
বিশেষ অনুেীলন (১) - ২০২০ এর বিশলিািঃ 

1| Aa¨vq GK t ঔপবনশিবেক যুগ ও িাাংলার ¯^vaxbZv msMÖvg 

২| Aa¨vq wZb t িাাংলাশেশের িাাংসৃ্কবিক পবরিিতন ও উন্নয়ন 

৩| Aa¨vq চার t ঔপবনশিবেক যুশগর প্রত্নিাত্ত্বিক ঐবিহ্য 

৪| Aa¨vq নয় t  িাাংলাশেশের জনিাংখ্যা ও উন্নয়ন                                  
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কেবি- অষ্টম          

  বিষয়- িাংলাশেে ও বিশ্বপবরচয় (িৃজনেীল) 

িময়- ৪৫মিমিট                                                                                                            পূি তমান -২০ 

 [ব িঃদ্রিঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশের পূর্ ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুশ া মশনাশ াগ সহকাশর পড় এ ং সংবিষ্ট 

প্রেগুশ ার উত্তর দাও। ]  

  

১। আব দ তার দাদার কাছ থেশক ১৬৮০-১৬৮৩ সাশ র একটি ঐবতহাবসক ঘিনা শুশন  ুঝশত 

পাশর এশদশে একসময় ব বিন্ন থদশের  য সায়ীরা  াবর্জ্য করত। তারা তাশদর স্বাে ণ আদাশয়র 

জ্নয ব বিন্ন ধরশনর থকৌে  অ  ম্বন করত। তশ  এশদর মশধয একটি থদশের  য সায়ীরা থ বে 

 াি ান হয়।  
    

   ক) িারশত প্রেম িাইসরয় বন ুক্ত হন থক?                                                                                    ১ 

 খ্) ‘ওশয়স্টফাব য়ার চুক্তক্ত’  যাখ্যা কর।                                                                                        ২              

   গ)  উদ্দীপশক উশেবখ্ত সমশয়  াি ানকৃত থদেটির  াবর্জ্য ব স্তাশরর কারর্  যাখ্যা কর।  ৩ 

   ঘ)  াং ার অিযন্তরীর্ থকান্দ  উক্ত থদেটির ব জ্শয়র থপছশন কাজ্ কশরশছ  -ব শিষর্ কর।                                 

                                        ৪                                                                           
 

২। েৃেযকল্প-১: মাবরয়া িার িািার িাশে ঢাকার জািীয় জােুঘর পবরেে তন কশর িাাংলার 

পুরাশনা ইবিহ্াি ও ঐবিহ্য িম্পশকত ধারিা লাভ কশর। এ িময় িার িািা িাশক িশলন, 

িাাংলার প্রাচীন আমশলর এরকম একটি বনেে তন আশে,  

যা কেশক প্রাচীন িাাংলার িাবহ্িয িম্পশকত আমরা জানশি পাবর। 

েৃেযকল্প-২: বকেুবেন আশগ নাজমা গ্রাশম একটি বিোখ্ী কমলায় গাশনর অনুষ্ঠান উপশভাগ 

কশরবেল। অনুষ্ঠানটিশি অশনক ধরশনর গান গাওয়া হ্য়। নাজমা জানশি পাশর, গানগুশলা 

গ্রাশমর কৃষক,কজশল,মাত্ত্বি-মাল্লািহ্ িাধারি মানুশষরা কগশয় োশক। 

 

ক. িাাংসৃ্কবিক িযবি কী ?                                                                                                  ১ 

খ্. ককান িাংসৃ্কবি দ্রিু পবরিিতনেীল? িযাখ্যা কর।                                           ২ 

গ. েৃেযকল্প-১ এ িাাংলা িাবহ্শিযর ককান বিষয়টির বচত্র ফুশি উশেশে? িযাখ্যা কর।  ৩ 

ঘ. েৃেযকল্প-২ এর বিষয়টি ‘িাাংলার িাংগীিবেল্পশক িমদৃ্ধ কশরশে’- উত্তশরর িপশে যুত্ত্বি 

োও।                               ৪ 



                                                                                                                                          বিষয় ককাড-১৫০ 

                                                                      বিশেষ অনুেীলন (১) - ২০২০                                                                                                                                    

কেবি- অষ্টম          

বিষয়- িাংলাশেে ওবিশ্বপবরচয়(িহু্বনি তাচবন) 

