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Civics (History and Government) Questions for the Naturalization 

Test 

িাগনরকে প্রিামির পরীক্ষার জিয নসনিকস (ইনতহাস ও সরকার) প্রশ্নাবিী 
nagorikotwo prodaner porikshyar jonnyo Civics (itihas o sarkar) proshnaboli 

 
The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test are listed below. The civics 

test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civics questions. An applicant must 

answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test. 

 

িাগনরকে প্রিামির পরীক্ষার জিয 100টি নসনিকস (ইনতহাস ও সরকার) প্রশ্ন এবং উত্তরগুনি নিমি বিওয়া হি। নসনিকস পরীক্ষাটি 
একটি বেৌনিক পরীক্ষা এবং ইউএসনসআইএস অনফসার আমবিিপ্রাথীমক 100টি নসনিকস প্রমশ্নর েমধয 10টি পযসন্ত নজজ্ঞাসা করমবি। 
িাগনরকে প্রিামির পরীক্ষার নসনিকস অংমি সঠিকিামব পাি করমত আমকিিকারীমক 10টির েমধয 6টি প্রমশ্নর উত্তর নিমত হমব। 

Nagorikotwo prodaner porikshyar jonnyo ekshoti civics (etihas o sarkar) proshno ebong uttorguli niche deoa holo. Civics 

porikshyati ekti moukhik porikshya ebong USCIS officer abedonprarthike 100ti civics proshner modhye 10ti porjyonto 

jigyasa korben. Nagorikotwo prodaner porikshyar civics onshe sothikbhabe pass korte abedonkarike 10tir modhye 6ti 

proshner uttor dite hobe. 
On the naturalization test, some answers may change because of elections or appointments. As you study for the test, 

make sure that you know the most current answers to these questions. Answer these questions with the name of the 

official who is serving at the time of your eligibility interview with USCIS. The USCIS Officer will not accept an 

incorrect answer. 
 
িাগনরকে প্রিামির পরীক্ষায়, নিবসািমির কারমে বা পিগুনিমত িতুি বযাগিামির জিয নকছু উত্তমর পনরবতস ি হমত পামর। যিি আপনি 
পরীক্ষার জিয পড়মবি, তিি এটি নিনিত করমবি বয এই প্রশ্নগুনির জিয আপনি সবমিময় বতস োি উত্তরগুনি জামিি। ইউএসনসআইএস-এ 
আপিার বযাগযতার ইন্টারনিউ-এর সেয় বয অনফসার কাজ করমছি তার িামের সামথ এই প্রশ্নগুনির উত্তর নিি। ইউএসনসআইএস 
অনফসার িুি উত্তর গ্রহে করমবি িা।  
Nagorikotwo prodaner porikshyay, nirbachoner karone ba podgulite notun jogdaner jonyo kichu uttore poriborton hote 

pare. Jokhon apni porikshyar jonnyo porben, tokhon nischit korben je ei proshnogulir jonnyo aapni sobcheye bortoman 

uttorguli janen. USCIS-er apanar jogyotar interview-er somoy je officer kaaj korchen tar namer sathe ei proshnogulir uttor 

din. USCIS officer bhul uttor grohon korben na. 
 

Although USCIS is aware that there may be additional correct answers to the 100 civics questions, applicants are 

encouraged to respond to the civics questions using the answers provided below. 
 
যদিও ইউএসদসআইএস অবগত যয 100টি দসদিকসসর প্রশ্নগুদির একাদিক ঠিক উত্তর থাকসত 
পাসর, আসবিনকারীসির দনসে প্রিান করা উত্তরগুদি বযবহার কসর দসদিকস প্রশ্নগুদির উত্তর 
দিসত উৎসাদহত করা হসে। 

Jodio USCIS obogoto j 100ti civics-er proshnogulir ekadhik thik uttor thakte pare, aabedonkarider niche prodan kora 
uttorguli byobohar kore civics proshnogulir uttor dite utsahito kora hochhe. 
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AMERICAN GOVERNMENT 
আমেনরকাি সরকার 

American sorkar 
 

 
A: Principles of American Democracy 
ক. আসেদরকান গণতসের নীদতগুদি 

k. American gonotontrer nitiguli 
1. What is the supreme law of the land? 

যহায়াট ইজ িয সপু্রীে ি অফ িয িযান্ড? 

যিসের েূড়ান্ত আইন কী? 

Desher churanto aain kii? 

▪ the Constitution 

▪ নি কিনিটিউিি 

▪ সংনবধাি 

songbidhan 

2. What does the Constitution do? 

 যহায়াট ডাজ িয কন্সটিটিউেন ডু? 

সংদবিান কী কসর? 

Songbidhan kii kore? 

▪ sets up the government 

▪ বসটস আপ নি গিেসমেন্ট 

▪ সরকার প্রনতষ্ঠা কমর 

▪ Sorkaar protistha kore 

▪ defines the government 

▪ নিফাইন্স নি গিেসমেন্ট 

▪ সরকামরর সংজ্ঞা বিয় 

▪ Sorkarer songa dai 

▪ protects basic rights of Americans 

▪ বপ্রামটক্টস ববনসক রাইটস অফ আমেনরকান্স 

▪ আমেনরকািমির সাধারে অনধকার রক্ষা কমর 

▪ Americander sadharon odhikar rokshya kore 

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? 

িয আইদডয়া অফ যসল্ফ গিননসেন্ট ইজ ইন িয ফার্স্ন  দি ওয়াডন স অফ িয কন্সটিটিউেন. যহায়াট আর দিজ 
ওয়াডন স? 

স্ব-োসসনর িারণাটি হি সংদবিাসনর প্রথে দতনটি েব্দ। এই েব্দগুদি কী কী? 
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Swo-shasoner dharonati holo songbidhaner prothom tinti shobdo. Eo shobdoguli kii kii?  

▪ We the People 

▪ উই নি নপপি 

▪ আেরা, এই জিগে 

▪ Aamra ei janogon 

4. What is an amendment? 

 যহায়াট ইজ অযান অযাসেন্ডসেন্ট? 

সংসোিন কী? 

Songsodhon kii? 

▪ a change (to the Constitution) 

▪ এ বিঞ্জ (টু নি কিনিটিউিি) 

▪ (সংনবধামি) পনরবতস ি 

▪ (songbidhane) poriborton 

▪ an addition (to the Constitution) 

▪ অযাি অযানিিি (টু নি কিনিটিউিি) 

▪ (সংনবধামি) যুক্ত করা 
▪ (songbidhane) jukto kora 

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? 

 যহায়াট ডু উই কি িয ফার্স্ন  যটন অযাসেন্ডসেসন্ট টু িয কন্সটিটিউেন? 

আেরা সংদবিাসন প্রথে িেটি সংসোিনসক কী বদি? 

Aamra songbidhane prothom doshto songsodhonke kii boli? 

▪ the Bill of Rights 

▪ িয নবি অফ রাইটস 

▪ The bill of rights 

6. What is one right or freedom from the First Amendment?* 

 যহায়াট ইজ ওয়ান রাইট অর দিডে িে িয ফার্স্ন  অযাসেন্ডসেন্ট? 

প্রথে সংসোিসন বিা একটি অদিকার বা স্বািীনতা কী?* 

Prothom shonshodhane bola ekti odhikar ba swadhinota kii? 

▪ Speech 

▪ নিি 

▪ বাক 

bak 

▪ Religion 

▪ নরনিনজয়ি 

▪ ধেস 
▪ Dhormo 

▪ Assembly 

▪ অযামসম্বনি 

http://www.uscis.gov/


* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been 

marked with an asterisk. * আপনি যনি 65 বছর বা তার বয়স্ক হি এবং আমেনরকা যুক্তরামে 20 বছর বা তার ববনি সেয় ধমর স্থায়ী বানসন্দা হি, তমব আপনি 
শুধু বসই প্রশ্নগুনি পড়মত পামরি যা তারা নিময় নিনিত করা আমছ। aapni Jodi 65 bochor ba taar beshi boyoshko hon ebong 20 bochor ba taar besi somoy dhore 

America joktorastrer sthayee basinda hon, tobe aapni shudhu sei proshnoguli porte paren ja tara diye chihnito kora aache. -5- www.uscis.gov 

 

▪ সংগঠিত হওয়া 
▪ sangothito howa 

▪ Press 

▪ বপ্রস 

▪ সংবাি োধযে 

▪ Songbad madhyom 

▪ petition the government 

▪ নপটিিি নি গিস িমেন্ট 

▪ সরকারমক আমবিি করা 
▪ Sorkar ke abedon  kora 

7. How many amendments does the Constitution have? 

 হাউ যেদন অযাসেন্ডসেন্টস ডাজ িয কন্সটিটিউেন হযাি? 

সংদবিাসন কতগুদি সংসোিন আসে? 

Songbidhan a kotoguli songsodhon aache? 

▪ twenty-seven (27) 

▪ সাতাি (27) 

▪ satash 

 

8. What did the Declaration of Independence do? 

 যহায়াট দডড িয দডক্ল্যাসরেন অফ ইদন্ডসপসন্ডন্স ডু? 
স্বািীনতার য াষণা কী কসরদেি? 

Swadhinotar ghoshona kii korechilo? 
▪ announced our independence (from Great Britain) 

▪ অযািাউন্সি আওয়ার ইনিমপিমিন্স (ফ্রে বগ্রট নিমটি) 

▪ আোমির স্বাধীিতা ব াষো কমরনছি (মগ্রট নিমটি বথমক) 

Aamader swadhinota ghoshona korechilo (great Britain theke) 

▪ declared our independence (from Great Britain) 

▪ নিমেয়ািস  আওয়ার ইনিমপিমিন্স (ফ্রে বগ্রট নিমটি) 

▪ আেরা স্বাধীি বমি জানিময়নছি (মগ্রট নিমটি বথমক) 

Aamra swadhin bole janiyechilo (great Britain theke) 

▪ said that the United States is free (from Great Britain) 

▪ বসি িযাট নি ইউিাইউমটি বিটস ইজ নফ্র (ফ্রে বগ্রট নিমটি) 

▪ বমিনছি বয আমেনরকা যুক্তরাে েকু্ত (মগ্রট নিমটি বথমক) 

▪ Bolechilo j amerika juktorashtro mukto (great Britain theke) 

9. What are two rights in the Declaration of Independence? 

যহায়াট আর িয টু রাইটস ইন িয দডক্ল্যাসরেন অফ ইদন্ডসপসন্ডন্স? 

স্বািীনতার য াষনায় িটুি অদিকার কী কী দেি? 

Swadhinotar ghoshonai duti odhikaar kii kii chilo? 

▪ Life 

▪ িাইফ 
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▪ জীবি 

▪ jibon 

▪ Liberty 

▪ নিবাটিস  
▪ েনুক্ত 

▪ mukti 

▪ pursuit of happiness 

▪ পারসুইট অফ হযানপমিস 

▪ সুমির সন্ধাি 

▪ Sukher sondhan 

10. What is freedom of religion? 

 যহায়াট ইজ িয িীডে অফ দরদিদজয়ন? 

িসেনর স্বািীনতা কী? 

Dhormer wadhinota kii? 

▪ You can practice any religion, or not practice a religion. 

