
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি 

                         শ্রেণি-‘চতুর্থ              

                           ণিষয় :- ভূগ োল /ণিজ্ঞোন  

                        একক -জীণিকো ও সম্পদ  

                         উপএকক -জীণিকোর ধরি 

                         (পৃষ্ঠো ১৫৩- শ্রর্গক ১৫৭) 

 

 

 

* নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও । 

১। আমাদদর অদথের কী প্রদ াজি? অদথের অভাদে কী কী সমসযা দদিা নদদত পাদর 

েদি মদি কদরা? 

উত্তর- দেেঁদে থাকার জিয িযযিতম  সামগ্রী গুনি  দ াগাড়  করার কারদে  আমাদদর 

অদথের প্রদ াজি, এর অভাদে আমরা প্রদ াজিী  নজনিসপত্র নকিদত পারদো 

িা,দকাথাও দ দত পারদো িা, নেনকৎসা হদে িা, পড়াশুদিা করা  াদে িা অথোৎ 

দেেঁদে থাকা িুেই কষ্টকর হদে। 

২। দেেঁদে থাকার জিয আমাদদর অতযন্ত প্রদ াজিী  নজনিস গুদিা কী কী? 

 উত্তর -িাদয ,েস্ত্র ,োসস্থাি, নিক্ষা ও নেনকৎসা 

৩। জীনেকা কাদক েদি ? 

উত্তর- আমাদদর দেেঁদে থাকার জিয প্রদ াজি - িাদয  েস্ত্র, োসস্থাি ,নিক্ষা ও 

নেনকৎসার।এর জিয দরকার হ  অথে।সুতরাাং  দ  কাদজর মাধ্যদম অথে উপাজে ি করা 

হ  তাদক েদি জীনেকা।  দ মি নিক্ষকতা,োষ করা  েযেসা করা ইতযানদ । 

৪।জীনেকা ক  প্রকার ও কী কী? 

 উত্তর -জীনেকা সাধ্ারেত দুই প্রকার  থা ক)স্বাধ্ীি জীনেকা- এিাদি নিদজর পছন্দ 

ও প্রদ াজিমদতা কাজ করার সুদ াগ থাদক। দ মি 'েযেসা, কৃনষকাজ ।এোং  ি) 

োকুরী- এদক আমরা পরাধ্ীি জীনেকা েিদত পানর ।এিাদি দকাি প্রনতষ্ঠাদি নিনদে ষ্ট 

িদতে  কাজ করা হ । দ মি শ্রনমদকর কাজ ,  দকাি অনিদসর কাজ ,এছাড়া এমি 



 

 

নকছু কাজ আদছ  া স্বাধ্ীি  জীনেকা এোং োকুরী দুরকমই হদত পাদর -দ মি 

ডাক্তানর, নিক্ষকতা  ইতযানদ। 

৫। দকাি অঞ্চদির ভয প্রকৃনত ও জিো ুর উপর দসই অঞ্চদির অনধ্োসীদদর জীনেকা 

নিভে রিীি দকি? 

 উত্তর - ৫/৮/২০ র cw এ দিিাদিা হদ দছ।  

৬। সমুদ্র ,অরেয ,পাহাড় িনি ও সমভয নম অঞ্চদি কী কী কাদজর মাধ্যদম মািুষ 

জীনেকা নিেোহ কদর ? 

উত্তর -েইদ র  ১৫৪ পৃষ্ঠা।(স্থাি দভদদ জীনেকার তানিকা) 

৭। পনিমেদের নেনভন্ন অঞ্চদির জীনেকার কথা উদেি কদরা।  

উত্তর-েই পৃষ্ঠা  ১৫৪ পৃষ্ঠা 

 

 

ণি:দ্র:     

:ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদে বুঝদে সমসযা হয়, েদব দিদের বক্তবয  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ দিদের িাম, শ্রেদি, দবভাগ, ক্রদমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদব। 

➢ আমরা সরাসদর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদবা। 
 


