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বঙ্গবনু্ধ শেখ মজুিবরু রহমান --                    রাষ্ট্রপজি 

সৈয়দ নিরলু ইৈলাম --  উপ-রাষ্ট্রপজি 

িািউদ্দীন আহমদ --  প্রধানমন্ত্রী 

খন্দকার শমাস্তাক আহমদ --  পররাষ্ট্রমন্ত্রী  

কযাপ্টেন এম. মনৈরু আলী --  অর্থমন্ত্রী 

এ.এইচ.এম কামরজু্জামান --  স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  

শিনাপ্টরল এম.এ.জি ওৈমানী --  প্রধান শৈনাপজি  

প্রশ্ন১> 
গ) উল্লেখিত তথ্যটি প্যাঠবইল্লের ককান সরকারল্লক খনল্লদেশ কল্লর? বযািযা কল্লরা। 
ঘ) স্বাধীন বাাংলাল্লদল্লশর অভ্য যদল্লে উক্ত সরকাল্লরর ভূ্খিকা িূলযােন কল্লরা। 

 
উত্তর(গ)>উল্লেখিত তথ্যটি আিার প্াঠযবইল্ল়ের িযখিবনগর সরকাল্লরর উল্লেি কল্লর 

১৯৭১ সাল্ললর ২৫ িার্ে  পূ্বে বাাংলা়ে প্াখকস্তাখন সািখরক বাখিনীর গণিতযা শযরয িল্লল প্রাথ্খিকভ্াল্লব পূ্বেপ্রস্তুখত ও সাাংগঠখনক তৎপ্রতাছাডাই বাঙাখলরা তাল্লদর খবরযল্লে প্রখতল্লরাধ গল্লড কতাল্লল। 

িযখক্তযযেল্লক সযসাংিত করা, ভ্ারল্লত আশ্র়েগ্রিণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙাখলর কদিাল্লশানা এবাং খবল্লে বাঙাখল িাখতর প্খরখিখত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তয ল্লল ধরার িনয এ সিল্ল়ে প্রবাসী সরকার গঠল্লনর 
খর্ন্তাভ্াবনা র্লল্লত থ্াল্লক। ১৯৭১ সাল্ললর ১০ এখপ্রল এর কঘাষণা অনযযা়েী বাাংলাল্লদল্লশর প্রবাসী সরকার গঠন করা ি়ে যা িযখিবনগর সরকার নাল্লি প্খরখর্ত। এ সরকাল্লরর প্রধান খছল্ললন রাষ্ট্রপ্খত 

বঙ্গবন্ধয  কশি িযখিবযর রিিান। এছাডা উপ্রাষ্ট্রপ্খত সস়েদ নিরযল ইসলাি,প্রধানিন্ত্রী তািউদ্দীন আিল্লিদ, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও প্যনবোসন িন্ত্রী এ এইর্ এি কািরযমািান, প্ররাষ্ট্র, আইন ও সাংসদ 

খবষ়েক িন্ত্রী িন্দকার কিাশতাক আিল্লিদ; অথ্েিন্ত্রী কযাল্লেন িনসযর আলী এবাং প্রধান কসনাপ্খত খছল্ললন কিনাল্লরল এিএখি ওসিানী। 

 



উত্তর(ঘ)>স্বাধীন বাাংলাল্লদল্লশর অভ্য যদল্ল়ের সরকাল্লরর A_©vr িযখিবনগর সরকাল্লরর ভূ্খিকা অপ্খরসীি।  

বাাংলাল্লদল্লশর িযখক্তযযে র্লাকালীন কিল্লিরপ্যল্লরর সবদযনাথ্তলা়ে গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাল্লদল্লশর অিা়েী সরকার গঠন করা ি়ে।প্ল্লর এলাকাটির নাি ি়ে িযখিবনগর, এ কারল্লণ ইখতিাল্লস এই অিা়েী 

সরকার 'িযখিবনগর সরকার' নাল্লি প্খরখর্ত। বাাংলাল্লদল্লশর স্বাধীনতা সাংগ্রাল্লির ইখতিাল্লস িযখিবনগর সরকার গঠন খছল একটি যযগান্তকারী ঐখতিাখসক ঘটনা।ল্লকননা এই সরকারই িযখক্তযযল্লে কনতৃত্ব 

খদল্ল়ে আিাল্লদর স্বাধীনতা অিে ল্লনর প্থ্ল্লক সযগি কল্লরখছল।  
িযখক্তযযে র্লাকালীন িযখিবনগর সরকাল্লরর ভূ্খিকা খছল তাৎপ্যেপূ্ণে। বাাংলা স্বাধীনতাকািী িনতা িযখিবনগর সরকার গঠিত িও়োর আশার আল্ললা কদিল্লত প্া়ে। এ সরকার ভ্ারল্লতর সবে সাধারন 
িানযষল্লক প্রখশক্ষণ ও অস্ত্র খদল্ল়ে যযল্লের ি়েদাল্লন প্াঠাে।সাংগ্রািী িনগল্লণর িযখিবনগর সরকার স্বাধীন বাাংলা কবতার ককন্দ্র ও প্ত্রপ্খত্রকার িাধযল্লি বযাপ্ক প্রল্লর্ষ্টা র্াখলল্ল়েখছল। এগযল্ললা বাঙাখলল্লদর 
িযখক্তযযল্লে অনযতি কপ্ররণার উৎস খছল। িযখক্তযযে প্খরর্ালনার িনয কসনা কিেকতে াল্লদর সল্লঙ্গ প্রািশেক্রল্লি বাাংলাল্লদশল্লক ১১ টি কসক্টল্লর খবভ্ক্ত কল্লর। িযখিবনগর সরকাল্লরর অনযতি গযরযত্বপূ্ণে ভূ্খিকা 

খছল কলকাতা, খদখে, লন্ডন,ওোখশাংটন, খনউইেকে  ও স্টকল্লিািসি খবখভ্ন্ন কদল্লশর রািধানী ও প্রধান শিল্লর বাাংলাল্লদশ সরকাল্লরর প্রখতখনখধ খনল্ল়োগ কল্লর বাাংলাল্লদশ সরকাল্লরর প্ল্লক্ষ প্রর্ারণা ও 
সিথ্েন আদাল্ল়ের কর্ষ্টা। 
উপ্ল্লরর আল্ললার্নার কপ্রখক্ষল্লত প্রতী়েিান ি়ে কয িযখিবনগর সরকার িযখক্তযযে প্খরর্ালনা ও িযখক্তল্লযাোল্লদর কূটননখতক তাৎপ্যেপূ্ণে কাযোবলী সম্পাদল্লনর িাধযল্লি বাাংলাল্লদল্লশর কক্ষল্লত্র অতযন্ত গযরযত্বপূ্ণে 
অবদান করল্লিখছল 
 
প্রশ্ন২> 'ক' রাল্লষ্ট্র সাংিযাগখরল্লের ভ্াষাল্লক উল্লপ্ক্ষা কল্লর সাংিযা লখঘল্লের ভ্াষাল্লক একিাত্র রাষ্ট্রভ্াষা কঘাষণা করা িল্লল িনগণ খবল্লক্ষাল্লভ্ কেল্লট প্ল্লে। 

গ) উদ্দীপ্ল্লকর সাল্লথ্ কতািার প্াঠয বইল্লের ককান আল্লন্দালল্লনর সাদশৃয রল্লেল্লছ? বণেনা দাও। 
ঘ) উক্ত আল্লন্দালল্লনর িূলখভ্খত্ত খছল "ধিে নে বরাং সাংসৃ্কখত"- িূলযােন কল্লরা। 
 

উত্তর(গ)> উদ্দীপ্ল্লকর সাল্লথ্ আিার প্ঠিত বইল্ল়ের ভ্াষা আল্লন্দালল্লনর সাদশৃয রল্ল়েল্লছ।  

১৯৪৭ সাল্লল প্াখকস্তান সখৃষ্টর প্র কথ্ল্লকই কদশটির রাষ্ট্রী়ে ভ্াষা খক িল্লব তা খনল্ল়ে িতখবল্লরাধ শযরয ি়ে।ল্লস সি়ে প্াখকস্তাল্লনর কিাট িনল্লগােীর ৫৬ শতাাংশ কলাল্লকর িযল্লির ভ্াষা খছল বাাংলা। 
প্াখকস্তাখন শাসকল্লগােী ভ্াষাভ্াষীর খদক কথ্ল্লক প্ঞ্চি িানী়ে ভ্াষা উদযে ল্লক প্াখকস্তাল্লনর রাষ্ট্রভ্াষা করার খসোন্ত গ্রিণ কল্লর। পূ্বে প্াখকস্তাল্লন ছাত্র ও তরযণ সিাি এর প্রখতবাদ িানাই এবাং তীব্র 
আল্লন্দালন গল্লড কতাল্লল। ১৯৫২ সাল্ললর ২১ কেব্রু়োখর তারা পূ্বে প্াখকস্তানবযাপ্ী রাষ্ট্রভ্াষা খদবস প্ালল্লনর কঘাষণা কদ়ে। এ কিেসূখর্ল্লক বানর্াল করার িনয শাসকল্লগােী ১৪৪ ধারা িাখর কল্লর 

খকন্তু ছাত্রিনতা ১৪৪ ধারা ভ্ঙ্গ কল্লর খিখছল কবর কল্লর।। খিখছল্লল প্যখলশ গযখল করল্লল শিীদ িন বরকত,িব্বার,রখেকসি আল্লরা অল্লনল্লক। 

 উদ্দীপ্ল্লকর "ক" সাংিযাগখরল্লের ভ্াষাল্লক উল্লপ্ক্ষা কল্লর সাংিযা লখঘল্লের ভ্াষাল্লক একিাত্র রাষ্ট্রভ্াষা কঘাষণা করা িল্লল িনগণ খবল্লক্ষাল্লভ্ কেল্লট প্ল্লড। এিাল্লন ১৯৫২ সাল্ললর ভ্াষা আল্লন্দালল্লনর প্রখত 
ইখঙ্গত করা িল্ল়েল্লছ। প্খিি প্াখকস্তাল্লনর শাসকল্লগােী সাংিযাগখরে িনগল্লণর িাতৃভ্াষা বাাংলা ভ্াষাল্লক বাদ খদল্লে উদযে ল্লক রাষ্ট্রভ্াষা করার কর্ষ্টা কল্লর।প্াখকস্তাল্লনর গভ্নের কিনাল্লরল এবাং িযিযিন্ত্রী 
উদযে ল্লক প্াখকস্তাল্লনর একিাত্র রাষ্ট্রভ্াষা খিল্লসল্লব কঘাষণা কল্লরন। এর প্রখতবাল্লদ পূ্বে বাাংলার ছাত্র িনতার তীব্র প্রখতবাদ কিেসূখর্ প্ালন করল্লত থ্াল্লক। এক প্যোল্ল়ে প্যখলশ প্রখতবাদকারীল্লদর ওপ্র 
লাঠির্ািে  কাাঁদাল্লন গযাস খনল্লক্ষপ্ এবাং গযখল র্ালাল্লল কবশ কল্ল়েকিন শিীদ িন। েল্লল আল্লন্দালন আল্লরা কবগবান ি়ে। অবল্লশল্লষ সরকার বাধয িল্ল়ে বাাংলা ভ্াষাল্লক রাষ্ট্রভ্াষার িযোদা কদ়ে। 
 

উত্তর(ঘ)>উক্ত আল্লন্দালন অথ্োৎ ভ্াষা আল্লন্দালল্লনর িূল খভ্খত্ত খছল 'ধিে ন়ে বরাং সাংসৃ্কখত' উখক্তটি যথ্াথ্ে।  

ভ্াষা আল্লন্দালল্লনর িূল খছল পূ্বে প্াখকস্তাল্লনর প্রখত প্খিি প্াখকস্তাল্লনর সাাংসৃ্কখতক আগ্রাসন। যিন একটি সাংসৃ্কখত অনয আল্লরকটি সাংসৃ্কখতর ওপ্র কিার কল্লর র্াখপ্ল্ল়ে কদ়োর কর্ষ্টা করা ি়ে তিন 

তাল্লক সাংসৃ্কখতক আগ্রাসন বলা ি়ে। ভ্াষা ও সাংসৃ্কখতর একটি িূল উপ্াদা। খকন্তু ১৯৫৮ সাল্লল আই়েযব িান কতৃেক গঠিত 'শরীে খশক্ষা কখিশন' খশক্ষা কক্ষল্লত্র ষে কথ্ল্লক খিখগ্র প্যেন্ত ইাংল্লরখি 
ভ্াষাল্লক বাধযতািূলক কল্লর এবাং সাবেিনীন ভ্াষা়ে রূপ্ান্তর সযপ্াখরশ কল্লর।। এছাডা বাাংলা ও উদযের িনয অখভ্ন্ন বণেিালা উদ্ভাবল্লনর প্রস্তাব কল্লর। এ সিস্ত অবান্তর ও অল্লযৌখক্তক প্রস্তাবগযল্ললা 
খছল িূলত কুর্ক্রী আেযব িাল্লনর  সাংসৃ্কখতক আগ্রাসল্লনর বখিিঃপ্রকাশ। 
ভ্াষা আল্লন্দালনল্লক খঘল্লরই বাঙাখল প্রথ্ি স্বাধীকার খবষল্ল়ে সল্লর্তন িল্ল়ে ওল্লঠ। অখধকার সল্লর্তন ছাত্র-িনতা বাাংলাল্লক রাষ্ট্রভ্াষার িযোদা প্রখতো করল্লত সক্ষি আল্লন্দালন কল্লর। এ আল্লন্দালন 
খছল বাঙাখল িাখতর স্বাখধকার প্রখতোর প্রথ্ি বখলে প্দল্লক্ষপ্। এ আল্লন্দালল্লন বাঙাখল িাখতল্লক সবেপ্রথ্ি প্াখকস্তাখন শাসকল্লগােীর খবরযল্লে রযল্লি দাাঁডাল্লনার শখক্ত কযাগা়ে। পূ্বে প্াখকস্তাল্লনর প্রখত 
সবষিযিূলক আর্রণ ও স্বােত্তশাসনখবল্লরাধী কাযেক্রি এর প্রখতবাল্লদ সবেস্তল্লতর িনগণ  আল্লন্দালল্লন অাংশ কন়ে। ভ্াষা আল্লন্দালন বাঙাখল িাখতল্লক সাংগ্রািী কর্তনা়ে উদ্বযে কল্লর। ভ্াষা আল্লন্দালন 

আিাল্লদর স্বাধীনতা আল্লন্দালল্লনর প্থ্ প্রদশেন কল্লর।  
প্খরল্লশল্লষ বলা যা়ে ভ্াষা আল্লন্দালল্লনর িূল খভ্খত্ত খছল সাংসৃ্কখত। এটি খছল িাতৃভ্াষা বাাংলার রাষ্ট্রভ্াষার িযোদা আদাে এবাং প্াখকস্তানী শাসকল্লগােীর কশাষণ ও অতযার্াল্লরর খবরযল্লে আল্লন্দালন। 

 
প্রশ্ন৩> 

 
১৯৭০ খনবোর্ন 

১৯৭১ স্বাধীনতা যযে 

১৯৬৬ ? 

 
গ) "?" খর্খিত িাল্লনর খবষ়েটি খক? উল্লেখিত খবষ়েটি খছল বাঙ্গালীল্লদর "বাাঁর্া-িরার দাখব" বযািযা কল্লরা। 

ঘ) "?"খর্খিত খবষ়েটি খকভ্াল্লব প্রবতী রািনীখতল্লত প্রভ্াব খবস্তার কল্লর আল্ললার্না কল্লরা। 

 

উত্তর(গ)>"?" খর্খিত িাল্লনর খবষ়েটি িল্ললা িাখতর িনক বঙ্গবন্ধয  কশি িযখিবযর রিিান কতৃেক ১৯৬৬ সাল্লল কঘাখষত ছ়ে দো কিেসূখর্। এ কিেসূখর্ খছল বাঙাখলর বাাঁর্ার দাখব। 

পূ্বে প্াখকস্তাল্লনর স্বা়েত্ত্বশাসন দাখবর প্টভূ্খিকা়ে ছে দোর গযরযত্ব ও তাৎপ্যে অপ্খরসীি। এ দাখব খছল িূলত পূ্ণে ও কাযেকর প্রাল্লদখশক স্বা়েত্বশাসল্লনর দাবী। পূ্বেবাাংলার িনগল্লণর প্রাল্লণর দাখব। 

বঙ্গবন্ধয কশি িযখিবযর রিিান বাঙ্গালীর টিল্লক থ্াকার িনয প্রল্ল়োিনীে দাখব বল্লল বণেনা কল্লরখছল্ললন। তৎকালীন পূ্বে-প্াখকস্তান অথ্েননখতক, রািননখত,, সািাখিক,সািখরক ইতযাখদ সকল খদল্লক 



র্রি সবষল্লিযর খশকার িল্ল়েখছল। অখধকাাংশ খশল্প-কারিানা, বযাাংক খবিা প্রভৃ্খত প্খিি প্াখকস্তাখন প্যখিপ্খতরা খনেন্ত্রণ করল্লতা।ল্লদল্লশর সিযদ়ে সম্পদ বাইশটি  অবাঙাখল প্খরবাল্লরর কাল্লছ কুখক্ষগত 
খছল।প্রশাসল্লন প্রখতরক্ষা বাখিনীল্লত বাঙ্গালীল্লদর উপ্খিখত খছল নগণয। এ প্খরখিখত কথ্ল্লক িযখক্ত প্াও়োর প্রতযাশা়ে আও়োিী লীগ ৬ দো দাখব উত্থাপ্ন কল্লর। ছ়ে দো দাখব খছল পূ্বে প্াখকস্তাল্লনর 

িানযল্লষর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবাং স্বভ্াবতই এর প্রখত তাল্লদর সিথ্েন খছল স্বতিঃসূ্ফতে । বাঙ্গালীল্লদর িল্লধয িাতী়েতাল্লবাল্লধর উল্লেষ ঘটাল্লনার কক্ষল্লত্র ছ়ে দোর গযরযত্ব খছল অপ্খরসীি।  

 

উপ্ল্লরর আল্ললার্না কশল্লষ বলা যা়ে, ছেদো বাঙাখলল্লদর বাাঁর্া-িরার দাখব। 
 

উত্তর(ঘ)> উদ্দীপ্ল্লক "?" খর্খিত খবষ়েটি ছ়ে দো কিেসূখর্ প্াখকস্তান তথ্া বাাংলার প্রবতী রািনীখতল্লত প্রভ্াব খবস্তার কল্লর। 

প্াখকস্তাল্লনর শাসকল্লদর কশাষণ, খনযোতন ও অখবর্াল্লরর খবরযল্লে একটি বখলে প্দল্লক্ষপ্। বাঙ্গালীল্লদর অথ্েননখতক, সািাখিক ও রািননখতক অখধকার আদােই খছল্ললা এ দাখবগযল্ললার লক্ষয। পূ্বে 
প্াখকস্তাল্লনর স্বাধীকার আদাল্ল়ের আল্লন্দালল্লনর কপ্রক্ষাপ্ল্লট ছেদো বযাপ্ক ভূ্খিকা প্ালন কল্লর। এ স্বাধীকার আল্লন্দালল্লনর খসাঁখে কবল্লে বাঙাখল িাখতর স্বাধীনতা সাংগ্রাল্লি অবতীণে ি়ে এবাং খছখনল্ল়ে 
খনল্ল়ে আল্লস কাখঙ্ক্ষত স্বাধীনতা। খবল্লের িানখর্ল্লত্র স্বাধীন ও সাবেল্লভ্ৌি বাাংলাল্লদ।এিনয ছেদোল্লক বাঙাখল িাখতর িযখক্তর সনদ বলা ি়ে। 
১৯৬৬ সাল্লল বঙ্গবন্ধযর ছ়ে দোর িাধযল্লি পূ্বে প্াখকস্তাল্লনর বাঙাখলরা প্রথ্ি খলখিত ভ্াল্লব স্বা়েত্তশাসল্লনর দাখব কপ্শ কল্লর। প্াখকস্তান সরকার এ দাখবল্লক গযরযত্ব কদ়েখন। তল্লব এ অঞ্চল্ললর িনগণ 

ছ়ে দোর প্রখত সিনশীলতা িল্লত থ্াল্লক এর েল্লল ১৯৭০ সাল প্যেন্ত যা খছল স্বােত্তশাসল্লনর দাখব,১৯৭১ সাল্লল এল্লস তা স্বাধীনতার দাবীল্লত প্খরণত ি়ে ছ়ে দো দাখবল্লত। বাঙাখল কশষ প্যেন্ত 

স্বাধীনতার িনয িযখক্তযযল্লে ঝাাঁখপ্ল্ল়ে প্ল্লড। এর ধারাবাখিকতা়ে আিরা স্বাধীনতা অিে ন করল্লত কপ্ল্লরখছলাি।  

আল্ললার্না কশল্লষ বলা যা়ে, ছেদদা কিেসূখর্ পূ্বেবতী রািনীখতল্লত বযাপ্ক ভূ্খিকা করল্লিখছল। এর সযদযরপ্রসাখর েল খিল্লসল্লব আিরা কপ্ল্ল়েখছ স্বাধীন বাাংলাল্লদশ। 
 

২ে অধযাে (অনযধাবনিলূক প্রশ্ন ও উত্তর) 

প্রশ্ন১> আগরতলা ষেযন্ত্র িািলা বলল্লত খক কবাঝাে? 

 
উত্তরিঃ ১৯৬৬ সাল্লল বঙ্গবন্ধয  কশি িযখিবযর রিিান বাঙাখল িাখতর িযখক্তর সনদ ৬ দো দাখব কপ্শ কল্লরন। প্ূবে প্াখকস্তাল্লন ৬ দোখভ্খত্তক আল্লন্দালন যিন তয ল্লঙ্গ তিন শাশকল্লগােী 
বঙ্গবন্ধয ল্লক প্রধান আসািী কল্লর কিাট ৩৫ িন সািখরক ও কবসািখরক বযখক্তর খবরযল্লে আগরতলা িািলা দাল্লের কল্লরন। তারপ্র ছাত্রসিাি প্াখকস্তান সািখরক  সরকাল্লরর 
সস্বরার্ারী আর্রল্লণর খবরযল্লে খবল্লশষ কল্লর আগরতলা িািলা প্রতযািারসি ওই িািলার সকল আসািীর খবনা শল্লতে  িযখক্ত ও অনযানয কযৌখক্তক দাখবল্লত ১৯৬৯ সাল্লল ৫ িানযোখর 
১১ দো কিেসরূ্ী কঘাষণা কল্লর।ইখতিাল্লস এই িািলা ঐখতিাখসক “আগরতলা িািলা” নাল্লি প্খরখর্ত।এ িািলার আনযোখনক নাি খছল “রাষ্ট্র বনাি কশি িযখিবযর 
রিিান ও অনযানয”। 
  
প্রশ্ন২> যযক্তফ্রন্ট বলল্লত খক কবাঝাে? 

 

উত্তরিঃ প্াখকস্তাল্লনর ক্ষিতাবান িযসখলি লীগল্লক প্রখতিত করার িনয বাাংলার কখতপ্ে কনতৃবনৃ্দ রািননখতক দল কযিন- িওলানা ভ্াসানী ও কিাল্লসন শিীদ কসািরাও়োদী এর 

কনতৃল্লত্ব আওোিী লীগ,কশল্লর বাাংলা এ.কক. েিলযল িল্লকর কনতৃল্লত্ব কৃষক-শ্রখিক প্াটিে , কখতপ্ে বািপ্ন্থী তরযণল্লদর কনতৃল্লত্ব গণতন্ত্রী দল ও রক্ষণশীল কনতৃবলৃ্লন্দর কনতৃল্লত্ব কনিাল্লি 

ইসলাখি এ-র সিন্বল্লে কয রািননখতক কিাট গঠন করা িে তাল্লক 'যযক্তফ্রন্ট' বলা িে। ১৯৫৪ সাল্ললর প্াখকস্তাল্লনর সাধারণ ও প্রল্লদখশক খনবোর্নল্লক সািল্লন করল্লি যযক্তফ্রন্ট গঠন 

করা িে।  
 
প্রশ্ন ৩> ৬ দোল্লক বাঙালীর িযখক্তর সনদ বলা িে ককন?  

উত্তরিঃ ৬ দো প্ূবে বাাংলার িনগল্লনর অথ্েননখত,  রািননখতক,সািাখিকসি সকল অখধকাল্লরর কথ্া তয ল্লল ধল্লর। এ কিেসখূর্ বাঙালীর িাতীে কর্তনািূল্লল খবল্লফারন ঘটাে। 
এল্লত প্রতযক্ষভ্াল্লব স্বাধীনতার কথ্া বলা না িল্ললও এ ছে দো কিেসরূ্ী বাঙালীল্লদর স্বাধীনতার িল্লন্ত্রল্ল  উমীখবত কল্লর। প্াখকস্তান সরকার এটি গ্রিণ না কল্লর দিনপ্ীেন শযরয 

করল্লল আল্লন্দালন অখনবাযে িল্লে প্ল্লে। তাই ৬ দোল্লক বাঙালীর িযখক্তর সনদ বা িযাগনা কাটে া বলা িে। 
 
প্রশ্ন ৪> ভ্াষা আল্লন্দালন বলল্লত কী কবাঝ? 
ভ্াষার িনয কয আল্লন্দালন সাংঘটিত িে তাল্লক ভ্াষা আল্লন্দালন বল্লল। ১৯৫২ সাল্ললর ভ্াষা আল্লন্দালন বাাংলাল্লদল্লশর ইখতিাল্লস এক অননয ঘটনা। বাঙালী িাখতসত্তার রািননখতক 

স্ফযরণ ঘল্লট রাষ্ট্রভ্াষা আল্লন্দালন কক ককন্দ্র কল্লর। প্াখকস্তান রাল্লষ্ট্রর সবষিযিলূক আর্রল্লণর খবরযল্লে এটি খছল বাঙালী িাখতর  িল্লধয ভ্াষাল্লকখন্দ্রক িাতীেবাল্লদর কর্তনার উল্লেষ 

ঘটাে। 
 
প্রশ্ন ৫> িযখিব নগর সরকাল্লরর গঠন খলি।    
 

উত্তরিঃিযখক্তযযে প্খরর্ালনার িনয গঠিত বাাংলাল্লদল্লশর প্রথ্ি সরকার তথ্া িযখিবনগর সরকার  ১৯৭১ সাল্ললর ১০ এখপ্রল গঠিত িে এবাং এর শপ্থ্ গ্রিণ অনযখেত িে ১৯৭১ 
সাল্ললর ১৭ এখপ্রল। এ সরকারল্লক ১৫টি িন্তণালে ও খবভ্াল্লগ ভ্াগ করা িে। িযখিব নগর সরকাল্লরর রাষ্ট্রপ্খত খছল্ললন  বঙ্গবন্ধয  কশিিযখিবযর রিিান, অিােী ও উপ্রাষ্ট্রপ্খত 

খছল্ললন সসেদ নিরযল ইসলাি এবাং প্রধানিন্তী খছল্ললন তািউদ্দীন আিিদ। িযখক্তযযে প্খরর্ালনাে এ সরকার গযরযত্বপূ্ণে ভূ্খিকা প্ালন কল্লর। 
 
প্রশ্ন ৬>১৯৫৪ সাল্ললর খনবোর্ল্লন িযসখলি লীল্লগর প্রািে ঘল্লট ককন? 



