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                     [ m„Rbkxj cÖkœ  : b¤̂i 50] 
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5|     GKwU gy`ªv wZbevi wb‡ÿc Kiv n‡jv| 

 K)                  A¼b Ki|    2 

 L)             4 

 M)               4

[ mswÿß cÖkœ  : b¤̂i 25 ] 

1| m~PK ivwki †gŠwjK m~ÎwU †jL| 

2| wÎfz‡Ri †Kv‡Yi AbycvZ      ,ÿz`ªZg †KvY ?  

  
 

 
 

 

 
 

 

 
   n‡Z 3 I 4 bs cÖ‡kœi DËi `vI| 

3| avivi   Zg c` KZ ? 

4| avivi  AmxgZK mgwó KZ? 

5| m¤¢vebvi m‡e©v”P gvb KZ? 

6|      †Kv‡Yi Ae¯’vb †Kvb PZzf©v‡M? 

7|                   

8|      
 

 
        

 

 
    

9|       Gi me©wb¤œ gvb KZ? 

10|             

11|   
  

 
 n‡j             

12| GK †iwWqvb †KvY KZ wWwMÖ? 

13| wÎfz‡Ri wZb †Kv‡Yi mgwó KZ †MÖW? 

14|                          

15|          

16|                   

17|                   

18|                          
19|  AvqZKvi Nbe ‘̄i Zj KqwU ? 

20|                 n‡j    Gi Xvj KZ? 

21|                we›`yMvgx †iLvi mgxKiY ? 

22|         we›`y n‡Z   A‡ÿi ~̀iZ¡ KZ? 

23|    
 
    

24|          Øviv    A‡ÿi †Q` we› ỳ KZ?  

25|         Dfq A‡ÿi mv‡_ †h †ÿÎ MVb 

K‡i Zvi †ÿÎdj KZ? 

 

 

welq †KvW: 126 



বিবিএবিবি সু্কল এন্ড কললজ, িাভার, ঢাকা 
এিএিবি-২০২২ অ্যািাইনলেন্ট 

বিষয়ঃ অ্র্থনীবি 
িেয়ঃ ৩ ঘণ্টা             িূর্থোন়ঃ ১০০  

(বি়ঃদ্র়ঃ প্রবিবি প্রলের িবিক উত্তর বলখলি হলি।) 
উদ্দীিক িল়ে বনলের প্রেগুললার িবিক উত্তর দাও। 
1. বনলের ছকবি দদখ এিং প্রলের উত্তর দাও : 
 
 
 
 
 
 
 

ক) ‘ভূবেিাদ’ িললি কী দিাঝায? 
খ) িুল াগ িযয িললি কী দিাঝায? 
গ) বেলে দ  অ্র্থিযিস্থার বিবিষ্ট্য ফুলি উলিলছ িার স্বরূি িুলল ধর। 
ঘ) বেেবি ধনিাবিক ও িোজিাবিক অ্র্থিযিস্থার িেবর্থি রূি - িুবে বক একেি? 
বিলেষর্ কর। 
 

2. 'X' দদলির জনগর্ স্বাধীনভালি দ্রিযিােগ্রী উৎিাদন ও দভাগ কলর। অ্িরবদলক 'Y' 
দদলির িালর্ 'X' দদলির বেল র্াকললও বিলিষ দ্রলিযর উৎিাদন ও দভালগর দেলে 
'Y' দদলির িরকালরর বনযির্ র্ালক। 
ক) অ্যাডাে বিলর্র প্রদত্ত িংজ্ঞাবি বলখ। 
খ) দিবি উৎিাদলনর দেলে প্রলর্াদনা কীভালি কাজ কলর? 
গ) উদ্দীিলক 'X' দদলি দকান ধরলনর অ্র্থননবিক িযিস্থা বিদযোন? িযাখযা কর। 
ঘ) 'Y' দদলির অ্র্থননবিক িযিস্থা বেবিি কলর এর বিবিষ্ট্যগুললা বিলেষর্ কর। 

