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শ্রেলকালনা সাতটি প্রলের উত্তর িাও 

 সকে প্রলের মান সমান 

 

১।  আলনায়ার িাাংোলিলশর ঐদতহাদসক ঘটনার দিিরি পলে জানলত পালর শ্রিলশর দুই অাংলশর মলে এক অাংলশর শ্রনতার দিরুলে সরকার 

দমথ্যা মামো দিলে ছাত্ররা িফাদিদত্তক আলদােলন নালম। আলনায়ার মলন কলর ছাত্রলির এ আলদােলনর ফোফে সুদুরপ্রসারী। 

ক. িঙ্গিন্ধ কলি ৬ িফা িাদি শ্রপশ কলরন? ১ 

খ. আগরতো ষে়েন্ত্র মামো শ্রকন করা হয়? ২ 

গ. আলনায়ালরর জানা ঘটনাটি ইদতহালসর শ্রকান ঘটনার প্রদত ইদঙ্গত কলর? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. আলনায়ালরর উপেদির েথাথ থতা দিলেষি কর। ৪ 

২। কামাে সালহি এখন প্রিীি। ৭১ সালে তার িয়স দছে ২৬। দতদন উচ্চদশক্ষায় দশদক্ষত দছলেন। দকন্তু শ্রকালনা িালো চাকদর পানদন। 

কারি তখন শ্রিদশর িাগ িালো পলি চাকদর শ্রপত পদিম পাদকস্তাদনরা। 

ক. ১৯৪৮ সালে ঢাকা দিশ্বদিদ্যােলয় শ্রকান হলে ছাত্র-দশক্ষকরা 'না না না ’ প্রদতিাি জানায়? ১ 

খ. যুক্তেফ্রলের ২১ িফা কম থসূদচ শ্রথলক ৪টি িফা শ্রেখ। ২ 

গ. কামাে সালহি শ্রকান বিষলের দশকার হলয়লছন এিাং শ্রকন? ৩ 

ঘ. "িতথমালন তরিরা এই বিষলের দশকার হলে-শ্রতামার মতামত িাও। ৪ 

৩। বসয়িপুর গ্রালম গ্রামীি শ্রমোর আলয়াজন করা হলো। শ্রমোর উলবাধনী অনুষ্ঠালন প্রধান অদতদথ দহলসলি খালেক সালহি িকৃ্ততাকালে 

িলেন, এখানকার মানুষ আনদপ্রিি, তারা দিদিন্ন শ্রমো ও সাাংস্কৃদতক অনুষ্ঠালনর আলয়াজন কলর থালকন। সিলশলষ দতদন িলেন, িাাংোয় 

িালরা মালস শ্রতলরা পাি থি অনুদষ্ঠত হয়। 

ক. এলিলশর অদধকাাংশ মানুষ একসময় শ্রকমন দছে? ১ 

খ. িাঙাদের সাংস্কৃদতর দনজস্ব ধরন বুদিলয় শ্রেখ। ২ 

গ. উদ্দীপলকর আলোলক িাাংোর গ্রামীি শ্রমোর বিদচত্রয ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. খালেক সালহলির িক্তব্য "িালরা মালস শ্রতলরা পাি থি" কথাটির তাৎপে থ দিলেষি কর। ৪ 

৪।িারলতর আদি অদধিাসীরা প্রকৃদতর দিদিন্ন উপািালনর পূজা করত। পলর ব্রাহ্মিরা এলস প্রকৃদতর পদরিলতথ পশু িদে শ্রিওয়া শুরু করে। 

এিালি দহন্দুলির মলে ব্রাহ্মি, ক্ষদত্রয়, শুদ্র প্রভৃদত জাদতলগাষ্ঠীর উদ্তি হয়। তালির ধমীয় আচার- অনুষ্ঠান প্রভৃদত সামাদজক জীিনোপলন 

বিদচত্রয শ্রিখা োয়। এ ধরলনর পদরিতথন খাদ্য, পানীয়, শ্রপাশাক প্রভৃদতলতও শ্রিখা োয়। 

ক. শ্রকান নৃলগাষ্ঠী ফাল্লুন মাস শ্রথলক িছর গিনা শুরু কলর? ১ 

খ. 'শ্রগাপী নাচ' িেলত কী শ্রিাি? ২ 

গ. উদ্দীপলকর সালথ িাাংোলিলশর ক্ষুদ্র নৃলগাষ্ঠীর সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. "উত্ত সাদৃশ্যপূি থ অিস্থা অলনকটাই প্রকৃদতর ওপর দনিথরশীে"- মন্তব্যটি দিলেষি কর। ৪ 

৫। মারুফ ও শায়ো িম্পদত শহলর িাস কলর। তারা উিলয়ই িালো প্রদতষ্ঠালন চাকদর কলর। তারা চাকদর শ্রক্ষলত্র এতটাই ব্যস্ত শ্রে, তালির 

একমাত্র সন্তানলক েলথষ্ট সময় দিলত পালর না। এজন্য সন্তান প্রদতপােলনর শ্রক্ষলত্র তালিরলক অলন্যর শরিাপন্ন হলত হয়। তারা কম থলক্ষলত্র 

োওয়ার ্ সময় অন্যলির কালছ িাচ্চা শ্ররলখ োয়।  

ক. িািা-মা ও নািােক সন্তান দনলয় শ্রকান ধরলনর পদরিার গলে ওলে?  ১ 

খ. িতথমালন একক পদরিালরর সাংখ্যা শ্রিলে োওয়ার কারি ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. মারুফ ও শায়োর সন্তান প্রদতপােন প্রদিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. সন্তালনর সামাদজকীকরলি শায়ো ও মারুলফর কতথব্য দিলেষি কর। ৪ 

৬। ইমন দময়াপুর গ্রালমর িাদসদা। তার িািা একজন কৃষক। দতদন জদমলত কাজ কলরন। দতদন জদমলত হাে চাষ কলর ধান, আলু, মদরচ 

প্রভৃদত কৃদষজ পণ্য উৎপািন কলরন। ইমলনর পে়ালেখাসহ োিতীয় খরলচর শ্রজাগান দনিথর কলর এসি কৃদষজ পণ্য দিদির ওপর। উবৃত্ত 

ফসে দিদি কলর ইমলনর িািা টাকাও স্ে় কলরন। এিালি ইমলনর িািা দনলজর এিাং অন্যান্য মানুলের অিাি পূরলির জন্য কাজ কলর 

োলেন। 

ক. অথ থননদতক খাত কালক িলে? ১ 

খ. প্রদিয়াজাতকরি দশল্প িেলত কী শ্রিাি? ২ 

গ. ইমলনর িািা িাাংোলিলশর অথ থনীদতর শ্রকান খালতর সালথ জদেত়? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. উক্ত অথ থননদতক খাতটি শ্রিলশর জাতীয় অথ থনীদতলক সমৃে করলত গুরুত্বপূি থ ভূদমকা পােন কলরলছ দিলেষি কর। ৪ 



৭। সম্প্রদত িাাংোলিলশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী িারত সফর কলরন। দতদন িারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সালথ আমিাদন-রপ্তাদন দনলয় কথা িলেন। দতদন 

মলন কলরন, শ্রিলশ আমিাদন ও রণ্তাদন েত বৃদে পালি, শ্রিশ তত উন্নত হলি। সফর শ্রশলষ িাাংোলিশ দিমান িদলর এলস শ্রপৌছলে 

সাাংিাদিকলির প্রলের জিালি দতদন এ কথাগুলোই িলেন। 

ক. WTO কী? ১ 

খ. িাাংোলিলশর আমিাদন পণ্যসামগ্রীগুলো কী কী? ২ 

গ. পররাষ্ট্রমন্ত্রীর িক্তলব্যর আলোলক িাাংোলিলশর আমিাদন ও রপ্তাদন পণ্যসামগ্রী তুলে ধর। ৩ 

ঘ. আমিাদন ও রপ্তাদনর সলঙ্গই শ্রিলশর উন্নয়ন জদেত়- উদক্তটির েথাথ থতা দনরূপি কর। ৪ 

৮। শ্রসািহান সালহি এিাং শ্রশখর 'িাবু দুই িন্ধ। শ্রসািহান সালহি একজন সরকাদর কম থকতথা। দতদন দকছুদিন পূলি থর দনি থাচলন একটি শ্রিাট 

শ্রকলে সুষ্ঠুিালি শ্রিাট গ্রহলির িাদে়ত্ব সম্পন্ন কলরন। শ্রশখর িাবু একজন দিদশষ্ট ব্যিসাে়ী। এ িছর দতদন শ্রেষ্ঠ করিাতার পুরস্কার পান। 

তালির সন্তানলির শ্রেখাপে়ায় উিলয়ই অতযন্ত সলচতন। শ্রসািহান সালহি ঈিসহ অন্যান্য উৎসলি শ্রশখর িাবুর পদরিারলক িাওয়াত কলরন। 

শ্রশখর িাবুও পৃজা-পাি থলি শ্রসািহান সালহলির পদরিারলক তার িাসায় দনলয় আলসন। উিয় পদরিারই দনলজলির আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনিালি 

পােন কলর। 

ক. রালষ্ট্রর সিলচলয় মূল্যিান সম্পি শ্রক? ১ 

খ. সুনাগদরক হওয়ার শ্রক্ষলত্র দি্দেশ্ততা একটি োধা'-কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. উদ্দীপলকর উিয় পদরিারই স্বাধীনিালি দনলজলির আচার-অনুষ্ঠান পােলনর মােলম নাগদরলকর শ্রকান অদধকারটি শ্রিাগ করলছ? ব্যাখ্যা 

কর। ৩ 

ঘ. শ্রসািহান সালহি এিাং শ্রশখর িাবু অদধকার শ্রিালগর পাশাপাদশ িাদে়ত্ব ও কতথব্য পােন কলর োলেন'-পাঠ্যপুস্তলকর আলোলক ব্যাখ্যা 

কর। ৪ 

৯। তালহর তার শ্রিান সীমালক দপতৃসম্পদত্তর অদধকার শ্রথলক িদিত করলে সীমা ইউদনয়ন পদরষি শ্রচয়ারোলনর কালছ দিচার চাইলে 

শ্রচয়ারোন িেলেন, রালষ্ট্রর আইন অনুসালর তুদম সম্পদত্তর অদধকার পালি। অন্য একটি জনসিায় িক্তব্য দিলত দগলয়  শ্রচয়ারোন িেলেন, 

গ্রালমর দশদক্ষত যুিকলির নাগদরক িাদে়ত্ব সম্পলকথ সলচতন হলত হলি। শ্রকননা নাগদরক কতথব্য পােলনর মােলমই রালষ্ট্রলরর প্রকৃত উন্নয়ন 

সম্ভি। 

ক. সাংদিধান কী? ১ 

খ. সুনাগদরক িেলত কী শ্রিাি? ২ 

গ. সীমার সম্পদত্তর অদধকার োলির দিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. নাগদরলকর িাদেত়্ব ও কতথলব্যর আলোলক য়ারোলনর িক্তব্যটি দিলেষি কর।  ৪ 

১০। শ্যামে িাবু স্থানীয় সরকালরর একজন দনি থাদচত সিস্য। তার অধীলন পুরষ ও মদহোসহ আলরা ২০ জন রলয়লছ। এলির দনলয় স্থানীয় 

সরকালরর কাজ চাদেলয় োন। অন্যদিলক তার িলো িাই পলরশ িাবু দকছুদিন আলগ মারা োন। দতদনও একজন স্থানীয় সরকালরর 

দনি থাদচত সিস্য দছলেন। 

ক. শ্রজো পদরষলির শ্রচয়ারোন শ্রকান পেদতলত দনি থাদচত হন? ১ 

খ. দসটি কলপ থালরশলনর দনি থাচন পেদত ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. পলরশ িাবুর মৃতুযর পর তার এোকায় কী ধরলনর দনি থাচন হলি? ব্যাখ্যা কর।  ৩ 

