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                                                       মফলয়- ফাাংরা ২য় ত্র (আফমিক)  মফলয় বকাড: ১০২ 

(ফহুমনফ ডাচমন) 

ভয়: ৩০ মভমনট পূি ডভান: ৩০ 

 

[ মফ: দ্র: যফযাকৃত ফহুমনফ ডাচমন অবীক্ষায উত্তযশত্র প্রশেয ক্রমভক নম্বশযয মফযীশত প্রদত্ত ফি ডম্বমরত বৃত্তমূ শত ঠিক এফাং শফ ডাৎকৃষ্ট উত্তশযয 

বৃত্তটি ফর শয়ন্ট করভ দ্বাযা ম্পূি ড বযাট কয।               - ১।] 
 

১।  াধু যীমতয বফমষ্টয বকানটি?  

 ক) গুরুগম্ভীয   খ) জশফাধ্য 

 গ) মযফতডনীর ঘ) তদ্ভফ ব্দফহুর 

২।                          - 

 ক) আড়াই াজায  খ) আড়াই াজাশযয বফম  

 গ) াশড় মতন াজায   ঘ) াশড় মতন াজাশযয বফম 

৩।  ‘াত্র’ বকান ধযশিয ব্দ ? 

 ক) তৎভ   খ) অধ ড-তৎভ  

 গ) তদ্ভফ ঘ) বদম  

৪।  ‘দাশযাগা’ বকান বালায ব্দ ? 

 ক) গুজযাটি  খ) তুমকড 

 গ) জাামন  ঘ) াঞ্জামফ 

৫।  মনশচয বকান ধ্বমনদ্বয় শ্চাৎ দন্তমূরীয় ? 

 ক) চ, ছ খ) ত ,থ  

 গ)  ট, ঠ ঘ) ক, খ 

৬।  ‘মিষ্টাব্দ’ মভে ব্দটি গঠিত শয়শছ বকান বকান বালাশমাশগ? 

 ক) ইাংশযমজ+পাযম খ) তৎভ+পাযম   

 গ) ইাংশযমজ+তৎভ  ঘ) ইাংশযমজ+ফাাংরা 

৭।  একই                 ক                        

     ক  ক     ? 

 ক) ব্যঞ্জনচ্যযমত খ) মফলভীবফন  

 গ) স্বযঙ্গমত ঘ) অভীকযি 

৮।   ক             ? 

 ক) মিাক খ)মত্রিয়ন 

 গ) ব্রাহ্মি ঘ) দুনীমত 

৯।    +অধভ -এয মএ র - 

 ক) শ্বাধভ খ) শ্বধভ  

 গ) শুধভ ঘ) াধভ 

১০।  মনশচয বকানটি ক্ষুদ্রাশথ ড স্ত্রীফাচক ব্দ? 

 ক) ফামরকা খ) কমনষ্ঠা  

 গ) মভানী ঘ) গীমতকা 

১১।   ক                    ক    ? 

 ক) কুরটা  খ) মফধফা   

 গ) এশয়া ঘ) অযক্ষিীয়া 

১২।  ‘                ’ – বকান শদয মদ্বরুমি শয়শছ? 

 ক) মফশষ্য খ) অব্যয়   

 গ) মক্রয়া ঘ) ফ ডনাভ 

১৩।         ক            ক         মি ?  

 ক)মঝয মঝয ফাতা ফইশছ খ) বদশখ বদশখ বমও 

 গ) গযভ গযভ মজরাম  ঘ) মপশয মপশয চায় 

১৪।  তামযখ ফাচক শব্দয প্রথভ চাযটি বকান মনয়শভ গঠিত ? 

 ক) ফাাংরা খ) আযমফ  

 গ) মমি ঘ) াংস্কৃত 

১৫।  ‘মএ’ ব্যাকযশিয বকান অাংশয আশরাচয মফলয় ? 

