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ক-রবভাগিঃ সৃজনশীে (সকে প্রলের উত্তর দাও) 6x10=60 

1। জনাব জুবালয়র ও তার রতন বন্ধু রমলে শরীয়তপুলরর চলর একটি ব্যবসায় প্ররতষ্ঠান স্থাপন কলরন। চলরর 

অরর্কাংশ শ্রোকই দাররদ্রপীরিত। এই প্ররতষ্ঠালনর অন্যতম উলদ্দশ্য হলো সামারজক, ননরতক ও পররলবশগত 

উন্নয়ন সার্ন করা। চার বন্ধুর পররেলম দ্রুতই ব্যবসায়টি সাফল্য অজধন কলর। ব্যবসালয়র অরজধত মুনাফা শ্রেলক  

সদস্যলদর রবরনলয়াগকৃত মূের্ন শ্রফরত শ্রদওয়া হয় এবং অবরশষ্ট মুনাফা প্ররতষ্ঠালনর উন্নয়লনর কালজ ব্যয় 

করা হয়। 

ক) বাজারজাতকর  প্রসার কী ?                                                                              1 

খ) ব্যবসালয়র উপল াগসমূহ ব ধনা কর।                                                                         2  

গ) জনাব জুবালয়লরর প্ররতরষ্ঠত ব্যবসায়টি শ্রকান র্রল র? ব্যাখ্যা কর।                                      3  

ঘ) উদ্দীপলকর ব্যবসায়টি বাংোলদলশর দাররদ্র দূরীকরল  কতটুকু অবদান রাখলত সক্ষম? যুরিসহ 

রবলেষ  কর।                                                                                                          4 

2। বাংোলদশ একটি কৃরষপ্রর্ান শ্রদশ হলেও রশলের শ্রক্ষলে ক্রমাগত এরগলয় চেলে। নতরর শ্রপাশাক রপ্তারনর 

শ্রক্ষলে আমালদর অবস্থান শরিশােী। 2013 সালে রানা প্লাজা র্লস পলি সহস্রারর্ক শ্রপাশাক কমীর মৃত্যুর 

ঘটনায় যুিরাষ্ট্র শ্রসলদলশ বাংোলদলশর পণ্য রপ্তারনর শ্রক্ষলে প্রদত্ত শ্রকাটা সুরবর্া বারতে কলরলে। এমন রসদ্ধান্ত 

পুনরব ধলবচনার জন্য সব ধাত্মক শ্রচষ্টা অব্যাহত আলে। 

ক) আবারসক এোকায় ব্যবসালয়র শ্রকান পররলবলশর কারল  রশে প্ররতষ্ঠা করা  ায় না ?                 1 

খ) ব্যবসায় পররলবলশর সামরষ্টক উপাদানসমূহ ব ধনা কর।                                                   2  

গ) উদ্দীপলক যুিরালষ্ট্রর শ্রকাটা বারতলের রবষয়টি শ্রকান পররলবলশর অন্তর্ভ ধি? ব্যাখ্যা কর।             3  

ঘ) যুিরালষ্ট্রর প্রদত্ত শ্রকাটা সুরবর্া রফলর পাওয়ার জন্য কর ীয় কী? রানাপ্লাজার ঘটনার উত্তর  এর 

সালে রকভালব জরিত? যুরিসহ রবলেষ  কর।                                                                    4 

3। ফারুক আইনউদ্দীন কলেলজর শ্রগলট একটি শ্রেশনারর শ্রদাকান পররচােনা কলর।  সততা ও দক্ষতার কারল  

তার ব্যবসায়টি খুব োভজনক হলয় ওলঠ। চারহদার কারল  শ্রস করিউটার ও ফলটাকরপ শ্রমরশন ক্রয় কলর 

উপলজোর রবরভন্ন অরফলসর কাজ কলর োলক। কালজর পরররর্ বৃরদ্ধ পাওয়ার কারল  সুমনলক মারসক শ্রবতলনর 

