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(সঠিক উত্তিঠট রিরিি কদিা।) 

১। মািুদেি জীব্ি সহজ ও আিাম্ায়ক কদি তিাদে 

তকাি রিল্প? 

(ক) উৎপা্ি   (খ) তসব্া   (গ) প্রজিি   (ঘ) রিষ্কািি 

 

২। সামাজজক পরিদব্দিি উপা্াি হদো- 

i . ঐরিহয ii. মািব্ সম্প্  iii.  ত াক্তা আইি  
তকািঠট সঠিক?  

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

 
৩। ডরিউ ডরিউ হান্টাি তক রিদেি? 

(ক) িাজনিরিক তিিা              (খ) ব্যব্সায়ী  

(গ) উদ্যাক্তা                         (ঘ) ইরিহাসরব্্ 

 

৪। ব্যব্সায় হদো- 

i . পর্য ও তসব্াকম ণ উৎপা্ি  ii. পরিব্াদিি জিয 

ধ্াি িাে  iii. মুিাফাি আিায় মৎসয িাে  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

উদ্দীপকঠট পদ া এব্ং ৫ ও ৬ িং প্রদেি উত্তি ্াওঃ 

ব্িকি গ্রাদম একঠট মুর্ ত্াকাি িাোয়। তস তজো িহি 

তেদক মাোমাে রকদি ত্াকাদি রব্জি কদি। পুুঁজজ কম 

োকায় তব্রি পর্য একদে আিদি পাদি িা। এজিয ব্াি 

ব্াি পর্য রকিদি তজোয় যাওয়ায় িাি রব্র ন্ন সমসযা হয়। 

তস মদি কদি পুুঁজজ তব্রি োকদে তস সমসযা কাঠটদয় 

উিদি পািদিা।   

৫। ব্িকি ব্ারর্দজযি তকাি ধ্িদিি ব্াধ্া ্িূ কদি? 

(ক) িেযগি   (খ) ঝুুঁ রকগি    (গ) সময়গি     (ঘ) 

স্থািগি  

 

৬। ব্ািব্াি তজোদি পর্য রকিদি যাওয়ায় ব্িকদিি 

তয সমসযা হয়, িা হদো- 

i . পরিব্হি ব্যয় ব্াদ   ii. কম পর্য তকিায় ্াম 

তব্রি পদ   iii. মাদঝ-মাদঝ ত্াকাি ব্ন্ধ িাখদি হয়  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

৭। ব্যব্সাদয়ি িমরব্কাদি মধ্যযুদগি পয ণায় তকািঠট? 

(ক) দ্রব্য রব্রিময়                (খ) রিল্প রব্প্লব্  

(গ) কাগজজ মুদ্রাি প্রিেি       (ঘ) কৃরেকায ণ 

 

উদ্দীপকঠট পদ া এব্ং ৮ ও ৯ িং প্রদেি উত্তি ্াওঃ 

তহিাদ্ি একঠট িাস ণারি আদি। তসখাদি িািা রব্র ন্ন 

প্রকাি ফুে ও ফদেি িািা উৎপা্ি কদি। িাদ্ি ব্ার ি 

মাঠট িািাগাি উৎপা্ি ও োেদিি জিযও উপযকু্ত। 

িাস ণারিঠট পকুুদিি রিকট হওয়ায় পারিও সব্সময় পাওয়া 

যায়। ফদে িাস ণারিি িািাগািগুদোি মািও তব্ি  াদো। 

৮। তহিাদ্ি িাস ণারিঠট তকাি ধ্িদিি রিল্প? 

(ক) উৎপা্ি    (খ) রিম ণার্     (গ) তসব্া        (ঘ) 

প্রজিি 

 

৯। তহিাদ্ি িাস ণারিি িািাগািগুদোি মাি উন্নি 

হওয়াি তপিদি প্রধ্াি কাির্ তকািঠট? 

(ক) সামাজজক (খ) প্রাকৃরিক (গ) অে ণনিরিক  

(ঘ)সাংসৃ্করিক 

 

১০। তকাি ব্ন্দিদক Porto Piqueno নাদম অতভতহি 

করা হদিা? 

(ক) চট্টগ্রাম   (খ) সপ্তগ্রাম    (গ)শ্রসানারগা াঁও    

(ঘ) হাতলশহর 
 

১১।  বযবসাদয়র মাধ্যদম সহজ হয়- 

i . সম্পদ্ি যোযে ব্যব্হাি   
ii. ত্দিি অে ণনিরিক উন্নয়ি  

iii. তিে ও গযাস উদত্তােি  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

১২।ব্যব্সায় টু ব্যব্সায় ব্ো হয় তকািঠটদক? 

(ক) রিল্প       (খ) িেয       (গ) ব্ারর্জয          (ঘ) তপিা 

১৩। হিিাে তকাি পরিদব্দিি উপা্াি? 

(ক) িাজনিরিক              (খ) সামাজজক  

(গ) অে ণনিরিক                (ঘ) আইিগি 

১৪। তকাি সম্রাট িট্টগ্রাদমি জাহাজ পিন্দ কিদিি? 

