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বিষয় - অ্র্থনীবি 
 
 
ক. অ্ল্প কর্ায় উত্তর দাও।                                                            মান- ৩০  
১। অ্র্থননবিক কার্থািবল কী?  
২। অ্র্থনীবিবিদ অ্যাডাম বির্ ও িার অ্নুিারীরা শ্রকান অ্র্থিযিস্থা িমর্থন কলরন? 
৩। িম্পলদর দুষ্প্রািযিা কী? 
৪। মাশথাললর মলি অ্র্থনীবির মূল উলেশয কী?  
৫। Oikonomia- এর অ্র্থ কী? 
৬। প্রাবিক উিলর্াগ কালক িলল?  
৭। অ্র্থনীবির শ্রমৌবলক িমিযা কয়বি? 
৮। আবদ িমালজ উৎিাদলনর উিকরি বক বিল? 
৯। অ্ভাি বনিথাচন কী? 
১০। অ্ভাি কম হলল কী িৃবি হলিা না? 
১১। অ্র্থনীবিলি িম্পদ হলি হলল কয়বি বিবশিয র্াকা আিশযক? 
১২। িুন্দরিলনর আয়িন কি? 
১৩। িাাংলালদলশর জািীয় আলয়র কিভাগ আলি কৃবষ শ্রর্লক?  
১৪। স্থায়ী শ্রভাগযদ্রিয কালক িলল?  
১৫। অ্প্রাচুর্থিা কালক িলল? 
১৬। অ্র্থননবিক দ্রিয কী? 
১৭। চয়ন িললি কী শ্রিাঝায়?  
১৮। িাাংলালদলশর চাষলর্াগয কৃবষজবমর িবরমাি কি? 
১৯। শ্রিলরাবলয়ালমর িন্ধান শ্রকার্ায় িাওয়া শ্রগলি?  
২০। কবিন বশলা শ্রকান কালজ িযিহৃি হয়? 
২১। শ্রর্াগান শ্ররখা কী? 
২২। শ্রভাক্তা কালক িলল? 
২৩। চাবহদা কী? 
২৪। ক্রমহ্রািমান প্রাবিক উিলর্াগ বিবি কী? 
২৫। ভারিাময দাম িললি কী শ্রিাঝায়?  
২৬। অ্র্থনীবিলি শ্রভাগ িললি কী শ্রিাঝায়?  
২৭। কখন প্রাবিক উিলর্াগ শূনয হয়? 



২৮। শ্রমাি উিলর্াগ কী? 
২৯। িাজার চাবহদা িললি কী িুঝ?  
৩০। অ্র্থনীবিলি চাবহদা হলি হলল কয়বি শিথ িূরি করলি হয়? 
 
খ. িৃজনশীল প্রশ্নঃ                                                                     মান- ৭০ 
 
১। িুমন িালহি একজন খযািনামা িযিিায়ী। িযিিার মািযলম অ্র্থননবিক উন্নয়ন িার বচিাভািনার আিল বিষয়। 
বিবন মলন কলরন, িযিিা-িাবিলজযর শ্রেলে িমাজিাবিক অ্র্থিযিস্থার শ্রচলয় িুুঁবজিাদী অ্র্থিযিস্থা শ্রিবশ অ্নুকূল এিাং 
অ্বিক মুনাফা অ্জথলন িহায়ক। িাই বিবন িুুঁবজিাদী অ্র্থিযিস্থার িলে।  
 
ক) অ্র্থনীবির জনক শ্রক? 
খ) অ্ভাি বনিথাচন িললি কী শ্রিাঝায়?  
গ) িুমন িালহি শ্রর্ কারলি িুুঁবজিাদী অ্র্থিযিস্থার িলে অ্িস্থান বনলয়লিন িা িযাখযা কর।  
ঘ) িুমন িালহি শ্রর্ অ্র্থিযিস্থাবিলক িযিিা-িাবিলজযর জনয অ্নুকূল নয় িলল মলন কলরন শ্রিই অ্র্থিযিস্থাবির বিবশিয 
উলেখিূিথক বিলেষি কর।  
 
২। শাবকল িাজালর বচবন বকনলি বগলয় শ্রদখললা বচবনর দাম অ্লনক শ্রিবশ। িালশ দাবিলয় র্াকা একজন শ্রক্রিা িলললা- 
"রাস্তার ওিালর এই বচবন িরকাবর বিক্রয় শ্রকলে নযার্যমূললয বিক্রয় হলে। "  
 
ক) িনিাবিক অ্র্থিযিস্থা কী? 
খ) িম্পলদর দুষ্প্রািযিা িললি কী শ্রিাঝায়?  
গ) আমালদর শ্রদলশ শ্রকান িরলির অ্র্থিযিস্থা বিদযমান িযাখযা কর।  
ঘ) উেীিলক িবিথি অ্র্থিযিস্থা িািারি মানুলষর জীিনর্াোর মান িৃবির িহায়ক- বিলেষি কর।  
 
