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দভ বেমি 

                                                           ফাাংরা মিতী ত্র (আফমিক)  মফল বকাড: ১০২ 
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[   : দ্র:                                                                ি ড                        

                                                ।              -১।] 

 

১।  ফাহুল্য-বদাল সৃমিয উদাযি বকানটি? 

 ক. হৃদ-ভমিয খ. ভড়াদা 

 গ. ফ বেশরযা ঘ. ফল ডায বযাদ 

২।  ‘গাঁশয শে গরুয কট চশর’- ফাকযটিশত ব্দ প্রশাশগ  

 বকান ধযশনয ত্রুটি রক্ষিী? 

 ক. উভায ভুর প্রশাগ খ. ফাহুল্য-বদাল 

 গ. গুরুচণ্ডারী বদাল  ঘ. বমাগ্যতাীন 

৩।  ‘বম মবক্ষা চা, তাশক দান কয’ - এটি বকান ধযশনয ফাকয? 

 ক. যর খ. বমৌমগক  

 গ. মভে  ঘ. ইচ্ছাসূক 

৪।  গঠন অনুাশয ফাকয কত প্রকায? 

 ক. দুই খ. মতন  

 গ. চায ঘ. াঁচ  

৫।  ‘মা বকাোও উঁচু বকাোও মনচু’ - এশক এক কো কী ফশর?  

 ক. উঁচু-মনচু  খ. ফন্ধুয    

 গ. অভতর  ঘ. াাড় 

৬।  ‘মতই কমযশফ দান, তত মাশফ বফশড়’ - এটি বকান ধযশনয 

ফাকয? 

 ক. মফশষ্য স্থানী আমেত খণ্ডফাকয  

 খ. মফশলি স্থানী আমেত খণ্ডফাকয 

 গ. মিা-মফশলি স্থানী আমেত খণ্ডফাকয 

 ঘ. অভামকা মিা মফশলি বমাশগ গঠিত ফাকয 

৭।  ‘বকতাদুযস্ত’ ফাগধাযাটি বকান অশে ড ব্যফহৃত ? 

 ক. মযাটি  খ. সুশৃঙ্খর 

 গ. সুমিত  ঘ. মযীমরত 

৮।  ফতডভাশন পৃমেফীশত কত বকাটি বরাশকয মুশখয বালা ফাাংরা? 

 ক. মফ বকাটি খ. প্রা মফ বকাটি 

 গ. মত্র বকাটি ঘ. প্রা মত্র বকাটি 

৯। মনশচয বকানটি ধভ ড াংিান্ত পাযম ব্দ? 

 ক. ইরাভ খ. গুনা 

 গ. মকতাফ ঘ. ঈদ 

১০। রার>নার - মকশয উদাযি? 

 ক. ব্যঞ্জন মফকৃমত খ. মফলভীবফন 

 গ. স্বযশরা ঘ. অমবশ্রুমত 

 

১১। ‘মতশযাবাফ’ এয মফযীতাে ডক ব্দ বকানটি? 

 ক. অনুবফ  খ. আমফবডাফ 

 গ. যাবফ ঘ. প্রবাফ 

১২। বকান ফাশচয কভ ডশদয অনুমস্থমত রক্ষ কযা মা? 

 ক. কভ ডফাশচয  খ. বাফফাশচয 

 গ. কর্তডফাশচয ঘ. কভ ডকর্তডফাশচয 

১৩। ব্যমতিভী কৃৎ-প্রতযশয উদাযি মনশচয বকানটি? 

 ক. ফধ খ. নিন 

 গ. বাক ঘ. কাম ড 

১৪। ‘ব বমন আশ।’ ফাকযটিশক বাফফাশচয মযিত কযশর শফ-  

 ক. ব আশ বমন খ. বমন ব আশ 

 গ. তায বমন আা  ঘ. তায িাযা বমন আা  

১৫। প্রতযক্ষ উমিয কারফাচক দশক শযাক্ষ উমিশত কী 

অনুাশয মযফতডন কযশত ? 

