
 মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

প্রাক-মি ডাচমি পরীক্ষা – ২০১৮ 

             বেমি: দিম 

                                            ম ষয়:  াাংলাশদশির ইমিহাস ও ম শ্বসভ্যিা ( হুমি ডাচমি )     ম ষয় বকার্:  

  

সময়: ৩০ মমমিট                                                                                                           পূি ডমাি : ৩০ 

[ দ্রষ্টব্য:- সর রাহকৃি  হুমি ডাচমি প্রশের ক্রমমক িম্বশরর ম পরীশি প্রদত্ত  ি ডসম্বমলি বৃত্তসমূহ হশি সঠিক/সশ ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি কাশলা কামলর  ল পশয়ন্ট 

কলম দ্বারা সম্পূি ড ভ্রাট কর। প্রমিটি প্রশের মাি ১। সকল প্রশের উত্তর মদশি হশ । প্রেপশে বকাি প্রকার দাগ/মচহ্ন বদওয়া যাশ  িা।] 

 

১।    াাংলা চুমি কী িাশম খ্যাি? 

     ক) মস আর দাস ফর্ম ডলা             

     খ) মহাত্মা গান্ধী ফর্ম ডলা 

     গ) বসাহরাওয়াদী ফর্ম ডলা             

     ঘ) মমিলাল বিশহরু ফর্ম ডলা 

২।  বক স ডপ্রথম গুমল ছুশে মসপামহ ম শদ্রাশহর সূচিা কশরি? 

     ক) অনুপ পাশে                        খ) মঙ্গল পাশে 

     গ)  াহাদুর িাহ                        ঘ) প্রফুল্ল চামক 

৩।  ভ্ারিীয় র্মসলমািগি  মখলাফি  আশদালি কশরি- 

     i) মখলাফি ময ডাদা রক্ষা করশি 

     ii) মিটিি িাসশির ম শরামিিা করশি 

     iii) তুরশের অখেিা রক্ষা করশি 

    মিশচর বকািটি সঠিক? 

     ক)    i ও ii                         খ)   i ও iii 

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

4।  ছয় দফা আশদালিশক  াঙামলর র্মমির সিদ  লা হয় কারি- 

     ক) এটির মাধ্যশম  াঙামলর জািীয় মচন্তার সমিশ ি ঘশটমছল 

     খ) এটির মশধ্য পামকস্তামিশদর মৃতুযর পশরায়ািা মছল 

     গ) এটির মাধ্যমম  াঙামলর আিা-আকাঙ্ক্ষার প্রমিফলি ঘশট 

     ঘ) এটি মছল পামকস্তাশির ম রুশে একটি  ে আশদালি 

     উদ্দীপকটি পে এ াং ৫িাং প্রশের উত্তর দাও: 

 মজমিয়া অসািারি বমিা ী ছােী মছশলি। মিমি ইন্টারমমমর্শয়ট 

পরীক্ষায় প্রথম স্থাি  অমিকার  কশরি। পর িীশি মিমি   

ম প্ল ী কম ডকাশের সশঙ্গ  জমেশয়  পশেি।  িার বিতৃশে  একটি  

ম শদমি  ক্লাশ   আক্রমি কশরি। 

৫।  উদ্দীপশক মজমিয়ার সাশথ ইমিহাশসর বকাি ম প্ল ী িারীর সাদৃশ্য 

     আশছ?    

     ক) িারামি ম ম                        খ) কল্পিা দত্ত 

     গ) বসিারা ব গম                       ঘ) প্রীমিলিা ওয়াশদ্দদার       

৬।  প্রভ্ািশফমর কথাটির সাশথ সাদৃশ্য রশয়শছ-  

      ক) ২১ বি বফব্রুয়ামরর                খ) ২৬ বি মাশচ ডর 

      গ) ১৪ ই মর্শসম্বশরর                  ঘ) ১৬ ই মর্শসম্বশরর 

৭।  িীশর িীশর র্মসমলম লীগ জিম মিি হশি থাশক বকি? 

