Insurance Agents (General) Question Bank - Bengali
S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

সাধারণ বীমাকারককক অবশ্যই
সুনিনিত করকত হকব যে তারা
যেি সম্পকের বীমা িা ককর ো
——————

জিসাধারকণর
টাকায় যকিা

বযাকের ঋকণর
মাধযকম যকিা

যবআইিী
তহনবকের
মাধযকম যকিা

সম্পনি বন্ধক
যরকে যকিা

1

2

অনি বীমার যেকে োনব কীভাকব
নিণণ য় করা হয়?

আগুি দ্বারা
েনতর শ্তকরা
হার

আগুি দ্বারা
েনতগ্রকের
যকিার
সময়কার মূেয

সম্পকের
বতণমাি মূেয

সম্পকের
অবনিত মূেয

1

3

————— িীনত যেকক প্রনতোপি
অিুসরণ ককর

েনতপূরণ

ইিসুযয়করন্স

ঝুঁু নকসমূকহর
আচ্ছােি

ঝুঁু নক উপশ্ম

1

4

—————— হকো একটি প্রনিয়া ো
বীমা যকাম্পানি বযবহার ককর
োনবর পনরমাণ পুিরুদ্ধার করকত
ো একজি অবকহোকারী তৃ তীয়
পকের যেকক পনেনস ধারককক
যেওয়া হকয়কে।

আন্ডাররাইটিিং

যিানমকিশ্ি

সাকরাকেশ্ি

িু নি

3

5

বীমা যকাম্পানির কাকে যে
যকাম্পানি তৃ তীয় পকের নবরুকদ্ধ
একটি োনব নমটিকয়কে তার কাকে
বীমাকৃকতর অনধকার সমপণণ করা
নহকসকব ————যক নিধণ ারণ করা
যেকত পাকর।

সাকরাকেশ্ি

িু নি

যিানমকিশ্ি

আন্ডাররাইটিিং

1

6

বীমার ধারণার মকধয, ঝুঁু নক
সবসময় যবাঝাকিা হয় —————

সকেহ

উপশ্ম

োবীর সম্ভাবিা

স্পশ্ণ িীয় মূেয

3

7

একটি অবো ো েনতর অেবা
তার প্রেরতার সম্ভাবিা বানিকয়
যেয় এবিং সিংনিষ্ট ঝুঁু নককক প্রভানবত
ককর তাকক বকে ——————

আকরাহী

নবঘ্ন

অিুমািনভনিক

উপশ্ম

2

8

ভারতীয় িু নি আইকির ————
নবধাি অিুোয়ী, বীমা িু নি সহ,
ভারকত সব িু নি শ্াসি ককর।

1919

1929

1887

1872

4

9

বীমার োনব ো নেকত হকব, ঝুঁু নকর
কারকণ সিংনিষ্ট যে েনত হকয়কে তা
অবশ্যই ———— এবিং ————— হকত
হকব।

1

Question Body

যমৌনেক এবিং নিনেণ ষ্ট ঝুঁু নককক
10 আচ্ছােি যেওয়ার জিয ————
বীমা উপেব্ধ
11

যকাি ধরকণর যেণীকরকণর নভনি
হকো প্রেনতশ্ীে ঝুঁু নক?

12

————— ঝুঁু নকর বীমাকরণ হকত
পাকর িা।

13 ————— নবপনির ধরণ িয়।

সুনিনেণ ষ্ট,
পনরমাপকোেয

নের,
েনতশ্ীে, জটিে নবশুদ্ধ, প্রান্তবতী
অিুমািনভনিক

1

যমনিককে

জীবি

বানণনজযক

কৃনি-সিংিান্ত

3

েনতর সীমা

পনরকবকশ্র
প্রকৃনত

পনরণাম

যময়াে

2

অিুমািনভনিক
ঝুঁু নকসমূহ

েনতশ্ীে ঝুঁু নক

নের ঝুঁু নক

প্রােনমক ঝুঁু নক

1

আইিেত
ঝুঁু নকসমূহ

সামানজক
ঝুঁু নকসমূহ

িীনতেত
ঝুঁু নকসমূহ

শ্ারীনরক
ঝুঁু নকসমূহ

2

1
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নকেু নিনেণ ষ্ট যেকে েনতর সমকয়
েেি েনতর মূেয সহকজ পনরমাপ
14 অেবা নিধণ ারণ করা োয় িা,
একটি িীনত ো —————— নহকসকব
পনরনিত তা গ্রহণ করা হয়।

নিধণ ারীত মূেয

অিুমািনভনিক
মূেয

স্বীকৃত মূেয

ধােণ মূেয

3

অিুকরাধ করা যহাক অেবা িা
যহাক, েোেেভাকব এবিং
সম্পূণণভাকব ঝুঁু নকর প্রস্তাকবর
োবতীয় নবিয়, ‘‘িূ িান্ত ভাকো
15
নবশ্বাস’’-এর ধারণা ো ————
েৃনষ্টকোির করাকিার যেকে
প্রস্তাবককর সেেণ ক ধারণার সকে
সম্পনকণত।

সম্পূণণরূকপ

যস্বচ্ছায়

নিনেণ ষ্টরূকপ

নিেুুঁতভাকব

2

একটি বীমা িু নি সাধারণত
16 অকােণ কর হকয় োয় েেি যসোকি
ঠকাকিার উকেকশ্য —————— োকক

কুককমণ সহায়তা

তকেযর ভ্রান্ত
উপোপি

তেয যোপি
করা

প্রতারণা

3

একটি বীমা িু নির আোপ
17 আকোিিার সময় যে নববৃনত
যেওয়া হয় তাকক বো হয় ——————।

য ািণা

শ্পেপে

প্রনতনিনধত্ব

িু নি

3

নববৃনত যেওয়ার সময় ————— -এর
18 ভুে প্রনতনিনধত্বকক ধরা হয়
অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নহকসকব।

নিকেণ াি

প্রতারণােয়ী

উনেষ্ট

পারস্পনরক

1

নবপে

ঝুঁু নক

অনিনিতয়তা

নবঘ্ন

1

আত্মহতযা

মৃতুয

েু ণ টিা

অসুেতা

1

যমৌনেক

নেনেত ভাকব

িু নি

িনেপে

1

যপ্রাকপাজাে ফমণ

আচ্ছােি

উপাোি

প্রস্তাব পুনস্তকা

2

বীমার জিয প্রস্তাবককক নেকয় পূরণ
করকত হয় যে ফমণ , যেোকি
23 বীমাকারককর েরকার এমি সমস্ত
বস্তুেত তেয োকক তাকক বো
হয়________.

উপাোি

আচ্ছােি

____________ এর মকধ
বীমাকারককর কভার যেওয়া
24
ঝুঁু নকত সম্পককণ সমস্ত গুরুত্বপূণণ ও
প্রাসনেক তেয োকক।

আচ্ছােি

যপ্রাকপাজাে ফমণ

উপাোি

নিক্লাকরশ্ি ফমণ

3

আচ্ছােি

প্রস্তাব পুনস্তকা

নিক্লাকরশ্ি ফমণ

3

Question Body

19

টিা, োর ফোফে নহকসকব
বস্তুতঃ েনত হকয়কে, তাকক বো হয়

20

নিম্ননেনেত যকািগুনে োুঁটি ঝুঁু নক
িয়?

যেোকি যপ্রাকপাজাে ফমণ বযবহার
21 করা হয় িা, বীমাকারককর উনিত
_______তেয যরকিণ করা।
একটা পনেনস বা কভার যিাকটর
22 আকাকর বীমা িু নিকক বো
হয়________

বীমাকারক বা তার তরকফ বীমার
যপ্রাকপাজাে ফমণ
25 সম্ভাবয যিতাকক যেওয়া েনেেকক
বো হয়______.

যপ্রাকপাজাে ফমণ নিক্লাকরশ্ি ফমণ

3

2
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1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4
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যেোকি যকাকিা যপ্রাকপাজাে ফমণ
বযবহার করা হয় িা, বীমাকারক
যসোকি যমৌনেক বা নেনেতভাকব
26
পাওয়া তেযগুনে যরকিণ করকবি
এবিং ______সময়সীমার মকধয
যসগুনেকক নিনিত করকবি।

৩০ নেি

১৫ নেি

৪৫ নেি

৬০ নেি

2

একটা িু নির অধীকি বীমাকারীর
27 োয়বদ্ধতার সীমা টািকত কী
বযবহৃত হয়?

িু নি

অেীকারপে

িু নি

বন্ধি

2

এটি উভকয়র
যেকে প্রকোজয:
কভারকিাট
এবিং পনেনস
িনের অিংশ্

এটি উভকয়র
যেকেই
প্রকোজয: বীমা
যিাট এবিং
শ্তণাবেীর
িনের অিংশ্

এটি শ্তণাবেীর
িনের অিংশ্

এটি শুধুমাে
বীমার
শ্তণাবেীর িয়
পনেনস িনেরও
একটি অিংশ্

1

একজি এবিং
বীমাকারী

যপানেনসকহাল্ডার
এবিং বীমাকারী

2

28

Question Body

ওয়ারানি সম্পককণ সঠিক নববৃনতটি
বােু ি।

ওয়ারানি েনিত হকে,
প্রােনমকভাকব সম্মত ঝুঁু নকর
রেবেে হকত পাকর এবিং _____যক
29
েিকির তানরে যেকক নিকজর
যিকয় অনতনরি ______ র যেকক
মুনি অিুকমােি করা হয়।

োয়বদ্ধতা এবিং বীমাকারী এবিং
বীমাকারী
োয়বদ্ধতা

একটা স্ট্যান্ডািণ ফকমণ পনেনস ইসুয
করকত যকািটাকক আমরা
বীমাকারককর স্ট্যান্ডািণ অভযাস
30
বেকবা; নিনেণ ষ্ট নবপে কভার
যেওয়া ও আকরা নকেু নিনেণ ষ্ট বাে
যেওয়া?

নিয়নমত
অিুশ্ীেি

পৃষ্ঠােি

শ্তণ

িু নি

1

_____ এবিং ______ একসকে
িু নির প্রমাণপে ততনর ককর।

পনেনস এবিং
পৃষ্ঠােি

শ্তণাবেী

অেীকারপে
এবিং িু নি

বণ্ড এবিং
পৃষ্ঠােি

1

িু নি

শ্তণাবেী

পনেনসর েনন্ডত
ধাকপর
(অিংকশ্র)
নববরণসমূহ

1

উভয় বিবযই
পারস্পনরকভাকব
একক অপকরর
পনরপূরক

3

31

32

______ েুি োকক পনেনস ও
ফকমণ র সকে।

পৃষ্ঠােি

সঠিক নববৃনতটি বােু ি:
অিুকমােি সাধারণভাকব প্রকয়াজি
একটা পনেনসর অধীকি ো
33 সম্পনকণত:
ক) সম্পনি অিয জায়োয়
োিান্তর করার সকে
ে)বীমার বানতকের সকে

শুধুমাে উনি
(ক) প্রকোজয

শুধুমাে উনি
(ে) প্রকোজয

উভয় বিবযই
এককভাকব
প্রকোজয

অিুকমােি সাধারণভাকব প্রকয়াজি
একটা পনেনসর অধীকি ো
34
______-র পনরবতণকির সকে
সম্পনকণত

ঝুঁু নক এবিং
ঠিকািা

ঠিকািা এবিং
িাম

ঝুঁু নক এবিং িু নি

নপ্রনময়াম এবিং
িু নি

1

একজি

বীমাকারী

বীমাধারী

োভবাি

2

বীমার িু নি নেনেতভাকব প্রকাশ্
35 করা হয় এবিং বীমা পনেনসর
শ্ব্দগুনে েসিা ককরি যক?

