
বফশল অনুীরন -১  

শ্রেণী-নফভ 

বফলয়ঃ ফাাংরাশদ  বফশ্ববযচয় 

ভয়-৪৫ বভবনট                                 পূণ ণভান-২০ 

বশরফা: 

প্রথভ অধ্যা   পূফ ণ ফাাংরায আশদারন  জাতীয়তাফাশদয উত্থান    

একাদ অধ্যায়: জাতীয় ম্পদ  অথ ণননবতক ব্যফস্থা 

সৃজনীর প্রশ্ন 

১।   দৃশ্যট -১: বযনা     ফাফায াশথ         ভাশয একটি বফশল বদশন ীদ বভনাশয পৄর অ ণণ কযশত মায় । বযনায ফাফা 

তাশক ফশরন, জাবতাংশঘয একটি অঙ্গ প্রবতষ্ঠান বদনটিশক একটি বফশল বদফ বাশফ স্বীকৃবত প্রদান কশযশছ। 

দৃশ্যট -২: মুবরভ রীশগয শ্রাচনীয় যাজয় ঘটাশনায রশযে ২১ দপা প্রণয়ন কশয ৪ টি দর বনশয় বালা আশদারশনয শযয ফছয 

একটি শ্রজাট গঠিত য়। জনগণ ২১ দপাশক তাশদয স্বাথ ণ যযায নদ ফশর ভশন কযত। উক্ত শ্রজাট ,বনফ ণাচশন জনগশণয ব্যাক ভথ ণন 

রাব কশয বফজয় অজণন কশয।  

ক)'আশযক পাল্গুন'-উন্যাটিয যচবয়তা শ্রক?                ১ 

খ) পূফ ণ াবকস্তান আয়াভী মুবরভ রীগ শ্রকন গঠন কযা য়?              ২ 

গ) উদ্দীশকয ঘটনা ১-এ ফবণ ণত বযনায ফাফায ফক্তশব্য শ্রকান বফলয়টিয ইবঙ্গত ায়া মায় ? ব্যাখ্যা কশযা।         ৩ 

ঘ) ঘটনা ২ এ ফবণ ণত শ্রজাট ,বনফ ণাচশন প্রভাণ কশয “জনগণই কর যভতায উৎ”-বফশেলণ কশযা।           ৪ 

২। 'ক' যাশেয 'গ' প্রশদটি ক্রভাগত শ্রকন্দ্রীয় যকাশযয বফলম্যমূরক নীবতয কাযশণ শ্রাবলত শত থাশক। এই বফলম্য বনযশনয 

রশযে 'গ' অঞ্চশরয একজন শ্রনতা বফশযাধী দরমূশয এক শেরশন শ্রমাগদান কশযন এফাং শ্রকন্দ্রীয় যকাশযয কাশছ বকছু দাবফ 

তুশর ধশযন। শ্রকন্দ্রীয় যকায দাবফগুশরাশক বফবিন্নতাফাদী কভ ণসূবচ বশশফ আখ্যাবয়ত কশয এফাং এভন বকছু দশয গ্রণ কশয 

মায পশর জনগশণয ঐকেফদ্ধ আশদারন গণআশদারশনয রূ রাব কশয। এয পশর 'গ' প্রশদটি স্বাধীনতা অজণশনয শথ অগ্রয 

য়। 

ক) াবকস্তান শ্রনৌফাবনীয উচ্চশদ কত তাাং ফাঙাবর বছর?                          ১ 

খ) শ্রভৌবরক গণতন্ত্র ফরশত কী শ্রফাঝায়?               ২ 

গ) উদ্দীশকয “গ” প্রশদটিয শ্রনতা শ্রকন্দ্রীয় যকাশযয কাশছ শ্রম দাবফ উত্থান কশযন তায াশথ শ্রতাভায াঠ্যপুস্তক এয শ্রকান 

ঘটনায বভর ায়া মায় ?ব্যাখ্যা কশযা ।             ৩ 

ঘ)উদ্দীশকয শ্রল অাংশ ফবণ ণত আশদারশনয বযণবত এফাং ফাাংরাশদশয স্বাধীনতা অজণশন গণআশদারশনয প্রবাফ একই-তুবভ বক 

বফলয়টিয াশথ একভত ?বফশেলণ কশযা।              ৪ 

 

 



ফহুবনফ ণাচনী প্রশ্ন 

ভয় ৩০বভবনট                            পূণ ণভান-৩০ 

১। শ্রভাােদ আরী বজন্না কখন মুবরভ রীশগয দাপ্তবযক বালা উর্দ ণ কযায প্রস্তাফ শ্রদন? 

