
বিবিএটিবি সু্কল এন্ড কললজ 

                            প্রথম বিলেষ প্রস্তুবিমূলক আ্যিাইনলমন্ট-২০২১ 

                                              শ্রেবি-দেম 

বিষয়- িাাংলালদে ও বিশ্বপরিচয়  

িময়-২.৩০ বমবনি                                                                                িূি ণমান-৭০ 

বনলের প্রশ্নগুললার উত্তর দাওঃ 

১। িূি ণ িাাংলার জনগলির প্রবি িাবকস্তান রালের েরম বিষমযমূলক আ্েরি ও 

অিলেলার বিরুলে দীর্ ণ আ্লদালন িাংগ্রাম িুস্পষ্ট রুি লাভ কলর ৬ দফার 

স্বায়ত্তোিলনর দাবি নামায়। িঙ্গিনু্ধ শ্রেখ মুজজিুর রেমান িূি ণ িাবকস্তালনর 

জনগলির অবিকার রক্ষার জনয ৬ দফা দাবি শ্রিে কলরন। ৬ দফা দানি িাঙাবলর 

জািীয় শ্রজিনা-মূলল বিলফারি র্িায়। 

ক) যুক্তফ্রন্ট কি িালল গটিি েয়?                                                                    

১ 

খ) িাঙাবল জািীয়িািাদ িললি কী শ্রিাঝায়? িযাখযা কর।                                    

২ 

গ) িূি ণ িাবকস্তালনর প্রবি অর্ ণননবিক ও বেক্ষালক্ষলে  িজিম  িাবকস্তালনর 

োিকলগাষ্ঠীর শ্রয বিষময প্রকাে শ্রিলয়বিল িা িযাখযা কর।                                 ৩ 

র্) িয় দফা দাবি বিল িাঙাবল জাবির মুজক্তর িনদ’-িুবম বক এই িক্তলিযর িালর্ 

একমি? শ্রিামার উত্তলরর িিলক্ষ যুজক্ত দাও।                                                    ৪ 

২। মুক্তিযুদ্ধ শুরুি ১৫ রিন পরি একটি সিকাি গঠন কিা হয়। এই সিকাি 

মুক্তিযুদ্ধরক সটঠকভারে পরিচালনা, সুসংহত কিা এেং ঐ সিকাি 

আনষ্ঠারনকভারে ঘ াষণা করি ” োংলারিরেি স্বাধীনতাি ঘ াষণা আরিে”।  

ক) োকোল কী?                                                                                            ১ 

খ) আমারিি মুক্তিযুরদ্ধ  জারতসংর ি ভূরমকা েযাখযা কি।                                ২ 

গ) উদ্দীপরক ঘয সিকারিি কথা েলা হরযরে তাি গঠন কাঠারমা েণ ণনা কি।৩                                                                                                  

 ) উি সিকারিি কায ণক্রম রেরেষণ কি।                                                       ৪ 

৩। জনাে ‘প’ একজন কৃরষ গরেষক। রতরন গরেষণা কারজ িরিণ-পূে ণ এরেয়াি 

একটি ঘিরে যান। জনু মারস প্রচণ্ড উত্তাপ থাকাি কথা থাকরল তা অনুপরিত। 

েটৃিপারতি কািরণ ফসল উৎপািরনি পরিমাণ োড়রলও ঘকারনা ঘকারনা  জায়গায় 

রতরন প্রাকৃরতক িুরয ণাগ লি করিন। এই সমরয় রতরন ঘিেটিি পূে ণাংরেি উঁচু 

ভূরমগুরলারত তাি গরেষণা কাজ সম্পািরন আগ্রহী হন। 

ক) ভূরমকরম্পি ঘকন্দ্র কারক েরল?                                                                  ১ 

খ)  ‘ভূরমকরম্পি প্ররকাপ সে ণত্র সমান নয়’- েযাখযা কি।                                   ২ 