 ক) ধ্বমনতত্ত্ব খ) রূতত্ত্ব   

 গ) ফাকযতত্ত্ব ঘ) অথ ডতত্ত্ব 

 

১৬।   ক                মনশদ ডশকযও মফমবন্নতা প্রযুি য়? 

 ক) ফচন ববশদ খ) মফবমি ববশদ  

 গ) অথ ড ববশদ গ) কাযক ববশদ 

১৭।  ‘দ্বন্দ্ব’ ভা বকান দ প্রধান ? 

 ক) পূফ ডদ খ) যদ   

 গ) উবয়দ ঘ) ভস্তদ 

১৮।  ‘বদাটানা’ বকান ভা? 

 ক) তৎপুরুল খ) ফহুব্রীম  

 গ) কভ ডধাযয় ঘ) মদ্বগু 

১৯। বকানটি মনতয ভাশয ভস্তদ? 

 ক) বতায খ) গ্রাভান্তয  

 গ) বফতায ঘ) শাদয 

২০।  বকানটি মফশদম ধাতু? 

 ক) নাচ্  খ) কাঁদ    

 গ) দৃ ঘ) ঝুল্  

২১।  ক                                           ক   ? 

 ক) অনুগ ড খ) মফবমি  

 গ) উগ ড ঘ) প্রতযয় 

২২। মনশচয বকান উগ ডজাত ব্দটি তৎভ? 

 ক) আগাছা খ) আশধায়া 

 গ) আকাঠা ঘ) আবা 

২৩। ‘দত্ত’ শব্দয ঠিক প্রকৃমত প্রতযয় মনশচয বকানটি? 

 ক) দা+ি খ) মদ+ি  

 গ) বদা+ি ঘ) দ+ি  

২৪। মকশায+ষ্ণ=ককশায- কী অশথ ড তমিত প্রতযয় শয়শছ? 

 ক) অতয খ) উাক 

 গ) বাফ ঘ) আদয 

২৫। , ল,  ধ্বমন শরা- 

 ক) বঘাল অল্পপ্রাি খ) বঘাল ভাপ্রাি 

 গ) অশঘাল অল্পপ্রাি ঘ) অশঘাল ভাপ্রাি 

২৬। ‘       ক’ এয আশযক নাভ কী ? 

 ক) কৃৎ প্রতযয় খ) তমিত প্রতযয়  

 গ) মক্রয়া প্রকৃমত ঘ) নাভ প্রকৃমত 

২৭। মনশচয বকানটি      ক   ? 

 ক) গায়ক খ) প্রফীি  

 গ) বতর ঘ) জরমধ 

২৮। ‘শি’ ব্দটিয প্রকৃমত ও প্রতযয়গত অথ ড কী ? 

 ক) অন্যশদ খ) সুস্বাদু খাফায  

 গ) াংফাদ ঘ) মভষ্টান্ন 

২৯। ‘উৎশকাচ’ শব্দয উৎ উশগ ডয অথ ড কী? 

 ক) উৎকল ড খ) অকল ড 

 গ) আমতয্য ঘ) পুনযায় 

৩০। মনশচয বকানটি অমমনমমতয উদাযি? 

 ক) ফাইকয খ) তয    

  গ) মতয ঘ)াধু  

বট ক 
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                                                       মফলয়- ফাাংরা ২য় ত্র (আফমিক)  মফলয় বকার্: ১০২ 

(যচনামূরক) 

 

ভয়: ২ ঘণ্টা ৩০ মভমনট পূন ডভান: ৭০ 

[ দ্রষ্টব্য:  র্ান াশয াংখ্যা রশ্শেয পূি ডভান জ্ঞাক। একই রশ্শেয উত্তয াদৄ ও চমরত বালাযীমতয মভেি দূলিীয় ] 
 

১।  বম বকাশনা একটি মফলশয় অনুশেদ বরখ: ১০ 

 ক)  স্বশদ বরশ্ভ  

 খ)  কমিউটায 

২।  ভশন কয, বতাভায নাভ যাশদ/যমদা, বতাভায ফন্ধুয নাভ জুশয়র/জমর। বতাভায ফন্ধুয ফাফায মৃত্যুশত ভশফদনা জামনশয় 

