
 
অর্থনৈতিক ভূগ োলঃ তিষয়িস্তু আৰু সম্পদ 

প্রগনোত্তৰঃ 

1 .      প্রঃ অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ তিিৃস্বৰূি ককোৈ? 

উত্তৰঃ-  জজথ তিজহম। 

2 .      প্রঃ তিৰতিৰোজমোৈ সম্পদ কোক কিোগল?   

উত্তৰঃ-  তযগিোৰ প্রোকৃতিক সম্পদ সকগলোগি তিৰোজমোৈ িো িৃতর্ৱীৰ সকগলো 

ঠোইগি উিলিয কিগৈ সম্পদগক ‘তিৰতিৰোজমোৈ’ সম্পদ কিোগল। | 

3 .      প্রঃ স্থোতৈক সম্পদ কোক কিোগল?   

উত্তৰঃ-  প্রোকৃতিক সম্পদৰ তযগিোৰ তকিুমোৈ তিগেষ তিগেষ স্থোৈিগহ কিোৱো যোয ়

কিগৈ সম্পদক স্থোতৈক সম্পদ কিোগল।। 

4 .      প্রঃঅসমৰ ককইতিধমোৈতিলুপ্তপ্রোয় উতিৰৈোম তলখো। 

উত্তৰঃ-  অসমৰ ককইতিধমোৈ তিলুপ্তপ্রোয ় উতিদ হ’লঃ-

 সিথ ন্ধো, িোলমু ৰো, কোলগমঘ, তিিো, জোইফল, েিমূল,শুকলতি আতদ।।   

5 .      প্রঃ অসমৰ ককইতিধমোৈ তিলুপ্তপ্রোয় প্রোণীৰ ৈোম তলখো। 

উত্তৰঃ-  অসমৰ ককইতিধমোৈ তিলুপ্তপ্রোয় প্রোণী হ’লঃ-  কসোণোলী িোন্দৰ, হগলৌ 

িোন্দৰ,ৈল  োহতৰ, কদও হোাঁহ, ধগৈে িক্ষী, তেহু, িৰগ োগকোলো আতদ।   

6 .      প্রঃ অর্থনৈতিক ভূগ োল কোক কিোগল? ইয়োৰ মূল তিষযি়স্তু তক? অর্থনৈতিক 
ভূগ োল প্রধোৈ েোখোৰগিোৰ উগেখ কৰো। 

উত্তৰঃ-  ভূগ োলৰ তযগ ো েোখোি সম্পদৰ উৎিোদৈ, তিিৰণ, উিগভো  আৰু 

তিতৈময়ৰ সসগি জত ি় মোৈুহৰ কোযথকলোি, স্থোৈ আৰু সময় সোগিগক্ষ অধযয়ৈ 

কৰো হয ় িোগক অর্থনৈতিক ভূগ োল (Economic Geography) কিোগল। 
অর্থনৈতিক ভূগ োল প্রধোৈ তিষযি়স্তু হল- ই িৃতর্ৱীি র্কো প্রোকৃতিক 

সম্পদ, সম্পদৰ প্রোিযুথ, উৎিোদৈ, মোৈদণ্ড, তিিৰণ আতদৰ তিষগয় অধযয়ৈ কগৰ। 

ল গি িৃতর্ৱীৰ ককোৈখৈ কদে তক সম্পদি িহকী, কদে এখৈ কৃতষ প্রধোৈ কৈ 
উগদযো  প্রধোৈ আতদ তদে অধযয়ৈ কগৰ। অর্থনৈতিক ভূগ োল প্রধোৈ েোখোগিোৰ 

হ'ল- 



(ক) কতষ ভূগ োল, 

(খ) সম্পদ ভূগ োোল, 

( ) ঔগদযোত ক ভূগ োল, 

(ঘ) িতৰিহৈ ভূগ োল, 

(ঙ) িজোৰ ভূগ োল, 

(ি) িযথ ৈ ভূগ োল আতদ। 

7 .      প্রঃ অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ িতৰসৰ সম্পগকথ িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ-  অর্থনৈতিক ভূগ োলি প্রধোৈনক মোৈুহৰ অর্থনৈতিক কোযথকলোিৰ 

তিিৰণ আৰু ইয়োৰ ল ি জত ়ি কোৰক আৰু প্রতিয়োসমূহ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

ইয়োৰ অধযয়ৈৰ িতৰসৰ মূলিঃ িলি উগেখ কৰো তিগেষ প্রনগকই োৰ ওিৰি 

প্রতিতিি। 

(ক) অর্থনৈতিক কোযথগ ো ক’ি অৱতস্থি? 

(খ) অর্থনৈতিক কোযথগ োৰ সিতেষ্ট্যগিোৰ তক তক? 

( ) অর্থনৈতিক কোযথগ ো আৈ তক তক িতৰঘ ৈোৰ ল ি জত ়ি? 

(ঘ) অর্থনৈতিক কোযথগ ো যি আগি িোগি তকয় সহগি? 

(ঙ) অর্থনৈতিক কোযথগ ো য'ি আগি িোৰ িতৰৱগিথ আৈ এঠোইি হগল কিতি ভোল 

হ'লগহাঁগিৈ কৈ? 

 উিতৰ উি প্রর্ম তিতৈ োৰ ল ি িৰম্পৰো ি অর্থনৈতিক ভূগ োল জত ়ি। তকন্তু 

িোিৰ দু োই আধুতৈক অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ কভত  ৰিৈো কতৰগি। আধুতৈক 

অর্থনৈতিক ভূ োলৰ তিিৃ স্বৰূি জজথ তিজহ’ম ৰ মগি এখৈ ঠোইৰ অর্থনৈতিক 

উন্নয়ৈৰ  তি আৰু তদে তৈণথয় কৰোগ োগৱই অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ মলূ 

উগেেয। আৈ দুজৈ অর্থনৈতিক ভূগ োলতিদ জন্স আৰু  োগকথৈৱোল্ডৰ মগি 

অর্থনৈতিক ভূগ োগল তিগেষনক উৎিোদৈক্ষম িৃতত্ত িো কোযথকলোি অধযয়ৈৰ ল ি 

জত ়ি আৰু ল গি তকিুমোৈ অঞ্চল তকয় উৎিোদৈি আ িঢ়ো আৰু আৈ তকিুমোৈ 

অঞ্চল তকয ়আমদোতৈ। আৰু িযৱসোয়-িোতণজযি আ িঢ়ো এগৈ প্রনগিোৰৰ উত্তৰ 

উিোৱৈি সহোয় কগৰ। অর্থোৎ অর্থনৈতিক ভূগ োগল মূলিঃ মোৈুহৰ উৎিোদৈক্ষম 

কোযথগিোৰ আৰু িতৰগিতেক অৱস্থোৰ ল ি এইগিোৰৰ সম্পকথ অধযয়ৈ কগৰ।। 

8 .      প্রঃ মোৈুহৰ অর্থনৈতিক িৃতত্ত িুতলগল তক িুজো? এগৈ অর্থনৈতিক িৃতত্তগিোৰ তক তক? 



উত্তৰঃ-  িোতৰগিতেক অৱস্থোৰ ল ি মোৈুহৰ উৎিোদৈক্ষম কোযথগিোৰৰ সম্পকথ স্থোিৈ কতৰ 

জীৱৈ তৈিথোহৰ িোগি। প্রগয়োজৈীয় অর্থ সংগ্রহ কৰোই সহগি অর্থনৈতিক িৃতত্ত। মোৈুহৰ অর্থনৈতিক 

িৃতত্তগিোৰ মূলিঃ িোতৰ ো ভো ি ভো  কৰো সহগি কযগৈঃ 

      (ক) প্রোর্তমক িৃতত্তঃ তয কোযথৰ দ্বোৰো মোৈগুহ প্রকতিৰ িৰো সম্পদ আহৰণ কগৰ িোগক 

প্রোর্তমক িৃতত্ত কিোগল কযগৈঃ- কৃতষ কোযথ, িৈজ সম্পদ আৰহৰণ, খতৈজ সম্পদ 

আহৰণ মোি ধৰো ইিযোতদ। 

      (খ) তদ্বিীয় িৃতত্তঃ তয কোযথৰ দ্বোৰো মোৈুগহ প্রকৃতিৰ িৰো আহৰণ কৰো তিতভন্ন দ্রিয 

ৈোৈোৈ প্রযুতিৰ জতৰয়গি মোৈুহৰ িযৱহোৰ উিগযো ী কগৰ িোগক 

তদ্বিীয়িৃতত্ত’ কিোগল। কযগৈঃ তযগকোগৈো তৈমথোণ কোযথ, িুণৰ তৈমথোণ 

কোযথ, তেগপোৎিোদৈ প্রতিয়ো। 

      ( ) িৃিীয় িৃতত্তঃ তয কোযথৰ দ্বোৰো প্রোর্তমক আৰু তদ্বিীয় িৃতত্তৰ কযোগ তদ 

উৎিোতদি সোমগ্রীসমূহ উিগভোিোৰ ওিৰ িোয় িোগক ‘িৃিীয়ক িৃতত্ত কিোগল। 

কযগৈঃ- যোিোয়ি, িতৰিহৈ, িজোৰ, িযথ ৈ, িোইকোৰী তিিী, খিৰো তিিী আতদৰ 

ল ি জত ়ি অর্থনৈতিক কোযথসমূহ। 

      (ঘ) িিুর্থক িৃতত্তঃ তয কোযথৰ দ্বোৰো তদ্বিীয় আৰু িৃিীয়কিৃতত্তসমূহঅতধক সুিল 

ির্ো ফলপ্রসূকতৰ কিোলোি সহোয় কগৰ িোগক ‘িিুর্থক িৃতত্ত কিোগল। কযগৈঃ কিংক 

িো অৈয তিত্তীয় অৈুিোৈ, প্রিোৰ মোধযম, প্রেোসৈ, তেক্ষো গৱষণো আতদৰ ল ি 

জত ়ি কোযথসমূহ।। 

9 .      প্রঃ অর্নৈতিক ভূগ োল প্রধোৈ েোখোসমহূৰ তিষযি়স্তু সম্পগকথ িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ- ভূগ োলৰ তযগ ো েোখোি সম্পদৰ উৎিোদৈ, তিিৰণ, উিগভো  আৰু 

তিতৈময়ৰ সসগি জত ি় মোৈুহৰ কোযথকলোি স্থোৈ আৰুসময় সোগিগক্ষ অধযয়ৈ কৰো 

হয ় িোগক অর্থনৈতিক ভূগ োল’ (Economic Geography) কিোগল।িলি 
অর্থনৈিতক ভূগ োলৰ তিতভন্ন েোখোসমূহৰ তিষগয় িমুনক আগলোিৈো কৰো হ'লঃ- 

 (ক)কৃতষ ভূগ োলঃ- কৃতষ ভূগ োলি কৃতষকোযথৰ ল ি জত ়ি কোৰকসমূহ, কৃতষৰ 
প্রকোৰ, কৃতষকোযথৰ তিিৰণ আৰু িদ্ধতি েসযৰ উৎিোদৈ আৰু ইয়োৰ ল ি জত ়ি 

