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নফভ বেমণ 

মফলয়- ফাাংরাশদ  মফশ্বমযচয় (ফহুমনফ ডাচমন)       

ভয়  :৩০  মভমনট                               পূণ ডভান: ৩০ 
 

[মফ: দ্র: যফযাকৃত ফহুমনফ ডাচমন অবীক্ষায উত্তযশে প্রশেয ক্রমভক নম্বশযয মফযীশত প্রদত্ত ফণ ডম্বমরত বৃত্তমূ শত ঠিক 

এফাং শফ ডাৎকৃষ্ট উত্তশযয বৃত্তটি ফর শয়ন্ট করভ দ্বাযা ম্পূণ ড বযাট কয। প্রমতটি প্রশেয ভান-১।] 

 

১। ১৯৪৮ াশরয ২যা ভ ডাচ ‘যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ মযলদ’ কী নাশভ 

পুনগ ডঠিত য়? 

 ক) াংগ্রাভ মযলদ (খ) যাষ্ট্রবালা মযলদ  

 (গ) বালা মযলদ (ঘ) যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ মযলদ 

২। বকান মযচশয় কর ফাঙামর  ক্ষুদ্র নৃশগাষ্ঠী জাতীয়তাফাশদয 

ধাযায় অাং গ্রশণয সুশমাগ ায়? 

 (ক) ফাঙামর জাতীয়তাফাদ (খ) অাম্প্রদাময়ক বচতনা 

 (গ) স্বশদী বচতনা (ঘ) স্বামধকায আশদারন 

৩। ১৯৫৪ াশরয প্রাশদমক মযলশদয মনফ ডাচশন মুমরভ আশনয 

তকযা কতটি আন যুক্তফ্রন্ট রাব কশয? 

 (ক) ৯ (খ) ৯৪ 

 (গ) ৯৮ (ঘ) ২২৩ 

 মনশচয উদ্দীক অনুযণ ৪ নাং  ৫ নাং প্রশেয উত্তয দা : 

গত তাব্দীয ভধ্যবাশগ বভশযপুশযয াট চালী বতাযাফ তায 

জমভশত উৎন্ন াট বদীয় ফাজাশয দাভ কভ থাকায় যুক্তযাশষ্ট্র 

যপ্তামন কশয ২৫০০ ভামক ডন ডরায ান। তৎকারীন যকাযশক 

ট্রাক্স ফাফদ তাশক ১৫০০ ভামক ডন ডরায মদশত য় মা মদশয় যকায 

মিভ অাংশয উন্নয়ন কশয। 

৪। উদ্দীশক মনশদ ডমত মফলয় বতাযাশফয বদশয প্রমত বকান ধযশণয 

বফলম্যশক মনশদ ড কশয? 

 (ক) প্রামনক (খ) াভামজক 

 (গ) অথ ডননমতক (ঘ) প্রমতযক্ষা 

৫। উশযাক্ত বফলম্য বতাযাশফয ভত ব্যমক্তশদয উদ্বুদ্ধ কশয- 

 i ) দুফ ডায আশদারশন             i i ) স্বামধকায আদাশয় 

 i i i ) স্বাধীনতা অজডশন 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 (ক) i   i i  (খ) i   i i i  

 (গ) i i   i i i  (ঘ) i , i i   i i i  

৬। বকান কভ ডসূমচ ফাঙামরশদয স্বাধীনতায ভশে গবীযবাশফ উজ্জীমফত কশয? 

 (ক) ৬ (খ) ১১ 

 (গ) ১৫ (ঘ) ২১ 

৭। বৌযজগশত বকান গ্রশয উগ্র াংখ্যা বফম? 

 (ক) বনচুন (খ) ইউশযনা 

 (গ) বৃষ্পমত (ঘ) মন 

৮। ভূপৃষ্ঠ াংরগ্ন ফায়ুভন্ডশরয ফ ডমনম্ন স্তযশক কী ফশর? 

