
 

 

 

ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড � 
�বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান ম�ণালয় 

 
িবেদশগামী বাংলােদিশ কম�েদর জ� বা�তা�লক “�বাসী কম� বীমা” �িবধািদ 

 

�বাসী কম�েদর ��িরত �রিমেট� �থেক বাংলােদেশর িসংহভাগ �বেদিশক ��া অিজ�ত হেয় থােক। �দেশর িজিডিপ’�ত তােদর 
অবদান ৭%। এ কারেণ তােদর ক�ােণর কথা িবেবচনা কের িবেদশগামী কম�েদর বা�তা�লক বীমার আওতায় আনার জ� 
মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনার ��ি�েত �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ইমরান আহমদ 
এমিপ এর সািব �ক ত�াবধােন ম�ণালেয়র সিচব ও ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বােড �র মহাপিরচালক এর ঐকাি�ক �েচ�ায় আজ 
(১১.১২.২০১৯) ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড � (WEWB) ও জীবন বীমা কেপ �ােরশন (JBC) এর মে� এই �ি� �া�িরত হেয়েছ। 
পাইল�ং �েজ� িহসােব ০১ বছেরর জ� JBC এর সােথ �ি� করা হেয়েছ। ০১ বছর পর পয �ােলাচনা কের পরবত� �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করা হেব।      
 
িবেদশগামী কম�েদর বীমাকারী িহেসেব দািয়ে� থাকেছ JBC। তেব কম�র পে� সািব �ক িবষয়  তদারিকর দািয়�  পালন করেব 
�বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান ম�ণালেয়র আওতাধীন ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড �। 
 
�বাসী কম� বীমা পিরক�স�হ 
 
সকল িবেদশগামী কম�েদর জ� বীমা বা�তা�লক করা হেয়েছ। JBC ক��ক িবেদশগামী কম�েদর জ� �� পিরক� রাখা 
হেয়েছ। কম� �য �কােনা এক� �হণ করেত পারেবন। পিরকে�র ি�িময়ােমর পিরমান যাই �হাক না �কন �েত�ক িবেদশগামী 
কম�েক ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড � হেত সেব �া� ৫০০ (প�চশত) টাকা ি�িময়াম �দান করা হেব। অবিশ� ি�িময়াম কম� িনেজ 
বহন করেব।  
 
পিরক�-১  এর আওতায় বীমার অংক ২,০০,০০০/-  (�ই ল�)  টাকা রাখা হেয়েছ। বীমার �ময়াদ হেব ০২ বছর এবং বয়স সীমা 
১৮ �থেক ৫৮ বছর। এককালীন ি�িময়াম ধরা হেয়েছ এককালীন ৯৯০/- টাকা। এর মে� ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড � �থেক �দয়া 
হেব ৫০০ টাকা এবং কম�েক বহন করেত হেব ৪৯০ টাকা।  
 
পিরক�-২ এর আওতায় বীমার অংক ৫,০০,০০০/-  (প�চ ল�)  টাকা করা যােব। এে�ে�ও বীমার �ময়াদ ও বয়স সীমা একই 
অথ �াৎ ০২ বছর এবং ১৮ �থেক ৫৮ বছর রাখা হেয়েছ। ৫ ল� টাকা বীমার ��ে� এককালীন ি�িময়াম ধরা হেয়েছ ২,৪৭৫/- (�ই 
হাজার চারশত �চা�র) টাকা।  তেব এে�ে� ওেয়জ আন �াস � ক�াণ �বাড � �থেক এককালীন ি�িময়াম বাবদ �দওয়া হেব ৫০০ টাকা। 
অবিশ� অথ � কম�েক বহন করেত হেব।  
 

তেব বীমার �ময়াদ �ি�র �েযাগ রাখা হেয়েছ। এে�ে� িবেদেশ অব�ানরত �বাসী কম�রা �-উে�ােগ WEWB এর মা�েম 

পরবত� ০২ বছর অ�র অ�র বীমাপ�� নবায়ন করেত পারেবন। বীমার �ময়াদ উ�ীণ � হওয়ার �েব � নবায়ন করা হেল বীমা�াহকেক 

ি�িময়ােমর উপর ২% ছাড় (Discount) �দান করা হেব। বীমার �ময়াদ উ�ীণ � হওয়ার ৩০ (ি�শ) িদন পর বীমাপ�� নবায়ন 

করা হেল বীমা�াহকেক অিবরাম ভাল �াে��র �ঘাষনা (DGH) �দান ক�র নবায়ন করেত হেব।  

 

জীবন বীমা কেপ �ােরশন এর সােথ �ি� �া�েরর তািরখ হেত ০১ (এক) বছ�রর জ� �ি� করা হেয়েছ। িবেদশগামী কম� িবেদশ 
গমেনর উে�ে� বিহ �গমন ছাড়প� �হেণর তািরখ হেত বীমার �ময়াদ (২) �ই বছর পয �� বীমা দাবী JBC পিরেশাধ করেব। 
WEWB �থেক �া� তািলকার িভি�েত JBC ক��ক ই���ত বীমা সা� �িফেকট অনলাইন �থেক কম� সহেজ িনেত পারেবন।    
 