িময়-৩০ বমবনি                                                                                                      পূি তমান -৩০ 

(বিঃদ্রঃ িরিরাহ্কৃি িহু্বনি তাচবন অভীোর উত্তরপশত্র প্রশের ক্রবমক নম্বশরর বিপরীশি প্রেত্ত িি তিম্ববলি িৃত্তিমূহ্ হ্শি 

িটেক/িশি তাৎকৃষ্ট উত্তশরর িৃত্তটি িল পশয়ন্ট কলম দ্বারা িম্পূি ত ভরাি কর। প্রবিটি প্রশের মান-১)   

 

১। কি িাশল িাাংলায় স্বাধীন িুলিাবন োিশনর  

অিিান ঘশি ? 

 ক) ১৫৩০ িাশল           খ্) ১৫৩৬ িাশল            

 গ) ১৫৩৮ িাশল           ঘ) ১৫৪৮ িাশল              

২। ককান িযিস্থা পূি ত িাাংলার মানুশষর জনয চরম 

অবভোপ হ্শয় ো াঁড়ায়? 

ক)বচরস্থায়ী িশদািস্ত     খ্)জবমোরী প্রো  

গ)বদ্বি োিন              ঘ)িূয তাস্ত আইন 

৩। ইাংশরজশের উত্তশরাত্তর েত্ত্বি িতৃ্ত্বদ্ধর কারি 

কী বেল? 

ক) জনেত্ত্বি                   খ্) বেোর েত্ত্বি  

গ) অে তননবিক েত্ত্বি          ঘ) প্রযুত্ত্বির িযিহ্ার 

৪। ইকবলম ককান ভষার েব্দ? 

ক)ফারবি   খ্)আরবি   গ)লযাটিন   ঘ)উেুত 

৫। ভাশস্কা-ো-গামা ককান কেশের নাগবরক 

বেশলন ? 

 ক) পিুতগাল  খ্) আশমবরকা  গ) ইিাবল  ঘ) ফ্রান্স 

৬। মানুশষর জীিন প্রিালী ককানটি? 

ক) প্রো খ্) কলাকাচার গ)কলাকরীবি ঘ)িাংসৃ্কবি 

বনশচর অনুশেেটি পশড় ৭ ও ৮ নাং প্রশের উত্তর 

োওঃ গ্রাশমর িহ্জ িরল কমশয় নীনা ঢাকা 

েহ্শরর এক কচৌধুরী পবরিাশরর িড় কিৌ।িড় কিৌ 

বহ্শিশি পবরিাশরর িকশলই িার প্রবি িন্তুষ্ট। 

কারি শ্বশুরিাবড়র িকল বনয়মকানুশনর িাশে 

কি িহ্শজই বনশজশক খ্াপ খ্াইশয় বনশয়শে।  

৭। উদ্দীপশক িাাংসৃ্কবিক পবরিিতনেীলিার 

ককান 

বেকটির ইবিি রশয়শে? 

 ক) িাাংসৃ্কবিক আেে ত         খ্) িাাংসৃ্কবিক িযাবি  

 গ) িাাংসৃ্কিায়ন                ঘ) িাাংসৃ্কবিক 

আত্তীকরি 

৮। উি কারশি নীনার-  

   i)কপাোক-পবরেশে পবরিিতন আিশি পাশর 

  ii) খ্ােযাভাশি পবরিিতন আিশি পাশর 

  iii)কোিাি তায় পবরিিতন আিশি পাশর 

বনশচর ককানটি িটেক? 

ক) i ওii খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii   

৯।চন্ডীমিল,ধম তমিল,মনিামিল এগুশলা কী 

ধরশনর কািয ? 

ক) মিলকািয           খ্) করামাবন্টক কািয  

গ) গেয কািয              ঘ) েদ কািয 

১০। নীিু ককনাকািার জনয আড়াং এ বগশয় 

ঘুরশি ঘুরশি  

একিা জায়গায় বিবভন্ন রকম নকো করা কাাঁো 

কেখ্শি 

পায় কাাঁোটি ককান বেশল্পর অন্তভুতি? 