▪ ইউ কযাি প্রাকটিস এনি নরনিনজয়ি, অর িট প্রাকটিস এ নরনিনজয়ি। 

▪ আপনি বয বকাি ধেস পািি করমত পামরি, অথবা বকামিা ধেসই পািি করমত িাও পামরি। 
▪ Aapni je kono dhormo palon korte paren, othoba kono dharmoi palon nao korte paren. 

11. What is the economic system in the United States?* 

 যহায়াট ইজ িয ইসকাসনাদেক দসসর্স্ে ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসের অথনননদতক বযবস্থা কী?* 

Aamerika juktorashtrer orthonoitik byabostha kii? 

▪ capitalist economy 

▪ কযানপটানিি ইকিনে 

▪ পুুঁনজবািী অথসিীনত 

▪ punjibadi orthoniti 

▪ market economy 

▪ োমকস ট ইকিনে 

▪ বাজার অথসিীনত 

▪ Bajar orthoniti 

12. What is the “rule of law”? 

 যহায়াট ইজ িয রুি অফ ি? 

“আইসনর োসন” কী? 

“aainer shason” ki? 

▪ Everyone must follow the law. 

▪ এিনরওয়াি োি ফমিা নি ি। 

▪ সবাইমক আইি বেমি িিমত হমব। 

Sobai k aain mene cholte hobe 
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▪ Leaders must obey the law. 

▪ নিিাসস োি ওমব নি ি। 

▪ বিতামির আইি োিমত হমব। 

Netader aain mante hobe 

▪ Government must obey the law. 

▪ গিেসমেন্ট োি ওমব নি ি। 

▪ সরকারমক আইি োিমত হমব। 

Sorkar ke aain mante hobe 

▪ No one is above the law. 

▪ বিা ওয়াি ইজ অযাবাি নি ি। 

▪ বকউ আইমির ঊমধস িয়। 

Keo aainer uurdhe noy. 
 

 
 

B: System of Government 

খ: সরকাসরর প্রকার 

Kh. Sorkarer prokar 

13. Name one branch or part of the government.* 

যনে ওয়ান ব্রাঞ্চ অর পাটন  অফ িয গিননসেন্ট 

সরকাসরর একটি োখা বা অংসের নাে বিনু।* 

Sorkarer ekti shakha ba ongsher naam bolun. 

▪ Congress 

▪ কংমগ্রস 

▪ congress 

▪ Legislative 

▪ বিনজসমিটিি 

▪ আইিসিা 
▪ Aainsabha 

▪ President 

▪ বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনত 

▪ rashtropoti 

▪ Executive 

▪ এনিনকউটিি 

▪ কাযসনিবসাহী 
karjyonirbahi 

▪ the courts 

▪ নি বকাটস স 

▪ আিািতগুনি 

▪ aadalatguli 

▪ Judicial 

▪ জনুিনসয়াি 
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▪ নবিারবযবস্থা 
▪ bicharbyabostha 

14. What stops one branch of government from becoming too powerful? 

যহায়াট র্স্পস ওয়ান ব্রাঞ্চ অফ গিন নসেন্ট িে দবকাদেং টু পাওয়ারফুি 

সরকাসরর একটি োখা অতযন্ত ক্ষেতাোিী হওয়া যক আটকায়? 

Sorkarer ekti sakha ottyonto khomotashali howa ke aatkay? 

▪ checks and balances 

▪ বিকস অযাি বযামিমন্সস 

▪ সীো ও িারসােয 
Sheema o bharsamyo 

▪ separation of powers 

▪ বসপামরিি অফ ফ্লাওয়াসস 
▪ ক্ষেতার পৃথকীকরে 

Khomotar prithokikaron  

15. Who is in charge of the executive branch? 

 হু ইজ ইন োজন  অফ িয এদিদকউটিি ব্রাঞ্চ 

কাযনদনবনাহী োখার িাদয়সে যক থাসকন? 

Karjyonirbahi shakhar dawitye ke thaken? 

▪ the President 

▪ নি বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনত 

Rashtropoti  

16. Who makes federal laws? 

 হু যেকস যফডারাি ি-জ? 

 যফসডরাি আইনগুদি কারা বানায়? 

Federal aainguli kara banai? 

▪ Congress 

▪ কংমগ্রস 

Congress  

▪ Senate and House (of Representatives) 

▪ বসমিট অযাি হাউস (অফ নরমপ্রমজিমটটিিস) 

▪ বসমিট এবং হাউস (অফ নরমপ্রমজমন্টটিিস) 

▪ Senet ebong house (of representatives)  

▪ (U.S. or national) legislature 

▪ (ইউ.এস. অর িযািািাি) বিনজসমিিার 

▪ (আমেনরকা যুক্তরাে বা জাতীয়) আইিসিা 
(America juktorashtro ba jatiyo) aainsabha? 

17. What are the two parts of the U.S. Congress?* 
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 যহায়াট আর িয টু পাটন স অফ িয ইউ. এস. কংসেস? 

আসেদরকা যকু্তরাসের কংসেসসর িটুি অংে কী? 

America juktorashtrer congresser duti onsho ki? 

▪ the Senate and House (of Representatives) 

▪ নি বসমিট অযাি হাউস (অফ নরমপ্রমজিমটটিিস) 

▪ বসমিট এবং হাউস (অফ নরমপ্রমজমন্টটিিস) 

▪ Senate ebong house (of representatives)  

18. How many U.S. Senators are there? 

 হাউ যেদন ইউ. এস. যসসনটরস আর যিয়ার? 

কতজন আসেদরকা যকু্তরাে যসসনটার আসেন? 

Kotojon America juktorashtro senator Aachen? 

▪ one hundred (100) 

▪ ওয়াি হামেি (একি) 

▪ একিত (100)  

▪ Ekshoto (100) 

 

19. We elect a U.S. Senator for how many years? 

 উই ইসিক্ট আ ইউ. এস. যসসনটর ফর হাউ যেদন ইয়ারস? 

আেরা কত বেসরর জনয আসেদরকা যকু্তরাে যসসনটর দনবনােন কদর? 

Aamra koto bochorer jonyo America juktorashtro senator nirbachan kori? 

▪ six (6) 

▪ নসি (ছয়) 

▪ ছয় (6) 

▪ Choy (6) 

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?* 

 হু ইজ ওয়ান অফ ইয়র যর্স্টস ইউ. এস. যসসনটরস নাউ? 

আপনার যর্স্সটর আসেদরকা যকু্তরাষ্ট যসসনটরসির একজন যক?* 

Aapnar stater America juktorashtro senetorder ekjon k? 

▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. 

(or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] 

▪ অযান্সাসস উইি িযানর। (নিনট্রিকক্ট অফ কিনম্বয়া বরনসমিন্টস অযাি বরনসমিন্টস অফ ইউ.এস. বটনরমটানরস শুি 
অযান্সার িযাট নি.নস. (অর নি বটনরটনর বহায়যার নি অযানিকযান্ট নিিস) হযাস বিা ইউ.এস. বসমিটরস।) 

▪ উত্তর আিািা আিািা হমব। [নিনট্রিকক্ট অফ কিানম্বয়ার বানসন্দা এবং আমেনরকা যুক্তরাে অধীিস্থ অঞ্চমির 
বানসন্দামির উত্তর নিমত হমব বয নিনস-বত (বা বয অঞ্চমি আমবিিকারী বাস কমরি বসিামি) বকাি বসমিটর 
বিই।] 

▪ Uttor alada alada hobe. [District of Columbiar basinda ebong America juktorashtro odhinosto oncholer 

basindader uttor dite hobe j DC-te (ba j onchole aabedonkari bas koren sekhane) kono senator nei.] 

21. The House of Representatives has how many voting members? 

http://www.uscis.gov/


* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been 

marked with an asterisk. * আপনি যনি 65 বছর বা তার বয়স্ক হি এবং আমেনরকা যুক্তরামে 20 বছর বা তার ববনি সেয় ধমর স্থায়ী বানসন্দা হি, তমব আপনি 
শুধু বসই প্রশ্নগুনি পড়মত পামরি যা তারা নিময় নিনিত করা আমছ। aapni Jodi 65 bochor ba taar beshi boyoshko hon ebong 20 bochor ba taar besi somoy dhore 

America joktorastrer sthayee basinda hon, tobe aapni shudhu sei proshnoguli porte paren ja tara diye chihnito kora aache. -10- www.uscis.gov 

 

 হাউজ অফ দরসপ্রসজসন্টটিিস হযাজ হাউ যেদন যিাটিং যেম্বারস? 

 হাউস অফ দরসপ্রসজসন্টটিিস-এ কতজন যিাট যিওয়া সিসয রসয়সেন? 

House of representatives-a kotojon vote deowa sodosyo royechen? 

▪ four hundred thirty-five (435) 

▪ বফার হামেি থাটিস -ফাইি (িারমিাপুঁয়নিি) 

▪ িারিত পুঁয়নিি (435) 

Charsoto pointris (435) 

22. We elect a U.S. Representative for how many years? 

 উই ইসিক্ট ও ইউ. এস. দরসপ্রসজসন্টটিিস ফর হাউ যেদন ইয়াসন? 

আেরা কত বেসরর জনয আসেদরকা যকু্তরাে দরসপ্রসজসন্টটিি দনবনােন কদর? 

Aamra koto bochorer jonyo America juktorashtro representative nirbachon kori? 

▪ two (2) 

▪ টু (িইু) 

▪ িইু (2) 

Dui (2) 

23. Name your U.S. Representative. 

 যনে ইয়র ইউ. এস. দরসপ্রসজসন্টটিি। 

আপনার আসেদরকা যকু্তরাে দরসপ্রসজসন্টটিি-এর নাে বিনু। 

Aapnar America juktorashtro representative-er naam bolun. 

▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may 

provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has 

no (voting) Representatives in Congress.] 

▪ অযান্সাসস উইি িযানর। (মরনসমিন্টস অফ বটনরটনরস উইথ িিমিাটিং বিনিমগটস অ বরনসমিন্ট কনেিিাসস বে 
বপ্রািাইি নি বিে অফ িযাট বিনিমগট অর কনেিিার। অিমসা অযামিমেবি ইজ এনি বিটমেন্ট িযাট নি 
বটনরটনর হযাজ বিা (মিাটিং) নরমপ্রমজিমটটিিস ইি কংমগ্রস।) 

▪ উত্তর আিািা আিািা হমব। [মিাট িা বিওয়া বিনিমগট বা বরনসমিন্ট কনেিিার থাকা অঞ্চমির বানসন্দামির 

বিনিমগট বা বরনসমিন্ট কনেিিার-এর িাে বিমত হমব। বয অঞ্চমি বাস কমরি বসিামি বকাি (মিাট 
বিওয়া) প্রনতনিনধ বিই – এই নববনৃতও গ্রহেমযাগয উত্তর।]  

▪ Uttor alada alada hobe. [vote na deowa deligate ba resident commissioner thaka oncholer basindader 

delegate ba resident commissioner-er naam bolte hobe. Je onchole baas koren sekhane kono (vote deowa) 

protinidhi nei – ei bibriti o grohonjogyo uttor.] 

24. Who does a U.S. Senator represent? 

 হু ডাজ আ ইউ. এস. যসসনটর দরসপ্রসজন্ট? 

