Insurance Agents (Health) Question Bank - Bengali
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1

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি িো ক োিগুনি সতে?
I. িুি ভোধ্িোভোধ্িই কিোঝো যোয় কয
িীমো এ টি ‘প্রনতশ্রুনত’
II. পনিনস হধ্িো কসই প্রনতশ্রুনতর
এ টি ‘সোক্ষী’

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

3

2

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি িো ক োিগুনি সতে?
I. এ জি িীমো োরীর
পোরফরধ্মন্স তটো ভোধ্িো তোর
মূিেোয়ি রো হয় তটো
ভোধ্িোভোধ্ি নতনি তোাঁর কেইম
প্রনতশ্রুনত রক্ষো রধ্েি তোই নিধ্য়
II. িীমোয় এ মোত্র মূি করটিিং
ফেোক্টর হধ্িো িীমো ক োম্পোনির
কেইম পনরধ্ োয ক্ষমতো

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

1

3

কেইম প্রনিয়োয় এ জি মূি
কে ধ্হোল্ডোর হধ্িো নিয়ন্ত্র
(আইআরনিএআই) োরণ তোর
িক্ষে হধ্িো:
I. িীমো পনরধ্িধ্ নিিেোস িজোয়
রোিো
II. িীমো োরীর স্বোর্থ রক্ষো রো
III. িীমো োরীর িীর্থ কময়োিী স্বোস্থ্ে
নিনিত রো

I এিিং II

I এিিং III

II এিিং III

I, II এিিং III

2

4

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি িো ক োিগুনি সতে?
I. িীমো এধ্জন্ট িো করো োধ্রর মূি
উধ্ে ে হধ্িো িীমো পনিনস নিনি
রো
II. িীমো এধ্জন্ট িো করো োর এ টো
কেইধ্মর কক্ষধ্ত্র কিতোধ্ পনরধ্েিো
কিধ্িি এমিটোই আ ো রো হয়

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

3

1
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5

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি িো ক োিগুনি সতে?
I. এ টো কেইধ্মর পনরধ্েিো কিওয়ো
হধ্য় র্োধ্ িীমো ক োম্পোনির
অিুধ্মোনিত এ টি র্োিথ পোটিথ
অেোিনমনিধ্েটর (টিনপএ)-র
পনরধ্েিোর মোযেধ্ম
II. এ টো কেইধ্মর পনরধ্েিো কিওয়ো
হধ্য় র্োধ্ িীমো ক োম্পোনির
মোযেধ্মই অর্িো িীমো ক োম্পোনির
অিুধ্মোনিত এ টি র্োিথ পোটিথ
অেোিনমনিধ্েটর (টিনপএ)-র
পনরধ্েিোর মোযেধ্ম

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

2

6

এ টো ____________-র কক্ষধ্ত্র,
কিতো হোসপোতোধ্ি ভনতথ িো
নিন ৎসোর সময় িরি কিি িো।
িীমো োরী িো টিনপএ-র কর্ধ্
প্রো -অিুধ্মোিধ্ির নভনিধ্ত
িোিী পনরধ্ োয
কিটওয়ো থ হোসপোতোি পনরধ্েিো
যুনিধ্য় র্োধ্ এিিং পধ্র কেইম
নিষ্পনির জিে িীমো োরী িো
টিনপএ-র োধ্ে িনর্পত্র কপ
ধ্র।

"আধ্ি নিন ৎসো
িোও পধ্র
কপধ্মন্ট ধ্রো"
নভনি িোিী

2

7

এ টো ____________-র কক্ষধ্ত্র,
কিতো তোাঁর নিজস্ব সম্পি কর্ধ্
হোসপোতোিধ্ অর্থ নিধ্য় কিয় এিিং
তোরপর গ্রোহে কেইধ্মর কপধ্মধ্ন্টর
জিে িীমো োরী িো টিনপএ-র
োধ্ে তোাঁর কেইম ফোইি ধ্রি।

হোসপোতোি
"আধ্ি নিন ৎসো
কেধ়্ে যোওয়োর
িোও পধ্র
সময কপধ্মন্ট
কপধ্মন্ট ধ্রো"
নভনি িোিী
নভনি িোিী

1

8

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
কেইম প্রনিয়োয় প্রর্ম যোপ?

9

টিনপএ নিম্ননিনিত পনরধ্েিোগুনি
নিধ্য় র্োধ্
I. েোসধ্িস সুনিযো
II. তর্ে সিং িি ও নিধ্েেণ
III. কিতোর জিে এ টো 24র্ন্টোর
ি কসন্টোর ও সহোয়তো
IV. হোসপোতোিগুনির কিটওয়ো থ ও
অিেোিে কমনি েোি সুনিযো

িীমো কেইম প্রনিয়োয়
10 নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
কে ধ্হোল্ডোর?

কেইম পনরধ্ োয

েো ধ্িস
সুনিযো

েো ধ্িস
সুনিযো

প্রো অিুধ্মোনিত
িোিী

করনজধ্ে ি
(নিিন্ধী রণ)

িোিীর ক োি
নিযথ োরণ

ইনন্টধ্ম ি

িনর্পত্র যোিোই

3

I, II এিিং IV

II, III এিিং IV

I, III এিিং IV

I, II, III এিিং IV

4

িীমোর এধ্জন্ট/
করো োর

উপধ্রোক্ত
সি টিই

4

করগুধ্িটর

র্োিথ পোটিথ
অেোিনমনিধ্ে
ি

2
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নিম্ননিনিত নিিরণগুনির মধ্যে
ক োি ক োিগুনি নিসিোজথ
সোমোনরধ্ত অন্তভথ ু ক্ত র্োধ্ ?
I. করোিীর িোম, িয়স, নিঙ্গ ও
নিিরণ
II. হোসপোতোধ্ি ভনতথ ও নিসিোধ্জথর
11
তোনরি ও সময়
III. ভনতথর সময় করোিীর অিস্থ্োর
নিিরণ, রীধ্রর উষ্ণতো,
হৃিস্পন্দি, রক্ত িোপ প্রভৃনত ও
ভনতথর োরণ
IV. সম্পন্ন হওয়ো ইিধ্ভনেধ্ি ি

I, II এিিং IV

II, III এিিং IV

I, III এিিং IV

I, II, III এিিং IV

4

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
12 কিতো ও কেইম টিধ্মর মধ্যে
কযোিোধ্যধ্ির প্রর্ম িনজর?

কেইম
করনজধ্ে ি

কেইম িনর্র
যোিোই

3

Question Body

কেইধ্মর ক োি
কেইম ইনন্টধ্ম ি
নিযথ োরণ

এ টো হোসপোতোধ্ির নিধ্ি নিউটি
কমনি েোি অনফসোধ্রর জিে
13
িোজথটো ক োি িোধ্তর আওতোয়
কিিোধ্িো হধ্ি?

রুম করন্ট িো
র্র ভো়েো

প্রনসনিওর িোজথ

িসোিধ্টন্ট
িোজথ

নিনিয িোজথ

1

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি িো ক োিগুনি সতে?
I. পনর নিতভোধ্ি হোসপোতোধ্ি
ভনতথর কক্ষধ্ত্র কিতো িীমো
ক োম্পোনিধ্ জোিোধ্ত পোধ্রি কয
14
নতনি হোসপোতোধ্ি ভনতথ হধ্ত
যোধ্েি
II. হোসপোতোধ্ি ইমোধ্জথনন্স ভনতথর
কক্ষধ্ত্র, ভনতথ হধ্য় যোওয়োর পর
ইনন্টধ্ম ি িো অিনহত রধ্ত হধ্ি।

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

3

টিনপএ-র ি কসন্টোর কয সম্পধ্ থ
তর্ে জোিোয় কসগুনি হধ্িো:
I. পনিনসর অযীধ্ি উপিব্ধ
ভোধ্রজ ও সুনিযো
II. স্বোস্থ্ে কেইম সম্পন থ ত প্রনিয়ো ও
15
পদ্ধনত
III. েো ধ্িস হসনপটোিোইধ্জ ি ও
পনরধ্েিো সম্পন থ ত সহোয়তো
IV. কিটওয়ো থ হোসপোতোি সম্পধ্ থ
তর্ে

I, II এিিং IV

II, III এিিং IV

I, III এিিং IV

I, II, III এিিং IV

4

হোসপোতোধ্ি ইমোরধ্জনন্স ভনতথর
কক্ষধ্ত্র, ভনতথর ________র্ন্টোর
16
মধ্যে িীমো ক োম্পোনিধ্ জোিোধ্িো
জরুরী।

4

8

12

24

4

নিম্ননিনিত ক োি িেোধ্িি মোরফত
িীমো ক োম্পোনিধ্ হোসপোতোধ্ি
17
ভনতথর ইনন্টধ্ম ি কিওয়ো কযধ্ত
পোধ্র?

ফেোক্স

ি কসন্টোধ্র
িির নিধ্য়

ইধ্মি

উপধ্রোক্ত কয
ক োধ্িোটি

4
3

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2
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3

Alternative
4
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এ টো কেইম প্রধ্সধ্সর জিে কেইম
টিধ্মর িেিহৃত ইন্টোরিোি
িকুধ্মধ্ন্টর ফরমেোট উধ্েি সহ
18 উির নিি। নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে
ক োিটি সোযোরণত এ টো নসঙ্গি
ন ধ্টর হয় কযিোধ্ি কিোটো প্রনিয়োর
কিোট ক ো োধ্িো র্োধ্ ?

স্ক্রুটিিী ন ট

িনর্পত্র যোিোই
ন ট

ক োয়োনিটি
কি / ধ্রোি
ফরমেোট

উপধ্রোক্ত
সি টিই

1

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি/ক োিগুনি সতে?
I. নসধ্েধ্ম এ িোর িধ্িইম
িনর্িদ্ধ হধ্য় কিধ্ি িীমো োরীর
অেো োউধ্ন্ট তোর জিে ভোণ্ডোর
ততনর হয়
II. নরজোভথ অেোমোউন্ট ততনর হধ্য়
19
কিধ্ি অেোমোউন্ট উচ্চ সীমোয় কিাঁধ্য
কিওয়ো হয় যোর উপধ্র কেইম
প্রিোি রো যোয় িো। এই
অেোমোউন্টটো যনিও সিংধ্ োযি ধ্র
নমধ্য় কিওয়ো যোয় যনি িোস্তধ্ি
কপআউট অেোমোউন্টটো নরজোভথ
অেোমোউধ্ন্টর তু িিোয় ম হয়

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I ও II উভয়ই

I ন িংিো II
ক োধ্িোটিই িয়

1

এ টি কেইম প্রধ্সস হওয়োর জিে
নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
সিধ্িধ্য় গুরুত্বপূণথ িনর্পত্র?
20 I. অসুস্থ্তোর িনর্িত প্রমোণপত্র
II. প্রিি নিন ৎসো
III. ইি-কপধ্ ধ্ন্টর কময়োি
IV. ইিধ্ভনেধ্ি ি নরধ্পোটথ

ক িিমোত্র I
এিিং II

ক িিমোত্র I
এিিং IV

I, II এিিং IV

I, II, III এিিং IV

4

মৃতুেহোর

করোিহোর

ঝাঁু ন র িোেোই

সম্ভোিিো

2

Question Body

স্বোস্থ্ে িীমো হধ্িো
21 _________________–এর যোরণোর
নভনিধ্ত ততনর।

এটিধ্ এ জি
িেনক্ত অসুস্থ্
নিনভন্ন
নিনিথ ষ্ট অিুকূি
অর্িো পীন়েত
নিপরীত
োরধ্ণর জিে
হধ্য় প়েধ্ি
োরধ্ণর জিে
এটি হধ্িো
আন্ডোররোইটিিংধ্য়
তোাঁর কয
আন্ডোররোইটিিংধ্য়
ঝাঁু ন র নিিথ োিি
র ঝাঁু ন কিধ়্ে
আন্ডোররোইটিিং সম্পধ্ থ নিম্ননিনিত
নিন ৎসো িো
র ঝাঁু ন
ধ্ম
এিিং ঝাঁু ন র
যোয় কযমি ম
22
নিিৃনতগুনির মধ্যে ক োিটি সঠি ?
হোসপোতোধ্ি
যোয়, কযমি
মূিে নিযথ োরধ্ণর
িয়স, এ টি
ভনতথ হওয়োর
অনতনরক্ত
প্রনিয়ো
স্বোস্থ্ে র
প্রধ্য়োজি হয়
ওজধ্ির িো
জীিিযোত্রো
তোর সম্ভোিিো
অনতনরক্ত ম
ইতেোনি
িো ঝাঁু ন ধ্
ওজধ্ির হওয়ো
িণথ িো ধ্রধ্ে
আন্ডোররোইটিিং হধ্িো
I. ঝাঁু ন নিিথ োিধ্ির এ টি প্রনিয়ো
23 II. ঝাঁু ন র মূিে নিযথ োরধ্ণর এ টি
প্রনিয়ো

শুযু I হধ্িো সতে

I এিিং II
উভধ্য়ই সতে

I এিিং II উভয়ই
শুযু II হধ্িো সতে
ভুি

1

2

4

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

সতে নিিৃনতটিধ্ নিনিত রুি
I. নিনভন্ন প্রনতকূি নিেধ্য়র োরধ্ণ
করোিহোর িোধ়্ে কযমি কিন ওজি
িো ম ওজি, অতীত িো িতথমোধ্ি
24 নিনিথ ষ্ট করোি িো অসুস্থ্তোর ইনতহোস শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে
II. নিনিথ ষ্ট অিুকূি নিেধ্য়র
োরণধ্য় করোিহোর ধ্ম কযমি ম
িয়স, সুস্থ্ িোইফেোইি প্রভৃনত

_______________ হধ্িো ঝাঁু ন
যর্োযতভোধ্ি মূিেোয়ধ্ির প্রনিয়ো
25 এিিং কসই ধ্তথর িেোপোধ্র নসদ্ধোন্ত
কিওয়ো যোর উপর িীমোর ভোর
মঞ্জুর রো হধ্ি।
_______________ িিধ্ত কিোঝোয়
এ জি মোিুধ্ের অসুস্থ্ হওয়ো িো
26 করোধ্ির ঝাঁু ন র সম্ভোিিো যোর জিে
নিন ৎসো িো হোসপোতোধ্ি ভনতথ
হওয়ো ির োর পধ়্ে।
স্বোস্থ্ে িীমোয় করোিহোর নপ্রনময়োম
কিন হয়:
I. ন শুধ্ির জিে
27 II. মিয়সী প্রোপ্তিয়স্কধ্ির জিে
III. িেধ্রর কিন প্রোপ্তিয়স্কধ্ির
জিে

এ জি িেনক্তর এ টো িীর্থ স্থ্োয়ী
করোধ্ি কভোিোর সম্ভোিিো কিন
I. ন শুধ্ির মধ্যে
28 II. মিয়সী প্রোপ্তিয়স্কধ্ির মধ্যে
III. 45 িেধ্রর কিন প্রোপ্তিয়স্কধ্ির
মধ্যে

কমনি েোি আন্ডোররোইটিিং নিধ্য়
29
কযধ্ত পোধ্র____________
নিম্ননিনিত নিেয়গুনির মধ্যে
ক োিটি করোিহোরধ্ প্রভোনিত
ধ্র?
30 I. িয়স
II. নিঙ্গ
III. আয়

