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(বফঃদ্রঃ  ফহুবনফ থাচবন প্রশেয উত্তয উত্তযশে ক্রবভক নম্বয বদশয় বরখশফ। প্রবতটি প্রশেয ভান-১)   

 

১। ‘স্বাধীন ফাাংরায’ তাকা প্রথভ কত তাবযখ উশত্তারণ  

  কযা শয়বছর ? 

  ক) ১ রা ভার্ চ ১৯৭১        খ) ২যা ভার্ চ ১৯৭১              

  গ) ১ রা ভার্ চ ১৯৭২         ঘ) ২ যা ১৯৭১            

২। ১৯৭১ াশর মুবজফনগয যকাশযয অথ থভন্ত্রী কক 

বছশরন?  

ক) এভ. ভনসুয আরী     

খ) এ. এইচ. এভ. কাভরুজ্জাভান   

গ) কখান্দকায কভাতাক আভদ 

ঘ) অধ্যাক ইউসুপ আরী  

৩। ফাাংরাশদশয মুবিমৄশদ্ধয ভয় যাজাী, াফনা ও 

ফগুড়া কজরা ককান কক্টশযয অন্তর্ভ থি বছর?  

ক) ৩নং     খ) ৫নাং       গ) ৭নাং        ঘ) ৯নাং  

৪। বপ্রয়শভয কছাট কফান ভাইা ১৯৭১ াশরয ১৬ই 

বডশম্বয জন্মগ্রণ কশয। আশরাচয জন্মতাবযখটি 

ফাাংরাশদশয ককান জাতীয় বদফশয াশথ াদৃশ্যপূণ থ?  

ক) স্বাধীনতা দদফ         খ) দফজয় দদফ    

গ) বদ বদফ              ঘ) বুবদ্ধজীফী বদফ  

৫। ঢাকায ককাথায় াবকস্তাবন ফাবনী ফধ্যভূবভ ততবয 

কশযবছর?  

 ক) আগাযগাঁও              খ) যাশয়যফাজায   

 গ) রারফাগ                 ঘ) বভযপুয  

৬। পূফ থ াবকস্তাশন ‘অাশযন াচ থরাইট’ নাশভ গণতযা 

বযচারনা কযায কছশন কী কাযণ  বছর?  

ক) ফাঙাবর জাবতশক বনমু থর কযা   

খ) জনাংখ্যা হ্রা কযা 

গ) বনজস্ব কর্তথত্ব প্রবতষ্ঠা কযা 

ঘ) ত্রুশদয যাবজত কযা  

 

৭। ফাাংরাশদশয মুবিমৄশদ্ধ জাবত-ধভ থ বনবফ থশশল মাযা 

অাংগ্রণ কশযবছশরন-  

 i) কর ধশভ থয ভানুল         

ii) কর কায ভানুল  

iii) ফ থস্তশযয ভানুল  

 বনশচয ককানটি ঠিক? 

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

বনশচয অনুশেদটি ড় এফাং ৮-১০ নাং প্রশেয উত্তয দাওঃ   

‘ক’ অঞ্চশরয াকশগাষ্ঠী ‘খ’ অঞ্চশরয ভানুলশদয 

নানাবাশফ অতযাচায-বনম থাতন কশয। ‘খ’ অঞ্চশরয  কনতা 

জাভান এয প্রবতফাদ কশয জ্বারাভয়ী এক বালণ কদন, মায 

প্রবাশফ ফ থস্তশযয ভানুল আশন্দারশন ঝাঁবশয় শড়।  

৮। ‘ক’ অঞ্চশরয াকশগাষ্ঠীয াশথ বনশচয ককান 

কগাষ্ঠীয বভর যশয়শছ?  

ক) াদিস্তাননয ািন াষ্ঠী     খ) বাযনতয ািন াষ্ঠী     

গ) র্ীননয ািন াষ্ঠী            ঘ) ননানরয ািন াষ্ঠী   

৯। ‘খ’ অঞ্চশরয  কনতা জাভান এয কভ থকাশেয াশথ 

ফাাংরাশদশয ককান কনতায কভ থকাশেয বভর যশয়শছ?  

ক) কাশন ীদ কাযাওয়াদী       

খ) নখ মুদজবুয যভান    

গ) ভাওরানা বাানী                

ঘ) তাজউদ্দীন আভদ  

১০। উদ্দীনি ফদণ চত বালনণয প্রবানফ নম আনদারন  

ংঘটিত য় তাঁয পরাপর দছর-  

ক) বালা আশন্দারন          খ) অশমাগ আশন্দারন   

গ) গণ আশন্দারন             ঘ) ছাত্র আনদারন  

১১। একটি কদশয াভবগ্রক অথ থনীবতয বি কফাঝায জন্য 

বনশচয ককানটি বাফ কযা য়?  