গ) জনাে ‘প’ ঘিরেি ঘয অংরে গরেষণা কাজ করিন তা ঘকান ভূ-প্রাকৃরতক  

     অঞ্চরলি অন্তভূণি? েযাখযা কি।                                                              ৩ 

 ) “উদ্দীপরক েরণ ণত ঘিরেি জলোয় ুমানুরষি জীেনযাত্রারক প্রভারেত করি”-

রেরেষন কি।                                                                                                 ৪ 

৪।   

            মানবিক বনয ণািন                                                    র্ুষ 

 

   প্রহাি                        রেিা েঞ্চনা , ফাইল েন্দী                             েকরেে 

 

             ঘযৌতুক সম্পরকণত রনয ণাতন                                   প্রতািণা    

  

ক) এইচ আইরভ কী?                                                                                       ১ 

খ) সুি রেরনািন কীভারে রকরোি অপিাধরক রনয়ন্ত্রণ করি?                              ২ 

গ)রচত্র-ক এ োংলারিরেি ঘকান সামাক্তজক সমসযাটি ফুরি উরঠরে? েযাখযা কি। ৩                                                                                                       

 ) তুরম রক মরন কি, গণসরচতনতাই রচত্র-খ এ রনরিণরেত সমসযা প্ররতরিারধি 

একমাত্র উপায়? ঘতামাি উত্তরিি সপরি যুক্তি িাও।                                         ৪ 

৫।  িনা -১: মরনি নুিপুি গ্রারম েসোস করি । আইন েঙৃ্খলা  পরিক্তিরত েজায় 

িাখাি জনয তািা গ্রারমি রকেু ঘলাক রনরয় একটি করমটি গিন করি। জনগরণি 

মতামরতি উপি গুরুত্ব রিরয় উি করমটি সে ধিরনি কাজ সম্পন্ন করি।  

 িনা-২: িারকে তাি েনু্ধরিি রনরয় একটি ক্লাে প্ররতষ্ঠা করি। তািা এলাকাি 

মানুষরিি  রেরিত কিা, কুসংস্কাি িিূ কিা ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পািন কিাি 

জনয রকেু পিরিপ গ্রহণ করি। ধীরি ধীরি তািা লরিয সফল হয়। 

ক) িাষ্ট্র সম্পরকণ এরিস্টিল প্রিত্ত সংগাটি রলখ।                                               ১ 

খ) সুোসরনি জনয আইন গুরুত্বপূণ ণ ঘকন?                                                     ২ 

গ)  িনা-১ এি করমটিি সারথ িারষ্ট্রি ঘকান উপািারনি রমল আরে? েযাখয কি।৩                          

 ) িারকরেি ক্লারেি কারজি সারথ িারষ্ট্রি ঘকান কায ণােরল সািৃেযপূণ ণ? িারষ্ট্রি 

উন্নয়রনএধিরনি কারজি গুরুত্ব রেরেষণ কি।                                                 ৪ 

ক-বেে                         খ-বেে          



৬। জনাি রবিউল ইিলাম িাাংলালদে িুবলে বিভালগর একজন কম ণকিণা। বিবন 

একটি আ্ন্তজণাবিক িাংস্থার অিীলন কলঙ্গালি কম ণরি। িিণমালন িাাংলালদলের প্রায় 

১১০০০ এর শ্রিবে বিনয বিলশ্বর ১১টি শ্রদলে কম ণরি আ্লি। 

ক) বিডও িনলদ কিটি িারা আ্লি?                                                                 ১ 

খ) ‘বিিকণ িভার’  গিন িযাখযা কর।                                                                ২ 

গ) জনাি রবিউল শ্রয িাংস্থার অিীলন কাজ কলরন িার গিন িি ণনা কর।           ৩ 

র্) উক্ত িাংস্থায় িাাংলালদে কীভালি বিশ্বোবন্ত রক্ষায় কাজ করলি িা বিলেষি কর।            

                                                                                                                     ৪  

৭।   

     

 

 

ক) অাংেীজন কারা?                                                                                       ১ 

খ) শ্রিকিই উন্নয়লন অাংেীদাবরত্ব শ্রকন প্রলয়াজন?                                            ২ 

