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বীমা খােত হয়রািনর ফাঁদ,  সমেয়
িতপূরেণর িন য়তা িদেত হেব

বীমা কা ািন েলা ধু ি িময়ােমর িকি  িনেত ব  িতপূরেণর বলায় ইে মেতা হয়রািন

কাশ : ১৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধু বীমার আওতা বাড়ােল হেব না, আেগ দরকার যথাসমেয় িতপূরণ পাওয়ার িন য়তা। কননা দেশর
অথনীিতেত চরম হয়রািনর নাম বীমা খাত।

িশ িত ােনর জ  আইেন বীমা  বাধ তামূলক থাকায় উেদ া ােদর কাছ থেক উ  ি িময়াম নয়
কা ািন েলা। িক  িশ িত ান িত  হেল বছেরর পর বছর ঘুেরও িতপূরণ পাওয়া যায় না।

জীবন বীমার অব া আরও খারাপ।

ফেল সামি কভােব বীমা কা ািনর িত সাধারণ মা েষর এক ধরেনর আ ার সংকট তির হেয়েছ। এ
কারেণ দেশর িশ ায়েনর িবকােশ  সমেয়র মেধ ই িতপূরেণর টাকা পাওয়ার িন য়তা িদেত হেব।
সামি কভােব বীমা খােতর সং ার করেত হেব।

যুগা েরর সে  আলাপকােল দেশর অথনীিতিবদ, বীমা িবেশষ  এবং ব বসায়ীরা এসব কথা বেলন।
তােদর মেত,  িতেযািগতা বাড়ােত িবেদিশ কা ািন েলার অ েমাদন িদেত হেব। সংি রা বলেছন,
দেশর বীমা কা ািনর মািলকরা অত  ভাবশালী। ফেল সাধারণ মা ষ তা দূেরর কথা, িনয় ক সং া

ই ু ের  ডেভলপেম ট  অ া ড  র েলটির  অেথািরিটর  (আইিডআরএ)  কমকতারাও  তােদর  কােছ

  যুগা র িরেপাট
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অসহায়।

বীমা  খােতর চয়ারম ান ও এমিডেদর সে  রাববার এক মতিবিনময় সভায় অথম ী আ হ ম মু ফা
কামাল বেলন, যসব বািড়, াট, অিফস ভবন ও গািড় এখনও বীমার আওতায় আনা হয়িন স েলােক
অব ই বীমাভু  করেত হেব।

এমন ম ব  শানার পর অেনেক যুগা ের ফান কের ও সরাসির তােদর িতি য়া ব  কের বেলন, বীমা
িত ান েলা  ধু  জােকর মেতা  ি িময়ােমর িকি  হািতেয় িনেত চায়। িক  িতপূরণ দয়ার িবষয়

সামেন এেল হয়রািনর সব পথ বেছ নয়।

তাই বীমার আওতা বাড়ােনার আেগ সরকারেক সময়মেতা িতপূরেণর টাকা বুেঝ পাওয়ার িন য়তা িদেত
হেব। তা না হেল এিট হেব জনগেণর পেকট সাবাড় করার আেরকিট হিতয়ার।

জানেত চাইেল  ত াবধায়ক সরকােরর  সােবক উপেদ া  ড.  এিব  িম া  আিজজুল ইসলাম  যুগা রেক
বেলন, এমিনেতই দেশর বীমা খােতর ভাবমূিত নিতবাচক। তারা যথাসমেয় াহেকর দািব পূরণ কের
না। ফেল এখােন আ ার সংকট তির হেয়েছ। মা ষ বাধ  না হেল বীমা কা ািনর কােছ যেত চায় না।

সামি কভােব  এেত  বীমা  িশে র  ওপর  িব প  ভাব  পেড়েছ।  িতিন  বেলন,  িবষয়িট  উপলি  কের
সরকার, বীমা কা ািন এবং িনয় ক সং ােক যথাযথ ব ব া িনেত হেব। সরকারেক কেঠার হেত হেব।
িবেশষ কের কােনাভােবই অপরাধীেদর ছাড় দয়া যােব না এবং বীমাকারী িত  হেল সিট যােত খুব