ক) বজএনব    খ) বজবডব   গ) বজববড  ঘ) বজএনআই  
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১২। ককানটি বল্পখাশতয অন্তর্ভ থি নয়?   

 ক) খদনজ ম্পদ            খ) বনভ থাণ বল্প   

 গ)  দফদুুৎ                    ঘ) ব্যফা-ফাদণজু    

1৩। েভবিম্পন্ন ভানুলশক কী ফরা য়?  

ক) েভম্পদ     খ) জনদি    

গ) ভানফম্পদ    ঘ) করাকবি  

১৪। কত াশর জাতীয় বক্ষানীবত প্রণয়ন কযা য়? 

ক) ২০১৪ াশর       খ) ২০১২ ানর    

গ) ২০১০ াশর            ঘ) ২০০৮ াশর  

১৫। ফাাংরাশদশ প্রতযাবত আয়ুষ্কার কত ফছয?  

ক) ৬৬.২      খ) ৬৭.২     গ) ৬৯.৬       ঘ) ৭২.8   

১৬। ভাথাবছু আয় ফাড়াশর কদশয জনগশণয জীফনমাোয 

ভান ফাড়শফ ককন?  

ক) অথ থনীবত মৃদ্ধ শফ ফশর   

খ) জাতীয় উৎাদন শফ ফশর   

গ) উৎাদন দ্ধবত বযফতথন শফ ফশর  

ঘ) চাবদায বাযাম্য শফ ফশর  

১৭। বকশয ভাধ্যশভ আভযা আভাশদয জাতীয় আয় বৃবদ্ধ 

কযশত াবয?  

ক) প্রযুদি দফিানয ভাধ্যনভ   

খ) সুনমা  সৃদিয ভাধ্যনভ    

গ) জ্ঞানরানবয ভাধ্যনভ          

ঘ) দক্ষতা বফকাশয ভাধ্যশভ    

১৮। ভানুল যাষ্ট্র ও ভাশজয ম্পশদ বযণত য় কমবাশফ-    

i) েভ বদশয়     ii) কফা বদশয়      iii) কভধা বদশয়  

বনশচয ককানটি ঠিক?  

ক) i ও ii            খ) i ও iii   

গ) ii ও iii          ঘ) i, ii ও iii  

বনশচয উদ্দীকটি শড় ১৯-২০ নাং উত্তয দাওঃ  

অথ থনীবতবফলয়ক একটি কবভনাশয একজন অথ থনীবতবফদ 

ফশরন, বফববন্ন সূচশকয াাশে কফাঝা মায় কম, 

ফাাংরাশদ উন্নয়নীর কদশয অন্তর্ভ থি। তশফ বফববন্ন 

দশক্ষশয ভাধ্যশভ এ অফস্থায আয ও উত্তযণ ঘটাশনা 

ম্ভফ।  

 

 

১৯। কবভনাশয অথ থনীবতবফদ  কম সূচকগুশরায প্রবত ইবিত 

কশযশছন-  

    i) GDP          ii) GNP           iii) GSS 

  ক) i ও ii                           খ) i ও iii    

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

২০। ফাাংরাশদশয অথ থনীবতয অফস্থা উত্তযশণয জন্য 

মথামথ দশক্ষমূ শরা-  

      i) কৃবলখাশত উন্নয়ন   

ii) বল্পখাশত উন্নয়ন 

     iii) কফাখাশত উন্নয়ন  

বনশচয ককানটি ঠিক? 

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

২১। বফচায বফবাশগয শফ থাচ্চ স্তয ককানটি?  

 ি) আদর দফবা          খ) াইনিার্ চ দফবা   

  ) সুদপ্রভ নিার্ চ            ঘ) আইন দফবা   

২২।  ফাংরানদ নিান ধযননয যাষ্ট্র? 

ি)  ণতাদিি           খ) যাজননদতি  

 ) প্রজাতাদিি          ঘ) স্বস্বযতাদিি  

২৩। যাষ্ট্র দযর্ারনায দফত্র দদরর িী? 

ি) ধভীয় গ্রন্থ     খ) আইননয গ্রন্থ   

 ) াঠ্য গ্রন্থ       ঘ) ংদফধান  

২৪। াংবফধাশন ফ থজনীন কবাটাবধকাশযয ফ থবনম্ন 

ফয়ীভা কত ফছয?  

ক) ২০      খ) ১৮      গ) ২১       ঘ) ২৩    

২৫। সুাশনয পূফ থতথ ককানটি?  

ক) নর্তনতা       খ) আদথ চি ায়তা      

গ) জফাফদদদতা     ঘ) দনযনক্ষতা     

২৬। আইন কাম থকয ও কদশয প্রান বযচারনা কশয-  

ক) জনগণ              খ) আইনবা   

গ) ান বফবাগ       ঘ) বফচায বফবাগ 

২৭। কম ধযশনয ছাে- ছােীশদয বৃবত্ত প্রদান কযা ইউবনয়ন 

বযলশদয একটি কাজ-  

i) গবযফ   ii) কভধাফী   iii) ধনী  

বনশচয ককানটি ঠিক? 

