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1।বাবার মৃত্যুর পর চাচার সহায়তায ়লেখাপড়া করর ডাক্তার হরযর়ে অত্যে। চাচা এখন বৃদ্ধ অনাহারর থাকরত থাকরত লপট পপরের সারথ লেরে লেরে। 

অত্যে নত্যন পবরয ়করর ঢাকায ়খুব সুরখ জীবন যাপন করর। চাচার লখোঁজ লস কখরনাই লনয় না।  

ক) কার লেরে পিরবার উপায ়লনই? 

খ) ধবে ও টাকা ওয়াো লোক লিররেতারক লকারনা সহরযাপেতা করর না লকন? 

ে) উদ্দীপরকর সারথ সততার পুরস্কার েরের লকান চপররের সাদৃশ্য পবদ্যমান ব্যাখ্যা কররা। 

ঘ) লয উপকারীর উপকার স্বীকার করর না তারক অকৃতজ্ঞ বো হয ়উদ্দীপক ও সততার পুরস্কার েরের আরোরক উপক্তটি মূল্যাযন় কররা 

২। অনুপম স্যার ষষ্ঠ লেপির োেোেীরের স্বরেেরেরমর গুরুত্ব লবাঝারত পেরয ়বরেন, স্বরেেরেম মনুষ্যরত্বর পপরচায়ক। যার মরে স্বরেে লেম লনই 

লস যথাথ থ মানুষ নয়। আত্মরকপিক মানুষ লেে লেপমক হরত পারর না। লস পবশ্বাসঘাতক। যারা লেে, মাটি ও মানুরষর জন্য জীবন পেরত পারর তারা 

সপতু কাররর লেেরেপমক।' তাইরতা কপব বরেরেন স্বরেরের উপকারর নাই যার মন 

লক বরে মানুষ তারর? পশু লসই জন। 

ক) েওকত ওসমারনর আসে নাম পক? 

খ) সাবু কেনার লচারখ পক লেখরত পায ়বুপঝরয় লেখ। 

ে) লেে লেপমক ও পবশ্বাসঘাতক েকৃপতর মানুরষর মরে পাথ থকু পক উপদ্দপরকর আরোরক বি থনা কররা। 

ঘ) স্বরেরের উপকারর নাই যার মন, লক বরে মানুষ তারর? পশু লসই জন- লতােপাড় েরের আরোরক উপক্তটি পবরেষি কররা। 

3। পেনু কাকা কাররা দুঃখ কষ্ট সহু কররত পাররন না। মানুরষর পবপরে পতপন সবসময ়তারের পারে থারকন। লসবার বন্যায় গ্রারমর মানুরষর ব্যাপক 

ক্ষপত হরো। পেনু কাকা সবাইরক লকান না লকান ভারব সাহায্য কররেন। গ্রারম করেরা লরাে লেখা পেরে পতপন মন োি পেরয ়সবার লসবা করররেন। 

ধম থ-বি থ পনপব থরেরষ সকে মানুরষর কারে পতপন পেরেন অনুকরিীয ়আেে থ।  

ক) মানব েরেী েরের অথ থ পক? 

খ) মাোর লতররসার লেম পনবাস েপতষ্ঠা করার কারি ব্যাখ্যা কররা। 

ে) উদ্দীপরকর সরে মাোর লতররসার পক পমে খু ুঁরজ পাওযা় যায ়ব্যাখ্যা কররা। 

ঘ) উদ্দীপক ও মাোর লতররসা রচনা মূে বক্তব্য এক- উপক্তটি মূল্যায়ন কররা। 

wb‡Pi Aby‡”Q`wUMy‡jv co Ges ‡h‡Kvb 2wU cÖkœ̧ ‡jvi DËi `vIt 

1। লকান লেরে যপে নানান ধররনর নানান জারতর থারক তখন লস লেরের সুখ্যাপত হয়। আমরা নানা জারতর মানুষ এই লয পমরেপমরে বন্ধুরমরতা 

বসবাস করপে এরতই আমারের আনন্দ। ধরম থর কথাই ভাবা যাক আমারের লেরে পহন্দু আরে, মুসেমান আরে, লবৌদ্ধ আরে, পিষ্টান আরে, এমনপক 

অেসংখ্যক জজন ধরম থর মানুষও আরে। এত জবপচতর্ু খুব কম লেরেই লেখা যায়। 

ক) লোপ েরের অথ থ পক? 

খ) দপনয়া সবারই লযমন লবপে একথা দ্বারা পক লবাঝারনা হরযর়ে? 

ে) উদ্দীপরকর মানুষ জাপত কপবতার ফুরট ওো পেকটি ব্যাখ্যা কররা।  

ঘ) আমারের পপরচয ়আমরা মানুষ উদ্দীপক এবং মানুষ জাপত কপবতার আরোরক উপক্তটির লযৌপক্তকতা পবরেষি কররা 

3। জযন়াে সারহব সরকাপর চাকপরজীবী। গ্রীরের ছুটিরত সপপরবারর পতপন কুযা়কাটা লবড়ারত পেরযর়েন। চাপরপেরক জে লবপষ্টত বাপের স্তর। তার 

চারপারে আবার সবুরজর সমাররাহ। নাপররকে োে, ঝাউ োে ও লকউড়া োে লযন সবুরজর লঢউ লখরে যারে। ছুটি কাটারনার পর এরের লেরড় পতপন 

পকছুরতই লযরত চাপেরেন না। 

ক) কাজী নজরুে ইসোম পঝরেফুে কপবতাটি পেরখরেন কারক উরদ্দশ্য করর? 

খ) োন তব শুপন সারঝ তব ফুরট ওোরত চরিটি ব্যাখ্যা কররা। 

ে) উদ্দীপরকর আরোরক পঝরেফুে কপবতায় কপবর েকৃপত লেরমর পপরচয় োও। 

ঘ) কুয়াকাটার োকৃপতক লসৌন্দরয থর মরে পঝরেফুে কপবতার োকৃপতক লসৌন্দয থ পবদ্যমান পঝরেফুে কপবতার আরোরক পবরেষি কররা। 

২। স্কুে ছুটির পর বৃপষ্টরত পভজরত পভজরত রত্না বাসায ়লেে। মা রত্নারক বকা পেরেন বৃপষ্টরত লভজার জন্য বেরেন জ্বর আসরত পারর। রত্নার বাবা 

পবকারে অপিস লথরক পিররে মা তার কারে নাপেে পেরেন। পকন্তু রত্নার বাবা বেরেন লোট বযর়স বৃপষ্টরত পভরজ স্কুে লথরক লিরার মরে আনন্দ 

আরে। ত্যপম আপম সবাই এ কাজ কররপে। এটাই স্বাভাপবক পনয়ম। 

ক) শ্যামা পাপখ লকাথায় নাচ জুরড়রে?  

খ) পেশুর স্বাভাপবক পবকাে বাধাগ্রস্ত হরব লকন? ে)উদ্দীপরকর রত্নার বাবার সারথ বোঁচরত োও কপবতার পক পক সাদৃশ্য ররযর়ে ব্যাখ্যা কররা।  

ঘ) উদ্দীপরকর মূেভাব কপবতার আরোরক পবরেষি কররা 

1| cÎ wjLb: †h‡Kvb GKwU 

K) evevi Kv‡Q UvKv †P‡q GKLvwb cÎ wjL| 

L) †Kvb GKwU `k©bxq ’̄v‡bi eb©bv w`‡q eÜzi wbKU cÎ wjL| 

2|fve m¤úªmvib wjL : †h‡Kvb GKwU 

(1) PwiÎ gvbe Rxe‡bi Ag~j¨ m¤ú`| 

 (2) cwikÖg †mŠfv‡M¨i cÖm~wZ| 



3| mvivsk wjL : †h‡Kvb GKwU 

 (1) mv_©K Rbg Avgvi ..........................gy`e bqb †k‡l| 

(2) c‡ii Kvi‡Y ¯̂v_© w`qv ewj ................. cÖ‡Z¨‡K  †gviv  c‡ii Z‡i| 

4| cÖeÜ iPbv | †h‡Kvb GKwU:  

(1) RvZxq dzj kvcjv (2) RvZxq dj KvVvj (3) RvZxq MvQ AvgMvQ 

(4) evsjv‡`‡ki RvZxq cï evN (5)mZ¨ev`xZv 

বহুনিববাচিী 

1|nvRvi nvRvi gvby‡li kni †Q‡o P‡j Avmvi KviY Kx? 

