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ভয়ঃ দুআ (২) ঘণ্টা
(প্রতিটি গ্রুপয ঈত্তয ৃথক ৃথক ঈত্তযপে কযপি পফ)

GROUP – A (F.M. 10)
১।

প্রতিটি প্রপেয ঈত্তয দাও ।

১X১০=১০

ক) তিিীয় তফশ্বমুদ্ধ শল পয়তছর কি াপর ?
খ)

USSR এয ুপযা নাভ কী ?

গ) ূফবিন ভাজিাতিক যাতয়ায বাঙন পয়তছর কি াপর ?
ঘ) GATT কথায ুপযা থব কী ?
ঙ) আঈপযাীয় আঈতনয়পনয অপগয নাভ কী তছর ?
চ) BREXIT কী ?
ছ) OPEC- এয ুপযা নাভ কী ?
জ) IMF এয ুপযা নাভ কী ?

ঝ) WTO প্রধান কামবারয় শকাথায় তছর ?
ঞ) শনাপরয যাজধানীয নাভ কী ?

GROUP –B (F.M. 15)
২। শম শকান একটি প্রপেয ঈত্তয দাও । (৩০০ পেয ভপধে)
ক)

SAARC

১৫X১=১৫

ম্পপকব মা জান শরখ ।

খ) বাযি – াক ম্পকব তফপেলণ কপযা ।
গ) াতি প্রতিষ্ঠায় জাতিুপেয বূ তভকা অপরাচনা কপযা ।

GROUP – C (F.M. 65)
(তফকল্প চয়ন প্রে)
৩ । প্রতিটি প্রপেয ঈত্তয দাও ।

১X২৫=২৫

i) তিিীয় তফশ্বমুদ্ধ পয়তছর ........ ফছয ধপয
(ক) ৫ ফছয

(খ) ৬ ফছয

?

(গ) ৭ ফছয (ঘ) ৮ ফছয

।

ii) ট্রু ভোন তরত চারু কপযতছর ......... ?
(ক) চাতচবর

(খ) ঈআপরা ঈআরন

(গ) ফাযাক ওফাভা (ঘ) শডতবড

ট্রু ভোন ।

iii) তিিীয় তফশ্বমুপদ্ধয ভয় তিটি প্রধানভিী তছপরন ....... ?

(ক) যানী তবপটাতযয়া

(খ) ভাগবাপযট থোচায

(গ) শিপযা শভ

(ঘ)

ঈআনপটান চাতচবর ।
iv) তফশ্বায়পনয তফকা ঘপটপছ ........ ?
(ক) ১৮৫৭-১৯৪৭ (খ) ১৭৫৭-১৮৫৭ (গ) ১৯৮৫-১৯৯৫ (ঘ)২০০৭-২০২০
।

v) আঈপযাীয় আঈতনয়ন গঠিি পয়পছ ........ ?
(ক) যভাণু শফাভা ধ্বংপয জনে
যভানু গপফলণায জনে

(খ) তফশ্বায়পনয গতি ফৃতদ্ধয জনে

(ঘ) আঈপযাপয ুনগবঠপনয জনে

(গ)

।

vi) তফশ্বায়পনয পে মুক্ত দাবতনক পরন ...... ?
(ক) শেপটা (খ) োতযটটর

(গ) পু পকা

(ঘ) ভোরকভ ওয়াটাব।

vii) গোাঁট চু তক্ত ......... এয ভতিষ্ক প্রূি ?
(ক) HERBERT SPENCER (ক) AURTHER DANKEL (গ) ADAM SMITH (ঘ)
HERBERT SIMON.
viii) শম শকান যাষ্ট্র ঋণ (শরাণ) তনপি াপয ..... শথপক ?
(ক) অআ. এভ. এপ. (খ) শটট ফোঙ্ক প আতিয়া (গ) তযজাবব ফোঙ্ক (ঘ)
তফশ্ব ফোঙ্ক ।
ix) আঈপযাীয় আঈতনয়ন গঠিি পয়পছ ............ এ

?