ঘ. শ্যামে িাবু স্থানীয় পে থালয়র শ্রজো পদরষলির দনি থাদচত প্রদতদনদধ-- যুদক্তসহ দিলেষি কর। ৪ 

১১। "ক" উপলজো শ্রচয়ারোন মারা োওয়ার পর শ্রসখালন উপদনি থাচন অনুদষ্ঠত হলি। এজন্য একটি সাাংদিধাদনক প্রদতষ্ঠান সুষ্ঠিালি 

দনি থাচন পদরচােনার স্বালথ থ কাজ করলছ। উতক্ত দনি থাচলন সাদজি হাসান একটি িলের প্রাথী দহলসলি দনি থাচলন প্রদতবদিতা করলছন। 

দনি থাচলনর দকছুদিন পুলি থ সাদজি হাসান তার িলের শ্রনতাকমীলির শ্রেলক দনলয় দকছু নীদতমাো অনুসরলির দনলি থশ দিলেন। দতদন িেলেন, 

নাগদরক দহলসলি অিশ্যই এ দিদধ আমালির শ্রমলন চো উদচত। 

ক. জাতীয় সাংসি দনি থাচলন পুলরা শ্রিশলক কতটি এোকায় িাগ করা হলয়লছ? ১ 

খ. এক এোকার শ্রিাটার অন্য এোকায় শ্রিাট দিলত পালর না শ্রকন? ২ 

গ. "ক" উপলজোয় দনি থাচন পদরচােনা করলছ শ্রকান প্রদতষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. সাদজি হাসালনর দনলি থদশত নীদতমাোটি উত্তু প্রদতষ্ঠালনর আলোলক পে থালোচনা কর। ৪ 
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w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †U÷-2 

‡kÖwY t mßg 

welq- evsjv 

mgqt 2:30 wgwbU               c~Y©gvb t 70 

ÔKÕ wefvM [†h‡Kvb 2wU cª‡kœi DËi `vI] 

 

1| †n `qvj †Lv`v, †n iwng ingvb, 

    ingvb, 

   ‡gvi Rxe‡bi me‡P‡q wcÖq Avgvwi Avcb 

    cÖvY, 

    ZvB wb‡q cÖfy cy‡Îi cÖvY Ki †gv‡i cÖwZ`vb|  

K) KveywjIqvjvi bvg Kx?                        1 

L) Avwg ‡Zv mI`v Ki‡Z Avwm bvÑ K_vwU eywS‡q wjL|                   2 

M) DÏxc‡Ki mv‡_ KveywjIqvjv M‡íi mv „̀k¨c~Y© w`KwU Av‡jvPbv Ki|                                  3 

N) mšÍv‡bi Rb¨ mKj wcZvi fv‡jvevmv GK I Awfbœ DÏxcK I KveywjIqvjv M‡íi Av‡jv‡K                                                                      

Dw³wUi mv_©KZv wePvi Ki|                            4 

 

2| mvwKe GKRb †gavex QvÎ| GKevi †m hv †kv‡b Zv gyL ’̄ K‡i †dj‡Z cv‡i| ¯‹z‡ji wkÿKivI Zvi cÖwZfvq gy»| we‡kl K‡i 

BwZnv‡mi wewfbœ PwiÎ, mvj I NUbv Rvbvi Rb¨ wkÿKivI Zvi mvnvh¨ †bq|  

K) giæfv¯‹i A_© Kx?                              1 

L) gyL¯’ bv K‡i †Kv‡bv wKQz wj‡L ivLv Kv‡`i Rb¨ j¾vi Ges †Kb?                                  2 

M) DÏxc‡Ki mv‡_ giæ fv¯‹i cÖe‡Üi mv`„k¨ wbiæcb Ki|                     3 

N) DÏxc‡Ki welqwU giy-fv¯‹i cÖe‡Üi g~j Av‡jvP¨ welq bqÑ we‡kølY Ki|                                  4 

 

3| cÖwZev‡ii gZB Gev‡iI b`xi av‡i eÜzKavix cvwL wkKvwi †`Lv hv‡”Q| G‡`i Kv‡iv Kv‡iv Kv‡Q Avevi wKQz g„Z cvwLI †`Lv hv‡”Q| 

Giv cÖwZ eQiB Avgv‡`i †`‡k Avmv AwZw_ cvwL‡`i wkKvi K‡i _v‡K|  

K) gMWvj k‡ãi A_© Kx?                             1 

L) Kzgy fv‡jv K‡i nvuU‡Z cv‡i bv †Kb?                          2 

M) DÏxc‡Ki mv‡_ cvwL M‡íi †Kvb w`KwUi wgj i‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|                                 3 

N) DÏxc‡K cvwL wkKv‡ii cÖwZ cvwL M‡íi w`w`gvi N„YvB cÖKvwkZ n‡q‡Q- we‡kølY Ki|                                       4 

 

ÔLÕ wefvM [†h‡Kvb 2wU cª‡kœi DËi `vI] 

4| gvqv KzqvKvUvq Nyi‡Z hvq| †mLv‡b mgy`ªZx‡i mvwi mvwi bvwi‡Kj MvQ †`L‡Z cvq| bxj AvKv‡k mv`v ‡gNi †fjv †f‡m hvq| GB 

gbgy»Ki „̀k¨ Zvi Lye fv‡jv jv‡M|  

yK) Gkxq‡`i g‡a¨ cÖ_g †K †bv‡ej cyi¯‹vi cvb?                           1 

L) evev †Kb Avwc‡m hvq, hvq bv bZzb †`‡k?- ej‡Z Kx †evSv‡bv n‡q‡Q?                                             2 

M) DÏxc‡Ki mv‡_ bZzb †`k KweZvi †Kvb w`KwUi mv‡_ mv „̀k¨c~Y©- e¨vL¨v Ki|                                            3 

N) DÏxc‡Ki mv‡_ bZzb †`k KweZwU cy‡ivcywi avib Ki‡Z cv‡i wbÓÑ we‡kølY Ki|                                            4 

 

5| Mvwn Zvnv‡`i Mvb  

    aiYvxi nv‡Z w`j hviv Avwb dm‡ji digvb| 

    kÖg wKYv¼ KwVb hv‡`i wb ©̀q gywV Z‡j 

    Î¯Ív aiYx bRivbv ‡`q Wvwj f‡i dz‡j d‡j|  

K) Kzwj-gRyi KweZvwU †K wj‡L‡Qb ?                                      1 

L) Kwe kÖgRxex gvby‡li RqMvb †M‡q‡Qb †Kb ?                           2 

M) DÏxc‡Ki Kzwj-gRyi  KweZvi †Kvb w`KwUi mv`„k¨ Av‡Q? e¨vL¨v Ki|                                            3 

N) DÏxcKwU Kzwj-gRyi KweZvi gg©evYx‡KB †hb aviY K‡i Av‡Q –Dw³wUi ¯^c‡ÿ gZ `vI|                                    4 

 

6) ivRy ¯‹z‡j evsjv wkÿ‡Ki Kv‡Q Rvb‡Z cv‡i Avgiv mevB cÖK…wZi mšÍvb| cÖK…wZi Kv‡Q Avgv‡`i wkÿv wb‡Z n‡e| evqy, cvnvo, AvKvk, 

mgy`ª mewKQz‡Z Rxe‡bi Q›` jywK‡q Av‡Q | 

hviv eo gvbyl n‡Z PvI Zviv c„w_exUv‡K ¯‹zj g‡b Ki|  

K) m~h© Kwe‡K Kx gš¿Yv †`q?                           1 



L) AvKvk wKfv‡e Kwe‡K D`vi n‡Z wkÿv w`‡q‡Q?                                   2 

M) DÏxc‡Ki mv‡_ mevi Avwg QvÎ KweZvi fvev‡_©i mv`„k¨ †`LvI|                                  3 

N)Ò Avgiv cÖK…wZi mšÍvbÓ K_vwU DÏxcK I Ômevi Avwg QvÎÕKweZvi Av‡jv‡K we‡kølY Ki|                                    4  

 

7| mvivsk /mvigg© wjL:            

                             5 

‡Kv_vq ¯^M©, †Kv_vq biK? †K e‡j Zv eû ~̀i? 

gvby‡li gv‡S ¯̂M© biK Ñ gvby‡l‡Z myivmyi- 

wicyi Zvo‡b hLb †gv‡`i we‡eK cvq‡Mv jq,  

AvZ¥Møvwbi biK Ab‡j ZLwb cywo‡Z nq|  

cÖxwZ I †cÖ‡gi cyY¨ evua‡b h‡e wgwj ci¯ú‡i 

¯M̂© Avwmqv `uvovq ZLb Avgv‡`iB Kzu‡oN‡i|  

A_ev, 

Ac‡ii Rb¨ Zzwg cÖvY `vI Avwg Zv ej‡Z PvBwb| Ac‡ii ÿz`ª ÿz ª̀ `ytL Zzwg ~̀i K‡iv| Ac‡ii GKUzLvwb myL `vI| Ac‡ii m‡½ GKUzLvwb 

wgwó K_v e‡jv| c‡_i Amnvq gvbywUi w`‡K GKUz KiæY Pvnwb wb‡ÿc K‡iv, Zvn‡jB A‡bK n‡e| PwiÎevb, gvbeZvm¤ú~Y© gvbyl wb‡Ri 

†P‡q c‡ii Afv‡e †ewk Aaxi nb, c‡ii ỳtL‡K †X‡K ivL‡Z †MŠie‡eva K‡ib|  

 

8| fve-m¤úªmviY Ki(‡h †Kv‡bv GKwU):                          5 

   K) Avgv‡`i †`‡k n‡e †mB †Q‡j K‡e 

       K_vq bv eo n‡q Kv‡R eo n‡e|  

   L) jvB‡eªwi RvwZi mf¨Zv I DbœwZi gvb`Û 

 

9| Av‡e`b/wPwV wjL  (†h †Kv‡bv GKwU):-                          5 

  K) †Zvgvi we`¨vj‡q my‡cqcvwbi e¨e¯’v Kivi Rb¨ we`¨vj‡qi cÖvav‡bi wbKU GKwU 

      Av‡e`b cÎ wjL|  

  L) †Zvgvi  GjvKvi GKwU †jvKR Drm‡ei eY©bv w`‡q †Zvgvi cÖevmx eÜy‡K cÎ wjL | 

10| cÖeÜ iPbv Ki (†h †Kv‡bv GKwU ):-                         15 

   K) Avgv‡`i MÖvg, 

   L) †Uwjwfkb, 

   M) `k©bxq ¯’vb 

 

eûwbe©vPbx Awfÿv                            30 

1| wgwb‡`i Ni †Kv_vq wQj? 

 K) iv Í̄v †_‡K A‡bK ~̀‡i    L)b`xi av‡i    M) c‡_i av‡i      N) kn‡ii Kv‡Q 

2| Ô`ywnZvÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K) K‡b      L) Kb¨v             M) †Q‡j                N) ei 

3| jLv Avm‡j GKRb- 

 K)mvnmx                      L) Ávbx           M) we`¨vb        N) cÖwZeÜx 

4| cv‡q civi AjsKvi‡K Kx e‡j? 

 K) †bvjK    L) evjv   M) b~c~i   N) K¼Y 

5| KvRj Aš‘i Kx nq? 

 K) gvgv   L) fvB   M) PvPv   N) evev 

6| †gŠwjK is KqwU? 

 K) 2wU  L) 3wU   M) 4wU   N) 5wU 

7| jvj I njy` †gkv‡j Kx is cvIqv hvq? 

 K) bxj   L) Kgjv   M) meyR    N) †e¸wb 

8| weRy Kv‡`i cÖavb agx©I Drme? 

 K) gvigv     L) PvKgv   M) Mv‡iv    N) gwYcywi 

9| iex›`ªbv_ VvKzi KZ eQi eq‡m e¨vwi÷vwi co‡Z we‡j‡Z hvb? 