     ক) পূ ড পামকস্তাশির স্বায়ত্তিাসশির জন্য             

     খ) সাাংম িামিক হওয়ায় 

     গ) অগিিামিক হওয়ায় 

     ঘ) ছয় দফা আশদালশির কারি 

     উদ্দীপকটি পে এ াং 8িাং প্রশের উত্তর দাও: 

এই  ছর মালশয়মিয়ার সািারি মি ডাচি অনুমিি হয়। উি 

মি ডাচশি িাসকদলসহ অন্যান্য রাজনিমিক দল অাংিগ্রহি কশর। 

িাসক দশলর দুিীমি বিাষি ও মিয ডািশির কারশি জিগি িাসক 

দলশক প্রিযাখ্যাি কশর। ম শরািী দলগুমলর মশধ্য একটি দল 

ব্যাপক সাংখ্যাগমরিিা অজডি কশর। 

 

 

 

৮।  উদ্দীপশক মালশয়মিয়ার সািারি মি ডাচশির সাশথ ইমিহাশসর    

বকাি মি ডাচশির মমল রশয়শছ?     

     ক) ১৯৫৪ সাশলর যুিফ্রন্ট মি ডাচি       

     খ) ১৯৭০ সাশলর সািারি মি ডাচি 

     গ) ১৯৭৩ সাশলর সািারি মি ডাচি        

     ঘ) ১৯৭৯ সাশলর সািারি মি ডাচি 

৯। পূ ড পামকস্তাশির জিগি অথ ডনিমিক বক্ষশে ভ্য়া হ ব ষশের 

মিকার  হশয়মছল বকি? 

    ক) পূ ড পামকস্তাশির  াশজশটর অি ডভ্াগ  হি  

    খ) আঞ্চমলক সরকাশরর হাশি র্মদ্রা ব্য স্থার মিয়িি 

    গ) উদ্বৃত্ত আমথ ডক সঞ্চয় মছল পমিম পামকস্তাশির মিয়িশি   

    ঘ) পূ ড পামকস্তাশি পয ডাপ্ত মূলিশির বযাগাি 

১০। ঢাকা ম শ্বম দ্যালশয়র জহুরুল হক হশলর কি িম্বর কশক্ষ পিাকা  

     বিমরর  কাজ শুরু হয়?                     

     ক)  ১১২          খ) ১১৮ 

     গ) ২০৫                                       ঘ) ৩১২ 

১১। পাক ামহিী বকি বুমেজী ীশদর হিযা কশরি?  

     ক)  াাংলাশক বমিাশূন্য করার জন্য 

     খ)  াাংলার বুমেজী ীশদর সাশথ পূ ড িত্রুিার জন্য 

     গ) রাজনিমিক প্রমিমহাংসার জন্য 

     ঘ) র্মমি ামহিীশক সহশযামগিার জন্য 

১২। আগরিলা ষেযি মামলায় কি জি অমভ্যুি হয় ? 

     ক) ১১ জি                   খ) ২০ জি  

     গ) ৩৪ জি                  ঘ) ৩৫ জি 

১৩ । ‘অপরাশজয়  াাংলা’ মিম ডাশির যথাথ ড কারি হশলা-  

      ক) ছােশদর  বগৌর ময় িযাগশক স্মরিীয় করা 

      খ) বুমেজী ীশদর বগৌর ময় িযাগশক স্মরিীয় করা       

      গ) কৃষকশদর বগৌর ময় িযাগশক স্মরিীয় করা       

      ঘ) রাজনিমিক বিিাশদর   স্মরিীয় করা 

১৪।  কি িামরশখ র্মমজ িগর সরকার িপথ গ্রহি কশর?  

