ঘ) নবজ্ঞালির বেলে উক্ত সভ্তার নবজ্ঞািীলদর অবদাি নিল অপনরসীম-মূল্যায়ি ির।
৪
৪। নমিহাজ ও তার বন্ধু বসাহাি বানষ বি পরীো বশলষ কুনমল্লার ময়িামনতলত ববড়ালত র্ায়। তারা
বসখালি জাদুঘলর প্রােীি অলিি নিদশবি বদখলত পায়। নমিহাজ বলল বর্, এই অঞ্চলটি প্রােীি এিটি
জিপলদর অাংশ। বসাহাি বলল বর্, আনম বলরন্দ্র এলািায় নেলয়নিলাম। এটি বলরন্দ্র জিপলদর অন্তেতব
িয়।
ি) বড় িামতা বিাথায় অবনস্থত?
১
খ) তাম্রনলপ্ত এলািার বণ বিা দাও।
২
ে) নমিহাজ প্রােীি বিাি জিপলদর প্রনত ইনিত িলরলি? নিরূপণ ির।
৩
ঘ) উদ্দীপলি বসাহালির িথাটির র্থাথ বতা নবলেষণ ির।
৪

বিবিএটিবি স্কুল এন্ড কললজ
এিএিবি িরীক্ষা- ২০২১ এর
বিতীয় প্রস্তুবতমূলক মূলায়ন
বিষয়-িাাংলালেলের ইবতহাি ও বিশ্ব িভ্যতা
পূর্ ণমান-১০০

িময়-৩ ঘন্টা

সৃজনেীল অাংে-৭০
১। শাহবাজ বাাংলার সুলতানি আমললর নিছু বাদশাহর ইনতহাস পাঠ িলর। সুলতানি আমললর রাজাবাদশালহর শাসিব্যবস্থা তার ভাললা লালে। নিছু নিছু সুলতালির শাসিব্যবস্থা আবার ববশ দুব বল নিল।
ি) নলওলপাল্ড ফি র্াাংলি বি?
খ) ইনতহালসর পনরসর ব্যাখ্যা ির।
ে) শাহবালজর পড়া ইনতহাসগুললা বিাি প্রিালরর ইনতহাস? নিরূপণ ির।
ঘ) শাহবালজর পালঠর নবষয়বস্তুলত ইনতহালসর সম্পূণ ব অাংশ প্রিাশ পায়নি। িথাটি নবলেষণ ির।

১
২
৩
৪

২। সুনম তার সন্তািলি বলখাপড়া বশখালে। বস নবনভন্ন িনব বদনখলয় তার সন্তািলি ঐ নজনিলসর িাম
বশখালে ও নজনিসটি বেিালে। তাই বদলখ সুনমর ববাি টুনস সুনমলি নমশরীয় সভ্তার বলাি বলল
আখ্যানয়ত িলর।
ি) নমশলরর সবলেলয় নপরানমড বিািটি?
১
খ) নমশরীয় িারুনশলের বণ বিা দাও।
২
ে) উদ্দীপলি সুনমলি নমশরীয় সভ্তার বলাি বলল আখ্যানয়ত িলর টুনস নমশরীয় সভ্তার বিাি নদলির
প্রনত ইনিত িলরলি? ব্যাখ্যা ির।
৩
ঘ)সভ্তায় নমশরীয়লদর উক্ত অবদালির এিপর্ বালয় তারা িােজ আনবষ্কার িলর-িথাটি নবলেষণ ির। ৪
৩। এই পৃনথবীর সবনিছুর আনদ িারণ িী? নিষ্টপূব ব ৪২৪ অলে এই প্রলের উত্তর নদলয়নিললি দাশবনিি
থাললস। নতনি যুনক্ত নদলয় বললনিললি, এই পৃনথবীর আনদ িারণ পানি। এজন্য থাললসলি দশবলির জিি
বলা হয়। এই দশবিেে বালি আরও সামলির নদলি নিলয় র্াি পরবতী দাশবনিি সলেটিস। বেল া ও
অ্ানরস্ট ল নিললি এলদর মলে অন্যতম।
ি) বরামাি সভ্তা বিাি িদীর তীলর েলড় উলঠনিল?
১
খ) নসন্ধু সভ্তার সময়িাল ব্যাখ্যা ির।
২
ে) উদ্দীপলি বিাি সভ্তার দাশবনিিলদর দশবিেে বার িথা বলা হলয়লি? পাঠ্যবইলয়র আললালি ব্যাখ্যা
ির।
৩

