
১৫ আগস্ট, ২০২০ জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৪৫ িম োহাদি বাতষ িকী উিলনে 

শজলা প্রোসে লালমতেরহাট কর্তিক "এনসা বঙ্গবন্ধু ও বাাংলানদেনক জাতে"তেনরাোনম অেলাইে 

এসাইেনমন্ট প্রতিন াতগিার আনোজে করা হনেনে । 

অাংেগ্রহণকারীনদর মধ্য হনি শসরা তিে জেনক আকষ িেীে পুরস্কার শদো হনব। 

 

অাংেগ্রহনণর তেেমাবলীীঃ- 

১. ১০০টি প্রনের উত্তর প্রেিনের ফাঁকা স্থানে তলখনি হনব । 

২.ঘনর বনস শ  শকাে ধরনের বই পুু্স্তক িে িতেকার সহন াতগিা তেনে উত্তর তলখনি িারনব 

৩.অাংে গ্রহণকারীনক অবশ্যই স্কুল, কনলজ, মাদ্রাসাে অধ্যােেরি হনি হনব । 

৪.প্রে িনের মনধ্যই  থা থ ভানব পূরণকৃি উত্তর িেটি আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২০ তি: তবকাল 

৩.০০ ঘটিকার মনধ্য অাংেগ্রহণকারীর োম, তিিার োম, তেো প্রতিষ্ঠানের োম, শেতণ, শসকেে, 

শরাল েম্বর সহ admlalmonirhat@mopa.gov.bd শি শি ৌঁোনি হনব 

৫. ১৭ আগস্ট ২০২০ এ ওনেবসাইনট ফলাফল প্রকাে করা হনব এবাং ২০ আগস্ট শবলা ১১.০০টাে 

শজলা প্রোসক, লালমতেরহানটর সনেলে কনে পুরস্কার প্রদাে করা হনব । 

 

 

আনোজনেীঃ-  

শজলা প্রোসে, লালমতেরহাট। 

 



জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের ৪৫ িম োহাদাি বাতষ িকী উদযািে উিলনে 

 অেলাইে এসাইনমেন্ট প্রতিনযাতিিা ২০২০ তি. 

“এন া বঙ্গবন্ধু ও বাাংলানদে শক জাতে” 

আন াজনে:-শজলা প্রো ে, লালমতেরহাট। 

                                                                                        পূর্ িমােঃ ১০০ 

িরীোর্থীর োমঃ..........................................................নেতর্ঃ.......................নরাল োং-............. 

স্কুল/কনলজ/মাদ্রা ার োমঃ...........................................োখাঃ তবজ্ঞাে/মােতবক/ব্যব া  তেো (টিক দাও)। 

১। জাতির তিিা বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন রতিি ‘অসোপ্ত আত্মজীবনী’ গ্র ন্থটি কি সামে প্রকাতেি হয়? 

উত্তরঃ 

২। বঙ্গবন্ধুর অসোপ্ত আত্মজীবনী শেখার সেয় কাে তিে? উত্তরঃ 

৩। শকাে প্রকােো শর্থনক উক্ত বইটি প্রকাে করা হ ? উত্তরঃ 

৪। অসোপ্ত আত্মজীবনী গ্রমন্থ কিসাে ির্ যন্ত পূব য বাাংোর রাজন ীতি তিতিি হময় মি? উত্তরঃ 

৫। কি  ানল “লানহার প্রস্তাব”   াংিঠিি হন তিল? উত্তরঃ 

৬। পূব ি িাতকস্তাে ও িতিম িাতকস্তাে এর মানে কি তক.তম. দূরত্ব তিল? উত্তরঃ 

৭। শদেভানির  ম  িতিম িাতকস্তানের জে াংখ্যা কি তিল? উত্তরঃ 

৮। পূব ি িাতকস্তাে শর্থনক রাজস্ব আ  েিকরা কি ভাি শবতে তিল? উত্তরঃ 

৯। পূব ি িাতকস্তানের তুলো  িতিম িাতকস্তানের স নের  াংখ্যা কি গুর্ শবতে তিল? উত্তরঃ 

