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বনলচর প্রেগুললার উত্তর োওঃ
১।

ক) িম্পলের কয়টি কেবর্লি বিন্যস্ত?
খ) অর্ ণননবিক ব্যিস্থা কালক িলল?
গ) উদ্দীিলক ককান দুটি অর্ ণ ব্যিস্থা বনলে ণবশি হলয়লে? অর্ ণব্যিস্থা দুটির মলে িার্ ণকয কেখাও।
ঘ) উলেবখি অর্ ণব্যিস্থা দুটির বকছু বকছু বিবশলিযর িমন্বলয় িাাংলালেশিহ বিলশ্বর অলনক কেলশ গলি
উলঠলে একটি স্বিন্ত্র অর্ ণ ব্যিস্থা। অর্ ণব্যিস্থাটি বিবশিযগুললা বিলেষর্ কর।
৪। জনাি আরাফাি রহমান কের্ীকলি িাঁর োত্রলের িলবেললন, িাংবিধান হলে রাষ্ট্র িবরচালনার মূল
েবলল।িরকার কী ধরলনর হলি, নাগবরক বহলিলি আমরা কী অবধকার কভাগ করি, িরকালরর বিবভন্ন
বিভাগ কী িমিা কভাগ করলি িার িিবকছুই এলি বলবিিদ্ধ র্ালক।
ক) িঙ্গিন্ধু কশখ মুবজবুর রহমান অস্থায়ী িাংবিধান আলেশ কলি জাবর কলরন?
খ) অস্থায়ী িাংবিধান আলেলশর দুটি বেক উলেখ কর।
গ) ১৯৭২ িাললর িাংবিধান প্রর্য়লনর িটভূবম ব্যাখ্যা কর।
ঘ) ‘ ১৯৭২ িাললর মূল িাংবিধানটি স্বাধীন ও িাি ণলভৌম িাাংলালেলশর স্বকীয় বিবশলিয মবহমাবন্বি’ –
মন্তব্যটি বিলেষর্ কর। ৪
৫।
প্রথা
?

ক)উলেবখি বচত্রটি বক বনলে ণশ কলর?
খ)িমদ্দুন মজবলশ কলি এিাং ককন গঠিি হয়?
গ) ভাষা আলদাললনর িটভূবম ব্যাখ্যা কর।
ঘ)িাঙাবল জািীয়িািাে বিকালশ ভাষা আলদাললনর ভূবমকা বিলেষর্ কর।
২। িাম্প্রবিক িমলয় কলরানার কারলর্ আমালের ির্ ণটন খালি বিির্ ণয় সৃবি হলয়লে। আমালের ভূ- প্রকৃবি
বিবচত্রযময় । িাাংলালেলশর উির বেলয় িলয় কগলে অিাংখ্য নে- নেী। এলেলশর উত্তর- পূি ণ ও েবির্পূি ণাাংলশর িাহাবিয়া অাংশ ব্যবিি প্রায় িমগ্র কেশটিই এিি নেীর িলল দ্বারা গঠিি। ভূ-প্রকৃবির এ
বিবচত্রযলক কালজ লাবগলয় আমরা আমালের ির্ ণটন বশল্পলক আিার উজ্জীবিি করলি িারি।
ক) ভূ- প্রকৃবির বভবত্তলি িাাংলালেশলক কয়টি কেবর্লি ভাগ করা র্ায়?
খ) িাাংলালেলশর কভৌগবলক অিস্থান বলখ।
গ) উদ্দীিলক উলেবখি িাহািিমূলহর বিিরর্ োও।
ঘ)’’িমগ্র কেশটিই এিি নেীর িলল দ্বারা গঠিি’- এখালন ককান ভূ- প্রাকৃবিক গঠন বনলে ণবশি হলয়লে?
ব্যাখ্যা কর।
৩।
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ক) আইলনর ৬ টি উৎলির কর্া ককান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উলেখ কলরন?
খ) উদ্দীিলকর ‘?’ বচবিি স্থানগুললা পূরর্ কর।
গ) আইলনর উৎিগুললার ব্যাখ্যা োও।
ঘ) সুশািন প্রবিষ্ঠায় আইলনর অনুশািন কী ধরলনর ভূবমকা িালন করলি িালর িলল তুবম মলন কর?
মিামি বিলেষর্ কর।
৬। জনাি মাহবুি লি করললন কলয়ক মাি র্ািি িার কমলয় বিদ্যাললয় একা কর্লি িাংলকাচ কিাধ
করলে। কারর্ িার এলাকার ১৫-১৬ িৎির িয়িী কলয়কজন কেলল বিদ্যাললয় র্াওয়ার িলর্
কমলয়লেরলক উিযক্ত কলর।বিবন এ িমস্যা িমাধালনর জন্য আবভভািকলের িালর্ আললাচনার উলদ্যাগ
কনন।