গ) উদ্দীিলকর ‘?’ এর লক্ষযিমূলের একটি িাবলকা প্রস্তুি কর।                        ৩ 

র্) উদ্দীিলকর ‘?’ িাস্তিায়লনর প্রিান েযাললঞ্জ ‘জলিায় ুিবরিিণন এিাং িবরলিে 

দষূি’ িুবম বক এ িক্তলিযর িালর্ একমি? শ্রিামার উত্তলরর িলক্ষ  যুজক্ত শ্রদখাও।                                                                                        

                                                                                                                    ৪ 

িাংবক্ষপ্ত প্রলশ্নর উত্তর দাও: 

িূি ণমান-৩০                                                               িময়-৩০বমবনি 

১। িমদু্দন মজবলি কলি গটিি েয় 

২। কি িাবরলখ প্রর্ম েবেদ বমনার উলবািন করা েয়? 

৩। কি িাল শ্রর্লক ২১শ্রে শ্রফব্রুয়াবর েবেদ  বদিি বেলিলি িাবলি েলে। 

৪।  কি িালল ‘িূি ণ িাবকস্তান আ্ওয়ামী  মিুবলম লীগ’ গটিি েয়? 

৫। ২১ দফার প্রর্ম দফাটি বক? 

৬। ১৯৬৫ িাললর ভারি-িাবকস্তান যুে কিবদন অিযােি বিল? 

৭। শ্রকান িাবরখটি ‘জািীয় গিেিযা বদিি ’ বেলিলি স্বীকৃি? 

৮। িাাংলালদে কি িালল কমনওলয়ললর্র িদিযিদ লাভ কলর? 

৯। িাাংলালদলের িররােনীবির বভবত্ত কী? 

১০। উিলজলা িযিস্থা কার িময় প্রিবিণি েয়? 

১১। জািীয় বেশুনীবি প্রিয়ন করা েয় কি িালল? 

১২। বেকনাগুল কী? 

১৩। মিুিরু ও ভাওয়াললর গলের আ্য়িন কি? 

১৪। গ্রীষ্মকালল িাাংলালদলের িলি ণাচ্চ িািমাো কি? 

১৫। িাাংললদলের েীিলিম মাি শ্রকানটি? 

১৬। অযাবরস্টিল শ্রকান শ্রদলের অবিিািী? 

১৭। িামাজজক জীিলনর িিলেলয় গুরুত্বিূি ণ রাজননবিক প্রবিষ্ঠান কী? 

১৮। কু্ষদ্র রাে শ্রমানালকার জনিাংখযা কি? 

১৯। নাগবরলকর প্রিান কিণিয শ্রকানটি? 

২০। আ্ইলনর উৎকৃষ্ট িাংগা প্রদান কলরলিন শ্রক? 

২১। িাাংলালদে িরকার কখন ির্য অবিকার আ্ইন জাবর কলর? 

২২। এিবডজজ কালদর জনয প্রলযাজয? 

২৩। িিণমান িবৃর্িীিযািী শ্রকান িরলনর উন্নয়ন েলে? 

২৪। শ্রিকিই উন্নয়লনর শ্রমৌবলক বিলিেয বিষয় কয়টি? 

২৫। বিশ্ব নারী বদিি  শ্রকান িাবরলখ িালন করা েয়? 

২৬। কি িালল “শ্রিইজজাং প্লাি ফাইভ” িলেলন অনুটষ্ঠি েয়? 

২৭। কি িালল ‘জাবিিাংর্ বেশু অবিকার িনদ’ প্রিীি েয়? 

২৮। কলি শ্রর্লক মািৃত্বকালীন িুটি ৬ মাি কায ণকর করা েয়? 

২৯। এইডি শ্ররালগর িুবপ্তকাল কয় মাি িয ণন্ত? 

৩০। দুনীবির োবিক অর্ ণ কী? 

 

 

?

 

শ্রময়াদ ২০১৬ েলি ২০৩০

লক্ষযমাো ১৭টি 


