
বিষয়:প ৌরনীবি ও সুশাসন ১ম  ত্র

অধ্যায়:১ম,প ৌরনীবি ও সুশাসন  বরবিবি

একাদশ পেবির ক্লাস পেস্ট/টেউটোবরয়াল  রীক্ষা-০১

শহীদ এ.এইি.এম.কামারুজ্জামান সরকাবর বিবি কটলজ, রাজশাহী। আফটরাজা খািুন

প্রভাষক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পমািাইল নং: ০১৭১৮৭৮৬১১৬

সময়:৪০ বমবনে
 ূি ণমান:২০

িহুবনি ণািবন প্রশ্ন ১০

১।’বসবভস’(Civis) শটেরঅর্ ণকী ?
(ক)নাগবরক (খ)নাগবরকত্ব
(গ)নগররাষ্ট্র (ঘ)প ৌরনীবি

২।প ৌরনীবি কী ধ্রটির বিজ্ঞান?

(ক)নাগবরকিা বিষয়ক বিজ্ঞান (খ)নগররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিজ্ঞান

(গ)অর্ ণনীবি সম্পবকণি বিজ্ঞান (ঘ)সমাজ সম্পবকণি বিজ্ঞান

৩।জািীয় রাষ্ট্র গটে উটেটে পকান যুটগ?

(ক)প্রািীনযুটগ (খ)মধ্যযুটগ

(গ)প্রাকযুটগ (ঘ)আধ্ুবনকযুটগ

৪।প ৌরনীবি ও সুশাসন  াে করটল একজন মানুষ কীটস উদিুদ্ধ হয়?
(ক)আত্মস্বাটর্ ণ (খ)রাজনীবিটি

(গ)পদশটপ্রটম (ঘ)সাবহিয িিণায়
৫। নাগবরটকর পকান বদকটে প ৌরনীবির মূল আটলািয বিষয়?

(ক)সাি ণটভৌমত্ব (খ)অবধ্কার ও কিণিয

(গ)স্থানীয় সংগেন (ঘ)স্বাধ্ীনিা

“কটরানা ভাইরাস পমাকাটিলায়আমরা সিাই ঘটর র্াবক”



৬।প ৌরনীবি ও সুশাসন এিং অর্ ণনীবির মূল উটেশয হটলা -

(ক)পিকার সমসযার সমাধ্ান (খ)রাজননবিক বশক্ষাদান

(গ)মানিকলযাি (ঘ)বশবক্ষি জনটগাষ্ঠী তিবর

৭।’Polites ও Polis’ শটেরঅর্ ণযর্াক্রটম -
(ক)নাগবরক ও রাষ্ট্র (খ)জািীয় রাষ্ট্র ও নাগবরক

(গ)নগররাষ্ট্র ও নাগবরক (ঘ)নাগবরক ও নগররাষ্ট্র

৮।প ৌরনীবি ও সুশাসন একটে -

ⅰ.নাগবরকিা বিষয়ক বিজ্ঞান
ⅱ.গবিশীল সামাজজক বিজ্ঞান
ⅲ.গবিশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বনটির পকানটে সটেক?
(ক)ⅰও ⅱ     (খ)ⅱও ⅲ      (গ) ⅰও ⅲ       (ঘ)ⅰ,ⅱওⅲ

৯। ৮।প ৌরনীবির ইংটরজজ প্রবিশে Civics শেটে এটসটে লযাটেন -

ⅰ.Civis পর্টক
ⅱ.Civitas পর্টক
ⅲ.Civies পর্টক
বনটির পকানটে সটেক?
(ক)ⅰও ⅱ     (খ) ⅰওⅲ      (গ) ⅱ ওⅲ       (ঘ)ⅰ,ⅱওⅲ

১০।প ৌরনীবিটক জ্ঞাটনর মূলযিান শাখা িটলটেন পক?

(ক)গান ণার (খ)ই. এম. পহায়াইে

(গ)মযাকাইভার (ঘ)হযারল্ড. পজ লাবি



উেী কটে মটনাটযাগ সহকাটর  ে এিং সংবিষ্ট প্রশ্নগুটলার উত্তর দাও।

নাজনীন একজন বশক্ষক।বিবন িা াঁর োত্রটদর নাগবরকঅবধ্কার ও কিণিয সম্পটকণ সুস্পষ্ট ধ্ারিা বনটি একটে বনবদণষ্ট

বিষয়জ্ঞানাজণটনর উ র গুরুত্বাটরা কটরন।বিবন িটলন “প্রটিযকটকই বনজ বনজ রাটষ্ট্রর উন্নয়টনর  াশা াবশ বিশ্ব

সভযিার উন্নয়টন কাজ করটি হটি।”

প্রশ্ন:
১।প ৌরনীবির সংজ্ঞা দাও। ১

২।প ৌরনীবিটক নাগবরকিা বিষয়ক বিজ্ঞান িলা হয় পকন? ২

৩।উেী টক িবি ণি বিষটয় ধ্ারিা পনয়ার জনয নাজনীটনর োত্রটদর পকান বিষটয় জ্ঞানাজণটনর

প্রটয়াজন? – িযাখযা কর। ৩

৪।উেী টক িবি ণি বিষটয়র জ্ঞান বিশ্ব সভযিার উন্নয়টন ভূবমকা রাখটি – িুবম বক একমি?

পিামার মটির স টক্ষ যুজি পদখাও। ৪

বি.দ্র:
বশক্ষার্ীরা Home Work সম্পন্নকটর মূলযায়টনর জনয সংবিষ্ট বশক্ষটকর ই-পমইলআইবিটি পপ্ররি করটি  ারটি

অর্িা কটলজ পখালার  র সংবিষ্ট বশক্ষকটক জমা বদটি। ির্য ও পযাগাটযাগ প্রযুজির যুটগ একাদশ পেবির সকল

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

ভালমটিা অধ্যায়টে  টে সিিার সাটর্  রীক্ষার খািার েবি উটেটয়আমার ই-পমইলআইবি –
afrozakhatun2014@yahoo.com  পি পপ্ররি কর ৩ বদটনর মটধ্য।

দৃটষ্টআকষ ণি: সংবিষ্টঅবভভািক
(আ নার সন্তান বনয়বমিঅনুশীলন করটে বকনা িা পদখার অনুটরাধ্সহ)

http://www.skcr.edu.bd/

