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ভয়ঃ ৪০ বভবনট                                                                                                            c~Y©gvb: ৪0 

১। উৎাদননয ভাথ বক ব্দ ককানটি?   

 ক. সৃবি    খ.  উৎাদন   গ. উৎাদনীরতা   ঘ. বযভাণ  

২।  ভানুনলয বাফ কভটাননায ক্ষভতা কী ফনর?  

 ক. উনমাগ   খ. চাবদা   গ. উৎাদন    ঘ. কবাগ  

৩।  ব্যফানযয ভাধ্যনভ উনমাগ বনঃনল কযানক কী ফনর?  

 ক. কবাগ    খ. বফরাবতা   গ. উৎাদন    ঘ. চয়  

৪।  কী রূান্তনযয ভাধ্যনভ ব্যফায উনমাগী ণ্য ফা কফা উৎাদন কযা মায়?  

 ক. মন্ত্রাবত   খ. দ্রব্য    গ. ভয়    ঘ. কাাঁচাভার  

৫।  মূরধননয াবযনতাবলকনক কী ফনর?  

 ক. ভহুবয    খ. খাজনা   গ. সুদ     ঘ. বাড়া  

৬।  তথ্য ও কমাগানমাগ প্রযুবি ককান খানতয ন্তর্ভ বি?  

 ক. কৃবল    খ. বল্প    গ. ম বটন    ঘ. কফা  

৭।  শ্রভ বফবাগ কয় প্রকায?  

 ক. ২    খ. ৩   গ. ৪    ঘ. ৫ 

৮। উৎাদননয উৎাবদত উাদাননক কী ফনর?  

 ক. র্ভবভ     খ. শ্রভ    গ. মূরধন    ঘ. ংগঠন  

৯। মূরধন গঠননয সূত্র ককানটি?  

 ক. কভাট উৎাদন-চাবদা  খ. কভাট উৎাদন-মূরধন  গ. কভাট উৎাদন-উনমাগ  ঘ. কভাট উৎাদন-কবাগ  

১০। BTCL ককান ধযননয ংগঠন?  

 ক. একভাবরকানা   খ. যাষ্ট্রীয়   গ. ব্যফায় কজাট   ঘ. কমৌত উনযাগ  

১১।  ককান ম্পদ ন্য ফ ম্পদনক কাম বকয কনয কতানর?  

 ক. র্ভবভ    খ. মূরধন   গ. থ ব     ঘ. ভানফম্পদ  

১২।  উৎাদননয মূর বববি ককানটি?  

 ক. মূরধন    খ. র্ভবভ    গ. ংগঠন    ঘ. শ্রভ  

১৩।  বকনয বযভানক উৎাদন ভাত্রা ফনর?  

 ক. টাকায    খ. দ্রনব্যয   গ. অনয়য    ঘ. মুনাপায  

১৪।  উৎাদন ভাত্রায় বফনফচয বফলয় ককানটি?  

 ক. নণ্যয ভান   খ. উৎাদন ককৌর  গ. মনথাযুি র্ভবভ   ঘ. মূরধননয বযভাণ  

১৫।  বকনয বযভাণ ফাড়াননা উৎাদন ভাত্রায মুখ্য উনেশ্য?  

 ক. উৎাদন   খ. শ্রবভক   গ. কাাঁচাভার    ঘ. বফক্রয়  

১৬।  উৎাদন ভাত্রায প্রধান উনেশ্য ককানটি?  

 ক. বফবক্র ফাড়াননা   খ. সুনাভ ফাড়াননা  গ. উৎাদন ফাড়াননা  ঘ. অয় ফাড়াননা  

১৭। ভাত্রাজবনত ব্যয় ংনকানচয ানথ কত প্রকায ব্যয় মৃ্পি?  

 ক. ১    খ. ২   গ. ৩    ঘ. ৪ 

১৮। উৎাদনকাযী ক্ষুদ্র এন্টাযপ্রাআনজয শ্রবভক ংখ্যা কতজন?  

 ক. ১০-২৬   খ. ৩১-১২০   গ. ৫০-১০০    ঘ. ১০০-২৫০  

১৯।  ফাংরানদনয ড়ক বযফন ংখ্যা (BTCL) ককান বনল্পয ন্তর্ভবি?  

 ক. ক্ষুদ্র বল্প   খ. ভাঝাবয বল্প   গ. বৃদায়তন বল্প   ঘ. অধুবনক বল্প  
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২০।  ফাংরানদনয কভাট বল্প কাযখানায প্রায় কত ং ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয বল্প?  

