
      উৎপাদন ব �ব�াপনা ও িবপণন 
              নবম অধ �ায় 
       নমনুা ��-০১ 
 
কাওসার  কারওয়ান বাজাের িমতু ��ডাস� নােম এক� খুচরা �দাকােন  িব�য়কম� িহসােব কাজ কের।�দাকােন আগত 
��তােদরেক �স পণ � স�েক�  িবিভ� তথ � সরবরাহ কের।এে�ে� �স কখনও িমথ �া কথা বেল না।এজন � ��তারা তার 
উপর খুব স��। 
 
ক.িব�িয়কতা কী? 
খ.িব�িয়কতা িক িশ�াল� না জ�গত?ব �াখ �া কর। 
গ.��তােদর িবিভ� তথ � সরবরােহর মাধ �েম িব�য়কম�র �কান �েণর �কাশ পায়?ব �াখ �া কেরা। 
ঘ.��তােদর সােথ সবসময় সত � বলা িব�য়কম�র �কান ধরেণর �েণর বিহ�কাশ বেল তুিম মেন কেরা?উ�েরর �পে� 
যুি� দাও। 
 
উ�রঃক.িব�য়কম�র �ান,�কৗশল বা িবদ �া কােজ লািগেয় ��তা  আকষ�ণ করার �কৗশলই হেলা িব�িয়কতা। 
 
খ.�ানঃিব�িয়কতার সং�া িলখেব। 
অনধুাবনঃিব�য়কম� জ�গতভােব িকছু �ণ �পেয় থােক।�যমনঃসুদশ�ন �চহারা হািস �া� � ইত�ািদ িশ�ার মাধ �েম অজ� ন 
করা স�ব নয়।আবার িব�য়কম�রা িব�য় �কৗশল িব�য় নীিত পণ � সং�া� �ান জ�গত ভােব পায় না।�ািত�ািনক 
িশ�ালােভর মাধ �েম তারা এসব �ান অজ� ন কের।তাই বলা যায় িব�িয়কতা িশ�াল� বা জ�গতভােব পাওয়া 
�ণাবলীর সংিম�ণ। 
 
গ.�ানঃেপশাগত �ণ 
ঘ.�ানঃৈনিতক �ণাবলী 
 
 
 
         ��-০২ 
ফ �ািমিল মাট�  এক�।বহৃদায়তন খুচরা ব �বসায় �িত�ান।এ� তার িব�য়কম�েদর সাহােয� সরাসির ��তােদর কােছ পণ � 
িবি� কের।�িত�ান� িব�য়কম� িনেয়ােগর ��ে� একজন ব �ি�র পণ � সং�া� �ানেক �াধান� িদেয়  থােক। 
 
ক.�নিতক �ণাবলী কী? 
খ.িব�িয়কতা কলা না িব�ান?ব �াখ �া কর। 
গ.ফ �ািমিল মাট�  তােদর পণ � িবি�র ��ে� �েমাশেনর �কান �কৗশল� ব �বহার কেরেছ?ব �াখ �া কেরা। 
ঘ.কম� িনেয়ােগর ��ে� উ�ীপেক উে�িখত �িত�ান� িব�য়কম�র �য �ণাবলীেক �াধান � িদেয়েছ তার ধরণ 
উে�খপূব�ক এর যথাথ�তা ব �াখ �া কেরা। 
 
উ�রঃক.িব�য়কম�র সততা সরলতা ভ�তা সত �বািদতা �ভৃিত �ণাবলীেক �নিতক �ণাবলী বেল। 
 
খ.�ানঃিব�িয়কতার সং�া 
অনধুাবনঃকলা ও িব�ান কােক বেল িলখেব। 
িব�িয়কতা কলা ও িব�ােনর সমি�ত �প। 
গঃ�ানঃব �ি�ক িব�য়  
ঘঃ�ানঃেপশাগত �ান 



 
 
