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

Question Body

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

1

একটি জীবনবীমা পলিলি অনুযায়ী
আদািতে মামিা করার
বীমাপ্রদানকালর বীমাকৃে বযলি
অতযাগ্যোর ধারাটি কাতক
িুরলিে কতর?

বীমা এতজন্ট

বীমা ব্রাকার

2

2

বীমা আইতনর ধারা ৪৫
(অলবতরাধতযাগ্যোর ধারা)
বীমাকৃেতক, বীমাকারী দ্বারা দালব
অস্বীকার ব্েতক িুরলিে কতর,
েতব পলিলিটিতক
______________ িম্পূর্ণ করতে
হতব। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
পছন্দ করুন।

3

আত্মহেযার ধারা অনুিাতর, যলদ
বীমাকৃে পলিলি প্রদাতনর ৩ বছর
পতর বীমাকৃে বযলি আত্মহেযা
কতরন োহতি িুলবধাত াগ্ী দালব
লহিাতব লেলন কী পান?

4

প্রেম লপ্রলময়াতমর রলিদটির
োৎপযণ কী?

5

বীমাকারী এবং বীমাকৃতের মতধয
চু লির প্রামালর্ক নলেটি লচলিে
করুন।

এক বছতরর
ব্ময়াদ

দুই বছতরর
ব্ময়াদ

পাাঁচ বছতরর
ব্ময়াদ

িাে বছতরর
ব্ময়াদ

2

লকছু না

বীমাকৃে বযালি
কেৃণ ক ব্দওয়া
লপ্রলময়াম

2 X বীমাকৃে
বযালি দ্বারা
ব্দওয়া
লপ্রলময়াম

পলিলির িম্পূর্ণ
অল লহে
পলরমান

4

পলিলি একটি
লনলদণ ষ্ট নগ্দ
মূিয অজণন
কতরতছ

2

পলিলির নলে

4

পলিলি
পলিলি
অকাযণ কর
অকাযণ কর
লহিাতব ব্ াষর্া লহিাতব ব্ াষর্া
করা হতব এবং করা হতব এবং
বীমা
বীমা
প্রদানকালরতক
প্রদানকালরতক
িুদ িহ
িুদ ছাড়া
লপ্রলময়াম
লপ্রলময়াম
বীমাকৃে
বীমাকৃে
বযালিতক
বযালিতক
লিলরতয় লদতে
লিলরতয় লদতে
বিা হতব
বিা হতব

1

ফ্রী িুক িময়
ব্েষ হতয়তছ

প্রস্তাবনা পত্র

পলিলি চু লি
পলিলি এখন
শুরু হতয়তছ
বালেি করা
এটা োর প্রমার্ ব্যতে পাতর না
দালব পত্র

মতনানয়ন পত্র

6

একটি লনলদণ ষ্ট পলিলি নলেতে বিবয
প্রদাতনর জনয যলদ জটিি াষার
বযবহার করা হয় এবং ব্িটি
অস্পস্টোর িৃলষ্ট কতর,
িাধারর্ াতব এটির অেণ বা মাতন
লক াতব যাতব?

বীমাকৃে
বযালির পতি

বীমা
ব্কাম্পালনর
পতি

7

বয়তির ভ্রান্ত প্রকােনার িম্পতকণ
ববধ লবকল্পটি লনবণ াচন করুন।
(I): বয়তির কম প্রকাতের িতি মূি
পলিলিটি একটি হ্রািপ্রাপ্ত রালের
জনয পুনরায় প্রদান করা হতব
(II): অলধক বয়ি প্রকােটি
িাধারর্ে প্রদত্ত লপ্রলময়াতমর
প্রেযাপণতর্র িি িৃলষ্ট কতর

ব্কবিমাত্র I

ব্কবিমাত্র II

I এবং II

I অেবা II
ব্কানটাই নয়

3

8

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
একটি আদেণ পলিলি নলের অংে
নয়?

পলিলি অনুিূচী

আদেণ
লবধানিমূহ

পলিলি লনলদণ ষ্ট
লবধানিমূহ

পলিলি
বাতজয়াপ্তকরর্
লবধানিমূহ

4

9

বীমাকারী এবং বীমাকৃতের মতধয
চু লির একটি প্রমার্ আমাতদর বি

প্রস্তাবনা পত্র

দালব পত্র

মতনানয়ন পত্র

পলিলির নলে

4
1
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একটি ধারা যা
একজন
দ্রমলহিার
কেকগুতিা
পলিলিধারকতক
আমাতদর লনকট একটি আদেণ
গ্ ণ াবস্থা জলনে
লনলদণ ষ্ট
লনলদণ ষ্ট অলধকার
আত্ম ােী ধারা
10 পলিলির িংস্থাতনর উদাহরর্ প্রদান
মৃেুযতক বাধা
অিুস্থোয় বাধা অনুতমাদন ব্দয়
করুন।
ব্দয় লযলন চু লি
ব্দয় ব্য ধারা
ব্য ধারা
ব্িখার িময়
গ্ ণ বেী লছতিন

2

দালব লবধান

একটি ধারা যা
একজন
দ্রমলহিার
গ্ ণ াবস্থা জলনে
মৃেুযতক বাধা
ব্দয় লযলন চু লি
ব্িখার িময়
গ্ ণ বেী লছতিন

4

পলিলির লনলদণ ষ্ট
লবধানিমূহ

বীমার দালব
ব্মটাতনার
পদ্ধলে

1

11

আমাতদর জানান একটি লনলদণ ষ্ট
পলিলিল লত্তক িংস্থাতনর উদাহরর্

প্রতদয় লপ্রলময়াম

বয়তির ু ি
লববৃলে

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
12 একটি আদেণ বীমা পলিলি নলের
প্রেম অংেটির গ্ঠন কতর?

পলিলির আদেণ
পলিলির অনুিূচী
লবধানিমূহ

13 িঠিক বিবযটি লনবণ াচন করুন।

পলিলির নলে
একটি উপযুি
কেৃণ পি কেৃণ ক
স্বািলরে হতে
হতব লকন্তু
বাধযোমূিক া
ব্ব োহা
ারেীয়
স্টযাম্প আইন
অনুযায়ী
স্টযাম্পকৃে
করা প্রতয়াজন
ব্নই

পলিলি নলে
পলিলি নলে
পলিলি নলে
একটি উপযুি একটি উপযুি
একটি উপযুি কেৃণ পি কেৃণ ক কেৃণ পি কেৃণ ক
কেৃণ পি কেৃণ ক স্বািলরে করার স্বািলরে করার
স্বািলরে হতে
প্রতয়াজন ব্নই
বা
হতব লকন্তু
লকন্তু
বাধযোমূিক
ারেীয়
বাধযোমূিক
াতব ারেীয়
স্টযাম্প আইন
াতব ারেীয় স্টযাম্প আইন
অনুযায়ী
স্টযাম্প আইন
অনুযায়ী
স্টযাম্পকৃে
অনুযায়ী
স্টযাম্পকৃে
করতে হতব।
স্টযাম্পকৃে
করার প্রতয়াজন
করতে হতব
ব্নই।

2

2
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যলদ বীমাকৃে বযলি জীবনবীমার
14 মূি নলেটি হালরতয় ব্িতিন োহতি
কী হতব?

বীমা ব্কাম্পানী
চু লির ব্কাতনা
পলরবেণন না
কতর একটি
প্রলেলিলপ
পলিলি প্রদান
করতব

বীমা ব্কাম্পানী
বীমা ব্কাম্পানী
বীমাকৃে বযালি
চু লির ব্কাতনা
জীবতনর
পলরবেণন না
বেণমান স্বাস্থয
কতর একটি
ব্ াষর্ার উপর
প্রলেলিলপ
ল লত্ত কতর
পলিলি জালর
পুননণ বীকরর্
করতব লকন্তু
েেণাবিী িহ
শুধুমাত্র
একটি প্রলেলিলপ
আদািতের
পলিলি প্রদান
আতদতের পর
করতব।

1

প্রেম লপ্রলময়াতমর পরবেী
লপ্রলময়ামগুলি প্রালপ্ততে বীমা
15
ব্কাম্পানীর দ্বারা লনম্নলিলখে
ব্কান নলেটি প্রদান করা হতব?

পুনরুজ্জীলবে
পুনরূদ্ধারকৃে
পূনবণ হাি
নবীকরতর্র
লপ্রলময়াম রলেদ লপ্রলময়াম রলেদ লপ্রলময়াম রলেদ লপ্রলময়াম রলেদ

4

একটি পলিলির একটি প্রলেশ্রুে
প্রেযাপণর্ মূতিয প্রালপ্তর জনয,
16 অলধলনয়মগুলি অনুযায়ী কে
লদতনর জনয লপ্রলময়ামগুলি
আবলেযক াতব প্রদান করতে হতব?
একটি বীমা পলিলির জনয
মতনানয়নকরর্ বীমা আইতনর
17
_______ ধারার অধীতন
অনুতমালদে হয়।
ব্য পলরলস্থলেতে পলিলিধারতকর
18 একজন লনতয়াগ্কৃতের লনতয়াতগ্র
প্রতয়াজন হতব ব্িটি লচলিে করুন।

19

বীমা লপ্রলময়াম প্রদাতনর অলেলরি
িময় ব্দওয়ার উতেেয

েখলন বীমা
চু লি ব্েষ হতয়
যাতব।

2 টি
ধারাবালহক
বছর ধতর

4 টি
ধারাবালহক
বছর ধতর

3 টি
ধারাবালহক
বছর ধতর

5 টি
ধারাবালহক
বছর ধতর

3

ধারা 10

ধারা 38

ধারা 39

ধারা 45

3

বীমাকারী
একজন
নাবািক হতি

মতনানীে বযলি
একজন
নাবািক হতি

পলিলিধারক
িুস্থ মতনর না
হতি

পলিলিধারক
লববালহে না
হতি

2

একটি লনলদণ ষ্ট
এটা
এটি একটি
িময় যার
এটা োর
পলিলিধারকতক
লনলদণ ষ্ট িময়
মতধয
লপ্রলময়াম
ব্কাতনা
প্রদান কতর যার
পলিলিধারক
পলরতোধ
অল তযাগ্
পর
পলিলি বালেি
করতে
ব্িতত্র একটি
পলিলিধারক
করতে পাতর পলিলিধারকতক
অল তযাগ্
অবেযই োর
যলদ ব্ি একই অলেলরি িময় েু িতে একটি
বালক লপ্রলমযাম
রকম লজলনি
প্রদান কতর।
লনলদণ ষ্ট িময়
প্রদান করতব।
পছন্দ না কতর।
প্রদান কতর।

পলিলি
মতনানয়ন
একটি
পলিলি ক্রয়
পলিলির
বালেি করা
মতনানীে
মতনানয়নকরর্ িম্পলকণতে
করার িময় বা
মতনানয়ন
হয় না যলদ
বযলির পুতরা
পরবেীকাতি
একটি পৃষ্ঠাঙ্কন
20 লনম্মলিলখে িবকটি বিবযই িেয,
পলিলি একটি
দালবর উপর
বযেীে ___________
মতনানয়ন করা দ্বারা পলরবেণন
ঋতর্র লবলনমতয়
পূর্ণ অলধকার
ব্যতে পাতর
করা ব্যতে পাতর
বীমাকারীতক
আতছ।
বরাে করা হয়

2

4

3

S.
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Question Body

কখন একটি পলিলিতক বালেি
লহিাতব গ্র্য করা হতব?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

যলদ লপ্রলময়াম
এমনলক
যলদ লপ্রলময়াম
যলদ লপ্রলময়াম
ব্রয়ালে
লনলদণ ষ্ট
লনলদণ ষ্ট োলরতখ
িমতয়র ব্ময়াদ
োলরতখর আতগ্
ব্দওয়া না হয়
ব্েষ হওয়ার
ব্দওয়া না হয়
পরও ব্দওয়া
হয় লন

যলদ পলিলি
লনলদণ ষ্ট িমতয়র
আতগ্ প্রেযপণন
করা হয়

3

পলিলি এক
বছতরর ব্বেী
িময় আতগ্ই
নষ্ট(োমালদ)
হতয় ব্গ্তছ।

পলিলি এক
বছতরর জনয
বিবৎ রতয়তছ

পলিলিতে ঋর্
চাওয়া হতয়তছ

2

ঋর্ ব্োধ
করার ব্কান
আইনগ্ে
বাধযবাধকো
ব্নই

ব্কান
জামানতের
প্রতয়াজন ব্নই

3

অন্তবণ েী
িময়কাতির
লনধণ ালরে বদ ণ য
দুই িপ্তাহ।

1

বীমারালের
বৃলদ্ধ করা

1

পলিলি অধীতন
িলেপূরর্ যাহা
ব্য ব্কাতনা এক
লনলদণ ষ্ট িমতয়
পাওয়া যায়

2

একটি পলরলস্থলে বেরী করুন
ব্যটিতে পুনরুজ্জীবতনর কাতি
22
বীমাতযাগ্যোর প্রমাতর্র প্রতয়াজন
হয়।

পলিলি নষ্ট
(োমালদ) হতয়
ব্গ্তছ এক িপ্তাহ
আতগ্ই।

পলিলি ঋতর্র পতি একটি ববধ
23
যুলি লনমণ ার্ করুন।

ব্য ব্কান
বীমাকারী,
পলরমার্ ঋর্ ঋতর্র েেণাবিী
িহতজই পাওয়া
লনতজই ঠিক
যাতব
করতে পাতরন।

লপ্রলময়াম ব্দওয়ার অলেলরি
িমতয়র িম্পতকণ িঠিক বিবযটি
24
লনবণ াচন করুন। িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

অন্তবণ েী
অন্তবণ েী
অন্তবণ েী
িময়কাতির
িময়কাতির
িময়কাতির
লনধণ ালরে বদ ণ য
লনধণ ালরে বদ ণ য লনধণ ালরে বদ ণ য
এক মাি বা 31
লেন মাি।
এক িপ্তাহ।
লদন হয়

লনম্নলিলখে পলরবেণনগুলির মতধয
25 ব্কানটি একটি বীমা ব্কাম্পানী
দ্বারা অনুতমালদে হতব?

পলিলিটি দুই
অেবা অলধক
পলিলির মতধয
লব াজন

26

পলিলির প্রেযাপণর্ মূতিযর
ধারর্াটির বযাখযা করুন।

একটি পলিলির অধীতন কেজন
বযলিতক নালমে (মতনানীে) করা
27
ব্যতে পাতর? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি লনবণ াচন করুন।

নালমে (মতনানীে) করতর্র
28
উতেেযটির লববরর্ লদন।

Correct
Alternative

লপ্রলময়াম
পলরতোতধর
ব্ময়াদ বলধণ ে
করা

বেণমান মুনািা
পলিলি ব্েতক
মুনািালবহীন
পলিলিতে
পলরবেণন

লপ্রলময়াম অন্তে
পলিলির
3 বছর ধতর
পলিলির
অধীতন পাওয়া ব্দওয়া হতয়তছ অধীতন পাওয়া
িতবণ াচ্চ
এই রকম ব্িতত্র
ির্ব্ণ লনম্ন
িলেপূরর্
পলিলির টাকার
িলেপূরর্
অতঙ্ক মূিয

ব্কবিমাত্র
একজন

ঠিক দুই জন

পলিলি
অলধকার
হস্তান্তর করা

লনলিে মৃেুযর
টনায় পলিলি
অেণ ব্পতে
একজন বযলির
লনতয়াগ্

ঠিক লেন জন এক বা একালধক

পলিলি
প্রেযাপণ ন করা

একটি িম্পলত্ত
বেরী করার
জনয

4

2

4

S.
No.

Question Body

29 অপণতনর উতেেযটির লববরর্ লদন।

একটি পলিলির িাধারর্
30 পুনরুজ্জীবতনর িতে জলড়ে
প্রলক্রয়াটির বযাখযা করুন।

লনম্নলিলখে নলেগুলির মতধয
31 ব্কানটি বয়তির একটি মানানুগ্
প্রামালর্ক নলে লহিাতব গ্রহর্ীয় নয়?

লনম্নলিলখে 'লবতরাধী-লনবণ াচন'32 এর িতে িম্পলকণে বিবযগুলির
মতধয ব্কানটি িঠিক?

লনম্নলিলখে বযলিতদর মতধয কাতক
বীমা ব্কাম্পানীগুলির দ্বারা একটি
33 উচ্চ ঝাঁু লকযুি লহিাতব লবতবচন
করা হয়? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।
লনম্নলিলখে বযলিতদর মতধয ব্ক
34 োাঁর ব্পোগ্ে কারতর্ স্বাস্থয ঝাঁু লকর
প্রলে উন্মুতিা হওয়ার িম্ভাবনাযুি?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

পলিলি
অলধকার
হস্তান্তর করা

মৃেুযর টনায়
পলিলি অেণ
ব্পতে একজন
বযলির লনতয়াগ্

Correct
Alternative

পলিলি
প্রেযাপণ ন করা

একটি িম্পলত্ত
বেরী করার
জনয

1

একটি নেু ন
পলিলি লিলপবদ্ধ
পুনরুজ্জীবতনর
করুন যার
উতেতেয একটি
প্রবেণতনর
লবতবচনা
িুদ িহ বতকয়া
োলরখ পূতবণ র
লহিাতব োমালদ
পলরতোধ করা
পলিলি
হওয়া পলিলিতে
প্রবেণতনর মূি
একটি ঋর্
োলরখ এর দুই
পাওয়া
বছতরর মতধয

লকলস্ততে
লপ্রলময়াতমর
বতকয়া অেণ
প্রদান করা

2

কতমণ
লনতয়াগ্কেণার
েংিাপত্র

3

স্কু ি ছাড়ার
েংিাপত্র

পািতপাটণ

লবতরাধী
লনবণ াচন হি
লবতরাধী
মানুতষর প্রবৃলত্ত,
লনবণ াচন হি
যারা িতন্দহ
বীমা ব্কাম্পানী কতর বা জাতনন
দ্বারা বযবহৃে
ব্য িলের
প্রলক্রয়া এটা
িম্মুখীন হওয়া
লনলিে করতে োতদর িুতযাগ্
ব্য অননলেক
উচ্চ, িাগ্রতহ
এতজন্ট লনবণ াচন বীমা খুাঁতজ বার
ব্েষ নয়
করতে এবং
প্রলক্রয়ায় িা
করতে

জন্মপলত্রকা

লবতরাধী
লনবণ াচন হি
লবতরাধী
বীমা ব্কাম্পানী
লনবণ াচন হি
দ্বারা বযবহৃে
বীমা ব্কাম্পানী
প্রলক্রয়া এটা
দ্বারা বযবহৃে
লনলিে করতে
প্রলক্রয়া এটা
ব্য এটা ব্েষ
লনলিে করতে
হয় না
ব্য এটা ব্েষ
পলিলিধারতকর
হয় না বীমা
কাছ ব্েতক
পর্য চািু কতর
িংগ্ৃহীে
যা
লপ্রলময়াম
পলিলিধারতকর
লবস্তাতরর জনয
জনয উপযুি
ু ি লবলনতয়াগ্
নয়
পর্য লনবণ াচন
কতর