আসেদরকা যকু্তরাে যসসনটর কাসির প্রদতদনদিে কসরন? 

America juktorashtro senator kader protinidhitwo koren? 

▪ all people of the state 

▪ অি নপপি অফ নি বিট 
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▪  
▪ বিমটর সেস্ত োিমুষর 

▪ State-er somosto manusher 

25. Why do some states have more Representatives than other states? 

 যহায়াই ডু সাে যর্স্টস হযাি যোর দরসপ্রসজসন্টটিিস িযান আিার যর্স্টস? 

যকন দকেু যর্স্সটর অনয যর্স্টগুদির তুিনায় যবদে দরসপ্রসজসন্টটিি থাসক? 

Keno kichu state-er onnyo stategulir tulonai beshi representative thake? 

▪ (because of) the state’s population 

▪ (নবকজ অফ) নি বিটস পপুমিিি 

▪ (কারে হি) বিমটর জিসংিযা 
▪ (karon holo) state-er jonosonkhya 

▪ (because) they have more people 

▪ (নবকজ) বি হযাি বোি নপপি 

▪ (কারে হি) তামির ববনি োিষু আমছ 

▪ (karon holo) tader beshi manush aache 

▪ (because) some states have more people 

▪ (নবকজ) সাে বিটস হযাি বোর নপপি  

▪ (কারে হি) নকছু বিমটর ববনি োিষু আমছ 

▪ (karon holo) kichu state-er beshi manush aache 

26. We elect a President for how many years? 

 উই ইসিক্ট আ যপ্রদসসডন্ট ফর হাউ যেদন ইয়াসন? 

আেরা কত বেসরর জনয রােপদত দনবনােন কদর? 

Aamra koto bochorer jonnyo rashtropoti nirbachon kori 

▪ four (4) 

▪ বফার (4) 

▪ িার (4) 

▪ Char (4) 

27. In what month do we vote for President?* 

 ইন যহায়াট োন্থ ডু উই যিাট ফর যপ্রদসসডন্ট? 

যকান োসস আেরা রােপদতর জনয যিাট দিই?* 

Kon maas-a aamra rashtropotir jonnyo vote di? 

▪ November 

▪ িমিম্বর 

▪ November  

28. What is the name of the President of the United States now?* 

 যহায়াট ইজ িয যনে অফ িয যপ্রদসসডন্ট অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস নাউ? 

এখনকার আসেদরকা যকু্তরাসের রােপদতর নাে কী?* 
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Ekhnonkar America juktorashtrer rashtropotir naam kii? 

▪ Barack Obama 

▪ বারাক ওবাো 
▪ Barak Obama 

▪ Obama 

▪ ওবাো 
▪ Obama  

29. What is the name of the Vice President of the United States now? 

 যহায়াট ইজ িয যনে অফ িয িাইস যপ্রদসসডন্ট অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস নাউ? 

বতন োসনর আসেদরকা যকু্তরাসের উপ রােপদতর নাে কী?* 

Bortomaner America juktorashtrer upo-rashtropotir naam ki? 

▪ Joseph R. Biden, Jr. 

▪ বজামসফ আর নবমিি, জনুিয়র 

▪ Joseph R Biden, junior  

▪ Joe Biden 

▪ বজা নবমিি 

▪ Jo Biden 

▪ Biden 

▪ নবমিি 

▪ Biden  

30. If the President can no longer serve, who becomes President? 

ইফ িয যপ্রদসসডন্ট কযান যনা িংগার সািন , হু দবকােস যপ্রদসসডন্ট? 

যদি রােপদত তার িাদয়ে পািন করসত না পাসরন তাহসি যক রােপদত হন? 

Jodi rashtropti tar dawitwo palon korte na paren tahole k rashtropoti hon? 

▪ the Vice President 

▪ নি িাইস বপ্রনসমিন্ট 

▪ উপ রােপনত 

▪ Upo rashtropoti  

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? 

 ইফ যবাথ িয যপ্রদসসডন্ট অযান্ড িয িাইস যপ্রদসসডন্ট কযান যনা িংগার সািন , হু দবকােস যপ্রদসসডন্ট? 

যদি রােপদত এবং উপ রােপদত তাসির িাদয়ে পািন করসত না পাসরন তাহসি যক রােপদত হন? 

Jodi rashtropoti ebong Upo rashtropoti tader dawitwo palon korte na paren tahole k rashtropoti hon? 

▪ the Speaker of the House 

▪ নি নিকার অফ নি হাউস 

▪ হাউমসর নিকার 

▪ Houser speaker  

32. Who is the Commander in Chief of the military? 

 হু দবকােস কোন্ডার ইন দেফ অফ িয দেদিটযাদর? 
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দেদিটাদরর কোণ্ডার ইন দেফ যক? 

Militarir commander in chief ke? 

▪ the President 

▪ নি বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনত 

▪ Rashtropoti  

33. Who signs bills to become laws? 

 হু সাইনস দবিস টু দবকাে িজ? 

যক দবিগুদি স্বাক্ষর করসি তা আইন হয়? 

Ke billguli swakshor korle ta aaine hoy? 

▪ the President 

▪ নি বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনত 

▪ Rashtropoti 

34. Who vetoes bills? 

 হু যিসটাজ দবিস? 

যক দবি যিসটা যিন? 

K bill veto den?  

▪ the President 

▪ নি বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনত 

▪ Rashtropoti 

35. What does the President’s Cabinet do? 

 যহায়াট ডাজ িয যপ্রদসসডন্টস কযাদবসনট ডু? 

রােপদতর কযাদবসনট কী কসর? 

Rashtropotir cabinet kii kore? 

▪ advises the President 

▪ অযািিাইমসস নি বপ্রনসমিন্ট 

▪ রােপনতমক পরােিস বিয় 

▪ Rashtropoti-k poramorsho dei. 

36. What are two Cabinet-level positions? 

 যহায়াট আর টু কযাদবসনট-যিসিি পদজেনস? 

িটুি কযাদবসনট স্তসরর পি কী কী? 

Duti cabinet storer pod kii kii? 

▪ Secretary of Agriculture 

▪ বসমেটানর অফ এনগ্রকািিার 

▪ Secretary of Agriculture  

▪ Secretary of Commerce 

http://www.uscis.gov/


* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been 

marked with an asterisk. * আপনি যনি 65 বছর বা তার বয়স্ক হি এবং আমেনরকা যুক্তরামে 20 বছর বা তার ববনি সেয় ধমর স্থায়ী বানসন্দা হি, তমব আপনি 
শুধু বসই প্রশ্নগুনি পড়মত পামরি যা তারা নিময় নিনিত করা আমছ। aapni Jodi 65 bochor ba taar beshi boyoshko hon ebong 20 bochor ba taar besi somoy dhore 

America joktorastrer sthayee basinda hon, tobe aapni shudhu sei proshnoguli porte paren ja tara diye chihnito kora aache. -14- www.uscis.gov 

 

▪ বসমেটানর অফ কোসস 
▪ Secretary of Commerce 

▪ Secretary of Defense 

▪ বসমেটানর অফ নিমফন্স  

▪ Secretary of Defense 

▪ Secretary of Education 

▪ বসমেটানর অফ এিুমকিি 

▪ Secretary of Education 

▪ Secretary of Energy 

▪ বসমেটানর অফ এিানজস  
▪ Secretary of Energy 

▪ Secretary of Health and Human Services 

▪ বসমেটানর অফ বহিথ অযাি নহউেযাি সানিস মসস 

▪ Secretary of Health and Human Services 

▪ Secretary of Homeland Security 

▪ বসমেটানর অফ বহােিযাি নসনকউনরটি 

▪ Secretary of Homeland Security 

▪ Secretary of Housing and Urban Development 

▪ বসমেটানর অফ হাউনসং অযাি আবসাি বিিিপমেন্ট 

▪ Secretary of Housing and Urban Development 

▪ Secretary of the Interior 

▪ বসমেটানর অফ িয ইিটিনরয়র 

▪ Secretary of the Interior 

▪ Secretary of Labor 

▪ বসমেটানর অফ বিবার 

▪ Secretary of Labor 

▪ Secretary of State 

▪ বসমেটানর অফ বিট 

▪ Secretary of State 

▪ Secretary of Transportation 

▪ বসমেটানর অফ ট্রান্সমপামটস িি 

▪ Secretary of Transportation 

▪ Secretary of the Treasury 

▪ বসমেটানর অফ িয বট্রজানর 

▪ Secretary of the Treasury 

▪ Secretary of Veterans Affairs 

▪ বসমেটানর অফ বিটামরন্স অযামফয়াসস 
▪ Secretary of Veterans Affairs 

▪ Attorney General 

▪ অযাটনিস বজিারাি 

▪ Attorney General 

▪ Vice President 

▪ িাইস বপ্রনসমিন্ট 
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▪ উপ রােপনত 

▪ Upo rashtropoti  

37. What does the judicial branch do? 

 যহায়াট ডাজ িয জদুডদেয়াি ব্রাঞ্চ ডু? 

দবোর দবিাগীয় োখা কী কসর? 

Bichar bibhageeo shakha kii kore? 

▪ reviews laws 

▪ নরনিউজ িজ 

▪ আইি পযসামিািিা কমর 

▪ Aaine porjalochona kore 

▪ explains laws 

▪ এিমিন্স িজ 

▪ আইি বযািযা কমর 

▪ Aaine bakhya kore 

▪ resolves disputes (disagreements) 

▪ নরসিিস নিসনপউটস (নিসঅযানগ্রমেন্টস) 

▪ নবমরাধ বেটায় (নবমরাধগুনি) 

▪ Birodh metai (birodhguli) 

▪ decides if a law goes against the Constitution 

▪ নিসাইিস ইফ এ ি বগাজ এমগিি নি কিনিটিউিি 

▪ নসদ্ধান্ত বিয় বয বকামিা আইি সংনবধামির নবরুমদ্ধ যায় নক িা 
▪ Sidhanto nei j kono aaine songbidhaner biruddhe jai ki na 

38. What is the highest court in the United States? 

 যহায়াট ইজ িয হাইসয়র্স্ যকাটন  ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসে সসবনাচ্চ আিািত যকানটি? 

America juktorashtre sarboccha aadalot konti? 

▪ the Supreme Court 

▪ সুপ্রীে বকাটস  
▪ Supreme court  

39. How many justices are on the Supreme Court? 

 হাউ যেদন জাদর্স্সসস আর যিয়ার অন িয সপু্রীে যকাটন ? 

সপু্রীে যকাসটন  কতজন দবোরক আসেন? 

Supreme court-a koto jon bicharok Aachen? 

▪ nine (9) 

▪ িাইি (িয়) 

▪ িয় (9) 

▪ Noy (9) 

40. Who is the Chief Justice of the United States now? 

http://www.uscis.gov/


* If you are 65 years old or older and have been a legal permanent resident of the United States for 20 or more years, you may study just the questions that have been 

marked with an asterisk. * আপনি যনি 65 বছর বা তার বয়স্ক হি এবং আমেনরকা যুক্তরামে 20 বছর বা তার ববনি সেয় ধমর স্থায়ী বানসন্দা হি, তমব আপনি 
শুধু বসই প্রশ্নগুনি পড়মত পামরি যা তারা নিময় নিনিত করা আমছ। aapni Jodi 65 bochor ba taar beshi boyoshko hon ebong 20 bochor ba taar besi somoy dhore 

America joktorastrer sthayee basinda hon, tobe aapni shudhu sei proshnoguli porte paren ja tara diye chihnito kora aache. -16- www.uscis.gov 

 

 হু ইজ িয দেফ জাদর্স্স অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস নাউ? 

