
কাজেভ আরী স্কুর এন্ড কজরে 

২য় মূল্যায়ন যীক্ষা ২০২১ 

শ্রেণ িঃ একাদ 

ণফলয়িঃ অর্ থনীণি 

ণফলয় শ্রকাডিঃ ১০৯ 

ভয়িঃ ১ ঘন্টা ৩০ ণভণনট                                                  পূ থভানিঃ ৫০ নম্বয 

(সৃেনীর) 

( ৩টি প্রজেয উত্তয ণদজি জফ) 

ণনজেয অনুজেদটি ড় ও প্রেগুজরায উত্তয দাওিঃ 

১। ণযান শ্রদাকাজন ণগজয় ১টি করভ ণকনর। করভটি শ্রর্জক শ্র ৪ ইউটির উজমাগ 

শ্রর। ণযান ২টি করভ শ্রর্জক উজমাগ ায় ৭ ইউটির। যফিীজি ৩টি করভ শ্রর্জক 

শ্র উজমাগ ায় ৯ ইউটির। ণফজেিা আজযা করভ ণকনজি ফরায় শ্র ৪ টি করভ ণকজন 

উজমাগ শ্রর ১০ ইউটির। 

(ক) উজমাগ কাজক ফজর? 

(খ) শ্রভাট উজমাগ জফ থাচ্চ জর প্রাণিক উজমাগ শূন্য ম-ব্যাখা কজযা। 

(গ) উদ্দীজকয আজরাজক শ্রভাট উজমাগ শ্রযখাণেজেয াাজে শ্রদখাও।  

(ঘ) উদ্দীজকয িথ্য অনুমায়ী প্রাণিক উজমাগ েভহ্রাভান িা ব্যাখা কজযা। 

২। কণযভ বযাটিকান ণটি নাভক শ্রদজ ফা কজয। িায শ্রদজ খাজেয ম থাপ্ত ভজুদ ণির 

ণকন্তু শ্রফকায ভস্যা ণির প্রকট। েনগজ য াজি ম থাপ্ত অর্ থ ণির না। পজর শ্র ভয় শ্র 

শ্রদজয ভানুল ক্ষুধায় কষ্ট শ্রি। ণযণিণি শ্রভাকাজফরায় যকায খাে আভদাণন বৃণি 

এফং শ্রভাফাইর শ্রকাজট থয ভাধ্যজভ শ্রবোরণফজযাধী কাম থেভ শ্রোযদায কজয। 

(ক) খাে ণনযাত্তা কী? 

(খ) ণনযাদ ও অণনযাদ খাজেয ভজধ্য ২টি কজয ার্ থকয ণরখ। 

(গ) উদ্দীজকয শ্রদটিজি খাে ণনযাত্তায শ্রকান ণদকটি ণফণিি জয়জি?  

(ঘ) উদ্দীজকয ণযণিণি শ্রভাকাণফরায় যকাণয দজক্ষমূজয মর্ার্ থিা ণফজেল  

কজযা। 

৩। 'ক' শ্রদজয গি ৫ ফিজযয ভজুণয ও েজভয শ্রমাগান ণনম্নরূিঃ 

              ভজুণয (টাকায়)           েজভয শ্রমাগান ( াোজয) 

                    ৩০০                      ২০০ 

                    ৩৫০                      ২৩০ 

                    ৪০০                      ২৬০ 

                    ৪৫০                      ২৪০ 

                    ৫০০                      ২১০ 

(ক) েভ ফাোয কাজক ফজর? 

(খ) দাভস্তয কীবাজফ প্রকৃি ভজুণযজক প্রবাণফি কজয? 

(গ) উদ্দীজকয আজরাজক 'ক' শ্রদজয েজভয শ্রমাগান শ্রযখা অংকন কজযা। 

(ঘ) উদ্দীক শ্রর্জক প্রাপ্ত শ্রমাগান শ্রযখায আজরাজক 'ক' শ্রদজয অর্ থননণিক অফিা ব্যাখা 

কজযা।         

(ফহুণনফ থােনী)   

১। ণফণনভম প্রর্া প্রেণরি ণির শ্রকান যুজগ?  

(ক) প্রােীন      (খ) ভধ্য                 (গ) আণদ ণন্দু             (ঘ) আধুণনক    

২। ইংজযেযা প্রর্ভ ফাংরায় কাযখানা িান কজযন কজফ? 

(ক) ১৬৫১ াজর     (খ) ১৫৬১ াজর     (গ) ১৭৬১ াজর              (ঘ) ১৭৫৭ াজর     

৩। মুণরভ যুগ ণফখ্যাি- 

i. কাভান            ii. িযফাণয             iii. শ্রগারাফারুদ 

ণনজেয শ্রকানটি? 

(ক) i ও ii                           (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii                         (ঘ) i, ii ও iii 

৪। ণনজেয শ্রকানটি েরক? 

(ক) P                      (খ) X                       (গ) k 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) i ও ii                               (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii                             (ঘ) i, ii ও iii 

৫। অণিণিিাক োণদা প্রকা য় ণনজেয শ্রকানটিয ভাধ্যজভ?  