(K)kn‡i _vKvi RvqMvi Afv‡e (L) wbivc` Avkª‡qi †Luv‡R 

(M)mvg‡b C` e‡j   (N) kn‡i gnvgvwi Qwo‡q‡Q e‡j 

2|‡KvbwU kIKZ Imgv‡bi iwPZ MÖš’?  

(K)Rvnvbœvg n‡Z we`vq (L) ZvjcvZvi †mcvB  (M)`~iexb  (N) Kvjcyiæl 

3|‡Kvb cyi¯‹viwU kIKZ Imgvb cvbwb? 

(K)GKz‡k c`K (L) bvwmiDÏxb ¯^Y©c`K (M) wdwjcm mvwnZ¨ cyi¯‹vi  (N) g¨vMmv‡m cyi¯‹vi 

4|‡Kv_vq ¸wj K‡i gvbyl gvi‡Q ev‡j mvey ï‡b‡Q?  

(K)ivRkvnx kn‡i (L) PÆMÖvg kn‡i (M) XvKv kn‡i  (N) wm‡jU kn‡i 

5|ÔAvKvkÕ cªe‡Üi g~j D‡Ïk¨ Kx? 

(K)weÁvb‡PZbv m„wó   (L) AvKvk bxj †`Lv‡bvi KviY Rvbv‡bv 

(M)AvKv‡ki inm¨gqZv Rvbv‡bv (N) weÁvbx ˆZwi Kiv  

6|`yi‡`‡ki mv‡_ †hvMv‡hvM mnR n‡”Q †Kb? 

(K)m¨v‡UjvB‡Ui Kvi‡Y   (L) hvwš¿K Dbœq‡b  

(M) weÁvbx‡`i M‡elYvi Kvi‡Y  (N) c„w_ex †QvU n‡q Avm‡Q e‡j 

7|Ave`jvn Avj-gyZx †Kb weL¨vZ n‡q Av‡Qb? 

(K)weÁvbwelqK iPbvi Rb¨(L) KweZvi eB‡qi Rb¨(M)M`¨ †jLvi Rb¨(N)mvwnZ¨ M‡elYvi Rb¨ 

8|‡KvbwU Ave`yjvn Avj-gyZx iwPZ Ki‡Q-  

(K)Rvbv ARxbvi MÖn (L) Avq e„wó †Su‡c (M) †Zvgvi Rb¨ fv‡jvevmv (N) mvMi K_v Kq 

9|gv`vi †m‡imv mbœ¨vwmbx nIqvi Rb¨ KZ eQi cÖwk¶Y †bb? 

(K)GK eQi  (L) `yB eQi  (M) wZb eQi  (N) Pvi eQi 

10|‡m›U †gwiÕR ¯‹zj †Kv_vq Aew¯’Z? 

(K)`vwR©wjs  (L) KjKvZvi  (M) Avmv‡g  (N) XvKvq 

11|Abv_ wkï‡`i Avkªq w`‡Z gv`vi †Z‡imv †KvbwU cwZôv K‡ib? 

(K)wbg©j ü`q  (L) beRxeb Avevm (M) wkïfeb-G  (N) †cÖgwbevm 

12|KZ gv‡m gv`vi †Z‡imv cÖ_g XvKvq Av‡mb?  

(K)1952  (L) 1971  (M) 1972  (N) 1991 

13|Kwe wb‡Ri mdjZv Luy‡R cvb †Kb? 

(K)KweZv wjL‡Z cv‡ib e‡j  (L) †bv‡ej cyi¯‹vi †c‡q‡Qb e‡j 

(M)gvZ…f~wg‡K wek¦i `iev‡i cwiwPZ K‡i‡Qb e‡j (N) gvZ…f~wg‡K fv‡jvevm‡Z †c‡i‡Qb e‡j 

14|evsjv‡`‡ki f~cÖK…wZi iƒc †Kgb?  

(K)cvnvwo  (L) ˆewPÎ¨c ~Y©  (M) eb‡Niv  (N) giæf~wgi g‡Zv 

15|gvZ…fywg‡K fv‡jvevmv‡Z cvivi g‡a¨ Kw wbwnZ i‡q‡Q? 

(K)mvnwmKZv  (L) AvšÍwiKZv  (M) †`k‡cÖg  (N) Mfxi ‡cÖg 

16|‡`‡ki cÖwZwU wRwbm‡K fv‡jvevmv Kx cÖKvk K‡i? 

(K)‡`‡ki cÖwZ ggZ¡‡eva (L) m¤ú`‡jvwfZv (M) c‡ivcKvwiZv (N)†`‡ki m¤ú` cÖvwßi AvKv•¶v 

17|Ô¯̂v_©Õ k‡ãi A_© Kx? 

(K)A‡b¨i myweav (L) wb‡R‡K myweav (M) mnvq m¤úwË (N) mK‡ji myweav 

18|Kvwgbx iv‡qi ÔAv‡jv I QvqvÕ †Kvb ai‡bi iPbv?  

(K)MíMÖš’  (L) Dcb¨vm  (M) Kve¨Mš’  (N) †QvUMí 

19|Avgv‡`i GB c„w_exUv †Kgb?  

(K)ïay welv`gq (L) ïa y Avb›`gq (M) ïay welv`gq b‡n (N) ïay  K‡ói 

20|KLb Rxeb A_©nxb nq?  

(K)mK‡j wg‡j Kuv`‡j (L) myL myL K‡i Kuv`‡j (M) g‡bi K‡ó Kuv`‡j (N) wb‡Ri K‡ó Kuv`‡j 

21|ÔWuv‡UvÕ k‡ãi mgv_©K kã bq †KvbwU?  

(K)cyó  (L) †Kvgj  (M) mg_©  (N) k³ 

22|ÔMi-e‡bw`Õ kãwU MwVZ n‡q‡Q-  



(K) mgvm †hv‡M (L) AbymM© †hv‡M (M) DcmM© †hv‡M (N) mwÜi gva¨‡g 

23|ÔZ‡iÕ AbymM©wU mvaviYZ †Kv_vq e¨eüZ nq? 

(K)Dcb¨v‡m  (L) KweZvq  (M) bvU‡K  (N) cÖe‡Ü 

24|ÔkkxÕ wb‡Pi †KvbwUi mgv_©K kã?  

(K) eywS  (L) ïå   (M) k³  (N) Puv` 

25|msev` cvIqvi Rb¨ †kªvZv‡K j¶ K‡i †h evK¨ ejv nq Zv‡K Kx e‡j? 

(K)we¯§q‡evaK evK¨  (L) AbyÁvevPK evK¨  

(M) wRÁvmv‡evaK evK¨  (N) wee„wZg~jK evK¨  

26|‡h ai‡bi ev‡K¨ we¯§q, D”Q¡vm BZ¨vw` AvKw¯§K I cÖej Av‡eM cÖKvk cvq 

Zv‡K Kx e‡j?  

(K)we¯§q‡evaK evK¨  (L) AbyÁvevPK evK¨  (M) wRÁvmv‡evaK evK¨ (N) wee„wZg~jK evK¨  

27|‡h ai‡bi ev‡K¨ Aby‡iva, Av‡`k, cÖv_©bv, Avkxe©v`, wgbwZ BZ¨vw` cÖKvk cvq 

Zv‡K Kx e‡j?  

(K)we¯§q‡evaK evK¨ (L) Aby ÁvevPK evK¨ (M) wRÁvmv‡evaK evK¨ (N) wee„wZg~jK evK¨  

28|‡h mKj kã mgvb ev GKB A_© cÖKvk K‡i Zv‡K Kx e‡j?  

(K)weKí kã  (L) mgv_©kã  (M) m‡gv”PvwiZ kã  (N) iæcK  

29|mgv_K©k‡ãi Aci bvg Kx?   

(K)weKí kã  (L) mgkã   (M) m‡gv”PvwiZ kã  (N) cÖwZkã  

30|Ô‡PvLÕ- Gi mg_©kã †KvbwU bq?  