3. দৃিযকল্প-১ : ফাবিহা 'ক' নােক দদলি দি়োলি দগল। দি লে করল দিখালন িিবকছু 
িরকার বনযির্ কলর। দিখালন িযবিগি িযিিায িবরোলনার িুল াগ দনই। 
দৃিযকল্প-২ : ফারহান ও ফারাবি একবি দদলি িিিাি কলর। ফারহান িরকাবর 
উলদযালগ িবরোবলি একবি িযিিায প্রবিষ্ঠালন কাজ কলরন। অ্নযবদলক ফারাবি 
দিিরকাবর উলদযালগ িবরোবলি প্রবিষ্ঠালন কেথরি। 
ক) েুদ্রাস্ফীবি কালক িলল? 
খ) কখন োনুষ প্রাবিক ি থালয বেিা কলর? িুবঝলয দলখ। 
গ) ফাবিহার দি়োলি  াওযা দদলির অ্র্থিযিস্থা দকান ধরলনর? িযাখযা কর। 
ঘ) দৃিযকল্প-২ এর অ্র্থিযিস্থার িালর্ িাংলালদলির অ্র্থিযিস্থার িুলনা কর। 

 
4. বে. আবরফ িালহি িার বনজ দদলি একবি গালেথন্টি ফযাক্টবর স্থািন করললন। বে. 

আবরফ িালহলির েুনাফা দদলখ িার কলযকজন িনু্ধ আরও কলযকবি গালেথন্টি ফযাক্টবর 
স্থািন কলরন। িার এক িনু্ধ দলাকিালনর কারলর্ ফযাক্টবর িন্ধ কলর বদললন। িরকার 
দকালনা হস্তলেি করল না। অ্িরবদলক বে. জাোন িালহি িার দদলি একবি নিুন 
কাগজকল স্থািন করলি োইললন। বকন্তু িরকার অ্নুেবি বদল না। বে. জাোন 
িালহলির দদলি িি কারখানা িরকার িবরোলনা কলর। 
ক) ইিলাবে অ্র্থিযিস্থা কালক িলল? 
খ) “একবি দ্রিয দভাগ করলি হলল আলরকবি দ্রিয িযাগ করলি হয।” -  
উবিবিিযাখযা কর। 
গ) বে. আবরফ িালহলির দদলি দকান ধরলনর অ্র্থিযিস্থা বিদযোন? 
িযাখযা কর। 
ঘ) বে. জাোন িালহলির দদলির অ্র্থিযিস্থার িালর্ িাংলালদলির অ্র্থিযিস্থা িাদৃিযিূর্থ 
বক? উত্তলরর িিলে  ুবি দাও।  
 

5. িালোলনর কালছ ৫০ িাকা আলছ। িার োরবি কলে বকনলি হলি,  ার দাে ২০ 
িাকা। অ্নযবদলক, িার দুবি দিনবিল দকনা লাগলি,  ার দাে ৪০ িাকা। দি িুঝলি 
িারলছ না িার কী করা উবেি। 

অ্র্থিযিস্থা 
 

িযবিগি োবলকানা 
 

দভািার স্বাধীনিা 
 

িরকাবর োবলকানা 
 

েুনাফা অ্জথন 
 



 
ক) শ্রলের জনয প্রাপ্ত আযলক কী িলল? 
খ) বিবনলযাগ িললি কী দিাঝায? 
গ) ির্য ক্রলয অ্র্থনীবির দকান িদ্ধবি িালোনলক িহাযিা করলি িলল িুবে েলন 
কর? 
ঘ) িালোলনর িেিযার িোধানবি িুবে বেেিহ বিলেষর্ কর। 

6. নাবছো দিগে একবি দিািাক বিবর কারখানায কাজ কলরন। িার দিান একবি 
সু্কললর বিবেকা। িার ো িাব়েলি ঘর-িংিার দদখালিানা কলরন। প্রলিযলক বনজ বনজ 
অ্িস্থালন দর্লক বনলজলদর দাবযত্ব িালন করলছন। 
ক) উিল াগ কী? 
খ) S + C = Y িেীকরর্বি িযাখযা কর। 
গ) উদ্দীিলক উবিবখি দকান কাজগুললা অ্র্থননবিক কাজ? িযাখযা কর। 
ঘ) উদ্দীিলক উবিবখি নাবছো দিগলের োলযর কালজ অ্র্থ উিাজথন হয না বকন্তু 
উিল াগ অ্লনক দিবি। উদ্দীিলকর আললালক বিলেষর্ কর। 