 
উত্তর>১৯৫৪ সাল্ললর খনবোর্ল্লন যযক্তফ্রল্লন্টর খবপ্যল খবিে এবাং িযসখলি লীল্লগর কশার্নীে প্রািল্লের কপ্ছল্লন কবশখকছয কারণ খনখিত খছল। কারনগযখল খনম্নরযপ্িঃ 
(ক) বাাংলা ভ্াষার অবিাননা  
(ি) স্বাধীকাল্লরর দাখব উল্লপ্খক্ষত 

(গ) আদশেগত দ্বন্দ্ব 

(ঘ) লাল্লিার প্রস্তাল্লবর সাংল্লশাধন 

(ঙ) সবেল্লক্ষল্লত্র সবষিয সখৃষ্ট 

(র্) সাংখবধান প্রণেল্লন বযথ্েতা 
(ছ) প্ূল্লবের খনবোর্ল্লনর প্রখতশ্রুখত ভ্ঙ্গ ইতযাখদ 
                     

প্রশ্ন ৭> ১৯৫৮ সাল্ললর সািখরক শাসন িাখর সম্পল্লকে  কী িান? 
 
উত্তর>১৯৫৮ সাল্ললর সািখরক শাসন প্াখকস্তাল্লনর রািননখতক ইখতিাল্লসর এক খবল্লশষ আল্ললাখর্ত খবষে। ১৯৫৮ সাল্ললর ৭ অল্লক্টাবর কপ্রখসল্লিন্ট ইস্কান্দার খিিে া সিগ্র প্াখকস্তাল্লন 
সািখরক শাসন িাখর কল্লরন। ককন্দ্রীে ও প্রাল্লদখশক সরকারগযল্ললা বাখতল কল্লর সব রািননখতক দল্ললর খনখষে করা িে। কপ্রখসল্লিন্ট ইস্কান্দার খিিে া কসনা প্রধান কিনাল্লরল আেূব 
িানল্লক প্রধান সািখরক আইন প্রশাসক খিসাল্লব খনযযক্ত কল্লরন। ইস্কান্দার খিিে া কসনাপ্রধান আেূব িাল্লনর উস্কাখনল্লত িলূত সািখরক আইন িাখর কল্লর। খকন্তু সািখরক আইন 

িাখরর িাত্র ২০ খদন প্ল্লর আেূব িান ইস্কান্দার খিিে াল্লক সখরল্লে খনল্লিই প্াখকস্তাল্লনর প্রখসল্লিল্লন্টর দাখেত্ব গ্রিণ কল্লরন। 
                          

প্রশ্ন ৮> ১৯৬৯ সাল্ললর গনঅভ্য যত্থাল্লনর রািননখতক কারণ খছল  স্বােত্তশাসন প্রখতো - উখক্তটি সাংল্লক্ষল্লপ্ বযািযা কর? 
উত্তর>১৯৬৬ সাল্ললর ৬দো দাখব খছল বাঙালী িাখতর বাাঁর্ার দাখব। এল্লত প্ূবে প্াখকস্তাল্লনর স্বােত্তশাসল্লনর কথ্া বলা িল্ললও প্াখকস্তাখন শাসকল্লগাষ্টী এ দাখবল্লক খবখিন্নতাবাল্লদর 
নীল নকশা খিসাল্লব খর্খিত কল্লর এ আল্লন্দালন দিল্লনর উল্লদ্দল্লশয প্ূবে প্াখকস্তাল্লনর শীষেিানীে কনতাকিীল্লদর ওপ্র অিানখবক খনযোতন র্ালাে। কশি িযখিবসি অল্লনল্লকই প্াখকস্তাখন 
বাখিনীর িাল্লত কগ্রপ্তার িন। এ বন্ধী কনতাল্লদর িযখক্ত এবাং স্বােত্তশাসল্লনর দাখব অলঙ্ঘনীে প্রিাল্লণর লল্লক্ষ বাঙালী িনতা ঐকযবেভ্াল্লব ১৯৬৯ সাল্লল গনঅভ্য যত্থান সাংঘটিত 

কল্লর।         
 

প্রশ্ন ৯> কশি িযখিবল্লক “বঙ্গবন্ধয ”  উপ্াখধল্লত ভূ্খষত করার ঘটনা বণেনা কর? 

 

উত্তর>১৯৬৮ সাল্লল কশি িযখিবর এর খবরযল্লে আগরতলা িািলা কদ়ো িল্লল বাাংলার সাধারন িানযষ সরকাল্লরর দিন-প্ীডন কাযেক্রল্লির খবরযল্লে রযল্লি দাাঁডাই এবাং এ িািলাল্লক 
আই়েযব িাল্লনর িীন আিযা কদ়ে িে।প্ল্লর প্রবল গণ আল্লন্দালল্লনর িযল্লি সরকার কশি িযখিবযর রিিানল্লক িযখক্ত খদল্লত বাধয িন। এ ঘটনার প্খরল্লপ্রখক্ষল্লত ২৩কেব্রু়োখর ১৯৬৯সাল্লল 
কশি িযখিবযর রিিানল্লক গণসাংবধেনা কদও়ো ি়ে। এ সাংবধেনা অনযোল্লন ককন্দ্রী়ে ছাত্র সাংগ্রাি প্খরষল্লদর সভ্াপ্খত কতাোল্ল়েল আিল্লিদ কশি িযখিবযর রিিানল্লক বঙ্গবন্ধয  উপ্াখধ 

কদও়ো ি়ে। 
 
প্রশ্ন ১০> কিািােদ আলী েিলূা কী? 

 

উত্তর>ল্লিািােদ আলী েিলূাে বলা িে কয, আইন সভ্ার খনম্ন 
কল্লক্ষ প্ূবে প্াখকস্তান সাংিযাগখরে আসন লাভ্ করল্লব এবাং উচ্চকল্লক্ষ প্খিি প্াখকস্তাল্লনর সাংিযাগখরে আসন লাভ্ করল্লব। তল্লব উভ়্ে কল্লক্ষ কযৌথ্ আসল্লনর কক্ষল্লত্র প্ূবে ও প্খিি 

প্াখকস্তাল্লনর সিান প্রখতখনখধত্ব থ্াকল্লব। প্াখকস্তাল্লনর উভ্ে অাংল্লশর িনগল্লণর িল্লধয  সাংিখত প্রখতোর লল্লক্ষয এ েিযেলাে 'সিতার নীখতর 'উপ্র অখধক  গযরযত্ব প্রদান করা 
ি়ে। খকন্তু  উচ্চকল্লক্ষ প্ূবে প্াখকস্তাল্লনর িনয  কি আসন খনধোরণ করা়ে এবাং  ভ্াষা সিসযা সিাধাল্লনর ককাল্লনা  ইখঙ্গত প্রদান না করা়ে বাঙাখল  িনগণ এ েিলূাল্লক সাদল্লর 

গ্রিণ করল্লত প্াল্লরখন। 
 
প্রশ্ন ১১>িারী র্য খক্ত বলল্লত কী কবাঝ?   
 

উত্তর>প্াখকস্তাল্লনর খদ্বতী়ে গণপ্খরষল্লদর  প্রথ্ি অখধল্লবশন বল্লস ১৯৫৫ সাল্ললর ৭িযলাই প্খিি   প্াখকস্তাল্লনর িারীল্লত। খদ্বতী়ে   গণপ্খরষদ সদসয সাংখবধান প্রণ়েন  সম্পল্লকে  
একটি র্য খক্ত সম্পাদন   কল্লরন যা িারী র্য খক্ত নাল্লি িযাত। এ র্য খক্তল্লত বলা িে কয -  

(১)প্াখকস্তাল্লন দযটি প্রল্লদশ থ্াকল্লব। একটা প্ূবে প্াখকস্তান অপ্রটা প্খিি প্াখকস্তান। 
(২) প্রল্লদশ দযটিল্লত প্ূূ্ণে আঞ্চখলক স্বােত্তশাসন প্রদান করা িল্লব। 
(৩) উভ্ে প্রল্লদল্লশ সাংিযাসািয নীখত (principle of parity) অনযসরণ করা িল্লব। 

(৪) যযক্ত খনবোর্ন বযবস্তা কাযেকর করা িল্লব। 
(৫) বাাংলা ও উদযে ল্লক প্াকুস্তাল্লনর রাষ্ট্রভ্াষা করা িল্লব। 



 

প্রশ্ন ১২> ৭িাল্লর্ে র ভ্াষন সম্পল্লকে  কী িান? 
 
উত্তর>১৯৭১ সাল্ললর ৭িার্ে  ঢাকার করসল্লকাসে িেদাল্লন (বতেিাল্লন কসািরাও়োদী উদযান) এক ঐখতিাখসক িনসভ্াে বঙ্গবন্ধয  কশি িযখিবযর রিিান কঘাষনা কল্লরন  কয, "এবাল্লরর 

সাংগ্রাি আিাল্লদর িযখক্তর সাংগ্রাি, এবাল্লরর সাংগ্রাি স্বাধীনতার সাংগ্রা, রক্ত যিন খদল্লেখছ রক্ত আল্লরা কদল্লব, এল্লদশল্লক িযক্ত কল্লর ছােব ইনশাোি"। বঙ্গবন্ধযর ৭িাল্লর্ে র খবষেবস্তুিঃ 

(১) খনবোখর্ত িনপ্রখতখনখধল্লদর কাল্লছ ক্ষিতা িস্তান্তর করা। 
(২) গনিতযার সঠিক তদন্ত করা।  

(৩) সািখরক আইন প্রতযািার করা। 
(৪) সািখরক বাখিনীল্লক বযারাল্লক খেল্লর কযল্লত িল্লব। 

বঙ্গবন্ধয  ৭িাল্লর্ে র ভ্াষল্লনর প্র ৮িার্ে  িল্লত শযরয িে দলগত খনখবেল্লশল্লষ অসিল্লযাগ আল্লন্দালন 
 

প্রশ্ন১৩> কিৌখলক গনতন্ত্র কী?  

 
উত্তর>১৯৫৯সাল্ললর ২৭অল্লক্টাবর কিনাল্লরল আই়েযব িান কিৌখলক গণতন্ত্র অধযাল্লদশ িাখর কল্লরন। এ অধযাল্লদশ বল্লল খতখন কয িানী়ে সরকাল্লরর প্খরকল্পনা কল্লরন তার নািকরণ 
করা ি়ে Basic Democracyবা কিৌখলক গণতন্ত্র।  
কিৌখলক গণতন্ত্র অধযাল্লদশ ৪ স্তরখবখশষ্ট িানী়ে স্বা়েত্তশাসন গল্লড কতালার কথ্া বলা ি়ে। প্ূবে প্াখকস্তাল্লনর ৪০িািার এবাং প্খিি প্াখকস্তাল্লনর ৪০ িািার কিৌখলক গণতন্ত্রী( 
Basic Democrat)   সদসয িনগল্লণর কভ্াল্লট খনবোখর্ত িল্লবন বল্লল খবধান করা ি়ে। কিৌখলক গণতন্ত্রীল্লদর ইউখন়েন কাউখিল্ললর কর়্োরিযান ককন্দ্রী়ে ও প্রাল্লদখশক 
আইনসভ্ার সদসয এবাং রাষ্ট্রপ্খত খনবোর্ল্লনর খবধান করা ি়ে ১৯৬০সাল্ললর ১১িানয়োখর খনবোর্ল্লনর িাধযল্লি সারাল্লদল্লশ ইউখন়েন কিাট ৮০ িািার কিৌখলক গণতন্ত্রী খনবোখর্ত 

িন। এটাই আেূব িাল্লনর কিৌখলক গনতন্ত্র নাল্লি প্খরখর্ত।    

অধযাে-১ি 
বিযখনবোর্খন প্রশ্ন ও উত্তর (MCQ)/ [জ্ঞান িলূল্লকর িনয সিােক] 

 
 
১/প্াখকস্তান ও ভ্ারত স্বাধীনতা লাভ্ কল্লর কিন? 
 উত্তরিঃ ১৯৭১ সাল্ললর ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট।  
২/প্লাশীর যযে সাংঘটিত ি়ে কত সাল্লল?  
উত্তরিঃ ১৭৫৭ সাল্ললর, ২৩ িযন। 
৩/ সবল্লর্ল্ল়ে প্রার্ীন িনপ্ল্লদর নাি খক?  
উত্তরিঃিঃ বঙ্গ  
৪/ ইিখতোর উখদ্দন িযিেদ খবন বিখত়োর িলিী 
কাল্লক প্রাখিত কল্লর নদী়ো দিল কল্লর? 
উত্তরিঃলক্ষণ কসনল্লক  
৫/ঢাকার প্ূবে নাি খক খছল?  
উত্তরিঃ িািাঙ্গীরনগর  
৬/ইস্ট ইখন্ড়ো ককাম্পাখন কতিন সদসয খনল্ল়ে বখনক সাংগঠন কল্লর?  
উত্তরিঃ ২১৮ িন 
৭/কলকাতা়ে কোটে  উইখল়োি দযগে িাপ্ন করা ি়ে কত সাল্লল? 
 উত্তরিঃ ১৬৯৮ সাল্লল 
৮/খসরািউল্লদ্দৌলা কিন বাাংলা-খবিার-উখডষযার নবাব িন?  
উত্তরিঃ ১৭৫৬ সাল্ললর ১০ এখপ্রল।  
৯/ভ্ারতবল্লষের কশষ কিাগল সম্রাট কক খছল্ললন? 
উত্তরিঃ খদ্বতী়ে শাি আলি। 
১০/ ভ্ারতবল্লষের কশষ স্বাধীন নবাব কক খছল্ললন? 
 উত্তরিঃ নবাব খসরািউল্লদ্দৌলা  
১১/ কত টাকা কদওোর খবখনিল্লে িযঘল সম্রাল্লটর খনকট িল্লত কদওোনী লাভ্ কল্লর? 
উত্তরিঃ ২৬ লক্ষ টাকা 
১২/একসালা ও প্াাঁর্শালা বল্লন্দাবস্ত প্রবতেন কল্লরন কক? 
 উত্তরিঃ ও়োল্লরন কিখস্টাং  
১৩/খর্রিা়েী বল্লন্দাবস্ত কত সাল্লল প্রবখতেত ি়ে এবাং কক প্রবতেন কল্লরন? 
 উত্তরিঃ ১৭৯৩ সাল্লল, লিে  কনেও়োখলস  



১৪/ খশল্প খবপ্লব সাংঘটিত ি়ে ককাথ্া়ে?  
উত্তরিঃিঃখব্রল্লটল্লন 
১৫/ খব্রটিশ ভ্ারল্লত 'প্েী প্যখলশ' বযবিা খবলযপ্ত করা ি়ে কত সাল্লল? 
 উত্তরিঃ ১৭৯৮ সাল্লল  
১৬/সবেভ্ারতী়ে কাংল্লগ্রস ককাথ্া়ে কত সাল্লল িে লাভ্ কল্লর? 
 উত্তরিঃ কবাম্বাই শিল্লর, ১৮৮৫ সাল্ললর ২৮ খিল্লসম্বর  
১৭/ ১৮৬১ সাল্ললর ভ্ারতী়ে আইন প্খরষদ কতিন সদসয খনল্ল়ে বযবিাপ্ক প্খরষদ গঠিত ি়ে? 
 উত্তরিঃ ১২ িন  
১৮/ভ্ারল্লত সবেপ্রথ্ি ককান প্েখতর িাধযল্লি কযাখবল্লনট প্রথ্ার শযভ্ শযর্না িে? 
উত্তরিঃ কপ্াটে েখলও প্েখত  
১৯/"ইলবাটে  খবল" প্রবতেন কল্লরন কক?  
উত্তরিঃ লিে  খরপ্ন  
২০/সবেভ্ারতী়ে কাংল্লগ্রস প্রখতো়ে সবেপ্রথ্ি কক উল্লদযাগ গ্রিণ কল্লর?  
উত্তরিঃিঃঅযালান অক্টাখভ্োন খিউি 
২১/ কাংল্লগ্রল্লসর প্রথ্ি সভ্াপ্খত খনবোখর্ত িন কক? 
 উত্তরিঃ বযাখরস্টার উল্লিষর্ন্দ্র বযানাখিে   
২২/"অখিাংস সতযাগ্রি" নীখত প্রবতেন কল্লরন কক? 
উত্তরিঃ িিাত্মা গান্ধী  
২৩/কাংল্লগ্রল্লসর কভ্তর একটি উপ্দল গঠিত ি়ে তার নাি খক? 

উত্তরিঃ Independence leauge  
২৪/"েরও়োিে  ব্লক" নাল্লি একটি নতয ন দল গঠন কল্লরন কক? 
উত্তরিঃ কনতাখি সযভ্াষর্ন্দ্র বসয  
২৫/"আিাদ খিন্দ" কেৌি গঠিত ি়ে কত সাল্ললর? 
১৯৪৩ সাল্ললর ২১ অল্লক্টাবর  
২৬/বঙ্গভ্ঙ্গ ি়ে কত সাল্লল এবাং রদ করা িে কত সাল্লল? 
 উত্তরিঃিঃ ১৯০৫ সাল্লল ও ১৯১১ সাল্লল  
২৭/বঙ্গভ্ঙ্গ রদ কল্লরন কক?  
উত্তরিঃরািা প্ঞ্চি িিে   
২৮/বঙ্গভ্ঙ্গ এর সিে ভ্ারল্লতর লিে  কক খছল্ললন  
উত্তরিঃিঃলিে  কািে ন 
২৯/ খনখিল ভ্ারতী়ে িযসখলি লীগ সাল্লল প্রখতখেত ি়ে এবাং এটি গঠল্লনর প্রস্তাব কল্লরন কক? 
 উত্তরিঃ ১৯০৬ সাল্লল ৩০ খিল্লসম্বর,নবাব সযার সখলিযোি  
৩০/বলৃ্লটল্লনর আইনসভ্ার নাি খক? 

 উত্তরিঃপ্ালোল্লিন্ট (উচ্চকক্ষল্লক => House of Lords এবাং খনম্ন কক্ষ=> house of commons) 
৩১/ কবঙ্গল প্যাক্ট কক কত সাল্লল সম্পাদনা কল্লর? 
উত্তরিঃ কদশবন্ধয খর্ত্তরঞ্জন দাশ,১৯২৩ সাল্লল 
৩২/ খদ্ব-িাখত তত্ত্ব প্রবতেন কল্লরন কক? 
 উত্তরিঃল্লিািােদ আলী খিন্নাি  
৩৩/লাল্লিার প্রস্তাল্লবর উপ্িাপ্ক কক এবাং তা কত সাল্লল ি়ে??  
উত্তরিঃ কশল্লর বাাংলা এল্লক েিলযল িক (অখভ্ক্ত বাাংলার প্রথ্ি িযিযিন্ত্রী, ১৯৪০ সাল্ললর ২৩ িার্ে   
৩৪/১৯৪৬সাল্ললর িন্ত্রী খিশন প্খরকল্পনা সদসয কতিন? 
উত্তরিঃ ৩ িন 
৩৫/৩ িযন প্খরকল্পনার অপ্র নাি খক 
উত্তরিঃ িাউন্টবযাল্লটন প্খরকল্পনা  
৩৬/খব্রটিশ সরকার কত বছর ভ্ারতবল্লষের শাসন কল্লরখছল?  
উত্তরিঃপ্রা়ে 200 বছর 
 
[খবিঃদ্রিঃ এই অধযাল্লের অনযশীলনীর MCQ গযখল প্ল্লে খনল্লব (িলূ প্াঠযবইল্লের)] 

 
অধযাে-২য় 

বিযখনবোর্খন প্রশ্ন ও উত্তর (MCQ)/ [জ্ঞান িলূল্লকর িনয সিােক] 
 
১/প্াখকস্তান রাষ্ট্র সখৃষ্টর িলূ খভ্খত্ত খক খছল?  
উওরিঃধিেখভ্খত্তক িযসখলি িাতী়েতাবাদ।  



২/৬ দো কিেসখূর্ কঘাষণা কল্লরন কক?  
উওরিঃ বঙ্গবন্ধয কশি িযখিবযর রিিান।  
৩/ দযই প্াখকস্তাল্লনর িল্লধয কত দরূত্ব বযবধান খছল?   
উওরিঃ ১২০০ িাইল। 
৪/লাল্লিার প্রস্তাল্লবর িলূ কথ্া খক খছল?  
উওরিঃপ্রাল্লদখশক স্বা়েত্তশাসন।  
৫/প্াখকস্তান রাষ্ট্র সখৃষ্ট ি়ে ককান প্রস্তাল্লবর খভ্খত্তল্লত? 
 উওরিঃলাল্লিার প্রস্তাব।  
৬/প্াখকস্তাল্লনর প্রথ্ি প্রধানিন্ত্রী কক খছল্ললন? 
  উওরিঃ খলোকত আলী িান।  
৭/প্াখকস্তাল্লনর প্রথ্ি কপ্রখসল্লিন্ট কক খছল্ললন?  
 উওরিঃ ইস্কান্দার খিিে া   
৮/ প্রথ্ি সািখরক আইন প্রশাসক কক খছল্ললনএবাং প্রথ্ি সািখরক আইন িাখর কল্লরন কক? 
 উত্তিঃ কিনাল্লরল আেূব িা। 
৯/প্াখকস্তাল্লনর শতকরা কত ভ্াগ কলাল্লকর ভ্াষা বাাংলা? 
উত্তরিঃ৫৬.৪%(বাাংলা) 
১০/ প্াখকস্তাল্লনর শতকরা কত ভ্াগ কলাল্লকর ভ্াষা উদযে?  
 উওরিঃ ৩.২৭%( উদযে)।  
১১/১৯৫২সাল্ললর 22 খিল্লসম্বর গণপ্খরষল্লদ কয খরল্লপ্াটে  কপ্শ করা ি়ে তার িলূ খবষ়ে খক খছল? উওরিঃসাংিযাসািয নীখত।  
১২/িারী র্য খক্ত  ি়ে কত সাল্লল? 
 উওরিঃ১৯৫৫সাল্ললর, ৭িযলাই।  
১৩/ তিযখদ্দন িিখলস খক?  
উওরিঃএকটি সাাংসৃ্কখতক সাংগঠন। 
১৪/ কত সাল্লল তিযখদ্দন িিখলশ গঠিত ি়ে এবাং এর আিবা়েক কক খছল্ললন ও কত সদসয খবখশষ্ট? উওরিঃ১৯৪৭সাল্ললর, ১লা কসল্লেম্বর, অধযাপ্ক আবযল কাল্লশি ৩ 
সদসযখবখশষ্ট।  
১৫/ গণপ্খরষল্লদ প্রথ্ি রাষ্ট্রভ্াষা করার দাখব িানান কক?  
উওরিঃধীল্লরন্দ্রনাথ্ দত্ত।  
১৬/১৯৫২সাল্লল(ZrKvjxb সিল্ল়ে) প্রাল্লদখশক প্খরষদ  ভ্বন বতেিাল্লন খক নাল্লি প্খরখর্ত? 
  উওরিঃিগন্নাথ্ িল খিলনা়েতন।  
১৭/২৬কেব্রু়োখর শিীদ খিনার আনযোখনকভ্াল্লব উল্লদ্বাধন কল্লরন কক? 
 উওরিঃ আিাদ প্খত্রকার সম্পাদক আবযল কালাি শািসযদ্দীন।  
১৮/১৯৪৮সাল্লল রাষ্ট্রভ্াষা সাংগ্রাি প্খরষল্লদর আহ্বা়েক কক খছল্ললন?  
উওরিঃশািসযল িক (সভ্াপ্খতত্ব কল্লরন-ভ্াসানী ৩০িানয 
১৯/১৯৫২ সাল্ললর ২১কেব্রু়োখর প্রথ্ি শিীদ কক িন? 
উওরিঃশিীদ রখেক উখদ্দন আিল্লিদ রখেক।  
২০/ ১৯৫২সাল্ললর ২১কেব্রু়োখর বাাংলা কত তাখরি খছল? 
উওরিঃ৮োল্গুন। 
২১/ শিীদ খিনাল্লরর  িাপ্ কত?  
উওরিঃ১০েয ট( সদঘেয) *৬েয ট(প্রি)।  
২২/ "স্মখৃতর খিনার "এবাং "কাাঁদল্লত আখসখন োাঁখসর দাখব খনল্ল়ে এল্লসখছ" কখবতা দযটি কার কলিা?  
উওরিঃআলাউখদ্দন আল আিাদ, কখব িািবযব-উল -আলি কর্ৌধযরী। 
২৩/কবর নাটল্লকর রর্খ়েতা কক?  
উওরিঃি. িযখনর কর্ৌধযরী।  
২৪/ িখির রা়েিাল্লনর "আল্লরক োল্গুন "খক?  
উওরিঃভ্াষা আল্লন্দালন খভ্খত্তক উপ্নযাস। 
২৫/ একুল্লশ কেব্রু়োখরল্লক ককান সাংিা কত সাল্লল আন্তিে াখতক িাতৃভ্াষা খিসাল্লব  স্বীকৃখত প্রদান কল্লর?  
উওরিঃUNESCO, ১৯৯৯সাল্ললর, ১৭নল্লভ্ম্বর।  
২৬/আও়োিী িযসখলি লীল্লগর িে এবাং িযসখলি শব্দটি বাদ প্ল্লড কত সাল্লল? 
উওরিঃ১৯৪৯ সাল্ললর ২৩ িযন,১৯৫৫ সাল্লল বাদ প্ল্লে 
২৭/যযক্তফ্রল্লন্টর সভ্াপ্খত খনবোখর্ত িন কক?  
 উওরিঃ কিাল্লসন শিীদ কসািরাও়োদী। 
২৮/ বধেিান িাউল্লসর বতে িান নাি খক?  
উওরিঃবাাংলা একাল্লিখি।(প্রখতখেত ১৯৫৫) 
  



২৯/" States"শল্লব্দর প্খরবল্লতে  "State "শব্দটি বযবিার করার সবেপ্রথ্ি খবল্লরাখধতা কল্লরন কক?  
উওরিঃআবযল িাখশি।  
৩০/কিাল্লসন শিীদ কসািরাওোদী প্াখকস্তাল্লনর কততি প্রধানিন্ত্রী খছল্ললন?  
উওরিঃ ষে। 
 ৩১/ গণতল্লন্ত্রর িানসপ্যত্র বলা ি়ে কাল্লক?  
উওরিঃ কিাল্লসন শিীদ কসািরাও়োদীল্লক।  

৩২/প্াখকস্তাল্লনর সাংখবধান রখর্ত ি়ে কত সাল্লল? 
উওরিঃ ১৯৫৬ সাল্লল? 

