
৪০১ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – ভূরাজনীবি 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

০১। ভূ-রাজনীবি িলতি বি িুঝ? ভূ-রাজনীবির উপাদানসমূহ আতলাচনা ির। 

০২। ভূ-রাজনীবি অধ্যয়তনর গুরুত্ব ও িাৎপর্ য আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

০৩। িাাংলাতদতের সীমান্ত িযিস্থাপনার বিিরণ দাও। 

০৪। জািীয় স্বার্ য িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের জািীয় স্বার্ য বনশ্চিি িরার উপাদানসমূহ িণ যনা 

ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

০৫। ভূ-রাজনীবি বি? ভূ-রাজনীবির বিষয়িস্তু সম্পতিয আতলািপাি ির। 

০৬। মযািাইন্ডাতরর “হৃদভূবম” িত্ত্বটি িযাখ্যা ির। 

০৭। দবিণ চীন সাগতরর দ্বতে চীতনর ভূ-কিৌেলগি অিস্থাতনর গুরুত্ব িযাখ্যা ির। 

০৮। ভারি ”অবিধ্ িাাংলাতদেী অবভিাসন” এিটি রাজবনবিি িল্পনা। িুবম বি এই িক্ততিযর 

সাতর্ এিমি? র্ুশ্চক্ত দাও। 

০৯। দবিণ এবেয়ায় জ্বালানী সাংিি বনরসতনর ভূ-রাজবনবিি িাৎপর্ য আতলাচনা ির। 

১০। কিামল িমিার ধ্ারণাটি িযাখ্যা ির। এ প্রসতে ইসরাইল সাংক্রান্ত মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্রর 

পররাষ্ট্রনীবি বনধ্ যারতণ (AIPAC) এর ভূবমিা বিতেষণ ির। 

১১। বিদযমান আঞ্চবলি আন্তজযাবিি রাজবনবিি িাস্তিিায় িুবম িাাংলাতদতের জনয বি ভূ-

রাজবনবিি মতেল প্রস্তাি িরতি? 

১২। মায়ানমাতরর করাবহো সাংিি প্রসতে ভারি এিাং চীতনর ভূবমিা কদে দুটির ভূ-

রাজবনবিি, ভূ-কিৌেলগি স্বাতর্ যর আতলাতি পরীিা ির। 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১২। ভূ-রাজনীবি সম্পতিয আলতেে টি মাহান এর িক্তিয আতলাচনা ির। 
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১৩। জািীয় স্বার্ য িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের জািীয় স্বার্ য বনশ্চিি িরার উপায় সমূহ 

আতলাচনা ির। (Repeat with DC) 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১৪। ভূ-রাজনীবি িলতি বি িুঝ? ভূ-রাজনীবি অধ্যয়তনর গুরুত্ব ও িাৎপর্ য আতলাচনা ির। 
(Repeat with DC) 

১৫। ভূ-রাজনীবি সম্পতিয জন মযাবিঞ্জার ও আলতেে টি মাহান এর িত্ত্ব আতলাচনা ির। 

১৬। িাাংলাতদতের কভৌতগাবলি অিস্থাতনর কপ্রিাপতি আঞ্চবলি ও আন্তজযাবিি রাজনীবি 

বিতেষণ ির। 

১৭। জািীয় স্বার্ য িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের জািীয় স্বার্ য রিার উপাদান সমূহ আতলাচনা 

ির। (Repeat with DC) 

১৮। িাাংলাতদে-ভারি বদপাবিি সমসযা িণ যনা ির। 

১৯। মায়ানমাতরর সাতর্ িাাংলাতদতের করাবহো েরনার্ী সাংক্রান্ত সমসযার িারণসমূহ 

আতলাচনা ির। এ সমসযা সমাধ্াতনর উপায় বি হতি পাতর িতল িুবম মতন ির? 

২০। িাাংলাতদতের সীমাতন্ত সুষ্ঠু িযিস্থপনার লতিয িাাংলাতদে সরিাতরর িরণীয় বি হতি 

পাতর? কিামার মিামি দাও। 

২১। বিবিি কপ্রিাপতি অবভিাসন সমসযার স্বরুপ আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

২২। ভূ-রাজনীবির সাংজ্ঞা দাও। ভূ-রাজনীবির বিবেষ্ট্য ও পবরবধ্ আতলাচনা ির। 

২৩। ভূ-রাজনীবির কিতে কভৌতগাবলি অিস্থান ও কভৌতগাবলি আিার ও আয়িতনর গুরুত্ব 

আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

২৪। ভূ-রাজনীবির সাংজ্ঞা দাও। ভূ-রাজনীবির পবরবধ্ ও বিষয় িস্তু আতলাচনা ির। 

২৫। ভূ-রাজনীবির কিতে কভৌতগাবলি অিস্থান, কভৌতগাবলি আিার ও আয়িতনর গুরুত্ব 

আতলাচনা ির। 

২৬। পররাষ্ট্রনীবি বনধ্ যারতণ ভূ-রাজনীবির গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

২৭। মায়ানমাতরর সাতর্ করাবহো েরনার্ী সাংক্রান্ত সমসযার িারণ এিাং সমাধ্াতনর উপায় 

িণ যনা ির। 

facebook.com/dc.alamin24



২৮। িাাংলাতদে-ভারি সীমান্ত কিশ্চিি অবস্থরিার প্রধ্ান ইসুযসমূহ বি বি? এই ইসুয সমূতহর 

ভূ-রাজবনবিি এিাং ভূ-কিৌেলগি িাৎপর্ য বিতেষণ ির। 

২৯। করাবহো েরনার্ী সাংিি ইসুযতি িাাংলাতদে সরিাতরর গহৃীি পদতিপসমূহ আতলাচনা 

ির। 

৩০। ভূ-রাজবনবিি কপ্রিাপতি িাাংলাতদে-ভারি সম্পতিযর বিবভন্ন বদি আতলাচনা ির। 

৩১। দবিণ এবেয়ায় জ্বালাবন সাংিি বনরসতনর ভূ-রাজবনবিি িাৎপর্ য আতলাচনা ির। 
(Repeated with DC) 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

৩২। ভূ-রাজনীবির সাংজ্ঞা দাও? পররাষ্ট্রনীবি বনধ্ যারতণ ভূ-রাজনীবির গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

৩৩। মুক্তিাজার অর্ যনীবি িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের অর্ যনীবিতি মুক্তিাজার অর্ যনীবির 

প্রভাি আতলাচনা ির। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

৩৪। ভূ-রাজনীবির সাংজ্ঞা দাও। ভূ-রাজনীবির উপাদানসমূহ আতলাচনা ির। 

৩৫। িাাংলাতদতের বিতদবেি নীবির বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

৩৬। ভূ-রাজনীবি িলতি বি িুঝ? ভূ-রাজনীবির প্রিৃবি পবরবধ্ ও গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

৩৭। এিটি কদতের পররাষ্ট্রনীবি বনধ্ যারতণ ভূ-রাজনীবির প্রভাি ও গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

৩৮। ভূ-রাজনীবির সাতর্ এিটি কদতের অর্ যবনবিি স্বার্ য বিভাতি সম্পবিযি? আতলাচনা ির। 

৩৯। অর্ যনীবি ও সামবরি নীবি বনধ্ যারতণ ভূ-রাজনীবির ভূবমিা কলখ্। 

৪০। বিবিি কপ্রিাপতি িাাংলাতদতের কিৌেলগি গুরুত্ব ও চযাতলঞ্জগুতলা আতলাচনা ির। 

৪১। িাাংলাতদে ও ভারতির মধ্যিার ভূ-রাজবনবিি সম্পতিযর গুরুত্বপূণ য বদিগুতলা 

সমাতলাচনাসহ িযাখ্যা ির। 

৪২। িাাংলাতদতের সীমান্ত িযিস্থাপনার সমসযা ও সম্ভািনা িযাখ্যা ির। 

৪৩। িাাংলাতদতের করাবহো সমসযাতি িুবম বি “জািীয় বনরাপত্তা সাংিি নাবি মানবিি 

সাংিি ” বিতিচনা ির? কিামার উত্ততরর স্বপতি র্ুশ্চক্ত কদও। 

িাঙো কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 
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৪৪। ভূ-রাজনীবি িলতি বি িুঝ? ভূ-রাজনীবির উপাদানগুতলা আতলাচনা ির। 

৪৫। পররাষ্ট্রনীবির সাংজ্ঞা দাও। িাাংলাতদতের পররাষ্ট্রনীবি বনধ্ যারতণ ভূ-রাজনীবির গুরুত্ব 

আতলাচনা ির। 

৪৬। িাাংলাতদে-ভারি সম্পতিযর সাম্প্রবিি গবি প্রিৃবি আতলাচনা ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

৪৭। মুক্তিাজার অর্ যনীবি িলতি বি িুঝ? মুক্তিাজার অর্ যনীবির সুবিধ্া এিাং অসুবিধ্াগুতলা 

