
প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা-১ 

শ্রেত িঃ একাদশ 

তিষয়িঃ উৎপাদন ব্যব্স্থাপনা ও বব্পণন-১ম পত্র (অধ্যায়িঃ১, ৩, ৪)    

 

সময়িঃ ৩০ তমতিট                                          িহুতিি বাচতি অভীক্ষা                                                পূ বমািিঃ ৩০ 

(সঠিক উত্তরঠট তচতিি কররা।) 
 

১। উৎপাদি কী সৃঠি করর? 

(ক) শ্রভাগ  (খ) চাতহদা  (গ) উপর াগ  (ঘ) 

মাতলকািা 
 

২। কু্ষদ্র শ্রসিা তিরের শ্রক্ষরে িূযিিম মূলধ্ি কি? 

(ক) ৫ লক্ষ  (খ) ১০ লক্ষ  (গ) ১০ শ্রকাঠট (ঘ) ৩০ 

শ্রকাঠট 
 

উদ্দীপকঠট পর া এিং ৩ এিং ৪ িং প্ররের উত্তর 

দাওিঃ 

“প্রতিভা শ্রলদার” প্রতিতদি ১২,০০০ একক 

উৎপাদি ক্ষমিাসম্পন্ন শ্রমতিি তদরয় ২০,০০০ 

টাকার উপকর  িযিহার করর ৮০,০০০ টাকার 

িযাগ উৎপাদি করর। অিযতদরক,  

“জতি শ্রলদার” একই শ্রমতিি দ্বারা সমপতরমা  

মূরলযর উপকর  িযিহার করর ১২০,০০০ টাকার 

িযাগ তিতর কররি সক্ষম হয়। এরক্ষরে উভয় 

প্রতিষ্ঠারির উৎপাদি ও পতরচালিা িযয় একই 

হরলও “প্রতিভা শ্রলদার” চযারলরের মুরখামুতখ 

হরে। 

৩। “জতি শ্রলদার”-এর প্রতি একরকর 

উৎপাদিিীলিা কি? 

(ক) ৬ টাকা  (খ) ৮ টাকা  (গ) ১০ টাকা  (ঘ) ১২ 

টাকা  
 

৪। “প্রতিভা শ্রলদার” এর প্রতির াতগিায় ঠটরক 

থাকরি হরল  া কররি হরি িা হরলা- 

i. কারজর উন্নি পতররিি    ii. অতিতরক্ত মূলধ্ি 

তিতিরয়াগ        iii. েতমকরদর প্রতিক্ষ  প্রদাি  

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

৫। সঞ্চয় শ্রির   ায়- 

i. শ্রভাগ িা ারিার মাধ্যরম   ii. শ্রভাগ তিয়ন্ত্রর র 

মাধ্যরম        iii. শ্রভাগ কমারিার মাধ্যরম  

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

 

৬। উৎপাদিকারী হরলা- 

i. আমদাতিকারক ii. রপ্তাতিকারক  iii. 

পাটকরলর মাতলক 

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

৭। উৎপাদিিীলিা তিভবর করর- 

(ক)  রন্ত্রর কা বক্ষমিার ওপর  (খ) মজদু পর যর 

ওপর 

(গ) মাি তিয়ন্ত্রর র ওপর        (ঘ) তিজাইরির ওপর 
 

৮। মাঠট তদরয় হাত -পাতিল তিতর উৎপাদরির 

শ্রকাি খারির মরধ্য পর ? 

(ক) কৃতষ        (খ) শ্রসিা       (গ) তিে        (ঘ) 

তিম বা  
 

৯। উৎপাদরির সরে প্রিযক্ষভারি জত ি হরলা- 

i. কাাঁচামাল     ii. অথ ব       iii. েতমক  

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

উদ্দীপকঠট পর া এিং ১০ ও ১১ িং প্ররের উত্তর 

দাওিঃ 

ফতরদ একজি মৎসযজীতি। শ্রস িদী শ্রথরক মাছ 

সংগ্রহ করর িহরর সরিরাহ করর জীতিকা অজবি 

করর। শ্রস আরও ৩ঠট জাল তকরি মাছ সংগ্ররহর 

জিয তকছু শ্রলাক তিরয়াগ কররলা। ফরল িার 

উপাজবরির পতরমা  শ্রির  শ্রগল। 

১০। ফতরদ মাছ সরিরারহর মাধ্যরম শ্রকাি ধ্ররির 

উপর াগ সৃঠি করর? 

(ক) সময়গি    (খ) স্থািগি    (গ) রূপগি    (ঘ) 

স্বত্বগি 
 

১১। উৎপাদিকারীর দৃঠিরকা  শ্রথরক ফতররদর 

কা বক্ররমর ফরল- 

(ক) তিতিরয়াগ িার         (খ) মািিকলযা  হয় 

(গ) সম্পরদর মূলয িার    (ঘ) কম বসংস্থারির 

সুর াগ সৃঠি হয় 
 

 



 

উদ্দীপকঠট পর া এিং ১২ ও ১৩ িং প্ররের উত্তর 

দাওিঃ 

সািজি িনু্ধ তমরল িতরিারল “িক্ষে তিল” িারম 

একঠট কারখািা স্থাপি করর। িারা িাজারর শ্রিয়ার 

ছা ার মাধ্যরম শ্রিতি মূলধ্ি সংগ্রহ  করর। 

প্রতিষ্ঠািঠট কাময উৎপাদি মাো িযিহার করর 

মুিাফাজবি কররি সক্ষম হয়। 

১২।  “িক্ষে তিল” শ্রকাি ধ্ররির িযিসায়? 