ঝাঁু ন

এ়েোধ্িো

মৃতুেহোর

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

I এিিং II
উভধ্য়ই সতে

I এিিং II
উভয়ই ভুি

3

ঝাঁু ন

নিিথ োিি

করোিহোর

আন্ডোররোইটিিং

4

ঝাঁু ন

নিিথ োিি

করোিহোর

সম্ভোিেতো

3

শুযু I

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

3

শুযু III

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

1

কেষ্ঠ অিং তু ধ্ি
কিওয়ো িো
মোিি কতোিো

প্রনতকূি িোেোই

3

I এিিং III

I, II এিিং III

2

তিনত

নিপনি

শুযু I

সোহধ্সর ঝাঁু ন

I এিিং II

5

S.
No.

Question Body

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. সিংিমণ ও িুর্থটিোর ঝাঁু ন কিন
র্ো োয় ন শুর কক্ষধ্ত্র করোিসম্ভোিিোর নপ্রনময়োম তরুণ
প্রোপ্তিয়স্কধ্ির তু িিোয় কিন
II. 45িেধ্রর কিন িয়সী
31
প্রোপ্তিয়স্কধ্ির জিে করোিহোর
নপ্রনময়োম কিন হয়, োরণ এই
যরধ্ির িেনক্তর িোয়োধ্িটিধ্সর
মধ্তো িীর্থ স্থ্োয়ী অসুধ্ি কভোিোর
সম্ভোিিো কিন র্োধ্ ।

করোিহোর ঝাঁু ন িো়েোধ্ত পোধ্র
এমি অভেোসগুনি নিনিত রুি
I. তোমো কসিি
32
II. অেোিধ্ োহি পোি
III. কযোি িিথো

িুর্থটিোর ঝাঁু ন কিন র্োধ্ এমি
কপ োগুনি নিনিত রুি
I. ব্লোেোর
33
II. এক্স-কর কমন ি অপোধ্রটোর
III. িোন়েিোি
স্বোধ্স্থ্ের ঝাঁু ন কিন র্োধ্ এমি
কপ োগুনি নিনিত রুি
I. এক্স-কর কমন ি অপোধ্রটোর
34
II. িনি েনম
III. কযোি িেোয়োম প্রন ক্ষ

Alternative
1

Alternative
2

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

Alternative
3

Alternative
4

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
সতে
ভুি

Correct
Alternative

3

শুযু I

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

2

শুযু I

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

3

শুযু I

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

2

স্বোস্থ্ে িীমোর
জিে প্রধ্তে টি
প্রস্তোিধ্ ঝাঁু ন র
স্তধ্রর নিনরধ্ি
মূিেোয়ি রোর
‘ঝাঁু ন িোেোই’ সম্পধ্ থ নিম্ননিনিত
প্রনিয়ো এিিং
35
নিিৃনতগুনির মধ্যে ক োিটি সঠি ? তোরপর নসদ্ধোন্ত
কিওয়ো কয িীমো
মঞ্জুর রো হধ্ি
ন িো এিিং হধ্ি
ক োি ধ্তথ রো
হধ্ি

মোিুধ্ের
প্রিিতো নযনি
সধ্ন্দহ ধ্রি
ঝাঁু ন
এ জি
িো জোধ্িি কয
যর্োযর্ভোধ্ি
মোিুধ্ের অসুস্থ্
তোাঁর ক্ষনতর
মূিেোয়ি রো
হওয়ো িো
অনভজ্ঞতোর
ও তথ সম্পধ্ থ
করোধ্ির ঝাঁু ন র
সম্ভোিিো কিন , নসদ্ধোন্ত কিওয়োর
সম্ভোিিো যোর
তোই মনরয়ো
এ টো প্রনিয়ো
জিে নিন ৎসো
হধ্য় িীমো
যোর উপর
িো হোসপোতোধ্ি
রোধ্ত িোি
িোাঁন়েধ্য় িীমোর
ভনতথ হওয়ো
যোধ্ত কসই
ভোর মঞ্জুর
ির োর হয়
প্রনিয়ো কর্ধ্
রো হয়
িোভ কপধ্ত
পোধ্রি

1

6

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

স্বোস্থ্ে িীমোর
জিে প্রধ্তে টি
প্রস্তোিধ্ ঝাঁু ন র
স্তধ্রর নিনরধ্ি
মূিেোয়ি রোর
অেোনন্ট-নসধ্ি ি ‘নিরুদ্ধ-িোেোই’
প্রনিয়ো এিিং
36 সম্পধ্ থ নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির
তোরপর নসদ্ধোন্ত
মধ্যে ক োিটি সঠি ?
কিওয়ো কয িীমো
মঞ্জুর রো হধ্ি
ন িো এিিং হধ্ি
ক োি ধ্তথ রো
হধ্ি

মোিুধ্ের
প্রিিতো নযনি
সধ্ন্দহ ধ্রি
ঝাঁু ন
এ জি
িো জোধ্িি কয
যর্োযর্ভোধ্ি
মোিুধ্ের অসুস্থ্
তোাঁর ক্ষনতর
মূিেোয়ি রো
হওয়ো িো
অনভজ্ঞতোর
ও তথ সম্পধ্ থ
করোধ্ির ঝাঁু ন র
সম্ভোিিো কিন , নসদ্ধোন্ত কিওয়োর
সম্ভোিিো যোর
তোই মনরয়ো
এ টো প্রনিয়ো
জিে নিন ৎসো
হধ্য় িীমো
যোর উপর
িো হোসপোতোধ্ি
রোধ্ত িোি
িোাঁন়েধ্য় িীমোর
ভনতথ হওয়ো
যোধ্ত কসই
ভোর মঞ্জুর
ির োর পধ়্ে
প্রনিয়ো কর্ধ্
রো হয়
িোভ কপধ্ত
পোধ্রি

2

স্বোস্থ্ে িীমোর
জিে প্রধ্তে টি
প্রস্তোিধ্ ঝাঁু ন র
স্তধ্রর নিনরধ্ি
মূিেোয়ি রোর
‘করোি হোর’ সম্পধ্ থ নিম্ননিনিত
প্রনিয়ো এিিং
37
নিিৃনতগুনির মধ্যে ক োিটি সঠি ? তোরপর নসদ্ধোন্ত
কিওয়ো কয িীমো
মঞ্জুর রো হধ্ি
ন িো এিিং হধ্ি
ক োি ধ্তথ রো
হধ্ি

মোিুধ্ের
প্রিিতো নযনি
সধ্ন্দহ ধ্রি
ঝাঁু ন
এ জি
িো জোধ্িি কয
যর্োযর্ভোধ্ি
মোিুধ্ের অসুস্থ্
তোাঁর ক্ষনতর
মূিেোয়ি রো
হওয়ো িো
অনভজ্ঞতোর
ও তথ সম্পধ্ থ
করোধ্ির ঝাঁু ন র
সম্ভোিিো কিন , নসদ্ধোন্ত কিওয়োর
সম্ভোিিো যোর
তোই মনরয়ো
এ টো প্রনিয়ো
জিে নিন ৎসো
হধ্য় িীমো
যোর উপর
িো হোসপোতোধ্ি
রোধ্ত িোি
িোাঁন়েধ্য় িীমোর
ভনতথ হওয়ো
যোধ্ত কসই
ভোর মঞ্জুর
ির োর পধ়্ে
প্রনিয়ো কর্ধ্
রো হয়
িোভ কপধ্ত
পোধ্রি

4

_______________ মোধ্ি হধ্িো কয
আধ্িিি োরীরো এ ই স্তধ্রর
38 ঝাঁু ন র মুধ্িোমুনি তোাঁধ্ির অিেই
এ ই নপ্রনময়োধ্মর কেণীধ্ত কফিধ্ত
হধ্ি।

ঝাঁু ন র
কেণী রণ

সমতো

ঝাঁু ন র নিিথ োিি প্রনতকুি িোেোই

2

____________হধ্িো কসই প্রনিয়ো
কযিোধ্ি িেনক্তধ্ির েোটোিনরধ্ত
39 ভোি ধ্র তোাঁধ্ির ঝাঁু ন র স্তর
অিুযোয়ী নিনভন্ন ঝাঁু ন র কেণীধ্ত
তোাঁধ্ির সোজোধ্িো হধ্ি।

ঝাঁু ন র
কেণী রণ

সমতো

ঝাঁু ন র নিিথ োিি প্রনতকূি িোেোই

1

7

S.
No.

Question Body

‘ঝাঁু ন র কেীনিভোি’ সম্পধ্ থ
40 নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি সঠি ?

Alternative
1

স্বোস্থ্ে িীমোর
জিে প্রধ্তে টি
প্রস্তোিধ্ ঝাঁু ন র
স্তধ্রর নিনরধ্ি
মূিেোয়ি রোর
প্রনিয়ো এিিং
তোরপর নসদ্ধোন্ত
কিওয়ো কয িীমো
মঞ্জুর রো হধ্ি
ন িো এিিং হধ্ি
ক োি ধ্তথ রো
হধ্ি

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

মোিুধ্ের
প্রিিতো নযনি
সধ্ন্দহ ধ্রি
ঝাঁু ন
কসই প্রনিয়ো
িো জোধ্িি কয
যর্োযর্ভোধ্ি
কযিোধ্ি
তোাঁর ক্ষনতর
মূিেোয়ি রো
িেনক্তধ্ির
অনভজ্ঞতোর
ও তথ সম্পধ্ থ
েোটোিনরধ্ত
সম্ভোিিো কিন , নসদ্ধোন্ত কিওয়োর
ভোি ধ্র
তোই মনরয়ো
এ টো প্রনিয়ো তোাঁধ্ির ঝাঁু ন র
হধ্য় িীমো
যোর উপর
স্তর অিুযোয়ী
রোধ্ত িোি
িোাঁন়েধ্য় িীমোর নিনভন্ন ঝাঁু ন র
যোধ্ত কসই
ভোর মঞ্জুর কেণীধ্ত তোাঁধ্ির
প্রনিয়ো কর্ধ্
রো হয়
সোজোধ্িো হধ্ি
িোভ কপধ্ত
পোধ্রি

4

নিম্ননিনিত ক োি স্বোস্থ্ে িীমো
পণেটি হোসপোতোধ্ি ভনতথ র্ো োর
োরধ্ণ আসি কয নিন ৎসোিত
41
িরি হধ্য়ধ্ে তোরজিে টো ো কিয়?
I. ক্ষনতপুরধ্ণর ভোর
II. নিনিথ ষ্ট সুনিযোর ভোর

শুযু I

শুযু II

I এিিং II উভয়ই

I এিিং II
ক োধ্িোটিই িো

1

নিম্ননিনিত ক োি অসুস্থ্তো/গুনির
জিে ক োি ভোধ্রর অযীধ্ি জটিি
অসুস্থ্তোর ভোর পোওয়ো যোয়?
42
I. কেো
II. হোাঁপোনি
III. েোন্সোর

শুযু I

I এিিং II

I এিিং III

I, II এিিং III

3

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. ক্ষনতপুরধ্ণর ভোর হোসপোতোধ্ি
ভনতথ র্ো োর সময় আসি কয িরি
হধ্য়ধ্ে তোর জিে প্রিোি ধ্র।
43
II. নিনিথ ষ্ট সুনিযোর ভোর
হোসপোতোধ্ি ভনতথ র্ো োর সমধ্য়র
জিে তিনি নিনিথ ষ্ট রোন প্রিোি
ধ্র।

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
নমর্েো

3

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. িীমোর ভোর যনি সুনিযোর
নভনিধ্ত হয়, তোহধ্ি এটি
হোসপোতোধ্ি ভনতথ র্ো োর সমধ্য়
যো িরি হধ্য়ধ্ে অর্িো কয পনরমোণ
িরি হধ্য়ধ্ে তোর সিটোই ভোর
রধ্ি।
I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে
44
II. িীমোর ভোরটি যনি
হধ্িো সতে
নমর্েো
ক্ষনতপুরধ্ণর নভনিধ্ত হয়, তোহধ্ি
পনিনসর অযীধ্ি কযমি িিো আধ্ে
কসর ম নিনিথ ষ্ট এ টি র্টিো র্টধ্ি
কসই পনরমোণটি কিওয়ো হধ্ি এিিং
তোরসধ্ঙ্গ মূি কয িরি হধ্য়ধ্ে তো
সম্প থ যুক্ত িয়।

4

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

8

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

নিম্ননিনিত ক োিটি/ক োিগুনি কিক য়োর প্রনিয়োর উিোহরণ?
45 I. কিোধ্ির অধ্রোপিোর
II. ক ধ্মোধ্র্রোনপ
III. িোয়োনিনসস

শুযু I

I এিিং II

II এিিং III

I, II এিিং III

4

নিম্ননিনিত ক োিটি/ক োিগুনি
হধ্িো প্রো -হোসপোতোধ্ি ভনতথ
র্ো োর সমধ্য়র িরধ্ির
46 উিোহরণ/গুনি?
I. ওেুয
II.নিন ৎসধ্ র নফ
III. কমনি েোি পরীক্ষো

শুযু I

I এিিং II

II এিিং III

I, II এিিং III

4

িেনক্তিত
ভোধ্রর
অযীধ্ি
নপ্রনময়োম যোজথ
রো হধ্ি
প্রধ্তে
িীমো ৃ ত
িেনক্তর তোাঁর
িয়স এিিং
িোেোই রো
িীমো ৃ ত রোন
এিিং অিে
কযধ্ োধ্িো
করটিিংধ্য়র
োরণ অিুযোয়ী

1

Question Body

িেনক্তিত ভোধ্রর সধ্ঙ্গ সম্পন থ ত
47 নিম্ননিনিত সি ’টি নিিৃনত হধ্িো
সনতে িেনতিম হধ্িো:

এ জি িেনক্ত
এ টি এ
িেনক্তিত
পনিনস অযীধ্ি
পনিনসটি
ভোধ্রর
প্রধ্তে
িিো োিীি
অযীধ্ি
নিভথর ীিধ্
সমধ্য় প্রধ্তে
িীমো ৃ ত
ভোর রো
িীমো ৃ ত িেনক্ত
র্ো ধ্ি নতনি
সম্ভি যনি
পনিনসর
তোাঁর নিভথর ীি
কসিোধ্ি
অযীধ্ি তোাঁর
শ্বশুর- োশুন়ে,
িীমো ৃ ত প্রনত
িীমো ৃ ত
ভোই-কিোি
িেনক্তর জিে
রোন র সধ্িথ োচ্চ
ইতেোনিধ্ির
পৃর্ িীমো ৃ ত
পযথ ন্ত কেইম
জিে ভোর
রোন িোেোই
রধ্ত পোধ্রি
িোইধ্ত পোধ্রি
রো র্োধ্
িো।

পনিনসটির সময়পিথ িিো োিীি
পর পর হোসপোতোধ্ি ভনতথ র্ো োর
পধ্র কয টপ-আপ পনর িিোয়
48
নিিোনক্টিিটিধ্ টপ-আপটিধ্
কপনরধ্য় যোওয়োর অিুমনত কিয়
তোধ্ িিো হয় —————————।

নিপযথ য় নভনি
উচ্চ
নিিোনক্টিি
পনর িিো

সুপোর টপ-আপ
পনর িিো

প্রোনন্ত
পনর িিো

ক ো-কপ
পনর িিো

2

নিম্ননিনিত ক োিটি/ক োিগুনি
হধ্িো নিনিথ ষ্ট সুনিযো িীমো
পনর িিোর উিোহরণ/গুনি?
49 I. হোসপোতোি তিনি িিি িীমো
পনর িিো
II. জটিি অসুস্থ্তো িীমো পনর িিো
III. িনরষ্ঠ িোিনর পনর িিো

