
 

 

সমাপনী পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি 

বাাংলাদেশ ও ববশ্বপবিচয় 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ তমতনট                                                                                                                  পূর্বমান : ১০০ 

[ ডান পাদশি উদেবিত সাংিযা প্রদেি পূর্ণমান জ্ঞাপক । ] 
১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:                                                                                                                     ১×৫০=৫০ 

১। ববজয় বেবদসি অনুষ্ঠাদন ততামাি ববেযালদয় একটি নাটক মঞ্চস্থ হদব । এ নাটদক তুবম তকান চবিদে অবিনয় কিদব? 

   ক) ধনাঢ্য বযবি                  ি) বীি মুবিদ াদ্ধা               গ) ইউবপ তচয়ািমযান                  ঘ) সিকাবি কমণকতণ া 

২। অনুি বাবা একজন শবহে বুবদ্ধজীবী । তাাঁ ি স্মিদর্ আমিা তকান বেবস পালন কবি?        

   ক) শবহে বেবস                   ি) িাষা বেবস                    গ) বুবদ্ধজীবী                    ঘ) ববজয় বেবস                                    

৩। তেবর্দত িবিক সযাি প্রে কিদলন, তৎকালীন তমদহিপুি মহকুমাি ববেযনাথ তলান আমবাগাদন ১৭ এবপ্রল বাাংলাদেদশি 

অস্থায়ী সিকাি শপথ গ্রহর্ কদি তকাথায়? 

   ক) মুবজবনগি                      ি) বসয়েপুি                       গ) তশিপুি                      ঘ) বেনাজপুি 

৪। সিওয়াি সাদহব ও তাি তমদয় নওিীনদক সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চদলি মুবি ুদদ্ধি ঘটনা বর্ণনা কদিন । সিওয়াি সাদহদবি ববর্ণত 

অঞ্চল মুবি ুদদ্ধি সময় তকান তসক্টদিি অন্তিুণ ি বিল? 

   ক) ৭                         ি) ৮                         গ) ৯                           ঘ) ১০ 

৫। উপমহাদেদশ ‘ক’ তেশ বাবর্জয পবিচালনাি জনয ১৬০০ সাদল একটি তকাম্পাবন প্রবতষ্ঠা কদিন । ‘ক’ দ্বািা তকান তেশদক 

তবাঝাদে? 

   ক) ফ্রান্স                       ি) বিদটন                      গ) পতুণ গাল                       ঘ) জাপান 

৬। বাাংলা ১১৭৬ সাল স্মির্ীয় । এই সাদল কী হদয়বিল? 

   ক) িয়াবহ বনযা                     ি) িয়াবহ দুবিণ ক্ষ                       গ) িয়াবহ  ুদ্ধ                      ঘ) িয়াবহ িূবমকম্প 

৭। প্রীবতলতা ওয়াদেোি বিটিশ ববদিাধী আদদালন অাংশগ্রহর্ কদি আত্মতযাগ ও সাহবসকতাি দৃষ্টান্ত স্থাপন কদিন । এদত তাাঁ ি 

তকান গুর্টি ববহিঃপ্রকাশ ঘদট? 

   ক) তেশদপ্রম                        ি) বধ ণ                        গ) পদিাপকাবিতা                        ঘ) বনষ্ঠা      

৮। বিটিশদেি হাদত প্রার্ তেওয়াি তক্ষদে কু্ষবেিাদমি সদে কাি বমল িদয়দি? 

   ক) বততুমীি                     ি) মাষ্টাি ো সূ ণদসন                     গ) প্রীবতলতা                   ঘ) বসিাজ-উে-দেৌলা 

৯। মদন কি, তুবম একজন প্রত্নতাবিক । পাহাড়পুি িনন কিাি পি তুবম বনদচি তকানটি সাংগ্রহ কিদব? 

