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রররিত ফক্তফযঃ 

 ুরপ্রয় ছাত্রছাত্রীগণ আাকরয মতাভযা বালরা আলছা। 

রফশ্বভাভাযীলত আভালদয মদলয রযরিরত ম্পলক আভযা 

ফাই অফগত। আাকরয মদ, রযফায ও রনলজলক রনযাদ 

যািলত মতাভযা ফাই রনজ রনজ গলৃ অফিান কযলছা। এই 

রযরিরত রফলফচনায় আভালদয একালিরভক কাম ক্রভলক অফযাত 

যািয প্রলচষ্টালত আভালদয ালথ মতাভযাও অংিণ কযলফ। 

আজলকয এই স্লাইলি মতাভালদয জনয ফারয কাজ রললফ রকছু 

প্রশ্ন মদওয়া থাকলরা। এগুলরা কলয আভায ালথ মভইলর 

মমাগালমাগ কযলফ। 
 



আল োচয কেষয়ঃ 

 সপ্ত  অধ্যোয়: সো োজজক নীকত ও পক কল্পনো এেং 

স োজক  
 

  াভাজজক নীরতয ধাযণা 

  নীরতয ংজ্ঞা 

  াভাজজক নীরত 

  াভাজজক নীরতয ংজ্ঞা 

  ভাজকরযাণ নীরত 

  াভাজজক নীরতয বফরষ্টয 

  াভাজজক নীরত প্রণয়লনয উলেয 

  াভাজজক নীরত প্রণয়ন প্রজক্রয়া 



একাদ মেরণয ক্লা মেস্ট যীক্ষা-২০২০ 

রফলয় ভাজকভ  প্রথভ ত্র 

অধযায় ৭ভ 
৪০ রভরনে             ূণ ভান-25 

 েহুকনে োচকন 

১. Social Policy নাভক িলেয মরিক মক? 

  (ক) S. Jansson    (ি) Richard M. Titmass   

  (গ) S.T Gloud    (ঘ)  C.H Green 

২. াভাজজকনীরতয অনযতভ রক্ষয লছঃ 

  i. াভাজজক ও ভানফীয় প্রলয়াজন রভোলনা    ii.  াভাজজক ভযা মভাকালফরা     

  iii.  াভাজজক ভযা রচরিতকযণ 

কনলচ  মকোনটি সটিক? 

  (ক) i  ও  ii    (ি) i   ও   iii   

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



৩. রযকল্পনা রকবালফ স্বাথ কতা রাব কলয? 

 (ক) কভ ূরচ ফাস্তফায়লনয ভাধযলভ   (ি) কভ ূরচ প্রণয়লনয ভাধযলভ  

 (গ) কভ ূরচ ভূরযায়লনয ভাধযলভ    (ঘ) কভ ূরচ যীক্ষাভূরক অনুীরলনয ভাধযলভ। 

৪. াভাজজক নীরত প্রণীত য় মকন? 

 (ক) ফযজক্তগত ভযা ভাধালন   (ি) দরীয় ভযা ভাধালন  

 (গ) যাজননরতক ভযা ভাধালন   (ঘ) াভাজজক ভযা ভাধালন । 

৫. ফাংরালদ জনংিযা কতালর প্রণীত য়? 

 (ক) ২০১০  (ি) ২০১১  

 (গ) ২০১২  (ঘ) ২০১৩ 

৬. এম ন্ত ফাংরালদল কয়টে ঞ্চফারল রক রযকল্পনা প্রণয়ন কযা লয়লছ? 

 (ক) ৫  (ি) ৬   

 (গ) ৭  (ঘ) ৮ 



৭. াভাজজক নীরত প্রণয়ন প্রজক্রয়ায ধা কয়টে? 

