ্ন 6
এমটসব্লঈসপ অআয়নর মামা ম্পয়ওস সনয়ঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসঢ I: মোসঘসরটি কক্লআয়মর কঘও কেো ে পসসয়াডারয়ও
সববৃসঢ II: মোসঘসরটির কক্লআয়মর কঘও কেো ে ট্রাসিয়ও
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

ঢে
ঢে
এবং II ঈভেআ ঢে
– নে, II – ঢে নে

প্রশ্ন 7
এমটসব্লঈসপ অআয়নর মামা ম্পয়ওস সনয়ঘর বাঙাআটি ঠিও?
সববৃসঢ I: মৃঢুের কক্লআয়মর সনষ্পসত্ত ওরা ে নসমসনর পয়ি
সববৃসঢ II: মৃঢুের কক্লআয়মর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পয়ি
I.
II.
III.
IV.

I
II
I
I

ঢে
ঢে
এবং II ঈভেআ ঢে
– নে, II – ঢে নে

প্রশ্ন 8
চে ঢাাঁর ওমসঘারীয়ের চনে বীমার সপ্রসমোম কেন। সনয়ঘর কওান বীমা সপ্রসমোমঝা ওমসঘারীয়ের
িসঢপূরড কেোর সয়য়ব ঙা য়যাকে সয়য়ব সবয়বসঘঢ য়ব না?
বাঙাআ I: ওমসঘারীয়ও প্রয়েে ুসবিা  স্বািে বীমা
বাঙাআ II:চেয়ও প্রয়েে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমা
I.

I ঢে
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II. II ঢে
III. I এবং II ঈভেআ ঢে
IV. I – নে, II – ঢে নে
প্রশ্ন 9
ুে ঘাপায়নার ভো কআ ঊডিীঢায়ের ঈপর যাাঁরা চামানঢ সয়য়ব ম্পসত্তয়ও কখাডা ওয়রয়ঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙয় সেয়েয়ঙ, এঝায়ও বয়_____________।
I.
II.
III.
IV.

চামানঢ
বেওী
ুয়ের ওারবার
োেবেন

প্রশ্ন 10
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওান পসস কৃ ঊড িীঢায়ের ুরিা সেয়ঢ পায়র।
I.
II.
III.
IV.

চীবন বীমা
িমঢা বীমা
মঝসয়কচ সরসটম্পলান আনুেয়রন্স
ািারড বীমা

আত্ম-দলি ন প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ য়া II
ওীমোন আনুেয়রন্স পসসর অঢাে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারনঢ বেবাসেও মুনাফার য়ঙ্গ যুি।
উির 2
ঠিও বাঙাআ য়া II
মঝসয়কচ সরসটম্পলন আনুেয়রন্স বা বেওী পসরয়লাি বীমা (এমঅরঅআ)-কও সনম্নকামী লয়ঢস র চীবন
বীমার অঢাে কিডীওরড ওরা যাে।
উির 3
ঠিও বাঙাআ য়া II
যঔন ওী পাসন বা গুরুত্বপূডস বেসি ওাচ ওরয়ঢ পারয়ঙন না কআ পয়বসর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ কাওানয়ও
ওভার কেে ওীমোন আনুেয়রন্স।
উির 4
ঠিও বাঙাআ য়া II
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এমটসব্লঈসপ অআয়নর অঢাে এওঝা পসস ওাযসওরী। পসসর অঢাে কবসনসফঝ বা ুসবিাগুস
সনয়ঢ  কগুসর বেবিাপনার চনে পসসয়াডার যসে কওায়না সবয়ল ট্রাসি সনয়োক না ওয়রন,
পসসর অঢাে ুরসিঢ রাসল প্রয়েে য়ব রায়ষ্ট্রর রওারী ট্রাসিয়ও।
উির 5
ঠিও বাঙাআ য়া III
এমটসব্লঈসপ অআয়নর ৬ িারার অঢাে কওনা কমোেী চীবন বীমা পসস ঊডোঢায়ের িরায়ঙাাঁোর
বাআয়র ণাওয়ব
উির 6
ঠিও বাঙাআ য়া II
মোসঘসরটি কক্লআয়মর কঘও কেো ে ট্রাসিয়ও।
উির 7
ঠিও বাঙাআ য়া II
মৃঢুের কক্লআয়মর সনষ্পসত্ত ওরা ে ট্রাসির পয়ি।
উির 8
ঠিও বাঙাআ য়া II
চেয়ও প্রয়েে ুসবিা  ওীমোন চীবন বীমাওমসঘারীয়ের িসঢপূরড কেোর সয়য়ব ঙা য়যাকে
সয়য়ব সবয়বসঘঢ য়ব না।
উির 9
ঠিও বাঙাআ য়া II
ুে ঘাপায়নার ভো কআ ঊডিীঢায়ের ঈপর যাাঁরা চামানঢ সয়য়ব ম্পসত্তয়ও কখাডা ওয়রয়ঙ
সওন্তু কআ ম্পসত্তর েঔোসর কঙয় সেয়েয়ঙ, এঝায়ও বয় বেওী।
উির 10
ঠিও বাঙাআ য়া III
মঝসয়কচ সরসটম্পলান আনুেয়রন্স কৃ ঊড িীঢায়ের ুরিা সেয়ঢ পায়র।
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11
জীবন বীমার মূয  মূয ক্ষনধ্ি ারণ
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
এআ িোয়ের িে য়া সলিাণীয়ও চীবন বীমা ঘু সির মূে সনরুপড  ুসবিার য়ঙ্গ চস ঢ
কমৌসও ঈপাোয়নর য়ঙ্গ পসরসঘঢ ওরায়না। প্রণয়ম অয়াঘনা ওরয়বা কআ ঈপাোনগুস সনয়ে যা
সপ্রসমেম কঞন ওয়র এবং ঢারপর অয়াঘনা ওরয়বা ঈদ্বৃত্ত  কবানায়র িারডা সনয়ে।
ক্ষলিার ফাফ
A. বীমার মূে সনরূপড – কমৌসও ঈপাোন
B. ঈদ্বৃত্ত  কবানা
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A. বীমার মূয ক্ষনরূপণ – ক্রমৌক্ষক উপাদান
1. ক্ষপ্রক্ষমোম
ািারড ভাাে কমোেী সপ্রসমোম কআ মূে ঈয়েঔ ওয়র যা এওঝা বীমা পসস কওনার চনে এও
বীমাওৃ ঢ প্রোন ওয়র ণায়ও। ািারডঢ এঝায়ও প্রওাল ওরা ে প্রসঢ াচার ঝাওা বীমাওৃ ঢ রাসলর
সপ্রসমোয়মর ার সয়য়ব। এআ সপ্রসমোয়মর ারগুস পাো যাে বীমা কওাম্পাসনর কেো করঝ
কঝসবয়র অওায়র।
ডাোিাম 1: ক্ষপ্রক্ষমোম

এআ কঝসবগুসয়ঢ ঙাপায়না ারগুস পসরসঘঢ ‘‘সফ সপ্রসমোম’’ সয়য়ব। ািারডঢ এগুস বাসসও
সপ্রসমোম স্তয়রর ে যা প্রসঢ বঙয়র সেয়ঢ ে। কবসলরভাক কিয়ত্র পুয়রা কমোে চুয় আ এগুস এওআ
রওম ে এবং এগুসয়ও এওটি বাসসও ার সয়য়ব প্রওাল ওরা ে।
উদারণ

একটা প্রদি বেয়র জনয একটা কুক্ষ়ি বছয়রর এনডায়মে পক্ষক্ষর জনয ক্ষপ্রক্ষমোম যক্ষদ
৪৮০০টাকা ে, তার মায়ন কুক্ষ়ি বছর ধ্য়র প্রক্ষত বছর ৪,৮০০টাকা কয়র ক্ষদয়ত য়ব।
সওঙু পসসয়ঢ যসে এঝা ্ভকব কয শুিুমাত্র প্রণম ওয়েও বঙরআ সপ্রসমোম সেয়ঢ ে।
কওাম্পাসনগুসর অবার এওও সপ্রসমোম ঘু সি রয়েয়ঙ কযঔায়ন ঘু সি শুরুর মে মাত্র এওঝাআ
সপ্রসমেম সেয়ঢ ে। এআ পসসগুস ািারডঢ সবসনয়োক সভসত্তও ে।
2. ছা়িমূ
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস প্রয়েে সপ্রসমোয়মর ঈপর সনসেস ি িরয়নর ঙা
েুয়ঝা ঙা য়া:
 বীমাওৃ ঢ রাসলর চনে
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সেয়ঢ পায়র। এআ িরয়নর

 সপ্রসমোয়মর িরয়নর চনে
a) বীমাকৃত রাক্ষলর জনয ছা়ি
যাাঁরা কবসল বীমাওৃ ঢ রাসলর পসস কওয়ন বীমাকৃত রাক্ষলর জনয ঢাাঁয়ের ঙা
কেো ে।
বীমাওারও যঔন ঘ া োয়মর পসস পসরয়বলন ওয়রন ঢঔন কঔান কণয়ও পাো ায়ভর কণয়ও
এআ ঙা ঝা কক্রঢায়ও কেো ে। এর চনে ওারডঝা ঔুবআ র। এওচন বীমাওারও যঔন
৫০,০০০ঝাওা বা ৫,০০,০০০ঝাওার এওঝা পসসর ওাচ ওয়র, েুয়ঝার চনেআ প্রয়ঘিা এওআ য়ব
এবং পরবঢীওায় এআ পসসগুসর প্রয়সংয়ের ঔরঘ মান য়ব। সওন্তু কবসল বীমাওৃ ঢ রাসল
অয়রা সপ্রসমোম অনয়ব এবং ঢাআ াভ অয়রা য়ব।
b) ক্ষপ্রক্ষমোয়মর ধ্রয়নর জনয ছা়ি
এওআভায়ব ক্ষপ্রক্ষমোয়মর ধ্রয়নর জনয এওঝা ঙা
কেো য়ঢ পায়র। চীবন বীমা
কওাম্পাসনগুস সপ্রসমোম সেয়ঢ কেে বাসসও, িস-বাসসও, সঢন মা ন্তর বা মাসও সভসত্তয়ঢ।
যঢ খন খন য়ব সপ্রসমোয়মর িরন, ঢঢআ পসরয়বার ঔরঘ বা য়ব। বাসসও  িস -বাসসয়ওর
কিয়ত্র সপ্রসমোম ংি  ঢার সয়বসনয়ও বঙয়র মাত্র এওবারআ ওরয়ঢ ে, অবার সঢন মা
ন্তর  মায় মায় সপ্রসমোম কেো মায়ন ঢার প্রসওো খন খন য়ব। িস-বাসসও বা বাসসও
সপ্রসমোম এআভায়ব সঢন মা ন্তর  মায় মায় সপ্রসমোয়মর কণয়ও প্রলাসনও ঔরঘ ওমাে।
ঢার পর, বাসসও সপ্রসমোয়ম বীমাওারও কআ ণস ারা বঙর িয়র ওায়চ াকায়ঢ পায়র ফয়
ঢার ঈপর ুে পাে। ঢাআ বীমাওারও এগুসর ঈপর ঙা
সেয়ে বাসসও বা িস -বাসসও
সপ্রসমোম প্রোনয়ও ঈৎা কযাকাে। সঢসরি প্রলাসনও ঔরঘ ামায়ঢ ঢাাঁরা মাসও সপ্রসমোয়ম
ঔাসনওঝা কবসল ঘাচস ওরয়ঢ পায়র।
3. অক্ষতক্ষরি চাজি
বা সঢ ছুাঁ সও রয়েয়ঙ, িেডীে ভায়ব যুি নে এমন বীমাওৃ ঢ বেসিয়ের এওটি ককাষ্ঠীর চনে
ঝোবুার সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। এআ িরয়নর বেসিরা েযান্ডাডি াইে্ সয়য়ব পসরসঘঢ এবং
ঘায়চসর ার ািারড ার সয়য়ব পসরসঘঢ।
যা কণয়ও চীবয়নর ছুাঁ সও রয়েয়ঙ, এমনহৃেযয়ন্ত্রর ুঔ বা টাোয়বটিয়র ময়ঢা সনসেস ি স্বািে মোে
ভু কয়ঙন কওায়না বেসি যসে বীমার প্রস্তাব ওয়রন, ঢয়ব এআ িরয়নর এওঝা চীবনয়ও াব-িোিাটস
সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা য়ব, নোনে িোিাটস চীবয়নর য়ঙ্গ ঢু নাে, বীমাওারও এর চনে এওঝা
কল্ণ এক্সট্রা সয়য়ব সঢসরি সপ্রসমোম ঘাপায়ঢ পায়রন। এওআভায়ব যাাঁরা াওস া োয়ক্রাবায়ঝর ময়ঢা
সবপজ্জনও কপলাে যুি ঢাাঁয়ের ঈপর এওঝা সঢসরি কপলাকঢ ঘাচস বায়না য়ঢ পায়র। এআ
সঢসরি ঘাচসগুস সপ্রসমোয়ম ঠু ওয়ব যা ঝোবুার সপ্রসমোম কণয়ও কবসল য়ব।
অবার, এওচন বীমাওারও এওটি পসসর অঢাে সনসেস ি সওঙু সঢসরি ুসবিা সেয়ঢ পায়রন,
যা এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ে পাো যায়ব।
উদারণ
এওচন চীবন বীমাওারও এওঝা টাব োসক্সয়টন্ট কবসনসফঝ বা সটএসব (যসে েুখসঝনাে মৃঢুে ে
কক্লআম সয়য়ব প্রয়েে বীমাওৃ ঢ রাসল সদ্বগুড ে)সেয়ঢ পায়রন। এর চনে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসল
সপঙু এও ঝাওা সঢসরি সপ্রসমোম ঘাচস ওরা য়ঢ পায়র।
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একইভায়ব প্রক্ষত াজার বীমাকৃ ত রাক্ষল ক্ষপছু এক টাকা অক্ষতক্ষরি ক্ষপ্রক্ষমোম চাজিক্ষদয়ে একটা ুক্ষবধ্া
পাো ক্রযয়ত পায়র যা পামি ায়নে ক্ষডজাক্ষবক্ষট ক্রবক্ষনক্ষফট (ক্ষপক্ষডক্ষব) নায়ম পক্ষরক্ষচত।
4. ক্ষপ্রক্ষমোম ক্ষনধ্ি ারণ
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাওারওরা কআ ায়র কপৌাঁঙাে যা সপ্রসমোম কঝবয় কেো অয়ঙ।
এআ ওাচঝা ওয়রন এওচন অসওারী (োওসঘয়োরী)। কমোেী বীমা, পূডস চীবন  এনটায়ময়ন্টর
ময়ঢা প্রঘসঢ চীবন বীমা পসসর কিয়ত্র সপ্রসমোম ঠিও ওরায়ঢ সনম্নসসঔঢ ঈপাোনগুস সবয়বঘনা
ওয়র:






মৃঢুোর
ুে
বেবিাপনার ঔরঘ
ভাণ্ডার
কবানা কাসটং

ডাোিাম 2: ক্ষপ্রক্ষমোয়মর উপাদান

প্রণম েুআ ঈপাোন সনয়ে কঠিঢ ে সনঝ সপ্রসমোম, কঔায়ন নে ঈপাোনগুস ি বা সফ
সপ্রসমেম তঢসর ওরয়ঢ সনঝ সপ্রসমোয়ম কাট ে।
a) মৃতুযার  ুদ
মৃঢুোর য়া সপ্রসমোয়মর প্রণম ঈপাোন। ‘‘মঝসাসটি কঝব’’ বেবার ওয়র এঝা সনিসাসরঢ ে,
যা সবসভন্ন বেয়র মৃঢুোয়রর এওঝা নুমান কেে।
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উদারণ
৩৫বঙয়রর মৃঢুোর যসে ০.০০৩৫ ে, এঝা বয়ঢ কবাছাে প্রসঢ ১০০০মানু যাাঁরা ৩৫বঙর
বেয় চীসবঢ, ৩.৫চন (প্রসঢ ১০,০০০-এ ৩৫চন) ৩৫  ৩৬বঙয়রর মায়ছ মারা কযয়ঢ
পায়রন।
সবসভন্ন বেয়র মৃঢুোর ঔরঘ সয়ব ওরয়ঢ কঝবঝা বেবার ওরা য়ঢ পায়র। ঈোরডস্বরূপ
৩৫বঙয়রর চনে ার ০.০০৩৫ মায়ন বীমার ঔরঘ ০.০০৩৫x ১০০০ (বীমাওৃ ঢ রাসল) = প্রসঢ
াচার বীমাওৃ ঢ রাসল সপঙু ৩.৫০ঝাওা
ঈপয়রর ঔরঘঝায়ও ‘‘সরস্ক সপ্রসমোম’’ বা য়ঢ পায়র। কবসল বেয়র চনে সরস্ক সপ্রসমোম কবসল
য়ব।
সবসভন্ন বেয়র চনে বেসিকঢ সরস্ক সপ্রসমোমগুস কযাক ওয়র অমরা কক্লআয়মর ঔরঘ কপয়ঢ পাসর
যা ৩৫ কণয়ও ৫৫বঙয়রর এওঝা ককাঝা পবস বা কমোয়ের চনে প্রোনয়যাকে। এআ কক্লআমগুসর কমাঝ
ঔরঘ এওঝা পসসর অঢাে অমায়ের ভসবেৎ োেবেঢা কেে, নেভায়ব বয় এঝাআ
অমায়ের বয় কেে কক্লআম সেয়ঢ অমায়ের ওঢ ঝাওা াকয়ব যা ভসবেয়ঢ বা য়ব।
‘‘সনঝ সপ্রসমোম’’-এ কপৌাঁঙায়ঢ প্রণম পেয়িপ য়া ভসবেয়ঢর কক্লআম মূয়ের বঢস মান মূে
নুমান ওরা। বঢস মান মূে নুমান ওরার ওারড য়া কয অমরা কবর ওরার কঘিা ওরসঙ
ভসবেয়ঢ কযঝা খঝয়ঢ পায়র কআ কক্লআম কমঝায়ঢ অচয়ও অমায়ের ায়ঢ ওঢ ণাওা ঈসঘঢ।
বঢস মান মূে নুমান ওরার এআ প্রসক্রো অমায়ের সপ্রসমোম সনিসারয়ডর পরবঢী ঈপাোয়ন সনয়ে
অয়, যায়ও বা ে ‘‘ুে’’।
ুে য়া শুিুমাত্র ঙায় র কআ ার যা ভসবেয়ঢর কক্লআম প্রোন ওরয়ঢ বঢস মান মূয়ের ঈপর
কপৌণঙায়ঢ য়ব।
উদারণ
পাাঁঘ বঙর পর বীমার ঔরঘ ঘাায়ঢ অমায়ের যসে প্রসঢ াচায়র ৫ঝাওা ায়ক এবং অমারা যসে
ুয়ের ার ৬% িয়র সনআ, পাাঁঘ বঙর বায়ে প্রয়েে ৫ঝা োাঁ ায়ব ৫x ১/৯১.০৬)৫ = ৩.৭৪
৬%-র বেয় অমরা যসে ১০% িসর, বঢস মান মূে ঢঔন োাঁ ায়ব মাত্র ৩.১০। নেভায়ব
বয় ুয়ের ার কবসল িরয় বঢস মান মূে ওম য়ব।
মৃঢুোর  ুয়ের ঈপর অমায়ের মীিা কণয়ও েুয়ঝা প্রিান সোয়ন্ত অমরা অয়ঢ পাসর
 মৃঢুোর কঝবয় মৃঢুোর কবসল য়, সপ্রসমোম কবসল য়ব
 নুসমঢ ুয়ের ার কবসল য় সপ্রসমোম ওম য়ব
অসওারীয়ের ঢওস  ামানে পসরসমঢ োর কছাাঁও ণায়ও এবং ািারডঢ ঢাাঁরা ঢাাঁয়ের
বাস্তব সভজ্ঞঢার কণয়ও কবসল ায়র মৃঢুোর িয়রন। ঢাাঁরা ঢাাঁয়ের সবসনয়োক যঢ অয়ের
প্রঢোলা ওয়রন ঢার কঘয়ে ওমআ ুয়ের ার নুমান ওয়রন।
ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষমোম
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মস্ত ভসবিেৎ কক্লআয়মর োেবেঢার ঙা যুি বঢস মান মূে ‘‘সনঝ সঙ্গ সপ্রসমবাম’’ কেে। সনঝ
সঙ্গ সপ্রসমোম কণয়ও অমরা ‘‘সনঝ কয়ভ োনুো সপ্রসমোম’’ কপয়ঢ পাসর। এঝা য়া সনঝ
সঙ্গ সপ্রসমোম যা এমনভায়ব কয়ভ ওরা ে যায়ঢ সপ্রসমোম কেোর মেওায় প্রয়েে ে।
ি ক্ষপ্রক্ষমোম

ডাোিাম 3 : ক্রাক্ষডংয়ের পক্ষরমাণ ক্ষনধ্ি ারণ করয়ত পথক্ষনয়দি লক নীক্ষত

ি সপ্রসমোম য়া কনঝ সপ্রসমোম  কাসটং নায়ম মূয়ের কযাকফ। কাসটংয়ের মূে সনিসারয়ডর
মে সঢনটি সবয়বঘনা বা পণসনয়েস লও নীসঢ মাণাে রাঔয়ঢ য়ব:
i.

পযি াপ্ততা

মস্ত পসসর কমাঝ কাসটং কওাম্পাসনর কমাঝ পায়রটিং ঔরয়ঘর ওভার ওরয়ঢ পযসাপ্ত য়ঢ য়ব।
এর এওঝা ুরিা মাসচসন কেো ঈসঘঢ এবং কল পযসন্ত কওাম্পাসনয়ও এর াভ বা ঈদ্বৃত্ত কেো
ঈসঘঢ।
ii. ইকুইট
েোয়নর
সবসভন্ন
কিডীর
কিডীর

িরন,
িরয়নর
পসসর
পসসর

বে  কমোে আঢোসের ঈপর সনভস র ওয়র ঔরঘ  ুরিা মাসচসন প্রভৃ সঢ
পসসর ময়িে নোেঙ্গঢভায়ব বসণ্টঢ ো ঈসঘঢ। িারডাঝা য়া প্রয়ঢেও
ঢার সনচস্ব ঔরয়ঘর চনে ণস প্রোন ওরা ঈসঘঢ যায়ঢ যঢঝা ্ভকব এওঝা
নেয়ও াাযে ওরয়ঢ না ে।

iii. প্রক্ষতয়যাক্ষগতামূক
ফস্বরূপ ি সপ্রসমোমগুস কওাম্পাসনয়ও প্রসঢয়যাসকঢাে ঢার বিান ঈন্নসঢ ওরয়ঢ িম ওয়র।
কাসটং যসে ঔুব কবসল ে, ঢায় পসস ঔুবআ োমী য়ে যায়ব এবং কায়ও ঢা সওনয়ব না।
b) খরচ  ভাণ্ডার
চীবন বীমাওারওয়ের সবসভন্ন িরয়নর পায়রটিং ঔরঘ কঢাার োে ণায়ও, এর ময়িে রয়েয়ঙ:
 এয়চন্টয়ের প্রসলিড  সনয়োক
 এয়চন্টয়ের ওসমলন
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ওমীয়ের কবঢন
সফয়র চােকা
সফয়র কিলনাসর
সবেুেৎ মাু
নোনে সবসবি প্রভৃ সঢ

এআ বগুস সেয়ঢ ে বীমাওারয়ওর ংকৃীঢ সপ্রসমোম কণয়ও। এআ
সপ্রসমোময়ওআ বআয়ঢ ে।

ঔরঘগুস

সনঝ

এওচন চীবন বীমাওারও েুআ িরয়নর ঔরঘ বন ওয়র:
i.

প্রণমটি ঘু সির প্রারস্ভকও পযসায়ে বন ওরয়ঢ ে, এঝা পসরসঘঢ ‘‘নতু ন বযবার খরচ’’ নায়ম

ii. সদ্বঢীে িরয়নর ঔরঘ পরবঢী বঙরগুসয়ঢ বন ওরয়ঢ ে, এঝায়ও বয় ‘‘ক্ষরক্ষনউো
খরচ’’।
প্রারস্ভকও বা নঢু ন বেবার ঔরঘ সবপু য়ঢ পায়র। অআন নুযােী চীবন বীমাওারওয়ও
এওঝা সনসেস ি মাসচসন ভাণ্ডার সয়য়ব িয়র রাঔয়ঢ ে যা সনসশ্চঢ ওয়র কয ঢারা ঢায়ের
বািেবািওঢা পূরড ওরয়ঢ পারয়ব, এমনসও যসে ঢায়ের বাস্তব সভজ্ঞঢা ঢারা কযমনঝা
অন্নাচ ওয়রয়ঙ ঢার কণয়ও ঔারাপ য়। ভাণ্ডার সয়য়ব রাঔার চনে মাসচসয়নর য়ঙ্গ প্রারস্ভকও
ঔরঘ ািারডঢ প্রাপ্ত প্রারস্ভকও সপ্রসমোয়মর কণয়ও কবসল ে।
এআভায়ব কওাম্পাসন এওঝা ঝানাঝাসনর ময়িে পয় , কযঝা নঢু ন বেবার ঝানাঝাসন নায়ম পসরসঘঢ।
প্রারস্ভকও ঔরঘগুস শুিুমাত্র পরবঢী বাসসও সপ্রসমোম কণয়ও ঈোর ওরা ে। এওঝা ঈপি
য়া কয ঔরঘ পুসয়ে কনোর অয়ক প্রারস্ভকও বঙরগুসয়ঢ কবসল ংঔোে ঢায়ের পসস বাসঢ
বা ঢামাসে য়ে ককয় চীবন বীমাওারওরা কআ িাক্কা ামায়ঢ পায়রন না। নঢু ন বেবার
ঝানাঝাসনর অয়রওঝা ঈপি য়া মুনাফা ওরার অয়ক চীবন বীমা কওাম্পাসনগুসর ওয়েও
বঙয়রর এওঝা কচয়িলন সপসরেট বা কভস িারড পবস প্রয়োচন ে।
ঔরয়ঘর িরয়নর ঈপর সনভস র ওয়র ঔরঘগুস সবসভন্ন ঈপায়ে সনিসাসরঢ ে।
i.

ঈোরডস্বরূপ, এয়চসন্স মোয়নচার / কটয়ভপয়মন্ট সফারয়ের ওসমলন  আনয়সন্টভগুস
ািারডঢ ঠিও ওরা ে অে ওরা সপ্রসমোয়মর এওঝা ংল সয়য়ব।

ii. নেসেয়ও, কমসটওো পরীিাওারীর সফ  পসস িোয়ম্পর ময়ঢা ঔরঘগুস পসসর
বীমাওৃ ঢ রাসল বা কফ ভোুর পসরমায়ডর ঈপর েবে ে এবং বীমাওৃ ঢ রাসলর য়ঙ্গ
ম্পওস যুি ে।
iii. ঢৃ ঢীে ওোঝায়কাসরর ঔরঘ য়া কবঢম বা ঔরয়ঘর ময়ঢা অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র যা ািারডঢ
ওাযসওায়পর পসরমায়ডর ঈপর েবে ে যা ওঢ ংঔেও সপসস ঘয়ঙ ঢার ঈপর
সনভস র ওয়র। পসসর ংঔোর সয়য়ব বেবার পসরমাড যঢ ব ে, অনুসঙ্গও ঔরঘপত্র
ঢঢ কবসল ে।
ঈপয়রর কিডীসবভায়কর সভসত্তয়ঢ এওঝা সনঝ সপ্রসমোয়মর ািারড কাসটংয়ের সঢনটি ংল য়ব
i.

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

তামাক্ষদ  ম্ভাবনা
সনঝ সপ্রসমোম  ঔরয়ঘর চনে কাসটংয়ের নওলা ওরা ে কবসনসফয়ঝর নুসমঢ ঔরঘ ওভার
ওরয়ঢ এবং পসসর কমোেওাীন চীবন বীমাওারয়ওর কয ঔরঘ ে ঢা কমঝায়ঢ। বীমাওারও
াকাঢারভায়ব ছুাঁ সওর মুয়ঔ পয় ন যার অ সভজ্ঞঢা ঘু সির নওলার পযসায়ের অন্নায়চর
কণয়ও অাো য়ঢ পায়র।
ছুাঁ সওর এওঝা ঈৎ য়া ঢামাসে  প্রঢোার। এওঝা ঢামাসে মায়ন পসসয়াডার সপ্রসমোম
প্রোন বে ওয়র। প্রঢোায়রর কিয়ত্র, পসসয়াডার পসস প্রঢেপসড ওয়র এবং পসসর সচসঢ
নকে মূে কণয়ও এওঝা পসরমাড কপয়ে যাে।
ঢামাসে এওঝা গুরুঢর মো তঢসর ওরয়ঢ পায়র ওারড এগুস ািারডঢ ে প্রণম সঢন
বঙয়রর ময়িে, ািারডঢ ব কণয়ও কবসল এআ খঝনা খয়ঝ ঘু সির প্রণম বঙয়রআ। চীবন
বীমাওারওরা এওঝা কাসটং ওয়র কনে এআ সয়ওয়চর অন্নাচ ওয়র।
চীবন বীমাওারওয়ের কআ পসরসিসঢর চনে তঢসর ণাওয়ঢ য়ব যার সভসত্ত য়ব এওঝা অন্নাচ
যায়ঢ ঢারা সির ওরয়ব অ সভজ্ঞঢার কণয়ও ঢায়ের সপ্রসমোম ংি ওঢ ওম য়ঢ পায়র।
েুয়ঝা ওারড কণয়ও এআ িরয়নর ্ভকাবনা তঢসর য়ঢ পায়র।
i.

প্রণমঢ ঢাাঁয়ের অন্নাচঝাআ কবঠিও য়ঢ পায়র। কযমন চীবন বীমাওারওরা এমন এওঝা
মৃঢুোর কঝসব বেবার ওরয় যা বঢস মান মৃঢুোরয়ও প্রসঢফসঢ ওয়র না ণবা
পযসাপ্তভায়ব মূদ্রাফীসঢয়ও সবয়বঘনা ওয়র না।

ii. সদ্বঢীেঢ এয়াপাণাস

ঞানামা ণাওয়ঢ পায়র যা নুমান অলানুরূপ সময়ঢ না পায়র।

সঢনটি ঈপাে রয়েয়ঙ কযঔায়ন ঈপয়রর ছুাঁ সওগুস ামায়না যাে।
i.

ঢারা এঝা কক্রঢার খায় ঘাসপয়ে সেয়ঢ পায়র, ঈোরডস্বরূপ, আঈসপ-এর ময়ঢা সবসনয়োকংযুি পয়নের কিয়ত্র ওম সরঝায়নসর ছুাঁ সও কমঝায়ঢ ে কক্রঢায়ওআ।

ii. সদ্বঢীে ঈপােঝা য়া এওচন সরআনসরায়রর ওায়ঙ পসসঝা সরআনসর ওরায়না। এয়িয়ত্র
মৃঢুোয়রর ছুাঁ সও কআ সরআনসরার বন ওয়র।
iii. ঢৃ ঢীে  অয়রা ািারড বেবহৃঢ ঈপােঝা য়া সপ্রসমোয়ম এওঝা কাসটং মাসচসন চুয়
কেো, যা প্রঢোসলঢ  বাস্তব সভজ্ঞঢার ময়িে সবঘু েসঢঝা শুয় সনয়ঢ াাযে ওয়র।
c) মুনাফা পক্ষক্ষ  ক্রবানা ক্রাক্ষডং ক্ষনয়ে
অুন অমরা শুসন মুনাফা পসসর ঈিান সনয়ে অসওারী ব্রাোন ওরসব ওী বয়ঙন।
‘‘প্রাে েুয়লা বঙর অয়ক, চীবন বীমার শুরুর সেয়ও, প্রিান সনশ্চেঢা সঙ মৃঢুোর। মািান
সয়য়ব কবয়ঙ কনো য়েসঙ ঢেসিও সপ্রসমোম ঘাচস ওরায়ও। বলেআ ঢারা চানয়ঢা না কয
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কগুস অকাম ঢেসিও সঙ যায়ঢ স্বচ্ছঢা য়ব অন্নাচ ওরা য়েসঙ, এবং ঢারপর যঔন
পযসাপ্ত সভজ্ঞঢা চমা য়া, সপ্রসমোম ওী ো ঈসঘঢ ঢা মূোেন ওরয়ঢ, ঢঔন
পসসয়াডারয়ের এআ বা সঢঝা বা ঢার ঔাসনওঝা কফরঢ সেয়ঢ কবানা যুি ওরার পণ কনো
য়া। অচওা অমরা কয মুনাফা পসস আুে ওসর কআ প্রণার ঈৎঝাআ য়া এঝা...’’
মুনাফাে ংলিড অয়রা এওটি ঈপাোয়নর ূঘনা ওয়র যায়ও বা ে সপ্রসমোয়ম ‘‘ক্রবানা
ক্রাক্ষডং’’। এআ িারডাঝা  সপ্রসমোয়মর ময়িে মুনাফার এওঝা মাসচসন কঠাওায়না যায়ঢ ঢা
ভাসবঢ ্ভকাবনার ঔারাপ প্রভাব কণয়ও রাঔয়ঢ এওঝা বা সঢ বেবিা সয়য়ব ওাচ ওয়র এবং
ঈদ্বৃত্ত বন্টয়নর পসস কলোর (য়বানা সয়য়ব) প্রোন ওরা ে। এআ কবানা কাসটং তবসলিেঝা
য়া এওঝা ওারয়ড , কয ওারয়ড চীবন বীমাওারওয়ের েীখসয়মোেী স্বচ্ছঢা  মুিয়নর
পযসাপ্তঢা সনয়ে অত্মসবো ণায়ও।
য়ের ভাাে বয় অমরা বয়ঢ পাসর কয:
ি ক্ষপ্রক্ষমোম = ক্ষনট ক্ষপ্রক্ষমোম + খরয়চর জনয ক্রাক্ষডং + ম্ভাবনার জনয ক্রাক্ষডং + ক্রবানা
ক্রাক্ষডং
ঈপয়রর সম্মসঢ কাসটংয়ও অমরা যসে ি সপ্রসমোম (সচসপ)-র কও লঢাংল বয় িসর,
অমরা ি সপ্রসমোম কবর ওরয়ঢ পাসর, িয়র সনসচ্ছ কনঝ সপ্রসমোম (এনসপ) সয়য়ব
ক্ষজক্ষপ = এনক্ষপ + ক্রক (ক্ষজক্ষপ)
ঈোরডস্বরূপ যসে এওঝা এনটায়মন্ট পসসর চনে সনঝ সঙ্গ সপ্রসমোম ে ৩৮০ঝাওা এবং
কাসটং ফোক্টর কও ে ৫০% ঢয়ব ি সপ্রসমোম য়ব ৭৬০ঝাওা।

সনয়চয়ও যাঘাআ ৭
এওঝা পসস ঢামাসে বয়ঢ ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

পসসয়াডার এওঝা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন ম্পূনস ওয়রয়ঙ
পসসয়াডার এওঝা পসসর চনে সপ্রসমোম প্রোন বে ওয়রয়ঙ
পসস মোসঘর য়েয়ঙ
পসসটি বাচার কণয়ও প্রঢোহৃঢ য়েয়ঙ
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B. উদ্বৃি  ক্রবানা
1. উদ্বৃি  ক্রবানা ক্ষনধ্ি ারণ
প্রয়ঢেও চীবন বীমা কওাম্পাসন ঢার ম্পে  োেবেঢার এওঝা পযসােক্রসমও মূোেন ওরয়ব অলা
ওরা যাে। এআ িরয়নর মূোেয়নর েুটি ঈয়েলে রয়েয়ঙ:
i.

বীমাওারয়ওর অসণসও পসরসিসঢ সনরূপড ওরয়ঢ, নেভায়ব বয় বীমাওারও ঊড পসরয়লাি
ওরয়ঢ িম না িম ঢা সনিসারড ওরয়ঢ
ii. পসসয়াডার / কলোরয়াডারয়ের ময়িে বন্টান ওরার চনে ঈপব্ধ ঈদ্বৃত্ত সনিসারড ওরয়ঢ
ংজ্ঞা

উদ্বৃি য়া দােবদ্ধতার উপর ম্পয়দর অক্ষতক্ষরি মূয। যক্ষদ ক্রটা ঋণাত্মক ে তয়ব ক্রটা টানাটাক্ষন
অবস্থা বয় পক্ষরক্ষচত ে।
অুন এঔন অমরা কেসঔ চীবন বীমাে ঈদ্বৃয়ত্তর িারডা ওীভায়ব এওঝা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠায়নর ায়ভর
কণয়ও অাো।
ািারডভায়ব বেবাসেও প্রসঢষ্ঠানগুসর াভ ম্পয়ওস েুয়ঝা িারডা ণায়ও। সয়য়বর সেও সেয়ে, াভ
সনিসাসরঢ ে প্রেত্ত এওঝা সয়ব পয়বসর চনে খরয়চর উপর আয়ের উদ্বৃিকও, এঝা াভ  িসঢর
সয়য়বর ংল। াভ অবার বেবাসেও প্রসঢষ্ঠায়নর বোান্স সলয়ঝর ংল ে – এঝায়ও সনিসাসরঢ
ওরা য়ঢ পায়র দােবদ্ধতার উপর ম্পয়দর উদ্বৃি সয়য়ব। বোান্স সলয়ঝ াভ-িসঢর য়ের
াভয়ও ঢু য় িয়র। ঈভে কিয়ত্রআ ায়ভর স্বীওৃ সঢর চনে এওঝা এক্স-কপাি োয়প্রাঘ কনো ে।
উদারণ
২০১৩-র ৩১কল মাঘস XYZ ফায়মসর াভ বা মুনাফায়ও িরা ে কআ ঢাসরয়ঔ ঢার ঔরঘ বাে সেয়ে
অেয়ও বা োেবেঢা বাে সেয়ে ঢার ম্পেয়ও।

উভে ক্রিয়ত্রই, মুনাফাটা স্পষ্টভায়ব ক্ষনধ্ি াক্ষরত  জানা।
চীবন বীমা মূোেয়নর কিয়ত্র সও অমরা এওআ যুসি প্রয়োক ওরয়ঢ এবং োেবেঢা  ম্পে
সনিসারড ওরয়ঢ পাসর?
এআ িরয়নর এওটি কিয়ত্র, ঈদ্বৃত্তয়ও সনিসাসরঢ ওরা ে এআভায়ব
উদ্বৃি = ম্পদ - দােবদ্ধতা
পসসমূয়র এওঝা ব্লয়ওর চনে কযঔায়ন োেবেঢা বা য়ঢ পায়র, কঝা সনিসাসরঢ ে ভসবেয়ঢর
কক্লআয়মর বঢস মান মূে সয়য়ব, এআ পসসগুস কণয়ও কনো সপ্রসমোয়মর বঢস মান মূে কণয়ও ঔরঘ 
নোনে প্রঢোসলঢ পসরয়লাি বাে সেয়ে।
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ডাোিাম 4: ম্পয়দর মূযােয়নর উপাে

ম্পয়ের মূোেন ওরা ে এআ সঢনটি ঈপায়ের এওটিয়ঢ
i.

বুক ভযাুয়ত

এঝা য়া কআ মূে যা সেয়ে চীবন বীমাওারও ঢার ম্পে সওয়নয়ঙ বা চসন ওয়রয়ঙ
ii. বাজার দর বা মায়কিট ভযাুয়ত
চীবন বীমাওারয়ওর ম্পয়ের বাচায়র মূে
iii. ছা়িযুি বতিমান মূয
সবসভন্নম্পে কণয়ও ভসবেয়ঢ অে প্রবায়র অনুমাসনও সাব  বঢস মায়ন কগুসয়ও ঙা

কেো

মোঝা য়া কওঈআ োেবেঢার ঠিও মান বায়ঢ পায়র না ওারড ভসবেয়ঢ ওী য়ব কওঈআ ঢার
সবও পূবাস ভা ওরয়ঢ পায়র না। োেবেঢার মান সনভস র ওয়র মৃঢুোর, ুে, ঔরঘ 
সিসঢলীঢার ময়ঢা কবল সওঙু ফোক্টর ম্পয়ওস অন্নায়চর ঈপর যা ভসবেয়ঢর োেবেঢার বঢস মান
মূয়ে নুমান ওয়র ওরা ে। এআ ওারয়ডআ চীবন বীমাে অমরা মুনাফার বেয় ঈদ্বৃত্ত পসরভাাটি
বেবার ওসর।
এআভায়বআ ঈদ্বৃত্ত য়া এওঝা ওাচ, ওীভায়ব ম্পে  োেবেঢার মূোেন ওরা য়ব।
i.

এওচন চীবন বীমাওারও মূোেয়নর কিয়ত্র ঔুবআ রিডলী য় োেবেঢায়ও সঢসরি মূে
সয়য়ব িরা য়ব, অবার ঈয়ল্টাসেয়ও ম্পয়ের মূে ওম ওয়র িরা য়ব। ফস্বরূপ কখাসঢ
ঈদ্বৃত্ত ওম য়ব। এর মায়ন বঢস মান পসসয়াডারয়ের ময়িে বন্টয়নর চনে ঈপব্ধ কবানা
ওয়ম যায়ব। সওন্তু এঝা বীমাওারওয়ও অসণসওভায়ব কবল স্বচ্ছঢা কেয়ব। এর ওারয়ড কখাসঢ
ঈদ্বৃয়ত্তর ঢু নাে বাস্তব ঈদ্বৃত্ত কবসল য়ব এবং ঢাআ এআ ঈচ্চ সবিান ভসবেয়ঢর চনে িয়র
রাঔা য়ব। এঝা ভসবেয়ঢর পসসয়াডারয়ের ুসবিা ওরয়ব।

ii. নেসেয়ও ম্পে  োেবেঢার মূোেন যসে কঔাা ময়ন ওরা ে, এর ফ ঈয়ঝা য়ব।
ভসবেয়ঢর পসসয়াডারয়ের সবসনময়ে বঢস মান পসসয়াডাররা ুসবিা পায়বন।
বঢস মান  ভসবেৎ পসসয়াডারয়ের ময়িে চীবন বীমা কওাম্পাসনয়ও ঠিও ভারামে রাঔয়ঢ ে।
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2. উদ্বৃি বণ্টন
অন্নায়চর ঢু নাে চীবন বীমাওারয়ওর বাস্তব সভজ্ঞঢা ভায়া য় ঈদ্বৃত্ত তঢসর ে। মুনাফা ঘু সির
অঢাে চীবন বীমাওারও এআ নুকূ ফাাঁও (বাস্তব  প্রঢোসলঢ ফয়র ময়িে) –এর ুসবিা
পসসয়াডারয়ের সেয়ঢ বািে ওারড কআ পসসয়াডাররা ঘু সি ওয়র মুনাফাে ভাক সনয়ঢ ম্মঢ
য়েয়ঙন এবং মুনাফা পসস সয়য়ব এগুস সওয়নয়ঙন।
এওআ ময়ে, ঈদ্বৃত্ত এওঝা ঈৎ কযঔান কণয়ও কওাম্পাসনর কমৌসও মূিন (এর আকুআটি বা সনঝ
মূে) এর ময়িে বা য়ঢ পায়র। এআ য়ণস এওচন চীবন বীমাওারয়ওর ঈদ্বৃত্ত এওঝা ািারড
কওাম্পাসনর মুনাফার য়ঙ্গ এওআরওম, ঢয়ব কওাম্পাসনর মুনাফা বন্টন ওরা ে না সওন্তু সনয়চয়ের
ায়ঢ িয়র করাঔা ে। এগুস পসরসঘঢ ‘িয়র রাঔা ঈপাচসন’ সয়য়ব। এগুস কওাম্পাসনয়ও অসণসও
স্বচ্ছঢা কেে।
অুন এঔন অমরা কেসঔ সনিসারসঢ ঈদ্বৃত্ত ওীভায়ব বসন্টঢ য়ব
a) ঋণ পক্ষরয়লাধ্ িমতার প্রয়োজনীেতা
প্রণমঢ, োেবেঢার ঈপর ম্পয়ের বা সঢর এওঝা ংল িয়র রাঔয়ঢ য়ব যায়ঢ ভসবেয়ঢ
ভাসবঢ কওায়না প্রসঢকূ পসরসিসঢয়ঢ পসসয়াডারয়ের রিা ওরয়ঢ। ঊডপসরয়লািিমঢার
মাসচসনয়ও োেবেঢার ঈপর ম্পয়ের বা সঢর এওঝা ংল সয়য়ব বা কযয়ঢ পায়র সবয়লভায়ব
কযঝা সরয়ে রাঔা ে প্রঢোসলঢ  বাস্তব সভজ্ঞঢার ময়িে ভাসবঢ সবঘু েসঢ কমঝায়না এওঝা
ুরিা সয়য়ব।
b) মুি ম্পদ
বরাে না ো (বণ্টয়নর চনে) ঈদ্বৃত্ত রাঔার অয়রওঝা ঈয়েলে য়া মুি ম্পয়ের স্তর
বা ায়না। মুি ম্পেগুস ভারমুি ে। নেভায়ব বয় োেবেঢা কমঝায়ঢ এগুসর প্রয়োচন
কনআ। চীবন বীমাওারওরা এআভায়ব এগুসয়ও স্বািীনভায়ব বেবার ওরয়ঢ পায়র। চীবন
বীমাওারওয়ের েুয়ঝা ওারয়ড এআ িরয়নর মুি ম্পে িয়র রাঔা চরুরী।
i.

প্রণমঢ নঢু ন বেবাে ণস কযাকান সেয়ঢ কওাম্পাসনগুসর মূিয়নর প্রয়োচন ে। অমরা
আয়ঢাময়িেআ কেয়ঔসঙ নঢু ন বেবার েয়ঝঢাাঁয়ের ওীভায়ব য়ণসর কযাকান কেোর প্রয়োচনীেঢা
ে।

ii. মুি ম্পে চীবন বীমাওারীয়ও ঢাাঁর সবসনয়োয়কর কওৌল সির ওরার চনে ঈয়েলে ািয়নর
ঈপাে এবং স্বািীনঢা কেে য়নও কবসল। কয ব কওাম্পাসনর ঈচ্চ এবং য়নও কবসল
প্রসঢয়যাসকঢামূও সরঝাডস ঈৎপন্ন ওরার প্রয়োচনীেঢা এবং কেোর সবে অয়ঙ ঢায়ের
ওায়ঙ এটি ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
প্রণমঢ কওাম্পাসনগুসর নঢু ন বেবাে ণস ঠাার চনে মূিন প্রয়োচন। অমরা অয়কআ কেয়ঔসঙ
নঢু ন বেবার ঝানাঝাসনয়ঢ ঢায়ের ওীভায়ব য়ণসর কযাকান সেয়ঢ ে। সবভাচে ঈদ্বৃত্ত এওবার কখাডা
য়ে ককয়, পরবঢী আুেঝা য়া চীবন বীমার পসসয়াডারয়ের ময়িে কগুসর সবঢরড সনিসারড
ওরা (যসে কওায়না কলোরয়াডার ণায়ও ঢায় এওঝা ংল ঢায়ের ময়েে সবঢরড ওরার চনে কঙয়
সেয়ে)। ভারয়ঢ এআ ঈয়েয়লে চনসপ্রে পেসঢটি য়া ‘‘কবানা কমওাসনচম’’-এর মািেয়ম কযঔায়ন
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ঈদ্বৃত্ত ভাক ওয়র কেো ে কবানায়র অওায়র। কিঝ সব্রয়ঝন, ভারঢ  অয়রা নোনে কেয়ল এআ
বেবিাঝাআ চনসপ্রে।
3. ক্রবানা
কবানা প্রোন ওরা ে এওঝা ঘু সির িীয়ন প্রয়েে কমৌসও কবসনসফয়ঝর য়ঙ্গ এওঝা সঢসরি
সয়য়ব। াোরডঢ এঝা মূ বীমাওৃ ঢ রাসল বা বাসসও মূ কপনলয়নর য়ঙ্গ এওঝা সঢসরি সয়য়ব
অয়। ঈোরডস্বরূপ এঝায়ও প্রওাল ওরা ে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসলয়ঢ ৬০ঝাওা ওয়র (বা
বীমাওৃ ঢ রাসলর ৬০%)বয়।
কবানায়র বয়ঘয়ে ািারড িরড  পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা। ঘু সির ককাঝা কমোে চুয় আ
কওাম্পাসন প্রসঢ বঙর এআ িরয়নর সঢসরি কবানা খডা ওরয়ঢ পায়র। এওবার কখাডা য়ে ককয়
কঝা যুি য়ে যায়ব এবং কঝা অর সফসরয়ে কনো যায়ব না। এগুস কওাম্পাসনর োেবেঢার ংল
কঞন ওয়র। এগুসয়ও বা ে ‘পূবসাবিা ংক্রান্ত’ কবানা ওারড পসসয়াডাররা কওবমাত্র ঢঔনআ
কঝা কপয়ঢ পায়রন যঔন মৃঢুে য় বা মোসঘর ওরয় ঘু সিঝা যঔন কক্লআময়যাকে ে।
প্রঢেপসয়ডর কিয়ত্র কবানা কেো য়ঢ পায়র। এআ িরয়নর কিয়ত্র প্রােলআ কবানা পাোর কযাকে
য়ঢ এঝা সনিসাসরঢ ওরা ণায়ও কয ঘু সিঝা এওঝা সনসেস ি কমোে (িরুন ৫ বঙর) িয়র ঘাু ণাওয়ঢ
য়ব।
পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানায়র ধ্রন
ডাোিাম 5: পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানায়র ধ্রন

i.

র পূবিাবস্থা ংোন্ত ক্রবানা

এঝা য়া এওঝা কবানা যা ঘু সির িীয়ন মূ নকে কবসনসফয়ঝর এওঝা লঢাংল সেয়ে প্রওাল
ওরা ে। ভারয়ঢ এর ঈোরড, এঝা কখাডা ওরা ে প্রসঢ াচার বীমাওৃ ঢ রাসল সপঙু এওঝা
পসরমাড সয়য়ব।
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ii. চেবৃক্ষদ্ধ ক্রবানা
এঔায়ন কওাম্পাসন মূ কবসনসফঝ এওঝা লঢাংল  আয়ঢাময়িে চুয় যাো কবানায়ও কবানা বয়
প্রওাল ওয়র। এআভায়ব এঝা য়া এওঝা কবানায়র ঈপর কবানা। এঝা প্রওায়লর ঈপাে য়ঢ
পায়র মূ বীমাওৃ ঢ রাসলর ৮% ায়র, য়ঙ্গ আয়ঢাময়িে চুয় যাো কবানা।
iii. প্রাক্ষন্তক ক্রবানা
নাম কণয়ওআ কবাছা যায়চ্ছ, এআ কবানা ঘু সিয়ঢ কচায় শুিুমাত্র ঘু সি মাসপ্তর ময়েআ (মৃঢুে বা
মোসঘঈসরটির মািেয়ম)। শুিুমাত্র অন্ন বঙয়রর কক্লআয়মর চনে কবানা কখাসঢ ে, পরবঢী
বঙয়রর কওায়না প্রসঢশ্রুসঢ ঙা াআ (পূবসাবিা ংক্রান্ত কবানায়র কিয়ত্র)। এআভায়ব ২০১৩-র
কখাসঢ প্রাসন্তও কবানা শুিুমাত্র প্রয়যাচে য়ব ২০১৩-২৪ায় ওরা কক্লআয়মর ঈপরআ এবং
কওায়নাভায়বআ পরবঢী বঙরগুসর চনে নে।
বয়লয়, প্রাসন্তও কবানা সনভস র ওয়র ঘু সির কমোয়ের ঈপর, এবং কমোে বা য় এঝা বায় ।
এআভায়বআ ২৫বঙর িয়র ঘা এওঝা ঘু সির চনে প্রাসন্তও কবানা ২৫বঙর িয়র ঘা এওঝা ঘু সির
ঢু নাে কবসল য়ব।
কলোর  ম্পসত্তয়ঢ সবসনয়োক বা ার ফয় কয সবপু পসরমাড নাোেী বৃসে সনয়ে ওী ওরা
যাআ কআ মোর মািান সয়য়ব প্রাসন্তও কবানায়র অসবভস াব য়েসঙ (য়িঝ সব্রয়ঝয়ন)।
এগুসয়ও সেয়ে সেয়ঢ এবং ময়ের য়ঙ্গ ংযুি ওরয়ঢ চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস এআ কবানাগুস
িয়র রাঔার কয মো ঢার মািান ওয়রয়ঙ। পসসয়াডারয়ের ময়িে আকুেআটি চস ওরার
এওঝা ঈপাে য়ে ঈয়ঞয়ঙ এগুস।

4. অবদান পদ্ধক্ষত
ঈদ্বৃত্ত সবঢরয়ডর অয়রওটি পেসঢ য়া ‘‘বোন’’ বা ‘‘ওসরসবঈলন’’ পেসঢ, এটি ঈত্তর
অয়মসরওাে িড ওয়রয়ঙ। এআ পেসঢয়ঢ সবয়বঘনা ওরা ে ঈদ্বৃয়ত্তর সঢনটি ঈৎয়ও – সঢসরি
ুে, মৃঢুোর ঞ্চে এবং ঔরঘ  নোনে কাসটংয়ের সনসরয়ঔ বসিসঢ ঞ্চেয়ও।
এআভায়বআ মৃঢুোর, স্বাণস  ঔরয়ঘর সনসরয়ঔ বঙরগুস িয়র যা োর প্রঢোলা  যা বাস্তয়ব খয়ঝয়ঙ
ঢার মায়ছর পাণসওেঝাআ য়ে যাে ঈদ্বৃত্ত।
কখাসঢ সটসভয়টন্টগুস সনম্নসসঔঢ ঘারটি ঈপায়ের এওটি বেবার ওয়র কখাসঢ ে
i.

এঝা নকয়ে সটসভয়টন্ট সয়য়ব কেো য়ঢ পায়র

ii. এমন অওায়র োটচাি ওরা যায়ঢ ভসবেয়ঢর সপ্রসমোম ওয়ম যাে
iii. ঢৃ ঢীে পেসঢঝা য়া -কঔারঢয়যাকে পসরয়লাসিঢ ংয়যাচন পসসর য়ঙ্গ সওনয়ঢ সেয়ে
iv. বয়লয় সটসভয়টিগুস ুে পসসর চমা ঝাওার য়ঙ্গ এওসত্রঢ য়ে কযয়ঢ পায়র।
পসসয়াডায়রর পঙন্ন নুযােী বা ঘু সির কলয় এঝা ঢু য় কনো কযয়ঢ পায়র।

5. ইউক্ষনট ংযুি পক্ষক্ষ
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ঈপয়র অয়াসঘঢ প্রণাকঢ ‘মুনাফা ’ পসসয়ঢ চীবন বীমাওারয়ওর
পারফরয়ময়ন্সর মায়ছ এওঝা ংয়যাক ণায়ও। এআ ংয়যাক যসে প্রঢেি
ঈদ্বৃত্ত সেয়ে সনিসাসরঢ ে যা বীমাওারয়ওর ম্পে  োেবেঢার
কখাসঢ ে। ফয় কবানা ওাঞায়মা বীমাওারয়ওর ন্তসনসসঢ ম্পয়ের

কেো কবানা  সবসনয়োয়কর
নে। পসসয়াডারয়ের কবানা
পযসােক্রসমও মূোেয়নর মে
মূয়ে প্রসঢফসঢ ে না।

অবার, এওঝা মূোেয়নর িীয়ন কবানাগুস ািারনঢ বঙয়র এওবারআ কখাসঢ ে। কগুস
্ভকবঢ ম্পে মূয়ের প্রসঢসেয়নর ঞানামাে প্রসঢফসঢ য়ঢ পায়র না। ঈপয়র বসডসঢ ীমাবেগুসর
ওয়েওটি ওাটিয়ে ঈঞয়ঢ সনঔুঢভায়ব নওলা ওরা য়েয়ঙ আঈসনঝ যুি পসসগুসর।
এগুসয়ঢ পনে নওলার সবসভন্ন ময়নাভাব চস য়ে ণায়ও এবং সবসভন্ন নীসঢ নুরড ওয়র।
a) ইউক্ষনটাইক্ষজং
এআ পসসগুসর স্বাঢন্ত্রেূঘও তবসলিে য়া কয এগুসর কবসনসফঝ পুয়রাপুসর বা ংলঢ সনিসাসরঢ
ে কয ঢাসরয়ঔ কক্লআম কপয়মন্ট োর ওণা কআসেন পসসয়াডায়রর োওাঈয়ন্টর চমা
আঈসনঝগুসর মান সেয়ে। এওঝা আঈসনঝ তঢসর ে সবসনয়োক ঢসবয়ও কবল সওঙু মান ংয়ল
ভাক ওয়র।
b) স্বে কাঠায়মা
বীমার ুরিার চনে ঘাচস  এওঝা আঈসনঝ ংযুি পয়নের ঔরঘ ঈপাোন স্পিভায়ব সনিসাসরঢ।
সপ্রসমোম কণয়ও এআ ঘাচসগুস এওবার বাে কেো য়ে ককয় োওাঈয়ন্টর বোান্স  এর কণয়ও
অা অে আঈসনয়ঝ সবসনয়োক ওরা ে। পারফরয়ময়ন্সর এওটি পূবস-সনিসাসরঢ ূঘয়ওর সভসত্তয়ঢ
এআ আঈসনঝগুসর মূে সনসেস ি।
এঝা সনিসাসরঢ ে এওঝা সনেম বা ূত্র সেয়ে, যা অয়ক কণয়ওআ সনসেস ি ওরা ণায়ও। এআ ূত্র
নুরড ওয়র েুচন সনরয়পি মানু কবসনসফয়ঝর এওআ নুমায়ন কপৌাঁঙায়বন। নেভায়ব বয়
পসস কাডার কবসনসফঝগুস চীবন বীমা কওাম্পাসনর নুমান সবঘিডঢার ঈপর সনভস র ওয়র
না।
c) মুয ক্ষনধ্ি ারণ
এনটায়ময়ন্টর ময়ঢা প্রণাকঢ েোয়ন, বীমাওৃ ঢ কওনার চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমায়ডর সবয়ে
সোন্ত কনে। বীমাওৃ ঢ রাসল কোরাসন্টওৃ ঢ এবং এমনভায়ব সপ্রসমোম কঝ ওরা ে কয মৃঢুে, ুে
 ঔরঘ কয কওায়না অন্নায়চআ এআ ণস কফরঢ কেোর কিয়ত্র পযসাপ্ত য়ব। বাস্তব সভজ্ঞঢা
যসে সপ্রসমোম কঝ ওরার মে অন্নায়চর ঢু নাে ভায়া ে, কবসনসফঝঝা কবানা অওায়র
সেয়ে কেো ে।
আঈসনঝ ংযুি পসসর িীয়ন, বীমাওৃ ঢআ ঠিও ওয়রন সনেসমঢ ন্তয়র সঢসন ওঢঝা সপ্রসমোম
সেয়ঢ পারয়বন। সপ্রসমোম ঞানামা ওরয়ঢ পায়র, ঢয়ন নূেনঢমঝা কেো চরুরী য়ঢ পায়র।
বীমার ওভার য়া প্রেত্ত সপ্রসমোয়মর এওঝা গুসনঢও- ঈোরডস্বরূপ এঝা বাসসও সপ্রসমোয়মর
েল গুড য়ঢ পায়র।
সপ্রসমোময়ও সঢনটি ংয়ল ভাক ওরা ে
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i.

প্রণমঢ, এওঝা পসস োয়ায়ওলন ঘাচস (সপএস) ণায়ও যার ময়িে ণায়ও এয়চয়ন্টর
ওসমলন, পসস কঝঅয়পর ঔরঘ, প্রলাসনও ঔরঘ  সবসিবে কসভ।

ii. সদ্বঢীে ঈপাোনঝা য়া মরঝাসটি ঘাচস বা মৃঢুোর ঘাচস যা ছুাঁ সও ওভায়রর ঔরঘ কযাকাে।
iii. ঈপয়রর েুয়ঝা কেবার পর সপ্রসমোয়মর বাসওঝা বরাে ে আঈসনঝ কওনার চনে।
প্রণাকঢ  আঈসপ ঈভে েোয়নর িীয়নআ প্রারস্ভকও বঙরগুসয়ঢ সপ্রসমোয়মর নুপায়ঢ সপএস
ঘ া ে। প্রণমটির অঢাে এআ ঘাচসগুস য়া নুপায়ঢ ে এবং ককাঝা পসস কমোে চুয়
ণায়ও। আঈসপ-এর কিয়ত্র যসে এগুস প্রারস্ভকও সপ্রসমোমগুস কণয়ও বাে কেো ে। এঝা
প্রারস্ভকও পযসায়ে কবাছাে, ঘাচসগুস িেডীেভায়ব সবসনয়োয়কর বরাে ওসময়ে কেে। এআ ওারয়ডআ
কবসনসফয়ঝর মূয়ের পালাপাসল প্রয়েে সপ্রসমোম ঔুব ওয়ম যাে।বাস্তয়ব ঘু সি প্রণম বঙরগুসয়ঢ
কেো সপ্রসমোয়মর কণয়ও ওম ে।
d) ক্ষবক্ষনয়োগ ঝুঁু ক্ষকর ম্পকি
বয়লয়, কযয়ঢু আঈসনঝগুসর মূে চীবন বীমাওারয়ওর সবসনয়োয়কর মূয়ের ঈপর সনভস র ওয়র,
ঢাআ এঔায়ন এওঝা ছুাঁ সও ণায়ও কয এআ আঈসনঝগুসর মূে প্রঢোলা ঢু নাে ওম য়ঢ পায়র এবং
ফয় সরঝায়নসর ওম য়ঢ পায়র  এমনটি ঊডাত্মও য়ঢ পায়র। অলা ওরা যাে কয চীবন
বীমাওারও এআ সবসনয়োকগুস ওাযসওরী  ঢওস ভায়ব ামায়বন, ঢায় বীমাওারও আঈসনঝ
ভোুর বোপায়র কওায়না কোরাসন্ট কেয়ব না। নেভায়ব বয়, সবসনয়োয়কর ছুাঁ সও বন ওরয়বন
পসস কাডার / আঈসনঝ কাডারআ। চীবন বীমাওারও যসে মৃঢুোর  ঔরয়ঘর ছুাঁ সও বন
ওরয়ঢ পায়র।

সনয়চয়ও যাঘাআ 2
আঈসপ-এর কিয়ত্র সবসনয়োয়কর ছুাঁ সও কও বন ওয়র?
I.
II.
III.
IV.

বীমাওারও
বীমাওারী
রাষ্ট্র
অআঅরসটএ

রংয়িপ


ািারড ভাাে, কমোেী সপ্রসমোম বয়ঢ কবাছাে কআ মূে যা এওচন বীমাওৃ ঢয়ও এওঝা বীমা
পসস কওনার চনে সেয়ঢ ে।



চীবন বীমা পসসর চনে সপ্রসমোম ঠিও ওরার প্রসক্রোর য়ঙ্গ চস ঢ মৃঢুোর, ুে, ঔরঘ
বেবিাপনা  ভাণ্ডায়রর সবয়বঘনা।



ি সপ্রসমোম য়া সনঝ সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ কাসটং নায়ম মূয়ের কযাকফ।



ঢামাসে মায়ন য়া পসসয়াডায়রর সপ্রসমোম না কেো। প্রঢোায়রর কিয়ত্র পসসয়াডার পসস
প্রঢেপসড ওয়রন এবং পসসর সচসঢ নকে মূে কণয়ও এওঝা পসরমাড কফরঢ পান।
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চীবন বীমাওারী যা অন্নাচ ওয়রসঙয়ন ঢার কণয়ও বাস্তব সভজ্ঞঢাে ফ ভায়া য় ঈদ্বৃত্ত
তঢসর ে।



ঊডপসরয়লািিমঢার প্রয়োচনীেঢা, মুি ম্পসত্ত কবয়
য়ঢ পায়র।



বয়ঘয়ে ািারড িরয়নর কবানা য়া প্রঢেপসড কবানা।

যাো প্রভৃ সঢ মাায়ঢ ঈদ্বৃত্ত বন্টন ওরা

মূ পক্ষরভাা

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

সপ্রসমোম
ঙা
কবানা
ঈদ্বৃত্ত
ভাণ্ডার
কাসটং
প্রঢোপসডওারী কবানা

ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ের উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ য়া II
পসসয়াডার এওঝা পসসর চনে প্রয়েে সপ্রসমোম চমা না সেয় পসসটিয়ও ঢামাসে বা ে।
উির 2
ঠিও বাঙাআ য়া II
আঈসপ-এর কিয়ত্র সবসনয়োয়কর ছুাঁ সও বন ওয়রন বীমাওৃ ঢআ।

আত্ম-দলি ন প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
এওঝা বীমা পসসর য়ঙ্গ ম্পয়ওস ‘‘সপ্রসমোম’’ পসরভাা ওী কবাছাে?
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 2
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সনয়ঘর কওানঝা চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারয়ড ফোক্টর নে?
I.
II.
III.
IV.

মৃঢুোর
ঙা
ভাণ্ডার
বেবিাপনা ঔরঘ

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

পসসয়াডায়রর সপ্রসমোম প্রোন বে ওরা
সচসঢ প্রঢেপসড মূয়ের সবসনময়ে পসসর প্রঢেপসড
পসস অপয়িট
পসস টাঈনয়িট

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি ঈদ্বৃত্ত সনিসারয়ডর ঈপাে?
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্নৃ্ 5
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি আঈসপ সপ্রসমোয়মর ঈপাোন নে?
I.
II.
III.
IV.

পসস বন্টয়নর ঘাচস
সবসনয়োক ছুাঁ সও সপ্রসমোম
মৃঢুোয়রর ঘাচস
ামাসচও সনরাপত্তার ঘাচস

প্রশ্ন 6
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢায়ও___________সভসত্তয়ঢ প্রয়েে সপ্রসমোয়মর ঈপর ঙা
I.
II.
III.
IV.

কক্রঢার
কক্রঢার
কক্রঢার
কক্রঢার

কবয়ঙ
কবয়ঙ
কবয়ঙ
কবয়ঙ

কনো
কনো
কনো
কনো

সেয়ঢ পায়র।

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

প্রশ্ন 7
সপ্রসমোম সনিসারয়ডর মে নেনেঢম গুরুত্বপূডস
পসরয়প্রসিয়ঢ সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

নুসমঢ ুয়ের ার ওম য়, সপ্রসমোম ওম ে
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ঈপাোন

য়া

ুয়ের

ার।

ুয়ের

ায়রর

II. নুসমঢ ুয়ের ার কবসল য়, সপ্রসমোম কবসল ে
III. নুসমঢ ুয়ের ার কবসল য়, সপ্রসমোম ওম ে
IV. ুয়ের ার সপ্রসমোয়ম কওায়না প্রভাব কফয় না
প্রশ্ন 8
সনম্নসসঔঢ সববৃসঢগুসর ময়িে কওানটি ঠিও?
I.

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

প্রশ্ন 9
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূয়র মূে সনিসারড ম্পয়ওস , __________ য়া কআ মূে যায়ঢ চীবন
বীমাওারও ঢার ম্পসত্ত সওয়নয়ঙ বা চসন ওয়রয়ঙ।
I.
II.
III.
IV.

ঙা যুি ভসবেৎ মূে
ঙা যুি বঢস মান মূে
মায়ওস ঝ ভোু বা বাচার মূে
বুও ভোু

প্রশ্ন 10
__________-র কিয়ত্র, এওঝা কওাম্পাসন কমৌসও কবাসনসফঝ  আয়ঢাময়িে ংযুি কবানায়র এও
ংল সয়য়ব কবানা প্রওাল ওয়র।
I.
II.
III.
IV.

প্রঢেপসডওারী কবানা
ঘক্রবৃসে কবানা
প্রাসন্তও কবানা
ন কবানা
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আত্ম-দলি ন প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও বাঙাআ য়া II
পসস কওনার চনে এওচন বীমাওৃ য়ঢর কেো মূে সপ্রসমোম নায়ম পসরসঘঢ।
উির 2
ঠিও বাঙাআ য়া II
ঙা

চীবন বীমার সপ্রসমোম সনিসারয়ড ফোক্টর নে।

উির 3
ঠিও বাঙাআ য়া II
সচসঢ প্রঢেপসড মূয়ের সবসনময়ে পসসর প্রঢেপসডয়ও পসস প্রঢোার সয়য়ব বা ে।
উির 4
ঠিও বাঙাআ য়া IV
োেবেঢার ঈপর ম্পসত্তর সঢসরি মূেআ য়া ঈদ্বৃত্ত সনিসারয়ডর পেসঢ।
উির 5
ঠিও বাঙাআ য়া IV
আঈসপ সপ্রসমোয়মর ময়িে রয়েয়ঙ পসস বন্টয়নর ঘাচস, সবসনয়োক ছুাঁ সও সপ্রসমোম এবং মৃঢুোয়রর
ঘাচস।
উির 6
ঠিও বাঙাআ য়া I
চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢায়ও ঢাাঁর কবয়ঙ কনো বীমাওৃ ঢ রাসলর সভসত্তয়ঢ প্রয়েে সপ্রসমোয়মর
ঈপর ঙা সেয়ঢ পায়র।
উির 7
ঠিও বাঙাআ য়া III
নুসমঢ ুয়ের ার কবসল য়, সপ্রসমোম ওম ে।
উির 8
ঠিও বাঙাআ য়া II
এওঝা সনঝ সপ্রসমোয়মর ািারড কাসটংয়ে ৩টি ংল ণায়ও: ও) সপ্রসমোয়মর এওঝা লঢাংল, ঔ)
প্রসঢ ‘১০০০ বীমাওৃ ঢ রাসল’র চনে এওঝা পসরবঢস নীে ে এবং ক) পসস প্রসঢ এওঝা
পসরবঢস নীে ে

191

উির 9
ঠিও বাঙাআ য়া IV
বীমা কওাম্পাসনর ম্পেমূয়র মূে সনিসারড ম্পয়ওস , বুও ভোু য়া কআ মূে যায়ঢ চীবন
বীমাওারও ঢার ম্পসত্ত সওয়নয়ঙ বা চসন ওয়রয়ঙ।
উির 10
ঠিও বাঙাআ য়া II
ঘক্রবৃসে কবানায়র কিয়ত্র, এওঝা কওাম্পাসন কমৌসও কবাসনসফঝ  আসঢময়িে ংযুি কবানায়র এও
ংল সয়য়ব কবানা প্রওাল ওয়র।
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12
ডকুয়ময়েলন – প্রয়পাজা ক্রেজ
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
াআফ আনসয়রন্স আিাস্ট্রীয়ঢ অমরা সবপু ংঔেও ফমস  টকুয়মন্ট সনয়ে কনয়েন ওসর। বীমাওৃ ঢ
বেসি  বীমা কওাম্পাসনর ম্পয়ওস র ময়িে স্বচ্ছঢা অনার ঈয়েয়লেআ এগুস প্রয়োচন। এআ িোয়ে,
অমরা এমন ব সবসভন্ন টকুয়মন্ট সনয়ে কনয়েন ওরব যা পসরওল্পনার পযসাে  কগুসর গুরুয়ত্বর
য়ঙ্গ চস ঢ। টকুয়ময়ন্ট অমরা কয সবেগুস সনয়ে অয়াঘনা ওরব কগুস নীয়ঘ ন্তভূস ি রয়েয়ঙ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

প্রয়পওঝা
প্রয়পাচা ফমস
এয়চন্টয়ের সরয়পাঝস
কমসটয়ও পরীিয়ওর সরয়পাঝস
তনসঢও ছুাঁ সওর সরয়পাঝস
বেয়র প্রমাড
কনা আঈর ওায়িামার (KYC) টকুয়মন্ট

ক্ষলিার ফাফ
A. াআফ আনসয়রন্স – প্রয়পাচা কিয়চর টকুয়ময়ন্টলন
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A. াইফ ইনক্ষয়রন্প – প্রয়পাজা ক্রেয়জর ডকুয়ময়েলন
1. প্রয়পকটা
ংজ্ঞা

প্রয়পকটা  ইনক্ষয়রন্প ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষর বযবহৃত একট ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ আইক্ষন ডকুয়মে যা পয়ণযর
খুুঁটনাট তথয প্রদান কয়র।
ব সওঙু কচয়ন কওান পসস কওনার সবয়ে সোন্ত কনোর কিয়ত্র প্রয়পওঝায়র ময়িে ্ভকাবে
পসস িারওয়ের চনে ব ঢণে ণায়ও।
কওান াআফ আনসয়রন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ প্রয়পওঝায়র ময়িে প্রসঢটি আনসয়রন্স েোয়নর
িীয়ন সনয়ম্নাি সবেগুসর বডসনা কেো ে:
i.

সবসি এবং লঢস াবী

ii. ুসবিার মাত্রা - কোরাসন্টট  নন-কোরাসন্টট
iii. সিওার
iv. বেসঢক্রম
v. েোনটি পাটিসসয়পটিভ বা নন-পাটিসসয়পটিভ
প্রয়পওঝা  এওটি প্ররস্তাবনামূও নসণর মঢ যা ্ভকাবে পসস িারওয়ের কওাম্পাসনর পডোসের
য়ঙ্গ পসরসঘঢ য়ঢ ােঢা ওয়র।
2. প্রয়পাজা ফমি
আনসয়রন্স পসস  বীমা কওাম্পাসন  পসস িারওয়ের ময়িে এওটি অআসন ঘু সি। কয
ঘু সির চনে এটি প্রয়োচন ে, এয়ঢ প্রস্তাব অয়ঙ  এটি কময়ন ঘা ে। প্রস্তাব তঢসরর
অয়বেন নসণ বেবহৃঢ ে যা ািারডঢ ‘প্রয়পাচা ফমস’নায়ম পসরসঘঢ। প্রয়পাচা ফয়মস বসডসঢ
ঢণে ঈভে পয়িরআ মানা ঈসঘঢ এবং এর সবেবস্তুর ঠিওভায়ব মূোেন বেণস য় ময়ছাঢা
ওরার মে সবরূপ ফাফ য়ঢ পায়র।

কওান
চনে
মস্ত
োসব

ংজ্ঞা
IRDA এর িীয়ন (পসস িারয়ওর ুসবিায়ণস ুরিা) অআন, 2002 -কঢ এআভায়ব প্রয়পাচা
ফয়মসর বডসনা কেো য়েয়ঙ:
‚এর অথি  বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন কখন স্বীকার করয়ব বা প্রতযাখযান করয়ব, ঝুঁু ক্ষকর দাক্ষেত্বিণ,
ঝুঁু ক্ষক িয়ণর পক্ষরণাম, ক্ররট ক্ষনধ্ি ারণ, কভায়রর ক্ষবক্ষধ্  লতিাবী যা মঞ্জুর করা য়ব এই

ক্ষবেগুক্ষ বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ যায়ত যথাযথভায়ব পান কয়র তা িম করয়ত ইনক্ষয়রন্প
যা ক্রকান ক্ষবপয়দর ময়ে কায়জ ায়গ তার জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষন প্রয়োজনীে ব গুরুত্বপূণি
তথয প্রস্তাবকারীর কাছ ক্রথয়ক ংিয়র জনয বীমাকৃ ত ক্রকাম্পাক্ষনর প্রস্তাবকারীয়ক ক্ষদয়ে একট ফমি
পূরণ কক্ষরয়ে ক্রনে।‛
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ছুাঁ সওর োেিয়ডর প্রয়ঙ্গ যা বীমাওৃ ঢ কওাম্পাসন ওভার ওরয়ব কআ মস্ত গুরুত্বপূডস, প্রয়োচনীে 
প্রাসঙ্গও ঢণে এআ অআয়নর “ক্ষবেবস্তুর” সভঢ য়ব  এয়ঢ ন্তভুস ি য়ব।
গুরুত্বপূণি
IRDA প্রয়পাচা ফয়মসর বডসনা কেোর ময়ে, আনসয়রন্স কওাম্পাসনর সবয়বঘনা ওরার চনে ফয়মসর
সটচাআন  ঈপাোন বাসেয়ও কঔাা রাঔা ে। পসস িারও, মিেিঢাওারী, নোেপা 
আনসয়রন্স কওাম্পাসনর ওাঙ কণয়ও পাো প্রসঢসক্রোর ঈপর সভসত্ত ওয়র, IRDA নুভব ওয়রয়ঙ কয
ফমস  প্রয়পাচা ফমস কও সনসেস ি মায়নর য়ঙ্গ ংকসঢপূডস ওরা চরুরী।
IRDA 2013 ায় IRDA (াআফ আনসয়রয়ন্সর চনে িোিাটস প্রয়পাচা ফমস) অআন চাসর
ওয়রয়ঙ। IRDA সটচাআন  ামিী সনিসারয়ডর ময়ে, সঢসরি ঢণে কঔাাঁচার চনে আনসয়রন্স
কওাম্পাসনগুসয়ও নমনীেঢা প্রোন ওয়রয়ঙ। প্রয়পাচা ফমস শুিু প্রস্তাবওারী বা প্রস্তাসবঢ চীবন সবমা
ওরার ঔুাঁটিনাটি সনয়েস ল প্রোন ওয়র না ঢাঙা া এটি মিেিঢা ওয়র কও পসসর অয়বেন ওয়রয়ঙ
এবং ফমস পূরয়ড ােঢা ওয়র।

3. এয়জে ক্ষরয়পাটি
এয়চন্ট য়ন প্রাণসমও বীমাওঢস া। পসস িারয়ওর মস্ত ঈপাোয়নর ঢণে  সববরড, ছুাঁ সওর
মূোেয়নর প্রাসঙ্গও ঢণে এয়চয়ন্টর সরয়পায়ঝস প্রওাল ওরয়ঢ য়ব। স্বািে, ভো, কপলা, অে 
পসরবায়রর ঔুাঁটিনাটি ংক্রান্ত সবেগুসয়ও সরয়পায়ঝস ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব।
4. ক্রমক্ষডয়ক পরীিয়কর ক্ষরয়পাটি
বহু কিয়ত্র, আনসয়রন্স কওাম্পাসনর ঢাসওাভু ি সঘসওত্ও বীমাওৃ ঢ বেসির কমসটয়ও পরীিা
ওয়রন। লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত সববরড কযমন ঈচ্চঢা, চন, রিঘাপ, ওাসটসোও বিা আঢোসে
করওটস ওরা ে এবং টািার ঢাাঁর সরয়পায়ঝস এগুস ঈয়েঔ ওয়রন এটি কমসটয়ও পরীিয়ওর সরয়পাঝস
নায়ম পসরসঘঢ।
অমায়ের বলেআ িে ওরা ঈসঘঢ কয য়নও প্রয়পাচা সয়ঔ রাঔা ে এবং কওান কমসটয়ও
পরীিা ঙা াআ কগুস আনসয়রয়ন্সর চনে কৃীঢ ে। এগুস নন-কমসটয়ও কও নায়ম পসরসঘঢ।
ািারডঢ কমসটয়ও পরীিয়ওর সরয়পাঝস ঢঔনআ কনো ে যঔন নন-কমসটয়ও কঔার ময়িে
প্রয়পাচা সবয়বঘনা ওরা যাে না ওারড প্ররস্তাসবঢ ণসরাসল বা প্রস্তাসবঢ বে কবলী য় কঔায়ন
সওঙু তবসলিে ণায়ও যা প্রয়পাচায় প্রওাল ওরা ে, যায়ও পরীিা  কওান কমসটয়ও পরীিয়ওর
সরয়পাঝস বা ে।
আনসয়রন্স কওাম্পাসনর বীমাওঢস া চীবয়নর বঢস মান স্বায়িের বিার ঈপয়র এওটি োওাঈন্ট পাে
যায়ঢ ক বীমা ওরয়ঢ পায়র।
5. তনক্ষতক ঝুঁু ক্ষকর ক্ষরয়পাটি
াআফ আনসয়রন্স  কওান বেসি  এওটি আনসয়রন্স কওাম্পাসনর ময়িে ঘু সি যা পসসর কমোে
ণাওাওাীন বেসির মৃঢুে য় বসডসঢ ণস প্রোন ওয়র। অপসন যঔন াআফ আনসয়রন্স ক্রে ওয়রন
ঢঔন অপনায়ও অয়বেন পূরড ওরা  লারীসরও পরীিার সরয়পাঝস চমা কেোর য়ঙ্গ সবসভন্ন সসঔঢ
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পেসঢ পান ওরয়ঢ ে।
সবপসত্ত বা ে।

ছুাঁ সও প্রভাসবঢ এওটি সবে, যা বীমাওঢস ারা কঔাাঁয়চন, ঢায়ও তনসঢও

ংজ্ঞা

তনক্ষতক ক্ষবপক্ষির ম্ভাবনা ক্রয ক্রকান াইফ ইক্ষয়রন্প পক্ষক্ষ েয়ের পক্ষরণায়ম োয়েয়ের বযবার
বদায়ত পায়র  এই ধ্রয়নর পক্ষরবতিয়ন িক্ষতর ম্ভাবনা বা়িয়ত পায়র।
উদারণ

জন ক্রডা ম্প্রক্ষত একট াইফ ইনক্ষয়রন্প পক্ষক্ষ েে কয়রয়ছ। তারপর ক্র একট াইয়ট ক্ষিইং
অক্ষভযায়ন যাোর ক্ষদ্ধান্ত ক্রনে যা ক্ষবয়শ্বর ময়ধ্য বয়চয়ে ক্রবলী ক্ষবপদজ্জনক ক্ষিইং স্থান ক্ষয়য়ব
পক্ষরক্ষচত। অতীয়ত ক্র এই ধ্রয়নর অক্ষভযায়ন যাোর উয়দযাগ ক্ষনয়ত অস্বীকার কয়রয়ছ।
াআফ আনসয়রন্স কওাম্পাসন প্রয়ঢেও বেসিয়ও সনয়চর চীবন কল ওরা বা য়নের চীবন কল
ওরার মািেয়ম াআফ আনসয়রন্স ক্রয়ের াভ পাোর কণয়ও রিা ওরার কঘিা ওয়র। াআফ
আনসয়রয়ন্সর বীমাওঢস ায়ের কওান সবয়ে এআ িরয়নর েৃসিভসঙ্গ ণাওয় সবপসত্ত সায়ব প্রস্তাসবঢ য়ঢ
পায়র।
এআ ঈয়েয়লে, কওাম্পাসনর তনসঢও ছুাঁ সওর সরয়পায়ঝসর প্রয়োচন য়ঢ পায়র যা আনসয়রন্স কওাম্পাসনর
এওচন অসিওাসরও চমা কেন। সরয়পাঝস ম্পন্ন বার অয়ক প্রস্তাবওারীর পসরসঘসঢ সবয়ে যার ওায়ঙ
সরয়পাঝস ওরা য়েয়ঙ কআ অসিওাসরয়ওর ন্তুসি ণাওা ঈসঘঢ। সরয়পাঝস ম্পন্ন বার অয়ক ঢাাঁয়ও কই
বেসির য়ঙ্গ ঢাাঁর বাস য়ঢ সকয়ে ািাঢ ওরা েরওার। সরয়পাটিং অসিওাসরও পৃণও ভায়ব
বীমাওারীর স্বািে  ভো, কপলা, অে, ামাসচও পঝভূ সম  অসণসও বিা আঢোসে ম্পয়ওস
নুোন ওয়রন।
6. বেয়র প্রমাণ
অমরা আসঢময়িেআ কেয়ঔসঙ কয বেয়র য়ঙ্গ াআফ আনসয়রয়ন্স মৃঢুের ছুাঁ সও কবয় য়ঙ। ঢাআ বে 
এওটি ফোক্টর যা আনসয়রন্স কওাম্পাসনগুস বীমাওারী বেসির চীবয়নর ছুাঁ সও কপ্রাফাআ সনিসারয়ড
বেবার ওয়র। কআ নুায়র প্রসঢটি বেয়র গ্রুয়প এওটি সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। বেয়র প্রমায়ডর
ঠিও নসণ পরীিার দ্বারা ঠিও বেয়র যাঘাআওরড ওয়র াআফ আনসয়রয়ন্সর ঢাত্পযস নুমান
ওরা ে।
তবি বেয়র প্রমান িোিাটস বা নন-িোিাটস য়ঢ পায়র।
a) েযান্ডাডি বেয়র প্রমান
সওঙু নসণয়ও িোিাটস বেয়র প্রমান সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

স্কু  বা ওয়য়চর াটিসসফয়ওঝ
সমঈসনসপো করওটস কণয়ও অরড ওরা চয়ন্মর াটিসসফয়ওঝ
পায়পাঝস
পোন ওাটস
াসভস  করসচিার
বোসেচয়মর াটিসসফয়ওঝ
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vii. যসে এয়ঢ চয়ন্মর ঢাসরঔ ণায়ও ঢায় পসরবায়রর বাআয়ব
নুয়মাসেঢ
viii. প্রসঢরিা ওমীয়ের কিয়ত্র পসরঘেপত্র
ix. কওান করামান ওোণসও ঘায়ঘসর চাসর ওরা মোয়রচ াটিসসফয়ওঝ

কণয়ও

অরড

ওয়র

b) নন-েযান্ডাডি বেয়র প্রমান
ঈপয়রর মঢ িোিাটস বেয়র প্রমান ঈপভে না য়, কয়িয়ত্র চীবন বীমাওারীয়ও ননিোিাটস বেয়র প্রমান চমা কেোর নুমসঢ কেো য়ঢ পায়র। নসণয়ও নন-িোিাটস বেয়র
প্রমান সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা ে কগুস :
i.
ii.
iii.
iv.

চন্মপসত্রওা
করলন ওাটস
স্বেং-কখাডার মািেয়ম এওটি লপণপত্র
িাম পঞ্চায়েয়ঢর াটিসসফয়ওঝ

ক্ষচত্র 1 : তবি বেয়র প্রমান

7. অযাক্ষে-মাক্ষন ন্ডাক্ষরং (AML)
ংজ্ঞা

মাক্ষন ন্ডাক্ষরং  অনবধ্ অথি য়ক এর অনবধ্ উত্ ুক্ষকয়ে অথি নীক্ষতয়ত ক্ষনয়ে আার একট পদ্ধক্ষত
যায়ত এটয়ক তবধ্ ভায়ব অজিন করা য়েয়ছ বয় ময়ন ে। ভারত রকার 2002 ায় মাক্ষন
ন্ডাক্ষরং ক্ষেো ক্ষনেন্ত্রয়ণর জনয PMLA ঞ্চ কয়রয়ছ।
সপ্রয়ভনলন ফ মাসন িাসরং োক্ট (PMLA), 2002 মাসন িাসরং সক্রো সনেন্ত্রয়ডর চনে এবং
ণস পাঘার কণয়ও ম্পসত্ত বায়চোপ্তওরয়ডর চনে 2005 ায় ওাযসওর য়েয়ঙ। এয়ঢ ঈয়েঔ য়েয়ঙ কয
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ণস পাঘার  এওটি পরাি যায়ঢ িম ওারােয়ণ্ডর লাসস্ত কেো ে সঢন কণয়ও াঢ বঙর 
5 াঔ ঝাওা পযসন্ত চসরমানা ওরা ে।
প্রসঢটি বীমাওারীর এওটি AML পসস ণাওা প্রয়োচন এবং কআ নুায়র IRDA  এওটি ওসপ
োয়ের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘয়ঢ এগুস ন্তভুস ি ণায়ও:
i.

ভেন্তরীড নীসঢ, পেসঢ এবং সনেন্ত্রড

ii. এওচন মুঔে ওমসেোন্স সফার সনয়োক
iii. AML বেবিাে এয়চন্ট সনয়োক  ঢায়ের প্রসলিড কেো
iv. ভেন্তরীড সটঝ/সনেন্ত্রড

8. ক্রনা ইউর কায়োমার(KYC)
বেবার কিয়ত্র বেবােীরা ঢায়ের ক্লায়েন্টয়ের পসরঘে যাঘাআ ওরার চনে কনা আঈর ওায়িামার
এআ পেসঢটি বেবার ওয়র। বোে  বীমা কওাম্পাসনগুস ঢায়ের িাওয়ের পসরঘে ঘু সর
অঝওায়ঢ, অসণসও প্রঢারডা  ণস পাঘার রিায়ণস ঔুটি
াঁ নাটি ঢণে প্রোয়নর সবয়ে ঢায়ের োসব
বাস য়েয়ঙ।
KYC সনয়েস সলওার ঈয়েলে  ণ পাঘার ওাযস করায়ি অসণসও প্রসঢষ্ঠানগুয়ায়ঢ পরািমূও
ঈপাোয়নর বেবার অঝওায়না।
বীমাওৃ ঢ কওাম্পাসনর, ঢয়ব িাওয়ের ঢে পসরঘে সনিসারড ওরা েরওার। প্রস্তাবওারী প্রয়পাচা
ফয়মসর য়ঙ্গ KYC প্রসক্রোর ংল সয়য়ব সনয়ম্নাি চমা সেয়েয়ঙ এয়চন্টয়ের এআ সবেটি সনসশ্চঢ
ওরা ঈসঘঢ:
i.

ফয়ঝািাফ

ii. বেয়র প্রমান
iii. ঠিওানার প্রমান - িাআসভং াআয়ন্স, পায়পাঝস, কঝসয়ফান সব, আয়ওসট্রসটি সব, বোে
পাবুও আঢোসে।
iv. পসরঘয়ের প্রমান - িাআসভং াআয়ন্স, পায়পার্টস, কভাঝার ID ওাটস, পোন ওাটস, আঢোসে।
v. ঈচ্চ-মায়নর কনয়েয়নর কিয়ত্র অয়ের প্রমায়নর নসণ
9. ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরেড
যসে কওান বেসি াআফ আনসয়রন্স পসস ক্রে ওয়রন এবং সঢসন যসে পসসর নসণ পান এবং,
এওআ সবেগুস পরীিা ওরান কয়িয়ত্র কআ লঢস াবী ঔুচ
াঁ ন
ু যা সঢসন ঘান না।
ক সও ওরয়ঢ পায়র?
IRDA এর সনেম তঢসর ওয়রয়ঙ এটি এওটি ঈপয়ভািা-বেু ত্বপূডস সবিান যা মোর ঈপয়র নচর
রায়ঔ। ‚সফ্র ুও সপ্রসরেট’ বা ‚কুসং সপ্রসরেট‛ সয়য়ব এটি প্রোন ওরা য়েয়ঙ।
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এআ ময়ে, যসে কওান পসস িারও পসস কওয়নন এবং এটি না ঘান, কয়িয়ত্র ক এটি সফরঢ
সেয়ঢ পায়রন  সনয়ম্নাি লয়ঢস পুনরাে ঝাওা কফরঢ কপয়ঢ পায়রন:
i.

ক পসস নসণ পাোর 15 সেয়নর ময়িে এআ সবওল্পটি প্রয়োক ওরয়ঢ পায়রন

ii. ক কঔার মািেয়ম কওাম্পাসনর য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওরয়ঢ পায়রন
iii. কয ময়ে ওভার ওরা য়েয়ঙ, কমসটয়ও পরীিার ঔরঘ এবং িোম্প সটঈটি ঘাচস সনয়ে
ছুাঁ সও সপ্ররসমোয়মর য়ঙ্গ মানুপাসঢও ায়র মেয়ের মািেয়ম, সপ্রসমোয়মর ঝাওা কফরঢ কেো
য়ব
এআ সফ্রর ুও সপ্ররসরেট াআফ আনসয়রন্স পসস িারওয়ের ওায়ঙ সবয়ল ুসবিা সয়য়ব ঈপভে ে।
পসস িারও পসস নসণ পাোর ঢাসরঔ কণয়ও পয়নয়রা সেয়নর কমোয়ে এআ সবওল্পটি প্রয়োক ওরয়ঢ
পায়রন।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

1

_________ এআ কমোয়ে যসে কওান পসস িারও কওান পসস কওয়নন এবং সঢসন যসে এটি না
ঘান, কয়িয়ত্র সঢসন এটি কফরঢ সেয়ে  পুনরাে ঝাওা কফরঢ কপয়ঢ পায়রন।
I.
II.
III.
IV.

সবনামূয়ে মূোেন
সবনামূয়ে বডসন
বাসঢওরড

ক্ষবনামূয়য িাো

ারাংল


প্রয়পওঝা  আনসয়রন্স কওাম্পাসনগুসর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নসণ যা পয়ডের
সবস্তাসরঢ ঢণে প্রোন ওয়র।



প্রয়পাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেয়ওলন টকুয়মন্ট ািারডঢ ‘প্রয়পাচা ফমস’ সয়য়ব পসরসঘঢ।



স্বািে, ভো  কপলা, অে  পসরবায়রর সবস্তাসরঢ ঢয়ণের সবেগুসয়ও এয়চন্টয়ও এয়চয়ন্টর
সরয়পায়ঝস ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব।



লারীসরও তবসলিে ংক্রান্ত ঔুাঁটিনাটি ঢণে কযমন ঈচ্চঢা, চন, রিঘাপ, ওাসটসোও বিা
আঢোসে করওটস ওরা ে  টািায়রর সরয়পায়ঝস ঈয়েঔ ওরা ে, এটি কমসটয়ও পরীিয়ওর
সরয়পাঝস নায়ম পসরসঘঢ।



তনসঢও সবপসত্তয়ঢ এর ্ভকাবনা ণায়ও কয কওান াআফ আনসয়রন্স পসস কওনার পসরডায়ম
ক্লায়েয়ন্টর বেবার বোয়ঢ পায়র এবং এআ িরয়নে্ পসরবঢস য়ন িসঢর ্ভকাবনা বা য়ঢ পায়র।



স্কু  বা ওয়য়চর স্াটিসসফয়ওঝ ব, সমঈসনসপো করওটস কণয়ও বাণস াটিসসফয়ওঝ অরড
আঢেোসে এরওম সওঙু নসণ িোিাটস বেয়র প্রমান সয়য়ব সবয়বসঘঢ ে।
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প্রসঢটি বীমাওারীর এওটি AML পসস প্রয়োচন এবং কআ নুায়র IRDA  এওটি ওসপ
োয়ের ওরা েরওার। AML ওমসূসঘয়ঢ ভেন্তরীড পসস, প্ররসক্রো  সনেন্ত্রড এবং এওচন মুঔে
ওমসেোন্স সফার সনয়োক ন্তভুস ি অয়ঙ।



বীমাওারী কওাম্পাসনয়ও ঢাাঁর িাওয়ের ঢে পসরঘে সনিসারন ওরয়ঢ য়ব। KYC নসণ কযমন
ঠিওানার প্রমান, পোন ওাটস  ফয়ঝািাফ আঢোসে KYC প্রসক্রোর ংল সয়য়ব ংি ওরয়ঢ
য়ব।

মূ লতিাবী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প্রয়পওঝা
প্রয়পাচা ফমস
তনসঢও সবপসত্ত
িোিাটস এবং নন-িোিাটস বেয়র প্রমান
োসন্ট-মাসন িাসরং
কনা আঈর ওায়িামার (KYC)
ক্ষি-ুক ক্ষপ্রক্ষরেড

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করয়ত উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II

ক্ষি ুক ক্ষপ্রক্ষরেয়ডর ময়্ে, যক্ষদ ক্রকান পক্ষক্ষ ধ্ারক পক্ষক্ষ ক্রকয়নন  পয়র ক্ষতক্ষন যক্ষদ এই পক্ষক্ষট
না রাখয়ত চান, তায় ক্ষতক্ষন এট ক্রফরত ক্ষদয়ে পুনরাে টাকা ক্রফরত ক্রপয়ত পায়রন।
ক্ষনয়জয়ক-পরীিা করার প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীয়ঘর ঈোরয়ডর ময়িে কওানটি িোিাটস বেয়র প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

করলন ওাটস
চন্মপসত্রওা
পায়পাঝস
িাম পঞ্চায়েঢ াটিসসফয়ওঝ

প্রশ্ন 2
নীয়ঘর কওান সবেটি তনসঢও সবপসত্ত সয়য়ব োেী?
I.
II.
III.
IV.

আনসয়রন্স
আনসয়রন্স
আনসয়রন্স
বীমা ওরার

ক্রয়ের পয়র ছুাঁ সওপূডস অঘরড
কওনার পূয়বস ছুাঁ সওপূডস অঘরড
কওনার পয়র ছুাঁ সওপূডস অঘরড
পয়র পরািমূও ওয়মস চস

বৃসে পাো
কবয় যাো
ওয়ম যাো
ঢ ো
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প্রশ্ন 3
কমসটওা পরীিয়ওর সরয়পায়ঝস সনয়ম্নাি কওান তবসলিেটি কঘও ওরা য়ব?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাবওারীর অয়বকপ্রবন বেবার
ঈচ্চঢা, চন  রিঘাপ
ামাসচও সিসঢ
ঢেঢা

প্রশ্ন 4
__________  আনসয়রন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নসণ যা পডে ম্বয়ে
ঔুাঁটিনাটি ঢণে প্রোন ওয়র।
I.
II.
III.
IV.

প্রয়পাচা ফমস
প্রয়পাচা কওাঝ
ঢয়ণের ারাংল
প্রয়পওঝা

প্রশ্ন 5
প্রয়পাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেয়ওলন নসণ ািারডঢ __________ নায়ম পসরসঘঢ।
I.
II.
III.
IV.

োসেয়ওলন ফমস
প্রয়পাচা ফমস
করসচয়স্ট্রলন ফমস
াবসস্ক্রপলন ফমস

প্রশ্ন 6
নীয়ঘর বেয়র প্রমায়নর নসণ কণয়ও, এমন এওটি নাি ওরুন কযটি আনসয়রন্স কওাম্পাসনর দ্বারা
নন-িোিাটস কিডীভু ি য়েয়ঙ।
I.
II.
III.
IV.

স্কু  াটিসসফয়ওঝ
প্রসঢরিা ওমীয়ের কিয়ত্র পসরঘেপত্র
করলন ওাটস
বেোসেচয়মর াটিসসফয়ওঝ

V.
প্রশ্ন 7
মাসন িাসরং  প্রসক্রো _______ যা ণসনীসঢয়ঢ _______ এর অ ঈত্ ুসওয়ে ণস
অআনকঢভায়ব ভায়ব চসন ওরা য়েয়ঙ ঢা কেঔাে।
I. কবঅআসন, কবঅআসন
II. অআসন, অআসন
III. কবঅআসন, অআসন
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IV. অআসন, কবঅআসন
প্রশ্ন 8
পসস িারও পসস সনয়ে ন্তুি না য়, সফ্র-ুও সপ্রসরেয়ট ক পসস সফসরয়ে সেয়ঢ পায়র কযমন
পসস টকুয়মন্ট পাোর ________ সেয়নর ময়িে।
I.

60 সেন

II. 45 সেন
III. 30 সেন
IV. 15 সেন
প্রশ্ন 9
পসস িারওয়ও সফ্র ুও সপ্রসরেয়ট পসস সফসরয়ে কেোর সবয়ে সনয়ম্নাি কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I. আনসয়রন্স কওাম্পাসন 100% সপ্রসমোয়মর ঝাওা সফসরয়ে কেয়ব
II. আনসয়রন্স কওাম্পাসন 50% সপ্রসমোয়মর ঝাওা সফসরয়ে কেয়ব
III. কয মেঝা ওভার ওরা য়েয়ঙ, কমসটয়ও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সটঈটি ঘায়চসর চনে
সপ্রসমোয়মর ছুাঁ সওর মানুপাসঢও ায়র মেয়ের পয়র আনসয়রন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোয়মর ঝাওা
কফরঢ কেয়ব
IV. আনসয়রন্স কওাম্পাসন মি সপ্রসমোম বায়চোপ্ত ওরয়ব
প্ররশ্ন 10
নীয়ঘর কওানটি এওটি তবি ঠিওানার প্রমান নে?
I.
II.
III.
IV.

পোন ওাটস
কভাঝার অআসট ওাটস
বোে পাবুও

ড্রাইক্ষভং াইয়ন্প

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার জনয প্রশ্নাবীর উির ক্ষদন
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III
পায়পাঝস  এওটি িোিাটস বেয়র প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I
সনয়ম্নাি আনসয়রন্স ক্রয়ে ছুাঁ সওপূডস অঘরড বা য় কটিয়ও তনসঢও সবপসত্ত সয়য়ব োেী ওরা য়ঢ
পায়র।
উির 3
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ঠিও সবওল্পটি 

II

ঈচ্চঢা, চন,  রিঘাপ সওঙু অআয়ঝম যা কমসটয়ও পরীিয়ওর সরয়পায়ঝস কঘও ওরা য়ব।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি 

IV

এওটি প্ররয়পওঝা  আনসয়রন্স কওাম্পাসনর বেবহৃঢ এওটি সবসিবে অআসন নণী যা পডে ংক্রান্ত
সবলে ঢণে প্রোন ওয়র।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি 

II

প্রয়পাচা তঢসরর চনে বেবহৃঢ োসেয়ওলন নসণটি ািারডঢ প্রয়পাচা ফমস সয়য়ব পসরসঘঢ।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি 

II

নন-িোিাটস বেয়র প্রমান সয়য়ব করলন ওাটস কিডীভু ি য়েয়ঙ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি 

I

মাসন িাসরং  প্রসক্রো
যা ণসনীসঢয়ঢ এর অ ঈত্ ুসওয়ে ণস অআনকঢভায়ব ভায়ব
চসন ওরা য়েয়ঙ ঢা কেঔাে।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV
পসস িারও পসস সনয়ে ন্তুি না য়, সফ্র-ুও সপ্রসরেয়ট কযমন পসস টকুয়মন্ট পাোর 15
সেয়নর ময়িে ক পসস সফসরয়ে সেয়ঢ পায়র।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি 
III
পসস িারওয়ও সফ্র ুও সপ্রসরেয়ট পসস সফসরয়ে কেোর সবয়ে, কয মেঝা ওভার ওরা য়েয়ঙ,
কমসটয়ও পরীিার ঔরঘ  িোম্প সটঈটি ঘায়চসর চনে সপ্রসমোয়মর ছুাঁ সওর মানুপাসঢও ার
মেয়ের পয়র আনসয়রন্স কওাম্পাসন সপ্রসমোয়মর ঝাওা কফরঢ কেয়ব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি 

II

পযান কাডি একট তবধ্ ঠিকানার প্রমান নে।
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13
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতি –I
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোয়ে অমরা অয়াঘনা যঔন এওটি প্রস্তাব এওটি চীবন বীমা পসস পসরডঢ ে ঢার ায়ণ
চস ঢ সবসভন্ন ঢয়ণের।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. পসস স্তর নসণ ঈপিাপনা
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A. পক্ষক্ষ স্তর নক্ষথ উপস্থাপনা
1. প্রথম ক্ষপ্রক্ষমোম রক্ষদ
এওটি বীমা ঘু সি শুরু ে যঔন চীবন বীমা কওাম্পাসন এওটি প্রণম সপ্রসমোম প্রাসপ্ত রসে কেে
(এফসপঅর)। নীক্ষত চু ক্ষি শুরু য়েয়ছ ক্রয তার প্রমাণ  এফক্ষপআর।
প্রণম সপ্রসমোয়মর রসয়ে সনম্নসসঔঢ ঢণে ঈপসিঢ অয়ঙ:
i. বীমাওৃ য়ঢর নাম এবং ঠিওানা
ii. পসস নম্বর
iii. প্রেত্ত সপ্রসমোয়মর পসরমাড
iv. সপ্রসমোম কেোর পেসঢ এবং পুনরাবৃসত্ত
v. পরবঢী সপ্রসমোম কেোর সনসেস ি ঢাসরঔ
vi. ছুাঁ সও অর্ভক বার ঢাসরঔ
vii. পসস ঘু ান্ত পুডসঢাপ্রায়প্তর ঢাসরঔ
viii. কঢ সপ্রসমোম কেোর ঢাসরঔ
ix. অেস্ত য়ণসর পসরমাড
এঝা এফসপঅর ঈৎপন্ন বার পর, প্রস্তাবও কণয়ও অর সপ্রসমোম পাোর পর বীমা কওাম্পানী
পরবঢী সপ্রসমোম রসে প্রোন ওরয়ব। এআ রসঢ নবীওরড সপ্রসমোম রসে (অরসপঅর) সায়ব
পসরসঘঢ। অরসপঅর অআন অরসপঅর সপ্রসমোম প্রোয়নর ায়ণ ম্পসওস ঢ কওান প্রসঢয়রাি খঝনার
প্রমাড সায়ব ওাচ ওয়র।
2. পক্ষক্ষ নক্ষথ
পসস নসণ বীমা য়ঙ্গ যুি বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস নসণ। বীমাকৃত এবং বীমা ক্রকাম্পানীর ময়ধ্য চু ক্ষির
ািয। ঘু সি সনয়চ নে। যসে পসস নসণ পসসিারী দ্বারা নি য়ে ককয়, কটি বীমা ঘু সিয়ও
প্রভাসবঢ ওরয়ব না। বীমা কওাম্পানী ঘু সির কওায়না পসরবঢস ন না ওয়র এওটি প্রসঢসসপ নীসঢ প্রোন
ওরয়ব। নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ য়ঢ য়ব এবং ভারঢীে িোম্প অআন
নুযােী িোম্পওৃ ঢ ওরা ঈসঘঢ।
অেলস নীসঢ নসণ ািারডঢ সঢনটি ংল অয়ঙ:
a)

পক্ষক্ষ মেূক্ষচ

পসস মেূঘী প্রণম ংল তঢরী ওয়র। এটি ািারডঢ পসসর মুঔপৃষ্ঠাে ঔুাঁয়চ পাো যাে।
চীবন বীমা ঘু সি মেূঘী ািারডঢ নুরূপ য়ব। ঢারা ািারডঢ সনম্নসসঔঢ ঢণে বন
ওয়র:
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : পক্ষক্ষ নক্ষথর উপাদান

i.

বীমা কওাম্পানীর নাম

ii. সনসেস ি বীমার চনে সওঙু সবয়ল সববরড কযমন:
পসসর মাসয়ওর নাম এবং ঠিওানা
চন্ম ঢাসরঔ এবং কল চন্মসেয়নর মে বে
পসস ঘু সির পসরওল্পনা এবং লঢস
অেস্ত য়ণসর পসরমাড
সপ্রসমোয়মর পসরমাড
প্রসমোম কেোর লঢস
প্রবঢস ন ঢাসরঔ, পুডসঢাপ্রায়প্তর ঢাসরঔ এবং কল সপ্রসমোয়মর সনসেস ি ঢাসরঔ ওারয়ড ঢাসরঔ
পসস ুসবিাযুি বা ুসবিাীড সওনা
ময়নানীঢবেসির নাম
প্রসমোম কেবার িরন- বাসসও; াণ্মাসও; তত্রমাসও; কবঢন কণয়ও রাসর কওয়ঝ
কনো
 পসস নম্বর- যা পসস ঘু সির ননে পসরঘে ংঔো











iii. বীমাওারও িসঢপূরয়ডর প্রসঢশ্রুসঢ কেে। এটি বীমা ঘু সির প্রিান ংল তঢরী ওয়র।
iv. স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প
v. িানীে বীমা নোেপায়র ঠিওানা

b) আদলি লতি
অেলস পসস লঢস তঢসর ওরা ওরার চনে পসস নসণর সদ্বঢীে ঈপাোন, যা ািারডঢ ব
চীবন বীমা ঘু সি ঈপসিঢ ে, যসে না সবয়লভায়ব বাে কেো ে। এআ লয়ঢস র সওঙু সনসেস ি
িরয়ডর ঘু সির কিয়ত্র প্রয়যাচে নে, কযমন ঝামস, এওও সপ্রসমোম বা (াভ) ংলিড না ওরা
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(মুনাফার কিয়ত্র)পসস। এআ অেলস লঢস টি সিওার এবং সবয়লুসবিা
সনরূপন ওয়র, কযগুয়া এআ ঘু সির িীন প্রয়যাচে ে।

এবং নোনে লঢস

c) ক্ষনক্ষদি ষ্ট পক্ষক্ষ লতি
পসস নসণর ঢৃ ঢীে ংলটি
সনসেস ি পসস লঢস নয়ে তঢরী কযগুয়া পৃণও পসস ঘু সিয়ঢ
ঈয়েসঔঢ অয়ঙ। এগুয়া নসণর মুয়ঔাপৃষ্ঠাে সপ্রন্ট ওরা ণায়ও ণবা এওটি ংযুসি অওায়র
অাোভায়ব সন্নয়বসলঢ ণায়ও।
কযঔায়ন অেলস পসস লঢস , কযমন সবঘু েসঢর কিয়ত্র সঢসরি ময বা -বায়চোপ্তওরয়ডর সেন,
প্রােআ ংসবসিবেভায়ব ঘু সির িীয়ন প্রোন ওরা ে, সনসেস ি লঢস ািারডঢ সবমা ঘু সিয়ঢ
বীমাওৃ ঢ এবং বীমাওারীর ময়িে ম্পওস তঢরী ওয়র।
উদারণ

চু ক্ষি ক্রখার মে একজন ন্তানম্ভাবা মক্ষার মৃতুযর জনয একট ধ্ারা ক্ষনরুদ্ধ করা য়েয়ছ।
লঢস গুসর সববরড িোে ১৩-কঢ ঈয়েসঔঢ ওরা য়েয়ঙ।

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

মূোেয়নর কমোে মাপ্ত য়েয়ঙ
পসস ঘু সি শুরু য়েয়ঙ এটি ঢার প্রমাড
পসস এঔন রে ওরা যায়ব না
পসসয়ঢ এওটি সনসেস ি নকে মূে সচসঢ য়েয়ঙ

ারাংল


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



বীমার য়ঙ্গ চস ঢ গুরুত্বপূডস নসণ  পসস নসণ। এটি বীমাওৃ ঢ এবং বীমা কওাম্পানীর ময়িে
ঘু সির প্রমাড।



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

প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.

প্রণম সপ্রসমোম রসে (এফসপঅর)
পসস নসণ
পসস মেূঘী
অেলস লঢস
সবয়ল লঢস

207

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

এফক্ষপআর  পক্ষক্ষ চু ক্ষি শুরু বার প্রমাণ।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীয়ঘর কওান ঢণেটি বীমাওারী এবং বীমাওৃ য়ঢর ময়িে ঘু সির প্রমান?
I.
II.
III.
IV.

প্রস্তাব ফমস
পসস নসণ
সববরডপত্র
োসব ফমস

প্রশ্ন 2
এওটি সনসেস ি পসস নসণয়ঢ যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেণসঢা তঢরী
ওরয়, ািারডঢ সওভায়ব এটি সবয়িড ওরা য়ব?
I. বীমাওৃ য়ঢর মণসয়ন
II. বীমাওারীর মণসয়ন
III. পসসটি ওাযসওর সায়ব কখাডা ওরা য়ব এবং সবমাওারীয়ও ুে সপ্রসমোম সবমাওৃ ঢয়ও
সফরঢ সেয়ঢ বা য়ব
IV. পসসটি ওাযসওর সায়ব কখাডা ওরা য়ব এবং সবমাওারীয়ও কওায়না ুে ঙা া সপ্রসমোম
বীমাওৃ ঢয়ও সফরঢ সেয়ঢ বা য়ব

প্রশ্ন 3
এওটি পসস নসণয়ও করা বডসনা ওয়র কয সবওল্পটি সনবসাঘন ঢা ওরুন
I. এটি বীমা ঘু সির এওটি প্রমাড
II. এঝা কওাম্পানীর ওাঙ কণয়ও এওটি বীমা পসস কওনার চনে বীমাওৃ ঢ দ্বারা প্রওাল ওরা
অিয়র প্রমাড
III. এটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা যঔন বোে, োা এবং নোনে ত্তার মঢ ঘোয়ন ঙ্গীয়ের য়ঙ্গ
ওারবারী ওরা ে ঢঔন নুরড ওরা পসস (পেসঢ)-র এওটি প্রমাড
IV. এঝা প্রণম সওসস্ত প্রোন ওরয় বীমা কওাম্পাসনর কেো এওটি স্বীওৃ সঢ সিপ
প্রশ্ন 4
নীয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঢে?
I.

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

প্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

রসয়ের
রসয়ের
রসয়ের
রসয়ের

পুনঃপ্রঘন
পুনরুোর
পুনবসা
নবীওরড

প্রশ্ন 6
বীমাওৃ ঢ বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরয়ে কফয়ন ঢায় সও য়ব?
I. বীমা কওাম্পানী ঘু সিয়ঢ কওায়না রওয়মর পসরবঢস ন ঙা াআ এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরয়ব
II. বীমা ঘু সির কল য়ব
III. বীমা কওাম্পানী পুননসবীওরড লঢস াবী এবং চীবন বীমাওৃ য়ঢর বঢস মান স্বািে কখাডা ঈপর
সভসত্ত ওয়র এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরয়ব
IV. বীমা কওাম্পানী ঘু সিয়ঢ কওায়না পসরবঢস ন ঙা াআ প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরয়ব, সওন্তু শুিুমাত্র
অোয়ঢর সনয়েস য়লর পর।
প্রশ্ন 7
নীয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঢে?
I.

ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ য়ঢ য়ব
সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও নে
II. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ য়ঢ য়ব
এবং িোম্প ওরা অবসলেও।
III. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ না
ওরয় য়ব সওন্তু িোম্প ওরা অবলেও।
IV. ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ বা িোম্প
ওরা অবলেও নে।
প্রশ্ন 8
নীয়ঘর কওানটি অেলস বীমা পসসর নসণ প্রণম ংলটি তঢরী ওয়র?
I. পসস মেূসঘ
II. অেলস লঢস
III. সনসেস ি পসস লঢস
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IV. োসব ওরার ওাযসপ্রডাী
প্রশ্ন 9
অেলস বীমা পসস নসণয়ঢ, সনয়ঘর কওান ঢণেটি অেলস লঢস সবভায়ক ণাওয়ব?
I.
II.
III.
IV.

প্রবঢস য়নর ঢাসরঔ, পূডসঢাপ্রায়প্তর ঢাসরঔ এবং কল সপ্রসমোয়মর সনসেস ি ঢাসরঔ
ময়নানীঢ বেসির নাম
ঘু সির িীয়ন প্রয়যাচে সিওার এবং ুয়যাক-ুসবিা এবং নোনে লঢস
নুয়মাসেঢ স্বািরওারীর স্বাির এবং পসস িোম্প

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

ও.
ঔ.
ক.
খ.

পসস মেূঘী
ািারড লঢস
অেলস লঢস
সনসেস ি পসস লঢস

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসস নসণ বীমাওারী এবং বীমাওৃ য়ঢর ময়িে ঘু সির প্রমান।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  I.
এওটি সনসেস ি পসস নসণয়ঢ যসে চটি ভাা লব্দ বেবার ওরা ে এবং কটি এওটি দ্বেণসঢা তঢরী
ওরয়, এটি ািারডঢ বীমাওৃ য়ঢর মণসয়ন য়ব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস নসণ বীমা ঘু সির এওটি প্রমাড।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  III.
প্রণম প্রসমোয়মর রসে পসস ঘু সি শুরু বার প্রমাড।
উির 5
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ঠিও সবওল্পটি  IV.
বীমা কওাম্পানী দ্বারা কৃীঢ পরবঢী সপ্রসমোম চনে, প্রণম সপ্রসমোম পর কওাম্পাসন সপ্রসমোম রসয়ের
নবীওরড প্রোন ওরয়ব।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
বীমাওৃ ঢ বেসি যসে অ চীবন বীমা পসসটি াসরয়ে কফয়ন ঢায় বীমা কওাম্পানী ঘু সিয়ঢ
কওায়না রওয়মর পসরবঢস ন ঙা াআ এওটি প্রসঢসসপ পসস প্রোন ওরয়ব।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
ভারঢীে িোম্প অআন নুযােী পসস নসণ এওটি ঈপযুি ওঢৃস পি ওঢৃস ও স্বািসরঢ য়ঢ য়ব এবং
িোম্প ওরা অবসলেও।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসস মেূসঘ অেলস বীমা পসসর নসণ প্রণম ংলটি তঢরী ওয়র।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওটি বীমা পসসর নসণয়ঢ অেলস লঢস সবভায়ক ঘু সির িীয়ন প্রয়যাচে সিওার এবং ুয়যাক-ুসবিা
এবং নোনে লঢস এআ ঢণেটি ণাওয়ব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  IV.
‚ঘু সি কঔার মে এওচন ন্তান্ভকাবা মসার মৃঢুের চনে এওটি িারা সনরুে ওরা য়েয়ঙ‛ এটি
অেলস পসস নসণর সনসেস ি পসস লঢস ংয়ল ন্তভুস ি ওরা য়ব।
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14
নক্ষথ উপস্থাপনা - পক্ষক্ষ লতি -২
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোয়ে অমরা এওটি নীসঢ নসণয়ঢ ন্তভূস ি লঢস সনয়ে অয়াঘনা ওরব। িোয়ে অয়াঘনাভু ি
লঢস সওঙু গুরুত্বপূডস লঢস ন্তবসঢী মেওা, নীসঢ ভ্রিঢা এবং -বায়চোপ্তওরড ম্পসওস ঢ আঢোসে
ন্তভুস ি।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. পসসর লঢস এবং সিওার
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A. পক্ষক্ষর লতি এবং অক্ষধ্কার
1. অক্ষতক্ষরি মে
প্রসঢটি চীবন বীমা ঘু সি মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা কেে এআ লয়ঢস কয এঔন পযসন্ত সপ্রসমোম ঠিও মে
কেো য়েয়ঙ এবং পসস ববৎ অয়ঙ। "সঢসরি মে" িারা পসসিারওয়ের পসরয়লািে
সপ্রসমোম পসরয়লাি ওরার চনে সঢসরি ময়ের নুোন কেে।
গুরুত্বপূণি
অক্ষতক্ষরি ময়ের আদলি তদঘি য  একমা বা ৩০ ক্ষদন। সঢসরি সেন সপ্রসমোম পসরয়লায়ির চনে
সনসেস ি ঢাসরয়ঔর পয়রর সেন কণয়ও কডনা ওরা কযয়ঢ পায়র। লঢস এওটি পসসয়ও কযটি সপ্রসমোম পসরয়লায়ির ওারয়ড বে য়ে কযয়ঢ পায়র, সঢসরি ময়ের বা ণাওার চনে িম ওয়র।
বলে সপ্রসমোম বাসও ণাওয় এবং যসে পসসিারীর এআ ময়ে মৃঢুে ে ঢায় বীমাওারী মৃঢুের
কিয়ত্র ুসবিা কণয়ও সপ্রসমোম কওয়ঝ সনয়ঢ পায়রন। সঢসরি মে কল বার পয়র সপ্রসমোম পসরয়লাসিঢ ণাওয়, পসসটি সবঘু েঢ বয় সবয়বঘনা ওরা য়ব এবং মৃঢুের কিয়ত্র কওাম্পানীর ুসবিা
সেয়ঢ বািে নে। শুিুমাত্র প্রয়েে পসরমাড যাআ কাও না কওন ঢা -বায়চোপ্তওরড লঢস নুযােী
প্রয়যাচে য়ব। ণসাৎ বীমাওৃ ঢ সঢসরি ময়ে সবনামূয়ে বীমা কপয়েয়ঙন বা কযয়ঢ পায়র।
2. ক্ষবচু যক্ষত এবং পুনবি ায়র / পুনুঃপ্রবতিন
অমরা আসঢময়িে কেয়ঔসঙ কয এওটি পসস সবঘু েঢ বিাে বা কযয়ঢ পায়র যসে সপ্রসমোম সঢসরি
মেীমায়ঢ না কেো ে। ুঔবর  প্রাে ব িােী চীবন বীমা ঘু সি সবঘু েসঢ পসস পূনবসা
(পুনঃপ্রবঢস ন)-এর নুমসঢ কেে।
ংজ্ঞা
পূনবসা এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর সপ্রসমোম -পসরয়লায়ির ওারয়ড বাসঢ
ো পসস ববৎ ওরয়ঢ পায়র বা -বায়চোপ্তওরড এওটি লয়ঢস র িীয়ন বা রাঔা ে।
ঢয়ব পসস পুনবসা বীমাওৃ য়ঢর এওটি সনঃলঢস সিওার য়ঢ পায়র না। এঝা শুিুমাত্র সওঙু বিার
িীয়ন ম্পন্ন ওরা কযয়ঢ পায়র:
i.

ক্ষবমা জনয ঝুঁু ক্ষক বৃক্ষদ্ধ নে: পসস পুনবসা বীমা কওাম্পানীর ছুাঁ সও বৃসের ফ য়ঢ পায়র
না।

ii. ঞ্চে ৃক্ষষ্ট: পসসিারীয়ও ুে এমন পসরমাড সেয়ঢ য়ব যা, পসসটি সবঘু েঢ না য়
এওআ ঞ্চে তঢসর ওরয়ঢ সেয়ঢ ঢ।
iii. একট ক্ষনক্ষদি ষ্ট ময়ের ময়ধ্য পুনবি ায়র আয়বদন: পসসর মাসওয়ও বলেআ এআ িরয়নর
পুনঃপ্রবঢস য়নর লয়ঢস ঈয়েসঔঢ ময়ের ময়িে পুনবসা অয়বেন ম্পূডস ওরয়ঢ য়ব। ভারয়ঢ
পুনবসা এওটি সনসেস ি ময়ের ময়িে ওরয়ঢ য়ব, বা যাে সবঘু েসঢ ঢাসরয়ঔর কণয়ও পাাঁঘ
বঙর।
iv. ক্ষবমায়যাগযতা অবযাত করার জনয য়ন্তাজনক প্রমাণ: বীমাওৃ ঢয়ও বীমায়যাকেঢা বোঢ
ওরার চনে বীমা কওাম্পানীয়ও য়ন্তাচনও প্রমাড ঈপিাপন ওরা অবলেও শুিুমাত্র ঢার
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স্বািে য়ন্তাচনও য়ঢ য়ব ঢাআ নে নোনে সবে কযমন অসণসও অে  তনসঢওঢার
ঈয়েঔয়যাকে বনসঢ য়ব না।
v. পক্ষরয়লাধ্ না করা ক্ষপ্রক্ষমোয়মর ুদ পক্ষরয়লাধ্: পসসর মাসওয়ও প্রসঢটি সপ্রসমোয়মর
ঢাসরঔ কণয়ও ুে ব পসরয়লাি না ওরা সপ্রসমোম পসরয়লাি ওরা প্রয়োচন।
vi. বাক্ষক ঋণ পক্ষরয়লাধ্: বীমাওৃ ঢয়ও বলে বাসও প া পসস ঊড পসরয়লাি ওরয়ঢ য়ব বা কয
কওায়না ঊডবেঢা পুনবসা ওরয়ঢ য়ব।
ম্ভবত উপয়রাি অবস্থাে বয়চয়ে গুরুত্বপূণি  পুনবি ায়র মে বীমায়যাগযতার জনয প্রমাণ
প্রয়োজন। প্রমায়ডর িরড প্রসঢটি পসসর পসরসিসঢর ঈপর সনভস র ওরয়ব। যসে পসস ঔুব ল্প
ময়ের চনে সবঘু েসঢ পযসায়ে ণায়ও, ঢায় সবমাওারী বীমায়যাকেঢার কওায়না প্রমাড ঙা াআ পসস
পুনবসা ওরয়ঢ পায়রন ণবা বীমাওৃ য়ঢর ওাঙ কণয়ও সঢসন ভা অয়ঙন ঢা প্রঢোেন ওয়র এওটি
চ সববৃসঢ প্রয়োচন য়ঢ পায়র।
ঢয়ব সবয়ল পসরসিসঢয়ঢ কওাম্পানী স্বািে পরীিার বা বীমায়যাকেঢার নোনে প্রমাড প্রয়োচন য়ঢ
পায়র:
i.

এওটি  কযঔায়ন সঢসরি ময়ের কমোে কল য়েয়ঙ এবং পসস, বা যাে প্রাে এও
বঙয়রর চনে সবঘু েঢ বিাে রয়েয়ঙ।

ii. নে বিাটি  কযঔায়ন সবমাওারীর য়ন্ন ওরার ওারড অয়ঙ কয স্বািে বা নোনে
মো বঢস মান ণাওয়ঢ পায়র। যসে অেস্ত ঝাওা পসরমান বা পসস শুরুর মে ঝাওার
পসরমাড কবলী ে ঢায় নঢু ন ওয়র স্বািে পরীিার প্রয়োচন য়ঢ পায়র।
কযয়ঢু পুনবসায়র চনে পসসিারীয়ও এআ ঈয়েয়লে এওটি ব য়ের মূে (ঢীঢ বয়ওো সপ্রসমোম
এবং ুে) কেোর প্রয়োচন য়ঢ পায়র, ঢাআ প্রসঢটি পসসিারওয়ও বলেআ সির ওরয়ঢ য়ব মূ
নীসঢ পুনরুজ্জীসবঢ ওরা ুসবিাচনও য়ব নাসও এওটি নঢু ন নীসঢ ক্রে ওরা। ক্রবলীরভাগ মে
পুনবি া ক্রবলী ুক্ষবধ্াজনক কারণ পুনবি ায়র মে বীমাকৃয়তর বেয়র উপর ক্ষনভির কয়র নতু ন
একট পক্ষক্ষ েে ক্রবলী প্রক্ষমোয়মর ারয়ক আমন্ত্রণ কয়র।

a) পক্ষক্ষ পুনবি া পক্ষরমাপ
সওঙু ঈপায়ের সেয়ও কেঔা যাও যার মািেয়ম পসস পুনবসা ওরা কযয়ঢ পায়র। ািারডঢ
এওচন সবঘু েঢ পসস পূনবসা ওরয়ঢ পায়র যসে প্রণম -পসরয়লাসিঢ প্রসমোম ঢাসরয়ঔর পর
এওটি সনসেস ি মেবোপী (বা যাে ৫ বঙর)-এর ময়িে পুনবসা ওরা ে।
i.

াধ্ারণ পুনবি া

পুনবসায়র চ অওার ুে বয়ওো সপ্রসমোম পসরয়লায়ির চস ঢ। এটিয়ও ািারড পুনবসা
বা ে যঔন পসস মপসড মূে চসন ওয়র। সবমাওৃ ঢয়ও ভা স্বায়িের কখাডা ওরা বা
বীমায়যাকেঢার নোনে প্রমাড কযমন স্বািে পরীিা ওরা অবলেও।
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ii. ক্ষবয়ল পুনবি া
পসস যঔন সঢন
রাঔা ঞ্চে ণবা
অমরা সও ওরব?
সনসেস ি ময়ের পয়র

বঙয়রর ওম ঘয় এবং ঘাায়নার চনে বসসনম্ন প্রঢেপসড মূে(ণসাৎ চমা
নকে মূে ঢু চ্ছ)
সচসঢ ে সওন্তু সবঘু েসঢর মে েীখস য় কয়িয়ত্র
পসস প্রণম -পসরয়লাসিঢ সপ্রসমোয়মর ঢাসরঔ কণয়ও এও বঙর বা এওটি
পুনবসায়র চনে অয়ঙ বয় িরা যাে।

এটি পুনবসা ওরার অর এওটি ঈপাে  সবয়ল পুনবসা (য়যটি ভারঢীে এঅআস ময়িে
প্রভাবলাী ঈোরডস্বরূপ প্রঘসঢ) এঔায়ন এঝা যসে এওটি নঢু ন পসস কঔা য়েয়ঙ, যার
প্রবঢস য়নর ঢাসরঔ মূ সবঘু েঢ পসস প্রবঢস য়নর ঢাসরয়ঔর েুআ বঙয়রর ময়িে ে। সনসেস ি চীবয়ন
প্রয়যাচে কমোেপূসঢস র ঢাসরঔ পসস িড ওরার মে মূ লঢস ানুারী মে সঢক্রম ওরয়ব
না।
উদারণ
যসে মূ পসস ৪০ বেয় কনো ে এবং অর্ভক বার ঢাসরঔ ৪২ বঙয়র ে, পসসর
কমোে সবল কণয়ও অঞায়রায়ঢ ওয়ম কযয়ঢ পায়র, কআ ব পসসর কিয়ত্র কযঔায়ন কমোে 60
বঙর বেয় কল ওরা প্রয়োচন। এঔন পুয়রায়না এবং নঢু ন প্রসমোয়মর পাণসওে ুে পসরয়লাি
ওরয়ঢ য়ব।

iii. ঋণ তথা পুনবি া
পুনবসায় ঢৃ ঢীে প্রস্তাব এঅআস এবং নোনে কওাম্পানীর ঊড ঢণা পুনবসা ঈপভে। এটি
শুিুমাত্র পুনবসা নে এঔায়ন েুটি কনয়েন চস ঢ:
 এওওাীন ঊড কেো এবং
 পসসর পুনবসা
সপ্রসমোয়মর বয়ওো এবং ুে ািারড পুনবসায়র িীয়ন সায়ব কডনা ওরা ে। ঊড কযটি
এওচন পসসর িীয়ন পুনবসায়র ঢাসরঔ কণয়ও পাোর কযাকে কটি সনিসাসরঢ ে। এআ
ঊডটি পুনবসয়র ঈয়েয়লে সবয়বসঘঢ পসরমাড সায়ব বেবার ওরা কযয়ঢ পায়র। সপ্রসমোয়মর
বয়ওো এবং ুয়ের োসব সনস্পসত্তর পর যসে কওায়না বসলি পসরমাড ণায়ও, কটি
পসসিারওয়ও প্রয়েে ে। ুস্পিরূয়প, ঊড ঢণা পুনবসায়র ুসবিা শুিুমাত্র কআ পসসর কিয়ত্র
প্রয়যাচে কযগুয়া পুনবসা ঢাসরয়ঔ প্রঢেপসড মূে সচসঢ য়েয়ঙ।
iv. পুনবি া ক্ষকক্ষস্ত
বয়লয় অমায়ের পুনবসা সওসস্ত অয়ঙ কযটি পসসিারী সপ্রসমোম বয়ওোর কণাও ঝাওা
পসরয়লায়ি ওরার বিায়ন ণায়ওন না এবং সবয়ল পুনবসা স্কীয়মর িীয়ন পুনরুজ্জীসবঢ ওরা
যাে না কয়িয়ত্র নুমসঢ কেো ে। এয়িয়ত্র সপ্রসমোয়মর বয়ওো ািারড পুনবসায় স্কীয়মর
িীয়ন প্রঘসঢ রীসঢয়ঢ কডনা ওরা য়ব।
পসরয়লাি পেসঢর (নত্রমাসও বা ান্মাসও) ঈপর সনভস র ওয়র বীমাওৃ ঢর এওটি ান্মাসও বা
েুটি তত্রমাসও সপ্রমাোম পসরয়লাি ওরা প্রয়োচন। পসরয়লাসিঢ বয়ওোর ঈদ্বৃত্ত ঝাওা ঢারপর
ঙস য়ে যাে, সপ্রসমোয়মর সনসেস ি ঢাসরয়ঔ ভসবেৎ সপ্রসমোম পসরয়লায়ির চনে, েুআ বা ঢার কবলী
215

বঙর ময়ে, বঢস মান পসস বাসসওী এবং ঢারপয়র েুটি নঢু ন পসসর বাসসওী ময়ে। এওটি
লঢস অয়রাপ ওরা কযয়ঢ পায়র কযটি  পুনবসায়র মে পসসর িীয়ন কওান বয়ওো ঊড
ণাওয়ব না।
গুরুত্বপূণি
সবঘু েঢ পসসর পুনবসা এওটি গুরুত্বপূডস কবা ওাযস কযটি চীবন বীমাওারী সক্রেভায়ব
ঈৎাসঢ ওয়র কযয়ঢু পসসর সবঘু েঢ বিা বীমাওারী এবং পসসিারীর সওঙু মাত্র ঈপওার
ওরয়ঢ পায়র না।

3. অ-বায়জোপ্তকরণ লতি
ভারঢীে বীমা অআন (সবভাক ১১৩)-এর িীয়ন এওটি গুরুত্বপূডস লঢস  কটি যা বীমািারীয়ও
সনসেস ি ুসবিা বাস্তবাসেঢ ওরয়ঢ নুমসঢ কেে, এমনসও যঔন ঢারা পরবঢী সপ্রসমোম পসরয়লাি ওয়র
ঢায়ের পসস বা রাঔয়ঢ িম। এঔায়ন প্রয়যাচে যুসিটি , পসসিারীর পসসর িীয়ন
সঞ্চঢ নকে মূয়ে এওটি োসব অয়ঙ।
এইভায়ব ভারতীে আইন অনুায়র ক্ষপ্রক্ষমোম অন্তত ক্ষতন বছর পরপর ক্রদো য় একট ক্ষনক্ষশ্চত
প্রতযপি ণ মূয উপব্ধ য়ব। যসে পসস মপসড না ওরা ে ঢায় এটি এওটি পসরয়লাসিঢ মূয়ের
পসস সায়ব ঘাু ণাওয়ব। পসস লঢস ািারডঢ অআন নুযােী সনয়েস সলঢ মূয়ে সিও ঈোর
প্রঢেপসড মূে প্রোন ওয়র।
a) প্রতযপি ণ মূয
চীবন বীমাওারীর ওায়ঙ ািারডঢ এওটি ঢাসওা ণায়ও কযটিয়ঢ সবসভন্ন ময়ে প্রঢেপসড মূে
ণায়ও এবং প্রঢেপসড মূে সায়বর চনে এওটি পেসঢ। এআ ূত্রটি
বীমার িরন এবং
পসরওল্পনা, পসসর বে এবং পসস সপ্রসমোম-পসরয়লাি ময়ের তেখসেঢা িাে ওয়র। প্রঢেপসয়ডর
পর এওচন কয প্রওৃ ঢ পসরমান নকে মূে ায়ঢ পাে ঢা পসস সনিসাসরঢ প্রঢেপসড মূে পসরমাড
কণয়ও অাো য়ঢ পায়র।
এটি  ংয়যাচন, কবানা বা ভোংল ঞ্চে, সপ্রসমোয়মর অকাম পসরয়লাি বা সপ্রসমোয়মর
ফাাঁও, পসস ঊড আঢোসে পসরয়লাসিন,
প্রঢেপসয়ডর নকে বসিসঢ মূে কণয়ও ংয়যাচন বা
সবয়োচয়ন পযসবসঢ য়ঢ পায়র। পসসিারীরা কল পযসন্ত যা পাে কটি  সনঝ প্রঢেপসড মূে।
প্রঢেপসড মূে পসরয়লাসিঢ মূয়ের লঢওরা ভাক।
পসরয়লাসিঢ প্রসমোয়মর লঢওরা সয়য়ব কয প্রঢেপসড মূে অয় ঢায়ও সনশ্চঢ প্রঢেপসড মূে বা
ে।
b) পক্ষক্ষ ঋণ
চীবন বীমা পসস কযগুয়া নকে মূে ঞ্চে ওয়র বীমাওারী ওাঙ কণয়ও ঝাওা ঊড ওরার
সিওার কেে পসসর নকে মূে ঊয়ডর চমানঢ সয়য়ব বেবার ওয়র। পসস ঊড ািারডঢ
পসস প্রঢোপসড মূে লঢওরা (িরা যাে ৯০%) ীমাবে ে। ঈয়েঔে পসসিারী ঢার সনয়চর
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োওাঈন্ট কণয়ওআ ঊড ওয়র, পসস যসে প্রঢেপসড ওরা ে ঢায় সঢসন কয মূেটি কফরঢ
পাোর কযাকে য়বন।
কয়িয়ত্র বীমা মাপ্ত য়ে যায়ব। ঢার বেয় পসস কণয়ও ঊড পসসিারী এটি করয়ঔ সেয়ঢ
পায়রন এবং বেবার ওরয়ঢ পায়রন। বীমা ণাওাওাীন ঊড রূপান্তরয়যাকে পুসাঁ চর সিওার
কেে। ঊড  কআ যা অপসন ময়ক্কয়র চরুরী পুাঁসচর প্রয়োচয়ন ুপাসরল ওরয়ঢ পায়রন, সওন্তু
অপসন ঢায়ও অপনার ক্লায়েন্ট সায়ব রাঔয়ঢ ঘান।
এওটি পসস ঊড েুআ কিয়ত্র এওটি ািারড বাসডসচেও ঊড কণয়ও অাো:
পক্ষক্ষ ঋণ
ঋণ পক্ষরয়লায়ধ্র ক্রকায়না বাধ্যবাধ্কতা ক্রনই:
পসসর মাসয়ওর ঊড পসরয়লায়ির বািেবািওঢা কনআ।
ক ঢার পঙন্নমঢ কয কওায়না মে ম্পূডস বা ঊয়ডর
ংল পসরয়লাি ওরয়ঢ পায়র। যসে ঊড কলাসিঢ
না
ে, সবমাওারী প্রয়েে পসস ুসবিা কণয়ও ঊড(পসরয়লাসিঢ) এবং ুয়ের পসরমাড বাসও কওয়ঝ কনয়বন।
ক্রকায়না ঋণ পরীিার প্রয়োজন ক্রনই:
কযয়ঢু বীমাওারী ঢার সনচস্ব পুাঁসচ পসসিারীয়ও ঊড
কেে না, ঢাআ ঊডওারীর ঊড পরীিার প্রয়োচন ে না
যঔন ঊয়ডর চনে পয়ররটি প্রয়যাচে। বীমাওারী শুিুমাত্র
সনসশ্চঢ ওরয়ঢ ে কয ঊড কযাকে মূে (ঈপয়র
প্রস্তাসবঢ এসভর ৯০%)

বাক্ষণক্ষজযক ঋণ
বাসডসচেও ঊড এওটি কেনা-পানার
ম্পওস তঢরী ওয়র কযটি ঊডওারী
ঊডোঢায়ও পসরয়লািন ওরয়ঢ বািে
ণায়ওন।

ঊডোঢা ঊডওারীর
পরীিা ওয়রন।

ম্পূডস

ঊড

বীমাওারী বলেআ পসসর মে ময়ে এআ িরয়নর ঊয়ডর সবে সয়য়ব সবসি  লঢস াবী সির
ওরার সিওার ংরিড ওয়র। পসসর ঈপর কযয়ঢু ঊড মঞ্জুর ে ঢাআ এটি সনরাপত্তা সয়য়ব
রাঔা ে, পসসটি বলেআ বীমাওারীর পয়ি স্বত্ব সনয়োক ওরা য়েয়ঙ। যঔন পসসিারী
এওচনয়ও বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের খঝনার পর ঝাওা পাোর চনে ময়নানীঢ ওয়রন, কআ ময়নানেন
পসসর স্বত্ব পরবঢী সনয়োয়ক বাসঢ য়ব না।
পসসয়ঢ ময়নানীঢ বেসির সিওার সবমাওারীর স্বাণস পসরমায়ড প্রভাসবঢ ওরয়ব।
উদারণ
চুসন এওটি চীবন বীমা পসস সওয়নসঙ কযঔায়ন এআ পসস নুায়র কমাঝ মৃঢুের কিয়ত্র োসব
পসরয়লাি সঙ ২.৫ াঔ ঝাওা। চুসয়নর কমাঝ পসরয়লাসিঢ ঊড এবং পসস পসরমায়ডর ুে 
১.৫ াঔ ঝাওা।

অতএব অজুিয়নর মৃতুযর ঘটনাে, ময়নানীত বযক্ষি বাক্ষক ১ াভ টাকা পাোর ক্রযাগয য়বন।
বীমাওারী ািারডঢ পসস ঊয়ডর চনে ুে ঘান, কযটি িস-বাসসসও বা বাসসসওয়ঢ পসরয়লািয়যাকে।
যসে ুে না কেো ে ঢায় কটি পসস ঊয়ডর ংল য়ব এবং ঊড পসরয়লাসিয়ঢ ন্তকসঢ য়ব।
ঢাআ যঢিড পযসন্ত প্রসমোম ময়ে কেো য়েয়ঙ এবং পসস বা ণায়ও, সঞ্চঢ নকে মূে
ািারডঢ ঊড এবং ুে পসরয়লায়ির চনে যয়ণি। যসে পসসটি সবঘু েসঢর বিাে ণায়ও এবং কওায়না
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নঢু ন সপ্রসমোম অন্ন না ে ঢায় এওটি পসরসিসঢর তঢরী য়ঢ পায়র কযঔায়ন ঊয়ডর পসরয়লাসিঢ
পসরমান এবং না কেো ুে (য়মাঝ ঊড) পসসর নকে মূয়ের কঘয়ে য়নও কবলী য়ে কযয়ঢ
পায়র।
বীমাওারী বলেআ এআরওম
যায়ও বেওী ম্পসত্তর েঔ
েঔ িড বম্বন ওরার
কবাঁয়ঘ ণাওা নকে মূে ঊড
মূে পসসিারীয়ও পসরয়লাি

বিার নুমসঢ কেন না। এআ প্রওায়রর পসরডায়মর অয়ক, বীমাওারী
িড বা ে কআ বেবিা িড ওয়র। বীমা কওাম্পানী বেওী ম্পসত্তর
অয়ক পসসিারীয়ও কনাটিল কেো ে। পসসটি মাপ্ত ওরা য়ব এবং
এবং পসরয়লাসিঢ ুয়ের য়ঙ্গ মসেঢ ওরা য়ব।
কওায়না সঢসরি
ওরা য়ব।

4. ক্ষবয়ল পক্ষক্ষ লতি এবং তযােন
a) ময়নানেন
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ময়নানেন  কযঔায়ন চীবন বীমাওৃ ঢ এওচন বেসির নাম প্রস্তাব ওয়র যায়ও বীমা
কওাম্পানী ঢায়ের মৃঢুের পর অেস্ত ঝাওা কেে।
চীবন বীমাওৃ ঢ এও বা এওাসিও বেসিয়ও সনযুি বেসি সয়য়ব ময়নানীঢ ওরয়ঢ
পায়রন।
ময়নানীঢ
বেসি
তবধ্ কতিবযপায়নর
সিওাসর
এবং
কআ
সিওারীয়ের
প্রসঢসনসিস্বরূপ এই টাকা িাক্ষে ক্ষয়য়ব রাখয়ত য়ব।
ময়নানেন পক্ষক্ষ ক্রকনার মে বা পয়র ওরয়ঢ য়ব।
বীমা অআন ১৯৩৮ সবভাক ৩৯-এর িীয়ন, পসসিারী ঢায়ের সনয়চর চীবয়নর চনে
এওচন বেসি বা বেসিয়ের ময়নানীঢ ওরয়ঢ পায়র যায়ও ঢায়ের মৃঢুের পর পসস দ্বারা
ুরসিঢ ঝাওা কেো য়ব।

পসসর নে ঢোেয়ন ময়নানেয়নর পসরবঢস ন য়ঢ পায়র।
গুরুত্বপূণি

ময়নানেন ময়নানীতয়ক শুধ্ুমাত্র বীমাকৃ য়তর মৃতুযর ঘটনার পর পক্ষক্ষ টাকা িয়নর অধ্কার
ক্রদে। ময়নানীঢ বেসির োসবর ম্পূডস (বা অংসলও) ংয়ল কওায়না সিওার কনআ।
কযঔায়ন ময়নানীঢ বেসি নাবাও/নাবাসওা, কযঔায়ন পসসিারওয়ও এওচন এআ ওায়চ সনযুি
বেসি সনয়োক ওরা প্রয়োচন। সনযুি বেসিয়ও, সনযুি বেসি সায়ব, ঢার ম্মসঢ প্রেলসয়ন এওটি
পসস নসণয়ঢ আ ওরা প্রয়োচন। ময়নানীয়ঢর বয়োপ্রাসপ্তর য়ঙ্গ সনযুি বেসি ঢার পেমযসাো
ারায়বন। বীমাওৃ ঢ কযয়ওায়না মে ওায়চ সনযুি বেসির পসরবঢস ন ওরয়ঢ পায়রন। যসে কওান
বেসি ওমস সনযুি না ওরা ে, এবং ময়নানীঢ বেসি নাবাও/নাবাসওা ে, ঢায়
বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের পর, মৃঢুের কিয়ত্র োসব পসসিারয়ওর অআনকঢ ঈত্তরাসিওারী কেো ে।
কযঔায়ন এওাসিও বেসি ময়নানীঢ ওরা ে, মৃঢুে কিয়ত্র োসব কযৌণভায়ব ঢায়ের কেো পায়র,
ণবা ঈত্তরচীবী বা ঈত্তরচীবীয়ের। প্রয়তযক ময়নানীয়তর জনয ক্রকায়না ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রলোর ততরী
করা ক্রনই। পসস প্রবঢস য়নর পয়র ময়নানেন ওাযসওর ওরয়ঢ বীমাওারীয়ও চানায়ঢ য়ব।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1:

b)

ময়নানেন ংোন্ত লতি

স্বত্বক্ষনয়োগ

স্বত্বসনয়োক এআ লব্দটি ািারডঢ সসঔঢভায়ব ম্পসত্ত স্তান্তর সবঢরয়ডর দ্বারা িানান্তর কণয়ও
অাো কবাছাে। এআ িরয়নর ম্পসত্তর কিয়ত্র ম্পসত্তর মাসওানা সবসভন্ন সিওার সনয়ে কঠিঢ,
যা এও বা এওাসিও বেসির ঈপর নেস্ত।
স্বত্বসনয়োয়ক, ময়নানেন বাসঢ ে শুিুমাত্র যঔন পসস ঊয়ডর চনে বীমা কওাম্পানীর ায়ণ
স্বত্বসনয়োক ওরা ে।
এওটি চীবন বীমা পসস স্বত্বসনয়োক বয়ঢ কবাছাে নে এও বেসি কণয়ও নে অয়রওচনয়ও
সিওারীর সিওার, সলয়রানাম এবং পসসর ুে স্তান্তর (ম্পসত্ত সায়ব) অআন কবাছাে।
এওচন বেসি সযসন সিওার স্তান্তর ওয়রন ঢায়ও স্বত্বক্ষনয়োগকারী এবং যায়ও ম্পসত্ত স্তান্তর
ওরা ে ঢায়ও স্বত্বক্ষনয়োগী বা ে।
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ক্ররখাক্ষচত্র 2 : স্বত্বক্ষনয়োগ

বীমা অআয়নর ৩৮-ঢম নুয়চ্ছে নুযােী ভারয়ঢ স্বত্ব সনেসন্ত্রঢ ে। স্বত্বসনয়োক ম্পােয়ন
স্বত্বসনয়োকী ম্পসত্ত স্বয়ত্বর বসপ্রওার স্বত্ব সিওার এবং ুয়ের সিওার পান এবং এআ পসসর
মাসও য়ে যান, লঢস ায়পয়ি স্বত্বসনয়োকীর স্বত্বসনয়োকওারী কণয়ও ভা সিওার ণায়ও না।
কল লঢস টি ঔুবআ গুরুত্বপূডস। এর চ ণস  কয স্বত্বসনয়োকী োসবয়যাকে য়বন না যসে কওায়না
ওারয়ড অেস্ত প্রঢোঔোঢ ে। স্বত্বসনয়োয়ক প্রয়োচন  েগুয়ার ঘু সি ঈপযুি য়ঢ য়ব এবং
অআনকঢভায়ব য়যাকেঢা ণাওয়ব না।
েু-প্রওায়রর স্বত্বসনয়োক য়ঢ পায়র।

ক্ররখাক্ষচত্র 3: স্বত্বক্ষনয়োয়গর প্রকার
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লতিধ্ীন স্বত্বক্ষনয়োগ
লঢস ািীন স্বত্বসনয়োক পসসর পূডসঢার
ঢাসরয়ঔ বা স্বত্বসনয়োকীর মৃঢুে খঝয়
বীমাওৃ য়ঢর চীবেলাে ঢার ওায়ঙ
প্রঢোবঢস ন ওরয়ব কটি অয়রাপ ওয়র।

ক্ষনুঃলতি স্বত্বক্ষনয়োগ
সনঃলঢস
স্বত্বসনয়োক স্বত্বসনয়োকওারীর
বরওয়মর
সিওারীর
সিওার,
সলয়রানাম এবং ুে যা ঢার পসসয়ঢ
সঙ ঢা স্বত্বসনয়োকীর ওায়ঙ স্তান্তসরঢ
ে ায়বও বা কওায়না খঝনাে ঢার
ম্পসত্তর প্রঢোবঢস ন ঙা াআ। এআভায়ব
পসস ম্পূডসভায়ব স্বত্বসনয়োকীর য়ঙ্গ
নেস্ত
ওরা
ে।
পরবঢীওায়
স্বত্বসনয়োকওারীর নুমসঢ ঙা াআ ক
পসসর য়ঙ্গ যা ঔুলী ওরয়ঢ পায়র।

সনঃলঢস স্বত্বসনয়োক য়নও বাসডসচেও পসরসিসঢয়ঢ কেঔা যাে ািারডভায়ব পসসিারী ওঢৃ ও
ঊয়ডর চনে পসস বেও কেো ে, কযমন কৃঊড।
তবধ্ স্বত্বক্ষনয়োয়গর লতিাবী
তবি স্বত্বসনয়োয়কর কিয়ত্র প্রয়োচনীে লঢস াবীগুয়ার সেয়ও কেঔা যাও।
i.

প্রণমঢ ব বেসি যারা ওাচটি ম্পন্ন ওরয়ঙ (ওাযসসনবসাী ) ঢায়ের বলেআ অবাধ্
অক্ষধ্কার এবং পদমযি াদা বা ক্ষনয়োগীত পক্ষক্ষর ক্ষনয়োগয়যাগয আি ণাওয়ঢ য়ব।

ii. সদ্বঢীেঢ এটি প্রয়োচন কয স্বত্বক্ষনয়োগ কাযি মূযবান ক্ষবয়বচনা দ্বারা মক্ষথি ত য়ব কযঔায়ন
কপ্রম এবং কে ন্তভুস ি য়ব।
iii. ঢৃ ঢীেঢ এটি অবলেও কয স্বত্বসনয়োক ক্রকায়না আইন ক্ষবয়রাধ্ী ব প্রয়োয়গ করা য়ব না।
ঈোরডস্বরূপ নে কেয়ল বাবাওারীয়ও পসস স্বত্বসনয়োক সবসনমে সনেন্ত্রড সবিান ঙ্ঘন
ওরয়ঢ পায়র।
iv. স্বত্বসনয়োকী অয়রওটি স্বত্বসনয়োক ওরয়ঢ পায়রন সওন্তু ময়নানেন ওরয়ঢ পায়রন না ওারড
স্বত্বসনয়োকী বীমাওৃ ঢ নন।
স্বত্বসনয়োক সসঔঢ য়ঢ য়ব এবং ন্তঢ এওচন স্বািী দ্বারা ফ ওরায়ঢ য়ব।
সলয়রানাম
িানান্তর অয় পসসর ঢোেয়নর পৃষ্ঠােন অওায়র সবয়লভায়ব কখাডা ওরা য়েয়ঙ। এটি
প্রয়োচনীে কয পসসিারীয়ও বলেআ বীমাওারীয়ও স্বত্বসনয়োক ম্পয়ওস কনাটি সেয়ঢ য়ব।
বীমাকারী এই ধ্রয়নর ক্ষক্ষখত ক্রকায়না ক্রনাট না পাো পযি ন্ত স্বত্বক্ষনয়োগীর পক্ষক্ষয়ত
ক্রকায়না অক্ষধ্কার থাকয়ব না।
ঢোেয়নর চনে পসস নসণর পাো এবং চীবন বীমার কনাটি স্বত্বসনয়োকয়ও প্রাভাসবঢ এবং
সনবসেঢ ওরয়ঢ পায়র। এঝা ঈয়েঔ ওরা অবলেও কয স্বত্বসনয়োক সনবেয়নর মে কওাম্পাসনর
কওায়না োসেত্ব কনে না বা ঢার তবিঢা বা অআসন প্রভাব ম্পয়ওস কওান মঢামঢ প্রওাল ওয়র
না। চীবন বীমা কওাম্পাসনর বআ সসপবে ওরা স্বত্বসনয়োক ঢাসরঔ কআ ঢাসরঔ য়ব যঔন
স্বত্বসনয়োক এবং কনাটিল ংসিি সফ দ্বারা প্রাপ্ত ওরা য়েয়ঙ। যসে কনাটি এবং স্বত্বসনয়োক
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অাো ঢাসরয়ঔ প্রাপ্ত ে, ঢায় কযটি পয়র প্রাপ্ত ে ঢার ঢাসরঔ সসপবয়ের ঢাসরঔ সয়য়ব
সবয়বসঘঢ য়ব।
পসসিারীর/বীমাওৃ য়ঢর বঢস মান পসস ময়ে স্বত্বসনয়োকী পসসয়ঢ ুে পুনসনিসারড ওরয়ঢ
পায়র। এআ রওয়মর পুনসসনিসারয়ড পরবঢীয়ও এওটি নঢু ন ময়নানেন ওাযসওর ওরয়ঢ বা োসব
ত্বসরঢ সনষ্পসত্তর চনে স্বত্বসনয়োয়কর পরামলস কেো ে। অবার, লতিাধ্ীন স্বত্বক্ষনয়োয়গ
পক্ষক্ষর অক্ষধ্কার স্বত্বক্ষনয়োগীর মৃতুযর ঘটনাে বীমাকৃয়তর কায়ছ প্রতযাপি ণ য়ব। নেসেয়ও
যসে স্বত্বসনয়োক বাি ে, মৃঢ স্বত্বসনয়োকীর ম্পসত্তয়ঢ সিওার ঘয় যাে।

ক্ররখাক্ষচত্র 4 : বীমা পক্ষক্ষ স্বত্বক্ষনয়োয়গ ম্পক্ষকিত লতিাবী

ময়নানেন বনাম স্বত্বক্ষনয়োগ
মূগত পাথি কয
ময়নানেন বা
স্বত্বক্ষনয়োগ ক্ষক?

ময়নানেন
মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা োসব
ওরার চনে এওচন
বেসিয়ও সনয়োক 
ময়নানেন
কখন ময়নানেন বা
পসস প্রস্তাব বা অর্ভক
স্বত্বক্ষনয়োগ করা যায়ব? ওরার মে ময়নানে
ওরা যায়ব।
ক্রক ময়নানেন বা
ময়নানেন শুিুমাত্র
স্বত্বক্ষনয়োগ করয়ত
বীমাওৃ ঢ সনয়চর চীবয়নর
পায়র?
পসসয়ঢ ওরয়ঢ পায়রন।
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স্বত্বক্ষনয়োগ
নে এওচন বেসি বা
প্রসঢষ্ঠানয়ও সিওার স্তান্তর
ওরা  স্বত্বসনয়োক।
স্বত্বসনয়োক শুিুমাত্র পসস
অরয়্ভকর পর ওরা যায়ব।
স্বত্বসনয়োক পসসর মাসয়ওর
দ্বারা য়ঢ পায়র ে
বীমাওৃ ঢ যসে সঢসন

এট ক্রকাথাে প্রয়যাযয?

পক্ষক্ষয়ত
পক্ষক্ষধ্ারীর ক্ষনেন্ত্রণ
বজাে থাকয়ব ক্ষক?

এটি শুিুমাত্র কযঔায়ন
বীমা অআন,১৯৩৮
প্রয়যাযে কঔায়নআ প্রয়যাযে
য়ব।
পসসয়ঢ পসসিারীর
সিওার এবং সনেন্ত্রড
বচাে ণাওয়ব এবং
ময়নানীয়ঢর পসস িীয়ন
অয়বেয়নর কওায়না
সিওার কনআ।

ািী ক্ষক প্রয়োজন?
তারা ক্ষক ক্রকায়না
অক্ষধ্কার পায়ব?

ািীর প্রয়োচন কনআ।
পসসয়ঢ ময়নানীয়ঢর
কওায়না সিওার কনআ।

এট ক্ষক প্রতযাার করা
যাে?

পসস ঝায়মসর কযয়ওায়না
মে ময়নানেন প্রঢোার
বা বাসঢ ওরা যাে।

অপ্রাপ্তবেয়ির ক্রিয়ত্র:

ময়নানীঢ প্রাপ্তবেস্ক য়
এওচন ওয়মস সনযুি
বেসিয়ও সনযুি ওরা
য়ব।
ময়নানীয়ঢর মৃঢুের কিয়ত্র
পসসর সিওার
পসসিারয়ওর ওায়ঙ বা
ঢার অআনঢ
ঈত্তরাসিওারীর ওায়ঙ
প্রঢোপসড ে।

ময়নানীয়তর বা
স্বত্বক্ষনয়োগীর মৃতুযর
ক্রিয়ত্র ক্ষক য়ব?

বীমাকৃয়তর মৃতুযর পর
এবং মৃতুয ক্রিয়ত্র দাক্ষব
পক্ষরয়লায়ধ্র পূয়বি
ময়নানীয়তর বা
স্বত্বক্ষনয়োগীর মৃতুয

মৃঢুের কিয়ত্র োসব
সনষ্পসত্তর পূয়বস ময়নানীয়ঢর
মৃঢুে য়, মৃঢুে কিয়ত্র
োসব বীমাওৃ য়ঢর অআনঢ
ঈত্তরাসিওারীয়ের পসরয়লাি
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পসসিারী ন বা
স্বত্বসনয়োকী দ্বারা।
এটি মি সবয়ে প্রয়যাযে, স্ব
স্ব কেয়লর ম্পসত্ত স্তান্তর
অআন নুায়র।
পসসিারী পসসর িীয়ন
ঢার সিওারীর সিওার,
সলয়রানাম এবং ুে ারায়বন
যঢিড না পুনঃস্বত্বসনয়োক
ওরা য়চ্ছ এবং স্বত্বসনয়োকীর
পসসর িীয়ন অয়বেয়নর
সিওার অয়ঙ।
ািী অবসলেও।
স্বত্বসনয়োকী পসসয়ঢ ম্পূডস
সিওার পাে, এবং পসসর
িীয়ন অয়বেন ওরয়ঢ
পায়রন।
এওবার স্বত্বসনয়োক য়ে ককয়
কটি প্রঢোার ওরা যাে না
সওন্তু পুনঃনয়োক ওরা কযয়ঢ
পায়র।
স্বত্বসনয়োকী প্রাপ্তবেস্ক য়
এওচন সবভাবও সনযুি
ওরা য়ব।
লঢস ািীন স্বত্বসনয়োকীর মৃঢুের
কিয়ত্র পসসর সিওার
বীমাওৃ য়ঢর ওায়ঙ প্রঢোপডস
য়ব, স্বত্বসনয়োয়কর লঢস
নুযােী। বাি
স্বত্বসনয়োকীর মৃঢুের কিয়ত্র
ঢার অআনঢ ঈত্তরাসিওারীরা
পসসর সিওার পায়ব।
সনষ্পসত্তর অয়ক স্বত্বসনয়োকীর
মৃঢুে খঝয়, পসসর ঝাওা
স্বত্বসনয়োকীর অআনঢ
ঈত্তরাসিওারী পায়ব এবং
বীমাওৃ ঢ সযসন

য় ক্ষক য়ব?
ঋণদাতায়দর পক্ষক্ষয়ত
ংযুি করয়ত পায়রন
ক্ষক?

ওরা য়ব।
ঊডোঢায়ের বীমা
পসসয়ঢ ংযুিু ওরা
যায়ব কযঔায়ন ময়নানেন
অয়ঙ।

স্বত্বসনয়োকওারী সঢসন নন।
ঊডোঢায়ের পসসয়ঢ কচা া
যায়ব না যসে না স্বত্বসনয়োক
ঊডোঢায়ের প্রঢারডা ওরা
য়েয়ঙ ঢা কেঔায়না যাে।

c) পক্ষক্ষ প্রক্ষতক্ষক্ষপ
এওটি চীবন বীমা পসস নসণ শুিুমাত্র প্রসঢশ্রুসঢর এওটি প্রমাড। পসস নসণর িসঢ বা ধ্বং
এবং কওান ভায়বআ ঘু সির িীন কওায়নাভায়বআ কওাম্পানী োে মুি য়ব না।
পসস নসণ
াসরয়ে যাোর কিয়ত্র চীবন বীমা কওাম্পাসন ািারডঢ অেলস পেসঢ নুরড ওরয়ঢ য়ব।
ািারডঢ সফ এআ খঝনাটি পরীিা ওয়র কেঔয়ব সভযুি িসঢ য়ন্ন ওরার কওায়না ওারড
অয়ঙ সওনা। পসস াসরয়ে ককয়ঙ এবং কওায়না ভায়বআ পাো ্ভকব নে ঢার য়ন্তাচনও প্রমাড
প্রওাল ওরার প্রয়োচন য়ঢ পায়র। ািারডঢ োসবর সনষ্পসত্ত ওরা ে োসবোয়রর সনশ্চেঢা বা
সনশ্চেঢা ঙা া িসঢপূরড মুঘয়ওার রবরা ওরার পর।
যসে পসরয়লাি বাসও ণায়ও এবং পসরয়লাসিঢ য়ণসর পসরমাড কবলী ে, ঢায় সফ, িসঢর
প্রসঢয়বেন ওয়র এওটি সবজ্ঞাপন বোপও প্রঘন য়ঙ্গ এওটি িানীে ওাকচ কেোর চনে কচার
ওরয়ঢ পায়র। নে ওায়রা ওাঙ কণয়ও কওায়না অপসত্ত কনআ ঢা সনসশ্চঢ ওয়র এওটি প্রসঢসসপ
পসস চাসর ওরা কযয়ঢ পায়র।
d) পক্ষরবতিন
পসসিারী পসসর সবসি এবং লঢস াবীয়ঢ পসরবঢস য়নর প্রভাব ঘাআয়ঢ পায়রন। বীমাওারী এবং
বীমাওৃ ঢ ঈভয়ের ম্মসঢ ণাওয় এিরয়নর পসরবঢস ন ওরার সবিান অয়ঙ। ািারডঢ পসসর
প্রণম বঙয়র পসরবঢস য়নর নুমসঢ কনআ, শুিুমাত্র সপ্রসমোয়মর িরন পসরবঢস ন বা পসরবঢস ন কযগুয়া
প্রওৃ সঢয়ঢ পসরাযস কগুয়া ঙা া - কযমন
 নাম বা /ঠিওানা পসরবঢস ন;
 বে কবলী বা ওম প্রমাসডঢ য় বেয়র পুনঃপ্রয়বল;
 েুটি েুখসঝনার কিয়ত্র ুসবিা বা িােী িমঢা আঢোসের কিয়ত্র ুসবিা নুোয়নর চনে
নুয়রাি।
পরবঢী বঙয়র পসরবঢস ন নুয়মাসেঢ য়ঢ পায়র। এআ পসরবঢস ন সওঙু এওটি ঈপযুি ঢোেন বা
এওটি পৃণও ওাকয়চ িাপন দ্বারা প্রভাসবঢ য়ঢ পায়র। নোনে পসরবঢস য়ন, পসস লয়ঢস র
সবেকঢ পসরবঢস য়নর প্রয়োচন য়ঢ পায়র, বঢস মান পসসর বাসঢ এবং নঢু ন পসস
রবরায়র প্রয়োচন য়ঢ পায়র।
প্রিান সওঙু পসরবঢস ন কযগুয়া নুয়মাসেঢ কগুয়া 
i. সনসেস ি কিডীর বীমা বা ঝামস পসরবঢস ন [ছুাঁ সও বৃসে ে না কযঔায়ন]
ii. অেস্ত ণস ওমায়না
iii. সপ্রসমোম পসরয়লাি প্রডাীর পসরবঢস ন
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iv. পসস শুরু বার ঢাসরয়ঔর পসরবঢস ন
v. পসসটি এও বা এওাসিও পসসয়ঢ ভাক
vi. সঢসরি সপ্রসমোম বা সনেন্ত্রডমূও ওারড পারড
vii. ুয়যাকীন কণয়ও ুয়যাকযুিয়ঢ পসরবঢস ন
viii. নাম ংয়লািন
ix. েুটি েুখসঝনা কিয়ত্র ুসবিার নুোন এবং োসব পসরয়লায়ির চনে সনস্পসত্তর সবওল্প
এআ মস্ত পসরবঢস ন ািারডঢ ছুাঁ সও বৃসের চনে চস ঢ ে না। পসসয়ঢ নোনে পসরবঢস ন
অয়ঙ কগুয়া নুয়মাসেঢ নে। এআ পসরবঢস নগুয়া েয়ঢা সপ্রসমোম হ্রায়ও প্রাভাসবঢ ওয়র।
ঈোরড  প্রসমোম পসরয়লায়ির ঝামস বৃসে ওরা; ুয়যাকীন কণয়ও ুয়যাকযুিয়ঢ পসসয়ঢ
পসরবঢস ন; এও কিডীর বীমা কণয়ও নেয়ঢ পসরবঢস ন ওরা, কযঔায়ন এটি ছুাঁ সও বৃসে ওয়র: এবং
অেস্ত য়ণসর পসরমাড বৃসে ওয়র।
বীমা কওাম্পাসন বসত্র ািারডঢ ঢায়ের পসস নসণয়ঢ প্রওৃ ঢ লয়ব্দর সনবসাঘন ওরয়ঢ নুমসঢ
কেো, সওন্তু এআ নুয়মােয়নর চনে সনেন্ত্রয়ওর ওাঙএ চমা ওরার প্রয়োচন য়ঢ পায়র।

অত্ম পরীিা ১
কওান পসরসিসঢয়ঢ পসসিারওয়ও ওায়যস সনযুি বেসি সনযুি ওরার প্রয়োচন ে?
I.
II.
III.
IV.

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

ারাংল


সঢসরি মে েফা পসসিারওয়ও পানা বার পর সপ্রসমোম পসরয়লাি ওরা চনে এওটি
সঢসরি ময়ের নুোন ওয়র।



পুনবসায়র এওটি প্রসক্রো যার দ্বারা চীবন বীমা কওাম্পাসনর এওটি পসসয়ও ববৎ ওয়র কযটি
প্রসমোম -পসরয়লায়ির ওারয়ড বাসঢ য়েয়ঙ বা -বায়চোপ্তওরড লয়ঢস র িীয়ন বা রয়েয়ঙ।



পসস ঊড েুটি কিয়ত্র ািারড বাসডসচেও ঊড কণয়ও অাো, প্রণমঢ পসসর মাসও ঊড
পসরয়লায়ি অআনঢ বািে নে এবং বীমাওারীয়ও বীমাওৃ য়ঢর ঊড পরীিা ঞ্চান ওরার প্রয়োচন
কনআ।



ময়নানেন  কযঔায়ন বীমাওৃ ঢ ঢায়ের মৃঢুের পর বীমা কওাম্পাসনর দ্বারা অেস্ত ণস প্রোন
ওরার চনে এওচন বেসি(-কের) নাম প্রস্তাব ওয়র।



এওটি চীবন বীমা পসসয়ঢ স্বত্বসনয়োক বয়ঢ কবাছাে নে এওচন বেসি কণয়ও নে
অয়রওচনয়ও সিওারীর সিওার, সলয়রানাম এবং পসসর ুে (ম্পসত্ত সায়ব) স্তান্তর
ওাযস। কয বেসি সিওার স্তান্তর ওয়রন ঢায়ও স্বত্বসনয়োকওারী বী ে এবং কয বেসিয়ও
ম্পসত্ত স্তান্তসরঢ ওরা ে ঢায়ও স্বত্বসনয়োকী বা ে।
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পসরবঢস ন বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভয়ের ম্মসঢর সবে। ািারডঢ পসরবঢস ন পসসর প্রণম
বঙর ময়ে নুয়মাসেঢ নে, চ সওঙু বেসঢঢ।

প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

সঢসরি মে
পসস সবঘু েঢ
পসস পুনবসা
প্রঢেপসড মূে
ময়নানেন
স্বত্বসনয়োক

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্রযখায়ন ময়নানীত নাবাক/নাবাক্ষকা, ক্রখায়ন পক্ষক্ষধ্ারয়কর কায়যি ক্ষনযুি বযক্ষি ক্ষনযুি করার
প্রয়োজন।
আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
যসে ময়নানেয়নর কিয়ত্র নীয়ঘর কওান বিবেটি ঢে?
I.
II.
III.
IV.

ঊয়ডর সবসনময়ে সবমাওারীয়ও পসস সনিসাসরঢ য় পসস ময়নানেন বাসঢ ওরা ে না
ময়নানেন পসস ক্রয়ের মে বা পরবঢীওায় ওরা কযয়ঢ পায়র
ময়নানেন পসসর ঢোেন দ্বারা পসরবঢস ন ওরা যাে
মি োসবয়ঢ ময়নানীয়ঢর ম্পূডস সিওার অয়ঙ

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

ওমপয়ি
ওমপয়ি
ওমপয়ি
ওমপয়ি

২
৩
৪
৫

বঙর
বঙর
বঙর
বঙর

পরপর
পরপর
পরপর
পরপর

সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম
সপ্রসমোম

চনে
চনে
চনে
চনে

ণস
ণস
ণস
ণস

প্রোন
প্রোন
প্রোন
প্রোন

প্রশ্ন 3
ওঔন পসস সবঘু েঢ য়েয়ঙ বয় কডে ওরা ে?
I.

যসে সপ্রসমোম সনসেস ি ঢাসরয়ঔ পসরয়লাি না ওরা ে
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ওরয়ঢ
ওরয়ঢ
ওরয়ঢ
ওরয়ঢ

য়ব
য়ব
য়ব
য়ব

II. প্রসমোম সনসেস ি ঢাসরয়ঔর অয়ক যসে পসরয়লাি না ওরা ে
III. সঢসরি সেয়ন যসে সপ্রসমোম পসরয়লাি না ওরা ে
IV. যসে পসস প্রঢোপসড ওরা ে
প্রশ্ন 4
এওটি বীমা পসসর সঢসরি ময়ের কিয়ত্র নীয়ঘর কওান বিবেটি ঠিও?
I.
II.
III.
IV.

সঢসরি
সঢসরি
সঢসরি
সঢসরি

ময়ের
ময়ের
ময়ের
ময়ের

অেলস
অেলস
অেলস
অেলস

তেখসে
তেখসে
তেখসে
তেখসে

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

প্রশ্ন 5
সনসেস ি ময়ের সভঢয়র যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সঢসরি ময়ের অয়ক মৃঢুে খঝয়
সও য়ব?
I.

সবমাওারী সনসেস ি ঢাসরয়ঔ সপ্রসমোম -পসরয়লায়ির ওারয়ড পসস ওাযসওর সবয়বঘনা ওরয়বন
এবং ঢ: পর োসব প্রঢোঔোন ওরয়বন
II. সবমাওারী োসব পসরয়লাি ওরয়বন এবং কল পসরয়লাসিঢ সপ্রসমোম পসরঢোক ওরা য়ব
III. পসরয়লাসিঢ সপ্রসমোম কওয়ঝ কনোর পর বীমাওারী োসব পসরয়লাি ওরয়বন
IV. সবমাওারী োসব পসরয়লাি ওরয়বন ুে পসরয়লাসিঢ সপ্রসমোম পসরয়লায়ির ওরয়বন কযটি ুয়ের
ার ঈপয়র ২% সয়য়ব িড ওরা য়ব।
প্রশ্ন 6
সবঘু েঢ পসস পুনবসায়র মে বীমা কওাম্পানীর ওায়ঙ নীয়ঘর েৃসিভয়ঙ্গর কওানটি বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস
বয় সবয়বসঘঢ ে? বয়ঘয়ে ঈপযুি সবওল্পটি সনবসাঘন ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

পুনবসায়র মে সবমায়যাকেঢার প্রমাড
পসসর পুনবসা বীমা কওাম্পাসনর চনে ছুাঁ সও বৃসে ওয়র
ুে পসরয়লাসিঢ প্রসমোম পসরয়লাি
সনসেস ি মে ীমাে বীমাওৃ ঢয়ও পুনবসা অয়বেন চমা ওরয়ঢ য়ব

প্রশ্ন 7
বীমা পসসর চনে ময়নানেন বীমা অআন,১৯৩৮ _________ -এর িীয়ন নুয়মাসেঢ ে।
I.
II.
III.
IV.

নুয়চ্ছে
নুয়চ্ছে
নুয়চ্ছে
নুয়চ্ছে

১০
৩৮
৩৯
৪৫

প্রশ্ন 8
বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কণয়ও পসসর যার সবরুয়ে ঊড কনো য়েসঙ কয়িয়ত্র সনম্নসসঔঢ কওান
বিবেটি ঢে ?
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I.
II.
III.
IV.

পসস বীমা কওাম্পানীর পয়ি সনয়োক ওরা য়ব
এআ প্রওায়রর পসস ময়নানেন বাসঢ য়ে যাে বীমা কওাম্পানীর পয়ি সনয়োয়কর ওারয়ড
ময়নানীয়ঢর সিওার বীমাওারীর পসস অি প্রাভাসবঢ য়ব
পসস ঊড ািারডঢ পসসর প্রঢেপসড মূয়ের লঢওরাে ীমাবে

প্রশ্ন 9
সনম্নসসঔঢ কওান বিবেটি বীমা পসস সনয়োয়কর কিয়ত্র ঢে?
I.

সনঃলঢস স্বত্বসনয়োয়কর কিয়ত্র, স্বত্বসনয়োকীর মৃঢুের খঝনাে, পসস সলয়রানাম মৃঢ স্বত্বসনয়োকীর
ম্পসত্তয়ঢ স্তান্তসরঢ য়ব।
II. চীবন বীমা পসসর স্বত্বসনয়োক সিওাসরর সিওার, সলয়রানাম এবং পসসর ুে(ম্পসত্ত
সয়য়ব) এওচন বেসি কণয়ও অয়রওচন বেসিয়ঢ স্তান্তর ওাযস কবাছাে।
III. পসসিারীর বলেআ স্বত্বসনয়োয়কর কনাটিল বীমাওারীয়ও কেো প্রয়োচন।
IV. বাি স্বত্বসনয়োয়কর কিয়ত্র, পসস স্বত্বসনয়োকীর ওায়ঙ পূডসঢা পযসন্ত নেস্ত ণায়ও, বীমাওৃ য়ঢর
পসস কমোে ময়ে মৃঢুের কিত্র ঙা া, কযঔায়ন পসস বীমাওৃ য়ঢর
কভাকওারীয়ের ওায়ঙ
প্রঢোবৃত্ত ে।
প্রশ্ন 10
সনয়ঘর কওান পসরবঢস নটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা নুয়মাসেঢ?
I.
II.
III.
IV.

পসসটিয়ও েুআ বা কবলী পসসয়ঢ সবভি ওরা
প্রসমোম পসরয়লাি লয়ঢস র সবস্তার
ুয়যাকযুি পসস কণয়ও ুয়যাকীন পসসয়ঢ পসরবঢস ন
অেস্ত মূয়ের বৃসে

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসবর মি (বা অংসলও) ময়নানীয়ঢর কওয়না সিওার কনআ
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
পসসর সনসশ্চঢ প্রঢেপসড মূে চসয়নর চনে ওমপয়ি ৩ বঙর পরপর সপ্রসমোম চনে ণস প্রোন
ওরয়ঢ য়ব।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
যসে সঢসরি সেয়ন যসে সপ্রসমোম পসরয়লাি না ওরা ে,পসস সবঘু েঢ য়েয়ঙ বয় কডে ওরা য়ব
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সঢসরি ময়ের অেলস তেখসে এওমা বা ৩১ সেন।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসেস ি ময়ের সভঢয়র যসে পসসিারী সপ্রসমোম না কেন এবং সঢসরি ময়ের অয়ক মৃঢুে খঝয়
পসরয়লাসিঢ সপ্রসমোম কওয়ঝ কনোর পর বীমাওারী োসব পসরয়লাি ওরয়বন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবঘু েঢ পসস পুনবসায়র মে পুনবসায়র মে সবমায়যাকেঢার প্রমাড বীমা কওাম্পানীর ওায়ঙ
বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস বয় সবয়বসঘঢ ে?
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  III.
বীমা পসসর চনে ময়নানেন বীমা অআন,১৯৩৮

নুয়চ্ছে ৩৯-এর িীয়ন নুয়মাসেঢ ে।

উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
ঔ সবওল্পটি ঠিও নে।
এওটি পসস যার সবরুয়ে বীমা কওাম্পানীর ওাঙ কণয়ও ঊড িড ওরা য়েয়ঙ ঢার কিয়ত্র,
কওাম্পানীর পয়ি পসস সনয়োয়কর চনে ময়নানেন বাসঢ য়ব না।

বীমা

উির 9
ঠিও সবওল্পটি  IV.
খ সবওল্পটি ঠিও নে।
বাি স্বত্বসনয়োয়কর কিয়ত্র, পসস স্বত্বসনয়োকীর ওায়ঙ ম্পূডস নেস্ত ণায়ও, পূডস ো পযসন্ত। পসস
কমোয়ে বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের খঝনা খঝয়, পসস বীমাওৃ য়ঢর কভাকওারীয়ের ওায়ঙ প্রঢোপসড য়ব না।
স্বত্বসনয়োকী পসস ুসবিা সিওারী।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  I.
পসরবঢস নটি যা পসসটিয়ও েুআ বা কবলী পসসয়ঢ সবভি ওরার য়ঙ্গ চস ঢ ঢা নুয়মাসেঢ।
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15
দােিণ
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এওচন চীবন বীমা এয়চয়ন্টর ওাচ এওবার ্ভকাবে িাও কণয়ও ুরসিঢ এওটি প্রস্তাব ওরায়ঢআ কল
নে। প্রস্তাবটি বীমা কওাম্পানী ওঢৃস ও িড ওরা অবলেও এবং ফাফ পসসয়ঢ।
এমন সও চীবন বীমা প্রস্তাবয়ও প্রওৃ ঢপয়ি এওটি ককঝয়ের মিে সেয়ে কযয়ঢ ে কযঔায়ন চীবন
সবমাওারী প্রস্তাব সোন্ত কনন কয িড ওরা য়ব সওনা এবং যসে ঢাআ ে, এআ িোয়ে অমরা
বীমাঘু সির োেিয়ডর প্রসক্রো ম্পয়ওস সবলয়ে চানব এবং এআ প্রসক্রোে চস ঢ ঈপাোনমূ।
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. োেিড – কমৌসও িারডা
B. স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেিড
C. স্বািে ম্পসওস ঢ োেিড
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A. দােিণ – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. দােিয়ণর উয়েলয
অমরা োেিয়ডর ঈয়েলে পরীিা সেয়ে শুরু ওরব। েুটি ঈয়েলে অয়ঙ
i. সবপরীঢ সনবসাঘন বা সবমাওারীর সবরুয়ে সনবসাঘন প্রসঢয়রাি
ii. ছুাঁ সও কিডীভু ি এবং ছুাঁ সও ময়িে মঢা সবিান ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষক ক্ষনবি াচন লব্দটি চীবন বীমার চনে প্রসঢটি প্রস্তাব মূোেন এটি কয ছুাঁ সও প্রেলসন ওয়র ঢার
পসরমাড এবং ঢারপর বীমা প্রোন ওরা য়ব সওনা সোন্ত এবং সও লয়ঢস ঢা কবাছাে।

সবপরীঢ সনবসাঘন  মানুয়র এমন প্রবৃক্ষি, যা য়ন্দ কয়র বা জায়ন ক্রয তায়দর িক্ষতর ম্মুখীন
বার ম্ভাবনা উচ্চ, ািয় বীমা চান এবং প্রক্ষেোে াভ করয়ত চান।
উদারণ
যসে চীবন বীমাওারীর যায়ও বীমা কেো য়চ্ছ ক ম্পয়ওস সনবসাঘনী না য়ঢ ে, বেসি যায়ের
গুরুঢর করাক কযমন ায়ঝসর মো বা ওোন্সার ণায়ও, যায়ের েীখসসেন বাাঁঘার অলা কনআ ঢারা
বীমা সওনয়ঢ ঘাআয়বন ক ুয়যাক অয়ঙ।

অনয কথাে, ক্ষবমাকারী ক্ষনবি াচন অনুলীন না কয়র থায়কন, তায় তা ক্ষনবি াচন ক্ষবরুয়দ্ধ এবং
প্রক্ষেো িক্ষতর ম্মুখীন করা য়ব।
2. ঝুঁু ক্ষকর ময়ধ্য মদক্ষলি তা
এঔন ছুাঁ সওর ময়িে মেসলসঢা সনয়ে অয়াঘনা ওরা যাও। ‚মেসলসঢা‛ লব্দটির ণস অয়বেনওারী
যায়ের এওআ পসরমায়ন ছুাঁ সও ঈন্মুি ে ঢাকের এওআ সপ্রসমোম বয়কস িাপন ওরা অবলেও। অমরা
আসঢময়িে কেয়ঔসঙ সওভায়ব চীবন বীমাওারীরা মৃঢুে-ারসড বেবার ওয়র পসরবসঢস ঢ সপ্রসমোম সনিসারড
ওরার চনে। কঝসবটি স্বাভাসবও মায়নর চীবয়নর মৃঢুের সভজ্ঞঢা বা ক ছুাঁ সও ঈপিাপন ওয়র।
ঢারা চীবন বীমা সনয়ঢ প্রস্তাব ওরা সিওাংল বেসিয়ের ন্তভুস ি ওয়র।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ঈপিাপও মেসলসঢা, োেিড এওটি প্রসক্রোে য়ঙ্গ চস য়ঢ কযটি ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ সয়য়ব
পসরসঘঢ, ণসাৎ বেসিকঢ চীবয়ন ঢায়ের চাসর ওরা ছুাঁ সও পসরমায়নর ঈপর সনভস র ওয়র
কিডীওরড ওরা এবং সবসভন্ন ছুাঁ সও কিডীর সনিসাসরঢ ে। ঘার প্রওার ছুাঁ সও কিডী অয়ঙ।
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ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ

i.