   ক) কাঠ                      ি) মাটি                        গ) চুনাপাথি                          ঘ) ধাতব মূবতণ  

১০। িাজা মাবনক চদেি স্ত্রী নাদমি সাদথ একটি ঐবতহাবসক বনেশণন জবড়ত । উি বনেশণনটিি নাম কী? 

   ক) আহসান মবিল                    ি) ময়নামবত                     গ) উয়ািী বদটশ্বি                     ঘ) পাহাড়পুি 

১১। তুবম  বে গাি না লাবগদয় শুধু তকদট তিদলা তদব তকানটি ঘটদব? 

   ক) িিা                       ি) জদলাচ্ছ্বাস                        গ) অবতবৃবষ্ট                      ঘ) ঘূবর্ণঝড় 

১২। তসানািগাাঁ দয় অদনক প্রাচীন মসবজে তেিা  ায় । এি দ্বািা এিানকাি শাসকিা তকান ধমণাবলম্বী বিদলন বদল মদন হয়? 

   ক) বহদু                      ি) তবৌদ্ধ                       গ) বিস্টান                       ঘ) মুসবলম 

১৩। বাাংলাদেদশ প্রচুি ববদেবশক মুদ্রা বযবহাদিি সদবণাত্তম উপায় তকানটি? 



 

 

   ক) বশল্প উন্নয়দনি বববনদয়াগ কিা                          ি) েবিদ্র জনগর্দক বববলদয় তেওয়া 

   গ) সমস্ত জনগর্দক বববলদয় তেওয়া                      ঘ) পবিেমী পবিবািদক বববলদয় তেওয়া 

১৪। বসিাজ ঢ্াকা তজলাি ধামিাইদত তবড়াদত বগদয়বিল । এ এলাকা কী জনয ববিযাত?                                                                                      

    ক) কাাঁ সা বশল্প                     ি) মৃৎ বশল্প                       গ) তাাঁ ত বশল্প                      ঘ) তিশম বশল্প          

১৫। পাট তথদক বাাংলাদেশ প্রবতবিি প্রচুি পবিমার্ ববদেবশক মুদ্রা অজণ ন কদি । এজনয পাটদক কী বলা হয়? 

   ক) রূপাবল আাঁশ                   ি) তসানাবল আাঁশ                     গ) মুদ্রাি বিজািণ                     ঘ) টাকাি বযাাংক    

১৬। ঢ্াকা শহি ক্রমশ তনাাংিা হদে । ঢ্াকা শহিদক পবিষ্কাি িািাি জনয কী কিা উবচত? 

   ক) সিকাবি সাহা য তনয়া                           ি) প্রবতবেন পবিষ্কাি কিা 

   গ) কলকািিানাি দূষর্ বন্ধ কিা                   ঘ)  াি  াি এলাকা তেিা শুনা কিা   

১৭। ততামাি এলাকাি জনসাংিযা অবধক হদলও অবধকাাংশ মানুষ বশবক্ষত কাবিগবি জ্ঞানসম্পন্ন । তাদেি  থাথণ পবিচয় তকানটি? 

   ক) তেদশি তবাঝা                   ি) অবতবিি জনসাংিযা                  গ) প্রাকৃবতক সম্পে                 ঘ) েক্ষ জন সম্পে  

১৮। স্বপ্নাদেি পবিবাদিি তলাকসাংিযা তববশ হওয়ায় কদয়কজন অনয জায়গায় নতুন বসবত স্থাপন কিদি । এদত তকানটি হ্রাস 

তপদয়দি? 

   ক) জনসাংিযা                   ি) কৃবষ জবমি পবিমার্                    গ) পবিবাদিি চাবহো                    ঘ) বশক্ষাি সুদ াগ  

১৯। ততামাি মা ঈদে একটি সুবত শাড়ী তকদনন এবাং বদলন এটি বাাংলাদেদশি একটি ঐবতহযবাহী বশল্প পর্য । বশল্পটিি নাম কী? 