 K)17 eQi   L) 18 eQi  M) 19 eQi  N) 20 eQi 

10| gvbe mf¨Zv M‡o Zz‡j‡Q Kviv? 

 K) K…wlRxexiv  L) kÖgRxexiv  M) AvBbRxexiv  N) e¨emvqxiv   

11| Kwe eÜz‡K †Kvb dz‡ji gvjv †`‡eb? 

 K) Mv`v dzj  L) †Mvjvc dyj  M) Zviv dzj  N) wkDjx dzj 



12|Ô w`bgwYÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K) Zviv   L) m~h©  M) Pvu`  N) MÖn 

13) Rxebvb›` `vk evsjv‡`k‡K Kx e‡j‡Qb? 

 K) †mvbvievsjv  L) cjøxevsjv M) Rq evsjv    N) i~cmx evsjv 

14| Kgx© nevi gš¿ ‡`q †K? 

 K) gvwU     L) evqy       M) AvKvk     N) cvwb   

15| kÖve‡Y KweZvwUi Kwei bvg Kx? 

 K) myKzgvi ivq  L) nv‡kg Lvb   M) gnv‡`e mvnv   N) mywdqv Kvgvj 

16| AvKvk Ry‡o wK‡mi †gjv? 

 K) dz‡ji †gjv   L) cvwLi †gjv   M) i‡Oi †gjv     N) Zvivi †gjv 

17.g‡bi fve cÖKv‡ki cÖavb evnb †KvbwU?   

 K. Qwe  L. kã M. Bw½Z N. fvlv 

18|fvlvi g~j Dcv`vb †KvbwU? 

 K. Aÿi L. aŸwb M. eY© N. kã 

19.‡Kvb fvlv †_‡K evsjv fvlvi D™¢e n‡q‡Q? 

 K. B‡›`v-BD‡ivcxq L. B‡›`v-Avwd«Kvb 

 M. B‡›`v-Gwkqvb N. B‡›`v-gvj‡qwkqvb 

20.fvlvi cÖavb iæc KqwU? 

 K. 2wU L. 3wU M. 4wU N. 5wU 

21.e¨vKi‡bi Av‡jvP¨ welq KqwU? 

 K. 2wU L. 3wU M. 4wU N. 5wU 

22.fvlvi msweavb ejv nq Kv‡K? 

 K. eY©‡K L. kã‡K M. evK¨‡K N.e¨vKiY‡K23.e¨Äb eY© KqwU? 

 K. 37wU L. 38wU M. 39wU N. 40wU 

24.eM© KqwU? 

 K. 3wU L. 4wU M. 5wU N. 6wU 

25. wb‡Pi †Kvb¸‡jv civkÖqx eY©? 

 K. K,L L. O,T M. n,k N. s, u 

26.cÖ‡Z¨K e‡M©i wØZxq I PZz_© eY©‡K Kx e‡j? 

 K. gnvcÖvY L. AícÖvY M.`xN©cÖvY         N. †KvbwUB bq 

27. ‡dvU© DBwjqvg K‡jR KZ mv‡j cÖwZwôZ nq? 

 K. 1500 mv‡j L. 1600 mv‡j 

 M. 1700 mv‡j N. 1800 mv‡j 

28.W±i gyn¤§` knx ỳjøvni g‡1Z evsjv fvlvi D™¢e Kvj KZ? 

 K. 650 wLªóvã L. 750 wLªóvã 

 M. 850 wLªóvã N. 950 wLªóvã 

29.KviK Kq cÖKvi? 

  K. 3 cÖKvi L. 4 cÖKvi M. 5 cÖKvi N. 6 cÖKvi      

30.wefw³ Kq cÖKvi? 

 K. 2 cÖKvi L. 3 cÖKvi M. 4 cÖKvi N. 5 cÖKvi 



Dinajpur Collectorate School and College  
Model  Exam(2)-2020 

Class: Seven 
Subject: English  

Time : 3 hours                                                                                                           Full Marks : 100 
Section A : Seen Part 

Read the following text and answer questions 1 and 2. 
Begum Rokeya (1880 - 1932) was a famous writer and a social worker. She lived in undivided Bengal in the early 
20th century. She believed that women should have the same right and opportunities as men have in the society. 
So she fought for their cause throughout her life. Begum Rokeya was born in a village called Pairabondh, Rangpur 
in 1880. Her father Jahiruddin Muhammad Abu Ali Haider Saber was an uneducated landlord. Rokeya was 
married to Khan Bahadur Sakhawat Hussion in 1896. Her husband was the deputy Magistrate of Bhagalpur, now 
a district in the India state of Bihar. He was very cooperative, and always encouraged Rokeya to go on with her 
activities.  Many upper class muslims of Bengal at that time learnt Arabic and Persian as medium of education 
and communication. But Rokeya had great love for her mother tongue. She learnt Bangla and English form her 
eldest brother Ibrahim. 

1. Choose the correct answer to each question from the alternatives given and write the corresponding number of 
the answers in your answer script.                                                        1×7=7 

 (a) Here the word ‘famous’ is -----  
  (i) renowned                          (ii) reputed            (iii) well known               (iv) all the options 
 (b)  Here the word ‘opportunity’ means ----- 
  (i) closer                             (ii) truth                   (iii) misfortune                  (iv) scope 
          (c)  Here the word ‘encouraged’ means -----       
                   (i) hurdle                                   (ii) misinterpret             (iii) inspired         (iv) dispirited 
 (d) Here the word ‘co-operative’-----  
  (i) discouraged                         (ii) confident                    (iii) helpful                 (iv) optimistic 
 (e)  Begum Rokeya fought for ----- 
                  (i) democracy                              (ii) independence          (iii) women’s right      (iv) socialism  
          (f)  Rokeya was married at the age of -----       
                   (i)14                         (ii) 18            (iii) 16                 (iv) 19 
 (g)  In Rokeya’s time women were -----       
                 (i) higher educated  (ii) less educated   (iii) ignorant                               (iv) renowned 
2.   Answer of the following questions from your reading of the above text.                                      2×4=8 
 (a) What did Begum Rokeya believe? 
 (b) Where was she born? 
 (c) How was Sakhawat Hussain? 
 (d) What do know about Begum Rokeya? 
 3. Read the following text and fill in the gaps with appropriate words to make it a meaningful one.       5 
Zishan, Julie and (a) ___  parents Mr and Mrs Arif Khan got into a 1st class compartment at kamalapur Railway Station. It 
was Dewanganj-bound Tista Express. The train (b) ___  at 8 o’clock. Zishan saw that the departure time on the big time 
table at the(c) ___ was 7:30. However, the train was (d) ___  quite fast. The children sat by the (e) ___  beside their 
parents.  

Section B : Unseen Part 
Read the passage carefully and answer the questions 4 and 5.  
Rabindranath Tagore is one of the greatest poets of Bangla literature. Bengali culture and literature is 
unthinkable without the presence of this personality. He travelled all the branches of fine arts equally and 
successfully. Rabindranath was born on 7 May 1861 at Jorasanko, Kolkata, India, Tagore's childhood days 
were mostly confined to the family estate under the watchful eyes of the servants. He lost his mother when 
he was only thirteen. At the age of twenty-two on 9 December 1883, Tagore married Mrinalini. He had 
received Nobel Prize in 1913 for Gitanjali and introduced the Bangalees to the rest of the world. In 1915, he 
was bestowed a knighthood by the British. Rabindranath Tagore died in 1941 at the age of eighty. We 
remember him with great respect. 
4.Complete the following table with the information given in the passage.                          1×5=5  

Rabindranath Tagore 

Subject code-107 



The year of his mother’s death (a) -------- 

He was married (b) -------- 

His wife was  (c) --------- 

He got the title Knight in (d) --------- 

He died at (e) --------- 

5. Read the passage again and write True or False beside the following statements. Give answers for the false 
statements.                                                                                         1×5=5  

 (a)  Rabindranath Tagore is one of the greatest poets of western literature. 
 (b) Bengali culture and literature is not thinkable without the presence of this personality 
 (c) He lost his mother in 1874. 
 (d) He got Nobel Prize in 1913 for Gitanjali.  
 (e) Rabindranath Tagore died in 1941 at the age of ninety.  
6.  Read the text below and fill in the gaps using the clues given in the boxes. There are more words than necessary. One 
word can be used once only.                  0.5x10=5 

men the women light nation 

in education darkness half education 

Education is the backbone of a (a) ___. No nation can prosper without education. (b) ___ removes our 
ignorance and gives us (c) ___ of knowledge. In case of imparting (d) ___ , there should be no 
discrimination between (e) ___and women. Education is one of (f) ___ basic human rights. If we deprive (g) 
___ of the right of education, almost (h) ___of the population will remain in (i) ___ No development can be 
brought about (j) ___ our society without the participation of women.  

  7.  Read the text below and fill in the gaps with words that are appropriate.                          1x5=5 
Physical exercise is (a) ___ for all. It keeps us (b) ___ strong and healthy. Our life is full of activities and (c) 
___. We can face them if we have physical and mental (d) ___. It is physical exercise which (e) ___us to have 
a sound mind in a sound body.  

  8. Match the texts in column A and B to make five complete sentences:             1x5=5 

Column A Column B 

(i) A healthy person beautiful and life is all joy. 

(ii) Our health depends is always happy and cheerful. 

(iii)Morning walks and physical exercises 
are 

good food and sound sleep. 

(iv) A health person enjoys upon several factors such as food, pollution, sleeping habits 
and mental condition. 

(v) For him the world is  very helpful for the fitness of our mind and body. 

Section C : Grammar Part  
09.     Rewrite the following sentences changing the form of speech.                                             1×5=5 
 (a) Badhan said to Shimi, "Did you go there in time?” 
           (b) They said to me. "We went to college yesterday." 

(c) He said to me, “Were you reading a book?” 
           (d) Nahid said to Nazma, “The virtuous are blessed.” 
 (e) Nawsin saiu to Rini, “I will help you if I can.” 
 10. Fill in the gaps of the following text with appropriate articles (a, an or the) and put a cross (×) where no article is 

needed.                                                                                                                   .5×10=5 
Today women are playing (a) ___ important role in all spheres of (b) ___ life. They are no longer 
confined within (c) ___four walls of (d)___kitchens. They have come out of their cocoons and are 
working hand in hand with (e) ___ men. They are joining (f) ___ wide range of professions and making a 
great (g) ___ contribution to the economy. Now it has come to (h) ___ realisation of all that it is not 
possible to develop the country keeping women, (i) ___ large section of population, in (j)___ dark. 

11. Read the following text and change the sentences as directed.                                                       1×5=5 
 (a) Robert Bruce was both a good ruler and a brave warrior. (Exclamatory)  
          (b) But he was defeated in a war. (Active)  
 (c) He took shelter in an old cave. (Interrogative)  
          (d) He noticed a spider trying to reach the ceiling of the cave. (Passive)  
          (e) The scene was encouraging. (Exclamatory)  



12.  Read the text below and fill in the gaps with the root words in the brackets adding suitable suffix, 
prefix or both.                                                                                             .5×10=5 

 (a) ___ (Truthful) is a great virtue. A truthful person is very (b) ___ (help) and pious. On the other hand, 
people always (c) ___ (like) a liar. A liar may be (d) ___ (success) in life but his success does not last for 
a long time. A truthful person may not be (e) ___ (wealth) but he leads a very (f) ___(peace) life. He 
does not run after worldly (g) ___ (achieve) but he can (h) ___ (joy) true happiness in life. So we should 
be (i) ___ (truth) in our practical life because a liar is known to all as a (j) ___(honest) person. 