স্বাভাক্ষবকমায়নর জীবন

এটি ঢায়ের সনয়ে কঠিঢ যারা মৃঢুে-ারসডয়ঢ প্রওাসলঢ স্বাভাসবওমায়নর চীবয়নর পসরয়প্রসিয়ঢ
মৃঢুে প্রঢোলা ওরয়ঙন।
ii. আকাক্ষিত ঝুঁু ক্ষক
এটিয়ঢ যায়ের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর স্বাভাসবও চীবয়নর কঘয়ে ঈয়েঔয়যাকেভায়ব ওম এবং ঢ: পর
এওটি সনম্ন সপ্রসমোম ঢায়ের সভযুি ওরা কযয়ঢ পায়র।
iii. ক্ষনকৃষ্ট মায়নর জীবন
এটিয়ঢ যায়ের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর ািারড বা স্বাভাসবও মায়নর চীবয়নর কঘয়ে কবলী, সওন্তু ঢা
বীমায়যাকে সয়য়ব কডে। ঢারা বীমার চনে ঈচ্চ (ণবা সঢসরি) সপ্রসমোম য়ঙ্গ কৃীঢ বা
সনসেস ি সবয়ে ীমাবে।
iv. িীণতর জীবন
এআ যার তবওে এবং অয়পসিঢ সঢসরি মৃঢুোর এঢ ব কবলী কয ঢায়ের এওটি ািেী
ঔরয়ঘ বীমা ওভায়রচ ঈপব্ধ ওরা য়ঢ পায়র না। ওঔন ওঔন এওচন বেসির প্রস্তাব
ামসেওভায়ব স্বীওার ওরা য়ঢ পায়র যসে সঢসন এওটি পায়রলন মঢ এওটি াম্প্রসঢও
সঘসওৎা খঝনার ম্মুঔীন ন।
3. ক্ষনবি াচন প্রক্ষেো
োেিড বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তয়র খয়ঝ বা কযয়ঢ পায়র:
 সনম্ন স্তয়র
 োেিয়ডর সবভাক স্তয়র
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ক্ররখাক্ষচত্র 2: দােিণ বা ক্ষনবি াচন প্রক্ষেো

a) ক্ষনম্ন বা প্রাথক্ষমক স্তর
সনম্ন স্তয়র োেিড প্রাথক্ষমক দােিণ সয়য়ব পসরসঘঢ। এটিয়ঢ এওচন অয়বেনওারী বীমা
ওভায়রচ পাোর কযাকে সওনা ঢার সোন্ত সনয়ঢ এয়চন্ট বা কওাম্পানী প্রসঢসনসি দ্বারা এওসত্রঢ
ওরা ঢণে ন্তভুস ি। প্রাণসমও োেিয়ড এয়চয়ন্টর এওটি গুরুত্বপূডস ভূ সমওা অয়ঙ। বীমাওৃ ঢ চীবন
ম্পয়ওস চানার চনে সঢসনআ কিষ্ঠ চােকাে অয়ঙন।
য়নও বীমা কওাম্পানী প্রস্তাসবঢ বীমার চনে ককাপনীে প্রসঢয়বেন, চানয়ঢ ঘাো সনসেস ি ঢণে
এবং মঢামঢ প্রয়োচনীে ময়ন ওয়র কয এয়চন্ট প্রেত্ত ুপাসরল ম্পূডস ওরয়বন।
এওআ প্রওায়রর প্রসঢয়বেন, কযটি তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি প্রক্ষতয়বদন সয়য়ব পসরসঘঢ, চীবন বীমা
কওাম্পাসনর এওচন ওমসওঢস ার কণয়ও ঘাো য়ঢ পায়র। এটি ািরডঢ প্রস্তাসবঢ চীবয়নর
চীসবওা, অে এবং অসণসও বিা এবং মযসাো প্রসঢয়বেন ওয়র।
জাক্ষোক্ষত পযি য়বিণ এবং বীমাচু ক্ষির প্রাথক্ষমক দােিণকারী ক্ষায়ব এয়জে ভূক্ষমকা
ছুাঁ সও সনবসাঘন সবয়ে য়নও সোন্ত প্রস্তাব অওায়র প্রস্তাবও দ্বারা প্রওাসলঢ ওরা খঝনা ঈপর সনভস র
ওয়র। োেিড সবভায়ক বয় এওচন োেিডওারীর পয়ি এআ খঝনা ঢে এবং চাসোসঢর
মািেয়ম ঙা আচ্ছাওৃ ঢ সভপ্রাে য়ঙ্গ ভু  ওরা য়েয়ঙ সওনা ঢা চানা ওঠিন য়ঢ পায়র।
এয়চন্ট এঔায়ন গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র। প্রওাসলঢ খঝনা সঢে সওনা, কযয়ঢু এয়চন্ট প্রস্তাসবঢ
চীবয়নর য়ঙ্গ প্রঢেি  বেসিকঢ কযাকায়যাক অয়ঙ এবং এআভায়ব সনরীিড ওরয়ঢ পায়রন যসে ভু 
পয়ণ ঘাসঢ ওরার চনে আচ্ছাওৃ ঢ -প্রওাল বা সমণো বডসনা এওটি সভপ্রাে সেয়ে তঢসর ওরা ে
ঢা সনরূপয়ডর করা বিায়ন সঢসন রয়েয়ঙন।
b) দােিয়ণর ক্ষবভাগ স্তর
োেিয়ডর সদ্বঢীে স্তরটি  সটপাঝসয়মন্ট বা সফ স্তর। এঝায়ঢ সবয়লজ্ঞ এবং এমন ওায়চ েি
বেসি এবং যারা চীবন বীমা চনে মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে সবয়বঘনা ওয়র প্রস্তাব িড ওরা য়ব
সওনা বা সও লয়ঢস ঢা সির ওরয়বন যারা ঢারা চস ঢ ণায়ও।
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4. দােিণ পদ্ধক্ষত
ক্ররখাক্ষচত্র 3 : দােিণ পদ্ধক্ষত

এআ ঈয়েয়লে োেিডওারী েু-প্রওায়রর পেসঢ নুরড ওরয়ঢ পায়রন:
ক্ষদ্ধান্তমূক পদ্ধক্ষত
ংখযাগত পদ্ধক্ষত
এআ পেসঢ নুযােী সবেকঢ সোন্ত এআ পেসঢয়ঢ োেিডওারীর িীয়ন ব
বেবার ওরা ে, সবয়ল ওয়র যঔন কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ (য়ওান আসঢবাঘও
চটি কওায়না কিয়ত্র।
বা নুকূ ওারয়ডর চনে কনসঢবাঘও
পয়েন্ট) ওারয়ডর চনে আসঢবাঘও সবঘার
সনিসারড ওয়রন।
উদারণুঃ
এওচন
বেসি
যার
টাোয়বটি অয়ঙ ঢায়ও বীমা প্রোন
ওরা য়ব সওনা এবং কওান লয়ঢস
এআ পসরসিসঢয়ঢ, সবভাক এঙা া
সনিসাসরঢ পয়েন্ট কমাঝ ংঔো এটিয়ঢ ওঢ
এওটি টািায়রর মঢামঢ কপয়ঢ পায়রন এক্স্ট্স্ট্রা মঝসাসটি করটিং (এঙা া আএমঅর
যায়ও কমসটয়ও করফাসর বা ে।
বা ে)
কেো য়েয়ঙ ঢা সনিসারড
সোন্ত কনয়ব। কবলী আএমঅর কবলী
স্বাভাসবওমায়নর চীবন। যসে আএমঅর ঔুব
কবলী ে, ঢায় বীমা প্রঢোর ওরা য়ঢ
পায়র।
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দােিণ ক্ষদ্ধান্ত
ক্ররখাক্ষচত্র 4 : দােিণ ক্ষদ্ধান্ত

অমরা এঔন সবসভন্ন প্রওার সোন্ত সবয়বঘনা ওরব কযগুয়া োেিয়ডর কিয়ত্র প্রস্তাব সয়য়ব
োেিডওারী িড ওয়রন।
a) াধ্ারণ ায়র িণ (আর) বয়ঘয়ে ািারড সোন্ত। এআ করটিং ূসঘঢ ওয়র কয ািারড
বা স্বাভাসবওমায়নর চীবয়ন প্রয়যাচনে এওআ প্রসমোম ায়র ছুাঁ সও কৃসঢ য়েয়ঙ।
b) অক্ষতক্ষরি িণ: ব ংয়লর সনম্ন মায়নর ছুাঁ সও য়ঙ্গ কমাওাসবা ওরার বয়ঘয়ে ািারড
ঈপাে। এটিয়ঢ সপ্রসমোম ারসডবে ায়রর ঈপর এওটি সঢসরি মূে চস ঢ.
c) আশ্বস্ত অয়থি বন্ধক িণ: বেও  এও প্রওায়রর িারড কযটি চীবন বীমা কওাম্পানী
োসবর কিয়ত্র পসরয়লাসিঢ ুসবিা য়ণস নুলীন ওরয়ঢ পায়র (অংসলও বা ম্পূডসরূয়প)।
উদারণ: বীমার চনে প্রস্তাসবঢ চীবন টিসব মঢ করাক কভাক ওয়রয়ঙ এবং অয়রাকে াভ
ওয়রয়ঙ কয়িয়ত্র অয়রাপ ওরা কযয়ঢ পায়র। বেও ূসঘঢ ওয়র যসে সনসেস ি ময়ের ময়িে
বীমাওৃ য়ঢর সনসেস ি ওারয়ড(ঈোরড টিসবর পুনরাক্রমড) মৃঢুে ে, মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিাে
এওটি হ্রাপ্রাপ্ত ণস েঢ পসরয়লািনয়যাকে।
d) ীমাবদ্ধ করণ িণ: সনসেস ি প্রওায়রর সবপয়ের চনে এওটি সনেন্ত্রডমূও িারা প্রয়োক
ওরা কযয়ঢ পায়র কযগুয়া সওঙু সবয়ল পসরসিসঢর িীন মৃঢুের খঝনাে মৃঢুের কিয়ত্র ুসবিা
ীসমঢ ওয়র।
উদারণ  কভস বঢী মসায়ও অয়রাপ কভস াবিা িারা কযটি প্রয়বর সঢন মায়র ময়িে
খঝা কভস াবিা ংক্রান্ত মৃঢুে খঝনাে প্রয়েে বীমা ীসমঢ ওয়র।
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e) বাক্ষত বা মুতু ক্ষব: কল পযসন্ত বীমা োেিডওারী বীমা প্রস্তাব িড বা বাসঢ োর
সোন্ত িড ওয়রন। এটি খঝয়ঢ পায়র যঔন সনসেস ি স্বািে / নোনে তবসলিে অয়ঙ কযগুয়া
এঢ প্রসঢকূ ে যয়ণি ছুাঁ সও খঝনা সববসিসঢ ওয়র।
উদারণ: এওচন বেসি সযসন ওোন্সায়র ভু কয়ঙন এবং ঈপলয়মর ামানেআ ুয়যাক অয়ঙ
সঢসন প্রঢোঔোন প্রাণী য়ঢ পায়রন।
এওআভায়ব সওঙু সওঙু কিয়ত্র ছুাঁ সও িড িসকঢ ওরা মীঘীন য়ঢ পায়র কয মে পযসন্ত যঔন
পসরসিসঢ ঈন্নঢ এবং অয়রা নুকূ পসরডঢ য়ঢ পায়র।
উদারণ
এওচন ভদ্রমসা যার সয়িয়রক্টসম পায়রলন য়েয়ঙ ঢার চীবন বীমা মঞ্জুর ওরার অয়ক
ওয়েও মা য়পিা ওরয়ঢ বা য়ঢ পায়র, কওায়না কপাি পায়রলন চটিঢা কযটি েঢ
েৃলে োর চনে কেঔা কেে ঢার চনে নুমসঢ কেে।

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

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

B. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দােিণ
1. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দােিণ
এওটি ব ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারডঢ বীমাওৃ য়ঢর বীমায়যাকেঢা কওায়না স্বািে পরীিা
পসরঘানা না ওয়র বীমা চনে সনবসাসঘঢ য়ঢ পায়র। এআ ব কিত্রয়ও স্বািে-বেঢীঢ প্রস্তাব বা ে।
স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেিয়ডর কিয়ত্র সঘসওৎা পরীিাে শুিুমাত্র এওটি কঙাঝ নুপায়ঢ কিয়ত্র
(বা যাে এও েলমাংয়ল) প্রসঢকূ তবসলিে োয়নর অনা বয়ঘয়ে গুরত্বপূডস। বাসওঝা প্রস্তাবনাে
কেো ঈত্তর বা প্রস্তাবয়ওর করওটস এবং নোনে নসণ কণয়ও পাো কযয়ঢ পায়র।
এওচন কযাকেঢাম্পন্ন টািার দ্বারা এওটি স্বািে পরীিার ম্পােয়ন টািারয়ও পাসরিসমও প্রোন
ওরা প্রয়োচন। এআ িরয়নর পরীিা না ওসরয়ে কয ঔরঘটি বাাঁঘায়না ে কটি স্বািে পরীিা ঈয়পিার
ফস্বরূপ মৃঢুের কিয়ত্র সঢসরি ুসবিা োসব চানায়নার মে কয িসঢ ে ঢার কণয়ও য়নও
কবলী। চীবন বীমাওারী ঢাআ স্বািে পরীিার চনে কচা ওরা ঙা াআ বীমা মঞ্জুয়রর য়ভে বম্বন
ওয়রন।
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2. স্বাস্থয পরীিা বযতীত দােিয়ণর লতিাবী
ঢয়ব সনসেস ি স্বািে-বেঢীঢ োেিড চনে সনসেস ি লঢস নুরড ওরা য়ব।
i.

প্রণমঢ শুধ্ুমাত্র ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রশ্রণীর মক্ষা, কযমন ওমসরঢ মসা, েয়ঢা কযাকে।

ii. আশ্বস্ত অয়থি র উপর উচ্চ ীমা অয়রাপ ওরা কযয়ঢ পায়র।
কবলী অেস্ত য়ণসর কিয়ত্র স্বািে পরীিা ওরা প্রয়োচনীে।

ঈোরডস্বরূপ, পাাঁঘ ায়ঔর

iii. প্রয়বয়লর মে বে অয়রাসপঢ য়ঢ পায়র- কযমন, কওঈ ৪০ উেস বা ৪৫ বঙর বেস্ক
কয়িয়ত্র স্বািে পরীিা অবলেও।
iv. ক্ষনক্ষদি ষ্ট বীমা পক্ষরকল্পনাে ীমাবেঢা অয়রাসপঢ য়ঢ পায়র-ঝামস বীমা কযমন স্বািে পরীিা
বেঢীঢ প্রওায়র না অয়ঢ পায়র।
v. বীমার য়বি াচ্চ লতি কুস

বঙর/৬০ বঙর বে পযসন্ত ীমাবে।

vi. ামাক্ষজক মযি াদার ক্রশ্রণীয়ভদ: স্বািে পরীিা বেঢীঢ বীমা সনসেস ি কিডীর মানুয়র কিয়ত্র
নুয়মাসেঢ, ঈোরডস্বরূপ, স্বািে বেঢীঢ সবয়ল প্রোন ওরা ে ঢণাওসণঢ ংিার
ওমসঘারীয়ের, - এও বঙর ওমসরঢ। এআ কওাম্পানীগুয়ায়ঢ ঙু টির ঠিও করওটস ণায়ও এবং
পযসােবৃত্ত স্বািে পরীিড ণাওয়ঢ পায়র যার চনে ওমসঘারীর স্বাি বিা য়চআ যাঘাআ ওরা
কযয়ঢ পায়র।

3. দােিণ ময়ধ্য ক্ষনধ্ি াক্ষরত কারণ
সনিসাসরঢ ওারড অসণসও বিা, চীবন তলী, ভো, পাসরবাসরও আসঢা, সনচস্ব স্বািে ম্পসওস ঢ
আসঢা এবং বীমাওৃ য়ঢর চীবয়নর নোনে বেসিকঢ পসরসিসঢ কযটি সবপে চাসর ওয়র এবং ছুাঁ সও
বা ায়ঢ পায়র কআ ব ংল কবাছাে। োেিয়ড এআ সবপে এবং ঢায়ের ্ভকাবে প্রভাব সঘসহ্নঢ এবং
কআ নুযােী ছুাঁ সও কিডীসবভাক ওরা চস ঢ ণায়ও।
অমায়ের বুছয়ঢ য়ব এওচন বেসির চীবয়নর তবসলি সওভায়ব ছুাঁ ওসর ঈপর প্রভাব সবস্তার ওয়র।
সবস্তাসরঢভায়ব এটি েু-ভায়ক ভাক ওরা কযয়ঢ পায়র-ঢারা যায়ের মানসও সবপয়ে বোন ণায়ও এবং
ঢারা যায়ের লারীসরও [স্বািে ম্পসওস ঢ] সবপয়ে বোন ণায়ও। এআ নুায়র চীবন বীমা কওাম্পানী
কবলীরভাক মে ঢায়ের োেিড ভাক ওয়র। পসরসিসঢ কযমন অে, চীসবওা, চীবন তলী এবং
য়ভে, কযগুস মানসও সবপয়ে বোন ওরয়ঢ পায়র, আক্ষথি ক দােিয়ণর ংল সয়য়ব সনিসাসরঢ
ে, কযঔায়ন স্বাি-ম্পসওস ঢ সেওগুয়া স্বাস্থ-ম্পক্ষকিত দােিয়ণর ংল সয়য়ব মূোেন ওরা ে।
a) মক্ষা বীমা
মসায়ের অেু পুরুয়ের ঢু নাে কবলী ে। ঢয়ব মানসও সবপয়ের কিয়ত্র ঢারা সওঙু মোর
ম্মুঔীন য়ঢ পায়রন। এর ওারড  ভারঢীে মায়চ য়নও মসা এঔন পুরু অসিপয়ঢে
ুরসিঢ এবং ামাসচও কলায়ডর কযৌঢু য়ওর ওারয়ড মৃঢুে অচ প্রভাবলাী। অয়রওটি ওারড
যা মসায়ের অেুর কিয়ত্র মো তঢরী ওয়র ঢা কভস িারয়ডর য়ঙ্গ চস ঢ।
মসায়ের বীমায়যাকেঢা বীমার প্রয়োচন এবং সপ্রসমোম কেবার িমঢার দ্বারা সনেসন্ত্রঢ ে। বীমা
কওাম্পাসন এআভায়ব শুিুমাত্র যারা সনচস্ব অে চসন ওয়রয়ঙন ঢায়ের পূডস বীমা প্রোন ওরার
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সোন্ত সনয়ঢ পায়রন এবং নোনে মসা সবভায়ক ীমা অয়রাপ ওরয়ঢ পায়র। এওআভায়ব
কভস বঢী মসায়ের ঈপর সওঙু লঢস িাযস ওরা য়ঢ পায়র।
b) নাবাক/নাবাক্ষকা
নাবাও/নাবাসওায়ের সনচস্ব ঘু সি ওরার িমঢা ণায়ও না। ঢাআ নাবাও/নাবাসওা চীবয়নর
প্রস্তাব নাবাও/নাবাসওার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ মাঢা-সপঢা বা অআনঢ সবভাবয়ওর দ্বারা ঈপিাসপঢ
য়ঢ য়ব। কযয়ঢু নাবাও/নাবাসওার সনচস্ব কওায়না অে কনআ ঢাআ বীমা ওরার প্রয়োচন
সনরূপড ওরা অবসলেও।
বীমার কিয়ত্র প্রাপ্তবেস্কয়ের চনে ািারডঢ সঢনটি লঢস সবয়বঘনা ওরা ে :
i.

তায়দর ঠিকভায়ব ক্ষবকক্ষলত ক্রদ আয়ছ ক্ষকনা
ঔারাপ লারীসরও বৃসে পুসি বা নোনে স্বািে মোর ফয় গুরুঢর ছুাঁ সওর ৃসি ওরয়ঢ

পায়র।
ii. ঠিক পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা এবং বযক্ষিগত ইক্ষতা
যসে এরা সবয়রািী ূঘও ে, ঢায় ছুাঁ সওর ৃসি য়ঢ পায়র।
iii. পক্ষরবায়রর পযি াপ্তরূয়প বীমা করা য়েয়ছ ক্ষকনা
প্রাপ্তবেস্কয়ের বীমা ািারডঢ বীমা ংস্কৃ ঢ অয়ঙ এমন পসরবার ওঢৃস ঢ নুৃঢ ে। যঔন
সলশুর চীবয়নর চনে প্রস্তাব পান কযঔায়ন মাঢা-সপঢা বীমাওৃ ঢ নন কয়িয়ত্র এওচনয়ও ঢওস
য়ঢ য়ব। োেিডওারীয়ও সনশ্চঢ ো প্রয়োচন কওন এআ িরয়নর বীমা িড ওরা ে
সন। বীমা পসরমাড মাঢা-সপঢার য়ঙ্গ ংযুি ওরা ে।
c) ব়ি মূয আশ্বস্ত
প্রস্তাসবঢ বীমাওৃ য়ঢর বাসসও অে বীমাওৃ ঢ পসরমায়ডর কঘয়ে য়পিাওৃ ঢ কবসল য় োেিড
ওারীয়ও ঢওস ওরা প্রয়োচন। ািারডঢ অেস্ত য়ণসর পসরমাড বাসসও অয়ের েল কণয়ও বায়রা
গুড ে। যসে এটি নুপায়ঢর ঢু নাে য়নও কবলী ে, ঢায় এটি সবমা সবরুয়ে সনবসাঘন
্ভকাবনা ঈিাপন ওয়র।
উদারণ

যক্ষদ একজন বযক্ষির বাক্ষিক আে ৫ াখ টাকা ে এবং প্রস্তাক্ষবত জীবন বীমা ৩ ক্রকাট টাকা
কভার কয়র, তায় এট উয়দ্বগ উত্থাপয়নর কারণ য়ত পায়র।
ািারডঢ এআ মস্তয়িয়ত্র ঈয়দ্বক ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র ওারড এআ বৃৎ মূয়ের বীমা অত্মঢো
্ভকাবনা বয় বা স্বািে িয়ের অলার ফয়, ঢাআ প্রস্তাসবঢ য়চ্ছ। এআ প্রওার ব য়ের চনে
এওটি ঢৃ ঢীে ওারড  সবক্রেওারী বেসি দ্বারা ঢেসিও ভু - সবক্রে য়ঢ পায়র।
অেস্ত ব য়ের অনুপাসঢও ব সপ্রসমোয়মর অভা কেে এবং এওটি প্রশ্ন ঈসিঢ ে কয এআ
িরয়নর সপ্রসমোম পসরয়লাি বোঢ ওরা য়ব সওনা। ািারডঢ ঢাআ বীমা পসরমায়ডর ীমা
ঢওস ভায়ব ওরয়ঢ য়ব যায়ঢ প্রয়েে সপ্রসমোম বসাসিও ে িরা যাও এওচন বেসির বাসসও
অে এও ঢৃ ঢীোংল।
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d) বে
এআ কওায়সর নেত্র কযমন অমরা কেয়ঔসঙ মৃঢুে ছুাঁ সও বয়েয়র য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ। কবলী বেয়র
বেসিয়ের বীমা সবয়বঘনার মে োেিডওারীয়ও ঢওস ো প্রয়োচন।
উদারণ

যক্ষদ বীমা প্রথমবার ৫০ বছয়রর পর প্রস্তাক্ষবত ে, তায় মানক্ষক ক্ষবপয়দর য়ন্দ করা
প্রয়োজন এবং এই ধ্রয়নর বীমা ক্রকন আয়গ িণ করা ে ক্ষন ক্র ম্পয়কি তদন্ত করা দরকার।
অমায়ের ময়ন রাঔা েরওার বেয়র য়ঙ্গ িেয়রায়কর অসবভস ায়বর প্রবডঢা কবয়
বা সওটসন বেণসঢা বৃসে পাে এবং বােস য়ওে ঈচ্চ ে।
চীবন বীমা এঙা া সওঙু সবয়ল সরয়পাঝস ঘাআয়ঢ পায়র যঔন
বেয়র ণবা ঈভয়ের চনে এওটি চমা কেো ে।

যাে কযমন াঝস

প্রস্তাব অেস্ত ঈচ্চ য়ে / ঈন্নঢ

উদারণ
এআ িরয়নর সরয়পায়ঝসর ঈোরড  আসসচ; আআসচ; বুয়ওর এক্স-কর এবং ব্লাট ুকার পরীিা। এআ
পরীিাগুয়া প্রস্তায়ব কেো ঈত্তর বা এওটি ািারড কমসটয়ও পরীিার ঢু নাে বীমাওৃ য়ঢর
স্বািে ম্পয়ওস কভীর ন্তসেসৃ ি প্রওাল ওরা য়ঢ পায়র।
োেিড পেসঢর এওটি গুরুত্বপূডস ংল  বেয়র প্রমাড যাঘাআ ওয়র বে ভসঢস । েু-িরয়নর
বেয়র প্রমাড ে
 প্রসমঢ
 -প্রসমঢ
বেয়র প্রক্ষমত প্রমাণ ািারডঢ এওটি রওারী ওঢৃস পি দ্বারা চাসর ওরা ে। েৃিান্ত 





কপৌরভা বা নোনে রওারী প্রসঢষ্ঠান দ্বারা চাসর ওরা চন্ম লংাপত্র;
স্কু  ঙা ার লংাপত্র;
পায়পাঝস; এবং
সনয়োকওঢস ার লংাপত্র

কযঔায়ন এআ মস্ত প্রমাড ঈপভে নে, কঔায়ন প্রস্তাবয়ও বেয়র অ-প্রক্ষমত প্রমাণ ঢা অনয়ঢ
বা য়ঢ পায়র। পয়ররটি ঈোরড  চন্মপসত্রওা; স্ব-কখাডা।
যঔন বেয়র প্রসমঢ প্রমাড পাো যাে না, ঢঔন -প্রসমঢ বে প্রমাড য়চআ িড ওরা
ঈসঘঢ নে। প্রােলআ, চীবন বীমাওারী বীমা পসরওল্পনার কিয়ত্র সওঙু সনয়িাজ্ঞা অয়রাপ ওয়র,
সবমার কমোে, য়বসাচ্চ পূডসঢার বে এবং য়বসাচ্চ অোস্ত মসি।
e) তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি
বা ে তনসঢও সবপসত্ত ঢঔনআ খয়ঝ যঔন সনসেস ি পসরসিসঢ বা এওচি্ বেসির অসণসও বিার
প্রওৃ সঢ, চীবন তলী এবং স্বভাব, মযসাো এবং মানসও স্বািে সনয়েস ল ওয়র কয সঢসন আয়চ্ছ ওয়র
কওায়না ওায়চ চস ঢ অয়ঙন যা ছুাঁ সও বৃসে ওয়র। এমন য়নও ওারড ণাওয়ঢ পায়র কযগুস
তনসঢও সবপসত্তর আসঙ্গঢ সেয়ঢ পায়র।
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উদারণ
বীমাওৃ য়ঢর ববায়র চােকা কণয়ও েূয়রর কওায়না লাঔাে যঔন প্রস্তাব চমা ওরা ে
স্বািে পরীিা নে কওাণা ওরা ে যঔন এওচয়নর বাস র ওায়ঙ কযাকেঢা ম্পন্ন স্বািে
পরীিও ণায়ওন।

তৃ তীে ক্রিয়ত্র যখন ক্রকায়না স্পষ্ট বীমায়যাগয আি ছা়িাই অনয আয়রকজয়নর জীবয়নর জনয
প্রস্তাব করা ে, বা ময়নানীত বীমাকৃ য়তর ক্ষনকটবতী ক্ষনভিরলী ে না।
এআ প্রসঢটি কিয়ত্র এওটি ঢেন্ত ওরা কযয়ঢ পায়র। কল পযসন্ত, যঔন এয়চন্ট বীমাওৃ য়ঢর য়ঙ্গ
ম্পসওস ঢ ঢঔন লাঔা সিওাসর কযমন সরয়পাঝস এয়চসন্স মোয়নচার/কটয়ভপয়মন্ট সফার দ্বারা
এওটি তনসঢও সবপসত্তর সরয়পাঝস অনয়ঢ বা ে
f)

ক্রপলা বা জীক্ষবকা

কপলাকঢ সবপে সঢনটি ূয়ত্রর কওায়না সনকসঢ ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র:
 েুখসঝনা
 স্বািে ংক্রান্ত সবপে
 তনসঢও সবপসত্ত

ক্ররখাক্ষচত্র 5 : ক্রপলাগত ক্ষবপক্ষির ূত্র

i.

দুঘিটনাজক্ষনত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র ওারড সনসেস ি িরয়ডর ওাচ এওচনয়ও েুখসঝনা
ছুাঁ সওর ম্মুঔীন ওয়র। এআ কিডীয়ঢ য়নও প্রওার ওাচ অয়ঙ - াওস া সলল্পী, ভারা
িসমও, ধ্বং সবয়লজ্ঞ এবং সফয়চ ঘমওবাচ।

ii. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত ক্ষবপক্ষি ঈদ্ভু ঢ ে যঔন ওায়চর প্রওৃ সঢআ স্বািোসনর ওারড তঢরী ওরয়ঢ
পায়র। সবসভন্ন িরয়নর স্বািে ম্পসওস ঢ সবপসত্ত অয়ঙ।
 সওঙু ওাচ কযমন ক্ষরক্সাচাকয়দর ্ভকব লারীসরও িমঢা এবং োযন্ত্র
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চস ঢ।

 সদ্বঢীে পসরসিসঢ কযঔায়ন এওচনয়ও রাােসনও এবং পারমাডসবও সবসওরড মঢ
ঔসনর িুয়া বা ওোন্সারচনও পোণস (ওোন্সায়রর ওারড) মঢ ক্ষবাি পদায়থি
ঈন্মুি য়ঢ ে।
 সবপসত্তর ঢৃ ঢীে িরনটি তীর উচ্চ চাপ পক্ষরয়বয়ল কযমন যা ভূ কভস ি ঝায়ন বা
কভীর মুয়দ্রর মঢ যা কটয়ওায়ম্প ুিঢার ওারড য়ঢ পায়র।
 বয়লয়, ক্রবক্ষল আয়াকম্পাদমূক সনসেস ি ওায়চর পসরসিসঢ (কযমন কপলী
ংয়ওাঘন ওয়র বয় ণাওা এবং KPO-কঢ ওসম্পঈঝায়রর য়ঙ্গ কয়ক ণাওা বা এওটি
ঈচ্চ লব্দযুি বিাে ওাচ ওরা) পরবঢীওায় সনসেস ি লরীয়রর ংল ওাযসওরী
িসঢািন ওরয়ঢ পায়র।
iii. তনক্ষতক ক্ষবপক্ষি যঔন এওটি ওায়চ তনওঝে বা পরািমূও ঈপাোয়নর প্রসঢ বা িাক
এবং মে প্রবডঢা ৃসি ওরার ায়ণ চস ঢ ণায়ও ঢঔন ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র। এওটি
ঈোরড  কয এওটি নাআঝক্লায়বর এওচন নঢস ওী বা এওটি ময়ের বায়র
বপ্রয়োকওারী বা য়ন্নভাচন পরায়ির য়ঙ্গ ংযুি এওচন বেবােী 'কেরিী'।
অবার মাঢারওা সঘত্তসবয়নােনওারী মঢ সনসেস ি বেসি ওায়চর কপ্রাফাআ ওঔন ওঔন
ঢায়ের প্রঘণ্ড মােওপূডস চীবনিারার সেয়ও সনয়ে যাে কযঔায়ন কওান মে ঢার
েুঃঔচনও কল য়ঢ পায়র।
যঔনআ কওায়না কপলা সবপসত্তমূও ওাচ ঢাসওাে কওায়না এওটি কিডীয়ঢ পয়র, বীমার চনে
অয়বেনওারীয়ও কপলাকঢ প্রশ্নাবী কযটি কপলা কিয়ত্র সবয়ল সববরড, োসেত্ব চস ঢ এবং ছুাঁ সও
ঈন্মুি সবয়ে সচয়জ্ঞ ওয়র ঢা ম্পূডস ওরা প্রয়োচন। মানভায়ব সঢসরি অওায়রর(য়যমন
অেস্ত াচায়র েুঝাওা) কপলাে করটিং অয়রাপ ওরা য়ঢ পায়র। এআ িরয়নর সঢসরি ওমায়না
বা পারড ওরা ে যঔন বীমাওৃ ঢ ঢার কপলার পসরবঢস ন ওয়র।
g) জীবননলী এবং স্বভাব
চীবননলী এবং স্বভাব এওচয়নর ঘসরয়ত্রর য়নওঝাআ ওভার ওয়র। ািারডঢ যসে এওচয়নর
চীবননলীয়ঢ এমন সওঙু তবসলিে ণায়ও যা ছুাঁ সও ঈন্মুি ওরয়ঢ পায়র ঢায় এয়চয়ন্টর ককাপনীে
সরয়পাঝস এবং মানসও সবপসত্তর সরয়পাঝস কটি ঈয়েঔ ওরা প্রঢোসলঢ। সবয়লঢ সঢনটি তবসলিে
গুরুত্বপূড:স
i.

ধ্ুমপান এবং তামায়কর বযবার: এঝা এঔন স্বীওৃ ঢ কয ঢামাও বেবার শুিুমাত্র সনয়চআ
এওটি ছুাঁ সও ে না ঈপরন্তু নোনেয়ের স্বািে ম্পসওস ঢ ছুাঁ সও বৃসে খঝায়ঢ াাযে ওয়র।
কওাম্পাসন অচ িূমপােীয়ের এবং  িূমপােীয়ের সভন্নঢর ার পয়ররটিয়ও য়নও কবলী
সপ্রসমোম পসরয়লাি চনে ঘাচস ওয়র। নেভায়ব ঢামায়ওর বেবার কযমন গুঝঔা এবং পান
মলা মৃঢুোর বৃসে ওয়র।

ii. মদ: মায়ছ মায়ছ এবং পসরসমঢ মে ঔাো সবপসত্ত নে। এটি সবসভন্ন কেয়লর ামাসচও
চীবয়নর এওটি ংল সয়য়ব িাে ে। ঢয়ব যঔন এটিয়ও য়নও মে িয়র করাচ কবন
ওরা ে ঢঔন কটি মৃঢুে ছুা্াঁ সওয়ঢ ঈয়েঔয়যাকে প্রভাব কফয়ব। েীখস মে বোপীবোপও
মেেপান সভায়রর চনে াসনওারও এবং পাঘনঢয়ন্ত্র প্রভাব কফয়।
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েুখসঝনা, সংঢা  পসরবার পমান, সবণ্নঢা এবং অত্মঢোর য়ঙ্গ মেেপান ম্পসওস ঢ।
কযঔায়ন প্রস্তাব ফয়মস ময়ের বেবার আসঙ্গঢ ওরা ে, কঔায়ন োেিডওারী অর
সবস্তাসরঢভায়ব সচজ্ঞাা ওরয়ঢ পায়রন মে বেবায়রর পসরমায়ডর ঈপর সনভস র ওয়র মামার
সোন্ত কনো এবং কওায়না চটিঢা এর ফয় ৃি য়েয়ঙ এবং যা সনয়েস সলঢ য়েয়ঙ।
iii. পদায়থি র অপবযবার: পোয়ণসর পবেবার িাক বা মােও, োেসবও ঈয়ত্তচনা প্রলসমঢ
ওয়র এমন পোণসএবং নোনে নুরূপ ঈয়ত্তচও পোণস মঢ সবসভন্ন িরয়ডর পোণস বেবার
কবাছাে। এমনসও এর ময়িে সওঙু নবি এবং ঢায়ের বেবার পরািমূও স্বভাব এবং
মানসও সবপসত্তর সনয়েস ল ওয়র। কযঔায়ন পোয়ণসর বেবার য়ন্ন ওরা ে, োেিডওারীর
এআ পবেবার পরীিয়ডর চনে এওাসিও পরীিার প্রয়োচন য়ঢ পায়র। এয়িয়ত্র বীমা
প্রঢোঔোঢ ে য়নও মে।

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

ঘমওবায়চর ঘমওবাসচ কেঔায়ঢ সকয়ে মৃঢুে
এওচন বেসি মাসনয়ে কনোর চনে য়ঠ পসরমাড মে ঔান
বীমাওৃ ঢ প্রসমোম পসরয়লায়ির ভাব
পসস নসণয়ঢ প্রস্তাবও সমণো বয়য়ঙন

C. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দােিণ
1. স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দােিণ
োেিডওারীর সোয়ন্ত প্রভাব কফয়ঢ পায়র এমন সওঙু স্বািে ম্পসওস ঢ ওারড অমরা এঔন কেঔব।
এগুয়া ািারডঢ স্বািে ম্পসওস ঢ োেিয়ডর মািেয়ম মূোেন ওরা ে। ঢারা ওঔন স্বািে পরীিও
এর সরয়পাঝস চনে বয়ঢ পায়রন। অমরা ওঢগুয়া ওারড কেঔব কযগুয়া পরীিা ওরা প্রয়োচন।
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ক্ররখাক্ষচত্র 6 : স্বাস্থয ম্পক্ষকিত কারণ ক্রযগুয়া দােিণকারীর ক্ষদ্ধান্তয়ক প্রভাক্ষবত কয়র

a) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা
মৃঢুের ছুাঁ সওয়ঢ পাসরবাসরও আসঢায়র প্রভাব সঢনটি েৃসিয়ওাড কণয়ও কয়বডা ওরা য়েয়ঙ।
i.

ক. বংলগত: সওঙু করাক এওটি প্রচন্ম কণয়ও অয়রওটি প্রচয়ন্ম কপ্রসরঢ য়ঢ পায়র, বা যাে
সপঢা-মাঢা কণয়ও ন্তানয়ের।

ii. খ. পক্ষরবায়রর গ়ি আেু: যঔন বাবা-মা হৃেে ওি বা ওোন্সার মঢ সনসেস ি সওঙু করায়কর
ওারয়ড প্রণম সেয়ও মারা যান, এঝা ঢায়ের ন্তান েয়ঢা কবলীসেন বাাঁঘয়ব না কআ আসঙ্গঢ
য়ঢ পায়র।
iii. গ. পাক্ষরবাক্ষরক পক্ষরয়বল: ঢৃ ঢীেঢ, পসরয়বল কযঔায়ন পাসরবার বা ওয়র কটি ংক্রমড
এবং নোনে ছুাঁ সও ঈদ্ঘাঝয়নর ওারড য়ঢ পায়র।
চীবন বীমাওারীয়ের ঢাআ প্রসঢকূ পাসরবাসরও আসঢা বেপার সনয়ে ওাচ ওয়রন ঢঔন ঢওস ঢা
বম্বন ওরা অবলেও। ঢারা নোনে সরয়পাঝস ঘাআয়ঢ পায়রন এবং এআ কিয়ত্র এওটি সঢসরি
মৃঢুোর িাযস ওরয়ঢ পায়র ।
b) বযক্ষিগত ইক্ষতা
বেসিকঢ চীবয়নর আসঢা বয়ঢ কবাছাে বীমাওৃ য়ঢর কভাক ওরা মানব লরীয়রর সবসভন্ন যয়ন্ত্রর
াসন। চীবন বীমার প্রস্তাব ফয়মস ািারডঢ এওটি প্রয়শ্নর ংওন ণায়ও কযগুয়া ঢেন্ত ওয়র কয
বীমাওৃ ঢ এমন সওঙু র সঘসওৎািীন অয়ঙন সওনা।
এআ মো স্বািে পরীিয়ওর সরয়পাঝস বা কওায়না সবয়ল সরয়পাঝস যা সেয়ঢ বা য়েয়ঙ কঔান
কণয়ও আসঙ্গঢ পাো কযয়ঢ পায়র। প্রিান প্রওায়রর ুিঢা কযগুয়া ঢোওারী করাক-এর ন্তভুস ি
কগুয়া 
i.

হৃদযন্ত্র ঘটত ক্ররাগ কযগুয়া হৃেযন্ত্র এবং রিঢন্ত্রয়ও প্রভাসবঢ ওয়র – কযমন াঝস োঝাও,
কস্ট্রাও এবং রিিরড
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ii. শ্বাযয়ন্ত্রর করাক কযমন যক্ষ্মায়রাক
iii. ক্রকায়র অক্ষতক্ষরি উত্পাদন এবং প্রজনন কযটি মোসকনোন্ট টিঈমায়রর, ওোন্সার সয়য়ব
পসরসঘঢ, সেয়ও সনয়ে যাে।
iv. মুত্রালে ম্পক্ষকিত ক্ররাগ, কযটি সওটসন এবং নোনে মুত্রখটিঢ ংল, যা সওটসনর বেণসঢা
এবং মৃঢুের সেয়ও সনয়ে কযয়ঢ পায়র।
v. অন্ত: স্র্রাবী িন্থীর িে, যা টাোয়বটি নায়ম বয়ঘয়ে ুপসরসঘঢ। এটি লরীয়রর রি প্রবায়
সঘসন (বা গ্লুয়ওাচ) সবপাও যয়ণি আনুসন ঈৎপােয়নর িমঢা কণয়ও কেঔা কেে।
vi. পাচনতয়ন্ত্রর ক্ররাগ কযমন কোসস্ট্রও অার এবং সভার সয়রাস
vii. স্দােুতয়ন্ত্রর করাক
c) বযক্ষিগত তবক্ষলষ্টয
এটি করায়কর প্রবডঢার এওটি গুরুত্বপূডস সনয়েস লও।
i.

গঠন

ঈোরডস্বরূপ এওচন বেসির কঞন ঢার ঈচ্চঢা, চন, বুও এবং মাপ সনয়ে কঠিঢ। প্রেত্ত
বে এবং ঈচ্চঢাে, এওটি প্রসমঢ চন কটি জ্ঞাসেঢ ওরা প্রয়োচন এবং যসে চন প্রসমঢ
চয়নর ঢু নাে ঔুব কবলী বা ওম ে, ঢায় অমরা বয়ঢ পাসর বেসিটি মাত্রাসিও চন
সবসলি বা যণাণস চয়নর কঘয়ে ওম চয়নর।
এওআভায়ব, এঝা স্বাভাসবও বেসির বুয়ও ঙাসঢ ন্তঢ ঘার কসন্টসমঝার প্রাসরঢ ওরা ঈসঘঢ এবং
কপয়ঝর মাপ প্রাসরঢ বুয়ও কঘয়ে কবসল য়ব না বয় অলা ওরা ে।
ii. রি চাপ
অয়রওটি ংয়ওঢ  মানুয়র রি ঘাপ। এটির েুটি মাপ অয়ঙ
 ংয়ওাঘন
 প্রারড
সভজ্ঞঢা  নুলীয়নর পর প্রসঢসষ্ঠঢ পেসঢ নুায়র প্রেত্ত বেয় ািারড রি ঘাপ য়ব
ংয়কাচয়নর জনয: এটি ১১৫ + বেয়র ২/৫ ংল।
প্রারয়ণর জনয: এটি ৭৫ + বেয়র ১/৫ ংল
ঢাআ যসে বে ৪০ বঙর ে, স্বাভাসবও রিঘাপ ো ঈসঘঢ ংয়ওাঘন ১৩১: এবং প্রারড
৮৩।
যঔন অ পাঞ ঈপয়রাি মান কণয়ও কবলী ে, অমরা বয়ঢ পায়র বেসিটির ঈচ্চ রিঘাপ
বা াআপারয়ঝনলন অয়ঙ। যঔন এটি ঔুব ওম ে ঢায়ও াআয়পায়ঝনলন বা ে। পরবঢীটি
গুরুঢর পসরডাম য়ঢ পায়র।
ঢয়ন্ত্র প্রবাসঢ রয়ির ঘাপ িমনীর স্পন্নন ার সেয়ে ূসঘঢ ওরা ে। স্পন্নন ার প্রসঢ সমসনয়ঝ
৫০ কণয়ও ৯০ খায়ঢ কয় ৭২-এ পসরবসঢস ঢ য়ঢ পায়র।
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iii. মুত্র- ক্ষনক্ষদি ষ্ট আয়পক্ষিক গুরুত্ব
বয়লয়, এওচয়নর মুত্র সনসেস ি অয়পসিও গুরুত্ব মুত্রঢয়ন্ত্র সবসভন্ন য়ল্টর ভারামে সনয়েস ল ওয়র।
এটি ঢয়ন্ত্র কযয়ওায়না বেণসঢায়ও সনয়েস ল ওয়র।

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

িনী বাবা-মায়ের ুি সলশু ে
সনসেস ি করাক বাবা-কণয়ও বাচ্চায়ের ময়িে অয়
করীব বাবা-মায়ের পুসি-অক্রান্ত বাচ্চা ে
পাসরবাসরও পসরয়বল এওটি গুরুত্বপূডস ওারড

ারাংল


রওারী নোেসবঘায়র, োেিডওারী ছুাঁ সও কিডীর সনিসারয়ড চস ঢ কযঔায়ন বেসির চীবন
কিডীসবভাক ওরা য়ব এবং ঢায়ের চাসর ছুাঁ সওর ঈপর সনভস র ওয়র ঢায়ের সবসভন্ন ছুাঁ সও কিডীয়ঢ
সনযুি ওরা য়ব।



োেিড বা সনবসাঘন প্রসক্রো েুটি স্তয়র খঝয়ঢ পায়র:
 সনম্ন স্তয়র এবং
 োেিয়ডর সবভাক স্তয়র



োেিয়ডর সোন্তমূও বা ংঔোকঢ পেসঢ বীমা প্রস্তায়বর োেিয়ডর চনে সবপুভায়ব প্রঘসঢ



োেিডওারী দ্বারা তঢসর োেিড সোয়ন্ত প্রসমঢ ায়র প্রসমঢ ছুাঁ সও িড বা -প্রসমঢ ছুাঁ সও
চনে সঢসরি ঘাচস িড ন্তভুস ি। ওঔন অেস্ত য়ণসর চনে বেও িড ওরা ে বা
সনেন্ত্রডমূও িারাে িড সনভস র ওয়র। কযঔায়ন ছু ডসও প্রস্তায়বর কঘয়ে কবসল য় প্রঢোঔোন বা
িসকঢ ওরা য়ব।



এওটি ব
ংঔোর চীবন বীমা প্রস্তাব ািারডঢ বীমাওৃ য়ঢর বীমায়যাকেঢার স্বািে পরীিা
ম্পােন না ওয়রআ বীমা চনে সনবসাসঘঢ ে। এআ মস্ত কিত্রয়ও স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেিড
বা ে।



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



স্বািে ম্পসওস ঢ োেিড সবয়বঘনার ওারয়ডর ময়িে ঈয়েঔয়যাকে 
 পাসরবাসরও আসঢা,
 বংলকঢ এবং বেসিকঢ আসঢা আঢোসে।
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প্রধ্ান ক্ষবেমূ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

োেিড
স্বাভাসবও চীবন
স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেিড
সনিসারয়ডর ওারড
স্বািে ম্পসওস ঢ োেিড
সবয়রাি-সনবসাঘন

আত্ম পরীিার উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  III.
এওচন বেসি সযসন এআট-এ ভু কয়ঙন ঢায়ও চীবনবীমা ওভার কণয়ও বাসঢ ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এওচন বেসি য়ঠ পসরমাড মে ঔান ওারড সঢসন মাসনয়ে সনয়ঢ ঘান এঝা  এওটি তনসঢও
সবপসত্তর ঈোরড।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  II.

ক্ষনক্ষদিষ্ট ক্ররাগ বাবা-মা ক্রথয়ক বাচ্চায়দর ময়ধ্য আয় এবং তাই স্বাস্থয ম্পক্ষকিত দােিয়ণ বংলগত
ইক্ষতা গুরুত্বপূণি।

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
নীয়ঘর কওানটি বীমা কওাম্পানী দ্বারা োেিড ঘসরত্র ূসঘঢ ওয়র?
I.
II.
III.
IV.

োসব প্রসক্রো
ছুাঁ সওর িডয়যাকেঢা সির
পডে নওলা ওরার িপসঢ
িায়ওর য়ঙ্গ ম্পওস পসরঘাও

প্রশ্ন 2
সনয়ঘর কওানটি োেিডওারীর সোন্ত নে?
I.

প্রসডঢ ায়র ছুাঁ সও িড
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II. সনম্নাসভমুঔী ছুাঁ সও
III. ছুাঁ সও মুঢু সব
IV. োসব প্রঢোঔোন
প্রশ্ন 3
সনয়ঘর কওানটি প্রসডঢ বেয়র প্রমাড নে?
I.
II.
III.
IV.

পায়পাঝস
স্কু  ঙা ার লংাপত্র
চন্মপসঞ্জ
চন্ম লংাপত্র

প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢ কওান বিারটি এওচনবেসির বীমায়যাকেঢায়ও কনসঢবাঘওভায়ব প্রভাসবঢ ওরয়ব?
I.
II.
III.
IV.

তেনসন্নন কেৌ ায়না
সনসে পোণস পবেবার
 প্রওৃ সঢ
েীখসূসত্রঢা

প্রশ্ন 5
োেিয়ডর সও পেসঢর িীয়ন এওচন োেিডওারী ব কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ ওারয়ডর চনে
আসঢবাঘও করটিং পয়েন্ট(য়য কওায়না আসঢবাঘও বা নুকূ ওারয়ডর চনে কনসঢবাঘও পয়েন্ট) পসড
ওয়র?
I.
II.
III.
IV.

সোন্তমূও
য়যৌসিও
ংঔোকঢ করটিং
এওও পেয়িপ

প্রশ্ন 6
ছুাঁ সও কিডীসবভাক নুযােী, ___________ কঠিঢ ে ঢায়ের সনয়ে যায়ের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর মৃঢুোরডী প্রওাসলঢ ািারড চীবন নুরূপ।
I.
II.
III.
IV.

ািারড চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
ািারয়ডর কঘয়ে সনম্ন চীবন
িীডঢর চীবন

প্রশ্ন 7
ম্রুঢা কভস বঢী। ক ঝামস বীমা ওভায়রর চনে অয়বেন ওয়র। নীয়ঘর সবওয়ল্পর কওানটি এওচন
োেিডওারীর ওায়ঙ বয়ঘয়ে ভা সবওল্প য়ব ম্রুঢায়ও বীমা প্রস্তাব কেোর চনে? ঠিও
সবওল্পটি ঘেন ওরুন।
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I.
II.
III.
IV.

ািারড ায়র িড
সঢসরি সপ্রসমোয়ম িড
প্রস্তাব প্রঢোঔোন
ীমাবে িারা য়ঙ্গ িড

প্রশ্ন 8
সনয়ঘর কওান বীমা প্রস্তাবটি স্বাি পরীিা বেঢীঢ োেিয়ডর িীয়ন কযাকেঢা াভ ওয়র?
I. সবঢা, বে ২৬ বঙর, ফ্টেোর আসন্চসনোর সয়য়ব অআটি কওাম্পাসনয়ঢ ঘাওসর ওয়র
II. ময়ল, বে ৫০ বঙর ওো ঔসনয়ঢ ওাচ ওয়র
III. ঢীল, বে ২৮ বঙৎ, বোয়ে ওমসরঢ এবং ১ কওাটি ঝাওা বীমা ওভায়রর চনে অয়বেন
ওয়রয়ঙ
IV. প্রবীন, বে ৩০ বঙর, সটপাঝসয়মন্টার কিায়র ওাচ ওয়র এবং ১০ বঙর কমোয়ে এওটি কমোসে
বীমা পসরওল্পনা চনে অয়বেন ওয়রয়ঙ
প্রশ্ন 9
সলনা টােয়বটি ঢীব্র করায়ক ভু কয়ঙন। সঢসন এওটি বীমা পসরওল্পনার চনে অয়বেন ওয়রয়ঙন।
এয়িয়ত্র োেিডওারী __________ বেবার ওরয়বন োেিয়ডর চনে। বয়ঘয়ে ঠিও সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I. সোন্তমূও পেসঢ
II. ংঔোকঢ পেসঢ
III. ঈপয়রর কযয়ওায়না এওটি পেসঢ কযয়ঢু োয়্গ্িয়ডর চনে টােয়বটিয়র মঢ ুিঢা
ভূ সমওা চসন ওয়র না
IV. ঈপয়রাি কওায়না পেসঢআ নে ওারড টাোয়বটি কিয়ত্র রাসর বাসঢ ওরা ে

প্রিান

প্রশ্ন 10
য়ন্তা ঝামস বীমা পসসর চনে অয়বেন ওয়রয়ঙ। ঢার মৃঢুোর ািারড চীবয়নর কণয়ও সবয়লভায়ব
ওম ঢাআ ঢায়ও ওম সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে। ছুাঁ সও কিডীসবভায়ক, য়ন্তা__________িীয়ন
কিডীওৃ ঢ য়বন।
I.
II.
III.
IV.

ািারড চীবন
পঙন্নআ ছুাঁ সও
সনওৃ ি মায়নর চীবন
িীডঢর চীবন

আত্ম-পরীিণ প্রয়শ্নর উির
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  II.
োেিডওারী িডয়যাকেঢা ছুাঁ সও সোন্ত কনন।
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উির 2
ঠিও সবওল্পটি  IV.
োসব প্রঢোর োেিডওারীর সোন্ত নে।

উির 3
ঠিও সবওল্পটি  III.
চন্মপসঞ্জ প্রসডঢ বে প্রমাড নে।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  II.
সনসে পোণস পবেবার বিারটি এওচনবেসির বীমায়যাকেঢায়ও কনসঢবাঘওভায়ব প্রভাসবঢ ওরয়ব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  III.
োেিয়ডর ংঔোকঢ পেসঢর িীয়ন এওচন োেিডওারী ব কনসঢবাঘও বা প্রসঢকূ ওারয়ডর
চনে আসঢবাঘও করটিং পয়েন্ট(য়য কওায়না আসঢবাঘও বা নুকূ ওারয়ডর চনে কনসঢবাঘও পয়েন্ট)
পসড ওয়র।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  I.
ছুাঁ সও কিডীসবভাক নুযােী,
ািারড চীবন কঠিঢ ে ঢায়ের সনয়ে যায়ের প্রঢোসলঢ মৃঢুোর
মৃঢুে-ারডী প্রওাসলঢ ািারড চীবন নুরূপ।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  IV.
ম্রুঢা কভস বঢী ঢা সবয়বঘনা ওয়র বয়ঘয়ে ভা কয সবওল্পটি োেিডওারী ম্রুঢায়ও বীমা কেোর
মে বাঙাআ ওয়র কটি  ীমাবে িারা। এআ ীমাবে িারাটি কভস িারড ংক্রান্ত সঢন মায়র
ময়িে মৃঢুের চনে বীমা পসরয়লাি ীসমঢ ওয়র।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  II.
ময়লর বীমা প্রস্তাবটি স্বািে পরীিা বেঢীঢ োেিয়ডর কযাকেঢা াভ ওয়র না ওারড ঢার বে
কবলী (৫০ঈেস ) এবং ঢার কপলা নোনে কপলা ফ্টেোর, বোে ংিা আঢোসের ঢু নাে য়নও
ছুাঁ সওপূডস।
উির 9
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ঠিও সবওল্পটি  I.
যঔন সলনা, সযসন ঢীব্র টাোয়বটিয় ভু কয়ঙন, কআ পসরসিসঢয়ঢ োেিডওারী োেিয়ডর সোন্তমূও
পেসঢ বেবার ওয়র।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  II.
ছুাঁ সও কিডীসবভায়ক, য়ন্তা পঙন্নআ ছুাঁ সওয়ঢ কিডীবে য়বন।
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16
জীবন ক্ষবমা পক্ষক্ষ অধ্ীয়ন পক্ষরয়লাধ্
অধ্যাে ভূক্ষমকা
এআ িোয়ে োসব িারডা এবং োসব সওভায়ব সনডীঢ ে ঢা বোঔো
োসব িরয়নর বোঔো কল পযসন্ত অপসন এওটি মৃঢুে কিয়ত্র োসব
বীমাওারী দ্বারা ুসবিায়ভাকীয়ও ুরিার (সবঢওস নীে িারা এবং
ুরিা) চনে, িরা যাে বীমাওৃ ঢ দ্বারা কওায়না ঢণে ঘাপা রাঔা ে
ক্ষলিয়ণর ফাফ
A. োসবর প্রওার এবং োসবর প্রসক্রো
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ওরা য়েয়ঙ। ঢারপর িোেটি
চনে ফমস চমা সেয়ঢ য়ব 
পসসিারওয়ের স্বাণস সনেন্ত্রয়ডর
সন।

A. দাক্ষবর প্রকার এবং দাক্ষবর প্রক্ষেো
1. দাক্ষবর ধ্ারণা
এওটি বীমা কওাম্পানীর বাস্তব পরীিা এবং সবমা পসস যঔন পসস োসবয়ঢ পসরডঢ ে। চীবন
বীমার ঠিও মূে োসব সনষ্পসত্ত এবং ুসবিা পসরয়লায়ির মািেয়ম কডে ওরা ে।
ংজ্ঞা

দাক্ষব  একট চাক্ষদা ক্রযট বীমাকারী একট চু ক্ষিয়ত উয়েক্ষখত ভা প্রক্ষতশ্রুক্ষত করয়বন।
চীবন বীমা ঘু সির িীয়ন োসব বীমা ঘু সি অঢাে এও ণবা সিও খঝনা দ্বারা অয়া ন ৃসি
ওয়র। কযঔায়ন সওঙু োসবয়ঢ ঘু সি বা ণায়ও, নেয়ের কিয়ত্র ঘু সি মাপ্ত য়ে যাে।
ক্ররখাক্ষচত্র 1 : ঝুঁু ক্ষক ঘটনা এবং দাক্ষব

োসব েু-প্রওায়রর য়ঢ পায়র:
i. চীবেলাে প্রেত্ত োসব এমনসও যঔন বীমাওৃ ঢ কবাঁয়ঘ ণায়ওন
ii. মৃঢুের কিয়ত্র োসব

ক্ররখাক্ষচত্র 2 : দাক্ষবর প্রকার

কযঔান বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে পর মৃতুযর ক্রিয়ত্র দাক্ষব ঈদ্ভু ঢ ে, জীবেলাে দাক্ষব এও বা এওাসিও
খঝনার ওরয়ড য়ঢ পায়র।
উদারণ
চীবেলাে োসবর ূত্রপাঢ ওরা খঝনার ঈোরড:
i. পসসর পূরড;
ii. ঝাওা-কফরঢ পসসর গুরুত্বপূডস পযসায়ে কপৌাঁঙায়নার পর প্রয়েে সওসস্ত;
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iii. পসসর রাআটার ুসবিাে গুরুঢর ুিঢা ওভার ওরা ে;
iv. পসসিারী বা স্বত্বসনয়োকী দ্বারা পসস মপসড;

2. দাক্ষবর ঘটনা ঘয়টয়ছ ক্ষকনা তা ক্ষনণি ে
i.

জীবেলাে দাক্ষব পসরয়লায়ির চনে, সবমাওারীয়ও নীসঢ সনিসাসরঢ লঢস নুযােী খঝনা কয
খয়ঝয়ঙ ঢা সনরূপড ওরয়ঢ য়ব।

ii. পক্ষরপূরণ দাক্ষব এবং টাকা ক্ষফরত ক্ষকক্ষস্ত দাক্ষব য়চ প্রসঢসষ্ঠঢ ে কযয়ঢু ঢারা ঘু সি শুরুয়ঢ
সনিসাসরঢ ঢাসরঔগুস ঈপর সভসত্ত ওয়র ওরা ে।
ঈোরডস্বরূপ, কমোেপূসঢস র ঢাসরঔ এবং ঢাসরঔগুস যঔন চীবেলার োসব সওসস্ত ঝাওা
কফরঢ পসসর িীয়ন কেো য়ঢ পায়র পসরষ্কারভায়ব ঘু সি প্রস্তুসঢর মে পসরওল্পনা ওরা
ে।
iii. প্রঢেপসড মূে পসরয়লাি নোনে োসব পসরয়লাি কণয়ও সভন্ন। নোনে োসবর মঢ নে, এঔায়ন
খঝনা পসসিারও বা স্বত্বসনয়োকীর পসস প্রঢোর এবং ঘু সির িীয়ন ঢার যা বাসও
অয়ঙ কআ সোন্ত ূত্রপাঢ ে। মপসড পসরয়লাি ািারডঢ ওা প্রঢোায়রর চনে লাসস্ত
চস ঢ এবং ম্পূডস োসব প্রোন ওরা য় যা কেো ঢ ঢার কণয়ও ওম য়ব।
iv. গুরুতর অুস্থতার চনে োসব সনরূপন ওরা ে স্বািে ম্পসওস ঢ এবং পসসিাসরর ঢার
োসব মণসয়ন প্রেত্ত নোনে সরয়পায়ঝসর ঈপর সনভস র ওয়র।
এআ পসসর কিয়ত্র চটিঢা কেঔা কেে কযটিয়ঢ গুরুঢর ুিঢা োসব রাআটার অয়ঙ এবং
এআ িরয়নর পসস সনিসাসরঢ য়েয়ঙ। গুরুঢর ুিঢা ুসবিার ঈয়েলে  পসসিারীয়ও
ুিঢার খঝনাে ঢার ঔরঘ বন ওরার চনে িম। যসে এআ পসস সনিসাসরঢ ওরা ে,
ব ুসবিা স্বত্বসনয়োকীয়ও প্রয়েে য়ব। এটি অআনঢ ঠিও য়, এটি ঈয়েয়লে ঈয়েলে পূরড
য়ঢ পায়র না। এআ িরয়নর পসরসিসঢ এ ায়নার চনে এটি গুরুত্বপূডস কয পসসিারীয়ও সবস্তৃ ঢ
ুসবিা ম্পয়ওস সলসিঢ ওরা কযগুয়া ঢারা সনযুি ওরয়ঢ পায়র, লতিাধ্ীন ক্ষনয়োয়গর
মািেয়ম।
পূণিতা বা মৃতুয ক্রিয়ত্র দাক্ষব বা মপসড বীমা ঘু সির ওভার বান ওরা ে এবং অর কওায়না
বীমা ওভার পাো যায়ব না। এটি অয় োসব কেো ে সওনা বা না সনসবসয়লয়। োসবর পসরয়লািয়নর চনে ঘু সির িীয়ন ওভার বায়র অো কেে না।
3. দাক্ষবর প্রকার
সনম্নসসঔঢ পসরয়লাি পসস কমোে ময়ে খঝয়ঢ পায়র:
a) জীবেলাে ুক্ষবধ্া পক্ষরয়লাধ্
বীমাওারী দ্বারা বীমাওৃ ঢয়ও সনসেস ি ময়ে পসস কমোয়ে পযসাবৃত্ত ওরা ে। প্রসঢটি চীবেলা
ুসবিা সওসস্ত
কেোর পয়র কপয়ময়ন্টর ঢোেয়নর পর পসসিারওয়ও পসস বি সফসরয়ে
কেো ে ।
b) পক্ষক্ষ মপি ণ
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পসসিারও ঢার পসস ওায় বে ওরার মনসির ওরয়ঢ পায়রন। এটি পসস ঘু সির এওটি
কস্বচ্ছামূও মাপ্ত ে এওটি পসস শুিুমাত্র পসরয়লাসিঢ মূে চসয়নর পর অত্মমপসড ওরা
কযয়ঢ পায়র বীমাওৃ ঢয়ও কয ঝাওা পসরয়লাি ওরা ে কটি মপি ণ মূয কযটি ািারডঢ প্রেত্ত
সপ্রসমোয়মর এওটি লঢাংল। এটি বয়ঘয়ে ওম মপসড মূে (সচএসভ), সওন্তু বীমাওৃ ঢয়ও
পসরয়লাসিঢ অ মপসড মূে সচএসভ কণয়ও কবলী।
c) রাইডার ুক্ষবধ্া
সবসি এবং লঢস াবী নুযােী সনসেস ি খঝনার পসরয়প্রসিয়ঢ বীমা কওাম্পানী দ্বারা রাআটায়রর িীয়ন
কপয়মন্ট কেো ে।
গুরুতর অুস্থতা রাইডায়রর িীয়ন, এওটি গুরুঢর ুিঢা সনডসয়ে ঝামস নুযােী এওটি
সনসেস ি মূে কেো ে। বীমা কওাম্পানী দ্বারা সনসেস ি গুরুঢর ুিঢার ঢাসওা ময়িে
ুিঢাটি ওভার ওরা ঈসঘঢ।
াপাতায় যত্ন রাইডার নুযােী, সবমাওারী বীমাওৃ ঢ াপাঢায় ভসঢস র খঝনাে সঘসওৎা
ঔরঘ বন ওয়র, এটি সবসি এবং লঢস ায়পয়ি
রাআটার কপয়মন্ট পসরয়লায়ির পর পসস ঘু িু বা ণায়ও।
বীমাঘু সিয়ঢ ঈয়েসঔঢ পসস কমোে কলয় সনম্নসসঔঢ োসব পসরয়লাি ওরা ে।
d) ম্পূণিতা দাক্ষব
এআ িরয়নর োসবয়ঢ, বীমাওারী বীমাওৃ ঢয়ও কমোে কলয় এওটি সনসেস ি ণস প্রোয়নর প্রসঢশ্রুসঢ
কেে, যসে বীমাওারী পসরওল্পনা কল ো পযসন্ত চীব্ঢ ণায়ওন। এটি ম্পূণিতা দাক্ষব সয়য়ব
পসরসঘঢ।
i.

অংলিণকারী পক্ষরকল্পনা: ম্পূডসঢা োসবয়ঢ পসরয়লাসিঢ মূে, যসে ংলিন ওয়র, অেস্ত
ণস  ঞ্চঢ কবানা বাসও য়ণসর কযমন -পসরয়লাসিঢ প্রসমোম এবং পসস কান এবং
ঢার ঈপর ুয়ের কঘয়ে ওম।

ii. ক্ষপ্রক্ষমোম ক্ষফরত (আরক্ষপ) পক্ষরকল্পনা: সওঙু কিয়ত্র কমোে ময়ে পসরয়লাসিঢ প্রসমোম
পসস ম্পূডস বার পর সফরঢ কেো ে।
iii. ইউক্ষনট ক্ষঙ্কড ইনুয়রন্প প্লান (ইক্ষপ): আঈসয়পর কিয়ত্র, বীমাওারী পুাঁসচ মূে ম্পূডসঢা
োসব সয়য়ব পসরয়লাি ওয়রন।
iv. Money-back Planটাকা ক্ষফরত পক্ষরকল্পনা: ঝাওা সফরঢ পসসয়ঢ বীমাওারী পসস
কমোয়ে চীবেলা ুসবিা করয়ঔ ম্পূডসঢা োসব পসরয়লাি ওয়রন।
োসব পসরয়লায়ির পর বীমা ঘু সি িসকঢ ওরা ে।
e) মৃতুযর দাক্ষব
যসে বীমাওৃ ঢ খঝনাক্রয়ম বা নে ভায়ব ঢার পসসর কমোে কলয়র অয়ক মারা যান,
বীমাওারী সঞ্চঢ কবানা, যসে ণায়ও  অেস্ত ণস কেন, যণাক্রয়ম ওম পসরয়লাসিঢ ণস
কযমন বাসও ণাওা পসস ঊড এবং ুে সপ্রসমোম। এটি মৃতুয ক্রিয়ত্র ুক্ষবধ্া, কযটি ময়নানীঢ
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বা স্বত্বসনয়োকী বা অআনঢ যা পসরসিসঢ ণাওয়ব ঢায়ও পসরয়লাি ওরা ে।
মৃঢুের ফয় ঘু সি মাপ্তয়ও ূসঘঢ ওয়র।

মৃঢুে কিয়ত্র োসব

মৃঢুে কিয়ত্র োসব েয়ঢা:
 লীঘ্র (সঢন বঙয়রর ওম পসস মেওা) বা
 সবম্ব (সঢন বঙয়রর কবলী)
ময়নানীঢ বেসি বা স্বত্বসনয়োকী বা অআনকঢ ঈত্তরাসিওারীয়ও বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের ওারড, ঢাসরঔ
এবং মৃঢুের চােকা বকঢ ওরয়ঢ য়ব।

i.

মৃতুযর জনয দাক্ষবর ক্রিয়ত্র উপস্থাক্ষপত ফমি

সনম্নসসঔঢ ফমস োসব প্রসক্রোওরয়ডর ুসবিায়ণস য়ঙ্গ সবমা ুসবিায়ভাকীয়ও চমা সেয়ঢ য়ব:
 স্বত্বসনয়োকীর দ্বারা োসব ফমস
 ওবর বা লবো াটিসসফয়ওঝ
 সঘসওৎািীন সঘসওৎয়ওর লংাপত্র
 াপাঢায়র লংাপত্র
 সনয়োকওঢস ার লংাপত্র
 েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিয়ত্র প্রয়োচন ে, প্রণম ঢণে প্রসঢয়বেন (এফঅআঅর), ঢো
প্রসঢয়বেন, মেনাঢেন্ত প্রসঢয়বেন, সন্তম প্রসঢয়বেয়নর মঢ পুসল প্রসঢয়বেয়নর অোঢ
প্রঢোসেঢ প্রসঢসসপ।
 কপৌরভা ওঢৃ পি আঢোসঢ দ্বারা প্রেত্ত মৃঢুে লংাপত্র মৃঢুের প্রমান সয়য়ব
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ক্ররখাক্ষচত্র 3 : মৃতুয ক্রিয়ত্র দাক্ষবর জনয উপস্থাক্ষপত ফমি

ii. মৃতুযর দাক্ষব অস্বীকৃক্ষত
মৃঢুে োসব পসরয়লাি বা স্বীওৃ ঢ য়ঢ পায়র। োসব প্রসক্রোওরয়ডর মে, যসে সবমাওারী নাি
ওয়রন কয ঈপিাপও কওান ভু  সববৃসঢ তঢসর ওয়রয়ঙন বা পসস প্রাসঙ্গও বস্তুকঢ খঝনা ঘাপা
করয়ঔয়ঙন, কয়িয়ত্র ঘু সি ওাযসওর য়ে যায়ব। পসসর িীয়ন ব ুসবিা বায়চোপ্ত ওরা য়ব।
iii. অনুয়েদ 45: অক্ষবতকিনীে ধ্ারা
ঢয়ব এআ লাসস্ত বীমা অআন, ১৯৩৮- এর অনুয়েদ ৪৫-এর সনেমািীন।
গুরুত্বপূণি
অনুয়েদ 45 ক্ষববৃত কয়র:
কওায়না চীবন বীমা কয ঢাসরয়ঔ এটি শুরু োর েু বঙর পর কমোে কলয়র পর বীমাওারী
দ্বারা কয পঝভূ সময়ঢ প্রস্তাব তঢরী ওরা য়েয়ঙ ক ম্পসওস প্রশ্ন ঈিাপন ওয়রন বা স্বাি
পরীিডওারী সফায়রর প্রসঢয়বেন, বা সবঘারও, বা বীমাওৃ য়ঢর বেু , বা কওায়না নসণ যা
পসস প্রঘয়নর সেয়ও সনয়ে যাে, ঢা ভু  বা ঢে সঙ, বীমাওারী না কেঔায়না পযসন্ত এআ
িরয়নর সববৃসঢয়ঢ গুরুত্বপূডস সবে বা প্রওাসলঢ ঢে কযগুয়া প্রওাল ওরা গুরুত্বপূডস এবং
পসসিারী দ্বারা এটি প্রঢারডার চনে
তঢরী ওরা য়েয়ঙ এবং সববৃসঢ তঢরী ওরার মে
পসসিারী চানয়ঢন কয এটি সমণো বা এটি এওটি প্রওাসলঢ ঢে কযটি প্রওাল ওরা
গুরুত্বপূডস।
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বযাখযা:
যসে এওচন পসসিারী পসস প্রোয়নর ২ বঙর পযসন্ত কয কওায়না মে গুরুত্বপূডস খঝনা
প্রওাসলঢ রায়ঔন, বীমাওারী দ্বারা স্বীওৃ ঢ ম্পন্ন য়ঢ পায়র যসে প্রস্তাসবঢ গুরুত্বপূডস খঝনা
সমণো ে।
২ - বঙর িায়ওর চনে য়পিা এবং য়িের মে। এআ ময়ের পর, বীমাওারীয়ও প্রমাড
ওরয়ঢ য়ব কয পসসিারী এওটি প্রঢারডামূও সববৃসঢ সেয়েয়ঙন এবং গুরুত্বপূডস খঝনা
প্রওাসলঢ করয়ঔয়ঙন এবং সঢসন চানয়ঢন কয প্রেত্ত সববৃসঢটি সমণো। শুিু প্রমাড পাোর পর ২
বঙর ময়ের পয়র এওটি পসস পসরঢোক ওরয়ঢ পায়রন।
iv. মৃতুয অনুমান
ওঔন ওঔন এওচন বেসির সে ম্পয়ওস কওায়না ঢণে না পাোে ঢায়ও সনরুসেি বয়
সরয়পাঝস ওরা ে। এআ কিয়ত্র াঢ বঙর ঢার কঔাচাঁ না কপয় ভারঢীে প্রমাড অআন মৃঢুে
নুমায়নর বেবিা কনে। যসে ময়নানীঢ বা ঈত্তরাসিওারীরা োসব ওয়র কয বীমাওৃ ঢ সনয়ঔাাঁচ
এবং বলেআ মৃঢ বয় কডে ওরয়ঢ য়ব, বীমাওারী অোয়ঢর সটসক্রর চনে কচার ওয়রন।
এটি প্রয়োচনীে কয অোঢ মৃঢুে নুমায়নর টসক্র না কেো পযসন্ত প্রসমোম পসরয়লাি
ওরয়ঢ য়ব। বীমাওারী েয়ঢ ঙায় র সবে সয়য়ব াঢ বঙয়রর সপ্রসমোম পসরঢোক ওরয়ঢ
পায়রন।

4. জীবন বীমা পক্ষক্ষর ম্পয়কি দাক্ষব পদ্ধক্ষত
অআঅরসটএ (পসসিারীর স্বায়ণসর

ুরিা) অআন, ২০০২ সনম্নসসঔঢ ঈপব্ধ ওয়র:

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

এওটি চীবন বীমা পসস ািারডঢ োসবোয়রর োসব মণসয়ন যা যা প্রাথক্ষমক নক্ষথ চমা
ওরার প্রয়োচন ঢা সববৃঢ ওয়র।

ii. চীবন বীমা কওাম্পাসন োসব িয়ডর পর অক্ষবয়ে দাক্ষব প্রক্ষেোভুি ওয়রন। যসে কওান
প্রয়শ্নর বা সঢসরি নসণর প্রয়োচন ে যঢঝা ্ভকব, দাক্ষব প্রাক্ষপ্তর 15 ক্ষদয়নর ময়ধ্য,
এওবায়র এবং অংসলও ভায়ব নে, ঈিাসপঢ য়ব।
iii. মস্ত প্রাসঙ্গও ওাকচপত্র এবং বোঔো প্রাসপ্ত ঢাসরয়ঔর ৩০ ক্ষদয়নর ময়ধ্য বীমা পসসর
পূরড ওরা য়ব বা প্রাসঙ্গও ওারয়ড প্রসঢয়রাি ওরা য়ব। যাআয়াও, কযঔায়ন
পসরসিসঢয়ঢ বীমা কওাম্পাসনর ময়ঢ এওটি ঢেন্ত পয়রাোনা কেো য়েয়ঙ, কঔায়ন এঝা
এবং যঢ লীঘ্র ্ভকব ঢেন্ত ম্পন্ন ওরা য়ব। কযঔায়ন বীমা কওাম্পাসনর ময়ঢ এওটি
পসরসিসঢয়ঢ এওটি ঢেন্ত পয়রাোনা চরুরী, এআ িরয়নর ঢেন্ত শুরু এবং যঢ লীঘ্র
ম্পন্ন ওরয়ঢ য়ব, কযয়ওায়না কিয়ত্র োসব প্রোয়নর ৬ মা কবলী নে।

োসব
োসব
শুরু
োসব
্ভকব

iv. অআয়নর ৪৭ নুয়চ্ছে নুযােী, কযঔায়ন োবী পসরয়লায়ির চনে তঢরী সওন্তু প্রেত্ত বেসির
ঠিও নািওরয়ডর ভায়ব পসরয়লাি ওরা যায়চ্ছ না, চীবন বীমাওারী প্রেত্ত বেসির
ুসবিায়ণস পসরমাডটি করয়ঔ সেয়ঢ পায়রন এবং এআ িরয়নর পসরমাড সনিসাসরঢ বোয়ের কসভং
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োওাঈয়ন্ট প্রয়যাচে ুয়ের ার ঈপাচসন ওরয়ব (মস্ত ওাকচ এবং ঢণে চমা ওরার ৩০
সেন পর ওাযসওরী য়ব)
v. কযঔায়ন াব-করগুয়লন (৪) ঙা া নে কওায়না ওারয়ড বীমাওারী দ্বারা োসব প্রসক্রোর
সবম্ব য়, চীবন বীমা কওাম্পানী দাক্ষব পক্ষরমায়ণর উপর ুদ প্রদান করয়ব ক্রই ায়র ক্রযট
বযায়ঙ্কর ায়রর উপর ২%, অসণসও বঙয়রর শুরুয়ঢ প্রঘসঢ যঔন োসব পযসায়াঘনা ওরা
ে।
5. এয়জয়ের ভূক্ষমকা
এওচন এয়চন্ট ঠিওভায়ব োসব ফমস ভসঢস এবং সবমাওারীর সফয় এআ চমা কেো াায়যে
ময়নানীঢ বেসি / অআনকঢ ঈত্তরাসিওারী বা ুসবিায়ভাকীও যণা্ভকব কবা প্রোন ওরয়ব।
োসেত্ব পায়নর ঙা া , এরওম পসরসিসঢ কণয়ও ঈৎপন্ন ুনায়মর াাযে মৃঢ পসরবার কণয়ও
ভসবেয়ঢ বেবা বা ুপাসরল খঝার চনে এয়চয়ন্টর প্রঘু র ুয়যাক সবেেমান ণায়ও।

অত্ম পরীিা 1
সনয়ম্নাি সববৃসঢর কওানটি োসব িারায়ও বয়ঘয়ে ভা বোঔো ওয়র? বয়ঘয়ে ঈপযুি সবওল্পটি ঘেন
ওরুন।
I.
II.
III.
IV.

োসব
োসব
োসব
োসব






এওটি
এওটি
এওটি
এওটি

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

ারাংল


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



োসব চীবেলাে োসব বা মৃঢুের কিয়ত্র োসব য়ঢ পায়র। কযঔায়ন বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের পর মৃঢুের
কিয়ত্র োসব ঈিাসপঢ ে, চীবেলাে োসব কযয়ওায়না এও বা এওাসিও খঝনাে খঝয়ঢ পায়র।



চীবেলা োসব পসরয়লায়ির চনে, সবমাওারীয়ও সনরূপড ওরয়ঢ য়ব কয পসস সনিসাসরঢ লঢস
নুযােী খঝনাটি খয়ঝয়ঙ।



সনম্নসসঔঢ পসরয়লাি পসস কমোে মে খঝয়ঢ পায়র:








চীবেলাে ুসবিা পসরয়লাি
পসস মপসড
রাআটার ুসবিা
ম্পূডসঢা োসব
মৃঢুের কিয়ত্র োসব

বীমা অআয়নর নুয়চ্ছে ৪৫ (সবঢওস নীে িারা) বীমাওৃ ঢয়ও বীমাওারী দ্বারা োসব প্রঢোঔোন
কণয়ও ুরিা প্রোন ওয়র, এআ লয়ঢস কয বীমাটি েু-বঙর ম্পূডস ওয়রয়ঙ এবং বীমাওৃ ঢ কওায়না
গুরুত্বপূডস ঢণে ককাপন রায়ঔন সন।
258



অআঅরসটএ (পসসিারীর স্বাণস ুরিা) অআন, ২০০২ এর িীয়ন, অআঅরসটএ
ুসবিায়ভাকী োসবর ুরিা / রিার কিয়ত্র প্রসবিান কেে।

বীমাওৃ ঢ বা

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

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
সনয়ঘ সপসসর ঢাসওা কেো । কওান িরয়নর পসসর িীন, োসব পসরয়লাি পযসােক্রসমও
পসরয়লায়ির অওায়র তঢসর ওরা ে ঢা নাি ওরুন?
I.
II.
III.
IV.

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

প্রশ্ন 2
ময়ল গুরুঢর ুিঢা রাআটার  চীবন বীমা পসস সওয়নয়ঙন। সঢসন ওরয়নর ম্পূডস স্বায়ণস
স্বত্বসনয়োক ওয়রয়ঙন। ময়ল াঝস োঝায়ও ভু কয়ঙন এবং গুরুঢর ুিঢা রাআটায়রর িীয়ন ৫০,০০০
ঝাওা োসব ওয়রয়ঙন। এআ কিয়ত্র ওায়ও পসরয়লাি কেো য়ব?
I.
II.
III.
IV.

ময়ল
ওরন
পসরয়লাি মান ভায়ব ময়ল এবং ওরনয়ও ভাক ওয়র কেো য়ব
েুয়ঝার কওায়নাঝাআ নে ওারড ময়ল াঝস োঝায়ও ভু কয়ঙন এবং ওরয়নর স্বায়ণস পসস স্বত্বসনয়োক
ওরা য়েয়ঙ

প্রশ্ন 3
প্রবীয়নর কাস েুখসঝনাে মৃঢুে য়েসঙ। মৃঢুের কিয়ত্র োসবর চনে সনভস রলীরা নসণ ঈপিাপন ওয়র।
সনয়ঘর নসণর কওানটি সঢসরি নসণ সয়য়ব স্বাভাসবও মৃঢুে ঢু নাে েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিয়ত্র চমা
কেো প্রয়োচন।
I.
II.
III.
IV.

ওবর বা লবোয়র লংাপত্র
সঘসওৎািীন সঘসওৎয়ওর লংাপত্র
সনয়োকওঢস ার লংাপত্র
নুোন প্রসঢয়বেন
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প্রশ্ন 4
নীয়ঘর মৃঢুের কিয়ত্র োসব কিয়ত্র কওানটি প্রাণসমও মৃঢুে কিয়ত্র োসব সায়ব কডে ওরা য়ব?
I.
II.
III.
IV.

পসস
পসস
পসস
পসস

ময়ের
ময়ের
ময়ের
ময়ের

সঢন বঙয়রর ময়িে যসে বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে ে
পাাঁঘ বঙয়রর ময়িে যসে বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে ে
াঢ বঙয়রর ময়িে বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে ে
েল বঙয়রর ময়িে বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুে ে

প্রশ্ন 5
নীয়ঘ কেো চীবেলার োসব ূত্রপাঢ বার সওঙু খঝনা। নীয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও নে?
I.
II.
III.
IV.

োসব ঝামস বীমা পসসর ম্পূডসঢাে পসরয়লাসিঢ য়েয়ঙ
ঝাওা-সফরঢ পসসর গুরুত্বপূডস পযসায়ে কপৌাঁঙায়নার পর প্রয়েে সওসস্ত
পসসয়ঢ রাআটার ুসবিা য়য়ব গুরুঢর ুিঢাে োসব পসরয়লাি ওরা ে
পসসিারী দ্বারা প্রঢোপসড মূে কমোসে পসস প্রঢোপসয়ডর পর পসরয়লাি ওরা ে

প্রশ্ন 6
ঝাওা-সফরঢ পসসয়ঢ পসরয়লাি ওরা ে গুরুত্বপূডস পযসাে কিডীবে ওরা য়ব কওান িরয়নর োসবর
িীয়ন?
I.
II.
III.
IV.

মৃঢুের কিয়ত্র োসব
ম্পূডসঢা োসব
চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব
প্রঢোপসড োসব

প্রশ্ন 7
লের ১০ বঙয়রর আঈসনঝ সেট আনুয়রন্স পসরওল্পনা কওয়ন। যসে ক পসস ম্পূডসঢাে মারা যাে
সনয়ঘর কওানটি পসরয়লাি ওরা য়ব?
I.
II.
III.
IV.

অেস্ত ওম মূে বা পুাঁসচ মূে
অেস্ত কবলী মূে বা পুাঁসচ মূে
বোয়ের কসচ্ছঢ সঞ্চয়ের কঘয়ে ২% কবলী ুে সপ্রসমোম পসরয়লাি ওরা য়ব
প্রঢোপসড মূে

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

সবম্ব) ঈপর সভসত্ত ওয়র, সবমটি বাঙাআ ওরুন?

রমো ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রয়ের ৬ মা পর মারা যাে
ময়নাচ ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রয়ের কে বঙর পর মারা যাে
কটসভট ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রয়ের অ াআ বঙর পর মারা যাে
প্রবীন ঝামস বীমা পসরওল্পনা ক্রয়ের ায় পাাঁঘ বঙর পর মারা যাে
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প্রশ্ন 9
বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের খঝনাে ব সনভস রলীয়ও ািারড মৃা্ঢুের কিয়ত্র োসবর চনে সনয়ঘর ঢাসওাভু ি
ঢণে চমা ওরয়ঢ য়ব। সবমটি বাঙাআ ওরুন কযটি েুখসঝনাে মৃঢুের চনে সঢসরিভায়ব চমা ওরা
প্রয়োচন।
I.
II.
III.
IV.

ঢেন্ত প্রসঢয়বেন
োসব ফমস
ওবর বা লবোয়র লংাপত্র
াপাঢায়র লংাপত্র

প্রশ্ন 10
অআঅরসটএ (পসসিারয়ওর স্বাণস ুরিা) অআন, ২০০২ নুযােী, চীবন বীমা পসসর িীয়ন
োসব পসরয়লাি বা প্রসঢয়রাি ওরা য়ব, মস্ত েরওারী ওাকচ প্রাসপ্ত এবং প্রয়োচনীে বোঔোর
ঢাসরয়ঔর ৩০ সেয়নর ময়িে।
I.
II.
III.
IV.

৭সেন
১৫ সেন
৩০ সেন
৪৫ সেন

আত্ম-পরীিণ প্রশ্নাবী
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  I.
ঝাওা-কফরঢ পসসর কিয়ত্র পসরয়লাি পযসােক্রসমও পসরয়লাি অওায়র তঢসর ওরা ে।
উির 2
ঠিও সবওল্পটি  II.
এআ কিয়ত্র পুয়রা ৫০,০০০ ঝাওা ওরনয়ও কেো য়ব ওারড ম্পূডস সভসত্তয়ঢ ওরয়নর স্বায়ণস স্বত্বসনয়োক
ওরা য়েয়ঙ।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  IV.
স্বাভাসবও মৃঢুে বা েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিয়ত্র স্বত্বসনয়োকীর দ্বারা োসব ফমস, ওবর বা লবোয়র
লংাপত্র, সঘসওৎািীন সঘসওৎয়ওর লংাপত্র, াপাঢা লংাপত্র, সনয়োকওঢস ার লংাপত্র আঢোসে
নসণ চমা ওরা প্রয়োচন।
প্রণম ঢণে প্রসঢয়বেন (এফঅআঅর), ঢেন্ত প্রসঢয়বেন,য কপাি-ময়ঝসম প্রসঢয়বেন, সন্তম প্রসঢয়বেন
আঢোসে সঢসরি নসণ স্বাভাসবও মৃঢুের ঢু নাে েূখসঝনাচসনঢ মৃঢুের কিয়ত্র প্রোন ওরা ে।
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উির 4
ঠিও সবওল্পটি  I.
যসে বীমাওৃ ঢ পসস কমোয়ের সঢন বঙয়রর ময়িে মারা যাে ঢায় মৃঢুের কিয়ত্র োসব মৃঢুের কিয়ত্র
লীঘ্র োসব সয়য়ব অঘরড ওরা য়ব।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  I.
সবওল্প ও-টি ঠিও নে। ঝামস বীমা পসসর ম্পূডসঢাে কওায়না োসব পসরয়লাি ওরা ে না।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  III.
ঝাওা-সফরঢ পসসয়ঢ গুরুত্বপূডস পযসায়ে কপৌাঁঙায়নার পর পসরয়লািয়ও চীবেলাে পযসােবৃত্ত োসব িীয়ন
কিডীবে ওরা যাে।
উির 7
ঠিও সবওল্পটি  II.
যসে লের আঈসপ পসসর ম্পূডসঢার অয়ক মারা যাে, অেস্ত পসরমায়ডর কবলী বা পুাঁসচ মূে
পসরয়লাি ওরা য়ব।
উির 8
ঠিও সবওল্পটি  IV.
সবওল্প খ  দ্ভু ঢ বাঙাআ ওারড এটি সবম্ব োসব সয়য়ব িাে য়ব। সবওল্প ও, ঔ এবং ক লীঘ্র
োসব সয়য়ব িাে য়ব।
উির 9
ঠিও সবওল্পটি  I.
ঢেন্ত প্রসঢয়বেন েুখসঝনাে মৃঢুের চনে সঢসরি ভায়ব চমা ওরা প্রয়োচন। নোনে নসণ কযমন
োসব ফমস, ওবর বা লবোয়র লংাপত্র, াপাঢা লংাপত্র বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের খঝনাে ব
সনভস রলাীয়ও চমা ওরয়ঢ য়ব।
উির 10
ঠিও সবওল্পটি  III.

আইআরক্ষডএ (পক্ষক্ষধ্ারয়কর স্বাথি ুরিা) আইন, ২০০২ অনুযােী, জীবন বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীয়ন
দাক্ষব পক্ষরয়লাধ্ বা প্রক্ষতয়রাধ্ করা য়ব, মস্ত দরকারী কাগজ প্রাক্ষপ্ত এবং প্রয়োজনীে বযাখযার
তাক্ষরয়খর ৩০ ক্ষদয়নর ময়ধ্য।
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অধ্যাে 3
স্বাস্থয বীমা
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অধ্যাে 17
স্বািে বীমার ভূ সমওা
িোয়ের ভূ সমওা
যঢ মে যায়চ্ছ বীমার ওীভায়ব সববঢস ন য়চ্ছ কআ ম্পয়ওস এআ িোয়ে অপনায়ও বা য়ব। স্বািে
পসরয়বা ওী, স্বািে পসরয়বার স্তর  স্বািে পসরয়বার িরন ম্পয়ওস  অপনায়ও বুসছয়ে কেো
য়ব। ভারয়ঢর স্বািে পসরয়বা বেবিা  কওান কওান সবেগুস ঢায়ও প্রভাসবঢ ওয়র ক ম্পয়ওস
অপসন চানয়ঢ পারয়বন। পসরয়লয়, এআ িোয়ে অপনায়ও বোঔো ওয়র বুসছয়ে কেয়ব ভারয়ঢ
ওীভায়ব স্বািে বীমা সবওসলঢ য়চ্ছ এবং ভারয়ঢ স্বািে বীমা বাচায়রর সবসভন্ন কওাম্পাসন ম্পয়ওস 
অপনায়ও চানায়না য়ব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.

স্বািে পসরয়বা ওী
স্বািে পসরয়বার স্তর
স্বািে পসরয়বার িরন
ভারয়ঢর স্বািে বেবিাে প্রভাবওারী সবেগুস
স্বািে পসরয়বা-স্বািীনঢার মে কণয়ও িকসঢ
স্বািে বীমার বাচার

এআ িোে প ার পর, অপসন িম য়ব:
1. বীমার ওীভায়ব সবওাল য়চ্ছ, ঢা বুছয়ঢ।
2. স্বািে পসরয়বার িারডা এবং স্বািে পসরয়বার িরন  স্তর বোঔো ওরয়ঢ।
3. ভারয়ঢ স্বািে পসরয়বাে প্রভাবওারী সবেগুস  স্বািীনঢার পর যা িকসঢ য়েয়ঙ ঢা
ঈপসব্ধ ওরয়ঢ।
4. ভারয়ঢ স্বািে বীমার সববঢস ন সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ।
5. ভারয়ঢর স্বািে বীমার বাচার চানয়ঢ।
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A. স্বাস্থয পক্ষরয়বা কী
‘‘স্বািেআ ম্পে’’, এআ ওণা অপনারা শুয়নয়ঙন। সওন্তু ওঔন সও চানার কঘিা ওয়রয়ঙন স্বািে
বয়ঢ বাস্তয়ব ওী কবাছাে? ‘স্বািে’ বা ‘কল্ণ’ লব্দটি এয়য়ঙ ‘কায়েল্ণ’ লব্দ কণয়ও, যার মায়ন
য়া ‘লরীয়রর ুিঢা’।
প্রাঘীন ওায় স্বািেয়ও ‘স্বকীে ঈপার’ বয় সবয়বঘনা ওরা য়ঢা এবং সবো ওরা য়ঢা, ুিঢা
য়া ংসিি বেসির ওৃ ঢ পায়পর ফ। সয়পাক্রোঝ (460 কণয়ও 370 িীি-পূবসাব্দ)-আ প্রণম
ুিঢার কপঙয়নর ওারডগুস াময়ন সনয়ে অয়ন। ঢাাঁর ওণা নুযােী, ুঔ নানা ওারয়ড য়ঢ
পায়র, ঢারয়ঙ্গ পসরয়বল, সনওালী, বেসিকঢ পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নঢা  ঔােোভোয়র ম্পওস
ণাওয়ঢ
পায়র।
সয়পাক্রোঝয়র অয়ক বহু লঢাব্দী িয়রআ ঘাু সঙ ভারঢীে অেুয়বসে বেবিা, অেুয়বসয়ে স্বািেয়ও
ঘারটি ঢর: রি, ুে সপত্ত, ওায়া সপত্ত  কিষ্মার এওঝা ূক্ষ্ম ভারামে সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা
ে এবং ময়ন ওরা ে এআ ঢর পোণসগুসর ময়িে ভারামেীনঢার ওারয়ডআ ুঔ ে। ভারঢীে
সঘসওৎার চনও ুশ্রুয়ঢর চটি য়স্ত্রাপঘায়রর ওৃ সঢত্ব রয়েয়ঙ, কআময়ে পাশ্চায়ঢে এআ য়স্ত্রাপঘায়রর
িারডা এয়ওবায়রআ চানা সঙ।
ময়ের ায়ণ ায়ণ অিুসনও সঘসওৎাসবজ্ঞান এও চটি সবজ্ঞায়ন সববসঢস ঢ য়েয়ঙ এবং অিুসনও
সঘসওৎা কওবমাত্র অর ুিঢার সঘসওৎায়ঢআ কণয়ম না কণয়ও বরং ঢার ময়িে ন্তভুস ি য়েয়ঙ
করাক প্রসঢয়রাি  চীবয়নর মায়নান্নেন। 1948 ায় সবে স্বািে ংিা স্বায়িের কয ংজ্ঞা সেয়েয়ঙ
কঝাআ এওটি বসচনিাে ংজ্ঞা; এয়ঢ বা য়েয়ঙ, ‘‘স্বািে য়া পূডসাঙ্গ লারীসরও, মানসও, 
ামাসচও ওোয়ডর এওটি পসরসিসঢ এবং ঢা সনঙওআ করায়কর নুপসিসঢ নে।’’ এঝাআ িে ওরার
কয অেুয়বসয়ের ময়ঢা ভারঢীে সঘসওৎা বেবিা প্রাঘীন ওা কণয়ওআ স্বায়িের এআ পূডসাঙ্গ রূপয়ওআ
এওত্রীভূ ঢ ওয়রয়ঙ।
ংজ্ঞা
সবে স্বািে ংিা (হু): স্বািে য়া পূডসাঙ্গ লারীসরও, মানসও,  ামাসচও ওোয়ডর এওটি
পসরসিসঢ এবং ঢা সনঙওআ করায়কর নুপসিসঢ নে।
স্বায়স্থযর ক্ষনধ্ি ারক
ািারডভায়ব ময়ন ওরা য়ে ণায়ও সনম্নসসঔঢ সবেগুসআ কওায়না স্বঢন্ত্র বেসির স্বািে সনিসারড ওয়র:
a) াইফোই ংোন্ত ক্ষবে
াআফিাআ ংক্রান্ত সবেগুসর ময়িে কগুসআ পয় যার কবসলরভায়করআ সনেন্ত্রড ণায়ও ংসিি
বেসির ায়ঢ কযমন ীমার ময়িে বোোম ওরা  ঔাোোো, েুসশ্চন্তা েূর ওরা  ুস্বািেওর
সবে পঙন্ন ওরা; এবং িূমপান, মােও কবন, ুরসিঢ কযৌন ম্পওস  শুিু বয় ণাওার
ময়ঢা াআফিাআ (বোোম ঙা া)–এর ময়ঢা কু-ভো  ঔারাপ াআফিাআ কণয়ও ওোন্সার,
এআট, াআপারয়ঝনলন  টাোয়বটিয়র ময়ঢা করায়কর ছুাঁ সও ণায়ও।
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এআ িরয়নর অঘরড সনেন্ত্রড ওরয়ঢ (কযমন মােও কবয়নর চনে চাসমন-য়যাকে ওারাবায়র
েণ্ড সেয়ে, ঢামাওচাঢ পয়ডে ঘ া ায়র ওর ঘাসপয়ে)রওার যসে গুরুত্বপূডস ভূ সমওা কনে,
সওন্তু াআফিাআ ংক্রান্ত সবে কণয়ও অা করাকগুস সনেন্ত্রড ওয়র সোন্তওারী ভূ সমওা পান
ওরা এওচন বেসিকঢ োসেত্বআ।
b) পক্ষরয়বলগত ক্ষবে
স্বায়িের চনে সনরাপে পানীে চ, সনওালী  পুসি য়া ঢেন্ত গুরুত্বপূডস, এগুসর ভায়ব
সবেচুয় আ, সবয়ল ওয়র ঈন্নেনলী কেলগুসয়ঢআ স্বািে ংক্রান্ত গুরুঢর মো তঢসর য়চ্ছ।
আনফ্ল্ুয়েঞ্জা, সঘয়ওন পক্স প্রভৃ সঢর ময়ঢা ংক্রামও বোসি ঙস য়ে পয় পসরষ্কার  পসরচ্ছন্নঢার
ওারয়ড, মোয়সরো  কটঙ্গুর ময়ঢা করাক ঙ াে ঔারাপ সনওালী পসরয়বয়লর চনে, সওঙু করায়কর
ওারড অবার
এয়ওবায়রর পসরয়বলকঢ সবে কযমন, ওারঔানাে ওাচ ওয়রন কয িসমওরা
ঢাাঁয়ের কপলাকঢ ছুাঁ সওর ওারয়ড করায়কর ্ভকাবনা কবসল ণায়ও, কযমন োয়বি তঢসরর
ওারঔানাে ওমসরঢ িসমও। অবারওো ঔসনর িসমওয়ের ণায়ও ফু ফু য়র করাক োর
্ভকাবনা।
c) ক্ষজনগত ক্ষবে
সচয়নর মািেয়ম বাবা-মা’র কণয়ও ন্তানয়ের ময়িে করাক ঘয় কযয়ঢ পায়র। এআ িরয়নর সচনকঢ
ওারড কণয়ও েুসনোচুয়
মানুয়র ময়িে চাসঢ, কভৌয়কাসও বিান  এমনসও ম্প্রোয়ের
সভসত্তয়ঢ সভন্ন সভন্ন করায়কর প্রবনঢা কেঔা যাে।
স্পিঢআ এওঝা কেয়লর ামাসচও  ণসননসঢও কআ কেয়লর মানুয়র স্বায়িের ঈপর সনভস র ওয়র।
এওঝা ুি চনকড শুিুমাত্র ণসননসঢও ওাযসওায়প ঈৎপােনলী িমলসিরআ কযাকান কেে, ঢাআ নে,
ঢাঙা া ভারয়ঢর ময়ঢা ঈন্নেনলী কেয়লর পয়ি কয ব সঢ গুরুত্বপূডস কঢমন মূেবান ম্পে
বাাঁঘাে। এওঝা বেসিকঢ স্তয়র, ুি লরীয়রর ওারডৃ রুটিরুসচর কাওান য়ঢ পায়র, তেনসন্নন
অবসলেও ওাচগুস ওরয়ঢ ুসবিা য়ঢ পায়র এবং মানুয়ও োসরয়দ্রের সেয়ও কঞয় কেে, এমনসও
অত্মঢোর সেয়ও কঞয় কেে।
ঢাআ সবেচুয় আ রওার ঢার কেয়লর মানুয়র ুিঢা  স্বািে পসরয়বাে কবল সওঙু পেয়িপ কনে
এবং এঝাআ সনসশ্চঢ ওয়র যায়ঢ মস্ত নাকসরয়ওর ওায়ঙ স্বািে পসরবায়রর ুয়যাক কপৌাঁঙায়ঢ পায়র  ঢা
নাকায়র ময়িে ণায়ও।
এয়ঢ এওঝাআ প্রশ্ন ঈয়ঞ অয় কয সবসভন্ন পসরসিসঢর চনে সও সভন্ন সভন্ন িরয়নর স্বািে পসরয়বার
প্রয়োচন।
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B. স্বাস্থয পক্ষরয়বার স্তর
স্বািে পসরয়বা অর সওঙু আ নে, এঝা য়া মানুয়র স্বায়ির ঈন্নসঢ, ঢা বচাে রাঔা, ঢায়ঢ নচর
কেো বা কআ স্বায়িের পুনরুোর ওরয়ঢ রওার  সবসভন্ন এয়চসন্স  প্রোনওারীর কেো
এওগুচ্ছ পসরয়বা। স্বািে পসরয়বায়ও ওাযসওরী য়ঢ য় বলেআ ঢা য়ঢ য়ব






মানুয়র ঘাসোর ঈপযুি
মসেঢ
পযসাপ্ত
চভে
াময়ণসের ময়িে

মানুয়র স্বািে চয়ন চয়ন অাো ে। ব িরয়নর স্বািে মোর চনে এওআ িরয়নর পসরওাঞায়মা
বানায়না ্ভকব নে অবার ঢার প্রয়োচন কনআ। স্বািে পসরঘযসার ুসবিা ো ঈসঘঢ চনংঔো
কয কয করাকগুস কবসল খঝয়ঙ বা যার ্ভকাবনা কবসল কআ নুযােী। কযমন, এও বঙয়র এওচন
মানুয়র য়নওবার জ্বর য়ঢ পায়র, ঞাণ্ডা াকয়ঢ পায়র, সেস য়ঢ পায়র, ত্বয়ও োাসচস য়ঢ
পায়র, ঢয়ব ঞাণ্ডা াকা বা সেস ওাসল োর ঢু নাে ঢাাঁর কপাঝাআটি সব-কঢ কভাকার ্ভকবান
ওম।
এওআভায়ব, আ এওআ বেসির কপাঝাআটি সব-এর ঢু নাে ওোনার বা হৃেয়রায়কর ময়ঢা চটি
ুয়ঔ কভাকার ্ভকাবনা ওম। ঢাআ কয কওায়না চােকাে ঢা ক িাম কাও, বা কচা সওংবা
এওঝা রাচে, কঔায়ন স্বািে পসরয়বার ুসবিাগুস কআ এাওার সবসভন্ন স্বািে পসরয়বা সবে যায়ও
ূঘও বা ে ঢার সভসত্তয়ঢ ো ঈসঘঢ, কযমন:
চনংঔোর পসরমাড
মৃঢুে ার
ুিঢার ার
িমঢার ার
মানুয়র ামাসচও  মানসও স্বািে
পসরয়বলকঢ সবে কযমন যসে কআ চােকাঝা এওঝা ঔসন এাওা ে ণবা এও সলল্পাঞ্চ
্ভকাবে স্বািে পসরঘযসা প্রোনওারী বেবিা কযমন ায়ঝসর টািার েয়ঢা এওঝা িায়ম পাো
যায়ব না সওন্তু কচা েয়র ণাওয়ঢ পায়র
 ওঢঝা স্বািে পসরঘযসা বেবিা বেবহৃঢ য়ঢ পায়র
 অণস-ামাসচও সবে কযমন ামণসে








ঈপয়রর সবেগুসর সভসত্তয়ঢ রওার প্রণম, সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে স্তয়রর স্বািে পসরঘাযসা কওন্ধ বানায়না
 নোনে পেয়িপ কনোর সোন্ত কনে যায়ঢ চনকয়ডর ওায়ঙ ঈপযুি স্বািে পসরয়বা ঈপব্ধ ে
এবং ঢা াময়ণসের ময়িে ণায়ও।
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C. স্বাস্থয পক্ষরয়বার ধ্রন
স্বািে পসরয়বায়ও সবস্তৃ ঢভায়ব সনম্নরূয়প ভাক ওরা যাে:
1. প্রথম স্বাস্থয পক্ষরয়বা
প্রাণসমও স্বািে পসরয়বা বয়ঢ কআ পসরয়বাগুসয়ও কবাছাে যা টািার, নাস  নোনে কঙাঝ
সক্লসনও সেয়ে ণায়ও, ুঔ ওরয় করাকীরা প্রণয়ম এঔায়নআ কযাকায়যাক ওয়রন। এআ ওারয়ডআ এঝায়ও
প্রণম স্বািে পসরয়বা প্রোনওারী বা ে ওারড এওঝা স্বািে বেবিার ময়িে মস্ত করাকীর প্রণম
কযাকায়যাক কওন্ধ এঝাআ।
ঈন্নঢ কেয়ল, এআ প্রণম স্বািে পসরয়বায়ঢআ অয়রা নচর কেো ে যায়ঢ স্বািে মোঝা অয়রা
ঙস য়ে প া, চটি ো  েীখসিােী বা ঢীব্র োর অয়কআ ঢা ামা কেো যাে। প্রণম
স্বািে পসরঘযসা প্রসঢষ্ঠান ুরিামূও স্বািে পসরয়বা, টীওাওরড, য়ঘঢনঢা, কমসটওো পরামলস
প্রভৃ সঢর ঈপর নচর কেে এবং যঔন েরওার পয়
ঢঔন পরবঢী পযসায়ের সবয়লয়জ্ঞর ওায়ঙ
করাকীয়ও পাঞাে।
ঈোরডস্বরূপ, যসে এওচন জ্বয়রর চনে এওচন টািায়রর ওায়ঙ যান এবং প্রণম করাকসনডসয়েআ কটঙ্গু
জ্বয়রর আসঙ্গঢ ণায়ও, কআ প্রণম স্বািে পসরয়বা প্রোনওারী ঢাাঁয়ও সওঙু ুি কপ্রক্রাআব ওরয়বন
ঢয়ব সবয়ল সঘসওৎার চনে কআ করাকীয়ও এওঝা াপাঢায় ভসঢস র চনে পাঞায়ঢ পায়রন।
কবসলরভাক প্রণম পসরঘযসার কিয়ত্র সঘসওৎও এওচন ‘পাসরবাসরও সঘসওৎয়ওর’ ময়ঢা ওাচ ওয়রন,
যাাঁর ওায়ঙ কঙাঝঔায়ঝা কয কওায়না ুঔসবুয়ঔর চনে পসরবায়রর ওয়আ সকয়ে ণায়ওন।
এআ পেসঢটি সঘসওৎওয়ও সচনকঢ সবয়ের সভসত্তয়ঢ ঈপয়কসর চনে পরামলস সেয়ঢ াাযে ওয়র
এবং ঢাাঁয়ও ঈপযুি কমসটওো পরামলস সেয়ঢ ুসবিা ওয়র কেে। ঈোরডস্বরূপ, বাবা-মা’র
টাোয়বটি ণাওয় সঘসওৎও এওচন করাকীয়ও ল্প বে কণয়ওআ যঢঝা ্ভকব টাোয়বটি এ ায়নার
মঢ াআফিাআয়র প্রসঢ নচর সেয়ঢ বয়বন।
এওঝা কেয়লর স্তয়র, প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ রওারী  কবরওারী কওঈ বাসনয়ে ণায়ও।
রওারী প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ তঢসর ে চনংঔোর সভসত্তয়ঢ এবং কওায়না না কওায়না
অওায়র ঢা িাম স্তর পে্চন্ত ণায়ও।
2. ক্ষদ্বতীে স্বাস্থয পক্ষরয়বা
সদ্বঢীে স্বািে পসরয়বা বয়ঢ কবাছাে কওায়না কমসটওো সবয়লজ্ঞ বা নে কওায়না স্বািে কপলাচীবীর
কেো স্বািে পসরয়বা যাাঁর ািারডঢ করাকীর য়ঙ্গ প্রণম ািাৎ নে। এর ময়িে এওঝা গুরুঢর
ুয়ঔর চনে এওঝা স্বল্প ময়ের চনে ঢীক্ষ্ণ সঘসওৎার প্রয়োচনীেঢা রয়েয়ঙ, প্রােলআ (ঢয়ব
পসরাযস নে) আন-কপয়লন্ট সয়য়ব ণাওয়ঢ ে, এর ময়িে আয়ন্টসন্সভ কওোর াসভস , োম্বুয়য়ন্সর
ুসবিা, পোণসচ, টাোকয়নাস  নোনে কমসটওো পসরয়বা ন্তভুস ি।
কবসলরভাক ময়েআ প্রণম স্বািে পসরয়বা প্রোনওারী / প্রাণসমও সঘসওৎওআ সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারীর
ওায়ঙ করাকীয়ও পাঞান। সওঙু কিয়ত্র এআ সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারী মসেঢ পসরয়বা কেোর চনে এওঝা
‘আন-াঈ’ প্রাণসমও স্বািে পসরঘযসা কওন্ধ ঘাসয়ে ণায়ওন।
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কবসলরভাক কিয়ত্রআ, চনংঔোর মাপ নুায়র সদ্বঢীে পসরঘাযসাওারী ঢাুও / ব্লও স্তয়র াসচর
ণায়ও।
3. তৃ তীে স্বাস্থয পক্ষরয়বা
ঢৃ ঢীে স্বািে পসরয়বা য়া সবয়ল পরামলসম
ূ ও স্বািে পসরয়বা, ািারডঢ এঝা য়া আনয়পয়লন্টয়ের
চনে এবং প্রণম বা সদ্বঢীে পসরঘযসাওারীয়ের পাঞায়না করাকীয়ের চনে। ঢৃ ঢীে স্বািে পসরয়বা
প্রোনওারীরা ণায়ও মূঢ রাচে রাচিানী  সওঙু কচা েয়র।
ঢৃ ঢীে স্বািে পসরয়বা প্রোনওারীর ঈোরড য়া যাাঁয়ের ওায়ঙ সদ্বঢীে স্বািে পসরয়বা প্রোনওারীর
ুয়যায়কর কণয়ও ঈন্নঢ কমসটওো ুসবিা  কমসটওো কপলাচীবী রয়েয়ঙ। কযমন য়োসচ
(ওোনায়রর সঘসওৎা), ঙ্গ প্রসঢিাপয়নর ুসবিা, সঢ ছুাঁ সওর প্রয়বর চনে সবয়লজ্ঞ প্রভৃ সঢ।
এঝা িে ওরয়ঢ য়ব কয পসরঘযসার স্তর কবয় যাোর ফয় পসরঘযসার য়ঙ্গ চস ঢ ঔরঘ কবয়
যাে। মানু কযঔায়ন প্রণম পসরঘযসার চনে অয়পসিওভায়ব য়চআ ঔরঘ বন ওরয়ঢ পায়রন, সদ্বঢীে
পযসায়ে ককয় কআ ঔরঘ বন ঢাাঁয়ের পয়ি ওয়ির ে এবং যঔন কঝা ঢৃ ঢীে পযসায়ে অয় কআ
ঔরঘ বন অর কবসল ওঠিন য়ে পয় । এও কেল কণয়ও অয়রও কেল, িাম কণয়ও লয়র
পসরঘযসার সবসভন্ন স্তয়রর চনে পসরওাঞায়মা সভন্ন সভন্ন ে, কঔায়ন এর ঈপর অণস-ামাসচও
প্রভাব ওাচ ওয়র।
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D. ভারয়তর স্বাস্থয বযবস্থাে প্রভাবকারী ক্ষবেগুক্ষ
ভারঢীে স্বািে বেবিা বহু মো  ঘোয়য়ঞ্জর মুয়ঔামুসঔ য়েয়ঙ এবং াকাঢার কআ মো ঘয়য়ঙ।
এগুস স্বািে পসরয়বা বেবিার কঘৌসে  প্রওৃ সঢয়ঢ প্রভাসবঢ ওয়রয়ঙ এবং বেসিকঢ স্তর 
ওাঞায়মাকঢ স্তয়র স্বািে পসরয়বা ংিার ঘাসোয়ঢ প্রভাব কফয়য়ঙ। সনয়ঘ এগুস সনয়েআ অয়াঘনা
ওরা য়া:
1. ক্রডয়মািাক্ষফক বা জনংখযা ম্পক্ষকিত প্রবনতা
a)

সবয়ে সদ্বঢীে বৃত্তম চনংঔোর কেল য়া ভারঢ।

b)

এঝা অমায়ের চনংঔোর বৃসের য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ মোর মুয়ঔামুসঔ োাঁ

c)

োসরয়দ্রের স্তর সঘসওৎার চনে মানুয়র ঔরঘ ওরার িমঢাে প্রভাব কফয়য়ঙ।

ওসরয়েয়ঙ।

2. ামাক্ষজক প্রবনতা
a)

নকরােন বৃসে বা িাম কণয়ও মানু লর এাওাে ঘয় অাে স্বািে পসরয়বা কেোর
কিয়ত্র ঘোয়ঞ্জ সয়য়ব কেঔা সেয়েয়ঙ।

b)

মূঢ সঘসওৎার ুসবিার ভায়বর পালপাসল ঢার চনে ায়িের ভায়বর ওারয়ড িামীড
এাওাে স্বািে এওঝা মো।

c)

অয়রা বয় ণাওার ময়ঢা াআফিাআয়র সেয়ও ঘয় যাোে সনয়চয়ের বোোয়মর ঘাসো ওয়ম
সকয়ে টাোয়বটি  ঈচ্চ রি ঘায়পর ময়ঢা নঢু ন িরয়নর করায়কর প্রবনঢা কবয় ঘয়য়ঙ।

3. আেু
a) অেু বয়ঢ কবাছাে অচয়ও কয সলশু চন্মায়চ্ছ ঢার ওঢ বঙর কবাঁয়ঘ ণাওার অলা রয়েয়ঙ,
কঝাআ।
b) স্বািীনঢার মে এআ অেু সঙ 30বঙর, এঔন কঝাআ কবয়
অেুর গুডমান ম্পসওস ঢ সবেগুসয়ঢ নচর কেো েসন।

য়েয়ঙ 60বঙর, ঢয়ব েীখস

c) এঝাআ ‘ুি অেু’র এওঝা নঢু ন িারড সনয়ে এয়য়ঙ।
d) এর চনে প্রয়োচন ‘বেস্ক’ (বৃে বে ম্পসওস ঢ) ুয়ঔর চনে পসরওাঞায়মা তঢসর।
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E. স্বাস্থয পক্ষরয়বা-স্বাধ্ীনতার মে ক্রথয়ক অিগক্ষত
স্বািে পসরয়বার নীসঢ ংক্রান্ত সোন্ত কনোর বেস্তঢার ময়িে রওার স্বািে বীমা প্রওল্প সনয়ে
এয়য়ঙ। কওবমাত্র ঢারপরআ বীমা কওাম্পাসনগুস ঢায়ের সনচস্ব স্বািে বীমা পসস সনয়ে এয়য়ঙ।
এঔায়ন বোঔো ওরা য়া ভারয়ঢ ওীভায়ব স্বািে বীমার সবওাল খয়ঝয়ঙ:
a) এমপ্লক্ষেজ ক্রেট ইনুয়রন্প ক্ষিম
ভারয়ঢ অনুষ্ঠাসনওভায়ব স্বািে বীমা ঘাু য়েসঙ এমেসেচ কিঝ আনুয়রন্স সস্কম শুরুর মািেয়ম,
1947-এ কেল স্বািীন োর পরপরআ আএঅআ োক্ট 1948 ঘাু য়ে। এআ প্রওল্পটির প্রঘন
য়েসঙ ংকঠিঢ কবরওারী কিয়ত্র ওমসরঢ িসমওয়ের চনে এবং সনচস্ব সটয়স্পন্সসর 
াপাঢায় এওঝা কনঝোয়ওস র মািেয়ম বসাঙ্গীড স্বািে পসরয়বার কযাকান সেয়ে।
আএঅআস (এমেসেচ কিঝ আনুয়রন্স ওয়পসায়রলন) য়া রুপােনওারী ংিা যারা সনয়চয়ের
াপাঢা  সটয়স্পন্সসর ঘাাে এবং কযঔায়ন সনচস্ব বেবিা পযসাপ্ত নে কঔায়ন
রওারী/কবরওারী পসরয়বা প্রোনওারীর য়ঙ্গ বয়ন্নাবস্ত ওয়র রায়ঔ।
15,000 ঝাওা পযসন্ত ঈপাচসন এমন মস্ত িসমওআ এআ াাযেওারী প্রওয়ল্পর অঢাে পয় ন
কযঔায়ন ওমসঘারী  সনয়োকওঢস া কবঢয়নর ঈপর যণাক্রয়ম 1.75%  4.75% সেয়ে ণায়ও;
কমসটওো ঔরয়ঘর 12.5% কেে রাচে রওার।
এর ময়িে ন্তভুস ি ুসবিাগুস য়া:
a) আএঅআএ কওয়ন্ধ সনঔরঘাে বসাঙ্গীন স্বািে পসরয়বা
b) মাঢৃ ত্বওাীন ুসবিা
c) সবওাঙ্গঢা চসনঢ ুসবিা
d) ুিঢা  ন্তান চয়ন্মর চনে মচুসরর কাওান কপাায়ঢ নকে িসঢপূরড
e) ওমীর মৃঢুের কিয়ত্র কলওৃ য়ঢের ঔরঘ।
এর য়ঙ্গ সঢসরি সয়য়ব চুয় যাে স্বীওৃ ঢ কমসটওো োয়ঝিন্ট  কবরওারী াপাঢা
কণয়ও কনো পসরয়বা। 2012-র মাঘস পযসন্ত আএঅআএ 6 কওাটি 55য়ির কবসল
ুসবিায়ভাকীয়ও ুসবিা সেয়েয়ঙ।
b) ক্রন্ট্রা গভনি য়মে ক্রল্থ ক্ষিম
আএঅআএ-এর পরআ অয় করা কভনসয়মন্ট কল্ণ সস্কম (সসচএআঘএ), বরপ্রাপ্ত 
পসরবায়রর েে  রওারী ওায়চ ওমসরঢ কওন্ধীে রওারী ওমসঘারীয়ের চনে এটি ঘাু ে
1954ায়। এর ঈয়েলে সঙ ওমসঘারী  ঢাাঁয়ের পসরবারয়ও মসেঢ সঘসওৎা পসরয়বা কেো
এবং এর অংসলও ঔরঘ ওমসঘারীরা সনয়চআ বন ওয়রন ঢয়ব সিওাংলঝাআ ওয়র সনয়োকওঢস া
(কওন্ধীে রওার)।
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সসচএআঘএ-এর সনচস্ব সটয়স্পন্সসর, পসসক্লসনও  পোয়নভু ি কবরওারী াপাঢায়র মািেয়ম
এআ পসরয়বা কেো য়ে ণায়ও।
এয়ঢ ওভার ওরা ে ব িরয়নর ুি, োয়াপোসণ বেবিাে আমায়চসসন্স পসরয়বা, সবয়ন
পোর ুি, পোয়ণাসচ  করসটসচ, েঝচনও করাকীর বাস য়ঢ সকয়ে করাকী পরীিা,
সবয়লয়জ্ঞর পরামলস প্রভৃ সঢ।
ওরমঘারীর বোন এয়ওবায়র নামমাত্র, যা কবঢন ওাঞায়মার য়ঙ্গ যুি- প্রসঢ মায় 15 কণয়ও
150ঝাওার ময়িে।
2010 ায় সসচএআঘএ-এর েে ংঔে সঙ 8ি পসরবায়রর কবসল, কমাঝ ুসবিায়ভাকী1র ংঔো সঙ 30য়ির কবসল।
c) বাক্ষণক্ষজযক স্বাস্থয বীমা
বীমা সলয়ল্পর রাষ্ট্রীেওরয়ডর পয়র  অয়ক সওঙু নন-াআফ বীমাওারী বাসডসচেও স্বািে বীমা
সেঢ। ঢয়ব শুরুয়ঢ এঝা বীমাওারীর পয়ি কবসলরভাকআ কাওায়নর সঙ, ঢায়ের ব
ব
ওয়পসায়রঝ ক্লায়েন্ট পাোর ্ভকাবনা ঔুবআ ীসমঢ সঙ।
1986-ায়আ ভারঢীে বাচায়র বেসি  ঢার পসরবায়রর চনে প্রণম ময়নাপয়যাকী স্বািে বীমা
পডেটি ঘাু ওয়র রাষ্ট্রীে ঘার নন-াআফ বীমা কওাম্পাসনআ (এগুস ঢঔন কচনায়র আনুেয়রন্স
ওয়পসায়রলন ব আসিোর ােও ংিা সঙ) ক্রমক্ষডয়েইম নায়মর এআ পডেটি অনা য়েসঙ
বাসসও এওঝা সনসেস ি পসরমায়ডর াাপাঢা ঔরঘ পসরয়লায়ির চনে, এয়ঢ ন্তান প্রব, অয়ক
কণয়ও ণাওা করাক প্রভৃ সঢর ময়ঢা সনসেস ি সওঙু বেসঢক্রম ণাওয়ঢা।
ঢয়ব, বারংবার পুনসবসয়বঘনার পর াপাঢায় ভসঢস িসঢপূরড সভসত্তও বাসসও ঘু সিআ অচয়ও
ভারয়ঢ কবরওারী স্বািে বীমার বয়ঘয়ে চনসপ্রে অওার, এঔন কমসটয়ক্লআয়মর বঢস মান
ংস্করডআ এসকয়ে রয়েয়ঙ। এআ পডেটি এঢআ চনসপ্রে কয কবরওারী স্বািে বীমা পডেগুসয়ও প্রাে
ময়েআ কবসলরভাক কাও ‘কমসটয়ক্লআম ওভার’ বয় ভু  ওয়র ণায়ও, যসে বীমাওারীর এআ
পয়ডের নে নাম ণায়ও।
2001ায় বীমায়িয়ত্র কবরওারী কিত্র এয়য়ঙ, স্বািে বীমার সঢদ্রুঢ কসঢয়ঢ সবওাল য়েয়ঙ
ঢয়ব অচ এওঝা সবলা ঘাসো বচাে রয়ে ককয়ঙ। ওভায়রর কিয়ত্র যয়ণি তবসঘত্রে, বেসঢক্রম
 নঢু ন নঢু ন োট-ন ওভার ঘাু য়েয়ঙ, কযগুস সনয়ে পরবঢী িোয়ে অয়াঘনা ওরা
য়ব।
ভারঢীে বাচায়র অচ 300-র কবসল স্বািে বীমা পডে ঈপব্ধ রয়েয়ঙ।
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F. স্বাস্থয বীমার বাজার
অচয়ওর স্বািে বীমা বাচায়র ংঔে পি রয়েয়ঙ যায়ের কওঈ স্বািে পসরয়বার ুয়যাক সেয়ে ণায়ও
এয়ের বা ে পসরয়বা োঢা, নেরা বীমা পসরয়বা কেে অবার সবসভন্ন মিেিঢাওারী রয়েয়ঙ।
কওঈ কযমন কমৌসও পসরওাঞায়মা তঢসর ওয়র অবার নেরা ােঢা ুসবিা প্রোন ওয়র। এয়ির
কওঈ রওারী কিয়ত্র রয়েয়ঙ, অবার নেরা রয়েয়ঙ কবরওারী কিয়ত্র। সনয়ঘ এগুসরআ সবস্তাসরঢ
বডসনা কেো য়া :
A. পক্ষরকাঠায়মা :
1. জনস্বাস্থয ক্রিত্র
চনস্বািে বেবিা ওাচ ওয়র চাঢীে, রাচে, কচা স্তয়র  ঔাসনওঝা পযসন্ত িাম স্তয়র। িায়ম
কযঔায়ন চাঢীে স্বািে নীসঢ রূপােন ওরয়ঢ ে কঔায়ন ওাচ ওয়র এআ বেবিা। িাম মাচ এবং
রওারী পসরওাঞায়মার ময়িে কযাকূত্র সয়য়ব ওাচ ওয়র ওসমঈসনটি কস্বচ্ছায়বওরা। এগুসর ময়িে
রয়েয়ঙন:
a) অেনোক্ষ়ি কমী (1000চনংঔো সপঙু 1চন), এাঁরা মানব ম্পে ঈন্নেন মন্ত্রয়ওর
ুংঢ সলশু সবওাল পসরয়বা প্রওল্প (অআসসটএ)  পুসি ম্পূরও ওমসূঘীর িীয়ন
নসণভু ি ন।
b) প্রক্ষলক্ষিত ধ্াই (টক্ষবএ) এবং িাম স্বাস্থয গাইড (রাচেগুসর স্বািে সবভায়কর অয়কর
প্রওল্প)
c) আলা (োসক্রসটয়ঝট কাা কল্ণ োসক্টসভি) কস্বচ্ছয়বও, এনঅরএআঘএম (চাঢীে
িামীড স্বািে সমলন)
ওমসূঘীর িীয়ন ওসমঈসনটিআ এআ অলা ওমীয়ের বাঙাআ ওয়র।
িাম-স্তয়র নঢু ন, কস্বচ্ছা স্বািে ওমীয়ও
প্রসলিড সেয়ে িামীড এাওাে স্বািে কিয়ত্রর য়ঙ্গ
যুি ওরায়না ে।
াব-ক্রোরগুক্ষ তঢসর ওরা য়েয়ঙ প্রসঢ 5000চনংঔো সপঙু এওটি ওয়র (পাবসঢে এাওা,
অসেবাী  নির এাওাে 3000চনংঔো সপঙু ) এবং কঔায়ন এওচন মসা স্বািে ওমী 
এওচন পুরু স্বািে ওমী ণায়ওন, মসা স্বািে ওমীয়ের সক্সসোসর নাস সমট-োআফ (এএনএম)
বা য়ে ণায়ও।
প্রাথক্ষমক স্বাস্থয ক্রকন্দ্র, 30000 চনংঔো সপঙু , ন্তঢ ঙঝা াব-কন্টায়রর করফায়র আঈসনঝ
সয়য়ব এগুস ওাচ ওয়র (পাবসঢে এাওা, অসেবাী  নির এাওাে 20000চনংঔো সপঙু )।
মস্ত সপএআঘস-কঢ অঈঝয়পয়লন্ট পসরয়বা কেো য়ে ণায়ও, এবং এগুসর কবসলরভায়করআ ঘার
কণয়ও ঙটি আন-কপয়লন্ট কবট ণায়ও। এঔায়ন ওমীয়ের মিে এওচন কমসটওো সফার  14চন
পোরা-কমসটওো ওমী ণায়ওন (যার ময়িে রয়েয়ঙ এওচন পুরু  এওচন মসা স্বািে ােও,
এওচন নাস-সমটোআফ, এওচন োয়বায়রঝসর কঝওসনসোন, এওচন ফামসাসি  নোনে ােও
ওমী)।
কক্ষমউক্ষনট ক্রল্থ ক্রোর য়া ঘারটি সপএআঘস-র প্রণম করফায়র আঈসনঝ  এঔান কণয়ও
সবয়লজ্ঞ পসরঘযসা কেো য়ে ণায়ও। সনেম নুযােী (প্রসঢ 1ি চনংঔোর চনে) প্রয়ঢেও
সএআঘস-কঢ ন্তঢ 30ঝা কবট ণাওয়ঢ ে, এওঝা পায়রলন সণয়েঝার, এক্স-কর কমসলন, কবার
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রুম  োয়বায়রঝসরর ুসবিা ণাওা ঈসঘঢ এবং কঔায়ন ন্তঢ ঘারচন সবয়লজ্ঞ ণাওা চরুরী
কযমম, এওচন াচসন, এওচন সফসচসলোন, এওচন কােয়নাওসচি  এওচন সলশুয়রাক
সবয়লজ্ঞ, এয়ের ােঢা ওরয়ঢ 21চন পোরা-কমসটওো  নেনে ওমী ণাওয়ঢ য়ব।
িামীণ াপাতা তঢসর ওরা য়েয়ঙ এবং এগুসর ময়িে রয়েয়ঙ াব-সটসস্ট্রক্ট াপাঢা যায়ের
বা ে াব-সটসভলনা / ঢাুও াপাঢা / কস্পলাসটি াপাঢা (কমাঝামুটি ককাঝা কেয়ল
এমন াপাঢায়র ংঔো প্রাে 2000),
ক্রস্পলাক্ষট অযান্ড টক্ষচং ক্ষপটায়র ংঔো ওম এবং এয়ঢ রয়েয়ঙ কমসটওো ওয়চ (বঢস মায়ন
ংঔোে প্রাে 300) এবং নোনে ঢৃ ঢীে পযসায়ের করফায়র কন্টার। এগুসর কবসলরভাকআ ণায়ও
কচা ের  লর এাওাে ঢয়ব এয়ের ওয়েওটি সঢ ঈচ্চ সবয়লজ্ঞ  ঈন্নঢ কমসটওো
পসরয়বা সেয়ে ণায়ও।
রওায়রর অনযানয ংস্থা, কযমন কর, প্রসঢরিা  এওআরওয়মর ব সটপাঝসয়মন্ট (বন্নর/ঔসন
প্রভৃ সঢ) াপাঢা  সটয়স্পন্সাসর স্বািে পসরয়বা কেোর কিয়ত্র ব ভূ সমওা পান ওয়র। যসে
এগুসর পসরয়বা ীমাবে ণায়ও ংসিি ংিার ওমসঘারী  ঢাাঁয়ের ঈপর সনভস রলীয়ের ময়িেআ।
2. ক্রবরকারী পক্ষরয়বা দাতা
ভারয়ঢ এওঝা সবলা ব
কবরওারী স্বািে কিত্র রয়েয়ঙ, যারা সঢন িরয়নর স্বািে পসরয়বাআ
চুসকয়ে ণায়ও– ঢৃ ঢীে পযসায়ের পালপাসল প্রণম, সদ্বঢীে পযসাে।এগুসর ময়িে রয়েয়ঙ কস্বচ্ছয়বী
কণয়ও শুরু ওয়র নঝ-ফর-প্রসফঝ ংিা  বোসি কণয়ও মুনাফার চনে ওয়পসায়রঝ, ট্রাি, কায়া
প্রোসক্টলনার, স্বঢন্ত্র সবয়লজ্ঞ পসরয়বা, টাোকয়নাসিও োয়বায়রঝসর, ফামসাসর কোওান 
স্বীওৃ সঢসবীন পসরয়বাোঢা (কওাোও টািার)। ভারয়ঢ প্রাে 77% োয়াপোসণও (এমসবসবএ 
ঢার কবসল সটসিিারী) সঘসওৎও কবরওারী কিয়ত্র প্রোসক্ট ওরয়ঙন। ভারয়ঢ স্বািে ঔায়ঢ কমাঝ যা
বেে ে ঢার 75%-র কবসল য়া কবরওারী স্বািে বেে। বসভারঢীে স্তয়র2 মস্ত অঈঝয়পয়লয়ন্টর
82% এবং াপাঢায় ভসঢস 52%—আ রয়েয়ঙ কবরওারী কিয়ত্রর েঔয়।
ভারয়ঢআ বয়ঘয়ে কবসল ংঔেও নোনে কমসটসন বেবিা (অেুয়বসে / সো / আঈনাসন /
কাসমপোসণ)-র স্বীওৃ ঢ প্রোসক্টলনার রয়েয়ঙন, যার ংঔো 7য়ির কবসল। এগুস কবরওারী
কিয়ত্রর পালাপাসল রওারী কিয়ত্র কেঔা যাে।
স্বািে পসরয়বার ায়ভর চনে অা কবরওারী পসরয়বা োঢা ঙা া এনসচ এ কস্বচ্ছায়বী কিয়ত্র
মাচয়ও স্বািে পসরঘযসা পসরয়বা কযাকায়ঢ যুি রয়েয়ঙ।
নুমান ওরা যাে 7000-এর কবসল কস্বচ্ছায়বী ংিা স্বািে ম্পসওস ঢ ওাযসওায়প যুি রয়েয়ঙ।
ব
ংঔোর সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে পযসায়ের াপাঢা নন-প্রসফঝ কাাআটি ণবা ট্রাি সয়য়ব
নসণবে রয়েয়ঙ এবং বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও আনয়পয়লন্ট পসরয়বা সেয়ে ঈয়েঔয়যাকে বোন রায়ঔ।
3. ফামি াক্ষউটকযা ক্ষলল্প
এবার অা যাও ুি  স্বািে ম্পসওস ঢ পয়ডের প্রোনওারীর সবয়ে, ভারয়ঢ এও সবলা
ফামসাসঈটিওো সলল্প রয়েয়ঙ, 1950-এর 10কওাটি ঝাওার কআ সলল্প অচ কবয় 55,000কওাটি
ঝাওার বেবাে (রপ্তাসন ) োাঁস য়েয়ঙ। এয়ঢ প্রাে 50ি মানুয়ঢ ওমসংিান চুয় রয়েয়ঙ এবং
কেয়ল 6000-র কবসল ওারঔানাে ুি ঈৎপােন ে।
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ফামসা কিত্রটি কযয়ঢু রাােসনও মন্ত্রয়ওর িীন, কওন্ধীে স্তয়র ঢাআ এআ সলয়ল্প মূে সনেন্ত্রও য়া
নযালনা ফামি াক্ষউটকযা প্রাইক্ষং অথক্ষরট (এনক্ষপক্ষপএ)। ুয়ির ময়িে এওঝা ামানে
ংঔেও (500বা ঢার কবসল ুয়ির ময়িে 76) ুয়ির োম সনেন্ত্রয়ড রয়েয়ঙ, বাসও ুিগুসর
োম  ঈৎপােন কঔায়ন সফ্র-প্রাআসং বেবিার িীয়ন রয়েয়ঙ, ঢয়ব মূে সনেন্ত্রও এর পর ঢওস
নচর রায়ঔ। রায়চের িাক ওয়রাার এওঝা সফড বাসনী ামান, যাাঁয়ের সেয়ে ংসিি ঞ্চয়
ুয়ির গুডমান  োয়মর ঈপর নচরোসর ওরা ে।
B. বীমা দাতা :
বীমা ক্রকাম্পাক্ষনগুক্ষ সবয়ল ওয়র ািারড বীমা কিত্র ব মায়পর স্বািে বীমা পসরয়বার কচাকান
কেে। অয়কআ এগুসর ঢাসওা কেবা য়েয়ঙ। বয়ঘয়ে ঈৎাবেঞ্জও য়া স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা
কওাম্পাসনর ঈপসিসঢ – অচ পযসন্ত কঢমন পাাঁঘটি ংিা রয়েয়ঙ- স্বািে বীমা োঢা কনঝোওস
বা ায়ঢ অকামী সেয়ন অয়রা সওঙু অয়ঙ।
C. মধ্যস্থতাকারী :
বীমা সলয়ল্পর ংল সয়য়ব পসরয়বা সেয়চ্ছ এমন বহু মানু  ংকঞন স্বািে বীমা বাচায়রর ংল।
এআ িরয়নর মস্ত মিেিঢাওারীআ অআঅরসটএ-র মািেয়ম পসরঘাসঢ ে। এগুসর ময়িে রয়েয়ঙ:
1. ইনুয়রন্প ক্ররাকার এরা কওায়না বেসি য়ঢ পায়রন ণবা ওরয়পায়রঝ ংিা। এআ কব্রাওাররা
স্বািীনভায়ব বীমা কওাম্পাসনর ওাচ ওয়রন। ঢাাঁরা কআ মানুয়র ওায়ঙ প্রসঢসনসি য়ে যান যাাঁরা
বীমা ঘান এবং ্ভকাবে বয়ঘয়ে ভায়া সপ্রসমোয়মর ায়র ্ভকাবে বয়ঘয়ে ভায়া বীমা ওভার
ম্পয়ওস এআ কব্রাওাররাআ ঢাাঁয়ের বীমা কওাম্পাসনর য়ঙ্গ কযাকয়যাক ওসরয়ে কেন। িসঢর মে
ঢাাঁরা বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও ােঢা ওয়র এবং বীমা কক্লআম ওসরয়ে কেন। কব্রাওাররা এআ িরয়নর
বেবার ওারবার ওয়র এমন কয কওায়না বীমা কওাম্পাসনর য়ঙ্গআ বীমা বেবা ওরয়ঢ পায়রন।
বীমা ওসমলন সয়য়ব বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাাঁয়ের পুরস্কৃ ঢ ওয়র।
2. বীমা এয়জেরা
ািারডঢ কওায়না বেসিআ ন ঢয়ব কওঈ কওঈ ওয়পসায়রঝ এয়চন্ট য়ঢ
পায়রন। কব্রাওারয়ের ময়ঢা এয়চন্টরা কয কওায়না বীমা কওাম্পাসনর বীমা সনয়ে ওাচ ওরয়ঢ পায়রন
না ঢয়ব কওবমাত্র কআ কওাম্পাসনর য়েআ ঢাাঁরা ওাচ ওরয়ঢ পায়রন যারা ঢাাঁর এয়চসন্স মঞ্জুর
ওয়রয়ঙন। বঢস মান সবসি নুযােী, এওচন এয়চন্ট শুিুমাত্র এওটি ািারড বীমা কওাম্পাসন 
এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর য়েআ ওাচ ওরয়ঢ পায়রন। ঢাাঁয়ের বীমা কওাম্পাসনগুস বীমা
ওসমলয়নর মািেয়ম পাসরিসমও কেে।
3. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনয়েটর য়া এওঝা নঢু ন িরয়নর পসরয়বা প্রোনওারী, 2001 া
কণয়ও এরা এআ বেবাে এয়য়ঙ। এয়ের বীমা সবসক্রর নুয়মােন কনআ ঢয়ব বীমা কওাম্পাসনগুসয়ও
এরা প্রলাসনও পসরয়বা সেয়ে ণায়ও। এওবার এওঝা বীমা পসস সবসক্র য়ে ককয় বীমাওৃ ঢ
বেসির সবস্তাসরঢ সববরড সনযুি এওটি টিসপএ-র য়ঙ্গ কলোর ওরা ে যারা ঢারপর কটঝায়ব
তঢসর ওয়র এবং বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও কল্ণ ওাটস আুে ওয়র। এআ কল্ণ ওাটস বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও
াপাঢা  সক্লসনয়ও ওোলয় কমসটওো কফসসটি (ঢৎিডাৎ নকে ঝাওা না সেয়ে সঘসওৎা)
কপয়ঢ িম ওয়র। বীমাওৃ ঢ বেসি যসে ওোলয় কমসটওো কফসসটি না বেবার ওয়রন,
ঢায় সঢসন সব নুযােী ঝাওা কেয়বন এবং সনযুি টিসপএ-র ওাঙ কণয়ও কআ ঝাওা পসরয়লাি
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ঘাআয়বন। বীমা কওাম্পাসনগুস ঢায়ের ংসিি কক্লআয়মর চনে টিসপএ-কও ণস কেে এবং টিসপএগুসয়ও আ বীমা কওাম্পাসনআ পাসরিসমও সয়য়ব সপ্রসমোয়মর এওঝা লঢাংল সেয়ে ণায়ও।
4. অআঅরসটএ সবসি দ্বারা সনেসন্ত্রঢ এয়ওবায়রআ নঢু ন িরয়নর পসরয়বা প্রোনওারীর নেঢম য়া
আনুয়রন্স য়েব এসিয়কঝর বা বীমা য়েব ংয়যাকওারী। ্ভকাবে কক্রঢার মুয়ঔামুসঔ না য়েআ
ঢায়ের য়েবাআঝ এবং/ণবা কঝসমায়ওস টিংয়ের মািেয়ম বীমাওারীর য়ঙ্গ ঘু সিবে এআ
ংয়যাকওারী েূরসনেসন্ত্রঢ সবপডন বা সটয়িন্স মায়ওস টিংয়ের মািেয়ম বীমা বেবার চনে অয়বেন
ওয়রন এবং বীমা কনোর চনে ্ভকাবে কক্রঢার ময়িে অি তঢসর ওয়র। এগুস ঢু নার চনে
কআ িরয়নর বীমা কওাম্পাসনগুসর পডেগুস ঢু য় িয়র। নাআন কপাঝসায়র মািেয়ম সপ্রসমোম
ংি, সপ্রসমোম কেোর মে ময়ন ওসরয়ে কেো এবং পসস ংক্রান্ত সবসভন্ন িরয়নর
পসরয়বার ময়ঢা বীমাওারীর চনে কঝসমায়ওস টিং  অঈঝয়াসসংয়ের ওাচ ওরার চনে এরা
অআঅরসটএঅআ-র নুয়মােন ঘাআয়ঢ পায়র। ঢায়ের কেো অঈঝয়াসসংয়ের ওায়চর পালাপাসল
যঢ ংঔেও সটয়ও ঢারা বেবাে পসরডঢ ওরয়ঢ পায়র এবং বীমা পয়ডের প্রেলসয়নর সভসত্তয়ঢ
বীমা কওাম্পাসনগুস এয়ের পাসরিসমও সেয়ে ণায়ও।
5. বীমা সবপডন ংিাগুস য়া অআঅরসটএঅআ দ্বারা পসরঘাসঢ মিেিঢাওারীর াম্প্রসঢওঢম
ঈোরড। এআ িরয়নর পয়ডের সবপডন, সবঢরড  পসরয়বা কেোর াআয়ন্সপ্রাপ্ত সনযুি
বেসিয়ের মািেয়ম এরা সনম্নসসঔঢ ওাচগুস ওরয়ঢ পায়র :
বীমা সবক্রে ওাযসওাপ: ওঢৃস পিয়ও বকঢ ওয়র কয কওায়না ময়ে েুটি চীবন, েুটি ািারড
এবং েুটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর বীমাপডে আনুয়রন্স ক পাসন (অআএসপ)-কও সেয়ে সবসক্র
ওরা। ািারড বীমার কিয়ত্র, অআএমএফ কওবমাত্র ঔুঘয়রা াআয়ন বীমা পয়ডের অয়বেন 
ংি ওরার নুয়মােন কপয়েয়ঙ, ঢা ওরয়ঢ ে প্রেত্ত ফাআ োি আঈচ কাআটাআন নুযােী
কযমন কমাঝর, স্বািে, বেসিকঢ েুখসঝনা, পসরবার, কোওানোর  ময়ে ময়ে ওঢৃস পয়ির
নুয়মাসেঢ নে বীমা পডে। বীমা কওাম্পানীর য়ঙ্গ সসঔঢ ঙ্গীওায়রর কওান রওম পসরবঢস ন
ওরা কযয়ঢ পায়র কওবমাত্র ওঢৃস পয়ির অকাম নুয়মােয়নর সভসত্তয়ঢ এবং বঢস মান
পসসয়াডারয়ও পসরয়বা কেোর ঈপযুি বেবিার মািেয়মআ।
বীমা পসরয়বা ওাযসওাপ: এআ পসরয়বা ওাযসওাপগুস য়ব কওবমাত্র কআ বীমা কওাম্পাসনর
চনে যার য়ঙ্গ বীমা পয়ডের নুয়রাি  ংিয়র এওঝা ঘু সি ণাওয়ব এবং সনয়ম্নািভায়ব এও
এও ওয়র নায়মায়েঔ ওরা ণাওয়ব:
a.

বীমা কওাম্পাসনর বোও সফয়র ওায়চর োসেত্ব সনয়ে, কযগুস ওঢৃস পয়ির আুে ওরা
বীমা কওাম্পাসনর অঈঝয়াসসং ওাযসওাপ ম্পয়ওস সনয়েস সলওাে নুয়মাসেঢ;

b.

আনুয়রন্স সরয়পাসচঝাসরর নুয়মাসেঢ বেসি য়ে;

c.

াআয়ন্সপ্রাপ্ত ায়ভস োর বা মীিও  কাওান মূোেনওারীর ভূ সমওা ওায়চ াসকয়ে
মীিা  কাওান মূোেয়নর োসেত্ব কনো ;

d.

ময়ে ময়ে ওঢৃস পয়ির নুয়মাসেঢ বীমা ংক্রান্ত নোনে ওাযসওাপ।
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আক্ষথি ক পণয ক্ষবতরণ : সফনাসন্সো াসভস  এসক্সসওঈটিভ (এফএআ)=কও সেয়ে সবঢরড
ওরয়ঢ, যারা অসণসও অসণসও পয়নের সবপডন, সবঢরড  পসরয়বা কেোর াআয়ন্সপ্রাপ্ত
কযমন:
a. কসব সনেসন্ত্রঢ সমঈঘু ো ফাি কওাম্পাসনর সমঈঘু ো ফাি;
b. সপএফঅরসটএ দ্বারা সনেসন্ত্রঢ কপনলন পডে;
c. কসব াআয়ন্সপ্রাপ্ত সবসনয়োক ঈপয়েিায়ের মািেয়ম সবঢসরঢ নোনে অসণসও পডেগুস;
d. অরসবঅআ সনেসন্ত্রঢ বোে/এনসবএফস-র বোসেং/অসণসও পডে;
e. ভারঢ রওায়রর টাও সবভায়কর নন-আনুয়রন্স পডে;
f. ময়ে ময়ে ওঢৃস পয়ির নুয়মাসেঢ নোনে অসণসও পডে বা ওাযসওাপ।
D. অনযানয গুরুত্বপূণি ংগঠন
অয়রা সওঙু ত্ত্বা রয়েয়ঙ যায়ের সনয়ে স্বািে বীমা বাচায়রর ংল তঢসর ে, এবং কগুসর ময়িে
রয়েয়ঙ:
1. ইনুয়রন্প ক্ররগুয়টাক্ষর অযান্ড ক্রডয়ভপয়মে অথক্ষরট অব ইক্ষন্ডো (আইআরক্ষডএআই)
এঝা য়া ংয়ে অআন পা ওয়র তঢসর ওরা বীমা সনেন্ত্রও যা বীমা বাচায়রর মস্ত বেবা 
পিয়ও সনেন্ত্রড ওয়র। এঝা 2000 ায় এয়য়ঙ এবং এয়ের ঈপর শুিুমাত্র বীমা বেবায়ও
সনেন্ত্রয়ডর ওাচআ নোস্ত েসন, পালাপাসল এাঁয়ের কেো য়েয়ঙ এআ বেবার সবওায়লর ওাচ।
2. ক্রজনায়র ইনুয়রন্প অযান্ড াইফ ইনুয়রন্প কাউক্ষন্প, এরা অআঅরসটএঅআ-কও ুপাসরল
ওয়র ঢায়ের ংসিি চীবন  ািারড বীমা বেবা সনেন্ত্রয়ডর চনে।
3. অআঅরসটএ 2009ায় িাপন ওয়র আনুয়রন্স আনফয়মসলন বুেয়রা ব আসিো এবং এটি য়া
20েয়ের পসরঘান পসরে  এওটি করসচসস্ট্রওৃ ঢ কাাআটি, যার কবসলরভাক েেআ বীমা
কিত্র কণয়ও অা। বীমা কিয়ত্রর চনে এরা ংি ওয়র সবয়িড ওয়র সবসভন্ন কিত্র-স্তয়রর
সরয়পাঝস তঢসর ওয়র যায়ঢ বেবাসেও কওৌল তঢসর ওরয়ঢ  মূে সনিসারড  সবসভন্ন সোন্ত
তবজ্ঞাসনও  ঢণে সনভস রভায়ব কনো ্ভকব ে। পসস বা নীসঢ তঢসর ওরার চনে এরা
সনেন্ত্রও  রওারয়ও গুরুত্বপূডস ঢণে যুসকয়ে ণায়ও। বীমা সলয়ল্পর ঈপওায়রর চনে এআ বুেয়রা
পাসিও  এওওাীন বহু সরয়পাঝস তঢসর ওয়রয়ঙ।
অআঅআসব করা আয়িক্স াভস ার পসরঘানা ওয়র, এআ াভস ারটি সবসভন্ন বীমা সরয়পাসচঝারয়ের
ময়িে এওঝা কনাটা পয়েন্ট সয়য়ব ওাচ ওয়র এবং এওঝা নঢু ন োওাঈন্ট তঢসরর পযসায়ে
সটমোঝ োওাঈয়ন্টর সট-টু সেয়ওলয়ন বা প্রসঢসসপ কঞওায়ঢ াাযে ওয়র। প্রয়ঢেওটি পসসর
কনয়েন ম্পসওস ঢ ঢণে এওচন বীমাওারী  বীমা সরয়পাসচঝাসরর ময়িে ট্রান্সসমলন/রাঈটিংয়ের
চনে এওঝা এক্সয়ঘঞ্জ সয়য়ব ওাচ ওয়র এআ করা আয়িক্স াভস ার।
স্বািে বীমা কিয়ত্র পসরয়বাোনওারী ‘েে কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোয়ওস ’ াপাঢাগুসর নাম
ঢাসওাবে ওয়র আসঢময়িেআ অআঅআসব ঢার সপঝা আঈসনও অআসট মািার কপ্রািাম ঘাু
ওয়রয়ঙ।
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অআঅআসব-র বসয়ল ঈয়েোকঝা য়া টিসপএ, বীমাওারী  াপাঢাগুসর ংয়যাকওারী এওঝা
স্বািে বীমা সিট রিডায়বিড ওরা। এআ ঈয়েোয়কর ঈয়েলে য়া স্বািে বীমা কিত্রয়ও এমন এওঝা
বেবিা সনয়ে াসচর ওরা কযঔায়ন সঘসওৎার ঔরঘ  স্বািে বীমা পয়ডের ওাযসওরী মূে সনিসারয়ড
স্বচ্ছঢার মািেয়ম এওঝা বীমা কক্লআয়মর বেবিাপনার ুযক ণায়ও।
4. ক্ষলিা প্রক্ষতষ্ঠান কযমন আনুয়রন্স আনসিটিঈঝ ব আসিো এবং নোলনা আনুয়রন্স োওায়টসম,
এরা সবসভন্ন িরয়নর বীমা  মোয়নচয়মন্ট ম্পসওস ঢ প্রসলিড সেয়ে ণায়ও এবং বু এয়চন্টয়ের
প্রসলিড সেয়ঢ কবরওারী প্রসলিড প্রসঢষ্ঠায়নর বেবিা ওয়র।
5. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনাররা বীমা কওাম্পাসন  টিসপএ-গুসয়ও ছুাঁ সও িয়ডর মে ােঢা
ওয়র ্ভকাবে ক্লায়েয়ন্টর স্বািে বীমা ছুাঁ সওর মূোেন ওয়র এবং চটি কক্লআয়মর কিয়ত্র বীমা
কওাম্পাসনগুসয়ও পরামলস সেয়ে।
6. আইনী ত্ত্বা কযমন আনুয়রন্স মবাটমোন, কক্রঢা অোয়ঢর পালাপাসল োেরা অোঢ
স্বািে বীমা বাচায়র এওঝা ভূ সমওা পান ওয়র যঔন কক্রঢার সভয়যাক প্রসঢসবিায়নর মে অয়
ঢঔন এগুসআ োসেত্ব পান ওয়র।

ারাংল
a) বহু লঢাব্দী অয়ক কণয়ওআ কওায়না না কওায়না অওায়র বীমা সঙআ, ঢয়ব এর অিুসনওা অওারঝা
শুিুমাত্র ওয়েও লঢাব্দীর পুয়রায়না। ভারয়ঢর বীমা রওারী সনেন্ত্রয়ডর সবসভন্ন পযসায়ের ময়িে সেয়ে
ককয়ঙ।
b) নাকসরওয়ের স্বািে ঔুবআ গুরুত্বপূডস সবে োে রওার এওঝা ঈপযুি স্বািে পসরয়বা বেবিা
তঢসর ওরয়ঢ মুঔে ভূ সমওা পান ওয়র।
c) প্রেত্ত স্বািে পসরয়বার স্তর কেয়লর চনংঔোর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ সবসভন্ন সবয়ের ঈপর সনভস র
ওয়র।
d) কয স্তয়রর কমসটওো ময়নায়যাক চরুরী ঢার সভসত্তয়ঢ সঢন িরয়নর স্বািে পসরয়বা রয়েয়ঙ,
কগুস য়া প্রণম, সদ্বঢীব  ঢৃ ঢীে পযসাে। প্রয়ঢেও স্তয়র স্বািে পসরয়বার ঔরঘ বা য়ঢ
ণায়ও, ঢাআ ঢৃ ঢীে স্তরআ য়া বয়ঘয়ে কবসল ঔরয়ঘর।
e) ভারয়ঢ াময়ন সনচস্ব দ্ভু ঢ সওঙু ঘোয়ঞ্জ রয়েয়ঙ কযমন চনংঔো বৃসে  নকরােন যার চনে
ঈপযুি স্বািে পসরয়বা চরুরী।
f) রওারআ প্রণম স্বািে বীমার প্রওল্প সনয়ে এয়সঙ, পয়র কবরওারী বীমা কওাম্পাসনগুস ঢার
বাসডসচেওীওরড ওয়রয়ঙ।
g) স্বািে বীমার বাচারঝা তঢসর য়েয়ঙ য়নওগুস পি সনয়ে, কওঈ পসরওাঞায়মা কেে, কওঈ
অবার বীমা পসরয়বার কযাকান কেে, মিেবঢী কযমন কব্রাওার, এয়চন্ট  ণাটস পাটিস
োটসমসনয়স্ট্রঝর, এরা স্বািে বীমা বেবাে পসরয়বা সেয়ে ণায়ও এবং এঙা া রয়েয়ঙ নে
সনেন্ত্রও, সলিামূয়ওর পালাপাসল সওঙু অআনী ত্ত্বা, ঢারা ঢায়ের ভূ সমওা পান ওয়র।
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মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

স্বািে পসরয়বা
বাসডসচেও বীমা
রাষ্ট্রীেওরড
প্রণম, সদ্বঢীে  ঢৃ ঢীে পযসায়ের স্বািে পসরয়বা
কমসটয়ক্লআম
কব্রাওার
এয়চন্ট
ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রলন
অআঅরসটএ
মবাটমোন
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িোে 18
বীমা েস রঘনা
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
বীমা সলয়ল্প, অমরা ংঔে ফমস, নসণ প্রভৃ সঢ সনয়ে না াঘা া ওসর। এআ িোে এওঝা বীমা ঘু সিয়ঢ
সবসভন্ন নসণ  ঢার গুরুত্ব ম্পয়ওস অমায়ের চানায়ব। এআ িোেটি প্রসঢটি ফয়মসর ঠিও প্রওৃ সঢ
ম্পয়ওস  এওঝা মেও জ্ঞান কেয়ব, ওীভায়ব কঝা পূরড ওরয়ঢ ে এবং সনসেস ি ঢণে ঘাোর কপঙয়ন
ওারডগুস ওী ওী কআ ম্পয়ওস ।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

কপ্রায়পাচা ফমস
প্রস্তাব স্বীওার (অিাররাআটিং)
প্রয়স্পক্টা
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত
পসস নসণ
লঢস  োরাসন্ট
এনয়টাসয়মন্ট বা ঢোেন
পসসর বোঔো
সরসনঈো কনাটি
মাসন িাসরং সবয়রািী এবং ‘কনা আর ওায়িামার’ বা ‘অপনার িাওয়ও চানুন’ সনয়েস সলওা

এআ িোে িেেয়নর পর অপনার িম ো ঈসঘঢ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

কপ্রায়পাচা ফয়মসর সবেবস্তু বোঔো ওরয়ঢ।
প্রয়স্পক্টায়র গুরুত্ব বডসনা ওরয়ঢ।
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত  বীমা অআন, 1938-এর 64B িারা বোঔো ওরয়ঢ।
বীমা পসস নসণর বোন  লঢস বোঔো ওরয়ঢ।
পসসর লঢস , োরাসন্ট  এয়িাসয়মন্ট বা ঢোেন সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ।
এয়িাসয়মন্ট বা ঢোেন কওন আুে ওরা ে ঢা ঈপসব্ধ ওরয়ঢ।
অআনী অোয়ঢ পসসর বোনয়ও ওীভায়ব কেঔা ে ঢা বুছয়ঢ।
সরসনঈো কনাটি কওন আুে ওরা ে ঢা ঈপসব্ধ ওরয়ঢ।
মাসন িাসরং ওী এবং কনা আর ওায়িামার সনয়েস সলওা ম্পয়ওস এওচন এয়চন্টয়ও ওী ওরয়ঢ ে
ঢা চানয়ঢ।

280

A. ক্রপ্রায়পাজা ফমি
অয়কআ কযমন বা য়েয়ঙ, বীমা য়া এওটি ঘু সি যায়ও এওটি কঔাে পযসবসঢ ওয়র পসসয়ঢ সনয়ে
অা ে। বীমার নসণপত্রওরড পসসটি ঘাু ওরার ময়িেআ ীমাবে নে। কযয়ঢু ঢার ময়িে য়নও
মিেিঢাওারী কযমন োা এবং এয়চন্ট যাাঁরা কগুস ঘানা ওয়রন ঢাাঁরা অয়ঙন, এটি ্ভকব কয
এওচন বীমাওৃ ঢ এবং ঢাাঁর বীমাওারীর ময়িে কওায়নাসেনআ কেঔা না য়ঢ পায়র।
এওটি বীমা কওাম্পাসন ঢাাঁর কক্রঢা এবং কআ পুরু/মসার বীমার ঘাসো ম্পয়ওস চানয়ঢ পায়রন
এওমাত্র কআ কক্রঢা কয নসণপত্র চমা সেয়েয়ঙন ঢার মািেয়ম। এমন নসণপত্র বীমাওারীয়ও ঢাাঁর ছুাঁ সওটি
ম্পয়ওস  ভায়া ওয়র চানয়ঢ াাযে ওয়র। কআ ওারয়ড, বীমাওৃ ঢ এবং বীমাওারীর ময়িে কবাছাপ া
এবং স্বচ্ছঢা সনয়ে অার ঈয়েয়লে নসণপত্রওরড প্রয়োচনীে। এঔায়ন সনসেস ি সওঙু নসণপত্র অয়ঙ যা বীমা
বেবাে রীসঢমাসফও বেবার ওরা ে।
বীমার এয়চন্ট, সযসন কক্রঢার বয়ঘয়ে ওায়ঙর বেসি ন, ঢাাঁয়ও কক্রঢার ামনাামসন য়ঢআ ে এবং
এর য়ঙ্গ চস ঢ ব নসণপত্র ম্পয়ওস বরওম য়ন্ন েূর ওরার চনে বোঔো ওরয়ঢ ে এবং কগুস
পুরয়ড কআ পুরু/মসায়ও াাযে ওরয়ঢ ে। বীমার য়ঙ্গ চস ঢ ব নসণপয়ত্রর ঈয়েলে এবং বীমাে
বেবহৃঢ নসণপয়ত্র ণাওা ঢয়ণের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গওঢা এয়চন্টয়ও বলেআ বুছয়ঢ য়ব।
1. ক্রপ্রায়পাজা ফমি
নসণপত্রওরয়ডর প্রাণসমও পযসাে ািারডঢ য়া প্রস্তাব ফরমটি যার মািেয়ম বীমাওৃ ঢ চানান:





কআ
কআ
কআ
ওঢ

পুরু/মসা কও
পুরু/মসার কওান িরয়ডর বীমার ঘাসো রয়েয়ঙ
পুরু/মসা কওানটির বীমা ওরয়ঢ ঘাআয়ঙন ঢার সবস্তাসরঢ এবং
ময়ের চনে ঢা ঘাআয়ঙন

সবস্তাসরয়ঢর ণস য়া বীমার সবে বস্তুর অসণসও মূে এবং প্রস্তাসবঢ বীমার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ
উপাদানগত ক্ষবেক তথয।
a) বীমাকারীর দ্বারা ঝুঁু ক্ষকর মূযােন
i. ছুাঁ সওর পসরয়প্রসিয়ঢ বীমাওারীর যাবঢীে কয অবসলেও ঢয়ণের প্রয়োচন ঢা চানায়নার চনে
প্রস্তাবওয়ওআ প্রস্তায়বর ফরমটি পুরড ওয়র সেয়ঢ য়ব, কটি ওয়র সেয়ঢ য়ব যায়ঢ বীমাওারী
সোন্ত সনয়ঢ পায়রন :
 বীমাটি িড ণবা ঔাসরয়চর নুয়মােন ওরা য়ব ওী না এবং
 ছুাঁ সওটি িড ওরার খঝনার কিয়ত্র, কয ওভায়রর নুমসঢ কেো য়ব ঢার ার,
লঢস এবং লঢস াবী সনসশ্চঢ ওরয়ঢ
প্রস্তায়বর ফরমটির ময়িে ণায়ও বীমার চনে কয ছুাঁ সওর প্রস্তাব ওরা য়েয়ঙ ঢা িড ওরয়ঢ বীমা
কওাম্পাসনর চনে ওাযসওরী ঢণে। বয়ঘয়ে র সবোয়র নীসঢ এবং অবসলেও ঢণে প্রওায়লর
ওঢস য়বের শুরু ে বীমার চনে কেো প্রস্তাব ফরমটি কণয়ও।
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অবসলেও ঢণে প্রওায়লর ওঢস বে পসসটির িারডার অয়ক কণয়ওআ কেঔা কেে, এবং বীমা
ঘাওাীন পুয়রা মে পবসটি িয়র ঢা ঘয় এবং এমনওী ঘু সিটি ম্পূা্ডস য়ে যাোর পয়র
কটি ঘয়।
উদারণ
বেসিকঢ েূখসঝনা পসসর কিয়ত্র, যসে বীমাওৃ ঢ প্রস্তায়বর ফরমটিয়ঢ কখাডা ওয়রন কয সঢসন কাস
ংক্রান্ত কঔা ণবা কখা াে ঘ ার য়ঙ্গ যুি নন, ঢয়ব ঢাাঁয়ও কঘিা ঘাসয়ে কযয়ঢ য়ব পসসটির
ককাঝা মে পবস িয়র এমন কওায়না সভযায়নর য়ঙ্গ সনয়চয়ও যুি না ওরয়ঢ। এটি য়া বীমাওারীর
ওায়ঙ অবসলেও ঢণে ওারড এআ ঢয়ণের ঈপর সভসত্ত ওয়রআ সঢসন প্রস্তাবটি িড ওরয়ঙন এবং কআ
নুযােী ছুাঁ সওটির মূে সনিসারড ওরয়ঙন।
প্রস্তাব ফরমগুস ািারডঢ বীমা কওাম্পাসনর নাম, কায়কা, ঠিওানা এবং বীমা/পয়ডের
কিডী/িরড যা বেবার ওরা য়ব কআব  বীমাওারীআ ঙাসপয়ে কেন। প্রস্তাব ফরমটিয়ঢ এওটি
ঙাপায়না টীওা যুি ওরা বীমা কওাম্পাসনগুসর চনে বািেঢামূও, যসে এআ ংক্রান্ত কওায়না
মাপওাঠি ওরা অওার বা নুলীন কনআ।
উদারণ
এআ িরয়নর কনায়ঝর ওয়েওটি ঈোরড:
‘ছুাঁ সওর মূোেয়নর মে বীমাওৃ ঢ যসে ঢোবলেওীে ঢণে -প্রওাল ওয়র রায়ঔন, সবভ্রাসন্তমূও
ঢণে কেন, চাসোসঢ ণবা য়যাসকঢা ওয়রন ঢায় পসসর িীয়ন কয ওভার ঘাু ওরা
য়েয়ঙ কটি ঔাসরচ য়ে যায়ব’,
‘যঢিড না প্রস্তাবটি কওাম্পাসন িড ওরয়ব এবং পুয়রা সপ্রসমোম না কেো য়ে যায়ব কআ মে
পযসন্ত কওাম্পাসন ছুাঁ সওয়ঢ ণাওয়ব না’।
প্রস্তাব ফমি ক্রঘাণা: বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ প্রস্তাব ফয়মসর কলয় এওটি কখাডা যুি ওয়রন
যা প্রস্তাবওয়ও স্বাির ওরয়ঢ ে। এটি বীমাওৃ ঢ যায়ঢ ফরমটি ঠিওভায়ব পুরড ওয়রন এবং যা
ঢণে কঔায়ন কেো য়েয়ঙ কটি বুয়ছ সনয়ঢ পায়রন কআ ওিটি ুসনসশ্চঢ ওরার চনে ওরা ে,
যায়ঢ কক্লআম ওরার মে কওায়নারওম ঢয়ণের ভু  প্রসঢসনসিয়ত্বর সভসত্তয়ঢ মঢননওে োর ুয়যাক না
ণায়ও।
এটি এওআয়ঙ্গ বীমাওৃ য়ঢর প্রসঢ বসাসিও র সবো এবং যাবঢীে অবসলেও ঢণে প্রওাল ওরার
মূ নীসঢর ঈপর কচার কেোর ওাচ ওয়র।
এআ কখাডাটি বসাসিও র সবোয়র নীসঢর ািারড অআনটিয়ও বসাসিও র সবোয়র ঘু সিকঢ
ওঢস য়বে পসরডঢ ওয়র।
ক্রঘাণার েযান্ডাডি ফমি
অআঅরসটএঅআ স্বািে বীমার প্রস্তায়বর চনে কখাডার কয িোিাটস ফমসটি সনসেস ি ওয়র সেয়েয়ঙ ঢা
সনম্নরূপ:
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1. অসম/অমরা এঔায়ন কখাডা ওরসঙ, অমার পি য়ে এবং বাসও ও বীমাওৃ ঢ য়ঢ ঘান
প্রস্তাবয়ওর পি য়ে, কয ঈপয়র কেো সববৃসঢ, ঈত্তর এবং/ণবা সববরড যা অসম
সেয়েসঙ ঢা ঢে এবং অমার চানা বরওম ঢয়ণের পসরয়প্রসিয়ঢ ঢা ম্পূডস এবং
অসম/অমরা অয়রা যাাঁরা বেসি অয়ঙন ঢাাঁয়ের পি য়ে প্রস্তাব ওরার চনে নুয়মাসেঢ।
2. অসম চাসন কয ঢণে অসম সেয়েসঙ কটিআ বীমা পসসর সভঢটি কঞন ওরয়ব, যা বীমা
কওাম্পাসনর কবায়টসর নুয়মাসেঢ অিাররাআটিং নীসঢর সবোিীন এবং িাযস ওরা সপ্রসমোমটি
কেো ম্পূডস য় ঢয়বআ পসসটি ওাযসওরী য়ে ঈঞয়ব।
3. অসম/অমরা অয়রা কখাডা ওরসঙ কয প্রস্তাবটি চমা কেোর পর যসে বীমাওৃ ঢ/প্রস্তাবয়ওর
কপলাে ণবা ািারড স্বায়িে কওায়না পসরবঢস ন কেঔা কেে অসম/অমরা কটি সসঔঢভায়ব
কনাটি সেয়ে চানায়বা এবং কটি চানায়বা কওাম্পাসনর দ্বারা ছুাঁ সওটি িড ওরার ওণা
চানায়নার অয়কআ।
4. অসম/অমরা কখাডা ওরসঙ এবং নুমসঢ সেসচ্ছ কয কওাম্পাসন কয কওায়না সঘসওৎও ণবা
াপাঢা যারা ওঔয়না বীমাওৃ ঢ/প্রস্তাবয়ওর চীবয়ন এওবার সঘসওৎা ওয়রয়ঙ ঢায়ের ওাঙ
কণয়ও সঘসওৎাকঢ ঢণে চানয়ঢ ঘাআয়ঢ পায়র ণবা পূবসবঢী বা বঢস মান সনয়োকওঢস ার কণয়ও
চানয়ঢ ঘাআয়ঢ পায়র োুয়োটস/প্রস্তাবয়ওর চীবয়ন লারীসরও বা মানসও প্রভাব কফয়ঢ
পায়র এমন কওায়না সবে ণাওয় ঢা এবং োুয়োটস/প্রস্তাবয়ওর চীবয়ন বীমার এওঝা
অয়বেন যা প্রস্তাব অিাররাআটিং এবং/ণবা কক্লআম সনষ্পসত্তর চনে বেবহৃঢ য়েয়ঙ এমন
সওঙু কয কওায়না বীমা কওাম্পাসনর কণয়ও চানয়ঢ ঘাআয়ঢ পায়র।
5. অসম/অমরা কমসটওো করওটস  অমার প্রস্তাবনা ংক্রান্ত ঢণেগুস কওবমাত্র প্রস্তাব
অিাররাআটিংয়ের ঈয়েয়লে এবং/ণবা কক্লআম মীমাংার চনে এবং কওায়না রওারী
এবং/ণবা সবসিবে ংিার য়ঙ্গ অোন প্রোয়নর িমঢা সোম কওাম্পাসনয়ও।
b) একটা ক্রপ্রায়পাজা ফয়মি প্রশ্নাবীর প্রকৃক্ষত
সনসেস ি বীমাটির কিডীর পসরয়প্রসিয়ঢ এওটি কপ্রায়পাচা ফয়মস প্রয়শ্নর ংঔো এবং প্রওৃ সঢ সভন্ন সভন্ন
ে।
স্বািে, বেসিকঢ েূখসঝনা এবং ভ্রমড বীমার ময়ঢা বযক্ষিগত াইয়ন, প্রস্তাব ফরমটি এমনভায়ব
নওলা ওরা ে যায়ঢ প্রস্তাবয়ওর স্বািে, চীবনযাত্রা এবং ভো, স্বায়িের পূবস ঈপসিঢ বিা,
সঘসওৎাকঢ আসঢা, ঈত্তরাসিওায়রর িড, ঢীয়ঢর বীমা সভজ্ঞঢা আঢোসে ঢণে চানা
যাে।
একটা প্রস্তায়বর উপাদান
i. প্রস্তাবয়কর পুয়রা নাম
কওায়নারওম অ া না করয়ঔআ প্রস্তাবয়ওর ঈসঘঢ ঢাাঁর সনয়চয়ও সঘসহ্নঢ ওরা। বীমাওারীর ওায়ঙ
এটি চানা ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয ওার য়ঙ্গ ক ঘু সিয়ঢ প্রয়বল ওরয়ঙ, যায়ঢ পসসর িীয়ন ণাওা
ুসবিাগুস শুিুমাত্র বীমাওৃ ঢআ কপয়ঢ পায়রন। সনয়চর পসরসঘসঢ প্রসঢষ্ঠা ওরা অয়রা এওটি ওারয়ড
গুরুত্বপূডস কযঔায়ন পর কওঈ (কযমন মৃঢুের কিয়ত্র অআনী ঈত্তরাসিওারী) বীমাওৃ ঢ ছুাঁ সওটির
ঈপর ঢাাঁর স্বাণস চসন ওয়রয়ঙন এবং যাাঁয়ও কক্লআম ওরয়ঢআ য়ব।
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ii. প্রস্তাবয়কর ঠিকানা  ক্রযাগায়যায়গর ক্ষববরণ
ঈপয়র বসডসঢ ওারডগুস প্রস্তাবয়ওর ঠিওানা এবং এওআয়ঙ্গ কযাকায়যায়কর সবস্তাসরঢ ংি ওরার
চনে প্রয়যাচে।
iii. প্রস্তাবয়কর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা
স্বািে এবং বেসিকঢ েূখসঝনার ময়ঢা সওঙু বীমার কিয়ত্র , প্রস্তাবয়ওর কপলা, চীসবওা ণবা
বেবা গুরুত্বপূডস ওারড কযয়ঢু ছুাঁ সওর ঈপর ঢায়ের ঢণেকঢ প্রভাব অয়ঙ।
উদারণ

একট ফাে-ফুড ক্ররয়স্তাুঁরার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁয়ক ক্রেতায়দর কায়ছ খাবার ক্রপৌুঁয়ছ
ক্রদোর জনয ঘন ঘন উচ্চ গক্ষতয়ত ক্রমাটর বাইয়ক কয়র ভ্রমণ করয়ত য়ব, ক্ষতক্ষন ঐ একই ক্ররয়স্তাুঁরাে
কমি রত অযাকাউেযায়ের ক্রথয়ক েয়তা দূঘিটনার ক্রিয়ত্র আয়রা ক্রবক্ষল উন্ুি।
iv. বীমার বস্তুগত ক্ষবয়ের ক্ষববরণ  পক্ষরচে
বীমার চনে প্রস্তাসবঢ সবে বস্তু ম্পয়ওস প্রস্তাবয়ওর প্রয়োচন স্পি ওয়র চানায়না।
উদারণ
প্রস্তাবয়ওর চানায়না প্রয়োচন যসে:
i. এওটি সবয়েল ভ্রমড ে(কও, ওঔন, কওান কেয়ল, ওী ঈয়েয়লে) ণবা
ii. খঝনার ঈপর সভসত্ত ওয়র এওচন বেসির স্বািে (বেসির নাম, ঠিওানা এবং পসরসঘসঢ )
আঢোসে
v. বীমাকৃত রাক্ষল পসসর িীয়ন বীমাওারীর োেবেঢার ীমা সনয়েস ল ওয়র এবং প্রসঢটি
প্রস্তাবয়ওর ফয়মস ঢার ঈয়েঔ ণাওয়ঢ য়ব।
উদারণ
স্বািে বীমার কিয়ত্র, এটি াপাঢায় সঘসওৎার ঔরঘ য়ঢ পায়র, অবার বেসিকঢ েূখসঝনা বীমার
কিয়ত্র এটি চীবনাসনর চনে, ঙ্গাসনর চনে ণবা েূখসঝনার ওারয়ড েৃসিলসি ঘয় যাোর চনে
এওটি সনসেস ি পসরমাড য়ঢ পায়র।
vi. পূবিবতী  বতিমান বীমা
বীমাওারীর ওায়ঙ ঢাাঁর পূবব
স ঢী বীমা ম্পয়ওস সবস্তাসরঢভায়ব প্রস্তাবয়ওর চানায়না প্রয়োচন। ঢাাঁর
বীমার আসঢা কবাছার চনেআ এটি প্রয়োচন।সওঙু বাচার অয়ঙ কযঔায়ন এমন বেবিা অয়ঙ কয
যার মািেয়ম বীমাওারীরা ককাপয়ন বীমাওৃ ঢ ম্পয়ওস ঢণে ভাক ওয়র কনন।
প্রস্তাবয়ওর এ চানায়না প্রয়োচন কয কওায়না বীমাওারী ঢাাঁর প্রস্তাবটি ঔাসরচ ওয়রয়ঙ ওী না,
সবয়ল লঢস অয়রাপ ওয়রয়ঙন ওী না, পুননসবীওরয়ডর মে বা সঢ সপ্রসমোয়মর প্রয়োচন সঙ ওী
না ণবা পুননসবী ওরয়ঢ স্বীওার ওয়রয়ঙ ওী না ণবা পসসটি বাসঢ ওয়র সেয়েয়ঙ ওী না।
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বীমাওারীয়ের নাম  পর কওায়না বীমাওারীর য়ঙ্গ বঢস মান বীমার সবস্তাসরঢ প্রওাল ওরার
প্রয়োচন অয়ঙ। সবয়লঢ ম্পসত্তর বীমাে, বীমাওৃ য়ঢর সবসভন্ন বীমাওারীর ওাঙ কণয়ও পসস
ওরায়নার ্ভকাবনা ণায়ও এবং যঔন কওায়না িসঢ ে, এয়ওর কবসল বীমাওারীর ওায়ঙ কক্লআম
োসব ওয়রন। এআ ঢণেটির প্রয়োচন ে যায়ঢ বোয়নর নীসঢ প্রয়যাচে ে যায়ঢ বীমাওৃ ঢ
সনরাপত্তার প্রসঢসবিান পান ঢা ুসনসশ্চঢ ওরয়ঢ এবং এওআ ছুাঁ সওর চনে যায়ঢ বহু বীমার
পসসর ওারয়ড াভ/মুনাফা না ওরয়ঢ পায়রন।
অয়রা, বেসিকঢ েূখসঝনা বীমাে এওচন বীমাওারী ওভায়রয়চর (বীমাওৃ ঢ রাসল) পসরমাডটি সির
ওয়র সেয়ঢ ঘান। কটি সনভস র ওয়র এওআ বীমাওৃ ঢ নে সপএ পসসর িীয়ন কনো বীমাওৃ ঢ
রাসলর ঈপর।
vii. ক্রাকায়নর অক্ষভজ্ঞতা
প্রস্তাবওয়ও বা ে ঢাাঁর যা সওঙু িসঢ য়েয়ঙ, কটি বীমাওৃ ঢ ওরা ণাকুও অর নাআ ণাকুও,
ঢার সবস্তাসরঢ কখাডা ওরয়ঢ। এটি বীমাওারীয়ও বীমার সবে বস্তু ম্পয়ওস ঢণে কেয়ব এবং
বীমাওৃ ঢ ওীভায়ব ঢীয়ঢ ছুাঁ সওটি াময়য়ঙন ক সবয়ে ঢণে কেয়ব। এমন ঈত্তরগুস কণয়ও
অিাররাআঝাররা ছুাঁ সওটি অয়রা ভায়া ওয়র বুছয়ঢ পায়রন এবং সঘসওৎাকঢ পরীিা ওরায়নার
বোপায়র সোন্ত সনয়ঢ পায়রন ণবা অয়রা সবস্তাসরঢ ঢণে ংি ম্পয়ওস সোন্ত সনয়ঢ পায়রন।
viii. বীমাকৃয়তর ক্রঘাণা
কযয়ঢু প্রস্তাব ফমসটির ঈয়েলে য়া বীমাওারীয়ও যাবঢীে ঢোবলেওীে ঢণে চানায়না, ফমসটির
ময়িে বীমাওৃ য়ঢর এওটি কখাডা ণায়ও কয ঈত্তরগুস ঢে এবং যণাযণ এবং ফমসটি কয বীমা
ঘু সির সভসত্ত য়ব কটি কময়ন সনয়ঢ সঢসন রাসচ অয়ঙন। প্রসঢটি প্রস্তাব ফয়মসর নে কয ব
প্রঘসঢ সবে কযমন, স্বাির, ঢাসরঔ এবং সওঙু কিয়ত্র এয়চয়ন্টর ুপাসরয়লর ময়ঢা সবে
ণায়ও।
ix. কযঔায়ন প্রস্তাব ফমসটি বেবহৃঢ ে না, বীমাওারীয়ও কঔায়ন কয ঢণে কপয়েয়ঙন কগুস
কমৌসঔওভায়ব ণবা সসঔঢভায়ব করওটস ওয়র রাঔয়বন, এবং ১৫সেয়নর ময়িে কটি সঢসন
প্রস্তাবয়ওর ওাঙ কণয়ও সনসশ্চঢ ওরয়বন এবং কআ পসসর ময়িে কটিয়ও ন্তভুস ি ওরয়বন।
কযঔায়ন বীমাওারী পয়র োসব ওরয়বন কয প্রস্তাবও কওায়না ঢোবলেওীে ঢণে প্রওাল ওয়রনসন
ণবা ওভায়রর নুয়মােয়নর চনে কয কওায়না সবয়ের ঢণে ম্পয়ওস সবভ্রাসন্তমূও ণবা
সমণো ঢণে সেয়েয়ঙন, এমনটি কেোর কবাছা এয় পয় বীমাওারীর ঈপর।
ঢার মায়ন য়া ক্রমৌক্ষখকভায়ব পাো ক্রগয় মস্ত তয়থযর ক্ররকডি রাখা
ক্রকাম্পাক্ষনর কতিবয, যা ফয়া আপ করার মাধ্যয়ম এয়জেয়ক ময়ন রাখয়ত য়ব।

বীমা

গুরুত্বপূণি
এওঝা স্বািে বীমা পসসর চনে কপ্রাপাচা ফয়মসর সবস্তাসরঢ সববরয়ডর সওঙু সনয়ঘ কেো য়া:
1. কপ্রায়পাচা ফয়মস এওঝা প্রয়স্পক্টা ন্তভুস ি ণায়ও যায়ঢ ওভায়রর সবস্তাসরঢ সববরড কেো ে
কযমন ওভায়রচ, বচসন, িারা প্রভৃ সঢ। প্রয়স্পক্টা কপ্রায়পাচা ফয়মসরআ এওঝা ংল 
প্রস্তাবওয়ও ঢায়ঢ ঢার সবেবস্তু নচর ওয়রয়ঙন বয় স্বাির ওরয়ঢ ে।
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2. নাম, ঠিওানা। কপলা, চন্ম ঢাসরঔ, সঙ্গ এবং প্রস্তাবয়ওর ওাঙ কণয়ও প্রয়ঢেও বীমাওৃ ঢ
বেসির ম্পওস সনয়ে ঢণেগুস কপ্রায়পাচা ফয়মস ংকৃীঢ ে, কঔায়ন ক মাসও অে 
অেওর পোন নম্বর, সঘসওৎয়ওর নাম  ঠিওানা, ঢাাঁর কযাকেঢা  করসচয়স্ট্রলন নম্বর
ন্তভুস ি ণায়ও। অচওা কক্লআয়মর ঝাওা বোে ট্রান্সফায়রর মািেয়ম রাসর সেয়ে কেোর চনে
বীমাওৃ ঢ বেসির বোে সববরড অচওা ংি ওরা ে।
3. ঈপরন্তু, এঔায়ন বীমাওৃ ঢ বেসির কমসটওো বিা ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ণায়ও। ফয়মসর এআ
সবস্তাসরঢ প্রশ্নগুস ঢীঢ কক্লআয়মর সভজ্ঞঢার সভসত্তয়ঢ ে এবং ছুাঁ সওর যণাণস অিাররাআটিং
কপয়ঢ ওরা ে।
4. বীমাওৃ ঢ বেসি যসে ফয়মস ঈয়েসঔঢ করায়কর কওায়না এওটিয়ঢ কভায়কন ঢায় ঢাাঁয়ও ঢার পূডসাঙ্গ
সববরড সেয়ঢ য়ব।
5. এর ঈপর, অয়ক কভাকা নে কয কওায়না ুঔ বা করাক ণবা েুখসঝনার সববরড
সনয়ম্নািভায়ব ঘাো ে:
a.
b.
c.
d.