বনতয় আতলাচনা ির। 

৪৮। পররাষ্ট্রনীবি বি? িাাংলাতদতের পররাষ্ট্রনীবির উপাদানগুতলা আতলাচনা ির। 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

 

৪০২ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – গলিষণা 

পদ্ধবি 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। গতিষণা নিো িাতি িতল? গতিষণা নিোর গুরুত্ব িা প্রতয়াজনীয়িা িণ যনা ির। 

২। কিস স্টাবে পদ্ধবি িলতি বি কিাঝায়? কিস স্টাবে পদ্ধবির সুবিধ্া ও অসুবিধ্া িণ যনা ির । 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। গতিষণা নিো বি? এিটি ভাতলা গতিষণা নিোর বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

২। সামাশ্চজি গতিষণার গুরুত্ব / প্রতয়াজনীয়িা িণ যনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। গতিষণা িলতি বি কিাঝ ? রাষ্ট্রবিজ্ঞান গতিষণায় পবরসাংখ্যাতনর প্রতয়াজনীয়িা িণ যনা ির। 

২। গতিষণা সমসযা বি? গতিষণা সমসযার বনধ্ যারতণর বিবভন্ন ধ্াপসমূহ িণ যনা ির । 
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৩ । গ্রুপ িতত্ত্বর সাংজ্ঞা দাও । গ্রুপ িতত্ত্বর সীমািদ্ধিা িণ যনা ির । ির্য ও িতত্ত্বর মতধ্য 

পার্ যিয িণ যনা ির। 

৫। উত্তম অনুিতল্পর বিবেষ্ট্যসমূহ বি বি? 

৬। কিস স্টাবে পদ্ধবি বি? এর বিবভন্ন ধ্াপসমূহ িণ যনা ির । 

৭। ির্য সাংগ্রতহর বিবভন্ন ধ্াপসমূহ িণ যনা ির । 

৮ । সাবহিয পর্ যাতলাচনা বি? সাবহিয পর্ যাতলাচনার িার্ যািলী িণ যনা ির । 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। গতিষণার সাংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞাতন গতিষণার গুরুত্ব ও প্রতয়াজনীয়িা উতেখ্ ির। 

২। গতিষণা প্রস্তািনা িলতি বি িুঝায়? গতিষণা প্রস্তািনার গুরুত্ব িা িাৎপর্ য সাংতিতপ িণ যনা 

ির । 

৩। গতিষণার সমসযা িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতে সামাশ্চজি গতিষণা পবরচালনার সমসযা িা 

অসুবিধ্াসমহূ িণ যনা ির। 

৪। গতিষণা কিৌেল বি? গতিষণা কিৌেতলর ধ্াপসমূহ বি বি? সমাজ গতিষণায় সাফলয 

লাতভর কিৌেলসমূহ িণ যনা ির। 

৫। কিস স্টাবে বি? কিস স্টাবে পদ্ধবির ধ্াপসমূহ বি বি? কিস স্টাবে পদ্ধবির সুবিধ্া ও 

অসুবিধ্া সমহূ িণ যনা ির। 

৬ । প্রশ্নমালা বি? প্রশ্নমালা পদ্ধবির সুবিধ্া ও অসুবিধ্াসমূহ িণ যনা ির। 

৭। জবরপ পদ্ধবি বি? সামাশ্চজি জবরতপর বিবভন্ন ধ্াপসমূহ িণ যনা ির। রাষ্ট্রবিজ্ঞান গতিষণায় 

সামাশ্চজি/ জবরপ পদ্ধবির গুরুত্ব িা প্রতয়াজনীয়িা িণ যনা ির। 

৮। সািাৎিার বি? সািাৎিাতরর ধ্রণ আতলাচনা ির। সািাৎ পদ্ধবির সুবিধ্া ও 

অসুবিধ্াসমহূ িণ যনা ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। িৃিীয় বিতির উন্নয়নেীল কদে বহসাতি িাাংলাতদতে সামাশ্চজি গতিষণার গুরুত্ব িণ যনা ির। 

২। গতিষণা প্রস্তািনা িী আতলাচনা ির। গতিষণা প্রস্তাতির বিবভন্ন ধ্ারণাসমূহ িণ যনা ির। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। গতিষণা প্রস্তাি িী? গতিষণা প্রস্তাতির বিবভন্ন ধ্াপসমূহ আতলাচনা ির। 
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২ । সমাতলাচনাসহ অযালমতন্ডর িাঠাতমা-িার্ যগি িত্ত্ব আতলাচনা ির। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। গতিষণা িলতি িী িুঝ ? রাষ্ট্রবিজ্ঞাতন গতিষণার বিবেষ্ট্য ও উতেেয আতলাচনা ির। 

২। অনুবসদ্ধান্ত/পূি যানুমান িলতি বি িুঝ? উত্তম পূি যানুমাতনর বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

৩। নমুনায়ন িী ? নমুনায়তনর বিবভন্ন প্রিারতভদ আতলাচনা ির। 

৪। জরীপ িী ? সামাশ্চজি গতিষণায় জরীপ পদ্ধবি িযিহাতরর সুবিধ্া-অসুবিধ্া আতলাচনা ির। 

৫। কিস স্টাবে পদ্ধবি িী? কিস স্টাবে পদ্ধবির ধ্াপসমূহ আতলাচনা ির। 

৬। সািাৎিার পদ্ধবি িী ? সািাৎিার পদ্ধবির বিবভন্ন কিৌেল আতলাচনা ির। 

৭। প্রশ্নমালা িলতি বি িুঝ ? এিটি আদে য প্রশ্নমালার বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির। 

৮ । গতিষণা প্রস্তািনা িলতি বি িুঝ ? এিটি বিষয়িস্তু বনি যাচন ির এিাং বনবদযষ্ট্ ধ্াপসমূহ 

িযিহার িতর এিটি গতিষণা প্রস্তািনা প্রস্তুি ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। গতিষণা িাতি িতল ? রাষ্ট্রবিজ্ঞাতন গতিষণার গুরুত্ব িা প্রতয়াজনীয়িা আতলাচনা ির। 

২। সামাশ্চজি গতিষণার পদ্ধবিসমূহ িণ যনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। গতিষণা িলতি িী িুঝ? রাষ্ট্রবিজ্ঞান গতিষণায় পবরসাংখ্যাতনর প্রতয়াজনীয়িা আতলাচনা 

ির। 

২। কিস স্টাবে পদ্ধবি িী? কিস স্টাবে পদ্ধবির বিবভন্ন ধ্াপসমূহ িণ যনা ির। 

৩। সাবহিয পর্ যাতলাচনা িী? সাবহিয পর্ যাতলাচনার িার্ যািলী আতলাচনা ির। 

৪। গতিষণা নিো িাতি িতল? গতিষণা নিোর গুরুত্ব আতলাচনা ির । 

৫। সারণীিদ্ধ িরতণর গুরুত্ব ও পতয়াজনীয়িা আতলাচনা ির । 

৬। জবরপ িাতি িতল? িাাংলাতদতের সামাশ্চজি গতিষণায় জবরতপর গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

৭। অনুিল্প িাতি িতল? অনুিতল্পর বিবেষ্ট্য ও গুরুত্ব আতলাচনা ির। 
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৮। এিজন ভাতলা গতিষতির গুনািলী বি বি? গতিষণার বনয়মািলী ও সমসযাসমূহ 

আতলাচনা ির । 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

 

 

৪০৩ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – এবিয়া, 

আবিকা ও ে্াটিন আলমবরকা 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ  

১। অর্ যবনবিি পরােশ্চক্ত বহসাতি বিি রাজনীবিতি জাপাতনর প্রভাি আতলাচনা ির। 

২। লযাটিন আতমবরিার রাজনীবিতি সামবরি অভুযত্থাতনর িারণ ও ফলাফল আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ  

১। অবেিা মহাতদতে সম্পদ ও জনিল পর্ যান্ত র্ািা সতত্ত্বও, এই অঞ্চতল অর্ যবনবিি দুরিস্থার 

িারণগুতলা আতলাচনা ির। 

২। বিউিা বিপ্লতি বফতদল িাতস্থার অিদান আতলাচনা ির। র্ুক্তরাষ্ট্র ও বিউিার মতধ্য নিুন 

সম্পিয বিবরর সম্ভিনা িিিুিু আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ  

১ । সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরণ িলতি বি িুঝ? পূি য এবেয়ার কদে চীতন বিভাতি 

সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরণ সাংঘটঠি হতয়তে? 

