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সুিবধা : সরকাির চাকিরজীবীেদর েগা ী বীমার সে  aিতির  সুিবধা িহেসেব সব্া য্ বীমা রাখা হে । e বীমার 
সুিবধােভাগীর বয়স হেব সব র্িন  29 বছর eবং সেব র্া  6৯ বছর। eখােন 29 বছর রাখা হে  সরকাির চাকুেরেদর 
পিরবােরর সদ  a ভুর্ি র সুিবধা েদoয়ার জ । 

হাসপাতাল িচিকৎসা খরচ বাবদ সেব র্া  িতন লাখ টাকা েদoয়ার াব করা হেয়েছ গতকােলর ƣবঠেক। e খরচ 
েদoয়া হেব সেব র্া  31 িদেনর জ । রুম ভাড়া িহেসেব 31 িদেনর জ  ছয় হাজার টাকা েদoয়ার াব eেসেছ 
ƣবঠেক। কনসালেটি  িফ বাবদ সেব র্া  ৯ হাজার টাকার েদoয়ার াব করা হেয়েছ। তেব oষুধ সং া  খরচ 
ধরা হেয়েছ সেব র্া  41 হাজার টাকা। িবিভ  েট  করার জ  সরকাির চাকুেরেদর িতন হাজার টাকা পয র্  
পাoয়ার কথা বলা হেয়েছ ƣবঠেক। সাজর্াির িফ বাবদ সেব র্া  ৯1 হাজার টাকা েদoয়ার কথা বলা হেয়েছ। e 
ছাড়া aি েজন, েথরািপ, aয্ামব্ু া  সািভ র্সসহ a া  সািভ র্েসর জ  58 হাজার টাকা েদoয়ার াব করা 
হেয়েছ। 

ে গ াি  কাভােরেজ নরমাল েডিলভািরর ে ে  সেব র্া  41 হাজার টাকা েদoয়ার াব করা হেয়েছ। aয্াবরশন 
বা িমসকােরেজর ে ে  সেব র্া  31 হাজার টাকা ধরা হেয়েছ। আর িসজািরয়ান o a া  ে ে  সেব র্া  71 
হাজার টাকা েদoয়ার াব করা হেয়েছ ƣবঠেক। 

শত র্ : বীমার দািবর ে ে  হাসপাতােলর কাভােরজ ছাড়া ে গ াি  সংি  েকােনা দািব eর আoতায় পড়েব না। 
থম দুi বছেরর মে  হািন র্য়া, গল াডােরর পাথর aপসারণসহ েবশ িকছু েরােগর ে ে  েকােনা aথ র্ েদoয়া 

হেব না। i াকৃত iনজুির, মাদক  েনoয়া, aয্ালেকাহল, eiডেসর েট  o a া  খরচ eর আoতায় পড়েব 
না। eগুেলাসহ আেরা েবশ িকছু শত র্ েদoয়া হেয়েছ ƣবঠেক uপ ািপত সব্া য্ বীমার রূপেরখায়। 

ƣবঠেক uপি ত eকজন u পদ  কম র্কত র্া নাম কাশ না করার শেত র্ কােলর ক েক বেলন, eগুেলা eখন াব 
আকাের রেয়েছ। e াবগুেলার সে  আেরা সুিবধা েযাগ হেব। সরকাির চাকিরজীবীেদর সেব র্া  সুিবধা েদoয়া 
হেব। ে গ াি র ে ে o সুিবধা বাড়েব। িবষয়গুেলা চূড়া  করেত আেরা সময় লাগেব বেল িতিন জানান। 

 


