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৫ম শ্রেণি                                                                                                                         

ণিষয়ঃ িাাংলাদেশ ও ণিশ্বপণিচয়  
সময়ঃ ২ঘন্টা                                                                                           পূি ণমানঃ ৫০ 

১। কাঠামভাফদ্ধ প্রশ্ন ( যমমকান ৫টি প্রমশ্নয উত্তয দাও )                                             ৫×৬ = ৩০ 

 

(ক) মুক্তিযুদ্ধ কী ? মুক্তিফাক্তনী যকন গঠন কযা য় ? মুক্তিফাক্তনীয চাযটি কাজ যরখ।                          ১+১+৪ = ৬                                      

(খ) ক্তযাজ-উদ-যদৌরা কত ফছয ফমেম নফাফ ন ? নফাফ ক্তযাজ-উদ-যদৌরা রাক্ত যুমদ্ধ যাক্তজত ময়ক্তছমরন                   

যকন ? রাক্ত যুমদ্ধয চাযটি পরাপর যরখ।                                                                       ১+১+৪ = ৬                                       

(গ) ফত তভামন ফাাংরামদ ক্তফমেয একটি উন্নেনীর যাষ্ট্র ওোে নানাক্তফধ ভস্যা যময়মছ। এমদময প্রধান ভস্যা কী ? 

ভামজ কীময উয এ ভস্যায প্রবাফ মে? অক্ততক্তযি জনাংখ্যায পমর ক্তযমফময ক্ষক্ততকয চাযটি প্রবাফ যরখ। 

                                                                                                                      ১+১+৪ = ৬                              

(ঘ) ভানুল সুস্থ ও সুন্দযবামফ যেঁমচ থাকায জন্য যম অক্তধকায প্রমোজন, য অক্তধকাযমক কী ফমর ? এ ধযমেয অক্তধকায 

প্রমোজন যকন ? ক্তশুশ্রমভয ক্ষক্ততকয চাযটি ক্তদক যরখ।                                                           ১+১+৪ = ৬                                                                                                                                           

(ঙ) আন্তজতাক্ততক নাযী ক্তদফ কমফ ারন কযা য় ? নাযী ক্তক্ষা প্রমোজন যকন? 

নাযী ক্তক্ষায় যফগভ যযামকয়ায চাযটি অফদান যরখ।                                                               ১+১+৪ = ৬                                                                        

(চ) গেতন্ত্র কী? ক্তযফাময গেতন্ত্র চচ তা প্রমোজন যকন ? ক্তযফাময গেতন্ত্র চচ তায চাযটি সুক্তফধা যরখ ।          ১+১+৪ = ৬ 

 

২। াংক্তক্ষপ্ত প্রশ্ন ( ১০ টি প্রমশ্নয উত্তয ক্তরখমত মফ )                                             ১০× ২ = ২০ 

(ক) াােপুয যকাথায় অফক্তস্থত ?  

(খ) যরাকক্তল্প জাদুঘয যক প্রক্ততষ্ঠা কমযন ? 

(গ) নযক্তাংদী যজরায যকান দুটি গ্রামভ যভৌম ত আভমরয ক্তনদ তন াওয়া যগমছ ? 

(ঘ) ক্তফমে ক্তমরমে উৎাক্তদত একটি দ্রমেয ক্তফমল সুনাভ যমেমছ। দ্রেটিয নাভ কী ? 

(ঙ) াক্তভয ামফ যফত ও ফাাঁ ক্তদমে ক্তফক্তবন্ন ক্তজক্তন ততযী কমযন। তায কাজ যকান ক্তমল্পয অন্তর্ভতি ? 

(চ) অথ তকযী পর কামক ফমর ?  

(ছ) দুমম তামগয দুটি ভানফসৃষ্ট কাযে উমেখ কয।                                                                                

(জ) যাক্তকফ ফনভূক্তভ যকমে ফফাময জন্য ক্তযষ্কায কমযন। এয পমর কী ঘেমত াময? 

(ঝ) জাক্ততাংমঘয প্রাক্তনক াখায নাভ যরখ।                                                                                           

(ঞ) জাক্ততাংমঘয চাযটি উন্নেনমূরক াংস্থায নাভ যরখ। 

 

 

ণি: দ্র: প্রশ্নপদেি শ্রে শ্রোন সমস্যায় ণিষয় ণশক্ষদেি সদে শ্রোগদোগ েিা োদি। 