শুযু I

I এিিং II

II এিিং III

I, II এিিং III

2

হোসপোতোধ্ির তিনি িিি
পনিনসধ্ত, এ টি উচ্চ সীমো কিওয়ো
হধ্য় র্োধ্ :
50 I. অসুস্থ্তো প্রনত তিনি িিি
প্রিোি রো
II. পনিনসটির সময়পিথ
III. নিন ৎসধ্ র নফ

শুযু I

I এিিং II

II এিিং III

I, II এিিং III

2

9

S.
No.

Question Body

কয নহধ্সধ্ি হোসপোতোধ্ির তিনি
পনিনসটি ক িো কযধ্ত পোধ্র:
I. এ টি েেোন্ড অেোধ্িোি পনিনস
II. এ টি নিয়নমত ক্ষনতপুরধ্ণর
51
পনিনসধ্ত অেোি অি ভোর
III. এ টি নিয়নমত হোসপোতোধ্ির
িরধ্ির পনিনসধ্ত এ টি সম্পুর
ভোর নহধ্সধ্ি

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

শুযু I

I এিিং II

II এিিং III

I, II এিিং III

4

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. জটিি অসুস্থ্তো পনিনস
সোযোরণত উপিব্ধ হয় ২১িের
কর্ধ্ ৬৫িের িয়স পযথ ন্ত
52
িয়ঃধ্িোষ্ঠীর মধ্যে।
II. এই পনিনসর অযীধ্ি কয
িীমো ৃ ত রোন র প্রস্তোি কিওয়ো হয়
তো িুিই ম।

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
ভুি

1

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. স্বোস্থ্ে যুক্ত জীিি সিংযুক্ত পণেটি
িুই িীমো োরীর কযৌর্ভোধ্ি ি ো
রো এিিং িুই িীমো োরীর
53 িন্টি োরী িেোধ্িগুনির মোযেধ্ম
িোজোরজোত রো
II. স্বোস্থ্ে প্লোস জীিি সিংযুক্ত
পনিনসর জিে, কযৌর্ভোধ্ি
িীমো োরীরো কেইমগুনি সোমিোয়

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
ভুি

1

নিম্ননিনিত ক োিগুনি পেোধ্ জ
পনিনসর উিোহরণ?
54 I. স্বোস্থ্ে প্লোস জীিি সিংযুক্ত পণে
II. কিো োিিোধ্রর পনিনস
III. হোউজধ্হোল্ডোধ্রর পনিনস
সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. জি আধ্রোিে িীমো পনিনসটি
এমিভোধ্ি পনর িিো রো হধ্য়ধ্ে
যোধ্ত সমোধ্জর এ িম িনরি
অিং ধ্ সস্তোয় নিন ৎসো িীমো
55 কিওয়ো যোয়
II. জি আধ্রোিে িীমো পনিনসর
ভোধ্রজ হধ্িো িেনক্তিত
কমনিধ্েইম পনিসর িোইধ্ির সধ্ঙ্গ
িমিযথ মোি কিোিোস ও কমনি েোি
কি -আপও অন্তভথ ু ক্ত র্োধ্ ।

শুযু I

I এিিং II

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

II এিিং III

I,II এিিং III

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
ভুি

3

1

10

S.
No.

Question Body

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. জি আধ্রোিে িীমো পনিনসটি
শুযুমোত্র িেনক্তর জিে উপিব্ধ এিিং
কসটি পনরিোধ্রর সিসেধ্ির জিে
প্রসোনরত রো যোধ্ি িো।
II. যনি মো-িোিোর ক োধ্িো এ জি
56
িো উভধ্য় এ ইসমধ্য় জি
আধ্রোিে িীমো পনিনসর অযীধ্ি
ভোর কপধ্য় র্োধ্ ি তধ্ি নতি
মোস কর্ধ্ পোাঁি িের িয়সী
ন শুরোও এই পনিনসর অযীধ্ি
ভোর পোধ্ি।

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
ভুি

2

িোর হোতআঙু ি কিোওয়ো
পোধ্য়ইউিোহরণ?
57 নিম্ননিনিত ক োিটি স্থ্োয়ী সম্পূণথ নি িোঙ্গতোর
যোওয়ো
পক্ষোর্োত হওয়ো

ফেোিোধ্ঞ্জ
পোধ্য়র আঙু ি
কিোওয়ো যোওয়ো কিোওয়ো যোওয়ো

1

সতে নিিৃনতটি নিনিত রুি
I. এ জি িীমো োরী এ টি
েো ধ্িস স্বোস্থ্ে পনরধ্েিো পোওয়ো
সহজতর ধ্র এিিং অিুনমত
পনরমোধ্ণর জিে কিটওয়ো থ
প্রিোি োরীধ্ সরোসনর কপধ্মন্ট
ধ্র র্োধ্ ।
58
II. েো ধ্িস সুনিযোর অযীধ্ি,
িীমো ৃ ত িেনক্তধ্ পনিনস সীমোর
অনয কয পনরমোণটি িরি হয়
এিিং অিেোিে িরি হয় কসটি নিধ্য়
নিধ্ত হয় যো িীমো োরী পধ্র
কিধ্িি।

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
হধ্িো সতে
ভুি

1

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

শুযু I হধ্িো সতে শুযু II হধ্িো সতে

59

িেনক্তিত স্বোস্থ্ে িীমো ভোধ্রর
প্রস্তোি কিওয়ো হয় ————————।

িুিধ্রো কিতো

ধ্পথ োধ্রট

সর োরী প্র ি

উপধ্রর সি
’টি

1

60

গ্রুপ স্বোস্থ্ে িীমো ভোধ্রর প্রস্তোি
কিওয়ো হয় ———————।

িুিধ্রো কিতো

ধ্পথ োধ্রট

সর োরী প্র ি

উপধ্রর সি
’টি

2

ক িিমোত্র II

I এিিং II

I এিিং III

I, II, III এিিং IV

4

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি নিধ্ে বীমোর
করোধ্ োজোি ফমম শুরু হে?
61

I. রম নবশ্বোধ্ের িীনত
II. ক্ষনত ূ রধ্ের িীনত
III. বস্তুগত তথ্ে র োধ্ের তম বে
IV. উত্তরোনয োর রনত ল্পি িীনত

11

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

রস্তোব ধ্ তোাঁর আধ্গর েমস্ত কিো েোধ্ির
ু েমোঙ্গ বেম িো ক োষেো রধ্ত বিো হে, তো
বীমো ৃ ত নিি ন নিি িো তো নিনবম ধ্েধ্ষ। এই
তথ্ে ক ি জরুরী?
I. এটো বীমো োরীধ্ বীমোর বস্তুগত নবষে
েম্পধ্ ম তথ্ে জোিোধ্ব এবং অতীধ্ত বীমো ৃ ত
62

ীভোধ্ব ঝুাঁন েোমধ্িধ্িি কে েম্পধ্ ম ও তথ্ে

িতথমোি ঝাঁু ন র
আন্ডোররোইটিিংধ্য়
I এিিং II উভয়ই
আধ্ির
সতে
কিো সোধ্ির
ক োধ্িো ভূনম ো
কিই

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

3 নিি

7 নিি

10 নিি

15 নিি

4

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই
সতে

I এিিং II উভয়ই
নমর্েো

1

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র I
এিিং II

ক িিমোত্র II
এিিং III

I, II এিিং III

4

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই
সতে

I এিিং II উভয়ই
নমর্েো

1

কিধ্ব
II. এই যরধ্ির জবোবগুনি কথ্ধ্

3

আন্ডোররোইটোর ঝুাঁন বু ঝধ্ত োরধ্বি এবং
ঝুাঁন র অিু েন্ধোি রোর ির োর আধ্ি ন িো
অথ্বো আধ্রো নবস্তোনরত জোিোর রধ্েোজি
রধ্েধ্ি ন িো কে বেো োধ্র নেদ্ধোন্ত কিধ্বি

কেিোধ্ি ক োধ্িো করোধ্ োজোি ফমম বেবহোর
রো হে িো, বীমো োরী কেিোধ্ি কমৌনি ভোধ্ব
বো নিনিতভোধ্ব োওেো তথ্েগুনি কর র্ম
63

রধ্বি, এবং _________ েমধ্ের মধ্যে
কেগুনি রস্তোবধ্ র োি কথ্ধ্ নিনিত
রধ্ব এবং তোর ভোর কিোট বো নিনেধ্ত
কেই তথ্েগুনি অন্তভুমক্ত রধ্ব
রধ্েক্টোে েম্পধ্ ম নিধ্ের তথ্েগুনির মধ্যে
ক োিটি েঠি ?
I. রধ্েক্টোে েোযোরেত হে এ টো করোনেওর
বো নিফধ্িধ্টর আ োধ্র এবং েম্ভোবে কেতোর

64

োধ্ি এ টো করোর্োক্টধ্

নরনেত রোর

উধ্েধ্েে োধ্জ িোধ্গ
II. রধ্েক্টোে ইেু ে নরেোনিত হে
আইআরনর্এ আইি দ্বোরো
নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ী ী রধ্েক্টোধ্ে
অন্তভুমক্ত হওেো উনেত?
65

I. েু নবযোগুনির নরের
II. বীমো ভোধ্রর কেৌহনে
III. বীমো ভোধ্রর ওেোরোনি, বেনতেম ও
েতম গুনি
রধ্েক্টোধ্ে উধ্েনিত নিম্ননিনিত তথ্েগুনির
মধ্যে রোইর্োর েম্পধ্ ম ক োিটি েঠি ?
I. ধ্েের উ র গ্রোহে রোইর্োরগুনি েু নবযোর
নরেধ্রর নভনত্তধ্ত েষ্টভোধ্ব উধ্েি রো

66

উনেত
II. েমস্ত রোইর্োর েম্পন ম ত নরনমেোম
এ েোধ্থ্ ন িু ধ্তই মূ ি ধ্েের নরনমেোধ্মর
50%-এর কবনে হওেো উনেত িে
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No.

Question Body

নপ্রনময়োম হধ্িো িীমোর িু নক্তর
অযীধ্ি িীমোর িস্তুিত নিেধ্য়র
67
িীমো রোর জিে িীমো োরীধ্
কিওয়ো িীমো ৃ ধ্তর _________

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

অিিোি

নিধ্িিিো

নফ

িোাঁিো

2

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
সতে
নমর্েো

3

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই I এিিং II উভয়ই
সতে
নমর্েো

3

নরনমেোম েম্পধ্ ম নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির
মধ্যে ক োিটি বো ক োিগুনি েতে?
I. বীমো আইধ্ির 64 VB যোরো অিু েোেী,
বীমো ভোর শুরুর আধ্গ নরনমেোম অনগ্রম
68

নিধ্ত হে
II. এই যোরোটি ভোরধ্তর িি-িোইফ
ইিেু েধ্রন্স নেধ্ল্পর এ টো নবধ্েষ ববনেষ্টে

নরনমেোম েম্পধ্ ম নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির
মধ্যে ক োিটি বো ক োিগুনি েতে?
I. বীমো আইধ্ির 64 VB যোরো নিনিত ধ্র
কে বীমো ক োম্পোনি নরনমেোম ক ধ্ে কগধ্ি
ক বিমোত্র তধ্বই এ টো ববয বীমো েুনক্ত
69 েম্পোিি হধ্ত োধ্র
II. বীমো আইধ্ির 64 VB যোরো নিনিত ধ্র
কে বীমো ক োম্পোনি নরনমেোম ক ধ্ে কগধ্ি
ক বিমোত্র তধ্বই বীমো ক োম্পোনি ঝুাঁন টোর
িোনেত্ব গ্রহে রধ্ত োধ্র

এ জি বীমো এধ্জি কেিোধ্ি এ বীমো োরীর
তরধ্ফ বীমোর এ টো নিনের উ র এ টি
নরনমেোম েংগ্রহ ধ্রি, তোাঁধ্ বেোঙ্ক ও
70 র্ো

ধ্রর িু টি বোি নিধ্ে েংগ্রহ

িনি

র্ন্টো

নতি নিি

পোাঁি নিি

সোত নিি

1

উপধ্রর কয
ক োধ্িোটি

4

উপধ্রর কয
ক োধ্িোটি

1

রোর_______-এর মধ্যে তোাঁর নমেি
বোি িো নিধ্েই কেই নরনমেোধ্মর কগোটোটোই
বীমো োরীর োধ্ি জমো নিধ্ত হে
এ টো িীমো পনিনস কিওয়োর জিে
প্রস্তোি কয ক োধ্িো িেনক্তর প্রধ্িয়
71
নপ্রনময়োম নিম্ননিনিত ক োি
পদ্ধনতধ্ত কিওয়ো কযধ্ত পোধ্র?

প্রস্তোি িো পনিনস কহোল্ডোর যনি
কিট িেোনকিং িো কিনিট/কিনিট
োধ্িথর মোযেধ্ম নপ্রনময়োম প্রিোধ্ির
72 পেন্দ িোেোই ধ্র র্োধ্ ি কসধ্ক্ষধ্ত্র
কপধ্মন্ট অি েই ____________-র
িোধ্ম ইসুে রো কিনিট/কিনিট
োিথ নিধ্য়ই রধ্ত হধ্ি

িিি

ক োধ্িো স্বী ৃ ত
কপোেোি মোনি
িেোনকিং নিনিময়
অিথোর
িনিি

প্রস্তোি /
পনিনসধ্হোল্ডোর
প্রস্তোি /
অর্িো রধ্ক্তর
পনিনসধ্হোল্ডোর
সম্পধ্ থ ক োধ্িো
আত্মীয়

প্রস্তোি /
পনিনসধ্হোল্ডোর
অর্িো
পনরিোধ্রর
ক োধ্িো সিসে

13

S.
No.

Question Body

Alternative
1

XYZ প্রোইধ্ভট নিনমধ্টি এ টো
িীমো ভোধ্রর জিে আধ্িিি
ধ্রধ্েি। প্রধ্যোজে িোস্তি হোর
নিযথ োরণ রধ্ত কপ্রনমধ্সস
পনরি থ ি রো হধ্য়ধ্ে এিিং যর্োর্থ
িীমোর
73 নপ্রনময়োম িূ ়েোন্ত হয়নি। এমি
কক্ষধ্ত্র, কযিোধ্ি পনিনসর প্রস্তুনত
আটধ্ রধ্য়ধ্ে এিিং অস্থ্োয়ী
নভনিধ্ত ভোর নিধ্ত
নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
িীমো ক োম্পোনি ইসুে রধ্ত পোধ্র?

িংসোপত্র

Alternative
2

ভোর কিোট

Alternative
3

Alternative
4

তথ ও
ওয়োযথ োনন্টর
তথোযীি পনিনস
সোধ্পধ্ক্ষ অস্থ্োয়ী
পনিনস

Correct
Alternative

2

নিধ্ের ক োিটির কক্ষধ্ত্র রযোিত ভোর কিোট
বেবহৃত হে?
74

I. কমনরি বীমো
II. স্বোস্থ্ে বীমো

I এিিং II

III এিিং IV

I এিিং IV

II এিিং III

3

উপধ্রর কয
ক োধ্িোটি

4

III. জীবি বীমো
IV. কমোটর বীমো

নিম্ননিনিত কক্ষত্রগুনির মধ্যে
ক োিটিধ্ত এ টো ভোর কিোধ্টর
75
মোযেধ্ম অস্থ্োয়ী নভনিধ্ত এ টো
িীমো ভোর কিওয়ো হধ্ত পোধ্র?

