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অর্থনীলি 
দশম শ্রেনি 

 
১ম অধ্যায় 

১. অর্বিীনি কী? খ. Robins প্রদত্ত অর্বিীনির সংজ্ঞা দাও। 
২. দষু্প্রাপযিা ও নির্বাচি কী? 

৩. ধিিানিক,  সমােিানিক ও নমে অর্বর্যর্স্থার বর্নশষ্ট্যসমহূ নিখ। র্াংিাজদজশ শ্রকান্ অর্বর্যর্স্থা নর্দযমাি। 
৪. নর্নিন্ন অর্বর্যর্স্থার মজধয শ্রকান্ অর্বর্যর্স্থাজক িুনম সমর্বি কর? যুনি দাও। 
 

 
২য় অধ্যায় 

 
১.শ্রকাি নেনিস অর্বিীনিজি সম্পদ হজি হজি কী কী বর্নশষ্ট্য র্াকা আর্শযক। 
২. উদাহরিসহ দ্রজর্যর শ্রেিীনর্িাগ আজিাচিা কর। 
৩. সুজযাগ র্যয়, আয়,  সম্পদ, ও  সঞ্চয় কাজক র্জি। 
৪. অর্বনিনিক দ্রর্য ও  অ-অর্বনিনিক দ্রজর্যর মজধয পার্বকয নিখ। 
 

 
৩য় অধ্যায় 

 
১. শ্রমাট উপজযাগ  ও প্রানিক উপজযাজগর মজধয পার্বকয নিখ। 
২. ক্রমহ্রাসমাি প্রানিক উপজযাগ নর্নধ নচত্রসহ র্যাখযা কর। 
৩. চানহদা নর্নধ কী? চানহদা নর্নধ শ্রর্জক চানহদা শ্ররখা অঙ্কি কর। 
৪. র্াোর শ্রযাগাি শ্ররখা কী? র্াোর শ্রযাগাি সূচী শ্রর্জক র্াোর শ্রযাগাি  শ্ররখা অঙ্কি কর। 
৫. িারসাময দাম নকিাজর্ নিধবানরি হয়? নচত্রসহ র্যাখযা কর। 
 

 
৪র্থ অধ্যায় 

 
১.উৎপাদি কী? নর্নিন্ন প্রকার উপজযাজগর ধারিা র্িবিা কর। 
২. শ্রমাট, গড় ও প্রানিক উৎপাদি কী? 

৩.গড় ও প্রানিক উৎপাদজির মজধয সম্পকব  নচত্রসহ র্যাখযা কর। 

৪. ক্রমহ্রাসমাি প্রানিক উৎপাদি নর্নধ নচত্রসহ র্যাখযা কর। 

 
 



৫ম অধ্যায় 
 

১. প্রনিজযানগিামিূক,  একজচটিয়া র্াোর ও অনিজগাপনি র্াোজরর বর্নশষ্ট্য নিখ। 
২. প্রনিজযানগিামিূক ও একজচটিয়া র্াোজরর মজধয পার্বকয নিখ। 
 
  

৬ষ্ঠ অধ্যায় 
 

১. GDP, GNI, NNIসম্পজকব  ধারিা দাও। 
২. GDP পনরমাজপর পদ্ধনিসমহূ র্িবিা কর। 
৩. GDP নহসার্ র্নহিূব ি নর্ষয়সমহূ র্িবিা কর। 
৪. র্াংিাজদজশর োিীয় আজয় কৃনষর উপখাজির অর্দাি র্িবিা কর। 
 

 
৭ম অধ্যায় 

 
১. অর্ব কী? অজর্বর কাে/ অর্ব নকিাজর্ আমাজদর বদিনিি কােজক সহেির কজরজে? 

২. শ্রকনিয় র্যাংজকর কাযবার্িী র্িবিা কর। 
৩. র্যাংজক নহসার্ শ্রখািার নিয়ম সংক্ষজপ আজিাচিা কর। 
৪. র্াংিাজদজশর অর্বনিনিক উন্নয়জি কৃনষ র্যাংজকর িূনমকা র্িবিা কর। 

৫. র্ানিনেযক র্যাংক ও র্াংিাজদশ র্যাংজকর মজধয পার্বকয  নিখ। 
 

 
৮ম অধ্যায় 

 
১. র্াংিাজদজশর অর্বিীনির বর্নশষ্ট্য। 
২. র্াংিাজদজশর অর্বিীনিজি নশল্পখাি সম্পজকব  নিখ। 
 

 
৯ম অধ্যায় 

 
১. অর্বনিনিক প্রর্নৃদ্ধ ও উন্নয়জির মজধয পার্বকয। 
২. উন্নি ও  উন্নয়িশীি রাজের বর্নশষ্ট্য। 
৩. শ্রর্কারজের ধারিা। এটি নিরসজির উপায়। 
৪. দনরদ্র নিরসজি র্াংিাজদশ সরকাজরর গৃহীি পদজক্ষপ। 
৬. মাির্ সম্পদ কী? মাির্ সম্পদ উন্নয়জি পদ্ধনি। 

 
 



১০ম অধ্যায় 
 

১. র্াংিাজদশ সরকাজরর আজয়র উৎস। 

২. র্াংিাজদশ সরকাজরর র্যাজয়র  খাি। 
৩. র্াজেট কী? নর্নিন্ন প্রকার র্াজেজটর র্িবিা দাও। 
 

 শ্রর্ার্ব  র্ইজয়র সকি অধযাজয় প্রদত্ত সৃেিশীি প্রশ্নার্িী অর্শযই অিশুীিি করজর্। 
 Brilliant Student শ্রদর অিযিম বর্নশষ্ট্য হি িারা Independent Thinker হয় এর্ং  িারা 

র্াস্তর্িাজক শ্রদাষাজরাপ কজরিা র্রং র্াস্তর্িাজক শ্রমজি নিজয়ই পড়াজশািায় মজিাজযাগী হয়। So Please Don't 
Waste Your Time And Potentiality. 

 নর্ষয় নিনত্তক শ্রযজকাি ধরজির সহজযানগিার েিয নিিঃসংজকাজচ শ্রযাগাজযাগ করজর্। 
 
 

শালিদ স্যার-০১৫৫৮-২৭ ৬৪ ৯৭ 
 
 


