(ধ্যায়: ৫ভ, ৬ষ্ঠ, ৭ভ, ১০ভ)

২নং বফশল নুীরন-২০২০
ভয়ঃ ৭৫বভবনট

শ্রেবি:লষ্ঠ
বফলয়: ফাংরাশদ  বফশ্ববযচয়******
(ফহুবনফ বাচবন)

পূি বভানঃ ৫০
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MCQ
১। ভাজ গঠশনয প্রথভ ধা বক?
(ক) বযফায
(খ) যাষ্ট্র
(গ) যকায
(ঘ) বফদ্যারয়
২। ভাশজয বযফতবনশক কতটি বাশগ বাগ কযা মায়?
(ক) ৪
(খ) ৫
(গ) ৬
(ঘ) ৭
৩। ভানুল শ্রকন দ রফব্ধবাশফ ফফা কযায প্র শ্রয়াজনীয়তা
নুবফ কশয?
(ক) ফাস্াশনয জন্য
(খ) বকায কযায জন্য
(গ) খাদ্যংগ্র  বংস্রপ্রািীয অক্রভি শ্রথশক ফাঁচশত
(ঘ) ফশনয শ্রনতৃত্ব শ্রদফায জন্য
৪। শ্রাাক-বযচ্ছদ  ঘযফাবডয বফবষ্ট্য বক দ্বাযা প্রবাবফত
য়?
(ক) াভাবজক ভম বাদা
(খ) ব্যবিয রুবচয
(গ) কৃবত্তভ বযশফ
(ঘ) শ্রবৌশগাবরক বযশফ
৫। শ্রকান ভাশজ কৃবলয উদ্বৃত্ত পর বযতায সূচনা কশয?
(ক) উদ্যান কৃবল বববত্তক ভাজ
(খ) শুারন ভাশজ
(গ) কৃবল বববত্তক ভাশজ
(ঘ) বল্পবববত্তক ভাশজ
৬। কত াশর বনউটন তায যুগান্তকাযী
‘ভাধ্যাকল বিতত্ত্ব’
অবফষ্কায কশযন?
(ক) ১৬৬৫
(খ) ১৬৭৫
(গ) ১৬৮৫
(ঘ) ১৬৯৫
৭। ফাঙাবরয প্রাচীন ফবতয বনদবন ায়া শ্রগশছ(¡) নযবংদীয উয়াযী-ফশটশ্বয
(¡¡) কুবভল্লায রারভাআ
(¡¡¡) ফবযার  টুয়াখারী
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ)¡¡¡¡ (গ)¡¡¡¡¡ (ঘ)¡,¡¡¡¡¡
বনশচয বফলয়গুশরা ড় এফং ৮ ৯ নং প্রশশ্নয উত্তয দা:
* রাঙর  াশরয ফরশদয ব্যফায
* নদীয ফফাবকায় চালাফাদ

* ভানুল স্ায়ীবাশফ ফফা শুরু কশযন
* ভাজ জীফন বযতায উন্নবত
৮। উশযয উশল্লবখত বফলয় গুশরা শ্রকাশনা ভাজশক আবিত
কশয?
(ক) উদ্যানকৃবল বববত্তক ভাজ
(খ) শুারন ভাজ
(গ) কৃবল বববত্তক ভাজ
(ঘ) বল্প বববত্তক ভাজ
৯। উি-ভাশজয শ্রক্ষশে মা প্রশমাজয(¡) ভানুল খাশদ্যয ংস্থান বনবিত কশয
(¡¡) ব্যফা ফাবিশজযয সূচনা
(¡¡¡) নগয জীফশনয বফকা রাব  বযতায সূচনা
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ) ¡¡¡¡ (গ) ¡¡¡¡¡ (ঘ) ¡,¡¡¡¡¡
১০। ভানুশলয জীফনধাযাশক বক ফরা য়?
(ক) প্রকৃবত
(খ) ধভব
(গ) ংস্কৃবত
(ঘ) বযতা
১১। বনশচয শ্রকানটি ফস্তুগত ংস্কৃবতয উাদান?
(ক) ফাবড়
(খ) গাবড়
(গ) বালা
(ঘ) ফআ
১২। আকযা পযান বডজাআনায ।শ সুন্দয নকা এঁশক
শ্রাাক বতবয কযর। তায এ বতবয শ্রাাকটি বকশয
ন্তর্ভবি?
(ক) ঐবতয গত
(খ) ফস্তুগত ংস্কৃবত
(গ) ফস্তুগত ংস্কৃবত
(ঘ) শ্রকাশনাটি নয়
১৩। “ফায উশয ভানুল তয তাায উশয নাআ ” ফিব্যটি
শ্রকান কবফ বরশখশছন –
(ক) মুকুন্দ দা
(খ) যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয
(গ) চন্ডীদা
(ঘ) কাজী নজরুর আরাভ
১৪। অভাশদয বালা  ংস্কৃবতশত প্রবাফ বযরবক্ষত য় –
(¡) বিক
(¡¡) দ্রাবফড়
(¡¡¡) আশন্দ্রা-আউশযাীয়
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ) ¡¡¡¡ (গ) ¡¡¡¡¡ (ঘ) ¡,¡¡¡¡¡