বযলি যারা
লনয়লমে পান
মেিা' গ্রহন
কতর

ব্য মদযালদ পান
হইতে িম্পুর্ণ
লবরে

বযলি যারা
মাদক এবং
অনযানয
উতত্তজক
প্র াতবর
অধীতন আতছ

ব্যাগ্া লেিক

চিলচ্চত্র স্টান্ট
লেল্পী

নাইটক্লাতবর
নেণকী

2

বযলি যারা
লনয়লমে
আলমষ খাদয
গ্রহন কতর

3

খলনর ধুতিায়
োতক এমন
বযলি

4

5

S.
No.

Question Body

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

লনম্নলিলখে বযলিতদর মতধয ব্ক
োাঁর ব্পোগ্ে কারতর্ দু ণ টনা
35 ঝাঁু লকর প্রলে উন্মুতিা হওয়ার
িম্ভাবনাযুি? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

ব্পোদার
লচলকৎিা

পযণ টক
পেলনতদণ েক

উতেদন
লবতেষজ্ঞ

লবপর্ন লনবণ াহী
যারা লনয়লমে
ব্িতত্র োতকন

3

__________-এর আ যন্তরীর্
অেণ টি হি যলদ জীবনবীমাকৃতের
একটি লনলদণ ষ্ট কারতর্ একটি প্রদত্ত
36 িময়কাতির মতধয মৃেুয হয়,
োহতি মৃেুযকািীন িুলবধাটির
মতধয শুধুমাত্র একটি হ্রািপ্রাপ্ত
রালে প্রদত্ত হতে পাতর।

মৃেুযহার

পূবণস্বত্ব

প্রলেকূি
লনবণ াচন

বন্ধক

2

এই পদ্ধলের
অধীতন
বীমাকারী
ব্কাতনা
ইলেবাচক বা
অনুকূি
কারতর্র জনয
ইলেবাচক
পতয়ন্ট দালয়ত্ব
অপণ র্ কতর

এই পদ্ধলে
অনুযায়ী
এই াতব
লনধণ ালরে ব্মাট
পতয়ন্ট িংখযা
লিদ্ধান্ত ব্নতব
কে অলেলরি
মৃেুয হার এটি
লদতয়তছ

এই পদ্ধলে
অনুযায়ী
ইএমআর খুব
ব্বেী হতি,
এমনলক বীমা
অস্বীকার করা
ব্যতে পাতর

2

এই পদ্ধলেতে
ব্কাম্পানী
লচলকৎিতকর
দি মোমে
চাইতে পাতর

এই পদ্ধলেতে
বীমাকারী
প্রলেকূি কারতর্
ইলেবাচক বা
ব্নলেবাচক
ব্রটিং পতয়ন্ট
লনধণ ারর্ কতরন

4

ঝাঁু লক একটি
লনয়ন্ত্রর্মূিক
ধারার িতে
গ্রহর্ করা হতব

1

ঝাঁু লক ব্নওয়া
প্রেযাহার করা
হতব

3

এই পদ্ধলের
অধীতন
বীমাকারী িব
ব্নলেবাচক বা
আন্ডাররাইটিংতয়র িংখযাল লত্তক
প্রলেকূি
37 হাতরর পন্থা িম্পলকণে লনম্নলিলখে
কারতর্র জনয
বিবযগুলির মতধয ব্কানটি ব্বঠিক?
ইলেবাচক
ব্রটিং পতয়ন্ট
দালয়ত্ব অপণর্
কতর

এই পদ্ধলে
এই পদ্ধলে
আন্ডাররাইটিংতয়র লবচারল লত্তক
অনুযায়ী
লবতেষ কতর
ইলেবাচক
জটিি মামিার
38 পন্থা িম্পলকণে লনম্নলিলখে
বিবযগুলির মতধয ব্কানটি ব্বঠিক? লবচার বযবহার ব্িতত্র বযবহার
করা হয়
করা হয়

লবমি হতিন একজন ৩২ বছর
বয়িী স্বাস্থযবান, অধূমপায়ী,
ব্নো-লবমুখ বযলি লযলন এলবলি
লিলমতটড বীমা ব্কাম্পানীর লনকট
39 জীবনবীমার জনয আতবদন
কতরতছন। বীমা ব্কাম্পানী দ্বারা
ঝাঁু লক গ্রহর্ িম্পতকণ লনম্নলিলখে
বিবযগুলির মতধয ব্কানটি িেয
লহিাতব লবতবলচে হতব?

ঝাঁু লক িাধারর্
হাতর গ্রহর্ করা
হতব

লপ্রলময়াতমর
ছকবদ্ধ হাতরর
বীমারালের
উপর একটি
উপর একটি
অলেলরি িহ পূবণস্বত্ব িহ ঝাঁু লক
ঝাঁু লক লহিাতব
গ্রহর্ করা হতব
গ্রহর্ করা হতব

যলদ, লরতজে, একজন ৪০ বছর
বয়স্ক বযলি, বীমা ব্কাম্পানীর
দ্বারা 'লনম্ন-মাতনর ঝাঁু লক' লহিাতব
ঝাঁু লক িাধারর্
লবতবলচে হন, োহতি বীমা
ঝাঁু লক কম হাতর
হাতর গ্রহর্ করা
40
ব্কাম্পানী দ্বারা ঝাঁু লক গ্রহর্ িম্পতকণ
গ্রহর্ করা হতব
হতব
লনম্নলিলখে বিবযগুলির মতধয
ব্কানটি িেয লহিাতব লবতবলচে
হতব?

লপ্রলময়াতমর
ছকবদ্ধ হাতরর
উপর একটি
অলেলরি িহ
ঝাঁু লক লহতিতব
গ্রহর্ করা হতব

6

S.
No.

Question Body

ঝাঁু লকর ব্ের্ীকরর্ বিতে কী
41 ব্বাঝাতনা হয়? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

___________ -এর অেণ হি ব্য
িকি আতবদনকারী একই স্ততরর
42 ঝাঁু লকর প্রলে উন্মুতিা োাঁতদর
আবলেযক াতবই একই লপ্রলময়াম
ব্ের্ীর অন্ত ণ ু ি করতে হতব।

ঝাঁু লকর ব্ের্ীকরতর্র অধীতন 'লনম্নমানযুি জীবন'-এর িম্পলকণে
43 লনম্নলিলখে বিবযগুলির মতধয
ব্কানটি িেয? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

ঝাঁু লক লডগ্রীর
উপস্থাপন করা
প্রলক্রয়া যাতে মানুতষর প্রবৃলত্ত,
েেণাবিীতে
বযলিগ্ে জীবন যারা িতন্দহ
এমন একটি
জীবন বীমার
ব্ের্ীকরর্ করা কতর বা জাতনন
প্রলক্রয়া যাতে
জনয প্রলেটি
হয় এবং োতদর
ব্য িলের
আতবদনকারীরা
প্রস্তাব মূিযায়ন
লবতেষ
িম্মুখীন হওয়া
যারা অনুরূপ
করার প্রলক্রয়া
াব লে
োতদর িুতযাগ্
ঝাঁু লক লডগ্রীতে
এবং োরপর
জালহর করা
উচ্চ, োই
উন্মুি হয়,
বীমা মঞ্জুর
ঝাঁু লকর লডগ্রী
িাগ্রতহ বীমা
োতদর একই
করা হতব লক
উপর লন ণ র
খুাঁতজ বার
লপ্রলময়াম
না এবং লক
কতর লবল ন্ন
করতে এবং
ব্ের্ীর মতধয
েতেণ ো
ঝাঁু লক ব্ের্ী
প্রলক্রয়া িা
স্থাপন করা হয়
গ্রহনীয়োর
লনধণ ালরে হয়
করতে
লিদ্ধান্ত ব্নওয়া
হয়

1

ঝাঁু লক লনবণ াচন

লবতরাধী
লনবণ াচন

লনম্ন মাতনর
লনম্ন মাতনর
জীবন গ্ঠিে
জীবন গ্ঠিে
হয় ঐিব বযলি
হয় ঐিব
লনতয় যাতদর
বযলিতদর লনতয়
ঈলস্পে
যাতদর ঈলস্পে
মৃেুযহার আদেণ
মৃেুযহার
জীবতনর ব্চতয়
মৃেুযহাতরর ছক
উতেখতযাগ্য া
দ্বারা
ব্ব কম এবং
উপস্থালপে
অে:পর একটি
আদেণ মাতনর
লনম্ন লপ্রলময়াম
জীবতনর
মূিয ধরা ব্যতে
অনুরূপ
পাতর

বনলেক লবপলত্ত

ইক্যযইটি

4

লনম্ন মাতনর
জীবন গ্ঠিে
হয় ঐিব বযলি
লনতয় যাতদর
ঈলস্পে
মৃেুযহার গ্ড়
আদেণ জীবতনর
ব্বেী হয়, লকন্তু
এখনও
বীমাতযাগ্য বতি
মতন করা হয়.

লনম্ন মাতনর
জীবন গ্ঠিে
হয় ঐিব বযলি
লনতয় যাতদর
িলে এবং
ঈলস্পে
অলেলরি
মৃেুযহার এে
বড় হয় ব্য
োতদর একটি
িােয়ী মূতিযর
খরতচ বীমার
ক াতরজ প্রদান
করা ব্যতে
পাতর না

3
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

িয়প্রাপ্ত জীবন
গ্ঠিে হয় ঐিব
বযলি লনতয়
যাতদর িলে
এবং ঈলস্পে
অলেলরি
মৃেুযহার এে
বড় হয় ব্য
োতদর একটি
িােয়ী মূতিযর
খরতচ বীমা
ক াতরজ প্রদান
করা ব্যতে
পাতর না

ঝাঁু লকর ব্ের্ীকরতর্র অধীতন
'অবনলমে জীবন'-এর িম্পলকণে
44
লনম্নলিলখে বিবযগুলির মতধয
ব্কানটি িেয?

িয়প্রাপ্ত জীবন
গ্ঠিে হয় ঐিব
বযলি লনতয়
যাতদর ঈলস্পে
মৃেুযহার
মৃেুযহাতরর ছক
দ্বারা
উপস্থালপে
আদেণ মাতনর
জীবতনর
অনুরূপ

িয়প্রাপ্ত জীবন
গ্ঠিে হয় ঐিব
বযলি লনতয়
যাতদর ঈলস্পে
মৃেুযহার গ্ড়
বা আদেণ
জীবতনর ব্েতক
ব্বেী হয়, লকন্তু
এখনও
বীমাতযাগ্য বতি
মতন করা হয়.

যলদ একটি বীমা ব্কাম্পানী
বীমাকৃে রালের উপর একটি পূবণ
45
স্বত্বিহ একটি ঝাঁু লক গ্রহর্ কতরন,
োহতি ব্িটির োৎপযণ কী?

পূবণস্বত্ব প্রকাে
কতর যলদ
জীবন
বীমাকৃে
বযলিতদর একটি
পূবণস্বত্ব প্রকাে
প্রদত্ত
পূবণস্বত্ব প্রকাে
কতর ব্য বীমা
িময়িীমার
কতর ব্য ঝাঁু লক
ব্কাম্পানী
মতধয একটি
একটি িীলমে
িারলর্বদ্ধ
লনলদণ ষ্ট কারতর্
িমতয়র জনয হাতরর েু িনায়
মারা যায়,
ব্কাম্পানী দ্বারা
লপ্রলময়াতমর
মৃেুযজলনে
গ্ৃহীে হতে
লনম্ন হাতর ঝাঁু লক
িুলবধার
গ্রহর্ করতছ
শুধুমাত্র একটি
হ্রািপ্রাপ্ত
পলরমার্ প্রতদয়
হতে পাতর

যখন বীমাকারী, িময়কাতির
িমালপ্ততে বীমাকৃেতক একটি
লনলদণ ষ্ট রালে প্রদাতনর জনয
প্রলেশ্রুলে প্রদান কতর, েখন িম্পূর্ণ
46
পলরকল্পনা কািটিতে যলদ
বীমাকৃে জীলবে োতকন, োহতি
দালবটি ________ নাতম পলরলচে
হতব।

ব্বাঁতচ োকার
িুলবধা প্রদান

পলিলি িমপণ র্ মৃেুযজলনে দালব

যলদ বীমাকারী পলিলির
িময়কাতির মতধয লনলদণ ষ্ট িমতয়র
47 বযবধাতন িময়ল লত্তক অেণ প্রদান
কতর, েখন ব্িই অেণ প্রদানটি করা
হয় ___________ অনুিাতর।

ব্বাঁতচ োকার
িুলবধা প্রদান

প্রেযপণর্ মূিয

Correct
Alternative

িয়প্রাপ্ত জীবন
গ্ঠিে হয় ঐিব
বযলি লনতয়
যাতদর ঈলস্পে
মৃেুযহার আদেণ
জীবতনর ব্চতয়
উতেখতযাগ্য া
ব্ব কম এবং
অে: পর একটি
লনম্ন মাতনর
লপ্রলময়াম মূিয
ধরা ব্যতে পাতর

2

পূবণস্বত্ব প্রকাে
কতর বীমার
প্রস্তাব একটি
লনলদণ ষ্ট িময়
পযণ ন্ত স্থলগ্ে
করা হয়

1

ব্ময়াদপূলেণর
দালব

4

রাইডার িুলবধা েেণযুি লনতয়াগ্

1

8
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একটি বীমা ব্কাম্পানী পলিলির
িময়কাতির মতধয বীমাকৃেতক
একটি হািপাোতি লেণ হওয়ার
48
টনায় লচলকৎিার খরচগুলি
প্রদান কতর। এটি হি __________এর একটি উদাহরর্।

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

ব্বাঁতচ োকার
িুলবধা প্রদান

প্রেযপণর্ মূিয

রাইডার িুলবধা েেণযুি লনতয়াগ্

3

দালব নীলে
লনধণ ালরে েেণ
অনুযায়ী
প্রলেপালদে
করা হতব

পলিলিধারতকর
দাবী
োর দাবীর
প্রলেপালদে
যখন
িমেণ তন ব্দওয়া
করা হতব
পলিলিধারক
লচলকৎিা এবং
োলরখগুলির
চু লি বালেি
অনযানয
উপর ল লত্ত
করার লিদ্ধান্ত ব্রকতডণর উপর
কতর ব্যগুলি
ব্নয় েখন দাবী
ল লত্ত কতর,
লনধণ ালরে হয়
িং টিে হতব
দাবী
লনতজ লনতজই
প্রলেপালদে
চু লির শুরুতে
করা হতব.

1

কলবো এলবলি বীমা ব্কাম্পানীর
ব্েতক একটি লনলদণ ষ্ট িময়ল লত্তক
পলরকল্পনা িহ একটি লিআই
50 রাইডার ক্রয় কতরন। ব্কাম্পানীটি
কী াতব লিআই রাইডাতরর দাবীটি
লনধণ ারর্ করতব? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

দাবী নীলে
লনধণ ালরে েেণ
অনুযায়ী
প্রলেপালদে
করা হতব

পলিলিধারতকর
দালব
োর দালবর
প্রলেপালদে
যখন
িমেণ তন ব্দওয়া
করা হতব
পলিলিধারক
লচলকৎিা এবং
োলরখগুলির
চু লি বালেি
অনযানয
উপর ল লত্ত
করার লিদ্ধান্ত ব্রকতডণর উপর
কতর ব্যগুলি
ব্নয় েখন দালব
ল লত্ত কতর,
লনধণ ালরে হয়
িং টিে হতব
দাবী
লনতজ লনতজই
প্রলেপালদে
চু লির শুরুতে
করা হতব

4

একটি ___________ হি একটি
দাবী ব্যটি বীমাকারীর, চু লিতে
51
লনলদণ ষ্ট প্রলেশ্রুলেটি পূরর্ করা
উলচে।

দাবী নীলে
লনধণ ালরে েেণ
অনুযায়ী
প্রলেপালদে
করা হতব

বন্ধলক িম্পলত্ত
উদ্ধার করবার
অলধকার হরর্
করা

1

এলবলি বীমা ব্কাম্পানী কৃষ্ণাতক
জীলবে োকাল লত্তক দাবী িহ
একটি বীমা পলরকল্পনার প্রস্তাব
49 কতর। ব্কাম্পানীটি কী াতব
জীলবে োকাল লত্তক দাবীটি
লনধণ ারর্ করতব? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

প্রেযাখযান

অল তযাগ্

বীমাকৃে
ব্য প্রেযপণ র্
একটি পলিলি
বযালিতক প্রদত্ত বীমাকারী দ্বারা
মূিয যা
িমপণর্ করা
প্রকৃে প্রেযপণর্
পলিলি চু লির
বীমাকৃে বযলি
ব্যতে পাতর
পলিলির "প্রেযাপণর্"-এর িম্পলকণে
মূিয, ব্মাট
ব্স্বোমূিক
দ্বারা প্রতদয় হয়, শুধুমাত্র যলদ
52
লনম্নলিলখে ব্কান বিবযটি ব্বঠিক?
িমপণর্ মূতিযর
পলরিমালপ্তর
িাধারর্ে প্রদত্ত
এটি
েু িনায়
উপর প্রেযপণর্
লপ্রলময়াতমর
পলরতোলধে
িবিময় কম
মূিয প্রতদয় হয়
েোংে হয়
মূিয অজণন কতর
হয়

3

9

S.
No.

Question Body

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

একটি গুরুের
বীমা ব্কাম্পানী
অিুস্থো
লিআই
দ্বারা উলেলখে
লনর্ণ তয়র
ব্ক্রাড়পত্র হি
জটিি অিুস্থোর রাইডার
জটিি
টনায়
দালবর একটি
িম্পলকণে লনম্নলিলখে ব্কান
অিুস্থোর
পলিলির েেণালদ
উদাহরর্ ব্যটা
53
বিবযটি ব্বঠিক? িবণ ালধক উপযুি
োলিকার মতধয
অনুযায়ী একটি
পলিলি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।
অিুস্থো
লনলদণ ষ্ট পলরমার্
ব্ময়াতদর িময়
অন্ত ণ ূ ি করা
অেণ প্রদান করা
টতে পাতর
হতয়তছ
হয়

লনতমষ একটি ২০ বছতরর ইউলনট
িূত্রযুি বীমা পলরকল্পনা ক্রয়
কতরন। পলিলির িময়কাতির
54
মতধয লনতমতষর মৃেুযর টনায়
লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
প্রদান করা হতব?
যলদ বীমাকৃতের দ্বারা প্রস্তাতব প্রদত্ত
প্রালেক েেযিমূহ অিেয হয়
55 োহতি, বীমা ব্কাম্পানী কে িময়
পযণ ন্ত একটি পলিলিটি পলরেযাগ্
করতে পাতর?

