
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাজেভ আরী স্কুর এন্ড কজরে 

াঠ মূল্যায়ন যীক্ষা-২০২০ 

ব্যফায় ংগঠন  ও  ব্যফস্থানা (১ভ ত্র) 

দ্বাদ শ্রেণি 

ণফলয় শ্রকাড-২৭৭ 

ভয়-১ঘন্টা ২০ণভিঃ                                                                      পূি ণভান-50  

   

[কর প্রজেয উত্তয ণদজে জফ] 

১। ণভ. াান X ব্যাংজকয একেন অণপায।  ব্যাংকটি শ্ররোয বুজকয ণযফজেণ কণিউটায 

গ্রাকজদয ণাজফয শ্ররনজদন ংযক্ষি কজয। েথ্য আদান-প্রদাজন ব্যাংকটি ণিঠিয ণযফজেণ শ্রভাফাইর 

শ্রভজে, ইজভইর প্রভৃণে ব্যফায কজয।ব্যাংজকয গ্রাজকযা কাড ণ ব্যফায কজয ব্যাংজক না ণগজয় 

শ্রমজকাজনা বুথ শ্রথজক ফ ভয় টাকা তুরজে াজয।  ফেণভাজন এ ব্যাংজকয গ্রাজকযা এ প্রযুণিজে 

জেয দাভ ও ণফর ণযজাধ এফং কভ ণিাযীজদয শ্রফেন-বাোণদ ণদজে। 

ক) সৃেনীরো কী? 

খ) "ফ উজযাগই আত্মকভ ণংস্থান েজফ ফ আত্মকভ ণংস্থান উজযাগ নয়"--- ব্যাখ্যা কজযা। 

গ) X ব্যাংক শ্রকান ধযজনয ব্যাংণকং দ্ধণে িালু কজযজে? ব্যাখ্যা কজযা। 

ঘ) উদ্দীজক ফণি ণে ণফজল কাড ণটি গ্রাকজদয শ্ররনজদন প্রণিয়াজক ে কজযজে- তুণভ ণক এ ণফলজয় 

একভে? ভোভে দাও। 

 

২। অনুন্নে শ্রদজয যগুজরাজে উচ্চ জে গাণিয ণফযণিকয ি ণ ফাোজনায পজর প্রায়ই ণশুজদয 

েফিণিয ভস্যা শ্রদখা ণদজে। োোিা  এ কাযজন অজনক শ্রযাগীজক আযও শ্রফণ অসুস্থ জে শ্রদখা 

মায়। এ অফস্থা শ্রথজক মুণিয েন্য যকাণয আইন থাকজরও শ্রগুজরায মথামথ ফাস্তফায়ন শ্রনই।  

ক) শ্রেডভাকণ কী? 

খ)আই এ ও ফরজে কী শ্রফাঝায়?  

গ)উদ্দীজক শ্রকান ভস্যায কাযজি ে দূলি কভজে না? ব্যাখ্যা কজযা। 

ঘ)"আইজনয ঠিক প্রজয়াগ থাকজরই ে দূলি কভজফ"- তুণভ ণক একভে? ভোভে দাও। 

ণনজিয প্রজেয ঠিক উত্তযটি ণরখ। 

 

১| ব্যফাজয় ণফণনজয়াজগয ঝুঁণক শ্রক শ্রনন? 

ক) উজযািা            খ) ব্যফস্থাক            গ)ণফভাকাযী           ঘ)যকায 

২| ব্যফায় উজযাজগয প্রথভ কাে শ্রকানটি?  

ক) ে ফা ধাযিা উদ্ভাফন            

খ) নতুন ফাোয সৃণি কযা 

গ) কাঁিাভাজরয উৎ ণিণিেকযি 

ঘ) েণফজরয উৎ ণনধ ণাযি 

৩| ণফণবন্ন পুযােন অব্যফাম ণ দ্রব্য শ্রথজক নতুন ণকছু তেণয কজয ণফণি কযাজক কী ফজর। 

ক) ব্যফায় উজযগ           খ) আত্ম-কভ ণংস্থান              গ) ফাণিেয           ঘ)ব্যফায় 

৪| উজযািায অেযাফশ্যকীয় গুি শ্রকানটি? 