৩। মবনর ও রবিন র্লশার শ্রর্লক ঢাকা র্ালি। মবনর িাাংলালদশ বিমালনর একবি ফ্লাইলি বিলকি কালি, বকন্তু রবিন 
বিলকি না শ্রিলয় একবি শ্রিিরকাবর িাংস্থার ফ্লাইলি শ্রিবশ দালমর বিলকি কালি। অ্িরবদলক, কাললথর শ্রদলশর বিমান 
িযিস্থািনা শুিু িরকারই বনয়িি কলর।  
 
ক) মুদ্রাবিবি কী? 
খ) "িুলর্াগ িযয়" িারিাবি িযাখযা কর।  
গ) উেীিলক মবনর ও রবিলনর শ্রদলশর অ্র্থিযিস্থা িযাখযা কর।  
ঘ) উেীিলক কাললথর শ্রদলশর অ্র্থিযিস্থা আমালদর শ্রদলশর জনয উিলর্াগী বক না িযাখযা কর।  
 



৪। মনিুলরর শ্রলখা কবিিা িাপ্তাবহক মযাগাবজলন প্রকাবশি হওয়ায় িনু্ধরা িার অ্লনক প্রশাংিা করললা। মনিুলরর 
িািা খুবশ হলয় একবি নিুন শ্রেি বকলন বদললা। এলি মনিুর আনবন্দি হললা।  
 
ক) িঞ্চয় কী? 
খ) মূলিনী দ্রিয িললি কী শ্রিাঝায়?  
গ) মনিুলরর িািার শ্রদয়া উিহারবি অ্র্থনীবিলি শ্রকান িরলির দ্রিয? - িযাখযা কর। 
ঘ) মনিুলরর কাজবি বক িম্পদ?- শ্রিামার উত্তলরর িিলে রু্বক্ত দাও।  
 
৫। শ্ররালকয়া একবি শ্রিিরকাবর হািিািালল নালিথর কাজ কলরন। িার শ্রিান একবি মািযবমক বিদযাললয়র বশেক। 
িার মা ঘর িাংিালরর কাজ কলরন। িারা প্রলিযলক র্ার র্ার অ্িস্থান শ্রর্লক বনলজলদর দাবয়ত্ব িালন কলরন।  
 
ক) চাবহদা কী?  
খ) S + C = Y - িমীকরিবি িযাখযা কর। 
গ) উেীিলক শ্ররালকয়া ও িার শ্রিালনর কালজর িরি িযাখযা কর। 
ঘ) উেীিলক উবেবখি শ্ররালকয়ার মালয়র কালজর গুরুত্ব মূলযায়ি কর।  
 
৬। নাবজম িালহি একজন এনবজও কমথী। বিবন প্রবি মালি প্রায় ২০,০০০/- িাকা আয় কলরন। এর মলিয ১৬,০০০/- 
িাকা িযয় কলরন এিাং িযাাংলক ৪০০০/- িাকা প্রবি মালি জমা রালখন। িির শ্রশলষ জমাকৃি অ্র্থ বদলয় বিবন একবি 
গরুর খামার শ্রদন। এর ফলল িার িবরিালরর আয় িৃবি হয় এিাং অ্র্থননবিক  উন্নয়ন হয়।  
 
ক) মানবিক িম্পদ কালক িলল?  
খ) মানুষ প্রলিাদনায় িািা শ্রদয় শ্রকন? 
গ) উেীিলক নাবজম িালহলির জমাকৃি অ্র্থ অ্র্থনীবিলি কী বনলদথশ কলর- িযাখযা কর।  
ঘ) উেীিলক জমাকৃি অ্র্থ বদলয় গরুর খামার করা অ্র্থনীবিলি কী বনলদথশ কলর- িা বিলেষি কর।  
 
৭। কবরম একজন িিবজর আিিদার। শ্রি শ্রমৌিুমবভবত্তক িিবজ ক্রয় কলর িরিিথীলি শ্রিবশ দালম বিক্রয় করার 
জনয গুদামজাি কলর র্ালক। এলি শ্রি প্রচুর মুনাফা অ্জথন কলর।  
 
ক) MU- এর িূিথরূি বক? 
খ) চাবহদা িূবচ ও চাবহদা শ্ররখার মলিয িার্থকয বলখ।  
গ) উেীিলক বিলক্রিা কবরলমর িালর্ শ্রিামার িািযিুস্তলকর শ্রকান িারিাবির িাদৃশয রলয়লি - িযাখযা কর। 
ঘ) শ্রমৌিুমবভবত্তক িিয িলরর শ্রমৌিুলম বিবক্র করলল একজন বিলক্রিা বকভালি প্রচুর মুনাফা অ্জথন কলর র্ালক- 
বিলেষি কর।  
 