করাক/অখায়ঢর প্রওৃ সঢ  সঘসওৎা
প্রণম সঘসওৎার ঢাসরঔ
সঘসওৎাওারী টািায়রর নাম  ঠিওানা
পুয়রাপুসর কয়র ককয়ঙ সওনা

6. বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও কয কওায়না সঢসরি খঝনা চানায়ঢ ে যা বীমাওারীয়ও চানায়না ঈসঘঢ
এবং ঢাাঁর ওায়ঙ এমন কওায়না করাক বা কঘাঝ ণাওার ঔবর ণায়ও যার চনে সঘসওৎা ওরার
প্রয়োচন প য়ঢ পায়র, কঔবর বীমাওৃ য়ঢর বীমাওারীয়ও চানায়না ঈসঘঢ।
7. ফয়মসর ময়িে ঢীয়ঢর বীমা  কক্লআম আসঢা  নে কওায়না বীমাওারীর ওায়ঙ কওায়না বীমা
ওরা ণাওয় ক ম্পসওস ঢ প্রশ্ন ন্তভুস ি ণায়ও।
8. প্রস্তায়বর স্বাির ওরার চনে কখাডাপয়ত্র সবয়ল তবসলিে ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব।
9. বীমাওৃ ঢ বেসি ম্মঢ ন এবং বীমাওারীয়ও কওায়না াপাঢা বা সঘসওৎয়ওর ওাঙ কণয়ও
কমসটওো ঢণে ঘাোর নুমসঢ কেন, সযসন কওায়না না কওায়না মে বীমাওৃ ঢয়ও লারীসরও
বা মানসও ভায়ব িসঢিস্ত য়েয়ঙ এমন করায়কর চনে সঘসওৎা ওয়রয়ঙন।
10.
বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয সঢসন ফয়মসর ংল সয়য়ব প্রয়স্পক্টা
পয় য়ঙন এবং লঢস াবী কময়ন সনয়ঢ অিী।
11.
কখাডাপয়ত্র ন্তভুস ি ণায়ও সববৃসঢর ঢেঢা  ঘু সির সভসত্ত সয়য়ব কপ্রায়পাচা ফয়মসর
ঢেঢা ম্পয়ওস ।
ক্রমক্ষডকযা

প্রশ্নাবী

কপ্রায়পাচা ফয়মস প্রসঢকূ কমসটওো আসঢায়র কিয়ত্র বীমাওৃ ঢ বেসিয়ঢ কআ করাক ম্পসওস ঢ সবস্তাসরঢ
প্রশ্নাবী পূরড ওরয়ঢ ে কযমন টাোয়বটি, াআপারয়ঝনলন, বুয়ও বেণা বা ওয়রানাসর প্রঢু ঢা বা
মায়োওাসটসো আনফাওস লন।
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এগুস এওচন ওনাসল্টং সফসচসলোয়নর পূরড ওরা এওঝা ফমস সেয়ে ােঢা ওরা ে। এআ ফমসটি
পরীিা ওয়র কেয়ঔন কওাম্পাসনর পোয়ন টািার, যাাঁর মঢাময়ঢর সভসত্তয়ঢ স্বীওৃ সঢ, বচসন প্রভৃ সঢর
সবয়ে সোন্ত কনো ে।
অআঅরসটএঅআ কপ্রায়পাচা ফমস  ঢার ংয়যাচনীর এও ওসপয়ও ঈপিাপন ওয়র যা পসস বসণর
য়ঙ্গ চু য়ঢ ে এবং কঝা বীমাওৃ ঢয়ও ঢাাঁর করওয়টসর চনে পাঞায়না ঈসঘঢ।
2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা
মিেিঢাওারীর ঈভয়ের প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণায়ও ণসাৎ বীমাওৃ ঢ  বীমাওারী
এওচন এয়চন্ট বা এওচন কব্রাওার, সযসন বীমা কওাম্পাসন  বীমাওৃ ঢর ময়িে মিেিঢাওারী সয়য়ব
ওাচ ওয়রন ঢাাঁর োসেত্ব য়া ছুাঁ সও ম্পয়ওস বীমাওৃ য়ঢর কেো যাবঢীে বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারীয়ও
চানায়না সনসশ্চঢ ওরা।
অআঅরসটএঅআ সবসি মিেিঢাওারীয়ও ক্লায়েয়ন্টর প্রসঢ োসেত্ব সেয়েয়ঙ।
গুরুত্বপূণি
ম্ভাবয (োয়েয়ের) প্রক্ষত একজন মধ্যস্থতাকারীর কতিবয
অআঅরসটএঅআ সবসিয়ঢ বা য়েয়ঙ কয ‘‘এওচন বীমাওারী বা ঢার এয়চন্ট বা নে
মিেিঢাওারী ্ভকায়বের প্রস্তাসবঢ ওভার ম্পয়ওস মস্ত বস্তুকঢ ঢয়ণের কযাকান কেয়ব যায়ঢ ্ভকাবে
কক্রঢায়ও ঢাাঁর স্বায়ণসর পয়ি বয়ঘয়ে ভায়া ওভার ম্পয়ওস সোন্ত সনয়ঢ িম ওয়র।
কযঔায়ন ্ভকাবে কক্রঢা বীমাওারী বা ঢার এয়চন্ট বা এওচন বীমা মিেিঢাওারীর পরাময়লসর ঈপর
সনভস র ওয়র, এআ িরয়নর এওচন কাওয়ও বলেআ নোযে পরামলস সেয়ঢ য়ব।
কওায়না ওারয়ড কযঔায়ন কক্রঢা প্রস্তাব  নোনে ংসিি ওাকচপত্র পূরড ওয়রন না, কক্রঢার
কপ্রায়পাচা ফয়মসর য়ঙ্গ কয়িয়ত্র এওঝা াটিসসফয়ওঝ চুয় কেো চএয়ঢ পায়র কযঔায়ন চানায়ঢ ে কয
ফমস  নসণপয়ত্রর সবেবস্তু ঢাাঁয়ও পুয়রাপুসর বুসছয়ে কেো য়েয়ঙ এবং সঢসন প্রস্তাসবঢ ঘু সির গুরুত্ব
পুয়রাপুসর বুয়ছয়ঙন।’’
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B. প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
প্রস্তাব স্বীকার (আন্ডাররাইটং)
অমরা এওঝা পূরড ওরা কপ্রায়পাচা ফমস কেয়ঔসঙ যা সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস কেে:






বীমাওৃ য়ঢর সববরড
বস্তুকঢ সবয়ের সববরড
প্রয়োচনীে ওভায়রর িরন
আসঢবাঘও  কনসঢবাঘও ঈভে বাস্তব তবসলয়িের সববরড
বীমা  কাওায়নর পূবসবঢী আসঢা

এওঝা স্বািে বীমার প্রস্তায়বর কিয়ত্র বীমাওারী ্ভকাবে কক্রঢায়ও এওচন টািায়রর ওায়ঙ এবং/ণবা
কমসটওো কঘওঅয়প পাঞায়ঢ পায়রন কযমন ঢাাঁর বে যসে 45বঙয়রর কবসল ে। প্রস্তায়ব পাো
ঢণে এবং কযঔায়ন কমসটওো কঘও-অয়পর পরামলস কেো য়েয়ঙ, কমসটওো সরয়পাঝস  টািায়রর
ুপাসরয়লর সভসত্তয়ঢ বীমাওারী সোন্ত কনন। কওায়না কওায়না মে কযঔায়ন কমসটওো সসস্ট্র
য়ন্তাচনও ণায়ও না, ্ভকাবে ক্লায়েয়ন্টর কণয়ও অয়রা ঢণে চানয়ঢ এওঝা সঢসরি প্রশ্নাবীর
েরওার য়ঢ পায়র। বীমাওারী ঢারপরআ সোন্ত কনন ছুাঁ সওর চনে কওান ার প্রয়যাচে য়ব এবং
সবসভন্ন ফোক্টয়রর সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোম কডনা ওরা ে, ঢারপর ঢা বুমাওৃ ঢয়ও চাসনয়ে কেো ে।
দ্রুঢঢা  েিঢার ায়ণ বীমাওারী প্রস্তাবগুসর প্রয় ওয়রন এবং ঢারপর মস্ত সোন্ত এওঝা
যুসিঙ্গঢ ময়ের ময়িে সসঔঢভায়ব চাসনয়ে কেো ে।
আন্ডাররাইটং  প্রস্তায়বর প্রয়ক্ষং ম্পয়কি ক্রনাট
অআঅরসটএঅআ সনয়েস সলওা নুায়র, বীমাওারীয়ও 15সেন ময়ের ময়িে প্রস্তায়বর প্রসক্রো ওরয়ঢ
ে। এয়চন্ট এআ মেীমার ঈপর নচর রায়ঔন, ভেন্তরীডভায়ব ফয়া-অপ ওয়রন এবং কআময়ঢা
্ভকাবে কক্রঢা / বীমাওৃ ঢয়ও চানান এবং যঔন েরওার পয় ওায়িামার াসভস য়র মািেয়ম ঢাাঁয়ের
ঔবর কেন। প্রস্তাব স্ক্রুটিসন  ঢা স্বীওার ওরার সবয়ে সোন্ত কনোর এআ ককাঝা প্রসক্রোটিয়ও বা
ে অিাররাআটিং।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 4
সনয়েস সলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনয়ও __________-এর ময়িে এওঝা বীমার প্রস্তায়বর
প্রয় ওরয়ঢ ে।
I. 7 সেন
II. 15 সেন
III. 30 সেন
IV. 45 সেন
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C. প্রয়স্পিা
প্রয়স্পক্টা য়া বীমাওারী বা ঢার ঢরয়ফ বীমার ্ভকাবে কক্রঢায়ও আুে ওরা এওঝা নসণ। ািারডঢ
এঝা এওঝা কব্রাসর বা সফয়য়ঝর অওায়র ে এবং আ ্ভকাবে কক্রঢার ওায়ঙ পডেটিয়ও পসরসঘঢ
ওরায়নার ওায়চ ায়ক। কপ্রায়ঝওলন ব পসসয়াডার আন্টায়রি করগুয়লন, 2002 এবং
অআঅরসটএঅআ-র কল্ণ আনুয়রন্স করগুয়লন 2013-র পালাপাস বীমা অআন, 1938 দ্বারা
প্রয়স্পক্টা আুের ওাচ পসরঘাসঢ ে।
কয কওায়না বীমাপয়ডের প্রয়স্পক্টায় স্পিভায়ব কবসনসফঝগুসর ুয়যাক, বীমার ওভায়রর প্রার ঈয়েঔ
ণাওা ঈসঘঢ এবং এয়ঢ পসরষ্কার ভায়ব বীমা ওভায়রর োরাসন্ট, বেসঢক্রম  লঢস গুসর বোঔো
ণাওা ঈসঘঢ।
পয়ডের ঈপর নুয়মােনয়যাকে রাআটার (এয়ও োট-ন ওভার বা য়ে ণায়ও)গুস
কবসনসফঝগুসর ুয়যাক ম্পয়ওস স্পিভায়ব ঈয়েঔ ণাওা ঈসঘঢ। এঙা া, মস্ত রাআটার ংক্রান্ত
সপ্রসমোম এওয়যায়ক মূ পয়ডের সপ্রসমোয়মর 30%-র কবসল ো ঈসঘঢ নে।
নে গুরুত্বপূডস ঢণে যা এওঝা প্রয়স্পক্টায় প্রওাসলঢ ো ঈসঘঢ ঢার ময়িে রয়েয়ঙ:
1. সবসভন্ন বে ককাষ্ঠী বা সবসভন্ন প্রয়বসলওা বেয়র চনে ওভার  সপ্রসমোয়ম কওায়না ফারাও
ণাওয় কগুস
2. পসসর সরসনঈো বা পুননসবীওরড লঢস
3. কওায়না সনসেস ি পসরসিসঢয়ঢ পসস বাসঢয়র লঢস
4. সবসভন্ন পসরসিসঢয়ঢ প্রয়যাচে কওায়না ঙা

বা কাসটংয়ের সববরড

5. সপ্রসমোম  পসসর কওায়না লয়ঢস র ংয়লািন বা পসরমাচসয়নর ্ভকাবনা
6. এওআ বীমাওারী ওায়ঙ ককা াে এসর, সরসনঈো বোঢ রাঔা, নুকূ কক্লআয়মর সভজ্ঞঢা
প্রভৃ সঢর চনে পসসয়াডার পুরস্কার সয়য়ব কওায়না আনয়নটিভ
7. এওঝা কখাডা বা প্রজ্ঞাপন কয মস্ত স্বািে বীমা পসসগুসআ য়া বনয়যাকে যার মায়ন এআ
পসসগুস নে কয কওায়না বীমাওারীর ওায়ঙ সরসনঈ ওরা কযয়ঢ পায়র যারা এওআ রওম
কবসনসফঝ  এওআ ওভায়রর প্রস্তাব কেে, যা সঢসন বঢস মান বীমাওারীর ওায়ঙ রাঔয় কপয়ঢ
পায়রন।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর বীমাকারীরা াধ্ারণত তায়দর স্বাস্থয বীমা পণয ম্পয়কি প্রয়স্পিা প্রকাল
কয়র থায়ক। এই ব ক্রিয়ত্র ক্রপ্রায়পাজা ফয়মি একটা ক্রঘাণাপত্র থায়ক, প্রয়স্পিা পয়়ি
ক্রেতায়ক তায়ত ম্মক্ষত জানায়ত ে।

289

D. ক্ষপ্রক্ষমোম প্রাক্ষপ্ত
কক্রঢা সপ্রসমোম সয়য়ব বীমাওারীয়ও সপ্রসমোম চমা সেয়আ বীমাওারী এওঝা সরসে বা রসে আুে
ওরয়ঢ বািে। অকাম সপ্রসমোম চমা কেোর কিয়ত্র সরসে আুে ওরয়ঢ ে।
ংজ্ঞা
ক্ষপ্রক্ষমোম য়া পাসরিসমও বা ণস যা এওঝা বীমা ঘু সির িীয়ন বীমাওৃ ঢ বীমাওারীয়ও কেন
বীমার বস্তুকঢ সবে বীমা ওরার চনে।
1. আগাম ক্ষপ্রক্ষমোম প্রদান (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)
বীমা অআন নুযােী, বীমার কভার শুরুর আয়গ অক্ষিম ক্ষপ্রক্ষমোম জমা ক্ষদয়ত ে। এঝা
য়া এওঝা গুরুত্বপূডস িারা, যা সনসশ্চঢ ওয়র কয কওবমাত্র বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপয়ে ককয়
ঢয়বআ এওঝা তবি বীমা ঘু সি ম্পূডস য়ঢ পায়র এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব সনয়ঢ পায়র। এআ
িারাটি ভারয়ঢর নন-াআফ বীমা সলয়ল্পর সবয়ল তবসলিে।
গুরুত্বপূণি
a) বীমা অআন-1938-এর 64 VB িারাে বা য়েয়ঙ কয অকাম সপ্রসমোম চমা না কেো পযসন্ত
বা চমা কেোর কোরাসন্ট বা সনিসাসরঢ ঈপায়ে সিম সটয়পাসচঝ না ওরা পযসন্ত কওায়না
বীমাওারী কওায়না ছুাঁ সওর োসেত্বআ িড ওরয়ব না।
b) কযঔায়ন এওচন বীমা এয়চন্ট বীমা কওাম্পাসনর য়ে এওঝা বীমা পসসর সপ্রসমোম ংি
ওয়রন, বোে  টাওখয়রর ঙু টি ঙা া কআ ংিয়র ঘসব্বল খন্টার ময়িে ঢাাঁয়ও কআ ংকৃীঢ
ঢাাঁর ওসমলন সয়য়ব সওঙু বাে না সেয়েআ পুয়রাঝাআ বীমাওারীর ওায়ঙ চমা ওরয়ঢ য়ব ণবা
কপায়ি পাঞায়ঢ য়ব।
c) সপ্রসমোম নকয়ে বা কঘয়ও চমা প ার ঢাসরঔ কণয়ওআ কওবমাত্র ছুাঁ সওর োসেত্ব কনো ে।
d) সপ্রসমোম কযঔায়ন কপািা বা মাসন টসার ণবা কঘয়ও টাও মারফঢ পাঞায়না ে, কযসেন
মাসন টসার বুও ওরা ে ণবা কঘও কপাি ওরা ে কআ ঢাসরঔ কণয়ওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব
কনো য়ঢ পায়র।
e) পসস বাসঢ বা লঢস াবীর পসরবঢস ন বা নে কওায়না ওারয়ড সপ্রসমোম কফরঢ কেোর ণাওয়
বীমাওারী ঢা রাসর বীমাওৃ ঢয়ও এওঝা ক্রলট বা টসার কঘও বা কপািা/মাসন টসার
মারফঢ কফরঢ কেয়বন এবং বীমাওৃ ঢর ওাঙ কণয়ও এর চনে বীমাওারী এওঝা ঈপযুি রসলে
কনয়বন। অচওা বলে বীমাওৃ ঢর বোে োওাঈয়ন্ট রাসর আ কক্রসটঝ ওয়র কেোর ঘ
য়েয়ঙ। এআ িরয়নর কফরঢ বলে কওায়নাভায়বআ এয়চয়ন্টর োওাঈয়ন্ট কক্রসটঝ ওরা য়ব না।
ঈপয়রর সপ্রসমোম প্রোয়নর পূবস-লয়ঢস র বেসঢক্রয়মর ুয়যাক বীমা সনেম 58 এবং 59-এ কেো
য়েয়ঙ। এওঝা য়া 12মায়র কবসল িয়র ঘাু পসসগুসর কিয়ত্র সওসস্তয়ঢ প্রোন কযমন চীবন বীমা
পসসর কিয়ত্র। নেগুসর ময়িে রয়েয়ঙ সনিসাসরঢ কিয়ত্র এওঝা বোে কোরাসন্টর মািেয়ম সপ্রসমোম
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কেো কযঔায়ন ঠিও সপ্রসমোম অকাম সনিসারড ওরা যাে না ণবা ক্লায়েয়ন্টর ওোল সটয়পাসচঝ
োওাঈয়ন্ট কটসবঝ ওয়র।
2. ক্ষপ্রক্ষমোম প্রদায়নর পদ্ধক্ষত
গুরুত্বপূণি
এওঝা বীমা পসস সনয়ঢ প্রস্তাবওারী কওায়না এওচন ণবা পসস কাডার বীমাওারীয়ও প্রয়েে
সপ্রসমোম সনম্নসসঔঢ পেসঢগুসর কওায়না এওটি বা এওাসিও ঈপায়ে সেয়ঢ পায়র:
a) নকয়ে
b) কওায়না স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস কযমন কঘও, সটমাি িাফ্ট, কপ টসার, ভারয়ঢর
কওায়না ঢফসভু ি বোে কণয়ও কঢাা বোোস কঘও সেয়ে;
c) কপািা মাসন টসার;
d) কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস সেয়ে;
e) বোে কোরাসন্ট বা নকে চমা সেয়ে;
f) আন্টারয়নয়ঝর মািেয়ম;
g) আ-ট্রান্সফার ওয়র
h) প্রস্তাবও বা পসস কাডার বা চীবন বীমাওৃ য়ঢ িােী সোয়ন্তর মায়িে টাআয়রক্ট কক্রসটয়ঝর
বোে ট্রান্সফার ওয়র;
i) সবসভন্ন ময়ে ওঢৃস পয়ির নুয়মাসেঢ নে কয কওায়না পেসঢয়ঢ;
অআঅরসটএঅআ সবসি নুায়র, প্রস্তাবও / পসসয়াডার যসে কনঝ বোসেং বা কক্রসটঝ /
কটসবঝ ওায়টসর সপ্রসমোম প্রোয়নর পঙন্ন বাঙাআ ওয়র ণায়ওন, ঢায় কআ কপয়মন্ট কওবমাত্র
কনঝ বোসেং বা কআ প্রস্তাব / পসসয়াডায়রর নায়ম আুে ওরা কক্রসটঝ / কটসবঝ ওায়টসর
মািেয়মআ ওরয়ঢ য়ব।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 3
সপ্রসমোম কঘয়ও কেোর কিয়ত্র সনয়ঘর সববৃসঢগুসর কওানটি ঢে?
I.

কয ঢাসরয়ঔ কঘও কপাি ওরা ে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ য়ঢ পায়র

II. কয ঢাসরয়ঔ কঘওটি বীমা কওাম্পাসন চমা কেে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ য়ঢ পায়র
III. বীমা কওাম্পাসন কয ঢাসরয়ঔ কঘওটি ায়ঢ পাে কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ য়ঢ পায়র
IV. কয ঢাসরয়ঔ বীমাওৃ ঢ কঘওটি আুে ওয়র কসেনআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ য়ঢ পায়র
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E. পসস নসণ
পসস য়া এওঝা অনুষ্ঠাসনও নসণ যা বীমার ঘু সির এওঝা প্রমাডপত্র। ভারঢীে িোম্প অআন,
1899-র সবিান নুযােী এআ নসণটি িোম্পওৃ ঢ য়ঢআ য়ব।
পসস কাডায়রর স্বাণস রিার চনে অআঅরসটএঅআ সবসিয়ঢ যা বলেআ এওঝা স্বািে বীমা পসসয়ঢ
ণাওা ঈসঘঢ বয় সনিসাসরঢ য়েয়ঙ ঢা য়া:
a) বীমাওৃ ঢ  বস্তুকঢ সবয়ে বীমায়যাকে স্বাণস রয়েয়ঙ এমন নে কয কওায়না বেসির
নাম(গুস)  ঠিওানা(গুস)
b) বীমাওৃ ঢ স্বাণস বা বেসির পূডসাঙ্গ সববরড
c) পসসর িীয়ন বেসি এবং/ণবা সবপে োস বীমাওৃ ঢ রাসল
d) বীমার কমোে
e) ওভারওৃ ঢ  বসষ্কৃঢ সবপেগুস
f) প্রয়যাচে কওায়না সঢসরি / ঙা য়যাকে
g) প্রয়েে সপ্রসমোম এবং কযঔায়ন সপ্রসমোম মেেয়যাকে, সপ্রসমোম মন্েয়ের সভসত্ত
h) পসসর লঢস বী, পসরসিসঢ  োরাসন্ট
i) অওসিও কওায়না খঝনা খঝয় যা কণয়ও বীমার অঢাে কক্লআম ওরা ওরা কযয়ঢ ক
বোপায়র বীমাওৃ ঢর কনো বেবিা
j) কয খঝনা খঝার সভসত্তয়ঢ কক্লআম য়ঢ পার ঢার বীমার বস্তুকঢ সবে ম্পয়ওস বীমাওৃ য়ঢর
বািেবািওঢা এবং কআ পসরসিসঢয়ঢ বীমাওারীর সিওারগুস
k) কয কওায়না সবয়ল পসরসিসঢ
l) সমণো বডসনা, চাসোসঢ, বস্তুকঢ খঝনা প্রওাল না ওরা বা বীমাওৃ য়ঢর ঢরয়ফ
য়যাসকঢার ওারয়ড পসস বাসঢয়র ংিান
m) বীমাওৃ য়ঢর ঠিওানাগুস কযঔায়ন পসস ংক্রান্ত বাঢস া পাঞায়না ঈসঘঢ
n) যসে কওায়না রাআটার ণায়ও ঢার সববরড
o) সভয়যাক প্রসঢসবিান বেবিা  মবাটমোয়নর ঠিওানার সবস্তাসরঢ সববরড
পসসর লঢস নুযােী এওঝা কক্লআম োসঔ ম্পয়ওস এবং বীমাওারী যায়ঢ দ্রুঢ এওঝা কক্লআয়মর
মীমাংা ওরয়ঢ পায়রন ঢার চনে নুৃঢ পেসঢ নুায়র বীমাওৃ ঢয়ও কয মস্ত প্রয়োচন কমঝায়ঢ
য়ব ঢা পযসােক্রয়ম বীমাওৃ ঢয়ও বলেআ বীমাওারীয়ও চানায়ঢ য়ব এবং ঢাাঁয়ও জ্ঞাঢ রাঔয়ঢ য়ব।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 4
এঔায়ন কওান প্রশ্ন

292

F. লতি  োরাক্ষে
এঔায়ন, পসসর বোয়ন বেবহৃঢ েুটি গুরুত্বপূডস পসরভাা বোঔো ওরা গুরুত্বপূডস। এআগুস য়া লঢস
 োরাসন্ট।
1. লতি
ঘু সির য়া বীমা ঘু সির কআ ংিান যা ঘু সির সভসত্ত কঞন ওয়র।
উদারণমূ :
a. কবসলরভাক বীমা পসসর নেঢম িোিাটস লয়ঢস বা য়েয়ঙ :
চাসোসঢ ওয়র কওায়না কক্লআম ওরা য়, ণবা কক্লআয়মর মণসয়ন কওায়না সমণো কখাডা
ওরা য়ে ণাওয় ণবা বীমাওৃ ঢ চাসোসঢর কওায়না ঈপাে বা যন্ত্র বেবার ওয়র ণাওয়
ণবা ঢাাঁর য়ে কওঈ পসসর িীয়ন ুসবিা কপয়ঢ ঘাআয় ণবা আচ্ছাওৃ ঢ কওায়না
ওাযসওাপ কণয়ও বা বীমাওৃ য়ঢর য়ঙ্গ কযাকাচয়ল যসে কওায়না কাওান বা িসঢ য়ে
ণায়ও, এআ পসসর িীয়ন মস্ত ুসবিা বায়চোপ্ত য়ব।
b. এওঝা স্বািে পসসয়ঢ কক্লআম আসন্টয়মলন লয়ঢস বা য়ঢ পায়র :
াপাঢা কণয়ও ঙা া পাোর সনসেস ি সেয়নর ময়িে কক্লআম োসঔ ওরয়ঢআ য়ব। যসে,
কওায়না চটি কিয়ত্র বা মোর কিয়ত্র এআ লয়ঢস ঙা পাো কযয়ঢ পায়র কযঔায়ন কওাম্পাসন
যসে কআ যুসিয়ঢ ন্তুি ে কয এআ পসরসিসঢয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর পয়ি বা নে ওাঈয়ও সেয়ে
সনিসাসরঢ ময়ের ময়িে কক্লআম োসঔ ওরা ্ভকব সঙ না।
এআ লঢস ঙ্ঘয়নর কিয়ত্র বীমাওারীর মঢ ায়পয়ি পসসটি বাসঢয়যাকে য়ব।
2. োরাক্ষে
সনসেস ি পসরসিসঢয়ঢ বীমাওারীর োেবেঢাে াকাম ঝানয়ঢ এওঝা বীমা ঘু সিয়ঢ োরাসন্ট বেবহৃঢ
ে। সবপে ওমায়ঢ বীমাওারীরা এওঝা পসসয়ঢ োরাসন্টর বেবার ওয়রন। এওঝা োরাসন্টর
মািেয়ম বীমাওৃ ঢ সনসেস ি সওঙু বািেবািওঢা কময়ন কনে যা ঢাাঁয়ের এওঝা সনসেস ি ময়ের ময়িে কময়ন
ঘা চরুরী এবং বীমাওারীর বািেবািওঢা সনভস র ওয়র বীমাওৃ য়ঢর এআ বািেবািওঢাগুস কময়ন
ঘার ঈপয়রআ। ছুাঁ সও ামায়না  ঢার ঈন্নেয়ন োরাসন্টগুস এওঝা পসরাযস ভূ সমওা পান ওয়র।
োরাসন্ট য়া পসসয়ঢ স্পিভায়ব ঈয়েসঔঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভায়ব
কময়ন ঘয়ঢ য়ব। োরাসন্ট কওায়না পৃণও নসণ নে। এঝা পসস নসণরআ ংল। এঝা য়া ঘু সির
পূবসলঢস (যা নে লয়ঢস র অয়ক ওাচ ওয়র)। ছুাঁ সওর ঈপাোন কাও বা না কাও এঝা পান ওরা
এবং ওয়ঞারভায়ব এবং অিসরও কময়ন ঘা অবসলেও।
যসে এওঝা োরাসন্ট পূরড না ে, ঢায় বীমাওারীর মঢ নুযােী পসসঝা বাসঢয়যাকে য়ে
যায়ব, এমনসও যঔন স্পিভায়ব এ প্রমাসডঢ ে কয এআ োরাসন্ট ঙ্ঘন কওায়না এওটি সনসেস ি
কাওায়নর ওারয়ড েসন। বাস্তয়ব যসে োরাসন্টর ঙ্ঘন এয়ওবায়রআ এওঝা কওৌলকঢ প্রওৃ সঢর
এবং কওায়নাভায়বআ কাওান বা ায়ঢ এর কওায়না ভূ সমওা কনআ, বীমা কওাম্পানীর নীসঢ নুযােী
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সনেম  সনয়েস লাবী নুযােী বীমাওারীরা কক্লআয়মর প্রসক্রো ওরয়ঢ পায়রন। এআ িরয়নর কিয়ত্র
কাওানয়ও ময়ছাঢা কক্লআম সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা ে এবং কক্লআয়মর সিওাংল ািারডঢ মীমাংা
ওরা ে ঢয়ব 100লঢাংলআ নে।
একটা বযক্ষিগত দুঘিটনা পক্ষক্ষয়ত ক্ষনয়ম্নাি োরাক্ষে থাকয়ত পায়র:
োরাসন্ট কেো য়েয়ঙ কয পাাঁঘচয়নর কবসল বীমাওৃ ঢ বেসির এওয়ঙ্গ এওআ ময়ে এওআ সবমায়ন
ফর ওরা ঈসঘঢ নে। এআ োরাসন্ট সঙ্ঘঢ য় কক্লআমগুস ওীভায়ব সবয়বঘনা ওরা য়ব
োরাসন্ট ঢা বয়ঢ পায়র।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 5
এওঝা োরাসন্ট ম্পয়ওস সনয়ঘর সববৃসঢর কওানটি ঠিও?
I. োরাসন্ট য়া এওঝা লঢস যা পসসয়ঢ ঈয়েঔ না ওয়রআ প্রয়যাচে ে
II. োরাসন্ট য়া এওঝা লঢস যা পসসয়ঢ স্পিভায়বআ ঈয়েসঔঢ ে
III. োরাসন্ট য়া এওঝা লঢস যা পসসয়ঢ স্পিভায়বআ ঈয়েসঔঢ ে এবং পসস নসণর ংল
সয়য়ব নে, অাোভায়বআ বীমাওৃ ঢয়ও চাসনয়ে কেো ে
IV. োরাসন্ট সঙ্ঘঢ য় কক্লআম প্রোন ওরা যাে যসে ঢা ছুাঁ সওর কওায়না ঈপাোন না ে

G. এয়ন্ডাি য়মে বা তযােন
এ য়া সনসেস ি সবপেগুস ওভার ওয়র এবং নেগুসয়ও বাআয়র করয়ঔ এওঝা িোিাটস ফয়মস পসসগুস
আুে ওরা বীমাওারীর রীসঢ।
ংজ্ঞা
আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেস ি কওায়না লঢস াবী পসরবঢস ন ওরার েরওার পয় , এওঝা নসণর
মািেয়ম কআ ংয়লািন / পসরবঢস নগুস ওরয়ঢ ে যায়ও বা ে এয়িাসয়মন্ট বা ঢোেন।
এঝা পসসর য়ঙ্গ ংযুি ণায়ও এবং এঝা এর ংল ে। পসস এবং এয়িাসয়মন্ট এওয়যায়ক ঘু সি
কঞন ওয়র। পসস ঘাুর মে পসরবঢস ন / ংয়লািনগুস করওটস ওরার চনে এয়িাসয়মন্ট আুে ওরা
কযয়ঢ পায়র।
কযঔায়ন বস্তুকঢ ঢণে পসরবসঢস ঢ ে, বীমাওৃ ঢয়ওআ বীমা কওাম্পাসনয়ও ঢা চানায়ঢ ে যায়ঢ সঢসন
কঝার কনাঝ সনয়ঢ পায়রন এবং এয়িাসয়ময়ন্টর মািেয়ম বীমা ঘু সির ংল সয়য়ব কঝায়ও ন্তভুস ি
ওরয়ঢ পায়রন।
এওঝা পসসর িীয়ন ািারডভায়ব কয ম্পয়ওস এয়িাসয়মন্ট প্রয়োচন ে কগুস য়া:
a)
b)
c)
d)
e)

বীমাওৃ ঢ রাসলর করয়ফর / পসরবঢস ন
এওঝা ঊড সনয়ে  বোয়ে পসস চমা রাঔার মািেয়ম বীমাওৃ ঢ স্বায়ণসর পসরবঢস ন।
সঢসরি সবপে ওভার ওরয়ঢ / পসসর কমোে বা ায়ঢ বীমার ম্প্রারড
ছুাঁ সওর পসরবঢস ন, কযমন এওঝা সবয়েল ফয়রর পসসর কিয়ত্র কন্তয়বের পসরবঢস ন
নে চােকাে ম্পসত্তর িানান্তর
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f) বীমা বাসঢ
g) নাম বা ঠিওানা প্রভৃ সঢর পসরবঢস ন
নমুনা এনয়ডাি য়মে বা তযােন
সনেলসন সয়য়ব ওয়েওটি এয়িাসয়ময়ন্টর নমুনার বোন সনয়ঘ ঢু য় কেো য়া :
পক্ষক্ষ বাক্ষত
বীমাওৃ ঢ নুয়রাি ায়পয়ি এঢদ্বারা <ঢাসরঔ> কণয়ও এআ পসসর বীমা বাসঢ বয় কখাসঢ য়া।
বীমাটি নে মায়র কবসল মে িয়র ঘাু সঙ, এর চনে বীমাওৃ য়ঢর কওায়না ঝাওা কফরঢ বয়ওো
কনআ।

পক্ষক্ষয়ত অক্ষতক্ষরি দয কভায়রর ম্প্রারণ
বীমাওৃ য়ঢর বুয়রাি ায়পয়ি, এঢদ্বারা <ঢাসরঔ> কণয়ও বীমাওৃ য়ঢর 5 বঙর বেী ওনো কুমারী
রত্না সমসস্ত্রয়ও 3 ি ঝাওার বীমাওৃ ঢ রাসলর এআ পসসয়ঢ ন্তভুস ি ওরা য়া।
সবয়বঘনাায়পয়ি, এর ফয় ……………………..ঝাওার সঢসরি সপ্রসমোম এঢদ্বারা বীমাওৃ ঢয়ও িাযস ওরা
য়া।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই
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পসসর সনসেস ি কওায়না লঢস াবী যসে আুে ওরার
__________মািেয়ম কআ ংয়লািনগুস ওরা ে।

মে

ংয়লািন

ওরার

েরওার

পয় ,

I. োরাসন্ট
II. এয়িাসয়মন্ট
III. ল্টায়রলন
IV. ংয়লািন ্ভকব নে

H. পক্ষক্ষর বযাখযা
বীমার ঘু সি সসঔঢভায়ব প্রওাসলঢ ে এবং বীমা পসসর বোয়নর ঔ া ওয়রন বীমাওারী। সবসভন্ন
অোয়ঢর প্রসঢসষ্ঠঢ কঞন বা বোঔোর ুসনসেস ি নীসঢ নুযােী এআ পসসগুসয়ও বোঔো ওরয়ঢ য়ব।
গঠয়নর বয়চয়ে গুরুত্বপূণি ক্ষনেম য়া পিগুক্ষর উয়েলয অবলযই ক্ষবরাজ করয়ব এবং এই
উয়েলয পক্ষক্ষয়ত ক্রদখা যায়ব। পসসটি যসে য়ন্নচনও ঈপায়ে আুে ওরা ে, অোঢ
ঢায় ািারড নীসঢ নুযােী কয়িয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর পয়িআ এবং বীমাওারীর সবপয়ি রাে কেয়ব,
ওারড পসসটির ঔ া তঢসর ওয়রয়ঙন বীমাওারী।
সনম্নসসঔঢ সনেম নুযােী পক্ষক্ষর বোনগুক্ষ কবাছা  বোঔো ওরা ে :
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a) কযঔায়ন ঢা ওরার কিয়ত্র ঙ্গসঢ ণায়ও কঔায়ন ঙা া এওঝা প্রওাসলঢ বা সসঔঢ লঢস
এওঝা ঈে লঢস য়ও িাে ওয়র।
b) িোিাটস ঙাপায়না ফমস  ঝাআপ ওরা বা ায়ঢ কঔা ংয়লর ময়িে কওায়না ঙ্গসঢর কিয়ত্র
ঝাআপ ওরা বা ায়ঢ কঔা ংলয়ও এওঝা সনসেস ি ঘু সিয়ঢ পাটিসগুস ঢায়ের সভপ্রাে প্রওাল
ওয়রয়ঙ বয়আ িয়র কনো ে এবং কগুসর ণসআ মূ ঙাপায়না লব্দগুসর ণসয়ও িাে
ওরয়ব।
c) এওঝা এয়িাসয়মন্ট যসে ঘু সির নোনে ংয়লর য়ঙ্গ সবেৃল ে, ঢায় এয়িাসয়ময়ন্টর
ণসআ সবরাচ ওরয়ব ওারড কঝা পয়রর নসণ।
d) আঝাসয়ও কঔা িারাগুস ািারড ঙাপায়না বোনয়ও িাে ওরয়ব কযঔায়ন কগুস ঙ্গঢ।
e) পসসর মাসচসয়নর ময়িে ঙাপায়না বা ঝাআপ ওরা িারাগুসয়ও পসসর বসটয়ঢ ণাওা বোয়নর
ঢু নাে বা সঢ গুরুত্ব কেো ে।
f) পসসর মাসচসয়নর ময়িে  বসটর ময়িে ণাওা িারাগুসয়ও িাে ওয়র পসসর য়ঙ্গ চুয়
কেো বা কপি ওরা িারাগুস।
g) ঝাআপ ওরা বা রাবার িোম্প মারা ায়ঢ কঔা বোন ঙাপায়না লব্দগুসয়ও িাে ওয়র।
h) ঝাআপ ওরা বা িোম্পওৃ ঢ বোয়নর ঈপয়র ণায়ও ায়ঢ কঔা বোন।
i) বয়লয়, বেওরড  যসঢসঘয়হ্নর ািারড সনেমগুস প্রয়যাচে ে যসে কওায়না স্পিঢা বা
স্বচ্ছঢার ভাব ণায়ও।

গুরুত্বপূণি
1. পক্ষক্ষর গঠন

এওঝা বীমা পসস য়া এওঝা বাসডসচেও ঘু সি এবং অোঢ দ্বারা কৃীঢ কঞন  বোঔোর
ািারড সনেমগুস বীমা ঘু সিয়ঢ প্রয়যাচে য়ব কযমনঝা নে ঘু সির কিয়ত্র ে।
ঘু সির পিগুসর ঈয়েলেআ বয়ঘয়ে গুরুত্বপূড,
স এঝাআ য়া কঞয়নর প্রিান সনেম। এআ ঈয়েলেঝা
পসস নসণ এবং কপ্রায়পাচা ফমস, িারা, এয়িাসয়মন্ট, োরাসন্ট প্রভৃ সঢ কণয়ও ংকৃীঢ য়ঢআ
য়ব এবং এঝাআ ঘু সির এওঝা ংল য়ব।
2. বোয়নর অথি

বেবহৃঢ লব্দগুসর ঢায়ের ািারড  চনসপ্রে য়ণসআ ভাান্তসরঢ য়ঢ য়ব। বযবাযি লয়ব্দর অথি
য়া ক্রই অথি যা রাস্তার াধ্ারণ মানুয়র ক্রবাঝার উপয়যাগী য়ব।
নেসেয়ও, ক্রয লব্দগুক্ষর একটা াধ্ারণ বযাবাক্ষেক বা বাক্ষণক্ষজযক অথি থায়ক এখায়ন
ক্রই অথি ই ফুয়ট উঠয়ব যক্ষদ না বায়কযর ক্ষবেবস্তু অনয ক্ষকছু ইক্ষেত কয়র। অআন দ্বারা
ংজ্ঞাসেঢ লব্দগুসর ংজ্ঞা অআন নুযােী ংজ্ঞার ণসআ য়ব।
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বীমা পসসগুসয়ঢ বেবহৃঢ বহু লব্দআ পূবসবঢী অআনী রাে কণয়ও কনো যা ািারডভায়ব প্রয়যাচে
য়ব। অবার, এওঝা ঈচ্চঢর অোয়ঢর রাে সনম্ন অোয়ঢর রায়ের ঈপর ীমাবে ণাওয়ব।
কঝওসনওা লব্দগুসআ বলেআ ঢায়ের কঝওসনওা ণসআ কেয়ব, যসে না ঘু সিয়ঢ নে কওায়না আসঙ্গঢ
ণায়ও।

I. ক্ষরক্ষনউো ক্রনাট
ক্রবক্ষলরভাগ

নন-াইফ বীমা পক্ষক্ষগুক্ষই বাক্ষি ক ক্ষভক্ষিয়ত ইুয করা ে।

এওঝা সবয়ল সেয়ন ঢাাঁর পসসর কমোে কল য়ে যায়চ্ছ এওণা বীমাওৃ ঢয়ও চানায়নার সবয়ে
বীমাওারীর ঢরয়ফ কওায়না অআনী বািেবািওঢা কনআ। যসে, কৌচনে  ুি বেবাসেও রীসঢ
সয়য়ব বীমাওারী পসসর সরসনঈো অহ্বান ওয়র কমোে কল োর অয়ক অকাম এওঝা
সরসনঈো কনাটি আুে ওয়র। কআ কনাটিয় পসসর যাবঢীে প্রাসঙ্গও সববরড কেো ণায়ও কযমন
বীমাওৃ ঢ রাসল, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃ সঢ। এর য়ঙ্গ এওঝা কনাঝ ন্তভুস ি ওরা রীসঢ কযঔায়ন
বীমাওৃ ঢয়ও পরামলস কেো ে কয ছুাঁ সওর কওায়না রওম বস্তুকঢ পসরবঢস ন য় ঢা ঢাাঁর চানায়না
ঈসঘঢ।
বীমাওৃ য়ঢর ময়নায়যাক কআ সবসিবে লয়ঢস র সেয়ও অওসড ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না
প য় কওায়না ছুাঁ সওর োসেত্বআ কনো যাে না।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 7
সরসনঈো কনাটি ম্পয়ওস সনয়ঘর সববৃসঢগুসর ময়িে কওানটি ঠিও?
সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
II. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
III. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
IV. সবসি নুযােী,
পাঞায়নার কওায়না
I.

পসসর কমোে কল োর 30সেন অয়ক বীমাওৃ ঢয়ও
অআনী বািেবািওঢা ণায়ও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 15সেন অয়ক বীমাওৃ ঢয়ও
অআনী বািেবািওঢা ণায়ও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর 7সেন অয়ক বীমাওৃ ঢয়ও
অআনী বািেবািওঢা ণায়ও বীমাওারীর
পসসর কমোে কল োর অয়ক বীমাওৃ ঢয়ও এওঝা
অআনী বািেবািওঢা কনআ বীমাওারীর
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এওঝা সরসনঈো
এওঝা সরসনঈো
এওঝা সরসনঈো
সরসনঈো কনাটি

J. মাক্ষন ন্ডাক্ষরং ক্ষবয়রাধ্ী এবং ‘ক্রনা ইর কায়োমার’ বা ‘আপনার িাকয়ক
জানুন’

ক্ষনয়দি ক্ষলকা
পরািীরা কবঅআনী ওাযসওায়পর মািেয়ম পাো ণস কয প্রসক্রোর মািেয়ম অআনী য়ণস পসরডঢ
ওরয়ঢ ঘাে ঢায়ও বা ে মাসন িাসরং।
মাসন িাসরং য়া কআ প্রসক্রো যার মািেয়ম পরািীরা প্রওৃ ঢ ঈৎ  পরািমূও ওাযসওাপ
প্রসক্রোর মাসওানা ককাপন করয়ঔ ঢসব স্তান্তর ওয়র। এআ প্রসক্রোর মািেয়ম, ণস ঢার পরাি
ত্ত্বা ঔুআয়ে তবি সয়য়ব েৃলেমান ে।
পরািীরা ঢায়ের ঝাওা িার ওরয়ঢ ণসাৎ নবিভায়ব পাো ঝাওায়ও তবি ওরয়ঢ বোে  বীমা
 অসণসও পসরয়বাগুসয়ও বেবার ওরার কঘিা ওয়র। ভু য়ো পসরঘে সেয়ে ঢাাঁরা কনয়েন ওয়র,
কযমন, বীমার অওায়র সওঙু সওয়ন এবং ঢারপর কআ ঝাওা ঢু য় কনে এবং ঢায়ের ঈয়েলে পূরড
য়ে ককয় েৃসির বাআয়র ঘয় যাে।
ভারঢ  সবেচুয় আ রওারী স্তয়র এআ িরয়নর মাসন িাসরংয়ের প্রয়ঘিা পেয়িপ কনোর কঘিা
ঘয়ঙ।
2002 ায়ৃ রওার মাসন িাসরং প্রসঢয়রাি অআন প্রডেন ওয়রয়ঙ। ঢারপরআ অআঅরসটএঅআ
মাসন-িাসরং সবয়রািী সনয়েস সলওা চাসর ওয়রয়ঙ, কঔায়ন বীমা পসরয়বার নুয়রািওারী কক্রঢার ঢে
পসরঘে
সনিসারড ওরয়ঢ ঈপযুি পেয়িপ ূসঘঢ য়েয়ঙ, য়ন্নচনও কওায়না কনয়েন য় ঢা
সরয়পাঝস ওরা এবং কও ম্পসওস ঢ ণবা মাসন িাসরংয়ের য়ন্ন ম্পসওস ঢ যণাযণ করওটস রাঔার
সবিান রয়েয়ঙ।
কনা আর ওায়িামার সনয়েস সলওা নুযােী, সনম্নসসঔঢ নসণগুস ংি ওয়র প্রয়ঢেও কক্রঢায়ও
যণাযণভায়ব সঘসহ্নঢ ওরা চরুরী:
1.
2.
3.
4.

ঠিওানা যাঘাআ
াম্প্রসঢও কফায়ঝািাফ
অসণসও বিা
বীমা ঘু সির ঈয়েলে

ঢাআ বেবা অনার মে কক্রঢার পসরঘে প্রসঢসষ্ঠঢ ওরয়ঢ এয়চন্টয়ও নসণগুস ংি ওরা চরুরী:
1. বেসির কিয়ত্র – অআসট  ঠিওানার প্রমাডপত্র, পোন নম্বর  এনআএফটি ঈয়েয়লে বোয়ের
পূডসাঙ্গ সববরড সেয়ে পুয়রা নাম, ঠিওানা  কযাকায়যায়কর নম্বর ংি ওরা
2. ওয়পসায়রয়ঝর কিয়ত্র – াটিসসফয়ওঝ ব আনওয়পসায়রলন, কময়মায়রিাম  অটিসয়ও ব
োয়াসয়েলন, বেবার কনয়েন ওরয়ঢ পাোর ব োঝসনস, পোন ওায়টসর ওসপ ংি
ওরা
3. পাঝসনারসলপ ফায়মসর কিয়ত্র –করসচয়স্ট্রলন াটিসসফয়ওঝ (করসচসস্ট্রওৃ ঢ য়), পাঝসনারসলপ
সটট, ফায়মসর ঢরয়ফ বেবাসেও কনয়েন ঘাায়নার চনে এওচন পাঝসনার বা ফায়মসর
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এওচন ওমসঘারীয়ও মঞ্জুর ওরা পাোর ব োঝসনস, এআ িরয়নর বেসির পসরসঘসঢর
প্রমাডপত্র ংি ওরা
4. ট্রাি  ফাঈয়িলয়নর কিয়ত্র- পাঝসনারসলয়পর ময়ঢা এওআরওম
এঔায়ন কনাঝ রাঔা গুরুত্বপূডস কয এআ িরয়নর ঢণে পয়ডের ক্র-কসংয়ে াাযে ওরয়ব এবং এঝা
এওা ােও সবপডন রঞ্জাম।

ারাংল
a) েস রঘনার প্রণম পযসাে য়া কপ্রায়পাচা ফমস যার মািেয়ম বীমাওৃ ঢ সনয়চর ম্পয়ওস  ঢাাঁর
ওী বীমা ওরার প্রয়োচন ঢা চানাে
b) পসস শুরুর অয়ক কণয়ওআ বস্তুকঢ ঢণে প্রওায়লর ওঢস বে কেঔা কেে, এবং পসসর ককাঝা
কমোেচুয় আ ঢা বা ণায়ও
c) কপ্রায়পাচা ফয়মসর কলয় বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ এওটি কখাডা বা প্রজ্ঞাপন চুয়
যা প্রস্তাবওয়ও স্বাির ওরয়ঢ ে।

কেে,

d) এওঝা কপ্রায়পাচা ফয়মসর ঈপাোনগুসর মিে ািারডঢ ন্তভুস ি ণায়ও:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

প্রস্তাবয়ওর পুয়রা নাম
প্রস্তাবয়ওর ঠিওানা  কযাকায়যায়কর সববরড
স্বািে বীমার কিয়ত্র বোয়ের সবস্তাসরঢ সববরড
প্রস্তাবয়ওর কপলা, বৃসত্ত  বেবা
বীমার বস্তুকঢ সবয়ের সববরড  পসরসঘসঢ
বীমাওৃ ঢ রাসল
পূবসবঢী  বঢস মান বীমা
কাওায়নর সভজ্ঞঢা
বীমাওৃ ঢ দ্বারা কখাডা বা প্রজ্ঞাপন

e) মিেিঢাওারী সয়য়ব ওাচ ওয়রন এমন এওচন এয়চয়ন্টর োসেত্ব ণায়ও ছুাঁ সও ম্পয়ওস বীমাওৃ য়ঢর
কেো যাবঢীে বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারীয়ও চানায়না সনসশ্চঢ ওরয়ঢ।
f) প্রস্তাবনা ঔুাঁটিয়ে পরীিা ওরা  ঢা িড ম্পয়ওস সোন্ত কনোর প্রসক্রো অিাররাআটিং নায়ম
পসরসঘঢ।
g) স্বািে পসসয়ঢ বীমাওৃ ঢয়ও এওঝা প্রয়স্পক্টা কেো ে এবং প্রস্তায়ব ঢাাঁয়ও কখাডা ওরয়ঢ ে
কয সঢসন এঝা পয় য়ঙন এবং বুয়ছয়ঙন
h) সপ্রসমোম য়া পাসরিসমও বা ণস যা এওঝা বীমা ঘু সির িীয়ন বীমাওৃ ঢ বীমাওারীয়ও কেন
বীমার বস্তুকঢ সবে বীমা ওরার চনে।
i) নকে, কওায়না স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস, কপািা মাসন টসার, কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস,
আন্টারয়নঝ, আ-ট্রান্সফার, টাআয়রক্ট কক্রসটঝ বা নোনে পেসঢয়ঢ সপ্রসমোম কেো যাে যা
ওঢৃস পি ময়ে ময়ে নুয়মােন ওয়র ণায়ও।
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j) বীমার ারাংলপত্র বীমার এওঝা প্রমাড কযঔায়ন এঝা াকয়ঢ পায়র
k) পসস য়া এওঝা অনুষ্ঠাসনও নসণ যা বীমার ঘু সির এওঝা প্রমাডপত্র।
l) োরাসন্ট য়া পসসয়ঢ স্পিভায়ব ঈয়েসঔঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভায়ব
কময়ন ঘয়ঢ ে।
m) পসসর সনসেস ি কওায়না লঢস াবী যসে আুে ওরার মে ংয়লািন ওরার েরওার পয় , এওঝা
নসণর মািেয়ম কআ ংয়লািন / পসরবঢস নগুস ওরয়ঢ ে যায়ও বা ে এয়িাসয়মন্ট বা
ঢোেন।
n) কঞয়নর বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস সনেম য়া পিগুসর ঈয়েলে বলেআ সবরাচ ওরয়ব এবং এআ ঈয়েলে
পসসয়ঢ কেঔা যায়ব।
o) মাসন িাসরং মায়ন য়া পরািমূও ঈপায়ে পাো ঝাওায়ও অআনী ঝাওাে রুপান্তর এবং
সবেচুয়  ভারয়ঢ এর সবরুয়ে কমাওাসবার অআন ঘাু য়েয়ঙ।
p) এওচন এয়চন্টয়ও কনা আর ওায়িামার সনয়েস সলওা কময়ন ঘার োসেত্ব পান ওরয়ঢ ে এবং এআ
সনয়েস সলওা নুযােী চরুরী ওাকচপত্রগুস কনোর োসেত্ব পান ওরয়ঢ য়ব।
মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

পসস ফমস
সিম সপ্রসমোম প্রোন
বীমার লংাপত্র
সরসনঈো কনাটি
োরাসন্ট
লঢস
এয়িাসয়মন্ট বা ঢোেন
মাসন িাসরং
কনা আর ওায়িামার
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অধ্যাে 19
স্বাস্থয বীমা পণয
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
ভারয়ঢর বীমা কওাম্পাসনগুস কয সবসভন্ন িরয়ডর স্বািে বীমার প্রস্তাব কেে, এআ িোে কম্পয়ওস
অপনায়ও এওটি পূডসাঙ্গ িারডা কেয়ব। শুিুমাত্র এওটি পডে-কমসটয়ক্লম কণয়ও শুরু ওয়র লঢাসিও সভন্ন
িরয়ডর পডে, ঈপযুি ওভার ঔুাঁয়চ কনোর চনে চনে কক্রঢার ওায়ঙ রয়েয়ঙ সবরাঝ সবস্তৃ ঢ পঙন্ন।
এআ িোয়ে বেসি, পাসরবাসরও এবং ককাষ্ঠীর চনে রয়েয়ঙ এমন সবসভন্ন স্বািে পয়ডের তবসলিেগুস
বোঔো ওরা য়েয়ঙ।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

স্বািে বীমা পয়ডের কিডীসবভাক
স্বািে বীমার মান সনিসারয়ড অআঅরসটএ-র সনয়েস সলওা
াপাঢায় ভসঢস র িসঢপূরড বীমা
ঝপ-অপ ওভার বা াআ সটটায়ক্টব বীমা েোন
বসরষ্ঠ নাকসরও পসস
িােী কবসনসফঝ ওভার – সপঝা ওোল, চটি ুঔ
েীখস কমোেী পসরঘযসা পডে
ওসম্ব-কপ্রাটাক্ট
পোয়ওচ পসস
কসরব ংয়লর চনে মাআয়ক্রা বীমা  স্বািে বীমা
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী ুরিা বীমা কযাচনা
প্রিানমন্ত্রী চনিন কযাচনা
বেসিকঢ েুখসঝনা  সবওাঙ্গঢা ওভার
তবয়েসলও ভ্রমড বীমা
গ্রুপ স্বািে ওভার
স্বািে কসভং োওাঈন্ট
স্বািে বীমা পসসর মূ িারাগুস
ফাআ ওরা  সনয়েস সলওা বেবার ওরা

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম য়বন:
a)
b)
c)
d)

স্বািে বীমার সবসভন্ন কিডীগুস বোঔো ওরয়ঢ
স্বািে বীমার মান সনিসারয়ড অআঅরসটএ-এর সনয়েস সলওা বোঔো ওরয়ঢ
অচয়ওর ভারঢীে বাচায়র যয়ঢা িরয়ডর স্বািে বীমা পাো যাে ক সবয়ে
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বোঔো ওরয়ঢ
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অয়াঘনা ওরয়ঢ

e) মুদ্রপায় র ভ্রমড বীমা অয়াঘনা ওরয়ঢ
f) স্বািে নীসঢয়ঢ মূ লঢস াবী এবং িারাগুস বুছয়ঢ
g) অআঅরসটএ দ্বারা আুে ওরা ফাআ এবং সনয়েস সলওা ম্পয়ওস চানয়ঢ।

A. স্বাস্থয বীমা পয়ণযর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
1. স্বাস্থয বীমা পয়ণযর ভূক্ষমকা
অআঅরসটএ-এর স্বািে বীমা সনেন্ত্রয়ডর ংজ্ঞাে স্বািে ওভার য়া সনম্নরূপ
ংজ্ঞা
‘‘স্বািে বীমা বেবা’’ ণবা ‘‘স্বািে ওভার’’-এর ণস য়া বীমা ঘু সির ওাযসওাসরঢা যা
ুিঢার মে ুসবিা ণবা কমসটওো, য়স্ত্রাপঘার ণবা াপাঢায়র ঔরয়ঘর ুসবিা, যার
ন্তকসঢ য়া অোসঢ ুসবিা এবং েীখসয়মোেী যত্ন, ভ্রমড বীমা এবং বোসিকঢ েুখসঝনার ময়ের
ওভার।
ভারঢীে বাচায়র কয িরয়ডর স্বািে বীমা পডেগুস পাো যাে প্রওৃ সঢকঢভায়ব ঢার কবসলর ভাক
য়া াপাতায় ভক্ষতি করার পণয। এআ পডেগুস াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে এওচন বেসির
কয ঔরঘগুস ে ঢায়ও ওভার ওয়র। অবার, এআ িরয়ডর ঔরঘগুস ঔুবআ কবসল এবং সিওাংল
মেআ ঢা ািারড মানুয়র নাকায়র বাআয়র ে। ঢার ওারড য়া স্বািেয়বার ঔরঘ কবয় যাো,
য়স্ত্রাপঘায়রর প্রসক্রো, নঢু ন এবং অয়রা কবসল ঔরঘায়পি প্রযুসির বাচায়র অা এবং নঢু ন
প্রচয়ন্মর ুয়ির িরড। সঢে বয়ঢ, এওচন বেসি অসণসওভায়ব িম য় কআ বেসির পয়ি
স্বািে বীমা ঙা া এয়ঢা ঈচ্চ ায়রর ঔরঘ ামায়না ওঠিন য়ে যায়চ্ছ।
কআ ওারয়ড, স্বািে বীমা ঔুব গুরুত্বপূডস মূঢ েুটি ওারয়ডর চনে:
 কওায়না ুিঢার কিয়ত্র ক্রমক্ষডকযায়র ুয়যাগ ুক্ষবধ্া ক্রপয়ত আক্ষথি ক ােতা ক্রদো।
 একজন বযক্ষির ঞ্চেয়ক বাুঁক্ষচয়ে রাখা যা েয়ঢা ুিঢার চনে নেভায়ব ঔরঘ য়ে
কযয়ঢ পায়র।
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ঔরয়ঘর ওভার কেো প্রণম ঔুঘয়রা স্বািে বীমা পডে য়া-কমসটয়ক্লম১৯৮৬ায় ৪টি রাষ্ট্রায়্গ্ত্ত কিয়ত্রর বীমাওারীরা এর প্রবঢস ন ওয়রসঙ। এআ কওাম্পাসনগুস অয়রা
ওয়েওটি ওভায়রর প্রবঢস ন ওয়রসঙ কযমন প্রস্তাবয়ওর ল্প বেয় ঢাাঁয়ের বর-পরবঢী কমসটওো
ঔরয়ঘর চনে ভসবে অয়রাকে পসস, ভ্রমড বীমার প্রস্তাব ভারীচ কমসটয়ক্লম পসস এবং েসরদ্র
মানুয়র চনে চন অয়রাকে বীমা পসস।
পরবঢী ময়ে কবরওারী কিয়ত্রর বীমা কওাম্পাসনর চনে বীমা কিত্র ঈন্মুি ওরা ে, যার ফয়
স্বািে বীমা কিত্র  অয়রা বহু কওাম্পাসন এ কিয়ত্র প্রয়বল ওয়র। ঢারফয় এআ বেবা অয়রা
প্রাসরঢ ে, এআ ওভারগুসয়ঢ এয়া অয়রা বহু ংঔেও প্রওার এবং এয়া অয়রা ওয়েওটি নঢু ন
ওভার।
বঢস মায়ন, স্বািে বীমা কিত্রটি বোপও পসরমায়ড ঈন্নসঢ ওয়রয়ঙ, স্বািে বীমাওারীরা এবং চীবন
বীমাওারীরা ঙা া প্রাে ব ওটি ািারড বীমা কওাম্পাসন লঢাসিও পয়ডের প্রস্তাব সনয়ে ঈপসিঢ
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য়েয়ঙ। যসে, কমসটয়ক্লম পসসর প্রাণসমও ুসবিার ওাঞায়মা, কযমন, াপাঢায় ভসঢস োর
ঔরঘ, এঔয়না বসাসিও চনসপ্রে িরয়ডর বীমা রয়ে ককয়ঙ।
আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর োি কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি (কল্ণ আনুয়রন্স) করগুয়লন, 2013 নুযােী
1. চীবন বীমা কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী স্বািে বীমা পয়ডের প্রস্তাব সেয়ঢ পায়র ঢয়ব সঢন
বঙয়রর প্রয়ঢেও ব্লয়ওর এওঝা নুেনঢম কমোয়ের চনে এআ িরয়নর পডেগুসর সপ্রসমোম
পসরবসঢস ঢ ণাওয়ব, ঢারপর সপ্রসমোম পুনসবসয়বসঘঢ য়ঢ পায়র এবং প্রয়োচনময়ঢা ংয়লাসিঢ
য়ঢ পায়র।
2. নন-াআফ এবং স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুস নুেনঢম এও বঙর  য়বসাচ্চ সঢন
বঙয়রর কমোয়ে বেসিকঢ স্বািে বীমার প্রস্তাব সেয়ঢ পায়র, ঢয়ব এয়িয়ত্র পুয়রা কমোয়ের
চনেআ সপ্রসমোম পসরবসঢস ঢ ণাওয়ব।
2. স্বাস্থয নীক্ষতর তবক্ষলষ্টয
স্বািে বীমা ািারডঢ ুিঢা ংক্রান্ত কনয়েন ওয়র এবং ঢারফয় ুিঢার চনে কয ঔরঘপাসঢ
য়েয়ঙ। মায়ছ মায়ছ, েয়ঢা বেসি এমন ুয়ঔ অক্রান্ত ন যা ক্রসনও ণবা েীখসওা িােী,
অচীবয়নর ণবা প্রসঢসেয়নর চীবনিারয়ডর ওাচওয়মস প্রভাব কফয়ঢ পায়র এবং ওঠিন ুয়ঔ।
েুখসঝনাচসনঢ অখায়ঢর ওারয়ড ণবা েুখসঝনার ওারয়ড যসে কওায়নারওম সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে
ঢারচনে ঔরঘাপাসঢ য়ঢ পায়র।
সবসভন্ন িরয়ডর কক্রঢার সবসভন্ন িরয়ডর চীবননলী, ঔরয়ঘর িমঢা এবং স্বায়িের বিার ওারয়ড
ঢাাঁয়ের ঘাসো সভন্ন রওয়মর য়ব। প্রয়ঢেও কক্রঢা কিয়ত্রর চনে ঢাাঁয়ের ঈপযুি কওমন িরয়ডর
পয়নের প্রস্তাব কেো য়ব ঢার নওলা ওরার মে এআ সবেগুস ময়ন রাঔা প্রয়োচন। কক্রঢারা
স্বািেবীমা কওনার মে ঘান ঢা কযন ুংঢ ে কযটি ঢাাঁয়ের বরওম ঘাসোয়ও ওভার ওরয়ব।
এওআময়ে, বৃত্তর িডয়যাকেঢা এবং বৃত্তর পসরমাড চসন ওরার চনে, স্বািে বীমা পডেয়ও ািেী
মূয়ের রাঔা প্রয়োচন, কক্রঢায়ের এবং কয েটি এআ পডেগুসয়ও বাচারচাঢ ওরয়ব ঢাাঁয়ের কবাছার
চনে কযন কটি চ ণায়ও।
স্বািে বীমা পয়ডের এআ ওয়েওটি ওামে তবসলিে যা বীমা কওাম্পাসনগুস কক্রঢায়ের চনে সবসভন্ন
অওায়র চসন ওরার কঘিা ওয়র।
3. স্বাস্থয বীমা পয়ণযর ক্ষবস্তৃ ত ক্রশ্রণীকরণ
পয়ডের নওলা কযমনআ কাও না কওন, স্বািে বীমা পডেয়ও সবস্তৃ ঢভায়ব 3টিসবভায়ক কিডীওরড ওরা
যাে:
a) িক্ষতপুরয়ণর কভার

এআ পডেগুস স্বািে বীমা বাচায়রর বৃৎ ংল কঞন ওয়র এবং াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে
কয কমসটওো ঔরঘপাসঢ য়েয়ঙ কআ ঠিও ঔরঘটি বন ওয়র
b) স্থােী ুক্ষবধ্া কভার
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‘াপাঢায়র ওোল’ সয়য়ব পসরসঘঢ, এআ পডেগুস াপাঢায় ণাওার মে প্রসঢসেন এওটি
সনসেস ি য়ের ঝাওা কেে। সওঙু পয়ডের য়ঙ্গ ন্তকসঢ ওরা ণায়ও সনিসাসরঢ মাত্রার য়স্ত্রাপঘায়রর
ুসবিার ময়ঢা পডে।
c) গুরুতর অুস্থার কভার

পূবস-বসডসঢ গুরুঢর ুিঢা কযমন হৃেয়রাক, কস্ট্রাও, ওোনার আঢোসের ময়ঢা খঝনার কিয়ত্র
এটি কায়া পসরয়লায়ির চনে িােী ুসবিা পসরওল্পনা।
সবে চুয়
স্বািে এবং সবওাঙ্গঢার বীমা এওয়ঙ্গআ ওরা ে সওন্তু ভারয়ঢ, বেসিকঢ েুখসঝনা
ওভারয়ও ািারডঢ স্বািে বীমা কণয়ও স্বািীনভায়ব সবসক্র ওরা ে।
এমনওী কেয়লর বাআয়র ণাওাওীন ঔরঘাপাসঢ স্বািে বীমার ময়িে ািারডঢ ন্তভুস ি ওরা ে না।
এআ ঈয়েয়লে, পর এওটি পডে-ভারসচ স্বািে বীমা রট্রায়ভ-কওনার প্রয়োচনীেঢা অয়ঙ।
শুিুমাত্র াম্প্রসঢও ময়ে, কবরওারী বীমাওারীয়ের সওঙু োমী স্বািে বীমা পয়ডের ময়িে সনেসমঢ
স্বািে বীমা ওভায়রর য়ঙ্গ ন্তভুস ি ওরা অয়ঙ ভারসচ বীমা ওভার। এরচনে বলে সওঙু সনসেস ি
লঢস এবং লঢস াবী প্রয়যাচে।
4. ক্রেতার ক্রিত্র অনুযােী ক্রশ্রণীকরণ
সনসেস ি য়িের কক্রঢা কিত্রয়ও মাণাে করয়ঔ পয়ডের পসরওল্পনা ওরা ে। প্রসঢ কিয়ত্রর চনে ুসবিার
ওাঞায়মা, মূে সনিসারড, অিাররাআটিং এবং মায়ওস টিং যয়ণি সভন্ন িরয়ডর। কক্রঢার কিয়ত্রর সভসত্তয়ঢ
পয়ডের কিডীওরড য়া:
a) বযক্ষিগত কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ঔুঘয়রা কক্রঢায়ের এবং ঢায়ের পসরবায়রর েেয়ের
b) ক্রগাষ্ঠী কভার-এর প্রস্তাব কেো ে ওয়পসায়রঝ ক্লায়েন্টয়ের। যার ন্তকসঢ য়ন ওমসঘারী এবং
ককাষ্ঠী, ওভার কপয়ে ণায়ওন ঢায়ের েেরা
c) রকারী প্রকল্প কযমন অরএসবোআ-এর ময়ঢা মা পসস কযঔায়ন চনংঔোর ঢেন্ত েসরদ্র
ংল ওভার পান।
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B. স্বাস্থয বীমার মান ক্ষনধ্ি ারয়ণ আইআরক্ষডএ-র ক্ষনয়দি ক্ষলকা
এঔন বীমাওারীর ংঔো য়নও কবয় ককয়ঙ। ঢারা সবসভন্ন িরয়ডর পয়ডের প্রস্তাব সনয়ে অয়ঙ। কআ
পডেগুসর সবসভন্ন বডসনা এবং ঢায়ের নানা িরয়ডর লঢস এবং বচসয়নর ফয়, বাচায়র সবভ্রাসন্ত তঢসর
য়েসঙ। কক্রঢায়ের পয়ি পডেগুসর ঢু না ওরা এবং ণাটস পাটিস প্রলায়ওর পয়ি এয়ওওটি
কওাম্পাসনর পয়ডের কপ্রসিয়ঢ কক্লআম কেোর সবেটি ঢেন্ত চটি য়ে সকয়েসঙ। ঢার ঈপর, চটি
ুিঢার নীসঢয়ঢ, কওায়না স্পি নীসঢ সঙ না কয কওানটি চটি ুঔ বা কওানটি নে। স্বািে
বীমা সলয়ল্পর চনে তবেুেসঢন কটঝা রিডায়বিড ওরা ঔুব ওঠিন য়ে যাসচ্ছ।
বীমাওারী, পসরয়বা প্রোনওারী, টিসপএ-রা এবং াপাঢাগুস এবং বীমাওারী চনকয়নর সভয়যাক
ংক্রান্ত সবভ্রাসন্ত ওাঝায়নার চনে, অআঅরসটএ, পসরয়বা প্রোনওারীরা, াপাঢাগুস, কফটায়রলন
ব কঘম্বার ব ওমাস োি আিাসস্ট্র’র স্বািে পরামলস ওসমটি এওয়ঙ্গ তবঞয়ও বয় স্বািে বীমাে
কওায়না এও িরয়ডর মান সনিসারড ওয়র কেোর চনে। এওটি ািারড কবাছাপ ার সভসত্তয়ঢ,
অআঅরসটএ ২০১৩ায় স্বাণে বীমাে সনসেস ি মান সনিসারয়ডর চনে সনয়েস সলওা চাসর ওয়র।
মান সনিসারয়ডর চনে এঔন চাসর ওরা সনয়েস সলওাে:
1. বীমার পসরভাাে ািারডভায়ব বেবহৃঢ ংজ্ঞা
2. চটি ুয়ঔর ংজ্ঞা
3. াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে িসঢপুরড নীসঢর অঢা কণয়ও কয বস্তুগুস বাে
ঢার
ঢাসওা
4. কক্লআম ফমস এবং প্রাও-নুয়মাসেঢ ফমস
5. সব ওরার পেসঢ
6. াপাঢা কণয়ও ঙা া পাোর ময়ের ংসিপ্তার
7. টিসপএগুস, বীমাওারী এবং াপাঢায়র ময়িে পাওা ঘু সি
8. নঢু ন পসসর চনে অআঅরসটএ পাোর চনে মাপওাঠিওৃ ঢ ফাআ এবং বেবারয়রর
পেসঢ
স্বািে প্রোনওারী এবং বীমা সলয়ল্পর পসরয়বার মায়নান্নেয়নর সেয়ও এটি এওটি সবরাঝ ব
এবং এটি স্বািে  স্বািে বীমার কটঝা ংিয় ণসপূডস াাযে ওরয়ব।
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পেয়িপ

C. াপাতায় ভক্ষতির িক্ষতপূরণ পণয
এওটি িসঢপুরড সভসত্তও স্বািে বীমা পসস য়া ভারয়ঢর ময়িে বয়ঘয়ে প্রঘসঢ এবং বসাসিও
সবসক্রঢ স্বািে বীমা পডে। সপএআঈ-র বীমাওারীয়ের দ্বারা অসলয়ঢ কয ক্রমক্ষডয়েইম পক্ষক্ষ সনয়ে
অা য়েসঙ, কটিআ এওেম ককা ার সেয়ওর মন ম্পন্ন স্বািে পডে এবং েীখস মে বাচায়র
ঈপব্ধ এওমাত্র পডে সঙ। যসে এআ পডে, ল্প সওঙু পসরবঢস ন ওয়র, সবসভন্ন বীমাওারীরা সভন্ন
ব্রোি নায়মর িীয়ন বাচায়র প্রঘন ওরয়ঙ। ঢবু কেয়লর ময়িে এঔন কমসটয়ক্লআমআ বসাসিও
সবসক্রঢ স্বািে বীমা।
াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে িসঢপূরয়ডর পডেগুস াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ে কয ঔরঘপাসঢ
ওরার প্রয়োচন ে ঢার কণয়ও বেসিয়ও ুরিা কেে। সিওাংল খঝনার কিয়ত্র, ঢারা াপাঢায়
ভসঢস ণাওার ময়ের সনসেস ি সওঙু সেন অয়ক এবং পয়রর ওভার সেয়ে ণায়ও, সওন্তু াপাঢায়
ভসঢস ণাওার য়ঙ্গ যুি নে এমন ব ঔরঘ এর কণয়ও বাে ণায়ও।
এমন ওভার কেো য়ে ণায়ও ‘িসঢপুরড’-এর সভসত্তয়ঢ, যা, ভায়া ংল ওভার ওয়র ণবা
যাবঢীে ঔরঘপাসঢ যা খয়ঝয়ঙ ণবা াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে কয পসরমাড ণস ঔরঘ ওরা
য়েয়ঙ। এটি েয়ঢা ‘ুসবিা’র সভসত্তয়ঢ বীমা ওভায়রয়চর সবপরীঢ য়ঢ পায়র, কযঔায়ন সনসেস ি
খঝনা (কযমন াপাঢায় ভসঢস ণাওা, চটি ুিঢার করাক সনডসে ণবা ভসঢস ণাওার প্রসঢসেন)
খঝার মে কয পসরমাডটি কেো য়ব, কটি বীমা পসসয়ঢ কযমন ঈয়েঔ ওরা অয়ঙ করওম এবং
ঢার য়ঙ্গ অয় কয ঔরঘ য়েয়ঙ কটির কওায়না ম্পওস কনআ।
উদারণ
স্ত্রী এবং ১৪বঙয়রর পুত্র ন্তানয়ও সনয়ে রখুর কঙায়ঝা ংার। এওটি স্বািে বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ
কণয়ও সঢসন এওটি কমসটয়ক্লআম পসস িড ওয়রয়ঙন, ঢাাঁর পসরবায়রর ব েেআ যার িীয়ন
ওভার পায়ব। প্রঢেয়ওর চনে ১ি ঝাওার বেসিকঢ ওভার এআ বীমা সঢসন ওয়রয়ঙন। াপাঢায়
ভসঢস ণাওার মে ঢাাঁয়ের প্রয়ঢেয়ও কমসটওো ঔরঘপাসঢর চনে ১ি ঝাওা পযসন্ত পায়বন।
হৃেয়রায়ক অক্রান্ত োর ওারয়ড রখু াপাঢায় ভসঢস য়ন এবং ঢাাঁর য়স্ত্রাপঘায়রর প্রয়োচন।
কমসটওো সব য়া ১.২৫ি ঝাওা পযসন্ত। বীমা কওাম্পাসন পসরওল্পনার ওভায়রচ নুযােী সে
১ি ঝাওা এবং রখু ঢাাঁর সনয়চর পয়ওঝ কণয়ও বাসও ২৫,াচার ঝাওা সেয়ঢ বািে য়ন।
িসঢপুরড সভসত্তও কমসটয়ক্লআম পসসর প্রিান তবসলিে সবস্তাসরঢভায়ব সনয়ঘ কেো য়া, যক্ষদ
কভায়রর ক্ষবক্ষভন্ন ীমা, অক্ষতক্ষরি বজিন অথবা ুক্ষবধ্া অথবা ক্ষকছু ংয়যাজন পয়ণযর
ক্রিয়ত্র যা বীমাকারীরা বাজায়র ক্ষনয়ে আয়ছ প্রয়োগ করা য়ত পায়র। ঙাত্রয়ও পরামলস কেো
য়চ্ছ কয সনম্নসসঔঢ পডে ম্পয়ওস শুিুমাত্র এওটি বৃৎ ভাবনা এবং সঢসন সনসেস ি কয বীমাওারীর পডে
ম্পয়ওস অয়রা কবসল চানয়ঢ আচ্ছুও কয়িয়ত্র ঢাাঁয়ও বলেআ সনয়চয়ও কসবয়ে পসরসঘঢ ওসরয়ে সনয়ঢ
য়ব। ঢাাঁর অয়রা প্রয়োজন য়া ক্ষকছু ক্রমক্ষডকযা পক্ষরভাা যা বযবার করা য়ত পায়র,
ক্রই ম্পয়কি ক্ষনয়জর জ্ঞান অজিন কয়র ক্রনো।
1. ইনয়পয়লে াপাতায় ভক্ষতি থাকার ময়ের খরচ
ুিঢা/েুখসঝনার ফয় াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ে কয বেে য়েয়ঙ এওটি িসঢপুরড পসসয়ঢ
বীমাওৃ ঢয়ও কআ ঔরঘ কেো ে।
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ব বেে েয়ঢা বনয়যাকে নে এবং সিওাংল পডে কয ঔরঘগুস ওভার ওয়র ঢা সনিসারড ওয়র
ািারডভায়ব যার ন্তভুস ি য়া:
i.

াপাঢা/নাসসং কাম কযমন খর, ণাওা এবং নাসসংয়ের ঔরঘ সেয়েয়ঙ। এর ন্তভুস ি য়া
নাসসংয়ের যত্ন, অরএম-র ঘাচস, অআসভ ফ্ল্ুআট/রি বন/আয়ঞ্জওলন কেোর ঘাচস এবং
এওআরওম ঔরঘ।

ii.

আনয়ঝনসভ কওোর আঈসনঝ (অআসআঈ)-এর ঔরঘ

iii. লে সঘসওৎও, োনায়িসি, সঘসওৎও, পরামলসওারী, সবয়লয়জ্ঞর সফ
iv.

োনায়িটিও, রি, সক্সয়চন, পায়রলন সণয়েঝায়রর ঘাচস, লে সঘসওৎার প্রয়োচনীে
যন্ত্রপাসঢ

v.

কমসটসন এবং

vi.

টাোসস, কওয়মায়ণরাসপ, করসটয়ণরাসপ

িাক

vii. কপয়মওার, সি িাপন, আনফ্রা ওাসটসোও ভায়ভর প্রসঢিাপন, ভাকুার কিনঝয়র ময়ঢা
লে সঘসওৎার প্রসক্রোে কয ওৃ সত্রম যন্ত্র প্রসঢিাপন ওরা ে
ঢার ঔরঘ
viii.সঘসওৎার য়ঙ্গ যুি প্রাসঙ্গও োবয়রঝসর/টাোকনসিও পরীিা এবং নোনে কমসটওো
ঔরঘপাসঢ
ix.

বীমাওৃ য়ঢর যসে কওায়না ঙ্গ প্রসঢিাপন ওরা ে ঢয়ব োঢার াপাঢায় ভসঢস ণাওার চনে
(ঙ্গটির ঔরঘ বায়ে) কয ঔরঘ য়ব

এওটি সনেসমঢ াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের িসঢপুরড পসস শুিুমাত্র ঢঔনআ ওভার কেে যসে
বীমাওৃ ঢ ২৪খন্টা বা ঢার কবসল মে াপাঢায় ভসঢস ণায়ওন। যসে, য়নও য়স্ত্রাপঘায়রর কিয়ত্র
সঘসওৎা প্রযুসি, সঘসওৎার প্রসক্রোর এয়ঢাঝাআ ঈন্নসঢ য়েয়ঙ কয ঢারচনে াপাঢায় ভসঢস ণাওার
প্রয়োচন ে না। বঢস মায়ন কযমন কট-কওোর প্রসক্রোগুস, পৃণও পৃণও খঝনা নুযােী কগুস
সবয়ল কট-কওোর কন্টার বা াপাঢায়আ পসরঘানা ওরা কযয়ঢ পায়র। কঘায়ঔর য়স্ত্রাপঘার,
কওয়মায়ণরাসপ; টাোসস, আঢোসের ময়ঢা সঘসওৎায়ও ট-কওোর য়স্ত্রাপঘায়রর ঢাসওার িীয়ন
কিডীওরড ওরা যাে এবং এআ ঢাসওা ক্রমােয়ে কবয় আ ঘয়য়ঙ। এআগুস পসসর িীয়ন ওভার
ওরা ে।
বসসবসভায়ক কেঔায়ন করাকীয়ের ঔরয়ঘর ওভায়রর সবেটি এঔয়না ভারয়ঢ ঔুবআ ীমাবে, ঔুব ওম
ংঔেও পডেআ রয়েয়ঙ যা সপসট-র চনে ওভার সেয়ে ণায়ও। যসে, সওঙু পসরওল্পনা রয়েয়ঙ
কযঔায়ন বসসবসভায়ক সঘসওৎার ওভার কেো ে এবং ঢারয়ঙ্গ যুি সঘসওৎয়ওর সভসচঝ, সনেসমঢ
কমসটওো পরীিা, োাঁঢ এবং ফায়মসসর ঔরঘ এআ ওভায়রর অঢাে পয় ।
2. াপাতায় ভক্ষতি থাকার ময়ের প্রাক এবং পরবতী খরচ
i. াপাতায় ভক্ষতির প্রাক খরচ
াপাঢায় ভসঢস ে অপৎওাীন ণবা পসরওসল্পঢ ে। যসে করাকী পসরওসল্পঢ য়স্ত্রাপঘায়রর
চনে যাে, ঢায় ঢাাঁর াপাঢায় ভসঢস র অয়ক সওঙু ঔরঘ য়ে ণায়ও।
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ংজ্ঞা
অআঅরসটএ স্বািে বীমা মান সনিসারডওারী সনয়েস সলওাে প্রাও-াপাঢায়র ঔরঘয়ও বডসনা ওরা অয়ঙ
এমনভায়ব:
বীমাওৃ ঢ বেসির াপাঢায় ভসঢস র ঠিও অয়ক কয সঘসওৎাকঢ ঔরঘ য়ে ণায়ও, যসে কটি :
a) এআ সঘসওৎাকঢ ঔরঘগুস ওরা য়েয়ঙ ঠিও কয ওারয়ড বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও াপাঢায় ভসঢস ওরা
য়চ্ছ কআ এওআ ওারয়ড, এবং
b) এমন াপাঢায় ভসঢস
নুয়মােন ওয়র।

ণাওার কিয়ত্র আন-কপয়লন্ট াপাঢায় ভসঢস

ণাওা বীমা কওাম্পাসন

প্রাও াপাঢায় ভসঢস ণাওার ঔরয়ঘর ন্তভুস ি য়ঢ পায়র পরীিা, ুি, সঘসওৎয়ওর সফ
আঢোসে। এআ িরয়ডর প্রাসঙ্গও ঔরঘ এবং াপাঢায় ভসঢস ণাওার য়ঙ্গ যুি সবেগুস স্বািে
নীসঢর িীয়ন ওভার পাো যাে।
ii. াপাতায় ভক্ষতি থাকার পরবতী খরচ
াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে, সিওাংল খঝনার কিয়ত্র পুনরুোর এবং ফয়া অপ ংক্রান্ত
ঔরঘ য়ঢ পায়র।
ংজ্ঞা
াপাঢা কণয়ও ঙা া পাোর পরআ বীমাওৃ ঢ বেসির সঘসওৎাকঢ ঔরঘপাসঢ য়ে ণায়ও, যসে
কটি:
a) বীমাওৃ ঢ বেসির ঠিও কয ওারয়ড াপাঢায় ভসঢস
ওারয়ডআ এমন সঘসওৎাকঢ ঔরঘ য়, এবং

োর প্রয়োচন য়েসঙ ঠিও করওম

b) এরওম াপাঢায় ভসঢস ণাওার কক্লআয়ম আন-কপয়লয়ন্টর াপাঢায় ভসঢস
কওাম্পাসন নুয়মােন সেয়ে ণায়ও।

ণাওার ঔরঘ বীমা

াপাঢায় ভসঢস ণাওার পয়র এওটি সনসেস ি মেীমা পযসন্ত সঘসওৎাকঢ কয প্রাসঙ্গও ঔরঘ ে
কঝাআ াপাঢায় ভসঢস ণাওার পরবঢী ঔরঘ এবং ঢায়ওআ কক্লআয়মর ংল সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা য়ঢ
পায়র।
ুি, িাক, সঘসওৎয়ওর পযসায়াঘনা আঢোসের অওায়র কয াপাঢায় ভসঢস ণাওার পরবঢী ঔরঘ
াপাঢা কণয়ও ঙা া পাোর পর য়ঢ পায়র।এআ ঔরয়ঘর য়ঙ্গ বলেআ ঙ্গসঢ ণাওয়ঢ য়ব
াপাঢায় ণাওার ময়ের সঘসওৎার য়ঙ্গ এবং কটিয়ও স্বািে পসসর িীয়ন ওভার য়ঢ য়ব।
যসে াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের প্রাও এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওরার মেীমার ময়িে
বীমাওারী কণয়ও বীমাওারী পাণসওে য়ঢ পায়র, সওন্তু বয়ঘয়ে প্রঘসঢ য়া াপাতায় ভক্ষতি
থাকার প্রাক ক্ষতক্ষরল ক্ষদন এবং পরবতী াট ক্ষদন পযসন্ত ওভার পাো যাে।
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পসসর িীয়ন কয ওভার কেোর নুয়মােন রয়েয়ঙ কআ াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর ংল সয়য়বআ
াপাঢায় ভসঢস ণাওার প্রাও এবং পরবঢী ঔরঘ কেো ে।
a) ডক্ষমক্ষক্ষোক্ষর ক্ষপটাাইয়জলন
পসসিারওরা যসে ািারডঢ এআ ুসবিাটি বেবার ওয়রন না, এওটি বেসিকঢ স্বািে
পসসয়ঢ এমন বেবিা ওরা অয়ঙ কয াপাঢায় ভসঢস না ওয়র বাস য়ঢ কণয়ওআ কয
সঘসওৎা ওরা য়ব ঢার ঔরঘ বন ওরা য়ব। যসে, এর লঢস য়া ুিঢাটির চনে
াপাঢায় ভসঢস ণাওারআ প্রয়োচন অয়ঙ, সওন্তু করাকীর বিাটি এমন কয ঢাাঁয়ও াপাঢায়
িানান্তর ওরা ্ভকব য়চ্ছ না ণবা াপাঢায় িানেু ায়নর চনে ঢাাঁয়ও ভসঢস ওরা ্ভকব য়চ্ছ
না।
এআ ওভায়র াধ্ারণত ক্ষতন ক্রথয়ক পাুঁচ ক্ষদয়নর বা সঢ েফা ণায়ও যার ণস য়া প্রণম সঢন
কণয়ও পাাঁঘসেয়নর সঘসওৎার ঔরঘ বীমাওৃ ঢয়ওআ বন ওরয়ঢ য়ব। সনসেস ি ওয়েওটি ক্রসনও ণবা
প্রঘসঢ ুিঢা কযমন াাঁপাসন, ব্রোআটি, ক্রসনও কনফ্রাআটি এবং কনফ্রাআটিও সয়রাম,
টায়েসরো এবং কোয়ট্রাএনয়ঝরাআটি  ব িরয়ডর সটয়সর, টাোয়বটি কমসঝা এসপয়পস,
াআপারয়ঝনলন, আনফ্ল্ুয়েঞ্জা, ওাসল এবং সেস , জ্বয়রর ময়ঢা ুয়ঔর সঘসওৎা টসমসসোসর
সট্রঝয়ময়ন্টর অঢা কণয়ও বাে রাঔা য়েয়ঙ।
b) প্রচক্ষত বজিন
াপাঢায় ভসঢস ণাওাওাীন িসঢপুরড পসসর েীয়ন সওঙু প্রঘসঢ বচসনগুস সনয়ঘ কেো
য়া : স্বািে বীমার মান সনিসারয়ড অআঅরসটএ-র সনয়েস সলওা, সবয়ল ওয়র পসরসলি IV-এ
সবস্তাসরঢভায়ব প্রস্তাসবঢ বেসঢক্রয়মর সভসত্তয়ঢআ এগুস ে। অআঅরসটএঅআ য়েবাআয়ঝ প্রাপ্ত
সনয়েস সলওার য়ঙ্গ সনয়চয়ও ভায়া ভায়ব পসরসঘঢ ওরায়ঢ পরামলস কেো য়চ্ছ ঙাত্রয়ের।
বলেআ এওণা ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব কয ফাআ োি আঈচ নুয়মাসেঢ লঢস াবী নুযােী যসে
কওায়না বচসনয়ও ঙা কেো ে এবং কওায়না সঢসরি বচসন ঘাপায়না নে, ঢায় ওায়িামার
আনফয়মসলন সলঝ  পসসয়ঢ অাোভায়ব কওণা ঈয়েঔ ওরয়ঢআ য়ব।
1. পূবি-উপক্ষস্থত অুখ
বেসিকঢ স্বািে পসরওল্পনার িীয়ন এটি প্রাে ুসনসশ্চঢভায়বআ বাে ণায়ও নঢু বা কযয়ঢু এর ণস
য়া সনসশ্চঢ ুিঢায়ও ওভার কেো যা বীমাওারীর পয়ি ঢেন্ত ছুাঁ সওর সবে সয়য়ব প্রসঢপন্ন
য়ঢা। স্বািে পসস িড ওরার মে ওভায়রর অঢাে অা প্রয়ঢেও বীমাওৃ ঢ বেসিয়ওআ নেঢম
গুরুত্বপূডস সবে যা প্রওায়লে চানায়ঢ য়ব ঢা য়া ঢাাঁর কওায়না পূবস ুিঢা/অখায়ঢর আসঢা
রয়েয়ঙ ওী না। এটিআ বীমাওারীয়ও াাযে ওরয়ব বীমার প্রস্তাবটি িড ওরা য়ব ওী না ঢা সির
ওরয়ঢ।
ংজ্ঞা
পূবস ঈপসিঢ ম্পয়ওস অআঅরসটএ-এর মান সনিসারডওারী

বডসনা য়া এমন

‘‘এমন কয কওায়না বিা, ুিঢা ণবা অখাঢ ণবা ঢারয়ঙ্গ ম্পসওস ঢ বিা(গুস)
যারচনে বীমাওারীর দ্বারা প্রণম পসসর নুয়মােন ওরার ৪৮মা অয়ক যার িড বা সঘহ্ন সঙ
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এবং/ণবা কটি সননসে ওরা য়েয়ঙ, এবং/ণবা ঢারচনে সঘসওৎাকঢ পরামলস/সঘসওৎা াভ
ওয়রয়ঙন।’’
বসষ্কৃঢটি য়া: কওাম্পাসনর য়ঙ্গ কআ মসা/পুরুয়র প্রণম পসস োর মে কণয়ও, পসসয়ঢ
বডসনা ওরা এমন কয কওায়না িরয়ডর পূবস ঈপসিঢ বিা যা ৪৮মা পযসন্ত াকাঢার বীমাওৃ ঢ
বেসি
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

চন সনেন্ত্রড ওমসঘ
ূ ী/রবরা/পসরয়বা
ঘলমা/ওন্টাক্ট কন্স/সোসরং এআট বা িবড াসেওা প্রভৃ সঢর ঔরঘ
োাঁয়ঢর সঘসওৎার ঔরঘ যার চনে াপাঢায় ভসঢস য়ঢ ে না
য়মসান প্রসঢিাপন
কাম সভসচঝ ঘাচস
বেোত্ব/াবফাটিসসটি/ােঢাে কভস িারড পেসঢ
সঢিূঢা (মরসবট য়বসটি )-র সঘসওৎা
াআসওোসট্রও  াআয়ওায়ামোটিও মো
প্রসঢরডচসনঢ ত্রুটির ংয়লািনী য়স্ত্রাপঘার
কযৌন করায়কর সঘসওৎা
োঢা বাঙাআয়ের ঘাচস
োটসমলন/করসচয়স্ট্রলন ঘাচস
মূোেন/করাক সনডসয়ের ঈয়েয়লে াপাঢায় ভসঢস
কয করায়কর চনে ভসঢস য়েয়ঙ বা কয করাক সনডসে য়েয়ঙ ঢার য়ঙ্গ প্রাসঙ্গও নে এমন
আনয়ভসিয়কলন/সঘসওৎার ঔরঘ
করাকী যঔন করয়ঝয়রা ভাআরা সনডসে ে এবং/ণবা এআঘঅআসভ/এআট প্রভৃ সঢয়ঢ কভায়কন,
ঢার য়ঙ্গ প্রঢেি বা পয়রািভায়ব নাি কয কওায়না ঔরঘ
কিম ক প্রসঢিাপন / য়স্ত্রাপঘার এবং মচুঢ ওরা
যুে  পারমাডসবও ংক্রান্ত ওারডগুস
করসচয়স্ট্রলন ঘাচস, োটসমলন সফ, কঝসয়ফান, কঝসসভলয়নর ঔরঘ, প্রািন প্রভৃ সঢর ময়ঢা
মস্ত নন-কমসটওো অআয়ঝম
কওায়না কক্লআম ওরার চনে কবসলরভাক পসসয়ঢআ ািারডভায়ব পসস শুরুর কণয়ও 30সেয়নর
এওঝা য়পিমান পবস প্রয়যাচে ে। এঝা বলে এওঝা েুখসঝনার ওারয়ড াপাঢায় ভসঢস র
কিয়ত্র প্রয়যাচে য়ব না।

উদারণ
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরঘপাসঢর ওভায়রর চনে মীরা এওটি স্বািে বীমা পসস
ওসরয়েসঙয়ন। পসসয়ঢ এওটি লঢস সঙ ৩০সেয়নর প্রাণসমও য়পিার মেপয়বসর।
েূভসাকেচনওভায়ব, সঢসন পসসটি িড ওরার ২০সেন পর, মীরার মোয়সরো য়া এবং ৫সেয়নর
চনে ঢাাঁয়ও াপাঢায় ভসঢস ণাওয়ঢ য়া। ঢাাঁয়ও সবরাঝ পসরমায়ড াপাঢায়র সব কমঝায়ঢ য়া।
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যঔন সঢসন বীমা কওাম্পাসনর ওায়ঙ ঢাাঁর বেে ম্পয়ওস পসরয়লায়ির চনে বয়ন, ঢাাঁরা কক্লআমটির
কপয়মন্ট সেয়ঢ স্বীওার ওরয়া। ওারড াপাঢায় ভসঢস োর খঝনাটি খয়ঝসঙ পসস িড ওরার
সেন কণয়ও ৩০সেয়নর য়পিার মেপয়বসর ময়িেআ।
i. অয়পিার মে : এটি এমন করায়কর কিয়ত্র প্রয়যাচে যার চনে ািারড সঘসওৎা সপসঙয়ে
কেো এবং পসরওল্পনা ওরা কযয়ঢ পায়র। পয়ডের ঈপর সনভস র ওয়র, য়পিার মে
এও/েুআ/সঢন বঙর পযসন্ত প্রয়যাচে য়ঢ পায়র। কআ করাকগুস য়া ঙাসন, সবনাআন
প্রিোটিও াআপারট্রসফ, কময়নায়রাসচো ণবা ফাআয়ব্রামায়োমার ওারয়ড সয়িয়রওঝসম,
াসডসো, াআয়িাস, ওনয়চসনঝা আন্টারনা করাক, মদ্বায়র সফঘু া, লস, াআনাআটি
এবং ঢারয়ঙ্গ ম্পসওস ঢ করাক, কব্লাটার কণয়ও পাণর রায়না, কাঈঝ এবং বাঢ,
ওোকুা করাক, কাঈঝ এবং বাঢ, বেচসনঢ ওারয়ড সিঅণসারাআটি,
সিয়পায়রাস।
c) উপব্ধ কভায়রয়জর বাছাই
i. বেসিকঢ ওভায়রচ
বীমাওৃ ঢ এওচন বেসি সনয়চয়ও এবং ঢারয়ঙ্গ ঢাাঁর পসরবায়রর েে কযমন স্ত্রী, সনভস রসলী
ন্তান, সনভস রলী মা-বাবা, সনভস রলী েশুর বা লাশুস , সনভস রলী ভাআ বা কবান আঢোসের
চনে ওভার কপয়ঢ পায়রন। সওঙু বীমাওারী অয়ঙন যাাঁয়ের কওায়না বািেবািওঢা কনআ কয কওান
সনভস রলীরা ওভার কপয়ঢ পায়রন। এমন সনভস রলী প্রয়ঢেয়ওর চনে এওটি মাত্র পসসর িীয়ন
ওভার ওরা ্ভকব। শুিুমাত্র প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসির চনে পৃণও বীমাওৃ ঢ রাসল সনসেস ি ওরয়ঢ
য়ব। এআ িরয়ডর ওভায়র, পসসটি ঘাওাীন প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসি ঢাাঁর চনে সনিসাসরঢ
বীমাওৃ ঢ রাসলর বসাসিও পযসন্ত কক্লআম ওরয়ঢ পায়রন। প্রসঢ বীমাওৃ ঢ বেসির চনে ঢাাঁর বে
এবং কয পসরমাড বীমাওৃ ঢ রাসল সনবসাঘন ওরা য়েয়ঙ এবং নোনে করটিং ফোক্টর নুযােী
সপ্রসমোম িাযস ওরা য়ব।
ii.

পাক্ষরবাক্ষরক ক্রলাটার

পাসরবাসরও কফ্ল্াঝার পসস সয়য়ব পসরসঘঢ সবওয়ল্প, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানরা এবং সনভস রলী
মা-বাবায়ও এওটি এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে যা ককাঝা পসরবায়রর ময়িেআ কফ্ল্াঝ
ওরয়ব।
উদারণ
এওটি ঘারচয়নর পসরবার যসে ৫ি ঝাওার এওটি কফ্ল্াঝার পসস কনে, এর ণস য়া পসসটি
ঘাওাীন ময়ে, পসরবায়রর এওচয়নর কবসল েয়ের কক্লআম ংক্রান্ত োসব কমঝায়ব ণবা এওটি
পসরবায়রর এওচন েয়ের বহু োসব ংক্রান্ত কক্লআম কমঝায়ব। এআ বসওঙু সমসয়ে কওায়নাভায়বআ ঢা
৫ি ঝাওার কবসল ওভায়রচ য়ব না। বীমার চনে প্রস্তাসবঢ পসরবায়রর বয়ঘয়ে কবসল বেয়র
বেসির বেয়র সভসত্তয়ঢআ ািারডঢ সপ্রসমোম িাযস ওরা য়ব।
এআ পসসগুসর িীয়ন ওভার এবং বাে কেোর সবেগুস এওআরওম য়ব। বাচায়র
পাসরবাসরও কফ্ল্াঝার পসসগুস চনসপ্রে য়ে ঈঞয়ঙ। ওারড এওটি াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর
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িীয়ন ককাঝা পসরবার ওভার কপয়ে যাে। যুসিঙ্গঢ সপ্রসমোয়ম ঈচ্চঢর স্তয়র যা বাঙাআ ওরা
কযয়ঢ পায়র।
d) ক্ষবয়ল তবক্ষলষ্টয
অয়কর কয কমসটয়ক্লআম পডেগুস সঙ ঢার িীয়ন প্রাণসমও িসঢপুরয়ডর কয প্রস্তায়বর য়ঙ্গ ঘসঢ
ওভায়রয়চ কবল সওঙু পসরবঢস ন এবং নঢু ন মূে যুি তবসলিে কযাক ওরা য়েয়ঙ। অমায়ের
বলেআ এরওম সওঙু পসরবঢস ন সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ য়ব। এটি ময়ন রাঔা েরওার কয ব
ওটি পডে সনয়ম্ন ঈসেসঔঢ ব ওটি তবসলিে বন ওরয়ব না, এবং এটি বীমাওারী কণয়ও
বীমাওারী এবং পডে কণয়ও পয়ডের ময়িে পাণসওে ণাওয়ঢ পায়র।
i. উপ ীমা এবং ক্ররাগ ক্ষনধ্ি াক্ষরত ীমা
সওঙু পয়ডের কিয়ত্র করাক সনিসাসরঢ ীমা অয়ঙ, কযমন, ওোঝারীা্যাক্ট বা ঙাসন। ওয়েওটির
কিয়ত্র অবার বীমাওৃ ঢ রাসলর য়ঙ্গ খয়রর ভা ায়ও ংযুি ওয়র ঈপ ীমা ওরা অয়ঙ, কযমন,
প্রসঢসেন খয়রর ভা া বীমাওৃ ঢ রাসলর ১লঢাংল বা অআসআঈ-র কিয়ত্র বীমাওৃ ঢ রাসলর
২লঢাংলয়ঢ ীমাবে ওরা অয়ঙ। নোনে সবভায়কর িীয়ন ঔরঘ কযমন অআসআঈ-র ঘাচস,
টি-র ঘাচস এবং এমনওী লে সঘসওৎয়ওর সফ- ওী িরয়ডর খর কনো য়চ্ছ ঢারয়ঙ্গ যুি
ণায়ও। খয়রর ভা ার কিয়ত্র ঈধ্বস ীমা ণাওয় কটি নোনে সবভায়কর কিয়ত্র ঔরঘ ীমাবে
ওয়র কেে এবং ঢারফয় াপাঢায় ভসঢস ণাওার াসবসও ঔরঘআ ওয়ম যাে।
ii.

ক্রকা-ক্রপয়মে (ক্রাকমুয়খ ক্রকা-ক্রপ বয়)

কওা-কপয়মন্ট য়া এওঝা স্বািে বীমা পসসর িীয়ন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যায়ঢ বা ে
পসসয়াডার/বীমাওৃ ঢ িনীে কক্লআয়মর পসরমায়ডর এওঝা সনসেস ি ংল বন ওরয়বন। কওাকপয়মন্ট বীমাওৃ ঢ রাসলয়ও ওসময়ে কেে না।
বীমাওৃ ঢ যায়ঢ ঢাাঁর পঙন্ন বাঙাআয়ের কিয়ত্র ঢওস ণাওয়ঢ পায়রন এবং কস্বচ্ছাে ঢাাঁর ামসিও
াপাঢা ঔরঘ ওমায়ঢ পায়র ঢা এঝা সনসশ্চঢ ওয়র।
iii. ক্ষডডাক্ষিব বা ক্ষবয়োজয
সটটাসক্টব বা সবয়োচে য়া এওঝা স্বািে বীমা পসসর িীয়ন ঔরঘ ভাকাভাসকর ঘাসো যায়ঢ
বা ে িসঢপূরড পসসর কিয়ত্র কওায়না সনসেস ি পসরমাড ঝাওার চনে এবং সপঝা ওোল
পসসর কিয়ত্র এওঝা সনিসাসরঢ সেন/খন্টার ুসবিা কেোর চনে োেবে ণাওয়ব না বীমাওারী
যা বীমা প্রয়যাচে য়ব বীমাওারীর প্রয়েে ুসবিার অয়ক। সটটাসক্টব বা সবয়োচে বীমাওৃ ঢ
রাসলয়ও ওসময়ে কেে না।
বীমাওারীয়ের এঝা সনসেস ি ওরয়ঢ ে কয বঙর সপঙু , চীবন সপঙু বা খঝনা সপঙু সবয়োচে
প্রয়যাচে য়ব সওনা এবং প্রয়যাচে সনিসাসরঢ সবয়োয়চের পসরমাড।
iv.

অআঅরসটএঅআ দ্বারা নঢু ন বচসন (এক্সক্লুলন) ঘাু য়েয়ঙ এবং পয়র ঢার মান
সনিসাসরঢ য়েয়ঙ :
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 কচয়নটিও করাক এবং কিম ক প্রসঢিাপন/য়স্ত্রাপঘার।
 বাসেও এবং বা েীখসিােী সঘসওৎাকঢ/-সঘসওৎাকঢ কয কওায়না িরয়ডর যন্ত্রপাসঢ যা
বেবার ওরা য়েয়ঙ করাক সনডসে এবং ণবা সঘসওৎার চনে। এর ন্তভুস ি য়া
সসপএসপ, সএসপসট, আনসফঈলন পাম্প আঢোসে, ঘার যন্ত্রপাসঢ কযমন কয কওায়না
িরয়ডর োওার, ক্রাঘ, কবল্ট, ওার, ওোপ, সিন্ট, সিঙ্গ, কব্র, িসওং
আঢোসে, টাোয়বটিও ফু ঝ েোর, গ্লুয়ওাসমঝার/ণায়মসাসমঝার এবং এওআরওম ম্পসওস ঢ
সচসনপত্র আঢোসে এবং কযয়ওায়না িরয়ডর সঘসওৎাকঢ যন্ত্রপাসঢ যা পরবঢীওায় বাস
আঢোসেয়ঢ বেবহৃঢ য়ব
 াপাঢায়র িাযস ওরা কয কওায়না িরয়ডর পসরয়বা ঘাচস, ারঘাচস, োটসমলন
সফ/করসচয়স্ট্রলয়নর ঘাচস আঢোসে
 াপাঢায় ভসঢস র প্রাও ণবা পরবঢী মেওায় সঘসওৎয়ওর বাস য়ঢ সভসচয়ঝর ঘাচস,
োয়ঝনটোন্ট/
নাসসংয়ের ঘাচস
ািারড বচসনীে সবেগুসর মানসনিসারড ওয়র সেয়েয়ঙ অআঅরসটএঅআ। েো ওয়র কলয়
সঢসরি ংয়যাচনটি কেঔুন।
v. ক্রজান ক্ষভক্ষিক ক্ষপ্রক্ষমোম
ািারডঢ, সপ্রসমোমটি সনভস র ওয়র বীমাওৃ ঢ বেসির বে এবং বীমাওৃ ঢ রাসল যা সনিসাসরঢ
ওরা য়েয়ঙ ঢার ঈপর। কক্লআয়মর ঈচ্চঢর ঔরয়ঘর চনে সনসেস ি সওঙু কচায়ন সপ্রসমোয়মর পাণসওে
ঘাু ওরা য়েয়ঙ, কযমন সেসে এবং মুম্বাআয়ও ওয়েওটি বীমাওারী সওঙু সনসেস ি পয়ডের কিয়ত্র
বয়ঘয়ে কবসল সপ্রসমোম কচায়নর ন্তকসঢ ওয়রয়ঙ।
vi. পূবি উপক্ষস্থত ক্ররায়গর কভায়রজ
সনেন্ত্রয়ডর প্রয়োচয়নর েৃসিভসঙ্গয়ঢ, পূবস ঈপসিঢ করাক যা অয়ক বাে কেো য়েসঙ ঢা সনসেস ি
ওয়র ঘার বঙয়রর য়পিার ময়ের চনে ঈয়েঔ ওরা অয়ঙ। সওঙু বীমা কওাম্পাসন ঢায়ের কবসল
সপ্রসমোয়মর সওঙু পয়ডের কিয়ত্র এআ মেওাটি ওসময়ে 2 এবং 3 বঙর ওয়রয়ঙ।
vii. পুননি বীকরণ
ওয়েওটি বীমাওারী অচীবয়নর পুননসবীওরড ঘাু ওয়রয়ঙ। এঔন, অআঅরসটএঅআ ব পসসর
চনে এটিয়ও বািেঢামূও ওয়র সেয়েয়ঙ।
viii. . ক্রড-ক্রকোর প্রক্ষেোর জনয কভায়রজ
সঘসওৎা সবজ্ঞায়নর ঈন্নসঢর ফয় সবরাঝ ংঔেও প্রসক্রোআ এঔন কট-কওোর সবভায়কর িীয়ন
ঘয় এয়য়ঙ। অয়ক শুিুমাত্র াঢটি প্রসক্রো সবয়লভায়ব কট-কওোয়রর িীয়ন ঈয়েসঔঢ সঙঙাসন, সট এবং স, টাোসস, কওয়মায়ণরাসপ, করসটয়ণরাসপ, সয়ণাসট্রপস এবং
ঝনসয়ওঝসম। এঔন, ১৫০টির কবসল প্রসক্রো ওভার ওরা ে এবং ঢাসওাটি কবয় আ ঘয়য়ঙ।
ix. প্রাক পক্ষক্ষ ক্রচক আয়পর খরচ
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সঘসওৎাকঢ পরীিার ঔরঘ অয়ক ্ভকাবে কক্রঢাআ বন ওরয়ঢন। এঔন বীমাওারী কআ ঔরঘ
পসরয়লাি ওয়র কেে। ঢয়ব বলেআ যসে প্রস্তাবটি োেিয়ডর চনে কৃীঢ ে। ৫০% কণয়ও
১০০লঢাংল পযসন্ত এআ পসরয়লায়ির পাণসওে ে। এঔন অআঅরসটএঅআ বািেঢামূও ওয়র সেয়েয়ঙ
কয স্বািে পরীিার ঔরয়ঘর ন্তঢ ৫০লঢাংল বীমাওারীয়ও বন ওরয়ঢআ য়ব।
x. প্রাক এবং পরবতী াপাতা কভায়রর মেপবি
সিওাংল বীমাওারী সবয়লঢ ঢাাঁয়ের কবসল সপ্রসমোয়মর পডেগুসর কিয়ত্র াপাঢায় ভসঢস র
ওভায়রর প্রাও এবং পরবঢী মে বাস য়ে ৬০সেন এবং ৯০সেয়নর মেপবস ওয়রয়ঙ। ওয়েওটি
বীমাওারী এআ ঔরঘগুসর পসরমাড এওটি সনসেস ি লঢাংল পযসন্ত কক্লআয়মর পসরমায়ডর য়ঙ্গ যুি ওয়র
সেয়েয়ঙ, যা য়বসাচ্চীমার সবোিীন।
xi.

অযাড অন কভার

সবসভন্ন নঢু ন সঢসরি ওভারয়ওআ োট-ন ওভার বা ে। ওয়েওটি বীমাওারী এটি ঘাু
ওয়রয়ঙ। ঢারময়িে ওয়েওটি য়া :
 মাতৃ ত্বকাীন কভার : বেসিকঢ পসসর িীয়ন অয়ক মাঢৃ ত্ব কও ওভার ওরা কায়ঢা
না। সওন্তু এঔন সবসভন্ন িরয়ডর য়পিমান মেপবস  সিওাংল বীমাওারীআ এর প্রস্তাব
সেয়ে ণায়ওন।
 গুরুতর অুস্থতার কভার : সনসেস ি সওঙু ুিঢা কযগুস চীবন ংলেমূও এবং
বেোয়পি সঘসওৎার কযাকে, ঢারচনে সওঙু কবসল োয়মর পয়ডের িীয়ন এআ সবওল্পটি
পাো যাে।
 বীমাকৃত রাক্ষলর পুনবি া : কক্লআয়মর কপয়মন্ট ওরার পর, বীমাওৃ ঢ রাসলটি (যা কক্লআমটি
কেোর পর ওয়ম যাে) বা সঢ সপ্রসমোম সেয়ে পুনরাে ঢার মূ অওায়র পুনবসা ওরা
যাে।
 এোইইউএএইচ-এর জনয কভায়রজ-আেুয়বি ক্ষদক-ইউনাক্ষন-ক্ষদ্ধা- ক্রাক্ষমপযাথ :
সওঙু পসস এোআআঈএএআঘ-এর সঘসওৎার ঔরঘ বন ওয়র। এওটি সনসেস ি লঢাংল পযসন্ত
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ঔরঘ বন ওরা ে।
xii. মূযযুি কভার
মূে যুি ওভার ওয়েওটি িসঢপুরড পয়ডের ন্তভুস ি অয়ঙ যার ঢাসওা সনয়ঘ কেো য়া। এর
ুসবিা বীমাওৃ ঢ রাসলর ীমা পযসন্ত পাো যায়ব। যা পসসর প্রসঢটি ওভায়রর ঢাসওাে সনসেস ি
ওরা অয়ঙ। ঢয়ব এটি কওায়নাভায়বআ াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর কণয়ও কবসল য়ব না।
 বক্ষক্ষবিভায়গর ক্ররাগীর কভার: কযমন অমরা চাসন কয ভারয়ঢ স্বািেবীমা পডেগুস
সিওাংল শুিুমাত্র াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরঘআ ওভার ওয়র। সওঙু কওাম্পাসন
এঔন ওয়েওটি কবসল সপ্রসমোয়মর পসরওল্পনার িীয়ন ীমাবে সওঙু ওভার বসসবসভায়কর
করাকীয়ের ঔরয়ঘর কিয়ত্র সেয়ে ণায়ও।
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 াপাতায়র কযাল: সনসেস ি সওঙু ময়ের চনে াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের
প্রসঢসেয়নর ঔরয়ঘর এওটি সনসেস ি বৃৎ ংল কেো য়ে ণায়ও। ািারডঢ এআ মেপবসটি
য়া ৭সেয়নর যার কণয়ও বাে ণায়ও পসসর বাে কেোর কযাকে ২/৩সেন। ুঢরাং, এআ
ুসবিা শুিুমাত্র ঢঔনআ পাো যায়ব যসে াপাঢায় ভসঢস
ণাওার এআ মেপবসটি
বাে কেোর কযাকে এআ মেপয়বসর পয়র ে। এটি াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের
কক্লআয়মর সঢসরি সওন্তু পসসর াসবসও বীমাওৃ ঢ রাসলর ময়িে ণবা এওটি পৃণও ঈপীমার ময়িে।
 ক্ষরকভাক্ষরর ুক্ষবধ্া: বৃৎ ংয়লর ুসবিা কেো ে যসে ুিঢা এবং/ণবা েুখসঝনার
চনে াপাঢায় ণাওার পুয়রা মেপবসটি ১০সেয়নর ওম না ে।
 দাতার খরচ: পসসয়ঢ কয লঢস এবং লঢস াবী বডসনা ওরা অয়ঙ কআ নুযােী ব
কওায়না ঙ্গ প্রসঢিাপয়নর খঝনাে পসসটি োঢার চনে যা ঔরঘ ে ঢা পসরয়লাি ওয়র
ণায়ও।
 অযােুয়য়ন্পর পক্ষরয়লাধ্: পসসর ঢাসওাভু ি সনসেস ি ওরা এওটি ীমা পযসন্ত
বীমাওৃ ঢ/বীমাওৃ ঢ বেসি োম্বুয়য়ন্সর চনে কয ঔরঘ ওরয়বন ঢার ঔরঘ বন ওরা য়ব।
 য়ে থাকা বযক্ষির জনয খরচ: এটির িে য়া বীমাওৃ ঢ বেসির াপাঢায় ভসঢস
ণাওার মে কয ঙ্গী ঢাাঁর য়ঙ্গ ণাওয়বন ঢাাঁর ঔাবার, পসরবয়নর ঔরঘ ওভার ওরা।
বৃৎ ংয়লর কপয়মন্ট ণবা পসরয়লািমূও কপয়মন্ট পসসর লঢস নুযােী কেো য়ে
ণায়ও, যা পসসর ঢাসওা নুযােী ীমা সনিসারড ওরা অয়ঙ।
 পাক্ষরবাক্ষরক বণি না: ওয়েওটি স্বািে পয়ডে পসরবায়রর বডসনা এওটি পসরবঢস য়নর ময়িে সেয়ে
ককয়ঙ। অয়ক, প্রাণসমও বীমাওৃ ঢ, স্ত্রী, সনভস রলী ন্তানয়ও ওভার কেোর নুমসঢ সঙ।
এঔন য়নও পসস অয়ঙ কযঔায়ন মা-বাবা এবং েশুর-লাশুস  এওআ পসসর িীয়ন
ওভার কপয়ঢ পায়রন।
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D. টপ-আপ কভার বা াই ক্ষডডায়িব বীমা প্লযান
ঝপ-অপ ওভার বা াআ সটটায়ক্টব পসস নায়ম পসরসঘঢ। অন্তচসাসঢও বাচায়র সিওাংল মানু
ঈচ্চ কওা-কপ পসস ণবা ওভার সবীন করাক ণবা সঘসওৎার চনে সঢসরি সয়য়ব ঝপ-অপ
ওভার কওয়নন। যসে ভারয়ঢ, ঝপ অপ ওভার প্রণয়ম ঘাু ওরার কিয়ত্র ঈচ্চ বীমাওৃ ঢ রাসলর
ভাব ণাওায়ওআ ময়ন ওরা ে, সওন্তু এঔন অর খঝনাটি ঢা নে। েীখস মে িয়র এওটি স্বািে
পসসর িীয়ন ৫,০০,০০০ঝাওাআ বসাসিও ওভার পাো কযয়ঢা। কওঈ যসে কবসল মূয়ের ওভার
ঘাআয়ঢন ঢয়ব সঢসন বািে য়ঢন সদ্বগুড সপ্রসমোম সেয়ে েুটি পসস সওনয়ঢ। এআওারয়ডআ বীমাওারীয়ের
দ্বারা ঝপ-অপ পসসগুস চনসপ্রে য়েসঙ, সিওন্তু যা সনসেস ি এওটি পসরমায়ডর(যায়ও বা ে
ীমা) ঈচ্চ বীমাওৃ ঢ রাসল ঈপর ওভার সেঢ।
এআ পসসটি বরাবর ওাচ ওয়র এওটি ওম বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রাণসমও স্বািে ওভায়রর য়ঙ্গ এবং
কটি পাো যাে ঢু নামূওভায়ব যুসিঙ্গঢ সপ্রসমোয়ম। কযমন ঈোরডস্বরূপ, কয বেসিরা ঢাাঁয়ের
সনয়োকওঢস ার দ্বারা ওভায়রর ুসবিা পায়চ্ছন ঢাাঁরা সঢসরি ুরিার চনে ঝপ-অপ ওভার কবয়ঙ
সনয়ঢ পায়রন(প্রণম পসসর বীমাওৃ ঢ রাসলয়ও ীমা সয়য়ব করয়ঔ)। এটি সনয়চর চনে এবং
পসরবায়রর চনে য়ঢ পায়র, যা েুভসাকেচনওভায়ব সবপু ঔরয়ঘর সঘসওৎার মে ওায়চ কয়ক কযয়ঢ
পায়র।
ঝপ-অপ পসসর িীয়ন কক্লআম পাোর চনে কযাকে সবয়বসঘঢ য়ঢ য়, সঘসওৎাকঢ ঔরঘয়ও
(ণবা ীমায়ও) পসরওল্পনার িীয়ন কয সটটাসক্টব স্তর বাঙা য়েয়ঙ ঢার কবসল য়ঢ য়ব এবং
কবসল সটটাসক্টব পসরওল্পনার িীয়ন পসরয়লািটি য়ব কয পসরমাড ঔরঘ য়েয়ঙ কটিআ, কযমন, ঢা
সটটাসক্টবয়র কবসল য়ব
উদারণ
এওচন বেসিয়ও ঢাাঁর সনয়োকওঢস া ৩ি ঝাওার বীমাওৃ ঢ রাসলর ওভার ওয়র সেয়েয়ঙন। সঢসন ঐ
3য়ির সঢসরি পসস সয়য়ব এওটি ১০ি ঝাওার ঝপ-অপ সনয়ঢ পায়রন।
যসে এওবার াপাঢায় ভসঢস োর ঔরঘ 5ি ঝাওা ে, প্রাণসমও কয পসসটি রয়েয়ঙ কটি
সঢন ি ঝাওা পযসন্ত ওভার কেয়ব, সওন্তু বাসও েু ি ঝাওার বোয়ন্স কেয়ব এআ ঝপ-অপ পসস।
ঝপ-অপ পসস কবল স্তা এবং এওও ১০ি ঝাওার এওটি পসসয়ঢ ঔরঘ এওটি ১০ি ঝাওার
ঝপ-অপ পসস (৩ য়ির সঢসরি) ঢু নাে য়নও কবসল য়ব।
এআ ওভারগুস বেসির সভসত্তয়ঢ এবং পাসরবাসরও সভসত্তয়ঢ পাো যাে। এঔন বাচায়র পসরবায়রর
প্রয়ঢেও েেয়ও ওভার ওরার চনে বেসিকঢ বীমাওৃ ঢ রাসল বা পসরবায়রর েেয়ের ময়িে কফ্ল্াঝ
ওরয়ব এমন এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব পাো যাে।
যসে ঝপ-অপ পসরওল্পনার কিয়ত্র এমন প্রয়োচন ণায়ও কয াপাঢায় ভসঢস র প্রসঢটি খঝনার মে
সটটাসক্টব পসরমাডটিয়ও কবসল য়ঢ য়ব, ঢায় কআ পসরওল্পনায়ও বা ে কযাটায়োফ ক্ষভক্ষিক
ঈচ্চ সটটাসক্টব পসরওল্পনা। এর ণস য়া, ঈপয়রর ঈোরয়ড কযমন বা য়েয়ঙ, প্রয়ঢেওটি
কক্লআময়ও বলেআ ৩ি ঝাওার কবসল য়ঢ য়ব।

316

যসে কয ঝপ-অপ পসরওল্পনাে পসসর মেপয়বসর ময়িে পর পর াপাঢায় ভসঢস োর পর
সটটাসক্টবয়র কবসল ঔরয়ঘর নুমসঢ কেো ে ঢায়ও বা ে োসিয়কঝ সভসত্তও ঈচ্চ সটটাসক্টব
পসরওল্পনা ণবা ভারঢীে বাচায়র যার পসরসঘসঢ য়া ুপার ঝপ-অপ। এর ণস য়া কয, ঈপয়র
কয ঈোরড কেো য়েয়ঙ, প্রসঢটি কক্লআম যুি ওরা ে এবং যঔন ঢা ৩য়ির কবসল য়ে যাে,
ঢঔন ঝপ-অপ ওভার কক্লআয়মর ঝাওা কেো শুরু ওয়র।
াপাঢায়র িসঢপুরড পসসয়ঢ সিওাংল মান সনিসারডওারী লঢস াবীয়ঢ, লয়ঢস এবং বাে কেোর
বোপার এআ পডেগুসয়ঢ প্রয়যাচে ে। সওঙু বাচায়র, কযঔায়ন প্রাণসমও স্বািে ওভার রওার সেয়ে
ণায়ও, কঔায়ন ািারডঢ কবসলরভাক কিয়ত্র বীমাওারীরা শুিুমাত্র ঝপ-অপ ওভার কেোর বোপায়রআ
নুমসঢ কেে।
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E. বক্ষরষ্ঠ নাগক্ষরক পক্ষক্ষ
সনসেস ি বে (কযমন, ৬০বঙয়রর কবসল বেী মানু) কপয়রায়নার পর বসরষ্ঠ মানুয়ের য়নও
মেআ ওভায়রয়চর অঢা কণয়ও বাে কেো ে। এআ পসরওল্পনাটি ঢাাঁয়ের চনেআ নওলা ওরা।
ওভায়রয়চর ওাঞায়মা এবং বাে কেোর সবেগুস য়নওঝাআ াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের
পসসর ময়ঢা।
ওভায়রচটি সনিসারড ওরা এবং য়পিার মেপবসটি সনয়ে বেস্ক মানুয়ের ুয়ঔর সবেটিয়ঢ সবয়ল
নচর কেো য়েয়ঙ। বীমাে প্রয়বয়লর বে সিওাংল য়া ৬০বঙয়রর পয়র এবং অচীবন ঢা
পুননসবীওরড ওরা যায়ব। বীমাওৃ ঢ রাসলর বোসপ্ত য়া ৫০,০০০ কণয়ও ৫,০০,০০০ঝাওা পযসন্ত।
সনসেস ি সওঙু ুিঢার কিয়ত্র য়পিার মেপবসটি সবসভন্নভায়ব প্রয়যাচে। ঈোরড: এওচন বীমাওারী
ঙাসনর চনে েয়ঢা ১বঙয়রর য়পিার মেপবস করয়ঔয়ঙ এবং নে কওায়না বীমাওারীরা েয়ঢা
য়পিার মেপবসটিয়ও ২বঙয়রর চনে করয়ঔয়ঙ।
অবার েয়ঢা সনসেস ি কওায়না বীমাওারী সনসেস ি কওায়না ুিঢার কিয়ত্র য়পিার মেপবস রায়ঔ না
সওন্তু েয়ঢা পর কওায়না বীমাওারীর চনে অয়ঙ, ঈোরড: সওঙু বীমাওারীর চনে াআনাাআটি
েয়ঢা য়পিার মেপয়বসর অঢাে পয়
না সওন্তু অবার ওয়েওটি বীমাওারী েয়ঢা এটিয়ও
ঢায়ের য়পিার মেপয়বসর িারার ময়িে ন্তভুস ি ওয়র করয়ঔয়ঙ।
সওঙু পসসয়ঢ পূবস ঈপসিঢ ুয়ঔর চনে েয়ঢা এওটি য়পিার মেপবস ণবা ীমা সনিসারড
ওরা অয়ঙ। াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের প্রাও-পরবঢী ঔরয়ঘর কিয়ত্র ে াপাঢায়র কক্লআয়মর
এওটি লঢাংল কেো ে ণবা এওটি ঈপ-ীমা কেো ে। এয়িয়ত্র কযটি কবসল য়ব কটিআ
কেো ে। সওঙু পসসয়ঢ কযঔায়ন ঔরঘগুস ৩০/৬০সেন বা ৬০/৯০সেয়নর সনিসাসরঢ মেপয়বসর
ময়িে ে কঔায়ন ঢারা ািারড িসঢপুরড পসরওল্পনা নুরড ওয়র।
বসরষ্ঠ নাকসরও এমন বীমাওৃ ঢ বেসির চনে অআঅরসটএঅআ সবয়ল সবিান বািেঢামূও ওয়রয়ঙ:
1. বসরি নাকসরওয়ের ফার ওরা স্বািে বীমা পয়ডের চনে িাযস সপ্রসমোম য়ব নোযে,
মণসনয়যাকে, স্বচ্ছ  যণাযণভায়ব প্রওাসলঢ।
2. সপ্রসমোয়মর ঈপর কওায়না অিাররাআটিং কাসটং ফাযস ওরা য় বীমাওৃ ঢয়ও সসঔঢভায়ব ঢূ া
চানায়না য়ব এবং পসস শুরুর অয়কআ এআ িরয়নর কাসটংয়ের চনে পসসয়াডায়রর কণয়ও
সনসেস ি ম্মসঢ সনয়ে কনো য়ব।
3. মস্ত স্বািে বীমাওারী এবং টিসপএ-কও বেস্ক নাকসরওয়ের কক্লআম  সভয়যাক ংক্রান্ত মস্ত
খঝনায়ও মািায়নর চনে অাো বেবিা রাঔার প্রয়োচন।
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F. স্থােী ক্রবক্ষনক্ষফট কভার – ক্ষপটা কযাল, জট অুখ
স্বািে বীমা পসসয়ঢ এওচন বীমাওারীর বয়ঘয়ে বয় া ছুাঁ সও য়া পসসর ুসবিাগুসর
প্রয়োচনীে এবং য়যৌসিও বেবার। যঔন চানা যাে কয করাকী এওটি স্বািে পসসর ওভায়রর
িীয়ন অয়ঙ, ঢঔন সঘসওৎও, লে সঘসওৎওরা এবং াপাঢাগুস কআ করাকীয়ের সঢসরি
সঘসওৎা ওরার কঘিা ওয়র। ঢারা াপাঢায় ণাওার মেপবসটিয়ও েীখসাসেঢ ওয়র, প্রয়োচনীে
করাক সনডসেওারী পরীিা এবং োয়বায়রঝসরর পরীিা ঘাসয়ে যাে এবং ঢারফয় সঘসওৎার ঔরঘ
প্রয়োচনীে পসরমায়ডর কণয়ও বাস য়ে কেে। বীমাওারীর ঔরয়ঘর ঈপর অয়রা এওটি সবে প্রভাব
কফয় ঢা য়া ক্রমাকঢ সঘসওৎাকঢ ঔরঘ কবয় যাো, ািারডঢ সপ্রসমোয়মর ার বা ায়নার
ঢু নাে কবসল।
এর ঈত্তর য়া ুসবিার সনসেস ি ওভার। বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও পযসাপ্ত ুরিা কেোর পালাপাসল,
ুসবিার সনসেস ি ওভার বীমাওারীয়ও যুসিঙ্গঢ ময়ের চনে ওাযসওরীভায়ব ঢাাঁর পসসর োম ঠিও
ওরয়ঢ াাযে ওয়র। এআ পয়ডে, প্রসঢটি বেবিার িীয়ন ািারডভায়ব ো সঘসওৎাগুস কযমন,
আএনটি, পণোয়মাসচ, বয়ঝসট্রও এবং কােয়নাওসচ, আঢোসের ময়ঢা সঘসওৎাগুস ঢাসওাবে
ওরা অয়ঙ এবং পসস এআ প্রয়ঢেওটির চনে য়বসাচ্চ ওয়ঢা ঝাওা কেো য়ব কটি বা অয়ঙ।
ঈসেসঔঢ সঘসওৎার চনে কয পসরমাড ঝাওাআ বীমাওৃ ঢ ঔরঘ ওয়র ণাকুন না কওন সঢসন কক্লআয়মর
পসরমাড সয়য়ব সনসেস ি ঐ পসরমাড ঝাওাআ পায়বন। এআ মস্ত প্রসঢটি সঘসওৎার চনে কয পোয়ওচ
ঘাচস প্রয়েে রয়েয়ঙ ািারডঢ ঢার সভসত্ত য়া এআ িরয়ডর সঘসওৎার চনে যুসিঙ্গঢ ওী পসরমাড
ওরঘ য়ঢ পায়র ঢার এওটি মীিা।
ঔরয়ঘর বওটি ঈপাোন পোয়ওচ ঘায়চসর ময়িে ন্তভুস ি ণায়ও কযমন:
a)
b)
c)
d)
e)

খর ভা া,
কপলাোয়রর সফ,
করাক সনডসেওারী পরীিা,
ুি,
াপাঢায় ভসঢস ণাওার প্রাও-পরবঢী ঔঘর আঢোসে।

পয়ডের ঈপর সনভস র ওয়র পোয়ওচ ঘায়চসর ময়িে এমনওী ঔাবার, পসরবন, োম্বুয়য়ন্সর ভা া
আঢোসে ন্তভুস ি ণাওয়ঢ পায়র।
এআ পসসগুস পসরঘানা ওরা ঔুব চ ওারড কক্লআম ওরার চনে প্রমাড সয়য়ব াপাঢায় ভসঢস
ণাওা এবং পসসর িীয়ন কয ুিঢাটি ওভায়রর কযাকে কআগুস চমা সেয়আ যয়ণি।
সওঙু পয়ডের পোয়ওয়চ সনসেস ি ুসবিার ওভায়রর য়ঙ্গ প্রসঢসেয়নর ঝাওার ুসবিা পাো যাে। ওভায়রর
অঢাভু ি এমন সঘসওৎার ঢাসওা ৭৫ কণয়ও ২০০টি পযসন্ত সবস্তৃ ঢ য়ঢ পায়র। এআ সবস্তৃ ঢ োটি
সনভস র ওরয়ব পডেটির ময়িে এআ সঘসওৎাগুসর ংজ্ঞার ঈপর।
পসসয়ঢ কঔা ঢাসওার ময়িে কয য়স্ত্রাপঘার/সঘসওৎার ঈয়েঔ ওরা কনআ ঢারচনে সনসেস ি এওটি
রাসল কেোর বেবিা ওরা য়েয়ঙ। পসসর মেওায়র ময়িে সবসভন্ন সঘসওৎার চনে বহু কক্লআম
ওরা যায়ব। যসে কল পযসন্ত পসসর িীয়ন কয বীমাওৃ ঢ রাসল বাঙাআ ওরা য়েয়ঙ ঢারময়িেআ
ীমাবে ণাওয়ব।
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ওয়েওটি সনসেস ি ুসবিার বীমা পসরওল্পনা য়া:
 াপাঢায়র তেনসন্নন নকে বীমা পসরওল্পনা
 চটি ুিঢা বীমা পসরওল্পনা
1. াপাতায়র তদনক্ষন্দন নগদ বীমা পক্ষরকল্পনা
a) প্রক্ষতক্ষদয়নর পক্ষরমায়ণর ীমা
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ে প্রসঢসেন বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও াপাঢায়র নকে ওভায়রয়চ এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে। তেনসন্নয়নর নকে ওভায়রচ সভন্ন য়ঢ পায়র (ঈোরড সয়য়ব)প্রসঢসেন
১৫০০ কণয়ও ৫০০০ঝাওা ণবা ঢার কবসল য়ঢ পায়র। তেনসন্নন নকে ঝাওা কেোর কিয়ত্র
এওটি ঈচ্চ ীমা কেো ে প্রসঢ ুিঢা এবং এওআয়ঙ্গ পসসর মেীমার চনে, াোরডঢ
যা এওটি বাসসও পসস ে।
b) টাকা ক্রদোর ক্ষদয়নর ংখযা
এআ পসসর সওঙু অওায়রর ময়িে, তেনসন্নন নকে কেোর সেয়নর ংঔোর য়ঙ্গ যুি ওরা
অয়ঙ কয ুঔটির চনে সঘসওৎা ওরা য়চ্ছ ঢার। সঘসওৎা এবং প্রসঢটির কিয়ত্র ওয়ঢা সেন
ণাওা য়চ্ছ ঢার মে সবস্তাসরঢ ঢাসওা ঘু সির লয়ঢস কেো অয়ঙ। এটি প্রয়ঢেও িরয়ডর
প্রসক্রো/ুিঢার চনে কয তেনসন্নন নকয়ের ুসবিার নুমসঢ কেো অয়ঙ ঢায়ও ীমাবে
ওরা।
c) পৃথক কভার বা অযাড-অন কভার
সওঙু বীমাওারী কযমন প্রস্তায়বআ াপাঢায়র তেনসন্নন নকয়ের পসস এওটি পৃণও পসস সয়য়ব
পাো যাে, যঔন, নে সওঙু কিয়ত্র, এটি প্রঘসঢ িসঢপুরড পসসয়ঢ এওটি োট-ন
ওভার। এআ পসসগুস বীমাওৃ ঢয়ও অনুসঙ্গও ঔরয়ঘর ওভায়র াাযে ওয়র ওারড কযয়ঢু এওটি
সনসেস ি রাসল কেো ে এবং এরয়ঙ্গ সঘসওৎার অ ঔরঘ ম্পসওস ঢ ণায়ও না। এওটি
িসঢপুরড সভসত্তও স্বািে বীমা পসরওল্পনার িীয়ন পাো সঢসরি কয কওায়না কয ওভার
পসসর িীয়ন কেো ে কঔায়ন এআ নকে কেোর নুমসঢ অয়ঙ।
d) াক্ষপ্লয়মোক্ষর কভার
এআ পসস প্রঘসঢ াপাঢায়র ঔরয়ঘর পসসয়ও াসেয়মন্ট ওরয়ঢ পায়র ওারড কযয়ঢু এটি
ািেওারী এবং অনুসঙ্গও ঔরয়ঘর চনে এবং িসঢপুরড পসসর িীয়ন কযমন বাে কেো,
কওা-কপ আঢোসের কিয়ত্র কয ঔরঘ কেো ে না ঢার িসঢপুরড কেে।
e) কভায়রর অনযানয ুক্ষবধ্া
বীমাওৃ য়ঢর েৃসিভঙ্গী কণয়ও, এআ পসরওল্পনাটির কবল ওয়েওটি ুসবিা অয়ঙ ওারড কযয়ঢু এটি
এওচন কক্রঢার ওায়ঙ বোঔো ওরা চ এবং কআওারয়ড এটি অয়রা য়চ সবসক্র ওরা যাে।
াপাঢায় ভসঢস ণাওার মেপয়বসার ময়িে অ ঔরঘ যাআ কাও না কওন, এআ পসসটি
সঘসওৎাকঢ মুদ্রাফীসঢয়ও চে ওয়র ওারড কযয়ঢু প্রসঢসেন এওটি সনসেস ি রাসল কেো ে।
এওআয়ঙ্গ, এমন বীমার ওভার িড ওরা এবং কক্লআয়মর মীমাংা ওরা সঢেআ চ ওয়র
কেো য়েয়ঙ।
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2. জট অুস্থতা পক্ষক্ষ
এআ পডেটি ভোব ক্ররায়গর কভার ণবা িমা ক্রকোর কভার সয়য়ব পসরসঘঢ।
সঘসওৎা সবজ্ঞায়নর ঈন্নসঢর য়ঙ্গ য়ঙ্গ, মানু এঔন কবল সওঙু ব
িরয়ডর ুঔ কযমন
ওোন্সার, কস্ট্রাও, হৃেয়রাক আঢোসে কণয়ও কবাঁয়ঘ যায়চ্ছন। অয়ক এমন করাক য় ঢার ফাফ
য়ঢা মৃঢুে। অবার, এমন ব িরয়ডর ুিঢা কণয়ও কবাঁয়ঘ সফরয় মানুয়র অেু যয়ণি
পসরমায়ড কবয় যাে। যসে, এওটি ব িরয়ডর ুিঢা কণয়ও কবাঁয়ঘ কফরার পর সঘসওৎার
চনে সবপু ঔরঘ ে কযমন ঢঔন ে অবার কঢমসন সঘসওৎার পরবঢী চীবনিারয়ডর ঔরঘ
য়নও কবয়
যাে। কআওারয়ড চটি ুিঢার শুরু োর ণস য়া এওচন বেসির
ণসননসঢও সনরাপত্তার ছুাঁ সও কবয় যাো।
a) চটি ুিঢা পসস য়া এমন এওটি ুসবিার পসস কযঔায়ন সনসেস িভায়ব ঈসেসঔঢ চটি
ুিঢা করাক সনডসয়ের পর এওটি ব রাসলর ে পাোর ুসবিা ণায়ও।
b) এটি সবসক্র ওরা ে
 এওটি পৃণও পসস সয়য়ব ণবা
 ওয়েওটি স্বািে পসসয়ঢ োট-ন সয়য়ব ণবা
 সওঙু চীবন বীমা পসসয়ঢ োট-ন ওভার সয়য়ব
ভারয়ঢ, চীবয়নর পসসগুসর ঈপর ভর ওয়র বীমাওারীরা চটি ুিঢার ুসবিাগুস বয়ঘয়ে
প্রঘসঢভায়ব সবসক্র ওয়র এবং ঢারা েুটি িরয়ডর অওায়র ঢা সবসক্র ওয়র-দ্রুঢঢর সঅআ ুসবিা
পসরওল্পনা এবং পৃণও সঅআ ুসবিা পসরওল্পনা। যঔন এআ ুসবিাগুস সবসক্র ওরা ে কমে কয
ুঔগুস ওভার ওরা য়ব ঢার ুসনসেস ি বডসনা এবং ভায়া োেিড ঔুবআ গুরুত্বপূডস। সবভ্রাসন্ত েূর
ওরার চনে, ২০টি ঔুব প্রঘসঢ চটি ুিঢার ংজ্ঞা অআঅরসটএ স্বািে বীমা মানসনিসারডওারী
সনয়েস সলওার িীয়ন কেো অয়ঙ। (েো ওয়র কলয় কেো ংয়যাচনী কেঔুন)।
যসে, প্রসঢকূ
কবসল ঢারা এআ
স্বায়িের বিাটি
পসরওল্পনার মূে

বাঙাআয়ের ্ভকাবনা (সিওাংল কয মানুয়ের এর মািেয়ম প্রভাসবঢ োর ্ভকাবনা
বীমাটি কনে) আুে ওরার স্তয়রআ ঔুব কবসল এবং এটি গুরুত্বপূডস য়া প্রস্তাবয়ওর
সনসশ্চঢ ওয়র কনো। যয়ণি ঢণে না ণাওার েরুড, বঢস মায়ন চটি ুিঢার
সনিসারড ওরয়ঢ াাযে কনো য়চ্ছ সরআন্সুরায়সর ঢয়ণের মািেয়ম।

c) চটি ুিঢা য়া ব িরয়ডর ুিঢা যারফয় শুিুমাত্র কয াপাঢায় ভসঢস ণাওার
ঔরঘ কবয় যায়ব ঢা নে, এরফয় সবওাঙ্গঢা, ঙ্গাসন, অয়ের িসঢ আঢোসে য়ঢ
পায়র এবং াপাঢায় ভসঢস োর পয়র েীখস পসরঘযসার প্রয়োচন য়ঢ পায়র।
d) চটি ুিঢার এআ পসসগুস য়নও মেআ াপাঢায়র িসঢপুরড পসসর য়ঙ্গ
সঢসরি সয়য়ব
কনোর চনে ুপাসরল ওরা ে, যায়ঢ কয পসরবায়রর েে এমন
ুয়ঔ অক্রান্ত য়েয়ঙ কআ পসরবারটি পসসর িীয়ন কয িসঢপুরড কেো ে ঢা ঢায়ের
অসণসও কবাছা ওসময়ে অনয়ঢ াাযে ওরয়ঢ পায়র।
e) বীমাওারী এবং পয়ডের ময়িে চটি ুিঢার কিয়ত্র কয ওভার কেো ে ঢার ঢারঢমে
য়ঢ পায়র, সওন্তু
াোরড কযগুস ন্তভুস ি:
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সনসেস ি ঢীব্রঢার ওোন্সার
কভীর মায়োওারসটো আনফারওলন
ওয়রানাসর অঝসাসরর য়স্ত্রাপঘার
হৃেয়ের ভায়ভর প্রসঢিাপন
সনসেস ি ঢীক্ষ্ণঢার কওামা
করনা কফআসর
কস্ট্রায়ওর ফয় িােী িড
ব ঙ্গ/কবান মোয়রা প্রসঢিাপন
মাসল্টপ কস্ক্লয়রাস
কমাঝর সনঈরন করাক
য়ঙ্গর িােী পিাখাঢ
ব েুখসঝনার ওারয়ড িােী সবওাঙ্গঢা

চটি ুিঢার ঢাসওাটি সির নে এবং ঢা সববসিসঢ য়ঢআ ণায়ও। ওয়েওটি অন্তচসাসঢও
বাচায়র বীমাওারীরা লঢস য়ও কিডীবে ওয়র ‘প্রিান’ এবং ‘সঢসরি’ সয়য়ব, এমনওী
োয়ছআমার করায়কর ময়ঢা পসরসস্তসঢয়ঢ ঢারা ওভার সেয়ে ণায়ও। ওঔয়না ‘মরডাপন্ন
ুিঢা’ এআ ওভায়রয়চর অঢাে ণায়ও ঢয়ব বলেআ ঢারচনে য়নও কবসল ায়র সপ্রসমোম
সেয়ঢ ে।
f) সিওাংল চটি ুিঢার পসস যঔন ুঔটির করাকসনডসয়ের চনে এওটি ব পসরমাড
ঝাওা কেে, কঔায়ন এমন ওয়েওটি পসস অয়ঙ কযগুস ঔরয়ঘর পসরয়লায়ির অওায়র
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ঔরঘ কেে। ওয়েওটি পডে ঈভে ওভারআ কযৌণভায়ব প্রস্তাব সেয়ে
ণায়ও, কযমন, আন কপয়লয়ন্টর াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরয়ঘর িসঢপুরড এবং
পসসয়ঢ ঈসেসঔঢ ব কওায়না করাক সনডসে ওরা য় কণাও ঝাওা কেো ে।
g) চটি ুিঢার পসস ািারডঢ ২১ কণয়ও ৬৫বঙর বেী বেসিয়ের চনে ঈপব্ধ।
h) এআ পসসর িীয়ন কয বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে ঢা যয়ণি কবসল। ওারড এমন
ুয়ঔর য়ঙ্গ কয েীখস কমোেী পসরঘযসার চনে কয অসণসও কবাছার সবেটি চস য়ে অয়ঙ,
কটিআ য়া এআ পসসগুসর প্রাণসমও ওারড।
i) এআ পসসগুসর িীয়ন ািারডঢ বীমাওৃ ঢ রাসলর ১০০% চটি ুঔটি সনসডসঢ োর
পর সেয়ে কেো ে। সওঙু কিয়ত্র িসঢপুরয়ডর ঢারঢমে বীমাওৃ ঢ রাসলর ২৫% কণয়ও ১০০%
পযসন্ত য়ঢ পায়র। কটি সনভস র ওয়র পসসর লঢস এবং লঢস াবী  ুিঢার ঢীব্রঢার
ঈপর।
j) এওটি মাপওাঠিওৃ ঢ লঢস যা ব চটি ুিঢার নীসঢয়ঢ ণায়ও ঢা য়া এআ পসসর
িীয়ন কওায়না ুসবিা পাোর কযাকে য়ঢ য় ঢা পসস শুরুর মে কণয়ও ৯০সেয়নর
য়পিার মেপয়বসর পরআ পাো যায়ব এবং ুিঢার করাক সনডসয়ের পর ৩০সেন কবাঁয়ঘ
ণাওার িারাটি। কবাঁয়ঘ ণাওার িারাটি যুি ওরা য়েয়ঙ যায়ঢ এআ ুসবিাটি ‘‘মৃঢুের
ুসবিা’’র য়ঙ্গ সবভ্রাসন্তওর না য়ে যাে। এটিয়ও অয়রা কবসল ওয়র ‘‘কবাঁয়ঘ ণাওা
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(বাাঁঘা)র ুসবিা’’ সয়য়ব বোঔো ওরা ে, যা য়া, চটি ুিঢার ওারয়ড কয ব
ওঠিন বিা অয় ঢায়ও সঢক্রম ওরয়ঢ পারার চনে কয ুসবিা কেো ে।
k) চটি ুিঢার পসস কনোর চনে কয মস্ত ৪৫ বঙয়রর কবলী বেী বেসি আচ্ছুও
ঢাাঁয়ের বলেআ ওয়ঞার সঘসওৎাকঢ পরীিার ময়িে সেয়ে কযয়ঢ য়ব। ািারডঢ কযগুস
বচসনীে ঢা স্বািে বীমা পয়ডের ময়ঢা এওআ, সঘসওৎাকঢ পরামলস কনো ণবা নুরড
ওরয়ঢ বেণস য়, ণবা য়পিার মেপবসটিয়ও এ ায়নার য়িে কমসটওো সঘসওৎা
সপসঙয়ে কেো সনসেস িভায়ব বাে কেো য়েয়ঙ।
l) পসসয়ঢ ওভারওৃ ঢ কয কওায়না এওটি বা এওাসিও করায়কর চনে বীমাওৃ ঢয়ও বীমাওারী মাত্র
এওবারআ িসঢপুরড সেয়ঢ পায়র ণবা এওাসিওবার ণস-পসরয়লাি ওরয়ঢ পায়র ঢয়ব কঝা
সনসেস ি ীসমঢ ংঔেও বার। এওঝা বীমার অঢাে কওায়না বীমাওৃ ঢ বেসির ম্পয়ওস
এওবার িসঢপূরড কেো য়ে ককয়আ পসস মাপ্ত য়ে যাে।
m) চটি বেসি পসসর প্রস্তাব কেো য়ে ণায়ও গ্রুপগুসয়ও সবয়ল ওয়র ওয়পসায়রঝয়ের যারা
ঢায়ের ওমসঘারীয়ের চনে পসস কনে।
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G.

দীঘি ক্রমোদী পক্ষরচযি া বীমা

প্রঢোসলঢ অেু কবয় যাোে অচ সবয়ে বেস্ক মানুয়র ংঔো বা য়ঙ। বেস্ক চনংঔো বা ার
ায়ণ ায়ণআ সবেচুয়
েীখস কমোেী পসরঘযসা বীমার গুরুত্ব বা য়ঙ।বেস্ক মানুয়র েীখসয়মোেী
পসরঘযসার প্রয়োচন এবং এরা কয কওায়না িরয়নর সবওাঙ্গঢা বা পঙ্গুয়ত্ব অক্রান্ত য়ঢ পায়রন। েীখস
কমোেী পসরঘযসা মায়ন য়া যাাঁরা কওায়না এও স্তয়রর ােঢা ঙা া সনয়চয়ের কেঔভা ওরয়ঢ পায়রন
না এবং ভসবেয়ঢ যাাঁয়ের স্বািে ভায়া ণাওয়ব না, ঢাাঁয়ের চনে ব িরয়নর িারাবাসও ওমী বা
নাসসং পসরঘযসা।
েীখসয়মোেী পসরঘযসার চনে এঔায়ন েু িরয়ডর পসরওল্পনা অয়ঙ:
a) পূবস ঢসব পসরওল্পনা কযটি
সঘসওৎাকঢ ঔরয়ঘর চনে এবং

এওচন

স্বািেবান

বীমাওৃ ঢ

সওয়নয়ঙন

ঢাাঁয়ের

ভসবেৎ

b) যঔন বীমাওৃ য়ঢর েীখস কমোেী যয়ত্নর প্রয়োচন য়ব কআ মে সবরাঝ য়ের ঝাওার
সপ্রসমোয়মর সবসনময়ে চরুরী ঘাসোর পসরওল্পনা সওয়ন রায়ঔ।
সবওাঙ্গঢার ঢীব্রঢা (কবাঁয়ঘ ণাওার ্ভকাবে মেীমা)সনিসারড ওয়র ুসবিার পসরমাড। েীখস কমোেী
পডেগুসর ভারঢীে বাচায়র চনসপ্রে য়ঢ এঔয়না মে াকয়ব।
ভক্ষবয আয়রাগয পক্ষক্ষ
প্রণম সপ্র-ফায়িট বীমা পসরওল্পনা য়া ভসবে অয়রাকে পসস যা বাচায়র সনয়ে এয়সঙ ঘারটি
রাষ্ট্রােত্ত ংিার ািারড বীমা কওাম্পাসনগুস। ১৯৯০ায় প্রণম ঘাু য়েসঙ, এর প্রাণসমও িে
সঙ বীমাওৃ ঢ বেসির বয়রর পর ঢাাঁর স্বায়িের যয়ত্নর চনে যত্ন কনো, এরচনে সঢসন ঢাাঁর
ঈৎপােয়ন িম চীবনওায় সপ্রসমোম কেয়বন। এটি চীবন বীমা পসস কনোর ময়ঢা এওআরওম
সঙ। শুিু পাণসওে য়া এটি মৃঢুের পসরবয়ঢস ভসবেয়ঢ ঢাাঁর সঘসওৎাকঢ ঔরঘ বন ওরয়ব।
a) ক্রডফাডি ক্রমক্ষডয়েইম
পসসটি য়া এওিরয়ডর কটফাটস ণবা ভসবেয়ঢর কমসটয়ক্লআম পসসর ময়ঢা এবং কমসটয়ক্লআম
পসসর ময়ঢাআ ওভার কেে। প্রস্তাবও ঢাাঁর ২৫ কণয়ও ৫৫বঙর বেয়র ময়িে কয কওায়না ময়ে
এআ প্রওয়ল্প কযাক সেয়ঢ পায়রন।
b) অবয়রর বে
িাও ৫৫ কণয়ও ৬০ বঙয়রর ময়িে ঢাাঁর বয়রর বে কবয়ঙ সনয়ঢ পায়রন। সওন্তু লঢস য়া
ঢাাঁর কযাকোয়নর সেয়নর কণয়ও ঢাাঁর পঙন্ন ওরা বয়রর বেয়র ময়িে স্পিঢআ ৪বঙয়রর
পাণসওে ণাওয়ঢ য়ব। পসসর বয়রর বেয়র ণস য়া প্রস্তাবটি আ ওরার মে বীমাওৃ ঢ
কয বে বাঙাআ ওয়রয়ঙন কটি এবং পসসর িীয়ন ুসবিাগুস পাো শুরু ওরার য়িে
ঢাসওাে যা সনসেস ি ওরা অয়ঙ। কআ বে এসকয়ে অনা যায়ব না।
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c) অবর-পূবি মে
বর-পূবস ময়ের ণস য়া প্রস্তাবটি িড ওরার সেন কণয়ও শুরু য়ে এবং ঢাসওাে কযমন
সনসেস ি ওরা অয়ঙ কআ পসসর বয়রর বেয় কল ে। এআ মেপয়বসর ময়িে বীমাওৃ ঢ
আনিয়মন্ট/এওও সপ্রসমোয়মর পসরমাড কযমন প্রয়যাচে ঢা সেয়ঢ ণাওয়বন। বীমাওৃ য়ঢর এওটি
সবরাঝ য়ের সপ্রসমোম বা আনিয়ময়ন্ট কেোর বাঙাআয়ের ুয়যাক অয়ঙ।
d) প্রতযাার
যসে, বীমাওৃ য়ঢর বয়রর বেয়র অয়ক ণবা বয়রর কয বে সঢসন বাঙাআ ওয়রয়ঙন ঢার
কয কওায়না এওটির অয়ক ঢাাঁর মৃঢুে ে ণবা প্রওল্পটি কণয়ও প্রঢোার ওয়র কনোর আচ্ছা
প্রওাল ওয়রন, ঢয়ব সপ্রসমোয়মর ঈপযুি প্রঢেপসয়ডর নুমসঢ কেো য়ঢ পায়র। বলে সবেটি
পসসর িীয়ন যসে কওায়না কক্লআম না ওরা ে ঢায়আ সবয়বসঘঢ য়ব। যসে পুননসবীওরয়ড
কেসর ে ঢায় ঢার য়ন্তাচনও বোঔোর কিয়ত্র কঔায়ন সপ্রসমোম কেোর চনে ৭সেয়নর এওটি
ন্তবসঢী মেপবস কেো ে।
e) বরােকরণ
প্রওল্পটি বরােওরয়ডর চনে প্রোন ওয়র।
f) বজিন
পূবস-ঈপসিঢ করাক, ৩০সেয়নর য়পিার মেপবস এবং কযমন কমসটয়ক্লআয়ম সনসেস ি সওঙু ুয়ঔর
কিয়ত্র প্রণম বঙরটি বাে কেো ণায়ও এআ পসসটিয়ঢ করওম কনআ। কযয়ঢু এটি এওটি
ভসবেৎ কমসটয়ক্লআম পসস, কআ ওারয়ড এটি যয়ণি যুসিঙ্গঢ।
g) ক্রগাষ্ঠী বীমার তারতময
পসস ককাষ্ঠী সভসত্তয়ঢ পাো যাে, কয়িয়ত্র, ককাষ্ঠীয়ঢ ঙায় র কয ুসবিা অয়ঙ কটি ঈপব্ধ
ওরা যাে।
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H. কক্ষে-ক্রপ্রাডাি
ওঔয়না, চীবন বীমা ংক্রান্ত পডেগুস স্বািে বীমা পডেগুসর য়ঙ্গ ংযুি ণায়ও। পোয়ওচ পেসঢয়ঢ
অয়রা পডেয়ও ঢু য় িরার এটি এওটি ভায়া ঈপাে কযঔায়ন েুটি বীমা এওয়ঙ্গ অয়ঙ এবং এওটি
কবাছাপ াে প্রয়বল ওরয়ঙ।
কআওারয়ড, স্বাস্থয প্লা জীবন ংযুি পয়ণযর ণস য়া এওটি চীবন বীমা কওাম্পাসনর চীবন
বীমা ওভার এবং এওটি ািারড এবং/ণবা পৃণও স্বািে বীমা কওাম্পাসনর স্বািে বীমার প্রস্তাব
এওয়যায়ক পাো।
পডেগুস কযৌণভায়ব েুটি বীমাওারী পসরওল্পনা ওয়র এবং ঢায়ও বাচারচাঢ ওয়র েুটি বীমাওারীর
বন্টনওারী ঘোয়নয়র মািেয়ম। যসে, কক্লআম কমঝায়নার মে পসসর কয ভাকটি অক্রান্ত য়ব কআ
সনসেস ি বীমাওারীআ ঢা কমঝায়বন।
এআ পডেগুসর সটচাআন ওয়রন েুচন বীমাওারী এওয়যায়ক এবং ঈভে বীমাওারীরআ সবঢরড ঘোয়নয়র
মািেয়ম এর সবপডন ওরা ে। স্পিঢআ এআ েুআ কওাম্পাসনর ঝাআ-অয়পর ফয়আ এঝা খয়ঝ এবং
বঢস মান সনয়েস সলওা নুায়র এআ িরয়নর ঝাআ-অপ কয কওায়না ময়েআ কওবমাত্র নুয়মাসেঢ এওচন
চীবন বীমাওারী  এওচন নন-াআফ বীমাওারীর ময়িেআ। সবপডন, পসস পসরয়বা োন 
সভন্ন ঔরঘগুস ভাকাভাসক ওরয়ঢ এআ কওাম্পাসনগুসর ময়িে এওঝা ময়ছাঢা পত্র স্বািসরঢ য়ঢ য়ব
এবং পসস পসরয়বা োয়নর মাপওাঠি  সপ্রসমোম ট্রান্সসমলয়ন এআ ময়ছাঢা ণাওয়ঢ য়ব।
বীমাওারীয়ের ময়িে কয কওঈ ঝাআ-অয়পর চনে অআঅরসটএঅআ-র নুয়মােন ঘাআয়ঢ পায়র। ঘু সিঝা
এওঝা েীখসয়মোেী প্রওৃ সঢর ো ঈসঘঢ এবং বেসঢক্রমী পসরসিসঢ  অআঅরসটএঅআ-র ন্তুসি
ঙা া ঝাআ-অপ কণয়ও প্রঢোার নুয়মাসেঢ য়ব না।
সবসভন্ন পসরয়বা কেোর চনে এওঝা ংয়যাক সবন্নু সয়য়ব পসস পসরয়বা চঢর ওরাে এওঝা
গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওরয়ঢ এওটি সট বীমাওারী সয়য়ব ওাচ ওরয়ঢ পারস্পসরওভায়ব ম্মঢ
ে বীমা কওাম্পাসনগুসর এওটি। সট বীমাওারী অিাররাআটিং  পসস পসরয়বায়ও চঢর
ওরয়ঢ এওঝ ব
ভূ সমওা পান ওয়র। ঢয়ব কক্লআম  ওসমলন পসরয়লাি ামাে ংসিি
বীমাওারীরাআ, পসসর কওান কওলন িসঢিি য়েয়ঙ ঢার সভসত্তয়ঢ।
‘ওসম্ব পডে’ ফাআ ওরার ময়ে আুে ওরা ফাআ  বেবার সনয়েস সলওা নুরড ওরয়ঢ য়ব এবং
পৃণও পৃণওভায়ব নুমসঢ সনয়ঢ য়ব। ঈভে ছুাঁ সওর সপ্রসমোম ঈপাোন পসসয়াডারয়ের ওায়ঙ
অাো অাোভায়ব সঘসহ্নঢ  প্রওাল ওরা য়ব, প্রাও-সবসক্র এবং সবসক্র-পরবঢী ঈভে পযসায়েআ
এবং পসস নসণ, ক সঝায়রঘার প্রভৃ সঢর ময়ঢা মস্ত নসণয়ঢ ঢা ণাওয়ব।
বেসিকঢ বীমা পসস সয়য়ব এবং গ্রুপ বীমা সভসত্ত ঈভেভায়বআ পডে বেবার ওরা য়ঢ পায়র।
ঢয়ব স্বািে বীমা কফ্ল্াঝার পসসর কিয়ত্র, সবশুে কমোেী চীবন বীমা ওভায়রচ পসরবায়রর নেঢম
করাচয়কয়র েয়ের ঈপর নুয়মাসেঢ য়ব সযসন বীমায়যাকে স্বায়ণসর স্বািে বীমা পসসর এবং ংসিি
বীমাওারীর অিাররাআটিং সবসি নুযােী এওচন প্রস্তাবও।
বীমাওৃ য়ঢর ওায়ঙ সফ্র ুও পলায়নর ুয়যাক ণায়ও এবং ামসিওভায়ব ওসম্ব পয়ডের কিয়ত্র এঝা
প্রয়যাচে ে। ঢয়ব ওসম্ব পয়ডের স্বািে ংয়লর ংসিি –নন-াআফ/স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনর
ওাঙ কণয়ও পসসয়াডায়রর পুননসবীওরয়ডর সিওার ণায়ও।
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ঈভে বীমাওারীর প্রঢেি সবপডন ঘোয়ন, কব্রাওার  কযৌসকও বেসিকঢ  ওয়পসায়রঝ এয়চয়ন্টর
মািেয়ম ওসম্ব পয়ডের সবপডন ওরা কযয়ঢ পায়র, ঢয়ব বোে করফায়র বেবিার মািেয়ম নে। ঢয়ব
যাাঁরা কওায়না বীমাওারীর পয়ডের সবপডয়নর চনে নুয়মাসেঢ নন ঢাাঁরা মিেিঢাওারী য়ঢ পায়রন না।
কপ্রায়পাচা  ক সঝায়রঘায়র সনসেস ি সওঙু প্রওাল ওরয়ঢ ে কযমন কয তবসলিেগুসয়ঢ েুআ
বীমাওারী চস ঢ নে, ওারা কক্লআম সনষ্পসত্ত ওরয়ব, ঈভয়ের পুননসবীওরড ম্পসওস ঢ সবে ণবা
বীমাওৃ য়ঢর পঙন্নমাসফও ওভায়রর নেঢম, পসরয়বার ুসবিা প্রভৃ সঢ।
এআ বেবার পসরয়বাে ঢণেপ্রযুসিয়ও লিমণস এবং সবয়চা য়ঢ য়ব, যার ণস য়া প্রয়োচন
নুযােী েুয়ঝা বীমাওারীর ময়িে কটঝার বোপও আসন্টয়িলন ে এবং অআঅরসটএঅআ-কঢ কটঝা
কচনায়রলন ওরা যাে।

I. পযায়কজ পক্ষক্ষ
এওটি মাত্র ঢয়ণের িীয়ন, পোয়ওচ ণবা অয়ো ওভার ংযুি ওভার কেে।
ঈোরড সয়য়ব বা যাে, বেবার নোনে কিডীয়ঢ কযমন াঈয়াডার পসস, লপসওপাস
পসস, সফ পোয়ওচ পসস আঢোসেয়ঢ ওভার অয়ঙ। কযঔায়ন, এওটি পসসর িীয়ন সবসভন্ন
বাস্তসবও ম্পে কযমন বাস , ামিী আঢোসের চনে ওভার কঔাাঁচা ে। এআ িরয়ডর পসসগুসয়ঢ
এওটি সনসেস ি বেসিকঢ ীমানা বা োসেয়ত্বর ওভার ন্তভুস ি ে।
স্বািে বীমার পোয়ওচ পসসর ঈোরয়ড ংযুিভায়ব চটি ুিঢা ওভায়রর ুসবিার য়ঙ্গ
িসঢপুরয়ডর পসস এবং এমনওী চীবন বীমা পসস এবং াপাঢায় তেনসন্নন নকয়ের ুসবিা 
িসঢপুরয়ডর পসস ন্তভুস ি।
ভ্রমড বীমার কিয়ত্র, কয পসসর প্রস্তাব ওরা ে কটি এওটি পোয়ওচ পসস। ঢারময়িে শুিু
স্বািে বীমা ওভার ওরা ণায়ও না, এওআয়ঙ্গ েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে/সবওাঙ্গঢার ুসবিার পালাপাসল
ুিঢা/েুখসঝনা, পরীসিঢ মাপয়ত্রর াসরয়ে যাো বা কেসরয়ঢ অা, পায়পাঝস এবং টকুয়মন্ট
াসরয়ে যাো, ম্পে/বেসিকঢ িসঢর চনে ঢৃ ঢীে পয়ির োেবেঢা, ভ্রমড বাসঢ য়ে যাো
এবং এমনওী াআচোয়ওর ওভায়রর ুসবিা ণায়ও।
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J. গক্ষরব অংয়লর জনয মাইয়ো বীমা  স্বাস্থয বীমা
মাআয়ক্রা-বীমা পডে সনসেস িভায়ব পসরওল্পনা ওরা য়েয়ঙ িামীড এবং ংকঠিঢ কিয়ত্রর ওম অয়ের
বেসিয়ের ুরিা কেোর িে সনয়ে। ওম অয়ের মানুয়ের সনয়ে তঢসর য়েয়ঙ অমায়ের চনংঔোর
এওঝা ব ংল এবং ািারডঢ ঢাাঁয়ের কওায়না স্বািে সনরাপত্তার ওভার ণায়ও না। কআওারয়ড,
ায়িের ময়িে ণাওা সপ্রসমোম  এআ ওম মূয়ের পডে এবং ুসবিার পোয়ওচ ঘাু ওরা য়েয়ঙ যায়ঢ
এআ মানুয়ের াাযে ওরা যাে। ঢাাঁরা যায়ঢ প্রঘসঢ ছুাঁ সওগুসর কমাওাসবা ওরয়ঢ পায়রন এবং
ঢার কণয়ও পুনরুোর ওরয়ঢ পায়রন কআ য়িে। মাআয়ক্রা বীমাটি অআঅরসটএ মাআয়ক্রা বীমা
সনেন্ত্রড, ২০০৫-এর িীয়ন।
এআ পডেগুসয়ঢ সপ্রসমোম ায়ক ঔুব ওম এবং অআঅরসটএ মাআয়ক্রা বীমা সনেন্ত্রড, ২০০৫-এর
পরামলস নুযােী ািারডভায়ব, বীমাওৃ ঢ রাসল ৩০,০০০ঝাওার ওম ে। এআ ওভারগুস কবসলরভাক
সবসভন্ন ম্প্রোয়ের ংকঞন ণবা কবরওারী কস্বচ্ছায়বী ংকঞন (এনসচগুস) ঢায়ের েেয়ের
চনে কনে। অআঅরসটএ‘এর িামীড এবং ামাসচও কিয়ত্রর বািেবািওঢাে অয়রা প্রয়োচন ে কয
বীমাওারীরা ঢায়ের পসসগুসর এওটি সনসেস ি নুপাঢ ঢারা মাআয়ক্রা-বীমা পডে সয়য়ব সবসক্র
ওরয়ব। এর মািেয়ম বীমা অয়রা কবসল মানুয়র ওায়ঙ কপৌাঁয়ঙ যায়ব।
মায়চর েসরদ্র ংয়লর মানুয়ের ঘাসো পুরড ওরার চনে সপএআঈগুস কয েুটি পসস সনসেস িভায়ব
তঢসর ওয়রয়ঙ ঢা সনয়ঘ বডসনা ওরা কায়া:
1. জন আয়রাগয বীমা পক্ষক্ষ
সনম্নসসঔঢগুস চন অয়রাকে বীমা পসসর তবসলিে:
a. মায়চর েসরদ্র ংয়লর মানুয়ও স্তাে সঘসওৎা বীমা কেোর চনে এআ পসসর পসরওল্পনা
ওরা য়েয়ঙ।
b. ওভায়রচটি বেসিকঢ কমসটয়ক্লআম পসসর ায়ণ পাো যাে শুিু ক্রমবিসমান কবানা এবং
কমসটওো কঘও- অয়পর ুসবিা এর ময়িে ন্তভুস ি নে।
c. বেসি এবং পসরবায়রর েেরা পসসটি কপয়ঢ পায়রন।
d. বেয়র ীমা য়া পাাঁঘ বঙর কণয়ও ৭০বঙর বে পযসন্ত।
e. সঢন মা কণয়ও পাাঁঘ বঙর বেয়র সলশুরা ওভার কপয়ঢ পায়র যসে ঢায়ের মা-বাবার
ময়িে এওচন বা েুচয়নআ এওআময়ে ওভায়রর অঢাে ণায়ওন।
f. মাণা সপঙু বীমাওৃ ঢ রাসল ীসমঢ ওরা অয়ঙ ৫,০০০ঝওা পযসন্ত এবং সনম্নসসঔঢ কঝসব
নুযােী সপ্রসমোম সেয়ঢ য়ব।
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ক্রটক্ষব

২.১

বীমাওৃ ঢ বেসির বে
পসরবায়রর প্রিান
স্ত্রী
২৫বঙর পযসন্ত সনভস রলী ন্তান
২+১ সনভস রলী ন্তায়নর পসরবায়রর চনে
২+২ সনভস রলী ন্তায়নর পসরবায়রর চনে

৪৬বঙর বে
পযসন্ত
৭০
৭০
৫০
১৯০
২৪০



অেওর অআয়নর ৮০সট িারাে ওর ঙা



এআ পসসর কিয়ত্র পসরয়বা ওর প্রয়যাচে নে।

৪৬-৫৫

৫৬-৬৫

৬৬-৭০

১০০
১০০
৫০
২৫০
৩০০

১২০
১২০
৫০
২৯০
৩৪০

১৪০
১৪০
৫০
৩৩০
৩৮০

পাো যায়ব সপ্রসমোয়মর চনে।

2. বি জনীন স্বাস্থয বীমা প্রকল্প (ইউএইচআইএ)
এআ পসসটি ১০০চয়নর এওটি ককাষ্ঠী বা ঢার কবসল পসরবায়র পাো যায়ব। াম্প্রসঢও ময়ে,
বেসিকঢ আঈএআঘঅআএ পসস চনকয়ডর চনে ঈপব্ধ ওরা য়েয়ঙ।
ুক্ষবধ্া
াবসচনীন স্বািে বীমা প্রওয়ল্পর ুসবিার ঢাসওা সনম্নসসঔঢ:


ক্ষচক্ষকৎাগত পক্ষরয়লাধ্

পসসটি াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরয়ঘর পসরয়লাি
বেসি/পসরবারয়ও কেে যা সনম্নসসঔঢ ঈপ ীমার ন্তকসঢ।
ক্রটক্ষব

সয়য়ব

৩০,০০০ঝাওা

পযসন্ত

2.2
ক্ষববরণ

ীমা
খর, ণাওার ঔরঘ
তেসনও ১৫০ঝাওা পযসন্ত
যসে অআসআঈ-কঢ ভসঢস ে
তেসনও ৩০০ঝাওা পযসন্ত
লে সঘসওৎও, োনায়িসি, পরামলসোঢা, সবয়লয়জ্ঞর প্রসঢ ুিঢা/অখাঢ সপঙু ৪,৫০০ঝাওা
সফ, নাসসংয়ের ঔরঘ
পযসন্ত
োনায়িসো, রি, সক্সয়চন, টির ঔরঘ, ুি, প্রসঢ
ুিঢা/অখায়ঢর
চনে
করাক সনডসয়ের পরীিার ঈপাোন এবং এক্স-কর, ৪,৫০০ঝাওা পযসন্ত
টাোসস,
করসটয়ণরাসপ,
কওয়মায়ণরাসপ,
কপ
কমওায়রর ঔরঘ, ওৃ সত্রম ঙ্গ আঢোসে
কয কওায়না এওটি ুিঢার চনে ামসিও কয ঔরঘ
১৫,০০০ঝাওা পযসন্ত


বযক্ষিগত দুঘিটনা কভার

পসরবায়রর করাচয়কয়র প্রিায়নর (ঢাসওাে কযমন নাম অয়ঙ) যসে েুখসঝনাে মৃঢুে ে ঢায়
২৫,০০০ ঝাওার ওভায়রচ পাো যায়ব
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ক্ষবকােতার কভার

ঔসে পসরবায়রর প্রিান করাচয়কয়র বেসি েুকসঝনা/ুিঢার চনে াপাঢয় ভসঢস ন ঢায় তেসনও
৫০ঝাওা ওয়র িসঢপুরড পাো যায়ব। এআ িসঢপুরড কেো য়ব সঢনসেয়নর য়পিার মেপয়বসর
পর াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ে এবং ঢা য়বসাচ্চ ১৫সেন পযসন্ত য়ব।


ক্ষপ্রক্ষমোম

ক্রটক্ষব ২.৩
স্বত্ত্বা
এওচন বেসি চনে
পাাঁঘচয়নর এওটি পসরবায়রর চনে (প্রণম সঢনটি
ন্তান)
াঢ চয়নর পসরবায়রর চনে (প্রণম সঢনটি ন্তান
এবং সনভস রলী মা-বাবা )
সবসপএ ঢাসওাভু ি পসরবায়রর চনে সপ্রসমোয়ম
ভরঢু সও
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ক্ষপ্রক্ষমোম
৩৬৫ঝাওা প্রসঢ বঙর
৫৪৮ঝাওা প্রসঢ বঙর
৭৩০ঝাওা প্রসঢ বঙর
োসরদ্রে ীমার সনয়ঘ ণাওা পসরবারগুসর চনে
রওার সপ্রসমোয়ম ভরঢু সও কেয়ব

K. রাষ্ট্রীে স্বাস্থয বীমা ক্রযাজনা
রওার অয়রা ওয়েও িরয়ডর স্বািে প্রওল্প ঘাু ওয়রয়ঙ, ঢারময়িে ওয়েওটি সনসেস ি রায়চের কিয়ত্র
প্রয়যাচে। চনকয়ডর চনে স্বািে ুসবিায়ও অয়রা প্রাসরঢ ওরয়ঢ, রওার বীমা কওাম্পাসনগুসর য়ঙ্গ
সময়, রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনা রূপােড ওরয়ঙ। োসরদ্রে ীমার সনয়ঘ ববাওারী (সবসপএ)
পসরবারগুসয়ও যায়ঢ স্বািে বীমার ওভায়রচ কেো যাে, ঢার সেয়ও িে করয়ঔআ ভারঢ রওায়রর
িম এবং ওমসসনয়োক েপ্তর অরএসবোআ ঘাু ওয়রয়ঙ।
রাষ্ট্রীে স্বািে বীমা কযাচনার তবসলিেগুস সনম্নসসঔঢ:
a. পসরবায়র কফ্ল্াঝায়রর সভসত্তয়ঢ প্রসঢ সবসপএ পসরবার সপঙু ৩০,০০০ঝাওা বীমাওৃ ঢ রাসল।
b. বেসিকঢ কমসটয়ক্লআম পসসর াআন কময়নআ ওভায়রচ ে। পুঞ্জীভূ ঢ কবানা এবং কমসটওো
কঘও-অপ কবসনসফঝ এর ময়িে ন্তভুস ি নে।
c. াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের স্বািে পসরয়বা এবং লে সঘসওৎার তবসলিেকঢভায়ব তেসনওযয়ত্নর সভসত্তয়ঢ পসরয়বা কেো যায়ব ঢার ওভায়রচ পাো যায়ব।
d. কযাকে মস্ত স্বািে পসরয়বাে ওোলয় ওভায়রয়চর ুসবিা পাো যায়ব।
e. িাঝস ওায়টসর বেবিা।
f. াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের পূবস  পরবঢী ঔরঘ পাো যায়ব।
g. প্রসঢ সভসচঝ সপঙু ১০০ঝাওা ওয়র পসরবয়নর ঔরঘ।
h. বীমাওারীয়ও কওন্ধ এবং রাচে রওার সপ্রসমোমটি সেয়ে কেে।
i. এওটি প্রসঢয়যাসকঢামূও সনায়মর সভসত্তয়ঢ বীমাওারীয়ের বাঙাআ ওয়র রাচে রওার।
j. রওারী এবং কবরওারী াপাঢায়র ময়িে ুসবিায়ভাকীর কবয়ঙ কনোর ুসবিা।
k. কওন্ধ এবং রাচে রওারয়ও ৩:১ নুপায়ঢর সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোমটি বন ওরয়ঢ ে। কওন্ধীে
রওার প্রসঢ পসরবার সপঙু য়বসাচ্চা্ ৫৬৫ঝাওার বোন কেয়ব।
l. রাচে রওায়রর বোন য়া: বাসসও সপ্রসমোয়মর ২৫ লঢাংল এবং ৭৫০ঝাওার কবসল য় কআ
সঢসরি সপ্রসমোম।
m. নসণভু িওরয়ডর সফ/পুননসবীওরয়ডর সফ সয়য়ব ুসবিায়ভাকীয়ও বঙয়র ৩০ঝাওা সেয়ঢ য়ব।
n. প্রলাসনও বেে বন ওরয়ব রাচে রওার।
o. িাঝস ওায়টসর ঔরয়ঘর সঢসরি পসরমাড ৬০ঝাওা প্রসঢ ুসবিায়ভাকী সপঙু এআ য়িে পাো
যায়ব।
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p. িাঝস ওাটস কেোর সেয়নর কণয়ও পরবঢী মায়র প্রণম কণয়ও প্রওল্পটি ওাচ ওরা শুরু ওরয়ব।
ুঢরাং, যসে কওায়না কচাে কফব্রুোসর মায়র কওায়না ময়ে যসে প্রাণসমও িাঝস ওাটসগুস ঘাু
ওরা ে, ঢয়ব প্রওল্পটি শুরু য়ব এসপ্রয়র ১া কণয়ও।
q. প্রওল্পটি এও বঙর ণসাৎ পয়রর বঙয়রর ৩১কল মাঘস পযসন্ত ঘয়ব। সনসেস ি ঐ কচাে এটিআ য়ব
প্রওল্পটি বাসঢ য়ে যাোর সেন। ুঢরাং, মিেবঢী ময়ে কযব ওাটস ঘাু ওরা য়ব
ঢায়ের কআ বঙয়ররআ ৩১কল মাঘস প্রওল্পটি বাসঢয়র সেন য়ব।
কক্লআয়মর মীমাংা ঢাসওাে ঈয়েঔ ওরা টিসপএ’র মািেয়মআ য়ব ণবা বীমা কওাম্পাসন ওরয়ব।
ঢাসওাভু ি াপাঢাগুসর মািেয়ম এআ মীমাংাগুসয়ও যয়ঢাঝা ্ভকব ওোলয় ওরয়ঢ য়ব।
কওায়না এওটি ুিঢার মায়ন ময়ন ওরা য়ব এওঝানা ুিঢার মে এবং এর ন্তকসঢ য়া
বসয়ল কযসেন াপাঢায় ভসঢস র পরামলস ওরা য়েয়ঙ ঢার কণয়ও ৬০সেয়নর ময়িে অবার ঢা
ো।
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L. প্রধ্ানমন্ত্রী ুরিা বীমা ক্রযাজনা
েুখসঝনাে বেসিকঢ মৃঢুে  পঙ্গুত্বয়ও বীমার ওভার সেয়ঢ ম্প্রসঢ কখাসঢ সপএমএসবোআ বোপও
অি অওসড ওয়রয়ঙ এবং এআ প্রওয়ল্পর সবস্তাসরঢ সববরড য়া সনম্নরূপ:
ওভায়রয়চর ুয়যাক: বোয়ের 18 কণয়ও 70বঙর বেী মস্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কাডাররা
এয়ঢ যুি য়ঢ পায়রন। ংলিডওারী বোেয়ও বলেআ কওায়না নুয়মাসেঢ নন-াআফ বীমাওারীর
য়ঙ্গ ঝাআ অপ ওরয়ঢ য়ব যারা কআ বোেয়ও ওভায়রর চনে এওঝা মািার পসস ফার ওরয়ব।
শুিুমাত্র এওঝা কসভং বোে োওাঈন্ট রয়েয়ঙ এমন কয কওঈ এআ প্রওয়ল্প যুি য়ঢ পারয়বন এবং
সঢসন যসে এওাসিও বোয়ে ঢাসওাবে ন, ঢায় সঢসন সঢসরি কওায়না ুসবিা পায়বন না এবং
সঢসরি সপ্রসমোম সেয় ঢা কঔাো যায়ব। বোে োওাঈয়ন্টর চনে প্রাণসমও কওোআস য়ব অিার।
ঢাসওাভু সির প্রওারঢা / কমোে: ওভারঝা য়ব 1া চুন কণয়ও 31কল কম পযসন্ত এও বঙয়রর
চনে, এআ পঙয়ন্নর চনে োসেত্বপ্রাপ্ত কসভং বোে োওাঈন্ট কণয়ও সনিসাসরঢ ফয়মস প্রসঢ বঙর
31কল কম’র ময়িে য়ঝা-কটসবঝ প্রোয়নর নুয়মােন ওরয়ঢ য়ব, প্রারস্ভকও বঙয়র এআ ুয়যাক
2015-র 31কল অকি পযসন্ত ওরা য়েয়ঙ। প্রওল্প শুরুর প্রারয়্ভকআ ভারঢ রওার এআ প্রয়ক্লয়পর
কযাকোয়ন মেীমা অয়রা সঢন মা বাস য়ে 2015-র 30কল নয়ভম্বর পযসন্ত ওয়রয়ঙ।
পূডস বাসসও সওসস্ত প্রোন ওরয় পরবঢীওায় কযাকোয়নর কিয়ত্র সনসেস ি কমোয়ের ুয়যাক পাো
্ভকব য়ঢ পায়র। অয়বেনওারী এনয়রায়মন্ট / য়ঝা কটসবয়ঝর চনে এওঝা সনসেস ি / েীখসঢর
পঙন্ন বাঙাআ ওরয়ঢ পায়রন, ঢয়ব ঢীঢ সভজ্ঞঢার সভসত্তয়ঢ প্রওয়ল্পর ঘাুর লঢস বে য়ব।
কওায়না ময়ে কওঈ যসে প্রওল্প কণয়ও কবসরয়ে যান ঈপয়রাি প্রওায়র সঢসন ভসবেয়ঢ কফর যুি য়ঢ
পায়রন। বঙর বঙর কযাকে ওোঝায়কাসরয়ঢ নঢু ন অা বা বঢস মায়ন কযাকে বেসিরা যাাঁরা অয়ক যুি
নসন ঢাাঁরা প্রওল্প ঘাওাীন ভসবেয়ঢ ঠু ওয়ঢ পায়রন না।
বীমার অঢাে ুসবিাগুস সনম্নরূপ :
ুসবিার কঝসব
মৃঢুে
ঈভে কঘায়ঔর ণবা ঈভে ায়ঢর ম্পূডস 
প্রসঢসবয়িে কাওান বা এওটি কঘায়ঔর
েৃসিাসন  াঢ বা পা বেবায়রর িসঢ
এওঝা কঘায়ঔর ম্পূডস  প্রসঢসবয়িে কাওান
ণবা এওঝা াঢ বা পা বেবায়রর িসঢ

বীমাওৃ ঢ রাসল
2ি ঝাওা
2ি ঝাওা

1ি ঝাওা

এএমএ, আয়ম বা বেসিকঢ ািায়ঢর মািেয়ম চয়েসনং  নসময়নলয়নর ুসবিা ঈপব্ধ।
সপ্রসমোম: বঙয়র েে প্রসঢ 12/-ঝাওা। প্রয়ঢেও বাসসও ওভায়রচ কমোয়ের 1া চুন ঢাসরয়ঔ বা
ঢার অয়ক ‘য়ঝা কটসবঝ’ কফসসটির মািেয়ম এওঝা সওসস্তয়ঢআ োওাঈন্ট কাডায়রর কসভং বোে
োওাঈন্ট কণয়ও সপ্রসমেম কওয়ঝ কনো য়ব। ঢয়ব যসে কওাণা 1া চুয়নর পর য়ঝা কটসবঝ ে
কয়িয়ত্র কয মায় য়ঝা কটসবঝ য়ব ঢার পরবঢী মায়র প্রণম সেন কণয়ও বীমার ওভার শুরু য়ব।
যঔন য়ঝা কটসবঝ পঙন্ন কেো য়ব, সবয়ল ওয়র প্রসঢ বঙয়রর কম মায় ংলিডওারী বোে
সপ্রসমোয়মর ণস কওয়ঝ কনয়ব এবং কআ মায়আ বীমা কওাম্পাসনয়ও কআ ণস পাঠিয়ে কেয়ব।
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বাসসও কক্লআম সভজ্ঞঢার সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোম পুনসবসয়বসঘঢ ে ঢয়ব প্রণম সঢন বঙয়র যায়ঢ সপ্রসমোম
না বায় ঢা সনসশ্চঢ ওরার এওঝা প্রয়ঘিা য়ব।
কভার মাক্ষপ্ত : েয়ের েুখসঝনা ওভার মাপ্ত য়ব :
1. েয়ের 70 বঙর বে য়ঢআ (সনওঝঢম চন্মসেয়ন) ণবা
2. বোে োওাঈন্ট বে ওরা য় বা বীমা ঘাু রাঔার চনে পযসাপ্ত বোান্স না ণাওাে
3. এওচন েয়ের যসে এওাসিও োওাঈয়ন্টর মািেয়ম ওভারওৃ ঢ য়, বীমার ওভার কওবমাত্র
এওটিয়ঢআ ীমাবে ণাওয়ব এবং নোনে ওভারগুস মাপ্ত ওয়র কেো য়ব এবং সপ্রসমোম
কঔাো যায়ব।
বীমার ওভার যসে কওায়না কঝওসনওা ওারয়ড বে য়ে যাে কযমন
সনিসাসরঢ সেয়ন পযসাপ্ত
বোান্স বা কওায়না প্রলাসনও আুের ওারয়ড, পুয়রা বাসসও সপ্রসমোম প্রাপ্ত য়ঢআ কঝা অবার ঘাু
য়ে যায়ব, ঢার চনে লঢস গুস পূরড ওরয়ঢ য়ব। এআ কমোেওায়র চনে ছুাঁ সও ওভার অঝয়ও
ণাওয়ব এবং ছুাঁ সওর ওভার নঢু ন ওয়র ঘাুর সবেটি এয়ওবায়রআ বীমা কওাম্পাসনর সবয়বঘনািীন।
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M. প্রধ্ানমন্ত্রী জন ধ্ন ক্রযাজনা
এওঝা ািেী ঈপায়ে বোসেং ঞ্চে  অমানঢ োওাঈন্ট, করসময়ঝন্স, কক্রসটঝ, বীমা এবং
কপনলয়ন ভারঢীে নাকসরওয়ের চনে এআ অসণসও ন্তভুস সি প্রঘারাসভযানটি 2014ায়র 28কল অকি
ভারয়ঢর প্রিানমন্ত্রী নয়রন্ধ কমােী শুরু ওয়রন। এও প্তায়র ময়িে বোে োওাঈন্ট কঔাাে এওটি
সবেয়রওটস তঢসর ওয়রয়ঙ এআ প্রওল্পটি। এর িেয়া বোসেংয়ের মূ করায়ঢ বসাসিও মানুয়ও সনয়ে
অা
কয কওায়না বোয়ের লাঔা বা সবচয়ন ওয়রপয়িন্ট (বোে সমত্র) অঈঝয়য়ঝ এওঝা োওাঈন্ট কঔাা
যাে। সপএময়চসটোআ োওাঈন্টগুস কঔাা য়চ্ছ সচয়রা বোায়ন্স। ঢয়ব যসে োওাঈন্ট-কাডার
কঘও বআ কপয়ঢ ঘান ঢয়ব ঢাাঁয়ও নূেনঢম বোায়ন্সর মাপওাঠি পূরড ওরয়ঢ য়ব।
ক্ষপএময়জক্ষডোই প্রকয়ল্পর আতাে ক্ষবয়ল ুক্ষবধ্া
1. চমার ঈপর ুে
2. 1ি ঝাওার েুখসঝনা বীমা
3. কওায়না নুেনঢম বোান্স প্রয়োচন কনআ।
4. 30,000/-ঝাওা পযসন্ত চীবন বীমার ওভার
5. ভারঢচুয় য়চআ ঝাওা ট্রান্সফার
6. রওারী প্রওয়ল্পর ঈপয়ভািারা এআ োওাঈন্টগুসয়ঢ রাসর কবসনসফঝ ট্রান্সফার পায়বন।
7. 6মায়র চনে োওাঈন্ট য়ন্তাচনওভায়ব ঘাায়নার পর এওঝা ভারিায়ফ্টর ুসবিা পাো
যায়ব
8. কপনলন  বীমা পয়ডের ুয়যাক
9. েুখসঝনা বীমার ওভার
10. রুয়প ওাটস কযটি 45সেয়নর ময়িে ন্তঢ এওবার বেবার ওরয়ঢআ য়ব।
11. পসরবার সপঙু মাত্র এওঝা োওাঈয়ন্টআ 5000/- ঝাওা পযসন্ত ভারিায়ফ্টর ুসবিা,
পসরবায়রর মসাআ িাসিওার পায়বন।
2015-র 13আ কম-র সয়য়ব 16,918.91 কওাটি ঝাওার বোান্স  করওটস ংঔেও
15.59কওাটি োওাঈন্ট কঔাা য়েয়ঙ। এর ময়িে 8.50 কওাটি োওাঈন্ট কঔাা য়েয়ঙ সচয়রা
বোায়ন্স।
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N. বযক্ষিগত দুঘিটনা  ক্ষবকােতা কভার
এওটি প্রঢোসলঢ েুখসঝনার খঝনার ওারয়ড যসে মৃঢুে এবং সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢায় বযক্ষিগত
দুঘিটনা (ক্ষপএ) ওভায়র িসঢপুরড পাো যায়ব। য়নও মেআ এআ পসসগুস েুখসঝনার ুসবিার
ায়ণ ায়ণ এও িরয়ডর সঘসওৎাকঢ ওভার সেয়ে ণায়ও।
এওটি সপএ পসসয়ঢ, কযঔায়ন মৃঢুেওাীন ুসবিার কিয়ত্র বীমাওৃ ঢ রাসলর ১০০% কেো ে,
কঔায়ন সবওাঙ্গঢার কিয়ত্র ঢারঢমে খয়ঝ। যসে িােীভায়ব সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে ঢয়ব বীমাওৃ ঢ
রাসলর সনসেস ি লঢাংয়লর সবঘায়র িসঢপুরড কেো ে এবং যসে িােীভায়ব সবওাঙ্গঢা কেঔা কেে
ঢয়ব াপ্তাসও িসঢপুরড কেো ে।
াপ্তাসও িসঢপুরয়ডর ণস য়া সবওাঙ্গঢার প্রসঢ প্তায় এওটি সনসেস ি পসরমাড ণস কেো য়ব।
ওয়ঢা ংঔেও প্তায়র য়বসাচ্চ ীমার কপ্রসিয়ঢ এআ িসঢপুরড কেো য়ব ঢা সবয়বঘনািীন সবে।
1. ক্রকান ধ্রয়ণর ক্ষবকােতা কভার করা ে
পসসর িীয়ন ািারডঢ কয িরয়ডর সবওাঙ্গঢা ওভার ওরা ে ঢা য়া:
i. স্থােী ম্পূণি ক্ষবকােতা(ক্ষপটক্ষড) : এর ণস য়া অচীবয়নর চনে ম্পূডস িম য়ে
যাো, কযমন, ঘারটি ঙ্গ-প্রঢেয়ঙ্গর পিাখাঢ, কওামার বিা, েুটি কঘাঔ/েুয়ঝা
াঢ/েুয়ঝা পা ণবা এওটি াঢ এবং এওটি কঘাঔ ণবা এওটি কঘাঔ এবং এওটি পা
ণবা এওটি াঢ এবং এওটি পা ারায়না,
ii. স্থােী আংক্ষলক ক্ষবকােতা(ক্ষপক্ষপক্ষড) : এর ণস য়া সঘর চীবয়নর চনে
অংসলওভায়ব সবওাঙ্গ য়ে যাো, কযমন, অগু , পায়ের অগু , ফোায়ঞ্জ আঢোসে
াসরয়ে কফা
iii. অস্থােী ম্পূণি ক্ষবকােতা(টটক্ষড) : এর ণস য়া এওটি অংসলও ময়ের চনে
ম্পূডস সবওাঙ্গ য়ে যাো। এআ সবভায়কর ওভায়রর ঈয়েলে য়া সবওাঙ্গঢার ময়ে
অেীনঢায়ও ওভার ওরা।
কক্রঢা পঙন্নময়ঢা কবয়ঙ সনয়ঢ পায়রন শুিু মৃঢুেওাীন ণবা মৃঢুে ঢারয়ঙ্গ িােী সবওাঙ্গঢা
ণবা মৃঢুে এবং ঢারয়ঙ্গ িােী সবওাঙ্গঢা এবং িােী াসবসও সবওাঙ্গঢার ওভার।
2. বীমাকৃত রাক্ষল
সপএ পসসর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল ািারডঢ সির ওরা ে কমাঝ মাসও অয়ের ঈপর সভসত্ত ওয়র।
ািারডঢ, কমাঝ মাসও অয়ের ৬০গুড ে। যসে, সওঙু বীমাওারী অয়ের স্তয়রর সবয়বঘনা না
ওয়র িােী পসরওল্পনার সভসত্তয়ঢ বীমার প্রস্তাব কেে। এআ িরয়ডর পসসয়ঢ ওভায়রর প্রসঢটি সবভায়কর
চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর পাণসওে খয়ঝ, কযরওম পসরওল্পনা কনো য়ব কআ নুযােী।
3. ুক্ষবধ্া পক্ষরকল্পনা
এওটি ুসবিা পসরওল্পনা সয়য়ব, সপএ পসস বোন অওসড ওয়র না। কআওারয়ড, যসে এওচন
বেসি সবসভন্ন বীমাওারীর ওায়ঙ এওাসিও পসস ওয়রন, েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের খঝনার কিয়ত্র, সপটিসট
ণবা সপসপসট, ব ওটি পসসর িীয়নআ কক্লআয়মর ঝাওা কেো য়ব।
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4. কভায়রর প্রার
এআ পসসগুস য়নও মে সঘসওৎাকঢ ঔরঘ ওভার ওরার চনে প্রাসরঢ ওরা ে, েুখসঝনার
পয়র াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে কয সঘসওৎাকঢ এবং নোনে ঔরঘ য়েয়ঙ ঢা পসরয়লাি ওরার
চনে। এওটি েুখসঝনা পরবঢী খঝনাবীর চনে কয সঘসওৎাকঢ/াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের
ঔরঘপাসঢ ে, বঢস মায়ন অমায়ের কয স্বািে পসস অয়ঙ কটি সেয়েআ এআ ঔরঘ কমঝায়না ে। এআ
িরয়ডর পসসগুস ুিঢা এবং ঢার সঘসওৎায়ঢ কওায়না ওভার কেে না এবং ঢার পসরবয়ঢস
শুিুমাত্র েুখসঝনাচসনঢ ুিঢারআ ঔরঘপাসঢ কেে।
5. মূয যুি ুক্ষবধ্া
বেেসিকঢ েুখসঝনার য়ঙ্গ, য়নও বীমাওারী মূে যুি ুসবিা কযমন েুখসঝনার ওারয়ড াপাঢায়
ভসঢস োর ফয় কয ঔরঘ ে কয়িয়ত্র াপাঢায়র নকে, মৃয়ঢর পসরবড, সনসেস ি রাসলর
সলিার ুসবিা এবং ঠিও ণবা সনসেস ি ীমার কযটি ওম য়ব কআ নুযােী োম্বুয়য়ন্সর ঔরঘ
কেোর প্রস্তাব ওয়র।
6. বাদ ক্রদো
বেসিকঢ েুখসঝনার ওভায়রর িীয়ন প্রঘসঢ বাে কেোগুস য়া:
i.

