
সম্পদ 

 

 

১)সম্পদ বুলিলি লি বুজা ? সম্পদৰ প্ৰধান ভাগ কিইটা আৰু 

লি লি ? লিখা । 

উত্তৰ- মানহুৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ চান্দহৈা পূৰাবলৈ ন্দবন্দিন্ন সা-সামগ্ৰী 
বা দ্ৰবযৰ প্ৰয় াজন হ  ǀ মানহুৰ এয়ন প্ৰয় াজন পূৰাবলৈ ক ায়না 
উৎসৰ পৰা আহৰণ  ন্দৰব পৰা দ্ৰবয বা সামগ্ৰীয়  সম্পৈ ǀ 

    সম্পৈ ন্দিন্দন প্ৰ াৰৰ- 

    1) প্ৰা ৃন্দি  সম্পৈ  

    2) মানৱ সম্পৈ 

    3) মানৱ সৃষ্ট সম্পৈ 

 

২। 'মানৱ কেষ্ঠতম জজলৱি সম্পদ ।' যলুি দশাই লিখা ( এশ 

শব্দৰ লভতৰত)। 

উত্তৰ- শান্দৰৰী  বা মানন্দস িায়ৱ ক ায়না উৎপাৈনমৈূ   াম 

 ন্দৰবলৈ সক্ষম বযন্দিস য়ৈই মানৱ সম্পৈ ǀবনু্দি-বনৃ্দি থ া প্ৰাণী 
ন্দহচায়প মানয়ুহ ন্দনজৰ উন্ন ন সান্দিব পায়ৰ ǀ মানয়ুহ প্ৰ ৃন্দি  

সম্পৈসমহূয়ৰা উপযুি বযৱহাৰ,সংৰক্ষণ আন্দৈৰ কক্ষত্ৰি বনু্দি-বনৃ্দি 
খটুৱাই উৎ ৰ্ষ সািন  ন্দৰব পায়ৰ ǀ কসই ফাৈৰ পৰা চাবলৈ হয়ৈ 

বযন্দিৰ বনু্দিমিা, মষৈক্ষিা আৰ ুক ৌশৈ,উৎপাৈন ক্ষমিা আৰ ু মষৰ 

আচৰণন্দবন্দিয়  কৈশ  

এখনৰ সমনৃ্দিৰ বা উন্নন্দিৰ  প্ৰিান  াৰ  বনু্দৈব পান্দৰ ǀ কসয় য়হ 
মানয়ুহই কেষ্ঠিম দজন্দৱ  সম্পৈ ǀ 

 

৩। তুলম জনা প্ৰািৃলতি সম্পদসমূহ লি লি ? কসইলবাৰৰ 

সংৰক্ষণ বযৱস্থা সম্পলিে  চমুকি লিখা । 



উত্তৰ-  

 

 

    • নবীিৰণক্ষম সম্পদ - ন্দযয়বাৰ সম্পৈ মানয়ুহ অহৰহ 

বযৱহাৰ  ন্দৰ থান্দ য়ৈও কশৰ্ দহ নাযা , কিয়ন সম্পৈয় ই 
নবী ৰণক্ষম সম্পৈ কবায়ৈ ǀ 

    • অ-নবীিৰণক্ষম সম্পদ -অ-নবী ৰণক্ষম সম্পৈ প্ৰ ৃন্দিৰ 

পৰা এবাৰ আহৰণ  ৰাৰ ন্দপছি পুনৰ সৃন্দষ্ট নহ  আৰু প্ৰ ৃন্দিয়  

এইয়বাৰ পুনৰ উৎপাৈন ন য়ৰ ǀ 

    • জজলৱি সম্পদ -জীৱ জগিৰ পৰা আন্দম ন্দয সম্পৈ আহৰণ 
 য়ৰা কস াই দজন্দৱ  সম্পৈ ǀ 

    • অকজলৱি সম্পদ -জীৱহীন সম্পৈয়বায়ৰই অলজন্দৱ  ǀ 

    • সবেবযাপী সম্পদ- স য়ৈায়ি কপাৱা সম্পৈয়বাৰই সবষবযাপী 
সম্পৈ ǀ 

    • স্হানলভলত্তি সম্পদ -এ  ন্দনন্দৈষষ্ট পন্দৰয়বশ আৰ ুঅৱস্হাি 

সম্পৈ সময়ূহই স্হানন্দিন্দি  সম্পৈ ǀ 

    • প্ৰিৃত সম্পদ-মানয়ুহ সৈবযৱহাৰ  ন্দৰ আৰ ু ামি ৈগাই 
প্ৰ ৃন্দিৰ পৰা ইন্দিময়িয ন্দযয়বাৰ সম্পৈ আহৰণ  ন্দৰয়ছ কসইয়বায়ৰই 
প্ৰ ৃি সম্পৈǀ 

    • সম্ভাৱনাপণূে সম্পদ-ন্দযয়বাৰ সম্পৈৰ আমাৰ িন্দৱৰ্যি 

উন্ন নি সহা   ৰাৰ সম্ভাবনী িা অন্দি  আৰ ুবিষ মান ই াৰ 

বযৱহায়ৰ কিয়ন সম্ভাবনী িায়ৰ উমান ন্দৈয় , কসইয়বায়ৰই সম্ভাৱনাপূণষ 
সম্পৈ ǀ 

 



 

 

 

