
২০২১   সােলর   এইচএসিস   পরী�াথ�েদর   ৭ম   স�ােহর   অ�াসাইনেম�   সমাধান   
িবষয়:    ব�বসায়   সংগঠন   ও   ব�ব�াপনা   

  
িশেরানাম:    িব�ব�াপী   �ু�ায়তন   একমািলকানা   ব�বসায়ই   এখনও   সবেচেয়   জনি�য়   উ���টর   যথাথ �তা   িন�পণ   

  
(নমুনা   উ�র)   

  
একমািলকানা   ব�বসােয়র   ধারণা:     
  
সাধারণভােব   একজন   ব���   মািলকানায়   �িত��ত,পিরচািলত   ও   িনয়ি�ত   ব�বসায়েক   একমািলকানা   ব�বসায়   বেল।   
  
অন�ভােব   বলা   যায়,   মুনাফা   অজ�েনর   ল��   িনেয়   যখন   �কােনা   ব���   িনজ   দািয়ে�   মূলধন   �যাগাড়   কের   �কােনা   ব�বসা   
গঠন   ও   পিরচালনা   কের   এবং   উ�   ব�বসােয়   অ�জ�ত   সকল   লাভ   িনেজ   �ভাগ   কের   বা   �িত   হেল   িনেজই   তা   বহন   কের,   
তখন   তােক   একমািলকানা   ব�বসায়   বেল।   
    
উদাহরণঃ   ধরা   যাক,   মামুন   একজন   মুিদ   �দাকানদার।   িতিন   তার   �দাকান   পিরচালনা   ও   িনয়�ণ   িনেজই   কের   থােকন।   
তার   ব�বসায়   অন�   �কান   অংশীদার   �নই।   তার   ব�বসােয়র   মুনাফার   সবট� কুই   িতিন   একা   �ভাগ   করেত   পােরন।   আবার   
�লাকসান   হেলও   তার   একাই   তা   বহন   করেত   হয়।   এ   ধরেনর   ব�বসায়ী   হে�   একমািলকানা   ব�বসায়।   
  
িনে�   একমািলকানা   ব�বসােয়র   �বিশ���েলা   িচি�ত   করা   হেলা   -   
  
১।   একমািলকানা   ব�বসােয়র   মািলক   সব   সময়   একজন   ব���   িযন   িনজ   উেদ�ােগ   পু�ঁজর   সং�ান   কেরন,   ব�বসায়   
পিরচালনা   কেরন   ও   ঝঁুিক   বহন   কেরন।     
    
২।   অিধকাংশ   ��ে�ই   একমািলকানা   ব�বসায়   �ু�   আকােরর   হেয়   থােক।   মূলধেনর   ��তা   ও   একজন   ব���র   
মািলকানার   জন�   এর   আয়তন   সাধারণত   �ছাট   হেয়   থােক।   
  
৩।   একমািলকানা   ব�বসােয়র   সকল   ঝঁুিক   মািলকেক   এককভােব   বহন   করেত   হয়।     
  
৪।   আইেনর   �চােখ   একমািলকানা   ব�বসােয়র   পথৃক   �কােনা   স�া   �নই।   মািলক   ও   ব�বসায়   অিভ�।   এ   জাতীয়   
ব�বসােয়র   স�ূণ �   দায়   -   দািয়�   মািলেকর।   ফেল   তার   দায়   অসীম।   �েয়াজেন   ব���গত   স�ি�   িব�য়   কের   
ব�বসােয়র   দায়   পিরেশাধ   করেত   হয়।   
  
৫।   পুেরা   ব�বসােয়র   একক   মািলকানার   জন�   লােভর   সবটা   মািলক   একা   �ভাগ   কেরন।   আবার   �লাকসােনর   স�খুীন   
হেল   মািলকেকই   এককভােগ   তা   বহন   করেত   হয়।     
  
৬।   একমািলকানা   ব�বসােয়র   �ািয়�   মািলেকর   ই�ার   উপর   িনভ�রশীল।   কারণ   ব�বসায়   চালু   রাখা   বা   ব�   করা   
মািলেকর   আ�েহর   উপর   িনভ�র   কের।   
    
৭।   একমািলকানা   ব�বসায়   পণ�   উৎপাদন   ও   িবপণন   মািলেকর   ই�ার   উপর   িনভ�র   কের।   িতিন   �য   পণ�   উৎপাদন   ও   
িবপণন   করা   ভােলা   হেব   মেন   কেরন   �স�ট   কের   থােকন।     
  