সূত্র, কৃতষ সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো আমদোতৈ-ৰপ্তোতৈ ইিযোতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

 (খ) ঔগদযোত ক ভূগ োলঃ- ঔগদযোত ক ভূগ োলি উগদযো  স্থোিৈৰ ল ি জত ়ি 
অর্থনৈতিক ির্ো অৈযোৈয কোৰকসমূহ, উগদযো ৰ প্রকোৰ আৰু কভৌগ োতলক 



তিিৰণ, ওগদযোত ক সোমগ্রীৰ উৎিোদৈ, উগদযো ৰ অৱস্থোৈৰ ল ি জত ়ি 

সূত্র, ঔগদযোত ক সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো আমদোতৈৰপ্তোতৈ ইিযোতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

  ( ) সম্পদ ভূগ োলঃ সম্পদ ভূগ োলি সম্পদৰ প্রকোৰ, আঞ্চতলক তিিৰণ, সম্পদ 

উদ্ঘো ৈ ির্ো উৎিোদৈৰ ল ি জত ়ি কোৰকসমূহ, সম্পদ আৰু উন্নয়ৈৰ 

সম্পকথ, সম্পদ। সংৰক্ষণ আৰু িযৱস্থোিৈো আতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

  (ঘ) িতৰিহণ ভূগ োলঃ িতৰিহৈ ভূগ োলি িতৰি িযৱস্থোৰ প্রকোৰ আৰু ইয়োৰ ল ি জত ়ি 

কোৰকসমূহ, সম্প তিিৰণি িতৰিহণৰ ভূতমকো, মোৈুহৰ যোিোয়ি ির্ো অর্থনৈতিক 

কোযথকলোিি িতৰিহণৰ ভূতমকো, অর্থনৈতিক উন্নয়ৈ, কৃতষৰ উন্নয়ৈি িতৰিহণ িযৱস্থোৰ 
ভূতমকো আতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

 (ঙ) িজোৰ ভূগ োলঃ িজোৰ ভূগ োলি িজোৰ িোৰ প্রগয়োজৈীয়িো আৰু ইয়োৰ কোৰসমূহ 

িজোৰৰ প্রকোৰ, তিিৰণ আৰু ইয়োৰ ল ি জত ়ি সূত্রসমূহ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

  (ি) িতৰকপৈো আৰু উন্নয়ৈ ভূগ োলঃ- িতৰকপৈো আৰু উন্নয়ৈ ভূগ োলি অর্থনৈতিক 

উন্নয়ৈৰ ল ি জত ়ি কোৰকসমূহ, িতৰকপৈো িযৱস্থো,িহৈক্ষম উন্নয়ৈ, অঞ্চল ির্ো 
উিোদোৈতভতত্তক উন্নয়ৈ প্রতিয়ো আতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

  (ি) িযথ ৈ ভূগ োলঃ- িযথ ৈ ভূগ োলি িযথ ৈ আৰু ইয়োৰ তিকোেৰ ল ি জত ়ি 

কোৰকসমূহ, িযথ ৈৰ প্রকোৰ, িযথ ৈ িযৱস্থোৰ উন্নয়ৈ প্রতিয়ো আৰু িতৰকপৈো 

আতদ অধযয়ৈ কৰো হয়। 

1 0 .  প্রঃ সম্পদ ভূগ োলক তকয ় অর্থনৈতিক ভূগ োল এত  গুরুত্বিূণথ েোখো কিোলো 

হয় ?   

উত্তৰঃ-  সম্পদ ভূগ োলক অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ এত  গুৰুত্বিূণথ েোখো িুতল ককোৱো 

হয়। কোৰণ - সম্পদ িুতলগল সোধোৰণগি প্রকৃতিি মুিভোগৱ কিোৱো সকলো িস্তুগক 

িুজোয়। তকন্তু প্রকৃতিৰ মুি সম্পদগিোৰ কিতিয়োই অর্থনৈতিক সম্পদি িতৰণি হয ়

কযতিয়ো মোৈুগহ এইগিোৰ তৈজৰ প্রগয়োজৈ অৈুসোগৰ  ঢ় তদগয়। িৃতর্ৱীি কিোৱো 

সকগলোগিোৰ সম্পগদই মোৈুহৰ িোগি প্রগয়োজৈীয়। তকয়গৈো এই সম্পদগিোগৰ 

মোৈুহৰ কমৌতলক প্রগযো়জৈসমূহ িূৰণ কগৰ। আৈ কর্োি ক'িনল  'কল, প্রকৃতিি 
কিোৱো ককাঁিো সোমগ্রী িো সম্পদসমূহ িযৱহোৰ কতৰ মোৈগুহ মোৈুহৰ প্রগয়োজৈীয় িস্তু-

সোমগ্রী সৃতষ্ট্ কগৰ। প্রকৃতিৰ সম্পদ অতিহগৈ মোৈুগহ ককোগৈো িস্তুই সৃতষ্ট্ কতৰি 

কৈোৱোগৰ। অর্থোৎ প্রকৃতিৰ সম্পদগিোগৰই মোৈুহৰ অর্থনৈতিক সম্পদৰ আধোৰ 



স্বৰূি। কসগয় সম্পদ ভূগ োলক অর্থনৈতিক ভূগ োল এত  গুৰুত্বিূণথ েোখো িুতল 

ককোৱো হয়। 

1 1 .  প্রঃ সম্পদ িুতলগল তক িুজোয?় ইয়োৰ প্রধোৈ সিতেষ্ট্যসমূহ উগেখ কৰো। 

1 2 .  উঃ মোৈুহৰ অভোৱ িৰূণ কতৰি িৰো ক্ষমিোসম্পন্ন সকগলো তিলোক িস্তুগকই 

সম্পদ’ িুতল ককোৱো হয়। উদোহৰণ স্বৰূগি িৃতর্ৱীি কিোৱো িোয়,ু িোৈী,  ি-

 িতৈ, মোত , খতৈজ িদোর্থ, সূযথৰ িোি ইিযোতদ এগকো এগকো ো সম্পদ। সম্পদৰ 

প্রধোৈ সিতেষ্ট্য তিতৈ ো, যর্োঃ 

(ক)উিগযোত িোঃ ককোগৈো িস্তুসম্পদহ'িনল হগল 

িোৰ উিগযোত িো র্োতকি লোত ি। অর্থোৎ ইমোৈুহৰ অভোৱ িৰূণ কৰোৰ ল গি 

ইমোৈুহৰ কলযোণ সোধৈ কতৰি লোত ি। 

(খ)কোযথকোতৰিোঃ তযগ ো কোমৰ িোগি ককোগৈো এতিধ সম্পদ িযৱহোৰ কৰো হয,় কসই 

কোমগ োি সম্পদগ ো কোযথকৰী হ'ি লোত ি।   

( )িতৰৱিথৈ েীলিোঃ সম্পদ িতৰৱিথৈেীল। আতজ ককোগৈো এক সোমগ্রী মোৈুহৰ 

দ্বোৰো িযৱহৃি ৈহ'কলও িো মোৈুহৰ িোগি অিকোৰী হ'কলও ভতৱষযগি কসই এগক ো 

সোমগ্রী মোৈৱ কলযোণি িযৱহৃি হ'ি িোগৰ।ককোৈো এতিধ সোমগ্রী সম্পদ হ’িনল হ'কল 

উিতৰ উি সিতেষ্ট্যগকই ো র্োতকি লোত ি। 

1 3 .  প্রঃ সম্পদ িতৰৱিথৈেীল’? িযোখযো কৰো।। 

উত্তৰঃ-  িৃতর্ৱীি কিোৱো সকগলোগিোৰ িস্তুগয়ই সম্পদ িুতল ককোৱো হয ়যতদও সম্পদ 

হ’িনল তিতৈ ো সিতেষ্ট্য র্োতকি লোত ি, কযগৈ – উিকোতৰিো, কোযথকোতৰিো আৰু 

িতৰৱিথৈেীলিো। এই তিতৈ ো প্রধোৈ সিতেষ্ট্যৰ তভিৰি িতৰৱিথৈেীলিোও এ ো অর্থোৎ 

সম্পদ তিতভন্ন সময়ি তিতভন্ন ৰূি লয় িো মোৈুগহ তৈজৰ প্রগয়োজৈ অৈসুতৰ তভৈ তভৈ 

সময়ি তভৈ তভৈ ৰূি তদি িোগৰ। উদোহৰণ স্বৰূগি- মোৈগুহ কযতিয়োনলগক েতি 

উৎিোদৈৰ কক্ষত্রি কয়লো িো খতৈজ কিলৰ িযৱহোৰ জৈো ৈোতিল, কিতিয়োনলগক 
এইগিোৰ সোমগ্রীক সম্পদ িুতল তিগিিৈো কৰো ৈোতিল। তকন্তু প্রযতুি তিদযোৰ উন্নয়ৈৰ 

লগ  লগ  মোৈগুহকয়লো, খতৈজ কিল িো। অৈযোৈয প্রোকৃতিক িস্তুক তিতভন্ন ৰূি তদ 
কোমি খ ুৱোইগি। অর্থোৎ তসগিোৰৰ ৰূিৰ িতৰৱিথৈ সহ সম্পদি িতৰণি সহগি। কসগয় 

সম্পদক িতৰৱিথৈেীল িুতল  ণয কৰো হয়। 

 

 



1 4 .  প্রঃ সম্পদৰ প্রগয়োজৈীয়িো সম্পগকথ উদোহৰণসহ িমুনক আগলোিৈো কৰো। 

উত্তৰঃ-  মোৈহুৰ সদৈতন্দৈ জীৱৈৰ প্রগয়োজৈ িূৰণ কতৰি িৰো িস্তুগকইসম্পদ িুতল 

ককোৱো হয়। অর্থোৎ তযগিোৰ িস্তুগয ়মোৈহুৰ প্রগয়োজৈ িূৰণ কতৰি িোগৰ কসইিোৰ িস্তুগয়ই 

