
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক্ সু্কি এ্যান্ড ক্মি সৈয়দপুর  

োলৈক্ পরীক্ষা, শ্রেলি:এ্ক্াদশ  , লবষয়:অর্থনীলি   

                                                 পূিথ োন:২০ 

 ১.শ্র ৌর্ েূিধনী ক্ারবামর শ্রশয়ারম াল্ডার শ্রদর দায়- 

ক্.ৈীোবদ্ধ র্ামক্           খ.অৈীে র্ামক্ 

গ.ৈোন র্ামক্                 ঘ.ঝুুঁ লক্  ীন র্ামক্ 

২.উমদযাক্তামক্ শ্রক্ ‘captain of the industry ‘বমিমেন? 

ক্.এ্যাডাে লির্               খ.এ্ি. রলবন্স 

গ.শ্রে এ্ৈ লেি                 ঘ.োশথাি  

৩.লনমের শ্রক্ানটি NGO'র শ্রেৌলিক্ ক্া থক্রমের আওিাভুক্ত? 

ক্.কূটনীলিক্ ৈম্পক্থ  শ্রোরদারক্রি  খ.পররাষ্ট্রনীলি 

গ.েুনাফামক্লিক্ ক্ারবার প্রলিষ্ঠা      ঘ.পলরমবশ ৈংরক্ষি ও উন্নয়ন  

৪.ৈেবায় প্রলিষ্ঠামনর প্রধান সবলশষ্ট্য – 

ক্.ৈামেযর নীলি       খ.গিিালিক্ পলরোিনা 

গ.দালয়ত্বশীিিা          ঘ.অর্থননলিক্ উন্নলি  

উদ্দীপক্টি পড় এ্বং ৫ও ৬নং প্রমের উত্তর দাও 

.ক্,খ ও গ লেমি এ্ক্টি গরুর খাোর স্থাপন ক্মর।পারস্পলরক্ আস্থা ও লবশ্বামৈর লভলত্তমি েুলক্তবদ্ধ  ময় িারা খাোরটি গমড় িুমিমে।িারা লনমেমদর 

েূিধমনর অনুপামি িাভ-ক্ষলি ভাগ ক্মর শ্রনয়। 

৫। ক্,খ,গ শ্রক্ান ধরমনর প্রলিষ্ঠান গমড় িুমিমে? 

ক্.প্রাইমভট লিলেমটড শ্রক্াম্পালন      খ.পাবলিক্ লিলেমটড শ্রক্াম্পালন  

গ.অংশীদালর ক্ারবার                 ঘ.ৈেবায় ক্ারবার 

৬.এ্রূপ  ক্ারবামরর অৈুলবধা  মিা- 

i.লৈদ্ধান্ত গ্র মি লবিম্ব . 

ii.স্থালয়ত্ব ক্ে 

iii. স্তান্তরম াগয 

লনমের শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

ক্.i ও ii.        খ.i ওiii 



গ.ii ও iii.       ঘ.i,iiও iii 

৭.েূিধন ৈরবরা  না  ক্মরও শ্রক্ান বযালক্ত অংশীদালর ক্ারবামরর ৈদৈয  মি  মি ক্ীমৈর প্রময়ােন   য়? 

ক্.দক্ষিা             খ.অলভজ্ঞিা 

গ.ৈুনামের          ঘ.অংশীদারমদর ৈম্মলির 

৮. লনমের শ্রক্ান শব্দটি Entrepreneur  এ্র অর্থ লনমদথ শ  ক্মর? 

ক্.To understand         খ. To undertake 

গ.Taken aback               ঘ.To organise 

৯.পাবলিক্ লিলেমটড  শ্রক্াম্পালনর শ্রক্ষমে প্রম ােয – 

i.শ্রশয়ার  স্তান্তরম াগয 

ii.ৈবথলনম্ন ৈদৈয ২ েন 

iii.এ্টি এ্ক্টি শ্র ৌর্ েূিধনী ক্ারবার 

লনমের শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

ক্.i ওii               খ.iiও iii 

গ.i ও iii.             ঘ.i,iiও  iii 

১০.NGO এ্র পূিথ রূপ ক্ী? 