ক)তধম ণ ও কিণষ্ণুো          খ)দূযদৃণি           

গ)ণদ্ধান্ত শ্রনওয়ায াভথ্যণ       ঘ)ঝুঁণক শ্রনওয়ায ভানণকো 



৫| একেন পর উজযািায শ্রবজফ ণিজন্ত ণদ্ধান্ত শ্রনওয়ায  কাযি শ্রকানটি?  

ক)বণফষ্যে মুনাপায প্রেযাা        খ)মূর রক্ষয অেণন         

গ)সুষ্ঠুবাজফ ব্যফায় ণযিারনা        ঘ)ব্যফাজয়য ম্প্রাযি 

৬| বণফষ্যৎ অণনণিে শ্রেজনও উজযািা ব্যফায় স্থান কজয। এটি উজযািায শ্রকান গুি?  

ক)ঝুঁণক গ্রজিয ভানণকো         খ)অণনিয়ো              

গ)প্রজ্ঞা ও দূযদৃণি                    ঘ)সৃেনীরো 

৭| 'গৃীে উজযাগ দ্বাযা বাজরা ণকছু অণেণে জফ '- এ ধযজনয ণিন্তা উজযািায শ্রকান গুিজক প্রকা 

কজয?  

ক)ঝুঁণক গ্রি ক্ষভো            খ)আত্মণফশ্বা        গ)অধ্যফায়                 ঘ) ভানণক দৃঢ়ো  

৮| পর নাযী উজযািা ডিঃ শ্রাজন আযা শ্রফগভ ণনজিয শ্রকান NGO এয প্রণেষ্ঠাো।  

ক)TMSS               খ)AASA                 গ)BRAC                    ঘ)PROSIKA  

৯| ফেণভাজন শ্রদজয ফ ম ণাজয়য ব্যফাজয় শ্রকানটিয অবাফ শ্রদখা মায়? 

ক)প্রাকৃণেক িজদয                 খ)দক্ষ ও শ্রমাগ্য উজযািায    

 গ)ণফণনজয়াগ ও ণযজফজয          ঘ)উৎাদন ও ফন্টন ব্যফস্থায 

১০| ফাংরাজদজ ব্যফায় উজযাগ উন্নয়জনয প্রধান ভস্যা শ্রকানটি?  

ক)ফাোজযয অবাফ       খ)েনফজরয অবাফ      গ)মূরধজনয অবাফ      ঘ)যকাজযয আগ্রজয অবাফ  

উদ্দীকটি জিা এফং ১১ ও ১২ নং প্রজেয উত্তয দাওিঃ 

েীফো ব্যাংণকং গ্রাকজদয নতুন নতুন ব্যাংণকং শ্রফা ণযজফজন মত্নীর। পজর গ্রাকগি 

ব্যাংজকয শ্রমজকাজনা াখায় টাকা েভা দান এফং টাকা উজত্তারন কযজে াজযন।  

১১| উদ্দীজক ফণি ণে ব্যাংক কর্তণক প্রদত্ত শ্রফাজক কী ফজর? 

ক)শ্রাভ ব্যাংণকং                খ)শ্রভাফাইর ব্যাংণকং             

গ) ই- ব্যাংণকং              ঘ)স্যাজটরাইট ব্যাংণকং 

১২| ইজরকেণনক ব্যাংণকং অফান ঘটিজয়জে - 

।.  নােন দ্ধণেয   

।।.  নণথফদ্ধ পাইজরয  

।।। .কাণয়ক েজভয  

ণনজিয শ্রকানটি ঠিক?    

ক)।  ও ।।     খ)।  ও ।।।    গ)।।  ও ।।।      ঘ)।,।। ও ।।।  

১৩| ফাণিজে ফজ খুিযা ে িজয়য দ্ধণেজক কী ফজর?  

ক) ই-ণযজটইণরং               খ) ই- কভা ণ          গ) ই- ভাজকণটিং         ঘ) ই- ণফেজন  

১৪|  B2C শ্রকান ধযজনয ই-ণফেজন?   

ক)ই- কভা ণ            খ)ই-ণযজটইণরং             গ)ই- ব্যাংণকং          ঘ)ই- ভাজকণটিং 

১৫| কণিউটাজযয াজথ ইন্টাযজনট ংযুণিয ভাধ্যভ শ্রকানটি? 