সম্পদ। িৃতর্ৱীি কিোৱো প্রোয ় সকগলোগিোৰ িস্তু কযগৈ - িোয়,ু িোৈী, মোত ,  ি-

 িতৈ, সূযথৰ ৰতি ইিযোতদ সম্পদ। মোৈগুহ প্রকৃতিি কিোৱো এই সকগলোগিোৰ িস্তুৰ দ্বোৰো 

কমৌতলক প্রগয়োজৈসমূহ িূৰণ কগৰ। মোৈগুহ মোগর্ো প্রগয়োজৈ অৈসুতৰ সম্পদগিোৰৰ 

ৰূিৰ িো আকোৰৰ িতৰৱিথৈ কতৰ লয়। মোৈহুৰ জ্ঞোৈৰ িতৰসৰ িুতদ্ধ কহোৱোৰ লগ  লগ  

প্রকৃতিৰ সম্পদসমূহৰ িৰো মোৈগুহ ৈিুৈ ৈিুৈ সম্পদৰ সৃতষ্ট্ কতৰ আগি। উদোহৰণ 

স্বৰূগি ঘৰ-দুৱোৰ, ৰোস্তো-ঘো , কল-কোৰখোৈো, যোৈ-িোহৈ আতদ প্রকৃতিি কিোৱো িস্তুৰ 

দ্বোৰোই মোৈগুহ তৈজৰ মগি সিয়োৰ কতৰ সলগি। অর্থোৎ সম্পদৰ প্রগয়োজৈ আগি আৰু 

প্রকৃতিি কিোৱো। 

সম্পদগিোগৰই মোৈগুহ সিয়োৰ কতৰ কলোৱো সম্পদৰ আধোৰ িো মলূ সোমগ্রী তহিোগি 

িযৱহোৰ সহ আগি। 

1 5 .  প্রঃ সম্পদ আৰু মোৈুহৰ মোজি র্কো সম্পকথৰ তিষগয় িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ-  সম্পদ আৰু মোৈুহৰ মোজি এক অতভন্ন সম্পকথ আগি। কোৰণ মোৈুগহ 

প্রকৃতিি কিোৱো সম্পদসমূহৰ দ্বোৰোই সদৈতন্দৈ জীৱৈৰ কমৌতলক প্রগয়োজৈসমূহিূৰণ 

কগৰ। অর্থোৎ মোৈুগহ প্রকৃতিি কিোৱো সম্পদসমূহ উদঘো ৈ িো উৎিোদৈ কতৰ তৈজ 

তৈজ প্রগয়োজৈ অৈুসতৰ  ঢ ় তদ উিগভো  কতৰ আগি। সম্পদ কৈোগহোৱোনক মোৈুহৰ 

জীৱৈ ধোৰণ কৰো অসম্ভৱ। উদোহৰণ স্বৰূগি মোৈুহৰ প্রগয়োজৈীয় ঘৰ-

দুৱোৰ, প্রকৃতিি কিোৱো  ি- িতৈ, তেল, িোতল, ধোি ু আতদৰ দ্বোৰোই সিয়োৰ কতৰ 

সলগি। কসগয় সম্পদৰ ল ি মোৈুহৰ ওিঃগপ্রোি সম্পকথ আগি।। 

1 6 .  প্রঃ সম্পদ আৰু তিজ্ঞোৈ প্রযুতিৰ মোজি র্কো সম্পকথ িমুনক আগলোিৈো কৰো। 

উত্তৰঃ-  সম্পদ আৰু তিজ্ঞোৈ প্রযুতিৰ মোজি এক তৈতি ় সম্পকথ আগি। তিজ্ঞোৈ 

আৰু প্রযুতি তিদযোৰ অগ্র তিৰ লগ  লগ  িহুগিো তৈতিয ়িদোর্থ িো সম্পদ িুতল 

 ণয ৈকৰো িস্তু িো সোমগ্রী মূলযৱোৈ সম্পদি িতৰণি সহগি। উদোহৰণ স্বৰূগি 

কয়লো িো খতৈজ কিল এ ো সময়ি সম্পদ িুতল  ণয কহোৱো ৈোতিল কোৰণ মোৈুগহ 

এইগিোৰৰ িযৱহোৰ জৈো ৈোতিল। তকন্তু তিজ্ঞোৈ আৰু প্রযুতি তিদযোৰ অগ্র তিৰ লগ  

লগ  মোৈুগহ কয়লো আৰু খতৈজ কিল েতিনল ৰূিোন্তৰ কতৰিনল সমর্থ সহগি। 

ফলস্বৰূগি এইগিোৰ মূলযিোৈ সম্পদ িতুল িতৰ তণি সহগি। তঠক কসইদগৰ 

এসময়ি িতিমিং ৰ দোগমোদৰ ৈদী এক ভয়োৈক সমসযো িুতলগহ তিগিতিি 



সহতিল। তকন্তু তিজ্ঞোৈ-প্রযুতিৰ সহোয়ি কযতিয়ো এই ৈদীখৈৰ ওিৰি িোন্ধ তদ 

তিদুযৎ উৎিোদৈ কতৰিনল কলোৱো হ'ল কিতিয়োৰ িৰো ই মূলযৱোৈ সম্পদ সহ 

িতৰল। তিগক কদখো যোয ়সম্পদ আৰু তিজ্ঞোৈ-প্রযুতিৰ মোজি এক ভোল সম্পকথ 

আগি।। 

1 7 .  প্রঃ উদোহৰণসহ সম্পদৰ কেণীতিভোজৈ সম্পগকথ তলখো। 

উত্তৰঃ-  িৃতর্ৱীি ৈোৈোৈ ধৰণৰ সম্পদ কিোৱো যোয়। এইগিোৰক আতম িলি 

তদয়ো ধৰগণ তিভোজৈ কতৰি িোতৰ যর্ো 
(১)উৎিতত্তৰ প্রতিয়ো অৈসুতৰঃ উৎিতত্তৰ প্রতিয়ো অৈসুতৰ সম্পদক তিতৈ ো কেণীি 

ভো  কতৰি িোতৰ, কযগৈ – 

(ক) প্রোকৃতিক সম্পদ 

(খ) মোৈিসৃষ্ট্ সম্পদ আৰু 

( ) মোৈৱ সম্পদ। 

(২) ঠৈ অৈসুতৰঃ  ঠৈ অৈসুতৰ সম্পদক প্রধোৈনক 

দু ো ভো ি ভো  কতৰি িোতৰ, কযগৈ- 

(ক) সজতৱক সম্পদ আৰু 

(খ) অনজতৱক সম্পদ। 

(৩)উিলভযিো িো স্থোয়ীত্ব অৈসুতৰঃ উিলভযিো িো স্থোয়ীত্ব অৈুসতৰ সম্পোদক দু ো 

ভো ি ভো  কৰো সহগি, কযগৈঃ- 

(ক) ৈিীকৰণ কযো- য সম্পদ আৰু 

(খ) অৈিীকৰণগযো য সম্পদ।   

(8 ) মোতলকীস্বত্ব অৈুসতৰঃ মোতলকীস্বত্ব অৈুসতৰ। সম্পদক তিতৈ ো কেণীি ভো  কতৰি 

িোতৰ, কযগৈ – 

(ক) িযতি ি সম্পদ 

(খ) জোিীয ়সম্পদ আৰু 

( ) আন্তজথোতিক সম্পদ।   

1 8 .  প্রঃ প্রোকৃতিক সম্পদ িুতলগল তক িুজোয ়? উদোহৰণসহ িমুনক তলখো। 



উত্তৰঃ-  তযগিোৰ সম্পদ প্রকৃতিি সৃতষ্ট্ সহপ্রকৃতিি তসাঁিৰতি সহ র্োগক, কিগৈগিোৰ 

সম্পদগক ‘প্রোকৃতিক সম্পদ (Natural Resource) কিোগল। কযগৈ -

িোয,় িোৈী, সূযথৰ ৰতি, কয়লো, খতৈজ কিল ইিযোতদ। প্রোকৃতিক 

সম্পদসমূহ  ক ো ো, জুলীয়ো, ক িীয় আতদ ৰূিি কিোৱো যোয়।  ঠৈ অৈুযোয়ী 

প্রোকৃতিক সম্পদগিোৰক সজতৱক আৰু অনজতৱকএই দু ো ভো ি ভো  কতৰি িোতৰ। 

আগকৌ উিলভযিো িো স্থোয়ীত্ব অৈুসতৰ প্রোকৃতিক সম্পদক ৈিীকৰণগযো য আৰু 

অৈিীকণগযো য – এই দু ো ভো ি ভো  কতৰি িোতৰ। প্রোকৃতিক সম্পগদই মোৈুহৰ 

িোগি প্রগয়োজৈীয় সকগলো িস্তু িো সোমগ্রীৰ ককাঁিো মোল িো উৎস। 

1 9 .             প্রঃ মোৈৱষ্ট্সম্পদ তক? উদোহৰণসহইয়োৰ িযৱহোৰ সম্পগকথ িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ-  প্রোকৃতিক সম্পদক ককাঁিো সোমগ্রী তহিোগি িযৱহোৰ। কতৰ মোৈুগহতৈজৰ 

জ্ঞোৈ আৰু ককৌেল খ ৱুোই তযগিোৰ সম্পদ সৃতষ্ট্ কগৰ কসইগিোৰ সম্পদগক ‘মোৈৱ 

সৃষ্ট্ সম্পদ’ কিোগল। উদোহৰণ স্বৰূগি  ি- িতৈ প্রোকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতিৰ 

 ি িতৈসমূহক ককাঁচ্চো সোমগ্রী তহিোগি িযৱহোৰ কতৰ মোৈুগহ ইয়োৰ সহোয়ি ঘৰ-

দুৱোৰ, ৈোৈো ধৰণৰ আিিোি িত্র সিয়োৰ কগৰ। এই ঘৰ-দুৱোৰ, আিিোি-িত্র 

আতদগয়ই মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদ। প্রোকৃতিক সম্পদ কিতিয়োই প্রগয়োজৈীয় মূলযিোৈ 

সম্পদি িতৰণি হয়, কযতিয়ো মোৈুগহ এইগিোৰ তৈজৰ প্রগয়োজৈ অৈুসতৰ  ঢ় তদগয ়
অর্থোৎ মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদি িতৰণি কগৰ। মোৈৱসৃষ্ট্ সম্পদৰ িযৱহোৰ অসীম। 

মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদৰ দ্বোৰোগহ। মোৈৱ সমোজৰ প্রকৃি কলযোণ আৰু উন্নয়ৈ সম্ভি হয়। 

. 

2 0 .  প্রঃ ৈিীকৰণগযো য আৰু অৈিীকৰণগযো য সম্পদৰ মোজি িোর্থকয তক 

তক?উদোহৰণসহ িমুনক আগলোিৈো কৰো।  

উত্তৰঃ-  উিলভযিো িো স্থোয়ীত্ব অৈুসতৰ প্রোকৃতিক সম্পদকদুই কেণীি ভো  কৰো 

সহগি, কযগৈ -ৈিীকৰণগযো য আৰু অৈিীকৰণগযো য সম্পদ দুগ ো তিধসম্পদৰ 

মোজি িোর্থকয 

(১) অৈিীকৰণগযো য সম্পদৰিোৰ সহগি এগৈকক প্রোকৃতিক সম্পদ তযগিোৰ সম্পদৰ 

িতৰমোণ প্রোকৃতিকভোগি সীমতি। এগৈ সম্পদ িযৱহোৰ কৰোৰ লগ  লগ  ইয়োৰ ভৰোয ়

িগম তৈঃগেষ সহ যোয়। কযগৈ কয়লো, খতৈজ কিল, কসোণ ৰূি ইিযোতদ। আৈহোগি 

ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ সহগি কসইগিোৰ সম্পদ তযগিোৰ িযৱহোৰ কৰোৰ লগ  লগ  কেষ 

সহ  গলও িুৈৰীয় সৃতষ্ট্ কতৰি িোতৰ িো উৎিোদৈ কতৰি িোতৰ। কযগৈ - 



 ি,  িতৈ, ধোৈ, মোহ, সতৰয়হ, জীৱ-জন্তু, িৰোই-তিতৰকতি ইিযোতদ।ৈৱীকৰণগযো য 

সম্পদ সৃতষ্ট্ কগৰোগি িহু সময়ি মোৈহুৰ তিয়ো ককৌেল, িতৰেম, সংৰক্ষণ আতদৰ 

প্রগয়োজৈ হয়। 

2 1 .  প্রঃ সম্পদ সংৰক্ষণ িুতলগল তক িুজোয়? ইয়োৰ প্রগয়োজৈীয়িো তক? 