3

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

িুযিতমভাকব
গুরুত্বপূণণ

সমাি গুরুত্বপূণণ

গুরুত্বপূণণ িয়

যবনশ্ গুরুত্বপূণণ

4

______ নিয়ম প্রকয়াে করা হয়,
37 পনেনসর শ্কব্দর মকধয েনে যকাকিা
অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা োকক।

িু নি

একটি সাধারণ
বযাকরণ এবিং
েনতনিহ্ন

ধারা

বীমাকারীর

2

একটা বীমাপনেনস হকো নিমণ াকণর
38 একটা বানণনজযক _______-এর
তেযপ্রমাণ

িু নিসমূহ

সাধারণ
নিয়মসমূ
িু নি
হ এবিং সাধারণ নিয়মসমূহ
নিয়মসমূহ

3

যকাকিা েনেকে,শ্কব্দর বযবহার ও
39 তার মাকি সহকজই েঠি করা
োয়_______-এর মাধযকম।

একজি
একজি নশ্নেত
একজি
একজি অিুশ্ীনেত মািুি
সাধারণ বযনি
বযনি
বীমাকারী

1

বীমা পনেনসকত বযবহৃত বহু শ্ব্দই
আকের আইিী নসদ্ধাকন্তর সকে
40 সম্পকণেুি এবিং যসই নসদ্ধান্তগুনে
______-এর যিৌহনের মকধয তাহা
______ যক মািকত হকব।

যোয়ার যকাটণ
এবিং হায়ার
যকাটণ

2

একটা পনেনস েনেকের নিম্ননেনেত
অিংশ্গুনে সঠিক িকম সাজাি।
(১)প্রস্তাবিা
(২)অপাকরটিভ ধারা
41
(৩)শ্তণ
(৪)সূনি বা নসনিউে
(৫)প্রতযায়ি
(৬)শ্তণাবেী এবিং নবকশ্িানধকার

(১), (৪), (৫),
(৬), (২) এবিং
(৩)

Question Body

পনেনসর মানজণকির মকধয োপাকিা
বা টাইপ করা ধারাগুনেকক
36
________ পনেনসর বনির মকধয
োকা শ্ব্দগুনের তু েিায়।

হায়ার যকাটণ
এবিং যোয়ার
যকাটণ

হায়ার যকাটণ
এবিং সুনপ্রম
যকাটণ

সুনপ্রম যকাটণ
এবিং যোয়ার
যকাটণ

(১), (৩), (৪),
(১), (৫), (৩),
(১), (২), (৩),
(৫), (৬) এবিং (২) (৪), (৬) এবিং (২) (৪), (৬) এবিং (৫)

একটা পনেনস েনেকের নসনিউে
নবনভন্ন উকেেকোেয েুুঁটিিাটি
42
উকেে ককর। নিকির যকািটি
নসনিউকে িাও আসকত পাকর।

নপ্রনময়াম অে

43 এিনসনব-র সঠিক প্রসারণ বােু ি

িযাশ্ািাে
িযাশ্ািাে
যিা যক্লম যবািাস
িি-কনমসন্ড বযােসমূযকাঅপকরটিভ
হ
যিনিট বুযকরা
বযাে

প্রতযককক যে পনরমাণ নপ্রনময়াম
নেকত হকব তা একটি হাকরর উপর
নিভণর ককর ো নের ককর এই
কারণগুনে:
44
ক) একটি েনতর টিার জিয
েনতর সম্ভাবিা (বীমাকৃত যকাকিা
নবপকের কারকণ)
ে) েনতর সম্ভাবয পনরমাণ

শুধুমাে নবকল্প
(ক) একা
প্রকোজয

অনিকাকণ্ডর কারকণ েনে েনতর
েি পনরমাণ হয় ২০০০০০ এবিং
45 মধযক অেবা েি েনতর সম্ভাবিা
১০০যত ১ হয়। তাহকে সম্ভাবয
েনতর মধযক অেবা েি কী?

1000

িু নি সিংেযা

নপ্রনময়াম
প্রস্তাবকানরর িাম অেণ প্রোকির
পন্থা

নবকল্প (ক) এবিং
শুধুমাে নবকল্প
(ে) উভকয়ই
(ে) একা(ক) এবিং (ে) উভয়ই প্রকোজয
পরস্পকরর
প্রকোজয
পনরপূরক
নহসাকব প্রকোজয

10000

2000

20000

1

4

2

3

3

4

S.
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

সাব পুেস ততনর করা হয় :
নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং
নবকল্প (ক) এবিং
ক) নবনভন্ন নবভাকে ঝুঁু নকগুনেকক
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
(ে) উভয় একক
নবকল্প (ে) এবিং (ে) উভয় একক অপকরর পনরপূরক
46 ভাে ককর নেকয়
একই সকে
একই সকে
অপকরর
ে) ঝুঁু নকর মাোয় উপর নিভণর ককর
প্রকোজয
প্রকোজয
পনরপূরক
ে) সম্ভাবয েনতর পনরমাণ

1

ঝুঁু নককক যেণীকরণ করার প্রনিয়া
এবিং যসটি যকাি নবভাকের অন্তভণ ু ি
47
হকচ্ছ তার নসদ্ধান্ত যিওয়া ———————
গুরুত্বপূণণ

একজকির জিয

বীমাকারীর
নপ্রনময়াকমর হার নিধণ াকরকণর
বীমাক
জিয
ৃ কতর জিয
জিয

3

বীমার জিয যে ঝুঁু নকটির প্রস্তাব
যেওয়া হকয়কে যসটি গ্রহণ করা হকব
কী িা যসই নসদ্ধান্ত যিওয়ার
48 প্রনিয়া, এবিং েনে তা হয়, তকব তা
কী হাকর, কী পনরভািায় এবিং শ্কতণ
বীমার আচ্ছােি গ্রহণীয় হকব
তাকক বো হয় ——————

কভার যেটার
(মূেপে)

আন্ডাররাইটিিং বণ্ড বা অেীকারপে

2

িু নিপে

োয়গ্রহকণর যেকে নিম্ননেনেত
যকাি পেকেপগুনে পনরভািােত
জ্ঞাকির অন্তভণ ু ি?
নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ে) এবিং
ক) েনতর পুিরাবৃনি এবিং
নবকল্প (ক), (ে)
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
এবিং (ে) একই
49 প্রবেতার পনরকপ্রনেকত নবপনি এবিং
একই সকে
একই সকে
একই সকে
ঝুঁু নকর পনরমাপ এবিং মূেযায়ণ
সকে প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয
ে) পনেনসর আচ্ছােি এবিং
পনরভািা এবিং শ্তণ প্রস্তুত করা
ে) নপ্রনময়াকমর হার নিধণ ারণ করা

4

বীমার যেকে সতকণভাকব
োয়বদ্ধতা এবিং ঝুঁু নকর যেণীকরণ
50 করার িানহো ততনর হকয়কে
সাধারণ এই নবিয় যেকক যে
——————

2

সকে
ঝুঁু নকগুনেই
সমাি

সকে ঝুঁু নকগুনে
প্রকতযক ঝুঁু নক
বহু ঝুঁু নক সমাি িয়
সমাি িয়
সমাি

োয়গ্রহকণর েেতা একটি
োোতার নশ্ো প্রনিয়ার মাধযকম নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং
নবকল্প (ক), (ে)
োভ করা োয় েরা অন্তভণ ু ি হকো:
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
নবকল্প (ে) এবিং (ে) উভকয়ই একই এবিং
সকে (ে)
প্রকোজয
একই
51
ক) পেণ াপ্ত প্রনশ্েণ
একই সকে
একই সকে
সকে প্রকোজয
ে) কমণ কেকে অনভজ্ঞতা
প্রকোজয
প্রকোজয
ে) েভীর অন্তেৃণ নষ্ট

একজি যমনরি বীমা োয়গ্রাহককর
52 অবশ্যই সকিতি োককত হকব
————— সম্পককণ

অনিকাকন্ডর
কারণ

জাহাজ বা
পনরবহকণর
মাে/পকে োকা
অেবা গুোকম
োকা
নজনিসগুনে
নবপকের
সম্মুেীি

একটি নশ্কল্প
জনিত
প্রনিয়াসমূহ

অনিকাকন্ডর
সম্ভাবয
কারণসমূহ

4

2

5
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1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4
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একজি স্বােয োয়গ্রাহককর
বীমাকৃকতর ঝুঁু নকর নিে সম্পককণ
নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং
যবাঝার প্রকয়াজিীয়তা রকয়কে
নবকল্প (ক), (ে)
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
নবকল্প (ে) এবিং (ে) উভকয়ই একই এবিং
সকে (ে)
প্রকোজয
একই
53 ক) নিনকৎসা সম্পনকণত পনরকপ্রনেত
একই সকে
একই সকে
ে) নশ্কল্পর সকে েুি প্রনিয়া
সকে প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয
ে) যোেযতার পেণ ায় এবিং
পানরবানরক ইনতহাস

2

ঝুঁু নক আিরকণর তবনশ্ষ্টয এবিং
মাোর উপর নিভণর কর ঝুঁু নকর
54 যেণীকরণ করা, একটি সঠিক হাকর
নপ্রনময়াম ধােণ করকত পারার মূে
েেয হকো —————

2

কভার যেটার
(মূেপে)

আন্ডাররাইটিিং বণ্ড বা অেীকারপে

িু নিপে

োয়গ্রহকণর মূে তবনশ্ষ্টযগুনে হকো:
ক) তবশ্কষ্টযর উপর নভনি ককর
ঝুঁু নকর নিনহ্নতকরণ
55 ে) প্রস্তাবককর উপোনপত ঝুঁু নকর
মাো নিধণ ারণ করা
ে) বীমা বযবসা োকত নিরাপে
আকাকর হয় তা সুনিনিত করুি

নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং
নবকল্প (ক), (ে)
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
নবকল্প (ে) এবিং (ে) উভকয়ই একই এবিং
সকে (ে)
প্রকোজয
একই
একই সকে
একই সকে
সকে প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয

4

েনে বীমা যকাম্পানি এমি ঝুঁু নকর
যেকে পনেনসর অিুকমােি যেয়
যেগুনে বীমাকোেয িয় অেবা
56 ঝুঁু নকটিকক আচ্ছােি যেওয়ার জিয
যে পনরমাণ নপ্রনময়াকমর প্রকয়াজি
তার যেকক কম নপ্রনময়াম ধােণ
ককর, তকব তার ফে হকব ————

বীমাকারীর
িু নিনভনিক
বীমাকারীর
একজকির
িু নিনভনিক
োয়বদ্ধতাসমূহ
িু নিনভনিক
সেমতাকক
োয়বদ্ধতাসমূহ
পােকির
োয়বদ্ধতাসমূহ
সিংকটাপন্ন করা
সেমতাকক
পােকির জিয
সিংকটাপন্ন করা

2

েনে একজি বীমাকারী যকাকিা
ঝুঁু নকর জিয েুব উচ্চ হার ধােণ
অপ্রনতকোনেতা
মূেক এবিং
েনতর অবোকি
57 করকত িাি নকন্তু যসই উচ্চ হার এর
যেকে প্রকয়াজিীয় িয় তকব নতনি
অনেনতশ্ীে
তাুঁর বযবসাকক যপকত পাকরি
োয়গ্রহণর েেযগুনে অজণি করা
হকয়কে, সিংনেপ্তভাকব, নসদ্ধান্ত
গ্রহকণর মাধযকম:
58
ক) গ্রহণকোেযতার মাো নিণণ য়
ে) েকেষ্ট পনরমাি নপ্রনময়াম এবিং
অিযািয শ্তণ
59

বীমার নভনি হকো ——— -এ ঝুঁু নকর
বেে করা

একটি বীমা পনেনস যকিার
মাধযকম, ————— যেকক ততনর হওয়া
60
নবপে োর নবরুকদ্ধ সম্পনিটি
বীমাকৃত করা।

অনেনতশ্ীে

প্রভূত োভ

নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ক) এবিং নবকল্প (ে) এবিং
নবকল্প (ক), (ে)
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
(ে) উভকয়ই
এবিং (ে) একই
একই সকে
একই সকে
একই সকে
সকে প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয
প্রকোজয

