
কাজেভ আরী স্কুর এন্ড কজরে 

২য় মূল্যায়ন যীক্ষা ২০২১ 

           

বফলয়ঃ অর্ থনীবি 

বফলয় ককাডঃ ১১০ 

ভয়ঃ ১ ঘন্টা 30 বভবনট                                                    পূর্ থভানঃ ৫০ নম্বয 

(সৃেনীর) 

(কর  প্রজেয উত্তয বিজি জফ) 

বনজেয অনুজেিটি ড় ও প্রেগুজরায উত্তয িাওঃ 

১। াম্প্রবিককাজর গাজভ থন্ট বল্প ফাাংরাজিজয েন্য কযার ভজডর জয় িাঁবড়জয়জে। আশুবরয়ায এক গাজভ থন্ট কভী ভবেথনা নাজভয একেন কভী কাে কজয। 

ফাাংরাজিজয গাজভ থন্ট বজল্প তিবয কাাক কমভন িাজভ স্বস্তা কিভবন রুবেম্মি ও কেিাজিয কাজে েন্দনীয়। তিবয কাাক যপ্তাবন কর্জকই ফিথভাজন 

ফাাংরাজিজয ফজেজয় কফব আয় য়। িজফ এ বজল্প বনজয়াবেি শ্রবভকজিয অজনক ভস্যা। এই বজল্প ভজুবয কমভন কভ কিভবন কাজেয সুস্থ বযজফ, োকবযয 

বনযাত্তায অবাফ প্রভৃবি ভস্যা যজয়জে। 

ক) বল্প বক? 

খ) ক্ষুদ্র ও কুটিয বল্প কাজক ফজর? 

গ) যকাবয বজল্পান্নয়জনয প্রধান ককান নীবি অনুযর্ কযজর ফাাংরাজিজয গাজভ থন্ট বজল্পয আযও উন্নবি জফ ফজর তুবভ ভজন কজযা? 

ঘ) ভবেথনায ভজিা গাজভ থন্ট কভী তিবয কাাক বজল্প কী ধযজনয ভস্যায ম্মখুীন য়? ব্যাখা কজযা। 

২। েনাফ ফাায উদ্দীন াজফ বনে এরাকায় একটি গাজভ থন্ট পযাক্টবয স্থাজন আগ্রী। িজফ িাঁয কাজে কিভন ককাজনা অর্ থ কনই। ব্যাাংক কর্জক অর্ থ বনজয় বিবন 

িায কাম থেভ বযোরনা কযজি োন। এ রজক্ষয বিবন একটি ফাবর্বেযক ব্যাাংজকয ব্যফস্থাজকয াজর্ কমাগাজমাগ কজযন। 

ক) অর্ থায়ন ফরজি বক বুঝ? 

খ) অর্ থায়জনয কক্ষজে মূরধন ফাোয ককন গুরুত্বপূর্ থ? 

গ) অর্ থায়জনয অবযন্তযীর্ ও ফাবযক উৎ ধাযর্াটি ব্যাখা কজযা। 

ঘ) উদ্দীজক েনাফ ফাায উদ্দীন াজফ গাজভ থন্ট পযাক্টবয স্থাজনয কম অর্ থায়জনয উৎটিজক কাজে রাগাজি োন িায ব্যাখা িাও। 

৩। েনাফ মুবপকক াজজফয কানারী ব্যাাংক ও ডাচ্-ফাাংরা ব্যাাংক দুটিজিই এযাকাউন্ট যজয়জে। কানারী ব্যাাংক কর্জক কেজক টাকা তুরজি য়। ডাচ্-ফাাংরা 

ব্যাাংক কর্জক মখন কমখান কর্জক ইো টাকা কিারামায়। এটিএভ বুজর্ কগজরই টাকা উজত্তারন কযা মায়। 

ক) আভানি কাজক ফজর? 

খ) বপাজযয মুদ্রায বযভার্ িত্ত্বটি াংজক্ষজ বরখ। 

গ) অনরাইন ব্যাাংবকাং ও কভাফাইর ব্যাাংবকাং কাজক ফজর? অনরাইন ও কভাফাইর ব্যাাংবকাং এয ভজে বিনটি কজয ার্ থকয কিখাও। 

ঘ) করখবেজেয াাজে ‘মুদ্রায মূল্য’ ধাযর্াটি ব্যাখা কজযা। 

 

(ফহুবনফ থােবন) 

১। ফ থপ্রর্ভ ককান বফজিী ফবর্কযা ফাাংরাজিজ আজ?  

(ক) তুথবগেযা           (খ) পযাবযা         (গ) ইাংজযেযা             (ঘ) ওরন্দােযা 

২। ািা কানা ফরা য় বনজেয ককানটিজক? 

(ক) তুরা                  (খ) বোংবড়               (গ) ইবর                (ঘ) ায 

৩। আবর্ থক প্রবিষ্ঠান বনজেয ককানটি ? 

(ক) স্কুর                       (খ) কজরে                 (গ) ব্যাাংক                      (ঘ) ভাদ্রাা 

৪। ফিথভাজন ককান ব্যাাংক মুদ্রা প্রেরন কজয?  

(ক) কৃবল ব্যাাংক                                  (খ) ফাবর্বেযক ব্যাাংক     

(গ) স্বায়ত্তাবি ব্যাাংক                       (ঘ) ককন্দ্রীয় ব্যাাংক 

৫। ATM  ককান ব্যাাংবকাং এয উিাযর্?  