২। উত্তর কিাবরয়া ও মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্রর মতধ্য পাল্টাপাবল্ট হুমবির িারণ ও বিিরাজনীবিতি 

এর প্রভাি আতলাচনা ির। 

৩। িহুত্বিাদ িলতি বি িঝু? ইতদাতনবেয়ার িহুত্বিাদী সমাতজর বিবেষ্ট্যসমহূ আতলাচনা ির। 

৪। “জাবিগি বিতরাধ্ই আবেিার উন্নয়তনর প্রধ্ান অন্তরায়”-উশ্চক্তটি িযাখ্যা ির। 

৫। দবিন আবেিার িণ যিাতদর প্রিৃবি বিরুপ বেল? িণ যিাদ প্রর্া উতেতদ কনলসনমযাতন্ডলার 

ভূবমিা আতলাচনা ির। 
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৬। ঐবিহাবসি বিউিা বিপ্লতির পিভূবম ও িারণগুতলা আতলাচনা ির। 

৭। কভতনজতুয়লার িিযমান রাজবনবিি ও অর্ যবনবিি সাংিিময় Polt পবরবস্থবির িারণগুতলা 

আতলাচনা ির । 

৮। আতজযবিনার রাজনীবিতি সামবরি হস্ততিতপর িারণ ও িবিির প্রভাি সম্পতিয 

আতলাচনা ির। 

িাঙো কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। পূি য এবেয়ার কদেগুতলার রাজবনবিি-অর্ যবনবিি বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির । 

২। জাবিগি বিতরাধ্ই আবেিার উন্নয়তনর প্রধ্ান অন্তরায়- উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

৩ । লযাটিন আতমবরিার সামাশ্চজি, রাজবনবিি ও অর্ যবনবিি বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১. সমাজিাবিি িাজার অর্ যনীবি িী ? সমাজিাবিি িাজার অর্ যনীবির বিবেষ্ট্য আতলাচনা 

ির। 

২. ‘দাস িযিসা’-এর ধ্ারণা িযাখ্যা ির। আবেিায় কিন দাস িযিসার উদ্ভি হতয়বেল ? িযাখ্যা 

ির। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সমাজিাবিি িাজার অর্ যনীবির সাংজ্ঞা দাও। কদাং শ্চজয়াও বপাং কিন চীনতি আন্তযজাবিি 

সমাজিাবিি িাজার অর্ যনীবির আওিায় বনতয় আতস ? িযাখ্যা ির। 

২। পরােশ্চক্তর সাংজ্ঞা দাও। বিি অর্ যবনবিি েশ্চক্ত বহসাতি র্ুক্তরাতষ্ট্রর িুলনায় জাপাতনর 

অিস্থান মূলযায়ন ির। 

৩। দুই কিাবরয়া এিশ্চেিরতণর সমসযা বলখ্। িুবম বি মতন ির দুই কিাবরয়া এিশ্চেিরণ সম্ভি 

? আতলাচনা ির। 

৪। জাবিসত্তাগি বিবচেযিা িলতি িী িুঝ ? মালয়বেয়ার রাজবনবিি উন্নয়তন জাবিসত্তাগি 

বিবচেযিা িীভাতি ভূবমিা রাখ্তে? আতলাচনা ির। 

৫। আবেিায় ইউতরাপীয়তদর উপবনতিে স্থাপতনর পিভূবম বিতেষণ ির। 

৬। নাইতজবরয়ার প্রািৃবিি সম্পদ নাইতজবরয়ার জনয অবভোপ’-িযাখ্যা ির। 

৭। লাবিন আতমবরিার িতয়িটি কদতের মুশ্চক্তদািা বহতসতি সাইমন িবলভাতরর ভূবমিা 

মূলযায়ন ির। 
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৮। র্ুক্তরাষ্ট্র ও কভবনজতুয়লার মতধ্য বিদযমান বিতদবেি সম্পতিযর প্রিৃবি ও গবিধ্ারা িযাখ্যা 

ির। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ  

১। এবেয়ার রাজনীবিতি জাপানতি কিন অনযিম দািা ও অর্ যবনবিি সুপার পাওয়ার িলা 

হয়? আতলাচনা ির। 

২। কিাবরয়া র্ুতদ্ধর কপ্রিাপি, িারণ, ও ফলাফল িণ যনা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। পূি য এবেয়ার কদেগুতলার রাজবনবিি বিবেষ্ট্য সমূহ আতলাচনা ির । 

২। সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরন িলতি বি কিাঝায়? চীতন বিভাতি সমাজিাবিি 

আধ্ুবনিীিরন সাংগটঠি হতয়তে? 

৩। চীতনর অর্ যবনবিি উত্থাতন কদাংশ্চজয়াও কপাং িিৃযি আন্তজযাবিি সমাজিাবিি িাজার 

অর্ যনীবির ভূবমিা আতলাচনা ির। 

৪। জাপাতনর অর্ যবনবিি বমরািল সম্পতিয বলখ্। অর্ যবনবিি পরােশ্চক্ত বহতসতি বিি 

রাজনীবিতি জাপাতনর প্রভাি বিস্তাবরি আতলাচনা ির । 

৫। ১৯৫০ সাতলর কিাবরয়া র্ুতদ্ধর িারন পিভূবম ও ফলাফল আতলাচনা ির। 

৬। উত্তর কিাবরয়া ও দবিন কিাবরয়ার এিেীিরতনর সমসযা ও সম্ভািনা আতলাচনা ির। 

৭। জাপাতনর সম্রাতির িমিা ও পদমর্ যাদা আতলাচনা ির । 

৮। এিটি পরােশ্চক্ত বহতসতি বিি রাজনীবিতি চীতনর প্রভাি িণ যনা ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১ । সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরণ বি? চীতন িীভাতি সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরণ সাংঘটিি 

হতয়তে? 

২। অর্ যবনবিি পরােশ্চক্ত বহসাতি বিি রাজনীবিতি জাপাতনর প্রভাি বলখ্। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। ইতদাতনবেয়ার গণিিায়তনর কিতে ভূবমিা পালনিারী রাজবনবিি প্রবিষ্ঠানগুতলার 

অিদান বলখ্? 

২ । মালয়বেয়ার রাজবনবিি উন্নয়তন জাবিস্বত্তাগি বিবচেিা বিভাতি ভূবমিা করতখ্তে? 
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বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। সমাজিাবিি আধ্ুবনিীিরণ বি ? পূি য এবেয়ার কদতে চীতন বিভাতি সমাজিাবিি 

আধ্ুবনিীিরণ সাংঘটঠি হতয়তে । 

২। অর্ যবনবিি পরােশ্চক্ত বহতসতি জাপাতনর অভূযত্থাতনর িারনসমূহ আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। “চীন বিিিাবনতজয এিটি প্রধ্ান েশ্চক্তরূতপ আবিভূযি হতি চতলতে”-উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

২। চীতনর অর্ যবনবিি উন্নয়তনর িারণসমূহ আতলাচনা ির। 

৩। আধ্ুবনিীিরণ িলতি বি িুঝ? চীতনর উন্নয়ন মতেল আতলাচনা ির। 

৪। বদ্বিীয় বিির্ুতদ্ধর পর জাপাতনর অর্ যবনবিি উন্নয়তনর িারণসমূহ বিতেষণ ির। 

৫। জাবিসত্তা িলতি িী িুঝায়? মালতয়বেয়ার অর্ যবনবিি উন্নয়তন জাবিসত্তাগি বিবচেযিা 

বিভাতি ভূবমিা করতখ্তে-আতলাচনা ির। 

৬। “জাবিগি বিতরাধ্ই আবেিার উন্নয়তনর প্রধ্ান অন্তরায়”- উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

৭। নিুন বেল্পাবয়ি কদে বহতসতি দবিন কিাবরয়ার উন্নয়তনর ধ্রণ িা কিৌেল আতলাচনা ির। 

৮। উপবনতিেিাদ ও নিয-উপবনতিেিাতদর মতধ্য পার্ যিয আতলাচনা ির । িীভাতি লযাটিন 

আতমবরিা উপবনতিে 

োসনমুক্ত হতলা? 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

 

৪০৪ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – পবরচলয়র 

রাজনীবি 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। পবরচয় িলতি বি িুঝ? পবরচতয়র উৎসসমূহ আতলাচনা ির। 

২। জাবিসত্ত্বা ও ধ্তম যর কপ্রবিতি পবরচতয়র রাজনীবির ধ্ারণাটি সমাতলাচনাসহ িযাখ্যা ির। 
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ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। পবরচয় িলতি বি িুঝ? পবরচয় বনধ্ যারতণর বিবভন্ন উপাদান িযাখ্যা ির। 

২। জািীয়িা িলতি বি িুঝ? জািীয়িা পবরচতয়র বিবেষ্ট্যগুতলা আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। পবরচয় বি? িাোবল জাবির সাাংসৃ্কবিি পবরচয় বনধ্ যারতণর উপাদানসমূহ আতলাচনা ির। 

২। জাবি গঠন িলতি বি িুঝ? জাবি গঠতনর উপাদান সমূহ আতলাচনা ির। 

৩) অশ্চস্তত্ব রিার রাজনীবির সাংজ্ঞা দাও।“জাবি হতলা িাল্পবনি সম্প্রদায়”-এযান্ডারসন- এর 

উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

৪ । বিি রাজনীবির ক্রীেনি বহতসতি মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্রর পররাষ্ট্রনীবির সাফলয ও িযর্ যিার 

পবরচয় িুতল ধ্র। 

৫। জািীয় সাংহবির বিবভন্ন বদি উতেখ্ িতর শ্রীলাংিার জািীয় সাংহবির সমসযাসমূহ 

আতলাচনা ির। 

৬। পবরচতয়র কপবিতি করাবহো সাংিতির উদ্ভি ও িার প্রবিিার বিষতয় কিামার মিামি 

িযক্ত ির। 

৭। বিবিি পবরচতয়র রাজনীবি প্রসতে স্বাধ্ীন বফবলবস্থবন রাষ্ট্র প্রবিষ্ঠার উপায় িযাখ্যা ির। 

৮। পবরচতয়র কপবিতি িাশ্মীবর জনগতনর স্বাধ্ীনিা আতদালতনর ও ভারিীয়তদর মতনাভাি 

িযাখ্যা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। এর্বনি গ্রুপ িাতি িতল? এর্বনবসটি অধ্যয়তনর পদ্ধবিসমূহ আতলাচনা ির। 

২। আইতেবিটি িাতি িতল? এর উৎস সমূহ আতলাচনা ির। 

৩। িাঙাবল জাবির ন-ৃকগাষ্ঠীগি পবরচয় সম্পতিয আতলাচনা ির । 

৪। কজন্ডার িলতি বি িুঝ? কজন্ডার চাবহদা ও ভূবমিা বিস্তাবরি আতলাচনা ির। 

৫। সাংসৃ্কবির সমন্বয়িাবদিা িলতি বি কিাঝায়? এর প্রভাি ও ফলাফল আতলাচনা ির। 

৬। পবরচতয়র রাজনীবি িাতি িতল? পবরচয় গঠতন প্রভািিারী উপাদানসমূহ আতলাচনা ির। 

৭। পবরচয় িাতি িতল? বিবভন্ন প্রিার পবরচয় সম্পতিয আতলাচনা ির। 
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৮। কেবন িাতি িতল? িাল য মািযস এর কেণী সাংগ্রাম িত্ত্ব আতলাচনা ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। পবরচতয়র সাংজ্ঞা দাও। পবরচয় ধ্ারনাটির উৎপবত্ত ও ক্রমবিিাে সম্পতিয আতলাচনা ির। 

২। জাবিসত্তা িলতি বি িুঝ? জািীয় সাংহবি রিায় জাবিসত্তা, ধ্ম য ও জািীয়িািাতদর মতধ্য 

সম্পিয আতলাচনা ির। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্র নাগবরি পবরচয় বনধ্ যারতণ ধ্তম যর িী ধ্রতনর প্রভাি রতয়তে? 

২। ১৯৭৯ সাতলর ইরাতনর ইসলামী বিপ্লতির িারণ ও ফলাফল আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সভযিার সাংজ্ঞা দাও। সভযিা ও সাংসৃ্কবির মধ্যিার পারস্পবরি সম্পিয আতলাচনা ির । 

২। জািীয় সাংহবি িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের জািীয় সাংহবির সমসযা সম্পতিয আতলাচনা 

ির। 

৩। কজন্ডার বিষময িলতি বি িুঝ? কজন্ডাতরর বভবত্ততি সৃষ্ট্ সামাশ্চজি বিষতমযর প্রভাি 

সম্পতিয আতলাচনা ির। 

৪ । ধ্তম যর সাংজ্ঞা দাও। ধ্তম যর সামাশ্চজি ইবিিাচি ও কনবিিাচি ভূবমিা সম্পতিয আতলাচনা 

ির। 

৫ । িহুসাংসৃ্কবিিাদ িলতি বি িুঝ? মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্র ‘িহুসাংসৃ্কবির মতধ্য ঐিয”-িীভাতি গত়ে 

উতঠতে? 

৬। জাবিসত্তাগি পবরচয় িলতি বি িুঝ? শ্রীলাংিায় গহৃরু্দ্ধ িা জাবিগি সাংঘাতির িারণ 

আতলাচনা ির। 

৭। ভারতির জাবিিণ য প্রর্ার বিবেষ্ট্য সম্পতিয বলখ্। ভারতির জাবিিণ য প্রর্া িীভাতি কেবণ 

বিষময সৃটষ্ট্ িতর। 

৮। করাহীো েরনার্ী সাংিতির কপ্রিাপতি িাাংলাতদতের সাম্প্রবিি বনরাপত্তা ঝুুঁ বি সম্পতিয 

বলখ্। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। জাবিসত্তা িাতি িতল ? পবরচয় বনধ্ যারতণর কিতে জাবিসত্তার ভূবমিা মলূযায়ন ির। 

২। ধ্ম য িী ? ধ্ম য পবরচতয়র কিতে কর্ভাতি বনতদযেি বহতসতি িাজ িতর িণ যনা ির। 
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৩। শ্রীলঙ্কাতি জাবিগি সাংঘাতির ফতল সৃষ্ট্ সাংিি িুতল ধ্র। 

৪। চাল যস কিইলতরর স্বীিৃবির রাজনীবি’ (Politics of Recognition) সম্পতিয বিস্তাবরি 

আতলাচনা ির। 

৫। ইসলাবমি প্রজািি বিদযমান র্ািার পরও ইরাতন ধ্মীয় পবরচতয়র কিতে সহািস্থান িজায় 

র্ািার িারণগুতলা আতলাচনা ির। 

৬। করাবহোতদর রাষ্ট্রীয় পবরচয়হীনিা কর্ ধ্রতনর সাংিি সৃটষ্ট্ িতরতে িা আতলাচনা ির । 

৭। রাষ্ট্রীয় পবরচতয়র সাংিি বফবলশ্চস্ততন কর্ সিল সমসযার সৃটষ্ট্ িতরতে িা আতলাচনা ির। 

৮। পাি যিয চট্টগ্রাম োবন্তচুশ্চক্ত সাংতিতপ আতলাচনা ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। জািীয় রাষ্ট্র িী ? জািীয়িার উপাদানসমূহ আতলাচনা ির। 

২। কজন্ডার বিষময িী ? বলেবভবত্তি অসমিার িারন আতলাচনা ির। 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

৪০৫ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – 

সলািাোইলজিন 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। বিিায়ন িলতি িী িুঝ? বিিায়তনর বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

২। আন্তজযাবিি মুদ্রা িহবিল (IMF) িার্ যািবল িণ যনা ির। স্বতল্পান্নি কদেসমূতহর কপ্রিাপতি 

IMF এর সাফলয ও িযর্ যিা আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। বিি িাবণজয সাংস্থা বিভাতি বিি িাবণজয িযিস্থাতি বনয়িণ িতর? সাম্প্রবিি সমতয় বিি 

িাবণজয সাংস্থা (WTO) িী িী চযাতলঞ্জ কমািাতিলা িতরতে? 

২। বিবিি পুুঁশ্চজিাদ বিভাতি বিিাে লাভ িতরতে? বিভাতি বিিায়ন ও বিবিি পুুঁশ্চজিাদ 

সম্পবিযি? 
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ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১ । বিিায়ন িী? বিিায়তনর প্রধ্ান বিবেষ্ট্যসমূহ িণ যনা ির। 

২ । বিবিি পুুঁশ্চজিাদ ও বিিায়তনর মতধ্য সম্পিয আতলাচনা ির। বিবিি পুুঁশ্চজিাদ বিিাতের 

িারণগুতলা িযাখ্যা ির। 

৩। িুলনামূলি সুবিধ্ািত্ত্ব িলতি িী িুঝায়? উদাহরণসহ আতলাচনা ির। 

৪। আন্তজযাবিি মূদ্রা িহবিল (IMF) এর গঠন ও িার্ যািলী িণ যনা ির। আই এম এফ কিন 

সমাতলাচনার সম্মুখ্ীন হয়? 