৪। দীৰ্েমযাদী উন্নয়ন বুলিলি লি বুজা? দীৰ্মযাদী উন্নয়ন লি 

প্ৰলয়াজন? লিখা । 

উত্তৰঃ মানহুৰ জীৱনৰ প্ৰয় াজনী িা বিষ মান আৰু িন্দবৰ্যি 

উি য়ি পূৰাব পৰা বযৱস্হাই ৈীৰ্ষমযাৈী উন্ন ন বজুা ǀ 

 

 আমাৰ দৈনন্দিন  াম াজি বযৱহাৰ  দহ থ া প্ৰা  ন্দবৈা  সম্পৈ 
সসীমǀ অথষাৎ এইয়বাৰ অন্দবৰিিয়ৱ বযৱহাৰ  ন্দৰ থান্দ য়ৈ পৃন্দথৱীৰ 

পৰা ন্দনিঃয়শৰ্ দহ কযাৱাৰ সম্ভাৱনা থায়  ǀ গন্দিয়  সম্পৈয়বাৰ আমাৰ 

হািি উপৈব্ধ দহ থ া অৱস্হাি কসই ন্দবৰ্ ি ন্দচন্তাচচষ া  ৰাৰ স্হৈ 

আয়ছ ǀ আনন্দ  সম্পৈৰ উপযুি বযৱহাৰ আৰ ুন্দবিৰণ নহয়ৈ উঠি 

অহা প্ৰজন্মই কসই সম্পৈৰ সুন্দবিান্দখন্দন কনায়পাৱায়ৰ সম্ভাৱনা অন্দি  ǀ 

এইয়বাৰ ন্দবৰ্  চান্দৈ জান্দৰ চাই  ব পান্দৰ কয সম্পৈ সংৰক্ষণৰ বায়ব 

ৈীৰ্ষমযাৈী উন্ন ন প্ৰয় াজনী িা আয়ছ ǀ   

 

৫। পাথিে য লিলখ উলিওৱাঃ 
 

(ি) নবীিৰণক্ষম সম্পদ আৰু অ-নবীিৰণক্ষম সম্পদ 



ন্দযয়বাৰ সম্পৈ মানয়ুহ অহৰহ বযৱহাৰ  ন্দৰ থান্দ য়ৈও কশৰ্ দহ নাযা , 

কিয়ন সম্পৈয় ই নবী ৰণক্ষম সম্পৈ কবায়ৈ ǀ কযয়ন-মাটি,পানী,বা  ুǀ 

অ-নবী ৰণক্ষম সম্পৈ প্ৰ ৃন্দিৰ পৰা এবাৰ আহৰণ  ৰাৰ ন্দপছি 

পুনৰ সৃন্দষ্ট নহ  আৰু প্ৰ ৃন্দিয়  এইয়বাৰ পুনৰ উৎপাৈন ন য়ৰ ǀ 

কযয়ন- খন্দনজ পৈাথষ,িাম,কৈা,জীৱাষ্ম 

 

(খ) সবেবযাপী সম্পদ আৰু স্থানলভলত্তি সম্পদ 

স য়ৈায়ি কপাৱা সম্পৈয়বাৰ  সবষবযাপী সম্পৈ কবায়ৈ ǀকযয়ন – বা  ু

এ  ন্দনন্দৈষষ্ট পন্দৰয়বশ আৰ ুঅৱস্হাি স্হানন্দিন্দি  সম্পৈ সমহূ কপাৱা 
যা  ǀকযয়ন – কৈাৰ আ ৰ,  ৈা ǀ  
 

(গ) প্ৰিৃত সম্পদ আৰু সম্ভাৱনাপূণে সম্পদ 

মানয়ুহ সৈবযৱহাৰ  ন্দৰ আৰু  ামি ৈগাই প্ৰ ৃন্দিৰ পৰা ইন্দিময়িয 
ন্দযয়বাৰ সম্পৈ আহৰণ  ন্দৰয়ছ কসইয়বায়ৰই প্ৰ ৃি সম্পৈ ǀ কযয়ন- 

  ৈা ǀ 
ন্দযয়বাৰ সম্পৈৰ আমাৰ িন্দৱৰ্যি উন্ন নি সহা   ৰাৰ সম্ভাবনী িা 
অন্দি  আৰ ুবিষ মান ই াৰ বযৱহায়ৰ কিয়ন সম্ভাবনী িায়ৰ উমান 

ন্দৈয় , কিয়ন সম্ভাৱনাপূণষ সম্পৈ কবায়ৈ ǀ কযয়ন-বয়নৌৰ্ন্দি কক্ষত্ৰি থ া 

সম্ভাৱনা ǀ 
৬। শুদ্ধ উত্তৰলটাত শুদ্ধ লচন লদয়াঃ 
(ি) সম্পদ হবকি হলি তিৰ কিানলটা প্ৰলয়াজন নহয় ? 

(i) পলৰমাণ   

(ii) প্ৰলয়াজন পৰূাব পৰা সামগ্ৰী   

(iii) বযৱহাৰৰ বালব উপলযাগী 

উত্তৰ-(i) পন্দৰমাণ    

(খ) তিৰ কিানলটা মানৱসৃষ্ট সম্পদ  নহয়? 



 (i)  পবেত- পাহাৰ        

(ii) থিা ৰ্ৰ      

(iii) জিলবদযুত 

উত্তৰ-(i) পবষি পাহাৰ 

 

 

৭।  কতামাৰ বাসস্থানৰ কচৌপালশ থিা প্ৰাণী  আৰু 
উলিদলবাৰৰ তালিিা প্ৰস্তুত িৰা আৰু কসইলবাৰৰ সংৰক্ষণ 

লিয় প্ৰলয়াজন লিলপবদ্ধ িৰা । 

উিৰ- 

 

 

 

 