7. A : ভূবে, িনভূবে, খবনজ িম্পদ, নদ-নদী। 
B : িারীবরক দ াগযিা, প্রবিভা, উলদযাগ, দেিা, িাংগিবনক েেিা। 
ক) বিবনলযাগ কী? 
খ) েূলধনী দ্রিয িললি কী দিাঝায? 
গ) B িাবলকার বিষযগুললা অ্র্থনীবিলি দকান ধরলনর িম্পদ? িযাখযা কর। 
ঘ) দদলির অ্র্থননবিক উন্নবি A ও B িম্পদগুললার উির বক বনভথরিীল? আললােনা 
কর। 
 

িংলেলি বনলের প্রেগুললার উত্তর বলখ। 
1. ভূবেিাদ ধারর্াবির জন্ম হয দকান দদলি? 
2. আবদে িোলজর প্রধান বিষয বক বছল? 
3. ইংলরবজ Economics িব্দবি বগ্রক দকান িব্দ দর্লক এলিলছ? 
4. িম্পদ অ্িীে হলল দকানবির িৃবষ্ট্ হলিা না? 

5. অ্র্থনীবির দেৌবলক নীবিোলা কযবি? 
6. ভূবেিাদীলদর েলি অ্নুৎিাদনিীল খাি দকানবি? 
7. োনুষ গুরুত্ব অ্নু াযী িছন্দ কলর দকন? 
8. অ্যাডাে বির্ এর েলি, অ্র্থনীবি জাবিিেূলহর বক অ্নুিন্ধান কলর? 
9. অ্র্থনীবিলি শ্রবেকরা দিবি উৎিাদন কলর বকভালি? 
10. দকান অ্র্থনীবিবিলদর অ্র্থনীবির িংজ্ঞায োনিকলযালর্র বিষযবি গুরুত্ব দিলযলছ? 
11. দকান অ্র্থননবিক িযিস্থায উৎিাদলনর উিাদানগুললা রাষ্ট্রীয োবলকানাধীন? 
12. একবি িরল অ্র্থনীবিলি কয ধরলনর প্রবিবনবধ র্ালক? 
13. গ্রীক িভযিার বিখযাি দুইজন বেিাবিদলদর নাে দলখ। 
14. ভূবেিাদীলদর েলি, উৎিাদনিীল খাি দকানবি? 
15. দকান অ্র্থনীবিিীলদর রবেি গ্রন্থ আজলকর অ্র্থনীবির েূল বভবত্ত? 
16. আিিািিে দকান ধরলনর িম্পদ? 
17. োনুলষর োনিীয গুর্ািলী দকান ধরলনর িম্পদ? 
18. অ্র্থনীবিলি দকান দ্রলিযর অ্ভাি িূরলর্র েেিালক বক িলা হয? 
19. দঘা়োিাল িািবিদুযৎলকন্দ্র দকার্ায অ্িবস্থি? 
20. রািাযবনক িার বিবরলি কাাঁোোল বহলিলি বক িযিহৃি হয? 
21. োনুলষর অ্ভাি দেিািার েেিািম্পন্ন িস্তুগি িি বজবনিলক বক িলা হয? 
22. দ িি দভাগয দ্রিয দীঘথকাল ধলর দভাগ করা  ায, অ্র্থনীবিলি িালক বক দ্রিয িলা 

হয? 
23. উলদযািা িি খরে বেবিলয দ  আয কলরন দিিালক বক িলল? 
24. বিবনলযালগর োধযলে বক িাল়ে? 
25. কৃষলকর কৃবষ কাজ দকান ধরলনর কাজ? 
26. িযবির িঞ্চয বনভথর কলর বকলির উির? 
27. উৎিাদলনর িবরোর্ িা়োলনার  র্ার্থ উিায বক? 
28. িাংগিবনক েেিা অ্র্থনীবিলি বক ধরলনর িম্পদ? 
29. প্রাকৃবিক গযাি দকান প্রকালরর িম্পদ? 
30. অ্র্থনীবিলি িম্পলদর বিবিষ্ট্য কযবি? 



                              wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR 

                        GmGmwm-2022 Gi 

                       wbev©Pbx A¨vmvBb‡g›U 

welq: wnmve weÁvb (m„Rbkxj) 

                                                                  welq †KvW: 146 

        mgqt 3 NÈv                                                   c~Y©gvbt 100 

K wefvM: m„Rbkxj cÖkœ (b¤̂i-70) 

1|  wg. Rvwn‡`i e¨emv‡qi 2020 mv‡ji 31 wW‡m¤̂i Zvwi‡Li ‡iIqvwgjwU wQj wb¤œi~c:  

µ. bs wnmv‡ei bvg L. 

c„. 