জটিি পনিনসর
কক্ষধ্ত্র যোধ্ত
িীর্থ আিোপআধ্িোিিো
জন়েত

কসই পনিনসর
কক্ষধ্ত্র কযিোধ্ি
কসই পনিনসর
প্রধ্যোজে প্র ৃ ত কক্ষধ্ত্র কযিোধ্ি
হোর নিযথ োরধ্ণর
যর্োর্থ
জিে কপ্রনমধ্সস নপ্রনময়োম িূ ়েোন্ত
পনরি থ ি রো
হয়নি
হধ্ে

ভোর কিোট েম্পধ্ ম নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির
মধ্যে ক োিটি বো ক োিগুনি েতে?
I. ভোর কিোধ্ট স্ট্েোম্প মোরো হে
76 II. ভোর কিোধ্ট বেোি এটো েষ্ট রধ্ব কে

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই
সতে

I এিিং II উভয়ই
নমর্েো

2

ক িিমোত্র I সতে

ক িিমোত্র II
সতে

I এিিং II উভয়ই
সতে

I এিিং II উভয়ই
নমর্েো

1

এটো ওই কেেীর বীমোর জিে বীমো োরীর
নিনের েোযোরে েতম োবিী অিু েোেী

ভোর কিোট েম্পধ্ ম নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির
মধ্যে ক োিটি বো ক োিগুনি েতে?
I. ঝুাঁন টো েনি ক োধ্িো ওেোরোনি দ্বোরো
নরেোনিত হে, তোহধ্ি ভোর কিোট বেক্ত
77

রধ্ব কে বীমোটো কেই ওেোরোনির অযীি
II. এনগ্রর্ বেোঙ্ক ক্লজ, নর্ক্লোধ্রেি ক্লজ
রভৃনতর মধ্তো নবধ্েষ ক্লধ্জর অযীধ্ি ভোর
কিোট বতনর হধ্ত োধ্র িো
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কমোটর পনিনসর কক্ষধ্ত্র, এ জি
_______ িীমোর কসই সমস্ত
78
তর্েপ্রমোণ নিধ্য় র্োধ্ ি কযিোধ্ি
প্রমোণপত্র ির োর প়েধ্ত পোধ্র।
_______-কত পনিনস েো়েোও
79 পনরিোনিত আইি অিুযোয়ী িীমোর
এ টো িংসোপত্র ইসুে রোও জরুরী।

Alternative
1

ভোর কিোট

অনি িীমো

Alternative
2

িীমোর

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

িংসোপত্র ওয়োরোনন্ট িনর্

এিধ্িোসথ ধ্মন্ট
িনর্

2

স্বোস্থ্ে িীমো

সম্পনি িীমো

2

3

কমোটর িীমো

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র II

I এিিং II উভয়ই

ক োধ্িো
িংসোপত্র িোধ্ি
িো োরণ
পনিনস িনর্ই
িীমো র্ো োর
যধ্র্ষ্ট প্রমোণ

কেি িুর্থটিো

স়ে

িুর্থটিো

সমুধ্ে িুর্থটিো

ভূনম ম্প

3

মুিোফোর ভোি

ইকুেইটির ভোি

সোিনস্ক্রপ ধ্ির
ভোি

োধ্িথ ো মূধ্িের
ভোি

3

ক িিমোত্র III

I, II অর্িো III

II অর্িো IV

I, II, III অর্িো IV

4

ক িিমোত্র III

I অর্িো II

I অর্িো III

I, II অর্িো III

4

কমোটর বীমোর কক্ষধ্ত্র, বীমোর েংেো ত্র বীমোর
রমোে ত্র কিে:
80

I. ু নিেধ্
II. নিবন্ধি তৃম ক্ষধ্

প্রর্ম নিধ্ িীমোর যোরণো নিধ্য় কয
81 ঝাঁু ন সোমোি কিওয়ো হধ্তো তো হধ্িো
__________ োরধ্ণ কিো সোিগুনি
কিো়েোর নিধ্ , ইউধ্রোধ্পর
নিজধ্িস নিল্ড িো কসোসোইটিগুনি
এ টো __________ সিংিৃহীত
তহনিি নিধ্য় নিধ্ল্ডর সিসেধ্ির
82
ন নপিংধ্য়র কিো সোি, আগুি,
ক োধ্িো সিধ্সের মৃতুে িো
পশুসম্পধ্ির ক্ষয়ক্ষনত পুনেধ্য়
কিওয়ো হধ্তো।

কিো়েোর নিধ্ , ইউধ্রোধ্পর
নিজধ্িস নিল্ড িো কসোসোইটিগুনি
এ টো ক য়োনরিং নভনিধ্ত সিংিৃহীত
তহনিি নিধ্য় পুনেধ্য় কিওয়ো হধ্তো
নিধ্ল্ডর সিসেধ্ির কিো সোি
83
I. ন নপিংধ্য়র কিো সোি
II. আগুধ্ি ক্ষনত
III. ক োধ্িো সিধ্সের মৃতুের ক্ষনত
IV. পশুসম্পধ্ির ক্ষয়ক্ষনত

আধ্গ োর নিধ্ি িন্ডধ্ির িধ্ের্ নফ হোউধ্ে
জধ্ ো হধ্ে বীমো বেবেোেীরো েোমু নি
নব ধ্ির োরধ্ে জোহোধ্জ নরবোনহত তোাঁধ্ির
েোমগ্রীর ক্ষেক্ষনত নিধ্জধ্ির মধ্যে ভোগ ধ্র
84 কিওেোর নবষধ্ে তোাঁরো েম্মত হধ্তি, কেমি:
I. েমু ধ্ি জিিেু েধ্ির হোধ্ত র্ো োনত
II. িোরো আবহোওেোে মোি িষ্ট হধ্ি
III. ক োধ্িো োরধ্ে জোহোজ র্ুধ্ব কগধ্ি

15
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No.

Question Body

জীবি বীমো ক োম্পোনি আইি, 1912 এ জি
অেো েুেোনর বো বীমো-গোেনি ধ্ নিধ্ে
নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি রতেনেত
রোধ্িো বোযেতোমূ ি ধ্র
85 I. নরনমেোম-করট কটনবি
II. ক োম্পোনিগুনির েম োেেনম মূ িেোেি
III. ঋে নরধ্েোযক্ষমতো মোনজমি
IV. িতুি েে েোিু

বীমোর রোষ্ট্রীে রে েম্পন ম ত নিম্ননিনিত
86 নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি , ক বিমোত্র
বেনতেম:

বীমোর রোষ্ট্রীে রে েম্পন ম ত নিম্ননিনিত
87 নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি , ক বিমোত্র
বেনতেম:

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ক িিমোত্র I

ক িিমোত্র III

I এিিং II

II এিিং III

3

১৯৫৬সোি
কর্ধ্
১৯৯৯সোি
পযথ ন্ত, ভোরধ্ত
জীিি িীমোর
িেিসো রোর
জিে এিআইনস
এ মোত্র
অনয োরী নেি

3

কজিোধ্রি
ইন্সুধ্রন্সধ্
জোতীয় রণ
রোর সময়,
কসিোধ্ি নেি
কজিোধ্রি
৭৫টি প্রনভধ্িন্ট
ইন্সুধ্রন্স
ফোধ্ন্ডর
িেিসোর
কসোসোইটি এিিং
জোতীয় রণ ১৭০টি সোযোরণ
রোর সময়,
িীমো োরী
ভোরধ্তর জীিি
কজিোধ্রি
যোরো কসসময়
িীমো
ইন্সুধ্রন্স
ভোরধ্ত অধ্পথ োধ্র ি
ধ্পথ োধ্র ি অি জীিি িীমোর
১৯৫৬সোধ্ি
ইনন্ডয়ো
িেিসো রনেি
িঠিত হয়
(নজআইনস) এিিং এিিং ভোরধ্তর
তোর িোরটি
নজআইনস
অযীিস্থ্ সিংস্থ্ো
িঠধ্ির পর
ততনর রো হয়
তোধ্ির
িেিসোগুনিধ্
িোরটি অযীিস্থ্
সিংস্থ্োর সধ্ঙ্গ
নমনিধ্য় কিওয়ো
হয়

3

জীিি িীমো
িেিসোর
জোতীয় রণ
হয় ১িো
কসধ্েম্বর
১৯৫৬সোধ্ি

সোযোরণ িীমো
জোতীয় রণ
আইি িো
কজিোধ্রি
ইন্সুধ্রন্স
িেো িোিোইধ্জ
ি অেোক্ট
(নজআইনিএিএ)
১৯৭২সোধ্ি
পোস রোর পর,
অ-জীিি িীমো
িেিসোর
জোতীয় রণ হয়

জীিি িীমোধ্
জোতীয় রণ
রোর সময়,
কসিোধ্ি ১৭০টি
ভোরধ্তর জীিি
প্রনভধ্িন্ট
িীমো
ফোধ্ন্ডর
ধ্পথ োধ্র ি
কসোসোইটি এিিং
িঠিত হয়
৭৫টি জীিি
১৯৫৬সোধ্ি
িীমোর
ক োম্পোনি
ভোরধ্ত িেিসো
রনেি

16

S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ক িিমোত্র IV

I এিিং IV

II, III এিিং IV

I, II, III এিিং IV

4

পযথ োপ্ত

সোমধ্র্থ ের মধ্যে

উপধ্রোক্ত
সি টিই

4

নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি ,
ক বিমোত্র বেনতেম:

সি যরধ্ণর
স্বোস্থ্ে সিংিোন্ত
িেনক্তর কর্ধ্
সমসেোর জিে
িেনক্তর মধ্যে,
এ ই পযথ োধ্য়র
িেনক্তর স্বোধ্স্থ্ের
স্বোস্থ্েপনরিযথ োর
অিস্থ্োয় পোর্থ ে
পনর োঠোধ্মো
র্ধ্ট
উপিব্ধ রো
সম্ভি িয়

সি যরধ্ণর
স্বোস্থ্ে সিংিোন্ত
সমসেোর জিে
স্বোস্থ্েপনরিযথ ো
পনর োঠোধ্মো
উপিব্ধ রো
সম্ভি এিিং
প্রধ্য়োজিীয়

স্বোস্থ্ে পনরিযথ োর
সুনিযোর নভনি
অি েই
জিসিংিেোর
করোধ্ির
প্রধ্ োধ্পর
সম্ভোিিোর
উপর হওয়ো
উনিত

3

নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি ,
ক বিমোত্র বেনতেম:

সি যরধ্ণর
স্বোস্থ্ে সিংিোন্ত
িেনক্তর কর্ধ্
সমসেোর জিে
িেনক্তর মধ্যে,
এ ই পযথ োধ্য়র
িেনক্তর স্বোধ্স্থ্ের
স্বোস্থ্েপনরিযথ োর
অিস্থ্োয় পোর্থ ে
পনর োঠোধ্মো
র্ধ্ট
উপিব্ধ রো
সম্ভি

স্বোস্থ্ে পনরিযথ োর
সি যরধ্ণর
সুনিযোর নভনি
স্বোস্থ্ে সিংিোন্ত
অি েই
সমসেোর জিে
জিসিংিেোর
স্বোস্থ্েপনরিযথ ো
করোধ্ির
পনর োঠোধ্মো
প্রধ্ োধ্পর
উপিব্ধ রো
সম্ভোিিোর
প্রধ্য়োজিীয় িয় উপর হওয়ো
উনিত

2

Question Body

স্বোস্থ্ে পনরধ্েিো আর ন েু ই িয়,
এটো হধ্িো সর োর সহ নিনভন্ন
এধ্জনন্স ও প্রিোি োরীর কিওয়ো
এ গুে পনরধ্েিো:
I. মোিুধ্ের স্বোধ্স্থ্র উন্ননত রধ্ত
88
II মোিুধ্ের স্বোস্থ্ে িজোয় রোিধ্ত
III. মোিুধ্ের স্বোধ্স্থ্ে িজর নিধ্ত
IV. মোিুধ্ের স্বোধ্স্থ্ের পুিরুদ্ধোর
রধ্ত

89

90

91

স্বোস্থ্েপনরধ্েিোধ্
োযথ রী হধ্ত
হধ্ি তো অি ে হধ্ত হধ্ি:

কয ক োধ্িো জোয়িোয় তো কস গ্রোম
কহো , িো কজিো ন িংিো এ টো
রোজে, কসিোধ্ি স্বোস্থ্ে পনরধ্েিোর
সুনিযোগুনি কসই এিো োর নিনভন্ন
স্বোস্থ্ে পনরধ্েিো নিেয় যোধ্ সূি
92 িিো হয় তোর নভনিধ্ত হওয়ো
উনিত, কযমি:
I. জিসিংিেোর পনরমোণ
II. মৃতুেহোর
III. অসুস্থ্তোর হোর

িেোপ

ক িিমোত্র III

II এিিং III

I এিিং III

I, II এিিং III

4
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No.

Question Body

কে ক োধ্িো জোেগোে তো কে গ্রোম কহো , বো
কজিো ন ংবো এ টো রোজে, কেিোধ্ি স্বোস্থ্ে
নরধ্ষবোর েু নবযোগুনি কেই এিো োর নবনভন্ন
স্বোস্থ্ে নরধ্ষবো নবষে েোধ্ েূ ে বিো হে
93 তোর নভনত্তধ্ত হওেো উনেত, কেমি:
I. অক্ষমতোর হোর
II. মোিু ধ্ষর েোমোনজ ও মোিনে স্বোস্থ্ে
III. মোিু ধ্ষর েোযোরে ু নষ্টগত অবস্থ্ো

কে ক োধ্িো জোেগোে তো কে গ্রোম কহো , বো
কজিো ন ংবো এ টো রোজে, কেিোধ্ি স্বোস্থ্ে
নরধ্ষবোর েু নবযোগুনি কেই এিো োর নবনভন্ন
স্বোস্থ্ে নরধ্ষবো নবষে েোধ্ েূ ে বিো হে
তোর নভনত্তধ্ত হওেো উনেত, কেমি:
I. নরধ্বেগত নবষে কেমি েনি কেই
94
জোেগোটো এ টো িনি এিো ো হে অথ্বো এ
নেল্পোঞ্চি
II. তটো স্বোস্থ্ে নরেেম ো বেবস্থ্ো বেবহৃত হধ্ত
োধ্র
III. আথ্ম -েোমোনজ নবষে কেমি েোমথ্ম ে

বীমোর রোষ্ট্রীে রে েম্পন ম ত নিম্ননিনিত
95 নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি , ক বিমোত্র
বেনতেম:

রোথ্নম স্বোস্থ্ে ক ন্দ্র েম্পন ম ত নিম্ননিনিত
96 নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি , ক বিমোত্র
বেনতেম:

প্রোর্নম স্বোস্থ্ে ক ন্দ্র সম্পন থ ত
97 নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির সি টিই
সঠি , ক িিমোত্র িেনতিম:

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

ক িিমোত্র III

II এিিং III

I এিিং III

I, II এিিং III

4

ক িিমোত্র III

II এিিং III

I এিিং III

I, II এিিং III

4

সি নপএইিনস
গুনি
িনহনিথ ভোধ্ির
করোিীধ্ির
পনরধ্েিো কিয়

অনয োিং
নপএইিনস
গুনির িোর
কর্ধ্ ে’টি
অন্তনিথ ভোিীয়
করোিীধ্ির জিে
যেো আধ্ে

1

অনয োিং
নপএইিনসগুনি
নপএইিনস
হধ্িো প্রোয় েটি
গুনির িোর
সোি-কসন্টোধ্রর
কর্ধ্ ে’টি
করফোধ্রি
অন্তনিথ ভোিীয়
ইউনিট
করোিীধ্ির জিে
যেো র্োধ্