৫। কলনতদন ভারসাময িলতি িী িুঝ? িাাংলাতদতে কলনতদন ভারসাময ও এর গবিপ্রিৃবি 

বিতেষন ির। 

৬। কিামার বি মতন হয়, িহুজাবিি সাংস্থার মাধ্যতম দািাতগাষ্ঠী িাাংলাতদেসহ অনুন্নি বিতির 

সম্পদ লুতি বনতে? উত্ততরর স্বপতি র্ুশ্চক্ত কদখ্াও । 

৭। আঞ্চবলিিািাতদর বিবভন্ন ধ্রন আতলাচনা ির। িাাংলাতদতের করাবহো সমসযা সমাধ্াতন 

এবেয়ার আঞ্চবলি কজািসমূতহর ভূবমিা মূলযায়ন ির। 

৮। MDG িী? MDG অজযতন িাাংলাতদতে গহৃীি নীবিসমূতহর পর্ যতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। বিিায়ন বি? বিিায়তনর সমসযা ও সম্ভািনা আতলাচনা ির। 

২। সািয িী? সাতিযর সফলিা ও িযর্ যিা আতলাচনা ির । 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। বিিায়ন িী? বিিায়তনর প্রধ্ান বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির। 

২ । বিবিি পুুঁশ্চজিাদ ও বিিায়তনর মতধ্য সম্পিয আতলাচনা ির। বিবিি পুুঁশ্চজিাদ বিিাতের 

িারণগুতলা 

৩। আন্তজযাবিি মুদ্রা িহবিতলর গঠন ও িার্ যািলী আতলাচনা ির । IMF কিন সমাতলাচনার 

সম্মুখ্ীন হয়। িযাখ্যা ির। 

৪ । কলনতদন ভারসাময িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের কলনতদন ভারসাময ও এর গবি প্রিৃবি 

বিতেষণ ির। 

৫। বিিায়ন প্রশ্চক্রয়ার বিস্তাতর িহুজাবিি সাংস্থাসমূতহর ভূবমিা আতলাচনা ির। 

৬। SAPTA বি? SAPTA এর সমসযা ও সম্ভািনাসমূহ আতলাচনা ির । 
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৭ | আন্তজযাবিি মুদ্রা িহবিতলর ঋণ প্রদাতনর নীবি আতলাচনা ির । 

৮। বিি িাবনজয সাংস্থা বি? বিি িাবনজয সাংস্থার িার্ যািলী আতলাচনা ির। 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১. বিিায়ন িলতি বি িুঝ ? বিিায়তনর প্রধ্ান বিবেষ্ট্গুতলা িী িী ? 

২. আন্তজযাবিি মুদ্রা িহবিল এর িাঠাতমা ও িার্ যািলী আতলাচনা ির। এর সীমািদ্ধিা িুতল 

ধ্র। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। বিিায়ন িলতি বি িুঝ ? বিিায়তনর প্রধ্ান বিবেষ্ট্যগুতলা বি বি ? 

২। বিবিি পুুঁশ্চজিাদ বিভাতি বিিাে লাভ িতরতে ? বিবিি পুুঁশ্চজিাদ ও বিিায়তনর মতধ্য 

সম্পিয আতলাচনা ির। 

৩। কিান এিটি অঞ্চতলর রাষ্ট্রসমূহ আঞ্চবলি অর্ যবনবিি কজাি গঠতনর মাধ্যতম অর্ যবনবিি 

উন্নয়ন বনশ্চিি িরতি পাতর। িুবম বি এই িক্ততিযর সাতর্ এিমি ? র্ুশ্চক্ত দাও । 

৪ । এিটি আঞ্চবলি সাংগঠন বহতসতি ইউতরাবপয়ান ইউবনয়তনর সাাংগঠবনি িাঠাতমা, সাফলয 

ও িযর্ যিাসমূহ বলখ্ । 

৫ । আন্তজযাবিি মুদ্রা িহবিতলর িাঠাতমা ও িার্ যািলী আতলাচনা ির । কিন আন্তজযাবিি 

মুদ্রা িহবিল সমাতলাচনার সম্মুখ্ীন হয় ? বিতেষণ ির। 

৬। বিিিযাাংতির িাঠাতমা ও িার্ যািলী বলখ্ । বিিিযাাংতির িার্ যক্রম কর্তি িাাংলাতদে িিিা 

লাভিান হতয়তে ? িযাখ্যা ির। 

৭। আবেয়াতনর (ASEAN ) সফলিা ও িযর্ যিাসমূহ বলখ্। 

৮। িাাংলাতদতের করাবহো সমসযা সমাধ্াতন এবেয়ার আঞ্চবলি কজাি সমূতহর ভূবমিা মূলযায়ন 

ির। 

িাঙো কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। বিিায়ন িলতি িী িুঝায় ? িৃিীয় বিতির কদেসমূতহ বিিায়তনর প্রভাি আতলাচনা ির । 

২। িহুজাবিি সাংস্থা িলতি িী িুঝায় ? িহুজাবিি সাংস্থার বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির। 

৩ । সািয িী ? সাতিযর সাফলয ও িযর্ যিা আতলাচনা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 
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১। বিিায়ন বি? িিযমান আন্তজযাবিি রাজনীবিতি এর প্রভাি আতলাচনা ির। 

২। নয়া আন্তজযাবিি অর্ যবনবিি িযিস্থার উপাদানসমূহ িণ যনা ির। 

৩। স্বতল্পান্নি কদে িী? স্বতল্পান্নি কদতের বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

৪। নিয উপবনতিেিাদ িী? িৃিীয় বিতির নিয উপবনতিেিাতদর প্রভাি িণ যনা ির। 

৫। বিি িাবণজয সাংস্থা িী? বিি িাবণজয সাংস্থার িার্ যািবল আতলাচনা ির। 

৬। িাাংলাতদতের অর্ যবনবিি উন্নয়তন িহুজাবিি সাংস্থার ভূবমিা আতলাচনা ির । 

৭। িৃিীয় বিতির অর্ যবনবিি উন্নয়তন বিিিযাাংতির ভূবমিা আতলাচনা ির। 

৮। সািয িী? সাতিযর সফলিা ও িযর্ যিা আতলাচনা ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। আন্তযজাবিি িাবণজয িলতি িী িুঝ? আন্তযজযাবিি িাবণতজযর গুরুত্ব আতলাচনা ির। 

২ । বিিায়ন িী? বি বি েিয িা উপাদাতনর উপর িাবণজয লাভ বনভযর িতর। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। এিটি আঞ্চবলি সাংগঠন বহতসতি ইউতরাবপয়ান ইউবনয়তনর গঠন, িার্ যািলী ও 

চযাতলঞ্জসমূহ িযাখ্যা ির। 

২। িৃিীয় বিতির কদেসমূতহর অর্ যবনবিি উন্নয়তন বিিিযাাংি ও IMF এর প্রভাি আতলাচনা 

ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১. বিিায়ন িলতি বি িুঝ ? আন্তজযাবিি রাজনীবিতি বিিায়তনর ইবিিাচি ও কনবিিাচি 

বদিগুতলা আতলাচনা ির । 

২. বিি িযাাংি বি ? বিিিযাাংতির ঋণদান নীবি আতলাচনা ির । 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 
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৪০৬ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – পবরলিি ও 

অবভিার্ন 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১ । বিবিি উষ্ণায়ন বি? বিবিি উষ্ণায়ন করাতধ্র উপায়সমূহ িণ যনা ির। 

২। প্রিৃবিি দুতর্ যাগ িী? িাাংলাতদতের প্রধ্ান প্রধ্ান প্রািৃবিি দুতর্ যাগসমূহ আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। িিযমান বিবিি কপ্রিাপতি মানি বনরাপত্তার হুমবিসমূহ এিাং বনরাপত্তা বনশ্চিি িরার 

উপায়সমূহ আতলচনা ির। 

২। অপ্রর্াগি বনরাপত্তার ধ্ারণা িযাখ্যা ির। িাাংলাতদতের নযায় এিটি উন্নয়নেীল রাষ্ট্র 

বিভাতি বনরাপত্তার ঝুুঁ বিসমূহ কমািাতিলা িরতি? বিতেষণ ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সমাতলাচনাসহ বনরাপত্তার ধ্ারণা এিাং সীমািদ্ধিাসমূহ আতলাচনা িন। 

২। িাাংলাতদতের প্রধ্ান বনরাপত্তার বিষয় ও ঝুুঁ বিসমূহ আতলাচনা ির। িাাংলাতদে িীভাতি 

এতদরতি কমািাতিলা িরতি িা িযাখ্যা ির। 

৩। ধ্মীয় উগ্রিাদ বি িাাংলাতদতের বনরাপত্তার জনয এিটি প্রধ্ান হুমবি? কিন এিাং িীভাতি? 