(K)AvuwL   (L) †bÎ   (M) †jvPb   (N) †jPb  
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Section A : Seen Part 
Read the following text and answer questions 1 and 2. 
Robin read the letter over and over. He was very excited. It came from his aunt Amina. Aunt Amina and her family live 
in the countryside forty miles away from Dhaka. Robin ran to his mother and said, "Mom, listen to this letter." He then 
read it to her. 
Dear Robin, 
We are happy to know that your summer holiday is starting from the next week. We would like you to come and stay 
with us for a few days. We know you'll like the country. We have four ducks, six chickens, and a cow that gives fresh 
milk every day. Your cousin Maher is just about your age. He's very excited and is making a lot of plans to do together. 
Let us know when you will arrive. We have already talked to your parents. Tell them not to worry. We'll be at the bus 
station to receive you. 
Your Aunt Amina and Uncle Karim 
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 
 i.  We would like you to come and stay with us for a few days. The term 'Stay with us' means- 

(a) live with us    (b) pass the days of vacation with us 
(c) spend time with us   (d) all these three 

 ii.  Here 'summer holiday' means 
(a) summer vacation   (b) the summer days 
(c) an important vacation   (d) the holy period of summer 

            iii. The word 'countryside' means- 
(a) nation  (b) a town (c) a particular rural area (d) native 

 iv. The word 'receive' means  
(a) welcome  (b) accept (c) take    (d) get 

           v. Robin's aunt and uncle have ---- 
(a) four chickens, three ducks and two cows  (b) four ducks, six chickens and a Cow 
(c) two ducks, three chickens and one cow  (d) three ducks, four chickens and two cows 

 vi. The word 'arrive' means- 
 (a) begin   (b) start   (c) leave   (d) reach 
 vii.  The phrase 'a lot of’ means- 
 (a)  not many  (b) countless  (c) different  (d) a few 

2. Read the text and answer the questions. 2×4=8 
 (a)  Can you tell why Robin was excited?  
 (b) Where do Amina and her family live? 
 (c) Narrate the animals what they wrote about in the letter. 
 (d) Do you think Robin would go to visit his aunt and uncle? Why/Why not? 
 3.  Read the following text and fill in the gaps with appropriate words to make it a meaningful one.  1×5=5 

For children's cough, grandmas give two tea-spoons of (a) ––– juice with one spoon of honey. It works (b) –––. 
Some people take grape juice and honey too. It is also good for dry cough. (c)  ––– milk with honey is also (d) ––– 
in cough problems. You can take ginger tea which is also a useful home (e) ––– for cough. 

 Section B : Unseen Part 
Read the passage carefully and answer the questions 4 and 5.  
Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. He was an American astronaut. He was also an aerospace 
engineer. Armstrong was born on 05 August, 1930 in Wapakoneta, Ohio, the USA. He experienced his first flight in 
Warren, Ohio, on July 20, 1936. He earned his flight certificate in 1945 at the age of only 14. In 1947, at the age of 17, he 
began to study aeronautical engineering in Purdue University, the USA. He received B.Sc. degree in aeronautical 
engineering in 1955 and he did M.Sc. in aerospace engineering from the University of Southern California in 1970. In 
1985 he was selected for the U.S Air Force's Man In Space Soonest programme. Neil Armstrong, along with his group, 
launched the mission to the moon with Apollo 11 in July 1969. He was the commander of the voyage. Apollo 11 and 
landed on the moon on July 20, 1969. Neil Armstrong walked first on the surface of the moon. He died on August 25, 
2012.  
4. Complete the following table with the information given in the passage.  1×5=5  

Who What/Event Where/ When 

Subject code-107 



Neil Armstrong was born in the USA in (i) ....................... 

(ii) ...................... experienced first flight  in (iii) .......................  in 1936. 

He (iv) ....................... in 1970 

He died (v) .................. 

5. Read the passage again and write, whether the statements are true or false. Give correct answers, if the 
statement is false state.  1×5=5  
(a)  Neil Armstrong was an English astronaut. 
(b)  Armstrong studied aeronautical engineering in Purdue University, USA. 
(c)  He received B.Sc. degree at the age of 24. 
(d)  Neil Armstrong alone launched the mission to the moon. 
(e)  He landed on the moon on July 20, 1969. 

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 

now this was known for   

with technology know carry never 

Man has an unquenchable thirst (a) ––– knowledge. In fact, he is (b) ––– satisfied with what he has (c) ––– and 
seen. He wants to (d) ––– more and more. (e) ––– curiosity to know more, coupled (f) ––– his bold spirit of 
adventure. (g) ––– inspired him to undertake and (h) ––– out difficult and dangerous tasks. (i) ––– man has already 
achieved what (j) ––– once inconceivable. 

  7.  Read the text below and fill in the gaps with words that are appropriate.           1x5=5 
Ours is an agricultural (a) ____. Hence most of the (b) ____ of our country directly (c) ____ indirectly depend on 
agriculture (d) ____ their livelihood. Many important (e) ____ of our country also depends on agricultural products.    
8. Match the texts in column A and B to make five complete sentences:             1x5=5 

Column A Column B 

(i) A library is a place (a) borrow books from here if we wish. 

(ii) It is very useful because (b) as a store-house of knowledge. 

(iii) It is very essential   (c) where various types of books are found. 

(iv) We can also    (d) to enrich our knowledge. 

(v) A library is also known (e) we can read many kinds of books there. 

Section C : Grammar Part  
 09.     Rewrite the following sentences changing the form of speech.  1×5=5 
 (a)  Reja said to me, "I want to do this work." 
           (b)  He said to me, “I wonder if the book is available.” 
 (c)  Sadique said to Zaki. “I am going abroad tomorrow.” 
           (d)  Mohammad said to me, “You will get it back soon.” 
 (e)  You said to me, "He is a liar.” 
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 
(a) ___  National Memorial at Savar is (b) ___ symbol of (c) ___  nation's respect for (d) ___   martyrs of (e) 
___  War of Liberation. It is built with concrete but made of blood. It is (f) ___ achievement (g) ___  
dimensions of which can be (h) ___ measured but it stands for (i) ___ immeasurable (j) ___  achievement. 

11. Read the following text and change the sentences as directed.   1×5=5 
 (a) Mr. Rahman is very old. (Exclamatory)  

(b) But he is not inactive at all. (Affirmative)  
(c) He always gets up early. (Interrogative) 
(d) He is a wise man. (Negative)    (e) He is always respected by all (Active) 

 12. Read the text below and fill in the gaps with the root words in the brackets adding suitable suffix, prefix or both.     0.5×10=5 
 (a) ___ (Persevere) is a great virtue to be (b) ___ (success) in life. Those who do not persevere in life become (c) 

___ (success) in their mission and only blame their lot for their (d) ___ (fortune). Remember that the successful 
people are always (e) ___ (act). So try to be persevering. (f) ___ (sincere) is another important virtue that (g) ___ 
(able) a person to accomplish a job (h) ___ (appropriate). Student life is the (i) ___ (gold) period of a man's .life. 
One should not (use) ___ this period of life. 

13. Use appropriate punctuation marks and capital letters where necessary. 1×5=5 
father said to his son why are you making so late go to school now no i am not going to school today i feel dizzy 
said his son. 

Section D : Writing Part  
14.    Write a dialogue between two friends about Merits and demerits of mobile phone.    10                                                               
15.    Write an email to your friend consoling on his mother’s/ father’s death.    10 
16. Write a paragraph on ‘A Winter Morning’.   10 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t MwYZ, †kÖwYt 6ô 

g‡Wj †U÷-02 

mgq t 2 N›Uv 30 wgwbU             c~Y©gvb : 70 

m„Rbkxj cÖkœ 

K-wefvM : cvwUMwYZ 

01| GKwU cvwb fwZ© evjwZi IRb  

2

1
16 ‡KwR| evjwZwUi 

4

1
Ask cvwb fwZ© _vK‡j Zvi IRb 

4

1
5  †KwR nq| 

 K)  

2

1
16  ‡K AcÖK…Z fMœvsk iƒcvšÍi Ki| 2 

 L) evjwZwUi 

4

3
 Ask cvwbi IRb KZ? 4 

 M) Lvwj evjwZi IRb KZ? 4 

02| GKwU wcjv‡ii 0.10 Ask Kv`vq Ges 0.50 Ask cvwb‡Z| evwK Ask cvwbi Dc‡i i‡q‡Q| cvwbi Dci wcjv‡ii ˆ`N©̈  6 wgUvi|  