৩৩/ EBDO খক এবাং PODO খক?  

উওরিঃ  Elective Bodies Disqualification Order  এবাং Public Office Disqualification Order. 
৩৪/কিৌখলক গণতল্লন্ত্রর প্রবক্তা কক? 
  উওরিঃ কিনাল্লরল আই়েযব িান।  
৩৫/কিৌখলক গণতল্লন্ত্রর স্তর খবখশষ্ট িানী়ে সরকার গল্লড কতালা িল্ল়েখছল?   
উওরিঃ র্ার স্তর খবখশষ্ট।  
৩৬/ শরীে খশক্ষা কখিশন কত সদসয খবখশষ্ট খছল? উওরিঃ 11 সদসযখবখশষ্ট।  
৩৭/খনউখি়োস খক?  
উওরিঃ৬২এর ছাত্র আল্লন্দালল্লনর সি়ে গঠিত একটি কগাপ্ন প্াঠর্ক্র।  

৩৮/ NDF এর পূ্ণেরপূ্ খক?  উওরিঃ National Democratic Front. 
৩৯/বাঙাখলর িযাগনাকাটে া বলা ি়ে কাল্লক? উওরিঃ ১৯৬৬ সাল্ললর ৬ দো কক। 
৪০/আগরতলা ষডযন্ত্র িািলার আসাখি খছল কতিন?   
উওরিঃ৩৫িন। 
 ৪১/গণঅভ্য যত্থান ি়ে কত সাল্লল? 
 উওরিঃ১৯৬৯ সাল্লল  
৪২/আইনগত কাঠাল্লিা আল্লদশ িাখর কল্লরন কক?উওরিঃল্লিনাল্লরল ই়োখি়ো িান।  
৪৩/প্াখকস্তান এর িতৃয যর বাতে াবািক বলা ি়ে ককান খনবোর্ন কক? 
উওরিঃ১৯৭০সাল্ললর খনবোর্নল্লক।  
৪৪/বঙ্গবন্ধযর ঐখতিাখসক ৭ই িাল্লর্ে র ভ্াষণ ককাথ্া়ে অনযখেত ি়ে?  
 উওরিঃল্লরসল্লকাসে ি়েদান (বতেিাল্লন কসািরাও়োদী উদযান)  
৪৫/অপ্াল্লরশন সার্ে লাইট প্খরর্ালনা করা ি়ে কিন?  উওরিঃ25 িার্ে ।  
৪৬/িযখিবনগর সরকার গঠন ও শপ্থ্ বাকয প্খরর্ালনা করা ি়ে কিন? 
উওরিঃ১৯৭১সাল্ললর ১০এখপ্রল ও ১৭ এখপ্রল। 
 ৪৭/ িযখিবনগর সরকাল্লরর প্রথ্ি রাষ্ট্রপ্খত কক খছল্ললন?   
উওরিঃবঙ্গবন্ধয কশি িযখিবযর রিিান।  
৪৮/ িযখিব নগরিযখিবনগর সরকাল্লরর প্রধানিন্ত্রী কক খছল্ললন? 
উওরিঃ তািউখদ্দন আিল্লিদ। 
৪৯/ িযখক্তযযল্লের সি়ে কসক্টর ও খব্রল্লগি খছল কতটি? 
উওরিঃ 11 টি ও ৩টি।  
৫০/ককান কসক্টল্লরর ককাল্লনা কসক্টর কিান্ডার খছল না? উওরিঃ১০নাং কসল্লক্টল্লর। 
৫১/স্বাধীনতা যযল্লে আত্মসিপ্েল্লণর কযৌথ্ বাখিনীর  প্ল্লক্ষ স্বাক্ষর কল্লরন কক এবাং প্াখকস্তাল্লনর প্ল্লক্ষ স্বাক্ষর কল্লরন কক?   
উওরিঃ RMwRr wms অল্লরারা এবাং আখির আবদযোি িান খন়োিী।  
৫২/ শিীদ বযখেিীবী খদবস কত তাখরি? 
 উওরিঃ ১৪ই খিল্লসম্বর।   
 

[এই অধযাল্লের িলূ প্াঠয বইল্লের MCQ গযল্ললা প্ল্লে খনল্লব]  
অধযাে-৩ে 

বিযখনবোর্খন প্রশ্ন ও উত্তর (MCQ)/ [জ্ঞান িলূল্লকর িনয সিােক] 
 
১/েরাল্ল়েিী আল্লন্দালল্লনর প্রবক্তা কক খছল্ললন?   
উওরিঃ িািী শরী়েতযউোি। 
২/ িািী শরী়েতযউোি কত বছর ব়েল্লস িক্কা যান এবাং কসিাল্লন কত খদন অবিান কল্লরন। 
 উওরিঃ ১৮বছর ব়েল্লস যান এবাং ২০ বছর অবিান কল্লরন।  
৩/েরাল্ল়েিী শব্দটি ককান শব্দ কথ্ল্লক এল্লসল্লছ এবাং এর অথ্ে খক?  
উওরিঃ  েরি শব্দ কথ্ল্লক এল্লসল্লছ এবাং এর অথ্ে অবশয প্ালনী়ে।  



৪/ভ্ারতল্লক "দারযল িরব "বল্লল আিযাখ়েত কল্লরল্লছন কক?  
উওরিঃ িািী শরী়েতউোি।  
৫/ িািী শরী়েতযউোি িতৃয যর প্র েরাল্ল়েিী আল্লন্দালল্লনর কনতৃত্ব কদন কক?  
উওরিঃ তার প্যত্র িাওলানা কিািােদ কিািল্লসন উখদ্দন ওরল্লে দযদয খিো। 
৬/ খততয িীল্লরর আসল নাি কী? 
 উওরিঃনস়েদ িীর খনসার আলী।  
৭/খততয িীর কত বছর িক্কা়ে অবিান কল্লরন? 
উওরিঃ ৩ বছর।  
৮/বারাসাত খবল্লদ্রাল্লির কনতৃত্ব কদন কক? 
 উওরিঃ খততয িীর।  
৯/খততয িীর বাাঁল্লশর ককো ককাথ্া়ে খনখিেত ি়ে?  
 উওরিঃ নাখরল্লকলবাখড়ো।  
১০/আব্দযল লখতে "িযসখলি সাখিতয সখিখতর " নাল্লি একটি সাাংসৃ্কখতক প্রখতোন প্রখতো কল্লরন কত  
উওরিঃ ১৮৬৩সাল্লল।  
১১/ কিািাল্লিিান খলটাল্লরখর কসাসাইটির প্রখতোতা কল্লরন কক?  
 উওরিঃনবাব আব্দযল লখতে। 
১২/ িিখসন োল্লন্ডর  রক্ষণাল্লবক্ষণ কল্লরন কক? 
উওরিঃ নবাব আব্দযল লখতে। 
১৩/ খিন্দয কল্ললি কক কপ্রখসল্লিখি কল্ললল্লি রপূ্ান্তর কল্লরন কক?  
উওরিঃনবাব আব্দযল লখতে।  
১৪/ বাাংলার সসেদ আিল্লিদ বলা ি়ে কাল্লক?  
উওরিঃ নবাব আব্দযল লখতে। 
১৫/ আব্দযল লখতল্লের নাল্লি ছাত্রাবাস  রল্ল়েল্লছ ককাথ্া়ে? উওরিঃরািশািী খবেখবদযালল্ল়ে। 
১৬/ নবাব আব্দযল গখন কক  খছল্ললন?  
উওরিঃ সযার সখলিযোল্লির  দাদা।  
১৭/ খনখিল ভ্ারত িযসখলি লীগ নািক একটি রািননখতক দল গঠন কল্লরন কক?  
উওরিঃ সযার সখলিযোি।  
১৮/আিসানউোি ইখঞ্জখন়োখরাং স্কয ল বতে িাল্লন খক নাল্লি প্রখতখেত?  
উওরিঃবাাংলাল্লদশ প্রল্লকৌশল খবেখবদযাল়ে (BUET) 
১৯/ঢাকা খবেখবদযাল়ে  প্রখতোে কক  ভূ্খিকা রাল্লিন?উওরিঃ সযার সখলিযোি। 
২০/ ঢাকা খবেখবদযাল়ে প্রখতখেত ি়ে কত সাল্লল? 
উওরিঃ১৯২১সাল্লল।  
২১/কবঙ্গল প্যাক্ট কার সম্পাদনা়ে কত সাল্লল প্রখতখেত ি়ে?  
উওরিঃখর্ত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ সাল্লল। 
২২/খর্ত্তরঞ্জন দাস এর উপ্াখধ খক খছল?  
উওরিঃল্লদশবন্ধয । 
২৩/কলকাতা়ে কলখি কব্রল্লবানে কল্ললি ও ঢাকা ইল্লিন কল্ললি প্রখতো কল্লরন কক?  
উওরিঃ কশল্লর বাাংলা এ.ল্লক েিলযল িক।  
২৪/বাঙাখল িাতী়েতাবাল্লদর অগ্রদতূ কক খছল্ললন?  
উওরিঃল্লশল্লর বাাংলা এ.ল্লক েিলযল িক।  
২৫/অখবভ্ক্ত বাাংলার প্রথ্ি িযিযিন্ত্রী কক খছল্ললন? 
উওরিঃ কশল্লর বাাংলা এল্লক েিলযল িক।  
২৬/ ঋণ সাখলখস কবািে  গঠন কল্লরন কক?  
উওরিঃ কশল্লর বাাংলা এ.ল্লক েিলযল িক।  
২৭/ িযসখলি লীগ প্ালোল্লিন্টাখর কবাল্লিে র কসল্লক্রটাখর  খনযযক্ত িন কক?  
উওরিঃ কিাল্লসন শিীদ কসািরাও়োদী।  
২৮/গণতল্লন্ত্রর িানসপ্যত্র বলা ি়ে কাল্লক?  
উওরিঃ কিাল্লসন শিীদ কসািরাও়োদীল্লক।  
২৯/ ভ্াসানীর িাক নাি খক খছল?  
উওরিঃ কর্গা খিো। 
৩০/ োরাক্কা প্াখন র্য খক্তর খবরযল্লে লাং িার্ে  কল্লরন কক? উওরিঃ আব্দযল িাখিদ িান ভ্াসানী। 
৩১/ িিলযি িনল্লনতা বলা ি়ে কাল্লক?  
উওরিঃ আবদযল িাখিদ িান ভ্াসানীল্লক।  
  



৩২/িযখিবনগর সরকাল্লরর উপ্ল্লদষ্টা প্খরষল্লদর একিন সদসয খছল্ললন -  
উওরিঃ িওলানা আবদযল িাখিদ িান ভ্াসানী।  
৩৩/ "লাইন আইন" প্রথ্া  কত সাল্লল িাখর করা ি়ে?  উওরিঃ ১৯৩৭সাল্লল।  
৩৪/"লাইন আইন" প্রথ্ার খবরযল্লে আল্লন্দালন কল্লরন কক? 
উওরিঃ আব্দযল িাখিদ িান ভ্াসানী।  
৩৫/ বঙ্গবন্ধযর িাক নাি খক খছল? 
 উওরিঃ কিাকা 
৩৬/ আওোিী িযসখলি লীগ ককাথ্াে কত সাল্লল গঠিত ি়ে?  
উওরিঃ ১৯৪৯ সাল্ললর,23 িযন  কক. এি দাস কলল্লনর িল রযল্লি। 
৩৭/আও়োিী িযসখলি লীল্লগর প্রথ্ি সাধারণ সম্পাদক কক খছল্ললন?  
উওরিঃশািসযল িক। 
৩৮/ আও়োিী িযসখলি লীল্লগর প্রথ্ি যযগ্ম সম্পাদক কক খছল্ললন? উওরিঃ  বঙ্গবন্ধয কশি িযখিবযর রিিান।  
৩৯/কত সাল্লল ভ্ারতী়ে কসনাবাখিনী বাাংলাল্লদশ তযাগ কল্লর?  
উওরিঃ১৯৭২ সাল্ললর, ১৩ িার্ে ।  
৪০/Poet of politics বা   রািনীখতর কখব  বলা িে কাল্লক?  
উওরিঃ বঙ্গবন্ধয কশি িযখিবযর রিিান কক। 
৪১/বঙ্গবন্ধয ল্লক রািনীখতর কখব বল্লল আিযাখ়েত কল্লরন ককান প্খত্রকা খনউি  
উওরিঃ News Week.  
৪২/ বঙ্গবন্ধয কত সাল্লল ককাথ্াে িে গ্রিন কল্লরন? 
উওরিঃ১৯২০সাল্ললর, ১৭ িার্ে । কগাপ্ালগঞ্জ কিলার টয খঙ্গপ্াো প্াো গ্রাল্লি।    

৪৩/লল্লমৌ র্য খক্ত কত সাল্লল এবাং কী উল্লদ্দল্লশয করা ি়ে?  
উওরিঃ ১৯১৬সাল্লল, খিন্দয িযসখলি স্বাথ্ে সিন্বল্ল়ের িনয।  
 
[খবিঃ দ্রিঃ এই ৩ টি অধযাল্লের িলূ প্াঠয বইল্লের খভ্তর কথ্ল্লক প্রশ্নগযখল সািাল্লনা িল্লেল্লছ। প্রখতটি অধযাল্লের অনযশীলনর MCQ গযখল এর সাল্লথ্ প্ল্লে খনল্লব]   

----------- 

welq : A_©bxwZ 2q cÎ 
 

1g Aa¨vq: 

eûwbe©vPbx  ¸iæZ¡c~Y© cÖkœ-DËi 

1| KZ mv‡j G‡`‡k Rwg`vwi cÖ_v wejyß nq ?  ÑÑ  1950 mv‡j | 

2| KZ mvj ch©šÍ mgq‡K Avw` I wn› ỳ hyM ejv n‡q _v‡K ? ÑÑ 1200 mv‡j| 

3| evsjv‡`‡k †Kvb mgqKvj weªwUk kvmbvgj wQj ? ÑÑ  1757 - 1947  

4| ¯v̂axYZvi c~‡e© evsjv‡`‡ki A_©bxwZi HwZnvwmK cUf~wg Kqfv‡M wef³ wQj ? ÑÑ  3 fv‡M 

5| KLb Bs‡iRiv G f~L‡Û ¯v̂axbfv‡e e¨emvq Kivi my‡hvM cvq ? ÑÑ  1638 mv‡j 

6| evsjvi BwZnv‡m ¯̂b©hyM †KvbwU ? ÑÑ  gymwjg hyM 

7| evsjvi †mvbviMuv G cÖ_g gy ª̀vi cÖPjb nq KZ mv‡j ? ÑÑ  1301 mv‡j  

8|  ‡Kvb kvmK evsjvq cÖ_g gy ª̀vi cÖPjb K‡ib ? ÑÑ kvgmywÏb wd‡ivR kvn 

9| evsjv ‡Kvb m‡b msNwUZ ỳwf©ÿ wQqvË‡ii gš̂šÍi bv‡g cwiwPZ ? ÑÑ 1176 e½v‡ã( 1770 L„óv‡ã) 

10| 1947 mv‡j fviZel©‡K Kq fv‡M fvM Kiv nq ? --  2 fv‡M   

11| evsjv‡`‡ki gvSvgvwS GjvKv w`‡q †Kvb †iLv AwZμg K‡i‡Q ? ÑÑ KK©UμvwšÍ †iLv 

12| evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK mgy ª̀mxgv KZ ? --  200 bwUK¨vj gvBj  

13| evsjv‡`‡ki AvÂwjK mgy ª̀mxgv KZ bwUK¨vj gvBj ? ÑÑ  12 bwUK¨vj gvBj  

14| evsjv‡`‡ki †gvU mxgvbv KZ wK:wg: ?ÑÑ  5138 wK. wg. 

15| evsjv‡`‡ki mv‡_ fvi‡Zi †gvU mxgvbv KZ wK:wg: ? ÑÑ 4156 wK. wg. 

16| evsjv‡`‡ki mv‡_ gvqvbgv‡ii †gvU mxgvbv KZ wK:wg: ? ÑÑ 271 wK. wg. 

17| we‡`kx ewbK‡`i g‡a¨ me©cÖ_g G f~L‡Û Av‡m ÑÑ cZ©yMxRiv 

18|  evsjv‡`‡ki AÂj wfwËK LvZ KqwU ? ÑÑ  2 wU (MÖvgxY I kû‡i LvZ) 



19| evsjv‡`‡ki A_©‰bwZi cÖavb ‰ewkó¨ †KvbwU ? ÑÑ  K…wli Dci wbf©ikxjZv 

20| wek^ A_©bxwZ‡Z evsjv‡`k ¸iyZ¡c~Y©, KviY Gi Ñ Ñ  RbmsL¨v 

21| evsjv‡`‡ki A_©bxwZi MwZavivq  †KvbwU n«vm cv‡”Q ÑÑ  `vwi‡ ª̀i nvi     

22| cÖvPxb evsjvi weL¨vZ A_©kv ¿̄we` †K wQ‡jb ?ÑÑ  †KŠwUj¨ 

23| g„wËKvi MVb Abymv‡i evsjv‡`‡ki gvwU KZ cÖKvi ? Ñ 4 cÖKvi 

24| c„w_ex‡Z gvby‡li emev‡mi BwZnvm‡K Ñ 3wU hy‡M fvM Kiv nq | 

25|  Avw`Kv‡j evsjvq Kviv emevm KiZ Ñ Abvh©iv| 

26|  Kwoi cÖPjb †`Lv hvq Ñ Dbwesk kZK ch©šÍ| 

27|  †mb Avg‡ji †kÖô gy ª̀vi bvg Ñ Kwo| 

28|  wek^weL¨vZ ch©UK Be‡b eZzZv †Kv_vKvi Awaevmx wQ‡jb?Ñ g‡iv°i Awaevmx| 

29|  wkí wecøe cÖ_g †Kv_q ïiæ nq ?Ñ Bsj¨v‡Û  

30| wkí wecø‡ei ïiæ‡Z †Kvb& wkí cÖmvwiZ nq?Ñ e¯¿wkí| 

31|  ˆØZ kvmb e¨e¯’v cÖPjb K‡ib †K?Ñ jW© K¬vBf| 

33|  wPi ’̄vqx e›`e¯Í cÖ_vi d‡j evsjvq †Kvb& AvBb Pvjy n‡qwQj ? Ñ m~h©v¯Í AvBb| 

 

 Ávbg~jK cÖkœ- DËi 

1| cÖvK…wZK cwi‡ek Kv‡K e‡j ? 

D: GKwU †`‡ki †fŠMwjK Ae ’̄vb f~cÖK…wZ, gvwU, Rjevqy , b`-b`x Ges LwbR,ebR,cÖvwYR cÖf…wZ    cÖvK…wZK m¤ú‡`i 

mw¤§wjZ cÖfv‡e m„ó cvwicvwk¦©K Ae¯’v‡K †m ‡`‡ki cÖvK…wZK cwi‡ek e‡j| 

2| cwi‡ek Kv‡K e‡j ? 

D: cwi‡ek ej‡Z gvby‡li cvwicvwk¦©K Ae¯’v‡K †evSvq †hLv‡b Zviv emevm K‡i|  

3| AeKvVv‡gv Kv‡K e‡j ? 

D: GKwU †`‡ki A_©‰bwZK Dbœqb Kg©KvÐ myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ †hme A_©‰bwZK Dcv`vb Acwinvh© 

   †m¸‡jv‡K AeKvVv‡gv e‡j | 

4| MÖvgxY LvZ Kx ? 

D: MÖvgxY RbM‡Yi A_©‰bwZK Kvh©vewji mgwóB n‡jv MÖvgxY LvZ| 

5| mvgvwRK AeKvVv‡gv Kv‡K e‡j ? 

D: †h mKj mvgvwRK eywbqv` ev welqvw` mgvR MV‡b Dbœq‡bi wfwË wn‡m‡e KvR K‡i, 

   †hgb - wk¶v, cÖwk¶Y,¯̂v¯’¨,evm ’̄vb BZ¨vw`‡K  mvgvwRK AeKvVv‡gv  e‡j| 

6| A_©‰bwZK AeKvVv‡gv Kv‡K e‡j ? 

D: A_©‰bwZK AeKvVv‡gv ej‡Z †hme A_©‰bwZK Dcv`vb mvgwMÖK A_©‰bwZK Kg©KvÐ I Dbœqb 

    cÖwμqv‡K MwZkxj †i‡L  Dbœq‡bi wfwË‡K „̀p I gReyZ K‡i Zzj‡Z mnvqZv K‡i Zv‡`i mgwó‡K  

    A_©‰bwZK AeKvVv‡gv  e‡j | †hgb-hvZvqvZ I cwienY e¨e ’̄vi g‡a¨ †ijc_, moKc_,‡bŠc_, 

    wegvbc_ Ges †hvMv‡hvM e¨e¯’vi g‡a¨ WvK, †Uwj‡dvb, B›Uvi‡bU ,‡iwWI ,wUwf,we` ÿr, euva wbg©vY,  

kw³m¤ú` BZ¨vw`‡K A_©‰bwZK AeKvVv‡gv  e‡j | 

7| A_©‰bwZK g›`v Kv‡K e‡j? 

   D: GKwU †`‡ki A_©bxwZ‡Z hLb †eKviZ¡, gy ª̀vms‡KvPb, Drcv`b NvUwZ †`Lv †`q ZLb Zv‡K  

 A_©‰bwZK g›`v  e‡j| 

 

Abyavebg~jK cÖkœ 

 

  1|  gymwjg hy‡M evsjvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj?   

  2| †Kvb& hyM‡K evsjvi BwZnv‡m ¯Ŷ©hyM ejv nq ? 



  3| Bs‡iR kvmbvg‡j evsjvi A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj ? 

  4| cÖvK…wZK cwi‡ek ej‡Z Kx †evSvq?  

  5|  A_©bxwZi KvVv‡gv Kx?  

  6|  evsjv‡`‡ki †fŠ‡MvwjK Ae ’̄vb e¨vL¨v Ki|  

  7|  ˆewk¦K g›`v Kx?  

  8|  ¯v̂axbZv c~e©eZ©x mg‡q evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Ae ’̄v †Kgb wQj ? e¨vL¨v Ki|   

 M I N bs cÖkœ  

g~j eB †_‡K wb‡¤œi welq ¸‡jv co‡Z n‡e Ñ  

1.2 - evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK cwi‡ek , 1.3.1 Ñ evsjv‡`‡ki A_©bxwZi KvVv‡gv, 1.3.2 Ñ evsjv‡`‡ki A_©bxwZi ˆewkó¨, 

1.3.4 Ñ evsjv‡`k GKwU Dbœqbkxj †`k ,1.4 Ñ ˆewk¦K m¤úK© Kx evsjv‡`‡ki A_©bxwZi wewfbœ LvZ‡K cÖfvweZ K‡i Ñ 

e¨vL¨v Ki| wek¦vq‡bi d‡j evsjv‡`‡ki fwel¨r m¤¢vebv m¤ú‡K© †Zvgvi gZvgZ `vI| 

(M I N bs cÖ‡kœi Rb¨ †Uó †ccv‡ii wewfbœ †ev‡W©i  DÏxcK Abykxjb Ki‡Z n‡e| A_©bxwZ wel‡q mKj wk¶v_x©‡`i †gwWwRmn 

2020 mv‡ji †Uó †ccvi µq Kiv‡bv n‡q‡Q hv Zv‡`i  M I N cÖ‡kœi cÖ ‘̄wZ‡Z h‡_ó mnvqK n‡e| ) 

 

wØZxq Aa¨q (MCQ) 

1.   evsjv‡`‡ki K…wli †gvU DcLvZ  KqwU ?  

K) 2wU         L) 3 wU       M) 4 wU          N)  5wU 

2.  evsjv‡`‡k K…wli   e„nËg DcLvZ  ‡KvbwU ? 

K) ebR m¤ú`   L) grm¨  m¤ú`   M) cï m¤ú`   N) km¨ 

3.  Wvqv‡ewUK, eøvW †Kv‡j÷ij, D”P i³Pvc, wKWbx I K¨vÝvi cÖwZ‡ivaK mewRi bvg n‡jvÑÑ 

K) jvjkvK     L) gvkiæg     M) cyBkvK    N)  cvjs kvK 

4.  dwoqv ,gnvRb `vjvj, †ecvwi G‡`i‡K wK ejv nq? 

K)  ga¨¯Ẑ¡v‡fvMx    L) e¨emvqx    M) we‡μZv    N) ewYK  

5. evsjv‡`k K…wl gš¿Yvj‡qi mvnvh¨ I civg‡k© BRRI avbexR D™¢veb K‡i‡Q KZ cÖRvwZi ? 

K) 54 cÖRvwZi     L) 55 cÖRvwZi 

M) 56 cÖRvwZi     N) 57 cÖRvwZi    

6.  miKvwi D‡`¨v‡M K…wlMY¨ wecYb Ki‡j cÖPzi cwigvY ÑÑ 

K) Kg©ms¯’vb e„w× cvq   L) Ki e„w× cvq 

M) gybvdv nq    N) dmj †ewk nq 

8.  eªqjvi gyiMx KZ mßv‡n weμq Kiv hvq ?  