ক) ১৯৩০ াশর খ)১৯৩১ াশরগ)১৯৩৭ াশর ঘ)১৯৪৭ াশর 

২।  াবকস্তান গণবযলশদয বালা বশশফ উর্দ ণ  ইাংশযবজয াাাব ফাাংরা ব্যফাশযয দাবফ জানান শ্রক? 

ক)ধীশযন্দ্রনাথ দত্ত খ)ডঃ মুােদ ীর্দল্লা গ)অধ্যাক আবুর কাশভ ঘ)ডক্টয বজয়াউবদ্দন আভদ 

৩। “উর্দ ণ এফাং উর্দ ণই শফ াবকস্তাশনয একভাত্র যােবালা”, শ্রভাােদ আরী বজন্না শ্রযশকা ণ ভয়দাশন কখন শ্রঘালণাটি শ্রদন? 

ক)১৯ ভাচ ণ ১৯৪৮ খ)২১ ভাচ ণ ১৯৪৮ গ) ২৪ ভাচ ণ ১৯৪৮ ঘ) ২৬ জানুয়াবয ১২৫২ 

৪। ‘স্মৃবতয বভনায’ কবফতাটি শ্রক যচনা কশযন? 

ক)আরাউবদ্দন আর-আজাদ খ)মুনীয শ্রচৌধুযী গ)জবয যায়ান ঘ)আব্দুর রবতপ 

৫। কত াশরয াংবফধাশন ফাাংরা বালাশক াবকস্তাশনয অন্যতভ যােবালা বশশফ অন্তর্ভ ণক্ত কযা য়? 

ক)১৯৫৬ খ) ১৯৫৮ গ)১৯৬৯ ঘ)১৯৭০ 

৬। শ্রকানটি ফাঙাবর জাতীয়তাফাশদয মূর বববত্ত যচনা কশয? 

ক)ধভ ণ খ) নৃতাবিক গঠন গ) যাজতন্ত্র ঘ) বালা শ্রকন্দ্রীয় ঐকে 

৭। াবকস্তাশনয শ্রভাট জনাংখ্যায কত তাাং ফাঙাবর বছর? 

ক)৫০% খ) ৫৬% গ)৫৮% ঘ)৬০% 

অনুশিদটি শড ৮  ৯ নাং প্রশশ্নয উত্তয দা  

বযক ফরশরন অবফবক্ত াবকস্তাশনয ১৯৫৪ াশর অনুবষ্ঠত বনফ ণাচশন জনগশণয কাশছ ২১ দপা দাবফ উত্থান কযা যাজননবতক ফ্রন্টটি 

জয়রাব কশয। 

৮। উদ্দীশক উশল্লবখত ফ্রন্ট কতটি দর বনশয় গঠিত শয়বছর? 

ক)বতনটি খ)াঁচটি গ)চাযটি ঘ)আটটি  

৯। অনুশিশদ ফবণ ণত ২১ দপায অন্তর্ভ ণক্ত বনশচয শ্রকানগুশরা?  

i. ফাাংরাশক াবকস্তাশনয অন্যতভ যােবালা কযা শফ  

ii. ান বফবাগ শ্রথশক বফচায বফবাগ পৃথক কযা শফ 

iii. ফধ ণভান াউজশক জার্দঘয কযা শফ 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক? 

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

১০।  যুক্তফ্রন্ট যকায কতবদন যভতায় বছর? 