13. Use appropriate punctuation marks and capital letters where necessary.                                     5 
my friend sajjad and i were sitting at the railway station i came to see him off sajjad was going to dhaka 
to his elder sisters house 

Section D : Writing Part  
14. Suppose, Anik/Anika is your friend. Now, write a dialogue between you and your friend about about your 

hobbies.                                                                                                                                 10                                                               
15.     Write an email to your friend describing what you intend to do after examination.   10 
16.      Write a paragraph on ‘A Rainy Day’.                                                        10 
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‘ক’ বিভাগ- সংবিপ্ত প্রশ্ন 

(যে ককায া পাঁচটি প্রযশ্নর উত্তর দাও)         মা  : ৫x৫ = ২৫ 

১। আইবসটি (ICTICT) কী? আইবসটির কারযে কীভাযি কাযের ধর  িদযে োযে? 

২। পাসওয়ার্ ড কী? পাসওয়াযর্ ডর কগাপ ীয়তা রিার েন্য কযয়কটি টিপস িে ড া কর। 

৩। কেবে কমবর্বস  কী? বচবকৎসা কিযে আইবসটি কীভাযি ভূবমকা রাখযে িে ড া কর। 

৪। স্টার েযপােবের সুবিধা ও অসুবিধাগুযো বেখ। 

৫। ই-কমইে পাঠায ার ককৌশেটি িে ড া কর। 

৬। কের্বশযে  তু  একটি ওয়াকডবশে কখাোর পদ্ধবত িে ড া কর। 

৭। ম্যােওয়ার কী? ম্যােওয়ার কীভাযি কাে কযর? 

৮। িাংোযদযশ কমািাইে ক ায র বিস্তরে কীভাযি  তু  কম ডসৃে  করযে বেখ। 

 

‘খ’ বিভাগ- িহুব ি ডাচ ী অভীিা          মা - ২৫ 

১। E-Mail  Mail-এর পূে ডরূপ ককা টি? 

(ক) Electronic Mail (খ) Electric Method 

(গ) Electric Mail 

(ঘ) Electronic Method 

২। িতডমায  িাংোযদযশ কমািাইে ক ায র গ্রাহক সংখ্যা কত? 

(ক) প্রায় পাঁচ ককাটি (খ) প্রায় সাযে সাত ককাটি 

(গ) প্রায় দশ ককাটি (ঘ) প্রায় সাযে দশ ককাটি 

৩। িাংো সাচ ড ইবি  ককা টি? 

(ক) গুগে  (খ) কমৌমাবে  (গ) বপপীবেকা  (ঘ) আরযশাো 

৪। িতডমায  সিযচযয় গুরুত্বপূে ড তথ্য ও কোগাযোগ প্রযুবির মাধ্যম ককা টি? 

(ক) করবর্ও  (খ) কবিউোর   (গ) কেবেবভশ    (ঘ)  যাক্স 

৫। প্রথম কের্বশে সফ্টওয়যার ককা টি? 

(ক) মাইযরাসফ্ট এযক্সে  (খ) বভবসকযােক  

(গ) কক-কের্ (ঘ) ওযপ  অব স কযােক 

৬। ইন্টারয যে পাঠ্যিই পোর সুযোগ কযর বদযয়যে ককা টি? 

(ক) ই-বুক  (খ) ট্যাক্সেবুক  (গ) টুইোর  (ঘ) ক সবুক 

৭। ‘ইযেকট্রব ক পযয়ন্ট অি কসে’যক সংযিযপ কী িযে? 

(ক) EOPS  (খ) ECOP  (গ) EPOS  (ঘ) EPS 

৮। আউেযসাবস ডং করার েন্য প্রযয়াে - 

(i) কবিউোর (ii ii) ইন্টারয ে (iii iii) কেযসন্টার 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

৯। ওয়াই- াই কী? 

(ক) সাচ ড-ইবি   (খ) তারবিহী  ইন্টারয ে 

(গ) ই-কমইে  (ঘ) ই-বুক 

ব যচর উদ্দীপকটি পে এিং ১০ ও ১১  ং প্রযশ্নর উত্তর দাও। 

বমতু একটি ক সবুক অযাকাউন্ট খুেযে। কস তার অযাকাউন্ট সুরিার েন্য একটি কঠি  পাসওয়ার্ ড ব্যিহার করে। 

১০। বমতুর কঠি  পাসওয়ার্ ড ব্যিহার করার কারে- 

(ক) ভাইরাস কথযক রিার েন্য (খ) হযাবকং কথযক িাঁচার েন্য 

(গ) ভুযে  া োওয়ার েন্য (ঘ) সি সময় ময  রাখার েন্য 

১১। পাসওয়ার্ ড সুরিার েন্য কে পদ্ধবত ব্যিহার করা হয় তার  াম কী? 

(ক) Capta (খ) Chapter (গ) Captcha (ঘ) Canda 

১২। ককা  েযপােবেযত একো মূে োইয র সযে সি কবিউোরযক জুযে কদয়া হয়? 

(ক) কমশ (খ) িাস (গ) স্টার (ঘ) বট্র 



১৩। তথ্য ইন্টারয যে খু ুঁযে কদখা হে- 

(ক) সাব ডং (খ) ক্লাউবর্ং (গ) ব্রাউবেং (ঘ) সাইব ং 

১৪। ১৯৭১ সাযে মুবিযুযদ্ধ িে কোগাযোগ মাধ্যম বেে? 

(ক) কেবেবভশ  (খ) কেবেয া  

(গ) কবিউোর (ঘ) করবর্ও 

১৫। োকা স্থা ন্তযরর িতডমায  প্রচবেত পদ্ধবত হে- 

i) কপাস্টাে কযাশকার্ ড 

ii) কমািাইে ব্যাংবকং 

iii) ইযেকট্রব ক মাব  ট্রান্স ার বসযস্টম 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i (খ) i ও ii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

১৬। ল্যা কার্ ড ককাথায় সংযুি থাযক?  

(ক) র যাম  (খ) হার্ ডবর্স্ক  (গ) মাদার কিার্ ড  (ঘ) রম 

১৭। হাি ব্যিহার করা হয় ককা  েযপােবেযত? 

(ক) স্টার   (খ) কমশ  (গ) িাস  (ঘ) বরং 

১৮। ম্যােওয়ার এক ধরয র- 

(ক) বসবর্  (খ) িবতকর সফ্টওয়যার 

(গ) সাচ ড ইবি   (ঘ) হার্ ডবর্স্ক 

১৯। সংরবিত কের্বশেযক কী িো িো হয়? 

(ক) ওয়াকডবশে  (খ) ওয়াকডবুক  (গ) বশে  (ঘ) উইযডা 

২০। কাগযে োপা িইযয়র োয়গায় এযসযে- 

(ক) ই-কসিা  (খ) ই-বরর্ার  (গ) ই-বুক  (ঘ) ই-ো ডার 

২১। GPSGPS প্রযুবি ব্যিহার করা কেযত পাযর- 

(i) E-mail পাঠাযত   (ii ii) গাবে চাোযত 

(iiiii) ককায া প্রযয়াে ীয় প্রবতষ্ঠা  খু ুঁযে কির করযত 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i ও ii (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

২২। অ োই  ই-বুযক কতগুযো পাঠ্যপুস্তক রযয়যে? 

(ক) ৪০০টি  (খ) ৩০০টি  (গ) ২৫০টি  (ঘ) ২০০টি। 

২৩। কে ককায া একটি কবিউোর  ষ্ট হযে পুযরা ক েওয়াকড  ষ্ট হয়  া ককা  েযপােবেযত? 

(i) িাস          (ii ii) বরং            (iii iii) স্টার 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i ও ii (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

২৪। কোম ও সাবরর প্রযতযকটি উপাদা যক কী িযে? 

(ক) কসে  (খ) কোম  (গ) সাবর  (ঘ) ওয়াকডবশে 

২৫। ককায া িাঙাবে বশিাবিদ এমআইটির অধ্যাপক? 

(ক) র্. োযিদ ওমর 

(খ) র্. কায়যকািাদ 

(গ) র্. কমা. ো র ইকিাে 

(ঘ) র্. ইকিাে কাবদর 
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‘ক’ বিভাগ- সংবিপ্ত প্রশ্ন 

(যে ককায া পাঁচটি প্রযশ্নর উত্তর দাও)         মা  : ৫x৫ = ২৫ 

১। আইবসটি (ICTICT) কী? আইবসটির কারযে কীভাযি কাযের ধর  িদযে োযে? 

২। পাসওয়ার্ ড কী? পাসওয়াযর্ ডর কগাপ ীয়তা রিার েন্য কযয়কটি টিপস িে ড া কর। 

৩। কেবে কমবর্বস  কী? বচবকৎসা কিযে আইবসটি কীভাযি ভূবমকা রাখযে িে ড া কর। 

৪। স্টার েযপােবের সুবিধা ও অসুবিধাগুযো বেখ। 

৫। ই-কমইে পাঠায ার ককৌশেটি িে ড া কর। 

৬। কের্বশযে  তু  একটি ওয়াকডবশে কখাোর পদ্ধবত িে ড া কর। 

৭। ম্যােওয়ার কী? ম্যােওয়ার কীভাযি কাে কযর? 

৮। িাংোযদযশ কমািাইে ক ায র বিস্তরে কীভাযি  তু  কম ডসৃে  করযে বেখ। 

 

‘খ’ বিভাগ- িহুব ি ডাচ ী অভীিা          মা - ২৫ 

১। E-Mail  Mail-এর পূে ডরূপ ককা টি? 

(ক) Electronic Mail (খ) Electric Method 

(গ) Electric Mail 

(ঘ) Electronic Method 

২। িতডমায  িাংোযদযশ কমািাইে ক ায র গ্রাহক সংখ্যা কত? 

(ক) প্রায় পাঁচ ককাটি (খ) প্রায় সাযে সাত ককাটি 

(গ) প্রায় দশ ককাটি (ঘ) প্রায় সাযে দশ ককাটি 

৩। িাংো সাচ ড ইবি  ককা টি? 

(ক) গুগে  (খ) কমৌমাবে  (গ) বপপীবেকা  (ঘ) আরযশাো 

৪। িতডমায  সিযচযয় গুরুত্বপূে ড তথ্য ও কোগাযোগ প্রযুবির মাধ্যম ককা টি? 

(ক) করবর্ও  (খ) কবিউোর   (গ) কেবেবভশ    (ঘ)  যাক্স 

৫। প্রথম কের্বশে সফ্টওয়যার ককা টি? 

(ক) মাইযরাসফ্ট এযক্সে  (খ) বভবসকযােক  

(গ) কক-কের্ (ঘ) ওযপ  অব স কযােক 

৬। ইন্টারয যে পাঠ্যিই পোর সুযোগ কযর বদযয়যে ককা টি? 

(ক) ই-বুক  (খ) ট্যাক্সেবুক  (গ) টুইোর  (ঘ) ক সবুক 

৭। ‘ইযেকট্রব ক পযয়ন্ট অি কসে’যক সংযিযপ কী িযে? 

(ক) EOPS  (খ) ECOP  (গ) EPOS  (ঘ) EPS 

৮। আউেযসাবস ডং করার েন্য প্রযয়াে - 

(i) কবিউোর (ii ii) ইন্টারয ে (iii iii) কেযসন্টার 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

৯। ওয়াই- াই কী? 

(ক) সাচ ড-ইবি   (খ) তারবিহী  ইন্টারয ে 

(গ) ই-কমইে  (ঘ) ই-বুক 

ব যচর উদ্দীপকটি পে এিং ১০ ও ১১  ং প্রযশ্নর উত্তর দাও। 

বমতু একটি ক সবুক অযাকাউন্ট খুেযে। কস তার অযাকাউন্ট সুরিার েন্য একটি কঠি  পাসওয়ার্ ড ব্যিহার করে। 

১০। বমতুর কঠি  পাসওয়ার্ ড ব্যিহার করার কারে- 

(ক) ভাইরাস কথযক রিার েন্য (খ) হযাবকং কথযক িাঁচার েন্য 



(গ) ভুযে  া োওয়ার েন্য (ঘ) সি সময় ময  রাখার েন্য 

১১। পাসওয়ার্ ড সুরিার েন্য কে পদ্ধবত ব্যিহার করা হয় তার  াম কী? 