K) 6Ñ8 mßv‡n    L) 7Ñ8 mßv‡n 

M) 9Ñ10 mßv‡n    N) 4Ñ8 mßv‡n   

9.  LvwK K¨v‡¤^j I wRbwWs Kx?  

K) DbœZ Rv‡Zi nuvm    L) DbœZ K¤^j 

M) DbœZ Rv‡Zi gyiMx    N) DbœZ Rv‡Zi QvMj   

10. eb¨v mwnòy av‡bi RvZ †KvbwU ? 

K) weª avb 51 I weª 52   L) BwiUg 

M) ¯̂Y©v   N) Avgb 

11. f¶Y‡hvM¨ g„ZRxex QÎv‡Ki cÖRbb A½ n‡jv ÑÑ  

K)  gvkiæg       L) km¨       M) mewR         N) dj 

12. evsjv‡`‡k gvkiæ‡gi exR Drcv`‡bi †m›Uvi †Kv_vq ? 

K) XvKvi mvfv‡i  L) ivRkvnx M) Lyjbv N) XvKvi MvRxcy‡i 

13. evsjv‡`‡k ebvÂ‡ji cwigvY KZ ? 

K) 2.52 wgwjqb †n±i  L) 2.75 wgwjqb †n±i 

M) 3.55 wgwj. †n±i   N) 3.75wgwj. †n±i 

  



 14. evsjv‡`‡ki my›`e‡bi AvqZb KZ? 

K) 6,017 eM© wK.wg.                L) 7,037 eM© wK.wg. 

M) 7,020 eM© wK.wg.   N) 4,000 eM© wK.wg. 

15. RvZxq cwi‡ek A¨vskb cø¨vb †NvlYv Kiv nq KZ mv‡j ? 

K) 1992        L) 1996       M) 1998       N) 2003  

16. evsjv‡`k miKvi mvgyw`ªK Aa¨v‡`k †NvlYv K‡i‡Q  KZ mv‡j ? 

K) 1983       L) 1993      M) 1999        N) 2004 

17. wMÖb nvDm M¨vm wbM©g‡b cÖ_g ¯’v‡b Av‡Q †Kvb& †`k ? 

K)   Pxb     L) fviZ      M)  Rvcvb     N)   ‡Kvwiqv 

18. ˆewk̂K DòZvi Kvi‡Y 2030 mvj bvMv` cvwbi cÖvc¨Zv KZ fvM K‡g hv‡e?  

K) 28 %      L) 30 %        M) 35 %        N) 40 %  

19.  AvšÍR©vwZK avb M‡elYv cÖwZôvb †Kvb& †`‡k?  

K)  wdwjcvB‡b    L) ZvBIqvb       M)  Pxb      N) fviZ 

20. evsjv‡`‡k Av`k© K…wl Lvgv‡ii AvqZb KZ ?                                       

K) 10 GKi    L) 9 GKi     M) 8 GKi      N) 3 GKi                             

21. K…wlcY¨ wecY‡bi mgm¨v n‡jv ÑÑ 

i. K…l‡Ki `vwi`ª  

ii. ga¨¯̂Z¡‡fvMx‡`i Aw Í̄Z¡      

iii. miKv‡ii AwZwi³ my‡hvM  

wb‡Pi †KvbwU mwVK ? 

K)  i. I ii.    L)  i.I iii.  M) ii.I  iii.   N) i. ii. I iii.  

22. evsjv‡`‡k K…wlcY¨ evRvRvZKi‡Yi mgm¨v ÑÑÑ 

i. `vjvj I dwoqv‡`i †`ŠivZ¥ 

ii.ÎæwUc~Y© IRb I cwigvc   

iii. K…l‡Ki `wi ª̀Zv  

wb‡Pi †KvbwU mwVK ? 

K)  i. I ii.   L)  i.I iii.   M) ii.I  iii.   N) i. ii. I iii.    

23. evsjv‡`‡k K…wlLv‡Z cwieZ©‡bi †h m~Pbv n‡q‡Q Zvi d‡j 

i. K…wl Drcv`b evo‡Q  

ii.AvaywbK hš¿cvwZi e¨envi evo‡Q   

iii.km¨ eûgyLxKiY NU‡Q  

wb‡Pi †KvbwU mwVK ? 

K) i. I ii.   L) i.I iii.   M) ii.I iii.   N) i. ii. I iii.    

24. ‡Kvb& ai‡bi K…wl Drcv`‡b K…wl Rwgi cÖ‡qvRb nq bv ? 

K) cvU          L) avb         M) g&kiæg          N) Pv 

25. hy³iv‡óª Av`k© K…wl Lvgv‡ii AvqZb KZ ? 

K) 150         L) 130        M) 140          N) 120 

26. evsjv‡`‡ki K…lKiv †Kvb& †`k †_‡K nvBweªW avb Avg`vwb K‡i Drcv`b Ki‡Q ? 

K) fviZ        L) Pxb        M) _vBj¨Û        N) Rvcvb  

27. †KvbwUi gva¨‡g miKvi K…wl c‡Y¨i  `vg wbqš¿Y K‡i ? 

K) evdvi ÷K   L) evRvi Znwej   M) wUwmwe    N) fZ©~wK 

28. †Kvb& K…wl cY¨wU wewμi Rb¨ miKv‡ii gv‡K©wUs †evW© Pvjy Av‡Q ? 

K)  Mg        L) cvU          M) Pv            N)  †ikg 

29. K…wl c‡Y¨i  DaŸ©MwZ I wb¤œMwZ †iva Kiv hvq--- 

i. evdvi ÷‡Ki gva¨‡g  

ii. evRvi m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g   

iii. †ikwbs e¨e¯’vi gva¨‡g  

wb‡Pi †KvbwU mwVK ? 

K) i. I ii.     L) i.I iii.   M) ii.I iii.   N) i. ii. I iii.    

30. iwng †kL Zvi 7 GKi Rwg‡Z evDKzj Pvl K‡i  †ek jvfevb n‡q‡Qb| iwng †k‡Li LvgviwU †Kvb& ai‡Yi ? 

K) †hŠ_ Lvgi      L) mgevq Lvgvi  

M) wgkª Lvgvi       N) we‡klvwqZ Lvgvi  



31. wknve wk¶vRxeb †kl K‡i e¨emv‡qi Rb¨ nuvm-gyiMxi Lvgvi I grm¨ Pvl ïiæ Kij| Zvi G Kv‡R K…wli †Kvb& ai‡bi Lvgv‡ii ˆewkó¨ j¶ 

Kiv †Mj ? 

K) MZvbyMwZK      L) AvZœ‡cvlY 

     M) evwYwR¨K      N) eûgyLx  

32. mv¤úªwZK Kv‡j †Kvb& Lv`¨km¨wUi Drcv`b me©vwaK e„w× ‡c‡q‡Q? 

K) Pvj        L)  Mg         M) fzÆv          N) cvU  

33| Ager Ges Cultra ‡Kvb fvlvi kã ?  

 K) j¨vwUb        L) wMÖK        M) divwm       N) Bs‡iwR 

34| †KbwU c„w_exi cÖvPxbZg †ckv ? 

 K) K…wl      L) cïcvjb      M) grm wkKvi    N) e¨emv 

35| Drcv`‡bi wfwË‡Z Lvgvi KZ cÖKvi ? 

K) `yB      L) wZb      M) Pvi    N) cuvP 

36| gvwjKvbvi wfwË‡Z Lvgvi KZ cÖKvi ? 

K) `yB      L) wZb      M) Pvi    N) cuvP 

37| evsjv‡`‡k Av`k© K…wl Lvgv‡ii AvqZb KZ GKi ? 

K) `yB      L) wZb      M) Pvi    N) cuvP 

 38| evsjv‡`‡ki A_©bxwZi g~j PvwjKvkw³ †KvbwU ? 

K) K…wl      L) wkí      M) ‡mev     N) e¨emv  

 39| Biotechnology avibvwU me©cÖ_g cÖ`vb K‡ib †K ? 

K) Karl Ereky  L) Karl Marx M) Karl Peter  N) Karl Knapp  

  40| Biotechnology kãwU cÖ_g KZ mv‡j e¨eüZ nq ? 

K) 1917      L) 1918     M) 1919    N) 1920 

 

 

  Ávbg~jK cÖkœ: 
 

1| K…wl Kx ? 

2| K…wl KvVv‡gv Kx ? 

3| K…wl Lvgvi Kv‡K e‡j ? 

      4| K…wl †RvZ Kx ? 

      5| K…wl c‡Y¨i wecYb Kx?  

      6| Rxeb wbe©vnx Lvgvi Kv‡K e‡j? 

 7| Awf‡hvRb Kx ? 

 8| evsjv‡`‡ki K…lKiv cÖavbZ †Kvb D‡Ï‡k¨ Drcv`b K‡i?  

                    

Abyavebg~jK cÖkœ : 
 

1| ÔcÖK…wZ wbf©i K…wlÕ evsjv‡`‡ki K…wl Dbœq‡bi GKwU eo mgm¨v e¨vL¨v Ki|  

2| km¨ eûg~wLKiY aviYvwU e¨vL¨v Ki|   

3|  evsjv‡`‡ki K…wl ˆewP‡Î gvkiæg GK beZi ms‡hvRb- e¨vL¨v Ki| 

4|  wPswo‡K mv`v †mvbv ejv nq †Kb ? 

5| ga¨¯^Z¡‡fvMx‡`i †`Šiv‡Z¡i Kvi‡YB K…lKMY dm‡ji b¨vh¨g~j¨ cvq bv - e¨vL¨v Ki| 

6| K…wl RvZxq Dbœq‡b mnvqZv K‡i – e¨vL¨v Ki| 

7| K…lKiv †Kb FY MÖnY K‡i-e¨vL¨v Ki| 

DËi ms‡KZ: †gBW BwR DËicÎ (†evW© cÖkœ) 

-------------- 

  



welq : f~‡Mvj 2q cÎ (4_© Aa¨vq ) 

  eûwbe©vPbx cÖkœ 

 

1.  †Kvb& †kÖwYi g„wËKv Pv Pv‡li Rb¨ we‡kl Dc‡hvMx? 

(K) Pzb I cUvk wgwkÖZ †`v-Avk gvwU     (L) b`x we‡aŠZ De©i cwjgvwU     

(M) jvfv wgwkÖZ K…ò gvwU           (N) †jŠn wgwkÖZ †`v-Avuk gvwU    DËi :(N) 

2.  wbÿxqAÂ‡j mvavibZ Mg Pvl Kiv nqbv †Kb? 

(i)   ZvcgvÎvi Avwa‡K¨i Kvi‡Y   

(ii)  e„wócv‡Zi Avwa‡K¨i Kvi‡Y 

(iii) g„wËKvq ˆRe c`v‡_©i NvUwZi Kvi‡Y 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii   (L) i I iii 

(M) ii I iii  (N) i, ii I iii   DËi: (K) 

3| evsjv‡`‡ki cÖavb A_©Kix dmj †KvbwU?          

(K) Pv (L)  cvU     (M)AvL (N) ZvgvK  |     DËi :(L) 

4| km¨veZ©b K…wl c×wZ‡ZÑ 

(i) wewfbœ mgq wewfbœ dmj djv‡bv nq| 

(ii) Rwgi De©iZv eRvq _v‡K| 

(iii) dmj Kg nq| 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii          (L) i I iii              (M) ii I iii (N) i, ii I iii       DËi :(K)        

5| ÔRygPvlÕ †KvY ai‡bi K…wli AšÍM©Z? 

(K) wgkÖ K…wl (L) cÖMvp K…wl        (M) evwMPv K…wl (N) ¯’vbvšÍwiZ K…wl |   DËi :(N) 

6| Mevw` cï cvjv‡bi D‡Ïk¨ n‡jvÑ 

(i) ỳ» Drcv`b 

(ii) gvsm Drcv`b 

(iii) fvienb 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii  (L) i I iii (M) ii I iii (N) i, ii I iii  DËi: (N) 

7| evsjv‡`‡ki A_©Kvix dmj¸‡jv n‡”QÑ 

(K) avb, Pv, Mg  (L) cvU, Pv, AvL 

(M) AvL, he, fzÆv  (N) avb, †ikg, Wvj|   DËi (_) 

  wb‡Pi DÏxcKwU co Ges8 I 9 bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

 KuvPvgvj wn‡m‡e 1wU dmj‡K †K› ª̀ K‡i evsjv‡`‡ki DËi e‡½ wKQz wkí M‡o D‡V‡Q hv PÆMÖvg AÂ‡j †`Lv hvq bv| 

8|dmjwU me‡P‡q †ewk †Kvb †`‡k Drcbœ nq? 

(K)  Pxb  (L) eªvwRj      (M) gvjØxc           (N)  fviZ   | DËi: (L) 

9|  DÏxc‡Ki dmjwU Ñ 

(i)   μvšÍxq I DcμvšÍxq GjvKvq R‡b¥ 

(ii)   Pv‡li Rb¨ e„wócv‡Zi `iKvi nq 

(iii †e‡j gvwU‡Z Drcv`b fv‡jv nq|  

  



wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii   (L) i I iii 

(M) ii I iii   (N) i, ii I iii     DËi :(K) 

10|Av‡Li  Avw` f‚wg †Kv_vq Aew ’̄Z? 

  (K) eªvwRj      (L) _vBj¨vÛ    (M) †gw·‡Kv          (N) fviZ |   DËi :(N)                        

11|c„w_exi cÖavb Mg Drcv`bKvix †`k †KvbwU? 

   (K) ivwkqv    (L) hy³ivóª    (M) fviZ   (N) MYPxb|      DËi ;(N) 
  

 wb‡Pi DÏxcKwU co Ges 12 I 13 bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

    wgbv f~‡Mvj eB c‡o Rvb‡Z cvij evsjv‡`‡k b‡f¤̂i †_‡K †deªæqvwi gvm ch©šÍ DËi-c~e© †gŠmy‡g evqy cÖevwnZ nq|  

    G evqygÐj ï®‹ I kxZj ZvB e„wócvZ nq bv| 

 12| DÏxc‡K wgbv evsjv‡`‡ki †Kvb FZz m¤ú‡K© Rvb‡Z cv‡ib? 

(K) MÖx®§Kvj (L) kxZKvj (M) el©vKvj (N) emšÍKvj| DËi: (L) 

13| D³ FZz‡Z †h dmj¸‡jv Drcvw`Z nq Zv n‡”QÑ 

(i)   Mg 

(ii)  Pv 

(iii) wewfbœ cÖKv‡ii Wvj 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii  (L) i I iii        (M) ii I iii (N) i, ii I iii      DËi: (L)                 

14| AvL Drcv`‡b we‡k¦ kx‡l© i‡q‡Q †Kvb †`k? 

(K) fviZ  (L) eªvwRj  (M) Pxb   (N) _vBj¨vÛ|  DËi: (L) 

15|Xvjy f‚wg I ch©vß e„wócvZ †Kvb dmj Pv‡li Rb¨ mnvqK ? 

 (K) avb     (L)  Mg     (M) Pv    (N) AvL  |  DËi: (M) 

16| av‡bi djb me‡P‡q fv‡jv nq †Kvb gvwU‡Z? 

  (K) G‡Uj gvwU   (L) † ùvAvk gvwU  (M) cwjgvwU  (N)  †e‡j gvwU|  DËi: (M) 

17|Óc„w_exi iæwUi SzwoÕ bv‡g AvL¨vwqZ †Kvb AÂjwU ? 

    (K) Px‡bi Bqvswm  (L) ivwkqvi mvB‡ewiqv  

(M) DËi Av‡gwiKvi †cÖBwi Z…Yf‚wg   (N) cvwK¯Ív‡bi wmÜz cÖ‡`k|  DËi :(M) 

 wb‡Pi DÏxcKwU co Ges 18 I 19 bs cÖ‡kœi DËi `vI 

mwRe wm‡j‡Ui cvnv‡oi Xv‡j †`Lj mey‡R Av”Qvw`Z f‚wg| Zvi eÜz ejj GUv GK ai‡bi K…wlc×wZ|  

18| mwR‡ei eÜz †Kvb K…wl c×wZi Bw½Z K‡i‡Qb? 

   (K) e¨vcK     (L) cÖMvp   (M) wgkÖ    (N) evwMPv | DËi :(N) 

19|DÏxc‡K Bw½ZK…Z K…wl c×wZi ˆewkó¨ n‡P&QÑ 

(i) bvix kÖwg‡Ki AvwaK¨ 

(ii) Qvqv`vbKvix e„ÿ 

(iii) ¯v̂fvweK e„wócvZ 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

(K) i I ii   (L) i I iii 

(M) ii I iii  (N) i, ii I iii       DËi: (N) 

20|evsjv‡`kx Pv‡qi cÖavb †μZv †Kvb †`k? 

 (K) hy³ivR¨   (L) fviZ   (M) Rvg©vwb   (N) BZvwj | DËi: (K) 

 

  



m„Rbkxj cÖkœ : 

`wÿY I `wÿY-c~e© Gwkqvi Ab¨Zg cÖavb Lv`¨km¨ ,hv cÖavbZ †gŠmywg Rjevqy AÂ‡ji dmj| 2018-19 mv‡j G dmjwU 

†h †`kwU‡Z me‡P‡q †ewk Drcbœ nq †mB †`kwU GKB eQi dmjwU  Avg`vwb‡Z 3q ’̄vb AwaKvi K‡i| 

(K) c„w_exi 2q e„nËg cvU Drcv`bKvix †`k †KvbwU ?  A_ev K…wlKv‡Ri msÁv `vI|                           1 

(L) ûbvb cÖ‡`k‡K Óc„w_exi av‡bi AvaviÕ ejv nq †Kb ?                               2 

(M) DÏxc‡Ki dmjwU Drcv`‡bi cÖvK…wZK I A_©‰bwZK wbqvgK e¨vL¨v Ki |               3 

(N) DÏxc‡Ki †`kwUi Bw½ZK…Z dmjwU Drcv`‡b kx‡l© _vKv m‡Z¡I Avg`vwbi KviY we‡kølY Ki|          4 

A_ev,  DÏxc‡K Bw½ZK…Z dmjwUi  AvšÍR©vwZK evwYR¨ we‡kølY Ki|                 4 

 

4_© Aa¨vq : K…wl 

msÁv :f‚wg‡Z ¯’vqxfv‡e emevm K‡i †Kvb AÂ‡ji gvbyl hLb Dw™¢` I cÖvYx RM‡Zi ¯v̂fvweK Rb¥ I e„w× cÖwμqvi 

my‡hvM wb‡q wbR wbR Pvwn`v †gUvevi Rb¨ Dw™¢¾ I cÖvYxR ª̀e¨ Drcv`b K‡i ZLb gvby‡li H cÖ‡Póv‡K K…wl KvR e‡j | 

K…wlKv‡h©i †fŠ‡MvwjK wbqvgK : †h me †fŠ‡MvwjK wbqvg‡Ki Dci K…wliDbœwZ wbf©ikxj Zv†`i‡K 3wU  fv‡M fvM Kiv nq , 

h_v: 

  1| cÖvK…wZK wbqvgK : f‚cÖK…wZ, Rjevqy (ZvcgvÎv I e„wócvZ ), g„wËKv| 

  2| A_©‰bwZK wbqvgK : g~jab , kÖwgK, evRvi ,Ges cwienY e¨e ’̄v | 

  3| mvs¯‹…wZK wbqvgK : RbmsL¨v, miKvwi c„ô‡cvlKZv, cÖhyw³ Dbœqb cÖf…wZ | 

 

we‡k¦ Drcvw`Z K‡qKwU cÖavb dmj:  avb 

avb: c„w_exi cÖvPxb K…wlR cY¨ GwU| c„w_exi cÖvq A‡a©K †jv‡Ki cÖavb Lv`¨km¨ avb | Avevi c„w_exi wØZxq cÖavb  

Lv`¨km¨ n‡”Q avb| Gi ˆeÁvwbK bvg  

Oryza sativa . 

avb Pv‡li AbyK‚j †fŠ‡MvwjK Ae ’̄v:  

  cÖvK…wZK wbqvgK  †hme cÖvK…wZK  wbqvg‡Ki Dci avb Pv‡li mdjZv wbf©i K‡i †m¸‡jv n‡jvÑ 

1. f‚cÖK…wZ:f‚wgi cÖK…wZi Dci avb Pvl eûjvs‡k wbf©i kxj |cve©Z¨ f‚wg A‡cÿv mgZj f‚wg avb Pv‡li Rb¨ we‡kl 

mnvqK|G Kvi‡Y b`xDcZ¨Kv I e-Øxc AÂ‡j c„w_exi AwaKvsk avb  Drcbœ nq| 

2. Rjevqy: avb Pv‡li Rb¨ Rjevqy we‡kl ¸iæZ¡c~Y©|avb Dò I  Av`ª© AÂ‡ji dmj|&ZvB e„wócvZ I ZvcgvÎv avb 

Pv‡l cÖfve we Í̄vi K‡i| 

   Ñe„wócvZ: avb Pv‡li Rb¨ 100Ñ250 †m.wg. e„wócvZ cÖ‡qvRb|100 †m.wg. Gi Kg e„wó n‡j †m‡Pi gva¨‡g avb Pvl 

Kiv hv‡e|Z‡e Pviv e„w×i mgq AwaK e„wó nIqv `iKvi| 

   ÑZvcgvÎv : avb Pv‡li Rb¨ AwaK DËv‡ci cÖ‡qvRb|18Ñ27  wWwMÖ †m.  ZvcgvÎvq avb Pvl fv‡jv nq|Pviv e„w×i 

mgq 22Ñ24 wWwMÖ †m. Zv‡ci cÖ‡qvRb| 



3.g„wËKv : b`x DcZ¨Kvi De©i cwjgvwU avb Pv‡li Rb¨ we‡kl mnvqK| †h Rwgi Dc‡ii ¯Íi cwj I wb‡Pi ¯Í‡i Kv`v 

gvwU i‡q‡Q Ggb gvwU cvwb a‡i ivL‡Z cv‡i e‡j Zv avb Pv‡li Rb¨ Dchy³| 

A_©‰bwZK wbqvgK :  

1.g~jab : avb Pv‡li Rb¨ ch©vß g~ja‡bi cÖ‡qvRb|Pv‡li cï I hš¿cvwZμq, exR ,mvi, KxUbvkK μq Ges kÖwg‡Ki 

gRywi eve` cÖPzi g~jab `iKvi nq| 

2. kÖwgK : avb Pv‡li Rb¨ chv©ß myjf kÖwgK `iKvi nq|f‚wg Kl©b, exR ecb , Pviv †ivcb, AvMvQv cwi®‹vi, dmj 

KvUv, gvovB, †MvjvRvZ I evRviRvZ Kivi Rb¨ cÖPzi kÖwg‡Ki cÖ‡qvRb| 

3. evRvi : Af¨šÍixb I AvšÍR©vwZK evRvi avb Pv‡li Rb¨ Avek¨K|`.c~. Gwkqvi NbemwZ c~Y© AÂ‡j av‡bi evRvi 

_vKvq we‡k¦i cÖvq 90 kZvsk avb G AÂ‡j Drcbœ nq| 

4. cwienY : avb Pv‡li Rb¨ cÖ‡qvRbxq miÄvg mg~n K…wl †ÿ‡Î wb‡q Avmv Ges Drcvw`Z avb evRviRvZKiY, 

msiÿY I mieiv‡ni Rb¨ DbœZ cwienY e¨e ’̄v _vKv cÖ‡qvRb| 

 mvs¯‹…wZK wbqvgK : avb Pv‡li Rb¨ DbœZ exR ,mvi , KxUbvkK, AvaywbK cÖhyw³, miKvwi c„ô‡cvlKZv,cÖf…wZ 

mvs¯‹…wZK wbqvgK Acwinvh©| 

c„w_exi cÖavb cÖavb †`‡ki avb Drcv`b Ñ2018 ( †KvwU †g. Ub wn‡m‡e) 

‡`k                       Drcv`b 

Pxb                         21.21 

fviZ                      17.26 

B‡›`v‡bwkqv                8.30 

evsjv‡`k                   5.64 

wf‡qZbvg                  4.40 

_vBj¨vÛ                    3.22 

gvqvbgvi                   2.54 

wdwjcvBb                   1.91 

Drm; Gd.G.I.cwimsL¨vb ey‡jwUb Ñ2020| 

 

av‡bi AvšÍR©vwZK evwYR¨ :we‡k¦i †Kvb †`kB mivmwi avb Avg`vwb ev ißvwb K‡i bv|avb †_‡K Pvj ˆZwi K‡i Zv 

wek¦evRv‡i mieivn Kiv nq|we‡k¦ Pvj ißvwb‡Z 2018-19 mv‡j fviZ 1g, _vBj¨vÛ 2q, wf‡qZbvg 3q, cvwK¯Ívb 4_©, 

Ges hy³ivóª 5g ¯’vb jvf K‡i|Aciw`‡K GKBeQi avb Avg`vwbKviK  †`k¸‡jvi g†a¨ Bivb 1g, †mŠw`Avie 2q, Pxb 

3q ¯’v‡b i‡q‡Q| GLv‡b D‡jøL‡hvM¨ †h M‡gi gZ Pvj AvšÍR©vwZK evRv‡i we‡kl ¸iæZ¡ enb K‡ibv|KviY c„w_exi cÖavb 

Pvj Drcv`bKvix †`k¸‡jvi  Awaevmxi cÖavb Lv`¨ n‡jv fvZ Ges H‡`k ¸‡jvi RbmsL¨vi NbZ¡I †ewk|d‡j Zviv 

ißvwb evwY‡R¨ AskMÖnb Ki‡Z cv‡i bv |‡hgb 140 †KvwU RbmsL¨v Aa¨ywlZ Pxb avb Drcv`‡b 1g nIqv m‡Ë¡I 

wek¦evRvi †_‡K Pvj Avg`vwb Ki‡Znq| Pvj Avg`vwb‡Z 2017 mv‡j Px‡bi Ae ’̄vb wQj 1g|AwaK RbmsL¨v Ges 

Lv`¨vf¨v‡mi Kvi‡Y Pvj Avg`vwb Ki‡Z nq|c„w_exi †gvU Drcvw`Z Pv‡ji 4-5 kZvsk AvšÍR©wZK evwb‡R¨ G‡m 

_v‡K|Pv‡ji Dci wbf©ikxj bq Ggb †`k ¸‡jv Zv‡`i Drcv`b Kg nIqv m‡ËI Pv‡ji ißvwb evwYR¨ wbqš¿Y K‡i| 



we. ª̀. avb Pv‡li Av‡jvPbvi gZ Ab¨vb¨ km¨-Mg,AvL, Pv Pvl wb‡q Av‡jvPbv Ki‡e| G‡ÿ‡Î K¬vm †bvU AbymiY Ki‡e Ges 

Aek¨B LvZvq wjL‡e| 

Aa¨q-3 

bgybv cªkœ I DËi 

cÖkœ-emwZ Kv‡K e‡j? 

