মেলান্দহ সরকারর কললজ, জাোলপুর
অর্ধ-বারষধক পরীক্ষা- ২০২১ রিস্টাব্দ
মেরি- একাদশ, রবষয়- অর্ধনীরি

(রনলের প্রশ্নগুললার সংলক্ষলপ/এক কর্ায় উত্তর রলখ। ৩০×১=৩০)

১) সকল প্রকার অর্ধননরিক সেসযার েূ লল কী

১৭) কখন এ অঞ্চললর মদওয়ারন লাভ কলর

রলয়লে?

ইংলরজ মকাম্পারন?

২) দ্রবয কি প্রকার ও কী কী?
৩) ‘The Economics of Cycle and
Growth’- গ্রন্থরি কার মলখা?

১৮) বাংলালদলশর মোি েেশরির কিভাগ
োনু ষ কৃরষলক্ষলে রনলয়ারজি?
১৯) ১৯০১ সালল বাংলালদশ অঞ্চলল আনু োরনক

৪) মেৌরলক অর্ধননরিক সেসযাগুললা কী কী?
৫) ‘রেে অর্ধনীরি’ কালক বলল?

জনসংখযা কি রেল?
২০) বাংলালদলশর অর্ধননরিক কাঠালো বা খাি

৬) গারিরিকভালব প্রারিক উপল াগ কালক বলল?
৭) ‘ক্রেহ্রাসোন প্রারিক উপল াগ রবরর্’ সবধপ্রর্ে
মক উলেখ কলরন?
৮) োরহদা রবরর্র বযরিক্রে হয় কখন ?
৯) ‘রিরিিাপকিা’ বললি কী বুঝায় ?
১০) ম াগালনর কলয়করি রনর্ধারলকর নাে রলখ।

প্রর্ানি কি র্রলির?
২১) বাংলালদলশর রশপখালি কিরি উপখাি
রলয়লে ?
২২) ক্ষুদ্র ও কুরির রশলপর েলর্য পার্ধকয কী?
২৩) রপ্তারনেুখী রশলপর কলয়করি উদাহরি দাও।
২৪) ো রশলপর কলয়করি সেসযা উলেখ কর।

১১) উৎপাদলনর উপাদানগুললার নাে রলখ।
১২) েলরি েূ লর্লনর অপর নাে কী?

২৫) তিরর মপাশাক রশলপর রবদযোন সেসযা
সোর্ালন কলয়করি করিীয় উলেখ কর।

১৩) েূ লর্লনর গরিশীলিার র্রিগুললা রলখ।
১৪) েূ লর্ন গঠন কী কী রবষলয়র উপর
রনভধরশীল?
১৫) অনু ন্নি মদলশ স্বলপাৎপাদলনর েূ ল কারি
কী?
১৬) এ অঞ্চলল মকান ু লগর অর্ধনীরিলি
‘েুসরলে ু লগর শাসনােল’ লক্ষয করা ায়?

২৬) ২০২০ সালল শারিলি মনালবলরবজয়ী
সংিার নাে রলখ।
২৭) খাদয রনরাপত্তার রদকসেূ হ কি প্রকার?
২৮) ২০১০-১১ অর্ধবেলর শহর ও পরে এলাকায়
েরে দাররলদ্রযর হার কি রেল?
২৯) মিকসই উন্নয়ন লক্ষযোো (SDG)
বাস্তবায়লনর সেয়সীো উলেখ কর।
৩০) BSTI এর কাজ কী?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

রনলের প্রশ্নগুললার উত্তর দাও- ৩০+২০+২০=৭০
ক) মেৌরলক অর্ধননরিক সেসযাগুললার রেেসহ রবলেষিপূ বধক
অর্ধননরিক বযবিা সম্পলকধ রবস্তাররি বিধনা দাও।
খ) োরহদা ও ম াগালনর রিরিিাপকিার প্রকারলভদ রেে ও বযাখযাসহ উলেখ কর।
গ) বাংলালদলশর মপ্ররক্ষলি রশলপর র্রি বা মেরিরবভাগ তবরশষ্ট্য ও উদাহরিসহ উলেখ কর।