      ক) ১০ এমপ্রল, ১৯৭১             খ) ১৫ এমপ্রল, ১৯৭১ 

      গ) ১৭ এমপ্রল, ১৯৭১             ঘ) ১৯ এমপ্রল, ১৯৭১ 

১৫।  ঙ্গ ন্ধুর িাসিামশল  াাংলাশদি ম শশ্বর বমাট কিটি আন্তজডামিক   

      রাশের স্বীকৃমি অজডি কশর?  

      ক)  ১০০                                      খ) ১১০ 

      গ)  ১২০                  ঘ) ১৩০ 

১৬। র্: কুদরি-ই-খুদা মিক্ষা কমমিি গঠি করা হয় কখি?  

      ক) ২৬ জুলাই , ১৯৭২   খ) ২৭ জুলাই, ১৯৭২ 

      গ) ২৮ জুলাই, ১৯৭২   ঘ) ২৯ জুলাই, ১৯৭২ 

১৭। খাশলদ বমািাররফ র্মমিযুশের সময় বকাি বফাশস ড প্রিাি  

      মছশলি?  

      ক) বক বফাস ড               খ) জের্ বফাস ড 

      গ) এস বফাস ড   ঘ) এম বফাস ড 

 

১ ৫ ৩ 

 

বসট: খ                                                                                                                              



১৮।  এরিাদ বসামভ্শয়ি কূটিীমিকশক  মহষ্কার কশরি বকি?  

      ক) অশযাগ্য মছশলি  শল          

      খ) মামকডি সরকারশক খুমি করশি 

      গ) ইসলামপন্থী মছশলি  শল          

      ঘ) ভ্ারিশক সন্তুষ্ট করশি 

১৯।  স্বািীিিা পর িী  াাংলাশদিশক  লা হশিা –  

      ক) প্রথম ম শশ্বর বদি     খ) মদ্বিীয় ম শশ্বর বদি  

      গ) তৃিীয় ম শশ্বর বদি     ঘ) চতুথ ড ম শশ্বর বদি  

২০।  বকি বজিাশরল এরিাদ মহকুমাশক  বজলায় উিীি  কশরি? 

       ক) ম চারকাশয ডর সুম িার জন্য 

       খ) ম চারকায ড দ্রুি বিষ করার উশদ্দশশ্য 

       গ) প্রিাসিশক ম শকন্দ্রীকরশির জন্য 

       ঘ) স ার জন্য দ্রুি ম চার মিমিি করশি 

২১। ট্রাইবুযিাশল িাশহরশক কী িামস্ত বদওয়া হয়?  

     ক) ৫  ছশরর কারাদে             

     খ) ১০  ছশরর কারাদে 

     গ) যা জ্জী ি                        

     ঘ) মতুযদোশদি  

    উদ্দীপকটি পে এ াং ২২ ও ২৩ িাং প্রশের উত্তর দাও: 

   োতির েনক বঙ্গবন্ধু জেখ মুতেবুর রহমান জেফিার হওয়ার পর 

মুতিযুদ্ধ পতরচালনার েন্য গঠিি সরকার ব্যবস্থায় োতির তপিার 

একেন ঘতনষ্ঠ ও তবশ্বস্ত সহচর তিমলন। তিতন োতির েনমকর 

অনুপতস্থতিমি মুতিযুদ্ধ পতরচালনায় সফলভামব জনতৃত্ব প্রদানকারী 

আমামদর একেন মহান জনিা। 

২২। উদ্দীপশক উমল্লমখি মহাি বিিা হল- 

      ক) িােউদ্দীন আহমদ 

      খ) বসয়দ িজরুল ইসলাম 

      গ) কযাশেি এম. মনসুর আলী      

      ঘ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান 

২৩।  উি মহাি বিিা মছশলি- 

        i)  মুতেবনগর সরকামরর প্রধানমন্ত্রী 

       ii) র্মমিযুেকালীি আওয়ামী লীশগর সািারি সম্পাদক 

       iii) র্মমিযুে পমরচালিায় গঠিি উপশদষ্টা কমমটির আহবায়ক 

       মিশচর বকািটি সঠিক? 