DËi- cÖvq 10 nvRvi eQi Av‡M gvbyl bMmwZ M‡o †Zv‡j| mvaviYZ wKQz my‡hvM-myweav Kv‡R jvwM‡q gvbyl hLb ¶z`ª ¶z`ª 

M„‡n RbgÛjxi mgv‡ek M‡o I‡V Zv‡K emwZ ejv nq| Ab¨fv‡e ejv hvq †Kvb GKwU ’̄v‡b gvbyl GKwÎZ n‡q ’̄vqxfv‡e 

emevm K‡i Zv‡K RbemwZ e‡j|  

 

cÖkœ-emwZ mvaviYZ Kq cÖKvi? 

 DËi- emwZ‡K mvaviYZ ỳB fv‡MfvM Kiv nq| h_v- 

K. Qov‡bv ev wew¶ß emwZ Ges  

L. cywÄf‚Z  ev Nbxf‚Z emwZ 

 

cÖkœ- wew¶ß ev Qov‡bv emwZ ej‡Z wK eyS? 

DËiÑ wew¶ß Qov‡bv emwZ Ggb GK ai‡bi emwZ †hLv‡b evwo¸‡jv GKwU †_‡K Av‡iKwU †ek ~̀‡i Ae ’̄vb K‡i| 

mvaviYZ K…wlRwg Øviv GKwU emwZ Aci emwZ †_‡K c„_K nq| G ai‡bi emwZ mvaviYZ MÖvg GjvKvq †`Lv| G ai‡bi 

emwZ‡K cÖv_wgK emwZI ejv nq|  

 

cÖkœ- wew¶ß emwZ M‡o IVvi †fŠMwjK wbqvgK mg~n Av‡jvPbv Ki|  

DËi- A‡bK¸‡jv †fŠ‡MvwjK wbqvgK Gi cÖfv‡e G ai‡bi emwZ M‡o I‡V| h_v- 

 1. f‚cÖK…wZ : mvaviYZ cvnvwo Ges DuPz wbPz GjvKvq †hLv‡b †hvMv‡hvM hvZvqvZ e¨e¯’vi mgm¨v i‡q‡Q †mme GjvKvq 

Qov‡bv emwZ †`Lv hvq| K…wlRwgi Afv‡ei Kvi‡Y Gme GjvKvq K…wl Rwgi cv‡kB wew¶ß ev Qov‡bv emwZ M‡o I‡V| 

2. g„wËKv ev gvwUi De©iZv:  mvaviYZ De©i g„wËKv AÂ‡j cywÄf‚Z emwZ M‡o I‡V| wKš‘ †hme GjvKvq g„wËKvi De©iZv 

Kg †mLv‡b RbemwZ wew¶ß ev Qov‡bv AvKv‡i †`Lv hvq|  

3| cvwbi cÖvc¨Zv: †hme AÂ‡j cvwb mnRcÖvc¨ †mLv‡b emwZ wew¶ß n‡q _v‡K| Avi †hme GjvKvq cvwbi Afve i‡q‡Q 

†mLv‡b cvwbi Dr‡mi Kv‡Q cywÄf‚Z emwZ M‡o DV‡Z †`Lv hvq| †hgb -cyKzi, b`x, SY©v, Kz‡qv BZ¨vw` cvwbi Dr‡mi 

Av‡kcv‡k emwZ M‡o I‡V|  

4. ebvÂj:  mvaviYZ ebvÂ‡ji K…wl Rwgi Afve cwienb †hvMv‡hvM hvZvqvZ e¨e ’̄vi mgm¨v Ges wnsmª RxeRš‘i 

Avµg‡Yi fq cÖf…wZ Kvi‡Y wew¶ß n‡q _v‡K| ebf‚wg hZ Mfxi Ges Nb nq †mLv‡b emwZ ZZ wew”Qbœ nq| 

 5. mvgvwRK KviY: mvgvwRK Kvi‡Y wew¶ß emwZ K‡i DV‡Z †`Lv hvq| wewfbœ ag© eY© Ges fveavivi gvbyl wfbœ wfbœ 

GjvKvq emwZ M‡o Zzj‡Z AvMÖnx nq| 

6. e¨w³MZ wbivcËv: cÖvPxbKv‡j cÖwZi¶v †Kvb A ¿̄ bv _vKvq gvbyl cywÄf‚Z emwZ M‡o †Zv‡j| eZ©gv‡b Av‡Mœqv‡¯¿i 

e¨envi gvby‡li e¨w³MZ wbivcËv e¨e ’̄v †Rvi`vi K‡i‡Q GRb¨ ¯v̂axbfv‡e Zviv wew¶ß emwZ M‡o Zzj‡Z cvi‡Q| 

7. cïPviY: cïPvi‡Yi Rb¨ eo GjvKv `iKvi nq|  d‡j wb‡R‡`i myweavi Rb¨ Zviv ckyPviY †ÿ‡Îi cv‡kB cyÄf‚Z 

emwZ M‡o †Zv‡j| 

8. K…wl Lvgvi: K…wl Lvgv‡ii Dci wbf©i K‡iI RbemwZ M‡o I‡V| K…wl Lvgv‡ii Rb¨ wbR wbR K…wl †ÿ‡Îi wbK‡U wew¶ß 

emwZ M‡o DV‡Z †`Lv hvq| 

 

  



cÖkœ- cywÄf‚Z ev Nbxf‚Z emwZ M‡o IVvi †fŠMwjK wbqvgK mg~n Ges Ges emwZ M‡o IVvi †cQ‡b †fŠ‡MvwjK cwi‡e‡ki 

cÖfve g~j¨vqb K‡iv| 

 DËi-  cywÄf‚Z ev Nbxf‚Z emwZ M‡o IVvi †fŠMwjK wbqvgKmg~n wb¤œiƒc- 

1. mvgvwRZ KviY: gvbyl mvgvwRK Rxe| Avw`g Kvj †_‡KB gvbyl G‡K A‡b¨i KvQvKvwQ emevm Ki‡Z  

cQ›` K‡i| GB Kvi‡YB cywÄf‚Z emwZ M‡o I‡V| 

2. cvwbi cÖvc¨Zv:  cvwb Qvov †Kvb Rx‡e evuP‡Z cv‡i bv| myZivs cvwbi Afv‡e  gvbyl †hLv‡b cvwbi Drm _v‡K †mLv‡bB 

cÄxf‚Z fv‡e emwZ K‡i Zz‡j | 

3. cÖwZi¶v:  cÖvPxbKv‡j cÖwZi¶v e¨e ’̄v bv _vKvi Kvi‡Y gvbyl ewntkÎæi AvμgY †_‡K evuPvi Rb¨  cywÄf‚Z emwZ M‡o 

†Zv‡j| 

4. gvwU: gvwUi Dci wbf©ikxj gvwU De©i n‡j AwaK dmj Drcbœ nq Ges †mLv‡b eûmsL¨K †jvK emevm K‡i| 

 5. evMvb Pvl: †hLv‡b evMvb Pvl e¨vcK fv‡e Pvjy nq †mLv‡b mvaviYZ evMv‡bi Av‡kcv‡k kªwgKMY cywÄf‚Z emwZ M‡o 

I‡V| evsjv‡`‡ki Pv evMvb Gi GKwU D`vniY| 

6. mgevq c×wZ‡Z ev GKÎ K…wl: gvbyl hLb GK‡Î K…wlKvR K‡i ZLb K…wl Rwgi Av‡k cv‡k e¨vcKfv‡e cywÄf‚Z emwZ 

M‡o I‡V| 

 

cÖkœ-  MÖvgxY emwZ ej‡Z wK eyS? 

DËi-  †h emwZi AwaKvsk gvbyl K…wl Kv‡R RwoZ _v‡K Zv‡K MÖvgxY emwZ ejv nq| 

 

cÖkœ-  MÖvgxY emwZi aib  e¨vL¨v K‡iv| 

DËi- wewfbœ †jLK wewfbœ fv‡e MÖvgxY emwZi ai‡bi Dc ’̄vcb K‡i‡Qb|G‡`I g‡a¨ AvšÍR©vwZK f‚‡Mvj BDwbqb 1928 

mv‡j MÖvgxY emwZ‡K ỳB fv‡M fvM Z‡i‡Qb| h_v-  

1.wew¶ß MÖvgxY emwZ Ges  

2. cwÄf‚Z MÖvgxY emwZ 

Aa¨vcK Avãyj evKx Zvi ÔMÖvgxY emwZÕ MÖ‡š’ evsjv‡`‡ki MÖvgxY emwZ †K cÖavbZ wZb fv‡M fvM K‡ib| h_v- 

K. wew¶ß emwZ  

L. m½e× emwZ I 

M. wew”Qbœ emwZ  

 

cÖkœ- wew¶ß emwZ ej‡Z Kx eyS? 

DËi-  mvaviYZ †hLv‡b 2/3 wU N‡ii mgwó A_ev 1/2 wU cwievi ev 6/7 Rb¨ Avevm ’̄j M‡o I‡V †m ai‡bi emwZ‡K 

Avgiv wew¶ß emwZ ewj | evsjv‡`‡ki iscyi w`bvRcyi †Rjvi e‡i› ª̀f‚wgi wKQz ’̄v‡b wew¶ß emwZ j¶¨ Kiv hvq| GQvov 

wej Ges Pi AÂ‡j G ai‡bi emwZ †`Lv hvq| 

 

cÖkœ- m½e× emwZ Kx? 

DËi- GwU Ggb GKwU emwZ †hLv‡b GKwU  emwZ Av‡iKwU emwZ †_‡KB Lye KvQvKvwQ Ae ’̄vb K‡i| GwU Awew”Qbœ 

AvKv‡i e„nr emwZi AvKvi aviY K‡i ZLb Zv‡K m•Ne× emwZ ejv nq| m½e× emwZ‡K wZb fv‡M fvM K‡i †`Lv hvq| 

1. mvwie× emwZ  

2. cwÄf‚Z emwZ Ges  

3. Aby‡Kw› ª̀K emwZ  

 

  



cÖkœ: mvwie× emwZ / ˆiwLK emwZ Kx? 

DËi- G ai‡bi emwZ AÂj¸‡jv cvkvcvwk Aew ’̄Z eû`~i ch©šÍ we Í̄…Z G ai‡bi emwZ‡K Avgiv mvwie× ˆiwLK emwZ 

e‡j| emwZ KL‡bv KL‡bv 8 †_‡K 10 wK‡jvwgUvi ch©šÍ we¯Í…Z n‡Z cv‡i| †hme AÂ‡j g„ZcÖvq e-Øxc i‡q‡Q we‡kl K‡i 

evsjv‡`‡ki e‡i› ª̀f‚wg AÂ‡j emwZ M‡o DV‡Z †`Lv hvq|  

 

cÖkœ- cywÄf‚Z emwZ Kx? 

DËi- cÖvK…wZK I mvgvwRK Kvi‡Y A‡bK¸‡jv evwoNi Lye KvQvKvwQ Aew¯’Z GKwU mw¤§wjZ iƒc jvf K‡i ZLb Zv‡K 

cywÄf‚Z emwZ e‡j| 

 Aby‡Kw› ª̀K emwZ Kv‡K e‡j? 

DËi- Aby‡Kw› ª̀K emwZ cywÄf‚Z emwZi GKwU wewkó iƒc| G emwZi †K‡› ª̀ Ggb GKwU myweav ev cÖwZôvb _v‡K hv‡K wN‡i 

emwZ M‡o I‡V| GLv‡b emwZ ci¯ci RvwZ‡Mvôx GKwU DVvb ev Ab¨vb¨ myweav †hgb GKwU evRvi‡K †K› ª̀ K‡i M‡o 

DV‡Z cv‡i| mvaviYZ †hme AÂ‡j K…wlc‡Y¨i evRvi i‡q‡Q †mme AÂ‡ji K…wl c‡Y¨i evRvi †K †K› ª̀ K‡i G ai‡bi 

Aby‡Kw› ª̀K emwZ M‡o DV‡Z †`Lv hvq| evsjv‡`‡ki PzqvWv½v, AvjgWv½v, Kzwóqv cÖf…wZ AÂ‡j G ai‡bi emwZ M‡o 

D‡V‡Q| 

 

cÖkœ- wew”Qbœ emwZ Kv‡K e‡j? 

DËi- wew”Qbœ emwZ wew¶ß emwZi GKwU wfbœ gvÎv nj wew”Qbœ emwZ| GKwU evwo KL‡bvB GKwU emwZ wn‡m‡e AvL¨vwqZ 

n‡Z cv‡I bv| KZ¸‡jv evwoi mgš^‡q emwZ M‡o I‡V| evsjv‡`‡ki cve©Z¨ PÆMÖv‡gi ỳM©g GjvKvq †h emwZ 

DcRvZxqemwZ M‡o D‡V‡Q †m¸‡jv wew”Qbœ emwZ| 

 

cÖkœ- MÖvgxY emwZ‡K cÖfvewe Í̄viKvix wbqvgKmg~n wK wK? 

DËi- MÖvgxY emwZ‡K cÖfvewe Í̄viKvix wbqvgKmg~n n‡jv- 

1. gvwUi De©iZv 

2. †hvMv‡hvM e¨e¯’v 

3. Lv`¨ cÖvwßi wbðqZv 

4. grm¨ wkKvi  

5.  RbmsL¨vi AvwaK¨  

6. cvwbi mnRjf¨Zv  

7. ch©vß cïPviY f‚wg 

8. RxebhvÎvi DcKi‡Yi mnRjf¨Zv  

9. AbwK‚j Rjevqy 

10. ebf~wgi Ae ’̄vb BZ¨vw`| 

 

cÖkœ- nvU Ges evRvi I MÄ ej‡Z Kx eyS? 

DËi- mvaviYZ GKwU wewbgq cÖwZôvb hLb cÖwZw`b †μZv-we‡μZv wgwjZ nq ZLb Zv‡K evRvi ejv nq| Avi hLb 

mßv‡ni wewfbœ mg‡q †μZv-we‡μZv wbw ©̀ó w`‡b wgwjZ nq ZLb Zv‡K nvU wn‡m‡e wPwýZ Kiv nq| wKš‘ hLb b`x e›`‡ii 

myweav‡K †K› ª̀ K‡i ~̀ieZ©x AÂ‡j nvU ev evRv‡ii b¨vq †mev w`‡q _v‡K ZLb Zvi bvg nq MÄ| evsjv‡`‡ki A‡bK eo 

eo kni Av‡Q hv GK mgq nvU wn‡m‡e we‡ewPZ n‡Zv| wKš‘ Kvjμ‡g M‡Ä cwiYZ n‡q‡Q|  eªg‡j e‡jb,Õ nvU 

n‡”QwbqwgZ weiwZ‡Z wbw ©̀ó ¯’v‡b †μZv-we‡μZv wgwjZ nIqv|Õ 

ÒnvU ej‡Z Ggb GKwU wbw ©̀ó ¯’vb‡K †evSvq, †hLv‡b wKQz msL¨K †μZv I we‡μZv GKwU wbw ©̀ó  

w`‡b wbw ©̀ó mgq wgwjZ nq|Ó -Aa¨vcK Avãyj evKx| 

 

  



cÖkœ- MÖvgxY nvU-evRv‡ii ˆewkó¨mg~n D‡jøL Ki| 

DËi- MÖvgxY nvU-bvRvi M‡o IVv ˆewkó¨mg~n n‡jv- 

1. eo iv Í̄vi cv‡k ev ỳwU iv¯Ívi m½g ’̄‡j nvU M‡o I‡V| 

2. MÖvgxY nvU GKwU wbw©©© ©̀ó ¯’v‡b M‡o I‡V| wewfbœ cÖwZôv‡K †K› ª̀ K‡i  MÖvgxY nvU-evRvi M‡o I‡V| †hgb- gmwR`, wMR©v, 

`iMv, `k©bxq ’̄vb, wk¶v cÖwZôvb cÖf…wZ| 

3. evwY‡R¨i †K‡› ª̀ nvU RbMY‡K AvKl©Y K‡i| 

4. emwZ GjvKvi g‡a¨ Gi Ae ’̄vb | 

5.  nv‡U hvZvqvZ Ges cY¨ Av`vb-cÖ`v‡bi Rb¨ moK c_, †ijc_, b`xc‡_i myweav _vKv cÖ‡qvRb|  

6. †μZv I we‡μZv mgvMg N‡U Ges mivmwi e¨w³‡Z e¨w³‡Z wewbgq nq | 

7. †μZv Ges we‡μZv Lye ~̀i †_‡K Av‡m bv | Z‡e we‡μZviv A‡c¶vK…Z ~̀ieZ©x ’̄vb †_‡K Av‡m| 

8. AwaK cY¨`ª‡e¨i AvMgb Ges μq weμq nq| 

9.  wbivcËv e¨e ’̄v| 

10. nv‡Ui e¨vswKs e¨e ’̄v _vKv  

11. †ewkifvM nv‡U A ’̄vqx QvDbx _v‡K| Z‡e eo nv‡U ¯’vqx QvDbx, †`vKvb I ¸`vg †`Lv hvq| 

12. †ewkifvM nv‡U A ’̄vqx QvDbx wbw ©̀ó jvB‡b Ae ’̄vb †`Lv hvq| 

13. wbKUeZ©x ev cvkvcvwk ỳBwU nvU GK w`‡b e‡m bv| nvU BRviv`vi I mswkøó‡`i mg‡SvZvi gva¨‡g wba©vwiZ nq|  

14. eo nvU¸‡jv‡Z G‡KK As‡k G‡KK ai‡bi cY¨- ª̀e¨  †Kbv‡ePv nq| †Mv nvU _vK‡j nv‡Ui cv‡k gv‡Vi g‡a¨ emv‡bv 

nq| 

15. MÖvgxY nvU evRvi ¯Ẑtù‚Z© | GLv‡b A‡bK ÿz ª̀ gvÎvi †μZv I we‡μZv _vK‡e| Zviv gy³| ga¨ ¯Ẑt‡fvMxi Aw¯ÍZ¡ 

GLv‡b †bB|  

16. †Lvjv- Gi Øviv †evSv‡bv n‡q‡Q GLvbKvi RbmvaviY ¯v̂axb| B”Qv _vK‡j evRvi Avm‡Z  

cv‡i A_ev bvI Avm‡Z cv‡i| 

17.  gy³-GLv‡b cY¨ g~j¨ †μZv we‡μZv Øviv wba©vwiZ n‡e, Ab¨ †Kv‡bv Z…Zxq e¨w³i Øviv bq| 

18. hyw³msMZ -Gi Øviv †evSv‡bv n‡q‡Q GLv‡b †μZv I we‡μZv †ewk jvf Ki‡e| Z‡e Aek¨B Dfq GiB GKwU 

hyw³msMZ jvf Gi gvÎv _vK‡e| 

 

cÖkœ- nvU evRvi M‡o IVvi cÖvK…wZK Ges AcÖvK…wZK KviYmg~n  wK wK? 

DËi- nvU evRvi M‡o IVvi cÖvK…wZK Ges AcÖvK…wZK KviYmg~n wb¤œiƒc- 

1. f‚cÖK…wZ- mgf‚wg AÂ‡j cwienb †hvMv‡hvM e¨e ’̄v fvj Ges K…wl Ges wk‡íi myweav _vKvi Kvi‡Y AwaKvsk eo 

nvU¸‡jv mgf‚wg AÂ‡j M‡o D‡V‡Q| evsjv‡`‡ki cve©Z¨ AÂ‡j †Zgb †Kvb eo nvU M‡o DV‡Z †`Lv hvq bv| 

2. b`-b`x- cÖvPxbKvj †_‡KB b`-b`x evsjv‡`‡ki e¨emv-evwYR¨ Z_v nvU evRvi M‡o IV‡Z ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv †i‡L‡Q| 

cY¨ ª̀e¨ mn‡R GK ¯’vb †_‡K Ab¨ ¯’v‡b wb‡q hvIqvi †¶‡Î b`x ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv iv‡L| 

NbemwZc~Y© GjvKvq Ges †hLv‡b b`b`x Zviv †hvMv‡hvM e¨e¯’v cÖwZwôZ n‡q‡Q †mLv‡b MÖvgxY nvU evRvi M‡o DV‡Z †`Lv 

hvq b`x cÖvPxbKvj †_‡K mf¨Zvi μgweKvk Gi ¸iæZ¡c~Y©  f‚wgKv †i‡L‡Q| 

3. DuPz mgZjf‚wg- †hme GjvKvq eb¨vi cvwb D‡V bv GB  †m me DuPz mgZj f‚wg‡Z nvU evRvi M‡o DV‡Z †`Lv hvq| 

4. †hvMv‡hvM e¨e¯’v- nvUevRv‡ii Rb¨ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v LyeB ¸iæZ¡c~Y©| KviY moKc_, †ijc_ I b`xc_ †hvMv‡hvM 

e¨e¯’vi wfwË K‡i cY¨ ª̀e¨ Avbv-‡bIqv Kiv nq | evsjv‡`‡ki AwaKvsk nvU-evRvi myjf cwien‡Yi Ici wfwË K‡I M‡o 

D‡V‡Q| 

5. cÖwZôvwbK KviY- mvaviYZ †Kvb cÖwZôv‡bi Av‡kcv‡k nvU-evRvi M‡o I‡V| †hgb- gmwR` `iMvn& , wkÿv cÖwZôvb, 

wMR©v, cÖkvmwbK †K‡› ª̀i RvZxq msMxZ ’̄vb wk¶v cÖwZôvb †K› ª̀ ’̄‡ji Av‡kcv‡k nvU-evRvi M‡o I‡V| 

 

  



cÖkœ- bMivqb Kv‡K e‡j? 

DËi- A‡c¶vK…Z ¶z`ª GjvKvq hLb e„nr RbmsL¨v bvbv ai‡bi AK…wl †ckvq A_©vr PvKwi, e¨emv-evwYR¨, wkí BZ¨vw` 

†ckvq wb‡qvwRZ _v‡K Ges Nb mwbœweó emwZ M‡o †Zv‡j Ges ch©vqμ‡g DcRxweKv mycÖPzi ms ’̄v‡bi `iæb NbemwZ Av‡iv 

Nb n‡q m¤cÖmvwiZ nq ZLb Zv‡K bMivqb e‡j| 

 

cÖkœ-bMivqb cÖwμqv wK †hme wμqv-Kjvc Gi `iæb wewfbœ ch©v‡q bMi M‡o I‡V Zv‡K bMivqb cÖwμqv e‡j| 

 

cÖkœ- bM‡ii aviv ev bMivq‡bi aviv ej‡Z wK eyS?  

DËi- bMivqb cÖwμqv e„w×i mv‡_ mv‡_ hLb bMi we Í̄vi jvf K‡i ZLb Zv‡K bM‡ii aviv ev bMivq‡bi aviv ejv nq|  

 

cÖkœ- XvKvi c~e© bvg wK wQj? 

DËi- XvKvi c~e© bvg nv½xibMi| 

cÖkœ- Rvnv½xibMi ev XvKv KZ mv‡j evsjvi ivRavbx  nq? 

DËi- 1610 mv‡j| 

cÖkœ- cvwK Í̄vb Avg‡j †gvU †Rjvi msL¨v KZ wQj? 

DËi- 17 wU| 

cÖkœ- cvwK Í̄vb Avg‡j †gvU kn‡ii msL¨v KZ wQj? 

DËi-  90 wU| 

cÖkœ- eZ©gv‡b evsjv‡`‡k KqwU †Rjv Ges bMi i‡q‡Q? 

DËi eZ©gv‡b evsjv‡`‡ki 64 wU †Rjv Ges 400 wUi AwaK bMi i‡q‡Q| 

 

cÖkœ- bMivq‡bi wbqvgK mg~n wK wK? 

 DËi - bMivq‡bi Xvivi wbqvg‡Ki g‡a¨ †fŠZ Ae ’̄vbMZ wbqvgK, cvwbi mnRcÖvc¨Zv, eb¨vgy³ D”Pf‚wg, cwienb I 

†hvMv‡hvM e¨e ’̄v, evwYwR¨K wμqv-Kjvc, wkíwfwËK wµqv-Kjvc,cÖkvmwbK I ivR‰bwZK mvgwiK wμqv-Kjvc, cÖwZi¶v 

e¨e¯’v, mvs¯‹…wZK wμqvKjvc BZ¨vw` cÖavb| 

 evsjv‡`‡ki bMivq‡bi wbqvgK mg~n wbæiƒc 

 1| evwYwR¨K wµqvKjvc: 

evwYwR¨K wμqvKjv‡ci Ici wbf©i K‡I bMi M‡o I‡V| D`vniY wn‡m‡e evsjv‡`‡ki XvKv gnvbMi, PÆMÖvg, Lyjbv, 

bvivqYMÄ, Pvu`cyi kn‡ii bvg D‡jøL Kiv hvq|  

2| wkí msμvšÍ : wkí-KviLvbvi `iæY bMi M‡o DV‡Z cv‡i| evsjv‡`‡ki XvKv gnvbMixi cvk¦©eZ©x †ZRMvuI, MvRxcyi, 

Avïwjqv, U½xwkí GjvKvi bMivq‡bi KviY wkívqb| GKB Kvi‡Y e›`ibMix PÆMÖv‡gi wbKUeZ©x †dvR`vinvU, evieKzÛ 

GjvKvq bMivq‡bi cÖmvi N‡U‡Q| 

3| cÖkvmwbK I ivR‰bwZK wμqv-Kjvc: cÖkvmwbK Ges ivR‰bwZK wμqvKjv‡ci †K› ª̀ ¯’‡j kn‡ii kvmbe¨e¯’vi 

cÖ‡qvR‡b †Kvb †`‡ki †K› ª̀xq ivRavbx K‡i I‡V| evqjv‡`‡ki †cŠi mfv¸‡jv GKvi‡YB  

M‡o D‡V‡Q| 

 4| mvgwiK Kvh©Kjvc: AvaywbK bMi m„wói †cQ‡b mvgwiK wμqv-Kjvc we‡kl f‚wgKv iv‡L| c„w_exi A‡bK eo emwZi 

Rb¥ n‡q‡Q mvgwiK Kvi‡Y| XvKv †mbvwbevm M‡o †Zvjvi ci Pviw`‡K bZzb GjvKvi bMi M‡o D‡V‡Q|    

5| cÖwZi¶v e¨e ’̄v: bMivq‡b cÖwZi¶v e¨e ’̄v ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv †i‡L‡Q| bMivq‡b Rvbgv‡ji wbivcËv I cÖwZi¶v e¨e ’̄v 

_vKv cÖ‡qvRb| AvBb k„•Ljv i¶vq bM‡i bvbv ai‡bi cÖwZi¶v e¨e ’̄v _v‡K| GB Kvi‡Y †`‡ki mvgwiK evwnbx, cywjk 

evwnbx Ges G‡`i wewfbœ kvLvmg~n bM‡i KvR K‡i _v‡K|  

6| mvs¯‹…wZK Kvh©μg:  wkí-evwYR¨, cÖkvmwbK Kvh©Kjvc QvovI ms¯‹…wZ wμqv-Kjv‡ci Ici wfwË K‡i bMi M‡o I‡V| 

  



7| `g©xq KviY:  ag©xq ’̄vb wm‡j‡U nhiZ kvnvRvjvj (i:) Gi gvRvi‡K †K› ª̀ K‡i GjvKvq cvk¦©eZ©x AÂ‡j bMi M‡o 

D‡V‡Q| PÆMÖvg kn‡ii cv‡k nhiZ ev‡qwR` †ev Í̄vgx (i:) Gi gvRvi‡K  †K› ª̀ K‡i cvk¦©eZ©x AÂ‡j emwZ M‡o D‡V‡Q| 

wekÖvg I we‡bv`b: cÖ‡gv`i I wekÖv‡gi Rb¨ evsjv‡`‡ki K·evRvi †Rjvq e‡½vcmvMi ZxieZ©x GjvKvq ¯̂v¯’¨Ki mgy ª̀ 

ˆmKZ‡K †K› ª̀ K‡i Avgv‡`i †`k-we‡`k †_‡K wewfbœ ai‡bi ch©UK GLv‡b Ro nq| 

 

cÖkœ- XvKv gnvbMix †Kvb b`xi Zx‡i Aew¯’Z? 