ক) েৃেযবেল্প খ্) চারুবেল্প গ) িাংগীিবেল্প ঘ) 

িাবহ্িযবেল্প 

বনশচর উদ্দীপকটি পড় এিাং ১১ ও ১২ নাং প্রশের 

উত্তর কলখ্ঃ 

বপ্রয়বি একটি মত্ত্বদশর বগশয় কেখ্শি কপল 

কিখ্াশন কপাড়ামাটির বেল্পকশম তর িাহ্াশযয 

রামায়শির কাবহ্নী িুদরভাশি িুশল ধরা হ্শয়শে। 

১১। বপ্রয়বির কেখ্া মত্ত্বদরটি হ্শলা- 

ক) রমনা কালী মত্ত্বদর           খ্) ঢাশকশ্বরী মত্ত্বদর 

গ) জগন্নাে হ্ল মত্ত্বদর            ঘ) কান্তত্ত্বজর 

মত্ত্বদর 

১২। উদ্দীপশক িবি তি বেল্পটি িম্পশকত িটেক 

িেয হ্শলা- 

i) এ বেল্পকশম তর িাহ্াশযয নানা িামাত্ত্বজক  

জীিশনর বচত্র ফুশি উশেশে 

ii)  প্রাচীন যুশগর িি মানষু এ বেশল্পর িাশে 

জবড়ি বেল 

iii) কিামপুর বিহ্াশর এ বেশল্পর প্রচুর কাজ 

রশয়শে  

বনশচর ককানটি িটেক ?  



 ক) i ও i i                           খ্) i ও  i i i  

 গ)  i i ও i i i                      ঘ) i , i i ও i i i  

1৩। পানাম নগশর কিটি ইমারি টিশক আশে ? 

ক) ২১ টি  খ্) ৩১ টি   গ) ৫১ টি ঘ) ৫২ টি 

১৪।িাহ্ােুর োহ্ পাশকতর পূি ত নাম কী? 

ক) রমনা পাকত           খ্) মিক্টোমিয়ো োহ্ পাকত  

গ) িলো গাশডতন         ঘ) কিািাবনকাল গাশডতন  

১৫।পানামনগরটি ককাোয় অিবস্থি? 

ক) মাবনকগঞ্জ        খ্) ময়মনবিাংহ্   

গ) কিানারগা াঁও         ঘ) রাংপুর 

 

১৬।প্রত্নবনেে তন জােুঘশর িাংরেি কশর প্রেে তন 

করা হ্য় ককন?  

ক) ঐবিহ্য িম্পশকত ধারিা লাশভর জনয  

খ্) বিশনােশনর জনয   

গ) অে ত উপাজতশনর জনয  

ঘ) কিৌদয ত িতৃ্ত্বদ্ধর জনয 

১৭।রাজ ুকোি মামার িাশে  জািীয় যােুঘশর 

ঘুরশি বগশয়বেল।শি ককান আমশলর প্রত্নবনেে তন 

কেশখ্শে? 

i) নিাবি আমশলর  ii)জবমোর আমশলর  

iii)ইাংশরজ আমশলর 

বনশচর ককানটি িটেক? 

ক) i ওii খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii    

১৮। ডবরক রীবিশি বিবর োলান ককান ধরশির 

বেল্প?   

ক) মৃৎবেল্প খ্) স্থাপিযবেল্প গ) চারুবেল্প ঘ) 

েৃেযবেল্প  

১৯।িুবড়গিা নেীর িীশর ককান ভিনটি 

অিবস্থি? 

ক) করাজ গাশডতন                 খ্) রূপলাল হ্াউি    

গ) আহ্িান মত্ত্বঞ্জল               ঘ) কাজতন হ্ল 

২০। িড় িরোরিাবড়- 

i) বনম তািকাল ১৯০১   ii)৭০টি কে আশে  

iii) রটিন কমাজাইক করা 

বনশচর ককানটি িটেক? 

ক) i ওii খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii    

২১। ককান কেশত্র অিোন রাখ্ার জনয ২০১০ 

িাশল  িাাংলাশেে  জাবিিাংঘ পুরস্কার লাভ কশর 

? 

