
অর্ থনৈতিক ভূগ োল – তিষয়িস্তু আৰু সম্পদ 

 

 

১। অর্ থনৈতিক ভূগ োল কোক বিোগল? ইয়োৰ মূল তিষয়িস্তু 

তক ? অর্ থনৈতিক ভূগ োলৰ প্রধোৈ  শোখোগিোৰ উগেখ কৰো । 

উত্তৰ- ভূগ োল বিষয়গ ো প্রধোনকৈ প্রোৈৃবিৈ ভূগ োল আৰু মোনৱ 

ভূগ োল বিচোগে দু ো ভো ি বিভক্ত । অর্ থকনবিৈ ভূগ োল মোনৱ 

ভূগ োলৰ অন্ত থি এ ো অনযিম প্রধোন শোখো । ভূগ োলৰ বিগ ো 

শোখোি সম্পদৰ উৎেোদন, বিিৰণ, উেগভো  আৰু বিবনময় 

আৰু ইয়োৰ ল ি জব়িি মোনুিৰ ৈোি থৈলোে সমূি স্থোন আৰু 

ৈোল সোগেগে অধযয়ন ৈৰো িয়, িোগৈ অর্ থকনবিৈ ভূগ োল 

বিোগল । 

          ভূ-প্রৈৃবি আৰু ভূিোত্ত্বিৈ  ঠনৰ েোর্ থৈযগৈ ধবৰ জলিোয়ু 

আৰু মোট ৰ বিবশষ্ট্যৰ িোৰিমযৰ িোগি ভূ-েষৃ্ঠৰ প্রোৈৃবিৈ 

েৰবিগৱশ বিগল  বিগল  িয়। উদোিৰণ স্বব্ধগে ভূ- েষৃ্ঠৰ 

বৈোগনো ঠোই েোি থিয উচ্চভূবম, আন বৈোগনো ঠোই সোৰৱো 

সমভূবম, সো ৰ-মিোসো ৰীয় উেৈূল ভূবম, বৈোগনো ঠোই আগৈৌ 

জলিোয়িীয়ভোগি অবিেোি ঠোণ্ডো িো অবিেোি উষ্ণ ।িদুেবৰ 

বৈছুমোন অঞ্চল অৰগণযগি ভৰো িো আন বৈছুমোন অঞ্চল 

 ৰোখিনীয়ো আৰু িোনেোনীৰ দগৰ  প্রোৈৃবিৈ দুগি থোগ গৰ 

দুদথশোগ্রস্ত । ল গি  ছ- ছবন, েোনী, খবনজ সম্পদ আবদৰ দগৰ 

প্রোৈৃবিৈ সম্পদগৰো প্রোচুি থ, বিিৰণ আৰু গুণোগুণৰ বেত্রগিো 

িগর্ষ্ট্ েোর্ থৈয বদখো িোয় । সোৰুৱো সমভূবম অঞ্চল 

ৈৃবষ, উেৈূলীয় অঞ্চল মোছ ধৰো ৈোি থ আৰু িোিোয়োি- 

িযৱসোয়, খবনজ সম্পদি চিৈী অঞ্চল উগদযো , আনিোগি 

ঘো াঁিবনৰ প্রোচুি থ র্ৈো অঞ্চল েশু-েোলনৰ বেত্রি বিগশষভোগি 

আ িঢো িয়। প্রোৈৃবিৈ েবিগিশৰ এগন েোর্ থৈযৰ ফলি মোনুি 



আৰু েবৰগিশৰ সম্পৈথও েবৃর্ৱীৰ সৈগলো ঠোইি এগৈ নিয় 

আৰু ইয়োৰ ফলি সটৃষ্ট্ বিোৱো মোনৱ েবৰগিগশো বিগল  বিগল  

িয় ǀ 

          দৰোচলগি ভূ-েষৃ্ঠি বিৰোজ ৈৰো প্রোৈৃবিৈ আৰু মোনিসৃষ্ট্ 

েবৰগৱশৰ উেোদোনগিোৰৰ বিবভন্নিোৰ িোগি মোনুিৰ জীৱন প্রণোলী 

আৰু অর্ থকনবিৈ ৈোি থৈলোগেো সৈগলো ঠোইগি বিগল  বিগল  

িয় । এগন েোর্ থৈ  ্িৰ িোগি বৈোগনো এখন ঠোই বিবিয়ো ৈৃবষ 

ৈোি থি উন্নি িয়, আন এখন ঠোই িযৱসোয়-িোবণজয, ঔগদযোব ৈ িো 

মৎসয উৎেোদন ৈোি থি চিৈী িয় । এগন ৈোৰণগি েবৃর্ৱীৰ 

সৈলোগিোৰ ঠোগয়ই ইখগন-বসখনৰ ওেৰি বনভথৰ ৈবৰ এৈ 

সম্পৈথ ৰেো ৈবৰ চবল র্োগৈ । অর্ থকনবিৈ ভূগ োলি সম্পদ 

আৰু মোনুিৰ ৈোম-ৈোজ আবদৰ ল ি জব়িি এগনধৰণৰ 

সৈলোগিোৰ ৈর্োই আগলোচনো ৈৰো িয় ǀ 

  

অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ প্রধোন  শোখোগিোৰ বিগছ- 

১) ৈৃবষ ভূগ োল                           ২) ঔগদযোব ৈ ভূগ োল 

৩) সম্পদ ভূগ োল                        ৪) েবৰিিন ভূগ োল 

৫) িজোৰ ভূগ োল                          ৬) েবৰৈল্পনো আৰু 

উন্নয়ন ভূগ োল 

৭) েি থ ন ভূগ োল 

  

২। অর্ থনৈতিক ভূগ োলৰ পতৰসৰ সম্পগকথ চমুনক তলখো । 

  

উত্তৰ- অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ েবৰসৰ আৰু শোখোসমূি 

অর্ থকনবিৈ ভূগ োলি প্রধোনকৈ মোনুিৰ অর্ থকনবিৈ ৈোি থৈলোেৰ 

বিিৰণ আৰু ইয়োৰ ল ি জব়িি ৈোৰৈ আৰু প্রত্ত্বিয়োসমূি 



অধযয়ন ৈৰো িয় । ইয়োৰ অধযয়নৰ েবৰসৰ মূলিঃ িলি উগেখ 

ৈৰো বিগশষ প্রশ্নগৈই োৰ ওেৰি প্রবিটষ্ঠি- 

 ১১) অর্ থকনবিৈ ৈোি থগ ো ৈ'ি অৱবস্থি ?  ১অর্ থকনবিৈ ৈোি থ 

সংঘট ি বিোৱো বভৌগ োবলৈ স িোন, েবৰগিশ, েবৰস বিবি 

বিোৰৰ সম্পগৈথ  বিশদ আগলোচনো ইয়োি অন্তভুথক্ত বি র্োগৈ) 

 ১২) অর্ থকনবিৈ ৈোি থগ োৰ বিবশষ্ট্যগিোৰৰ বৈ বৈ ?  ১আবর্ থৈ 

ৈোম ৈোজ, উৎেোদন, বিিৰণ, বিবনময় 

প্রত্ত্বিয়োগিোৰ  অন্তভুথক্ত বি র্োগৈ ) 

 ১৩) অর্ থকনবিৈ ৈোি থগ ো আন বৈ বৈ েবৰঘ নোৰ ল ি 

জব়িি?  ১ৰোজকনবিৈ, সোমোত্ত্বজৈ, বভৌগ োবলৈ আবদ ৈোৰৈ 

) 

 ১৪) অর্ থকনবিৈ ৈোি থগ ো ি’ি আগছ িোগি বৈয় 

বিগছ ?  ১অনুৈূল আৰু প্রবিৈূল বভৌগ োবলৈ েবৰগিশৰ 

ৈোৰৈ বিলোৈৰ বিৱৰণ) 

 ১৫) অর্ থকনবিৈ ৈোি থগ ো িি আগছ িোৰ েবৰিগিথ আন 

এঠোইি িগল বিবছ ভোল 

িলগিাঁগিন বনবৈ ? ১  সুবিধোজনৈ স িোন আৰু েবৰগিশ 

সম্পৈীয় বিষয়সমূি ) 

  

৩। মোৈুহি অর্ থনৈতিক িৃতত্ত িুতলগল তক িুজো ? এগৈ 

অর্ থনৈতিক িৃতত্তগিোৰ তক তক ? 

  

উত্তৰ- মোনুিৰ সৈগলো ধৰণৰ অর্ থকনবিৈ ৈোমৈোজ আৰু 

বসইগিোৰ ল ি প্রিযে আৰু েগৰোেভোগৱ জব়িি জীবৱৈো 

আিৰণৰ সম্বলসমূিৈ এগৈলগ  অর্ থকনবিৈ িবৃি িুবলি 

েোবৰ ǀমোনুিৰ প্রধোন অর্ থকনবিৈ িবৃিগিোৰ বিগছ- 

  