আসেদরকা যকু্তরাসের প্রিান দবোরপদত বতন োসন যক? 

America juktorashtrer prodhan bicharpoti bortomane ke? 

▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.) 

▪ জি রবাটস স (জি নজ. রবাটস স, জনুিয়র) 

▪ John Roberts (john G. Roberts, junior)  

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the 

federal government? 

আন্ডার আওয়ার কন্সটিটিউেন, সাে পাওয়াসন দবিং টু িয যফডারাি গিননসেন্ট. যহায়াট ইজ ওয়ান পাওয়ার 
অফ িয যফডারাি গিননসেন্ট? 

আোসির সংদবিাসন, যফসডরাি সরকাসরর কাসে দকেু ক্ষেতা থাসক। যফসডরাি সরকাসরর একটি ক্ষেতা কী? 

Aamader songbidhane, federal sorkarer kaache kichu khomota thake. Federal sorkarer ekti khomota 

kii? 

▪ to print money 

▪ টু নপ্রন্ট োনি 

▪ অথস ছাপামিা 
▪ Ortho chapano 

▪ to declare war 

▪ টু নিমেয়ার ওয়ার 

▪ যুদ্ধ ব াষো করা 
▪ Juddho ghosona kora  

▪ to create an army 

▪ টু নেময়ট অযাি আনেস 
▪ সসিযবানহিী সতনর করা 
▪ Soinnyobahini toiree kora  

▪ to make treaties 

▪ টু বেক নট্রটিস 

▪ িুনক্ত করা 
▪ Chukti kora  

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? 

 আন্ডার আওয়ার কদন্সটিটিউেন, সাে পাওয়াসন দবিং টু িয যর্স্টস. যহায়াট ইজ ওয়ান পাওয়ার অফ িয যর্স্টস? 

 আোসির সংদবিাসনর অিীসন, দকেু ক্ষেতা যর্স্টগুদির অন্তগনত। যর্স্টগুদির একটি ক্ষেতা কী? 

Aamader songbidhaner odhine, kichu kshamata stategulir antorgoto. stategulir ekti khomota kii? 

▪ provide schooling and education 

▪ বপ্রািাইি সু্কনিং অযাি এিুমকিি 

▪ সু্কি এবং নিক্ষা প্রিাি করা 
▪ School ebong sikshya prodan kora  

▪ provide protection (police) 

▪ বপ্রািাইি বপ্রামটকিি (পনুিি) 
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▪ সুরক্ষা প্রিাি করা (পনুিি) 

▪ Surakshya prodan kora (pulish)  

▪ provide safety (fire departments) 

▪ বপ্রািাইি বসনি (ফায়ার নিপাটস মেন্ট) 

▪ নিরাপত্তা প্রিাি (অনি িপ্তর) 

▪ Nirapotta prodan (ogni doptor)  

▪ give a driver’s license 

▪ নগি এ ড্রাইিাসস িাইমসন্স 

▪ ড্রাইিামরর িাইমসন্স প্রিাি করা 
▪ Driver-er licence prodan kora  

▪ approve zoning and land use 

▪ অযাপ্রুি বজানিং অযাি িযাি ইউজ 

▪ বজানিং এবং জনের বযবহার অিমুোিি করা 
▪ Zoning ebong jomir byabohar onumodon kora  

 

43. Who is the Governor of your state now? 

 হু ইজ িয গিননর অফ ইসয়ার যর্স্ট? 

আপনার যর্স্সটর গিননর বতন োসন যক? 

Aapnar state-er governor bortomane ke? 

▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.] 

▪ আন্সাসস উইি িযানর। (নিনট্রিকক্ট অফ কিনম্বয়া বরনসমিন্টস শুি অযান্সার িযাট নি.নস. িাজ িট হযাি এ 
গিেসর।) 

▪ উত্তর আিািা আিািা হমব। [নিনট্রিকক্ট অফ কিানম্বয়ার বানসন্দামির উত্তর নিমত হমব বয নিনস-র বকাি গিিসর 
বিই।] 

▪ Uttor alada alada hobe. [district of Columbiar basindader uttor dite hobe j DC-r kono governor nei] 

44. What is the capital of your state?* 

 যহায়াট ইজ িয কযাদপটাি অফ ইসয়ার যর্স্ট? 

আপনার যর্স্সটর রাজিানী কী?* 

Aapnar state-er rajdhani kii? 

▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a 

capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.] 

▪ আন্সাসস উইি িযানর। (নিনট্রিকক্ট অফ কিনম্বয়া বরনসমিন্টস শুি অযান্সার িযাট নি.নস. ইজ িট এ বিট অযাি 
িাজ িট হযাি ও কযানপটাি। বরনসমিন্টস অফ ইউ.এস. বটনরটনরজ শুি বিে নি কযানপটাি অফ নি 
বটনরটনর।) 

▪ উত্তর আিািা আিািা হমব। [নিনট্রিকক্ট অফ কিানম্বয়ার বানসন্দামির উত্তর নিমত হমব বয নিনস একটি বিট িয় 
এবং তার বকাি রাজধািী বিই। আমেনরকা যুক্তরাে অধীিস্থ অঞ্চমির বানসন্দামির তামির অঞ্চমির রাজধািীর 
িাে বিমত হমব।] 

▪ Uttor alada alada hobe. [district of Columbiar basindader uttor dite hobe j DC ekti state noi ebong taar kono 

rajdhani nei. US odhinostho oncholer basindader tader oncholer rajdhanir naam bolte hobe.] 

45. What are the two major political parties in the United States?* 
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 যহায়াট আর িয টু যেজর পদিটিকাি পাটিন জ ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসের িটুি েুখয রাজননদতক িি কী কী?* 

America juktorashtrer duti mukhyo rajnoitik dol kii kii? 

▪ Democratic and Republican 

▪ বিমোোটিক অযাি নরপাবনিকাি 

▪ বিমোেযাটিক ও নরপাবনিকাি 

▪ Democratic o Republican 

 

46. What is the political party of the President now? 

 যহায়াট ইজ িয পদিটিকাি পাটিন  অফ িয যপ্রদসসডন্ট নাউ? 

বতন োন রােপদতর রাজননদতক িি কী? 

Bortoman rashtropotir rajnoitik dol kii? 

▪ Democratic (Party) 

▪ বিমোেযাটিক (পাটিস ) 

▪ Democratic (Party) 

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? 

 যহায়াট ইজ িয যনে অফ িয দিকার অফ িয হাউজ অফ দরসপ্রসজসন্টটিিস নাউ? 

 হাউস অফ দরসপ্রসজসন্টটিিস-এর বতন োন দিকাসরর নাে কী? 

House of representatives-er bortoman speaker-er naam kii? 

▪ (John) Boehner 

▪ (জি) ববাময়িার 

▪ (John) Boehner 
 

 
 

C: Rights and Responsibilities 

রাইটস অযান্ড যরসপদন্সদবদিটিস  
গ. অদিকার ও িাদয়েগুদি 

Ga. Odhikaar o dawitwoguli 

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. 

যিয়ার আর যফার অযাসেন্টসেন্টস টু িয কদন্সটিটিউেন অযাবাউট হু কযান যিাট. 
যডসক্রাইব ওয়ান অফ যিে। 

যাাঁরা যিাট দিসত পাসরন যস দবষসয় সংদবিাসন োরটি সংসোিন করা হসয়সে। এগুদির একটি বণননা করুন। 

Jara vote dite paren se bishoy-a songbidhan-a charti songsodhon kora hoyeche. Egulir ekti bornona korun.  

▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote). 

▪ নসটিমজিস এইটটিি (আঠামরা) অযাি ওল্ডার (কযাি বিাট)। 

▪ আমঠমরা (18) বা তার ববনি বয়মসর িাগনরক (মিাট নিমত পামরি) 

▪ Aatharo (18) ba taar beshi boyoser nagorik (vote dite paren)  

▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote. 
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▪ ইউ বিান্ট হযাি টু বপ (এ বপাি টযাি) টু বিাট। 

▪ বিাট বিবার জিয আপিামক টাকা (নিবসািি কর) নিমত হমব িা। 

▪ Vote debar jonno aapnake taka (nirbachon kor) dite hobe na.  

▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.) 

▪ এনি নসটিমজি কযাি বিাট। (ওমেি অযাি বেি কযাি বিাট)। 

▪ বয বকাি িাগনরক বিাট নিমত পামরি। (পরুুষ এবং েনহিা বিাট নিমত পামরি।) 

▪ J kono nagorik vote dite paren. (purush ebong mohila vote dite paren).  

▪ A male citizen of any race (can vote). 

▪ এ বেি নসটিমজি অফ এনি বরস (কযাি বিাট)। 

▪ বকাি জানতর পুরুষ িাগনরক (মিাট নিমত পামরি) 

▪ Kono jatir purush nagorik (vote dite paren) 

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?* 

 যহায়াট ইজ ওয়ান যরসপদন্সদবদিটি িযাট ইজ অনদি ফর ইউনাইসটড যর্স্টস দসটিসজন্স? 

শুিুোত্র আসেদরকা যকু্তরাসের নাগদরকসির জনয আসে এেন একটি িাদয়ে বিনু?* 

Shudhumatro America juktorashtrer nagorikder jonnyo aache emon ekti daitto bolun.  

▪ serve on a jury 

▪ সািস  অি এ জনুর 

▪ জনুরর কাজ করা 
▪ Jurir kaaj kora 

▪ vote in a federal election 

▪ বিাট ইি এ বফিামরি ইমিকিি 

▪ বফমিরাি নিবসািমি বিাট বিওয়া 
▪ Federal nirbachone vote deowa 

50. Name one right only for United States citizens. 

 যনে ওয়ান রাইট ওনদি ফর ইউনাইসটড যর্স্টস দসটিসজন্স. 

শুিুোত্র আসেদরকা যকু্তরাসের নাগদরকসির জনয আসে এেন একটি অদিকার বিনু। 

Shudhumatro America juktorashtrer nagorikder jonnyo aache emon ekti odhikaar bolun. 

▪ vote in a federal election 

▪ বিাট ইি এ বফিামরি ইমিকিি 

▪ বফমিরাি নিবসািমি বিাট বিওয়া 
▪ Federal nirbachone vote deowa 

▪ run for federal office 

▪ রাি ফর বফিামরি অনফস 

▪ বফমিরাি পমির জিয প্রাথী হওয়া 
▪ Federal poder jonnyo prarthi howa 

51. What are two rights of everyone living in the United States? 

যহায়াট আর টু রাইটস অফ এিদরওয়ান দিদিং ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসের বসবাসকারী সকসির জনয িটুি অদিকার কী কী? 
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America juktorashtrer boshobaashkari sokoler jonnyo duti odhikaar kii kii? 