 K)  cvwbi Dc‡i wcjviwUi KZ Ask Av‡Q| 2 

 L) m¤ú~Y© wcjviwUi ˆ`N©¨ KZ? 4 

 M) wcjviwUi Kv`vi †P‡q cvwb‡Z KZ wgUvi †ewk Av‡Q| 4 

03| GKwU evua ˆZwi Ki‡Z 360 Rb kÖwg‡Ki 25 w`b mgq jv‡M| 

 K) 750 G 2.5% = KZ? 2 

 L) Av‡iv 140 Rb kÖwgK wb‡qvM w`‡j KvRwU KZw`‡b Kiv m¤¢e wbY©q Ki| 4 

 M) hw` Av‡iv 7 w`b mgq †ewk †cZ Z‡e KvRwU †kl Ki‡Z KZRb kÖwgK PjZ? 4 

 

L wefvM : exRMwYZ 

 

04| cÖ̀ Ë msL¨v – 2, – 4, 10, 12| 

 K) msL¨v¸‡jv‡K msL¨v‡iLvq cÖKvk Ki| 2 

 L) msL¨v‡iLvi mvnv‡h¨ wØZxq msL¨v †_‡K cÖ_g msL¨vi we‡qvMdj wbY©q Ki| 4 

 M) DÏxc‡Ki Aewkó ỳBwU msL¨vi †hvMvZ¥K wecixZ msL¨v wj‡L eo msL¨v †_‡K †QvU msL¨vi we‡qvMdj wbY©q Ki| 4 

05| pnmmpnpnm −−−−−−−− 9,375,387 wZbwU exRMvwYwZK ivwk| 

 K)  1g I 2q ivwki †hvMdj KZ? 2 

 L)  1g I 3q ivwki †hvMdj †_‡K 2q ivwki we‡qvMdj wbY©q Ki| 4 

 M) 2q I 3q ivwki †hvMdj †_‡K KZ we‡qvM Ki‡j we‡qvMdj 1g ivwk cvIqv hv‡e? 4 

06| GKwU AvqZvKvi evMv‡bi ˆ`N©¨ cȪ ’ A‡cÿv 4 wgUvi †ewk| 

 K) evMvbwUi cÖ¯’ x wgUvi n‡j, evMvbwUi †ÿÎdj x Gi gva¨‡g cÖKvk Ki| 2 

 L) evMvbwUi cwimxgv 48 wgUvi n‡j, Gi cÖ¯’ KZ? 4 

 M) evMvbwU cwi®‹vi Ki‡Z 8580 UvKv LiP n‡j, cÖwZ eM©wgUvi cwi®‹vi Ki‡Z KZ LiP jvM‡e? 4 

 

M wefvM : R¨vwgwZ 

07|  

 

 

 

 

 

  

wP‡Î CDAB  Ges GHEF  

 K)  KviYmn PQRS PZzf©yRwUi bvg †jL| 2 

 L) wPÎ †_‡K PviwU †KvY wb‡q G‡`i m¤ú~iK †KvY, GKvšÍi †KvY wbY©q Ki| 4 

 M) cÖgvY Ki †h, .DRHAPE =  4 



08| wPÎwU jÿ Ki : 

 

 

 

 
 

  

 

K)  wÎfz‡Ri †KvY wZbwUi mgwó x Gi gva¨‡g cÖKvk Ki| 2 

 L) wÎfzRwUi cÖ‡Z¨KwU †Kv‡Yi gvb KZ Ges GwU Kx ai‡bi wÎfzR? 4 

 M)  DÏxc‡Ki wÎfz‡Ri †KvY wZbwUi mgwÎLÛK¸‡jv AvuK| †h †iLv¸‡jv Øviv †KvY wZbwU mgwØLwÛZ n‡q‡Q H †iLv¸‡jvi mvaviY we› ỳ wPwýZ 

Ki| 4 

09| mwRe †¯‹j w`‡q GKwU wÎfzR ABC Gu‡K‡Q| ‡hLv‡b 
70=ABC  Ges 

60=BAC | 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

K)  Aci †KvYwU KZ wWwMÖ? 2 

 L)  ABC  I BAC  Gi mgwØLÛK AvuK| 4 

 M)  mgwØLÛKØ‡qi mvaviY we› ỳ †_‡K f~wgi Dci j¤̂ AvuK| 4 

 

N wefvM : cwimsL¨vb 
 

10| wb‡P 6ô †kÖwYi wKQz Qv‡Îi IRb (†KwR‡Z) †`Iqv n‡jv : 

 34, 31, 28, 27, 30, 32, 27, 26, 31, 30, 33, 25, 28,  

 35, 32, 31, 28, 29, 33, 27| 

 K)  DcvËmg~n‡K gv‡bi EaŸ© I Aatµgvbymv‡i †jL| 2 

 L) Mo wbY©q Ki| 4 

 M)  ga¨K wbY©q Ki| 4 

11| ‡Kv‡bv wµ‡KU `‡ji cÖ_g 10 Ifvi iv‡bi DcvË †`Iqv n‡jv : 

Ifvi 1g 2q 3q 4_© 5g 6ô 7g 8g 9g 10g 

ivb 4 6 0 8 10 15 4 3 7 4 

 

 K) web¨ Í̄ I Aweb¨ Í̄ DcvË Kv‡K e‡j? 2 

 L)  Dc‡ii Z‡_¨i wfwË‡Z iv‡bi Mo Ges ga¨K wbY©q Ki| 4 

 M) Dc‡ii Z‡_¨i †jLwPÎ A¼b Ki| 4 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t MwYZ, †kÖwYt 6ô 

g‡Wj †U÷-02 

mgq t 30 wgwbU              c~Y©gvb : 30 

eûwbe©vPwb Afxÿv 

01| QqwU 9 ci ci wjL‡Z cvIqv hvq Qq A‡¼i- 

 K) ÿz`ªZg msL¨v L) e„nËg msL¨v 

 M) FYvZ¥K msL¨v N) fMœvsk msL¨v 

02| 12 Gi ¸YbxqK KqwU? 

 K) 2 L) 4 M) 5 N) 6 

03| M.mv.¸. A_© Kx? 

 K) Mwiô mvaviY ¸wYZK L) Mwiô mvaAiY ¸YbxqK 

 M) Mwiô msL¨vi ¸wYZK N) Mwiô msL¨vi ¸YbxqK 

04| 12, 48, 24 wZbwU c~Y©msL¨v n‡j- 

 i) j.mv.¸. 48  

 ii) M.mv.¸. 12 

 iii) msL¨v¸‡jvi †Kv‡bv mvaviY Drcv`K †bB 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
 wb‡Pi Z‡_¨i wfwË‡Z 5 I 6 bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

 

7

5
Ges

4

3
 

05| fMœvsk ỳBwUi mwVK mgniwewkó iƒc †KvbwU? 

 K) 

7

5
I

12

3
  L) 

28

20
I

28

21
   

 M) 

21

5
I

28

3
    N) 

28

20
I

28

3
 

06| fMœvsk ỳBwUi g‡a¨ mwVK m¤úK© †KvbwU? 

 K) 

7

5

3

4
       L) 

7

5

4

3
   

 M) 

7

5

4

3
=   N) 

7

5

4

3
  

07| 7 t 9 Gi e¨ Í̄ AbycvZ †KvbwU? 

 K) 14 t 18 L) 10 t 18  M) 9 t 14 N) 9 t 7 

08| 7 t 5 Gi wØ¸YvbycvZ †KvbwU? 

 K) 14 t 10 L) 5 t 7 M) 17 t 10 N) 2 t 51 

09| 200 Gi 40% = KZ? 

 K) 70 L) 80 M) 90 N) 50 

10| %
4

1
9  ‡K mvaviY fMœvs‡k cÖKvk Ki‡j wb‡Pi †KvbwU cvIqv 

hv‡e? 

 K) 

200

37
 L) 

100

37
 M) 

300

37
 N) 

400

37
 

11| ‡KvbwU †QvU msL¨v? 

 K) – 5 L) – 10 M) 5 N) 10 

12| 0, 1, 2, 3..... G¸‡jv n‡jv- 

 K) FYvZ¥K c~Y©msL¨v  L) AFYvZ¥K c~Y©msL¨v 

 M) ‡hvMvZ¥K msL¨v  M) ‡KvbwUB bq 

13| (– 5) + (– 6) – (– 7) Gi †hvMdj KZ? 