(ক) ইন্টাযজনট ব্যাাংবকাং                    (খ) কনটওয়াকথ ব্যাাংবকাং  

(গ) কভাফাইর ব্যাাংবকাং                      (ঘ) কেবডট ব্যাাংবকাং  

৬। বৃিামিন বজল্পয কশ্রবর্ভুক্ত জরা- 

 i.ফাঁ ও কফি   

 ii. াট ও ফস্ত্র                     

iii. কাগে ও ায 

বনজেয ককানটি ঠিক? 

(ক) i ও ii                                  (খ) ii ও iii 

(গ)  i ও iii                                (ঘ) i, ii ও iii 



 

 

বনজেয উদ্দীজকয আজরাজক  ৭ ও ৮ নাং প্রজেয উত্তয িাওঃ 

কবযভ াজফ একেন ব্যফায়। বিবন একটি ককাম্পাবনয কয়ায বকজন বনবি থষ্ট াজয রবযাাং কজয় র্াজকন। মবি ককাম্পানীটি বফলুপ্ত জয়ও মায় িবুও কবযভ 

াজফ িায মূরধন কপযি াজফন। 

৭। উদ্দীজক কবযভ াজফ ককান ধযজনয কয়ায েয় কজযজেন? 

(ক) বফরবম্বি          (খ) বফরবম্বি িাবফযুক্ত          (গ) কপ্রপাজযন্স           (ঘ) াধাযর্ 

৮। উদ্দীজক উবিবখি কয়াজযয কক্ষজে- 

i. ঝুঁবক অজনক কভ                  ii. রবযাাং কফব                iii. মূরধন কপযিজমাগ্য           

বনজেয ককানটি? 

(ক) i ও  ii               (খ) i ও iii                  (গ) ii ও iii                     (ঘ) i, ii ও iii 

৯। যকাজযয কটকই প্রবৃবি অেথন কযা ম্ভফ জফ মবি- 

i. নতুন ফাোয অজেলর্ কযা  

ii. অবযন্তযীর্ ঝুঁবক কভাকাবফরা কযা মায় 

iii. তফজিবক ঋর্ বনবথযিা বৃবি ায় 

বনজেয ককানটি ঠিক? 

(ক) i                                           (খ) i ও  iii 

(গ) i ও ii                                      (ঘ) i, ii ও iii 

১০। মুক্ত ফাোয অর্ থনীবিজি োিীয় আয় বযভাজয সূে ককানটি? 

(ক) Y= C + I + G + X + M   (খ) Y= C + I + G  

(গ) Y= C + I      (ঘ) Y= C + I + G + X - M  

১১। কেোবয বফর ককান ফাোজযয অন্তভু থক্ত? 

i. অর্ থ ফাোয       ii. মুদ্রা ফাোয         iii. বফবনজয়াগ ফাোয 

বনজেয ককানটি ঠিক? 

(ক) i                               (খ) ii  

(গ) ii ও iii                        (ঘ) i, ii  

১২। IPO এয পূর্ থরূ কী? 

 (ক) International Policy Optimal  (খ) Internal Production Opportunity 

 (গ) Initial Public Offering   (ঘ) International Police Organization    

১৩। অর্ থায়ন ব্দটি ল্যাটিন ককান ব্দ কর্জক এজজে? 

(ক) Fainis                    (খ) Finis                    (গ) Finish                    (ঘ) Finicious 

১৪। ফাাংরাজিজয তিবয কাাজকয প্রধান কেিা ককান কি?  

(ক) যুক্তযাষ্ট্র            (খ) দুফাই                (গ) যুক্তযােয       (ঘ) েীন 

বনজেয উদ্দীজকয আজরাজক ১৫ ও ১৬নাং প্রজেয উত্তয িাওঃ 

যবফজনয কাযখানায ককাজনা বাড়া কযা শ্রবভক কনই। বনজেয বযফাজযয িস্যজিয বিজয় তিবয একটি কাযখানা কমটি  ২ রক্ষ টাকা বফবনজয়াগ কজয প্রবিবষ্ঠি য়।     

১৫। যবফজনয কাযখানা ককান বজল্পয অন্তগ থি? 

(ক) কুটিয বল্প                        (খ) ক্ষুদ্র বল্প  (গ) ভাঝাবয বল্প                      (ঘ) বৃৎ  বল্প 

১৬। যবফজনয কাযখানায় বনজয়াবেি মূরধজনয বযভার্ বকরূ? 

(ক) ৫ রক্ষ টাকায কভ             (খ) ৫-১০ রক্ষ টাকা (গ) ১০-১৫ রক্ষ টাকা              (ঘ) ২৫ রক্ষ টাকায উজবথ 

১৭। প ুঁবে ফাোয ককান ধযজনয মূরধজনয কমাগান কিয়? 

(ক) স্বল্পজভয়ািী                       (খ) িীঘ থজভয়ািী  (গ) ভেজভয়ািী                        (ঘ) অপ্রাবিষ্ঠাবনক 

১৮। ফাাংরাজিজয প্রধান যপ্তাবন বল্প ককানটি? 

(ক) াট                        (খ) কাগে                (গ) তিবয কাাক           (ঘ)  োভড়া  

১৯। ফজন্ডয কভয়াি কয় ফেয  ?  

(ক) ১-৩ ফেয            (খ) ১-৫ ফেয       (গ) ৫-১০ ফেয             (ঘ) ৫-১৫ ফেয 

২০। কয়ায ফাোজযয সূোি য় ককান কিজ? 

(ক) ইিাবর                    (খ) কেন                (গ) যুক্তযাষ্ট্র                     (ঘ) বিজটন     