নপএইিনস-কত
এ জি মনহিো
স্বোস্থ্ে মী,
যোাঁধ্
অনক্সনিয়োনর
িোসথ নমিওয়োইফ(এএিএ
ম) িিো হয়
এিিং এ জি
পুরুে
স্বোস্থ্েী মী
র্োধ্ ি

4

সি নপএইিনস
গুনি
িনহনিথ ভোধ্ির
করোিীধ্ির
পনরধ্েিো কিয়

অনয োিং
নপএইিনস
গুনির িোর
কর্ধ্ ে’টি
অন্তনিথ ভোিীয়
করোিীধ্ির জিে
যেো আধ্ে

2

প্রনত ৫০০০
জিসিংিেোর
জিে নপএইিনস
গুনি প্রনতষ্ঠো
রো হয়

প্রনত ৩০০০০
জিসিংিেোর
জিে নপএইিনস
গুনি প্রনতষ্ঠো
রো হয়

প্রনত ৩০০০০
জিসিংিেোর
জিে নপএইিনস
গুনি প্রনতষ্ঠো
রো হয়

নপএইিনসগুনি
হধ্িো প্রোয় েটি
সোি-কসন্টোধ্রর
করফোধ্রি
ইউনিট

নপএইিনসগুনি
হধ্িো করফোধ্রি
ইউনিধ্টর জিে

18

S.
No.

Alternative
2

Alternative
3

প্রোর্নম স্বোস্থ্ে ক ন্দ্র সম্পন থ ত
98 নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির সি টিই
সঠি , ক িিমোত্র িেনতিম:

প্রনত ৩০০০০
জিসিংিেোর
জিে নপএইিনস
গুনি প্রনতষ্ঠো
রো হয়

নপএইিনসগুনি
হধ্িো প্রোয় েটি
সোি-কসন্টোধ্রর
করফোধ্রি
ইউনিট

নিয়ম অিুযোয়ী
প্রধ্তে
নপএইিনস-কত
অন্তত ৩০টি
সি নপএইিনস
যেো, এ টি
গুনি
অপোধ্র ি
িনহনিথ ভোধ্ির নর্ধ্য়টোর, এক্সকরোিীধ্ির
কর কমন ি,
পনরধ্েিো কিয়
কিিোর রুম
এিিং
িেোিধ্রটনরর
সুনিযো
র্ো ধ্তই হধ্ি।

4

নমউনিটি কহল্র্ কসন্টোর
সম্পন থ ত নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির
99
সি টিই সঠি , ক িিমোত্র
িেনতিম:

নিয়ম অিুযোয়ী
প্রধ্তে
নসএইিনস-কত
অন্তত ৩০টি
প্রনত
নসএইিনস-গুনি নসএইিনস-গুনি
যেো, এ টি
৩০,০০০জিসিং
হধ্িো ৪ টি
নিধ্ েজ্ঞ
অপোধ্র ি
িেোর জিে
নপএইিনস-র
পনরিযথ োর
নর্ধ্য়টোর, এক্সনসএইিনস গুনি
জিে করফোধ্রি
সুনিযো নিধ্য়
কর কমন ি,
প্রনতষ্ঠো রো
ইউনিট
র্োধ্
কিিোর রুম
হধ্য়ধ্ে
এিিং
িেোিধ্রটনরর
সুনিযো
র্ো ধ্তই হধ্ি।

1

নিয়ম অিুযোয়ী
প্রধ্তে
নসএইিনস-কত
অন্তত ৩০টি
নসএইিনস হধ্িো নসএইিনস-গুনি
যেো, এ টি
৬ সোিনিধ্ েজ্ঞ
অপোধ্র ি
কসন্টোধ্রর
পনরিযথ োর
নর্ধ্য়টোর, এক্সকরফোধ্রি
সুনিযো নিধ্য়
কর কমন ি,
ইউনিট
র্োধ্
কিিোর রুম
এিিং
িেোিধ্রটনরর
সুনিযো
র্ো ধ্তই হধ্ি

2

Question Body

Alternative
1

নমউনিটি কহল্থ্ কেিোর েম্পন ম ত
100 নিম্ননিনিত নববৃ নতগুনির েব টিই েঠি ,
ক বিমোত্র বেনতেম:

প্রনত ১িক্ষ
জিসিংিেোর
জিে নসএইিনস
গুনি প্রনতষ্ঠো
রো হধ্য়ধ্ে

িীমো োরীিধ্ণর প্রোসনঙ্গ
101
প্রধ্য়োজি হয় ক ি?

িনর্পত্রোনি
ঝাঁু ন গ্রহণ এিিং
নিনপিদ্ধ
সিংনেষ্ট তথোিিী
রোিোর উধ্েধ্ ে
নস্থ্র রুি

তধ্র্ের

এ টি তিয িু নক্তর ক োি
102 উপোিোিটি িীমোর নপ্রনময়োধ্মর
সধ্ঙ্গ সম্পন থ ত?

প্রস্তোি ও
গ্রহণধ্যোিেতো

িু নক্ত রধ্ত
িিগুধ্িোর
ক্ষমতো

Alternative
4

Correct
Alternative

নিয়ন্ত্র
প্রধ্য়োজিীয়তো
কমধ্ি িিধ্ত

গ্রোহ কসিো
উন্নত রধ্ত

2

মুক্ত সম্মনত

নিধ্িিিো

4
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ক োি প্র োর অসৎ উধ্েধ্ ে ৃ ত
103 কিঠি িক্তিেগুনির সধ্ঙ্গ সম্পন থ ত
নি িটি নিনিত রুি।

এ টি তিয িু নক্তরূধ্প
104 নিধ্িিিোধ্যোিে নি িটি নিনিত
রুি।

জুয়ো কিিো এিিং িীমোর মধ্যে
105
তু িিো রুি।

আমোধ্ির জিে "আসঞ্জধ্ির িু নক্ত"
106
টির সোরোিং
রুি।

রধ্ম নিিধ্য়র পূধ্িথ তোাঁর
ক োম্পোিীর িেোধ্িন্স ীটটি জোি
107 ধ্রি। তোাঁর এই মথ টিধ্
নিম্ননিনিত কেণীগুনির মধ্যে এ টি
অন্তভথ ু ক্ত রুি।
108 জীিিিীমোর নিেয়িস্তু

ী?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

উপস্থ্োপিো

ভুি উপস্থ্োপিো

িিপ্রধ্য়োি

প্রতোরণো

2

রধ্ম জধ্ির
িোধ্ম তোর
িন্ধু র োে
কর্ধ্ এ টি
সম্পনি িয়
ধ্রধ্ে

রধ্ম এ টি
িু নক্তর মধ্যে
প্রধ্ি
ধ্রি
যিি নতনি
কিোঝোর মত
মধ্ির অিস্থ্োয়
নেধ্িি িো

রধ্ম এ টি
এ টি িু নক্তধ্ত
িু নক্ত কপধ্ত
মধ্হধ্ র স্বোক্ষর
এ টি সর োরী
কপধ্ত রধ্ম
মথ িোরীধ্ র্ুে
নমর্েো তর্ে
কিি
প্রিোি ধ্র

1

িীমোর শুযুমোত্র
জুয়োধ্ত জন়েত
িোভজি
ক োি
জুয়ো এিিং িীমো
ফিোফি
িীমোধ্যোিে
উভয় এ ই
কযিোধ্ি জুয়োধ্ত
স্বোর্থ কিই ন ন্তু
কিো সোি হধ্ত
িীমোর আধ্ে
পোধ্র

জুয়ো আইিত
প্রধ্য়োিধ্যোিে
ন ন্তু িীমো িয়

2

এই িু নক্তগুনি
উভয় পধ্ক্ষর
দ্বোরো িস়েো
রো হয় এিিং
উভধ্য়র দ্বোরো
গ্রহণ রো
হধ্য়ধ্ে

এই িু নক্তগুনি
এ টি পক্ষ
দ্বোরো িস়েো
রো হয় এিিং
অিেটিধ্
শুযুমোত্র গ্রহণ
িো প্রতেোিেোি
রধ্ত পোধ্রি

এই িু নক্তগুনি
এ টি পক্ষ
দ্বোরো র্স়েো
রো হয় এিিং
অিেটিধ্ গ্রহণ
রধ্ত হয়

এই িু নক্ত উভয়
পধ্ক্ষর কক্ষধ্ত্র
িোযেতোমূি

2

ভুি

িিপ্রধ্য়োি

ভুি উপস্থ্োপিো

প্রতোরণো

4

নপ্রনময়োম

মোিি জীিি

সম্পনি

সুিোম

2

এ টি িীমো
প্রস্তোি ফমথ সি
অপ্রোসনঙ্গ
তর্ে প্র ো
রো

2

এ টি িীমো
এ টি িীমো
প্রস্তোি ফধ্মথ সি প্রস্তোি ফধ্মথ সি
িস্তুিত তর্ে
িস্তুিত তর্ে
প্র ো
রো
জোি রো

এ টি িৃ েপট নিিথ োিি রুি কযটি
109 ইউধ্িনরমো নফধ্িই িীনতটির
প্রি থ ি ধ্র।

সময়মত ন নস্ত
প্রিোি

জীিিিীমোর সম্পধ্ থ নিম্ননিনিত
িুটি িক্তিে কিিুি এিিং সঠি (গুনি)
নিিথ োনিত রুি
I: িয়স এ টি প্রোসনঙ্গ তর্ে এিিং
110 আন্ডোররোইটিিং-এর তথোিিীধ্
প্রভোনিত রধ্ত পোধ্র।
II: যনি নভন্ন প্র োর িয়স পোওয়ো
যোয়, প্রভোিটি শুযুমোত্র
নপ্রনময়োধ্মর উপর পধ়্ে।

ক িিমোত্র
নিিৃনত I সতে

ক িিমোত্র
নিিৃনত II সতে

নিিৃনত I এিিং
II, িুধ্টোই সতে

নিিৃনত I এিিং II
ক োিটোই সতে
িয়

1

হতো ো

ভুি

ভুি উপস্থ্োপিো

কিোপিতো

3

সোযোরণ আইধ্ির অযীধ্ি এ টি
111 িু নক্তর নিষ্কৃনতর এ টি োরণ
নিিথ োিি রুি।

20
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িধ্য়র োধ্ি এ টি িীমো িু নক্তর
তথোিিী প্রিোধ্ির জিে িেিহৃত
112
িনর্টির িোমোকি রুি। সিথ োনয
উপযুক্ত নি িটি পেন্দ রুি।

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

পনিনস

িু নক্ত

নিনযসিংিত
ক্ষমতোিোি

পৃষ্ঠোকি

1

জীিিিীমোর নিেয়িস্তুটিধ্ত
িীমো ৃ ধ্তর স্বোর্থ টির িোমোকি
113
রুি। সিথ োনয উপযুক্ত নি িটি
পেন্দ রুি।

ফট োমূি
স্বোর্থ

িোজী যরোর
স্বোর্থ

িীমোধ্যোিে স্বোর্থ

ক্ষনতপূরণ
কযোিে স্বোর্থ

3

আপনি ীভোধ্ি িীমো োরী এিিং
িীমোা্ ৃ ধ্তর মধ্যে ঐ েমধ্তের
114
নিিরণ প্রিোি রধ্িি? সিথ োনয
উপযুক্ত নি িটি পেন্দ রুি।

অন্তিথ তী িু নক্ত

সোমনয়

অপনরিতথিীয়
িু নক্ত

তথসূি

িু নক্ত

4

িীমো িু নক্ত
ক োধ্িো
নিয়ধ্মর
অযীধ্ি হয় িো
তো যোই কহো
িো ক ি

1

ক িিমোত্র
পনিনস কিওয়োর
ক িিমোত্র িোনি
পনিনস কিওয়োর
সময় এিিং িোনি
রোর সময়
সময়
রোর সময়

জীিি িীমোর
কক্ষধ্ত্র ক োি
িীমোধ্যোিে
স্বোর্থ প্রধ্য়োজি
হয় িো

1

ক িিমোত্র
পনিনস কিওয়োর
ক িিমোত্র িোনি
পনিনস কিওয়োর
সময় এিিং িোনি
রোর সময়
সময়
রোর সময়

সম্পনি িীমোর
কক্ষধ্ত্র ক োি
িীমোধ্যোিে
স্বোর্থ প্রধ্য়োজি
হয় িো

3

সোযোরণভোধ্ি আইিিত িু নক্ত এিিং
115 িীমোিু নক্তর মধ্যে প্রযোি ফোর টি
হি:

জীিিিীমোর কক্ষধ্ত্র ক োি সমধ্য়
িীমোধ্যোিে স্বোর্থ উপনস্থ্ত র্ো ো
116
আি ে কসই নিেধ্য় েী রোজিধ্
পরোম থ প্রিোি রুি।

সম্পনি িীমোর কক্ষধ্ত্র ক োি সমধ্য়
িীমোধ্যোিে স্বোর্থ উপনস্থ্ত র্ো ো
117
আি ে কসই নিেধ্য় েীমনত
অনিতোধ্ পরোম থ প্রিোি রুি।

মধ্হ তোাঁর িোন়েটির জিে এ টি
িীমো পনিনস গ্রহণ ধ্রি।
পনিনসটি গ্রহধ্ণর ধ্য় মোস পধ্র
118 নতনি তোাঁর িোন়েটি নিিয় ধ্র
কিি। এই কক্ষধ্ত্র যনি িোন়েটির
ক োি প্র োর ক্ষনত হয়, তোহধ্ি েী
মধ্হ
ী িোনিটি কপধ্ত পোধ্রি?

েী রোজি কর্ো়েো কর্ধ্ এ টি
িধ্তথর মধ্যে পধ়্ে যোি। পধ়্ে
যোওয়োর োরধ্ণ তোাঁর পো কভধ্ঙ
যোওয়োর ফধ্ি তোাঁধ্ িতথটির মধ্যে
িহুক্ষণ যোিত্ পধ়্ে র্ো ধ্ত হয়,
এটি তোাঁর কক্ষধ্ত্র তীর
119
নিউধ্মোনিয়োয় আিোন্ত হওয়োর
োরণ হয়। নি টিতী এ টি
হোসপোতোধ্ি তোাঁর নিন ৎসো রো
হয় কযিোধ্ি নিউধ্মোনিয়োর োরধ্ণ
তোাঁর মৃতুে হয়। এই কক্ষত্রটিধ্ত
মৃতুের সিথ সনন্ন টস্থ্ োরণটি ী?