 ১১  প্রোর্তমক িৃতত্ত :- বি ৈোি থৰ দ্বোৰো মোনুগি প্রৈৃবিৰেৰো সম্পদ 

আিৰণ ৈগৰ িোগৈ প্রোর্বমৈ িৃবি বিোগল। বিগন ধৰো ৈোি থ, িনজ 

সম্পদ আিৰণ, খবনজ সম্পদ আিৰণ ইিযোবদ। 

 ১২  ততিয়য়ক িৃতত্ত :- বি ৈোি থৰ দ্বোৰো মোনুগি প্রৈৃবিৰেৰো 

আিৰণ ৈৰো বিবভন্ন দ্রিয নোনোন প্রিুত্ত্বক্তৰ জবিয়গি মোনুিৰ 

িযিিোৰেগিো ী ৈবৰ বিোলো িয় িোগৈ বদ্বিীয়ৈ িবৃি 

িোগল । বিগন- বশগল্পোৎেোদন প্রত্ত্বিয়ো, বিবভন্ন ৈৃবষ ৈোি থ, মোছ 

বনম থোণ ির্ো, েুনৰ বনম থোণ ৈোি থ ইিযোবদ।  

 ১৩)িৃিয়য়ক িৃতত্ত :- বি ৈোি থৰ দ্বোৰো প্রোর্বমৈ আৰু বদ্বিীয়ৈ 

িবৃিৰ বিোগ বদ উৎেোবদি সোমগ্রীসমূি উেগভোক্তোৰ ওচৰ েোয় 

িোগৈ িৃিীয়ৈ িবৃি বিোগল।বিগন-

িোিোয়োি, েবৰিিণ, িজোৰ, েোইৈোৰী িো খুচুৰো 

বিিী, েি থ ন, বিো োগিো  আবদৰ ল ি জব়িি অর্ থকনবিৈ 

ৈোি থসমূি। 

 ১)  চির্র্ থক িতৃত্ত :-বিগিোৰ ৈোি থ ই  বদ্বিীয়ৈ আৰু িৃিীয়ৈ 

িবৃিসমূি অবধৈ সুচল ির্ো ফলপ্রসূ ৈবৰ বিোলোি সিোয় ৈগৰ 

িোগৈ চিুর্ থৈ িবৃি বিোগল। বিগন- বিংৈ িো অনয বিিীয় 

প্রবিষ্ঠোন, প্রচোৰ মোধযম, প্রশোসন, বশেো- গৱষণো আবদৰ ল ি 

জব়িি ৈোি থসমিূ । 

  

)। অর্ থনৈতিক ভূগ োলৰ প্রধোৈ শোখোসমূহৰ তিষয়িস্তু 

সম্পগকথ চমুনক তলখো । 

  

উিৰ-অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ প্রধোন শোখোসমূিৰ বিষয়িস্তুগিোৰ 

বিগছ- 



  ১১  কৃতষ ভূগ োল 

          অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ এট  অনযিম প্রধোন শোখো । ইয়োি 

ৈৃবষ ৈোি থি ল ি জব়িি ৈোৰৈসমূি, ৈৃবষৰ প্রৈোৰ, ৈৃবষ ৈোি থৰ 

বিিৰণ আৰু েদ্ধবি, শসযি উৎেোদন ইয়োৰ ল ি জব়িি 

সূত্র, ৈৃবষ সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো আমদোবন-ৰপ্তোবন ইিযোবদ 

অধযয়ন  ৈৰো িয়। 

 ১২  দগদোোত ক ভূগ োল 

          ইয়োি উগদযো  স্থোেনৰ ল ি জব়িি অর্ থকনবিৈ ির্ো 

অনযোনয ৈোি থসমূি, উগদো ৰ প্রৈোৰ আৰু বভৌগ োবলৈ 

বিিৰণ, ঔগদযোব ৈ সোমগ্রীৰ উৎেোদন, উগদযো  অৱস িোনৰ 

ল ি ল ি জব়িি সূত্র, ঔগদযোব ৈ সোমগ্রীৰ িজোৰ ির্ো 

আমদোবন-ৰপ্তোবন ইিযোবদ অধযয়ন ৈৰো িয় । 

  ১৩  সম্পদ ভর্ গ োল 

          ইয়োি সম্পদৰ প্রৈোৰ, আঞ্চবলৈ বিিৰণ, সম্পদ উদ্ঘো ন 

ির্ো উৎেোদনৰ ল ি জব়িি ৈোৰৈসমিূ, সম্পদ আৰু 

উন্নয়নৰ সম্পৈথ, সম্পদৰ সংৰেণ আৰু িযৱস্থোেনো আবদ 

অধযয়ন ৈৰো িয়। 

  ১)  পতৰিহ  ভূগ োল 

          ইয়োি েবৰিিণ িযৱস্থোৰ প্রৈোৰ আৰু ইয়োৰ ল ি জব়িি 

ৈোৰৈসমূি, সম্পদ বিিৰণি েবৰিিণৰ ভূবমৈো, মোনিুৰ 

িোিোয়োি ির্ো অর্ থকনবিৈ ৈোি থৈলোেি েবৰিিণৰ 

ভূবমৈো, অর্ থকনবিৈ উন্নয়ন বিগন -ঔগদযোব ৈ উন্নয়ন, ৈৃবষ 

বেত্রৰ উন্নয়নি েবিিিণ িযিস্থোৰ উন্নয়নৰ ভূবমৈো ইিযোবদ 

অধযয়ন ৈৰো িয় । 

  ১)  িজোৰ ভূগ োল 



          ইয়োি িজোৰ স্থোেনৰ প্রগয়োজনীয়িো আৰু ইয়োৰ 

ৈোৰৈসমূি, িজৰৰ প্রৈোৰ আৰু  বিিৰণ আৰু ইয়োি ল ি 

জব়িি সূত্রসমূি অধযয়ন ৈৰো িয় । 

 ১)  পতৰকনৈো আৰু উয়য়ৈ ভূগ োল 

          ইয়োি অর্ থকনবিৈ উন্নয়নৰ ল ি জব়িি 

ৈোি থসমূি, েবৰৈল্পনো িযিস্থো, িিনেম উন্নয়ন, অঞ্চল ির্ো 

উেোদোন বভবিৈ উন্নয়ন প্রত্ত্বিয়ো আবদ অধযয়ন ৈৰো িয় । 

  ১)  পয থনৈ ভূগ োল 

          ইয়োি েি থ ন আৰু ইয়োৰ বিৈোশৰ ল ি জব়িি 

ৈোৰৈসমূি, েি থ নৰ প্রৈোৰ, েি থ নৰ িযৱস্থোৰ উন্নয়ন প্রত্ত্বিয়ো 

আৰু েবৰৈল্পনো আবদ অধযয়ন ৈৰো িয় ǀ 

  

)। সম্পদ ভূগ োলক তকয় অর্ থনৈতিক ভূগ োলৰ এটন 

গুৰুত্বপূ থ শোখো বিোলো হয় ? 

  

উত্তৰ- সম্পদ ভূগ োল অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ এট  গুৰুত্বেূণ থ 

শোখো ǀসম্পদ অবিিগন অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ িোখযো সম্ভৱ 

নিয় ǀসম্পদৰ প্রৈোৰ, অঞ্চলগভগদ সম্পদৰ বিিৰণ, সম্পদ 

উদ্ঘো ন ির্ো উৎেোদনৰ ল ি জব়িি ৈোৰৈসমূি, সম্পদ 

আৰু উন্নয়নৰ সম্পৈথ, সম্পদৰ সংৰেণ আৰু িযৱস্থোেনো আবদ 

অর্ থকনবিৈ ভূগ োলি অধযয়ন ৈৰো িয় । অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ 

আন শোখো উেশোখোগিোৰৰ অধযয়নগিো সম্পদ ৈ এৰোই চবলি 

বনোৱোবৰ ǀ বৈৱল বসইয়োই নিয়, বদশ এখনৰ অর্ থকনবিৈ উন্নয়ন 

বসই বদশখনৰ সম্পদৰ মোন আৰু প্রোচুি থৰ ওেৰগি বনভথৰ ৈগৰ ǀ 

  



)। সম্পদ িুতলগল তক িুজোয় ? ইয়োৰ প্রধোৈ বিতশষ্ট্োসমূহ 

উগেখ কৰো । 

  

উত্তৰ- মোনুিৰ জীৱন ধোৰণৰ িোগি প্রগয়োজনীয় সৈলোগিোৰ 

িস্তুগৈই সম্পদ বিোলো িয় । েবৃর্ৱীৰ িুৈুি র্ৈো িোযু়, েোনী, সূি থৰ 

ৰত্ত্বি, মোট ,  ছ-  ছবন, ফল-মূল, খবনজ েদোর্ থ আবদ 

আ োইগিোগৰই মোনুিৰ িোগি লো বিয়োল । বসবয়গি এইগিোৰ 

সম্পদ । 

সম্পদৰ বিবন ো বিবশষ্ট্য লেয ৈৰো িোয়- 

ক  কোয থকোতৰিো- মোনুগি িস্তু িো সোমগ্রীগ োৈ বিবিয়ো 

বনজৰ, আনৰ িো সমোজৰ ৈোমি িযৱিোৰ ৈবৰি েোগৰ 

বিবিয়ো িোৰ ৈোি থৈোবৰিো গুণগ ো প্রৈোশ েোয় ǀ 

খ  উপকোতৰিো- সম্পদ িিকল িগল িস্তু িো সোমগ্রীগ োগৱ 

িযত্ত্বক্ত ি িো মোনৱ সমোজৰ উেৈোৰ িো ৈলযোণ সোধন ৈবৰি 

লোব ি ǀ  

   পতৰিিথশয়লিো- সম্পদৰ সদোয় েবৰিিথন বি 

র্োগৈ ǀ বনত্ত্বিয় িো বনৰগেে সোমগ্রী      ১ বিগিোৰ সোমগ্রীগয় 

মোনুিৰ বৈোগনো উেৈোৰ িো অেৈোৰ সোধন নৈগৰ)  আৰু 

প্রবিগৰোধৈ   ১অেৈোৰী সোমগ্রী িো েবৰঘ নো) সমূগিো 

মোনুিৰ বচন্তো চচথো, বৈৌশল,ৈোবৰৈৰী জ্ঞোন,দেিো আৰু 

প্রিুত্ত্বক্তৰ সিোয়ি সম্পদ বিচোগে মোনযিো েোয় ǀ 

  