       ক) i ও ii                         খ)  i ও iii 

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

২৪। বুমেজী ী স্মৃমিশসৌশির স্থপমি বক? 

       ক) িািভ্ীর কমরম        খ) মঈনুল বহাশসি 

       গ) আ দুল্লাহ খামলদ       ঘ) বমাস্তফা আলী কুদ্দুস 

২5।  াাংলাশদিশক ১১ টি বসক্টশর ভ্াগ করা হয় কি িামরশখ? 

      ক) ১৯৭১ সাশলর ১৭ ই এমপ্রল                   

      খ) ১৯৭১ সাশলর ১১ ই এমপ্রল 

      গ) ১৯৭১ সাশলর ১০ ই এমপ্রল     

      ঘ) ১৯৭১ সাশলর ২৬ বি মাচ ড 

    

    উদ্দীপকটি পে এ াং ২6 ও ২7 িাং প্রশের উত্তর দাও: 

      িীলা বসৌমখি বমশয়। বস এ ার ঈশদর বপািাক-পমরিদ ও 

প্রসািিীশি বদশির পণ্য ব্য হাশরর প্রািান্য বদয়। বস 

অন্যশদরশকও বদিীয় পণ্য ব্য হাশর উৎসামহি কশর। 

২6। নীলার বদিীয় পণ্য ব্য হাশরর আগ্রহ আমাশদর বকাি  

       আশদালশির  কথা  মশি কশর বদয়? 

      ক) অসহশযাগ আশদালশির কথা     

      খ) মখলাফি আশদালশির কথা 

      গ) স্বশদিী আশদালশির কথা           

      ঘ) ভ্ারি ছাে আশদালশির কথা 

২7।  িীলার বদিীয় পণ্য ব্য হাশরর ফশল- 

       i) ম শদমি পণ্য আমদামি হ্রাস পায় 

       ii) বদিীয় পণ্য রপ্তামি বৃমে  

       iii) বদিীয় মিশল্পর প্রসার ঘশট 

      মিশচর বকািটি সঠিক? 

       ক) i ও ii                         খ)  i ও iii 

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

২৮।   াাংলাশদশির সাংম িাি প্রিয়ি কমমটির আহ ায়ক মছশলি- 

       ক) িাহ আ দুল হামমদ  খ) বমাহাম্মদ উল্লাহ 

       গ) সুরমিি বসিগুপ্ত                    ঘ) র্. কামাল বহাশসি 

২৯।  আমাশদর পািাকায় সবুজ রাং কীশসর প্রিীক? 

       ক) সবুজ প্রকৃমির   খ) িামন্তর 

       গ) িমহশদর রশির              ঘ) যুশের 

       

     উদ্দীপকটি পে এ াং ৩০িাং প্রশের উত্তর দাও: 

জামাি সাশহ  খুলিায়  াস কশর । িার স্ত্রী, পুে জামমলশক  

ইাংমলি মমমর্য়াম স্কুশল ভ্মিড করশি ইচ্ছুক। মকন্তু জামাি সাশহ  

িার পুেশক   াাংলা মমমর্য়াম স্কুশল ভ্মিড কশর। 

৩০।  বকাি আশদালশি অনুপ্রামিি হশয় জামাি সাশহ  িার বছশলশক  

        াাংলা  মমমর্য়াম স্কুশল ভ্মিড কশর ?        