িীমোি িু নক্ত
পরম সদ্ভোধ্ির
নসদ্ধোন্ত

িু নক্ত

িীমো িু নক্ত হি
আইিত
প্রধ্য়োিধ্যোিে
িু নক্ত

িীমো িু নক্ত
সিিথ ো িোভজি

হেোাঁ, োরণ
িীমোধ্যোিে
স্বোর্থ পনিনস
কির রোর
সময় িতথমোি
নেি

হেোাঁ, যনি
িোন়ের িতথমোি
মোনি
অিুমনত কিয়

হেোাঁ, ক্ষনত যনি
তোর িোন়ে
নিনির এ
িেধ্রর মধ্যে
হয়

িো, োরণ
ক োধ্িো
িীমোধ্যোিে
স্বোর্থ কিই

4

নিউধ্মোনিয়ো

পধ়্ে যোওয়োর
ফধ্ি পোধ্য়র
আর্োত িোিো

নিন ৎসধ্ র
অিধ্হিো

হোসপোতোধ্ি
নিন ৎসো

2

21

S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

িো, রধ্ম তোর
রধ্ম এ জি নিিোনহত িেনক্ত এিিং
হেোাঁ, রধ্ম তোর িন্ধু র জীিি
নতনি তোাঁর িন্ধু র জীিধ্ির উপর
িন্ধু র জীিি
িীমো ন িধ্ত
120 এ টি জীিিিীমো আেোিি িয়
িীমো ন িধ্ত
পোধ্রি িো
রধ্ত িোি। নতনি কসটি রধ্ত
পোধ্রি
োরণ নতনি
পোধ্রি ন িো তো অিুসন্ধোি রুি।
নিিোনহত

নিম্ননিনিত সিোগুনির মধ্যে
121 ক োিটি ভোরধ্তর িীমো
ক োম্পোিীগুনিধ্ নিয়ন্ত্রণ ধ্র?

122

123

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
IRDA-এর দ্বোরো নিয়নন্ত্রত িয়?

নিম্ননিনিত নিিৃনতগুনির মধ্যে
ক োিটি সঠি িয়?

িীমো নিয়ন্ত্রধ্ণর সিথ প্রযোি
124 উধ্ে েটি ী? সিথ োধ্পক্ষো উপযুক্ত
উিরটি নিিথ োিি রুি৷

নিম্ননিনিত সিোগুনির মধ্যে
ক োিটি ভোরধ্তর িীমো
125 ক োম্পোিীগুনিধ্ত িেনক্তনভনি
প্রনতনিনয নহসোধ্ি োজ রোর
জিে অিুধ্মোিি প্রিোি ধ্র?

RBI এিিং অর্থ
SEBI এিিং
মন্ত্র যুগ্মভোধ্ি AMFI যুগ্মভোধ্ি
তৃ তীয় পক্ষ
প্র োস িৃন্দ

িীমো িোিোিিণ

Alternative
3

Alternative
4

িো, রধ্ম তোর
িো, কিতো
িন্ধু র জীিি সোিযোি িীনতর
িীমো ন িধ্ত
োরধ্ণ রধ্ম
পোধ্রি িো
তোর িন্ধু র
োরণ ক োধ্িো জীিধ্ির জিে
িীমোধ্যোিে
জীিি িীমো
স্বোর্থ কিই
ন িধ্ত পোধ্র িো

IRDAI

CASA
প্রনতনিনযিৃন্দ

অর্থ মন্ত্র

সিংস্থ্োিত
প্রনতনিনযিৃন্দ

Correct
Alternative

3

3

3

IRDAI-এর
দ্বোরো
নিয়ন্ত্রণগুনি
রো হধ্য়ধ্ে
IRDAI,
িীমো
িীমো হি,
ক োম্পোিীগুনি
ক োম্পোিীগুনির
ইনন্ডয়োি
ক কসগুনির
আনর্থ ভোধ্ি
িেেোক্ট অেোক্ট নিিন্ধী রধ্ণর
িীমো নিয়ন্ত্রধ্ণর সুিোরু প্রনতষ্ঠোি
এিিং কিধ্ র
পযথ োয় কর্ধ্
সিথ োনয
নহসোধ্ি
অিেোিে
নিয়ন্ত্রণ ধ্র
গুরুত্বপূণথ
নিিেমোি
আইিগুনির
এিিং নিনিধ্য়োি,
উধ্ে েটি হি র্ো োর জিে িো প্রনত মোিেতো
নহসোিরক্ষণ
পনিনসযোর ধ্
হধ্য়
প্রিোধ্ির
ইতেোনির মত
সুরনক্ষত রো ৷ সোমোনজ ভোধ্ি নভনিধ্ত এ টি কসগুনির স ি
িোয়িদ্ধ
িূ ়েোন্তভোধ্ি
প্রযোি
প্রনতষ্ঠোি
আইিনভনি
োযথ িোপগুনি
নহসোধ্ি
িু নক্ত ৷
র পযথ ধ্িক্ষণ
নিিেমোি
ধ্র৷
র্ো োটি
নিনিত রোর
উধ্েধ্ ে৷

2

িীমো
গ্রোমীণ কক্ষধ্ত্রর
ক োম্পোিীগুনির ভোরধ্তর স ি
এিিং
দ্বোরো পযথ োপ্ত
িোিনরধ্ র
জিসিংিেোর
িোভ অজথি
প্রনত িীমো
পনিনসযোর ধ্
িুিথি অিং টির
নিনিত রো
আেোিধ্ির
সুরনক্ষত রো ৷
পযথ োপ্ত পনরমোণ
যোধ্ত কসগুনি নিস্তৃনত নিনিত
িীমো প্রোনপ্ত
িীর্থ োি
রো ৷
নিনিত রো ৷
জীনিত র্োধ্ ৷

4

জীিিিীমো
নিিম(LIC)
ভোরত সর োর এিিং সোযোরণ
িীমো নিিম
(GIC) যুগ্মভোধ্ি

1

অর্থ মন্ত্র

IRDAI
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S.
No.

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

নিম্ননিনিত সিোগুনির মধ্যে
126 ক োিটি ভোরধ্তর মূিযি
িোজোরধ্ নিয়ন্ত্রণ ধ্র?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

4

নিম্ননিনিত সিোগুনির মধ্যে
127 ক োিটি ভোরধ্তর িেোঙ্গগুনিধ্
নিয়ন্ত্রণ ধ্র?

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

IRDA

ভোরতীয় িীমো
িোিোিধ্ির
সনমনত

অর্থ মন্ত্র

1

িীমো আইি,
1938

IRDA আইি,
1999

নিধ্পোনজট
ইিনসওধ্রন্স
অেোন্ড কিনিট
িেোরোনন্ট
অেোক্ট, 1961

পোিনি
িোয়োনিনিটি
ইিনসওধ্রন্স
অেোক্ট, 1991

2

কসই স ি িীমো প্রনতনিনযধ্ির,
যোাঁরো উভয় জীিিিীমো, সোযোরণ
িীমো এিিং স্বোস্থ্েিীমোর প্রনতনিনয
130
নহসোধ্ি োজ রোর জিে
অিুধ্মোিি প্রোপ্ত, িিো
হয়___________৷

িোিোিিণ

সিংস্থ্োিত
প্রনতনিনযিৃন্দ

তৃ তীয় পক্ষ
প্র োস িৃন্দ

নমে িীমো
প্রনতনিনযিৃন্দ

3

2000 সোধ্ি ___________, িীমো
ন ধ্ির নিয়ন্ত্রণ এিিং নি োধ্ র
131
উধ্েধ্ ে এ টি স্বনিভথর তৃথ পক্ষ
নহসোধ্ি প্রনতনষ্ঠত হধ্য়নেি৷

RBI

SEBI

IRDAI

AMFI

2

নিম্ননিনিত সিোগুনির মধ্যে
ক োিটি উভয়, িীমো োরী এিিং
মযেস্থ্তো োরীধ্ির জিে
132 িোয়িদ্ধতোর তথোিিী আধ্রোধ্পর
মোযেধ্ম পনিনসযোর ধ্ির স্বোর্থ
সুরক্ষো রোর উধ্েধ্ ে নিয়ন্ত্রধ্ণর
সুপোনর
ধ্রধ্ে?

জীিিিীমো
পনরেি এিিং
সোযোরণ িীমো
পনরেি
যুগ্মভোধ্ি

ভোরতীয়
পনিনসযোর ধ্ির
সনমনত(PAI)

IRDAI

জীিিিীমো
নিিম এিিং
সোযোরণ িীমো
নিিম যুগ্মভোধ্ি

1

IRDA অেোক্ট,
1999

নিধ্পোনজট
ইিনসওধ্রন্স
অেোন্ড কিনিট
িেোরোনন্ট
অেোক্ট, 1961

পোিনি
িোয়োনিনিটি
ইিনসওধ্রন্স
অেোক্ট, 1991

নি ইিনসওধ্রন্স
অেোক্ট, 1938

4

Question Body

র্োিথ পোটিথ অেোিনমনিধ্েটরগুনি
128 (TPAs) নিম্ননিনিত সিোগুনির
মধ্যে ক োিটির দ্বোরো নিয়নন্ত্রত হয়?

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
কিধ্ র িীমো সিংিোন্ত প্রোর্নম
129
আইি, কযটি ভোরধ্তর িীমো
িেিস্থ্োধ্ নিয়ন্ত্রণ ধ্র?

নিম্ননিনিত আইিগুনির মধ্যে
ক োিটিধ্ত িীমো ক োম্পোিীগুনির
133 পনরিোিি পযথ ধ্িক্ষণ এিিং
নিয়ন্ত্রধ্ণর জিে সিংস্থ্োিগুনি
অন্তভথ ু ক্ত আধ্ে?

জীিিিীমো
পনরেি এিিং
সোযোরণ িীমো
পনরেি
যুগ্মভোধ্ি
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S.
No.

Question Body

যনি িীমো সিংস্থ্ো কসই প্র োর
আধ্িিি োরীধ্ির স্বী োর ধ্র
যোাঁরো সোযোরধ্ণর তু িিোয় অনয
ঝাঁু ন যুক্ত অর্িো িীমো রণধ্যোিে
িি, ন ন্তু তোাঁধ্ির প্র ৃ ত অিস্থ্ো
অর্িো পনরনস্থ্নতটি কিোপি
134
ধ্রি/কসই সম্পধ্ থ নমর্েো তর্ে
প্রিোি ধ্রি, যোধ্ত তোাঁরো
িীমোপ্রোপ্ত হধ্ত পোধ্রি, তোহধ্ি এটি
___________ নহসোধ্ি নিনিত
হধ্ি৷ সিথ োধ্পক্ষো উপযুক্ত উিরটি
নিিথ োিি রুি৷

135

িীমো আইিটি োযথ রী হধ্য়নেি
___________ তোনরধ্ি৷

IRDA, IRDA আইি, 1999-এর
136 অযীধ্ি ___________ সোধ্ি
প্রনতনষ্ঠত হধ্য়নেি৷

Alternative
1

িীমো
যোিোই রণ

Alternative
2

Alternative
3

সম্ভোিে
প্রনতকূি নিিথ োি
ক্ষয়ক্ষনতর
ি
িোয়গ্রহণনভনি
ত্রুটি

Alternative
4

Correct
Alternative

িেনক্তিত
পযথ োধ্িোিিো

3

1িো জুি 1938 1িো জুিোই 1938 1িো জুি 1939 1িো জুিোই 1939

3

1999

2000

2002

2003

4

িীমো আইি, 1938, ___________এর অযীধ্ি এ টি িীমো পনিনস
137 কিওয়োর জিে এ টি উৎসোহ
নহসোধ্ি েো়ে-প্রিোধ্ির িেিহোর
নিনেদ্ধ ধ্র৷

যোরো 38

যোরো 41

যোরো 45

যোরো 64VB

2

িীমো আইি, 1938, ___________এর অযীধ্ি িীমো পনিনসগুনির
138
মধ্িোিধ্য়র জিে নিনযনিয়ম
সুনিনিথ ষ্ট ধ্র৷

যোরো 38

যোরো 41

যোরো 45

যোরো 64VB

4

10ম কেণী

12 কেণী

স্নোত

স্নোতধ্ োির

2

A. I-A,
অেোধ্পধ্িট
আনয োনর

I-B, নিযথ োনরত
আনয োনর

I-B, অেোপধ্িট
আনয োনর

1

জীিি িীমো
োউনন্সি

ভোরত সর োর

2

139

নিনিথ ষ্ট িেনক্তর নিম্নতম ন ক্ষোিত
কযোিেতোটি হি

এ জি িীমো োরীর এধ্জন্ট
নহসোধ্ি নিধ্য়োিপ্রোর্ী আধ্িিি োরী
I-A, নিযথ োনরত
140 িীমো োরীর ................... -এর
আনয োনর
নি ট ফমথ ...........-কত আধ্িিি
জমো কিধ্িি৷

সমন্বোনয়ত অনভধ্যোি পনরিোিি
ভোরধ্তর
আইআরনিএআই
141 িেিস্থ্োটি ________ দ্বোরো প্রনতনষ্ঠত পনিনসযোর
হয়।
অেোধ্সোন ধ্য় োি
নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
142 এ টি তিয গ্রোহ অনভধ্যোধ্ির
নভনি িঠি রধ্ত পোধ্র?

কিো োিিোর
পধ্ণের উপর
ক োি েো়ে
নিধ্ে িো.

কিো োিিোর
দ্বোরো িোওয়ো
মূিে নিিয়
মূিে অিুসোধ্র

উপধ্ভোক্তো
কিো োিিোর
দ্বোরো ক িো
এ টি নিনিথ ষ্ট
মোধ্ি এ িো
পণে নিধ্ত িের্থ . এ োনয ত্রুটি
আধ্ে

4

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
143 এ টি তিয গ্রোহ অনভধ্যোধ্ির
নভনি িঠি রধ্ত পোধ্র িো?

কিো োিিোধ্রর
দ্বোরো কিওয়ো
মূিে পেোধ্ ধ্জ
কিিো মূধ্িের
কিধ্য় অনয

উপধ্ভোক্তোর
দ্বোরো িয় রো
মোধ্ি এ িো
এ োনয িুাঁত
আধ্ে

এ অিেোযে
িেিসোয় প্রর্ো
িো সীমোিদ্ধ
িেিসোয় প্রর্ো
গ্রহণ রো
হধ্য়ধ্ে

3

কিো োিিোর
এ টি নিনিথ ষ্ট
পণে প্রিোি
রধ্ত িের্থ
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
144 িীমো ন ধ্ির অনভধ্যোি নিষ্পনি
নিরীক্ষধ্ণর জিে এ টি যন্ত্রস্বরূপ?

রোেীয়

নিম্ননিনিত কিতো নিিোি নিষ্পনি
সিংস্থ্োগুনির মধ্যে ক োিটির নি ট
145
কিওয়োনি আিোিধ্তর সক্ষমতো
নিিেোমোি?

কজিো কফোরোম

রোজে

নম ি

নিম্ননিনিত কিতো নিিোি নিষ্পনি
সিংস্থ্োগুনির মধ্যে ক োিটির নি ট
146 রোজে পেথ ধ্ির উপর
পযথ ধ্িক্ষণমূি আইনি অনয োর
নিিেমোি আধ্ে?

কজিো কফোরোম

রোেীয়

নম ি িীমো কিো পোি

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি,
নিিোধ্ির কক্ষধ্ত্র উধ্েধ্ির
তথোিিীর অন্তিথ তভোধ্ি িীমো োরী
147 এিিং িীমো ৃ ধ্তর মধ্যে পোরস্পনর
ঐ েমধ্তের নভনিধ্ত,
মযেস্থ্তো োরী এিিং পরোম থ িোতোর
োযথ সম্পোিি রধ্ত পোধ্র?