)। ‘সম্পদ পতৰিিথৈশয়ল’ - িোোখোো কৰো ǀ 

উত্তৰ- সম্পদ েবৰিিথনশীল । আত্ত্বজ বৈোনব্ো এ ো সোমগ্রী 

মোনুিৰ দ্বোৰো  িযৱহৃি নিগলও িো মোনুিৰ িোগি অেৈোৰী িগলও 

ভবৱিযগি বসই এগৈ ো সোমগ্রীগয়ই মোনৱ ৈলযোণৰ িোগি িযৱহৃি 



ি'ি েোগৰ । এগন সোমগ্রীসমূিৰ বিিব্োগৰ মোনুিৰ বৈোগনো ধৰগণ 

উেৈোৰ িো অেৈোৰ সোধন নৈগৰ বসইগিোৰৈ বনৰগেে িো 

বনত্ত্বিয় সোমগ্রী বিোলো িয় । উদোিৰণস্বৰূগে মোনুগি বিবিয়োকলগৈ 

শত্ত্বক্ত উৎেোদনি ৈয়লো িো খবনজ বিলৰ িযিিোৰ নোজোবনবছল 

বিবিয়োকলগৈ এইগিোৰ বৈৱল বনৰগেে সোমগ্রীগি 

আবছল । আনিোগি, বিগিোৰ সোমগ্রী িো েবৰঘ নোই মোনুিৰ 

অেৈোৰ সোধন ৈগৰ , বসইগিোৰৈ প্রবিগৰোধৈ বিোলো িি । 

উদোিৰণস্বৰূগে অনুি থৰ মোট , িোনেোনী জজথবৰি অঞ্চল আবদ 

এগৈো এগৈো ো প্রবিগৰোধৈ । এইবখবনগি উগেখগিো য বি 

েত্ত্বিমিং ি সঘগন িোনেোনী সটৃষ্ট্ ৈৰো দোগমোদৰ নদীৰ ওেৰি 

িোন্ধ বনম থোণ ৈবি জলবিদুযৎ শত্ত্বক্ত উৎেোদন আৰু জলবসঞ্চনৰ 

িযৱস্থো নৈৰোকলগৈ দোগমোদৰ নদীৈ প্রবিগৰোধৈ বিচোগে  ণয 

ৈৰো বিবছল ।  বিগৈ মোনুিৰ জ্ঞোনৰ প্রসোৰ আৰু বিজ্ঞোন-

প্রিুত্ত্বক্তৰ উন্নয়নৰ ফলি েবৃর্ৱীি র্ৈো এগন িিু বনৰগেে আৰু 

প্রবিগৰোধৈ সোমগ্রী মোনুিৰ সু-প্রগচষ্ট্োৰ ফলি সম্পদকল 

ৰূেোন্তবৰি বিগছ । সম্পদৰ এগন েবৰিিথনশীল বিবশষ্ট্যৰ িোগিই 

আত্ত্বজ উেৈোৰী িুবল  ণয বিোৱো এ ো সোমগ্রী িো েবৰঘ নো 

সময়ৰ   বিি অেৈোৰী িো বনিীয় সোমগ্রীকল ৰূেোন্তবৰি িি 

েোগৰ । অর্ থোৎ সোমোত্ত্বজৈ েবৰিিথন ঘ োৰ লগ  লগ  সম্পদৰ 

ধোৰণো আৰু ইয়োৰ আিৰণ আৰু িযৱিোৰগৰো েবৰিিথন ঘগ  । 

  

৮। সম্পদৰ প্রগয়োজৈয়য়িো সম্পগকথ উদোহৰ সহ চমুনক 

আগলোচৈো কৰো। 

  

উত্তৰ- মোনুিৰ জীৱন ধোৰণৰ িোগি প্রগয়োজনীয় সৈগলোগিোৰ 

িস্তুগৱ বিগছ-সম্পদ ǀ েবৃর্ৱীৰ িুৈুি র্ৈো িোযু়, েোনী, সিূ থৰ 

ৰত্ত্বি, মোট ,  ছ-  ছবন, ফল-মূল, খবনজ েদোর্ থ আবদ 



আ োইগিোগৰই মোনুিৰ িোগি লো বিয়োল । বসবয়গি এইগিোৰ 

সম্পদ ।এই সম্পদসমূি মোনুগি প্রধোনকৈ প্রৈৃবিৰ িুৈুৰ েৰোই 

বিবভন্ন উেোগয়গৰ আিৰণ ৈগৰ ǀসম্পদৰ জবৰয়গি মোনুিৰ 

বমৌবলৈ প্রগয়োজনসমূিগৈ ধগৰ অনয িিুগিো চোবিদো েূৰণ বিগছ 

আৰু ল গি ই জীৱন ধোৰণৰ মোনদণ্ডৰ উন্নয়নৰ সিোয়ৈ 

বিচোগেও েবৰ বণি বিগছ ǀ বৈৱল িযত্ত্বক্ত ি েি থোয়গি নিয় 

,সম্পদ িযৱিোৰৰ বিোগ বদ মোনৱ ৈলযোণ আৰু সোমোবগ্রৈভোগৱ 

মোনৱ জীৱনৰ আর্ থ সোমোত্ত্বজৈ বদশগৰো উিৰণ ঘট গছ ǀ 

  

৯। সম্পদ আৰু মোৈুহৰ মোজি র্কো সম্পকথৰ তিষগয় 

চমুনক তলখো । 

  

উত্তৰ- সম্পদ আৰু মোনুিৰ মোজি ওিঃগেোি সম্পৈথ 

আগছ ǀ মোনুগি সম্পদৈ  ঢ বদগয় ǀ সম্পদ আৰু ইয়োৰ িযৱিোৰ 

মোনৱ ৈলযোণৰ ল ি জব়িি বি আগছ ǀমোনুগি ি’ল সম্পদৰ 

উৎেোদৈ আৰু সম্পদৰ উেগভোক্তো  ǀমোনিুৰ প্রগয়োজনীয় 

বিবছভো  সম্পদ িবদও প্রৈৃবিগয় বিো োন ধগৰ, ইয়োৰ বিবছ 

ভোগ ই মোনুগি প্রগয়োজন অনুসবৰ িযৱিোৰ উেগিো ী ৈবৰ 

লয় ǀ মোনুিৰ জ্ঞোনৰ েবৰসৰ িতৃ্ত্বদ্ধৰ লগ  লগ  নিুন নিুন 

সম্পদৰ সটৃষ্ট্ বিগছ আৰু িযৱিোৰ বিগছ ǀ প্রৈৃবিৈভোগৱ 

সম্পদগিোৰৰ উেবৰও মোনুগি বনগজ সম্পদৰ সটৃষ্ট্ ৈবৰগছ 

,বিগিোৰৈ আবম মোনৱসষৃ্ট্ সম্পদ িুবল ৈওাঁ ǀবিগন- ৰোস্তো-ঘো , 

অট্টোবলৈো, দলং,উগদযো  ৈোৰখোনো,সু্কল-ৈগলজ,িোন 

িোিন  ইিযোবদ ǀ 

  



১০। সম্পদ আৰু তিজ্ঞোৈ-প্রযুক্তিৰ মোজি র্কো সম্পকথ 

চমুনক আগলোচৈো কৰো । 

  

উত্তৰ- বিজ্ঞোন আৰু প্রিুত্ত্বক্তৰ জবৰয়গি মোনুগি প্রৈৃবিি উেলব্ধ 

িস্তু িো সোমগ্রী সমূিৈ সম্পদকল ৰূেোবন্তৰি ৈগৰ আৰু িোৰ 

ফলি বসইগিোৰৰ দ্বোৰো মোনুিৰ উেৈোৰ সোধন িয় ǀঅর্ থোৎ 

বিজ্ঞোন আৰু প্রিুত্ত্বক্তবিদযোৰ মোধযগমগৰ সম্পগদ েণূ থিো েোই ǀ 

          আগৈৌ মোনুগি বিজ্ঞোন আৰু প্রিুত্ত্বক্ত বিদযোৰ জবৰয়গি 

প্রোৈৃবিৈ সম্পদসমূি ন ন ৰূে প্রদোন ৈবৰ 

আবিগছ ǀ উদোিৰণস্বৰুগে-িো াঁিৰ েৰো ৈো জ, ৈেোিৰ েৰো 

ৈোগেোৰ, খবনজ বিলৰ েৰো নোন ৰং,বনের্ো, ৈৃত্ত্বত্রম ৈোগেোৰ, 

ৰোসোয়বনৈ সোৰ, চোগিোন, মম, ৰৱৰ;  ছ  ছবনৰ েৰো 

খোদয,ঔষধ,ৈোঠ, িৃ আবদ সোমগ্রী আিৰণ ৈৰো িয় ǀঅৱগশয এই 

বেত্রি প্রিুত্ত্বক্ত বিদযোৰ ল গি মোনুি জ্ঞোন, বৈৌশল আৰু 

দেিোও অনযিম দৰৈোৰী উেোদোন ǀ 

          বিজ্ঞোন আৰু প্রিুত্ত্বক্তৰ জবৰয়গি মোনুগি ভবৱষযগি 

সম্পদৰ বেত্রি আবিি েৰো আিুৈোলৰ বিষগয় আ িীয়ো ির্য 

উদ্ঘো ন ৈবৰিকল সেম বিগছ িোৰ ফলি সম্পদ সংৰেণৰ 

দগৰ েদ্ধবিসমূগি আত্ত্বজৰ বদনি গুৰুত্ব লোভ ৈবৰগছ ǀ 

  

১১। উদোহৰ সহ সম্পদৰ বে য়তিভোজৈ সম্পগকথ তলখো । 



উত্তৰ-

 

  

ক  সৃটষ্ট্ প্রক্তিয়ো অৈুসতৰ সম্পদসমূহক তিতৈনো ভো ি 

ভ োি পোতৰ – 

১  প্রোকৃতিক সম্পদ- বিগিোৰ সম্পদ ১ বিগন- সূি থৰ ৰত্ত্বি, 

িোয়,ু েোনী, েলস, ছ- ছবন,জীৱ-জন্তু,খবনজ েদোর্ থ, নদ-

নদী আবদ) প্রোৈৃবিৈ ভোগৱ সটৃষ্ট্ বি প্রৈৃবিি বিয়বে  র্োগৈ, 

বিগনগিোৰ সম্পদৈ প্রোৈৃবিৈ সম্পদ বিোগল ǀ 

২ মোৈৱ সৃষ্ট্ সম্পদ - মোনুগি সটৃষ্ট্ ৈৰো সম্পদগিোৰৈ 

মোনৱ সষৃ্ট্ সম্পদ বিোগল ǀ বিগন- ৰোস্তো-ঘো , অট্টোবলৈো, দলং 

ইিযোবদ ǀ 

৩ মোৈৱ সম্পদ- প্রোৈৃবিৈ সম্পদসমূিৈ িযৱিোৰৰ 

উেগিো ী ৈবৰিকল মোনুিৰ ৈোি থদেিো, বশেো, প্রিুত্ত্বক্ত আৰু 

আগ্রিৰ প্রগয়োজন িয় ǀ এগনগিোৰ গুণ র্ৈোৰ িোগি মোনুিৈ 

মোনৱ সম্পদ আখযো বদয়ো িয় ǀ বিগন- ৈৃষৈ, ডোক্তৰ 

,শ্ৰবমৈ,বশেৈ ইিযোবদ ǀ 

  

