
 

ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড, মশায 

অধ ড-ফামল ডক যীক্ষা-২০১৮ 

অষ্টভ বেমণ 

                                                   মফলয়- ফাাংরাশদ ও মফশ্বমযচয় (ফহুমনফ ডাচমন)                         মফলয় বকাড-১৫০ 

ভয়: 30 মভমনট                               পূণ ডভান: ৩০ 

 

[   : দ্র:                                                                ণ ড                                                            

            ।              -১।] 

 

1। নফাফ মযাজউশদৌরায তশনয ভধ্য মদশয় ফাাংরায় বকান 

াশনয চূড়ান্ত অফান ঘশট?  

 ক. মুমরভ খ. বভাগর  

 গ. ইাংশযজ ঘ. সুরতানী  

2। ফাাংরায়দীঘ ডস্থায়ী ান ব্যফস্থা বকানটি?  

 ক. ার  খ. মুমরভ  

 গ. সুরতানী  ঘ. বভাগর  

3। ফঙ্গবঙ্গ মফশযাধী আশদারশনয পর র-  

 i. স্বশদম বচতনা  

 ii. ফঙ্গবঙ্গ যদ  

 iii. বদশেশভয উশেল  

 মনশচয বকানটি ঠিক?  

 ক. i ও ii খ. i ও iii  

 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও ii  

4। 1971 াশরয 25 ভাচ ড যাশত ঢাকায় ামকস্তামনযা কত 

াজায মনযী ভানুল তযা কশয?  

 ক. 5 বথশক 6 খ. 6 বথশক 7  

 গ. 7 বথশক 8  ঘ. 8 বথশক 10  

5। মুমিযুশে ফাঙামরয বেযণা মাশফ বকানটি কাজ কশযশছ?  

 ক. তাকা খ. ভানমচত্র  

 গ.       ঘ. মুমিফামনী  

6। াংমফধাশনয ঞ্চদ াংশাধনী য় 2011 াশরয জুরাই 

ভাশয কত তামযশখ?  

 ক. 1  খ. 3  

 গ. 4 ঘ. 11  

7। ফাাংরাশদশয েথভ ত্রুমুি বজরা বকানটি?  

 ক. যাংপুয  খ. কুমভল্লা  

 গ. মশায  ঘ. কুমষ্টয়া  

8। বচৌতা, সুমজ ও এরামচ- এগুশরা মকশয নাভ?  

 ক. পর  খ. ভরা  

 গ. খাফায  ঘ. কাড়  

 উদীক অনুযশণ 9নাং ও 10 নাং েশেয উত্তয দাও:  

 ‘কা আ তরুফয াঞ্চ মফ ডার  

 চঞ্চর চী এ ইঠা কার।’  

9। উশযাি াংমি মকশয নমুনা?  

 ক. পু ুঁমথ ামতয  খ. ভঙ্গরকাব্য  

 গ. চম ডাদ  ঘ. বখভটা  

10। উদীশকয নমুনায াশথ ম্পৃি কযা মায়-  

 i. লুইা ii. বফৌোধক iii. ধ্বাংশয েতীক  

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক. i ও ii খ. i ও iii  

 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii  

11। কামরগশেয বভশয় ভমনয াশথ শ্যাভনগশযয বছশর াগশযয  

মফফা য়। ভমন বকান েমিয়ায় াগশযয ফাড়ীয ফায াশথ 

এ  ত্ম শফ?  

 ক. াংস্কৃতায়ন  খ. অনুকযণ  

 গ. াাংস্কৃমতক আদ ড ঘ. আত্তীকযণ  

12। মক্ষাশক যুশগাশমাগী কযায জন্য েচমরত ধাযায াশথ 

বকানটি ম্পৃি শয়শছ?  

 ক. দূযমক্ষণ  খ. ভামিমভমডয়া  

 গ. ইন্টাযশনট  ঘ.                                               

13. মল্পকরা জামতয বম েমতবায াশথ মযমচত কশয তা র-  

 i. মচন্তামিয  

 ii. সৃজনীরতায  

 iii. সৃমষ্টীরতায  

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক. i ও ii খ. i ও iii  

 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii  

14। ফাাংরাশদশয বরাকাংখ্যা 16 বকাটি। গ্রাশভ ফফাকাযী 

বরাশকয াংখ্যা কত বকাটি?  

 ক. 6.8 খ. 8.3  

 গ. 13.6  ঘ. 14.6  

15। বকান ভাশজয  বফময বাগ ভানুল উন্নয়নমুখী?  