জীবন বীমা
পলিলি চু লি
িম্পুর্ণ হয়
ব্ক্রাড়পতত্রর
লনলমত্ত অেণ
প্রদান করার
পতর

প্রদত্ত লপ্রলময়াম
বীলমরালে বা
বীলমরালে বা
বতকয়া বাদ
েহলবি মূতিযর
প্রেযপণর্ মূিয
েহলবি মূতিযর
ব্দওয়ার পর
মতধয ব্যটা
প্রদান করা হতব
কম প্রদান করা
ব্িরে পাঠাতনা
ব্বলে প্রদান
হতব
হতব
করা হতব

15 লদন পযণ ন্ত

6 মাি পযণ ন্ত

1 বছর পযণ ন্ত

2 বছর পযণ ন্ত

Correct
Alternative

4

4

4

আইআরলডএআই অলধলনয়মিমূহ ,
২০০২ অনুিাতর লনলদণ ষ্ট িময়কািটি
কে ব্য িমতয়র মতধয ব্কাম্পানীর
দ্বারা িকি প্রািলেক নলেপত্র
15 লদতনর মতধয 20 লদতনর মতধয 30 লদতনর মতধয 3 মাতির মতধয
56
প্রালপ্তর পর একটি জীবনবীমা
পলিলির অধীনস্ত দালবটি প্রদান
করতে অেবা একটি লববাদ
উত্থাপন করতে হতব?

3

জীবনবীমাকৃতের মৃেুযর
অনুমাতনর ব্িতত্র লনম্নলিলখে
ব্পৌরি া িংস্থা
ব্েতক মৃেুয
57 নলেগুলির মতধয ব্কানটি নালমতের
(মতনানীতের) দ্বারা নলেটি ব্পে
েংিাপত্র
করা প্রতয়াজন?
লরতজে এলবলি ব্কাম্পানীর ব্েতক
একটি ২০ বছতরর ইউএিআইলপ
ক্রয় কতরন। যলদ পলিলিটির
58 িময়কাি িমাপ্ত হওয়ার পূতবণ ই
লরতজতের মৃেয হয় োহতি বীমা
ব্কাম্পানীতক ___________ প্রদান
করতে হতব।
লনম্নলিলখে দালবগুলির মতধয
59 ব্কানটি শুধুমাত্র নালমে অেবা
অলপণতের প্রলে প্রতদয় হতব?

প্রেযপণর্ মূিয

উপযুি
আদািতের
ব্েতক আতদে

লনতয়াগ্কেণার
েংিাপত্র

েদন্ত লরতপাটণ

2

বীমারালে বা
বতকয়া বাদ
েহলবি মূতিযর
লদতয় লপ্রলময়াম
কম

বীমারালে বা
েহলবি মূতিযর
ব্বলে

4

প্রেযপণর্ মূিয

1

মৃেুয টিে দালব ব্ময়াদপূলেণ দালব

ব্বাঁতচ োকার
িুলবধা

10
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Question Body

লনম্নলিলখে নলেগুলির মতধয
ব্কানটি স্বা ালবক মৃেুযর েু িনায়
60 দু ণ টনাজলনে মৃেুযর জনয দালবর
ব্িতত্র একটি অলেলরি নলে লহিাতব
ব্পে করার প্রতয়াজন হতব?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

কবর বা
েবদাহ করার
েংিাপত্র

লচলকত্িার
লচলকত্িক
েংিাপত্র

ময়না েদতন্তর
প্রলেতবদন

লনতয়াগ্কেণার
েংিাপত্র

3

লনম্নলিলখে নলেগুলির মতধয
ব্কানটি একজন নালমতের
(মতনানীতের) দ্বারা বীমাকৃতের
61
স্বা ালবক মৃেুযর ব্িতত্র ব্পে করার
প্রতয়াজন হতব? িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

েদন্ত লরতপাটণ

লচলকত্িার
লচলকত্িক
েংিাপত্র

ময়না েদতন্তর
প্রলেতবদন

এিআইআর

2

রাহুি এলবলি বীমা ব্কাম্পানীর
ব্েতক ২০ বছতরর জনয একটি বীমা
আোদন ক্রয় কতরলছতিন। ২০
বছর িম্পূর্ণ হওয়ার পর,
62
ব্কাম্পানী রাহুিতক িময় িমালপ্তর
দাবীর মূিযটি প্রদান কতর।
রাহুতির দ্বারা ব্কান প্রকাতরর
পলরকল্পনাটি গ্রহর্ করা হতয়লছি?

অংেগ্রহতর্র
পলরকল্পনা

লপ্রলময়াম
ব্িরে
পলরকল্পনা

ইউলিপ

টাকা ব্িরে
পলরকল্পনা

3

লবোি ২৫ বছতরর জনয একটি ৫০
িি টাকার বীমা গ্রহর্
কতরলছতিন। িময় িমালপ্ততে
বীমাকারী, িময় িমালপ্তর দাবীটি
63 ব্েতক পলিলিটির িময়কাতির
মতধয প্রদত্ত জীলবে োকা ল লত্তক
িুলবধািমূহ বাদ লদতয় প্রদান কতর।
লবোতির দ্বারা ব্কান প্রকাতরর
পলরকল্পনাটি গ্রহর্ করা হতয়লছি?

অংেগ্রহতর্র
পলরকল্পনা

লপ্রলময়াম
ব্িরে
পলরকল্পনা

ইউলিপ

টাকা ব্িরে
পলরকল্পনা

4

িুধীর ২০ বছর পূতবণ এলবলি
ব্কাম্পানীর ব্েতক ২৫ িি টাকার
একটি বীমা আোদন গ্রহর্
কতরলছতিন। িমতয়র িমালপ্ততে
ব্কাম্পানী, িুধীরতক িময়
িমালপ্তকািীন দালব লহিাতব
64
বীমাকৃে রালে ব্যাগ্ িম্মলিে
ব্বানাি লবতয়াগ্
বতকয়াগুলি(বতকয়া লপ্রলময়াম)
প্রদান কতর। িুধীতরর দ্বারা ব্কান
প্রকাতরর পলরকল্পনাটি গ্রহর্ করা
হতয়লছি?

অংেগ্রহতর্র
পলরকল্পনা

লপ্রলময়াম
ব্িরে
পলরকল্পনা

ইউলিপ

টাকা ব্িরে
পলরকল্পনা

1
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কলপি ২৫ বছতরর জনয ৫০ িি
টাকার একটি বীমা আোদন গ্রহর্
কতরলছতিন। পলিলিটির
িময়কাতির মধয একটি ব্মাটর
দু ণ টনায় কলপতির মৃেয হয় এবং
ব্ময়াদপূলেণ দালব মৃেুয টিে দালব
65 ব্কাম্পানী োাঁর নালমতের
(মতনানীতের) প্রলে বীমাকৃে
রালেটি এবং িলম্মলিে ব্বানািগুলি
প্রদান কতর। বীমা ব্কাম্পানীটির
দ্বারা ব্কান প্রকাতরর দালবর প্রদান
করা হয়?

বীমাকারীগ্তর্র প্রািলেক েতেযর
66
প্রতয়াজন হয় ব্কন?
একটি ববধ চু লির ব্কান
67 উপাদানটি বীমার লপ্রলময়াতমর
িতে িম্পলকণে?
ব্কান প্রকার অিৎ উতেতেয কৃে
68 ব্বঠিক বিবযগুলির িতে িম্পলকণে
লবকল্পটি লচলিে করুন।

একটি ববধ চু লিরূতপ
69 লবতবচনাতযাগ্য লবকল্পটি লচলিে
করুন।

জুয়া ব্খিা এবং বীমার মতধয
70
েু িনা করুন।

আমাতদর জনয "আিঞ্জতনর চু লি"
71
টির িারাংে করুন।

রতমে লবক্রতয়র পূতবণ োাঁর
ব্কাম্পানীর বযাতিন্স েীটটি জাি
72 কতরন। োাঁর এই কমণ টিতক
লনম্নলিলখে ব্ের্ীগুলির মতধয একটি
অন্ত ণ ু ি করুন।
73 জীবনবীমার লবষয়বস্তু কী?

রাইডার িা

ব্বাঁতচ োকার
িুলবধা

2

লনয়ন্ত্রক
প্রতয়াজনীয়ো
ব্মতন চিতে

গ্রাহক ব্িবা
উন্নে করতে

2

চু লি করতে
দিগুতিার
িমো

মুি িম্মলে

লবতবচনা

4

ু ি উপস্থাপনা

বিপ্রতয়াগ্

প্রোরর্া

2

নলেপত্রালদ
ঝাঁু লক গ্রহর্ এবং
লিলপবদ্ধ
িংলিষ্ট েেণাবিী
রাখার উতেতেয
লস্থর করুন
প্রস্তাব ও
গ্রহর্তযাগ্যো

উপস্থাপনা

রতমে জতির
দাতম োর
বন্ধু র কাছ
ব্েতক একটি
িম্পলত্ত ক্রয়
কতরতছ

Correct
Alternative

রতমে একটি
চু লির মতধয
প্রতবে কতরন
যখন লেলন
ব্বাঝার মে
মতনর অবস্থায়
লছতিন না

রতমে একটি
একটি চু লিতে
চু লি ব্পতে
মতহতের স্বাির
একটি িরকারী
ব্পতে রতমে
কমণ চারীতক ুষ
লমেযা েেয
ব্দন
প্রদান কতর

1

বীমার শুধুমাত্র
জুয়াতে জলড়ে
িা জনক
ব্কান
জুয়া এবং বীমা
িিািি
বীমাতযাগ্য
উ য় একই
ব্যখাতন জুয়াতে
স্বােণ ব্নই লকন্তু
ব্িাকিান হতে
বীমার আতছ
পাতর

জুয়া আইনে
প্রতয়াগ্তযাগ্য
লকন্তু বীমা নয়

2

এই চু লিগুলি
একটি পি
দ্বারা খিড়া
করা হয় এবং
অনযটিতক
শুধুমাত্র গ্রহর্
বা প্রেযাখযান
করতে পাতরন

এই চু লি উ য়
পতির ব্িতত্র
বাধযোমূিক

2

এই চু লিগুলি
উ য় পতির
দ্বারা খিড়া
করা হয় এবং
উ তয়র দ্বারা
গ্রহর্ করা
হতয়তছ

ুি

লপ্রলময়াম

এই চু লিগুলি
একটি পি
দ্বারা েিড়া
করা হয় এবং
অনযটিতক গ্রহর্
করতে হয়

বিপ্রতয়াগ্

ু ি উপস্থাপনা

প্রোরর্া

4

মানব জীবন

িম্পলত্ত

িুনাম

2
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

একটি দৃেযপট লনবণ াচন করুন ব্যটি
74 ইউতবলরমা লিতডই নীলেটির
প্রদেণ ন কতর।

িময়মে লকলস্ত
প্রদান

জীবনবীমার িম্পতকণ লনম্নলিলখে
দুটি বিবয ব্দখুন এবং িঠিক(গুলি)
লনবণ ালচে করুন
I: বয়ি একটি প্রািলেক েেয এবং
75 আন্ডাররাইটিং-এর েেণাবিীতক
প্র ালবে করতে পাতর।
II: যলদ ল ন্ন প্রকার বয়ি পাওয়া
যায়, প্র াবটি শুধুমাত্র
লপ্রলময়াতমর উপর পতড়।

ব্কবিমাত্র
লববৃলে I িেয

একটি বীমা
একটি বীমা
প্রস্তাব িতমণ িব প্রস্তাব িতমণ িব
বস্তুগ্ে েেয
বস্তুগ্ে েেয
প্রকাে করা
জাি করা

ব্কবিমাত্র
লববৃলে II িেয

লববৃলে I এবং
II, দুতটাই িেয

Correct
Alternative

একটি বীমা
প্রস্তাব িমণ িব
অপ্রািলেক
েেয প্রকাে
করা

2

লববৃলে I এবং II
ব্কানটাই িেয
নয়

1

ব্গ্াপনো

3

িাধারর্ আইতনর অধীতন একটি
76 চু লির লনষ্কৃলের একটি কারর্
লনবণ াচন করুন।

হোো

ুি

ক্রতয়র কাতি একটি বীমা চু লির
েেণাবিী প্রদাতনর জনয বযবহৃে
77
নলেটির নামাঙ্কন করুন। িবণ ালধক
উপযুি লবকল্পটি পছন্দ করুন।

পলিলি

চু লি

লবলধিংগ্ে
িমোদান

পৃষ্ঠাঙ্কন

1

জীবনবীমার লবষয়বস্তুটিতে
বীমাকৃতের স্বােণ টির নামাঙ্কন
78
করুন। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
পছন্দ করুন।

িটকামূিক
স্বােণ

বাজী ধরার
স্বােণ

বীমাতযাগ্য স্বােণ

িলেপূরর্
ব্যাগ্য স্বােণ

3

আপলন কী াতব বীমাকারী এবং
বীমাা্কৃতের মতধয ঐকযমতেযর
79
লববরর্ প্রদান করতবন? িবণ ালধক
উপযুি লবকল্পটি পছন্দ করুন।

অন্তবণ েী চু লি

িামলয়ক চু লি

অপলরবেণনীয়
চু লি

েেণিূচক চু লি

4

বীমা চু লি হি
আইনে
প্রতয়াগ্তযাগ্য
চু লি

বীমা চু লি
ব্কাতনা
বীমা চু লি
লনয়তমর
িবদণ া িা জনক অধীতন হয় না
ো যাই ব্হাক
না ব্কন

1

ব্কবিমাত্র
পলিলি ব্নওয়ার
ব্কবিমাত্র দালব
পলিলি ব্নওয়ার
িময় এবং দালব
করার িময়
িময়
করার িময়

জীবন বীমার
ব্িতত্র ব্কান
বীমাতযাগ্য
স্বােণ প্রতয়াজন
হয় না

1

ব্কবিমাত্র
পলিলি ব্নওয়ার
ব্কবিমাত্র দালব
পলিলি ব্নওয়ার
িময় এবং দালব
করার িময়
িময়
করার িময়

িম্পলত্ত বীমার
ব্িতত্র ব্কান
বীমাতযাগ্য
স্বােণ প্রতয়াজন
হয় না

3

িাধারর্ াতব আইনগ্ে চু লি এবং
80 বীমাচু লির মতধয প্রধান িারকটি
হি:

জীবনবীমার ব্িতত্র ব্কান িমতয়
বীমাতযাগ্য স্বােণ উপলস্থে োকা
81
আবেযক ব্িই লবষতয় শ্রী রাজনতক
পরামেণ প্রদান করুন।

িম্পলত্ত বীমার ব্িতত্র ব্কান িমতয়
বীমাতযাগ্য স্বােণ উপলস্থে োকা
82
আবেযক ব্িই লবষতয় শ্রীমলে
অলনোতক পরামেণ প্রদান করুন।

বীমান চু লি
পরম িদ্ভাতবর
লিদ্ধান্ত

ু ি উপস্থাপনা

13

S.
No.

Question Body

মতহে োাঁর বালড়টির জনয একটি
বীমা পলিলি গ্রহর্ কতরন।
পলিলিটি গ্রহতর্র কতয়ক মাি পতর
83 লেলন োাঁর বালড়টি লবক্রয় কতর
ব্দন। এই ব্িতত্র যলদ বালড়টির
ব্কান প্রকার িলে হয়, োহতি শ্রী
মতহে কী দালবটি ব্পতে পাতরন?

শ্রী রাজন ব্ াড়া ব্েতক একটি
গ্তেণর মতধয পতড় যান। পতড়
যাওয়ার কারতর্ োাঁর পা ব্ তে
যাওয়ার িতি োাঁতক গ্েণটির মতধয
বহুির্ যাবত্ পতড় োকতে হয়,
এটি োাঁর ব্িতত্র েীর
84
লনউতমালনয়ায় আক্রান্ত হওয়ার
কারর্ হয়। লনকটবেী একটি
হািপাোতি োাঁর লচলকৎিা করা
হয় ব্যখাতন লনউতমালনয়ার কারতর্
োাঁর মৃেুয হয়। এই ব্িত্রটিতে
মৃেুযর িবণ িলন্নকটস্থ কারর্টি কী?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

হযাাঁ, কারর্
বীমাতযাগ্য
স্বােণ পলিলি
ব্বর করার
িময় বেণমান
লছি

হযাাঁ, যলদ
বালড়র বেণমান
মালিক
অনুমলে ব্দয়

হযাাঁ, িলে যলদ
োর বালড়
লবলক্রর এক
বছতরর মতধয
হয়

না, কারর্
ব্কাতনা
বীমাতযাগ্য
স্বােণ ব্নই

4

লনউতমালনয়া

পতড় যাওয়ার
িতি পাতয়র
আ াে িাগ্া

লচলকৎিতকর
অবতহিা

হািপাোতি
লচলকৎিা

2

না, রতমে োর
রতমে একজন লববালহে বযলি এবং
হযাাঁ, রতমে োর বন্ধু র জীবন
লেলন োাঁর বন্ধু র জীবতনর উপর
বন্ধু র জীবন
বীমা লকনতে
85 একটি জীবনবীমা আোদন ক্রয়
বীমা লকনতে
পাতরন না
করতে চান। লেলন ব্িটি করতে
পাতরন
কারর্ লেলন
পাতরন লকনা ো অনুিন্ধান করুন।
লববালহে

লনম্নলিলখে িত্তাগুলির মতধয
86 ব্কানটি ারতের বীমা
ব্কাম্পানীগুলিতক লনয়ন্ত্রর্ কতর?

87

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
IRDA-এর দ্বারা লনয়লন্ত্রে নয়?

Correct
Alternative

RBI এবং অেণ
SEBI এবং
মন্ত্রক যুগ্ম াতব AMFI যুগ্ম াতব
েৃ েীয় পি
প্রোিকবৃন্দ

বীমা দািািগ্র্

না, রতমে োর
না, ব্ক্রো
বন্ধু র জীবন িাবধান নীলের
বীমা লকনতে
কারতর্ রতমে
পাতরন না
োর বন্ধু র
কারর্ ব্কাতনা জীবতনর জনয
বীমাতযাগ্য
জীবন বীমা
স্বােণ ব্নই
লকনতে পাতর না

3

IRDAI

অেণ মন্ত্রক

3

CASA
প্রলেলনলধবৃন্দ

িংস্থাগ্ে
প্রলেলনলধবৃন্দ

3

14

S.
No.

88

Question Body

লনম্নলিলখে লববৃলেগুলির মতধয
ব্কানটি িঠিক নয়?