পসসটির ূত্রপায়ঢর অয়ক কওায়না ঈপসিঢ সবওাঙ্গঢা সঙ ওী না

ii.

মানসও ভারামেঢা ণবা কওায়না ুিঢার ফয় মৃঢুে ণবা সবওাঙ্গঢা

iii. প্রঢেি বা পয়রািভায়ব কযৌনবেসি ংক্রান্ত ুঔ, কযৌন করাক, এট ণবা মানসও
ভারামেীন োর ওারয়ড।
iv.

করসটয়েলন, ংক্রমড, েুখসঝনার ওারড ঙা া সবাি য়ে যাোর ফয় মৃঢুে ণবা
সবওাঙ্গঢা।

v.

পরািমূও ঈয়েলে সনয়ে বীমাওৃ ঢ বেসি বা ঢাাঁর পসরবায়রর কওঈ অআন ভঙ্গ ওয়রন
এবং ঢারফয় যসে কওায়না অখাঢ কেঔা কেে বা খয়ঝ ণায়ও।

vi.

েুখসঝনাচসনঢ অখাঢ যা প্রঢেি বা পয়রািভায়ব কযাক অয়ঙ ণবা যুে, অক্রমড,
সবয়েলী লত্রুর ওাচ, যুেসবি(কঔায়ন যুে কখাডা ওরা কাও বা না কাও), কৃ
যুে, সবয়দ্রা, সবেব, ঈপসবেব, প্রওায়লে সবয়দ্রা, ামসরও ণবা ওরােত্ত িমঢা,
বায়চোপ্ত, বন্নী ওরা, কিপ্তার, েমন এবং অঝও ওরার য়ঙ্গ যুি ণাওার ফয় যসে
মৃঢুে ণবা সবওাঙ্গঢা ণবা অখাঢ খয়ঝ।

vii. বীমাওৃ ঢ বেসি যসে সনন্ননীে ঢো, কযমন, ঔুয়নর সলওার ন কআ খঝনার কিয়ত্র।
যসে, কবসলরভাক পসসয়ঢ, ঢোর খঝনাে কযঔায়ন বীমাওৃ ঢ সনয়চ কওায়না
পরািমূও ওাচওয়মসর য়ঙ্গ চস ঢ নন, কঔায়ন
এমন খঝনায়ও েুখসঝনা বয় ময়ন
ওরা ে এবং পসসর িীয়ন ওভার কেো য়ে ণায়ও।
viii. সলশুর চন্ম, ন্তান ্ভকবা ণবা ঢার পরবঢী পসরডায়মর ওারড, বোন, ণবা
বাস য়ে
কঢাা
ণবা
েীখসাসেঢ
ওরার
চনে
প্রঢেি
বা
পয়রািভায়ব,
মৃঢুে/সবওাঙ্গঢা/াপাঢায় ভসঢস ।
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ix. যঔন বীমাওৃ ঢ/বীমাওৃ ঢ বেসি কপলাোর কঔয়াো
সয়য়ব ংলিড ওরয়ঙ বা প্রসলিড
সনয়চ্ছ, লাসন্ত বা যুয়ের মে কয কওায়না কেয়লর কডা বা লস্ত্র বাসনীয়ঢ কযাক সেয়চ্ছন।
x.

আচ্ছাওৃ ঢভায়ব সনয়চয়ও অঢ ওরা, অত্মঢো বা অত্মঢোর কঘিা ওরা (কটি প্রওৃ সঢি বা
প্রওৃ সঢিভায়ব)

xi. মােওদ্রবে বা িাক এবং ময়ের পবেবার
xii. সবমান ণবা কবুন ঘানার য়ঙ্গ যুি ণাওার মে, সবয়ের কয কওায়না চােকাে
াআয়ন্সপ্রাপ্ত মাপওাঠিওৃ ঢ সবমান যাত্রী(ভা া সেয়ে ণবা নেভায়ব) সয়য়ব ঙা া নে
কওায়নাভায়ব সবমায়ন বা কবুয়ন ঘ া, কঔান কণয়ও নামা বা ভ্রময়ডর মে
তবি ঘায়ওর াআয়ন্স ঙা া কয কওায়না কাস
ঘাায়নার ফয় কয িসঢ য়ব কটি ওভায়রর
অঢা কণয়ও বাে ণায়ও সনসেস ি পসসগুসয়ঢ।
সপএ পসসর চনে বেসি, পসরবার এবং ককাষ্ঠীয়ও প্রস্তাব কেো ে।
ফযাক্ষমক্ষ পযায়কজ কভার
ফোসমস পোয়ওচ ওভার মঞ্জুর ওরা য়ঢ পায়র সনয়ম্নাি পোঝায়নস:


ক্ররাজয়গয়র দয (বীমাকৃত বযক্ষি)  তাুঁর স্বামী বা স্ত্রী, যক্ষদ ক্ররাজয়গয়র ন :
বেসি সয়য়ব স্বাভাসবও ীমাবেঢার ময়িে প্রয়ঢেয়ওর চনে ওাসঙ্খঢ স্বািীন মুিনী বীমাওৃ ঢ
রাসল।



স্বামী বা স্ত্রী (ক্ররাজয়গয়র দয না য়) : ািারডভায়ব করাচয়কয়র েয়ের বীমাওৃ ঢ
রাসলর 50লঢাংল। এর এওঝা সনিসাসরঢ ঈিসীমা ঝানা কযয়ঢ পায়র কযমন 1,00,000
ঝাওা বা 3,00,000 ঝাওা।



ন্তান (5  25বছয়রর ময়ধ্য) : ািারডভায়ব করাচয়কয়র েয়ের বীমাওৃ ঢ রাসলর
25লঢাংল। এর এওঝা সনিসাসরঢ ঈিসীমা ণাওয়ঢ পায়র কযমন ন্তান প্রসঢ 50,000
ঝাওা।

গ্রুপ বযক্ষিগত দুঘিটনা পক্ষক্ষ
গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসস য়া ািারডঢ এওঝা বাসসও পসস যা কওবমাত্র বাসসওীয়ঢআ
পুরননসবীওরড ওরার নুয়মােন পাে। যসে নন-াআফ  স্বঢন্ত্র স্বািে বীমাওারীরা কওায়না সনসেস ি
আয়ভয়ন্ট ওভায়রচ সেয়ঢ এও বঙয়রর ওম ময়ের চনে গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসসর প্রস্তাব সেয়ঢ
পায়র।
সনয়ম্নািগুস য়া সবসভন্ন িরয়নর গ্রুপ পসস :


ক্ষনয়োগকতিা  কমি চারী ম্পকি
এআ পসসগুস ফামস, োয়াসয়েলন প্রভৃ সঢয়ও মঞ্জুর ওরা ে:
o

নাম ঈয়েসঔঢ ওমসঘারীয়ের ওভার ওরয়ঢ

o

নাম ঈয়েসঔঢ নে এমন ওমসঘারীয়ের ওভার ওরয়ঢ
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নন এমপ্লোর-এমপ্লক্ষে ম্পকি
এআ পসসগুস োয়াসয়েলন, কাাআটি, ক্লাব প্রভৃ সঢয়ও মঞ্জুর ওরা ে:
o

নাম ঈয়েসঔঢ েেয়ের ওভার ওরয়ঢ

o

নাম সেয়ে সঘসহ্নঢ নে এমন েেয়ের ওভার ওরয়ঢ

(কনাঝ : ওমসঘারীয়ের অাোভায়ব ওভার কেো কযয়ঢ পায়র)
া়ি ক্রভয়ঙ যাোর পক্ষক্ষ এবং তদনক্ষন্দন কাজকমি ারায়নার িক্ষতপুরণ
এটি এওটি সবয়ল সপএ পসস। এআ পসসটি পসরওল্পনা ওরা য়েয়ঙ ঢাসওাভু ি সিভঙ্গয়ও ওভার
কেোর চনে।
i.

সনসেস ি ুসবিা ণবা বীমাওৃ ঢ রাসলর লঢাংল যা প্রসঢ সিভয়ঙ্গর য়ঙ্গ ঈয়েঔ ওরা অয়ঙ
ঢা কক্লআম ওরার মে কেো ে

ii. ওী িরয়ডর া ওভার ওরা অয়ঙ এবং ওী িরয়ডর সিভঙ্গ য়েয়ঙ ঢার িরয়ডর ঈপর
সনভস র ওয়র ুসবিার পসরমাড ওয়ঢাঝা য়ব।
iii. অয়রা সবস্তাসরঢভায়ব বয়, ািারড সিভয়ঙ্গর ঢু নাে সমি সস্তভয়ঙ্গ কবসল লঢাংল
ায়র ুসবিা পাো যায়ব। অবার, অগু য়র া ভাগার ুসবিার ঢু নাে য়নও কবসল
লঢাংল ায়র ুসবিা পাো যায়ব যসে কফমার কবান (ণাআয়ের া ) ভায়গ।
iv. এআ পসসয়ঢ প্রসঢসেয়নর ওাচওমস ারায় কয়িয়ত্র পসসয়ঢ বডসনা ওরা সনসেস ি ুসবিার
ওভার পাো
যাে, কযমন, ঔাো, ম ঢোক, চামা ওাপ পরা, অত্মংযম
(মূত্র ণবা ম িয়র রাঔার িমঢা) ণবা ঘঢার চনে যায়ঢ বীমাওৃ ঢ পুর/মসা
ঢাাঁর চীবনযাত্রা বচাে রাঔার চনে ঔরয়ঘর যত্ন সনয়ঢ পায়রন।
v.

এটি াপাঢায়র নকয়ের ুসবিার ওভার এবং েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুের ওভার কেো ে।
বীমাওৃ ঢ রাসলর পাণসওে এবং ুসবিা পাোর চনে সবসভন্ন পসরওল্পনা পাো যাে।
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O.

তবয়দক্ষলক ভ্রমণ বীমা

1. পক্ষক্ষর জনয প্রয়োজনীেতা
বেবা, ঙু টি ণবা প ায়লানার চনে ভারয়ঢর বাআয়র যায়চ্ছন এমন এওচন ভারঢীে নাকসরও ঢাাঁর
সবয়েয়ল ণাওওাীন ময়ে েুখসঝনা, অখাঢ এবং ুিঢার ছুাঁ সওর মুয়ঔামুঔী য়ঢ পায়রন।
সঘসওৎাকঢ যয়ত্নর ঔরঘ, সবয়লঢ, আঈএএ এবং ওানাটায়ঢ ঔুবআ কবসল এবং এআ মস্ত কেয়ল
ভ্রমডরঢ বেসি যসে কওায়না েূভসাকেচনও েুখসঝনা/ুিঢার ম্মুঔীন ন ঢায় ব িরয়ডর অসণসও
মো কেঔা সেয়ঢ পায়র। এমন কওায়না েূভসাকেচনও পসরসিসঢয়ঢ ুরিা কেোর চনে, ভ্রমড পসস
এবং সবয়েয়ল স্বািে এবং েুখসঝনার পসস পাো যাে।
2. কভায়রয়জর ুক্ষবধ্া
এমন পসস প্রাণসমওভায়ব েুখসঝনা এবং ুিঢার ুসবিার চনে ওরা ে, সওন্তু সিওাংল পডে যা
বাচায়র পাো যাে কগুসয়ঢ এওটি পয়ডের ময়িেআ কবল ওয়েওটি ওভার পোয়ওচ ওরা ণায়ও। কয
ওভারগুস প্রস্তাব ওরা ে:
i.
েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে/সবওাঙ্গঢা
ii. ুিঢা/েুখসঝনার ওারয়ড সঘসওৎাকঢ ঔরঘ
iii. পরীসিঢ বোয়কর াসরয়ে যাো
iv. পরীসিঢ বোয়কর কেসরয়ঢ অা
v.
পায়পাঝস এবং ঢয়ণের াসরয়ে যাো
vi. ম্পসত্ত/বেসিকঢ িসঢর চনে ঢৃ ঢীে পয়ির োেবেঢা
vii. ভ্রমড বাসঢ
viii. াআচোয়ওর ওভার
3. পক্ষরকল্পনার ধ্রণ
চনসপ্রে পসসগুস য়া সবচয়ন এবং সয়ট েোন, িাসট েোন এবং এমেেয়মন্ট েোন।
4. যারা এই বীমা ক্ষদয়ত পায়রন
সবয়েল বা কেলীে ভ্রমড বীমা পসসগুস কওবমাত্র নন-াআফ  স্বঢন্ত্র স্বািে বীমা কওাম্পাসনগুসআ
ে এওঝা স্বঢন্ত্র পডে সয়য়ব নেয়ঢা বঢস মান স্বািে পসসর এওঝা োট-ন সয়য়ব ফার ওরয়ঢ
পায়র, ঢয়ব োট-ন ওভায়রর চনে সপ্রসমোম ফাআ োি আঈচ প্রসক্রোর িীয়ন ওঢস পয়ির
নুয়মাসেঢ য়ঢ য়ব।
5. এই পক্ষক্ষ কারা ক্ষনয়ত পায়রন
এওচন ভারঢীে নাকসরও সযসন বেবার ওায়চ, ঙু টিয়ঢ ণবা সলিার চনে সবয়েল ভ্রমড ওরয়ঙন
সঢসন এআ পসস িড ওরয়ঢ পায়রন। ভারঢীে সনয়োকওঢস ায়ের ওমসঘারীরা যাাঁয়ের ঘু সির সভসত্তয়ঢ
সবয়েয়ল পাঞায়না য়চ্ছ ঢাাঁরা এর ওভায়রর অঢাভু ি।
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6. বীমাকৃত রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষমোম
আঈএ টায়র এআ ওভার কেো ে এবং ািারডঢ ঢা ১০০,০০০ কণয়ও ৫০০,০০০ আঈএ
টায়রর ময়িে পসরবসঢস ঢ ে। এআ সবভায়ক ণাওয়ঙ সঘসওৎার ঔরঘ িানান্তর, প্রঢোবান, যা য়া
মূ সবভাক। নোনে সবভায়ক এ.অআ. য়া ওম, োেবেঢার ওভার অলা ওরা যাে।
এমেেয়মন্ট পসরওল্পনা ঙা া, কযঔায়ন এওমাত্র টায়রআ সপ্রসমোম সেয়ঢ য়ব, বাসও কিয়ত্র ভারঢীে
মুদ্রাে সপ্রসমোম কেো যায়ব। ািারডঢ েোনগুস য়া েুিরয়ডর:
 আঈএএ/ওানাটা বায়ে বাসও ারা সবে
 আঈএএ/ওানাটা  বাসও ারা সবে
সওঙু পডে অয়ঙ কযগুস শুিুমাত্র এলীে কেলগুস, ককওনয়চন কেলগুস আঢোসের চনে ওভার কেে।
1. কয়পি ায়রয়টর ঘন ঘন ভ্রমণকারীর প্লযান
কয ওয়পসায়রঝ/সনয়োকওঢস া ঢাাঁয়ের ওমসঘারী, যাাঁরা খন খন ভারয়ঢর বাআয়র ভ্রমড ওয়রন ঢাাঁয়ের চনে
বেসিকঢভায়ব পসস কনন ঢাাঁয়ের চনে এটি এওটি বাসসও পসস। এআ ওভার এওচন বেসি সনয়ঢ
পায়রন, যসে সঢসন বঙয়র বহু বার সবয়েয়ল যান। প্রসঢটি ভ্রময়ডর য়বসাচ্চ মেীমার ঈপর এবং
এও বঙয়র য়বসাচ্চ ওয়ঢা ংঔেও ভ্রমড ওরা যায়ব ঢার ঈপর ীমা সির ওরা অয়ঙ।
বঢস মায়ন এওটি ওভায়রর চনসপ্রেঢা ঔুব বা য়ঙ। এআ পসসটিয়ঢ বাসসও কখাডা ওরয়ঢ য়ব।
কযঔায়ন কওায়না কওাম্পাসনর ওমসঘারীরা এও বঙয়র অনুমাসনও ওয়ঢাগুস িম সেবয় ভ্রমড ওরয়ঢ
পায়রন ঢার সভসত্তয়ঢ অকাম সপ্রসমোম সেয়ে কেো।
ওমসঘারী সপঙু ভ্রময়ডর সেয়নর ংঔো াপ্তাসও/পাসিও সয়য়ব কখাডা ওরা ে এবং ঐ অকায়মর
কপ্রসিয়ঢ সপ্রসমোম সির ওরা ে। পসসটি ঘার মে িম সেবয়র ংঔো বা ায়নার বেবিা ওরা
অয়ঙ, কযয়ঢু এটি সঢসরি অকাম সপ্রসমোম প্রোয়নর ঈপর বেে ওরা ে।
ঈপসরঈি পসসগুস শুিুমাত্র বেবা এবং ঙু টির ভ্রময়ডর কিয়ত্রআ নুমসঢ কেো ে।
এমসপ’র িীয়ন প্রঘসঢ কযগুস বাে কেো ে ঢার ন্তভুস ি য়া পূবস ঈপসিঢ ুঔ। কয
বেসির ুিঢা রয়েয়ঙআ সঢসন সবয়েয়ল সঘসওৎা কনোর চনে ওভার পায়বন না।
এআ পসসগুসর িীয়ন স্বািেে ংক্রান্ত কক্লআমগুস ম্পূডস ওোলয় য়ব। কযঔায়ন প্রয়ঢেও বীমাওারী
এওটি অন্তচসাসঢও পসরয়বা প্রোনওারীর য়ঙ্গ যুি য়ে যাে। এআ প্রোনওারীয়ের প্রিান কেলগুসর
য়ঙ্গ কনঝোওস অয়ঙ যারা সবয়েয়ল পসসর পসরয়বা সেয়ে ণায়ও।
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P. গ্রুপ স্বাস্থয কভার
1. গ্রুপ পক্ষক্ষ
িোয়ে অয়ক কযমন বোঔো ওরা য়েয়ঙ কয গ্রুপ পসস সনয়ঢ পায়রন এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন
সনয়োকওঢস া, এওটি ংকঞন, বোয়ের কক্রসটঝ ওাটস সবভাক, কযঔায়ন এআ এওটি পসসর মািেয়মআ
পুয়রা ককাষ্ঠীর প্রয়ঢেও বেসিআ ওভার কপয়ঢ পায়রন।

কয কওায়না বীমা কওাম্পাসনআ গ্রুপ স্বািে বীমা পসস ফার ওরয়ঢ পায়র, এর
চনে এআ িরয়নর মস্ত পডেগুসর এও বঙয়রর পুননসবীওরড ঘু সি ণাওয়ব।
গ্রুপ পক্ষক্ষর তবক্ষলষ্টয-াপাতায় ভক্ষতি থাকার ময়ের ুক্ষবধ্ার কভার।
1. কভায়রয়জর ুয়যাগ
গ্রুপ স্বািে বীমার বয়ঘয়ে প্রঘসঢ অওার য়া কয সনয়োকওারী পসসটি িড ওয়রন। এআ
পসসয়ঢ ওমসঘারী এবং ঢাাঁয়ের পসরবায়রর ন্তকসঢ সনভস রলী স্ত্রী, ন্তান এবং মা-বাবা/েশুর
লাশুস ওয়আ ন্তভুস ি ণায়ওন।
2. ক্রটর-ক্রমড কভার
গ্রুয়পর প্রয়োচন নুযােী গ্রুপ পসসগুসয়ঢ য়নও মে কঝর-কমট ওভায়রর ুসবিা পাো যাে।
কআ ওারয়ড, বেসিকঢ পসসয়ঢ কবল ওয়েওটি প্রঘসঢ বাে কেোর সবেগুস, গ্রুপ পসসর
িীয়ন ওভার সয়য়ব পাো যাে।
3. মাতৃ ত্বকাীন কভার
গ্রুপ পসসয়ঢ নেঢম বয়ঘয়ে প্রঘসঢ প্রাসরঢ কয ওভারটি পাো যাে ঢা য়া মাঢৃ ত্বওাীন
ওভার। এঔন সওঙু বীমাওারী বেসিকঢ পসসর িীয়ন এআ ওভার সেয়চ্ছ, সওন্তু ঢারচনে
য়পিার মেপবস য়ােুআ কণয়ও সঢন বঙর পযসন্ত। গ্রুপ পসসয়ঢ ািারডঢ মাত্র নে মায়র
য়পিার মেপবস ণায়ও এবং এমনওী সওঙু কিয়ত্র ঢা ঢু য় কেো ে। মাঢৃ ত্বওাীন ওভায়র
সলশুর চয়ন্মর চনে াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে এবং ঢার ন্তকসঢ স-কওলন চন্মোয়নর
ওভার কেো য়ে ণায়ও। পসরবায়রর চনে ামসিও কয রাসল বীমাওৃ ঢ ওরা য়েয়ঙ ঢার অঢাে
২৫,০০০ কণয়ও ৫০,০০০ঝাওার ময়িে এআ ওভার ীমাবে ওরা ণায়ও।
4. ক্ষলশুর কভার
সলশুরা ািারডঢ বেসিকঢ স্বািে বীমার িীয়ন সঢন মা বে কণয়ও ওভার কপয়ে ণায়ও। গ্রুপ
পসসয়ঢ, সলশুয়ের এওসেন বে কণয়ওআ ওভায়রচ কেো য়ে ণায়ও, ওঔয়না ঢা মাঢৃ ত্বওাীন
ওভার ীমার ময়িে ীমাবে ণায়ও এবং ওঔয়না ঢা পসরবায়রর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল ন্তভুস ি ওরার
চনে প্রাসরঢ ওরা ে।

342

5. পূবি-উপ্সক্ষথত ক্ররাগ কভার করা ে, অয়পিার মেপবি মকুব
এওটি কঝর-কমট গ্রুপ পসসয়ঢ সবসভন্ন বাে কেোর সবেগুস কযমন পূবস ঈপসিঢ করাক, সঢসরল
সেয়বর য়পিার মে, েুআ বঙয়রর য়পিার মে, চন্মকঢ করাক েয়ঢা ওভার ওরা য়ঢ
পায়র।
6. ক্ষপ্রক্ষমোয়মর গণনা
গ্রুপ পসসসয়ঢ কয সপ্রসমোম িাযস ওরা ে ঢার সভসত্ত য়া গ্রুপটির েেয়ের বেয়র রূপয়রঔা,
গ্রুপটির েে ংঔো এবং বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস য়া গ্রুপটির কক্লআম ওরার সভজ্ঞঢা। সভজ্ঞঢা,
ঈপয়র ঈয়েঔ ওরা য়েয়ঙ এমন সঢসরি ওভার যা ককাষ্ঠীয়ও সবনা বেয়ে কেোর সভসত্তয়ঢ বঙর
বঙর সপ্রসমোয়মর কয পাণসওে খয়ঝ, কটি ে গ্রুয়পর পসসিারওয়ের স্বায়ণস। যায়ঢ কয সপ্রসমোম
কেো য়েয়ঙ ঢার ময়িেআ কক্লআমগুস ামায়ঢ পায়রন।
7. অ-ক্ষনয়োগকতিার কমি চারী গ্রুপ
ভারয়ঢ, সনেন্ত্রডওারী বেবিাে গ্রুপ বীমার ওভার পাোর ঈয়েয়লেআ প্রাণসমওভায়ব এওটি গ্রুপ কঞন
ওরার কিয়ত্র ওয়ঞার সনয়িাজ্ঞা রয়েয়ঙ। যঔন সনয়োকওারী ঙা া নে ওাঈয়ও গ্রুপ পসস কেো
ে, ঢঔন গ্রুয়পর মাসয়ওর য়ঙ্গ ঢার েেয়ের ম্পওস সনসশ্চঢ ওরা গুরুত্বপূডস।
উদারণ
বোে ঢার কসভং বোে িারও ণবা কক্রসটঝ ওাটস িারওয়ের চনে যসে কওায়না পসস সনয়ঢ ঘাে
ঢয়ব ঢা এওটি ময়কাত্রীে ককাষ্ঠী কঞন ওরয়ব, কযঔায়ন এওটি সবরাঝ ককাষ্ঠী ঢায়ের সনয়চয়ের ঘাসো
ময়ঢা পসরওল্পনা ওরা কঝর-কমট পসসর ুসবিা সনয়ঢ পারয়ব।
এঔায়ন প্রসঢ োওাঈন্ট িারওয়ের কয সপ্রসমোম ংকৃীঢ য়ব ঢা েয়ঢা ঔুবআ ওম য়ব, সওন্তু
এওটি ককাষ্ঠী সয়য়ব বীমাওারী ঢার ওাঙ কণয়ও কয সপ্রসমোম পায়ব কটি যয়ণিআ য়ব এবং ঢার
ঈপর বোে ঢার কক্রঢায়ের চনে ঈচ্চঢর পসস এবং কটি ভায়া সপ্রসমোয়মর ায়রর অওায়র মূে
যুি প্রস্তাব কেয়ব।
8. মূয ক্ষনধ্ি ারণ বা প্রাইক্ষং
ককাষ্ঠী পসসয়ঢ, ককাষ্ঠীটির মায়পর ঈপর সনভস র ওয়র এবং ঢার য়ঙ্গ ককাষ্ঠীর কক্লআয়মর সভজ্ঞঢার
সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়ম ঙা পাোর ুসবিা অয়ঙ। ককাষ্ঠী বীমা প্রসঢকূ সনবসাঘয়নর ছুাঁ সও ওসময়ে কেে,
কযয়ঢু এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী পসসর িীয়ন ওভার পায়চ্ছ এবং কটি ককাষ্ঠীর িারওয়ও অয়রা ভায়া
েরোম ওরার ুয়যাক ওয়র কেে। যাআয়াও, াম্প্রসঢও ময়ে, এআ কিত্রটি ব নুপায়ঢর িসঢর
মুঔ কেঔয়ঙ, ঢার প্রাণসমও ওারড য়া প্রসঢয়যাসকঢার ওারয়ড সপ্রসমোয়মর োম য়নও ওসময়ে
কেো। যসে, এরফয় ওয়েওচন বীমাওারীর কেো সপ্রসমোম এবং ওভারগুস পযসায়াঘনা ওয়র
কেঔয়ঙ, সওন্তু এঔয়না এটি বা ঔুব ওঠিন কয পসরসিসঢ অয়কর কণয়ও শুিয়রয়ঙ।
9. ক্ষপ্রক্ষমোম প্রদান
সপ্রসমোমটি ম্পূডসভায়ন সনয়োকওারী বা ককাষ্ঠীর মাসও সেয়ে সেয়ঢ পায়রন, ঢয়ব ািারডঢ এটি
ওমসঘারী ণবা ককাষ্ঠীর েেয়ের বোয়নর সভসত্তয়ঢ ে। যসে, এটি বীমাওারীয়ের য়ঙ্গ এওটি
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এওও ঘু সি, কযঔায়ন সনয়োকওারী/ককাক্স্ট্ষ্ঠীর মাসও সপ্রসমোমটি ংি ওয়রন এবং ও েেয়ও
ওভার ওয়র সপ্রসমোমটি কেন।
10.

অযাড-অয়নর ুক্ষবধ্া

কঝর-কমট গ্রুপ পসস োাঁয়ঢর যত্ন, েৃসির যত্ন এবং স্বািে পরীিা এবং ওঔয়না, চটি ুিঢার
ওভার সেয়ে ণায়ও। এরচনে সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ঢ ে বা এটি সভনন্ননূঘও ুসবিা সয়য়ব
পাো কযয়ঢ পায়র।
ক্ষবয়ল দ্রষ্টবয :
অআঅরসটএঅআ ককাষ্ঠীর েুখসঝনা এবং স্বািে ওভায়রর নুমসঢ কেোর কিয়ত্র সওঙু লঢস করয়ঔয়ঙ।
এটি ওরা য়েয়ঙ ওারড যায়ঢ চাসোঢয়ের নবি ঝাওা অয়ের গ্রুপ পসসর প্রওয়ল্পর াঢ কণয়ও
বেসিয়ও ুরিা কেো যাে।
ম্প্রসঢ কয রওারী স্বািে বীমা প্রওল্প এবং বসচনীন পডে ঘাু ওয়রয়ঙ ঢায়ও ককাষ্ঠী স্বািে
ওভায়রর কিডীর ন্তভুস ি ওরা যাে ওারড কযয়ঢু চনংঔোর এওটি সবরাঝ ংয়লর চনে রওার
এআ পসসগুস সওয়নয়ঙ।

ংজ্ঞা
ককাষ্ঠীর ংজ্ঞায়ও ংসিপ্তার ওরা যাে সনম্মসসঔঢভায়ব:
a) এওটি ককাষ্ঠীয়ঢ এমন বেসিরাআ ণাওয়বন যাাঁয়ের ঈয়েয়লের ময়িে াযুচে অয়ঙ, এবং ককাষ্ঠীর
ংকঞয়ওর প্রসঢ ককাষ্ঠীর সিওাংল েয়ের মণসন ণাওয়ঢ য়ব কয সঢসন ঢাাঁয়ের য়ে বীমার
বেবিা ওরয়ঙন।
b) শুিুমাত্র বীমার ুসবিা পাোর প্রিান িে সনয়ে কওায়না ককাষ্ঠী তঢসর য়ঢ পারয়ব না।
c) কয সপ্রসমোম িাযস ওরা য়েয়ঙ এবং কযব ুসবিা পাো যায়ব কটি প্রয়ঢেও েেয়ও স্পি
ওয়র চাসনয়ে সেয়ঢ য়ব।
d) ককাষ্ঠী কয ঙা পায়ব ঢা বেসি েেয়েরয়ও সেয়ঢ য়ব এবং কয সপ্রসমোম িাযস ওরা য়ব ঢা
কযন বীমা কওাম্পাসনয়ও কেো সপ্রসমোয়মর কণয়ও কবসল না ে।
2. কয়পি ায়রয়টর বাফার অথবা ক্রলাটার কভার
সিওাংল গ্রুপ পসসয়ঢ, সনসেস ি বীমাওৃ ঢ রাসলর কপ্রসিয়ঢ প্রয়ঢেও পসরবার ওভায়রর অঢাে
ণায়ও, এও ি ঝাওা কণয়ও পাাঁঘ ি ঝাওা পযসন্ত পাণসওে য়ঢ পায়র এবং ওঔয়না ঢার কবসল ।
কঔায়ন এমন পসরসিসঢ কেঔা সেয়ঢ পায়র কযঔায়ন পসরবায়রর চনে বীমাওৃ ঢ রাসল কল য়ে কযয়ঢ
পায়র, সবয়লঢ যসে পসরবায়রর কওায়না এওচন েয়ের ব কওায়না ুঔ খয়ঝ। এমন পসরসিসঢয়ঢ,
এআ বাফার ওভারটি স্বসস্ত সেয়ঢ পায়র, কযঔায়ন পসরবায়রর বীমাওৃ ঢ রাসলর কণয়ও কবসল ঝাওা ঔরঘ
য়ে যাে কঔায়ন এআ বাফার পসরমাডটি কণয়ও ঢা কমঝায়না ে।
ংসিপ্তভায়ব বয়, এআ বাফার ওভায়র বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাড েল ি ঝাওা কণয়ও এও কওাটি
ঝাওা বা ঢার কবসল পযসন্ত সবস্তৃ ঢ য়ঢ পায়র। পসরবায়রর বীমাওৃ ঢ রাসল কল য়ে ককয়, বাফার
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কণয়ও ঝাওা কনো ে। যসে, এর বেবার ব কওায়না ুঔ/ চটি কওায়না ুঔ কযঔায়ন
এওবার াপাঢায় ভসঢস োর ফয়আ বীমাওৃ ঢ রাসল কল য়ে ককয়ঙ, করওম কিয়ত্রআ ীমাবে।
এআ বাফার কণয়ও প্রয়ঢেও েে ওয়ঢা পসরমাড বেবার ওরয়ঢ পারয়বন ঢা ীমাবে ওরা অয়ঙ,
য়নও মেআ ঢা অ বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্ত ে। এমন বাফার ওভার মিেবঢী মায়পর
পসসগুসর কিয়ত্র কেো য়ে ণায়ও এবং এওচন সবঘিড অণ্ডাররাআঝার ওঔয়নাআ ওম পসরমায়ডর
বীমাওৃ ঢ পসসর চনে এআ ওভার কেয়ব না।
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Q. ক্ষবয়ল পণয
1. অুয়খর কভার
াম্প্রসঢও বঙরগুসয়ঢ, ভারয়ঢর বাচায়র ওোন্সার, টাোয়বটিয়র ময়ঢা ুয়ঔর চনে করাক সনসেস ি
ওভায়রর প্রঘন শুরু য়েয়ঙ, ঢার কবসলর ভাকটিআ য়েয়ঙ চীবন বীমা কওাম্পাসনর মািেয়ম।
ওভারটি েীখস কমোেী-৫বঙর কণয়ও ২০বঙয়রর চনে এবং এওটি ওোডমূও ুসবিা এর ন্তকসঢ
ণায়ও-বীমাওারীর দ্বারা সনেসমঢ স্বািে পরীিার চনে কয ঝাওা কেো ে। রয়ির লওস রা,
এসটএ, রিঘাপ আঢোসের ভায়া সনেন্ত্রয়ডর চনে এওটি ঈৎা ভাঢা পাো যাে। ভাঢাটি
পসসটি ঘাসয়ে সনয়ে যাোর সদ্বঢীে বঙয়র সপ্রসমোম ওসময়ে কেোর অওায়র পাো যাে।
পরসেয়ও, যসে এআ সনেন্ত্রড ভায়া না ে ঢয়ব ঈচ্চ ায়র সপ্রসমোম সেয়ঢ য়ব।
2. ডাোয়বটক বযক্ষিয়দর জনয পক্ষরকক্ষল্পত পণয
এআ পসসটি ২৬ কণয়ও ৬৫ বঙর বেী বেসিরা িড ওরয়ঢ পায়রন এবং এটি ৭০বঙর বে পযসন্ত
পুননসবী ওরা যায়ব। বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমায়পর প্রার য়া ৫০,০০০ঝাওা কণয়ও ৫,০০,০০০ঝাওা
পযসন্ত। খর ভা ার ঈপর সনেন্ত্রড প্রয়যাচে। টাোয়বটিয়র চটিঢা কযমন করটিয়নাপোসণ (কঘাঔ),
সওটসন, টাোয়বটিও ফু ঝ, োঢার চনে ঔরঘ  সওটসন প্রসঢিাপয়নর ময়ঢা খঝনার কিয়ত্র
াপাঢায় ভসঢস কণয়ও সঘসওৎার ওভায়রর সেয়ও িে করয়ঔআ এআ পয়ডের পসরওল্পনা ওরা য়েয়ঙ।
ক্ষনয়জয়ক যাচাই 1
যসে বীমাওারী কণয়ও বীমাওারী াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে পূয়বসর ঔরয়ঘর ওভায়রর ময়ের
পাণসওে খয়ঝ এবং ঢা পসসয়ঢ সনসেস ি ওরা ণায়ও, াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে পূয়বসর ময়িে
বয়ঘয়ে প্রঘসঢ ওভার য়া ———————।
I.
II.
III.
IV.

পয়নয়রা সেন
সঢসরল সেন
ঘসেল সেন
াঝ সেন
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R. স্বাস্থয বীমা পক্ষক্ষর মূ ধ্ারাগুক্ষ
1. ক্রনটোকি প্রদানকারী
কনঝোওস প্রোনওারী বীমাওারী/ টিসপএ-র িীয়ন যুি অয়ঙ এমন াপাঢা/ নাসসং কাম/ কট
কওোর কন্টায়রর কঔাাঁচ কেে যারা বীমাওৃ ঢ করাকীয়ের ওোলয় সঘসওৎার ুসবিা সেয়ঢ পায়র।
বীমাওারী/টিসপএরা এমন প্রোনওারীয়ের ওাঙ কণয়ও ঘাচস এবং সফ’র কিয়ত্র নুকূ ঙা পাোর
চনে েরােসর ওয়র। এরা ভায়া স্তয়রর পসরয়বা কেোর বেপায়র সনশ্চেঢা কেে। করাকীয়ের এমন
কওায়না বািেবািওঢা ণায়ও না কয ঢাাঁয়ের কনঝোওস প্রোনওারীয়ের মািেয়মআ কযয়ঢ য়ব, সওন্তু
কঔায়ন ািারডঢ ঢাাঁয়ের য়নও কবসল সফ িাযস ওরা ে।
2. ক্রনটোয়কির পছন্দই প্রদানকারী (ক্ষপক্ষপএন)
গুডকঢ সঘসওৎা এবং কটি বয়ঘয়ে ভায়া ায়র পাো ুসনসশ্চঢ ওরার চনে পঙন্নআ
াপাঢায়র কনঝোওস প্রোনওারী কয়
কঢাার বাঙাআ ওরয়ঢ পারয়বন বীমাওারী। যঔন এআ
ককাষ্ঠীটি বীমাওারীর সভজ্ঞঢা, বেবার এবং পসরঘযসা কেোর ঔরয়ঘর সভসত্তয়ঢ ল্প ওয়েওটি
ংঔোে ীমাবে ণায়ও, ঢঔন অমরা চানয়ঢ পাসর, ওায়ও কনঝোয়ওস র পঙন্নআ প্রোনওারী বা
ে।
3. কযালয় পক্ষরয়বা
সভজ্ঞঢাে কেঔা ককয়ঙ, ঊয়ডর নেঢম ওারড য়া ুিঢার সঘসওৎা ওরার চনে িার ওরা।
এওটি ওোলয় পসরয়বা বীমাওৃ ঢয়ও কআ ুসবিা কেে কযঔায়ন সঢসন ঢাাঁর ওভায়রর ীমার ময়িে
কণয়ও সঘসওৎাটি কপয়ঢ পায়রন সওন্তু ঢারচনে ঢাাঁয়ও াপাঢায়ও কওায়না ঝওা সেয়ঢ ে না। ঢাাঁয়ও
শুিুমাত্র কনঝোয়ওস র ময়িে ণাওা াপাঢায় কযয়ঢ ে এবং কঔায়ন সকয়ে ঢাাঁয়ও বীমার প্রমাড
সয়য়ব কমসটওো ওাটসটি কেঔায়ঢ ে। বীমাওারী স্বািে পসরয়বাটির চনে ওোলয় ুসবিাটি
পাোর চনে নুমসঢ কেে এবং নুমসঢয়যাকে পসরমায়ডর চনে কনঝোওস প্রোনওারীয়ও রাসর
ঝাওা সেয়ে কেন। যসে, বীমাওৃ ঢয়ও পসস ীমার বাআয়রর পসরমায়ডর চনে এবং পসসর লঢস
নুযােী কয ব ঔরঘ কেোর কযাকে নে ঢারচনে ঝাওা সেয়ঢ য়ব।
4. তৃ তীে পি প্রলাক বা থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনয়েটর (টক্ষপএ)
স্বািে বীমার কিয়ত্র এওটি ব িরয়ডর পসরবঢস ন য়া ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর বা টিসপএ ঘাু
ওরা। ারা সবয়ে সবসভন্ন বীমাওারীরা স্বািে বীমার কক্লআম ামায়নার চনে স্বািীন ংকঞয়নর
পসরয়বা বেবার ওয়র। এআ এয়চসন্সগুসআ টিসপএ সয়য়ব পসরসঘঢ।
ভারয়ঢ, এওচন বীমাওারী স্বািে পসরয়বা কেোর চনে টিসপএ-কও সনযুি ওয়র, নোনে সবয়ের
ময়িে যার ন্তভুস ি য়া :
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i.

পসসিারওয়ও এওটি অআয়টসন্টটি ওাটস কেো কযটি ঢাাঁর বীমা পসসর প্রমাড সয়য়ব ওাচ
ওরয়ব এবং াপাঢায় ভসঢস র মে ওায়চ াকয়ব
ii. কনঝোওস ভু ি াপাঢাগুসয়ঢ ওোলয় পসরয়বা কেো
iii. কক্লআয়মর প্রসক্রোওরড ওরা
টিসপএরা য়া স্বািীন পসরসঘসঢ যায়ের বীমাওারীরা সনযুি ওয়র স্বািে কক্লআমগুসর প্রসক্রোওরড এবং
ঘূ ান্ত ওরার চনে। টিসপএয়ের স্বািে পসসিারওয়ের পসরয়বা কেো শুরু ে াপাঢায় ভসঢস র
চনে আঈসনও পসরসঘসঢ পত্র কেো কণয়ও ওোলয়য়র সভসত্তয়ঢ ণবা পসরয়লায়ির সভসত্তয়ঢ কক্লআমগুসর
মীমাংা না ো পযসন্ত।
ণাটস পাটিস োসটসমসনস্ট্রঝর ঘাু ওরা ে ২০০১া কণয়ও। ঢাাঁরা অআঅরসটএঅআ কণয়ও
াআয়ন্সপ্রাপ্ত এবং সনেসন্ত্রঢ এবং ঢাাঁয়ের স্বািে পসরয়বা কেো বািেঢামূও। টিসপএ সয়য়ব কযাকেঢা
চসন ওরার চনে নূেনঢম কয মূিন এবং নোনে কয সবসভন্ন লয়ঢস র প্রয়োচন ে ঢা
অআঅরসটএঅআ—কঢ সনয়েস সলঢ অয়ঙ।
কআওারয়ড এঔন স্বায়িের কক্লআমগুসর পসরয়বা বীমাওারীরা, ংকৃীঢ সপ্রসমোয়মর পাাঁঘ-ঙে লঢাংল
পাসরিসময়ও, টিসপএগুসর ওায়ঙ অঈঝয়াস ওয়র সেয়েয়ঙ।
ণাটস পাটিস োসটসমসনস্ট্রঝররা াপাঢাগুসণবা স্বািে পসরয়বা প্রোনওারীয়ের য়ঙ্গ এওটি MOU
স্বাির ওয়র এবং এআ কনঝোওস াপাঢায় যাাঁরা সঘসওৎা িড ওরয়বন ঢাাঁয়ের কযন ওোলয়
পসরয়বা কেো ে ঢা ুসনসশ্চঢ ওয়র। এাঁরা য়ন বীমাওারী(রা) এবং বীমাওৃ ঢ(কের) ময়িে
মিেিঢাওারী, যাাঁরা াপাঢায়র য়ঙ্গ কওা-সটসয়নঝ ওয়র এবং স্বািে কক্লআমগুস ঘূ ান্ত ওয়র।
5. াপাতা
এওটি াপাঢা য়া কযয়ওায়না প্রসঢষ্ঠান কযঔায়ন ুিঢা এবং/ণবা অখায়ঢর চনে অন্তসবসভাকীে
করাকীর পসরঘযসা এবং কট কওোয়রর চনে প্রসঢষ্ঠা ওরা য়েয়ঙ। কযঔায়ন প্রয়যাচে, িানীে ওঢৃস পয়ির
ওায়ঙ াপাঢা সয়য়ব নসণভু ি ওরা অয়ঙ এবং নসণভু ি  স্বীওৃ ঢ মোসটওো প্রোসক্টলনারয়ের
ঢত্ত্বাবিায়ন পসরঘাসঢ ে এবং বলেআ সনম্নসসঔঢ নূেনঢম সবঘাযস সবেগুসয়ও পূরড ওয়র:
a) ১০,০০,০০০ চনংঔোর ওম অয়ঙ এমন লরগুসর কিয়ত্র ন্তঢ ১০টি অন্তসবসভাকীে
করাকীর চনে লযো ণাওয়ঢ য়ব এবং নোনে চােকাগুসর চনে ন্তঢ ১৫লযো ণাওয়ঢ য়ব
;
b) ারা সেন রাসত্রর চনে স্বীওৃ ঢ নাসসং ওমী ঢার িীয়ন ওমসঘারী সয়য়ব ণাওয়ঢ য়ব ;
c) ারা সেনরাসত্রর চনে স্বীওৃ ঢ কমসটওো প্রোসক্টলনার(রা) ণাওয়বন :
d) ঢায়ের সনচস্ব এওটি ম্পূডস সজ্জঢ পায়রলন সণয়েঝার ণাওয়ঢ য়ব কযঔায়ন য়স্ত্রাপঘায়রর
প্রসক্রো ম্পূডস ওরা যায়ব;
e) করাকীর তেসনও করওটস রিা ওরা এবং কগুস বীমা কওাম্পাসনর নুয়মাসেঢ বেসির ওায়ঙ
চপ্রাপে রাঔয়ঢ য়ব।
6. ক্রমক্ষডকযা প্রযাক্ষিলনার
এওচন কমসটওো প্রোসক্টলনার য়ন এমন এওচন বেসি সযসন ভারয়ঢর কয কওায়না রায়চের
কমসটওো ওাঈসন্স কণয়ও তবি করসচসস্ট্রলয়নর সিওারী এবং ঢারফয় ঢার অআনী ীমানার ময়িে
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কমসটসন নুলীন ওরার কযাকে; এবং ঢাাঁর াআয়য়ন্সর ুয়যাক এবং অআনী ীমার ময়িে কণয়ওআ
ওাচ ওয়রন। বীমা কওাম্পাসনগুস যসে বায়িআ এমন সবসিসনয়ি রাঔয়ঢ পায়রন কয করসচিাটস
প্রোসক্টলনার বা ঢাাঁর সনওঝ কওায়না পসরবার েয়ের বীমাওৃ ঢ ো ঈসঘঢ নে।
7. স্বীকৃত নাি
স্বীওৃ ঢ নাস মায়ন এমন এওচন বেসি যাাঁর ওায়ঙ ভারয়ঢর নাসসং ওাঈসন্স ণবা ভারয়ঢর কয
কওায়না রায়চের নাসসং ওাঈসন্সয়র তবি করসচয়স্ট্রলন অয়ঙ।
8. যুক্ষিিায এবং প্রয়োজনীে খরচ
এওটি স্বািে বীমা পসসয়ঢ বমে এআ িারাটি ণায়ও। ওারড কযয়ঢু সনসেস ি এওটি সঘসওৎার চনে
এবং এওটি সনসেস ি কভৌয়কাসও এাওাে কআ সঘসওৎার চনে যুসিিাে কয ঔরঘ য়ব কআ ঔরয়ঘর
িসঢপুরড কেো য়ব।
এওটি ািারড ংজ্ঞা য়া ঐ পসরসিসঢটির সঘসওৎার চনে কয ঔরঘ ওরা য়েয়ঙ কটি
সঘসওৎাকঢভায়ব প্রয়োচনীে সঙ। কআ ঔরঘ বলেআ এওআরওম সঘসওৎার চনে কয এাওাে ঐ
সঘসওৎা য়েয়ঙ ঢার প্রঘসঢ স্তয়রর কণয়ও কবসল য়ব না। ঐ সঘসওৎার চনে এমন কওায়না ঔরঘ
ন্তভুস ি ওরা য়ব না যা কওায়না বীমা না ণাওয় ওরা কায়ঢা না।
অআঅরসটএ পসরয়বা বা রবরায়র ঘাচস সয়য়ব যুসিিাে ঘাচস সনিসাসরঢ ওয়রয়ঙ, কযগুস সনসেস ি
পসরয়বাোঢার চনে িোিাটস ঘাচস এবং করাক/অখায়ঢর প্রওৃ সঢ সবঘার ওয়র এওআ িরয়নর
পসরয়বার চনে কভৌয়কাসও এাওা নুযােী ঙ্গসঢপূডস ে।
প্রোনওারীর সব বাস য়ে কেো কণয়ও বীমাওারীয়ও ুরিা কেোর চনে এআ িারাটি রাঔা য়েয়ঙ।
কয ুিঢার য়নও ওম ঔরয়ঘ সঘসওৎা ওরা যাে, এমন ািারড ুিঢার চনে বীমাওারীয়ও
কবসল ঔরয়ঘর াপাঢায় যাো কণয়ও প্রসঢয়রাি ওয়র।
9. ক্রেইয়মর ক্রনাট ক্রদো
প্রসঢটি বীমা পসস কক্লআয়মর চনে সবয়ম্ব চানায়ঢ এবং মস্ত ঢণে সনসেস ি মেীমার ময়িে চমা
কেোর চনে মে কেে। স্বািে বীমা পসসয়ঢ, কযঔায়নআ কক্রঢা ওোলয়য়র ুসবিা কপয়ঢ ঘাআয়বন,
াপাঢায় ভসঢস োর যয়ণি অয়কআ ঢা চানায়না ে। যসে, পসরয়লায়ির কক্লআমগুয়ার খঝনাে,
বীমাওৃ ঢ য়নওমে বীমাওারীয়ও কক্লআম ম্পয়ওস চানায়নার প্রয়োচন ময়ন ওয়রন না, এবং বহু
সেন/মা ঘয় যাোর পর ঢণেগুস চমা কেন। সব চমা কেোর কিয়ত্র কেসর য় ঢা সবটি
বাস য়ে সেয়ঢ পায়র, বীমাওৃ ঢ/ াপাঢা চাসোসঢ ওরয়ঢ পায়র আঢোসে। এরফয় বীমা
কওাম্পাসনর কক্লআয়মর চনে যণাযণ বেবিা ওরা প্রভাসবঢ ে। কআওারয়ড বীমা কওাম্পাসনগুস কক্লআয়মর
চনে সবয়ম্ব চানায়নার ঈপর কচার কেে। কক্লআয়মর চনে ঢণে চমা কেোর সেয়নর মেীমা
ািারডঢ ঙা া পাোর সেন কণয়ও ১৫সেয়ন সির ওরা অয়ঙ। এটি কক্লআয়মর দ্রুঢ এবং ঠিও
সরয়পাঝস ওরায়ও ্ভকব ওয়র, এবং এওআয়ঙ্গ এটি বীমাওারীয়ও কযঔায়ন প্রয়োচন ঢেন্ত ওয়র কেঔার
কিয়ত্র ােঢা ওয়র।
অআঅরসটএ সনয়েস সলওাে সনসেস ি ওরা অয়ঙ কয সনিসাসরঢ ময়ের পয়র কক্লআম ম্পয়ওস
চানায়না/ওাকচপত্র চমা কেোর সবেটি বলেআ সবয়বঘনা ওরয়ঢ য়ব যসে ঢারচনে কওায়না
যুসিিাে ওারড ণায়ও।
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10.

ক্ষি-ক্রত স্বাস্থয পরীিা

এওটি বেসিকঢ স্বািে পসসয়ঢ, এওচন কক্লআম মুি পসসিারওয়ও ঙায় র অওায়র এআ ািারডঢ
এআ বেবিাটির ুসবিা কেো ে। পসস ঘাওাীন ময়ে পর পর ঘার বঙর ঢা যসে কক্লআমসবীন ণায়ও, ঢায় ঢার কলয়, স্বািে পরীিার ঔরঘটি বহু পসসয়ঢ পসরয়লাি ওয়র কেো ে।
এটি ািারডঢ ঘসঢ ঢৃ ঢীে বয়স বীমাওৃ ঢ রাসলর ১%ক ায়র সনসেস ি ওরা অয়ঙ।
11.

েমবক্ষধ্ি ত ক্রবানা

এওচন কক্লআম-সবীন পসসিারওয়ও ঈৎাসঢ ওরার অয়রা এওটি ঈপাে য়া প্রয়ঢেওটি কক্লআমসবীন বঙয়রর চনে এওটি ক্রমবসিসঢ কবানা কেো। এর ণস য়া, পুননসবীওরয়ডর মে এওটি
সনসেস ি লঢাংয়ল বীমাওৃ ঢ রাসলটি কব ায়না য়ব, িরা যাও বাসসও ৫% ায়র এবং ঢায়ও ৫০% পযসন্ত
বা ায়না কযয়ঢ পায়র যসে ঝানা েল বঙর কক্লআম-সবীন পুননসবীওরড ওরা ে।
অআঅরসটএঅআ সনয়েস সলওা নুযােী, স্বািে বীমা পসসর সভসত্তয়ঢ শুিুমাত্র িসঢপূরয়ডর ঈপর
পুঞ্জীভু ঢ কবানা কেো য়ঢ পায়র এবং কবসনসফঝ পসসর চনে নে (বেসিকঢ েুখসঝনার পসস
ঙা া)। পুঞ্জীভু ঢ কবানায়র পায়রলন স্পিভায়ব প্রয়স্পক্টা  পসস নসণয়ঢ ঈয়েঔ ণাওা ঈসঘঢ।
ঢারঈপর কওায়না এওটি সনসেস ি বঙয়র যসে এওঝা কক্লআম ওরা ে, চমা পুঞ্জীভু ঢ কবানা কআ
ায়রআ ওময়ব কয ায়র ঢা চমা য়েয়ঙ।
উদারণ
এওচন বেসি ৫,০০০ঝাওার সপ্রসমোম সেয়ে ৩ি ঝাওার এওটি পসস সনয়েয়ঙন। সদ্বঢীে বঙয়র,
যসে প্রণম বঙয়র কওায়না কক্লআম না খয়ঝ ণায়ও, ঢায় সঢসন কআ এওআ সপ্রসমোম সেয়ে ৩.১৫ি
ঝাওা (অয়কর বঙয়রর ঢু নাে ৫% কবসল) বীমাওৃ ঢ রাসল সয়য়ব পায়চ্ছন। েল বঙয়রর কবসল যসে
কক্লআম-সবীন পুননসবীওরড ওরা ে ঢায় কআ পসরমাড সকয়ে োাঁ ায়ঢ পায়র ৪.৫ি ঝাওাে।
12.

মযাা/ক্রবানা

স্বািে পসসটিয়ও কক্লআম-সবীন রাঔার চনে কযমন ঈৎাভাঢার বেবিা অয়ঙ, ঢার সবপরীঢটিয়ও
ঠিও বা ে মোা। এঔায়ন, যসে এওটি পসসর িীয়ন কক্লআমগুস ঔুব কবসল ণায়ও, ঢয়ব
পুননসবীওরয়ডর মে মোা বা কবাছা সপ্রসমোম ংিয়র মে ঘাপায়না ে।
স্বািে পসস এওটি ামাসচও ুসবিার পসস এআ েৃসিভসঙ্গ কণয়ও, এয়ঢাসেন পযসন্ত বেসিকঢ স্বািে
পসসগুসয়ঢ এআ মোা ঘাপায়না েসন।
যসে, গ্রুপ পসসর কিয়ত্র, মোা ঘাচস ওরা ে। কক্লআয়মর নুপাঢ যুসিিাে ীমার ময়িে
রাঔার চনে াসবসও সপ্রসমোয়মর ঈপর ঈপযুিভায়ব কবাছা ঘাপায়না ে। অবার নেসেয়ও সভজ্ঞঢা
যসে ভায়া ে ঢায় প্রসমোম ায়রর ঈপর ঙায় র নুমসঢ কেো ে যায়ও বা ে কবানা।
13.

ক্রেইম না করার ছা়ি

সওঙু পডে অয়ঙ যারা বীমাওৃ ঢ রাসলর ঈপর কবানা কেোর পসরবয়ঢস কক্লআম সবীন প্রসঢ বঙয়রর
চনে সপ্রসমোয়মর ঈপর ঙা কেে।
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14.

ক্রকা-ক্রপয়মে/ক্রকা-ক্রলোক্ষরং

কওা-কপয়মন্ট য়া এওটি িারডা কযঔায়ন এওটি স্বািে পসসর িীয়ন প্রয়ঢেওটি কক্লআয়মর চনে
বীমাওৃ ঢ এওটি ংল বন ওরয়বন। এটি পডেটির ঈপর সনভস র ওয়র বািেঢামূও বা কস্বচ্ছামূও
য়ঢ পায়র। কওা-কপয়মন্ট বীমাওৃ য়ঢর ময়িে সনসেস ি এওটি সনেমানুবঢীঢা সনয়ে অয় যায়ঢ
প্রয়োচনীে াপাঢায় ভসঢস এ ায়না যাে।
কওা-কলোসরং যায়ও সঢসরি বা ে এমন এওটি িােী
কক্লআম পসরমায়ডর এওটি লঢাংল য়ঢ পায়র। বাচায়র সওঙু
চনেআ শুিু কওা-কপয়মন্ট এওটি িারা সয়য়ব রয়েয়ঙ।
ািারডভায়ব খঝা কওায়না য়স্ত্রাপঘার, ণবা সনসেস ি এওটি
15.

রাসল য়ঢ পায়র, ণবা নুয়মােনয়যাকে
পডে অয়ঙ কযঔায়ন সওঙু িরয়ডর ুয়ঔর
কযমন ব
কওায়না য়স্ত্রাপঘার, ণবা
বে য়ে যাো বেসিয়ের কিয়ত্র।

ক্ষডডাক্ষিব/অক্ষতক্ষরি

স্বািে পসসয়ঢ এয়ও সঢসরি- বা য়ে ণায়ও, এঝা য়া িােী পসরমাড এওঝা ণস যা
বীমাওারীর কক্লআম কেোর অয়ক প্রারস্ভকওভায়ব বীমাওৃ ঢয়ও প্রোন ওরয়ঢ ে, কযমন, এওঝা
পসসয়ঢ যসে সটটাসক্টব বা সবয়োচে ে 10,000ঝাওা ে, বীমাওৃ ঢয়ও প্রয়ঢেওটি বীমাওৃ ঢ
কাওায়নর চনে 10,000ঝাওা চমা সেয়ঢ ে। বডসনা ওরার চনে, কক্লআম যসে 80,000ঝাওার
ে, বীমাওৃ ঢয়ও প্রণয়ম 10,000ঝাওা বন ওরয়ঢ য়ব এবং বীমওারী 70,000ঝাওা কেয়বন।
সপঝা ওোল পসসর কিয়ত্র সটটাসক্টব বা সবয়োচে এওঝা সনিসাসরঢ ংঔেও সেন/খন্টা য়ঢ
পায়র যা বীমাওারীর প্রয়েে কয কওায়না ুসবিার অয়ক প্রয়যাচে য়ব।
16.

ঘর ভা়িার ক্ষনেন্ত্রণ

কবল সওঙু পডে য়পন এয়িট ে কযঔায়ন কক্লআয়মর মে বীমাওৃ ঢ রাসলআ য়া য়বসাচ্চ পসরমাড ঝাওা
যা কেো ে। এঔন কবল সওঙু পডে অয়ঙ কযঔায়ন বীমাওৃ য়ঢর খয়রর কিডী বাঙাআটিয়ও বীমাওৃ ঢ
রাসলর য়ঙ্গ ম্পওস যুি ওয়র ীমাবে ওয়র কেো য়েয়ঙ। সভজ্ঞঢাে কেঔা ককয়ঙ, াপাঢায়
ভসঢস ণাওার ময়ের ব ঔরঘ খয়রর ভা া নুায়র ে, কবসল ভা ার খয়র ণাওয় ঔরয়ঘর ব
ঢাসওার িীয়ন ঔরঘ কআ নুপায়ঢ কবয়
যাে। যসে পসসটিয়ঢ খর ভা ার ীমাবেঢা
প্রসঢসেন বীমাওৃ ঢ রাসলর ১% ওয়র ণায়ও, ঢায় যসে কওায়না বেসির বীমাওৃ ঢ রাসলর পসরমাড
১ি ঝাওা ে, ঢয়ব সঢসন প্রসঢসেয়নর খর ভা ার চনে ১০০০ঝাওা পায়বন। এর কণয়ও এওটি
আসঙ্গঢ স্পি কয যসে কওায়না বেসি কবল োসম াপাঢায় সবাবহু সঘসওৎা কপয়ঢ ঘান, ঢয়ব
ঢাাঁয়ও যণাযণ সপ্রসমোয়ম কবসল পসরমায়ডর বীমাওৃ ঢ রাসল সওনয়ঢ য়ব।
17.

পুননি বীকরণয়যাগযতার ধ্ারা

স্বািে বীমা ংক্রান্ত অআঅরসটএ-র সনয়েস সলওাে স্বািে বীমায়ও অচীবয়নর চনে পুননসবীওরডয়যাকে
সয়য়ব বািেঢামূও ওয়র সেয়েয়ঙ। এওটি বীমা কওাম্পাসন পুননসবী ওরয়ঢ এওমাত্র ঢঔনআ স্বীওার
ওরয়ঢ পায়র যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ঢ বেসি (বা ঢাাঁর পি সনয়ে কওঈ) ে বীমাটি ওরায়নার
চনে বা পরবঢীওায় ঢাাঁর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ কওায়না চাসোসঢ, সমণো বডসনা ণবা কঘয়প যাোর
ময়ঢা সভসত্ত পাো যাে।

351

18.

খাক্ষরয়জর ধ্ারা

সনেন্ত্রড সবিানওারীরা ঔাসরয়চর িারাটিয়ও মাপওাঠিওৃ ঢ ওয়র সেয়েয়ঙ এবং এওটি বীমা কওাম্পাসন
কযয়ওায়না ময়ে পসসটি ঔাসরচ ওয়র সেয়ঢ পায়র যসে কেঔা যাে কয বীমাওৃ ঢ সমণো বডসনা,
চাসোসঢ, প্রওৃ ঢ খঝনা না প্রওাল ওরা ণবা য়যাসকঢার ময়ঢা ওাচ ওরয়ঙন।
ন্তঢ পয়নয়রা সেয়নর সসঔঢ কনাটি করসচিাটস এ/সট ওয়র বীমাওৃ য়ঢর কল কয ঠিওানা চাসনয়েয়ঙন
কঔায়ন পাঞায়না প্রয়োচন। যঔন বীমাওারী পসসটি ঔাসরচ ওয়রন, ঢঔন বীমার নুত্তীডস
কমোেওায়র য়ঙ্গ ংসিি কল সপ্রসমোয়মর এওটি নুপাঢ বীমাওৃ ঢয়ও সফসরয়ে সেয়ঢ য়ব। বলে
যসে কওায়না কক্লআম পসসটির িীয়ন না ওরা য়ে ণায়ও।
যসে বীমাওৃ ঢ বীমাটি ঔাসরচ ওয়রন, ঢায় সরফািটি ওম ময়ের ায়র য়ব। এর ণস য়া,
বীমাওৃ ঢ সপ্রসমোয়মর সরফাি পায়বন ঢয়ব কটি কপ্রা-রাঝা বা নুপাসঢও ায়রর ঢু নাে ওম
লঢাংয়লর ায়র। যসে কওায়না কক্লআম ওরা য়ে ণায়ও ঢয়ব কওায়না সরফাি য়ব না।
19.

ক্ষি ুক ইন মে

চসে এওচন কক্রঢা এওটি নঢু ন বীমা পসস কওয়নন এবং ঢারপর পসসর টকুয়মন্টগুস পাোর
পর কেয়ঔন কয লঢস এবং লঢস াবীগুস যা সঢসন ঘাআয়ঙন কঢমন নে, ঢঔন ঢাাঁর সবওল্প ওী?
অআঅরএসটএঅআ এমন িরয়ডর মোর সেয়ও নচর করয়ঔ ঢার অআয়ন এরচনে কক্রঢা-বেু ত্বমূও
বেবস্তা করয়ঔয়ঙ। কক্রঢা এটি সফসরয়ে সেয়ে পায়রন এবং সরফাি কপয়ঢ পায়রন ঢয়ব কটি য়ব
সনম্নসসঔঢ লঢস াবীগুসর সবোিীন:
1. এঝা কওবমাত্র চীবন বীমা পসস এবং ন্তঢ এও বঙয়রর কমোয়ের স্বািে বীমা পসসর
কিয়ত্রআ প্রয়যাচে ে।
2. পসসর টকুয়মন্ট পাোর ১৫সেয়নর ময়িে কক্রঢায়ও এআ সিওার প্রয়োক ওরয়ঢ য়ব
3. ক ওণা ঢাাঁয়ও বলেআ বীমাওারীয়ও সসঔঢভায়ব চানায়ঢ য়ব
4. পসসয়ঢ কওায়না কক্লআম ওরা না য়আ কওবমাত্র সপ্রসমোম কফরঢ য়ব এবং কআময়ঢা
োটচাি ওরা য়ব।
a) কয মেটির চনে ওভার ণাওয়ঙ ঢঔন অনুপাসঢও ায়র ছুাঁ সওর সপ্রসমোম
b) সঘসওৎাকঢ পরীিার চনে বীমাওারীর কয ঔরঘ য়েয়ঙ এবং
c) িোম্প সটঈটির ঘাচস
20.

পুননি বীর জনয অন্তবি তী মেকা

স্বািে বীমা পসসর এওটি গুরুত্বপূডস তবসলিে য়া বীমার িারাবাসওঢা বচাে রাঔা। এওটি পসসর
িীয়ন ুসবিাগুস ঢঔনআ বচাে ণায়ও যসে কআ পসস কওায়নারওম সবরসঢ ঙা াআ পুননসবী ওরা
য়ে ণায়ও, মেময়ঢা পুননসবী ওরা য়া ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
অআঅরসটএঅআ-এর সনয়েস সলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসসর পুননসবীওরয়ডর চনে এওটি
৩০সেয়নর ন্তবসঢী মেপবস কেো য়ে ণায়ও।
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অয়কর বীমাটির কমোে কল য়ে যাোর ৩০সেয়নর ময়িে যসে পুননসবী ওরা য়ে ণায়ও ঢায়
িারাবাসওঢা বচাে রাঔার চনে ব ুসবিা পাো যায়ব। সবরসঢর ময়ে যসে কওায়না কক্লআম ওরা
ে, ঢয়ব ঢা কডে ওরা য়ব না।
পুননসবীওরড ওরার চনে বীমাওারী েীখসঢর ন্তবসঢী মেপয়বসর নুয়মােন কেোর সবেটি সবয়বঘনা
ওরয়ঢ পায়র, কটি বলে স্বঢন্ত্রে পয়ডের ঈপর সনভস রলী।
ঈপসরসেসঔঢ সিওাংল মূ িারা, ংজ্ঞা, বাে কেো অআঅরসটএ-এর চাসর ওরা সনয়েস সলওা
নুযােী স্বািে সনেন্ত্রড এবং স্বািে বীমা মান সনিসারডওারীর িীয়ন মান সনেস াসরঢ ওরা। ঙাত্রয়ের
পরামলস কেো য়চ্ছ এওআ সবয়ের ময়িে সেয়ে অবার যাোর চনে এবং ময়ে ময়ে অআঅরসটএ
কয সনয়েস সলওা এবং াকুস ার কেে কম্পয়ওস ঢাাঁয়ের সনয়চয়েরয়ও অপয়টঝ রাঔয়ঢ।
ক্ষনয়জয়ক যাচাই 2
অআঅরসটএ সনয়েস সলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসস পুননসবীওরড ওরার চনে —————————
এওটি ন্তবসঢী মেওা পাো যাে।
I. পয়নয়রা সেন
II. সঢসরল সেন
III. পাঁেঢাসেল সেন
IV. াঝ সেন
ারাংল
a) প্রঢোসলঢ েুখসঝনা/ ুিঢা যার চনে াপাঢায় ভসঢস ণাওয়ঢ য়ঢ পায়র এমন খঝনার
কিয়ত্র এওটি স্বািে বীমা পসস এওচন বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও অসণসও ুরিা কেে।
b) ওয়ঢাচন মানু পসসর িীয়ন ওভার পায়চ্ছন ঢার সভসত্তয়ঢ স্বািে বীমা পয়ডের কিডীওরড ওরা
ে: বেসিকঢ পসস, ফোসমস কফ্ল্াঝার পসস, গ্রুপ পসস।
c) এওটি াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরয়ঘর পসস ণবা কমসটয়ক্লআম, ুিঢা/েুখসঝনার
কিয়ত্র াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরঘটি পসরয়লাি ওয়র।
d) াপাঢায় ভসঢস োর ময়ের অয়ক যয়ঢাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অয়ঙ (ািারডঢ ৩০সেন)
কআ ময়ের ময়িে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔরঘ য়েয়ঙ কটিআ য়া াপাঢায় ভসঢস ণাওার
মে পূবস ঔরঘ, এবং যায়ও কক্লআয়মর ংল সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা য়ব।
e) াপাঢায় ভসঢস োর ময়ের পরবঢী যয়ঢাসেন পযসন্ত সনসেস ি ওরা অয়ঙ (ািারডঢ
৬০সেন) কআ ময়ের ময়িে কয প্রাসঙ্গও সঘসওৎাকঢ ঔরঘ য়েয়ঙ, এবং যায়ও কক্লআয়মর ংল
সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা য়ব, কটিআ য়া াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে পরবঢী ঔরঘ।
f) এওটি ফোসমস কফ্ল্াঝার পসসয়ঢ, পসরবার যার ময়িে স্ত্রী, সনভস রলী ন্তান এবং সনভস রলী
মা-বাবা
অয়ঙন, ঢাাঁয়ের এওটি এওও বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রস্তাব কেো ে কযটি ককাঝা
পসরবারটির ময়িে কফ্ল্াঝ ওয়র।
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g) াপাঢায়র তেনসন্নন নকে পসস াপাঢায় ভসঢস
বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও এওটি সনসেস ি পসরমাড ঝাওা কেে।

ণাওার ময়ের তেনসন্নন ঔরয়ঘর চনে

h) সনসেস ি সওঙু ঈসেসঔঢ চটি ুঔ িরা প য় এওটি সবরাঝ পসরমাড ঝাওা কেোর বেবিা
অয়ঙ কয পসসয়ঢ ঢায়ও চটি ুঔ পসস বয়।
i) এওটি সনসেস ি ময়নানীঢ পসরমাড (যায়ও ীমা ণবা সটটাসক্টব বা ে)-এর সিওন্তু এওটি
ঈচ্চঢর বীমাওৃ ঢ রাসলর চনে ঈচ্চ সটটাসক্টব ণবা ঝপ-অপ ওভার ওভায়রর প্রস্তাব কেে।
j) এওটি সনসেস ি ুসবিার ওভার বীমাওৃ ঢয়ও পযসাপ্ত ুসবিা কেে এবং বীমাওারীয়ও ঢাাঁর পসসটির
ওাযসওরীভায়ব মূে সনিসারড ওরয়ঢ াাযে ওয়র
k) এওটি বেসিকঢ েুখসঝনা (সপএ) ওভার প্রঢোসলঢ েুখসঝনার চনে মৃঢুে এবং সবওাঙ্গঢার কিয়ত্র
িসঢপুরয়ডর ুসবিা সেয়ে ণায়ও।
l) বসসবসভায়কর করাকীয়ের ওভার কযমন োাঁয়ঢর সঘসওৎা, েৃসির যয়ত্নর ঔরঘ, রুটিন সঘসওৎাকঢ
পরীিা এবং পরীিা আঢোসের চনে, কযঔায়ন াপাঢায় ভসঢস ণাওার প্রয়োচন কনআ করওম
সঘসওৎাকঢ ঔরঘ কেো ে।
m) এওটি গ্রুপ পসস এওচন ককাষ্ঠীর মাসও সযসন এওচন সনয়োকওঢস া য়ঢ পায়রন, এওটি
ংকঞন, বোয়ের কক্রসটঝ ওাটস সটসভলন সনয়ঢ পায়র, কযঔায়ন এওটি এওও পসস বেসিয়ের
এওটি ম্পূা্ডস ওভার সেয়ঢ পায়র।
n) পসরবায়রর চনে বীমাওৃ ঢ রাসলর সিওন্তু ঔরঘ য়ে ককয় ওয়পসায়রঝ কফ্ল্াঝার ণবা বাফার
ওভায়রর পসরমাড কআ সিও ঔরঘ কমঝায়ঢ াাযে ওয়র।
o) ভারসচ কমসটয়ক্লআম /ভ্রমড পসস এওচন বেসিয়ও ওভার কেে যঔন সঢসন
ণাওাওাীন ময়ে েুখসঝনা, অখাঢ এবং ুিঢার ছুাঁ সওর কিয়ত্র ঈন্মুি ণায়ওন।

সবয়েয়ল

p) ওয়পসায়রঝ খন খন ভ্রমড পসরওল্পনা য়া এওটি বাসসও পসস কযঔায়ন ওয়পসায়রঝরা ঢাাঁয়ের
এসক্স্ট্চসওঈটিভ যাাঁরা খন খন ভারয়ঢর বাআয়র যান ঢাাঁয়ের চনে বেসিকঢ পসস িড ওয়রন।
q) সবভ্রাসন্ত এ ায়ঢ সবয়লঢ বীমাওৃ ঢয়ের চনে স্বািে বীমাে য়নও লঢস বেবার ওরা ে অআন
ওয়র যার মান সনিসারড ওয়র সেয়েয়ঙ অআঅরসটএ।
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ক্ষনয়জয়ক পরীিার উির
উির

1

ঠিও ঈত্তরটি য়া II.
াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে পূবস ঔরয়ঘর ওভায়রর মেপবসটি যসে বীমাওারী কণয়ও বীমাওারীর
ময়িে ঢারঢমে ণায়ও এবং কটি পসসয়ঢ সনসেস ি ওরা ণায়ও, বয়ঘয়ে প্রঘসঢ ওভার য়া
াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে পূবস সঢসরল সেন।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি য়া

I.

অআঅরসটএ-এর সনয়েস সলওা নুযােী, বেসিকঢ স্বািে পসসর পুননসবীওরয়ডর চনে এওটি ৩০সেয়নর
ন্তবসঢীওাীন ময়ের নুমসঢ পাো যাে।

ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ের প্রশ্নাবী
প্রশ্ন 1
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ঔরয়ঘর পসসর কপ্রসিয়ঢ সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

শুিুমাত্র াপাঢায় ভসঢস ণাওার মেটিআ ওভার ওরা ে

II. াপাঢায় ভসঢস ণাওা এওআয়ঙ্গ াপাঢায় ভসঢস ণাওার পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার
ওরা ে
III. াপাঢায় ভসঢস ণাওা এওআয়ঙ্গ াপাঢায় ভসঢস ণাওার পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওরা
এবং এওটি সবরাঝ পসরমাড ঝাওা বীমাওৃ য়ঢর মৃঢুের কঝনার কিয়ত্র পসরবায়রর েেয়ের কেো
য়ে ণায়ও
IV. প্রণম বঙর কণয়ওআ াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরঘ ওভার ওরা ে এবং যসে প্রণম
বঙর কওায়না কক্লআম না ওরা ে ঢয়ব াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের পূবস এবং প্রাও
ময়ের ঔরয়ঘর ওভার কেো য়ে ণায়ও
প্রশ্ন 2
সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন?
I.

স্বািে বীমা করাক সবেটি ামাে

II. স্বািে বীমা মৃঢুে ায়রর সবেটি ামাে
III. স্বািে বীমা করাক এবং এওআয়ঙ্গ মৃঢুে ার ামাে
IV. স্বািে বীমা করাক এবং মৃঢুে ার কওায়নাটিআ ামাে না
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প্রশ্ন

3

স্বািে বীমাে কয ওোলয় পসরয়বা কেো ে ঢার কপ্রসিয়ঢ সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I.

বীমা কওাম্পাসনগুসর শুরু ওরা এটি এওটি পসরয়বল বােব ককা-সিন ঈয়েোক। এটি শুরু ওরা
য়েয়ঙ তবেুেসঢন কপয়মন্টয়ও ঈৎা সেয়ঢ যায়ঢ বাসস্তসবও ঝাওার কনায়ঝর প্রঘন ওম ওরা যাে
এবং কাঙ বাাঁঘায়না যাে।

II. বীমাওৃ ঢয়ও কওায়নারওম ঔরঘ ঙা াআ সবয়ন পোে পসরয়বা কেো ে এবং এরচনে কওায়না
ঝাওা সেয়ঢ ে না ওারড কযয়ঢু এওটি সবয়ল প্রওয়ল্পর িীয়ন রওার বীমা কওাম্পাসনয়ও
এআ ঝাওা সেয়ে কেে।
III. যাবঢীে কপয়মন্ট যা বীমাওৃ ঢ ওরয়বন ঢা শুিুমাত্র আন্টারয়নঝ বোসেংয়ের মািেয়মআ ণবা
ওায়টসর মািেয়মআ ওরয়ঢ য়ব ওারড কযয়ঢু বীমা কওাম্পাসন ঝাওা িড ওরয়ব না
IV. বীমাওৃ ঢ ঝাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাঢায়র য়ঙ্গ সবয়র মীমাংা ওয়র
প্রশ্ন 4
স্বািে বীমাে াপাঢায়র কপ্রসিয়ঢ সপসপএন-এর ম্পূডস অওারটি ঠিওভায়ব সঘসহ্নঢ ওরুন।
I.

পাবসও কপ্রফাটস কনোওস

II. কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোওস
III. পাবসও প্রাআয়ভঝ কনঝোওস
IV. কপ্রাভাআটার কপ্রফায়রসন্সো কনঝোওস
প্রশ্ন

5

সনম্নসসঔঢ কওান সববৃসঢটি ঠিও নে ঢা সঘসহ্নঢ ওরুন?
I.

এওচন সনয়োকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীয়ের চনে গ্রুপ পসস ওরায়ঢ পায়রন

II.

এওটি বোে ঢাাঁর কক্রঢায়ের চনে গ্রুপ পসস সনয়ঢ পায়র

III. এওচন কোওানোর ঢাাঁর কক্রঢায়ের চনে গ্রুপ পসস সনয়ঢ পায়রন
IV.

ওমসঘারীয়ের চনে এওচন সনয়োকওঢস ার কনো গ্রুপ পসসটিয়ঢ ওমসঘারীয়ের পসরবারয়ও
ন্তভুস ি ওরার চনে প্রাসরঢ ওরা কযয়ঢ পায়র।

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রয়শ্নর উির
উির

1

ঠিও বাঙাআটি য়া

II।

াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরয়ঘর এওটি পসসয়ঢ, াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে এওআয়ঙ্গ
াপাঢায় ভসঢস ণাওার ময়ের পূবস এবং পরবঢী ঔরঘ ওভার ওয়র।
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উির

2

ঠিও বাঙাআটি য়া I।
স্বািে বীমা করায়কর (ুয়ঔর োর ার) সবেটি ামাে।
উির

3

ঠিও বাঙাআটি য়া

IV।

ওোলয় পসরয়বার িীয়ন, বীমাওৃ ঢ ঝাওা কেন না এবং বীমা কওাম্পাসন রাসর াপাঢায়র
য়ঙ্গ সবয়র মীমাংা ওয়রন।
উির

4

ঠিও বাঙাআটি য়া

II।

সপসপএন-এর ণস য়া কপ্রফাটস কপ্রাভাআটার কনঝোওস বা কনঝোয়ওস র পঙন্নআ প্রোনওারী।
উির

5

ঠিও বাঙাআটি য়া

III।

I, II, এবং IV নম্বর সববৃসঢটি য়া ঠিও।
III নম্বর সববৃসঢটি ভু  ওারড এওচন
কোওানোর ঢাাঁর কক্রঢায়ের চনে গ্রুপ পসস সনয়ঢ পায়রন না।
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অধ্যাে 20
স্বািে বীমা অিাররাআটিং
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
এআ িোয়ের ঈয়েলে য়া স্বািে বীমাে অিাররাআটিং ম্পয়ওস অপনায়ও সবস্তাসরঢ জ্ঞান কেো। কয
কওায়না িরয়নর বীমার কিয়ত্রআ অিাররাআটিং এওটি গুরুত্বপূডস সেও এবং এওঝা বীমা পসস আুে
ওরার কিয়ত্র গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র। এআ িোয়ে, অপসন অিাররাআটিংয়ের মূ নীসঢ,
রঞ্জাম  এর প্রসক্রো ম্পয়ওস এওঝা অন্নাচ পায়বন। এঔায়ন অপনায়ও গ্রুপ স্বািে বীমার
অিাররাআটিং ম্পয়ওস  ঢণে চানায়না য়ব।
ক্ষলিার ফাফ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

অিাররাআটিং ওী?
অিাররাআটিং–কমৌসও িারডা
ফাআ এবং বেবায়রর সনয়েস সলওা
অআঅরসটএঅআ-এর নোনে স্বািে বীমা অআন
অিাররাআটিংয়ের চনে মূনীসঢ  স্তর
অিাররাআটিং প্রসক্রো
গ্রুপ স্বািে বীমা
সবয়েল ফর বীমার অিাররাআটিং
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িাররাআটিং

এআ িোে প ার পর অপসন িম য়বন :
a)
b)
c)
d)
e)

অিাররাআটিং বয়ঢ ওী কবাছাে ঢা বুসছয়ে সেয়ঢ
অিাররাআটিংয়ের কমৌসও িারডা বডসনা ওরয়ঢ
অিাররাআঝাররা কয নীসঢ কময়ন ঘয়  রঞ্জাম সনয়ে ওাচ ওয়র ঢা বোঔো ওরয়ঢ
অিাররাআটিং বেসিকঢ স্বািে বীমা পসসর প্রসক্রো ম্পূডস ওরায়ও বাবা সেয়ঢ
ওীভায়ব গ্রুপ স্বািে পসসর অিাররাআটিং ওরা ে ঢা সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ

এই পক্ষরক্ষস্থক্ষতটা নজর করুন
48 বঙর বেী মনীল এওচন ফ্টোর আসঞ্জসনোর সয়য়ব ওাচ ওয়রন। মনীল সোন্ত সনয়েয়ঙন
সনয়চর চনে এওঝা স্বািে বীমা পসস কনয়বন। সঢসন এওঝা আনুয়রন্স কওাম্পাসনয়ঢ ককয়ন, কঔায়ন
ঢাাঁয়ও এওঝা কপ্রায়পাচা ফমস কেো য়া, যার ময়িে ঢাাঁর লরীয়রর ক ন  স্বািে, মানসও
স্বািে, অয়ক কণয়ও ণাওা ুঔ, ঢাাঁর পসরবায়রর স্বািে ম্পসওস ঢ আসঢা, ভো  অয়রা কবল
সওঙু ম্পয়ওস এওগুচ্ছ প্রয়শ্নর চবাব সেয়ঢ য়ব।
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কপ্রায়পাচা ফমসঝা পাোর পর ঢাাঁয়ও কবল সওঙু নসণ কপল ওরয়ঢ য়ব কযমন ঢাাঁর পসরসঘসঢ 
বেয়র প্রমাডপত্র, ঠিওানার প্রমাড  ঢীয়ঢর কমসটওো করওটস। ঢারপর ঢাাঁরা ঢাাঁয়ও এওঝা
কল্ণ কঘও-অপ  অয়রা সওঙু কমসটওো কঝি ওরায়ঢ বয়ন, এয়ঢ সঢসন ঢাল য়ন।
মনীল সনয়চয়ও এওচন স্বািেবান মানু বয়আ ময়ন ওয়রন এবং ঢাাঁর অে কবল ভায়া। মনীল ঔুব
বাও য়ন কয ঢাাঁর কিয়ত্র বীমা কওাম্পাসন কওন এআ িরয়নর এওঝা েীখস প্রসক্রো সনয়চ্ছ। এমনসও
এআ মস্ত সওঙু র পর বীমা কওাম্পাসন ঢাাঁয়ও বয়া কয কমসটওো পরীিাে ঢাাঁর াআ কওায়য়ির 
াআ ব্লাট কপ্রার িরা পয় য়ঙ, যা পরবঢীওায় ঢাাঁর হৃেরয়কর ্ভকাবনা বাস য়ে সেয়চ্ছ। যসে ঢাাঁরা
ঢাাঁয়ও এওঝা পসসর প্রস্তাব সেয়চ্ছ, সওন্তু ঢার চনে ঘ া সপ্রসমোম সেয়ঢ য়ব, কয েঝা ঢাাঁর এও
বেু যা সেয়চ্ছ ঢার ঢু নাে য়নও কবসল। ঢাআ মনীল আ পসসঝা সনয়ঢ স্বীওার ওরয়ন।
এঔায়ন, আনুয়রন্স কওাম্পাসন ঢায়ের অিাররাআটিং প্রসক্রোর ংল সয়য়ব এআ মস্ত পেয়িপগুস
নুরড ওয়রয়ঙ। কওায়না ছুাঁ সও ওবায়রচ কেোর মে এওচন বীমাওারীর ঠিওভায়ব ছুাঁ সওর
মূোেড ওরা চরুরী এবং এওঝা যুসিঙ্গঢ াভ ওরার ওণা ভাবা েরওার। ছুাঁ সওঝা যসে
ঠিওভায়ব মূোেন ওরা না ে এবং কওায়না কক্লআম ে, ঢায় এওঝা কাওান য়ব। ঢারপর
বীমাওারী মস্ত বীমাওৃ ঢ বেসির কণয়ও সপ্রসমোম ংি ওয়র এবং এআ ণসঝায়ও ঢায়ও এওঝা
ট্রায়ির ময়ঢা ওয়র ামায়ঢ ে।
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A. আন্ডাররাইটং কী ?
1. আন্ডাররাইটং
বীমা কওাম্পাসন কআ মানুয়েরআ বীমা ওরায়ঢ ঘাে, অলা ওরা যাে যাাঁরা বীমা পুয় কয ছুাঁ সও
সনয়ে অয়ঙন ঢার নুপায়ঢ পযসাপ্ত পসরমাড সপ্রসমোম ঢাাঁরা ভরয়বন। ছুাঁ সও বাঙাআয়ের চনে এওচন
প্রস্তাবয়ওর কণয়ও ঢণে ংি  ঢা সবয়িয়ডর এআ প্রসক্রোআ অিারারাআটিং বয় পসরসঘঢ। এআ
প্রসক্রোর মািেয়ম ংকৃীঢ ঢয়ণের সভসত্তয়ঢ ঢারা সোন্ত কনয়ব কয ঢাাঁরা এওচন প্রস্তাবয়ওর বীমা
ওরায়বন সও ওরায়বন না। যসে ঢাাঁরা বীমা ওরায়নার সোন্ত কনন ঢায় এআ িরয়নর ছুাঁ সওর কণয়ও
যুসিঙ্গঢ াভ ওরয়ঢ য় ওঢ সপ্রসমোম ো ঈসঘঢ, লঢস ওী য়ব ঢা ঠিও ওরয়ঢ য়ব।
করাকায়রর িারডার ঈপর সভসত্ত ওয়রআ োাঁস য়ে অয়ঙ স্বািে বীমা। এঔায়ন করাকার বয়ঢ কবাছাে
এওচন বেসির ুি োর ্ভকাবনা  ঢার চনে প্রয়োচনীে সঘসওৎা  াপাঢায় ভসঢস
োর ্ভকাবনা কওমন রয়েয়ঙ। এওঝা ব
পসরয়র করাকার বেয়র দ্বারা প্রভাসবঢ ে
(ািারডঢ ওমবেীয়ের ঢু নাে বসরষ্ঠ নাকসরওয়ের ময়িে এঝা কবসল) এবং নোনে প্রসঢকূ
সবয়ের ওারয়ড এঝা বায় কযমন কবসল চন বা ওম চন, ঢীঢ  বঢস মায়নর সনসেস ি করাক
বা ুিঢার আসঢা, িূমপায়নর ময়ঢা বেসিকঢ ভো, বঢস মান স্বায়িের বিা এবং প্রস্তাবয়ওর
কপলা যসে কঝায়ও সবপজ্জনও বয় সবয়বঘনা ওরা ে। ঈয়ঝাসেয়ও করাকার সনসেস ি সওঙু নুকূ
সবয়ের ওারয়ড ওয়ম যাে কযমন ওম বে, এওঝা ুি াআফিাআ প্রভৃ সঢ।
ংজ্ঞা
আন্ডাররাইটং য়া এওটি যণাযণভায়ব ছুাঁ সও মূোেড এবং কয লঢস াবীর ঈপর োাঁস য়ে বীমা
ওভার মঞ্জুর ওরা য়ব ক বোপায়র সোন্ত কনোর এওটি পেসঢ।
2. আন্ডাররাইটংয়ের চাক্ষদা
অিাররাআটিং য়া এওঝা বীমা কওাম্পাসনর কমরুেণ্ড ওারড য়কাঙায়াভায়ব ছুাঁ সও িড ওরয় ণবা
পযসাপ্ত সপ্রসমোয়মর ওারয়ড বীমাওারী কেঈসো য়ে কযয়ঢ পায়র।নেসেয়ও, সঢসরি ঔুাঁঢঔুাঁয়ঢ বা
ঢওস য় বীমা কওাম্পাসনটি কযঔান কণয়ও ছুাঁ সও এওরওমভায়ব ঙস য়ে কেো যাে এমন এওঝা ব
পু বানায়ঢ বেণস য়ব। ঢাআ ছু সওস  বেবার ময়িে ঠিও ভারামে রাঔাঝাআ গুরত্বপূডস, ঢা ওয়রআ
ংকঞনঝায়ও প্রসঢয়যাসকঢামুঔী  াভোেও ওরা যাে।
ংসিি বীমা কওাম্পাসন েলসন, নীসঢ  ছুাঁ সওর িু িার য়ঙ্গ ঢা সমসয়ে এআ ভারামে রাঔার
প্রসক্রোঝা ম্পন্ন ওয়র অিাররাআঝার। ঢাাঁর ওাচঝা য়া ছুাঁ সওর কিডীসবভাক ওয়র এওঝা ঠিও
মূয়ে ঢা িড ওরার সবয়ে সোন্ত কনো। এআ কঔো রাঔা চরুরী কয ছুাঁ সও িড মায়ন য়া
ভসবেয়ঢ বীমাওারী কক্লআম সনষ্পসত্তর এওঝা প্রসঢশ্রুসঢ।
3. আন্ডাররাইটং – ঝুঁু ক্ষক মূযােণ
অিাররাআটিং য়া ছুাঁ সও বাঙাআয়ের এওঝা প্রসক্রো যা বেসি বা ককাষ্ঠীর তবসলয়িের সভসত্তয়ঢ ঠিও
ে। এঔায়ন ছঈরসওর স্তয়রর সভসত্তয়ঢ অিাররাআঝার সোন্ত কনন ছুাঁ সও িড ওরা য়ব সও য়ব না
এবং সনয় ঢা ওঢ মূয়ে কনো য়ব।য়য কওায়না পসরসিসঢয়ঢআ ছুাঁ সও িড ওরয়ঢ ে ঢঢা 
নোেঙ্গঢ সভসত্তয়ঢ ণসাৎ কওায়না পিপাঢ এওআ িরয়নর প্রয়ঢেওটি ছুাঁ সওয়ও কিডীবে ওরা ঈসঘঢ।
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এআ কিডীসবভাকঝা ে ািারডঢ িোিাটস স্বীওৃ সঢ ঘায়ঝসর মািেয়ম কযঔায়ন প্রয়ঢেওটি ছুাঁ সওর পসরমাড
সনিসাসরঢ য়েয়ঙ এবং কআ নুযােী ওঢ সপ্রসমোম োাঁ ায়ব ঢা বা রয়েয়ঙ।
বে যসে করায়কর ্ভকাবনা পালাপাসল মৃঢুের ্ভকাবনায়ও প্রভাসবঢ ওয়র, ঢয়ব বলেআ ময়ন রাঔয়ঢ
য়ব কয ুিঢা মৃঢুের য়নও অয়ক অয় এবং কঝা মায়ছময়িেআ য়ঢ পায়র। ঢাআ এঝা পুয়রাপুসরআ
যুসিঙ্গঢ কয মৃঢুের ওভায়রয়চর ঢু নাে স্বািে ওভায়রয়চর চনে অিাররাআটিং সনেম  সনয়েস লাবী
য়নও কবসল ওঠিন য়ব।
উদারণ
টাোয়বটি রয়েয়ঙ এমন এওচন বেসির মৃঢুের ঢু নাে হৃেয়রাক বা সওটসনর মো তঢসর োর
্ভকাবনা কবসল ণায়ও, এবং বীমার ওভায়রচ ণাওাওাীন বিায়ঢআ ঢাাঁর বায়র বায়রআ স্বায়িের
মো কেঔা সেয়ঢ পায়র। এওটি চীবন বীমা অিাররাআটিং সনয়েস সলওা এআ বেসিয়ও এওঝা ক ছুাঁ সও
সয়য়ব সবয়বঘনা ওরয়ব। যসে কমসটওো অিাররাআটিংয়ের চনে ঢাাঁয়ও ঈচ্চ ছুাঁ সও সয়য়ব সবয়বঘনা
ওরা য়ব।
স্বািে বীমাে অসণসও বা অে সভসত্তও অিাররাআটিংয়ের ঢু নাে বা সঢ নচর কেো ে কমসটওো
বা স্বািে ম্পসওস ঢ ঢয়ণের ঈপর। যসে অসণসও বা অয়ের সেওঝা বজ্ঞা ওরা যাে না ওারড
কঔায়ন এওঝা বীমায়যাকে স্বাণস ণাওয়ঢআ য়ব এবং কওায়না িরয়নর প্রসঢকূ বাঙাআ েুর ওরয়ঢ এবং
স্বািে বীমা ঘাসয়ে যাো সনসশ্চঢ ওরয়ঢ অসণসও অিারারাআটিং গুরুত্বপূডস।
4. ক্রয ক্ষবেগুক্ষ অুস্থতার ম্ভাবনায়ক প্রভাক্ষবত কয়র
ছুাঁ সওর মূোেয়ডর মে কয সবেগুস করায়কর ্ভকাবনা (ুি য়ে প ার ছুাঁ সও)-কও প্রভাসবঢ
ওয়র কগুস ঢওস ঢার য়ঙ্গ সবয়বঘনা ওরা ঈসঘঢ, কগুস য়া সনম্নরূপ:
a) বে: বে  ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। ঈোরডস্বরূপ, ংক্রমড 
েুখসঝনার ছুাঁ সও কবসল ণাওাে সলশুর কিয়ত্র করাক-্ভকাবনার সপ্রসমোম ঢরুড প্রাপ্তবেস্কয়ের
ঢু নাে কবসল। এওআভায়ব 45বঙয়রর কবসল বেী প্রাপ্তবেস্কয়ের চনে সপ্রসমোম কবসল ে,
ওারড এআ িরয়নর বেসির টাোয়বটিয়র ময়ঢা েীখসিােী ুঔ ণাওা, ঞাৎ হৃেয়রাক বা
নে িরয়নর করায়কর ্ভকাবনা কবসল ণায়ও।
b) ক্ষে: কভস িারয়নর মে মসায়ের করায়কর সঢসরি ছুাঁ সও ণায়ও। ঢয়ব মসায়ের ঢু নাে
পুরুরা হৃেয়রায়ক কবসল অক্রান্ত ন ণবা ঘাওসর ম্পসওস ঢ েুখসঝনার ্ভকাবনা পুরুয়েরআ
কবসল ণায়ও ওারড ঢাাঁরাআ কবসল সবপজ্জনও ওায়চ যুি ণায়ওন।
c) অভযা: ঢামাও, োয়ওা বা কয কওায়না িরয়নর মােও কবয়নর করায়কর ছুাঁ সওর য়ঙ্গ
রাসর ম্পওস ণায়ও।
d) ক্রপলা: কাস ঘাও, ব্লািার বা সবমানঘাও প্রভৃ সঢ সনসেস ি কপলার কিয়ত্র ্ভকাবনা ণায়ও
েুখসঝনার বা সঢ ছুাঁ সওর। এওআভায়ব এক্স-কর কমসলনঘাও, োয়বি সলয়ল্পর িসমও,
ঔসনিসমওয়রর সওঙু সনসেস ি কপলাে স্বািে ম্পসওস ঢস ছুাঁ সও কবসল ণায়ও।
e) পাক্ষরবাক্ষরক ইক্ষতা: এর বৃত্তর প্রাসঙ্গওঢা রয়েয়ঙ ওারড সচনকঢ সবেগুস োিমা,
টাোয়বটি  সনসেস ি সওঙু ওোনায়রর ময়ঢা করায়কর ছুাঁ সও তঢসর ওয়র। এঝা করায়কর
361

্ভকবনাে প্রভাব কফয় এবং ঢাআ ছুাঁ সও িয়ডর মে এআ সবেঝায়ও সবয়বঘনাে রাঔা
ঈসঘঢ।
f) গ়িন: ঢাক াআ, করাকা বা ক পরঢা ক ন সনসেস ি সওঙু ককাষ্ঠীর করায়কর ্ভকাবনার য়ঙ্গ
যুি।
g) অতীয়তর ক্ররাগ বা অয়স্ত্রাপচার: এঝা সনিসারড ওয়র সনয়ঢ য়ব কয অয়কর কওায়না ুঔ
কণয়ও লারীসরও েুবসঢা তঢসরর কওায়না ওারড খয়ঝয়ঙ সওনা ণবা ঢা নঢু ন ওয়র য়ঢ
পায়র সওনা এবং কআ ময়ঢা পসসর লঢস াবী ঠিও ওরা ঈসঘঢ। ঈোরডস্বরূপ, সওটসনর
পাণর অবার তঢসর ে বয় চানা এবং এওআভায়ব এও কঘায়ঔ ঙাসন ণাওয় অয়রও কঘায়ঔ
ঙাসনর ্ভকাবনা বাস য়ে কেে।
h) বতিমায়ন স্বায়স্থযর া  অনযানয ক্ষবে বা অক্ষভয়যাগ: ছুাঁ সও  বীমায়যাকেঢার স্তর
সনিসারড গুরুত্বপূডস এবং ঢা ঈপযুি ঈয়ন্মাঘন  কমসটওো পরীিার মািেয়ম প্রসঢষ্ঠা ওরা
্ভকব।
i) পক্ষরয়বল  বাক্ষ়ি: করায়কর ায়রর ঈপর এগুসর প্রভাব রয়েয়ঙ

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 1
অিাররাআটিং য়া ___________-এর প্রসক্রো।
I. বীমা পয়ডের সবপডন
II. কক্রঢায়ের কণয়ও সপ্রসমোম ংি
III. ছুাঁ সওর সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারড
IV. সবসভন্ন বীমা পডে সবসক্র
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B. আন্ডাররাইটং – ক্রমৌক্ষক ধ্ারণা
1. আন্ডাররাইটংয়ের উয়েলয
অমরা অিাররাআটিংয়ের ঈয়েলে ঔসঢয়ে কেয়ঔ শুরু ওরসঙ। েু’টি ঈয়েলে রয়েয়ঙ
i. সবরুে-বাঙাআ কঞওায়না যা য়া বীমাওারীর সবরুয়ে বাঙাআ
ii. ছুাঁ সওর কিডীসবভাক ওরা  ছুাঁ সওর প্রসঢ ুসবঘার সনসশ্চঢ ওরা
ংজ্ঞা
ঝুঁু ক্ষকর বাছাই পসরভাাটি সেয়ে কবাছায়না ে ছুাঁ সওর স্তয়রর সনসরয়ঔ স্বািেবীমার প্রয়ঢেও প্রস্তাব
মূোেয়ডর প্রসক্রো এবং ঢারপর সোন্ত কনো অয়েৌ বীমা মঞ্জুর ওরা য়ব সও য়ব না, য়
কওান লয়ঢস র সভসত্তয়ঢ য়ব ঢা ঠিও ওরা।
ক্ষবরুদ্ধ-বাছাই (বা প্রক্ষতকূ বাছাই) য়া মানুয়র প্রবনঢা, যাাঁরা অলো ওয়রন বা চায়নন কয
ঢাাঁয়ের কাওান োর ্ভকাবনা ঔুব কবসল, ঢাআ বীমা অিী ন  কআ প্রসক্রোে ফেো ঢু য়ঢ
ঘান।
উদারণ
ওায়ও  ওীভায়ব বীমার প্রস্তাব কেবা য়ব কবোপায়র বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওয়রন ঢয়ব
টাোয়বটি, ঈচ্চ রিঘাপ, ায়ঝসর মো বা ওোনায়রর ময়ঢা গুরুঢর করায়ক অক্রান্ত মানু,
যাাঁরা চায়নন কয লীঘ্রআ ঢাাঁয়ের াপাঢায় ভসঢস য়ঢ য়ব, ঢাাঁয়ের স্বািে বীমা সওনয়ঢ কঘয়ে অি
প্রওাল ওরার ্ভকাবনা ণায়ও, এয়ঢ বীমাওারী কাওান য়ব।
নেভায়ব বয়, বীমাওারী যসে বাঙসবঘার না ওয়র ণায়ওন ঢয়ব কঝা সবরুে-বাঙাআ য়ে যায়ব
এবং এআ প্রসক্রোে ঢাাঁর কাওান য়ব।
2. ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত ুক্ষবচার
অুন অমরা এঔন ছুাঁ সওর প্রসঢ ুসবঘার সবেঝা সবয়বঘনা ওয়র কেসঔ। ‘‘ুসবঘার’’ লব্দটির মায়ন
য়া কয অয়বেনওারীরা এওআ স্তয়রর ছুাঁ সওর মুয়ঔামুসঔ ঢাাঁয়ের বলেআ এওআ সপ্রসমোয়মর কিডীয়ঢ
কফয়ঢ য়ব। ওঢঝা সপ্রসমোম িাযস ওরা য়ব ঢা সনিসারড ওরয়ঢ বীমাওারীয়ও কওায়না িরয়নর
মাপওাঠি রাঔয়ঢ য়ব। এয়ঢ ক পরঢা ছুাঁ সও রয়েয়ঙ এওআ িরয়নর সপ্রসমোম কেয়বন অবার যাাঁয়ের
ছুাঁ সও কবসল ঢাাঁরা কবসল সপ্রসমোম কেয়বন। সবপু পসরমাড মানু যাাঁয়ের ছুাঁ সওঝা ক পরঢা ঢাাঁয়ের
চনে এওঝা মাপওাঠি প্রয়োক ওরা য়ব অবার যাাঁয়ের ছুাঁ সওর ার কবসল ঢাাঁয়ের ছুাঁ সওর ারঝা ঠিও
ওরয়ঢ অয়রা কবসল মে কেো য়ব।
a) ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ুসবঘার অনয়ঢ অিাররাআঝার কয প্রসক্রোে যুি ণায়ওন কঝাআ য়া ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
ণসাৎ বেসিয়ের ওোঝাকসরয়ঢ ভাক ওয়র ঢাাঁয়ের ছুাঁ সওর স্তর নুযােী সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিডীয়ঢ
ঢাাঁয়ের াচায়না য়ব। এআ িরয়নর ছুাঁ সওর ঘারটি কিডী রয়েয়ঙ।
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েযান্ডাডি ঝুঁু ক্ষক

i.

এর ময়িে কআ বেসিরা পয় ন যাাঁয়ের য়পসিঢ করাক-্ভকাবনা (ুি য়ে প ার ্ভকাবনা) য়া
ক প ঢা।
ii.

ক্রপ্রফাডি ঝুঁু ক্ষক

এরা য়ন ঢাাঁরা যাাঁয়ের য়পসিঢ করাক-্ভকাবনা কয় র ঢু নাে ওম এবং ঢাআ এয়ের কণয়ও ওম
সপ্রসমোম িাযস ওরা য়ঢ পায়র।
iii. াবেযান্ডাডি ঝুঁু ক্ষক
এাঁরা য়ন ঢাাঁরা যাাঁয়ের য়পসিঢ করাক-্ভকাবনা কয় র ঢু নাে কবসল, ঢয়ব এঔন বীমায়যাকে বয়
সবয়বঘনা ওরা যাে। বীমার চনে ঢাাঁয়ের িড ওরা য়ঢ পায়র ঢয়ব এর চনে ঘ া (বা
সঢসরি) সপ্রসমোম োযস ওরা য়ব ণবা সনসেস ি সওঙু সবসিসনয়ি অয়রাপ য়ঢ পায়র।
iv.

ক্ষডোইন্ড ঝুঁু ক্ষক

এাঁরা য়ন ঢাাঁরা যাাঁয়ের সবওত্ব  য়পসিঢ বাঢ়সঢ করাক-্ভকাবনা এঢঝাআ কবসল কয এওঝা
াময়ণসের ময়িে ণাওা ঔরয়ঘ এাঁয়ের বীমার অঢাে অনা যাে না। ওঔন ওঔন এওঝা
বেসিকঢ প্রস্তাব ামসেওভায়ব ঔাসরচ ওয়র কেো য়ঢ পায়র যসে ম্প্রসঢ কআ বেসির
য়স্ত্রাপঘায়রর ময়ঢা কওায়না কমসটওো ম্পসওস ঢ খঝনা খয়ঝ ণায়ও।
3. বাছাই প্রক্ষেো
অিাররাআটিং বা বাঙাআ প্রসক্রো েুটি স্তয়র য়ঢ পায়র:
 সফড স্তয়র
 অিাররাআটিং সটপাঝসয়মন্ট কয়ভয়র স্তয়র
Diagram 1: আন্ডাররাইটং বা বাছাই প্রক্ষেো

b) ক্ষফল্ড বা প্রাথক্ষমক স্তর
সফড স্তয়র অিাররাআটিংয়ে প্রাথক্ষমক বা প্রাইমাক্ষর আন্ডাররাইটং বা কযয়ঢ পায়র। এর
ময়িে এওচন এয়চন্ট বা কওাম্পাসন প্রসঢসনসির ংকৃীঢ ঢণে ণায়ও, যার সভসত্তয়ঢ সোন্ত কনো
364

যাে বীমা ওভায়রচ মঞ্জুর ওরয়ঢ এওচন অয়বেনওারী ঈপযুি সওনা। প্রাণসমও অিাররাআঝার
সয়য়ব এয়চন্টআ এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়রন। বীমাওৃ ঢ ওরার চনে ্ভকাবে ক্লায়েন্ট
ম্পয়ওস চানয়ঢ-বুছয়ঢ সঢসনআ বয়ঘয়ে ভায়া চােকাে ণায়ওন।
সওঙু বীমা কওাম্পাসনর এয়চন্টয়ের এওঝা সববৃসঢ বা এওঝা ককাপন সরয়পাঝস সেয়ঢ ে। কঔায়ন
এয়চন্টয়ও প্রস্তাবও ম্পয়ওস সনসেস ি ঢণে, মঢামঢ  ুপাসরল চানায়ঢ ে।
মরা যাজাডি ক্ষরয়পাটি বা তনক্ষতক ক্ষবপদ ক্ষরয়পাটি নায়ম এওআ িরয়নর এওঝা সরয়পাঝস বীমা
কওাম্পাসনর এওচন অসিওাসরয়ওর কণয়ও ঘাো য়ঢ পায়র। এআ সরয়পাঝসগুসয়ঢ ািারডঢ
প্রস্তাসবঢ চীবয়নর কপলা, অে, অসণসও বিা  ামাসচও পসরসঘসঢ ণায়ও।
তনক্ষতক ক্ষবপদ কী ?
বে, সঙ্গ, ভো প্রভৃ সঢর ময়ঢা সবেগুস এওঝা স্বািে ছুাঁ সওর লারীসরও সবপেয়ও ঈয়েঔ
ওয়র, এঙা া অয়রা সওঙু সবে কভীরভায়ব নচর ওরা ঈসঘঢ। এঝাআ য়া ক্লায়েয়ন্টর তনসঢও
সবপে যা বীমা কওাম্পাসনর ওায়ঙ ঔুবআ োমী প্রমাসডঢ য়ঢ পায়র।
ঔারাপ তনসঢও সবপয়ের এওঝা ঘরম ঈোরডঝা য়া এওচন বীমাওৃ ঢ কচয়নবুয়ছআ এওঝা স্বািে
বীমা সনয়ন কয ঔুব ওম ময়ের ময়িেআ ঢাাঁর এওঝা য়স্ত্রাপঘার য়ব ণঘ বীমাওারীর ওায়ঙ
সঢসন কঝা প্রওাল ওরয়ন না। এআভায়ব এঝা য়া শুিুমাত্র এওঝা কক্লআম ংি ওরার চনে
বীমা কনোর এওঝা মসরো কঘিা।
কাওান ম্পয়ওস ঈোীনঢা য়া অয়রওঝা ঈোরড। ওারড বীমার ণাওার ওারয়ড বীমাওৃ ঢ
ঢাাঁর স্বািে ম্পয়ওস ঢওস ময়নাভাব সনয়ঢ পায়রন, ওারড সঢসন চায়নন াপাঢায়র ঔরঘ কঢা
বীমাওারী ামায়ব।
‘তনসঢও সবপে’-এর অয়রওঝা িরন ঈয়েঔ ওরা চরুরী। এঔায়ন বীমাওৃ ঢ েয়ঢা কওায়না
চাসোসঢ, সওন্তু কযয়ঢু ঢাাঁর সবরাঝ য়ের বীমা ওরা রয়েয়ঙ ঢাআ বয়ঘয়ে োমী াপাঢায়
রুয়ম কণয়ও যা েয়ঢা সঢসন বীমাওৃ ঢ না ওরয় ওরয়ঢন না, কঢমন বয়ঘয়ে বেেবহু
সঘসওৎা বেবিাঝাআ সঢসন পঙন্ন ওয়রন।
প্রতারণামূক নজরদাক্ষর  প্রাথক্ষমক আন্ডাররাইটার ক্ষয়য়ব এয়জয়ের ভূক্ষমকা
এওঝা ছুাঁ সও বাঙাআয়ের কিয়ত্র কবসলরভাক সোন্তঝাআ কনো য়ে ণায়ও কপ্রায়পাচা ফয়মস প্রস্তাবও
কয ঢণে চাসনয়েয়ঙন ঢার সভসত্তয়ঢআ। অিাররাআটিংয়ে বয় ণাওা এওচন অিাররাআঝায়রর পয়ি
এঝা চানা ঔুবআ ওঠিন কয এআ ঢণেগুস ঢে নে বা প্রঢারডা ওরয়ঢ আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ভু  ঢণে
কেবা য়েয়ঙ।
এঔায়নআ এয়চন্ট ঈয়েঔয়যাকে ভূ সমওা পান ওয়র। ঢণেগুস ঢে সওনা ঢা সনসশ্চঢ ওরার চনে
সঢসনআ ঠিও চােকাে রয়েয়ঙন, কযয়ঢু প্রস্তাবয়ওর য়ঙ্গ এয়চয়ন্টরআ রাসর  বেসিকঢ
কযাকায়যাক ণায়ও এবং সঢসনআ নচর ওরয়ঢ পায়রন কয সবপয়ণ ঘানার ঈয়েয়লে আচ্ছাওৃ ঢভায়ব
কওায়না ঢণে কঘয়প যাো য়া সওনা বা ভু  চানায়না য়া সওনা।
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c) আন্ডাররাইটং ক্ষডপাটিয়মে স্তর
অিাররাআটিংয়ের সদ্বঢীে স্তরঝা য়া সটপাঝসয়মন্ট বা সফ স্তর। এঔায়ন সবয়লজ্ঞ  এমন
বেসিরা ণায়ওন যাাঁরা এআ ওায়চ েি এবং যাাঁরা কওয়র মস্ত প্রাসঙ্গও ঢণে সবয়বঘনা ওয়র
সোন্ত কনয়বন বীমার চনে প্রস্তাব িড ওরা য়ব সও য়ব না এবং য় কওান লয়ঢস য়ব।
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C. ফাই এবং বযবায়রর ক্ষনয়দি ক্ষলকা
এটি বলেআ ময়ন রাঔয়ঢ য়ব কয প্রয়ঢেও বীমাওারীয়ও ঢায়ের পয়ডের মাওস টিংয়ের অয়ক কটিয়ও
তঢসর ওরয়ঢ য়ব এবং এটি অিাররাআটিং েপ্তয়রর নেঢম এওটি ওাচ। এর চনে
অআঅরসটএঅআ সনয়েস সলওা ঘাু ওয়রয়ঙ যা সনয়ঘ ারংয়িয়প কেো য়া :
প্রসঢটি কওাম্পাসন ঢায়ের য়িের কক্রঢায়ের প্রয়োচনীেঢা, ঘাসো এবং ক্রেিমঢা,
অিাররাআটিংয়ের সবয়বঘনা, বীমার মূে, বাচায়র প্রসঢয়যাসকঢার বিা আঢোসেয়ও নচয়র করয়ঔ
ঢায়ের পডেগুসর নওলা ওয়র। কআ ওারয়ডআ অমরা কেসঔ কয সবসভন্ন কিডীর কক্রঢায়ের চনে বহু
ংঔেও পঙন্ন বাঙাআ ওরার ুয়যাক ণায়ও যসে ভারঢীে বাচায়রর সভসত্ত স্তয়র, এঔয়না াপাঢায়
ভসঢস ণাওার ময়ের ঔরয়ঘর সনরাপত্তার প্রসঢসবিানমূও পডেগুসরআ অসিপঢে কবসল।
প্রয়ঢেও নঢু ন পয়ডের প্রবঢস ন ওরার অয়ক অআঅরসটএ-এর নুয়মােয়নর প্রয়োচন। পডেটিয়ও সনয়ঘ
কযমন ঈয়েঔ ওরা য়েয়ঙ কআময়ঢা ‘ফাআ এবং বেবার’ িারার িীয়ন সনেন্ত্রয়ওর ওায়ঙ ফাআ
ওরা প্রয়োচন। এওবার প্রবসঢস ঢ য়ে ককয়, কআ পডেটি প্রঢোায়রর চনে সনয়েস সলওা নুরড ওরা
প্রয়োচন। ঙাত্রয়ের পরামলস কেো য়চ্ছ কয ফাআ এবং বেবায়রর সনয়েস সলওা ংক্রান্ত মস্ত িারা,
ফমস, অে আঢোসের য়ঙ্গ সনয়চয়ের পসরসঘঢ ওয়র কনোর চনে।
আইআরক্ষডএ ক্ষনয়দি ক্ষলকা অনুযােী স্বাস্থয বীমা পয়ণযর জনয ফাই এবং বযবার প্রক্ষেো :
a) কওায়না বীমাওারী কওায়না িরয়ডর োিে বীমা পডেয়ও বাচার প্রঘন ওরয়ঢ পারয়ব না
যয়ঢািড না কটি ফাআ এবং বেবার প্রসক্রো নুযােী কওায়না ওঢৃস পয়ির ওাঙ কণয়ও
অকাম নুয়মােন পায়চ্ছ।
b) নুয়মাসেঢ কওায়না স্বািে পয়ডের কিয়ত্র যসে পরবঢীয়ঢ কওায়না ংস্কার বা পসরমচসন ওরয়ঢ
ে ঢয়ব ঢারচনে ময়ে ময়ে কয সনয়েস সলওা চাসর ওরা ে কআ নুযােী ওঢৃস পয়ির
অকাম নুমসঢর প্রয়োচন অয়ঙ।
1. ওঢৃস পয়ির দ্বারা নুয়মাসেঢ কওায়না নীসঢর যসে কওায়না ংস্কার বা পসরমাচসন ওরা ে
ঢয়ব এমন ংস্কার বা পসরমাচসন ওাযসওরী ওরার সেয়নর কণয়ও ন্তঢ সঢন মা অয়ক
প্রয়ঢেও পসস িারওয়ও ক সবয়ে কনাটি সেয়ে চানায়ঢ য়ব। এআ ংস্কার এবং
পসরমাচসয়নর ওারডটি কনাটিয় বলেআ চানায়ঢ য়ব, সবয়লঢ সপ্রসমোম যসে বা ায়না
ে এবং কটি ওয়ঢা ময়ের চনে বা ায়না য়চ্ছ ঢার ওারড চানায়ঢ য়ব।
2. প্রস্তাব পয়ত্র বলেআ সপ্রসমোম  পসসর লয়ঢস র ংস্কার এবং পসরমাচসয়নর ্ভকাবনার
সবেটি ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব।
c) ফাআ এবং বেবায়রর অয়বেয়নর ফমসটির মান সনিসারড ওয়র সেয়েয়ঙ অআঅরসটএ এবং
কটি টাঝায়ব সলঝ এবং কক্রঢা ংক্রান্ত ঢয়ণের সলঝ  বহু ংয়যাচনীর য়ঙ্গ পাঞায়ঢ
য়ব।
প্রয়ঢেও বীমাওৃ ঢয়ও ওািমার আনফয়মসলন সলঝ  প্রস্তাব পত্র এবং ওভায়রর অঢাে ণাওা
পসসর সবস্তাসরয়ঢর য়ঙ্গ সেয়ঢ য়ব, কযগুস বাে কেো য়চ্ছ, কক্লআমটি প্রোনয়যাকে োর
অয়ক যসে কওায়না য়পিার পবস ণায়ও, কয ণস প্রোন ওরা য়ব কটি িসঢপুরয়ডর সভসত্তয়ঢ
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বা সনসেস ি পসরমায়ডর সভসত্তয়ঢ য়ব, পুননসবীওরয়ডর লঢস এবং ুসবিা, কওা-কপ ণবা বাে
কেোর কযাকে এবং ঔাসরয়চর লঢস আঢোসে।
ওঢৃস পয়ির অকাম নুমসঢর চনে ফাআ এবং বেবায়রর অয়বেনটিয়ও বলেআ সনযুি বীমা
কডনাওারী এবং বীমা কওাম্পাসনর সআ-র দ্বারা লংসেঢ য়ঢ য়ব এবং কগুসয়ও এমন
অওায়র এবং এমন নসণপত্র  য়ঢ য়ব যা ময়ে ময়ে ওঢৃস পি চাসনয়ে কেয়বন।
d) স্বািে বীমা পয়ডের প্রঢোার
1. এওটি স্বািে বীমা পডে প্রঢোার ওরয়ঢ য়, বীমাওারীয়ও প্রঢোার ওরার ওারড
চানায়ঢ য়ব এবং বঢস মান পসস িারওয়ের সঘসওৎার ম্পূডস সবস্তাসরঢ চাসনয়ে
ওঢৃস পয়ির অকাম নুমসঢ সনয়ঢ য়ব।
2. পসসর নসণপত্রটিয়ঢ স্পি ওয়র ভসবেয়ঢ পডেটি প্রঢোায়রর ্ভকাবনার আসঙ্গঢ সেয়ঢ য়ব
এবং পসসটি প্রঢোহৃঢ য় পসস িারয়ওর ওায়ঙ ওী ওী সবওল্প সঢসন কপয়ঢ পায়রন
ঢার আসঙ্গঢ সেয়ঢ য়ব।
3. বীমাওারীর বকসঢয়ঢ যসে বঢস মান কক্রঢা া া না কেন, ঢায় পসসটি
পুননসবীওরয়ডর সেন পসসটি প্রঢোার ওয়র সনয়ঢ য়ব এবং বীমাওারীর ওায়ঙ কয
পসস ঈপব্ধ অয়ঙ বীমাওৃ ঢয়ও কআ নঢু ন পসসটিআ সনয়ঢ য়ব, যা বনয়যাকেঢার
লয়ঢস র সবোিীন।
4. ্ভকাবে কক্রঢার ওায়ঙ প্রঢোহৃঢ পডেটিয়ও প্রস্তাব সয়য়ব কেো যায়ব না।
e) কয কওায়না পডে বাচায়র প্রঘসঢ োর পর বঙয়র ন্তঢ এওবার ঢার মস্ত ঈপাোনগুস
সনযুি বীমা কডনাওারীর পযসায়াঘনা ওরয়ঢ য়ব। যসে কেঔা যাে কয পডেটি অসণসওভায়ব
াভচনও য়চ্ছ না, ণবা কওায়না সনসেস ি এওটি ঈপাোয়নর ভাব য়চ্ছ, ঢায় সনযুি
বীমা কডনাওারী পডেটি যণাযণভায়ব পযসায়াঘনা ওয়র কেঔয়ঢ পায়রন এবং ফাআ এবং
বেবার প্রসক্রোর িীয়ন পযসায়াঘনার চনে অয়বেন ওরয়ঢ পায়রন।
f) এওটি পডেয়ও ফাআ এবং বেবায়রর নুমসঢ কেোর পাাঁঘ বঙর পর, সনযুি বীমা
কডনাওারী পডেটির ওাচ পযসায়াঘনা ওয়র কেঔয়বন। সঢসন ঈপকস, বাসঢ য়ে যাো,
ুয়ের ার, মূেবৃসে, ঔরঘ এবং নোনে প্রাসঙ্গও ঈপাোন যা এমন পডেটির নওলা
ওরার মে বাস্তয়ব কয িারডা ওরা য়েসঙ ঢার ঢু নার পসরয়প্রসিয়ঢ সবেটি কেঔয়বন
এবং অয়ক কয িারডা ওরা য়েসঙ ঢার ঈপযুি যুসিগুস ণবা পসরবঢস নগুসর চনে
নঢু ন ওয়র নুমসঢ ঘাআয়বন।
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D. আইআরক্ষডএআই-এর অনযানয স্বাস্থয বীমা আইন
ফাআ এবং বেবায়রর সনয়েস সলওার সঢসরি সয়য়ব, স্বািে বীমা অআয়নর সনম্নসসঔঢগুস প্রয়োচন:
a) ব বীমা কওাম্পাসনয়ওআ এওটি স্বািে বীমা অিাররাআটিং পসসর সববঢস ন খঝায়ঢ য়ব যা
কবাটস ব কওাম্পাসনর মািেয়ম নুয়মাসেঢ য়ব। পসসটিয়ও নোনে সবয়ের ময়িেআ প্রস্তাব
ফমসটির ুপাসরল ওরয়ঢ য়ব যার ময়িেআ ্ভকাবে স্বািে পসসটি কওনার চনে অয়বেন
ওরয়ঢ পায়রন। এমন ফয়মস কওাম্পাসনর জ্ঞাঢ পসস নুযােী এওটি প্রস্তাবয়ও অিাররাআঝ
ওরার চনে যাবঢীে ঢণে বলেআ ণাওয়ঢ য়ব।
b) অিারারআটিংয়ের নীসঢটিয়ও ওঢৃস পয়ির য়ঙ্গ ফাআ ওরয়ঢ য়ব। প্রয়োচনীেঢা নুভব
ওরয় পসসটিয়ও পসরবঢস ন ওরার সিওার কওাম্পাসন করয়ঔ কেয়ব, সওন্তু ব ও’টি
পসরবঢস নয়ও বলেআ ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ ফাআ ওরয়ঢ য়ব।
c) স্বািে বীমার চনে কওায়না প্রস্তাব কবাটস নুয়মাসেঢ অিাররাআটিং পসসর ঈপর ম্পূডস
সভসত্ত ওয়রআ িড বা ঔাসরচ ওরা ে। এওটি প্রস্তাব যসে ঔাসরচ য়ে যাে ঢয়ব কটি
্ভকাবেয়ও সঘঠি সেয়েআ সসঔঢভায়ব চাসনয়ে সেয়ঢ য়ব, যায়ঢ ঔাসরচ ওরার ওারডটি করওটস
য়ে ণায়ও।
d) সপ্রসমোয়মর ঈপর যসে কওায়না অিাররাআটিং সঢসরি ঘাচস িাযস ওরা ে ঢয়ব ক সবয়ে
বলেআ বীমাওৃ ঢয়ও চানায়না য়ব এবং এওটি পসসটি ঘাু ওরার অয়ক এআ সঢসরি
ম্পয়ওস পসস িারয়ওর ওাঙ কণয়ও ুসনসেস ি নুমসঢ বলেআ কনো য়ব।
e) যসে পসসটির কওায়না পরবঢী পযসায়ে ণবা কটি পুননসবীওরড ওরার মে, কওায়না বীমা
কওাম্পাসনর অয়রা কওায়না ঢয়ণের প্রয়োচন ে, কযমন কপলার পসরবঢস ন, ঢায়
বীমাওৃ ঢয়ও সনিসাসরঢ মায়নর ফমস পুরড ওরার চনে সনয়েস ল কেয়ব এবং এমন ফমসগুসয়ও
পসসর নসণপয়ত্রর ংলআ ওরয়ব, স্পি ওয়র কঔায়ন চানায়ঢ য়ব কয কওান খঝনার
পসরয়প্রসিয়ঢ এমন ঢণে চমা কেোর প্রয়োচনীেঢা রয়েয়ঙ এবং এমন খঝনার কিয়ত্র কয
লঢস গুস প্রয়যাচে।
f) এওআ বীমাওারীর য়ঙ্গ মে ণাওয়ঢ প্রয়বল ওরা, পুননসবীওরড ঘাসয়ে যাো, কক্লআয়মর
পঙন্নআ সভজ্ঞঢা আঢোসেয়ঢ পসসিারওয়ের পুরস্কৃ ঢ ওরার চনে বীমাওারীরা কওায়না
ঈপাে ণবা ঈৎাোেও সওঙু ঈদ্ভাবন ওয়র কনয়ব এবং ফাআ  বেবায়রর সনয়েস সলওা
নুযােী প্রস্তাবপয়ত্র এবং পসসর নসণপয়ত্র এমন ঈপাে ণবা ঈৎাোেয়ওর ম্পয়ওস
কঔাাঔুসআ চানায়ঢ য়ব।
স্বাস্থয পক্ষক্ষর পক্ষরবতিন ংোন্ত ক্ষনয়দি ক্ষলকা
অআঅরসটএঅআ চীবন এবং স্বািে বীমা পসসর পসরবঢস ন ংক্রান্ত সনয়েস সলওা ঔুব স্পিভায়ব কবর
ওয়র এয়নয়ঙ। কগুস পর পর ঈয়েঔ ওরা য়েয়ঙ সনম্নসসঔঢভায়ব :
1. সনম্নসসঔঢ খঝনাগুসর কিয়ত্র বনয়যাকেঢা নুয়মাসেঢ য়ব :
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a. পাসরবাসরও কফ্ল্াঝার পসস  ািারড বীমা কওাম্পাসনর ঘাু ওরা ব ওটি বেসিকঢ
স্বািে বীমা পসসগুস
b. এওটি ািারড বীমা কওাম্পাসনর কওায়না ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর িীয়ন পসরবায়রর
েেয়ের ওভার ণাওা , কওায়না বেসি েয়ের সিওার অয়ঙ এওআ বীমাওারীর িীয়ন
এমন ককাষ্ঠী পসস কণয়ও বেসিকঢ স্বািে পসসয়ঢ ণবা এওটি পাসরবাসরও কফ্ল্াঝার
পসসয়ঢ পসরবসঢস ঢ য়ে যাোর।
2. শুিু পুননসবীওরয়ডর মে পসস িারও পসরবঢস য়নর চনে সনবসাঘন ওরয়ঢ পায়রন এবং পসসটি
ঘার মেপয়বসর ময়িে না।
3. এওচন পসসিারও ঢাাঁর পসসটি পর এওটি বীমা কওাম্পাসনয়ঢ পসরবঢস ন ওয়র সনয়ে কযয়ঢ
ঘাআয় ঢাাঁয়ও, পসরবায়রর ব েে ককাঝা পসসটি বন ওরার চনে, এমন বীমা
কওাম্পাসনয়ঢ অয়বেন ওরয়ঢ য়ব, যসে ঢাআ ে ঢয়ব, কআ অয়বেন ওরয়ঢ য়ব বঢস মান
পসসটির সপ্রসমোম পুননসবীওরড ওরার সেয়নর ন্তঢ ৪৫সেন অয়ক।
4. অআঅরসটএ-প্রস্তাসবঢ ফয়মস পুননসবীওরয়ডর সেয়নর ন্তঢ ৪৫সেন অয়ক যসে পসসিারও অয়বেন
ওরয়ঢ বেণস ন ঢায় নঢু ন বীমাওারী পসরবঢস য়নর প্রস্তাব েয়ঢা সেয়ঢ পায়রন ণবা েয়ঢা
না সেয়ঢ পায়রন।
5. এমন ঢণে পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন অয়বেনওারীয়ও চানায়ব, প্রস্তায়বর ফমস এবং সবসভন্ন
স্বািে বীমা পডে কযগুসর প্রস্তাব কেো কযয়ঢ পায়র কআ প্রাসঙ্গও পডে ংক্রান্ত ঢণে
অআঅরসটএঅআ সনয়েস সলওার য়ঙ্গ ণাওা ংয়যাচনী ‘১’-এর য়ঙ্গ কপায়ঝসসবসটি ফমসটি কেো
অয়ঙ।
6. পসস িারও প্রস্তাব ফমসটির পালাপাসল কপায়ঝসসবসটি ফমসটি পুরড ওরয়বন এবং কআ এওআ
ফমসগুস বীমা কওাম্পাসনর ওায়ঙ চমা কেয়বন।
7. কপায়ঝসসবসটি ফমসটি পাোর পর, বীমা কওাম্পাসন ম্পসওস ঢ পসসিারয়ওর সবস্তাসরঢ
সঘসওৎাকঢ আসঢা এবং কক্লআয়মর আসঢা ংক্রান্ত প্রয়োচনীে ঢণে চানার চনে বঢস মান বীমা
কওাম্পাসনর য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওরয়ব।
8. কপায়ঝসসবসটি সনয়ে এআ নুয়রাি পাোর পর বীমা কওাম্পাসনটি এআ নুয়রাি পাোর ৭টি
ওমসসেবয়র ময়িে অআঅরসটএ-এর য়েব কপাঝসায় বীমা পসস বয়নর কয প্রস্তাসবঢ কটঝা
ফরমোঝ রয়েয়ঙ কঔায়ন প্রয়োচনীে ঢণে চাসনয়ে কেয়ব।
9. সনিসাসরঢ মে ীমার ময়িে যসে বঢস মান বীমাওারী প্রয়োচনীে ঢণে কটঝা ফরমোয়ঝ নঢু ন বীমা
কওাম্পাসনয়ও সেয়ঢ বেণস ে, ঢয়ব কটিয়ও অআঅরসটএ প্রঘসঢ সনয়েস সলওায়ও ঙ্ঘড ওরা সয়য়ব
কেঔয়ঢ য়ব এবং কআ বীমাওারী বীমা অআন ১৯৩৮-এর িীয়ন লাসস্তমূও িারার সবোিীন
য়ব।
10. বঢস মান বীমা কওাম্পাসনর ওাঙ কণয়ও ঢণে পাোর পর, নঢু ন বীমা কওাম্পাসন প্রস্তাবটি
অিাররাআঝ ওরয়ঢ পায়র এবং অআঅরসটএ অআন(পসসিারয়ওর স্বায়ণসর ুরিা), ২০০২-এর
অআন ৪(৬) নুযােী পসসিারওয়ও ঢায়ের সোন্ত চাসনয়ে সেয়ঢ পায়র।
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11. ঈপয়র ঈসেসঔঢ মে ীমার ময়িে ঢণে পাোর পর যসে, বীমা কওাম্পাসন ওঢৃস পয়ির
ওায়ঙ ফাআ ওরা ঢায়ের অিাররাআটিং পসস নুযােী ১৫সেয়নর মেীমার ময়িে পসস
িারয়ওর নুয়রাি ম্পয়ওস ঢাাঁয়ও সওঙু না চানাে, ঢায় বীমা কওাম্পাসনর অর সিওার
ণাওয়ব না এআ প্রস্তাবটি বাসঢ ওরার এবং ঢায়ও প্রস্তাবটি িড ওরয়ঢআ য়ব।
12. যঔন পুননসবীওরয়ড মে যসে নঢু ন বীমাওারীর ওাঙ কণয়ও কপায়ঝসসবসটি িড ওরা ংক্রান্ত
সোন্তটি য়পিার পযসায়ে কণয়ও ণায়ও
a. যসে পসসিারও নুয়রাি ওয়রন, ঢায়, এআ ল্প ময়ের চনে এওটি কপ্রা-করঝ সপ্রসমোম
িয়ডর মািেয়ম ঘসঢ পসসটিয়ও বসিসঢ ওরার নুমসঢ সেয়ঢ য়ব যা বলেআ ন্তঢ
এওমায়র চনে য়ঢ য়ব এবং
b. নঢু ন বীমাওারীর ওায়ঙ কণয়ও সনসশ্চঢ পসস পাোর মে পযসন্ত এবং বীমাওৃ য়ঢর ওাঙ
কণয়ও সনসেস ি সসঔঢ নুয়রাি না পাো পযসন্ত বঢস মান পসসটি বাসঢ ওরা যায়ব না
c. এমন মস্ত খঝনার কিয়ত্র, নঢু ন বীমাওারী, কযঔায়নআ প্রসঙ্গও, কঔায়ন ছুাঁ সও শুরু োর
সেনটিয়ও স্বল্প মেীমা কল য়ে যাোর সেনটির য়ঙ্গ যায়ঢ সময় যাে কটিয়ও স্বীওৃ ঢ
ওরয়ব
d. যসে কওায়না ওারয়ডর চনে বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর বঢস মান বীমাওারীর য়ঙ্গআ পসসটি ঘাসয়ে
যাোর আচ্ছা প্রওাল ওয়রন, ঢায় কওায়না নঢু ন লঢস প্রয়োক না ওয়র বলেআ সনেসমঢ
সপ্রসমোম িাযস ওরার মািেয়মআ ঢাাঁয়ও পসসটি ঘাসয়ে যাোর নুমসঢ সেয়ঢ য়ব।
13. ঈপয়র কযমন ঈয়েঔ ওরা য়েয়ঙ পসস িারও যসে কআ ময়ঢা স্বল্প ময়ের চনে বসিসঢ
মেীমায়ও কবয়ঙ কনন এবং কঔায়ন যসে কওায়না কক্লআয়মর সবে ণায়ও কয়িয়ত্র, যসে বঢস মান
বীমাওারী কক্লআমটি িড ওয়র কনন ঢয়ব পসস বঙয়রর বাসও ময়ের চনে বাসও ণাওা
সপ্রসমোমটি বঢস মান বীমাওারী িাযস ওরয়ঢ পায়রন।
14. কয পসসটি বন ওরা য়চ্ছ কটিয়ও িড ওরার চনে, বীমাওারী কওায়না সঢসরি কবাছা
ণবা মাশু শুিুমাত্র বন ওরার য়িের চনে িাযস ওরয়ঢ পারয়ব না।
15. এওটি বন ওয়র অনা পসস িড ওরার চনে কওায়না মিেিঢাওারীয়ও কওায়না ওসমলন
প্রোন ওরয়ঢ য়ব না।
16. কয কওায়না স্বািে বীমা পসসর চনে, বঢস মান পসসর িীয়ন পূয়বস ঈপসিঢ করায়কর
পসরয়প্রসিয়ঢ য়পিার মেপবস আসঢময়িেআ সঢক্রান্ত য়ে ককয় এবং মে সনিসাসরঢ ঙা গুসয়ও
সবয়বঘনাে সনয়ঢ য়ব এবং নঢু ন ওয়র বন ওরা পসসর িীয়ন ঠিও কআ পসরমাডআ ওসময়ে
অনয়ঢ য়ব।
টীওা 1: সনসেস ি িরয়ডর করাক ণবা সঘসওৎার চনে নঢু ন পসসয়ঢ যসে অয়কর পসসয়ঢ
কআ এওআরওম করাক এবং সঘসওৎার কিয়ত্র য়পিার মেপয়বসর চনে যসে কবসল মে
ণায়ও কয়িয়ত্র, ঢায় য়পিার সঢসরি মেপবসটিয়ও বনয়যাকে (কপায়ঝসসবসটি) ফমস
কযটি বনওারী পসসিারওয়ও চমা সেয়ঢ য়ব কটি নঢু ন অা পসসিারয়ওর ওায়ঙ স্পি
ওয়র বোঔো ওয়র সেয়ঢ য়ব।
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টীওা 2: ককাষ্ঠী স্বািে বীমা পসসর কিয়ত্র, অয়কর পসসটিয়ঢ কওায়না পূয়বস ঈপসিঢ করাক
বাে কেো/মে সনিসাসরঢ বাে কেোর সবে ণাকুও অর নাআ বা ণাকুও, ব
সনসবসয়লয়, াকাঢার বীমার ওভার ঘাসয়ে যাোর বঙয়রর ংঔোর সভসত্তয়ঢ বেসিকঢ
েেয়ের ঈপয়র ঈসেসঔঢ ওৃ সঢত্ব সেয়ঢআ য়ব।
17. অয়কর পসসটির িীয়ন বীমাওৃ ঢ রাসল এবং বসিসঢ বীমাওৃ ঢ রাসলর ঈপর বনয়যাকেঢা
বলেআ প্রয়যাচে য়ব, বীমাওৃ ঢ যসে নুয়রাি ওয়রন, ঢায় কটি অয়কর পসসর িীয়ন
অয়কর বীমাওারী(কের)ওাঙ কণয়ও পাো ক্রম সঞ্চঢ কবানা পযসন্ত সবস্তৃ ঢ ওরয়ঢ য়ব।
ঈোরড সয়য়ব বা যাে, যসে এওচন বেসির বীমাওারী এ-এর ওায়ঙ ২ি ঝাওার এঅআ
ণায়ও এবং ক্রম সঞ্চঢ কবানা ণায়ও ৫০,০০০ঝাওা; যঔন সঢসন বীমাওারী সব-এর ওায়ঙ ঘয়
যায়চ্ছন এবং কটি কৃীঢ য়েয়ঙ, ঢায় বীমাওারী সব-কও কআ বেসিয়ও ২.৫০ি ঝাওার
এঅআ-এর প্রস্তাব সেয়ঢআ য়ব এবং ঢারচনে সঢসন কআ ২.৫০ি ঝাওার ঈপয়র প্রয়যাচে
সপ্রসমোম িাযস ওরয়বন। যসে বীমাওারী সব-এর ওায়ঙ ২.৫০ি ঝাওার কওায়না পডে না কণয়ও,
ঢায় বীমাওারী বয়ঘয়ে ওায়ঙর ঈচ্চঢর কযমন িরুড ৩ি ঝাওার বীমার প্রস্তাব কেয়বন এবং
ঢারচনে সঢসন কআ ৩ি ঝাওার এঅআ-এর ঈপর প্রয়যাচে সপ্রসমোমআ িাযস ওরয়বন। যসে,
বনয়যাকেঢা ঈপব্ধ য়ব শুিু ২.৫০ি ঝাওার ঈপরআ।
18. পসস ঘু সিয়ঢ বীমাওারী স্পি ওয়র পসস িারয়ওর ময়নায়যাক অওসড ওরয়বন এবং প্রঘার
পুসস্তওা, সবক্রয়ের পুসস্তওা ণবা নে কয কওায়না িরয়ডর নসণপয়ত্রর ময়ঢা প্রঘারমূও ঈপাোন,
যা সওঙু আ কাও না কওন, কটি:
a. ব স্বািে বীমা পসসআ য়া বনয়যাকে (কপায়ঝসয়ব)
b. পসস িারয়ওর ঈসঘঢ, বনয়যাকেঢার ুসবিা কনোর চনে, পর বীমাওারীর
প্রস্তাবটি িয়ড কেসর য়ে যাোর ওারয়ড পসস ওভায়রয়চ যায়ঢ কওায়না ফাাঁও না অয়
ঢারচনে পুননসবীওরয়ডর বহু সেন অয়কআ পর বীমাওারীর ওায়ঙ অয়বেন ওরার
ঈয়েোক কনো।
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E. আন্ডাররাইটংয়েরজনযমূনীক্ষতরঞ্জাম
1. আন্ডাররাইটংয়ের য়ে প্রাক্ষেক মূ নীক্ষতগুক্ষ
চীবন বীমা বা ািারড বীমা, কয কওায়না িরয়নর বীমার কিয়ত্রআ সনসেস ি সওঙু তবি নীসঢ ণায়ও,
ছুাঁ সও িয়ডর মে যা ওায়চ ায়ক। স্বািে বীমাগুস এওআভায়ব এআ নীসঢগুস দ্বারা পসরঘাসঢ ে
এবং কওায়না সঙ্ঘঢ য় বীমাওারী োে এ ায়নার সোন্ত সনয়ঢআ পায়রন। এআ মূ নীসঢগুস য়া:
1. পরম ক্ষবশ্বা (উয়বক্ষরমা ফাইড) এবং বীমায়যাগয স্বাথি
2. আন্ডাররাইটংয়ের জনয রঞ্জাম
এগুস য়া অিাররাআঝায়রর চনে ঢয়ণের ঈৎ এবং সভসত্ত যার ঈপর োাঁস য়ে ছুাঁ সওর কিনীসবভাক
ওরা ে এবং পসরয়লয় সপ্রসমোম ঠিও ওরা ে। সনম্নসসঔঢগুসআ য়া অিাররাআটিংয়ের মূ
রঞ্জাম:
a) ক্রপ্রায়পাজা ফমি
এআ নসণঝাআ য়া ঘু সির সভসত্ত কযঔায়ন চয় া ওরা ণায়ও প্রস্তাবয়ওর স্বািে  বেসিকঢ সববরড
ম্পয়ওস মস্ত গুরুত্বপূডস ঢণে (ণসাৎ বে, কপলা, ক ন, ভো, স্বায়িের বিা, অে,
সপ্রসমোম কপয়ময়ন্টর সববরড প্রভৃ সঢ)। পডে নুায়র  কওাম্পাসনর ঘাসো  নীসঢ নুযােী এর
ময়িে সওঙু র প্রশ্ন কণয়ও এওবায়র সবস্তাসরঢ প্রশ্নাবী ণায়ও, যায়ঢ চানায়না ঢণেগুস লম্পয়ওস
সনসশ্চঢ বা যাে এবং কআ ময়ঢা ওভায়রচ কেো ে। বীমাওৃ ঢ সবো ভঙ্গ ওরয় বা
কওায়না ঢণে ককাপন ওরয় পসস বাসঢ য়ে কযয়ঢ পায়র।
b) বেয়র প্রমাণপত্র
বীমাওৃ য়ঢর বেয়র সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোম সনিসাসরঢ ে। ঢাআ এঝা পসরাযস কয নসণভু সির মে
কেঔায়না বে ঈপযুি প্রমাডপত্র কেসঔয়ে যাঘাআ ওরায়ঢ য়ব।
উদারণ
ভারয়ঢ এমন য়নও নসণ রয়েয়ঙ কযগুসয়ও বেয়র প্রমাডপত্র সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা যাে ঢয়ব
কগুসর বগুসআ অবার অআনঢ িডয়যাকে নে। কবসলরভাক তবি নসণআ েুটি বৃৎ ওোঝায়কাসরয়ঢ
ভাক ওরা যাে। কগুস য়া :
a) বেয়র িোিাটস প্রমাডপত্র: এগুসর ময়িে ওয়েওটি য়া স্কু  াটিসসফয়ওঝ, পায়পাঝস,
কটাসমাআ াটিসসফয়ওঝ, পোন ওাটস প্রভৃ সঢ।
b) বেয়র নন-িোিাটস প্রমাডপত্র: এগুসর ময়িে সওঙু য়া করলন ওাটস, কভাঝার অআসট,
িয়চর কখাডা, িাম পঞ্চায়েয়ঢর লংাপত্র প্রভৃ সঢ।
c) আক্ষথি ক নক্ষথ
কবসনসফঝ পয়ডের চনে  তনসঢও সবপে ওমায়ঢ প্রস্তাবয়ওর অসণসও বিাঝা চানা সবয়লভায়ব
প্রাসঙ্গও। ািারডঢ যসে অসণসও নসণ ঘাো ে কওবমাত্র
a) বেসিকঢ েুখসঝনা ওভায়রর কিয়ত্র ণবা
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b) াআ াম োুয়োটস ওভায়রয়চর কিয়ত্র ণবা
c) যঔন কয ওভায়রচ ঘাো য়েয়ঙ ঢার য়ঙ্গ বসডসঢ অে  কপলা কময় না।
d) ক্রমক্ষডকযা ক্ষরয়পাটি
কমসটওো সরয়পায়ঝসর ঘাো েবীমাওারীর সনেয়মর সভসত্তয়ঢ এবং ািারডঢ এঝা বীমাওৃ য়ঢর
বে এবং ওঔন ওঔন পঙন্ন ওরা ওভায়রর পসরমায়ডর ঈপর সনভস র ওয়র। কপ্রায়পাচা
ফয়মসর সওঙু প্রয়শ্নর চবাব কেোর কিয়ত্র এমন সওঙু ঢণে ণায়ও কযঔায়ন কমসটওো সরয়পায়ঝসর
েরওার ে।
e) ক্ষবেেকমীর ক্ষরয়পাটি
সবক্রেওমীয়ের কওাম্পাসনর ঢৃ ডমূ স্তয়রর অিাররাআঝার সয়য়ব কেঔা কযয়ঢ পায়র এবং ঢাাঁয়ের
সরয়পায়ঝস ঢাাঁয়ের কেো ঢণে এওঝা গুরুত্বপূডস সবয়বঘনার সবে য়ঢ পায়র। যসে অয়রা বেবা
ওরার চনে সবক্রেওমীয়ের এওঝা আনয়ভটিভ ণায়ও, ঢাআ এওঝা স্বায়ণসর ংখাঢ ণায়ও কযঝা
নচর রাঔা েরওার।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 2
অিাররাআটিংয়ে ___________-এর পরম সবোয়র নীসঢ কময়ন ঘা চরুরী।
I. বীমাওারী
II. বীমাওৃ ঢ
III. বীমাওারী  বীমাওৃ ঢ ঈভে
IV. কমসটওো পরীিও

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 3
বীমায়যাকে স্বাণস বয়ঢ কবাছাে____________.
I. বীমা ওরা য়ব কয ম্পসত্তর ঢায়ঢ বেসির অসণসও স্বাণস
II. কয ম্পসত্ত আসঢময়িেআ বীমাওৃ ঢ
III. যঔন এওআ িসঢর চনে এওাসিও কওাম্পাসন ওভার কেে ঢঔন প্রয়ঢেও বীমাওারীর কাওায়নর
ংলভাক
IV. কাওায়নর পসরমাড যা বীমাওারীর কণয়ও ঈোর ওরা যায়ব
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F. আন্ডাররাইটংপ্রক্ষেো
প্রয়োচনীে ঢণে পাো ককয়আ অিাররাআঝার পসসর লয়ঢস র সবয়ে সোন্ত কনন। স্বািে বীমা
বেবায়ে কয ািারড িরডগুস বেবহৃঢ ে কগুস সনম্নরূপ:
1. ক্রমক্ষডকযা আন্ডারাইটং
কমসটওো অিাররাআটিং য়া এমন এওটি প্রসক্রো কযঔায়ন প্রস্তাবয়ও কমসটওো সরয়পাঝস ঘাো ে
স্বািে বীমা পসসর চনে অয়বেনওারীর স্বায়িের বিা সনিসারড ওরয়ঢ। ঢারপর স্বািে ংক্রান্ত
ংকৃীঢ ঢণে মূোেড ওয়র বীমাওারী সোন্ত কনন ওভায়রচ কেো য়ব সও য়ব না, সেয়
ওঢঝা ীমা পযসন্ত কেো য়ব এবং কওান লয়ঢস র সভসত্তয়ঢ কেো য়ব এবং বেসঢক্রম ওী ণাওয়ব।
এআভায়বআ কমসটওো অিাররাআটিং সনিসারড ওরয়ঢ পায়র ছুাঁ সও িড বা স্বীওার ওরার সবয়ে এবং
ওভায়রর লঢস ম্পয়ওস ।
কমসটওো অিাররাআটিংয়ে যসে কমসটওো সরয়পাঝস পাো  ঢার পরীিার চনে প্রঘু র ঔরঘ
চস য়ে অয়ঙ। বীমাওারী যঔন ঈচ্চ স্তয়রর কমসটওো অিাররাআটিং ওয়র ঢায়ের সবরুয়ে ‘মাঔনকঢাা’ (কওবমাত্র বয়ঘয়েৃ ভায়া িরয়নর ছুাঁ সও স্বীওার এবং নেগুস ঔাসরচ ওরা)-র কোায়রাপ
ওরা ে। এয়ঢ ্ভকাবে ক্লায়েন্টয়ের ময়িে এওঝা ঢালা তঢসর ে এবং আ বীমাওারীয়ের ওায়ঙ
বীমা ওরায়ঢ অিী মানুয়র ংঔো ওয়ম যাে ওারড য়নয়ওআ প্রয়োচনীে যাবঢীে ঢণে চানায়ঢ
 প্রয়োচনীে পরীিা ওরায়ঢ রাসচ ন না।
বেসিকঢ স্বািে বীমার চনে স্বায়িের বিা  বে সবয়বঘনা ওরা অিাররাআটিংয়ে গুরুত্বপূডস।
বঢস মান স্বায়িের া, বেসিকঢ  পাসরবাসরও কমসটওো আসঢা অয়ক কণয়ও কওায়না করাক
রয়েয়ঙ সওনা বা ভসবেয়ঢ ্ভকাবে স্বািে মো  বিা যার চনে াপাঢায় ভসঢস োর
প্রয়োচন প য়ঢ পায়র বা য়স্ত্রাপঘায়রর েরওার য়ঢ পায়র কবোপায়র অিাররাআঝার অন্নাচ ওরয়ঢ
িম ন।
ঢাঙা া কপ্রায়পাচা ফমসঝার সটচাআন ওরা য়েয়ঙ এমনভায়ব যায়ঢ ঢীয়ঢ কওায়না সঘসওৎা য়ে
ণাওয়, াপাঢায় ভসঢস য়ঢ য়  কওায়না য়স্ত্রাপঘার য়ে ণাওয় ঢার ঔবর কঝয়ন কবর
ওরাযাে। অয়কর ুঔ অবার য়ঢ পায়র সওনা ঢার ্ভকাবনা, বঢস মান  ভসবেয়ঢ স্বায়িের ঈপর
ঢার প্রভাব বা ভসবেৎ চটিঢা ম্পয়ওস মূোেড ওরয়ঢ এঝা অিাররাআঝারয়ও াাযে ওয়র। সওঙু
করাক যার চনে প্রস্তাবও ুি সনয়চ্ছন লীঘ্রআ কয কওায়না ময়ে ঢার চনে ঢায়ও াপাঢায় ভসঢস
য়ঢ পায়র সওনা ঢা ঔাসঢয়ে কেঔা যাে।
উদারণ
াআপারয়ঝনলন, সঢসরি চন/িুওাে  লওস রার ার কবসল, এআ িরয়নর কমসটওো বিা
াঝস, সওটসন  নাভস া সয়িয়মর চনে ভসবেয়ঢ াপাঢায় ভসঢস র ঔুব কবসল ্ভকাবনা ণায়ও। ঢাআ
কমসটওো অিাররাআটিংয়ে ছুাঁ সও মূোেয়ডর মে এআ বিাগুস ঢওস ঢার য়ঙ্গ সবয়বঘনা ওরা
ঈসঘঢ।
40 বঙয়রর পর কণয়ওআ ািারডঢ স্বায়িের বিার প্রসঢকূ পসরবঢস ন ে, এঝা ে মূঢ
স্বাভাসবও বে বা ার ওারয়ড, 45 বঙয়রর অয়ক প্রস্তাবয়ওর কওায়না কমসটওো পরীিা ওরায়নার
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প্রয়োচন কনআ (কওায়না কওায়না বীমাওারী অবার ঘাসোঝায়ও 50 ণবা 55 বঙর ওয়র সেয়ঢ
পায়র)। কমসটওো অিাররাআটিং সনয়েস সলওাে বলে প্রস্তাবয়ওর স্বায়িের বিা ম্পয়ওস ঢাাঁর
পাসরবাসরও টািায়রর স্বািসরঢ এওঝা কখাডাপত্র ঘাবা য়ঢ পায়র।
ভারঢীে স্বািে বীমার বাচায়র বেসিকঢ স্বািে বীমার চনে মূ কমসটওো অিাররাআটিং সবে য়া
বেসির বে। 45-50 বঙয়রর কবসল বেী যঔন প্রণম বায়রর চনে নাম নসণভু ি ওরায়বন ঢঔন
ঢাাঁর স্বািে ংক্রান্ত ছুাঁ সও নুমান ওরয়ঢ ািারডঢ ঢাাঁর সনিসাসরঢ পোণসচওা পরীিা ওরায়না
েরওার, ঢাাঁর বঢস মান স্বািে বিা ম্পয়ওস  সনসেস ি ঢণে পাো েরওার। অয়ক কণয়ও কওায়না
করাক ণাওয় এআ িরয়নর পরীিাগুস ঢার আসঙ্গঢ কেয়ব।
উদারণ
মােও, োয়ওা বা ঢামাও কবন নাি ওরা কবল ওঠিন এবং কপ্রায়পাচা ফয়মস প্রস্তাবও
চানান কয মায়ছময়িে সঢসন এগুস কবন ওয়র ণায়ওন। এগুস ঠিওভায়ব না চানায় স্বািে
চনে অিাররাআটিংয়ের ওাচঝা কবল ঘোয়সঞ্জং। সঢিূঢা অয়রওঝা মো যা চনস্বায়িের
ব সবপে য়ে কেঔা সেয়চ্ছ এবং এর কণয়ও তঢসর ো চটিঢার চনে পযসাপ্ত মূে সনিসারন
অিাররাআটিং রঞ্জাম তঢসর ওরা েরওার।

েয়ঢা
বীমার
এওঝা
ওরয়ঢ

2. নন-ক্রমক্ষডকযা আন্ডারারাইটং
স্বািে বীমার চনে অয়বেনওারী কবসলরভাক প্রস্তাবয়ওরআ কওায়না কমসটওো পরীিার েরওার কনআ।
যসে সনভুস ঢার স্তর ঔসঢয়ে কেঔা যাে ঢয়ব িে ওরা যায়ব এআ িরয়নর কওয়র মাত্র এও-েলমাংল
বা ঢার ওয়মর কমসটওো পরীিাে ঔারাপ ফ অয়ব, বীমাওারী কওগুসর কবসলরভাক কিয়ত্র
কমসটওো পরীিা এস য়েআ কযয়ঢ পায়রন।
প্রস্তাবও যসে মস্ত ঢণে ম্পূডসভায়ব  ঢঢার য়ঙ্গ চাসনয়ে ণায়ওন এবং কগুস এয়চন্ট
ঢওস ঢার য়ঙ্গ যাঘাআ ওয়র ণায়ওন ঢায় কমসটওো পরীিার প্রয়োচনীেঢা ওম য়ঢ পায়র।
বাস্তয়ব কক্লআয়মর ার ামানে বা য় ঢা কময়ন কনো কযয়ঢ পায়র যসে কমসটওো কঘওঅপ বাবে
ঔরঘ  নোনে ঔরঘ বাাঁঘায়না যাে এবং এয়ঢ প্রস্তাবয়ওর ুসবিা ঔাসনওঝা ওময়ব।
বীমা কওাম্পাসনগুস ঢাআ এমন কবল সওঙু কমসটওো পসস সনয়ে অয়ঙ কযঔায়ন প্রস্তাবওয়ও কওান
কমসটওো পরীিা ওরায়ঢ ে না। এআ িরয়নর খঝনাে, কওাম্পাসনগুস ািারনঢ এওঝা ‘কমসটওো
সিট’ তঢসর ওয়র এঝা সঘসহ্নঢ ওরয়ঢ কয কওান বেয় বা পযসায়ে কমসটওো অিাররাআটিং ওরায়ঢ
য়ব, এবং এআ নন-কমসটওো ীমাগুস ঢওস ঢার য়ঙ্গ সটচাআন ওরা ে যায়ঢ বেবিা  ছুাঁ সওর
ময়িে এওঝা যণাণস ভারামে রাঔা যাে।
উদারণ
কমসটওো পরীিার কওায়না েীখস প্রসক্রোর ময়িে না সকয়ে, য়পিাে না কণয়ও  প্রসক্রোর সবম্ব
এস য়ে এও বেসির দ্রুঢ এওঝা স্বািে ওভায়রচ কনোর েরওার সঙ, ঢাআ সঢসন এওঝা ননকমসটওো অিাররাআটিং পসস কবয়ঙ সনয়েয়ঙন। এওঝা নন-কমসটওো অিাররাআটিং পসসয়ঢ
সপ্রসমোয়মর ার  বীমাওৃ ঢ রাসল ঠিও ওরা ে স্বািে ম্পয়ওস ওঢগুস প্রয়শ্নর চবায়বর সভসত্তয়ঢ,
যার কবসলরভাকঝাআ বে, সঙ্গ, িূমপায়নর কিডী, ক ন প্রভৃ সঢ। প্রসক্রোঝা ঔুবআ দ্রুঢ ঢয়ব
সপ্রসমোমঝা অয়পসিওভায়ব কবসল।
376

3. ংখযাূচক ক্ররটং পদ্ধক্ষত
অিাররাআটিংয়ে এআ প্রসক্রোটি বম্বন ওরা ে, কযঔায়ন ছুাঁ সওর প্রয়ঢেওটি ঈপাোয়নর ঈপর
ংঔোূঘও বা লঢাংয়ল মূোেন ওরা ে।
বে,
সঙ্গ,
চাসঢ,
বৃসত্ত,
বাভবন,
পসরয়বল,
লারীসরও
ক ন,
ভো,
পাসরবাসরওএবংবেসিকঢআসঢায়র ময়ঢা সবেগুস যাঘাআ ওরা ে এবং পূবস সনিসাসরঢ মাপওাঠির
সভসত্তয়ঢ ংঔোূঘও সভসত্তয়ঢ কস্কার কেো ে।
4. আন্ডাররাইটং ক্ষদ্ধান্ত
প্রাপ্ত

ঢণে

ঢওস ঢার

য়ঙ্গ

মূোেন

ওয়র

যণাযণভায়ব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

য়

ঢয়বআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে। ঈপয়রর রঞ্জাম এবং ঢাাঁর সবয়বঘনার সভসত্তয়ঢ অিাররাআঝার
ছুাঁ সওয়ও সনম্নসসঔঢ ওোঝায়কাসরগুসয়ঢ কিডীসবভাক ওয়র:
a) িোিাটস ায়র ছুাঁ সও িড
b) সঢসরি সপ্রসমোম(কাসটং)-এর সবসনময়ে ছুাঁ সও িড, যসে ব কওাম্পাসন এঝা না
ওরয়ঢ পায়র
c) এওঝা লঢস ািীন কমোে/লয়ঢস র চনে ওভার ঔাসরচ
d) ওভার স্বীওার
e) ওাঈন্টার ফার (সবসিসনয়ি ণবা ওভায়রর ংল িাে)
f) ঈচ্চঢর সটটাসক্টব ণবা
g) পসসর িীয়ন কসভ িােী বচসন

কওা-কপ প্রয়োক ওরা

কওায়না করাকয়ও িােীভায়ব বচসন ওরা য়, পসস লংাপয়ত্র ঢা নুয়মাসেঢ য়ঢ য়ব। িোিাটস
পসস বচসয়নর কণয়ও এঝা এওঝা সঢসরি বচসন ে এবং ঘু সিয়ঢ এঝা এওঝা ংল ে।
অিাররাআঝায়রর সবয়লজ্ঞ বেসিকঢ ছুাঁ সও মূোেন বীমা কওাম্পাসনর কিয়ত্র গুরুত্বপূডস ওারড এঝা
বীমা বেবিাে ভারামে রিা ওয়র। অিাররাআটিং বীমাওারীয়ের এওয়ঙ্গ সনয়ে ককাষ্ঠী বাসনয়ে
প্রস্তাসবঢ ছুাঁ সওগুসর চনে এওআ স্তর  যা ঢাাঁরা ুরিা কেোর চনে বাঙয়বন কগুসর চনে এওআ
িরয়নর সপ্রসমোম িাযস ওয়র। পসসয়াডারয়ের ওায়ঙ এর ুসবিা য়া ঢাাঁরা এওঝা কমার ময়ঢা
চােকাে বীমার ঈপব্ধঢা কেঔয়ঢ পান এবং প্রসঢয়যাসকঢামূও োয়ম কগুস পান কযঔায়ন এওচন
বীমাওারীর ুসবিা ে করাক ্ভকাবনার অন্নাচ সেয়ে ঢায়ের কপাঝসয়ফাস রিা ওরয়ঢ।
5. াধ্ারণ বা েযান্ডাডি বজিয়নর (এক্সেু লন) বযবার
যা ঢায়ের মস্ত েয়ের ঈপর প্রয়যাচে, সিওাংল পসস কআ বচসনগুস অয়রাপ ওয়র। এগুস
িোিাটস বচসন সয়য়ব পসরসঘঢ ণবা ওঔন ওঔন এগুসয়ও ািারড বচসন বয় ঈয়েঔ ওরা
ে। িোিাটস বচসন রূপােন ওয়র বীমাওারীরা ঢায়ের প্রয়োয়ক রাল ঝায়ন।
অয়কর িোয়ে এআ এওআ সবে অয়াঘনা ওরা য়েয়ঙ।
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ক্ষনয়জয়ক যাচাই 4
কমসটওো অিাররাআটিং ম্পয়ওস সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I. কমসটওো সরয়পাঝস ংি  মূোেয়ন প্রঘু র ঔরঘ যুি।
II. স্বািে বীমার চনে কমসটওো অিাররাআটিংয়ে মূ সবেগুস য়া বঢস মায়ন স্বায়িের া 
বে।
III. স্বািে ছুাঁ সওর মূোেয়নর চনে প্রস্তাবওয়ও কমসটওো  পোণসচওো পরীিা ওরায়ঢ ে।
IV. ছুাঁ সওর প্রয়ঢেওটি ঈপাোয়নর ঈপর লঢাংল মূোেন ওরা ে।
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Diagram 1: আন্ডাররাইটং প্রক্ষেো
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G. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
1. গ্রুপ স্বাস্থয বীমা
মূঢ ক
ূত্র প্রয়োক ওয়র গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বয়ঢ কবাাে এওঝা
িোিাটস গ্রুয়পর ও েে এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অঢাে ওভার পান, গ্রুয়পর
বেসিরা বীমাওারীর ওায়ঙ সবরুে-বাঙাআ য়ঢ পায়রন না। ঢাআ এওঝা গ্রুপয়ও স্বািে বীমার চনে
স্বীওার ওরার মে বীমাওারীয়ের এঝা সবয়বঘনার ময়িে রাঔয়ঢআ ে কয গ্রুয়পর সওঙু েয়ের
মারাত্মও  খন খন স্বায়িের মো য়ঢ পায়র।
গ্রুপ স্বািে বীমার অিাররাআটিংয়ে গ্রুয়পর তবসলিে সবয়িড প্রয়োচন যায়ঢ মূোেন ওরা যাে কয
এআ গ্রুপঝা বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিং সনয়েস সলওার ময়িে প য়ঙ সওনা পালাপাসল গ্রুপ বীমা
ম্পয়ওস বীমা সনেন্ত্রয়ওর কেো সনয়েস সলওা কময়ন য়চ্ছ সওনা।
গ্রুপ স্বািে বীমার চনে িোিাটস অিাররাআটিং প্রসক্রো সনমসন্সঔঢ সবেগুসর সভসত্তয়ঢ প্রস্তাসবঢ
গ্রুয়পর মূোেন চরুরী:
a) গ্রুয়পর িরন
b) গ্রুয়পর মাপ
c) সলয়ল্পর িরন
d) ওভায়রয়চর চনে কযাকে বেসি
e) ককাঝা গ্রুপঝায়ওআ ওভার ওরায়চ্ছ সওনা ণবা েেয়ের ওভার না ওরার কওায়না ুয়যাক
রয়েয়ঙ সওনা
f) ওভায়রয়চর স্তর – ওয়র এওআরওম সওনা বা অাো অাো
g) সঙ্গ, বে, এওও বা বহু বিান, গ্রুপ েেয়ের অয়ের স্তর, েেয়ের ঝানসভায়রর
ার, সপ্রসমোম সও ককাঝাঝাআ গ্রুপ কাডার কেয়বন নাসও েেয়েরআ সপ্রসমোম প্রোন ওরয়ঢ
য়ব, এআ মস্ত সবয়ের সভসত্তয়ঢ
গ্রুপ রঘনা
h) সবসভন্ন কভৌয়কাসও বিায়নর ময়িে ঙস য়ে ণাওা সবসভন্ন চােকার কিয়ত্র স্বািে পসরয়বার
চনে ঔরয়ঘর পাণসওে
i) গ্রুপ বীমা পসরঘানাে এওটি ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর (ঢাাঁর সনয়চর পঙয়ন্নর বা
বীমাওারীর কবয়ঙ কেো এওচন) ণাওয়ব নাসও বীমাওারী সনয়চআ ণাওয়ব ক বোপায়র গ্রুপ
কাডায়রর পঙন্ন
j) প্রস্তাসবঢ গ্রুয়পর ঢীঢ কক্লআয়মর সভজ্ঞঢা
উদারণ
লীঢঢাপসনেসন্ত্রঢ সফয় ওমসরঢ েেয়ের ঢু নাে ঔসন বা ওারঔানাে ওমসরঢ িসমওয়ের এওঝা
গ্রুয়পর স্বায়িের ছুাঁ সও কবসল। ঈভে গ্রুয়পর করায়কর িরন (যার চনে কক্লআম ওরা ে) এয়ওবায়রআ
অাো। ঢাআ ঈভে কিত্র নুযােীআ বীমাওারী গ্রুপ বীমা পসসর চনে মূে িাযস ওরয়ব।
380

এওআভায়ব ঢণে প্রযুসি কওাম্পাসনগুসর ময়ঢা াআ ঝানসভায়রর গ্রুপগুসর কিয়ত্র প্রসঢকূ সনবসাঘন
এ ায়ঢ বীমাওারীরা ঢওস ঢামূও মাপওাঠি ঘাু ওরয়ঢ পায়রন কযঔায়ন বীমার ঈপযুি োর চনে
ওমসঘারীয়ের সনসেস ি সলিানসবস ময়ের চনে ওাচ ম্পন্ন ওরয়ঢ য়ব।
গ্রুপ স্বািে বীমা বেবার সঢ প্রসঢয়যাসকঢামূও ঘসরয়ত্রর ফয় বীমাওারীরা গ্রুপ বীমা েোয়নর
ুসবিাে কঝওআ নমনীেঢা  স্বসনিসারড মঞ্জুর ওয়র। সনয়োকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপ বীমা েোয়ন ময়ের
ায়ণ ায়ণ ুসবিার িরডগুস বোয়না ে এবং মানব ম্পে সবভাক এঝায়ওআ ওমসঘারী িয়র রাঔার
এওঝা রঞ্জাম সয়য়ব বেবার ওয়র। কবসলরভাক ময়েআ নমনীেঢাঝা অয় বীমাওারীয়ের ময়িে
প্রসঢয়যাসকঢার ফয়, নে বীমাওারী বঢস মায়নর গ্রুপ বীমা েোয়ন কয ুয়যাক-ুসবিা সেয়চ্ছ ঢার য়ঙ্গ
ঔাপ ঔাোয়ঢ বা ঢার কণয়ও অর ুসবিা সেয়ে বেবাে ওরােত্ত ওয়র সনয়চয়ের সেয়ও কঝয়ন সনয়ঢ
এআ নমনীেঢা।
2. ক্ষনয়োগকতিা-কমি চারী গ্রুয়পর ক্রথয়ক আাদা আন্ডাররাইটং
প্রণাকঢভায়ব সনয়োকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপআ গ্রুপ স্বািে বীমা কেোর চনে বয়ঘয়ে ািারড গ্রুপ।
স্বািে পসরয়বার ঔরঘ কযাকায়ঢ যসে স্বািে বীমা িন এওঝা ওাযসওরী মািেম য়ে ঈয়ঞয়ঙ, ঢাআ
এঔন সবসভন্ন িরয়নর গ্রুপ তঢসর য়চ্ছ। এআ িরয়নর পসরসিসঢয়ঢ গ্রুয়পর অিাররাআটিংয়ের মে গ্রুপ
রঘনার ঘসরত্রঝা সবয়বঘনা ওরা গ্রুপ স্বািে বীমা অিাররাআঝায়রর পয়ি ঔুবআ গুরুত্বপূডস।

সনয়োকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপ ঙা া বীমাওারীরা সবসভন্ন িরয়নর গ্রুপয়ও গ্রুপ স্বািে বীমা ওভায়রচ
সেয়ে ণায়ওন কযমন: িসমও ংকঞন, ট্রাি  কাাআটি, মাসল্টপ-এমেোর গ্রুপ, ফ্রোঞ্চাআস
সটার, কপলাোর সমসঢ, ক্লাব  নে ভ্রাঢৃ প্রসঢম ংকঞন।
সবসভন্ন কেয়লর রওার মায়চর কসরব ংয়লর চনে গ্রুপ স্বািে বীমার ওভায়রয়চর কক্রঢা য়ে
ণায়ও। ভারয়ঢ কওন্ধীে  রাচে ঈভে স্তয়রর রওারআ কসরবয়ের চনে কচারায়াভায়বআ গ্রুপ স্বািে
বীমা প্রওয়ল্পর পৃষ্ঠয়পাওঢা ওয়র কযমন অরএসবোআ, যলস্বীসন প্রভৃ সঢ।
এআ িরয়নর সবসভন্ন গ্রুয়পর কিয়ত্র কমৌসও অিাররাআটিং সবয়বঘেগুস ািারডভায়ব স্বীওৃ ঢ গ্রুপ
অিাররাআটিং সবে, ন্তভুস ি সঢসরি সবেগুসর য়ঙ্গ এওআরওম:
a) গ্রুয়পর মাপ (কঙাঝ অওায়রর গ্রুয়প মায়ছ ময়িেআ পসরবঢস ন য়ঢ পায়র)
b) সবসভন্ন কভৌয়কাসও ঞ্চয় স্বািে পসরয়বার ঔরয়ঘর স্তর সবসভন্ন
c) মস্ত গ্রুপ লসরওআ যসে গ্রুপ স্বািে বীমা পসরওল্পনাে ংল না কনন কয়িয়ত্র প্রসঢকূ
বাঙাআয়ের ছুাঁ সও
d) পসসয়ঢ গ্রুয়পর েেয়ের িারাবাসওঢা
স্তা োয়ম এআ িরয়নর গ্রুপ স্বািে বীমার ুসবিা সনয়ঢ এয়ায়ময়া গ্রুপ তঢসর ঔুব কবয় ককয়ঙ, এয়ও
বা ে ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’। বীমা সনেন্ত্রও অআঅরসটএ ঢাআ গ্রুপ বীমার সনয়েস সলওা চাসর ওয়রয়ঙ,
সবসভন্ন িরয়নর গ্রুপ ামায়নাে বীমাওারীর বম্বন ওরা ময়নাভাবয়ও সনেন্ত্রড ওরয়ঢ। এআ িরয়নর
নন-এমেোর গ্রুয়পর ময়িে রয়েয়ঙ:
a) ওমসঘারী ওোন সমসঢ
b) এওঝা সনসেস ি কওাম্পাসনর আুে ওরা কক্রসটঝ ওাটস কাডার
c) এওঝা সনসেস ি বেবার কক্রঢারা কযঔায়ন বীমাঝা োট-ন ুসবিা সয়য়ব কেো য়ে ণায়ও
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d) এওঝা বোে  কপলাোর সমসঢ বা কাাআটির ঊডিীঢারা
গ্রুপ বীমা সনয়েস সলওার মূনীসঢ য়া বেসিকঢ পসসয়ঢ কয ুসবিার ওভায়রচ পাো যাে না
কওবমাত্র কআ নমনীে সটচাআন-এর ুসবিা কপয়ঢ  ঔরঘ ওমায়ঢ গ্রুপ তঢসর কঞওায়না। িে ওরা
ককয়ঙ কয এআ িরয়নর ‘ুসবিাবােী গ্রুপ’ প্রােলআ বীমাওারীর পয়ি প্রসঢকু বাঙাআ য়ে োাঁ াে এবং
বয়লয় কক্লআয়মর নুপাঢ কবসল ে। সনেন্ত্রও ওঢৃস পয়ির গ্রুপ বীমা সনয়েস সলওা বীমাওারীয়ও
োসেত্বলী বাচার অঘরড পান ওরয়ঢ াাযে ওয়র। এগুসআ বীমা কওাম্পাসনর অিাররাআটিংয়ে
লৃঙ্খা অয়রাপ ওয়র এবং গ্রুপ প্রয়ক্স্ট্পর চনে পসরঘান মাপওাঠি তঢসরয়ঢ গ্রুপ বীমা প্রওয়ল্পর
প্রঘায়র সনেমানুবসঢস ঢা সনয়ে অয়।
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H. ক্ষবয়দল ফর বীমার আন্ডাররাইটং
সবয়েল ফর বীমার িীয়ন মূ ওভারঝা কযয়ঢু স্বািে ওভার, অিাররাআটিংয়ে ঢাআ ািারডভায়ব
স্বািে বীমার রীসঢআ নুরড ওরা ে।
সপ্রসমোয়মর ার সনডসে  ছুাঁ সও িড ওরা য়ব কওাম্পাসনর সনচস্ব সনয়েস সলওা কময়নআ ঢয়ব সনয়ঘ সওঙু
গুরুত্বপূডস সবয়বঘে সবে কেো য়া :
1. প্রস্তাবয়ওর বে  সবয়েল ফয়রর কমোেওায়র ঈপর সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওরয়ব।
2. সবয়েয়ল কযয়ঢু সঘসওৎা কবল ঔরঘায়পি, ঢাআ কেলীে স্বািে বীমা পসসর ঢু নাে
স্বাভাসবওভায়বআ সপ্রসমোয়মর ার কবসল ে।
3. সবয়েয়লর ময়িে এমনসও মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  ওানাটার সপ্রসমোম য়বসাচ্চ।
4. পসস বেবার ওয়র এওচন প্রস্তাবয়ওর সবয়েয়ল সঘসওৎা ওসরয়ে কনোর ্ভকাবনা েূর
ওরয়ঢ ঢওস ঢা কনো ঈসঘঢ এবং ঢাআ প্রস্তায়বর পযসায়েআ পূবস সবেেমান করায়কর সস্তত্ব
ঢওস ঢার য়ঙ্গ সবয়বঘনা ওরয়ঢআ য়ব।
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I. বযক্ষিগত দুঘিটনা বীমার অন্ডাররাইটং
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার চনে িাররাআটিংয়ে সবয়বঘে সবেগুস সনম্নরূপ :
ক্ররটং বা ার ক্ষনধ্ি ারণ
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমাে, প্রিান কয সবেটি সবয়বঘে ঢা য়া বীমাওৃ ঢর কপলা। ািারডভায়ব বয়
খয়র, রাস্তাে প্রভৃ সঢ চােকাে বেসিকঢ েুখসঝনার ্ভকাবনা নাবৃঢ বিা মস্ত মানুয়র কিয়ত্র
এওআ। ঢয়ব কপলার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ ছুাঁ সওগুস ওায়চর প্রওৃ সঢর য়ঙ্গ করয়ফর ওয়র। ঈোরডস্বরূপ,
এওচন সফ মোয়নচায়রর ওায়চ ছুাঁ সওর ্ভকাবনা এওঝা সবসডং তঢসর য়চ্ছ কআ াআয়ঝ ওমসরঢ
সসভ আসঞ্জসনোয়রর কণয়ও বলেআ ওম।
প্রয়ঢেও কপলা বা ঘাওসরর চনে ার সনসেস ি ওয়র কেো কমায়ঝআ বেবাসরও নে। ঢাআ কপলাগুসয়ও
ওয়েওটি গ্রুয়প ভাক ওরা য়েয়ঙ, প্রয়ঢেও গ্রুপ ওম বা কবলী এওআ িরয়নর ছুাঁ সওর নাবৃঢ
বিায়ও ঢু য় িয়র। কিডীসবভায়কর সনম্নসসঔঢ পেসঢ ঔুবআ র এবং বেবাসরওভায়ব যুসিঙ্গঢ
বয় কেঔা ককয়ঙ। সভন্ন সভন্ন কওাম্পাসনর কিডীসবভায়কর সনচস্ব সভসত্ত ণাওয়ঢআ পায়র।
ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণীক্ষবভাগ
কপলার সভসত্তয়ঢ বীমাওৃ ঢ বেসির য়ঙ্গ ছুাঁ সওগুসয়ও সঢনটি গ্রুয়প ভাক ওরা কযয়ঢ পায়র:


ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ I
োওাঈন্টোন্ট, টািার, অআনচীবী, িপসঢ, ওনাসল্টং আসঞ্জসনোর, সলিও, বোোর,
প্রলাসনও ওাচওয়মস যুি বেসি, প্রাণসমওভায়ব এওআ িরয়নর সবপয়ের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ II
কওবমাত্র ঢত্ত্বাবিায়নর ওায়চ যুি সবডার, ওরাক্টর  আসঞ্জসনোর, পশু সঘসওৎও,
কমাঝরকাস  াওা কমাঝর কাস র কবঢনভু ি ঘাও এবং এওআ িরয়নর সবপয়ের কপলাে
যুি বেসিরা।
ওাসেও িয়ম যুি মস্ত বেসি (শুিু যাাঁরা গ্রুপ III-কঢ প য়ঙন ঢাাঁরা বায়ে), নকে
ঝাওা বনওারী ওমসঘারী, কোয়রচ  কমাঝর কমওাসনও, কমসলন ঘাও, ট্রাও বা সর 
নোনে ভারী কাস র ঘাও, কপলাোর োণসঝ  কস্পাঝসয়মন, ওায়ঞর সমসস্ত্র  এওআ
িরয়নর সবপয়ের কপলাে যুি বেসিরা।



ঝুঁু ক্ষক গ্রুপ III
মাটির সনয়ঘ ঔসনয়ঢ ওমসরঢ বেসি, সবয়ফারও মোকাসচন, াআ কঝনলন াোআ  তবেুেসঢও
আনিয়লয়ন কয িসমওরা ওাচ ওয়রন, চসও, াওস া ওমী, ঘাওা বা কখা ার সপয়ঞ কর,
সলওার, পবসঢায়রাড, ঈআন্টার কস্পাঝস, সস্কসেং, অআ সও, কবুসনং, োং গ্পাআসটং,
সরভার রীা্যাফটিং, কপায়ার ময়ঢা ওায়চ যুি বেসিরা এবং এওআ িরয়নর সবপয়ের
কপলা/ওাযসওায়প যুি বেসিরা।
ছুাঁ সওর গ্রুপগুস যণাক্রয়ম ‘স্বাভাসবও’, ‘মাছাসর’  ‘ঈচ্চ’ সয়য়ব পসরসঘঢ।
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বে ীমা
ওভারওৃ ঢ ো  পুননসবীওৃ ঢ োর চনে য়বসাচ্চ  বসসনম্ন বে ীমা এয়ওওঝা কওাম্পাসনর
কিয়ত্র এয়ওও রওম। ািারডঢ অেলস মাপওাঠিঝা য়া 5 বঙর কণয়ও 70বঙয়রর মে। ঢয়ব
কওায়না বেসির যসে আসঢময়িেআ এওঝা ওভার ণায়ও, ঢাাঁর 70বঙর পূরড ওরার পর পসস
পুননসবীওরড য়ঢ পায়র ঢয়ব 80বঙর বে পযসন্তআ, এর চনে এওঝা সরসনঈো সপ্রসমোম বন
ওরয়ঢ ে।
পুননসবীওরড বা নঢু ন ওভায়রর চনে ািারডঢ কওায়না কমসটওো পরীিার েরওার ে না।
ক্রমক্ষডকযা খরচ
কমসটওো ঔরঘ ওভার য়া সনম্নরূপ:


সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ে েুখসঝনাচসনঢ লারীসরও অখায়ঢর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ কমসটওো ঔরয়ঘর
ওভার কপয়ঢ এয়িাসয়মন্ট সেয়ে এওঝা বেসিকঢ েুখসঝনা পসসয়ও বা ায়না যাে।



পসসর িীয়ন নোনে ুসবিার য়ঙ্গ এআ ুসবিাগুস যুি ণায়ও।



এঝা চরুরী নে কয বেসিয়ও াপাঢায় ভসঢস য়ঢআ য়ব।

যুদ্ধ  েন্ধযুি ঝুঁু ক্ষক
সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ে সবয়েয়ল ামসরও োসেয়ত্ব ওমসরঢ ভারঢীে কনা / সবয়লজ্ঞয়ের যুয়ের
ছুাঁ সও ওভার কেো য়ঢ পায়র।


লাসন্তপূডস মে বা স্বাভাসবও পয়বস বেসিকঢ েুখসঝনা পসস স্বাভাসবও ায়রর কণয়ও 50লঢাংল
সঢসরি ে (ণসাৎ স্বাভাসবও ায়রর 150 লঢাংল)



ািারড ায়রর ঈপর 150লঢাংল সঢসরি সয়য়ব (ণসাৎ স্বাভাসবও ায়রর 250লঢাংল
ায়র)বেসিকঢ েুখসঝনা পসস আুে ওরা ে স্বাভাসবও/লসেঢ মেওায় (ণসাৎ এমন
এওঝা মেওা যঔন সবয়েয়ল আসঢময়িেআ যুয়ের ময়ঢা পসরসিসঢ য়েয়ঙ বা ো
বলে্ভকাবী য়ে ককয়ঙ ণসাৎ কযঔায়ন ামসরও ওঢস বে পায়ন ভারঢীে কনায়ের ওাচ
ওরয়ঢ য়চ্ছ)

ক্রপ্রায়পাজা ফমি
ফমস সনম্নসসঔঢগুস ম্পয়ওস ঢণে প্রওাল ওয়র:
 বেসিকঢ সববরড
 লারীসরও বিা
 ভো  বর সবয়নােন
 নোনে বা পূবসবঢী বীমা
 পুবসবঢী েুখসঝনা বা ুিঢা
 ঈপওার  বীমাওৃ ঢ রাসল সনবসাঘন
 কখাডা
ঈপয়র বসডসঢ ঘাসোগুস সনয়ম্নািভায়ব বোঔো ওরা কযয়ঢ পায়র:
385



প্রঙ্গঢ, বে, ঈচ্চঢা এবং চন, কপলা পূডস সববরড এবং ক
ম্পওস যুি বেসিকঢ সববরড।



বে এঝাআ কেসঔয়ে কেে কয ওাসঙ্খঢ পসসয়ঢ প্রয়বয়লর বেীমার ময়িে প্রস্তাবও রয়েয়ঙন
সওনা। চন  ঈচ্চঢা ঢু না ওরা ঈসঘঢ সঙ্গ, ঈচ্চঢা  বে নুযােী ক চয়নর
কঝসবয়র য়ঙ্গ এবং প্রস্তাবও যসে কয় র 15লঢাংল কবসল বা ওম চাসনয়ে ণায়ওন ঢায়
অয়রা নুোন ওরয়ঢ য়ব।



কওায়না লারীসরও পূডসঢা বা ঔুাঁঢ, েূরায়রাকে করাক প্রভৃ সঢ ম্পসওস ঢ লারীসরও বিার
সববরড



যাাঁর এওঝা ঙ্গ াসন য়েয়ঙ বা এওঝা কঘায়ঔর েৃসিলসি ঘয় ককয়ঙ এমন প্রস্তাবওয়েরআ
কওবমাত্র নুয়মাসেঢ কওয় সবয়ল লয়ঢস স্বীওার ওরা ে। এরা স্বাভাসবও ছু সও কঞন
ওয়রন ওারড ঢাাঁরা ‘সনসেস ি িরয়নর েুখসঝনা এ ায়ঢ ওম িম এবং যসে নে াঢ বা পা
কঘাঝিস্ত ে বা অয়রওঝা কঘায়ঔর েৃসিলসি প্রভাসবঢ ে ঢায় সনসিেঢার স্তর  কমোে
স্বাভাসবও ঢু নাে অয়রা কবসল য়ব।



টাোয়বটি পুনরুোরয়ও মন্নীভূ ঢ ওরয়ঢ পায়র ওারড িঢ দ্রুঢ না ারয়ঢ পায়র এবং
সনসিেঢা ঙ্গঢভায়ব েীখসাসেঢ য়ঢ পায়র। প্রস্তাবয়ওর কমসটওো সসস্ট্র পরীিা ওরয়ঢআ
য়ব এঝা সনিসারড ওরার চনে কয িঢ বা ুিঢা ঢাাঁর ভসবেয়ঢর েুখসঝনার ছুাঁ সওয়ও
প্রভাসবঢ ওরয়ব সওনা এবং ওঢঝা ওরয়ব। এআ িরয়নর বলে্ভকাবী গুরুঢর প্রওৃ সঢর বহু
সভয়যাক রয়েয়ঙ যা ছুাঁ সওঝায়ও বীমার য়যাকে ওয়র কেে কযমন ায়ঝসর ভায়ভর ুঔ।



পবসঢায়রাড, কপায়া, কমাঝর করসং, োয়ক্রায়বটিক্স প্রভৃ সঢর ময়ঢা সবপজ্জনও বর
সবয়নােয়ন সঢসরি প্রসমোম ায়ক।

মাসও অয়ের য়ঙ্গ

বীমাকৃত রাক্ষল
এওঝা বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা বীমাওৃ ঢ রাসল ঢওস ঢার য়ঙ্গ সনসেস ি ওরয়ঢ ে যায়ঢ কগুস
ঈপওারী পসস ে এবং ওয়ঞার কঔারয়ঢর ময়িে অঝয়ও না ণায়ও। ‘তবঢসনও ওমসংিান’-এর
মািেয়ম ঈপাসচসঢ অে সবয়বঘনাে ঢওস ঢা কনো ঈসঘঢ। নেভায়ব বয়, বীমাওৃ ঢ রাসল
সনিসারয়ডর মে কআ অেয়ও সবয়বঘনা ওরা ঈসঘঢ নে যা েুখসঝনার ফয় প্রস্তাবওয়ও প্রভাসবঢ
ওরয়ব।
বীমাওারী/অিাররাআঝারয়ের বীমাওৃ ঢ রাসল সনসেস ি ওরার রীসঢ নুযােী, যার চনে ওভার মঞ্জুর
ওরা য়ব কআ ঠিও ণস সনভস র ওয়র অিাররাআঝায়রর ঈপর। ঢয়ব ািারড ভোঝা য়া
মঞ্জুরওৃ ঢ ওভার কওায়নাভায়বআ বীমাওৃ য়ঢর 72মা/6বঙয়রর ঈপাচসয়নর কবসল ো ঈসঘঢ নে।
পসসঝা যসে শুিুমাত্র মূিনী
িােী কমাঝ সনসিে ওভায়রর
কমোেওায় ঢাাঁর ঈপাচসয়নর
িসঢপূরড ে, বীমাওৃ ঢ রাসল

ুসবিার চনে ে ঢয়ব সবসিসনয়ি ওয়ঞারভায়ব প্রয়যাচে ে না। ঢয়ব
চনে এঝা ো ঈসঘঢ নে কয প্রয়েে িসঢপূরয়ডর কিয়ত্র কঝা কআ
য়ঙ্গ নুপাঢীন য়ব। ওভারঝা যসে টিটিসট-র চনে াপ্তাসও
ািারডঢ ঢাাঁর বাসসও ঈপাচসয়নর সদ্বগুড ঙা ায়ব না।

386

তবঢসনও ওয়মস সনযুি নন এমন কওায়না বেসিয়ও ওভার কেোর মে কযমন কৃবিূ, ঙাত্র প্রভৃ সঢ
কিয়ত্র বীমাওারীয়ও সনসশ্চঢ য়ঢ ে কয ঢাাঁরা এঝা সেয়চ্ছন শুিুমাত্র মূিনী ুসবিার চনে এবং এর
চনে কওায়না াপ্তাসও িসঢপূরড কেো ে না।
ফযাক্ষমক্ষ পযায়কজ কভার
সলশু  করাচয়কয়র নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে ওভার ীমাবে ণায়ও মৃঢুে  িােী সবওাঙ্গঢাে
(অংসলও বা ম্পুডস)। যসে কওাম্পাসনর সনচস্ব সনেয়মর সভসত্তয়ঢ ুসবিার কঝসব সবয়বঘনা ওরা
কযয়ঢ পায়র। সওঙু কওাম্পাসন এওঝা সনসেস ি ীমা পযসন্ত করাচয়কয়র নন এমন স্বামী বা স্ত্রীর চনে
টিটিসট ওভার নুয়মােন ওয়র ণায়ও।
কমাঝ সপ্রসমোয়মর ঈপর ািারডভায়ব 5লঢাংল ায়র এওঝা ঙা

মঞ্জুর ওরা ে।

গ্রুপ পক্ষক্ষ
বীমাওৃ ঢ বেসির ংঔো যসে সনসেস ি ংঔো ঙাস য়ে যাে, কযমন 100 ঢায় সপ্রসমোয়ম এওঝা গ্রুপ
ঙা কেো ে। ংঔো ওম য় কযমন 25য় গ্রুপ পসস আুে ওরা ে ঢয়ব কওায়না ঙা
ঙা া।
ািারডভায়ব নামসবীন সভসত্তয়ঢ পসস আুে ওরা ে কওবমাত্র ঔুবআ মূেবান ক্লায়েন্টয়ও, কযঔায়ন
েয়ের পসরসঘসঢ য়ন্নাঢীঢভায়ব স্পিঢআ প্রসঢপােে ে।
গ্রুপ ক্ষডকাউে মাপকাঠি
গ্রুয়পর নাম পাোর সনসরয়ঔআ গ্রুপ পসস আুে ওরা ঈসঘঢ। গ্রুপ ঙা  নোনে ুসবিা পাোর
চনে প্রস্তাসবঢ ‘‘গ্রুপ’’কও স্পিভায়বআ সনম্নসসঔঢ ওোঝায়কাসরর কয কওায়না এওটির অঢাে প া
ঈসঘঢ:


ওমসঘারীর ঈপর সনভস রলী বেসি  সনয়োকওঢস া – ওমসঘারী ম্পওস



প্রাও সঘসহ্নঢ ককয়মন্ট / গ্রুপ কযঔায়ন রাচে / কওন্ধীে রওারয়ও সপ্রসমোম সেয়ঢ ে



এওঝা করসচিাটস কওা-পায়রটিভ কাাআটির েেরা



করসচিাটস পসরয়বা ক্লায়বর েেরা



বোে/টাআনার/মািার/সভা কক্রসটঝ ওাটস কাডাররা



বোে/এনসবএফস-র আুে ওরা সটয়পাসচঝ াটিসসফয়ওঝ কাডাররা



বোে/রাষ্ট্রােত্ত কওাম্পাসনর কলোরয়াডার

ঈপয়রর ওোঝায়কাসরগুস কণয়ও অো নে অয়রা ওোঝায়কাসরর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ প্রস্তাবগুসর কিয়ত্র
ঢাাঁরা সবয়বসঘঢ য়ঢ পায়রন এবং ংসিি বীমাওারীর কঝওসনওা সটপাঝসয়ময়ন্টর মািেয়ম সোন্ত
কনয়বন।
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‘অনুমাসনও’ গ্রুপ মায়পর ঈপর কওায়না গ্রুপ ঙা কেবা যাে না। পসস কনোর মে গ্রুয়পর
করসচসস্ট্রওৃ ঢ েয়ে প্রওৃ ঢ ংঔোর সভসত্তয়ঢআ কওবমাত্র গ্রুপ ঙা সবয়বঘনা ওরয়ঢ য়ব এবং ঢার
সয়ব ওরয়ঢ য়ব। পুননসবীওরয়ডর মে এঝা পুনসবসয়বঘনা ওরা কযয়ঢ পায়র।
বীমাকৃত রাক্ষল
বীমাওৃ ঢ রাসল প্রসঢটি বীমাওৃ ঢ বেসির চনে অাোভায়ব সনসেস ি পসরমাড য়ণস চনে সনসেস ি ওরা
কযয়ঢ পায়র ণবা এঝা বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও প্রয়েে ুসবিার য়ঙ্গ যুি ওরা কযয়ঢ পায়র।
এওঝা গ্রুপ বীমাে ‘ওয়আ ণবা কওঈ নে’ নীসঢ প্রয়যাচে ে। সঢসরি সপ্রসমোম বা সরফায়ির
ার নুায়র ঢারপর ংয়যাচন  সবয়োচন ে।
ক্ষপ্রক্ষমোম
সপ্রসমোয়মর ঢারঢমে ার যায়ের নাম পসসয়ঢ অয়ঙ কআ ওমসঘারীয়ের কিয়ত্র প্রয়যাচে ে ছুাঁ সওর
কিনীসবভাক  সনবসাসঘঢ ুসবিা নুযােী। এআ ারগুস ওভারওৃ ঢ বেসির কপলা নুযােী করয়ফর
য়ব।
উদারণ
ওমসাঘারীয়ের ুসনসেস ি গ্রুয়পর ওয়র কিয়ত্র এওআ ার প্রয়যাচে য়ব, সবস্তৃ ঢভায়ব বয়, এওআ
িরয়নর কপলার কিয়ত্র।
নাম না ণাওা ওমসঘারীয়ের কিয়ত্র সনয়োকওঢস ায়ও ঢাাঁর দ্বারা রসিঢ প্রওৃ ঢ করওয়টসর সভসত্তয়ঢ প্রয়ঢেও
কিডীসবভায়কর ওমসঘারীর ংঔো কখাডা ওরয়ঢ য়ব।
এওঝা সমসঢ, ক্লাব প্রভৃ সঢ নাম ঈয়েসঔঢ েয়ের চনে সপ্রসমোয়মর ার প্রয়যাচে য়ব ছুাঁ সওর
কিডীসবভাক নুযােী।
েেপেঝা যঔন এওঝা ািারড প্রওৃ সঢর ে এবং কওায়না সনসেস ি কপলাে ীমাবে ণায়ও না,
অিাররাআঝাররা ার প্রয়োক ওরার চনে ঢাাঁয়ের সবঘিডঢায়ও ওায়চ াকান।
অন-ক্ষডউট কভার
ন-সটঈটি ময়ে কেো ওভার য়া সনম্নরূপ:


বেসিকঢ েুখসঝনা ওভার যসে সটঈটি ময়ের ময়িেআ ীমাবে ণায়ও (এবং সেয়নর 24খন্টার
চনে না ে), এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যণাণস সপ্রসমোয়মর 75লঢাংল িাযস ওরা
ে।



ওমসঘারীয়ের েুখসঝনার ওভার শুিুমাত্র প্রয়যাচে ে ওায়চর ণাওাওাীন ময়েআ।

অফ-ক্ষডউট কভার
ওভারঝা যসে কওবমাত্র কআ ময়ের ময়িেআ ীমাবে ণায়ও যঔন ওমসঘারীটি ওাচ ওয়রন না
এবং/ণবা রওারী ওায়চ ণায়ওন না, এওঝা হ্রাপ্রাপ্ত সপ্রসমোম িরুন যণাণস সপ্রসমোয়মর
50লঢাংল িাযস ওরা ে।
মৃতুয কভায়রর বজিন
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কওাম্পাসনর সনচস্ব সনয়েস সলওা নুযােী মৃঢুে ওভার বচসন ওয়র গ্রুপ বেসিকঢ েুখসঝনা পসস আুে
ওরা ্ভকব।
গ্রুপ ছা়ি এবং ক্রবানা/মযাা
এওঝা পসসর িীয়নআ কযয়ঢু য়নওগুস মানুয়ও ওভার কেো ে, ঢাআ এর চনে প্রলাসনও
ওাচ  ঔরঘ ওম ে। ঢাঙা া, ািারডঢ গ্রুয়পর মস্ত েেআ বীমাওৃ ঢ য়বন এবং
বীমাওারীর চনে কঔায়ন কওায়না সবরূপ বাঙাআ ণাওয়ব না। ঢাআ এওঝা কস্ক নুযােী সপ্রসমোয়ম
এওঝা ঙা নুয়মােন ওরা ে।
গ্রুপ পসসর পুননসবীওরড চনে সনিসারড কক্লআম সভজ্ঞঢার সনসরয়ঔ সনিসাসরঢ ে।


নুকূ সভজ্ঞঢায়ও নবীওরয়ডর সপ্রসমোয়ম এওটি সটওাঈন্ট বা ঙা (কবানা) সেয়ে
পুরস্কৃ ঢ ওরা ে



প্রসঢকূ সভজ্ঞঢায়ও এওটি কস্ক নুযােী, নবীওরয়ডর সপ্রসমোম কাট ঘাসপয়ে (মোা)
চসরমানা ওরা ে



কক্লআম সভজ্ঞঢা যসে 70লঢাংল ে ঢায় নবীওরয়ড স্বাভাসবও ারআ প্রয়যাচে য়ব।

ক্রপ্রায়পাজা ফমি


সনেমমাসফও েেয়ের সেয়ে ফমস পূরড ওরা  বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা পূরড ওরা এওঝাআ নসণ
ণাওা প্রয়যাচে।



ঢাাঁর এওঝা কখাডা ওরা চরুরী কয কওায়না েে এমন কওায়না লারীসরও করাক বা
পূডসঢাে ভু কয়ঙন না যা ঢাাঁর ংলিডয়ও িডয়যাকে ওয়র সেয়ঢ পায়র।



এমনসও ওঔয়না ওঔয়না এআ ঢওস ঢা স্বীওার ওরা ে, এঝা কবাছা যাে এবং/ণবা
এয়িাসয়মন্ট সেয়ে স্পি য়ে যাে কয ওভার শুরুর অয়কআ কওায়না িমঢা ণায়ও এবং এআ
িরয়নর িমঢার ওারয়ড কয কওায়না ক্রমবিসমান প্রভাব বসচসঢ য়ব।

কওাম্পাসনগুসর ময়িে যসে এআ রীসঢর করয়ফর য়ঢ পায়র।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 5
1) এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমাে গ্রুয়পর কওায়না এও বেসি বীমাওারী সবপয়ি সবরুে-বাঙাআ য়ঢ
পায়রন।
2) গ্রুপ স্বািে বীমা কওাবমাত্র সনয়োকওঢস া-ওমসঘারী গ্রুপয়ওআ ওভায়রচ কেে।
I. সববৃসঢ 1 ঢে এবংসববৃসঢ 2 সমণো
II. সববৃসঢ 2 ঢে এবংসববৃসঢ 1 সমণো
III. সববৃসঢ 1 এবংসববৃসঢ 2 ঢে
IV. সববৃসঢ 1 এবংসববৃসঢ 2 সমণো
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তথয
ছুাঁ সও পসরঘানা প্রসক্রোর ংল সয়য়ব অিাররাআঝার সবয়ল ওয়র ব
স্তান্তয়রর েুয়ঝা পেসঢ বেবার ওয়র:

গ্রুপ পসসর চনে

ক্রকাইনুয়রন্প : এঝা বয়ঢ কবাছাে এওাসিও বীমাওারীর কওায়না এওটি ছুাঁ সও িড ওরায়ও।
ািারডঢ এঝা ওরা ে ছুাঁ সও এওঝা লঢাংল প্রয়ঢেও বীমাওারীর ময়িে বন্টন ওয়র। এআভায়ব
পসসঝা েুচন বীমাওারী িড ওরয়ঢ পায়র। কযমন িরুন বীমাওারী A-এর ওায়ঙ 60% এবং
বীমাওারী B-র ওায়ঙ 40%। এয়িয়ত্র ািারনঢ পসস আুে ওরা  কক্লআয়মর সনষ্পসত্ত  পসস
ংক্রান্ত সবেগুস ামায়নার চনে বীমাওারী A-আ য়ব সট বীমাওারী। কয কক্লআম প্রোন ওরা য়ব
বীমাওারী B ঢার 40%বীমাওারী A-কও পসরয়লাি ওরয়ব।
ক্ষরইনুয়রন্প : বীমাওারী সবসভন্ন িরয়নর  সবসভন্ন মায়পর ছুাঁ সও িড ওয়র ণায়ও। ওীভায়ব সঢসন
ঢাাঁর সভন্ন ছুাঁ সওয়ও ুরিা কেয়বন? এআ ওাচঝা সঢসন ওয়রন, ঢাাঁর ছুাঁ সওগুসয়ও নে বীমা
কওাম্পাসনয়ঢ পুনরাে বীমা ওসরয়ে এবং এয়ওআ বা ে সরআনুয়রন্স বা পুনবীমাওরড। ঢাআ
সরআনুরার বা পুনবীমাওারীরা বীমাওারীর ছুাঁ সও িড ওরা ে এওঝা িােী বেবিার মািেয়ম যায়ও
ঘু সি বা সট্রটি বয়, ণবা এও এওঝা কওয়র সভসত্তয়ঢ, যায়ও বা ে ফোওাসল্টভ সরআনুয়রন্স বা
ঐসচ্ছও পুনবীমাওরড। পুনবীমাওরড ম্পন্ন ওরা ে লব্দ-বোপী এবং কআচনে কঝা ছুাঁ সওয়ও ঙস য়ে
কেে েূর-েূরায়ন্ত।

ারাংল
a) স্বািে বীমা োাঁস য়ে অয়ঙ করাকায়রর িারডার ঈপর সভসত্ত ওয়রআ যা সেয়ে এওচন বেসির ুি
োর ছুাঁ সও সনিসাসরঢ ে।
b) অিাররাআটিং য়া ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারড।
c) ছুাঁ সও  বেবার ময়িে এওঝা ঠিও ভারামে রিা ওরয়ঢ অিাররাআটিং চরুরী, এর মািেয়ম
ংিার প্রসঢয়যাসকঢামূও ভূ সমওা কযমন বচাে রাঔা যাে কঢমন মুনাফা িয়র রাঔা যাে।
d) এওচন বেসির করাকার প্রভাসবঢ ওরয়ঢ পায়র এমন সওঙু সবে য়া বে, সঙ্গ, ভো,
কপলা, লরীয়রর ক ন, পাসরবাসরও আসঢা, ঢীয়ঢর ুঔ বা য়স্ত্রাপঘার, বঢস মান স্বািে
বিা  বািায়নর চােকা।
e) বীমাওারীর সবরুয়ে প্রসঢকূ বাঙাআ অঝওায়নাআ অিাররাআটিংয়ের ঈয়েলে এবং ছুাঁ সওগুসর ঠিও
কিডীসবভাক  কগুসর ময়িে ুসবঘার সনসশ্চঢ ওরা এর ঈয়েলে।
f) এয়চন্ট য়ন প্রণম স্তয়রর অিাররাআঝার ওারড বীমাওৃ ঢ য়ঢ ঘয়য়ঙন এমন ্ভকাবে ক্লায়েন্টয়ও
চানার চনে সঢসনআ বয়ঘয়ে ভায়া চােকাে ণায়ওন।
g) বীমার মূ নীসঢগুস য়া: পরম সবো, বীমায়যাকে স্বাণস, িসঢপূরড, বোন, প্রসঢিাপন 
সনওঝঢম ওারড।
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h) অিাররাআটিংয়ের চনে মূ রঞ্জামগুস য়া: কপ্রায়পাচা ফমস, বেয়র প্রমাডপত্র, অসণসও
নসণ, কমসটওো সরয়পাঝস  ক সরয়পাঝস
i) কমসটওো অিাররাআটিং য়া এমন এওটি প্রসক্রো বীমা কওাম্পাসনগুস কযঝা বেবার ওয়র স্বািে
বীমা পসসর চনে অয়বেনওারী এওচ বেসির স্বায়িের বিা সনিসারড ওরয়ঢ।
j) নন-কমসটওো অিারারাআটিং য়া কআ প্রসক্রো কযঔায়ন প্রস্তাবওয়ও কওায়না কমসটওো পরীিা
ওরায়ঢ ে না।
k) ংঔোূঘও করটিং পেসঢ য়া অিাররাআটিংয়ে বম্বন ওরা এওঝা প্রসক্রো কযঔায়ন ছুাঁ সওর
প্রয়ঢেওঝা সেয়ওর ঈপর ংঔোূঘও  লঢাংয়লর মূোেন ওরা ে।
l) প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢার য়ঙ্গ মূোেন ওয়র যণাযণভায়ব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা য় ঢয়বআ
অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
m) মূঢ ক ূত্র প্রয়োক ওয়র গ্রুপ বীমার অিাররাআটিং ে, গ্রুপ বীমা বয়ঢ কবাছাে এওঝা
িোিাটস গ্রুয়পর ও েে এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর অঢাে ওভার পান, গ্রুয়পর
বেসিরা বীমাওারীর ওায়ঙ সবরুে-বাঙাআ য়ঢ পায়রন না।
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ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
অিাররাআটিং য়া ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর চনে মূে সনিসারড।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
বীমাওারী  বীমাওৃ ঢ ঈভেয়ওআ অিাররাআটিংয়ে পরম সবোয়র নীসঢ কময়ন ঘয়ঢ ে।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি য়া I
বীমায়যাকে স্বাণস বয়ঢ কবাছাে এও বেসি কয ম্পসত্ত বীমা ওরয়ঢ ঘয়য়ঙন ঢার ঝাওা ওস ংক্রান্ত
বা অসণসও স্বাণস এবং এআ িরয়নর ম্পসত্ত কওায়নাভায়ব নি য় ঢাাঁর কয অসণসও কাওান য়ঢ
পায়র কঝাআ।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি য়া IV
ংঔোূঘও করটিং পেসঢয়ঢ ছুাঁ সওর প্রয়ঢেওটি ঈপাোয়নর ংঔোূঘও  লঢাংয়লর মূোেন ে, ঢয়ব
কমসটওো অিাররাআটিং পেসঢয়ঢ এমনঝা ে না।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি য়া IV
এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমাে যঔন এওঝা গ্রুয়পর মস্ত েেয়ও এওঝা গ্রুপ স্বািে বীমা পসসর
অঢাে ওভার ওরা ে, ঢঔন গ্রুয়পর কওঈআ বীমাওারীর সবরুে-বাঙাআ য়ঢ পায়রন না।
এওআয়ঙ্গ ওমসঘারী-সনয়োকওঢস া গ্রুয়প বীমাওারী সবসভন্ন িরয়নর গ্রুপয়ও গ্রুপ স্বািে বীমার ওভায়রচ
সেয়ে ণায়ও কযমন: িসমও আঈসনেন, ট্রাি
 কাাআটি, কপলাোর সমসঢ, ক্লাব  নোনে
ভ্রাঢৃ ত্বমূও ংকঞন।

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔঢ সবেগুসর ময়িে কওানটি এওচন বেসির করাকারয়ও প্রভাসবঢ ওয়র না?
I. সঙ্গ
II. পসঢ বা পত্নীর ঘাওসর
III. ভো
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IV.