 ক. গ্রাভ  খ. য  

 গ. মল্পী  ঘ. মশু  

16। াভামজকীকযশণয াাাম চশর-  

 ক. মক্ষা  খ. ভাজ  

 গ. াংস্কৃমত  ঘ. মফশ্বায়ন  

17। 2015-2016 অথ ড ফছশযয এমের ম ডন্ত েফাীশদয বেমযত 

অশথ ডয মযভাণ কত মভমরয়ন ভামকডন ডরায?  

 ক. 8,729 খ. 9,689  

 গ. 12,255 ঘ. 2,92,282  

বট গ 



 েদত্ত াযণী অফরম্বশন 18নাং ও 19 নাং েশেয উত্তয দাও :  

িমভক নাং                      

A     1.53% 

B     6.19% 

C        6.61% 

18।                                            ?  

  .                   

  .                       

 গ.                      

 ঘ.    গ              

19।          ‘C’                               

          -  

 i.              

 ii.                  

 iii.                          

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

  . i   ii  . i   iii  

 গ. ii   iii ঘ. i, ii   iii  

20।                    ?  

  .       .       

 গ.      ঘ.      

21।                         ?  

  .           .        

 গ.             ঘ. গ     

22।                                             

                          গ?  

  .          .      

 গ.       ঘ.  ই  

২৩। কত ফছয ফয়ী কর নাগমযকশক ফাাংরাশদশয াংমফধাশন 

ববাটামধকায েদান কশযশছ? 

 ক. ১৬                           খ. ১৮ 

 গ. ২০                           ঘ. ২২ 

              24      25                 :  

                                               

 

 

 

  গ                                                      

                                        -1 

24।    -1                                        গ    

          ?  

  .        .          

 গ.        ঘ.  ই   

25।    -1                   গ যে কাজ     তা হল-  

 i.               

 ii.  ই        

 iii.  ই            

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

  . i   ii  . i   iii  

 গ. ii   iii ঘ. i, ii   iii  

26।  -                     ?  

  .             .             

 গ.         ঘ.         

27।                                              

          ?  

  .         .  ই         

 গ.        ঘ.   ই       ই   

28। 2011          বনয   -                            

  গ                              ?  

  . 7.8  . 8.9  

 গ. 9.8  ঘ. 11.3  

29।                 -  

  .            ই        

  .   ই                 ই-   ই   

 গ.                

 ঘ.   ই                 ই-   ই   

30।                              ?  

  . 1781   . 1793  

 গ. 1858  ঘ. 1885  

 

 

 



ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড, মশায 

অধ ড-ফামল ডক যীক্ষা-২০১৮ 

বেমণ-অষ্টভ 

                                                                                 মফলয়- ফাাংরাশদ  মফশ্বমযচয় (সৃজনীর)                                                  মফলয় বকাড: ১৫০ 

ভয়: ২ঘণ্টা ৩০মভমনট                                                                                                                                                                         পূণ ডভান: ৭০ 
 

[ দ্রষ্টব্য: ডান াশয াংখ্যা প্রশেয পূণ ডভান জ্ঞাক। প্রদত্ত উদ্দীকগুশরা ভশনাশমাগ কাশয ড় এফাং াংমিষ্ট প্রেগুশরায উত্তয দা। ] 

বম বকান াতটি প্রশেয উত্তয দা। 

      1. 

ক্রমভক ঘটনা ঘটনা াংগঠশনয ার 

p করকাতা ভাদ্রাা 1781 

q াংস্কৃত কশরজ ১৭৯1 

r বাযশতয স্বাধীনতা অজডন 1947 

 ক) মছয়াত্তশযয ভন্বন্তয কী?  1  

 খ) অষ্টাদ তাব্দীয ত্তশযয দশক‘ভানুশলয জন্য চযভ অমবাভয় ান ব্যফস্থা’-ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) প্রদত্ত াযণীশত ‘p’ মনশদ ডমত মফলয়টিয প্রবাফ ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) প্রদত্ত াযণীশত ‘r’ ঘটনায জন্য ‘q’ এয ভূমভকা মফশিলণ কয। 4  

2। 

 

  

 

 

 ক) মুমিশপৌজ কী? 1  

 খ) জজড যামযন আশয়ামজত কনাট ডটি - ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) ‘N’মনশদ ডমত মুমিমৄশেয বক্টযটি - ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) “মুমিমৄশে ‘H’ মচমিত বক্টযটি ফ ডামধক গুরুত্বপূণ ড”- মফশিলণ কয। 4  

3। ঘটনা-1 : যাময়ায় অনুমিত 21 তভ মফশ্বকা প্রমতশমামগতায় অনুমিত উশবাধনী অনুিান, বটমরমবন  Internet এয ভাধ্যশভ মফশ্ব 