 (ক) অশ্বভন্ডর (খ) ট্রশাভন্ডর 

 (গ) শজানস্তয (ঘ) গুরুভন্ডর 

 উদ্দীক অনুযশণ ৯ নাং  ১০ নাং প্রশেয উত্তয দা : 

 

৯। মচে-১ দ্বাযা মনশদ ডমত ‘A’ মফন্দুশক ‘B’ মফন্দুয কী ফশর? 

 (ক) অক্ষাাং (খ) দ্রামঘভাাং 

 (গ) প্রমতাদস্থান (ঘ) অক্ষশযখা 

১০। ‘A’ স্থাশনয ভান ৬০
০

 উত্তয অক্ষাাং শর ‘B’ স্থান- 

 i ) ৬০
০

 দমক্ষণ অক্ষাাংশ          i i ) মনযক্ষ বযখায দমক্ষশণ 

 i i i ) মনফায কার ৬টা 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 (ক) i   i i  (খ) i   i i i  

 (গ) i i   i i i  (ঘ) i , i i   i i i  

১১। পৃমথফীয আশরামকত  অন্ধকায অাংশয ভধ্যফতী বৃত্তাকায 

অাংশক কী ফশর? 

 (ক) ছায়াবৃত্ত (খ) বৌযমদন 

 (গ) ভধ্যযামে (ঘ) ভূ-বগারক 

১২। অষ্টভী মতমথশত চন্দ্র  সূডম পৃমথফীয াশথ বকান অফস্থাশন থাশক।  

 (ক) ভশকাণ (খ) অনুসূয 

 (গ) অসূয (ঘ) যর বযখায় 

১৩। পৃমথফীয ‘M’’ স্থাশন বাভফায দুপুয ১২টায় মুখ্য বজায়ায শর ঐ 

স্থাশন যফতী মুখ্য বজায়ায ভঙ্গর ফায কখন শফ? 

 (ক) যাত ১২ টা ১২ মভমনশট (খ) কার ৬ টা ৬ মভমনশট 

 (গ) দুপুয ১২ টা ১২ মভমনশট (ঘ) দুপুয ১২ টা ৫২ মভমনশট 

১৪। ৪৫
০

 উত্তয অক্ষাাং বকান অক্ষাাংশয ম ডায়ভুক্ত? 

 (ক) মনম্ন (খ) ভধ্য 

 (গ) উচ্চ-ভধ্য (ঘ) উচ্চ 

১৫। ম্যাকাইবায প্রদত্ত যাশষ্ট্রয াংগায় ‘যাশষ্ট্রয’ কয়টি উাদাশনয কথা 

উশেখ আশছ? 

 (ক) ২ (খ) ৩ 

 (গ) ৪ (ঘ) ৫ 

১৬। যাজননমতক বাশফ াংগঠিত জনগণশক কী ফশর? 

 (ক) যকায (খ) যাষ্ট্র 

 (গ) যাজননমতক দর (ঘ) জনভমষ্ট 

বট ক 

মফলয় বকাড-১৫০ 

A যমফফায ন্ধযা ৬টা 

B 



১৭। ‘A’ নাভক যাশষ্ট্রয আয়তন ৩৪০০ ফগ ডভাইর। যকায উক্ত যাশষ্ট্র 

পুমর  াভমযক ফামনী গশে বতাশর বকন? 

 (ক) জনগশণয স্বাধীনতা যক্ষায় 

 (খ) যাশষ্ট্রয াভামজক মনযাত্তায় 

 (গ) যযাষ্ট্র মফলয়ক কাজ ম্পাদশন 

 (ঘ) আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাশথ ড 

১৮। জনাফ রামফফ মফশ্বমফদ্যারশয়য োশরখা বল কশয গত ফছয 

বথশক ভাজ বফা অমধদপ্তশযয উচ্চদস্থ কভ ডকত ডা মাশফ খুরনা 

ভানগযী াখায় কভ ডযত আশছন। 

 নাগমযক মাশফ জনাফ রামফশফয মূর দাময়ত্ব বকানটি? 

 (ক) যাশষ্ট্রয অম ডত দাময়ত্ব ম্পাদন 

 (খ) আইশনয প্রমত ম্মান বদখাশনা 

 (গ) ততায াশথ ববাট প্রদান 

 (ঘ) মথাভশয় কয প্রদান 

১৯। আইশনয প্রকৃষ্ট উৎ বকানটি? 

