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বিষয়- িাাংলালেলের ইবিহাি ও বিশ্ব িভ্যিা 

িময়-২.৩০ বমবনি                                                         িূর্ ণমান-৭০ 

বনলের প্রশ্নগুললা উত্তর োওঃ 

১। ‘যিবেন রলি িদ্মা যমুনা 

     গ ৌরী গমঘনা িহমান 

    িিকাল রলি কীবিণ গিামার 

    গেখ মুজজিুর রহমান।’ 

ক) এই িঙজিগুললা গক বললখলেন?                                                                             ১ 

খ) আ্ললােয িঙজির িঙ্গিনু্ধর গেখ মুজজিুর রহমান যুলের ির বেক্ষালক্ষলের উন্নয়লন কী 

িেলক্ষি বনলয়বেললন?                                                                                               ২ 

 ) অনুলেলের “িঙ্গিনু্ধ গেখ মুজজিুর রহমালনর বনম ণমহিযাকান্ড িাঙাবলর জাবির জনয 

বনকৃষ্টিম কলজিি অধ্যায়-যথাথ ণিা বনরূির্ কর।                                                       ৩ 

ঘ) উি অনুলেলের িঙ্গিনু্ধ গেখ মুজজিুর রহমানই িাাংলালেলের স্বাধ্ীনিার অগ্রনায়ক ও 

স্থিবি-গিামার উত্তলরর িিলক্ষ যুজি োও।                                                                 ৪ 

২। িািুল একটি বনি ণােলনর বকেত  িথয িার খািায় গনাি কলর।িার গলখা িথযগুললা হললা- 

          ১৬৭ টি আ্িন (জািীয় িবরষে) 

          ২৯৮টি আ্িন (প্রালেবেক িবরষে) 

         ৭৫.১০% গভ্াি(জািীয় িবরষে) 

          ৭০.৪৮% গভ্াি( প্রালেবেক িবরষে) 

ক) কখন িাাংলালেলের স্বাধ্ীনিা গঘাষর্া করা হয়?                                                       ১ 

খ) স্বাধ্ীনিাযুলে োেলের ভূ্বমকা িযাখযা কর।                                                            ২ 

 ) উদ্দীিলক িািুললর উলেবখি িলথয গকান বনি ণােলনর ফলাফললর প্রবিফলন  গেখা যায়? 

িযাখযা কর।                                                                                                              ৩ 

ঘ) ‘উি ফলাফল গমলন না গনওয়ায় জন র্ বিকু্ষব্ধ হলয় ওলে’-উজিটি বিলেষর্ কর।    ৪ 

৩।         আ্মার ভ্াইলয়র রলি রাঙালনা 

              একুলে গফব্রুয়াবর, আ্বম বক ভ্ত বললি িাবর? 

             গেলল হারা েি মালয়র অশ্রু  ড়া-এ গফব্রুয়াবর 

              আ্বম বক ভ্ত বললি িাবর।” 

ক) আ্ওয়ামী মুবিলম লীল র প্রবিষ্ঠাকালীন িভ্ািবি গক বেললন?                            ১ 

খ) ভ্াষা আ্লদাললনর িালথ িমুদু্দন মজবলে জবড়ি কীভ্ালি?                                ২ 

 ) উদ্দীিলকর লাইনগুললা গকান আ্লদাললনর স্মবৃি মলন কবরলয় গেয়, িার েূড়ান্ত িয ণালয়র 

িযাখযা কর।                                                                                                                ৩ 

ঘ) উি লাইনগুললার িালথ িাংবেষ্ট আ্লদাললনর িাৎিয ণ িযািক-উজিটির িিলক্ষ যুজি 

োও।                                                                                                                          ৪ 