1

1

একজি

বীমাকৃত

বীমাকারী

োভ

3

বীমাকারী
আনেণ ক
েনতগুনের
প্রভাবহ্রাকস
সেম

পনেনস আনেণ ক
েনতর
প্রভাবকক হ্রাস
ককর

বীমাকৃত
আনেণ ক
েনতগুনের
প্রভাব হ্রাকস
সেম

একজি আনেণ ক
েনতগুনের
প্রভাব হ্রাকস
সেম

3

6

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

স্বােয

যমাটর

বযনিেত
েু ণ টিা

বযনিেত

3

েূ ণ টিাজনিত বীমার মকধয
অন্তভণ ু ি িয়
ক) প্রানন্তক অসুেতা
62
ে) পূবণ উপনেত অসুেতা
ে) োিবাহকি আকনিক েূ ণ টিা
) নশ্কল্প আকনিক েূ ণ টিা

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

2

েূ ণ টিাজনিত বীমার অন্তভণ ু ি িয়:
ক) মািনসক বযানধ
63 ে)প্রনতনেকির কাকজ আ াত
ে) কতণকবযর সময় পাওয়া আ াত
) পূবণ অবনেত শ্ারীনরক বযানধ

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

2

বযনিেত েূ ণ টিা পনেনস আচ্ছােি
যেয়:
ক) েূ ণ টিার কারকণ মৃতুয টকে
64
ে) োয়ী সম্পূণণ অেমতা
ে) অসুেতা
) েভণবতী অবোয় জটিেতা

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ক) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

1

েূ ণ টিার কারকণ সামনয়ক সম্পূণণ
অেমতা এবিং মৃতুযর জিয িীনত
হকো:
65 ক) বযনিেত েূ ণ টিা
ে) স্বােয বীমা
ে) োনি বীমা
) নশ্ল্প েনমক বীমা

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ক) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

2

িু নিসমূহ

2

Question Body

যকাি বীমা আনেণ ক েনত যেকক
বীমাকৃতকক রো ককর ো উকঠ
61
একসকে আকনিক মৃতুয অেবা
েূ ণ টিার কারকণ অেমতার ফকে?

বীমা পনরকল্পিা আচ্ছােি যেয়
ককয়কটি সাধারণ — এবিং
66
আকনিক টিার জিয যে
পনরমাণ অেণ নেকত হকব তার

সিংজ্ঞানয়ত
ধারাসমূহ

বীমার জিয নিম্ননেনেত যকািটি
‘অনতনরি েুি’ আচ্ছােি িয়?
ক) নিনকৎসােত বযয়
67
ে) পানরবানরক পনরবহি
ে) আমোনিকৃত ওিুধ
) যবকারকত্বর েরি

শুধুমাে নবকল্প
(ক)টি প্রকোজয

প্রকয়াজিীয়
আপত্কােীি সাধারণ নিয়মাবেী
সিংোিসমূহ

শুধুমাে নবকল্প
শুধুমাে নবকল্প
শুধুমাে নবকল্প (ে)টি প্রকোজয
(ে)টি প্রকোজয
( )টি প্রকোজয

4

সাধারণত, বযনিেত েূ ণ টিা িীনত
——— ণ্টার নভনিকত পাওয়া নবকশ্বর
68
সবণ ে আচ্ছােি যেওয়ার প্রস্তাব
যেয়।

24

12

48

50

1

স্বােয বীমা পনেনসর
69 আকবেিকারীকের প্রকবকশ্র সকবণ াচ্চ
এবিং সবণ নিম্ন বয়স হকত হকব:

5 ও 80

16 ও 100

21 ও 90

18 ও 80

1

7

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

সারাজীবকির জিয সম্পূণণ অেম
যেমি িার হাত পাকয়
পযারানেনসস, যকামার অবো, েুটি
70 যিাকের/েুটি হাকতর/েুটি পাকয়র
অেবা একটি হাকতর এবিং একটি
যিাকের এবিং একটি পাকয়র এবিং
একটি হাকতর েনতকক বকে

োয়ী সম্পূণণ
অেমতা

োয়ী আিংনশ্ক
অেমতা

অোয়ী সম্পূণণ
অেমতা

সম্পূণণ অেমতা

1

71

সারা জীবকির জিয আিংনশ্কভাকব
অেমতাকক বকে

োয়ী সম্পূণণ
অেমতা

োয়ী আিংনশ্ক
অেমতা

অোয়ী সম্পূণণ
অেমতা

সম্পূণণ অেমতা

2

72

সামনয়ক সমকয়র জিয সম্পূণণ
অেমতাকক বো হয় —————

োয়ী সম্পূণণ
অেমতা

োয়ী আিংনশ্ক
অেমতা

অোয়ী সম্পূণণ
অেমতা

সম্পূণণ অেমতা

3

প্রনত সপ্তাহ যেকক সকবণ াচ্চ সিংেযক
সপ্তাহ পেণ ন্ত একটি নিনেণ ষ্ট পনরমাণ
73 রানশ্র অেণ যেওয়া োরজিয
েনতপুরণ নেকত হকব োকক বো
হয় —————

সাপ্তানহক
েনতপূরণ

নিনেণ ষ্ট সপ্তাকহর
প্রাতযনহক৪ সপ্তাকহর যমাট যোেফে
সিংেযা

1

——— এবিং ———— মকধয োকক
মৃতযজনিত
মৃতুযজনিত
বীমাকৃত রানশ্র প্রোি, নপনপনিসুনবধা এবিং
সুনবধা এবিং
নপনপনি (োয়ী
74 র যেকে, েনতপূরণ ওঠািামা ককর
টিটিনি (োয়ী
বীমাকৃত রানশ্র একটা নিনেণ ষ্ট
আিংনশ্ক
সম্পূণণ অেমতা)
শ্তািংশ্ যেকক।
অেমতা)

টিটিনি (োয়ী
মৃতযজনিত
সম্পূণণ
সুনবধা এবিং
অেমতা) এবিং
নপটিনি (অোয়ী নপনপনি (োয়ী
সম্পূণণ অেমতা)
আিংনশ্ক
অেমতা)

3

নিকির যকািটি অেম হওয়ার
সাধারণ বযনতিম নহকসকব েণয িয়
(ক)নিকজই েত ততনর করা বা
আত্মহতযা
শুধুমাে নবকল্প
75
(ে)েুদ্ধ ও সিংনিষ্ট নবপে
(ক)টি সঠিক
(ে)অযােককাহে বা মােককর
প্রভাকব েু ণ টিা
( )কতণবয বহাে অবোয় েু ণ টিা

শুধুমাে নবকল্প
(ে)টি সঠিক

শুধুমাে নবকল্প
(ে)টি সঠিক

শুধুমাে নবকল্প
( )টি সঠিক

4

নিকির মকধয যক একটা বীমা
পনেনস নিকত পাকরি িা?
(ক)একজি প্রাপ্তবয়স্ক নিকজর জিয
(ে)একজি প্রাপ্তবয়স্ক পনরবাকরর
76
জিয
(ে)অপ্রাপ্তবয়স্ক নিকজর জিয
( )একজি নিকয়াো্েকতণা সমস্ত
েনমককের জিয

শুধুমাে নবকল্প
শুধুমাে নবকল্প
শুধুমাে নবকল্প (ে)টি সঠিক
(ে)টি সঠিক
( )টি সঠিক

3

Question Body

জীবি হানি বা অে হানির মূেয
আিুমানিক বা কমণ েেতা বৃনদ্ধ
77 করকত পাকর িা, এই অেমতার
জিয প্রকেয় অেণ কক কী বো হকয়
োকক?
একটা যকাম্পানির প্রস্তানবত
78
বীমাকৃত অকেণ র নভনি হকো

শুধুমাে নবকল্প
(ক)টি সঠিক

সুনবধাসমূহ

েনত

সম্পূণণতা প্রানপ্ত

প্রকেয় অেণ
প্রোি

1

বীমাকৃকতর আয়

পনেনসর
শ্তণসমূহ

বীমার
অনেকারপকে
উকেনেত িু নি

যকািটিই িয়

1

8

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

একজি বযনির েনে নবনভন্ন
বীমাকারককর কাকে একানধক
79 পনেনস োকক, েু ণ টিাজনিত মৃতুয,
নপটিনি, নপনপনি-র অধীকি যক্লইম
প্রোি করা হকব _______অধীকি।

প্রেম পনেনস

সকে
পনেনসসমূহ

সাম্প্রনতকতম
পনেনস

বাঞ্চিীয় পনেনস

2

নপ্রনময়াকমর নহকসব যকাি নবিকয়র
উপর নিভণর ককর?
(ক)বানি যকাি শ্হকর
80
(ে)যপশ্া
(ে)বয়স
( )বযনিেত আনেণ ক েমতা

(ক) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং (ে)
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

(ে) এবিং ( )
উভকয়ই সঠিক

2

বীমার উকেকশ্য, ————— -এর
মকতা নবপকের কারকণ একটি
81
প্রতযানশ্ত েনত কভার করা োকক
িা।

েন্ত্রানের োরাপ
হকয় োওয়া

তনিত্
আধািেুিতা
এবিং নবকীরণ

েূিণ এবিং
সিংিমণজনিত
েনতসমূহ

েুদ্ধ এবিং েুকদ্ধর
মত
কােণ কোপসমূহ

1

৬ মাস

১ বের

৫ বের

জীবিকাে

2

যলাটার পনেনসগুনের যেকে,
নপ্রনময়াকমর ধরণ বীমাকারী যেকক
83
বীমাকারীর মকধয আবার নভন্ন
হকত পাকর

হার নিধণ ারণ
করা

অেণ প্রোি করা

েণিা করা

আন্ডাররাইট
করা

1

এফ এম নস নজ যকাম্পানি োরা
নবিয়কোেয নজনিসপে নবনভন্ন
োকি স্ট্ক ককর, তাুঁকের তানেকায়
84 োকা নজনিসপে কভার করার
জিয একটি অনভন্ন নপ্রনময়াম এবিং
আশ্বানসত রানশ্র অধীকি যকাি
ধরকণর বীমা পনেনস বাো উনিত

বস্তু বীমা
পনেনসসমূহ

যলাটার বীমা
পনেনসসমূর

4

বেরটির সময়

3

আিুিনেক
বযাোকরর
(ফোফেজনিত)
েনতপূরণ বীমা
েনতর বীমা

1

অেণ বীমা

বযাোকরর
েনতপূরণ বীমা

2

অেণ বীমা

বযাোকরর
েনতপূরণ বীমা

3

Question Body

বীমার মাধযকম —————— সময়
82 পেণ ন্ত অনির কারকণ েনত যেকক
সুরো পাওয়া যেকত পাকর।

পনরবহি বীমা গুোম নিরাপিা
পনেনসসমূহ
বীমা

সিংরনেত পকণযর বীমার জিয যে
নপ্রনময়াম ধােণ করা হয় তা
85
নিম্মনেনেত মাপকাঠির উপর
নিভণরশ্ীে িয়

প্রকয়ােকোেয
ভীনতর পনরনধ

একটি বানণনজযক উেযকমর
86 নিম্ননেনেত যকাকিা এক ধরকণর
বীমার প্রকয়াজি যিই

অকেণ র
অপবযবহার
প্রনতকরাধী বীমা

অনিবীমা

কমণ িারী, পনরবাকরর সেসয অেবা
87 অিযািয বযনির দ্বারা িু নরর যেকক
————— কভার ককর িা

ফোফেজনিত
েনতর বীমা

িু নরর বীমা

অনফকসর অবোি অেবা বাইকরর
অবোি সামোকিার সময় একটি
88 উেযম অেণ হানির মুকোমুনে হকত
পাকর। এমি েনতকক কভার করা
হয় মাধযকম:

ফোফেজনিত নসুঁধিু নরর বীমা
েনতর বীমা
(বারগ্লারী)

