
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক্ সু্কি  এ্যান্ড ক্মিজ, সৈয়দপুর 

 লনজ বালিমে লৈটি-১/২০২০ 

 শ্রেণী ৬ষ্ঠ  (বাাংিা ভাৈসন) 

লবষয়ঃ বাাংিামদশ ও লবশ্ব পলরচয়   

ৈেয়ঃ ৪০ লেলনট                                                                                                               পূণসোনঃ ২০ 

বহুলনবসাচনী প্রমের উত্তর দাও:  ২০×১=২০ 

  
 ১৷ গ্রাে ও শহমরর েমযয লনভস রশীিো বািার  ক্ারণ - 

ক্) লশল্পায়ন  খ) কৃ্লষর উন্নয়ন  

গ) নগরায়ন   ঘ) লশল্পায়ন এ্বাং নগরায়ন  
২৷ নাগলরক্ত্ব িামভর প্রযান উপায় ক্য়টি?  

ক্) ২  খ) ৩ 

গ) ৪  ঘ)৫ 

৩৷  বাাংিামদলশ নাগলরক্ জনাব ক্ামদর আমেলরক্ার এ্ক্টি ৈােুলিক্ জাহামজ শ্রেলরন ইলজজলনয়ার৷  

জাহামজ োর ৈামে োর স্ত্রী োমক্ এ্বাং শ্রৈখামন োমদর এ্ক্টি ক্নযা ৈন্তান হয়৷  ক্ামদর ৈামহমবর ক্নযা  শ্রে নাগলরক্ত্ব িাভ ক্রমব শ্রৈটি হমিা -  

ক্) নাগলরক্ো   খ) এ্ক্মক্লিক্ নাগলরক্  

গ) জন্মস্থান নীলে নাগলরক্  ঘ) লি -নাগলরক্ত্ব 

৪৷  বাাংিামদমশর অেসনীলের প্রযান খাে হমিা-  

(i) কৃ্লষ ও লশল্প   (ii) বযবৈায় বালণজয  (iii) শ্রৈবাখাে 

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্?  

ক্) i ও ii  খ) i ও iii  

গ) ii ও iii         ঘ) i ii ও iii 

৫৷ বাাংিামদমশর প্রেে ৈরক্ার গঠিে হয়- 

ক্) ১৯৭১ ৈামির শ্রে োমৈ  খ) ১৯৭১ ৈামির আগস্ট োমৈ  

গ) ১৯৭১ ৈামির এ্লপ্রি োমৈ  ঘ) ১৯৭১ ৈামির লিমৈম্বর োমৈ  

৬৷  ‘ক্' রাষ্ট্রটি জন্মস্থান নীলে অনুৈরণ ক্মর৷    

 ক্ রাষ্ট্রটি   হমিা-  

ক্) চীন     খ) জাপান  

গ) োলক্স ন েুক্তরাষ্ট্র                        ঘ) ভারে  

৭৷ ‘ক্’ খােটি আভযন্তরীন  বাজামর পনয ৈােলগ্রমক্ ৈহজিভয ক্রার পাশাপালশ লবমদশ শ্রেমক্ েূিযবান সবমদলশক্ েুিা উপাজস ন ক্মর৷ ‘ক্’ খােটি হমিা -  

ক্) শ্রৈবাখাে    খ) বযবৈায় খাে 

গ) কৃ্লষ খাে    ঘ) লশল্প খাে 

৮৷ জনৈাংখযামক্ জনৈম্পমদ রূপান্তর ক্রমে দরক্ার – 

   ক্)ভূখণ্ড                 খ) লবরাট জনশলক্ত    

   গ)লশল্প ক্ারখানা       ঘ) লশক্ষা ও প্রলশক্ষণ  

৯৷ আোমদর শ্রদমশর অলযক্াাংশ োনুষ জীলবক্ার জনয ৈরাৈলর কৃ্লষর ওপর লনভস রশীি৷ এ্ ক্ারমন আেমদর শ্রদশটিমক্ বিা হয়- 

ক্) লশল্প লনভস র শ্রদশ  খ) কৃ্ষক্ লনভস র শ্রদশ  

গ)  কৃ্লষ লনভস র  শ্রদশ         ঘ) উন্নয়নশীি শ্রদশ 

১০৷ নাগলরক্ ও লবমদলশমদর েমযয পােসক্য হমিা- 

i) নাগলরক্ রামষ্ট্রর  অলযবাৈী  ii)লবমদলশরা নাগলরক্ নয়   iii) নাগলরক্ ও লবমদলশরা ৈোন অলযক্ার পায়৷ 

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্?  

