
আশুগঞ্জ সার কারখানা কলেজ 

পরীক্ষা: ২০২১ ইং 

শ্রেwY: দ্বাদশ; বিষয়: অর্ থনীবি ২য় পত্র 

সময়: ২ ঘন্টা ৩০ বমবনট  (সজৃনশীে প্রশ্ন)                      পূর্ থমান: ৭০ 

 

১। জনাি রাবকি ও আবকি উভয়ই জামােপুর শ্রজোর কৃষক। রাবকি খামালরর 

আয়িন শ্র াট হওয়ায় শ্রস শুধুমাত্র পবরিালরর ভরর্লপাষলর্র জনয চাষািাদ 

কলরন। অনযবদলক আবকি খামালরর আয়িন িড় হওয়ায় শ্রস পবরিালরর প্রলয়াজন 

বমটটলয় উদ্িৃত্ত ফসে বিক্রি কলর মুনাফা অজথন কলর। 

ক. শষয িহুমুখীকরর্ কালক িলে?     ১ 

খ. কৃবষলি উদ্িৃত্ত েম িেলি কী িুঝ?     ২ 

গ. জনাি রাবকি শ্রে খামালর চাষািাদ কলরন িা অর্ থননবিক শ্রক্ষলত্র বক অিদান  

    রাখলি িলে মলন কর?      ৩ 

গ. জনাি রাবকলির খামালরর সালর্ আবকলির খামালরর কিটুকু পার্ থকয আল   

    িলে িুবম মলন কর?       ৪ 

 

২। মাবনক বশবক্ষি চাবষ। পূলি থ িার জবম শ্রর্লক পে থাপ্ত উৎপাদন হলিা না। বকন্তু 

িিথমালন মাবনক ঐ জবমলি সারা ি রই বিবভন্ন শষয ও সিক্রজ উৎপাদন কলর। এ 

 াড়া বিবন উন্নি েন্ত্রপাবি, িীজ এিং ির্য প্রেকু্রির সমন্বলয় কৃবষ উৎপাদন 

িাবড়লয়ল ন। িাই আরও ১ বিঘা জবম ভাড়া বনলয় ফসে, শষয ও সিক্রজ চালষর 

পবরবধ িাড়ালিন িলে বসদ্ধান্ত শ্রনলয়ল ন। 

ক. কৃবষ বক?        ১ 

খ. কৃবষর উপখািগুলো কী কী?      ২ 

গ. মাবনলকর একই জবমলি বিবভন্ন ধরলর্র শষয চাষািাদ শ্রকান ধরলর্র উৎপাদন  

    পদ্ধবি বনলদথশ কলর? িযাখযা কর।     ৩ 

ঘ. িাংোলদলশর কৃবষ উন্নয়লর্র শ্রক্ষলত্র মাবনলকর গৃবহি পদ্ধবিসমূলহর গুরুত্ব িযাখযা কর।  

৪ 

 

৩। রবফক শ্রেখাপড়া শ্রশষ কলর গ্রালম এলস একটট বিলশষ প্রেুক্রি (শ্রেমন জজি) 

িযিহার কলর বেচু িাগান জিরী করে। বেচু গা  শ্র াট, ফেন অবধক এিং সুস্বাদ।ু 

বেচু িাগান পবরচে থা এিং িাজারজাি করার শ্রক্ষলত্র রবফক ির্য সংগ্রলহর জনয 

আধুবনক প্রেুক্রির সাহােয শ্রনয়। 

ক. কৃবষর প্রধান উপখাি কয়টট?     ১ 

খ. কৃবষ খামার িেলি কী িুঝ?      ২ 

গ. উদ্দীপলক রবফক বেচুর শ্রক্ষলত্র শ্রে প্রেুক্রি িযিহার কলরল  িার গুরুত্ব িযাখযা কর।       

৩ 



ঘ. উদ্দীপলক রবফলকর িাগান পবরচে থা ও িাজারজাি করার শ্রক্ষলত্র িযিহৃি 

প্রেুক্রি  

   কৃবষ খালি অবধক উৎপাদলনর সহায়িা করলি পালর-শ্রিামার মিামি দাও।  ৪ 

 

৪। িাংোলদশ হলো বিলের বদ্বিীয় িৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী শ্রদশ এিং বদ্বিীয় 

িৃহত্তম জিবর শ্রপাশাক রপ্তাবনকারক শ্রদশ। জিবচত্রময় পাট পর্য ও জিরী শ্রপাশাক 

িাজার এখনও খুিই সম্ভািনাময় রপ্তাবন খাি। শ্রকননা, সনািনী রপ্তানী িাজার 

অিযন্ত সীবমি। 

ক. PPP কী?        ১ 

খ. িাংোলদলশর বশল্পায়লন সরকাবর নীবি কীরূপ?   ২ 

গ. রপ্তাবন আলয়র শ্রপ্রবক্ষলি উদ্দীপলক উলেবখি িৃহৎ বশলল্পর মলধয শ্রকানটটর গুরুত্ব 

অবধক? 