ত পেত পােরন স িবষেয় সরকারেক িন য়তা িদেত হেব।

জানা গেছ, িবদ মান আইেন একিট িশ িত ান গড়ার জ  বীমা বাধ তামূলক। এর মেধ  রেয়েছ অি
বীমাসহ িবিভ  ঝঁুিক বীমা। আর এজ  বীমা কা ািনেক মাটা অংেকর ি িময়াম িদেত হয়। এে ে
কা ািনেত আ ন লাগাসহ অ  কারেণ িত  বীমা কা ািনর প  থেক িতপূরণ দয়ার কথা।

িবদ মান আইেন কােনা াহেকর বীমা দািব উ াপন হেল সােভ িরেপাট হােত পাওয়ার ৯০ িদেনর মেধ
ওই দািব পিরেশাধ করা বীমা কা ািনর জ  বাধ তামূলক। িক  াহেকর দািব পূরেণর ে  বীমা
কা ািনর হয়রািন ও তারণা িনয়িমত ঘটনা। িতপূরেণর াপ  টাকা পিরেশাধ না কের নানা রকম

টালবাহানা কের কা ািন েলা।

নানা অজুহােত াহেকর পাওনা টাকা না িদেয় বিশরভাগ কা ািন হয়রািন ও তারণা কের। বীমা খােত
ইিতমেধ  এিট  িতি ত।  কা ািন েলার  িব ে  শত শত অিভেযাগ  জমা  আেছ।  এসব কা ািনর
মািলকরা অত  ভাবশালী হওয়ায় আইিডআরএর প  থেক তমন কােনা পদে প নয়া হয় না। এ
কারেণ ভু েভাগীরা বাধ  হেয় আদালেতও যাে ন। এেত কের অেনেক দীঘসূ তার ফাঁেদ পেড় যান।

িক  ইউেরাপ, আেমিরকা, িস াপুর এবং জাপােনর মেতা উ ত দশ েলার অথনীিতেত ব াংেকর চেয়
শি শালী খাত হল বীমা। এসব দেশ ব াংক গ ারাি টর চেয় বীমা গ ারাি টেক বিশ মূল ায়ন করা হয়।
ওই সব দেশ িতিট বীমা কা ািনর একিট হটলাইন রেয়েছ।

আেবদেনর পর ২৪ ঘ ার মেধ ই অথবা কােনা কােনা ে  আরও কম সমেয় িতপূরণ বুিঝেয় দয়া
হয়। অথচ আমােদর দেশ বীমার ি িময়াম নয়ার জ  সবাই ব িতব । িক  ঘটনা ঘটেল আর টাকা
দয়ার খবর থােক না।

জীবন বীমার অব া আরও ভয়াবহ। পিলিসর ময়াদ শষ হেলও ায় ২৫ হাজােরর াহেকর টাকা পাওনা
রেয়েছ। এর মেধ  ৬ হাজার াহেকর টাকা পিরেশাধ করেছ না ৫ জীবন বীমা কা ািন। গাে ন লাইফ
ই ু ের , বায়রা লাইফ, সানলাইফ, হামল া ড লাইফ এবং সান াওয়ার লাইফ ই ু ের  কা ািন এ
কাজ করেছ।

টাকার দািবেত াহকরা বীমা উ য়ন ও িনয় ক সং ায় অিভেযাগ কেরেছন। জমােনা টাকা িফের পেত
িতিদনই তারা আইিডআেরর অিফেস িভড় করেছন। সবেশষ কা ািন েলােক টাকা পিরেশােধর জ