 (ক) ন্যায়নীমত (খ) পশতায়া 

 (গ) প্রথা (ঘ) মফচাযশকয যায় 

২০। ববশটা প্রদাশনয ক্ষভতা আশছ কয়টি যাশষ্ট্রয? 

 (ক) ৫ (খ) ১০ 

 (গ) ১৫ (ঘ) ১৯২ 

২১। কত ার বথশক জামতাংশঘয কাম ড প্রণামরশত ফাাংরা বালায ব্যফায শে? 

 (ক) ১৯৭৪ (খ) ১৯৮৪ 

 (গ) ১৯৯৪ (ঘ) ২০০৮ 

২২। ‘CEDAW’ নশদয াশথ ম্পৃক্ত কযা মায়- 

 i ) নাযী-পুরুশলয ভতা সৃমষ্ট              i i ) ৩০টি ধাযা 

 i i i ) ১৯৮১ ার বথশক কাম ডকয 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 (ক) i   i i  (খ) i   i i i  

 (গ) i i   i i i  (ঘ) i , i i   i i i  

২৩।  বকান দ্রশব্যয ভানুশলয অবাফ পূযশণয ক্ষভতাশক কী ফশর? 

 (ক) চামদা (খ) ববাগ 

 (গ) উশমাগ (ঘ) উৎাদন 

২৪। ‘মশায দয াাতার’ বকান ধযশণয ম্পদ? 

 (ক) ব্যমক্তগত (খ) ভমষ্টগত 

 (গ) জাতীয় (ঘ) আন্তজডামতক 

 উদ্দীক অনুযশণ ২৫ নাং  ২৬ নাং প্রশেয উত্তয দা : 

ইকফার ঢাকা বভমডশকর কশরশজয াভশন বভৌসুমভ পশরয ব্যফা 

কশযন। বদশয প্রতযন্ত অঞ্চর বথশক ব মনজস্ব উশদ্যাশগ এফাং 

জনগশণয চামদা অনুমায়ী বভৌসুমভ পর াংগ্র কশয যাজধানীশত 

মফমক্র কশয াংায চারায়। 

২৫। ইকফাশরয কাশজয াশথ ম্পৃক্ত অথ ডব্যফস্থায নাভ কী? 

 (ক) ধনতামেক (খ) পূ ূঁমজমত 

 (গ) ভাজতামেক (ঘ) মভে 

২৬। ইকফাশরয কাশজয াশথ ম্পৃক্ত অথ ডব্যফস্থায় য়- 

 i ) জনকল্যাণ াধন            i i ) মুনাপা অজডন 

 i i i ) অফাধ প্রমতশমামগতা 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 (ক) i   i i  (খ) i   i i i  

 (গ) i i   i i i  (ঘ) i , i i   i i i  

২৭। জনাফ মভজান ১০ মফঘা জমভশত ভাছ চাল কশযন। এজন্য তাশক 

জমভয়ারাশক ফামল ডক ১ রাখ টাকা মদশত শয়শছ। অথ ডনীমতশত 

উক্ত টাকাশক কী ফরা য়? 

 (ক) উৎাদন (খ) ভজুযী 

 (গ) খাজনা (ঘ) জাতীয় আয় 

২৮। মযফায গঠশনয অন্যতভ পূ ডফত ড কী? 

 (ক) বগাষ্ঠী (খ) ফণ ড 

 (গ) ম্মমত (ঘ) মফফা 

২৯। এভ. এ. া ‘ভমর’ তায মশু ন্তান ‘ডমর’ বক ছো মক্ষা বদন, 

এটি তায- 

 i ) অতীত অমবজ্ঞতা        i i ) মখন পর       i i i ) প্রমক্ষণ 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 (ক) i   i i  (খ) i   i i i  

 (গ) i i   i i i  (ঘ) i , i i   i i i  

৩০। ভাজ জীফশনয মূর মফলয় র- 

 (ক) মযফায (খ) ম্প্রীমতশফাধ 

 (গ) জ্ঞামত-বগাষ্ঠী (ঘ) মভথমিয়া 

 