মজুেকৃত বস্তুর
প্রকৃনত

এই প্রকার
বস্তুগুনের
নবিকয়র ফকে
আিুমানিক
োভ

9

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

একটি বানণনজযক উেযম এবিং
89 বযনির বীমার িানহোর মকধয
পােণ কয করুি

একক বযনিকের একক বযনিকের
একক বযনিকের
একক বযনিকের
তু েিায়
তু েিায়
এবিং
তু েিায়
বযাবসানয়ক
বযাবসানয়ক
বযাবসানয়ক
বযাবসানয়ক
উকেযােগুনের
উকেযােগুনের
উকেযােগুনের
উকেযােগুনের
বীমার
বীমার
বীমার মকধয
বীমার
প্রকয়াজি
প্রকয়াজি
যকাি সম্পকণ
প্রকয়াজি একই
অকিক যবশ্ী
অকিক কম
িাই

1

একটি বানণনজযক উেযম এবিং
90 বযনির মকধয সম্পকের মূকেযর
তু েিা করুি

একক বযনিকের একক বযনিকের একক বযনিকের
সম্পে মূকেযর
সম্পে মূকেযর
সম্পে মূকেযর
তু েিায়
তু েিায়
তু েিায়
বযবসানয়ক
বযবসানয়ক
বযবসানয়ক
উকেযাকের
উকেযাকের
উকেযাকের
সম্পকের মূেয
সম্পকের মূেয
সম্পকের মূেয
অকিক যবশ্ী
অকিক কম
একই

একক বযনিকের
সম্পে মূেয
এবিং
বযবসানয়ক
উকেযাকের
সম্পকের
মূকেযর তু েিা
সম্ভব িয়

1

একটি বানণনজযক উেযকমর যিওয়া
বীমার নপেকির কারকণর সকে
91
একজি বযনির যিওয়া বীমার
কারণগুনের মকধয পােণ কয করুি

একটি বৃহৎ
বযবসানয়ক
উকেযাকের
বীমার
প্রকয়াজিীয়তা
প্রায়শ্ই নিনেণ ষ্ট
নকেু আইকির
মাধযকম
বাধযতামূেক

——————— মূকেযর পনেনসগুনে স্ট্ক
কভার করার জিয ইসুয করা হয়
92
িা, ো কভার করা হকয় োকক
বাজার মূকেযর নভনিকত

পুিসণ িংোি
(নরইনকস্ট্টকমি)

য ািণাপে

সম্পূণণ আচ্ছােি

নপ্রনময়াম

1

যমাট োভ

যিট োভ

যিট োভ নের েরিসমূহ

যমাট োভ নের েরিসমূহ

1

আিুিনেক েনত পনেনস শুধুমাে
94 সিংেুি নহকসকব যিওয়া যেকত পাকর
নিম্ননেনেত যকািটির সকে:

নসুঁধিু নরর বীমা
((বারগ্লারী)

যলাটার বীমা
পনেনস

সাধারণ অনি
এবিং নবকশ্ি
নবপেসমূহ

অেণ বীমা

3

————————— পনেনস সমস্ত কমীকক
95 তাুঁকের িাম অেবা অবোি িা
যেনেকয়ই কভার ককর।

ব্ল্যাকেট
করকপাকরট
(সামনগ্রক) বীমা (সিংোেত) বীমা

গ্রুপ (যোষ্ঠী)
বীমা

কাকেনিভ(সিংে
ঠিত) বীমা

1

িযাশ্ািার
অ-বযােনভনিক অ-বযােনভনিক অ-বযােনভনিক
বুযকরা অফ
আনেণ ক
অেণ সিংোি
আনেণ ক
ফাইিািনসয়াে
যকাম্পানি
যকাম্পানি
ককপণ াকরশ্ি
যকাম্পানিজ

2

আিুিনেক েনত পনেনস েনতর
জিয েনতপুরণ যেয় োকক
93
———————— নহকসকব নিনহ্নত করা
হকয় োকক

96

এি নব এফ নস-র জিয সঠিক
নবস্তানরত আকারটি বাোই করুি

বযাোকরর েনতপুরণগুনে বীমার
97 অধীকি নিম্ননেনেত যকাি কাজটি
কভার করা হয় িা

98

বযাোকরর েনতপুরণ বীমায়,
নপ্রনময়াকমর নহসাব নভনিকত িয়:

উভকয়র
আনেণ ক েনতর
বযনিনবকশ্িকের
নবপেজনিত
প্রভাব
দ্বারা েৃহীত
েনতগুনেকক বযনিনবকশ্িকের
বীমা ভনবিযত্
হ্রাস করার
তু েিায় বৃহৎ
আনেণ ক
জিয বীমা
বযবসানয়ক
পনরকল্পিার
আচ্ছােি গ্রহি
উকেযােগুনে
জিয
ককরি
উপর অনধক হয়

অসাধু
কমণ িারীবৃে

রনশ্ে জােকরণ

অনতনরি
বীমাকৃত রানশ্

কমণ িারীর
সিংেযা

1

িেত িু নর

বাজার স্ফীনত

4

শ্াোগুনের অবোি

শ্াোগুনের
সিংেযা

3
10
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1

Alternative
2
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3
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4
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জুকয়োরস ব্ল্ক পনেনসর যকাি
99 নবভাকের অধীকি কভাকরজ হকো
বাধযতামূেক

ধারা ১

ধারা ২

ধারা ৩

ধারা ৪

1

জুকয়োরস ব্ল্ক পনেনসর যকাি
নবভাে শ্কতণর অধীকি যোকসাি
অেবা েনতর জিয কভার যেয়
100 যেোকি বীমায় উকেনেত সম্পনি
বীমাকৃত বযনি এবিং অিযািয
নিনেণ ষ্ট করা বযনির যহফাজকত
রকয়কে

ধারা ১

ধারা ২

ধারা ৩

ধারা ৪

2

101

েেি বীমাকৃত রানশ্ _____তেি
ঝুঁু নক অিুসন্ধাি করা হয়।

হে বৃহৎ

হে যোট

হে সাধারি

হে মাঝানর

1

102

ঝুঁু নক অিুসন্ধাি সাধারণত
ককর______

প্রেুনিনবে

বীমাকারী

পনেনসধারী

সরকার

1

________-র হাকরর নসদ্ধান্ত
103 যিওয়ার জিয ঝুঁু নকর অিুসন্ধাি
করা হয়

নপ্রনময়াম

যবািাস

যবতি

পানরেনমক

1

আইআরনিএ আইকি যকাি যসকশ্ি
সাকভণয়ার ও যোকসাি মূেযায়ককর
104 োইকসন্স সম্পনকণত নবিয় এবিং
তাুঁকের ভূনমকা ও োনয়ত্ব প্রভীনত
নবিয়টি যেকে

ধারা ৬৪যজ

ধারা ৬৪এ

ধারা ৬৪আর

ধারা ৬৪ইউএম

4

________ হকেি নিনেণ ষ্ট যেকে
105 যোকসাি অিুসন্ধাি ও তার
মূেযায়কণর যেকে নবকশ্িজ্ঞ

মূেযায়কেি

েনতর
বযবোপক

2

বীমা সাকভণয়ার ও যোকসাি
106 মূেযায়ক নবনধ আইি ততনর
হকয়কে________সাকে।

2000

1996

2003

1992

1

নিকির মকধয ‘ইিসুযকরন্স
যরগুকেটনর অযান্ড যিকভেপকমি
107 অযাি, ১৯৯৯’-র যকাি ধারাটি
ইিসুযকরন্স সাকভণয়ার ও যোকসাি
মূেযায়ক নবনধ, আইকি প্রকোজয

ধারা ২৬

ধারা ১৯

ধারা ৪১

ধারা ৫৫

1

কত ধরকির সাকভণয়ার ও
যোকসাি মূেযায়ক রকয়কেি

4

3

5

6

2

বীমা আইকির ৬৪ ইউএম যসকশ্ি
অিুোয়ী একটা বীমা পনেনসর
109 যক্লইকমর িুযিতম রানশ্ প্রকোজয
হয় নিেুি একজি বযনিেত
সাকভণয়াকরর জিয

৫০,০০০ টাকা

'২৫,০০০ টাকা

২০,০০০ টাকা

৪৫,০০০ টাকা

3

সমীোকারী এবিং েনতর
পনরমাপককক নিধণ ানরত করা সময়
110 কাে োকত তাুঁরা তাুঁকের
মূেযায়কণর নরকপাটণ ——— নেকি জমা
নেকত পাকরি

15

30

45

60

2

মােপেসমূহ

সামুনিক

যমাটরোি

কৃনিনভনিক

2

108

111

Question Body

—————— বীমায় সানেশ্ীর ধারাটি
প্রকোজয হয় িা

পেণ কবেকেণ েনত নিধণ ারকেণ

11

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

েনে একটি নশ্ল্প বীমা পনেনস
সিংগ্রহ করার সময়, বীমাকৃত
সম্পূণণ- তেয প্রকাশ্ িা ককরি,
এবিং নবশ্বাস ভাঙার োকয় োয়বদ্ধ
112 হি, এবিং বীমাকারী যক্লইকমর
মীমািংসা করকত অস্বীকার
ককরকেি। তাুঁরা েুজকিই নবিয়টির
মীমািংসা করকত পাকরি
———————এর মাধযকম

অনভকোে
নিষ্পনির
কতৃণ পে

ইিসুযয়করন্স
ওম্বািসমাি

নববাে

যিতা আোেত

3

োয়বদ্ধতাকক নিকয় প্রশ্ন সিংিান্ত
113 নববাকের মীমািংসা করা হকত পাকর
—————— -এর মাধযকম

পারস্পনরক
ঐকযমতয

ওম্বািসমাি

নববাে

অযাকিু য়ানরেণ

3

1992

1995

1996

1999

3

একটি যক্লইকমর জিয েেি আকবেি
করা হকব, েনে যসই েনত বিযা
115 অেবা সাইকক্লাকির কারকণ কট
োকক, —————————এর যেকক একটি
নরকপাটণ জরুরী

পুনেশ্ নবভাে

আবহাওয়া েপ্তর

অনি নবভাে

পেণ কবেক /
েনত নিধণ ারক

2

নিম্ননেনেত যকাি টিার যেকে
116 পুনেকসর নরকপাটণ প্রকয়াজিীয় িাও
হকত পাকর?

ূণীঝি দ্বারা
েনত

অনি দ্বারা েনত

পে েু ণ টিার
েনত

পনরবহণ েনত

1

যোকসাকির টিা টার যেকে,
বীমাকৃকতর কাে যেকক আশ্া করা
হয় যেি নতনি বীমাকৃত িি।
117
অিযভাকব বেকত যেকে, তাুঁর
কতণবয হকো যোকসািটির
————————— পেকেপ যিওয়া।

েতটা সম্ভব
কমাকিা

মূেযায়ি

সুরো প্রোি

যপ্রাকজি

1

েনত নিধণ ারণ

েনত হ্রাসকরণ

েনতর
সবণ নিকটবতী
কারণ

েনতর নবরুকদ্ধ
সুরো

3

বীমাকারী

বীমাকৃত

পেণ কবেক /
েনত নিধণ ারক

আন্ডাররাইটার

2

114

Question Body

সানেশ্ী এবিং মীমািংসা আইি, ততনর
করা হকয়কে

————————এর আইিী নিয়ম
নিকেণ নশ্কা যেয় নসদ্ধান্ত যিওয়ার যে
118 যোকসাি হকয়কে তা যকাকিা
বীমাকৃত নবপকের জিয অেবা
বীমার বাইকর োকা নবপকের জিয।
যে েনত হকয়কে তা পনেনসর
সুকোকের মকধযই অন্তভণ ু ি রকয়কে
119
যসই প্রমাণ সিংগ্রহ করার
োয়বদ্ধতা বতণায়
েনতগ্রস্ত হওয়া োনিটিকত যে
যক্লইম মীমািংসা করা হকয়কে, নকন্তু
120
যসটি নেে ভািা-িয় িু নির
নভনিকত, তা হকত হকব

োনির
আইকির অনধিে
মানেককক প্রেি

ধকর রাো
হকয়কে

আনেণ ক
সিংোিকারীকের
প্রনত প্রেি

4

বীমাকারীেকণর প্রাসনেক তকেযর
121
প্রকয়াজি হয় যকি?