িযাখ্যা ির। ৪ । স্নায়ুরু্দ্ধ পরিিী র্ুতগ বিি বনরাপত্তার ঝুুঁ বি ও হুমবিসমূহ আতলাচনা ির। 

৫। িিযমান বিবিি কপ্রিাপতি মানি বনরাপত্তার হুমবিসমূহ এিাং বনরাপত্তা বনশ্চিি িরার 

উপায়সমূহ আতলাচনা ির। 

৬। বিবিি উষ্ণয়তনর িারন এিাং করাতধ্র উপায়সমূহ িণ যনা ির। 

৭ । অবভিাসন এিাং উন্নয়তনর মধ্যিার সম্পিয বচবিি ির। বিবিি পবরতিেগি রাজনীবি 

সমসামবয়ি বিিিযিস্থার এই সম্পিযতি বিভাতি মলূযায়ন িতর? আতলাচনা ির । 

৮। করাবহে উদ্বাস্তরা িী িাাংলাতদতের জািীয় বনরাপত্তার জনয হুমবিস্বরূপ? আতলাচনা ির। 

করাবহো সমসযা সমাধ্াতন িাাংলাতদতে সরিাতরর গহৃীি পদতিপগুতলা সম্পতিয আতলাচানা 

ির। 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 
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১. জলিায় ুপবরিিযতনর িারণ ও ফলাফল আতলাচনা ির । 

২. অবভিাসন এিাং উন্নয়তনর মতধ্যিার সম্পিয বচবহি ির। বিবিি পবরতিেগি রাজনীবি 

সমসামবয়ি বিিিযিস্থায় এই সম্পিযতি িীভাতি মূলযায়ন িতর? আতলাচনা ির। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সনািন ও অসনািন বনরাপত্তার পার্ যিয বি ? রাষ্ট্র কিন অসনািন বনরাপত্তাতি গুরুত্বপূণ য 

বনরাপত্তা বহতসতি বিতিচনা িতর না- আতলাচনা ির। 

২। মানি বনরাপত্তার সাংজ্ঞা দাও। মানি বনরাপত্তার প্রধ্ান উপদানসমূহ আতলাচনা ির । 

বিভাতি মানি বনরাপত্তা সনািন বনরাপত্তার বিপরীি ধ্ারনা প্রদান িতর ? িযাখ্যা ির। 

৩। জ্ঞাি বনরাপত্তা িলতি শুধ্ু র্ুদ্ধহীনিাতিই িুঝায় না িরাং অনয সামাশ্চজি সম্পিয এিাং 

অসম বলে সম্পিয কর্তি মুশ্চক্তলাভতিও িুঝায় (টিনিার ১৯৯১ ) িযাখ্যা ির। 

৪। অবভিাসন ও উন্নয়তনর মধ্যিার সম্পিয বচবিি ির। বিশ্চিি পবরতিেগি রাজনীবি 

সমসামবয়ি বিিিযিস্থার এই সম্পিয কি বিভাতি মূলযায়ন িতর ? আতলাচনা ির। 

৫। কিন এিাং িীভাতি োাংিফুি সু্কল সম্পবিযি বনরাপত্তার ধ্ারনা কিালনতহতগন সু্কল কর্তি 

পর্ি িযাখ্যা ির। 

৬। িাাংলাতদতের করাবহো সমসযাতি িুবম বি জািীয় বনরাপত্তা সাংিি না মানবিি সাংিি 

বহসাতি বিতিচনা িতর র্ুশ্চক্ত দাও। 

৭। ২০১৭ সাতল পযাবরস জলিায় ুচুশ্চক্ত কর্তি মাবিযন র্ুক্তরাতষ্ট্রর প্রিযাহাতরর িারতণ 

পবরতিেগি বনরাপত্তা প্রভাবিি হতয়তে বিষয়টি িযাখ্যা ির। 

৮। ‘ রক্তপািহীন র্ুতদ্ধর এিটি বিিিযাপী হুমবি হতে সাইিার ঝুুঁ বি’- (নতরি কমাদী-২০১৫) 

িুবম বি এই উশ্চক্তর সাতর্ এিমি ? র্ুশ্চক্ত দাও। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। অপ্রচবলি বনরাপত্তা িলতি বি িুঝ? প্রচবলি বনরাপত্তার হুমিীসমূহ দরূ িরার উপায় বি 

বি আতলাচনা ির। 

২। বনরাপত্তাহীনিা িলতি বি িুঝ? বনরাপত্তাহীনিা দরূ িরার উপায়সমূহ আতলাচনা ির । 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। অপ্রচবলি বনরাপত্তার হুমিীসমূহ বি বি? রাষ্ট্র বিভাতি এ সিল হুমিী কমািাতিলা িরতি। 

২। বনরাপত্তাহীনিা সম্পতিয ধ্ারণা দাও। বনরাপত্তা বিধ্াতনর রাষ্ট্রীয় এিাং অ-রাষ্ট্রীয় উপাদাতনর 

সম্পিয আতলাচনা ির। 
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৩। িিযমান বিতি অনুন্নি ও উন্নয়নেীল কদে সমূতহর অর্ যবনবিি বনরাপত্তা বনশ্চিতি World 

Bank, IMF, WTO এর ভূবমিা পর্ যাতলাচনা ির। 

৪। মানি বনরাপত্তা বিধ্ান িা সুরিািরতণর পদ্ধবি বহতসতি জাপাতনর পদ্ধবি ও িানাবেয়ান 

পদ্ধবির িুলনামূলি আতলাচনা ির 

৫। জলিায় ুপবরিিযন ও বিবিি উষ্ণিা িশৃ্চদ্ধর সাম্প্রবিি প্রিনিায় িাাংলাতদতের প্রভাি 

আতলাচনা ির। 

৬। দতূর্ যাগ িযিস্থাপনা িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতের দতূর্ যাগ কমািাতিলার কিৌেলসমূহ 

আতলাচনা ির । 

৭। মায়ানমাতরর সাতর্ িাাংলাতদতের করাবহো েরনার্ী সাংক্রান্ত সমসযার িারণ এিাং এই সমসযা 

দরূীিরতণর উপায় আতলাচনা ির। 

৮। সার্ যি েম অবভিাসন সম্পতিয ধ্ারণা দাও। িাাংলাতদতের অর্ যনীবিতি বিতদবেি 

িম যসাংস্থাতনর গুরুত্ব আতলাচনা ির । 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। বনরাপত্তার ধ্ারণা দাও । বনরাপত্তা বিষতয় অধ্যয়ন িরা জরুবর কিন? 

২। অপ্রচবলি বনরাপত্তা িী? অপ্রচবলি বনরাপত্তার বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির? 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। অপ্রচবলি বনরাপত্তা সমসযা/হুমবি সমূহ িী িী? িাাংলাতদতের আতলাতি বিতেষণ ির। 

২। বনরাপত্তাহীনিা িী? বনরাপত্তাহীনিার প্রর্াগি ও অপ্রর্াগি িারণসমূহ িযাখ্যা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। এিিা কদতের জািীয় বনরাপত্তার কমৌবলি উপাদান গুতলা বি বি? আতলাচনা ির। 

২। িাাংলাতদতে বনরাপত্তা অধ্যায়তনর গুরুত্ব ও িাৎপার্ য আতলাচনা ির । 

৩। বিি উষ্ণায়ন বি? িাাংলাতদতে এর বিরূপ প্রভাি আতলাচনা ির। 

৪। অপ্রর্াগি বনরাপত্তা বি? এ বিষতয় কিাতপনতহতগন সু্কল- ধ্ারনাটি িযাখ্যা ির। 

৫। মানি বনরাপত্তা বনশ্চিিিরতন UNDP’-এর ভূবমিা আতলাচনা ির । 

৬। বনরাপত্তা বিধ্াতন রাষ্ট্রীয় উপাদান গুতলা বি বি? আতলাচনা ির । 

৭। িকৃ্তিা আইন (Speech Act) বি? এর িার্ যািলী আতলাচনা ির। 
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৮। পবরতিে সাংক্রান্ত এতজন্ডাগুতলা বি বি? পবরতিে সাংক্রান্ত এতজন্ডা িী বেতল্পান্নি দষূণ 

উপেম িা হ্রাস িরতি পারতে? 

িাঙো কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। আঞ্চবলি বনরাপত্তা িী ? দবিণ এবেয়ার আঞ্চবলি বনরাপত্তার সমসযাসমূহ আতলাচনা 

ির। 

২। অপ্রর্াগি উপাতয় বিভাতি বনরাপত্তাহীনিা দরূ িরা র্ায় ? আতলাচনা ির। 

৩ । িিযমান বিবিি কপ্রিাপতি উন্নি বিি বিভাতি িাতদর বনরপত্তা হুমবিসমূহ কমািাবিলা 

িরতি? 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। অবধ্িাতরর সাংজ্ঞা দাও ? অবধ্িাতরর রিািিচসমূহ আতলাচনা ির। 

২। জাবিসাংতঘর মূলনীবিসমূহ আতলাচনা ির । জাবিসাংঘ সনতদর বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা 

ির। 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

৪০৭ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – 

মানিাবিকার 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। মানিাবধ্িার িলতি বি িুঝ? মানিাবধ্িাতরর গুরুত্ব ও প্রতয়াজনীয়িাসমূহ বলখ্ । 

২ । বিিিযাপী মানিাবধ্িার রিায় জাবিসাংঘ িিৃযি গহৃীি পদতিপসমূহ পর্ যাতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। মানিাবধ্িার িী? কমৌবলি অবধ্িার এিাং মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিযসমূহ বলখ্ । 