ভাধ্যমভক  উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফাড ড মশায 

াধ ড-ফামল ডক যীক্ষা – ২০১৮ 

নফভ বেমণ 

মফলয় : ফাাংরাশদ  মফশ্বমযচয় (সৃজনীর) 

ভয়: ২ঘন্টা  ৩০মভাঃ           পূণ ডভান: ৭০ 

 [মফশল দ্রষ্টব্য : বম বকান ৭টি প্রশেয উত্তয দা ] 

  

Top of  For m 

১। 'ক' বদ মনশয় দুাআ ফন্ধুয কশথাকথনাঃ 

১ভ ফন্ধু : 'ক' বদশয স্বাধীনতা পূফ ড একটি াঅশদারশন ফ ডস্তশযয ভানুল মায মায াফস্থান বথশক াাং বনয়। এ াঅশদারশন াাং 

মনশয় মফশ্বমফদ্যারশয়য একজন মক্ষক  একজন ছাত্র মনত ন। 

 ২য় ফন্ধু : হ্াাঁ, ঐ াঅশদারশনয যফতী ফছশযয মনফ ডাচনাআ াঅভাশদয স্বাধীনতায মবমত্ত। 

 ক) ৬ দপায একটি দপা মরখ। ১ 

 খ) বালাশকমিক ঐকয কীশয মবমত্ত যচনা কশয -ব্যাখ্যা কয। ২ 

 গ) ১ভ ফন্ধুয উমিয ভশধ্য াঅভাশদয স্বাধীনতা পূফ ড বম ঘটনায াআমিত ায়া মায় তা- ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) ২য় ফন্ধুয উমিটিয মথাথ ডতা মনরূণ কয। ৪ 

 

২। মফদ্যারশয়য ফামল ডক ক্রীড়া ানুষ্ঠাশন প্রধান ামতমথ মশশফ একজন জনপ্রমতমনমধ এফাং মফশল ামতমথ মশশফ বজরা প্রাক উমস্থত 

মছশরন। প্রধান মক্ষক তাাঁয উশবোাধনী ফিতৃততায় ফশরন, "াঅজ াঅভাশদয ভাশঝ বম দু‟জন মফমষ্ট  ব্যমি উমস্থত শয়শছন তাাঁযা স্ব-স্ব াফস্থাশন 

াঅভাশদয বদশয জন্য মনযরবাশফ কাজ কশয মাশেন । াঅভযা তাশদয সুস্বাস্থয কাভনা কযমছ" । 

 ক) যাষ্ট্র কাশক ফশর? ১ 

 খ) াঅাআশনয প্রাচীনতভ উৎটি ব্যাখ্যা কয । ২ 

 গ) ক্রীড়া ানুষ্ঠাশনয প্রধান ামতমথয কাজ, যকাশযয বম াখায কাশজয াশথ জমড়ত তা- ব্যাখ্যা কয । ৩ 

 ঘ) মফশল ামতমথ যকাশযয বম াখায় কভ ডযত বাআ াখা মনয়মিত য় প্রধান ামতমথয াখা বোাযা- মফশেলণ কয।  ৪ 

 

৩। যমপক এক খন্ড জমভ মকশন মথা মনয়শভ বযমজমষ্ট্র কশযন। যফতীশত ভূমভ ামপশ উি জমভ-জভা খামযজ কযশত বগশর ামপশয কভ ডকত ডা তাশক 

প্রশয়াজনীয় শমামগতা না কশয নানান বাশফ য়যামন কযশত থাশক। মতমন তায ফন্ধু মপশকয যাভশ ড উযুি কর্তডশক্ষয স্মযণান্ন ন। 

াফশশল মতমন মথামথ কর্তডশক্ষয ায়তায় জমভ াংক্রান্ত প্রশয়াজনীয় বফা  তথ্য বশত পর ন। ফন্ধু মপক ফশরন, "াঅাআশনয 