১০। ১৯৪৮  ানল িাতকস্তানের প্রতিষ্ঠািা ঢাকা  এন  শ াষর্া তদনলে উর্দ ি হনব িাতকস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই িাতকস্তাে 

প্রতিষ্ঠািার োম কী? উত্তরঃ 

১১। বঙ্গব ন্ধুর অসোপ্ত আত্মজীবন ী গ্র ন্থটি ইাংমর তজ ভাষায় অনুবাদ কমরন শ ক? উত্তরঃ 

১২। বঙ্গ বন্ধুর অসোপ্ত আত্মজীবন ী গ্র ন্থটির ভূতেকা তেমখন শক? উত্তরঃ 

১৩। বঙ্গব ন্ধু প্রথে কি সামে কারাবরণ কমর ন এবাং প্রথে কারাবামসর স্থ াতয়ত্ব কি তদমনর তিে? উত্তরঃ 

১৪। ব ঙ্গ ব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন তেক্ষা জ ীবন শুরু কমরতিমে ন শকান স্কুমে? উত্তরঃ 

১৫। ইতিআর (ঊচজ) এর পূর্ িরূি তলখ। উত্তরঃ 

১৬। ৬৯ এর ির্আনদালনে প্রার্ তদন তিল এক তকনোর। এই তকনোরটির োম কী? উত্তরঃ 

১৭। বঙ্গব ন্ধু শেখ মু তজবুর রহোন ঢাকা তবশ্বতবদ্যােময় র শকান তবষময় র িাি তিম েন? উত্তরঃ 

১৮। বঙ্গব ন্ধুর োিার নাে তক? উত্তরঃ 



১৯। পূব ি িাতকস্তানের ১৬২ আ নের শভিনর বঙ্গবন্ধুর আও ামীলীি তবপুল শভানটর তবজন  কিটি আ ে 

শিন তিল? উত্তরঃ 

২০। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন সব যপ্রথে তবমদে ভ্রেন কমর ন কি সামে? উত্তরঃ 

২১। ব ঙ্গ ব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন িার অসোপ্ত আত্মজীবনী গ্রমন্থ ব্রহ্মম দে বমে শ র্ শদে বুতিময়মিন ি া ব ি যোম ন তক 

নাম ে িতরতিি? উত্তরঃ 

২২। িাতকস্থ ান সৃতির ির শথমক ১ ৯৪৯ সাে ির্ যন্ত ব ঙ্গ ব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোনম ক কয়বার কারা বরণ করমি 

হইময় তিে? উত্তরঃ 

২৩। িাত্রলীনির  ভা  জািী   াংিীি তহন নব কতব রবীন্দ্রোর্থ ঠাকুনরর “আমার শ াোর বাাংলা” িােটি তেব িাচে 

করা হন তিল কনব ও শকার্থা ? উত্তরঃ 

২৪। ব ঙ্গ ব ন্ধু শেখ মুতজবু র রহোমন র তিিার নাে তক? উত্তরঃ 

২৫। মাতকিে যুক্তরাষ্ট্র জাতি াংন  যুদ্ধ তবরতির প্রস্তাব তদন তিল। তকন্তু একটি শদে এনি শভনটা তদন তিল। শদেটির 

োম কী? উত্তরঃ 

২৬। ির্হিযার জে ২৫ মাচ ি িাতরখটা শবনি তেন তিনলে শক? উত্তরঃ 

২৭। ২৫ শে মাচ ি রানি শকাে  াাংবাতদক জীবনের ঝুঁতক তেন  ঢাকা েহনর লুতকন  তিনলে? উত্তরঃ 

২৮। উক্ত  াাংবাতদক ির্হিযার ভ াবহ খবরটি তকন র মাধ্যনম  ারা পৃতর্থবীনক জাতেন তিনলে? উত্তরঃ 

২৯। শকাে স্থাে শর্থনক  ব িপ্রর্থম িাতকস্তাে শ োবাতহেীর তবরুনদ্ধ  তিযকানরর একটি যুদ্ধ শুরু হন তিল? উত্তরঃ 