▪ freedom of expression 

▪ নফ্রিে অফ এিমপ্রিি 

▪ েত প্রকামির স্বাধীিতা 
▪ mot prokasher swadhinota 

▪ freedom of speech 

▪ নফ্রিে অফ নিি 

▪ বাক স্বাধীিতা 
▪ bak swadhinota  

▪ freedom of assembly 

▪ নফ্রিে অফ অযামসম্বনি 

▪ একি হওয়ার স্বাধীিতা 
▪ ekotro howar swadhinota 

▪ freedom to petition the government 

▪ নফ্রিে টু নপটিিি নি গিেসমেন্ট 

▪ সরকামরর কামছ আমবিি করার স্বাধীিতা 
▪ Sorkarer kaache abedon korar swadhinota 

▪ freedom of worship 

▪ নফ্রিে অফ ওরনিপ 

▪ ধেসািরমের স্বাধীিতা 
dharmachoroner swadhinota 

▪ the right to bear arms 

▪ নি রাইট টু নবয়ার আেসস 

▪ অস্ত্র ধারমের অনধকার 

▪ Ostrodharoner odhikaar 

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? 

যহায়াট ডু উই যো িয়ািটি টু যহাসয়ন উই যস িয যেজ অফ অযািদজসয়ন্স? 

যখন আেরা যেজ অফ অযাদিদজসয়ন্স (েপথ েহণ) বদি তখন কাসক আনগুতয যিখাই? 

Jokhon aamra pledge of allegiance (shapoth grohon) boli tokhon kake aanugotyo dekhai? 

▪ the United States 

▪ নি ইউিাইমটি বিটস 

▪ আমেনরকা যুক্তরাে 

▪ America juktorashtro  

▪ the flag 

▪ নি ফ্লাগ 

▪ পতাকা 
▪ Potaka  

53. What is one promise you make when you become a United States citizen? 

যহায়াট ইজ ওয়ান প্রদেস ইউ যেক যহাসয়ন ইউ দবকাে ইউনাইসটড যর্স্টস দসটিসজন? 

আসেদরকা যকু্তরাসের নাগদরক হসি আপদন যকান একটি অঙ্গীকার কসরন? 
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America juktorashtrer nagorik hole aapni kon ekti ongikaar koren? 

▪ give up loyalty to other countries 

▪ নগি আপ িয়যািটি টু আিার কানিজ 

▪ অিয বকামিা বিমির প্রনত আিগুতয িা রািা 
▪ Onnyo kono desher proti aanugotyo na rakha  

▪ defend the Constitution and laws of the United States 

নিমফি নি কিনিটিউিি অযাি িজ ওফ নি ইউিাইমটি বিটস 

▪ আমেনরকা যুক্তরামের সংনবধাি আর আইিগুনি রক্ষা করা 
▪ America juktorashtrer songbidhan r aaineguli rokhya kora 

▪ obey the laws of the United States 

▪ ওমব নি িজ অফ নি ইউিাইমটি বিটস 

▪ আমেনরকা যুক্তরামের আইিগুনি বেমি িিা  

America juktorashtrer aaineguli mene chola  

▪ serve in the U.S. military (if needed) 

▪ সািস  ইি নি ইউ.এস. নেনিটানর (ইফ নিমিি) 

▪ (প্রময়াজি হমি) আমেনরকা যুক্তরাে নেনিটানরমত কাজ করা 
▪ (proyojon hole) US military-te kaaj kora  

▪ serve (do important work for) the nation (if needed) 

▪ সািস  (িু ইম্পটস ান্ট ওয়াকস  ফর) নি বিিি (ইফ নিমিি) 

▪ (প্রময়াজি হমি) বিমির বসবা (গুরুেপূেস কাজ) করা 
▪ (proyojon hole) desher seba (gurutwopurno kaaj) kora 

▪ be loyal to the United States 

▪ নব িয়াি টু নি ইউিাইমটি বিটস 

▪ আমেনরকা যুক্তরামের প্রনত অিগুত হওয়া 
▪ America juktorashtrer proti onugoto howa  

 

54. How old do citizens have to be to vote for President?* 

হাউ ওল্ড ডু দসটিসজন্স হযাি টু দব টু যিাট ফর িয যপ্রদসসডন্ট? 

 রােপদতর জনয যিাট দিসত নাগদরকসির কত বয়স হসত হসব?* 

Rashtropotir jonnyo vote dite nagorikder koto boyos hote hobe? 

▪ eighteen (18) and older 

▪ এইটটিি (আঠামরা) অযাি ওল্ডার 

▪ আমঠমরা (18) বা তার ববনি  

▪ Aatharo (18) ba taar beshi 

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? 

যহায়াট আর টু ওসয়জ িযাট অযাসেদরকান্স কযান পাটিন দসসপট ইন যিয়ার যডসোক্রযাদস? 

যকান িটুি উপাসয় আসেদরকানরা তাসির গণতসে অংেেহণ করসত পাসরন? 

Kon duti upay-a americanra tader gonotontre onshogrohon korte paren? 

▪ Vote 

▪ বিাট 

▪ বিাট বিওয়া 
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▪ Vote deowa  

▪ join a political party 

▪ জময়ি এ পনিটিকযাি পাটিস  
▪ রাজনিনতক িমি বযাগ বিওয়া 
▪ Rajnoitik dole jog deowa  

▪ help with a campaign 

▪ বহল্প উইথ এ কযামম্পি 

▪ প্রিামর সাহাযয করা 
▪ Prochar-a sahajjyo kora  

▪ join a civic group 

▪ জময়ি এ নসনিক গ্রুপ 

▪ িাগনরক বগাষ্ঠীমত বযাগ বিওয়া 
▪ Nagorik gosthi-te jog deowa  

▪ join a community group 

▪ জময়ি এ কনেউনিটি গ্রুপ 

▪ সম্প্রিাময়র বগাষ্ঠীমত বযাগ বিওয়া 
▪ Somprodayer gosthi-te jog deowa  

▪ give an elected official your opinion on an issue 

▪ নগি অযাি ইমিমক্টি অনফনসয়াি ইময়ার অনপনিয়ি অি অযাি ইসুয 
▪ বকাি নবষময় নিবসানিত আনধকানরকমক আপিার েতােত বিওয়া 
▪ Kon bishoy-a nirbachito aadhikarik-k aapnar motamot deowa 

▪ call Senators and Representatives 

▪ কি বসমিটাসস অযাি নরমপ্রমজিমটটিিস 

▪ বসমিটর বা নরমপ্রমজমন্টটিিমির বফাি করা 
▪ Senator ba representativeder phone kora 

▪ publicly support or oppose an issue or policy 

▪ পাবনিকনি সামপাটস  অর অমপাজ অযাি ইসুয অর পনিনস 

▪ বকাি নবষয় বা িীনত জিসেীমপ সেথসি বা নবমরাধ করা 
▪ Kono bishoy ba niti jonosomip-a somorthon ba birodh kora 

▪ run for office 

▪ রাি ফর অনফস 

▪ নিবসািমি প্রাথী হওয়া 
▪ Nirbachon-a prarthi howa 

▪ write to a newspaper 

▪ রাইট টু এ নিউজমপপার 

▪ সংবািপমি বিিা 
▪ Songbadpotre lekha  

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?* 

যহাসয়ন ইজ িয িার্স্ যড ইউ কযান যসন্ড ইন যফডারাি ইনকাে টযাি ফেনস? 

যেষ যকান তাদরসখ আপদন যফসডরাি ইনকাে টযাি ফেন পাঠাসত পাসরন?* 

Sesh kon tarikh-a aapni federal income tax form pathate paren? 
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▪ April 15 

▪ এনপ্রি 15 

▪ April 15 

57. When must all men register for the Selective Service? 

যহাসয়ন োর্স্ অি যেন যরদজর্স্ার ফর দসসিদক্টি সাদিন স? 

কখন সব পরুুষসির দসসিকটিি সাদিন সসর জনয নদথিুক্ত হসত হসব? 

Kokhon sob purushder selective serviceer jonnyo nothibhukto hote hobe? 

▪ at age eighteen (18) 

▪ অযাট এজ এইটটিি (আঠামরা) 

▪ আমঠমরা (18) বছর বয়মস 

▪ Aatharo (18) bochor boyos-a 

▪ between eighteen (18) and twenty-six (26) 

▪ নবটুইি এইটটিি (আঠামরা) অযাি বটাময়নন্ট-নসি (ছানিি) 

▪ আমঠমরা (18) আর ছানিি (26) বছমরর েমধয 
▪ Aathar (18) r chabbis (26) bochorer moddhye  

 

 
 

AMERICAN HISTORY 

আসেদরকান ইদতহাস 

American itihas  
 

 
 

A: Colonial Period and Independence 

ক: কসিাদনর সেয়কাি আর স্বািীনতা 
Ka. Colonir somoykaal r swadhinota  

58. What is one reason colonists came to America? 

যহায়াট ইজ ওয়ান দরজন কসিাদনর্স্স যকে টু আসেদরকা? 

যকান একটি কারসণ কসিাদনর্স্রা আসেদরকায় আসসন? 

Kon ekto karon-a colonist-ra americay aasen? 

▪ Freedom 

▪ নফ্রিে 

▪ স্বাধীিতা 
▪ Swadhinota  

▪ political liberty 

▪ পনিটিকযাি নিবাটিস  
▪ রাজনিনতক স্বাধীিতা 
▪ Rajnoitik swadhinota 

▪ religious freedom 

▪ নরনিনজয়াস নফ্রিে 

▪ ধেীয় স্বাধীিতা 
▪ Dhormiyo swadhinota  
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▪ economic opportunity 

▪ ইকিনেক অপারিুমিটি 

▪ অথসনিনতক সুমযাগ 

▪ Orthonoitik sujog  

▪ practice their religion 

▪ প্রাকটিস বিয়ার নরনিনজয়ি 

▪ তামির ধেস পািি করা 
▪ Tader dhormo palon kora  

▪ escape persecution 

▪ এমস্কপ পারনসনকউিি 

▪ িানস্ত এড়ামিার জিয 
▪ Shasti eranor jonnyo  

59. Who lived in America before the Europeans arrived? 

হু দিিড ইন আসেদরকা দবসফার িয ইউসরাপীয়ানস অযারাইিড? 

ইউসরাপীয়ানসির এসস যপ াঁেসনার আসগ আসেদরকায় কারা বাস করসতন? 

Europeander ese pounchanor aage americai kara baas korten? 

▪ American Indians 

▪ আমেনরকাি ইনিয়ান্স 

▪ আমেনরকাি ইনিয়ামিরা 
Ameriacan indian-ra  

▪ Native Americans 

▪ বিটিি আমেনরকান্স 

▪ বিটিি আমেনরকািরা 
▪ Native American-ra  

60. What group of people was taken to America and sold as slaves? 

যহায়াট গ্রুপ অফ দপপি ওয়াজ যটসকন টু আসেদরকা অযান্ড যসাল্ড অযাজ যেিস? 

যকান যগাষ্ঠীর োনষুসির আসেদরকায় দনসয় যাওয়া হয় এবং ক্রীতিাস দহসাসব দবদক্র করা হয়? 

Kon gosthir manushder americay niye jawoa hoy ebong kritodas hisab-a bikri kora hoy? 