বািায়নর চােকা

প্রশ্ন 2
িসঢপূরয়ডর নীসঢ নুযােী বীমাওৃ ঢয়ও পো কেো ে __________-এর চনে।
I.

বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্ত প্রওৃ ঢ কাওান

II. প্রওৃ ঢপয়ি ওঢ ঔরঘ য়েয়ঙ ঢা সনসবসয়লয়আ বীমাওৃ ঢ রাসল
III. ঈভে পয়ির ময়িে ঘু সিবে এওঝা সনসেস ি পসরমাড ণস
IV. বীমাওৃ ঢ রাসল সনসবসয়লয় প্রওৃ ঢ কাওান
প্রশ্ন 3
অিারারাআঝায়রর চনে এওচন অয়বেনওারী ম্পয়ওস ঢয়ণের প্রণম  প্রাণসমও ঈৎ য়া ঢাাঁর
________________
I.

বেয়র প্রমাডপত্র

II. অসণসও নসণপত্র
III. অয়কর কমসটওো করওটস
IV. কপ্রায়পাচা ফমস
প্রশ্ন 4
___________________ঢয়বআ অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
I.

কপ্রায়পাচা ফয়মসর মািেয়ম প্রস্তাবয়ওর স্বািে ম্পসওস ঢ  বেসিকঢ সববরড ম্পয়ওস
গুরুত্বপূডস ঢণে ংকৃীঢ য়

মস্ত

II. প্রস্তাবয়ওর মস্ত কমসটওো পরীিা ম্পূডস য়
III. প্রাপ্ত ঢণে ঢওস ঢার য়ঙ্গ মূোেন ওয়র যণাযণভায়ব ছুাঁ সওর কিনীসবভাক ওরা য়
IV. ছুাঁ সও সনবসাঘন  ছুাঁ সওর মূে সনিসারয়ডর পর প্রস্তাবওয়ও পসস আুে ওরা ে।
প্রশ্ন 5
ংঔোূঘও করটিং পেসঢ ম্পয়ওস কওান সববৃসঢটি কবঠিও?
I.

প্রসলসিঢ ওমীর াায়যে এওঝা ব
পেসঢ

বেবা ামায়ঢ দ্রুঢ কসঢ এয়ন কেে ংঔোূঘও করটিং

II. কমসটওো সবয়লজ্ঞ ঙা া ংঔোূঘও পয়েয়ন্টর সভসত্তয়ঢ ওঠিন  য়ন্নচনও কওয়র অয়রা
ঢওস সবয়িড
্ভকব নে
III. কমসটওো ায়েয়ন্সর সনসেস ি জ্ঞান ঙা া কওঈ এআ পেসঢ বেবার ওরয়ঢ পায়রন।
IV. সবসভন্ন অিাররাআঝায়র সোয়ন্তর ময়িে এঝাআ ামঞ্জে রিা ওয়র।
393

ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি য়া II
ঢার পসঢ বা পত্নীর ঘাওসর কওায়না বেসির করাকারয়ও প্রভাসবঢ ওয়র না, যসে ঢাাঁয়ের সনয়চর
কপলা এওঝা গুরুত্বপূডস সবে যা ঢাাঁয়ের করাকারয়ও প্রভাসবঢ ওরয়ঢ পায়র।
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি য়া I
িসঢপূরয়ডর নীসঢ নুযােী বীমাওৃ ঢ পো কেো ে ঢাাঁরপ্রওৃ ঢ কাওান বা ঔরয়ঘর চনে, ঢয়ব
বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্তআ।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি য়া IV
অিারারাআঝায়রর চনে এওচন অয়বেনওারী ম্পয়ওস ঢয়ণের প্রণম  প্রাণসমও ঈৎ য়া ঢাাঁর
কপ্রায়পাচা ফমস বা অয়বেন পত্র, কযঔায়ন প্রস্তাবয়ওর স্বািে ম্পসওস ঢ  বেসিকঢ সববরড ম্পয়ওস
গুরুত্বপূডস ঢণে ংকৃীঢ ণায়ও।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
প্রাপ্ত

ঢণে

ঢওস ঢার

য়ঙ্গ

মূোেন

ওয়র

যণাযণভায়ব

ছুাঁ সওর

কিনীসবভাক

ওরা

য়

ঢয়বআ

অিারারাআটিং প্রসক্রো ম্পূডস ে।
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি য়া II
ওঠিন বা য়ন্নচনও কওয়র অয়রা ঢওস সবয়িড ্ভকব ে ংঔোূঘও করটিং পেসঢর মািেয়ম
ওারড য়ন্নচনও পয়েয়ন্টর য়ঙ্গ ঢীয়ঢর সভজ্ঞঢা এওঝা জ্ঞাঢ িোিাটস  কলসটংয়ের পসরভাাে
ংঔোূঘওভায়ব প্রওাল ওরা ে।
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অধ্যাে 21
স্বািে বীমার কক্লআম
অধ্যায়ের ভুক্ষমকা
এআ িোয়ে অমরা স্বািে বীমাে কক্লআম বেবিাপনা প্রসক্রো, প্রয়োচনীে নসণপত্র  কক্লআম অঝয়ও
রাঔার প্রসক্রো সনয়ে অয়াঘনা ওরয়বা। এঙা া এঔায়ন অমরা বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িীয়ন
কক্লআম বেবিাপনার সেওঝা কেঔয়বা এবং টিসপএ-র ভূ সমওা বুছয়বা।
ক্ষলিার ফাফ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

বীমাে কক্লআম বেবিাপনা
স্বািে বীমার কক্লআয়মর বেবিাপনা
স্বািে বীমা কক্লআয়মর েস রঘনা
কক্লআম অঝয়ও রাঔা
কক্লআম বেবিাপনা: বেসিকঢ েুখসঝনা
ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝয়রর ভূ সমওা (টিসপএ)
কক্লআম বেবিাপনা – সবয়েল ফর বীমা

এআ েোে প ার পর অপসন িম য়বন:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

বীমা কক্লআয়ম সবসভন্ন কিওয়াডার ম্পয়ওস বোঔো সেয়ঢ
স্বািে বীমার কক্লআয়মর ওীভায়ব বেবিাপনা য়ব ঢার বোঔো সেয়ঢ
স্বািে বীমার কক্লআয়মর সনষ্পসত্তর চনে প্রয়োচনীে সবসভন্ন নসণপত্র সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ
বীমাওারী ওীভায়ব কক্লআম অঝয়ও রায়ঔন ঢা অয়াঘনা ওরয়ঢ
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম সনয়ে অয়াঘনা ওরয়ঢ
টিসপএ-র ভূ সমওা  িারডা বুছয়ঢ

A. বীমাে ক্রেইয়মর বযবস্থাপনা
বীমা কয এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস য়া এওঝা কআ প্রসঢশ্রুসঢর ‘ািী’ এওণাঝা ঔুব
ভায়াভায়বআ কবাছা যাে। কওায়না বীমাওৃ ঢ খঝনা খয়ঝ যাোর ফয় পসসর িীয়ন কক্লআমঝাআ য়া
কআ প্রসঢশ্রুসঢর প্রওৃ ঢ পরীিা। এওচন বীমাওারীর ওঢ ভায়া ওাযসওর, ঢার মূোেন ওরা ে
সঢসন ঢার কক্লআয়মর প্রসঢশ্রুসঢ ওঢঝা ভায়াভায়ব করয়ঔয়ঙন ঢার ঈপর। বীমাে করটিংয়ে নেঢম মূ
সবে য়া বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম পসরয়লায়ির িমঢা।
1. ক্রেইম প্রক্ষেোে ক্রেকয়াল্ডাররা
কক্লআয়মর বেবিাপনা ওরা ে ঢা কেঔার অয়ক অমায়ের কবাছা েরওার কক্লআম প্রসক্রোে অিী পি
ওারা।
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Diagram 1: ক্রেইম প্রক্ষেোে ক্রেকয়াল্ডার

ক্রেতা

মাক্ষক

আন্ডাররাইটার

বীমাঝা সযসন কওয়নন সঢসনআ য়ন প্রণম কিওয়াডার এবং ‘কক্লআয়মর
প্রাপও’।
‘কক্লআয়মর প্রোঢা’ সয়য়ব বীমা কওাম্পাসনর মাসওয়ের এওঝা ব কিও
ণায়ও। কবসলরভাক কিয়ত্রআ পসস কাডারয়ের ঢসব কণয়ওআ যসে
কক্লআমগুস কমঝায়না য়ে ণায়ও ঢায় ঢারাআ প্রসঢশ্রুসঢ রিা ওরয়ঢ োেবে
ণায়ও।
এওঝা বীমা কওাম্পাসন  মস্ত বীমাওারীর অিাররাআঝারয়েরআ োসেত্ব
ণায়ও কক্লআম কবাছা  বীমা পয়ডের সটচাআন ওরা, পসসর লঢস , োয়মর
সবয়ে সোন্ত কনো।
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থাডি পাটি
অযাডক্ষমক্ষনয়েটর

সনেন্ত্রও (আনুয়রন্স করগুয়ঝসর োি কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি ব আসিো)
য়া ঢার ঈয়েলে পূরয়ড এওচন মূ কিওয়াডার:
 বীমা পসরয়বয়ল ক্রম বচাে রাঔা
 পসস কাডারয়ের স্বাণস রিা
 বীমাওারী েীখসয়মোেী অসণসও স্বািে রিা
পসরয়বা মিেিঢাওারী যারা স্বািে বীমার কক্লআম প্রসক্রো ওয়রন ঢারা ণাটস
পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর নায়ম পসরসঘঢ।

বীমা এয়জে /
ক্ররাকার

বীমা এয়চন্ট / কব্রাওাররা কওবমাত্র পসসআ সবসক্রআ ওয়রন না, কক্লআয়মর
কিয়ত্র ঢাাঁরাআ কক্রঢায়ও পসরয়বা কেয়বন, এঝাআ অলা ওরা ে।

রবরাকারী /
াপাতা

কক্রঢা যায়ঢ মৃডভায়ব কক্লআম কপয়ে যান ঢারা এঝাআ সনসশ্চঢ ওয়র সবয়ল
ওয়র কযঔায়ন াপাঢাঝা টিসপএ-র পোয়নয় ণায়ও কঔায়ন ওোলয়
াপাঢা ঔরঘ কেোর চনে।

ক্ষনেন্ত্রক

এআভায়ব কক্লআম ভায়াভায়ব ামায়না মায়ন য়া কক্লআয়মর য়ঙ্গ ম্পওস যুি প্রয়ঢেও কিওয়াডায়রর
ঈয়েলে ামায়না। বলেআ এআ ঈয়েলেগুসর ওয়েওটির ময়িে পারস্পসরও ংখাঢ য়ঢআ পায়র।
2. বীমা ক্রকাম্পাক্ষনয়ত ক্রেইম বযবস্থাপনার ভূক্ষমকা
বীমা সলল্প ংক্রান্ত ঢণে নুযােী ‘‘সবসভন্ন বীমাওারীর স্বািে বীমা ংক্রান্ত কাওায়নর নুপাঢ
65% কণয়ও 120%-র ময়িে ণায়ও, কযঔায়ন বাচায়রর ব ংল পসরঘাসঢ ে 100%-র কবসল
কাওান নুপায়ঢ’’। স্বািে বীমা বেবাে কবসলরভাক কওাম্পাসনআ কাওান ওয়র।
ঢার মায়ন কওাম্পাসন  পসসয়াডারয়ের অয়রা ভায়া ফাফ অনয়ঢ
অিাররাআটিং নুলীন  কক্লআয়মর েি বেবিাপনার এওঝা ঘাসো রয়েয়ঙ।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 1
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি বীমা কক্লআম প্রসক্রোর এওচন কিওয়াডার নন?
I.

বীমা কওাম্পাসনর কলোরয়াডার

II. মানব ম্পে সবভাক
III. সনেন্ত্রও
IV. টিসপএ
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এওঝা

কচারোর

B স্বাস্থয বীমা ক্রেইয়মর বযবস্থাপনা
1. স্বাস্থয বীমাে চযায়ঞ্জগুক্ষ
স্বািে বীমা কপাঝসয়ফাসর দ্ভু ঢ তবসলিেগুস কভীরভায়ব কবাছা
কক্লআমগুসর েিঢার ায়ণ বেবিাপনা ওরা যাে। এগুস য়া :

ঔুবআ

গুরুত্বপূডস

যায়ঢ

স্বািে

a) কবসলরভাক পসসআ য়া াপাঢায় ভসঢস র চনে িসঢপূরড কযঔায়ন ওভারওৃ ঢ সবে য়া
এওচন মানু। ঢাআ এর য়ঙ্গ অয়বয়কর সবে চস য়ে ণায়ও, নে িরয়নর বীমাে
ািারডঢ যা ণায়ও না।
b) ভারয়ঢ করাক, ঢার সঘসওৎার ময়নাভাব  ফয়া অয়পর িরনঝা ঔুবআ দ্ভু ঢ। এঔায়ন সওঙু
মানু কযমন ঢাাঁয়ের করাক  সঘসওৎা সনয়ে কমায়ঝআ সঘসন্তঢ নন অবার কওঈ কওঈ
সঢসরি ঢওস ।
c) স্বািে বীমা এওচন বেসি সওনয়ঢ পায়রন, ওয়পসায়রঝ ংিার ময়ঢা এওঝা গ্রুপ ণবা এওঝা
বোয়ের ময়ঢা ঔুঘয়রা সবক্রে ঘোয়নয়র মািেয়ম কওনা যাে। এর ফয় পডেঝা এওসেয়ও
এওঝা িোিাটস পয়ডের ময়ঢা সবসক্র ে অবার কক্রঢার পঙয়ন্নর ঘাসো ময়ঢা ওাঝঙাাঁঝ
ওরা য়ে ণায়ও।
d) পসসর িীয়ন কক্লআম ওরার চনে াপাঢায় ভসঢস ওরার ঈপর সনভস র ওয়র স্বািে বীমা।
ঢয়ব ঈপব্ধঢা, কস্পাাআয়চলন, সঘসওৎার পেসঢ, সবসংয়ের িরন  মস্ত স্বািে
পসরয়বা প্রোনওারী, ঢা সঘসওৎও, ায়চসন বা াপাঢা যাআ কাও, এগুসর ময়িে
সবরাঝ পাণসওে ণায়ও, এগুসআ কক্লআম মূোেয়নর কিয়ত্র ঔুবআ ওঠিন য়ে যাে।
e) স্বািে পসরয়বা কিত্রটি দ্রুঢ কসঢয়ঢ ঈন্নসঢ ওরয়ঙ। নঢু ন নঢু ন করাক বা পসরসিসঢ কযমন
তঢসর য়চ্ছ কঢমনআ ফস্বরূপ নঢু ন নঢু ন সঘসওৎা পেসঢর সবওাল খঝয়ঙ। এরআ ঈোরড
য়া ওী-কা াচসাসর, কচার সঘসওৎা প্রভৃ সঢ।
এঝাআ স্বািে বীমায়ও অয়রা কঝওসনওা বাসনয়ে সেয়চ্ছ এবং এআ িরয়নর পেসঢর চনে বীমার
কক্লআম ামায়নার েিঢায়ও িারাবাসও সবওাল খঝায়না চরুরী য়ে প য়ঙ।
f) এআ মস্ত সবয়ের কণয়ও কবসল, বাস্তবঝা য়া এওঝা মানবয়ে িোিাটসভায়ব এওঝা ম্পূডস
নঢু ন অসঙ্গও কযাক ওরয়ঢ পায়র না। এওআ ুয়ঔর চনে এওআ সঘসওৎাে েুচন কাও
অাো অাো রওম া া কেয়ব ণবা ঢাাঁয়ের অাো অাো সঘসওৎা েরওার য়ব
ণবা ঢাাঁয়ের াপাঢায় ভসঢস ণাওার কমোে অাো অাো য়ব।
স্বািে বীমার কপাঝসয়ফাস দ্রুঢ বা য়ঙ। এআ িরয়নর দ্রুঢ সবওায়লর ঘোয়ঞ্জ য়া সবপু ংঔেও
পডে। বাচায়র এঔন লয়ে লয়ে স্বািে বীমা পডে রয়েয়ঙ এবং এমনসও কওঈ এও এওঝা কওাম্পাসনরআ
অাো অাো বহু পডে কপয়ঢ পায়র। প্রয়ঢেওঝা পডে  ঢার সবওল্পগুসর সনচস্ব সবয়লত্ব রয়েয়ঙ
এবং ঢাআ এওঝা কক্লআম ামায়নার অয়ক এগুস ভায়া ওয়র কেয়ঔ কনো েরওার।
স্বািে
স্বািে
সনয়ে
চনে
বীমা

কপাঝসয়ফাসর সবওাল ংঔোর ঘোয়ঞ্জ সনয়ে াসচর য়েয়ঙ – ঔুঘয়রা কক্রঢায়ের 100,000
পসস সবসক্র ওয়র এওঝা কওাম্পাসন বা যাে 300,000 েেয়ও এআ পসসগুসর অঢাে
এয়য়ঙ, যার চনে কআ কওাম্পাসনয়ও ন্তঢপয়ি প্রাে 20,000 কক্লআয়মর পসরয়বা কেোর
তঢসর ণাওয়ঢ য়ব! ওোলয় পপসরয়বার প্রঢোলা নুযােী কক্লআয়মর দ্রুঢ মীমাংা, স্বািে
কক্লআম সটপাঝসয়ময়ন্ট ঙ্ঘবে ওরা এওঝা ঈয়েঔয়যাকে ঘোয়ঞ্জ।
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ািারডঢ ভারয়ঢ কঔা স্বািে বীমা পসসগুস কেয়লর ময়িে কয কওায়না চােকাে াপাঢায় ভসঢস য়ও
ওভার ওয়র। কয টিমঝা কক্লআম ামাে ঢায়ের বলেআ কেলচুয় ওীভায়ব ওাচ ে কঝা বুছয়ঢ
য়ব যায়ঢ ঈপিাসপঢ কক্লআয়মর ঠিওভায়ব মূোেন ওরা ্ভকব ে।
েিঢা, সভজ্ঞঢা  ঢাাঁর ওায়ঙ ণাওা সবসভন্ন রঞ্জাম সেয়ে কল্ণ কক্লআম মোয়নচাররা এআ
ঘোয়ঞ্জগুসর কমাওাসবা ওয়রন।
ঘু ান্ত সবয়িয়ড, যার াাযে েরওার এবং যাাঁর সনয়চর বা ঢাাঁর পসরবায়রর ওায়রার ুিঢার চনে
সযসন লারীসরও  মানসওভায়ব ঘায়পর ময়িে ণায়ওন ঢাাঁয়ও ন্তুসি সেয়ঢ পায়র স্বািে বীমা।
দি ক্রেইম বযবস্থাপনা এটাই ক্ষনক্ষশ্চত কয়র ক্রয ঠিক ক্রেইমটা ঠিক মানুয়ক ঠিক
ময়ে ক্রদো য়ে।
2. স্বাস্থয বীমাে ক্রেইম প্রক্ষেো
এওঝা কক্লআয়মর পসরয়বা সেয়ে ণায়ও ে বীমা কওাম্পাসন সনয়চআ বা কআ বীমা কওাম্পাসনর
নুয়মাসেঢ এওটি ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর (টিসপএ)-র পসরয়বার মািেয়ম।
কয মে কণয়ও এওঝা কক্লআম বীমাওারী / টিসপএ-র ওায়ঙ চানায়না ে কআ কণয়ও পসসর লঢস
নুযােী কয ময়ে কপয়মন্ট কেো ে কআ পযসন্ত স্বািে কক্লআমটি এওঝা ুসনসেস ি িায়পর মিে সেয়ে
যাে, যার প্রয়ঢেওটিরআ সনচস্ব প্রাসঙ্গওঢা রয়েয়ঙ।
সনয়ঘ কয প্রসক্রোগুসর সবস্তাসরঢ সববরড কেো য়েয়ঙ কগুস স্বািে বীমা (াপাঢায় ভসঢস র
চনে) িসঢপূরড পয়ডে সনসেস ি ঈয়েঔ রয়েয়ঙ যা স্বািে বীমা বেবার ব ংল তঢসর ওয়র।
িােী ুসবিা পডে বা চটি বোসি বা কটআস ওোল পয়ডের িীয়ন এওঝা পয়ডের চনে ািারড
প্রসক্রো  য়যাকী নসণপত্র এয়ওবায়রআ এওআরওম য়ব, বেসঢক্রমঝা য়া ওোয় কফসসটির
কিয়ত্র এআ িরয়নর পডেগুস না অয়ঢ পায়র।
এওঝা িসঢপূরড পসসর িীয়ন কক্লআম য়ঢ পায়র:
a)

কযালয় ক্রেইম
াপাঢায় ভসঢস বা সঘসওৎার মে কক্রঢায়ও ঔরঘ সেয়ঢ ে না। বীমাওারী/টিসপএ-র
প্রাও-নুয়মােয়নর সভসত্তয়ঢ কনঝোয়ওস ণাওা াপাঢায় পসরয়বা সেয়ে ণায়ও এবং কক্লআয়মর
মীমাংার চনে বীমাওারী/টিসপএ-র ওায়ঙ নসণপত্র কপল ওয়র।

b)

ক্রেইম পক্ষরয়লাধ্
কক্রঢা ঢাাঁর সনচস্ব ম্পে কণয়ও াপাঢায়ও ণস কেে এবং িাে কক্লআয়মর পসরয়লায়ির চনে
বীমাওারী/টিসপএ-র ওায়ঙ ঢাাঁর কক্লআম ফাআ ওয়রন।

ঈভে কিয়ত্রআ কমৌসও িাপগুস এওআ ণায়ও।
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ক্ষচত্র 2: ক্রেইম প্রক্ষেোে ক্ষবস্তৃ তভায়ব ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ধ্াপগুক্ষ রয়েয়ছ (এয়কবায়র ঠিক েয়ম
নে)
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a) ইক্ষেয়মলন বা অনুয়বদন
কক্লআম আসন্টয়মলনআ য়া কক্রঢা  কক্লআম টিয়মর ময়িে ংয়যায়কর প্রণম সনেলসন। কক্রঢা
কওাম্পাসনয়ও অয়ক কণয়ও চানায়ঢ পায়রন কয সঢসন াপাঢায় ভসঢস য়ঢ যায়চ্ছন ণবা
াপাঢায় ভসঢস য়ে যাোর পর কঝা চানায়ঢ পায়রন, সবয়ল ওয়র কওায়না াপাঢয়
অপৎওাীন ভসঢস য়ঢ য়।
াম্প্রসঢও মে পযসন্ত, এওঝা কক্লআয়মর কিয়ত্র
আসন্টয়মলয়নর ওাচঝা সঙ এওঝা অনুষ্ঠাসনও
বোপার। ম্প্রসঢ যসে যঢ লীঘ্র ্ভকব এআ আসন্টয়মলন ওরাঝায়ওআ ভোয় পসরডঢ ওরয়ঢ কচার
কেো য়চ্ছ। ািারডঢ পসরওসল্পঢ ভসঢস র কিয়ত্র াপাঢায় ভসঢস র অয়কআ এঝা ওরা েরওার
এবং অপৎওাীন কিয়ত্র াপাঢায় ভসঢস র 24খন্টার ময়িে এঝা ওরয়ঢ ে।
াপাঢায় ভসঢস র মপয়ওস মে ময়ঢা ঢণে পাো ককয় কক্রঢার াপাঢায় ভসঢস ঝা অ
সওনা ঢা ঔসঢয়ে কেঔয়ঢ টিসপএ/বীমাওারী ুসবিা ে এবং কঔায়ন কওায়না ঙদ্ময়বসলঢা বা
চাসোসঢ ে না এবং ওঔন ওঔন ঘাচস সনয়ে ের ওাওস ওরা যাে।
অয়কআ আসন্টয়মলন বয়ঢ কবাছাে ‘এওঝা সঘঠি সয়ঔ, াবসমঝ ওয়র  প্রাসপ্তস্বীওার ওয়র’ বা
ফোক্স ওয়র।
b) ক্ররক্ষজয়েলন
কক্লআয়মর করসচয়স্ট্রলন য়া কক্লআমঝায়ও সয়িয়ম কঠাওায়নার এওঝা প্রসক্রো এবং এর চনে এওঝা
করফায়রন্স নম্বর তঢসর ওরা যা সেয়ব কয কওায়না মে কক্লআমঝা ঔুাঁয়চ পাো যাে। এআ
নম্বরঝায়ও বয় কক্লআম নম্বর, কক্লআম করফায়রন্স নম্বর বা কক্লআম ওয়রা নম্বর। কক্লআম নম্বর
সনঈয়মসরও য়ঢ পায়র অবার অফা-সনঈয়মসরও য়ঢ পায়র, কঝা সয়িয়মর ঈপর সনভস র
ওয়র এবং প্রয়সং কসানাআয়চলন কয প্রসক্রো বেবার ওরয়ঙ ঢার ঈপর সনভস র ওয়র।
করসচয়স্ট্রলন  এওঝা করফায়রন্স নম্বর কচনায়রঝ ওরা ািারডঢ ওরা কক্লআম আসন্টয়মলন পাোর
পরআ এবং ঠিও পসস নম্বর  বীমাওৃ ঢ বেসির সবস্তাসরঢ সববরয়ডর য়ঙ্গ সময় ঢয়বআ।
সয়িয়ম এওবার কক্লআমঝা করসচিাটস য়ে ককয় ায়ণায়ণআ বীমাওারীর োওাঈয়ন্ট কআ কক্লআয়মর
চনে এওঝা সরচাভস বা ভািার তঢসর ওরা ে। আসন্টয়মলন বা করসচয়স্ট্রলয়নর ময়ে ঠিও
কক্লআম োমাঈন্ট বা অনুমাসনও সয়বঝা না চানা কযয়ঢ পায়র। প্রারস্ভকও সরচাভস োমাঈন্টঝা
ঢাআ এওঝা িোিাটস সরচাভস ে (কবসলরভাক কিয়ত্রআ ঢীয়ঢর ক
কক্লআয়মর সয়য়ব)।
োেবেঢার নুসমঢ বা প্রঢোসলঢ োমাঈন্টঝা চানা ককয়আ সরচাভস ঝায়ও ওসময়ে বা বাস য়ে
ঢার চনে ংয়লািন ওরা ে।
c) নক্ষথপত্র যাচাই
কক্লআম এওবার নসণবে য়ে ককয় পরবঢী িাপ য়া প্রয়সংয়ের চনে চরুরী মস্ত নসণপয়ত্রর
প্রাসপ্ত য়েয়ঙ সওনা ঢা পরীিা ওয়র কেঔা।
বলেআ ঠিওভায়ব মূোেন ওরয়ঢ য়ব কয কক্লআমঝা প্রয় য়ব ঢার চন. সনম্নসসঔঢগুস
বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস অবসলেও:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ুিঢার প্রমাডপত্র
প্রেত্ত সঘসওৎা
আন-কপয়লয়ন্টর কমোে
আনয়ভসিয়কলন সরয়পাঝস
াপাঢায়ও ওরা কপয়মন্ট
সঘসওৎার চনে পরবঢী পরামলস
প্রসঢিাপন প্রভৃ সঢর কিয়ত্র কপয়ময়ন্টর প্রমাডপত্র

নসণপত্রগুসর যাঘাআয়ের চনে এওঝা কঘওসি ঢায়ও কযঝা কক্লআম প্রয়র পরীিা ওয়রন।
কবসলরভাক কওাম্পাসনআ সনসশ্চঢ ওয়র কয এআ িরয়নর কঘওসিগুস য়া টকুয়ময়ন্টলন
প্রয়সংয়েরআ ংল।
এআ পযসায়েআ না-পাো টকুয়মন্টয়ও সঘসহ্নঢ ওরা ে- যায়ঢ এআ পয়েয়ন্টআ কক্রঢা বা াপাঢায়র
না কপল ওরা টকুয়মন্টগুস কঘয়ে পাঞায়না কযয়ঢ পায়র, কবসলরভাক কওাম্পাসনআ প্রণয়ম কপল ওরা
মস্ত টকুয়মন্টগুস ঔসঢয়ে কেয়ঔ ঢারপর সঢসরি ঢণে কঘয়ে পাঞাে যায়ঢ কক্রঢার ুসবিা না
ে।
d) ক্ষবক্ষং তথয করােি
কক্লআম প্রসক্রো ঘয়ক্রর এওঝা গুরুত্বপূডস ংল য়া সবসং। ািারড স্বািে বীমা পসসগুস সবসভন্ন
ঔায়ঢ সনসেস ি ীমার ময়িে সঘসওৎার চনে ঔরয়ঘর িসঢপূরড কেে। সঘসওৎার ঘাচসগুসয়ও ভাক
ওরার িোিাটস ভোঝা য়া:
 করসচয়স্ট্রলন  াসভস  ঘাচস  রুম, কবাটস  নাসসংয়ের ঔরঘ।
 অআসআঈ বা কওায়না আয়ন্টনসভ কওোর পায়রলয়নর ঘাচস।
 পায়রলন সণয়েঝার ঘাচস, োয়নয়িসো, রি, সক্সয়চন, পায়রলন সণয়েঝার ঘাচস,
াসচসওা োোয়েন্স, কমসটসন  িাক, করাকসনডসয়ের ঈপাোন  এক্স-কর, টাোসস,
কওয়মায়ণরাসপ, করসটয়ণরাসপ, কপয়মওায়রর ঔরঘ, ওৃ সত্তম ঙ্গ  য়স্ত্রাপঘায়রর সবয়চ্ছেে
ংল সয়য়ব কওায়না কমসটওো ঔরঘ;
 ায়চসন, োনায়িসি, কমসটওো প্রোসক্টলনার, ওনায়ল্টন্ট, কস্পলাসয়ির সফ
 োম্বুয়ন্স ঘাচস
 রি পরীিা, এক্স-কর, স্কোন প্রভৃ সঢ  আনয়ভসিয়কলন ঘাচস
 কমসটসন  িাক
কক্রঢার কপল ওরা নসণপত্রগুস পরীিা ওরা ে কঔান কণয়ও এআ ঔায়ঢর অঢাে ঢণেগুস
কবর ওরার চনে যায়ঢ কক্লআয়মর মীমাংাঝা সনঔুাঁঢভায়ব ওরা যাে।
াপাঢাগুসর সবসং পোঝানসঝার িোিাটসাআচ ওরার কঘিা যসে ঘয়ঙ ঢয়ব প্রয়ঢেও
াপাঢায়র কিয়ত্র সবসংয়ের পেসঢঝা অাো ো ঔুব স্বাভাসবও এবং এয়ঢ কয ঘোয়ঞ্জগুসর
মুয়ঔ প য়ঢ ে কগুস য়া:
 রুম ঘায়চসর ময়িে সওঙু -প্রয়েে অআয়ঝম ণাওয়ঢ পায়র কযমন াসভস  ঘাচস বা টায়েঝ
 সঙ্গ সবয় সবসভন্ন ঔাঢ ন্তভুস ি য়ঢ পায়র ণবা মস্ত আনয়ভসিয়কলন বা মস্ত
ুয়ির চনে এওঝা এওওাীন সব
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 নন-িোিাটস নাম বেবহৃঢ ে কযমন নাসসং ঘাচসয়ও াসভস  ঘাচস বা য়ে ণায়ও
 সবয়র ময়িে ‘‘সসমার ঘাচস’’, ‘‘প্রভৃ সঢ’’, ‘‘োায়েট এক্সয়পন্স’’-এর ময়ঢা
লয়ব্দর বেবার
সবসং কযঔায়ন স্পি নে, প্রয়র কয়িয়ত্র কব্রও অপ বা সঢসরি ঢণে ঘাআয়ঢ পায়রন, যায়ঢ
কিডীসবভাক  িােঢার বোপায়র য়ন্ন ওাঝায়না যাে।
এআ সবেঝার কমাওাসবাে অআঅরসটএঅআ কল্ণ আনুয়রন্স িোিাটসাআয়চলন কাআটাআন আুে
ওয়রয়ঙ কযঔায়ন এআ িরয়নর সবগুস  -প্রয়েে অআয়ঝমগুসর ঢাসওা িোিাটসাআচ ওরা
য়েয়ঙ।
পযায়কজ ক্ররট
সনসেস ি করায়কর সঘসওৎার চনে বহু াপাঢায়রআ ম্মঢ পোয়ওচ করঝ ণায়ও। এঝা প্রসসটর
সঘসওৎার িোিাটসাআচ ওরয়ঢ  ম্পে বেবার ওরয়ঢ াপাঢায়র াময়ণসের সভসত্তয়ঢ ে।
াম্প্রসঢও ওায় পঙয়ন্নর কপ্রাভাআটার কনঝোয়ওস সঘসওৎা ওরায়ঢ এবং অরএসবোআ-এর
কিয়ত্র বহু প্রসক্রোরআ পোয়ওচ ঔরঘ পূবস সনিসাসরঢ।
উদারণ
a)
b)
c)
d)

ওারসটোও পোয়ওচ : োসঞ্জিাম, োসঞ্জেোসি, সএসবসচ ণবা য়পন াঝস াচসাসর প্রভৃ সঢ
কােয়নায়ওাসচওা পোয়ওচ: স্বাভাসবও প্রব, সচাসরোন প্রব, সয়িয়রক্টসম প্রভৃ সঢ
য়ণসায়পসটও পোয়ওচ
পণোয়মাসচওা পোয়ওচ
য়স্ত্রাপঘায়রর পর চটিঢার ওারয়ড সঢসরি ঔরঘ অাোভায়ব প্রওৃ ঢ ঔরয়ঘর ায়পয়ি ঘাচস
ওরা ে যসে ঢা পোয়ওয়চর ময়িেআ ণায়ও বা ঢার কবসল য়ে যাে।
পোয়ওয়চ ঔরয়ঘর সনশ্চেঢার ুসবিা রয়েয়ঙ এবং প্রসক্রোগুসর িোিাটসাআয়চলয়নর ুসবিা ণায়ও
ফয় এআ িরয়নর কক্লআম ামায়না চঢর ে।
e) ক্রেইয়মর ক্রকাক্ষডং
বয়ঘয়ে কবসল বেবহৃঢ গুরুত্বপূডস কওাট কঝটি য়া োডস কল্ণ কসানাআয়চলন (হু)-র তঢসর
ইোরনযালনা োক্ষক্ষফয়কলন অব ক্ষডক্ষজক্ষজ (আইক্ষক্ষড) ক্রকাড।
অআসসট কযঔায়ন বেবহৃঢ ে এওঝা িোিাটসাআচট ফরমোঝ, প্রসসটর কওায়ট করাকয়ও
ওোপঘার ওরয়ঢ, কযমন কায়রে প্রক্ষক্ষডর টাক্ষমি য়নাক্ষজ (ক্ষক্ষপট) ক্রকাডগুক্ষ করায়কর
সঘসওৎাে কয প্রসক্রোগুস ওরা ে কগুসয়ও ওোপঘার ওয়র।
বীমাওারীয়ের ক্রমলআ সনভস রঢা বা য়ঙ কওাসটং  আনুয়রন্স আনফরয়মলন বুয়রা (অআঅআসব)-র
ঈপর, যা য়া আনুয়রন্স করগুয়ঝাসর োি কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি (অআঅরসটএঅআ)-র
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ংল। অআঅআসব এওঝা ঢণে বোে শুরু ওয়রয়ঙ কযঔায়ন এআ িরয়নর ঢণে সবয়িড ওরা কযয়ঢ
পায়র।
f) ক্রেইয়মর প্রয়ক্ষং
স্বািে বীমা পসসটি এওবার প য়আ কেঔা যাে কয এঝা য়া এওঝা বাসডসচেও ঘু সি, এর য়ঙ্গ
কবল সওঙু কমসটওো পসরভাা চস ঢ যা সনিসারড ওয়র কক্লআমঝা প্রয়েে য়ব সও য়ব না এবং
ওঢঝা য়ব। কয কওায়না বীমা পসসর কক্লআম প্রয়সংয়ের ন্তরটি ণায়ও েুটি মূ প্রয়শ্নর চবায়বর
ময়িে:
 পসসর অঢাে কক্লআমঝা সও প্রয়েে?
 যসে ে, ঢায় কমাঝ প্রয়েের পসরমাড ওী?
এআ প্রশ্নগুসর প্রয়ঢেওঝার চনে আুে ওরা পসসর এও গুচ্ছ লঢস াবী কবাছা েরওার পালপাসল
এওঝা কনঝোওস াপাঢায় সঘসওৎা য়ে ণাওয় াপাঢায়র য়ঙ্গ ম্মঢ ার নুযােী
সওনা।
একটা ক্রেইয়মর িাযতা
এওঝা স্বািে কক্লআময়ও িাে য়ঢ য় সনম্নসসঔঢ লঢস গুস বেআ পূরড ওরয়ঢ য়ব।
i. াপাতায় ভক্ষতি য়েয়ছন ক্রয দয তাুঁয়ক অবলযই বীমা পক্ষক্ষর অধ্ীয়ন
কভারকৃত য়ত য়ব
এঝা কেয়ঔ ঔুব র ময়ন য়, অমরা এমন য়নও পসরসিসঢ কেয়ঔসঙ কযঔায়ন ওভারওৃ ঢ
বেসির নাম (এবং বহু কিয়ত্রআ বে) এবং াপাঢায় ভসঢস ো বেসির য়ঙ্গ সময়ঙ না।
এমনঝা য়ঢ পায়র ওারড:
এঝা ঔুবআ গুরুত্বপূডস কয পসসর অঢাে ওভারওৃ ঢ বেসি  াপাঢায় ভসঢস ো বেসি
কযন এওআ ন। স্বািে বীমাে এআ িরয়নর চাসোসঢ ঔুবআ ািারড।
ii. বীমার ক্রমোয়দর ময়ধ্য ক্ররাগীর ভক্ষতি
iii. াপাতা ংজ্ঞা
াপাঢা কযঔায়ন মানুয়ও ভসঢস ওরা য়েয়ঙ কঝা কযন পসসর িীয়ন ‘‘সপঝা বা
নাসসং কাম’’-এর ংজ্ঞা নুযােী ে, নেণাে কক্লআম প্রয়েে ে না।
iv. ক্রডাক্ষমক্ষক্ষোক্ষর ক্ষপটাাইয়জলন
সওঙু পসসয়ঢ কটাসমসসোসর সপঝাাআয়চলনয়ও ওভার কেে ণসাৎ ভারয়ঢ বাস য়ঢ কণয়ও
সঘসওৎা কনো, ঢয়ব 3 সেয়নর কবসল কমোয়ের চনে এমন এওঝা করায়কর ওারয়ড ািারডঢ
যার চনে াপাঢা/নাসসং কায়ম সঘসওৎা ওরায়ঢ ে।
এওঝা পসসয়ঢ ওভার ওরা ণাওয় কটাসমসসোসর সপঝাাআচাআয়লন কওবমাত্র প্রয়েে ে
যসে:
 করাকীর বিা এমন ে কয ঢাাঁয়ও াপাঢা বা নাসসংয়ায়ম রায়না যায়চ্ছ না
 াপাঢা বা নাসসংয়ায়ম চােকা না ণাওাে করাকীয়ও কঔায়ন সনয়ে যাো যােসন
v. াপাতায় থাকার ক্রমোদ
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স্বািে বীমা পসসগুস ািারডঢ আন-কপয়লন্ট সয়য়ব 24 খন্টার কবসল াপাঢায় ণাওায়ও
ওভার ওয়র। ঢাআ সটঘায়চসর পালাপাসল াপাঢয় ভসঢস র ঢাসরঔ  মে গুরুত্বপূডস য়ে ককয়ঙ
ওারড এআ লঢস পূরড য়েয়ঙ সওনা ঢা কেঔার চনে।
ক্রড-ক্রকোর ক্ষিটয়মে
স্বািে পসরয়বা সলয়ল্প প্রযুসির সবওায়লর ায়ণ ায়ণ য়নও চটি প্রসক্রোে এঔন র য়ে
ককয়ঙ, অয়ক েয়ঢা যার চনে েীখসসেন িয়র াপাঢয় ভসঢস ণাওয়ঢ য়ঢা  চটি প্রসক্রোর
েরওার প য়ঢা। অচওা কট কওোর সভসত্তয়ঢআ য়নও প্রসক্রো ওয়র কফা যায়চ্ছ, 24 খন্টার
কবসল াপাঢায় না করয়ঔআ।
কবসলরভাক কট কওবার প্রসক্রো ে পূবস ম্মঢ পোয়ওচ করয়ঝর সভসত্তয়ঢ, ফঢ ঔরয়ঘর বাাঁিািরা বোপার ণায়ও।
vi. ক্ষপক্ষড
সওঙু য়ঢ পসসয়ঢ অঈঝ-কপয়লন্ট সয়য়ব কনো সঘসওৎা/ওনায়ল্টলানয়ও ওভার ওয়র, ঢয়ব
এওঝা সনসেস ি বীমাওৃ ঢ রাসল পযসন্তআ যা ািারডঢ াপাঢায় ভসঢস র বীমাওৃ ঢ রাসলর কণয়ও ওম
ে।
সপসট-র িীয়ন ওভায়রচ এয়ওও পসসয়ঢ এয়ওও রওম ে। এআ িরয়নর পসরয়লায়ির কিয়ত্র
24 খন্টার চনে াপাঢায় ভসঢস র লঢস প্রয়যাচে নে।
vii. ক্ষচক্ষকৎার প্রক্ষেো/ক্ষচক্ষকৎার গক্ষতপ্রকৃক্ষত
াপাঢায় ভসঢস র সবেটি ািারডঢ োপোসণও সঘসওৎার য়ঙ্গ চস ঢ। করাকী যসে
নোনে িরয়নর সঘসওৎা ওরায়ঢ পায়রন কযমন:






আঈনাসন
সে
কাসমপোসণ
অেুয়বসে
নোঘায়রাপোসণ প্রভৃ সঢ

কবসলরভাক পসসয়ঢআ এআ সঘসওৎাগুসয়ঢ বচসন ওরা ে, অবার
সঘসওৎাগুসরআ এও বা এওাসিওয়ও ওভার কেে াব-সসমঝ ।

সওঙু

পসসয়ঢ

এআ

viii. পূয়বি ই ক্ষবদযমান অুস্থতা
ংজ্ঞা
পূয়বস সবেেমান
বিান যার
য়েসঙ এবং
48মা অয়ক

ুিঢা বয়ঢ কবাছাে ‘‘কওায়না পসরসিসঢ, ুিঢা বা কঘাঝ বা ক ম্পসওস ঢ
িড বা ঈপয়কস বীমাওৃ ঢ বেসির ময়িে অয়কআ সঙ এবং / ণবা করাক সনডসে
/ ণবা ঢাাঁর চানা ণাও বা না ণাও কওাম্পাসনর য়ঙ্গ ঢাাঁর স্বািে পসস ওরার
এর চনে সঢসন কমসটওো পরমলস বা সঘসওৎা সনয়েয়ঙন।’’
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পূবস-ঈপসিঢ ুিঢায়ও বাে কেোর ওারড য়া বীমার কমৌসও নীসঢ। কযঔায়ন বা য়েয়ঙ
বীমার িীয়ন এওটি সনসশ্চঢ সবেয়ও ওভার ওরা যাে না।
যসে, এআ নীসঢর প্রয়োক কবল ওঠিন এবং কআ বেসি বীমা ওরায়নার মে করায়ক অক্রান্ত
সঙয়ন ওী না ঢা ঔুাঁয়চ কেঔার চনে ঈপকসগুসর এওটি সনেমমাসফও পরীিা এবং সঘসওৎা
যুি ণায়ও। কযয়ঢু সঘসওৎার কপলাোররা ুিঢাটির মে সনয়ে সভন্ন মঢ চানায়ঢ পায়রন,
এআ ুঔটি ওঔন প্রণম শুরু য়েসঙ কআ লয়ঢস কক্লআমটি ঔাসরচ ওরার অয়ক, কটি ঔুব যত্ন
ওায়র সবঘার ওরা ে।
স্বািে বীমার সববঢস য়ন, এআ বাে কেোর কিয়ত্র অমরা েুটি পসরমাচসয়নর মুয়ঔামুঔী য়েসঙ।
 প্রণমটির কিত্র য়া ককাষ্ঠী বীমা। কযঔায়ন ককাষ্ঠীর ব মানুআ বীমাওৃ ঢ, বীমাওারীর
সবরুয়ে কওায়না বাঙাআ ণায়ও না। গ্রুপ পসসয়ঢ ওভাসরং, কযমন িরুড ব রওারী
ওমসঘারী, োসরদ্রে ীমার সনয়ঘ ববাওারী ব পসরবার, ব কওায়না ওয়পসায়রঝ ককাষ্ঠীর
ওমসঘারীয়ের ব পসরবার, আঢোসেয়ও এওটি এওও পসরবায়রর প্রণমবার ওভার কবয়ঙ
কনোর ঢু নাে ুসবিাচনওভায়ব সঘসওৎা কপয়ে ণায়ও। এআ পসসগুস য়নও মে বাে
কেোয়ও বাসঢ ওয়র, কযঔায়ন বাে কেোর যণাযণ মূে িরাআ ণায়ও।
 সদ্বঢীে পসরমাচসনটি য়া এওটি সনসেস ি মে িয়র াকাঢার ওভায়রর পর পূবস ঈপসিঢ
ুিঢায়ও ওভার ওরা ে। এটি এআ নীসঢয়ও নুরড ওয়র ে কযঔায়ন এওচন বেসির
ময়িে যসে এওটি বিা ণায়ও, এওটি সনসেস ি মেপবস িয়র যসে কআ ুিঢাটি অর
কেঔা না যাে, ঢয়ব ঢায়ও সনশ্চেঢা বয় িয়র কনো যায়ব না।
ix. অয়পিার প্রাথক্ষমক মেপবি
এওটি প্রাণসমও ৩০সেয়নর পরআ(েুখসঝনাচসনঢ ওারয়ড াপাঢায় ভসঢস
প্রঘসঢ স্বািে বীমা পসস ুিঢার চনে ওভার কেে।

ণাওা ঙা া) কওায়না

এওআভায়ব, কঔায়ন ুিঢার ঢাসওা অয়ঙ:






ঙাসন,
সবনাআন কপ্রায়িটিও াআপারট্রসফ,
সয়িয়রক্টসম,
সফলঘু া
পাআ






াসডসো,
াআয়িাস
াআনাাআটি
াাঁঝু/সপ চয়েন্ট প্রসঢিাপন আঢোসে।

এগুস এওটি প্রাণসমও মেপবস যা, এও বঙর বা েুআ বঙর বা ঢার কবসল য়ঢ পায়র, কআ
ময়ে ওভায়রর অঢাে ণায়ও না। এটি অয়রা কবসল ওয়র সনভস র ওয়র সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর
পয়ডের ঈপর।
যসে এরময়িে কওায়না এওটি ওারয়ড ুিঢা ে ঢয়ব কক্লআয়মর প্রসক্রোওারী সবেটিয়ও সঘসহ্নঢ
ওয়রন এবং কটি িডয়যাকেঢার বিাে প য়ঙ ওী না
x. বাে কেো
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এও গুচ্ছা বাে কেোর সবেগুস পসসর ঢাসওাে ণায়ও যায়ও ািারডভায়ব কিডীবে ওরা
যাে কযমন:
 কযমন মাঢৃ ত্বওাীন ুসবিা (যসে সওঙু পসসয়ঢ এটি ওভার ওরা ে)।
 বসসবসভায়কর করাকী এবং োাঁয়ঢর সঘসওৎা
 এমন ুিঢা কযগুস ওভার ওরা িে নে কযমন এআঘঅআসভ, রয়মান সঘসওৎা,
িূঢার সঘসওৎা, ফাটিসসটির সঘসওৎা, ওয়মটিও য়স্ত্রাপঘার আঢোসে।
 মেেপান/িাক কনোর ওারয়ড কয ুঔগুস য়েয়ঙ।
 ভারয়ঢর বাআয়র কমসটওো সঘসওৎা।
 ঈচ্চ ছুাঁ সওর ওাচওমস, অত্মঢোর কঘিা, কঢচসস্ক্রেঢার চনে েূড।
 শুিুমাত্র পরীিা/নুোয়নর চনে ভসঢস য়।
এরওম খঝনার কিয়ত্র কক্লআম যাাঁরা ামায়চ্ছন ঢাাঁয়ের ওায়ঙ পসরসিসঢটি ুসনসেস ি ওয়র বোঔো
ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস যায়ঢ সবয়লজ্ঞ ঢাাঁর মঢামঢ এওেম ঠিওভায়ব সেয়ঢ পায়রন। ওারড
যসে অোয়ঢ ঘোয়ঞ্জ ে, ঢায় অআয়নর অোয়ঢ কআ পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ঢেন্ত কযন িডয়যাকে য়ঢ
পায়র।
xi. কক্লআয়মর পসরয়প্রসিয়ঢ বিার য়ঙ্গ ম্মসঢ
কক্লআয়মর কিয়ত্র বীমাওৃ ঢয়ও সনসেস ি কয ওাযসওাপ ওরয়ঢ ে ঢা বীমা পসস সনসেস ি ওয়র বা
রয়েয়ঙ, যার ওয়েওটি কক্লআম িােঢার পয়ি গুরুত্বপূডস।
ািারডভায়ব এগুসর য়ঙ্গ ম্পওস রয়েয়ঙ:
 সনসেস ি ময়ের ময়িে কক্লআয়মর আসন্টয়মলন বা নুয়বেন – অয়কআ অমরা আসন্টয়মলন বা
জ্ঞাঢওরয়ডর গুরুয়ত্বর সবেঝা কেয়ঔসঙ।
 সনসেস ি ময়ের ময়িে কক্লআয়মর নসণপত্র কপল।
 সমণো বডসনা, ভু  সববরড বা বস্তুকঢ খঝনা কঘয়প যাোে চস য়ে না প া।
g) চূ ়িান্ত প্রয়দে ক্রেইম-এ ক্রপৌুঁয়ছ যাো
কক্লআম এওবার িাে য়ে ককয় পরবঢী িাপঝা য়া ওী পসরমাড কক্লআম প্রোন ওরা য়ব ঢার
সোন্ত কনো। এঝা কডনা ওরয়ঢ অমায়ের কআ সবেগুস বুছয়ঢ য়ব যা প্রয়েে কক্লআয়মর
পসরমাড ঠিও ওরয়ব। এআ সবেগুস য়া:
i. পক্ষক্ষর আতাে দযয়দর জনয উপভয বীমাকৃত রাক্ষল
কবল সওঙু পসস আুে ওরা ে বেসিকঢ বীমাওৃ ঢ রাসল সয়য়ব, সওঙু অবার আুে ওরা ে
কফ্ল্াঝার সভসত্তয়ঢ কযঔায়ন বীমাওৃ ঢ রাসল ককাঝা পসরবায়রর ওায়ঙআ ঈপভে ে ণবা এমন
পসস রয়েয়ঙ কযগুস য়া কফ্ল্াঝার সভসত্তয়ঢ ঢয়ব েে সপঙু এওঝা ীমা সনিসারড ওরা ণায়ও।
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ii. ক্রকায়না দয়যর জনয পক্ষক্ষর আতাে বাক্ষক বীমাকৃত রাক্ষল উপভয য়ব
ইক্ষতময়ধ্যই ক্রকায়না ক্রেইম করা য়েয়ছ ক্ষকনা তা খক্ষতয়ে ক্রদখার পরই:
আসঢময়িেআ কয কক্লআম কেো য়ে ককয়ঙ ঢা বাে কেোর পর বীমাওৃ ঢ রাসল ওঢঝা বাসও পয়
রআয়া ঢার সয়ব ওয়র াপাঢাগুসয়ও পরবঢী ওোলয় নুয়মােন কেোর ওণা কনাঝ
ওরায়ঢ য়ব।
iii. াব-ক্ষক্ষমট
কবসলরভাক পসসয়ঢ রুম করন্ট ীমাবেঢা, নাসসং ঘাচস প্রভৃ সঢ সনসেস ি ওরা অয়ঙ, ে
বীমাওৃ ঢ রাসলর লঢাংল সয়য়ব ণবা এওঝা তেসনও ীমা সয়য়ব। ওনায়ল্টলন সফ, ণবা
োম্বুয়ন্স ঘাচস প্রভৃ সঢর কিয়ত্র এওআরওম ীমাবেঢা বা য়ঢ পায়র।
iv.

অুস্থতার ক্রকায়না ক্ষনধ্ি াক্ষরত ীমা খক্ষতয়ে ক্রদখা

পসসঝা এওঝা সনসেস ি পসরমাড পযসন্ত কবাঁয়ি সেয়ঢ পায়র ণবা মাঢৃ ত্ব বা হৃেয়রায়কর ময়ঢা নে
কওান করায়কর ওভায়রর চনে ঈধ্বসীমা কবাঁয়ি সেয়ঢ।
v. েমক্ষঞ্চত ক্রবানা পাোর অক্ষধ্কার আয়ছ ক্ষক ক্রনই তা খক্ষতয়ে ক্রদখা
বীমাওৃ ঢ অয়েৌ কওায়না কনা-কক্লআম কবানা (অয়কর বঙর/গুসয়ঢ ঢাাঁর পসস কণয়ও বীমাওৃ ঢ
কওায়না কক্লআম না ওয়র ণাওয়) পাোর সিওারী সওনা ঔসঢয়ে কেঔা। কনা-কক্লআম কবানা
কবসলরভাক মে অয় সঢসরি বীমাওৃ ঢ রাসলর অওায়র, যা বাস্তয়ব করাকী/বীমাওৃ য়ঢর
বীমাওৃ ঢ রাসলয়ও বাস য়ে কেে। ওঔন ওঔন ক্রমসঞ্চঢ কবানায়ও ভু ভায়ব বডসনা ওরা ে
কযন কঢবঙয়রর এয়ওবায়র কল সেয়ও বসঢ ওরা কক্লআমগুস সয়য়ব না িরা য়ঢ পায়র।
vi. ীমাবদ্ধতা  কভারকৃত অনযানয খরচ:
নোনে ীমা ণাওয়ঢ পায়র কযমন অেুয়বসে সঘসওৎা ওরায় ািারডঢ য়নওঝা ওম ীমা
ণাওয়ঢ পায়র। কওবমাত্র এওঝা সনসেস ি পসরমাড পযসন্ত কল্ণ কঘও-অয়পর ঔরঘ অঢাে ণাওয়ঢ
পায়র পসসর ঘার বঙর পর কণয়ও। সপঝা ওোল কপয়মন্ট এওঝা সেন সপঙু ীমা ণায়ও।
vii. ক্রকা-ক্রপয়মে
এটি ািারডঢ কপয়মন্ট ওরার অয়ক মূোেন ওরা কক্লআয়মর কাচা লঢওরা সাব। এআ কওাকপ’র সবেটি বাঙাআ ওরা পসরসিসঢয়ঢ খঝয়ঢ পায়র-শুিু মা-বাবার কক্লআয়ম, শুিু মাঢৃ ত্বওাীন
কক্লআয়ম, শুিুমাত্র সদ্বঢীে কক্লআম পরবঢী কিয়ত্র বা শুিুমাত্র কয কক্লআমগুস সনিসাসরঢ মাত্রা কপসরয়ে
যাে কয়িয়ত্র।
প্রোনয়যাকে পসরমাডটি এআ ীমার য়ঙ্গ মেে ওরার অয়ক, প্রয়েে কক্লআয়মর পসরমাডটি য়ব প্রোনয়যাকে
স্বাস্থয ক্রেইয়ম অ-প্রদানয়যাগয ক্ষবে
ওটি ুিঢার সঘসওৎাে ো ঔরঘয়ও কিডীবে ওরা যাে:
 কয়র ঞার চনে ঔরঘ এবং
 পসরঘযসার চনে যত্ন।
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এওঝা ুিঢা ারায়নার ঔরয়ঘর ময়িে মস্ত কমসটওো ঔরঘ  ম্পসওস ঢ স্বাভাসবও ুসবিাগুস
ণায়ও। এর য়ঙ্গ াপাঢায় অয়রা অরায়ম  এমনসও সবাবহুভায়ব ণাওার চনে ঔরঘ
চু য়ঢ পায়র।
এওঝা ািারড স্বািে বীমা পসস এওঝা ুঔ ারায়নার চনে ঔরঘ ামাে এবং সবয়লভায়ব
বা না ণায়ও সবাসঢার চনে কওায়না সঢসরি ঔরঘ প্রয়েে ে না।
এআ ঔরঘগুসয়ও কিনীবে ওরা যাে নন-সট্রঝয়মন্ট ঘাচস সয়য়ব কযমন করসচয়স্ট্রলন ঘাচস,
টকুয়ময়ন্টলন ঘাচস প্রয়ভসঢ এবং কআ অআয়ঝম কযগুস অয়রায়কের য়ঙ্গ রাসর ম্পসওস ঢ বয়
সবয়বসঘঢ য়ঢ পায়র (কযমন আনয়পয়লন্ট ণাওাওাীন সবয়লভায়ব কপ্রক্রাআব ওরা কপ্রাটিন
াসেয়মন্ট)।
অয়ক প্রয়ঢেও টিসপএ/বীমাওারীর ওায়ঙ -প্রয়েে অআয়ঝয়মর ঢার সনচস্ব ঢাসওা ণাওয়ঢ, এঔন
কআঝাআ অআঅরসটএ কল্ণ আনুয়রন্স িোিাটসাআয়চলন কাআটাআয়নর িীয়ন িোিাটসাআচ ওরা
য়েয়ঙ।
ঘূ ান্ত প্রয়েে কক্লআয়ম কপৌাঁঙায়ঢ পরপর কয িাপগুস কপয়রায়ঢ ে ঢা সনম্নরূপ:
ক্রটক্ষব

2.1

ধ্াপ I

মস্ত সব  সরসয়ের ঢাসওা ওরা সবসভন্ন ঔায়ঢর অঢাে কযমন রুম করন্ট,
ওনায়ল্টন্ট সফ প্রভৃ সঢ

ধ্াপ II

প্রয়ঢেওঝা ঔায়ঢর িীয়ন কক্লআম ওরা ণস কণয়ও -প্রয়েে অআয়ঝম বাে কেো

ধ্াপ III

ঔরয়ঘর প্রয়ঢেওঝা ঔায়ঢর চনে যসে কওায়না ীমায়রঔা ণায়ও ঢা প্রয়োক ওরা

ধ্াপ IV

কমাঝ প্রয়েে য়ণস কপৌাঁঙায়না এবং এঝা ামসিওভায়ব বীমাওৃ ঢ রাসলর ময়িেআ রয়েয়ঙ
সওনা ঢা ঔসঢয়ে কেঔা

ধ্াপ V

নীঝ প্রয়েে কক্লআয়ম কপৌাঁঙায়ঢ যসে কওায়না কওা-কপ ণায়ও ঢায় ঢা বাে কেো

h) ক্রেইম প্রদান
প্রয়েে কক্লআম ণস কপৌাঁয়ঙ ককয়আ কক্রঢায়ও ণবা াপাঢায়ও কপয়মন্ট সেয়ে কেো ে।
নুয়মাসেঢ কক্লআম ণস সফনান্স/োওাঈন্ট সবভায়ক পাঞায়না ে এবং কপয়মন্ট ে কঘয়ও কেো
ে নেয়ঢা কক্রঢার বোে োওাঈয়ন্ট ট্রান্সফার ওয়র কেো ে।
াপাঢায়ও যঔন কপয়মন্ট কেো ে, যসে কওায়না ওর বাে কেোর প্রয়োচন ণায়ও ঢায়
ঢা কপয়মন্ট কণয়ও বাে সেয়ে কেো ে।
কযঔায়ন ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রলন কপয়মন্ট ামাে, কপয়মন্ট প্রসক্রোঝা অাো অাো
বীমাওারীর কিয়ত্র অাো অাো রওয়মর ে। এবোপায়র অয়রা সবস্তাসরঢ চানায়না য়েয়ঙপয়র
টিসপএ-র ওায়চর চােকাে।
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কক্রঢার সচজ্ঞাে ামায়নার চনে সয়িয়ম কপয়ময়ন্টর অপয়টঝ ণাওা গুরুত্বপূডস। ািারডঢ এআ
মস্ত সবস্তাসরঢ সববরডগুস সয়িয়মর মািেয়ম ও কন্টার বা কক্রঢা পসরয়বা টিয়মর য়ঙ্গ
কলোর ওরা ে।
এওবার কপয়মন্ট কেো য়ে ককয় কক্লআমঝায়ও মীমাংসঢ বয় সবয়বঘনা ওরা ে। কওাম্পাসনর
মোয়নচয়মন্ট, মিেিঢাওারী, কক্রঢা  অআঅরসটএঅআ-কও মীমাংসঢ কক্লআয়মর নম্বর  কমাঝ
ণস  পযসােক্রয়ম সরয়পাঝস পাঞায়না ে। মীমাংসঢ কক্লআয়মর সবয়িয়ডর ময়িে ণায়ও ওঢ
লঢাংয়লর মীমাংা য়েয়ঙ, -প্রয়েে য়ণসর নুপাঢ ওঢ, কক্লআয়মর মীমাংা ওরয়ঢ কয় ওঢ
মে কনো য়েয়ঙ প্রভৃ সঢ।
i) নক্ষথপয়ত্রর ঘাটক্ষতর বযবস্থাপনা / প্রয়োজনীে অক্ষতক্ষরি তথয
কক্লআয়মর প্রয়সংয়ের চনে মূ নসণপত্রগুসর ঢাসওার যাঘাআ েরওার। এগুস য়া:








োটসমলন কনাঝ  সটঘাচস ামাসর
য়যাকী আনয়ভসিয়কলান সরয়পাঝস
সবসভন্ন ংয়ল কব্রও অপ  ঘূ ান্ত এওসত্রঢ সব
কপ্রসক্রপলন  ুয়ির সব
প্রাপ্ত কপয়মন্ট
কক্লআম ফমস এবং
কক্রঢার পসরসঘসঢ

সভজ্ঞঢা কণয়ওআ কেঔা ককয়ঙ কয াবসমঝ ো ঘারটি কক্লআয়মর ময়িে এওটিয়ঢ কমৌসও
নসণপয়ত্রর সনসরয়ঔ ম্পূডসঢা ণায়ও। ঢাআ এঝা চরুরী সনসেস ি ময়ের ময়িে াবসমঝ না ো
নসণপত্রগুস কক্রঢা যায়ঢ কপল ওয়র কক্লআয়মর য়ঙ্গ চুয় সেয়ঢ পকায়রন ঢার পরামলস কেো।
এওআভায়ব, কক্লআমটি প্রসক্রোওরড ওরার মে এমন য়ঢ পায়র, সঢসরি ঢয়ণের প্রয়োচন
য়ঢ পায়র ওারড:
i. সটঘায়চসর মে কয ামাসর কেো য়েয়ঙ ঢা ঠিও রীসঢয়ঢ কনআ বা েয়ঢা কঔায়ন করাক
সনডসয়ের সবস্তাসরঢ কঔায়ন ঈয়েঔ কনআ ণবা ুিঢার আসঢা ঈয়েঔ ওরা কনআ।
ii. কয সঘসওৎা ওরা য়েয়ঙ যয়ণি সবস্তাসরঢভায়ব েয়ঢা কটি বডসডা ওরা কনআ বা ঢারচনে
বোঔোর প্রয়োচন অয়ঙ।
iii. সটঘায়চসর ামাসর নুযােী কয করাক সনডসে ওরা য়েয়ঙ কআ নুযােী সঘসওৎা েসন
ণবা যারচনে সঘসওৎা য়েয়ঙ ঢারচনে কয ুি কেো য়েয়ঙ ঢা ুিঢার য়ঙ্গ
ম্পসওস ঢ নে।
iv. কয সব চমা কেো য়েয়ঙ কঔায়ন প্রয়োচনীে কব্রও-অপ কেো কনআ।
v. েুটি টকুয়ময়ন্টর ময়িে বে না কমা।
vi. সটঘাচস ামাসর এবং সবয়র ময়িে ঈয়েসঔঢ ভসঢস োর সেন/সটঘায়চসর সেয়নর ময়িে সম
না ণাওা।
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vii. াপাঢায় ভসঢস ণাওার মে সনয়ে কক্লআমটির অয়রা সবস্তাসরঢ ঢেয়ন্তর প্রয়োচন এবং ঢার
চনে, াপাঢায়র আনয়টার কওয়র ওাকচপয়ত্রর প্রয়োচন।
েুটি খঝনার কিয়ত্রআ, সঢসরি ঢয়ণের প্রয়োচনীেঢা চাসনয়ে কক্রঢায়ও সসঔঢভায়ব ণবা
আয়ময়র মািেয়ম চানায়না ে। সিওাংল কিয়ত্র, কক্রঢা কয ঢণে ঘাো য়েয়ঙ ঢা সেয়ঢ িম
ণায়ওন। যসে, য়নও মে এমন খয়ঝয়ঙ কয ঢণেটি প্রয়োচন কটি এয়ঢাঝাআ গুরুত্বপূডস কয
ঢায়ও নচর এ ায়না যায়চ্ছ না, সওন্তু কক্রঢা কয়িয়ত্র কওায়না া া সেয়চ্ছন না। এমন খঝনার
কিয়ত্র, কক্লআমটি প্রসক্রোওরড ওরার চনে কয ঢণেগুস প্রয়োচন ক ওণা কক্রঢায়ও ময়ন ওসরয়ে
কেো ে এবং এরওমভায়ব সঢনবার ময়ন ওসরয়ে কেোর পর, কক্লআমটি বে ওয়র কেোর
এওটি কনাটি পাঠিয়ে কেো ে।
এওটি কক্লআম প্রসক্রোিীন ণাওাওাীন ময়ে যা সওঙু অোনপ্রোন ে, কমে অপসন নচর
ওরয়বন কয সঘঠির ঈপয়রর সেয়ও ‘‘কওায়নারওম কুংস্কার ঙা া’ ওণাগুস কঔা অয়ঙ। এটি
এওটি অআনী প্রয়োচনীেঢা কযঔায়ন এআ পত্রসবসনমেগুস ঝু ঝ ণাওার পর যায়ঢ কক্লআমগুস
ঔাসরচ ওরার সিওার বীমাওারীর ণায়ও।
উদারণ
বীমাওারী সবেটি অয়রা সবস্তাসরঢভায়ব পয়
কেঔার চনে আনয়টার কওয়র ওাকচপত্রগুস ঘাআয়ঢ
পায়রন। কটি কেঔার মে সঢসন সোন্ত সনয়ঢ পায়রন কয প্রসক্রো/সঘসওৎা পসসর লঢস নুযােী
েসন। অয়রা ঢয়ণের চনে সচজ্ঞাা ওরার ওাচটিয়ও এমন ময়ন ওরার ওারড কনআ কয এর কণয়ও
কবাছা যায়চ্ছ বীমাওারী কক্লআমটি িড ওয়রয়ঙন।
কক্লআমগুস ামায়নার প্রয়শ্ন প্রয়োচনীে টকুয়মন্ট তঢসর এবং বোঔো ওরা এবং সঢসরি ঢণে
ওম ণাওার সবেটি ামায়নাআ য়া প্রিান ঘোয়ঞ্জ। যসে প্রয়োচনীে ঢণে ঙা া কক্লআমগুস
প্রসক্রোওরড ওরা ্ভকব নে, কক্রঢায়ও অয়রা এবং অয়রা ঢয়ণের চনে বার বার নুয়রাি ওয়র
ুসবিার ময়িে কফা ্ভকব নে।
এওটি ভায়া পেসঢর প্রয়োচন য়া এওবারআ মাত্র যা সওঙু ঢয়ণের প্রয়োচন ঢার এওটি
ুংঢ ঢাসওা তঢসর ওয়র ঢার সভসত্তয়ঢ নুয়রাি পাঞায়না এবং এরপর নঢু ন কওায়না
প্রয়োচনীেঢার ঢাসওা তঢসর না ওরা।
j) দাক্ষব অস্বীকার
স্বািে ংক্রান্ত কক্লআয়মর সভজ্ঞঢাে কেঔা ককয়ঙ কয চমা কেো য়েয়ঙ এমন ১০% কণয়ও
১৫%কক্লআম পসসর লয়ঢস র িীয়ন পয় না। সবসভন্ন ওারয়ড এমন য়ঢ পায়র যারময়িে ওয়েওটি
য়া:
i.

ভসঢস োর সেনটি বীমার মেপয়বসর ময়িে নে।

ii. কয েয়ের চনে কক্লআম ওরা য়েয়ঙ সঢসন ওভায়রর অঢািীন নন।
iii. পূবস ঈপসিঢ ুিঢার চনে (কযঔায়ন পসস এমন বিা বাে কেো অয়ঙ)।
iv. যুসি িাে ওারড ঙা াআ চমা সেয়ঢ য়ঢু ও কেসর।
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v. কওায়না ওাযসওরী সঘসওৎা নে; শুিুমাত্র ঢেন্ত ওরার য়িেআ ভসঢস ওরা।
vi. কয ুিঢার সঘসওৎা ওরা য়েয়ঙ কটি পসসর িীয়ন বাে কেো অয়ঙ।
vii. মেেপান এবং িাকয়র ওারয়ড ুিঢা
viii. াপাঢায় ভসঢস ওরার মেপবস য়া ২৪খন্টার ওম মে।

এওটি কক্লআয়মর স্বীওার বা প্রঢোঔোন (কটি কয কওায়না ওারয়ডআ কাও) সসঔঢভায়ব কক্রঢায়ও
চানায়ঢ য়ব। পসসর কয লঢস /লঢস াবীর সভসত্তয়ঢ কক্লআমটি স্বীওার ওরা য়েয়ঙ ঢা চাসনয়ে,
ািারডঢ, এআব স্বীওায়রর সঘঠিয়ঢ স্পি ওয়র কআ ওারড চানায়না ণায়ও।
সিওাংল বীমাওারীর এওটি প্রসক্রো ণায়ও যার দ্বারা কআ স্বীওারটি নুয়মাসেঢ ে। এটি
ওয়রন কক্লআমটি নুয়মােন কেোর ওঢৃস পয়ির কণয়ও পেি এওচন মোয়নচার। এটি ওরা ে
প্রঢোঔোনটি কয ম্পূডস যুসিঙ্গঢ ঢা ুসনসশ্চঢ ওরার চনে এবং যসে কওায়না ওারয়ড বীমাওৃ ঢ
এর সবরুয়ে কওায়না অআনী প্রসঢওার কঔাাঁয়চন ঢায় যায়ঢ কমে সবেটি বোঔো ওরা যাে।
বীমাওারীর ওায়ঙ প্রসঢসনসিত্ব ওরা ঙা া, কক্লআমটি যসে স্বীওার ওরা ে ঢয়ব কক্রঢার ওায়ঙ
সবওল্প অয়ঙ সনম্নসসঔঢয়ের ওায়ঙ অয়বেন ওরার:





বীমা মবাটমোন ণবা
কক্রঢা কফারাম ণাব
অআঅরসটএঅআ ণবা
অআনী অোঢ।

কওায়না কক্লআম স্বীওার ওরার খঝনা খঝয় করওম প্রসঢটি ফাআ পরীিা ওয়র কেঔা ে কয
স্বাভাসবও প্রসক্রোে এআ স্বীওারটি কওায়না অআনী পরীিার িীয়ন প য়ঢ পায়র ওী না এবং
টকুয়মন্টগুস সনরাপে িায়ন ংরিড ওয়র রাঔা ে। যায়ঢ যসে ওঔয়না এআ সোন্তয়ও রিা
ওরার প্রয়োচন ে কমে ঢণেগুস াসচর ওরা কযয়ঢ পায়র।
k) আয়রা ক্ষবস্তাক্ষরত তদয়ন্তর জনয য়ন্দয়র ক্রেইম
বেবার বসেয়ও চাসোসঢর মোয়ও ামায়নার কঘিা ওরয়ঙন বীমাওারীরা। যয়ঢা ংঔেও
সমণো কক্লআম ামায়ঢ য়েয়ঙ শুিু ঢার ংঔোর সেও সবয়বঘনা ওরয়, বীমাওারীর ওায়ঙ স্বািে
বীমা এওটি ব ঘোয়ঞ্জ।
স্বািে বীমাে কয চাসোসঢ ওরা ে ঢার ওয়েওটি ঈোরড য়া:
i.

অয়নযর রূপ ক্রনো, বীমাওৃ ঢ বেসি এবং কয বেসির সঘসওৎা ওরা য়েয়ঙ েুচয়ন
পৃণও।

ii. াপাঢায় ভসঢস না য় কক্লআম ওরার চনে তয়থযর (ডকুয়ময়ের) জাক্ষোক্ষত ওরা
ে।
iii. খরচ বাক্ষ়িয়ে ক্রদখায়না, ে াপাঢায়র য়যাসকঢাে ণবা চাসোসঢ ওয়র তঢসর
ওরা সঢসরি বাআয়রর সবয়র য়যাসকঢাে।
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iv. করাক সনডসয়ের ঔরঘয়ও, ওভার ওরার চনে বসসবসভায়ক সঘসওৎা োয়ও আনকপয়লন্ট/াপাঢায় ভসঢস োয়ঢ পসরডঢ ওরা, সওঙু কিয়ত্র যা য়নও কবসল য়ঢ পায়র।
প্রসঢসেয়নর সভসত্তয়ঢ কযভায়ব চাসোসঢর নঢু ন পেসঢ ঈয়ঞ অয়ঙ, ঢায়ঢ বীমাওারীয়ও এবং
টিসপএয়ের ক্রমাকঢ বাস্তব পসরসিসঢর সেয়ও নচর রাঔয়ঢ য়ব এবং এমন চাসোসঢ সনেন্ত্রড
ওরার চনে পেয়িপ সনয়ঢ য়ব।
েুটি পেসঢর ঈপর সনভস র ওয়র কক্লআমগুস ঢেয়ন্তর চনে বাঙাআ ওরা ে:
 সনেসমঢ কক্লআম এবং
 ঈৎপন্ন ো কক্লআম
এওচন টিসপএ বা বীমাওারী এওটি অভেন্তরীড মাপওাঠি সির ওয়র রাঔয়ঢ পায়রন কয এওটি
সনসেস ি লঢাংয়লর কক্লআম বাস্তসবওভায়ব পরীিা ওয়র কেঔা য়ব; এআ লঢাংল ওোলয় এবং
পসরয়লায়ির কক্লআমগুসর কিয়ত্র সভন্ন য়ঢ পায়র।
এআ প্রসক্রোর িীয়ন, এয়াপাঢাস নমুনা প্রসক্রোর মািেয়ম কক্লআমগুস বাঙাআ ওরা ে। সওঙু
বীমাওারী সির ওয়র কেে কয এওটি সনসেস ি মূয়ের ঈপয়র য় ব কক্লআমআ ঢেন্ত ওয়র কেঔয়ঢ
য়ব এবং কআ ীমার সনয়ঘ ণাওা সওঙু নমুনা কক্লআম ঢেয়ন্তর চনে িড ওরা ে।
সদ্বঢীে পেসঢয়ঢ, প্রয়ঢেও কক্লআম এওগুচ্ছ কঘওপয়েয়ন্টর ময়িে সেয়ে যাে যসে কটি এওআ াআয়ন
না ণায়ও, ঢায় কগুস ঢেয়ন্তর ঈয়দ্রও ওরয়ব কযমন
কক্লআয়মর এওটি ব ংল রয়েয়ঙ সঘসওৎাকঢ পরীিা ণবা ুয়ির চনে
ii. কক্লআমটির মীমাংার চনে কক্রঢা যসে সঢসরি অিী ন
iii. সঢসরি-কঔনী  সব, আঢোসে।
i.

যসে য়ন্ন ওরা ে কয কক্লআমটি অ নে, ঢায়, কটি যয়ঢা কঙায়ঝাআ কাও না কওন,
কক্লআমটি ঢেন্ত ওয়র কেঔা ে।
l) টক্ষপএ-র কযালয় ক্ষনষ্পক্ষি প্রক্ষেো
ওোলয় কফসসটি ওীভায়ব ওাচ ওয়র? এর ন্তয়র ণায়ও এওঝা ঘু সি যা াপাঢায়র য়ঙ্গ
টিসপএ বীমাওারী ওয়র ণায়ও। পালাপাসল নোনে কমসটওো পসরয়বা প্রোনওারীর য়ঙ্গ ঘু সি
ওরা ্ভকব। এআ সবভায়ক ওোলয় কফসসটি কেোর চনে কয প্রসক্রো বেবহৃঢ ে অমার ঢাআ
কেঔয়বা:
ক্রটক্ষব 3.1

ধ্াপ 1

স্বািে বীমার অঢাে ওভারওৃ ঢ এওচন কক্রঢা এওঝা ুিঢাে ভু কয়ঙন ণবা
কওায়না কঘাঝ কপয়েয়ঙন এবং ঢাআ ঢাাঁয়ও াপাঢায় ভসঢস র পরামলস কেো য়েয়ঙ।
সঢসন (বা ঢাাঁর য়ে নে কওঈ) াপাঢায়র বীমা কটয়স্ক কযাকায়যাক ওয়রন, য়ঙ্গ
বীমার সবস্তাসরঢ সববরড সনয়ে অয়ন কযমন
i. টিসপএ-র নাম
ii. ঢাাঁর েেপে নম্বর
iii. বীমাওারীর নাম, প্রভৃ সঢ
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ধ্াপ 2

াপাঢা প্রয়োচনীে ঢণেগুস েন ওয়র কযমন:
i. করাক সনডসে
ii. সঘসওৎা
iii. সঘসওৎারঢ টািায়রর নাম
iv. াপাঢায় ণাওার প্রস্তাসবঢ সেন ংঔো
v. অনুমাসনও ঔরঘ
এঝা এওঝা ফরমোয়ঝ ঈপিাপন ওয়র, যায়ও বা ে কযালয় অথরাইয়জলন ফমি

ওোলয় ণরাআয়চলন ফমস কেো ঢণেগুস ঔসঢয়ে কেয়ঔ টিসপএ। পসসর লঢস াবী

ধ্াপ 3

 াপাঢায়র য়ঙ্গ যসে কওায়না ম্মঢ মূে ঢাসওা ণায়ও কগুর পরীিা ওয়র
টিসপএ সোয়ন্ত কপৌাঁঙাে কয অয়েৌ ওোলয় নুয়মােন ওরা য়ব সওনা এবং যসে ে
ঢায় ওঢ পসরমাড ণস নুয়মােন ওরা য়ব।
সোয়ন্ত কপৌাঁঙায়নার চনে টিসপএ অয়রা ঢণে ঘাআয়ঢ পায়র। সোন্ত কনো য়ে ককয়
ওাসবম্ব না ওয়র ঢা াপাঢায়ও চাসনয়ে কেো ে।
অআঅরসটএ কল্ণ আনুয়রন্স িোিাটসাআয়চলন কাআটাআয়নর অঢাে েুয়ঝা ফমসআ এঔন
ঙ্গসঢপূডস ওরা য়েয়ঙ; কলয়র পসরসলি কেঔুন।)

ধ্াপ 4

করাকীর াপাঢায় সঘসওৎা য়, টিসপএ-র নুয়মাসেঢ পসরমাড ণস করাকীর
োওাঈয়ন্ট কক্রসটঝ সয়য়ব চমা ে। নন-সট্রঝয়মন্ট ঔরঘ  পসসর িীয়ন চরুরী
কওায়না কওা-কপ ওভার ওরয়ঢ েেয়ও সটয়পাসচঝ চমা ওরয়ঢ বা য়ঢ পায়র।

ধ্াপ 5

করাকীয়ও যঔন াপাঢা কণয়ও ঙা ার মে অয়ব, াপাঢা করাকীর োওাঈয়ন্ট
টিসপএ-র নুয়মােন ওরা কক্রসটয়ঝর পসরমাড ঔসঢয়ে কেঔয়বন বীমাে ওভার ওরা
সঘসওৎার প্রওৃ ঢ মাু।
কক্রসটঝ যসে ওম ে, ওোলয় সঘসওৎার চনে াপাঢা সঢসরি কক্রসটয়ঝর
নুয়মােন ঘাে।
টিসপএ কঝা সবঘার সবয়িড ওয়র সঢসরি পসরমাড ণস নুয়মােন ওয়র।

ধ্াপ 6

করাকী -িাে ঘাচস বন ওয়র াপাঢা কণয়ও ঙা া পাে। টকুয়ময়ন্টলন ম্পূডস
ওরয়ঢ ঢায়ও কক্লআম ফমস  সবয় আ ওরয়ঢ বা ে।
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ধ্াপ 7

াপাঢা মস্ত ওাকচপত্র এওসত্রঢ ওয়র এবং সব প্রসক্রোওরয়ডর চনে সনম্নসসঔঢ
নসণপত্র টিসপএ-র ওায়ঙ কপল ওয়র:
i. কক্লআম ফমস
ii. সটঘাচস ামাসর / োটসমলন কনাঝ
iii. টিসপএ-র আুে ওরা করাকী / প্রস্তাবয়ওর অআয়টসন্টসফয়ওলন ওাটস এবং সঘত্র
পসরসঘসঢ পত্র
iv. ঘূ ান্ত এওত্রীওৃ ঢ সব
v. সবস্তাসরঢ সব
vi. আনয়ভসিয়কলন সরয়পাঝস
vii. কপ্রসক্রপলন  ুয়ির সব
viii. টিসপএ-র পাঞায়না নুয়মােন পত্র

ধ্াপ 8

টিসপএ কক্লআয়মর প্রয় ওরয়ব এবং সনম্নসসঔঢগুসর ময়ঢা সবস্তাসরঢ সবে যাঘাআ ওয়র
াপাঢায়ও কপয়মন্ট কেোর চনে ুপাসরল ওরয়ব:
i. কয করাকীর সঘসওৎা য়েয়ঙ সঢসন কআ বেসিআ যার চনে ডুয়মােন কেো
য়েয়ঙ।
ii. যার চনে নুয়মােন ঘাো য়েসঙ কআ পসরসিসঢর চনেআ করাকীর সঘসওৎা
ওরা য়েয়ঙ।
iii. সঘসওৎার চনে বসভূস ঢ ুঔ যসে সওঙু ণায়ও, ঢার সঘসওৎার ঔরঘ সবয়
কনআ।
iv. াপাঢায়ও কয মস্ত ীমা কবাঁয়ি কেো য়েসঙ, ঢার বআ মানা য়েসঙ।
v. নীঝ প্রয়েে য়ণসর পসরমাড কডনা ওরয়ঢ াপাঢায়র য়ঙ্গ ম্মঢ ঝাসরফ করঝ
মানা য়েয়ঙ।

ওোলয় কফসসটির পসরমাড সনয়ে কওায়না য়ন্ন কনআ। কফসসটির য়বসাত্তম বেবার চানাঝা
কক্রঢার কিয়ত্র গুরুত্বপূডস। কনাঝ ওরার ময়ঢা পয়েন্টগুস য়া:
i. কক্রঢায়ও বলেআ সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয ঢাাঁর বীমার সবস্তাসরঢ সববরড ঢাাঁর ওায়ঙ অয়ঙ।
এর ময়িে রয়েয়ঙ ঢাাঁর:
 টিসপএ ওাটস
 পসস ওসপ
 ওভায়রর লঢস াবী প্রভৃ সঢ
যঔন এঝা পাো যায়ব নাম, সঢসন টিসপএ-র য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওরয়ঢ পায়রন (এওঝা 24খন্টার
কল্পাআয়নর মািেয়ম)এবং সবস্তাসরঢ চানয়ঢ ঘাআয়ঢ পায়রন।
ii. কক্রঢায়ও বলেআ কেয়ঔ সনয়ঢ য়ব কয ঢাাঁর সঘসওৎও ঢাাঁয়ও কয াাপাঢায় যাোর
পরামলস সেয়েয়ঙন কঝা টিসপএ-র কনঝোয়ওস র ময়িে রয়েয়ঙ সওনা। যসে না ে, ঢায়
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টিসপএ-র কণয়ও ঢাাঁয়ও চানা চরুরী কয এআ িরয়নর সঘসওৎার চনে কঔায়ন সঢসন
ওোলয় ুসবিার ুয়যাক পায়বন সওনা।
iii. ঢাাঁয়ও সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয প্রাও-নুয়মােন ফয়মস কেো ঢণেগুস ঠিও। কওঝা যসে
স্পি না ে ঢয়ব টিসপএ ওোলয় ুসবিা স্বীওার ওরয়ঢ পায়রন ণবা প্রশ্ন ঢু য়ঢ
পায়রন।
iv. ঢাাঁয়ওআ সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয াপাঢায়র ঘাচসগুস ীমার য়ঙ্গ ঙ্গসঢপূডস কযমন রুম
করন্ট বা ওোঝারায়ক্টর ময়ঢা সবয়ল সঘসওৎার ওোপগুস।
পসসয়ঢ যা নুয়মাসেঢ, সঢসন ঢার কঘয়ে অয়রা কবসল ঔরঘ ওরয়ঢ ঘাআয়, অয়ক কণয়ও
এঝা কচয়ন কনোআ ভায়া কয ঢাাঁয়ও ঔরয়ঘর ভাক সেয়ঢ য়ব।
v. াপাঢা কণয়ও ঙা া পাোর ওণা কক্রঢায়ও অয়ক কণয়ও টিসপএ-কও চানায়ঢ য়ব এবং
াপাঢায়ও নুয়রাি ওরয়ঢ য়ব ঙা ার অয়ক যসে কওায়না সঢসরি নুয়মােন ায়ক
ঢারচনে ঢারা কযন টিসপএ-র ওায়ঙ নুয়মােন কঘয়ে কনে। ঢায়ঢ করাকীয়ও ওারয়ড
াপাঢায় কণয়ও য়পিা ওরয়ঢ য়ব না।
এ ্ভকব কয কক্রঢা এওঝা াপাঢায় ওোলয় সঘসওৎার চনে অরসচ চানায়ন এবং
এওঝা নুয়মােন সনয়ন সওন্তু নে কওাণা করাকীয়ও ভসঢস র সোন্ত কনো য়া। এআ
িরয়নর কিয়ত্র, কক্রঢায়ও বলেআ চানায়ঢ য়ব এবং াপায়ও বয়ঢ য়ব যায়ঢ ঢারা
টিসপএ-কও চাসনয়ে কেে কয ওোলয়য়র নুয়মােন বেবহৃঢ য়চ্ছ না।
যসে এমনঝাআ ওরা ে কয পসরমাড ণস নুয়মাসেঢ য়েয়ঙ কক্রঢার পসসয়ঢ ঢা ব্লও য়ে
কযয়ঢ পায়র এবং পরবঢী অরসচর নুয়রাি অঝয়ও কযয়ঢ পায়র।

C. স্বাস্থয বীমা ক্রেইয়মর ডকুয়ময়েলন বা দক্ষ রচনা
স্বািে বীমা কক্লআয়মর প্রয়সংয়ের চনে প্রঘু র ওাকচপত্র েরওার, অয়কআ কযমনঝা বোঔো ওরা
য়েয়ঙ। প্রসঢটি নসণআ েুটি মূ প্রয়শ্নর ঈত্তর সেয়ে ােঢা ওরয়ব বয় ময়ন ে - িােঢা (এঝা
সও প্রয়েে?) এবং কক্লআয়মর পসরমাড (ওঢ?)।
এআ সবভাকটি পসরষ্কার ওয়র বোঔো ওরয়ব কক্রঢায়ও কয নসণপত্রগুস চমা সেয়ঢ য়ব ঢার প্রয়ঢেওটির
ঘাসো  সবেবস্তু:
1. ক্ষডচাজি ামাক্ষর
সটঘাচস ামাসরয়ও বা কযয়ঢ পায়র বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস টকুয়মন্ট যা এওঝা স্বািে বীমা কক্লআয়মর
প্রসক্রোে চরুরী। এর ময়িে করাকীর বিা  সঘসওৎার কসঢপ্রওৃ সঢ ম্পয়ওস ম্পূডস ঢয়ণের
সবস্তাসরঢ সববরড ণায়ও।
সটঘাচস াটিসসফয়ওয়ঝ বেআ ণাওয়ঢ য়ব:
1. করাকীর নাম
2. কঝসয়ফান নম্বর / কমাবাআ নম্বর
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3. অআসপসট নম্বর
4. োটসমলন নম্বর
5. সঘসওৎারঢ ওনায়ল্টয়ন্টর নাম, কযাকায়যায়কর নম্বর  সটপাঝসয়মন্ট / কস্পলাসটি
6. মে  োটসমলয়নর ঢাসরঔ
7. মে  সটঘায়চসর ঢাসরঔ
8. এমএস নম্বর / এফঅআঅর নম্বর
9. ভসঢস র মে প্রসভলনা বা লঢস ািীন করাকসনডসে
10. সটঘায়চসর মে ঘূ ান্ত করাকসনডসে
11. ঘূ ান্ত করাকসনডসয়ের চনে ওঢৃস পয়ির ুপাসরল ময়ঢা অআসসট-10 কওাট(মূ) বা নোনে
কওাটগুস
12. ভসঢস র কমোে  ওারড  সভয়যাক ঈপিাপনা
13. ঈপিাসপঢ ুিঢার ংসিপ্ত সববরড
14. ভসঢস র মে লারীসরও পরীিাে কমা মূ ফাফ
15. মােওাসি, ঢামাও কবন বা মােয়ওর পবেবায়রর যসে কওায়না আসঢা ণায়ও
16. যসে ঈয়েঔয়যাকে কওায়না ঢীঢ কমসটওো বা য়স্ত্রাপঘায়রর আসঢা ণায়ও
17. করাকসনডসে বা সঘসওৎার য়ঙ্গ প্রাসঙ্গও বা ঈয়েঔয়যাকে পাসরবাসরও আসঢা
18. াপাঢায় ণাওার মে মূ আনয়ভসিয়কলনগুসর ংসিপ্ত সববরড
19. াাপাঢায়র কওাস, চটিঢা, যসে কঢমন সওঙু ণায়ও
20. সটঘায়চসর মে পরামলস
21. সঘসওৎারঢ ওনায়ল্টন্ট / নুয়মাসেঢ টিম টক্টয়রর নাম  স্বাির
22. করাকী / োয়ঝয়িয়ন্টর নাম  স্বাির
ভায়াভায়ব কঔা এওঝা সটঘাচস ামাসর কক্লআম প্রয়সং ওমীয়ের ুিঢা / অখাঢ  সঘসওৎার
কসঢপ্রওৃ সঢ বুছয়ঢ বোপওভায়ব াাযে ওয়র, এভায়বআ মীমাংার প্রসক্রো দ্রুঢ ে। অআঅরসটএ
িোিাটসাআয়চল কাআটাআনয়র ময়িে ণায়ও কক্লআয়মর ওাযসওরী প্রয়সংয়ের চনে সটঘাচস ামাসরর
চনে প্রস্তাসবঢ সবেবস্তু।
সটঘাচস ামাসর বময়েআ সরসচনা ঘাো ে।
2. ইনয়ভক্ষেয়গলন ক্ষরয়পাটি
আনয়ভসিয়কলন সরয়পাঝসগুস করাক সনডসে  সঘসওৎার ঢু নাে ােঢা ওয়র, এভায়বআ বাস্তব
বিাঝা বুছয়ঢ প্রয়োচনীে ঢণে কযাকাে যা সঘসওৎায়ও ম্পােন ওয়রয়ঙ এবং াপাঢায় ভসঢস
ণাওাওাীন কয িকসঢ য়েয়ঙ।
আনয়ভসিয়কলন সরয়পায়ঝস ািারডঢ ণায়ও:
a) রি পরীিার সরয়পাঝসগুস;
b) এক্সয়র সরয়পাঝসগুস;
c) স্কোন সরয়পাঝসগুস 
d) বায়োপস সরয়পাঝসগুস
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মস্ত আনয়ভসিয়কলন সরয়পায়ঝস ণায়ও নাম, বে, সঙ্গ, কঝয়ির ঢাসরঔ প্রভৃ সঢ এবং ািারডঢ
এগুসর সরসচনা সেয়ঢ ে। সনসেস ি নুয়রায়ির সভসত্তয়ঢ বীমাওারী এক্স-কর  নোনে সফচ
কক্রঢায়ও কফরঢ সেয়ঢ পায়রন।
3. একক্ষত্রত  ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষব:
এআ নসণঝাআ সোন্ত ওয়র বীমা পসসর অঢাে ওী কেো প্রয়োচন। অয়ক সবয়র কওায়না
িোিাটস ফরমোঝ সঙ না, ঢয়ব অআঅরসটএঅআ মান সনিসারড সনয়েস লওা এওত্রীভূ ঢ  সবস্তাসরঢ
সবয়র ফরমোঝ প্রোন ওয়রয়ঙ। ঙাত্রঙাত্রীয়ের পরামলস কেো য়চ্ছ ঢাাঁরা কযন অআঅরসটএঅআ
য়েবাআয়ঝ ঈপব্ধ সববরড বুয়ছ কনন।
এওত্রীভূ ঢ সব কযমন ামসিও ঙসবঝা ঢু য় িয়র, সবস্তাসরঢ সব কেয়ব কব্রও অপ নুায়র,
করফায়রন্স কওাট ।
সবস্তাসরঢ সব ওায়চ াসকয়ে -প্রয়েে ঔরঘগুসর যাঘাআ ওরা ে, কযঔায়ন -িাে ঔরঘগুস
সমসয়ে ঔরঘ ঔাঢ কণয়ও বাে কেো ে।
সবগুস বলেআ অ কপয়ঢ য়ব।
4. ক্রপয়মে প্রাক্ষপ্ত :
িসঢপূরয়ডর ঘু সি সয়য়ব এওঝা স্বািে বীমা কক্লআম পসরয়লায়ির চনে াপাঢায় কয ঝাওা কেো
য়েয়ঙ, াপাঢা কণয়ও ঢার এওঝা অনুষ্ঠাসনও প্রাসপ্ত েরওার য়ব।
কয ণস কেো য়ব সবয়র কমাঝ য়ের য়ঙ্গ ঢা কমা েরওার, য়নও াপাঢাআ প্রয়েে য়ণসর
ঈপর ঙা সেয়ে ণায়ও। এআ িরয়নর কিয়ত্র বীমাওারীয়ও সেয়ঢ বা য়ব করাকীর ঢরয়ফ কেো কআ
প্রওৃ ঢ পসরমাড ণসআ।
সরসয়ে নাম্বার  ণবা িোম্প ণাওা ঈসঘঢ এবং এঝা সরসচনাআ কপল ওরয়ঢ ে।
5. ক্রেইম ফমি
কক্লআম ফমস য়া কক্লআম প্রসক্রোর চনে অনুষ্ঠাসনও  অআনী অরসচ এবং কক্রঢার স্বাির  এঝা
অঝাআ কপল ওরয়ঢ ে। এঔন কক্লআম ফয়মস মাপওাঠি ঠিও ওয়র সেয়েয়ঙ অআঅরসটএঅআ এবং
সবস্তৃ ঢভায়ব ঢার ময়িে ণায়ও:
a) প্রাণসমও বীমাওৃ য়ঢর সববরড  পসস নম্বর যার িীয়ন কক্লআম ওরা য়েয়ঙ।
b) বীমা আসঢায়র সববরড
c) াপাঢায় ভসঢস ো বীমাওৃ ঢ বেসির সববরড।
d) াপাঢায় ণাওার সববরড কযমন াপাঢা, রুয়মর ওোঝায়কাসর, ভসঢস  সটঘায়চসর
ঢাসরঔ  মে, েুখসঝনার কিয়ত্র পুসয়ও চানায়না য়েয়ঙ সওনা, কমসটসয়নর িরন প্রভৃ সঢ।
e) কক্লআয়মর সববরড যার চনে াপাঢায় ণাওয়ঢ য়েয়ঙ, ঔরয়ঘর কব্রও অপ, াপাঢায়
ণাওার পূবস  পরবঢী পবস, কক্লআম ওরা ব য়ের সববরড ।
f) চুয়

কেো সবগুসর সববরড
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g) নুয়মাসেঢ কক্লআয়মর ঝাওা পাঞায়নার চনে প্রাণসমও বীমাওৃ য়ঢর বোে োওাঈয়ন্টর সববরড
h) বীমাওৃ য়ঢর কণয়ও প্রজ্ঞাপড।
করাক, সঘসওৎা প্রভৃ সঢর ঢণে ঙা া বীমাওৃ ঢ বেসির কণয়ও কখাডা বা প্রজ্ঞাপড অআনী য়ণস
কক্লআম ফয়মসর বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস নসণ।
এঝাআ য়া কআ প্রজ্ঞাপড যা কক্লআয়ম "পরম র ক্ষবশ্বায় মতবাদ" প্রয়োক ওয়র, যা সঙ্ঘঢ
য় পসসর অঢাে সমণো বডসনার িারা প্রয়োক য়ব।
6. পক্ষরক্ষচক্ষত প্রমাণপত্র
অমায়ের চীবয়নর সবসভন্ন ওায়চ পসরসঘসঢ প্রমাডপয়ত্রর বেবার কবয় যাোে, পসরসঘসঢর ািারড
প্রমাডপত্র এওঝা গুরুত্বপূডস ঈয়েলে পান ওয়র – ঢার যাঘাআ ওরা কয অয়েৌ কআ বেসি ওভারওৃ ঢ
সওনা  ঢাাঁর সঘসওৎা য়েয়ঙ সওনা এবং সঢসনআ কআ বেসি সওনা যাাঁর সঘসওৎা য়েয়ঙ।
ািারডঢ কয পসরসঘসঢ পত্র ঘাো য়ঢ পায়র :
a) কভাঝার অআয়টসন্টটি ওাটস
b) িাআসভং াআয়ন্স
c) পোন ওাটস
d) অিার ওাটস প্রভৃ সঢ
পসরঘে প্রমাডপয়ত্রর চনে ও াওস র ফয় ওোয় কক্লআয়মর কিয়ত্র ঙদ্ময়বলী চাসোসঢর ্ভকাবনা
ঈয়েঔয়যাকেভায়ব ওসময়ে সেয়েয়ঙ ওারড াপাঢায় ভসঢস অয়ক পসরসঘসঢ প্রমাডপত্র ঘাো ে,
াপাঢায়রআ এঝা যাঘাআ ওরা ওঢস বে এবং কঝা বীমাওারী বা টিসপএ-র ওায়ঙ কপল ওরা।
পসরয়লাি কক্লআয়ম, পসরসঘসঢ প্রমাডপয়ত্রর েরওার ঔাসনওঝা ওম।
7. ক্ষনক্ষদি ষ্ট ক্রেইয়মর ায়পি নক্ষথপত্র
সওঙু সনসেস ি িরয়নর কক্লআম রয়েয়ঙ, ঈপয়র যা বসডসঢ রয়েয়ঙ ঢার বাআয়র সঢসরি নসণপত্র েরওার
পয় । কগুস য়া :
a) েুখসঝনা কক্লআম, কযঔায়ন এফঅআঅর বা সনবসেঢ ণানাে াপাঢায়র আুে ওরা কমসটয়ওাসকা াটিসসফয়ওঝ েরওার প য়ঢ পায়র। এয়ঢ েুখসঝনার ওারড বা ণায়ও এবং ট্রাসফও
েুখসঝনার কিয়ত্র কআ বেসি মে কঔয়ে সঙয়ন সওনা চানা যাে।
b) চটি বা ঘ া মূয়ের কক্লআয়মর কিয়ত্র কও আয়িার কপপার। আয়িার কও কপপার বা কও
লীঝ য়া এওঝা টকুয়মন্ট যা াপাঢায়র সেয়ও রিডায়বিড ওরা ে, কযঔায়ন াপাঢায়
ভসঢস ণাওাওাীন ককাঝ পয়বস করাকীয়ও কয মস্ত সঘসওৎা কেো য়েয়ঙ ঢার প্রসঢসেয়নর
সবস্তাসরঢ সববরড ণায়ও।
c) কযঔায়ন প্রয়যাচে কঔায়ন টাোসস / কওয়মায়ণরাসপ / সফসয়ণরাসপর ঘাঝস।
d) সপঝা করসচয়স্ট্রলন াটিসসফয়ওঝ, কযঔায়ন সপঝায়র ংজ্ঞার য়ঙ্গ সমসয়ে কেঔা চরুরী।
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কক্লআম টিম এওঝা কক্লআম প্রয় ওরার চনে সনসেস ি আন্টানসা টকুয়মন্ট ফরমোঝ বেবার ওয়র ণায়ও।
এগুস য়া:
i. নসণপত্র যাঘাআয়ের কঘওসি,
ii. স্ক্রুটিসন / কয়ঝয়মন্ট লীঝ,
iii. কওাোসটি কঘও / ওয়রা ফরমোঝ
এআ ফরমোঝগুস যসে মস্ত বীমাওারীর ওায়ঙ এওআ িরয়নর ে না, অুন ািারড সবেবস্তুর
এওঝা নমুনা সেয়ে নসণপত্রগুসর ঈয়েলে কেয়ঔ কনো যাও।
ক্রটক্ষব

1.

2.

3.

2 . 2

ডকুয়মে
ক্রভক্ষরক্ষফয়কলন
লীট

বগুসর ময়িে এঝাআ য়া রঢম, প্রাপ্ত নসণপয়ত্রর ঢাসওাে এওঝা কঘও
মাওস ণায়ও যায়ঢ কনাঝ রাঔা যাে কয এআ এআগুস কক্রঢা কপল ওয়রয়ঙন।
সওঙু বীমাওারী প্রাসপ্ত স্বীওার সয়য়ব কক্রঢায়ও এওঝা প্রসঢসসপ সেয়ঢ পায়র।

ািারডঢ এঝা এওঝা সঙ্গ লীঝ কযঔায়ন ককাঝা প্রয়সং কনাঝগুস িয়র
রাঔা ণায়ও।
a) কক্রঢার নাম  অআসট নম্বর
b) কক্লআম নম্বর, কক্লআয়মর ওাকচপত্র প্রাসপ্তর ঢাসরঔ
c) পসস ংক্রান্ত ংসিপ্ত সববরডী, নুয়চ্ছে 64VB-এ ম্মসঢ
ক্ষক্ষকউক্ষরট/প্রয়
d) বীমাওৃ ঢ রাসল এবং বীমাওৃ ঢ রাসলর দ্বেবার
লীট
e) াপাঢায় ভসঢস  কঔান কণয়ও ঙা া পাোর ঢাসরঔ
f) করাক সনডসে  সঘসওৎা
g) ঢার কণয়ও কক্লআম িােঢা / ওারড  প্রয়সং মন্তবে
h) কক্লআয়মর পসরমাড কডনা
i) ঢাসরঔ  কক্লআম ঘাঘ  যারা প্রসক্রো ওয়রয়ঙন ঢায়ের নাম
কক্লআম োিার ঙা া যারা কক্লআয়মর কঘসওংয়ের চনে ফাআনা কঘও বা
কওাোটিটি ওয়রা ফরমোঝ
কঘওসি  কক্লআম স্ক্রুটিসন কওায়শ্চসনোর ঙা া, কওাোসটি ওয়রা/ সটঝ
গুণমাণ পরীিা/
ফরমোঝ ন্তভুস ি য়ব কয ংক্রান্ত ঢয়ণের য়ঙ্গ ঢা য়া:
ক্ষনেন্ত্রণ ফরমযাট
a) কক্লআয়মর মীমাংা
b) কক্লআম প্রঢোঔোন বা
c) সঢসরি ঢয়ণের চনে নুয়রাি
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ক্ষনয়জয়ক যাচাই 2
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে আন-কপয়লয়ন্টর মস্ত সঘসওৎার সববরড ংক্রান্ত কওান নসণপত্রটি াপাঢায়
করয়ঔ কেো ে ?
I.

নুোন সরয়পাঝস

II. কঝয়মন্ট লীঝ বা মীমাংা পত্র
III. কও কপপার
IV. সপঝা করসচয়স্ট্রলন াটিসসফয়ওঝ

D. ক্রেইম ভাণ্ডার
1. জক্ষময়ে রাখা
এর মায়ন মস্ত কক্লআয়মর চনে কক্লআয়মর িোঝায়র সভসত্তয়ঢ বীমাওারীর বআয়ঢ য়ণসর ংিান িয়র
রাঔা। এঝা ঔুব চ ময়ন য় এআ মচুঢ রাঔার বোপায়র যয়ণিআ ঢওস ঢা েরওার – ণস চমার
রাঔার ওায়চ কয কওায়না ভু  বীমাওারীর াভ  চ্ছঢা মাসচসন সয়য়ব প্রভাব কফয়।
অচয়ওর প্রয়সং সয়িম কয কওায়না ময়ে মচুঢ ভাণ্ডায়রর পসরমাড সয়ব ওরার ামণসে তঢসর
ওয়রয়ঙ।
ক্ষনয়জয়ক যাচাই 3
মস্ত কক্লআয়মর চনে কক্লআয়মর িোঝায়র সভসত্তয়ঢ বীমাওারীর বআয়ঢ য়ণসর ংিান িয়র রাঔা
________ বয় পসরসঘঢ।
I.

পুসং

II. প্রসভলসনং
III. সরচাসভস ং বা মচুঢ রাঔা
IV. সবসনয়োক ওরা
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E. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনয়েটর (টক্ষপএ)-র ভূ ক্ষমকা
1. ভারয়তর টক্ষপএ প্রচন
কবরওারী কিয়ত্রর চনে বীমা কিত্রয়ও
োে স্বািেপসরয়বা পয়ডের চনে
পসরয়বার চনে এওঝা ঘোয়ন ঘাুর
পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝয়রর ুয়যাক তঢসর

ঔুয় কেো ে 2000ায়। এরআময়িে নঢু ন নঢু ন পডে ঘাু
ঘাসো কবয়
ককয়ঙ। ঢাআ স্বািে বীমাে সবক্রে-পরবঢী
চনে প্রয়োচন নুভব য়ঢ ণায়ও। এয়ঢআ কপলাোর ণাটস
ে।

এঝা কেয়ঔআ বীমা সনেন্ত্রও  কটয়ভপয়মন্ট ণসরটি বাচায়র অআঅরসটএঅআ-এর াআয়য়ন্সর িীয়ন
টিসপএ নুয়মােন ওরা ঘাু ওয়র, লঢস নুযােী 2001-এর 17আ কয়েম্বয়রর সবজ্ঞসপ্ত নুযােী
এয়ের অআঅরসটএঅআ (ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর – স্বািে বীমা) সবসি, 2001 কময়ন ঘয়ঢ
ে।
ংজ্ঞা
সবসি নুযােী,
‘‘ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর বা টিসপএ মায়ন য়া অআঅরসটএঅআ (ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝর –
স্বািে বীমা) সবসি, 2001-র িীয়ন ওঢৃস পয়ির াআয়ন্সপ্রাপ্ত কয কওায়না বেসি এবং সযসন বীমা
কওাম্পাসনর কেো সফ বা পাসরিসময়ওর সবসনময়ে স্বািে পসরয়বা কযাকায়নার ওায়চ যুি ণায়ওন।
‘‘টিসপএ-র মািেয়ম স্বািে পসরয়বা’’ বয়ঢ কবাছাে এওচন টিসপএ স্বািে বীমা ংক্রান্ত ঘু সির
অঢাে এওচন বীমাওারীয়ও কয পসরয়বা সেয়ে ণায়ও সওন্তু এওঝা বীমা কওাম্পাসনর বেবাে
ন্তভুস ি ে না বা প্রঢেি বা পয়রািভায়ব স্বািে বীমা বেবার ো ওয়র না ণবা কক্লআম
স্বীওার বা প্রঢোঔোয়নর সবয়ে সোন্ত কনে না।
এআ ভায়বআ বীমা পসস সবসক্র  আুের পরআ টিসপএ পসরয়বার ুয়যাক তঢসর ে। বীমাওারী যসে
টিসপএ-কের বেনার না ওয়র ঢায় এআ পসরয়বাগুস আন-াঈ টিমআ ম্পন্ন ওয়র।
2. স্বাস্থয বীমার ক্ষবক্ষে পরবতী পক্ষরয়বা
a) কপ্রায়পাচা (এবং সপ্রসমোম) এওবার কনো য়ে ককয়আ ওভায়রচ শুরু য়ে যাে।
b) পসসর পসরয়বার চনে এওচন টিসপএ বেবহৃঢ য় বীমাওারী কক্রঢা  পসস ম্পয়ওস
ঢণে টিসপএ-কও কেে।
c) টিসপএ েেয়ের (কযঔায়ন প্রস্তাবও বেসি পসস সনয়চ্ছন  কআ পসসর িীয়ন কয
েেয়ের ওভার ওরা য়চ্ছ) ঢাসওাবে ওয়র এবং সফসচওা বা আয়্ট্রনসনও ভায়ব
েেয়ের সঘসহ্নঢওরয়নর চনে এওঝা ওাটস আুে ওরয়ঢ পায়র।
d) টিসপএ-র েেপে বেবহৃঢ ওোলয় ুসবিা কনোর চনে, পালাপাসল যঔন কওায়না
েয়ের াপাঢায় ভসঢস য়ঢ ে বা ওভারওৃ ঢ সঘসওৎা সনয়ঢ ে ঢঔন কক্লআম
প্রসক্রোওরয়নর চনে এঝা ওায়চ ায়ক।
e) টিসপএ কক্লআম বা ওোলয়য়চর নুয়রাি প্রসক্রো ওয়র এবং বীমাওারী য়ঙ্গ ঘু সি ময়ঢা
মেীমার ময়িে পসরয়বা সেয়ে ণায়ও।
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কয ওাঝ-ফ পয়েন্ট কণয়ও টিসপএ-র ভূ সমওা শুরু ে ঢা য়া পসরয়বাোঢা ত্ত্বা সয়য়ব টিসপএর নায়ম পসস বন্টয়নর মুূঢসটি। ককাঝা পসস কমোে চুয় আ পসরয়বা োন প্রয়োচন এবং অয়রা
সওঙু ঝা মেীমা যা এওঝা কক্লআম সরয়পাঝস ওরার চনে পসসর অঢাে নুয়মােন ওরা ে।
যঔন াচার াচার পসসর পসরয়বা কেো ে, এআ ওাচঝা য়া িারাবাসও, সবয়লঢ যঔন
এওআ পসসর পুননসবীওরড ে  এওআ টিসপএ পসসর পসরয়বা কেে।
3. থাডি পাটি অযাডক্ষমক্ষনয়েলন (টক্ষপএ)-র উয়েলয
স্বািে বীমাে ণাটস পাটিস োটসমসনয়স্ট্রঝয়রর িারডাটি বা কযয়ঢ পায়র সনম্নসসঔঢ ঈয়েলেগুস ৃসি
ওয়রয়ঙ:
a) প্রয়োচয়নর মে ্ভকাবে বরওমভায়ব স্বািে বীমার এওচন কক্রঢায়ও পসরয়বা কেো
চঢর ওরয়ঢ।
b) কনঝোয়ওস ণাওা াপাঢায় বীমাওৃ ঢ করাকীর চনে ওোলয় সঘসওৎার অয়োচন ওরয়ঢ।
c) কপল ওরা নসণপত্র  বীমা কওাম্পাসনর পেসঢ  সনয়েস সলওা নুায়র কক্রঢার কক্লআম নোযে
 দ্রুঢ সনষ্পসত্ত ওরয়ঢ।
d) স্বািে বীমা কক্লআম  ংসিি পসরয়বা ামায়ঢ ওাযসওরী সবয়লজ্ঞ তঢসর ওরয়ঢ।
e) মেময়ঢা  ঠিও ঈপায়ে কক্রঢায়ও া া সেয়ঢ।
f) এমন এওঝা পসরয়বল তঢসর ওরয়ঢ কযঔায়ন এওচন বীমাওৃ ঢ বেসির যার িে এওঝা
যুসিঙ্গঢ ঔরয়ঘ ভায়া মায়নর স্বািে পসরয়বা কপয়ঢ িম ে এবং
g) করাকার, ঔরঘ, প্রসক্রো, ণাওার কমোে প্রভৃ সঢ প্রাসঙ্গও ঢণে তঢসর/ক্রমানুায়র াচায়ঢ
াাযে ওরয়ঢ
4. বীমাকারী  টক্ষপএ-র ময়ধ্য ম্পকি
বহু বীমাওারী টিসপএ-র পসরয়বা ওায়চ াকাে স্বািে বীমা পসসর সবসক্রে-পরবঢী পসরয়বার
চনে, অবার সওঙু বীমাওারী, সবয়ল ওয়র চীবন বীমা কক্টর কণয়ও অা বীমাওারীরা এওচন
টিসপএ-র ােঢা কনে, ঢারা এঝা ওায়চ াকাে প্রাও-পসস কমসটওো কঘও-অপ পসরয়বার
চনে।
এওচন বীমাওারী  টিসপএ-র ময়িে ম্পওস ঝা য়া ঘু সির িীন কযঔায়ন ঘাসো  প্রসক্রোর
িাপগুস সেয়ে ঘু সিঝা তঢসর ে। অআঅরসটএঅআ কল্ণ আনুয়রন্স িোিাটসাআয়চলন কাআটাআন এঔন
টিসপএ এবং বীমা কওাম্পাসনর ময়িে ঘু সির চনে পরামলস মঢ িোিাটস িারার এওঝা কয়ঝর কযাকান
কেে  সনয়েস সলওা কেে।
টিসপএ-র কণয়ও এওচন বীমাওারী কয পসরয়বাগুস অলা ওয়র ণায়ও, কগুস য়া সনম্নরূপ:
A. ক্রনটোক্ষকিং পক্ষরয়বার ক্রযাগানদার
কেলচুয় াপাঢাগুসর এওঝা কনঝোয়ওস র য়ঙ্গ টিসপএ ম্পওস িাপন ওরয়ব বয় অলা ওরা ে,
যার িে য়ব বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও স্বািে কক্লআয়মর চনে ওোলয় কক্লআম কপয়ময়ন্টর ুসবিা কযাকায়না।
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অআঅরসটএঅআ-র াম্প্রসঢও সনয়েস সলওাে ম্পওস ঝা শুিুমাত্র টিসপএ এবং পসরয়বার কযাকানোয়রর
ময়িে না কণয়ও বীমাওারী  সত্রপাসিও ো চরুরী।
সবসভন্ন সপঝাাআয়চলন প্রসক্রোর চনে ঢারা ভায়া সনিসাসরঢ ার সনয়ে ের ওাওস ওয়র এবং
এআ িরয়নর কনঝোয়ওস র াপাঢা কণয়ও পাো পোয়ওচগুস বীমাওৃ ঢ  বীমাওারীর ঔরঘ
ওমাে।
B. ক ক্রোর াক্ষভি
টিসপএ ািারডঢ এওঝা ওয়ন্টার ঘাাে কযঔায়ন কঝা-সফ্র নম্বরগুস সেয়ে রাঢ, প্তাান্ত  ঙু টির
সেন  বমে ণসাৎ 24*7*365 কযাকায়যাক ওরা যাে। টিসপএ-র ও কন্টার কয ম্পসওস ঢ
ঢণেগুস চানাে:
a) পসসর িীয়ন ওভায়রচ  কবসনসফঝ বা ুসবিা।
b) স্বািে কক্লআম ম্পসওস ঢ পেসঢ  প্রসক্রো।
c) পসরয়বা  ওোলয় সপঝাাআয়চলন ম্পসওস ঢ সনয়েস সলওা।
d) কনঝোওস াপাঢাগুস ম্পয়ওস ঢণে।
e) পসসর অঢাে ঈপব্ধ বাসও ণাওা বীমাওৃ ঢ রাসল ম্পসওস ঢ ঢণে।
f) কক্লআম িোঝায়র ঢণে।
g) কক্লআয়মর কিয়ত্র না পাো নসণপয়ত্রর সবয়ে পরামলস।
এওঝা চাঢীে কঝা সফ্র নম্বর সেয়ে ও কন্টার ঈপভে ো ঈসঘঢ এবং কক্রঢা ািারনঢ কয
প্রিান প্রিান ভাাে ওণা বয়ন কআ ভাাে কক্রঢা পসরয়বা ওমীর ওণা বয়ঢ পারা ঈসঘঢ।
বলেআ এআ সবস্তাসরঢ সবেগুস বীমাওারও  ঢায়ের টিসপএ-র ময়িে ঘু সির মািেয়ম পসরঘাসঢ
ো ঈসঘঢ।
C. কযালয় অযায়ক্স পক্ষরয়বা
ংজ্ঞা
‘‘ওোলয় কফসসটি’’ মায়ন য়া এমন এওঝা ুসবিা যা বীমাওারী বীমাওৃ ঢয়ও সেয়ে ণায়ও
কযঔায়ন পসসর লঢস াবীর নুযােী কপয়মন্ট, বীমাওৃ ঢর সঘসওৎা ঔরঘ বীমাওারী প্রাও-স্বীওৃ ঢ
ময়ঢা রাসর কনঝোওস কযাকানোরয়ও সেয়ে কেে।
এআ পসরয়বা কযাকায়ঢ ঘু সির িীয়ন বীমাওারীরা প্রয়োচনীেঢাগুস য়া:
a) পসস ংক্রান্ত মস্ত ঢণে, টিসপএ-র ওায়ঙ পাো কযয়ঢআ য়ব। টিসপএ-কও এঝা কেো
বীমাওারীর ওঢস বে।
b) পসসয়ঢ ন্তভুস ি েেয়ের সবয়ে ঢণে কওায়না ভু  বা খাঝসঢ ঙা াআ ঈপব্ধ  ুভ
ো ঈসঘঢ।
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c) বীমাওৃ ঢ বেসিয়ের বলেআ এওঝা অআয়টসন্টটি ওাটস বা পসরঘে পত্র য়ঙ্গ রাঔয়ঢ য়ব যা
ঢাাঁয়ের পসস  টিসপএ-র য়ঙ্গ ম্বে িাপন ওরয়ব। অআয়টসন্টটি ওাটসঝা টিসপএ-কওআ আুে
ওরয়ঢ য়ব এওঝা ম্মঢ ফরমোয়ঝ, এওঝা যুসিঙ্গঢ ময়ের ময়িে েয়ের ওায়ঙ কঝা
কপৌাঁঙয়ঢ য়ব এবং পসসর ককাঝা কমোয়েআ কঝা তবি ণাওা ঈসঘঢ।
d) টিসপএ-কও বলেআ াপাঢায়ও এওঝা সপ্র-ণরাআয়চলন বা এওটি কঝার ব কোরাসন্ট
আুে ওরয়ঢ য়ব, এঝা য়ব ওোলয় ুসবিার চনে অসরয়চয়ঢ কযাকায়না ঢয়ণের সভসত্তয়ঢ।
ুিঢার প্রওৃ সঢ, প্রস্তাসবঢ সঘসওৎা  চস ঢ ঔরঘ বুয়ছ সনয়ঢ এঝা অয়রা ঢণে ঘাআয়ঢ
পায়র।
e) ঢণে
সেয়ঢ
িরা
পয়র

কযঔায়ন স্পি নে বা ঈপব্ধ নে, টিসপএ কঔায়ন ওোলয়য়র অরসচ ঔাসরচ ওয়র
পায়র, স্পি ওয়র কেে কয ওোলয় ুসবিার প্রঢোঔোনয়ও সঘসওৎার প্রঢোঔোন বয়
ঈসঘঢ নে। েে ণস প্রোন ওয়র পয়র এওঝা কক্লআম ফাআ ওরয়ঢ পায়রন, যা
ঢার কযাকেঢার সভসত্তয়ঢ সবয়বসঘঢ য়ব।।

f) অপঢওাীন কিয়ত্র ভসঢস োর 24খন্টার ময়িে চানায়না ঈসঘঢ এবং ওোলয় ংক্রান্ত
সোন্ত চাসনয়ে কেো েরওার।
D. ক্রেতা ম্পকি  ক্রযাগায়যাগ বযবস্থাপনা
টিসপএ-কও এওঝা সবয়ল বেবিার কযাকান সেয়ঢ ে, যার মািেয়ম কক্রঢা ঢাাঁর সভয়যাক চানায়ঢ
পায়রন। স্বািে বীমার কক্লআম ঔসঢয়ে কেঔা  ঢা যাঘাআ ওরা ঔুবআ েরওারী। এ িে ওরা যাে
কয স্বািে বীমা কক্লআয়মর সওঙু লঢাংল প্রঢোঔোঢ ে কযগুস পসসর লয়ঢস র ময়িে পয় না।
এরআ য়ঙ্গ প্রাে মস্ত স্বািে বীমা কক্লআয়ম কক্লআয়মর ঔাসনওঝা ণস ঙাাঁঝাআ ে। এআ ঙাাঁঝাআঝা কক্রঢার
য়ন্তায়র ওারড ে, সবয়ল ওয়র কযঔায়ন ঙাাঁঝাআ বা প্রঢোঔোয়নর ওারড যণাযণভায়ব কক্রঢায়ও
বোঔো ওরা ে না।
যঢ দ্রুঢ ্ভকব এআ িরয়নর সভয়যায়কর মািান সনসশ্চঢ ওরয়ঢা বীমাওারীর টিসপএ=কও েরওার
পয়র যায়ের এওঝা ওাযসওরী সভয়যাক কমঝানর বেবিাপনা রয়েয়ঙ।
E. ক্ষবক্ষং পক্ষরয়বা
সবসং পসরয়বার িীয়ন বীমাওারী টিসপএ-র কণয়ও সঢনটি ওাচ অলা ওয়র ণায়ও:
a) িোিাটসাআচট সবসং পোঝানস যা বীমাওারীয়ও মূে সনিসারয়ডর পালাপাসল সবসভন্ন ঔায়ঢর
অঢাে ওভায়রচ বেবায়রর সবয়িড ওরয়ঢ াাযে ওয়র।
b) কয ণস িাযস ওরা য়েয়ঙ ঢা করায়কর চনে চরুরী সঘসওৎার
সনসশ্চঢওরড।

য়ঙ্গ প্রাসঙ্গও, ঢা

c) টােকনস  প্রসসটর কওাট অেত্ত্ব ওরা ে যায়ঢ চাঢীে বা অন্তচসাসঢও মায়নর য়ঙ্গ
ঔাপ ঔাআয়ে মস্ত টিসপএ ওায়ঙ কটঝার িোিাটসাআয়চলন ্ভকব ে।
এর চনে টিসপএ-কঢ প্রসলসিঢ  েি কাওব ায়ক যারা কওাসটং ওরয়ঢ িম, মূে ারডী
যাঘাআ ওরয়ঢ পায়রন এবং সবসংয়ের ঢণে অেত্ত্বয়ও িোিাটসাআচ ওরয়ঢ পায়র।
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F. ক্রেইম প্রয়ক্ষং  ক্রপয়মে পক্ষরয়বা
এঝাআ য়া টিসপএ-র কেো বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস পসরয়বা। বীমাওারীয়ও টিসপএ-র কেো কক্লআম
প্রয়সং পসরয়বা ািারডঢ চানায়না বা নুয়বেন কণয়ও নুয়মােন  কপয়ময়ন্টর ুপাসরল পযসন্ত
প্রয়সং এআ এি-ঝু -এি পসরয়বায়ও কবাছাে।
কক্লআয়মর কপয়মন্ট ওরা ে বীমাওারীর কণয়ও পাো ঢসবয়র মািেয়ম। সিম ণস সয়য়ব এআ
ঢসব টিসপএ-কও কেো য়ঢ পায়র ণবা বীমাওারী রাসর ঢার বোয়ের মািেয়ম কক্রঢা বা
াপাঢায়র য়ঙ্গ সবেঝার বয়ন্নাবস্ত ওয়র সেয়ঢ পায়র।
অলা ওরা যাে, টিসপএ এর চনে য়ণসর এওঝা োওাঈন্ট িয়র রাঔয়ব এবং বীমা কওাম্পাসনর
কণয়ও পাো ণস সেয়ে পযসােক্রয়ম সমঝমাঝ ওয়র।
G. মযায়নজয়মে ইনফয়মি লন পক্ষরয়বা
টিসপএ কযয়ঢু কক্লআম প্রয়সং ওয়র ণায়ও, ঢাআ বেসিকঢ বা মসিকঢভায়ব কক্লআম ম্পসওস ঢ যাবঢীে
ঢণে টিসপএ-র ওায়ঙ ঈপব্ধ ে। বীমাওারীর সবসভন্ন ঈয়েয়লে ঢণে প্রেীচন ে এবং টিসপএ-কওআ
এআ িরয়নর ঢণেগুস সনঔুাঁঢভায়ব  ঠিও ময়ে কযাকায়ঢ য়ব।
এআভায়বআ টিসপএ পসরয়বার ুয়যাকয়ও বীমাওারীর আুে ওরা স্বািে বীমা পসসর এি-ঝু -এি
পসরয়বা সয়য়ব ঈয়েঔ ওরা যাে, কঔায়ন সনসেস ি বীমাওারীর য়ঙ্গ ময়ছাঢা পত্র এবং ঘাসোর
ঈপর সনভস র ওয়র সওঙু ওাযসওায়প সবসিসনয়ি ণাওয়ঢ পায়র।
H. টক্ষপএ পক্ষরশ্রক্ষমক
এআ পসরয়বাগুসর চনে টিসপএ-কও সনম্নসসঔঢ সভসত্তঢ কওায়না এওটিভায়ব এওঝা সফ প্রোন ওরা
ে:
a) কক্রঢায়ও িাযস ওরা সপ্রসমোম (াসভস  ঝোক্স বাে সেয়ে)-এর এওঝা লঢাংল,
b) এওঝা সনিসাসরঢ মেীমার চনে টিসপএ যাাঁয়ের পসরয়বা সেয়ে ণায়ও কআ প্রয়ঢেও েে
সপঙু এওঝা িােী ণস, ণবা
c) টিসপএ-র কযাকায়না প্রয়ঢেও কনয়েয়নর চনে এওঝা িােী ণস কযমন আুে ওরা কমম্বার ওাটস
সপঙু ঔরঘ, কক্লআম সপঙু প্রভৃ সঢর।
এআভায়বআ টিসপএ পসরয়বার মািেয়ম বীমাওারী প্রয়বলাসিওার পাে:
i.

ওোলয় পসরয়বার

ii. ঢণে ংওন  সবয়িড
iii. এওঝা 24 খন্টার ও কন্টার  কক্রঢায়ের চনে ােঢা
iv. াপাঢা  নোনে কমসটওো কফসসটির কনঝোওস
v.

কমচর গ্রুপ ওায়িামারয়ও ােঢা

vi. কক্রঢার য়ঙ্গ কক্লআম ংক্রান্ত অয়াঘনা চঢর ওরা
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vii. াপাঢাগুসর য়ঙ্গ ঝোসরফ  প্রসক্রোর ঔরঘ সনয়ে ের ওাওস
viii.কক্রঢা পসরয়বা চ ওরয়ঢ প্রযুসি সনভস র পসরয়বা
ix.

য়ন্নচনও কওগুসর যাঘাআ  ঢেন্ত

x.

কওাম্পাসনগুসর ময়িে কক্লআয়মর পোঝানস সবয়িড  ঔরয়ঘর গুরুত্বপূডস ঢণে, সঘসওৎার
নঢু নঢর পেসঢ, ঈঞসঢ প্রবনঢা  চাসোসঢ সনেন্ত্রয়ডর বেবিা

xi.

দ্রুঢ পসরয়বার নাকা ম্প্রারড

F. ক্রেইম বযবস্তাপনা – বযক্ষিগত দুঘিটনা
1. বযক্ষিগত দুঘিটনা
ংজ্ঞা
বোসিকঢ েুখসঝনা য়া এওঝা কবয়নসফঝ পসস এবং এয়ঢ ওভার কেো ে েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে,
েুখসঝনার ফয় সবওাঙ্গঢা (িােী / অংসলও), িােী ম্পূডস সবওাঙ্গঢায়ও এবং সনসেস ি পয়ডের
ঈপর সনভস র ওয়র এর য়ঙ্গ েুখসঝনাচসনঢ সঘসওৎার ঔরঘ, কলওৃ য়ঢের ঔরঘ, সলিামূও ঔরঘ
প্রভৃ সঢ োট-ন ওভায়রচ সয়য়ব যুি য়ঢ পায়র।
বেসিকঢ েুখসঝনা পসসর িীয়ন ওভারওৃ ঢ সবপে য়া ‘‘েুখসঝনা’’।
ংজ্ঞা
েুখসঝনা ংজ্ঞাসেঢ ে ঞাৎ, ভূ ঢপূব,
স সনচ্ছাওৃ ঢ, বাসেও, সংাত্মও এবং েৃলেঢ সওঙু খঝা।
কক্লআম মোয়নচায়রর ঈসঘঢ ঢওস ঢা বম্বন ওরা এবং কক্লআয়মর কনাটিসফয়ওলন পাবার পর
সনম্নসসঔঢ চােকাগুস ঔসঢয়ে কেঔা :
a) যার চনে কক্লআম ওরা য়েয়ঙ কআ বেসিয়ও পসসর িীয়ন ওভার ওরা য়েসঙ সওনা
b) কাওায়নর সেয়ন পসস তবি সঙ সওনা এবং সপ্রসমোম পাো ককয়ঙ সওনা
c) পসসর কমোয়ের ময়িে কাওান য়েয়ঙ সওনা
d) ‘‘েুখসঝনা’’ কণয়ওআ কাওান য়েয়ঙ এবং কওায়না করাক কণয়ও নে
e) কওায়না রওম চাসোসঢ রয়েয়ঙ সওনা ঔসঢয়ে কেঔা  েরওার প য় ঢেন্ত ওরায়না
f) কক্লআম নসণবে ওরা এবং কঝার চনে ংরিড ওরা
g) ঝানসোরাঈি ঝাআন (কক্লআম পসরয়বা মে) বচাে রাঔা  কক্রঢায়ও কক্লআয়মর িকসঢ
ম্পয়ওস বকঢ ওরা।
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2. ক্রেইয়মর তদন্ত
কক্লআম নুয়বেয়ন ণবা কক্লআম নসণ পাোে কওায়না রওম ঢওস বাডী পাো ককয় এওআয়ঙ্গ
যাঘাআয়ের চনে কক্লআমঝায়ও এওচন কপলাোয়রর ওায়ঙ পাঞায়না য়ঢ পায়র
উদারণ
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআয়মর চনে ঢওস বাডীর ঈোরড (অয়রা ঢেয়ন্তর চনে ঢয়ব ঢার মায়নআ
চাসবাসঢ বা কক্লআমঝা প্রঢারডাপূডস োর আসঢবাঘও আসঙ্গঢ নে)
 কক্লাচ প্রসক্সসমটি কক্লআম বা ঔুব ওাঙাওাসঙ ময়ের কক্লআম(বীমা শুরুর ঔুব ওম ময়ের ময়িে
কক্লআম)
 সবওাঙ্গঢার েীখস ময়ের চনে ঘ া াপ্তাসও কবসনসফঝ োমাঈন্ট
 কক্লআম নসণয়ঢ ননওে
 এওআ বীমাওৃ য়ঢর এওাসিও কক্লআম
 োয়ওায়র আসঙ্গঢ
 অত্মঢোর য়ন্ন
 বীমাওৃ ঢ কাস ঘাায়নার মে কভীর রায়ঢ  ও েুখসঝনা
 ায়পর ওাম
 চয় কটাবা
 ঈাঁঘু কণয়ও প া
 য়ন্নচনও ুিঢা ম্পসওস ঢ কও
 সবপ্রয়োক
 ঔুন
 বুয়ঝ িঢ
 ঢু ার িঢ ন্তিসান
 নরঢো প্রভৃ সঢ
ঢেয়ন্তর মূ ঈয়েলে য়া :
a) কাওায়নর ওারড ঔসঢয়ে কেঔা।
b) কাওায়নর পসরমাড  প্রওৃ সঢ সনিসারড
c) প্রমাড  ঢণে ংি
d) কওান চাসোসঢ য়ে ণাওয় বা কক্লআম োমাঈন্টয়ও বাস য়ে কেঔায়না য়েয়ঙ সওনা ঢা
সনিসারড ওরা।
অনুি কয়র ক্রনাট করুন : ঢেয়ন্তর ঈয়েলে য়া কওঝার ঢঢো ঔসঢয়ব কেঔা  প্রয়োচনীে
ঢণে ংি ওরা।
কক্লআম পরীিয়ওর ঢেন্তওারীয়ও ঢেয়ন্ত নচর সেয়ঢ কাআট ওরাঝা গুরুত্বপূডস।
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উদারণ
কও সনয়েস সলওার ঈোরড :
়িক দুঘিটনা
i.

ওঔন েুখসঝনা য়েয়ঙ – ঠিও মে  ঢাসরঔ? ঢাসরঔ  মে

ii. বীমাওৃ ঢ সও এওচন পণঘারী, েুখসঝনাে চস ঢ কাস র সঢসন সও যাত্রী/ যাত্রী সঙয়ন,
নাসও সনয়চআ ঘাাসচ্ছয়ন?
iii. েুখসঝনার সববরড, ওীভায়ব খঝয়া?
iv. েুখসঝনার মে বীমাওৃ ঢ সও মােওাচ্ছন্ন সঙয়ন?
v.

মৃঢুের কিয়ত্র, মৃঢুের ঠিও মে  ঢাসরঔ, মৃঢুে অয়ক কওায়না সঘসওৎা য়েসঙ
সওনা, কওান াপাঢায় য়েসঙ প্রভৃ সঢ?

দুঘিটনার ম্ভাবয কারণ :

বীমাকৃ ত বা উয়ল্টাক্ষদয়কর গাক্ষ়ির ক্রমকাক্ষনকা ক্রগায়ায়যাগ (ক্ষেোক্ষরং, ক্ররক প্রভৃ ক্ষত ক্রফ করা),
গাক্ষ়ির চায়কর ক্রকায়না অুস্থতার কারয়ণ (াটি অযাটাক, ক্ষজার প্রভৃ ক্ষত), অযায়কায়র প্রভাব,
খারাপ রাস্তা, আবাোর অবস্থা, গাক্ষ়ির গক্ষতয়বগ প্রভৃ ক্ষত।
বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআয়ম ্ভকাবে চাসোসঢ  ফাাঁয়ওর সওঙু ঈোরড :
i.

টিটিসট পয়বসর সঢরসঞ্জঢ ওরা

ii. ুিঢায়ও েুখসঝনা সয়য়ব ঈপিাপন ওরা কযমন পোণসচওা ওারয়ড সপয়ঞর বেণায়ও
বাস য়ঢ ‘পয় যাো/সপঙয় যাোর’ পর বেসিকঢ েুখসঝনা সয়য়ব কেঔায়না।
iii. অয়কআ খঝা েুখসঝনায়ও নঢু ন ওয়র োসব ওরা, ওাকচপত্র চা ওয়র-স্বাভাসবও মৃঢুেয়ও
েুখসঝনার কও সয়য়ব ণবা অয়ক খঝা মৃঢুেয়ও েুখসঝনাে মৃঢুে সয়য়ব কপল ওরা
iv. অত্মঢোে মৃঢুেয়ও েুখসঝনাে মৃঢুে সয়য়ব ঈপিাপন ওরা
বেসিকঢ েুখসঝনার কক্লআয়মর বয়ন্নাবয়স্তর চনে সটঘাচস ভাঈঘার এওঝা গুরুত্বপূডস নসণ, সবয়ল ওয়র
কযঔায়ন মৃঢুে কক্লআম চস ঢ। প্রস্তায়বর মে নসমসনর সববরড পাো ঔুবআ চরুরী এবং কঝা পসস
নসণর ংল ো ঈসঘঢ।
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A. ক্রেইয়মর দক্ষ রচনা
ক্রটক্ষব 2.3

মৃতুয ক্রেইম

স্থােী ম্পূণি
ক্ষবকােতা
(ক্ষপটক্ষড) এবং
স্থােী আংক্ষলক
ক্ষবকােতা
(ক্ষপক্ষপক্ষড) ক্রেইম

অস্থােী ম্পূণি
ক্ষবকােতা
(টটক্ষড)

a) কক্লআমওারী নসমসন/পসরবায়রর েয়ের স্বািসরঢ যণাযণভায়ব পূরড ওয়র
রাঔা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস
b) ফািস আনফরয়মলন সরয়পায়ঝসর অ ণবা োয়ঝয়িট বা প্রঢেসেঢ ওসপ
(এফঅআঅর / পঞ্চনামা / ঢাল পঞ্চনামার প্রঢেসেঢ ওসপ)
c) মৃঢুে লংাপয়ত্রর অ ণবা োয়ঝয়িট ওসপ
d) মেনা ঢেন্ত য়ে ণাওয় ঢার সরয়পায়ঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ
e) এএমএ টকুয়ময়ন্টর (োসন্ট-মাসন িাসরং) প্রঢেসেঢ ওসপ - নাম
যাঘাআয়ের চনে (পায়পাঝস / পোন ওাটস / কভাঝার অআসট / িাআসভং
াআয়ন্স) ঠিওানা যাঘাআয়ের চনে (কঝসয়ফান সব / বোে োওাঈন্ট
কিঝয়মন্ট / আয়স্ট্রনসটি সব / করলন ওাটস)
f) অআনী ঈত্তরাসিওার লংাপত্র যায়ঢ ণাওয়ব ফনামা  িসঢপূরড বি,
েুয়ঝায়ঢআ মস্ত অআনী ঈত্তরাসিওায়রর অয়ক কণয়ও স্বাির ওরা ণাওয়ঢ
য়ব এবং কগুসর েসপত্র ম্পােন ওরয়ঢ য়ব
a) যণাযণভায়ব পূরড ওয়র রাঔা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস, যায়ঢ
কক্লআমওারীর স্বাির রয়েয়ঙ।
b) প্রয়যাচে য় ফািস আনফরয়মলন সরয়পায়ঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ।
c) এওচন রওারী ায়চসয়নর কণয়ও িােী সবওাঙ্গঢা লংাপত্র ণবা
মঢু ে ঈপযুি কওায়না টািারয়ও সেয়ে বীমাওৃ য়ঢর সবওাঙ্গঢার
প্রঢেেন।
a) সঘসওৎারঢ টািায়রর কণয়ও কমসটওো াটিসসফয়ওঝ কযঔায়ন সবওাঙ্গঢার
িরন  সবওাঙ্গঢার কমোে ঈয়েঔ ণাওয়ব। সনয়োকওঢস ার কণয়ও সভ
বা ঙু টির লংাপত্র কযঔায়ন যণাণস ঙু টির মেীমার সবস্তাসরঢ সববরড
ণাওয়ব এবং যণাযণভায়ব সনয়োকওঢস ার আ  স ণাওয়ব।
b) সঘসওৎারঢ টািায়রর কণয়ও সফঝয়ন াটিসসফয়ওঝ কযঔায়ন প্রঢেসেঢ ওরা
য়ব কয বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর স্বাভাসবও ওঢস বে পায়নর চনে সফঝ বা কযাকে।

ঈপয়রর ঢাসওাঝা শুিুমাত্র সনয়েস লওআ, কও নুযােী সনসেস ি সবয়ের ঈপর অয়রা নসণপত্র (ওাঝা
োক, েুখসঝনার চােকা প্রভৃ সঢর কফায়ঝািাফ ) েরওার প য়ঢ পায়র, সবয়ল ওয়র কযঔায়ন
চাসোসঢর য়ন্ন ণায়ও কয কওয় যার ঢেন্ত ওরয়ঢ ে।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 4
িােী ম্পূডস সবওাঙ্গঢা কক্লআয়মর চনে সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওান টকুয়মন্টটি াবসমঝ ওরার
েরওার কনআ?
I. কক্লআমওারী স্বািসরঢ যণাযণভায়ব পূরড ওরা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম ফমস।
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II. প্রয়যাচে য় ফািস আনফরয়মলন সরয়পায়ঝসর প্রঢেসেঢ ওসপ।
III. এওচন রওারী ায়চসয়নর কণয়ও িােী সবওাঙ্গঢা লংাপত্র ণবা মঢু ে ঈপযুি কওায়না
টািারয়ও সেয়ে বীমাওৃ য়ঢর সবওাঙ্গঢার প্রঢেেন।
IV. সঘসওৎারঢ টািায়রর কণয়ও সফঝয়ন াটিসসফয়ওঝ কযঔায়ন প্রঢেসেঢ ওরা য়ব কয বীমাওৃ ঢ
ঢাাঁর স্বাভাসবও ওঢস বে পায়নর চনে সফঝ বা কযাকে।

G. ক্রেইম বযবস্থাপনা – ক্ষবয়দল ফর বীমা
1. ক্ষবয়দল ফর বীমা পক্ষক্ষ
সবয়েল ফর বীমা পসসয়ঢ যসে বহু নন-কমসটওো ুসবিায়ওআ ওভার কেো ে, এর
অিাররাআটিং  কক্লআম বেবিাপনা রীসঢ নুযােী স্বািে বীমা কপাঝসয়ফাসর িীয়নআ ওরা য়ে
ণায়ও ওারড এআ পসসর অঢাে প্রিান ওভারঝা য়া কমসটওো  ুিঢার ুসবিা।
পসসর িীয়ন ওভারগুসয়ও সবস্তৃ ঢভায়ব সনম্নসসঔঢ সবভায়ক সবভি ওরা যাে। এওঝা সনসেস ি পডে
সনয়ম্ন ঈয়েসঔঢ ুসবিাগুসর বওটিআ বা ওয়েওটি ওভার ওরয়ঢ পায়র:
a) কমসটওো বা ুিঢার ংল
b) প্রঢোবালন  পসরঢোক
c) বেসিকঢ েুখসঝনা ওভার
d) বেসিকঢ োেবেঢা
e) নোনে নন-কমসটওো ওভার
i. ফর বাসঢ
ii. ফয়র সবম্ব
iii. ফয়র সবগ্ফ
iv. কযাকায়যাক সঙন্ন
v. কঘও ওরা বোয়কয়চর সবম্ব
vi. কঘও ওরা বোয়কচ কঔাো যাো
vii. পায়পাঝস ারায়না
viii. চরুরী সিম নকে
ix. াআচোও ভাঢা
x. কবআ বি বীমা
xi. াআচোও ওভার
xii. স্পন্সর ুরিা
xiii. ানুভূসঢলী ফর
xiv. প ায়লানাে সবগ্ফ
xv. বাস য়ঢ ঘু সর
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নাম কণয়ও কবাছা যায়চ্ছ এআ পসসঝা য়া সবয়েল ফয়র অিী বেসির চনে, এঝা স্বাভাসবও কয
ভারয়ঢর বাআয়র কাওান য়ঢ পায়র এবং যঔন সরয়পাঝস ওরা য়ব কআ নুযােী যণাযঢভায়ব
কক্লআয়মর পসরয়বা কপয়ঢ য়ব। সবয়েল ফর বীমার কিয়ত্র কক্লআম পসরয়বাে ািারডঢ এওটি ণাটস
পাটিস াসভস  কপ্রাভাআটার (ােও কওাম্পাসন) চস ঢ ণায়ও যারা প্রয়োচনীে াাযে  ােঢা
সেয়ঢ সবেবোপী এওঝা কনঝোওস প্রসঢষ্ঠা ওয়রয়ঙ।
ক্রেইম পক্ষরয়বাে আবক্ষলযকভায়ব অন্তভি ু ি :
a)
b)
c)
d)
e)

24*7 সভসত্তয়ঢ কক্লআম কনাটিসফয়ওলন িড;
কক্লআম ফমস পাঞায়না  প্রসক্রো;
কাওায়নর পর ঢৎিডাৎ ওী ওরয়ঢ য়ব কবোপায়র কক্রঢায়ও কাআট ওরা;
কমসটওো  ুিঢার কক্লআয়মর চনে ওোলয় পসরয়বার ুয়যাক কেো
প্রঢোবালন  পসরঢোয়কর বেবিা ওরা, চরুরী সিম নকে

2. য়যাগী ক্রকাম্পাক্ষনমূ – ক্ষবয়দল ফর ক্রেইয়ম ভূক্ষমকা
সবেচুয় আ ােও কওাম্পাসনর সনচস্ব সফ ণায়ও এবং এওআ িরয়নর নোনে পসরয়বাোঢায়ের য়ঙ্গ
ঢাাঁয়ের ঝাআ-অপ ণায়ও। পসসর িীয়ন ওভার ওরা ্ভকাবে খঝনার কিয়ত্র এআ কওাম্পাসনগুস বীমা
কওাম্পাসনর কক্রঢায়ের ােঢা সেয়ে ণায়ও।
কক্লআম করসচয়স্ট্রলন  ঢয়ণের চনে এআ কওাম্পাসনগুস
অন্তাচসাসঢও কঝা সফ্র নম্বর  এওঝা
24*7 ও কন্টার ঘাাে। ঢারা সনম্নসসঔঢ পসরয়বাগুস সেয়ে ণায়ও এবং পসরয়বার চনে
মাুয়র করয়ফর য়ঢ পায়র সনসেস ি বীমা কওাম্পাসনর য়ঙ্গ ঘু সি, ওভারওৃ ঢ ুসবিা প্রভৃ সঢর
সভসত্তয়ঢ।
a) কমসটওো ােঢা পসরয়বা:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

সঘসওৎা পসরয়বা প্রোনওারী করফায়রগুস
াপাঢায় ভসঢস র বেবিা
চরুরী কমসটওো পসরঢোয়কর বেবিা
চরুরী কমসটওো প্রঢোবায়নর বেবিা
মরয়ে প্রঢোবান
ানুভূসঢলী ফয়রর বেবিাপনা
নাবাও ন্তানয়ও ােঢা/ঘর ো

b) াপাঢায় ণাওার মে  ঢার পয়র কমসটওো বিার নচরোসর
c) ঢোবলেও ুি সবঢরড
d) বীমা কওাম্পাসনর নুয়মােন  পসসর লঢস নুায়র াপাঢায় ণাওার মে কমসটওো
ঔরয়ঘর কোরাসন্ট।
e) প্রাও-ফর ঢণে পসরয়বা  নোনে পসরয়বা:
i. সভা  টীওাওরয়ডর অবলেওঢা
ii. েূঢাবা করফায়র পসরয়বা
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iii.
iv.
v.
vi.

পায়পাঝস ারায়না  ায়কচ বা মাপত্র কঔাো ককয় ােঢা
চরুরী বাঢস া পাঞায়নার পসরয়বা
কবআ বি বেবস্তাপনা
চরুরী অসণসও ােঢা

f)

কোভাী করফায়র

g)

অআনী করফায়র

h)

অআনচীবীর য়ঙ্গ ািাৎ

3. কযালয় ক্রমক্ষডকযা ক্রকয়র ক্রিয়ত্র ক্রেইম বযবস্থাপনা
ওোলয় কমসটওো কও, পসরয়লাি কমসটওো কও  নোনে নন-কমসটওো কওয়র কিয়ত্র
কক্লআম বেবিাপনা পেসঢর করয়ফর ে। অবার মাসওস ন যুিরায়ষ্ট্র ওোলয় কমসটওো কক্লআম
বেবিাপনা নে কেয়লর কণয়ও অাো ে। অমরা এঔন কআ প্রসক্রোঝা িায়প িায়প কচয়ন কনব
a) ক্রেইম ক্রনাটক্ষফয়কলন
যঔন  কযভায়ব কাওান য়েয়ঙ, করাকী াপাঢায় ভসঢস য়েয়ঙন এবং োটসমলন ওাঈন্টায়র
বীমার সববরড কেসঔয়েয়ঙন। াপাঢা এবং/ণবা করাকীর কওায়না অত্মীে/বেু র কণয়ও ােও
কওাম্পাসন নঢু ন কওয়র কনাটিসফয়ওলন কপয়েয়ঙ। কক্লআম প্রসক্রোঝা ঢারপর কক্লআমওারীয়ও বোঔো
ওয়র কেো য়েয়ঙ।
b) ক্রক বযবস্থাপনা পদয়িপ :
এও কওাম্পাসন কণয়ও অয়রও কওাম্পাসনয়ঢ এগুসর করয়ফর ে, সভন্ন পেয়িপগুস সনয়ঘ
ঢাসওাবে ওরা য়েয়ঙ :
i.

ােও কওাম্পাসনর কও মোয়নচার কবসনসফঝ বা ুসবিা, বীমাওৃ ঢ রাসল, পসসর
কমোে, পসস কাডায়রর নাম যাঘাআ ওয়র কেয়ঔন।

ii. ঢারপর করাকীর কমসটওো বিার ানাকায়ের চনে সক্লসনওা/কমসটওো সরয়পাঝস, সবসং
ঢণে, ঔরয়ঘর
অনুমাসনও সয়ব কপয়ঢ াপাঢায়র য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওয়রন। ােও
কওাম্পাসন সক্লসনওা কনাঝ  কমসটওো ঔরয়ঘর অনুমাসনও সয়ব ায়ঢ কপয় বীমাওারীয়ও
এওঝা অপয়টঝ পাঞাে।
iii. বীমা কওাম্পাসনর নুয়মােন ায়পয়ি কক্লআয়মর িােঢা সনিসাসরঢ ে এবং াপাঢায়ও
কপয়ময়ন্টর কোরাসন্ট কেো ে।
iv. এমন পসরসিসঢ তঢসর য়ঢ পায়র কয ভারয়ঢ (বীমাওৃ য়ঢর িান) এবং/ণবা কাওায়নর
বিায়ন নুোয়নর প্রয়োচন প য়ঢ পায়র। বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম কওলয়ন কযমন
বোঔো ওরা য়েয়ঙ নুোয়নর প্রসক্রো ঠিও কঢমনআ য়ব। ােও কওাম্পাসনর াায়যে
বা বীমা কওাম্পাসনর প্রঢেি কযাকায়যায়কর মািেয়ম সবয়েয়লর নুোনওারী বাঙাআ ওরা
ে।
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v.

ােও কওাম্পাসনর কও মোয়নচার বীমাওারীয়ও এওঝা সক্লসনওা  ঔরয়ঘর অপয়টঝ,
িকসঢ ম্পসওস ঢ কনাঝ প্রভৃ সঢ কেোর চনে তেসনও সভসত্তয়ঢ কওঝাে নচরোসর
ঘাসয়ে যায়বন যায়ঢ সঘসওৎা ঘাসয়ে যাোর বোপায়র সিওার পাো যাে।

vi.

করাকীয়ও সটলঘাচস ওরা য়ে ককয় কও মোয়নচার ঘূ ান্ত ঘাচস সনসশ্চঢ ওরয়ঢ
াপাঢায়র য়ঙ্গ িোবায়ের য়ঙ্গ ওাচ ওরয়বন।

vii.

ােও কওাম্পাসন অেস্ত ওরয়বন কয সবঝা যণাযণভায়ব পরীিা ওরা য়েয়ঙ,
খামাচা  সয়ব ওরা য়েয়ঙ। কওায়না ত্রুটি িরা প য় ংয়লািয়নর চনে
াপাঢায়র সবসং সবভায়ক পাঞায়না য়েয়ঙ।

viii. ঢারপর পসরয়বাোঢা  ােও কওাম্পাসন বা ঢাাঁর য়যাকী সরপ্রাআসচং এয়চয়ন্টর ময়িে
ম্মঢ ায়র ঘূ ান্ত সবঝা সর-প্রাআচ ওরা য়েয়ঙ। াপাঢায়ও অয়কআ কপয়ময়ন্টর
অো কেো য় ভায়া ঙা সেয়ে সর-প্রাআসং ্ভকব।
সর-প্রাআসং স্বাভাসবওভায়বআ য়া মাসওস ন স্বািে পসরয়বার ঘসরত্র এবং -মাসওস ন
কওগুসয়ঢ এঝা প্রাে প্রয়যাচেআ নে। মাসওস ন  -মাসওস ন ওোলয় কমসটওো কওয়র
ময়িে এঝাআ য়া ব পাণসওে।
c) ক্রেইম প্রক্ষেোর ধ্াপ :
i.

কক্লআম মূোেনওারী সর-প্রাআচ ওরা/অ সব কপয়ে, কঝা যাঘাআ ওরয়বন এবং সনসশ্চঢ
ওরয়বন কয পসরয়বা  সঘসওৎা কেোর ঢাসরঔগুসর চনে ওভায়রচ সঙ। ােও
কওাম্পাসনর পাো সবয়র সয়ব পরীিা ওরা য়ব কক্লআম সটপাঝসয়ময়ন্ট যায়ঢ সনসশ্চঢ ওরা
যাে কয ঘাচসগুস াআয়নআ রয়েয়ঙ এবং সঘসওৎার রীসঢ নুায়রআ রয়েয়ঙ। ঙা ঝা সরওনফামস ওয়র সব প্রয় য়ব।

ii. ঢারপর কপয়ময়ন্টর চনে সর-প্রাআসচং কনাটিসফয়ওলন সলঝ  এক্সেোয়নলন ব কবসনসফঝ
(আসব)  সবঝা পাঞায়না য়ব বীমাওারীর ওায়ঙ।
iii. বীমা কওাম্পাসন সব কপয়েআ ঢৎিডাৎ কপয়ময়ন্টর চনে ােও কওাম্পাসনয়ও সিওার সেয়ে
কেয়ব।
d) ক্রপয়মে প্রক্ষেোর ধ্াপ:
i.

িানীে সফয়র মািেয়ম াপায়ও
বীমাওারীর কণয়ও সিওার পান।

কপয়মন্ট

সরসচ

ওরার

চনে

ােও

কওাম্পাসন

ii. ঢারপর সফনান্স সটপাঝসয়মন্ট কপয়মন্ট সরসচ ওয়র।

e) াপাতায় থাকার প্রক্ষেো
i.

ভারয়ঢর াপাঢায়র কণয়ও সবয়েয়ল সবয়ল ওয়র মাসওস ন যুিরাষ্ট্র  আঈয়রায়পর বেবিা
এয়ওবায়রআ অাো, ওারড কঔায়ন চনংঔোর সিওাংয়লরআ কবরওারী বীমা বা রওারী
প্রওয়ল্পর মািেয়ম বসচনীন স্বািে ওভায়রচ ণায়ও। বীমাওৃ ঢ এওঝা তবি স্বািে বা সবয়েল
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ফর বীমা পসস কেঔায়আ কবসলরভাক াপাঢাআ মস্ত অন্তচসাসঢও বীমা কওাম্পাসনর
কণয়ও কপয়মন্টর কোরাসন্ট স্বীওার ওয়র।
কবসলরভাক কেয়লআ বীমার ওভায়রয়চর ওনফায়মসলন বা নকে চমার চনে সঘসওৎা সবসম্বঢ ে
না।
াপাঢা ঢৎিডাৎআ সঘসওৎা শুয়রা ওয়র কেে। বীমার ওভায়রচ ণাওয় বীমা পসস ঝাওা
কেে ণবা করাকীয়ওআ ঢা কলাি ওরয়ঢ ে। কপয়মন্ট কপয়ঢ সবম্ব য় াপাঢাগুসর ঘাচস
বাস য়ে কেোর প্রবনঢা অয়ঙ।
অর কপয়মন্ট যসে ঢৎিডাৎ সেয়ে কেো ে ঢায় ঢৎিডাৎ কপয়মন্ট াপাঢা ব ঙা
সেয়ঢ পায়র। াপাঢায়র সবয়র দ্রুঢ বয়ন্নাবয়স্তর চনে সর-প্রাআসং এয়চসন্স ািারডঢ
াপাঢায়র য়ঙ্গ অাপ-অয়াঘনা ওয়র।
ii. ােও কওাম্পাসনর কেো কঝা সফ্র নম্বয়র কফান ওয়র কনঝোওস াপাঢা  প্রসক্রো
ম্পয়ওস ঢণে বীমাওৃ ঢ চানয়ঢ পারয়বন।
iii. াপাঢায় ভসঢস ওরার প্রয়োচন প য় ও কন্টায়র কফান ওয়র বীমাওৃ য়ঢর কঝা চানায়না
েরওার এবং তবি ফর বীমা পসস  এওঝা সনিসাসরঢ াপাঢায়আ কযয়ঢ য়ব।
iv. াপাঢাগুস ািারডঢ পসসর তবিঢা পরীিা ওরয়ঢ  ওভায়রচ যাঘাআ ওরয়ঢ ও
কন্টায়র নম্বয়র কফান ওয়র ােও কওাম্পাসন/বীমাওারীর য়ঙ্গ কযাকায়যাক ওয়র।
v. পসসঝা াপাঢা এওবার িড ওয়র সনয়আ আ াপাঢায় ওোলয় সভসত্তয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর
সঘসওৎা ে।
vi. িডয়যাকেঢা সনিসারড ওরয়ঢ বীমাওারী/ােঢা প্রোনওারীর প্রয়োচন পয়
সওঙু ঢণে য়া

এমন কমৌসও

1. ুিঢার সবস্তাসরঢ সববরড
2. কওায়না ঢীঢ আসঢায়র কিয়ত্র ভারয়ঢর াপাঢা, িানীে কমসটওো সফায়রর
সববরড:
 ঢীঢ আসঢা, বঢস মান সঘসওৎা  াপাঢায় অয়রা পসরওসল্পঢ কওাস  য়ঙ্গ
য়ঙ্গ পাঞায়নার চনে নুয়রাি
 সঘসওৎারঢ সঘসওৎয়ওর সববৃসঢ  কক্লআম ফমস
 পায়পায়ঝসর ওসপ
 কমসটওো আনফয়মসলন ফয়মসর প্রওাল
f) ক্রমক্ষডকযা খরচ  অনযানয নন-ক্রমক্ষডকযা ক্রেইম পক্ষরয়লাধ্ :
বীমাওৃ ঢ কেয়ল সফয়র অার পয়রআ ািারডঢ পসরয়লাি কক্লআম ফাআ ওয়রন। কক্লআয়মর ওাকচপত্র
প্রাসপ্তর পর, স্বাভাসবও পেসঢয়ঢআ কক্লআয়মর প্রসক্রো ে। িডীে যাবঢীে কক্লআয়মর কপয়মন্ট ওরা
ে ভারঢীে মূদ্রাে, ওোলয় কক্লআয়মর কিয়ত্র কযঔায়ন কপয়মন্ট ওরা য়েয়ঙ সবয়েলী মূদ্রাে।
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কক্লআম পসরয়লাি প্রসক্রোে ভারঢীে মূদ্রাে োেবেঢার পসরমাড চানয়ঢ কাওায়নর সেয়ন মূদ্রা
সবসনময়ের ার প্রয়যাচে ে। ঢারপর কঘও বা আয়্ট্রনসনও ট্রান্সফায়রর মািেয়ম কপয়মন্ট ওরা ে।
i. বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআমগুস এওআভায়ব প্রয় ওরা ে কযমনঝা বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআম
কওলয়ন বোঔো ওরা য়েয়ঙ।
ii. কবআ বি কওগুস  চরুরী অসণসও কওগুসয়ঢ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওয়র
এবং পয়র ঢা বীমা কওাম্পাসনর কণয়ও কক্লআম ওয়র।
iii. নে ও কক্লআয়মর কিয়ত্র কয প্রসক্রো নুরড ওরা ে মণসনীে কক্লআম স্বীওায়রর
কিয়ত্র এওআ পেসঢ কনো ে।
g) দুঘিটনা  অুস্থতার ক্রমক্ষডকযা খরয়চর জনয ক্রেইয়মর ডকুয়ময়েলন
i. কক্লআম ফমস
ii. টািায়রর সরয়পাঝস
iii. অ োটসমলন/সটঘাচস ওাটস
iv. অ সব/রসে/কপ্রসস্ক্রপলন
v. অ এক্স-কর সরয়পাঝস/পোয়ণাসচওা/আনয়ভসিয়কটিভ সরয়পাঝস
vi. প্রয়বল  প্রিায়নর িোম্প  পায়পাঝস/সভার ওসপ
ঈপয়রর ঢাসওাঝা শুিুমাত্র সনয়েস লওআ। সনসেস ি কও সববরড বা সনসেস ি বীমাওারীর কক্লআম
বেবিাপনা নীসঢ/প্রসক্রোর সভসত্তয়ঢ সঢসরি ঢণে/নসণর েরওার প য়ঢ পায়র।

ক্ষনয়জয়ক যাচাই 5
________________ ােও কওাম্পাসনআ ণস প্রোন ওয়র এবং পয়র ঢা বীমা কওাম্পাসনর কণয়ও
কক্লআম ওয়র।
I.

