
িপএসিস সােজশন বাংলােদশ ও িব পিরচয় ২০১৫

**১. মুি যুে  সাধারণ মা ষ কীভােব অংশ িনেয়িছল?

**২. ২৫ মােচর হত ায  বণনা কর।

****৩. মুি যুে র তাৎপয িলখ।

***৪. বাংলার িশ া ও অথনীিতেত ি িটশ শাসেনর কার িলখ।

*৫. বাংলােদেশর আমদািন-রফতািন পণ েলার নাম িলখ।

*৬. একিট িনিদ  ঐিতহািসক িনদশেনর বণনা দাও।

***৭. বাংলােদেশ পাশাকিশে র  বণনা কর।

*৮. বাংলােদেশর ধান ধান কৃিষজাত েব র বণনা দাও।

*****৯. ভূিমক মাকােবলায় কান কান িবষয় মেন রাখেত হেব।

***১০. নাগিরেকর দািয়  ও কতব েলা িলখ।

**১১. আমরা বািড়েত কীভােব মানবািধকার চচা করেত পাির?

**১২. ঘটনা এড়ােনার জ  রা ায় কীভােব চলা উিচত?

****১৩. যােদর মা-বাবা কাজ বা চাকির কেরন তােদর িনেজেদর িনরাপ া র ায় কী করা উিচত?

***১৪. অিটি ক িশ  কারা? তােদর বিশ িলখ।

***১৫. তামার ণীর অিটি ক ব েুদর তুিম কীভােব সহেযািগতা করেত পার?

**১৬. গণত  কীভােব শাি পূণ সমাজ গঠেন সহায়তা কের?

*** ১৭. নারী িনযাতেনর মূল কারণ িলখা/নারী িনযাতেনর নিতবাচক ভাব িলখ।

*১৮. খািসয়ােদর সমাজ ব ব া িলখ।

*১৯. কারা ু  জািতস া? তােদর িনিদ

একিট জািতস ার বণনা দাও।

*২০. সাক ও জািতসংেঘর উে ে র পাথক িলখ।

*****২১. ইউিনেসফ/ইউেনে া/িব া  সং া/জািতসংেঘর বণনা কর।

*২২. একিট আ িলক সহেযািগতা সং া (সাক) একিট আ জািতক সং ার (জািতসংঘ) বণনা দাও।



[িব. . অধ ায়-৬-এর সব ভােলা কের িশখেব।]

সংি

*১. কত সােল মুি যু /পলাশীর যু  হয়?

*২. কত তািরেখ শহীদ বুি জীবী িদবস পালন করা হয় এবং কন?

*৩. সশ  সং ােমর থম শহীদ ক?

*৪. ক, কাথায়, কত সােল লাকিশ  জা ঘর িত া কেরন?

*৫. াচীন বাংলার রাজধানীর নাম কী?

*৬. মহা ানগড় কত সােলর সা  বহন কের?

*৭. ক আহসান মি ল নামকরণ কেরন?

*৮. বাংলােদেশর তাঁতিশ  স েক িলখ।

**৯. বাংলােদেশর আমদািন/রফতািন ব েলার নাম িলখ।

*১০. আমােদর মৗিলক চািহদার নাম িলখ।

***১১. খাদ /িশ া/িচিকৎসার ওপর

জনসংখ ার ভাব িলখ।

****১২. িবিভ েযােগ িশ েদর লখাপড়ার কী সম া হয়?

*১৩. মানবািধকার কােক বেল?

*১৪. নারী ও িশ  পাচার ব  হওয়া েয়াজন কন?

**১৫. সােকর সদ  রা  কয়িট?

*১৬. রা ায় চলাচেলর িনয়ম েলা িলখ।

**১৭. অিটজম কী?

*১৮. গণতাি ক মেনাভাব কােক বেল?

*১৯. নারীিশ ায় কার অবদান রণ করা হয়?

*২০. নারী িদবস কেব?

*২১. খািসয়ােদর খাদ াভ াস িলখ।



**২২. সব জািতেগা ীর মা েষর পর েরর

িত াশীল হওয়া েয়াজন কন?

*২৩. WHO-এর ধান কাজ িলখ।

*২৪. সােকর দশ েলার নাম িলখ।

*২৫. কয়িট দশ জািতসংেঘর সদ ?

*২৬. িবে  কয়িট দশ রেয়েছ?

*২৭. জািতসংেঘর জ িদন কেব?

*২৮. জািতসংেঘর কয়িট শাখা ও কী কী?

***২৯. িবে র িবিভ দেশর মেধ  ব ু ও সহেযািগতা েয়াজন কন?

৩০. কােদর িনেয় মুি বািহনী গেড় উেঠিছল?