খ  প্রোকৃতিক  ঠৈ অৈুসতৰ সম্পদসমূহক দনুো ভো ি 

ভ োি পোতৰ - 



১ জয়ৱয়য় সম্পদ - প্রোৈৃবিৈ  ঠন অনুসবৰ সম্পদসমূিৰ 

বিগিোৰৰ জীৱ র্োগৈ বসইগিোৰৈ জীৱীয় 

সম্পদ ǀউত্ত্বিদ, প্রোণী, মোছ, শসয আবদ জীৱীয় সম্পদ । 

২ অজয়ৱয়য় সম্পদ - বিগিোৰ সম্পদৰ প্রোণ িো জীৱ 

নোর্োগৈগসইগিোৰৈ অজীৱীয় সম্পদ 

বিোগল ।মোট , বশল, ভূবম, নদ-নদী েোনী, িোয়,ু খবনজ 

েদোর্ থ, ৈয়লো আবদ অজীৱীয় সম্পদ 

   উপলব্ধিো  আৰু স্হোতয়ত্বৰ ওপৰি তভতত্ত 

কতৰ  সম্পদসমূহক দনুো ভো ি ভ োি পোতৰ - 

১  ৈিয়কৰ গযো ো সম্পদ- েবৃর্িীি উেলব্ধ প্রোৈৃবিৈ 

সম্পদগিোৰৰ বভিৰি বৈছুমোন িযৱিোৰৰ বেছি এগৈিোগৰ 

বনঃগশষ বি নোিোয় আৰু আন বৈছুমোন িমোন্বগয় বনঃগশষ 

বি িোয়। বিগিোৰ সম্পদ অনিিি িযৱিোৰ ৈবৰ র্ৈোৰ 

বেছগিো নৱীৈৰণ িো েুনঃেূণীৈৃি প্রত্ত্বিয়োগৰ বৈবিয়োও 

এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি বনোগিোৱোকৈ ৰোবখি েোবৰ, বিগন 

সম্পদগৈ নিীৈৰণগিো য িো েুনঃেূণীৈৃি সম্পদ 

বিোগল ǀ বিগন-সিূ থৰ ৰত্ত্বি, িোয়,ু েোনী,  ছ- ছবন, জীৱ-

জন্তু, মোনুি, শসয আবদ নিীৈৰণগিো য সম্পদ। 

২  অৈিয়কৰ গযো ো সম্পদ- বিগিোৰ সম্পদ িযিিোৰৰ 

বেছি নৱীৈিণ িো েুনঃসটৃষ্ট্ ৈবিি বনোৱোবৰ আৰ এগৈিোগৰ 

বনঃগশষ বি িোয়, বিগন সম্পদগিোৰৈ অনিীৈৰণগিো য িো 

েয়শীল িো বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে-  ১ৈয়লো, খবনজ 

বিল, খবনজ েদোর্ থ ১গিগন িোম, বসোণ, চূণবশল, বলো 

আবদ), প্রোৈৃবিৈ ব ছ আবদ অনিীৈৰণিো য সম্পদ । 

  

ঘ  পৃতর্িয়ি উপলব্ধ সকগলোগিোৰ সম্পদৰ মোতলকয়স্বত্বৰ 

তভতত্তি তিতৈনো ভো ি তিভি কতৰি পোতৰ - 



১  িোক্তি ি সম্পদ -মোনুিৰ বনজ বনজ দখল িো 

অবধৈোৰি র্ৈো ভূবম, সো-সম্পবি আৰু বনজো ভোল গুণ 

ইিযোবদ  বিগন- ভোল চবৰত্র, বশেো, ৈম থদেিো আবদৈ 

িযত্ত্বক্ত ি সম্পদ বিোলো িয় । 

২  জোিয়য় সম্পদ- এখন বদশৰ িিোৱধোন িো দখলি র্ৈো 

সৈলগিোৰ সম্পদ বিগন- ৰোস্তো-ঘো , ভূবম, নদ-

নদী, দলং, অভয়োৰণয, অৰণযি র্ৈো  ছ- ছবন আৰু জীৱ-

জস্তু, বশেোনুষ্ঠোন, প্রশোসবনৈ িযিস্থো, চৰৈোৰ আবদৈ 

জোিীয় সম্পদ বিোলো িয় । উদোিৰণস্বন্ধগে ৈোত্ত্বজৰঙো 

ৰোষ্ট্ৰীয় উদযোনখন এ ো জোিীয় সম্পদ ǀ 

৩  আন্তজথোতিক সম্পদ- বদশৰ জোিীয় সম্পদ আৰু 

সমগ্র বিশ্বৰ অধীনি র্ৈো সম্পদ বিগন সো ৰ-মিোসো ৰ 

আৰু ইয়োৰ খবনজ সম্পদ আৈু জীৱ-

জন্তু, িোয়ুমণ্ডল, অৰণয অঞ্চল আবদৈ এগৈলগ  

আন্তজথোবিৈ িো বিশ্ব সম্পদ বিোগল ǀ আন্তজথোবিৈ সংস্থো 

ৰোষ্ট্ৰসংঘই ইয়োৰ বনধ থোবৰি নীবি-বনয়ম অনুসবৰ বিশ্ব 

সম্পদসমূিৰ উদ্ঘো ন আৰু িযৱিোৰ েবিচোলনো 

ৈগৰ ।বিগন- চীনৰ সুকদঘ থয প্রোচীৰ ,ফ্ৰোন্সৰ আইগফল  োৱোৰ 

ইিযোবদ ǀ 

  

১২। প্রোকৃতিক সম্পদ িুতলগল তক িুজোয়? উদোহৰ সহ 

চমুনক তলখো । 

  

উত্তৰ- বিগিোৰ সম্পদ ১ বিগন- সূি থৰ ৰত্ত্বি, িোয়,ু েোনী, েলস, ছ-

 ছবন,জীৱ-জন্তু,খবনজ েদোর্ থ, নদ-নদী আবদ) প্রোৈৃবিৈ ভোগৱ 

সটৃষ্ট্ বি প্রৈৃবিি বিয়বে  র্োগৈ, বিগনগিোৰ সম্পদৈ প্রোৈৃবিৈ 

সম্পদ বিোগল ǀ 



          প্রোৈৃবিৈ সম্পদসমূি ব ো ো,জলুীয়ো ,ব ছীয় আৰু 

ধোিৱীয় িো অধোিৱীয় অৱস িোি বেোৱো িোয় ǀ এগন প্রৈৃবিৈ 

সম্পদৰ বিবছ সংখযগৈই ৈল ৈোৰখোনো,উগদযো  আবদি 

বৈাঁ চোমোল বিচোগে িযৱিোৰ ৈৰো িয় ǀ িদুেবৰ ৈয়লো,খবনজ 

বিল,প্রোৈৃবিৈ ব ছ, আবদৰ দগৰ  প্রৈৃবিৈ সম্পদৈ আবম 

শত্ত্বক্তৰ উৎস বিচোগে িযৱিোৰ ৈগৰো ǀ 

  

১৩। মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদ তক ? উদোহৰ সহ ইয়োৰ িোৱহোৰ 

সম্পগকথ চমুনক তলখো । 

  

উত্তৰ- মোনুগি সটৃষ্ট্ ৈৰো সম্পদগিোৰৈ মোনৱ সষৃ্ট্ সম্পদ 

বিোগল ǀ মোনুিৰ প্রগয়োজনীয় িিু সম্পদ িবদও প্রৈৃবিগয় বিো োন 

ধগৰ,ইয়োৰ বিবছ ভোগ ই মোনুগি প্রগয়োজন অনুসবৰ িযৱিোৰ 

উেগিো ী ৈবৰ লয় ǀ বিগন- ৰোস্তো-ঘো , অট্টোবলৈো, দলং,উগদযো  

ৈোৰখোনো, সু্কল-ৈগলজ, িোন িোিন  ইিযোবদ ǀ মোনুিৰ জ্ঞোনৰ 

েবৰসৰ িতৃ্ত্বদ্ধ েোই অিোৰ লগ  লগ  নিুন নিুন সম্পদ সটৃষ্ট্গৰো 

িো  মুৈবল বিগছ ǀউদোিৰণস্বৰূগে, িো াঁিৰেৰো 

ৈো জ; ৈেোিৰেৰো ৈোগেোৰ; খবনজ বিলৰেৰো নোনোন ধৰণৰ 

ৰং, বনের্ো, ৈৃত্ত্বত্রম ৈোগেোৰ, ৰোসোয়বনৈ সোৰ, ৈী নোশৈ 

দ্রিয, চোগিোন, প্লোটষ্ট্ৈ, ৈৃত্ত্বত্রম ৰৱৰ, মম আবদ;  ছ- ছবনৰেৰো 

নোনোন ধৰণৰ খোদয,ঔষধ, ৈোঠ,  িৃ বনম থোণ সোমগ্রী 

ইিযোবদ ǀ মোনুিৰ প্রগচষ্ট্োৰ ফলি সটৃষ্ট্ বিোৱো এগন  সোমগ্রীগিোৰগৈ 

মোনৱ সষৃ্ট্ সম্পদ বিোলো িয়। 

  



১)। ৈিয়কৰ গযো ো আৰু অৈিয়কৰ গযো ো সম্পদৰ 

মোজৰ পোর্ থকো তক তক? উদোহি সহ চমুনক আগলোচৈো 

কৰো। 

  