 ক. বাফ খ. কার 

 গ. পুরুল ঘ. অে ড 

১৬। ভাফদ্ধ শদয অাংগুশরা মফমচ্ছন্ন কশয বদখাশনায জন্য 

বকান মফযাভ মচহ্ন ফশ? 

 ক. ডযা খ. াইশপন মচহ্ন 

 গ. বকারন   ঘ. উদ্ধযি মচহ্ন 

১৭। ‘তুমভ এত নীচ!’ - ফাকযটি িাযা বকান ধযশনয অনুভূমত 

প্রকা বশশে?  

 ক. মধক্কায খ. ঘৃিা 

 গ. রিা  ঘ. মফযমি 

১৮। ফাাংরা ফাশকযয াধাযি দিভ বকানটি? 

 ক. কতডা কভ ড মিা  খ. কভ ড কতডা মিা 

 গ. মিা কতডা কভ ড ঘ. কতডা মিা কভ ড  

১৯। ‘ভনু+ষ্ণ=ভানফ’ বকান অশে ড তমদ্ধত প্রতয? 

 ক. অতয  খ. উাক 

 গ. বাফ ঘ. ম্পকড 

২০। ‘মি’ ফাাংরা ব্যাকযশিয বকান অাংশ আশরামচত ? 

 ক. অে ডতশে   খ. ফাকযতশে 

 গ. রূতশে   ঘ. ধ্বমনতশে  

বট ক 



২১। ব্দ ও শদয ভশধ্য মফগ ড োকশর যফতী ব্যঞ্জন কী ? 

 ক. বরা া খ. দীঘ ড  

 গ. হ্রস্ব  ঘ. মিত্ব  

২২। মনশচয বকান ফানানটি ঠিক? 

 ক. পুযষ্কায   খ. মযস্কায 

 গ. মযনত   ঘ. মযষ্কায  

২৩। মফগ ড মিশক ক বাশগ বাগ কযা ? 

 ক. দুই   খ. মতন 

 গ. চায    ঘ. াঁচ  

২৪। মনতয স্ত্রীফাচক ব্দ বকানটি? 

 ক. োত্রী   খ. মফধফা 

 গ. কন্যা   ঘ. বফান 

২৫। আমধকয বফাঝাশত মিরুমিয প্রশাগ শশে বকানটিশত? 

 ক. নযভ নযভ াত  খ. বপাঁটা বপাঁটা ামন 

 গ. ধাভা ধাভা ধান  ঘ. ধীশয ধীশয চরা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৬। মনশচয বকানটি মযভানফাচক াংখ্যা? 

 ক. প্তদ  খ. প্তা 

 খ. াত  ঘ. প্তভ  

২৭। ভমিফাচক ব্দগুশরায বফমযবাগই বকান বালা বেশক 

এশশে? 

 ক. াংস্কৃত  খ. ফাাংরা 

 গ. আযমফ  ঘ. পাযম  

২৮। তুমভ আমভ ও ব= আভযা; এটি বকান ভাশয উদাযি? 

 ক. ফহুব্রীম ভা  খ. প্রামদ ভা 

 গ. মনতয ভা  ঘ. অব্যীবাফ ভা 

২৯। ‘আফোা’ ব্দটিশত ‘আফ’ উগ ডটি বকান ধযশনয 

অে ডশযাতকতায সৃমি কশযশে? 

 ক. মনকৃিতা  খ. মফমক্ষপ্ততা 

 গ. অকল ডতা ঘ. অস্পিতা 

৩০। মনশচয বকানটি বমাগরূঢ় ব্দ? 

 ক. শি  খ. বদৌমত্র 

 গ. গশফলিা  ঘ. জরমধ
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                                                           ফাাংরা মিতীয় ত্র (আফমিক)  মফলয় বকাড: ১০২ 
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ভয়: ২ ঘণ্টা 30 মভমনট                               পূি ডভান: ৭০  

 

(দমক্ষি ার্শ্ডস্থ াংখ্যা প্রশেয পূি ডভান জ্ঞাক। উত্তয প্রামিক ওয়া ফাঞ্ছনীয়। একই প্রশেয উত্তশয াধু ও চমরত বালাযীমতয মভেি দূলনীয়।) 

 