ক) ভযা রনফ াচন  > লচতনতা টৃষ্ট  > জনভথ ন ংি  > প্রস্তাফ ম 

ি) ভযা রচরিতকযণ  > ারতয ম ালরাচনা  > নক্া প্রস্তুত  > প্ররতলফদন 

প্রকা 

গ) ভলনা-াভাজজক অনুধযান  > ভযা রনণ য়  > ভযা ভাধান  > ভূরযায়ন 

ঘ) অনুবূত প্রলয়াজন  > করভটে গঠন  > জনভথ ন িা নীরত  > চূান্ত নীরত 

 রনলচয ঊেীকটে  এফং ৮ ও ৯ নং প্রলশ্নয উত্তয দাও : 

২০০৯ ালর যকায রযকরল্পত রযফায গঠন , ভা ও রশু স্বালিযয উন্নয়লনয 

রলক্ষয একটে নীরত প্রণয়ন কলযন। এ নীরতয ুপর এিন জনগণ মবাগ কযলছন। 

৮. ঊেীলক মকান াভাজজক নীরতয ইংরগত মদওয়া লয়লছ? 

 (ক) রক্ষা নীরত  (ি) নাযী উন্নয়ন নীরত  

 (গ) রশু নীরত   (ঘ) জনংিযা নীরত 



৯. ঊেীলকয নীরতয পরতায জনয প্রলয়াজন- 

 i. জনগণলক লচতন কযা    ii.  জনগলণয অংিণ রনজিত কযা     

 iii.  নাযীয ক্ষভতায়ন রনজিত কযা 

কনলচ  মকোনটি সটিক? 

 (ক) i  ও  ii   (ি) i   ও   iii   

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

১০. জাতীয় নাযী উন্নয়ন নীরত কত ালর প্রণীত য়? 

 (ক) ২০০৪   (ি) ২০০৮  

 (গ) ২০১০   (ঘ) ২০১১ 



সৃজনশী  

 অধযাক আলনায়ারুর ইরাভ ৬ দয রফরষ্ট একটে করভটে গঠন 

কলযন। যকায ভাদকাক্তলদয জনয কযণীয় রনধ াযলণয জনয করভটেটে 

কাজ কলয। করভটে ভালজয রফরবন্ন স্তলয ভানুললয ভতফাদ রনলয় একটে 

প্ররতলফদন বতযী কলয ও যকালযয কালছ তা জভা মদন। 

 ক) স্বাধীন ফাংরালদল কতালর ফ প্রথভ ঞ্চফারল কী রযকল্পনা প্রণীত য়?  ১ 

 ি) জাতীয় রক্ষানীরত-২০১০ প্রণয়ন কযা য় মকন?       ২ 

 গ) ঊেীলক ভাজজক নীরত প্রণয়লনয মমফ ধা রফবৃত লয়লছ তা ফণ না কয। ৩ 

 ঘ) “াভাজজক নীরত প্রণয়লন ঊেীলক ফণঅত দলক্ষগুলরা ম াপ্ত নয়” – মুজক্ত 

 মদিাও।                ৪ 



রফ. দ্র: 

 রক্ষাথঅয Home Work ম্পন্ন কলয ভূরযায়লণয জনয ংরিষ্ট 
রক্ষলকয ই-মভইর আইরিলত মমাগালমাগ কযলত ালফ অথফা 
কলরজ মিারায য ংরিষ্ট রক্ষকলক জভা রদলফ। তথয ও 
মমাগালমাগ প্রমুজক্তয মুলগ একাদ মেরণয কর রক্ষাথঅ রনলয়ারভত 
website (www.skcr.edu.bd) এ মুক্ত থাকলফ। 
 

 বালরাভত প্রশ্নটে ল ততায ালথ যীক্ষায় অংিণ কলয 
যীক্ষায িাতায ছরফ উটঠলয় আভায ই-মভইলর আইরি- 
(roksana.momtaj@yahoo.com) মত াটঠলয় দাও ৩ রদলনয ভলধয। 
 

 দৃটষ্ট আকল ণ ংরিষ্ট অরববাফক 

 (আনায ন্তান রনয়রভত অনুীরন কযলছ রক না মদিায 
 অনুলযাধ যইর) 
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