   ক) বস্ত্র বশল্প                       ি) তাাঁ ত বশল্প                        গ) তিশম বশল্প                       ঘ) পাট বশল্প   

২০। লতা নওগাাঁ য় বগদয় একটি ঐবতহাবসক স্থান ভ্রমর্ কদিবিল । এই স্থানটি তকান আমদলি সাক্ষয বহন কদি? 

   ক) তমৌ ণ আমদলি                  ি) সুলতাবন আমদলি                   গ) পাল আমদলি                   ঘ) তসন আমদলি 

২১। গত বষণায় তুবলদেি গ্রাম নেীগদিণ  ববলীন হদয়  ায় । এই দুদ ণাদগি কাির্ কী বিল? 

   ক) টদনণদডা                   ি) গাি কাটা                     গ) সাইদলান                     ঘ) তীি বনযা 

২২। তুবম ঘদি বদস তটবলবিশন তেিি । এ সময় হঠাৎ িূবমকম্প তেিা বেল । এিন তুবম কী কিদব? 

   ক) তিাটািুটি কিব               ি) বািাদায় োাঁ ড়াব                গ) জানালাি পাদশ োাঁ ড়াব                ঘ) পুদিাপুবি শান্ত থাকব 

২৩। িূবমকদম্পি সময় তকান কাজটি কিদত তুবম মানুষদক বনদষধ কিদব? 

   ক) তিালা জায়গায় আেয় তনওয়া  াদব না                       ি) ববদমি পাদশ োাঁ ড়াদনা  াদব না 

   গ) আতবিত হদয় তিাটািুটি কিা  াদব না                        ঘ) তটববদলি বনদচ আেয় তনওয়া  াদব না 

২৪। জাবতসাংঘ “মানবাবধকাি তঘাষর্াপে” অনুদমােন কদিদি তকন? 

   ক) সবাি বচবকৎসাি অবধকাি িক্ষাি জনয                      ি) সবাি বাসস্থাদনি অবধকাি িক্ষাি জনয 

   গ) সবাি তমৌবলক অবধকাি িক্ষাি জনয                         ঘ) বশশু অবধকাি িক্ষা কিাি জনয 

২৫। িাবকদবি তিাট িাই িুব িাদলা িবব আাঁকদত পাদি, বকন্তু তস সবসময় চুপচাপ থাদক এবাং তাি নাম ধদি ডাকদল সাড়া তেয় না 

। িাবকদবি তিাট িাই তকান সমসযায় আক্রান্ত? 

   ক) অটিবস্টক                   ি) অটিজম                      গ) তিন টিউমাি                      ঘ) অন্ধ 

২৬। বাাংলাদেদশি নািীদেি জীবন াোি মান উন্নয়দনি জনয বনদচি তকানটি সবদচদয় তববশ প্রদয়াজন? 

   ক) নািী বশক্ষাি প্রসাব ঘটাদনা                          ি) নািীদেিদক চাকবি তেয়া 

   গ) নািীদক পুরুদষি সমান মুজবি তেয়া                  ঘ) বসদ্ধান্ত গ্রহদর্ নািীদেি অাংশগ্রহর্ 

২৭। তাাঁ ি অলান্ত পবিেদমি িদলই তমদয়িা ধীদি ধীদি বশক্ষাি আদলা তপদয় থাদক, এিাদন কাি কথা বলা হদয়দি? 



 

 

   ক) সুবিয়া কামাল                  ি) তবগম তিাদকয়া                   গ) জাহানািা ইমাম                  ঘ) আদনায়ািা মুস্তাবিজ 

২৮। আন্তজণ াবতক নািী বেবস পালন িাড়াও পৃবথবীদত নািী পুরুদষি সমতা প্রবতষ্ঠায় ত সব আন্তজণ াবতক সনে প্রর্য়ন কিা হদয়দি, 

তাি মূল উদেশয কী? 

   ক) নািী অবধকািদক স্বীকৃবত তেওয়া                           ি) পুরুদষি অবধকািদক স্বীকৃবত তেওয়া 

   গ) তমদয় বশশুদেি অবধকািদক স্বীকৃবত তেওয়া             ঘ) নািী অবধকািদক হির্ কিা 

২৯। একজন নাগবিক বকিাদব শাসন কাদজ অাংশগ্রহর্ কদিন? 

