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পূণ ণভান- ৫০                                                                          ভয়- ১ ঘণ্টা ৩০ বভবনট  

কর প্রজেয উত্তয বদজে জফ 

১। ফনরো শ্রন একটি বুটিক জয ভাবরক। ১০ েন বফক্রয়কভী ঐ প্রবেষ্ঠাজন কার ৮টা জে বফকার ৫টা ম ণন্ত 

কাে কজয। ঈজদয ভয়  কভীজদয যাে ১২টা অ্ফবধ বফক্রজয় ব্যস্ত থাকজে য়। োই ফনরো শ্রন উক্ত ভজয় 

কভীজদয বফক্রজয়য য ৫টি কবভন প্রদাজনয বধান্ত গ্রন কজযন।  

ক. X  েত্ত্ব কী ? 

খ . অ্বাফ শ্রথজকই শ্রপ্রলণা সৃবি – ব্যাখ্যা কজযা। 

গ.  ফনরো শ্রন ঈজদয ভয় কভীজদয কাে সুষ্ঠবুাজফ আদাজয় শ্রকান ধযজনয শ্রপ্রলণায ব্যফস্থা বনজয়জেন?  – 

ব্যাখ্যা কজযা।  

ঘ. ফনরো শ্রজনয উজেবখে বদ্ধান্তটিয মথাথ ণো মূল্যায়ন কজযা।  

 

২।     বনজেয বেত্রটি  রক্ষ কজযা এফং গ  ঘ নং প্রজেয উত্তয বেজত্রয আজরাজক প্রদান কজযাীঃ    

  

 

ক। এনজকাবডং কী ? 

খ। ই- কভা ণ ধাযণাটি বুবিজয় শ্ররখ।  

গ। বেজত্র শ্রকান ধযজনয শ্রমাগাজমাগ দ্ধবে ব্যফায কযা জয়জে? ফণ ণনা কজযা।  

ঘ। ব্যফাজয়য শ্রক্ষজত্র বেজত্র উজেবখে শ্রমাগাজমাগ দ্ধবেটিয গুরুত্ব মূল্যায়ন কজযা।  

 

৩। েনাফ যাজর একেন উদ্ধণেন বনফ ণাী। বেবন উৎাদন ব্যফস্থাক েনাফ াবকফজক ফাবল ণক ২০,০০০ ইউবনট 

ণ্য উৎাদন  বফক্রয় ব্যফস্থাক েনাফ রুজফরজক ভবযভান ণ্য বফক্রজয়য বনজদ ণনা প্রদান কজযন। কাবিে 

রক্ষয অ্েণজনয েন্য েনাফ যাজর যফযাকাযী  বফজক্রোজদয াজথ াফ ণক্ষবণক শ্রমাগাজমাগ যক্ষা কজযন। 

ক। ভন্বয় কী?  

খ। নভনীয়োয নীবে ফরজে কী শ্রফাি?  

গ। উদ্দীজক উবেবখে বনফ ণাীয াজথ েনাফ াবকফ  েনাফ রুজফজরয ভজে শ্রকান প্রকায ভন্বয়াধন অ্নুবষ্ঠে 

জয়জে ? 

ঘ। েনাফ যাজর কাবিে রক্ষয অ্েণজনয েন্য শ্রকান ধযজনয ভন্বয়াধন কজযজেন? ব্যাখ্যা কজযা। 

 

 

 

ব্যব্স্থাপক 

উৎপাদন বব্ভাগ  
ব্যব্স্থাপক বব্ক্রয় বব্ভাগ      ব্যব্স্থাপক বিসাব্ বব্ভাগ      



 

ফহুবনফ ণােনী প্রে : 

১। শ্রপ্রলণা কী?  

ক) কভ ণজকৌর       খ) ভানবফক আেযণ       গ) কাম ণ ম্পাদন      ঘ) কাজেয উৎা প্রদান  

২। শ্রকানটি শ্রপ্রলণাদাজনয অ্নাবথ ণক উাজয়য ভজে জে?  

ক) শ্রফেন              খ) শ্রফানা                 গ) ফাস্থান বাো           ঘ) োকবযয বনযাত্তা  

৩। জেবফক োবদা পূযজণয য কভীয ভজে শ্রকান ধযজনয োবদায অ্বাফ বযরবক্ষে য়?  

ক) াভাবেক োবদা       খ) ভানভম ণাদায োবদা     গ)  বনযাত্তায োবদা      ঘ) আত্ম প্রবেষ্ঠায োবদা  

৪। x  y  েজত্ত্বয উদ্ভাফক শ্রক?  

ক) শ্রেটন এল্ডাযপায       খ) আব্রাাভ ভাজরা       গ) শ্রেবক এযাডাভ          ঘ) ডগরা ম্যাকজগ্রগয  

৫। বদ্ব- উাদান েত্ত্ব অ্নুমায়ী শ্রকানটি শ্রপ্রলজণয শ্রপ্রলণামূরক উাদান?  