(ক) Capta (খ) Chapter (গ) Captcha (ঘ) Canda 

১২। ককা  েযপােবেযত একো মূে োইয র সযে সি কবিউোরযক জুযে কদয়া হয়? 

(ক) কমশ (খ) িাস (গ) স্টার (ঘ) বট্র 

১৩। তথ্য ইন্টারয যে খু ুঁযে কদখা হে- 

(ক) সাব ডং (খ) ক্লাউবর্ং (গ) ব্রাউবেং (ঘ) সাইব ং 

১৪। ১৯৭১ সাযে মুবিযুযদ্ধ িে কোগাযোগ মাধ্যম বেে? 

(ক) কেবেবভশ  (খ) কেবেয া  

(গ) কবিউোর (ঘ) করবর্ও 

১৫। োকা স্থা ন্তযরর িতডমায  প্রচবেত পদ্ধবত হে- 

i) কপাস্টাে কযাশকার্ ড 

ii) কমািাইে ব্যাংবকং 

iii) ইযেকট্রব ক মাব  ট্রান্স ার বসযস্টম 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i (খ) i ও ii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

১৬। ল্যা কার্ ড ককাথায় সংযুি থাযক?  

(ক) র যাম  (খ) হার্ ডবর্স্ক  (গ) মাদার কিার্ ড  (ঘ) রম 

১৭। হাি ব্যিহার করা হয় ককা  েযপােবেযত? 

(ক) স্টার   (খ) কমশ  (গ) িাস  (ঘ) বরং 

১৮। ম্যােওয়ার এক ধরয র- 

(ক) বসবর্  (খ) িবতকর সফ্টওয়যার 

(গ) সাচ ড ইবি   (ঘ) হার্ ডবর্স্ক 

১৯। সংরবিত কের্বশেযক কী িো িো হয়? 

(ক) ওয়াকডবশে  (খ) ওয়াকডবুক  (গ) বশে  (ঘ) উইযডা 

২০। কাগযে োপা িইযয়র োয়গায় এযসযে- 

(ক) ই-কসিা  (খ) ই-বরর্ার  (গ) ই-বুক  (ঘ) ই-ো ডার 

২১। GPSGPS প্রযুবি ব্যিহার করা কেযত পাযর- 

(i) E-mail পাঠাযত   (ii ii) গাবে চাোযত 

(iiiii) ককায া প্রযয়াে ীয় প্রবতষ্ঠা  খু ুঁযে কির করযত 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i ও ii (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

২২। অ োই  ই-বুযক কতগুযো পাঠ্যপুস্তক রযয়যে? 

(ক) ৪০০টি  (খ) ৩০০টি  (গ) ২৫০টি  (ঘ) ২০০টি। 

২৩। কে ককায া একটি কবিউোর  ষ্ট হযে পুযরা ক েওয়াকড  ষ্ট হয়  া ককা  েযপােবেযত? 

(i) িাস          (ii ii) বরং            (iii iii) স্টার 

ব যচর ককা টি সঠিক? 

(ক) i ও ii (খ) i ও iii 

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii 

২৪। কোম ও সাবরর প্রযতযকটি উপাদা যক কী িযে? 

(ক) কসে  (খ) কোম  (গ) সাবর  (ঘ) ওয়াকডবশে 

২৫। ককায া িাঙাবে বশিাবিদ এমআইটির অধ্যাপক? 

(ক) র্. োযিদ ওমর 

(খ) র্. কায়যকািাদ 

(গ) র্. কমা. ো র ইকিাে 

(ঘ) র্. ইকিাে কাবদর 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, †kÖwYt mßg 

g‡Wj †U÷-02 

mgq t 2 N›Uv 30 wgwbU             c~Y©gvb : 

70 

m „Rbkxj cÖkœ 

01| Rvjvj mv‡ne GKRb wmwfj BwÄwbqvi| GKw`b Zvi Dc‡ii Kg©KZ©v Zv‡K Aí`v‡g wbg©vYmvgMÖx wK‡b UvKv AvZ¥mv‡Zi 

civgk© †`b| Rvjvj mv‡ne G‡Z ivwR bv n‡j, wZwb fq †`Lvb| Rvjvj mv‡ne ZvIwn` m¤ú‡K© Rv‡bb| Avjøvni ÿgZv, 

cwiPq I ciKvjxb Revew`wnZvq wek¦vm K‡ib| ZvB wZwb GKgvÎ Avjøvn‡K fq K‡iB †Kv‡bv Kzcivg‡k© mvov †`bwb| 

 K) Bmjv‡gi mKj wewa-weavb Kx‡mi Ici cÖwZwôZ? 1 

 L) ZvIwn` ej‡Z Kx †evS? 2 

 M) Rvjvj mv‡n‡ei Dc‡ii Kg©KZ©vi g‡bvfve e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Rvjvj mv‡n‡ei AvPi‡Yi wfwË‡Z ZvIwn‡`i ¸iæZ¡ we‡kølY Ki| 4 

02| AvRv` mv‡ne GKRb weÁ wePviK I wPšÍvkxj gvbyl| wePviK nIqvi Kvi‡Y AvB‡bi wewfbœ LyuwUbvwU welq, Aciva Kg©KvÛ, 

Aciv‡ai kvw Í̄ BZ¨vw` wel‡q AMva Ávb iv‡Lb| wePvi KvR Ki‡Z wM‡q wewfbœ mgq wZwb jÿ K‡ib, AvB‡bi dvuK-‡dvKi 

w`‡q A‡bK mgq A‡bK Acivax †ei n‡q hvq| A_ev Acivax Zvi Aciv‡ai cÖK…Z kvw Í̄ cvq bv| Avevi A‡bK wbiciva 

e¨w³I webv Aciv‡a kvw Í̄ †fvM K‡i| Gme †`‡L wZwb fv‡eb, AvwLiv‡Z AvB‡bi dvuK-‡dvKi ej‡Z wKQz _vK‡e bv| 

†mLv‡b fv‡jv-g›` Df‡qiB mgvb I m~² wePvi n‡e| G m¤ú‡K© Avjøvn e‡jb, ÔAvi Avwg wKqvg‡Zi w`b b¨vqwePv‡ii 

gvb`Û ’̄vcb KieÕ|  

 K) wimvjv‡Zi `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb Kviv? 1 

 L) ÔAvjøvn nvqy¨bÕ ¸‡Yi wkÿv eY©bv Ki| 2 

 M) DÏxc‡K ewY©Z `ywbqvi wePvi e¨e ’̄vi mv‡_ AvwLiv‡Zi wePvi e¨e ’̄vi mv`„k¨ I ˆemv`„k¨ †`LvI| 3 

 N) ÔAvi Avwg wKqvg‡Zi w`b b¨vqwePv‡ii gvb`Û ’̄vcb KieÕ-DÏxc‡Ki Av‡jv‡K AvqvZwU we‡kølY Ki| 4 

03| gvmy` wbqwgZ cvuP Iqv³ mvjvZ Zvi cvk¦©eZ©x gmwR‡` wM‡q RvgvAv‡Z Av`vq K‡i| †m Zvi Ab¨vb¨ eÜzi Zzjbvq 

mgqvbyeZ©x I k„•Ljv †evam¤úbœ| nVvr GKw`b †m K‡qK Iqv³ mvjv‡Z Dcw ’̄Z bv nIqvq gmwR‡`i Bgvg mv‡ne I 

K‡qKRb gymwjø Zvi †LvuR wb‡Z G‡jb| 

 K) RvgvAvZ k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) mvjvZ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© Bev`Z †Kb? 2 

 M) gvmy‡`i wbqgvbyeZ©x I myk„•Lj nIqvi welqwU e¨vL¨v Ki| 3 

 N) gvmy‡`i K‡g©i Av‡jv‡K RvgvAv‡Z mvjv‡Zi DcKvwiZv I ¸iæZ¡ we‡kølY Ki| 4 

04| GKRb mr, e¨emvqx wn‡m‡e bvwRg mv‡n‡ei mybvg i‡q‡Q| wZwb wbqwgZ mvjvZ I mvIg cvjb K‡ib| e¨emv‡q †ewk mgq 

w`‡Z nq e‡j B”Qv _vKv m‡Ë¡I igRv‡b BwZKv‡d em‡Z cv‡ib bv| bvwRg mv‡n‡ei ¿̄x ag©cÖvY gwnjv| wZwb Pvb Zvi ¯̂vgx 

igRv‡b BwZKv‡d e‡mb| †Kbbv, BwZKv‡di ¸iæZ¡ I dwRjZ A‡bK †ewk| Avi BwZKvdKvix ¸bvn ‡_‡K †eu‡P _v‡K| 

 K)  BdZvi k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) RvbvRvi mvjv‡Zi weavb Av‡jvPbv Ki| 2 

 M) bvwRg mv‡ne BwZKvd †_‡K m‡e©v”P dq`v nvwmj Ki‡Z cv‡ib Kxfv‡e? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) ÔBwZKvdKvix ¸bvn †_‡K †eu‡P _v‡KÕ-DÏxc‡Ki Av‡jv‡K Dw³wU we‡kølY Ki| 4 

05| BmdvK m`¨ KziAvb wkL‡Q| ZvB †m Zvi AveŸy‡K ejj, Zvi cov wVK n‡”Q wKbv Zv †`L‡Z| evev †`L‡jb BmdvK covi 

mgq IqvK&d wP‡ý wbtk¦vm eÜ Ki‡Q bv| wKš‘ gvÏ †Q‡o w`‡”Q| ZLb evev ej‡jb ÔKziAvb wZjvIqv‡Zi mgq wba©vwiZ 

’̄v‡b IqvK&d Ki‡Z nq I †U‡b co‡Z nq|Õ Avj-KziAvb wbf©yjfv‡e wZjvIqv‡Zi e¨vcv‡i Avgv‡`i jÿ ivL‡Z n‡e| 

 K) Avj-KziAvb Kx? 1 

 L) Avj-KziAvb msiÿY msµvšÍ Avjøvni evYxwU D‡jøL Ki| 2 

 M) Avj-KziAvb wZjvIqvZ Kivi mgq BmdvK Kx cwiZ¨vM K‡i‡Q? Zv‡`i eY©bv `vI| 3 

 N) DÏxc‡Ki Av‡jv‡K gv‡Ï Avmwji D`vniYmn eY©bv `vI| 4 

06| nhiZ Lvb Rvnvb Avjx (i.) ga¨hy‡Mi GKRb Bmjvg cÖPviK| wZwb e„nËi Lyjbv I ev‡MinvU AÂ‡j Bmjvg cÖPvi K‡ib| 

wZwb wQ‡jb mZZv I b¨vqcivqYZvi D¾¡j Av`k©| Zuvi wbijm cÖ‡Póv,cÖPvi I PvwiwÎK gvay‡h© gy» n‡q GZ`Â‡ji eû 

gvbyl Bmjv‡gi mykxZj QvqvZ‡jAvkÖq MÖnY K‡i| 

 K) wmivZ k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) Ô‡Kv‡bv wKQzB Zvui m „̀k bqÕ-e¨vL¨v Ki| 2 



 M) nhiZ Lvb Rvnvb Avjx (i.) Gi Kg©Kv‡Ûi mv‡_ Bmjv‡gi †Kvb †gŠwjK wel‡qi mv`„k¨ i‡q‡Q? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Bmjvg cÖPv‡i D³ Kg©Kv‡Ûi cÖ‡qvRbxqZv cvV¨eB‡qi Av‡jv‡K we‡kølY Ki| 4 