উত্তৰ- েবৃর্িীি উেলব্ধ প্রোৈৃবিৈ সম্পদগিোৰৰ বভিৰি 

বৈছুমোন িযৱিোৰৰ বেছি এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি নোিোয় আৰু 

আন বৈছুমোন িমোন্বগয় বনঃগশষ বি িোয়। বিগিোৰ সম্পদ 

অনিিি িযৱিোৰ ৈবৰ র্ৈোৰ বেছগিো নৱীৈৰণ িো েুনঃেূণীৈৃি 

প্রত্ত্বিয়োগৰ বৈবিয়োও এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি বনোগিোৱোকৈ ৰোবখি 

েোবৰ, বিগন সম্পদগৈ নিীৈৰণগিো য িো েুনঃেূণীৈৃি সম্পদ 

বিোগল ǀ বিগন-সিূ থৰ ৰত্ত্বি, িোয়,ু েোনী,  ছ- ছবন, জীৱ-

জন্তু, মোনুি, শসয আবদ নিীৈৰণগিো য সম্পদ। 

          বিগিোৰ সম্পদ িযিিোৰৰ বেছি নৱীৈিণ িো েুনঃসটৃষ্ট্ 

ৈবিি বনোৱোবৰ আৰ এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি িোয়, বিগন 

সম্পদগিোৰৈ অনিীৈৰণগিো য িো েয়শীল িো 

বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে-  ১ৈয়লো, খবনজ বিল, খবনজ েদোর্ থ 

 ১গিগন িোম, বসোণ, চূণবশল, বলো আবদ), প্রোৈৃবিৈ ব ছ আবদ 

অনিীৈৰণিো য সম্পদ । 

  

১)। সম্পদ সংৰক্ষ  িুতলগল তক িুজোয় ? ইয়োৰ 

প্রগয়োজৈয়য়িো তক? 

  

উত্তৰ- বৈোগনো ধৰণৰ বিনোশ িো অেিযৱিোৰ বনোগিোৱোকৈ 

সম্পদৰ সম্ভোৱয েূণ থ িযৱিোৰ ৈৰো ৈোি থ ির্ো ধোৰণোগৈ সম্পদ 

সংৰেণ বিোগল ǀ সম্পদ সংৰেণৰ মূল উগেশয ি’ল আবম 

প্রৈৃবিৰ েৰো আমোৰ প্রগয়োজনীয় সম্পদগিোৰ এগনদগৰ আিৰণ 



ৈবৰ িযৱিোৰ ৈবৰি লোগ  িোগি ইয়োৰ দ্বোৰো আবম সৈগলোগৱ িিু 

সময় ধবৰ উেৈৃি িওাঁ  ǀ উদোিৰণস্বৰূগে- খবনজ বিল সংৰেণ 

িুবলগল খবনজ বিল প্রৈৃবিৰ েৰো বৈোগনো ধৰণৰ অেচয় 

বনোগিোৱোকৈ মোনৱ ৈলযোণি সটঠৈ ৰূেি িিু বদনৰ িোগি 

িযৱিোৰ ৈবৰি েৰো ৈোি থৈ িুজোয় ǀ 

          িবদও সম্পদ সংৰেণ অনিীৈৰণগিো য সম্পদৰ ল ি 

বিবছকৈ জব়িি, আচলগি সংৰেণৰ ধোৰণোগিোৰ সৈগলোধৰণৰ 

সম্পদৰ িোগিই সমোগন প্রগিোজয। উগেখগিো য বি অৰণয 

 ১নিীৈিণগিো য সম্পদ)ংংসৰ ফলি জীৱ-জস্তুৰ আৱোসভূবম 

ির্ো বজৱ-বিবচত্রয হ্রোস েোয় আৰু এগৈো এগৈো ো অঞ্চলৰ 

েোবৰগৱবশৈ ভোৰসোময বিনষ্ট্ িয়। বসগয় সমগ্র বিশ্বজবুৰ বৈছুমোন 

আেুৰু ীয়ো বজবৱৈ সম্পদ বিগন 

িোঘ, িোিী,  াঁ়ি, ভোলুৈ, ডলবফন, বসংি আবনৰ সংৰেণৰ িোগি 

িিু আাঁচবন িো প্রৈল্প িোিি বলোৱো বিগছ। িদুেবৰ অসমৰ 

বৈইিোবিগধো মূলযিোন উত্ত্বিদ বিগন 

সে থ ন্ধো, ছোলৈুিিী, ৈোলগমঘ, অজুথন, অ ৈ, বচৰিো, জোইফল, 

শিমূল, শুৈলবি আবদ প্রোয় বনোগিোৱো িি ধবৰগছ। বিলুপ্ত ি'ি 

ধৰো প্রোণীৰ বেত্রি বসোমোলী িোন্দৰ, িগলৌ িোন্দৰ, িনৰীয়ো 

মি, নল- োিবৰ, বশিু, বদওিো াঁি, ধগনশেেী, িৰগ োগৈোলো আবদ 

বিগশষভোগৱ উগেখগিো য। ল গি শত্ত্বক্তি উৎস বিচোগে িযৱহৃি 

খবনজ বিল, ৈয়লো আবদ আৰু ৈৃবষ ৈোি থি িযৱহৃি ৰোসোয়বনৈ 

সোৰ, ৈী নোশৈ ৰোসোয়বনৈ দ্রিয আবদৰ িযরিোৰ দ্রিু বিি িতৃ্ত্বদ্ধ 

বেোৱোৰ ফলি এইগিোৰ প্রোৈৃবিৈ সম্পদৰ ভোণ্ডোৰ িমোন্বগয় 

বনঃগশষ বি বিোৱোি উেবৰ িোয়ু, েোনী আৰু মোট ৰ প্রদুষণ ঘট  

এৈ ভয়োৱি েোগৰগৱবশৈ সমসযোৰ সটৃষ্ট্ বিগছ।  বিগৈ আমোৰ 

উন্নয়ন প্রত্ত্বিয়োগ ো িোগি েণস্থোয়ী নিয় িোৰ িোগি আবম সম্পদৰ 

বমিিযয়ী িযিিোৰৰ ল গি প্রগয়োজনীয় সংৰেণিযিস্থো িোিি লি 

লোব ি। উদোিৰণস্বব্ধগে, মোট  সংিেণৰ বেত্রি আবম 

ৈৃবষৈোি থৰ িোগি মোট  এগডোখৰ এগনদগৰ িযৱিোৰ ৈবৰি লোব ি 



িোগি ইয়োৰ উি থৰিো নষ্ট্ বনোগিোৱোকৈ আবম ভোল শসযৰ উৎেোদন 

লোভ ৈবৰ র্োগৈো। 

  

১)। সম্পদ সংৰক্ষ  পদ্ধতি সম্পগকথ চমুনক তলখো। 

  

উত্তৰ- সম্পদ সংৰেণৰ েদ্ধবিসমূি িলি উগেখ ৈৰো িল- 

 ১ক  তিকন সম্পদৰ সাোৈ :- বৈোগনো এ ো িিুলভোগি িযিহৃি 

সম্পদৰ উৎেোদনচবল র্ৈো অৱস্থোগি ইয়োৰ বিৈল্প সম্পদৰ 

সম্ভোিনো উদ্ঘো নৰ িোগি প্রগয়োজনীয়  গৱষণো আৰু জৰীে চলোই 

র্োবৈি লোগ  । উদোিিণস্বৈগে ৈেোিী সূিোৰ েবৰিগিথ ৈৃত্ত্বত্রম 

আাঁি; প্রোৈৃবিৈ ৰৱৰৰ সলবন ৈৃত্ত্বত্রম ৰিৰ আবদ এগৈো এগৈো ো 

বিৈল্প সম্পদ । অনিীৈৰণগিো য সম্পদ বিগন- ৈয়লো, খবনজ 

বিল, প্রোৈৃবিৈ ব ছ আবদৰ িযৱিোৰ হ্রোস ৈবৰিকল 

বসৌৰশত্ত্বক্ত, জলবিদুযৎ শত্ত্বক্ত, িিোি শত্ত্বক্ত, বজৱ শত্ত্বক্ত আবদ 

নিীৈৰণগিো য সম্পদৰ িযিিোৰ িতৃ্ত্বদ্ধ ৈবৰি লোগ  । 

  

 ১খ  পুৈৰোৱিথৈ ও সয়তমি :- সীবমি েবৰমোণি র্ৈো বৈাঁ চো 

সোমগ্রীৰ িযৱিোৰ হ্রোস ৈবৰিকল িযৱিোৰৰ উেগিো ী িত্ত্বজথি দ্রিয 

েুনৰিযৱিোৰ ৈৰো প্রত্ত্বিয়োগ োগৈ সম্পদৰ েুনৰোৱিথন 

বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে েুৰবণ েবলবর্ন বি , প্লোটষ্ট্ৈ 

ি ল,ৈো জ, বলোিোৰ সোমগ্রী আবদ েুনৰোৱিথনৰ জবৰয়গি েুনৰ 

িযৱিোৰ ৈৰো িয় ǀ 

  

  ১   অতভগযোজৈ িো ৈিপ্রচলৈ :- অধযয়ন আৰু  গৱষণোৰ 

জবিয়গি প্রৈৃিৰেৰো আিৰণ ৈৰো সম্পদ িযৱিোৰৰ উেগিো ী 



অৱস্থোকল ৰূেোন্তবৰি ৈবৰিকল অবভগিোজন িো নিপ্রচলন 

প্রত্ত্বিয়োৰ প্রগয়ো  ৈবৰি লোগ  । ৰোসোয়বনৈ সোৰ, ৰোসোয়বনৈ 

ৈী নোশৈ আবদ প্রগয়ো ৰ দ্বোৰো মোট ি ি'িেৰো ঋণোত্মৈ প্রভোৱ 

বৰোধ ৈবিিকল বজৱ সোৰ, বজৱ ৈী নোশৈ আবদ প্রগয়ো ি বিবছ 

গুৰুত্ব প্রদোন ৈবৰি লোগ  । 

  