উত্তৰঃ-  সম্পদ সংৰক্ষণ কৰো িুতলগল সোধোৰণগি প্রকৃতিি কিোৱো সম্পদসমূহ 

ককোগৈো ধৰণৰ তিৈোে িো ধ্বংসৈকৰোনক দীঘথতদৈ ধতৰ সদিযৱহোৰ কতৰ র্কোগক 

িুজোয়। উদোহৰণ স্বৰূগি খতৈজ কিলৰ সংৰক্ষণ িুতলগল ইয়োক ককোগৈো ধৰণৰ 

অিিয ়ৈকৰোনক মোৈৱ কলযোণি সতঠক ৰূিি িহু তদৈৰ িোগি িযৱহোৰ কতৰি িৰো 

কোযথক িুজোয়। িিথমোৈ িৃতর্ৱীি জৈসংখযো িৃতদ্ধ িোই অহোৰ লগ  লগ  সম্পদৰ 

িোতহদোও িহুল িতৰমোগণ িৃতদ্ধ িোইগি ফলি জৈসংখযো অৈুিোগি সম্পদৰ 

ৈো তৈগয় কদখো তদগি এগৈ অৱস্থোি সম্পদৰ সংৰক্ষণ অৱেযম্ভোৱী সহ 

িতৰগি।মোৈুগহসম্পদ সংৰক্ষণ কৰোৰ প্রগযো়জৈ আগি। কোৰণ মোৈুগহ প্রকৃতিি 

কিোৱো এই সকগলোগিোৰ িস্তুৰ দ্বোৰো কমৌতলক প্রগয়োজৈসমূহ িূৰণ কগৰ। মোৈুগহ 
মোগর্ো তৈজৰ প্রগয়োজৈ অৈুসতৰ সম্পদগিোৰৰ ৰূিৰ িো আকোৰৰ িতৰৱিথৈ কতৰ 

লয়। মোৈুহৰ জ্ঞোৈৰ িতৰসৰ িৃতদ্ধ কহোৱোৰ লগ  লগ  প্রকৃতিৰ সম্পদসমূহৰ িৰো 

ৈিুৈ ৈিুৈ সম্পদৰ সৃতষ্ট্ কতৰ আগি। উদোহৰণ স্বৰূগি ঘৰ-দুৱোৰ, ৰোস্তো-

ঘো , কলকোৰখোৈো, যোৈ-িোহৈ আতদ প্রকৃতিি কিোৱো িস্তুৰ দ্বোৰোই মোৈুগহ তৈজৰ 

মগি সিয়োৰ কতৰ সলগি অর্থোৎ সম্পদ প্রগয়োজৈ আগি আৰু প্রকৃতিি কিোৱো 

সম্পদিিোগৰইমোৈুগহ সিয়োৰ কতৰ কলোৱো সম্পদৰ আধোৰ িো মূল সোমগ্রী তহিোগি 

িযৱহোৰ সহ আগি। 

2 2 .  প্রঃ সম্পদ সংৰক্ষণ িদ্ধতি সম্পগকথ িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ-  সম্পদ সংৰক্ষণৰ তিতভন্ন িদ্ধতি আগি িলি সম্পদ সংৰক্ষণৰ 

িদ্ধতিসমূহ আগলোিৈো কৰো হ'ল - 

(১) তিকপ সম্পদৰ সন্ধোৈ সম্পদ সংৰক্ষণৰ এক িদ্ধতি। ককোগৈো এক সম্পদ 

িযৱহোৰ কতৰ র্োগকোগি এগক সময়গি তিকপ সম্পদ সম্পগকথ অৈুসন্ধোৈ িলোই 

উদঘো ৈৰ িযৱস্থো কতৰগল সম্পদ সংৰক্ষণ হ’ি। 

(২) িুৈৰোৱিথৈ প্রতিয়োৰ জতৰয়গি সীতমি িতৰমোগণ। র্কো ককাঁিো সোমগ্রীৰ 

িযৱহোৰৰ িতৰমোণ হ্রোস কতৰি িোতৰ আৰু এগৈদগৰ সম্পদ সংৰক্ষণ কতৰি িোতৰ। 



(৩) জৈসোধোৰণক সম্পদৰ প্রগয়োজৈীয়িো সম্পগকথ আৰু ইয়োৰ সীতমি িতৰমোণৰ 

তিষগয় জ্ঞোৈ প্রদোৈ কতৰ, সোমোতজক সগিিৈিো িৃতদ্ধ কতৰ তকিু িতৰমোগণ সম্পদ 

সংৰক্ষণ কতৰি িোতৰ। 

(৪) িতজথি দ্রিযৰ িতৰমোণ হ্রস কতৰও সম্পদৰ সংৰক্ষণ। কতিথ িোতৰ।। 

2 3 .  প্রঃ সম্পদ সংৰক্ষণৰ ল ি জত ়ি সংস্থো আৰু কসইগিোৰৰ ভূতমকো সম্পগকথ 

িমুনক তলখো। 

উত্তৰঃ-  সম্পদ সংৰক্ষণৰ িোগি আন্তঃৰোষ্ট্রীয়, ৰোষ্ট্রীয়, আঞ্চতলক ির্ো স্থোৈীয় 

িযথোয়ি িহু িৰকোৰী-কিিৰকোৰী সংস্থো আৰু সং ঠৈৰ জন্ম সহগি। এই কক্ষত্রি 

ৰোষ্ট্রসংঘৰ অন্ত থি ‘আন্তঃৰোষ্ট্রীয় িতৰগিে সংৰক্ষণ সংস্থো (IUCN) তিগেষভোগৱ 

উগেখগযো য ১৯৪৮ িৈি UNESCO ৰ প্রর্ম সঞ্চোলক প্রধোৈ জুতলয়োৈ 

হোগেলৰ প্রগিষ্ট্োি IUCN  তঠি সহতিল। এই সংস্থোগ োৰ মলূ উগেেয সহগি 

সমগ্র তিশ্বৰ প্রোকৃতিক িতৰগিে আৰু প্রোকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ ির্ো সজৱ সিতিত্র 

সম্পগকথ অধযয়ৈ,  গৱষণো আৰু প্রগয়োজৈীয় িযৱস্থো গ্রহণ কৰো। IUCNৰ 

কৈিৃত্বি WWF for Nature আৰু তিশ্ব সংৰক্ষণ তৈৰীক্ষণ ককন্দ্র (World 

Conservation Monitoring Centre) স্থোতিি সহগি। এগৈ িৰকোৰী 
সংস্থোই প্রোকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু িতৰগিে সুৰক্ষো সম্পকথীয় আইগৈো প্রণয়ৈ 

কগৰ। এই মন্ত্রণোলয়ৰ অন্ত থি স্বিন্ত্রভোগৱ ১৯৮৬ িৈি ভোৰিীয় িৈ  গৱষণো 

আৰু তেক্ষো সংস্থো’ ঠৈ কৰো সহগি। ভোৰিিষথি সম্পদ সংৰক্ষণৰ িোগি 

িৰকোৰীভোগৱ ‘িতৰগিেিৈ আৰু জলিোয়ু িতৰৱিথৈ’ৈোগমগৰ এত  মন্ত্রণোলয়।  ঠৈ 

কৰো সহগি। - ভোৰি িষথি কিিৰকোৰীভোগৱ তিজ্ঞোৈ আৰু িতৰগিেগকন্দ্র’, 'গ্রীণতিি 

ইতণ্ডয়ো’, ‘ৱোইল্ড লোইফ ট্রোষ্ট্ অি ইতণ্ডয়ো’ আতদৰ দগৰ িহু সং ঠগৈ িতৰগিে 

সুৰক্ষোৰ িোগি অজস্র কোম কতৰ আগি।অসমগিো ‘অসম তিজ্ঞোৈ সতমতি’, 

‘আৰণযক’ আতদ ককইিো োও কিিৰকোৰী সং ঠগৈ িতৰগিে সুৰক্ষো, সজৱ সিতিত্র 
সংৰক্ষণ আতদৰ িোগি কোম কতৰ আগি। 

2 4 .  প্রঃ িমগ কো তলখো ? 

(ক) সম্পদ 

(খ) মোৈৱ সম্পদ । 

( ) সম্পতত্ত 

(ঘ) ৈিীকৰণগযো য সম্পদ। 



(ঙ) িযতি ি সম্পতত্ত 

(ি) জোিীয় সম্পদ 

(ি) জীৱীয় সম্পদ 

(জ) সম্পদ সংৰক্ষণ 

(ঝ) সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ 

(ঞ) IUCN। 

উত্তৰঃ-  (ক) সম্পদঃ মোৈুহৰ অভোৱ িূৰণ কতৰি িৰো | ক্ষমিোসম্পন্ন সকগলো 

তিলোক িস্তুগকই সম্পদিুতল ককোৱো। হয়। উদোহৰণ স্বৰূগি িৃতর্ৱীি কিোৱো 

িোয়,ু িোৈী,  ি িতৈ, মোত , খতৈজ িদোর্থ.সূযথৰ িোি ইিযোতদ। সম্পদৰ প্রধোৈ 

সিতেষ্ট্য তিতৈ ো, যর্ো-(ক) উিকোতৰিো, (খ) কোযথকোতৰিো, আৰু( ) 

িতৰৱিথৈেীলিো। অর্থোৎ ককোগৈো িস্তুসম্পদহ'িনল হ'কল এই তিতৈ ো সিতেষ্ট্য র্োতকি 

লোত ি। 

    (খ) মোৈৱ সম্পদঃ- সৃতষ্ট্ প্রতিয়ো অৈুসতৰ সম্পদক তিতৈ ো কেণীি ভো  

কৰো সহগি। কযগৈ - প্রোকৃতিক সম্পদ, মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদ মোৈৱ 

সম্পদ িুতলগল এখৈ কদেৰ জৈসোধোৰণ িো কলোকসকলক িুজোয়। মোৈুহক  সম্পদ 

কিোলোৰ কোৰণ হ’ল মোৈগুহ প্রকতৃিি কিোৱো সম্পদসমূহক তৈজৰ জ্ঞোৈ, িুতদ্ধ, প্রযুতি আতদৰ 