07| mygb I Bgb `yB eÜz AwaKvsk mgq gmwR‡` RvgvAv‡Zi m‡½ mvjvZ Av`vq K‡i| Bgb myg‡bi wecixZ| †m AwaKvsk 

mgq GKv GKv mvjvZ Av`vq K‡i| mygb cÖvqB Bgb‡K RvgvAv‡Z mvjvZ Av`v‡qi K_v e‡j| wKš‘ Bgb Zvi K_vq KY©cvZ 

K‡i bv| Ae‡k‡l Bgb welqwU m¤ú‡K© gmwR‡`i Bgv‡gi wbKU n‡Z ¯úó aviYv jvf K‡i| 

 K) ÔZvnv¾y`Õ k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) RygyAvi mvjv‡Zi ¸iæZ¡ eY©bv Ki| 2 

 M) mygb I Bgb RvgvAv‡Z mvjvZ Av`v‡qi gva¨‡g Kx wkÿv jvf Ki‡e? eY©bv Ki| 3 

 N) DÏxc‡Ki Av‡jv‡K RvgvAv‡Z mvjvZ Av`v‡qi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki| 4 

08| Bgvg mv‡ne Bkvi bvgv‡Ri m~iv Avw`qvZ wZjvIqvZ K‡ib| bvgv‡Ri ci wZwb gymwjø‡`i mv‡_ m~ivwUi AeZi‡Yi 

†cÖÿvcU, Abyev` I m~ivwUi wkÿv m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡jb| gvngy` D³ Av‡jvPbvq Dcw ’̄Z _vK‡Z †c‡i Avjøvni wbKU 

K…ZÁZv cÖKvk Ki‡j| 

 K) Avj-Avw`qvZ A_© Kx? 1 

 L) m~iv Avj-Avw`qvZ AeZi‡Yi ‡cÖÿvcU Av‡jvPbv Ki| 2 

 M) DÏxc‡Ki m~iv †_‡K gvngy` Kx wkÿv jvf Ki‡Z cv‡i e¨vL¨v Ki| 3 

 N) DwjøwLZ Av‡jvPbvq Dcw ’̄Z _vK‡Z †c‡i Avjøvni wbKU gvngy‡`i K…ZÁZv cÖKv‡ki welqwU we‡kølY Ki| 4 

09| ‡gv³vi wmivZ m¤ú‡K© Zvi wkÿ‡Ki Kv‡Q Rvb‡Z PvB‡j wkÿK ej‡jb, GwU AvwLiv‡Zi Í̄img~‡ni GKwU hv Rvnvbœv‡gi 

Ici ’̄vcb Kiv n‡e Ges mKj‡KB AwZµg Ki‡Z n‡e| 

 K) wmivZ A_© Kx? 1 

 L) wkiK ej‡ZKx †evSvq? 2 

 M) ‡gv³vi Kx Ki‡j AwZ mn‡R wmivZ cvi n‡Z cvi‡e? 3 

 N) mKj gvbyl‡K wmivZ AwZµg Ki‡Zn‡e-we‡kølY Ki| 4 

10| Rvwn` igRvb gv‡mi cÖ‡Z¨KwU †ivRv †i‡L‡Q| Rvwn‡`i m¨vi Rvwn`‡K e‡jb, †ivRv †i‡L Ggb †Kv‡bv KvR K‡iv bv hv‡Z 

†ivRv f½ n‡q hvq| bZzev †Zvgvi KóUvB e„_v hv‡e| Avi hw` fyjekZ †ivRv †f‡O hvq Z‡e †ivRv KvRv Ki‡Z n‡e| 

 K) Ô‡ivRvÕ Kx ¯̂iƒc? 1 

 L) Zvnv¾y‡`i mvjv‡Zi ¸iæZ¡ eY©bv Ki| 2 

 M) ‡ivRv f½ nIqv †_‡K iÿv †c‡Z Rvwn` Kx Ki‡Z cv‡i? 3 

 N) DÏxc‡Ki m¨v‡ii me©‡kl gšÍe¨ Abymv‡i †ivRv KvRv Kivi KviY cvV¨cy Í̄‡Ki Av‡jv‡K eY©bv Ki| 4 

11| ivwKe Bgv‡bi g~j welq¸‡jv Rvb‡Z PvB‡j Zvi PvPv mvwKe Zv‡K Bgvb gydvm&mvj cvV K‡i †kvbvb| GZ`&kÖe‡Y ’̄vbxq 

Bgvg mv‡ne ej‡jb, Avjøvni cÖwZ wek¦vmB Bgv‡bi me©cÖ_g welq| 

 K) Bgv‡bi g~j welq KqwU? 1 

 L) bwe I ivmyjM‡Yi g‡a¨ cv_©K¨ eywS‡q †jL| 2 

 M) mvwK‡ei e³e¨ e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Bgvg mv‡n‡ei Dw³wU we‡kølY Ki| 4 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, †kÖwYt mßg 

g‡Wj †U÷-02 

mgq t 30 wgwbU              c~Y©gvb : 30 

eûwbe©vPwb Afxÿv 



01| ZvKvmyi k‡ãi A_© Kx? 

 K) cÖvPzh© L) Kj¨vY M) ‡jvf N) wnsmv 

02| Avjøvn e‡jb Ôhv‡`i cvjøv fvwi n‡e ZvivB mdjKvgÕ Gi A_© 

 K) Avg‡ji cvjøv fvix L) m¤ú‡`i cvjøv fvix 

 M) K I L  N) ÿgZvi cvjøv fvix 

03| m~iv jvnve †Kv_vq AeZxY© nq? 

 K) g°vq L) gw`bvq M) wgbvq N) ‡niv ¸nvq 

04| gnvbwe (m.) †h m~iv‡K KziAv‡bi GK Z…Zxqvs‡ki mgvb e‡j‡Qb, Zviv bvg Kx? 

 K) jvnve L) BLjvm M) dvjvK N) bvm 

05| ev`kvni AZ¨vPvi †_‡K iÿvi Rb¨ hyeKMY †Kv_vq AvkÖq wb‡qwQj? 

 K) e‡b-R½‡j L) mgy‡`ªi cv‡k 

 M) cvnv‡oi ¸nvq N) cvnv‡oi Pyovq 

06| wmËvn k‡ãi A_© Kx? 

 K) cvuP L) Qq M) mvZ N) AvU 

07| ÔAvZ¥xqZvi m¤úK© wQbœKvix Rvbœv‡Z cÖ‡ek Ki‡e bvÕ-GwU Kvi evYx? 

 K) gnvbwe (m.)-Gi L) mvnvwei 

 M) †d‡ikZvi N) Avjøvni 

08| m~iv BLjvm †_‡K Avgiv †h wkÿv cvB Zv n‡jv- 

 i) Avjøvn GK I AwØZxq  ii) wZwb ¯̂qsm¤ú~Y© bb 

 iii) Zvui mgKÿ †KD †bB 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
09| nhiZ jyKgvb (Av.) Zvi mšÍvb‡K m~iv jyKgv‡b Kx wb‡ ©̀k w`‡qwQ‡jb? 

 i) c„w_ex‡Z AnsKvi K‡i P‡jv bv    ii) KÚ¯̂i wbPz Ki‡e 

 iii) gvby‡li DcKvi Ki‡e 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i         L) iii       M) i I ii      N) i, ii I iii  
10| nvw`m k‡ãi A_© Kx? 

 K) KvR L) K_v M) wPšÍv N) M‡elYv 

11| AvLjv‡K nvwg`vn& ej‡Z Kx †evSvq? 

 K) DËg PwiÎ L) g›` PwiÎ 

 M) Wvbwc‡U ¯̂fve N) GK u̧‡q ¯^fve 

12| mgv‡R kvwšÍ-k„•Ljv cÖwZwôZ nq Kx‡mi gva¨‡g? 

 K) A‡_©i gva¨‡g L) c‡ivcKv‡ii gva¨‡g 

 M) my¯’ _vKvi gva¨‡g N) AvaywbK wkÿvi gva¨‡g 

13| Avgv‡`i kvjxbZv wkÿv w`‡q‡Qb †K? 

 K) Avjøvn L) gnvbwe (m.)   M) wcZvgvZv     N) gvbyl 

14| AvgvbZ iÿv Kiv cÖ‡qvRb †Kb? 

 K) mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ L) mvgvwRK kvwšÍi Rb¨ 

 M) A_©‰bwZK cÖev‡ni Rb¨ N) wbR ¯̂v‡_©i Rb¨ 

15| diR Bev`‡Zi ci GKwU diR Bev`Z n‡jv- 

 K) nvjvj DcvR©b Kiv L) mvjAZ Av`vq Kiv 

 M) hvKvZ cÖ`vb Kiv N) nR cvjb Kiv 

16| gvby‡li fA‡jA KvR¸‡jA‡K aŸsm K‡i †`q †KvbwU? 

 K) †jvf  L) gvivgvwi M) cÖZviYv  N) wnsmv 

17| wki‡Ki ci me‡P‡q eo ¸bvn Kx? 

 K) BfwUwRs Kiv L) wQbZvB Kiv 

 M) cÖZviYv Kiv N) wcZvgvZvi Aeva¨Zv 

18| mgvR‡K my›`i I m„k„•Lj ivL‡Z me©vwaK cÖ‡qvRb- 

 i) cÖ‡Z¨‡Ki kvjxb AvPiY  ii) ‡hvM¨ †bZ…Z¡ 

 iii) A‡bK A_© 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
 wb‡Pi Aby‡”Q`wU co Ges 19 I 20bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

 ivqnvb C‡`i QzwU‡Z evwo hvw”Qj| cw_g‡a¨ wQbZvB‡qi Ke‡j c‡o Zvi UvKv-cqmv, †cvkvK-cwi”Q‡`i e¨vM †avqv †Mj| G‡Z ivqnv‡bi C‡`i 

Avb›` gvwU n‡q †Mj| 

19| wQbZvB †Kvb ai‡bi Aciva? 

 K) `jMZ Aciva L) mgvRwe‡ivax Aciva 



 M) e¨w³MZ Aciva N) ivóªwe‡ivax Aciva 

20| wQbZvB‡qi Kzdjn‡Z cv‡i- 

 i) mgv‡R kvwšÍ aŸsm n‡q hv‡e ii) mvgvwRK wbivcËv wewNœZ n‡e 

 iii) ¯̂vfvweK RxebhvÎv e¨vnZ n‡e 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
21| KzivBk I DËi Avi‡ei Av`bvb es‡ki Avw` wcZv †K? 

 K) AvBhy¨e (Av.) L) †mvjvqgvb (Av.) 

 M) Beivwng (Av.) N) BmgvBj (Av.) 

22| ev`kvn nhiZ BDmyd (Av.)-‡K †Kvb gš¿xi c‡` wb‡qvM †`b? 

 K) cÖavbgš¿x    L) Z_¨gš¿x   M) evwYR¨gš¿x   N) A_©gš¿x 

23| û`vqweqvi mwÜ‡Z ivmyj (m.)-Gi m½x KZRb mvnvwe wQ‡jb? 

 K) 1000 (GK nvRvi) L) 1200 (ev‡ivkZ) 

 M) 1300 (‡Z‡ivkZ) N) 1400 (‡PŠÏkZ) 

24| nhiZ Dmgvb (iv.) KZwLª÷v‡ã gviv hvb? 

 K) 654 wLª÷v‡ã L) 655 wLª÷v‡ã 

 M) 656 wLª÷v‡ã N) 657 wLªóv‡ã 

25| ‡Kvb hy‡× Avwj (iv.) Amvgvb¨ exiZ¡ cÖ`k©b K‡ib? 

 K) e`i hy×  L) Iû` hy×  

 M) Lvqevi hy×   N) ûbvB‡bi hy× 

26| nhiZ gynv¤§` (m.)-Gi KZgvm ci nhiZ dvwZgv (iv.) BwšÍKvj K‡ib? 