(ক) তমাগে      (খ) তিামাি     (গ) গ্রীক       (ঘ) তমৌয ণ 
 

১৫। ব্যব্সায় তয তেদে  ূরমকা পােি কদি িা হদো- 

i . মূেধ্ি গিদি  ii. প্রযুজক্ত ও গদব্ের্া উন্নয়দি 

iii. সৃজিিীেিা রব্কাদি  

তকািঠট সঠিক? 

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



১৬। রব্্ুযৎ, গযাস ও যািায়াি কী ধ্িদিি সুরব্ধ্া? 

(ক) অব্কািাদমাগি             (খ) সিকারি 

পষৃ্ঠদপােকিা 

(গ) আে ণ-সামাজজক              (ঘ) আইিিঙৃ্খো 
 

উদ্দীপকঠট পদ া এব্ং ১৭ ও ১৮ িং প্রদেি উত্তি 

্াওঃ  

ব্যস্তিম িহি রসদেদটি স্টাইে র উ ব্ুঠটক হাউদজি 

মারেক তকারহিূি অিাস ণ ফাইিাে পিীো ত্ওয়াি 

সময় সংসাদিি প্রদয়াজদি পাটণটাইম িাকরি 

রিদয়রিে। সামািয পুুঁজজ রিদয় রিরি আজ সফে 

উদ্যাক্তাি িারেকায় িাম রেরখদয়দিি। িাি 

প্ররিষ্ঠাদি ৪৫ জি তোদকি কদম ণি সংস্থাি হদয়দি।  

১৭। ত্িদক এরগদয় রিদি তকারহিূদিি মদিা 

উদ্যাক্তািা  ূরমকা িাদখি- 

i. কম ণসংস্থাি তিরিি মাধ্যদম ii. গ্রামীর্ অব্কািাদমা 

উন্নয়দি  iii. জীব্িব্িযাোি মাি উন্নয়দি  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

১৮। তকারহিূদিি মদধ্য সফে উদ্যাক্তাি তয গুর্ 

পরিেরেি হয়- 

(ক) পরিব্াদিি সচ্ছেিা              (খ) রিোগি 

তযাগযিা 

(গ) কদিাি পরিশ্রম কিাি েমিা   (ঘ) জািাি আগ্রহ  

১৯। তকািঠট রিদল্পাদ্যাগ? 

(ক) ব্ারর্জজযকর রত্তদি হা ুঁস-মুিরগি িাে 

(খ) মুর্ ত্াকাি প্ররিষ্ঠাি উদ্যাগ 

(গ) তিয়াি ব্যব্সাদয়ি উদ্যাগ 

(ঘ) সাব্াি প্রস্তুি প্ররিষ্ঠাদিি স্থাপদিি উদ্যাগ 

২০। সফে উদ্যাক্তা রকদসি মাধ্যদম রসদ্ধান্ত তিি? 

(ক) তমাকারব্োি সাহাদযয        (খ) িযাদেদেি মাধ্যদম 

(গ) রব্িাি-রব্দেেদর্ি মাধ্যদম   (ঘ) একাগ্রিাি 

সাহাদযয 
  

উদ্দীপকঠট পদ া এব্ং ২১ ও ২২ িং প্রদেি উত্তি 

্াওঃ  

তিা ি সামািয পুুঁজজ রিদয় ব্যব্সায় শুরু কদিি। রিরি 

অধ্যব্সাদয়ি মাধ্যদমই একজি সাে ণক উদ্যাক্তা ও 

অিযিম ধ্িাঢ্য ব্যজক্তদি পরির্ি হি। তকাদিা 

কাদজই রিরি হিাি হদিি িা। 

২১। হিাি হদিি িা ব্েদি তিা দিি তকাি গুর্ঠট 

প্রকাি তপদয়দি? 

(ক) আত্মরব্শ্বাসী  (খ) স্বাধ্ীিিা   (গ) রিষ্ঠা  (ঘ) 

সৃজিিীেিা 

 ২২। তিা দিি সফে হওয়াি কাির্- 

i. ব্যব্সাদয়ি প্ররি একাগ্রিা    ii. কদিাি পরিশ্রম 

iii. আন্তরিকিা   

তকািঠট সঠিক?(ক) i,ii (খ) i,iii (গ) 

ii,iii  (ঘ) i,ii,iii 

 

২৩। ব্যব্সাদয় একজি ব্যে ণ হদে কির্ীয় হদো- 

i. ব্যে ণিাি কাির্গুদো রব্দেের্   ii. ব্যে ণিা তেদক 

রিো রিদয় িিুি উদ্যাদগ কাজ শুরু কিা  iii. 

প্রকল্প পরিব্িণি  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

২৪। আমাদ্ি ত্দিি রিোব্যব্স্থা সাধ্াির্ি রকদসি 

ওপি প্ররিঠষ্ঠি? 

