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পূর্ থমান-১০০

ক-বিভাগ –িংবক্ষপ্ত প্রশ্ন- ৩০
১। Wealth of Nations গ্রন্থটি কি িালল প্রকাবিি হলয়লে?
২। িাবর্লজেি পূি থিিথ কী?
৩। "অর্ থনীবি হললা িম্পলেি বিজ্ঞান"- উবিটি কক কলিলেন?
৪। " অর্ থনীবি মানি জীিলনি িাধাির্ কার্ থািলী আললাচনা কলি"- উবিটি কাি?
৫। ককান কেলি বমশ্র অর্ থ ব্যিস্থা চালু িলয়লে?
৬। ককানটি কর্লক Economics এি উৎিবি হলয়লে?
৭। আয় - কভাগ=?
৮। ককান দ্বীলি গন্ধক িাওয়াি িম্ভািনা কেখা বগলয়লে?
৯। "সূলর্ থি আললা" অর্ থননবিক িম্পে নয়- িম্পলেি ককান বিবিষ্ট্েটি এখালন অনুিবস্থি?
১০। উিলর্াগ কনই এমন দ্রব্য মানুষ কী কলি?
১১। প্রাকৃবিক ও মানবিক িম্পে কালজ লাবগলয় কর্ িম্পে সৃবষ্ট্ হয়, িালক কী িলল?
১২। িাংলালেলিি িনভূবমি িবিমার্ কমাট ভূখলেি কি ভাগ?
১৩। কভাগকৃি দ্রলব্যি উিলর্াগ কীভালি িবিমাি কিা হয়?
১৪। চাবহোি িালর্ োলমি কী ধিলর্ি িম্পকথ বিদ্যমান?
১৫। বকলিি উিি বভবি কলি চাবহো কিখা অঙ্কন কিা হয়?
১৬। "িাইন" ককান িনভূবমি বৃক্ষ?
১৭। প্রাবিক উিলর্াগ কীভালি িালে?
১৮। কর্ োলম চাবহো ও কর্াগান িমান হয়, িালক কী িলল?
১৯। িাংলালেলিি জািীয় আয় বহিালিি কাজটি কলি র্ালক ককান প্রবিষ্ঠান?
২০। ব্যয় িদ্ধবিলি জািীয় আয় কী?
২১। ভূবম হলি প্রাপ্ত আয়লক কী িলল?
২২। কমাট কেিজ উৎিােলনি িালর্ বক কর্াগ কলি কমাট জািীয় আয় িাওয়া র্ায়?
২৩। জািীয় আয় কয়ভালি িবিমাি কিা র্ায়?
২৪। বজবিবি বহিাি িবহভূথি কাজ ককানটি?
২৫। " একটি কেি েবিদ্র, কাির্ কি েবিদ্র "- উবিটি কাি?
২৬। এিএিএি (SSS) কি িালল আত্মপ্রকাি কলি?
২৭। মূল্যস্ফীবি ও কিকািলেি মলে িম্পকথ কীরূি?
২৮। মানি িম্পে উন্নয়লনি িদ্ধবি ককানটি?
২৯। িেলিি কর্ িময় কৃবষ শ্রবমক সুলর্াগ কর্লক িবিি হয়, িালক বক িলল?
৩০। োবিলদ্রেি দুষ্ট্ চক্র ধাির্াটিি প্রিিথক কক?
খ-বিভাগ-সৃজনিীল অংি- ৭০
১। বিিলু িাজালি বচবন বকনলি বগলয় কেখললন কর্ বচবনি োম অলনক কিবি৷ িালি োবেলয় র্াকা একজন কক্রিা িলললা- িাস্তাি
ওিালি এই বচবন িিকাবি বিক্রয় ককলে ন্যায্য মূলল্য বিক্রয় হলে।
ক) অর্ থনীবিবিে এল.িবিলেি অর্ থনীবিি িংঙ্গাটি বলখ।
খ) সুলর্াগ ব্যয় িললি কী কিাঝায়?
গ) আমালেি কেলিি ককান ধিলর্ি অর্ থব্যিস্থা বিদ্যমান?- ব্যাখ্যা কি।
ঘ) উদ্দীিলক িবর্ থি অর্ থব্যিস্থা িাধাির্ মানুলষি জীিনর্াত্রাি মালনি বৃবদ্ধি িহায়ক- বিলেষর্ কি।

