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পিলিসর েময়াদ েশষ হেলo 5609 gাহেকর টাকা পিরেশাধ করেছ না েদেশর 5 জীবন বীমা েকাmািন।
েগােlন লাiফ inুয্েরn, বায়রা লাiফ, সানলাiফ, েহামলয্াn লাiফ eবং সান াoয়ার লাiফ inুয্েরn
েকাmািন e কাজ করেছ। টাকার দািবেত gাহকরা বীমা unয়ন o িনয়ntক সংsায় aিভেযাগ কেরেছন।
জমােনা টাকা িফের েপেত pিতিদনi তারা আiিডআেরর aিফেস িভড় করেছন। সবর্েশষ েকাmািন েলােক
টাকা পিরেশােধর জনয্ সেবর্াc দiু মাস েদয়া হেয়েছ। তেব সংি রা বলেছন, েকাmািন েলার মািলকরা
রাজৈনিতকভােব  pভাবশালী।  মািলকপেkর  সংগঠন  বাংলােদশ  inুয্েরn  aয্ােসািসেয়শেনর  (িবআie)
েনতৃেto আেছন eরা। তাi তােদর িব েd শk aবsান েনয়া যােc না।
জানেত চাiেল আiিডআেরর িনবর্াহী পিরচালক ড. েরজাuল iসলাম যুগাnরেক বেলন, কেয়কিট েকাmািন
gাহকেক  পিলিসর  টাকা  িদেc  না।  সmpিত  e  বয্াপাের  আiিডআেরর  কােছ  েবশ  িকছু  aিভেযাগ  জমা
পেড়েছ। েকাmািন েলা টাকা না িদেয় িবিভn ভােব gাহকেক হয়রািন করেছ।
িবষয়িট িনেয় আমরা uিdg। কারণ gােমর গিরব মানষু খুব ক  কের টাকা জমা িদেয়েছ। েময়াদ েশষ
হেলo  েকাmািন েলা  তােদর  টাকা  িদেc  না।  িতিন  বেলন,  iিতমেধয্  আমরা  pিতিট  েকাmািনর  সে
আলাদাভােব ৈবঠক কের কেঠার বাতর্ া িদেয়িছ। আর টাকা পিরেশােধর সময়o েবেঁধ েদয়া হেয়েছ। িনিদর্
সমেয়র মেধয্ টাকা না িদেল বাধয্ হেয়i কেঠার পদেkপ িনেত হেব।

  মিনর েহােসন
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আiিডআেরর তথয্ aনসুাের, 5 েকাmািনর িব েd 5609 gাহকেক পিলিসর টাকা পিরেশাধ না করার
aিভেযাগ জমা পেড়েছ। e ছাড়াo pতয্n a ল েথেক েযসব িনয়ntণ সংsার কােছ েপৗঁছােত পােরিন, েস
সংখয্া িহসাব করেল তা 20-25 হাজার ছািড়েয় যােব। েযসব েকাmািন gাহেকর দািব পিরেশাধ করেছ না,
eর মেধয্ pথম aবsােন েগােlন লাiফ inুয্েরn।
আiিডআেরর কােছi 2 হাজার 344িট aিভেযাগ রেয়েছ। পিলিসর েময়াদ েশষ হেলo বছেরর পর বছর
তারা gাহেকর টাকা পিরেশাধ করেছ না। eসব পিলিসর িবপরীেত সুদ ছাড়া টাকার পিরমাণ 3 েকািট।
িকn সুদসহ িহসাব করেল তা কেয়ক েকািট ছািড়েয় যােব।
e  ছাড়াo  আiিডআেরর  বাiের  থাকা  aিভেযাগ  তদn  করেল  িবশাল  আকাের  েপৗঁছােব।  জনশিk
রফতািনকারকেদর সংগঠন বায়রার মািলকানাধীন বায়রা লাiেফর িব েd 1 হাজার 294 জন gাহেকর
aিভেযাগ জমা পেড়েছ। iিতমেধয্ েকাmািনর পষর্দ েভেঙ pশাসক িনেয়াগ েদয়ার জনয্ িচিঠ েদয়া হেয়েছ।
তেব েশষ পযর্n তা কাযর্কর হয়িন। আiিডআেরর তদn aনুসাের 2018 সাল পযর্n েকাmািনিটর কােছ
েমাট 8 হাজার 237 জন gাহক aিভেযাগ কেরেছন। e িনেয় েকাmািনেক 13িট িচিঠ েদয়াসহ 2িট নািন
aনুি ত হয়। তেব েকাmািনর পk েথেক জানােনা হয়, তারা 1 হাজার 610 জন gাহেকর টাকা পিরেশাধ
কেরেছ। eরপরo 6 হাজার 627 জন gাহেকর টাকা পিরেশাধ হয়িন।