      ক) ভ্াষা আশদালি      খ) র্মমিযুে  

      গ) গণঅভ্যযত্থাি           ঘ) ছয় দফা আশদালি  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

প্রাক-মি ডাচমি পরীক্ষা – ২০১৮ 

    বেমি: দিম 

                                                   ম ষয়:  াাংলাশদশির ইমিহাস ও ম শ্বসভ্যিা (সৃজিিীল)                               ম ষয় বকার্:  

 

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট                                                                                                                                                     পূি ডমাি : ৭০      

 

[ দ্রষ্টব্য:  র্াি পাশি উশল্লমখি সাংখ্যা প্রশের পূি ডমাি জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুশলা মশিাশযাগ সহকাশর পশে সাংমিষ্ট প্রেগুশলার যথাযথ উত্তর মদশি হশ ।  

বযশকাি সািটি প্রশের উত্তর মদশি হশ । ] 

 

১।    দৃশ্য-1: বিায়াপাো  ইউমিয়িটি জি হুল ও ৩০ টি গ্রাম মিশয় গঠিি। একমাে  বচয়ারোশির  পশক্ষ প্রিাসমিক ও জিকল্যাি মূলক কাজ করা সম্ভ   িা  

       হওয়ায়  কতৃডপক্ষ এটিশক দু’টি অাংশি ভ্াগ করার মসন্ধান্ত বিয়।                                             

দৃশ্য-২: ‘ক’ বদশির একটি আইি পাস হয়। এই আইশি পুমলি বয বকাি ব্যমিশক পশরায়ািা ছাোই বগ্রফিার করশি  পাশর। িাই এই আইশির ম রুশে 

স ডস্তশরর মানুষ িামন্তপূি ড আশদালশির র্াক বদি। 

      ক) ভ্ারশির প্রথম স্বািীিিা সাংগ্রাম  লশি মক বুঝ ?            ১ 

      খ) মখলাফি আশদালি বকি হশয়মছল ?                           ২ 

       গ) দৃশ্য-1: এ বিায়াপাো ইউমিয়ি ম ভ্ি হওয়া পাঠ্য ইশয়র বকাি ঘটিার প্রমিিম ? ব্যাখ্যা কর ।                                  ৩ 

       ঘ) দৃশ্য-২: এ িামন্তপূি ড আশদালি বযি অসহশযাগ আশদালশির প্রমিিম  – িব্যটি ম শিষি কর।                                 ৪ 

 

২।   জামহি বয বদশির িাগমরক বস বদশি প্রিািি দু’টি সম্প্রদাশয়র বলাক  াস কশর। িাসক বেমির চক্রাশন্তর কারশি পরস্পরশক িত্রু   ভ্া শি শুরু কশর।   উভ্য় 

সম্প্রদাশয়র বিিাশদর ঊদার প্রশচষ্টার ফশল একটি চুমি স্বাক্ষর হয় । ফশল উভ্য় সম্প্রদাশয়র মশধ্য ঐশকর পথ প্রিস্ত হয় ।মকন্তু মকছু মদি পর উি চুমি 

অকায ডকর হশল একটি সম্প্রদাশয়র বিিারা িাশদর পৃথক আ াসভূমমর জন্য একটি প্রস্তা   বপি কশরি, বিষ পয ডন্ত সম্প্রদাশয়র মভ্মত্তশি দু’টি রাশের জন্ম হয় । 

ক  INA এর পূি ডরূপ মক ?                                                                                                                                                        ১                        

খ) সিস্ত্র ম প্ল ী আশদালশি মাস্টারদা সূয ডশসশির ভূমমকা বলখ ।                                                                                                  ২  

গ) উদ্দীপশক স্বাক্ষমরি চুমি ইমিহাশসর বকাি চুমির কথা স্মরি  কমরশয় বদয় ব্যাখ্যা কর ।                                                                ৩  

ঘ) তুমম মক মশি কর উদ্দীপশকর এ িরশির  প্রস্তাশ র ফশল ভ্ারি ও পামকস্তাি িামক দু’টি রাশের জন্ম হশয়মছল উত্তশরর স্বপশক্ষ  যুমি দাও।                 ৪                                                                                                                                  

 