িীমো এধ্জন্ট

যনি ক োি গ্রোহ , নিনেক্ট
কফোরোধ্মর দ্বোরো প্রিি ক োি এ টি
নিধ্িথ ধ্ র োরধ্ণ অসন্তুষ্ট হি,
148
তোহধ্ি নতনি এই প্র োর নিধ্িথ ধ্ র
নিরুধ্দ্ধ ক োর্োয় আধ্িিি প্রিোি
রধ্ত পোধ্রি?
যনি ক োি গ্রোহ , রোজে পেথ ধ্ির
দ্বোরো প্রিি ক োি এ টি নিধ্িথ ধ্ র
োরধ্ণ অসন্তুষ্ট হি, তোহধ্ি নতনি
149
এই প্র োর নিধ্িথ ধ্ র নিরুধ্দ্ধ
ক োর্োয় আধ্িিি প্রিোি রধ্ত
পোধ্রি?

রোজে

নম ি িীমো কিো পোি

নম ি

কজিো কফোরোম

আইনজএমএস

Alternative
4

রোজে

নম ি

Correct
Alternative

3

উপধ্রোক্ত
সি টি

4

উপধ্রর
ক োিটিই িয়

2

িীমো করো োর

2

রোেীয়

ক োধ্িো আপীি
নম ি িীমো কিো পোি
রো কযধ্ত
পোধ্র িো

1

রোেীয়

ক োধ্িো আপীি
নম ি িীমো কিো পোি
রো কযধ্ত
পোধ্র িো

2

িীমো কিো পোি

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োি
আইিটি, ভোরতিধ্েথ উপধ্ভোক্তো
নিিোি নিষ্পনির জিে উপধ্ভোক্তো
150
পনরেি এিিং অিেোিে তৃথ পধ্ক্ষর
প্রনতষ্ঠোর জিে সিংস্থ্োিসমূধ্হর
প্রিোি ধ্র

িীমো আইি,
1938

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটির
রোজে পেথ ধ্ির উপর
151
পযথ ধ্িক্ষণমূি আইিিত অনয োর
নিিেমোি আধ্ে?

কজিো কফোরোম

রোেীয়

অনভধ্যোধ্ির কক্ষধ্ত্র িীমো
কিো পোধ্ির দ্বোরো সিথ োনয
ত
152
পনরমোণ রোন প্রিোি রো কযধ্ত
পোধ্র?

10 িোি টো ো
অিনয

20 িোি টো ো
অিনয

আইআরনিএ
আইি, 1999

রোেীয়

নম ি

িীমো তথো

িেোনকিং নিয়ম
আইি, 1949

নম ি িীমো কিো পোি

50 িোি টো ো
অিনয

উপধ্ভোক্তো
সুরক্ষো
(সিংধ্ োযি)
আইি, 2002

4

উপধ্রর
ক োিটিই িয়

2

100 িোি টো ো
অিনয

2
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উপধ্ভোক্তো আিোিধ্ত এ টি
অনভধ্যোি কপ সিংিোন্ত প্রনিয়োর
153
কক্ষধ্ত্র নিম্ননিনিত িক্তিেগুনির
মধ্যে ক োিটি কিঠি ?

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

অনভধ্যোি তথো
নিধ্জ েো়েো
অিে ক োধ্িো
িেনক্ত রোজে িো
রোেীয়
নম ধ্ির
োধ্ে এ টি
অনভধ্যোি
ফোইি রধ্ত
পোধ্র িো

রোজে নম ি
অনভধ্যোি
িো রোেীয়
িেনক্তিতভোধ্ি
নম ধ্ি
ফোইি রধ্ত
অনভধ্যোি
পোধ্রি িো
ফোইি রধ্ত
িো ধ্যোধ্ি
ক োধ্িো নফ কিই পোঠোধ্ত পোধ্রি

কয ক োধ্িো
িেনক্ত নযনি
কয ক োধ্িো
এ টি
কয ক োধ্িো
িেনক্ত নযনি
কিতো সুরক্ষো (পনরিতথি) আইি,
নিধ্িিিোর জিে
িেনক্ত নযনি
ক োধ্িো কসিোর
২০০২ অিুসোধ্র 'কিতো'-এর সিংঙ্গোর ক োধ্িো পণে নিধ্িিিোর জিে
সদ্বেিহোর
154
মধ্যে নিম্ননিনিতধ্ির মধ্যে োধ্
ক ধ্িি এিিং এই ক োধ্িো কসিো
ধ্রি এিিং ঐ
অন্তভথ ু ক্ত রো হয়নি?
যরধ্ণর পধ্ণের ভো়েোধ্ত কিি
কসিো
কয ক োধ্িো
িো োধ্জ িোিোি
সুনিযোধ্ভোিী
িেিহতথো
অন্তভথ ু ক্ত হি

িীা্মো কিো পোি (ওমিুিসমোি)
দ্বোরো অিুসরণীয় সুপোনর গুনির
155
কক্ষধ্ত্র নিম্ননিনিত িীনতগুনির মধ্যে
ক োিটি কিঠি ?

যনি এ জি পনিনসযোর জোতীয়
পেথ ধ্ি এ টি অনভধ্যোি কপ
156 রধ্ত িোি, তোহধ্ি তোাঁর দ্বোরো
প্রধ্িয় পোনরেনম টির পনরমোণ
ত?

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
157 িীমো অনভধ্যোি সিংিোন্ত তধ্র্ের
এ টি ক ন্দ্রীয় সঞ্চোয় ?
নিম্ননিনিতগুনির উপধ্ভোক্তো
নিিোি নিষ্পনিমূি সিংস্থ্োগুনির
158 মধ্যে ক োিটি নিনেক্ট কফোরোধ্মর
কর্ধ্ আিত আধ্িিিগুনি গ্রহণ
ধ্র?

Alternative
4

Correct
Alternative

অনভধ্যোি
ফোইি রধ্ত
ক োধ্িো
উন ধ্ির
প্রধ্য়োজি কিই

1

এমি িেনক্ত
নযনি
পুিনিথ িধ্য়র
জিে িো কয
ক োধ্িো
িোনণনজে
উধ্েধ্ ে মোি
ক ধ্িি

4

এই র ম
অনভধ্যোি
প্রোনপ্তর 6
মোধ্সর মধ্যে
সুপোনর
রো
উনিত

িীমো ৃ ত দ্বোরো
স্বী ৃ নত পধ্ত্রর
সুপোনর এই
এ প্রনতনিনপ
র ধ্মর
িীমো
প্রনতনিনপ
অনভধ্যোি
ক োম্পোনিধ্
অনভধ্যোি োরী
প্রোনপ্তর 15
পোঠোধ্িো উনিত
এিিং িীমো
নিধ্ির মধ্যে
এিিং এই
ক োম্পোনি
অনভধ্যোি োরী র ধ্মর স্বী ৃ নত
উভয়ধ্ ই
দ্বোরো নিনিত
পত্র প্রোনপ্তর 15
পোঠোধ্িো উনিত
স্বী োর রো
নিধ্ির মধ্যে
উনিত
নিনিত
নিিয়তো
িোওয়ো উনিত

1

100 টো ো

রোেীয়
নম ধ্ির
িোিী
োধ্ে গ্রোহ
পনরমোধ্ণর
িোিী
অনভধ্যোি জমো
2.5% িো 500
পনরমোধ্ণর 1%
রোর জিে
টো ো কযটো ম
ক োি নফ প্রধ্িয়
িয়

4

রোেীয়

রোজে

নম ি িীমো কিো পোি

নম ি

রোেীয়

আইনজএমএস

রোজে

নম ি

3

ক োধ্িো আপীি
নম ি আইআরনিএআই
রো কযধ্ত
পোধ্র িো

1
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Alternative
1

নিম্ননিনিতগুনির উপধ্ভোক্তো
নিিোি নিষ্পনিমূি সিংস্থ্োগুনির
159 মধ্যে ক োিটি কযধ্ োি রোজে
পেথ ধ্ির নিধ্িথ গুনির নিরুধ্দ্ধ
আধ্িিিগুনি গ্রহণ ধ্র?

কজিো কফোরোম

যনি এ জি পনিনস যোর এ টি
অসন্তুনষ্টর োরধ্ণ িীমো
ক োম্পোিীর কর্ধ্ ২০ িক্ষ টো োর
160
ক্ষনতপূরণ িোি, তোহধ্ি নতনি
অনভধ্যোিটি ক োর্োয় কপ
রধ্ত
পোধ্রি?

কজিো কফোরোম

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

রোেীয়

ক োধ্িো আপীি
নম ি আইআরনিএআই
রো কযধ্ত
পোধ্র িো

2

রোজে

নম ি

1

রোেীয়

নম ি আইআরনিএআই

সহোিুভূনত

নিনিন্ততো

নিিয়
পনরসিংিেোি

4

ঐনতহোনস

িতথমোি

সম্ভোিে

যোরণো ৃ ত

4

আইনজএমএস-এর জিে সঠি
163
সম্প্রসোরণটি িোেু ি

ইধ্ন্ডো-জোমথ োি
মেোধ্িজধ্মন্ট
স্কু ি

ইনন্টধ্গ্রধ্টি
িভিথ ধ্মন্ট
মেোধ্িজধ্মন্ট
নসধ্েম

ইনন্ডয়োি
কজধ্িোম মেোনপিং
স্কীম

ইনন্টগ্রধ্টি
মেোধ্িজধ্মন্ট
নসধ্েম

4

____________ হধ্িো এ কসট
নিয়ম ও নিনয যো পনিনস
কহোল্ডোরধ্ির অনভধ্যোি ও
164
কক্ষোভগুনি োযথ রীভোধ্ি
কিিভোধ্ির জিে নিয়ম ও
নিধ্িথ ন ো কসট ধ্র।

অনভধ্যোি
পনরিোিি
প্রনিয়ো

অনভধ্যোি
প্রনত োর
প্রনিয়ো

__________ ততনর ধ্র নিয়ম যো
165 পনরনিত জি অনভধ্যোি
প্রনতনিযোি নিনয, ১৯৯৮

আইআরনিএ

এিনিএফনস

কসনি

ক ন্দ্রীয় সর োর

4

ক োধ্িো োরধ্ণ িোনয়ত্ব অপথণ িো
হস্তোন্তধ্রর নিেয়টি নিনিতভোধ্ি
পনিনস কহোল্ডোরধ্ জোিোধ্ত হয়
166
যোধ্ত এই যরধ্ির নসদ্ধোন্তধ্
প্রধ্য়োজধ্ি _________-র োধ্ে
নপটি ি নিধ্য় িেোধ্িঞ্জ রো যোয়।

অনভধ্যোি
প্রনত োর
তৃথ পক্ষ

উপধ্ভোক্তো
প্রনত োর
তৃথ পক্ষ

নিিয় োরী
প্রনত োর
তৃথ পক্ষ

জি
পনরিোিিিত
প্রনত োর
তৃথ পক্ষ

1

িীমো ৃ ত এ টো নিধ্রোয কমটোধ্ত
পোধ্রি_________-এর আওতোয়
167
ওমিোিসমেোধ্ির োধ্ে দ্বোরস্ত
হধ্য়।

অনভধ্যোি
পনরিোিি
প্রনিয়ো

অনভধ্যোি
প্রনত োর
প্রনিয়ো

অনভধ্যোি
প্রনিয়ো

জি অনভধ্যোি
প্রনত োর
সম্পন থ ত
অনযনিয়মসমূহ

4

িীধ্ির ক োিটো কিতো সুরক্ষো
আইধ্ির মূি উধ্ে ে িয়?
(১)পনিনস কহোল্ডোধ্রর স্বোর্থ রক্ষো
শুযুমোত্র িক্তিে
শুযুমোত্র িক্তিে
িক্তিে (১) এিিং (২) উভধ্য়ই সঠি
168 রো
(১)টি সঠি
(৩)টি সঠি
(২)নিনিধ্য়োি োরীর স্বোর্থ রক্ষো রো
(৩)গ্রোহধ্ র অনভধ্যধ্ির সরি,
দ্রুত ও সস্তোর প্রনতনিযোি কযোিোধ্িো

১৪ই কসধ্েম্বর,
১৯৮৩

3

161

িীধ্ির ক োিটো পনরধ্েিোর
গুণমোধ্ির সূি িয়

Alternative
2

িীধ্ির ক োিটো োধ্েোমোর
162 িোইফটোইম ভেোিুর এ টো প্রিোয়
িয়

নিশ্বোসধ্যোিেতো

ঝাঁু ন

ঝাঁু ন

অনভধ্যোি ক্ষনত অনভধ্যোি
প্রনিয়ো
প্রনিয়ো

2
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S.
No.

Question Body

Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

‘‘জি অনভধ্যোি প্রনতনিযোি নিনয,
১২ অধ্ক্টোির,
১৪ই কসধ্েম্বর,
১১ই িধ্ভম্বর, ১৯৯৮
১৩ই নিধ্সম্বর, ১৯৯৭
169 ১৯৯৮’’ িিিত হধ্য়ধ্ে ________১৯৯১
১৯৮৩
এ

2

িীধ্ির ক োিটো জি অনভধ্যোি
প্রনতনিযোি নিনযর এ টো উধ্ে ে
িয়?
170 (১)নিধ্রোধ্যর নিষ্পনি সম্পন থ ত
অনভধ্যোি সমোযোধ্ির িক্ষে
(২)কিতোর স্বোর্থ রক্ষো
(৩)কিতোধ্
ষ্ট কিওয়ো

িক্তিে (১) এিিং
শুযুমোত্র িক্তিে
িক্তিে (১) এিিং (২) উভধ্য়ই
শুযুমোত্রসঠি
িক্তিে (৩)টি সঠি(৩) উভধ্য়ই
(১)টি সঠি
সঠি

1

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
ওমিোিসমেোধ্ির োজ িয়?
িক্তিে (১) এিিং
(১)কিতোর অনভধ্যোধ্ির প্রনতনিযোি শুযুমোত্র িক্তিে
িক্তিে (১) এিিং (২) উভধ্য়ই
শুযুমোত্রসঠি
িক্তিে (৩)টি সঠি(৩) উভধ্য়ই
171
(২)কিতোর স্বোধ্র্থ র সুরক্ষো
(১)টি সঠি
সঠি
(৩)পনিনস কহোল্ডোধ্রর কর্ধ্
অনভধ্যোধ্ির প্রনতনিযোি

3

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
নম ধ্ির সুপোনর
রো কযটো
সোমিোধ্ত অনভধ্যোি প্রনতনিযোি
তৃথ পক্ষ
(১)(নজআরএ)-র িঠি রো
হধ্য়ধ্ে?
(২)িীমো ৃ ত ও িীমো োরীর মধ্যে
172 নিত থ
(৩)িীমো ৃ ত ও মযেস্থ্তো োরীর
মধ্যে নিত থ
(৪)িীমো োরী ও মযেস্থ্তো োরীর
মধ্যে নিত থ
(৫)িীমো োরী, িীমো ৃ ত ও
মযেস্থ্তো োরীর মধ্যে কয ক োধ্িো
নিত থ

4

173

174

িীমো ৃ ত ও িীমো োরীর মধ্যে
নিত থ ক কমটোধ্িি?
িীমো োরী ও মযেস্থ্তো োরীর
মধ্যে নিধ্রোয ক কমটোধ্িি?

তৃ তীয় পধ্ক্ষর কমোটর িোন়ের িীমো
175 ও কমনরি িীমোর সম্পধ্ থ _______র ক োধ্িো এনক্তয়োর র্োধ্ িো
জি অনভধ্যোি প্রনতনিযোি আইি
176 ১৯৮৮ িঠি ধ্রধ্ে ____–এর
িেিস্থ্ো
177

ক োি তোনরধ্ি কিতো সুরক্ষো আইি
ততনর হধ্য়নেি।

িীধ্ির ক োিটি অধ্মৌনি
178
উিোহরণ িয়?