সেবা  ২  মাস  দয়া  হেয়েছ।  তেব  সংি রা  বলেছন,  কা ািন েলার  মািলকরা  রাজৈনিতকভােব
ভাবশালী। মািলক পে র সংগঠন বাংলােদশ ই ু ের  অ ােসািসেয়শেনর (িবআইএ) নতৃে ও আেছন

এরা। তাই তােদর িব ে  শ  অব ান নয়া যাে  না।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানেত চাইেল আইিডআেরর সদ  গ ল চাঁদ দাস যুগা রেক বেলন, দািব পূরেণ সম া আেছ। তেব
অ গিত হে । িতিন বেলন, সাধারণ বীমার ে  সম া সােভ িরেপাট। সােভয়াররা কী িরেপাট িদে ,
তা  িতপূরেণর আেবদনকারীরা  জােনন না। যখন িরেপাট দয় তখন দািবর সে  তারা একমত হেত
পােরন না। এেত সম া তির হয়। আর জীবন বীমার ে  কেয়ক কা ািনর দািব পূরেণর স মতা
নই। এসব বল কা ািনর িব ে  শ  ব ব া নয়ার জ  অথম ী আমােদর িনেদশ িদেয়েছন। ফেল

যারা দািব পূরণ করেত পারেব না, তােদর িব ে  ব ব া নয়া হেব।

আইন অ সাের কা ািন েলার আদায় করা স ি িময়ােমর ১৫ শতাংশ পয  এেজ ট কিমশন দয়া
যায়। িক  বিশরভাগ কা ািনর কােনা এেজ ট নই। এে ে  ভুয়া এেজ ট দিখেয় কিমশেনর টাকা
কমকতারা ভাগবােটায়ার কের নন। আইিডআরএ সূ  জানায়, বীমা কা ািনর এেজ ট যাচাইেয় ২ বছর
এেদর কােছ এেজে টর বােয়াডাটা  চাওয়া হেয়িছল। িক  বিশরভাগ কা ািন এেজ টেদর বােয়াডাটা
িদেত পােরিন। অথাৎ ভুয়া এেজ ট দিখেয় এেজ টেদর টাকা কা ািনর কমকতারা ভাগবােটায়ারা কের
িনেয়েছন।

জানেত চাইেল কণফুলী ই ু েরে র চয়ারম ান িনজাম উি ন আহেমদ যুগা রেক বেলন, বীমা খােত িকছু
অিনয়ম রেয়েছ। কা ািন েলা দািবর টাকা পিরেশাধ করেত চায় না। এিট অ ীকার করা যােব না। তেব
এিট কমেছ। িতিন বেলন, বশ িকছু ভােলা কা ািন রেয়েছ। তারা াহেকর টাকা িনয়িমত পিরেশাধ
করেছ। িতিন বেলন, যসব কা ািন দািব পিরেশাধ কের না, তারাই এ খােতর বদনাম ছড়াে । এসব
কা ািনর িব ে  িনয় ক সং া আইিডআেরর প  থেক ব ব া নয়া উিচত।

জানা গেছ, মতা িবেবচনায়ও দেশর অ া  খােতর তুলনায় িপিছেয় রেয়েছ এ খাত। দ  জনবল
নই,  েয়াজনীয়  এবং  হালনাগাদ  আইন  নই।  সরকােরর  েয়াজনীয়  নজরদািরও  নই।  ফেল  চরম

াচািরতা  চলেছ  এ  খােত।  উেদ া ারাও  তা  ীকার  করেছন।  বীমা  উ য়ন  ও  িনয় ণ  কতৃপ
(আইিডআরএ) সূ  জানায়, বতমােন দেশ ৭৮িট বীমা কা ািন রেয়েছ। এর মেধ  জীবন বীমা ৩২িট
এবং সাধারণ বীমা ৪৬িট।

বীমা খােত হয়রািনর ফাঁদ,  সমেয় িতপূরেণর িন য়তা িদেত হেব https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/221003/বীমা-খােত-হয়র...

3 of 3 9/16/2019, 10:23 AM