কবআ বি কওগুসয়ঢ

II. বেসিকঢ েুখসঝনা কক্লআমগুসয়ঢ
III. সবয়েল ফর বীমা কক্লআমগুসয়ঢ
IV. মণসনীে কক্লআমগুসয়ঢ

ারাংল
a) বীমা য়া এওঝা ‘প্রক্ষতশ্রুক্ষত’ এবং পসস য়া কআ প্রসঢশ্রুসঢর এওঝা ‘ািী’। কওায়না
বীমাওৃ ঢ খঝনা খয়ঝ যাোর ফয় পসসর িীয়ন কক্লআমঝাআ য়া কআ প্রসঢশ্রুসঢর প্রওৃ ঢ
পরীিা।
b) বীমাে ন,ঢম মূ করটিং মাপওাঠি য়া বীমা কওাম্পাসনর কক্লআম প্রোয়নর ামণসে।
436

c) কক্রঢা এওচন প্রাণসমও কিওয়াডার সয়য়ব বীমাঝা কওয়নন, পালাপাসল সঢসনআ য়ন কক্লআয়মর
প্রাপও।
d) ওোলয় কক্লআয়ম এওঝা কনঝোওস াপাঢা বীমাওারী / টিসপএ-র কণয়ও পূবস-নুয়মােয়নর
সভসত্তয়ঢ কমসটওো পসরয়বা সেয়ে ণায়ও এবং পয়র কক্লআয়মর সনষ্পসত্তর চনে নসণপত্র কপল ওয়রন।
e) কক্লআম পসরয়লায়ি কক্লআয়ম কক্রঢার ঢাাঁর সনয়চর ম্পে কণয়ও াপাঢায়র সব কমঝান, এবং পয়র
কআ ঝাওা কফরয়ঢর চনে বীমাওারী / টিসপএ-র ওায়ঙ কক্লআম োসঔ ওয়রন।
f) কক্লআম ম্পয়ওস বসঢ ওরাআ য়া কক্রঢা  কক্লআম টিয়মর ময়িে ািায়ঢর প্রণম ঈোরড।
g) বীমার কক্লআয়মর কিয়ত্র বীমা কওাম্পাসন কওায়না চাসোসঢর য়ন্ন ওরয় কঝা ঢেয়ন্তর চনে
পাঞায়না ে। এওঝা কক্লআয়মর ঢেন্ত ওরা য়ঢ পায়র আন-াঈআ এওচন বীমাওারী / টিসপএ-কও
সেয়ে ণবা কআ োসেত্ব এওঝা কপলাোর ঢেন্ত ংিার ায়ঢ ঢু য় কেো যাে।
h) িয়র রাঔা মায়ন য়া কক্লআয়মর িোঝায়র সভসত্তয়ঢ মস্ত কক্লআয়মর চনে বীমাওারয়ওর বআয়ে
য়ণসর ংিান।
i) কক্লআম প্রঢোঔোঢ য় বীমাওারীর ওায়ঙ যাো ঙা া কক্রঢার ুয়যাক ণায়ও আনুয়রন্স
ম্বাটমোন বা ওনসচঈমার কফারাম এমনসও অআয়নর দ্বারি োর ুয়যাক ণায়ও।
j) াপাঢায় ভসঢস র িসঢপূরড পসসগুসয়ঢআ কবসলরভাক কিয়ত্র চাসোসঢর খঝনা খয়ঝ ঢয়ব
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিয়ত্র প্রঢারডামূও কক্লআম য়ে ণায়ও।
k) টিসপএ বীমাওারীয়ও য়নও গুরুত্বপূডস পসরয়বা সেয়ে ণায়ও এবং এর চনে সফ’র অওায়র
পাসরিসমও পাে।

ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ের প্রশ্ন
প্রশ্ন 1
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটিয়ও বীমা কক্লআম প্রসক্রোে প্রাণসমও কিওয়াডার সয়য়ব সবয়বঘনা ওরা
ে?
I.

কক্রঢা

II. মাসও
III. অিাররাআঝার
IV. বীমা এয়চন্ট/কব্রাওার
প্রশ্ন 2
সকসরল ায়ক্সনার বীমার কক্লআম বীমা কওাম্পাসন ঔাসরচ ওয়র সেয়েয়ঙ। এওটি প্রঢোঔোয়নর কিয়ত্র
বীমাওারী প্রসঢসনসির ওায়ঙ যাো ঙা া বীমাওারীর অর কওান ঈপাে রয়েয়ঙ?
I. রওায়রর দ্বারি ো
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অআয়নর দ্বারি ো

II.

III. বীমা এয়চয়ন্টর দ্বারি ো
কক্লআম প্রঢোঔোয়নর কিয়ত্র সওঙু আ ওরার ণায়ও না

IV.
প্রশ্ন 3

রাচীব কমঢার কপল ওরা এওঝা স্বািে বীমার কক্লআয়মর ঢেয়ন্ত ওরয়ঢ সকয়ে বীমা কওাম্পাসন চানয়ঢ
পায়র রাচীব কমঢার বেয় সঘসওৎার চনে াপাঢায় ভসঢস য়েসঙয়ন ঢাাঁর ভাআ রায়চল কমঢা।
রাচীব
কমঢার
পসসঝা
এওঝা
ফোসমস
কফ্ল্াঝার
েোন
নে। এঝা
য়া
এওঝা
___________চাসোসঢর ঈোরড
I.

ঙদ্ময়বসলঢা

II. নসণ সনমসাড
III. বোয়ের ঢু েসি
IV. অঈঝয়পলন্ট সঘসওৎায়ও আন-কপয়লন্ট বা াপাঢায় ভসঢস ো সয়য়ব কেঔায়নার
প্রশ্ন 4
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওান পসরসিসঢয়ঢ কটসমসসোসর সপঝাাআয়চলন এওঝা স্বািে বীমা পসসয়ঢ
ওভার পাে?
I.

করাকীর বিা যঔন এমন ে কয ঢাাঁয়ও াপাঢা/নাসসংয়ায়ম সনয়ে যাো যাে ঢয়ব কঝা
ওরা েসন

II. চােকার ভায়ব করাকীয়ও াপাঢা/নাসসংয়ায়ম রায়না যােসন
III. সঘসওৎা কওবমাত্র াপাঢা/নাসসংয়ায়মআ ওরা ্ভকব
IV. াপাঢায় ণাওার কমোে 24খন্টার কবসল য়ে ককয়ঙ
প্রশ্ন 5
সনম্নসসঔঢ কওাটগুসর ময়িে কওানটি ুয়ঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওরােত্ত ওরয়ঢ
পায়র?
I.

অআসসট

II. সটসঅআ
III. সসপটি
IV. সপসটি
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ক্ষনয়জয়ক যাচাইয়ে প্রশ্নমূয়র উির
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি য়া I.
বীমা কক্লআম প্রসক্রোে কক্রঢাআ য়া প্রাণসমও কিওয়াডার
উির 2
ঠিও ঈত্তরটি য়া II
বীমার কক্লআম প্রঢোঔোয়নর কিয়ত্র বেসি অআয়নর দ্বারি য়ঢ পায়রন।
উির 3
ঠিও ঈত্তরটি য়া I.
এঝা য়া এওঝা ঙদ্ময়বসলঢা চাসোসঢর ঈোরড, ওারড সঘসওৎা য়েয়ঙ কয বেসি অর বীমা
রয়েয়ঙ যার, েুচয়ন অাো।
উির 4
ঠিও ঈত্তরটি য়া II
চােকার ভায়ব করাকীয়ও াপাঢা/নাসসংয়ায়ম রায়না না ককয় ঢয়বআ স্বািে বীমা পসসয়ঢ
কটাসমসসোসর সট্রঝয়মন্ট কেো ে
উির 5
ঠিও ঈত্তরটি য়া III
ওায়রন্ট প্রসসটর ঝাসমসয়নাসচ (সসপটি) কওাট ুয়ঔর সঘসওৎাে কয প্রসক্রো ম্পন্ন ঢা ওরােত্ত
ওরয়ঢ পায়র।
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অধ্যাে 4
াধ্ারণ বীমা
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িোে 22
বীমার নীক্ষতমূ
অধ্যাে পক্ষরক্ষচক্ষত
এআ িেেটিয়ঢ, অমরা কয প্রাণসমও নীসঢমূ দ্বারা বীমার ওাযসওাপ সনেসন্ত্রঢ ে কগুস ম্পয়ওস
চানয়বা।িোেটি েুআটি সবভায়ক সবভি।প্রণম সবভাকটি বীমার ঈপাোনমূ ম্পয়ওস এবং সদ্বঢীে
সবভাকটি এওটি বীমা ঘু সির প্রিান তবসলিেমূ ম্পয়ওস সনয়েস ল ওয়র।
জ্ঞায়নর ফাফমূ ক্ষবেবস্তু :
A. বীমার ঈপাোনমূ
B. বীমা ঘু সি সবেমূ অআসন C. বীমা ঘু সি তবসলিেমূ প্রিান -

এআ
1.
2.
3.

িেেটি পঞয়নর পয়র অমরা কে সবেগুস চানয়ঢ পাসর ঢা :
বীমার সবসভন্ন ঈপাোয়নর ংজ্ঞা প্রোন
এওটি বীমা ঘু সির তবসলিেমূয়র ংজ্ঞা প্রোন
এওটি বীমা ঘু সির প্রিান তবসলিেমূয়র সঘসহ্নঢওরড
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A. বীমার উপাদানমূ
অমরা কেয়ঔসঙ কয বীমা প্রসক্রোওরয়ডর ঘারটি ঈপাোন সবেেমান ণায়ও





ম্পে
ছুাঁ সও
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
বীমা ঘু সি

অুন এঔন অমরা সওঙু ঝা সবস্তাসরঢভায়ব বীমা প্রসক্রোওরয়ডর সবসভন্ন ঈপােনমূ ম্পয়ওস অয়াঘনা
ওসর।
1. ম্পদ
ংজ্ঞা

একট ম্পদ ম্পয়কি বা যােয়কায়না তার মাক্ষকয়ক ক্রকান প্রকার ুক্ষবধ্া প্রদান কয়র
এবং ক্রযটর একট অথি ননক্ষতক মূয ক্ষবদযমান।
এওটি ম্পয়ের অবসলেওভায়ব সনম্নসসঔঢ তবসলিেমূ ণাওা প্রয়োচন:
a) অথি ননক্ষতক মূয
এওটি ম্পয়ের অবসলেওভায়ব এওটি ণসননসঢও মূে ণাওয়ঢ য়ব। মূেটি েুআভায়ব সনিসারড ওরা
যাে।
a) আে ৃক্ষষ্টকারী : ম্পেটি ঈত্পােনলী এবং অে ৃসিওারী য়ঢ পায়র।
উদারণ

ক্ষবিু ট প্রস্তুতকারী একট ক্রমক্ষলন অথবা দুধ্ প্রদানকারী একট গাভী, উভয়েই তায়দর
মাক্ষয়কর জনয আে ৃক্ষষ্ট কয়র।
b) প্রয়োচনীেঢা সনরন : এওটি ম্পে এও ণবা এওগুচ্ছ প্রয়োচনীেঢার সনরয়নর মািেয়ম
মূে যুি ওরয়ঢ পায়র।

উদারণ
এওটি করসফ্রচায়রঝার লীঢঢা প্রোন ওয়র এবং ঔােেবস্তু ংরসিঢ ওয়র, এবং এওটি কাস অরাম
এবং পসরবয়নর ুসবিা প্রোন ওয়র, এওআ ভায়ব এওচন বেসির নীয়রাক লরীর ঢাাঁর সনয়চর এবং
পসরবায়রর চনে ভায়া ণাওার মূে যুি ওয়র।
b)

ুরিা এবং মাক্ষকানা

াো এবং ূযসায়াও ম্পয়ওস সও বা যায়ব? কগুস সও ম্পে নে?
উিরট  ' না '।
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প্রওৃ ঢ পয়ি, ঔুব ওম বস্তুআ াো এবং ূযসায়ায়ওর ময়ঢা মূেবান। এগুস সবনা অমরা
চীবনিারড ওরয়ঢ পারয়বা না। ঢবু কযয়ঢু এগুসর কওান ণসননসঢও মূে নাআ, ঢাআ কগুসয়ও
ম্পেরূয়প সবয়বঘনা ওরা ে না।
এর দুইট কারণ ক্ষবদযমান :
 কগুসর রবরা পযসাপ্ত এবং কগুস েুষ্প্রাপে নে।
 কগুস কওান এওচন বেসির মাসওানািীন নে এবং ওয়র চনে সবনামূয়ে ঈপব্ধ।
এটর অন্তক্ষনিক্ষত অথি  একট ম্পয়দর আর দুট লতি পূরয়ণর প্রয়োজন, ক্রযমন ক্রটর দুষ্প্রাপযতা এবং ক্রটর মাক্ষকানা অখি াৎ কায়রার স্তগত থাকা।
c) ম্পয়দর বীমাকরণ
বীমার কিয়ত্র অমরা প্রঢোসলঢ এবং েূভসাকেচনও খঝনার ফ স্বরূপ ণসননসঢও িসঢগুসর ম্পয়ওস
অিী, প্রাওৃ সঢও িেচসনঢ িসঢগুস ম্পয়ওস নে। বীমা শুধ্ুমাত্র অপ্রতযাক্ষলত ঘটনার
ফস্বরূপ আক্ষথিক িক্ষতমূয়র জনযই ুরিা প্রদান কয়র। ম্পয়দর দীঘি কাীন বযবায়রর
ফয় প্রাকৃক্ষতক িয়ের জনয নে।
অমায়ের অবসলেওভায়ব ময়ন রাঔয়ঢ য়ব কয বীমা এওটি ম্পেয়ও িে ণবা িসঢ কণয়ও রিা
ওরয়ঢ পায়রনা। ভূ সমওম্প এওটি বাস র িসঢ ওরয়বআ, কটি বীমাওৃ ঢ কাও ণবা না কাও।
বীমাওারী শুিুমাত্র এওটি ংয়ওর ঝাওা প্রোন ওরয়ঢ পায়র, কযটি িসঢটির ণসননসঢও প্রভাবয়ও ঔবস
ওরয়ঢ পায়র।
কওান এওটি ঘু সির কঔায়পর মািেয়ম িসঢ ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র।
উদারণ

একজন রপ্তাক্ষনকারক একট বৃৎ অংয়কর িক্ষতর ম্মুখীন য়বন যক্ষদ অপর প্রায়ন্তর
আমদাক্ষনকারী মাপত্রগুক্ষ িণ করয়ত অস্বীকার কয়রন অথবা ক্রগুক্ষর মূয প্রদান না
কয়রন।
d) জীবনবীমা
অমায়ের চীবন ম্পয়ওস সও বা যাে?
বস্তুঢ অমায়ের সনওঝ অমায়ের সনয়চয়ের এবং অমায়ের ভায়াবাার চয়নয়ের চীবয়নর মূে কণয়ও
সিও মূেবান কওান সওঙু আ নাআ। কওান এওটি েুখসঝনা ণবা এওটি ুিঢার ম্মুঔীন য়
অমায়ের চীবনগুস গুরুত্বপূডভ
স ায়ব প্রভাসবঢ ে।
এটি েুআ ভায়ব প্রভাসবঢ ওরয়ঢ পায়র:
 প্রণমঢ কওান এওটি সবয়ল ুিঢার সঘসওত্ার ঔরঘ অয়ঙ।
 সদ্বঢীেঢ, িমঢা ণবা মৃঢুে ঈভে ওারয়ডআ অসণসও অে বে য়ঢ পায়র।
এআ প্রওায়রর িসঢগুস বেসিটির ণবা বেসিকঢ সবেমূয়র বীমাওরড দ্বারা ুরসিঢ ওরা ে।
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ক্রযয়কান বযক্ষির পয়িই বীমা করায়না ম্ভব যাুঁর একট মূযবান ম্পদ আয়ছ; (অথি াৎ,
ক্রযট ক্রকান প্রকার আে ৃক্ষষ্ট কয়র অথবা ক্রকান প্রকার প্রয়োজনীেতা ক্ষনরন কয়র) ম্পদ
আয়ছ; ক্রযট ারায়না (ক্রকান দূভিাগযজনক অথবা দুঘিটনার কারয়ণ) অথি ননক্ষতক িক্ষতর
কারণ য়ত পায়র (টাকার ক্ষভক্ষিয়ত) পক্ষরমাপয়যাগয।
তাই বীমা ক্রিয়ত্র বীমার পক্ষরভাাে এই প্রকার ম্পদগুক্ষই াধ্ারণত উক্ষেক্ষখত ে।
2. ঝুঁু ক্ষক
বীমা প্রসক্রোওরয়ডর কিয়ত্র সদ্বঢীে ঈপাোনটি  ছুাঁ সও ম্পয়ওস িারডা। অমরা ছুাঁ সওয়ও িসঢর
এওটি ্ভকাবনারূয়প ংজ্ঞাসেঢ ওরয়বা। ছুাঁ সও কওান ্ভকাবে িসঢ ণবা িয়ের ফাফ, কযটি কওান
এওটি খঝনা খঝার ফয় স্পি য়ঢ পায়র, কটিয়ও ঈয়েঔ ওয়র। অমরা ািারডঢ প্রঢোলা ওসরনা
কয অমায়ের কৃটি পুয় যাও ণবা অমায়ের কাস টি েুখসঝনার ম্মুঔীন কাও। ঢবু এগুস খঝয়ঢ
পায়র।
ছুাঁ সওর ঈোরডগুস  এওটি বাস র পুয় যাো ণবা ঘু সর ো ণবা এওটি েুখসঝনার ওারয়ড
ঙ্গানী োর ফয় ণসননসঢও িসঢর ্ভকাবনামূ।
ছুাঁ সওর েুটি ঢাত্পযস অয়ঙ।
i. প্রথমত, িসঢ য়ঢ পায়র ণবা না য়ঢ পায়র। িসঢর ্ভকাবনাটিয়ও কাসডসঢওভায়ব
প্রওাল ওরা যাে।
উদারণ
এও াচার ্ভকাবনার ময়িে এওবার এওটি বাস য়ঢ অগুন াকয়ঢ পায়র = ১/১০০০ = ০.০০১।
এও াচার ্ভকাবনার ময়িে সঢন বার রায়মর হৃেয়রাক োর ্ভকাবনা অয়ঙ = ৩/১০০০ =
০.০০৩।
ছুাঁ সও বসো এওটি ্ভকাবনায়ও প্রওালওয়র। এটির মান বসোআ ০ কণয়ও ১-এর মিেবঢী য়ব,
কযঔায়ন ০ কবাছাে কয িসঢটি য়ব না ঢঔন ১, কটি য়বআ এআ প্রওার সনশ্চেঢা কবাছাে।
ii.

সদ্বঢীেঢ, কআ খঝনাটি, কযটির খঝা প্রওৃ ঢভায়ব এওটি িসঢর প্রসঢ সনয়েস ল ওয়র,
সবপে বা ে। এটি এওটি িসঢর ওারড।

উদারণ

ক্ষবপয়দর নমুনাগুক্ষ , অক্ষিকান্ড, ভূ ক্ষমকম্প, বনযা, বজ্রপাত, চু ক্ষর, হৃদয়রাগ ইতযাক্ষদ।
প্রাকৃক্ষতক িে বয়ত ক্ষক ক্রবাঝাে ?
এটি ঢে ওণা কয কওান বস্তুআ সঘরিােী নে। প্রয়ঢেও ম্পয়ের এওটি সনসেস ি মেীমা অয়ঙ যার
ময়িে কটি ওমসিম ণায়ও এবং ঈত্পােন প্রোন ওয়র ণায়ও।
ভসবেয়ঢর কওান এওটি সেয়ন এটির মূে কল য়ে যাে। এটি এওটি প্রাওৃ সঢও প্রসক্রো এবং অমরা
অমায়ের কমাবাআ, অমায়ের ওাপ ওাঘার কমসলন এবং অমায়ের কপালাওগুসর ভগ্নেলা য়ে ককয়
বাসঢ ণবা পসরবঢস ন ওসর। কচনে, ািারড িে-িসঢর চনে বীমার াাযে কনো ে না।
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i. ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতা : এওটি সবপয়ের খঝনা বসোআ কওান িসঢর ওারড ে না।
মুদ্রঢীরবঢী য়ে এওটি বনোর ওারয়ড মুম্বআয়ঢ ববাওারী এওচন বেসি কওানভায়ব
িসঢিস্ত ন না। িসঢটি োর চনে ম্পেটিয়ও সবপয়ের প্রসঢ ঈন্মুি য়ঢ য়ব।
উদারণ

একট ক্রমাটরযান জক্ষনত দুঘিটনার ক্রথয়ক ুরিা ক্রপয়ত য়, একজন বীমাকারী ক্রকান
একট ক্ষবয়ল বছয়র 'দুঘিটনা নামক ক্ষবপয়দর প্রক্ষত উন্ুি' গাক্ষ়ির ংখযাট জানার জনয
উত্াী য়বন। ক্ষনেক্ষমতভায়ব প্রক্ষতয়যাক্ষগতার উয়েয়লয বযবহৃত একট গাক্ষ়ি উপয়রর
ংখযাটর অন্তগি ত য়ব না। এট আবক্ষলযকভায়ব 'প্রক্ষতয়যাক্ষগতামূক গাক্ষ়ি' ংোন্ত একট
পৃথক ক্রগাষ্ঠীর অন্তগি ত য়ব, ক্রযটর দুঘিটনািস্ত বার ম্ভাবনাট াধ্ারণ গাক্ষ়ির ক্রথয়ক
অক্ষধ্ক।
শুণুমাত্র ছুাঁ সওর ম্মুঔীন োআ বীমার মািেয়ম িসঢপূরড পাোর চনে যয়ণি নে।
উদারণ

প্রকৃ তপয়ি ক্রকানা িক্ষত াধ্ন না কয়র একট কারখানাে অক্ষিকান্ড য়ত পায়র।
এওটি সবপয়ের ওারয়ড ৃি কওান ণসননসঢও (অসণসও) িসঢর কিয়ত্রআ শুিুমাত্র বীমার বেবায়রর
প্রশ্ন ঈয়দ্রও ে।
ii.
ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতার স্তর : েুআটি ম্পে এওআ সবপয়ের ম্মুঔীন য়ঢ পায়র
সওন্তু িসঢর ্ভকাবনা ণবা পসরমাডগুস বোপওভায়ব সভন্নঢর য়ঢ পায়র।
উদারণ
এওটি সগ্নওায়ির ওারয়ড এওটি চ পসরবনওারী ঝোোয়রর িসঢর ঢু নাে সবয়ফারও পোণস
পসরবনওারী এওটি কাস র িসঢর পসরমাড সিওঢর য়ঢ পায়র।
এওআভায়ব, ো-প্রোয়র মো এওচন বেসির এওটি খন চনবসঢ লয়র মোর ্ভকাবনা
সিও অবার কখা য়েৌয়
ংলিডওারী এওচন বেসির েুখসঝনাচসনঢ অখায়ঢর ছুাঁ সও এওটি
কোওায়ন বয় ণাওা এওচন বেসির কণয়ও সিও।

বীমাকারীগণ প্রধ্ানত ঝুঁু ক্ষকর প্রক্ষত উন্ুিতার ক্ষবয়েই অক্ষধ্ক উত্াী থায়কন। যখন এট
অক্ষত অক্ষধ্ক ে তখন আমরা এটয়ক খারাপ ঝুঁু ক্ষক বক্ষ।
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ঝুঁু ক্ষকর ক্রশ্রণী ক্ষবভায়গর ক্ষভক্ষি

a) ম্মুখীন ো িক্ষতর ম্ভাবয পক্ষরক্ষধ্
এটি িসঢ এবং এওচন বেসিসবয়ল ণবা এওটি বেবায়ের ঈপর িসঢটির প্রভায়বর স্তর দ্বারা
প্রওাল ওরা ে। এআ সভসত্তয়ঢ এওচন সঢন প্রওার ছুাঁ সওর খঝনা ণবা পসরসিসঢ সঘসহ্নঢ ওরয়ঢ
পায়রন :
i. চটি ণবা অওসিও সবপযসে
কয কিয়ত্র িসঢমূ এয়ঢাআ সবলা পসরমায়ডর, কয কগুস ম্পূডস িসঢ ণবা কেঈসো োর
ঈপক্রম য়ঢ পায়র।
উদারণ
 এওটি িাময়ও ম্পূডসরূয়প ধ্বংওারী এওটি ভূ সমওম্প
 এওটি সগ্নওাি কযটি ওয়েও কওাটি ঝাওা মূয়ের এওটি িাপনায়ও ধ্বং ওয়র কেে
 োডস কট্রট কন্টায়র ৯/১১ ঢাসরয়ঔ ন্ত্রাবােী ামার ময়ঢা এওটি পসরসিসঢ কযটি বহু
মানুয়র অখায়ঢর ওারড য়েসঙ।
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ii.

গুরুত্বপূণি

কযঔায়ন ্ভকাবে িসঢগুস, বেবাসেও প্রসঢষ্ঠানগুসয়ও ঢায়ের ওাযসওাপ চাসর রাঔার চনে ঊড
িয়ডর প্রয়োচন োর ময়ঢা গুরুত্বপূডস অসণসও িসঢমূয়র ৃসি ওরয়ঢ পায়র।
উদারণ
গুরকাাঁয়ঢ বসিঢ এওটি বহুচাসঢও ংিার এওটি ওারাঔানাে সগ্নওায়ির ফয় ১ কওাটি ঝাওার
মাপয়ত্রর িসঢ য়েয়ঙ। িসঢটি ব সওন্তু এয়ঢাঝা ব নে কযটি কেঈসো োর মঢ সবলা সওঙু
নে।

একট গুরুত্বপূণি ক্ষকডক্ষন স্থানান্তরয়ণর ক্ষচক্ষকত্া ক্রযট খরচ অতযন্ত বযোয়পি।
iii. প্রান্তীে / নগনয
কযঔায়ন ্ভকাবে িসঢগুস গুরুত্বপূডস নে এবং য়চআ কওান এওচন বেসি সবয়লয়র ণবা এওটি
বেবাসেও ংিার সবেেমান ম্পেগুস ণবা কওান প্রওার প্রঢোসলঢ অসণসও ঘাপ ঙা াআ
বঢস মান অে কণয়ও কমঝায়না যাে।
উদারণ
এওটি কঙাঝ কাস র েুখসঝনার ফয় এওটি সেও ামানে খা কয়ক রগ ঘয়ঝ ককয়ঙ এবং এওটি
কফিার ামানে কবাঁয়ও ককয়ঙ।
এওচন বেসি ািারড সেস এবং ওাসলয়ঢ ভু কয়ঙন।
b) ঝুঁু ক্ষকযুি পক্ষরয়বয়লর প্রকৃক্ষত
পসরয়বয়লর প্রওৃ সঢ ছুাঁ সওর কিডী সবভায়কর অর এওটি ঈপাে।
i. ক্ষস্থক্ষতলী ঝুঁু ক্ষকমূ
এওটি সিসঢলী পসরয়বয়লর ময়িে খঝা ছুাঁ সওর খঝনাগুসয়ও সিসঢলী ছুাঁ সও সায়ব ঈয়েঔ ওরা
ে। ময়ের পসরয়প্রসিয়ঢ কগুস খঝার এওটি সনেমানুক নওলা ণায়ও এবং য়চআ কগুস
ম্পয়ওস ভসবেদ্বাডী ওরা যাে। কচনে কগুসর বীমা ওরা চঢর। ািারডঢ এআ প্রওার
ছুাঁ সওগুস প্রাওৃ সঢও খঝনার ওারয়ডআ য়ে ণায়ও।
ঈোরডগুস , সগ্নওাি, ভূ সমওম্প, মৃঢুে, েুখসঝনা এবং ুিঢা।
ii.

গক্ষতলী ঝুঁু ক্ষকমূ

অেলসকঢভায়ব এআ সবপেগুস অসণসও  ামাসচও ওারড চসনঢ সবে কণয়ও ঈদ্ভু ে ে এবং
ামাসচও পসরয়বলয়ও প্রভাসবঢ ওয়র।এয়ের কওান সনেসমঢ নওলা না ঔাওার েরুড সিসঢলী
ছুাঁ সওর ময়ঢা এয়ের ম্পয়ওস ভসবেদ্বাডী ওরা ্ভকব ে না বয় এগুসয়ও কসঢলী ছুাঁ সও বা
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ে। এওআয়ঙ্গ এআ প্রওার ছুাঁ সওগুস প্রােলঃআচাঢীে  ামাসচও স্তয়র সবস্তাসরঢ ফাফ যুি ে
এবং বহু ংঔেও মানুয়ও প্রভাসবঢ ওয়রণায়ও।
ঈোরডগুস , কবওারী, মুদ্রাফীসঢ, যুে এবং রাচননসঢও সবয়িাভ আঢোসে।
বীমা ংিাগুস ািারডঢ কসঢলী ছুাঁ সও মূয়র বীমা ওয়র না।
c) ক্রক প্রভাক্ষবত য়েয়ছন ?
এওটি সবপে বা িসঢর খঝনাে কও প্রভাসবঢ য়েয়ঙন কটি সবয়বঘনার দ্বারা ছুাঁ সওর কিডী
সবনোয়র এওটি ঢৃ ঢীে পন্থা সনডসে ওরা যাে।
i. প্রাথক্ষমক ঝুঁু ক্ষকমূ : সবলা ংঔেও মানুয়ও প্রভাসবঢ ওয়র। এআ প্রভাবটি সবলাাওায়র
সবস্তৃ ঢ য়ে এবং সবপযসয়ের অওার সনয়ঢ পায়র।
প্রাণসমও ণবা ামসিও ছুাঁ সওর ঈোরডগুস , যুে, ঔরা, বনো এবং ভূ সমওম্প 
ন্ত্রাবােী ানা।
ii. ক্ষনক্ষদি ষ্ট ঝুঁু ক্ষকমূ : এটি এওটি ম্পূডস ককাষ্ঠী বা েয়র পসরবয়ঢস সবয়ল কওায়না বেসিয়ও

প্রভাসবঢ ওয়র ণায়ও । এআ কিয়ত্র িসঢগুস শুিুমাত্র সবয়ল বেসিয়ও বন ওরয়ঢ ে ম্পূডস
ককাষ্ঠী বা ে কও নে।

সনসেস ি ছুাঁ সও ঈোরডগুস , এওটি বাস র সগ্নওাি ণবা এওটি কাস র েুখসঝনা ণবা
েুখসঝনার ওারয়ড াপাঢায় িানান্তওরড।
প্রাণসমও এবং সনসেস ি ঈভে প্রওার ছুাঁ সওর চনে বেবাসেও বীমা ঈপব্ধ ে।
d) ফ / পক্ষরণাম / পক্ষরণক্ষত
i. ফাঝওাংক্রান্ত ছুাঁ সওটি এমন এওটি পসরসিসঢর ঈয়েঔ ওয়র কযঔায়ন ফাফটি ে াভোেও
নে িসঢওারও। এআ প্রওার ছুাঁ সও িয়ডর অেলস ঈোরড  কখা য়েৌয় র ঈপর বাসচ িরা
ণবা ফাঝওা বাচায়র ংল িড ওরা। এওটি ায়ভর প্রঢোলাে এওচন বেসি
আচ্ছাওৃ ঢভায়ব এআ প্রওার ছুাঁ সও িড ওয়র ণায়ওন।
ii. নে সেয়ও, সবশুে ছুাঁ সওটি কআ প্রওার পসরসিসঢ কযঔায়ন ফাফগুস শুিুমাত্র িসঢ ণবা
িসঢ না য় সওন্তু াভ ওঔনআ নে।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি বনো ণবা এওটি সগ্নওাি য়ঢ পায়র অবার না য়ঢ পায়র। যসে
এটি খয়ঝ, িসঢ য়ব। যসে এটি না ে, কঔায়ন না িসঢ না াভ। এওআভায়ব, এওচন
বেসি গুরুঢরভায়ব ুি য়ঢ পায়রন অবার না য়ঢ পায়রন।
শুিুমাত্র যণাণস ছুাঁ সওগুসর কিয়ত্রআ বীমার প্রয়োক য়ঢ পায়র, কযঔায়ন এটি ্ভকাবে িসঢটি কণয়ও
ুরিা প্রোন ওয়র। ফাঝওা চাঢীে ছুাঁ সওগুসর বীমা ওরা যাে না।
সবশুে ছুাঁ সওমূয়র ঈোরড :
 রাােসনও - সগ্নওাি, সবয়ফারড
 প্রাওৃ সঢও - ভূ সমওম্প, বনো, খূডীছ
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 ামাসচও - োঙ্গা, ঞওায়না, ঘু সর
 প্রযুসিকঢ –যন্ত্রাসে সবও য়ে যাো
 বেসিকঢ - মৃঢুে, িমঢা, ুিঢা
ক্ষবপদ
ঈপয়র ংলগুস কণয়ও অমরা কেয়ঔসঙ কয শুিুমাত্র এওটি সবপয়ের কিয়ত্র ঈন্মুিঢা এওটি িসঢর
ওারড ে না। অবার, এওটি িসঢ ঢীব্র না য়ঢ পায়র। ক্রকায়না অবস্থা অথবা অবস্থামূ
ক্রযগুক্ষ একট িক্ষতর ম্ভাবনার অথবা ক্রটর তীরতার বৃক্ষদ্ধ ঘটাে এবং ক্রই প্রকায়র
ঝুঁু ক্ষকর প্রভাবমূয়ক ক্ষবপদ বা ে। ািারডঢ কয সবপয়ের প্রসঢ ম্পেটি ঈন্মুি ঢার
পসরয়প্রসিয়ঢ বীমাওারীকড এওঝু ছুাঁ সওর মূোেড ওয়রন।
অুন এঔন অমরা ম্পে, সবপে এবং ছুাঁ সও ম্পওস যুিঢার ওয়েওটি ঈোরড কেসঔ :
ম্পদ
জীবন
কারখানা
গাক্ষ়ি

ক্ষবপদ
ওোনার করাক
সগ্নওাি
কাস েুখসঝনা

মাপত্র

ছ

ঝুঁু ক্ষক
ঢেসিও িূমপান
াবিানঢা ওায়র সবয়ফারও পোয়ণসর রিড
ঘাও দ্বারা ঢওসভায়ব কাস ঘাায়না
মাপয়ত্রর ময়িে চ ঘুাঁ আয়ে কঠাওা এবং িসঢ ো; মাপয়ত্রর চ
সনয়রািও বস্তু দ্বারা পোয়ওচ না ো।

গুরুত্বপূণি
ক্ষবপয়দর ক্রশ্রণীমূ
a) বস্তুক্ষভক্ষিক ক্ষবপদ  এমন এওটি বাস্তসবও বিা কযটি িসঢর অলোর বৃসে খঝাে।
উদারণ
i. এওটি বাস র ত্রুটিপূডস তবেুেসঢও ঢায়রর বেবিা
ii.

চয় কওান প্রওার ক্রী াে ংল িড ওরা

iii.

লারীসরও পসরিমসবীন চীবনযাপন

b) নীসঢকঢ সবপেগুস এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও কোত্রুটি, কযগুস িসঢর
কপৌনঃপুসনওঢা ণবা ঢীব্রঢাগুসয়ওপ্রভাসবঢ ওয়র, কগুসর ঈয়েঔ ওয়র। এওচন ৎ বেসি
এওটি চাসোসঢমূও ওায়চর এবং বীমার ুসবিার মািেয়ম ণস ঈপাচসয়নর প্রয়ঘিা ওরয়ঢ
পায়রন।
উদারণ

নীক্ষতগত ক্ষবপয়দর একট আদলি নমুনা , একট কারখানার জনয বীমা েে করা 
এবং তারপর বীমার রাক্ষলট ংিয়র জনয ক্রট পুক্ষ়িয়ে ক্রফা  অথবা একট গুরুত্বপূণি
ক্ররায়গর প্রাদুভিায়বর পর একট স্বাস্থযবীমা েে করা।
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c) অআনকঢ সবপেগুস িসঢপূরড প্রোনচসনঢ োে সবচস ঢ খঝনাগুসর কিয়ত্র সিও ঈয়েঔয়যাকে।
এগুস অআনকঢ বেবিার সওঙু তবসলিেমূ ণবা সিসনেমকঢ পসরয়বল দ্বারা িসঢর খঝনা
ণবা কগুসর ঢীব্রঢা বৃসের কিয়ত্র ঈয়দ্রও ে।
উদারণ

ক্রকান দুঘিটনার ক্রিয়ত্র কমি চারীয়দর প্রক্ষত িক্ষতপূরণ ক্ষনেন্ত্রণকারী আইয়নর প্রচণ িক্ষতপূরণ
প্রদানজক্ষনত দায়ে অংকটর উয়েখয়যাগযভায়ব বৃক্ষদ্ধ ঘটায়ত পায়র।
সবপে এবং প্রাসঙ্গও ছুাঁ সওগুসর ন্তবসঢী ম্পওস টি বীমার কিয়ত্র এওটি গুরুত্বপূডস সবে। এর সভসত্তয়ঢ
ম্পেগুস সবসভন্ন ছুাঁ সওর কিডীয়ঢ সবভি ওরা ে এবং বীমা ুরিার চনে িাযস ঔরঘটি (সপ্রসমোম
নায়ম পসরসঘঢ) বৃসে পাে যসে প্রাসঙ্গও সবপয়ের ঈপসিসঢর ওারয়ড ঈদ্ভু ঢ িসঢর প্রসঢ ঈন্মুিঢা
ঈচ্চ ে।
3. বীমার গাক্ষণক্ষতক নীক্ষত (ঝুঁু ক্ষকর একক্ষত্রকরণ)
বীমার ঢৃ ঢীে ঈপাোনটি  কাসডসঢও নীসঢ কযটি বীমায়ও ্ভকব ওয়র। এটি বীমার এওসত্রওরয়ডর
নীসঢ নায়ম পসরসঘঢ ে।
উদারণ
িয়র কনো যাও, এঔায়ন ১০০০০০টি বাস সগ্নওায়ির সবপয়ের প্রসঢ ঈন্মুি কযটি এওটি ক
৫০০০০ ঝাওার িসঢর ওারড য়ঢ পায়র। যসে এওটি বাস য়ঢ সগ্নওায়ির ্ভকাবনা ১০০০-এ ২
(ণবা ০.০০২) ে, যার মায়ন য়ব কয িসঢ বয়নর কমাঝ ংওটি য়ব ১০০০০০০০ ঝাওা
(=৫০০০০ x ০.০০২ x ১০০০০০)।
যসে এওচন বীমাওারী এওল াচারটি বাস র মাসয়ওর প্রয়ঢেয়ওর কণয়ও ১০০ ঝাওার ংয়যাচন
(সপ্রসমোম) ংি ওরয়ঢ এবং এআ ংয়যাচনগুস এওটি ঢসবয় এওসত্রঢ ওরয়ঢ পায়রন, ঢায়
কটি সগ্নওায়ির ওারয়ড িসঢিস্ত ঢভাকে ওয়েওচয়নর িসঢ পূরয়ডর চনে যয়ণি য়ব।
ক্ষনয়চর গণনাট ক্রথয়ক বযক্ষিগত ংয়যাজয়নর অংকট প্রতীেমান ে

১০০০০০ x ১০০ = ১০০০০০০০ ঝাওা
বীমাওৃ ঢয়ের ওয়র প্রসঢ ামে(নোযেঢা) সনসশ্চঢ ওরার চনে, ও বাস গুসআ এওআ প্রওায়র
ছুাঁ সওর প্রসঢ ঈন্মুি য়ঢ য়ব।
a) এই নীক্ষতট বীমার ক্রিয়ত্র ঠিক ক্ষকভায়ব কাযি করী ে ?
উদারণ
শ্রী লোম, যাাঁর কমাঝ ৭০ ি ঝাওা মূয়ের এওটি ওারঔানা, কমসলন, যন্ত্রপাসঢ এবং মাপত্র
অয়ঙ, কগুস কওান বীমাওারী দ্বারা বীমা ওরায়ঢ ঘান। সগ্নওাি ণবা নে কওান প্রওার
বীমায়যাকে সবপয়ের ফয় ওারঔানাটির এবং কটির নোনে ামিীমূয়র িসঢর ্ভকাবনা১০০০-এ
৭(০.০০৭)। শ্রী লোম এবং বীমাওারী ঈভয়েআ এআ ম্পয়ওস বকঢ।
ঢাাঁয়ের বিাগুস সওভায়ব সভন্নঢর এবং শ্রী লোম কগুসর বীমা ওরায়ঢ ঘাআয়ঙন কওন?
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শ্রী লযায়মর অবস্থান
িসঢর ্ভকাবনাটি (০.০০৭) শ্রী
১০০০টি ওারাঔানার ময়িে কয়
চায়নন না কয ঢাাঁর ওারঔানাটি
সনসেস ি ওারঔানা ওঔন িসঢটির
পারয়বনা।

লোয়মর চনে কওান প্রওার অিয়র সবেবস্তু নে ওারড এআ প্রওার
৭টি ওারঔানা এআ প্রওার িসঢ দ্বারা প্রভাসবঢ য়ঢ পায়র। সঢসন
কআ ঢভাকে াঢটির ময়িে এওটি য়ব?সওন্তুবস্তুঢ কওান এওটি
ম্মুঔীন য়ব ক ম্পয়ওস কওঈআ কওান প্রওার ভসবেদ্বাডী ওরয়ঢ

ুঢরাং বা কযয়ঢ পায়র কয শ্রী লোম এওটি সনসশ্চঢ বিােরয়েয়ঙন। সঢসন কয শুিুমাত্র ভসবেঢ
চায়নন না ঢাআ নে, কটি সও প্রওার য়ব ঢা সঢসন ভসবেদ্বাডী ওরয়ঢ পায়রননা। সনসশ্চঢভায়ব
এটি এওটি ঈয়দ্বয়কর ওারড।
বীমাকারীর অবস্থান
এঔন অমরা বীমাওারীর বিানটি কেঔয়বা। কযঔায়ন লোয়মর িসঢর ছুাঁ সওটি নে াচার চয়নর,
যাাঁরা এওআ প্রওার পসরসিসঢর প্রসঢ ঈন্মুি, ওয়র িসঢ এওসত্রঢ ওরা য়, এটি সনসেস ি এবং
ভসবেদ্বাডীয়যাকে য়ে য়ঞ।

বীমাকারীর, কারখানাটর িক্ষতর ক্ষবয়ে শ্রী লযায়মর অনুরূপ দুুঃক্ষশ্চন্তািস্ত োর
প্রয়োজন নাই। এটই যয়থষ্ট ক্রয াজারট কারখানার ময়ধ্য মাত্র াতট এই প্রকার িক্ষতর
ম্মুখীন।যতিণ পযি ন্ত প্রকৃ ত িক্ষতগুক্ষ প্রতযাক্ষলয়তর মান অথবা ক্ষনকটবতী য়ব, ততিণ
পযি ন্ত বীমাকারী একক্ষত্রত তক্ষব ক্রথয়ক প্রাপ্ত অয়থি র মাধ্যয়ম ক্রগুক্ষ ক্রমটায়ত পারয়ব।
বহু ংখযক একই প্রকায়র অবক্ষস্থত এবং একট ক্ষবপয়দর কারয়ণ ঝুঁু ক্ষকর ম্মুখীন বীমাকৃয়তর
ঝুঁু ক্ষকর একক্ষত্রকরয়ণর দ্বারাই বীমাকারী ঝুঁু ক্ষকট এবং ক্রটর আক্ষথিক প্রভাবট অনুধ্াবন
করয়ত পায়রন।

b) ঝুঁু ক্ষক একক্ষত্রকরণ এবং বৃৎ ংখযার নীক্ষত
িসঢর ্ভকাবনাটি (ঈপয়রর ঈোরয়ডর সভসত্তয়ঢ ১০০০-এর ময়িে সনিসাসরঢ ৭ ণবা ০.০০৭)
সপ্রসমোম সনিসারয়ডর সভসত্তটি কঞন ওয়র। যসে প্রওৃ ঢ সভজ্ঞঢাটি প্রঢোলা নুযােী েঢয়ব
বীমাওারী কওান প্রওার িসঢর ছুাঁ সওর ম্মুঔীন য়বন না। এআ প্রওার এওটি পসরসিসঢয়ঢ বহু
ংঔেও বীমাওৃ য়ঢর সপ্রসমোমগুস যাাঁরা সবপেটির দ্বারা িসঢিস্ত য়েয়ঙন ঢাাঁয়ের িসঢগুসর
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ম্পূডসরূয়প পূরয়ডর চনে যয়ণি য়ব। বীমাওারী এওটি ছুাঁ সওর ম্মুঔীন য়বন যসে প্রওৃ ঢ
সভজ্ঞঢা প্রঢোলার কণয়ও সিও সবপরীঢ ে এবং ংকৃীঢ সপ্রসমোয়মর ংওটি োসবগুস
প্রোয়নর চনে যয়ণি না ে।
বীমাওারী সও ভায়ব এর ভসবেদ্বাডীগুস ম্পয়ওস সনসশ্চঢ য়বন?
এটি "বৃৎ ংঔোর নীসঢ" নায়ম পসরসঘঢ এওটি নীসঢর মািেয়ম ্ভকব ে।এআ প্রওার বা ে
কয ছুাঁ সও এওসত্রওরয়ডর পসরমাডটি যঢ সবলা য়ব, িসঢর প্রওৃ ঢ ক টি পসরকসডঢ ণবা
প্রঢোসলঢ ক িসঢর ঢয়ঢা সনওঝবঢী য়ব।
উদারণ
এওআ প্রওার এওটি সববরড প্রোয়নর চনে, ঝ ওরা এওটি মুদ্রার কিয়ত্র কট োর ্ভকাবনাটি 
½। সওন্তু অপসন সওভায়ব সনসশ্চঢ য়বন কয যসে মুদ্রাটি ঘার বার ঝ ওরা ে অপসন প্রওৃ ঢপয়ি
২টি কট পায়বন?

শুধ্ুমাত্র যখন ট করার ংখযাট অয়নক অক্ষধ্ক য়ব এবং অীয়মর ক্ষনকটবতী য়ব,
তখনই প্রয়তযক দুইবার টয়র ক্রিয়ত্র একবার ক্রড পাোর ম্ভাবনা ক্ষনকটবতী য়ব।
ময়ন ওরা ে কয বীমাওারীকড ঢাাঁয়ের সঘন্তািারাে শুিুমাত্র ঢঔনআ সনসশ্চঢ ন যঔন ঢাাঁরা এওটি
সবলা ংঔেও বেসির বীমা ওরায়ঢ িম ন। এওচন বীমাওারী সযসন শুিুমাত্র ওয়েও লঢ বাস র
মাসয়ওর বীমাওরয়ড মণস য়েয়ঙন, ্ভকবঢ সযসন ওয়েও াচার বাস র বীমা ওরায়ঢ মণস য়েয়ঙন
ঢাাঁর কণয়ও সিও সবরুেপ্রভাসবঢ য়বন।
গুরুত্বপূণি
একট ঝুঁু ক্ষকর বীমাকরয়ণর লতিমূ
এওচন বীমাওারীর েৃসিভঙ্গী কণয়ও কওান কিয়ত্র এওটি িসঢর বীমাওরড যুসিংকঢ?
সনয়ঘর কঝসবটিয়ঢ এওটি ছুাঁ সওর বীমাওরডয়যাকেঢা সবঘায়রর চনে ঙেটি ািারড প্রয়োচনীেঢা প্রোন
ওর 
i.

িক্ষতমূয়র যুক্ষিংগতভায়ব ভক্ষবযদ্বাণী করার ক্রযাগয যয়থষ্ট ংখযক মপ্রকার
(একই প্রকার) ঈন্মুি এওও। এটি সবলা ংঔোর নীসঢয়ও নুরড ওয়র। এটি সবনা
ভসবেদ্বাডী ওরা ুসবিাচনও।

ii. ঝুঁু ক্ষকটর দ্বারা ংঘটত িক্ষতট আবক্ষলযকভায়ব ক্ষনক্ষদি ষ্ট এবং পক্ষরমাপয়যাগয য়ত
য়ব। যসে কওান বেসি ঢাাঁর িসঢ ম্পয়ওস সনসশ্চঢভায়ব বয়ঢ না পায়রন বা কটির
পসরমাপ না ওরয়ঢ পায়রন ঢায় িসঢপূরড ম্পয়ওস সোন্ত িড ওরা ওঠিন ে।
iii. িক্ষতট আবক্ষলযকভায়ব দূভিাগযজনক এবং দুঘিটনা বলত য়ত য়ব। এটি
অবসলেওভায়ব এওটি খঝনার ফাফ য়ঢ য়ব কযটি য়ঢ পায়র অবার না য়ঢ
পায়র। খঝনাটি অবসলেওভায়ব বীমাওৃ য়ঢর সনেন্ত্রডািীন য়ঢ য়ব। কওান বীমাওারী এওটি
িসঢর চনে ুরিা প্রোন ওরয়বন না কযটি বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ওরা য়েয়ঙ।
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iv. কয়েকজয়নর িক্ষতগুক্ষ বহু ংখযয়কর দ্বারা ভাকাভাসক ওয়র কনোটি শুিুমাত্র কআ
কিয়ত্র ওাযসওরী য়ঢ পায়র যসে কওান এওটি সবয়ল মে বীমাওৃ ঢয়ের এওটি িু দ্র লঢওরা
ংল কআ িসঢটির ম্মুঔীন ন।
v.

অথি ননক্ষতক ক্ষবশ্বায়যাগযতা : বীমাওরয়ডর ম্পসওস ঢ ঔরঘটি অবসলেওভায়ব ্ভকাবে
িসঢটির কণয়ও সিও য়ব না; নেণাে বীমাটি ণসননসঢওভায়ব সবোে য়ব।

vi. জননীক্ষত : ঘূ ান্তভায়ব ঘু সিটি চননীসঢ এবং তনসঢওঢা সবয়রািী য়ব না।
4. বীমা চু ক্ষি
বীমার ঘঢু ণস ঈপাোনটি , এটি এওটি ঘু সিসভসত্তও স্বীওৃ সঢ পত্র যার দ্বারা বীমাওারী সনসেস ি ছুাঁ সওর
সবরুয়ে সপ্রসমোম নায়ম পসরসঘঢ এওটি মূে ণবা সবয়বঘনার সবসনময়ে অসণসও ুরিা প্রোয়ন স্বীওৃ ঢ
ন। ঘু সিসভসত্তও স্বীওৃ সঢ পত্রটি এওটি বীমা পসসর অওার িড ওয়র।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 1
সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি এওটি বীমাওরডয়যাকে ছুাঁ সওর প্রসঢসনসিত্ব ওয়র না?
I. সগ্নওাি
II. মাপয়ত্রর ঘু সর যাো
III. েরচা চানাা কভয়গ ঘু সর ো
IV. চাাচটু সবর ওারয়ড মাপয়ত্রর িসঢ
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B. বীমা চু ক্ষি - আইক্ষন ক্ষবেমূ
1. একট বীমা চু ক্ষির আইক্ষন ক্ষবযেমূ
অমরা এঔন এওটি বীমা ঘু সির য়ঙ্গ চস ঢ ওয়েওটি তবসলিে ম্পয়ওস
অআনকঢ নীসঢমূ কযগুস বীমা ঘু সিগুসয়ও সনেন্ত্রড ওয়র কগুস কেঔয়বা।

চানয়বা এবং ঢারপর

অমরা আসঢময়িেআ কেয়ঔসঙ কয বীমার ঈপাোনগুসর ময়িে এওটি  কয, বীমাওারী এবং বীমাওৃ য়ঢর
ময়িে এওটি ঘু সি প্রডীঢ ে।
এওটি ঘু সি  ম্পসওস ঢ পিগুসর ময়িে অআন নুয়মাসেঢ এওটি স্বীওৃ সঢপত্র। আসিোন ওনট্রোক্ট
োক্ট, ১৮৭২-এর ংিানমূ, বীমা ঘু সি  ভারয়ঢ ম্পাসেঢ ও প্রওার ঘু সির সনেন্ত্রডওারী।
2. একট তবধ্ চু ক্ষির উপাদানমূ
এওটি তবি ঘু সির ঈপাোনগুস :
a) প্রস্তাব এবং িণ:
ািারডঢ, প্রস্তাবওারী দ্বারা এওটি প্রস্তাব কপল ওরা ে, এবং বীমাওারী দ্বারা কটি কৃীঢ
ে।
b) ক্ষবয়বচনা
এর ণস  কয ঘু সিটি অবসলেওভায়ব ঈভেপয়ির চনে সওঙু পারস্পসরও ুসবিামূ সবচস ঢ
ওরয়ব। সপ্রসমোমটি  বীমাওৃ য়ঢর পি কণয়ও সবয়বঘনা, এবং িসঢপূরয়ডর প্রসঢশ্রুসঢটি 
বীমাওারীর পি কণয়ও সবয়বঘনা।
c) পিগয়ণর ময়ধ্য স্বীকৃক্ষত পত্র
ঈভে পিয়ওআ এওআ প্রওার বস্তুর প্রসঢ এওআ য়িস স্বীওৃ সঢ প্রোন ওরয়ঢ য়ব।
d) পিগয়ণর িমতা
ঘু সির ঈভে পিয়ওআ ঘু সি ম্পােয়নর চনে অআনানুকভায়ব ঈপযুি য়ঢ য়ব। কযমন, প্রাপ্ত
বেস্ক বেসিরা বীমা ঘু সি ম্পােন ওরয়ঢ পায়রন না।
e) আইনানুগতা
ঘু সির ঈয়েলেটি অবসলেওভায়ব অআন ঙ্গঢ য়ঢ য়ব, ঈোরডস্বরূপ,
অমোসনওৃ ঢ সচসন পয়ত্রর চনে কওান প্রওার বীমা ুরিা িড ওরা যায়ব না।
গুরুত্বপূণি
ক্ষনম্নক্ষক্ষখতগুক্ষর ময়ধ্য ক্রকানটই বীমা চু ক্ষির উপাদান য়ত পায়র না
i.

বপ্রয়োগ
পরািমূও পন্থার মািেয়ম ঘায়পর প্রয়োক চস ঢ ণাওা।

ii. অেত প্রভাব
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কঘারাআ

পয়ণ

যঔন কওান বেসি, সযসন নে কওান বেসির ঈপর প্রভাব সবস্তায়র িম, কওান এওটি
ঙ্গঢ ুসবিা অোয়ের চনে ঢাাঁর বিান, প্রভাব ণবা িমঢাটি বেবার ওয়রন।
iii. ঠকায়না
যঔন কওান বেসি নে কওান বেসিয়ও এওটি ঢে সবোয়র ঈপর, কযটি সঢসন ঢেরূয়প সবো
ওয়রন না, সভসত্ত ওয়র এওটি ওায়চ সপ্ত ওয়রন।
এটি ে য়ঢের আচ্ছাওৃ ঢ ককাপনীেঢা
নঢু বা কগুসর ভু  ঈপিাপনা।
iv. ভ্রাক্ষন্ত
কওান এওটি খঝনার সবঘায়র ণবা ভাবান্তয়র ভ্রাসন্ত। এটি কওান এওটি নুিাবন এবং
সবেবস্তুর ম্পয়ওস স্বীওৃ সঢর কিয়ত্র ভ্রাসন্তর সনয়েস লও য়ঢ পায়র।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

2

সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি এওটি তবি বীমা ঘু সির ঈপাোন য়ঢ পায়র না?
I. প্রস্তাব এবং িড
II. ব প্রয়োক
III. সবয়বঘনা
IV. অআনানুকঢা

455

C. বীমা চু ক্ষিরতবক্ষলষ্টযমূ ক্ষবয়ল এঔন এওটি বীমা ঘু সির সবয়ল তবসলিগুস কেঔা যাও।
f. িক্ষতপূরণ
িসঢপূরয়ডর নীসঢটি ািারড বীমার কিয়ত্র প্রয়যাচে। এটর অথি , পক্ষক্ষধ্ারক, ক্ষযক্ষন একট
িক্ষতর ম্মুখীন য়েয়ছন, তাুঁয়ক এই প্রকায়র িক্ষতপূরণ প্রদান করা যা তাুঁয়ক এই িক্ষতর
ঘটনাটর পূয়বি র আক্ষথি ক অবস্থায়ন পুনি ংস্থাপন কয়র। বীমার ঘু সিটি (বীমা পসসর মািেয়ম
প্রমাসডঢ) ঙ্গীওার প্রোন ওয়র কয বীমাওৃ ঢ িসঢর ংওটি পযসন্ত এবং কটির য়পিা নসিও
রাসল দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত য়বন।
বীমার মূ ঢেটি  কয কওান বেসি ঢাাঁর ম্পয়ের বীমাওরয়ডর মািেয়ম াভবান য়ঢ পারয়বন
না এবং ঢাাঁর িসঢর য়পিা সিও ঈোর ওরয়ঢ পারয়বন না। বীমাওারী িসঢটির ণসননসঢও
মূোেন ওরয়বন এবং কআ নুযােী িসঢপূরড প্রোন ওরয়বন।
উদারণ
রাম ঢাাঁর ১০ ি ঝাওা মূয়ের বাস টি পূডস ংয়ওর চনে বীমা ওরান। সগ্নওায়ির চনে সঢসন
৭০০০০ ঝাওা ংয়ওর িসঢর ম্মুঔীন ন। বীমা ংিা ঢাাঁয়ও ৭০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন
ওরয়ব। বীমাওৃ ঢ কওান প্রওার সিওয়ণসর চনে োসব ওরয়ঢ পারয়বন না।
এঔন এমন এওটি পসরসিসঢ সবয়বঘনা ওরুন কযঔায়ন ম্পেটি পূডস মূয়ের চনে বীমাওৃ ঢ নে।
কয়িয়ত্র এওচন শুিুমাত্র ঢাাঁর বীমার অনুপাসঢও ায়রআ িসঢপূরয়ডর চনে সিওারী য়বন।
িয়র কনো যাও, ১০ ি ঝাওা মূয়ের বাস টি শুিুমাত্র ৫ ি ঝাওা মূয়ের চনে বীমাওৃ ঢ। যসে
সগ্নওায়ির চনে িসঢটি ৬০০০০ ঝাওা ে, সঢসন এআ ম্পূডস ঝাওাটি োসব ওরয়ঢ পারয়বন না।
এটি িয়র কনো য়ব কয বাস টির মাসও শুিুমাত্র য়িসও মূয়ের চনে বীমা িড ওয়রয়ঙন এবং
ঢার ফয় সঢসন ঢাাঁর িসঢর ৫০% (৩০০০০ ঝাওা)-র োসবর সিওারী য়বন। এটিয়ও
অিারআনুেয়রন্স বা ে।

একজন বযক্ষি ক্ষক প্রকায়রর বীমা িণ করয়ছন তার উপর প্রদি িক্ষতপূরয়ণর পক্ষরমাণট
ক্ষনভিরলী ে।
কবলীরভাক ািারড বীমা পসসর প্রওায়রর কিয়ত্রআ, কযগুস ম্পসত্ত এবং োে ম্পসওস ঢ ে,
বীমাওৃ ঢয়ও িসঢর প্রওৃ ঢ পসরমাড, ণসাৎ, বেবারচসনঢ িয়ের মূেটি বায়ে বঢস মান বাচার েয়র
সবনি ো ণবা িসঢ ো ম্পেটির পসরপূরয়ডর চনে প্রয়োচনীে ণস
পযসন্তআ িসঢপূরড
প্রোন ওরা ে।
িসঢপূরড সনষ্পসত্তর চনে সনম্নসসঔঢ এও বা সিও পন্থার বম্বন ওরা য়ঢ পায়র :





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

সওন্তু, যঔন এমন সওঙু সবেবস্তু ণায়ও কযগুসর মূে িসঢটি খঝার ময়ে সনিসারড ণবা কডনা
ওরা ্ভকব ে না। কযমন, এওটি ংরসিঢ পাসরবাসরও ম্পে ণবা েূসভ সলল্পামিী যার মূে
সনিসারড ওরা ওঠিন য়ঢ পায়র। এওআ ভায়ব, মুদ্রবীমা পসসগুসর কিয়ত্র পৃসণবীর পর প্রায়ন্ত
খঝা এওটি চাাচটু সবর েরুড ম্মুঔীন ো িসঢর পসরমাড সনিসারড ওরা ওঠিন ে।
এআ প্রওার খঝনাগুসয়ঢ, স্বীওৃ ঢ মূে নায়ম পসরসঘঢ এওটি নীসঢ িড ওরা ে। বীমা ঘু সির
প্রারয়্ভক বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ বীমাওরয়ডর চনে ম্পসত্তটির এওটি স্বীওৃ ঢ মূে স্বীওৃ ঢ ন। ম্পূডস
িসঢর কিয়ত্র, বীমাওারী পসসর স্বীওৃ ঢ মূেটি
পসসগুসয়ও "স্বীওৃ ঢ মূে পসস" বা ে।

প্রোয়ন

ঙ্গীওারবে

ণায়ওন।

এআ

প্রওায়রর

g) ায়রায়গলন
িসঢপূরড প্রোয়নর নীসঢটি কণয়ও ায়ব্রায়কলয়নর ঈদ্ভব ে।
ায়ব্রায়কলয়নর ণস , কওান এওটি বীমার য়ঙ্গ ম্পওস যুি সবয়ের ও প্রওার সিওার
এবং প্রসঢওারমূয়র বীমাওৃ য়ঢর কণয়ও বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তওরড।
ণসাৎ, যসে কওানা বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওচন ঢৃ ঢীে পয়ির বয়ার ওারয়ড কওান
ম্পয়ের িসঢর ম্মুঔীন ন এবং কআ িসঢটির চনে বীমাওারী দ্বারা িসঢপূরড প্রাপ্ত য়েয়ঙন,
কয়িয়ত্র বয়াওারী পয়ির সনওঝ য়ঢ িসঢপূরড অোয়ের সিওারটি বীমাওারীর ঈপর
বঢস াে। ময়ন রাঔয়বন কয বীমা ংিা দ্বারা প্রেত্ত িসঢপূরয়ডর ংয়ওর মান ংওআ শুিুমাত্র
িসঢপূরড সায়ব অোে ওরা যায়ব।
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গুরুত্বপূণি
ায়রায়গলন : এটি , বীমা ংিা দ্বারা কওান বীমা পসসর চনে এওটি বয়াওারী পয়ির
সনওঝ য়ঢ িসঢপূরড অোে ওরার এওটি প্রসক্রো সবয়ল।

ায়রায়গলনয়ক, বীমাকৃ য়তর দ্বারা তার অক্ষধ্কারমূ একট বীমা ংস্থার, ক্রযট ক্রকান
তৃ তীে পয়ির ক্ষবরুয়দ্ধ তার দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষি কয়রয়ছ, প্রক্ষত নযস্ত করা।
উদারণ
শ্রী সওয়লায়রর কৃয় বেবাযস ামিীমূ সয়ভআন ট্রান্সয়পাঝস াসভস  দ্বারা পসরবন ওরা সচ্ছ।
ঘায়ওর বয়ার ওারয়ড কগুস ৪৫০০০ ঝাওা মূয়ের িসঢিস্ত ে এবং বীমাওারী শ্রী সওয়লারয়ও
৩০০০০ ঝাওার এওটি রাসল প্রোন ওয়র। এআ বীমাটি বীমাওারীর প্রসঢ ায়ব্রায়কঝ য়ব শুিুমাত্র
৩০০০০ ঝাওা পযসন্ত এবং কটি সয়ভআন ট্রান্সয়পায়ঝসর কণয়ও অোেয়যাকে।

ধ্রা যাক, দাক্ষবর অংকট ৪৫,০০০ টাকা, বীমাকারী দ্বারা বীমাকৃ ত ৪০,০০০ টাকা
িক্ষতপূরণ প্রদি য়েয়ছন, এবং বীমাংস্থা ক্ষয়ভইন িান্পয়পায়টির ক্ষনকট য়ত ৪৫,০০০
টাকা আদাে করয়ত পারয়ন, তায় বীমাকারীয়ক অবক্ষলষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করয়ত
য়ব।
এটি বীমাওৃ য়ঢর েুআ বার ণস ংি প্রসঢয়রাি ওয়র - এওবার বীমাওারী ংিাটি কণয়ও এবং
ঢারপর অবার ঢৃ ঢীে পিটি কণয়ও। শুিুমাত্র িসঢপূরয়ডর ঘু সির কিয়ত্রআ ায়ব্রায়কলয়নর ঈয়েঔ
য়ঢ পায়র।

উদারণ
একট ক্ষবমান দুঘিটনাে শ্রী ুয়রয়লর মৃতুয ে। তাুঁর পক্ষরবার জীবন বীমা ংস্থার ক্রথয়ক
৫০ ি টাকার ম্পূণি বীমার টাকাট এবং ক্ষবমান ংস্থা দ্বারা প্রদি ধ্য়র ক্রনো যাক,
১৫ ি টাকার িক্ষতপূরণট ংি করয়ত পায়রন।
h) ংয়যাজন
এআ নীসঢটি শুিুমাত্র ািারড বীমার কিয়ত্রর প্রয়যাচে য়ঢ পায়র। ংয়যাচনটি িসঢপূরয়ডর নীসঢ
কণয়ও নুৃঢ য়ঢ পায়র, কযটি কবাছাে কয কওান এওচন বেসি কওান সবপয়ের ওারয়ড ম্মুঔীন
ো কওান িসঢর দ্বারা াভবান য়ঢ পারয়বন না।
ংজ্ঞা

“ ংয়যাজন ”-এর নীক্ষতট ক্রবাঝাে ক্রয যক্ষদ একই ম্পদ একাক্ষধ্ক বীমা ংস্থার য়ে
বীমা করায়না ে, তায় ক বীমা ংস্থা দ্বারা প্রদি ক্রমাট িক্ষতপূরয়ণর অংকট
ম্মুখীন ো প্রকৃ ত িক্ষতর পক্ষরমায়নর অক্ষধ্ক য়ব না।
যসে বীমাওৃ ঢ ও বীমাওারীর সনওঝ য়ঢ ম্পূডস ংওগুস ংি ওরয়ঢ পারঢ ঢায়
বীমাওৃ ঢ িসঢটি কণয়ও াভবান ঢ। এটি িসঢপূরয়ডর নীসঢটিয়ও ঙ্ঘড ওয়র।
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উদারণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

শ্রী শ্রীসনবা েুটি বীমা ংিা কণয়ও ঢাাঁর ২৪ ি ঝাওা মূয়ের বাস র চনে সগ্নবীমা িড ওয়রন।
সঢসন ১২ ি ঝাওা ওয়র প্রসঢটি ংিার য়ঙ্গ বীমা ওয়রন। যঔন বাস টি সগ্নওায়ির চনে
অংসলওভায়ব িসঢিস্ত ে, িসঢটির মূেেন ে ৬ ি ঝাওা। সঢসন েুআ বীমাওারীর কণয়ওআ ৬
ি ঝাওা োসব ওয়রন। েুটি বীমা ংিা ঢাাঁয়ও প্রয়ঢেয়ও ৬ ি ঝাওা ওয়র সেয়ঢ স্বীওার ওয়র।
ঢাাঁরা এআ বিান িড ওয়রন কয, কযয়ঢু ঢাাঁরা প্রয়ঢেয়ও িসঢটির ৫০% সায়ব বীমাটি ভাকাভাসক
ওয়র সনয়েয়ঙন, ঢাাঁরা প্রয়ঢেও িসঢটির ৫০%ণসাৎ প্রয়ঢেয়ও ৩ ি ঝাওা ওয়র প্রোন ওরয়বন, এআ
ভায়ব বীমাওৃ য়ঢর প্রওৃ ঢ িসঢর মূয়ের সিও না প্রাসপ্ত সনসশ্চঢ য়ব।
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

2

ঊস সনয়চর চনে েুটি কমসটয়ক্লম পসস িড ওয়রন, ২,৫০,০০০ ঝাওার চনে X ংিা কণয়ও এবং
১,৫০,০০০ ঝাওার চনে Y ংিা কণয়ও। এওটি ুিঢার ওারয়ড াপাঢা বাবে ঊসর
১,৬০,০০০ ঝাওা ঔরঘ ে। এআ ১,৬০,০০০ ঝাওার িসঢপূরডটি ঈভে ংিা দ্বারা অনুপাসঢও
ায়র ভাকাভাসক য়ব এবং প্রেত্ত য়ব। প্রসঢ ংিার ভাকটি য়ব
X ংিা : ১,৬০,০০০ x২,৫০,০০০/ (২,৫০,০০০ + ১,৫০,০০০) = ১,০০,০০০ ঝাওা

Y ংস্থা : ১,৬০,০০০ x ১৫০,০০০/ (২,৫০,০০০+ ১,৫০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা
g. ।ইউয়বক্ষরমা ফাইয়ড অথবা চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা
ভায়া সবো এবং ঘূ ান্ত সবোয়র ময়িে এওটি ফারাও অয়ঙ।
a) ভা ক্ষবশ্বা
ািারডভায়ব ও প্রওার বাসডচেওঘু সিগুসর কিয়ত্র এওটি ািারডকঢ ঢণে  ঢায়ের অোনপ্রোয়নর সবয়ে ভা সবো রসিঢ য়ব এবং কওান প্রওার ঞওায়না ণবা কচাচ্চুসরর বোপার
ণাওয়ব না।
এআ সবো রিার অআসন োসেত্বটি ঙা া ক্রেওারীর সনওঝ ঘু সিটির সবেবস্তু
ম্পয়ওস নে কওান ঢণে ঈয়ন্মাসঘঢ ওরয়ঢ সবক্রেওারী বািে নন।
এ কিয়ত্র কয নীসঢটি পসরসিঢ ে কটি  "ওোসভঝ এম্পঝর" কযটির ণস  বাোর
সবেোর ণসাৎ'কক্রঢা াবিান ঈন'।
কওান এওটি ঘু সির পিকয়ডর সনওঝ য়ঢ এটি অলা ওরা ে কে ঢাাঁরা ঘু সির সবেবস্তুগুস
পরীিা ওয়র কনয়বন এবং যঢিড না এওটি পি নে পিটিয়ও ভু  পয়ণ ঘাসঢ ওরয়বন,
কঔায়ন নে পিটির ঘু সিটি এস য়ে যাোর প্রশ্ন য়ঞ না।
উদারণ
শ্রী ঘন্ধয়লঔর এওটি কঝসসভলয়নর কলা-রুয়ম যান এবং এওটি বহু প্রওার তবসলিেমূ  ুন্নর
ব্রোয়ির কঝসসভলয়নর প্রসঢ অওৃ ি য়ে পয় ন। সবক্রেওারীর, ঢাাঁর সভজ্ঞঢা কণয়ও চানা সঙ কয
কআ সনসেস ি ব্রোিটি ঔুব অিায়যাকে নে এবং ঢীয়ঢ নোনে িাওয়ের মোে কফয়সঙ।
সবক্রেটি সবনি োর ভে কণয়ও সঢসন কটি প্রওাল ওয়রনসন।
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তাুঁয়ক ক্ষক ক্রজাচ্চু ক্ষরর জনয দাক্ষে করা ক্রযয়ত পায়র ?

পক্ষরক্ষস্থক্ষতট ক্ষক অনয প্রকার ত, যক্ষদ ক্ষবেেকারীয়ক রযান্ডটর আস্থালীতার ক্ষবয়ে
ক্ষজজ্ঞাা করা য় ক্ষতক্ষন ক্রটয়ক খুবই আস্থালী বয়তন?
b) চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা
বীমার ঘু সিগুস সবসভন্ন নীসঢর ঈপর প্রসঢসষ্ঠঢ ে। প্রস্তাবওারীর, বীমাওৃ য়ঢর সনওঝ সযসন কআ
ঢণেগুস ম্পয়ওস োসওবা নন, বীমার সবেবস্তু ম্পয়ওস ও প্রাসঙ্গও ঢণেমূয়র
ঈয়ন্মাঘন ওরার এওটি অআনকঢ োসেত্ব ণায়ও।
প্রাসঙ্গও ঢণেমূ  কআ ও ঢণে কযগুস বীমাওৃ ঢয়ও সোন্ত সনয়ঢ িম ওয়র:
 কয ঢাাঁরা বীমাটি িড ওরয়বন সওনা
 যসে িড ওয়রন, সপ্রসমোয়মর ার সও এবং বীমার লঢস াবীমূ সও
ঘূ ান্ত সবোয়র এআ অআনানুক োসেত্বটি ািারড অআয়নর িীনি। োসেত্বটি শুিুমাত্র প্রস্তাবওারীর
জ্ঞাঢ প্রাসঙ্গও ঢণেমূয়র প্রসঢআ প্রযুি ে না, কয ঢণেমূ ঢাাঁর জ্ঞাঢ কগুসর কিয়ত্র
প্রযুি ে।
বীমার ঘু সিগুসর সবেবস্তুয়ঢ এও প্রওার ঈচ্চস্তয়রর োেবেঢা ণায়ও। যঔন বীমার সবেটি
ওাযসওরী ওরা ে ঢঔন ভা সবোটি ঘূ ান্ত সবোয় ঈন্নীঢ ে। "আঈয়বসরমা ফাআড্"-এর
িারডাটি, "নুয়রািওৃ ঢ কাও ণবা না কাও প্রস্তাসবঢ ছুাঁ সওটির য়ঙ্গ প্রাসঙ্গও ঠিও এবং
ম্পূডসভায়ব ও ঢণেমূয়র ঐসচ্ছও ঈয়ন্মাঘন এওটি আসঢবাঘও োসেত্ব" রূয়প ংজ্ঞাসেঢ ে
ম্পূণি উয়ন্াচন বয়ত ক্ষক ক্রবাঝাে ?
অআনানুক ও প্রওার ঢয়ণের ঈয়ন্মাঘন এওটি োসেয়ত্বর অয়রাপ ওয়র।
উদারণ
i. বীমাকৃয়তর ভ্রান্ততথয প্রদান
এওচন অসিওাসরওঈচ্চরিঘায়প অক্রান্ত এবং ঢাাঁর এওটি কঙাঝঔাঝ াঝস োঝাও য়ে ককয়ঙ, কযটির
পয়র সঢসন এওটি সঘসওত্াকঢ বীমা িয়ডর সোন্ত সনয়েয়ঙন সওন্তু ঢাাঁর প্রওৃ ঢ বিাটি প্রওাল
ওরয়ন না। বীমাওারী এআভায়ব প্রস্তাবটি িয়ডর চনে বীমাওৃ য়ঢর কেে ভ্রান্ত ঢয়ণের দ্বারা প্রঢাসরঢ
ন।
ii. বীমাকারী দ্বারা প্রতারণামূক তথয প্রদান

ক্রকান একজন বযক্ষির হৃৎক্ষপয়ন্ড একট জন্গত ক্ষছদ্র আয়ছ এবং ক্ষতক্ষন প্রস্তায়বর ফয়মি ক্রটর
ম্পয়কি তথয প্রকাল কয়রয়ছন। ক্রট বীমাকারীদ্বারা গৃীত ে এবং প্রস্তাবকারী জানয়ত
পায়রন না ক্রয পূবি ক্রথয়কই ক্ষবদযমান অুস্থতাগুক্ষ কমপয়ি ৪ বছর ুরক্ষিত থায়ক না।
c) প্রাক্ষেক তথয

460

প্রাসঙ্গও ঢণেটিয়ও এআভায়ব ংজ্ঞাসেঢ ওরা য়েয়ঙ কয, কয ঢণেটি এওচন বীমা
অিাররাআঝারয়ও ছুাঁ সওঝ িয়ডর সোন্তয়ওপ্রভাসবঢ ওয়র এবংযসে ঢাআ িড ওরা ে, ঢয়ব
সপ্রসমোয়মর ার এবং লঢস মূ গুরুত্বপূড।স
কওান এওটি -ঈয়ন্মাসঘঢ ঢণে প্রাসঙ্গও সঙ সও না কটি এওটি সবয়ল পসরসিসঢর ঈপর এবং
ঘূ ান্তভায়ব অআনসভসত্তও নোোে দ্বারাআ সনিসাসরঢ োর ঈপর সনভস র ওরয়ব।
অুন অমরা বীমার কিয়ত্র প্রাসঙ্গও ঢয়ণের ওয়েওটি প্রওার ম্পয়ওস কেসঔ কযগুস এওচন বেসি
দ্বারা ঈয়ন্মাসঘঢ ো প্রয়োচন :
i. এওটি সনসেস ি ছুাঁ সওর ািারডত্ব য়পিা সিও ঈন্মুিঢা ংয়ওঢওারী
কযমনমুদ্রপয়ণ বনয়যাকেসবপেেু  প্রওৃ সঢ ণবা ুিঢার ঢীঢ আসঢা।

ঢণেমূ।

ii.
ও বীমাওারীয়ের সনওঝ য়ঢ কৃীঢ ঢীঢ পসসমূ এবং কগুস বঢস মান
বিান।
iii.
প্রস্তায়বর ফমস ণবা বীমার অয়বেন পয়ত্রর ও প্রশ্নমূয়ওআ বীমার কিয়ত্র
প্রাসঙ্গও সায়ব সবয়বসঘঢ ে, ওারড কগুস বীমার সবসভন্ন সবেবস্তু এবং ছুাঁ সওর প্রসঢ
ঈন্মুিঢার য়ঙ্গ ম্পওস যুি ণায়ও। ঢঢার য়ঙ্গ কগুসর ঈত্তর প্রোন প্রয়োচন এবং
ঠিওভায়ব ম্পূডস ো ঈসঘঢ।
সনয়ঘ ওঢওগুস প্রাসঙ্গও ঢয়ণের ঈোরড কেো :
উদারণ
i. সগ্নওাি বীমা
 বাস তঢরী
 কভাক েঔ (কযমন, ওাযসাে, বািান, কোওান, গুোম, ওারঔানা আঢোসে।)
 মচুঢওৃ ঢ/প্রস্তুঢওৃ ঢ মাপয়ত্রর প্রওৃ সঢ, ণসাৎসবপেসবীন, সবপেেু , সঢসরি সবপেেু 
আঢোসে।
ii.

মুদ্র বীমা

 পোয়ওসচং-এর পন্থা, ণসাৎ, এওটি ঘয়ঝর বস্তা না েুটি ঘয়ঝর বস্তায়ঢ, নঢু ন িায়ম না
বেবহৃঢ িায়ম; আঢোসে।
 মায়র প্রওৃ সঢ (কযমন, যন্ত্রপাসঢগুস নঢু ন না বেবহৃঢ)
iii. ক্রমাটরযান বীমা





iv.

খনও সায়ব আসঞ্জয়নর িমঢা (বেসি মাসওানািীন কাস )
প্রস্তুসঢর বঙর
এওটি ট্রায়ওর বন িমঢা (ঝয়নর সায়ব)
কওান ঈয়েয়লে কাস বেবহৃঢ ে
এটি কওান কভৌকসও ঞ্চয় বেবহৃঢ ে
বযক্ষিক্ষভক্ষিক দুঘিটনা বীমা
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কপলার ঠিও প্রওৃ সঢ
বে
ঈচ্চঢা এবং চন
লারীসরও িমঢা আঢোসে

v. স্বাস্থয বীমা
 কওান প্রওার লে সঘসওত্া কৃীঢ য়েয়ঙ সওনা
 যসে টাোসবটি ণবা ঈচ্চরিঘায়পঅক্রান্ত ন
vi.

াধ্ারণ তবক্ষলষ্টয

 পূবসবঢী বীমাওারীকড দ্বারা প্রস্তাবটি পসরঢেি ণবা সঢসরসি সপ্রসমোম িাযস, ণবা
বাসঢওৃ ঢ, ণবা পসসটির নবীওরয়ড স্বীওার ম্পসওস ঢ ঢণেমূ
 প্রস্তাবওারীর দ্বারা ম্মুঔীন ো পূবসবঢী িসঢমূ

গুরুত্বপূণি
ক্রয তথযমূয়র উয়ন্াচয়নর প্রয়োজন ক্রনই

[ বীমাকারী দ্বারা না চাো য় ]

এটি িয়র কনো ে কয অিারাআঝারবৃয়ন্নর সনসেস ি নুোন সবনা প্রস্তাবওারীর ঈপর সনম্নসসঔঢ
ঢণেমূয়র ঈয়ন্মাঘয়নর কওান প্রওার োসেত্ব বঢস াে না:
i. ছুাঁ সও ওম ওরার চনে কৃীঢ পেয়িপমূ
ঈোরড: সগ্নসনবসাপও যয়ন্ত্রর ঈপসিসঢ।
ii. বীমাওৃ য়ঢর জ্ঞাঢ ণাওা ঢণেমূয়র েরুড
ঈোরড : কওান এওচন বেসি, সযসন ঈচ্চ রিঘায়প অক্রান্ত সওন্তু পসস কনোর
ওায় কআ ম্পয়ওস জ্ঞাঢ সঙয়ন, এআ ঢণেটি প্রওাল না ওরার ওারয়ড োসে ওরা যায়ব
না।
iii. কয ঢণেমূ ম্পয়ওস , যুসিংকঢ প্রয়ঘিার দ্বারা জ্ঞাঢ ো কযঢ। কআ িু দ্রাসঢ
িু দ্রপ্রয়ঢেও প্রাসঙ্গও ঢয়ণের প্রওায়লর প্রয়োচন কনআ। ঢয়ব সঢসরি ঢয়ণের প্রয়োচন কঢু
অিাররাআঝারয়ের অবসলেওভায়ব কগুস ম্পয়ওস যয়ণি য়ঘঢন ো ঈসঘঢ।
iv. অআয়নর সবেমূ : প্রয়ঢেও বেসির কেয়লর অআনগুস ম্পয়ওস য়ঘঢন ণাওা ঈসঘঢ।
ঈোরড: সবয়ফারও পোণসমূয়র মচুয়ঢর কিয়ত্র কপৌর অআনমূ
v. কয সবেটি ম্পয়ওস

বীমাওারী ঈোীনরূয়প প্রঢীেমান য়চ্ছন [ণবা সঢসরি ঢয়ণের

প্রয়োচনীেঢাটি পসরঢোক ওয়রয়ঙন]।বীমাওারী পরবঢী ওায়, ঈত্তরগুসর না চানার
চুায়ঢ ঢাাঁর োসেত্ব স্বীওার ওরয়ঢ পারয়বন না।
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vi. নুোনয়যাকে ঢণেমূ : কযমন পসসটি িয়ডর পূয়বস যঔন বীমাওারীর পয়ি এওচন
সঘসওত্া সবেও পরীিও রিঘায়পর পসরমাপগুস পরীিা ওয়রন।

d) াধ্ারণ (াধ্ারণ) বীমার ক্রিয়ত্র উয়ন্াচয়নর দাক্ষেত্ব
ািারড বীমার কিয়ত্র, কওান প্রওার পসরবঢস ন ূসঘঢ ওরা য়ব সওনা কটি ঘু সি দ্বারা সনিসাসরঢ
য়ব।যঔন ছুাঁ সওটিয়ও প্রভাসবঢওারী অ ঘু সিটিয়ঢ কওান এওটি পসরবঢস ন ংখটিঢ ে, ঢঔনআ
ঈয়ন্মাঘয়নর োসেত্বটির প্রশ্ন য়ঞ। অবার যঔন এওটি ওভার কনাঝ ণবা এওটি পসস প্রোয়নর
দ্বারা ঘু সিটি ঘূ ান্ত ে,প্রাসঙ্গও ঢণে ঈয়ন্মাঘয়নর োসেত্বটি কল য়ে যাে। যসে পসসটি
প্রঘসঢ ণাওা ওায় ছুাঁ সওর কিয়ত্র কওান প্রওার পসরবঢস ন ংখটিঢ য়ে ণায়ও, ঢায় পসসটি
নবীওরয়ডর মে োসেত্বটিরপুনঃ প্রওাল খয়ঝ।
উদারণ
এওচন বাস র মাসও কটির সচসনগুসয়মঢ বাস টির বীমা ওরান।
সঢসন এও প্তায়র চনে ঙু টিয়ঢ যান - প্রাসঙ্গও ঢয়ণের কওান পসরবঢস ন নাআ।

ক্ষকন্তু ক্ষতক্ষন যক্ষদ উপয়র আর একট ত গঠন কয়রন এবং একট ক্ষবউট পাি ার চাু
কয়রন, এট উয়েখয়যাগযভায়ব ঝুঁু ক্ষকটর পক্ষরবতিন ঘটায়ব।
e) চূ ়িান্ত ক্ষবশ্বা ভে ো
এঔন কেঔা যাও কআ পসরসিসঢগুসয়ও কযগুসর য়ঙ্গ ঘূ ান্ত সবো ভয়ঙ্গর খঝনা চস ঢ অয়ঙ।
এআ প্রওার সবো ভয়ঙ্গর খঝনাগুস ে প্রওায়লর মািেয়ম ণবা ভ্রান্ত ঈপিাপনার মািেয়ম
ঈদ্ভু ঢ য়ঢ পায়র।
i. অ-প্রকাক্ষলত
 বীমাওারী দ্বারা কওান প্রওার সনসেস ি প্রশ্ন ঈিাসপঢ না োর ওারয়ড প্রাসঙ্গও ঢণে
ম্পয়ওস বীমাওৃ য়ঢর সনশ্চু প ণাওার মািেয়ম
 বীমাওারী দ্বারা প্রশ্নমূয়র ঘাঢু সরমূও ঈত্তর প্রোয়নর মািেয়ম
 সনচ্ছাওৃ ঢ য়ঢ পায়র [কওান বেসির জ্ঞানঢা ণবা সনচ্ছা বলঢঃখঝয়ঢ পায়র]
ণবা প্রস্তাবওারী দ্বারা এওটি ঢয়ণের প্রাসঙ্গও সায়ব চানা। যঔন কওান ঢণে
আচ্ছাওৃ ঢভায়ব প্রওাল ওরা েনা কটিয়ও ককাপনীেঢা সায়ব সবয়বঘনা ওরা ে। এআ
কিয়ত্র কটি প্রঢারডার েৃল।

ii. ভ্রান্ত উপস্থাপনা
এওটি ঘু সি ম্পসওস ঢ অয়াঘনার ওায় ঈি কওায়না বিবেয়ও, ঈপিাপনা বা ে। এটি
কওায়না ঢণে ম্পয়ওস এওটি সনসেস ি বিবে য়ঢ পায়র ণবা বিবেটি এওটি সবো, আচ্ছা
ণবা প্রঢোলা ম্পয়ওস  য়ঢ পায়র।
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যঔন এটি এওটি ঢণে, ঢঔন অলা ওরা ে কয কটি বাস্তসবও ঠিও য়ব।
যঔন এটি সবো ণবা প্রঢোলাসভসত্তও ে, ঢঔন এটি বলেআ ভা সবোয় ওরা প্রয়োচন।
ভ্রান্ত ঈপিাপনা েুআ প্রওায়রর য়ঢ পায়র:
 অজ্ঞতাজক্ষনত ভ্রান্ত ঈপিাপনা কবঠিও বিবেগুসর য়ঙ্গ ম্পওস যুি ে, কযগুস
প্রওার প্রঢারডামূও ঈয়েলে ঙা াআ ওরা ে, কযমন, এওচন বেসি, সযসন
ময়িে িূমপান ওয়রন এবং সনেসমঢ িূমপােী নন, কটি প্রস্তায়বর ফয়মস ঈয়েঔ
ওরয়ঢ পায়রন ওারড কটির ছুাঁ সওর কিয়ত্র কওান প্রওার প্রাসঙ্গওঢা অয়ঙ বয়
ময়ন ওয়রন না।

কওান
মায়ছ
না
সঢসন

 প্রতারণামূক ভ্রান্ত ঈপিাপনাগুস  সবঘিডঢা আচ্ছাওৃ ঢভায়ব বীমাওারীয়ও
ঞওায়নার ঈয়েয়লে ওসণঢ সমণো বিবেমূ ণবা ঢে সবয়বঘনা ওরা বেঢীঢ
ছুাঁ সওপূডসভায়ব প্রেত্ত বিবেমূ। কযমন, এওচন সনেসমঢ িূমপােীর আচ্ছাওৃ ঢভায়ব কআ
ঢণেটি প্রওাল না ওরা কে সঢসন িূমপান ওয়রন।
ঞওায়নার ঈয়েলে কওান প্রওার ককাপনীেঢা ণবা প্রঢারডামূও ঈয়ন্মাঘন ণবা ভ্রান্ত
ঈপিাপনার কিয়ত্র এওটি বীমা ঘু সি বাসঢ ে। ঘূ ান্ত সবো ভয়ঙ্গর খঝনাগুসর চনে ঘু সিটি
বাসঢ সায়ব সবয়বসঘঢ য়ঢ পায়র।
ঈোরডস্বরূপ, পাসরবাসরও পসরবঢস নলী পসসয়ঢ সপঢা-মাঢা ঢাাঁয়ের ন্তায়নর বীমাুরিা ওায় এআ
সবেটি না চানয়ঢ পায়রন কয ঢাাঁয়ের সলশুটির কওান এওটি চন্মকঢ মো অয়ঙ। এ কিয়ত্র
প্রঢারডার কওান প্রওার ঈয়েলে নাআ।
h. বীমায়যাগয স্বাথি
প্রয়ঢেও বীমা ঘু সির এওটি পসরাযস ঈপাোন  'বীমায়যাকে স্বাণস'যা বীমাওরয়ডর চনে এওটি
অআনানুক পূবসপ্রয়োচনীেঢা সায়ব সবয়বসঘঢ ে। অুন অমরা কেসঔ বীমা সওভায়ব এওটি চুো
কঔা ণবা বাসচ িরা সবেও ঘু সির কণয়ও সভন্নঢর ে।
a) জুো ক্রখা এবং বীমা
ঢায়র এওটি কঔা সঘন্তা ওরুন, কযঔায়ন এওচন ে কচয়ঢন ণবা ায়রন। ার ণবা
সচঢটি খয়ঝ শুিুমাত্র এআ ওারয়ড কয কআ বেসি এওটি বাসচর ঘু সিয়ঢ প্রয়বল ওয়রন। কয বেসি
কঔাটিয়ঢ ংল িড ওয়রয়ঙন কটিয়ঢ সঢসন কঔাটি সচঢয়বন এটি বেঢীঢ ঢাাঁর নে কওান
প্রওার সঢসরি স্বাণস ণবা ম্পওস ণায়ও না।
কবটিং ণবা, বাসচ িরা কওান নোোয়ে অআনকঢভায়ব প্রয়যাচে নে এবং ঢার ফয় এটির
ম্পয়ওস কযয়ওান ঘু সি কবঅআসনরূয়প সবয়বসঘঢ য়ব। যসে এওটি কিয়ত্র কওান বেসি এওটি ঢায়র
কঔাে ঢাাঁর বাস টি বাসচ সায়ব বেও রায়ঔন এবং সঢসন যসে কঔাটিয়ঢ কয়র যান, পর
পি কটি পূরয়ডর চনে কওান নোোয়ের দ্বারি য়ঢ পারয়বন না।
এঔন এওটি বাস

এবং কটির পুয়

যাোর ওণা ময়ন ওরুন। কয বেসি ঢাাঁর বাস টির চনে

বীমা িড ওয়রন ঢাাঁর বীমার সবেবস্তুটির য়ঙ্গ বাস টি এওটি অআনানুক ম্পয়ওস চস ঢ। সঢসন
এটির মাসও এবং যসে এটি সবনি ণবা িসঢিস্ত ে ঢাাঁর অসণসওভায়ব িসঢিস্ত োর
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্ভকাবনা অয়ঙ। সগ্নওািটি কাও ণবা নাআ কাও, এআ মাসওানার ম্পওস টি কণয়ওআ যােএবং
এআ ম্পওস টিআ িসঢর প্রসঢ সনয়েস সলঢ ে। এআ প্রওার খঝনার[সগ্নওাি ণবা ঘু সর], দ্বারা
কওান িসঢর ্ভকাবেঢাআ সনয়েস সলঢ ে, যসে কওায়না বেসি বীমা িন ওরুন বা না ওরুন।
এওটি ঢায়র কঔা, কযঔায়ন এওচন সচঢয়ঢ ণবা ারয়ঢ পায়রন, ঢার কণয়ও সভন্নভায়ব,
এওটি সগ্নওায়ির এওটিআ মাত্র ফাফ ণাওয়ঢ পায়র - বাস টির মাসয়ওর িসঢ।
ম্মুঔীন ো িসঢটির সবরুয়ে কযয়ওান প্রওায়র িসঢপূরডটি সনসশ্চঢ ওরার চনেআ মাসও বীমা
িড ওয়রন।
এওচন বীমাওৃ য়ঢর, ঢাাঁর বাস টিয়ঢ ণবা ম্পয়ে ঢাাঁর কয স্বাণস ণায়ও কটিয়ও বা ে
বীমায়যাকে স্বাণস। বীমায়যাকে স্বায়ণসর ঈপসিসঢ এওটি বীমাঘু সিয়ও তবি এবং অআয়নর িীয়ন
ওাযসওরী ওয়র।
গুরুত্বপূণি
বীমায়যাগয স্বায়থি র ক্ষতনট অপক্ষরাযি উপাদান :
1. বীমাওরডয়যাকে ঈপাোনগুস  ম্পে, সিওার স্বাণস, চীবন ণবা ্ভকাবে োে ণাওা
অবলেও।
2. এআ ম্পে, সিওার, স্বাণস, চীবন ণবা ্ভকাবে োেগুস অবসলেও ভায়ব বীমার সবেবস্তুর
য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ য়ঢ য়ব।
3. সবেবস্তুটির য়ঙ্গ বীমাওৃ য়ঢর এমন এওটি অআনকঢ ম্পওস ণাওয়ঢ য়ব যায়ঢ ম্পে, সিওার
স্বাণস, চীবন ণবা োেমুসির ুরিার সভঢটি েৃঢ় ণায়ও। পর সেও কণয়ও, ঈপয়রািগুসর
কওান প্রওার িসঢ, সবনি ো, অখাঢ ণবা োে ৃসির েরুন ঢাাঁর অসণসওভায়ব িসঢ
য়ব।
উদারণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

শ্রী ঘন্ধয়লঔর এওটি বাস র মাসও, কযটির চনে সঢসন এওটি বোে কণয়ও ১৫ ি ঝাওার এওটি
বেসও ঊড সনয়েয়ঙন।
ঢাাঁর সও বাস টির কিয়ত্র কওান প্রওার বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ ?
বোেটির সও বাস টির কিয়ত্র কওান প্রওার বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ ?
ঢাাঁর য়ঙ্গ প্রসঢয়বলীয়ের ম্পওস সও ?
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

2

শ্রী শ্রীসনবায়নর স্ত্রী, েুটি ন্তান এবং বৃে সপঢা-মাঢা ম্বসঢ এওটি পসরবার অয়ঙ।
ঢাাঁর সও ঢাাঁয়ের ভা ণাওার সবয়ে কওান প্রওার বীমায়যাকে স্বাণস অয়ঙ?
ঢাাঁয়ের ময়িে কযয়ওান এওচন াপাঢায় িানান্তসরঢ য় সও ঢাাঁর কওান প্রওার অসণসও িসঢ য়ব?
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ঢাাঁর প্রসঢয়বলীর সলশুগুসর ম্পয়ওস সও বা যায়ব? ঢায়ের চনে সও ঢাাঁর কওান প্রওার বীমায়যাকে
স্বাণস সবেেমান অয়ঙ ?

এঔন এওটি বীমার সবযেবস্তু এবং এওটি বীমাঘু সির সবেবস্তুর ময়িে সভন্নঢাগুস কেঔাযাও।
বীমার সবেবস্তু বীমাওরয়ডর চনে ম্পেটির য়ঙ্গ ম্পওস যুি, কযটির সনচস্ব এওটি ন্তসনসসঢ
মূে সবেেমান অয়ঙ।
পর সেয়ও বীমা ঘু সির সবেবস্তুটি  ম্পেটির কিয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর অসণসও স্বাণস। যঔন
বীমাওৃ য়ঢর ম্পেটির কিয়ত্র এআ প্রওার এওটি স্বাণস চস ঢ ণাওয়ব শুিুমাত্র ঢঔনআ বীমাওরয়ডর
চনে ঢাাঁর এওটি অআনকঢ সিওার ণাওয়ব। ওঠিনঢম য়ণস বীমা পসসটি শুিুআ ম্পেটিয়ও
ুরসিঢ ওয়র না, ম্পেটিয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর অসণসও স্বাণসটি ুরসিঢ ওয়র।
উদারণ
কয বাস টি শ্রী ঘন্ধয়লঔর এওটি বোে কণয়ও ১৫ ি ঝাওার এওটি বেসও ঊড িয়ডর মািেয়ম ক্রে
ওয়রয়ঙন কআ বাস টির ওণা সঘন্তা ওরুন। যসে সঢসন এআ ংওটির ময়িে ১২ ি ঝাওা প্রঢোপসড
ওয়র ণায়ওন, বোয়ের স্বাণস ণাওয়ব শুিুমাত্র বসলি সঢন ি ঝাওার কযটি বয়ওো য়ঙ।

তায় বযাঙ্কটর, বাক্ষ়িটর ক্রিয়ত্র ঋয়ণর অপ্রদি বয়কো অংকটর জনয একট আক্ষথিক
স্বাথি আয়ছ ক্রযট তায়ক পক্ষক্ষটয়ত একট  বীমাকৃ ত ক্ষায়ব ক্ষনক্ষশ্চত করয়ব।
যসে কওান বেসি আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ঢাাঁর ম্পসত্তয়ঢ সগ্নংয়যাক ওয়রন এবং িসঢর চনে পসসর
িীয়ন িসঢপূরয়ডর োসব কপল ওয়রন, এআ প্রওার োসবগুস পসরষ্কারভায়ব প্রঢারডামূও এবং
যুসিংকভায়বআ প্রঢোঔোনয়যাকে।
b) ক্রয মে বীমায়যাগয স্বাথি ট উপক্ষস্থত থাকয়ত য়ব
সগ্নওাি, েুখসঝনা, ংক্রান্ত বীমার কিত্রগুসয়ঢ পসস িড এবং িসঢর মেগুস ঈভে
কিয়ত্রআ বীমায়যাকে স্বায়ণসর ঈপসিসঢ ণাওয়ঢ য়ব।
স্বািে এবং বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিয়ত্র, সনয়চর ঙা া পসরবায়রর েেয়ের চনে প্রস্তাবওারী
দ্বারা বীমা কনো কযয়ঢ পায়র ওারড পসরবায়রর েেয়ের ময়িে কওঈ েুখসঝনার ম্মুঔীন য়
ণবা াপাঢায় িানান্তসরঢ য় ঢাাঁয়ও অসণসও িসঢর ম্মুঔীন য়ঢ পায়র। সওন্তু মুদ্র বীমার
কিয়ত্র বীমায়যাকে স্বাণসটি শুিুমাত্র িসঢর খঝনাটির ময়েআ ঈপসিঢ ণাওা প্রয়োচন।
4. ক্ষনকটতম কারণ
অআনকঢ নীসঢমূয়র বসয়ল, কযটি শুিুমাত্র ািারড বীমার কিয়ত্রআ প্রয়যাচে,  সনওঝঢম
ওারয়ডর নীসঢ।
ািারড বীমা ঘু সি গুস শুিুমাত্র িসঢপূরড প্রোন ওরয়ব যসে ংখটিঢ িসঢগুস বীমাওৃ ঢ সবপয়ের
ওারয়ড ে, কযগুস পসসটিয়ঢ অচ্ছাসেঢ। কযয়ওান োসব সবয়বঘনা ওরার ময়ে িসঢ এবং ধ্বংয়র
প্রওৃ ঢ ওারড সনিসারড ওরাটি  প্রাণসমও পেয়িপ।
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সনওঝঢম ওারডটি  বীমার এওটি প্রিান নীসঢ এবং এটি িসঢ বা ধ্বং ািও খঝনাটি সওভায়ব
খঝ এবং কটি ঢেআ এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারডস্বরূপ সওনা কআ সবে ম্পসওস ঢ।
এআ সনেমানুযােী, বীমাওারী, প্রিান ওারড কযটি িসঢ ঈত্পােনওারী খঝনাবীর ূঘনা ওয়র,
ণঘ যা প্রয়োচনীেভায়ব িসঢটির ঠিও পূবসবঢী খঝনা না য়ঢ পায়র, কটির নুোন ওয়রন,
ণসাৎ এটি এমন এওটি খঝনা কযটি িসঢটির চনে োেী খঝনাটি ণবা কটির বসসনওঝবঢী য়ঢ
পায়র।
েূভসাকে বলঢঃ যঔন এওটি িসঢ ংখটিঢ ে প্রােলআ কঔায়ন েুখসঝনাটি পযসন্ত এওটি খঝনা প্রবা
বঢস মান ণায়ও এবং কআ ওারয়ড কওান কওান ময়ে বসসনওঝবঢী ণবা প্রসক্সয়মঝ ওারডটি সনসেস ি
ওরা ওঠিন য়ে য়ঞ।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি সগ্নওাি এওটি চয়র নয়র কফয়ঝ যাোর ওারড য়ঢ পায়র। ফশ্রুসঢস্বরূপ
চ রবরা বেবিা ধ্বংয়র িসঢ এবং সগ্নওািটিয়ওআ খঝনাটির বসসনওঝবঢী ওারড সায়ব
সবয়বঘনা ওরা য়ব।
ংজ্ঞা

ক্রয কারণট একট ঘটনা লৃঙ্খয়ক ক্রযট ক্রকান একট নতু ন এবং স্বাধ্ীন ূত্র ক্রথয়ক শুরু
এবং ক্ষেে ো ক্রকান প্রকার লক্ষির স্তয়িপ ক্ষবনা একট ফ আনেনকারী ক্ষেে এবং
িম কারণটয়ক প্রক্ষক্সয়মট বা বি ক্ষনকটবতী কারণ ক্ষায়ব ংজ্ঞাক্ষেত করা ে।
প্রসক্সয়মঝ বা বসসনওঝবঢী ওারয়ডর নীসঢটি নুিাবয়নর চনে সনয়ম্ন প্রেত্ত পসরসিসঢটি কেঔুন:
উদারণ
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

1

চয়ের কাস টি ঘু সর য়ে সকয়েয়ঙ।েুআ সেন পয়র, পুসল কাস টিয়ও িসঢিস্ত বিাে ঔুাঁয়চ পাে।
নুোন কণয়ও প্রওাসলঢ ে কয কঘার কাস টি এওটি কায়ঙর য়ঙ্গ িাক্কা কময়রসঙ। চে কাস টির
িসঢর চনে বীমা ংিার সনওঝ এওটি োসব কপল ওয়র। চেয়ও বাও ওয়র, বীমা ংিা োসবটি
প্রঢোঔোন ওয়র।বীমা ংিাটি দ্বারা প্রেসলসঢ ওারডটি সঙ, 'ঘু সর'টি  িসঢর প্রওৃ ঢ ওারড এবং
চে দ্বারা ঢাাঁর কাস টির চনে কৃীঢ বীমাে ঘু সরটি সঙ এওটি বসঃষ্কৃঢ সবপে ঢাআ বীমা ংিাটি
োসবটির চনে ণস প্রোয়ন োেবে নে।
পক্ষরক্ষস্থক্ষত

2

শ্রী সপয়ন্টা যঔন এওটি কখা া ঘ সঙয়ন, সঢসন মাটিয়ঢ পয় যান এবং ঢাাঁর এওটি পা কভয়গ যাে,
ঢাাঁয়ও াপাঢায় সনয়ে যাোর পূয়বস বহুিড সঢসন সভয়চ মাটিয়ঢ পয় সঙয়ন। সভয়চ মাটিয়ঢ পয়
ণাওার ওারয়ড ঢাাঁর জ্বর ে কযটি পয়র সনঈমুসনোে পযসবসঢ য়ে কলয় ঢাাঁর মৃঢুে ে। যসে
সনঈমুসনোয়ও বসসনওঝবঢী ওারড ময়ন য়, বাস্তসবওভায়ব েুখসঝনাচসনঢ পঢনটি বসসনওঝবঢী
ওারডরূয়প ঈপিাসপঢ ে এবং োসবটি বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার সিয়ন কৃীঢ ে.
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সগ্নওায়ির ওারয়ড বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো সওঙু িসঢ অয়ঙ কযগুসর বসসনওঝবঢী ওারড
সায়ব সগ্নওািটিয়ও োেী ওরা যাে না, ণঘ ংিাগুসর দ্বারা সগ্ন বীমা পসসগুসর িীয়ন
কগুস প্রোন ওরা ে।
এআ প্রওার িসঢগুস ঈোরড য়ঢ পায়র

–

 সগ্নসনবসাপয়নর চনে বেবহৃঢ চয়র দ্বারা ো ম্পসত্তর িসঢ
 সগ্নসনবসাপনওারীয়ের ে দ্বারা ঢাাঁয়ের োসেত্ব পায়নর মেওাীন ম্পসত্তর িসঢ
 সগ্নওায়ির ম্মুঔীন ো এওটি বাস
ময়ে ো ম্পসত্তর িসঢ

কণয়ও নে এওটি সনরাপে িায়ন িানান্তওরয়ডর

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 8
এওটি কখা াে ঘ ার ময়ে েুখসঝনাে পয় সকয়ে সভয়চ মাটিয়ঢ পয় ণাওার ওারয়ড শ্রী সপয়ন্টার
সনঈমুসনো য়েসঙ। সনঈমুসনো শ্রী সপয়ন্টার মৃঢুের ওারড সঙ। মৃঢুে বসসনওঝবঢী ওারডটি সও?
I. সনঈমুসনো
II. কখা া
III. কখা োরচসনঢ েুখসঝনা
IV. েূভসাকে

ারাংল
a) বীমার প্রসক্রোটিয়ঢ ঘারটি ঈপাোন অয়ঙ (ম্পে, ছুাঁ সও, ছুাঁ সওর এওসত্রওরড এবং এওটি
বীমাঘু সি)।
b) এওটি ম্পে ওয়েও প্রওার ুসবিা ঈত্পােন ওয়র এবং কটির মাসওয়ও এওটি মূে প্রোন
ওয়র।
c) এওটি িসঢর ্ভকাবনার প্রসঢসনসিত্বওারী  ছুাঁ সও।
d) বিা ণবা বিামূ কযগুস িসঢটির ্ভকাবনা এবং ঢীব্রঢা বৃসে ওয়র কগুসয়ও সবপে
সায়ব ঈয়েঔ ওরা ে।
e) কাসডসঢও নীসঢটিয়ও, কযটি বীমায়ও ্ভকব ওয়র, ছুাঁ সওর এওসত্রওরয়ডর নীসঢ বয়।
f) এওটি তবি ঘু সির ন্তকসঢ , প্রস্তাব এবং িড, সবয়বঘনা, অআনানুকঢা, পিকয়ডর িমঢা
এবং পিকয়ডর মিেবঢী ঘু সিটি।
g) িসঢপূরয়ডর প্রসঢশ্রুসঢটি সনসশ্চঢ ওয়র কয বীমাওৃ য়ঢর অওসিও খঝনার ওারয়ড ঢাাঁর িসঢটির
সবরুয়ে িসঢপূরড পাোটি।
h) ায়ব্রায়কলয়নর ণস , বীমাওৃ য়ঢর সনওঝ য়ঢ বীমার সবেবস্তুর য়ঙ্গ ম্পওস যুি ও প্রওার
সিওার এবং প্রসঢওারমূয়র বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরড।
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i) ংয়যাচয়নর নীসঢটি, কবাছাে কয যসে এওআ ম্পয়ের এওাসিও বীমা ংিার য়ঙ্গ বীমা ওরায়না
ে, ও ংিা দ্বারা প্রেত্ত কমাঝ িসঢপূরডটি ম্মুঔীন ো প্রওৃ ঢ িসঢর সিও য়ঢ পারয়ব
না।
j) বীমার ও ঘু সিগুসআ আঈয়বসরমা ফাআড্ নীসঢ সভসত্তও ে।
k) 'বীমায়যাকে স্বাণস'-এর সবেেমানঢাটি  প্রয়ঢেও বীমাঘু সির এওটি পসরাযস ঈপাোন এবং
বীমার চনে অআনঢ প্রয়োচনীে এওটি পূবল
স ঢস ।
l) প্রসক্সয়মঝ বা সনওঝঢম ওারডটি  বীমার এওটি প্রিান নীসঢ এবং এটি িসঢ বা ধ্বংওারী
খঝনাটি সওভায়ব খঝ এবং কটি ঢেআ এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারডস্বরূপ সওনা কআ সবে
ম্পসওস ঢ।

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ম্পে
ছুাঁ সও
সবপে
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
প্রস্তাব এবং িড
অআন ম্মঢ সবয়বঘনা
ওনয়না েট অআয়টম
আঈয়বসরমা ফাআয়ট
প্রাসঙ্গও ঢণেমূ
বীমায়যাকে স্বাণস
ায়ব্রায়কলন
ংয়যাচন
বসসনওঝবঢী ওারড
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ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও পঙন্নটি  II.
ঘু সর ওরা মাপত্রগুস অআনানুকঢার নীসঢটিয়ও ভঙ্গ ওয়র এবং ঢার ফয় এওটি বীমায়যাকে ছুাঁ সওর
প্রসঢসনসিত্ব ওয়র না।
উির

2

ঠিও পঙন্নটি  II.
ব প্রয়োকটি এওটি তবি ঘু সির ঈপাোন নে।
উির

3

ঠিও পঙন্নটি  III.

ক্রঘা়িাে চ়িাকাীন ঘটা দুঘিটনাট ক্রই ঘটনামূয়র প্রবায়র ূচনা কয়র
ঘটনাচয়ে শ্রী ক্ষপয়োর মৃতুযর কারণ ে এবং তাই এট বি ক্ষনকটবতী কারণ।

ক্রযগুক্ষ

স্ব-পরীিয়ণর প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

নীসঢকঢ সবপয়ের ণস :
I.

কওান এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও ত্রুটিমূ

II. এওচন বেসির ন্তসনসসঢ ঢঢা এবং মূেয়বািমূ
III. িমীে সবোয়র ছুাঁ সওমূ
IV. বীমা ওরয়ডর ম্পেটির সবপে মূ
প্রশ্ন

2

ছুাঁ সওর সনয়েস ল ওয়র:
I.

জ্ঞানঢাচসনঢ ভীসঢ

II. িসঢর ্ভকাবনা
III. চন ািারয়ডর িায়নর সবগ্ফমূ
IV. সবপে
উির

3

___________ণস  এওচয়নর সবসনয়োকগুসর সবসভন্ন প্রওার ম্পয়ের ময়িে সবঢরড ওরা।

I.

এওসত্রওরড

II. সবয়ওন্ধীওরড
III. চুো কঔা
IV. কসঢলী ছুাঁ সও
প্রশ্ন

4

_____________ টি এওটি ম্পয়ের নমুনা নে।
I.

বাস

II. ূযসায়াও
III. যন্ত্রাসেমূ
IV. কমাঝর যান
প্রশ্ন

5

______________ টি ছুাঁ সওর এওটি ঈোরড নে।
I.

েুখসঝনার ওারয়ড কাস

িসঢ

II. বৃসির চয়র চনে মাপয়ত্রর িসঢ
III. বেবায়রর মািেয়ম কাস র ঝাোয়রর িে-িসঢ
IV. সগ্নওায়ির চনে ম্পসত্তর িসঢ
প্রশ্ন

6

ভূ সমওম্প সনম্নসসঔঢটির এওটি ঈোরড:
I.

সবপযসেসভসত্তও ছুাঁ সও

II. কসঢলী ছুাঁ সও
III. প্রাসন্তও ছুাঁ সও
IV. ফাঝওামূও ছুাঁ সও
প্রশ্ন

7

সনম্নসসঔঢ বিবেটির বসাসিও ঈপযুি যুসিিাে মঢু টি সনবসাঘন ওরুন।
বিবে: বীমা এওটি ম্পেয়ও িসঢ ণবা ধ্বং কণয়ও রিা ওরয়ঢ পায়র না।
I.

ঢে

II. সমণো
III. অংসলও ঢে
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প্রয়োচনীেভায়ব ঢে নে

IV.
প্রশ্ন

8

__________________ এর ণস  বীমাওৃ য়ঢর সনওঝ য়ঢ বীমার সবেবস্তুর ম্পসওস ঢ ও
সিওার এবং ঈপলমমূয়র বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরন।
I.

ংয়যাচন

II. ায়ব্রায়কলন
III. অআনকঢ সবপে
IV. ছুাঁ সওর এওসত্রওরড
প্রশ্ন

9

______________ এটি  এওটি ঢয়ণের নমুনা, কযটি বীমাওারী দ্বারা চানয়ঢ ঘাো না য়
ঈয়ন্মাঘন ওরার প্রয়োচন নাআ।
I.

বীমাওৃ য়ঢর বে

II. সগ্নসনবসাপও বেবিার ঈপসিসঢ
III. ঈষ্ণঢাচসনঢ ুিঢা
IV. বীমা ম্পসওস ঢ নোনে সবস্তাসরঢ সববরডমূ
প্রশ্ন

10

________________  এওটি ঘু সির সবয়ে অয়াঘনার ময়ে এওটি ভ্রান্ত বিবে প্রোন।
I.

ভ্রান্ত ঈপিাপনা

II. ংয়যাচন
III. প্রস্তাব
IV. প্রসঢসনসিত্ব

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও পঙন্নটি  I.
নীসঢকঢ সবপয়ের ণস এওচন বেসির ঢঢা ণবা ঘাসরসত্রও ঔুাঁঢমূ।
উির

2

ঠিও পঙন্নটি  II.
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‘ছুাঁ সও’ এওটি িসঢর ংয়ওঢ প্রোন ওয়র।
উির

3

ঠিও পঙন্নটি  II.
সবয়ওন্ধীওরয়ডর ণস  সবসভন্ন প্রওার ম্পয়ের ময়িে কওান এওচন বোসির সবসনয়োকগুসর
সবঢরড।
উির

4

ঠিও পঙন্নটি 

II.

ূযসায়াওয়ও এওটি ম্পয়ের কিডীভু ি ওরা যাে না ওারড এটি প্রােূভসাবঢার এবং মাসওানার
পরীিাটিয়ঢ ঈত্তীডস ে না।
উির 5
ঠিও পঙন্নটি  III.
ািারড বেবায়রর দ্বারা িে-িসঢগুস ছুাঁ সও সায়ব সবয়বসঘঢ ে না।
উির

6

ঠিও পঙন্নটি 

I.

ভূ সমওম্প এওটি সবপযসেমূও ছুাঁ সওর ঈোরড।
উির

7

ঠিও পঙন্নটি  I.
বীমা এওটি ম্পেয়ও িসঢ ণবা ধ্বং কণয়ও রিা ওরয়ঢ পায়র না।
উির

8

ঠিও পঙন্নটি  II.
ায়ব্রায়কলয়নর ণস  বীমাওৃ য়ঢর সনওঝ য়ঢ বীমার সবেবস্তু ম্পসওস ঢ ও সিওার এবং
ঈপলমমূয়র বীমাওারীর প্রসঢ িানান্তরন।
উির

9

ঠিও পঙন্নটি  II.
বীমা ক্রয়ের ওায় সচজ্ঞাা না ওরা য়, সগ্নসনবসাপও বেবিার ঈয়েঔ ওরার প্রয়োচন নাআ।
উির

10

ঠিও পঙন্নটি  I.
ভ্রান্ত ঈপিাপনা  এওটি ঘু সির সবয়ে অয়াঘনার ওায় এওটি ভ্রান্ত বিবে কপল ওরা।
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অধ্যাে 23
দক্ষ রচনা
অধ্যায়ের ভূক্ষমকা
বীমা সলয়ল্প, অমায়ের বহু ংঔোও ফমস, েস প্রভৃ সঢ সনয়ে ওাচ ওরয়ঢ ে। এআ িোে অমায়ের
এওঝা বীমা ঘু সিয়ঢ সবসভন্ন েস  কগুসর গুরুত্ব ম্পয়ওস পসরসঘঢ ওরায়ব। এঙা া প্রয়ঢেওটি
ফয়মসর ঠিও প্রওৃ সঢ, ওীভায়ব কগুস পূরড ওরয়ঢ ে এবং এআ সনসেস ি ঢণে ঘাোর ওারড ওী কআ
বোপায়র এওঝা িারডা কেয়ব এআ িোে।
পাঠযূক্ষচ
A. কপ্রায়পাচা ফমস
B. কপ্রায়পাচা স্বীওৃ সঢ (োেিড)
C. সপ্রসমোম প্রাসপ্ত
D. ওভার কনাঝ / বীমার লংাপত্র / পসস েস
E. োরীা্যাসন্টমূ
F. নীসঢর বোঔো
G. পসসর বোঔো
H. পুননসবীওরড কনাটি

এআ িোে প ার পর, অপসন িম য়বন:
a)
b)
c)
d)
e)

কপ্রাপচা ফয়মসর সবেবস্তু বোঔো।
সপ্রসমোম প্রাসপ্ত বোঔো ওরয়ঢ।
ওভার কনাঝ এবং বীমা লংাপয়ত্রর ঠিওভায়ব মূোেড  বোঔো ওরয়ঢ।
বীমা পসসর েসয়র লঢস াবী বোঔো ওরয়ঢ
পসস োরীা্যাসন্ট  ঢোেয়নর বোঔো
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A. ক্রপ্রায়পাজা ফমি
বীমাওারী  বীমাওারয়ওর ময়িে কবাছাপ া  স্বচ্ছঢা অনার ঈয়েয়লে বীমার েস রঘনা ওরা য়ে
ণায়ও। এমন সওঙু েস সনসেস ি রয়েয়ঙ যা বীমা বেবাে প্রঘসঢভায়ব বেবার ওরা ে। কক্রঢার
খসনষ্ঠ বেসি োে বীমা এয়চন্টয়ওআ কক্রঢার মুয়ঔামুসঔ প য়ঢ ে এবং ংসিি েস ম্পয়ওস মস্ত
য়ন্ন েূর ওসরয়ে কগুস পূরড ওরয়ঢ াাযে ওরয়ঢ ে। বীমা কওাম্পাসন কক্রঢা  ঢাাঁর ঘাসো
চানয়ঢ পায়র কওবমাত্র কক্রঢার কপল ওরা েস কণয়ওআ। এরাআ বীমাওারওয়ও ছুাঁ সওর গুরুত্ব বুছয়ঢ
াাযে ওয়র।
প্রসঢঝা েসয়র ঈয়েলে  েসয় ণাওা ঢণে এবং বীমাে ঢায়ের প্রাসঙ্গওঢা  গুরুত্ব কবাছা ঈসঘঢ
এয়চয়ন্টর।
1. ক্রপ্রায়পাজা ফমি
েস রঘনার প্রণম পযসায়ে চরুরী য়া কপ্রায়পাচা ফমস যার মািেয়ম বীমাওারী চানাে:





সঢসন কও,
ওী িরয়নর বীমা ঢাাঁর প্রয়োচন,
সঢসন যার বীমা ওরয়ঢ ঘাআয়ঙন ঢার ম্বয়ে সবস্তাসরঢসববরড
ওঢ ময়ের চনে বীমাটি ওরা য়চ্ছ।

সবস্তাসরঢ মায়ন য়া অসণসও মূে  বীমার সবয়ের য়ঙ্গ যুি মস্ত ঢোবলেওঢণে।
a) বীমাকারক দ্বারা ঝুঁু ক্ষকর মূােণ
i. বীমার জনয ‘‘ক্রপ্রাপজা ফমি ’’ ক্রপ্রায়পাজার বা প্রস্তাবকয়ক পূরণ করয়ত য়ব,
ছুাঁ সওর সনসরয়ঔ বীমাওারয়ওর প্রয়োচন ময়ঢা মস্ত ঢোবলেও ঢণে ঢু য় িরয়ঢ, যায়ঢ
বীমাওারও সোন্ত সনয়ঢ পায়রন :
 িড ওরয়ব নাসও প্রঢোঔান ওরয়ব এবং
 ছুাঁ সও িড ওরার কিয়ত্র মঞ্জুর ওরা য়ব এমন িসঢপুরয়ডর ার যা লঢস াবীযুি
কপ্রাপচা ফয়মস কআ ঢণে ণায়ও যা প্রস্তাসবঢ বীমার চনে ছুাঁ সও সনয়ঢ বীমা কওাম্পাসনর ওায়ঙ
ঔুবআ েরওারী। সবোয়যাকে নীসঢ  বস্তুকঢ ঢণেপ্রওায়লর ওঢস বে ঈভেআ বীমার চনে
কপ্রায়পাচা ফমস সেয়েআ শুরু ে।
বস্তুকঢ ঢণে প্রওায়লর ওঢস বে নীসঢর শুরু কণয়ওআ ঈদ্ভু ঢ ে এবং ঘু সি কল োর পয়র
ঘয়। এআ নীসঢঝাআ িোে 2 –এ সবস্তাসরঢভায়ব অয়াসঘঢ য়েয়ঙ।)
উদারণ
বীমাওারীর যসে এওঝা োামস রাঔার প্রয়োচন পয় বা সঢসন যসে চাসনয়ে ণায়ওন কয ঢার ককাড
চুয়োসর কলারুয়ম এওঝা য়ঝায়মটিও োামস সয়িম অয়ঙ, ঢায় ঢাাঁর শুিুমাত্র এঝা চানায়নাআ
েরওার, ঢা নে, ঈপরন্তু ঢাাঁয়ও এঝা সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব কয পসস সপসরেয়টর ময়িে ঢাাঁর এআ
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বেবিাঝা োসওস ং ওসিলয়ন ণাওয়ব। োামস ণাওাঝা য়া বীমাওারয়ওর ওায়ঙ এওঝা বস্তুকঢ সবে।
এআ সবেগুসর সভসত্তয়ঢআ বীমাওারও ছুাঁ সওর মূোেড ওয়রন।
ািারডঢ বীমাওারওরা ঙাপায়না কপ্রায়পাচা ফমস সেয়ে ণায়ওন, যায়ঢ বীমা কওাম্পাসনর নাম,
কায়কা, ঠিওানা বীমার কিডী / িরড / পয়ডের বেবার আঢোসের ঈয়েঔ ণায়ও। কপ্রায়পাচা
ফয়মস এওঝা ঙাপায়না ঢণোবী যুি ওরাঝা য়া বীমাওারয়ওর ওায়ঙ করোচ-মাসফও সবে,
যসে এর চনে কওায়না িোিাটস ফরমাঝ বা ভো ঘাু কনআ।
উদারণ
এআ িরয়নর কনায়ঝর সওঙু ঈোরড য়া:
‘ছুাঁ সও মূোেয়ডর কিয়ত্র বস্তুকঢ ঢণে না-চানায়না, সবভ্রাসন্তওর ঢণে কেো, চাসোসঢ
বীমাওারীর য়যাসকঢা আুে ওরা পসসর অঢাে িসঢপূরড বাসঢ য়ঢ পায়র।’,

বা

‘যঢিড না কওাম্পাসন প্রস্তাব িড ওরয়ঙ  পুয়রা সপ্রসমোম কেো য়চ্ছ, ঢঢিড কওাম্পাসন
ছুাঁ সওয়ঢ ণাওয়ব না।’

গুরুত্বপূণি
বস্তুগত তথযমূ : বীমাওারয়ওর দ্বারা ছুাঁ সওর চনে িসঢপূরয়ডর োে সনয়ঢ এগুস য়া
গুরুত্বপূডস, অবসলেও  প্রাসঙ্গও ঢণে। নে ভায়ব বয়, এআ ঢণেগুস য়া বীমার সবয়ের য়ঙ্গ
যুি সবে যা সনম্নসসঔঢ কিয়ত্র বীমাওারওয়ও সোন্ত সনয়ঢ প্রভাসবঢ ওয়র:
i. বীমার ছুাঁ সও কনয়বন সও কনয়বন না,
ii. ওী পসরমাড সপ্রসমোম ঘাো য়ব ঢা সির ওরয়ঢ, এবং
iii. বিা ম্পয়ওস ঘু সির সবয়ল লঢস  যার অঢাে ছুাঁ সওঝায়ও িসঢপূরয়ডর অঢাে অনা
য়ব এবং ওঢ িসঢপূরড কেো য়ব ঠিও ওরা।
প্রয়পাজা ফয়মি ক্রঘাণা : ািারডঢ বীমা কওাম্পাসন কপ্রায়পাচা ফয়মসর কলয় এওঝা কখাডাপত্র
কযাক ওয়রন কযঔায়ন বীমাওারীয়ও আ ওরয়ঢ ে। এয়ঢ সনসশ্চঢ ওরা ে কয বীমাওারী কয ফমস
পূরড ওয়রয়ঙন ঢায়ঢ সঢসন সনঔুাঁঢভায়ব  বুয়ছ মস্ত ঢণে সেয়েয়ঙন, যায়ঢ কক্লআয়মর মে কওায়না
মঢসবয়রাি, বাখঝনাসমণো বডসনার োসবর বওাল না ণায়ও। এয়ঢ বীমাওারীর সেও কণয়ও পরম
র সবোয়র মূ নীসঢর ওাচ ওয়র।
উদারণ
এই ধ্রয়নর ক্রঘাণার উদারণ য়া :
‘অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ  পয়রাোনা সেসচ্ছ কয ঈপয়রর সববৃসঢগুস ঢে এবং বসেও
কণয়ওআ ম্পুডস এবং এঙা া অর কওায়না ঢণে কনআ যা বীমার অয়বেয়নর চনে প্রাসঙ্গও, যা অসম
অপনায়ও চানাআসন।’
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‘অসম/অমরাম্মঢ কয এআ প্রস্তাব  কখাডা অমার/অমায়ের এবং (বীমাওারয়ওর নাম)-এর ময়িে
ঘু সির সভসত্ত য়ব।’

b) ক্রপ্রায়পাজা ফয়মি র প্রয়শ্নর ধ্রন
সও িরয়নর বীমা ঢার সভসত্তয়ঢ এওঝা কপ্রায়পাচা ফয়মসর প্রয়শ্নর ংঔো  প্রওৃ সঢ েবে য়ঢ
পায়র।
i. সগ্নচসনঢ ুরিা বীমা কপ্রায়পাচা ফমস ািারডঢ বেবহৃঢ ে খর, কোওান প্রভৃ সঢর ময়ঢা
য়পিাওৃ ঢ র/ কমাঝামুটি মায়নর ছুাঁ সওর চনে ব
সলল্প ংক্রান্ত ছুাঁ সওর চনে ছুাঁ সও
িয়ডর অয়ক বীমাওারওআ ছুাঁ সও ঔসঢয়ে কেঔার বেবিা ওয়রন। কওায়না কওায়না মে সনসেস ি
ঢণে, ংিয়র চনে কপ্রায়পাচা ফয়মসর য়ঙ্গ সবয়ল প্রশ্নাবী কেো ে।
সগ্ন বা ফাোর বীমা কপ্রায়পাচা ফয়মস নোনে সবয়ের য়ঙ্গ ম্পসত্তর সববরড চানয়ঢ
ঘাো ে, যার ময়িে সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস ণাওয়ব:







বাআয়রর কেো  ঙায়ের সনমসাড, ওঢ ঢা বাস
বাস র প্রয়ঢেও ংয়লর বা
সবপজ্জনও সচসনয়র ঈপসিসঢ
ঈৎপােন প্রসক্রো
বীমার চনে প্রস্তাসবঢ ে
বীমার মেওা, প্রভৃ সঢ

ii. ক্রমাটর ইনুযয়রয়ন্পর জনয, কাস র ম্পয়ওস প্রশ্ন ওরা ে, ঢার পায়রলন, কওান
কওাম্পাসনর তঢসর  বনিমঢা ওঢ, মাসও ওীভায়ব এঝায়ও রিডায়বিড ওয়রন  ংসিি
বীমার আসঢা।
iii. স্বািে, বেসিকঢ েুখসঝনা  ভ্রমড বীমার ময়ঢা বেসিকঢ াআয়ন, কপ্রায়পাচা ফয়মসর নওলা
ওরা ে প্রস্তাবয়ওর স্বািে, চীবনযাপন প্রডাী, অয়কর স্বািে পসরসিসঢ, কমসটওো
আসঢা, বংলকঢ তবসলিেগুস, অয়কর বীমার সভজ্ঞঢা প্রভৃ সঢ।
iv. অনযানয ক্ষবক্ষবধ্ বীমাে, কপ্রায়পাচা ফমস বািেঢামূও এবং এর য়ঙ্গ এওঝা কখাডাপত্র
চুয় কেবা ে যা সবোয়যাকে ওঢস য়বে ািারড অআনয়ও প্রসঢসষ্ঠঢ ওয়র।
c) একট প্রস্তায়বর উপাদানমূ
i. প্রস্তাবয়কর পূণিাে নাম
প্রস্তাবয়ওর ঈসঘঢ সনয়চয়ও দ্বেণসীনভায়ব লনাি ওরয়ঢ পারা। এঝা বীমাওারয়ওর চনে
গুরুত্বপূডস যায়ঢ সঢসন চায়নন কয ওার য়ঙ্গ সঢসন ঘু সি ওয়রয়ঙন, যায়ঢ পসসর অঢাে
ুসবিাগুস বীমাওারী কপয়ঢ পায়রন। পসরঘে িাপন য়া গুরুত্বপূডস, এমনসও কআ কিয়ত্র
কযঔায়ন নে কওঈ বীমাওৃ ঢ ছুাঁ সওর এওঝা াভ কপয়ঢ পায়রন (কযমন এওঝা মঝসয়কচ,
মৃঢুের কিয়ত্র বোে ণবা অআনী ঈত্তরাসিওারী)  কক্লআম ওরয়ঢ পায়রন।
ii. প্রস্তাবয়কর ঠিকানা  ক্রযাগায়যায়গর ক্ষববরণ
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ঈপয়র বসডসঢ ওারডগুসআ প্রস্তাবয়ওর ঠিওানা  পালাপাসল কযাকায়যায়কর সববরড ংিয়র চনে
প্রয়যাচে।
iii.

প্রস্তাবয়কর ক্রপলা, বৃক্ষি বা বযবা
সওঙু কিয়ত্র কযমন স্বািে  বেসিকঢ েুখসঝনার বীমা, প্রস্তাবয়ওর কপলা, বৃসত্ত ণবা
বেবার গুরুত্ব ণায়ও ওারড এগুস ছুাঁ সওর এওঝা ঈপাোন বন ওরয়ঢ পায়র।
উদারণ

একটা
খাবার
করয়ত
প়িার
iv.

ফাে ফুড ক্ররয়স্তারার একজন ক্রডক্ষভাক্ষর মযান, যাুঁয়ক তাুঁর ক্রেতার
ক্রপৌুঁয়ছ ক্রদোর জনয ঘন ঘন ক্রমাটরবাইয়ক াই ক্ষস্পয়ড যাতাোত
ে, ঐ একই ক্ররয়স্তারার অযাকাউেযায়ের তু নাে তাুঁর দুঘিনটাে
ম্ভাবনা ক্রবক্ষল থায়ক।

বীমার ক্ষবেবস্তুর ক্ষববরণ  পক্ষরক্ষচক্ষত

প্রস্তাবওয়ও কয সবেবস্তুর ঈপর সঢসন বীমা ওরায়ঢ ঘাআয়ঙন কআ সবেবস্তু স্পিভায়ব বডসনা
ওরা চরুরী।
উদারণ
প্রস্তাবওয়ও বডসনা কেো প্রয়োচন যসে এঝা ে :
এওঝা প্রাআয়ভঝ কাস
[আসঞ্জন নম্বর, কঘস নম্বর, করসচয়স্ট্রলন নম্বর প্রভৃ সঢর ময়ঢা
ঢার লনািওরডগুস] ণবা
ii. এওঝা অবাসও বাস [পুয়রা ঠিওানা  লনািওরড ] ণবা
iii. সবয়েল ভ্রমড [ওার য়ঙ্গ, ওঔন, কওান কেয়ল, ওী ঈয়েয়লে] ণবা
iv. এওচন বেসির স্বািে [কাওটির নাম, ঠিওানা  লনািওরড] প্রভৃ সঢ কও নুযােী
v. াম েুটস আসঙ্গঢ কেে পসসর অঢাে বীমাওারয়ওর োেবেঢার ীমা  মস্ত
কপ্রায়পাচা ফয়মস এঝা ঈয়েঔ ওরয়ঢ ে।
i.

উদারণ

ম্পক্ষি বীমার ক্রিয়ত্র, এটা য়া বীমার জনয প্রস্তাক্ষবত ক্ষবেবস্তুর আক্ষথিক মূয। স্বায়স্থযর
ক্রিয়ত্র এটা য় াপাতায় ক্ষচক্ষকৎার খরচ, আবার বযক্ষিগত দুঘিটনার ক্রিয়ত্র দুঘিটনাে
প্রাণাক্ষন, অোক্ষন, বা দৃক্ষষ্ট াক্ষনর জনয একটা ক্ষনধ্ি াক্ষরত মূয।
vi. অতীত  বতিমান বীমা
বীমাওারয়ওর ওায়ঙ ঢাাঁর অয়কর বীমা ণাওয় ঢার সবস্তাসরঢ ঢণে প্রস্তাবওয়ও চানায়ঢ য়ব।
এঝা ঢাাঁর বীমার আসঢা চানার চনে। বাচায়রর সওঙু বেবিা রয়েয়ঙ যার মািেয়ম
বীমাওারওরা ককাপনীেঢার য়ঙ্গ বীমাওারীর ম্পয়ওস ঢণে অোন প্রোন ওয়র।
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প্রস্তাবয়ওর এওণা চানা প্রয়োচন কয কওায়না বীমাওারও ঢাাঁর প্রস্তাব প্রঢোঔোন ওরয়ঢ পায়রন,
কওায়না সবয়ল লঢস অয়রাপ ওয়রা, সরসনঈোয়র মে বা সঢ সপ্রসমোম ঘাো সরসনঈ ওরয়ঢ
স্বীওার ওয়রা বা পসস বাসঢ ওরার মঢ ওাচগুস ওয়র ণাওয়ঢ পায়রন।
সদ্বঢীে কওায়না বীমাওারয়ওর ওায়ঙ প্রণম বীমার সবস্তাসরঢ সববরড, বীমাওারয়ওর নাম 
চানায়না চরুরী। সবয়ল ওয়র ম্পসত্ত বীমার কিয়ত্র, এওঝা ্ভকাবনা ণায়ও কয বীমাওারী সভন্ন
সভন্ন বীমাওারয়ওর কণয়ও পসস সনয়ে ণাওয়ঢ পায়রন ওারড যঔন কওায়না িসঢ য়ব, এওাসিও
বীমাওারয়ওর কণয়ও কক্লআম ওরা যায়ব। যায়ঢ বীমাওারী এওআ ছুাঁ সওর চনে এওাসিও বীমা
পসসর কণয়ও াভ অোে না ওরয়ঢ পায়রন ঢার চনেআ প্রণম বীমার ঢণোবীর
প্রয়োচনীেঢা।
এওআভায়ব, বেসিকঢ েুখসঝনাচসনঢ বীমাে এওচন বীমাওারও ঘাআয়বন ওভায়রয়চর পসরমাডয়ও
ীসমঢ ওরয়ঢ (াম আনসটস) যসে এওআ বীমাওারী নে PA পসসর অঢাে াভ কপয়ে
ণায়ওন।
অনুলীন
পূবসবঢী িোেগুসর ময়িে বীমা নীসঢর সবওল্প নুোন ওরুন এবং িসঢপূরড, বোন,
সবোয়যাকেঢার প্রওাল বেবাসরওভায়ব ওীভায়ব কপ্রায়পাচা ফয়মসর নওলাে প্রয়োক ে ঢা কমায়নার
কঘিা ওরুন।
কমাঝর  ফাোর কপ্রায়পাচা ফয়মসর এওঝা ওয়র নমুনা োয়নক্সঘার A  B-কঢ কেো য়েয়ঙ।

অনুি কয়র ক্রপ্রায়পাজা ফমি টা মন ক্ষদয়ে প়িুন এবং ক্রবাঝার ক্রচষ্টা করুন ক্রপ্রায়পাজা
ফয়মি র ক্ষবেবস্তুর উপিগুক্ষ এবং বীমার চু ক্ষিয়ত ক্রগুক্ষর প্রাক্ষেকতা।
vii. িক্ষতর অক্ষভজ্ঞতা
প্রস্তাবওয়ও ঢাাঁর িসঢর পূডসাঙ্গ সববরড সেয়ঢ বা ে, ঢা বীমা ওরা না য়ে ণাওয়। এটি
বীমাওারওয়ও বীমার সবেবস্তু ম্পয়ওস এবং ঢীয়ঢ ওীভায়ব বীমাওারী এআ ছুাঁ সও াময়য়ঙন
কআ ঢণে কেয়ব। বীমা কওাম্পাসনর সনম্নি ওরসডওরা এআ িরয়নর ঈত্তরগুস কণয়ও ছুাঁ সওর সবেঝা
অয়রা ভায়া বুছয়ঢ পারয়বন এবং সঢসরি সববরড ংিয়র চনে পসরেলসয়নর প্রয়োচন রয়েয়ঙ
সওনা ঢার সোন্ত সনয়ঢ পারয়বন।
viii.

বীমাকারীর ক্রঘাণা

কপ্রায়পাচা ফয়মসর ঈয়েলে কযয়ঢু বীমাওারওয়ও মস্ত ঢণে চানায়না, ফয়মস বীমাওারীর ঢরয়ফ
এওঝা কখাডা ণায়ও যায়ঢ বা ে মস্ত ঈত্তর ঢে  সনঔুাঁঢ এবং সঢসন এআ ফমসয়ওআ বীমা
ঘু সির সভসত্ত ওরয়ঢ রাসচ অয়ঙন। কয কওায়না ভু  ঈত্তরআ বীমাওারওয়ও ঘু সি ঙ্ঘয়নর সিওার
কেয়ব। আ, ঢাসরঔ  কওায়না কিয়ত্র এয়চয়ন্টর ুপাসরল ম্পসওস ঢ নোনে সবভাকগুস ব
কপ্রায়পাচা ফয়মসআ এওআ রওম।
ix. কযঔায়ন কওায়না কপ্রায়পাচা ফমস বেবহৃঢ েসন, বীমাওারও কমৌসঔওভায়ব বা সসঔঢভায়ব
পাো ঢণেগুস করওটস ওরয়বন এবং 15 সেয়নর ময়িে কগুসয়ও প্রস্তাবয়ওর কণয়ও ুসনসশ্চঢ
ওয়র কআ ঢণে ওভার কনাঝ বা পসসয়ঢ এওত্রীভূ ঢ ওরয়ব। বীমাওারও যসে ওঔয়না োসব
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ওয়রন কয এওঝা ওভায়রর মঞ্জুসরয়ঢ কওায়না সবেবস্তু ম্পয়ওস প্রস্তাবও কওায়না বস্তুকঢ ঢণে
কঘয়প ককয়ঙন বা সবভ্রান্ত ওয়রয়ঙন বা সমণো ঢণে সেয়েয়ঙন ঢায় কওায়না ঢণে করওটস না
ণাওয় ঢা প্রমায়ডর ভার বীমাওারয়ওর ঈপয়রআ বঢস ায়ব।
এর মায়ন বীমা ক্রকাম্পাক্ষনর একটা কতিবয য়া ক্রমৌক্ষখকভায়ব ক্রদো মস্ত তথয ক্ররকডি
করা, যা এয়জেয়ক মাথাে ক্ররয়খ ফয়া আপ করয়ত য়ব।
2. মধ্যস্থতাকারীর ভূক্ষমকা
মিেিঢাওারীর ঈভে পি ণসাৎ বীমাওারী  বীমাওারও ঈভয়ের প্রসঢআ এওঝা োসেত্ব ণায়ও
এওচন এয়চন্ট বা কব্রাওার বীমা কওাম্পাসন  বীমাওারীর ময়িে মিেিঢাওারী সয়য়ব ওাচ ওয়রন
এবং ঢাাঁর োসেত্ব ণায়ও ছুাঁ সও ম্পয়ওস বীমাওারী, বীমাওারওয়ও কয ঢণে সেয়েয়ঙন ঢার মস্ত
সনসশ্চঢ ওরা।
IRDA সবসি মিেিঢাওারীয়ও এআ প্রঢোলা পূরয়ডর োসেত্ব সেয়েয়ঙন।
গুরুত্বপূণি
প্রঢোলা পূরয়ড এওচন মিেিঢাওারীর ওঢস বে
IRDA প্রসবিায়ন বা য়েয়ঙ ‘‘এওচন বীমাওারও বা ঢার এয়চন্ট বা নে মিেিঢাওারী মস্ত
সবেবস্তুর ঢণে কেয়বন যায়ঢ এওঝা প্রস্তাসবঢ ওভায়রর চনে ঢাাঁর বয়ঘয়ে কবসল স্বাণস রিা ে ঢা
কেঔার চনে সোন্ত কনো ে।
প্রঢালা কযঔায়ন বীমাওারও বা ঢার এয়চন্ট বা এওচন বীমা মিেিঢাওারীর পরাময়লসর ঈপর সনভস র
ওয়র, এমন বেসি পিপাঢীনভায়ব প্রঢোলার পরামলস সেয়ঢ য়ব।

ক্রকায়না কারয়ণ ক্রযখায়ন প্রস্তাব (ক্রপ্রায়পাজা)  অনযানয ংক্ষেষ্ট কাগয়জ প্রস্তাবয়কর দ্বারা
পূরণ েক্ষন, ক্রখায়ন ক্রপ্রায়পাজা ফয়মি র ক্রলয় প্রতযালা ক্রথয়ক একটা ংলাপত্র জুয়়ি ক্রদো
ক্রযয়ত পায়র যা ফয়মি র ক্ষবেবস্তু  দক্ষ ক্রয তাুঁয়ক পুয়রাপুক্ষর বযাখযা করা য়েয়ছ
ক্রবাঝায়ব এবং ক্ষতক্ষন চু ক্ষির প্রতযালার তাৎপযি পুয়রাপুক্ষর বুঝয়বন।
সনয়চয়ও পরীিা ওরা

1

বোন নীসঢর ঢাৎপযস ওী?
I.

এঝা সনসশ্চঢ ওয়র কয বীমাওারী বীমাওারয়ওর য়ঙ্গ কক্লআয়মর সনসেস ি ংয়ল বোন রাঔয়বন

II. এঝা সনসশ্চঢ ওয়র কয মস্ত বীমাওারী যাাঁরা পুয়র এওঝা ংল ঢাাঁরা পুয়র এওচন
ংলিডওারী ওরা কক্লআয়ম বোন রাঔয়বন, ঢাাঁয়ের কেো সপ্রসমোয়মর নুপায়ঢ
III. এঝা সনসশ্চঢ ওয়র কয এওআ সবেবস্তুর ুরিা অঢার ণাওা এওাসিও বীমাওারও এওয়ঙ্গ
কক্লআয়মর োমাঈন্টঝায়ও ভাক ওয়র সনয়ঢ এসকয়ে অয়বন, অর এঝা য়ব ঐ সবেবস্তুয়ঢ
ঢাাঁয়ের এক্সয়পাচায়রর নুপায়ঢ
IV. এঝা সনসশ্চঢ ওয়র কয ারাবঙর িয়র মান সওসস্তয়ঢ বীমাওারী সপ্রসমোয়ম বোন রাঔয়বন।
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B. প্রস্তাব গৃীত (আন্ডাররাইটং)
অপনারা কেয়ঔয়ঙন কয এওঝা পূরড ওরা কপ্রায়পাচা ফমস সবস্তৃ ঢভায়ব সনম্নসসঔঢ ঢণেগুস কেে:
বীমাওারীর সবস্তাসরঢ সববরড
সবেবস্তুর সবস্তাসরঢ সববরড
ওী িরয়নর ওভার প্রয়োচন
বাস্তব তবসলয়িের সবস্তাসরঢ আসঢবাঘও  কনসঢবাঘও ঈভে সেওআ সনমসায়ডর মান, বে,
সগ্নসনবসাপড রঞ্জাম রয়েয়ঙ সও না, সনরাপত্তার িরড আঢোসে
 বীমা  িসঢর পূবস আসঢা





ওী িরয়নর ছুাঁ সওর মান  প্রওৃ সঢর সভসত্তয়ঢ প্রস্তাব িয়ডর অয়ক, ছুাঁ সওটি ঔসঢয়ে কেঔয়ঢ বীমাওারও
পূবসপসরেলসয়নর বেবিা ওরয়ঢ পায়র। প্রস্তায়ব ঈপব্ধ ঢণে  ছুাঁ সও পসরেলসন সরয়পাঝস, সঢসরি
প্রশ্নাবী  নোনে েসয়র সভসত্তয়ঢ বীমাওারও সোন্ত কনন। বীমাওারও এরপর ছুাঁ সওর সবয়ে ওী
ার সনিসাসরঢ য়ব ঢার সোন্ত কনন এবং সবসভন্ন মাপওাঠির সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোম কডনা ওয়রন, যা
ঢারপর বীমাওারীয়ও চাসনয়ে কেো ে।
দ্রুঢঢা  েিঢার য়ঙ্গ বীমাওারও প্রস্তাবগুস প্রসক্রো ওয়রন এবং ঢারপর মস্ত সোন্ত সসঔঢভায়ব
এওটি যুসিঙ্গঢ ময়ের ময়িে চাসনয়ে কেো ে।
ংজ্ঞা

অিাররাআটিং: ক্ষনয়দি ক্ষলকা অনুযােী ক্রকাম্পাক্ষনয়ক 15 ক্ষদন ময়ের ময়ধ্য প্রস্তায়বর প্রক্ষেো
ক্রল করয়ত ে। আলা করা ে ক্রয এয়জে এই ময়ের ময়ধ্য নজর রাখয়বন, ক্রভতয়র
ক্রভতয়র ফয়া-আপ করয়বন এবং প্রয়োজন প়িয় ক্রেতা পক্ষরয়বার মাধ্যয়ম প্রস্তাবক /
বীমাকারীর য়ে ক্রযাগায়যাগ রাখয়বন। প্রস্তাব পরীিা  িণ ম্পয়কি ক্ষদ্ধান্ত ক্রনোর এই
ক্রগাটা প্রক্ষেোটায়ক বা ে আন্ডাররাইটং।
সনয়চয়ও পরীিা

2

সনয়েস সলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনয়ও __________সেন ময়ের ময়িে প্রস্তায়বর প্রসক্রো
কল ওরয়ঢ ে।
I. ৭সেন
II. ১৫সেন
III. ৩০সেন
IV. ৪৫সেন
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C. ক্ষপ্রক্ষমোম প্রাক্ষপ্ত
ংজ্ঞা

ক্ষপ্রক্ষমোম য়া একট বীমার চু ক্ষির অধ্ীয়ন বীমা করা যাে এমন ক্ষবেবস্তুর বীমার জনয
বীমাকারকয়ক বীমাকারীর ক্রদো ক্ষবয়বচনা বা অয়থি র পক্ষরমাণ।
1. আগাম ক্ষপ্রক্ষমোম প্রাক্ষপ্ত (বীমা আইন, 1938-এর 64 VB ধ্ারা)
বীমা অআন নুযােী, ক্ষপ্রক্ষমোম আগাম ক্ষদয়ে ক্ষদয়ত ে, বীমার চু ক্ষির শুরুর তাক্ষরয়খর
আয়গ। এঝা য়া এওঝা গুরুত্বপূডস লঢস , যা সনসশ্চঢ ওয়র কয বীমা কওাম্পাসন সপ্রসমোম কপয়
ঢয়বআ তবি বীমা ঘু সি ম্পূডস য়ঢ পায়র এবং বীমা কওাম্পাসন ছুাঁ সওর োসেত্ব িড ওরয়ঢ
পায়র। এআ সবভাকঝা য়া ভারয়ঢর ািারড আনুেয়রয়ন্সর এওঝা সবয়ল তবসলিে।
গুরুত্বপূণি
a) বীমা অআন, 1938-এর 64 VB িারাে লঢস কেো য়েয়ঙ কয অকাম সপ্রসমোম প্রাসপ্ত বা
চমার কোরাসন্ট বা সনিসাসরঢ পেসঢয়ঢ অকাম চমা না ো পযসন্ত কওান বীমাওারও কওায়না
ছুাঁ সওর োসেত্ব কনয়বন না।
b) কযঔায়ন বীমা কওাম্পাসনর ঢরয়ফ এওচন এয়চন্ট বীমার পসসর ঈপর সপ্রসমোম ংি ওয়রন,
ঢাাঁয়ও বোে  টাও সবভায়কর ঙু টি ঙা া ংিয়র ঘসব্বল খন্টার ময়িে ঢাাঁর ওসমলন বাে না
সেয়েআ ককাঝা ঝাওাঝা বীমাওারয়ওর ওায়ঙ চমা কেো বা কপায়ি পাঞায়না।
c) এঝা লঢস রয়েয়ঙ ছুাঁ সওর োসেত্ব িড কআসেন কণয়ওআ য়ঢ পায়র কযসেন সপ্রসমোমঝা নকয়ে বা
কঘয়ও চমা প য়ব।
d) সপ্রসমোম কযঔায়ন টায়ও বা মাসন টসায়র বা টায়ও কঘও পাঠিয়ে চমা ওরা ে, কআ সেন
কণয়ওআ ছুাঁ সওর োসেত্ব কৃীঢ য়ব কযসেন মাসন টসার বুও ওরা য়ব বা কঘও টাওমারফঢ
পাঞায়না য়ব।
e) বীমাওারীয়ও সপ্রসমোয়মর কওায়না কফরঢ কেোর সবে এয় যা য়ঢ পায়র পসস বাসঢয়র কিয়ত্র বা সনেম
 লঢস বেয় ককয়, কআ কফরঢ কেো ণস বীমাওারও রাসর বীমাওারীয়ওআ পাঞায়বন এওঝা ক্রস্ট বা
টসার কঘও বা টায়ও / মাসন টসার মারফঢ। এবং এর চনে বীমাওারীর ওাঙ কণয়ও এওঝা ঈপযুি
সরসে পায়বন বীমাওারও, এবং এআ িরয়নর কফৃ রঢ কওায়নাভায়বআ এয়চয়ন্টর অমানয়ঢ য়ব না।

এআ সপ্রসমোয়মর ঈপর পূবস লয়ঢস র সওঙু বেসঢক্রম রয়েয়ঙ, যার ুয়যাক কেো য়েয়ঙ বীমা সবসির
58  59-এ।
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2. ক্ষপ্রক্ষমোম প্রদায়নর পদ্ধক্ষত
গুরুত্বপূণি
কওায়না বেসি সযসন এওটি বীমা পসস সনয়ঢ অিী বা এওচন পসসয়াডারয়ও কয সপ্রসমোম
বীমাওারওয়ও সেয়ঢ ে, ঢারএওটি বা এওাসিও ঈপােমূ:
a) নকে;
b) ঢফসভু ি ভারয়ঢর কয কওায়না বোয়ের কঘও, সটমাি িাফ্ট, কপ টসার, বোোস কঘয়ওর
ময়ঢা কয কওায়না স্বীওৃ ঢ বোসেং সবসনমে েস;
c) কপািা মাসন টসার;
d) কক্রসটঝ ণবা কটসবঝ ওাটস;
e) বোে কোরাসন্ট বা ওোল সটয়পাসচঝ
f) আন্টারয়নঝ;
g) আ-ট্রান্সফার
h) বোে ট্রান্সফায়রর মািেয়ম প্রস্তাবও বা পসসয়াডার বা চীবন বীমাওারী িােী সনয়েস য়লর
মািেয়ম রাসর কক্রসটঝ;
i) ময়ে ময়ে ওঢৃস পয়ির দ্বারা নুয়মাসেঢ কপয়ময়ন্টর নে কয কওায়না পেসঢ;

IRDA ক্ষবক্ষধ্ অনুযােী প্রস্তাবক / পক্ষক্ষ ক্রাল্ডার যক্ষদ ক্রনট বযাক্ষঙ্কং বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট

কাডি মারফত ক্ষপ্রক্ষমোম দায়নর পছন্দ বায়ছন তায় অবলযই তা করয়ত য়ব ঐ প্রস্তাবক
/ পক্ষক্ষ ক্রাল্ডায়রর নায়ম ইুয করা ক্রনট বযাক্ষঙ্কং অযাকাউে বা ক্রেক্ষডট / ক্রডক্ষবট কাডি
মারফত।
সনয়চয়ও পরীিা ওরা 3
সপ্রসমোম কপয়মন্ট যসে কঘয়ও ওরা ে, ঢায় সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঢে ?
I. ছুাঁ সও
II. ছুাঁ সও
III. ছুাঁ সও
IV. ছুাঁ সও

কআ
কআ
কআ
কআ

সেন
সেন
সেন
সেন

কণয়ও
কণয়ও
কণয়ও
কণয়ও

কৃীঢ
কৃীঢ
কৃীঢ
কৃীঢ

য়ব
য়ব
য়ব
য়ব

কযসেন
কযসেন
কযসেন
কযসেন

কঘওঝা
কঘওঝা
কঘওঝা
কঘওঝা

483

কপাি ওরা য়েয়ঙ
বীমা কওাম্পাসনয়ঢ চমা প য়ব
বীমা কওাম্পাসন ায়ঢ পায়ব
প্রস্তাবও আুে ওয়রয়ঙন

D. কভার ক্রনাট / বীমার লংাপত্র / পক্ষক্ষর দক্ষ
অিাররাআটিং প্রসক্রোটি ম্পূডস োর পর পসস আুে ওরয়ঢ সওঙু ঝা মে াকয়ঢ পায়র। পক্ষক্ষ ততক্ষর
বয়কো থাকয় বা যখন বীমা ক্ষনয়ে কথাবাতিা চয়ছ এবং এটা জরুরী ক্রয অস্থােী ক্ষভক্ষিয়ত
একটা কভার ক্রদো বা আ প্রয়যাজয ার ক্ষনধ্ি ারয়ণর জনয যখন জােগা পক্ষরদলি ন য়ে,
এওঝা ওভার কনাঝ আুে ে পসসর অঢাে ুরিা সনসশ্চঢ ওরয়ঢ। এঝা ওভায়রর বডসনা কেে। ওঔয়না
বীমাওারও এওঝা সঘঠি সেয়ে সনসশ্চঢ ওয়রন কয এওঝা ওভার কনায়ঝর বেয় স্ােী বীমা ওভার কেো
য়েয়ঙ।
ওভার কনায়ঝ িোম্প না ণাওয় ওভার কনায়ঝর বায়ওে স্পি ওয়র কেো ে কয এটি ংসিি
বীমাবয়কসর চনে বীমাওরয়ডর পসসর স্বাভাসবও লঢস াবীায়পয়ি। ছুাঁ সওটি যসে কওান েোরাসন্ট দ্বারা
সনেসন্ত্রঢ ে,
ঢায় ওভার কনাঝ চানায়ব কয বীমাটি েোরাসন্টায়পয়ি য়ব। এঙা া ওভার
কনাঝ যসে প্রয়যাচে ে ঢয়ব সবয়ল িারা ায়পিভায়ব তঢসর য়ঢ পায়র। কযমন ম্মঢ বোেিারা,
কখাডািারা প্রভৃ সঢ।
একটা কভার ক্রনায়ট ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ক্ষবেগুক্ষ অন্তভি ু ি থায়ক:
a) বীমাওারীর নাম  ঠিওানা
b) াম োুয়োটস
c) বীমার কমোে
d) ওভার ো ছুাঁ সও
e) ার  সপ্রসমেম: ার যসে চানা না ণায়ও, িােী সপ্রসমোম
f) কভার ো ঝুঁু ক্ষকর ক্ষববরণ: ঈোরডস্বরূপ এওঝা ফাোর ওভার কনায়ঝ সবসডংয়ের
লনািওারী সববরড আসঙ্গঢ ওরয়ব, ঢার সনমসাড  সও ওায়চ বেবার ে।
g) ওভার কনায়ঝর ক্রসমও ংঔো
h) আুে ওরার ঢাসরঔ
i) ওভার কনায়ঝর তবিঢা ািারডঢ এও পি ওায়র চনে ে এবং সবরঢমভায়ব 60 সেন
পযসন্ত য়ঢ পায়র
কভার ক্রনাট প্রধ্ানত বযবহৃত ে ক্রমক্ষরন  ক্রমাটর ক্রশ্রণীর বযবার ক্রিয়ত্র।.
1. ক্রমক্ষরন কভার ক্রনাট
এঝা ািারডঢ আুে ওরা ে যঔন পসস আুে ওরার চনে সিমায়রর নাম, পোয়ওয়চর ংঔো বা
ঠিও মূে প্রভৃ সঢর ময়ঢা প্রয়োচনীে সববরডগুস চানা ণায়ও না। এমনসও রপ্তাসনর কিয়ত্র এওঝা
ওভার কনাঝ আুে ওরা য়ঢ পায়র; ঈোরডস্বরূপ এওঝা সনসেস ি পসরমাড ওারয়কা চাায়চ কঢাার
চনে রপ্তাসনওারও টয়ও পাঠিয়েয়ঙন। এঝা য়ঢ পায়র কয পযসাপ্ত সলসপং কস্পয়র ভায়ব, সনসেস ি
কভয়য় ওারয়কা কঢাা ্ভকব য়া না। ঢায় ঐ পসরমাড পডে যা এওটি সনসেস ি কভয়য় পাঞায়না
য়েয়ঙ, সওন্তু কওান কভয়য় ঢা চানা যােসন। এআ পসরসিসঢয়ঢ এওঝা ওভার কনাঝ প্রয়োচন প য়ঢ
পায়র যার সভসত্তয়ঢ পয়র করগুার পসস আুে ওরা য়ব যায়ঢ মস্ত সববরড বীমা কওাম্পাসনয়ও
চানায়না যায়ব।
কমসরন ওভার কনায়ঝ সনম্নসসঔঢ াআনগুস ঈয়েঔ ওরা য়ঢ পায়র:
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i. কমসরন ওভার কনাঝ নম্বর
ii. আুের ঢাসরঔ
iii. বীমাওারীর নাম
iv. ওঢ ঢাসরঔ পযসন্ত তবি
অপনার নুয়রাি নুযােী এঢদ্বারা অপনার ওব্জাে স্বাভাসবও লঢস নুযােী
পযসন্ত কওাম্পাসনর পসসর অঢাে ওভার ো সবেবস্তু রয়েয়ঙ।
a) ধ্ারা : প্রাসঢষ্ঠাসনও িারা নুযােী োর

_____________ঝাওা

SRCC ছুাঁ সও  প্রাসঢষ্ঠাসনও ওারয়কা িারা

A, B বা C, ঢয়ব 7 সেয়নর কনাটিয়বাসঢ ায়পি।
b) লতি : চাায়চ মাপত্র কঢাার সবস্তাসরঢ সববরড কেো য়ব পসস আুে ওরার চনে সলসপং
নসণ ায়ঢ কপয়ে। ম্মসঢ কখাডার অয়ক কওায়না াসন বা িসঢ য় এবং / ণবা সিমায়রর
কবায়টস সলপয়ময়ন্টর কিয়ত্র, মূোেয়ডর সভসত্ত য়ব পয়ডের প্রাণসমও মূে য়ঙ্গ য়ঙ্গ ঠিও
োুয়োয়টসর োসেত্ব য়ব ঠিও মাশু বন ওরা।
ন্তঃয়েলীে ট্রানসচয়ঝর চনে ািারডঢ পসস আুে ওরার মে প্রাসঙ্গও মস্ত ঢণেআ পাো যাে
এবং ঢাআ ওভার কনায়ঝর ঔুবআ ওম প্রয়োচন। যসে কওায়না কওায়না কিয়ত্র ওভার কনাঝ আুে ওরা
ে এবং পয়র কঝা ওারয়কা, ট্রানসচঝ প্রভৃ সঢর পূডাস ঙ্গ সববরড  পসস সেয়ে বেয় কেো ে।
2. ক্রমাটর কভার ক্রনাট
এগুস আুে ওরা য়ব ংসিি কওাম্পাসনর সনিসাসরঢ ফয়মস। এওঝা কমাঝর ওভার কনায়ঝর পায়রটিভ
িারাগুস প য়ঢ সনম্নরূপ ে :
‘‘ফয়মস বসডসঢ বীমাওারী, সনয়ম্ন ঈয়েসঔঢ, এঔায়ন বসডসঢ কমাঝর কাস র ঈপর বীমার প্রস্তাব
সেয়েয়ঙন এবং ছুাঁ সওর চনে ...ঝাওা সপ্রসমোম সয়য়ব চমা সেয়েয়ঙন, এঢদ্বারা বীমাওারী এওঝা
ওভার পায়বন কওাম্পাসনর ািারড লঢস নুযােী ািারড ফয়মস....কআ সভসত্তয়ঢআ পসস প্রয়যাচে
য়ব (সনয়ঘরঈয়েসঔঢয়ওানসবয়ললঢস ায়পয়ি) নেণাে এআ ওভার কওাম্পাসন সসঔঢ কনাটি সেয়ে
বাসঢ ওয়র কেয়ব কযয়িয়ত্র বীমা বে য়ে যায়ব এবং কওাম্পাসন যসে ছুাঁ সওয়ঢ কণয়ও ণায়ও ঢায়
কআ ময়ের চনে এআ বীমার চনে প্রয়েে সপ্রসমোয়মর এওঝা মানুপাসঢও ংল ঘাচস ওরা য়ব।’’
ক্রমাটর কভার ক্রনায়ট াধ্ারণত ক্ষনম্নক্ষক্ষখত ক্ষববরণগুক্ষ থায়ক :
a) করসচয়স্ট্রলন মাওস  নম্বর, ণবা বীমাওৃ ঢ কাস র বডসনা / সওঈসবও ওোপাসটি / বন
িমঢা / কওান কওাম্পাসনর তঢসর / ঈৎপােয়নর বঙর, আসঞ্জন নম্বর, কঘস নম্বর
b) বীমাওারীর নাম  ঠিওানা
c) অআয়নর ঈয়েয়লে বীমার শুরুর ওাযসওরী ঢাসরঔ  মে। মে......, ঢাসরঔ......
d) বীমা মাসপ্তর সেন
e) িাআভ ওরার সিওারপ্রাপ্ত বেসি ণবা বেসির কিডী
f) বেবায়রর ীমাবেঢা
g) বা সঢ ছুাঁ সও, যসে সওঙু ণায়ও
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কমাঝর ওভার কনায়ঝ এওঝা ংলাপত্র যুি ওরা ে ওাযসওর ওরয়ঢ যা কমাঝর কভসয়ও অআন,
1988-র িোে X  XI িারার সভসত্তয়ঢ আুে ওরা ে।
গুরুত্বপূণি
ওভার কনায়ঝর তবিঢা 15 সেয়নর কমোয়ের ঈপয়র বা ায়না কযয়ঢ পায়র, ঢয়ব কওায়নাভায়বআ ওভার
কনায়ঝর তবিঢা েু’মায়র কবসল য়ব না।
ক্রনাট : ওভারয়নায়ঝর বাওে এও এও চন বীমাওারয়ওর কিয়ত্র ে বে য়ঢ পায়র।
ক্রবক্ষলরভাগ ক্রকাম্পাক্ষন কভার ক্রনায়টর বযবায়র ক্ষনরুৎা ক্রদখায়েন। আজকা প্রযুক্ষির
ুক্ষবধ্া য়ে য়ে বীমার দক্ষ ইুয করার ুয়যাগ এয়ন ক্ষদয়েয়ছ।
3. বীমার লংাপত্র – ক্রমাটর বীমা
বীমার এওঝা লংাপত্র কযঔায়ন প্রমাডপত্র প্রয়োচন কঔায়ন বীমার সস্তত্বয়ও ঈপব্ধ ওয়র। কযমন
িরুন কমাঝর বীমাে কমাঝর কভসয়ও অআয়নর প্রয়োচনীেঢা নুযােী পসসর য়ঙ্গ বীমার এওঝা
লংাপত্র আুে ওরা ে। এআ লংাপত্রটি পুস  করসচয়স্ট্রলন ওঢৃস পয়ির ওায়ঙ বীমার সস্তয়ত্বর
প্রমাড কেে। প্রাআয়ভঝ কাস র এওঝা নমুনা লংাপত্র সনয়ঘ কেো য়া, প্রিান তবসলিে কেঔায়ঢ।
ক্রমাটর ক্রভক্ষয়ক আইন, 1988
বীমার লংাপত্র
লংাপয়ত্রর নম্বর .
পসস নম্বর .
1. করসচয়স্ট্রলন মাওস  নম্বর, করসচয়স্ট্রলয়নর চােকা, আসঞ্জন নম্বর / কঘস নম্বর / কওান
কওাম্পাসনর তঢসর / ঈৎপােয়নর বঙর
2. বসটর িরন / C.C / সটিং িমঢা / কনঝ সপ্রসমোম / করসচয়স্ট্রলন ওঢৃস পয়ির নাম,
3. কভৌয়কাসও এাওা – ভারঢ
4. বীমাওারী কখাসঢ মূে (IDV)
5. বীমাওারীর নাম  ঠিওানা, বেবা  কপলা
6. অআয়নর ঈয়েয়লে বীমা শুরুর ওাযসওরী ঢাসরঔ। আয়ঢ ......
7. বীমা কল বার ঢাসরঔ: ..........মিেরাঢ
8. িাআভ ওরয়ঢ সিওারপ্রাপ্ত বেসি বা বেসির কিডী।
সনয়ম্নায়ির কওায়নাটি :
(a) বীমাওারী :
(b) নে কওায়না বেসি সযসন বীমাওারীর সনয়েস য়ল বা নুমসঢ সনয়ে িাআভ ওরয়ঙন
লঢস য়া কয, কয বেসি িাআসভং ওরয়ঙন েুখসঝনার মে ঢাাঁর এওঝা সক্রে িাআসভং াআয়ন্স সঙ
এবং এআ িরয়নর এওঝা াআয়ন্স পাোর বা রাঔা কিয়ত্র য়যাকে নন। এমন লঢস  রয়েয়ঙ কয
কওান বেসির ওায়ঙ এওটি সক্রে ানসার াআয়ন্স ণাওয় সঢসন িাআভ ওরয়ঢ পায়রন এবং এআ
িরয়নর বেসিয়ের করা কমাঝর কভসয়ও রু 1989-র রু 3-র প্রয়োচনীেঢা কমঝায়ঢ য়ব।
বযবায়রর ীমাবদ্ধতা
পসস ওভার সনয়ঘর গুস ঙা া কয কওান ঈয়েয়লে বেবার কযাকে
a) ভা া বা পুরস্কার;
b) পডে বন (বেসিকঢ মা ঙা া)
c) ংকঠিঢ করসং,
d) কর ওরা,
e) স্পীট পরীিা
f) সনভস রয়যাকেঢা সবঘার
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g) কমাঝর কট্রয়টর য়ঙ্গ যুি নে কওান ঈয়েয়লে
এঢদ্বারা অসম/অমরা প্রঢেসেঢ ওরসঙ কয এআ লংাপত্রটি কয পসসর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ এবং পালাপাসল
বীমার এআ লংাপত্র আুে ওরা য়েয়ঙ কমাঝর কভসয়ও অআন 1988-র িোে X এবং িোে XI–র
িারা কমাঢায়বও।
পরীসিঢ.................
(নুয়মাসেঢ বীমাওারও)
ক্রমাটর বীমার লংাপত্র গাক্ষ়ির য়ে বমে বন করা জরুরী যায়ত প্রাক্ষেক কতৃি পি তা
খক্ষতয়ে ক্রদখয়ত পায়রন।
4. পক্ষক্ষর দক্ষ
পক্ষক্ষ য়া একটা আনুষ্ঠাক্ষনক নক্ষথ যা বীমার চু ক্ষির প্রমাণ ক্রদে। ভারঢীে িোম্প অআন,
1899-এর লঢস নুযােী এআ েসয় িোম্প বায়ঢ ে।
এওঝা ািারড বীমা পসসয়ঢ ািারডঢ ণায়ও:
a) বীমাওারী  সবেবস্তুয়ঢ বীমা স্বাণস চস য়ে রয়েয়ঙ এমন নে বেসিয়ের নাম (গুস) 
ঠিওানা (গুস);
b) কয ম্পসত্ত বা সবয়ের ঈপর বীমা ওরা য়েয়ঙ ঢার পূডসাঙ্গ বডসনা;
c) পসসর অঢাে বীমা ওরা ম্পসত্ত বা সবয়ের বিান এবং কযঔায়ন যণাযণ সনচ সনচ
বীমাওৃ ঢ মূে;
d) বীমার কমোে;
e) বীমাওৃ ঢ ে;
f) ওভার ো সবপে  বেসঢক্রম;
g) বাহুে / সবয়োচয়নর কিয়ত্র প্রয়যাচে ;
h) প্রয়েে সপ্রসমোম  কযঔায়ন সপ্রসমোমঝা িােীভায়ব মেেয়যাকে, সপ্রসমোয়মর মেয়ের
সভসত্ত;
i) পসসরয়মোে, লঢস  োরীা্যাসন্ট;
j) পসসর অঢাে এওঝা কক্লআম বা ায়নার ময়ঢা পসরসিসঢয়ঢ বীমাওরী বেবিা সনয়ঢ পায়রন;
k) কওায়না খঝনা খঝার সভসত্তয়ঢ বীমার সবেবস্তু ম্পয়ওস বীমাওারীর বািেবািওঢা এওঝা
কক্লআময়ও বাস য়ে কেে  এআ পসরসিসঢয়ঢ বীমাওারয়ওর সিওার বা াে;
l) কওায়না সবয়ল বিা;
m) সমণোবডসনা, চাসোসঢ, বস্তুকঢ কওায়না সবে না চানায়না বা বীমাওারীর য়যাসকঢার
চনে পসস বাসঢয়র বেবিা;
n) বীমাওারীর ঠিওানা কযঔায়ন পসস ংক্রান্ত মস্ত কযাকায়যাক ওরা য়ব;
o) কওায়না রাআটার ণাওয় ঢার সবস্তাসরঢ;
p) সভয়যাকপ্রসঢসবিায়নরবেবিানোেপাএরঠিওানারসববরড
প্রয়ঢেও বীমাওারওপ্রয়োচনীে ঢণেগুস বীমায়ক্রঢায়ও পযসােক্রয়ম চানায়বন এবং ৃসি ো কক্লআমগুস
দ্রুঢ সনষ্পসত্তর চনে বীমাওারী ঠিও পন্থাআ নুরড ওরয়বন।
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সনয়চয়ও পরীিা

4

ওভার কনাঝ ম্পয়ওস সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঢে ?
I. ওভার
II. ওভার
III. ওভার
IV. ওভার

কনাঝ
কনাঝ
কনাঝ
কনাঝ

প্রিানঢ
প্রিানঢ
প্রিানঢ
প্রিানঢ

বেবহৃঢ
বেবহৃঢ
বেবহৃঢ
বেবহৃঢ

ে
ে
ে
ে

চীবন বীমাে
ব কিডীর ািারড বীমাে
স্বািে বীমাে
কমসরন  কমাঝর কিডীর ািারড বীমাে
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E. োর্ৃ্যাক্ষে
এওঝা ঘু সির িীয়ন বীমাওারয়ওর োেবেঢা ীসমঢ ওরয়ঢ এওঝা বীমা ঘু সিয়ঢ োরীা্যাসন্ট
বেবহৃঢ ে। সবপে ওমায়ঢ বীমাওারওরা ঈপযুি োরীা্যাসন্ট ন্তভুস ি ওয়র। এওঝা োরীা্যাসন্ট
সেয়ে বীমা ঘু সির এওটি পি, বীমাওারও, সনসেস ি বািেবািওঢা িড ওয়রন যা সনসেস ি ময়ের
ময়িে কময়ন ঘা েরওার এবং বীমাওারয়ওর োেবেঢা সনভস র ওয়র এআ বািেবািওঢার বোপায়র
বীমাওারীর ম্মসঢর ঈপর। ছুাঁ সওরবেবিাপনাএবংঈন্নসঢািন ওরার কিয়ত্র এওটি পসরাযসভূসমওা
পান ওয়র োরীা্যাসন্ট।
োরীা্যাসন্ট য়া এওটি লঢস যা স্পিভায়ব পসসয়ঢ যা সববৃঢ ণায়ও, এবং ঘু সির তবিঢার চনে
অিসরওভায়ব কময়ন ঘয়ঢ ে। োরীা্যাসন্ট কওায়না পৃণও েস নে। এটি ওভারয়নাঝ  পসস
েস ঈভয়েরআংল।এঝা ঘু সির এওঝ পুবস লঢস । এঝা ওয়ঞারভায়ব পান  কময়ন ঘয়ঢ য়ব,
সবেবস্তুয়ঢ ছুাঁ সও ণাও বা না ণাও। োরীা্যাসন্ট ঙ্ঘন ওরা য়, পসস বীমাওারয়ওর বাঙাআয়ের
সভসত্তয়ঢ বাসঢয়যাকে য়ে যাে এমনসও যসে এঝা স্পিভায়ব প্রমাসডঢ ে কয এআ ঙ্ঘয়নর ফয়
সনসেস ি কওায়না িসঢ ৃসি েসন বা ঢায়ঢ ঙাপ পয় সন, ঢা য়ত্ত্ব। যসে বেবাসরওভায়ব
োরীা্যাসন্ট ঙ্ঘন সবশুেরূয়প এওঝা প্রযুসিকঢপ্রওৃ সঢর ে এবং কওায়নাভায়বআ িসঢ বা ায়নাে
কওায়নারওম বোন না রায়ঔ, (িসঢয়ও নন-িোিাটস কক্লআম োি কয়ঝট বয় সবয়বসঘঢ য়ঢ
পায়র) ঢায় বীমাওারও ঢার সবয়বঘনার সভসত্তয়ঢ কওাম্পানীর নীসঢ নুযােী সনেম  সনয়েস লাবী
কময়ন কক্লআয়মর প্রসক্রো ওরয়ঢ পায়রন।
1. ফাোর বীমা োর্ৃ্যাক্ষেগুক্ষ ক্ষনয়চ ক্রদো য়া
োরীা্যাসন্ট কেো য়েয়ঙ কয পসস বঢস মান ণাওওাীন বীমাওৃ ঢ ঘত্বয়র কওায়না সবপজ্জনও পডে
মচুঢ ওরা য়ব না।
নীরব ছুাঁ সও: োরীা্যাসন্ট কেো য়েয়ঙ কয বীমাওৃ ঢ ঘত্বয়র এওঝানা 30 সেন বা ঢার কবসল
কওায়না মোনুফোওঘাসরং ওাচ ওরা য়ব না।
সকায়রঝ সফল্টার মোনুফোওঘাসরং: োরীা্যাসন্ট কেো য়েয়ঙ কয বীমাওৃ ঢ ঘত্বয়র 300C-এর সনয়ঘ
ফ্ল্োল পয়েন্ট রয়েয়ঙ এমন কওায়না দ্রাবও বেবার/মচুঢ ওরা য়ব না।
2. কমসরন বীমাে,এওঝাোরীা্যাসন্টয়ও এআ ভায়ব বডসনা ওরা ে: ‘‘এওটি ঙ্গীওারপূডস
োরীা্যাসন্ট, বা যাে, এওঝা োরীা্যাসন্ট যার মািেয়ম োুয়োটস োসেত্ব িড ওয়রন কয
সনসেস ি ওাচ ওরা য়ব বা ওরা য়ব না, ণবা সওঙু লঢস পূরড ওরা য়ব, ণবা এওআভায়ব
সঢসন বয়বন এওঝা সনসেস ি বিা বা খঝনার ণাওা বা না ণাওার ওণা।’’
কমসরন ওারয়কা বীমাে এওঝা োরীা্যাসন্ট এআ ময়মস কঠাওায়না ে কয পডেগুস (কযমন ঘা) টিনাআনট কওয় পোও ওরা য়ব। কমসরন া আনুেয়রয়ন্স এওঝা োরীা্যাসন্টয়ঢ কঠাওায়না য়েয়ঙ কয
বীমাওৃ ঢ কভয় সনসেস ি চােকাে যায়ব না, ছুাঁ সওর সবস্তৃ সঢ ম্পয়ওস বীমাওারওয়ও এওঝা িারডা
কেয়বন যায়ঢ সঢসন ঢার ওভার কেোর বোপায়র ম্মঢ ন। োরীা্যাসন্ট যসে সঙ্ঘঢ ে, ছুাঁ সওঝা
প্রাণসমওভায়ব স্তান্তর য়ে যায়ব এবং ঙ্ঘয়নর সেন কণয়ও ঢার োেবেঢা কনো কণয়ও বীমাওারও
সনয়চয়ও সরয়ে সনয়ঢ পায়র।
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3. ডাকাক্ষত বীমাে, এঝা োরীা্যাসন্ট কেো ে কয ঘসব্বল খন্টার চনে ম্পসত্তয়ও পাারা কেয়ব
এওচন োঘমোন। পসসর ার, কমোে  লঢস এওআ ণাওয়ব শুিুমাত্র যসে পসসর য়ঙ্গ
ংযুি োরীা্যাসন্ট কময়ন ঘা ে।
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োরীা্যাসন্ট ম্পয়ওস সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
I. এওটি োরীা্যাসন্ট য়া এওটি লঢস যা এওটি পসসয়ঢ সববৃঢ না য়েআ ূসঘঢ ে।
II. এওটি োরীা্যাসন্ট য়া এওটি লঢস যা পসসয়ঢ প্রওাসলঢ ে
III. এওটি োরীা্যাসন্ট য়া এওটি লঢস যা পসসরঢ সববৃসঢয়ঢ প্রওাসলঢ ে এবং পসস
েসয়র ংল সয়য়ব নে, বীমাওারীয়ও অাোভায়ব চাসনয়ে কেো ে।
IV. যসে এওটি োরীা্যাসন্ট সঙ্ঘঢ ে, কক্লআম ঢায় পাো কযয়ঢ পায়র যসে ঢা ছুাঁ সওর বস্তু
না ে।
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F. অনুয়মাদন
এঝা য়া এওঝা িোিাটস ফয়মস পসস আুে ওরয়ঢ বীমাওারয়ওর এওঝা ঘঘসা; নে সওঙু বাে সেয়ে
সনসেস ি ছুাঁ সও ুরিা সেয়ঢ।
ংজ্ঞা

ইুয করার মে যক্ষদ পক্ষক্ষর ক্রকায়না ক্ষনক্ষদিষ্ট লতিাবী বদায়ত ে, এটা করা ে
অনুয়মাদন দক্ষয় ংয়লাধ্নী কয়র / পক্ষরবতিন কয়র।
এঝা পসসর য়ঙ্গ ংযুি এবং পসসরআ ংল সয়য়ব কঠিঢ। পসস  নুয়মােন এওয়ঙ্গ সময়
ঘু সির প্রমাডপত্র তঢসর ওয়র। পসস বঢস মান ণাওা বিাে পসরবঢস ন / ংয়লািন করওটস ওরার
ময়ে নুয়মােন আুে ওরা কযয়ঢ পায়র।
যঔন সবেবস্তুর ঢণে পসরবঢস ন ে, বীমাওারীয়ওআ বীমাওারওয়ও চানায়ঢ ে এঝা কনাঝ ওয়র
কনোর চনে এবং নুয়মােয়নর মািেয়ম এঝায়ও বীমা ঘু সির ংল সয়য়ব ন্তভুস ি ওরয়ঢ।
নুয়মােন ািারডঢ প্রয়োচন ে এওঝা পসসর িীয়ন যা ম্পসওস ঢ :
a) বীমাওৃ ঢ য়ের প্রওারয়ভে / পসরবঢস ন
b) সবক্রে, বেও প্রভৃ সঢর মািেয়ম বীমাওৃ ঢ স্বায়ণসর পসরবঢস ন
c) সঢসরি ছুাঁ সওয়ও ুরিা ওরয়ঢ বীমার ম্প্রারড / পসসর কমোে ওায়র ম্প্রারড
d) ছুাঁ সওর পসরবঢস ন, কযমন ফাোর আনুেয়রয়ন্স বাস র সি্মসায়ড ণবা মাসওানার বে
e) নে বিায়ন ম্পসত্তর বেস
f) বীমা বাসঢ
g) নাম, ঠিওানা প্রভৃ সঢ বে
নমুনা
বোঔোমূও সনেলসয়নর ঈয়েয়লে, সওঙু নুয়মােয়নর নমুনা বাওে সনয়ঘ ঢু য় কেো য়া :
বাক্ষত করা
বীমাওারীর নুয়রাি ময়ঢা এআ পসসর বীমা এঢদ্বারা.......আয়ঢ বাসঢ বয় কখাসঢ য়চ্ছ।
এআ বীমাটি .........মা কমোয়ের চনে ঘাু সঙ, বীমাওারীর ওায়ঙ কওায়না বয়ওো কনআ।
েক ভযাু কভায়র বৃক্ষদ্ধ :
‘‘ বীমাওারীয়ও পরামলস কেো য়চ্ছ কয এআ পসসর দ্বারা ুরিা ওরা িও বৃসে কপয়েয়ঙ ঢাআ
এঢদ্বারা ম্মসঢ কেো য়চ্ছ কয বীমাওৃ ঢ ে কআ ময়ঢা বেয় ......ঝাওা য়চ্ছ, সনয়ঘর
অয়াঘনার সভসত্তয়ঢ:
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ঈপর
ঈপর

(বডসনা)
(বডসনা)

ঝাওা
ঝাওা

কআ সবয়বঘনা মাসফও এঢদ্বারা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা য়চ্ছ।
সঢসরি বাসসও সপ্রসমোম ঝাওা……….
কমাঝ বীমা এঔন োাঁ ায়া ঝাওা

…….

