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একাদ শ্রেণি 

ণফলয়ঃ  শ্রৌযনীণি ও নাগণযকিা ১ভ ও ২য় ত্র (ফহুণনফ বাচনী) 

ভয়ঃ ৪০ ণভণনট                                                                                                            c~Y©gvb: ৪0 

১। ভানফবযিায ণফকাশ অণদ ও কৃণত্রভ প্রণিষ্ঠান শ্রকানটি?   

 ক. ভাজ     খ. যাষ্ট্র    গ. ণযফায    ঘ. শ্রগাষ্ঠী  

২।  নাগণযকশদয উত্তভ ও পূি বাঙ্গ জীফন প্রণিষ্ঠায জন্য শ্রকানটিয উদ্ভফ শয়শে?  

 ক. যাষ্ট্র    খ. ভাজ   গ. নগয কশ বাশযন   ঘ. শ্রৌযবা  

৩। ১৯৭২ াশরয ংণফধান নুমায়ী যাষ্ট্র ণযচারনায় মূরনীণি কয়টি?  

 ক. ৩   খ. ৪    গ. ৫     ঘ. ৬ 

৪।  শ্রকানটি সুাশনয বফণষ্ট্য? 

 ক. প্রথাগি অআন   খ. ণফচায ফণর্ভ বি াণি  গ. অআশনয ান   ঘ. াভণযক ফাণনীয উণিণি 

৫।  প্রাচীনকাশর শ্রকাথায় নাগণযক ও নগযযাশষ্ট্রয ভশে ণফশেদ্য ম্পকব ণফদ্যভান ণের?  

 ক. আিাণরশি   খ. ণিশ   গ. জাভ বাণনশি    ঘ. ফ্রাশে  

৬।  শ্রৌযনীণি ও সুাশনয শ্রভৌণরক ণফলয়ফস্তু শ্রকানটি?  

 ক. ভানুশলয বনণিকিা  খ. ভানুশলয জ্ঞান   গ. ভানুশলয ভশনাণফশেি   ঘ. ভানুশলয াভাণজ কাম বাফণর  

৭। আষ্ট্-আণিয়া শ্রকাম্পানী ফ বপ্রথভ শ্রকাথায় কুঠিয িান কশযন?  

 ক. করকািা   খ. ফাংরা   গ. ণফায    ঘ সুযাট  

৮। শ্রকানটিয শ্রেশত্র গিিাণিক ব্যফিায শ্রকান ণফকল্প শ্রনআ?  

 ক. অআশনয ান   খ. সুাশনয   গ. বযিায ণফকাশয   ঘ. উন্নি শ্রকৌশরয  

৯। কাশক মুন্নি যাখা যকাশযয ণি ণফত্র দাণয়ত্ব?  

 ক. ান ণফবাগশক  খ. অআন ণফবাগশক  গ. ংণফধানশক    ঘ. ণফচায ণফবাগশক  

১০। যাশষ্ট্রয মূর ণযচারক শ্রক?  

 ক. যকায   খ. ার বাশভন্ট   গ. অআনণফবাগ    ঘ. ণফচায ণফবাগ  

১১।  ণফশেয নুন্নি ও উন্নয়নীর যাষ্ট্রগুশরাশি সুান প্রণিষ্ঠায প্রধান ন্তযায়?  

 ক. ৎ ও শ্রমাগ্য শ্রনতৃশত্বয বাফ      খ. যাজননণিক ণিণিীরিায বাফ  

 গ. দাণযশেয প্রশকা       ঘ. দুনীণিয ব্যাক ণফিায  

১২।  সুান ধাযিায উদ্ভাফক প্রণিষ্ঠান শ্রকানটি? 

 ক. জাণিংঘ   খ. ণফেব্যাংক   গ. এণিণফ    ঘ. আউশনশকা  

১৩।  গিিাণিক ব্যফিায় ানকাশম ব কাশদয ং িি শ্রফশে মায়?  