 ১ঘ  িক্তজথি ব্িোৰ পতৰমো  াোস :-  বৈাঁ চো সোমগ্রীৰেৰো 

প্রগয়োজনীয় সম্পদকল ৰূেোন্তৰ ৈগৰোগি িত্ত্বজথি দ্রিযৰ উৎেোদন 

সীবমি ৈবৰ ৰখোৰ উেবৰ বসইগিোৰ েুনৰোৱিথন নোইিো েুনৰ 

িযৱিোৰৰ িযৱস্থো ৈবিগল িগর্ষ্ট্ েবৰমোগণ সম্পদ সংৰেণ িি 

েোগৰ । উদোিৰণস্বৰূগে,  ছ ৈোট  ৈোঠৰ সোমগ্রী বিয়োৰ ৈগৰোগি 

সমোন্তৰোলভোগৱ বেলনীয়ো ৈোগঠগৰ প্রস্তুি ৈবৰি েৰো আন লঘু িো 

ৈুট ৰ উগদযো ৰ িযৱস্থো ৈবৰগল প্রোৈৃবিৈ সম্পদৰ অেিযৱিোৰ 

হ্রোস িি । ৈো জ ৈলি ৈোঠ আৰু িো াঁিৰ বি িত্ত্বজথি দ্রিয উৎেন্ন 

িয়, বসইগিোৰ আন বজবৱৈ িো ৰোসোয়বনৈ সোমগ্রীকল েবৰিিথন 

ৈৰোৰ িযিস্থোেনো র্োবৈগল প্রোৈৃবিৈ সম্পদৰ ওেৰি বিাঁচো 

ৈবমি । 

  

 ১)  জ্ঞোৈ আৰু তশক্ষোৰ সসসোৰ  :- সম্পদৰ উৎেোদন 

আৰু িযৱিোৰ ৈোি থ সুচোৰুৰূগে েবৰচোলনো ৈৰোৰ িোগি জ্ঞোন 

আৰু বশেোৰ সম্প্রসোৰণ অবি প্রগয়োজন । সম্পদৰ অির্ো 

অেচয় বৰোধৰ িোগি জনসোধোৰণৰ মোজি সগচিনিো ৈৰোগিো 

দৰৈোৰী । 

  

  ১চ  সংৰক্ষ  সম্পকয়য় আইৈৰ কোয থকৰয়কৰ  :- সম্পদৰ 

সংিেণ ৈোি থৈৰীৈৰণৰ িোগি  সংৰেণ সম্পৈীয় আইনৰ 



িযৱস্থো ৈ ৈ ীয়ো আৰু সুবনত্ত্বিি িি লোগ  আৰু বসইগিোৰ 

সটঠৈভোগৱ ৰূেোয়ন িি লোগ  ǀ 

ছ  সম্পদৰ ভঁৰোলৰ সটঠক মূলোোয়ৈ :- সম্পদ িযৱিোৰৰ 

ভবৱষযি েবৰৈল্পনোৰ িোগি বৈোগনো সম্পদৰ সত্ত্বঞ্চি েবৰমোণ 

সম্পগৈথ সটঠৈভোগৱ মূলযোয়ন ৈবৰি লোগ  ǀ ইয়োৰ জবৰয়গি 

অপ্রগয়োজনীয় িযৱিোৰ বনয়ন্ত্ৰণ ৈবৰি েোবৰ ǀ 

  

 ১জ  সম্পদ সমূহৰ ভতৱষোি প্রগয়োজৈ তৈধ থোৰ  :- সম্পদ 

এ োৰ িিথমোনৰ িযৱিোৰৰ মোন আৰু জনসংখযো িতৃ্ত্বদ্ধৰ প্রবি লেয 

ৰোবখ ভবৱষযিৰ প্রগয়োজনীয়িো বনণ থয় ৈৰোগ ো অবি 

দৰৈোৰ ǀ ইয়োৰ দ্বোৰোও সম্পদৰ অির্ো িযৱিোৰ ির্ো অেচয় বৰোধ 

ৈবৰি েোবৰ আৰু বিৈল্প সম্পদ উদঘো নগিো সিোয়ৈ িি ǀ 

  

১)। সম্পদ সংৰক্ষ ৰ ল ি জত়িি সংস্থো আৰু 

বসইিোগিোৰৰ ভূতমকো সম্পগকথ চমুনক তলখো। 

  

উত্তৰ-  সমগ্র বিশ্বজবুৰ বদখো বদয়ো দ্রিু জনসংখযো িতৃ্ত্বদ্ধ আৰু 

প্রোৈৃবিৈ েবৰগিশৰ সমসযো ির্ো িিু প্রোৈৃবিৈ সম্পদ বনঃগশষ 

িিকল ধৰো েবৰবস্থবিৰ প্রবি লেয িোবখ সমগ্র বিশ্বগি বিবভন্ন 

েি থোয়ি েবৰগরশ সুৰেো আৰু প্রোৈৃবিৈ সম্পদ সংিেণৰ 

িযিস্থো গ্রিণ ৈবৰ র্ৈো বিগছ। এগন ৈোি থ সম্পোদনৰ িোগি 

আন্তঃিোষ্ট্ৰীয়, িোষ্ট্ৰীয়, আঞ্চবলৈ ির্ো স্থোনীয় েি থোয়ি িিু 

চৰৈোৰী-বিচৰৈোৰী সংস্থো আৰু সং ঠনৰ জন্ম বিগছ। এই 

বেত্রি িোষ্ট্ৰসংঘৰ অন্ত থি International Union for 

Conservation of Nature চমুকৈ ১ IUCN) বিগশষভোগৱ 

উগেখগিো য। ১৯৪৮ চনগি UNESCO অর্ থোৎ িোষ্ট্ৰসংঘৰ 



বশবেৈ, বিজ্ঞোবনৈ আৰু সোংসৃ্কবিৈ সংস্থোৰ প্রর্ম 

সঞ্চোলৈপ্রধোন জবুলয়োন িোক্সগলৰ ১ বিট ছ জীৱ বিজ্ঞোনী) 

প্রগচষ্ট্োি ফ্ৰোন্সি IUCN প্রবিটষ্ঠি বিবছল । এই সংস্থোগ োৰ মলূ 

উগেশয বিগছ- সমগ্র বিশ্বৰ প্রোৈৃবিৈ েবৰগিশ আৰু প্রোৈৃবিৈ 

সম্পদৰ সংৰেণ ির্ো বজৱ বিবচত্রয সম্পগৈথ অধযয়ন,  গৱষণো 

আৰু প্রগিোজনীয় িযৱস্থো গ্রিণ ৈৰো। IUCNৰ বনিৃত্বগি WWF 

for Nature (World Wide Fund for Nature) আৰু ১World 

Conservation Monitoring Centre) স্থোবেি বিগছ। এইদগৰ 

বিগশষ জীৱ-জন্তু আৰু উত্ত্বিদ বশ্ৰণী ির্ো সোমবগ্রৈভোগৱ 

প্রোৈৃবিৈ েবৰগিশৰ সংৰেণৰ িোগি আন্তঃিোষ্ট্ৰীয় আৰু ৰোষ্ট্ৰীয় 

েি থোয়ি িিু সংস্থো-সং ঠগন ৈোম ৈবৰ আগছ। ভোৰিিষ থি এগন 

ৈোি থৰ িোগি ৈচৰৈোৰীভোগি েবৰগিশ, িন আৰু জলিোয়ু 

েবৰৱিথন নোগমগৰ এট  মন্ত্ৰণোলয় ১Ministry of Environment, 

Forests and Climate Change)  ঠন ৈৰো বিগছ । এগন চৰৈোৰী 

সংস্থোই প্রোৈৃবিৈ সম্পদ সংৰেণ আৰু েবৰগৱশ সুিেো 

সম্পৈীয় আইগনো প্রণয়ন ৈগৰ । এই মন্ত্ৰণোলয়ৰ অন্ত থি 

স্বিন্ত্ৰভোগি ১৯৮৬ চনি ভোৰিীয় িন  গৱষণো আৰু বশেো সংস্থো 

১Indian Council of Forestry Research and Education)  ঠন 

ৈৰো বিগছ ǀ 

          ইয়োৰ উেবৰও বিচৰৈোৰী ভোগৱ বিজ্ঞোন আৰু েবৰগিশ 

বৈন্দ্ৰ (Centre for Science and Environment), গ্রীণেীচইত্ত্বণ্ডয়ো 

১Greenpeace India), ৱোইল্ডলোইফ ট্ৰোষ্ট্ অৱ ইত্ত্বণ্ডয়ো (Wild Life 

Trust of India ) আবদৰ দগৰ অনুষ্ঠোন সমূগি েবৰগিশ সুৰেোৰ 

িোগি ৈোম ৈবৰ আগছ ǀআমোৰ অসমগিো অসম বিজ্ঞোন সবমবি, 

আৰণযৈ আবদ বিচৰৈোৰী অনুষ্ঠোগন েবৰগিশ ৈুৰেো আু বজৱ 

বিবচত্রযসংৰেণৰ িোগি  ৈোমৈোজ ৈবৰ আবিগছ ǀ 

  

১৮। চমুগনোকো তলখো 



  

 ১ক  সম্পদ 

          মোনুিৰ জীৱন ধোৰণৰ িোগি প্রগয়োজনীয় সৈলোগিোৰ 

িস্তুগৈই সম্পদ বিোলো িয় । েবৃর্ৱীৰ িুৈুি র্ৈো িোয়ু, েোনী, সূি থৰ 

ৰত্ত্বি, মোট ,  ছ-  ছবন, ফল-মূল, খবনজ েদোর্ থ আবদ 

আ োইগিোগৰই মোনুিৰ িোগি লো বিয়োল । বসগয়গি এইবিোৰ 

সম্পদ । সম্পদৰ ৈোি থৈোবৰিো,উেৈোবৰিো আৰু 

েবৰিিথনশীলিো-এই বিবন ো বিবশষ্ট্য লেয ৈৰো িোয় ǀ 

  

