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বিষয় - অ্র্থনীবি 
 
 
ক) অ্ল্প কর্ায় উত্তর দাও।                                                               মান- ৩০ 
১। মুদ্রাস্ফীবি কী? 
২। অ্যাডাম বিলর্র প্রদত্ত িংঙ্গাবি ললখ। 
৩। কালক প্রর্ম অ্র্থনীবিবিদ বিলিলি আখযাবয়ি করা িয়? 
৪। "ভূবমিাদ" মিিাদ প্রচার কলর কারা? 
৫। িাবিজযিালদর উৎিবত্ত কখন? 
৬। লিকারত্ব কখন িালে? 
৭। "লকন্দ্রীয় িবরকল্পনা" লকান অ্র্থ িযিস্থার বিবেষ্ট্য?  
৮। লকৌবিললযর অ্র্থোলে লকান লকান বিষলয়র উির আললাকিাি করা িয়?  
৯। অ্র্থনীবিলি কয় ধরলির প্রবিবনবধ র্ালক?  
১০। ধনিাবিক অ্র্থিযিস্থায় উৎিাদলনর মূল লক্ষ্য কী? 
১১। উিল াগ কী?  
১২। বিবনলয়াগ কী?  
১৩। উৎিাবদি িম্পদ কালক িলল? 
১৪। মজুবর কালক িলল? 
১৫। অ্র্থনীবিলি আয় িললি কী িুঝ?  
১৬। প্রাবিক উিল াগ কালক িলল? 
১৭। িযবিগি ল াগানিূচী িললি কী লিাঝায়?  
১৮। চাবিদার েিথগুললা কী কী?  
১৯। প্রিীক মুদ্রা কী? 
২০। খাজনা িললি কী লিাঝায়?  
২১। জািীয় আলয়র িবরমালি িাধারিি কয়বি িদ্ধবি িযিহৃি িয়? 
২২। প্রার্বমক ি থালয় লকানবিলক জািীয় আয় গিনার িময় বিলিচনা করা িয়না? 
২৩। লকান ধরলির িুদ বজবডবিলি অ্িভুথি িয় না? 
২৪। কীলির মাধযলম গ্রামীি দাবরদ্রয কবমলয় আনা িম্ভি?  
২৫। ফামথ কী?  
২৬। "STOL" এর িূিথরূি কী? 
২৭। "দাবরলদ্রযর দুষ্ট্ চক্র" ধারিার প্রিিা লক?  



২৮। গিদাবরদ্রয লগাষ্ঠী কালক িলল?  
২৯। অ্র্থননবিক উন্নয়ন কী?  
৩০। কৃবষকাজ কালক িলল?  
 
খ) িৃজনেীল প্রশ্ন।                                                                           মান- ৭০  
 
১। লবিফুর রিমান একবি কারখানায় কাজ কলরন। িাাঁর কারখানার উৎিাদন িংক্রাি বিষয়ািবল িরকার বনয়িি 
কলর র্ালকন। ফলল বিবন স্বাধীনভালি লকান দ্রিয উৎিাদন ও লভাগ করলি িালরন না। িাই বিবন লভালগর স্বাধীনিা 
আলে এমন লদলে িিিাি করার বিদ্ধাি বনলয়লেন।  
 
ক) অ্র্থনীবির মূল উলেেয কী?  
খ) ইিলাবম অ্র্থিযিস্থা িম্পলকথ ধারিা দাও। 
গ) উেীিলক িবিথি লবিফুর রিমান লকান ধরলির অ্র্থিযিস্থায় িিিাি কলরন- িযাখযা কর। 
ঘ) লবিফুর রিমান লকান ধরলির অ্র্থিযিস্থায় িিিাি করার বিদ্ধাি বনলি িালর িলল িুবম মলন কর - বিলেষি 
কর।  
 
২। স্বাধীনিাপ্রাপ্ত একবি লদে "ক" এর অ্র্থিযিস্থা অ্নযানয রাষ্ট্র লর্লক একিু বভন্ন। এখালন িম্পবত্তর িযবিমাবলকানা 
স্বীকৃি। িলি িা বনয়মিাবিক। বিধ উিাজথলনর উির রাষ্ট্রীয় লকান বনলষধাজ্ঞা লনই। মানি কলযালির জনয এ 
অ্র্থিযিস্থায় িম্পলদর িলিথাচ্চ িযিিার করা িয়। আর িম্পদ িন্টলনর মূল লক্ষ্য িল ইনিাফবভবত্তক িমাজ প্রবিষ্ঠা।  
 
ক) বিব্রু িভযিা কি খ্রীস্টিূলিথ জন্ম বনলয়বেল? 
খ) এল. রবিন্স অ্র্থনীবি িম্পলকথ কী িলললেন - িযাখযা কর। 
গ) উেীিলক ল  বভন্নধমথী অ্র্থিযিস্থার বচত্র উলেখ করা িলয়লে িা িযাখযা কর।  
ঘ) িৃিত্তর জনলগাষ্ঠীর কলযাি ও নযায়বভবত্তক িমাজ প্রবিষ্ঠা উি অ্র্থিযিস্থার মূল উলেেয - উেীিলকর আললালক 
বিলেষি কর।  
 