িনেপোনে
ঝুঁু নক গ্রহণ এবিং
নেনপবদ্ধ
সিংনিষ্ট শ্তণাবেী
রাোর উকেকশ্য
নের করুি

নিয়ন্ত্রক
প্রকয়াজিীয়তা
যমকি িেকত

গ্রাহক যসবা
উন্নত করকত

2

মুি সম্মনত

নবকবিিা

4

একটি তবধ িু নির যকাি
122 উপাোিটি বীমার নপ্রনময়াকমর
সকে সম্পনকণত?

প্রস্তাব ও
গ্রহণকোেযতা

িু নি করকত
েেগুকোর
েমতা

12
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Question Body

যকাি প্রকার অসৎ উকেকশ্য কৃত
123 যবঠিক বিবযগুনের সকে সম্পনকণত
নবকল্পটি নিনহ্নত করুি।

একটি তবধ িু নিরূকপ
124 নবকবিিাকোেয নবকল্পটি নিনহ্নত
করুি।

জুয়া যেো এবিং বীমার মকধয
125
তু েিা করুি।

আমাকের জিয "আসঞ্জকির িু নি"
126
টির সারািংশ্ করুি।

রকমশ্ নবিকয়র পূকবণ তাুঁর
যকাম্পািীর বযাকেন্স শ্ীটটি জাে
127 ককরি। তাুঁর এই কমণ টিকক
নিম্ননেনেত যেণীগুনের মকধয একটি
অন্তভণ ু ি করুি।
128 জীবিবীমার নবিয়বস্তু কী?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

উপোপিা

ভুে উপোপিা

বেপ্রকয়াে

প্রতারণা

2

রকমশ্ জকের
োকম তার
বন্ধু র কাে
যেকক একটি
সম্পনি িয়
ককরকে

রকমশ্ একটি
িু নির মকধয
প্রকবশ্ ককরি
েেি নতনি
যবাঝার মত
মকির অবোয়
নেকেি িা

রকমশ্ একটি
একটি িু নিকত
িু নি যপকত
মকহকশ্র স্বাের
একটি সরকারী
যপকত রকমশ্
কমণ িারীকক ুি
নমেযা তেয
যেি
প্রোি ককর

1

বীমার শুধুমাে
জুয়াকত জনিত
োভজিক
যকাি
জুয়া এবিং বীমা
ফোফে
বীমাকোেয
উভয় একই
যেোকি জুয়াকত
স্বােণ যিই নকন্তু
যোকসাি হকত
বীমার আকে
পাকর

জুয়া আইিত
প্রকয়ােকোেয
নকন্তু বীমা িয়

2

এই িু নিগুনে
উভয় পকের
দ্বারা েসিা
করা হয় এবিং
উভকয়র দ্বারা
গ্রহণ করা
হকয়কে

এই িু নিগুনে
একটি পে
দ্বারা েসিা
করা হয় এবিং
অিযটিকক
শুধুমাে গ্রহণ
বা প্রতযােযাি
করকত পাকরি

এই িু নিগুনে
একটি পে
দ্বারা েসিা
করা হয় এবিং
অিযটিকক গ্রহণ
করকত হয়

এই িু নি উভয়
পকের যেকে
বাধযতামূেক

2

ভুে

বেপ্রকয়াে

ভুে উপোপিা

প্রতারণা

4

নপ্রনময়াম

মািব জীবি

সম্পনি

সুিাম

2

একটি বীমা
প্রস্তাব ফমণ সব
অপ্রাসনেক
তেয প্রকাশ্
করা

2

একটি বীমা
একটি বীমা
প্রস্তাব ফকমণ সব প্রস্তাব ফকমণ সব
বস্তুেত তেয
বস্তুেত তেয
প্রকাশ্ করা
জাে করা

একটি েৃশ্যপট নিবণ ািি করুি যেটি
129 ইউকবনরমা নফকিই িীনতটির
প্রেশ্ণ ি ককর।

সময়মত নকনস্ত
প্রোি

জীবিবীমার সম্পককণ নিম্ননেনেত
েুটি বিবয যেেুি এবিং সঠিক(গুনে)
নিবণ ানিত করুি
I: বয়স একটি প্রাসনেক তেয এবিং
130 আন্ডাররাইটিিং-এর শ্তণাবেীকক
প্রভানবত করকত পাকর।
II: েনে নভন্ন প্রকার বয়স পাওয়া
োয়, প্রভাবটি শুধুমাে
নপ্রনময়াকমর উপর পকি।

যকবেমাে
নববৃনত I সতয

যকবেমাে
নববৃনত II সতয

নববৃনত I এবিং
II, েুকটাই সতয

নববৃনত I এবিং II
যকািটাই সতয
িয়

1

হতাশ্া

ভুে

ভুে উপোপিা

যোপিতা

3

সাধারণ আইকির অধীকি একটি
131 িু নির নিষ্কৃনতর একটি কারণ
নিবণ ািি করুি।
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

িকয়র কাকে একটি বীমা িু নির
শ্তণাবেী প্রোকির জিয বযবহৃত
132
িনেটির িামােি করুি। সবণ ানধক
উপেুি নবকল্পটি পেে করুি।

পনেনস

িু নি

নবনধসিংেত
েমতাোি

পৃষ্ঠােি

1

জীবিবীমার নবিয়বস্তুটিকত
বীমাকৃকতর স্বােণ টির িামােি
133
করুি। সবণ ানধক উপেুি নবকল্পটি
পেে করুি।

ফটকামূেক
স্বােণ

বাজী ধরার
স্বােণ

বীমাকোেয স্বােণ

েনতপূরণ
যোেয স্বােণ

3

আপনি কীভাকব বীমাকারী এবিং
বীমাো্কৃকতর মকধয ঐকযমকতযর
134
নববরণ প্রোি করকবি? সবণ ানধক
উপেুি নবকল্পটি পেে করুি।

অন্তবণ তী িু নি

সামনয়ক িু নি

অপনরবতণিীয়
িু নি

শ্তণসূিক িু নি

4

বীমা িু নি হে
আইিত
প্রকয়ােকোেয
িু নি

বীমা িু নি
যকাকিা
বীমা িু নি
নিয়কমর
সবেণ া োভজিক অধীকি হয় িা
তা োই যহাক
িা যকি

1

যকবেমাে
পনেনস যিওয়ার
যকবেমাে োনব
পনেনস যিওয়ার
সময় এবিং োনব
করার সময়
সময়
করার সময়

জীবি বীমার
যেকে যকাি
বীমাকোেয
স্বােণ প্রকয়াজি
হয় িা

1

যকবেমাে
পনেনস যিওয়ার
যকবেমাে োনব
পনেনস যিওয়ার
সময় এবিং োনব
করার সময়
সময়
করার সময়

সম্পনি বীমার
যেকে যকাি
বীমাকোেয
স্বােণ প্রকয়াজি
হয় িা

3

Question Body

সাধারণভাকব আইিেত িু নি এবিং
135 বীমািু নির মকধয প্রধাি ফারকটি
হে:

জীবিবীমার যেকে যকাি সমকয়
বীমাকোেয স্বােণ উপনেত োকা
136
আবশ্যক যসই নবিকয় শ্রী রাজিকক
পরামশ্ণ প্রোি করুি।

সম্পনি বীমার যেকে যকাি সমকয়
বীমাকোেয স্বােণ উপনেত োকা
137
আবশ্যক যসই নবিকয় শ্রীমনত
অনিতাকক পরামশ্ণ প্রোি করুি।

মকহশ্ তাুঁর বানিটির জিয একটি
বীমা পনেনস গ্রহণ ককরি।
পনেনসটি গ্রহকণর ককয়ক মাস পকর
138 নতনি তাুঁর বানিটি নবিয় ককর
যেি। এই যেকে েনে বানিটির
যকাি প্রকার েনত হয়, তাহকে শ্রী
মকহশ্ কী োনবটি যপকত পাকরি?

শ্রী রাজি য ািা যেকক একটি
েকতণর মকধয পকি োি। পকি
োওয়ার কারকণ তাুঁর পা যভকঙ
োওয়ার ফকে তাুঁকক েতণটির মকধয
বহুেণ োবত্ পকি োককত হয়,
এটি তাুঁর যেকে তীর
139
নিউকমানিয়ায় আিান্ত হওয়ার
কারণ হয়। নিকটবতী একটি
হাসপাতাকে তাুঁর নিনকৎসা করা
হয় যেোকি নিউকমানিয়ার কারকণ
তাুঁর মৃতুয হয়। এই যেেটিকত
মৃতুযর সবণ সনন্নকটে কারণটি কী?

বীমাি িু নি
পরম সদ্ভাকবর
নসদ্ধান্ত

হযাুঁ, কারণ
বীমাকোেয
স্বােণ পনেনস
যবর করার
সময় বতণমাি
নেে

হযাুঁ, েনে
বানির বতণমাি
মানেক
অিুমনত যেয়

হযাুঁ, েনত েনে
তার বানি
নবনির এক
বেকরর মকধয
হয়

িা, কারণ
যকাকিা
বীমাকোেয
স্বােণ যিই

4

নিউকমানিয়া

পকি োওয়ার
ফকে পাকয়র
আ াত োো

নিনকৎসককর
অবকহো

হাসপাতাকে
নিনকৎসা

2
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Question Body

Alternative
1

Alternative
2

িা, রকমশ্ তার
রকমশ্ একজি নববানহত বযনি এবিং
হযাুঁ, রকমশ্ তার বন্ধু র জীবি
নতনি তাুঁর বন্ধু র জীবকির উপর
বন্ধু র জীবি
বীমা নকিকত
140 একটি জীবিবীমা আচ্ছােি িয়
বীমা নকিকত
পাকরি িা
করকত িাি। নতনি যসটি করকত
পাকরি
কারণ নতনি
পাকরি নকিা তা অিুসন্ধাি করুি।
নববানহত

নিম্ননেনেত সিাগুনের মকধয
141 যকািটি ভারকতর বীমা
যকাম্পািীগুনেকক নিয়ন্ত্রণ ককর?

142

143

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
IRDA-এর দ্বারা নিয়নন্ত্রত িয়?

নিম্ননেনেত নববৃনতগুনের মকধয
যকািটি সঠিক িয়?

বীমা নিয়ন্ত্রকণর সবণ প্রধাি
144 উকেশ্যটি কী? সবণ াকপো উপেুি
উিরটি নিবণ ািি করুি৷

নিম্ননেনেত সিাগুনের মকধয
যকািটি ভারকতর বীমা
145 যকাম্পািীগুনেকত বযনিনভনিক
প্রনতনিনধ নহসাকব কাজ করার
জিয অিুকমােি প্রোি ককর?