 K) 18 K) – 18 M) – 4 N) 4 

14| +8 Gi †hvMvZ¥K wecixZ wb‡Pi †KvbwU? 

 K) – 4 L) 0 M) 8 N) – 8 

15| GKwU Kj‡gi `vg x UvKv n‡j, wZbwU Kj‡gi `vg KZ UvKv? 

 K) 3  L) 1   M) 3x  N) x  

16| b ‡K 3 Øviv ¸Y K‡i a Øviv fvM Kiv n‡j mwVK fvMdj wb‡Pi 

†KvbwU? 

 K) 

b

a3
 L) 

a

b3
 M) 

a

b

3
 N) 

b

a

3
  

17| 
345 xx   G x - Gi m~PK KZ? 

 K) 5  L) 7 M) 12 N) 1 

18| 3=x  n‡j, xx 22  Gi gvb KZ? 

 K) 6 L) 18 M) 27 N) 54 
19| mij mgxKi‡Y PjK _v‡K KqwU? 

 K) 2 L) 3 M) 1 N) 4 
20| 392 =+x  mgxKi‡Yi exR KZ? 

 K) 3 L) – 3 M) 2 N) – 2 

21| R¨vwgwZ k‡ãi A_© Kx? 

 K) f~wg  L) cwigvc  

 M) f~wgi cwigvc N) ‡Kv‡Yi cwigvc 

22| Z‡ji -  

 i) ‰`N©¨ I cÖ¯’ Av‡Q ii) ‡ea †bB 

 iii) GKwU cÖvšÍwe› ỳ _v‡K 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

23| 
28 ‡Kv‡Yi m¤ú~iK †Kv‡Yi cwigvY KZ? 

 K) 
60  L) 

52  M) 
152  N) 

118  

24| `yB mij‡Kv‡Yi cwigvY KZ? 

 K) 
90  L) 

120  M) 
180  N) 

360  

25| Nbe¯‘i -  

 i) ‰`N©¨, cȪ ’ I †ea Av‡Q ii) wbw ©̀ó AvKvi Av‡Q 

 iii) GKwU gvÎ cÖvšÍ _v‡K 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i I ii     L) i I iii    M) ii I iii    N) i, ii I iii  
26| R¨vwgwZ‡Z wPÎ A¼b Kivi cÖ¯Ívebv‡K Kx e‡j? 

 K) Dccv`¨  L) m¤úv`¨  

 M) Abywm×všÍ  N) ¯̂Ztwm× 

27| m¤ú~Y© Pvu`vi wWwMÖ cwigvc KZ? 

 K) 


180  L) 


360  M) 


240  N) 


280  
28| ‡Kv‡bv msL¨vevPK Z_¨‡K Kx e‡j? 

 K) DcvË  L) cwimsL¨vb  

 M) ga¨L  N) cÖPziK 

 wb‡Pi Z‡_¨i wfwË‡Z (29-30) bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

 10 Rb wkÿv_©xi MwY‡Z cÖvß b¤̂i- 

 95, 85, 78, 85, 87, 60, 65, 71, 75, 97 

29| cÖvß b¤̂‡ii Mo KZ 

 K) 79.8 L) 89.8 M) 75  N) 85 

30| DcvË¸‡jvi cÖPziK KZ? 

 K) 65 L) 75 M) 85 N) 97 
 



 

w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †Uó-02 

‡kÖYx- lô 

welq : weÁvb 

mgq : 2 N›Uv 30 wgwbU                                                               c~Y©gvb : 70 

1|                 

                             

     

 

 

 

 

                  wPÎ-  A                              wPÎ-  B                             wPÎ- C    

K. wPÎ A I  B  Gi cÖvYx `yBwU †Kvb ai‡bi?     1  

L. †giæ`Ûx cÖvYxi cÖavb ˆewkó¨¸‡jv ‡jL|     2 

M. Dc‡ii cÖvYx 3wUi g‡a¨ wgj-Awgj e¨vL¨v Ki|    3 

N. Dc‡ii wPÎ B Gi cÖvYxwU Avgv‡`i A_©bxwZ I cwi‡e‡k Kxfv‡e cÖfve †d‡j Av‡jvPbv  

    Ki|         4 

2|    

            

                wPÎ : BU 

K. GK KzB›Uvj mgvb KZ wK‡jvMÖvg?      1  

L. wgUvi †¯‹‡ji mvnv‡h¨ cv_iwUi AvqZb wbY©q m¤¢e bq, e¨vL¨v Ki|  2 

M. wm.wR Gm c×wZ‡Z ÔKÕ wP‡Îi BUwUi AvqZb ‡ei Ki|   3 

N. DÏxc‡K Dfq e¯‘i AvqZb GKB c×wZ‡Z wbY©q Kiv hvq bv wKbv?    4  

 

3| MÖv‡gi (w`bgRyi) QwMi wgTv Mi‡gi mgq Kv‡Ri duv‡K wekÖvg †bIqvi Rb¨ Zvi Rwgi  

     cv‡ki eUMv‡Qi wb‡P wekÖvg †bb| 

 K. k¦m‡bi d‡j Kx wbM©Z nq?      1   

L. KwP Kv‡ÛI mv‡jvK ms‡kølY N‡U-e¨vL¨v|     2 

 M. QwMi wgTvi Mv‡Qi wb‡P wekÖvg †bIqvi KviY e¨vL¨v Ki|   3 

 N. ÔDw™¢‡`i Lv`¨ ‰Zwii cÖwµqvi Dci wbf©i K‡i mgMÖ RxeRMZ wU‡K Av‡QÕ- e¨vL¨v Ki| 4 

4| gywnb evevi mv‡_ Nyi‡Z †ewi‡q B‡Ui mv‡_ †nvPU †L‡q e¨_v †cj| †m Kuv`‡Z Kuv`‡Z  

     evev‡K cÖkœ K‡i evev cvwb‡Z Suvc w`‡j e¨v_v cvB bv| wKš‘ GLb e¨_v ‡cjvg †Kb?  

     DË‡i evev ej‡jb, Gi g~j KviY c`v‡_©i ˆewkó¨| wZwb AviI ej‡jb, ÒAvgiv evh~i  

     g‡a¨ †_‡KI AvNvZ cvB bv|Ó  

 K. Ae¯’v‡f‡` c`v_©‡K Kq fv‡M fvM Kiv hvq?    1  

 L. ei‡di ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki|      2 

 M. DÏxc‡Ki 1g I †kl c`v‡_©i †kÖwYi g‡a¨ cv_©K¨ Ki|   3 

 N. DÏxc‡K gywn‡bi evevi 1g Dw³wUi h_v_©Zv e¨vL¨v Ki|   4 

 

5| c„w_exi wewPÎ ai‡bi AmsL¨ Dw™¢` I cÖvYx wb‡q RxeRMr MwVZ| cÖK…wZMZ fv‡e wfbœ  

     cÖK…wZi n‡jI cÖvYx I Dw™¢‡`i g‡a¨ i‡q‡Q wKQz cvi¯úvwiK wbf©ikxjZv| Rx‡ei  

     D‡jøL‡hvM¨ wKQz ˆewkó¨ n‡”Q- bob I Pjb, Lv`¨ MÖnY, cÖRvbb ev eske„w× BZ¨vw`| 

 K. KZ mv‡j †kÖwYKiY c×wZ Avwe¯‹…Z nq?     1  



 L. Rxe Lv`¨ MÖnY K‡i †Kb?      2 

 M. Dw™¢‡`i Ici cÖvYxi wbf ©ikxjZv e¨vL¨v Ki|    3 

 N. ÒcÖRbb Rx‡ei GKwU Abb¨ ˆewkó¨Ó- K_vwU g~j¨qb Ki|   4 

6| KjKviLvbv ev hvbevn‡b e¨eüZ R¡vjvwb LwbR ˆZj, M¨vm, Kqjv cÖf…wZ m¤ú` g~jZ  

     Dw™¢` n‡ZB Av‡m| G¸‡jvi g‡a¨ wbwnZ kw³ G‡m‡Q mv‡jvKms‡køl‡Yi gva¨‡g m~h©  

     †_‡K| mv‡jvKms‡kølY cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv K‡i _v‡K|  