ক) ৪০ বদন খ)৪৫ বদন গ) ৫০ দন ঘ)৫৬বদন 



১১। শ্রপ্রবশডন্ট ইস্কাদায বভজণা কর্তণক গৃীত দশয বনশচয শ্রকানগুশরা? 

i. ১৯৫৬ াশরয াংবফধান ফাবতর 

ii. শ্রভৌবরক অবধকায বনবিত কযা 

iii. যাজননবতক দশরয কাম ণক্রভ বনবলদ্ধ শ্রঘালণা 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

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

১২। কত াংখ্যক কাউবির দশেয শ্রবাশট আইম়ুফ খান শ্রপ্রবশডন্ট বনফ ণাবচত ন? 

ক) ৫০০০০ খ) ৬০০০০ গ) ৭০০০০ ঘ) ৮০০০০ 

১৩। ১৯৬৬ াশর াবকস্তান প্রাশন শ্রপ্রবশডশন্টয বচফারশয় কত তাাং ফাঙ্গারী বছর? 

ক)৮১%   খ)২৫%   গ)২১%   ঘ)১৯% 

১৪। ১৯৬৫ াশরয বাযত াবকস্তান যুদ্ধ কত বদন অব্যাত বছর? 

ক)  ৬ বদন খ) ১৭ বদন গ)২০ বদন ঘ)৪৫ বদন 

১৫।।৬ দপা দাবফয শ্রযশত্র প্রশমাজে বফলয় বনশচয শ্রকানগুশরা? 

i. ১৯৬৬াশর দাবফগুশরা উত্থাবত য় 

ii. এটি বছর ফাঙ্গারী জাবতয মুবক্তয নদ 

iii. এটিশক আইম়ুফ যকায বফবিন্নতাফাদী কভ ণসূবচ বশশফ আখ্যাবয়ত কশয 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

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

১৬। আগযতরা লডমন্ত্র ভাভরায শ্রভাট আাবভ কতজন বছর? 

ক) ৩০ জন  খ) ৩৫ জন  গ) ৪০ জন  ঘ) ৪৫ জন 

১৭। অবফবক্ত াবকস্তাশনয ১৯৭০ াশর একটি বনফ ণাচন অনুবষ্ঠত য় উক্ত বনফ ণাচশনয শ্রযশত্র বনশচয শ্রকানগুশরা ঠিক? 

i. এক ব্যবক্তয র্দটি শ্রবাশটয বববত্তশত বনফ ণাচন অনুবষ্ঠত য় 

ii. বনফ ণাচশন পূফ ণ াবকস্তাশনয শ্রবাটায বছর ৩ শ্রকাটি ২২ রাখ 

iii. বনফ ণাচশন আয়াভী রীগ জাতীয় বযলশদয ১৬২ টি আশনয ভশধ্য ১৬০ টি আন রাব কশয 

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

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

১৮। ম্পদ কত শ্রেনীশত বফবক্ত? 

ক)৪ শ্রেবণ খ) ৫ শ্রেবণ গ) ৬ শ্রেবণ ঘ) ৮ শ্রেবণ 

১৯।  প্রযুবক্তগত জ্ঞান শ্রকান ম্পশদয অন্তর্ভ ণক্ত? 

ক)ব্যবক্তগত খ)একান্ত ব্যবক্তগত গ) জাতীয় ঘ)আন্তজণাবতক 



২০। দ্রব্য ফা ম্পশদয এক অফস্থা শ্রথশক অন্য অফস্থায় রূান্তয শ্রক বক ফশর? 

ক)উৎাদন খ)শবাগ গ)ফন্টন ঘ)াংগঠন 

২১। জনাফ যবফশনয শ্রদশ শ্রকান ব্যবক্তয উশযাগ গ্রশণয স্বাধীনতা যশয়শছ, শ্রবাক্তায স্বাধীনতা যশয়শছ এফাং উশযাক্তা ফ ণাবধক মুনাপা 

অজণশনয উশদ্দশশ্য উৎাদন কশযন। জনাফ যবফশনয শ্রদশ বফযভান অথ ণননবতক ব্যফস্থা বনশচয শ্রকানটি? 