ঘ. উদ্দীপলক উলেবখি প্রর্ম বশল্পটটর জিবেক ভবিষযৎ সম্ভািনা কীরূপ? িযাখযা কর।      ৪ 

 

৫। িিথমালন জিবর শ্রপাশাক বশল্প িাংোলদলশর অর্ থনীবিলি জিলদবশক 

মুদ্রাজথনকারী বশল্প বহসালি খুিই গুরুত্বপূর্ থ ভূবমকা পােন করল । বকন্তু এই বশলল্প 

নানাবিধ সমসযা বিরাজমান। িন্মলধয েবমলকর দক্ষিার অভাি, কাাঁচামালের 

অভাি, পে থাপ্ত ঋলর্র অভাি, অপে থাপ্ত বিদুযৎ সরিরাহ, িীব্র প্রবিলোবগিা ও 

শ্রকাটা পদ্ধবি বিলশষভালি উলেখলোগয। 

ক. রপ্তানীমুখী বশল্প কী?       ১ 

খ. আমদাবন বিকল্প বশলল্পর ধারর্াটট িযাখযা কর।   ২ 

গ. উদ্দীপলকর আলোলক িাংোলদলশ বিরাজমান জিরী শ্রপাশাক সমসযািবে  

    আলোচনা কর।       ৩ 

ঘ. িাংোলদলশর জিরী শ্রপাশাক বশলল্পর সমসযািবে সমাধালনর জনয িুবম বক বক  

    সুপাবরশ করলি? িযাখযা কর।     ৪ 

 

৬। আলমবরকা প্রিাসী জনাি রালসে একজন ধনাঢ্য িযক্রি। পৃবর্িীর বিবভন্ন শ্রদশ 

ঘুলর শ্রিড়ালনা িার সখ। ইউলরাপ, আলমবরকার িাজালর শ্রেখালনই বগলয়ল ন সি থত্রই 

িাংোলদলশর জিরী শ্রপাশাক, পাটজাি দ্রিয ও কুটটর বশলল্পর বনপুর্ সামগ্রী শ্রদলখ 

বনজ শ্রদশ বনলয় আনক্রিি। 

ক. হাইলটক বশল্প কী?       ১ 

খ. কু্ষদ্র ও কুটটর বশল্প শ্রদলশ সুষম উন্নয়ন ঘটায়-িযাখযা কর।  ২ 

গ. উদ্দীপলক উবেবখি জিরী শ্রপাশাক বশল্প িাংোলদলশর অর্ থনীবিলি কীরূপ  

    ভূবমকা পােন করল ? আলোচনা কর।    ৩ 

ঘ. িাংোলদলশর অর্ থনীবি এখন আর স্থবির নয়-উদ্দীপলকর আলোলক িযাখযা কর। 

 

৭। রবহলমর শ্রদলশ েুলগাপলোগী বশক্ষা ও প্রবশক্ষলর্র িযিস্থা না র্াকায় অবধকাংশ 

জনগলর্র গুর্গিমান অিযন্ত বনম্ন। শ্রিশীরভাগ মানুষই অস্বাস্থযকর পবরলিলশ 



িসিাস কলর। এই কারলর্ এইবদলক শ্রেমন স্বাস্থযহানী ঘটল , অনযবদলক িালদর 

বনম্ন মার্াবপ ু আয় ও অবশক্ষা জন্মহার িৃক্রদ্ধসহ নানা সমসযার সটৃি করল । 

িিথমালন সরকার িাধযিামূেক প্রার্বমক বশক্ষা, স্বাস্থয সুবিধা িৃক্রদ্ধ, নারী 

ক্ষমিায়নসহ বিবভন্ন পদলক্ষপ গ্রহর্ করায় অিস্থার বক ুটা উন্নবি হলে। 

ক. মানি সম্পদ কী?       ১ 

খ. বশক্ষা ও প্রবশক্ষর্ কীভালি মানি সম্পদ উন্নয়লন সহায়িা কলর? ২ 

গ. রবহলমর শ্রদশটটলি জনসংখযার শ্রে জিবশিয ফুলট উলেল  উদ্দীপলকর আলোলক 

িা  

    িযাখযা কর।        ৩ 

ঘ. উদ্দীপলক উলেবখি মানি সম্পদ উন্নয়লন সরকালরর গৃহীি পদলক্ষপ সমূহ  

   মূেযায়ন কর।       ৪ 

 