প্রাধান্যাআ স্বাধীনতায যক্ষা কফচ"। 

 ক) াংমফধাশনয ৩৯ নম্বয ানুশেদটি মরখ।  ১ 

 খ) াঅাআশনয প্রাচীনতভ উৎটিয ব্যাখা দা। ২ 

 গ) যমপক বম াঅাআশনয ায়তায় সুপর বশরন তা- ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) মপশকয ফিশব্যয মথাথ ডতা মনরূণ কয। ৪ 

 

৪। দুাআ ফাল্যফন্ধু নাময  কমফয বছাট বফরায় একশত্র ড়াশুনা কযশর নাময গ্রাশভ তায দাদা-দাদী, ফাফা-ভা, বাাআ-বফান মনশয়াআ াঅশছ। 

ন্তানশদয ড়াশুনা ঠিকভত চারাশত াযশছ না। ান্যমদশক তায  ফন্ধু কমফয যকাময চাকময বশয় স্ত্রী  ন্তান মনশয় শয ফফা কযশছ । 

তায ন্তানযা বার স্কুশর ড়াশুনা কযশছ। 

 ক) াভামজক মূল্যশফাধ কী? ১ 

 খ) মযফায গঠশনয মূর উশেশ্য ব্যাখ্যা কয। ২ 

 গ) নামশযয মযফাশযয ধযন ব্যাখ্যা কয । ৩ 

 ঘ) গঠনগত কাযশণ কমফশযয মযফাশযয দস্যযা বফম সুু্শমাগ-সুমফধা ববাগ কযশছ- মফশেলণ কয। ৪ 

 

৫। মুমনফ উচ্চমক্ষায জন্য ফাাংরাশদশ বথশক একটি বদশ গভন কশয বমখশন ব্যফা-ফামণশজযয বক্ষশত্র াফাধ প্রমতশমামগতা  ফ ডামধক মুনাপা 

াজডশনয সুশমাগ াঅশছ। তায ফন্ধু যাজু ান্য একটি বদশ থাশক, বমখাশন যকাযী  বফযকাযী খাশতয াফস্থান, উশদ্যািা  ববাগকাযীয 

স্বাধীনতা াঅশছ। 

 ক) জাতীয় ম্পদ কী? ১ 

 খ) ভাথামছু াঅয় ফরশত কী বফাঝায়? ২ 

 গ) মুমনশফয গভনকৃত বদশ প্রচমরত াথ ডব্যফস্থা- ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) “যাজুয বদশয প্রচমরত াথ ডব্যফস্থা ফ ডামধক াভামজক কল্যাণ াজডশনয উশেশ মযচামরত”- মফশেলণ কয। ৪ 
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৬।  

 

 

 

 

 

 

 

ক) ককডটক্রামন্ত বযখা কাশক ফশর? ১ 

 খ) ভানুশলয জন্য ফশচশয় প্রশয়াজনীয় ফায়ুভন্ডশরয স্তযটি ব্যাখ্যা কয।  ২ 

 গ) উেীশক উমিমখত „N‟ াফস্থাশন মদফা-যামত্রয হ্রা-বৃমিয মফলয়টি ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) “ঋতু মযফত ডশনয বক্ষশত্র পৃমথফীয „M‟ াফস্থান পৃমথফীয „R‟ াফস্থাশনয মফযীত”- মফশেলণ কয। ৪ 

 

৭। ফাাংরাশদশ একটি াঅন্তজডামতক াংস্থায ১৩৬তভ দস্য মশশফ স্বীকৃমত ায়। ফাাংরাশদশ াংস্থাটিয প্রায় ফ কটি ািাংস্থায মভন াঅশছ । 

াংস্থাটিয ৪ জন ীল ডস্থানীয় ব্যমি এ ম ডন্ত ৫ ফায ফাাংরাশদ পয কশযশছন। নাযীয ামধকাশযয একটি পুণ ডাাংগ দমরর মশশফ ১৯৭৯ াশর উি 

াংস্থায াধাযণ মযলশদ একটি নদ গৃীত য়। 

 ক) জামতাংশঘয প্রথভ উশেশ্যটি মরখ।  ১ 

 খ) ভানফামধকায ফরশত কী বফাঝায় ? ২ 

 গ) উেীশক বম াংস্থাটিশক াআমিত কযা শয়শছ তায- ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) উেীশকয বল রাাআশনয নদটিয ফাাংরাশদশয বক্ষশত্র ভূমভকা মফশেলণ কয। ৪ 