বীমা লনয়ন্ত্রতর্র িবণ প্রধান
89 উতেেযটি কী? িবণ াতপিা উপযুি
উত্তরটি লনবণ াচন করুন৷

লনম্নলিলখে িত্তাগুলির মতধয
ব্কানটি ারতের বীমা
90 ব্কাম্পানীগুলিতে বযলিল লত্তক
প্রলেলনলধ লহিাতব কাজ করার
জনয অনুতমাদন প্রদান কতর?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

IRDAI-এর
দ্বারা
লনয়ন্ত্রর্গুলি
করা হতয়তছ
IRDAI,
বীমা
বীমা হি,
ব্কাম্পানীগুলি
ব্কাম্পানীগুলির
ইলন্ডয়ান
ব্ক ব্িগুলির
আলেণ ক াতব কনট্র্যাক্ট অযাক্ট লনবন্ধীকরতর্র
বীমা লনয়ন্ত্রতর্র িুচারু প্রলেষ্ঠান
এবং ব্দতের
পযণ ায় ব্েতক
িবণ ালধক
লহিাতব
অনযানয
লনয়ন্ত্রর্ কতর
গুরুত্বপূর্ণ
লবদযমান
আইনগুলির
এবং লবলনতয়াগ্,
উতেেযটি হি োকার জনয না প্রলে মানযো
লহিাবরির্
পলিলিধারকতক
হতয়
প্রদাতনর
ইেযালদর মে
িুরলিে করা ৷ িামালজক াতব ল লত্ততে একটি ব্িগুলির িকি
দায়বদ্ধ
চূ ড়ান্ত াতব
প্রধান
প্রলেষ্ঠান
আইনল লত্তক
কাযণ কিাপগুলি
লহিাতব
চু লি ৷
র পযণ তবির্
লবদযমান
কতর৷
োকাটি
লনলিে করার
উতেতেয৷

2

বীমা
গ্রামীর্ ব্িতত্রর
ব্কাম্পানীগুলির
ারতের িকি
এবং
দ্বারা পযণ াপ্ত
নাগ্লরতকর
জনিংখযার
িা অজণন
প্রলে বীমা
পলিলিধারকতক
দুবণি অংেটির
লনলিে করা
আোদতনর
িুরলিে করা ৷
পযণ াপ্ত পলরমার্
যাতে ব্িগুলি লবস্তৃলে লনলিে
বীমা প্রালপ্ত
দী ণ কাি
করা ৷
লনলিে করা ৷
জীলবে োতক ৷

4

অেণ মন্ত্রক

জীবনবীমা
লনগ্ম(LIC)
ারে িরকার এবং িাধারর্
বীমা লনগ্ম
(GIC) যুগ্ম াতব

IRDAI

1

লনম্নলিলখে িত্তাগুলির মতধয
91 ব্কানটি ারতের মূিধন
বাজারতক লনয়ন্ত্রর্ কতর?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

4

লনম্নলিলখে িত্তাগুলির মতধয
92 ব্কানটি ারতের বযােগুলিতক
লনয়ন্ত্রর্ কতর?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

IRDA

ারেীয় বীমা
দািািতদর
িলমলে

অেণ মন্ত্রক

1

োডণ পাটিণ অযাডলমলনতেটরগুলি
93 (TPAs) লনম্নলিলখে িত্তাগুলির
মতধয ব্কানটির দ্বারা লনয়লন্ত্রে হয়?

জীবনবীমা
পলরষদ এবং
িাধারর্ বীমা
পলরষদ
যুগ্ম াতব

15
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

বীমা আইন,
1938

IRDA আইন,
1999

লডতপালজট
ইনলিওতরন্স
অযান্ড ব্ক্রলডট
গ্যারালন্ট
অযাক্ট, 1961

ব্িই িকি বীমা প্রলেলনলধতদর,
যাাঁরা উ য় জীবনবীমা, িাধারর্
বীমা এবং স্বাস্থযবীমার প্রলেলনলধ
95
লহিাতব কাজ করার জনয
অনুতমাদন প্রাপ্ত, বিা
হয়___________৷

দািািগ্র্

িংস্থাগ্ে
প্রলেলনলধবৃন্দ

েৃ েীয় পি
প্রোিকবৃন্দ

লমে বীমা
প্রলেলনলধবৃন্দ

3

2000 িাতি ___________, বীমা
লেতল্পর লনয়ন্ত্রর্ এবং লবকাতের
96
উতেতেয একটি স্বলন ণ র কেৃণ পি
লহিাতব প্রলেলষ্ঠে হতয়লছি৷

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

লনম্নলিলখে িত্তাগুলির মতধয
ব্কানটি উ য়, বীমাকারী এবং
মধযস্থোকারীতদর জনয
97 দায়বদ্ধোর েেণাবিী আতরাতপর
মাধযতম পলিলিধারকতদর স্বােণ
িুরিা করার উতেতেয লনয়ন্ত্রতর্র
িুপালরে কতরতছ?

জীবনবীমা
পলরষদ এবং
িাধারর্ বীমা
পলরষদ
যুগ্ম াতব

ারেীয়
পলিলিধারকতদর
িলমলে(PAI)

IRDAI

জীবনবীমা
লনগ্ম এবং
িাধারর্ বীমা
লনগ্ম যুগ্ম াতব

1

IRDA অযাক্ট,
1999

লডতপালজট
ইনলিওতরন্স
অযান্ড ব্ক্রলডট
গ্যারালন্ট
অযাক্ট, 1961

পাবলিক
িায়ালবলিটি
ইনলিওতরন্স
অযাক্ট, 1991

লদ ইনলিওতরন্স
অযাক্ট, 1938

4

বযলিগ্ে
পযণ াতিাচনা

3

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
ব্দতের বীমা িংক্রান্ত প্রােলমক
94
আইন, ব্যটি ারতের বীমা
বযবস্থাতক লনয়ন্ত্রর্ কতর?

লনম্নলিলখে আইনগুলির মতধয
ব্কানটিতে বীমা ব্কাম্পানীগুলির
98 পলরচািন পযণ তবির্ এবং
লনয়ন্ত্রতর্র জনয িংস্থানগুলি
অন্ত ণ ু ি আতছ?
যলদ বীমা িংস্থা ব্িই প্রকার
আতবদনকারীতদর স্বীকার কতর
যাাঁরা িাধারতর্র েু িনায় অলধক
ঝাঁু লকযুি অেবা বীমাকরর্তযাগ্য
নন, লকন্তু োাঁতদর প্রকৃে অবস্থা
অেবা পলরলস্থলেটি ব্গ্াপন
99
কতরন/ব্িই িম্পতকণ লমেযা েেয
প্রদান কতরন, যাতে োাঁরা
বীমাপ্রাপ্ত হতে পাতরন, োহতি এটি
___________ লহিাতব লচলিে
হতব৷ িবণ াতপিা উপযুি উত্তরটি
লনবণ াচন করুন৷

100

বীমা আইনটি কাযণ করী হতয়লছি
___________ োলরতখ৷

IRDA, IRDA আইন, 1999-এর
101 অধীতন ___________ িাতি
প্রলেলষ্ঠে হতয়লছি৷

বীমা
যাচাইকরর্

িম্ভাবয
প্রলেকূি লনবণ াচ
িয়িলের
ন
দায়গ্রহর্ল লত্তক
ত্রুটি

পাবলিক
িায়ালবলিটি
ইনলিওতরন্স
অযাক্ট, 1991

2

1িা জুন 1938 1িা জুিাই 1938 1িা জুন 1939 1িা জুিাই 1939

1999

2000

2002

2003

3

4
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Correct
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বীমা আইন, 1938, ___________এর অধীতন একটি বীমা পলিলি
102 ব্নওয়ার জনয একটি উৎিাহ
লহিাতব ছাড়-প্রদাতনর বযবহার
লনলষদ্ধ কতর৷

ধারা 38

ধারা 41

ধারা 45

ধারা 64VB

2

বীমা আইন, 1938, ___________এর অধীতন বীমা পলিলিগুলির
103
মতনানতয়র জনয লবলধলনয়ম
িুলনলদণ ষ্ট কতর৷

ধারা 38

ধারা 41

ধারা 45

ধারা 64VB

4

10ম ব্ের্ী

12ে ব্ের্ী

স্নােক

স্নােতকাত্তর

2

A. I-A,
অযাতপতিট
আলধকালরক

I-B, লনধণ ালরে
আলধকালরক

I-B, অযাপতিট
আলধকালরক

1

ারে িরকার

2

104

লনলদণ ষ্ট বযলির লনম্নেম লেিাগ্ে
ব্যাগ্যোটি হি

একজন বীমাকারীর এতজন্ট
লহিাতব লনতয়াগ্প্রােী আতবদনকারী
I-A, লনধণ ালরে
105 বীমাকারীর ................... -এর
আলধকালরক
লনকট িমণ ...........-ব্ে আতবদন
জমা ব্দতবন৷

িমন্বালয়ে অল তযাগ্ পলরচািন
ারতের
106 বযবস্থাটি ________ দ্বারা প্রলেলষ্ঠে পলিলিধারক আইআরলডএআই
হয়।
অযাতিালেতয়োন

জীবন বীমা
কাউলন্সি

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
107 একটি ববধ গ্রাহক অল তযাতগ্র
ল লত্ত গ্ঠন করতে পাতর?

ব্দাকানদার
পতর্যর উপর
ব্কান ছাড়
লদতে না.

ব্দাকানদার
দ্বারা চাওয়া
মূিয লবক্রয়
মূিয অনুিাতর

উপত ািা
ব্দাকানদার
দ্বারা ব্কনা
একটি লনলদণ ষ্ট
মাতি এক বা
পর্য লদতে বযেণ . একালধক ত্রুটি
আতছ

4

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
108 একটি ববধ গ্রাহক অল তযাতগ্র
ল লত্ত গ্ঠন করতে পাতর না?

ব্দাকানদাতরর
দ্বারা ব্নওয়া
মূিয পযাতকতজ
ব্িখা মূতিযর
ব্চতয় অলধক

উপত ািার
দ্বারা ক্রয় করা
মাতি এক বা
একালধক খুাঁে
আতছ

ব্দাকানদার
একটি লনলদণ ষ্ট
পর্য প্রদান
করতে বযেণ

এক অনযাযয
বযবিায় প্রো
বা িীমাবদ্ধ
বযবিায় প্রো
গ্রহর্ করা
হতয়তছ

3

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
109 বীমা লেতল্পর অল তযাগ্ লনষ্পলত্ত
লনরীিতর্র জনয একটি যন্ত্রস্বরূপ?

রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি

আইলজএমএি

রাজয কলমেন

3

লনম্নলিলখে ব্ক্রো লববাদ লনষ্পলত্ত
িংস্থাগুলির মতধয ব্কানটির লনকট
110
ব্দওয়ালন আদািতের িিমো
লবদযামান?

ব্জিা ব্িারাম

রাজয কলমেন

রাষ্ট্রীয় কলমেন

উপতরাি
িবকটি

4

লনম্নলিলখে ব্ক্রো লববাদ লনষ্পলত্ত
িংস্থাগুলির মতধয ব্কানটির লনকট
111 রাজয পষণ তদর উপর
পযণ তবির্মূিক আইলন অলধকার
লবদযমান আতছ?

ব্জিা ব্িারাম

রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি

উপতরর
ব্কানটিই নয়

2
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লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি,
লববাতদর ব্িতত্র উতেতখর
েেণাবিীর অন্তগ্ণ ে াতব বীমাকারী
112 এবং বীমাকৃতের মতধয পারস্পলরক
ঐকযমতেযর ল লত্ততে,
মধযস্থোকারী এবং পরামেণ দাোর
কাযণ িম্পাদন করতে পাতর?

যলদ ব্কান গ্রাহক, লডলেক্ট
ব্িারাতমর দ্বারা প্রদত্ত ব্কান একটি
লনতদণ তের কারতর্ অিন্তুষ্ট হন,
113
োহতি লেলন এই প্রকার লনতদণ তের
লবরুতদ্ধ ব্কাোয় আতবদন প্রদান
করতে পাতরন?
যলদ ব্কান গ্রাহক, রাজয পষণ তদর
দ্বারা প্রদত্ত ব্কান একটি লনতদণ তের
কারতর্ অিন্তুষ্ট হন, োহতি লেলন
114
এই প্রকার লনতদণ তের লবরুতদ্ধ
ব্কাোয় আতবদন প্রদান করতে
পাতরন?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

বীমা এতজন্ট

বীমা ব্িাকপাি

বীমাকেণা

Correct
Alternative

বীমা ব্রাকার

2

রাজয কলমেন

ব্কাতনা আপীি
রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি
করা ব্যতে
পাতর না

1

ব্জিা ব্িারাম

ব্কাতনা আপীি
রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি
করা ব্যতে
পাতর না

2

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কান
আইনটি, ারেবতষণ উপত ািা
লববাদ লনষ্পলত্তর জনয উপত ািা
115
পলরষদ এবং অনযানয কেৃণ পতির
প্রলেষ্ঠার জনয িংস্থানিমূতহর
প্রদান কতর

বীমা আইন,
1938

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটির
রাজয পষণ তদর উপর
116
পযণ তবির্মূিক আইনগ্ে অলধকার
লবদযমান আতছ?

ব্জিা ব্িারাম

রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি

অল তযাতগ্র ব্িতত্র বীমা
ব্িাকপাতির দ্বারা িবণ ালধক কে
117
পলরমার্ রালে প্রদান করা ব্যতে
পাতর?

10 িাখ টাকা
অবলধ

20 িাখ টাকা
অবলধ

উপত ািা আদািতে একটি
অল তযাগ্ ব্পে িংক্রান্ত প্রলক্রয়ার
118
ব্িতত্র লনম্নলিলখে বিবযগুলির
মতধয ব্কানটি ব্বঠিক?

অল তযাগ্কেণা
লনতজ ছাড়া
অনয ব্কাতনা
বযলি রাজয বা
রাষ্ট্রীয়
কলমেতনর
কাতছ একটি
অল তযাগ্
িাইি করতে
পাতর না

রাজয কলমেন
অল তযাগ্
বা রাষ্ট্রীয়
বযলিগ্ে াতব
কলমেতন
িাইি করতে
অল তযাগ্
পাতরন বা
িাইি করতে
ডাকতযাতগ্
ব্কাতনা লি ব্নই পাঠাতে পাতরন

আইআরলডএ
আইন, 1999

বযালঙ্কং লনয়ম
আইন, 1949

50 িাখ টাকা
অবলধ

উপত ািা
িুরিা
(িংতোধন)
আইন, 2002

4

উপতরর
ব্কানটিই নয়

2

100 িাখ টাকা
অবলধ

2

অল তযাগ্
িাইি করতে
ব্কাতনা
উলকতির
প্রতয়াজন ব্নই

1
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ব্য ব্কাতনা
বযলি লযলন
ব্য ব্কাতনা
একটি
ব্য ব্কাতনা
বযলি লযলন
ব্ক্রো িুরিা (পলরবেণন) আইন,
লবতবচনার জনয
বযলি লযলন
ব্কাতনা ব্িবার
২০০২ অনুিাতর 'ব্ক্রো'-এর িংোর ব্কাতনা পর্য লবতবচনার জনয
িদ্বযবহার
119
মতধয লনম্নলিলখেতদর মতধয কাতক ব্কতনন এবং এই ব্কাতনা ব্িবা
কতরন এবং ঐ
অন্ত ণ ু ি করা হয়লন?
ধরতর্র পতর্যর
াড়াতে ব্নন
ব্িবা
ব্য ব্কাতনা
বা কাতজ িাগ্ান
িুলবধাত াগ্ী
বযবহেণা
অন্ত ণ ু ি হন

বীা্মা ব্িাকপাি (ওমবুডিমান)
দ্বারা অনুিরর্ীয় িুপালরেগুলির
120
ব্িতত্র লনম্নলিলখে নীলেগুলির মতধয
ব্কানটি ব্বঠিক?

যলদ একজন পলিলিধারক জােীয়
পষণ তদ একটি অল তযাগ্ ব্পে
121 করতে চান, োহতি োাঁর দ্বারা
প্রতদয় পালরেলমকটির পলরমার্
কে?

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
122 বীমা অল তযাগ্ িংক্রান্ত েতেযর
একটি ব্কন্দ্রীয় িঞ্চায়ক?
লনম্নলিলখেগুলির উপত ািা
লববাদ লনষ্পলত্তমূিক িংস্থাগুলির
123 মতধয ব্কানটি লডলেক্ট ব্িারাতমর
ব্েতক আগ্ে আতবদনগুলি গ্রহর্
কতর?
লনম্নলিলখেগুলির উপত ািা
লববাদ লনষ্পলত্তমূিক িংস্থাগুলির
124 মতধয ব্কানটি ব্যতকান রাজয
পষণ তদর লনতদণ েগুলির লবরুতদ্ধ
আতবদনগুলি গ্রহর্ কতর?

এমন বযলি
লযলন
পুনলবণ ক্রতয়র
জনয বা ব্য
ব্কাতনা
বালর্লজযক
উতেতেয মাি
ব্কতনন

Correct
Alternative

4

এই রকম
অল তযাগ্
প্রালপ্তর 6
মাতির মতধয
িুপালরে করা
উলচে

বীমাকৃে দ্বারা
স্বীকৃলে পতত্রর
িুপালরে এই
এক প্রলেলিলপ
রকতমর
বীমা
প্রলেলিলপ
অল তযাগ্
ব্কাম্পালনতক
অল তযাগ্কারী
প্রালপ্তর 15
পাঠাতনা উলচে
এবং বীমা
লদতনর মতধয
এবং এই
ব্কাম্পালন
অল তযাগ্কারী রকতমর স্বীকৃলে
উ য়তকই
দ্বারা লিলখে
পত্র প্রালপ্তর 15
পাঠাতনা উলচে
স্বীকার করা
লদতনর মতধয
উলচে
লিলখে
লনিয়ো
চাওয়া উলচে

1

100 টাকা

রাষ্ট্রীয়
কলমেতনর
দাবী
কাতছ গ্রাহক
পলরমাতর্র
দাবী
অল তযাগ্ জমা
2.5% বা 500
পলরমাতর্র 1%
করার জনয
টাকা ব্যটা কম
ব্কান লি প্রতদয়
নয়

4

রাষ্ট্রীয় কলমেন বীমা ব্িাকপাি

আইলজএমএি

রাজয কলমেন

3

রাজয কলমেন

ব্কাতনা আপীি
রাষ্ট্রীয় কলমেন আইআরলডএআই করা ব্যতে
পাতর না

1

ব্জিা ব্িারাম

ব্কাতনা আপীি
রাষ্ট্রীয় কলমেন আইআরলডএআই করা ব্যতে
পাতর না

2
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Question Body

যলদ একজন পলিলি ধারক একটি
অিন্তুলষ্টর কারতর্ বীমা
ব্কাম্পানীর ব্েতক ২০ িি টাকার
125
িলেপূরর্ চান, োহতি লেলন
অল তযাগ্টি ব্কাোয় ব্পে করতে
পাতরন?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

ব্জিা ব্িারাম

রাজয কলমেন

লবশ্বািতযাগ্যো

িহানু ূ লে

লনলিন্তো

লবক্রয়
পলরিংখযান

4

ঐলেহালিক

বেণমান

িম্ভাবয

ধারর্াকৃে

4

আইলজএমএি-এর জনয িঠিক
128
িম্প্রিারর্টি বাছু ন

ইতন্ডা-জামণ ান
মযাতনজতমন্ট
স্কু ি

ইলন্টতগ্রতটড
গ্ নণ তমন্ট
মযাতনজতমন্ট
লিতস্টম

ইলন্ডয়ান
ব্জতনাম মযালপং
স্কীম

ইলন্টগ্রতটড
মযাতনজতমন্ট
লিতস্টম

4

____________ হতিা এক ব্িট
লনয়ম ও লবলধ যা পলিলি
ব্হাল্ডারতদর অল তযাগ্ ও
129
ব্িা গুলি কাযণ করী াতব
ব্দখ াতির জনয লনয়ম ও
লনতদণ লেকা ব্িট কতর।

অল তযাগ্
পলরচািন
প্রলক্রয়া

অল তযাগ্
প্রলেকার
প্রলক্রয়া

__________ বেলর কতর লনয়ম যা
130 পলরলচে জন অল তযাগ্
প্রলেলবধান লবলধ, ১৯৯৮

আইআরলডএ

এনলবএিলি

ব্িলব

ব্কন্দ্রীয় িরকার

4

ব্কাতনা কারতর্ দালয়ত্ব অপণর্ বা
হস্তান্ততরর লবষয়টি লিলখে াতব
পলিলি ব্হাল্ডারতক জানাতে হয়
131
যাতে এই ধরতনর লিদ্ধান্ততক
প্রতয়াজতন _________-র কাতছ
লপটিেন লদতয় চযাতিঞ্জ করা যায়।

অল তযাগ্
প্রলেকার
কেৃণ পি

উপত ািা
প্রলেকার
কেৃণ পি

লবক্রয়কারী
প্রলেকার
কেৃণ পি

জন
পলরচািনগ্ে
প্রলেকার
কেৃণ পি

1

বীমাকৃে একটা লবতরাধ ব্মটাতে
পাতরন_________-এর আওোয়
132
ওমবাডিমযাতনর কাতছ দ্বারস্ত
হতয়।

অল তযাগ্
পলরচািন
প্রলক্রয়া

অল তযাগ্
প্রলেকার
প্রলক্রয়া

ঝাঁু লক অল তযাগ্
প্রলক্রয়া

জন অল তযাগ্
প্রলেকার
িম্পলকণে
অলধলনয়মিমূহ

4

নীতচর ব্কানটা ব্ক্রো িুরিা
আইতনর মূি উতেেয নয়?
(১)পলিলি ব্হাল্ডাতরর স্বােণ রিা
শুধুমাত্র বিবয
শুধুমাত্র বিবয
বিবয (১) এবং (২) উ তয়ই িঠিক
133 করা
(১)টি িঠিক
(৩)টি িঠিক
(২)লবলনতয়াগ্কারীর স্বােণ রিা করা
(৩)গ্রাহতকর অল তযতগ্র িরি,
দ্রুে ও িস্তার প্রলেলবধান ব্যাগ্াতনা

১৪ই ব্িতেম্বর,
১৯৮৩

3

‘‘জন অল তযাগ্ প্রলেলবধান লবলধ,
১২ অতক্টাবর,
১৪ই ব্িতেম্বর,
১১ই নত ম্বর, ১৯৯৮
১৩ই লডতিম্বর, ১৯৯৭
134 ১৯৯৮’’ বিবে হতয়তছ ________১৯৯১
১৯৮৩
এ

2

126

নীতচর ব্কানটা পলরতষবার
গুর্মাতনর িূচক নয়

নীতচর ব্কানটা কাতস্টামার
127 িাইিটাইম যািুর একটা প্রদায়ক
নয়

রাষ্ট্রীয় কলমেন আইআরলডএআই

Correct
Alternative

ঝাঁু লক অল তযাগ্ িলে অল তযাগ্
প্রলক্রয়া
প্রলক্রয়া

1

2
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No.