DËi- eywoM½v b`xi Zx‡i| 

cÖkœ- PÆMÖvg kniwU †Kvb b`xi Zx‡i Aew¯’Z? 

DËi- PÆMÖvg kniwU KY©dzjx b`xi Zx‡i Aew¯’Z| 

cÖkœ- Lyjbv kniwUi Ae ’̄vb †Kv_vq? / Lyjbv kniwU †Kvb b`xi Zx‡i Aew¯’Z? 

DËi- Lyjbv kniwU ˆfie I iƒcmv b`xi ms‡hvM ’̄‡j Aew ’̄Z| 

cÖkœ- ivRkvnx kniwU †Kvb b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q? 

DËi- cÙv b`xi Zx‡i| 

cÖkœ- ivRkvnx kni †Kvb wk‡íi Rb¨ weL¨vZ? 

DËi- ivRkvnx kni †ikg wk‡íi Rb¨ cÖwm×| 

cÖkœ- ewikvj kniwU †Kvb b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q? 

DËi- KxZ©b‡Lvjv b`x| 

cÖkœ- wm‡jU kniwU †Kvb b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q? 

DËi- wm‡jU myigv b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q| 

 cÖkœ-evsjv‡`‡ki †Kvb kni‡K 360 AvDwjqvi †`k ejv nq? 

 DËi- wm‡jU kni‡K| 

cÖkœ- iscyi kniwU †Kvb b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q? 

DËi- wZ Í̄v b`x 

cÖkœ- gqgbwmsn kniwU †Kvb b`xi Zx‡i M‡o D‡V‡Q? 

DËi- cyivZb eªþcyÎ| 

cÖkœ- XvKv wefvM K‡e cÖwZwôZ nq? 

DËi- 1829 mv‡j| 

cÖkœ- KZ mv‡j gqgbwmsn‡K Avjv`v wefvM wn‡m‡e †NvlYv Kiv nq? 

 DËi- 2015 mv‡ji 14 †m‡Þ¤̂i| 

cÖkœ- gqgbwmsn wefv‡M KqwU †Rjv i‡q‡Q? 

DËi- PviwU| h_v- gqgbwmsn, Rvgvjcyi, †kicyi I †bÎ‡Kvbv|  

 

cÖkœ- bMi GjvKvq AwZwi³ RbmsL¨vi cÖfve Av‡jvPbv K‡iv| 

DËi- bMi GjvKvq RbmsL¨vRwbZ mgm¨vmg~n wb¤œiƒc- 

1. AwZwiw³ RbmsL¨v : bMi¸‡jvi Ab¨Zg mgm¨v aviY ÿgZvi AwZwi³ RbmsL¨v| †hgb- XvKv kn‡ii RbmsL¨v| 

cÖwZwbqZ eo eo kni¸‡jv‡Z gvbyl K‡g©i mÜvbmn eûgyLx Kv‡R QzU‡Q| MÖvg †_‡K Gfv‡e cÖPzi gvby‡li wbqwgZ 

AwfMg‡bi d‡j bMi¸‡jvi RbmsL¨v w`b w`b evo‡Q|  

2. AcwiKwíZ bMivqb : evsjv‡`‡ki cÖvq me¸‡jv bMi c~e© cwiKíbv QvovB M‡o D‡V‡Q| G‡Z webó n‡”Q K…wl Rwg Ges 

e¨vnZ n‡”Q dmj Drcv`b| GQvov mywbw ©̀ó cwiKíbv QvovB hÎZÎ feb wbg©vY AcwiKwíZ bMivq‡bi Ab¨Zg KviY| 

Z‡e mv¤cÖwZK mg‡q miKvi cwiKwíZ bMivq‡bi Dci we‡kl ¸iæZ¡v‡ivcmn Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY Ki‡Q|  

3| AeKvVv‡gv Ici Pvc: AwZwi³ RbmsL¨vi cÖfv‡e miKvwi, AvavmiKvwi, ¯v̂qËkvwmZ I †emiKvwi mKj cÖwZôvb, 

cÖkvmwbK †K› ª̀xq Kvh©vjq, nvmcvZvj, wek¦we`¨vjq, K‡jR, ¯‹zj, gv`ªvmv we‡bv`b‡K› ª̀ AvevwmK feb BZ¨vw`I Ici e¨vcK 

Pvc co‡Q| 



4| cvwb mieivn: bMi GjvKvq AwZwi³ RbmsL¨vi cvwb mieivn Ki‡Z wM‡q cÖ‡Z¨KwU bMi GjvKvq cvwb mieivn GKwU 

mgm¨vq cwiYZ n‡q‡Q | 

5| ¯v̂¯’̈ ‡mev: AwZwi³ RbM‡Yi Rxeb hvc‡bi Rb¨ ¯^v¯’̈ ‡mev cÖ‡qvRb Zvi Zvi GKwU ¶z ª̀ Ask‡KI ¯v̂¯’̈ ‡mev †`Iqvi 

gZ Avgv‡`I m¶gZv bMi GjvKvq †bB| 

6|  we`¨yr I R¡vjvwbi Ici Pvc: AvaywbK bM‡ii Rb¨ we`y¨r I R¡vjvwbi †h cwigvY Pvwn`v Zvi A‡bKvskB c~iY Kiv m¤¢e 

n‡”Q bv| 

7. K…wl Rwg n«vm : bMivq‡bi mgm¨vmg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg K…wl Rwg n«vm| bZzb bZzb Nievwo, AeKvVv‡gv, bvMwiK my‡hvM-

myweavi Rb¨ K…wl Rwgi GKwU Ask e¨eüZ nq| G‡Z K…wl Rwg n«vm †c‡q Drcv`b e¨e¯’vq cÖfve †d‡j| 

8. evm¯’vb msKU : e„nr bMi¸‡jv‡Z AwZwi³ RbmsL¨vRwbZ Kvi‡Y Pvwn`vg‡Zv evm ’̄v‡bi msKU i‡q‡Q| Dciš‘ wewfbœ 

cÖ‡qvR‡b bM‡i Qz‡U Avmv gvbyl evm¯’vb msKU‡K evwo‡q Zzj‡Q| d‡j bM‡i emevmKvix Rb‡Mvwôi GKwU Ask ¯v̂¯’̈ m¤§Z 

evm ’̄v‡bi myweav †_‡K ewÂZ n‡”Q| hv Avgv‡`i †`‡k bMivq‡bi GKwU eo mgm¨v| 

9. ew Í̄ : evsjv‡`‡ki cÖavb bMi¸‡jvi GKwU we‡kl „̀k¨ ew Í̄| MÖv‡gi f~wgnxb, `wi ª̀, b`xfv½bmn cÖvK…wZK ỳ‡h©vM AvμvšÍ 

gvbyl K‡g©i mÜv‡b bM‡i Qz‡U Av‡m| G‡Z bMi RbmsL¨vi Dci Pvc e„w× cvq| Gme gvbyl G‡m wewfbœ ¯’v‡b M‡o DVv 

ew Í̄‡Z emevm K‡i| A¯̂v ’̄¨Ki Gme bMi ew Í̄ cwi‡e‡kiI ÿwZ K‡i| †hgb- XvKv I PÆMÖvg bM‡i eû gvbyl ew Í̄‡Z 

emevm K‡i| 

10. †eKviZ¡ e„w× : bMi GjvKvi †hgb eû †jv‡Ki Kg©ms ’̄vb nq, wVK †Zgwb AwZwi³ †jv‡Ki Kg©ms¯’vb Ki‡Z bv cvi‡j 

†eKviZ¡ e„w× cvq| evsjv‡`‡ki cÖavb bMi¸‡jvi Ab¨Zg mgm¨v †eKviZ¡| bMi GjvKvq Pvwn`vi mv‡_ msMwZ bv †i‡L 

Aev‡a †jv‡Ki AvMgb NUvq G ai‡bi mgm¨v †`Lv †`q| 

11. hvZvqvZ e¨e ’̄v : Avgv‡`i †`‡k bMi Pvwn`vi Zzjbvq iv Í̄vNv‡Ui cwigvY A‡bK Kg| †Kv‡bv GKwU kn‡i †gvU 

AvqZ‡bi 25% iv Í̄vNvU Ges Db¥y³ RvqMv wn‡m‡e e¨env‡ii wbqg _vKv‡jI Avgv‡`i †`‡k Zv gvbv nq bv| d‡j 

AímsL¨K iv Í̄vNvU w`‡q AwaK msL¨K gvbyl I hvbevnb hvZvqvZ Ki‡Z nq| G‡Z K‡i eo eo kni¸‡jv‡Z hvbRU 

†j‡MB _v‡K| D`vniY wn‡m‡e ivRavbx XvKv ev e›`ibMix PÆMÖv‡gi K_v ejv †h‡Z cv‡i| Gme kn‡i A‡bK mgq N›Uvi 

ci N›Uv hvbR‡U AvU‡K _vK‡Z nq| 

12. e¨w³MZ hvbevn‡bi AvwaK¨ : evsjv‡`‡ki cÖavb bMi¸‡jv‡Z hvbevn‡bi AvwaK¨ jÿ¨Yxq| MY cwien‡bi Zzjbvq 

e¨w³MZ hvbevn‡bi msL¨v ª̀æZ e„w× cv‡”Q| Gme hvbevnb †_‡K wbM©Z †auvqvi m‡½ Aev‡a cwjwbDwK¬qvi nvB‡WªvKve©b, 

mvjdvi WvB-A·vBW, bvBUªvm A·vBW, mxgv, A¨vm‡em&Um&, cvi`, wb‡Kj cÖf…wZ welv³ c`v_© evZv‡m †f‡m †eovq| G‡Z 

mw ©̀, Kuvwk, nuvcvwb, Pg©‡ivMmn Ab¨vb¨ †iv‡Mi gvÎv †e‡o hvq|  

13. Rjve×Zv : †Kv‡bv †Kv‡bv kn‡i Rjve×Zv bvMwiK Rxeb‡K ỳwe©ln K‡i Zzj‡Q| Gme kn‡i ch©vß cvwb wb®‹vkb 

e¨e ’̄v bv _vKvq Aí e„wó‡ZB Rjve×Zv †`Lv hvq| D`vniY wn‡m‡e XvKv, PÆMÖvg, Kzwgjøv, bvivqbMÄ kn‡ii Rjve×Zvi 

K_v ejv †h‡Z cv‡i| 

14. wkÿv‡ÿ‡Î : Avgv‡`i †`‡ki bMi¸‡jv‡Z Pvwn`vi Zzjbvq fv‡jv gv‡bi wkÿv cÖwZôv‡bi msKU i‡q‡Q| hw`I bZzb 

bZzb D”Pwkÿv cÖwZôvb cÖwZôv Kiv n‡”Q| wkÿK Ges AeKvVv‡gvi Zzjbvq wkÿv_©xi msL¨v AwaK n‡j †jLvcovi gv‡bi 

Dci cÖfve cwijwÿZ nq| G‡Z wkÿvi Kvw•LZ jÿ¨ AR©‡b weNœ m„wó nq|  

15. eR©¨ wb®‹vkb : bMi GjvKvq myôz eR©¨ e¨e¯’vcbv ¸iæZ¡c~Y© welq| wKš‘ Avgv‡`i †`‡k bMi¸‡jv‡Z AwZwi³ RbmsL¨v, 

Am‡PZbZv Ges myôz e¨e¯’vcbvi Afv‡e A‡bK mgq hÎZÎ eR©¨ c‡o _v‡K| †hgb- bMixi wewfbœ moK, iv¯Ív, Mwj, Rjvavi, 

†Lvjv gv‡V e‡R©¨i ¯‘c c‡o _vK‡Z †`Lv hvq| G‡Z kn‡i ỳM©Ügq cwi‡ek m„wó nq Ges †ivMevjvB †`Lv †`q| 

16. wPË we‡bv`b mgm¨v : Avgv‡`i †`‡k bMivq‡bi †ÿ‡Î we‡bv`‡bi Afve †`Lv hvq| cÖ‡qvRbxq Rwg Ges mwVK 

cwiKíbvi Afv‡e bvMwiK‡`i Rb¨ ch©vß we‡bv`‡bi e¨e¯’v Kiv hvq bv ej‡jB P‡j| GKwU my¯’ I mej bvMwiK mgv‡Ri 

Rb¨ we‡bv`b cÖ‡qvRbxq Dcv`vb| we‡bv`‡bi Rb¨ ch©vß †Ljvi gvV, cvK© BZ¨vw`i NvUwZ i‡q‡Q| 

17. bvMwiK my‡hvM-myweav : kn‡ii Avek¨Kxq †mev M¨vm, we ỳ¨r, cvwb, cqtwb®‹vkb cÖf…wZ| cÖvq bMi¸‡jv‡Z Gme 

bvMwiK my‡hvM-myweav wbwðZ Ki‡Z mswkøó KZ…©cÿ wngwmg Lv‡ÓQ| d‡j †`Lv †`q bvMwiK ỳ‡f©vM hv Avgv‡`i †`‡ki 

bMivq‡bi Ab¨Zg ỳe©jZv| 



18. mvgvwRK eÜ‡b wkw_jZv : bMi Rxe‡b gvbyl Kg© e¨e¯’v _v‡K| GKRb Av‡iKR‡bi mv‡_ mivmwi †`LvmvÿvZ †hgb- 

evev-gv, fvB-†evb, `v`v-`vw`, bvbv-bvwb ev mgv‡R emevmKvix †jv‡Ki m‡½ cvi¯úwiK †hvMv‡hvM K‡g †M‡j mvgvwRK 

eÜb wkw_j n‡q hvq|  

19. Acivag~jK Kg©KvÐ : bMi GjvKvq emevmiZ mevi Rb¨ Kg©ms ’̄vb Ki‡Z bv cvi‡j ev AvwacZ¨ we Í̄v‡ii Ac‡Póvi 

Kvi‡Y Acivag~jK Kg©KvÐ msNwUZ n‡Z cv‡i| G‡Z K‡i bMi GjvKvW Pzwi, wQbZvB, WvKvwZ, cÖZviYv, gvivgvwi, 

wfÿve„wË, cwZZve„wËmn bvbv AmvgvwRK Kvh©Kjvc e„w× cvq|  

20. cwi‡ek ~̀lY: AwZwi³ RbmsL¨v Ges AcwiKwíZ bMivq‡bi d‡j cwi‡e‡ki Dci cÖfve c‡o| wkívqb wkíeR©¨, 

Rxevk¥ R¡vjvwb, A¯̂v¯’¨Ki cqtwb®‹vkb, hvbevn‡bi kã, bZzb ¯’vcbv wbg©vY mvgMÖx cÖ ‘̄‡Zi kã bMi cwi‡ek‡K ~̀wlZ 

K‡i| G‡Z evqy ~̀lY, cvwb ~̀lY, g„wËKv ~̀lY, kã ~̀lY †`Lv †`q Ges wewfbœ †ivMevjvB m„wó nq| 

evsjv‡`‡k bMivq‡bi †ÿ‡Î DcwiD³ mgm¨v¸‡jv QvovI wbivcËv, AwMœ ỳN©Ubv, moK ỳN©Ubv cÖf…wZ †`Lv hvq| 

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ 

welq : mgvRweÁvb 2q cÎ 

১ম অধ্যায় ( বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান চচচার ববকাে) 

 

১.১  বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান চচচার পটভূবম ( সাংদেবপত) 

 

১৮৫৭ সাদল কলকাতা ববশ্বববেযালয়  এবাং ১৯২১ সাদল ঢাকা ববশ্বববেযালয় প্রবতষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেদে বেোর 

ক্ষেদে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯১৭ সাদল কলকাতা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববভাগ চাল ু হদল 

আনুষ্ঠাবনকভাদব সমাজববজ্ঞাদনর বেো ও গদবষণামূলক কায চক্রম আরম্ভ হয় এবাং শুরু হয় সমাজববজ্ঞাদনর 

পথচলা। পরবতীদত ঢাকা ববশ্বববেযালদয় ১৯২৫-২৬ বেোবষ চ ক্ষথদক েে চদনর অনাস চ ক্ষকাদস চ সমাজববজ্ঞাদনর বকছু 

ববষয় অন্তভুচক্ত করা হয়। ১৯৩৮ সাদল রাষ্ট্রববজ্ঞান ববভাগ প্রবতষ্ঠা হওয়ার ফদল একটট পূণ চাঙ্গ ক্ষকাস চ বহদসদব 

সমাজববজ্ঞান অন্তভুচক্ত করা হয়। তারই ধারাবাবহকতায় ১৯৫৭ সাদল ঢাকা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববভাগ 

প্রবতটষ্ঠত হয়।বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান চচচার প্রধান পবথকৃৎ প্রদফসর ড. এ. ক্ষক. নাজমুল কবরম। পরবতীদত 

প্রদফসর এফ. আর. খান, ড. রাংগলাল ক্ষসন,  প্রদফসর আফসার উদ্দিন, ড. অদ্দজত কুমার ক্ষসন,  ড. অনুপম 

ক্ষসন প্রমুখ সমাজববজ্ঞান চচচার ক্ষেদে গুরুত্বপূণ চ ভূবমকা রাদখন। এভাদবই বববভন্ন সমাজববজ্ঞানীদের অবোদন 

বসক্ত হদয় বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান আজ এক সেৃুঢ় বভবির উপর প্রবতটষ্ঠত।। 

১. ২  বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান চচচা (সাংদেবপত)  

 

ঢাকা ববশ্বববেযালদয় স্বতন্ত্র ববভাগ বহদসদব সমাজববজ্ঞান ববভাগ প্রবতষ্ঠার সম্ভাবযতা যাচাইদয়র জনয প্রখযাত ফরাবস 

নবৃবজ্ঞানী ক্লড ক্ষলবভ স্ট্রস ( Claude Lavi Straws) এর ক্ষনতৃদত্ব ইউদনদকা ববদেষজ্ঞ বমেন সমাজববজ্ঞান পাদের 

প্রাবতষ্ঠাবনক বভবি স্থাপদনর জনয ঢাকায় আদসন। এরই ধারাবাবহকতায় অধযাপক এ. ক্ষক. নাজমুল কবরম ও 

অধযাপক অদ্দজত কুমার ক্ষসন  অধযাপক  ক্ষলবভ স্টদসর কাছ ক্ষথদক ঢাকা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববভাগ 

প্রবতষ্ঠার ক্ষেদে ইউদনদকার সাহাযয ও সহদযাবগতার প্রবতশ্রুবত পান। এবাং ১৯৫৭-৫৮ বেোবদষ চ ঢাকা 

ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববভাগ সব চপ্রথম একটট স্বতন্ত্র ববভাগ বহদসদব আনুষ্ঠাবনকভাদব আত্মপ্রকাে কদর। 

ইউদনদকার ববদেষজ্ঞ ফরাবস নবৃবজ্ঞানী ড. ক্ষপবর ক্ষবদসইনীদক ( Pierre Bassaine)  নবয প্রবতটষ্ঠত সমাজববজ্ঞান 

ববভাদগর প্রথম অধযে বহদসদব বনযুক্ত করা হয়। ১৯৫৮ সাদল বাাংলাদেদের সমাজববজ্ঞাদনর জনক প্রদফসর  ড. 

এ. ক্ষক. নাজমুল কবরম সমাজববজ্ঞান ববভাদগর োবয়ত্ব গ্রহণ কদরন। অতঃপর সমাজববজ্ঞান ববভাগ প্রবতষ্ঠার 

মাে কদয়ক বছদরর মদধয ১৯৬৪- ৬৫ বেোবদষ চ ঢাকা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববষদয় এম এ ১ম পদব চর 

ক্ষকাস চ প্রবতচন করা হয়। পরবতীদত  রাজোহী(১৯৬৯) ও চট্টগ্রাম (১৯৭০)ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞাদনর স্বতন্ত্র 



ববভাগ প্রবতষ্ঠা করা হয়। পরবতীদত ক্ষেদের অনযানয ববশ্বববেযালয় ও কদলজ সমূদহ সমাজববজ্ঞান ববষয়টট চালু 

হদয়দছ এবাং পটেত হদে। 

১.৩  বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান  পাদের প্রদয়াজনীয়তা 

 

১. সামাদ্দজক ক্ষেদে নীবতবনধ চারণ ও তার বাস্তবায়ন : 

২. মানবসমাদজর ববজ্ঞানসম্মত আদলাচনা : 

৩. মানবসমাজ সম্পবকচত জ্ঞাদনর উৎস : 

৪. সামাদ্দজক প্রবতষ্ঠাদনর গুরুত্ব সম্পদকচ ধারণা লাভ: 

৫. আথ চসামাদ্দজক পবরবতচন সম্পদকচ জ্ঞানলাভ: 

৬. সামাদ্দজক পবরকল্পনা প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন : 

৭. সামাদ্দজক সমসযার সূে অনুসন্ধান : 

৮. সামাদ্দজক ববচুযবত ও অপরাধ েমন : 

৯. সমাদজ মানুদষর ময চাো ও তার অন্তবন চবহত মূলয উপলবি : 

১০. মানব সাংকৃবতর সমৃদ্দি সাধন : 

১১. মানবসক ববকাে সাধন : 

১২. সমাদ্দজক সমসযা েরূীকরণ: 

 

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন : 

১। ঢাকা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান  ববভাদগর যাো শুরু হয় ক্ষকান বেোবষ চ হদত? 

২। সমাজ সমীেণ' গ্রন্থটট কার ক্ষলখা? 

৩। সমাজববজ্ঞাদনর জনক ক্ষক? 

৪। বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান ববকাদে জাবতসাংদঘর ক্ষকান প্রবতষ্ঠাদনর অবোন আদছ? 

৫। ঢাকা ববশ্বববেযালদয় ড. এ. ক্ষক. নাজমুল কবরম  সমাজববজ্ঞান ববভাদগ কত সাদল বনযুক্ত হন ? 

৬। ঢাকা ববশ্বববেযালয় প্রবতটষ্ঠত হয় কত সাদল? 

৭।  বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞাদনর পবথকৃৎ ক্ষক? 

৮।  অধযাপক ক্ষলবভ স্ট্রস ক্ষক বছদলন? 

৯।  ঢাকা ববশ্বববেযালদয় সমাজববজ্ঞান ববভাদগর প্রথম অধযে বহদসদব বনযুক্ত হন ক্ষক? 

১০। কত সাদল কলকাতা ববশ্বববেযালয় প্রবতটষ্ঠত হয়? 

 

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন : 

১। 'সমাজববজ্ঞান হদে সামাদ্দজক সম্পদকচর ববজ্ঞান '-বুদ্দিদয় ক্ষলখ। 

২। প্রদতযক নাগবরদকর জনয সমাজববজ্ঞান পাে করা আবেযক ক্ষকন? 

৩। অগাস্ট ক্ষকা োঁৎ - ক্ষক সমাববজ্ঞাদনর জনক বলা হয় ক্ষকন? 

৪।  ' সমাজববজ্ঞান একটট মূলযদবাধ বনরদপে ববজ্ঞান ' - কথাটট বুদ্দিদয় ক্ষলখ। 

৫।  বাাংলাদেদে সমাজববজ্ঞান ববকাদে ড. এ. ক্ষক. নাজমুল কবরদমর অবোন বযাখযা কর। 

 

সৃজনেীল প্রশ্ন:( বাবির কাজ) 

১. ১৮৩৯ সাদল ফ্রাদে একটট সামাদ্দজক ববজ্ঞাদনর জন্ম হদলও বাাংলাদেদে ১৯৫৭ সাদল ববকাে লাভ কদর। 

ঢাকা ববশ্বববেযালদয়র একজন অধযাপদকর পবরশ্রদমর ফদল এটট সম্ভব হয়। আর ক্ষসজনয তা োঁদক এ ববজ্ঞানটটর 



বাাংলাদেদের জনক বদল অবভবহত করা হয়। একটট সুখী ও সমৃিোলী বাাংলাদেে গিার জনয এ 

সামাদ্দজক  ববজ্ঞানটটর অধযয়ন অতযন্ত জরুবর। 

ক) Positive Philosophy গ্রন্থটট কার ক্ষলখা? 