ক)ভাজতাবন্ত্রক অথ ণননবতক ব্যফস্থা খ) বভে অথ ণননবতক ব্যফস্থা গ)ধনতাবন্ত্রক অথ ণননবতক ব্যফস্থা ঘ) ইরাভী অথ ণব্যফস্থা 

২২।“ প্রশতেশক তায শ্রমাগ্যতা অনুমায়ী কাজ াশফ এফাং কাজ অনুমায়ী াবযেবভক াশফ”, এটি ভাজতাবন্ত্রক অথ ণব্যফস্থায শ্রকান 

ধযশনয বফবষ্ট্ে? 

ক) অথ ণননবতক কাম ণাফরী শ্রত যকাবয বনশদ ণনা খ) শ্রবাক্তায স্বাধীনতায অবাফ গ) অথ ণনীবত কাম ণাফরীয উশদ্দশ্য ঘ) আয় ফন্টন 

২৩। শ্রম ধযশনয ম্পদ যাবয শ্রবাগ কযা য় না বকন্তু তা কাশজ রাবগশয়  অবধকতয উৎাদন কযা য় শ্র ধযশনয ম্পদশক বক 

ফশর? 

ক)ভূবভ খ)েভ  গ)মূরধন ঘ)াংগঠন 

২৪। প্রাচীন ফাাংরায় এফাং মুবরভ  বিটি ানাভশর ফাাংরাশদশ প্রধানত শ্রকান ধযশনয অথ ণননবতক ব্যফস্থা প্রচবরত বছর ? 

ক)ভাজতাবন্ত্রক অথ ণনীবত খ)বভে অথ ণনীবত গ)ধণতাবন্ত্রক অথ ণনীবত ঘ)াভন্ততাবন্ত্রক অথ ণনীবত 

অনুশিদটি শে ২৫  ২৬ নাং প্রশশ্নয উত্তয দা  

জনাফ জাপয শ্রেবণকশয ফতণভান বফশশ্ব প্রচবরত বফববন্ন অথ ণননবতক ব্যফস্থা ম্পশকণ বযাথীশদয উশদ্দশশ্য ফরবছশরন। বতবন একটি 

অথ ণননবতক ব্যফস্থায  বফবষ্ট্ে ফণ ণনা কযশত বগশয় ফশরন,”ব্যবক্ত উশযাশগয াাাব এ ব্যফস্থায় অশনক বল্প-কাযখানা যােীয় 

ভাবরকানায় স্থাবত য়। বফশল কশয যাে শ্রদশয আভদাবন যপ্তাবন বনমন্ত্রণ কশয।  

২৫।উদ্দীশকয জনাফ জাপয শ্রকান ধযশনয অথ ণননবতক ব্যফস্থায প্রবত ইবঙ্গত কশযশছন? 

ক)বভে অথ ণননবতক ব্যফস্থা খ)ভাজতাবন্ত্রক অথ ণননবতক ব্যফস্থা গ)ইরাভী অথ ণননবতক ব্যফস্থা ঘ)ধণতাবন্ত্রক অথ ণননবতক ব্যফস্থা 

২৬।মুনাপা অজণশনয শ্রযশত্র উক্ত অথ ণব্যফস্থায বফবষ্ট্ে বনশচয শ্রকানগুশরা? 

i. যকাবয  শ্রফযকাবয খাশতয -অফস্থান 

ii. যীয়ত বববত্তক অথ ণননবতক কাম ণাফবর  

iii. উশযাক্তা  শ্রবাগ কাযীয স্বাধীনতা  

বনশচয শ্রকানটি ঠিক?  

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

২৭। বিটি ান আভশর ভূস্বাভীশদয বক ফরা ত? 

ক)াভন্ত প্রর্ভ খ)জবভদায গ)ফবণক ঘ)াইকায 

২৮। উৎাদশনয উাদান কয়টি? 

ক)বতনটি খ)চাযটি গ)াঁচটি ঘ)     

২৯। উশযাক্তায আয়শক বক ফশর? 

ক)খাজনা খ)ভজুবয গ)সুদ ঘ)মুনাপা 

৩০। উৎাবদত ম্পদ উৎাদশনয উাদান এয ভশধ্য বাগ শয় মায়ায প্রবক্রয়াশক বক ফশর? 

ক)াংগঠন খ)উশযাক্তা গ)ফন্টন ঘ)মুনাপা 

 

 

   

  

 



 