এআ পসসর পসরয়প্রসিঢ, প্রসবিান  লঢস কমাঢায়বও।
একটা ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষয়ত অংক্ষেষ্ট ঝুঁু ক্ষকয়ক অন্তভি ু ি করয়ত কভায়রর ম্প্রারণ
বীমাওারীর নুয়রায়ি এঢদ্বারা ঈপয়রাি পসসর িীয়নভাগার চনে িেিসঢর ছুাঁ সওয়ও ন্তভুস ি
ওরয়ঢ ম্মসঢ কেো য়া।
সবকবঘনা নুযােী, কআ ময়ঢা বীমাওারীয়ও ......ঝাওার এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা য়চ্ছ।
বয়নর ধ্রন বদ
োুয়োটস কখাডা ওয়রয়ঙ কয পসস িীয়ন.........ঝাওা মূয়ের 2 বোয়র ুকে দ্রবে চাায়চর
কটয়ও কঢাা য়েয়ঙ ওনাআনয়ময়ন্টর বাআয়র, এঢদ্বারা এগুসয়ও কচটিলন  োসলং ভারয়বাটসর ঈপর
ুরিা সেয়ঢ ম্মসঢ কেো য়া।
সবকবঘনা নুযােী, কআ ময়ঢা োুয়োটসয়ও ......ঝাওার এওঝা সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা য়চ্ছ।
সঢসরি সপ্রসমোম…………… ঝাওা ………….
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আুে ওরার মে যসে পসসর
________ংয়লািনীর মািেয়ম।

সনসেস ি

লঢস াবী

I. োরীা্যাসন্ট
II. নুয়মােন
III. পসরবঢস ন
IV. বে ওরা ্ভকব নে
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বে

ওরয়ঢ

ে,

এঝা

ওরয়ঢ

য়ব

G. পক্ষক্ষর বযাখযা
বীমার ঘু সিয়ও সসঔঢভায়ব প্রওাল ওরা ে এবং বীমা পসসর বাওেগুসর ঔ া তঢসর ওয়র
বীমাওারও। এআ পসসগুসয়ও রূপাসেঢ য়ঢ ে সনমসাড  বোঔোর এওঝা সনসেস ি ু-ংজ্ঞাসেঢ
সনেম নুযােী যা সবসভন্ন অোঢ ওঢৃস ও প্রসঢসষ্ঠঢ। সনমসায়ডর বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস সনেমঝা য়া
পিগুসর সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণায়ও এবং এআ সভপ্রাে কযন পসসর ময়িে কেঔা যাে।এওঝা
পসস যসে দ্বেণসও পেসঢয়ঢ আুে ওরা ে,
এঝা ঢায় বীমাওারীর পয়ি এবং বীমাওারয়ওর
সবপয়ি অোঢ বোঔো ওরয়ব কআ ািারড নীসঢর সভসত্তয়ঢ কয পসসর ঔ া তঢসর ওয়রয়ঙ
বীমাওারওআ।
পসসর বাওেগুস সনম্নসসঔঢ সনেয়মর সভসত্তয়ঢ বুছয়ঢ  বোঔো ওরয়ঢ য়ব:
a) এওঝা ুস্পিভায়ব বসডসঢ বিা এওঝা ঈে লঢস য়ও িাে ওয়র কযঔায়ন কঢমনঝা ওরার
ময়িে কওায়না ঙ্গসঢ রয়েয়ঙ।
b) িোিাটস ঙাপায়না ফমস  ঝাআপ ওরা ণবা ায়ঢ কঔা ংয়লর ময়িে ঙ্গসঢ য় ঝাআপ
বা ায়ঢ কঔা ংলয়ও সবয়ল ঘু সিয়ঢ পিগুসর সভপ্রাে প্রওাল বয় কডে ওরা য়ব,
কগুসর মায়ন ঙাপায়না ফয়মস ণাওা ওণাগুসয়ও িাে ওরয়ব।
c) যসে এওঝা নুয়মােন ঘু সির নে ংয়লর মায়নর য়ঙ্গ না কময় ঢায় নুয়মােনঝাআ
সচঢয়ব ওারড কঝা পয়রর েস।
d) আঝাসওয় কঔা
ামঞ্জেীন।

িারাগুস

ািারড

ঙাপায়না

লব্দয়ও

িাে

ওরয়ব

কযঔায়ন

কগুস

e) পসসর মাসচসয়ন ঙাপায়না বা ঝাআপ ওরা িারাগুসয়ও পসসর ময়িে ণাওা লয়ব্দর ঢু নাে
কবসল গুরুত্ব সেয়ঢ য়ব।
f) পসসয়ঢ কয িারাগুস োঝাঘ ওরা বা কপি ওরা ণায়ও কগুস মাসচসয়ন ণাও িারা এবং
পসসর বসটয়ঢ ণাওা িারা ঈভেয়ওআ িাে ওয়র।
g) ঝাআপ ওরা লব্দ বা ায়ঢ সয়ঔ রাবার িোম্প মারা লব্দগুস ঙাপায়না লব্দয়ও িাে ওয়র।
h) ঝাআপ ওরা বা ঙাপান লয়ব্দর কণয়ও কবসল প্রািানে পাে ায়ঢর কঔা।
i) ঈপরন্তু, স্বচ্ছঢার কওায়না ভাব বা স্পিঢা ণাওয় বোওরড  যসঢসঘয়হ্নর ািারড
সনেম প্রয়োক ওরা ে।
গুরুত্বপূণি
1. পক্ষক্ষর ক্ষনমি াণ
এওটি বীমা পসস য়া এওঝা বাসডসচেও ঘু সির প্রমাডপত্র। নোনে ঘু সির কিয়ত্র কযমন ে কঢমসন
অোঢ মূয়র কৃীঢ সনমসায়ডর ািারড সনেম  বোঔো বীমার ঘু সিয়ঢ প্রয়োক ওরা ে।
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সনমসায়ডর মূ সনেম য়া মস্ত পয়ির সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণায়ও, সভপ্রাে পসসর েস
কণয়ও ংি ওরয়ঢ য়ব এবং প্রয়পাচা ফমস, িারা, নুয়মােন, োরীা্যাসন্ট প্রভৃ সঢ এর য়ঙ্গ
যুি য়ে ঘু সির এওঝা ংল কঞন ওরয়ব।
2. বায়কযর অথি
বেবহৃঢ লব্দগুসয়ও ঢায়ের ািারড  চনসপ্রে য়ণসআ ভাান্তসরঢ ওরয়ঢ ে। লব্দ কয য়ণস বেবহৃঢ
য়ব ঢা কযন এওচন ািারড মানু য়চ বুছয়ঢ পায়রন। কযমন ‘‘ফাোর’’ মায়ন সগ্নসলঔা বা
অগুন।
নেসেয়ও, কয লব্দগুসর এওটিািারড বেবা বা বাসডসচেও ণস রয়েয়ঙ কগুস এওআ মায়ন
কবাছায়ব যসে না বায়ওের কপ্রিাপঝ নেরওম আসঙ্গঢ ওয়র। কযঔায়ন লব্দ কওায়না ংসবসি দ্বারা
সনেসন্ত্রঢ ে, কঔায়ন কআ ংজ্ঞার য়ণসআ লব্দটিয়ও বেবার ওরা য়ব, কযমন ‘‘ঘু সর’’ বয়ঢ
ভারঢীে েণ্ড সবসিয়ঢ যা কবাছায়না ে ঢাআ।
বীমা পসসয়ঢ এমন বহু লব্দ বেবহৃঢ ে যা অয়কর কওায়না অআনী রায়ের য়ঙ্গ ংসিি এবং
এওটি ঈচ্চঢর অোয়ঢর সোন্তয়ও এওটি সনন্ম অোয়ঢর সোন্ত নুরড ওয়র। কঝওসনওা
পসরভাা বমে ঢাাঁয়ের কঝওসনওা ণসআ কেয়ব, যসে না সবপরীঢ কওায়না আসঙ্গঢ ণায়ও।
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H. ক্ষরক্ষনউো ক্রনাট
ক্রবক্ষলরভাগ াধ্ারণ বীমা পক্ষক্ষয়ত বাক্ষি ক ক্ষভক্ষিয়ত বীমা করা ে।
যসে কওায়না অআনী বািেবািওঢা কনআ কয বীমাওারয়ওর ঢরয়ফ বীমাওারীয়ও পরামলস কেো কয
ঢাাঁর পসসঝা এওঝা সনসেস ি সেয়ন কল য়চ্ছ, ঢবু কৌচনে  স্বািেওর বেবা ঘঘসা সয়য়বআ
বীমাওারও কমোে কল োর অয়ক ঢাাঁয়ও এওঝা সরসনঈো কনাটি পাঞান  পসসর
পুননসবীওরড(সরসনঈো) ওরায়ঢ অমন্ত্রড চানান। কনাটিয় ন্তভুস ি ণায়ও পসসর প্রাসঙ্গও মস্ত
সববরড কযমন বীমাওৃ ঢ ে, বাসসও সপ্রসমোম প্রভৃ সঢ। ািারয়ডর য়ঙ্গ এও কনাঝ পাঞান ে যায়ঢ
বীমাওারীয়ও পরামলস কেো ে কয ঢাাঁর ঈসঘঢ ছুাঁ সওর কওায়না বস্তুকঢ বে য়ে ণাওয় ঢা
চানায়নার চনে।
উদারণস্বরূপ, ক্রমাটর ক্ষরক্ষনউো ক্রনাটয় বীমাকারীর ময়নায়যাগ টানা ে বীমাকৃত
অয়থি র বতিমান চাক্ষদার ক্ষনক্ষরয়খ পুনক্ষবিয়বচনার জনয (ক্রযমন বীমাকারীর তরয়ফ গাক্ষ়ির
ক্রঘাক্ষত মূয)।
বীমাওারীর ময়নায়যাক এওটি সবসিবে িারার সেয়ও অওসড ওরা ে কয সপ্রসমোম অকাম চমা না
প য় কওায়না ছুাঁ সওআ কৃীঢ য়ব না।

সনয়চয়ও পরীিা

7

সরসনঈো কনাটি ম্পয়ওস সনয়ঘর কওান সববৃসঢটি ঠিও?
সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
II. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
III. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
IV. সবসি নুযােী,
কনাটি পাঞায়নার
I.

পসস
কিয়ত্র
পসস
কিয়ত্র
পসস
কিয়ত্র
পসস
কিয়ত্র

কল োর
30 সেয়নর অয়ক, বীমাওারীয়ও এওঝা সরসনঈোয়র
বীমাওারয়ওর অআনী বািা রয়েয়ঙ
কল োর
15 সেয়নর অয়ক, বীমাওারীয়ও এওঝাসরসনঈোয়র
বীমাওারয়ওর অআনী বািা রয়েয়ঙ
কল োর
7 সেয়নর অয়ক, বীমাওারীয়ও এওঝা সরসনঈোয়র
বীমাওারয়ওর অআনী বািা রয়েয়ঙ
কল োর
7 সেয়নর অয়ক, বীমাওারীয়ও এওঝা সরসনঈোয়র
বীমাওারয়ওর অআনী বািা রয়েয়ঙ
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ারংয়িপ
a) েসয়র প্রণম পযসােঝা য়া মূঢ কপ্রায়পাচা ফমস যার মািেয়ম বীমাওারী ঢার সনয়চর ম্পয়ওস
চানায়বন।
b) বস্তুকঢ ঢণে প্রওায়লর ওঢস বে কেঔা কেে পসস শুরুর অয়ক এবং ঢা ঘু সি কল োর পয়র
ঘয়।
c) বীমা কওাম্পাসনগুস ািারডঢ বীমাওারয়ওর আ ওরা এওঝা কখাডা পত্র কপ্রায়পাচা ফয়মসর কলয়
চুয় কেে।
d) এওঝা কপ্রায়পাচা ফয়মসর ন্তভুস ি ঈপােনগুস:
i.
প্রস্তাবয়ওর পুয়রা নাম
ii. প্রস্তাবয়ওর ঠিওানা  কযাকায়যায়কর সবস্তাসরঢঢণে
iii. প্রস্তাবয়ওর কপলা, বৃসত্ত ণবা বেবা
iv. বীমার সবেবস্তুর সববরড  পসরঘে
v.
বীমাওৃ ঢ ে
vi. অয়কর  বঢস মান বীমা
vii. িসঢর সভজ্ঞঢা
viii. বীমাওারীর কখাডা
e) সযসন মিেিঢাওারী সয়য়ব ওাচ ওয়রন, এমন এওচন এয়চয়ন্টর োসেত্ব ণায়ও বীমাওারীর
কেো ছুাঁ সও ম্পয়ওস মস্ত বস্তুকঢ ঢণে বীমাওারওয়ও সনসশ্চঢভায়ব কেো।
f) প্রস্তাব বা কপ্রায়পাচা পরীিা  িয়ডর সবয়ে সোন্ত কনোর প্রসক্রোটি অিাররাআটিং বয়
পসরসঘঢ।
g) সপ্রসমোম য়া এওঝা বীমার ঘু সির িীয়ন এওটি সবেবস্তুর বীমা সেয়ঢ বীমাওারওয়ও প্রয়েে
বীমাওারীর সবয়বঘনা বা মূে।
h) সপ্রসমোম কেো যাে নকয়ে, কওায়না স্বীওৃ ঢ বোসেং কনয়েন রঞ্জাম, কপািা মাসন টসার,
কক্রসটঝ বা কটসবঝ ওাটস, আন্টারয়নঝ, আ-ট্রান্সফার, টাআয়রক্ট কক্রসটঝ বা ময়ে ময়ে
ওঢৃস পয়ির নুয়মাসেঢ নে কওায়না ঈপায়ে।
i) এওঝা ওভার কনাঝ আুে ওরা ে যঔন পসসর প্রস্তুসঢ বয়ওো ণায়ও ণবা যঔন বীমা সনয়ে
অাপ-অয়াঘনা ঘয় এবং িােী সভসত্তয়ঢ বীমার ওভার কেোঝা চরুরী।
j) ওভার কনাঝ প্রিানঢ বেবহৃঢ ে কমসরন  কমাঝর কিনীর বেবাে।
k) বীমার এওটি লংাপত্র কযঔায়ন েরওার ায়ক কঔায়ন বীমার সস্তয়ত্বর এওঝা প্রমাড পত্র।
l) পসস য়া এওঝা অনুষ্ঠাসনও েস যা বীমার ঘু সির প্রমাড কেে।
m) োরাসন্ট  পসসয়ঢ বসডসঢ এওঝা লঢস যা ঘু সির তবিঢার চনে অিসরওভায়ব কময়ন ঘয়ঢ
ে।
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n) পসস আুে ওরার মে যসে সনসেস ি কওায়না লঢস াবীর বে ওরয়ঢ ে, ঢা ওরা ে এওঝা
েসয়র মািেয়ম ংয়লািন /পসরবঢস ন ওয়র যায়ও বয় নুয়মােন।
o) সনমসায়ডর বয়ঘয়ে গুরুত্বপূডস সনেমঝা য়া পিগুসর সভপ্রাে কযন সবরাচমান ণায়ও এবং এআ
সভপ্রাে পসসয়ঢ প্রসঢফসঢ য়ঢ য়ব।

মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)

পসস ফমস
সপ্রসমোয়মর অকাম চমা
ওভার কনাঝ
বীমার লংাপত্র (াটিসসফয়ওঝ ফ আসন্সয়রন্স)
সরসনঈো কনাটি
োরীা্যাসন্ট

ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআ য়া III.
বোন নীসঢ সনসশ্চঢ ওয়র কয এওআ সবেবস্তুর ওভাসরংয়ে ণাওা এওাসিও বীমাওারও এওয়ঙ্গ
কক্লআয়মর োমাঈন্টঝায়ও ভাক ওয়র সনয়ঢ এসকয়ে অয়বন, অর এঝা য়ব সবেবস্তুয়ঢ ঢাাঁয়ের
এক্সয়পাচায়রর নুপায়ঢ
উির

2

ঠিও বাঙাআ য়া II.
সনয়েস সলওা নুযােী, এওঝা বীমা কওাম্পাসনয়ও
ে।

15 সেন ময়ের ময়িে প্রস্তায়বর প্রসক্রো কল ওরয়ঢ

উির 3
ঠিও বাঙাআ য়া I.
সপ্রসমোম কপয়মন্ট যসে কঘয়ও ওরা ে, ঢায় ছুাঁ সও কআ সেন কণয়ও কৃীঢ য়ব কযসেন কঘওঝা
কপাি ওরা য়েয়ঙ।
উির

4

ঠিও বাঙাআ য়া IV.
ওভার কনাঝ প্রিানঢ বেবহৃঢ ে কমসরন  কমাঝর কিডীর ািারড বীমাে।
উির 5
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ঠিও বাঙাআ য়া II.
এওটি োরীা্যাসন্ট য়া এওটি লঢস যা পসসয়ঢ প্রওাসলঢ ে।
উির

6

ঠিও বাঙাআ য়া II.
আুে ওরার মে যসে পসসর সনসেস ি লঢস াবী বে ওরয়ঢ ে, এঝা ওরয়ঢ য়ব নুয়মােন
ংয়লািনীর মািেয়ম।
উির

7

ঠিও বাঙাআ য়া IV.
সবসি নুযােী, পসস কল োর অয়ক বীমাওারীয়ও এওঝা সরসনঈোয়র কনাটি পাঞায়নার কিয়ত্র
বীমাওারয়ওর কওায়না অআনী বািা কনআ।

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
__________ য়া পসসর িীয়ন বীমাওারয়ওর োেবেঢার য়বসাচ্চ ীমা।
I.

বীমাওৃ ঢ ে বা াম োুয়োটস

II. সপ্রসমোম
III. ায়রিার ভোু
IV. িসঢর পসরমাড
প্রশ্ন 2
_______________ য়া এওঝা ঘু সির িীয়ন প্রয়েে সবয়বঘনা বা মূে
I.

কক্লআম োমাঈন্ট

II. ায়রিার ভোু
III. মোঘু আসরটি োমাঈন্ট
IV. সপ্রসমোম
প্রশ্ন 3
কয েস বীমার ঘু সির প্রমাড কেে ঢায়ও বয় ________
I. পসস
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ওভার কনাঝ

II.

III. নুয়মােন
বীমার লংাপত্র

IV.
প্রশ্ন 4

প্রওায়লর ওঢস বে কেঔা কেে
I.

পসস শুরুর অয়ক

II. পসস শুরুর পয়র
III. পসস শুরুর অয়ক এবং পসস ঘাওাীড ণায়ও
IV. এমন কওায়না ওঢস বেআ কনআ
প্রশ্ন 5
সবেবস্তুর ঢণে
I.

য়া এওঝা পসসয়ঢ ওভার ো মস্ত বস্তুর মূে

II. ছুাঁ সওর মূোেয়ডর চনে গুরুত্বপূডস নে
III. য়া গুরুত্বপূডস ওারড এটি অিাররাআঝায়রর সোন্তয়ও প্রভাসবঢ ওয়র
IV. গুরুত্বপূডস নে ওারড এটি অিাররাআঝায়রর সোয়ন্ত াাযে ওয়র না
প্রশ্ন 6
ফাোর কপ্রায়পাচা চানয়ঢ ঘাে
I.

মোনুফোওঘায়রর িরন

II. মচুঢ ওরা ামিীর সববরড
III. সবসডংয়ের সনমসাড
IV. ঈপয়রর বওটিআ
প্রশ্ন 7
সপ্রসমোম কনো যাে না
I.

নকয়ে

II. কঘও সেয়ে
III. ওচসপত্র বা প্রসমলাসর কনাঝ সেয়ে
IV. কক্রসটঝ ওাটস সেয়ে
প্রশ্ন 8
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কমাঝর বীমার লংাপত্র
I.

বািেঢামূও নে

II. বমে সনয়চর ওায়ঙ রাঔয়ঢ ে
III. বমে কাস য়ঢ রাঔয়ঢ ে
IV. বোয়ের ওায়র করয়ঔ সেয়ঢ ে
প্রশ্ন 9
এওঝা োরীা্যাসন্ট
I.

য়া এওঝা লঢস এওঝা পসসয়ঢ যা সববৃঢ ওরা ে

II. যা কময়ন ঘয়ঢ ে
III. a এবং b ঈভেআ
IV. ঈপয়রর কওায়নাটিআ নে
প্রশ্ন 10
কমাঝর বীমার চনে সরসনঈো কনাটি আুে ওয়রন
I.

বীমাওারi পসসর কমোে কল োর অয়ক

II.

বীমাওারও পসসর কমোে কল োর অয়ক

III. বীমাওারী পসসর কমোে কল োর পয়র
IV.

বীমাওারও পসসর কমোে কল োর পয়র

ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও বাঙাআ য়া I.
বীমাওৃ ঢ ে বা াম োুয়োটস য়া পসসর িীয়ন বীমাওারয়ওর োেবেঢার য়বসাচ্চ ীমা।
উির 2
ঠিও বাঙাআ য়া IV.
সপ্রসমোম য়া এওঝা ঘু সির িীয়ন প্রয়েে সবয়বঘনা বা মূে।
উির 3
ঠিও বাঙাআ য়া I.
কয েস বীমার ঘু সি এও প্রমাড কেে ঢায়ও বয় পসস।
উির 4
500

ঠিও বাঙাআ য়া III.
ঢণে প্রওায়লর ওঢস বে কেঔা কেে পসস শুরুর অয়ক এবং এমনসও পসস ঘাাওাীন
উির 5
ঠিও বাঙাআ য়া III.
সবেবস্তুর ঢণে য়া গুরুত্বপূডস ওারড এটি অিাররাআঝায়রর সোন্তয়ও প্রভাসবঢ ওয়র।
উির

6

ঠিও বাঙাআ য়া IV.
ফাোর কপ্রায়পাচা চানয়ঢ ঘাে মোনুফোওঘায়রর িরন, মচুঢ ওরা ামিীর সববরড এবং সবসডংয়ের
সনমসাড
উির

7

ঠিও বাঙাআ য়া III.
সপ্রসমোম ওচসপত্র বা প্রসমলাসর কনাঝ সেয়ে কনো যাে না।
উির

8

ঠিও বাঙাআ য়া III.
কমাঝর বীমার লংাপত্র বমে কাস য়ঢ রাঔয়ঢ ে।
উির

9

ঠিও বাঙাআ য়া III.
এওঝা োরীা্যাসন্ট য়া এওঝা লঢস এওঝা পসসয়ঢ যা সববৃঢ ওরা ে এবং যা কময়ন ঘয়ঢ ে।
উির 10
ঠিও বাঙাআ য়া II.
কমাঝর বীমার চনে সরসনঈো কনাটি বীমাওারও আুে ওয়রন পসসর কমোে কল োর অয়ক।
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ংয়যাজন
ংয়যাচন - ও
ক্রমাটরযান বীমা প্রস্তায়বর ফমি
বযক্ষিমাক্ষকানাধ্ীন ক্রমাটরযান ক্ষদ্বচেযান - পযায়কজ পক্ষক্ষ
প্রস্তাবওারীর নাম
কযাকায়যায়কর ঠিওানা
কঝসয়ফান/ফোক্স নম্বর
আ-কম ঠিওানা
বোে োওাঈন্ট নং.
(এসব/ওায়রন্ট)
এআঘসপএ/োেবে
প্রয়োচনীে পসসর প্রওার
বীমার মেওা

নসণভু সির
নম্বর

বীমাওৃ য়ঢর পসরঘােও সঘহ্ন

পোয়ওচ পসস
কণয়ও মে ...... ঢাসরঔ:
কাস র সববরড
প্রস্তঢওারী 
আসঞ্জন নং. এবং কঘস
প্রস্তুসঢর
ময়ট
নং.
বঙর
/ওাঞায়মার
প্রওার

পযসন্ত

সওঈসবও
িমঢা

অন
ংঔো

রগ

বেবহৃঢ
জ্বাানী

বীমাওৃ ঢ কাস র ঠিও পসরঘােও সঘহ্ন
নসণভু সিওারী ওঢৃস পি - নাম এবং বসিসঢ:
কমাঝরযায়নর মূে:
তবেুেসঢও
আনভয়ে
/তবেুেসঢন
-তবেুেসঢও
মূে
ােও
ােও যন্ত্রাংলমূ
যন্ত্রাংলমূ

পায়ল ণাওা
ংয়যাচও কাস
/কট্রার

এসপসচ/সএন
সচ যন্ত্রাংল

কমাঝ মূে

এটি োসব সনষ্পসত্তওরয়ডর এবং সপ্রসমোম সনিসারয়ডর সভসত্ত
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অআসটসভ

কমাঝরযায়নর আসঢা
ুরিার প্রওার
পূবসবঢী
পসস নম্বর

বীমাওারীর নাম
এবং ঠিওানা

কওান োসব না
ণাওাচসনঢ
কবানায়র সিওার

পসস কল
োর ঢাসরঔ

সবকঢ ৩
বঙয়রর োসবর
সভজ্ঞঢা

প্রণম ক্রে এবং
নসণভু সিওরয়ডর ঢাসরঔ

অিাররাআটিং ঈপাোনমূ – করটিং সভসত্তও
কমাঝরযায়নর বেবার:
বেবায়রর ঈয়েলে
অনন্ন
কপলাকঢ
বাসডচে/ঔুঘয়রা বেবা
ংিাকঢ

কাস রাঔার সবস্তাসরঢ সববরড
অচ্ছাসেঢ কোয়রচ
নাচ্ছাসেঢ কোয়রচ
ংগ্ন চসমর সভঢয়র
রাস্তার িায়র

ঘায়ওর সবস্তাসরঢ সববরড
মাসও সনয়চ
কবঢনভু ও ঘাও
অত্মীেবৃন্ন
বেু কড

এও বঙয়র ঘার ক

ছুাঁ সও প্রলমন/সবরুে ছুাঁ সও চানা

সওয়াসমঝার

বীমাওারীয়ও স্বীওৃ ঢ
ছুাঁ সওটি নুিাবয়ন
ােঢা ওয়র

সটস্কাঈন্ট  কাসটংমূ:
ঐসচ্ছও সঢসরি : অপসন সও বািেঢামূও পসস
োাঁ/না – যসে োাঁ ে, নুি ওয়র ংওটি সনসেস ি ওরুন সদ্বঘক্রযান –
সঢসরয়ির ঈপয়র সিও ঐসচ্ছও সঢসরিটি সনয়ঢ ঘান
Rs.৫০০/৭০০/১০০০০/১৫০০/৩০০০ বেসিকঢমাসওািীন
অপসন কও য়ঝায়মাবাআ োয়াসয়েলন ফ আসিোর এওচন
োাঁ/নাযসে োাঁ ে, নুি ওয়র চানান:
েে
১। োয়াসয়েলয়নর নাম
২। েেঢা নম্বর:
কল োর ঢাসরঔ:
কাস টিয়ঢ এঅরএঅআ দ্বারা নুয়মাসেঢ কওান প্রওার ঘু সর
োাঁ/না যসে োাঁ ে, এএএঅআ দ্বারা প্রেত্ত ংিাপয়নর ংলাপত্রটি ংয়যাসচঢ
প্রসঢয়রািওারী যন্ত্রবেবিা াকায়না অয়ঙ
ওরুন
কওাম্পানীর নীসঢ
কাস টি সও প্রঘসঢ জ্বাানী দ্বারা ঘাসঢ ে
োাঁ/না যসে োাঁ ে, নুি ওয়র সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
নু
ায়র ঙা 
কাস টিয়ঢ সও েুআ প্রওার জ্বাানী বেবায়রর যন্ত্রাসেt/ফাআবার
োাঁ/না যসে োাঁ ে, নুি ওয়র সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
কাসটং-এর চনে
গ্পা ঝোে াকায়না অয়ঙ
সবয়বঘঢ
অপসন সও টিসপসপসট অচ্ছােনটি ৬০০০/- ঝাওার অআনানুক
োাঁ/না
অিাররাআটিং
ীমা পযসন্ত ীমাবে রাঔয়ঢ ঘান
প্রয়োচনীে সঢসরি ুরিঅমূ
অনুসঙ্গও যন্ত্রাংয়লর ঘু সর যাো (শুিুমাত্র সদ্বঘক্রযান)
ঘায়ওর অআনকঢ োে
কবঢনভু ও ঘায়ওর সপএ
অবসলেও : স্বঘায়ওর বেসিকঢ েুখসঝনা ংক্রান্ত ুরিা

ঈপাোনমূ

স্বঘায়ওর চনে বেসিকঢেুখসঝনাংক্রান্ত ুরিা অবসলেও। নুি ওয়র ময়নােনে ম্পয়ওস সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন:
(ও) ময়নানীয়ঢর নাম এবং বে:
(ঔ) ম্পওস
:
Additional coverage subject to additional
(ক) সনযুিওৃ য়ঢর নাম
:
premium
(যসে ময়নানীঢ এওচন নাবাও ন)
(খ) ময়নানীয়ঢর য়ঙ্গ ম্পওস :
(দ্রিবে: ১। মাসও ঘায়ওর চনে বেসিকঢ েুখসঝনা অচ্ছােন অবসলেওভায়ব বীমাওৃ ঢ রাসল সদ্বঘক্রযায়নর চনে ১,০০,০০০/- ঝাওা এবং

(IMT-15)

নাসমঢ বেবারওারীর
স না বা
বেসিসভসত্তও েুখঝ
সপএ

বেসিকঢ মাসওািীন কাস র চনে ২,০০,০০০/-।
২। কয কিয়ত্র এওটি কাস , এওটি কওাম্পানী, এওটি ংলীোরীসভসত্তও ংিা ণবা এআ প্রওার কওান অআনানুক ংিার মাসওানািীন, অবসলেও
বেসিকঢ েুখসঝনা অচ্ছােনটি নুয়মােন ওরা যায়ব না (মাসও ঘায়ওর এওটি ওাযসওরী াআয়ন্স না ণাওয়ঢ পায়র।)
নাম ঈয়েসঔঢ বেসিয়ের চনে বেসিসভসত্তও েুখসঝনা অচ্ছােন

অপসন সও নাসমঢ বেসিকয়ডর চনে বেসিকঢ েুখসঝনা চ্ছােনটি ন্তভুস ি ওরয়ঢ ঘান?
নাম
সএঅআ কৃীঢ(ঝাওা)
ময়নানীঢ
ম্পওস
১)
২)
৩)
োাঁ/না, যসে োাঁ ে, নাম এবং পঙন্নওৃ ঢ ওোসপঝা াম োুেটস(সএঅআটি প্রোন ওরুন
(দ্রিবে: বেসি প্রসঢ ঈপব্ধ বসাসিও সএঅআ  বেসিকঢ মাসকওানািীন কাস গুসর চনে ২ ি
ঝাওা এবং কমাঝরযুি সদ্বঘক্রযানগুসর চনে ১ ি ঝাওা)

নাসমঢ বেসিকড/সপঙয়ন বা অয়রাী/নাসমঢ যাসত্রকডয়ের চনে
বেসিকঢ েুখঝ
স না অচ্ছােন
ংযুসিমূও অচ্ছােনমূ
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লূনে সববরড
কৌচনেমূও কাস
সঘসওত্াসভসত্তও ঔরঘমূ
বেসিকঢ মািীমূ
নোনে সববরডমূ

করটিং-এর ঈপর কয ঢণেমূয়র প্রভাব ণাওয়ঢ
পায়র, এঙা া সওঙু প্রয়োচনীে ংঔোসভসত্তও
ঢণে

ংেুসিমূও অচ্ছােনমূ ঘাু
continued োাঁ/না
টির বেবার সও সনচস্ব মাসওানািীন ঞ্চয়আ ীমাবে
টি সও কওান সবয়েলী েূঢাবায়র মাসওানািীন
োাঁ/না
সঘ সও প্রাঘীন ওায়র কাস সায়ব ংসলঢ
োাঁ/না
টি ে/পঙ্গু বেসিয়ের বেবায়রর চনে নওলাওৃ ঢ
োাঁ/না, যসে োাঁ ে, নুি ওয়র অরটিএ-এর
নুয়মােনমূয়র সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন
কাস টি সও কাস ঘানা প্রসলিয়ডর চনে বেবহৃঢ ে
োাঁ/না
কভৌকসও ঞ্চয়র ম্প্রারয়ডর প্রয়োচনীেঢা অয়ঙ সও
কনপা, বাংায়েল, ভু ঝান, মাদ্বীপ, পাসওস্তান,
শ্রীো
অপসন সও এওটি এওপৃষ্ঠা ম্বসঢ পসস ঘান?
োাঁ/না
ঘূ ান্ত ভায়া সবোয়র
বীমাকৃয়তর ক্রঘাণা
নীসঢর সভসত্তয়ঢ
অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ কয অমার/অমায়ের দ্বারা এআ প্রস্তায়বর ফমসটিয়ঢ ওসণঢ বিবেমূ অমার/অমায়ের য়বসাত্ওৃ ি
জ্ঞান এবং সবোয় ঢে এবং অসম/অমরা এঢদ্বারা স্বীওৃ ঢ সচ্ছ কয এআ কখানাটি অমার/অমায়ের এবং __________-এর ময়িে
ঘু সিটির সভসত্ত কঞন ওরয়ব।
অসম/অমরা এঢদ্বারা এ কখাডা ওরসঙ কয এআ প্রস্তায়বর ফমসটি চমা ওরার পয়র কওান প্রওার ংয়যাচন ণবা ংয়লািন ংখটিঢ য়
কটি বীমাওারীর সনওঝ ঢাত্িসডওভায়ব ূঘীঢ ওরা য়ব।
অসম/অমরা সনসশ্চঢ ওরয়ঢ ঘাআ কয পূবব
স ঢী পসসটির মাসপ্তর ঢাসরঔ কণয়ও এঔন পযসন্ত অমার/অমায়ের কাস র কওান প্রওার েুখসঝনা
খয়ঝসন। অসম/অমরা সনসশ্চঢ ওরসঙ কয ঈপয়রাি কাস টি অপনায়ের য়ঙ্গ বীমাওরয়ডর চনে অসম/অমরা _______________ কঢ
_____________ ঢাসরয়ঔ সপ্রসমোম প্রোন ওয়রসঙ।
এটি নুিাবনওৃ ঢ এবং স্বীওৃ ঢ কয _________ (মে)-এর পূয়বসর কওান প্রওার েুখসঝনার ওারয়ড ঈদ্ভু ঢ কওান প্রওার িসঢ/সবনি
ো/োয়ের চনে অপনারা কওান প্রওৃ সঢর োয়ের চনেআ োেবে নন।
অসম/অমরা কখাডা ওসর কয কাস টি ম্পূডস এবং রাস্তাে ঘাায়নার বিা অয়ঙ।
িান :
ঢাসরঔ :
প্রস্তাবয়কর স্বাির
কাস
কাস
কাস
কাস

ংয়যাজন - খ
প্রস্তাব ফমি
(এআ ফয়মসর প্রোনটি োয়ের এওটি স্বীওসঢ সায়ব িয়র কনো যায়ব না)
াধ্ারণ অক্ষি এবং ক্ষবয়ল ক্ষবপদমূয়র পক্ষক্ষ
এআ প্রস্তাবটির িড কওাম্পানীর সনেম এবং সিসনেমমূয়র ঈপর সনভস রলী। প্রস্তাবটির িড এবং সপ্রসমোম প্রোন না ো পযসন্ত
ম্পেটি অচ্ছাসেঢ নে।
প্রসঢসনসি____________________________
িাও ংয়ওঢ ংঔো:
প্রস্তাবও ম্পয়ওস সবস্তাসরঢ সববরডপ্রস্তাবওয়ও সঘসহ্নঢওরয়ড ােঢা ওয়র।
১। প্রস্তাবয়ওর নাম

২। প্রস্তাবয়ওর ঠিওানা

বীমাওৃ য়ঢর সঘসহ্নঢওরড
কযায়কায়যায়কর চনে এবং োসবর সনষ্পসত্তর কিয়ত্র প্রয়োচনীে ঠিওানা প্রোন ওয়র

কঝসয়ফান নং:-ফোক্স

নং:-__________

(কমাবাআ):-(আ-

কম):-____________

কযঔায়ন প্রয়যাচে এ সঘহ্নটি প্রোন ওরুন
ও প্রশ্নমূয়র ম্পূডস ঈত্তর প্রোন ওরয়ঢয়ব।িান েু ান োর কিয়ত্র নুি ওয়র ঢণেটি এওটি ংয়যাচন সায়ব ংগ্নওৃ ঢ
ওরুন:
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প্রস্তাবয়কর বযবা

ছুাঁ সওটি নুিাবন ওরুন

ক্ররটং-এর জনয অকুয়পক্ষন্পর
ক্ষববরণমূ

৩। কওানটির ুরিা প্রোন ওরা য়চ্ছ
৪। নুকূয় পসসটি প্রেত্ত(অসণসও ংিান্তকসঢ
ওয়র বীমাওরয়ডর স্বাণসযুি ও বেসির
নায়মর ঢাসওা)
৫। চস ঢ ছুাঁ সও
ক্রয স্থানট আোক্ষদত করা
(সপন কওাট  ম্পূডস টাও ঠিওানা)
প্রয়োজন
৬। বীমার মেওা
কণয়ও
৭। অপসন সও প্রাণসমও ুরিার ঢাসওা কণয়ও
এআ সবপেগুস সবয়াপ ওরয়ঢ ঘান
ও)ছ , বনো, ছঞ্ঝা, োবন, খূডীছ ,
সবপেগুচ্ছ

ছুাঁ সও মূয়র সঘসহ্নঢওরন

পযস
ন্ত
প্রয়োচনীে অচ্ছােয়নর কিয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর জ্ঞান সোন্ত
োাঁ

না

োাঁ

না

ঔ)োঙ্গা, রঢা, সবয়দ্বপরােনচসনঢ িসঢ
ক)ন্ত্রাবােমূও ুরিা ম্প্রারড
(অরএএমসট পঙন্ন ওরা য়
পঙন্ন ওরা যায়ব)

ংয়যাজন - খ

ঢয়ব

এটি

োাঁ

না

EQ ক্ষবপদগুক্ষর এই রাক্ষলট আোক্ষদত

৮। অপসন সও অপনার বাস টির য়ঙ্গ সপ্নন্থ এবং
সভঢটি ুরসিঢ ওরয়ঢ ঘান?
কওান প্রওার সঢসরি ুরিামূ
ও)
িপসঢ,
পযসয়বিও
এবং
ঈপয়েিা
আসঞ্জসনেয়রর ঔরঘমূ (োসবর রাসলটির ৩%
সঢসরি)
ঔ) ভগ্নাবয়লয়র পারড(োসবর রাসলটির ১%
সঢসরি)

োাঁ

না

োাঁ

না

োাঁ

সঢসরি অচ্ছােয়নর কিয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর
জ্ঞান সোন্ত
না

ক) সমখয়র সবনি ো মচুঢ দ্রবেমূ

Sl =

Sl =

োাঁ

না

Sl =

১।এওটি তবেুেসঢও সবপয়ের ওারয়ড
তবেুেসঢও পসরয়বার ঝাসমসনা প্রায়ন্ত
সবেুেৎ রবরায়র বেণসঢার ওারয়ড

োাঁ

না

Sl =

২। বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারয়ড বীমাওৃ য়ঢর
িানটিয়ঢ সমখয়রর যন্ত্রাংয়লর িসঢর
ওারড চসনঢ ঢাপমাত্রার বৃসে খঝয়।

োাঁ

না

Sl =

োাঁ

না

Sl =
খ) োবান

Sl =

গ) বীমাওৃ য়ঢর সনচস্ব কাস , ফওস সফ্ট এবং
এওআ চাঢীে বস্তুর এবং পঢয়নর ওারয়ড
িাক্কাচসনঢ িসঢ

োাঁ

না

ঘ) স্বজ্বন

োাঁ

না
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Sl =

ঙ) ংয়যাচন, ংয়লািন এবং ম্প্রারডগুসর
বীমা না ওরায়না

োাঁ

চ) ভূ সমওম্প (সগ্ন এবং ছঝওা)

োাঁ

ছ) িসঢিি ঈপাোয়নর অচ্ছােন

োাঁ

শুিুমাত্র
কআগুসআ
পঙন্ন ওরুন
কযগুসর
বীমাওৃ য়ঢর
বেবার য়ঙ্গ
ম্পওস যুি

জ) ঘুাঁ আয়ে বার ো এবং েূয়নর অচ্ছােন
োাঁ

না

Sl =

না

Sl =

না

Sl =

না

Sl =

ঝ) মচুঢ দ্রয়বের ামসেও পারড

োাঁ

না

Sl =

ঞ) ভা া না পাো

োাঁ

না

Sl =

ট) এওটি সবওল্প িায়নর চনে সঢসরি ভা া

োাঁ
োাঁ

না
না

Sl =

ঠ) শুরু ওরার ঔরঘমূ

ড। কসঢ পোণসমূয়র িসঢ

োাঁ

না

Sl =

Sl =

৯। অপসন সও এওআ ম্পে নে কওান ংিার দ্বারা
ংয়যাচয়নর নীসঢটি প্রয়োয়কর চনে সবস্তাসরঢ সববরড প্রয়োচন
এওআ প্রওার ুরিা বীমা ওসরয়েয়ঙন (যসে ঢাআ
ে সবস্তাসরঢ সববরড সেন)
১০। বীমার ুরিাগুস সও নে ংিাটি দ্বারা স্বীওৃ ঢ
ণবা কওান প্রওার সবয়ল লঢস াবী সও
অিার রাআঝায়রর প্রসঢ ছুাঁ সও মান ম্পয়ওস এওটি ন্তেৃস সি প্রোন
অয়রাসপঢ(যসে য়ে ণায়ও, সবস্তাসরঢ সববরড
ওরন
সেন)
(িসঢর সভজ্ঞঢার সবস্তাসরঢ সববরডী)
১১। মেওা ম্পূডস ো পসসটি বেঢীঢ সবকঢ
সপ্রসমোম
োসবমূ
মাটির চনে সপ্রসমোম/োসব বয়নর সবস্তাসরঢ
সববরড

োসবর সভজ্ঞঢাটি ছুাঁ সও মূোেয়নর চনে এওটি গুরুত্বপূডস ঈপাোন
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স্থানটয়ত আোক্ষদত ঝুঁু ক্ষকট ক্ষক প্রকায়রর ?
প্রস্তাবয়ওর বেবায়ের সবস্তাসরঢ সববরড
১২। বীমাওৃ ঢ ম্পেটি :
ও। ববায়র চনে, ওাযসে, কোওান, কায়ঝ আঢোসে।
ঔ। সলল্পসভসত্তও /কঞনসভসত্তও ছুাঁ সওমূ
ক। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ মচুয়ঢর ছুাঁ সওমূ
খ। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ ঝোে/কো িারয়ওর
ছুাঁ সওমূ
গ। সলল্পসভসত্তও/কঞনসভসত্তও-এর বসভূস ঢ িায়ন বসিঢ
ঈপয়যাকী ামিীর ছুাঁ সওমূ
ঘ। ববায়র চনে, ওাযসে, কোওান, কায়ঝ আঢোসে।
১৩। যসে এওটি কোওান সায়ব বেবহৃঢ ে, নুি ওয়র
চানান কয বেবহৃঢ ামিীগুসর ময়িে কওানটি সনয়ঘর

ছুাঁ সওর িারডটি করয়ঝর সভসত্তস্বরূপ

ঢাসওার ন্তকসঢ।
যসে োাঁ ে, এআ ামিীগুসর মুেগুস সও কমাঝ মচুঢ
মূে কণয়ও ৫%-এর সিও ে:
১) কুয়েট ামিীমূ, ২) কঔাা কঙাব া, ৩) পঝওা
এবং অঢলবাসচ, ৪) কযয়ওান প্রওায়রর সবয়ফারও পোণস,
৫) শুষ্ক লে/ঔ , ৬) লন চাসঢে পোণস, ৭) কঔাা
পায়ঝর দ্রবেমূ, ৮) কেলাআ, ৯) কমসণয়য়ঝট সস্পসরঝ,
১০) নাআয়ট্রা কুয়া, ১১) কঢ/আণার/সলল্প কিয়ত্র
বেবহৃঢ দ্রাবও এবং ৩২ সটিী কসন্টয়িট ণবা ঢার সনয়ঘর
জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ ওাপ কঝি), ১২) ৩২ সটিী
কসন্টয়িট ণবা ঢার সনয়ঘর জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ
ওাপ কঝি) োে সভসত্ত স ওরা টিন বা িায়ম না
রাঔা কওান রগ, ১৩। ৩২ সটিী কসন্টয়িট ণবা ঢার
সনয়ঘর জ্বন ঢাপমাত্রা (কক্লাটচ ওাপ কঝি) োে
সভসত্ত স ওরা টিন বা িায়ম না রাঔা ভাসনসল, ১৪)
স ওরা কওান টিন বা িায়ম না রাঔা ংক্রমড
প্রসঢয়রািও ণবা ওীঝনালও, ১৫) কযয়ওান প্রওায়রর ঈসদ্ভে
ঢন্তুমূ
১৪। যসে মা মচুয়ঢর িান/গুোম (ওারঔানা ঞ্চয়র বাআয়র
বসিঢ) সায়ব বেবহৃঢ ে নুি ওয়র মচুঢওৃ ঢ
ামিীমূয়র ঢাসওা প্রোন ওরুন
১৫। যসে কওানা প্রওার সলল্পসভসত্তও কঞনমূও ওাযসিা সায়ব
বেবহৃঢ ে, প্রস্তাসবঢ িানটিয়ঢ (বেবহৃঢবে সবসভন্ন প্রওার
ঈপয়যাকী ামিীর প্রেলসন ব্লও পসরওল্পনার সবস্তাসরঢ
সববরড) ঈৎসেঢ দ্রবেমূয়র সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন
ওরুন।
১৬। যসে কওান প্রওার সলল্পসভসত্তও কঞনমূও ওাযসিান সায়ব
বেবহৃঢ ে, নুি ওয়র চানান কয ওারঔানাটি ঘাু না
বে?
১৭। সগ্ন সনবসাপও যন্ত্রাসে িাসপঢ
নুি ওয়র সনয়ঘর িানটিয়ঢ টিও সঘহ্ন প্রোন
ওরুন:
ও) সবসভন্ন ব্লও এবং বনয়যাকে সগ্নসনবসাপও যয়ন্ত্রর
প্রওায়রর ঢাসওা

প্রয়ঢেও ব্লয়ওর চনে ুরিা প্রোন

প্রাণসমও করঝ এবং অচ্ছােনগুস
সনিসারয়ডর চনে ছুাঁ সওর প্রওৃ সঢ

বনয়যাকে সগ্নসনবসাপও যন্ত্রমূ
কঞা কাস য়ঢ রাঔা পাম্প
সগ্ন সনবসাপও পাম্প
াআয়িন্ট বেবিা
চ ঙ ায়নার বেবিা
সির চ ঙ ায়নার বেবিা
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িসঢ
হ্রাওরয়ডর
পোমূ।
কয়ঢু ঙা
প্রোন ওরা
কযয়ঢ পায়র

ছুাঁ সওর তবসলিেগুস অর ভায়া কবাছার চনে
ঔ) যন্ত্রাসের বাৎসরও রিনায়বিয়ডর ঘু সিগুস
ওাযসওরী সও না ঢা চানান
১৮। (বাস / কমসলন পত্র / অাবাব পত্র আঢোসে)
ও) বাচার েয়রর সভসত্ত

এটি সঙ্গওারওৃঢ
রাসলটির সনিসারড
ঔ) পুনঃংিাপয়নর
এবংসভসত্ত
োসবগুসর
সনষ্পসত্তর সভসত্ত
ক) কওান প্রওার
বৃসেরপসরকসডঢ
প্রয়োচনা অয়ঙ সও না
সায়ব
য়ব

১৯। কঞয়নর সবস্তাসরঢ সববরড
ও। নুি ওয়র বেবহৃঢ ামিীগুস ম্পয়ওস চানান
১। কেো
২। কময়ছ
৩। ঙাে
ঔ। বাস টির ঈচ্চঢা
ক। বাস টির বে

োাঁ

না

বীমার চনে প্রস্তাসবঢ সভসত্ত
োাঁ

না

োাঁ

না

োাঁ

না

অিাররাআটিং
সমঝার ______________ ঢ ____________
৫ বঙয়রর ওম
৫ - ১৫ বঙর
১৫ - ২৫ বঙর

২৫ বঙয়রর সণও

দ্রিবে: বাস টির কেো এবং/ণবা ঙােটি ওায়ঞর ঢিা / কাকা পাঢা এবং/ণবা খা/কযয়ওান প্রওায়র ঔ / বাাঁল / োসিয়ওর
ঘাের / সপঘ / ওাপ / ওোনভা / সত্রপ আঢোসে দ্বারা সনসমসঢ য় কটিয়ও "ওাাঁঘা" কঞয়নর সায়ব সবো ওরা য়ব।
২০। বাস সভসত্তও মূেমূ (নুি ওয়র এআ ঢাসওাটিয়ঢ ওাাঁঘা বাস টি ন্তভুস ি ওরুন)। প্রয়ঢেও বাস র মূে অাোভায়ব ঝাওার
ংয়ও প্রোন ওরুন।
প্রসঢশ্রুঢ ঝাওার ংও
ব্লয়ওর
বে
ঈচ্চঢা
পাওা/ওাাঁঘা
ণাম
যন্ত্রাসে এবং
এফ োি এফ,
মচুঢ পনে
বীমা ওরয়ডর চনে
সববরড
(বঙর)
(সমঝার)
কঞন

অনুসঙ্গও
ওাযসাে এবং
এবং
নোনে
বাস র
ামিী মূে
নোনে
প্রসক্রোর
ামিীমূঝাওা
মূে
যন্ত্রাসেমূঝাওা
ন্তকসঢ
পনে
মূ**
ঝাওা
কমাঝ

প্রয়ঢেও ব্লয়ওর সবস্তাসরঢ সববরডগুস
সবপরীঢমূও করটিংগুস প্রোন ওরয়ব,
যসেঢ প্রয়যাচে
ে ািারড সভসত্তয়ঢ ুরসিঢ ে এবং সনয়ঘর ক্রসমও ংঔো ও,
কআ মচুঢ ামিীগুসয়ও ন্তকস
ওয়র কযগুস

দ্রিবে: **
ঔ, ক, এবং খ-এর িীন পয়

না

২১। শুিুমাত্র মচুঢ দ্রবেগুসর চনে সবয়ল ুরিা
নুি ওয়র সনয়ঘর বাক্সটিয়ঢ টিও সঘহ্ন সেন এবং প্রয়ঢেওটির সবপরীয়ঢ বীমা ওরয়ডর ঝাওার ংওটি প্রোন ওরুন
ও। কফ্ল্াঝার সভসত্তয়ঢ :
সবসভন্ন বিায়নর (প্রসক্রোওরয়ডর ব্লওমূ, মা মচুঢ রাঔার িান /গুোম এবং / ণবা ঈন্মুি িান আঢোসে) মচুঢ ামিীমূ
এওটি মাত্র প্রসঢশ্রুঢ রাসলর দ্বারা কফ্ল্াঝার সভসত্তয়ঢ ুরসিঢ ওরা যাে
বিানমূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
ঔ। কখাডার সভসত্তয়ঢ :
কয ঈপাোনগুসর মুে ঞা-নামা ওয়র কগুস (মাসও) কখাডার সভসত্তয়ঢ ুরসিঢ ওরা যাে .
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
আোদয়নর ক্ষভক্ষির ক্ষবকয়ল্পর পছন্দট প্রস্তাবয়কর
কয়েকট কতিবয ংয়যাজন কয়র। দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষির
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দ্রিবে:
বসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংও ১ কওাটি ঝাওা, এবং স্বল্প কমোয়ের চনে কওায়না বীমাওরড নে। প্রসক্রোর ন্তকসঢ এবং করয়ে াআসটং-এ
মচুঢওৃ ঢ ামিীমূয়র ুরিা ্ভকবপর নে।
ক। কফ্ল্াঝার কখাডার সভসত্তয়ঢ:
এওটিআ প্রসঢশ্রুঢ ঝাওার ংয়ওর িীনস্ত কয মচুঢ দ্রবেগুসর মূে ঞা-নামা ে এবং সবসভন্ন বিায়ন মচুঢওৃ ঢ ামিীগুস (মাসও)
কফ্ল্াঝার কখাডার সভসত্তয়ঢ ুরিা ওরা যাে।
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)
ঝাওার ংও
দ্রিবে:
১। বসসনম্ন প্রসঢশ্রুঢ ংওটি  ২ কওাটি ঝাওা
২। প্রসক্রোর ন্তকসঢ মচুঢওৃ ঢ ামিীমূ এবং করয়ে
াআসটং-এর মচুঢওৃ ঢ ামিীগুস ুরসিঢ ওরা যায়বনা।
খ। ঈন্মুি িায়ন মচুঢওৃ ঢ ামিীমূ (ওারঔানা ঞ্চয়র বাআয়র বসিঢ)
ঈন্মুি িায়ন মচুঢওৃ ঢ ামিীমূয়র সববরড:
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)

ঝাওার ংও

সবয়ল োয়রসন্টমূ প্রয়যাচে য়ব

গ। ঝোে ফামস এবং কো িারওমূ (ওারঔানা ঞ্চয়র
বাআয়র বসিঢ)
ঈন্মুি িায়ন মচুঢওৃ ঢ ামিীমূয়র সববরড:
বিামূ (সপন ংঔো টাও ঠিওানা)

ঝাওার ংও
অচ্ছােয়নর ছুাঁ সও এবং ম্পয়ের করটিং

অপসন সও ঐসচ্ছও সবয়োকয়যাকেগুসর চনে ঙা প্রাপ্ত য়ঢ
ঙান
যসে ঈত্তরটি োাঁ ে, সবয়োকয়যাকে ঝাওার ংয়ওর পঙন্নটি
সঘসহ্নঢ ওরুন

োাঁ
ঝাওা
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না

ক্রঘাণা

ঘূ ান্ত ভা সবোয়র নীসঢ

অসম/অমরা এঢদ্বারা কখাডা ওরসঙ কয এআ প্রস্তায়বর ফমসটিয়ঢ অমার/অমায়ের দ্বারা ঈয়েসঔঢ বিবেমূ
অমার/অমায়ের জ্ঞাঢায়র নবসব ঢে এবং অসম/অমরা এঢদ্বারা স্বীওৃ ঢ সচ্ছ কয এআ কখাডাটি
অমার/অমায়ের এবং ________-এর ময়িে ঘু সিটির সভসত্ত য়ব।
এআ প্রস্তায়বর ফমসটি চমা ওরার পয়র কওান প্রওার ংয়যাচন ণবা ংয়লািন ংখটিঢ য়, কটি বীমাওারীর
সনওঝ ঢাত্িসডওভায়ব ূঘীঢ ওরা য়ব।
ঢাসরঔ :
িান :
প্রস্তাবয়ওর স্বাির এবং কওাম্পানীর সয়মার
প্রসঢসনসির ুপাসরল:
সনম্নসসঔঢটি বীমা অআন ১৯৩৮-এর ৪১ নং িারার নুসসপ
ঙাশয় র ঈপর সনয়িাজ্ঞা
১। ভারঢবয়স চীবন ণবা ম্পসত্ত ম্পসওস ঢ কওান প্রওার ছুাঁ সওর সবরুয়ে এওটি বীমা কনোর চনে ণবা
নবীওরয়ডর চনে ণবা ঘাসয়ে যাোর চনে কওান বেসির প্রসঢ অিবোঞ্জওরূয়প প্রঢেিভায়ব কওান বেসি
কওান প্রওার ঙা ণবা ম্পূডস ওসমলয়নর ণবা ঢার কওান ংয়লর ণবা পসসয়ঢ প্রেসলসঢ প্রয়েে
সপ্রসমোয়মর ঙা নুয়মােন ওরয়বন না ণবা নুয়মােয়নর চনে প্রস্তাব ওরয়ব না এবং কওান বেসি এওটি
পসস িড ওরয়ঙন ণবা নবীওরড ওরয়ঙন ণবা ঘাসয়ে যায়চ্ছন কটির চনে বীমাওারীর প্রওাসলঢ
পসরঘােও পুসস্তওায়ঢ ণবা কঝসবগুসয়ঢ প্রেত্ত নুায়র কযটি নুয়মাসেঢ য়ঢ পায়র কআ ঙা টি বেঢীঢ
কওান প্রওার ঙা প্রোন ওরয়বন না।
২। এআ িারাটির ংিানটির প্রসঢ মানেঢা প্রোয়ন বেণস কযয়ওান বেসি এওটি চসরমানা দ্বারা লাসস্তয়যাকে, কযটি
৫০০ ঝাওা পযসন্ত ম্প্রাসরঢ য়ঢ পায়র।

510

অধ্যাে 24
ক্ষপ্রক্ষমোম ক্ষনধ্ি ারয়ণর তত্ত্ব এবং অভযা
অধ্যে উপস্থাপনা
এআ িেেটিয়ঢ অপনারা অিাররাআটিং োে স্বীওার এবং ার সনিসারড ওরা ম্পয়ওস প্রাণসমও
সবেগুস সলঔয়বন। অপনারা ছুাঁ সও সনিসারড প্রসক্রোর ন্তকসঢ সবপেগুস পসরঘানার
সবসভন্ন
পন্থামূ ম্পয়ওস সলঔয়ঢ পারয়বন। অপনারা সবসভন্ন প্রওার বীমা পসসর চনে "প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসল"-টি সওভায়ব সনিসাসরঢ ওরা য়ব ঢা সলঔয়বন।
পাঠযূক্ষচ
A. োে স্বীওায়রর প্রাণসমও িারনামূ
B. ার সনিসারয়ডর প্রাণসমও িারডামূ
C. ায়রর ঈপাোনমূ
D. প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল

এআ িেেটি পাঞ ওরার পর, অপনারা সনয়ঘর গুস ওরয়ঢ মণস য়বন:
1. োে স্বীওায়রর প্রাণসমও সবেগুসর ংজ্ঞা প্রোন
2. ার সনিসারয়ডর প্রাণসমও সবেগুসর সবয়িড
3. সবসভন্ন প্রওার পসসর চনে 'প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল'-র সনিসারড
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A. দাে স্বীকায়রর প্রাথক্ষমক ক্ষবেমূ
পূবসবঢী িোেগুসয়ঢ অমরা কেয়ঔসঙ কয বীমার িারডাটি এওসত্রওরয়ডর মািেয়ম ছুাঁ সও পসরঘায়নর
সবেটির ঈয়দ্রও ওয়র। বীমাওারীকড বহু ংঔেও বেসিসবয়ল / বেবাাসেও / সলল্পসভসত্তও ংিা /
ংকঞনমূ দ্বারা প্রেত্ত সপ্রসমোয়মর এওটি এওসত্রঢ ঢসব ৃসি ওয়রন।
প্রয়ঢেয়ওর দ্বারা প্রয়েে সপ্রসমোমটি এওটি ায়রর ঈপর সনভস রলী, কযটি েুটি ঈপাোয়নর দ্বারা
সনিসাসরঢ ে;
 এওটি িসঢওারও খঝনার চনে এওটি িসঢর ্ভকাবনা (এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারয়ড)
এবং
 িসঢওারও খঝনাটির ওারয়ড ঈদ্ভু ঢ িসঢর িারডাকঢ পসরমাডটি
উদারণ
িয়র সনন এওটি সগ্নওায়ির ফয় িসঢর িারডাকঢ পসরমাড ১০০০০০ ঝাওা (কযটিয়ও অমরা L
নাম সোম)
িসঢর (P দ্বারা কবাছায়না ে) ্ভকাবনার ক
০.০১)।

বা মিেও সঙ ১০০-এর ময়িে ১ (ণবা

ঢায় প্রঢোসলঢ িসঢর ক ণবা মিেওটি এআ মীওরডটি দ্বারা প্রওাল ওরা যায়ব = L x P =
০.০১ x ১০০০০০ = ১০০০
সওভায়ব এওচন বীমাওারী সনসশ্চঢ ওরয়বন কয প্রওৃ ঢপয়ি ো িসঢগুস পূরয়ডর চনে এওসত্রঢ
ঢসবটি যয়ণি?
অমরা পূয়বস যা কেয়ঔসঙ, ম্পূডস বীমা কওৌলটি এওটি বৃৎ ংঔেও পসরংঔোনকঢভায়ব এওআ
প্রওার ছুাঁ সওর এওসত্রওরডয়ও সবচস ঢ ওয়র যায়ঢবৃৎ ংঔোর নীসঢটি ওাযসওরী ে এবং িসঢর
্ভকাবনার ংঔোটি (কপৌনঃপুসনওঢা) এবং িসঢর সবস্তারটি (ঢীব্রঢা) পূবাস ভায়যাকে ে।
মোটি  ও ঈন্মুিঢাগুস এওআ প্রওার ে না। এওটি ম্পূডসরূয়প এওআ প্রওার ('সভন্ন')
ছুাঁ সওর এওসত্রওরড বাস্তসবওভায়ব ঔুবআ ামানে য়ঢ পায়র।
ঈোরডস্বরূপ, অপনারা এমন ওঢগুস বাস ঔুাঁয়চ কপয়ঢ পায়রন কযগুস ম্পূডসরূয়প এওআ প্রওার
এবং বাসেও পসরয়বয়ল ম্পূডরূ
স য়প এওআ িায়ন বসিঢ? সিও ংঔোে নে।
এওসত্রঢ ঢসবটির অওৃ সঢ যঢ বৃসে পায়ব, ঢঢআ সভন্নঢর প্রওায়রর ছুাঁ সওগুস, কযগুস এওআ
ণবা এওআ প্রওার সবপয়ের ম্মুঔীন, ন্তভুস সির ্ভকাবনা বৃসে পায়ব। এআ প্রওার কিত্রটিয়ঢ
বীমাওারী এওটি ঈভেংওঝযুি বিার ম্মুঔীন ন।
সওভায়ব, ছুাঁ সওগুস অর সিওমাত্রাে পূবসাভায়যাকে য়ে য়ঞ এবং এওআ মে ঢসবটিয়ঢ পযসাপ্ত
পসরমায়ড এওআ িরয়ডর এবং এওআ প্রওার ছুাঁ সও ন্তভুস ি ওয়র এমন এওটি যয়ণি বৃৎ এওসত্রঢ
ঢসব ৃসি ওরা যাে ?
বীমাওারীরা এআ মোটির এওটি মািান ঔুাঁয়চ কপয়েয়ঙন।
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ঢাাঁরা এওটি সবলাাওারবৃৎ ঢসব কঞন ওয়রয়ঙন, এবং এওআ য়ঙ্গ কটির ন্তকসঢ ঈপ-ঢসব
কঞন ওয়রয়ঙন এবং প্রয়ঢেও ছুাঁ সওয়ও সভন্ন সভন্ন ঈপ-ঢসবয়র ন্তকসঢ ওয়রয়ঙন। ঈপ-ঢসবগুস,
ছুাঁ সওগুসরমাত্রার সভন্নঢার সভসত্তয়ঢ সবসভন্ন কিডীয়ঢ সবভি ওরা য়েয়ঙ।
উদারণ
এওটি ম্পসত্ত বীমার কিয়ত্র ,এওটি ওাষ্ঠসনসমসঢ ওাঞায়মাে সগ্নওায়ির ্ভকাবনামূ এওটি পাণয়রর
ওাঞায়মার কণয়ও সিও;কয়ঢু ,ওাষ্ঠসনসমসঢ ওাঞায়মাটির বীমার চনে সিও সপ্রসমোয়মর প্রয়োচন।
স্বািেবীমারয়িয়ত্র এওআ নীসঢ প্রযুি ে। ঈচ্চরিঘাপ ণবা টাোসবটিয় অক্রান্ত এওচন বেসির
হৃেয়রায়কর ্ভকাবনা ঈচ্চ।
কওান এওটি ুিঢার সঘসওত্ার চনে প্রয়োচনীে ঔরঘগুস সবয়বঘনা ওরুন। এওচন
ঈচ্চরিঘাপযুি এবং টাোসবটিযুি বেসির এবং ুস্বািেযুি এওচনবেসির ছুাঁ সওগুস সভন্নঢর য়ব।
ার সনিসারয়ডর কিয়ত্র ছুাঁ সওর এআ প্রওার সবভাচন এবং কগুসর কিডীওরড গুরুত্বপূডস।
a. দাে স্বীকায়রর প্রাথক্ষমক ধ্ারণা মূ
ংজ্ঞা
দাে স্বীকায়রর প্রক্ষেোট  বীমার জনয প্রস্তাবট গৃীত য়ব ক্ষক না তা ক্ষনধ্ি ারণ করা,
এবং যক্ষদ তা করা ে, ক্রকান লতিাবী, ক্রকান ায়র, বীমা ুরিা গৃীত য়ব।
োে স্বীওার, এওটি প্রয়ওৌলকঢ য়ণস, সনম্নসসঔঢ িাপগুসর দ্বারা ংকঠিঢ ে:
i. সবপে এবং িসঢর কপৌনঃপুসনওঢার ংঔো এবং ঢীব্রঢার পসরমাপওরড এবং মূোেন
ii. পসসর ন্তকসঢ ুরিা এবং লঢস াবীর পসরকডনাওরন
iii. সপ্রসমোয়মর ায়রর সনসেস িওরড
োে স্বীওারওারী প্রণয়মআ সোন্ত িড ওয়রন কয ছুাঁ সওটি কৃীঢ য়ব সও না।
পরবঢী িাপটি  ার এবং লঢস াবী, কযগুসর িীয়ন ছুাঁ সওটি কৃীঢ য়ব।
োে স্বীওায়রর েিঢাটি পযসাপ্ত প্রসলিড, ওমসয়িয়ত্র ঈন্মুিঢা এবং কভীর ন্তেৃস সি ক্রমাকঢ
সবেোচসন প্রসক্রোর মািেয়ম অত্মি ওরা যাে। সগ্নওাি সবেও অিাররাআঝার োর চনে এওচন
বেসির সগ্নওায়ির ্ভকাবে ওারডগুস, সবসভন্ন প্রওার ামিী এবং ম্পসত্তর ঈপর সগ্নওায়ির
প্রভাব, কওান এওটি সলয়ল্প বেবহৃঢ প্রসক্রোমূ, ভূ য়কা, অবাো আঢোসে সবে ম্পয়ওস মেও
জ্ঞান চসয়নর প্রয়োচন।
এওআভায়ব, এওচন ামুসদ্রও বীমা অিাররাআঝায়রর অবসলেওভায়ব, বন্নর/রাস্তার বিা,
পসরবডওায় ণবা গুোমচাঢ বিাে মা/ামিী, চাাচগুস দ্বারা ম্মুঔীন ো মোমূ 
কগুসর মুদ্রযাত্রার পয়ি ঈপযুিঢা আঢোসে সবে ম্পয়ওস োসওবা ো প্রয়োচন।
এওচন স্বািেবীমা কিয়ত্রর অিাররাআঝায়রর, বীমা প্রস্তাবয়ওর ছুাঁ সওর প্রসঢ ঈন্মুিঢা, বে,
সঘসওত্াকঢ সবেমূ, লারীসরও ঈপযুিঢার স্তর, পাসরবাসরও আসঢা এবং ছুাঁ সওর ঈপর প্রভাব
সবস্তারওারী ও ঈপাোয়নর পসরমাপগুস নুিাবন ওরা প্রয়োচন।
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a) আন্ডাররাইটং, ইকুইট এবং বযবাক্ষেক স্থােীত্ব
ও ছুাঁ সওআ মপসরমাড নে, এআ র ঢেটি কণয়ওআ বীমা কিয়ত্র ঢওস অিাররাআটিং এবং
ছুাঁ সওর কিডীওরয়ডর প্রয়োচনীেঢাটি ঈদ্ভু ঢ ে। ঢাআ প্রয়ঢেও ছুাঁ সওরআ, িসঢওর খঝনাটি খঝার এবং
কটির ঢীব্রঢার সভসত্তয়ঢ ঈপযুিভায়ব পসরমাপওরড এবং মূোেয়নর প্রয়োচন অয়ঙ।
কযহুঢু ও ছুাঁ সওগুসআ মান নে, কয়ঢু , ও বীমা িাওয়ও মপসরমাড সপ্রসমোম প্রোন
ওরয়ঢ বা ামঞ্জেপূডস নে।অিাররাআটিং-এর ঈয়েলেটি  ছুাঁ সওর কিডীওরড যায়ঢ, কগুসর
ঘাসরসত্রও তবসলিে এবং ঈপিাসপঢ ছুাঁ সওর স্তয়রর সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়মর এওটি ঈপযুি ার প্রয়োক ওরা
যাে।
প্রয়ঢেও বীমাওারীর ঢার বঢস মান পসস িারওয়ের প্রসঢ, সবেেমান পসসর ন্তভুস ি ঘু সিসভসত্তও
োেগুস পূরয়ডর চনে ঢাাঁয়ের ামণস ণায়ও কটি সনসশ্চঢ ওরার এওটি োসেত্ব ণায়ও। যসে বীমাওারী
এমন ছুাঁ সওগুসর চনে পসস প্রোন ওয়রন কযগুস বীমায়যাকে নে ণবা ছুাঁ সওগুসরুরিার চনে
প্রয়োচনীয়ের ঢু নাে ঔুবআ ওম সপ্রসমোম িাযস ওয়রন, ঢায় কটি বীমাওারীর ঘু সিসভসত্তও োেগুস
পূরয়ডর িমঢাটিয়ও ংওঝাপন্ন ওয়র কঢাার ফস্বরূপ য়ব।
নে সেয়ও, এওচন বীমাওারী, সযসন কআ ছুাঁ সওগুসর চনে সঢ ঈচ্চ ার িাযস ওরয়ঢ ঘান
কযগুসর কআ প্রওার ঈচ্চ ার ো ঈসঘঢ নে, ঢাাঁর বেবাটিয়ও প্রসঢয়যাসকঢামূও এবং
েীখসিােীরূয়প কপয়ঢ পায়রন। ঢাআ, ামঞ্জে এবং িােীয়ত্বর স্বায়ণস, অিাররাআটিং-এর প্রসক্রোটি
সনঔুাঁঢভায়ব নুৃঢ ো ঈসঘঢ।
অিাররাআটিং-এর প্রিান তবসলিেগুস  সনম্ন প্রওার
i.

ঘাসরসত্রও তবসলয়িের সভসত্তয়ঢ ছুাঁ সওর সঘসহ্নঢওরড ওরা

ii. প্রস্তাবও দ্বারা ঈপিাসপঢ ছুাঁ সওর স্তরটি সনিসারড ওরা
iii. বীমা বেবাটিঠিওভায়ব পসরঘাসঢ ওরা
ংয়িয়প, অিাররাআটিং-এর ঈয়েলেটি সপ্রসমোয়মর িডয়যাকেঢা, পযসাপ্তঢা এবং নোনে লঢস াবী
সনিসারয়ডর মািেয়ম পূরড ে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 1
বীমার ার সনিসারডওারী েুটি ঈপাোন সঘসহ্নঢ ওরুন।
I. ছুাঁ সওর
II. ছুাঁ সওর
III. ছুাঁ সওর
IV. ছুাঁ সওর

্ভকাবেঢা এবং ঢীব্রঢা
ূত্র এবং প্রওৃ সঢ
ূত্র এবং মে
প্রওৃ সঢ এবং প্রভাব
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B. ার ক্ষনধ্ি ারয়ণর প্রাথক্ষমক ধ্ারণামূ
বীমাওারীর ছুাঁ সওর িানান্তরয়ডর ঈপর বীমা সনভস রলী। এওটি বীমা পসস ক্রয়ের ময়িে, বীমাওৃ ঢ
বেসি এওটি সবপে কণয়ও ঈদ্ভু ঢ, কযটির সবরুয়ে ম্পসত্তটির বীমাওরড ওরা য়েয়ঙ,
অসণসও
িসঢর প্রভাবটি হ্রা ওরয়ঢ মণস ে।
উদারণ
যসে কওান বেসি এওটি কাস
ঘাান, কঔায়ন েুখসঝনার চনে কটির িসঢ য়ঢ পায়র। যসে
মাসয়ওর কমাঝরযান বীমা ণায়ও, কাস টির িসঢ োর খঝনাে, বীমা কওাম্পানী ারাআয়ের চনে
ণস প্রোন ওরয়ব।
বীমা কওাম্পানীর, এওটি াভ ন্তভূস ি ওয়র বীমার ভসবেঢ োসব এবং ঔরঘগুসর চনে ুরিা
প্রোয়নর মূে কডনা ওরার এওটি প্রসক্রোর প্রয়োচন। এটিয়ওআ ার সনিসারড বা ে।
‘ার’  বীমার একট প্রদি একয়করমূয।
ঈোরডস্বরূপ, এওটি ারয়ও, এওটি ভূ সমওম্প ুরিা মূে ১.০০ ঝাওা প্রসঢ সমস, এআ অওায়র
প্রওাল ওরা যাে। (1 সমস =1/1000)
ারগুস িসঢর ্ভকাবনা এবং ্ভকাবে পসরমাপ নুায়র সভন্নঢর য়ঢ পায়র। ঢীঢ প্রবডঢা এবং
বঢস মান পসরয়বয়লর পসরবঢস নমূ, কযগুস ভসবেয়ঢ ্ভকাবে িসঢগুসয়ও প্রভাসবঢ ওরয়ঢ পায়র, এআ
সবঘায়রর পয়রআ প্রয়ঢেও ার প্রসঢসষ্ঠঢ ে।
উদারণ
ভূ সমওম্প বীমার চনে ঈপয়রর ঈোরডটি কেঔুন, িাযসওৃঢ ারটি, এওটি ওংসক্রঝ সনসমসঢ ওাঞায়মার
ঢু নাে ভূ সমওম্প িয়র সনওঝবঢী এবং আঝ সেয়ে তঢরী এওটি বাস র চনে, কযটি িসঢর ্ভকাবনা
সিও।
এওটি স্বািেবীমার ঈোরড কনো যাও, ছুাঁ সওর প্রয়ঢেও ঈপাোয়নর ংঔো এবং লঢওরাসভসত্তও
মূোেন ওরা ে। পূবসস নিসাসরঢ পসরমাপয়ওর সভসত্তয়ঢ বে, চাসঢ, কপলা, ভো আঢোসে
ঈপাোনমূয়র পরীিা এবং ংঔো প্রোয়নর মািেয়ম মূোেন ওরা ে।
ময়ন রাখয়বন ক্রয ারগুক্ষই ক্ষপ্রক্ষমোম নে।
ক্ষপ্রক্ষমোম = (প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল) x (ার)
1. ায়রর উয়েলযমূ
ার সনিসারয়ডর প্রাণসমও ঈয়েলে , বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভয়ের েৃসিয়ওাড কণয়ও বীমার
মূেটির পযসাপ্তঢা এবং কযৌসিওঢা সনসশ্চঢ ওরা।
বীমাওারীর েৃসিয়ওাড কণয়ও, এর ণস  ামিীওভায়ব ারগুস, োসব, ঔরঘ এবং ওর আঢোসে
এবং এওটি ধ্বংাত্মও খঝনা এবং ায়ভর চনে বলেআ এওটি পযসাপ্ত ংিান য়ঢ য়ব।
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বীমাওৃ য়ঢর েৃসিয়ওাড কণয়ও, যুসিপূডস ায়রর ণস  এওচন বেসির, যুসিংকঢ ঔরঘমূ, এওটি
ধ্বংাত্মও খঝনা, এবং াভ ন্তভুস ি ওয়র সবচস ঢ ছুাঁ সওগুস ুরিার প্রয়োচয়ন পযসাপ্ত ংয়ওর
অসণও মূে প্রোয়নর প্রয়োচন য়ব না।
সগ্নবীমার ারগুস যুসিংকঢ সায়ব সবয়বসঘঢ য়ঢ পায়র যসে কগুস ও প্রওার গুরুত্বপূডস
ঈপাোমূ, কযগুস ছুাঁ সওটিয়ও প্রভাসবঢ ওয়র সওন্তু প্রিান ঈপাোনগুসয়ও বজ্ঞা ওয়র, কযগুস
ামিীওভায়ব নুমানওৃ ঢ ারটির কিয়ত্র এওটি ামানে সভন্নঢার ওারড য়ঢ পায়র।
2. ক্ষপ্রক্ষমোয়মর ার ক্ষনধ্ি ারণ
ঢীয়ঢর িসঢর সভজ্ঞঢাগুসর সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়মর সবশুে ারটি সনিসাসরঢ ে। ঢাআ, ার
কডনার চনে ঢীঢ িসঢ ম্পসওস ঢ পসরংঔোনকঢ ঢণেমূ ঢেন্ত গুরুত্বপূডস।
ার সনিসারয়ডর চনে, ছুাঁ সওগুসর প্রসঢ এওটি 'কাসডসঢও মান' প্রোন প্রয়োচনীে।
উদারণ
িয়র কনো যাও, যসে এওটি ১০ বঙয়রর মেওায়র চনে এওটি বৃৎ ংঔেও কমাঝর াআয়ওয়র
চনে িসঢর সভজ্ঞঢাগুস ংি ওরা ে, অমরা িসঢিস্ত কাস গুসর চনে কমাঝ কাওানটি
পাব। অমরা, এআ কাওায়নর রাসলটিয়ও কমাঝর াআয়ওয়র কমাঝ মূয়ের এওটি লঢওরা সায়ব
প্রওায়লর মািেয়ম িসঢর 'কাসডসঢও মান'-টি সনিসাসরঢ ওরয়ঢ পাসর। এটি সনয়ঘ প্রেত্ত ফমুসোর দ্বারা
প্রওাল ওরা যাে:
M =

L

X

১০০

V
কমাঝ িসঢটিয়ও L দ্বারা কবাছায়না ে এবং ও কমাঝর াআয়ওগুসর কমাঝ মূেটিয়ও V দ্বারা
কবাছায়না ে
িয়র কনো যাও :
 এওটি কমাঝর াআয়ওয়র মূে ৫০,০০০/- ঝাওা
 িসঢর সভজ্ঞঢা : ১০ বঙয়র ১০০০ টি কমাঝর াআয়ওয়র ময়িে ৫০ কমাঝর াআয়ও ঘু সর
য়ে ককয়ঙ
 এওটি ক
সায়ব, ঘু সরর ওারয়ড প্রসঢ বঙর কমাঝ িসঢর পসরমাড ে পাাঁঘটি কমাঝর
াআয়ও।
ফমুসোটির প্রয়োয়ক, ফাফটি য়ব:
িসঢমূ (৫০,০০০ ঝাওা x ৫) = ২,৫০,০০০ ঝাওা
মূে (৫০,০০০ ঝাওা x ১০০০) = ৫,০০,০০,০০০ ঝাওা
এর ণস  কয (L / V) x ১০০ = (২,৫০,০০০ / ৫,০০,০০,০০০) x ১০০ = ০.৫%
কয়ঢু , এওচন কমাঝর াআয়ও মাসও কয ায়র সপ্রসমোম প্রোন ওয়রন কটি ৫০,০০০/- ঝাওার
লঢওরা ০.৫ ভাক ণসাৎ প্রসঢ বঙয়র ২৫০/- ঝাওা। এটিয়ওআ বা ে 'সবশুে' সপ্রসমোম।
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২৫০/- ঝাওা প্রসঢ াআয়ও ায়র, ংকৃীঢ ২.৫ ি ঝাওা ৫টি কাস র িসঢর চনে োসব পূরয়ডর
চনে বেে ে।
যসে, ঈপয়র সনিসাসরঢ, সবশুে সপ্রসমোমটি ংকৃীঢ ে, কটি শুিুমাত্র িসঢগুস পূরয়ডর চনে
যয়ণি য়ব।
ঈপয়রর ঈোরডটিয়ঢ অমরা কেঔাম কয এয়িয়ত্র কওান প্রওার ঈদ্বৃত্ত কনআ। সওন্তু বীমা প্রসক্রোগুস
সওঙু প্রওার পসরঘানকঢ ঔরঘ সবচস ঢ ণায়ও (সনেন্ত্রডকঢ ঔরঘমূ) এবং বেবা অনেয়নর
ঔরঘমূ (প্রসঢসনসিয়ত্বর ওসমলন)। প্রঢোসলঢ বৃৎ িসঢগুসর চনে সওঙু ঈদ্বৃয়ত্তর ংিান রাঔা
প্রয়োচন।
ঘূ ান্তভায়ব, কযয়ঢু বীমা কনয়েনগুস, নে কযয়ওান প্রওার বেবায়ের নোে বেবাসেও সভসত্তঢ
ংখটিঢ ে, ুঢরাং ায়ভর চনে এওটি ফারায়ওর ংিান রাঔা প্রয়োচন কযটি বেবােটিয়ঢ
সবসনয়োকওৃ ঢ মূিয়ডর এওটি প্রঢোপসড।
কয়ঢু , 'সবশুে সপ্রসমোম'-টি, লঢওরা ভাক সায়ব ঔরঘ, ংিান এবং াভ ংয়যাচয়নর দ্বারা
ঈপযুিভায়ব ভারযুি বা বৃসে ওরা ে।
সপ্রসমোয়মর ঘূ ান্ত ারটি সনম্নসসঔঢ ঈপাোনগুস দ্বারা কঠিঢ য়ব:
িসঢর চনে ণস প্রোনমূ
িসঢচসনঢ ঔরঘমূ (কযমন, পযসয়বিয়ডর ঔরঘগুস)
প্রসঢসনসিত্বমূও ওসমলন
পসরঘান ঔরঘমূ
প্রঢোসলঢ বৃৎ িসঢর চনে ংিান, কযমন, ওসল্পঢ ৫ টির সবপরীয়ঢ ৭টি কমাঝ
িসঢ
 ায়ভর চনে ঈদ্বৃত্ত






সভজ্ঞঢার ওাটি ঢওস ভায়ব সনবসাঘন ওরা প্রয়োচন। াম্প্রসঢওঢম িসঢর সভজ্ঞঢার ওাটিআ
বেবার ওরা ঈসঘঢ। সনবসাসঘঢ মেওাটিয়ঢ পযসাপ্ত পসরমায়ড িসঢর সভজ্ঞঢা ম্পসওস ঢ ঢণে ণাওা
অবসলেও যায়ঢ ফাফটিয়ঢ প্রয়োচনীে পসরংঔোনকঢ গুরুত্ব এবং সবোয়যাকেঢা ণায়ও। ঘূ ান্তভায়ব
কযয়ঢু বেবাটি ামিীও ধ্বংমূও িসঢর সবেবস্তু, সভজ্ঞঢার ওাটিয়ও অবসলেওভায়ব ক
ধ্বংমূও খঝনার প্রসঢসনসিত্ব ওরা ঈসঘঢ।
ায়রর ও প্রওার প্রাসঙ্গও ঈপাোনগুসয়ও সবয়বঘনা ওয়র, এওচন সনসশ্চঢ ওরয়ঢ পায়রন কয
ারগুস
পযসাপ্ত, সঢসরি ণবা এওআ প্রওার এবং মায়নর ছুাঁ সওর চনে নোেভায়ব
পিপাসঢত্বমূও নে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

2

সবশুে সপ্রসমোম সও?
I.

সপ্রসমোমটি শুিুমাত্র িসঢপূরড প্রোয়নর চনেআ যয়ণিভায়ব বৃৎ

II. সপ্রসমোমটি মায়চর প্রাসন্তও েেয়ের প্রসঢ প্রয়োকয়যাকে
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III. পসরঘানকঢ ঔরঘমূয়র ভারযুি োর পয়রর সপ্রসমোমটি
IV.

সপ্রসমোমটি াম্প্রসঢওঢম িসঢর সভজ্ঞঢা ওাটির সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ
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C. ায়রর উপাদান মূ
কআ ও প্রাসঙ্গও ঈপাোনমূ কযগুস ায়রর য়ঙ্গ ংয়যাচয়নর চনে এবং ায়রর পসরওল্পনা ওরার
চনে বেবহৃঢ ে কগুসয়ও ার সনিসারয়ডর ঈপাোন সায়ব ঈয়েসঔঢ। বীমাওারীকড ছুাঁ সওর সনিসারড
এবং কওান মূেটি ঢাাঁরা িাযস ওরয়বন কটি সির ওরার চনে 'ার সনডসয়ের ঈপাোনমূ' বেবার
ওয়রন।
 বীমাওারী এওটি সভসত্তমূও ার প্রসঢষ্ঠার চনে প্রণয়মআ ঢাাঁর মূোেন বেবার ওয়রন
 বীমাওারী ঢারপর এআ ারটি, আসঢবাঘও তবসলিে কযমন ছুাঁ সওযুি ম্পসত্তটিয়ঢ ঈত্ওৃ ি সগ্ন
ুরিা বেবিা এবং কনসঢবাঘও, তবসলিেগুসর চনে প্রযুি কাসটংমূ কযমন যানবায়নর
কিয়ত্র প্রঢেেযুি ঘাও আঢোসে প্রযুি ঙা গুস য়মঢ ওাযসওয়র ওরয়বন।
গুরুত্বপূণি
আন্ডাররাইটং-এর জনয তয়থযর ংস্থানমূ
কযয়ওান াংসঔেও (ণবা পসরংঔোনকঢ) সবয়িয়ডর চনে বসপ্রণম স্তরটি  ঢণে ংি। যঔন
এওটি ছুাঁ সওর মূে সনিসারড ওরা য়চ্ছ, এওচন অিাররাআঝায়রর ঈসঘঢ ম্পূডস ঠিও মূোেয়নর
চনে যঢ সিও ্ভকব ঢণে ংি ওরা।
তয়থযর ূত্রগুক্ষ  :
i.

প্রস্তায়বর ফমি অথবা আন্ডাররাইটং উপস্থাপনা

ii. ঝুঁু ক্ষকর পযি য়বিণ
iii. দাক্ষব অক্ষভজ্ঞতার ঐক্ষতাক্ষক পক্ষরংখযানমূ : সওঙু কিডীর, কযমন বেসিসভসত্তও
এবং কমাঝরযানসভসত্তও বেবায়ের কিয়ত্র, অিাররাআঝারকড সভজ্ঞঢামূ এবং ঢীঢ
সভজ্ঞঢার পসরং ঔোনমূয়রসভসত্তয়ঢ ্ভকাবে ভসবেঢ সভজ্ঞঢামূয়ও সবঘার ওয়রআ
এওটি ঈপযুি সপ্রসমোম সির ওয়রন।
মূে সনিসারড প্রসক্রোে সভজ্ঞঢার োসবর ম্পূডস ঠিও বোঔো এবং ওাযসওরী বেবারটি গুরুত্বপূডস।
ধ্বংাত্মও িসঢগুসর ভসবেদ্বাডী ওরা ্ভকব েনা এবং কগুসর প্রওৃ সঢকঢ কপৌনঃপুসনওঢা ওম।
ঢাআ, পসরংঔোনকঢ ঢণেগুস কডনার সভসত্ত সায়ব বসো ঈপব্ধ ণবা ণসপূডস েনা। (অিুসনও
ওমসপঈঝার বেবিার সবওায়লর ফয় বঢস মান যুয়ক প্রাওৃ সঢও ধ্বংাত্মও খঝনাগুস ্ভকাবে প্রভাবগুস
পসরমায়পর চনে সবসভন্ন প্রওার সমুেয়লন ময়টয়র বেবার ওরা ে)।
1. ক্ষবপদ
বীমার ভাাে ক্ষবপদ লব্দট ক্রই অবস্থা অথবা ধ্মি অথবা চাক্ষরক্ষত্রক তবক্ষলষ্টযমূ, ক্রযগুক্ষ
ক্রকান একট প্রদি ক্ষবপদ ক্রথয়ক িক্ষতর ম্ভাবনা ৃক্ষষ্ট অথবা বৃক্ষদ্ধ কয়র, প্রক্ষত উয়েখ কয়র।
সবসভন্ন প্রওার সবপে, কযগুসর দ্বারা ম্পসত্তমূ ণবা বেসিবকস ঈন্মুি য়ঢ পায়রন কগুস ম্পয়ওস
এওটি ুকভীর জ্ঞানঅিাররাআটিং-এর চনে পসরাযস।
সবপেগুস লারীসরও এবং তনসঢও এআ েুআ প্রওায়র সবভি ওরা যাে। লারীসরও সবপেযা বীমার
সবেবস্তু বাস্তব অওার ম্পন্ন ছুাঁ সওগুসর প্রসঢ ঈয়েঔ ওয়র, নেসেয়ও তনসঢও ািারড ণসননসঢও
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এবং ামাসচও বিার পসরয়প্রসিয়ঢ ঈদ্ভূ ঢ মানুয়র েুবসঢা যণা ঢা, াবিানঢা আঢোসে
পসরঘান স্তয়র ার সনিসারয়ডর প্রসক্রোটি লারীসরও এবং তনসঢও সবপেগুসর মূোেনয়ও সবচস ঢ
ওয়র।
2. লারীক্ষরক ক্ষবপদমূ
এওটি প্রস্তায়বর ফয়মস প্রেত্ত ঢয়ণের সভসত্তয়ঢ লারীসরও সবপেটি সনিসারড ওরা ্ভকব য়ঢ পায়র।
ছুাঁ সওটিয়ও এওটি পযসয়বিড ণবা পসরেলসয়নর মািেয়ম অর ঈত্তমরূয়প সনিসারড ওরা যাে। সনয়ঘ
সবসভন্ন প্রওার বীমা ম্বেীে লারীসরও সবপয়ের ওয়েওটি ঈোরড প্রোন ওরা ।
a) অক্ষি
i. ক্ষনমি াণ
সনমসাড, কেো এবং ঙাে কঞয়নর প্রসক্রোে বেবহৃঢ ামিীগুসর প্রসঢ ঈয়েঔ ওয়র। এওটি
ওায়ঞর বাস র ঢু নাে এওটি ওংসক্রয়ঝর বাস ঈত্ওৃ িঢর।
ii. উচ্চতা
বাস র ঢয়র ংঔো যঢআ সিও য়ব, সগ্নসনবসাপয়ন ুসবিার ওারয়ড সবপেটি ঢঢআ সিও
য়ব। এঙা া, সিও ংঔেও ঢয়র কিয়ত্র বৃৎ ঘাপচসনঢ িসঢর ওারড ৃসিওারী ধ্বয়
প ার ছুাঁ সওটি চস য়ে ণায়ও।
iii. ক্রময়ঝ বযবস্থার প্রকৃক্ষত
ওায়ঞর কময়ছগুস সগ্নয়ঢ জ্বাানী রবরায়র ওাচ ওয়র। এঙা া, সগ্নওায়ির কিত্রগুসয়ঢ
ওায়ঞর কময়ছগুস ধ্বয় সকয়ে ঈপয়রর ঢগুসর যন্ত্রাসে এবং সচসনপত্র পসঢঢ য়ে সনয়ঘর ঢয়র
ম্পসত্তমূয়র িসঢর ওারড ে।
iv.

অক্ষধ্কারস্বত্ত্ব

এওটি বাস র সিওারস্বত্ত্ব, এবং বাস
সবপয়ের ৃসি ে।

বেবায়রর ঈয়েলে। সিওারীর ওারয়ড সবসভন্ন প্রওার

v. অক্ষিস্ফু ক্ষেজক্ষনত ক্ষবপদ
কয বাস গুসয়ঢ রােসনও দ্রবেমূ ঈত্পাসেঢ ে ণবা সিও পসরমায়ড বেবহৃঢ ে কগুস
ঈয়েঔয়যাকে সগ্নফু সঙ্গচসনঢ সবপয়ের ্ভকাবনা চস য়ে ণায়ও। এওটি ওাঞ মচুয়ঢর িান ঈচ্চ
জ্বনচসনঢ সবপয়ের ঈপিাপনা ওয়র ওারড এওবার এওটি সগ্নওাি শুরু য়, ওাঞগুস সঢ
লীঘ্র জ্বয় যাে। সগ্নওায়ির খঝনাে ন্তসনসসঢ ামিীগুস িসঢর প্রসঢ সিও প্রবডঢাযুি।
ঈোরডস্বরূপ, ওাকচ, কপালাও আঢোসে ামিীগুস শুিুমাত্র সগ্নওািচসনঢ িসঢর প্রসঢ নে,
চ, ঢাপ আঢোসে চসনঢ িসঢর প্রসঢ প্রবডঢাযুি।
vi. গঠয়নর প্রক্ষেোমূ
যসে রাসত্রওায় ওাচ ওরা ে, ওৃ সত্রম অয়ার বেবার, যয়ন্ত্রর ক্রমাকঢ বেবার চসনঢ খসড
এবং ক্লাসন্তর ওারয়ড ওমসঘারীয়ের ময়িে ্ভকাবে বয়া আঢোসে সবপয়ের বৃসে খঝাে।
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vii. অবস্থান
এওটি সখসঞ্জ ঞ্চয় বসিঢ, বাস র সবপয়ের প্রসঢ ঈন্মুিঢা এবং সগ্নসনবসাপও বেবিা কণয়ও
েূরত্ব  লারীসরও সবপয়ের ঈোরড।
b) ামুক্ষদ্রক
i. জাায়জর বে এবং অবস্থা
পুরাঢন চাাচগুস  সনওৃ ি মায়নর ছুাঁ সওমূ।
ii.

ক্রয অক্ষভযানট ম্পাদন করয়ত য়ব

সভযানটি যাত্রাপণ, বন্নরগুসয়ঢ মা কঢাা এবং ঔাায়র পসরসিসঢ এবং গুোমচাঢওরয়ডর
ুসবিাগুস  ঈপাোনমূ।
iii. মাপয়ত্রর প্রকৃক্ষত
যাত্রাপয়ণ ঈচ্চ মূয়ের ামিীগুস ঘু সর; যন্ত্রাসের কভয়ঙ্গ যাোর ্ভকবনা ণায়ও।
iv.

পযাক্ষকং-এর পন্থা

ণসর ঢু নাে কাাঁঝ দ্বারা মাপয়ত্রর পোসওং ঈত্তম সায়ব সবয়বসঘঢ ে। পুনরাে, এওটি ণসর
ঢু নাে েুটি ণস সিও ুরিাযুি ে।
বহু বেবহৃঢ িায়ম বনয়যাকে ঢর ামিীগুস সনওৃ ি লারীসরও সবপে ৃসি ওয়র।
c) ক্রমাটরযান
i. ক্রমাটরযানটর বে এবং অবস্থা
পুরাঢন কমাঝরযানগুস েুখসঝনার প্রসঢ সিও প্রবডঢাযুি ে।
ii.

ক্রভক্ষকয়র প্রকার

কঔািুার কাস গুস সিও লারীসরও সবপয়ে সবচস ঢ ে আঢোসে
d) চু ক্ষর
i. মজুত মায়র প্রকৃক্ষত
কঙাঝ অেঢয়ন ঈচ্চ মূয়ের বস্তু (কযমন রত্ন আঢোসে) এবং য়চআ সরয়ে কনো যাে এমন
বস্তুগুস সনওৃ ি ছুাঁ সও সায়ব সবয়বসঘঢ ে।
ii.

অবস্থান

সনয়ঘর ঢয়র ছুাঁ সওগুস ঈপয়রর ঢয় ছুাঁ সওগুসর কণয়ও সনওৃ িঢর:সনচসন ঞ্চগুসয়ঢ বেসিকঢ
বেবায়রর সচসনয়র বিানগুস সবপজ্জনও।
iii. গঠনগত ক্ষবপদমূ
সঢসরি ংঔেও েরচা  চানাাগুস সনওৃ ি লারীসরও সবপে ৃসি ওয়র।
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e) বযক্ষিগত দুঘিটনা
i. বযক্ষিটর বে
সঢ বৃে মানুয়রা েুখসঝনা প্রবড ন; এঙা া কওায়না েুখসঝনা খঝয় ঢাাঁরা ুি য়ে ঈঞয়ঢ
সিও মে কনন।
ii.

ক্রপলার প্রকৃক্ষত

কখা োর, ঔসনর আসঞ্জনীের, ওাসেও পসরিয়মর ওমসঘারীরা য়ন সনওৃ ি লারীসরও সবপয়ের
ঈোরড।
iii. স্বাস্থয এবং লারীক্ষরক অবস্থা
এওটি েুখসঝনাচসনঢ লারীসরও অখায়ঢর
সঘসওত্াে া া না সেয়ঢ পায়রন।

কিয়ত্র

এওচন

টাোসবটিয়

অক্রান্ত

বেসি

লে

f) স্বাস্থয বীমা
i.

বযক্ষিটর বে
ল্প বেীর বারংবার ুিঢার প্রসঢ ওম প্রবডঢাযুি ে।

ii. বযক্ষিটর স্বায়স্থযর অবস্থা;অথি াৎ যক্ষদ বতিমায়ন ক্রকান প্রকার অুস্থতাে ক্রভায়গন
iii. মদয অথবা ধ্ূমপান
iv. ক্রপলার প্রকৃক্ষত
ওারঔানাে ওমসরঢ কযঔায়ন কিাাঁো ণবা িুয়ার সঢসরি মায়বল।
3. ার ক্ষনধ্ি ারয়ণর ক্রিয়ত্র লারীক্ষরক ক্ষবপদগুক্ষর প্রক্ষত নজর প্রদান
অিাররাআঝারকড লারীসরও সবপেগুস পসরঘায়নর কিয়ত্র সনম্নসসঔঢ পন্থাগুস বম্বন ওয়রন:







সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ ভারযুিওরড
পসসগুসয়ঢ প্রসঢশ্রুসঢর প্রয়োক
সনসেস ি সওঙু িারার প্রয়োক
সঢসরি / বয়রাীর প্রয়োক
নুয়মাসেঢ ুরিার ীমাবেওরড
প্রঢোঔোয়নর ঢাসওা

a) ক্ষপ্রক্ষমোয়মর য়ে ভার যুি করা
কওান এওটি ছুাঁ সও ঈন্মুিঢার মে সওঙু ুসবিাচনও তবসলিে ণাওয়ঢ পায়র কযগুসর চনে
অিাররাআঝার কটি িয়ডর পূয়বস সওঙু সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরার সোন্ত সনয়ঢ পারয়বন।
সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ ভার যুি ওরার মািেয়ম োসবর ঈচ্চঢর ্ভকাবনা ণবা বৃৎ োসবর খঝনাগুস
সবয়বঘনার ময়িে রাঔা ে।
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উদারণ
i. কয ামিীগুস সনেসমঢ যাঢাোঢওারী চাায়চ ণবা ুপাসরলয়যাকে মানযুি, চাায়চ যাঢাোঢ
ওয়র কগুসর কিয়ত্র ািারড ায়র সপ্রসমোম িাযস ওরা ে। সওন্তু, যসে কওান এওটি পুরায়না
ণবা ওম মা বয়নর িমঢা চাায়চ মাগুস কনো ে, কয়িয়ত্র সঢসরসি সপ্রসমোম
িাযস ওরা ে।
ii. বেসিসভসত্তও বীমা, যসে বীমািাও সবপে েু  ওায়চর য়ঙ্গ চস ঢ ণায়ওন কযমন, পাায়
ঘ া, কাস র কেৌ , বৃৎ প্রাডী সলওায়রর কঔা আঢোসে কিয়ত্র সঢসরি সপ্রসমোম িাযস ওরা
ে।
iii. স্বািে বীমার কিয়ত্র অিাররাআটিং-এর মে যসে কওান প্রওার সবরুে তবসলিে সবেেমান
ণায়ও, কঔায়ন সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ ভার যুি ওরা ে।
কওান কওান ময়ে সবরুে নুপায়ঢর কক্লআয়মর চনে ভারযুি সপ্রসমোম িাযস ওরা ে, কযমন
কমাঝরযান বীমা ণবা স্বািে বীমা পসসগুস।
অআঅরসটএ-এর াম্প্রসঢও সিসনেম নুায়র এও এওটি োসবর সভসত্তয়ঢ ভারযুিওরয়ডর প্রসক্রোটি
প্রয়োক ওরা যায়ব না। ঈয়েয়লের তবসলয়িের সভসত্তয়ঢ মি প্রওল্পটির ঈপরআ ভারযুি ওরয়ডর
প্রসক্রোটি প্রয়োক ওরা কযয়ঢ পায়র।
b) প্রক্ষতশ্রুক্ষতর প্রয়োগ
লারীসরও সবপে হ্রায়র ঈয়েয়লে বীমাওারীরা ঈপযুি প্রসঢশ্রুসঢর ংয়যাচন ওয়রন। সনয়ঘ
ওয়েওটি ঈোরড প্রোন ওরা ।
উদারণ
i.

জপথ ক্ষভক্ষিক ামিী
এওটি োয়রসন্ট ণবা প্রসঢশ্রুসঢর ঈয়েলে  যায়ঢ বীমাওৃ ঢ ামিীগুস (কযমন, ঘা)টিন
াকায়না বায়ক্সর ময়িে পোও ওরা য়ব।

ii. চু ক্ষর
এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ িড ওরা ে কয ম্পসত্তটি এওচন প্ররী দ্বারা ঘসব্বল খন্টা ুরসিঢ
ণাওয়ব।
iii. অক্ষি
সগ্ন বীমার কিয়ত্র, এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ণায়ও কয, বীমাওৃ ঢ িানটি ািারড ওমস ময়ের সিও
বেবহৃঢ য়ব না।
iv. ক্রমাটরযান
এআ প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ণায়ও কয কভসওটি কসঢ পরীিা ণবা কেৌ বাসচর চনে বেবহৃঢ য়ব না।
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c) দাক্ষব/িক্ষতর অংকগুক্ষর পক্ষরমাণ হ্রাকারী ক্ষকছু ধ্ারার প্রয়োগ
উদারণ
ামুক্ষদ্রক বীমা : সওঙু প্রওার মূেবান যয়ন্ত্রর কিয়ত্র কওান কঙাঝ ংয়লর িসঢ যন্ত্রটির ামসিও
কঞনকঢ িসঢর ওারড য়ঢ পায়র। এআ প্রওার যন্ত্রগুসর কিয়ত্র পসরপূরয়ডর িারা নুযােী,
অিাররাআঝায়রর োেটি শুিুমাত্র পসরপূরও প্রোন, কপ্ররড এবং কওান িসঢিস্ত ংয়লর পুনঃকঞন
ংক্রান্ত ঔরঘপযসন্তআ ীমাবে ণায়ও।
কওান কওান মে ঠাাআ ওরা পাআপ, াটসয়বাটস আঢোসে ামিীগুস কওানায়রর সেয়ও িসঢিস্ত ে।
ামুসদ্রও বীমাে ঠাাআ পাআপ, াটসয়বাটস আঢোসের কিয়ত্র কওয়ঝ কেোর োয়রসন্ট িারার সবেবস্তু
নুযােী িসঢিস্ত ংলটি কওয়ঝ বাে সেয়ে বসলিাংলটি বেবহৃঢ য়ঢ পায়র।
য়নও ময়ে সবয়েল কণয়ও অমোসনওৃ ঢ ামিীগুসর ন্তয়েস লীে পসরবয়নর চনে বীমা ওরায়না ে।
এআ কিত্রগুসয়ঢ মুদ্র পসরবয়নর ময়েআ এআ প্রওার ামিীগুসর িসঢিস্ত োর ্ভকাবনা
ণাওয়বাসেও পরীিাে ঢা েৃসিয়কাঘর ে না।
এআ প্রওার ছুাঁ সওগুস, ামিী বন্নয়র নামার পর ামিী পসরেলসয়নর পয়রআ কৃীঢ ে। পসসগুস
স্বীওৃ সঢর পূয়বস পযসয়বিয়ডর সবেবস্তু।
d) অক্ষতক্ষরিতা বজিন/ অবয়রাীর প্রয়োগ
যঔন িসঢর ংওটি ঈয়েসঔঢ বয়রাী/সঢসরিটিয়ও ঙাস য়ে যাে, ঢঔন 'সঢসরি' িারার
িীয়ন বসলিাংলটি প্রোন ওরা ে। ীমায়রঔার সনয়ঘর িসঢটি প্রয়েে নে।
এআ প্রওার িারাগুসর ঈয়েলে  িু দ্র োসবগুস পসরার ওরা। কযয়ঢু বীমাওারীয়ও িসঢর
এওটি ংয়লর োে িন ওরয়ঢ ে, সঢসন িসঢ প্রসঢয়রায়ির চনে সিও ঢওসঢা িয়ড
ঈত্াী ন।
e) ুরিার ীমাবদ্ধতা

উদারণ
i. ক্রমাটরযান : এওটি পুয়রানা কমাঝরযায়নর চনে ওমসপ্রয়নসভ লঢস াবীয়ঢ বীমা প্রস্তাব কৃীঢ
য়ব না সওন্তু বীমাওারীকড এওটি ীমাবেঢাযুি ুরিার প্রস্তাব সেয়ঢ পায়রন, কযমন শুিুমাত্র
ঢৃ ঢীে পয়ির ছুাঁ সওর সবরুয়ে।
ii. বযক্ষিগত দুঘিটনা : এওচন বেসিকঢ েুখসঝনা বীমা ক্রয়ের প্রস্তাবওারী সযসন িডয়যাকে
বেঃীমার উয়্িস, ওমসপ্রয়নসভ লঢস াবীর পসরবয়ঢস , ণসাৎ িমঢার ুসবিাগুস ন্তকসঢ
ওয়র, সঢসন শুিুমাত্র মৃঢুে ছুাঁ সওর সবরুয়ে ুরসিঢ য়বন।
iii. স্বাস্থয : কওান কওান ময়ে বীমাওারী সওঙু লে সঘসওত্া পেসঢ ণবা বিার কিয়ত্র
এওটি ীমাবেঢার িারা প্রয়োক ওরয়ঢ পায়রন এবং এআ কিত্রগুসয়ঢ ুরিা শুিুমাত্র এওটি
ীমা পযসন্ত য়ঢ পায়র, কযমন ঙাসন ণবা কঘায়ঔর কন্স প্রসঢিাপয়নর প্রসক্রোমূ।
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f) ছা়িমূ
ছুাঁ সও নুকূ য় ািারড সপ্রসমোয়মর ঈপর এওটি ঙা
ওরা য়ে ণায়ও।

প্রোন ওরা ে ণবা ওম ার িাযস

সগ্ন বীমার কিয়ত্র সগ্নওািচসনঢ ছুাঁ সওর ঈন্নেয়নর ঈয়েয়লে সনম্নসসঔঢ তবসলিেগুস সবয়বঘনা
ওরা ে।
i.

বীমাওৃ ঢ িানটিয়ঢ সিোর বা চ সঙঝায়নার বেবিার িাপনা

ii. অসগনাে াআিান্ট বেবিার িাপনা
iii. বাসঢ, বনয়যাকে সগ্নসনবসাপও এবং ায়ঢ ঘাায়নার সগ্নসনবসাপও পাম্প আঢোসে ায়ঢ
বেবারয়যাকে যন্ত্রাংয়লর বেবিা
iv. সগ্নওাি ঢওস ঢামূও স্বেংসক্রে খন্টার িাপনা
উদারণ
কমাঝরযান বীমার িীয়ন, যসে কমাঝর াআয়ওটিয়ঢ বসোআ এওটি পালসবঢী কা ী (side-car)
াকায়না বিাে বেবহৃঢ ে, কযয়ঢু এটি কাস টিয়ঢ সিওঢর িােীত্ব প্রোয়নর মািেয়ম ছুাঁ সওর
ঈন্নসঢ খঝাে, ঢাআ সপ্রসমোয়ম এওটি ঙা প্রোন ওরা ে।
ামুসদ্রও বীমার কিয়ত্র, "ম্পূডস ভসঢস " ওয়ন্টনারগুসয়ঢ ঘু সর এবং মা ওম প ার খঝনা ওম
োর ওারয়ড, সপ্রসমোয়ম ঙা প্রোন সবয়বঘনা ওয়রন।
এওটি ককাষ্ঠী সভসত্তও বেসিকঢ বীমা ুরিা কিয়ত্র এওটি বৃৎ ককাষ্ঠীর ুরিার চনে ঙা
ওরা ে কযয়ঢু কআ কিত্রগুসয়ঢ বীমাওারীর পসরঘানকঢ ওাচ এবং ঔরঘ ওম ে।

প্রোন

g) ক্রকান দাক্ষব না থাকাজক্ষনত ক্রবানা বা ক্রনা ক্রেম ক্রবানা (এনক্ষক্ষব)
প্রয়ঢেও বার োসবসবীন বীমা পসসর বাত্সরও নবীওরয়ডর ময়ে কবানা প্রাসপ্তর েরুড
বসাসিও ীমার ময়িে এওটি সনসেস ি লঢওরা ভাক কবানা সয়য়ব প্রোন ওরা ে। এটি শুিুমাত্র
নবীওরয়ডর মে কমাঝ সপ্রসমোম কণয়ও, ম্পূডস ককাষ্ঠীটির চনে োসব নুপায়ঢর ঈপর
সনভস রলীভায়ব এওটি সবয়োচন সায়ব নুয়মােন ওরা ে।
আন্ডাররাইটং অক্ষভজ্ঞতার উন্নেয়নর উয়েয়লয দাক্ষবক্ষবীনতাজক্ষনত ক্রবানাট একট
লক্ষিলাী প্রয়কৌল এবং এট ার ক্ষনধ্ি ারক বযবস্থার য়ে অোক্ষেভায়ব জক্ষ়িত একট
অংল বয়ট। এটি বীমাওৃ ঢয়ও, ে কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র ঈত্ওৃ ি কাস ঘানার ভো
পায়নর মািেয়ম ণবা কমসটয়ক্লম পসসর কিয়ত্র সনয়চর স্বায়িের প্রসঢ যত্নবান োর মািেয়ম
কওান প্রওার োসব কপল না ওরার চনে পুরষ্কৃঢ ওয়র।
h) প্রতযাখযায়নর তাক্ষকা
যসে সবচস ঢ লারীসরও সবপেটি ঈয়েঔয়যাকেভায়ব সনওৃ ি ে, ছুাঁ সওটি বীমায়যাকে এবং
প্রঢোঔোঢ ে। বীমাওারীকড ঢাাঁয়ের ঢীঢ িসঢর সভজ্ঞঢা, সবপে ম্পয়ওস জ্ঞান এবং
অিাররাআটিং-এর ামিীও নীসঢর সভসত্তয়ঢ অিাররাআঝারকড প্রয়ঢেও কিডীর ন্তকসঢ
প্রঢোঔোনয়যাকে ছুাঁ সওগুসর এওটি ঢাসওা ৃসি ওয়রয়ঙন।
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4. মানক্ষক ক্ষবপদ
সনম্নসসঔঢ ওারয়ডর মািেয়ম মানসও সবপয়ের ঈত্পসত্ত য়ঢ পায়র:
a) অততা
সনওৃ ি মানসও সবপয়ের এওটি ঘূ ান্ত ঈোরড  কযঔায়ন এওচন বীমাওৃ ঢ বেসির দ্বারা
এওটি োসব কপয়লর চনে আচ্ছাওৃ ঢভায়ব ঞওায়নার ঈয়েলে সনয়ে এওটি বীমা িড। এওচন ৎ
বীমা প্রস্তাবও, অসণসও ুসবিার ময়ে কায়ভর বলবঢী য়ে এওটি িসঢর প্রেলসন ওরয়ঢ
পায়রন।
b) অবয়ামূক বযবার
িসঢর প্রসঢ ঈোীনঢা  বয়ামূও বেবায়রর এওটি ঈোরড। বীমা ণাওার ওারয়ড,
বীমাওৃ ঢ বেসির বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তটির প্রসঢ এওটি বয়ামূও মানসওঢার ৃসি য়ঢ পায়র।
যসে না কওান এওচন বীমাওৃ ঢ বেসি কওান এওটি ম্পসত্তর প্রসঢ কআ প্রওার যত্ন িড ওয়রন,
কয প্রওার যত্ন এওটি বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর প্রসঢ কওান এওচন োসেত্ব জ্ঞান ম্পন্ন বেসি ওয়র
ণায়ওন, ঢায় মানসও সবপেটি য়ন্তামূও সায়ব সবয়বসঘঢ য়ব।
c) ক্ষলল্পক্ষভক্ষিক ম্পকিমূ
সনয়োকওঢস া-সনযুয়ির মিেবঢী ম্পওস টি এওটি সনওৃ ি মানসও সবপয়ের ঈপাোন য়ঢ পায়র।
d) ভ্রান্ত দাক্ষবমূ
োসব কপয়লর ময়ে এআ প্রওার মানসও সবপেগুস খয়ঝ ণায়ও। এওচন বীমাওৃ ঢ আচ্ছাওৃ ঢভায়ব
এওটি িসঢ না ওরয়ঢ পায়রন, সওন্তু এওবার িসঢিি য়ে িসঢ পূরয়ডর নীসঢর প্রসঢ ম্পূডস
ঈোীন য়ে সঢসন য়যৌসিওভায়ব িসঢ পূরয়ডর চনে ঈচ্চ ংয়ওর োসব ওরয়ঢ পায়রন।
উদারণ
বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার কিয়ত্র এআ প্রওার মানসও সবপয়ের ঈোরডগুস কেঔা যাে, কযঔায়ন
োসবওারী বীমার সিও ুসবিামূ প্রাসপ্তর ঈয়েয়লে ঢাাঁর িমঢার মেওাটিয়ও অখায়ঢ প্রওৃ সঢর
য়ঙ্গ ামঞ্জেপূডসভায়ব যুসিংকঢ ময়ের ঢু নাে সিও প্রসম্বঢ ওরয়ঢ পায়রন।
কমাঝরযান বীমার োসবর কিয়ত্র এআ প্রওার সবপেটি ঈদ্ভু ঢ ে যঔন বীমাওৃ ঢ বেসি য়যৌসিওভায়ব
নুঢন যন্ত্রাংল দ্বারা পসরপূরয়ডর চনে কচার সেয়ঢ ণায়ওন যঔন িসঢটি য়ন্তাচনওভায়ব যন্ত্রাংল
ারাআয়ের মািেয়ম পূরড ওরা কযয়ঢ পায়র ণবা এমন প্রওার ারাআ ণবা যন্ত্রাংয়লর পসরবঢস ন
ওরায়নার প্রয়ঘিা ওয়রন কযগুস েুখসঝনাচসনঢ িসঢর য়ঙ্গ ম্পওস যুি নে।
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-ণস প্রোন, সবয়োচন, ঈপ-ীমা এবং িািে বীমার কিয়ত্র োসবসবীনঢার ওারয়ড কবানায়র
প্রস্তাব আঢোসে প্রয়ওৌলমূয়র বেবায়র মানসও সবপেগুস হ্রা ওরা কযয়ঢ পায়র।
তথয
i. -অথি প্রদান
যঔন কওান এওটি বীমাওৃ ঢ খঝনা খয়ঝ, বহু স্বািে বীমা পসস নুায়র বীমাওৃ ঢয়ও িসঢর এওটি
ংয়লর ভার বন ওরয়ঢ ে। কযমন, যসে বীমাওৃ ঢ িসঢটির পসরমাড ২০০০০ ঝাওা ে এবং
-ণস প্রোয়নর রাসলটি ১০% ে, ঢায় বীমাওৃ ঢ বেসিয়ও ১০০০ ঝাওা বন ওরয়ঢ ে।
ii.

উপ-ীমামূ

বীমাওারী ফাাঁপায়না সব ওরার প্রবডঢা হ্রায়র ঈয়েয়লে খয়রর ঔরঘ, লে সঘসওত্ার ঔরঘ ণবা
টািায়রর পাসরিসমও আঢোসে ঔরঘগুসর চনে কমাঝ ঔরয়ঘর কিয়ত্র পৃণওভায়ব এও এওটি ীমা
অয়রাপ ওরয়ঢ পায়রন।
iii. ক্ষবয়োজনয়যাগয
পসস সঢসরি সায়ব ঈয়েঔ ো, এওটি সির সনসেস ি রাসল কযটি এওচন বীমাওৃ ঢয়ও;
বীমাওারী দ্বারা সনষ্পসত্তর পূয়বসআ প্রাণসমওভায়ব প্রোন ওরয়ঢ ে, ঈোরডস্বরূপ, যসে কওান এওটি
পসসয়ঢ সবয়োচনয়যাকেটি ৫০০০০ ঝাওা ে, ঢায় োসব প্রসঢ বীমাওৃ য়ঢর কণয়ও ১০০০ ঝাওা
ওয়র কওয়ঝ কনো য়ব
যক্ষদ বীমাকৃয়তর মানক্ষক ক্ষবপয়দর ক্রিয়ত্র য়ন্দয়র অবকাল থায়ক, প্রক্ষতক্ষনক্ষধ্র ক্রই প্রকার
প্রস্তাবগুক্ষ ক্ষবয়বচনা করা অথবা বীমা ক্রকাম্পানীর প্রক্ষত আনেন করা উক্ষচত নে। তাুঁর
এই প্রকার ক্ষবেগুক্ষ ংস্থার আক্ষধ্কাক্ষরকয়দর দৃক্ষষ্টয়গাচয়র আনা উক্ষচত।
5. স্বল্পয়মোক্ষদ মেকামূ
ািারডঢ, সপ্রসমোয়মর ারগুস এওটি বায়রা মা মেওায়র চনে প্রেত্ত য়ে ণায়ও। যসে পসসটি
এওটি স্বল্পওাীন ময়ের চনে িড ওরা য়ে ণায়ও, সপ্রসমোমটি, স্বল্পয়মোসে মেওা পসরমাপও
নায়ম পসরসঘঢ এওটি সবয়ল পসরমাপয়ওর সভসত্তয়ঢ িাযস ওরা য়ে ণায়ও।
িেডীে কয কআ পসরমাপও নুায়র, স্বল্পয়মোসে বীমার কিয়ত্র িাযসওৃঢ সপ্রসমোমটি মানুপাসঢও
সভসত্তর নে।
স্বল্পয়মোক্ষদ মেকায়র পক্ষরমাপকগুক্ষর প্রয়োজনীেতা
a) এআ প্রওার ারগুস প্রয়োক ওরা ে ওারড এওটি পসস প্রোয়নর য়ঙ্গ চস ঢ ঔরঘমূ,
কগুস এওটি ১২ মা মেওায়র পসসর চনে কাও বা এওটি স্বল্পওাীন পসসর চনেআ
কাও, প্রাে মান ে।.
b) সঢসরিভায়ব, এওটি বাত্সরও পসসর চনে বঙয়র এওবারআ নবীওরড প্রসক্রোর প্রয়োচন
ে, কযঔায়ন স্বল্প মেওায়র বীমাগুস সিও ংঔোও নবীওরড প্রসক্রো সবচস ঢ ওয়র।
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যসে অনুপাসঢও সপ্রসমোম নুয়মােন ওরা ে, বীমাওৃ য়ঢর ঢরয়ফ স্বল্পয়মোসে পসসগুস
িয়ডর ফস্বরূপ সওসস্তয়ঢ সপ্রসমোমগুস প্রোয়নর এওটি প্রবডঢা ৃসি য়ঢ পায়র।
c) এঙা া, সওঙু বীমা ঊঢু সভসত্তও এবং কআ ঊঢু টিয়ঢ ছুাঁ সওটি সিও ে। কওান কওান
ময়ে এমন মেগুসয়ঢ বীমাগুস িড ওরা ে যঔন ছুাঁ সওটি বসাসিও এবং ঢার ফয়
বীমাওাসরয়ের ময়িে সনবসাঘয়নর সবেটি খয়ঝ ণায়ও। বীমাওারীয়ের ময়িে এআ প্রওার সনবসাঘনটি
প্রসঢয়রায়ির ঈয়েয়লে স্বল্পয়মোসে মেওায়র পসরমাপয়ওর ঈদ্ভব য়েয়ঙ। যঔন কওান বীমাওৃ ঢ
দ্বারা বাত্সরও বীমাটি বাসঢ ওরা ে কআ ময়ে এআ পসরমাপওগুস প্রয়োকয়যাকে ে।
6. ক্ষনম্নতম ক্ষপ্রক্ষমোম
প্রয়ঢেও পসসর িীয়নআ সনম্নঢম সপ্রসমোমটি িাযস ওরাআ ািারড ভো যায়ঢ পসসটি প্রোয়নর
চনে পসরঘানকঢ ঔরঘগুস ন্তকসঢ ওরা যাে।
ক্ষনয়জয়ক পরীিা করুন

3

এওটি মানসও সবপয়ের অলোর কিয়ত্র এওচন প্রসঢসনসির কণয়ও সও প্রঢোলা ওরা ে?
I.

পূয়বসর মঢআ বীমাটি ঘাসয়ে যাো

II. বীমাওারীর সনওঝ কটির ম্পয়ওস প্রসঢয়বেন প্রোন ওরা
III. োসবর কণয়ও এওটি ংয়লর চনে বা
IV. কেয়ঔ না কেঔার ভান ওরা
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D. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষল
পসস লঢস ানুায়র এওটি বীমা ংিা বসাসিও এআ রাসলটি িসঢপূরড সায়ব প্রোন ওরয়ব। কযয়ঢু
কপলা সনষ্পসত্তর ময়ে এআ রাসলটিআ বসাসিওভায়ব প্রোন ওরা য়ব, কয়ঢু িসঢপূরয়ডর ীমাটি
পঙন্ন ওরার ময়ে বীমাওারীর ঔুবআ ঢওস ো প্রয়োচন।
প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি বসোআ বীমাওৃ ঢ দ্বারা সিসরওৃ ঢ ে এবং রাসলটি পসসটির িীয়ন োেটির ীমা।
পসসর িীয়ন এআ রাসলটির সভসত্তয়ঢআ সপ্রসমোম সনিসারয়ডর ারটি প্রযুি ে।
এটি ম্পসত্তটির প্রওৃ ঢ মূয়ের প্রসঢসনসিত্বমূও ো ঈসঘঢ। যসে সঢসরি বীমা ওরা য়ে ণায়ও,
বীমাওারী কওান প্রওার ুসবিা প্রাপ্ত ে নাঅবার ওম বীমার কিয়ত্র োসবটি অনুপাসঢও ায়র ওম
য়ে যাে।
1. প্রক্ষতশ্রুত রাক্ষলর ক্ষনধ্ি ারণ
প্রয়ঢেও কিডীর বেবায়ের কিয়ত্রআ প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি সনিসারডওায় সনম্নসসঔঢ সবেগুস সবয়বঘনা
ওরার চনে বীমািাওয়ও পরামলস প্রোন ওরা ঈসঘঢ :
a) বযক্ষিগত দুঘিটনা বীমা : এওটি ংিা দ্বারা প্রস্তাসবঢ প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি এওটি সির রাসল
ণবা এটি বীমািায়ওর অয়ের এওটি সভসত্তয়ঢ য়ঢ পায়র। সওঙু বীমা ংিা এওটি
সবয়ল িমঢার চনে বীমাওৃ য়ঢর মাসও অয়ের ৬০ ণবা ১০০ গুয়ডর মান এওটি
ুসবিা প্রোন ওরয়ঢ পায়রন। বসাসিও রাসলটির এওটি উধ্বস ীমা ণবা এওটি 'ওোপ'
ণাওয়ঢ পায়র। িসঢপূরডগুস ংিার সভসত্তয়ঢ সভন্নঢর য়ঢ পায়র। ককাষ্ঠীভু ি বেসিকঢ
েুখসঝনার পসসর কিয়ত্র প্রসঢশ্রুঢ রাসলগুস প্রয়ঢেও বীমাওৃ ঢ বেসির চনে পৃণওভায়ব
সিরওৃ ঢ ণবা বীমাওৃ ঢ বেসির প্রসঢ প্রয়েে কবঢয়নর য়ঙ্গ ূত্রযুি য়ঢ পায়র।
b) স্বাস্থয বীমা : বীমাওৃ ঢ রাসলটি এওটি সনসেস ি সবস্তায়রর ন্তভুস ি সায়ব প্রাপ্ত ে। এটি
বেয়র ঈপয়রর সনভস রলী ে। িয়র কনো যাও এওচন বীমাওারী ২৫-৪০ বঙর
বেসয়ের ককাষ্ঠীর চনে ১০ াঔ ণবা ঢার সিও এবং ৩ মা কণয়ও ৫ বঙয়রর এওটি
বে ককাষ্ঠীর চনে ২ াঔ ণবা কআ প্রওার কওান এওটি প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলর প্রস্তাব
ওরয়ঢ পায়রন।
c) ক্রমাটরযান বীমা : কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  বীমাওৃ য়ঢর
কখাডাওৃ ঢ মূে বা আনুেটস সটয়ক্লোটস ভোু (অআসভসট)। এটি কাস টির মূে, কযটি
কাস টির প্রস্তুঢওারয়ওর বঢস মান ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূয়ের য়ঙ্গ অআঅরসটএ সিসনেম
নুায়র ািারড বেবারচসনঢ িয়ের ওারয়ড বমূোেনটি বেবিাসপঢ ওয়র সনিসাসরঢ ে।
প্রস্তুঢওারয়ওর ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূেটি য়ব িানীে ওর আঢোসে ন্তভুস ি ওয়র সওন্তু বীমা
এবং নসণভু সিওরয়ডর ঔরঘগুস বাে সেয়ে।
বীমাওৃ য়ঢর কখাডাওৃ ঢ মূে বা অআসটসভ = (প্রস্তুঢওারয়ওর ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূে
িেচসনঢ বমূোেন) + (অনুসঙ্গও যন্ত্রাংয়লর মূে যা ঢাসওাসিঢ সবক্রেমূয়ের
বমূোেয়নর ময়িে ন্তভুস ি েনা) এবং নসণভু সিওরড  বীমার ঔরঘ বাে সেয়ে।

-

বাসঢ ো ণবা ৫ বঙয়রর সিও পুরায়না কাস গুসর কিয়ত্র অআসটসভ-টি বীমাওারী এবং
বীমাওৃ য়ঢর ময়িে অপ ঘু সির সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ ে। পুরায়না কাস গুসর কিয়ত্র অআসটসভ-টি
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বমূোেয়নর সভসত্তয়ঢ না য়ে এওচন পযসয়বিও ণবা পুরায়না কাস র বেবাসেয়ের দ্বারা
কাস টির বিার মূোেয়নর সভসত্তয়ঢ ে।
অআসটসভ  প্রেত্ত িসঢপূরয়ডর রাসল কযটি কাস টি ঘু সর য় ণবা কটির কওান প্রওার িসঢ
য় প্রোন ওরা য়ে ণায়ও।কাস টির অআসটসভ-টি বাচারমূয়ের সনওঝবঢী কওান এওটি ংয়ও
সির ওরার চনে সবয়লভায়ব ুপাসরল ওরা ে। বীমাওারীর বীমাওৃ য়ঢর সনওটি অআসটসভ-টি
৫% কণয়ও ১০% ওম ওরার এওটি প্রস্তাব প্রোন ওয়র। ওম অআসটসভ-এর ণস  ওম
সপ্রসমোম।
d) অক্ষি বীমা (ফাোর)
সগ্ন বীমার কিয়ত্র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি বাস /যন্ত্রাংল এবং অবাবপয়ত্রর বাচার ের ণবা
পুনকসঞয়নর ঔরয়ঘর সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ য়ে ণায়ও। বাস র নোনে সচসনয়র মূেগুস কগুসর
বাচার ের কণয়ও বমূোেয়নর ঔরঘটি বাে কেোর সভসত্তয়ঢ ুরসিঢ ে।
e) গুদামজাত ক্ষজক্ষনয়র বীমা (েক)
গুোমচাঢ সচসনগুসর কিয়ত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি য়ব কগুসর বাচার েয়রর সভসত্তয়ঢ।
িসঢ োর পয়র, বীমাওৃ ঢয়ও এআ প্রওার গুোমচাঢ সচসনগুস পুনসংিাপয়নর চনে কয েয়র
বাচার কণয়ও ক্রে ওরয়ঢ য়ব কআ মূেটি প্রোন ওরা ে।
f) জপয়থ পক্ষরবনয়যাগয ক্ষজক্ষনয়র বীমা (ক্রমক্ষরন কায়গি া)
এটি এও প্রওার ঘু সিসভসত্তও পসস এবং বীমার প্রসঢশ্রুঢ রাসলটি ঘু সি ম্পােনওায় বীমাওারী
এবং বীমাওৃ য়ঢর ময়িে অপয়র মািেয়ম ে। ািারডঢ এটি মায়র মূে, বীমার এবং পসরবন
ঔরয়ঘর কযাকফ, ণসাৎ সঅআএফ মূয়ের সভসত্তয়ঢ ে।
g) জাাজক্ষভক্ষিক মুদ্র বীমা (ক্রমক্ষরন া)
চাাচসভসত্তও মুদ্র বীমার কিয়ত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  ঘু সি ম্পােয়নর ময়ে বীমাওৃ ঢ
এবং বীমাওারীর ময়িে অপ অয়াঘনার মািেয়ম সিসরওৃ ঢ মূে। এআ মূেটি এওচন লংসঢ
মূে সনিসারয়ওর দ্বারা চাায়চর কঔা বা ওাঞায়মা পযসয়বিয়ডর পর সনিসাসরঢ ে।
h) দােক্ষভক্ষিক বীমা
োেসভসত্তও পসসগুসর কিয়ত্র, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  ম্পসওস ঢ সলল্প ংিাটির োয়ের স্তর
এবং কভৌকসও সবস্তারসভসত্তও োয়ের প্রসঢ ঈন্মুিঢার মূেটি। অআন সবেও সঢসরি মূে
এবং ঔরঘমূ োসব পূরয়ডর ংলসবয়ল, য়ঢ পায়র। প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা
ঈপয়রর মাপওাঠিগুসর সবয়বঘনার সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ ে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

4

এওচন টািায়রর চনে ঢাাঁর কওান প্রওার বয়ামূও ওায়চর চনে ঈপিাসপঢ োসবর সবরুয়ে
এওটি বীমা পসরওল্পনা ুপাসরল ওরুন।
I. বেসিসভসত্তও েুখসঝনা বীমা
II. োেমূও বীমা
III. চাায়চর ওাঞায়মা সভসত্তও চপণ পসরবন বীমা
IV. স্বািে বীমা
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ারাংল
a) ছুাঁ সওমূয়র কিডীওরড এবং কগুস কওান কিডীভু ি য়ব ক সবয়ে সোন্ত িয়ডর প্রসক্রোটি
বীমা রাসল ার সনিসারয়ডর কিয়ত্র গুরুত্বপূডস।
b) অিাররাআটিং  বীমাওরয়ডর চনে কওান এওটি ছুাঁ সও স্বীওার ওরা য়ব সও না ক ম্পয়ওস
সোন্ত িয়ডর, এবং যসে িড ওরা ে, কটি কওান ায়র এবং সও প্রওার লঢস াবীর িীয়ন
বীমার ুরিাটি প্রোন ওরা য়ব ঢা সনিসারয়ডর প্রসক্রো।
c) এওটি ার  এওটি প্রেত্ত বীমার মূে।
d) ার সনিসারয়ডর প্রাণসমও ঈয়েলে  বীমার মূেটির পযসাপ্তঢা এবং কযৌসিওঢা সনসশ্চঢ ওরা।
e) ঔরঘ, ঢসব ংরিড এবং ায়ভর ঈয়েয়লে ংিায়নর চনে 'সবশুে সপ্রসমোম'-টি ঈপযুিভায়ব
ভার ংয়যাক ণবা লঢওরা সায়ব যুি ওরার মািেয়ম বৃসে ওরা ে।
f) বীমার ভাাে সবপে লব্দটি কআ ও বিা ণবা তবসলিে ণবা ঘাসরসত্রও গুডমূয়র ঈয়েঔ
ওয়র কযগুস প্রেত্ত কওান সবপয়ের কণয়ও ঈদ্ভু ঢ িসঢর ্ভকাবনা ৃসি ণবা বৃসে ওয়র।
g) সবয়োচও / সঢসরি-এর িারাগুস অয়রায়পর ঈয়েলে  িু দ্র োসবগুসর পারড ওরা।
h) োসবসবীনঢাসভসত্তও কবানাটি  অিাররাআটিং সভজ্ঞঢার ঈন্নেয়নর কিয়ত্র এওটি লসিলাী
প্রয়ওৌল এবং এটি ার সনডসােও বেবিাগুসর এওটি সবয়চ্ছে ঙ্গ।
i) প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  কআ বসাসিও ংওটি কযটি এওটি বীমা ংিা পসস লঢস াবীর
িীয়ন িসঢপূরড সায়ব প্রোন ওরয়ব।
প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

অিাররাআটিং
ার সনডসে
লারীসরও সবপেমূ
নীসঢকঢ সবপেমূ
িসঢপূরড
ুসবিা
সপ্রসমোয়ম ভার ংয়যাচন
প্রসঢশ্রুসঢমূ
সবয়োচওমূ
সঢসরি
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ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
ির

1

ঠিও সবওল্পটি  I.
ছুাঁ সওর ্ভকাবেঢা এবং ঢীব্রঢা বীমার ার সনডসেয়ও প্রভাসবঢ ওয়র।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  I.
সবশুে সপ্রসমোমটি িসঢপূরডগুস প্রোয়নর চনে যয়ণিভায়ব পযসাপ্ত, সওন্তু কওান প্রওার পসরঘানকঢ
ঔরঘ এবং ায়ভর সবয়বঘনা ওয়র না।
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  II.
কওান নীসঢকঢ সবপে নুোয়নর কিয়ত্র বীমা প্রসঢসনসির ঈসঘঢ বীমাওারীয়ও ূঘীঢ ওরা।
উির 4
ঠিও সবওল্পটি  II.
োেসভসত্তও বীমা এওচন টািায়রর বয়ামূও ওায়চর সবরুয়ে কপলওৃ ঢ োসবর বীমা ওরয়ঢ
পায়র।
ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

_____________ কওান ছুাঁ সও স্বীওৃ ঢ য়ব সও না ঢা সনিসারড ওয়র।
I.

প্রসঢশ্রুসঢ প্রাপ্ত

II. অিাররাআঝার বা োে স্বীওারওারী
III. প্রসঢসনসি
IV. পযসয়বিও
প্রশ্ন

2

_______________  এওটি প্রেত্ত বীমা এওয়ওর মূে।
I.

ার

II. সপ্রসমোম
III. প্রসঢশ্রুঢ রাসল
IV. কবানা
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প্রশ্ন

3

___________  এওটি বীমাওারী ংিা দ্বারা কওান এওচন বেসিয়ও, সযসন এওটি োসব কপল
ওয়রয়ঙন, ঢাাঁয়ও প্রয়েে বসাসিও রাসলটি।
I.

প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল

II. সপ্রসমোম
III. রাআটার
IV. ুসবিামূ
প্রশ্ন

4

______________ অিাররাআঝায়রর চনে ঢয়ণের চনে এওটি ূত্র নে।
I.

প্রস্তাবয়ওর বাত্সরও সায়বর সববরডমূ

II. ম্পেটির িড-পূবস ছুাঁ সওর পযসয়বিড
III. প্রস্তায়বর ফ্রম
IV. বীমাওারীর নসণভু সিওরয়ডর ংলাপত্র
প্রশ্ন

5

সবপেগুস  :
I.

কয ঈপাোনগুস ছুাঁ সওর প্রভায়বর বৃসে খঝাে

II.

কয ঈপাোনগুস িসঢর কপৌনঃপুসনওঢার বৃসে খঝাে

III. কয ঈপাোনগুস িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢার বৃসে খঝাে
IV.
প্রশ্ন

কয ঈপাোনগুস িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢাে হ্রা খঝাে
6

সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি ঢে?
লারীসরও সবপেগুস :
I.

ার সনডসয়ের চনে গুরুত্বপূডস নে

II. সনিসারড ওরা যাে না
III. বোয়ন্স লীঝ কণয়ও কডনা ওরা ্ভকব
IV. এওটি প্রস্তায়বর ফয়মস প্রেত্ত ঢণেমূ কণয়ও সনিসারড ওরা ্ভকব
প্রশ্ন

7

কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসর ময়িে এওটি  :
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I.

কাস টিয়ও প্রসঢসেন কিাো য়ব।

II. কাস টি কসঢ পরীিার চনে বেবহৃঢ য়ব না।
III. কাস টিয়ও বেসিকঢ সচসন পসরবয়ডর চনে বেবার ওরা য়ব না।
IV. কাস টিয়ও প্রসঢসেন ২০০ সওয়াসমঝায়রর সিও ঘাায়না য়ব না।
প্রশ্ন

8

সবয়োচয়নর িারাটির ঈয়েলে  :
I.

োসব প্রোন এস য়ে যাো

II. িু দ্র োসবগুসর প্রোন এস য়ে যাো
III. পসসিারওয়ও ুসবিার ম্মুঔীন ওরা
IV. সপ্রসমোয়মর বৃসে খঝায়না
প্রশ্ন

9

বাস টিয়ঢ চ সঙঝায়নার বেবিা িাপনা ওরা :
I.

ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে

II. ছুাঁ সওর হ্রা খঝাে
III. ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে না বা হ্রা খঝাে না
IV. ুরিামূও ছুাঁ সওর বৃসে খঝাে
প্রশ্ন

10

কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর কখাডাওৃ ঢ মূয়ের ময়িে ন্তভুস ি ণায়ও:
I.

নসণভু সিওরয়ডর ঔরঘটি

II. প্রস্তুওওারয়ওর ঔরঘ মূেটি
III. প্রস্তুঢওারয়ওর সবক্রেমূেটি
IV. মূয়ের িারডামূও ঈপাোনমূ

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার প্রশ্নমূয়র উিরগুক্ষ
উির

1

ঠিও সবওল্পটি 

II.

অিাররাআঝার এওটি ছুাঁ সও স্বীওৃ ঢ য়ব সও য়ব না কআ ম্পয়ওস সোন্ত িড ওয়রন।
উির

2
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ঠিও সবওল্পটি  I.
ার  এওটি বীমার এওটি প্রেত্ত এওয়ওর মূে।
উির 3
ঠিও সবওল্পটি  I.
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি  কআ বসাসিও রাসলটি কযটি এওটি বীমা ংিা কওান এওচন োসব
কপলওারী বেসিয়ও িসঢপূরড সায়ব প্রোন ওয়র।
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  IV.
বীমাওারীর নসণভু সির ংলাপত্রটি অিাররাআয়ঝর চনে ঢয়ণের এওটি ূত্র নে।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  III.
সবপেগুস  িসঢর প্রভাব এবং ঢীব্রঢা বৃসেওারী ঈপাোনমূ।
উির

6

ঠিও সবওল্পটি 

IV.

এওটি প্রস্তায়বর ফয়মস প্রেত্ত ঢণেমূ কণয়ও লারীসরও সবপেমূয়র সনিসারড ্ভকব।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  II.
কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র প্রসঢশ্রুসঢগুসর ময়িে এওটি  কয কাস টি কসঢ পরীিার চনে বেবার
ওরা যায়ব না।
উির

8

ঠিও সবওল্পটি  II.
সবয়োচয়নর িারাটির ঈয়েলে  িু দ্র োসবগুসর পারড ওরা।
উির

9

ঠিও সবওল্পটি  II.
বাস টিয়ঢ চ সঙঝায়নার বেবিার িাপনা সগ্নচসনঢ ছুাঁ সওর হ্রা খঝাে।
উির

10

ঠিও সবওল্পটি  III.
কমাঝরযান বীমার কিয়ত্র বীমাওৃ য়ঢর কখাসঢ মূেটিয়ঢ প্রস্তুঢওারয়ওর সবক্রেমূেটি ন্তকসঢ ণায়ও।
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অধ্যাে 25
বযক্ষিগত এবং খুচয়রা বীমা
অধ্যাে উপস্থাপনা
পূবসবঢী িোেগুসয়ঢ অমরা ািারড বীমা ম্পসওস ঢ সবসভন্ন িারডা এবং নীসঢমূয়র সবয়ে
চানয়ঢ কপয়রসঙ। ািারড বীমা ঈত্পােনগুস সবসভন্ন বাচায়র সবসভন্ন ভায়ব কিডীওরড য়ে ণায়ও।
কওান কওান কিয়ত্র কগুসয়ও ম্পসত্ত, েুখসঝনা এবং োে সায়ব কিডীওরড ওরা ে। নে
িানগুসয়ঢ সগ্ন, মুদ্র, কমাঝর এবং সবসবি সায়ব ককাষ্ঠীবে ওরা ে। এআ িোেটিয়ঢ,
ািারড ঈত্পােনমূ কযমন, বেসিকঢ েুখসঝনা, স্বািে, ভ্রমড, কৃ এবং কোওানোর এআ প্রওার
ঔুঘয়রা িাওয়ের দ্বারা ক্রেওৃ ঢ বীমাগুস ম্পয়ওস অয়াঘনা ওরা য়েয়ঙ।
পাঠযূক্ষচ
A. কৃামিী বীমা
B. কোওানামিী বীমা
C. কমাঝরযান বীমা

এআ িোেটি পাঞ ওরার পর, অপনারা সনম্নসসঔঢগুস ওরয়ঢ মণস য়বন:
1. কৃামিী বীমা ম্পয়ওস বোঔো প্রোন
2. কোওানামিী বীমা অচ্ছােয়নর প্রস্তুসঢ
3. কমাঝরযান বীমা ম্পয়ওস অয়াঘনা
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A. গৃামিী বীমা
a. খুচয়রা বীমা উৎপাদনমূ
এমন সওঙু বীমা ঈত্পােন অয়ঙ কযগুস বেসিসবয়ল দ্বারা সনসেস ি সওঙু সবয়ল স্বাণস ুরিার চনে
ক্রে ওরা ে। যসে এআ প্রওার বীমাগুসর ময়িে কঙাঝ বাসডসচেও ণবা বেবাসেও স্বাণস ণাওয়
এগুস বেসিসবয়লয়ের প্রসঢআ সবক্রে ওরা য়ে ণায়ও। সওঙু বাচায়র এগুসয়ও 'ি টিসওঝ' পসস
ণবা 'ঔুঘয়রা পসস' ণবা 'ঔুঘয়রা ঈত্পােন' বা ে। কৃ, কমাঝরযান, সদ্বঘক্রযান, কঙাঝ
বেবামূ কযমন কোওান আঢোসে এআ কিডীর ন্তকসঢ। এআ ঈৎপাোনগুস এওআ প্রসঢসনসি/সবঢরড
প্রডাীর ময়িেআ, যাাঁরা বেসিকঢ বীমা সবভাকটি সনয়ে ওাচ ওয়রন, সবক্রে ওরা য়ে ণায়ও ওারড
কক্রঢাকড প্রয়োচনীেভায়ব এওআ প্রওার ঈপয়ভািা কিডীর ন্তকসঢ ন।
b. গৃামিীক্ষভক্ষিক বীমা
a) আমায়দর গৃামিীক্ষভক্ষিক বীমার প্রয়োজন ে ক্রকন ?
গুরুত্বপূণি
‘ নামাক্ষঙ্কত ক্ষবপদমূয়র বীমা পক্ষক্ষ ’
i.

কৃামিীসভসত্তও বীমা পসসগুস শুিুমাত্র পসসটিয়ঢ ঈসেসঔঢ সবপে ণবা খঝনামূয়র
ওারয়ড বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো ম্পসত্তর িসঢমূয়র চনে ুরিা প্রোন ওয়র।
ুরিা প্রেত্ত সবপেগুস পসসটিয়ঢ পসরষ্কারভায়ব ঈসেসঔঢ ণাওয়ব।

ii. নামাসেঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসিও ুরিা ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস
সিওাংল সবপে ুরিা প্রোয়নর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোয়পি সবওল্প সায়ব
ক্রে ওরা কযয়ঢ পায়র।
' ক ঝুঁু ক্ষকমূ '
i.

"ও ছুাঁ সওমূ" এর ণস  কযয়ওান ছুাঁ সও ঘু সিয়ঢ কযগুস সনসেস িভায়ব বাসঢ না ওরা
য় স্বেংসক্রেভায়ব কগুস ুরসিঢ ে। ঈোরডস্বরূপ, যসে এওটি ‘ও ছুাঁ সওযুি’
কৃসভসত্তওামিী বীমাে সনসেস িভায়ব বনোরবাসঢ না ওরা ণায়ও, ঢায় কআ কৃটি
বনোচসনঢ িসঢর চনে ুরসিঢ য়ব।

ii. এও প্রওার বীমা ুরিা কযটি শুিুমাত্র কআ ছুাঁ সওগুসয়ওআ বাসঢ ওয়র কযগুস ঘু সিয়ঢ
সনসেস িভায়ব ঈয়েসঔঢ অয়ঙ। কযগুস বাসঢ য়ব কগুস পসরষ্কারভায়ব ঈয়েসঔঢ ণাওয়ব।
iii. ও ছুাঁ সওমূয়র বীমাটি সনসশ্চঢভায়বআ ঈত্ওৃ িঢম ামসিও
ুরিাযুি। এটি, কআ
ওারয়ডআ, নোনে প্রওার বীমা পসসগুস কণয়ও অনুপাসঢওভায়ব ঈচ্চঢর, এবং োসবর
্ভকাবনার সভসত্তয়ঢআ এআ প্রওার বীমাগুসর মূে সনিসারড ওরা ে
এওটি কৃ  এমন এওটি িান কযঔায়ন
ে। এওটি সনচস্ব বাস অমায়ের এওটি
ময়িে এটি বসাসিও গুরুত্বপূডস। অমায়ের
কৃঊয়ডর সবওল্পটি িড ওয়রন। এওটি

স্বপ্নগুস কঠিঢ ে এবং িৃসঢগুস ম্পয়ের মঢ রসিঢ
েীখস াসঢ স্বপ্ন এবং ও প্রওার অসণসও সোন্তগুসর
ময়িে সিওাংলআ যাাঁরা এওটি কৃ ক্রে ওরয়ঢ ঘান,
কৃঊড  অমায়ের চীবয়নর েীখসঢম ঊডগুসর ময়িে
537

এওটি, কযটির চনে এওটি েীখসয়মোেী োয়ের প্রয়োচন ে। ঊড পাোর এবং কটি ুরসিঢ
ওরার ঈয়েয়লে বোেয়ও প্রোয়নর চনে অমায়ের বীমা িয়ডর প্রয়োচন ে।
এআ প্রওায়র কৃটি ঙা া, কৃয়র ন্তকসঢ ামিীগুস গুরুত্বপূডস। বাস টিয়ঢ অবাবপত্র এবং
মূেবান যন্ত্রাসে কযমন কঝসসভলন, করসফ্রচায়রঝর, োসলং কমসলন আঢোসে ামিী ন্তভুস ি ে।
কঔায়ন সওঙু কানা ণবা রুয়পার কনা এবং সলল্পামিী কযমন সঘত্রওা ণবা েুসভ বস্তু ণাওয়ঢ
পায়র।এআ ও প্রওার ামিীগুসআ সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো আঢোসের ওারয়ড িসঢিস্ত ণবা ঘু সর
য়ঢ পায়র। কযয়ঢু পাসরবাসরও ঞ্চেমূয়র বেবায়র এআ প্রওার মূেবান ামিীগুস ংি ওরা
য়েয়ঙ, িসঢগুস অসণসও ওয়ির ওারড য়ব। কৃামিীসভসত্তও বীমাটি  এওটি ামসিও পসস
কযটি ঈপয়রাি ও প্রওার পসরসিসঢগুসর কমাওাসবা ওয়র।
b) গৃামিীক্ষভক্ষিক বীমা পক্ষক্ষগুক্ষয়ত কী ুরক্ষিত করা ে ?
তথয
পযায়কজ অথবা আয়ো পক্ষক্ষমূ
i.

পোয়ওচ ণবা অয়ো ুরিা, এওটি মাত্র নসণর িীয়ন, অচ্ছােনমূয়র এও গুচ্ছ ুরিা
প্রোন ওয়র।

ii. ঈোরডস্বরূপ, এগুসয়ঢ কৃামিীসভসত্তও পসস, কোওায়নর ামিীসভসত্তও পসস, সফ
পোয়ওচ পসস আঢোসে কযগুস, এওটি মাত্র পসসর িীয়ন, কৃ, ঢার ন্তভুস ি ামিীমূ
ন্তকসঢ ওয়র সবসভন্ন প্রওার বাস্তসবও ম্পেমূয়র চনে ুরিা প্রোন ওয়র।
iii. এআ প্রওার পসসগুসর ন্তকসঢ সওঙু সনসেস ি প্রওার বেসিকঢ োে ুরসিঢ ণাওয়ঢ পায়র।
iv. পোয়ওচ ুরিামূয় ও সবভাকগুসর চনে ািারড লঢস াবী ায়ণ ায়ণ সনসেস ি সবভায়কর
চনে সনসেস ি লঢস মূ ণাওয়ঢ পায়র।
কৃামিীসভসত্তও বীমা, কৃয়র ওাঞায়মা এবং কটির ন্তভুস ি ামিীগুসয়ও সগ্ন, োঙ্গা, পাআপ
কফয়ঝ যাো, ভূ সমওম্প আঢোসের সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র। ওাঞায়মাটি ঙা া, এটি ন্তভুস ি
ামিীগুসর চনে নসিওারসভসত্তও প্রয়বল, েরচা-চানাা কভয়গ কঠাওা, কচাচ্চুসর এবং ঘু সরর
সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র।
কৃামিীসভসত্তও পসসর িীয়ন পয় ণাওা ণবা ঢাা বে সন্নুয়ও রাঔা কনা আঢোসের চনে
বীমা িড ওরা কযয়ঢ পায়র। পুরাঢাসত্ত্বও সনেলসন এবং সলল্পওমসগুসর চনে ুরিা প্রোন ওরা
যাে।
কৃামিীসভসত্তও বীমা, বেসিকঢ সচসন ারায়না, কৃসভসত্তও এবং তবেুেসঢন যন্ত্রাসের তবেুেসঢও এবং
যাসন্ত্রও বেণসঢামূ ুরসিঢ ওয়র। সওঙু বীমাওারী পোয়ট াআয়ও, বেসিকঢ েুখসঝনা এবং
ওমসঘারীর িসঢপূরডগুসর চনে ুরিা প্রোন ওয়র ণায়ও।
ািারডভায়ব ুরসিঢ িসঢগুসর ময়িে, সগ্ন, বজ্রপাঢ, সবয়ফারড এবং সবমায়নর
েুখসঝনা/িাক্কাচসনঢ িসঢ (ািারডভায়ব এফএআএক্সএ নায়ম পসরসঘঢ); ছঞ্ঝা, অয়া ন, বনো
এবং োবন (ািারডভায়ব এটিএফঅআ নায়ম পসরসঘঢ); এবং ঘু সর ন্তকসঢ ে। ুরিাগুস
কওাম্পানী কণয়ও কওাম্পানীয়ঢ এবং পসস কণয়ও পসসয়ঢ সভন্নঢর ে। াআ কনঝোণস
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আসিসভচুো (এআঘএনঅআ) ণসাৎ যাাঁরা বেেবহু কৃাসের মাসওানাযুি, মািেয়ম এআ প্রওার
বীমার প্রয়োচনীেঢা বৃসে পায়চ্ছ।
দ্রষ্টবয
কেঝ গ্পা এবং কঝসসভলনংক্রান্ত বীমা, যা এআ পসসর িীয়নআ ুরসিঢ, ঢবু বীমাওৃ য়ঢর
আচ্ছানুায়র, পৃণওভায়ব িড ওরা কযয়ঢ পায়র।ন্ত্রাবায়ের ািারডঢ বীমা ুরিা ণায়ও না,
সওন্তু এওটি সঢসরি ংয়যাচনরূয়প প্রোন ওরা যাে। যুে এবং মপ্রওার সবপেমূ;
বমূোেন, বেবারচসনঢ িেিসঢ; ফশ্রুসঢস্বরূপ িসঢ এবং অনসবও সবপেমূ আঢোসে সবে
বীমা ুরিার অঢাে অনা ে না।
প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষমোম

c)

গুরুত্বপূণি
ক্ষকভায়ব একজন বযক্ষি প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষলট ক্ষনধ্ি ারণ করয়বন ?
i. ািারডভায়ব, প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি সনিসারয়ডর েুটি পন্থা অয়ঙ। এওটি  মায়ওস ঝ ভোু
(এমসভ) ণসাৎ বাচার মূে এবং নেটি  সরআনয়িঝয়মন্ট ভোু (অরঅআসভ) ণসাৎ
পুনসংিাপন মূে। এম.সভ.-এর কিয়ত্র িসঢর খঝনাে, ম্পেটির বেয়র সভসত্তয়ঢ কটির
ঈপর বমূোেয়নর ভারটি অয়রাসপঢ ে। এআ প্রসক্রোে, বীমাওৃ ঢয়ও ম্পসত্তটি পুনসংিাপয়নর
চনে পযসাপ্ত পসরমাড ণস প্রোন ওরা ে না।
ii. অরঅআসভ পন্থাে, বীমা কওাম্পানী প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলর ীমার সভসত্তয়ঢ পুনসংিাপয়নর
ঔরঘটি প্রোন ওয়র। এআ পন্থাে বমূোেনটি অয়রাসপঢ ে না। এওটি লঢস  কয, োসব
প্রাসপ্তর চনে িসঢিস্ত ম্পসত্তটিয়ও ারাআ/পুনসংিাসপঢ ওরয়ঢ য়ব। এটি ময়ন রাঔয়ঢ য়ব কয
অরঅআসভ পন্থাটি শুিুমাত্র িাবর ম্পয়ের কিয়ত্রআ নুয়মাসেঢ ে, মচুঢ দ্রবে এবং প্রসক্রোর
ন্তকসঢ দ্রয়বের মঢ নে কওান প্রওার ম্পয়ের কিয়ত্র নে।
সিওাংল পসস কৃটির ওাঞায়মার পুনকসঞন মূয়ের চনে বীমা প্রোন ওয়র (এবং বাচার মূয়ের
চনে নে)। পুনকসঞয়নর মূে , যসে কটি িসঢিস্ত ে, ঢায় কটির পুনকসঞয়নর চনে বেসেঢ
ঔরঘ। নেসেয়ও, বাচার মূে সনভস র ওয়র ঘাসো, রবরা আঢোসে ঈপাোনগুসর ঈপর।
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি ািারডঢ পসরকসডঢ য়ে ণায়ও বীমাওৃ য়ঢর কৃটির কমাঝ অেঢনটিয়ও প্রসঢ
বকসফুঝ সায়ব কঞয়নর ঔরঘটি দ্বারা গুড ওরার মািেয়ম। কৃ ামিীমূ - অবাবপত্র, িােী
ঈপয়ভািামূও ামিীমূ, কপালাওঅলাও, বানপত্র আঢোসের মূোেন ওরা ে বাচার মূয়ের
সভসত্তয়ঢ।ণসাৎ বমূোেয়নর মপ্রওার ঈপাোয়নর বঢস মান বাচার মূয়ের সভসত্তয়ঢআমূোেড ওরা
য়ব।
সপ্রসমোমটি বীমাওৃ ঢ মূে এবং কৃীঢ ুরিার ঈপর সনভস রলী য়ব।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

1

কৃামিীসভসত্তও বীমা পসসর কিয়ত্র সনম্নসসঔঢ কওান বিবেটি ঠিও?
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I.

নামাসেঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসিও ুরিা ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস
সিওাংল সবপে ুরিা প্রোয়নর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোয়পি সবওল্প সায়ব
ক্রে ওরা কযয়ঢ পায়র।

II. এওটি ামসিও পসস কযটি সিওাংল সবপেগুসর প্রসঢ ুরিা প্রোন ওয়র কটি, এওটি
নামাসেঢ সবপয়ের পসসর ঢু নাে এওটি ওম বেোয়পি সবওল্প সায়ব ক্রে ওরা কযয়ঢ
পায়র।
III. এওটি নামাসেঢ সবপয়ের ণবা ামসিও পসস এওআ মূয়ে ঈপব্ধ ে।
IV. এওটি কৃামিীসভসত্তও পসসর কিয়ত্র, শুিুমাত্র নামাসেঢ সবপয়ের পসসগুসআ ক্রে ওরা
কযয়ঢ পায়র এবং ামসিও পসসগুস ঈপব্ধ নে।
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B. ক্রদাকান ামিীক্ষভক্ষিক বীমা
বেবা  এওটি ণসননসঢও ওাচ এবং প্রয়ঢেও ঈয়েোকওারীআ ঘান ঢাাঁর বেবাসেও ঈয়েোকটি
াভচনও কাও।অমায়ের কেয়ল বহু মানু কোওায়নর অয়ের ঈপর সনভস রলী। এটি শুিুমাত্র অয়ের
ংিানআ ওয়র না, এটি এওটি ম্পে বয়ঝ। কোওায়নর মাসও বসোআ ঢাাঁর বেবায়ের িসঢওারও
সবেগুস কণয়ও সঘন্তামুি ণাওয়ঢ ঘাআয়বন। কওান এওটি েুখসঝনা ঢীব্রভায়ব বেবাটির অসণসও ণবা
পসরঘানকঢ িসঢর ওারড য়ঢ পায়র এবং এমনসও কেঈসো ণবা বে ওরার মঢ পসরসিসঢ
ৃসি ওরয়ঢ পায়র। এওচন কোওানোর এওটি বাসডসচেও ংিা নন যার সনওঝ বেবাটি পুনরাে
শুরু ওরার মঢ এওটি প্রঘু র য়ণসর ঢসব ণাওয়ব। কওান েুখসঝনার চনে ঢাাঁর কোওানটি বে
োর ময়ঢ পসরসিসঢ য় ফস্বরূপ ঢাাঁর পসরবারটি িসঢিিয়ঢ পায়র। এওআ য়ঙ্গ বোয়ের ঊড
কফরৎ কেোর মঢ খঝনা ঔাওয়ঢ পায়র।
অবার ্ভকাবনা বসোআ ণাওয়ঢ পায়র কয চনািারয়ডর ময়িে কওান এওচন েে কোওানোয়রর
কওান প্রওার ওায়চর ফয় কওান এওটি বেসিকঢ অখাঢ ণবা ঢাাঁর ম্পসত্তর িসঢর চনে
কোওানোরয়ও োেী ওয়র িসঢপূরড োবী ওর। এআ প্রওার পসরসিসঢগুস এওচন কোওানোরয়ও
ধ্বং ওয়র সেয়ঢ পায়র। ঢাআ, এআ প্রওার অয়ের ংিাগুসয়ও ুরসিঢ ওরা ঔুবআ গুরুত্বপূডস।
ক্রদাকানদায়রর বীমা পক্ষক্ষগুক্ষ এই প্রকার ক্ষবক্ষভন্ন বযবাক্ষেক ক্রদাকান/খুচয়রা বাক্ষণজয
ম্পক্ষকিত ক্ষবেমূয়র ুরিার জনয প্রস্তুত করা য়েয়ছ। এঔায়ন এমন পসস সবেেমান
কযগুস সবসভন্ন প্রওার কোওান, কযমন পুরাঢাসত্ত্বও সনেলসয়নর কোওান, নাসপয়ঢর কোওান, সবঈটি
পাসার, বআয়ের কোওান, সবভাকীে সবপনী, কিাপার কোওান, ঈপার ামিীর কোওান, ুয়ির
কোওান, মসনাসর ঈপওরয়ডর কোওান, কঔনার কোওান, কপালায়ওর কোওান আঢোসের সবসভন্ন
সনসেস ি স্বাণসমূ পূরয়ডর চনে পসরবঢস নয়যাকে।
1. ক্রদাকান ামিীক্ষভক্ষিক বীমা ক্রকান ক্ষজক্ষনগুক্ষর ?
ঔুঘয়রা বাসডয়চের সনসেস ি কিত্রগুসর প্রসঢ ুরিা অচ্ছােন প্রোয়নর চনে পসসগুস প্রস্তুঢ ওরা
কযয়ঢ পায়র। এটি ািারডঢ সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো ণবা ািু ঈয়েলে প্রডসেঢ িসঢগুসর
ওারয়ড কোওায়নর ওাঞায়মা এবং কটির ন্তভুস ি ামিীমূয়র িসঢ এবং ঘু সরর সবরুয়ে ুরিা
প্রোন ওয়র।য়োওায়নর বীমাে বেবায়ের সবয়গ্ফর খঝনাগুস ন্তকসঢ ওরা কযয়ঢ পায়র। এটি কওান
প্রওার প্রঢোসলঢ োসবর কিয়ত্র কযয়ওান প্রওার হৃঢ অে ণবা সঢসরি ঔরঘগুসর সবরুয়ে
অচ্ছােন প্রোন ওরয়ব। ুরিাগুস, এওচন বীমাওৃ ঢ দ্বারা ঢাাঁর ওাচওয়মসর সবস্তায়রর ঈপর
সনভস রলীভায়ব সনবসাঘন ওরা কযয়ঢ পায়র।
সঢসরি ুরিাগুস, যা এওচন বীমাওৃ ঢ িড ওরয়ঢ পায়রন, বীমাওারী কণয়ও বীমাওারীর কিয়ত্র
সভন্নঢর য়ঢ পায়র এবং ািারড বীমা কওাম্পানীগুসর সনচস্ব য়েবাআঝগুস কণয়ও যাঘাআ ওয়র
কনো কযয়ঢ পায়র।
এগুস য়ঢ পায়র :
i. ঘু সর এবং েরচা-চানাা ভাগা:েরচা-চানাা ভাগা, ঘু সর এবং ওাযসায়ের ামিীর
পরয়ডর সবরুয়ে ুরিা প্রোন
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ii.

কমসলন য়ওয়চা য়ে যাো:তবেুেসঢও/যাসন্ত্রও ঈপওরডমূয়র য়ওয়চা য়ে যাোর
সবরুয়ে ুরিা প্রোন

iii.

তবেুেসঢন যন্ত্রাসে এবং ঈপওরডমূ:

 তবেুেসঢন ঈপওরডগুসর প্রসঢ ও ছুাঁ সওর ুরিা প্রোন ওয়র
 তবেুেসঢন িাপনাগুসর িসঢর চনে ুরিা
iv.

নকে য়ণসর বীমা :সনম্নসসঔঢ কওান এওটিয়ঢ খঝা এওটি েুখসঝনার ওারয়ড ঈদ্ভু ঢ
ো িসঢর সবরুয়ে ুরিাপ্রোন ওয়র:

 বেবাসেও কৃ কণয়ও বোয়ের পয়ণ এবং যাো অা
 বেবাসেও কৃটিয়ঢ ণাওা এওটি সন্নুও
 বেবাসেও কৃটিয়ঢ নকে ণস রাঔার এওটি িান (বাক্স/কেরাচ/ ওাঈন্টার)
v. বোয়কচ ণসাৎ ভ্রময়ডর ময়ে য়ঙ্গ ণাওা সচসনপত্র : ওাযস ঈয়েয়লে যাঢাোঢ মাপত্র-এর
াসরয়ে যাোচসনঢ িসঢর সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র
vi.

সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর সফটিংমূ : সনম্নসসঔঢগুসর েুখসঝনাচসনঢ িসঢর
সবরুয়ে ুরিা প্রোন ওয়র:

 সফক্সট কেঝ গ্পা
 োসনঝাসর সফটিংমূ
 সনেন াআন / কগ্পা াআন / কাসটসং
vii.

বেসিসভসত্তও েুখসঝনা

viii. ওমসঘারীয়ের সবেস্তঢা/ািুঢা:ওমসঘারীবৃয়ন্নর
ুরসিঢ ওয়র
ix.

ািু

ওাচওমস

চসনঢ

িসঢগুস

অআসন োে:

 সনযুসির ওারয়ড এবং সনযুি মেওায়র ময়িে খঝা েুখসঝনার সবরুয়ে িসঢপূরড
 ঢৃ ঢীে পিগুসর প্রসঢ অআসন োেগুসর চনে ুরিা প্রোন ওয়র
সগ্ন/

ঘু সর / বোয়কচ / কেঝ গ্পা / সবেস্তঢার সঙ্গওার /ওমসঘারীর িসঢ এবং
চনািারডসভসত্তও পসসমূ (পরবঢী িোেটিয়ঢ অয়াসঘঢ য়েয়ঙ) পৃণওভায়ব
িড ওরা কযয়ঢ পায়র।

ন্ত্রাবােসভসত্তও ুরিা ংয়যাসচঢ ওরা কযয়ঢ পায়র। ুরিা না পাোর সবেগুস ািারডঢ
কৃামিীসভসত্তও বীমার মঢ এওআ প্রওার ে।
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2. প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষমোম
সলল্পসভসত্তও ংিা এবং ওাযসােগুস ঢায়ের ম্পয়ের মূে প্রেলসন ওয়র সায়বর ঔাঢা রিডায়বিড
ওয়র, ঢাআ, এআ কিত্রগুসয়ঢ প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটির সনিসারড ওরা ওঠিন না য়ঢ পায়র।
কোওান এবং কৃামিীসভসত্তও বীমা পসসগুসর কিয়ত্র এআ প্রওার না ্ভকব য়ঢ পায়র।
আসঢপূয়বসআ কৃামিীসভসত্তও বীমার সবেটিয়ঢ যা বা য়েয়ঙ, এঔায়ন ািারডঢ প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসলটি সনিসারয়ডর েুটি পন্থা সবেেমান, কযমন, বাচার মূে এবং পুনসংিাপন/পসরপূরড মূে।
সঢসরি ুরিার চনে, কযমন নকে ণস, মাপত্র, বেসিকঢ েুখসঝনা আঢোসের কিয়ত্র সপ্রসমোমটি
প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসল এবং কৃীঢ ুরিাগুসর ঈপর সনভস র ওরয়ব।
ংজ্ঞা
ক্ষকছু গুরুত্বপূণি ংজ্ঞা
a) ঘু সরর ণস  জ্ঞাঢভায়ব এবং ননুয়মাসেঢভায়ব বপূবসও এবং নুোনয়যাকে পন্থাে কওান
এওটি বীমাওৃ ঢ কৃয় কঔানওার ামিীমূয়র ঘু সরর ঈয়েয়লে প্রয়বল ণবা কঔান কণয়ও
সনকসমন।
b) েরচা-চানা ভাগা য়েয়ঙ ঢঔন বা ে যঔন কওান এওটি কৃয় কওান প্রওার নোেচনও
ওমস ম্পােয়নর ঈয়েয়লে নসিওারমূও প্রয়বল ওরা য়ে ণায়ও।
c) টাওাসঢর ণস  বীমাওৃ য়ঢর ণবা বীমাওৃ য়ঢর ওমসঘারীয়ের
সংাত্মওভায়ব বীমাওৃ য়ঢর কৃয়র ন্তকসঢ ামিীর পরড।

সবরুয়ে

বপূবসও

এবং

d) সন্নুয়ওর ণস  বীমাওৃ য়ঢর কৃয়র ন্তকসঢ মূেবান ামিীমূয়র সনরাপে এবং ুরসিঢ
ংরিয়ডর ঈয়েয়লে নওলাওৃ ঢ এওটি লিয়পাি প্রয়ওাষ্ঠ, এবং কযটিরবেবার ীমাবে।
e) ঘু সর , যঔন কওান বেসি য়ঘঢনভায়ব নে কওান বেসিয়ও ঞসওয়ে ঢার সবনা ম্মসঢয়ঢ
ঢারআ কওান ম্পসত্ত বেবার বা সবক্রয়ের ঈয়েয়লে িড ওয়র কআ ওাযসওাপগুসর এওটি
কিসডকঢ প্রসঢলব্দ। ঘু সর লব্দটি 'কচাচ্চুসর' লব্দটির মাণসও।
ক্ষনয়জয়ক পরীিা

2

কোওানোয়রর পসসর িীয়ন বীমাওৃ ঢ 'সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর সফটিংমূয়র' চনে এওটি
সঢসরি অচ্ছােন িড ওরয়ঢ পায়রন। এটি সনম্নিগুসর ময়িে কওানটির েুখসঝনাচসনঢ িসঢর চনে
অচ্ছােন প্রোন ওরয়ব?
I.
II.
III.
IV.

সফক্সট কেঝ গ্পা
োসনঝাসর সফটিংমূ
সনেন াআনমূ
ঈপয়রর বগুস
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C. ক্রমাটরযান বীমা
এওটি পসরসিসঢর ওণা সঘন্তা ওরুন কযঔায়ন অপসন, অপনার বস ঞ্চয়ের দ্বারা এওটি নঢু ন কাস
ক্রে ওয়রয়ঙন কটি ঘাায়চ্ছন। অঘমওা অপনার কাস টির াময়ন এওটি কুকুর এয় প  এবং
কটিয়ও িাক্কা মারা কণয়ও বাাঁঘায়ঢ ঢীব্রভায়ব কাস র সভমুঔ খুসরয়ে সেয়ে, সটভাআটায়র ঝপয়ও
ঈয়ল্টা সেয়ওর রাস্তাে নে এওটি কাস য়ঢ িাক্কা মারয়ন এবং এওটি বেসিয়ও চঔম ওরয়ন।
ঢায় এওটি মাত্র খঝনার ফাফটি , অপনার সনয়চর কাস টির, চনম্পসত্তর এবং নে
এওটি কাস র িসঢর য়ঙ্গ নে এওচন বেসির অখাঢ।
এআ প্রওার পসরসিসঢয়ঢ, অপনার যসে এওটি কমাঝরযান বীমা না ণায়ও, অপনায়ও অপনার
কাস টি কওনার ঔরয়ঘর কণয়ও সিও ণস প্রোন ওরয়ঢ য়ঢ পায়র।
 অপনার সনওঝ সও প্রোয়নর চনে কআ পসরমাড ণস অয়ঙ?
 অপনার ওৃ ঢওয়মসর চনে নে পয়ির বীমাওারীর ণস প্রোন ওরা সও ঈসঘঢ?
 ঢাাঁয়ের যসে বীমা না ণায়ও ঢায় সও য়ব?
কআ ওারয়ডর কেয়লর অআন কমাঝরযান বীমা ণাওাটি বািেঢামূও ওয়রয়ঙ। কমাঝরযান বীমা এআ
প্রওার খঝনাগুস খঝায়ও প্রসঢয়রাি ওরয়ঢ পায়রনা, এটি অপনায়ও এওটি অসণসও ুরিার অচ্ছােন
প্রোন ওয়র।
এআ িরয়ডর েুখসঝনা ঙা া, কাস টি ঘু সর য়ঢ পায়র, েুখসঝনাে িসঢিস্ত য়ঢ পায়র ণবা সগ্ন
দ্বারা ধ্বং য়ঢ পায়র এবং অপসন অসণসওভায়ব িসঢিস্ত য়ঢ পায়রন।
কমাঝরযায়নর বীমাটি অবসলেওভায়ব এওচন কাস র মাসয়ওর দ্বারা সনয়ঢ য়ব যাাঁর কাস টি
ভারঢবয়সর অঞ্চসও পসরবড সিওঢস ার িীয়ন ঢাাঁর নায়ম নসণভু সিওৃ ঢ অয়ঙ।
গুরুত্বপূণি
বাধ্যতামূক তৃ তীে পি বীমা
কমাঝর কভসও োক্ট, ১৯৮৮ নুায়র, চনািারয়ডর রাস্তাে ঘাঘওারী প্রয়ঢেও কভসওয়র
মাসওয়ের পয়ি, কআ রাসলটি, কযটি েুখসঝনাচসনঢ মৃঢুে, লারীসরও অখাঢ ণবা ম্পসত্তর িসঢর
চনে ঢৃ ঢীে পিয়ের িসঢপূরড সায়ব প্রোয়নর চনে মাসও অআনকঢভায়ব োেবে, ুরিার
ঈয়েয়লে এওটি বীমা পসস কনো বািেঢামূও। বীমার এওটি ংলাপত্র অবসলেওভায়ব কাস র
য়ঙ্গ, এআ প্রওার বীমার প্রামাডেরূয়প বন ওরয়ঢ য়ব।

1.

ক্রমাটরযান বীমা আোদন

কেয়ল বঢস মায়ন কাস

মাসয়ওর ংঔো সবলা। প্রয়ঢেও সেনআ অর বহু ংঔেও নঢু ন কাস

রাস্তাে

অয়ঙ। কগুসর ময়িে য়নও কাস আ বহুমূে বয়ঝ। মানু বয়ন ভারঢবয়স কাস বাসঢ ে
না, কগুস শুিুমাত্র াঢবে ে। এর ণস  পুরায়না কাস গুস রাস্তাে বেবহৃঢ য়চ্ছ এবং
নঢু ন কাস গুস ক্রমাকঢভায়ব ংয়যাসচঢ য়ে ঘয়য়ঙ। রাস্তার অেঢন (কাস
ঘাায়নার িান)
কাস র ংঔোর য়ঙ্গ অনুপাসঢও ায়র বৃসে পায়চ্ছ না। রাস্তাে ঘাঘওারী মানুয়র ংঔো বৃসে
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পায়চ্ছ। পুসল এবং াপাঢায় পসরংঔোন বয় কয কেয়ল পণেুখসঝনার ংঔো বৃসে পায়চ্ছ। অোঢ
দ্বারা েুখসঝানাে িসঢিস্তয়ের কেে িসঢপূরয়ডর পসরমাডগুস বৃসে পায়চ্ছ। কাস গুসর ারাআয়ের
ঔরঘ বৃসে পায়চ্ছ। এই প্রকার ক্ষবেগুক্ষ ক্রদয়ল ক্রমাটরযান বীমার গুরুত্বট প্রতীেমান
কয়র।
কমাঝরযান বীমা, েুখসটিনা এবং নে কওান ওারয়ড কাস গুসর িসঢমূয়ওুরিা কেে। কমাঝরযান
বীমা, ঢাাঁয়ের কাস গুস দ্বারা েুখসঝনার ওারয়ড িসঢিস্তয়ের িসঢপূরড প্রোয়নর চনে কাস র
মাসওয়ের অআনকঢ োেগুস রিা ওয়র।
অপনায়ের সও ময়ন ে কয কেয়লর ও কাস আ বীমাওৃ ঢ ?
কমাঝরযান বীমা রাস্তাে ঘাঘওারী ও প্রওার কাস গুয়ায়ওআ ুরসিঢ রায়ঔ কযমন:
 স্কু ঝার এবং কমাঝরাআয়ওগুস
 বেসি মাসওানািীন কাস গুস
 ও প্রওার বাসডসচেও কাস মূ : মা এবং যাত্রী পসরবডওারী
 নোনে সবসভন্ন প্রওার কাস মূ কযমন, কক্রনগুস
 কমাঝরযায়নর বেবা (কলারুয়মর এবং কোয়রয়চর কাস গুস)
তথয
“ তৃ তীে পি বীমা ”
এওটি বীমা পসস নে কওান বেসি দ্বারা ওৃ ঢ কওান প্রওার অআসন ওাযস ওায়পর সবরুয়ে
ুরিার প্রয়োচয়ন ক্রে ওরা ে। বীমাওৃ ঢ (প্রণম পি) দ্বারা, বীমাওৃ য়ঢর কওান ওাযসওায়পর
ফয় ঈদ্ভু ঢ োয়ের চনে নে পয়ির (ঢৃ ঢীে পি) োসবর সবরুয়ে ুরিার চনে এওটি বীমা
কওাম্পানীর (সদ্বঢীে পি) সনওঝ য়ঢ ঢৃ ঢীে পি বীমা ক্রে ওরা ে।
ঢৃ ঢীে পি সবমায়ও 'োেসভসত্তও বীমা' বা ে।
বাজায়রর জনক্ষপ্রে দুট গুরুত্বপূণি প্রকায়রর আোদন ম্পয়কি ক্ষনয়চ আয়াচনা করা  :
a) অযাি [াোক্ষবক্ষট] নক্ষ পক্ষক্ষ : কমাঝরযান অআন নুযােী চনািারয়ডর রাস্তাে
ঘাঘওারী কযয়ওান কাস র পয়ি ঢৃ ঢীে পয়ির প্রসঢ োেগুস সবরুয়ে বীমা িড
বািেঢামূও।
পসসটি শুিুমাত্র কভসওটির মাসয়ওর সনম্নসসঔঢগুসর সবরুয়ে িসঢপূরড প্রোয়নর অআনানুক
োেটি অচ্ছাসেঢ ওয়র :
 ঢৃ ঢীে পয়ির লারীসরও িসঢ ণবা মৃঢুে
 ঢৃ ঢীে পয়ির ম্পসত্তর িসঢ
মৃঢুে ণবা অখাঢ এবং িসঢর সবয়ে োেটি এওটি -ীমাযুি রাসলর সভসত্তয়ঢ ুরিা ওরা
ে।
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এওটি কমাঝরযান েুখসঝনার ফস্বরূপ মৃঢুে ণবা অখায়ঢর কিয়ত্র ঢৃ ঢীে পি েুয়ভস াকওারীর
িসঢপূরয়ডর োসব ম্পসওস ঢ সভয়যাকগুস কমাঝর োসক্সয়টন্ট কক্লম ট্রাআবুনা (এমএসটি)-এ
নসণভু ি ওরয়ঢ য়ব।
b) পযায়কজ পক্ষক্ষ / ামক্ষিক পক্ষক্ষ: (ক্ষনয়জর িক্ষত + তৃ তীে পয়ির দাে)
ঈপয়র ঈয়েসঔঢটির সঢসরিভায়ব, কখাসঢ মূে (অআসটসভ নায়ম পসরসঘঢ - িোে ৫-এ
আসঢময়িেআ অয়াসঘঢ) এবং পসসর ন্তকসঢ নোনে লঢস াবীর ায়পয়ি সনসেস ি সবপে
(কমাঝর যানটির প্রসঢ স্বওৃ ঢ িসঢ নায়ম পসরসঘঢ) বীমাওৃ ঢ কাস টির িসঢটি ুরসিঢ
ে।এআ প্রওার সবপেগুসর ময়িে ওয়েওটি , সগ্ন, ঘু সর, োঙ্গা এবং িমসখঝ, ভূ সমওম্প,
বনো, েুখসঝনা আঢোসে।
সওঙু বীমাওারী কাস টিয়ও েুখসঝনাি কণয়ও ওারঔানা পযসন্ত কঝয়ন সনয়ে যাোর ঔরঘটি প্রোন
ওয়র। োক্ট (াোসবসটি)র িীয়ন এওটি পসস যা নুয়মাসেঢ বািেঢামূও ুরিার
সঢসরি শুিুমাত্র সগ্ন এবং/ণবা ঘু সরর ুরিাযুি এওটি ীমাবে ুরিা পাো যাে।
পসসটি,
কাস টিয়ঢ
াকায়না
ংয়যাচও
ঈপওরডমূয়র
িসঢ,
যাত্রীয়ের
চনে
বেসিমাসওানািীন কাস র পসসগুস, কবঢনভু ও ঘাও, ওমসঘারীয়ের প্রসঢ অআসন োে এবং
বাসডসচেও কাস গুসর চনে ভা া -প্রোনওারীয়ের ওারয়ড ঈদ্ভু ঢ িসঢগুস ুরসিঢ ওয়র।
বীমাগুস সবনামূয়ের অপত্ওাীন পসরয়বা ণবা কাস ঔারাপ য়ে যাোর কিয়ত্র সবওল্প
কাস বেবায়রর ুসবিাগুস প্রোন ওয়র।
2.

বক্ষুঃষ্কারমূ

পসসটির িীয়ন ওয়েওটি গুরুত্বপূডস িডীে লঢস  ািারড িেিসঢ, ঔারাপ য়ে যাো,
ফশ্রুসঢস্বরূপ িসঢ এবং নবি াআয়ন্স ণবা মেেপান ওয়র কাস
ঘাায়না। 'বেবার
ম্পসওস ঢ ীমাবেঢা' (কযমন, বেসিকঢ বেবায়রর কাস র ঝোসক্স সায়ব বেবার) লঢস টি
নুযােী কাস টি বেবার না ওরাটি ুরসিঢ ে না।
3.

প্রক্ষতশ্রুত বীমা রাক্ষল এবং ক্ষপ্রক্ষমোম

এওটি কমাঝরযান পসসয়ঢ এওটি কাস র প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি আনুেটস সটয়ক্লোটস ভোু
(অআ.সট.সভ.) ণসাৎ বীমাওৃ য়ঢর কখাসঢ মূে সায়ব ঈয়েসঔঢ ে।
কাস টি ঘু সরর কিয়ত্র ণবা কওান েুখসঝনার ওারয়ড ারাআয়ের য়যাকে বিা প্রাপ্ত য়, োসবর
ংওটি অআসটসভ-এর সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ য়ব।কাস টির অআসটসভ-টি সনিসাসরঢ ে বীমার চনে
প্রস্তাসবঢ কাস টির বীমা শুরুর বা নবীওরয়ডর ময়ে
প্রস্তুঢওারয়ওর বা সটায়রর ঢাসওাভু ি
কআ ব্রোি এবং ময়টয়র কাস র সবক্রে মূয়ের সভসত্তয়ঢ এবং বমূোেনটি সনেম নুায়র কৃীঢ
ে।
৫ বঙয়রর সিও পুরায়না এবং কাস টির বাসঢ ো ময়টয়র (ণসাৎ, কয ময়টটি প্রস্তুঢওারও
প্রস্তুঢ ওরা বে ওয়র সেয়েয়ঙন) কাস গুসর অআসটসভ-টি বীমাওারী এবং বীমাওৃ য়ঢর ময়িে এওটি
কবাছাপ ার সভসত্তয়ঢ সনিসাসরঢ ে।
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ার সনিসারড/সপ্রসমোম কডনাটি বীমাওৃ য়ঢর কখাসঢ মূে সওঈসবও ওোপাসটি, কভৌকসও ঞ্চ,
কাস টির বে আঢোসে ঈপােয়নর সভসত্তয়ঢ ওরা য়ে ণায়ও।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

3

কমাঝরযান বীমাটি ওার নায়ম িড ওরয়ঢ য়ব?
I. কাস টির মাসয়ওর নায়ম যাাঁর নাম অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরয়ওর সনওঝ নসণভু সিওৃ ঢ অয়ঙ
II. যসে কয বেসি কাস টি ঘাায়বন, সঢসন কাস টির মাসও না ন, ঢায় অঞ্চসও
পসরবড অসিওাসরয়ওর নুয়মােন ায়পয়ি, সযসন কাস টি ঘাায়বন ঢাাঁর নায়ম।
III. অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরয়ওর নুয়মােন ায়পয়ি কাস টির মাসয়ওর নাম ,
মাসয়ওর পসরবায়রর কযয়ওান েয়ের নায়ম।
IV. যসে কয বেসি কাস টি ঘাায়বন, সঢসন কাস টির মাসয়ওর কণয়ও সভন্ন বেসি ন, ঢায়
প্রাণসমও পসসটি কাস র মাসয়ওর নায়ম য়ব এবং ংয়যাসচঢ ুরিা কআ বেসির নায়ম সযসন
কাস টি ঘাায়বন।
ারাংল
a) এওটি কৃামিীসভসত্তও বীমা পসস এওটি বীমাওৃ ঢ ম্পয়ের কিয়ত্র পসসটিয়ঢ শুিুমাত্র
নামাসেঢ খঝনা ণবা সবপেগুসর কণয়ও ঈদ্ভু ঢ িসঢগুসর চনেআ ুরিা প্রোন ওয়র।
b) কৃামিীসভসত্তও বীমা, সগ্ন, োঙ্গা, পাআয়পর কফয়ঝ যাো, ভূ সমওম্প আঢোসের সবরুয়ে
ওাঞায়মা এবং এটির ন্তভুস ি ামিীগুসর চনে ুরিা প্রোন ওয়র। ওায়ঞায়মাটি ঙা া, এটি
কৃটির ন্তভুস ি ামিীগুসর ঘু সর, েরচা-চানাা ভাগা, কচাচ্চুসর এবং ঘু সরচসনঢ িসঢগুসর
চনে ুরিা প্রোন ওয়র।
c) পোয়ওচ ণবা অয়ো ুরিাগুস, এওটিমাত্র নসণর িীয়ন, ুরিামূয়র এওটি গুচ্ছ প্রোন
ওয়র।
d) এওটি কৃামিীসভসত্তও বীমা পসসর চনে প্রসঢশ্রুঢ বীমা রাসলটি সনিসারয়ড ািারডঢ েুটি পন্থা
সবেেমান : বাচার ভোু (এমসভ) এবং পুনসংিাপয়নর মূে (অরঅআসভ)।
e) কোওানোয়রর বীমাটি ািারডভায়ব সগ্ন, ভূ সমওম্প, বনো ণবা ািু ঈয়েয়লে িসঢািন,
ঘু সর, নসিওার প্রয়বয়লর ওারয়ড খঝা িসঢমূয়র চনে কোওায়নর ওাঞায়মা এবং কটির
ন্তকসঢ ামিীগুসর ুরিা প্রোন ওয়র। কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমাটিয়ঢ বেবা সবগ্ফচসনঢ
িসঢ ন্তকসঢ ওরা যাে।
f) কমাঝরযান বীমাটি কাস গুসর িসঢ এবং েুখসঝনা এবং নে ওয়েওটি ওারয়ড িসঢগুসর চনে
ুরিা প্রোন ওয়র। কমাঝরযান বীমা কাস র মাসওয়ের চনে, ঢাাঁয়ের কাস র ওারয়ড খঝা
েুখসঝনার ওারয়ড েুয়ভস াকীয়ের প্রসঢ অআসন োেগুস ুরসিঢ ওয়র।
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প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a) কৃামিীসভসত্তও বীমা
b) কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমা
c) কমাঝরযান বীমা

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রয়শ্নর উিরমূ
উির 1
ঠিও ঈত্তরটি  I.
নাসমঢ সবপেসভসত্তও পসসগুস, ামসিও অচ্ছােন ণবা সবস্তৃ ঢ পসসগুসর, কযগুস সিওাংল
সবপে অচ্ছােন প্রোয়নর প্রবডঢাযুি, ঢু নাে এওটি ওম বেোয়পি সবওল্প সায়ব ক্রে ওরা
কযয়ঢ পায়র।
উির

2

ঠিও ঈত্তরটি  IV.
কোওানোরয়ের পসসর িীয়ন, বীমাওৃ ঢ এওটি সঢসরি 'সফক্সট কেঝ গ্পা এবং োসনঝাসর
সফটিং'-এর চনে অচ্ছােন িড ওরয়ঢ পায়রন। এটি সফক্সট কেঝ গ্পা, োসনঝাসর সফটিংমূ এবং
সনেন াআনগুস েুখসঝনার ওারয়ড িসঢগুস অচ্ছাসেঢ ওরয়ব।
উির

3

ঠিও ঈত্তরটি 

I.

কাস টির মাসয়ওর নায়ম যাাঁর নাম অঞ্চসও পসরবড অসিওাসরয়ওর সনওঝ নসণভু সিওৃ ঢ অয়ঙ
ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1

কৃামিীসভসত্তও বীমার িীয়ন
I.

কানা এবং রুপার কনাগুস অচ্ছাসেঢ ে

II. কওান বেসির কোওায়ন ণাওা ামিীমূ অচ্ছাসেঢ ে
III. পসরবায়রর মাসওানািীন কাস টি অচ্ছাসেঢ ে
IV. টাও মারফঢ কপ্রসরঢ ামিীগুস পসরবডওায় অচ্ছাসেঢ ে
প্রশ্ন

2

কৃামিীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওয়র
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I.