‡WweU UvKv ‡µwWU UvKv 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

g~jab 

‡eZb 

Kwgkb 

D‡Ëvjb 

‡`bv`vi I cvIbv`vi 

cÖ‡`q wej  

gwbnvwi 

cÖvc¨wej 

e¨vsK Rgv 

fvov (10 gv‡mi) 

weÁvcb (5 eQ‡ii) 

Abv`vqx cvIbv 

Abv`vqx cvIbv mwÂwZ 

mvaviY LiP 

exgv 

KjKâv 

mgvcbx gRy` 

‡gvU jvf 

 

 

 

 

40,000 

 

10,000 

40,000 

 

5,000 

3,75,000 

50,000 

10,000 

5,000 

2,000 

 

20,000 

10,000 

4,58,000 

25,000 

 

10,50,000 

4,00,000 

 

5,000 

 

30,000 

5,00,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

1,12,000 

10,50,000 

           mgš̂qmg~n:  (1) e‡Kqv †eZb 7,500 UvKv| (2) †`bv`v‡ii Ici 5% Abv`vqx  

           cvIbv mwÂwZ ai‡Z n‡e| (3) KjKâvi 10% AePq ai‡Z n‡e| 

  K. wejw¤^Z weÁvc‡bi cwigvY wbY©q Ki|  2 

 L. Dch©y³ Z‡_¨i Av‡jv‡K D³ cÖwZôv‡bi wbU jvf ev ÿwZi cwigvY 

 wbiƒcY Ki|                                                                                 4        

           M. Dch©y³ Z‡_¨i wfwË‡Z D³ cÖwZôv‡bi Avw_©K Ae¯’vi weeiYx cÖ¯‘Z Ki|       4                                                      

 

 

2|  Rbve gvbœvb, ‡iIqvwgj, 30 Ryb, 2020 Zvwi‡Li 

µ. 

bs 

wnmv‡ei bvg L. 

c„. 

‡WweU UvKv ‡µwWU UvKv 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

cÖviw¤¢K gRy` cY¨ 

µq I weµq 

cY¨ Avbqb LiP 

gRywi 

6% eÜwK FY (01.01.2020) 

10% wewb‡qvM (01.10.2019) 

‡eZb 

Awdm LiP 

exgv wcÖwgqvg 

KzFY I KzFY mwÂwZ 

‡`bv`vi I cvIbv`vi 

 

 

45,000 

1,40,00 

3,000 

27,000 

 

20,000 

21,000 

3,000 

4,800 

1,500 

31,000 

2,96,300 

 

2,00,700 

 

 

40,000 

 

 

 

 

4,200 

51,400 

2,96,300 

 mgš̂qmg~n:  (1) mgvcbx gRy` c‡Y¨i µqg~j¨ 75,000 UvKv| (2) exgv wcÖwgqvg 

2020 m‡bi 30 †m‡Þ¤̂i ch©šÍ GK eQ‡ii Rb¨ †`Iqv n‡q‡Q| (3) AwjwLZ µq I 

weµq h_µ‡g 5,000 I 3,000 UvKv| (5) 1,000 UvKv Abv̀ vqx cvIbv wn‡m‡e 

Ae‡jvcb Ki Ges Aewkó †`bv̀ v‡ii Ici 2.5% Abv̀ vqx cvIbv mwÂwZ ai‡Z n‡e|  

K. Rbve gvbœv‡bi cÖwZôv‡bi mgvcbx †`bv`v‡ii cwigvY wbY©q Ki|                          2 

L. D³ cÖwZôv‡bi wek` Avq weeiYxi gva¨‡g wbU gybvdv ev ÿwZi cwigvY wbY©q Ki|    4                                                                                   

M. Dch©y³ Z‡_¨i wfwË‡Z D³ cÖwZôv‡bi Avw_©K Ae¯’vi weeiYx cÖ¯‘Z Ki|                4                                                                              

3|  wg. †mvnv‡Mi cÖwZôv‡bi K‡qKwU NUbv wb¤œiƒc: 