(ক) িহৃদায়িি  (খ) কু্ষদ্র  (গ) কু্ষদ্র ও মাঝাতর (ঘ) 

সমিায় 
 

১৩। “িক্ষে তিল”-এ উৎপাদি মাো িযিহাররর 

সুতিধ্া হরলা- 

i.প বাপ্ত মূলধ্ি ii.উৎপাদিিীলিা িদৃ্ধি iii. 

 রন্ত্রর সদ্বযিহার 

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

১৪। তস্থরিযয় ঠিক শ্রররখ উৎপাদি িা ারি থাকরল 

প্রতিষ্ঠাি শ্র ভারি প্রভাতিি হরি িা হরলা- 

i.এককপ্রতি তস্থর িযয় কমরি  ii.উৎপাদি িযয় 

কমরি    

iii. মুিাফার পতরমা  িা রি 

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

১৫। তমিিযয়ী উৎপাদিমাোর তিতিিয হরলা- 

i. প্রতিষ্ঠারির সরি বাচ্চ দক্ষিা  ii. প্রতিষ্ঠারির 

জিয লাভজিক        iii. এককপ্রতি িযয় কমারিা  

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 

১৬। সদসযগ  ইরে কররলই শ্র রকারিা সময় 

শ্রিয়ার হস্তান্তর কররি পারর শ্রকািঠটরি? 

(ক) প্রাইরভট তলিঃ শ্রকািঃ  (খ) পািতলক তলিঃ শ্রকািঃ 

(গ) সমিায় সতমতি       (ঘ) অংিীদাতর িযিসায়  
 

১৭। শ্রকািঠট পতরিিবিিীল িযয়? 

(ক) তিি বাহীর শ্রিিি      (খ) কাাঁচামারলর খরচ  

(গ) কারখািার ভা া     (ঘ)  ন্ত্রপাতির অিচয়  
 

১৮। শ্রকািঠট অভযন্তরী  িযয় সংরকাচ? 

(ক) কাতরগতর িযয় সংরকাচ   (খ) িথযগি িযয় 

সংরকাচ 

(গ) খদ্ধিিকর  িযয় সংরকাচ (ঘ) শ্রকন্দ্রীয়কর  

িযয় সংরকাচ  
 

১৯। কররর হার শ্রিতি হরল সঞ্চরয়র পতরমা  

শ্রকমি হরি? 

(ক) িা রি (খ) কমরি (গ) তস্থর থাকরি (ঘ) তদ্বগু  

হরি  
 

২০। মাোজতিি িযয়সংরকাচ ধ্ার াঠট কারজর 

শ্রকাি ধ্ররির স্তররক তিরদবি করর? 

(ক) উচ্চস্তর  (খ) মধ্যস্তর  (গ) তিম্নস্তর  (ঘ) 

কামযস্তর  
 

উদ্দীপকঠট পর া এিং ২১ ও ২২ িং প্ররের উত্তর 

দাওিঃ 

একঠট শ্রদরির ২০১৯ সারলর িথযসমূহ হরলািঃ 

ভূতমর খাজিা ১০০ শ্রকাঠট টাকা, মজতুর ২০০ শ্রকাঠট 

টাকা, মূলধ্রির সুদ ১২০ শ্রকাঠট টাকা, মুিাফা 

২০০ শ্রকাঠট টাকা, হস্তান্তর পাওিা ৫০ শ্রকাঠট 

টাকা। এরক্ষরে শ্রদখা  ায় শ্র , দ্ধজতিতপ তি বরয়র 

শ্রক্ষরে সুিার উৎপাদি ও কাপর র উৎপাদি 

পথৃকভারি অন্তভুবক্ত হরয়রছ। 

২১। উদ্দীপরকর িরথযর তভতত্তরি শ্রমাট জািীয় 

উৎপাদি কি হরি? 

(ক) ২৭০ শ্রকাঠট টাকা             (খ) ৪৭০ শ্রকাঠট টাকা 

(গ) ৫৭০ শ্রকাঠট টাকা             (ঘ) ৬২০ শ্রকাঠট 

টাকা  
 

২২। উদ্দীপরক িত বি শ্রদরির GDP পবিমাপপি 

সঠিকতাি জনয দায়ী উপাদান ককানঠি? 

(ক) দ্বৈত গণনাি সমসযা     (খ) বব্বনপয়াগ ব্যয়  

(গ) অব্চয় ক্ষবত বনর্ ধািণ    (ঘ) অসততা  
 

২৩। মাথাবপছু আপয়ি সাপথ সংবিষ্ট- 

i. শ্রমাট জািীয় আয়      ii. শ্রমাট জািীয় িযয়   

iii. শ্রমাট জিসংখযা 

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

২৪। জািীয় আরয়র অন্তভুবক্ত িয় শ্রকািঠট? 

