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বা তামূলক িবমার আoতায় আসেছন বাসীরা 
29 েথেক 69 বছর বয়িস কম েদর িবেদশ যাoয়ার সময় তােদর বা তামূলকভােব িবমার আoতায় আনা হে । েসজ  ' বাসী কম  
িবমা নীিতমালা' চূড়া  কেরেছ িবমা u য়ন o িনয় ক কতৃর্প  (আiিডআরe) 

aবেশেষ বা তামূলকভােব িবমার আoতায় আনা হে  বাসী বাংলােদিশেদর। িবেদেশ কাজ করেত িগেয় েকােনা বাসী মারা েগেল 
িকংবা দুঘ র্টনায় িশকার হেয় শারীিরকভােব a ম হেয় পড়েল িবমা েথেক আিথ র্ক িতপূরণ পােবন বাসী o তার পিরবার। আর e 
ে ে  29 েথেক 69 বছর বয়িস কম েদর িবেদশ যাoয়ার সময় তােদর বা তামূলকভােব িবমার আoতায় আনা হে । েসজ  
' বাসী কম  িবমা নীিতমালা' চূড়া  কেরেছ িবমা u য়ন o িনয় ক কতৃর্প  (আiিডআরe)। 
 
e িবষেয় আiিডআরe সদ  গকুল চাঁদ দাস বেলন, বাসী িবমা নীিতমালা চূড়া  aনুেমাদন করা হেয়েছ। eরi মে  e িবষেয় 
েয়াজনীয় পদে প িনেত গত 25 aে াবর আiিডআরe েথেক নীিতমালািট বাসী ক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালেয় 

পাঠােনা হেয়েছ। 
 
িতিন বেলন, 29 েথেক 69 বছর বয়িস েযেকােনা বাংলােদিশ নাগিরক কােজর uে ে  িবেদশ েগেল তােদর িবমার আoতায় আনা 
হেব। িবেদেশ িগেয় েকােনা বাসী মারা েগেল িকংবা দুঘ র্টনায় শারীিরকভােব a ম হেয় পড়েল বাসী িকংবা তার পিরবারেক িবমা 
েকা ািন েথেক িতপূরণ েদoয়া হেব। 
 
eিদেক, বাংলােদশ iনস্ুযের  aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত েশখ কিবর েহােসন বেলন, বীসা িবমা চালু হেল eটা বাসীেদর জ  
eকিট র াকবচ িহেসেব কাজ করেব। ei িবমার মা েম বাসীরা েযমন uপকৃত হেবন, েতমিন েদেশর aথ র্নীিতেত আরo 
গিতশীলতা আসেব। 
 
েশখ কিবর েহােসন বেলন, বাসী িবমা চালু হেল িবমা েকা ািনগুেলাo লাভবান হেব। eর মা েম িবমা েকা ািনর িত সাধারণ 
মানুেষর আ া েবেড় যােব। েসi সে  সরকােরর রাজসব্ আয় বাড়েব। সবিমিলেয় বাসী িবমা েদেশর aথ র্নীিতেত iিতবাচক ভাব 
েফলেব। 
 
বাসী িবমার uে  :2৯87 সােল বাংলােদশ েথেক িবিভ  েদেশ জনশি  র ািন শুরু হয়। বত র্মােন িবেশব্র 271িট েদেশ eক 

েকািটরo েবিশ বাসী বাংলােদিশ রেয়েছন। eসব বাসী িবেদেশ িবিভ  ধরেনর দুঘ র্টনার িশকার হেয় হতাহত হেয় েদেশ 
িফরেছন। eসব বাসী িবমার আoতায় না থাকায় তারা েকােনা িতপূরণ পাে ন না। বাসীেদর িবমার আoতায় আনা হেল 
বাসীরা িবেদেশ েকােনা দুঘ র্টনার িশকার হেয় আহত িকংবা িনহত হেল িবমা েকা ািন েথেক িতপূরণ পােবন। 

 
িবমা াহেকর বয়স o িবমার েময়াদ :িবমা হীতার বয়স 29 েথেক 69 বছর হেত হেব। িবমার েময়াদ হেব দুi বছর। তেব াহক 
i া করেল 3 বছর িবেদশ aব ানকােল িনজ aথ র্ায়েন আরo দুi বছেরর জ  নবায়ন করেত পারেবন। 
 