  i)  wZwb  95,000 UvKv wb‡q e¨emvq ïiæ K‡ib|  

 ii)  20,000 UvKvi cY¨ µq K‡ib|  

 iii)  27,000 UvKv †eZ‡b GKRb weµqKg©x wb‡qvM K‡ib| 

 iv)  15,000 UvKv cb¨ evwK‡Z weµq K‡ib|  

 K. K¨vkg¨v‡gvi GKwU bgybv QK •Zwi Ki| 2 

 L. Dch©y³ NUbv¸‡jv ‡jb‡`b wKbv Zv AvaywbK wbq‡g KviYmn D‡jøL Ki| 4 

 M. Dch©y³ †j‡`b¸‡jvi †WUi I †µwWUi wbY©q Ki| 4   

4|  wg. wgRv‡bi e¨emv‡q 2020 mv‡ji Rvbyqvwi gv‡m wb‡¤œv³ NUbv¸‡jv msNwUZ nq|  

Rvby-01  wg. wgRvb 75,000 UvKv wb‡q e¨emvq ïiæ Kij| 

Rvby-10 evwK‡Z gvj µq 43,000 UvKv| 

Rvby-15 K¨vkev· †_‡K Pzwi 1,500 UvKv| 

Rvby-20 gvwj‡Ki †g‡qi ¯‹z‡ji †eZb cÖ`vb 7,500 UvKv| 



Rvby-30 gvj weµq 28,000 UvKv|  

 K. wg. wgRv‡bi ¯^Z¡vwaKv‡ii cwigvb KZ? 2 

 L. Dch©y³ †j‡`b¸‡jvi †WUi I †µwWUi wbY©q Ki| 4 

 M. Dch©y³ NUbv¸‡jv Øviv wnmve mgxKi‡bi cwieZ©b AvaywbK A‡_© e¨vL¨v Ki|   4 

5|  Rbve mvBdzj XvKvi Bmjvgcy‡i Kvc‡oi e¨emvq K‡ib| 2020 mv‡ji Ryb gv‡m 

Zvi K‡qKwU †jb‡`b wb¤œiƒc:  

Ryb-01  U½xi Avwjd †UªWv‡m©i wbKU cÖwZMR 60 UvKv `‡i 135 MR gvwK©Y Kvco 

weµq| Pvjvb bs-114, Kvievwi evÆv 5% | 

Ryb-08  mvfv‡ii kwid †U ªWv‡m©i wbKU weµq cÖwZ wgUvi 145 UvKv `‡i 85 wgUvi 

LÏi Kvco Ges cÖwZ wgUvi  120 UvKv `‡i 160 wgUvi f‡qj Kvco| Pvjvb 

bs 120| Kvievwi evÆv 10%| c¨vwKs LiP 150 UvKv| 

Ryb-15 jÿ¥xcy‡ii Avjg †÷vi n‡Z cÖwZwU 550 UvKv `‡i 20wU Pv`i bgybvgvwdK bv 

nIqvq †diZ Avmj| †µwWU †bvU bs-20| 

 K. 20 bs †µwWU †bvUwU •Zwi Ki| 2 

 L. Dch©y³ ‡jb‡`b¸‡jv Rbve mvBdz‡ji weµq Rv‡e`vq wjwce× Ki|  4 

 M. weµq Rv‡e`v mswkøó `dv¸‡jv LwZqv‡b †cvwós  †`LvI|   4 

6|  Rbve Avwgbyj GKRb Kvc‡oi e¨emvqx| 2020 mv‡ji †g gv‡m Zvi KZK¸‡jv 

†jb‡`b wb¤œiƒc:  