৮। বনলচর বচত্রটট েক্ষয কর এিং বনলম্নাি প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: 

 

 

 

 

 

ক. জনসংখযার ঘনত্ব কী?      ১ 

খ. প্রবশক্ষর্ বকভালি মানি সম্পদ উন্নয়ন কলর?    ২ 

গ. উদ্দীপলক প্রাকৃবিক বনলরাধ ও জনাবধকয িেলি বক শ্রিাঝায়? িযাখযা কর।    ৩ 

ঘ. খাদয ও জনসংখযার মলধয ভারসালমযর জনয প্রাকৃবিক বনলরাধ অলপক্ষা  

   প্রবিলরাধ িযিস্থা অবধক কাময-উদ্দীপলকর আলোলক বিলেষর্ কর। ৪ 

 

৯। বশবক্ষলির হার কম হওয়ার সলেও এক সময় ‘ক’ শ্রদশটটর জনগর্ সুলখ শাবন্তলি 

িাস করলিা। শ্রগাোভরা ধান, শ্রগায়াে ভরা গরু, পুকুর ভরা মা -এসিই িালদর 

ব ে, বকন্তু সমলয়র সালর্ সালর্ িিথমালন িারা এমন এক অিস্থায় শ্রপ ৌঁল ল  শ্রে, 

উৎপাবদি পর্য দ্বারা জনগলর্র খালদযর সংস্থান সটেকভালি করা োলে না। ফলে 

ব নিাই রাহাজাবন শ্রিলড়ই চলেল । সম্প্রবি িনযা ও ঘূবর্ থঝলড় অলনক মানুলষর 

প্রানহাবনও ঘলটল । 

ক. জনসংখযার ঘনত্ব বনর্ থলয়র সূত্রটট শ্রেখ।    ১ 

খ. অবধক জনসংখযা কীভালি সল্প মার্াবপ ু আলয়র কারর্ বহলসলি কাজ কলর?    

২ 

গ. উদ্দবপলকর সালর্ শ্রকান জনসংখযা ত্বলের সাদৃশয রলয়ল ? শ্রকন? 

 ৩ 

ঘ. ‘ক’ শ্রদশটটর িিথমান পবরবস্থবির জনয মূেি বক দায়ী িলে িুবম মলন কর? এ  

   শ্রর্লক উত্তরলর্র উপায় বনলদথশ কর।     ৪ 

 



১০। িািরালন প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়। উৎপাবদি আনারলসর মান েলর্ি 

ভালো। িযিসায়ীরা এ আনারস চট্টগ্রালমর িাজালর বনলয় বগলয় বিক্রি কলরন। 

আিার বসলেলট প্রচুর ভালোমালনর চা উৎপাদন হয়। উৎপাবদি চা-এর 

আলমবরকার িাজালর েলর্ি চাবহদা আল । 

ক. িাংোলদলশর কলয়কটট আমদাবন দ্রলিযর নাম বেখ।   ১ 

খ. ‘জিলদবশক সাহােয িাংোলদলশর জনয আিশযক’-িযাখযা কর।  ২ 

গ. উদ্দীপলক চা এর িাবর্জযলক কী নালম অবভবহি করা োয়? িযাখযা কর।       ৩ 

ঘ. আনারস এিং চা এর িাবর্জযর মলধয পার্ থকযসমূহ বিলেষর্ কর। ৪ 

 

১১। অর্ থনীবির বশক্ষক ফরহাদ সযার ক্লালস বশক্ষার্ীলদর পড়াক্রেলেন, একটট 

শ্রদলশর সকে এোকা সকে দ্রিয উৎপাদলনর জনয উপলোগী নয়।বকন্তু সকে দ্রিয 

শ্রভালগর শ্রক্ষলত্র সকে এোকার শ্রভািার সমান অবধকার রলয়ল । সকে দ্রিয 

শ্রভালগর সুবিধা সটৃিলি িাবর্লজযর আেয় গ্রহর্ করলি হয়। 

ক. অভযন্তরীর্ িাবর্জয কালক িলে?     ১ 

খ. আমদাবন ও রপ্তাবন িেলি কী িুঝ?     ২ 

গ. উদ্দীপলক ফরহাদ সযালরর আলোচনায় শ্রকান িাবর্লজযর প্রাধানয েক্ষয করা  

    োয়? শ্রিামার মিামি িযাখযা কর।     ৩ 

ঘ. উদ্দীপলকর আলোলক অভযন্তরীর্ ও আন্তজথাবিক িাবর্লজযর বমে ও অবমে  

    বিলেষর্ কর।       ৪ 

 