২। জাবিসাংঘ িী? জাবিসাংঘতি আরও িার্ যির এিাং িাস্তিসম্মি িরার জনয সাংস্থাটির বি 

ধ্রতণর সাংতোধ্ন িাঞ্ছনীয় িতল িুবম মতন ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 
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১। মানিাবধ্িার িলতি িী িুঝ? মানিাবধ্িাতরর গুরুত্ব এিাং প্রতয়াজনীয়িা আতলাচনা ির । 

২ । কমৌবলি অবধ্িার এিাং মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিযসমূহ বলখ্ । 

৩ । আন্তজযাবিি মানিাবধ্িার আইতনর প্রধ্ান প্রধ্ান মূলনীবিগুতলা আতলাচনা ির। 

৪ ! বিবভন্ন ধ্তম যর দৃটষ্ট্ভেী কর্তি মানিাবধ্িার সম্পতিয কিামার িক্তিয উপস্থাপনা ির। 

৫ । বিিিযাপী মানিাবধ্িার রিায় জাবিসাংঘ িিৃযি গহৃীি পদতিপসমূহ পর্ যাতলাচনা ির । 
 

৬। িাাংলাতদতে িুদ্র ন-ৃকগাষ্ঠী গুতলার মানিাবধ্িার পবরবস্থবি িণ যনা ির। 

৭। িাাংলাতদতের মানিাবধ্িার পবরবস্থবি িণ যনা ির। এ কদতের মানিাবধ্িার পবরবস্থবি 

উন্নয়তনর জনয সরিার িিৃযি গহৃীি পদতিপসমূহ বলখ্। 

৮। Amnesty International িলতি িী িুঝ? মানিাবধ্িার রিায় Amnesty International এর 

ভূবমিা বলখ্ । 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। মানিাবধ্িার িলতি বি িুঝ ? কমৌবলি অবধ্িার ও মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিযসমূহ বলখ্। 

২। বিিজনীন মানিাবধ্িার কঘাষনার ধ্ারাসমূহ িণ যনা ির। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। মানিাবধ্িার িলতি বি িুঝ ? মানিাবধ্িাতরর গুরুত্ব ও প্রতয়াজনীয়িা সমূহ বলখ্। 

২।িাউতি বনর্ যািন িরা র্াতি না ” মানিাবধ্িাতরর সাি যজনীন কঘাষনাপতের ধ্ারা উতেখ্ 

িতর, িাাংলাতদতের কপ্রিাপতি উপতরাক্ত উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

৩। িাাংলাতদতের বেশু বনর্ যািন পবরবস্থবি পর্ যাতলাচনা ির । বিভাতি এই পবরবস্থবির উন্নয়ন 

ঘিতি পাতর ? আতলাচনা ির। 

৪। মানিাবধ্িার বনশ্চিি িরার জনয সিতচতয় গুরুত্বপূণ য উপাদান হল মানি বনরাপত্তা “- এ 

িতক্ততিযর আতলাতি িাাংলাতদতের কিতে মানিাবধ্িার লাংঘতনর বিষয়টি পর্ যাতলাচনা ির। 

৫। মানিিাবধ্িার রিািতল্প িাাংলাতদতের বিবভন্ন মানিাবধ্িার সাংস্থা সমূতহর সামাশ্চজি 

আতদালন সম্পতিয আতলাচনা ির। 

৬। করাবহো েরনার্ী িারা ? মানিাবধ্িার দৃটষ্ট্ভেী কর্তি করাবহো সমসযা পর্ যাতলাচনা ির। 

৭। িাাংলাতদতে মানিাবধ্িাতরর সাাংবিধ্াবনি সুরিাগুতলা আতলাচনা ির। 
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৮। সিাসিাদ বি ? সিাসিাদ বনমূ যতলর জনয সিাসিাদীতদর বিচার বিভাগীয় সুরিা ও নাগবরি 

অবধ্িারগুতলা প্রিযাহার িরা প্রতয়াজন িযাখ্যা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। কমৌবলি অবধ্িার ও মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিয সমূহ আতলাচনা ির। 

২। প্রাবন্তি জনতগাষ্ঠী িলতি বি িুঝ? প্রাবন্তি জনতগাষ্ঠীর বিবেষ্ট্য আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। মানিাবধ্িার িলতি িী িুঝ? মানিাবধ্িাতরর প্রিৃবি ও পবরবধ্ আতলাচনা ির । 

২। কমৌবলি অবধ্িার ও মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিয সমূহ আতলাচনা ির । 

৩। ‘মানিাবধ্িার হতলা সাি যজনীন স্বাধ্ীনিা ও অবধ্িার’-ির্াটির িাৎপর্ য আতলাচনা ির। 

৪। নাগবরি অবধ্িার বি? নাগবরি অবধ্িাতরর বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির। 

৫। প্রাবন্তি জনতগাষ্ঠীর মানিাবধ্িার লবিি হিার িারণ বি বি? 

৬। মানিাবধ্িার রিায় ICESCR এর ভূবমিা আতলাচনা ির। 

৭। “মৃিুযদন্ড মানিাবধ্িার লবিি িতর”-উশ্চক্তটি বিতেষণ ির। 

৮। সাংঘতষ যর সাংজ্ঞা দাও। সাংঘতষ যর িারণ িণ যনা ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। মানিাবধ্িাতরর সাংজ্ঞা দাও। মানিাবধ্িার ও কমৌবলি অবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিয উতেখ্ ির। 

২। মানিাবধ্িার রিায় অন্তরায় উতেখ্ িতর এর রিার উপায় আতলাচনা ির। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। প্রাবন্তি জনতগাষ্ঠীর মানিাবধ্িার পবরবস্থবি উতেখ্ ির। সাি যজনীন মানিাবধ্িার রিায় 

প্রাবন্তি জনতগাষ্ঠীর মানিাবধ্িার সুরিার উপায় বলখ্। 

২। রাষ্ট্রীয় সবহাংসিা িী? রাষ্ট্রীয় সবহাংসিায় মানিাবধ্িার লাংবঘি হয় বি না িযাখ্যা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। মানিাবধ্িার বি? মানিাবধ্িাতরর গুরুত্ব ও প্রতয়াজনীয়িা আতলাচনা ির । 

facebook.com/dc.alamin24



২।িাাংলাতদতের নাগবরি বহসাতি আমরা িী িী অবধ্িার কভাগ িতর র্াবি? কমৌবলি অবধ্িার 

গুতলা িণ যনা িরতি হতি। 

৩। কমৌবলি অবধ্িার িী? কমৌবলি অবধ্িার ও মানিাবধ্িাতরর মতধ্য পার্ যিযসমূহ আতলাচনা 

ির। 

৪। মানিাবধ্িাতর সাি যজনীন কঘাষনাপতের মূল বিবেষ্ট্য সমূহ আতলাচনা ির। 

৫। মানিাবধ্িার ও কমৌবলি অবধ্িার িাস্তিায়তন ও উন্নয়তন জাবিসাংতঘর বিবভন্ন অে সাংস্থার 

িার্ যািলী আতলাচনা ির। 

৬। মানিাবধ্িাতরর উৎপবত্ত ও ক্রমবিিাে আতলাচনা ির। 

৭। মানিাবধ্িার রিার ICCPR এর ভূবমিা িণ যনা ির। 

৮। নাগবরি ও রাজবনবিি অবধ্িার বিষয়ি আন্তজযাবিি চুশ্চক্তর ICCPR এর মূল বিবেষ্ট্য 

সমূহ আতলাচনা ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। অবধ্িাতরর সাংজ্ঞা দাও ? অবধ্িাতরর রিািিচসমূহ আতলাচনা ির। 

২। জাবিসাংতঘর মূলনীবিসমূহ আতলাচনা ির । জাবিসাংঘ সনতদর বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা 

ির। 

*** সিগুতলা কিাতস যর প্রশ্নিযাাংি এিসাতর্ কপতি এখ্াতন র্ানঃ https://amarstudy.com/ps/ 

 

 

৪০৮ – রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নি্াাংক – র্রকাবর 

খাি 

Leave a Comment / রাষ্ট্রবিজ্ঞান / By Alamin Islam  

ঢাকা কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি িী িুঝ? সরিাবর খ্াি িযিস্থাপনার বিবেষ্ট্যসমূহ 

আতলাচনা ির। 

২। দু’টি বভন্ন বিষয় বহতসতি ‘প্রোসন’ ও ‘িযিস্থাপনা’র মতধ্য িুবম িীভাতি পার্ যিয বনরূপন 

িরতি? কিসরিাবর খ্াতির িযিস্থাপনা বি সরিাবর খ্াতির িযিস্থাপনা কর্তি উত্তম? কিামার 

মতির পতি র্ুশ্চক্ত দাও। 
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ঢাকা কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। সরিাবর খ্াতির সমসযাসমূহ িী িী? সরিারী খ্াতের সমসযা সমাধ্াতনর উপায়সমূহ 

আতলাচনা 

২। সুোসতনর পূি যেিযসমূহ আতলাচনা ির। 

ঢাকা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১ । রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি িী িুঝ? সরিারী খ্াি িযিস্থাপনার বিবেষ্ট্যসমূহ 

আতলাচনা ির । 

২। দুটি বভন্ন বিষয় বহতসতি প্রোসন ও িযিস্থাপনার মতধ্য িুবম িীভাতি পার্ যিয বনরূপণ িরতি? 