সহোয়ি তৈজৰ প্রগয়োজৈ অৈুসোগৰ  ঢ ় তদ মোৈৱ কলযোণমূলক কোমি িযৱহোৰ কগৰ। 

উদোহৰণ স্বৰূগি মোৈগুহ িোাঁহৰ িৰো কো জ সিয়োৰ। কগৰ, কিোহৰ িৰো কিোহী 

কোগিোৰ, খতৈজোি সম্পদৰ িৰো ৈোৈো ধৰণৰ িস্তু-সোমগ্রী সিয়োৰ কগৰ। এখৈ কদেৰ মোৈুহ। 

তকমোৈ ককৌেলী, জ্ঞোৈী আৰু প্রযুতি তিদযোি আ িঢ়ো িোৰ ওিৰি কদেখৈৰ মোৈৱ সম্পদৰ 

মোৈদণ্ড তৈভথৰ কগৰ।। 

     ( ) সম্পতত্তঃ িোতহযক দৃতষ্ট্ি সম্পদ আৰু সম্পতত্ত এগক কযৈ ধোৰণো হগলও দুগয়োতিধৰ 

মোজি িোর্থকয আগি।সোধোৰণ অর্থি সম্পদ িুতলগল প্রকৃতিি কিোৱো স্বয়ম্ভ িস্তুক িুগজোৱো হয়। 

সম্পদৰ তিতৈময় মূলয ৈোই। কযগৈ- িোয়ু, িোৈী, হ্রদ, ৈদৈদী, সূযথৰ ৰতি ইিযোতদ। আৈহোগি 

মোৈুগহ কযতিয়ো প্রোকৃতিক সম্পদসমূহিযৱহোৰ কতৰ তৈজ প্রগয়োজৈ। আৰুিোতহদো অৈুসতৰ িস্তু 

সিয়োৰ কগৰ িো  ঢ় তদগয ় কসইগিোৰ িস্তুগক সম্পতত্ত কিোগল। অর্থোৎ মোৈৱ সৃষ্ট্ িস্তুই 

সম্পতত্ত উদোহৰণ স্বৰূগি ঘৰ-দুৱোৰ, িকী কমজ, কল-কোৰখোৈো,  ো ়ী-ম ৰ, জোহোজ ইিযোতদ 

সম্পতত্তৰ তিতৈময় মূলয আগি ।   

(ঘ) ৈৱীকৰণগযো য সম্পদঃ উিলভযিো িো স্থোয়ীত্ব অৈসুতৰ প্রোকৃতিক সম্পদক দুই 

কেণীি ভো  কৰো সহগি, কযগৈ ৈিীকৰণগযো য আৰু অৈিীকৰণগযো য সম্পদ। 



অৈিীকৰণগযো য সম্পদগিোৰ সহগি এগৈকুৱো প্রোকৃতিক সম্পদ তযগিোৰ সম্পদৰ 

িতৰমোণ প্রোকৃতিকভোগৱ সীতমি। এগৈ সম্পদ িযৱহোৰ কৰোৰ লগ  লগ  ইয়োৰ ভাঁৰোল 

িগম তৈঃগেষ সহ যোয়। আৈহোগি ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ সহগি কসইগিোৰ সম্পদ 

তযগিোৰ িযৱহোৰ কৰোৰ লগ  লগ  কেষ সহ  গলও িুৈৰোয ় সৃতষ্ট্ কতৰি িোতৰ িো 

উৎিোদৈ কতৰি িোতৰ। কযগৈ -  ি- িতৈ, ধোৈ, মোহ, সতৰয়হ, জীৱজন্তু, িৰোই-

তিতৰকতি ইিযোতদ।ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ সৃতষ্ট্ কগৰোগি িহু সমযি় মোৈুহৰ তিয়ো 

ককৌেল, িতৰেম, সংৰক্ষণ আতদৰ প্রগয়োজৈ হয়। 

(ঙ) িযতি ি সম্পতত্তঃ মোতলকীস্বত্ব অৈুসতৰ সম্পদক তিতৈ ো কেণীি ভো  কতৰি 

িোতৰ, কযগৈ- (ক) িযতি ি সম্পদ (খ) জোিীয় সম্পদ আৰু ( ) আন্তজথোতিক 

সম্পদ। ইয়োৰ িযতি ি সম্পতত্ত িুতলগল কসইগিোৰ সম্পতত্তক িুজোয় তযগিোৰ 

মোৈুহৰ িযতি ি অতধকোৰ িো দখলি র্োগক। কযগৈ -ঘৰ-দুৱোৰ, কল-

কোৰখোৈো,  ো ়ী-ম ৰ,  কো-িইিো, ইিযোতদ। কিগৈদগৰ মোৈুহৰ ভোল গুণ কযগৈ - 

ভোল িতৰত্র, তেক্ষোদীক্ষো, প্রযুতি ককৌেল, কমথদক্ষিো আতদগকো মোৈুহৰ িযতি ি 

সম্পতত্ত িুতল ধৰো হয়। 

(ি) জোিীয ় সম্পতত্তঃ- মোতলকীস্বত্ব অৈসুতৰ সম্পদক তিতৈ ো কেণীি ভো  কতৰি 

িোতৰ, কযগৈ – (ক) িযতি ি সম্পদ (খ) জোিীয ় সম্পদ আৰু ( ) আন্তজথোতিক 

সম্পদ। জোিীয় সম্পতত্ত িুতলগল কসইগিোৰ সম্পতত্তক িুজোয ় তযগিোৰ সম্পতত্তৰ মোতলক 

এখৈ ৰোষ্ট্রীয ় িৰকোৰ। কদে এখৈৰ ৰোস্তোঘো , ভূতম, ৈদ-ৈদী, হোতি-অৰণয, জীৱ-

জন্তু, তেক্ষোৈুিোৈ, খতৈজ িদোর্থ আতদ সহগি কদে এখৈৰ জোিীয ় সম্পদ। জোিীয ়

সম্পদসমূহ এখৈ কদেৰ উনমহিীযো সম্পদ আৰু ৰোষ্ট্রই কদেখৈৰ উনমহিীয়ো কলযোণৰ 

হগক সম্পদগিোৰ িযৱহোৰ কগৰ। 

(ি) জীৱীয় সম্পদঃ-  ঠৈ অৈুসতৰ সম্পদক প্রধোৈনক দু ো ভো ি ভো  কতৰি িোতৰ, কযগৈ - 
(ক) সজতৱক (জীৱীয়) সম্পদ আৰু (খ) অনজতৱক সম্পদ। সোধোৰণগি প্রকৃতিি কিোৱো জীৱ 

র্কো সকগলোতিলোক সম্পদগক সজতৱক িো জীৱীয় সম্পদ িুতল ককোৱো হয়। জীৱীয় সম্পদগিোৰ 

আগকৌ দু ো ভো ি ভো  কৰো সহগি, কযগৈ - (ক) প্রোণী আৰু (খ) উতিদ। জীৱ-জন্তু,  ি-

 িতৈ আতদ জীৱীয় সম্পদ। জীৱীয় সম্পদসমহূ সোধোৰণগি ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ। 

(জ) সম্পদ সংৰক্ষণঃ সম্পদ সংৰক্ষণ কৰো িুতলগল সোধোৰণগি প্রকৃতিি কিোৱো সম্পদসমহূ 

ককোগৈো ধৰণৰ তিৈোে িো ধ্বংস ৈকৰোনক দীঘথতদৈ ধতৰ সদিযৱহোৰ কৰোগক িুজোয়। উদোহৰণ 

স্বৰূগি খতৈজ কিলৰ সংৰক্ষণ িুতলগল।ইয়োক ককোগৈো ধৰণৰ অিিয় ৈকৰোনক মোৈৱ 

কলযোণি সতঠক ৰূিি িহু তদৈৰ িোগি িযৱহোৰ কতৰি িৰো কোযথক িুজোয়। িিথমোৈ িৃতর্ৱীি 

জৈসংখযো িৃতদ্ধ িোই অহোৰ লগ । লগ  সম্পদৰ িোতহদোও িহুল িতৰমোগণ িৃতদ্ধ িোইগি। ফলি। 



জৈসংখযো অৈুিোগি সম্পদৰ ৈো তৈগয় কদখো তদগি। এগৈ অৱস্থোি সম্পদৰ সংৰক্ষণ অৱেযম্ভোৱী 

সহ িতৰগি। 

(ঝ) সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈঃ সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ 

িুতলগল এ ো সম্পদগক িুৈঃ িুৈঃ সদ্বযৱহোৰ কতৰ র্কোগক  িজুোয়। িিথমোৈ তিশ্ব 

জৈসংখযো িৃতদ্ধ কিোৱোি সম্পদৰ ৈো তৈগয় কদখো তদগি। প্রকৃতিৰ সম্পদসমূহৰ যগধ-

মগধ 

িযৱহোৰ কতৰ র্োতকগল অতিগৰইতিশ্বৰ সম্পদসমূহ তৈঃগেষ সহ যোি। সম্পদ তৈঃগেষ সহ 

 'কল মোৈৱ সভযিোও িতিথ ৈোর্োতকি কোৰণ সম্পদৰ ওিৰি তৈভথৰ কতৰগহ 

মোৈৱ সভযিো িতিথ আগি। কসগয় মোৈৱ সভযিোজীয়োই ৰোতখিনল হগল িৃতর্ৱীৰ 

সম্পদসমূহআৰু ইয়োৰ উৎসসমূহও জীয়োই " ৰোতখি লোত ি। ইয়োৰ িোগি সম্পদৰ 

িুৈৰোৱিথৈ এত  সমগয়োিগযো ী িদগক্ষি। আতম তযমোৈ িোগৰো তসমোগৈ সম্পদ 

এত ক িুৈঃ িুৈঃ িযৱহোৰ কতৰ র্কো উতিি।উদোহৰণ স্বৰূগি িুৰতণ প্লোতষ্ট্কৰ 

কি , িতলতর্ৈৰ কমোৈো, প্লোতষ্ট্কৰ ি ল, কো জ, কলো আতদ িুৈৰোৱিথৈৰ দ্বোৰো 

তকিু িতৰমোগণ হগলও সম্পদৰ সংৰক্ষণ কতৰি িোতৰ। ইয়োৰ িোগি এক িৃহৎ আাঁিতৈৰ 

আৰু  ণ সগিিৈিো প্রগয়োজৈ। 

(ঞ) I UCN - সম্পদ সংৰক্ষণৰ িোগি আন্তঃৰোষ্ট্রীয,় ৰোষ্ট্রীয,় আঞ্চতলক ির্ো স্থোৈীয ়

িযথোয়ি িহু িৰকোৰী-কিিৰকোৰী সংস্থো আৰু সং ঠৈৰ জন্ম সহগি।এই কক্ষত্রি 

ৰোষ্ট্রসংঘৰ অন্ত থি আন্তঃৰোষ্ট্রীয় িতৰগিে সংৰক্ষণ সংস্থো(International 

Union for Conservation of Nature) তিগেষভোগি উগেখগযো য। 

১৯৪৮ িৈি UNESCO ৰ প্রর্ম সঞ্চোলক প্রধোৈ জুতলয়োৈ 

হোগন্সলৰ প্রগিষ্ট্োি IUCN  তঠি সহতিল। এই সংস্থোগ োৰ মূল। উগেেয সহগি সমগ্র 

তিশ্বৰ প্রোকৃতিক িতৰগিে আৰু প্রোকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ ির্ো সজৱ সিতিত্র 

সম্পগকথ অধযয়ৈ,  গৱষণো আৰু প্রগয়োজৈীয় িযৱস্থো গ্রহণ কৰো IUCN ৰ 

কৈিৃত্বি WWF for Nature আৰু তিশ্ব সংৰক্ষণ তৈৰীক্ষণ ককন্দ্র (World 

Conservation Monitoring Centre) স্থোতিি সহগি। 

2 5 .  প্রঃ িোর্থকয তলখো ? 