৮।   একমািলকানা   ব�বসায়   অেনক   সময়   ব�বসায়ীেক   িবিনেয়ােগর   ��ে�   �বগ   �পেত   হয়।   কারণ   তার   ব�বসােয়র   সম�   
িবিনেয়াগ   তারিনেজেকই   করেত   হয়।   
  
এক   মািলকানা   ব�বসােয়র   �র�   বত�মান   বহৃদায়তন   উৎপাদন   যুেগ   �াচীন   ও   �ু�ায়তন   �কৃিতর   এক   মািলকানা   
ব�বসােয়র   �র�   �াস   পাওয়ার   কথা   থাকেলও   অদ�াবিধ   এ   ব�বসােয়র   �র�   কেমিন।   �িতটা   সমােজ   তথা   বাংলােদেশ   
এটা   এখনও   সবেচেয়   জনি�য়   ব�বসায়   সৎগঠন।   িনেম   এক   মািলকানা   ব�বসােয়র   �র�   ত� েল   ধরা   হেলাঃ     
  

● ব�াপক   �সবা   �দানঃ   ��   মূলধন   িনেয়   অিত   সহেজ   এ   ব�বসায়   শহেরর   �ক��ল   হেত   ��   কের   �াম   -   গে�র   
সব ��   গেড়   উেঠেছ।   তাই   �েয়াজনীয়   পণ�   বা   �সবা   সাম�ী   সহেজ   �ভা�া   সাধারেনর   হােত   ত� েল   িদেয়   ব�বসায়   
ব�াপক   জনেগা��েক   �সবা   �দান   করেত   পাের।     



● সহজ   কম �সং�ানঃ   সামান�   িকছ�    মূলধন   হেল   �য   �কউ   এক   মািলকানা   ব�বসােয়র   মাধ�ম   িনজ   কম �সং�ান   
করেত   পাের।   তাই   বত�মান   িবে�   সবেচেয়   �বিশ   �লাক   এক   মািলকানা   ব�বসােয়   জিড়ত   �থেক   িনেজর   
কম �সং�ান   করেছ।     

● ��   মুলধনঃ   আমােদর   �দেশর   অিধকাংশ   জনগন   গিরব   িবধায়   তােদর   পে�   বহৃদায়তন   ব�বসায়   গেড়   �তালা   
ক�ঠন।   তাই   অ�   পু�ঁজ   িদেয়   সহেজই   �য   �কউ   এ   জাতীয়   ব�বসায়   গঠন   করেত   পাের।   স�য়   ও   িবিনেয়াগ   ব�ৃ�   
ও   শহর   ও   �ামা�েলর   ব�াপক   জনেগা��   এ�প   ব�বসায়   গেড়   �তালার   জন�   তােদর   �ু�   স�য়েক   এক��ত   
কের   এ   ধরেনর   ব�বসায়   গঠন   কের।   যা   �দেশর   জন�   মুলধন   গঠন   এবং   িবিনেয়াগ   ও   উৎপাদন   ব�ৃ�েত   
���পুণ �   ভূিমকা   রােখ।   

● স�েদর   সুষম   ব�নঃ   �ু�ায়তেনর   এক   মািলকানা   ব�বসায়   �দেশর   আনােচ   কানােচ   সব ��   ব�াপকভােব   গেড়   
উেঠ।   ফেল   বহৃদায়তন   ব�বসােয়র   ��ে�   স�দ   �যভােব   কিতপয়   ব���র   হােত   পু�ীভূত   হয়   এে�ে�   তার   
�কানই   স�াবনা   থােক   না।   এেত   স�েদর   সুষম   ব�ন   হয়।   আয়   ও   স�দ   ব�ৃ�   পায়   ?   ব�াপক   িভি�েত   এক   
মািলকানা   ব�বসায়   গ�ঠত   ও   পিরচািলত   হওয়ার   ফেল   তা   ব�াপক   জনেগা��র   আয়   �রাজগােরর   ব�ব�া   ও   
ব���গত   স�দ   ব�ৃ�   কের।   এেত   জাতীয়   আয়   ও   স�দ   ব�ৃ�   �া�   হয়।     

● বহৃদায়তন   �িত�ানেক   সহায়তা   দানঃ   বড়   বড়   িশ�   �িত�ােনর   জন�   কাচঁামাল   সরবরাহ   এবং   তােদর   
উৎপািদত   পণ�   ও   �সবা   �ভা�ােদর   িনকট   �পৗছােনার   �র   দািয়�   এ   জাতীয়   সংগঠন   পালন   কের।   বহৃদায়তন   
�িত�ােনর   উৎপাদেনর   চাকােক   সচল   রােখ   এ   জাতীয়   ব�বসায়   �িত�ান।     