 ক. যকাশযয   খ. ণচফশদয   গ. জনগশিয    ঘ. ভিীশদয 

১৪। বাযশিয ফ বশল আংশযজ গবন বয শ্রজনাশযর শ্রক ণেশরন?  

 ক. রি ব ণভশন্টা   খ. রি ব কাজবন   গ. রি ব ভাউন্টব্যাটন   ঘ. রি ব াণি বঞ্জ  

১৫।  াভাণজক উন্নয়শনয ণফশল ণদক শ্রকানটি?  

 ক. দাণযে    খ. নাযীয েভিায়ন  গ. িাশয ণফশরা  ঘ. িানীয় যকাশযয কাম বকাণযিা  

১৬।  ভানুশলয অচযশিয াভাণজক ভাকাঠি শ্রকানটি?  

 ক. ন্যায়যািিা   খ. মূল্যশফাধ   গ. নীরিা   ঘ. ভণভ বিা  

১৭। স্বাধীনিায ন্যিভ যোকফচ শ্রকানটি?  

 ক. াভাণজক মূল্যশফাধ   খ. বনণিকিা   গ. অআশনয ান  ঘ. স্বাধীনিা  

১৮। অআন ভানুশলয শ্রকান ধযশনয অচযি ণনয়িি কশয?  

 ক. বযন্তযীি   খ. ফাণিক   গ. াণযফাণযক   ঘ. াভাণজক  

১৯।  শ্রমখাশন অআন থাশকনা শ্রখাশন স্বাধীনিা থাকশি াশয না- উণিটি কায?  

 ক. জনরক   খ. ফাক বায   গ. উআশরাণফ   ঘ. িাআী  

ণফলয় 

শ্রকাি 

২ ৬ ৯ 

২ ৭ ০ 
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২০।  োক ল্যাশিয ভশি অআশনয উৎ কয়টি?  

 ক. ৪    খ. ৫   গ. ৬   ঘ. ৭ 

২১।  বাযশিয শ্রকান মূখ্যভিী আ-গবশন বেশক SMART যকায ব্যফিা ফশর অখ্যাণয়ি কশযন?  

 ক. ভভিা ফশ্যাাোয়  খ. জয়রণরিা   গ. চন্দ্রফাবু নাআডু   ঘ. ভাণনক যকায  

২২।  শ্রকান অআশনয ভােশভ শ্রভধাাচায ণনয়িি কযা ম্ভফ?  

 ক. ISP   খ. াআফায ক্রাআভ প্রণিশযাধ অআন গ. ভানফ াচায প্রণিশযাধ অআন  ঘ. IPR  

২৩।  আ-গবশন বশেয বফণষ্ট্য শ্রকানটি?  

 ক. এনারগ  খ. ধীযগণি ম্পন্ন   গ. প্রযুণিণনব বয   ঘ. যকাশযয একটি ণফবাগ  

২৪।  আ-শ্রবাটিং শ্রকানটিয ন্তর্ভবি?  

 ক. ণটুণজ   খ. ণজটুণফ    গ. ণজটুণজ   ঘ. ণজটুণ   

২৫।  িথ্য ও শ্রমাগাশমাগ প্রযুণিশক ব্যফায যকাশযয বযন্তণযি কাম বক্রভ ণযচারনাশক ংশেশ কী ফশর?  

 ক. আ-গবন বশভন্ট  খ. আ-প্রান    গ. আ-শ্রফা   ঘ. আ-গিিি  

২৬।  ফাংরাশদশয প্রথভ ংণফধান যণচি য় কি াশর?  

 ক. ১৯৭১  খ. ১৯৭২    গ. ১৯৭৩   ঘ. ১৯৭৪  

২৭।  প্রধানভিীশক ণনশয়াগ শ্রদন শ্রক?  

 ক. প্রধান ণফচাযণি  খ. ণিকায   গ. জািীয় ংদ  ঘ. যাষ্ট্রণি  

২৮।  ফাংরাশদশয ংণফধান ংশাধন কযশি কিবাগ শ্রবাশটয প্রশয়াজন? 