ফন্ধুশক একটি ত্র বরখ। ১০ 

 অথফা, 

 ভশন কয, ত্যমভ মনরয়/ভমনকা, ফান্দযফান বজরায ভামনকছমি উচ্চ মফদ্যারশয়য ছাত্র/ছাত্রী। মফদ্যারশয়য দমযদ্র তমফর শত 

াায্য বচশয় রশ্ধান মক্ষক ফযাফয একটি আশফদন ত্র বরখ। 

৩।  ক) াযাাং বরখ: ১০ 

 অতীতশক ভুশর মাও। অতীশতয দুমিন্তায বায অতীতশকই মনশত শফ। অতীশতয কথা ববশফ ববশফ অশনক বফাকাই 

ভশযশছ। আগাভীকাশরয বফাঝা অতীশতয বফাঝায শে মভশর আজশকয বফাঝা ফশচশয় ফি শয় দাঁিায়। বমফষ্যতশকও 

অতীশতয ভশতা দৃঢ়বাশফ দূশয মযশয় দাও। আজই বতা বমফষ্যৎ। বমফষ্যৎকার ফশর মকছু বনই। ভানুশলয মুমিয মদন বতা 

আজই। আজই বমফষ্যশতয কথা বম বাফশত ফশ ব ববাশগ মিীনতায়, ভানমক দুমিন্তায় ও স্নায়ুমফক দুফ ডরতায়। 

অতএফ, অতীশতয এফাং বমফষ্যশতয দযজায় আগর রাগাও আয শুরু কয দদমনক জীফন মনশয় ফাঁচশত। 

 অথফা, 

 খ) াযভভ ড বরখ: 

 তরু তশর ফশ ান্থ োমন্ত কশয দূয, 

 পর আস্বাদশন ায় আনন্দ রশ্চুয। 

 মফদাশয়য কাশর াশত র্ার ববশঙ রয়, 

 তরু তবু অকাতয মকছু নাম কয়। 

 দুর ডব ভানফজন্ বশয়ছ মখন, 

 তরুয আদ ড কয জীফশন গ্রি। 

 যাশথ ড আন সুখ মদশয় মফজডন, 

 ত্যমভও ও বগা ধন্য তরুয ভশতান। 

  

৪।  বম বকাশনা একটি বাফ-ম্প্রাযি বরখ: ১০ 

 ক)  গ্রন্থগত মফদ্যা আয য শে ধন 

       নশ মফদ্যা, নশ ধন, শর রশ্শয়াজন। 

 খ)  দুনীমত জাতীয় জীফশনয কর উন্নমতয অন্তযায়। 

 

৫।  মনশচয বম বকাশনা একটি মফলশয় রশ্মতশফদন রশ্িয়ন কয: ১০ 

 ক) বতাভায মফদ্যারশয়য গ্রন্থাগাশযয ফি ডনা মদশয় রশ্ধান মক্ষক ফযাফয একখানা রশ্মতশফদন রশ্িয়ন কয। 

 খ) ভশন কয, ত্যমভ কাভার/মুন্নী, দদমনক ভাচায মত্রকায একজন রশ্মতমনমধ। মনতু রশ্শয়াজনীয় দ্রশব্যয মূল্য বৃমিয কাযি 

ও রশ্মতকায জামনশয় মত্রকায় রশ্কা উশমাগী একটি রশ্মতশফদন রশ্িয়ন কয। 

 

৬।  বম বকাশনা একটি মফলশয় রশ্ফন্ধ যচনা কয: ২০ 

 ক) ফাাংরাশদশয রশ্াকৃমতক বৌন্দম ড  

 খ) অধ্যফায় 

 গ) জামতয মতা ফেফন্ধু বখ মুমজবুয যভান  

বট ক 