ব্যাী উশবাগ কশয। লুঝমনমক বেমডয়াশভ অনুমিত বখরা প্রশতযক বদশয ভানুল ঘশয ফশ একশমাশগ উশবাগ কশয। 

 ঘটনা-2 : মফশ্বকা বখরায় ব্রামজশরয বখশরায়াড় বনইভাশযয চুশরয োইর বদশখ এশদশয তরুণশদয অশনশকয এরূ চুর কাটায দৃশ্য বদখা 

মাশে।              

       ক) ভঙ্গর কাব্য কী?  1  

 খ) াংস্কৃমতয বক্ষশে ইমতফাচক মযফতডশনয পর- ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) উদ্দীশক মনশদ ডমত ঘটনা- 1 বাযা াংস্কৃমতয মযফতডনীরতায অমধকতয কাম ডকয কাযণটি- ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) ‘ঘটনা-2’ এয ভাধ্যশভ আভাশদয ভাশজ াংস্কৃমতক মযফতডন শে- মফশিলণ কয। 4  

4। নড়াইশরয অমধফাী ভমন (কৃলক) এফাং যমন (কুভায) দুই ফন্ধু। ভমনয জন্ম মদন মনশয় তাশদয কশথাকথন মনম্নরূ :- 

 ভমন : ফন্ধু,বতাভাশক বশয় খুফ খুম শয়মছ। মফশল কশয বতাভায বদয়া তারাতায প ুঁমথশত বদীয় যঙ মদশয় আঁকা ছমফটি । 

 যমন : ফন্ধু, বতাভায সুশযরা কশেয গায়া-‘ভনভামঝ বতায বফঠা বনশয আমভ আয ফাইশত াযরাভ না----’গানটি াফ ডজনীন। 

 ভমন : যফীন্দ্রনাথঠাকুয, রারনা, অতুরপ্রাদ বন এয ভত মফজ্ঞ ব্যমিশদয াংস্পশ ড আভযা আজ াংগীশত মৃে শয়মছ। 

 ক) প ুঁমথ ামতয কী?  1  

 খ) গ্রাভীণ ভাশজয দমযদ্র নাযীশদয টিমকশয় যাখা মল্পকভ ডটি-ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) ভমনশক উায বদয়া যমনয মল্প কভ ডটি-ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) “ভমনয উমিশত ফুশট ঠা মশল্পয াংযক্ষশণ কশরয উশযাগ গ্রণ কযা জরুযী”-মফশিলণ কয। 4  

5। চরমত ফছয ঈশদয নাভাজ বশল‘কাব্য’তায ফাফা-ভাশয়য াশথ ঢাকায দযঘাট এরাকায় 1টি াশকড বফড়াশত মায়। কাশব্যয ফাফা কাব্যশক 

উি াশকডয নাভ কযশণ মব্রশটশনয যামনয নাভ াংমৄি থাকায তথ্য বদন। কাশব্যয ভা,কাব্যশক াশকডয াশথ প্রথভ বাযতীয়শদয স্বাধীনতা 

মৄশেয ইমতা জমড়ত থাকা এফাং ঐ মৄশেয ীদশদয স্মৃমতশত াকডটি মনমভ ডত য়ায কথা উশেখ কশযন। 

 ক) ফাাংরাশদশয ইাংশযজ ানাভশরয মযমচমত কী?  1  

 খ) মফাং তশকয প্রথশভ যমঙন বভাজাইশকয কারুকাজ বামবত বরাক-মল্প মাদুঘযটিয ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) উদ্দীশক মনশদ ডমত াকডটি বতমযয টভূমভ-ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) উদ্দীশক মনশদ ডমত াকড ছাড়া এ বদশ আয প্রত্নমনদ ডন যশয়শছ- মৄমি বদখা। 4  

6। ভমর অষ্টভ বেমণয মক্ষাথী। ব চাকমযজীফী মতা-ভাতায একভাে ন্তান। মতা-ভাতায অমপ ছুটিয মদশন ভমর তাশদয াশথ ভয় 

কাটায়  বফড়াশত মায় তশফ অন্য মদনগুমরশত ব মতা-ভাতায মনশদ ডনা বভাতাশফক ড়াশরখা কশয বেমণ যীক্ষায় ফযাফযই বার কশয। 

ভমরশক তায মক্ষকগণ াশঠ শমামগতা কশযন এফাং তায াঠীযা ভমরশক অনুযণ কযশত চায়।ভমর ইন্টাযশনশট বপবুক চামরশয় 

অফয ভয় কাটায়। 

  