১৫। ফাঙারী ংস্কৃবতয বফবচশেযয ভশধ্য শ্রম সুযটি প্রধান
শ্রটিশক বক ফশর?
(ক) জাতীয়তাফাদ
(খ) ভানফতাফাদ
(গ) াংস্কৃতায়ন
(ঘ) াম্প্রদাবয়কতা
১৬। শ্রকানটি গাশযা ক্ষুদ্র-নৃশগাষ্ঠীয উৎফ?
(ক) শ্রফাতর নৃতয
(খ) ঝুমুয নৃতয
(গ) য়ানগারা
(ঘ) শ্রাযাআ
১৭। ংস্কৃবত বনভবাশি বফশল র্ভবভকা যাশখ –
(¡) শ্রবৌশগাবরক বযশফ
(¡¡) অফায়া
(¡¡¡) উৎাদন দ্ধবত
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ)¡¡¡¡ (গ)¡¡¡¡¡ (ঘ)¡,¡¡¡¡¡
১৮। ফাংরাশদশ গ্রাশভয বধকাং শ্ররাশকয প্রধান শ্রা কী?
(ক) ভৎস্য বকায
(খ) দবজবয কাজ
(গ) কৃবল কাজ
(ঘ) ব্যফা-ফাবিজয
বনশচয ছকটি ড় এফং ১৯  ২০ নং প্রশশ্নয উত্তয দা:

[শ্রজশর-কুভায- কৃলক- তাঁবত]
১৯। ছশক উশল্লবখত কাজ গু শ্ররা শ্রকান থ বনীবতয আবিত ফন
কশয?
(ক) গ্রাভীন
(খ) হুশয
(গ) গ্রাভীন  হুশয
(ঘ) বল্প বববত্তক
২০। উদ্দীশ্রকয ছশক উশল্লবখত থ বনীবত জাতীয় থ বনীবতয
মূর বববত্ত -কাযি(¡) বশল্পয কাঁচাভার যফযা কশয
(¡¡) বল্প  ব্যফা-ফাবনজয চর যাশখ
(¡¡¡) জনগশিয কভবংস্থাশনয সুশমাগ সৃবষ্ট্ কশয
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ) ¡¡¡¡ (গ) ¡¡¡¡¡ (ঘ) ¡,¡¡¡¡¡
২১। জাতীয় থ বনীবতশত কৃবলয ফদান কত ?
(ক) প্রায় ১৫ তাং
(খ) প্রায় ২০ তাং
(গ) প্রায় ৩০ তাং
(ঘ) প্রায় ৩৫ তাং
২২। ভানফ ম্পদ ফরশত কাশদয শ্রফাঝায়?
(ক) যুফ ভাজ
(খ) স্বল্পববক্ষত ভানুল
(গ) দক্ষ ভানুল
(ঘ) াধাযি ভানুল
২৩। সুষ্ঠবযকল্পনা  কশঠায বযেশভয দ্বাযা শ্রকান শ্রদ
উন্নবত রাব কশযশছ?
(ক) ফাংরাশদ
(খ) বাযত
(গ) জাান
(ঘ) আযাক