 



 

 

 

 
বীমা �িবধাস�হ  
 
ক. ��� ��ে�-  
বীমার �ময়াদকােল �াভািবক ��� হেল  অথবা �ঘ �টনাজিনত কারেণ বীমার �ময়াদকােল অথবা বীমার �ময়াদ উ�ীেণ �র পর ৯০  
িদেনর মে� ���বরণ করেল বীমা �হীতা ১০০% বীমা �িবধা পােব।  
 
খ. স�ণ � এবং �ায়ী অ�মতা/প�ে�র ��ে�-  
উভয় চ�র �ি�শি� ন� অথবা কি�র উপর �থেক উভয় হাত কাটা/�খায়া অথবা �গাড়ািলর উপর �থেক উভয় পা কাটা/�খায়া অথবা 
কি�র উপর �থেক এক হাত এবং �গাড়ািলর উপর �থেক এক পা কাটা/�খায়া অথবা এক চ� এবং কি�র উপর �থেক এক হাত 
ন�/কাটা/�খায়া অথবা এক চ� এবং �গাড়ালীর উপর �থেক এক পা ন�/কাটা/�খায়া �গেল বীমা �হীতা  ১০০% বীমা �িবধা �া� 
হেব।  
 
গ. আংিশক �ায়ী অ�মতা/প�ে�র ��ে�- 
১. এক �চােখর �ি�শি� হািরেয় যাওয়া অথবা কি�র উপর হেত এক হাত কাটা বা �খায়া যাওয়া অথবা �গাড়ািলর উপর �থেক এক 

পা স�ণ � কাটা বা �খায়া �গেল বীমা �হীতা ৫০% বীমা �িবধা �া� হেব। 
২. উ�সি� হেত হ��র িনচ পয �� স�ণ � কাটা বা �খায়া অথবা এক পা কাটা বা �খায়া অথবা িনেচর �চায়াল সের যাওয়া অথবা  

��া�িলসহ হােতর চার আ�ল স� ণ ��েপ কাটা �গেল বীমা �হীতা ২৫% বীমা �িবধা �া� হেব। 
৩. হােতর ��া�িল স�ণ ��েপ কাটা বা �খায়া অথবা পােয়র সকল আ�ল কাটা বা �খায়া যাওয়া অথবা তজ�নী আ�ল স�ণ ��েপ 

কাটা  বা �খায়া যাওয়া অথবা মােঝর আ�ল স�ণ ��েপ কাটা বা �খায়া �গেল বীমা �হীতা ১৫% বীমা �িবধা �া� হেব। 
৪. অনািমকা আ�ল স�ণ ��েপ কাটা  বা �খায়া অথবা �ছাট আ�ল স�ণ ��েপ কাটা বা �খায়া অথবা পােয়র বড় আ�ল ছাড়া �য 

�কান এক� কাটা বা �খায়া অথবা পােয়র বড় আ�লসহ চার আ�ল স�ণ ��েপ কাটা বা �খায়া অথবা পােয়র বড় আ�ল 
স�ণ ��েপ কাটা বা �খায়া �গেল বীমা �হীতা ১০% বীমা �িবধা �া� হেব। 

 
তেব আংিশক �ায়ী অ�মতা/প�� হওয়ার পর ���বরণ করেল ��� দাবী (বীমা অংক) �থেক আংিশক �ায়ী অ�মতা/প�� 
জিনত �েদয় দাবী বাদ িদেয় অবিশ� বীমা অংক ��� দাবী িহেসেব �দান করা হেব। 
 
দাবী পিরেশাধ: �ি� অ�যায়ী বীমা দাবীর অথ � �ক �া� তা িনধ �ারণ করেব WEWB। বীমা দাবীর অথ � JBC হেত �হণ�ব �ক 
WEWB বীমা �হীতা �ক �দান করেব। 
 
�য সকল ��ে� বীমা �িবধা �া�/ �েযাজ� হেব না- 
 
বীমার �িঁক �হেণর ১২ মােসর মে� আ�হত�া অথবা �ীয় �িত, AIDS/HIV স��িকত �রােগ সরাসির ��� অথবা অ��তা, 
উ� �িঁক স�� �খলা অথবা �:সাহিসক কায �কলাপ �যমন- মটর �রিসং, �ি���, �বা ডাইিভং, hand gliding, 
parachuting, horse racing, mountaineering ইত�ািদর কারেণ ���বরণ, Pre-existing 
conditions prior to commencement of membership, মদ অথবা মাদকাসি� আসি�র কারেণ 
���, �� অথবা দা�া অথবা Civil commotion / Acts of terror এর কারেণ ���বরণ এবং ��তর অপরােধ 
আদালেতর রােয় ��� দ��া� হেল বীমা �হীতা বীমা �িবধা পােব না।   
 
 
   