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

 

 



২৮। বনতু স্থানীয় যকাশযয প্রশয়াজশনয কক্ষশে  ভথ থন 

কযশফ-  

i)গণশচতনতা   

ii) স্থানীয় ম থাশয় ানকাজ ম্পাদন  

iii) উন্নয়ন কভ থকাে বযচারনা 

বনশচয ককানটি ঠিক?  

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

বনশচয অনুশেদটি ড় এফাং ২৯-৩০ নাং প্রশেয উত্তয 

দাওঃ 

বফশশ্বয প্রবতটি যাশষ্ট্রয একটি াংবফধান যশয়শছ। 

াংবফধানশক ফরা য় যাশষ্ট্রয বফে দবরর। াংবফধান 

াংশাধনও কযা য় যাষ্ট্রীয় প্রশয়াজশন। ফাাংরাশদশয 

চাযটি যাষ্ট্রীয় মূরনীবত যশয়শছ।  

২৯। যাষ্ট্র বযচাবরত ওয়ায কছশন ককানটি কাম থকয?  

ক) াশকয ইো অনুাশয চরা   

খ) মূরনীদত অনুানয র্রা    

গ) ক্ষভতাফানশদয ইো অনুাশয চরা    

ঘ) ব্যফায়ীশদয ইো অনুাশয চরা  

৩০। উদ্দীশক াংবফধান াংশাধনীয কথা ফরা শয়শছ। 

ফাাংরাশদশয াংবফধাশনয কক্ষশে বনশচয ককানটি প্রশমাজয?  

ক) অবরবখত াংবফধান          

খ) সুবযফতথনীয় াংবফধান  

গ) ১৩ ফায াংশাধন কযা য়   

ঘ) ১৬ ফায াংশাধন কযা য়              

     

 

  

  বফলয়- ফাংরাশদ ওবফশ্ববযচয় (সৃজনীর) 

ভয়- ৪৫দভদনর্                                                                                                     পূণ থভান -২০                                                                                                                                                              

 [বফঃদ্রঃ ডান াশয াংখ্যা প্রশেয পূণ থভান জ্ঞাক। প্রদত্ত উদ্দীকগুশরা ভশনাশমাগ কাশয ড় এফাং াংবিষ্ট প্রেগুশরায উত্তয দাও। ]  

  

১। জনাফ জাভান একজন ব্যফায়ী। বকছু ণ্য বতবন বনশজ উৎাদন কশযন। বকছু ণ্য অশন্যয কথশক বকশন বফবক্র 

কশযন। তাঁয ব্যফা াংক্রান্ত কাম থক্রভ কদশয অবযন্তশযই ীভাফদ্ধ। অন্যবদশক জনাফ াবজদ দীঘ থবদন ধশয বফশদশ 

আশছন। বতবন অবজথত অথ থ কদশ াঠাশনায ভাধ্যশভ তাঁয াবযফাবযক প্রশয়াজন বভটিশয় থাশকন। 

ক. ভানফ ম্পদ কী?                                                       ১ 

খ. ‘ভানফ উন্নয়ন সূচক’ ধাযণাটি ব্যাখ্যা কয।                                                                    ২ 

গ. জনাফ জাভাশনয কভ থকাে অথ থনীবতয ককান বফলয়শক বনশদ থ কশয? ব্যাখ্যা কয।                            ৩ 

ঘ. “জনাফ াবজশদয কভ থকাে কদশয অথ থননবতক উন্নয়শন গুরুত্বপূণ থ ভূবভকা যাশখ”। -মূল্যায়ন কয।       ৪ 

 

২। জনাফ ‘ক’ ও জনাফ ‘খ’ দু’জশন যাশষ্ট্রয দুটি গুরুত্বপূণ থ দাবয়শত্ব বনশয়াবজত। জনাফ ‘ক’ আইন প্রণয়শন ভূবভকা 

যাশখন। অযবদশক, জনাফ ‘খ’ কই আইন ফাস্তফায়ন কশযন।  

ক. স্থানীয় যকায কী?          1  

খ. যাষ্ট্র বযচারনায মূর দবরর ফরা য় ককানটিশক? ব্যাখ্যা কয।     ২ 

গ. জনাফ ‘ক’ এয কাজ যকাশযয ককান বফবাগশক বনশদ থ কশয? ব্যাখ্যা কয।    ৩ 

ঘ. উদ্দীশক জনাফ ‘ক’ ও ‘খ’ এয ম্পাবদত কাশজয ভাধ্যশভই বক যাষ্ট্র বযচারনা ম্ভফ? ভতাভত দাও। ৪  
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