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

বিবয (১) এবং
শুধুমাত্র বিবয
বিবয (১) এবং (২) উশুধুতয়ই
মাত্রিঠিক
বিবয (৩)টি িঠিক
(৩) উ তয়ই
(১)টি িঠিক
িঠিক

1

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
ওমবাডিমযাতনর কাজ নয়?
বিবয (১) এবং
(১)ব্ক্রোর অল তযাতগ্র প্রলেলবধান শুধুমাত্র বিবয
বিবয (১) এবং (২) উশুধুতয়ই
মাত্রিঠিক
বিবয (৩)টি িঠিক
(৩) উ তয়ই
136
(২)ব্ক্রোর স্বাতেণ র িুরিা
(১)টি িঠিক
িঠিক
(৩)পলিলি ব্হাল্ডাতরর ব্েতক
অল তযাতগ্র প্রলেলবধান

3

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
কলমেতনর িুপালরে করা ব্যটা
িামিাতে অল তযাগ্ প্রলেলবধান
কেৃণ পি
(১)(লজআরএ)-র গ্ঠন করা
হতয়তছ?
(২)বীমাকৃে ও বীমাকারীর মতধয
137 লবেকণ
(৩)বীমাকৃে ও মধযস্থোকারীর
মতধয লবেকণ
(৪)বীমাকারী ও মধযস্থোকারীর
মতধয লবেকণ
(৫)বীমাকারী, বীমাকৃে ও
মধযস্থোকারীর মতধয ব্য ব্কাতনা
লবেকণ

4

Question Body

নীতচর ব্কানটা জন অল তযাগ্
প্রলেলবধান লবলধর একটা উতেেয
নয়?
135 (১)লবতরাতধর লনষ্পলত্ত িম্পলকণে
অল তযাগ্ িমাধাতনর িিয
(২)ব্ক্রোর স্বােণ রিা
(৩)ব্ক্রোতক কষ্ট ব্দওয়া

138

139

বীমাকৃে ও বীমাকারীর মতধয
লবেকণ ব্ক ব্মটাতবন?
বীমাকারী ও মধযস্থোকারীর
মতধয লবতরাধ ব্ক ব্মটাতবন?

েৃ েীয় পতির ব্মাটর গ্ালড়র বীমা
140 ও ব্মলরন বীমার িম্পতকণ_______র ব্কাতনা এলিয়ার োতক না
জন অল তযাগ্ প্রলেলবধান আইন
141 ১৯৮৮ গ্ঠন কতরতছ ____–এর
বযবস্থা
142

ব্কান োলরতখ ব্ক্রো িুরিা আইন
বেলর হতয়লছি।

নীতচর ব্কানটি অতমৌলখক বােণার
143
উদাহরর্ নয়?

144

বযলিগ্ে দূরত্বতক িংজ্ঞালয়ে করা
হয়

বিবয (১) এবং
শুধুমাত্র বিবয
(২) উ বিবয
তয়ই (১) এবং (৩)
বিবয
উ তয়ই
(২) এবং
িঠিক
(৩) উ তয়ই িঠিক
(৪)টি িঠিক
িঠিক

উপত ািা
উপত ািা
অল তযাগ্ প্রলেকার কেৃণ পিিমূহ (লজআরএ)
ব্গ্াষ্ঠী
কেৃণ পি
উপত ািা
কেৃণ পি

উপত ািা
কলমেন
বীমা প্রলেলনলধ
িংস্থা
১১ই এলপ্রি,
১৯৭৪

2

4

উপত ািা
ব্গ্াষ্ঠী

উপত ািা
কলমেন

অল তযাগ্
প্রলেকার
কেৃণ পিিমূহ
(লজআরএ)

উপত ািা
কেৃণ পি

অল তযাগ্
প্রলেকার
কেৃণ পিিমূহ
(লজআরএ)

উপত ািা
ব্গ্াষ্ঠী

3

উপত ািা
আদািে

3

বীমা পযণ তবিক বীমা ব্িাকপাি

২৪ব্ে লডতিম্বর,
২২ই নত ম্বর,
২৪ব্ে লডতিম্বর, ১৯৮৬
১৯৬৮
১৯৬৮

হাে দ্বারা ঠিক
একটি েূনয তর
আতছ এই প্রকার
অে েী করা
িংতকে প্রদান
১৮ ইলঞ্চ ব্েতক
৪ িুট

উপত ািা
কলমেন

১২ িুট এবং
োর অলধক

3

গ্হনা পরা

আপনার বিবয
ব্জাতর বিা

2

প্রায় ১৮ ইলঞ্চ

৪ ব্েতক ১২ িুট

1
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145 অতমৌলখক বােণা বেলর হয়

146

আধুলনক যুতগ্র বীমার িূত্রপাতের
স্থানটি লচলিে করুন।

নীতচরগুলির মতধয ব্কানটি
147 িাধারর্ াতব বীমা ব্বাঝাতে
বযবহার করা ব্যতে পাতর?

ব্রাডি-এর বিবািকারীরা একটি
অ যাি গ্রহর্ কতরলছি, লবপতদর
িমতয় জাহাজতক হািকা করার
জনয যলদ ব্কান মাতির িলে হয়,
148 মাতির মালিকগ্র্ (যাাঁর ব্কান
প্রকার িলের িম্মুখীন হনলন
োাঁরও) িলেটির লকছু অংে বহর্
করতবন। এই পলরলস্থলেটিতে ব্কান
ববলেতষ্টযর বযাখযা করা হতয়তছ?

149

বীমার ব্িতত্র একত্রীকরতর্র
নীলেটির বযাখযা করুন।

অেীে কাতি চীনা বলর্তকরা
লবপদিঙ্কুি জিপতে যাওয়ার িময়
150 োাঁতদর মািগুলি ল ন্ন ল ন্ন
ব্নৌকায় বহর্ করতেন। কারর্
বযাখযা করুন।

এখাতন উতেলখে লবকতল্পর
151 োলিকাটি ব্েতক একটি অবাস্তলবক িম্পদ লচলিে করুন।

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

কো বযেীে
ব্কান বােণা
ব্প্ররতর্র
উতেতেয ব্কান
বযবহার

ব্রাতম
াটিণকান লিটি

েরীলর াষার
কাযণ িমূহ

কো বযেীে
ব্যতকান টনা
ব্যটি একজন
ব্প্ররক অেবা
একজন
প্রাপতকর মতনর
মতধয একটি
অেণ উেীলপে
কতর

মানুতষর িকি
প্রকার বযবহার

4

বযালবিতনর
ঝুিন্ত উদযান

িন্ডতনর িতয়ড
কলি হাউি

লনউইয়াতকণ
লবগ্ অযাতপি

3

অতনযর িলে
ব্েতক িা
ব্নওয়া

কতয়কজতনর
িলে অতনতকর
মতধয াগ্ করা

4

পারস্পলরক
বীমা

লনপীড়ন

3

দলরদ্রতদর
ব্িাতকর িলের
আলেণ ক িাহাযয
বালজ িাগ্াতনা
প্রদান

পুাঁলজবাদ

Correct
Alternative

িমাজবাদ

লবল ন্ন ধরতনর
লবল ন্ন ধরতনর
িমান িম্পদ
িমান িম্পদ
িম্পদ িম্পন্ন
িম্পদ িম্পন্ন
িম্পন্ন মানুতষর
িম্পন্ন মানুতষর
মানুতষর
মানুতষর
জমাতয়ে এবং
জমাতয়ে লকন্তু
জমাতয়ে এবং
জমাতয়ে লকন্তু
িমান ঝাঁু লকতে
লবল ন্ন ঝাঁু লকতে
লবল ন্ন ঝাঁু লকতে
অনুরূপ ঝাঁু লকতে
উন্মুি করা
উন্মুি করা
উন্মুি করা
উন্মুি করা

1

চীনা
ব্নৌতকাগুলি
ব্ছাতটা লছি
এবং এগুতিা
ারী মািপত্র
বহন করে

চীনা িরকার
বাধযোমূিক
কতরলছি ব্য
পর্য একালধক
লেলপং
ব্কম্পালনর
মতধয লবেরর্
করতে হতব
যাতে
বালর্তজযর
িমান বণ্টন হয়

চীনা
বযবিায়ীরা
োতদর পর্য
একালধক
ব্নৌতকাতে
রাখে কারর্
এতে ব্মাট
িলের বীমা
প্রদান করে

চীনা
বযবিায়ীরা
োতদর পর্য
একালধক
ব্নৌতকাতে
রাখে কারর্
এটি িস্তা হতো

3

গ্াড়ী

বাড়ী

িুনাম

বাোনুকূি যন্ত্র

3
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Question Body

মনীষ োাঁর বীমা িম্পলকণে
পরামেণ প্রদানকারী লনকট বীমার
প্রােলমক উতেেয িম্পতকণ জানতে
152
চান। লনতম্ন প্রদত্ত লবকল্পগুলি ব্েতক
বীমার প্রােলমক উতেেযটি লচলিে
করতে মনীষতক িাহাযয করুন।

153

আমাতদর বিুন ব্কান উপাদানটি
বীমা গ্ঠতনর লনতদণ ে কতর।

নীতচর ঝাঁু লক পলরচািতনর পন্থার
154 লবকল্পগুলির মতধয ব্কানটি স্ববীমা নাতমও পলরলচে?

155

156

আপলন কখন বীমা গ্রহর্ করার
লিদ্ধান্ত গ্রহর্ করতবন?

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
প্রেম ারেীয় বীমা ব্কাম্পানী?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

অতনতকর িলে
অতনতকর মতধয
াগ্ করা

অতনতকর িলে
কতয়কজতনর
কতয়কজতনর
িলে অতনতকর
মতধয াগ্ করা মতধয াগ্ করা

Correct
Alternative

িটকাবালজ

3

লবপদ

িলেপূরর্

িলে

ঝাঁু লক

4

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক হ্রাি ও
লনয়ন্ত্রর্

ঝাঁু লক স্থানান্তর

2

যখন আপলন
যখন টনা
যখন টনা
লনতজই িম্ভাবয
টার িম্ভাবনা
িং টন
টনার
কম হয় লকন্তু িম্ভাবনার িাতে
ব্িাকিান
েীরো ব্বেী হয় েীরো কম হয় ব্যাগ্ান করতে
পাতরন

2

ব্বাতম্ব
লমউচু য়াি
অযালিউতরন্স
ব্িািাইটি
লিলমতটড

নযােনাি
ইনলিওতরন্স
ব্কাম্পালন
লিলমতটড

3

িম্ভাবয টনা
টার পর

ওলরতয়ন্টাি
ট্র্াইটন
িাইি ইন্সুযতরন্স ইন্সুযতরন্স ব্কাং
ব্কাং লিলমতটড
লিলমতটড

ারেবতষণ জীবন বীমার
জােীয়করতর্র িতি গ্ঠিে
157
িরকালর ব্িতত্র একটি জীবন বীমা
ব্কাম্পানীটির নাম উতেখ করুন।

ারেীয়
িাধারর্ বীমা
কতপণাতরেন

ারেীয় জীবন
ারেীয়
বীমা
ওলরতয়ন্টাি
কতপণ াতরেন
বীমা ব্কাম্পালন

নযােনাি
ইনলিওতরন্স
ব্কাম্পালন
লিলমতটড

2

ব্কান একজন বযলি দ্বারা বীমা
ক্রতয়র িমতয় প্রযুি ঝাঁু লক
158
পলরচািন প্রতকৌেিগুলি িম্পতকণ
আতিাচনা করুন।

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক প্রেমন

3

বীমা এবং প্রলেশ্রুলের মতধয
159 িারাকটির িম্পতকণ আতিাচনা
করুন।

বীমা: টতব
বীমা: টতে
এমন একটি
পাতর এমন
টনার িুরিা একটি টনার
আশ্বাি: টতে িুরিা
পাতর এমন
আশ্বাি:
একটি টনার
টতব এমন
িুরিা
একটি টনার
িুরিা

আগুতনর কারতর্ িয়-িলের
িম্ভাবনা হ্রাতির জনয শ্রী ব্পাোর
োাঁর বালড়তে লবদুযে পলরবালহো
160 লনতরাধক োতরর বযবস্থা
কতরতছন। এখাতন বযবহৃে ঝাঁু লক
পলরচািন প্রতকৌেিটি লচলিে
করুন।

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক স্থানান্তর

বীমা: টতে
পাতর এমন
টনার
বীমা এবং
গ্যাতরলণ্টযুি
আশ্বাি উ তয়ই িুরিা/ আশ্বাি:
একই বযাপার
টতে পাতর
ব্বাঝায়
এমন একটি
টনার িুরিা
গ্যাতরলণ্টযুি
নয়

ঝাঁু লক স্থানান্তর ঝাঁু লক হ্রাি ও লনয়ন্ত্রর্

2

4
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

িাহীন গ্ন্তবয ব্দেটিতে
দাোহাোমার কারতর্ ইরাতক
একটি বযবিালয়ক ভ্রমতর্ যাওয়া
161
অস্বীকার কতরন। এখাতন বযবহৃে
ঝাঁু লক পলরচািন প্রতকৌেিটি লচলিে
করুন।

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক স্থানান্তর ঝাঁু লক হ্রাি ও লনয়ন্ত্রর্

1

োাঁর অিময়লচে মৃেুযর কারতর্
যাতে োাঁর পলরবাতরর িদিযতদর
অনয কাতরার উপর লন ণ রেীি
হতে না হয় োর জনয িুতরে
162
একটি জীবন বীমা পলিলি ক্রয়
কতরতছন। এখাতন বযবহৃে ঝাঁু লক
পলরচািন প্রতকৌেিটি লচলিে
করুন।

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক স্থানান্তর ঝাঁু লক হ্রাি ও লনয়ন্ত্রর্

3

ব্কান কারতর্ বালড়টি িলেগ্রস্ত
হওয়ার ব্িতত্র ব্িটি িারাইতয়র
প্রতয়াজতন বযবহাতরর জনয লিো
163 একটি লরজা ণ েহলবি গ্ঠন
কতরতছন। এখাতন বযবহৃে ঝাঁু লক
পলরচািন প্রতকৌেিটি লচলিে
করুন।

ঝাঁু লক পলরহার

ঝাঁু লক ধারর্

ঝাঁু লক স্থানান্তর ঝাঁু লক হ্রাি ও লনয়ন্ত্রর্

2

নীতচর উলিগুলির মতধয ব্কানটি
164
িঠিক?

আপলন একজন বীমা পযণ তবিক।
বীমা ব্কাম্পানীর েরতি বীমার
165
পূতবণ ব্কন আপলন একটি িম্পলত্তর
পযণ তবির্ এবং পলরদেণ ন করতবন?

166

মানুতষর জীবতনর মূতিযর ধারর্ার
মূি প্রস্তাবকারী ব্ক?

একটি িাধারর্ িম্পতদর লববরর্
167 লদন। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
লনবণ াচন করুন।

168

____________ -এর প্রলে িলে
পূরতর্র নীলেটি প্রতযাজয হয়।

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
িাধারর্ বযলিতদর দ্বারা িম্মুখীন
169
হওয়া ঝাঁু লকগুলির ব্ের্ীতে অন্ত ণ ু ি
হয় না?

