
বিষয়:প ৌরনীবি ও সুশাসন ১ম  ত্র

অধ্যায়:৩য়,মূল্যবিাধ্,আইন,স্বাধ্ীনিা ও সাময

“কবরানা ভাইরাস পমাকাবিল্ায় আমরা সিাই ঘবর থাবক”

একাদশ পেবির ক্লাস পেস্ট/টেউবোবরয়াল্  রীক্ষা-০১

শহীদ এ.এইচ.এম.কামারুজ্জামান সরকারর রিরি কলেজ, রাজশাহী। মমাছাম্মৎ োয়োতুন নাহার

প্রভাষক,রাষ্ট্ররিজ্ঞান

মমািাইে নং: ০১৭১৬৩৮৫৯১৫

সময়:৪৫ বমবনে
 ূি ণমান:২০

িহুবনি ণাচবন প্রশ্ন ১০

১।ইংবরজি Law শব্দটে পকান টেউেবনক শব্দ পথবক ?

(ক)Low                  (খ)Leg
(গ)Lag                    (ঘ)Log

২।’যুজিবসদ্ধ ইচ্ছার অবভিযজিই হবচ্ছআইন’-উজিটে কা াঁর?

(ক)সবেটেস (খ)এবরস্টেল্

(গ)েমাস হিস (ঘ)িন অবস্টন

৩।আইন মানুবষর পকান ধ্রবনর আচরি বনয়ন্ত্রি কবর?

(ক)অভযন্তরীি (খ)িাবহযক

(গ) াবরিাবরক (ঘ)সামাজিক

৪।’পযখাবনআইন থাবক না,পসখাবন স্বাধ্ীনিা থাকবি  াবর না’-উজিটেবি কী প্রকাশ  াবচ্ছ?
(ক)আইন স্বাধ্ীনিার প্রচারক (খ)আইন স্বাধ্ীনিার সম্পূরক
(গ)আইন স্বাধ্ীনিার রক্ষক (ঘ)আইন স্বাধ্ীনিার প্রবিিন্ধক

৫। সমাবি মানুবষর কাবির ভাবল্া-মন্দ বিচাবরর মানদন্ড পকানটে?

(ক)েবমর ময ণাদা (খ)আইবনর শাসন

(গ)সামাজিক নযায়বিচার (ঘ)সামাজিক মূল্যবিাধ্



৬।বনবচর পকানটে রািননবিক সাবমযর উদাহরি?

(ক)সাি ণিনীন পভাোবধ্কার (খ)উৎ াদন ও িন্টবনর পক্ষবত্র বিষময হ্রাস

(গ)আইবনর দৃটিবি সমিা (ঘ)নযাযয মিবুরর বনশ্চয়িা

৭।আইন প্রিয়বনর সিবচবয় কায ণকরী উৎস হবল্া-

ⅰ.বিচারবকর রায়

ⅱ.বচরাচবরি প্রথা
ⅲ.আইন  বরষদ
বনবচর পকানটে সটিক?
(ক)ⅰ       (খ)ⅱ       (গ)ⅲ       (ঘ)ⅰ,ⅱওⅲ

৮।আইন পমবন চল্ার মূল্ কারি কী?

(ক)শাজির ভয় (খ)িুজদ্ধ

(গ)উ বযাবগিা (ঘ)মূল্যবিাধ্

৯।পকানটে আইবনর উৎস নয়?

(ক)ধ্ম ণ (খ)আইন সভা

(গ)প্রথা (ঘ)আমল্ািন্ত্র

১০।অ রাধ্ীবক শাজি পদয়ার িনয বনবচর পকান আইনটে প্রবয়াগ করা হয়?

(ক)প ৌিদাবর (খ)আন্তিণাবিক

(গ)সাংবিধ্াবনক (ঘ)প্রশাসবনক



উদ্দী কটে মবনাবযাগ সহকাবর  ড় এিং সংবিি প্রশ্নগুবল্ার উত্তর দাও।

ড.কামাল্ সাবহি প শায় একিনআইনিীবি।দীঘ ণপ শা িীিবন আইন বিষবয় অবনক িই বল্বখবেন।বকন্তু বিবন মবন কবরন পকিল্
আইনই স্বাধ্ীনিা বনজশ্চিকরবি  াবর না।মানুষ বিবিকবিাধ্,নযায়নীবি,উবচি-অনুবচবির দ্বারাও  বরচাবল্ি হয়। পসগুবল্াআইন
পথবক  থৃক।বিবন বিশ্বাস কবরন সমাবি যবদ বিষময বিরাি কবর িাহবল্ স্বাধ্ীনিা কখনও ল্প্রসূ হয় না।

প্রশ্ন:
১।মূল্যবিাধ্ কী? ১

২।আইবনর অনুশাসন িল্বি কী পিাঝায়? ২

৩।উদ্দী বক ড. কামাল্ সাবহি বিবিকবিাধ্,নযায়নীবিবকআইন পথবক  থৃক িবল্বেন পকন?িযাখযা কর। ৩

৪।উদ্দী বকর ড.কামাল্ সাবহবির সাবথ িুবম বক একমি?পিামার উত্তবরর স বক্ষ যুজি পদখাও। ৪

বি.দ্র:
বশক্ষাথীরা Home Work সম্পন্নকবর মূল্যায়বনর িনয সংবিি বশক্ষবকর ই-পমইল্আইবডবি পপ্ররি করবি  ারবিঅথিা
কবল্ি পখাল্ার  র সংবিি বশক্ষকবক িমা বদবি। িথয ও পযাগাবযাগ প্রযুজির যুবগ একাদশ পেবির সকল্ বশক্ষাথী

বনয়বমি website (www.skcr.edu.bd) এ যুি থাকবি।

ভাল্মবিা অধ্যায়টে  বড় সিিার সাবথ  রীক্ষায় খািার েবি উটিবয়আমার ই-পমইল্আইবড –
mosammatlailatunnahar@gmail.com পি পপ্ররি কর ৩ বদবনর মবধ্য।

দৃটিআকষ ণি: সংবিিঅবভভািক
(আ নার সন্তান বনয়বমিঅনুশীল্ন করবে বকনা িা পদখারঅনুবরাধ্সহ)

http://www.skcr.edu.bd/
mailto:mosammatlailatunnahar@gmail.com