১।  বম বকাশনা একটি মফলশয় অনুশেদ বরখ:  ১০ 

 ক) মশুেভ 

 খ)  বফাখী বভরা 

 

২।  ক) ভশন কয, বতাভায নাভ তামভভ/জাানাযা। ভাধ্যমভক যীক্ষায় উত্তীি ড ওয়ায য বতাভায বমফষ্যৎ জীফশনয রক্ষয জামনশয় ফন্ধু 

াীশনয/পাযানায মনকট একটি ত্র বরখ।  ১০ 

 অথফা, 

 খ) ভশন কয, তুমভ       বজরায ভামনকতরা আদ ড মফদ্যামনশকতশনয দভ বেমিয একজন মক্ষাথ । বতাভায মফদ্যারশয় স্বাস্থয ম্মত 

কযামিন স্থাশনয প্রশয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রশিয জন্য প্রধান মক্ষশকয মনকট একটি দযখাস্ত বরখ। 

 

৩।  ক) াযাাং বরখ:  ১০ 

 েভশক েদ্ধায শি গ্রি কয। কামর-ধুরায ভাশঝ, বযৌদ্র-বৃমিশত কাশজয ডাশক বনশভ মাও। ফাবু শয় ছায়ায় াখায তশর থাকফায 

দযকায বনই। এ শে মৃতুযয আশয়াজন। কাশজয ববতয কুবুমদ্ধ কুভতরফ ভানফমচশত্ত ফাা ফাঁধশত াশয না। কাশজ যীশয াভর্থ্ড 

জশে, স্বাস্থয, মি, আনন্দ, স্ফূমতড, করই রাব য়। মযেশভয য বম অফকা রাব য় তা যভ আনশন্দয অফকা। তখন কৃমত্রভ 

আশয়াজন কশয আনন্দ কযায বকান প্রশয়াজন য় না। শুধু মচন্তায িাযা জগশতয  মতাধন য় না। ভানফ ভাশজ ভানুশলয শি 

কাশজ, যাস্তায়, কাযখানায়, ভানুশলয শি ব্যফাশয ভানুল মনশজশক পূি ড কশয। 

 অথফা,   

 খ) াযভভ ড বরখ: 

 বকাথায় স্বগ ড, বকাথায় নযক, বক ফশর তা ফহুদূয? 

 ভানুশলয ভাশঝ স্বগ ড-নযক, ভানুশলশত সুযাসুয। 

 মযপুয তাড়শন মখমন বভাশদয মফশফক ায় বগা রয়, 

 আত্মগ্লামনয নযক-অনশর তখমন পুমড়শত য়। 

 প্রীমত ও বপ্রশভয পুণ্য ফাঁধশন মশফ মভমর যস্পশয, 

 স্বগ ড আময়া দাঁড়ায় তখন আভাশদময কুুঁশড়ঘশয।          

 

৪।  বম বকাশনা একটি বাফ-ম্প্রাযি বরখ:  ১০          ১০ 

 ক) নাভ ভানুলশক ফড় কশয না, ভানুলই নাভশক ফড় কশয বতাশর। 

 খ) াংায াগশয দুঃখ-তযশিয বখরা 

   আা তায একভাত্র ববরা। 

 

৫।  বম বকাশনা একটি মফলশয় প্রমতশফদন যচনা কয :  ১০  

 ক) াংফাদশত্র প্রকাশয জন্য ‘মনতযপ্রশয়াজনীয় দ্রশব্যয মূল্যবৃমদ্ধ’ ীল ডক একটি প্রমতশফদন যচনা কয।    ১০ 

 খ) বতাভায মফদ্যারশয় ফামল ডক রীড়ীড়া প্রমতশমামগতা উরশক্ষ আশয়ামজত অনুষ্ঠানভারায উয একটি প্রমতশফদন যচনা কয।   

 

৬।  বম বকাশনা একটি মফলশয় প্রফন্ধ যচনা কয:  ২০          ২০ 

 ক) বদগঠশন ছাত্রভাশজয ভূমভকা 

 খ) ভাদকামি ও তায প্রমতকায 

 গ) ভানফকল্যাশি মফজ্ঞান  

বট ক 