৪। িিতয়াখালী িরকাবর িাবলকা উচ্চ বিেযাললয়র ৯ম গেবর্র োেীরা ও িের বেক্ষা িফলর 

িগুড়ার মহাস্থান  ড় ব লয়বেল? মহাস্থান  ড় হললা প্রােীন িভ্যিার বনেে ণন। প্রধ্ান বেক্ষক 

িলললন, “আ্ ামী িের আ্মরা বিলললির ো িা ান ও েট্টগ্রালমর িাহাড় গেখলি যাি।” 

ক) িি ণপ্রথম গ ৌলড়র উলেখ  গেখা যায় কার গ্রলে?                                                        ১ 

খ) িাম্রবলপ্ত এলাকার ির্ ণনা োও।                                                                                 ২ 

 ) িিতয়াখালী িরকাবর িাবলকা বিেযাললয়র োেীরা গয জনিলে বেক্ষা িফলর ব লয়বেল িার 

িযাখযা োও।                                                                                                                ৩ 

ঘ) িত বম বক মলন কর,আ্ ামী িের োেীরা প্রােীন হবরলকল অঞ্চলল িফলর যালি? উত্তলর 

িিলক্ষ যুজি োও।                                                                                                      ৪ 

৫।  বমেরীয় িভ্যিার প্রায় কাোকাবে িমলয় ভ্ারিিলষ ণ  লড় ওলে বিনু্ধ িভ্যিা। নীলনেলক 

গকন্দ্র কলর বমেরীয় িভ্যিা  লড় ওলে। বমের নালমর িালথ জবড়লয় আ্লে বিড়াবমড। 

এোড়া স্থািিয, ভ্াস্কয ণ এিাং বেেকলায়ও রলয়লে িালের বিস্ময়কর অিোন। িলি প্রােীন 

িভ্যিায় বমেরীয়লের বেন্তালেিনার িিবকেত র মূলল কাজ কলরলে ধ্ম ণলেিনা। 

ক) বিনু্ধ িভ্যিার প্রধ্ান েুটি ন রীর নাম কী?                                                              ১ 

খ) নীলনে বমেলরর উন্নবিলি কীভ্ালি িহায়িা কলরবেল? িযাখযা কর।                           ২ 

 ) িটেক িবরকবিি ন র উন্নয়লন বিনু্ধ িভ্যিার ন র িবরকিনা গথলক কী বেক্ষা লাভ্ 

করা যায়?                                                                                                                  ৩ 

ঘ)  ধ্ম ণলেিনা প্রােীন বমেরীয়লের আ্জও স্মরর্ীয় কলর গরলখলে- উজিটির যথাথ ণিা 

বনরূির্ কর।                                                                                                             ৪ 

৬। আ্বনকা একটি প্রােীন  িভ্যিার েুটি বিখযাি গ্রে ‘ইবলয়ড’ ও  ‘ওবডবি’ িাে কলর। 

নািযরেনাও এ িভ্যিার অনযিম বিবেষ্টয। গি জানলি িালর গয, েে ণনোলে ও এই িভ্যিায় 

অলনক অিোন রলয়লে। 

ক) প্রাক-ক্লাবিকযাল বগ্রক িভ্যিালক কয় ভ্াল  ভ্া  করা হয়?                                      ১ 

খ) বগ্রক িভ্যিার গভ্ৌবলক অিস্থা িযাখযা কর।                                                              ২ 

 ) উদ্দীিলকর উলেবখি িভ্যিা িাবহিযলক্ষলে গয অিোন গরলখলে িা িযাখযা কর।       ৩ 

ঘ) আ্বনকা িার িািার কালে যা গজলনলে িার যথাথ ণিা বিলেষর্ কর।                            ৪ 

৭। িজল িার  মামার িালথ জািীয়  র্গ্রো ালর যায়।  গিখালন গি বিবভ্ন্ন িইিে িলড়। 

িজল বিজ্ঞালনর োে হললও ইবিহালির িই িার ভ্াললা লাল । গি বিবভ্ন্ন উৎি গথলক 

ইবিহালির িইিে িাংগ্রহ কলর িলড়। িজললর িািা িালক িলললন, শুধ্ু এিি িই িলড় 

িময় নষ্ট করে গকন? 



