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িাাংলাদেে ইন্স্যুদরন্স্ এদোতেদয়েন ও Federation of Afro Asian Insurers and Reinsures 

আদয়াতর্ি Agriculture and Micro Insurance: Experience in Afro-Asia Region েীষ জক 

আন্তর্জাতিক সেতিনাদর েিাইদক আন্ততরক শুদভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

িাাংলাদেদের িীিাতেদের ইতিহাদে এই প্রিিিাদরর িি এতেয়া ও আতিকা িহাদেদের েিন্বদয় আন্তর্জাতিক সেতিনার 

অনুতিি হদচ্ছ। এ র্দে উদযাক্তাদের আতি ধেিাে র্ানাতচ্ছ।  

আপনারা র্াদনন, র্াতির তপিা িঙ্গিন্ধু সেখ মুতর্বুর রহিান িীিাতেদের েদঙ্গ োংতিষ্ট তিদলন। আতি র্াতির তপিার 

স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা র্ানাতচ্ছ।  

ব্যতক্ত, পতরিার এিাং প্রাতিিাতনক খাদির অদৃশ্য ঝুঁতক হ্রাদে িীিাতেে েহায়িা কদর। েম্ভাব্য ঝুঁতক কতিদয় আতি জক 

তনশ্চয়িা প্রোন কদর। র্ীিন ও েম্পতির ক্ষয়ক্ষতিদি তনরাপিা প্রোন কদর। পাোপাতে সেদের প ুঁতর্িার্ার ও তিতনদয়াগ খাদির 

র্ে িহতিল সৃতষ্টদি েহায়িা কদর। ধনী, েতরদ্র তনতি জদেদষ েিার র্ে িীিা প্রদয়ার্ন।  

সেদের আি জ-োিাতর্ক উন্নয়দন িীিাতেদের গুরুত্ব তিদিচনা কদর িিজিান েরকার এই খাদির আধুতনকায়ন এিাং উন্নয়দন 

যিাযি গুরুত্ব তেদয়দি।  

১৯৩৮ োদল প্রণীি িীিা আইনদক যুদগাপদযাগী করার লদক্ষু আিরা িীিা আইন ২০১০ প্রণয়ন কদরতি। একইোদি 

পদি জর কদরালার অি ইন্স্যুদরন্স্ অতধেপ্তর অিলুপ্ত কদর িীিা উন্নয়ন ও তনয়ন্ত্রণ কর্তজপক্ষ িা আইতিআরএ আইন ২০১০ িহান র্ািীয় 

োংেদে পাে করা হদয়দি।  

শুধু িাই নয়, আিরা একর্ন একচুয়াতরদক আইতিআরএ এর সচয়ারম্যান তহদেদি তনদয়াগ তেদয় িীিাতেদের উন্নয়দনর 

র্দে পেদক্ষপ তনদয়তি।  

অি জ ও আইন িন্ত্রণালদয়র েদঙ্গ আদলাচনার িাধ্যদি আইতিআরএ িীিা আইন ২০১০ এর আদলাদক প্রদয়ার্নীয় তিতধ 

এিাং প্রতিতধিালা প্রণয়দনর কার্ কদর যাদচ্ছ।  

আইতিআরএ িীিা পতলতে গ্রহণকারীদের র্ে তনরাপিা িহতিল সৃতষ্টর লদক্ষু একটি প্রতিতধ প্রণয়ন করদি যাদচ্ছ। এই 

িহতিল সিদক প্রদয়ার্দন িীিা পতলতে গ্রাহদকর পাওনা োিীেমূহ পতরদোধ করা যাদি।  

সুতধবৃন্দ,  

এতেয়া-আতিকার আি জ-োিাতর্ক দৃশ্যপট নানাভাদি পরস্পদরর েদঙ্গ েম্পকজযুক্ত। িাই এই দুই িহাদেদের িদধ্য 

িাস্তিতভতিক জ্ঞান এিাং অতভজ্ঞিা তিতনিয় করা প্রদয়ার্ন।  



উন্নি তিদের তুলনায় আিাদের িি উন্নয়নেীল সেেগুদলাদি িীিা পতলতে গ্রহদণর হার অিুন্ত কি। যতেও এতেয়ার 

কদয়কটি সেে সযিন র্াপান, তেঙ্গাপুর, ভারি, িালদয়তেয়া ও োংযুক্ত আরি আতিরাি এ সক্ষদে উদল্লখদযাগ্য উন্নতি কদরদি।  

আতিকা িহাদেদেও িাে কদয়কটি সেে - েতক্ষণ আতিকা, িরদকা, তিের, নাইদর্তরয়া এিাং আলদর্তরয়ায় িীিা 

ব্যিস্থার ব্যাপক প্রচলন লক্ষু করা যায়।  

কৃতষ আিাদের সেদের অি জনীতির মূল চাতলকােতক্ত। কি জোংস্থান তিতর, োতরদ্রু দূরীকরণ এিাং খায তনরাপিা সৃতষ্টদি 

কৃতষ গুরুত্বপণ জ ভূতিকা পালন কদর যাদচ্ছ।  

তকন্তু খরা, িো ও অোে প্রাকৃতিক দুদয জাদগর কারদণ িাদেিদধ্যই কৃতষ উৎপােন িারাত্মকভাদি ক্ষতির েম্মযখীন হয়।  

এ ধরদনর প্রাকৃতিক দুদয জাদগর পর আিাদের কৃষকগণ িাঁদের েেল ঘদর তুলদি পাদরন না। পুনরায় ঋণ তনদয় েেল 