ক) মািৃমৃিুয হ্রাি              খ্) বেশুমৃিুয হ্রাি                 

গ) েুনীবি েরূীকরি           ঘ) স্বাস্থযশিিা োন    

২২। বচবকৎিা িযিস্থার উন্নবির ফশল - 

i) জনিাংখ্যা িতৃ্ত্বদ্ধ পাশে 

ii) উন্নি স্বাস্থযশিিা কেওয়া িম্ভি হ্শে 

iii) বেশু ও মািৃমৃিুযর হ্ার কমশে 

বনশচর ককানটি িটেক? 

ক) i ও ii  খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

গ)  i i ও i i i             ঘ) i , i i ও i i i   

২৩। িাাংলাশেশের জনিাংখ্যাশক জনিম্পশে 

রুপান্তশরর উপায় হ্ল- 

   i) কম তমুখ্ী বেোর প্রিার 

   ii) প্রযুত্ত্বি ও কাবরগবর বেোর প্রিার 

   iii) নারীবেোর িুশযাগ না কেয়া 

বনশচর ককানটি িটেক ?  

ক) i ওii খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

২৪। িাাংলাশেশে প্রবি িগ তবকশলাবমিাশর কিজন 

কলাক িাি কশর ? 

ক) ১২৫১ জন                  খ্) ১২৫২ জন  

গ) ১২৫৩ জন                  ঘ) ১২৫৪ জন  

২৫। িাাংলাশেশের মানুশষর মাোবপেু আয় কি 

মাবকতন ডলার ? 

ক) ১৫১০    খ্) ১৫২০      গ) ১৬১০        ঘ) ১৬২০    

বনশচর উদ্দীপকটি পড় এিাং ২৬ ও ২৭ নাং 

প্রশের উত্তর কলখ্ঃ 

ঢাকা বিশ্ববিেযালশয়র আর বি মজমুোর 

অবডশিাবরয়াশম জনিাংখ্যা বিষয়ক কিবমনাশর 

িিারা িশলন, কেশের আে ত -িামাত্ত্বজক অিস্থার 

িাশে িামঞ্জিয করশখ্ একটি নীবি প্রিয়ন করা 

হ্য় । এই নীবির লেয হ্শলা জনিাংখ্যা বনয়ন্ত্রি 

কশর কেশের নাগবরকশের জীিনমাশনর উন্নবি 

এিাং কেশের আে ত -িামাত্ত্বজক উন্নয়ন বনত্ত্বিি 

করা। 

২৬। কিবমনাশর িিারা ককান নীবির কো 

িশলন ? 

ক) জনিাংখ্যা বনয়ন্ত্রি নীবি   

খ্) পবরিার পবরকল্পনা নীবি    

গ) জনিাংখ্যানীবি                  

ঘ) স্বাস্থযশিিামূলক নীবি    

২৭। উদ্দীপশক উশল্লবখ্ি নীবির উশদ্দেয হ্শলা - 

i) বেশু ও নারীর অপুটষ্টর হ্ার কবমশয় আনা 



ii) পবরিার পবরকল্পনা কম তিূচী ও প্রজনন 

স্বাস্থযশিিা  

কজারোর করা  

iii) কেশের প্রিীি জনশগাষ্ঠীর বনরাপত্তা ও 

স্বাস্থযশিিা 

 বনত্ত্বিি করা  

বনশচর ককানটি িটেক? 

ক) i ও ii  খ্) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

২৮। ককানটি িাাংলাশেে জািীয় জনিাংখ্যা 

বেিি? 

ক) ২ রা কফিররুয়াবর               খ্) ২ রা মাচত    

গ) ২ রাএবপ্রল                     ঘ) ২ রা কম  

২৯। মাবকতন যুিরাশে প্রবি িগ ত বকশলাবমিাশর 

কিজন কলাক িাি কশর? 

ক) ৩৩ জন খ্) ৩৪ জন  গ) ৩৫ জন  ঘ) ৩৬ 

জন                

৩০। িাাংলাশেশের জনিাংখ্যা বনয়ন্ত্রশি 

িশচিনিামূলক কায তক্রম ককানটি? 

ক) টিকাোন                       খ্)স্বাস্থযশিিা   

গ) ডকুশমন্টাবর বফল্ম             ঘ) িালযবিিাহ্ করাধ              

    



 
 