(ক)সম্পদ আৰু সম্পতত্ত 

(খ)অর্থনৈতিক ভূগ োল আৰু সম্পদ ভূগ োল 

( ) সম্পদ আৰু তৈতিয় সোমগ্রী। 

(ঘ) জীৱীয ়আৰু অজীৱীয় সম্পদ। 



(ঙ) ৈিীকৰণগযো য আৰু অৈিীকৰণগযো য সম্পদ 

(ি) িযতি ি সম্পদ আৰু জোিীয ়সম্পদ 

(ি) মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদ। 

(জ) সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ আৰু অতভগযোজৈ 

উত্তৰঃ- (ক) সম্পদ আৰু সম্পতত্তঃ িোতহযক দৃতষ্ট্ি সম্পদ আৰু সম্পতত্ত এগক কযৈ 

ধোৰণো হগলও দুগয়োতিধৰ মোজি িোর্থকয আগি। কযগৈ - 

(১) সোধোৰণ অর্থি সম্পদ িুতলগল প্রকৃতিি কিোৱো 

স্বয়ম্ভ িস্তুক িুগজোৱো হয়। সম্পদৰ তিতৈময ় মূলয ৈোই। কযগৈ-

িোয়,ু িোৈী, হ্রদ, ৈদ, ৈদী, সূযথৰ ৰতি। আৈহোগি মোৈগুহ কযতিয়ো প্রোকৃতিক 

সম্পদসমূহিযৱহোৰ কতৰ তৈজ প্রগয়োজৈ আৰু িোতহদো অৈসুতৰ িস্তু সিয়োৰ কগৰ িো  ঢ় 

তদগয ় কসইগিোৰ িস্তুগক সম্পতত্ত কিোগল। অর্থোৎ মোৈৱসষ্ট্ িস্তুই সম্পতত্ত। উদোহৰণ 

স্বৰূগি ঘৰ-দুৱোৰ, িকী, কমজ, কল-কোৰখোৈো,  ো ়ী-ম ৰ ইিযোতদ। সম্পতত্তৰ তিতৈময়। 

মূলয আগি। 

(২) সম্পদৰ দ্বোৰো মোৈৱ জোতিৰ কলযোণ হয়। প্রকৃতিি কিোৱো সকগলোগিোৰ সম্পগদই 

মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদৰ ককাঁিো সোমগ্রী তহিোগি িযৱহোৰ হয়। তকন্তু সম্পতত্তৰ দ্বোৰো মোৈৱ 

সমোজৰ কলযোণৰ ল গি ককতিয়োিো অকলযোগণো হয।় কযগৈ- ভূতমি িযৱহোৰ কৰো 

কী ৈোেক দ্রৱযৰ কসৱৈ কতৰ মোৈহুৰ মৃিুযও হ'ি িোগৰ।। 

(খ) অর্থনৈতিক ভূগ োল আৰু সম্পদ ভূগ োলঃ- অর্থনৈতিক ভূগ োল আৰু সম্পদ 

ভূগ োলৰ মোজি িোর্থকয আগি কযগৈ - 

(১)ভূগ োলৰ তযগ ো েোখোি সম্পদৰ উৎিোদৈ, তিিৰণ, উিগভো  আৰু তিতৈময়ৰ 

সসগি জত ়ি মোৈুহৰ কোযথকলোি স্থোৈ আৰুসময় সোগিগক্ষ অধযযৈ় কৰো হয ়িোগক 

অর্থনৈতিক ভূগ োল’ (Economic Geography) কিোগল। আৈহোগি তযগিোৰ 

িস্তুই মোৈুহৰ অভোৱ িৰূণ কতৰিনল সক্ষম, তযগিোৰ িস্তুৰ 

উিকোতৰিো, কোযথকোতৰিো আৰু িতৰৱিথৈেীলিো গুণ আগি কসইগিোৰগক সম্পদ 

কিোগল। 

(২) অর্থনৈতিক ভূগ োল সহগি ভূগ োল তিজ্ঞোৈৰ এত  েোখো কহ তকন্তু সম্পদ হ’ল 

ককিগিোৰ িস্তু িো সোমগ্রী। 

(৩) অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ তিষয়িস্তু িৰ তিেোল। ই সম্পদৰ উৎিোদৈ, তিিৰণ 
আতদৈোৈো তদে আগলোিৈো কগৰ। তকন্তু সম্পদ হ’ল অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ এত  তিষয় 

কহ মোগর্োৈ। 



2 6 . ( ) সম্পদ আৰু তৈতিয ়সোমগ্রীঃ- সম্পদ আৰু তৈতিয়। সোমগ্রীৰ মোজি র্কো 

িোর্থকযসমূহ হ’ল - 

(১) মোৈুহৰ অভোৱ িৰূণ কতৰি িৰো ক্ষমিোসম্পন্ন সকগলো তিলোক িস্তুগকইসম্পদ 

িুতল ককোৱো হয়। উদোহৰণস্বৰূগি িৃতর্ৱীি কিোৱো িোয়,ু িোৈী,  ি-

 িতৈ, মোত , খতৈজ িদোর্থ, সূযথৰ িোি ইিযোতদ।আৈহোগি তযগিোৰ িস্তু িো 

সোমগ্রীগয় মোৈুহৰ ককোগৈো ধৰণৰ উিকোৰ িো অিকোৰ সোধৈ ৈকগৰ, কসইগিোৰ 
সোমগ্রীগক তৈৰগিক্ষ িো তৈতিয ়সোমগ্রী িুতল ককোৱো হয়।। 

(২) সম্পদ মোৈহুৰ িোগি অতি উিকোৰী। আৈহোগি তৈতিয ় সোমগ্রী মোৈহুৰ িোগি 

উিকোৰী ৈহয ়িো তৈতিয়। সোমগ্রী সময়ৰ  তিিগহ সম্পদি িতৰণি হয়।। 

(ঘ) জীৱীয় আৰু অজীৱীয় সম্পদঃ-  ঠৈ অৈুসতৰ 

প্রোকৃতিক সম্পদসমূহক সজতৱক িো জীৱীয ় সম্পদ আৰু অনজতৱক িো অজীৱীয় 

সম্পদ- এই দু ো ভো ি ভো  কৰো হয়। এই দুগয়ো প্রকোৰৰ সম্পদৰ মোজি িোর্থকয 

হল - 

(১) সজতৱক সম্পদৰ জীৱ র্োগক। কযগৈ উতিদ প্রোণী, মোি,  ি- িতৈ 

ইিযোতদ। আৈহোগি অনজতৱক সম্পদগিোৰ তৈজথীৱ ইহাঁিৰ জীৱ ৈোই িুতল ধৰো হয়। 

তেল, মোত , িোৈী, খতৈজ কিল ইিযোতদ। 

(২) সজতৱক িো জীৱীয় সম্পদগিোৰৰ িতৃদ্ধ িো তিকোে হয়। তকন্তু অজীৱীয় 

সম্পদগিোৰৰ িৃতদ্ধ িো তিকোে ৈহয়। 

(৩) সজতৱক সম্পদগিোৰ ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ। অর্থোৎ এইগিোৰ সম্পদ িযৱহোৰ 

কতৰ  'কলও এগকিোগৰ তৈঃগেষ ৈহয়। আৈহোগি অজীৱীয় সম্পদ 

অৈৱীকৰণগযো য। এইগিোৰ সম্পদ িযৱহোৰ কতৰ র্োতকগল এ ো সময়ি তৈঃগেষ সহ 

কযোৱোৰ সম্ভোৱৈো আগি।। 

(ঙ) ৈৱীকৰণগযো য আৰু অৈৱীকৰণগযো য সম্পদঃ- উিলভযিোিো স্থোয়ীত্ব অৈসুতৰ 

প্রোকৃতিক সম্পদকদুই কেণীি। ভো  কৰো সহগি, কযগৈ-ৈিীকৰণগযো য আৰু 

অৈিীকৰণগযো য। সম্পদ। দুগয়োতিধ সম্পদৰ মোজি িোর্থকয হল 

(১) অৈিীকৰণগযো য সম্পদগিোৰ সহগি এগৈকুৱো প্রোকৃতিক সম্পদ তযগিোৰ 

সম্পদৰ িতৰমোণ প্রোকৃতিকভোগৱ সীতমি। এগৈ সম্পদ িযৱহোৰ কৰোৰ লগ  লগ  

ইয়োৰভৰোল িগম তৈঃগেষ সহ যোয়। কযগৈঃ- কয়লো, খতৈজ কিল, কসোণ, ৰূি 
ইিযোতদ। আৈহোগি ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ সহগি কসইগিোৰ সম্পদ তযগিোৰ িযৱহোৰ 



কৰোৰ লগ  লগ  কেষ সহ  'কলও িুৈৰোয় সৃতষ্ট্ কতৰি িোতৰ িো উৎিোদৈ কতৰি 

িোতৰ। কযগৈ -  ি িতৈ, ধোৈ, মোহ, সতৰয়হ, জীৱ-জন্তু, িৰোই-তিতৰকতি 

ইিযোতদ।ৈৱীকৰণগযো য সম্পদ সৃতষ্ট্ কগৰোগি িহু সময়ি মোৈুহৰ। তিয়ো 

ককৌেল, িতৰেম, সংৰক্ষণ আতদৰ প্রগয়োজৈ হয়। 

(ি) িযতি ি সম্পদ আৰু জোিীয় সম্পদঃ- মোতলকীস্বত্ব অৈুসতৰ সম্পদক তিতৈ ো 

কেণীি ভো  কতৰি িোতৰ, কযগৈ- (ক) িযতি ি সম্পদ (খ) জোিীয় সম্পদ আৰু 

( ) আন্তজথোতিক সম্পদ িযতি ি সম্পদ আৰু জোিীয় সম্পদৰ মোজি িোর্থকয 

হল - 

িযতি ি সম্পতত্ত িুতলগল কসইগিোৰ সম্পতত্তক িুজোয ়তযগিোৰ মোৈহুৰ িযতি ি 

অতধকোৰ িো দখলি র্োগক। কযগৈ -ঘৰ-দুৱোৰ, কল-কোৰখোৈো,  ো ়ী-ম ৰ,  কো-

িইিো, ইিযোতদ। কিগৈদগৰ মোৈহুৰ ভোল গুণ কযগৈ - ভোল িতৰত্র, তেক্ষোদতক্ষো, প্রযতুি 

ককৌেল, কমথদক্ষিো আতদও িযতি ি সম্পতত্ত। িুতল ককোৱো হয়। আৈহোগি জোিীয ়

সম্পতত্ত িুতলগল কসইগিোৰ সম্পতত্তক িুজোয় তযগিোৰ সম্পতত্তৰ মোতলক এখৈ 

ৰোষ্ট্রীয ়িৰকোৰ কদে এখৈৰ ৰোস্তো-ঘো , ভূতম, ৈদ-ৈদী, হতি-অৰণয, জীৱ-

জন্তু, তেক্ষোৈুিোৈ, খতৈজ িদোর্থ আতদ সহগি জোিীয় সম্পদ। জোিীয় সম্পদসমূহ 

এখৈ কদেৰ উনমহিীয়ো সম্পদ আৰু এইগিোৰ ৰোষ্ট্ই কদে িো জোতি এখৈৰ 

উনমহিীয়ো কলযোণৰ হগক িযৱহোৰ কগৰ।   

(ি) মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদঃ- মোৈৱসষৃ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদৰ 