৫। মনির ও শান্ত বাাংলালদলশ রাজনিনতি দলগুললার বজা বদ্ধ হওয়ার প্রবণতা নিলয় আললােিা িরলি।
মনির বলল বর্, পানিস্তাি আমললর প্রথম নিব বােলি িতিগুললা দল বজা বদ্ধ হলয় নবরা সাফল্য লাভ
িলর। এর বথলি আমালদর দলগুললা বজা বদ্ধ হওয়ার বপ্ররণা লাভ িলর। শান্ত বলল বর্, আমালদর জন্য
ঐ নিব বােলির তাৎপর্ ব অলিি।
ি) আওয়ামী মুসলীম লীে িত দফা িমবসূনে গ্রহণ িলর?
১
খ) আওয়ামী লীলের িামিরণ িীভালব হয়?
২
ে) উদ্দীপলি মনির বিাি নিব বােলির প্রনত ইনিত িলর? বণ বিা দাও।
৩
ঘ) তুনম নি মলি ির উদ্দীপলি শান্তর িথাটি র্থাথ ব? মতামত দাও।
৪
৬। পরাধীিতার শৃঙ্খল বথলি মুক্ত হওয়ার ললে্ নিব বােলি নবজয়ী জাতীয় ও প্রালদনশি পনরষলদর সদস্য
দ্বারা এিটি সরিার েঠি িরা হলয়নিল দনেণ এনশয়ার এিটি বদশ। উক্ত সরিালরর উলদ্দশ্য নিল বদলশর
পলে নবশ্বজিমত সৃনষ্ট িরা, এ সরিালরর বমা ১২টি মন্ত্রণালয় বা নবভাে নিল।
ি) মুনক্তবানহিীর প্রধাি বসিাপনত বি নিললি?
১
খ) বাাংলালদলশর মুনক্তযুলদ্ধ িােলদর ভূনমিার ব্যাখ্যা ির।
২
ে) উদ্দীপলি পাঠ্যপুস্তলির বর্ সরিার ও তার িার্ বেলমর প্রনতেনব প্রিানশত হলয়লি- ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ) তুনম নি মলি ির, এ ধরলির এিটি সরিার েঠলির পরই বাাংলালদলশ শুরু হলয়নিল চূড়ান্ত পর্ বালয়
মুনক্তযুদ্ধ-উত্তলরর সপলে যুনক্ত দাও।
৪
৭। যুলদ্ধ জয়লাভ িলর মন্টু সালহব তার বদলশর যুলদ্ধ ধ্বাংসপ্রাপ্ত িলয়িটি রাস্তা ,লরল ও নবমাি
বর্াোলর্ালের উন্নয়লি িাজ িলরি। নতনি িলয়িটি িার্ বেলমর মলে বর্াোলর্াে ব্যবস্থার উন্নয়লি
ব্যাপি িার্ বপ্রণানল প্রণয়ি িলরি। তার এসব িার্ বেম বদশব্যাপী প্রশাংনসত হয়।
ি) বাাংলালদশলি প্রথম বিাি বদশ স্বীকৃনত নদলয়নিল?
খ) প্রথম পাঁেসালা পনরিেিার ব্যাখ্যা দাও।

১
২

ে) উদ্দীপলি বাাংলালদলশর বর্ সময়িাললর বর্াোলর্াে ব্যবস্থার উন্নয়লির নেে ফুল উলঠলি তার ব্যাখ্যা
দাও।
৩
ব ও উন্নয়লি অনধি পনরিেিা গ্রহণ ও বাস্তবায়ি
ঘ) উদ্দীপলির মন্টু সালহলবর বেলয় বিবন্ধু বদশ পুিেঠি
িলরি –মতামত দাও।
৪

সাংনেপ্ত প্রলের উত্তর দাও
১। ১৯৭২ সাললর িত জানুয়ানর বিবন্ধু বদলশ নফলর এললি?
২। েণপনরষলদর এিমাে িাজ িী নিল?
৩। ১৯৭২ সাললর িত িলভম্বর সাংনবধাি নবল েণপনরষলদ পাস হয়?
৪। সাংনবধালির ধমবনিরলপেতার অথ ব িী নিল?
৫। নশখা নেরন্তি বিাথায় স্থানপত হয়?
৬। মুনজবিের স্মৃনতলসৌলধর স্থপনত বি?
৭। জাতীয় স্মৃনতলসৌলধর উচ্চতা িত ফু ?
৮। সম্রা আিবলরর সময় বাাংলা িী িালম পনরনেত হয়?
৯। ১৯৫৬ সাল অবনধ বাাংলালদশ িী িালম পনরনেত নিল?
১০। জাতীয় পতািা প্রথমবালরর মলতা উলত্তালি িলরি বি?
১১। মুনক্তলর্াদ্ধালদর লে্ িী নিল?
১২। বাাংলালদলশর প্রথম প্রধািমন্ত্রী বি?
১৩। আলবদর বানহিীর প্রধাি বি নিললি?
১৪। ১৯৭১ সালল ১৭ই জানুয়ানর বিাি নিব বােি অনুনিত হয়?
১৫। পূব ব পানিস্তাি ও পনিম পানিস্তালির মলে ব্যবধাি িত নিল?
১৬। িার িিশা ও পনরিেিায় শনহদ নমিার নিমবাণ িরা হয়?
১৭। িত সাললর সাংনবধালি বাাংলালি রাষ্ট্রভাষার মর্ বাদা বদওয়া হয়?
১৮। সবেলয় ক্ষুদ্র জিপদ বিািটি?
১৯। বাাংলা এখিিার বাাংলালদলশর মলতা বিালিা এিি ও অখন্ড রাষ্ট্র নিল িা বিাি যুলে?
২০। বরামাি সভ্তা েলড় ওলঠ িীভালব?
২১।প্রােীি বরাম িী নিভবর বদশ নিল?
২২। পৃনথবীর মািনেে প্রথম অঙ্কি িলর িারা?
২৩। বপনরনিলসর সময়িাললি নগ্রি সভ্তার িী বলা হলতা?
২৪। মলহলজাদালরার অবস্থাি বিাথায়?
২৫। নসন্ধু সভ্তার সমাজ িয়টি বেনণলত নবভক্ত নিল?

৩০

২৬। পৃনথবীর মানুলষর মলে প্রথমবালরর মলতা ঈশ্বলরর ধারণা বদি বি?
২৭। নমশলরর প্রথম িরপনত বি?
২৮। নমশলর িখি প্রথম সাম্রালজ্র উদ্ভব ঘল ?
২৯। বাাংলা ইনতহাস শেটি বিাথা বথলি এলসলি?
৩০। ইনতহাস সম্পলিব লয়িনব িী বলললিি?