বট  খ  



       ক) অনুকযণ কাশক ফশর? 1  

 খ) ভানুশলয বমাগাশমাশগয অন্যতভ প্রধান ভাধ্যভটি- ব্যাখ্যা কয। 2 

 গ) ভমরশক ব্যমিত্বপূণ ড ভানুল শত ফ ডামধক ভূমভকা ারনকাযী প্রমতিানটিয ব্যাখ্যা কয। 3 

 ঘ) ‘ভমর আদৄমনক ব্যমিত্বপূণ ড াভামজক ভানুল মাশফ মযমচমত বশত গণভাধ্যভ অশক্ষা মক্ষাপ্রমতিানশক অমধক গুরুত্ব বদয়।’    

             উমিটিয ভথ ডশন মৄমি বদখা। 4  

7। াদী গাশভ ডশন্টশ চাকুযী কশযন। 2017-2018 অথ ড ফছশয তায ফাৎমযক আয় 4.80 রাখ টাকা। উি ফছশয বমেক ম্পমত্ত বথশক মতমন  

ান 60 াজায টাকা। াদী তায স্ত্রী  দুই ন্তানশক মনশয় ঢাকায টঙ্গীশত ফফা কশযন। 

 ক) GDP এয পূণ ডরূ মরখ। 1  

 খ) ভানফ ম্পদ উন্নয়শনয  1টি উায় ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) াদীয মযফাশযয জন্য গড় ভাথামছু আয় মনণ ডয় কয। 3  

 ঘ) “উদ্দীশকয সূচকই াশয াদীয মযফাশযয অথ ডননমতক ভান মনধ ডাযণ কযশত”-মফশিলণ কয। 4  

8। 2015-2016 অথ ফছশযয জন্য স্তম্ভ বরখ 
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                       খাশতয নাভ 

 ক) ভানফ উন্নয়ন সূচক কাশক ফশর?  1  

 খ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ফাধাগ্রস্ত য়ায ১টি কাযণ ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) ‘আ’ মনশদ ডক খাতটি ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) ‘অ’ খাশতয অফস্থানশক ‘ই’ খাশতয অফস্থাশন মযণত কযায উায়- মফশিলণ কয। 4  

9। 

বদশয নাভ মফফযণ 

U 
* মনফ ডাীপ্রধান-প্রধানভন্ত্রী। 

* ান মফবাগ আইন মফবাশগয উয মনব ডযীর। 

V 
* যকায প্রধান-যাষ্ট্রমত। 

* যাষ্ট্রমত ভমন্ত্রমযলদ মনশয় ান ব্যফস্থা মযচারন কশযন। 

 ক) প্রজাতামন্ত্রক যকায কাশক ফশর?  1  

 খ) ফাাংরাশদশয যাষ্ট্রীয় মূরনীমতয  1ভ নীমতটি ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) ‘V’ মনশদ ডক বদশ মফযভান যকায েমত-ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) ‘U’ মনশদ ডক বদটিশত বমন ফাাংরাশদশয যকায ব্যফস্থাযই প্রমতপরন- মফশিলণ কয। 4  

10। মভ.বযাান মশায শযয লিীতরা াড়ায স্থায়ী ফামন্দা। মতমন ফাাংরাশদশয স্থানীয় যকাশযয মনফ ডামচত দস্য। বদশ তায াংস্থায 

াংখ্যা 325। চরমত ফছয ফল ডা বভৌসুশভ জন দুশবডাগ কভাশত তায াংস্থায কাশজয অন্ত বনই। 
 ক) সুান কী?  1  

 খ) াংমফধান বকন প্রশয়াজন?  2  

 গ) বযাাশনয াংস্থায গঠন ফণ ডনা কয। 3  

 ঘ) বযাাশনয াংস্থায জন্য বাশলাি উমি মূল্যায়ণ কয। 4  

11। বতাভযা শুনশত কী া?াাড়ী কান্না!  

     কশয়ক মদশনয বাযী ফল ডশণ ফান্দযফান এরাকায় াাশড়য াদশদশ ব্যাক জীফনামনয ঘটনা ঘশটশছ।মায জন্য বদফাী বাক প্রকা   

      কশযশছ। 

 ক) দুশম ডাগ কাশক ফশর?  1  

 খ) মযশফ দূলশণয ফশচশয় গুরুত্বপূণ ড কাযণটি -ব্যাখ্যা কয। 2  

 গ) উদ্দীশক মনশদ ডমত প্রাকৃমতক দুশম ডাগটি ব্যাখ্যা কয। 3  

 ঘ) উদ্দীশকয দুশম ডাগ ফাঙামরয জীফনশক গবীযবাশফ প্রবামফত কশয- মফশিলণ কয। 4  
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