(ক) অতিকায় (খ) এতয়ায় (গ) অতভতযকায় (ঘ) আঈপযাপ
x) আঈপযাীয় আঈতনয়পনয ফিব ভান দে ংখো .... ?
(ক) ১৭ টি

(খ) ২৭ টি (গ) ৩৭ টি (ঘ) ৪৭ টি

।

xi) SAARC এর একটি উদ্দেশ্য হল ....... ?
(ক) পরমাণু অস্র উৎপাদন (খ) পরমাণু অদ্দস্রর বিদ্দরাবিতা করা (গ) আঞ্চবলক
পমাতগিা তনভবাণ (ঘ) অঞ্চতরক দর গঠন

।

xii) SAARC গঠিত হহাদ্দেদ্দে .......সাদ্দল ?
(ক) ১৯৮৫ (খ) ১৭৭৫ (গ) ১৮৮৫ (ঘ) ২০১০ সাদ্দল ।
xiii) OPEC এয ভুখে ঈপেে র ..... ?
(ক) স্র যপ্তাতন (খ) ফস্র যপ্তাতন (গ) শির যপ্তাতন (ঘ) নোনে রফে
যপ্তাতন

।

xiv) SAARC এর িততমান সদসয সংখযা .......?
(ক) ১৮ (খ) ৪ (গ) ৮ (ঘ) ২৮ ।
xv) অআ. এভ.এপ. ........ এয ুপযা নাভ কী ?
(ক) আতিয়ান ভতনটাযী পাি (খ) আটাতরয়ান ভতনটাযী পাি (গ) আন্টাযনার
ভতনটাযী পাি (ঘ) আন্টাযনোনার ভতনটাযী পাি ।
xvi) আঈপযাীয় আঈতনয়পনয ভুখে থবননতিক ঈপদষ্টা ....... ?
(ক) তযজাবব ফোঙ্ক (খ) অআ.এভ.এপ. (গ) অতভতযকান ফোঙ্ক (ঘ) তফশ্ব ফোঙ্ক
xvii) শডাকারাভ তনপয় বাযপিয পে ীভানা ভো পয়পছ ...... ?
(ক) শনাপরয পে (খ) বু টাপনয পে (গ) চীপনয পে (ঘ) াতকিাপনয
পে ।
xviii) তিনতফঘা/ কুচতরফাতি তনপয় বাযপিয পে ীভানা ভো পয়তছর ..... ?
(ক) শ্রীরঙ্কায (খ) চীপনয (গ) ফাংরাপদপয (ঘ) াতকিাপনয ।
xix) রাদাক তনপয় বাযপিয ীভানা ভো পয়পছ ...... এয ?
(ক) জম্মু ও কাশ্মীপযয (খ) চীপনয (গ) াতকিাপনয (ঘ) বু টাপনয ।
xx) োপরিাআন ফতিি .....?
(ক) ূফব এতয়ায় (খ) তিভ এতয়ায় (গ) ভধে এতয়ায় (ঘ) ভধে
অতিকায় ।

xxi) শরফানপনয পে োপরিাআপনয দীঘব তদপনয ঝাপভরা .......... তনপয়

?

(ক) থবনীতি (খ) যাজনীতি (গ) ফাতনজে (ঘ) ীভানা তনপয় ?
xxii) জাতিুপেয একটি গুরুত্বূণব ে শার ...... ?
(ক) অই.এভ.এপ. (খ) তফশ্ব ফাতণজে ংিা (গ) তনযাত্তা তযলদ (ঘ) তফশ্ব
ফোঙ্ক

।

xxiii) ম্প্রতি জাতিুে শম তফলপয় তধক গুরুত্ব তদপে ....... ?
(ক) জর ফাাঁচাও (খ) ভানুল ফাাঁচাও (গ) তযপফ ফাাঁচাও (ঘ) ফন ফাাঁচাও
Xxiv) অিজবাতিক ভানফাতধকায তদফ শার ....... ?
(ক) ৫আ জুন

(খ) ১০আ নপবম্বয (গ) ১০আ তডপম্বয (ঘ) ৮আ ভাচব

xxv) ম্প্রতি বাযি জাতিুপে ...... এয দেদ রাপবয শচষ্টা চারাপে

।
?

(ক) াধাযন বায় (খ) তনযাত্তা তযলপদ (গ) থবননতিক ও াভাতজক
তযলপদ (ঘ) াংস্কৃতিক ও যাজননতিক তযলপদ

।

৪। শম শকান চাযটি প্রপেয ঈত্তয দাও ।
১০X৪=৪০
(প্রতিটি ১০০ পে)
(ক) ওপক ম্পপকব একটি টীকা শরখ ।
(খ) অতিকান আঈতনয়ন ম্পপকব মা জান শরখ ।
(গ) আঈপযাীয় আঈতনয়ন ম্পপকব একটি নাতিদীঘব প্রফন্ধ শরখ

।

(ঘ) অতয়ান ম্পপকব একটি টীকা শরখ ।
(ঙ) SUSTAINABLE DEVELOPMENT ফরপি কী শফাঝ ?
(চ) বাযি – ফাংরাপদ ম্পপকব য একটি তিংতিপ্ত তফফযণ দাও ।
(ছ) বাযি –শনার ম্পকব তফলপয় একটি নাতিদীঘব ফণবনা দাও ।