 ১খ  মোৈৱ সম্পদ 

  

          প্রোৈৃবিৈ সম্পদসমূিৈ িযৱিোৰৰ উেগিো ী ৈবৰিকল 

মোনুিৰ ৈোি থদেিো, বশেো, প্রিুত্ত্বক্ত আৰু আগ্রিৰ প্রগয়োজন 

িয় ǀ এগনগিোৰ গুণ র্ৈোৰ িোগি মোনুিৈ মোনৱ সম্পদ আখযো 

বদয়ো িয় ǀ বিগন- ৈৃষৈ, ডোক্তৰ ,শ্ৰবমৈ,বশেৈ ইিযোবদ ǀ 

  

 ১   সম্পতত্ত 

          বিগিোৰ সোমগ্রীৰ বিবনময় মূলয আগছ বসইগিোৰৈ সম্পবি 

বিোগল ǀ সম্পবিৰ বিো োন িুলনোমূলৈ ভোগৱ সীবমি আৰু ইয়োৈ 

মূলযৰ জবৰয়গি এজনৰ েৰো আনএজনকল িস্তোন্তৰ ৈবৰি 

েোবৰ ǀ বিগন- ঘৰ, ব বলবভছন, বমোিোইল বফোন, মোট ,  ো়িী 

ইিযোবদগিোৰৰ বিবনময় মূলয আগছ, বসয়গি এইগিোৰ 

সম্পবি ǀ সৈগলো সম্পবিগয়ই সম্পদ ǀ 

  



 ১ঘ  ৈিয়কৰ গযো ো সম্পদ 

  

          েবৃর্িীি উেলব্ধ প্রোৈৃবিৈ সম্পদগিোৰৰ বভিৰি 

বৈছুমোন িযৱিোৰৰ বেছি এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি নোিোয় আৰু 

আন বৈছুমোন িমোন্বগয় বনঃগশষ বি িোয়। বিগিোৰ সম্পদ 

অনিিি িযৱিোৰ ৈবৰ র্ৈোৰ বেছগিো নৱীৈৰণ িো েুনঃেূণীৈৃি 

প্রত্ত্বিয়োগৰ বৈবিয়োও এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি বনোগিোৱোকৈ ৰোবখি 

েোবৰ, বিগন সম্পদগৈ নিীৈৰণগিো য িো েুনঃেূণীৈৃি সম্পদ 

বিোগল ǀ বিগন-সিূ থৰ ৰত্ত্বি, িোয়,ু েোনী,  ছ- ছবন, জীৱ-

জন্তু, মোনুি, শসয আবদ নিীৈৰণগিো য সম্পদ। 

  

 ১)  িোক্তি ি সম্পদ 

  

          মোনুিৰ বনজ বনজ দখল িো অবধৈোৰি র্ৈো ভূবম, সো-

সম্পবি আৰু বনজো ভোল গুণ বিগন- ভোল 

চবৰত্র, বশেো, ৈম থদেিো আবদৈ িযত্ত্বক্ত ি সম্পদ বিোলো িয় । 

  

 ১চ  জোিয়য় সম্পদ 

          

          এখন বদশৰ িিোৱধোন িো দখলি র্ৈো সৈলগিোৰ সম্পদ 

বিগন- ৰোস্তো-ঘো , ভূবম, নদ-নদী, দলং, অভয়োৰণয, অৰণযি র্ৈো 

 ছ- ছবন আৰু জীৱ-জস্তু, বশেোনুষ্ঠোন, প্রশোসবনৈ 

িযিস্থো, চৰৈোৰ আবদৈ জোিীয় সম্পদ বিোলো 



িয় । উদোিৰণস্বন্ধগে ৈোত্ত্বজৰঙো ৰোষ্ট্ৰীয় উদযোনখন এ ো জোিীয় 

সম্পদ ǀ 

  

 ১ছ  জয়ৱয়য় সম্পদ 

  

          প্রোৈৃবিৈ  ঠন অনুসবৰ সম্পদসমূিৰ বিগিোৰৰ জীৱ 

র্োগৈ বসইগিোৰৈ জীৱীয় সম্পদ ǀ উত্ত্বিদ, প্রোণী, মোছ, শসয আবদ 

জীৱীয় সম্পদ । 

  

 ১জ  সম্পদ সংৰক্ষ  

  

          বৈোগনো ধৰণৰ বিনোশ িো অেিযৱিোৰ বনোগিোৱোকৈ 

সম্পদৰ সম্ভোৱয েূণ থ িযৱিোৰ ৈৰো ৈোি থ ির্ো ধোৰণোগৈ সম্পদ 

সংৰেণ বিোগল ǀ সম্পদ সংৰেণৰ মূল উগেশয ি’ল আবম 

প্রৈৃবিৰ েৰো আমোৰ প্রগয়োজনীয় সম্পদগিোৰ এগনদগৰ আিৰণ 

ৈবৰ িযৱিোৰ ৈবৰি লোগ  িোগি ইয়োৰ দ্বোৰো আবম সৈগলোগৱ িিু 

সময় ধবৰ উেৈৃি িওাঁ  ǀ উদোিৰণস্বৰূগে- খবনজ বিল সংৰেণ 

িুবলগল খবনজ বিল প্রৈৃবিৰ েৰো বৈোগনো ধৰণৰ অেচয় 

বনোগিোৱোকৈ মোনৱ ৈলযোণি সটঠৈ ৰূেি িিু বদনৰ িোগি 

িযৱিোৰ ৈবৰি েৰো ৈোি থৈ িুজোয় ǀ 

  

 ১)  সম্পদৰ পুৈৰোৱিথৈ 

  



          সীবমি েবৰমোণি র্ৈো বৈাঁ চো সোমগ্রীৰ িযৱিোৰ হ্রোস 

ৈবৰিকল িযৱিোৰৰ উেগিো ী িত্ত্বজথি দ্রিয েুনৰিযৱিোৰ ৈৰো 

প্রত্ত্বিয়োগ োগৈ সম্পদৰ েুনৰোৱিথন বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে 

েুৰবণ েবলবর্ন বি ,প্লোটষ্ট্ৈ ি ল,ৈো জ,বলোিোৰ সোমগ্রী আবদ 

েুনৰোৱিথনৰ জবৰয়গি েুনৰ িযৱিোৰ ৈৰো িয় ǀ 

  

১৯। পোর্ থকো তলখো 

  

 ১ক  সম্পদ আৰু সম্পতত্ত 

          মোনুিৰ জীৱন ধোৰণৰ িোগি প্রগয়োজনীয় সৈলোগিোৰ 

িস্তুগৈই সম্পদ বিোলো িয় । েবৃর্ৱীৰ িুৈুি র্ৈো িোযু়, েোনী, সূি থৰ 

ৰত্ত্বি, মোট ,  ছ-  ছবন, ফল-মূল, খবনজ েদোর্ থ আবদ 

আ োইগিোগৰই মোনুিৰ িোগি লো বিয়োল । বসগয়গি এইবিোৰ 

সম্পদ । 

  

          বিগিোৰ সোমগ্রীৰ বিবনময় মূলয আগছ বসইগিোৰৈ সম্পবি 

বিোগল ǀ সম্পবিৰ বিো োন িুলনোমূলৈ ভোগৱ সীবমি আৰু ইয়োৈ 

মূলযৰ জবৰয়গি এজনৰ েৰো আনএজনকল িস্তোন্তৰ ৈবৰি 

েোবৰ ǀ বিগন- ঘৰ, ব বলবভছন, বমোিোইল বফোন, মোট ,  ো়িী 

ইিযোবদগিোৰৰ বিবনময় মূলয আগছ, বসয়গি এইগিোৰ 

সম্পবি ǀ সৈগলো সম্পবিগয়ই সম্পদ ǀ 

  

 ১খ  অর্ থনৈতিক ভূগ োল আকু সম্পদ ভূগ োল 



          অর্ থকনবিৈ ভূগ োল মোনৱ ভূগ োলৰ অন্ত থি এ ো 

অনযিম প্রধোন শোখো । ভূগ োলৰ বিগ ো শোখোি সম্পদৰ 

উৎেোদন, বিিৰণ, উেগভো  আৰু বিবনময় আৰু ইয়োৰ ল ি 

জব়িি মোনুিৰ ৈোি থৈলোে সমূি স্থোন আৰু ৈোল সোগেগে 

অধযয়ন ৈৰো িয়, িোগৈ অর্ থকনবিৈ ভূগ োল বিোগল । 

  

          সম্পদ ভূগ োল বিগছ অর্ থকনবিৈ ভূগ োলৰ এ ো 

শোখো ǀ ইয়োি সম্পদৰ প্রৈোৰ, আঞ্চবলৈ বিিৰণ,সম্পদ উদ্ঘো ন 

ির্ো উৎেোদনৰ ল ি জব়িি ৈোৰৈসমূি, সম্পদ আৰু 

উন্নয়নৰ সম্পৈথ, সম্পদৰ সংৰেণ আৰু িযৱস িোেনো আবদ 

অধযয়ন ৈৰো িয় ǀ 

  

  

 ১ঘ  জয়ৱয়য় আৰু অজয়িয়য় সম্পদ 

  

          প্রোৈৃবিৈ  ঠন অনুসবৰ সম্পদসমূিৰ বিগিোৰৰ জীৱ 

র্োগৈ বসইগিোৰৈ জীৱীয় সম্পদ ǀউত্ত্বিদ, প্রোণী, মোছ, শসয আবদ 

জীৱীয় সম্পদ । 

          বিগিোৰ সম্পদৰ প্রোণ িো জীৱ নোর্োগৈগসইগিোৰৈ 

অজীৱীয় সম্পদ বিোগল ।মোট , বশল, ভূবম, নদ-নদী 

েোনী, িোয়,ু খবনজ েদোর্ থ, ৈয়লো আবদ অজীৱীয় সম্পদ । 

  

  ১)  ৈিয়কৰ গযো ো আৰু অৈিয়কৰ গযো ো সম্পদ 

  