 K) Pvi gvm L) cvuP gvm M) Qq gvm  N) mvZ gvm 

27| û`vqweqv mwÜi Pzw³¸‡jv- 

 i) evwn¨Kfv‡e gymjgvb‡`i c‡ÿ wQj     

 ii) evwn¨Kfv‡e gymjgvb‡`i wec‡ÿ wQj 

 iii) ev Í̄‡e gymjgvb‡`i AbyK~‡j wQj 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i         L) iii       M) i I ii      N) i, ii I iii  
28| nhiZ Avwj (iv.) Av`k© †i‡L †M‡Qb- 

 i) K‡VviZv       ii) mnR mijZvi       iii) AvZ¥Z¨v‡Mi 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i         L) iii       M) i I ii      N) i, ii I iii  
29| c„w_exi BwZnv‡m me©cÖ_g wjwLZ msweav‡bi bvg Kx? 

 K) gw`bv mb`  L) g¨vMbvKvU©v 

 M) û`vqweqvi mwÜ N) kwiqZ †evW© 

30| Kzievwbi †MvkZ Kqfv‡M fvM Ki‡Z nq? 

 K) ỳB fv‡M  L) wZb fv‡M 

 M) Pvi fv‡M  N) cvuP fv‡M 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †U÷-02 

‡kÖwY-mßg 

welq- wn›`y ag© I ˆbwZK wkÿv 

mgq- 3:00 NÈv c~Y©gvb-100 

‡h‡Kvb 7 wU m„Rbkxj cÖ‡kœi DËi `vI t 7 10=70 

1| ggZv ivbx ¸‡n j²x‡`exi weMÖn ¯’vcb K‡i wbqwgZ fw³c~Y© g‡b Avivabv K‡ib| wKš‘ ZviB cÖwZ‡ekx wiZv‡`ex M„‡n †MŠi-

wbZvB Gi weMÖn ¯’vcb K‡i wbqwgZ kÖ×vf‡i c~Rv K‡ib| Zv‡`i †Q‡j‡g‡qivI †jLvcovi cvkvcvwk Zv‡`i AbyKib K‡i| 

Zv‡`i msmv‡i i‡q‡Q m`v myL I kvwšÍ| 

 K) Ck¦‡ii c~Y© AeZvi †K? 1 

 L) Ck¦i Kxfv‡e Rxe I RM‡Zi Ici cÖfzZ¡ K‡ib? e¨vL¨v Ki| 2 

 M) ggZv ivbx I wiZv †`exi Avivabvq Ck¦‡ii †Kvb iƒcwU cÖwZdwjZ n‡q‡Q Zv †Zvgvi cwVZ wel‡qi  

 Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki| 3 

 N) ggZv ivbx I wiZv †`exi Avivabvq ÔweMÖ‡ni wfbœZv _vK‡jI g~jZ Ck¦‡iiB c~Rv Kiv nqÕ-  

 Dw³wUigg©v_© †Zvgvi cwVZ welqe ‘̄i Av‡jv‡K we‡kølY Ki| 4 

2| wmuw_ mßg †kÖwY‡Z c‡o| †m wb‡qvwgZ c~Rv K‡i Ges wbqwgZ we`¨vj‡q hvq| GKw`b †m ¯‹zj †_‡K evwo‡Z hvw”Qj| nVvr 

K‡i cÖPzi evZvm Zvici e„wó ïiæ n‡jv Ges †m wfR‡Z wfR‡Z evwo‡Z Avmj| evwo‡Z Avmvi ci Zvi g‡b nVvr cÖkœ RvMj †h, 

GB e„wó, evZvm, gvwU I gvbyl G mKj m„wói †cQ‡b †K i‡q‡Qb? GB †`e-‡`exB ev †Kv_v †_‡K Avmj? w`b †_‡K ivZ ,ivZ 

†_‡K w`b-G mKj wKQzi g~‡jBev †K i‡q‡Qb? †K G mKj wKQzi wbqš¿Y Ki‡Qb? wmuw_ GmKj wKQz †f‡e †Kv‡bv K~j-wKbviv 

Luy‡R †cj bv| wKš‘ †h Dcjw× Ki‡Z cvij †h, G mKj wKQzi g~‡j †KD bv †KD GKRb i‡q‡Qb| †m AviI Dcjw× Kij †h, 

whwb i‡q‡Qb wZwb wfbœ wfbœ mg‡q wfbœ wfbœ Ae ’̄vq we`¨gvb| 

 K) Ck¦i kãwUi A_© Kx? 1 

 L) Ck¦‡ii GKZ¡‡eva e¨vL¨v Ki| 2 

 M) wmuw_i fvebvi gv‡S Kvi ¯̂iƒc cÖKvk †c‡q‡Qb? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) wmuw_ Dcjw× Kij †h, ÒmKj wKQzi g~‡j whwb i‡q‡Qb wZwb wfbœ wfbœ Ae ’̄vq we`¨gvb|Ó Dw³wU †Zvgvi cwVZ welq e ‘̄i 

Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki| 4 

3| igv gvwU w`‡q GKwU my›`i cyZzj ˆZwi Ki‡Q| †mUv †`‡L Zvi †QvU fvB fxlY Lywk| †m ejj, w`w` Zzwg cyZzj evbv‡Z cvi 

wKš‘ cyZzj ˆZwii gvwU Zzwg wb‡R ˆZwi Ki‡Z cvi bv| ZLb w`w` Zvi †QvU fvB‡K ejj, c„w_exi P›`ª, m~h©, AvKvk, evZvm, MÖn, 

bÿÎ meB GKRb m„wó K‡i‡Qb|  Avgiv Zv‡K m„wóKZ©v ewj| wZwb me©kw³gvb| Zuvi GB m„wó †`‡L Avgiv gy» nB| 

 K) Ck¦i †ÎZvhy‡M Kx iƒ‡c AeZxY© nb? 1 

 L) RxevZ¥v ej‡Z Kx †evS? 2 

 M) cÖK…wZi †h iƒc †`‡L iZœv gy» n‡q‡Q Zv cvV¨ eB‡qi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki|3 

 N) mKj m„wói †cQ‡b GK Amxg kw³ weivR K‡i G K_vi Zvrch© wjL| 4 

4| mÄq `~©al© I wbôzi cÖK…wZi n‡jI mšÍvbermj| †m mvgvb¨ e¨vcv‡iB ivMvwš^Z n‡q ZzjKvjvg KvÛ evavq| wkï †_‡K e„× mevi m‡½ 

`ye©¨envi K‡i| Zvi ¯̂v‡_© AvNvZ jvM‡j gviai ch©šÍ K‡i| Ab¨vqfv‡e A‡b¨i m¤ú` †K‡o †bq| GmKj Kvi‡Y mK‡jB Zv‡K AcQ›` K‡i| 

A_P cÖPzi `vba¨vb K‡i e‡j Zv‡K Z¨vM Ki‡Z cv‡i bv| ZviB †Q‡j wRr Avevi m¤ú~Y© wecixZ| †m AgvwqK I `qvjy Ges c‡ivcKvi I 

mgvR‡mev g~jK KvR Ki‡Z fv‡jvev‡m| wRr evevi A‰bwZK Kg©KvÛ G‡Kev‡iB cQ›` K‡i bv| Ab¨vq †`L‡jB cÖwZev` K‡i e‡j cÖvB evevi 

m‡½ Ø›` nq| 

 K) kÖx kÖx PÛx‡Z KZ¸‡jv gš¿ Av‡Q? 1 

 L) kÖx kÖx PÛx Kxfv‡e cyiv‡bi AšÍM©Z? 2 

 M) mÄ‡qi Pwi‡Îi mv‡_ gwnlvmy‡ii Pwi‡Îi Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki| 3 

 N) ÔkÖx kÖx PÛxi wkÿv wRr Gi Pwi‡Î A‡bKUvB cÖwZdwjZ n‡q‡QÕ-K_vwU g~j¨vqb Ki| 4 

5| bwgZv GKw`b gw›`‡i Zvi gv‡qi mv‡_ c~Rv w`‡Z †Mj| †mLvbKvi cy‡ivwnZ bwgZv‡K wbqwgZ ag©MÖš’ cvV, ag©-Kg© cvjb Ki‡Z ej‡jb| †hgb 

cyivb cvV Ki‡j m„wó I †`eZv‡`i DcL¨vb Fwl I ivRv‡`i esk c„w_exi †fŠMwjK cwiwPwZ, Zx_© gvnvZ¥v, `vb, eªZ, Zcm¨v, Avqy‡e©` cÖf…wZi ga¨ w`‡q 

wn›`yag© I mgv‡Ri bvbv K_v Rvbv hvq| †m mg¯Í Dc‡`k ewj Avgv‡`i bxwZ‡eva‡K mRvM K‡i| cyivY bvbv ˆewk‡ó¨ ˆewkó¨vwš^Z| wbqwgZ ag© MÖš’ cvV 

Kiv cÖ‡Z¨‡Ki KZ©e¨| 

 K) cyivY k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) PÛx‡K Kx Kx fv‡M fvM Kiv hvq? 2 

 M) bwgZv Kx fv‡e cyivY cv‡Vi gva¨‡g bxwZevb n‡e? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) cyivY bvbv ˆewk‡ó¨ ˆewkó¨vwš̂Z-cy‡ivwn‡Zi K_vwU we‡kølY Ki| 4 



6| wigv I mxgv `yB †evb| GKw`b †Kvb GKUv welq wb‡q Zv‡`i gv‡S SMov ïiæ n‡q hvq| ZLb Zv‡`i VvKzgv Zv‡`i †W‡K ej‡jb, Ò‡Zvgiv 

SMov KiQ †Kb? †Zvgiv Kx Rv‡bv SMov Ki‡j Ck¦i ALywk n‡eb| KviY †Zvgvi Avgvi mK‡ji gv‡SB Ck¦i i‡q‡Qb|Ó ZLb Zviv Ck¦‡ii 

Ab¨vb¨ iƒ‡ci K_vI Rvb‡Z PvB‡j VvKzgv Zv‡`i‡K Ck¦‡ii AeZvi iƒc I †`e-‡`exi iƒ‡ci K_v ej‡jb| 

 K) gywb fiZ Kx f³ wQ‡jb? 1 

 L) mgv‡R GKwU bvixi KqwU Ae¯’vb †`Lv hvq? 2 

 M) DÏxc‡K wn›`ya‡g©i †Kvb ˆewkó¨wU dz‡U D‡V‡Q? Zv e¨vL¨v Ki| 3 

 N) ÔRxe‡K Kó †`Iqv gv‡bB Ck¦i‡K Kó †`IqvÕ-DÏxc‡Ki Av‡jv‡K Dw³wU we‡kølY Ki| 4 

7| wn›`y a‡g© i‡q‡Q bvbv ˆewkó¨| hv gvbyl‡K cweÎ Rxeb hvcb Ki‡Z DØy× Ki‡e| myexi evey wn›`ya‡g©i Gme wbqg I 

ˆewkó¨mg~n AZ¨šÍ fw³ f‡i †g‡b P‡jb| wZwb g‡b K‡iY cÖwZwU Rx‡ei g‡a¨B Ck¦i weivR K‡ib| wbivKvi Ck¦i cÖ‡qvR‡b 

mvKvi iƒc aviY K‡ib| 

 K) wbivKvi Ck¦i‡K Kx ejv nq? 1 

 L) wn› ỳ a‡g©i ¯̂iƒc ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki| 2 

 M) wn›`y a‡g©i g~j ˆewkó¨¸‡jv myaxi eveyi Rxe‡bi Av‡jv‡K Kxfv‡e †Zvgvi Rxe‡b cÖ‡qvM Ki‡Z cvi? e¨vL¨v Ki|  3 