৩০। ঢাকা তবশ্বতবদ্যালন র “ইকবাল হল” এর বিিমাে োম কী? উত্তরঃ 

৩১। 25 োি য তেষ্ঠরু হিযাকানের দৃশ্যটি শক তভতিও কনরতিনলে? উত্তরঃ 

৩২। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবুর রহোন কয় ভাইমবান তিমেন? উত্তরঃ 

৩৩। অিানরেে  াচ িলাইনটর অেিম উনেশ্য কী তিল? উত্তরঃ 

৩৪। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবুর রহোন শেমর বাাংো এ শ ক ফজলুে হক শ ক তক বমে সমভাধন করমিন? উত্তরঃ 

৩৫। ২৭ মাচ ি বঙ্গবন্ধুর িনে স্বাধীেিার শ াষর্াটি শক িনে শোোে? উত্তরঃ 

৩৬। স্বাধীেিা যুদ্ধ চলাকানল শক স্বাধীেিা  াংগ্রানমর শেতৃত্ব তদন তিনলে? উত্তরঃ 

৩৭। ১৭ এতপ্রল বাাংলানদনের ১ম  রকার েির্থ গ্রহর্ কনর শকার্থা ? উত্তরঃ 

৩৮। বাাংলানদনে  েস্ত্রবাতহেীর কমাোর ইে তচনের দাত ত্ব শদও া হ  কানক? উত্তরঃ 

৩৯। টাঙ্গাইনল একটি অঞ্চল তভতত্তক বাতহেী িঠে করা হন তিল কার শেতৃনত্ব? উত্তরঃ 



৪০। ৭ োং শ ক্টনরর ১ম কমাোর শক তিনলে? উত্তরঃ 

৪১। ১৫ই আিস্ট চট্টগ্রানম র্দঃ াহত ক অতভযানে অনেকগুনলা জাহাজ উতেন  শদও া হন তিল। অতভযানের োম কী 

তিল? উত্তরঃ 

৪২। "বাবা র্াহাই কর, হক সামহম বর তবরুমে বতেও ন া" এটি কার উতি? উত্তরঃ 

৪৩। র্দঃ াহ ী িরুে শিতরলানযাদ্ধার একটি দল শিতরলা অিানরেে কনর আন্তজিাতিক মহনলর দৃতি আকষ ির্ কনর। 

এই দলটির োম কী? উত্তরঃ 

৪৪। বঙ্গ বন্ধুমক উমেশ্য বে া  উতি "Sincerity of purpose and honesty of purpose". 

টি কার? উত্তরঃ 

৪৫। ১ আিস্ট তেউই নকির ম্যাতি ে স্ক ানর স্মরর্ািীিকানলর বৃহত্তম একটি কে াট ি আন াজে করা হন তিল। 

কারা আন াজে কনরতিনলে? উত্তরঃ 

৪৬। “শ নেম্বর অে যনোর শরাি” এই কতবিাটি শক রচো কনরে? উত্তরঃ 

৪৭। শকাে শকাে শদে িাতকস্তানের িনে কাজ কনরনি? উত্তরঃ 

৪৮। স্বাধীেিা যুনদ্ধর  ম  শয শদেটির ভূতমকা বাাংলানদনের জে  বনচন  শবতে শ ই শদনের োম কী? উত্তরঃ 

৪৯। যুনদ্ধ ভারিী  শ োবাতহেীর কি স তেক প্রার্ তদন তিল? উত্তরঃ 

৫০। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবুর রহোন কিসামে প্রথে িাতকস্থ ামনর করাতি সফর কমর ন? উত্তরঃ 

৫১। বীরনেষ্ঠ মতিউর রহমানের শদহাবনেষ শকার্থা  তিল? উত্তরঃ 

৫২। শকাে িথ্যসূনত্রর তরনিাট ি অনুযাত  বাাংলানদনের স্বাধীেিা যুনদ্ধ ৩০ লে মানুষ মারা তিন তিল? উত্তরঃ 

৫৩। িাতকস্তাে শ োবাতহেীর ির্িযার দৃশ্য শদনখ শ   ম কার মাতকিে রাষ্ট্রদূি ক্ষুব্ধ হন  শস্টট তিিাট িনমনে শয 