উৎপােন করদি তগদয় ঝুঁতকর িদধ্য পদেন। এভাদি কৃষক ঋদণর র্াদল র্তেদয় পদেন।  

কৃতষদক যতে িীিার আওিায় আনা যায়, িাহদল এদেদের কৃতষ সক্ষদে তিপ্লতিক পতরিিজন আনা েম্ভি। কৃতষদক িীিার 

আওিায় আনদি পারদল প্রাকৃতিক দুদয জাগর্তনি কারদণ েরকাদরর উপর চাপ কদি যাদি। এদেদের কৃষক-েিার্ ঋদণর চক্র সিদক 

সির হদয় আেদিন। আিরা তিষয়টি তনদয় েরকাতর ও সিেরকাতর পয জাদয় কার্ করদি চাই।  

েরকাদরর পক্ষ সিদক ক্ষুদ্র ও িাোতর কৃষকদের প্রাকৃতিক দুদয জাদগর ক্ষয়ক্ষতি পুতষদয় সনওয়ার লদক্ষু ইদিািদধ্য োধারণ 

িীিা করদপাদরেদনর িাধ্যদি েস্যিীিা পুনরায় চালু করার উদযাগ আিরা তনদয়তি।  

সুতধবৃন্দ,  

তিদের সিতেরভাগ িানুষ এতেয়া এিাং আতিকা িহাদেদে িেিাে কদরন। তিতেক উষ্ণিা বৃতদ্ধর কারদণ আিাদের এই দুই 

িহাদেেই আর্ িারাত্মক হুিতকর েম্মযখীন। েমুদ্রপৃদির উচ্চিা বৃতদ্ধ পাওয়ায় িাাংলাদেেেহ িহু সেদের একটা উদল্লখদযাগ্য অাংে 

পাতনর নীদচ িতলদয় যাওয়ার আেঙ্কা করা হদচ্ছ।  

এরেদল েিদচদয় সিতে ক্ষতির েম্মযখীন হদি কৃতষ। লাখ লাখ িানুষ উদ্বাস্ত্ি হদয় পেদি। েম্পতি তিনষ্ট হদি। েিদচদয় 

ক্ষতিগ্রস্ত হদি েতরদ্র র্নগণ। তিতেক উষ্ণিা বৃতদ্ধদি এ দুই িহাদেদের অদনক সেদের অি জনীতি তিপন্ন হদয় পেদি।  

িাাংলাদেদের অি জনীতি দ্রুি েম্প্রোতরি হদচ্ছ। তিেিন্দা েদত্বও আিরা প্রায় ৬.৫ েিাাংে হাদর প্রবৃতদ্ধ অর্জন করদি েক্ষি 

হদয়তি। আিাদের অি জনীতির বৃহৎ খািেমূহ সযিন কৃতষ, তেে, সেিাখাদির অিোন ক্রিেঃ েম্প্রোতরি হদচ্ছ। িাাংলাদেে তিদের 

৫ি উচ্চ প্রবৃতদ্ধ অর্জনকারী সেে। তিতর সপাষাক রপ্তাতনদি আিাদের অিস্থান তদ্বিীয়। তিদের ৮৫টিরও সিতে সেদে িাাংলাদেদের 

ঔষুধ রপ্তাতন হদচ্ছ। কৃতষদি আিরা আোিীি োেল্য অর্জন কদর খাদয প্রায় স্বয়াং-েম্পূণ জিা অর্জন করদি চদলতি।  

উৎপােন এিাং অি জনীতিদক ঝুঁতকমুক্ত রাখদি িীিা সকাম্পাতনগুদলাদক আরও কায জকর ভূতিকায় অিিীণ জ হদি হদি।  

আতি আো কতর এই সেতিনাদর কৃতষ এিাং ক্ষুদ্রিীিার অপার েম্ভািনার তিষয়গুদলা উদে আেদি। আদিা-এতেয়ার 

িীিাখাদির উন্নয়দন ইতিিাচক সুপাতরেিালা প্রণীি হদি। পাোপাতে র্তিীয় তিদের েতরদ্র িানুদষর র্ে একটি েঠিক ও 

িাস্তিেম্মি িদিল প্রণয়ন করা হদি। যা োরাতিদের েতরদ্র িানুদষর ভাগ্য উন্নয়দন েহায়ক হদি।  

কৃতষ ও িাইদক্রা ইন্স্যুদরন্স্ তিষদয় আপনাদের সুপাতরেিালা েরকাদরর তনকট সপ্ররণ করদল আিরা িা যিাযি তিদিচনা 

করি িদল আপনাদের আেস্ত করদি চাই।  

িীিা সকাম্পাতনর িাতলকদের প্রতি মুনাো অর্জদনর পাোপাতে োিাতর্ক োয়িদ্ধিার তিষয়টিদক গুরুত্ব প্রোদনর র্ে 

আতি অনুদরাধ র্ানাতচ্ছ। িীিাতেেদক িানতিক কল্যাদণ কাদর্ লাগাদিন - এটাই আিার প্রিুাো।  

২০২১ োদল স্বাধীনিার সুিণ জর্য়ন্তীদি আিরা িাাংলাদেেদক একটি িধ্যি আদয়র সেে তহদেদি প্রতিতিি করদি চাই। 

েকদলর ঐকুিদ্ধ প্রদচিায় িাাংলাদেেদক একটি ক্ষুধা, োতরদ্রু, তনরক্ষরিামুক্ত িঙ্গিন্ধুর স্বদের সোনার িাাংলা তহদেদি প্রতিতিি 

করি, ইনোআল্লাহ।  

েিাইদক আিারও ধেিাে র্াতনদয় আতি এই আন্তর্জাতিক সেতিনাদরর শুভ উদদ্বাধন সঘাষণা করতি।  

সখাো হাদের্।  

র্য় িাাংলা র্য় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদেে তচরর্ীিী সহাক। 