● সহজ   পিরচালনাঃ   এ   জাতীয়   ব�বসায়   পিরচালনা   বহৃদাকার   ব�বসােয়র   মত   জ�টল   নয়   এবং   মািলক   �যেহত�    
িনেজই   ব�বসায়   পিরচালনা   কের   �সেহত�    এর   পিরচালনা   ব�য়ও   ত�লনামুলক   কম   হয়।     

● পিরবত�নশীলঃ   সমেয়র   সােথ   সােথ   মানুেষর   রিচ   ও   চািহদার   �ত   পিরবত�ন   হয়।   �কবল   একমািলকানা   
ব�বসায়ই   পিরবত�েনর   সােথ   খাপ   খাওয়ােত   পাের।     

● �াধীন   �পশাঃ   যারা   �াধীনেচতা   ও   �াধীন   �পশা   পছ�   কের   এবং   অন�   কারও   িনকট   জবাবিদিহ   করেত   চায়   না,   
তােদর   জন�   এক   মািলকানা   ব�বসায়   সংগঠন   খুবই   উপেযাগী।     

● দ�তা   অজ�নঃ   ��   মূলধেনর   ব�বসােয়র   সােথ   জিড়ত   হেয়   ব�বসায়ী   বহৃদায়তন   ব�বসােয়র   দ�তা   অজ�ন   
করেত   পাের।     

● জীবনযা�ার   মােনা�য়ন   ও   এক   মািলকানা   ব�বসায়   একিদেক   ব�াপক   জনেগা��র   �যমিন   আয়   ও   স�দ   ব�ৃ�র   
সুেযাগ   স�ৃ�   কের   অন�িদেক   সব ��   সহেজ   পণ�   ও   �সবা   সরবরাহ   ও   �সবা   সরবরাহ   িন��ত   কের   ত   কের   
জনগেণর   জীবনযা�ার   মান   উ�য়েন   ভ� িমকা   রােখ।   

  
  
একমািলকানা   ব�বসােয়র   উপযু�   ���সমূহ   িনে�   বণ �না   করা   হেলা:     
  
১।   অেনেক   আেছন   যােদর   হােত   পয �া�   অথ �   �নই   অথচ   ব�বসায়   ��   করেত   আ�হী।   আ�কম �সং�ােন   উেদ�াগী   
এমন   হাজার   হাজার   �লােকর   জন�   একমািলকানা   ব�বসায়   সবেচেয়   উপযু�।   �যমন-   চােয়র   �দাকান,   �ছাট   খাবােরর   
�দাকান,   কু�টর   িশে�র   �দাকান,   মৎৃ   িশে�র   �দাকান।    
  
২।   এমন   িকছ�    ব�বসায়   আেছ   �য�েলার   জন�   �বিশ   অেথ �র   �েয়াজন   পেড়   না।   �স   জাতীয়   ব�বসােয়র   জন�   
একমািলকানা   ব�বসায়ই   সবেচেয়   �বিশ   উপেযাগী   িবেবিচত   হয়।   �যমন-   পােনর   �দাকান,   সব�জর   �দাকান।     
  
৩।   �য   সকল   ব�বসােয়   ঝঁুিক   এেকবােরই   কম   �স�েলার   জন�   একমািলকানা   ব�বসায়   �বিশ   উপযু�।   �কননা   কম   
আেয়র   ব���রা   সাধারণত   ঝঁুিক   এিড়েয়   চলেত   চান,   ফেল   তারা   এমন   ব�বসায়ই   �বিশ   পছ�   কেরন।   �যমন-   চােলর   
�দাকান,   ঔষেধর   �দাকান।   
  
৪।   িকছ�    িকছ�    ব�বসায়   আেছ   �য�েলার   �দ�   পণ�   বা   �সবার   চািহদা   িবেশষ   িবেশষ   এলাকা   বা   িনিদ��   ��িণর   �াহকেদর   
িনকট   সীমাব�।   �স   সব   পণ�   বা   �সবার   ��ে�   একমািলকানা   ব�বসায়   �বিশ   উপযু�।   �যমন-   �ুেলর   সামেন   বই   -   
খাতার   �দাকান,   �কােনা   িশ�   কারখানার   সামেন   �রস্ট� ের�।   
  