শটতলগ্রামটি িাঠিন তিনলে শ টি কূটনেতিক জিনি “কঠিে ভাষা  শলখা তচঠি” তহন নব তবনবচো করা হ । উক্ত 

মাতকিে রাষ্ট্রদূনির োম কী? উত্তরঃ 

৫৪। স্বাধীেিার ির বঙ্গবন্ধু কনব স্বনদনে তেনর আন ে? উত্তরঃ 

৫৫। কিজে যুদ্ধািরাধীনক তবচানরর জনে আটক রাখা হন তিল? উত্তরঃ 

৫৬। ১৯৭৫  ানলর ৩১ তিন ম্বর যুদ্ধিরাধীনদর েমা কনর তদন তিনলে শক শক? উত্তরঃ 

৫৭। কনব শর্থনক বাাংলানদে আবার একটি ির্িাতিক শদে তহন নব মার্থা তুনল দাঁোনোর শচিা করনি? উত্তরঃ 

৫৮। বীরনেষ্ঠ হাতমর্দর রহমাে এর শদহাবনেষ শকার্থা  তিল? উত্তরঃ 

৫৯। শেখ বাংমের শ াড়ািত্তন কমরতিমেন শ ক? উত্তরঃ 

৬০। রাজাকার বাতহেী কানদর তেন  িঠিি হন তিল? উত্তরঃ 



৬১। ২৭ মাচ ি বঙ্গবন্ধুর িনে স্বাধীেিার শ াষর্াটি শকাে শবিার শকন্দ্র শর্থনক প্রচার করা হন তিল? উত্তরঃ 

৬২। ১ ৯৫২ সামে র কি িাতরমখ রাষ্ট্রভাষা বাাংোর দাতবমি বঙ্গবন্ধু কারা ামর অন েন শুরু কমরন? উত্তরঃ 

৬৩। বঙ্গবন্ধু শকান েন্ত্রীসভার সব যকতন ষ্ঠ েন্ত্রী তিমেন? উত্তরঃ 

৬৪। ইোরকতেনেোল শহানটনলর বিিমাে োম কী? উত্তরঃ 

৬৫। ভারিী  তবমাে বাতহেী িখেকার িাতকস্তাতে শ োবাতহেীর উনেনশ্য তবমাে শর্থনক তকছু তলেনলট ঢাকার 

মাটিনি শেনল শদ । উক্ত তলেনলনট কী শলখা তিল? উত্তরঃ 

৬৬। ১৬ই তিন ম্বর তবকাল শবলা শর নকা ি ম দানে িাতকস্তাতে শ োবাতহেীর িনে শক আত্ম মি ির্ দতলনল স্বাের 

কনরে? উত্তরঃ 

৬৭। ১৬ই তিন ম্বর আত্ম মি ির্ শুরু হন  কি িাতরখ িয িন্ত চনল? উত্তরঃ 

৬৮। যুদ্ধ চলাকানল কি  াংখ্যক োরী িাতকস্তাতে শ োবাতহেীর তেয িািনের তেকার হন তিল? উত্তরঃ 

৬৯। স্বাধীেিা  াংগ্রানমর  মন  বাাংলানদনে অবতস্থি িাতকস্তাতে শ োবাতহেীর  দস্য  াংখ্যা কি তিল? উত্তরঃ 

৭০। ঐ  নম  বাাংলানদনের মুতক্তনযাদ্ধার  াংখ্যা কি তিল? উত্তরঃ 

৭১। স্বাধীেিা যুদ্ধ চলার  ম  িাতকস্তাে কারািানর “একজে ব্যতক্তনক মৃতুযদে তদন  মৃিনদহ  মাতহনির জে 

একটি কবর শখাঁো হন তিল” এ িতরকল্পোটি কার জে করা হন তিল? উত্তরঃ 

৭২। জািী  ৪ শেিানক শকার্থা  হিযা করা হন তিল? উত্তরঃ 

জািী  ৪ শেিার োম তলখঃ 

৭৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন কেকািা ইসোতেয় া কমেম জর শব কার শহামেমে র কি নম্বর কমক্ষ থাকমিন? 