ক্) i ও ii  খ) i  ও iii  



গ) ii  ও iii  ঘ)i ii ওiii 

১১৷ ৈাবসমভৌেত্ব হমিা এ্ক্টি রামষ্ট্রর – 

i)ৈমবসাচ্চ ক্ষেো  ii) চরে  ক্ষেো  iii) ৈােলয়ক্ ক্ষেো৷  

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্?  

ক্) i ও ii  খ) i  ও iii  

গ) ii  ও iii  ঘ)i ii ওiii 

১২৷ বাাংিামদমশর জােীয় অেসনীলের েূি লভলও লহমৈমব ক্াজ ক্মর - 

ক্)  কৃ্লষ অেসনীলে   খ) গ্রােীণ অেসনীলে 

গ) শ্রপাশাক্ লশল্প    ঘ) রপ্তালন লশল্প  

১৩৷  বাাংিামদমশর নাগলরক্ত্ব লনযসারণ হয়-  

 i)জন্মৈূমে   ii) সবমদলশক্ ৈূমে  iii) অনুমোদন ৈূমে 

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্?  

ক্) i ও ii  খ) i  ও iii  

গ) ii  ও iii  ঘ)i ii ওiii 

• ১৪৷ ‘ক্’ শ্রদশটির জনৈাংখযা  লএ্শ হাজার  ৷ ‘ক্’  শ্রদশটির নাে হমিা – 

ক্) ভযাটিক্ান লৈটি               খ) লৈঙ্গাপুর  

গ) ৈান েযালরমনা        ঘ) োিিীপ  

১৫৷ নাগলরক্ত্ব হমিা এ্ক্জন বযালক্তর-  

ক্) আন্তজস ালেক্ পলরচয়  খ) বযবৈালয়ক্ পলরচয়  

গ) জােীয় পলরচয়  ঘ) বযলক্তগে পলরচয়  

১৬৷ রামষ্ট্রর পাশাপালশ জাহাজ বা দূোবামৈ লশশুর জন্ম শ্রক্ান নাগলরক্ত্ব নীলের েমযয পমি?  

ক্)  জন্মৈূমে নাগলরক্ত্ব   খ) অনুমোদন ৈূমে নাগলরক্ত্ব 

গ)জন্মস্থান ৈূমে নাগলরক্ত্ব   ঘ) লি নাগলরক্ত্ব 

১৭৷ ‘ক্’ খােটি শ্রদমশর োনুমষর জীবনোন উন্নয়মনর জনয ক্াজ ক্মর৷  

‘ক্' খােটি হমিা - 

ক্)বযবৈায় খাে  খ) লশল্প খাে 

গ) শ্রৈবা খাে  ঘ) কৃ্লষ খাে 

১৮৷ ‘ক্’ উপাদানটিমক্   এ্ক্টি রামষ্ট্রর প্রাণ বিা হয়৷  

  ‘ক্' উপাদানটি  হমিা - 

ক্)ভূখণ্ড  খ) ৈরক্ার  

গ) ৈাবসমভৌেত্ব    ঘ) জনৈেলি  

১৯৷ এ্ক্টি রামষ্ট্রর উন্নয়ন হমব- 

i) জনগণ ৈুনাগলরক্ হমি ii) দক্ষ জনশলক্ত সেলর হমি 

iii) জনগমণর রাজননলেক্ অলযক্ার লনলিে হমি৷  

লনমচর শ্রক্ানটি ৈঠিক্? 

ক্) i ও ii  খ) i ও iii 

গ) ii ও iii ঘ) i, ii, ও iii 

২০৷ ‘ক্’ লশল্পটি বাাংিামদমশর উন্নয়মনর পমে উজ্জ্বি ৈম্ভাবনামক্ েুমি যমরমে৷  

 ‘ক্' লশল্পটি  হমিা - 

ক্)কুটির লশল্প   খ) চা লশল্প  

গ)পাট লশল্প     ঘ) সেলর শ্রপাশাক্ লশল্প  

  


