
দেশাত্মব াধ 

 
১।  হুর মবধে দেবে সঠিে উত্তরঠি নি বাচি েবর দেব া। 

 

(ে) ১৯৪৭ সাবের েত তানরব  গণ-পনরষবে ভারত বষ বর জাতীয় পতাোর িেশা গৃহীত হয়? 

(i) ১৪ আগস্ট (ii) ২২ জুোই (iii) ১৫ আগস্ট (iv) ৩ জনু 

 ( ) দিন বে  ে হৃত ভারত বষ বর জাতীয় পতাোর দের্ঘ বে ও প্রবের মাপ েতিা পনরমাবণ হবয় োবে? 

 
(i) 5"Х 4" (ii) 3"Х 3" (iii) 6"Х 4" (iv) 3"Х 2" 

 (গ) অবশাে চবের িীে রং েীবসর রং-এর সবে নমবে যায়? 

 

(i) ময়ূরেে পালরেে েং (ii) আোরেে েং  (iii) সমুরেে জরলে েং (iv) আোশ ও সমুদ্র 

রং 

২।  াম-স্তবের সবে ডাি-স্তবের সমতান ধাি েবরা। 

 

উত্তেঃ 

বাম স্তম্ভ ডান স্তম্ভ 

(ে) অরোে চরেে ২৪টি োাঁিা 

(খ) জাতীয় পালনীয় দিবরস 

(গ) অরোে চে 

(ঘ) দববর্ ণ জাতীয় পতাো 

(ঙ) েবরে বা দচতায় 

(vi) সব ণক্ষরর্ে গদতেীলতাে প্রতীে 

(iii) জাতীয় পতাো সব ণসাধাের্ বযবহাে েেরত 

পারেন 

(i) ফ ারিােশ্মি 

(iv) বযবহাে েো যায় না 

(v) জাতীয় পতাো ফিওয়া যায় না 

 

৩। উপযুক্ত শব্দ  নসবয় শূিেোি পূরণ েবরা। 

(ে) ফযসব সেোদে ভবরন জাতীয় পতাো উরত্তালন েো হয় ফসই সেল ভবরন েদববাে ও ছুঠির  

দিন সরমত সপ্তারহে সেল দিন জাতীয় পতাো উরত্তদলত থাো বাধযতামূলে। 



 (খ) ঝড়-বৃটি যাই ফহাে, জাতীয় পতাো উড়রব সূরয ণািয় দেবে  সূয ণাস্ত পয ণন্ত। 

 (গ) জাতীয় পতাোে সরে অনয ফোরনা পতাো এেই েবে ফতালা বা বযবহাে েো যায় না। 

৪। রচিাধমী প্রবের উত্তর োও : 

 

(ে) ভারত বষ বর জাতীয় পতাোর  ণ বিা োও। 

উত্তেঃ আমারিে জাতীয় পতাোয় দতনরি উজ্জ্বল বরর্ ণে সমান আোরেে দতনটি বন্ধনী। তাই নাম: শ্মিেঙা'। 

পতাোটি আয়তরক্ষিদবদেি এবং আয়তাোে পতাোে দিঘ ণয তাে প্ররেে ফিড়গুর্। দিঘ ণয ও প্ররেে অনুপাত ৩ : 

২ পতাোটি সমমারপে দতনটি আয়তরক্ষিদবদেি পৃথে দতনটি বরর্ ণে অংে দনরয় গটিত, অথ ণাৎ দতনটি েরঙেই 

জদমন সমান। এেিম উপরে ফগরুয়া, মরধয সািা ও নীরচ সবুজ েং - এে সমাহাে। 

   পতাোে সািা েরঙে অংেটিে মাঝখারন এেটি নীল েরঙে ২৪ টি োাঁিাদবদেি চে বসান থারে। এই চেটি 

মহান সম্রাি অরোরেে ধম ণচে '- এে অনেুের্, এরে তাই অরোেচে বরল। চেটি পতাোে উভয়পারব ণ 

ফ ারিােশ্মিে সাহারযয অশ্মিত েো বা উভয়দিরে ছাপারনা থারে। 

( ) েী েী ভাব /দেবে ভারত বষ বর জাতীয় পতাোর  ে হার/উবত্তােি দ আইনি তা তানেোভুক্ত 

েবরা। 

উত্তেঃ  ১. ফছো,  ািা বা দববর্ ণ জাতীয় পতাো উরত্তালন ফবআইদন।  

২. জাতীয় পতাো েুশ্মিত অবোয় বযবহাে েো যারব না।  

৩. জাতীয় পতাোে ডান দিরে দেংবা উপরে অনয ফোন পতাোে প্রতীে থােরত পােরব না।  

৪. েদ ন ফেরে ফিওয়া জাতীয় পতাো মৃতরিরহে সরে েবরে বা দচতায় ফিওয়া যারব না।  

৫. ফোনার েেম বযাবসাবাদর্রজয, োরজ বা ফপোয়, নারম, ফপরিন্ট বা ফেডমােণ দহসারব বা নেো েে.. জরনয 

ফেন্দ্রীয় সেোরেে অনমুদত ছাড়া জাতীয় পতাোে বযবহাে ১৯৫০ ও ২০০২ সারলে প্রতীে এবং নাম ( 

অপবযবহাে োর ধ) আইন অনুযায়ী অনযায় বরল মরন েো হয়।  

৬. জাতীয় পতাোে সরে অনয ফোন পতাো এেই িরে ফতালা বা বযবহাে েো যারব না।  

(গ) ভারত বষ বর জাতীয় পতাোর প্রনত 'আিগুবতের শপে'  ােেঠি দেব া। 

 

উত্তেঃ  ভােতবরষ ণে জাতীয় পতাোে প্রদত আনুগরতযে েপথ বােযটি হল- ‘আমো, সাব ণরভৌম সমাজতাদিে 

ধম ণদনেরপক্ষ গর্তাদিে সাধাের্তি - এে প্রতীে, জাতীয় পতাোে প্রদত অনুগরতযে েপথ দনলাম। 

 