তেব আiিডআেরর কােছ সুিনিদর্ ভােব 1 হাজার 394িট পিলিসর aিভেযাগ আেছ। 1 হাজার 210 জন
gাহেকর  টাকা  পিরেশাধ  করেছ  না  সানলাiফ  inুয্েরn।  বয্বসায়ী  েমা.  আবদরু  রেবর  মািলকানাধীন
েহামলয্াn লাiফ inুয্েরেnর 788িট পিলিসর টাকা িদেc না। িবকl ধারা বাংলােদেশর েনতা েমজর
(aব.) আবদলু মাnােনর মািলকানাধীন সান াoয়ার লাiেফর িব েd 115িট aিভেযাগ রেয়েছ।
সেরজিমন েদখা েগেছ, পিলিসর টাকা েফরত পাoয়ার জনয্ pিতিদনi আiিডআেরর কমর্কতর্ ােদর েমর
সামেন gাহেকর লাiন। দীঘর্িদন েকাmািনর কােছ ধরনা িদেয় েশষ পযর্n আসেছ আiিডআেরর কােছ।
হঠাৎ কের িনয়ntক সংsার aিফেস েকu েগেল িভড় েদেখ মেন হেব eখােন বনয্ায় kিতgsেদর সাহাযয্
িবতরণ হেc। কমর্কতর্ ােদর সামেন gাহকরা কাnায় েভেঙ পড়েছ।
সানলাiফ  inুয্েরেnর  েচয়ারময্ান  িবনা  হািমদ।  বতর্ মােন  িতিন  বীমা  মািলকেদর  সংগঠন  িবআieর
pথম সহসভাপিত। ঢাকা িরেপাটর্ াসর্ iuিনিটসহ কেয়কিট pিত ােনর gপ বীমা রেয়েছ তার েকাmািনেত।
িকn pিত ান নােমi িটেক আেছ। e বয্াপাের জানেত চাiেল িতিন কথা বলেত রািজ হনিন।
eরপর pিতেবদেনর িবষয়বs খুেদ বাতর্ ার মাধয্েম িলেখ জানােনা হেলo েকােনা সাড়া পাoয়া যায়িন। তেব
েকাmািনর মখুয্ িনবর্াহী কমর্কতর্ া eেকeম শিরফুল iসলাম যুগাnরেক বেলন, দািব পিরেশােধর িবষয়িট
চলমান  pিkয়া।  তেব  েয  দািব েলা  পিরেশাধ  হয়িন,  তার  মেধয্  েকাmািনরo  সমসয্া  আেছ  আবার
gাহেকরo  সমসয্া  আেছ।  িতিন  বেলন,  দািব  পিরেশাধ  িনেয়  আiিডআেরর  সে  আমরা  ৈবঠক  কেরিছ।
তােদেক িবsািরত বেল িদেয়িছ। আশা করিছ, e েলা পিরেশাধ হেয় যােব।
িনয়ম aনসুাের eকজন gাহক জীবন বীমায় িকিsেত টাকা জমা রােখ। ei িকিs মািসক, িতন মাস aথবা
ছয় মােসর হেত পাের। eসব পিলিসর েময়াদ 5 েথেক 18 বছর পযর্n। জীবেনর আিথর্ক িনরাপtার জনয্
ei দীঘর্ সময় তারা sl আয় েথেক eকটু eকটু কের টাকা জমা রােখ।
বীমা আiন aনসুাের পিলিসর েময়াদ েশষ হoয়ার পর সেবর্াc 90 িদেনর মেধয্ pিত ত টাকা িদেত হয়।
আর 90 িদেনর েবিশ হেল বািক িদন েলার সুদসহ টাকা পিরেশাধ করেত হয়। িকn েকাmািন েলা টাকা
পিরেশাধ না কের gাহকেক বছেরর পর বছর হয়রািন করেছ। eরা পিলিসর টাকা আtসাৎ কেরেছ। সূt
বলেছ, পুেরা বীমা খােতi িবশৃ লা রেয়েছ। gাহেকর জমা টাকা তােদরেক েফরত িদেত হেব, ei িহসাব
pায় েকােনা েকাmািনরi েনi। েকােনা আiনকানুেনর েতায়াkা না কের েবপেরায়াভােব টাকা বয্য় করেছ।
জানেত  চাiেল  মািলকেদর  সংগঠন  বাংলােদশ  inুয্েরn  aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত  েশখ  কিবর  েহােসন
যুগাnরেক  বেলন,  gাহেকর  টাকা  পিরেশাধ  করেছ  না,  e  ধরেনর  েকাmািনর  সংখয্া  েবিশ  নয়।  তেব
কেয়কিট েকাmািন e খােতর ভাবমিূতর্  ন  করেছ।
িতিন  বেলন,  e  খােতর  আsা  aজর্ েনর  জনয্  সবার  আেগ  gাহেকর  টাকা  পিরেশাধ  করেত  হেব।  আর
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