৩।  িামন্ত একটি বদশির পূ ডাঞ্চশল  াস কশর। বদিটির রাজিািী পমিমাঞ্চশল অ মস্থি। িামন্তর অঞ্চশলর সকল আয় পমিমাঞ্চশল চশল যায়। বদিটির বকন্দ্রীয় 

ব্যাাংকসহ ম মা,  ামিমজযক প্রমিিাশির সদর দপ্তর মছল পমিমাঞ্চশল। ফশল িামন্তর অঞ্চশল কখিও  ে বকাশিা মিল্প কারখািা গশে ওশঠমি।  

     ক) সরকামর িমথশি আগরিলা ষেযি মামলার িাম মক মছল ?                                           ১ 

   খ) ছয় দফাশক  াঙামলশদর র্মমির সিদ  লা হয় বকি?                                  ২ 

      গ) িামন্তর অঞ্চশল পামকস্তামি িাসিামশলর বয ব ষশের প্রমিিম  প্রকামিি হশয়শছ িার ব্যাখ্যা দাও।                                                      ৩ 

   ঘ) তুমম মক মশি কর িামন্তর অঞ্চশলর উি  ব ষেই  স্বামিকার আশদালশির একমাে কারি ? বিামার উত্তশরর স্বপশক্ষ যুমি দাও ।                  ৪ 

 

 ৪।   মচেটি লক্ষ কর এ াং প্রশের উত্তর দাও :                                                                   

                                            

     ক) ২১ দফার প্রথম দফা মক মছল?                                                                                                                                   ১ 

     খ) যুিফ্রন্ট বকি গঠিি হশয়মছল?                                                                                                                                    ২  

     গ) উদ্দীপশকর মচেটি বয আশদালশির কথা মশি কমরশয় বদয় িার  ি ডিা কর ।                                                                                ৩                    

   ঘ) উি  আশদালশিই ‘ াঙামল জািীয়িা াশদর  ীজ  মপি হয়’ -  িব্যটি ম শিষি কর ।                                                                               ৪ 

 

৫।   আমরিা  বটমলমভ্িশি যুশের   উপর  একটি িাটক  বদশখমছল। িাটশকর  কামহিীশি  বদখা যায়  একটি বদশির  যুশের  সময় স্কুল- কশলজ, ম শ্বম দ্যালশয়র  

      মিক্ষাথীরা, কৃষক ও িারীরা  যুশে সরাসমর অাংিগ্রহি কশর িাশদর বদিশক স্বািীি কশর।     

       ক) ‘বযৌথ কমান্ড’ মক ভ্াশ  গঠিি  ?                                                                    ১ 

       খ) হািাদার  ামহিী বকাি িীমি অনুসাশর  াাংলাশদশির স মকছু ধ্বাংস করশি বচশয়মছল?  ি ডিা কর।                                               ২ 

       গ) আমরিার বদখা িাটশকর ঘটিাগুশলা আমাশদর স্বািীিিা যুশের বক্ষশে কিটুকু সিয? ব্যাখ্যা কর।                                                     ৩ 

       ঘ) তুমম মক মশি কর আমাশদর স্বািীিিা যুে এরূপ আরও অশিক বেমির মানুশষর ভূমমকার সমম্মমলি ফসল- ম শিষি কর। ?                                   ৪  

                               

৬।    বসাহাি পেমছল  বিলসি োশন্ডলা মছশলি দমক্ষি আমফ্রকার  ি ড াদ ম শরািী আশদালশির বিিা। মিমি িাসক বেমির অন্যাশয়র প্রমি াদ করার কারশি দীঘ ড 

মদি বজল বখশটশছি। িাঁর দক্ষ বিতৃে এ াং  মলি ভূমমকার কারশি এক সময় িাসক বেমি িমি স্বীকার কশর। প্রমিমিি হয় আমফ্রকায় প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ 