২৪। কত ফছয ফয়শ্রয বনশচ ফাআ বশু?
(ক) ১৬ফছয
(খ) ১৮ফছয
(গ) ১৯ফছয
(ঘ) ২০ফছয
২৫। শ্রকান ংস্থা ‘বশু বধকায নদ’ নুশভাদন কশযশছ?
(ক) এআউ
(খ) জাবতংঘ
(গ) অআব
(ঘ) কভনশয়রথ
২৬। বশুশদয শফ বাচ্চ স্বা শ্রথ বয প্রবত শ্রখয়ার শ্রযশখ মাফতীয়
নীবত প্রিয়ন  ফাস্তফায়ন কযা কায দাবয়ত্ব?
(ক) বযফাশযয
(খ) ভাশজয
(গ) বফদ্যারশয়য
(ঘ) যাশষ্ট্রয
বনশচয নুশচ্ছদটি ড় এফং ২৭  ২৮নং প্রশশ্নয উত্তয দা:
বতা াযা অবভন ১৪ ফছশযয ফারক। শ্র খাফায শ্রাশটশর
কার ৬টা শ্রথশক যাত ৮টা ম বন্ত কাজ কশয। এ কাশজয
বফবনভশয় শ্র শ্রম থ ব ায়, তা বদশয় তাশদয ংাশযয অবথ বক
ভস্যায ভাধান য়। উি কাশজয জন্য শ্র বফদ্যারশয় শ্রমশত
াশয না।
২৭। নুশচ্ছশদয অবভন শ্রকান ধযশনয বধকায শ্রথশক
ফবিত?
(ক) াভাবজক বধকায
(খ) যাজননবতক বধকায
(গ) বশু বধকায
(ঘ) যাষ্ট্রীয় বধকায
২৮। অবভশ্রনয এভন বযবস্থবত ম্মুখীন য়ায কাযি –
(¡) দাবযদ্রয
(¡¡) বক্ষা
(¡¡¡) শচতনতা
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক) ¡¡¡ (খ) ¡¡¡¡ (গ) ¡¡¡¡¡ (ঘ) ¡,¡¡¡¡¡
২৯। বশু বশশফ শ্রতাভায কতবব্য –
(¡) বনশজশ্রদয বধকায ম্পশকব শচতন য়া
(¡¡) শ্রমশকান বনম বাতশনয াত শ্রথশক বনশজশক যক্ষা কযা
(¡¡¡) ফাফা-ভায কর ভতাভত শ্রভশন শ্রনয়া
বনশচয শ্রকানটি ঠিক?
(ক)¡¡¡ (খ)¡¡¡¡ (গ)¡¡¡¡¡ (ঘ)¡,¡¡¡¡¡
৩০। ফাংরাশদ কখন জাবত ংশঘয বশু বধকায নদ
ফাস্তফায়শন যাষ্ট্রীয় িীকায কশয?
(ক) ১৯৯০ াশরয ২যা অগষ্ট্
(খ) ১৯৯০ াশরয ৩যা অগষ্ট্
(গ) ১৯৯০ াশরয ৫আ শ্রভ
(ঘ) ১৯৯০ াশরয ১২আ এবপ্রর

সৃজনীর
১। ‘ক’ ভাশজয বফলয় মু-

‘খ’ ভাশজয বফলয় মু-

* ভানুশলয গুায়  জিশর ফফা।
* পরমুরংগ্র  শুাবখ  ভৎস্য বকায।
* স্থায়ী শ্রকান ঘযফাবড় বছর না।
* কুকুয বছর বফশ্বস্ত প্রযী  বকাশযয িী।
* বুশনালাঁড, শ্রবডা, ছাগর , শ্রঘাড়া, গাধা প্রভৃবত বছর জীফন্ত খাদ্যবান্ডায।
* দ্রব্য বফবনভয় প্রথায উদ্ভফ ঘশট।

ক) ভাজ কাশক ফশর?
খ) উদ্যানকৃবলবববত্তক ভাশজয দুটি বফবষ্ট্য শ্ররখ।
গ) উদ্দীশক ‘ক’ ভাশজয উশল্লবখত বফলয়মূ শ্রকান ভাজশক আবিত কশয। শ্র ভাশজয ফি বনা কয।
ঘ) উদ্দীশক উশল্লবখত ‘খ’ ভাশজয বফলয়মূ শ্রম ভাশজয শ্রক্ষশে প্রশমাজয শ্র ভাজ ম্পশকব বফশেলি কয।

১
২
৩
৪

২।
R-ংস্কৃবতয বফলয়ফস্তু: (ফআ,করভ, ঘয, শ্রাাক, গাবড়) আতযাবদ।
S-ংস্কৃবতয-বফলয়ফস্তু: (জ্ঞান, বালা,মূল্যশফাধ, অদব, ংগীত) আতযাবদ।
ক) ংস্কৃবত ফরশত কী বুঝায়?
১
খ) ফস্তুগত  ফস্তুগত ংস্কৃবতয দুটি াথ বকয শ্ররখ।
২
গ) উদ্দীশক R-ংস্কৃবতয-বফলয়ফস্তুশ্রত শ্রকান ংস্কৃবতয উাদান বযরবক্ষত শয়শ্রছ।শ ংস্কৃবত ম্পশকব ব্যাখ্যা কয। ৩
ঘ) উদ্দীশক S-ংস্কৃবতয বফলয়ফস্তু শ্রকান ংস্কৃবতয উাদান? তুবভ বক ভশন কয R- ংস্কৃবতয বফলয়ফস্তু  S- ংস্কৃবতয
বফলয়ফস্তু শ্রকান বাশফআ যষ্পয শ্রথশক বফবচ্ছন্ন নয়। এ ম্পশকব অশরাচনা কয।
৪