(ক) রেরখি ও তমৌরখক          (খ) কারিগরি ও 

ব্রৃত্তমূেক 

(গ) মুখস্থরি ণি ও িাজিক      (ঘ) ব্াস্তব্র রত্তক 

 

২৫। ব্যব্সায় উদ্যাদগি সাদে রকদসি সম্পকণ 

রব্্যমাি? 

(ক) অে ণ      (খ) ঝুুঁ রক     (গ) পরিিােিা      (ঘ) 

উদ্যাক্তাি 

 

২৬। ব্যব্সায় উদ্যাগ উন্নয়দি ব্াধ্া ্িূীকিদর্ উপায়- 

i.প্ররিের্  ii.ব্রৃত্তমূেক রিোি  iii.িাজিক জ্ঞাি 

তকািঠট সঠিক? 

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

 

২৭। কি মওকুফ তকাি ধ্িদিি সুরব্ধ্া? 

(ক) সামাজজক (খ) অে ণনিরিক  (গ) তব্সিকারি (ঘ) 

সিকারি 

 

২৮। উদ্যাক্তাগর্ জন্মগি াদব্ কী? 

(ক) রিদল্পাদ্যাক্তা  (খ) রব্জ্ঞািী (গ) উদ্যাক্তা  (ঘ) 

তকৌিুহেী 
 

২৯। িিুি রিল্প স্থাপদিি মাধ্যদম সম্ভব্ হয়- 

i. রব্রিদয়াগ ব্া াদিা   ii. সম্পদ্ি সুে্িু ব্যব্হাি     

iii. ঝুুঁ রক কমাদিা  

তকািঠট সঠিক? 

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

 

৩০। ব্যব্সাদয়ি েরিি আিঙ্কাদক কী ব্দে? 

(ক) েরি       (খ) মুিাফা      (গ) ঝুুঁ রক          (ঘ)  অে ণ 

 



সজৃিিীে 

 

১। পাব্িা তজোি ঈশ্বি্ী অঞ্চদে প্রিুি পরিমাদর্ আখ জদন্ম। জিাব্ িরব্ ও িাি ব্নু্ধিা এ অঞ্চদে আদখি গু  

তিরিি কািখািা প্ররিষ্ঠা কদি রব্িাে আকাদি উৎপা্ি শুরু কদিি। িাদ্ি উৎপার্ি আদখি গু  তজোি ব্  

িহিগুদোসহ ঢ্াকা ও ত্দিি অিযািয স্থাদি সঠিক সমদয় তপৌৌঁদি যায়। ফদে িািা সদন্তােজিক মুিাফা অজণদি 

সেম হজচ্ছে। রকন্তু হিাৎ ত্দি মহামািী কদিািা  াইিাস ত্খা ত্ওয়ায় িাদ্ি ব্যব্সারয়ক কম ণকাণ্ড রব্রিি 

হদচ্ছ। 

ক। ব্যব্সায় কী?                                                                                                  ১ 

খ। ব্ারর্জয ব্েদি কী ব্ুঝায়?                                                                      ২ 

গ। পাব্িা তজোি ঈশ্বি্ী অঞ্চদেি জিাব্ িরব্ ও িাি ব্নু্ধদ্ি উৎপার্ি আদখি গু  ঢ্াকাসহ ত্দিি রব্র ন্ন 

অঞ্চদে সিব্িাদহি মাধ্যদম তকাি ধ্িদিি উপদযাগ সৃঠি হয়? – ব্যাখযা কদিা।      ৩ 

ঘ। তকাি ব্যব্সারয়ক পরিদব্দিি কািদর্ জিাব্ িরব্ ও িাি ব্নু্ধদ্ি ব্যব্সারয়ক কম ণকাণ্ড রব্রিি হদচ্ছ?- ব্যাখযা 

কদিা।                            ৪ 

  

২। সািেীিাদি জিাব্ ইরেয়াস একঠট রিংর ি তঘি প্ররিষ্ঠা কদিি। আদগ তেদক রিংর ি তঘি সম্পদকণ ধ্াির্া িা 

োকায় রিরি প্রেমর্দক তোকসাদিি সম্মুখীি হি। পিব্িীদি রিংর  িাদেি ওপি প্ররিের্ রিদয় িিুি উ্যদম 

ব্যব্সাদয় মদিারিদব্ি কদিি। ব্িণমাদি রিরি িািঠট রিংর ি তঘদিি  মারেক। ব্িণমাদি রিরি ইউদিাদপ রিংর  

িপ্তারি কদিি। 

ক। ব্যব্সায় উদ্যাদগি প্রেম ফোফে তকািঠট?                                                          ১ 

খ। সিকারি পষৃ্ঠাদপােকিা ব্েদি কী ব্ুঝায়?                                                                  ২ 

গ। ব্যব্সায় সম্প্রসািদর্ জিাব্ ইরেয়াদসি মদধ্য তকাি গুর্ঠট প্ররিফরেি হয়?- ব্যাখযা কদিা।      ৩ 

ঘ। জিাব্ ইরেয়াদসি ব্যব্সায় সফেিাি কাির্ রব্দেের্ কদিা।                                    ৪   

 

          
 


