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ক ববভাগ 

 

ব্যবায বক 

বলল্প বক  

ক্ষুদ্র ব্যবায প্রলান  কী  

ব্যবায এন্টার প্রাইজ কী  

রাজস্ব কী  

বরর্বল বক 

ব্যবায ননবিকিা  বর্ি বক বুঝ  

ককাটা কী  

ডাবপং কী  

ববর্কন্দ্রীকরণ কার্ক বর্  

ংগঠন িাট স কী  

জাস্ট ইন টাইম কী  

ERG ির্ের পূণ সরু কী  

শ্রবমকংঘ কী  

াাঁিট অনাবথ সক ক্ষবিপূরর্নর নাম উর্েখ কর 

বপ্রবমযাম কার্ক বর্ 

িাবদা কাান িেট উদ্ভাবক কক  



CAB এর পূণ স রু কী  

ণ্য কার্ক বর্  

ববর্েিা ংঘ বক  

কেিা ভযালু কী  

অথ সাযন কার্ক বর্, 

কর্ সার্রলন কী  

বাবণবজযক একী  

কুন বন্ড কী  বাব ববজ্ঞান কার্ক বর্ 

GAAP কী  

বাব ববজ্ঞান িথ্য কার্ক বর্ 

 

খ ববভাগ 

 

বাংার্দর্ল ব্যবার্য  রকাবর বনযমকানুন মূ কখ? 

উর্েগ গ্রর্ণর ঝঁবকমূ কী কী? 

একমাবকানা  ব্যবায কী  

অংলীদাবর  ব্যবায  বর্ি বক বুঝায 

বমশ্র অথ স ব্যবস্ায  নববলষ্ট্যমূ  আর্ািনা কর 

আন্তজসাবিক ব্যবার্য দ্ধবিমূ আর্ািনা কর 

ননবিক আিরণ উৎাবিকরর্ণ  দুট ন্া  বণ সনা কর 

ব্যবস্াকীয  দক্ষিা কী  

মার্ার  িাবদা কাান িে  মূল্যাযন কর 

প্রবলক্ষণ কী  



মানব পদ বরকল্পনার উাদান মূ আর্ািনা কর 

মানব পদ ব্যবস্ানা কী  

কভাগণ্য  ও বলল্প র্ণ্য াথ সকয  উর্েখ কর 

নতুন ণ্য উন্নযন প্রবেযার ধাগুর্া বণ সনা কর 

অর্থ সর কযাগান কী  

ঝ াঁবক ও অবনশ্চযিার মর্ে াথ সকয কখ  

অর্থ সর কায সাবব  আর্ািনা কর 

কবপউটার কনটওযাক স  বর্ি বক বুঝ 

কবপউটার্রর প্রকার কভদ গুর্া আর্ািনা কর 

নগি প্রবা বববরণীর উর্েশ্য  আর্ািনা কর 

 

 

 

গ- ববভাগ 

 

ব্যবায বর্ি বক বুঝ?এর নববলষ্ট্য গুর্া বণ সনা কর 

এক মাবকানা ব্যবার্যর সুববধামু  কী কী বণ সনা কর 

একমাবকানা ব্যবার্যর জনবপ্রযিার কারনগুর্া কী  

ব্যবার্যর ামাবজক দাবযে ার্নর  র্ক্ষ যুবি  কদখাও 

বববভন্ন র্ক্ষর  প্রবি  ব্যবার্যর  ামাবজক দাবযেমূ বণ সনা কর 

তুবম বক ভার্ব াইট এবং ববন্যার্র বররল্পনা প্রণযন করর্ব  

ব্যবস্ানার বববভন্ন স্তর মূ  বণ সনা কর 

ব্যবস্ানার কায সাবব  আর্ািনা কর  



শ্রবমর ংর্ঘর কায সাবব বণ সনা কর  

মানব পদ বনব সািন প্রবেযা আর্ািনা কর৷ 

কপ্রয়ণার িেট বণ সনা কর 

র্ণ্যর জীবন ির্ের  স্তরমূ আর্ািনা কর 

বন্টন প্রনাী বনব সাির্ন ববর্বিয ববয গুর্া আর্ািনা কর 

কভািা আিরর্ণর  নববলষ্ট্যগুর্া কখ  

ঝ াঁবকর কশ্রবণববভাগ  আর্ািনা কর 

ববমার গুরুে মু কী  

ববেযিকের ধাগুর্া কখ  

অনুাি ববর্ের্ণর গুরুে  আর্ািনা কর 

কবপউটারর্রর নববলষ্ট্যগুর্া আর্ািনা র 

কবপউটার কনাট সওযার্ক সর প্রকারর্ভদ  বণ সনা কর 