▪ Africans 

▪ আনফ্রকান্স 

▪ আনফ্রকািমির 

▪ Africander 

▪ people from Africa 

▪ নপপি ফ্রে আনফ্রকা 
▪ আনফ্রকার োিষুমির 

▪ Africa manushder 

61. Why did the colonists fight the British? 
যহায়াই দডড িয কসিাদনর্স্স ফাইট িয দব্রটিে? 

কসিাদনর্স্রা যকন দব্রটিেসির সাসথ যদু্ধ কসরন? 
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Colonist-ra keno britichder sathe juddho koren?  

▪ because of high taxes (taxation without representation) 

▪ নবকজ অফ হাই টযামিস (টযামিিি উইিাউট নরমপ্রমজমন্টিি) 

▪ ববনি টযামির জিয (প্রনতনিনধে ছাড়া টযাি) 

▪ Beshi taxer jonnyo (protinidhitwo chara tax) 

▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) 

▪ নবকজ নি নিটিি আরনে বিইি ইি বিয়ার হাউমসস (মবানিস ং, বকায়যাটানরং) 

▪ কারে নিটিি সসিয তামির বাসায় থাকমতি (থাকা, িাওয়া) 

▪ Karon britich soinyo tader basai thakten (thaka, khawa) 

▪ because they didn’t have self-government 

▪ নবকজ বি নিিিট হযাি বসল্ফ-গিেসমেন্ট 

▪ কারে তামির স্ব-িাসি নছি িা 
▪ Karon tader sa-Shason chilo na.  

62. Who wrote the Declaration of Independence? 

হু যরাট িয দডক্ল্যাসরেন অফ ইদন্ডসপসন্ডন্স? 

দডক্ল্াসরেন অফ ইদন্ডসপসণ্ডন্স যক যিসখন? 

Declaration of independence k lekhen? 

▪ (Thomas) Jefferson 

▪ (থোস) বজফারসি 

▪ (Thomas) Jefferson 

63. When was the Declaration of Independence adopted? 

যহাসয়ন ওয়াজ িয দডসক্ল্সরেন অফ ইদন্ডসপসন্ডন্স অযাসডাসেড? 

দডক্ল্াসরেন অফ ইদন্ডসপসণ্ডন্স  কসব েহণ করা হয়? 

Declaration of independence kobe grohon kora hoy? 

▪  July 4, 1776 

 জিুাই 4, 1776 

 July 4, 1776 

64. There were 13 original states. Name three. 

যিয়ার ওসয়র থাটিন ন অদরদজনাি যর্স্টস. যনে িী 

প্রথসে 13টি যর্স্ট দেি। দতনটির নাে বিনু। 

Prothom-a 13to state chilo. Tintir naam bolun 

▪ New Hampshire 

▪ নিউ হযাম্পিায়ার 

▪ New Hampshire 

▪ Massachusetts 

▪ েযাসািুমসটস 

▪ Massachusetts 

▪ Rhode Island 

▪ বরাি আইিযাি 

▪ Rhode Island 
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▪ Connecticut 

▪ কামিকটিকাট 

▪ Connecticut 

▪ New York 

▪ নিউ ইয়কস  
▪ New York 

▪ New Jersey 

▪ নিউ জানসস 
▪ New Jersey 

▪ Pennsylvania 

▪ বপিনসিিযানিয়া 
▪ Pennsylvania 

▪ Delaware 

▪ বিিাওয়যার 

▪ Delaware 

▪ Maryland 

▪ বেনরিযাি 

▪ Maryland 

▪ Virginia 

▪ িানজস নিয়া 
▪ Virginia 

▪ North Carolina 

▪ িথস কযামরানিিা 
▪ North Carolina 

▪ South Carolina 

▪ সাউথ কযামরানিিা 
▪ South Carolina 

▪ Georgia 

▪ জনজস য়া 
▪ Georgia 

65. What happened at the Constitutional Convention? 

যহায়াট হযাসপন্ড অযাট িয কন্সটিটিউেনাি কনসিনেন? 

সাংদবিাদনক কনসিনেসন কী  সট? 

Sangbidhanik convention-a kii ghote? 

▪ The Constitution was written. 

▪ নি কিনিটিউিি ওয়যাজ নরমটি 
▪ সংনবধাি বিিা হময়নছি। 

▪ Songbidhan lekha hoyechilo  

▪ The Founding Fathers wrote the Constitution. 

▪ নি ফাউনিং ফািাসস বরাট নি কিনিটিউিি। 
▪ প্রনতষ্ঠাতারা সংনবধাি নিমিনছমিি।  

▪ Protisthatara songbidhan likhechilen 
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66. When was the Constitution written? 

যহাসয়ন ওয়াজ িয কন্সটিটিউেন দরসটন? 

সংদবিান কসব যিখা হসয়দেি? 

Songbidhan kobe lekha hoyechilo? 

▪  1787 
 1787 

 1787 
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. 

িয যফডারাদির্স্ যপপাসন সাসপাসটন ড িয পযাসসজ অফ িয ইউ. এস. কন্সটিটিউেন. যনে ওয়ান অফ িয রাইটাসন. 

িয যফডারাদিষ্ট যপপারস আসেদরকা যকু্তরাে সংদবিান পাে হওয়াসত সহায়তা কসর। যিখকসির একজসনর নাে 
বিনু। 

The federalist papers US songbidhan paas howate sohayata kore. Lekhokder ekjoner naam bolun.  

▪ (James) Madison 
▪ (মজেস) েযানিসি 

▪ (James) Madison 

▪ (Alexander) Hamilton 
▪ (আমিকজাণ্ডার) হযানেিটি 

▪ (Alexander) Hamilton 

▪ (John) Jay 
▪ (জি) বজ 

▪ (John) Jay 

▪ Publius 
▪ পাবনিয়াস 

▪ Publius 

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? 

যহায়াট ইজ ওয়ান দথং যবঞ্জাদেন িযাঙ্কদিন ইজ যফোস ফর? 

একটি দবষসয়র নাে বিনু যার জনয যবঞ্জাদেন িযাঙ্কদিন দবখযাত? 

Ekti bishoyer naam bolun jar jonnyo Benjamin Franklin bikhyato? 

▪ U.S. diplomat 

▪ ইউ.এস. নিমিােযাট 
▪ আমেনরকা যুক্তরাে কূটিীনতক 

▪ US kutnitik 

▪ oldest member of the Constitutional Convention 

▪ ওিমিি বেম্বার অফ নি কিনিটিউিিাি কিমিিিি। 
▪ সংনবধানিক কিমিিিমির সবমিময় পুরামিা সিসয 
▪ Sangbidhanik convention-er sobcheye purano sodosyo  

▪ first Postmaster General of the United States 

▪ ফািস  বপািোিার বজিামরি অফ নি ইউিাইমটি বিটস 

▪ আমেনরকা যুক্তরামের প্রথে বপািোিার বজিারাি 
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▪ America juktorashtrer prothom post master general  

▪ writer of “Poor Richard’s Almanac” 

▪ রাইটার অফ পওুর নরিািস স অযািাোিাক 
▪ “পুময়ার নরিািস স অযািােযািাক”-এর রিনয়তা 
▪ Poor Richard’s Almanac”-er rochoyita 

▪ started the first free libraries 

▪ িামটস ি নি ফািস  নফ্র িাইমিনরজ 

▪ প্রথে নবিােমূিয িাইমিনরগুনি শুরু কমরনছমিি 

▪ Prothom binamulya-a libraryguli shuru korechilen  

69. Who is the “Father of Our Country”? 

হু ইজ িয ফািার অফ িয কাদি? 

“আোসির রােদপতা” যক? 

Aamader rashtropita k? 

▪ (George) Washington 
▪ (জজস ) ওয়ানিংটি 

▪ (George) Washington 

70. Who was the first President?* 

হু ওয়াজ িয ফার্স্ন  যপ্রদসসডন্ট? 

প্রথে রােপদত যক দেসিন?* 

Prothom rashtropoti k chilen? 

▪ (George) Washington 
▪ (জজস ) ওয়ানিংটি 

▪ George) Washington 
 

 
 

B: 1800s 
খ: 1800 

1800 

71. What territory did the United States buy from France in 1803? 

যহায়াট যটদরটদর দডড িয ইউনাইসটড যর্স্টস বাই িে ফান্স ইন এইটটিন হাসেড িী? 

1803 সাসি আসেদরকা যকু্তরাে িান্স যথসক যকান অঞ্চিটি ক্রয় কসর? 

1803 saal-a America juktorashtro france theke kon oncholti kroy koren? 

▪ the Louisiana Territory 

▪ নি িইুনসয়ািা বটনরটনর 
▪ িযুইনসয়ািা অঞ্চি 

▪ Louisiana onchol 

▪ Louisiana 
▪ িযুইনসয়ািা 
▪ Louisiana 
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72. Name one war fought by the United States in the 1800s. 

যনে ওয়ান অফ িয ওয়ার ফট বাই ইউনাইসটড যর্স্টস ইন িয এইটটিন হাসেডস 
 1800 -যত আসেদরকা যকু্তরাসে হওয়া একটি যসুদ্ধর নাে বিনু 

1800-te America juktorashtre howa ekto juddho-er naam bolun. 

▪ War of 1812 

▪ ওয়যার অফ 1812 
▪ 1812-র যুদ্ধ 

▪ 1812-r juddho 

▪ Mexican-American War 

▪ বেনিকযাি-আমেনরকাি ওয়যার 
▪ বেনিকাি-আমেনরকাি যদু্ধ 

▪ mexican-american juddho  

▪ Civil War 

▪ নসনবি ওয়যার 
▪ গৃহযুদ্ধ 

▪ griho juddho 

▪ Spanish-American War 

▪ িযানিি-আমেনরকাি ওয়যার 
▪ িযানিি-আমেনরকাি যুদ্ধ 

▪ Spanish-american juddho 

73. Name the U.S. war between the North and the South. 

যনে িয ইউ. এস. ওয়ার দবটউইন িয নথন অযান্ড িয সাউথ 

উত্তর এবং িদক্ষসণর েসিয আসেদরকা যকু্তরাে যদু্ধটির নাে বিনু। 

Uttor ebong dokkhin-er moddhye US juddhotir naam bolun. 

▪ the Civil War 
▪ নসনিি ওয়ার 

▪ Civil War 

▪ the War between the States 

▪ নি ওয়যার নবটুইি নি বিটস 
▪ বিটগুনির েমধয যুদ্ধ 

▪ Statesgulir moddhye juddho 

74. Name one problem that led to the Civil War. 

যনে ওয়ান প্রবসিে িযাট যিড টু িয দসদিি ওয়ার 

একটি সেসযার নাে বিনু যার ফসি গহৃযদু্ধ হসয়দেি। 

Ekti somosyar naam bolun jar fole grihojuddho hoyechilo. 

▪ Slavery 

▪ বেিানর 
▪ েীতিাস প্রথা 
▪ Kritodaas protha 

▪ economic reasons 
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▪ ইকিনেক নরজন্স 
▪ অথসনিনতক কারেগুনি 

▪ Orthonoitik karonguli  

▪ states’ rights 

▪ বিটস রাইটস 
▪ বিটগুনির অনধকারগুনি 

▪ Stategulir odhikaar guli 

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?* 

যহায়াট ওয়াজ ওয়ান ইম্পটন যান্ট দথং িযাট আব্রাহাে দিঙ্কন দডড? 

