Òwkÿv wb‡q Moe †`k †kL nvwmbvi evsjv‡`kÓ

MvRxcyi-1705
 9291109, d¨v· : 880-2-9291122

2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿv_©x‡`i Rb¨ cybwe©b¨vmK…Z wm‡jev‡m (bZzb) cÖ`Ë A¨vmvBb‡g›U
el©: cÖ_g
welq/†Kvm© : e¨emvq msMVb I e¨e¯’vcbv (cÖ_g cÎ)
welq/†Kvm© †KvW : HSC-1885
c~Y©gvb- 5  10 = 50

A¨vmvBb‡g›U msL¨v: 5wU

A¨vmvBb‡g›U BDwbU
A¨vmvBb‡g›U wk‡ivbvg
µg
বাাংলাদেদের শেল্প, বাশিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার েমস্যা ও েম্ভাবনা শবদেষি করুন।
1
1

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(hw` _v‡K)

b¤^i
10

2

2

বাাংলাদেদের ব্যবোশিক পশরদবে, এর উন্নিদন েমস্যা ও েমাধাদনর উপাি ব্যাখ্যা
করুন।

10

3

3

বৃহোিত্ন ব্যবোদির পাোপাশে ক্ষুদ্রািত্ন এক মাশলকানা ব্যবোি টিদক থাকার
কারন বি ণনা করুন।

10

4

4

অাংেীোশর ব্যবোদির চুশিপত্র বলদত্ শক সবাদেন? একটি নমুনা চুশিপত্র রচনা
করুন।

10

5

5

সকাম্পাশন োংগঠদনর গঠন পদ্ধশত্ আদলাচনা করুন।

(†gv: gvCbDwÏb)
mnKvix Aa¨vcK (e¨e¯’vcbv)
I‡cb ¯‹zj, evDwe|

10

Òwkÿv wb‡q Moe †`k †kL nvwmbvi evsjv‡`kÓ
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2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿv_©x‡`i Rb¨ cybwe©b¨vmK…Z wm‡jev‡m (bZzb) cÖ`Ë A¨vmvBb‡g›U
el©: cÖ_g
welq/†Kvm© : wnmveweÁvb (cÖ_g cÎ)
welq/†Kvm© †KvW : HSC- 1886
c~Y©gvb- 5  10 = 50

A¨vmvBb‡g›U msL¨v: 5wU
A¨vmvBb‡g›U
µg

BDwbU/cvV

A¨vmvBb‡g›U wk‡ivbvg

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(hw` _v‡K)

b¤^i

1

cvV 2.3

wfbœ wfbœ ˆewk‡ó¨i `kwU KvíwbK †jb‡`b wPwýZ Kiæb| D³
cÖwZwU †jb‡`‡bi g‡a¨ Kx Kx wnmve RwoZ Zv wba©viY Kiæb|
wba©vwiZ wnmve¸‡jvi †KvbwU †WweU n‡e, †KvbwU †µwWU n‡eZv e¨vL¨v Kiæb|

5+5=
10

2

cvV 3.2

bM`vb eB Ges e¨vsK weeiYxi DØ„‡Ëi g‡a¨ Mowg‡ji
KviY¸‡jv D`vniYmn we‡kølY Kiæb|

10

3

cvV 8.2

AeP‡qi aviYv, KviY Ges AePq av‡h©i we‡eP¨ welqmg~n
wek`fv‡e e¨vL¨v Kiæb|

3+3+
4=10

4

cvV 9.6

Avw_©K weeiYx cÖ¯‘ZKi‡Yi †ÿ‡Î we‡ePbvq ivL‡Z nq Ggb
10 (`k) wU KvíwbK mgš^qmsµvšÍ †jb‡`b wPwýZ Kiæb|
wPwýZ mgš^qmg~n wKfv‡e mgvavb Kiv n‡e Zv QK AvKv‡i
†`Lvb|

10

5

cvV 10.5

GKZidv `vwLjv c×wZ n‡Z `yZidv `vwLjv c×wZ‡Z iƒcvšÍi
Kivi wbqgvewj¸‡jv bgybv QK D‡jøLc~e©K eY©bv Kiæb|

10

(W. †gvnv¤§` Rvdi Avnv¤§`)
mn‡hvMx Aa¨vcK (wnmvewÁvb)
I‡cb ¯‹zj, evDwe|
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2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿv_©x‡`i Rb¨ cybwe©b¨vmK…Z wm‡jev‡m (bZzb) cÖ`Ë A¨vmvBb‡g›U
el©: cÖ_g
welq/†Kvm©: ফিন্যান্স,ব্াাংফ াং ও ফিমা cÖ_g cÎ (ফিন্যান্স)
welq/†Kvm© †KvW: HSC-1887
c~Y©gvb- 5  10 = 50