(ক) প্রিাসী শ্রপ্রতরি অথ ব       (খ) তিরদিীরদর আয় 

(গ) সমাপিী মজদু প য       (ঘ) তিট জািীয় 

উৎপাদি 
 

২৫। শ্রকািঠট আয় পিতিরি জািীয় আয় 

পতরমারপর সময় িাদ তদরি হয়? 

(ক) খাজিা    (খ) মজতুর     

(গ) মুিাফা   (ঘ) হস্তান্তর পাওিা 
 



২৬। জীিি াোর মাি তিভবর করর  ার ওপর িা 

হরলা- 
i. GNP         ii. GDP          iii. CCA  

শ্রকািঠট সঠিক? 
(ক)i,ii (খ)i,iii (গ)ii,iii (ঘ) i,ii,iii 
 

২৭। কমাি জাতীয় উৎপাদপনি আবথ ধক মূল্য 

ককানঠি? 

(ক) জাতীয় আয়    (খ) জাতীয় ক াগান  

(গ) কমাি আয়      (ঘ) সামঠষ্টক আয় 
 

২৮। কদপশি ক ৌপগাবল্ক সীমানাি মপর্য উৎপাবদত 

পপণযি মূল্য হপে- 

(ক) কমাি জাতীয় উৎপাদন         

(খ) কমাি কদশজ উৎপাদন 

(গ) মাথাবপছু আয়                   

(ঘ) বনি কদশজ উৎপাদন 

 

২৯।  GDP - শ্রক শ্রকাি মরূলয তহসাি করা হয়? 

(ক) শ্রভাগমূরলয   (খ) িাজারমূরলয    

(গ)উৎপাদি       (ঘ) তস্থর  
 

৩০। GNP তিধ্ বারর  শ্রকাি সমরয়র উৎপাদি 

তহসািভুক্ত হয়? 

(ক) তিগি িছররর                   (খ) চলতি িছররর  

 (গ) আগামী িছররর              (ঘ) একাতধ্ক িছররর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

সময়িঃ ৪৫ তমতিট                    সৃজিিীল প্রেপে                 পূ বমািিঃ ২০ 
 

1.  ‘X’ - †`‡k 2017-2018 A_©eQ‡i RvZxq Av‡qi cwigvY wQj 2,00,000 †KvwU UvKv Ges †`‡ki †gvU RbmsL¨v 40 

†KvwU | D³ eQ‡i †gvU †fvM e¨q 10,000 †KvwU UvKv, †gvU wewb‡qvM e¨q 4,000 †KvwU UvKv Ges miKvwi e¨q 4,000 

†KvwU UvKv| cÿvšÍ‡i,  ‘Y’ - †`‡ki Ab¨vb¨ Ae¯ ’v  ‘X’ †`‡ki g‡Zv n‡jI RbmsL¨v  Kg nIqvi Kvi‡Y Zv‡`i 

gv_vwcQz Avq 10,000 UvKvq DbœxZ nq|  

K. n¯ÍvšÍi cvIbv Kx?            1 

L. e¨q‡hvM¨ Avq Kxfv‡e wbY©q Kiv nq? e¨vL¨v K‡iv|                                                        2 

M. DÏxc‡Ki Av‡jv‡K 2017-2018 A_© eQ‡ii Rb¨  ‘X’ †`‡ki †gvU †`kR Drcv`b (GDP) wbY©q K‡iv|      3       

N. gv_vwcQz Av‡qi wfwË‡Z  ‘X’ -‡`‡ki mv‡_   ‘Y’ ‡`‡ki A_©‰bwZK Ae ’̄vi Zzjbvg~jK we‡kølY K‡iv|   4 

 

 

2. Rbve ev‡iK GKRb †cuqvR e¨emvqx| wZwb Drcv`b †gŠmy‡g Kgg~‡j¨ wecyj cwigvY †cuqvR wK‡b wb‡Ri evwo‡Z 

msiÿY K‡ib| cieZx©‡Z g~j¨ †e‡o †M‡j wbR¯^ cwien‡b XvKvi KviIqvb evRv‡i wewµ K‡i †ewk gybvdv jv‡f mÿg 

nb| 

K. Dc‡hvM Kx?                                                                                    1 

L. i~cMZ Dc‡hvM Kxfv‡e m„wó nq? e¨vL¨v K‡iv|                                                      2 

M. DÏxc‡K Rbve ev‡iK †cuqvR msiÿ‡Yi gva¨‡g †Kvb ai‡bi Dc‡hvM m„wó K‡i‡Qb? e¨vL¨v K‡iv|     3 

N. Ò¯^Z¡MZ Dc‡hvM m„wóB Rbve ev‡i‡Ki AwaK gybvdv jv‡fi g~j KviY|Ó- Dw³wU g~j¨vqb K‡iv|        4 

 

 

 

 

 

 

 
   