৫।   পচঁনশীল   জাতীয়   পণ�   �যমন   ফল   -   মূল,   শাক   -   সব�জ,   মাছ   -   মাংস   ইত�ািদর   ব�বসায়   সাধারণত   একমািলকানা   
িভি�েত   �িত��ত   হেয়   থােক।   
  
৬।   ডা�াির,   �েকৗশল   ও   আইন   ব�বসােয়র   মেতা   �ু�   আকােরর   �পশািভি�ক   ব�বসায়   এবং   �ত��   �সবাধম�   ব�বসায়   
�যমন   ল��,   �সলুন,   িবউ�ট   পাল �ার   ইত�ািদ   সাধারণত   একমািলকানার   িভি�েত   �িত��ত   হেয়   থােক।     
  



৭।   �য   সব   ব�বসায়   �দ�   পণ�   -   �ব�   ও   �সবার   সােথ   ব���র   বা   মািলেকর   �নপুণ�,   িশ�কম �   ও   সুনাম   জিড়ত   থােক  
�স�েলার   জন�   একমািলকানা   ব�বসায়   �বিশ   উপযু�।   �যমন   -   িচ�কেম �র   �দাকান,   ছিব   �তালার   �দাকান   ইত�ািদ।   
  
  
একমািলকানা   ব�বসােয়র   জনি�য়তার   কারণ:   
  
একমািলকানা   ব�বসােয়র   জনি�য়তার   কারণ   সমূহ   িনেয়   আেলাচনা   করা   হেলাঃ     
  
১।   সহেজ   ব�বসায়   গঠন   করা   যায়ঃ   এ   জাতীয়   ব�বসােয়র   গঠন   �বশ   সহজ।   আইনগত   ঝােমলা   না   থাকায়   �য   �কউ   
ই�া   করেল   ও   উেদ�াগ   িনেল   এ   ব�বসায়   ��   করেত   পােরন।   তাই   একমািলকানা   ব�বসায়   খুবই   জনি�য়।     
  
২।   ��   মূলধনঃ   এক   মািলকানার   িভি�েত   ব�বসায়   ��   মূলধন   িনেয়   এ   জাতীয়   ব�বসায়   গঠন   করা   যায়।   মািলক   িনেজই   
এ   মূলধন   �যাগান   �দন।   সাধারণত   িনজ�   স�য়   ও   �েয়াজেন   ব�ু   -   বা�ব,   আ�ীয়   -   �জন   এবং   ব�াংক   �থেক   ঋণ   
িনেয়   ব�বসায়   পিরচালনা   কেরন।   
  
৩।   ��   জায়গাঃ   একমািলকানা   ব�বসায়   সাধারণত   �ছাটখােটা   আকােরর   হেয়   থােক।   এর   জন�   �বিশ   জায়গার   �েয়াজন   
হয়না।   এই   ব�বসায়   সুিবধামেতা   �যেকােনা   �ােন   গেড়   �তালা   যায়।     
  
৪।   মেতর   অৈনক�   �নইঃ   একমািলকানা   ব�বসায়   �যেকােনা   িবষেয়   মািলক   িনেজই   িস�া�   �হণ   করেত   পােরন।   
অংশীদার   না   থাকায়   মেতর   অৈনক�   হয়   না।   
  
উপেরা�   িবে�ষণ   �থেক   �বাঝা   যাে�   �য,   ব���গত   উেদ�াগ,   �াধীনেচতা   মেনাভাব,   ��   পু�ঁজ   ও   ��   �ম   িবিনেয়াগ   
কের   একমািলকানা   ব�বসায়   �য   �কােনা   সময়   �য   �কােনা   �ােন   ��   করা   যায়।   এ   ব�বসায়   আইিন   জ�টলতামু�   এবং   
এেত   ঝঁুিকও   কম।   অন�িদেক   একমািলকানা   ব�বসায়   �ভা�ােদর   অত��   িনকেট   �থেক   তােদর   পছ�   ও   �িচ   অনুযায়ী   
পণ�   বা   �সবা   �দান   করেত   পাের।   ফেল   �াচীন   ব�বসায়   সংগঠন   হওয়া   সে�ওমএকমািলকানা   ব�বসােয়র   উপযু�   
���   �যমন   ব�াপক,   �তমিন   সকেলর   িনকট   এ   ব�বসােয়র   জনি�য়তাও   �বিশ।   বাংলােদেশর   অথ �ৈনিতক,   সামা�জক,   
রাজৈনিতক,   সাং�ৃিতক   অব�া   িবেবচনায়   একমািলকানা   ব�বসায়   সবেচেয়   �বিশ   উপেযাগী।   
  