RBI এবিং অেণ
SEBI এবিং
মন্ত্রক েুগ্মভাকব AMFI েুগ্মভাকব
তৃ তীয় পে
প্রশ্াসকবৃে

বীমা োোেেণ

Alternative
3

Alternative
4

িা, রকমশ্ তার
িা, যিতা
বন্ধু র জীবি সাবধাি িীনতর
বীমা নকিকত
কারকণ রকমশ্
পাকরি িা
তার বন্ধু র
কারণ যকাকিা জীবকির জিয
বীমাকোেয
জীবি বীমা
স্বােণ যিই
নকিকত পাকর িা

Correct
Alternative

3

IRDAI

অেণ মন্ত্রক

3

CASA
প্রনতনিনধবৃে

সিংোেত
প্রনতনিনধবৃে

3

IRDAI-এর
দ্বারা
নিয়ন্ত্রণগুনে
করা হকয়কে
IRDAI,
বীমা
বীমা হে,
যকাম্পািীগুনে
যকাম্পািীগুনের
ইনন্ডয়াি
যক যসগুনের
আনেণ কভাকব কিট্র্যাি অযাি নিবন্ধীকরকণর
বীমা নিয়ন্ত্রকণর সুিারু প্রনতষ্ঠাি
এবিং যেকশ্র
পেণ ায় যেকক
সবণ ানধক
নহসাকব
অিযািয
নিয়ন্ত্রণ ককর
গুরুত্বপূণণ
নবেযমাি
আইিগুনের
এবিং নবনিকয়াে,
উকেশ্যটি হে োকার জিয িা প্রনত মািযতা
নহসাবরেণ
পনেনসধারককক
হকয়
প্রোকির
ইতযানের মত
সুরনেত করা ৷ সামানজকভাকব নভনিকত একটি যসগুনের সকে
োয়বদ্ধ
িূ িান্তভাকব
প্রধাি
প্রনতষ্ঠাি
আইিনভনিক
কােণ কোপগুনে
নহসাকব
িু নি ৷
র পেণ কবেণ
নবেযমাি
ককর৷
োকাটি
নিনিত করার
উকেকশ্য৷

2

বীমা
গ্রামীণ যেকের
যকাম্পািীগুনের ভারকতর সকে
এবিং
দ্বারা পেণ াপ্ত
িােনরককর
জিসিংেযার
োভ অজণি
প্রনত বীমা
পনেনসধারককক
েুবণে অিংশ্টির
নিনিত করা
আচ্ছােকির
সুরনেত করা ৷
পেণ াপ্ত পনরমাণ
োকত যসগুনে নবস্তৃনত নিনিত
বীমা প্রানপ্ত
েী ণ কাে
করা ৷
নিনিত করা ৷
জীনবত োকক ৷

4

জীবিবীমা
নিেম(LIC)
ভারত সরকার এবিং সাধারণ
বীমা নিেম
(GIC) েুগ্মভাকব

1

অেণ মন্ত্রক

IRDAI
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S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

নিম্ননেনেত সিাগুনের মকধয
146 যকািটি ভারকতর মূেধি
বাজারকক নিয়ন্ত্রণ ককর?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

4

নিম্ননেনেত সিাগুনের মকধয
147 যকািটি ভারকতর বযােগুনেকক
নিয়ন্ত্রণ ককর?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

IRDA

ভারতীয় বীমা
োোেকের
সনমনত

অেণ মন্ত্রক

1

বীমা আইি,
1938

IRDA আইি,
1999

নিকপানজট
ইিনসওকরন্স
অযান্ড যিনিট
েযারানি
অযাি, 1961

পাবনেক
োয়ানবনেটি
ইিনসওকরন্স
অযাি, 1991

2

যসই সকে বীমা প্রনতনিনধকের,
োুঁরা উভয় জীবিবীমা, সাধারণ
বীমা এবিং স্বােযবীমার প্রনতনিনধ
150
নহসাকব কাজ করার জিয
অিুকমােি প্রাপ্ত, বো
হয়___________৷

োোেেণ

সিংোেত
প্রনতনিনধবৃে

তৃ তীয় পে
প্রশ্াসকবৃে

নমে বীমা
প্রনতনিনধবৃে

3

2000 সাকে ___________, বীমা
নশ্কল্পর নিয়ন্ত্রণ এবিং নবকাকশ্র
151
উকেকশ্য একটি স্বনিভণর কতৃণ পে
নহসাকব প্রনতনষ্ঠত হকয়নেে৷

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

নিম্ননেনেত সিাগুনের মকধয
যকািটি উভয়, বীমাকারী এবিং
মধযেতাকারীকের জিয
152 োয়বদ্ধতার শ্তণাবেী আকরাকপর
মাধযকম পনেনসধারককের স্বােণ
সুরো করার উকেকশ্য নিয়ন্ত্রকণর
সুপানরশ্ ককরকে?

জীবিবীমা
পনরিে এবিং
সাধারণ বীমা
পনরিে
েুগ্মভাকব

ভারতীয়
পনেনসধারককের
সনমনত(PAI)

IRDAI

জীবিবীমা
নিেম এবিং
সাধারণ বীমা
নিেম েুগ্মভাকব

1

IRDA অযাি,
1999

নিকপানজট
ইিনসওকরন্স
অযান্ড যিনিট
েযারানি
অযাি, 1961

পাবনেক
োয়ানবনেটি
ইিনসওকরন্স
অযাি, 1991

নে ইিনসওকরন্স
অযাি, 1938

4

Question Body

োিণ পাটিণ অযািনমনিকেটরগুনে
148 (TPAs) নিম্ননেনেত সিাগুনের
মকধয যকািটির দ্বারা নিয়নন্ত্রত হয়?

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
যেকশ্র বীমা সিংিান্ত প্রােনমক
149
আইি, যেটি ভারকতর বীমা
বযবোকক নিয়ন্ত্রণ ককর?

নিম্ননেনেত আইিগুনের মকধয
যকািটিকত বীমা যকাম্পািীগুনের
153 পনরিােি পেণ কবেণ এবিং
নিয়ন্ত্রকণর জিয সিংোিগুনে
অন্তভণ ু ি আকে?

জীবিবীমা
পনরিে এবিং
সাধারণ বীমা
পনরিে
েুগ্মভাকব
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S.
No.

Question Body

েনে বীমা সিংো যসই প্রকার
আকবেিকারীকের স্বীকার ককর
োুঁরা সাধারকণর তু েিায় অনধক
ঝুঁু নকেুি অেবা বীমাকরণকোেয
িি, নকন্তু তাুঁকের প্রকৃত অবো
অেবা পনরনেনতটি যোপি
154
ককরি/যসই সম্পককণ নমেযা তেয
প্রোি ককরি, োকত তাুঁরা
বীমাপ্রাপ্ত হকত পাকরি, তাহকে এটি
___________ নহসাকব নিনহ্নত
হকব৷ সবণ াকপো উপেুি উিরটি
নিবণ ািি করুি৷

155

বীমা আইিটি কােণ করী হকয়নেে
___________ তানরকে৷

IRDA, IRDA আইি, 1999-এর
156 অধীকি ___________ সাকে
প্রনতনষ্ঠত হকয়নেে৷

Alternative
1

বীমা
োিাইকরণ

Alternative
2

Alternative
3

সম্ভাবয
প্রনতকূে নিবণ াি
েয়েনতর
ি
োয়গ্রহণনভনিক
ত্রুটি

Alternative
4

Correct
Alternative

বযনিেত
পেণ াকোিিা

3

1ো জুি 1938 1ো জুোই 1938 1ো জুি 1939 1ো জুোই 1939

3

1999

2000

2002

2003

4

বীমা আইি, 1938, ___________এর অধীকি একটি বীমা পনেনস
157 যিওয়ার জিয একটি উৎসাহ
নহসাকব োি-প্রোকির বযবহার
নিনিদ্ধ ককর৷

ধারা 38

ধারা 41

ধারা 45

ধারা 64VB

2

বীমা আইি, 1938, ___________এর অধীকি বীমা পনেনসগুনের
158
মকিািকয়র জিয নবনধনিয়ম
সুনিনেণ ষ্ট ককর৷

ধারা 38

ধারা 41

ধারা 45

ধারা 64VB

4

10ম যেণী

12শ্ যেণী

স্নাতক

স্নাতককাির

2

A. I-A,
অযাকপকেট
আনধকানরক

I-B, নিধণ ানরত
আনধকানরক

I-B, অযাপকেট
আনধকানরক

1

জীবি বীমা
কাউনন্সে

ভারত সরকার

2

159

নিনেণ ষ্ট বযনির নিম্নতম নশ্োেত
যোেযতাটি হে

একজি বীমাকারীর একজি
নহসাকব নিকয়ােপ্রােী আকবেিকারী
I-A, নিধণ ানরত
160 বীমাকারীর ................... -এর
আনধকানরক
নিকট ফমণ ...........-যত আকবেি
জমা যেকবি৷

সমন্বানয়ত অনভকোে পনরিােি
ভারকতর
161 বযবোটি ________ দ্বারা প্রনতনষ্ঠত পনেনসধারক আইআরনিএআই
হয়।
অযাকসানশ্কয়শ্াি
নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
162 একটি তবধ গ্রাহক অনভকোকের
নভনি েঠি করকত পাকর?

যোকািোর
পকণযর উপর
যকাি োি
নেকচ্ছ িা.

যোকািোর
দ্বারা িাওয়া
মূেয নবিয়
মূেয অিুসাকর

উপকভািা
যোকািোর
দ্বারা যকিা
একটি নিনেণ ষ্ট
মাকে এক বা
পণয নেকত বযেণ . একানধক ত্রুটি
আকে

4

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
163 একটি তবধ গ্রাহক অনভকোকের
নভনি েঠি করকত পাকর িা?

যোকািোকরর
দ্বারা যিওয়া
মূেয পযাকককজ
যেো মূকেযর
যিকয় অনধক

উপকভািার
দ্বারা িয় করা
মাকে এক বা
একানধক েুুঁত
আকে

এক অিযােয
বযবসায় প্রো
বা সীমাবদ্ধ
বযবসায় প্রো
গ্রহণ করা
হকয়কে

3

যোকািোর
একটি নিনেণ ষ্ট
পণয প্রোি
করকত বযেণ
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Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

আইনজএমএস

রাজয কনমশ্ি

3

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি

উপকরাি
সবকটি

4

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
164 বীমা নশ্কল্পর অনভকোে নিষ্পনি
নিরীেকণর জিয একটি েন্ত্রস্বরূপ?

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে

নিম্ননেনেত যিতা নববাে নিষ্পনি
সিংোগুনের মকধয যকািটির নিকট
165
যেওয়ানি আোেকতর সেমতা
নবেযামাি?

যজো যফারাম

রাজয কনমশ্ি

নিম্ননেনেত যিতা নববাে নিষ্পনি
সিংোগুনের মকধয যকািটির নিকট
166 রাজয পিণ কের উপর
পেণ কবেণমূেক আইনি অনধকার
নবেযমাি আকে?

যজো যফারাম

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে

উপকরর
যকািটিই িয়

2

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি,
নববাকের যেকে উকেকের
শ্তণাবেীর অন্তেণ তভাকব বীমাকারী
167 এবিং বীমাকৃকতর মকধয পারস্পনরক
ঐকযমকতযর নভনিকত,
মধযেতাকারী এবিং পরামশ্ণ োতার
কােণ সম্পােি করকত পাকর?

বীমা একজি

বীমা যোকপাে

বীমা যরাকার

2

রাজয কনমশ্ি

যকাকিা আপীে
রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে
করা যেকত
পাকর িা

1

যজো যফারাম

যকাকিা আপীে
রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে
করা যেকত
পাকর িা

2

েনে যকাি গ্রাহক, নিনেি
যফারাকমর দ্বারা প্রেি যকাি একটি
নিকেণ কশ্র কারকণ অসন্তুষ্ট হি,
168
তাহকে নতনি এই প্রকার নিকেণ কশ্র
নবরুকদ্ধ যকাোয় আকবেি প্রোি
করকত পাকরি?
েনে যকাি গ্রাহক, রাজয পিণ কের
দ্বারা প্রেি যকাি একটি নিকেণ কশ্র
কারকণ অসন্তুষ্ট হি, তাহকে নতনি
169
এই প্রকার নিকেণ কশ্র নবরুকদ্ধ
যকাোয় আকবেি প্রোি করকত
পাকরি?

বীমাকতণা

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকাি
আইিটি, ভারতবকিণ উপকভািা
নববাে নিষ্পনির জিয উপকভািা
170
পনরিে এবিং অিযািয কতৃণ পকের
প্রনতষ্ঠার জিয সিংোিসমূকহর
প্রোি ককর

বীমা আইি,
1938

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটির
রাজয পিণ কের উপর
171
পেণ কবেণমূেক আইিেত অনধকার
নবেযমাি আকে?

যজো যফারাম

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে

অনভকোকের যেকে বীমা
যোকপাকের দ্বারা সবণ ানধক কত
172
পনরমাণ রানশ্ প্রোি করা যেকত
পাকর?