িোতথোর

িক্তিে (১) এিিং
শুযুমোত্র িক্তিে
(২) উভধ্য়ই
িক্তিে (১) এিিং (৩)
িক্তিে
উভধ্য়ই
(২) এিিং
সঠি (৩) উভধ্য়ই সঠি
(৪)টি সঠি
সঠি

উপধ্ভোক্তো
অনভধ্যোি প্রনত োর
কিোষ্ঠী

উপধ্ভোক্তো
তৃথ পক্ষসমূহ (নজআরএ)
তৃথ পক্ষ

উপধ্ভোক্তো
নম ি

2

4

উপধ্ভোক্তো
কিোষ্ঠী

উপধ্ভোক্তো
নম ি

অনভধ্যোি
প্রনত োর
তৃথ পক্ষসমূহ
(নজআরএ)

উপধ্ভোক্তো
নম ি

উপধ্ভোক্তো
তৃথ পক্ষ

অনভধ্যোি
প্রনত োর
তৃথ পক্ষসমূহ
(নজআরএ)

উপধ্ভোক্তো
কিোষ্ঠী

3

িীমো প্রনতনিনয
সিংস্থ্ো

িীমো পযথ ধ্িক্ষ

িীমো কিো পোি

উপধ্ভোক্তো
আিোিত

3

উপধ্ভোক্তো
তৃথ পক্ষ

১১ই এনপ্রি,
১৯৭৪

২৪ক নিধ্সম্বর,
২২ই িধ্ভম্বর,
২৪ক নিধ্সম্বর, ১৯৮৬
১৯৬৮
১৯৬৮

হোত দ্বোরো ঠি
এ টি ূিে র্ধ্র
আধ্ে এই প্র োর
অঙ্গভঙ্গী রো
সিংধ্ ত প্রিোি

িহিো পরো

আপিোর িক্তিে
কজোধ্র িিো

3

2
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S.
No.
179

িেনক্তিত িূরত্বধ্
হয়

180 অধ্মৌনি

181

Alternative
1

Question Body
সিংজ্ঞোনয়ত

রো

িোতথো ততনর হয়

আযুনি যুধ্ির িীমোর সূত্রপোধ্তর
স্থ্োিটি নিনিত রুি।

িীধ্িরগুনির মধ্যে ক োিটি
182 সোযোরণভোধ্ি িীমো কিোঝোধ্ত
িেিহোর রো কযধ্ত পোধ্র?

করোিস-এর িসিোস োরীরো এ টি
অভেোস গ্রহণ ধ্রনেি, নিপধ্ির
সমধ্য় জোহোজধ্ হোি ো রোর
জিে যনি ক োি মোধ্ির ক্ষনত হয়,
183 মোধ্ির মোনি িণ (যোাঁর ক োি
প্র োর ক্ষনতর সম্মুিীি হিনি
তোাঁরও) ক্ষনতটির ন েু অিং িহণ
রধ্িি। এই পনরনস্থ্নতটিধ্ত ক োি
তিন ধ্ষ্টের িেোিেো রো হধ্য়ধ্ে?

184

িীমোর কক্ষধ্ত্র এ ত্রী রধ্ণর
িীনতটির িেোিেো রুি।

অতীত োধ্ি িীিো িনণধ্ রো
নিপিসকু ি জিপধ্র্ যোওয়োর সময়
185 তোাঁধ্ির মোিগুনি নভন্ন নভন্ন
কিৌ োয় িহণ রধ্তি। োরণ
িেোিেো রুি।

এিোধ্ি উধ্েনিত নি ধ্ির
186 তোনি োটি কর্ধ্ এ টি অিোস্তনি সম্পি নিনিত রুি।

১৮ ইনঞ্চ কর্ধ্
৪ ফুট

Alternative
2

Alternative
3

১২ ফুট এিিং
তোর অনয

প্রোয় ১৮ ইনঞ্চ

Alternative
4
৪ কর্ধ্

Correct
Alternative

১২ ফুট

1

মোিুধ্ের স ি
প্র োর িেিহোর

4

র্ো িেতীত
ক োি িোতথো
কপ্ররধ্ণর
উধ্েধ্ ে ক োি
িেিহোর

রীনর ভোেোর
োযথ সমূহ

র্ো িেতীত
কযধ্ োি র্টিো
কযটি এ জি
কপ্রর অর্িো
এ জি
প্রোপধ্ র মধ্ির
মধ্যে এ টি
অর্থ উেীনপত
ধ্র

করোধ্ম
ভোটিথ োি নসটি

িেোনিিধ্ির
ঝুিন্ত উিেোি

িন্ডধ্ির িধ্য়ি
নফ হোউস

নিউইয়োধ্ থ
নিি অেোধ্পি

3

অধ্িের ক্ষনত
কর্ধ্ িোভ
কিওয়ো

ধ্য় জধ্ির
ক্ষনত অধ্িধ্ র
মধ্যে ভোি রো

4

নিপী়েি

3

িনরেধ্ির
কিোধ্ র ক্ষনতর
আনর্থ সোহোযে
িোনজ িোিোধ্িো
প্রিোি

পুাঁনজিোি

সমোজিোি

পোরস্পনর
িীমো

নিনভন্ন যরধ্ির
নিনভন্ন যরধ্ির
সমোি সম্পি
সমোি সম্পি
সম্পি সম্পন্ন
সম্পি সম্পন্ন
সম্পন্ন মোিুধ্ের
সম্পন্ন মোিুধ্ের
মোিুধ্ের
মোিুধ্ের
জমোধ্য়ত এিিং
জমোধ্য়ত ন ন্তু
জমোধ্য়ত এিিং
জমোধ্য়ত ন ন্তু
সমোি ঝাঁু ন ধ্ত
নিনভন্ন ঝাঁু ন ধ্ত
নিনভন্ন ঝাঁু ন ধ্ত
অিুরূপ ঝাঁু ন ধ্ত
উন্মুক্ত রো
উন্মুক্ত রো
উন্মুক্ত রো
উন্মুক্ত রো

1

িীিো
কিৌধ্ োগুনি
কেোধ্টো নেি
এিিং এগুধ্িো
ভোরী মোিপত্র
িহি রত

িীিো সর োর
িোযেতোমূি
ধ্রনেি কয
পণে এ োনয
ন নপিং
ক ম্পোনির
মধ্যে নিতরণ
রধ্ত হধ্ি
যোধ্ত
িোনণধ্জের
সমোি িণ্টি হয়

িীিো
িেিসোয়ীরো
তোধ্ির পণে
এ োনয
কিৌধ্ োধ্ত
রোিত োরণ
এধ্ত কমোট
ক্ষনতর িীমো
প্রিোি রত

িীিো
িেিসোয়ীরো
তোধ্ির পণে
এ োনয
কিৌধ্ োধ্ত
রোিত োরণ
এটি সস্তো হধ্তো

3

িো়েী

িো়েী

সুিোম

িোতোিুকূি যন্ত্র

3

29

S.
No.

Question Body

মিীে তোাঁর িীমো সম্পন থ ত
পরোম থ প্রিোি োরী নি ট িীমোর
প্রোর্নম উধ্ে ে সম্পধ্ থ জোিধ্ত
187
িোি। নিধ্ম্ন প্রিি নি িগুনি কর্ধ্
িীমোর প্রোর্নম উধ্ে েটি নিনিত
রধ্ত মিীেধ্ সোহোযে রুি।

188

191

Alternative
2

অধ্িধ্ র ক্ষনত
অধ্িধ্ র মধ্যে
ভোি রো

অধ্িধ্ র ক্ষনত
ধ্য় জধ্ির
ধ্য় জধ্ির
ক্ষনত অধ্িধ্ র
মধ্যে ভোি রো মধ্যে ভোি রো

আমোধ্ির িিুি ক োি উপোিোিটি
িীমো িঠধ্ির নিধ্িথ
ধ্র।

িীধ্ির ঝাঁু ন পনরিোিধ্ির পন্থোর
189 নি িগুনির মধ্যে ক োিটি স্বিীমো িোধ্মও পনরনিত?

190

Alternative
1

আপনি িি িীমো গ্রহণ
নসদ্ধোন্ত গ্রহণ রধ্িি?

রোর

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে ক োিটি
প্রর্ম ভোরতীয় িীমো ক োম্পোিী?

নিপি

ঝাঁু ন

পনরহোর

সম্ভোিে র্টিো
র্টোর পর

ভোরতীয়
সোযোরণ িীমো
ধ্পথোধ্র ি

ক োি এ জি িেনক্ত দ্বোরো িীমো
িধ্য়র সমধ্য় প্রযুক্ত ঝাঁু ন
193
পনরিোিি প্রধ্ ৌ িগুনি সম্পধ্ থ
আধ্িোিিো রুি।

ঝাঁু ন

িীমো এিিং প্রনতশ্রুনতর মধ্যে
194 ফোরো টির সম্পধ্ থ আধ্িোিিো
রুি।

আগুধ্ির োরধ্ণ ক্ষয়-ক্ষনতর
সম্ভোিিো হ্রোধ্সর জিে েী কপোেোর
তোাঁর িোন়েধ্ত নিিুেত পনরিোনহতো
195 নিধ্রোয তোধ্রর িেিস্থ্ো
ধ্রধ্েি। এিোধ্ি িেিহৃত ঝাঁু ন
পনরিোিি প্রধ্ ৌ িটি নিনিত
রুি।

ক্ষনতপূরণ

ঝাঁু ন

যোরণ

পনরহোর

পনরহোর

Correct
Alternative

ফট োিোনজ

3

ক্ষনত

ঝাঁু ন

হ্রোস ও
নিয়ন্ত্রণ

ঝাঁু ন

যিি আপনি
যিি র্টিো
যিি র্টিো
নিধ্জই সম্ভোিে
র্টোর সম্ভোিিো
সিংর্টি
র্টিোর
ম হয় ন ন্তু সম্ভোিিোর সোধ্র্
কিো সোি
তীরতো কি ী হয় তীরতো ম হয় কযোিোি রধ্ত
পোধ্রি

2

কিোধ্ম্ব
নমউিু য়োি
অেোনসউধ্রন্স
কসোসোইটি
নিনমধ্টি

িেো িোি
ইিনসওধ্রন্স
ক োম্পোনি
নিনমধ্টি

3

িেো িোি
ইিনসওধ্রন্স
ক োম্পোনি
নিনমধ্টি

2

ঝাঁু ন

3

ভোরতীয় জীিি
ভোরতীয়
িীমো
ওনরধ্য়ন্টোি
ধ্পথ োধ্র ি
িীমো ক োম্পোনি

ঝাঁু ন

যোরণ

ঝাঁু ন

যোরণ

ঝাঁু ন

স্থ্োিোন্তর

ঝাঁু ন

4

2

িীমো: র্টধ্ি
িীমো: র্টধ্ত
এমি এ টি
পোধ্র এমি
র্টিোর সুরক্ষো এ টি র্টিোর
আশ্বোস: র্টধ্ত সুরক্ষো
পোধ্র এমি
আশ্বোস:
এ টি র্টিোর
র্টধ্ি এমি
সুরক্ষো
এ টি র্টিোর
সুরক্ষো

ঝাঁু ন

Alternative
4

স্থ্োিোন্তর

ওনরধ্য়ন্টোি
েোইটি
িোইফ ইন্সুেধ্রন্স ইন্সুেধ্রন্স ক োিং
ক োিং নিনমধ্টি
নিনমধ্টি

ভোরতিধ্েথ জীিি িীমোর
জোতীয় রধ্ণর ফধ্ি িঠিত
192
সর োনর কক্ষধ্ত্র এ টি জীিি িীমো
ক োম্পোিীটির িোম উধ্েি রুি।

Alternative
3

প্র মি

িীমো:র্টধ্ত
পোধ্র এমি
র্টিোর
িীমো এিিং
িেোধ্রনণ্টযুক্ত
আশ্বোস উভধ্য়ই সুরক্ষো/ আশ্বোস:
এ ই িেোপোর
র্টধ্ত পোধ্র
কিোঝোয়
এমি এ টি
র্টিোর সুরক্ষো
িেোধ্রনণ্টযুক্ত
িয়

ঝাঁু ন

স্থ্োিোন্তর ঝাঁু ন

হ্রোস ও নিয়ন্ত্রণ

2

4
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Alternative
1

Alternative
2

Alternative
3

Alternative
4

Correct
Alternative

সোহীি িন্তিে কি টিধ্ত
িোঙ্গোহোঙ্গোমোর োরধ্ণ ইরোধ্
এ টি িেিসোনয় ভ্রমধ্ণ যোওয়ো
196
অস্বী োর ধ্রি। এিোধ্ি িেিহৃত
ঝাঁু ন পনরিোিি প্রধ্ ৌ িটি নিনিত
রুি।

ঝাঁু ন

পনরহোর

ঝাঁু ন

যোরণ

ঝাঁু ন

স্থ্োিোন্তর ঝাঁু ন

হ্রোস ও নিয়ন্ত্রণ

1

তোাঁর অসময়নিত মৃতুের োরধ্ণ
যোধ্ত তোাঁর পনরিোধ্রর সিসেধ্ির
অিে োধ্রোর উপর নিভথর ীি
হধ্ত িো হয় তোর জিে সুধ্র
197
এ টি জীিি িীমো পনিনস িয়
ধ্রধ্েি। এিোধ্ি িেিহৃত ঝাঁু ন
পনরিোিি প্রধ্ ৌ িটি নিনিত
রুি।

ঝাঁু ন

পনরহোর

ঝাঁু ন

যোরণ

ঝাঁু ন

স্থ্োিোন্তর ঝাঁু ন

হ্রোস ও নিয়ন্ত্রণ

3

ক োি োরধ্ণ িোন়েটি ক্ষনতগ্রস্ত
হওয়োর কক্ষধ্ত্র কসটি সোরোইধ্য়র
প্রধ্য়োজধ্ি িেিহোধ্রর জিে নিতো
198 এ টি নরজোভথ তহনিি িঠি
ধ্রধ্েি। এিোধ্ি িেিহৃত ঝাঁু ন
পনরিোিি প্রধ্ ৌ িটি নিনিত
রুি।

ঝাঁু ন

পনরহোর

ঝাঁু ন

যোরণ

ঝাঁু ন

স্থ্োিোন্তর ঝাঁু ন

হ্রোস ও নিয়ন্ত্রণ

2

িীধ্ির উনক্তগুনির মধ্যে ক োিটি
199
সঠি ?

আপনি এ জি িীমো পযথ ধ্িক্ষ ।
িীমো ক োম্পোিীর তরধ্ফ িীমোর
200
পূধ্িথ ক ি আপনি এ টি সম্পনির
পযথ ধ্িক্ষণ এিিং পনরি থ ি রধ্িি?

িীমো ক্ষনত
কর্ধ্ সম্পি
রক্ষো ধ্র

িীমো কিো সোি
প্রনতধ্রোয ধ্র

িীমো ক্ষনতর
সম্ভোিিো ম
ধ্র

িীমো
কিো সোধ্ির
র্টিোয়
িীমো ৃ তধ্
ক্ষনতপূরণ কিয়

মূিে নিযথ োরধ্ির
জিে ঝাঁু ন
নিরূপণ রো

িোরপোধ্ র িস্তু
কিধ্ি সম্পনির
মূিে নিযথ োরধ্ি
কপৌাঁেোধ্িো

কিধ্িি কয
সম্পনি হর
কর্ধ্
তটো
িূধ্র

প্রনতধ্ি ীর
সম্পনিও এ
িজর কপধ্ত

4

1
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