 N) wn›`y a‡g© Ck¦iZË¡ m¤ú‡K© avibv `vI| 4 

8| mßg †kÖwYi QvÎ wekvj kvixwiK MVb Le©vK…wZ| wKš‘ G eq‡m †gvUv nIqvq myR‡bi wewfbœ K‡g© AmsMwZ †`Lv †`q| wekv‡ji gv-evev 

wPwšÍZ n‡q c‡ob| Zv‡K Wv³v‡ii Kv‡Q wb‡q †M‡j Wv³vi Zv‡K †hvMvmb Abykxj‡bi gva¨‡g kixi‡K wbqš¿Y Kiv civgk© †`b| wekvj 

Wv³v‡ii civgk© †g‡b P‡j A‡bK DcKvi †c‡q‡Q| 

 K) KLb Nyg †_‡K DV‡Z n‡e? 1 

 L) mvqvý K…‡Z¨i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki| 2 

 M) wekvj †Kvb †hvMvmbwU wbqwgZ Abykxjb K‡i mydj †c‡q‡Q? D³ AvmbwUi AbykxjbK„Z AvmbwUi Abykxjb c×wZ 

e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Ôwekv‡ji AbykxjbK…Z AvmbwUi DcKvwiZv eûg~Lx-we‡kølY Ki| 4 

9| mßg †kÖwYi QvÎ mxgvšÍ LyeB †gavex| wKš‘ †m me mgq Kuy‡Rv n‡q _v‡K| ag© wkÿK wicb m¨vi Zv‡K GKwU Avmb 

Abykxj‡bi civgk© †`b| wicb m¨v‡ii civgk© †g‡b P‡j mxgvšÍ A‡bK DcKvi †c‡q‡Q| 

 K) wbZ¨Kg© Kv‡K e‡j? 1 

 L) wbZ¨Kg© cvjb Kiv DwPZ †Kb? 2 

 M) mxgvšÍ †h †hvMvmbwU wbqwgZ Abykxj‡b mydj †c‡q‡Q †mwUi Abykxjb c×wZ e¨vL¨v Ki| 3 

 N) mxgvšÍ AbykxjbK…Z AvmbwUi DcKvwiZv A‡bK-e¨vK¨v Ki| 4 

10| AbšÍ evey `v, ewU, KuvwP ˆZwi K‡i RxweKv wbe©vn K‡ib| wZwb G †ckvq `ÿZv AR©b I K…cvj‡fi Avkvq cÖwZeQi cig fw³‡Z 

c‡ÂvcPv‡e GK we‡kl †`e-‡`exi c~Rv K‡ib| G c~Rvq Zvi †ckvq e¨eüZ DcKiY mg~n cÖwZgvi Kv‡Q iv‡Lb| Zvi Dcjw× †ckvMZ 

cvi`wk©Zv jvf Ges K‡g©i mybvg meB c~Rvq cig fw³i dj| 

 K) c~Rv k‡ãi A_© Kx ? 1 

 L) c~Rvi GKwU wewa e¨vL¨ vKi| 2 

 M) AbšÍevey cÖwZeQi cig fw³‡Z †Kvb †`e-‡`exi c~Rv Ges Kxfv‡e K‡iY Zv e¨vL¨v Ki| 3 

 N) AbšÍeveyi e¨w³Rxe‡b D³ c~Rvi wkÿv I cÖfve g~j¨vqY Ki| 4 

11| †`e mßg †kÖwYi PvÎ| †m Zvi gv‡qi mv‡_ cÖwZ mßv‡n c~Rv w`‡Z hvq| ag©Kg© cvjb Kiv cÖ‡Z¨KwU gvby‡li DwPZ| †QvU †ejv †_‡KB G 

Af¨vm M‡o †Zvjv DwPZ| GKw`b †m c~Rv w`‡Z wM‡q gw›`‡i †`Lj cy‡ivwnZ GK GK ch©vq †kl K‡i c~Rv ïiæ Ki‡jb| ZLb †m Zvi gv‡K 

ejj cy‡ivwnZ c~Rvi Av‡M G¸‡jv †Kb Ki‡jb? ZLb Zvi gv ej‡jb, c~Rv Kivi Rb¨ †ekwKQz wewa ev wbqgbxwZ i‡q‡Q| ZvB cy‡ivwnZ 

G¸‡jv Ki‡Qb| 

 K) c~Rvi Avavi KqwU? 1 

 L) cÂ‡`eZv ej‡Z Kx †evS? 2 

 M) c~Rvi wewa¸‡jv †`e Kxfv‡e Rvb‡Z cvi‡e? cvV¨ eB Abymi‡Y †jL| 3 

 N) c~Rv Kivi Rb¨ †ek wKPz mvaviY wewa ev wbqgbxwZ i‡q‡Q-‡`‡ei gv‡qi G K_vwU we‡kølY Ki| 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †U÷-02 

‡kÖwY-mßg 

welq- wn›`y ag© I ˆbwZK wkÿv 

mgq- 3:00 NÈv   c~Y©gvb-৩০ 

 

1| GB wek¦eªþv‡Ûi mKj cÖvbx I e ‘̄i KZRb ¯ªóv i‡q‡Qb? 

 K) GKRb L) ỳBRb  M) wZbRb  N) PviRb 

2| gvwU w`‡q nuvwo-cvwZj, †Ljbv, cÖwZgv BZ¨vw` whwb m„wó K‡ib wZwb †K? 

 K) ¯ªóv L) Ck¦i  M) fMevb  N) g„rwkíx 

3| †K Rxe I RM‡Zi Ici cÖfzZ¡ K‡iY? 

 K) B› ª̀ L) AeZvi  M) †`eZv  N) Ck¦i 

4| Ck¦i ivgiƒ‡c AeZxY© n‡qwQ‡jb †Kb? 

 K) ivR¨ Rq Ki‡Z L) ÿgZv `Lj Ki‡Z M) b¨vq I m‡Z¨i cÖwZôv Ki‡Z N) hy× Ki‡Z 

5| Ck¦‡ii mvKvi iƒc ej‡Z Kx †evSvq? 

 K) hLb wb‡R‡K †Kv‡bv iƒc `vb K‡ib L) hLb wbivKvi _v‡Kb 

 M) hLb Rx‡ei m„wó K‡ib   N) hLb Zuvi Aw¯ÍZ¡ Abyfe Kiv hvq bv 

6| Ômxgvi gv‡S Amxg Zzwg evRvI AvcbmyiÕ †K wj‡L‡Qb? 

 K) kÖxivgK…ò cignsm L) ¯v̂gx we‡eKvb›` M) iex› ª̀bv_ VvKzi N) nwiVvKzi 

7| Ck¦‡ii Ask‡K Kx ejv nq? 

 K) †`eZv  L) AeZvi  M) Fwl  N) gvbyl 

8| Ck¦i ZLbB c„w_ex‡Z AeZvi iƒ‡c AeZvi K‡ib hLb- 

(i) Ab¨vq AwePv‡i wech© Í̄ nq gvbeRxeb   (ii) mK‡jB mZ¨ K_v e‡j (iii) Afz¨Ìvb N‡U Aa‡g©i 

wb‡Pi ‡KvbwU mwVK? 

 K) i I ii  L) i I iii  M) ii I iii  N) i, ii I iii 

9| cyiv‡bi cÖavb ˆewkó¨ KqwU? 

 K) cuvP  L) evi  M) AvVv‡iv  N) GKzk 

10| cyivbmg~‡ni iPwqZv †K? 

 K) gnwl© K…ò‰Øcvqb e¨vm‡`e    L) gnwl© †`e›`ªbv_ VvKzi M) K…wËevm VvKzi N) iex›`ªbv_ VvKzi 

11| cyiv‡bi KZ¸‡jv Mí, DcL¨vb, Dc‡`k Gi K_v ejv n‡q‡Q? 

 K) 1000 wU  L) 2000 wU M) 3000 wU N) AmsL¨ 

12| cÖwZmM© kãwUi A_© Kx? 

 K) cybivq aŸsm  L) m`¨ m„wó M) cybivq m„wó N) c~Rv-cve©Y 

13| kÖx kÖx PÛx †Kvb cyiv‡bi Ask? 

 K) grm¨ cyivY  L) Miæo cyivY M) gvK©‡Ûi cyivY N) eªþ‰eeZ cyivY 

14| †`ex- ~̀M©v †gvU KZ wZw_ Avgv‡`i c„w_ex‡Z Ae ’̄vb K‡ib? 

 K) ỳB wZw_  L) wZb wZw_ M) Pvi wZw_ N) cuvP wZw_ 

15| ~̀M©vc~Rv Ôkvi`xq `~‡M©vrmeÕ bv‡g cwiwPZ †Kb? 

 K) kirKv‡j nq e‡j  L) kirKv‡ji Av‡M nq e‡j  M) kxZKv‡j nq e‡j   N) emšÍKv‡j nq e‡j 

16| kÖx kÖx PÛx‡Z †Kvb ivRvi bvg cvIqv hvq? 

 K) ivRv ag©cvj  L) ivRv`ki_ M) ivRv myi_ N) ivRv iveY 

17| wn› ỳa‡g© Kv‡K we‡klfv‡e gh©v`v †`Iqv n‡q‡Q? 

 K) †`eZv‡K  L) †`ex‡K  M) bvix‡K  N) cyiæl‡K 

18| †`ex ~̀M©v Kx `gb K‡i‡Qb? 

 K) †jvf  L) jvjmv  M) Ab¨vq  N) †cÖg 

1৯| Ô‡gav †K wQ‡jb? 

 K) ivRv  L) gš¿x  M) †`eZv  N) gywb 

20| ‡`ex ~̀M©v m„wó nb Kxfv‡e? 

 K) AvKvk n‡Z  L) Av¸Y n‡Z M) evZvm ‡_‡K N) †`eZv‡`i †ZR †_‡K 

21| Ck¦i Rx‡ei g‡a¨ Kxiƒc Ae ’̄vb K‡iY? 



 K) AvZ¥v  L) cÖvY  M) evqy  N) mvKvi 

22| †`ex ~̀M©v †`eZv‡`i n‡q hy× K‡i‡Qb| KviY wZwb- 

 K) m‡Z¨i c‡ÿ  L) wg_¨vi c‡ÿ M) hy‡×i c‡ÿ N) kvwšÍi c‡ÿ 

23| cÖ‡Z¨K a‡g©iB wbR¯̂ wKQz Kx i‡q‡Q? 

 K) D‡Ïk¨  L) ˆewkó¨  M) gZ  N) cÖ_v 

24| wbivKvi eªþ hLb cÖfzZ¡ K‡ib ZLb Zv‡K Kx e‡j? 

 K) fMevb  L) m„wóKZ©v M) Ck¦i  N) cigvZ¥v 

25| wn› ỳa‡g©i cÖwZôvZv wn‡m‡e Avgiv Kv‡K Rvwb? 

 K) Fwl wek¦vwgÎ L) cÖvPxb Avh© FwlMY  M) evj¥xwK gywb N) †e`e¨vm 

26| Kvi wba©vwiZ wbqg AbymiY K‡i wek¦ msmvi Pj‡Q? 

 K) eªþv  L) Ck¦i  M) weòz  N) wke 

27| Kg©KZ©v‡K Aek¨B Kx †fvM Ki‡Z nq? 

 K) kvwšÍ  L) kvw¯Í  M) Kg©dj  N) †e`bv 

28| mKj Kg© Ck¦‡ii mgcY© Kiv- G‡Z †Kvb ˆewkó¨ cwijwÿZ nq? 

 K) Kg©ev`  L) Rb¥všÍiev` M) Kg©dj  N) †gvÿjvf 

29| wn› ỳ a‡g©i `ywU cÖavb wfwË Kx Kx? 

 K) Ck¦‡i wek¦vm I fw³ L) Rxe I RM‡Zi Kj¨vY   M) Kg©ev` I Rb¥všÍiev` N) Ck¦iË¡ I †gvÿjvf 

30| wn› ỳ a‡g© bvix kw³‡K Kx ejv nq? 

 K) gnvgvqv  L) mi¯̂Zx  M) j²x  N) gbmv‡`ex 

  



 

 

 

 

 

 