সরকার। বসাহাশির দাদা  শলি, আমাশদর বদশিও এক মহাি বিিার আম ভ্ডা  হশয়মছল।  

ক)  াাংলাদশির জািীয় পিাকার লাল রাং দ্বারা মক বুঝাশিা হশয়শছ ?                                                                   ১ 

খ) ২৫ বি মাচ ডশক ‘কালরামে'  লা হয় বকি?                                                                       ২ 

গ) উদ্দীপশকর বিলসি োশন্ডলার সশঙ্গ  াাংলাশদশির বকাি রাজনিমিক বিিার মমল রশয়শছ।  ি ডিা কর।                                                          ৩  

ঘ) ‘উি রাজনিমিক বিিার মূল লক্ষযই মছল  াঙামলর র্মমি’- উমিটির পশক্ষ বিামার মিামি দাও।                                                             ৪ 

১ ৫ ৩ 

বসট : খ                                                                                                                                               



৭।    মচে দু’টি লক্ষ কর এ াং প্রশের উত্তর দাও: 

                                                              

                                মচে-১                                                                                                  মচে-২ 

      ক) আমাশদর জািীয় সাংগীশির রচময়িা বক ?                                                                                                                                  ১ 

       খ) স্বািীিিা যুশে জামিসাংশঘর ভূমমকা বলখ।                                                                                                                                   ২           ২ 

      গ) ১িাং মচেটি ‘ াাংলাশদশির ছাে সমাশজর বপ্ররিার উৎস’ উমিটি ব্যাখ্যা কর ।                                                                             ৩ 

       ঘ) ২ িাং মচেটি ‘ াঙামলর অহাংকার, বগৌর  আর ময ডাদার প্রিীক’ উমিটি ম শিষি কর ।                                                                                ৪ 

 

৮।   সবুজ টিমভ্শি বদখল মসমরয়ায় ম মভ্ি পক্ষ যুে  করশছ । ম মাি হামলায়  হু বলাক মিহি হশি ,শলাকজি পামলশয় মিরাপশদ ছুটশছ। পশর বদখল বয চামরমদশক 

শুধু ি াংস আর ি াংস । রাস্তাঘাট, দালাি-বকাটা, মসমজদ, মমদর, স্কুল  স  মকছুই ি াংস । মি খারাপ হশল িার দাদা  লল বয, এশদশিও এক সময় এর 

বথশক ভ্য়া হ পমরমস্থমির সৃমষ্ট হশয়মছল । পরিীশি এক মহাি বিিা এশস ক্ষমিা গ্রহি কশর এ াং িাঁর বিতৃশে কৃমষ, মিক্ষা, বযাগাশযাগ ব্য স্থা পুিগ ডঠি কশর 

বদিশক িতুি রূপদাি কশরশছি।                                                                          

      ক)  াাংলাশদশি প্রথম সামমরক আইি জামর কশরি বক?                                                   ১ 

     খ)  ঙ্গ ন্ধু  সাংসদীয় পেমির সরকার ব্য স্থা প্র িডি কশরি বকি ?                                               ২ 

       গ) সবুশজর বদখা যুশের সাশথ আমাশদর বকাি যুশের মমল রশয়শছ? এ যুশে দখলদার  ামহিীর ধ্বাংসাত্মক কায ডা মল   ি ডিা কর ।                    ৩                                                                                                                     

       ঘ) উদ্দীপশক  উি  মহাি বিিা কীভ্াশ  বদি গঠশি অ দাি বরশখমছশলি? ম শিষি  কর।                                                             ৪              

 

৯।  সামতরক িাসক ব ি আলী িার ৩২  ছশরর িাসিামশল মিজ আত্মীয়-স্বজি ও দলীয় বলাকশদর সরকামর চাকুমর প্রদাি, ম শরািীশদর  মিম ডম মিয ডািি, 

