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ররিত বক্তবযঃ 

 ুরপ্রয় ছাত্রছাত্রীগণ আলাকরর মতামরা ভালা আলছা। 

রবশ্বমামারীলত আমালদর মদললর রররিরত ম্পলক আমরা 

বাই অবগত। আলাকরর মদল, ররবার ও রনলজলক রনরাদ 

রািলত মতামরা বাই রনজ রনজ গলৃ অবিান করলছা। এই 

রররিরত রবলবচনায় আমালদর একালিরমক কায ক্রমলক 

অবযাত রািার প্রলচষ্টালত আমালদর ালথ মতামরাও অংলিণ 

করলব। আজলকর এই স্লাইলি মতামালদর জনয বারশর কাজ 

রললব রকছু প্রশ্ন মদওয়া থাকলা। এগুলা কলর আমার ালথ 

মমইল মযাগালযাগ করলব। 



   আল োচয কেষয়ঃ 
 

একাদল মেরণ (১ম ত্র ); 

অধযায়ঃতৃতীয়; 

মাজকলম র মূযলবাধ ও নীরতমাা; 

মলা ও বরৃির ংজ্ঞা; 

মলা ও বরৃির মলধয াথ কয; 

মলার ববরলষ্টয;     



একাদল মেরণর ক্লা মেস্ট রীক্ষা-২০২০ 

রবয় মাজকম  প্রথম ত্র 

অধযায় ৩ম 
২৫ রমরনে           ূণ মান-২০ 

 েহুকনে োচকন 

১. বতমান রবলশ্ব মাজকম  রক? 

 (ক) স্বীকৃত মলা  (ি) অস্বীকৃত মলা  

 (গ) অনুলমারদত   (ঘ) অননুলমারদত 

২. মলার আরভধারনক অথ  রক? 

 (ক) জীবনধারলনর রবলল উায়  (ি) জীবনধারলনর দ্ধরত  

 (গ) অথ  উাজলনর ন্থা    (ঘ) দক্ষতা অজলনর  রবলল উায় 

৩. Values লব্দটের বাংা প্ররত লব্দ কী? 

 (ক) মূ   (ি) মূযলবাধ  

 (গ) মূযবান   (ঘ) মূনীরত 



৪. মাজকম  মূযলবালধর রভরি কয়টে? 

 (ক) 3  (ি) 4  (গ) 5  (ঘ) 6 

৫. কাললম ররকলা চারলয় জীবন ধারন কলরন। এলক্ষলত্র তার কাজলক 

কী বা যায়? 

 (ক) মনলা  (ি) মলা  (গ) বৃরি    (ঘ) চাকুরী 

৬.   

 এগুলা স্বীকৃত মকাথায়? 

  (ক) মালজর রনয়মনীরতলত  (ি) মাজকলম র মূযলবালধ  

  (গ) মানুলর স্বাধীনতায়   (ঘ) মবায় প্রকলে 

৭. গৃভৃলতযর কাজলক মলা না বার মযৌক্তক্তক কারন মকানটে? 

 (ক) অে েম   (ি) তারিক ও বযবাররক জ্ঞালনর অভাব  

 (গ) বৃক্তদ্ধর অভাব   (ঘ) লারীররক ামলথ যর অভাব 

বযক্তক্ত ময াদার স্বীকৃরত স্বরনভরতা অজন েলমর ময াদা 



৮. ময ববরললষ্টযর কারলন মাজকম লক একটে মলা বা যুক্তক্তযুক্ত? 

 (ক) রবলল জ্ঞান ও মযাগযতা   (ি) অনুাজন ক্ষমতা  

 (গ)  দারয়িীনতা     (ঘ) মলাগত ংগঠলনর অভাব 

৯. আমালদর মালজর অরধকাংল মানুই- 

 i. লচতন    ii.  রনরক্ষর    Iii.  অলচতন 

 কনলচ  মকোনটি সটিক? 

 (ক) i  ও  ii  (ি) i   ও   iii  (গ) ii  ও   iii   (ঘ) i,  ii  ও  iii 

১০. মালজর ারব ক উন্নয়লনর জনয যালদর অংলিণ দরকার 

 i. রলরক্ষত-অরলরক্ষত    ii.  ধনী-গররব     

 iii.  ধম  বন  রনরব ললল ব মেণী 

 কনলচ  মকোনটি সটিক? 

 (ক) i  ও  ii   (ি) i   ও   iii   

 (গ) ii  ও   iii    (ঘ) i,  ii  ও  iii 



সৃজনশী  

 নারমা িাতুন মাজকম  রবলয় অনা  ও মাস্টা  মকা  
মল কলর ৬০ রদলনর বযবাররক প্ররলক্ষণ মকা  মল 
কলরলছ। বতমালন রতরন একটে রকারর াাতাল 
মাজকমঅ রললব চাকুরী কলরন। রতরন তার মলাগত 
মূযলবাধ অনুালর দারয়ি ান কলরন ও াাযযাথঅলদর 
াাযয কলরন। 

 ক) মলার ৫টে ববরললষ্টযর কথা উলেি কলরলছন মকান মনীর? ১ 

 ি) আত্মরনয়ন্ত্রণ অরধকার বলত রক মবাঝায়?     ২ 

 গ) ঊদ্দীলকর আলালক নারমা মাজকম  মলার মকান  মকান

 ববরলষ্টয অজন কলরলছ?         ৩ 

 ঘ) মাজকম  মলার ময াদা ালভর বগুলা ববরলষ্টয  ঊদ্দীলক

 উরিত মনই।– কথাটের যথাথ তা রবলেণ কর।    ৪ 



রব. দ্র: 

 রলক্ষাথঅর Home Work ম্পন্ন কলর মূযায়লণর জনয 
ংরেষ্ট রলক্ষলকর ই-মমই আইরিলত মযাগালযাগ 
করলত ালব অথবা কলজ মিাার র ংরেষ্ট 
রলক্ষকলক জমা রদলব। তথয ও মযাগালযাগ প্রযুক্তক্তর 
যুলগ একাদল মেরণর ক রলক্ষাথঅ রনলয়ারমত 
website (www.skcr.edu.bd) এ যুক্ত থাকলব। 

 ভালামত প্রশ্নটে লশ ততার ালথ রীক্ষায় 
অংলিণ কলর রীক্ষার িাতার ছরব উটঠলয় আমার 
ই-মমইল আইরি- (roksana.momtaj@yahoo.cm) 
মত াটঠলয় দাও ৩ রদলনর মলধয। 

 দৃটষ্ট আক ণ ংরেষ্ট অরভভাবক 

 (আনার ন্তান রনয়রমত অনুলীন করলছ রক না 
 মদিার অনুলরাধ রই) 
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সেোইলক অসংখয ধনযেোদ 

ধনযেোদ 