আব্রাহাে দিঙ্কন একটি যকান গুরুেপণূন কাজ কসরদেসিন? 

Abraham Lincoln ekti kon gurutwopurno kaaj korechilen? 

▪ freed the slaves (Emancipation Proclamation) 

▪ নফ্রি নি বেিস (ইোিনসমপিি বপ্রাোমেিি) 
▪ েীতিাসমির েকু্ত কমরনছমিি (এোিনসমপিি বপ্রােযামেিি) 

▪ (kritodaasder mukto korechilen) Emancipation Proclamation 

▪ saved (or preserved) the Union 

▪ বসিি (অর নপ্রসািস ি) নি ইউনিয়ি 
▪ ইউনিয়িটিমক বাুঁনিময়নছমিি (বা সংরক্ষে) কমরনছমিি 

▪ Uniontike banchiyechilen (ba songrokshon korechilen)  

▪ led the United States during the Civil War 

▪ বিি নি ইউিাইমটি বিটস নিউনরং নি নসনিি ওয়যার 
▪ গৃহযুমদ্ধর সেয় আমেনরকা যুক্তরামের বিতৃে নিময়নছমিি 

▪ Grihojuddher somoy-a somoy America juktorashtrer netritwo diyechilen  

76. What did the Emancipation Proclamation do? 

যহায়াট দডড িয এোদন্সসপেন যপ্রাক্ল্যাসেেন ডু? 

এোনদসসপেন যপ্রাক্ল্যাসেেন কী কসরদেি? 

Emancipation Proclamation kii korechilo?  

▪ freed the slaves 

▪ নফ্রি নি বেিস 
▪ েীতিাসমির েকু্ত কমরনছি 

▪ Kritodaasder mukto korechilen  

▪ freed slaves in the Confederacy 

▪ নফ্রি বেিস ইি নি কিমফিামরনস 
▪ কিমফিামরনসমত েীতিাসমির েকু্ত কমরনছি 

▪ Confedareci-te kritodaasder mukto korechilo 

▪ freed slaves in the Confederate states 

▪ নফ্রি বেিস ইি নি কিমফিামরট বিটস 
▪ কিমফিামরনস রাজযগুনিমত েীতিাসমির েকু্ত কমরনছি 

▪ Confedarecy rajjyogulite kritodaasder mukto korechilo  

▪ freed slaves in most Southern states 
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▪ নফ্রি বেিস ইি বোি সাওিািস বিটস 
▪ ববনির িাগ িনক্ষমের বিটগুনিমত েীতিাসমির েকু্ত কমরনছি 

▪ Beshir bhag dokshiner stategulite kritodaasder mukto korechilo  

77. What did Susan B. Anthony do? 

যহায়াট দডড সসুান দব অযান্থদন ডু? 

সসুান দব. অযান্থদন কী কসরদেসিন? 

Susan B. Anthony kii korechilen? 

▪ fought for women’s rights 

▪ ফট ফর ওমেন্স রাইটস 
▪ েনহিামির অনধকামরর জিয সংগ্রাে কমরনছমিি 

▪ Mohilader odhikarer jonnyo songram korechilen 

▪ fought for civil rights 

▪ ফট ফর নসনিি রাইটস 
▪ িাগনরক অনধকামরর জিয সংগ্রাে কমরনছমিি 

▪ Nagorik odhikaarer jonnyo songram korechilen  
 

 
C: Recent American History and Other Important Historical Information 
গ. সাম্প্রদতক আসেদরকান ইদতহাস এবং অনয গুরুেপণূন ঐদতহাদসক তথয 
Ga. Samprotik American itihas ebong onnyo gurutwopurno oitihasik tothyo 

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.* 

যনে ওয়ান ওয়ার ফট বাই িয ইউনাইসটড যর্স্টস ইন িয নাইনটিন হাসেডস 

1900-বত হওয়া আমেনরকা যুক্তরামে একটি যুমদ্ধর িাে বিিু  

1900-doshok-a howa America juktorashtre ekti juddher naam bolun.  

▪ World War I 

▪ ওয়াল্ডস  ওয়যার ওয়াি 
▪ প্রথে নবশ্ব যুদ্ধ 

▪ Prothom Biswo juddho 1 
▪ World War II 

▪ ওয়াল্ডস  ওয়যাি টু 
▪ নিতীয় নবশ্ব যদু্ধ 

▪ Dwitiyo Biswo juddho 
▪ Korean War 

▪ বকানরয়াি ওয়যার 

▪ বকানরয়াি যুদ্ধ 

▪ Korean juddho 

▪ Vietnam War 

▪ নিময়তিাে ওয়যার 
▪ নিময়তিাে যুদ্ধ 

▪ Vietnaam juddho  

▪ (Persian) Gulf War 
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▪ (পারনসয়াি) গাল্ফ ওয়যার 
▪ (পারসয) উপসাগরীয় যুদ্ধ 

▪ (Parsya) uposagoriyo juddho  

79. Who was President during World War I? 

হু ওয়াজ িয যপ্রদসসডন্ট দডউদরং ওয়াল্ডন  ওয়ার ওয়ান? 

 প্রথে দবশ্বযদু্ধ–এর সেয় রােপদত যক দেসিন? 

Prothom Biswojuddho -er somoy rashtropoti ke chilen? 

▪ (Woodrow) Wilson 
▪ উিমরা উইিসি 

▪ (Woodrow) Wilson 

80. Who was President during the Great Depression and World War II? 

হু ওয়াজ িয যপ্রদসসডন্ট দডউদরং যেট দডসপ্রেন অযান্ড ওয়াল্ডন  ওয়ার টু? 

যেট দডসপ্রেন এবং দিতীয় দবশ্বযদু্ধ–এর সেয় রােপদত যক দেসিন? 

Great depression ebong dwitiyo biswojuddho-er somoy rashtropti k chilen? 

▪ (Franklin) Roosevelt 

▪ (ফ্রযাঙ্কনিি) রুজমিল্ট 

▪ (Franklin) Roosevelt 

81. Who did the United States fight in World War II? 

হু দডড িয ইউনাইসটড যর্স্টস ফাইট ইন ওয়াল্ডন  ওয়ার টু? 

দিতীয় দবশ্বযদু্ধ –এর সেয় আসেদরকা যকু্তরাে কাসির সাসথ যদু্ধ কসরদেি? 

Dwitiyo Biswojuddho-er somoy America juktorashtro kader sathe juddho korechilo?  

▪ Japan, Germany, and Italy 

▪ জাপাি, জােসানি অযাি ইটানি 
▪ জাপাি, জােসানি এবং ইটানি 

▪ Japan, Germany, ebong Italy 

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? 

যবসফান দহ ওয়াজ যপ্রদসসডন্ট, আইসজনহাওয়ার ওয়াজ আ যজনারি. যহায়াট ওয়ার দহ ওয়াজ ইন? 

        রােপদত হওয়ার আসগ আইসজনহাওয়ার একজন যজনারাি দেসিন। যকান যসুদ্ধ দতদন অংেেহণ কসরন? 

Rashtropti howar aage Eisenhower ekjon general chilen. Kon juddhe tini ongshogrohon korechilen?  

▪ World War II 

▪ ওয়াল্ডস  ওয়যার টু 
▪ নিতীয় নবশ্ব যদু্ধ 

▪ Dwitiyo Biswojuddho 
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? 

দডউদরং যকাল্ড ওয়ার, যহায়াট ওয়াজ িয যেন কনসানন অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 
েীতি যসুদ্ধর সেয় আসেদরকা যকু্তরাসের সবসেসয় বড় দবপি কী দেি? 

Shitol juddhoer somoy America juktorashtrer sobcheye boro bipod ki chilo? 
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▪ Communism 
▪ কনেউনিজে 

▪ Communism 

84. What movement tried to end racial discrimination? 

যহায়াট েিুসেন্ট ট্রাসয়ড টু এন্ড যরদেয়াি দডসদক্রদেসনেন? 

যকান আসদািন জাদতগত ববষেয িরূ করার যেষ্টা কসরদেি? 

Kon aandolon jatogoto boishomyo dur korar chestha korechilen?  

▪ civil rights (movement) 

▪ নসনিি রাইটস (েিুমেন্ট) 
▪ নসনিি রাইটস (আমন্দািি) 

▪ civil rights (aandolon) 

85. What did Martin Luther King, Jr. do?* 

যহায়াট দডড োটিন ন িথুার দকং জদুনয়ার ডু? 

োটিন ন িথুার দকং, জদুনয়র কী কসরদেসিন?* 

Martin luthar king, junior kii korechilen? 

▪ fought for civil rights 

▪ ফট ফর নসনিি রাইটস 
▪ িাগনরক অনধকামরর জিয িমড়নছমিি 

▪ Nagorik odhikaar-er jonnyo lorechilen  

▪ worked for equality for all Americans 

▪ ওয়াকস ি ফর ইমকায়ানিটি ফর অি আমেনরকান্স 
▪ সব আমেনরকািমির সেতার জিয কাজ কমরনছমিি 

▪ Sob americander somotar jonnyo kaaj korechilen  

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? 

যহায়াট যেজার ইসিন্ট হযাসপন্ড অন যসসেম্বর ইসিসিন টু থাউসজন্ড ওয়ান ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসে যসসেম্বর 11, 2001 তাদরসখ যকান গুরুতর  টনা  সটদেি? 

Anerica juktorashtre September 11, 2001 tarikhe kon gurutoro ghotona ghotechilo?  

▪ Terrorists attacked the United States. 

▪ বটমরানরিস অযাটাকড্ নি ইউিাইমটি বিটস 
▪ সন্ত্রাসবািীরা আমেনরকা যুক্তরাে আেেে কমর। 

▪ Shontrashbadira America joktorashtro akromon kore 

87. Name one American Indian tribe in the United States. 

যনে ওয়ান অফ িয অযাসেদরকান ইদন্ডয়ান ট্রাইবস ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস 

আসেদরকা যকু্তরাসে একটি আসেদরকান ইদন্ডয়ান উপজাদতর নাে বিনু। 

America juktorashtre ekti American indian upojatir naam bolun  
[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.] 