রভরত্তলত শ্রদাকালনর কালজ রনলয়াগ কলর। বের শ্রশলষ সুমন মুনাফা দারব কলর। 

ক) শ্র ৌে উলযালগ ব্যবসায় কালক বলে?                                                                          1 

খ) একমারেকানা ব্যবসালয় মারেলকর দায় অসীম শ্রকন?                                                    2  

গ) উদ্দীপলক ফারুলকর ব্যবসায়টি শ্রকান প্রকৃরতর? ব্যাখ্যা কর।                                           3  

ঘ) সুমলনর মুনাফা দারব করার শ্র ৌরিকতা রবলেষ  কর।                                                     4 



4। হারবব একজন রবক্রয় ব্যবস্থাপক। রতরন রবক্রয় বৃরদ্ধর েলক্ষু 8 মালসর একটি পররকেনা গ্রহ  কলরন। 10 

মাস পলর পররকেনাটির শ্রময়াদ 3 বের বৃরদ্ধ কলরন ও বাস্তবায়লনর শ্রচষ্টা কলরন। রকন্তু রতরন বুঝলত পারলেন 

রতরন অলনক শ্রদরর কলর শ্রফলেলেন। আরও আলগ শ্রেলকই প্রস্তুরত গ্রহ  করলে ভালো হলতা। 

ক) সামরগ্রক পররকেনা কালক বলে?                                                                          1 

খ) স্থায়ী পররকেনা ও একাে ধক পররকেনার পাে ধকু ব ধনা কর।                                                    2  

গ) উদ্দীপলক শ্রকান র্রল র পররকেনা গ্রহ  করা হল লে? ব্যাখ্যা কর।                                           3  

ঘ) উদ্দীপলকর হারবব পররকেনার শ্রকান নবরশষ্টুর অভালব গৃহীত পররকেনা বাস্তবায়ন করলত 

পালররন? রবলেষ  কর।                  4  

5। উৎপাদন বৃরদ্ধর রনলদ ধশনা জাররর শ্রপ্ররক্ষলত উৎপাদন ব্যবস্থাপক বাবলু সালহব প্রলতুক কমীর কাজ সুরনরদ ধষ্ট 

কলর রদলয় তালদর জবাবরদরহতার আওতায় রনলয় আলসন। রতরন অর্ীনস্থ চরিশজন কমীর মলে বাইশজলনর 

জন্য শ্রবরশ সুল াগ-সুরবর্া প্রদালনর ব্যবস্থা গ্রহ  কলরন। এলত বারক আঠালরাজলনর মলে শ্রক্ষালভর সৃরষ্ট হয়। 

রবষয়টি উর্ধ্ধতন রনব ধাহীগ  অবগত হওয়ার সালে সালে শ্রক্ষাভ রনরসলনর উলযাগ গ্রহ  কলরন।                                                                     

ক) The Gospel of Efficiency গ্রলের শ্রেখক শ্রক?                                        1   

          খ) ব্যবস্থাপনার শ্রকান স্তলর মানরসক েম শ্রবরশ হয় এবং শ্রকন?                                        2  

গ) উদ্দীপলক ব্যবস্থাপনার শ্রকান নীরত েঙ্ঘলনর কারল  শ্রক্ষালভর সৃরষ্ট হলয়লে? ব্যাখ্যা কর।         3  

ঘ) উদ্দীপলকর জনাব বাবলু প্রশাসক নারক ব্যবস্থাপক? উত্তলরর পলক্ষ যুরি দাও।                         4 

6। জনাব হায়দার একটি প্ররতষ্ঠালনর নীরতমাো রনর্ ধার  ও পররকেনা প্র য়লনর সালে জরিত। উি প্ররতষ্ঠালন 

জনাব রশহাবও কম ধরত। জনাব রশহাব েরমকরা  ালত স্বাচ্ছলে কাজ করলত পালর শ্রসরদলক েক্ষু রালখন এবং 