ক) বহউলযন িাাং গকান গেলের িবরব্রাজক?                                                            ১ 

খ) িমলয়র বিিিণলন কীভ্ালি ইবিহালির িবরির বিিতিৃি হলে?                              ২ 

 ) িজল জািীয়  র্গ্রো ালর ইবিহালির গকান ধ্রলনর উিাোন গেখলি িায়? িযাখযা 

কর।                                                                                                                     ৩ 

ঘ) িত বম বক িজললর িািার মানবিকিার িালথ একমি? যুজি োও।                           ৪ 

িাংবক্ষপ্ত প্রলশ্নর উত্তর  োওঃ 

িময়-৩০ বমবনি                                                                                       িূর্ ণমান-৩০ 

১। ইবিহালির উিাোনলক কয় ভ্াল  ভ্া  করা যায়? 

২। মানিিমাজ িভ্যিার অগ্র বির িলঙ্গ িলঙ্গ কী গলখা হলে? 

৩।বলবখি ইবিহালির িয়ি কি? 

৪। ইবিহাি িম্পলকণ ড. রলমেেন্দ্র মজমুোর কী িলললেন? 

৫। ইবিহাি িম্পলকণ ফন র যাাংলক কী িলললেন? 

৬। ইবিহাি িাে কীভ্ালি মানুষলক অনুপ্রাবর্ি কলর? 

৭। গকান যু  গেষ হলল মানুষ কৃবষকাজ কলর? 

৮। বমেলরর মাটির রাং কী? 

৯। ফারাওরা বনলজলের গকান গেিিার িাংেধ্র মলন করি? 

১০। বিনু্ধিািীলের মলধ্য গকান িূজা খুি জনবপ্রয় বেল? 

১১। গহললবনবিক  িাংসৃ্কবি  লড় ওলে কালক গকন্দ্র কলর? 

১২।স্পািণানলের বেক্ষািযিস্থার মূল উলদ্দেয কী বেল? 

১৩। এলথলে েূড়ান্ত  র্িন্ত্র প্রবিষ্ঠা হয় কার িমলয়? 

১৪। বগ্রলির গেষ্ঠ নািযকার গক? 

১৫। গরাম ন রীর প্রবিষ্ঠািা গক? 

১৬। বমেরীয়রা মিৃলেহলক মবম করি গকন? 

১৭। বমেরীয়রা বিরাবমড বিবর কলরবেল গকন? 

১৮। বমেলর বিজ্ঞানচ্চণা হলিা গকন? 

১৯। গরামান িভ্যিা কি িের স্থায়ী বেল? 

২০। িড় কামিা গকাথায় অিবস্থি? 

২১। িপ্তম েিলকর ির িাাংলায় কিটি  জনিে বেল? 

২২। কারা িুন্ড্র জনিে  লড় িত ললবেল? 

২৩। িাবকস্তান  র্িবরষে  টেি  হয় কি িালল? 

২৪। ১৯৫৬ িাললর িাংবিধ্ালন কয়টি িফবিল বেল? 

২৫। ভ্াষা আ্লদাললনর প্রথম িাং েন গকানটি? 

২৬।জািীয় িবরষলের অবধ্লিেন গক স্থব ি গঘাষর্া কলরন? 

২৭। মুজিযুলের মূল বনয়ামক েজি কী বেল? 

২৮। িাাংলালেলের গ ৌরলির প্রিীক কী? 

২৯। িাাংলালেলের স্বাধ্ীনিা গঘাষর্া কলরন গক? 

৩০। ১৯৭২ িাললর কি িাবরলখ িরকার ‘ র্িবরষে আ্লেে’ জাবর কলরন? 

 

 

 

              