‡g-15  Avwid GÛ mÝ‡K ‡diZ cÖwZwU 375 UvKv `‡i 50 wcm kvwo (Pzw³ Abymv‡i bv 

nIqvq) Kvievwi evÆv 5%, †WweU †bvU bs-115| 

‡g-20 kvnv GÛ †Kvs‡K †diZ cÖwZwU 350 UvKv `‡i 65 wcm †eW mxU| Kvievwi evÆv 

10%| †WweU †bvU bs 120|  

‡g-30 ivbv K¬_‡K †diZ cÖwZwU 50 UvKv `‡i 35 wcm †Zvqv‡j (gvb Lvivc nIqvq)| 

Kvievwi evÆv 2% †WweU †bvU bs-30|  

 K. ‡g 15 I 20 Zvwi‡Li wbU ewn:†di‡Zi cwigvb wbY©q Ki| 2 

         L. Dch©y³ †jb‡`bmg~n Aej¤^‡b GKwU µq †diZ Rv‡e`v cÖ¯‘Z Ki|  4 

         M. Dch©y³ †jb‡`b mg~n mswkøó LwZqv‡b ’̄vbvšÍi Ki|   4 

7|  ieŸvbx †UªWvm© Gi 2020 mv‡ji 31 wW‡m¤̂i Zvwi‡Li LwZqvb DØ„Ë¸‡jv wb¤œiƒct 

cÖviw¤¢K gRy` cY¨ 55,000 UvKv, µq 30,000 UvKv, weµq 70,000 UvKv, 

gwbnvwi 5,000 UvKv, AwMÖg exgv †mjvwg 5,000 UvKv, †eZb e‡Kqv 5,000 UvKv, 

e¨vsK RgvwZwi³ 25,000 UvKv, nv‡Z bM` 10,000 UvKv, FY 60,000 UvKv, 

wewb‡qvM 40,000 UvKv, wewb‡qv‡Mi my` 4,500 UvKv, wk¶vbwem †mjvwg 12,000 

UvKv, g~ja‡bi my` 7,000 UvKv |  

 K. Dchy©³ LwZqvb DØ„Ëmg~n †_‡K †gvU `v‡qi cwigvY wbY©q Ki|             2          

L. Dchy©³  Z_¨ †_‡K ieŸvbx †UªWvm© Gi †iIqvwgj cÖ¯‘Z Ki|                    4 

M. Dchy©³ LwZqvb DØ„Ë¸‡jv n‡Z gybvdv RvZxq e¨q I gybvdv RvZxq Av‡qi 

cwigvY wbY©q Ki|                                                   4  

 

 

L wefvM: mswÿß cÖkœ (b¤̂i-30)  

8|  mswÿß DËi `vI: 

1.  ‡jb‡`‡bi •ewkó¨ KqwU? 

2. ‡Kvb ai‡Yi NUbv¸‡jv wnmve eB‡Z wjwce× Kiv nq? 

3. ‡gwk‡bi AePq ev g~j¨n«vm ‡Kvb ai‡Yi †jb‡`b? 

4. KzFY mwÂwZ n‡jv- 

5. cY¨ µq-weµ‡qi cªvgvY¨ `wjj Kx? 

6. †K Kvi Kv‡Q Pvjvb ‡ciY K‡i? 

7. `yZidv `vwLjv c×wZi g~jbxwZ KqwU? 

8. mgxKiY cawZ‡Z wnmve KZ cÖKvi? 

9. m¤ú` I e¨q e„w× †c‡j n‡e- 

10.  wnmve P‡µi Hw”QK avc †KvbwU? 

11.  ‣ØZ mËv ej‡Z Kx †evSvq? 

12.  Ôe¨q wbqš¿YÕ `yZidv `vwLjv c×wZi GKwU- 

13.  wnmv‡ei me©Rb¯̂xK…Z c×wZ †KvbwU? 

14.  ‡WweU I ‡µwWU UvKvi cwigvY me©`v †Kgb n‡e? 

15.  m¤ú‡`i mv‡_ `v‡qi m¤úK©- 

16.  Av‡qi mv‡_ Kx‡mi m¤úK© wecixZ? 

17.  e¨emv‡qi g~L¨ D‡Ïk¨ Kx? 

18.  wnmve P‡µi ‡Kvb av‡c ‡jb‡`b mbv³ Kiv nq? 

19.  †Kvb `vwLjvi gva¨‡g wnmv‡ei avivevwnKZv iÿv Kiv nq? 

20.  LwZqvb DØ„Ë †_‡K Kx cÖ ‘̄Z Kiv nq? 

21.  wKfv‡e AwbwðZ wnmve eÜ Ki‡Z nq? 

22.  ‡KvbwU wnmv‡ei †Kvb Ask bq? 

23.  KiwYK f~j KZ cÖKvi? 

24.  mvgwqK mg‡qi Rb¨ †Lvjv nq †Kvb wnmve? 

25.  ’̄vqx m¤ú`mg~n µqg~‡j¨ wjwce× Kiv nq †Kvb bxwZ Abyhvqx? 

26.  Zvij¨ Abycv‡Zi Av`k© gvb- 

27.  ‡KvbwU‡K e¨e ’̄vcbvi `ÿZv g~j¨vq‡bi wfwË¯̂iƒc MY¨ Kiv nq? 

28.  gvwj‡Ki Av‡qi Dci cÖ‡`q Ki MY¨ nq- 

29.  Rv‡e`vi Q‡K †gvU N‡ii msL¨v KqwU?  

30.  AwMÖg cÖ`Ë e¨q †Kvb ai‡bi m¤ú`?  

 

  