মোজি িোর্থকয আগি। প্রোকৃতিক সম্পদক ককাঁিো সোমগ্রী তহিোগি িযৱহোৰ কতৰ 

মোৈুগহ তৈজৰ জ্ঞোৈ আৰু ককৌেল খ ুৱোই তযগিোৰ সম্পদ সৃতষ্ট্ কগৰ কসইগিোৰ 

সম্পদগক মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদ কিোগল। উদোহৰণ স্বৰূগি  ি- িতৈ প্রোকৃতিক সম্পদ। 

প্রকৃতিৰ  ি- িতৈ সমূহক ককাঁিো সোমগ্রী তহিোগি িযৱহোৰ কতৰ মোৈুগহ ইয়োৰ 

সহোয়ি ঘৰ-দুৱোৰ, ৈোৈো ধৰণৰ আিিোি িত্র সিয়োৰ কগৰ। এই ঘৰ-

দুৱোৰ, আিিোি-িত্র আতদগয়ই মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদ। প্রোকৃতিক সম্পদ কিতিয়োই 

প্রগয়োজৈীয় মূলযৱোৈ সম্পদি িতৰণিহয, কযতিয়ো মোৈুগহ এইগিোৰ তৈজৰ 

প্রগয়োজৈ অৈুসতৰ  ঢ ় তদগয় অর্থোৎ মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদি িতৰণি কগৰ। মোৈৱ সৃষ্ট্ 

সম্পদৰ িযৱহোৰ অসীম। মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদৰ দ্বোৰো কহ মোৈৱ সমোজৰ প্রকৃি কলযোণ 

আৰু উন্নয়ৈ সম্ভৱ হয়। সৃতষ্ট্ প্রতিয়ো অৈসুতৰ সম্পদক তিতৈ ো কেণীি ভো  কৰো 

সহগি কযগৈ – প্রোকৃতিক সম্পদ, মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদ মোৈৱ 

সম্পদ িুতলগল এখৈ কদেৰ জৈসোধোৰণ িো কলোকসকলক িুজোয়। মোৈুহক সম্পদ 



কিোলোৰ কোৰণ হ'ল মোৈুগহ প্রকৃতিি কিোৱো সম্পদসমূহক তৈজৰ 

জ্ঞোৈ, িুতদ্ধ, প্রযুতি আতদৰ সহোয়ি তৈজৰ প্রগয়োজৈ। অৈুসোগৰ  ঢ় তদ মোৈৱ 

কলযোণমূলক কোমি িযৱহোৰ কগৰ। উদোহৰণ স্বৰূগি মোৈগুহ িোাঁহৰ িৰো কো জ 

সিয়োৰ কগৰ, কিোহৰ িৰো কিোহী কোগিোৰ, খতৈজোি সম্পদৰ িৰো ৈোৈো ধৰণৰ 

িস্তু-সোমগ্রী সিয়োৰ কগৰ। এখৈ কদেৰ মোৈুহ তকমোৈ ককৌেলী, জ্ঞোৈী আৰু প্রযুতি 

তিদযোি আ িঢ়ো িোৰ ওিৰি কদেখৈৰ মোৈৱ সম্পদৰ মোৈদণ্ড তৈভথৰ কগৰ। | 

(জ) সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ আৰু অতভগযোজৈঃ- সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ আৰু 

অতভগযোজৈৰ মোজি িোর্থকয আগি। 

সম্পদৰ িুৈৰোৱিথৈ িুতলগল এ ো সম্পদগক িুৈঃ িুৈঃ সদ্বযৱহোৰ কতৰ র্কোগক 

িুজোয়। িিথমোৈ তিশ্ব জৈসংখযো। িৃতদ্ধ কিোৱোি সম্পদৰ ৈো তৈগয় কদখো তদগি। 

প্রকৃতিৰ সম্পদসমূহৰ জগধ-মগধ িযৱহোৰ কতৰ র্োতকগল অতিগৰই তিশ্বৰ 

সম্পদসমূহ তৈঃগেষ সহ যোি। সম্পদ তৈঃগেষ সহ  ’কল মোৈৱ সভযিোও িতি 

ৈোর্োতকি। কোৰণ সম্পদৰ। ওিৰি তৈভথৰ কতৰগহ মোৈৱ সভযিো িতিথ আগি 

কসগয ়মোৈৱ সভযিো জীয়োই ৰোতখিনল হ'কল িৃতর্ৱীৰ সম্পদসহ আৰু ইয়োৰ 

উৎসসমহও জীয়োইৰোতখি লোত ি।ইয়োৰ িোগি সম্পদৰ িৰোৱিথৈ এত  সমগয়োিগযো ী 

িদগক্ষি আতম  তযমোৈ িোগৰো তসমোগৈ সম্পদ এত ক িুৈঃ িুৈঃ িযৱহোৰ কতৰ র্কো 

উতিি। উদোহৰণ স্বৰূগি িুৰতণ প্লোতষ্ট্কৰ কি , িতলতর্ৈৰ কমোৈো, প্লোতষ্ট্কৰ 

ি ল, কো জ, কলো আতদ িুৈৰোৱিথৈৰ দ্বোৰো তকিু িতৰমোগণ হগলও সম্পদৰ 

সংৰক্ষণ কতৰি িোতৰ। ইয়োৰ িোগি এক িৃহৎ আিতৈৰ আৰু  ণ সগিিৈিোৰ 

প্রগয়োজৈ। অধযয়ৈ আৰু  গৱষণোৰ জতৰয়গি ককোগৈো সম্পদৰ ৈিুৈ ৰূি তদ িযৱহোৰৰ 

অতধক উিগযো ী কৰোগক ‘অতভগযোজৈ’ িুতল ককোৱো হয়। অর্থোৎ ই সম্পদক ৈিুৈ ৰূি 

িো আকোৰ তদগয ়আৰু সোমগ্রীৰ কোযথক্ষমিো িঢ়োয।়উদোহৰণ স্বৰূগি িণুতেল, িোতল 
আৰু কিোকো তমহতল কতৰ সিয়োৰ কৰো তিগমন্ট। 

2 7 .  প্রঃ শুদ্ধ উত্তৰগ ো িোতিউতলওৱোঃ 

(ক) িলৰ ককোৈগ ো মোৈৱসৃষ্ট্ সম্পদ?   

(১) ৈদ-ৈদী 

(২) খতৈজ কিল 

(৩) জলতসঞ্চৈৰ ৈলো 

(৪) অৰণয। 



উত্তৰঃ-  (৩) জলতসঞ্চৈৰ ৈলো। 

(খ) িলৰ ককোৈগ ো অজীৱীয় সম্পদ ? 

     (১) িোয়ু। 

     (২)  ি- িতৈ 

     (৩) জীৱ-জন্তু। 

         (৪) কভাঁকৰু 

উত্তৰঃ-  (১) িোয়ু 
( ) িলৰ ককোৈগ ো অৈিীকৰণগযো য সম্পদ ? 

(১) িোয়ু। 

(২)িোৈী। 

(৩) েসয 

(৪) কয়লো 

উত্তৰঃ- (৩) কয়লো। 

(ঘ) িলৰ ককোৈগ ো তিলুপ্তপ্রোয় প্রোণী ? 

(১) এতেঙীয়ো    ়

(২) ৈল  োহতৰ 

(৩) তজৰোফ 

(৪) তমর্ুৈ 

উত্তৰঃ- (৩) তজৰোফ 

(ঙ) IUCN সংস্থোগ ো ককোৈ আন্তঃৰোষ্ট্রীয় সংস্থোৰ অন্ত থি?  

(১) UNESCO 

(২) UNDP 

(৩) WWF 

(8 ) UNEP 

উত্তৰঃ-  (১) UNESCO 
 



2 8 . অর্থনৈতিক ভগূ োল কোক কিোগল ? ইযো়ৰ মলূ তিষযি়স্তু তক ? অর্থনৈতিক 

ভগূ োলৰ প্রধোৈ েোখোগিোৰ উগেখ কৰো। 

উত্তৰ : ভূগ োলৰ তয েোখোি সম্পদৰ উৎিোদৈ, তিিৰণ, উিগভো  আৰু 

তিতৈময়ৰ ল ি জত ি় মোৈুহৰ কোযথকলোি স্থোৈ-কোল সোগিগক্ষ অধযয়ৈ কৰো 

হয়, িোগক অর্থনৈতিক ভূগ োল কিোগল। 

    ইয়োৰ মূল তিষযি়স্তু সহগি সম্পদ আৰু মোৈুহৰ কোম-কোজ আতদৰ ল ি 

জত ি় ধোৰণোগিোৰ। 

    অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ প্রধোৈ েোখোগিোৰ িলি উগেখ কৰো হ'ল ---- (১) 
কৃতষ ভূগ োল, (২) ঔগদযোত ক ভূগ োল, (৩) সম্পদ ভূগ োল, (৪) িতৰিহণ 

ভূগ োল, (৫) িজোৰ ভূগ োল, (৬) িতৰকপৈো আৰু উন্নয়ৈ ভূগ োল আৰু (৭) 

িযথ ৈ ভূগ োল। 

2 9 . অর্থনৈতিক ভগূ োলৰ িতৰসৰ সম্পগকথ িমনুক তলখো। 

উত্তৰ : অর্থনৈতিক ভূগ োলি প্রধোৈনক মোৈুহৰ অর্থনৈতিক কোযথকলোি তিিৰণ 
আৰু ইয়োৰ ল ি জত ়ি কোৰক আৰু প্রতিয়োসমূহ অধযয়ৈ কৰো হয়। ইয়োৰ 

অধযয়ৈৰ িতৰসৰ মলূিঃ িলি উগেখ কৰো তিগেষ প্রনগকই োৰ ওিৰি 

প্রতিতিি --- 

    (১) অর্থনৈতিক কোযথগ ো ক'ি অৱতস্থি? 

    (২) অর্থনৈতিক কোযথগ োৰ সিতেষ্ট্গিোৰ তক তক? 