বীমা িলে
ব্েতক িম্পদ
রিা কতর

বীমা ব্িাকিান
প্রলেতরাধ কতর

বীমা িলের
িম্ভাবনা কম
কতর

বীমা
ব্িাকিাতনর
টনায়
বীমাকৃেতক
িলেপূরর্ ব্দয়

মূিয লনধণ ারতনর
জনয ঝাঁু লক
লনরূপর্ করা

চারপাতের বস্তু
ব্দতখ িম্পলত্তর
মূিয লনধণ ারতন
ব্পৌাঁছাতনা

ব্দতখন ব্য
িম্পলত্ত েহর
ব্েতক কেটা
দূতর

প্রলেতবেীর
িম্পলত্তও এক
নজর ব্পতে

1

উইলিয়াম
িকনার

লমিঃ এন
মািতহাত্রা

অেণ নীলেলবদ
অযাডাম লিে

অধযাপক
হুতবনার

4

একটি িম্পদ
হি এমন লকছু
লবষয় যা
লনতজর করা
যায় না

2

জীবন বীমা
এবং িাধারর্
বীমা
ব্কাতনাটাই নয়

2

পেু হতয় ব্বাঁতচ
োকা

3

একটি িম্পদ
হি এমন লকছু
লবষয় যা
অবাতধ পাওয়া
যায়

জীবন বীমা

একটি িম্পদ
একটি িম্পদ
হি এমন লকছু
হি এমন লকছু লবষয় যা ব্িরৎ
লবষয় যা মূিয উৎপাদন কতর
বা ব্িরৎ
না এবং
উৎপাদন কতর
শুধুমাত্র
প্রতয়াজন ব্দয়

িাধারর্ বীমা

জীবন বীমা
এবং িাধারর্
বীমা

িাধারর্
দী ণ লদন ব্বাঁতচ
স্বল্পবয়তি মারা যাওয়া
বযবহারজলনে
োকা
িয়িলে

4
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এইচএিল লনধণ ারতর্র িমতয়
170 লবতবলচে দুটি উপাদান লচলিে
করুন।

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
একজন বযলির বীমা
171
প্রতয়াজনীয়ো লনধণ ারতর্র ব্িতত্র
একটি ঐলেহযগ্ে পন্থা?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

উপাজণনিম
উপাজণনিম
উপাজণনিম
উপাজণনিম
বযলির
বযলির
বযলির
বযলির
খরচাবাতদ আয় খরচাবাতদ আয় খরচাবাতদ আয় খরচাবাতদ আয়
এবং পলরবাতরর
এবং বালষণ ক
এবং োর
এবং ক্রয় করা
িদিয িংখযা
িুতদর হার
কাতজর ধরন
বীমা

2

মানব িম্পলত্ত
মূিয

যাবজ্জীবন
প্রস্তাব

মানব জীবন
মূিয

জীবনবীমা বযবিাতয়র একটি অংে
172 নয় এমন উপাদানটি লচলিে
করুন।

িম্পদ

ঝাঁু লক

পারস্পলরক
নীলে

িটকাবালজ

4

আমাতদর বিুন ব্য লনম্নলিলখে
173 লবকল্পগুলির মতধয ব্কানটি একটি
িম্পদ হতে পাতর না।

বাোি

গ্ালড়

বালড়

িুনাম

1

লবষযৎ জীবন মূিয

3

বালক োকা
পলিলিধারক
িময়ল লত্তক বীমা ক্রয় করুন এবং
বীমা লকলস্ত
বালক োকা
অনয ব্কান িূতত্র লবলনতয়াগ্ করুন, লনলদণ ষ্ট বীমা হি
অনযানয
বীমা লকলস্ত
অলনলদণ ষ্ট
বীমার ব্িরা লবলনতয়াগ্ যতন্ত্র
িগ্নীপতত্র
বীমার িবণ লনম্ন
174 এই বিবযটির ব্প্রিাপটি প্রােলমক
লবেকণটি কী লছি? িবণ ালধক
গ্ঠন
লবলনতয়াগ্ করা লবলনতয়াগ্ দ্বারা উৎপাদন আতছ
উপযুি লবকল্পটি লনবণ াচন করুন।
একটি উচ্চ আয় উচ্চ ঝাঁু লক লনতে
করতে পাতর
পাতরন

2

_______ টি বযেীে
লনম্নলিলখেগুলির মতধয িবকটিই
175
নগ্দ মূতিযর বীমা চু লির
িুলবধািমূহ।

কম আয়

4

প্রেমলদতকর
বছরগুলিতে
কম িংগ্রহ

2

_______ টি বযেীে
লনম্নলিলখেগুলির মতধয িবকটিই
176
নগ্দ মূতিযর বীমা চু লির
অিুলবধািমূহ।

177

লনম্নলিলখে বিবযগুলির মতধয
ব্কানটি ব্বঠিক?

লনরাপদ েৃঙ্খিা
বদ্ধমূি কতর

লনরাপদ এবং
িুরলিে
লবলনতয়াগ্

আয়কর িা

মুদ্রাস্ফীলের
কম আয়
লনরাপদ এবং িুরলিে লবলনতয়াগ্
িলয়ষ্ণু প্র াব
িাতপতি ব্িরৎ

পারস্পলরক
িম্বন্ধ , অকাি
মৃেুযর িতি
উদ্ভূে
অেণ ননলেক
িলের লবরুতদ্ধ
পারস্পলরক
িুরিা প্রদান
পারস্পলরক
পারস্পলরক
িম্বতন্ধর
কতর।এই িলের
িম্বতন্ধর
িম্বন্ধ িাধারর্
অধীতন,
ার ব্নওয়া
অধীতন, লবল ন্ন
েহলবি
আমাতদর এক হয় এবং উলেষ্ট
বযলির েহলবি
লহিাতবও
উৎি ব্েতক
হয় একটি
একলত্রে করা
পলরলচে হয় অতনক েহলবতি
েহলবতির
হয়
প্রবাহ আতছ
মাধযতম যা
গ্লেে রাতখ
জীবন বীমা
চু লির মতধয
প্রতবে করা
অতনতকর
অবদান ।

3

25

S.
No.

Question Body

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

শ্রী রাজন বছতর ১,২০,০০০ টাকা
আয় কতরন এবং লনতজর জনয
২৪,০০০ টাকা বযয় কতরন। ধতর
টাকা 12,00,000 টাকা 13,00,000 টাকা 14,00,000 টাকা 15,00,000
178
ব্নওয়া যাক িুতদর হার ৮%(০.০৮
রূতপ প্রকালেে)। োাঁর কা্ষতো্র
ত
এইচএিল লনধণ ারর্ করুন।

1

রতমতের বয়ি ৫৫ বছর এবং োাঁর
অবির গ্রহতর্র ৫ বছর বালক
আতছ। বেণমাতন োাঁর বাত্িলরক
আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং লেলন
একটি ১৫,০০,০০০ টাকার বীমা
179
ক্রয় কতরতছন। যলদ বেণমান
বছরটিতে োাঁর অিময়লচে মৃেুয
হে, োহতি জীবনবীমা ব্কাম্পানী
ব্েতক োাঁর পলরবার কে টাকা
ব্পতেন?

টাকা 20,00,000 টাকা 15,00,000 টাকা 10,00,000 টাকা 500,000

2

বীমার লবষতয় প্রলেশ্রুলের চু লি
180 এবং িলেপূরতর্র চু লির িারাক
উতেখ করুন।

টনা টার
পতর
িলেপূরর্ চু লি
প্রলেশ্রুলে/বীমা
অনুযায়ী প্রতদয়
চু লি অনুযায়ী
িুলবধা আগ্াম
প্রতদয় িুলবধা
লস্থর করা হতয়তছ
লনধণ ারর্ করা
হয়

টনা টার
আতগ্
িলেপূরর্ চু লি
প্রলেশ্রুলে/বীমা অনুযায়ী যলদ
চু লি অনুযায়ী
টনা তট
প্রতদয় িুলবধা
ব্কাতনা প্রতদয়
লনধণ ারর্ করা িুলবধা োতক না
হয়

3

প্রাজিার বাত্িলরক আয়
২,৪০,০০০ টাকা। লেলন োাঁর
লনতজর জনয বছতর ১,০০,০০০
181 টাকা বযয় কতরন। বাজাতর িুতদর
হার ৭%। এইচএি ল পনা্ে
ায়
প্রাজিার জীবনবীমার রালেটি
লনধণ ারর্ করুন।

15,00,000 টাকা 20,00,000 টাকা 10,00,000 টাকা 24,00,000 টাকা

2

জীবনবীমা এবং িাধারর্ বীমার
182 িম্পতকণ আপত্কািীন টনার
িম্ভাবযোর েু িনা করুন।

টমান টনার
টমান টনার
টমান টনার টমান টনার
িম্ভাবনা জীবন
িম্ভাবনা জীবন
িম্ভাবনা
িম্ভাবনা জীবন
এবং িাধারর্
বীমার ব্িতত্র
িাধারর্ বীমার বীমার ব্িতত্র
বীমা উ য়
ব্বতড় যায়
ব্িতত্র ব্বতড়
ব্বতড় যায়
লবষতয় িমতয়র
এবং িাধারর্
যায় এবং
এবং িাধারর্
িাতে
বীমার ব্িতত্র
জীবন বীমার
বীমার ব্িতত্র
অপলরবেণনীয়
অপলরবেণনীয়
ব্িতত্র কতম যায়
কতম যায়
োতক
োতক

4

লনতম্ন প্রদত্ত বিবযদুটি বযাখযা
করুন এবং ব্কানটি িেয ো
লনধণ ারর্ করুন
বিবয ১: িাধারর্ বীমার ব্িতত্র
183 আপত্কািীন টনাটি লনলদণ ষ্ট াতব
তট োতক।
বিবয ২: জীবনবীমার ব্িতত্র
আপত্কািীন টনাটি লনলদণ ষ্ট াতব
তট োতক।

লববৃলে I িেয

লববৃলে II িেয

লববৃলে I এবং II লববৃলে I এবং II
িেয
লমেযা

2

িুনাতমর িলের লবরুতদ্ধ িুরিা
184 প্রদানকারী একটি বীমা ব্ের্ীর
প্রস্তাব করুন।

জীবন বীমা

িম্পদ বীমা

দায়বদ্ধো বীমা বযলিগ্ে বীমা

3
26

S.
No.

Question Body

আমাতদর বিুন বয়স্ক বযলিতদর
েু িনায় অল্প বয়িী বযলিতদর
185
ব্িতত্র জীবনবীমার লপ্রলময়াম কম
ধাযণ করা হয় ব্কন?

____________ পলরকল্পনা হি
আপলন আপনার অবির প্রাপ্ত
জীবতনর জনয কেটা িঞ্চয়
186
করতবন এবং ব্িই েহলবিটি
ব্কাোয় লবলনতয়াগ্ করতবন োর
লবতিষর্।

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

অল্পবয়িী
অল্পবয়িীতদর
ব্িাতকরা
বয়স্ক
োতদর কম
মানুষতদর
আতয়র কারতর্
মতো জীবন
বযয়বহুি জীবন
বীমার
বীমা লকনতে
প্রতয়াজন ব্নই
পাতর না

মৃেুযহার
িরািলর
বয়তির
িমানুপালেক

মৃেুযহার
লবপরীে াতব
বয়তির
িমানুপালেক

4

কর

লেিা

অবিরগ্রহর্

4

মুদ্রাস্ফীলে

মুদ্রাস্ফীলে হ্রাি

লনিিোস্ফীলে

2

শুদ্ধ মূিয

আয় লববরর্ী

আলেণ ক
পলরকল্পনা

শুদ্ধ বাতজট

1

মুদ্রাস্ফীলের
লবলনতয়াগ্
আতয়র উপর
ব্কান প্র াব
ব্নই

মুদ্রাস্ফীলের
লবলনতয়াগ্
আতয়র উপর
ইলেবাচক
প্র াব আতছ

মুদ্রাস্ফীলের
লবলনতয়াগ্
আতয়র উপর
িয়জলনে
প্র াব আতছ

মুদ্রাস্ফীলে
লবলনতয়াগ্
আয়তক উৎিাহ
ব্দয়

3

ব্ক্রলডট কাতডণর
মাধযতম
বযবহৃে
িামগ্রীর লবি
প্রদান করা

বাড়ী ব্কনার
জনয গ্ৃহঋর্
িুরলিে করা

1

িম্পলত্ত

ব্িই প্রলেেব্দগুলির োলিকা করুন
ব্যগুলি একটি িয়ম কাতির মতধয
একটি অেণ নীলের অন্তগ্ণ ে বস্তু এবং
উচ্চ মুদ্রাস্ফীলে
187
পলরতষবাগুলির িাধারর্ মূিয
স্ততরর বৃলদ্ধ লচলিে কতর। িবণ াধালক
উপযুি লবকল্পটি পছন্দ করুন।
আপনার িম্পদ ব্েতক আা্পনার
দাতয়র বযবধাতনর মূিযটি
188
ব্বাঝাতে ব্কান প্রলেেব্দটি বযবহৃে
হয়?
আপনার লবলনতয়াগ্ আতয়র উপর
189 মুদ্রাস্ফীলের প্র াবটির মূিযয়ন
করুন।

লনম্ন প্রদত্ত লবকল্পগুলি পরীিা
করুন এবং লনধণ ারর্ করুন ব্য
190 ব্কানটি ব্দনা পলরচািতনর একটি
লিদ্ধান্ত নয়। িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।
একজন বযলির জীবতনর ব্িই
স্তরটি লচলিে করুন ব্য িমতয়
191
লেলন োাঁর দী ণ কািীন িঞ্চয়গুলির
িবণ ালধক মূিয পাতবন।

Correct
Alternative

বন্ধক লদতয়
একটি বযাংক
আপনার
লডতপালজতট
বাড়ীর আলেণ ক
টাকা িলগ্ন করা
িংস্থান করা

বেেব

িদয লববালহে

লকতোর বয়ি

অবিতরর পতর

4

আলেণ ক পলরকল্পনা শুরু করার
একটি িঠিক িময় উতেখ করুন।

অবিতরর পতর

লববাতহর পর

প্রেম ব্বেন
প্রালপ্ত

বেেবকাতি

3

একটি চািু কযাে ব্লা ব্স্টটতমন্ট
এবং বযাতিন্স লেতটর িৃলষ্ট আলেণ ক
193
পলরকল্পনা প্রলক্রয়ার ব্কান
পযণ ায়টিতে িহায়ো কতর?

আলেণ ক িতিযর
উন্নলেকরর্

আলেণ ক
পলরকল্পনা
প্রতয়াগ্ করা

2

192

একটি চািু আয় এবং বযতয়র
194 লহিাতবর লবতিষর্ করাতক বিা হয়
__________।

শুদ্ধ মূিয
লবতিষর্

বেণমান আলেণ ক
লবকল্প মূিযায়ন
অবস্থা লনর্ণ য়
করা
করা

বযলিগ্ে
িংতবদনেীিো
বাতজট লনধণ ারর্
আলেণ ক
লবতিষর্
পলরকল্পনা করা

2
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লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
একটি িবণ লনম্ন িম্ভাবয পন্থা যার
আপনার
অনয আলেণ ক
একটি বড়
একজন আলেণ ক
মাধযতম আপলন আপনার বযলিগ্ে
লনতজর আলেণ ক
পলরকল্পনাকারী
বযাংতকর
পলরকল্পনাকারী
195
আলেণ ক বযবস্থা িম্পতকণ একটি ব্বাধ
লিদ্ধান্ত গ্রহর্
র পরামেণ
পলরচািক হওয়া
হওয়া
গ্ঠতনর ব্িতত্র িুলবধা িা করতে
করা
মূিযায়র্ করা
পাতরন?
196 বীমা ক্রতয়র লপছতন উতেেযটি কী?

িম্পদ িৃলষ্ট

পলরচািনা খরচ

একটি লিলখে
িংকিন িংগ্রহ
করতে একটি
লনয়লমে
ল লত্ততে িু দ্র
িঞ্চয় করা হয়

িংকিন
একলত্রে করা
হয়

কর পলরকল্পনার উতেেয লববৃে
198 করুন। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
পছন্দ করুন।

কর িাাঁলক

আপনার
লবলনতয়াগ্
পলরকল্পনা
এমন াতব যা
িতবণ াচ্চ িুলবধা
প্রতয়াগ্ কতর

ঝাঁু লক িহনীয়োর বযাখযা করুন।
199 িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি পছন্দ
করুন।

একজন গ্রহর্
করতে পাতরন
এমন ঝাঁু লকর
ধরন

ঝাঁু লকর পলরমার্
যা একজন
লবলনতয়াতগ্র
িময় িহয
করতে ইেুক

একজন বযলির লবষযতে কালঙ্খে
200 ব্কান একটি রালের বেণমান মূিয
লনধণ ারতর্র লহিাবটি বযাখযা করুন।

িাধারর্ িুদ

একক
পলরমাতর্র
বেণমান মূিয

লবষযে মূিয লনধণ ারতর্র ব্িতত্র
ব্কান উপাদানটি জলড়ে োতক?
201
িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি লনলদণ ষ্ট
করুন।

ছাা়ড় ব্দওয়া

লমলেে করা

আলেণ ক পলরকল্পনা প্রলক্রয়ার প্রেম
202
পদতিপটি বযাখযা করুন।

আলেণ ক িতিযর
উন্নলে করা

আলেণ ক
পলরকল্পনা
প্রতয়াগ্ করা

অবিরকািীন পলরকল্পনার ব্িতত্র
197 লবেরতর্র পযণ ায়টিতে কী তট
োতক?