   ক) তিাটোদনি মাধযদম        ি) বশক্ষা লাদিি মাধযদম        গ) কি প্রোদনি মাধযদম        ঘ) েবিদ্রদেিদক সাহা য কিাি 

মাধযদম 

৩০। ততামাি প্রবতদবশী একজন মুবিদ াদ্ধা বতণ মাদন অসুস্থ এবাং আবথণকিাদব অসেল । এিন তুবম কী কিদব? 

   ক) ববষয়টি এবড়দয়  াব          ি) সাহাদ যি উদেযাগ বনব          গ) বশক্ষদকি সাহা য চাইব          ঘ) বনজ বাবড়দত বনদয় আসব 

৩১। তুবম একাকী ঘি তথদক তববড়দয় বনু্ধদেি সাদথ তিলদত বগদয়ি । এ সময় তকানটি হদত পাদি? 

   ক) সময়মদতা বাসায় বিিদব       ি) হাবিদয়  াদব      গ) বাসা িুাঁদজ পাদব না      ঘ) অপবিবচত তলাদকি দ্বািা ববপে হদত পাদি 

৩২। ততামাি একজন সহপাঠী সকদলি সাদথ প্রায়ই  অদসৌজনযমূলক আচির্ কদি । এদক্ষদে তাি সাদথ ত রূপ বযবহাি কিদব – 

   ক) সকদল তাবকদয় এবড়দয়  াব                     ি) তাি ববরুদদ্ধ বশক্ষদকি কাদি নাবলশ কিব 

   গ) সকদল তাি সাদথ িািাপ বযবহাি কিব        ঘ) তাদক বুবঝদয় সাংদশাধন কিব 

৩৩। সকদলি মতামদতি বিবত্তদত বসদ্ধান্ত বনদত তগদল তকানটি প্রদয়াজন? 

   ক) ঐকযমত                    ি) মতাননকয                     গ) মতামত                    ি) সমথণন 

৩৪। ততামাি বয়স েশ বিি । আি কত বিি পি তুবম তিাট বেদত পািদব? 

   ক) ৬                      ি)৭                        গ) ৮                        ঘ) ৯ 

৩৫। ৪০০বিি পূদবণ বতবত ত তথদক আসা ‘ক’ নামক জনদগাষ্ঠীি বনজস্ব িাষা আদি । এই িাষাটিি নাম কী? 

   ক) তরা                     ি) বেপুিা                     গ) গাদিা                  ঘ) িাবস  

৩৬। ইউদনদকা বাাংলাদেদশ  বসবাসিত একটি নৃ-দগাষ্ঠীি িাষাদক ঝুাঁ বকপূর্ণ বদল বচবিত কদিদিন । উপজাবতটি তকান িাষাি 

তলাক? 

   ক) তরা িাষাি                 ি) গাদিা িাষািাবষি                      গ) বেপুিা িাষািাবষি                   ঘ) িাবস িাষািাবষি  

৩৭। জাবতসাংদঘি একটি অে সাংস্থাি উদেযাদগ িাষা শবহে বেবস আন্তজণ াবতক মাতৃিাষা বেবদসি ম ণাো লাি কদি । সাংস্থাটিি নাম 

কী? 

   ক) ইউবনদসি                     ি) ইউএনবডবপ                      গ) ইউদনদকা                     ঘ) আইআিবডবপ 

৩৮। বসয়াম বাাংলাদেশ পবিদবশ উন্নয়ন, োবিদ্রয ববদমাচন ইতযাবে তক্ষদে কাজ কদি । তাি কাদজি সাদথ জাবতসাংদঘি তকান 

সাংস্থাি কাদজি বমল আদি ? 