ক) কাম ণ বযজফ                  খ) শ্রফেন                       গ) স্বীকৃবে                      ঘ) বনযাত্তা  

উদ্দীকটি জো এফং ৬  ৭ নং প্রজেয উত্তয দা। 

বেো বরবভজটড একটি ফহুোবেক শ্রকাম্পাবন। বেোজয কভীযা স্ব- উজযাজগ স্বেস্ফূেণবাজফ দাবয়ত্ব বনজয় কাে কজয। বনফ ণাী 

কভ ণকেণাগণ ম ণাপ্ত শ্রফেন  আবথ ণক সুবফধা শ্রজয় থাজকন। োই োজদয অ্জথ ণয প্রবে আগ্র কভ। 

৬। উদ্দীজক ফবণ ণে কভীজদয শ্রক্ষজত্র শ্রপ্রলণায শ্রকান  েত্ত্বটি প্রজমােয ?  

ক) X েত্ত্ব                        খ) Y েত্ত্ব                         গ) Z েত্ত্ব                    ঘ) াভাবেক বক্ষণ েত্ত্ব  

৭। বেো শ্রকাম্পাবনয বনফ ণাীজদয শ্রপ্রবলে কযায উত্তভ উায় শ্রকানটি ?  

ক) বনযাত্তা প্রদান        খ) আবথ ণক বনযাত্তা প্রদান        গ) মুনাপায অ্ং প্রদান      ঘ) শ্রফানা প্রদান  

৮। শ্রমাগাজমাগজক বকজয প্রাণ ফরা য়?  

ক) শ্রনতৃত্ব                     খ) বনজদ ণনা                                 গ) েত্ত্বাফধান                         ঘ) প্রান  

৯। প্রাপ্ত ংফাজদয প্রত্যযত্তয প্রদানজক কী ফজর ?  

ক) ংফাদ                      খ) পরাফেণন                      গ) অ্ফবেকযণ                       ঘ) বালণ  

১০। কজরজেয শ্রনাটিজয ভােজভ বক্ষাথীজদয বফেয় বদফজয ছুটি শ্রঘালণা বদজরন। এটি শ্রকান ধযজনয  শ্রমাগাজমাগ ?  

ক) আনুষ্ঠাবনক                    খ) ফাবযক                        গ) শ্রভৌবখক                        ঘ) ভান্তযার   

১১। ব্যফস্থানায শ্রকান কােটি  প্রবেষ্ঠাজনয  কভীজদয ভোননকয দূয কযজে াায্য কজয ?  

ক) বযকল্পনা                       খ) ংগঠন                      গ) ভন্বয়াধন                   ঘ) বনয়ন্ত্রণ  

১২। বনজেয শ্রকানটি শ্রভৌবখক শ্রমাগাজমাগ দ্ধবে ?  

ক) কনপাজযন্স                      খ) বযজাট ণ                         গ) যান্ডবফর                     ঘ) ই -শ্রভইর   

১৩। ইন্টাযজনট www. ফরজে কী শ্রফািায়?  

ক)Web World Wide           খ) World Web Wide          

 গ) World Wide Web            ঘ)  What When Who  

১৪। Internet প্রথভ কে াজর প্রেরন য় ?  

ক) ১৯৫৯                                খ) ১৯৬৯                           গ) ১৯৮৯                           ঘ) ২০১০   

১৫। GSM- এয পূণ ণ রূ কী ? 

ক) Global system for Message       খ) Global system for Mail     

গ) Global system for Moble Communicati      ঘ) Global system for Mobile  

১৬। ভন্বয় শ্রকান ধযজনয প্রবক্রয়া ?   

ক) অ্বফযাভ                           খ) বফযাভ                        গ) স্বল্পকারীন                        ঘ) দীঘ ণকারীন   

১৭। শ্রক ফ ণপ্রথভ ব্যফস্থানায় ভন্বজয়য ধাযণা প্রফেণন কজযজেন?  

ক) এপ ডবিউ শ্রটরয              খ) শ্রভবয াকণায পজরট                গ) মুবন  শ্রযইবর               ঘ) শ্রনবয শ্রপয়র  

১৮। শ্রকানটি ভন্বজয়য কােজক ে কজয ?  

ক) উত্তভ শ্রমাগাজমাগ               খ) যাভর্শণ মূরক  বনজদ ণনা         গ) গণোবন্ত্রক শ্রনতৃত্ব          ঘ) ফাজেটীয় বনয়ন্ত্রণ   

উদ্দীকটি জো এফং ১৯ নং প্রজেয উত্তয দা।  

 শ্রাাগ পযাজনয ব্যফস্থাক শ্রনাটিজয ভােজভ কভীজদয শ্রভ বদফজয ছুটি শ্রঘালণা বদজরন ।  

১৯। উদ্দীজক ফবণ ণে কােটি শ্রকান ধযজনয  শ্রমাগাজমাজগয অ্ন্তর্ভ ণক্ত ?  

ক) শ্রভৌবখক                           খ) অ্নানুষ্ঠাবনক                             গ) ভান্তযার                              ঘ) আনুষ্ঠাবনক        

২০।  ভন্বয়াধজনয মুখ্য উজদ্দযশ্য শ্রকানটি ?  

ক) দরীয় প্রজেিা                     খ) দক্ষ েনবক্ত জেবয             গ) কাম ণজক্ষজত্র েফাফবদব            ঘ) উৎাদন বৃবদ্ধ                      

 

 

 