 

৮। নফভ বেমণয ছাত্র রালু শযয একটি স্কুশর শড়। ব মফমবন্ন মফলশয় দুফ ডর ছাত্রশদয শমামগতা কশয। ব মক্ষক  গুরুজনশদয েিা কশয। 

রালুয চাচাশতা বাাআ বুলু গ্রাশভয ফামড় বথশক ফহুদূশয একটি স্কুশর শড়। দূশযয কাযশণ ব মনয়মভত স্কুশর বমশত াশয না। তশফ াঠী  

ফন্ধুশদয াশথ ব স্বতস্ফূতড  াঅন্তমযক। 

 ক) গণভাধ্যভ কী ? ১ 

 খ) ভাজ গঠশনয মূর মফলয়টি ব্যাখ্যা কয। ২ 

 গ) রালুয াভামজকীকযশণ বম প্রমতষ্ঠাশনয প্রবাফ রক্ষণীয় তা- ব্যাখ্যা কয। ৩ 

 ঘ) রালু  বুলুয াফস্থানগত মযশফ মবন্ন শর ভাশজয াশথ তাশদয ভন্বয় প্রায় ভবাশফাআ ঘশট- মফশেলণ কয। ৪ 

৯। ানুয ফাফা  ামকস্তান  াঅভশর মফভান ফামনীয উচ্চদস্থ কভ ডকত ডা মছশরন । ব ভশয়  খুফ কভ াংখ্যক ফাঙামর তায ভত উচ্চশদ ামধমষ্ঠত 

শত বশযমছশরন। বফময বাগ ফাঙামর কৃমলকাশজ জমড়ত মছর এফাং তাশদয ামজডত  াঅয় মিভ ামকস্তাশনয উন্নয়শন ব্যয় শতা । 

 ক) ছয় দপায একটি দপা মরখ? ১ 

 খ) তভদ্দুন ভজমর বকন গঠিত শয়মছর ? ২ 

 গ) ানুয ফাফায ভত ফাঙামরযা বম ধযশণয বফলশেয মকায তা- ব্যাখ্যা কয । ৩ 

 ঘ) “উেীশকয মযমস্থমতাআ ফাঙামরশদয মুমিযুশি াাংগ্রশণয চামরকা মি”- যুমি মরখ। ৪ 

 

১০।  

 

 

 

 

মচত্র ২ 

 ক) ভযা কটার কী? ১ 

 খ) বৌযজগশতয ক্ষুদ্রতভ গ্রশ তাভাত্রা াতযামধক বকন? ২ 

 গ) উেীশকয „A' মচমিত গ্রটিয ব্যাখ্যা দা। ৩ 

 ঘ) উেীশকয „B'  „C' মচমিত গ্রশয তুরনামূরক াঅশরাচনা কয। ৪ 

১১। বুজ মফশ্বকা পৄটফর বখরা বদখমছর । এভন ভয় তায ফন্ধু বাশর ভারশয়ময়া বথশক বপাশন ফরর, এখন যাত ১০টা ফাশজ। তুাআ মক 

ঘুমভশয়মছ? বুজ ফরর- না, ঘুভাশফা বকন? এখাশন যাত ৮টা ফাশজ। পৄটফর মফশ্বকা বখরা বদখমছ। বুজ জাশন ঢাকায দ্রামঘভা ৯০ মডমগ্র 

পূফ ড। ভারশয়ময়া ঢাকায পূশফ ড াফমস্থত। তাাআ ব মফলয়টি মনশয় বাফশত থাশক। 

ক) বৌযমদন কাশক ফশর? ১ 

 খ) স্থানীয় ভয় ফরশত কী বফাঝায়? ২ 

 গ) উেীশকয তথ্য বথশক ভারশয়ময়ায দ্রামঘভা মনণ ডয় কয। ৩ 

 ঘ) বুজ  তায ফন্ধু বাশশরয াফস্থানযত স্থাশনয ভশয়য াথ ডকয য়ায কাযণ- মফশেলণ কয। ৪ 
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