শুিুমাত্র বাস টির ওাঞায়মাটি

II. শুিুমাত্র বাস র ন্তকসঢ ামিীগুস
III. ওাঞায়মা এবং ন্তকসঢ ামিী ঈভেয়ওআ
IV. ওাঞায়মা এবং ন্তকসঢ ামিী ঈভয়েআ শুিুমাত্র যঔন বীমাওৃ ঢ বাস য়ঢ ঈপসিঢ ণায়ওন না
প্রশ্ন 3
কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমার কিয়ত্র, কওান ামিীগুস ুরসিঢ নে?
I.

কভয়গ যাো যন্ত্রাসে

II. ািু ঈয়েলেযুি িসঢ
III. বেবায়ে সবগ্ফ
IV. বীমাওৃ ঢ দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢ ধ্বংািন
প্রশ্ন

4

কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমার কিয়ত্র, সনম্নসসঔঢ কওান ামিীগুস ািারডঢ ুরসিঢ ে না?
I.

বেবায়ের কৃটিয়ঢ ণস রাঔার কেরাচ বা বায়ক্স/ওাঈন্টায়র ণায়ও ণস

II. বোে কণয়ও বেবায়ের কৃটিয়ঢ অার পয়ণ ণাওা ণস
III. বেবায়ের কৃটিয়ঢ সন্নুয়ও ণাওা ণস
IV. বেবায়ের কৃটিয়ঢ অা িায়ওর য়ঙ্গ ণাওা ণস
প্রশ্ন

5

কোওায়ন ামিীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওয়র
I. ওমসঘারীয়ের ািু ওাচওমসমূ
II. বীমাওৃ য়ঢর ািু ওাচওমস
III. িাওয়ের ািু ওাচওমস
IV. ঊড প্রোনওারীয়ের ািু ওাচওমস

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার প্রশ্নমূয়র উির
উির

1

ঠিও ঈত্তরটি  ১।
কৃামিীসভসত্তও বীমার িীয়নয়ানা এবং রুপার কনাগুস অচ্ছাসেঢ ে।
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উির

2

ঠিও ঈত্তরটি  ৩।
কৃামিীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওয়র ওাঞায়মা এবং ন্তকসঢ ামিী ঈভেয়ওআ
উির

3

ঠিও ঈত্তরটি  ৪।
কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমার কিয়ত্র, বীমাওৃ ঢ দ্বারা আচ্ছাওৃ ঢ ধ্বংািন ুরসিঢ নে।
উির

4

ঠিও ঈত্তরটি  ৪।
কোওায়নর ামিীসভসত্তও বীমার
ািারডঢ ুরসিঢ ে না।

কিয়ত্র,

বেবায়ের

কৃটিয়ঢ অা

িায়ওর

উির 5
ঠিও ঈত্তরটি  ১।
কোওায়ন ামিীসভসত্তও বীমা ুরসিঢ ওয়রওমসঘারীয়ের ািু ওাচওমসমূ।
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য়ঙ্গ

ণাওা

ণস

অধ্যাে 26
বযবাক্ষেক বীমা
অধ্যায়ের উপস্থাপনা
অয়কর িোেগুসয়ঢ অমরা অয়াঘনা ওয়রসঙ সবসভন্ন িরয়ডর বীমা পডে সনয়ে যা বেসি এবং
বাস র নানারওম ছুাঁ সওয়ও ুরিা কেে। এঔায়ন অয়রও িরয়ডর কক্রঢারা অয়ঙন যাাঁয়ের ুরিার
নে িরয়ডর প্রয়োচনীেঢা রয়েয়ঙ। কগুস য়া বাসডসচেও ণবা বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান ণবা
ফামস, যাাঁরা সবসভন্নিরয়ডর মাপত্র ণবা পসরয়বার য়ঙ্গ যুি অয়ঙন ণবা কগুস সনয়ে কনয়েন
ওয়রন। এআ িোেটিয়ঢ অমরা এআ কিয়ত্র কয ছুাঁ সওগুস রয়েয়ঙ কগুসয়ও ুরিা কেোর চনে কয
বীমা পডেগুস ঘাু রয়েয়ঙ ঢা সনয়ে অয়াঘনা ওরয়বা।
ক্ষলিার ফাফমূ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

ম্পসত্ত/সগ্ন বীমা
বেবায়ে বািা ংক্রান্ত বীমা
বাকসাসর বা টাওাসঢ বীমা
ণস বীমা
অনুকঢেসনশ্চেঢাবীমা
বোোয়ররসনরাপত্তাবীমা
চুয়োয়রর ব্লও পসস
আসঞ্জসনোসরং (প্রযুসিকঢ) বীমা
সলয়ল্পর ব ছুাঁ সও বীমা
কমসরন বীমা
োেবেঢা বীমা

এআ িোেটি প ার পর, অপসন িম য়বন:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ম্পসত্ত/সগ্ন বীমা ুপাসরল ওরয়ঢ
খঝনাক্রয়মর চনে িসঢ (সগ্ন) বীমা সনিসারড ওরয়ঢ
টাওাসঢ বীমা ুরিার রূপয়রঔা তঢসর ওরয়ঢ
ণস বীমা েৃিান্ত সেয়ে বোঔো ওরয়ঢ
অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমা বডসনা ওরয়ঢ
বোোয়রর ্ভকাবে িসঢর সবরুয়ে সনরাপত্তা বীমা সনিসারড ওরয়ঢ
রত্ন বেবােীর ব্লও নীসঢ প্রস্তাব ওরয়ঢ
আসঞ্জনীোসরং বীমা মূে সনিসারড ওরয়ঢ
সলয়ল্পর ব ছুাঁ সও বীমার প্রলংা ওরয়ঢ
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10. বাসডসচেও বীমা ারংয়িসপঢ ওরয়ঢ
11. োেবেঢা বীমার মূে সনিসারড ওরয়ঢ

A. ম্পক্ষি/অক্ষি বীমা
বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠানগুস ািারডঢ সবস্তৃ ঢভায়ব েুটিভায়ক সবভি:
 কঙায়ঝা এবং মাছাসর প্রসঢষ্ঠান [SME গুস] এবং
 বৃৎ বেবাসেও প্রসঢষ্ঠান
ঐসঢাসওভায়ব, ািারড বীমা কিত্রটি এআ িরয়ডর কক্রঢায়ের ঘাসোয়ও পুরড ওয়রআ য়নওাংয়ল
কবয় ঈয়ঞয়ঙ।
ািারড বীমা পডেয়ও বেবাসেও প্রসঢষ্ঠায়ন সবসক্র ওরার কিয়ত্র প্রয়োচনীে সবে য়া যত্নওায়র
ঢাাঁয়ের ঘাসোর য়ঙ্গ বীমা পডেয়ও সমসয়ে কনো। এয়চন্টয়ের বলেআ ঈপব্ধ পডেগুস ম্পয়ওস
যণাযণ কবাছাপ া ণাওয়ঢ য়ব। অুন অমরা ংসিপ্তভায়ব এআ ািারড বীমা পডেগুস সবয়বঘনা
ওয়র কেসঔ।
ম্পক্ষি/ অক্ষি বীমা
সগ্ন বীমা নীসঢ কযমন বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠায়নর চনে ঈপযুি করওমআ ম্পসত্তর মাসও, সযসন ট্রাি
বা ওসমলয়ন ম্পসত্তর মাসও ঢাাঁর চনে এবং, ম্পসত্তয়ঢ যাাঁয়ের অসণসও ঈৎা অয়ঙ কআ
বেসি/ অসণসও প্রসঢষ্ঠায়নর চনে এটি ঈপযুি।
যাবঢীে িাবর এবং িাবর ম্পসত্ত যা সনসেস ি এওটি ঠিওানাে রয়েয়ঙ কযমন বাস , োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢ, অবাব, সচসনপত্র এবং নোনে সবেবস্তু, এবং রবরাওারী/ কক্রঢার ঠিওানাে
িও রবরা  িও এবং প্রসক্রোকঢ িও, ারায়নার চনে ঐ ঠিওানা কণয়ও ামসেওভায়ব
রায়না যন্ত্রপাসঢর বীমা ওরা যায়ব। অসণসও বোসঢ চরুরী যায়ঢ বেবায়ও ঢার স্বাভাসবও
বিাে সফসরয়ে অনার চনে কয ম্পসত্তর িসঢ য়েয়ঙ ঢা পুনকসঞন এবং পুননসবীওরড ওরা যাে।
এআঔায়নআ সগ্ন বীমা ঢার ভূ সমওা পান ওয়র।
1. অক্ষি পক্ষক্ষ কী কী ুরিা ক্রদে ?
সগ্ন পসস কয ওয়েওটি সবপেয়ও ুরিা কেে কগুস সনয়ঘ অয়াঘনা ওরা য়া।
বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে সগ্ন পসস কয সবপেগুসয়ঢ ুরিা কেে:









সগ্ন
প্রজ্বন
সবয়ফারড / আময়োলন
োঙ্গা িমসখঝ এবং সবয়দ্বয়র ওারয়ড িসঢ
ংখয়স িসঢ
সবমায়নর ওারয়ড িসঢ
ছ , প্রঘণ্ড ছ , াআয়ক্লান, ঝাআফু ন, াসরওোন, খূসডসছ , বনো এবং োবন
ভূ সমওম্প
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প্রলমন এবং পাণর কভয়গ প া  োি িাআট
চয়র ঝোে, যন্ত্রপাসঢ এবং পাআয়পর সবয়ফারড এবং ঈয়দ্ব য়ে ঞা
কিপডাস্ত্র পরীিা পায়রলন
স্বেংসক্রে সিংওার িাপন কণয়ও সয়ওচ
চঙ্গয় অগুন

অয়রা েুটি গুরুত্বপূডস তবসলিে অয়ঙ যা বাসডসচেও বীমায়ও বেসি এবং ঔুঘয়রা বাসডয়চের াআন কণয়ও
পৃণও ওয়রয়ঙ।
a) ফামস এবং বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠায়নর বীমার ঘাসো বেসির কণয়ও য়নও বৃৎ। ঢার ওারড
য়া কয এওটি বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠায়নর ম্পসত্তর মূে এওচন বেসির ম্পসত্তর মূয়ের কণয়ও
য়নও কবসল। ঢায়ের িসঢ ণবা কাওান কওাম্পাসনর সস্তত্ব বা ভসবেয়ঢর ঈপর
রাসর প্রভাব কফয়।
b) বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠায়নর চনে বীমার ঘাসো য়নও মেআ বািেঢামূও ণবা প্রয়োচনীে
ে অআনী নোনে ঘাসোর সভসত্তয়ঢ। ঈোরড সয়য়ব, যঔন বোে কণয়ও ঊড কনোর
মািেয়ম কওায়না োন্ট বা ম্পসত্ত কয় কঢাা ে, ঢায়ের বীমা ওরা েয়ঢা ঊয়ডর লঢস
সয়য়বআ ণায়ও। ভারয়ঢ য়নও ওয়পসায়রঝ প্রসঢষ্ঠানআ কপলাকঢভায়ব পসরঘাসঢ কওাম্পাসন এবং
ঢায়ের ময়িে কবল ওয়েওংঔেওআ বহুচাসঢও।
যণাযণ ছুাঁ সও ামায়নার কওৌল িড ওরা এবং ম্পসত্তর ুরিার চনে বীমার
প্রয়োচনীেঢা ঢায়ের গুডমান অন্তচসাসঢও স্তয়র ণাওা ঈসঘঢ।
সওঙু সবে বাে সেয়ে ঈপসরসেসঔঢ কওায়না সবপে কণয়ও যসে কওায়না িসঢ কেঔা কেে ঢায় পসস
কআ ুরিা কেে।
2. কী কী ক্ষবে বাদ ক্রদো ে?
বাে কেো ে:
a) প্রতযাক্ষলত ক্ষবপয়দর কারয়ণ িক্ষত ক্রযমন
i. যুে এবং যুয়ের ময়ঢা ওাচওমস
ii. পারমাডসবও সবপে
iii. অয়োনাআয়চলন এবং সবসওরড
iv. েূড এবং েূয়ডর ওারয়ড িসঢ
b) াধ্ারণ বীমাে অনয পক্ষক্ষয়ত আয়রা ক্রয ক্ষবপদগুক্ষয়ক ুরিা ক্রদো ে
i. যন্ত্রপাসঢর সবওঢা,
ii. বেবাে বািা
অযাড-অন কভার
অবার, সওঙু সবপয়ের ুরিা পাো কযয়ঢ পায়র সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ে কযমন ভূ সমওম্প, অগুন
এবং অখাঢ; বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ফাফ সয়য়ব তবেুেসঢন বেণসঢার চনে সমখর বা কওাড
কিায়রয়চ িও ওয়ম যাো, ধ্বংস্তুপ রায়নার চনে সঢসরি ঔরঘ, সনমসাঢা, পরামলসওারী
আসঞ্জসনোয়রর সফ, োবান, সনয়চর কাস য়ঢ স্বঢঃফূ ঢস সগ্নওায়ণ্ডর েরুড িসঢ, আঢোসে
সবেগুসর পসস দ্বারা ুরসিঢ য়ঢ পায়র।
3. ক্ষবক্ষভন্ন ধ্রয়ণর অক্ষি পক্ষক্ষ
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ািারডঢ 12মা ময়ের
কওাম্পাসনগুস েীখস কমোেী
কমোেী পসস আুে ওরা
4. বাজার মূয অথবা
িসঢর কিয়ত্র, বীমাওারী

চনে সগ্ন পসস আুে ওরা ে। শুিুমাত্র ববাওারীয়ের চনে, বীমা
নীসঢর প্রস্তাব ওয়র, যা য়া 12মা ময়ের চনে। সওঙু কিয়ত্র স্বল্প
ে, কযয়িয়ত্র স্বল্প কমোেী মানেণ্ড প্রয়যাচে য়ব।
পুনবি া মূয পক্ষক্ষ
ািারডঢ বাচার মূে সেয়ে ণায়ওন [যা কটসপ্রসয়েয়ঝট ভোু ণসাৎ

বাচারের কণয়ও ওম]। যসে পুনবসা মূে পসসর িীয়ন, িসঢিস্ত ম্পসত্তর পসরবয়ঢস
এওআিরয়ডর নঢু ন ম্পসত্ত কওনার চনে বীমাওারী ঝাওা কেয়বন। বীমাওৃ ঢ রাসলর প্রসঢফন ো
ঈসঘঢ নঢু ন পসরবয়ঢস র মূয়ে এবং ািারড সগ্ন পসসর িীয়ন বাচার মূয়ে নে।
বাস , োন্ট, যন্ত্রপাসঢ এবং অবাব, ংগ্ন বস্তু, সফটিংয়ও অচ্ছােন কেোর চনে পুনবসা
মূে পসস আুে ওরা ে। পুনবসা মূে পসস িয়ওর ুরিা কেোর চনে আুে ওরা ে না,
এটি বাচার মূয়ের সভসত্তয়ঢ ুরিা ওরা ে।
5. ক্রঘাণা পক্ষক্ষ
গুোয়ম ংরসিঢ িও ুরসিঢ য়ঢ পায়র যায়ও বা য়ে ণায়ও কখাডা পসস ওারড কযয়ঢু িও
পসরমাডকঢ ভায়ব ঞানামা ওরার সবে। পসস ঘাওাীন ময়ে অলা ওরা ে কয গুোমচাঢ
দ্রবে কবলী পসরমায়ড ণাওয়ব এবং বয়ঘয়ে কবসল বীমাওৃ ঢ রাসল ঈচ্চ মূে যুি ণাওয়ব। এআ মূয়ের
সভসত্তয়ঢ এওটি লঢস ািীন সপ্রসমোম সনিসারড ওরা ে। পসস ঘাওাীন ময়ে, িায়ওর সনসেস ি
ম্মসঢয়ঢ মে ন্তর বীমাওৃ ঢয়ও বলেআ ঢাাঁর িয়ওর মূে কখাডা ওরয়ঢ য়ব। পসসর
মেীমার কলয় সপ্রসমোয়মর য়ঙ্গ এটিয়ও মেে ওয়র কনো য়ব।
6. ক্রলাটার পক্ষক্ষ
অয়রও িরয়ডর পসস য়া ক্রলাটার পক্ষক্ষ। এআ পসস আুে ওরা য়ঢ পায়র পয়ডের িয়ওর
চনে যা বীমাওৃ ঢ রাসলর িীয়ন সবসভন্ন সনসেস ি চােকাে ংরিড ওরা অয়ঙ। সনসেস ি িান
ুরিার অঢাে অয়ব না। ১০% কাসটং কয কওায়না এওটি িায়ন বীমাওৃ য়ঢর িয়ও সপ্রসমোয়ম
য়বসাচ্চ ার প্রয়যাচে য়ব। এআগুসয়ও ফাোর কফ্ল্াঝার পসস বা ে কযয়ঢু বীমাওৃ ঢ রাসল বহু
িান নুযােী ‘কফ্ল্াঝ’ ওয়র।
সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র:
a) ওী িরয়ডর েঔীস্বত্ত্ব-সলল্প নাসও নেরওম।
b) ওী িরয়ডর পডে(গুস) ঈৎপাসেঢ য়চ্ছ ঢার ঈপর সনভস র ওয়র সলল্প ওময়েয়ক্সরব
ম্পসত্তর ঈপর এও ার ঘাচস ওরা য়ব।
c) সলল্প ওময়েয়ক্সর বাআয়রর ুসবিাগুসর ার সনিসাসরঢ য়ব স্বঢন্ত্র বিায়নর েঔীস্বয়ত্ত্বর
তবসলয়িের ঈপর সনভস র ওয়র
d) ংরিড এাওার ার সনিসাসরঢ য়ব পয়ডের ছুাঁ সওপূডস তবসলয়িের ঈপর সভসত্ত ওয়র।
e) ‘‘োট ন’’-এর ুরিা কেোর চনে সঢসরি সপ্রসমোম ঘাচস ওরা ে।
f) অয়কর োসবর আসঢায়র সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়ম ঙা কেো ে এবং বাস টিয়ঢ ওী িরয়ডর
সগ্ন ুরিা ুসবিা কেো য়েয়ঙ ঢার ঈপর সভসত্ত ওয়র।
g) োঙ্গা, িমসখঝ, সবয়দ্বয়র চনে িসঢর ুরিা এবং বনোর ককাষ্ঠী সপ্রসমোম ওসময়ে কেোর
চনে সবপে কণয়ও কওঈ কবসরয়ে অয়ঢ পায়রন।
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বীমাওারী কণয়ও বীমাওারীর অবার ার সনিসারয়ডর িরড সভন্ন য়ঢ পায়র।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

1

বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে ফাোর পসস অচ্ছােয়নর সবপে য়া ———
I. সবয়ফারড
II. আময়োলন
III. ঈপয়রর েুটিআ
IV. ঈপয়রর কওায়নাটিআ নে
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B. বযবাক্ষেক বাধ্ার বীমা
এআ িরয়ডর বীমায়ও খঝনাক্রম কাওান বীমা ণবা ায়ভর কাওান বীমা বা ে
সগ্ন বীমা বস্তুকঢ ণবা ম্পসত্তকঢ িসঢ ণবা বাস , োন্ট, যন্ত্রপাসঢ িাপন, সফটিং, পডে
দ্রবে আঢোসের কিয়ত্র িসঢপুরড কেে। এরফয় বীমাওৃ ঢ বেবায়ে ম্পূডস ণবা অংসলও বািা কেঔা
সেয়ঢ পায়র, যারফয় বািার মেওায়, সবসভন্ন িরয়ডর অসণসও িসঢ য়ঢ পায়র।
1. বযবায়ে বাধ্া নীক্ষতর অধ্ীয়ন ুরিা
খঝনাক্রম কাওান (স এ)পসস [বেবায়ে বািা (সব অআ)] কাওায়নর চনে যায়ও কমাঝ
াভ বয় ঢারচনে িসঢপূরড কেে- যার ময়িে ন্তভুস ি য়া যয়ঢা দ্রুঢ ্ভকব ঘূ ান্ত কাওান
ওমায়ঢ বেবায়ও স্বাভাসবও বিাে সফসরয়ে অনার চনে বীমাওৃ ঢ বেসির ওায়চর বা সঢ ঔরয়ঘর
পালাপাসল কনঝ প্রসফঝ যুি িোসিং ঘাচস। সবপেটি ুরসিঢ এবং সগ্ন পসসর িীয়ন ণাওাুরিার
ময়ঢাআ মপ্রওার লঢস াবী যুি।

উদারণ
যসে কওায়না কাস
প্রস্তুঢওারী োন্ট ভূ সমওয়ম্পর ওারয়ড িসঢিস্ত ে, ঢায় প্রস্তুঢওারীর
ঈৎপােয়নর কাওায়নর ফাফ য়ব অয়ে কাওান। অয়ের এআ কাওায়নর পালাপাসল বা সঢ
কয ঔরঘ য়েয়ঙ ঢা বীমাওৃ ঢ ওরা ্ভকব যসে কটি বীমাওৃ য়ঢর পয়ি সবপয়ের ফয় য়ে ণায়ও।
এই পক্ষক্ষট ক্রনো ক্রযয়ত পায়র শুধ্ুমাত্র ংয়যাজন ক্ষয়য়ব অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবয়ল
ক্ষবপদ পক্ষক্ষ ক্ষয়য়ব ক্রযয়তু এই পক্ষক্ষর অধ্ীয়ন দাক্ষবগুক্ষ একমাত্র তখনই িায য়ব
যক্ষদ অক্ষির মাপকাঠি এবং ক্ষবয়ল ক্ষবপদ পক্ষক্ষর অধ্ীয়ন ক্রকায়না দাক্ষব করা য়ে থায়ক।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 2
বেবায়ে বািা বীমা পসস এওমাত্র ংয়যাচন সয়য়ব কনো কযয়ঢ পায়র ———————-এর য়ঙ্গ।
I. সগ্নর মাপওাঠি এবং সবয়ল সবপে পসস
II. সগ্নর মাপওাঠি এবং কমসরন পসস
III. মাপওাঠি এবং সবয়ল সবপে পসস
IV. আসঞ্জসনোসরং এবং কমসরন পসস
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C. ডাকাক্ষত বীমা
ওারঔানা, কোওান, সফ, গুোম এবং গুোম খর যারময়িে িও, মাপত্র, অবাব
অঝওায়নার বস্তু এবং বে কয়ফ রাঔা ঝাওা যা ঘু সর কযয়ঢ পায়র এমন বেবাসেও প্রসঢষ্ঠায়নর
ঈয়েয়লে ঘসরঢাণস এআ পসসটি।
ওভায়রর ুয়যাক পসসয়ঢ পসরষ্কারভায়ব বসডসঢ।
1. ডাকাক্ষত বীমার অধ্ীয়ন ক্রয ঝুঁু ক্ষকগুক্ষ ুরক্ষিত
a) যণাণস চবরেসস্ত এবং সংরঢার ায়ণ বাস টিয়ঢ ঠু য়ও প ার ফয় ম্পসত্তর িসঢ ণবা
যণাণস চবরেসস্ত এবং সংরভায়ব বাস টি কণয়ও কবয়রায়না ণবা ম্পসত্ত ঞায়নার ফয়
িসঢ।
b) টাওাঢয়ের দ্বারা বীমাওৃ ঢ ম্পসত্ত ণবা বাস র িসঢ। বীমাওৃ ঢ ম্পসত্ত ুরসিঢ ে
শুিুমাত্র ঢঔনআ যঔন বীমাওৃ ঢ বাস কণয়ও কটি ারাে এবং নে কওায়না বাস কণয়ও
নে।
2.

A) আক্ষথি ক আোদন

টাওাসঢংক্রান্ত িসঢ ুরিার এওটি গুরুত্বপূডস ংল য়া অসণসও ুরিা। এটি ঢঔনআ ওাচ ওয়র
যঔন ঝাওা এওটি সনরাপে কয়ফ রাঔা ণায়ও, যা টাওাসঢ সনয়রািও এবং ঢা নুয়মাসেঢ
প্রস্তুঢওারও এবং নওলার তঢসর। অসণসও ুরিার নুমসঢ পাোর চনে কয ািারড লঢস গুস
প্রয়যাচে ে ঢা সনয়ঘ কেো য়া:
a) অ ঘাসব সেয়ে কঔাার মে কফ কণয়ও ঝাওা কঔাো যাো, যঔন সংার মািেয়ম
ণবা সংার হুমসওর মািেয়ম ণবা কচারচবরেসস্তর মািেয়ম এআ ঘাসব সনয়ে কনো
য়েয়ঙ। এটিয়ও ািারডঢ ‘‘চাক্ষব ধ্ারা’’ (ক্ষক েজ) বা ে।
b) কয়ফ ণাওা ঝাওার পসরমায়ডর এওটি ম্পূডস ঢাসওা কফ ঙা া নে এওটি চােকাে
সনরাপয়ে রাঔা য়েয়ঙ। এমন করওয়টসর মািেয়ম কেঔায়না ঠিও পসরমায়ডর কিয়ত্র বীমাওারীর
োেবেঢা ঔুবআ ীসমঢ।
B) প্রথম িক্ষত বীমা
সওঙু খঝনাে, যা সবরাঝ অেঢয়ন ওম মূয়ের, (কযমন কাাঁঝবন্নী ঢু য়া, লে, সঘসন আঢোসে)
এওটিমাত্র খঝনাে ককাঝা িওটি কাওায়নর ছুাঁ সও েূরবঢী বয় সবয়বসঘঢ ে। কয মূে
টাওাসঢরওারড য়ঢ পায়র। ঢায়ও সনসশ্চঢ ওরা যাে ্ভকাবে য়বসাচ্চ িসঢ সয়য়ব এবং যঔন
ছুাঁ সওয়ঢ ণাওা ককাঝা িওটিয়ও ুরিা কেোর মে সপ্রসমোম এআ ্ভকাবে য়বসাচ্চ িসঢর চনেআ
সনিসারড ওরা ে। এটি িয়র কনো ে কয য়ঙ্গ য়ঙ্গআ টাওাসঢর সদ্বঢীে খঝনাটি খঝয়ব না
ণবা যায়ঢ এআ খঝনা কফর না খয়ঝ ঢারচনে বীমাওৃ ঢ সঢসরি সনরাপত্তার পেয়িপ সনয়ঢ
পায়রন।
C) ক্রঘাণা কভার  ক্রলাটার কভার, অক্ষি বীমার মান েয়কর েয়ন্ধ ম্ভব
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3. বযক্ষতেম
কওান বাস য়ঢ ওমী, পসরবায়রর েে ণবা অআনসেভায়ব ণাওা নে বেসির দ্বারা ঘু সর ওরায়ও
পসসটি ুরিা কেে না, এওআভায়ব কচাচ্চুসর ণবা ািারড ঘু সরর চনে অচ্ছােন কেে না। সগ্ন
ণবা কেঝ গ্পা নীসঢর দ্বারা ুরসিঢ িসঢ এর কণয়ও বেসঢক্রম।
4. ম্প্রারণ
বা সঢ সপ্রসমোম সেয়ে পসসটি োঙ্গা, িমসখঝ এবং ঈিপন্থার ছুাঁ সওর ুরিার চনে ম্প্রারড ওরা
কযয়ঢ পায়র।
5. ক্ষপ্রক্ষমোম
টাওাসঢ পসসর চনে সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর তবসলিে, বীমাওৃ য়ঢর সনয়চর
তনসঢও সবপসত্ত, বাস টির সনমসাড এবং িান, সনরাপত্তার পেয়িপ (কযমন োঘমোন, টাওাসঢর
োামস), অয়কর োসব ংক্রান্ত সভজ্ঞঢা আঢোসের ঈপর।
প্রস্তাসবঢ ঢাসওাে কেো সবস্তাসরঢ ঢয়ণের সঢসরি সয়য়ব, বীমাওারী এওটি প্রাও-স্বীওৃ ঢ
পসরেলসড ওয়রন কযঔায়ন ঈচ্চ মূে যুি ণায়ও।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন৩
টাওাসঢ নীসঢর চনে সপ্রসমোম সনভস র ওয়র —————————।
I.

বীমাওৃ ঢ পসসর তবসলয়িের ঈপর

II. বীমাওৃ য়ঢর সনয়চর তনসঢও সবপসত্ত
III. বাস টির সনমসাড এবং িান
IV. ঈপয়রর বগুস
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D. অথি বীমা
ঝাওার কনয়েন ওরা ব বেবায়ের সবয়চ্ছেে ংল। এর িে য়া বোে এবং সলল্প বেবাসেও
প্রসঢষ্ঠানয়ও ঝাওার কাওান কণয়ও রিা ওরা। বাস টির ময়িে এবং এওআয়ঙ্গ ঢার বাআয়র ঝাওার
ছুাঁ সও রয়েয়ঙ। কঢাা, চমা কেো, পাসরিসমও কেো ণবা ংি ওরার মে এটি
ননসঢওভায়ব কওয় কনো য়ঢ পায়র।
1. আক্ষথি ক বীমার ুরিা
অসণসও বীমা নীসঢর নওলা ওরা য়েয়ঙ কাওায়নর ুরিা কেোর চনে কযটি খঝয়ঢ পায়র যঔন
ঝাওা, কঘও/কপািা টসার/কপািা িোম্প ামায়না য়চ্ছ। ািারডঢ পসসটি েুটি ভায়কর
িীয়ন ুরিা কেে
a) বন ভাগ
যঔন বীমাওৃ ঢ ণবা ঢাাঁর নুয়মাসেঢ ওমসঘারী বাআয়র ঝাওা বন ওয়র সনয়ে যাোর মে
টাওাসঢ ণবা ঘু সর ণবা ঢার মান কওায়না খঝনার ওারয়ড ঝাওার কাওান ে এটি ঢার
ুরিা কেে।
বন ভাকটি ুসনসেস ি ওয়র েুটি পসরমাড:
i. প্রক্ষত বয়নর ীমা: এটিআ য়া য়বসাচ্চ পসরমাড ণস যা প্রয়ঢেও কাওায়নর পসরয়প্রসিয়ঢ
বীমাওৃ ঢয়ও বীমাওারীর কেো প্রয়োচন।
ii.
পক্ষক্ষ চাকাীন ময়ে পয়থ ম্ভাবয পক্ষরমাণ অথি :কওান ংয়ওর সপ্রসমোয়ম
অার চনে এটি কআ পসরমাড য়ণসর প্রসঢসনসিত্ব ওয়র যার সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়মর ার
প্রয়যাচে য়ব।
কখাডার সভসত্তয়ঢ পসস আুে ওরা ে। বীমাওারও ঢাআ বনয়যাকে ্ভকাবে পসরমায়ডর ঈপর
লঢস ািীন সপ্রসমোম ঘাচস ওয়রন এবং পসসটি মাপ্ত োর মে এআ সপ্রসমোমটিয়ও োটচাি
ওয়র কেে, বীমাওৃ য়ঢর কখাডা নুযােী, পসস ঘাওাীন ময়ে প্রওৃ ঢ পসরমাড িানান্তয়রর
সভসত্তয়ঢ।
b) বাক্ষ়ির ভাগ
ওায়রার বাস /ও ওরা কফ কণয়ও টাওাসঢ, েরচা কভয়গ কঠাওা, অঝয়ও রাঔা আঢোসে
ওারয়ড য়ণসর কাওান য় এআ সবভাকটি ঢার ুরিা কেে। এআ পসসর নোনে তবসলিে
য়া টাওাসঢ বীমা (বেবাসেও বাস র) ািারডঢ এওআ যা অমরা সলিার ফাফ ক-এ
অয়াঘনা ওয়রসঙ।
2. গুরুত্বপূণি অপবজিন
এর ন্তকসঢ য়া:
a) ভু  ণবা ভ্রাসন্তর ওারয়ড খাঝসঢ,
b) নুয়মাসেঢ বেসি ঙা া নে কওায়না বেসিয়ও োসেত্ব কেোর ফয় য়ণসর কাওান এবং
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c) োঙ্গা িমসখঝ এবং ন্ত্রাবাে: বা সঢ সপ্রসমোম সেয়ে এটিয়ও ুরিার অঢাে অনা কযয়ঢ
পায়র।
3. ক্ষবস্তার
সঢসরি সপ্রসমোম প্রোন ওরয় পসস ম্প্রারয়নর মািেয়ম কয সবেগুসয়ঢ ুরিা পাো যাে
a) নকে ঝাওা সনয়ে যায়চ্ছন কয বেসি ঢাাঁর ঢঢা কণয়ও
b) োঙ্গা, িমসখঝ এবং ঈিপন্থার ছুাঁ সও
c) ওমসঘারীয়ের মচুসর কেোর মে ঝাওা ঔরয়ঘর ছুাঁ সও কয িসঢ য়ঢ পায়র
4. ক্ষপ্রক্ষমোম
বীমাওৃ ঢ, কওাম্পাসনর এওওাীন াসবসও ্ভকাবে বনয়যাকে য়ণসর োে, কওান িরয়ডর বায়ন সনয়ে
যাো য়চ্ছ, ওীিরয়ডর সনরাপত্তা কনো য়েয়ঙ আঢোসে, ঢার সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোম ারসনিসারড ওরা
ে। পসসটি মাপ্ত োর ৩০সেয়নর ময়িে কখাডার সভসত্তয়ঢ ারা বঙর কয পসরমাড যণাণস
ঝাওা বন ওরা য়েয়ঙ কআ নুযােী সপ্রসমোমটি মেেয়যাকে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন৪
অসণসও বীমা পসসর িীয়ন সনম্নসসঔঢ কওানটি অচ্ছাসেঢ?
I.

ভু  ণবা ভ্রাসন্তর চনে খাঝসঢ

II. টাওাসঢর চনে ওায়রার বাস

কণয়ও ঝাওা াসরয়ে যাো

III. নুয়মাসেঢ বেসি ঙা া নে ওাঈয়ও োসেত্ব কেোর ফয় য়ণসর কাওান
IV. োঙ্গা িমসখঝ এবং ঈিপন্থা
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E. আনুগতয ক্ষনশ্চেতা বীমা
কওাম্পাসনগুস অসণসওভায়ব িসঢিস্ত ে ঢায়ের ওমসঘারীয়ের কচাচ্চুসর ণবা ঢঢা যায়ও কাোআঝ
ওার েুনীসঢ বয় ঢারচনে। অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমা সনয়োকওঢস ায়ও িসঢপুরড কেে ঢাাঁর কয
অসণসও িসঢ য়েয়ঙ ঢাাঁর ওমসঘারীয়ের চাসোসঢ, অত্মাৎ ওরা, কচাচ্চুসর এবং ওঢস য়বে বেণসঢার
মািেয়ম চাসোসঢ এবং ঢঢার ওারয়ড।
1. আনুগতয ক্ষনশ্চেতা বীমার অধ্ীয়ন ুরিা
রাসর ণস ংক্রান্ত িসঢর কিয়ত্র ুরিা কেো ে এবং খঝনাক্রয়মর ওারয়ড ৃি িসঢ এর
ন্তভুস ি নে।
a) ণস, সনরাপত্তা এবং মাপয়ত্রর সনসরয়ঔআ এআ িসঢ য়ঢ য়ব
b) অআনটিয়ও বলেআ োেবে ণাওয়ঢ য়ব সনসেস ি ওাযসিারার ওঢস য়বে;
c) পসসটি মাপ্ত োর ১২মায়র ময়িে ণবা মৃঢুে য় ণবা
পারড, কযটিআ অয়ক কাও না কওন, িসঢটি ঔুয়াঁ চ কপয়ঢ য়ব

ওমসঘারীরবর,

d) এওচন ৎ ওমসঘারীয়ও ওায়চ পুনবসা ওরয় কয়িয়ত্র কওায়না ুরিা কেো ে না
2. আনুগতয ক্ষনশ্চেতা পক্ষক্ষর ধ্রণ
সবসভন্ন িরয়ডর অনুকঢে সনশ্চেঢা পসস রয়েয়ঙ, কযমন সনয়ঘ বডসনা ওরা য়েয়ঙ:
a) বযক্ষিগত পক্ষক্ষ
এআ িরয়ডর পসস বেবার ওরা ে কযঔায়ন শুিুমাত্র এওচন বেসিয়ওআ সনসশ্চঢ ওরয়ঢ য়ব।
নাম, ওমীর পেমযসাো এবং সনশ্চেঢার পসরমাড বলেআ সনসেস ি ওয়র সেয়ঢ য়ব।
b) ক্রযৌথ নীক্ষত
এআ পসসর ন্তভুস ি য়া এওটি পসরওসল্পঢ ঢাসওা কযঔায়ন কআ ওমসঘারীয়ের নাম ণাওয়ব
যায়ের কিয়ত্র এআ সনশ্চেঢা প্রয়যাচে য়ব, ঢারয়ঙ্গআ ণাওয়ব প্রয়ঢেও ওমসঘারীর ওঢস বে এবং
পৃণও বেসির বীমাওৃ ঢ পসরমাড ংক্রান্ত ঢণে।
c) ক্রলাটং পক্ষক্ষ অথবা ক্রলাটার
এআ পসসয়ঢ, ুরিা কেো য়ব কয বেসিয়ও ঢাাঁর নাম এবং ওঢস বে এওটি ঢাসওাে
সন্নসবি ওরা ে, সওন্তু বেসিকঢ পসরমাড সনশ্চেঢা ওরার পসরবয়ঢস , এওটি ককাষ্ঠীর ঈপর
এওটি সনসেস ি পসরমাড সনশ্চেঢা ‘‘কফ্ল্াঝ’’ ওরা ে। কওায়না এওচন ওমসঘারীর োসবর
পসরয়প্রসিয়ঢ, কআচনে, কফ্ল্ায়ঝর সনশ্চেঢা ওসময়ে কেে, যয়ঢািড না বা সঢ সপ্রসমোম সেয়ে
মূ ণস পুনবসা ওরা ে।
d) পদ পক্ষক্ষ
নায়মর এওটি পাণসয়ওের য়ঙ্গ এটি মসিকঢ পসসর মান, কওবমাত্রসনিসাসরঢ ঢাসওাটি
‘‘পে’’ সনডসে ওয়র যা সনসেস ি পসরমায়ডর চনে সনশ্চেঢা কেে।
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e) িযায়ঙ্কট পক্ষক্ষ
নাম এবং পয়েরপসরবয়ঢস এআ পসস মি ওমসঘারীয়ের ুরিা কেে। বীমাওারী কওায়না ওমসঘারী
ম্পয়ওস আ কওায়না নুোন ওয়র না। এমন নীসঢ শুিু ঈপযুি এওচন সনয়োকওারীর চনে যাাঁর
য়নও ওমসঘারী রয়েয়ঙ এবং ংকঞনটি ওমসঘারীয়ের পূবস পসরঘে ম্পয়ওস যয়ণি কঔাাঁচঔবর ওয়র
কনে। যসে কওায়না োসব ওরা ে ঢয়ব সনয়োকওঢস া কয কঔাাঁচঔবর ংি ওয়রয়ঙন ঢা বলেআ
বীমাওারীয়ও চানায়ঢ য়ব। এআ পসস কেো ে ঔোসঢম্পন্ন বৃৎ ংিায়ও।
3. ক্ষপ্রক্ষমোম
বেবার কপলা, ওমসঘারীর মযসাো, পরীিা  নচরোসরর সভসত্তয়ঢ সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন৫
অনুকঢে সনশ্চেঢা বীমার িসঢপুরড ওরা ———————।
I. ওমসঘারীয়ের চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে কয অসণসও িসঢ ে ঢার সবরুয়ে সনয়োকওঢস া
II. ওমসঘারীয়ের চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে অসণসও িসঢর সবরুয়ে ওমসঘারীরা
III. ঢৃ ঢীে কওায়না বেসির চাসোসঢ ণবা ঢঢার চনে অসণসও িসঢর সবরুয়ে ওমসঘারী
এবং সনয়োকওঢস া
IV. কওাম্পাসনর মোয়নচয়ময়ন্টর
কলোরয়াডাররা

চাসোসঢ

ণবা
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ঢঢার

চনে

অসণসও

িসঢর

সবরুয়ে

F. বযাঙ্কায়রর িক্ষতপূরণ বীমা
ণস এবং সনরাপত্তার সবয়বঘনাে সবয়ল কয ছুাঁ সওর ম্মুঔীন য়ঢ ে, এআ ুংঢ ুরিা বোে,
এন সব এফ স এবং নোনে প্রসঢষ্ঠান যারা ণস সনয়ে ওাচওমস ওয়র ঢায়ের চনেআ রঘনা ওরা।
1. বযাঙ্কায়রর িক্ষতপুরণ বীমার অধ্ীয়ন আোদন
বোোয়রর প্রয়োচনীেঢার সভসত্তয়ঢ এআ নীসঢয়ঢ সবসভন্ন িরড অয়ঙ।
a) অগুন, টাওাসঢ, োঙ্গা এবং িমসখয়ঝর ওারয়ড বাস টিয়ঢ ণাওার মেআ য়ণসর সনরাপত্তা
যসে াসরয়ে যাে ণবা িসঢিস্ত ে।
b) যঔন ম্পসত্তটি বাস র বাআয়র নুয়মাসেঢ ওমী বন ওয়র সনয়ে যাে, ঢঔন যসে কওায়না
ওমসঘারীরবয়ার ওারয়ড কওায়নারওম িসঢর ওারড ে।
c) কঘও, িাফ্ট, সফক্সট সটয়পাসচয়ঝর রসয়ের চাসোসঢ ণবা পসরবঢস ন ওরা ে
d) ঝাওা/সনরাপত্তা ণবা সচসনপয়ত্রর ঙ্গীওায়রর পসরয়প্রসিয়ঢ ওমসঘারীর ঢঢা
e) নসণবে ওরা কপায়ি পায়স পাঞায়না।
f) মূে সনডসােয়ওর ঢঢা।
g) ‘চনঢা এয়চন্ট’, ‘কঙাটি বাঘঢ কযাচনা এয়চন্ট’-এর ময়ঢা বোয়ের এয়চন্টয়ের ায়ঢ
ঝাওার িসঢ।
‘ঔুাঁয়চ পাোর’ সভসত্তয়ঢ ুরিা আুে ওরা ে, ঢার ণস য়া পসসটি এওটি মে পযসন্ত া া
কেয়ব যার ময়িে িসঢটি ঔুাঁচয়ঢ য়ব এবং অবলেও নে কয ওঔন এটি যণাণসভায়ব খয়ঝসঙ।
াধ্ারণত, াক্ষরয়ে যাোর ঘটনাট ঘটার আয়গর মে ক্রথয়ক, ুরিাট যক্ষদ েমাগত
চয়ত থায়ক তয়বই খুুঁয়জ পাোর আয়গর ময়ের ২বছয়রর ময়ধ্য িক্ষতর ক্রিয়ত্রই শুধ্ু
িক্ষতপূরণ ক্রদো ে।
2. গুরুত্বপূণি বযক্ষতেম
এর ন্তকসঢ য়া:
a) বেবাসেও িসঢ
b) বয়া
c) ফ্টা্েোর পরাি
d) ংলীোর/সটয়রক্টরয়ের ঢঢা
3. বীমাকৃত মক্ষষ্ট
বোেয়ও বলেআ বীমাওৃ ঢ মসি(sum insured) সনসেস ি ওয়র সেয়ঢ য়ব যা ািারডঢ প্রণম
৫টি ভায়কর ঈপর কফ্ল্াঝ ওরয়ব। এয়ও বা ে ‘কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি’। সঢসরি বীমাওৃ ঢ
মসি প্রঔম এবং সদ্বঢীে ভায়কর চনে কওনা ্ভকব যসে কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি পযসাপ্ত না ে।
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এওটি অবসলেও এবং সঢসরি সপ্রসমোম প্রোন ওরার মািেয়ম বীমাওৃ ঢ মসির স্বেংসক্রে
পুনবসায় পসসটি নুমসঢ কেে
4. ক্ররটং
সপ্রসমোম কডনার সভসত্ত য়া:
a) কমৌসও বীমাওৃ ঢ মসি
b) সঢসরি বীমাওৃ ঢ মসি
c) িায়ফর ংঔো
d) লাঔার ংঔো।

সনয়চয়ও যাঘাআ ওরুন

6

বোোয়রর িসঢপূরড বীমা পসসর িীয়ন সনম্নসসঔঢ কওানগুস ুরসিঢ য়ঢ পায়র?
I.

বাস টিয়ঢ ণাওার মেওায়আ সগ্নওায়ণ্ডর ওারয়ড য়ণসর সনরাপত্তা াসরয়ে ককয়

II. কঘয়ওর চাসোসঢ ণবা বেয় কফা
III. ঝাওাওস র কিয়ত্র ওমসঘারীর ঢঢা
IV. ঈপয়রর বওটিআ
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G. জুয়োয়রর িক পক্ষক্ষ
াম্প্রসঢও মে চুয়োসর সবয়ল ওয়র ীয়রর সবে বাসডয়চে এওটি িডী কওন্ধ সয়য়ব ভারঢ
অত্মপ্রওাল ওয়রয়ঙ। অমোসন ওরা ওাাঁঘা ীয়রগুস কওয়ঝ  পাস ওয়র রপ্তাসন ওরা ে। ঢাআ
এওচন চুয়োরয়ও মস্ত ছুাঁ সওর যত্ন সনয়ঢ ে, যার বেবার য়ঙ্গ কানা  রূয়পার চুয়োসর,
ীয়র  মূেবান পাণর, াঢখস র ময়ঢা ঘ া মূয়ের সচসন ণায়ও। এআ বেবার য়ঙ্গ চস ঢ
ণায়ও এআ োমী সচসনগুস সবলা পসরমায়ড মচুঢোর  অনা কনোর মঢ সবেটি।
1. জুয়োয়রর িক পক্ষক্ষর কভায়রজ
চুয়োয়রর ব্লও পসস এআ িরয়নর ছুাঁ সওগুস ুরসিঢ ওয়র। এগুসয়ও ঘারটি সবভায়ক ভাক ওরা
ে। কওলন 1-এর অঢাে ুরিা বািেঢামূও। বীমাওৃ ঢ ঢাাঁর পঙন্ন নুযােী নে কওলয়নর
ুসবিা সনয়ঢ পায়রন। এঝা য়া এওঝা পোয়ওচ পসস।
a) ক্রকলনI: বীমাওৃ ঢ অঢার ময়িে ণাওা ম্পসত্তর কয িেিসঢগুসুরসিঢ ওয়র ঢা
াঁ ওাঝা, ঘু সর, বয়রাি, টাওাসঢ,
, অগুয়নর ওারয়ড, সবয়ফারড, ব টাওাসঢ, সি
োঙ্গা, িমসখঝ, ন্ত্রা এবং সবয়দ্বচসনঢ িসঢ।
b) ক্রকলন II: বীমাওৃ ঢ বা নে সনিসাসরঢ বেসির সচম্মাে ণাওা ম্পসত্তর িে বা িসঢর
ুরিা।
c) ক্রকলন III: করসচিাটস বীমাওৃ ঢপায়স কপাি, সবমায়ন পসরবন প্রভৃ সঢর মে কওায়না
িে বা িসঢ য় ঢার ুরিা।
d) ক্রকলন IV: কওলন I-এ সনিসাসরঢ সবপে নুযােী কপ্রসময়য়র ময়িে বেবা এবং
সফ ফাসনসঘার  সফটিংয় ুরিা কেে।
প্রয়ঢেওঝা কওলয়নর চনেআ অাো ায়র সপ্রসমোম সয়ব ওরা ে।
2. গুরুত্বপূণি বযক্ষতেমগুক্ষ য়া:
a) এয়চন্ট, ওাঝার, স্বডসওায়রর ঢঢা
b) প্রেলসনীর চনে রাঔা ম্পসত্ত
c) বেসিকঢ ঈয়েয়লেবেবার বা পসরবন ওরার মে ারায়
d) সবচয়ন অোর বা ওায়চর ময়ের বাআয়র ম্পসত্তটিয়ও সনরাপয়ে না রাঔা য়
e) রায়ঢ সটয়ে ঈআয়িায়ঢ ম্পসত্ত করয়ঔ সেয়
f) ওমসঘারী বা বীমাওৃ ঢ পসরবায়রর েয়ের সবোখাঢওঢার ওারয়ড িসঢর ুরিা কেো
ে না। এঙা া সবেস্তঢার কোরাসন্ট ুরিা বীমাওৃ য়ঢর কনো ঈসঘঢ পূডাস ঙ্গ ুরিার
চনে।
3. ক্ষপ্রক্ষমোম
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প্রসঢটি কিয়ত্র গুয়ডর সভসত্তয়ঢ ছুাঁ সওর ার ঠিও ওরা ে। ননে ঘসব্বল খণ্টার কঘৌসওোর, কক্লাচ
াসওস ঝ টিসভ/োামস বেবিা, ননে স্ট্রং রুম  অয়রা নোনে কফটি সটভাআ প্রভৃ সঢর সভসত্তয়ঢ
ঙা সেয়ে সবসভন্ন সপ্রসমোয়মর ার প্রসঢটি সবভায়ক প্রয়োক ওরা ে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

7

এওঝা চুয়োয়রর ব্লও পসসর কিয়ত্র, করসচিাটস পায়সয় পাঞায়নার মে বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর িসঢর
ওভার কেো য়ব ____________অঢাে।
I. কওলন I
II.

কওলন II

III. কওলন III
IV.

কওলন IV
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H. ইক্ষঞ্জক্ষনোক্ষরং বীমা
প্রযুসি বীমা  ািারড বীমার এওটি লাঔা যা সগ্ন, বীমার মান্তরাভায়ব বৃসে কপয়েয়ঙ কযয়ঢু
সলল্পােয়নর ঈন্নসঢর ঈৎ, ঢাআ েোন্ট এবং যন্ত্রগুসরর পৃণও ুরিার প্রয়োচয়নর প্রসঢ অয়াওপাঢ
ওরা চরুরী এওমাত্র ুসনসেস িভায়ব বাে কেো ওারড গুস ঙা া ব িসঢআ ুরসিঢ ণাওয়ব,
বরওম ছুাঁ সওর ুরিার এআ িারডাটি কয় ঈয়ঞসঙ প্রযুসিকঢ প্রওল্পগুসর য়ঙ্গ বীমাটি সনমসাড
কণয়ও পরীিা পযসন্ত যঢিড না েোন্টটি ঈৎপােনলী য়ে ঈঞয়ঙ – সবসভন্ন পযসােয়ওআ ুরিা সেয়ে
ণায়ও। এআ বীমার কক্রঢারা য়ন বৃৎ এবং িু দ্র সলল্প ককাষ্ঠীঈভেআ। এর ন্তকসঢ য়া কআ
আঈসনঝগুস কযঔায়ন তবেুেসঢন যন্ত্রপাসঢ অয়ঙ এবং ওরোক্টররা কযঔায়ন ব প্রওল্প ওরয়ঙন।
ইক্ষঞ্জক্ষনোক্ষরং বীমা পক্ষক্ষর ধ্রণ
অুন অমরা ংসিপ্তভায়ব এআ িরয়ডর বীমার িীয়ন কয বৃৎ পসসগুস অয়ঙ ঢা কেসঔ
1. কন্ট্রাির অ ক্ষরি (C.A.R.) পক্ষক্ষ
এটি তঢসরআ ওরা য়েয়ঙ সনমসাডওারীয়ের এবং কঙায়ঝা বাস কণয়ও সবলা বাাঁি, বাস , কঢু , ু ঙ্গ
আঢোসের য়ঙ্গ যুি মূিয়নর স্বাণস রিার চনে। পসসটি ‘‘ব ছুাঁ সও’’র ুরিা প্রোন ওয়র-যা
সনমসাড িায়ন বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তয়ঢ ওিাৎ এবং প্রঢোসলঢ কাওান ণবা িসঢ খঝয় ঢার
কিয়ত্র িসঢপুরড কেে। এআ ুরিায়ও সবস্তৃ ঢ ওরা কযয়ঢ পায়র ঢৃ ঢীে পয়ির োেবেঢা এবং নোনে
প্রওায়লর মািেয়ম সনিসাসরঢ। সপ্রসমোমটি সনভস র ওয়র প্রওল্পটির প্রওৃ সঢ, প্রওয়ল্পর ঔরঘ, প্রওল্পটির
মে, কভৌয়কাসও িান এবং পরীিার ময়ের ঈপর।
2. কন্ট্রাির প্লযাে অযান্ড ক্রমক্ষলনাক্ষর (CPM) পক্ষক্ষ
সনমসাড বেবার য়ঙ্গ যুি সনমসাডওারীয়ের কক্রন, ঔননওারী যয়ন্ত্রর ময়ঢা ব িরয়ডর যন্ত্রপাসঢয়ও
ুরিা কেোর চনে ঈপযুি এআ পসস, প্রঢোসলঢ এবং ওিাৎনেসও কাওান ণবা িসঢ
কণয়ও কয ওারডগুস ন্তভুস ি:
a) টাওাসঢ, ঘু সর, R.S.M.T. D.
b) অগুন এবং সবেুেৎ, বাসেও সবয়ফারড, ভূ সমওম্প এবং নোনে য়ৌসওও সবপে
c) ভু ভায়ব ঝানাঝাসন ওরার ফয় ওায়চর ময েুখসঝনাচসনঢ িসঢ, পঢনচসনঢ িসঢ,
বন্নঢা, িাক্কা এবং ঢার প্রভাব; ঢৃ ঢীে পয়ির িসঢ পযসন্ত সবস্তৃ ঢয়ঢ পায়র।
যন্ত্রপাসঢর িরয়ডর ঈপর এবং কয িায়ন ঢা ওাচ ওরয়ঙ ঢার ঈপর সপ্রসমোম সনভস র ওয়র।
এই ুরিআ কাজ কয়র যখন যন্ত্রট কমি রত রয়েয়ছ অথবা ক্ষবশ্রায়ম রয়েয়ছ অথবা
পক্ষরষ্কার অথবা পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ভায়ব াজায়নার জনয ক্রখাা য়েয়ছ অথবা পুনরাে একত্রীকরণ
করা য়ে। এই ুরিা কাজ কয়র যখন যন্ত্রট ক্ষনমি াণকারীর ক্ষনয়জর বাক্ষ়িয়ত পয়়ি রয়েয়ছ
ক্রমে।
3. ক্ষনমি ায়ণর ব ঝুঁু ক্ষক (EAR) পক্ষক্ষ
এআ পসসয়ওংরিডাকার ঢণা সনমসাড (SCE) পসস বা ে। এটি ঈপযুি য়া মূিন ণবা
সনমীেমান প্রওয়ল্পর সনমসাডওারীর চনে কযয়ঢু সনমসায়ডর মে েোন্ট  কমসলনারী সবসভন্ন িরয়ডর
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বাআয়রর কণয়ও অা ছুাঁ সওর ওায়ঙ ঈন্মুি। এটি এঔন এওটি ুংঢ বীমা পসস যা প্রওয়ল্পর িায়ন
ঈপাোনগুস ঔাা ওরার মূহুঢস কণয়ও শুরু ওয়র কয কওায়নারওম অওসিও খঝনার চনে ুরিা
কেে এবং ঢা ঘয়ঢ ণায়ও প্রওল্পটির ম্পূডস মেওা িয়র যয়ঢািড না প্রওল্পটি পরীসিঢ,
নুয়মাসেঢ এবং স্তান্তসরঢ য়চ্ছ।
সনিসাসরঢ সপ্রসমোম সনভস র ওয়র প্রওল্পটির প্রওৃ সঢ, ঢার ঔরঘ, প্রওয়ল্পর মে, কভৌয়কাসও
বিান, এবং পরীিার ময়ের ঈপর।
বয়নর মেকা ক্রথয়ক প্রকল্প স্থটয়ত ক্রপৌুঁয়ছ ক্রদো পযি ন্ত ক্ষনমি াণ পক্ষক্ষর পালাপাক্ষল
যন্ত্রপাক্ষত এবং উপাদায়নর জনয যক্ষদ প্রয়োজন ে একট ক্রমক্ষরন ুরিা ইুয করা য়ত
পায়র।
4. যন্ত্রপাক্ষতর ক্ষবকতার পক্ষক্ষ (MB)
এআ পসসটি কআ মস্ত সলল্প কযগুস যন্ত্রপাসঢ সনয়ে ওাচ ওয়র এবং যায়ের ওায়ঙ োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢর সবও য়ে যাো য়া গুরুঢর খঝনাক্রম ঢায়ের চনে ঈপযুি। এআ পসসটি ুরিা
কেে কচনায়রঝর, ট্রান্সফমসার এবং নোনে তবেুেসঢও, যাসন্ত্রও এবং ঈয়ত্তান ংক্রান্ত যন্ত্রপাসঢর
চনে ঈপযুি।
বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তয়ঢ কয কওায়না ওারয়ড (বেসঢক্রমী ছুাঁ সওর সবে) যাসন্ত্রও ণবা তবেুেসঢও
সবওঢার মািেয়ম অওসিও এবং ঞাৎ কওায়না লারীসরও িসঢয়ও ুরিা কেে এআ পসস:
a) যঔন এটি ওাচ ওয়র বা সবিাম ওয়র।
b) পসরষ্কার ওরার চনে ণবা পুঙ্খানুপঙ্খ
ু ভায়ব াচায়নার মে
c) পসরষ্কার ণবা পুঙ্খানুপুঙ্খভায়ব াচায়নার ওায়চর মে এবং ঢারপর পুনসসন্নসবি ওরার
মে।
d) যঔন বাস টির ময়িে িানান্তসরঢ ওরা য়চ্ছ।
বেসিকঢ যন্ত্রপাসঢর পুনবসা বা প্রসঢিাপন মূয়ের ঈপর সপ্রসমোম সনিসারড ওরা ে। ম্পূডস
যন্ত্রটিয়ওআ বীমাওৃ ঢ ওরায়ঢ য়ব। বীমা রাসলর ার সনভস র ওয়র যয়ন্ত্রর িরড; কয সলয়ল্প এটি
বেবহৃঢ য়চ্ছ এবং যয়ন্ত্রর মূে আঢোসে। বম্বয়নর ুসবিা, কস্পোয়রর ঈপব্ধঢা এবং োসবর
সভজ্ঞঢার ময়ঢা সবেগুসর ঈপর সভসত্ত ওয়র ঙায় র প্রস্তাব কেো ে।
5. বোর এবং ক্রপ্রলার প্লাে পক্ষক্ষ
বোর এবং কপ্রলার কভয়য়র, কয িসঢর সবরুয়ে এআ পসস ুরিা কেে:
a) এওমাত্র অগুন চসনঢ িসঢ ঙা া বোয়র ণবা নে কপ্রলার োয়ন্ট এবং অলপায়লর
বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তয়ঢিসঢ
b) এআ িরয়নর বোর এবং / ণবা কপ্রার েোয়ন্টর ভেন্তরীড ঘায়পর ওারয়ড সবয়ফারড বা
কভয়গ প ার ফয় কওায়না বেসির লারীসরও অখাঢ ণবা ঢৃ ঢীে পয়ির ম্পসত্তর িসঢর
েরুড বীমাওৃ য়ঢর অআনী োেবেঢা,
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ক্রযয়তু অক্ষি পক্ষক্ষ এবং বোর বীমা পক্ষক্ষ য়া পারস্পক্ষরক স্বতন্ত্র, পযি াপ্ত ুরিার
জনয, দুট পক্ষক্ষই িণ করার প্রয়োজনীেতা রয়েয়ছ। যাবতীে ইক্ষঞ্জক্ষনোক্ষরং পক্ষক্ষর
অধ্ীয়ন বীমাকৃত রাক্ষল অবলযই চক্ষত পক্ষরবতি মূয়যর য়ত য়ব।
6. ায়ভর যাক্ষন্ত্রক িক্ষত

(MLOP)

পক্ষক্ষ

এআ পসসটি কআ মস্ত সলয়ল্পর চনে ঈপযুি কযঔায়ন যাসন্ত্রও সবওঢা ণবা বোর সবয়ফারয়ডর
ওারয়ড বািা ণবা সবয়ম্বর ফাফ সয়য়ব সবরাঝ অনুসঙ্গও িসঢ য়ে যাে।
কযঔায়ন সবওঢা ণবা িসঢর এবং পুনবসায়র ময়িে ময়ের বেবিান সবরাঝ, কঔায়ন এআ
পসসটি বেবায়ে ণস গ্নী ওয়ম যাো এবং ওায়চর ঔরঘ কবয়
যাোর ওারয়ড মিেবঢী
ময়ের ভোংয়লর িসঢর চনে িসঢপুরড কেে। লঢস াবী এবং বেবায়ে বািা পসসর ুরিা য়া
সগ্ন পসস কাওায়নর নুরয়ড বেবায়ে বািা পসসর মান, যা অয়ক এআ িোয়ে অয়াঘনা
ওরা য়েয়ঙ।
7. েক পক্ষক্ষর পতন
সমখয়রর মাসও (বেসিকঢ ণবা মবাে সমসঢ) ণবা যাাঁরা সমখর সয়চ কনে ণবা
পঘনলী পয়ডের চনে গুোম ভা া ওয়র এআ পসসটি ঢাাঁয়েরচনে ঈপযুি। করসফ্রচায়রলন োন্ট এবং
যন্ত্রপাসঢর সবওঢার েরুড এবং ফস্বরূপ ঢাপমাত্রা কবয় যাো এবং প্রঢোসলঢভায়ব সমখয়রর
করসফ্রচায়রয়ন্টর বোসঢ খঝয় এআ পসসটি িে এবং েূয়ডর ছুাঁ সওর সবরুয়ে ুরিা কেে।
8. তবদুযক্ষতন যন্ত্রপাক্ষত পক্ষক্ষ
এটি ুরিা কেে সবসভন্ন িরয়ডর তবেুেসঢন যন্ত্রপাসঢয়ও, যার ময়িে রয়েয়ঙ স সপ আঈ
ওসম্পঈঝায়রর ম্পূডস সয়িম, সওয়বাটস, মসনঝর, সপ্রন্টাস, আঈ সপ এ, সয়িম ফ্টেোর
আঢোসে। ােও যন্ত্রপাসঢ কযমন লীঢাঢপ সনেন্ত্রড যন্ত্র, ঈত্তাপও এবং সবেুেৎ ংরিড আঢোসে
ুরসিঢ ণায়ও।
এআ পসসটি য়া সগ্ন পসস, যন্ত্রপাসঢ বীমা পসস এবং টাওাসঢ পসসর ংসমিড। পসসটিয়ঢ
অওসিও খঝনা কযমন ত্রুটিপূডস নওলা (েোয়রসন্টর িীয়ন অচ্ছাসেঢ নে), প্রাওৃ সঢও সবপযসয়ের
প্রভাব; কভায়ল্টয়চর ঞাপ ার ওারয়ড ত্রুটিপূডস ওাচওমস, লয়ওর প্রভাব আঢোসে, টাওাসঢ, বাস
ভাগা এবং ঘু সর ুরসিঢ ণায়ও।
পসসটি ঈপব্ধ য়া মাসও, প্রয়ঢেওটি খঝনার পসরয়প্রসিয়ঢ োসেত্ব ণবা োেবেঢার সভসত্তয়ঢ
সচ বা ভা া কনো বেসি। এর ািারডঢ সঢনটি ভাক ণায়ও যা সবসভন্ন িরয়ডর িসঢয়ও
অচ্ছাসেঢ ওয়র:
a) ক্রকলন ১: রঞ্জায়মর িসঢ  কাওান
b) ক্রকলন ২: ওসম্পঈঝার এক্সঝানসা াটস সটয়স্কর মঢ এক্সঝানসা সমসটোর িসঢ 
কাওান
c) ক্রকলন ৩: ওায়চর বসিসঢ ঔরঘ – ১২, ২৬, ৪০ বা ৫২ প্তা পযসন্ত সবওল্প রঞ্জাম
দ্বারা িারাবাসও টাঝা প্রয়সং সনসশ্চঢ ওরয়ঢ।
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9. অযাডভান্পড 
(D.S.U.)পক্ষক্ষ

অব

প্রক্ষফট

কভার

(ALOP)

অথবা

প্রকয়ল্পর

প্রাথক্ষমক

ক্ষবে

প্রওল্প ঘাওাীন েুখসঝনাচসনঢ িসঢর ওারয়ড প্রওয়ল্পর সবয়ম্বর অসণসও পসরডসঢ এঝা ুরসিঢ ওয়র।
সযসন প্রওল্প কণয়ও নুয়মাসেঢ অে বসঞ্চঢ কওান প্রওয়ল্পর য়ঙ্গ চস ঢ কওায়না ণসওরী ংিা ঢায়ের
প্রাপে ুসবিা কণয়ও বসঞ্চঢ কঢমন বীমাওৃ য়ঢর চনে এঝা ঈপযুি। প্রওল্প বাস্তয়ব শুরুর অয়ক
MCE/EAR/CAR পসসর ম্প্রারড সয়য়ব এঝা আুে ওরা ে।
সনিসাসরঢ ময়ে শুরু না ওরা ককয় কমোেী ঊয়ডর ঈপর ুে, ঊডপত্র, মচুসর  কবঢন প্রভৃ সঢ
ঔায়ঢ িারাবাসও ঔরঘ  নুয়মাসেঢ কনঝ ভোংয়লর অসণসও িসঢয়ও ুরিা ওয়র এআ পসস।
সবসভন্ন চটি ূয়ত্রর ঈপর সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র এবং পুনবীমা ােঢারঈপর সনভস র ওয়র।
প্রয়েে সপ্রসমোম সির ওরার কিয়ত্র নুয়মাসেঢ কমাঝ াভ
চটি ূত্র প্রয়যাচে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন ৮
প্রওল্প শুরুয়ঢ সবম্ব ুরিায়ও ______________.
I.

কমসলনাসর  ব প্রসফঝ ওভার

II.

োটভান্সট  ব প্রসফঝ ওভার

III. ওরাক্টস  সরস্ক ওভার
IV.

ওরাক্টস েোন্ট োি কমসলনাসর ওভার
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বা

ঝানসভার এবং িসঢপূরয়ডর মে

I. ক্ষলয়ল্পর মস্ত ঝুঁু ক্ষকর বীমা
আিাসস্ট্রো  সরস্ক পসসর নওলা তঢসর য়েয়ঙ সলল্প সবে- মোনুফোওঘাসরং  কিায়রচ
ঈভেয়ও ভারয়ঢর কয কওায়না চােকাে এওটি পসসর অঢাে ুরিা কেোর চনে। এয়ঢ বস্তুকঢ
াসন  বেবা বে ণাওার চনে িসঢপূরড কচাকায়না ে। ািারডঢ, পসস সনম্নসসঔঢ
সবেগুসয়ঢ ওভার কেে:
i.

সগ্ন বীমা ঘঘসা নুযােী অগুন  সবয়ল সবপেমূ

ii. বাকসাসর বা ঘু সর (ায়সসন ঙা া)
iii. কমসলয়নর সবওঢা / বোর সবয়ফারড / তবেুেসঢন রঞ্জাম
iv. ঈপয়র ঈয়েসঔঢ সবপয়ের চনে বেবার িসঢ
(ঈয়েঔয়যাকে: ঈপয়রর (৩)-কঢ বসডসঢ সবপয়ের ওারয়ড বেবার বোখাঢ ািারডঢ পোয়ওয়চর
ন্তভুস ি ণায়ও না ঢয়ব সবওল্প ুরিা সয়য়ব পাো যাে)
 এওও ওাযসওরী পসসর ঢু নাে এআ পসসয়ঢ বোপওঢর ুরিা কেো ে।
 পসসর সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র সনবসাসঘঢ ওভার, কক্লআয়মর সভজ্ঞঢা  সনবসাসঘঢ
সবয়োচন, MLOP –র চনে ছুাঁ সওর মূোেন প্রভৃ সঢর ঈপর।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 9
সনয়ঘর কওানটি সলয়ল্পর মস্ত ছুাঁ সওর বীমার অঢাে ওভার ওরা ে না?
I.

সগ্ন বীমা ঘঘসা নুযােী অগুন  সবয়ল সবপে

II. ায়সসন বা ঘু সর
III. কমসলয়নর কব্রওটাঈন
IV. আয়্ট্রনসনও রঞ্জাম
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J. ক্রমক্ষরন বীমা
কমসরন বীমায়ও েুটি প্রওায়র ভাক ওরা যাে: কমসরন ওারয়কা বা চাায়চ পডে পসরবন  কমসরন
া বা চাায়চর ওাঞায়মা
1. ক্রমক্ষরন কারয়গা বীমা
‘কমসরন’ পসরভাাটি যসে আসঙ্গঢ ওয়র মুয়দ্র েুঃাসওঢার ওারয়ড কওায়না িসঢয়ও, সওন্তু
ক্রমক্ষরন কারয়গা বীমাে অয়রা য়নও সওঙু ুরিা ওরা ে। কেয়লর ময়িে এবং সবয়েয়ল কর,
 ও, মুদ্র, অওাল পয়ণ বা করসচিাটস কপায়ি মা পাঞায়নার মে কওায়না িেিসঢয়ঢ এঝা
িসঢপূরড কেে। এয়ঢ মায়র প্রওারয়ভে য়ঢ পায়র ীয়র কণয়ও শুরু ওয়র পাসরবাসরও সচসনপত্র,
সয়মন্ট, লে, প্রওয়ল্পর চনে ভার টােয়মনলনা ওারয়কার (.সট.স.) ময়ঢা পসরমাডকঢ
সবলা দ্রবোসে।
কেলীে বাসডয়চের পালাপাসল অন্তচসাসঢও বাসডয়চে ওারয়কা বীমা এওঝা গুরুত্বপূডস ভূ সমওা পান ওয়র।
সবসক্রর কবসলরভাক ঘু সিয়ঢআ কওায়না িেিসঢর চনে মাটির বীমার ুরিা ণাওয়ঢ ে, ে
সবক্রেওারীর ওাঙ কণয়ও ণবা কক্রঢার ঢরয়ফ।
বীমায়ক প্রভাক্ষবত কয়র ক্রক: মায়র [ওনাআনয়মন্ট বা কপ্রসরঢ মা]কক্রঢা বা সবয়ক্রঢা সবসক্রর
ঘু সির সভসত্তয়ঢ ওারয়কার বীমা ওরয়ঢ পায়রন।
কমসরন বীমার ঘু সিয়ঢ এমন লঢস ণাওা চরুরী, যায়ঢ কঝা অন্তচসাসঢওভায়ব প্রয়োক ওরা যাে।
এর ওারড য়া বীমা ুরিার িীনি দ্রবোসে কযয়ওায়না কেয়লর ীমানা কপসরয়ে কযয়ঢ পায়র। ঢাআ
ুরিার রীসঢ কআ নুযােী অন্তচসাসঢও সনেমাবী কময়ন ে এবং সনসেস ি িারাগুস পসসর য়ঙ্গ
যুি ণায়ও।
মূ পসসর েসয় ঢাআ ািারড লঢস , ওভায়রর ুয়যাক  বেসঢক্রম  সবয়ল বেসঢক্রমগুস
অাো িারা সেয়ে যুি ওরা ণায়ও, যা পসরসঘঢ আনসিটিঈঝ ওায়কসা ক্লচ (ICC) নায়ম।
আনসিটিঈঝ ব িন অিাররাআঝাস এগুসর ঔ া বাসনয়েয়ঙন।
a) ক্রমক্ষরন কারয়গা বীমার আতাজক্ষনত ুরিা
ওারয়কা পসসগুস মূঢ মুদ্রযাত্রা পসস ে, ণসাৎ এগুস কআ সবেবস্তুয়ও ুরসিঢ ওয়র
যা এওচােকা কণয়ও নেত্র সনয়ে যাো ে। ঢণাসপ বীমাওঢস ায়ওবময়েআ ঢাাঁর
সনেন্ত্রডািীনমস্ত পসরসিসঢয়ওগুরুত্ব সনয়ঢ ে। এআ পসসর মূ তবসলিে য়া এঝা এওঝা ম্মঢ
ভোু পসস। ভোুয়েলন নুয়মাসেঢ ে বীমাওারী  বীমাওৃ য়ঢর ময়িে এবং পয়র নঢু ন ওয়র
ভোুয়েলন ওরা ে না যসে না কওায়না চাসোসঢর য়ন্ন ওরা ে। অয়রওটি ননে তবসলিে
 এআ পসসটি বায়ি স্তান্তরয়যাকে।
ািারডঢ সবসক্রর ঘু সির লঢস নুযােী ুরিার ওাযসওারীঢা শুরু ে মাটি পসসয়ঢ
ঈয়েসঔঢ োরাঈ কণয়ও কবরায়নার মে এবং কল ে যঔন মাটি পসসয়ঢ ঈয়েসঔঢ
কন্তয়বে কপৌাঁঙাে।
প্রয়যাচে লঢস াবী সনেসন্ত্রঢ ে;
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i. আনোি ট্রানসচয়ঝর চনে আনোি ট্রানসচঝ

ক্লচ (ITC) ও, ঔবাকদ্বারা

ii. মুদ্র যাত্রার চনে আনসিটিঈঝ ওারয়কা ক্লচ (ICC) ও, ঔ, বা কদ্বারা
iii. অওালপয়ণ পসরবয়নর চনে আনসিটিঈঝ ওারয়কা (এোর) ক্লচ – ওদ্বারা
আনসিটিঈঝ ওারয়কাক্লচ কনূেনঢম ুরিা মঞ্জুর ওয়র, যা য়া ওারয়কা বনওারী যান বা
কভয়য়রখয়ঝ যাো িেিসঢ। যণা:
i.

অগুন বা সবয়ফারয়ড

ii.

করয়র কবাআন বা যান ঈয়ঝ সকয়ে

iii. কভয় ঘ াে কঞয়ও যাো, মুদ্রঢ স্পলস ওরা বা টু য়ব যাোে (চাায়চর কিয়ত্র)
iv.

বাআয়রর সচসনয়র য়ঙ্গ ংখয়স

আনসিটিঈঝ ওারয়কাক্লচ ঔপ্রলিক-এর ঢু নাে কবলী প্রলস্ত। ক-কঢ ুরিা ওরা ছুাঁ সও ঙা া
ক্লচ ঔ-কঢ কআ িেিসঢর ুরিা কেো ে, যা খয়ঝ:
i.

ভূ সমওম্প, অয়গ্নেসকসরর গ্নুেৎপাঢ  বজ্রপায়ঢর মঢ তেবাৎ (AOG) সবপয়ে

ii. ি পয়ণর কিয়ত্র সব্রচ কভয়গ প য়
iii. মুদ্র পয়ণর কিয়ত্র চয় িুয়ে ককয়  পয়

ককয়

iv. কভয়য় চ ঠু য়ও ককয়
আনসিটিঈঝ ওারয়কা ক্লচ ও-কঢ প্রলস্তঢম ওভার কেো ে ওারড এয়ঢ ঔএবংক-র মস্ত
ছুাঁ সও ঙা া নে অয়রা য়নও ছুাঁ সওর িেিসঢর ুরিা কেো ে, সনসেস ি সওঙু বোসঢক্রম
ঙা া কযমন:
i. বীমাওরীর আচ্ছাওৃ ঢ কওায়না ওায়চর চনে িেিসঢ য়
ii. ািারড সয়ওচ, ভাগা, ঝানা োাঁঘরা বা চন বা অেঢয়ন স্বাভাসবও িে
iii. পোসওংয়ের প্রঢু ঢা
iv. চাঢ ঔুাঁঢ
v.

সবম্ব

vi. মাসয়ওর ঊড পসরয়লায়ি মণসঢার ওারয়ড িসঢ
vii. সনঈসক্লোর ছুাঁ সও
এআ বোসঢক্রমগুস ি, অওাল  মুয়দ্র মস্ত ক্লয়চর কিয়ত্রআ সভন্ন। ওো, প্রভূ ঢ পসরমায়ড
কঢ  ঘা প্রভৃ সঢর ময়ঢা সনসেস ি পয়ডের বাসডয়চের চনে অাো ক্লচ রয়েয়ঙ। সঢসরি সপ্রসমোম
সেয়ে কমসরন ওভারয়ও যুে, িমসখঝ, োঙ্গা, ামাসচও ঈয়ত্তচনা  ন্ত্রাবায়ে প্রাসরঢ ওরা
যাে। কমসরন  এসভয়েলন পসস য়া বীমার এওমাত্র লাঔা যা যুয়ের ছুাঁ সওয়ও ুরিা কযাকাে।
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গুরুত্বপূণি
িোিাটস পসস ফয়মসর িীয়ন এবং পসসর য়ঙ্গ সবস্তৃ ঢভায়ব যুি সবসভন্ন ক্লয়চর অঢাে এওঝা
কমসরন পসসর দ্বারা ুরসিঢছুাঁ সওগুস কয সঢনটিিারাে পয় :
i. কমসরন ছুাঁ সও,
ii. বসরাকঢ ছুাঁ সও এবং
iii. যুে, িমসখঝ, োঙ্গা, ামাসচও ঈয়ত্তচনা  ন্ত্রাবায়ের ছুাঁ সও।
b) ক্ষবক্ষভন্ন ধ্রয়নর ক্রমক্ষরন পক্ষক্ষ
i. ক্ষনক্ষদি ষ্ট পক্ষক্ষ
এআ পসসটি এওঝাআ সলপয়মন্টয়ও ওভার ওয়র। এওঝা সনসেস ি মুদ্র যাত্রা বা ট্রানসচয়ঝর কিয়ত্রআ
এঝা তবি ণায়ও। কয বসডও সনেসমঢ অমোসন  রপ্তাসনর বেবাে যুি ণবা সযসন
সনেসমঢভায়ব ন্তয়েস লীে পডে পসরবন ওয়রন ঢাাঁর ওায়ঙ য়পন পসসর মঢ সবয়ল বেবিাে
বীমার ঘু সি ওরা ুসবিাচনও ে।
ii.

য়পন পক্ষক্ষ

কেয়লর ময়িে পডে পসরবন য়পন পসসর অঢাে ুরিা কপয়ঢ পায়র। পসসটি এও বঙয়রর
চনে তবি ণায়ও। এবং এআ ময়ের ময়িে ও পডেবান ম্পয়ওস বীমাওৃ ঢয়ও পিওা, মাসও
বা তত্রমাসও সভসত্তয়ঢ কযমনঝা ঘু সি য়ব কআ নুযােী বীমাওারীয়ও চানায়ঢ য়ব।
iii. য়পন কভার
ব
আুে
ার
চনে
iv.

রপ্তাসনওারও  অমোসনওারী সযসন াকাঢার বাসডচে ওয়রন, ঢার চনে য়পন ওভার
ওরা ে। ‘কমসরন সটপোয়ঘ’ এও বঙয়রর কনয়েয়নর চনে এঝা ুরিা  সপ্রসমোয়মর
কঝ ওয়র। য়পন ওভার কওান পসস নে এবং এয়ঢ িোম্প ণায়ও না। প্রয়ঢেও কখাডার
যণাণস মূয়ের চনে অয়ক কণয়ও িোম্প যুি এওঝা বীমার ংলাপত্র আুে ওরা ে।
কতিবয  বক্ষধ্িত ভযাু বীমা

এআ পসসগুসয়ঢ সঢসরি বীমা কেো ে, কন্তয়বে কপৌাঁঙায়নার সেয়ন ওািম সটঈটি কেোর
চনে বা পয়ডের বাচার মূে কবয় সকয়ে যসে ওারয়কার মূে কবয় যাে।
v. শুরু করয়ত ক্ষবে
বহু সবমাওৃ ঢআ এআ বীমা ুরিাটি সনবসাঘন ওয়রন। নঢু ন প্রওয়ল্পর কিয়ত্র যাঢাোয়ঢর মে
যন্ত্রপাসঢর কওায়না িেিসঢ য় নঢু ন যন্ত্রপাসঢ অনায়নার চনে প্রওল্প কল ওরয়ঢ সবম্ব য়
ভোংয়লর িসঢ ে। অসণসও প্রসঢষ্ঠানগুস যারা ঘাে মেময়ঢা প্রওল্প কল ওরয়ঢ ওারড
ঢায়ের ঊড পসরয়লািয়যাকে, ঢারা এআ ছুাঁ সওঝায়ও এওঝা বীমা ঘু সির দ্বারা কযমন ুরসিঢ
ওরয়ঢ ঘাে, কঢমসন কমসরন (ওারয়কা)বীমা পসসয়ও ম্প্রাসরঢ ওরয়ঢ ঘাে কমসরন সবম্ব বা
শুরুর ািারড সবয়ম্বর চনে এআ পয়রাি িসঢর সবসনময়ে।
ক্ষপ্রক্ষমোম: ার সনভস র ওয়র সচসনিরড, সলপয়ময়ন্টর িরন, পোয়ওয়চর িরন, যাত্রা পণ 
ঢীঢ কক্লআয়মর সভজ্ঞঢার ঈপর। যসে SRCC  যুয়ের ছুাঁ সও (ভারী ওারয়কার
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চনে)-র ময়ঢা ছুাঁ সওগুস সবয়ল অআয়নর সনেন্ত্রয়ড ম্প্রাসরঢ ওভার কেো ে এবং সপ্রসমোম
ংি ওয়র কওন্ধীে রওার।
2. ক্রমক্ষরন া বীমা
‘া’ বয়ঢ কবাছাে এওঝা চাাচ বা নে চয় পসরবনওারী কভয়য়র বসট।
কমসরন া বীমা ওরা ে অন্তচসাসঢও সনেম নুযােী, যা সবসভন্ন কেয়লআ প্রয়যাচে। কমসরন া
মূঢ েুআ িরয়নর ে:
a) একট ক্ষবয়ল মুদ্রযাত্রায়ক কভার করা: েয়জর ক্রয ক্রট এখায়ন বযবহৃত ে
তায়ক বয় ইনক্ষেটউট ভয়েজ েজ
b) একটা ময়ের ক্রমোয়দ ুরিা ক্রদে: াধ্ারণত এক বছর। এখায়ন বযবহৃত েয়জর
ক্রটয়ক বা ে ইনক্ষেটউট (টাইম) েজ।

তথয
া বীমার ময়িে সনম্নসসঔঢ বীমাগুস ন্তভুস ি ণায়ও:
i. বাচস, ঞ্চ, যাত্রীবাী কভয় প্রভৃ সঢর ময়ঢা ন্তয়েস লীে কভয়
ii. কিচার (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
iii. মাঙ িরার কভয় (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
iv. কআসং কভয় (যাসন্ত্রও বা -যাসন্ত্রও)
v. কচটি  কাোভস 
vi. সনমসায়ডর প্রসক্রো কভয়
জাাজ মাক্ষয়কর বীমার স্বাথি শুধ্ুমাত্র জাায়জই থায়ক
চাায়চ পসরবাসঢ পয়ডের ভা ায়ঢ ণায়ও। এঙা া চাাচ
প্রসভলন  কিার  কভয় সফঝ ওরয়ঢ সঢসন কয ণস ঔরঘ
বা ে ক্ষডবাি য়মে বা অথি প্রদান এবং একটা ক্ষনক্ষদি ষ্ট
এই খরচগুক্ষয়ক বীমা করা ে।

না, বরং বীমা ণাওাওাীন ময়ে
মাসয়ওর বীমার স্বাণস চস য়ে ণায়ও
ওয়রয়ঙন ঢায়ঢ। এই খরচগুক্ষয়ক
ময়ের জনয া পক্ষক্ষর য়ে

গুরুত্বপূণি
এক্ষভয়েলন বীমা: সবমায়নর চনে এওঝা ুংঢ বীমা বেবিা প্রঘসঢ অয়ঙ যা সবমায়নর াসন
বা িসঢয়ও ুরিা কেোর পালাপাসল ঢৃ ঢীে পি  সবমায়নর যাত্রীয়ের অআনী োেবেঢাগুসয়ও
ুরসিঢ ওয়র।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

10

যুয়ের ছুাঁ সওর চনে ওভার কেো ে বীমার কওান লাঔাে?
I. কমসরন পসস
II.

এসভয়েলন পসস
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III. ঈপয়রর ঈভেআ
IV.

ঈপয়রর কওায়নাটিআ নে

K. দােবদ্ধতার পক্ষক্ষ
মানু যঢআ াবিানী কান না কওন, েুখসঝনা পুয়রাপুসর এ ায়ঢ পায়রন না। কওান েুখসঝনা কণয়ও
এওচন সনয়চ কঘাঝ কপয়ঢ পায়রন  ঢাাঁর কওায়না ম্পসত্তর িসঢ য়ঢ পায়র এবং এওআ য়ঙ্গ ঢৃ ঢীে
কওায়না পয়ির কঘাঝ াকয়ঢ পায়র বা ঢাাঁয়ের ম্পসত্তর িসঢ য়ঢ পায়র। যাাঁরা এভায়ব িসঢিস্ত
য়বন ঢাাঁরা ঢাাঁয়ের এআ িসঢর চনে িসঢপূরড োসব ওরয়ঢ পায়রন।
োেবেঢা অবার এওঝা পয়ডের ঈৎপােন  সবসক্রর ত্রুটির য়ঙ্গ চস ঢ, কযমন ঘয়ওায়ঝ বা
ুি, যা কণয়ও বেবারওারীর িসঢ য়ঢ পায়র। এওআভায়ব, এওচন করাকীর ভু  করাক সনডসে
বা ভু  সঘসওৎার বোপায়র ণবা কওায়না অআনচীবী ঢাাঁর ময়ক্কয়র মামা ঠিওভায়ব না ামায়
োেবেঢার প্রশ্ন ঈঞয়ঢ পায়র ।

এআ মস্ত কিয়ত্র, কযঔায়ন এওচন ঢৃ ঢীে পি, কক্রঢা বা করাকী ঈয়েসঔঢ ভু য়র চনে িসঢপূরড
োসব ওরয়বন, এআ িসঢপূরড প্রোয়নর চনে বা কক্লআমওারীর ওরা মামা ঘাায়নার ঔরঘ
কমঝায়নার োসব ণাওয়ব এয়ঢ। নে ভায়ব বয়, এঔায়ন প্রোয়নর োেবেঢা কণয়ও এওঝা অসণসও
িসঢপূরয়ডর সবে ণায়ও। এআ িরয়নর এওঝা োেবেঢা ণাওা  প্রয়েে িসঢপূরয়ডর সবেটি এওঝা
সসভ কওায়ঝসমারফৎ সনষ্পসত্ত ে, কযঔায়ন ঈয়েসঔঢ বয়া বা চাসোসঢর মস্ত সেও ঔসঢয়ে
কেঔা ে। োেবেঢা বীমা পসস এআ িরয়নর োেবেঢার ুরিা কেে।
অুন সওঙু োেবেঢা পসস কেয়ঔ সনআ।
ক্ষবক্ষধ্বদ্ধ দােবদ্ধতা
িসঢপূরড প্রোয়নর চনে সওঙু সবসিবে অআন বা ংসবসি রয়েয়ঙ। অআনগুস য়া:
 পাবসও াোসবসটি আনুেয়রন্স োক্ট, ১৯৯১এবং
 এমেসেচ ওয়ম্পনয়লন োক্ট১৯২৩,২০১০-এ যা ংয়লাসিঢ
এআ িরয়নর োেবেঢার রিার চনে বীমা পসস পাো যাে। অুন কগুসর সওঙু কেসঔ।
1. কম্পাাক্ষর পাবক্ষক াোক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ বা বাধ্যতামূক জন দােবদ্ধতা পক্ষক্ষ
পাবসও াোসবসটি আনুেয়রন্স োক্ট, 1991 োে অয়রাপ ওয়রয়ঙ ঢায়ের ঈপর যারা সবপজ্জনও
ামিী ামান ঢায়ের ভু য়র চনে নে এমন কওায়না কিয়ত্র ঢৃ ঢীে কওায়না পি কঘাঝ কপয় বা
ঢার ম্পসত্তর িসঢ য়। সবপজ্জনও সচসনয়র নাম  প্রয়ঢেওটির পসরমান এআ অআয়ন সসপবে
ওরা য়েয়ঙ।
বেসি সপঙু প্রয়েে িসঢপূরয়ডর পসরমাড সনয়ঘ কেঔায়না য়া।
প্রয়দে িক্ষতপূরণ
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প্রাডনালও েুখসঝনা
িােী ম্পূডস িমঢা
িােী অংসলও িমঢা
িােী অংসলও িমঢা
প্রওৃ ঢসঘসওৎাবেে
ম্পসত্তর প্রওৃ ঢ িেিসঢ

২৫,০০০ঝাওা
২৫,০০০ঝাওা
২৫,০০০ঝাওার % োেবেঢার % সভসত্তয়ঢ
১০০০ ঝাওা প্রসঢ মায়, য়বসাচ্চ ৩মা
য়বসাচ্চ১২,৫০০ ঝাওা পযসন্ত
৬০০০ ঝাওা পযসন্ত

সপ্রসমোম AOA (কয কওায়না এওটি েুখসঝনা)-র ীমা  ক্লায়েয়ন্টর ঝানসভায়রর সভসত্তয়ঢ ে। এআ
পসসর এওঝা সবয়ল তবসলিে য়া ‘এনভােরনয়মন্ট সরসফ ফায়ি’ (পাসরপাসেসও ত্রাড ঢসব)
বোন সয়য়ব সপ্রসমোয়মর মান এওঝা পসরমাড বািেঢামূওভায়ব বীমাওৃ ঢ সেয়ঢ ে। কবসল
ংঔোে ঢৃ ঢীে পি িসঢিস্ত য় এবং প্রয়েে সরসয়ফর কমাঝ পসরমাড যসে A.O.A. ীমায়ও
ঙাস য়ে যাে ঢয়ব বাসও পসরমাড ণস কেো য়ব আ ঢসব কণয়ও।
2. পাবক্ষক াোক্ষবক্ষট পক্ষক্ষ (ইন্ডাক্ষেো / নন-ইন্ডাক্ষেো ঝুঁু ক্ষক)
এই ধ্রয়নর পক্ষক্ষ ুরক্ষিত কয়র বীমাকৃয়তর ত্রুট / অবয়ার জনয তৃ তীে পয়ির
বযক্ষিগত আঘাত বা ম্পক্ষি নষ্ট [TPPI OR TPPD]-এর ফয় দােবদ্ধতায়ক।
আিাসস্ট্রো ছুাঁ সওর পালাপাসল কায়ঝ, সয়নমা , সটয়ঝাসরোম, অবান, সফ, কিসটোম,
ককাটাঈন  কোওায়নর ময়ঢা নন-আিাসস্ট্রো ছুাঁ সওয়ও ওভার কেোর চনে অাো অাো পসস
রয়েয়ঙ। পসসগুসয়ঢ িসঢপূরড কেোর অআনী োেবেঢায়ও ুরিা কেোরয়ঙ্গ য়ঙ্গ, এর ময়িে
TPPI/TPPD-র ভারঢীে অআন নুযােী কক্লআম ওরার ঔরঘ, সফ  নোনে ঔরঘ ন্তভুস ি
ওরা ে।
পসস ুরিা কেে না কয ব কিয়ত্র:
a) পয়ডের োেবেঢা
b) েূয়ডর োেবেঢা
c) পসরবড ংক্রান্ত সবে
d) ওমসঘারী বা িসময়ওর কঘাঝ অখাঢ
3. পয়ণযর দােবদ্ধতা পক্ষক্ষ
পয়ডের োেবেঢা পসসর ঘাসোগুস পয়ডের বোপও তবসঘয়ত্রের ওারয়ড ক্রমবিসমান। কযমন ওোনবন্নী
ঔােে ামিী, বােবাসেঢ চ, ুি  আয়ঞ্জওলন, তবেুেসঢও রঞ্জাম, কমওাসনওা রঞ্জাম,
রাােসনও প্রভৃ সঢ নানা িরয়নর পডে অচওা ঈৎপাসেঢ য়চ্ছ এবং চনািারডয়ও সবসক্র ওরা
য়চ্ছ। কওায়না পয়ডের এওটি ত্রুটির ওারয়ড যসে ওায়রার মৃঢুে খয়ঝ, লারীসরও কঘাঝ পাে বা
ুিে বা কওায়না ঢৃ ঢীে পয়ির ম্পসত্তর কওায়না িসঢ ে, ঢায় ঢার চনে িসঢপূরড োসব
ওরা কযয়ঢ পায়র। পডে োেবেঢা পসসগুস বীমাওৃ য়ঢর এআ োেবেঢায়ও ুরসিঢ ওয়র।
ন্তয়েস লীে সবসক্রর পালাপাসল রপ্তাসনর কিয়ত্র এআ ুরিা পাো যাে।
4. ক্ষফ্ট (তৃ তীে পি) দােবদ্ধতা বীমা
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সফ্ট বেবার  পায়রলন ংক্রান্ত োেবেঢার কিয়ত্র এআ পসস বাস র মাসওয়ও িসঢপূরড কেে।
এঝা ওভার ওয়র অআনী োেবেঢা:
a) কওায়না বেসির মৃঢুে/লারীসরও কঘাঝ (বীমাওৃ য়ঢর ওমসঘারী বেসঢয়রয়ও)
b) ম্পসত্তর িসঢ (বীমাওৃ য়ঢর সনয়চর বা ওমসঘারীর ম্পসত্ত বেসঢয়রয়ও)
কওায়না এওচন বেসি, কওায়না এওটি েুখসঝনা  কওায়না এও বঙয়র িসঢপূরয়ডর ীমার ঈপর
সপ্রসমোয়মর ার সনভস র ওয়র।
5. ক্রপলাগত দােবদ্ধতা
কপলাকঢ িসঢপূরয়ডর নওলা ওরা য়েয়ঙ কপলাচীবী বেসিয়ও বীমার ুরিা কেোর চনে যা ঢাাঁয়ের
কপলাকঢ ওঢস বে পায়নর বয়ার ওারয়ড ো িসঢর চনে অআনী োেবেঢা কেে। এআ িরয়নর
ুরিা পাো যাে টক্টর াপাঢা; আসঞ্জসনোর, িপসঢ; ঘাঝসাটস োওাঈয়ন্টন্ট, সফনাসন্সো
ওনায়ঝন্ট, অআনচীবী, আনুেয়রন্স কব্রাওার আঢোসে কপলাম্পন্ন বেসিয়ের চনে।
6. ক্ষডয়রির  অক্ষফারয়দর দােবদ্ধতা পক্ষক্ষ
এওঝা কওাম্পাসনর পসরঘাও  অসিওাসরওকড সবো  োসেত্বলী িান সিওার ওয়র ণায়ওন।
কওাম্পাসনর সবয়ে নচরোসর  রিডায়বিয়ড ঢাাঁয়ের কওায়না ভু  ওায়চর চনে কওাম্পাসনর
কলোরয়াডার (ংলীোরকড), ওমসঘারী, ঊডোঢা  নোনে কিওয়াডারয়ের (মচুঢোরয়ের)
িসঢপূরড কেোর োসেত্ব ণায়ও ঢাাঁয়েরআ। এআ িরয়নর োেবেঢার ুরিা সেয়ঢ এওঝা পসসর
পসরওল্পনা ওরা য়েয়ঙ এবং কটি কওাম্পাসনয়ও আুে ওরা ে ঢায়ের মস্ত পসরঘাওয়ের ুরসিঢ
ওরার চনে।
7. কমি চারীর িক্ষতপূরণ বীমা
এআ পসসটি বীমাওৃ ঢয়ও সনরাপত্তা কেে ঢাাঁর ওমসঘারীয়ের িসঢপূরড কেোর অআনী োেবেঢার
কিয়ত্র, যসে কআ ওমসঘারী ওায়চর ময়িে কওায়না েুখসঝনাে পয় ন বা করায়ক অক্রান্ত ন। এআ
পসসঝায়ও িসমও িসঢপূরড বীমা বা য়ে ণায়ও।
েুআ িরয়নর বীমা বাচায়র প্রঘসঢ রয়েয়ঙ:
a) ক্রটক্ষবক:এমেসেচ ওয়ম্পনয়লন োক্ট ১৯২৩, (োওস য়মন ওয়ম্পনয়লন োক্ট,
১৯২৩), কফঝা োসক্সয়টন্ট োক্ট, ১৮৫৫এবং ািারড অআয়নর িীয়ন েুখসঝনার চনে
ওমসঘারীয়ের অআনী োেবেঢার সবসনময়ে সনরাপত্তা।
b) ক্রটক্ষবখ:কফঝা োসক্সয়টন্ট
োেবেঢার সবসনময়ে সনরাপত্তা

োক্ট,

১৮৫৫এবং

ািারড

অআয়নর

িীয়ন

অআনী

কপ্রায়পাচা ফয়মস কখাসঢ ওমসঘারীয়ের অনুমাসনও মচুসরর ঈপর সপ্রসমোয়মর ার প্রয়োক ে এবং
সপ্রসমোম োটচাি ওরা ে পসসর মাসপ্তওাীন মে বীমাওৃ য়ঢর কখাসঢ প্রওৃ ঢ মচুসরর
সভসত্তয়ঢ।
পসস ম্প্রাসরঢ ওরা কযয়ঢ পায়র নীয়ঘর ুরিাগুস কেোর চনে:
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সনিসাসরঢ পসরমাড পযসন্ত ওমসঘারীর অখায়ঢর সঘসওৎার চনে বীমাওারীর কয কমসটওো
 সপঝা ঔরঘ ে

i.
ii.

অআয়ন সসপবে কপলাকঢ করায়কর োেবেঢা

iii. ঠিওাোয়রর ওমসঘারীর প্রসঢ োেবেঢা

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 11
পাবসও াোসবসটি আনুেয়রন্স োক্ট, ১৯৯১-এর িীয়ন, প্রওৃ ঢ কমসটওো ঔরয়ঘর চনে ওঢঝা
িসঢপূরড প্রয়েে ে?
I. ৬,২৫০ ঝাওা
II.

১২,৫০০ ঝাওা

III. ২৫,০০০ ঝাওা
IV.

৫০,০০০ ঝাওা

ারাংল
a) বাসডসচেও প্রসঢষ্ঠায়নর পালাপাসল ম্পসত্তর মাসও  বেসি বা অসণসও প্রসঢষ্ঠান যায়ের আ
ম্পসত্তয়ঢ অসণসও স্বাণস চস য়ে অয়ঙ, ঢায়ের চনে ঈপযুি সগ্ন বীমা পসস।
b) সগ্ন পসসর রূপয়ভয়েরময়িে রয়েয়ঙ:

c)

d)

e)
f)

 বাচার মূে সভসত্তয়ঢ পসস
 বাচার মূে বা পুনবসা মূে পসস
 কখাডা পসস
 কফ্ল্াঝার পসস
খঝনাক্রয়মর িসঢ (CL) পসস বা বেবাে বোখাঢ (BI) পসস কআ কাওায়নর চনে
সনরাপত্তা কেো যায়ও কমাঝ াভ বা ে – এর ময়িে ণায়ও কনঝ াভ য়ঙ্গ িোসিং ঘাচস,
য়ঙ্গ ওায়চর বসিসঢ ঔরঘ যা বেবায়ও স্বাভাসবও চােকাে সফসরয়ে অনার চনে বীমাওৃ ঢয়ও
ওরয়ঢ ে, যঢলীঘ্র ্ভকব ঘূ ান্ত কাওান ওমায়ঢ।
বাকসাসর বা ঘু সরর পসস মায়ন য়া ফোওঝসর, কোওান, সফ, োরাঈ  ককাটাঈয়নর
ময়ঢা বেবাসেও কপ্রসময়য়র চনে যার ময়িে ণাওয়ঢ পায়র িও, মাপত্র, অবাবপত্র  ও
ওরা কয়ফ নকে ঝাওা, কযগুস ঘু সর য়ঢ পায়র।
ণস-বীমা পসসর নওার ওরা য়েয়ঙ কআ িসঢয়ও ুরসিঢ ওরার ওণা কভয়ব কয িসঢ
নকে কঘও/কপািা টসার/কপািা িোম্প ামায়নার মে য়ঢ পায়র।
ণস-বীমা পসস েুয়ঝা সবভায়কর যুগ্ অঢাে ুরিা কেে: ট্রানসচঝ কওলন  কপ্রসময়
কওলন
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g) সফয়টসটি বা সবেস্তঢামূও বীমা সনয়োকওঢস ায়ও কআ অসণসও কাওায়নর কিয়ত্র সনরাপত্তা কেে,
চাসোসঢ, অত্মাৎ, পরড, এবংয়ঔাসপর েরুন কয কাওান এবং ওমসঘারীর ঢঢা বা
চাসোসঢর ওারয়ড ঢাাঁয়ের কভাক ওরয়ঢ ে
h) সবেস্তঢা কোরাসন্ট পসসর িরয়নর ময়িে রয়েয়ঙ: বোসিকঢ পসস, মসিকঢয়ফ্ল্াটিং পসস,
পসচলন পসস  ব্লোয়েঝ পসস।
i) বোোরয়ের সনরাপত্তা পসস য়া এওঝা ুংঢ ুরিা, যারা ঝাওাপো সনয়ে ওাচ ওয়রন,
কআ ওারয়ডআ ঝাওা  সনরাপত্তার য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ সবয়ল সবপেগুস সবয়বঘনা ওয়র বোে, NBFC
 নোনে প্রসঢষ্ঠায়ন চনে ঔ াঝা তঢসর ওরা য়েয়ঙ।
j) আসঞ্জসনোসরং বীমার িীনি গুরুত্বপূডস পসসগুস য়া:










ওরাক্টর  সরস্ক পসস
ওরাক্টর েোন্ট েি কমসলনাসর পসস
আয়রওলন  সরস্ক পসস
কমসলনাসর কব্রওটাঈন পসস
বোর োি কপ্রার েোন্ট পসস
কমসনাসর  ব প্রসফঝ পসস
সটটিসরয়রলন ব িও পসস
আয়্ট্রনসনও আসওঈপয়মন্ট পসস
োটভান্সট  ব প্রসফঝ ওভার

k) আিাসস্ট্রো  সরস্ক পসসর নওলা তঢসর য়েয়ঙ সলল্প সবে- মোনুফোওঘাসরং  কিায়রচ
ঈভেয়ও ভারয়ঢর কয কওায়না চােকাে এওটি পসসর অঢাে ুরিা কেোর চনে।
l) কমসরন বীমায়ও ভাক ওরা য়েয়ঙ: কমসরন ওারয়কা  কমসরন ায়।
m) ওারয়কা পসসগুস ে মূঢ মুদ্রযাত্রার পসস, ণসাৎ এগুস এওঝা চােকা কণয়ও অয়রও
চােকাে যাোর সবেয়ও ুরিা কেে।
n) সবসভন্ন িরয়নর কমসরন পসসর ময়িে রয়েয়ঙ:






সনসেস ি পসস (কস্পসসফও পসস)
য়পন পসস
য়পন ওভার
ওঢস বে  বসিসঢ মূে বীমা (সটঈটি এি আনসক্রস্ট ভোু পসস)
শুরু ওরয়ঢ সবম্ব (সটয় আন িাঝস অপ)

o) কমসরন া মূঢ েুটি িরনয়ও ুরসিঢ ওয়র: এওঝা সনসেস ি যাত্রা  এওঝা ময়ের কমোে।
p) এওঝা পাবসও াোসবসটি পসস কআ োেবেঢায়ও ুরসিঢ ওয়র যা বীমাওারীর ত্রুটি বা
বয়ার চনে ঢৃ ঢীে পয়ির বেসিকঢ অখাঢ বা ম্পসত্ত ধ্বংয়র ওারড ে।
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q) পডে োেবেঢা পসসয়ঢ ুরিা কেো ে বীমাওারীর কআ োেবেঢায়ও যার য়ঙ্গ পয়ডে
কণয়ও মৃঢুে, লারীসরও অখাঢ বা ুিঢা  এমনসও ঢৃ ঢীে পয়ির ম্পসত্তর িসঢ ো
যুি।
r) কপলাকঢ সনরাপত্তার নওলা তঢসর য়েয়ঙ কপলাচীবী বেসিয়ের বীমার সনরাপত্তা সেয়ঢ, যা অয়
ঢাাঁয়ের কপলাকঢ ওঢস বে পায়ন বয়া কণয়ও িেিসঢ য় ঢার অআনী োেবেঢার
সবসনময়ে।

মূ পক্ষরভাা
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ম্পসত্তর সগ্ন বীমা
ঘু সরর বীমা
মাসন বা ণস বীমা
সবেস্তঢা কোরাসন্ট বীমা
বোোয়রর সনরাপত্তা বীমা
চুয়োরয়ের ব্লও পসস
আসঞ্জসনোসরং বীমা
মস্ত সলল্প ছুাঁ সওর বীমা
কমসরন বীমা
া বীমা
োেবেঢা বীমা

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
বাসডসচেও ছুাঁ সওর চনে ফাোর পসস ওভার ওয়র সবয়ফারড  আময়োলয়নর সবপেয়ও।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি য়া১।
বেবায়ে বািা বীমা পসস এওমাত্র ংয়যাচন সয়য়ব কনো কযয়ঢ পায়র সগ্নর মাপওাঠি এবং সবয়ল
সবপে পসসর য়ঙ্গ।
উির 3
ঠিও বাঙাআটি য়া৪।
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টাওাসঢ পসসর চনে সপ্রসমোম সনভস র ওয়র সচসনয়র ংঔোর প্রওৃ সঢর ঈপর কযমন বীমাওৃ ঢ
ম্পসত্ত, বীমাওৃ য়ঢর সনয়চর তনসঢও সবপসত্ত, বাস টির সনমসাড এবং বিান, সনরাপত্তা বেবিা
(কযমন োঘমোন, বাকসার োামস), অয়কর কক্লআয়মর সভজ্ঞঢা প্রভৃ সঢর ঈপর।
উির 4
ঠিও বাঙাআটি য়া২।
ঘু সর য়ে ওায়রা কপ্রসময় কণয়ও ঝাওা কঔাো যাো এওঝা মাসন বা অসণসও বীমা পসসর িীয়ন
ওভার পাে। সঢসরি সপ্রসমোম সেয়ে োঙ্গা িমসখঝ এবং ঈিপন্থায়ও ওভায়রর ময়িে অনা কযয়ঢ
পায়র।
উির 5
ঠিও বাঙাআটি য়া১।
এওঝা সবেস্তঢা কোরাসন্ট বীমা পসস সনয়োকওঢস ায়ও কআ অসণসও িসঢর কণয়ও সনরাপত্তা কেে যা
ঢাাঁর ওমসঘারীর চাসোসঢ বা ঢঢার ওারয়ড খয়ঝয়ঙ।
উির 6
ঠিও বাঙাআটি য়া৪।
বোোয়রর সনরাপত্তা বীমা পসস ওভার ওরয়ঢ পায়র: অগুন, চাসোসঢ বা কঘয়ওর েবে,
ঝাওার সবয়ে ওমসঘারীর ঢঢার ওারয়ড অসণসও সনরাপত্তার িেিসঢ।
উির 7
ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
এওঝা চুয়োয়রর ব্লও পসসর কিয়ত্র, করসচিাটস পায়সয় পাঞায়নার মে বীমাওৃ ঢ ম্পসত্তর িসঢর
ওভার কেো য়ব কওলন(৩) –এর অঢাে।
উির 8
ঠিও বাঙাআটি য়া৪।
প্রওল্প শুরুয়ঢ সবম্ব ওভারয়ও বা য়ে ণায়ও োটভান্স  ব প্রসফঝ ওভার।
উির 9
ঠিও বাঙাআটি য়া ২।
আিাসস্ট্রো  সরস্ক বীমার িীয়ন ায়সসন বা ঘু সরর ওভার কেো ে না
উির 10
ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
কমসরড  এসভয়েলনআ য়া বীমার এওমাত্র লাঔা কযঔায়ন যুয়ের ছুাঁ সওর চনে ওভার কেো ে।
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উির 11
ঠিও বাঙাআটি য়া২।
পাবসও াোসবসটি আনুেয়রন্স োক্ট, ১৯৯১-এর িীয়ন, প্রওৃ ঢ কমসটওো ঔরয়ঘর চনে
১২,৫০০ ঝাওা িসঢপূরড প্রয়েে ে।

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন 1
আসঞ্জসনোসরং বীমাে CAR মায়ন য়া
I.

কমাঝর ওার

II. ওরাক্টস  সরস্ক
III. কওাম্বাসনচ  সরস্ক
IV. ওম্পাসনচ  সরওোরয়মন্ট
প্রশ্ন 2
এওচন সনেকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীর ঢঢা কণয়ও বাাঁঘায়ঢ সনয়চয়ও বীমাওৃ ঢ ওয়রন _________এর মািেয়ম।
I.

ওমসঘারী িসঢপূরড পসস

II. পাবসও াবাসবসটি বীমা পসস
III. সনরাপত্তা কোরাসন্ট বীমা পসস
IV. কখাডা পসস
প্রশ্ন 3
_________ চাায়চর ওাঞায়মার ওণা কবাছাে।
I.

া

II.

ওারয়কা

III. পাআয়রস
IV.

কচটিন

প্রশ্ন 4
কয পসস সবমায়নর িে িসঢ ওভার ওয়র ঢা য়া
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______________.

I.

সবসিবে োেবেঢা
ম্পসত্ত বীমা

II.

III. এসভয়েলন বীমা
অসণসও বীমা

IV.
প্রশ্ন 5

সগ্ন বীমা পসস ম্পসত্তর কআ
___________-এর ওারয়ড ে।
I.

িেিসঢর

ওভার

বনো

II. ভূ সমওম্প
III. অগুন
IV. কবামাবসড বা যুে
প্রশ্ন 6
খঝনাচসনঢ িসঢ সগ্ন বীমা। ওভার ওয়র:
I.

ফোক্টসরর িসঢর চনে ভোংয়লর কাওান

II. ুনায়মর িসঢ
III. কমসলয়ন ঈপােয়নর ঝানা োাঁঘ া
IV. সবয়েলী মূদ্রা সবসনময়ের ঞানামার চনে িসঢ
প্রশ্ন 7
বাকসাসর বা ঘু সরর সপ্রসমোম সনভস র ওয়র:
I.

সনরাপত্তা বেবিার ঈপর

II. কপ্রসময়য়র বিায়নর ঈপর
III. ম্পসত্তর পসরমায়ডর ঈপর
IV. ঈপয়রর বওটির ঈপর
প্রশ্ন 8
ওরাক্টর  সরস্ক পসস য়া এও িরয়নর:
I.

সগ্ন বীমা

II. চীবন বীমা
III. আসঞ্জসনোসরং বীমা
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োট-ন

সয়য়ব

কেে

না,

যা

কমসরন বীমা

IV.
প্রশ্ন 9

ওমসঘারীর িসঢপূরড পসস য়া এও িরয়নর
I.

োেবেঢা বীমা

II. সগ্ন বীমা
III. কমসরন ওারয়কা বীমা
IV. আসঞ্জসনোসরং বীমা
প্রশ্ন 10
ণস বীমা পসস ওভার ওয়র:
I.

ায়ঢ ণাওা নকে ঝাওা

II. সমঈঘু ো ফায়ি সবসনয়োক ওরা ণস
III. কসভং বোয়ে রাঔা ণস
IV. কপাি সফয় চমা রাঔা ণস

ক্ষনয়জয়ক পরীিা করার উিরমূ
উির

1

ঠিও বাঙাআটি য়া২।
আসঞ্জসনোসরং বীমাে CAR মায়ন য়া ওরাক্টস  সরস্ক।
উির

2

ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
এওচন সনয়োকওঢস া ঢাাঁর ওমসঘারীর ঢঢা কণয়ও বাাঁঘায়ঢ সনয়চয়ও বীমাওৃ ঢ ওয়রনসনরাপত্তা
কোরাসন্ট বীমা পসসর মািেয়ম।
উির

3

ঠিও বাঙাআটি য়া১।
া চাায়চর ওাঞায়মার ওণা কবাছাে।
উির

4
585

ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
কয পসস সবমায়নর িে িসঢ ওভার ওয়র ঢা য়াএসভয়েলন বীমা।
উির

5

ঠিও বাঙাআটি য়া৪।
সগ্ন বীমা পসস কবামাবসড বা যুয়ের ওারয়ড ম্পসত্তর িেিসঢর ওভার োট-ন সায়ব
কেে না।
উির

6

ঠিও বাঙাআটি য়া১।
খঝনাচসনঢ িসঢ (সগ্ন বীমা)। ওভার ওয়র ফোক্টসরর িসঢর চনে ভোংয়লর িসঢ।
উির 7
ঠিও বাঙাআটি য়া

৪।

বাকসাসর বা ঘু সরর সপ্রসমোম সনভস র ওয়র সনরাপত্তা বেবিা, কপ্রসময়য়র বিান, ম্পসত্তর পসরমাড
প্রভৃ সঢর ঈপর।
উির

8

ঠিও বাঙাআটি য়া৩।
ওরাক্টর  সরস্ক পসস য়া এও িরয়নর আসঞ্জসনোসরং বীমা।
উির 9
ঠিও বাঙাআটি য়া১।
ওমসঘারীর িসঢপূরড পসস য়া এও িরয়নর োেবেঢা বীমা।
উির

10

ঠিও বাঙাআটি য়া১।
ণস বীমা পসস ওভার ওয়র ায়ঢ ণাওা নকে ঝাওা।
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অধ্যাে 27
দাক্ষব পদ্ধক্ষত
অধ্যাে পক্ষরক্ষচক্ষত
কযয়ওান প্রওার বীমাঘু সির মূ ন্তসনসীঢ সবেটি  প্রারস্ভকও প্রসঢশ্রুসঢটি, ণসাৎ এওটি িসঢর
খঝনাে বীমাওৃ ঢয়ও িসঢপূরড প্রোন ওরা। এআ িোেটি, িসঢর খঝনাটি ংখটিঢ োর মে
কণয়ও শুরু ওয়র োসব সনষ্পসত্ত পযসন্ত ম্পূডস প্রসক্রোটির চ নুিাবয়নর চনে সবচস ঢ পন্থা এবং
নসণপত্রমূয়র ঈপর অয়াঘনা ওয়র। এটি বীমাওৃ ঢ ণবা বীমাওারীর কযয়ওান ওায়রার ঢরয়ফ
সবঢসওস ঢ োসবগুস সনষ্পসত্তর সবয়ে অয়াঘনা ওয়র।

পাঠযূচী
A.

োসব সনষ্পসত্তওরয়ডর প্রসক্রো

এআ িোেটি অমায়ের যা চানয়ঢ াাযে ওয়র:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

োসব সনষ্পসত্ত ম্পসওস ঢ ওাযসাবীর গুরুত্ব ম্পয়ওস সবঢওস ওরয়ঢ
িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনা প্রোয়নর পন্থাগুসর সববরড প্রোয়ন
োসবর নুোন এবং মূোেয়নর সবয়িড ওরয়ঢ
পযসয়বিও এবং িসঢ মূোেয়ওর গুরুত্ব বোঔো ওরয়ঢ
োসব ফয়মসর সবেবস্তুমূয়র বোঔো ওরয়ঢ
োসবর বেবিাপনা এবং সনষ্পসত্তওরয়ড
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A. দাক্ষব ক্ষনষ্পক্ষিকরয়ণর প্রক্ষেো
1.

দাক্ষবগুক্ষর ক্ষনষ্পক্ষি করয়ণর গুরুত্ব

এওটি বীমা কওাম্পানীর বসাসিও গুরুত্বপূডস ওাচটি  িসঢিি খঝনাগুসর কিয়ত্র পসসিারওয়ের
োসবগুসর সনষ্পসত্ত ওরা। বীমাওারী, ে পসসিারওয়ও ণস প্রোয়নর মািেয়ম ণবা বীমাওৃ য়ঢর
সবরুয়ে কওান ঢৃ ঢীে পি দ্বারা ওৃ ঢ োসবর সনষ্পসত্তওরয়ডর মািেয়ম ত্বর, নোেংকঢ এবং
মঢার সভসত্তয়ঢ পসরয়বা প্রোয়নর দ্বারা এআ প্রসঢশ্রুসঢটি পূরড ওয়রন।
বীমাওৃ ঢ সবপেমূয়র ওারয়ড ংখটিঢ িসঢর সবরুয়ে িসঢপূরড প্রোয়নর এওটি অসণসও কওৌল
রূয়প বীমার সবপডন ওরা ে। বীমা এবং োসব সনষ্পসত্ত প্রসক্রো না ণাওয়, এওটি েূভসাকেচনও
খঝনার পর ািারড বিাে প্রঢোবঢস ড িীর কসঢম্পন্ন, িম এবং ওঠিন ঢ।
ািারড বীমা কওাম্পানী গুসর ময়িে এওটি ঢাাঁয়ের কবাটস রুয়ম সয়ঔ করয়ঔসঙয়ন, "ামণস ণাওয়
ণস প্রোন ওরুন; অবসলেও য় বচসন ওরুন"। এটিআ  মত্ বীমা বেবা।
ক্রপলাদারীক্ষভক্ষিয়ত দাক্ষবর
ক্ষায়ব ধ্রা ে।

ক্ষনষ্পক্ষিকরণয়কই

একট বীমা

ক্রকাম্পানীর

বি বৃৎ

ক্ষবজ্ঞাপন

a) তৎপরতা

বীমাওৃ ঢ এওচন ংিাকঢ িাও ন ণবা এওচন বেসিসবয়ল যাআ ন ণবা িসঢর
ংওটি বৃৎ কাও বা িু দ্র যাআ কাও, োসব সনষ্পসত্তওরয়ড ঢত্পরঢা ঢেন্ত গুরুত্বপূডস। এটি
নুিাবন ওরা প্রয়োচন কয বীমাওৃ ঢ িসঢিি োর পর বীমা িসঢপূরডটি যণা ্ভকব লীঘ্র
কপয়ঢ ঘান।
সঢসন যসে লীঘ্র ণসটি প্রাপ্ত ন, কটি ঢাাঁর পয়ি বসাসিও ঈপয়যাকী য়ব। িসঢর খঝনাটির
পর, বীমাওৃ য়ঢর কটির বসাসিও প্রয়োচয়নর মে যণা ্ভকব লীঘ্র োসবর ণস প্রোন ওরাটি
বীমা কওাম্পানীর োসেত্ব।
b) ক্রপলাদারীত্ব

বীমা অসিওাসরওরা প্রয়ঢেওটি োসবয়ওআ কযাকেঢার মাপওাঠিয়ঢ সবয়বঘনা ওয়রন এবং কওান
প্রওার পিপাঢমূও ণবা পূবসকঠিঢ িারডার সভসত্তয়ঢ বা কওান নসণপত্র, কযগুস সনম্নসসঔঢ
প্রশ্নগুসর ঈত্তর প্রোন ওয়র, কগুসর পরীিা বেঢীঢ োসবগুস বাসঢ ওয়রন না।
i. িসঢর খঝনাটি ওী ঢেআ খয়ঝসঙ?
ii. যসে ঢাআ ে, িসঢওারও খঝনাটি ওী ঢেআ িসঢটি ওয়রয়ঙ?
iii. এআ খঝনার দ্বারা ংখটিঢ িসঢটির পসরসি।
iv. িসঢটির ওারডটি ওী?
v. িসঢটি পসসর িীয়ন অচ্ছাসেঢ?
vi. ঘু সি বা পসসর লঢস াবীর িীয়ন োসবটি ওী প্রয়েে?
vii. যসে ঢাআ ে, ওঢঝা প্রয়েে?
বীমা কওাম্পানী দ্বারা এআ ও প্রশ্নগুসর ঈত্তরমূয়র নুোন ওরয়ঢ য়ব।
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োসবগুসর প্রসক্রোওরডটি  এওটি গুরুত্বপূডস ওাচ। পসসর িীয়ন প্রয়েে ও োসবগুস
ত্বর প্রোন ওরা এবং প্রয়েে োসবগুস না প্রোন ওরা সনসশ্চঢ ওরার ঈয়েয়লে ও প্রওার
ফমস, পন্থা এবং প্রসক্রোমূ কওাম্পানী দ্বারা ঢওস ঢা ওায়র নওলাওৃ ঢ।
প্রসঢসনসির, বীমাওৃ য়ঢর পসরসঘঢ ংিার প্রসঢসনসি োর কেৌয়ঢ, সনসশ্চঢ ওরা প্রয়োচন কয
ও প্রওার প্রাসঙ্গও ফমসগুস ঠিও ঢণে দ্বারা পূরড ওরা য়েয়ঙ, িসঢটির প্রমাড ও
প্রওার নসণপয়ত্র ংগ্নওৃ ঢ ওরা য়েয়ঙ এবং ুপাসরলওৃ ঢ ও প্রসক্রোমূ মোনুকভায়ব
নুৃঢ য়েয়ঙ এবং কওাম্পানীর সনওঝ যণাসবসঢভায়ব চমা ওরা য়েয়ঙ। িসঢর খঝনাটির
ময়ে প্রসঢসনসির ভূ সমওাটি পূয়বসআ অয়াসঘঢ য়েয়ঙ।
2. িক্ষত ম্পয়কি তথয জ্ঞাপন অথবা ূচীত করা
পসসর িীনি লঢস াবী সনয়েস ল ওয়র কয িসঢটি ঢাৎিসডওভায়ব বীমাওারীর প্রসঢ ূঘীঢ য়ঢ
য়ব। এওটি ঢাৎিসডও ূঘনার ঈয়েলে  বীমাওারীয়ও এওটি িসঢর কিয়ত্র কটির প্রাণসমও স্তয়রআ
নুোয়ন মণস ওরা। সবম্ব িসঢটি ম্পয়ওস মূেবান ঢণে ারায়নার ওারড য়ঢ পায়র। এটি
বীমাওারীয়ও, িসঢটি হ্রা ওরার এবং ঈোরওৃ ঢ বস্তুমূয়র ংরিয়ডর য়িে পেয়িপ ুপাসরয়ল
মণস ওয়র। িসঢ ম্পসওস ঢ ূঘনাটি যুসিংকঢভায়ব যণা্ভকব লীঘ্র প্রোন ওরয়ঢ য়ব।
এআ প্রওার প্রাণসমও যাঘাআ/পযসয়বিয়ডর, োসবটিয়ও এওটি ংঔো দ্বারা সনসেস ি ওরা ে এবং,
পসস নম্বর, বীমাওৃ য়ঢর নাম, িসঢটির িারডামূও ংওটি, িসঢর ঢাসরঔ আঢোসের মঢ
সবস্তাসরঢ সববরডগুস  োসব করসচিায়র নসণভু ি ওরা ে, এবং ঢঔনআ োসবটি প্রসক্রোওরয়ডর
চনে প্রস্তুঢ ে।
ক্ষকছু ক্ষনক্ষদি ষ্ট প্রকার পক্ষক্ষর অধ্ীয়ন (ক্রযমন, চু ক্ষর) স্থানীে থানায়ত ূচনা প্রদান করয়ত
য়ব। ক্ররপয়থ মা পক্ষরবয়নর পক্ষক্ষগুক্ষর অধ্ীয়ন, ক্ররয়ের প্রক্ষত ূচনা প্রদান
করয়ত য়ব।
3. অনুন্ধান এবং মূযােন
1.

পযি য়বিণ

বীমাওৃ য়ঢর সনওঝ য়ঢ োসবর ফমসটি পাোর পর, বীমাওারী িসঢটি ম্পয়ওস নুোন এবং
মূোেয়নর সোন্ত িড ওয়রন। যসে োসবর ংওটি কঙাঝ ে, িসঢর পসরীমা এবং ওারডটি
সনিসারয়ডর নুোনটি বীমাওারীর এওচন অসিওাসরওআ ওয়রন।
নোনে োসবগুসর ম্পয়ওস নুোয়নর োসেত্বমূ, স্বসনভস র নুয়মােন প্রাপ্ত কপলাোর
পযসয়বিওয়ের, যাাঁরা িসঢর মূোেয়নর কিয়ত্র সবয়লজ্ঞ, ঈপর নেস্ত ে। স্বসনভস র পযসয়বিও
দ্বারা িসঢর মূোেনটি, কযয়ঢু বীমাওারী এবং বীমাওৃ ঢ ঈভয়েআ অিী পি, এওচন
স্বসনভস র কপলাোর পযসয়বিয়ওর পিপাঢেুি মঢামঢটিআ ঈভে পয়ির সনওঝ এবং এঙা া
কযয়ওান সবঢয়ওস র কিয়ত্র নোোয়ের দ্বারা িডয়যাকে য়ব এআ নীসঢর সভসত্তয়ঢ ে।
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2. দাক্ষবর মূযােন
সগ্নওায়ির কিয়ত্র, োসবটির এওটি পুসল প্রসঢয়বেন, ওারডটি জ্ঞাঢ ণাওয়
নুোনওারীয়ের প্রসঢয়বেন এবং এওটি পযসয়বিয়ডর প্রসঢয়বেয়নর সভসত্তয়ঢ মূোেন ওরা ে।
বেসিকঢ েুখসঝনার োসবর চনে, বীমাওৃ য়ঢর প্রয়োচন, প্রযত্ন প্রোনওারী এওচন সঘসওত্য়ওর,
কিত্র সবয়লয় েুখসঝনার ওারডটি ণবা ুিঢার প্রওৃ সঢ এবং িমঢার মেওাটির
ঈয়েঔওারী এওটি প্রসঢয়বেন চমা ওরা।
পসস লঢস াবীর িীয়ন বীমাওারীকড, এওটি সনচস্ব সঘসওত্াসভসত্তও পরীিা অয়োচন ওরার
সিওারটি ংরসিঢ রায়ঔন। "ওমসঘারীর িসঢপূরড"-এর োসবগুসর কিয়ত্র ােও
সঘসওত্াসভসত্তর প্রমায়ডর প্রয়োচন ে। পশু ঔামার ণবা কবাসে পশুগুসর চনে এওচন পশু
সঘসওত্য়ওর প্রসঢয়বেয়নর সভসত্তয়ঢ োসবগুসর মূোেন ওরা ে।

তথয
িসঢর ূঘনাটি প্রাপ্ত োর পর বীমাওারী পরীিা ওয়রন কয:
1. িসঢর খঝনাটি খঝার সেয়ন বীমার পসসটি ওাযসওর অয়ঙ সওনা
2. িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারয়ড খয়ঝয়ঙ।
3. িসঢ দ্বারা প্রভাসবঢ ম্পেটি (বীমার সবে বস্তু) এবং পসসটির িীয়ন বীমাওৃ ঢ ম্পেটি
এওআ।
4. িসঢর ূঘনাটি সবয়ম্বআ কৃীঢ য়েয়ঙ।
কমাঝরযায়নর কিয়ত্র মৃঢুে এবং বেসিকঢ অখাঢচসনঢ ঢৃ ঢীে পয়ির োবীগুস এওচন সঘসওত্য়ওর
প্রসঢয়বেয়নর সভসত্তয়ঢ মূোেন ওরা য়ে ণায়ও। এআ োসবগুস, কমাঝর োসক্সয়টন্ট কক্লম ট্রাআবুনা
দ্বারা পসরঘাসঢ ে এবং প্রয়েে রাসলটি োসবোয়রর বে এবং অয়ের মঢ ঈপাোনগুস দ্বারা
সনিসাসরঢ ে।
ঢৃ ঢীে পয়ির ম্পসত্তর িসঢচসনঢ োসবগুসর, এওটি পযসয়বিড প্রসঢয়বেয়নর সভসত্তয়ঢ মূোেন ওরা
ে।
 কমাঝরযায়নর সনচস্ব িসঢচসনঢ
প্রসঢয়বেয়নর সভসত্তয়ঢ।

োসবটির

মূোেন

ওরা

ে

এওচন

পযসয়বিয়ওর

 কওান ঢৃ ঢীে পয়ির িসঢ সবচস ঢ ণাওয় এওটি পুসল প্রসঢয়বেয়নর প্রয়োচন য়ঢ পায়র।

তথয
িসঢর মূোেয়নর কণয়ও নুোনটি সভন্ন। নুোনটি ওরা ে, এওটি তবি োসব কপল ওরা
য়েয়ঙ সওনা কটি এবং গুরুত্বপূডস সববরয়ডর যাঘাআ সনসশ্চঢ ওরার চনে এবং বীমাওরডয়যাকে স্বাণস,
প্রাসঙ্গও ঢয়ণের ককাপন ওরা ণবা ভ্রান্ত ঈপিাপনা, আচ্ছাওৃ ঢ িসঢািন আঢোসে য়ন্ন
েূরীওরয়ডর ঈয়েয়লে।
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স্বািেবীমার োসবগুসর, ে সনচস্ব ন্তকসঢ বেবিার াায়যে নে ািারড বীমা কওাম্পানীর পয়ি
ঢৃ ঢীে পি পসরঘাওবৃন্ন (টিসপএ) দ্বারা মূোেন ওরা ে। মূেেনটি সঘসওত্াকঢ প্রসঢয়বেন
এবং সবয়লয়জ্ঞর মঢাময়ঢর সভসত্তয়ঢ ে।
বীমা পযসয়বিওরা নুোয়নর ওাচগুস ওয়র ণায়ওন। যসে পযসয়বিওরা যঢ সলঘ্র ্ভকব ওাচটি
শুরু ওয়রন ঢায় কটি ুসবিাচনও ে। ঢাআ, োসবর ূঘনাটি প্রাপ্ত োর পর যঢ লীঘ্র ্ভকব
পযসয়বিও সনযুি ওরাটিআ রীসঢ।
4. পযি য়বিক এবং িক্ষতর মূযােনকারী
a) পযি য়বিক
পযসয়বিওরা অআঅরসটএঅআ দ্বারা নুয়মােনপ্রাপ্ত কপলাোর। ঢাাঁরা সনসেস ি কিত্রগুসর পসরেলসন
এবং িসঢর মূোেয়নর চনে সবয়লজ্ঞ। পযসয়বিয়ওরা ািারডঢ বীমা কওাম্পানীগুস দ্বারা
সনয়োসচঢ ন এবং পাসরিসমও প্রাপ্ত ন। ািারডভায়ব পযসয়বিও এবং িসঢ মূোেনওারীরা
োসবর ময়ে ািারড বীমা কওাম্পীনাগুস দ্বারা সনয়োসচঢ য়ে ণায়ওন।ঢাাঁরা অয়াসঘঢ
ম্পসত্তটির পসরেলসন, পরীিা এবং িসঢর পসরসিসঢ এবং ওারডগুস যাঘাআ ওয়রন। ঢাাঁরা
িসঢর পসরমাডটির িারনাকঢ কডনা ওয়রন এবং বীমা কওাম্পানীর সনওটি প্রসঢয়বেন কপল
ওয়রন।
ঢাাঁরা বীমাওারীয়ের, সঢসরি িসঢগুস প্রসঢয়রায়ির চনে ঈপযুি ঈপােগুস ম্পয়ওস ুপাসরল
ওয়র ণায়ওন। পযসবয়িওরা, বীমা অআন, ১৯৩৮, বীমা সনসেস ি সিসনেমগুস দ্বারা সনেসন্ত্রঢ
ন। 'সবয়েল কণয়ও অা োবীগুস' এবং রপ্তাসনর চনে 'কমসরন য়পন পসস' বা ভ্রমড
বীমা পসস আঢোসের কিয়ত্র, পসসয়ঢ ঈয়েসঔঢ সবয়েয়ল বসিঢ োসব সনষ্পসত্তওারী
প্রসঢসনসিয়ের দ্বারা মূোেন ওরা য়ে ণায়ও।
এআ প্রওার প্রসঢসনসিরা িসঢটির মূোেন এবং কটির সবরুয়ে ণস প্রোন ওয়রন, কযটি
কওাম্পানীর দ্বারা ঢাাঁয়ের সনষ্পসত্তসভসত্তও পাসরিসময়ওর য়ঙ্গ বেেপূরয়ডর সভসত্তয়ঢ
ওয়রন।সবওল্পভায়ব, বীমার োসব সনষ্পসত্তওারী প্রসঢসনসিয়ের দ্বারা োসব ম্পসওস ঢ
নসণপত্রাসে ংি ওরা ে এবং ঢায়ের মূোেন  কগুস বীমাওারীয়ের প্রসঢ কপ্ররড
ে।

বীমা
প্রোন
ও
ওরা

গুরুত্বপূণি
বীমা আইয়নর ৬৪ ইউএম
কযঔায়ন, কযয়ওান বীমা পসসর কিয়ত্র োসবর ংওটি কুস াচার ঝাওার কণয়ও ওম োর কিয়ত্র
এওচন বীমাওারীর পয়ি োসবর য়ঙ্গ ংকঢ বেয়ে মূোেড ওরার চনে এওচন নুয়মাসেঢ
পযসয়বিও ণবা িসঢর মূোেও সনযুি ওরা যুসিংকঢ নে, কঔায়ন বীমাওারী এআ প্রওার
িসঢর পযসয়বিডটি
ওরায়নার চনে কযয়ওান বেসিয়ও (এওচন পযসয়বিও ণবা িসঢ মূোেও
সায়ব সনযুি োর চনে ামসেওভায়ব নুপযুি কখাসঢ কওান বেসি বেঢীঢ) সনযুি ওরয়ঢ
পায়রন এবং কআভায়ব সনযুি বেসিটিয়ও কআ যুসিংকঢ পাসরিসমও প্রোন ওরয়ঢ পায়রন কযভায়ব
সঢসন ঠিও সবয়বঘনা ওয়রন।
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5. দাক্ষবর ফমি মূ
োসবর ফয়মসর সবে বস্তুগুস প্রয়ঢেও প্রওার বীমার কিয়ত্র সভন্নঢর ে। ািারড োসবর ফমসগুস
িসঢর পসরসিসঢগুস ম্পয়ওস ম্পূডস ঢণে কযমন, িসঢর ঢাসরঔ, মে, িসঢর ওারড, িসঢর
পসরীমা আঢোসে প্রাপ্ত ওরার চনে নওলাওৃ ঢ ওরা ে। নোনে প্রশ্নগুস এও কিডীর বীমা কণয়ও
নে কিডীর বীমার কিয়ত্র সভন্নঢর ে।

উদারণ
এওটি সগ্নবীমার কিয়ত্র োসবর ফয়মস কয ঢণেমূ ঘাো ে ঢার এওটি ঈোরড সনয়ঘ প্রোন
ওরা য়েয়ঙ:
বীমাওৃ য়ঢর নাম, পসস নম্বর এবং ঠিওানা
সগ্নওায়ির ঢাসরঔ, মে, ওারড এবং পসরসিসঢমূ
িসঢিস্ত ম্পসত্তর সবস্তাসরঢ সববরড
সগ্নওায়ির মে ম্পসত্তটির ঠিও মূে। কয কিয়ত্র বীমাটি সবসভন্ন ঈপাোয়নর এওটি
মেে, কঔায়ন কওানটির িীয়ন োসবটি কপল ওরা য়েয়ঙ। [োসবটি অবসলেওভায়ব,
সগ্ন ওায়ির িায়ন এবং ময়ে, বমূোেন, স্বাভাসবও িে-িসঢর চনে
সবয়োচনগুস িয়র ম্পসত্তটির প্রওৃ ঢ মূয়ের (যসে না বাস , যন্ত্রাসে ম্পসওস ঢ পসসটি
'পুনসংিায়পনর মূে'-এর সভসত্তয়ঢ ে) সভসত্তয়ঢ য়ব। এটিয়ঢ াভ ন্তকসঢ য়ব না]
v.
ঈোর ো ম্পসত্ত মূেটি সবয়োচয়নর পর োসবওৃ ঢ ংলটি
vi. সগ্নওাি খঝা বাস টির বসিসঢ এবং েঔোরীত্ব
vii. বীমাওৃ ঢ সও সায়ব, মাসও, বেও িডওারী ণবা কআ প্রওার, োসব ওয়রন
viii. িসঢিস্ত ম্পসত্তটিয়ঢ নে কওান বেসির স্বাণসযুি সওনা
ix. এআ প্রওার ম্পসত্তয়ঢ নে কওান বীমা ববৎ অয়ঙ সওনা, যসে ঢাআ ে, কটির
সবস্তাসরঢ সববরড
i.
ii.
iii.
iv.

এটি ফমসটিয়ঢ ঈয়েসঔঢ বিবেগুসর ঢেঢা এবং ঠিওঢার এওটি কখাডাপত্র এবং বীমাওৃ য়ঢর
স্বাির এবং ঢাসরঔ দ্বারা নুঢ
ৃ ে।
এআ িোেটিয়ঢ এওটি বীমা কওাম্পানীর এওটি সগ্নওািচসনঢ োসবর ফমস "প্রামাসডও নসণ ১"
সায়ব প্রেত্ত য়েয়ঙ।
কওান বীমা কওাম্পানী দ্বারা োসব ফমসটির প্রোয়নর ণস এআ নে ণবা এটি কবাছাে না কয
োসবটির ম্পসওস ঢ োেটি বীমাওারী দ্বারা স্বীওৃ ঢ য়েয়ঙ। োসবর ফমসগুস, 'ঈআোঈঝ কপ্রচুসট'
ণসাৎ কওান প্রওার পিপাঢ বেঢীঢ এআ প্রওার সঘসহ্নঢওরড প্রোন ওরা ে।
a) ােক নক্ষথপত্রমূ
োসব ফমসটি ঙা া, োসবটি প্রসঢসষ্ঠঢ ওরার চনে োসবোয়রর অর সওঙু সনসেস ি নসণপত্র চমা
কেো ণবা বীমাওারীদ্বারা ংি ওরা প্রয়োচন।
i. সগ্নওািচসনঢ োসবগুসর
পসরাযস য়ব।

চনে,

সগ্নসনবসাপও
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ংিার

সনওঝ

য়ঢ

এওটি

প্রসঢয়বেন

ii. খূডীছ চসনঢ িসঢর চনে, অবাো েপ্তয়রর এওটি প্রসঢয়বেন ঘাো য়ঢ পায়র।
iii. ঘু সরচসনঢ োসবগুসর কিয়ত্র, পুসয়লর সনওঝ য়ঢ এওটি প্রসঢয়বেয়নর প্রয়োচন য়ঢ
পায়র।
iv. মৃঢুেচনও েুখসঝনার োসবগুসর চনে, এওচন ওরনার ণসাঢ েুখসঝনাচসনঢ বা
স্বাভাসবও মৃঢুের ওারড নুোনওারী এওচন রওাসর সঘসওত্য়ওর প্রসঢয়বেন এবং
পুসয়লর প্রসঢয়বেন চরুসর য়ঢ পায়র।
v. কমাঝনযানসভসত্তও োসবগুসর চনে, বীমাওারী ঘায়ওর াআয়ন্স বা
করসচয়স্ট্রলন বুও, পুসয়লর প্রসঢয়বেন আঢোসে পরীিা ওরয়ঢ পায়রন।

নুয়মােন

পত্র,

vi. মূদ্রসভসত্তও মা পসরবয়ডর োসবগুসর কিয়ত্র, নসণপয়ত্রর প্রওৃ সঢগুস িসঢর প্রওায়রর
সভসত্তয়ঢ সভন্নঢর য়ঢ পায়র, ণসাৎয়মাঝ িসঢ, সবয়ল ক , ন্তয়েস লীে ণবা তবয়েসলও
পসরবনসভসত্তও োসব আঢোসে।
6. িক্ষতর মূযােন এবং দাক্ষবর ক্ষনষ্পক্ষিকরণ
িসঢর মূোেনটি  বীমাওৃ য়ঢর দ্বারা ম্মুঔীন ো িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারয়ড সওনা এবং
কঔায়ন কওান প্রওার প্রসঢশ্রুসঢ ভয়ঙ্গর খঝনা সবেেমান অয়ঙ সওনা ঢা সনিসারড ওরার প্রসক্রো।
োসবর সনষ্পসত্তওরডগুস নোেংকঢ এবং মঢার সবয়বঘনার সভসত্তয়ঢ ো ঈসঘঢ। এওটি ািারড
বীমা কওাম্পানীর কিয়ত্র, োসবর ত্বর সনষ্পসত্তওরডটি  কটির পসরয়বা প্রোয়নর িমঢার এওটি
মানেি। এওটি োসব প্রসক্রোওরয়ডর চনে প্রয়োচনীে মে ম্পয়ওস প্রয়ঢেও কওাম্পানীরআ এওটি
অভেন্তরীড সনয়েস সলওা ণায়ও কযটি ঢায়ের ওমসঘারীকড নুরড ওয়রন।
এটি ািারডভায়ব "ঝানস োরাঈি ঝাআম" (টিএটি) নায়ম পসরসঘঢ। সওঙু বীমাওারী, বীমাওৃ ঢয়ের
দ্বারা মে মে ঢাাঁয়ের োসবগুসর বিা চানার চনে নাআয়ন এওটি ুসবিার ঈপিাপনা
ওয়রয়ঙন। সওঙু ািারড বীমা কওাম্পানী, োসবগুসর দ্রুঢ প্রসক্রোওরয়ডর চনে োসব কওন্ধ
বেবিাসপঢ ওয়রয়ঙন।

গুরুত্বপূণি
একট বীমা দাক্ষবর অন্তগি ত গুরুত্বপূণি ক্ষবেমূ
i. সনিসারডয়যাকে প্রণম সবেটি  কয িসঢটি পসসটি পসরসির ন্তভুস ি সওনা।বসসনওঝবঢী
ওারড ম্পয়ওস অআসন নীসঢটি িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ে ওারয়ড ংখটিঢ ণবা এওটি
বসঃষ্কৃঢ সবপয়ের ওারডচসনঢ সওনা কটি সনিসারয়ডর চনে সনয়েস সলওা প্রোন ওয়র। িসঢটি
পসসটির পসরসির ন্তকসঢ কটি প্রমাড ওরার োেটি বীমাওৃ য়ঢর। যসে, িসঢটি কওান প্রওার
বসঃষ্কৃঢ সবপয়ের ওারয়ড ংখটিঢ কয়িয়ত্র প্রমায়ডর োসেত্বটি বীমাওারীর।
ii. সনিসারয়ডর সদ্বঢীে সবেবস্তুটি  বীমাওৃ ঢ পসসর লঢস াবী, সবয়লঢ 'োে'-এর নসচর
ৃসিওারী লঢস মূ পূরড ওয়রয়ঙন সওনা।
iii. ঢৃ ঢীে সবেবস্তুটি  প্রসঢশ্রুসঢ রিা ম্পসওস ঢ। পযসয়বিয়ডর প্রসঢয়বেনটিয়ঢ ঈসেসঔঢ
ণাওয়ব কয প্রসঢশ্রুসঢগুস রিা ওরা য়েয়ঙ সওনা।
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iv. ঘঢু ণস সবেবস্তুটি পসসটির তবিঢার মেওাটি প্রস্তাবওারীর ম্পূডস অিা রিার সবে
ম্পয়ওস ।
v. এওটি িসঢর খঝনার কিয়ত্র, বীমাওারীর সনওঝ য়ঢ এরূপ বেবার প্রঢোলা ওরা ে কযন
সঢসন বীমাওৃ ঢ। নে ভায়ব বয়ঢ ককয়, িসঢটি বসসনম্নঢম ওরার ঈয়েয়লে বেবিা িড
ওরাটি ঢাাঁর এওটি ওঢস বে।
vi. ষ্ঠ সবেটি প্রয়েে রাসলটি সনিসারয়ডর য়ঙ্গ ম্পওস যুি। প্রয়েে িসঢর ংওটি প্রসঢশ্রুঢ
বীমারাসলর সবেসভসত্তও। যসে প্রয়েে রাসলটি সনম্নসসঔঢগুসর ঈপয়র সনভস রলী:





িসঢিস্ত ম্পসত্তটিয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর বীমাওরডয়যাকে স্বায়ণসর পসরসি
ঈোরওৃ ঢ ংয়লর মূে
পযসাপ্ত বীমাওরয়ডর প্রয়োক
ংয়যাচনমূও এবং সিওায়রর স্তান্তরডমূও লঢস াবীর প্রয়োক

a) দাক্ষবর ক্রশ্রণী ক্ষবভাগমূ
বীমা পসসয়ঢ কয োসবগুস সনয়ে ওাচ ওরা ে কগুস সনম্নসসঔঢ কিডীগুসর ময়িে ন্তভুস ি
ে:
i.

মানানই দাক্ষবমূ

এআ োসবগুস  কআগুস কযগুস ম্পূডসরূয়প পসসর লঢস ািীন। ুয়যাক এবং কৃীঢ প্রসঢশ্রুঢ
বীমা রাসল এবং সবসভন্ন কিডীর বীমার চনে সনিসাসরঢ িসঢপূরয়ডর নোনে পন্থামূয়র
সবয়বঘনার দ্বারা োসবর মূোেন ওরা য়ে ণায়ও।
বীমাওারীর দ্বারা প্রয়েে োসবর ংওটি কৃীঢ পসসর ঈপর সনভস রলীভায়ব সবসভন্ন
ঈপোনমূ কযমন, িসঢটি ংখটিঢ োর ময়ের মূোেন, বীমাওরয়ডর স্বাণস, ঈোয়রর
্ভকাবনামূ, অয়ের িসঢ, বেবায়রর িসঢ, বিে, প্রসঢিাপন মূে সায়বর ময়িে
ন্তভুস ি ওয়র।
ii.

অ-মানানুগ দাক্ষবমূ

এআ োসবগুস  কআগুস কয কিত্রগুসয়ঢ বীমাওৃ ঢ লঢস ণবা প্রসঢশ্রুসঢ ঙ্ঘন ওয়রয়ঙন। এআ
প্রওার োসবগুসর সনষ্পসত্ত সবয়বসঘঢ ে ািারড বীমা কওাম্পানীগুসর দ্বারা প্রসঢসষ্ঠঢ সনেম
এবং নীসঢমূয়র সবেবস্তু সায়ব।

iii.

গয়়ির লতি অথবা গয়়ির অনুয়েদ

সওঙু পসসর কিয়ত্র এটি  অিারআনুেেয়রন্স নায়ম পসরসঘঢ এওটি লঢস , কযটির দ্বারা
বীমাওৃ ঢয়ও ঢাাঁর ম্পসত্তর, প্রওৃ ঢ মূয়ের কণয়ও ওম মূয়ে বীমাওরয়ডর চনে চসরমানা ওয়র।
iv.

তদবকয়মি র ক্ষবপদমূ - ক্ষবপযি েমূক িক্ষতমূ
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ছ , খূডী, বনো, োবন এবং ভূ সমওম্প আঢোসের মঢ প্রাওৃ সঢও সবপেমূ, "ভকবায়নর
ওমস" এআ নায়ম ংজ্ঞাসেঢ ওরা ে। এআ প্রওার সবপেিি ঞ্চটিয়ঢ বীমাওারীর বহু ংঔেও
পসস িসঢর ওারড য়ঢ পায়র।
এআ প্রওার বৃৎ এবং সবপযসেমূও িসঢগুসর কিয়ত্র, পযসয়বিওয়ও, এওটি লীঘ্র মূোেন এবং
িসঢ হ্রায়র প্রয়ঘিা সায়ব ঢাত্িসডওভায়ব িসঢ ংখটিঢ োর িানটিয়ঢ যাোর চনে
সনয়েস সলঢ ওরা ে। এওআ য়ঙ্গ, বীমাওারীর অসিওাসরওকড, সবয়লভায়ব সবচস ঢ রাসলটি
সবলা ংয়ওর য়, িসঢর িানটি পসরেলসন ওয়রন। পসরেলসয়নর ঈয়েলেটি  িসঢর িানটি
কণয়ও, িসঢর প্রওৃ সঢ এবং পসরসি ম্পয়ওস এওটি ঢাৎিসডও িারডা পাো।
যসে পযসয়বিওরা মূোেয়নর কিয়ত্র কওান প্রওার মোর ম্মুঔীন ন ঢায় প্রাণসমও
প্রসঢয়বেন প্রোন ওরা ে এবং বীমাওারীর সনওঝ য়ঢ পণ প্রেলসন এবং সনয়েস সলওা অহ্বান ওরা
ে, এআভায়ব, প্রয়োচনানুায়র, বীমাওারী সবমাওৃ য়ঢর য়ঙ্গ ম্পসওস ঢ সবেগুসর ঈপর
অয়াঘনা ওরার ুয়যাক পান।
v.

অন্তবি তী অথি প্রদান
প্রাণসমও প্রসঢয়বেনগুস ঙা া, কযঔায়ন কমরামসঢণবা প্রসঢিাপনার ওাচগুস েীখস ওা িয়র
ঘয়ঢ ণায়ও কআ কিত্রগুসয়ঢ মে মে ন্তবসঢী প্রসঢয়বেনমূ প্রোন ওরা য়ে ণায়ও।
ন্তবসঢী প্রসঢয়বেনগুস বীমাওারীয়ও িসঢর মূোেয়নর ওাচটির প্রকসঢ ম্পয়ওস এওটি িারডা
প্রোন ওয়র। এটি বীমাওৃ ঢ ঘাআয় ঢাাঁর োসবটির "ন্তবসঢী ণস প্রোন"-এর ুপাসরয়ল
ােঢা ওয়র।
যসে োসবটি ঠিও সায়ব সবয়বসঘঢ ে, োসবওারীর প্রসঢ ণস প্রোন ওরা ে এবং
কওাম্পানীঢ নসণভু ি ওরা ে। -বীমাওারী এবং পুনবীমাওারীয়ের সনওঝ য়ঢ ঈপযুি
অোেগুস ওর য়ে ণায়ও, যসে সওঙু ণায়ও। সওঙু কিয়ত্র, বীমাওৃ ঢ কআ বেসি না য়ঢ
পায়রন যাাঁয়ও ণসটি প্রোন ওরয়ঢ য়ব।

উদারণ
যসে সগ্নবীমাওৃ ঢ ম্পসত্তটি এওটি বোয়ের সনওঝ বেসও রাঔা ে, ঢায় "স্বীওৃ ঢ বোে ক্লচ"
নুায়র, োসবর ংওটি বোয়ের সনওঝ প্রোন ওরয়ঢ য়ব। এওআভায়ব, কাস র কিয়ত্র "কমাঝ
িসঢ"-এর োসবটি াোর পারয়ঘ ঘু সির সবেবস্তু সায়ব অসণসও ংিাওারীর প্রসঢ প্রোন ওরয়ঢ
য়ব।
ামুসদ্রও মাপত্রসভসত্তও োসবগুস, সযসন িসঢ ংখটিঢ োর মে ঢাাঁর পয়ি নুয়মাসেঢ
মুদ্রবীমার পসসটি ঈপিাসপঢ ওরয়বন, কআ োসবওারীর প্রসঢ প্রোন ওরা য়ব।
b) ক্ষডস্চাজি ভাউচারমূ
পসসর িীয়ন এওটি সটঘাচস পাোর পয়র শুিুমাত্র োসবটির সনষ্পসত্ত ওরা ে। অখাঢ
ম্পসওস ঢ োসবর (বেসিকঢ েুখসঝনা বীমার িীন) এওটি নমুনা সটঘাচস সরসঝ সনম্নসসঔঢ
বোয়নর সভসত্তয়ঢ প্রস্তুঢ ওরা ে : (কওাম্পানী কণয়ও কওাম্পানীয়ঢ সভন্নঢর য়ঢ পায়র)
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বীমাওৃ য়ঢর নাম
োসব নং.

পসস নং.

এর কণয়ও প্রাপ্ত

কওাম্পানী সসময়ঝট

__________ ঢাসরয়ঔ ণবা ঢার অলপায়ল ংখটিঢ েুখসঝনার ওারয়ড অমার/অমায়ের
অখাঢ প্রাসপ্তর চনে অমার/অমায়ের প্রসঢ প্রয়েে ____________ ঝাওার িসঢপূরয়ডর পূডস
এবং ঘূ ান্ত সনষ্পসত্ত সায়ব অসম/অমরা কওাম্পানীর প্রসঢ অমার/অমায়ের োসবটির ম্পসওস ঢ
প্রঢেিভায়ব ণবা পয়রািভায়ব ঈদ্ভু ঢ বঢস মান ণবা ভসবেৎ োসব কণয়ও পূডস এবং ঘূ ান্ত
সটঘাচস সরসঝ প্রোন ওসর
ঢাসরঔ

(স্বাির)

ঢৃ ঢীেপি সভসত্তও োয়ের োসবগুসর চনে সটঘাচস সরসঝগুস সনম্নসসঔঢ নুায়র কঔা কযয়ঢ
পায়র
অসম, ______________(োসবওারীর নাম), _________________ ঠিওানা এঢদ্বারা
_______ ঝাওার প্রাসপ্ত স্বীওার ওরসঙ কয ংওটি, অমার য়ঙ্গ ______ মায়র _______
ঢাসরয়ঔ ণবা ঢার অলপায়ল ____________ িায়ন ংখটিঢ ো এওটি েুখসঝনার মািেয়ম
লারীসরও অখাঢ এবং নোনে িসঢমূয়র ম্মুঔীন োর ফয় ঢাাঁয়ের ঈপর অমার দ্বারা
ঈপিাসপঢ োসবটির পসরয়প্রসিয়ঢ ____________ (কওাম্পানীর নাম) দ্বারা প্রেত্ত য়েয়ঙ এবং
অসম স্বীওার ওসর কয এআ রাসলটি ঈি খঝনাটি এবং বঢস মায়ন ণবা এর পরবঢীয়ঢ প্রঢীেমান
োিসঢর ম্পয়ওস ___________________(ণবা নে কওান বেসির) োয়ের এওটি
স্বীওৃ সঢ এবং সঢসরসি এবং নোনে ও প্রওৃ সঢ এবং প্রওায়রর যাআ কাও এআ খঝনাটি
কণয়ও ঈদ্ভু ঢ োে কণয়ও, অমার দ্বারা ণবা অমার ঢরয়ফ ঈি বেসি এবং নে ও বেসি
পূডস এবং ঘূ ান্তভায়ব মুি ওরার এওটি ঈয়েলে প্রোন ওরা য়েয়ঙ।
ঢাসরঔ

স্বাির

ািী

(দ্রিবে : এআ াআনগুস কওান মানেণ্ড নে, শুিুমাত্র ঈোরড সায়ব প্রেত্ত এবং সভন্নঢর য়ঢ
পায়র)
c) ক্ষনষ্পক্ষির পরবতী কাযি
োসবর সনষ্পসত্তর পয়র কনো অিাররাআটিং-এর য়ঙ্গ ম্পওস যুি পেয়িপগুস এওটি কিডীর
বেবিা কণয়ও নেটির কিয়ত্র সভন্ন ে।
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উদারণ
এওটি সগ্নবীমা পসসর িীয়ন বীমাওৃ ঢ রাসলটি প্রেত্ত োসবর ংওটি দ্বারা হ্রা প্রাপ্ত ে।
যসে, অনুপাসঢও সপ্রসমোম, কযটি প্রেত্ত োসব কণয়ও বাে কেো ে, প্রোয়নর মািেয়ম এটি
পুনরাে পুনঃংিাসপঢ ওরা যাে।
এওটি বেসিকঢ েূখসঝনা পসসর িীয়ন মূ বীমাওৃ ঢ রাসলটির প্রোয়ন পসসটি বাসঢ সায়ব
িাযস ে।
এওআভায়ব, বেসিকঢ ঢঢার ঙ্গীওারসভসত্তও পসসর িীয়ন এওটি োসব প্রোন স্বেংসক্রেভায়ব
পসসটিয়ও মাপ্ত ওয়র।
d) উদ্ধার
ািারডঢ ‘ঈোর’িসঢিস্ত ম্পসত্তর কিয়ত্র ঈয়েঔ ে। িসঢটি পূরড ওরার পর ঈোরওৃ ঢ
দ্রবোসে বীমাওারীর মাসওানািীন ে।

উদারণ
যণন কমাঝ ঔরয়ঘর সভসত্তয়ঢ কমাঝরযানসভসত্তও োসবগুসর সনষ্পসত্ত ওরা ে, িসঢিস্ত কাস টি
বীমাওারী দ্বারা সনয়ে কনো ে। সগ্নবীমা, মুদ্রসভসত্তও বীমা আঢোসের োসবর কিয়ত্র ঈদ্বায়রর
ঈয়েঔ য়ঢ পায়র।
ঈেৃ ঢ বস্তুগুস, এআ ঈয়েয়লে কওাম্পানীগুী দ্বারা সনিসাসরঢ প্রসক্রোর মািেয়ম সবক্রে ওরা ে।
পযসয়বিওকড, যাাঁরা িসঢটির মূোেন ওয়রয়ঙন, ঢাাঁরাআ সবক্রয়ের পন্থার ুপাসরল ওয়র ণায়ওন।
e) পুনরুদ্ধার
োসব সনষ্পসত্তর পয়র বীমাওারীরা, বীমা ঘু সির প্রসঢ প্রয়যাচে সিওার স্তান্তর বেবিার
িীয়ন, প্রেত্ত িসঢপূরডটি কওান ঢৃ ঢীে পি, সযসন িসঢটির চনে ্ভকাবেভায়ব োসে, ঢাাঁর
কণয়ও প্রয়যাচে অআয়নর াায়যে পুনরুোয়রর চনে বীমাওৃ য়ঢর সিওার এবং ঈপােগুস প্রাসপ্তর
চনে ঈপযুি ন। এআভায়ব বীমাওারীরা চাাচী কওাম্পানী, করয়ে, পণ পসরবড বেবিা,
সবমান, বন্নর ওঢৃস পি আঢোসেয়ের কণয়ও িসঢগুস পুনরুোর ওরয়ঢ পায়রন।

উদারণ
ওনাআনয়মন্ট না রবরা ওরার কিয়ত্র, িসঢর চনে পসরবাওকড োেী। এওআ ভায়ব,
সচসনপয়ত্রর সনরাপয়ে বন্নয়র কপৌাঁঙায়নার পয়র কঔান কণয়ও ারায়নার চনে বন্নর ওঢৃস পি োেী।
এআ ঈয়েয়লে, ঠিওভায়ব ীয়মারযুি এওটি সিওার স্তান্তর পত্র োসব সনষ্পসত্তর পূয়বস বীমাওৃ য়ঢর
কণয়ও িড ওরা ে।
7. দাক্ষব ম্পক্ষকিত ক্ষববাদমূ
বসাত্মও প্রয়ঘিা য়ত্ত্ব, িায়ওর সবজ্ঞসপ্ত প্রোয়ন সবম্ব ণবা নসণপয়ত্রর চমা না ওরার ওারয়ড
োসব প্রোয়ন সবম্ব ণবা োসবর প্রোয়নর (স্বীওার) ওারড খঝয়ঢ পায়র।
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এ ঙা া, ঈয়েঔ ওরার মঢ ািারড ওয়েওটি ওারড :







প্রাসঙ্গও ঢয়ণের প্রওাল
অচ্ছােয়নর ভাব
বসঃষ্কৃঢ সবপয়ের ওারয়ড িসঢ
পযসাপ্ত বীমা রাসলর ভাব
ঙ্গীওার ভঙ্গ
অিারআনুেেয়রন্স, বিে আঢোসের ওারয়ড পসরমাড ংক্রান্ত সবেম

এআ ওগুসআ বীমাওৃ য়ঢর চনে যয়ণি েুয়ভস ায়কর ওারড য়ঢ পায়র যঔন সঢসন আসঢময়িেআ িসঢটি
োর ওারয়ড অসণসও সবপসত্তর ম্মুঔীন য়ে রয়েয়ঙন। ঢাাঁর কভাকাসন্তগুস হ্রা ওরার ঈয়েয়লে
সভয়যাক সনষ্পসত্ত এবং সববাে পসরঘায়নর বেবিাগুস পসসর ময়িেআ ুষ্ঠুভায়ব ন্তভুস ি ওরা
য়েয়ঙ। সগ্ন ণবা ম্পসত্ত ংক্রান্ত পসসগুসর কিয়ত্র পসসগুসর ময়িেআ "াসসল"-র লঢস টি
ন্তভুস ি ণায়ও।
a) াক্ষক্ষল
াসসল  কওান ঘু সি কণয়ও ঈদ্ভু ঢ সববােমূয়র সনষ্পসত্তর পন্থা। াসসলগুস ওরা য়ে ণায়ও
অরসবয়ট্রলন োি ওনসসয়েলন োক্ট, ১৯৯৬-এর ংিানগুস নুায়র। এওটি ঘু সিয়ও
ওাযসওরী ওরার ণবা ঢার ন্তকসঢ এওটি সববায়ের মীমাংার ািারড পন্থাটি  এওটি
অোয়ঢ যাো। এআ প্রওার সববােগুস, ঈয়েঔয়যাকে সবম্ব এবং ঔরঘ সবচস ঢ ওয়র।
অরসবয়ট্রলন অআনটি এওটি ঘু সির ন্তকসঢ সববায়ের পিকডয়ও এওটি অর প্রণাকঢ, ওম
বেোয়পি এবং বেসিসভসত্তও াসসলর দ্বারা ঢায়ের সববাে মীমাংাে নুপ্রাসডঢ ওয়র।
াসসলটি সববায়ের পিকয়ডর সনয়চয়ের দ্বারাআ এওচন ণবা এওাসিও াসসলওায়রর মািেয়ম
ওাচটি ওরয়ঢ আচ্ছুও য়ঢ পায়রন। এওচন াসসলওায়রর কিয়ত্র, পিকডয়ও কআ বেসিটি
ম্পয়ওস এওমঢ য়ঢ য়ব। বহু বাসডসচেও বীমা পসসয়ঢআ, াসসলর ংক্রান্ত এওটি নুয়চ্ছে
ন্তভুস ি ণায়ও াসসলর সবেবস্তু সববাে বয় ঈসেসঔঢ। সগ্ন এবং সিওাংল সমি প্রওায়রর
পসসগুসয়ঢ এওটি াসসলর নুয়চ্ছে ন্তভুস ি ণায়ও কযটি ংিান ওয়র কয যসে কওাম্পানীটি
দ্বারা োেটি স্বীওৃ ঢ য়ে ণায়ও, এবং ণস প্রোয়নর পসরমাড ম্পয়ওস যসে কওান প্রওার সদ্বময়ঢর
ঈয়দ্রও ে, এআ প্রওার এওটি সদ্বমঢটি অবসলেওভায়ব াসসলর চনে সনবসাসঘঢ য়ব। ািারডঢ
াসসলওায়রর সোন্তটি ঈভে পয়ির প্রসঢ ঘূ ান্ত এবং বেনওারী ে।
লঢস টির বাওেসবনোগুস পসস কণয়ও পসসয়ঢ সভন্ন ে। ািারডঢ, সনম্নসসঔঢ সনেমগুস
সবেেমান ণায়ও:
i.

সববােটি পিকয়ডর দ্বারা সনযুি এওচন এওও াসসলওায়রর সোয়ন্তর প্রসঢ বা যসে,
এওচন এওও াসসলওায়রর সনযুসি ম্পয়ওস ঢাাঁয়ের ময়িে কওান প্রওার মঢাননওে ণায়ও,
প্রয়ঢেও পিকয়ডর দ্বারা সনযুি, েুআচন াসসলওায়রর সোয়ন্তর প্রসঢ পসড ওরা ে।

ii.

এআ েুআচন াসসলওার এওচন অম্পাোর সনযুি ওরয়বন যাাঁরা অয়াঘনা ভাগুসয়ঢ
কপৌরসঢে ওয়রন। এআ প্রওার অয়াঘনা ভার ওাযসপ্রনাীমূয়র এওটি অআসন অেয়ঢর
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ওাযসপ্রনাীর য়ঙ্গ সম ণায়ও। প্রয়ঢেও পি ঢাাঁয়ের বিবে কপল ওয়রন, যসে প্রয়োচন ে,
এওচন পরামলসোঢার াায়যে এবং ািীয়ের পরীিা ওরা ে।
iii.

যসে েুআচন াসসলওার কওান এওটি সোয়ন্তর কিয়ত্র এওমঢ না য়ঢ পায়রন, সবেটি
অম্পাোয়রর সনওঝ পসড ওরা ে সযসন ঢাাঁর রাে োন ওয়রন।

iv.

মূেগুস াসসলওার/াসসলওারয়ের ণবা রাে োনওারী অম্পাোয়রর আচ্ছার সভসত্তয়ঢ
প্রোন ওরা য়ে ণায়ও।

োয়ের প্রশ্ন ম্পসওস ঢ সববােগুস অআসন বেবিার মািেয়ম সনষ্পসত্ত ওরয়ঢ য়ব।

উদারণ
যসে বীমাওারীর বিবে ে কয িসঢটি প্রোনয়যাকে নে ওারড এটি পসসর িীয়ন অচ্ছাসেঢ
নে, কয়িয়ত্র সবেটির সনষ্পসত্ত এওটি অআসন অোয়ঢ য়ব। পুনরাে, যসে বীমাওারীকড,
পসসটি বাসঢওয়রন কটি ৎ ঈয়েয়লে প্রাসঙ্গও ঢণেমূয়র প্রওায়লর দ্বারা ('বসাসিও ভায়া
সবো'-এর অআনকঢ োেটি ভঙ্গ ওরা) প্রাপ্ত ওরা এআ সভসত্তয়ঢ োসবটি প্রোয়ন স্বীওার ওয়রন,
ঢায় সবেটি অআসন বেবিার মািেয়ম সনষ্পসত্ত ওরা য়ব।
দ্রিবে :

মুদ্রবীমা পসসগুসয়ঢ কওান প্রওার াসসলর লঢস সবেেমান ণায়ও না।

8. ক্ষববাদ মীমাংার অনযানয প্রয়কৌলমূ
অআঅরসটএঅআ-এর সিসনেম নুায়র, ও পসসগুসয়ঢ কযয়ওান ওারডবলঢ বীমাওারী দ্বারা
প্রেত্ত পসরয়বাগুসয়ঢ বীমাওৃ য়ঢর ন্তুসিয়ঢ ঢাাঁর প্রসঢ ঈপব্ধ সভয়যাক সনষ্পসত্তর বেবিার ঈয়েঔ
ণাওয়ঢ য়ব।
বেসিকঢ বেবার পসসর িীন োসবর কিয়ত্র এওচন ন্তুি বীমাওৃ ঢ ম্বাটিোন-এর দ্বারা
য়ঢ পায়রন, যাাঁর ওাযসায়ের কযাকায়যায়কর সবয়ে সবস্তাসরঢ সববরড পসসয়ঢ সবেেমান ণায়ও।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

1

সনম্নসসঔঢ ওাযসওাপগুসর ময়িে কওানটি োসবর কপলাোরী সনষ্পসত্তর কিডীভু ি ে না?
I.

িসঢর ওারড ম্পসওস ঢ ঢয়ণের চনে নুয়রাি

II. োসবটির পিপাঢমূও েৃসিভসঙ্গ
III. িসঢটি এওটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারড সওনা ঢার সনিসারড
IV. োসবর িীনি প্রয়েে রাসলটির সনিসারড
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সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 2
রায়চর এওটি কমাঝর েুখসঝনা খয়ঝয়ঙ। ঢাাঁর কাস টি এওটি কমাঝরযান বীমা পসসর িীয়ন
বীমাওৃ ঢ। সনম্নসসঔঢগুসর ময়িে কওানটি ওরা রায়চর পয়ি বসাসিও ঈপযুি?
I.

যুসিংকঢভায়ব যঢ লীঘ্র ্ভকব বীমাওারীয়ও িসঢটি ম্পয়ওস সবজ্ঞসপঢ ওরা

II. বীমাটির নবীওরয়ডর ময়ে বীমাওারীয়ও সবজ্ঞসপঢ ওরা
III. কাস টির অর সিও িসঢ ওরা যায়ঢ এওটি বৃৎ ংয়ওর িসঢপূরড পাো যাে
IV. িসঢটি ঈয়পিা ওরা

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন

3

োসবর নুোন এবং োসবর মূোেয়নর ঢু না।
I.

োসবর নুোন এবং মূোেন ঈভয়েআ এওআ বস্তু

II. নুোন োসবটির তবিঢা সনিসারয়ডর প্রয়ঘিা ওয়র কযঔায়ন মূোেন অর সিওভায়ব ওারড
এবং িসঢটির পসরসির য়ঙ্গ ম্পওস যুি
III. মূোেন োসবটির তবিঢা সনিসারয়ডর প্রয়ঘিা ওয়র কযঔায়ন নুোন অর সিওভায়ব ওারড
এবং িসঢটির পসরসির য়ঙ্গ ম্পওস যুি
IV. নুোনটি োসবটি প্রোয়নর পূয়বস ওরা ে এবং মূোেনটি োসবটি প্রোয়নর পর ওরা ে।

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 4
পযসয়বিওয়ের চনে াআয়ন্স প্রোয়নর িমঢা ওঢৃস পিটি কও?
I.

ায়ভস োর োয়াসয়েলন ফ আসিো

II. ায়ভস োর করগুয়ঝসর োি কটভপয়মন্ট ণসরটি
III. আনুেেয়রন্স করগুয়ঝসর োি কটভপয়মন্ট ণসরটি ফ আসিো
IV. ভারঢ রওার

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 5
এওটি খূডীছয় র ওারডবলঢ িসঢর োসব পরীিয়ডর ওায় সনসম্নসসঔঢ কওান নসণটির চনে নুয়রাি
বসাসিও ্ভকাবনামে?
I.

ওরনায়রর প্রসঢয়বেন

II. ফাোর সব্রয়কয়টর প্রসঢয়বেন
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III. পুসয়লর প্রসঢয়বেন
IV.

অবাো েপ্তয়রর প্রসঢয়বেন

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 6
কওান নীসঢটির িীয়ন বীমাওারী এওটি পসসর িীনি িসঢটি ঢৃ ঢীে পয়ির সনওঝ য়ঢ
পুনরুোয়রর চনে, বীমাওৃ য়ঢর সিওারগুস অত্মকঢ ওরয়ঢ পায়রন?
I.

ংয়যাচন

II. মুসি
III. সিওায়রর স্তান্তর
IV. িসঢপূরড

সনয়চয়ও পরীিা ওরুন 7
যসে বীমাওারী সোন্ত িড ওয়রন কয এওটি সনসেস ি িসঢ প্রয়েে নে ওারড কটি পসসটির
িীয়ন নাচ্ছাসেঢ, ঢায় এআ সবেগুসর ঈপর কও সোন্ত িড ওয়রন?
I.

বীমাওারীর সোন্তআ ঘূ ান্ত

II.

অম্পাোর

III. াসসলওার
IV.

অআসন অোঢ
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ারাংল
a) কপলাোরীভায়ব োসবর সনষ্পসত্তওরডটি এওটি বীমা কওাম্পানীর চনে বসবৃ ৎ সবজ্ঞাপন সায়ব
পসরসিঢ ে।
b) পসসর লঢস াবী ংিান ওয়র কয িসঢটি ঢাত্িসডওভায়ব বীমাওারীয়ও ঢৎিডাৎ চানায়ঢ
য়ব।
c) োসবর রাসলটি যসে কঙাঝ ে, িসঢর ওারড এবং পসরসি সনিসারয়ডর চনে নুোনটি
বীমাওারীর এওচন অসিওাসরও দ্বারাআ ওরা ে। সওন্তু নোনে োসবগুসর চনে এটি এওটি
াআয়ন্স প্রাপ্ত কপলাোর স্বািীন পযসয়বিয়ওর দ্বারা ওরা ে যাাঁরা িসঢ মূোেয়নর কিয়ত্র
সবয়লজ্ঞ।
d) ািারডভায়ব োসবর ফমসটি, িসঢর পসরসিসঢটি ম্পয়ওস ম্পূডস ঢণে কযমন, িসঢর ঢাসরঔ,
মে, িসঢ ওারড, িসঢর পসরসি আঢোসে পাোর চনে নওলাওৃ ঢ।
e) োসবমূয়র মূোেন  বীমাওৃ ঢ দ্বারা ম্মুঔীন ো িসঢটি বীমাওৃ ঢ সবপয়ের ওারডচসনঢ
সওনা এবং কঔায়ন কওান প্রওার ঙ্গীওার ভয়ঙ্গর য়ন্ন নাআ ঢার সনিসারয়ডর প্রসক্রোটি,
বীমাওৃ য়ঢর কাওায়নর মাত্রা সও এবং পসসর িীয়ন বীমা কওাম্পানীর োে সও।
f) পসসর িীয়ন এওটি বোসঢমূও স্বীওায়রাসি প্রাসপ্ত পয়রআ োসবটির সনষ্পসত্ত ওরা ে।
g) াসসল  ঘু সি কণয়ও ঈদ্ভূ ঢ সববােগুস সনষ্পসত্তর এওটি পন্থা

প্রধ্ান প্রক্ষতলব্দমূ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

িসঢ ম্পয়ওস সবজ্ঞসপ্ত
নুোন এবং মূোেন
পযসয়বিও এবং িসঢর মূোেওবৃন্ন
োসবর ফমস
বেবিাপনা এবং সনষ্পসত্তওরড
োসব সনষ্পসত্তওরড ম্পসওস ঢ সববােমূ
াসসল
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ক্ষনয়জয়ক পরীিার উিরমূ
উির 1
ঠিও সবওল্পটি  ২।
কপলাোরীসভসত্তয়ঢ োসবর সনষ্পসত্ত, এওটি োসবর প্রসঢ পিপাঢমূও েৃসিভঙ্গী সবচস ঢ ওয়র না।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  ১।
যুসিংকঢভায়ব যঢ লীঘ্র ্ভকব এওটি োসব সবজ্ঞসপঢ ওরয়ঢ য়ব।
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  ২।
নুোন োসবটির তবিঢা সনিসারয়ডর প্রয়ঘিা ওয়র কযঔায়ন মূোেন অর সিওভায়ব ওারড এবং িসঢটির
পসরসির য়ঙ্গ ম্পওস যুি
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
পযসয়বিওয়ের নুয়মােন প্রোনওারী ওঢৃস পি  অআঅরসটএ।
উির 5
ঠিও সবওল্পটি  ৪।
এওটি খূডীছ চসনঢ িসঢর োসব পরীিার চনে নুয়রায়ির বসাসিও ্ভকাবনাযুি নসণটি  অবাো
েপ্তয়রর প্রসঢয়বেন।
উির 6
ঠিও সবওল্পটি  ৩।
সিওার িান্তয়রর নীসঢর িীয়ন বীমাওারী এওটি পসসর িীয়ন প্রেত্ত িসঢটি এওচন ঢৃ ঢীে পয়ির
সনওঝ য়ঢ পুনরুোয়রর ঈয়েলে বীমাওৃ য়ঢর সিওারগুস অত্মকঢ ওরয়ঢ পায়রন।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  ৪।

যক্ষদ ক্রকান বীমাকারী ক্ষদ্ধান্ত িণ কয়রন ক্রয ক্ষনক্ষদিষ্ট একট িক্ষত প্রয়দে নে কারণ ক্রট পক্ষক্ষর
অধ্ীয়ন আোক্ষদত নে, তায় এই প্রকার ক্ষবেগুক্ষ আইক্ষন আদায়ত ক্ষনধ্ি াক্ষরত য়ব।

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্নমূ
প্রশ্ন

1
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িসঢর সবজ্ঞসপ্তটি ওরয়ঢ য়ব:
I.

িসঢর ম্পূডস ঠিও ময়ে

II. ১৫ সেন পয়র
III. যুসিংকঢভায়ব যঢ লীঘ্র ্ভকব
IV. িসঢটি ংখটিঢ োর পর কযয়ওান ময়ে
প্রশ্ন

2

িসঢর নুোনটি ওয়রন:
I.

ননুয়মাসেঢ পযসয়বিও

II. নুয়মাসেঢ এবং ঈপযুি পযসয়বিও
III. বীমাওারীর প্রসঢসনসি
IV. আসঞ্জসনেসরং-এ সটিীিারী কযয়ওান বেসি
প্রশ্ন 3
বেসিসভসত্তও েুখসঝনা বীমার কিয়ত্র ___________ প্রসঢয়বেনটি প্রয়োচনীে।
I.

পযসয়বিও

II. সঘসওত্ও
III. পুসল
IV. ওরনার
প্রশ্ন 4
বীমা অআন নুায়র, ________ ঝাওার মান বাসিও রাসলর োসবগুসর কিয়ত্র স্বািীন পযসয়বিয়ের
প্রয়োচন।
I.

৪০,০০০ ঝাওা

II. ১৫,০০০ ঝাওা
III. ২০,০০০ ঝাওা
IV. ২৫,০০০ ঝাওা
প্রশ্ন

5

ভ্রমড বীমা পসসর কিয়ত্র কেয়লর বাআয়র োসবর মূোেনগুস ওয়রন:
I.

ভারঢীে পযসবিওকড

II. িসঢর কেলটির িানীে পযসয়বিও
III. বীমাওারীর সনচস্ব ওমসঘারী
IV. পসসয়ঢ ঈয়েসঔঢোসব সনষ্পসত্তওারী প্রসঢসনসিবৃন্ন
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প্রশ্ন 6
এওটি সগ্নওািসভসত্তও োসবর কিয়ত্র, ফাোর সব্রয়কয়টর এওটি প্রসঢয়বেন:
I.

প্রয়োচন নাআ

II. বীমাওৃ য়ঢর চনে ঐসচ্ছও
III. প্রয়োচনীে
IV. পুসয়লর প্রসঢয়বেয়নর এওটি ংল
প্রশ্ন

7

টিএটি সও?
I.

ঝাআম োি ঝানস

II. টি এ ঝাআম
III. ঝাআম োি ঝাআট
IV. ঝানস োরাঈি ঝাআম
প্রশ্ন 8
িসঢর চনে ণস প্রোয়নর দ্বারা ঈোরওৃ ঢ বস্তুগুসর মাসওানা বঢস াে:
I.

পযসয়বিওয়ের ঈপর

II. বীমাওৃ য়ঢর ঈপর
III. বীমাওারীর ঈপর
IV. িানীে ওঢৃস পয়ির ঈপর
প্রশ্ন 9
াসসল  __________ দ্বারা ওৃ ঢ োসব সনষ্পসত্তর এওটি প্রসক্রো
I.

অআসন অোঢ

II. পযসয়বিওয়ের এওটি ককাষ্ঠী
III. ম্পসওস ঢ পিয়ের দ্বারা সনবসাসঘঢ াসসলওার(কের)
IV. কযয়ওান ভায়ব সনবসাঘয়নর সভসত্তয়ঢ বীমা কওাম্পানীর ওমসঘারী
প্রশ্ন 10
বীমাওারীরা সিওার স্তান্তর নীসঢর িীয়ন প্রেত্ত িসঢটি পুনরোর ওরয়ঢ পায়রন:
I.

শুিুমাত্র চাাচী কওাম্পানীর কণয়ও

II. শুিুমাত্র করয়ে এবং পণ পসরবন ংিামূয়র কণয়ও
III. সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পি কণয়ও
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IV. চাাচী কওাম্পানী এবং করয়ে এবং পণ পসরবন ংিা এবং সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পয়ির
কণয়ও

ক্ষনয়জয়ক পরীিার প্রশ্নমূ
উির

1

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
িসঢটি সবজ্ঞসপঢ ওরয়ঢ য়ব যুসিংকঢভায়ব যঢ লীঘ্র ্ভকব।
উির

2

ঠিও সবওল্পটি  ২।
িসঢর নুোনটি ওরা ে নুয়মাসেঢ এবং ঈপযুি পযসয়বিয়ওর দ্বারা
উির

3

ঠিও সবওল্পটি  ২।
এওটি বেসিসভসত্তও েুখসঝনাচসনঢ োসবর চনে এওচন টািায়রর প্রসঢয়বেন প্রয়োচনীে।
উির

4

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
বীমা অআন নুায়র ২০,০০০ ঝাওারমান বাসিও োসবর চনে স্বািীন পযসয়বিওয়ের প্রয়োচন ে।
উির

5

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
ভ্রমড বীমা পসসগুসর কিয়ত্র কেয়লর বাআয়রর োসবগুসর মূোেন ওরা ে পসসয়ঢ ঈয়েসঔঢ সনষ্পসত্তওারী
প্রসঢসনসিয়ের দ্বারা
উির

6

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
এওটি সগ্নওািচসনঢ োসবর কিয়ত্র ফাোর সব্রয়কয়টর এওটি প্রসঢয়বেন প্রয়োচনীে।
উির

7

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
টিএটি  ঝানস োরাঈি ঝাআম।
উির

8

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
িসঢপূরড প্রোয়নর পর ঈোরওৃ ঢ বস্তুটির মাসওানা বীমাওারীর প্রসঢ বঢস াে
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উির

9

ঠিও সবওল্পটি  ৩।
াসসল  সবচস ঢ পিয়ের দ্বারা সনবসাসঘঢ াসসলওার(কের) দ্বারা োসব সনষ্পসত্তর এওটি প্রসক্রো।
উির

10

ঠিও সবওল্পটি  ৪।
বীমাওারীরা, সিওার স্তান্তয়রর নীসঢর িীয়ন প্রেত্ত িসঢটি চাাচী কওাম্পানী এবং করয়ে এবং পণ
পসরবন ংিা এবং সবমান ংিা এবং বন্নর ওঢৃস পয়ির কণয়ও পুনরুোর ওরয়ঢ নুয়মাসেঢ।

অক্ষিবীমা দাক্ষবর িম
১। বীমাওৃ য়ঢর নাম  ঠিওানা

বীমাওৃ য়ঢর পসরঘােও

২। নুি ওয়র সগ্নওািচসনঢ েুখসঝনার ও পসসগুসর সঘহ্ন
সনম্নসসঔঢ সবস্তাসরঢ সববরডগুস প্রোন ওরুন
পসস
নং.

অচ্ছাসেঢ
ছুাঁ সও

িান

প্রসঢশ্রুঢ বীমা
রাসল

(১)
(২)
৩। বীমার মেওা

কমাঝ এ.অআ
এবং প্রয়ঢেও
পসসর
ংয়যাচন
সনিসারয়ডর চনে

িসঢর িারডাকঢ
পসরমাড

িসঢটি পসসটি
বঢস মান ণাওা বিাে
য়ঢ বয়ব

৪। িসঢর ঢাসরঔ এবং মে

বসসনওঝবঢী ওারডটি ঈয়েঔ ওরয়ঢ য়ব

৫। িসঢর প্রওৃ সঢ এবং ওারড
(নুি ওয়র িসঢর প্রসঢ সনয়েস লও পসরসিসঢটির সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন)

ংয়যাচয়নর লঢস

৬। নুি ওয়র নোনে বীমা কওাম্পানীগুস কণয়ও কৃীঢ সগ্নওাি/েুখসঝনা ম্পসওসঢ বীমার সবস্তাসরঢ সববরড
প্রোন ওরুন।
৭। যসে বীমাওৃ ঢ এওও মাসও না ন, ঢায় ম্পসত্তটিয়ঢ ঢাাঁর/ঢাাঁয়ের স্বায়ণস প্রওৃ সঢ এবং নোনে স্বায়ণসর
সবস্তাসরঢ সববরড।
৮। িসঢটি সও সবজ্ঞসপঢ ওরা য়েয়ঙ
(১) পুসল
(২) ফাোর সব্রয়কট

বীমাওৃঢ ঢাাঁর বীমায়যাকে
স্বায়ণসর পসরসি পযসন্ত অচ্ছাসেঢ
য়বন

িসঢটি মণসনওারী
সঢসরি নসণমূ

৯। বঢস মান পসস মেওাটিয়ঢ এওআ ম্পসত্তর চনে পূয়বস কওান প্রওার োসবর প্রসঢয়বেন সঙ সও? ণাওয়
সবস্তাসরঢ সববরড প্রোন ওরুন।
(ও) ওারড
(ঔ) েুখসঝনার ঢাসরঔ
(ক) োসব
যাঘাআয়ের চনে সঢসরি ঢণেমূ
(খ) পসস প্রোনওারী ওাযসাে
(গ) প্রেত্ত োসবর রাসল/বয়ওো
অসম এঢদ্বারা কখাডা ওসর কয ঈপয়র প্রেত্ত ঢণেমূ অমার বসয়িষ্ঠ জ্ঞানানুায়র ঢে এবং ঠিও।
িান :
ঢাসরঔ :

বীমাওৃ য়ঢর স্বাির
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কটভ. সফার/ব্রাঞ্চ/সট..-এর দ্বারা পূরয়ডর চনে
সগ্নওািচসনঢ োসব নং.__________
ব্রাঞ্চ/সট..
কওাট নং.

অর..
কওাট নং.

কটভ.
সফায়রর
কওাট নং.

প্রসঢসনসির
কওাট নং.

সপ্রসমোম প্রোয়নর
সববরড
রসে নং. সবসচ
সসট নং.
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প্রোয়নর
ঢাসরঔ

পসরমাড
ঝাওা