          েবৃর্িীি উেলব্ধ প্রোৈৃবিৈ সম্পদগিোৰৰ বভিৰি 

বৈছুমোন িযৱিোৰৰ বেছি এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি নোিোয় আৰু 

আন বৈছুমোন িমোন্বগয় বনঃগশষ বি িোয়। বিগিোৰ সম্পদ 

অনিিি িযৱিোৰ ৈবৰ র্ৈোৰ বেছগিো নৱীৈৰণ িো েুনঃেূণীৈৃি 

প্রত্ত্বিয়োগৰ বৈবিয়োও এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি বনোগিোৱোকৈ ৰোবখি 

েোবৰ, বিগন সম্পদগৈ নিীৈৰণগিো য িো েুনঃেূণীৈৃি সম্পদ 

বিোগল ǀ বিগন-সিূ থৰ ৰত্ত্বি, িোয়,ু েোনী,  ছ- ছবন, জীৱ-

জন্তু, মোনুি, শসয আবদ নিীৈৰণগিো য সম্পদ। 

          বিগিোৰ সম্পদ িযিিোৰৰ বেছি নৱীৈিণ িো েুনঃসটৃষ্ট্ 

ৈবিি বনোৱোবৰ আৰ এগৈিোগৰ বনঃগশষ বি িোয়, বিগন 

সম্পদগিোৰৈ অনিীৈৰণগিো য িো েয়শীল িো 

বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে-  ১ৈয়লো, খবনজ বিল, খবনজ েদোর্ থ 

 ১গিগন িোম, বসোণ, চূণবশল, বলো আবদ), প্রোৈৃবিৈ ব ছ আবদ 

অনিীৈৰণিো য সম্পদ । 

  

 ১চ  িোক্তি ি সম্পদ আৰু জোিয়য় সম্পদ 

  

          েবৃর্িীি উেলব্ধ সৈগলোগিোৰ সম্পদৰ মোবলৈীস্বত্বৰ 

বভবিি িযত্ত্বক্ত ি আৰু জোিীয় সম্পদ বিচোগে বশ্ৰণী বিভক্ত 

ৈবৰি েোবৰ । মোনুিৰ বনজ বনজ দখল িো অবধৈোৰি র্ৈো 

ভূবম, সো-সম্পবি আৰু বনজো ভোল গুণ বিগন ভোল 

চবৰত্র, বশেো, ৈম থদেিো আবদৈ িযত্ত্বক্ত ি সম্পদ বিোলো িয় । 

          এখন বদশৰ িিোৱধোন িো দখলি র্ৈো সৈলগিোৰ সম্পদ 

বিগন- ৰোস্তো-ঘো , ভূবম, নদ-নদী, দলং, অভয়োৰণয, অৰণযি র্ৈো 

 ছ- ছবন আৰু জীৱ-জস্তু, বশেোনুষ্ঠোন, প্রশোসবনৈ 

িযিস্থো, চৰৈোৰ আবদৈ জোিীয় সম্পদ বিোলো 



িয় । উদোিৰণস্বন্ধগে ৈোত্ত্বজৰঙো ৰোষ্ট্ৰীয় উদযোনখন এ ো জোিীয় 

সম্পদ ǀ 

  

 ১   সম্পদ আৰু তৈক্তয়য় সোমরয় 

  

          জীৱন ধোৰণৰ িোগি প্রগয়োজনীয় সৈলোগিোৰ িস্তুগৈই 

সম্পদ বিোলো িয় । েবৃর্ৱীৰ িুৈুি র্ৈো িোযু়, েোনী, সিূ থৰ 

ৰত্ত্বি, মোট ,  ছ-  ছবন, ফল-মূল, খবনজ েদোর্ থ আবদ 

আ োইগিোগৰই মোনুিৰ িোগি লো বিয়োল । বসগয়গি এইবিোৰ 

সম্পদ । 

          আত্ত্বজ বৈোনব্ো এ ো সোমগ্রী মোনুিৰ দ্বোৰো  িযৱহৃি 

নিগলও িো মোনুিৰ িোগি অেৈোৰী িগলও ভবৱিযগি বসই এগৈ ো 

সোমগ্রীগয়ই মোনৱ ৈলযোণৰ িোগি িযৱহৃি ি'ি েোগৰ । এগন 

সোমগ্রীসমূিৰ বিিব্োগৰ মোনুিৰ বৈোগনো ধৰগণ উেৈোৰ িো 

অেৈোৰ সোধন নৈগৰ বসইগিোৰৈ বনৰগেে িো বনত্ত্বিয় সোমগ্রী 

বিোলো িয় । উদোিৰণস্বৰূগে মোনুগি বিবিয়োকলগৈ শত্ত্বক্ত 

উৎেোদনি ৈয়লো িো খবনজ বিলৰ িযৱিোৰ নোজোবনবছল 

বিবিয়োকলগৈ এইগিোৰ বৈৱল বনৰগেে সোমগ্রীগি আবছল । 

  

 ১ছ  মোৈৱ-সৃষ্ট্ সম্পদ আৰু মোৈৱ সম্পদ 

  

          মোনুগি সটৃষ্ট্ ৈৰো সম্পদগিোৰৈ মোনৱ সষৃ্ট্ সম্পদ 

বিোগল ǀ মোনুিৰ প্রগয়োজনীয় িিু সম্পদ িবদও প্রৈৃবিগয় বিো োন 

ধগৰ,ইয়োৰ বিবছ ভোগ ই মোনুগি প্রগয়োজন অনুসবৰ িযৱিোৰ 

উেগিো ী ৈবৰ লয় ǀ বিগন- ৰোস্তো-ঘো , অট্টোবলৈো, দলং,উগদযো  



ৈোৰখোনো, সু্কল-ৈগলজ, িোন িোিন  ইিযোবদ ǀ মোনুিৰ জ্ঞোনৰ 

েবৰসৰ িতৃ্ত্বদ্ধ েোই অিোৰ লগ  লগ  নিুন নিুন সম্পদ সটৃষ্ট্গৰো 

িো  মুৈবল বিগছ ǀ 

          প্রোৈৃবিৈ সম্পদসমূিৈ িযৱিোৰৰ উেগিো ী ৈবৰিকল 

মোনুিৰ ৈোি থদেিো, বশেো, প্রিুত্ত্বক্ত আৰু আগ্রিৰ প্রগয়োজন 

িয় ǀ এগনগিোৰ গুণ র্ৈোৰ িোগি মোনুিৈ মোনৱ সম্পদ আখযো 

বদয়ো িয় ǀ বিগন- ৈৃষৈ, ডোক্তৰ ,শ্ৰবমৈ,বশেৈ ইিযোবদ ǀ 

  

 ১জ  সম্পদৰ পুৈৰোৱিথৈ আৰু অতভগযোজৈ 

          

          সীবমি েবৰমোণি র্ৈো বৈাঁ চো সোমগ্রীৰ িযৱিোৰ হ্রোস 

ৈবৰিকল িযৱিোৰৰ উেগিো ী িত্ত্বজথি দ্রিয েুনৰিযৱিোৰ ৈৰো 

প্রত্ত্বিয়োগ োগৈ সম্পদৰ েুনৰোৱিথন বিোগল ǀ উদোিৰণস্বৰূগে 

েুৰবণ েবলবর্ন বি ,প্লোটষ্ট্ৈ ি ল,ৈো জ,বলোিোৰ সোমগ্রী আবদ 

েুনৰোৱিথনৰ জবৰয়গি েুনৰ িযৱিোৰ ৈৰো িয় ǀ 

          

          অধযয়ন আৰু  গৱষণোৰ জবৰয়গি প্রৈৃবিৰ েৰো  আিৰণ 

ৈৰো সম্পদ িযৱিোৰৰ উেগিো ী অৱস িোকল  ৰূেোন্তবৰি ৈবৰিকল 

অবভগিোজন প্রত্ত্বিয়ো প্রগয়ো  ৈবৰি লোগ  ǀ উদোিৰণস্বৰূগে –

ৰোসোয়বনৈ সোৰ,ৈী নোশৈ দ্রিয আবদ প্রগয়ো ৰ দ্বোৰো মোট ি িি 

েৰো ঋণোত্মৈ প্রভোৱ বৰোধ ৈবৰিকল বজৱ সোৰ, বজৱ ৈী নোশৈ 

আবদ প্রগয়ো ি বিবছ গুৰুত্ব প্রদোন ৈবৰি লোগ  ǀ 

  

২০। শুদ্ধ উত্তৰগনো িোতছ উতলওৱো 



  

 ১ক  িলৰ বকোৈগনো মোৈি-সৃষ্ট্ সম্পদ? 

 ১১) নদ-নদী              ১২) খবনজ বিল 

 ১৩) জলবসঞ্চন নলো    ১৪) অৰণয 

উত্তৰ- ১৩) জলবসঞ্চন নলো 

খ  িলৰ বকোৈগনো অজয়ৱয়য় সম্পদ? 

           ১১) িোয়ু                    ১২)  ছ- ছবন 

           ১৩) জীৱ-জস্তু           ১৪) বভাঁ ৈুৰ 

উত্তৰ-  ১১) িোয়ু 

 ১   িলৰ বকোৈগনো অৈিয়কৰ গযো ো সম্পদ? 

           ১১) িোয়ু                    ১২) েোনী 

           ১৩) শসয                  ১৪) ৈয়লো 

উত্তৰ-  ১৪) ৈয়লো 

 ১ঘ  িলি বকোৈগনো তিলুপ্রপ্রোয় প্রো য় ? 

           ১১) এবশটঙয়ো  ়ি       ১২) নল  োিবৰ 

           ১৩) ত্ত্বজৰোফ               ১৪) বমর্ুন 

উিৰ-  ১২) নল  োিবৰ 

 ১)  IUCN সংস্থোগনো বকোৈ আন্তঃৰোষ্ট্রীয় সংস্থোৰ 

অন্ত থি ? 

           ১১) UNESCO         ১২) UNO 

           ১৩) WWF             ১8) UNEP 

উত্তৰ-  ১১) UNESCO 
 