(ইউএসনসআইএস অনফসাসস উইি নব সািাময়ি উইথ এ নিি অফ বফিাব্যানি বরমকাগিাইজি আমেনরকাি ইনিয়াি 
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ট্রাইব্স।) 
[ইউএসনসআইএস অনফসারমির বফিারািিামব স্বীকৃনতপ্রাপ্ত আমেনরকাি ইনিয়াি উপজানতমির একটি তানিকা বিওয়া 
হমব।] 
(USCIS officerder Federalbhabe swikritee-prapto amrican indian upojatider ekto talika deoa hobe) 

▪ Cherokee 
▪ বিমরানক 

▪ Cherokee 

▪ Navajo 
▪ িািামহা 
▪ Navajo 

▪ Sioux 
▪ নসউ 

▪ Sioux 

▪ Chippewa 
▪ নিমপওয়া 
▪ Chippewa 

▪ Choctaw 
▪ বিাকটাও 

▪ Choctaw 

▪ Pueblo 
▪ পুময়বমিা 
▪ Pueblo 

▪ Apache 
▪ অযাপানি 

▪ Apache 

▪ Iroquois 

▪ ইমরানক 

▪ Iroquois 

▪ Creek 

▪ নেক 

▪ Creek 

▪ Blackfeet 

▪ ব্ল্যাকনফট 

▪ Blackfeet 

▪ Seminole 

▪ বসনেমিাি 

▪ Seminole 

▪ Cheyenne 

▪ বিময়ি 

▪ Cheyenne 

▪ Arawak 

▪ আরাওয়াক 

▪ Arawak 

▪ Shawnee 
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▪ িওনি 

▪ Shawnee 

▪ Mohegan 

▪ বোমহগাি 

▪ Mohegan 

▪ Huron 

▪ হুরি 

▪ Huron 

▪ Oneida 

▪ ওনিিা 
▪ Oneida 

▪ Lakota 

▪ িামকাটা 
▪ Lakota 

▪ Crow 

▪ বো 
▪ Crow 

▪ Teton 

▪ বটটি 

▪ Teton 

▪ Hopi 

▪ হনপ  

▪ Hopi 

▪ Inuit 

▪ ইিইুট 

▪ Inuit 
 

 
 

INTEGRATED CIVICS 

একদত্রত দসদিকস 

Ekotrito civics  
 

 
 

A: Geography 

ক. িূসগাি 

Ka. Bhugol  

88. Name one of the two longest rivers in the United States. 

যনে ওয়ান অফ িয টু িংসগর্স্ দরিাসন ইন িয ইউনাইসটড যর্স্টস. 

আসেদরকা যকু্তরাসের  িটুি িী নতে নিীর একটির নাে করুন। 

America juktorashtrer duti dirghotomo nodir ektir naam koun.  

▪ Missouri (River) 

▪ নেমসৌনর (নরিার) 

▪ নেমসৌনর (িিী) 
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▪ Missouri (nodi) 

▪ Mississippi (River) 

▪ নেনসনসনপ (নরিার) 

▪ নেনসনসনপ (িিী) 

▪ Mississippi (Nodi) 

89. What ocean is on the West Coast of the United States? 

যহায়াট ওসান ইজ অন িয ওসয়র্স্ যকার্স্ অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

 আসেদরকা যকু্তরাসের পদিে উপকূসি যকান েহাসাগর আসে? 

America juktorashtrer poschim upokule kon mohasagor aache?  

▪ Pacific (Ocean) 

▪ পযানসনফক (ওমসি) 

▪ প্রিান্ত (েহাসাগর) 

▪ Proshanto (mohasagor)  

90. What ocean is on the East Coast of the United States? 

যহায়াট ওসান ইজ অন িয ইর্স্ যকার্স্ অফ িয ইউনাইসটড যর্স্টস? 

আসেদরকা যকু্তরাসের পবূন উপকূসি যকান েহাসাগর আসে? 

America juktorashtrer purbo upokule kon mohasagor aache? 

▪ Atlantic (Ocean) 

▪ অযাটিানন্টক (ওমসি) 

▪ অযাটিানন্টক (েহাসাগর) 

▪ Atlantic (mohasagor) 

91. Name one U.S. territory. 

যনে ওয়ান ইউ. এস. যটদরটদর 

একটি আসেদরকা যকু্তরাসের অিীনস্থ অঞ্চসির নাে বিনু 

Ekti America juktorashtrer odhinosto oncholer naam bolun 
▪ Puerto Rico 

▪ পুময়মতস া নরমকা 
▪ Puetor rico  

▪ U.S. Virgin Islands 

▪ ইউএস িানজস ি আইিযািস 

▪ U.S. Virgin Islands 

▪ American Samoa 

▪ আমেনরকাি সামোয়া 
▪ American Samoa 

▪ Northern Mariana Islands 

▪ িিস ািস েযানরয়ািা আইিযািস 

▪ Northern Mariana Islands 

▪ Guam 

▪ গুয়াে 

▪ Guam 
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92. Name one state that borders Canada. 

যনে ওয়ান যর্স্ট িযাট বডন াসন কানাডা 

 একটি যর্স্সটর নাে বিনু যযটি কযানাডার সীোসন্ত অবদস্থত। 

Ekto state-er naam bolun jeti Canadar simante obosthito. 

▪ Maine 

▪ োইি 

▪ Maine 

▪ New Hampshire 

▪ নিউ হযাম্পিায়ার 

▪ New Hampshire 

▪ Vermont 

▪ বিরেন্ট 

▪ Vermont 

▪ New York 

▪ নিউ ইয়কস  
▪ New York 

▪ Pennsylvania 

▪ বপিনসিিানিয়া 
▪ Pennsylvania 

▪ Ohio 

▪ ওহাময়া 
▪ Ohio 

▪ Michigan 

▪ নেনিগাি 

▪ Michigan 

▪ Minnesota 

▪ নেমিমসাটা 
▪ Minnesota 

▪ North Dakota 

▪ িথস িামকাটা 
▪ North Dakota 

▪ Montana 

▪ েন্টািা 
▪ Montana 

▪ Idaho 

▪ আইিামহা 
▪ Idaho 

▪ Washington 

▪ ওয়ানিংটি 

▪ Washington 

▪ Alaska 

▪ আিাস্কা 
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▪ Alaska 

93. Name one state that borders Mexico. 

যনে ওয়ান যর্স্ট িযাট বডন াসন যেদিসকা 

 একটি যর্স্সটর নাে বিনু যযটি যেদিসকার সীোসন্ত অবদস্থত। 

Ekti state-er naam bolun jeti mexico-r simante obosthito. 

▪ California 

▪ কযানিফনিসয়া 
▪ California 

▪ Arizona 

▪ অযানরমজািা 
▪ Arizona 

▪ New Mexico 

▪ নিউ বেনিমকা 
▪ New Mexico 

▪ Texas 

▪ বটিাস 

▪ Texas 

94. What is the capital of the United States?* 

যহায়াট ইজ িয কযাদপটাি অফ ইউনাইসটড যর্স্টস? 

 আসেদরকা যকু্তরাসের রাজিানী কী?* 

America juktorashtrer rajdhani ki? 

▪ Washington, D.C. 

▪ ওয়ানিংটি নিনস 

▪ Washington, D.C. 

95. Where is the Statue of Liberty?* 

যহায়ার ইজ িয র্স্যােু অফ দিবাটিন ? 

র্স্যােু অফ দিবাটিন  যকাথায়?* 

Statue of liberty kothay?  

▪ New York (Harbor) 

▪ নিউ ইয়কস  (হারবার) 

▪ New York (Harbor) 

▪ Liberty Island 

▪ নিবাটিস  আইিযাি 

▪ Liberty Island 

[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).] 

(অিমসা অযাকমসমেবিস আর নিউ জানসস, নিয়ার নিউ ইয়কস  নসটি, অযাি অি নি হািসি (নরিার)।) 

[নিউ ইয়কস  নসটির কামছ, এবং হািসি-এর (িিী) উপর নিউ জানসস-ও গ্রহেমযাগয।] 

[new york citir kaache, ebong Hudson-er (nodi) upor new jersey-o grohonjogyo.]  
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B: Symbols 

 

খ. প্রতীকগুদি 

Kha. Pratikguli  

96. Why does the flag have 13 stripes? 

যহায়াই ডাজ িয ফ্ল্যাগ হযাি থাটিন ন স্ট্রাইপস? 

যকন পতাকায় 13টা স্ট্রাইপ আসে? 

Keno Potakai 13ta stripe aache?  

▪ because there were 13 original colonies 

▪ নবকজ বিয়ার ওয়ার থাটিস ি অনরনজিাি কমিানিজ 

▪ কারে প্রাথনেকিামব 13টি কমিানি নছি 

▪ Karon prathomikbhabe 13ti colony chilo  

▪ because the stripes represent the original colonies 

▪ নবকজ নি ট্রিকাইপস নরমপ্রমজন্টস নি অনরনজিাি কমিানিজ 

▪ কারে ট্রিকাইপগুনি প্রাথনেক কমিানিগুনির প্রনতনিনধে কমর 

▪ Karon stripeguli prathomik colonygulir prothinidhitwo kore  

97. Why does the flag have 50 stars?* 

যহায়াই ডাজ িয ফ্ল্যাগ হযাি দফফটি র্স্ারস? 

পতাকায় 50টা তারা আসে যকন? 

Potakai 50ta tara aache keno?  

▪ because there is one star for each state 

▪ নবকজ বিয়ার ইজ ওয়াি িার ফর ইি বিট 

▪ কারে প্রমতযকটি বিমটর জিয একটি তারা আমছ 

▪ Karon protyekto stater jonnyo ekti tara aache  

▪ because each star represents a state 

▪ নবকজ ইি িার নরমপ্রমজন্টস এ বিট 

▪ কারে প্রমতযকটি তারা একটি বিমটর প্রনতনিনধে কমর 

▪ Karon protyekti tara ekto stater prothinidhitwo kore  

▪ because there are 50 states 

▪ নবকজ বিয়ার আর নফফটি বিটস 

▪ কারে 50টি বিট আমছ 

▪ Karon 50to state aacche  

98. What is the name of the national anthem? 

যহায়াট ইজ িয যনে অফ িয নযাোনাি অযাসন্থে? 

 জাতীয় সঙ্গীসতর নাে কী? 

Jatiyo songiter naam kii? 

▪ The Star-Spangled Banner 

▪ িয িার-িযাঙ্গিি বযািার 

▪ The Star-Spangled Banner 
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C: Holidays 

 

গ: েুটির দিনগুদি 

Ga. Chutir dinguli  

99. When do we celebrate Independence Day?* 

যহাসয়ন ডু উই যসদিসব্রট ইদন্ডসপসন্ডন্স যড? 

 আেরা কসব স্বািীনতা দিবস উিযাপন কদর? 

Aamra kobe swadhinota dibos udjapon kori?  

▪ July 4 

▪ জিুাই 4 

▪ July 4 

100. Name two national U.S. holidays. 

যনে টু নযাোনাি ইউ. এস. হদিসডজ 

আসেদরকা যকু্তরাসের িটুি জাতীয় েুটির নাে বিনু। 

America juktorashtrer Duti jatiyo chutir naam bolun  

▪ New Year’s Day 

▪ নিউ ইয়াসস বি 

▪ New Year’s Day 

▪ Martin Luther King, Jr. Day 

▪ োটিস ি িিুার নকং. জনুিয়র বি 

▪ Martin Luther King, Jr. Day 

▪ Presidents’ Day 

▪ বপ্রনসমিন্টস বি 

▪ Presidents’ Day 

▪ Memorial Day 

▪ বেমোনরয়াি বি 

▪ Memorial Day 

▪ Independence Day 

▪ ইনিমপিমিন্স বি 

▪ Independence Day 

▪ Labor Day 

▪ বিবার বি 

▪ Labor Day 

▪ Columbus Day 

▪ কিম্বাস বি 

▪ Columbus Day 

▪ Veterans Day 

▪ বিটামরন্স বি 

▪ Veterans Day 

▪ Thanksgiving 
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▪ থযাংসনগনিং 
▪ Thanksgiving 

▪ Christmas 

▪ নেসোস 

▪ Christmas 
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