
ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

ঞ্চভ অধযায়- ফাাংরাদদদয অবয যদদয়য াভাজজক প্রেক্ষাট 

 

বিসন প্লান : ০১ 

 
 

 
 

আলিাচয লবষয় 

★ ৫২ এয বালা আদদারন। 

★ বালা আদদারদনয শক্ষা/ অজজন। 

★ ৫৪ াদরয মুক্তফ্রন্ট শনফ জাচন। 

★ ছয় দপা কভ জূশচয শযচয়। 

 

শখনপর : 

★ মুক্তফ্রন্ট শনফ জাচন কী ফযাখযা কযদফ। 

★ ছয় দপা কভ জূশচ কী, প্রক, প্রকন উত্থান কদযশছর ? ফযাখযা কযদফ। 

★ ৫২ াদর বালা আদদারন প্রকন দয়শছর ? ফযাখযা কযদফ। 

★ বালা আদদারদন কাযা ীদ দয়শছর তাশরকা ততশয কযদফ। 

★ বালা আদদারন আভাদদয জাতীয়তাফাদদয শবশি ততশয কদযদছ। শফদেলণ কযদফ। 

 

নভুনা উদ্দীক: ২০১৭ াদরয ঢাকা প্রফাদডজয [েশ্ন- ০৫ ] প্রদদখ শনদফ। 

 

যাভ জ :  

★ ভূর াঠ্যফইদয়য জ্ঞানভূরক েদশ্নািয শখদফ। 

★ াঠ্য ফই প্রথদক অনুীরনীয MCQ গুশর দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

ঞ্চভ অধযায়- ফাাংরাদদদয অবয যদদয়য াভাজজক প্রেক্ষাট 

বিসন প্লান : ০২ 

 

 

 
 

আলিাচয লবষয় 

★ রাদায েস্তাফ । 

★ জাতীয়তাফাদদয শযচয় । 

★ ূফ জ  জিভ াশকস্তাদনয ভধযাকায তফলভয আদরাচনা। 

★ ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা াংগ্রাদভয কাযণ আদরাচনা। 

 

লিখনফি : 

★ রাদায েস্তাফ কী ? প্রক েস্তাফ প্র কদযন? জানদফ। 

★ জাতীয়তাফাদ কাদক ফদর ফযাখযা কযদফ। 

★ ূফ জ  জিভ াশকস্তাদনয ভধযাকায তফলভয গুদরা কী শছর ? তায তাশরকা ততশয  

     কযদফ। 

★ ফাাংরাদদদয স্বাধীনতা আদদারদনয কাযণ গুদরা কী শছর? তাশরকা ততশয কযদফ। 

 

নভুনা উদ্দীক: ২০১৬ াদরয ঢাকা প্রফাদডজয [েশ্ন- ০৪ ] প্রদদখ শনদফ। 

 

 

যাভ জ :  

 

★ ভূর াঠ্যফইদয়য অনুধাফনভূরক েদশ্নািয শখদফ। 

★ নদৃগাষ্ঠীয নাভ শরদখ াদ এদদয ধভ জ, ফফা স্থান, শফদল তফশদযযয তাশরকা ততশয কদয  

    ক্লাদ প্রদখাদফ। 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

ঞ্চভ অধযায়- ফাাংরাদদদয অবয যদদয়য াভাজজক প্রেক্ষাট 

বিসন প্লান : ০৩ 

 

 

 
 

আলিাচয লবষয় 

★ ১৯৬৯ াদরয গণঅবয যত্থান । 

★ ৫২ প্রথদক ৭১ এয ভধযফতী কর আদদারদনয াংশক্ষপ্ত শযশচশত। 

★ ভুজক্তমুদ্ধ ছয় দপা দাশফয বূশভকা। 

 

লিখনফি : 

★ ৬৯ াদরয গণঅবয যত্থান কী, প্রকন দয়শছর? ফযাখযা কযদফ। 

★ ৫২ প্রথদক ৭১ ম জন্ত প্রম আদদারন গুদরা দয়শছর তায তাশরকা কদয ডানাদ  

     ৫ ফাদকয গুরুত্বূণ জ তথয শরখদফ। 

★ ছয় দপা দাশফদক ফাঙারীয ভুজক্তয নদ প্রকন ফরা য় তা মুজক্ত শদদয় শফদেলণ  

    কযদফ। 

 

নভুনা উদ্দীক: ২০১৬ াদরয কুশভল্লা প্রফাদডজয [েশ্ন- ০৪ ] প্রদদখ শনদফ। 

 

 

যাভ জ :  

 

★ ভূর াঠ্যফইদয়য অনুধাফনভূরক েদশ্নািয শখদফ। 

★ েদতযক নদৃগাষ্ঠী প্রথদক ৫টট কদয াংশক্ষপ্ত েদশ্নািয ততশয কযদফ। 

 

 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

ঞ্চভ অধযায়- ফাাংরাদদদয অবয যদদয়য াভাজজক প্রেক্ষাট 

বিসন প্লান : ০৪ 

 

 

 
আলিাচয লবষয় 

★ ভুজক্তমুদদ্ধ ফঙ্গফন্ধুয বূশভকা। 

★ ৭ ভাদচজয বালণ। 

★ ভুজক্তমুদ্ধ নাযীয বূশভকা। 

 

লিখনফি : 

★ ভুজক্তমুদদ্ধ ফঙ্গফন্ধুয বূশভকা কী শছর ভূরযায়ণ কযদফ। 

★ ঐশতাশক ৭ ভাদচজয বালণ কী ফরা দয়শছদরা তায তাশরকা ততশয কযদফ। 

★★ ভুজক্তমুদদ্ধ নাযীয বূশভকা ফযাখযা কযদফ। 

 

নভুনা উদ্দীক: শক্ষাথীযা এই ক্লাদয উয একটট উদ্দীক ততশয কদয ক্লাদ প্রদখাদফ। 

 

 

যাভ জ :  

 

★ ভূর াঠ্যফইদয়য অনুধাফনভূরক েদশ্নািয শখদফ। 

★ এই অধযাদয়য প্রকান শফলয় না প্রফাদঝ েশ্ন আকাদয শরদখ যাখদফ। 

 

 

## শফ.দ্র: কদযানা শযশস্থশতদত ঘদযয শযদফদ থাকদফ। শনদজদক শনযাদ না 

যাখদর ফায শফদ দত াদয। 