10 োে টাকা
অবনধ

20 োে টাকা
অবনধ

আইআরনিএ
আইি, 1999

বযানেিং নিয়ম
আইি, 1949

50 োে টাকা
অবনধ

উপকভািা
সুরো
(সিংকশ্াধি)
আইি, 2002

4

উপকরর
যকািটিই িয়

2

100 োে টাকা
অবনধ

2

18

S.
No.

Question Body

উপকভািা আোেকত একটি
অনভকোে যপশ্ সিংিান্ত প্রনিয়ার
173
যেকে নিম্ননেনেত বিবযগুনের
মকধয যকািটি যবঠিক?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

অনভকোেকতণা
নিকজ োিা
অিয যকাকিা
বযনি রাজয বা
রাষ্ট্রীয়
কনমশ্কির
কাকে একটি
অনভকোে
ফাইে করকত
পাকর িা

রাজয কনমশ্ি
অনভকোে
বা রাষ্ট্রীয়
বযনিেতভাকব
কনমশ্কি
ফাইে করকত
অনভকোে
পাকরি বা
ফাইে করকত
িাককোকে
যকাকিা নফ যিই পাঠাকত পাকরি

যে যকাকিা
বযনি নেনি
যে যকাকিা
একটি
যে যকাকিা
বযনি নেনি
যিতা সুরো (পনরবতণি) আইি,
নবকবিিার জিয
বযনি নেনি
যকাকিা যসবার
২০০২ অিুসাকর 'যিতা'-এর সিংোর যকাকিা পণয নবকবিিার জিয
সদ্বযবহার
174
মকধয নিম্ননেনেতকের মকধয কাকক যককিি এবিং এই যকাকিা যসবা
ককরি এবিং ঐ
অন্তভণ ু ি করা হয়নি?
ধরকণর পকণযর ভািাকত যিি
যসবা
যে যকাকিা
বা কাকজ োোি
সুনবধাকভােী
বযবহতণা
অন্তভণ ু ি হি

বীো্মা যোকপাে (ওমবুিসমাি)
দ্বারা অিুসরণীয় সুপানরশ্গুনের
175
যেকে নিম্ননেনেত িীনতগুনের মকধয
যকািটি যবঠিক?

েনে একজি পনেনসধারক জাতীয়
পিণ কে একটি অনভকোে যপশ্
176 করকত িাি, তাহকে তাুঁর দ্বারা
প্রকেয় পানরেনমকটির পনরমাণ
কত?

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
177 বীমা অনভকোে সিংিান্ত তকেযর
একটি যকন্দ্রীয় সঞ্চায়ক?
নিম্ননেনেতগুনের উপকভািা
নববাে নিষ্পনিমূেক সিংোগুনের
178 মকধয যকািটি নিনেি যফারাকমর
যেকক আেত আকবেিগুনে গ্রহণ
ককর?

Alternative
4

Correct
Alternative

অনভকোে
ফাইে করকত
যকাকিা
উনককের
প্রকয়াজি যিই

1

এমি বযনি
নেনি
পুিনবণ িকয়র
জিয বা যে
যকাকিা
বানণনজযক
উকেকশ্য মাে
যককিি

4

এই রকম
অনভকোে
প্রানপ্তর 6
মাকসর মকধয
সুপানরশ্ করা
উনিত

বীমাকৃত দ্বারা
স্বীকৃনত পকের
সুপানরশ্ এই
এক প্রনতনেনপ
রককমর
বীমা
প্রনতনেনপ
অনভকোে
যকাম্পানিকক
অনভকোেকারী
প্রানপ্তর 15
পাঠাকিা উনিত
এবিং বীমা
নেকির মকধয
এবিং এই
যকাম্পানি
অনভকোেকারী রককমর স্বীকৃনত
উভয়ককই
দ্বারা নেনেত
পে প্রানপ্তর 15
পাঠাকিা উনিত
স্বীকার করা
নেকির মকধয
উনিত
নেনেত
নিিয়তা
িাওয়া উনিত

1

100 টাকা

রাষ্ট্রীয়
কনমশ্কির
োবী
কাকে গ্রাহক
পনরমাকণর
োবী
অনভকোে জমা
2.5% বা 500
পনরমাকণর 1%
করার জিয
টাকা যেটা কম
যকাি নফ প্রকেয়
িয়

4

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি বীমা যোকপাে

রাজয কনমশ্ি

আইনজএমএস

রাজয কনমশ্ি

3

যকাকিা আপীে
রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি আইআরনিএআই করা যেকত
পাকর িা

1

19

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

নিম্ননেনেতগুনের উপকভািা
নববাে নিষ্পনিমূেক সিংোগুনের
179 মকধয যকািটি যেককাি রাজয
পিণ কের নিকেণ শ্গুনের নবরুকদ্ধ
আকবেিগুনে গ্রহণ ককর?

যজো যফারাম

যকাকিা আপীে
রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি আইআরনিএআই করা যেকত
পাকর িা

2

েনে একজি পনেনস ধারক একটি
অসন্তুনষ্টর কারকণ বীমা
যকাম্পািীর যেকক ২০ েে টাকার
180
েনতপূরণ িাি, তাহকে নতনি
অনভকোেটি যকাোয় যপশ্ করকত
পাকরি?

যজো যফারাম

রাজয কনমশ্ি

1

নবশ্বাসকোেযতা

সহািুভূনত

নিনিন্ততা

নবিয়
পনরসিংেযাি

4

ঐনতহানসক

বতণমাি

সম্ভাবয

ধারণাকৃত

4

আইনজএমএস-এর জিয সঠিক
183
সম্প্রসারণটি বােু ি

ইকন্ডা-জামণ াি
মযাকিজকমি
স্কু ে

ইনিকগ্রকটি
েভিণ কমি
মযাকিজকমি
নসকস্ট্ম

ইনন্ডয়াি
যজকিাম মযানপিং
স্কীম

ইনিগ্রকটি
মযাকিজকমি
নসকস্ট্ম

4

____________ হকো এক যসট
নিয়ম ও নবনধ ো পনেনস
যহাল্ডারকের অনভকোে ও
184
যোভগুনে কােণ করীভাকব
যেেভাকের জিয নিয়ম ও
নিকেণ নশ্কা যসট ককর।

অনভকোে
পনরিােি
প্রনিয়া

অনভকোে
প্রনতকার
প্রনিয়া

__________ ততনর ককর নিয়ম ো
185 পনরনিত জি অনভকোে
প্রনতনবধাি নবনধ, ১৯৯৮

আইআরনিএ

এিনবএফনস

যসনব

যকন্দ্রীয় সরকার

4

যকাকিা কারকণ োনয়ত্ব অপণণ বা
হস্তান্তকরর নবিয়টি নেনেতভাকব
পনেনস যহাল্ডারকক জািাকত হয়
186
োকত এই ধরকির নসদ্ধান্তকক
প্রকয়াজকি _________-র কাকে
নপটিশ্ি নেকয় িযাকেঞ্জ করা োয়।

অনভকোে
প্রনতকার
কতৃণ পে

উপকভািা
প্রনতকার
কতৃণ পে

নবিয়কারী
প্রনতকার
কতৃণ পে

জি
পনরিােিেত
প্রনতকার
কতৃণ পে

1

বীমাকৃত একটা নবকরাধ যমটাকত
পাকরি_________-এর আওতায়
187
ওমবািসমযাকির কাকে দ্বারস্ত
হকয়।

অনভকোে
পনরিােি
প্রনিয়া

অনভকোে
প্রনতকার
প্রনিয়া

ঝুঁু নক অনভকোে
প্রনিয়া

জি অনভকোে
প্রনতকার
সম্পনকণত
অনধনিয়মসমূহ

4

িীকির যকািটা যিতা সুরো
আইকির মূে উকেশ্য িয়?
(১)পনেনস যহাল্ডাকরর স্বােণ রো
শুধুমাে বিবয
শুধুমাে বিবয
বিবয (১) এবিং (২) উভকয়ই সঠিক
188 করা
(১)টি সঠিক
(৩)টি সঠিক
(২)নবনিকয়ােকারীর স্বােণ রো করা
(৩)গ্রাহককর অনভকেকের সরে,
দ্রুত ও সস্তার প্রনতনবধাি যোোকিা

১৪ই যসকেম্বর,
১৯৮৩

3

181

Question Body

িীকির যকািটা পনরকিবার
গুণমাকির সূিক িয়

িীকির যকািটা কাকস্ট্ামার
182 োইফটাইম ভযােুর একটা প্রোয়ক
িয়

Alternative
3

Alternative
4

রাষ্ট্রীয় কনমশ্ি আইআরনিএআই

ঝুঁু নক অনভকোে েনত অনভকোে
প্রনিয়া
প্রনিয়া

Correct
Alternative

2

20

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

‘‘জি অনভকোে প্রনতনবধাি নবনধ,
১২ অকিাবর,
১৪ই যসকেম্বর,
১১ই িকভম্বর, ১৯৯৮
১৩ই নিকসম্বর, ১৯৯৭
189 ১৯৯৮’’ বেবত হকয়কে ________১৯৯১
১৯৮৩
এ

2

িীকির যকািটা জি অনভকোে
প্রনতনবধাি নবনধর একটা উকেশ্য
িয়?
190 (১)নবকরাকধর নিষ্পনি সম্পনকণত
অনভকোে সমাধাকির েেয
(২)যিতার স্বােণ রো
(৩)যিতাকক কষ্ট যেওয়া

বিবয (১) এবিং
শুধুমাে বিবয
বিবয (১) এবিং (২) উভকয়ই
শুধুমােসঠিক
বিবয (৩)টি সঠিক
(৩) উভকয়ই
(১)টি সঠিক
সঠিক

1

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
ওমবািসমযাকির কাজ িয়?
বিবয (১) এবিং
(১)যিতার অনভকোকের প্রনতনবধাি শুধুমাে বিবয
বিবয (১) এবিং (২) উভকয়ই
শুধুমােসঠিক
বিবয (৩)টি সঠিক
(৩) উভকয়ই
191
(২)যিতার স্বাকেণ র সুরো
(১)টি সঠিক
সঠিক
(৩)পনেনস যহাল্ডাকরর যেকক
অনভকোকের প্রনতনবধাি

3

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
কনমশ্কির সুপানরশ্ করা যেটা
সামোকত অনভকোে প্রনতনবধাি
কতৃণ পে
(১)(নজআরএ)-র েঠি করা
হকয়কে?
(২)বীমাকৃত ও বীমাকারীর মকধয
192 নবতকণ
(৩)বীমাকৃত ও মধযেতাকারীর
মকধয নবতকণ
(৪)বীমাকারী ও মধযেতাকারীর
মকধয নবতকণ
(৫)বীমাকারী, বীমাকৃত ও
মধযেতাকারীর মকধয যে যকাকিা
নবতকণ

4

193

194

বীমাকৃত ও বীমাকারীর মকধয
নবতকণ যক যমটাকবি?
বীমাকারী ও মধযেতাকারীর
মকধয নবকরাধ যক যমটাকবি?

তৃ তীয় পকের যমাটর োনির বীমা
195 ও যমনরি বীমার সম্পককণ_______র যকাকিা এনিয়ার োকক িা
জি অনভকোে প্রনতনবধাি আইি
196 ১৯৮৮ েঠি ককরকে ____–এর
বযবো
197

যকাি তানরকে যিতা সুরো আইি
ততনর হকয়নেে।

িীকির যকািটি অকমৌনেক বাতণার
198
উোহরণ িয়?