 K. ÒKqjv Kx ai‡bi R¡vjvwb?      1  

 L. mv‡jvKms‡kølY Kxfv‡e cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv K‡i?   2 

 M. Rxevk¥ R¡vjvwb †_‡K †h ÿwZKi M¨vm †ei nq Zv Avgv‡`i Kx ÿwZ K‡i? 3 

 N. Rxevk¥ R¡vjwbi g‡a¨ †h AšÍwb©wnZ kw³ Av‡Q Zv mv‡jvKms‡køl‡Yi gva¨‡g m~h© †_‡K  

     Av‡m-we‡kølY Ki|        4   

  7| `xwß evevi mv‡_ XvKvi †evUvwbK¨vj Mv‡W©‡b ‡eov‡Z hvq| Mv‡W©‡b †m wewfbœ e‡Y©i MvQcvjv    

       †`L‡Z cvq| cieZ©x‡Z cvk¦©eZ©x wPwoqvLvbvq hvq| ‡mLv‡b ‡m wewfbœ cÖvYx  †`L‡Z cvq| 

 K. wbDwK¬qvm Kx?        1   

L. ‡Kv‡li kw³ Drcv`b †K› ª̀ †KvbwU?     2 

 M. `xwßi ch©‡eÿYe„Ë Dw™¢̀ ¸‡jv wewfbœ eY© aviY Kivi KviY Kx?e¨vL¨v Ki| 3 

 N. `xwßi †`Lv Rxe¸‡jvi †Kvlxq ˆewk‡ó¨i Zzjbv Ki|    4 

8| †mvnvM Zvi ¯¿x‡K wb‡q _vbv ¯v̂ ’̄¨ Kg‡cø· †M‡jb| KviY Zvi ¿̄xi kix‡ii wKQz `vM ‡`Lv   

     w`‡q‡Q| Wv³vi Zv‡K ch©‡eÿ‡Yi ci cÖ‡qvRbxq Jla w`‡jb cvkvcvwk Z¡‡Ki ¸iæZ¡ e¨vL¨v K‡i  

     Gi h‡Zœ wb‡Z ej‡jb|  

K. bvmviÜ… Kv‡K e‡j?       1 

L. Kv‡bi h‡Zœ Kx Kx Ki‡Z nq?      2 

M. Wv³v‡ii ewY©Z A½wUi mvaviY KvR eY©bv Ki|    3 

N. D³ †ivMwU †_‡K cwiÎvY cvevi Rb¨ †mvnv‡Mi ¯¿xi Kx Kiv DwPZ? †Zvgvi gZvgZ  

     we‡kølY Ki|        4 

9| wRg, wRmvb I Ryev‡qi 6ô †kÖwYi QvÎ| weÁvb K¬v‡m Dw™¢‡`i evwn¨K ˆewkó¨ Aa¨vqwU covi   

      mgq Zviv ¯‹z‡ji wcQ‡b wM‡q wKQz Dw™¢` I cvZv msMÖn Kij| wRg GKwU avbMvQ, wRmvb GKwU  

      mwilv MvQ Ges Ryev‡qi GKwU Mv‡Qi cvZv msMÖn K‡i K¬v‡m Gj| wUwdb wcÖq‡W Zviv G¸‡jv  

      Mfxi fv‡e ch©‡eÿY Ki‡Z jvMj|  

K. GKwU Av`k© cvZvi KqwU Ask?      1 

L. ‡hŠwMK c‡Îi 2 wU ˆewkó¨ †jL|      2 

M. wRg I wRmv‡bi msMÖn Kiv Dw™¢` `ywUi g~‡j Kx Awgj i‡q‡Q-e¨vL¨v Ki|  3 

N. Ryev‡q‡ii msM„nxZ Kiv AskwUi A_©‰bwZK ¸iæZ¡ we‡kølY Ki|   4 

 

10|  evev wn‡g‡ji Rb¨ GKwU w÷‡ji †¯‹j Avb‡jb| wn‡gj Rvb‡Z PvBj evev GwU wK‡mi ˆZwi,  

       Avi †KbB ev PKP‡K †`L‡Z? evev ej‡jb, GwU GKwU avZz, Avgiv mevB k¦vm MÖn‡Yi mgq †h  

       Aw·‡Rb MÖnY Kwi, Zv n‡jv AavZz| wZwb AviI ej‡jb AavZzmg~n avZzi †P‡q m¤ú~Y© wfbœ  

       c`v_©| 

K. avZz Kx?        1 

L. avZz I AavZzi g‡a¨ cv_©K¨ wjL?      2 

M. Avgv‡`i ˆ`bw›`b Rxe‡b avZzi e¨envi D‡jøL Ki|    3 

N. AavZzmg~n avZzi †P‡q m¤ú~Y© wfbœ c`v_©- DË‡ii ¯^c‡ÿ hyw³ †`LvI|  4 

 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †Uó-2 

‡kÖYx- lô 

welq : weÁvb 

mgq : 30 wgwbU                                                                   c~Y©gvb : 30 

 
1. Av‡jv Awfj‡¤̂i mv‡_ †h †Kv‡Y `c©Y †_‡K wd‡i Av‡m Zv‡K Kx 

e‡j?  

K. cÖwZdwjZ iwk¥    L. AvcZb iwk¥  

M. cÖwZdjb †KvY           N. AvcwZZ iwk¥ 

2. AÜiv †`L‡Z cvq bv KviY AÜ‡`i †PvL- 

i. ¯̂vfvweK bq 

ii. e ‘̄ †_‡K Avmv Av‡jv MÖnY Ki‡Z cv‡i bv  

iii. ‡PvL †_‡K Av‡jv e ‘̄‡Z c‡o bv 

wb‡Pi †KvbwU mwVK?  

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

3. ‡gv‡gi wngv¼ KZ? 

K. 30 †m. L. 57 †m. M. 100 ‡m. N. 97 

‡m.  

4. wb‡Pi ‡KvbwU AavZz? 

K. A¨vjywgwbqvg L. ‡jvnv  M. MÜK  N. wUb 

5. wb‡Pi †KvbwU Zvc I we ỳ¨r mycwievnx? 

K. Zvgv  L. cøvw÷K M. ivevi   N. KvV 

6. 100 MÖvg cvwb m‡e©v”P KZ MÖvg wPwb ª̀exf~Z Ki‡Z cv‡i? 

K. 200 MÖvg L. 75 MÖvg M. 211.4  MÖvg  N. 36 

MÖvg 

 

7. ev®ú Zi‡j cwiYZ nIqvi cÖwµqv‡K Kx e‡j? 

K. ev®úxfeb L. Nbxfeb M. Mjb   N. ùzUb 

8.  mvaviY Kj‡q‡W we`¨gvb fvmgvb KYv¸‡jvi AvKvi KZ n‡q _v‡K? 

K. 1-100 b¨v‡bvwgUvi  L. 1-1000 b¨v‡bvwgUvi  

M. 1-10 b¨v‡bvwgUvi  N. 1-10000 b¨v‡bvwgUvi 

9. ‡KvbwU Zij M¨vm ª̀eY? 

K. ‡jeyi mieZ L. wf‡bMvi  M. ỳa  N. 

digvwjb 

10. ‡KvbwU Rx‡ei ˆewkó bq? 

K. Awf‡Rvhb L. k¦vm-cÖk¦vm M. Rb¥-g„Zz¨wenxb N. Pjb 

11. Rx‡ei †kÖwYKi‡Yi me©vaywbK c×wZ KZ mv‡j Avwe¯‹…Z nq? 

K. 1972  L. 1980  M. 1978  N. 1983 

12. ‡KvbwU †cÖvwU÷v RM‡Zi Rxe?  

K. B÷  L. A¨vwgev M. gm          N. 

e¨vK‡Uwiqv 

13. †Kvb Dw™¢‡`i g~‡ji cwie‡Z© ivBR‡qW Av‡Q?  

K. gm   L. mvBKvm M. dvb©  N. ‰kevj 

14. wPÎ  

 

K. cøvw÷W      L. gm„Y G‡ÛvcøvRwgK 

 M. wbDwK¬qvm   N. ‡µvgvwUb Zš‘ 

15. kw³i Avavi ejv nq †KvbwU‡K? 

K. cøvw÷W    L. gvB‡UvKwÛªqv    

M. wbDwK¬qvm   N. ivB‡ev‡mvg 

16. ‡Kvl Avwe®‹vi K‡ib ‡K?  