ক) এটিএভ কাড ণ           খ)  KYC পযভ             গ) ভজডভ               ঘ) শ্রটজরক্স 

১৬| শ্রডণফট কাজড ণয ভাধ্যজভ ণনজিয শ্রকান সুণফধাটি াওয়া মায়?  

ক)েভা টাকা উঠাজনা        খ)ঋি সুণফধা         গ)ফাণকজে ে িয়       ঘ)ণফশ্বব্যাী ব্যফায 

১৭| শ্রিজকয আদৄণনক ণফকল্প শ্রকানটি?  

ক)ই- ব্যাংণকং         খ)ই-শ্রভইর           গ)এটিএভ কাড ণ          ঘ)ই- গবজন ণন্স 

১৮| অনরাইন ব্যফায় শ্রকানটিয ভাধ্যজভ ণযিাণরে য়?  

ক)ণনণদ ণি ওজয়ফাইট      খ)ণডণেটার  অণপরুভ         গ)ণনণদ ণি ই-শ্রভইর           ঘ) শ্রভাফাইর  

১৯|ফাংরাজদজ শ্রভাফাইর ব্যাংণকং শ্রফা কে াজর িালু য়? 

ক) ২০০১        খ) ২০০৪          গ)২০০৫        ঘ) ২০১১ 

২০| ইজরকেণনক দ্ধণেজে কখন শ্রিো ও ণফজিো উবয়ই ব্যফায়ী? 

ক) B2C          খ) B2B           গ) B2G        ঘ) C2B 

২১।বুণদ্ধবৃণত্তক িদ ংযক্ষজিয েন্য প্রজয়ােন শ্রকানটি? 

ক)আইন ণফধান      খ)ণফভা      গ)ণল্পনীণে      ঘ)শ্রেডভাকণ  

২২।শ্রজটন্ট শ্রকান ধযজনয িদ? 

ক)স্থায়ী         খ)িরণে         গ)অরীক         ঘ)বুণদ্ধবৃণত্তক 

২৩।শ্রজটজন্ট ণনজিয  শ্রকান ণফলয়টি অন্তর্ভ ণি? 

ক)শ্রকাজনা জেয শ্ররাজগা       খ)শ্ররখজকয াণেয কভ ণ 

গ)নতুন প্রযুণিয আণফষ্কায     ঘ)শ্রকাজনা জেয ভান ণনধ ণাযি ও যীক্ষা  

২৪।তফজ্ঞাণনক উদ্ভাফজকয অণধকায শ্রকানটিয ভাধ্যজভ ংযণক্ষে য়? 

ক)কণযাইজটয ভাধ্যজভ           খ)শ্রেডভাজকণয ভাধ্যজভ 

গ)শ্রজটন্ট আইজনয ভাধ্যজভ      ঘ)ণফভা চুণিয ভাধ্যজভ  

২৫।ফাংরাজদজ কে াজরয শ্রেডভাকণ আইন প্রিণরে আজে?  

ক)২০০৬         খ)২০০৭         গ)২০০৮         ঘ)২০০৯ 

২৬।শ্রকানটি শ্রেডভাকণ ফণর্ভ ণে? 

ক)অক্ষয       খ)প্রেীক       গ)জরাগ্রাভ      ঘ)শ্রভািকীকযি 

২৭।েজক ভোেীয় ে শ্রথজক আরাদা কজয শ্রিনায েন্য শ্রকানটি গুরুত্বপূি ণ?  

ক)শ্রজটন্ট       খ)শ্রেডভাকণ       গ)কণযাইট      ঘ)ণনফন্ধন  

২৮।শ্ররখক ও প্রকাজকয ভজধ্য মুদ্রি িণকণে চুণিজক কী ফজর? 

ক)শ্রেডভাকণ    খ)শ্রজটন্ট     গ)কণযাইট     ঘ)ফ্রানাইণেং 

২৯।ISO প্রণেণষ্ঠে য় কে াজর? 

ক) ১৯৩২        খ) ১৯৪৭        গ) ১৯৮৫        ঘ) ১৯৮৭ 

৩০।ণফএটিআই শ্রকান ভন্ত্রিারজয়য অধীন? 

ক)অথ ণ            খ)ণল্প           গ)ংস্থান          ঘ)আইন 