                   ��-০৩ 
ম�ুা এক� সাবান �কা�ািনর বিরশাল �জলার িব�য় �িতিনিধ।তােক িব�য়কােজ �জলার �িত� অ�েল ঘুের �বড়ােত 
হয়।সুদশ�ন �চহারা আর পির�মী হওয়ার কারেণ বিরশাল �জলার িবি� অেনক �বেড় যায়।তেব নতুন �যাগদান করায় 
�কা�ািন ও এর পণ � স�েক�  অেনক িকছুই এখনও জােন না।এজন � অেনক সময় তােক িব�তকর পির�িতেত পড়েত হয়। 
 
ক.�ায়ুিবক অভ �াস কী? 
খ.ব �ি�ক িব�য় হেলা ি�মখুী �যাগােযাগ ব �ব�া-ব �াখ �া কেরা। 
গ.উ�ীপেক িবি� বাড়ার ��ে� ম�ুার �কান ধরেণর �েণর কথা বলা হেয়েছ?ব �াখ �া কেরা। 
ঘ.িব�তকর পিরি�িত এড়ােনার জন � ম�ুার �য ধরেণর �েণর �েয়াজন তার যথাথ�তা িবে�ষণ কেরা। 
 
উ�রঃক.�চ� মানিসক চাপ দিু��া  িনরাপ�াহীনতার কারেণ  মানেুষর �য অভ �ােসর সৃি� হয় তােক �ায়ুিবক অভ �াস 
বেল। 
 
খ.ব �ি�ক িব�েয়র সং�া 
ব �ি�ক িব�েয়র মাধ �েম স�াব � ��তােদর কােছ �িত�ােনর পণ � স�েক�  তথ � �দয়া ও পণ � িকনেত আ�হী কের �তালার 
জন � সরাসির �যাগােযাগ করা  হয়।স�াব � ��তারা িবিভ� �ে�র মাধ �েম িব�য়কম�র কাছ �থেক তথ � �জেন িনেত 
পাের।তাই এ ধরেণর �যাগােযাগ প�িতেক ি�মখুী �যাগােযাগ প�িত বলা হয়। 
 
গ.শারীিরক �ণ 
ঘ.�পশাগত �ণ 
 
 
 
                   �� -০৪ 
সায়মন এক� �বসরকাির �িত�ােন চাকরী কের।�সখােন তার কাজ হেলা �িত�ােন উৎপািদত পণ � স�েক�  ��তােদরেক 
জানােনা এবং পণ � স�েক�  ��তার মতামত জানা।কাজ� ক�সাধ � হেল ও �স এ�েক চ �ােল�জ িহেসেব িনেয়েছ। 
ক.িব�য় �সার কী? 
খিব�য়কম� িকভােব ��তার িস�া� হীনতা দরূ কের? 
গ.সায়মন পণ � িবি�র জন � �যসব কলােকৗশল ব �বহার কেরন �স�েলােক কী নােম আখ�ািয়ত করা যায়? 
ঘ.সায়মনেক তার কােজ সফল হেত হেল �কান ধরেণর �ণাবলী অজ� ন করেত হেব?মতামত দাও। 
ক.পেণ �র িবি� বাড়ােনার জন � ��েময়াদী উ�ীপনামলূক কায��মেক িব�য় �সার বেল। 
 
খ.িব�য়কম�র সং�া িলখেব। 
একজন িব�য়কম� িবিভ� তথ � উপ�াপন কের ��তােক পণ � স�েক�  িব�ািরত জানান।এর ফেল ��তা পেণ �র খু�না� 
সুিবধা -অসুিবধা জানেত পাের।এেত ��তা পণ �� িকনেত আ�হী হয়।এভােব িব�য়কম� ��তার িস�াহীনতা দরূ কের। 
 
গ. �ানঃিব�িয়কতা 
ঘ.�ানঃেপশাগত �ণাবলী 
 
িবঃ�ঃএই অধ �ায়� �ছাট িবধায় চার� নমনুা �� িদেয়িছ। 
 