K. gvi¸wjm  L. ievU© ûK M. ûBU‡UKvi  N. Rb †i 

 

17. Dw™¢` †Kv‡li ˆewkó¨- 

i.  eY©vavi †_‡K 

ii. ‡Kvl cÖvPxi _v‡K  

iii. mvB‡UvcøvRg _v‡K 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

18. ‡KvbwU m‡e©vbœZ Acy®úK Dw™¢`? 

K. mvBKvm   L. ‰kevj M. gwiP MvQ N. dvb© 

19. ‡Kvb AskwU dj ˆZwi K‡i?  

K. Mf©vkq   L. m¤ú~Y© dzj M. ce©  N. cvZv 

20. g~‡ji †kl cÖv‡šÍ Uzwci gZ Ask‡K Kx e‡j? 

K. g~jÎ    L. ce© ga¨ M. ce©  N. Kÿ  

21. ‡Mvjvc cvZv †KvbwUi D`vniY?  

K. mij cÎ   L. Aby djK   M. ‡hŠwMK cÎ N.KiZjvKvi cÎ  

22. weÁvbgb¯‹Zvi ˆewkó¨ KqwU? 

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

23. wm.wR. Gm c×wZ‡Z f‡ii GKK Kx?     

K. wK‡jvMÖvg   L. wgwjMÖvg  M. MÖvg  N. 

KzB›Uvj 

24. c„w_exi wbR A‡ÿi Pvicv‡k Ny‡i G‡m cybivq GKB Ae ’̄v‡b wd‡i 

Avm‡Z mgq jv‡M?    

K. 60 wgwbU    L. 2440  wgwbU  

M. 3660  wgwbU   N. 1440  wgwbU 

25. KZ wWMÖx †mjwmqvm ZvcgvÎvq ỳwU wbw ©̀ó `v‡Mi ga¨eZ©x ~̀iZ¡‡K 

GK wgUvi e‡j?    

K. 0     L. 10  M. 5  N. 20 

26. GKwU mij †cwi‡¯‹v‡c KqwU w÷ªc _v‡K?    

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

27. ‡Kvb c„ô †_‡K Av‡jvi wbqwgZ cÖwZdjb nq?    

K. gm„Y I cvwjk    L. gm„Y I Acvwjk 

M. Agm„Y I cvwjk  N. ïay Agm„Y 

 

28. ‡Kvb is me‡P‡q †ewk Av‡jv †kvlY K‡i?     

K. Aby¾j is    L. D¾j is 

M. Kv‡jv   N. ‡Kv‡bvwUB bq 

wb‡Pi DÏxc‡Ki Av‡jv‡K 29 I 30 bs cÖ‡kœi DËi `vI| 

 

29. DÏxc‡K Av‡jvK iwk¥wU KZ †Kv‡Y `c©Y †_‡K cÖwZdwjZ n‡e?    

K. 20 wWMÖx    L. 30 wWMÖx 

M. 40 wWMÖx  N. 45 wWMÖx 

30. DÏxc‡Ki cÖ`Ë `c©‡Y-   

i. AvcwZZ iwk¥¸‡jv ci¯úi mgvšÍivj nq  

ii. Av‡jvi wbqwgZ cÖwZdjb N‡U  

iii. cÖwZdwjZ iwk¥¸‡jv mgvšÍivj nq  

wb‡Pi †KvbwU mwVK?  

K. i I ii   L. i I iii   

M. ii I iii  N. i, ii I iii 



দিন া জপুর কা লেক্ট লর ট স্কুে এন্ড ক লেজ 

শ্রেদি : ষষ্ঠ 

দিষয় :   িাাংোলি শ ও দিশ্বপদরচয় 

মলে ে শ্রটস্ট -২ 

 

সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট   পূর্ণমাি-৭০ 
সৃ জনশীে 

শ্রেলকাল না স াতটি প্রল ে র উ ত্তর ি াও 

 স কে প্রল ের মান স মান 

 

১ ।  আধুদন ক ইতা দের  জন ক দি লেন  কাউন্ট কযা ভুর। ইতা দের স্বা ধ ীন তা  ও ঐ কয অজ জলন  ত ার  িা ন  দি ে  সি জা দধ ক। অ ন্যদিলক শ্রো লস ফ মাৎদসদন  ইতা দের যু িশদিলক 

স াং ঘিদ্ধ  কলরন। যু িস মা জ  অতয া চা র, অদিচার, কারা িা স  প্রভৃদতর  ভ য় ভ ীদত ন া  কলর িলে িলে তা র স াং লঘ শ্রো গ  শ্রিয় ।  তা র শ্রন তৃ লে  ইতা দের  জন গলির মলে এক 

ব্যা পক জ া গরলির সৃদি হলো । 

ক.  পূি জ পা দকস্ন ও পদিম  পাদকস্ত া লন র মলে দূরে  কত মাইে? ১ 

খ.  পা দকস্ত ান  স র কা লর র  দি রুলদ্ধ  স ি জস্ত লর র ি া ঙ া দে  ঐ কযি দ্ধ  হ লয় দি ে শ্রকন? ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ.  কাউন্ট কযা ভুলরর মলে শ্রকা ন  মহা ন  শ্রন তার প্রদতচ্ছদি েক্ষ করা  ে ায়? ব্যাখ্যা কর । ৩ 

ঘ.   মাাং দস দনর মলতা  উি শ্রন তা র শ্রনতৃ লের ফলেই  িাাং ো লিশ স্বা ধ ীন  হ লয় দি ে। মূ ল্যা য়ন  কর। ৪ 

২।  অমে পৃদিিীর দিদভ ন্ন মহা লিশ ঘু লর শ্রি ড়া য়।  শ্রস একটি মহা লিলশ ঘুরলত দ গ লয় শ্রিলখলি  এর  উত্তলর ির লফ আ চ্ছাদিত।  আ র পদিলম উত্তপ্ত মরুভূ দম। ত লি এর 

অ দধ কা াং শ স মত ে ।  এ  মহা লিলশ অ ি দি ত  পৃদিি ীর  স লি জা চ্চ  শৃঙ্গ  শ্রস  শ্রিলখলি । অমলের  ধ া রিা  হ লয় লি  শ্রে, এর আ য় তলন র দিশােত া  শ্রিলক জন সাং খ্যা র দিশােতা 

আ রও শ্রিদশ। 

ক.  পৃদিিীলত কয় টি মহা লিশ আ লি? ১ 

খ.  এদশয় া  মহা লিলশর ধমী য়  অিিা  ব্যা খ্যা  কর। ২ 

গ.   অমলের  শ্রিখা মহা লিলশর তথ্যগু লো  শ্রকা ন  মহা লিলশর  স া লি সা মঞ্জস্যপূি জ শ্রিখা ও। ৩ 

ঘ.  উি মহা লিলশর আ য় তন  ও জ নস াং খ্যা স ম্প লকজ  অমলের  ধ ারি া  দিলেষি কর। ৪ 

৩।   িা াংো লিলশর একটি উন্নয় ন  গলিষকিে জ া পা ন  শ্রিলক গলিষিা  শ্রশষ কলর শ্রিলশ দফলর আ লস । তারা  জ া পালন  দ্রু ত  অ ি জনন দত ক উন্ন য় লন র জ ন্য িক্ষ জন শদি ও 

দশক্ষা লক মূ ে দন য় া মক দহলস লি দচদিত কলর।  একজন  গলিষক িলেন, "মান িস ম্পি সৃ দিলত রা ষ্ট্র ও জন গলির  ভূ দমকা ই মু খ্য"। 

ক.  শ্রকা ন  মানুষ রা ষ্ট্র ও স মালজর কা লজ  আ লস? ১ 

খ.  চ ীন  শ্রকন  দ্রত  অ ি জনন দত ক উন্ন দত  ে াভ  কর লি? ২ 

গ.  উদ্দীপলক ি দি জত  মা নু ষলক মা ন ি সম্প লি পদর ি ত  কর া র  উপা য়গু লো  ব্যা খ্যা  কর।  ৩ 

ঘ.  গলি ষলকর  উদিটিলক দক ত দম  ে িা ি জ মলন  কর? মতা মত িা ও। ৪ 

৪।  কৃদষদভ দত্তক উৎপা িন ব্যিিা- ভ া ষা শ্রপশা  ধ মীয়  দিশ্বাস । 

ক.  স িার উপর মানুষ সতয, তা হা র উপর ন া ই।- শ্রক দেলখলিন? ১ 

খ.   দচর া য়ত িাঙ া দে সাং স্কৃ দতর দিলশষ বিদশিয  ব্যা খ্যা কর। ২ 

গ.   উদ্দীপকটি দ্বার া  পাঠ্যপুস্ত লকর শ্রকান  দিষ য় টি দন লি জশ কর া  হলয় লি? ব্যা খ্যা কর।  ৩ 