   ক) ইউবনদসি                      ি) ইউদনদকা                      গ) ইউএনবডবপ                     ঘ) ববশ্ব বযাাংক 

৩৯। বাাংলাদেদশি একটি কু্ষদ্র জাবতসত্তা  ািা েলবদ্ধিাদব বাস কদি । এিাদন তকান জাবতসত্তাি কথা বলা হদয়দি? 

   ক) তরা                     ি) বেপুিা                     গ) গাদিা                  ঘ) িাবস  



 

 

৪০। িাতুল একটি পবেকা পদি জানদত পাদি বাাংলাদেদশ প্রত্নতাবিক বনেশণন িক্ষায় একটি সাংস্থা কাজ কদি । িাতুল তকান সাংস্থা 

সম্পদকণ  জানদত পাদি? 

   ক) UNDP                  ি) UNICEF                     গ) UNCTAD                     ঘ) UNESCO 

৪১। তসানািগাাঁ ও-এ বাাংলাদেদশি তলাকবশল্প জাদুঘি প্রবতষ্ঠা তক কদিন? 

   ক) বশল্পী হাদসম িান           ি) বশল্পী কাইয়ুম তচৌধুিী            গ) বশল্পাচা ণ জয়নুল আদবেীন            ঘ) বশল্পী এস.এম সুলতান  

৪২। পৃবথবীদত সবদচদয় তববশ পবিমার্ পাট উৎপােন হয় তকান তেদশ? 

   ক) িািত                       ি) চীন                          গ) বাাংলাদেশ                        ঘ) তনপাল 

৪৩। বাাংলাদেদশি তমাট জাতীয় অথণনীবতদত কৃবষি অবোন শতকিা কত িাগ? 

   ক) ২০%                       ি) ৩০%                     গ) ৫০%                      ঘ) ৮০% 

৪৪। েক্ষ জনসম্পে ববদেদশ িপ্তাবনি মাধযদম – 

   ক) িােয ঘাটবত হ্রাস পাদব                          ি) অবতবিি জনসাংিযা হ্রাস পাদব 

   গ) প্রচুি ববদেবশক মুদ্রা অবজণ ত হদব            ঘ) বিন্নমূল মানুদষি বাসস্থাদনি বযবস্থা হদব 

৪৫। তকানটি মানবাবধকাি লঙ্ঘন? 

   ক) বনিাপত্তা প্রোন            ি) ধমণ পালদনি সুদ াগ            গ) সবাি সমান অবধকাি            ঘ) বশক্ষাি সুদ াগ না তেওয়া 

৪৬। লািা তজটবকন কত সাদল নািী বেবস তঘাষর্াি োবব জানান? 

   ক) ১৯১০ সাদল                    ি) ১৯১৪ সাদল                     গ) ১৯২৩ সাদল                    ঘ) ১৯৪২ সাদল 

৪৭। ত ৌতুক বলদত কী বুঝায়? 

   ক) ববদয়দত পর্ গ্রহর্            ি) স্ত্রী কাদি ঋর্ গ্রহর্              গ) স্ত্রী তমাহিানা প্রোন             ঘ) স্ত্রী অথণ প্রোন 

৪৮। গর্তন্ত্র বলদত কী তবাঝায়? 

   ক) বযবিি মত                   ি) েদলি মতামত                    গ) জনগদর্ি শাসন                    ঘ) বস্বি শাসন 

৪৯। ওয়াাংগালা কাদেি প্রধান উৎসদবি নাম? 

   ক) িাবস                     ি) গাদিা                       গ) তরা                       ঘ) নক কাবদমা 

৫০। তরািা তাদেি বাবড়দক কী বদলন? 

   ক) বকম                        ি) নকমাবদ                      গ) বকমা                        ঘ) নক কাবদমা 

২। তনত্রের প্রশ্নগুত্রোর উত্তর সংত্রক্ষত্রপ উত্তরপত্রে লেখ:                                                                            ১×১৫=১৫ 

  ক) ১৯৬৯ সাল তকান ঘটনাি সাদথ সমৃ্পি? 