 ক. ৭৯%    খ. ৮০%   গ. ৯০%    ঘ. ১০০%  

২১।  অধুবনক বফণননয জনক কক?  

 ক. Philip Kotler  খ. M.C. Cartly গ. B. Gosh    ঘ. Gary Armstrongs  

২২।  কক্রতানদয জন্য বফণন কী সৃবি কনয?  

 ক. ণ্য    খ. কফা   গ. বযালু    ঘ. ব্যয়  

২৩।  ভানক বটিং কক্রতায জন্য কী সৃবি কনয?  

 ক. দ্রব্য    খ. কফা    গ. বযালু    ঘ. ব্যয়  

২৪।  ককান কদন ফ বপ্রথভ বফণন ব্দটি ব্যফহৃত য়?  

 ক. কানাডা   খ.  যুিযাষ্ট্র   গ. যুিযাজয    ঘ. আতযাবদ  

২৫।  বফণন যুগ কত ার কথনক শুরু য়?  

 ক. ১৮৬০    খ. ১৯২০   গ. ১৯৫০    ঘ. ১৯৭০  

২৬।  বফণননয কভৌবরক ধাযণা ককানটি?  

 ক. উৎাদন   খ. ঞ্চয়   গ. বফবনভয়    ঘ. কবাগ  

২৭। বফণননয বালায় ফাজায কী?  

 ক. স্থান    খ.  ণ্য  গ.কক্রতা ও বফনক্রতায ভবি  ঘ. ফথ বভান ও ম্ভাব্য কক্রতায ন্তুবি  

২৮।  একজন কবািা ণ্য ককনন--  

 ক. বফবক্রয উনেনশ্য   খ. কবানগয উনেনশ্য  গ. উৎাদননয উনেনশ্য    ঘ. মুনাপাজবননয উনেনশ্য  

২৯।  জীফনভাত্রায ভান উন্নয়ননয সূচক কয়টি?  

 ক. চাযটি    খ. াাঁচটি   গ. ছয়টি    ঘ. াতটি  

৩০।  অধুবনক বফণন ব্যফস্থায় ককানটিয উয কজায কদয়া য়?  

 ক. মুনাপা    খ. কবািায াভথ্যব  গ. কবাি ম্পকব    ঘ. ফাজায অয়তন  

৩১।  বফণন বযনফ কয় প্রকায?  

 ক. ২    খ. ৩   গ. ৪    ঘ. ৫ 

৩২।  ভধ্যস্থয ব্যফায়ী ককান বযনফনয উাদান?  

 ক. ব্যবিক    খ. াভবিক   গ. প্রাকৃবতক    ঘ. থ বননবতক  

৩৩।  উচ্চতয ব্যফস্থানা বফবানগ কাযা থানকন?  

 ক. অঞ্চবরক প্রাধনযা  খ. ব্যফস্থানা বযচারক  গ. াখা ব্যফস্থাক   ঘ. প্রধান বপনয কভ বকত বাযা  

৩৪।  উৎাদন কাম বক্রনভ দূবলত নচছ---  

 ক. াভাবজক বযনফ  খ. যাজননবতক বযনফ  গ. প্রাকৃবতক বযনফ   ঘ. থ বননবতক বযনফ  

৩৫।  কাাঁচাভার ককান বযনফনয উাদান?  

 ক. থ বননবতক   খ. াভাবজক   গ. প্রাকৃবতক    ঘ. প্রযুবিগত  

৩৬। মুনাস্ফীবত ককান বযনফনয ন্তর্ভ বি? 

 ক. াংস্কৃবতক   খ. যাজননবতক   গ. থ বননবতক    ঘ. প্রাকৃবতক  

৩৭। বফশ্বায়ন ককান বযনফনয ন্তর্ভ বি?  

 ক. যাজননবতক   খ. অন্তজবাবতক   গ. াংস্কৃবতক     ঘ. অআনগত  

৩৮।  ফাংরানদনয কেডভাক ব অআন কত ানরয?  

 ক. ২০০১    খ. ২০০৫   গ. ২০০৯    ঘ. ২০১৩ 

৩৯।  বরবথন বনবলদ্ধকযণ অআন ককান বফণন বযনফনয ন্তর্ভ বি?  

 ক. প্রাকৃবতক   খ. প্রযুবিগত    গ. যাজননবতক    ঘ. াংস্কৃবতক  

৪০।  ফাংরানদনয তথ্য প্রযুবি অআন কত ানরয?  

 ক. ২০১৬    খ. ২০১৫   গ. ২০১৭    ঘ. ২০১৮  