কিসরিাবর খ্াতির িযিস্থাপনা বি সরিাবর খ্াতির িযিস্থাপনা কর্তি উত্তম? কিামার মতির 

পতি র্ুশ্চক্ত দাও। 

৩। সরিাবর খ্াতির সমসযাসমূহ িী িী ? সরিাবর খ্াতির সমসযা সমাধ্াতনর উপায়সমূহ 

আতলাচনা ির। 

৪। সুোসতনর পূি য েিযসমূহ আতলাচনা ির। 

৫। জনিলযাণমূলি সরিার িী? জনিলযাণমূলি রাতষ্ট্রর সমাতলাচনাসমহূ আতলাচনা ির। 

৬। িাাংলাতদে পািবলি সাবভযস িবমেতনর গঠন এিাং িমিা ও িার্ যািলী আতলাচনা ির । 

৭। িলযাণমূলি রাতষ্ট্রর সাংজ্ঞা দাও । িলযানমূলি রাতষ্ট্রর বিবেষ্ট্যসমূহ আতলাচনা ির । 

৮। অলাভজনি সাংস্থার সাতর্ িাজাতরর সম্পিয িী? সরিাবর ও কিসরিাবর িার্ যক্রতমর কিান 

কিান কিতে অলাভজনি কিে জব়েি আতলাচনা 

ইলেন কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১. রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি বি িুঝ ? রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনার প্রিৃবি আতলাচনা 

ির। 

২. িাাংলাতদতের পািবলি সাবভযস িবমেতনর গঠন, িমিা ও িার্ যািলী আতলাচনা ির। 

ইলেন কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি বি িুঝ ? রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা প্রিৃবি আতলাচনা 

ির । 

২। সরিারী খ্ািতি িুবম বিভাতি সাংজ্ঞাবয়ি িরতি ? জনপ্রোসন, জনিযিস্থাপনা- এর 

ধ্ারনাসমূহ িযাখ্যা ির। 
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৩। সুোসতনর সাংজ্ঞা দত্ত। সুোসতনর পূি যেিযগুবল আতলাচনা ির। 

৪। সরিারী অর্ যিযিস্থা িলতি বি িুঝ ? সরিারী ও কিসরিারী অর্ যিযিস্থার মতধ্য পার্ যিয বলখ্। 

৫। সরিাবর িযয় িযিস্থাপনা বি ? সরিাবর িযয় িযিস্থাপনা বিভাতি িরা হয় ? আতলাচনা ির। 

৬। বিিায়তনর সাংজ্ঞা দও। িাাংলাতদতের অর্ যনীবিতি বিিায়তনর প্রভাি আতলাচনা ির। 

৭। সরিাবর নীবি প্রনয়ন বি ? সরিাবর নীবি প্রনয়ন প্রশ্চক্রয়ার ধ্াপসমূহ আতলাচনা ির। 

৮। িাাংলাতদতের পািবলি সাবভযস িবমেতনর গঠন, িমিা ও িার্ যািলী আতলাচনা ির। 

িদরুলেছা কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। সরিাবর খ্াি িলতি বি িুঝ? রাষ্ট্রীয় খ্াি িযিস্থাপনার গুরুত্ব ও সমসযা সম্পতিয আতলাচনা 

ির। 

২। কিসরিাবর খ্াি িলতি বি িুঝ? রাষ্ট্রীয় অর্ যনীবি ও কিসরিাবর অর্ যনীবির সাদৃেয ও 

বিোদৃেয িণ যনা ির । 

িদরুলেছা কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সুোসন বি? আধ্ুবনি রাতষ্ট্র োসতনর সমসযার আতলাতি িাাংলাতদতে োসতনর সমসযা দরূ 

িরার উপায় আতলাচনা ির। 

২। সনািনী সরিারী িযিস্থাপনার প্রিৃবি সম্পতিয আতলাচনা ির। রাষ্ট্র বিভাতি প্রধ্ান 

অনুঘিি এর ভূবমিা পালন 

িতর। 

৩। কর্াগাতর্াগ/কনিওয়াতিযর র্ুতগ রাতষ্ট্রর ভূবমিা বিরুপ? উন্নয়নেীল কদতে সরিার ও 

োসতনর মতধ্য ঘবনষ্ঠ কর্াগাতর্াগ প্রবিষ্ঠায় িরণীয় সম্পতিয আতলাচনা ির। 

৪। োসতনর োংির চবরে িলতি বি িুঝ? োসতনর োংির চবরতের ইবিিাচি ও কনবিিাচি 

বদি সম্পতিয আতলাচনা ির। 

৫। জিািবদবহিা িলতি বি িুঝ? অাংেদারী িাতজ জিািবদবহিার গুরুত্ব ও িাৎপর্ য িযাখ্যা 

ির। 

৬। অর্ যিযিস্থা িলতি বি িুঝ? িাাংলাতদতে সরিারী ও কিসরিারী অর্ যিযিস্থার গুরুত্ব 

আতলাচনা ির। 

৭। উন্নয়নেীল কদতের সমাজ িাঠাতমার উপর বিিায়তনর প্রভাি পর্ যাতলাচনা ির। 
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৮। নিয রাষ্ট্রীয় িযিস্থাপনার প্রিৃবি সম্পতিয আতলাচনা ির। িাজাতরর র্ুতগ রাষ্ট্র বি িার 

গুরুত্ব হারাতে-আতলাচনা 

ির। 

নজরুে কলেজ – প্রথম ইনলকার্ সঃ 

১। রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি বি কিাঝায়? রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনার প্রিৃবি আতলাচনা ির। 

২। োসন বি? আধু্বনি রাতষ্ট্র োসতনর িা সরিাতরর সমসযািবল বলখ্। 

নজরুে কলেজ – বিিীয় ইনলকার্ সঃ 

১। সনািন সরিাবর িযিস্থাপনা বি? সনািন সরিাবর িযিস্থাপনার বিবেষ্ট্য বলখ্। 

২। নিয রাষ্ট্রীয় িযিস্থাপনা বি? নিয রাষ্ট্রীয় িযিস্থাপনার প্রিৃবি আতলাচনা ির। 

সর্াহরাওয়াদী কলেজ – বনি সাচনী পরীক্াঃ 

১। সরিাবর খ্াি িযিস্থাপনা িাতি িতল? সরিাবর খ্াি িযিস্থাপনার বিবেষ্ট্য গুরুত্বসমূহ আতলাচনা 

ির। 

২। কিসরিাবর খ্াি িলতি িী কিাঝায়? রাষ্ট্রীয় অর্ যনীবি ও কিসরিাবর অর্ যনীবির সাদৃেয ও বিসাদৃেয 

আতলাচনা ির। 

৩। সুোসন িলতি িী কিাঝায়? িাাংলাতদতে সুোসন প্রবিষ্ঠায় সমসযা ও সম্ভািনা আতলাচনরা ির। 

৪। সুোসন প্রবিষ্ঠার জনয উত্তম কনিৃতত্বর প্রতয়াজনীয়িা িাাংলাতদতের কপ্রিাপতি বিস্তাবরি আতলাচনা 

ির। 

৫। িাজার িলতি িী িঝু? পূণ য প্রবিতর্াগীিামূলি িাজাতরর বিবেষ্ট্য সমহূ বি? এিতচটিয়া িাজার ও 

পূণ য প্রবিতর্াগীিামূলি িাজাতরর মতধ্য পার্ যিয আতলাচনা ির। 

৬। িাজার িযর্ যিা কিন হয়? সরিাবর নীবির উপর এর প্রভাি আতলাচনা ির । 

৭। অলাভজনি খ্াি িলতি বি িঝু? সরিাবর ও কিসরিাবর িার্ যক্রতমর কিান কিান কিতে 

অলাভজনি খ্াি জব়েি আতলাচনা ির। 

৮। কিিসই উন্নয়ন বি? কিিসই উন্নয়তনর লিয সমূহ িযাখ্যা ির। 

বিিুমীর কলেজ – ইনলকার্ স পরীক্াঃ 

১। রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনা িলতি বি িুঝ ? রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠান িযিস্থাপনার প্রিৃবি ও বিবেষ্ট্য 

আতলাচনা ির । 

২। সরিাবর ও কিসরিাবর খ্াি িলতি বি িুঝ ? সরিাবর খ্াতির সমসযাগুতলা িুতল ধ্র ও সমসযা 

সমাধ্াতনর উপায়সমূহ আতলাচনা ির। 
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