  ি) নবাব বসিাজ-উে-দেৌলা পলাবশি  ুদদ্ধ পিাবজত হদয়বিদলন তকন? 

  গ) তুবম ময়নামবত জাদুঘদি তবড়াদত তগদল কী তেিদত পাদব? 

  ঘ) ততামাি তেদশ জনসম্পেদক তুবম কীিাদব েক্ষ কদি তুলদব? 

  ঙ) নেী তীিবতী গািপালা কাটাি িদল কী হদে? 

  চ) সড়ক দুঘণটনাি একটি অনযতম কাির্ বলি । 

  ি) ততামাি মদত তেদশ শাবন্ত ও শৃঙ্খলা িক্ষাি জনয কী কিা প্রদয়াজন? 

  জ) ততামাি দৃবষ্টদত গর্তদন্ত্রি কী সুববধা িদয়দি? 



 

 

  ঝ) তরা জাবতসত্তাি তলাদকি জীবন বযবস্থা সম্পদকণ  জানদত হদল তকাথায় ত দত হদব? 

  ঞ) জাবতসাংদঘি প্রশাসবনক শািাি নাম বলি । 

  ট) মুবজবনগি সিকাদিি িাষ্ট্রপবত তক বিদলন? 

  ঠ) তকাথায় বাাঁ দশি তকো বনমণার্ কিা হয়? 

  ড) বাাংলাদেদশি দুইটি ঐবতহাবসক বনেশণদনি নাম বলি । 

  ঢ্) নেীিাঙদনি মানবসৃষ্ট দুটি কাির্ বলি । 

  র্) নাপ্পী কী? 

৩। ( ক – জ ) এর মত্রযে লেত্রক ছয়টি এর্ং ( ঝ – ঞ ) এর মত্রযে লেত্রক ১টি সহ লমাট ৭টি প্রত্রশ্নর উত্তর লেখ:   ৫×৭=৩৫ 

  ক) মুবি ুদ্ধ শুরু হদল বাাংলাদেদশ প্রথম ত  সিকাি গঠিত হয় তাি নাম কী? মুবি ুদদ্ধি এ সিকাদিি িূবমকা চািটি বাদকয বলি। 

  ি) বসপাবহ ববদদ্রাহ কত সাদল সাংঘটিত হদয়বিল? কাদেি ববরুদদ্ধ সাংঘটিত হদয়বিল? উি ববদদ্রাহটিি বতনটি কাির্ বলি । 

  গ) লালবাগ দুগণ ইমণার্ কদিন তক? বতণ মাদন এটি কী বহসাদব বযবহৃত হদে? এ দুু্গ সম্পদকণ  বতনটি বাদকয বলি । 

  ঘ) বাাংলাদেদশ অথণননবতক উন্নয়দন কৃবষি অবোন পাাঁ চটি বাদকয বলি । 

  ঙ) জাবতসাংঘ মানবাবধকাি তঘাষর্াপে কদব স্বীকৃবত বেদয়দি? মানবাবধকাি প্রদয়াজন তকন? মানবাবধকাি িক্ষায় ততামাি বতনটি 

কির্ীয় বলি । 

  চ) সড়ক দুঘণটনা প্রবতদিাদধি উপায় কী? পাাঁ চটি বাদকয বলি । 

  ি) অপবিবচত মানুদষি হাত তথদক িক্ষা পাওয়াি উপায় সম্পদকণ  ততামাি বনু্ধদক কী পিামশণ বেদব? 

  জ) ততামাি মদত তকানটি জাবতসাংদঘি একটি উন্নয়নমূল সাংস্থা? এ সাংস্থাি চািটি কাজ উদেি কি । 

  ঝ) বাাংলাদেদশি সাি বশল্প সম্পদকণ  পাাঁ চটি বাকয বলি । 

  ঞ) অবতবিি জনসাংিযা কীিাদব পবিদবশদক ক্ষবতগ্রস্ত কদি তুলদি তা পাাঁ চটি বাদকয বলি । 

 

 

           

                                                                                                                                                                                                                                           