আশদালিকামরশদর বজল-জমরমািার মাধ্যশম কণ্ঠশরাি কশরি। মিমি মি ডাচিশক একটি প্রহসশি পমরিি কশরি।  লা যায় এক িরশির মিয়মিি গিিি প্রমিিা 

কশরি। দুিীমিড ও ব ষে ম শলাপ এ াং  চাকুরী   মঞ্চি  পুমলশির  মিয ডািশির মিকার বমাহাম্মদ ব াজামজর  আত্মহিযার  মাধ্যশম  আশদালি  সূচিা  কশর  

এ াং দ্রুিই িা সমগ্র বদশি ছমেশয় পশে। ফশল সামমরক িাসশির অ সাি ঘশট। ব ি আলী পিশির পর মিউমিমিয়ার ম মভ্ি রাজনিমিক দশলর অাংিগ্রহশি 

মি ডাচি অনুমিি হয় এ াং  গিিামিক  সরকার  প্রমিমিি  হয়। ফশল িাগমরক অমিকার প্রমিিার পািাপামি ব্যপক মাোয় উিয়ি সামিি হয়। 

       ক) সাকড এর  পূি ডরূপ কী?                                                                                                                                                           ১ 

      খ) গিশভ্াশটর িরিটি ব্যাখ্যা কর।                                                                                                                              ২ 

      গ) উদ্দীপশকর িাসশকর সশঙ্গ িব্বইশয়র দিশকর  াাংলাশদশির বকাি িাসশকর মমল খু ুঁশজ পাওয়া যায় িা ব্যাখ্যা কর।                                             ৩ 

      ঘ) বমাহাম্মদ ব াজামজর  মি িরুিরাই  াাংলাশদশি গিিশির পূিঃপ্রমিিার অগ্রিায়ক - উত্তশরর স্বপশক্ষ যুমি দাও।                                                ৪      

 

১০।  ম শ্বম দ্যালশয়র মিক্ষাথীরা মমশল একটি ছাে পমরষদ গশে বিাশল। ম শ্বম দ্যালশয়র কুখ্যাি অমর্ ডন্যান্স  ামিল, মিক্ষার সুশযাগসুম িা বৃমে,  াক স্বািীিিা এমি  

      কিকগুশলা  িীমিশক  সামশি  বরশখ  িারা  িামন্তপূি ড  ভ্াশ   আশদালি কশর। এক  পয ডাশয় ছাে অসশন্তাষশক  বকন্দ্র কশর এই  আশদালি শুরু হশলও কৃষক,   

      েমমক ও জিসািাশির মশধ্য ছমেশয় পশে। 

      ক) ‘ াষমির মিক্ষা  আশদালি’ মক?                                                          ১ 

      খ) বমৌমলক গিিশির কাঠাশমা কী রূপ মছল?                                     ২ 

      গ) উদ্দীপশকর আশদালশির সাশথ বকাি আশদালশির সাদৃশ্য আশছ? বিামার পাঠ্য ইশয়র আশলাশক ব্যাখ্যা কর।                                     ৩  

      ঘ)  উি  আশদালি কীভ্াশ  গিআশদালশি রূপ মিশয়মছল? ম শিষি কর।                                        ৪ 

 

১১।  মচেটি লক্ষ কর এ াং প্রশের উত্তর দাও।    

                                         

      ক) র্মমজ িগর সরকাশরর প্রিািমিী বক মছশলি?                  ১ 

       খ) ১৯৭০ সাশলর মি ডাচশির গুরুে বলখ।                                                                                                                                         2                                                                                                                

গ) মচশে বকাি ভ্াষশির কথা আমাশদর মশি কশর বদয়? পাঠ্য ইশয়র আশলাশক  ি ডিা কর।                                               ৩ 

ঘ) উি ভ্াষি ‘ াঙামলশক স্বািীিিা সাংগ্রাশম অনুপ্রামিি কমরশয় বদয়’- ম শিষি কর।                                                                                   ৪ 

 

 

 

 
 
 

 


