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Question Bank For BDP Course 
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাচ্ছিজ্য ( Commerce ) 
ষষ্ঠ পত্র ( 6th Paper ) 

Business Management & World Resources : ECO-06  

Group-A 
( Business Management ) 

 
1. In management process, the most misinterpreted word is..............  

ব্যব্স্থাপনা প্রক্রিয়ায় সব্চেচয় ভুল ব্যাখ্যা করা শব্দ হল..............  

2. The department(s) that an event management company will have is (are)..............  
ঘটনা ব্যব্স্থাপনার আওতায় যে ক্রব্ভাগ থাচক ..............  

3. Who said, “Management is a multiple purpose organ that manages a business, manages 

a manager and manages workers and work”? 
যক ব্চলচেন, ''ব্যব্স্থাপনা হল ক্রব্ক্রব্ধ উচেচশযর সংগঠন ো ব্যব্সা, ব্যব্স্থাপক, কর্মী ও কর্মমচক পক্ররোলনা    

কচর'' ? 

4. Under mechanism of scientific management, scientific task setting includes- 
বব্জ্ঞাক্রনক ব্যব্স্থাপনা পদ্ধক্রতর অন্তগমত বব্জ্ঞাক্রনক কর্মমপদ্ধক্রতর অন্তভুম ক্ত ..............  

5. Management as a discipline is the function of________. 
একটি শৃঙ্খলা ক্রহচসচব্ ব্যব্স্থাপনার কাজ ..............  

6. Which theory assumes that people are naturally lazy and will avoid work and 

responsibilities if possible? 
যকান তত্ত্ব অনুোয়ী এটি ধারণা করা হয় যে, র্মানুষ স্বভাব্তই অলস এব্ং সম্ভব্ হচল কাজ ও দাক্রয়ত্বচক এক্র়িচয় 

োয় ? 

7. Who is the person you have to give importance under the company’s checklist before 

making call to the consultant? 
পরার্মশমদাতাচক জানাচনার পূচব্ম যকাম্পাক্রনর যেকক্রলচের অন্তগমত যকান ব্যক্রক্তচক গুরুত্ব ক্রদচত হচব্ ? 

8. What is one of the most significant inhibitors in customer preference while purchasing 

perishable items in retail? 
েখ্ন যিতা পেনশীল খু্েচরা পদাথম িয় কচর তখ্ন সব্চেচয় গুরুত্বপূণম ব্াধা যকানটি ? 

9. The objectives in corporate governance are..............  
ক্রর্মক্রলত পক্ররোলনার লক্ষ্য ব্া উচেশয কী ? 

10. The word ________ denotes a function, a task, a discipline. 
............ শব্দটি ইক্রিত কচর একটি অচপক্ষ্ক, একটি কাজ, ক্রনয়র্মশৃঙ্খলা। 

11. In what order do managers typically perform the managerial functions? 
ব্যব্স্থাপকগন রূ্মলত যকান িচর্ম ব্যব্স্থাপনার কােমকলাপ পক্ররোলনা কচরন ? 

12. What are the three interpersonal roles of managers? 
ব্যব্স্থাপকগচনর ক্রতনটি আন্তঃব্যক্রক্তক ভূক্রর্মকা কী কী ? 

13. At what level of an organisation does a corporate manager operate? 
একটি সংগঠচনর যকান স্তচর কচপমাচরট ব্যব্স্থাপক পক্ররোলনা কচরন ? 

14. Which one is not a recognised key skill of management? 
যকানটি ব্যব্স্থাপনার রূ্মল দক্ষ্তা ক্রহচসচব্ স্বীকৃত নয় ? 

15. What is a social enterprise concerned with? 
সার্মাক্রজক উচদযাগ কার সাচথ সম্পক্রকম ত ? 
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Group-B 
( World Resources ) 

 
16. The resources which are found everywhere are known as..............  

যে সম্পদ সব্মত্র পাওয়া োয় তা যে নাচর্ম পক্ররক্রেত ..............  

17. The resources can be conserved by..............  
সম্পদ সংরক্ষ্ণ করা যেচত পাচর ..............  

18. Land covers only about ____ percent of the total area of the earth’s surface. 
সর্মগ্র ভূপৃচের র্মাত্র  .......... শতাংশ স্থল দ্বারা আবৃ্ত। 

19. The scientific study of soil is known as..............  
রৃ্মক্রিকার বব্জ্ঞাক্রনক গচব্ষণা যে নাচর্ম পক্ররক্রেত  

20. If the population density of particular area remains between 10 to 200 then the area is 

said to be..............  
েক্রদ যকাচনা ক্রনক্রদম ষ্ট অঞ্চচলর জনঘনত্ব 10 যথচক 200 হয়, তাহচল যসই অঞ্চলচক ব্লা হচব্ ..............  

21. If the population density of particular area remains below 10 then the area is said to 

be..............  
যকাচনা ক্রনক্রদম ষ্ট অঞ্চচলর জনঘনত্ব েক্রদ 10 এর যথচক কর্ম হয়, তাহচল যসই অঞ্চলচক ব্লা হচব্ ..............  

22. Considering the population pyramid, the left-hand side of pyramid is used to 

show..............  
জনসংখ্যা ক্রপরাক্রর্মডচক ক্রব্োর করচল, ক্রপরাক্রর্মচডর ব্ার্মক্রদচক যদখ্াচনা হচব্ ..............  

23. Where is located ‘Forest Survey of India’? 
'Forest Survey of India' যকাথায় অব্ক্রস্থত ? 

24. Where is located ‘Animal Welfare Board of India’? 
'Animal Welfare Board of India' যকাথায় অব্ক্রস্থত ? 

25. Who approves the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane? 
যক আচখ্র 'নযােয ও পাক্ররশ্রক্রর্মক রূ্মলয' (FRP) অনুচর্মাদন কচরন ? 

26. Who regulates the markets in agricultural products in India? 
ভারতব্চষম কৃক্রষজ দ্রচব্যর ব্াজার যক ক্রনয়ন্ত্রণ কচর ? 

27. Which is the largest cotton growing State in India? 
ভারতব্চষমর সব্মাক্রধক তুচলা োচষর রাজয যকানটি  ? 

28. The Minimum Support Price (MSP) for Food grains was introduced in the year? 
খ্াদযশচসযর 'নূযনতর্ম আক্রথমক সর্মথমন' ব্া 'সব্মক্রনম্ন সর্মথমন রূ্মলয' (MSP) যকান সাচল োলু হয় ?  

29. Under which plan did the Government introduce an agricultural strategy which gave 

rise to Green Revolution? 
যকান পক্ররকল্পনার অধীচন সরকার কৃক্রষকাঠাচর্মাচত সবু্জ ক্রব্প্লচব্র প্রসার ঘটায় ? 

30. National Horticulture Mission (NHM) promoted by Government of India was launched 

under which Five-Year Plan? 
যকান পঞ্চব্াক্রষমকী পক্ররকল্পনার অধীচন ভারত সরকার দ্বারা প্রোক্ররত National Horticulture Mission 

(NHM) োলু হয় ? 

 

 