খ) নবান্ন উৎসব কী? বুদ্দিদয় ক্ষলখ। 

গ) উিীপদক ক্ষকান অধযাপদকর কথা বলা হদয়দছ?  বযাখযা কর। 

ঘ) একটট সমৃি বাাংলাদেে গিার ক্ষেদে উিীপদক বনদেচবেত ববজ্ঞানটটর পেন- পােন অতযন্ত জরুবর - 

মতামত োও। 

___________ 

welq : hyw³we`¨v 2q cÎ 

PZz_© Aa¨vq : cÖKí 

 Ávbg~jK Ges Abyavebg~jK cÖ‡kœvËi 

Ávbg~jK cÖkœ I DËi: 

cÖkœ-1.  cÖKí Kv‡K e‡j? 

  DËi : †Kv‡bv welq ev NUbv m¤ú‡K© h_vh_ Ávb cvIqvi Av‡M H welq m¤ú‡K© AvbygwvbK aviYv ev Av›`vR MVb Kiv‡K 

cÖKí  Hypothesis  e‡j|  

 

hyw³we`‡`i msÁv I D`vniY- 

hyw³we` wg‡ji g‡Z, †Kvb cÖK…Z cÖgvY Qvov Ach©vß cÖgv‡Yi Dci wfwË K‡i Avgiv †h AvbygvwbK aviYv Kwi Zv‡KB cÖKí e‡j| 

    

hyw³we` Kwd e‡jb, cÖKí n‡jv GKUv e¨vL¨v `v‡bi cÖ‡Póv; †Kvb Nubv‡K ‰eÁvwbKfv‡e e¨vL¨v †`Iqvi Rb¨ †h cÖv_wgK AvbygvwbK 

aviYv Kiv nq ZvB cÖKí| 

 

†hgb- wekŵeL¨vZ ‰eÁvwbK wbDU‡bi gva¨vKl©Y wbqg Avwe®‹vi cÖK‡íiB P’ovšÍ dj| wZwb MvQ †_‡K Av‡cj gvwU‡Z co‡Z †`‡L 

fve‡jb, djwU Dc‡i k~b¨ ’̄v‡bi w`‡K bv wM‡q gvwUi w`‡K co‡jv †Kb ? ZLb wZwb AvbygvwbK aviYv Ki‡jb, gvwUi g‡a¨ nq‡Zv 

AvKl©Y kw³ Av‡Q hvi cÖfv‡e djwU gvwU‡Z c‡o‡Q| GB aviYv ev cÖK‡íi Dci wfwË K‡i wZwb ‰eÁvwbK AbymÜvb Pvwj‡q †kl ch©šÍ 

gva¨vKl©Y kw³wU Avwe®‹vi K‡i †d‡jb| Gfv‡eB cÖKí cÖYq‡bi gva¨‡g ‰eÁvwbK AbymÜvb GwM‡q P‡j|) 

cÖkœ-2.  cÖKí KZ cÖKvi ? 

     DËi : cÖKí wZb cÖKvi| G¸‡jv n‡jv-   1. KZ©v msμvšÍ cÖKí, 2. wbqg msμvšÍ,  3. e ‘̄ msμvšÍ cÖKí      

cÖkœ-3.  cÖK‡íi Í̄i KqwU ? 

  DËi : cÖK‡íi Í̄i PviwU| h_v- 1.NUbv wbixÿY 2. AvbygvwbK aviYv MVb 3. wmØvšÍ MÖnY 4. cixÿvg~jK mg_©b| 

cÖkœ-4.  ev¯Íe KviY Kx? 

 DËi :  †Kv‡bv NUbv‡K e¨vL¨v Kivi Rb¨ ev Í̄‡e Aw Í̄Z¡kxj †hme Kvi‡Yi AvkÖq MÖnY Kiv nq Zv‡K ev¯Íe KviY  e‡j| 

cÖkœ-5.  KvR Pvjv‡bv cÖKí Kx? 

DËi :  †Kv‡bv Awfbe NUbvi KviY AbymÜv‡bi D‡Ï‡k¨ mvgwqKfv‡e †h cÖKí cÖYqb Kiv nq ZvB KvR Pvjv‡bv cÖKí| 

cÖkœ-6.  cÖZ¨ÿ mg_©b Kv‡K e‡j? 

  DËi : wbixÿY I cixÿ‡Yi mvnv‡h¨ †Kv‡bv cªKí‡K mivmwi cÖgvY Kiv‡K cÖZ¨ÿ mg_©b e‡j| 

cÖkœ-7.  c‡ivÿ mg_©b Kv‡K e‡j? 

  DËi : Ae‡ivn c×wZ I NUbv msKj‡bi gva¨‡g †Kv‡bv cÖKí‡K cÖgvY Kiv‡K c‡ivÿ mg_©b e‡j| 



cÖkœ-9.  Av‡ivn mgš^q Kv‡K e‡j? 

DËi :†h NUbv‡K e¨vL¨v Kivi Rb¨ GKwU cÖKí MVb Kiv nq †mwU QvovI Ab¨ †Kv‡bv NUbv‡K e¨vL¨v Ki‡Z cvivi g‡Zv 

cÖK‡íi ¸Y‡K Av‡ivn mgš^q e‡j| 

cÖkœ-10.  cÖwZ‡e`b AbyKí Kx? 

  DËi : ‡Kvb cÖK‡íi ev Í̄e KviY mivmwi cÖgvY Ki‡Z bv †c‡i Ab¨ †Kvb wKQz‡K Zvi cÖwZ‡e`K wn‡m‡e a‡i †bqv‡K 

cÖwZ‡e`b AbyKí¡ e‡j| ev¯Íe Dc‡hvwMZv GB cÖK‡íi cÖ`vb ˆewkó¨| 

 

Abyavebg~jK cÖkœ I DËi: 

cÖkœ-1.  cÖK‡íi cÖ‡qvRb †Kb? 

  DËi : ‡Kv‡bv AÁvZ NUbv ev Kv‡h©i KviY Avwe®‹v‡ii Rb¨ cÖKí cÖ‡qvRb|  

cÖK…wZ  Avgv‡`i mvg‡b †h mKj NUbv Dcw ’̄Z K‡i Zv cÖvqkB RwUj| ZvB mKj NUbvi KviY Rvbv Avgv‡`i c‡ÿ m¤¢e 

nq bv| GB mKj NUbv ev wel‡qi KviY wbY©‡qi Rb¨ Avgiv cÖKí cÖYqb Kwi| cÖKí ˆewÁvwbK  M‡elYviI c_wb‡`©kK| 

ch©‡eÿY I cixÿY cÖK‡íi Rb¨B m¤¢e nq| A‡bK mgq †Kv‡bv GKUv NUbv cÖgvY Kiv bv †M‡jI cÖKí ev wbqg‡K mshy³ 

K‡i Avgv‡`i Ávb‡K HK¨e× K‡i| ZvB Av‡ivn I A‡e‡ivn  AYygv‡b cÖK‡íi ¸iæZ¡ Acwimxg| 

 

cÖkœ-2.  cÖKí Aek¨B ev¯Íe NUbvwfwËK n‡Z n‡e †Kb? 

  DËi : ‰ea cªKí MVb Ki‡Z n‡j Zv ev Í̄ewfwËK n‡Z n‡e| 

‡Kv‡bv NUbv e¨vL¨vi mswkøó cÖKí‡K n‡Z n‡e ev¯ÍewfwËK, hv‡K AwfÁZvq cvIqv hv‡e| A_ev hvi Ae ’̄vb m¤ú‡K© Dchy³ 

cÖgv‡Yi gva¨‡g eY©bv Kiv hv‡e| cÖK‡íi Giƒc Ae ’̄vB ev¯Íe KviY wn‡m‡e cwiMwYZ| †hgb- GKwU †jvK cvMjvwg Ki‡Q, 

hw` ejv nq Zv‡K f’‡Z a‡i‡Q, Zvn‡j KwíZ KviYwU GKwU ev¯Íe KviY e‡j MY¨ n‡e bv| †Kbbv, ev Í̄‡e f’Z e‡j wKQz 

†bB, Ges G‡`i Aw Í̄Z¡ m¤ú‡K© ev Í̄‡e †Kv‡bv cÖgvY cvIqv hv‡e bv| 

 

cÖkœ-3.  cÖK‡íi cÖ_g Í̄i †KvbwU? e¨vL¨v Ki 

  DËi : cÖK‡íi cÖ_g Í̄i n‡jv NUbvi wbixÿY| 

  cÖKí n‡”Q GKwU AvbygvwbK aviYv MVb Kiv| G AvbygvwbK aviYvwU wbixÿ‡Yi Ici wfwË K‡i M‡o I†V|  

‡mRb¨ NUbvi wbixÿY n‡jv cÖ_g Í̄i| cÖK…wZ‡Z Avgiv †h wewfbœ me NUbv wbixÿY Kwi, †m¸‡jv‡K e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q 

m¤¢ve¨ KviY wn‡m‡e cÖKí MVb Kivi cÖ‡qvRb c‡o| †hgb- ˆeÁvwbK wbDUb MvQ †_‡K Av‡cj gvwU‡Z co‡Z †`‡L Gi 

KviY e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q cª_‡g gva¨vKl©Y‡K hvwš¿K cÖKí wn‡m‡e D‡jøL K‡ib| cÖK…Zc‡ÿ NUbvi wbixÿY †_‡KB cÖK‡íi 

aviYvi KvRwU ïiæ nq| 

 

*cÖkœ-4.  cÖKí ¯̂we‡ivax n‡Z cvi‡e bv †Kb? 

  DËi : cÖKí we‡ivac~Y© n‡j Zvi ¯̂Kxq g~j¨ _v‡K bv, ZvB cÖKí ¯̂we‡ivax n‡Z cv‡i bv| 

‡Kvb NUbvi e¨vL¨vi Rb¨ M„nxZ cÖKí‡K Aek¨B mvgÄm¨c~Y© n‡Z n‡e| we‡ivac~Y© †Kvb aviYv  ˆea cÖKí wn‡m‡eB cwiMwYZ 

n‡Z cv‡i bv| †hgb- hw` †KD mw`© fv‡jv nIqvi Rb¨ AvBmwμg LvIqvi cÖKí cÖYqb K‡i Zvn‡j Zv ¯̂we‡ivax n‡e| †Kbbv 

AvBmwμg mw`©i AebwZ NUvq| d‡j cÖKíwUi †Kv‡bv g~j¨ _v‡K bv| ZvB ejv hvq, cÖKí ¯̂we‡ivax n‡Z cv‡i bv| 

 

*cÖkœ-5. cÖKí‡K Aek¨B mywbw`©ó n‡Z n‡e †Kb? 

DËi : †Kv‡bv NUbv‡K h_v_©fv‡e e¨vL¨vi Rb¨ cÖKí‡K Aek¨B mywbw`©ó n‡Z n‡e | 



†Kvb welq m¤ú‡K© ‡h cÖKí MVb Ki‡Z n‡e Zv n‡Z n‡e mywbw`©ó aviYvi wfwË‡Z| †Kbbv A¯úó I Awbw`©ó cÖKí mswkøó 

NUbvi †Kv‡bv cÖKvi e¨vL¨v w`‡Z cv‡i bv e‡j Gi †Kv‡bv ˆeÁvwbK g~j¨ †bB| G Kvi‡Y cÖKí‡K ˆea n‡Z n‡j Zv‡K Aek¨B 

mywbw`©ó n‡Z n‡e| 

 

cÖkœ-6.  Av‡ivn mgš^q n‡jv cÖKí cÖgv‡Yi Ab¨Zg Dcvq eywS‡q †jL| 

DËi : Av‡ivn mgš^q ej‡Z GKUv Ae¯’v‡K †evSvq †hLv‡b GKUv cÖK‡íi Avmj D‡Ïk¨ QvovI AwZwi³ ¸Y cwijwÿZ 

nq| 

mvaviYZ GKwU NUbv‡K †K›`ª K‡i cÖKí M‡o D‡V| wKš‘ A‡bK mgq †`Lv hvq, †h NUbv‡K e¨vL¨v Kivi Rb¨ cÖKí MÖnY 

Kiv nq †mUv QvovI Ab¨ NUbv‡K e¨vL¨v Kivi g‡Zv ¸Y cÖK‡íi g‡a¨ _v‡K| ZLb †mB Ae ’̄vwU‡K ejv nq Av‡ivn mgš^q| 

†hgb- f~c„‡ô Roe ‘̄i cZ‡bi KviY e¨vL¨vq weÁvbx wbDUb gva¨vKl©Y kw³ m¤úwK©Z GKwU cÖKí MVb K‡iwQ‡jb| c‡i 

†`Lv hvq cÖKíwU Roe ‘̄i cZb QvovI †Rvqvi fvUv, MÖn-bÿ‡Îi MwZ cÖK…wZ BZ¨vw` welq¸‡jvi e¨vL¨v cÖ`v‡bI mÿg| 

 

cÖkœ-7.  msKU DËiK `„óvšÍ ¸iæZ¡c~Y© †Kb? 

DËi : msKU DËiK `„óvšÍ cÖwZØ›Øx cÖKí¸‡jv‡K AcÖgvY K‡i wb‡R‡K GKgvÎ cÖKí wn‡m‡e cÖwZwôZ K‡i e‡j GKwU 

¸iæZ¡c~Y©| 

`yB ev Z‡ZvwaK cÖKí‡K hw` †Kv‡bv NUbv e¨vL¨v Kivi Rb¨ AvcvZ`„wó‡Z mÿg g‡b nq ZLb G‡`i g‡a¨ †mB cÖKíwU‡KB 

cÖgvwYZ e‡j aiv n‡e hv Ab¨me cÖKí¸‡jv‡K we‡kl †Kv‡bv `„óvšÍ ’̄vc‡bi gva¨‡g evwZj K‡i w`‡Z cv‡i| GKwU cÖKí‡K 

ˆea ev cÖwZwôZ Kivi Rb¨ Ges Ab¨vb¨ cÖwZØ›`¦x cÖKí‡K eR©b Kivi Rb¨ msKU DËiK `„óvšÍ LyeB ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb 

K‡i| 

 

------------------------ 

welq : g‡bvweÁvb 2q cÎ 

Z…Zxq Aa¨vqt g‡bvfve 

wkLbdj 
 

G Aa¨v‡q cvV †k‡l wk¶v_©xiv hv ej‡Z cvi‡e- 
 

1.  g‡bvfv‡ei aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2   g‡bvfve I gZvg‡Zi cv_©K¨ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

3.  g‡bvfve MV‡bi cÖwμqv eY©bv Ki‡Z cvi‡e | 

4.  g‡bvfve cwieZ©‡bi gva¨‡g e¨w³ Rxe‡b BwZevPK cwieZ©b Avbq‡b DrmvwnZ n‡e| 

5.  c~e© ms¯‹vi I e×g~j aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

6.  ev Í̄e †¶‡Î c~e© ms¯‹vi I e×g~j aviYv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e| 

 

g‡bvfv‡ei msÁv 
 

g‡bvfve nj †Kvb e¨w³, e¯‘ ev Ae ’̄vi cÖwZ AbyKzj ev cÖwZKzj cÖwZwμqv Kivi cÖeYZv| wewfbœ g‡bvweÁvbxiv g‡bvfve‡K 

wewfbœfv‡e msÁvwqZ K‡ib AvZœj‡cvU© Gi g‡Z,- "g‡bvfve n‡”Q e¨w³i AZxZ AwfÁZvi gva¨‡g msMwVZ gvbwmK I 

œ̄vqweK cÖ ‘̄wZ hv e¨w³‡K Zvi cvwicvwk¦©K Ae¯’vi mv‡_ we‡kl fw½‡Z cÖwZwμqv Ki‡Z cÖZ¨¶fv‡e cÖfvweZ K‡i|" 
 

gviwd, gviwd I wbDKgeGi g‡Z,- "†Kvb wKQzi c‡¶ ev wec‡¶ hvevi c~e©-cÖ ‘̄wZ †K g‡bvfve ejv nq|" 
 

wRgev‡Wv I G‡emb Gi g‡Z,-" g‡bvfve n‡jv AewnwZ I Abyf‚wZi g‡a¨ m½wZc~Y© AvPiY Kivi cÖeYZv|" 
 



KvBfvi I Zvi mn‡hvMx‡`i g‡Z,-" g‡bvfve nj †Kvb welq ,e ‘̄ ev aviYv mg~‡ni cÖwZ e¨w³i abvZ¥K I FYvZ¥K 

g~j¨vqb|" 
 

nvwg`v Av³vi †eMg Gi g‡Z ,- " g‡bvfve n‡jv †Kv‡bv e¨w³,welq  ev e¯‘i cÖwZ AbyKzj ev cÖwZKzj cÖwZwμqvi gvbwmK 

cÖ ‘̄wZ hvi g‡a¨ AewnwZ ,Abyf‚wZ I wμqv ev cÖKvkfw½i mgš̂q N‡U‡Q|" 
 

Kv‡RB Lye mnRfv‡e ejv hvq, g‡bvfve nj †Kvb we‡kl Ae ’̄vq we‡kl ai‡bi cÖwZwµqv Kivi cÖeYZv| g‡bvfv‡ei 

ˆewkó¨vejx-  
 

1.  g‡bvfve Rb¥MZ bq,  e‡qv:e„w×i mv‡_ mv‡_ e¨w³i Ab¨vb¨ e¨w³i m‡½ cvi¯cwiK wμqv ev wg_w¯Œqvi †fZi w`‡q 

g‡bvfve AwR©Z nq | 

2.  g‡bvfve †gvUvgywU `xN© ’̄vqx | g‡bvfve ¶‡Y ¶‡Y cwieZ©b nq bv |Z‡e g‡bvfve †h‡nZz Rb¥MZ bq, AwfÁZvi d‡j 

AwR©Z ZvB AwfÁZvi cwieZ©‡bi d‡j g‡bvfv‡ei cwieZ©b n‡Z cv‡i | 

3.  g‡bvfve me©`vB e¨w³i mv‡_ Zvi cwi‡e‡ki GKwU we‡kl cwiw ’̄wZi m¤cK© †K †evSvq | G we‡kl cwiw ’̄wZ †Kvb 

e¨w³, †Mvôx ,ms ’̄v wKsev †Kvb g~j¨‡evaI n‡Z cv‡i | 

4.  g‡bvfve me©`vB j¶¨vwfgyLx|  D‡Ïk¨ g‡bvfve A‡c¶v ¯í̂Kvj ¯’vqx GKwU gvbm ˆ`wnK cÖ ‘̄wZg~jK Ae ’̄v|  D‡Ïk¨ 

g~jZ B”Qvg~jK mwμqZv, Acic‡¶ g‡bvfve g~jZ Ávbg~jK ev AeMwZg~jK | 

5.  g‡bvfv‡ei mv‡_ Av‡eM I Abyf‚wZ RwoZ| Av‡eM GKwU we¶zä Ae¯’v wKš‘ g‡bvfve me©`v cÖ”Qbœ Ae ’̄v| 

6.  g‡bvfve cÖ”Qbœ _v‡K e‡j †mvRv‡mvwR g‡bvfve‡K Rvbv hvq bv| e¨w³i K_v evZ©v I AvPiY †_‡K Zvi g‡bvfve 

m¤c‡K© c‡iv¶ Ávb nq| 

7.  AvZœgv‡`i mvgvwRK g‡bvfv‡ei AviZvq ïay e¨w³ bq ¶z`ª I e„nr †MvôxI _vK‡Z cv‡i| †hgb- GK cvovi ¸Ûv`j 

Aci cvovi ¸Ûv `j m¤c‡K© we‡Øl g‡bvfve †cvlY K‡i| 

8.  BwZevPK g‡bvfve e¨w³‡K Avb›` I cÖkvwšÍ †`q Ges weiƒc g‡bvfve e¨w³‡K A‡bK mgq Kó w`‡q _v‡K | 

9.  g‡bvfve I e¨w³‡Z¡i g‡a¨ Nwbô m¤cK© we`¨gvb |e¨w³i e¨w³Z¡ Zvi g‡bvfve Øviv cÖfvweZ nq| 

10.  g‡bvfv‡ei cÖKvk A‡bK mgq MwZkxj n‡q _v‡K |A‡b¨i mv‡_ wg_w¯Œqvi †¶‡Î Zvi MwZkxjZv dz‡U| 
 

g‡bvfve I gZvg‡Zi g‡a¨ cv_©K¨ 
 

g‡bvfve I gZvgZ G ỳwU aviYv mviYfv‡e cÖvq GKB A‡_© e¨eüZ n‡Z cv‡i| Z‡e g‡bvfve I gZvgZ GK wRwbm bq| 

g‡bvweÁvbxiv Df‡qi g‡a¨ cv_©K¨ wbY©q K‡i‡Qb| †hgb- 
 

1. g‡bvfve nj †Kvb wKQzi cÖwZ AvPiY Kivi cÖeYZv, Ab¨w`‡K g‡bvfv‡ei evPwbK cÖKvkB nj gZvgZ| 

2. g‡bvfve nj AewnwZ I Abyf‚wZi g‡a¨ m½wZc~Y© AvPiY Kivi cÖeYZv, Ab¨w`‡K †Kvb GKwU ZK©g~jK welq m¤c‡K© 

GKvwaK wek¦vm‡K gZvgZ ejv nq | 

3.  g‡bvfv‡ei wZbwU Dcv`vb _v‡K|h_v- Ávb g~jK,  Abyf‚wZg~jK Ges wμqvg~jK| Ab¨w`‡K, gZvg‡Z AewnwZ ev 

Ávbxq Dcv`vb cÖavb f‚wgKv cvjb K‡i| 

4.  g‡bvfve gvby‡li e¨w³‡Z¡ Mfxifv‡e †cÖvw_Z _v‡K Ges we‡kl fw½‡Z AvPiY Kivi GKUv †gvUvgywU ¯’vqx cÖeYZv | 

Ab¨w`‡K,  gZvg‡Zi Ae ’̄vb †PZb g‡bi KvQvKvwQ Ges gZvgZ A‡c¶vK…Z ¯̂í ¯’vqx | 

5.  g‡bvfv‡ei evwn¨K kãMZ cÖKvwkZ nj gZvgZ A_©vr g‡bvfve gZvg‡Zi AvKv‡i e¨³ nq, wKš‘ gZvgZ n‡jv GKwU 

weZwK©Z welq m¤c©‡K e¨w³ g‡bvfv‡ei cwiPvqK evPwbK cÖwZwµqv| 
 

cwi‡k‡l ejv hvq, g‡bvfve I gZvgZ GK welq bq Z‡e  G‡K Ac‡ii mv‡_ m¤cwK©Z|  g‡bvfv‡ei Dcv`vb g‡bvfv‡ei  

g‡a¨ wZbwU cÖavb Dcv`vb i‡q‡Q | h_v- 
 

1.  Ávb ev AewnwZ g~jK  

2.  Abyf‚wZg~jK  

3.  wµqvg~jK 
 

 

  



1. Ávb ev AewnwZ g~jK Dcv`vb : †Kv‡bv we‡kl welq m¤cwK©Z e¨w³i Ávb n‡”Q g‡bvfv‡ei AewnwZ g~j Dcv`vb| 

g‡bvfve m¤cwK©Z fv‡jv ev g›`, AbyKzj  ev cÖwZKzj, Kvw•LZ ev AbvKvw•¶Z j¶YB n‡”Q Ávb ev AewnwZ g~jK 

Dcv`vb| D`vniY¯^iƒc ejv hvq, K¬v‡m †Kvb wk¶‡Ki cÖwZ GKRb Qv‡Îi BwZevPK g‡bvfve i‡q‡Q, Kvi D³ wk¶‡Ki 

Ávb, †evSv‡bvi ¶gZv, `¶Zv Ges AvšÍwiKZvi cÖwZ H Qv‡Îi BwZevPK aviYv ev Ávb i‡q‡Q| 
 

2.  Abyf‚wZg~jK Dcv`vb:  g‡bvfv‡ei mv‡_ RwoZ e¨w³i Av‡eM‡KB  Abyf‚wZg~jK Dcv`vb ejv nq| Av‡e‡Mi Dci wfwË 

K‡i g‡bvfv‡ei welq m¤c‡K© e¨w³i g‡a¨ cQ›`-AcQ›` M‡o I‡V| †hgb , GKwU K¬v‡m †Kvb wk¶‡Ki cÖwZ Qv‡Îi 

BwZevPK g‡bvfve i‡q‡Q| Zvi A_© n‡jv D³ wk¶‡Ki cÖwZ Qv‡Îi fv‡jvjvMv ev cQ‡›`i m¤cK© i‡q‡Q Ges D³ 

wk¶‡Ki cÖwZ Qv‡Îi Av‡eM RwoZ Av‡Q| 
 

3.  wμqvg~jK Dcv`vb: g‡bvfve m¤cwK©Z mKj cÖKvi AvPiY‡K g‡bvfv‡ei wμqvg~jK Dcv`vb ejv nq|  †Kvb e¯‘ ev 

e¨w³i cÖwZ BwZevPK g‡bvfve n‡j †m Zv‡K i¶v Ki‡e, Zvi g½j Kvgbv Ki‡e, Avi †bwZevPK n‡j †m Zvi aŸsm I 

¶wZ mvab Ki‡e| D`vniY¯îƒc ejv hvq, D³ wk¶‡Ki cÖwZ †KD weiƒc mgv‡jvPbv Ki‡j †mB QvÎ Zv LÛb Kivi 

†Póv Ki‡e A_ev wk¶K †Kvb mgm¨vq co‡j QvÎwU wk¶‡Ki cv‡k wM‡q `vuov‡e| G¸‡jvB nj g‡bvfv‡e wμqvMZ w`K| 
 

g‡bvfve MVb   
 

g‡bvfve GKwU wk¶vjä AvPiY, mnRvZ AvPiY bq| mvgvwRK wk¶Y cÖwμqvi gva¨‡g g‡bvfve MwVZ nq| mgv‡Ri wewfbœ 

mgm¨vi mv‡_ cvi¯cwiK wμqvi gva¨‡g g‡bvfve M‡o I‡V| g‡bvfve MV‡b wkL‡bi g~jbxwZ¸‡jv †hgb- wPivqZ 

mv‡c¶xKiY, KviY wk¶Y, AbyKiY we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i| g‡bvfve V‡bi KZ¸‡jv Dcv`vb Av‡Q| wb‡¤œ G ¸‡jv eY©bv 