 ক. দুআ তৃিীয়াং    খ. দুআ চতুথ বাং   গ. শধ বক   ঘ. এক ঞ্চভাং  

২৯।  ফাংরাশদশয অআনবা কয় কেণফণষ্ট্?  

 ক. এক কে   খ. ণি কে   গ. ণত্র কে   ঘ. ফহুকে  

৩০।  ফাংরাশদশয অআনবায নাভ কী?  

 ক. ন্যানার ার বাশভন্ট  খ. জািীয় ংদ  গ. ফাংরাশদশ ার বাশভন্ট   ঘ. ন্যানার এশম্বরী  

৩১।  ফাংরায ‘বয়দ অশভদ’ ফরা য় কাশক?  

 ক. স্যায বয়দ অশভদ  খ. নফাফ অব্দুর রণিপ  গ. নফাফ স্যায ণরমুল্লা   ঘ. শ্রদ ফন্ধু ণচত্তযঞ্জন দা  

৩২।  কাশক গিিশিয ভানযপুত্র ফরা য়? 

 ক. শ্রশয ফাংরা এ.শ্রক. পজলুর ক      খ. শ্রদফন্ধু ণচত্তযঞ্জন দা  

 গ. শ্রাশন ীধ শ্রাযাওয়াদী      ঘ. ভাওরানা অব্দুর াণভদ খান বাানী  

৩৩।  শ্রক শ্রদ ফন্ধু নাশভ খ্যাি?  

 ক. এ.শ্রক পজলুর ক   খ. ণচত্তযঞ্জন দা  গ. বয়দ অভীয অরী   ঘ. াজী মুাম্মদ মুীন  

৩৪।  ফাযাাি ণফশোশয শ্রনিা শ্রক ণেশরন?  

 ক. াজী যীয়িউল্লা  খ. পণকয ভজুন াহ্   গ. ণিতুভীয    ঘ. বয়দ অব্দুর রণিপ  

৩৫।  যুিফ্রন্ট ভণিবায মুখ্যভিী শ্রক ণেশরন?  

 ক. এ.শ্রক পজলুর ক খ. ীদ শ্রাযাওয়াদী  গ. াজী ণযয়তুল্লাশক   ঘ. স্যায ণরমুল্লাশক  

৩৬। াণকিাশনয িকযা কিবাগ শ্ররাশকয বালা ণের উদু ব?  

 ক. ৩.২৭    খ. ১৩.১৭   গ. ৩৪.৪০    ঘ. ৪৪.১২ 

৩৭। উদু ব ও আংশযণজয াাাণ ফাংরাশদ যাষ্ট্রবালা কযায দাণফ শ্রক উত্তান কশযন?  

 ক. শ্রমাশগন্দ্র নাথ ভির  খ. ধীশযন্দ্রনাথ দত্ত গ. শ্রশয ফাংরা এ.শ্রক পজলুর ক ঘ. শ্রাশন ীদ শ্রাযাওয়াদী  

৩৮।  ফঙ্গফন্ধু শ্রখ মুণজবুয যভানশক ফঙ্গফন্ধু উাণধশি র্ভণলি কশযন শ্রক?  

 ক. বয়দ নজরুর আরাভ  খ. কযাশেন ভনসুয অরী   গ. শ্রিাপাশয়র অশভদ  ঘ. িাজউদ্দীন অশভদ  

৩৯।  মুণজফনগয যকাশযয প্রধানভিী শ্রক ণেশরন?  

 ক. বয়দ নজরুর আরাভ   খ. ফঙ্গফন্ধু শ্রখ মুণজবুয যভান  গ. িাজউণদ্দন অশভদ  ঘ. এভ.ভনসুয অরী  

৪০।  শ্রখ মুণজফশক কি াশর ‘ফঙ্গফন্ধু’ উাণধ শ্রদওয়া য়?  

 ক. ১৯৬৯    খ. ১৯৭০   গ. ১৯৭১   ঘ. ১৯৭২  