অলনিয়ো
ব্েতক িুরিা

Correct
Alternative

1

আয়কর SOPs
প্রাপ্ত করা

3

লিলখে িংকিন
রূপান্তলরে হয়
প্রেযাহার /
উচ্চ ঝাঁু লক
বালষণ ক বৃলত্ততে
লবলনতয়াগ্ করা
পরবেী
হয়
অবিরকািীন
আয় চালহদা
পূরতর্র জনয

3

কতরর জনয
প্রদান

িময় মতো কর
প্রদান

2

ঝাঁু লক
পলরচািনার
উপকরর্

িময় যার জনয
একজন োর
লবলনতয়াতগ্
ঝাঁু লক লনতে
ইেুক

2

একক
পলরমাতর্র
লবষযৎ মূিয

জমা লিলরতজর
লবষযে মূিয

2

ব্িরতের
অ যন্তরীর্ হার

িাধারর্ িুদ

2

বেণমান আলেণ ক মূিযায়ন এবং
অবস্থা লবতিষর্ কমণ পলরমাজণনা

3
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আলেণ ক পলরকল্পনার ব্িতত্র
ইন্টারতনট কী াতব িহায়োকতর
োর বযাখযা করুন।
(১) : আলেণ ক পলরকল্পনার লবল ন্ন
লদক িম্পতকণ েেয প্রদান কতর
(২) : লবল ন্ন প্রকার
203
লবলনতয়াগ্মূিক উপাদানগুলির
কমণ দিো িম্পতকণ নবীকৃে েেয
প্রদান কতর
(৩) : দর প্রস্তাবগুলি প্রদান কতর
ব্যগুলি আলেণ ক লিদ্ধান্ত গ্রহতর্র
ব্িতত্র িহায়ো কতর

ব্কবিমাত্র I

ব্কবিমাত্র II

ব্কবিমাত্র III

I, II এবং III

4

একটি উপাদান লচলিে করুন
ব্যটিতক ব্িনতদনল লত্তক
204 উপাদাতনর ব্ের্ী ু ি করা ব্যতে
পাতর। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
লনলদণ ষ্ট করুন।

বযাংক
লডতপালজট

ব্িানা

িকার

জীবন বীমা

1

একটি উপাদান লচলিে করুন
ব্যটিতক আপত্কািীনল লত্তক
205 উপাদাতনর ব্ের্ী ু ি করা ব্যতে
পাতর। িবণ ালধক উপযুি লবকল্পটি
লনলদণ ষ্ট করুন।

বযাংক
লডতপালজট

ব্েয়ার

বন্ড

জীবন বীমা

4

পরবেীঅবিরকাতি
মৃেুযজলনে
িুলবধা প্রদান

মৃেুযজলনে
িুলবধা প্রদান
৮০বছর
বয়তির পর

৩০টি িিি
বালষণ ক
লপ্রলময়াম
প্রদাতন
মৃেুযজলনে
িুলবধা প্রদান

1

িম্পদ আহরর্

3

206

ারেবতষণ , িম্পূর্ণ জীবতনর
পলরকল্পনা ________________ ।

বীমাকারীর
মৃেুযতে
মৃেুযজলনে
িুলবধা প্রদান

একটি বীমাল লত্তক উপাদান
207 ক্রতয়র প্রােলমক উতেেযটির বর্ণ না
লদন।

আয়কর
পলরকল্পনা

িলগ্ন িুরিা

একজন বযলির
উৎপাদনেীি
িমোর
অেণ ননলেক
মূতিযর
ব্িাকিান ব্েতক
িুরিা

িম্পূর্ণ জীবতনর জনয বীমার
লপ্রলময়াম, িময়ল লত্তক
208 প্রলেশ্রুলেমূিক লবলনতয়াতগ্র জনয
প্রতদয় লপ্রলময়াতমর ব্েতক
____________ হয়।

কম

িমান

উচ্চ

যতেষ্ট কম

3

একটি িময়ল লত্তক বীমা
209 পলরকল্পনার ললপ িাইডটি লচলিে
করুন।

এটা বীমার
িস্তা রূপ

এটিতক একটি
িম্পূর্ণ জীবন
বীমা
পলরকল্পনাতে
রূপান্তলরে করা
ব্যতে পাতর

িময় পূর্ণ হতি
এটি ব্কাতনা
আয় প্রদান
কতর না

এটি একটি আয়
প্রলেস্থাপন
পলরকল্পনা
লহিাতব
উপকাতর আতি

3

ব্য পলিলির জনয বীমাকৃেতক
িম্পূর্ণ জীবনকাি যাবত্ লপ্রলময়াম
210
প্রদান করতে হয় ব্িটি লচলিে
করুন।

আজীবন

বৃলত্তদান জীবন

বালষণ ক বৃলত্ত
পলিলি

টাকা ব্িরে

1
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Correct
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জীবনবীমা পলিলিগুলির িতে
211 জলড়ে একটি ববলেষ্টয লনবণ াচন
করুন।

অলবতেদযো

লবষমিত্ত্বো

অস্পে
ৃ যো

িতবণ াচ্চ আয়

3

মটণতগ্জ লরতডমোন বীমা হি
212 _____________ -এর একটি
উদাহরর্।

ব্ময়াদী বীমা
হ্রাি

ব্ময়াদী বীমা
বৃলদ্ধ

লপ্রলময়াতমর
আয় িহ
ব্ময়াদী বীমা

স্থায়ী আয় িহ
ব্ময়াদী বীমা

1

িমস্ত ব্ময়াদী
ব্ময়ালদ বীমা
বীমা
পলরকল্পনা
পলরকল্পনা
িময়ল লত্তক বীমা পলরকল্পনার
আজীবন
একটি
213
ব্িতত্র িেয লবকল্পটি লনবণ াচন করুন নবীকরর্তযাগ্য
অন্তলনণ লমণ ে
লবকল্প িহতযাতগ্
অিমোর
আতি
ব্ক্রাড়পতত্র আিা

ব্ময়ালদ বীমা
অনয নীলের
িাতে একটি
স্বেন্ত্র পলিলি
েো একটি
ব্ক্রাড়পত্র
লহতিতব ব্কনা
ব্যতে পাতর

একটি ব্ময়াদী
বীমা
পলরকল্পনায়
ব্কান বযবস্থা
ব্নই এটিতক
একটি িম্পূর্ণ
জীবন বীমা
পলরকল্পনায়
মতধয রূপান্তর
করা

3

একটি িময়ল লত্তক বীমা
পলরকল্পনায় পলরবেণতনর লবকল্পটি
214 লনম্নলিলখক ব্কান প্রকার
লবকল্পটিতে পলিলিটি পলরবলেণে
করার উতেতেয বযবহার করা যায়?

আজীবন
পলরকল্পনা

ইউলনট লিঙ্কড
বীমা পলরকল্পনা

টাকা ব্িরে
পলরকল্পনা

বন্ধক মুলি
(ব্ময়াদী বীমা
কলমতয়)

1

লবশুদ্ধ জীবন বীমার িতে একটি
িঞ্চতয়র উপাদাতনর লমের্কারী
পলিলিটির নাম উতেখ করুন।
215 যলদ বীমাকৃে ব্কান একটি লনলদণ ষ্ট
িময় পযণ ন্ত জীলবে োতকন োহতি
লেলন পলিলির ব্িি যািুটি প্রাপ্ত
হন।

বন্ধক মুলি
পলিলি

ব্ময়াদী পলিলি
বৃলদ্ধ

িা িতমে পলিলিগুলির লববরর্
216 প্রদাতনর কাতি বযবহৃে
প্রলেেব্দগুলির োলিকা করুন।

217

218

িুদ প্রদায়ী
পলিলি

অংেগ্রহর্কারী
পলিলি

ব্ময়াদী পলিলি
আজীবন পলিলি
হ্রাি

ি যাংে পলিলি

ব্বানাি াগ্
করার
নীলেমূিক
পলিলি

4

2

একটি স্পেণ তযাগ্য উৎপাদতনর
লববরর্ লদন।

একটি
একটি
অস্পেণ নীয় পর্য
অস্পেণ নীয় পর্য
োরীলরক
একটি
একটি
োরীলরক
বস্তুতক ব্বাঝায় অস্পেণ নীয় পর্য অস্পেণ নীয় পর্য
বস্তুতক ব্বাঝায়
যা
হি এরকম যার হি এরকম যার
যা স্পেণ দ্বারা
িরািলর াতব
িীমাহীন মূিয
ব্কাতনা মূিয
অনু ূ ে হতে
স্পেণ দ্বারা
আতছ
ব্নই
পাতর না
অনু ূ ে হতে
পাতর

2

একটি অস্পেণ তযাগ্য উৎপাদতনর
লববরর্ লদন।

একটি স্পেণ নীয়
পর্য পর্যতক
ব্বাঝায় যা
পতরাি াতব
স্পেণ দ্বারা
অনু ূ ে হতে
পাতর

একটি স্পেণ নীয়
পর্য োরীলরক
বস্তুতক ব্বাঝায় একটি স্পেণ নীয় একটি স্পেণ নীয়
যা
পর্য হি এরকম পর্য হি এরকম
িরািলর াতব যার িীমাহীন
যার ব্কাতনা
স্পেণ দ্বারা
মূিয আতছ
মূিয ব্নই
অনু ূ ে হতে
পাতর

1
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Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

অনযানযতদর েু িনায় আপলন
আপনার জীবনবীমার জনয অলধক
লপ্রলময়াম প্রদান কতরন। আপনার
িলেপূরর্ একই
219 মৃেুযর টনায় িুলবধাত াগ্ীতদর
োতক
প্রলে িলেপূরর্ (অনযানযতদর
েু িনায়) প্রদাতনর ব্িতত্র এটির
প্র াব কী প্রকার হতব?

Correct
Alternative

িলেপূরর্ উচ্চ
হতব

িলেপূরর্ কম
হতব

িলেপূরর্
োকতব না

2

গ্ালড়

িাবান

জীবন বীমা

বালড়

3

িময় িঠিক না
হওয়া পযণ ন্ত
িম্পদ বন্টন
স্থলগ্ে করা

িমতয়র িতে
িম্পদ বন্টন

িম্পতদর
িম্পদ বন্টতনর
িামলয়ক বন্টন
বহুমুখীকরর্

2

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্েতক
222 একটি অ-প্রোগ্ে জীবনবীমা
উত্পাদন লচলিে করুন।

ব্ময়াদী বীমা

িাবণ জনীন
জীবন বীমা

আজীবন বীমা

বৃলত্তদান বীমা

2

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্েতক
223 একটি প্রোগ্ে জীবনবীমা
উত্পাদন [ব্যাজনা] লচলিে করুন।

ব্ময়াদী বীমা

িাবণ জনীন
জীবন বীমা

পলরবেণনেীি
বীমা

ইউলনট লিঙ্কড
বীমা

1

প্রেম বছতরর
পতর লপ্রলময়াম
োতক না

প্রেম পলিলি
বছতরর পর
িম্পূর্ণ াতব
নমনীয়
লপ্রলময়াম

প্রেম বছতরর
পর কম
লপ্রলময়াম

প্রেম বছতরর
পর লনয়লমে
প্রদান

2

লমউচু য়াি
িাতন্ডর
টাকা বযবহার
টাকার
মাধযতম
করা হয়
টাকার বযবহার
িরকালর ব্দনায় েহলবতি টাকা
বীমাকারীর
হয় কযাতপতে
লবলনতয়াগ্ করা লবলনতয়াগ্ করা
ব্দনা পলরতিবা
হয় যার ব্কান
লদতে
গ্যারযালন্ট নাই

2

প্রেযপণর্ মূিয
িুলনলদণ ষ্ট অেণ ও
ব্পৌাঁছাতনার
িঞ্চয় মূিয
পলরস্কার এবং
উপাদান
দৃেযমান পদ্ধলে

ব্িরৎ হার
লনরূপর্ করা
িহজ নয়

4

পলিলি
ব্হাল্ডাতরর িা
/ ব্িরৎ জীবন
ইউলিপ োতদর
বীমা
লবলনতয়াতগ্র ব্ময়াদ, খরচ ও
__________ বযেীে ইউএিআইলপ
ব্কাম্পালনর
ঝাঁু লক বীমাকারী িঞ্চয় উপাদান
227
িম্পলকণে িকি বিবযগুলি অিেয।
অনুমাতনর ও
দ্বারা বহন হয় লবষতয়র িতে
লবতবচনার
স্বে হয়
উপর লন ণ র
কতর

ইউলিপ হি
একলত্রে পর্য
[ব্যাজনা]

3

বৃলত্তদান বীমা

2

_______________ হি একটি
220 অস্পেণ ল লত্তক উৎপাদতনর
উদারহর্।
িংস্থানিমূতহর অস্থায়ী
221 অন্তবণ েীকািীন লবেরর্ _______ এর প্রলে উতেখ কতর।

িবণ -প্রতযাজয জীবনবীমা পলিলির
প্রধান উদ্ভাবনাগুলির মতধয
224
একটির লববরর্ লদন। িবণ ালধক
উপযুি লবকল্পটি লচলিে করুন।

পলরবেণনতযাগ্য জীবনবীমা
উৎপাদনগুলির ব্িতত্র
225
একলত্রকরতর্র লহিাতবর নগ্দটি
প্রলেশ্রুে নয় ব্কন?

প্রোগ্ে জীবনবীমা
226 উত্পাদনগুলির একটি িীমাবদ্ধো
লচলিে করুন।

228

একটি অ-প্রোগ্ে জীবনবীমা
[ব্যাজনা] উত্পাদন প্রস্তাব করুন।

উচ্চ উৎপাদন

ব্ময়াদী বীমা

পলরবেণনেীি
জীবন বীমা

আজীবন বীমা
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Correct
Alternative

অ-প্রোগ্ে জীবনবীমা
উত্পাদনগুলি বহু িংখযক
229 লবলনতয়াগ্কারীর একটি লনলদণ ষ্ট
উতেেয পূরর্ কতর। িবণ ালধক
উপযুি লবকল্পটি লচলিে করুন।

গ্যারালন্টযুি
িা

স্থায়ী ব্িরৎ

িম্পদ িংগ্রহ

মূিধন িুরিা

3

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
প্রোগ্ে জীবনবীমা উত্পাদতনর
230
একটি িীমাবদ্ধো নয়? িবণ ালধক
উপযুি লবকল্পটি পছন্দ করুন।

লনলদণ ষ্ট িমতয়
প্রেযপণর্ মূিয
লনরূপন করা
কঠিন

অপযণ াপ্ত
ক াতরজ
(আবরর্)

নগ্দ মূিয
উপাদান
িুলনলদণ ষ্ট নয়

ব্িরতের
িীমাবদ্ধ হার

2

231 িঠিক বিবযটি লনবণ ালচে করুন।

একটি
পলরবেণনেীি
জীবন বীমা
একটি
পলিলিতে,
পলিলি লনলিে
পলরবেণনেীি
পলরবেণনেীি
মালিক /
ব্িরৎ প্রদান
জীবন বীমা হি জীবন বীমা
বাত্িলরক
করতে যা
একটি স্থায়ী
পলিলিতে
লপ্রলময়াম
শুরুতে লনতজ
জীবন বীমা
লবলনতয়াতগ্র
বীমাকৃে
লনতজই
পলিলি
ঝাঁু লক বীমাকারী
বযলির পছন্দ
লনধণ ালরে হয়
দ্বারা বালহে হয়
অনুযায়ী
পলরবলেণে হতে
পাতর

2

অ-প্রোগ্ে বীমা উত্পাদতনর
ব্িতত্র দুটি অঞ্চতির নাম করুন
232
ব্যখাতন গ্রাহতকরা োাঁতদর
লবকল্পগুলি পছন্দ করতে পাতরন।

লপ্রলময়াম এবং ব্িরতের হার
িুলবধা
পলরবেণন করুন
পলরবেণন কতর,
এবং
লপ্রলময়াম
লপ্রলময়াতমর
লবলনতয়াগ্
আয় লবলনতয়াগ্
লক াতব হতব
কখন করতে
গ্ঠন এবং
হতব পছন্দ
পছন্দ কতর লনন
কতর লনন

1

233

ইউলন ািণ াি িাইি পলিলি
ব্কাোয় প্রেম উপস্থালপে হয়?

ইউএিএ

ইংিযান্ড

ব্িরতের হার
ব্িরতের হার
পলরবেণন করুন
এবং
এবং লপ্রলময়াম
লপ্রলময়াতমর
আয় লবলনতয়াগ্
গ্ঠন পলরবেণন
লক াতব হতব
করুন
পছন্দ কতর লনন

ফ্রান্স

জামণ ানী

1

ইউএিআইলপ-এর প্রলেেব্দটি
234
লবস্তৃে করুন।

ইউলনট ছাড়া
বীমা পলিলি

ইউলনট লিঙ্কড
লবলনতয়াগ্
পলিলি

ইউলনট লিঙ্কড
বীমা পলিলি

ইউলনয়ন
লিঙ্কড বীমা
পলিলি

3

জীবনবীমা উৎপাদনগুলির
235 [ব্যাজনাগুতিার] অগুেকরর্
বিতে কী ব্বাঝায়?

বতন্ডর িতে
জীবন বীমা
পতর্যর
পারস্পলরক
িম্পকণ

ইক্যইটির িতে
জীবন বীমা
পতর্যর
পারস্পলরক
িম্পকণ

িুরিা এবং
িঞ্চয়
উপাদতনর
িংতযাজন

িুরিা এবং
িঞ্চয়
উপাদাতনর
লব াজন

4

লনকটেম
আত্মীয়

রাতজযর
িরকালর অলছ

বীমা
প্রদানকারী

বীমাকৃে বযলি

2

এমডলিউলপ আইতনর একটি পলিলি
করা হয়। যলদ পলিলিধারক
পলিলির অধীনস্ত িুলবধাগুলির
পলরচািন এবং গ্রহতর্র উতেতেয
236
একজন লবতেষ ট্র্ালস্ট লনতয়াগ্ না
কতরন, োহতি পলিলির অধীতন
বীমাকৃে রালেটি ___________ এর লনকট প্রদত্ত হতব।
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এমডলিউলপ আইতনর ব্কান ধারাটি
একটি জীবনবীমা পলিলির
237
িুলবধাগুলি স্ত্রী এবং িন্তানতদর প্রলে
িুরলিে কতর?

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

ধারা 38

ধারা 39

ধারা 6

ধারা 45

3

িামালজক

আলেণ ক

ব্ ৌে

বাস্তব

2

ব্কাম্পালনর
বযবিা
িা জনকো

কমণ চারীতদর
িংখযা

লিইও-র
বযলিগ্ে আয়

িমস্ত
কমণ চারীতদর
বযলিগ্ে আয়

1

বযলি যার
কাতছ অলিতির
োিার
চালবকাঠি
রতয়তছ

বযবিালয়ক
কাজকতমণ
অেযন্ত
লন ণ রতযাগ্য
বযলি

বযলি লযলন
বযবিা ব্ছতড়
লদতয়তছন

বযবিায়
ব্যাগ্দাতন
ইেুক বযলি

2

একটি লকমযান বীমা পলিলি
241
গ্রহতর্র িুলবধাগুলি লচলিে করুন।

বযবিা শুরু
করতে খরচ
পূর্ণ করা

বযবিা
চািাতনার খরচ
পূর্ণ করা

বযবিা
পুনরুদ্ধাতরর
খরচ পূর্ণ করা

কমী িম্প্রীলে
বৃলদ্ধ

2

মটণতগ্জ লরতডমেন বীমাতক লনতম্ন
242 উতেলখে ব্ের্ীগুলির মতধয
একটিতে অন্ত ণ ু ি করুন।

ব্ময়ালদ বীমা
বৃলদ্ধ

ব্ময়ালদ বীমা
হ্রাি

পলরবেণনেীি
জীবন বীমা

িাবণ জনীন
জীবন বীমা

2

অলছ

কতমণ লনযুি
বযলি

অলধকারপ্রাপ্ত
প্রলেলনলধ

মতনানীে বযলি

1

প্রধান বযলির
আয়

বযবিা
িা জনকো

বযবিা ইলেহাি মুদ্রাস্ফীলে িূচক

2

238

এমআইআই গ্ৃহঋর্কারী প্রলে
____________ িুরিা প্রদান কতর।

লকমযান হি একটি িময়ল লত্তক
239 বীমা পলিলি ব্যখাতন বীমাকৃে
রালেটি _________ িতে িূত্রযুি।

240 লকমযান ব্ক?

এমডলিউলপ আইতনর অধীতন
কাযণ করী হওয়া পলিলির ব্িতত্র,
243
পলিলির অেণ িমূহ _________ প্রলে
প্রদান করা হতব।
একটি লকমযান বীমা পলিলির
অধীতন বীমাকৃে রালেটির িতে
244
িূত্রযুি উপাদানটি লনবণ ালচে
করুন।

245

লকমযান বীমার অধীতন আোলদে
িলেটি লচলিে করুন।

িম্পলত্ত চু লর

লকমযান বীমার অধীতন কর
246
বযবস্থা কী প্রকার হয়?

পলিলি আয় হি
কর ছাতড়র
বযবস্থা

আপলন যলদ একটি লকমযান বীমা
পলিলি ক্রয় করতে চান, োহতি
247 আতবদনটির মূিযায়তনর উতেতেয
বীমাকারী দ্বারা ব্কান েেযটি
চাওয়া হতব?