তারা  ো েভালব কাজ করলে রকনা প ধলবক্ষ  কলরন। 

ক) ব্যবস্থাপনার 6‘M’ কী ?                                                                                         1 

খ) ব্যবস্থাপনার কা ধচক্রটি ব ধনা কর।                                                                        2  

গ) উদ্দীপলক জনাব হায়দার শ্রকান স্তলর কম ধরত? ব্যাখ্যা কর।                                           3  

ঘ) উদ্দীপলক জনাব হায়দার ও জনাব রশহালবর মলে আন্তিঃব্যরিক দক্ষতা কার অরর্ক োকা 

প্রলয়াজন? উত্তলরর পলক্ষ যুরি দাও।                                                                             4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



খ-রবভাগিঃ সংরক্ষপ্ত প্রে (সকে প্রলের উত্তর দাও) 40x1=40 

 

৭। শ্রসবামূেক দুটি ব্যবসালয়র নাম রেখ।  

৮। রপরপরপ কী? 

৯। প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন শ্রকানটি?   

10। নমনীয়তা কী? 

11। একমারেকানা ব্যবসায় কালক বলে? 

12। অসীম দায় কালক বলে? 

13। 1881 সালে শ্রকান আইন প্র ীত হয়? 

14।সমবায় আইন কত সালের? 

15। বাংোলদলশর শ্রকান শহরলক পাশ্চালতুর 

ডুারি বো হয়? 

16। সরকারর আইনউদ্দীন কলেজ ব্যবসালয়র 

শ্রকান পররলবলশর উপাদান? 

17। প্রাকৃরতক পররলবলশর দু’টি উপাদালনর নাম 

রেখ। 

18। রশশু েরমক শ্রকন রনলয়াগ করা  ায় না?   

19। ব্যবসায় পররলবশ কালক বলে? 

20। প্রতুক্ষ শ্রসবার দু’টি নবরশষ্টু রেখ। 

21।গুদামজাতকর  কালক বলে? 

22। সামারজক ব্যবসালয়র উদ্ভাবক শ্রক? 

23। আমদারন ও রপ্তারন কালক বলে? 

24। ব্যবসালয়র উৎপাদনকারী ও বণ্টনকারী 

শাখার নাম রেখ। 

25। প্রজনন রশে কালক বলে? 

26। ব্যবসালয়র মূখ্য উলদ্দশ্য কী? 

  

 

 

 

 

 

 

 

27। ব্যবস্থাপনার শ্রকান কাজলক দপ ধ  বো হয়? 

28। SWOT কী? 

29। Vision 2021 শ্রকান র্রল র পররকেনা? 

30। সাপ্তারহক ও নেমারসক পররকেনা কী? 

31। নীরত কালক বলে? 

32। পররকেনার পটভূরম কালক বলে? 

33। শ্রহনরর শ্রফয়ে কতসালে জারতসংলঘ ভাষ  

প্রদান কলরন? 

34। ব্যবস্থাপনার মূেনীরত কয়টি? দু’টির নাম 

রেখ। 

35। শ্রকান র্রল র ব্যবস্থাপনা মানরসক রবপ্লব? 

36। নবজ্ঞারনক ব্যবস্থাপনার কয়টি রদক? 

37। ব্যবস্থাপনার স্তর কয়টি ও কী কী? 

38। সুপারভাইজার শ্রকান র্রল র ব্যবস্থাপক? 

39। সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসলনর মলে 

সিকধ  শ্রদরখলয়লেন শ্রকান ব্যবস্থাপনারবদ? 

40। োও-জু শ্রকান সভুতায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়লন 

অবদান রালখন? 

41। ইউলটারপয়া গ্রলের শ্রেখক শ্রক? 

42। Z তলের প্রবিা শ্রক? 

43। POSDCORB কী  

44। ‘ব্যবস্থাপনা সব ধজনীন’- শ্রক বলেলেন? 

45। ব্যবস্থাপনা কালক বলে? 

46। েরমক-কমী ব্যবস্থাপনার জনক শ্রক? 

 