ক্.Non Group  Organisation.       

  খ.Non Governmental  Organisation  

 গ.Non Government Organisation 

ঘ.Non Government Officer  

১১.লনরাপদ খামদযর িমক্ষ লবশ্বস্বাস্হ য ৈংস্থা ক্য়টি নীলির ক্র্া বমিমে? 

ক্.৪               খ৫ 

গ.৬                ঘ.৭ 

১২.খামদযর ক্রয়ম াগযিার অনযিে লনধথারক্  মিা- 

ক্.োটির উবথরিা বৃলদ্ধ ক্রা 

খ.ক্েথৈংস্থান ৈৃলষ্ট্ ক্রা 

গ.খামদযর পুলষ্ট্গুি অবল িক্রি 



ঘ.শ্র াগাম াগ বযাবস্থার উন্নয়ন 

১৩.ক্ি ৈামি প্রর্ে লবশ্ব খাদয ৈমম্মিন অনুলষ্ঠি   য়? 

ক্.১৯৮৩               খ.১৯৭৯ 

গ.১৯৭৪               ঘ.১৯৭০ 

১৪.খাদয লনরাপত্তার লদক্  মিা- 

i.খামদযর প্রাপযিা  

ii.খামদযর েূিয 

iii.খামদযর বযাব ার 

লনমের শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

ক্.iও ii.      খ.iও iii 

গ.iiও iii.      ঘ.i,iiও iii 

১৫.খাদয লনরাপত্তা বিমি শ্রবাঝায়- 

ক্.খামদযর শ্র াগান।       খ.খাদয উৎপাদন 

গ.খামদযর বণ্টন             ঘ.খামদযর গুিাগুি 

উদ্দীপক্টি পড় এ্বং ১৬ ও ১৭ নং প্রমের উত্তর দাও: 

দলরদ্র ও ভূলে ীন শ্রিাক্মদর শ্রক্ এ্ই প্রক্মের আওিায় এ্মন েীলবক্া লনলিি ক্রার োধযমে দালরদ্রয দূর ক্রার প্রয়াৈ োিামনা  য়। 

১৬.প্রক্েটির নাে ক্ী? 

ক্.এ্ক্টি বালড় এ্ক্টি খাোর     খ.আেয়ি প্রক্ে 

গ.লভলেএ্ফ                         ঘ.ঘমর শ্রফরা 

১৭.এ্টি ৈরক্ামরর শ্রক্ান ক্েথৈূলেমক্ লনলিি ক্মর? 

i.অর্থননলিক্ উন্নয়ন 

ii.ৈাোলেক্ লনরাপত্তা  

iii.উন্নয়ন ক্েথৈূলে 

লনমের শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

ক্.i ও ii.         খ.ii ওiii 

গ.i ও iii.          ঘ. i,iiও iii 



১৮.েলের োলিক্ানার লভলত্তমি, ২০১০ ৈামি উচ্চ দালরদ্রয শ্ররখা অনু ায়ী ভূলে ীন েনৈংখযার  ার  মিা- 

ক্.১৭.৭          খ.২৫.৩ 

গ.৩৩.৩        গ.৩৫.৪ 

১৯.বাংিামদশর শ্রক্ান শ্রেিায় দালরমদ্রযর  ার ৈবথলনম্ন? 

ক্.ঢাক্া           খ.বান্দরবান 

গ.েুলন্সগঞ্জ     ঘ.নারায়িগঞ্জ 

২০.শ্রক্ানটি শ্রভাক্তা অলধক্ার ৈংক্রান্ত আমন্দািনক্ারী ৈংস্থা? 

ক্.বাপা                      খ.ক্যাব 

গ.দমশর বাংিামদশ       ঘ.লবএ্ৈটিআই 

 

 

 