৩। িায়মা একজন নািথ। লি েিলরর একবি িািিািালল বেশু ওয়ালডথ কাজ কলর। লি িারাবদন বেশুলদর িাবন্নধয 
লিে উিলভাগ কলর। বদলনর লেলষ লি  খন িাবে বফলর আলি, িখন িার দুই িিান মবন ও মুিলকও লি লালন- 
িালন ও লদখালোনা কলর।  
 
ক) অ্র্থনীবিলি িম্পদ কালক িলল? 
খ) মাবলকানার বভবত্তলি িম্পলদর লেবিবিভাগ িুবঝলয় ললখ। 
গ) উেীিলক িবিথি িায়ার লিোবি বক অ্র্থননবিক কা থািবল? - িযাখযা কর।  



ঘ) িায়মার িিালনর লদখালোনা করা এিং িািিািাললর বেশুলদর লদখালোনা করার মালঝ লকান িার্থকয আলে কী? 
- লিামার মিামি দাও। 
 
৪। মািুদ রানা একজন োত্র। লি প্রায়ই গলল্পর িই বকলন র্ালক। বকন্তু গি মালি লদাকালন বগলয় িার নিুন একবি 
লমািাইল লফান িেন্দ িওয়ায় লি গলল্পর িই লকনা িািদ ৫০০০ িাকা বদলয় লমািাইল লফান বকলনলে।  ফলল িালক 
গলল্পর িই িোর িুল াগ িযাগ করলি িল। 
 
ক) অ্র্থননবিক দ্রিয কী?  
খ) অ্িাধলভয দ্রিয ও অ্র্থননবিক দ্রলিযর িার্থকয ললখ। 
গ) মািুদ রানা গলল্পর িই লকনার িবরিলিথ লমািাইল লকনার ধারিাবি বচত্রিি িযাখযা কর। 
ঘ) "মািুদ রানার গলল্পর িই িোর িুল াগ িযাগ করলি িল"- উবিবির িালর্ লকান ধারিাবি  ুবি ুি?  
 
৫। রাবকি িালিি িাংলালদলে িাি কলর। লি মলন কলর এলদলের অ্র্থননবিক ও িামাবজক উন্নয়লনর গবি 
ত্বরাবিিকরলি মানিিম্পদ উন্নয়লনর বিলেষ গুরুত্ব রলয়লে। এলদলের িরকালরর অ্নযিম প্রধান লক্ষ্য িওয়া উবচি 
মানি িম্পদ উন্নয়ন।  
 
ক) অ্র্থননবিক প্রিৃবদ্ধ কালক িলল?  
খ) মানিিম্পদ উন্নয়ন িললি কী লিাঝায়?  
গ) রাবকলির লদলের মানিিম্পদ উন্নয়লনর উিায় িযাখযা কর। 
ঘ) উেীিলক রাবকলির লদলের মানিিম্পদ উন্নয়লনর গুরুত্ব বিলেষি কর।  
 
৬। িাংলালদে িযাংলকর িিল াবগিায় লদলের বিবভন্ন স্থালন বিবভন্ন প্রবেক্ষ্ি লদওয়া িয়। এ প্রবেক্ষ্লির মাধযলম লিকার 
 ুিলকরা কাবরগবর বেক্ষ্া ও প্রবেক্ষ্ি লাভ কলর দক্ষ্ জনেবিলি িবরিি িলে। প্রবেক্ষ্িপ্রাপ্ত  ুিলকরা লদে-বিলদলে 
ভাল কমথিংস্থালনর িুল াগ িালে। ফলল মানিিম্পদ উন্নয়ন ত্বরাবিি িলে।  
 
ক) দাবরদ্রয কী? 
খ) লিিরকাবর িংস্থা িললি কী লিাঝায়?  
গ) উেীিলক িবিথি বিষয়বি মানিিম্পদ উন্নয়লন কী ভূবমকা িালন কলর?  
ঘ) উেীিলক িবিথি মানিিম্পদ উন্নয়লনর িদলক্ষ্িবি োো আর লকান উিায় আলে কী? - বিলেষি কর।  
 
৭। দেম লেবির োত্র অ্বভ িার িনু্ধ রবনলক িলল ল  লি িুঝলি িালর না কীভালি লদলের লমাি আয় বিিাি করা 
িম্ভি। রবন িালক িুবঝলয় লদয় ল  উৎিাদলনর চারবি উিকরলির আয় একলত্র কলর লমাি আয় বনিথয় িম্ভি।  
 
ক) বজবডবি কী?  



খ) লমাি লদেজ উৎিাদন িললি কী লিাঝায়?  
গ) রবন জািীয় আয় বিিালির ল  িদ্ধবির কর্া িলল- লিবি িযাখযা কর। 
ঘ) উেীিলকর উবেবখি িদ্ধবি োো জািীয় আয় িবরমালির অ্নয লকান িদ্ধবি আলে কী? -  বদ র্ালক লিগুললা 
িিথনা কর।  
 