উত্তরঃ  

৭৪। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবুর রহোন ম্যাতি ক িাে কমরন শকান স্কুে শথমক, কি সামে? উত্তরঃ 

৭৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন কি সামে শহামসন েহীদ শসাহরাওয় াদীর সহকারী তনযুি হন? উত্তরঃ 

৭৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন ঢাকা তবশ্বতবদ্যােয় শথমক কি সামে তক জ ন্য তনতষদ্ধ হন? উত্তরঃ 

৭৭। কানদর রনক্তর ঋর্ আমরা শোধ করনি চাই? উত্তরঃ 

৭৮। বাাংলানদনের ১ম  াংতবধাে রতচি হন তিল কি  ানল? উত্তরঃ 

৭৯। যুদ্ধ শেনষ কি িাতরনখর মনধ্য ভারিী  শ োরা তেজ শদনে তেনর যা ? উত্তরঃ 

৮০। যুদ্ধ তবধ্বস্ত শদনে এক দলী  ো ে চালু করা িাো শদে পুে িিঠনের শকানো উিা  তিল ো। শ ই দলটির োম 

কী? উত্তরঃ 



৮১। বঙ্গব ন্ধু শেখ মুতজবুর রহোন আনুষ্ঠাতনক ভামব রাজনীতিমি অতভতষি হন তকভামব, কি সামে? উত্তরঃ 

৮২। খাজা খন রউতেে শক তিনলে? উত্তরঃ 

৮৩। িাতকস্তাতে শ োবাতহেীনক এনদনের মানুষ ও আোনচ কাোনচর জা িানক তচতেন  তদন তিল কারা? উত্তরঃ 

৮৪। শেষবানরর মনিা মাতৃভূতমর মাটিনক চুমু শখন  শক বনলতিল “আতম মৃতুযর জে প্রস্তুি” ? উত্তরঃ 

৮৫। কানদর বীরত্বিার্থা কখনো বনল শেষ করা যানব ো? উত্তরঃ 

৮৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবু র রহোন কি সামে শকান কমেজ শথমক তব এ িাে কমরন? উত্তরঃ 

৮৭। “শক শো ি”  কার শেতৃনত্ব হন তিল? উত্তরঃ 

৮৮। “এ  শো ি”  কার শেতৃনত্ব হন তিল? উত্তরঃ 

৮৯। স্বাধীেিা  াংগ্রানমর  ম  বাাংলানদেনক কিটি শ ক্টনর ভাি করা হন তিল? উত্তরঃ 

৯০। বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবু র রহোমন র অসোপ্ত আত্মজীবনী গ্রমন্থর প্রকােক? উত্তরঃ 

৯১। ‘তনমজর শিমেও অম নক তদন ন া শদখমে ভুমে র্ায় ’_ কামক উমেশ্য কমর বঙ্গবন্ধু উতিটি কমর তিমেন? উত্তরঃ 

৯২। পৃতর্থবীনি যা তকছুনক ভানলাবা া  ম্ভব িার মানে  বনচন  িীব্র ভানলাবা াটুকু হনি িানর তকন র জে? 

উত্তরঃ 

৯৩। বানজনটর কি ভাি ব্য  করা হনিা িতিম িাতকস্তানে? উত্তরঃ 

৯৪। ৬ দো আনদালে কি  ানল হন তিল? উত্তরঃ 

৯৫। ির্হিযার তেখ ুঁি িতরকল্পো অনেক আনি শর্থনক করা হন নি। এই েীল েকোর োম কী? উত্তরঃ 

৯৬। িাতকস্তাে শ োবাতহেী িাতকস্তাে শর্থনক ক টি তিতভেে বাাংলানদনে তেন  এন তিল? উত্তরঃ 

৯৭। মুতক্তযুনদ্ধর  ম  বাাংলানদনের কি মানুষ ভারনি আে  তেন তিল? উত্তরঃ 

৯৮। শমনহরপুনরর সবদ্যোর্থিলার বিিমাে োম কী? উত্তরঃ 

৯৯। ১োং শ ক্টনরর অধীনে শকাে শজলাগুনলা তিল? উত্তরঃ 

১০০। তমত্রবাতহেী ও মুতক্তবাতহেী তমনল শকাে বাতহেী িঠে করা হন তিল? উত্তরঃ 

 