    (৩) অর্থনৈতিক কোযথগ ো আৈ তক তক 

    িতৰঘ ৈোৰ ল ি জতিি? 

    (৪) অর্থনৈতিক কোযথগ ো য'ি আগি িোগি তক  

    সহগি? 

    (৫) অর্থনৈতিক কোযথগ ো য'ি আগি িোৰ 

    িতৰৱগিথ আৈ এঠোইি হ'কল কিতি ভোল 

    হ'লগহগিৈ কৈতক? 

              উি িোাঁি ো প্রনৰ প্রর্ম তিতৈ োৰ ল ি িৰম্পৰো ি অর্থনৈতিক 

ভূগ োল জতিি। তকন্তু িোিৰ দু ো প্রনই তিগেষনক আধুতৈক অর্থনৈতিক 



ভূগ োলৰ কভত  ৰিৈো কতৰগি। আধতুৈক অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ তিিৃস্বৰূি জজথ 

তিজহ'ম (George Chisholm) ৰ মগি এখৈ ঠোইৰ অর্থনৈতিক উন্ন ৈৰ 

 তি আৰু তদে তৈণথ  কৰোগ োগৱই অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ মূল উগেেয। আৈ 

দুজৈ অর্থনৈতিক ভূগ োলতিদ জণ্স আৰু  োগকথৈৱোল্ডৰ (C.F. Jones and 

G.G. Darkenwald) মগি আগকৌ অর্থনৈতিক ভূগ োগল তিগেষনক 

উৎিোদৈক্ষম িতৃত্ত িো কোযথকলোি অধয ৈৰ ল ি জতিি আৰু ল গি 

তকিুমোৈ অঞ্চল তক  আমদোতৈ আৰু িযৱসো -িোতণজযি আ িঢ়ো এগৈ 

প্রনগিোৰৰ উত্তৰ উদ্ঘো ৈি সহো  কগৰ। 

3 0 . মোৈহুৰ অর্থনৈতিক িতৃত্ত িতুলগল তক িজুো ? এগৈ অর্থনৈতিক িতৃত্তগিোৰ 

তক তক? 

উত্তৰ : তয িৃতত্ত িো উৎিোদৈক্ষম কোযথ কতৰ জীৱৈ তৈিথোহ িো জীৱৈ ধোৰণ কগৰ 
িোগক অর্থনৈতিক িৃতত্ত কিোগল। 

           এগৈ অর্থনৈতিক িৃতত্তগিোৰ িোতৰ প্রকোৰৰ : 

           (১) প্রোর্তমক িতৃত্ত (Primary Occupation) : তয কোযথৰ 
দ্বোৰো মোৈুগহ প্রকতৃিৰিৰো সম্পদ আহৰণ কগৰ িোগক প্রোর্তমক িৃতত্ত কিোগল। 

কযগৈ -- কৃতষ কোযথ, মোি ধৰো কোযথ, িৈজ সম্পদ আহৰণ, খতৈজ সম্পদ 

আহৰণ ইিযোতদ। 

          (২) তদ্বিী ক িতৃত্ত (Secondary Occupation) : তয কোযথৰ 
দ্বোৰো মোৈুগহ প্রকতৃিৰ িৰো আহৰণ কৰো তিতভন্ন দ্রিয ৈোৈোৈ প্রযতুিৰ জতৰ গি 

মোৈুহৰ িযৱহোগৰোিগযো ী কতৰ কিোলো হ  িোগক তদ্বিী ক িৃতত্ত কিোগল। কযগৈ -

- তেগপোৎিোদৈ প্রতি ো, তিতভন্ন তৈমথোণ ির্ো িুৈৰ তৈমথোণ কোযথ ইিযোতদ। 

          (৩) িিৃী ক িতৃত্ত (Tertiary Occupation) : তয কোযথৰ দ্বোৰো 
প্রোর্তমক আৰু তদ্বিী ক িৃতত্তৰ কযোগ তদ উৎিোতদি সোমগ্রীসমূহ উিগভোিোৰ 

ওিৰ িো  িোগক িিৃী ক িৃতত্ত কিোগল। কযগৈ -- যোিো ি, িতৰিহণ, িজোৰ, 

িোইকোৰী িো খুিুৰো তিিী, িযথ ৈ, কযো োগযো  আতদৰ ল ি জতিি অর্থনৈতিক 

কোযথসমূহ। 

          (৪) িিরু্থক িতৃত্ত (Quaternary Occupation) : তয কোযথৰ 
দ্বোৰো তদ্বিী ক আৰু িিৃী ক িৃতত্তসমূহ অতধক সূিল ির্ো ফলপ্রসূ কতৰ 

কিোলোি সহো  কগৰ িোগক িিরু্থক িতৃত্ত কিোগল। কযগৈ -- কিংক িো অৈয 



তিত্তী  প্রতিিোৈ, প্রিোৰ মোধযম, প্রেোসৈ, তেক্ষো  গৱষণো আতদৰ ল ি জতিি 

কোযথসমূহ। 

3 1 . অর্থনৈতিক ভগূ োলৰ প্রধোৈ েোখোসমহূৰ তিষ িস্তু সম্পগকথ িমনুক তলখো। 

উত্তৰ : অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ প্রধোৈ েোখোসমূহৰ তিষ িস্তু সম্পগকথ িমুনক তলখো 

হ'ল --- 

          (১) কতৃষ ভগূ োল : অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ এত  অৈযিম প্রধোৈ েোখো। 
ই োি কৃতষ কোযথৰ 

ল ি জতিি কোৰকসমূহ, কৃতষৰ প্রকোৰ,কৃতষ কোযথৰ তিিৰণ আৰু িদ্ধতি, 

েসযৰ উৎিোদৈ আৰু ই োৰ ল ি জতিি সুত্র,কৃতষ সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো 

আমদোতৈ-ৰপ্তোতৈ ইিযোতদ অধয ৈ কৰো হ । 

          (২) ঔগদযোত ক ভগূ োল : ই োি উগদযো  স্থোিৈৰ ল ি জতিি 
অর্থনৈতিক ির্ো অৈযোৈয কোৰকসমূহ, উগদযো ৰ প্রকোৰ আৰু কভৌত তলক 

তিিৰণ, ঔগদযোত ক সোমগ্রীৰ উৎিোদৈ, উগদযো  অৱস্থোৈৰ ল ি জতিি সূত্র, 

ঔগদযোত ক সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো আমদোতৈ-ৰপ্তোতৈ ইিযোতদ।অধয ৈ কৰো হ । 

          (৩) সম্পদ ভগূ োল : ই োি সম্পদৰ প্রকোৰ, আঞ্চতলক তিিৰণ, 

সম্পদ উদ্ঘো ৈ ির্ো উৎিোদৈৰ ল ি জতিি কোৰকসমূহ, সম্পদ আৰু 

উন্ন ৈৰ সম্পকথ, সম্পদৰ সংৰক্ষণ আৰু িযৱস্থোিৈো আতদ অধয ণ কৰো হ । 

          (৪) িতৰিহণ ভগূ োল : ই োি িতৰিহণ িযৱস্থোৰ প্রকোৰ আৰু ই োৰ 

ল ি জতিি কোৰকসমূহ, সম্পদ তিিৰণি িতৰিহণৰ ভূতমকো, মোৈুহৰ 

যোিো ি ির্ো অর্থনৈতিক কোযথকলোিি িতৰিহণৰ ভতূমকো, অর্থনৈতিক উন্ন ৈ 

কযগৈ -- ঔগদযোত ক উন্ন ৈ, কতৃষ কক্ষত্রৰ উন্ন ৈি িতৰিহণ িযৱস্থোৰ উন্ন ৈৰ 

ভূতমকো ইিযোতদ অধয ৈ কৰো হ । 

         (৫) িজোৰ ভগূ োল : ই োি িজোৰ স্থোিৈৰ প্রগ োজৈী িো আৰু ই োৰ 

কোৰকসমূহ, িজোৰৰ প্রকোৰ আৰু তিিৰণ আৰু ই োৰ ল ি জতিি সূত্রসমূহ 

অধয ণ কৰো হ । 

          (৬) িতৰকপৈো আৰু উন্ন ৈ ভগূ োল : ই োি অর্থনৈতিক উন্ন ণৰ 
ল ি জতিি কোৰকসমূহ, িতৰকপৈো িযৱস্থো, িহৈক্ষম উন্ন ৈ, অঞ্চল ির্ো 

উিোদোৈ তভতত্তক উন্ন ৈ প্রতি ো আতদ অধয ৈ কৰো হ । 



          (৭) িযথ ৈ ভগূ োল : ই োি িযথ ৈ আৰু তিকোেৰ ল ি জতিি 

কোৰকসমূহ, িযথ ৈৰ প্রকোৰ, িযথ ৈ িযৱস্থোৰ উন্ন ৈ প্রতি ো আৰু 

িতৰকপৈো আতদ অধয ৈ কৰো হ । 

3 2 . সম্পদ ভগূ োলক তক  অর্থনৈতিক ভগূ োলৰ এত  গুৰুত্বিণূথ েোখো কিোলো 

হ ? 

উত্তৰ : সম্পদ মোৈুহৰ জীৱৈ ধোৰণৰ িোগি অতি প্রগ োজৈী । এই 

সম্পদসমূহৰ প্রোিুযথৰ িোগিই মোৈুহৰ কমৌতলক প্রগ োজৈ -- খোদয, আে  আৰু 

িস্ত্ৰগক ধতৰ অৈযোৈয িহু িোতহদো িূৰণৰ ল গি জীৱৈ ধোৰণৰ মোৈদণ্ডৰ উন্ন ৈ 

সম্ভৱ সহগি। কোযথকোতৰিো আৰু উিকোতৰিো এই দু ো গুণৰ িোগিই সম্পদ 

িযৱহোৰৰ কযোগ তদ মোৈৱ কলযোণ আৰু আর্থ - সোমোতজক উৎকষথ সোধৈ সম্ভৱ 

সহগি। কসই িোগিই সম্পদ ভূগ োলক অর্থনৈতিক ভূগ োলৰ এত  গুৰুত্বিূণথ েোখো 

কিোলো হ । 

3 3 . সম্পদ িতুলগল তক িজুো? ই োৰ প্রধোৈ সিতেষ্ট্সমহূ উগেখ কৰো। 

উত্তৰ : মোৈুহৰ জীৱৈ ধোৰণৰ িোগি প্রগ োজৈী  সকগলোগিোৰ িস্তুগকই সম্পদ 

কিোলো হ । 

           সকগলোগিোৰ িস্তুগৱই সম্পদ হ'ি কৈোৱোগৰ। িস্তু এ ো সম্পদ হ'িৰ 

িোগি িস্তুগ োৰ তিতৈ ো গুণ র্কোগ ো তৈিোন্ত প্রগ োজৈ। কসই মগমথ সম্পদ এ োৰ 

তিতৈ ো সিতেষ্ট্ হ'ল - উিকোতৰিো, কোযথকোতৰিো আৰু িতৰিিথৈেীল ধমথ। 

           

 