(ক) EP=1            (খ) EP>1            (গ) EP<1               (ঘ) EP~1 

৬। অর্ থনীণিজি ণগজপন দ্রব্য শ্রক প্রর্ভ ব্যাখা কজযন?  

(ক) শ্রনন            (খ) ভা থার                (গ) যফাট থ আইণয         (ঘ) ণির্     

৭। েজভয দক্ষিায ণযভাক ণনজেয শ্রকান উাজয়? 

(ক) EL=Q/P  (খ) EL=Q/T     

(গ) EL=WT/Q       (ঘ) EL=Q/WT 

 

 



ণনজেয অনুজেদটি জড়  ৮ ও ৯ নং প্রজেয উত্তয দাও।      

েনাফ আগয াজফ ১ভ, ২য় ও ৩য় আভ শ্রবাগ কজয উজমাগ শ্রর মর্ােজভ ৫, ৪ ও 

৩ ইউটির। ণকন্তু যফিীজি ণিণন ৪র্ থ আভ শ্রবাগ কজয পূজফ থয তুরনায় কভ উজমাগ 

শ্রর।    

৮। েনাফ আগয াজজফয আভ খাওয়ায শ্রক্ষজে শ্রকানটি প্রজমােয?  

(ক) েভহ্রাভান প্রাণিক উৎাদন ণফণধ 

(খ) েভফধ থভান  প্রাণিক উৎাদন ণফণধ 

(গ) েভফধ থভান  প্রাণিক উজমাগ ণফণধ 

(ঘ) েভহ্রাভান প্রাণিক উজমাগ ণফণধ 

৯। েনাফ আগয াজজফয শ্রভাট দ্রব্য শ্রবাজগয ণযভা  কি? 

(ক) ১ একক            (খ) ২ একক               (গ) ৩ একক             (ঘ) ৪ একক 

১০। ভানফভাজেয প্রােীনিভ শ্রা শ্রকানটি? 

(ক) ব্যফায়            (খ) োকণয                 (গ) ণল্প                   (ঘ) কৃণল   

ণনজেয উদ্দীজকয আজরাজক ১১ ও ১২ নং প্রজেয উত্তয দাওিঃ 

দাভ ফাড়জর োণদায ণযভা  কজভ, আয দাভ ফাড়জর শ্রমাগাজনয ণযভা  ফাজড়। 

আফায, দাভ কভজর োণদায ণযভা  ফাজড়, আয দাভ কভজর শ্রমাগাজনয ণযভা  

কজভ। 

১১। উদ্দীজকয আজরাজক দাজভয াজর্ োণদায কীরু ম্পকথ ণফেভান? 

 i. ণফযীি                   ii. ভান                         iii. শ্রকানটিই নয় 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) i                   (খ) i ও ii              (গ) ii ও iii               (ঘ) i, ii ও iii 

১২। উদ্দীজক দাজভয াজর্ শ্রমাগাজনয কীরু ম্পকথ ণফেভান ? 

(ক) ণফযীি        (খ) ভান                 (গ) উবয়                   (ঘ) শ্রকানটিই নয় 

 

 

১৩। ণফশ্ব খাে জেরন কি াজর অনুণিি য়? 

(ক) ১৯৭২              (খ) ১৯৭৮                 (গ) ১৯৯৬                   (ঘ) ১৯৯৯ 

১৪। োণিংজঘয খাে ও কৃণল ংিায নাভ কী? 

(ক) Foodex      (খ) Faw               (গ) UNICEF          (ঘ) Fao 

১৫। ফাংরাজদজয আয়িন কি ফগ থভাইর- 

i. ৫৫৫৯৮                      ii. ১৪৭৫৭০                         iii. প্রায় ৫৬০০০ 

ণনজেয শ্রকানটি ঠিক? 

(ক) i                    (খ) ii                     (গ) ii ও iii                (ঘ) i ও iii 

১৬। শ্রম ধ্রফজকয ভান অোনা র্াজক, িাজক ফজর- 

(ক) েরক              (খ) ধ্রুফক                   (গ) অজক্ষক               (ঘ) যাণভণি 

১৭। ণেণকৎা বািা, মািায়াি বািা এগুজরা েণভজকয শ্রকান ভজুণযয অির্ভ থক্ত? 

(ক) াধায            (খ) আণর্ থক                 (গ) প্রকৃি                   (ঘ) ণফণফধ        

১৮। NGO ফরজি কী শ্রফাঝায়? 

(ক) যকাণয প্রণিিান                         (খ) শ্রফযকাণয প্রণিিান  

(গ) ভফায় প্রণিিান             .             (ঘ) স্বায়ত্তাণি প্রণিিান  

১৯। ফাংরাজদজয যপ্তাণন প্রণেয়াকয  অঞ্ছরজক ফজর- 

(ক) EPZ             (খ) EPC               (গ) EPS                  (ঘ) EPX 

২০। খাে ণনযাত্তাজক ইংজযণেজি ফরা য়- 

(ক) Food Security                            (খ) Food Planning      

(গ) Food Safety                                 (ঘ) Food Sincierity  

 

 

 

 

 

 