বযবিার
লনরীলিে
আলেণ ক লববৃলে
এবং ব্ের্ীবদ্ধ
করা আইটি
লববরর্ী

বলধণ ে িমতয়র
িাতে িম্পলকণে
িলে যখন
ত্রুটি কারতর্
একজন মূি
এবং ভ্রালন্ত ব্েতক
বযলি কাজ
িৃষ্ট িলে
করতে িমেণ
হয় না
লপ্রলময়াম
বযবিালয়ক
বযয় লহিাতব
গ্র্য হয় এবং
কর ছাতড়র
ব্যাগ্য

লিইও-র ব্বেন

িাধারর্
দায়বদ্ধো

2

লপ্রলময়াম
করতযাগ্য

পলিলি আয়
(heavily)
করতযাগ্য

2

লিইও-র নাম

িমস্ত
কমণ চারীতদর
নাম

1
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Correct
Alternative

িবতচতয়
লন ণ রতযাগ্য
বীমা

বন্ধক মুলি
বীমা

অেণ পুনিঃক্রয়
বীমা

অেণ
লন ণ রতযাগ্য
বীমা

2

আলেণ ক িুরিা
পলিলি
িময়িীমার
মতধয ধ্রুবক
োতক

আলেণ ক িুরিা
পলিলি
ব্ময়াতদর িতে
কতম যায়

আলেণ ক িুরিা
পলিলি
ব্ময়াতদর িতে
ব্বতড় যায়

লপ্রলময়াম
পলিলি
ব্ময়াতদর িতে
ব্বতড় যায়

2

প্রধান বযলি (লকমযান) বীমার
প্রধান বযলির
প্রধান বযলির
250 ব্িতত্র বীমাকৃে রালেটি লনধণ ারতর্র বেণমান আলেণ ক অেীে আলেণ ক
জনয কী লবতবচনা করা হতব?
লববৃলে
লববৃলে

বযবিার
লনরীলিে
আলেণ ক লববৃলে
এবং আইটি
লববরর্ী

প্রধান বযলির
আইটি লববরর্ী

3

এমআরআই এই িংলিপ্ত প্রলেেব্দটি
248
লবস্তৃে করুন।

249

এমআরআই-ব্ক ক্রমহ্রািমান
িময়ল লত্তক বীমা বিা হয় ব্কন?

ব্মাট লপ্রলময়াম লনধণ ারতর্র জনয
লনম্নলিলখে ব্কান উপাদানগুলি
বযবহৃে হয়?
251 (১) : ব্নট লপ্রলময়াম
(২) : খরচ িংক্রান্ত ার প্রতয়াগ্
(৩) : ঝাঁু লক িংক্রান্ত ার প্রতয়াগ্
(৪) : ব্বানাতির ার প্রতয়াগ্

একটি বীমা পলিলির িম্পতকণ,
252 "লপ্রলময়াম" এই প্রলেেব্দটি কী
ব্বাঝায়?

বীমাকারীতদর জনয মূিধর্
253 পযণ াপ্তোর নীলেটি োকার
উতেেযটি বযাখযা করুন।

254

জীবনবীমার ব্িতত্র মূিযায়তনর
অেণ কী?

পলিলি ব্িরে ব্নওয়া এই
255 নামকরর্তযাগ্য লবষয়টি লচলিে
করুন।

I এবং II

II এবং III

I এবং IV

I,II,III এবং IV

4

বীমা
প্রদানকারী
দ্বারা অলজণে
মুনািা

পলিলি ক্রতয়র
জনয একজন
বীমাকৃে
বযলির প্রদত্ত
মূিয

একটি পলিলিতে
বীমা
প্রদানকারীর
মালজণন

একটি পলিলিতে
বীমা
প্রদানকারী
দ্বারা দায়বদ্ধ
বযয়

2

দলরদ্র মানুতষর
জনয বীমায়
েুণ লক প্রদান
করার জনয

3

বেণমান এবং
লবষযে
চালহদা
নীট িুদ আয়
িা জনকো
ব্মাকালবিার
বৃলদ্ধ করার জনয বৃলদ্ধ করার জনয
জনয যতেষ্ট
মজুদ বজায়
রাখা

প্রলক্রয়া যার
দ্বারা িমস্ত
একটি জীবন
একটি জীবন
একটি জীবন
লবদযমান
বীমা
বীমা পলিলির
বীমা
পলিলি মূিয
ব্কাম্পালনর
জনয ব্নট লকলস্ত ব্কাম্পালনতে
একটি জীবন
মুনািায়
লনধণ ারতর্র
ব্বানাি
বীমা
আিার প্রলক্রয়া
প্রলক্রয়া
পাওয়ার প্রলক্রয়া
ব্কাম্পালনর
দ্বারা লনর্ীে হয়

4

পলিলিধারতকর
দ্বারা লকলস্ত
প্রদান করতব পলিলি আপতগ্রড
ধারাবালহকো
ে

1

অলজণে িমপণ ন
মূতিযর
লবলনমতয় নীলে
িমপণর্

পলিলি
ডাউনতগ্রড
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_________ বযেীে লনম্নলিলখে
256 িবকটিই ইউ.এি.লপ. লপ্রলময়াতমর
উপাদান:

পলিলি
বরােকরর্ বযয়

লবলনতয়াগ্
িংক্রান্ত ঝাঁু লক
লকলস্ত

বীমা ব্কাম্পানীর ব্িতত্র
257 অলেলরতির িংস্থা প্রদাতনর একটি
পন্থা লনধণ ারর্ করুন।

নগ্দ কযাতের
বলহিঃপ্রবাতহর
উপর নগ্দ
অন্তবণ াতহর
অলেলরি মূিয

নগ্দ কযাতের
অন্তবণ াতহর
উপর নগ্দ
বলহিঃপ্রবাতহর
অলেলরি মূিয

________-এর ব্িতত্র, একটি
ব্কাম্পানী ব্বানািতক প্রােলমক
258 িুলবধাগুলির একটি েেকরা
অনুপাে এবং ইলেমতধয িংিগ্নকৃে
ব্বানািগুলিতক ব্বাঝায়।

প্রেযাগ্মন
ব্বানাি

লনতম্ন উতেলখে উপাদানগুলি ব্েতক
একটি লনবণ াচন করুন ব্যটি
259
জীবনবীমার লপ্রলময়াম লনধণ ারতর্র
একটি উপাদান নয়।

মরর্েীিো

260 িেয বিবযটি লনবণ াচন করুন।

বীমা ব্কাম্পানীগুলির দ্বারা
িম্পলত্তর মূিযায়ন িম্পতকণ, ব্কান
261 মূতিয জীবনবীমাকারী োর
িম্পলত্তটি ক্রয় অেবা িংগ্রহ
কতরতছন?

একটি নীট
একটি নীট
লপ্রলময়াতমর
লপ্রলময়াতমর
িাধারর্ াতগ্ িাধারর্ ার
৩টি অংে হতব ৩টি অংে হতব
: ক)
: ক)
লপ্রলময়াতমর
লপ্রলময়াতমর
স্থায়ী পলরমার্
েেকরা হার
খ) প্রতেযক
খ) প্রতেযক
'1000
'1000
বীমারালে'-র
বীমারালে'-র
জনয একটি
জনয একটি
স্থায়ী পলরমার্ স্থায়ী পলরমার্
এবং গ্) প্রতেযক এবং গ্) প্রতেযক
পলিলিতে একটি পলিলিতে একটি
স্থায়ী পলরমার্ স্থায়ী পলরমার্

বাট্টাকৃে
লবষযে মূিয

আইআরলডএ
দ্বারা
বাধযোমূিক
করা বীমা
ব্কাম্পানীর
গ্রামীর্ ব্িতত্রর
বাধযবাধকো
পূরর্ করতে
িামালজক
লনরাপত্তা বযয়

4

িম্পতদর উপর দালয়ত্বিমূতহর
দালয়ত্বিমূতহর উপর িম্পতদর
অলেলরি মূিয অলেলরি মূিয

4

অপলরবলেণে
োকা ব্বানাি

2

বযবস্থাপনা খরচ

2

একটি নীট
একটি নীট
লপ্রলময়াতমর
লপ্রলময়াতমর
িাধারর্ ার
িাধারর্ ার
৩টি অংে হতব ৩টি অংে হতব
ক) লপ্রলময়াতমর ক) লপ্রলময়াতমর
েেকরা হার
েেকরা হার
খ) প্রতেযক
খ) প্রতেযক
'1000
'1000
বীমারালে'-র
বীমারালে'-র
জনয একটি
জনয একটি
স্থায়ী েেকরা স্থায়ী পলরমার্
হার গ্) প্রতেযক
গ্) প্রতেযক
পলিলিতে একটি পলিলিতে একটি
স্থায়ী পলরমার্
েেকরা হার

2

মরর্েীিো
িংক্রান্ত বযয়

চক্রবৃলদ্ধ ব্বানাি অলন্তম ব্বানাি

ছাড়

বাট্টাকৃে
বেণমান মূিয

Correct
Alternative

িংরির্

বাজার মূিয

অলঙ্কে মূিয

4
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ব্কান ব্িতত্র, একটি ব্কাম্পানী
ব্বানািতক প্রােলমক িুলবধাগুলির
262 একটি েেকরা অনুপাে এবং
ইলেমতধয িংিগ্নকৃে
ব্বানািগুলিতক ব্বাঝায়।

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

প্রেযাগ্মন
ব্বানাি

চক্রবৃলদ্ধ ব্বানাি অলন্তম ব্বানাি

অপলরবলেণে
ব্বানাি

Correct
Alternative

2

পলিলি
দুটি পলিলি ববলেতষ্টযর উতেখ
পলিলি
বীমা রালে এবং
পলরকল্পনা এবং
বীমা রালে এবং
করুন ব্যগুলির মাধযতম বীমাকারী
পলরকল্পনা এবং
পলিলি
ঝাঁু লকর
লপ্রলময়াতমর
263
দ্বারা লপ্রলময়াতমর উপর ছাড়
লপ্রলময়াতমর
পলরকল্পনা
ক াতরর
ধরন লহতিতব
প্রদান করা ব্যতে পাতর।
ধরন লহতিতব
লহতিতব
লহতিতব

3

বীমা
পলিলি লনলরতখ
প্রদানকারী এবং
উলেলখে
লমউচু য়াি
বীমাকৃে বযালি বীমাকৃে বযালি
িান্ড ব্যখাতন
বা বীমা
অেণ লবলনতয়াগ্
প্রদানকারী
করা হয়

1

264

ইউ.এি.আই.লপ-এর ব্িতত্র ব্ক
মৃেুযজলনে ঝাঁু লকটি বহর্ কতরন?

বীমা প্রদান
কারী

ব্িই পলরলস্থলেটির অনুিন্ধান করুন
বীমাকৃে বযালি
ব্যটিতে বীমাকারী বীমাকৃতের
বীমাকৃে একটি
অলেলরি বযয়
265
ব্েতক অলেলরি লপ্রলময়াম আদায়
আদেণ ঝাঁু লকযুি
করতে িমেণ
করতে পাতরন।

বীমাকৃে
অনাদেণ
ঝাঁু লকযুি

বীমাকারী
অনযানয বীমার
পলিলি ক্রয়
কতরতছ

3

3

ব্রেন কাডণ

জন্মপলত্রকা

পািতপাটণ

গ্রাম
পঞ্চাতয়তের
েংিাপত্র

একটি পলিলির লবনামূিয
পরীিতর্র িময়কািটি
267
__________ লদতনর জনয উপিব্ধ
হয়।

15

30

45

60

1

মালন িন্ডালরং হি ব্িটির
__________ অেণ ব্গ্াপন কতর
অেণ নীলেতে, ব্যটা হি
268 ___________ অেণ ব্যাগ্াতনর
একটি পন্থা যাতে এই প্রকার মতন
হয় ব্য ব্িটি আইনানুগ্ াতবই
িংগ্ৃহীে হতয়তছ।

অনবধ, অনবধ

ববধ, ববধ

অনবধ, ববধ

ববধ, অনবধ

1

____________টি হি বয়তির
266
একটি িাধারর্ প্রামালর্ক।

বীমা এতজতন্টর প্রলেতবদতন
______________ টি উতেতখর
269
প্রতয়াজন হয়। িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

লচলকৎিাগ্ে পরীিার প্রলেতবদন
নাতম পলরলচে লচলকৎিকতদর দ্বারা
োাঁতদর প্রলেতবদনটিতে
270
____________ নলে ু ি এবং
উতেখ করা হয়। িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।

স্বাস্থয, অ যাি
বেণমান
বযলিগ্ে
এবং ব্পো, আয় হৃদতয়র িাতে
লবষয়াবলির
আকাঙ্ক্ষার
এবং পলরবার িম্পলকণে লবষয় িাতে িম্পলকণে িাতে িম্পলকণে
লবস্তালরে লবষয়
লবষয়
লবষয়

আলেণ ক লববরর্

বযলিগ্ে
স্বাস্থযলবলধ

উচ্চো, ওজন,
রিচাতপর
মতো োরীলরক
ববলেষ্টয িম্বলধে
লববরর্

হািপাোতি
লেণ হওয়ার
অল রুলচ
িংক্রান্ত লবেদ
লববরর্

1

3

36
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বীমা ব্কাম্পানীগুলির দ্বারা
বযবহৃে প্রোগ্ে আইলন নলেটি
লচলিে করুন ব্যটিতে উৎপাদনটি
271
িম্পতকণ লবস্তালরে লববরর্ প্রদান
করা হয়। িবণ ালধক উপযুি
লবকল্পটি পছন্দ করুন।
একটি লচলকৎিাগ্ে পরীিার
272 প্রলেতবদতন যাচাইতযাগ্য ববলেষ্টযটি
লচলিে করুন।
ববধ যুগ্িটি পৃেক করুন:
(I): মানানুগ্
(II): অমানানুগ্
273 বয়তির প্রমার্পত্র
(ক): পািতপাটণ
(খ): ক্যলষ্ঠ
(গ্): পঞ্চাতয়তের েংিাপত্র
274

লনম্নলিলখেগুলির মতধয ব্কানটি
একটি ব্কওয়াইলি নলে নয়?

মতহে একজন ড্রাগ্ বযবিায়ী।
োাঁর ব্কান প্রকার লনয়লমে কাজ
ব্নই। লেলন ঔষধ লবক্রতয়র
মাধযতম ১০ িি টাকা উপাজণন
কতরতছন। লেলন ব্িই অেণ ব্েতক
এখনও পযণ ন্ত একটি বাড়ী বা গ্াড়ী
275
লকনতে পাতরনলন। িরকার
িলন্দহান ব্ি একটি 'বার' বা
'টা ণ ান' লকতন প্রচু র টাকার িা
ব্দলখতয়তছন এমনলক লনতজর কতরর
টাকা - কযাতে লমটিতয়তছন। এটি
লকতির উদাহরর্

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Correct
Alternative

প্রস্তাবনা পত্র

বীমার প্রস্তাবনা
লপ্রলময়াতম
উদ্ধৃলে

বীমার েেয
িারকরর্ নলে

বীমার লববরর্
পত্র বা
'প্রসতপকটাি'

4

প্রস্তাবকারীর
আতবগ্পূর্ণ
বযবহার

প্রস্তাবকারীর
উচ্চো, ওজন
এবং রিচাপ

প্রস্তাবকারীর
িামালজক
অবস্থা

প্রস্তাবকারীর
িেযবালদো

2

Iখ

I গ্

II ক

Iক

4

িতটাগ্রাি

বয়ি প্রমার্

ঠিকানা প্রমার্

জন্মপলত্রকা

4

প্রোরর্া

ছিচােু লর দ্বারা
ু ি উপস্থাপনা মালন িযান্ডালরং
কর িাাঁলক
ব্দওয়ার ব্চষ্টা

3

37
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No.

Question Body

লনতম্ন প্রদত্ত দৃেযপটগুলি ব্দখুন এবং
ব্যগুলি একটি এ.এম.এি
কাযণ ক্রতমর অধীতন লচলিে করা
িম্ভব ব্িগুলি লনবণ ালচে করুন।
(I): একজন গ্রাহক একটি ব্িনতদন
বালেি করতছন এবং োাঁর পলরচয়
প্রকাে করাটি এলড়তয় যাওয়ার
উতেতেয কম রালের লদ্বেীয় একটি
ব্িনতদতনর জনয অনুতরাধ
জানাতেন
(II): একজন গ্রাহক একটি
276
অস্বা ালবক উচ্চ মূতিয ডিাতরর
ব্িনতদতনর জনয অনুতরাধ করতছন
এবং ব্িনতদতনর কারর্টি বযাখযা
করতে অেবা নগ্দ ব্জাগ্াতনর
িূত্রটি জানাতে অিমেণ হতেন
(III): একজন গ্রাহকতক
স্নায়লবক াতব দুবণি মতন হতে এবং
আপনার নলেপত্র রিতর্র িম্পতকণ
অস্বা ালবক প্রশ্ন লজজ্ঞািা করতছন
(IV) একজন বীমাকারী উৎতকাচ
প্রদান করতছন

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

ব্কবিমাত্র I

ব্কবিমাত্র II

ব্কবিমাত্র III

I,II,III এবং IV

ফ্রী-িুক
লবনামূতিয বর্ণ ন
লবনামূতিয বর্ণ ন
লপলরয়ড'
লবনামূতিয বর্ণ ন
কাি
বীমা লনয়ন্ত্রক আই.আর.লড.এ. োর
কাি
বীমাকারীতক
কাি
বীমাকারীতক
অলধলনয়মাবিীতে 'লবনামূতিয
বীমাকারীতক
িুতযাগ্ ব্দয়
বীমাকারীতক
িুতযাগ্ ব্দয়
পরীিার িময়কাি' নাতম একটি
িুতযাগ্ ব্দয়
ব্যখাতন ব্ি
িুতযাগ্ ব্দয়
ব্যখান ব্ি
277
ব্ক্রো-বান্ধব িংস্থান যা 'ফ্রী-িুক
ব্যখান োতক
পলিলি ব্িরে
ব্যখান ব্ি
পলিলির িাতে
লপলরয়ড' লহতিতব লচলিে। ব্িটির
লপ্রলময়াম
লদতে পাতর
বীমার দালব
মতনালনে
বর্ণ না লদন।
ব্দওয়ার
যলদ প্রদত্ত বীমা
জমা করতে
বযলিতক যুি
প্রতয়াজন হয় না ব্ি পছন্দ না
পাতর
করতে পাতর
কতর

278

ারতে বীমা লনয়ন্ত্রতকর নাম
উতেখ করুন।

বীমার ব্িতত্র ঝাঁু লক িৃলষ্টকারী
279
উপাদানটি লচলিে করুন।

লচলকৎিাগ্ে পরীিা লবনাই বহু
বীমার প্রস্তাব আন্ডাররাইট এবং
280 স্বীকার করা হয়। এই আকাতরর
আন্ডাররাইটিংতক ____________
নাতম উতেখ করা হয়।

বীমা এবং ঝাঁু লক
বীমা লনয়ন্ত্রর্ ও
বযবস্থাপনা
উন্নয়ন কেৃণ পি
প্রলেষ্ঠান

Correct
Alternative

4

2

ইন্সুতরন্স
ইনলস্টটিউট
অি ইলন্ডয়া
(আই.আই.আই)

নযােনাি
ইন্সুতরন্স
অযাকাতডমী
(এন.আই.এ)

1

পলিলিতে
উতেলখে
অল লহে মূিয

বনলেক লবপলত্ত

নগ্দ মূিয

পলিলির নলেপত্র

2

স্বাস্থযবান
বীমাতিখন

অ-লচলকৎিা
বীমাতিখন

অ-প্রলেকূি
বীমাতিখন

িাধারন
বীমাতিখন

2

38