Kiv n‡jv - 
 

1. e¨w³i Pvwn`v c~iY 

2.  cwievi 

3.  m½x `j I wk¶v cÖwZôvb  

4.  mgvR I K…wó 

5.  cÖv_wgK `j  

6.  e¨w³Z¡  

7.  Z_¨ cwi‡ekb  

8.  mwgwZ  

9. AbyKiY 

10. mwe‡kl mv‡c¶xKiY  

11. KiY mv‡c¶xKiY  

1.  e¨w³i Pvwn`v c~iY : e¨w³i Pvwn`v c~i‡Yi mv‡_ g‡bvfve MV‡bi Mfxi m¤cK© i‡q‡Q| †h e¨w³ ev e¯‘ e¨w³i g‡bvfve 

MV‡b mnvqZv K‡i Zvi cÖwZ e¨w³i BwZevPK g‡bvfve Ges hv Zvi g‡bvfve MV‡b ev AvMÖn m„wó K‡i, Pvwn`v c~i‡Y ev 

AvMÖn m„wó K‡i †mBme Ae¯’vi cÖwZ e¨w³i GKwU cÖwZK‚j g‡bvfve M‡o I‡V| 
 

2. cwievi : cwievi g‡bvfve MV‡b  ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb iv‡L|  cwiev‡i wcZv-gvZv Zv‡`i wb‡R‡`i cQ›` AcQ›`, ms¯‹vi, 

D”PvKv•¶v, AvMÖÖn BZ¨vw` Zv‡`i wkï mšÍv‡bi g‡a¨ msμwgZ K‡ib| wkïiv wb‡R‡K wbweo fv‡e Zvi wcZv-gvZvi mv‡_ 

GKvZœ K‡i †d‡j Ges wcZv-gvZv‡K AbyKiYxq Av`k© e‡j g‡b K‡i | wkï‡`i wePvi-we‡ePbvi kw³ Kg _vKvq cwiev‡i 

†hme AvPiY I g~j¨‡eva cÖPwjZ _v‡K Zviv  wbwe©Pv‡i ZvB MÖnY K‡i| 
 

3. m½x`j I wk¶vcÖwZôvb : g‡bvfve MV‡b m½x `j ev †Ljvi mv_x Ges wk¶v cÖwZôvb ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv iv‡L| †hme wkï 

mgeqmx `‡j D”P gh©v`v cvq Zviv mvavibZ AwaK wek¦vmx nq Ges Zv‡`i  wbR m¤c‡K© BwZevPK g‡bvfve M‡o D‡V| 

mgeqmx `j †_‡KB †m g~j¨‡eva wk‡L _v‡K| we`¨vj‡q G‡m wkï ¯v̂axbZv, g‡bvfve, mn‡hvwMZv ,cÖwZ‡hvwMZv I wbqg-

Kvbyb gvb‡Z wk‡L| 
 

  



4. mgvR I K…wó: e¨w³i g‡bvfve Zvi mgvR I K…wó Øviv wba©vwiZ nq| G‡KK mgv‡R G‡KK ai‡bi g‡bvfve I g~j¨‡eva 

cÖvAvZœb¨ cvq | e¨w³ †mB g‡bvfve I g~j¨‡eva AR©b K‡i mgv‡Ri GKRb m`m¨ iƒ‡c wb‡R‡K cÖKvk K‡i | cÖ‡Z¨K 

ms¯‹…wZi RxebAvivq wkï cvj‡bi GKwU we‡kl c×wZ AvZœ‡Q ,Gi d‡j ms¯‹…wZi cÖfv‡e wkïi g‡a¨ KZ¸‡jv g‡bvfve 

M‡o I‡V| 
 

5.  cÖv_wgK `j : †h `‡ji m`m¨iv Lye Nwbô Ges Ac‡ii mv‡_ m¤cK©hy³ _v‡K Zv‡K cÖv_wgK `j ejv nq | g‡bvfve 

MV‡b  Lye cÖfvekvjx Dcv`vb n‡jv cÖv_wgK `j| cÖv_wgK `‡ji m`m¨‡`i mv‡_ cÖZ¨¶ m¤cK© _v‡K e‡jB Zv‡`i cÖfve 

A‡c¶vK…Z †ewk c‡o | ZvB g‡bvfve MV‡b cwievi I †Ljvi mv_x‡`i f‚wgKv †hgb  ¸iæZ¡c~Y© Ab¨ †Kvb `‡ji f‚wgKv 

ZZUzKz ¸iæZ¡c~Y© bq| 
 

6.  e¨w³Z¡  : g‡bvfve MV‡b AvZœ‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© Dcv`vb n‡jv e¨w³i e¨w³Z¡ | g¨vKK¬mw¯‹ (1958) i¶YkxjZv g‡bvfve 

cwigvc Ki‡Z wM‡q †`‡Lb †h,  i¶Ykxj g‡bvfv‡ei wcQ‡b e¨w³i e¨w³MZ e¨_©Zv, AvZ¥wek¦v‡mi Afve, nxbgb¨Zv 

cÖf…wZ e¨w³Z¡ ˆewkó¨ KvR K‡i‡Q| 
 

7. Z_¨ cwi‡ekb : e¨w³i wbKU cwi‡ewkZ Z‡_¨i Dci wfwË K‡i Zvi g‡bvfve MwVZ nq |aiv hvK , AvZœaywbK hy‡Mi 

hy‡×i fqvenZv m¤c‡K© †Kvb GK`j †jv‡Ki †Kvb AviYv †bB| G‡¶‡Î hy‡×i e¨vcv‡i IB †jvK ̧ ‡jv D`vmxb g‡bvfve 

†cvlY K‡i| wKš‘ hw` H †jvK¸‡jvi D‡Ï‡k¨ msev` gva¨g ev †Uwjwfk‡b hy× m¤c‡K© Z_¨ cwi‡ekb Kiv nq hv‡Z 

AvZœaywbK hy‡×i fqvenZv dz‡U I‡V Zv †`‡L H Zv‡`i hy×  m¤c‡K© Zxeª cÖwZK‚j g‡bvfve M‡o DV‡e| 
 

8.  mwgwZ : †Kvb e¨w³ †h mwgwZi m`m¨ nq †m †mB mwgwZi wbqg bxwZ †g‡b P‡j| cÖwZwU mwgwZ ev ms‡Ni wbR¯̂ KZ¸‡jv 

ixwZ-bxwZ, g~j¨‡eva _v‡K| †Kvb e¨w³ †h ms‡Ni m`m¨ nq  †m  IB ms‡Ni wbqgKvbyb †g‡b Ab¨vb¨ m`m¨‡`i mv‡_ 

m½wZc~Y© g‡bvfve M‡o Zz‡j| 
 

9.  AbyKiY : g‡bvfve MV‡bi AvZœ‡iKwU cÖwμqv nj AbyKiY | Avkcv‡ki A‡bK wKQzB wkïiv AbyKiY Ki‡Z wk‡L| Aí 

eqmx †Q‡j‡g‡qiv Zv‡`i evev-gv fvB-‡evb wk¶K-wkw¶Kv cÖf…wZ e¨w³i AvPiY AbyKiY K‡i _v‡K|  GKBfv‡e  

mgeqmx I eÜy-evÜ‡ei g‡bvfv‡ei cÖfv‡e wkïi g‡bvfve M‡o I‡V AvZœjevU© ev› ỳiv Gi g‡Z, wkïiv me‡P‡q †ewk 

AbyKiY K‡i evev-gv I wk¶K wkw¶Kvi g‡bvfve | 
 

10. mwe‡kl mv‡c¶xKiY : mgvR Rxe‡bi A‡bK †¶‡Î mv‡c¶xKi‡Yi gva¨‡g †Kv‡bv e¨w³ ev e¯‘i cÖwZ BwZevPK I 

†bwZevPK g‡bvfve m„wó n‡Z cv‡i |‡hgb ,‡Kvb e¨w³ Zvi wcÖq eÜyi mv‡_ AcwiwPZ †Kv‡bv e¨w³‡K GKevi †`L‡j 

Zvi cÖwZ BwZevPK g‡bvfve M‡o D‡V ,Avevi †Kvb e¨w³i kÎ¤œi mv‡_ AcwiwPZ e¨w³‡K GKevi †`L‡j Zvi cÖwZ 

†bwZevPK g‡bvfve M‡o I‡V| 
 

11. KiY mv‡c¶xKiY : ev Í̄e Rxe‡b g‡bvfve MV‡bi †¶‡Î  Kib mv‡c¶xKiY Ab¨Zg wk¶Y cÖwμqv| w¯‹bvi me©cÖ_g 

KiY mv‡c¶xKiY e¨vL¨v †`q Zvi g~jK_v n‡jv, †h APi‡Yi Rb¨ wkï cyi¯‹…Z nq †mwU Zvi g‡a¨ evievi †`Lv hvq | 

†hgb, wkïiv mZ¨ K_v ej‡j evev-gv,fvB-‡evb hw` cÖksmv K‡i Z‡e  mZ¨ K_vi cÖwZ wkïi BwZevPK g‡bvfve M‡o 

I‡V, Ab¨w`‡K wg_¨v K_v ej‡j hw` wkï kvw Í̄ cvq Zvn‡j wg_¨v ejvi cÖwZ Zvi †bwZevPK g‡bvfve M‡o I‡V| 

c~e© ms¯‹vi  Bs‡iwR kã Prejudice †_‡K c~e©ms¯‹vi kãwU G‡m‡Q | Prejudice Gi AvweAvwbK A_© nj- Z_¨vw` fv‡jv 

K‡i cix¶v bv K‡i AvZœ‡Mfv‡M GKwU wm×všÍ Kiv| 
 

†Kvb welq m¤c‡K© h_v_© wePvi we‡ePbv QvovB e¨w³i hyw³nxb †bwZevPK g‡bvfve‡K c~e©ms¯‹vi ejv nq| wbDKge Gi  

g‡Z, "c~e© ms¯‹vi nj GKcÖKvi cÖwZK‚j g‡bvfve hv †Kv‡bv e¨w³ ev †Mvôxi cÖwZ e¨w³‡K Zvi cÖZ¨¶Y ,AvPiY ,wPšÍv Ges 

Abyf‚wZi †¶‡Î AbyK‚j Kivi cwie‡Z© cÖwZK‚jcÖeb K‡i †Zv‡j|" 
 

iwWRvi Ges Zvi mn‡hvMx‡`i g‡Z, "mwZ¨Kvifv‡e ej‡Z †M‡j c~e©ms¯‹vi A_© n‡jv c~e© wePviKiY hv Aí ev †Kvb Z_¨ 

e¨ZxZ M„nxZ gZvgZ |" 
 

giMvb I Zvi m½x‡`i g‡Z c~e©ms¯‹vi nj Ggb GK kw³kvjx cÖwZK‚j g‡bvfve, hv mvaviYZ cÖwZK‚j _v‡K Ges ev Í̄eZv‡K 

†g‡b P‡j bv| 
 



Kv‡RB ejv hvq, c~e©ms¯‹vi n‡jv †Kvb we‡kl ˆewkó¨m¤cbœ `‡ji m`m¨‡`i cÖwZ Amg ˆewkó¨c~Y©m¤cbœ e¨w³e‡M©i 

c¶cvwZZ¡c~Y© g‡bvfve hv Zv‡`i wPšÍb, cÖZ¨¶Y, Abyf‚wZ I Kv‡R cÖwZdwjZ nq| †hgb K…òv½ I †k¦Zv½‡`i g‡a¨ eY© 

m¤̂Üxq ,Svo –̀ vi, †g_i‡`i cÖwZ ˆelg¨g~jK AvPiY cÖf…wZ c~e©ms¯‹v‡ii D`vniY| 
 

c~e© ms¯‹v‡ii ˆewkó¨mg~n c~e© ms¯‹v‡ii KZ¸‡jv ˆewkó¨ j¶¨ Kiv hvq| †hgb- 
 

 

1.  AwaKvsk c~e©ms¯‹vi ˆkk‡ei M„ncwi‡ek †_‡K AwR©Z| G Kvi‡Y wkï Zvi wcZv-gvZv ev Ab¨vb¨ eq¯‹ e¨w³‡`i wbKU 

†_‡K c~e©ms¯‹vi wk‡L _v‡K|  
 

2. c~e© ms¯‹v‡ii mv‡_ Av‡eMxq Dcv`vb hy³ _v‡K| G‡¶‡Î Ab¨ †Mvôx ev `j m¤c‡K© GK ai‡bi AcQ›` _v‡K|  

†hgb : Av‡gwiKvq wb‡MÖv‡`i emev‡mi GjvKv c„_K Ges †k¦Zv½‡`i ¯‹z‡j Zv‡`i co‡Z †`Iqv nq bv| 
 

3. hviv c~e© ms¯‹viv”Qbœ Zviv wKš‘ G‡K c~e©ms¯‹vi g‡b K‡i bv| m‡PZb e¨w³iv Zv‡`i c~e©ms¯‹vi‡K †evSv‡Z †Póv Ki‡jI 

Zviv c~e©ms¯‹vi‡K c~e©ms¯‹vi wn‡m‡e MY¨ Ki‡Z ivRx nqbv, eis Zviv Zv‡`i c~e© ms¯‹v‡ii mg_©‡b KZ¸‡jv Z_¨ I 

hyw³ cÖ`k©b K‡i| c~e©ms¯‹vi AR©b c~e©ms¯‹vi †Kvb Rb¥MZ cÖeYZv bq| e¨w³ R‡b¥i ci Zvi cvwicvwk¦©K Ae ’̄v †_‡K 

c~e© ms¯‹vi MÖnY K‡i _v‡K | 
 

†h mKj Dcv‡q e¨w³i g‡b c~e©ms¯‹vi Rb¥ †bq †m¸‡jv Av‡jvPbv Kiv n‡jv- 
 

1.  wfbœ `‡ji Abyf‚wZ:  wbR `j I wfbœ `‡ji Abyf‚wZ n‡Z gvby‡li g‡a¨ c~e©ms¯‹vi Rb¥ wb‡Z cv‡i | Avevi wbR `j I 

wfbœ `‡ji m`m¨‡`i g‡a¨ weivRgvb m¤c‡K©i Dci wfwË K‡i c~e©ms¯‹vi M‡o I‡V| 
 

2. Av`k©gvb Gi cÖwZ AbyiƒcZv :  mvgvwRK ixwZbxwZ, g~j¨‡eva BZ¨vw`i †hgb Av`k©gvb _v‡K †Zgwb c~e© ms¯‹v‡ii GKwU 

Av`k©gvb _v‡K|GKwU cwievi ev GKwU `‡j c~e© ms¯‹v‡ii Rb¨ GKwU Av`k© gvb ˆZwi nq| `‡ji m`m¨‡`i IB Av`k© 

gvb †g‡b Pjvi GKwU cÖeYZv _v‡K| 
 

3. cvwicvwk¦©K Ae ’̄v: cvwicvwk¦©K Ae¯’v c~e©ms¯‹vi MV‡b mnvqZv K‡i| wØZxq wek¦hy‡×i c~‡e© Av‡gwiKv‡Z K…òv½ ˆmwbK 

I bvweK‡`i Avjv`v BDwb‡U ivLv n‡Zv| Av‡gwiKvi `w¶YvÂj Ggb KZ¸‡jv cvK©  †i‡ ūÍviv, ¯‹zj ïay †k¦Zv½‡`i Rb¨ 

msiw¶Z _v‡K| Gme RvqMvq wb‡MÖv‡`i cÖ‡ek wb‡la| G ai‡bi cvwicvwk¦©K Ae¯’v †_‡K †mLvbKvi †k¦Zv½ †Q‡j 

†g‡q‡`i †QvU‡ejv †_‡K wb‡MÖv‡`i cÖwZ c~e©ms¯‹vi R‡b¥| 
 

4.  nZvkv: d«‡qW Gi ch©v‡jvPbv †_‡K Avgiv Rvb‡Z cvwi †h, nZvkvi GKwU cwiYwZ n‡”Q AvMÖvmb| A‡bK mgq ¶gZvi 

K_v we‡ePbv K‡i gvbyl nZvkvi Rb¨ `vqx evav`vbKvix e¨w³i cÖwZ †¶vf cÖKvk Ki‡Z cv‡i bv| G‡¶‡Î †Kv‡bv wbixn 

e¨w³ ev `j‡K e¨w³ wn‡m‡e †e‡Q †bq Ges Zvi cÖwZ AvMÖvmb cÖKvk K‡i| 
 

5.  A_©‰bwZK cÖwZ‡hvwMZv : †hLv‡b A_©‰bwZK †¶‡Î cÖwZ‡hvwMZv I c`gh©v`v jvf Lye KwVb e¨vcvi †mLv‡b msL¨vjNy 

m¤cÖ`v‡qi cÖwZ Cl©v I AvMÖvmb cwiPvwjZ nq | Tumin (1958)  Gi ch©v‡jvPbv n‡Z †`Lv hvq , Av‡gwiKvi `w¶Y 

AÂ‡ji †ewkifvM cyiæl m`m¨  Ac„_KxKiY Gi Pig weiæ×ev`x| Zviv g‡b K‡i ,Ac„_KxKiY gv‡b wb‡MÖv‡`i DÌvb, 

Avi wb‡MÖv‡`i DÌvb gv‡b wb‡R‡`i my‡hvM-myweav jv‡fi m¤¢vebv AviI K‡g hvIqv |G Kvi‡Y Zviv wb‡MÖv weiæ‡× 

g‡bvfve †cvlY K‡i hv cieZ©x‡Z c~e©ms¯‹vi Rb¥ †`q| 
 

6.  e¨w³Z¡: KZ¸‡jv we‡kl ai‡bi c~e© ms¯‹v‡ii Rb¨ e¨w³Z¡ `vqx | Adorno I Ab¨vb¨‡`i (1950) cix¶Y n‡Z †`Lv 

hvq, ỳ‡e©va¨Zvi cÖwZ hviv Kg mnbkxj Zviv AwaK ms¯‹viv”Qbœ| wb‡MÖv‡`i kn‡i AvMÖgb‡K †Kvb †eKvi †k¦Zv½ Zvi 

PvKwi bv cvevi KviY wn‡m‡e a‡i wb‡Z cv‡i| G‡Z wb‡MÖv‡`i cÖwZ Zvi c~e©ms¯‹vi e„w× cvq| 
 

c~e©ms¯‹vi nªv‡mi Dcvq:  
 

1. weev`gvb `‡ji g‡a¨ cvi¯cwiK ms¯ck©:  wbR `j I wfbœ `‡j g‡a¨ cvi¯cwiK m¤c‡K©i my‡hvM _vK‡j c~e©ms¯‹vi 

K‡g hvq| G‡`i g‡a¨ cvi¯cwiK m¤cK©‡K ZvB †Rvi †`qv n‡q‡Q| c~e©ms¯‹v‡ii wbqg nj GK †Mvôx Ab¨ †Mvôx  †_‡K 

c„_K _vK‡Z Pvq| ZvB c~e©ms¯‹vi ~̀i Ki‡Z n‡j Ggb c`‡¶c wb‡Z n‡e hv‡Z ỳ‡Uv †Mvôx G‡K Ac‡ii ms¯c‡k© 

Av‡m| G‡Z Zv‡`i Av`vb-cÖ`v‡bi m¤¢vebv e„w× cvq ,hvi d‡j Zv‡`i gvbwmK ~̀iZ¡ K‡g Av‡m| 

2. cÖvmw½K AvBb cÖYqb : A‡bK †¶‡Î AvBb cÖYqb K‡i c~e©ms¯‹vi Kgv‡bvi †Póv Kiv †h‡Z cv‡i| cvi¯cwiK †jb‡`b 

Gi m¤¢vebv e„w×i Rb¨ Ges cvi¯cwiK ~̀iZ¡ Kgv‡bvi Rb¨ AvBb cÖYqb e¨e¯’v Kiv hvq | †hgb Av‡gwiKvq †k ¦Zv½ 



K…òv½ AvevwmK mswgkªY msµvšÍ c`‡¶c G cÖm‡½ D‡jL‡hvM¨| †`Lv †M‡Q †h ,GKB GjvKvq emev‡mi d‡j †k¦Zv½ 

I K…òv½‡`i c~e©ms¯‹vi ZxeªZv A‡bKUv K‡g G‡m‡Q (†Kv‡jvi I Ab¨vb¨)| 
 

3.  GKB j¶¨ AR©‡b †hŠ_ cÖ‡Póvq : KZ¸‡jv †jvK hLb GKB j¶¨ AR©‡bi Rb¨ †hŠ_fv‡e cÖ‡Póv Pvjvq ZLb Zv‡`i  

ci¯c‡ii cÖwZ ci¯c‡ii c~e©ms¯‹vi K‡g hvq | GK †Mvôxi m`m¨iv hw` Ab¨ †Mvôxi m`m¨‡`i mv‡_ †Kvb †hŠ_fv‡e 

cÖ‡Póv Pvjvq Zvn‡j Zv‡`i ~̀iZ¡ K‡g hvq Ges Zvu‡`i g‡a¨ eÜyZ¡c~Y© m¤cK© M‡o I‡V| Avi hw` evB‡ii †Kv‡bv wec` 

i¶vi Rb¨ A_ev †Kvb AvμgY †gvKv‡ejvi Rb¨ G eÜyZ¡ M‡o I‡V Zvn‡j Zv Av‡iv „̀p nq| 
 

4.  AvšÍ:K…wóg~jK wk¶vi cÖPjb:  c~e©ms¯‹vi Kwg‡q Avb‡Z AvšÍ:K…wó g~jK wk¶vi cÖPjb Kiv `iKvi| wb‡R‡`i K…wó I 

Ab¨ †Mvôxi K…wóMZ cv_©K¨ m¤̂‡Ü AewnZ K‡i †Zvjvi Rb¨ we`¨vj‡qi cvV¨m~wP cÖYqb ,wewfbœ wk¶vg~jK welqe¯‘ I 

wPÎ cÖ`k©bxi e¨e¯’v Ki‡j c~e©ms¯‹v‡ii ZxeªZv K‡g Av‡m| 
 

5.  MYgva¨g : c~e©ms¯‹vi ~̀ixKi‡Y MYgva¨g LyeB †Rviv‡jv f‚wgKv cvjb K‡i| †iwWI, †Uwjwfkb Pjw”PÎ BZ¨vw`  

MYgva¨‡gi Rb¨ gvbyl c~e©ms¯‹vi‡K A‡bKUv Kwg‡q Avb‡Z cv‡i| †`Lv †M‡Q RvwZMZ c~e©ms¯‹vi wk¶Yxq Pjw”P‡Îi 

gva¨‡g ivm K‡g hvq | 
 

6. mw¤§wjZ D‡`¨vM: c~e©ms¯‹vi ~̀ixKi‡Y mgv‡Ri mKj Í̄‡ii e¨w³e‡M©i mw¤§wjZ D‡`¨vM mnvqZv K‡i| mgvRweÁvbx, 

AvBb cÖYqbKvix, MYgva¨g Kg©x Ges mgv‡Ri wewfbœ ch©v‡qi e¨w³eM© mw¤§wjZfv‡e †hŠ_ Kvh©μg MÖnY Ki‡j Ges 

GK‡Î D‡`¨vM wb‡j c~e©ms¯‹vi mn‡R Kwg‡q Avbv hvq| 
 

e×g~j aviYv: 
 

e×g~j aviYv n‡jv e¨w³ m¤c‡K©  KZ Kg Z_¨wbf©i I Awek¦vm¨ iK‡gi msw¶ß aviYv A_©vr †Kvb e¨w³ ev †Mvôxi Dci 

†KejgvÎ †kªYxfz³KiY Gi wfwË‡Z ¸Yvejx Av‡ivc‡K e×g~j aviYv ejv hvq| Ab¨fv‡e ejv hvq, cÖK…Z Z‡_¨i mv‡_ 

m½wZc~Y© bq A_P †Kv‡bv e¨w³ ev †Mvôxi Ici Ggb †bwZevPK aviYv †cvlY KivB nj e×g~j aviYv| 
 

Crider I Zvui mn‡hvMxiv(1993)  e‡jb , "e×g~j aviYv n‡jv †Kv‡bv GKwU wbw ©̀ó m¤cÖ`v‡qi ˆewkó¨ m¤cwK©Z Ggb GK 

cÖ ‘̄wZg~jK aviYv hv IB m¤cÖ`v‡qi mKj m`m¨ †¶‡Î cÖ‡hvR¨ nq|" 

Sears I Zvi m½x‡`i g‡Z, " e×g~j aviYv nj GKwU wbw ©̀ó m¤cÖ`vq ev mvgvwRK †kªYxi m`m¨‡`i m¤c‡K© Ggb GK aviYv, 

hv H †Mvôxi †bwZevPK welq|" 
 

Kv‡RB ejv hvq , cÖK…Z Z‡_¨i mv‡_ m½wZc~Y© bq A_P †Kv‡bv e¨w³ ev †Mvôxi Dci Ggb †bwZevPK aviYv †cvlY KivB nj 

e×g~j aviYv| 

e×g~j aviYv ˆewkó¨  
 

e×g~j aviYvi wZbwU ˆewkó¨ i‡q‡Q| h_v- 

1. †kªYxfz³KiY 

2.  †kªYxi Ici we‡kl ¸Yvejx Av‡iv‡ci e¨vcv‡i g‰ZK¨ m„wó  

3.  cÖK…Z I Av‡ivwcZ ¸Yvewji g‡a¨ cv_©K¨| 

KzBR cÖk œ: 

1.  g‡bvfv‡ei Dcv`vb KqwU ?   

2.  g‡bvfve nj †Kvb wKQzi c‡¶ ev wec‡¶ hvevi c~e©cÖ¯‘wZ msÁvwU †K w`‡q‡Qb ? 

3.  †Kvb eÜy mgm¨vq co‡j Ab¨ eÜy Zvi cv‡k wM‡q `vuov‡e -GwU g‡bvfv‡ei †Kvb Dcv`vb ? 

4.  g‡bvfv‡ei evPwbK cÖKvk‡K wK ejv nq ?  

5.  mn‡hvwMZv g‡bvfv‡ei †Kvb ai‡bi Dcv`vb ?  

6.  †Kvb welq m¤c‡K© Ávb g‡bvfv‡ei †Kvb Dcv`vb ? 

7.  e×g~j aviYvi ˆewkó¨  KqwU ? 

8.  `‡ji †bZv‡K `jxq Kgxi©v cQ›`  Kivi welqwU  g‡bvfv‡ei †Kvb Dcv`vb ? 

9.  g‡bvfve wK ? 

10.  e×g~j aviYv wK ? 

_____________ 