বিবয (১) এবিং
শুধুমাে বিবয
(২) উভকয়ই
বিবয (১) এবিং (৩)
বিবয
উভকয়ই
(২) এবিং
সঠিক
(৩) উভকয়ই সঠিক
(৪)টি সঠিক
সঠিক

উপকভািা
উপকভািা
অনভকোে প্রনতকার কতৃণ পেসমূহ (নজআরএ)
যোষ্ঠী
কতৃণ পে
উপকভািা
কতৃণ পে

উপকভািা
কনমশ্ি
বীমা প্রনতনিনধ
সিংো
১১ই এনপ্রে,
১৯৭৪

উপকভািা
কনমশ্ি

2

4

উপকভািা
যোষ্ঠী

উপকভািা
কনমশ্ি

অনভকোে
প্রনতকার
কতৃণ পেসমূহ
(নজআরএ)

উপকভািা
কতৃণ পে

অনভকোে
প্রনতকার
কতৃণ পেসমূহ
(নজআরএ)

উপকভািা
যোষ্ঠী

3

উপকভািা
আোেত

3

বীমা পেণ কবেক বীমা যোকপাে

২৪যশ্ নিকসম্বর,
২২ই িকভম্বর,
২৪যশ্ নিকসম্বর, ১৯৮৬
১৯৬৮
১৯৬৮

হাত দ্বারা ঠিক
একটি শ্ূিয কর
আকে এই প্রকার
অেভেী করা
সিংককত প্রোি

েহিা পরা

আপিার বিবয
যজাকর বো

3

2
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No.
199

Question Body
বযনিেত েূরত্বকক সিংজ্ঞানয়ত করা
হয়

200 অকমৌনেক বাতণা ততনর হয়

201

আধুনিক েুকের বীমার সূেপাকতর
োিটি নিনহ্নত করুি।

িীকিরগুনের মকধয যকািটি
202 সাধারণভাকব বীমা যবাঝাকত
বযবহার করা যেকত পাকর?

যরািস-এর বসবাসকারীরা একটি
অভযাস গ্রহণ ককরনেে, নবপকের
সমকয় জাহাজকক হােকা করার
জিয েনে যকাি মাকের েনত হয়,
203 মাকের মানেকেণ (োুঁর যকাি
প্রকার েনতর সম্মুেীি হিনি
তাুঁরও) েনতটির নকেু অিংশ্ বহণ
করকবি। এই পনরনেনতটিকত যকাি
তবনশ্কষ্টযর বযােযা করা হকয়কে?

204

বীমার যেকে একেীকরকণর
িীনতটির বযােযা করুি।

অতীত কাকে িীিা বনণককরা
নবপেসেু ে জেপকে োওয়ার সময়
205 তাুঁকের মােগুনে নভন্ন নভন্ন
যিৌকায় বহণ করকতি। কারণ
বযােযা করুি।

এোকি উকেনেত নবককল্পর
206 তানেকাটি যেকক একটি অবাস্তনবক সম্পে নিনহ্নত করুি।

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

১৮ ইনঞ্চ যেকক
৪ ফুট

১২ ফুট এবিং
তার অনধক

প্রায় ১৮ ইনঞ্চ

৪ যেকক ১২ ফুট

1

কো বযতীত
যকাি বাতণা
যপ্ররকণর
উকেকশ্য যকাি
বযবহার

শ্রীনর ভািার
কােণ সমূহ

কো বযতীত
যেককাি টিা
যেটি একজি
যপ্ররক অেবা
একজি
প্রাপককর মকির
মকধয একটি
অেণ উেীনপত
ককর

মািুকির সকে
প্রকার বযবহার

4

যরাকম
ভাটিণকাি নসটি

বযানবেকির
ঝুেন্ত উেযাি

েন্ডকির েকয়ি
কনফ হাউস

নিউইয়াককণ
নবে অযাকপে

3

অকিযর েনত
যেকক োভ
যিওয়া

ককয়কজকির
েনত অকিককর
মকধয ভাে করা

4

পারস্পনরক
বীমা

নিপীিি

3

েনরিকের
যোককর েনতর
আনেণ ক সাহােয
বানজ োোকিা
প্রোি

পুুঁনজবাে

সমাজবাে

নবনভন্ন ধরকির
নবনভন্ন ধরকির
সমাি সম্পে
সমাি সম্পে
সম্পে সম্পন্ন
সম্পে সম্পন্ন
সম্পন্ন মািুকির
সম্পন্ন মািুকির
মািুকির
মািুকির
জমাকয়ত এবিং
জমাকয়ত নকন্তু
জমাকয়ত এবিং
জমাকয়ত নকন্তু
সমাি ঝুঁু নককত
নবনভন্ন ঝুঁু নককত
নবনভন্ন ঝুঁু নককত
অিুরূপ ঝুঁু নককত
উন্মুি করা
উন্মুি করা
উন্মুি করা
উন্মুি করা

1

িীিা
যিৌককাগুনে
যোকটা নেে
এবিং এগুকো
ভারী মােপে
বহি করত

িীিা সরকার
বাধযতামূেক
ককরনেে যে
পণয একানধক
নশ্নপিং
যকম্পানির
মকধয নবতরণ
করকত হকব
োকত
বানণকজযর
সমাি বণ্টি হয়

িীিা
বযবসায়ীরা
তাকের পণয
একানধক
যিৌককাকত
রােত কারণ
একত যমাট
েনতর বীমা
প্রোি করত

িীিা
বযবসায়ীরা
তাকের পণয
একানধক
যিৌককাকত
রােত কারণ
এটি সস্তা হকতা

3

োিী

বািী

সুিাম

বাতািুকূে েন্ত্র

3
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Question Body

মিীি তাুঁর বীমা সম্পনকণত
পরামশ্ণ প্রোিকারী নিকট বীমার
প্রােনমক উকেশ্য সম্পককণ জািকত
207
িাি। নিকম্ন প্রেি নবকল্পগুনে যেকক
বীমার প্রােনমক উকেশ্যটি নিনহ্নত
করকত মিীিকক সাহােয করুি।

208

আমাকের বেুি যকাি উপাোিটি
বীমা েঠকির নিকেণ শ্ ককর।

িীকির ঝুঁু নক পনরিােকির পন্থার
209 নবকল্পগুনের মকধয যকািটি স্ববীমা িাকমও পনরনিত?

210

211

আপনি কেি বীমা গ্রহণ করার
নসদ্ধান্ত গ্রহণ করকবি?

নিম্ননেনেতগুনের মকধয যকািটি
প্রেম ভারতীয় বীমা যকাম্পািী?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

অকিককর েনত
অকিককর মকধয
ভাে করা

অকিককর েনত
ককয়কজকির
ককয়কজকির
েনত অকিককর
মকধয ভাে করা মকধয ভাে করা

Alternative
4

Correct
Alternative

ফটকাবানজ

3

নবপে

েনতপূরণ

েনত

ঝুঁু নক

4

ঝুঁু নক পনরহার

ঝুঁু নক ধারণ

ঝুঁু নক হ্রাস ও
নিয়ন্ত্রণ

ঝুঁু নক োিান্তর

2

েেি আপনি
েেি টিা
েেি টিা
নিকজই সম্ভাবয
টার সম্ভাবিা
সিং টি
টিার
কম হয় নকন্তু সম্ভাবিার সাকে
যোকসাি
তীরতা যবশ্ী হয় তীরতা কম হয় যোোি করকত
পাকরি

2

যবাকম্ব
নমউিু য়াে
অযানসউকরন্স
যসাসাইটি
নেনমকটি

িযাশ্িাে
ইিনসওকরন্স
যকাম্পানি
নেনমকটি

3

িযাশ্িাে
ইিনসওকরন্স
যকাম্পানি
নেনমকটি

2

ঝুঁু নক প্রশ্মি

3

সম্ভাবয টিা
টার পর

ওনরকয়িাে
ট্র্াইটি
োইফ ইন্সুযকরন্স ইন্সুযকরন্স যকািং
যকািং নেনমকটি
নেনমকটি

ভারতবকিণ জীবি বীমার
জাতীয়করকণর ফকে েঠিত
212
সরকানর যেকে একটি জীবি বীমা
যকাম্পািীটির িাম উকেে করুি।

ভারতীয়
সাধারণ বীমা
ককপণাকরশ্ি

যকাি একজি বযনি দ্বারা বীমা
িকয়র সমকয় প্রেুি ঝুঁু নক
213
পনরিােি প্রককৌশ্েগুনে সম্পককণ
আকোিিা করুি।

ঝুঁু নক পনরহার

ভারতীয় জীবি
ভারতীয়
বীমা
ওনরকয়িাে
ককপণ াকরশ্ি
বীমা যকাম্পানি

ঝুঁু নক ধারণ

বীমা এবিং প্রনতশ্রুনতর মকধয
214 ফারাকটির সম্পককণ আকোিিা
করুি।

বীমা: টকব
বীমা: টকত
এমি একটি
পাকর এমি
টিার সুরো একটি টিার
আশ্বাস: টকত সুরো
পাকর এমি
আশ্বাস:
একটি টিার
টকব এমি
সুরো
একটি টিার
সুরো

আগুকির কারকণ েয়-েনতর
সম্ভাবিা হ্রাকসর জিয শ্রী যপাোর
তাুঁর বানিকত নবেুযত পনরবানহতা
215 নিকরাধক তাকরর বযবো
ককরকেি। এোকি বযবহৃত ঝুঁু নক
পনরিােি প্রককৌশ্েটি নিনহ্নত
করুি।

ঝুঁু নক পনরহার

ঝুঁু নক ধারণ

ঝুঁু নক োিান্তর

বীমা: টকত
পাকর এমি
টিার
বীমা এবিং
েযাকরনণ্টেুি
আশ্বাস উভকয়ই সুরো/ আশ্বাস:
একই বযাপার
টকত পাকর
যবাঝায়
এমি একটি
টিার সুরো
েযাকরনণ্টেুি
িয়

ঝুঁু নক োিান্তর ঝুঁু নক হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ

2

4

23

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

সাহীি েন্তবয যেশ্টিকত
োোহাোমার কারকণ ইরাকক
একটি বযবসানয়ক ভ্রমকণ োওয়া
216
অস্বীকার ককরি। এোকি বযবহৃত
ঝুঁু নক পনরিােি প্রককৌশ্েটি নিনহ্নত
করুি।

ঝুঁু নক পনরহার

ঝুঁু নক ধারণ

ঝুঁু নক োিান্তর ঝুঁু নক হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ

1

তাুঁর অসময়নিত মৃতুযর কারকণ
োকত তাুঁর পনরবাকরর সেসযকের
অিয কাকরার উপর নিভণরশ্ীে
হকত িা হয় তার জিয সুকরশ্
217
একটি জীবি বীমা পনেনস িয়
ককরকেি। এোকি বযবহৃত ঝুঁু নক
পনরিােি প্রককৌশ্েটি নিনহ্নত
করুি।

ঝুঁু নক পনরহার

ঝুঁু নক ধারণ

ঝুঁু নক োিান্তর ঝুঁু নক হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ

3

যকাি কারকণ বানিটি েনতগ্রস্ত
হওয়ার যেকে যসটি সারাইকয়র
প্রকয়াজকি বযবহাকরর জিয নিতা
218 একটি নরজাভণ তহনবে েঠি
ককরকেি। এোকি বযবহৃত ঝুঁু নক
পনরিােি প্রককৌশ্েটি নিনহ্নত
করুি।

ঝুঁু নক পনরহার

ঝুঁু নক ধারণ

ঝুঁু নক োিান্তর ঝুঁু নক হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ

2

Question Body

িীকির উনিগুনের মকধয যকািটি
219
সঠিক?

আপনি একজি বীমা পেণ কবেক।
বীমা যকাম্পািীর তরকফ বীমার
220
পূকবণ যকি আপনি একটি সম্পনির
পেণ কবেণ এবিং পনরেশ্ণ ি করকবি?

Alternative
3

Alternative
4

বীমা েনত
যেকক সম্পে
রো ককর

বীমা যোকসাি
প্রনতকরাধ ককর

বীমা েনতর
সম্ভাবিা কম
ককর

বীমা
যোকসাকির
টিায়
বীমাকৃতকক
েনতপূরণ যেয়

মূেয নিধণ ারকির
জিয ঝুঁু নক
নিরূপণ করা

িারপাকশ্র বস্তু
যেকে সম্পনির
মূেয নিধণ ারকি
যপৌুঁোকিা

যেকেি যে
সম্পনি শ্হর
যেকক কতটা
েূকর

প্রনতকবশ্ীর
সম্পনিও এক
িজর যপকত

Correct
Alternative

4

1
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