ক) িামাবজক বিশৃঙ্খলার চরম রূি বক?
খ) িামাবজক মূল্যলিাধ কালক িলল?
গ) জনাি মাহবুি ককান ধরলনর িামাবজক িমস্যা িমাধালনর কচিা করলেন? এ িামাবজক িমস্যার
কারর্গুললা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) নারীর প্রবি িবহাংিিা প্রবিলরালধ িাাংলালেলশ প্রর্ীি আইনগুললার ির্ ণনা োও।
৭।
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ক) কটকিই উন্নয়লন অভীি লিয কয়টি?
খ) কটকিই উন্নয়ন কালক িলল?
গ) কটকিই উন্নয়লন অাংশীোবরত্ব ককন প্রলয়াজন আললাচনা কর।
ঘ) এিবিবজ অজণলন িাাংলালেলশর চযাললঞ্জগুললা তুলল ধর।
৮। িাংবিপ্ত প্রলের উত্তর োওঃ
(১) আওয়ামী মুিবলম লীলগর প্রবিষ্ঠাকালীন িভািবি কক বেললন?
(২) ‘কির’ নাটকটি কক রচনা কলরন?
(৩) আইয়ূি িরকার ৬ েফালক বক বহলিলি আখ্যাবয়ি কলরন?
(৪) ১৯৭০ িাললর বনি ণাচলন পূি ণ িাাংলার জন্য বনধ ণাবরি আিন বেল কিটি?
(৫) মুবক্তযুলদ্ধর িময় আওয়ামী লীলগর িাধারর্ িম্পােক কক বেললন?
(৬) ভারি িাাংলালেলশলক আনুষ্ঠাবনক স্বীকৃবি কেয় কি িাবরলখ?
(৭) িাকশাললর পূর্ ণরূি বলখ।
(৮) গর্িন্ত্র মুবক্ত িাক, বস্বরাচার বনিাি র্াক’- বিলঠ বললখ শবহে হন কক?
(৯)জাবিিাংঘ বশশু অবধকার িনে প্রর্ীি হয় কি িালল?
(১০) HIV প্রর্ম িনাক্ত হয় কি িালল?
(১১)Militare শলের অর্ ণ বক?
(১২)AIDS এর পূর্ ণরূি বলখ।
(১৩) SDG এর পূর্ ণরূি বলখ।
(১৪)িাাংলালেশ কি িাললর মলে উন্নি কেলশ িবরর্ি হওয়ার স্বপ্ন কেলখ?
(১৫) SDG এর ১ নাং লিটি বক?
(১৬)The Modern State’ গ্রন্থটি কক বললখলেন?
(১৭) িথ্য অবধকার আইন জাবর করা হয় কি িালল?

৩০

(১৮) নাগবরলকর প্রধান কিণব্য বক?
(১৯) িাাংলালেলশর শীিলিম মাি ককানটি?
(২০) ভূবমকম্পনপ্রির্ অঞ্চলগুললালক কয় ভালগ ভাগ করা র্ায়?
(২১) িষ ণাকালল কমাট বৃবির কি ভাগ হয়?
(২২) আেমসুমাবর-২০১১ অনুিালর িাাংলালেলশ জনিাংখ্যা কি বেল?
(২৩) ককান অর্ ণব্যিস্থা শবরয়ি কমািালিক িবরচাবলি হয়?
(২৪) চাবহো কালক িলল ?
(২৫) উিলর্াগ কালক িলল ?
(২৬) আন্তজণাবিক িম্পলের ২ টি উোহরর্ োও।
(২৭) কি িালল িীরাঙ্গনারা মুবক্তলর্াদ্ধা বহলিলি স্বীকৃবি িায়?
(২৮) কনিাট ণ ফর িাাংলালেশ ককার্ায় হয়?
(২৯) ১৯৭২ িালল আমালের োবরলযযর হাি কি বেল?
(৩০) ৭ মালচ ণর ভাষর্লক বিশ্ব প্রামাণ্য েবলল বহলিলি স্বীকৃবি বেলয়লে ককান িাংস্থা?