A¨vmvBb‡g›U msL¨v: 5wU
A¨vmvBb‡g›U
µg

BDwbU/cvV

A¨vmvBb‡g›U wk‡ivbvg

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(hw` _v‡K)

b¤^i

1

ইউফিট-১: প্রাথমিক
পমিমিমি

র ািা অফিমাফ রি ফিন্নমূল মানুষর সাহায্য
রি “চ” ক াম্পাফি প্রফিফিি গফ িরি মারে
ফিিামূরে খাদ্য স ি াহ র থার । এ টি
ব্িসায় প্রফিষ্ঠারি এ ম অন্য ী ী সামাফি
িায়িদ্ধিা আরি িরল আপফি মরি র ি?
উিাহ ণ সহ ার আরলাচিা রুি।

10

2

ইউফিট-৩: অর্থ েি
সিয়মূল্য

আির ১ টা া আ ১ িি প ১ টা া ফ
এ /সমাি? অরথ ে সময়মূে, িিেমািমূে,
ভফিষ্যিমূে ধা ণা অিলম্বরি উত্ত ফিি।

10

3

ইউফিট-৫: স্বল্প ও
িধ্যর্িয়ামি অথ োয়ন

“ট” ক াম্পাফি িাফষ ে িগি িফহিঃপ্রিারহ
পফ মাণ ৫০ লক্ষ টা া। ফসফ উফ টি ফিফি র
িগি অরথ ে রূপান্ত
া ব্য় ১০০ টা া,
ফসফ উফ টি কথর আরয় হা ১৪%।

10

) াম্য িগরি পফ মাণ ফিণ েয় রুি।
খ) গড় িগরি পফ মাণ ফিণ েয় রুি।
গ) ফসফ উফ টি কথর আরয় হা ১৫% হরল
াম্য িগরি পফ মাণ ি হরি?
4

ইউফিট-৮: মুলধি
িারিটিাং ও
মিমনর্য়াগ মসদ্ধান্ত

িিাি সাইফুল “ি” ক াম্পাফি ফলফমরটড এ
এ িি আফথ ে ব্িস্থাপ । িিাি সাইফুল
ক াি ক াি পদ্ধফি অিলম্বি র প্র ল্প মূোয়ি
রিি আরলাচিা রুি।

10

5

ইউফিট-৯: ঝ ুঁমক
এিং মুনাফাি হাি

ঝ ুঁফ ফ ? এ টি ব্িসায় প্রফিষ্ঠারি ফিদ্যমাি
ফিফভন্ন ঝ ুঁফ ও িা উৎসসমূহ ব্াখ্যা রুি।

10

(র্িাোঃ ওিি ফারুক ভুঁইয়া)
প্রভাষক (ফাইন্যান্স এন্ড ব্াংমকং)
I‡cb ¯‹zj, evDwe|
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2021 mv‡ji GBPGmwm cixÿv_©x‡`i Rb¨ cybwe©b¨vmK…Z wm‡jev‡m (bZzb) cÖ`Ë A¨vmvBb‡g›U
el©: cÖ_g
welq/†Kvm©: Drcv`b e¨e¯’vcbv I wecYb (cÖ_g cÎ)
†Kvm© †KvW: HSC-1888
c~Y©gvb- 5  10 = 50

A¨vmvBb‡g›U msL¨v: 5wU
A¨vmvBb‡g›U
µg
1

BDwbU/cvV
BDwbU- 1

D`vniYmn Dc‡hvM m„wó I Gi wewfbœ cÖKvi‡f` eY©bv Kiæb|
"Drcv`bkxjZv m¤ú‡`i mØ¨envi wbwðZ K‡i"-Dw³wU
e¨vL¨v Kiæb|

10

2

BDwbU- 2

f~wg ej‡Z ïay gvwU‡K ‡evSvq bv - e³e¨wUi h_v_©Zv we‡kølY
Kiæb| D`vniYmn Drcv`‡bi DcKiY¸‡jvi Zyjbvg~jK
¸iæZ¡ we‡kølY Kiæb|

10

3

BDwbU- 3

Drcv`‡bi gvÎvRwbZ e¨q ej‡Z wK ‡evSvq? "‡µZvwe‡µZvi g‡a¨ mym¤úK© ÿz`ª I gvSvwi e¨emv‡q mdjZvi
Ab¨Zg kZ©" - gšÍe¨wU g~j¨vqb Kiæb|

10

4

BDwbU- 6

mvwe©K gvb e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx ‡evSvq? evsjv‡`k Ges
AvšÍR©vwZK evRv‡i cÖ‡e‡ki ‡¶‡Î c‡Y¨i gvb e¨e¯’vcbvq
‡Kvb ‡Kvb ms¯’v KvR K‡i? Zv‡`i KvR mg~‡ni eY©bv w`b|

10

5

BDwbU- 8

mwVK ‡j-AvDU wba©viY ‡Kb ¸iæZ¡c~Y©? GKwU Drcv`bgyLx
KviLvbv ev d¨v±wii Rb¨ ‡KvbwU Av`k© ‡j-AvDU n‡Z cv‡i
e‡j Avcwb g‡b K‡ib? eY©bv Kiæb|

10

(KvRx kviwgb cv‡gjv)
mnKvix Aa¨vcK (gv‡K©wUs)
I‡cb ¯‹zj, evDwe|

A¨vmvBb‡g›U wk‡ivbvg

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(hw` _v‡K)

b¤^i