থ
২। কবিম বময়া একজন িগাচাষী।
িাি িবিিালিি কলাকিংখ্যাও অবধক। এলিা িে িবিিাি চালালি িালক বহমবিম কখলি হয়।
র্াি েরুন িাি িবিিাি বিবভন্ন িমস্যায় জজথবিি। িািিিও কি প্রলিেলকি িমস্যা িমাধালন বিবভন্ন উিালয় িমন্বয় িাধন কিলেন।
ক) অর্ থননবিক কার্ থািবল কী?
খ) আমালেি কেিলক উন্নয়নিীল কেি িলা হয় ককন?
গ) কবিম বময়ালক িীবমি িম্পলেি জন্য কী কী িমস্যাি িম্মুখীন হলি হয়?- ব্যাখ্যা কি।
ঘ) কবিম বময়া কী িম্পলেি সুষ্ঠু ব্যিহালিি মােলম িাি িমস্যা দূি কিলি িালি িলল তুবম মলন কি- বিলেষর্ কি।
৩। A : ভূবম, িনভূবম, খবনজ িম্পে, নে-নেী।
B : িািীবিক কর্াগ্যিা, প্রবিভা, উলদ্যাগ, েক্ষিা, িাংগঠবনক ক্ষমিা।
ক) বিবনলয়াগ কী?
খ) মূলধনী দ্রব্য িললি কী কিাঝায়?
গ) "B" িাবলকাি বিষয়গুললা অর্ থনীবিলি ককান ধিলর্ি িম্পে? - ব্যাখ্যা কি।
ঘ) কেলিি অর্ থননবিক উন্নবি "A" ও "B" িম্পেগুললাি উিলি কী বনভথিিীল - বিলেষর্ কি।
৪। মাললয়বিয়া প্রিািী িবি িাি উিাবজথি টাকাি বকছু অংি কেলি িাঠায়। আিাি কানািাি নাগবিক বিচাি থ িাংলালেলি প্রবিষ্ঠান
িবিচালনা কলি প্রচুি অর্ থ উিাজথন কলি।
ক) মার্াবিছু বজবিবিি সূত্রটি কী?
খ) জািীয় আয় িবিমালি আয় িদ্ধবি িললি কী কিাঝায়?
থ কিটি ব্যাখ্যা কি।
গ) বিচালি থি আয় আমালেি কেলি কর্ ধিলর্ি আলয়ি অিগি,
ঘ) উদ্দীিলক উবিবখি দুইজন ব্যবিি আলয়ি তুলনামূলক বচত্র তুলল ধি।
৫। িাংলালেলিি মানুষ িিথমালন বিলেি বিবভন্ন কেলি উৎিােন কালজ জবেি। বিিিীিক্রলম িাংলালেলিি বিবি কিািাক বিলে
বিলেি অলনক কেলিি বিবনলয়াগ িলয়লে। এলি শুধু বিবনলয়াগকািী লাভিান হলে না, িাংলালেলিি মানুষও লাভিান হলে।
ক) বজবিবি কী?
খ) কমাট কেিজ উৎিােন ও জািীয় আলয়ি মলে িার্ থকে কী?
গ) বজবিবি গর্নাি কক্ষলত্র মােবমক দ্রব্য ও কিিা অির্ভথি না কিাি কাির্ কী?- ব্যাখ্যা কি।
ঘ) িাংলালেলিি জািীয় আয় িবিমালিি জন্য ককান িদ্ধবিটি অবধক যুবিযুি হলি িলল তুবম মলন কি- বিলেষর্ কি।
৬।

ক) অর্ থননবিক প্রবৃবদ্ধ কালক িলল?
খ) সুিম ও অিম িালজলটি মলে িার্ থকে বলখ।
গ) উদ্দীিলক চক্রাকাি প্রিাহটি কী বনলে থি কলি- ব্যাখ্যা কি।
ঘ) িাংলালেলিি মলিা উন্নয়নিীল কেলি উি িমস্যা োোও আি কী িমস্যা িবিলবক্ষি হয়- বিলেষর্ কি।
৭। িবজি ও িাওন দুই িন্ধু। দুজলনই এম.এ িবিক্ষায় ভাললা িলািল কলিলে। িবজলিি িািা িম্পেিালী হওয়ায় কি চাকবি না
ুঁ স্বাধীন জীিনর্ািন কিলে। অিিবেলক, িাওন েবিদ্র বিিাি িিান হওয়ালি কাজ খজলে,
ুঁ
খলজ
বকন্তু কাজ িালে না।
ক) অর্ থননবিক উন্নয়ন কী?খ) েদ্মলিিী কিকািে িললি কী কিাঝায়?
গ) কিকািে দূিীকিলর্ কর্িি িেলক্ষি কনয়া কর্লি িালি িলল তুবম মলন কি, কিগুললা ির্ থনা কি।
ঘ) "মানি িম্পে কালজ লাগালি িািলল একবেন িাংলালেি উন্নি কেলি িবির্ি হলি"- উবিটিি মূল্যায়র্ কি।