িবমার পিরমাণ o ি িময়াম:িবেদশগামী কম েদর েয়াজনীয়তা o আিথ র্ক সাম র্ িবেবচনায় িনেয় aয্াকচুয়ািরর মা েম দুিট জীবন 
িবমা পিরক  ƣতির করা হেয়েছ। থম পিরক িটর িবমা aে র পিরমাণ 3 লাখ টাকা। ei িবমার ি িময়াম ধরা হেয়েছ ৯৯1 টাকা। 
a িদেক িদব্তীয় পিরক িটর িবমার পিরমাণ 6 লাখ টাকা, eর ি িময়াম দুi হাজার 586 টাকা। 
 
িবেদশগামী সব কম র জ  থম পিরক িট বা তামূলক হেলo িদব্তীয় পিরক িট ঐি ক বেল িবেবিচত হেব। তেব uভয় িবমার 
ে ে  েমাট ি িময়ােমর 611 টাকা েদেব oেয়জ আন র্াস র্ ক াণ েবাড র্। ফেল িবেদশগামী কম েক 3 লাখ টাকার িবমায় ি িময়াম 
িদেত হেব মা  5৯1 টাকা eবং 6 লাখ টাকার িবমায় ি িময়াম িদেত হেব 2 হাজার ৯86 টাকা। 



 
বাসীেদর মৃত্ুয o দুঘ র্টনার ে ে  িবমা সুিবধা:িবমা চলাকালীন সমেয় েযেকােনা কারেণ িবমা াহক মৃত্ুযবরণ করেল িবমা হীতার 

ƣবধ u রািধকারীেক িবমা aে র শতভাগ aথ র্ পিরেশাধ করা হেব। eছাড়াo কম র্ে ে  েকােনা বাসী দুঘ র্টনায় িশকার হেয় 
ায়ীভােব প  aথবা শারীিরকভােব a ম হেল ৯1 িদেনর মে  মৃত্ুযসহ a া  িত হেল িনধ র্ািরত িবমা a  েদয়া হেব। 

 
আ হতয্া করেল িকংবা eiডস আ া  হেল িবমা সুিবধা পােব না:আ হতয্া aথবা i া কের িতসাধন করেল িকংবা eiচআiিভ 
আ া  হেয় েকােনা বাসী মারা েগেল িবমা সুিবধা পােব না। eছাড়াo বি ং িকংবা গািড় েরিসং িতেযািগতায় aংশ িনেয় দুঘ র্টনায় 
িশকার হেলo িবমার আoতায় আসেবন না বাসী িমকরা। 
 
দুঘ র্টনায় ায়ী প  o স ণ র্ a ম হেল: েকােনা বাসী তার কম র্ে ে  দুi েচােখর দৃি শি  হারােল িকংবা কবিজর oপর েথেক দুi 
হাত কাটা েগেল aথবা েগাড়ািলর oপর েথেক দুi পা কাটা েগেল িবমা aে র শতভাগ পিরেশাধ করা হেব। 
 
দুঘ র্টনাজিনত আংিশক a মতা :েকােনা বাসী িবেদেশর কম র্ে ে  eক েচােখর দৃি শি  হািরেয় েগেল, কবিজর oপর েথেক eক 
হাত কাটা েগেল, েগাড়ািলর oপর েথেক eক পা কাটা েগেল িবমার 61 শতাংশ aথ র্ পিরেশাধ করা হেব। 
 
eছাড়াo িবমা েময়ােদর মে  েকােনা কম  আহত হেল eবং পরবত  ৯1 িদেনর মে  মৃত্ুযবরণ করেল তােক মূল িবমা aে র 
শতভাগ পিরেশাধ করা হেব। তেব িবমা হীতা দুঘ র্টনাজিনত ায়ী স ণ র্ বা আংিশক a মতার জ  েকােনা ধরেনর িতপূরণ 
েপেয় থাকেল েসi পিরমাণ aথ র্ বাদ িদেত হেব। 
 