ঘ.   তু দম দক মলন  কর উদ্দীপ লক উি দি ষ য়  স ি বিদশিয  ফুলট উলে লি? দিলেষি কর। ৪ 

৫।   দেমু  ও কদন  দুই শ্রিান । তা রা  যু িরা লজ য  ি য়  িির অিিান  করলি । গত িি র তা রা  ওই শ্রিলশর  ন া গদরকে  ো ভ কলর।  তা লির চা চা লতা  ভ া ই মাদহলমর জ ন্ম 

িা াংো লিলশ এি াং  শ্রস অনুে াে  ী মাদহম  িা াং ো লিলশর ন া গদরক। মাদহম জ া লন  দেমু  ও ক দন অ নু লমা িন সূ লে যু িরা লজ যর ন া গদরকে  োভ  কলরলি । শ্রস এটাও জ া লন 

অ নু লমা িন সূ লেন া গদর কে  ে াভ  কর লত হলে  দি দভ ন্ন  শ্রিলশ দি দভ ন্ন  শত জ পা ে ন  কর লত  হ য় । 

ক.  কয় ভ া লি ন া গদর কত া  অ দজ জত  হয়? ১ 

খ.  দদ্ব-ন া গদরকে  িেলত কী শ্রিা ঝ? ২ 

গ. অনুলমাি নসূলে  নাগদর কত া ে াভ দ েমু ও কদনল ক কী  শ ত জ পােন  কর ল ত  হল য়ল ি? ব্যাখ্য া ক র। ৩ 

ঘ.   মাদহলমর প্রিত্ত তলথ্যর  দভ দত্তলত দিদভ ন্ন শ্রিলশ অনু লমা িন সূ লে ন া গদর কত া  অজ জলন র উপায়  ি ি জন া  কর । ৪ 

৬।  দিদশি ব্যিস া ে  ী মদন র শ্রহা লস ন  ঢা কার অদভজা ত এো কা য়  একটি অতয া ধুদনক ফ্ল্ যা লট িস িা স  কলরন । তা র শ্রি লেলম লয় রা  দি লনা িলনর জ ন্য উচ্চ আ ওয়া লজ  গান 

শ্রশা লন, ে া  প্রা য় ই  তা লির  প্রদত লি শীলির  অ সু দি ধা র  সৃ দি কলর ।  ত ার  এ পা ট জলমন্ট ভ ি লন  দি দুয ৎ সরিরা লহর জন্য র লয়লি  দন জ স্ব শ্রজনালরটর। 

ক.  মানুষ কখন  শ্রিলক প্রকৃদতলক জ য়  করার শ্রচিা চা দে লয় লি? ১ 

খ.  প্রকৃদতর  মূ ে উপািা ন  কীভা লি মা নুলষর উপর প্রভ া ি শ্রফলে? ২ 

গ.   মদন র শ্রহা লস লনর ব্যিহৃ ত দ্রব্যা দি পদরলিলশ কী ধ রলন র সমস্যা  সৃ দি করলি? ি ি জন া কর। ৩ 

ঘ.   উতি স মস্যা শ্রিলক উত্তরলির জন্য শ্রতা মার দক শ্রকা লন া  িাদে  ে  আ লি  িলে মলন কর? পা ঠ্যপুস্ত লকর আ লো লক মতা মত িাও। ৪ 

৭।  দরদিতা  তা র িা িা  মা লয় র স া লি তা র চা চা র িা দড় লত শ্রিড় া লত শ্রগে।  চা চার ি া দড় লত শদফক ন া লমর একটি শ্রি াট শ্রিলে কাজ  কলর।  শদফকলক কিা য়  কিায় 

দরদিতা র চা দচ মারধ র কলরন  ও শ্রখলত শ্রিন ন া । দরদিতা র মা-িা িা  আ স ার স ম য়  শদফকলক স া লি দন লয়  এলেন । দরদিতা র িা িা-মা তা লক স্বা ধ ীনভ া লি মতা মত ব্যি 

করা র সু লে া গ শ্রিন, টিদভ  শ্রিখার সু লোগ শ্রিন, শ্ররদেও শ্রশা না র সু লো গ শ্রিন এিাং  তার সা লি ভা লো  আ চরি কলরন । 

ক.  স ি দশশুর অদধ কার  শ্রকমন? ১ 

খ.  দশশুর প্রদত দপতা মাত া  উভ লয়র িা দে  ে  ও কত জব্য স ম্প লকজ ব্যা খ্যা  কর । ২ 

গ.   দরদিতা র িািা-মা  শদফ লকর  সা লি শ্রে  আ চ রি  কর লেন  ত া  ি ি জন া  কর। ৩ 

ঘ.   শদফলকর মলতা  মত া মত  প্রকা শ ও ত থ্য  জ ান া  প্রদত টি দশশুর  গু রুে পূি জ অ দধকার ।- দিলেষি কর।  ৪ 

৮।  রা লস লের শ্রিলেটির িয় স  ২ মাস । শ্রস তা র মা ি া ড় া  দকছু বুঝলত চায়  ন া। শ্রিলেটি আ লরকটু িে  হলে শ্রস তার িা িা  ও অন্যান্য আত্মী য় স্বজ লন র কালি  ে া য় 

প্রদিলিশীর সা লি শ্রখো ধুো  কলর।  শ্রিলেটি ধ ীলর ধীলর িে  হ য়  এ ি াং  শ্রো গ্য ন াগদরক দহলস লি গলড়  উলে 

ক.  দশশু একা ন্ত ই ইদিয় স ি জস্ব প্রা ি ী িা লক কখন? ১ 



খ.  স া মাদজ কীকরি িে লত কী শ্রিা ঝা য়? ব্যা খ্যা কর। ২ 

গ.  উদ্দীপলক পাঠ্যি ই লয় র শ্রকান  দিষ য় টির ইদঙ্গত  শ্রিওয় া  হলয় লি? ি ি জন া  কর । ৩ 

ঘ.  "স া মা দজ কীকরি প্রদি য় া  দশশুলক স া মাদজক মানুলষ পদরি ত কলর।"- উদ্দীপ লকর আ লো লক দিলেষি কর। ৪ 

৯।  ই উলরা লপর অদধকাাং শ শ্রিশ দন লয়  গঠিত একটি স াংিা  র লয় লি । এ সাং িার দনজ স্ব মু দ্রা র লয় লি  এি াং  এর  স িস্য শ্রিশগু লো র না গদরকর া  এক শ্রিশ শ্রিলক অন্য  

শ্রিলশ অি া লধ  ে াতা য়া ত ও ব্যিস ায়-িাদিজ য  করলত পা লর। 

ক.  SAARC এর  স ির িপ্তর শ্রকািা য়? ১ 

খ.  ASEAN কীভা লি গঠিত হয়? বুদঝলয়  শ্রেখ। ২ 

গ.   উদ্দীপলক ই দগগতকৃ ত স াং িা টি শ্রকা ন  স াং িা লক দন লি জশ কলর? ব্যা খ্যা  কর। ৩ 

ঘ.   উদ্দীপলকর স াং িা টির মলে শ্রেস ি বিদশিয  পদরে দক্ষত  হ য়  তা  দিলেষি কর। ৪ 

১ ০।  চ তু ি জশ শত লক ফ খরুদদ্দন  শ্রমা িা রক শা হ শ্রসা না রগাঁওলয় র প্রিম স্বা ধ ীন  শা সক দি লেন । দতদন  ও তা র িাং শধ লররা  স ান া রগাঁও লয় র শ্রগৌরি  অলনকা াং লশ বৃদ্ধ কলরন 

। দকন্তু তার িাং শধরলির পতলনর পরই িা াং ো র িখে দন লয়  শ্রমা গে ও আ ফগা ন  শদি কেহ ও যু লদ্ধ জ দড়লয় পলড়। 

ক.  িা টা দে শ্রকান  যু লগর হা দত য়া র? ১ 

খ.  শরি া িী িেলত কী শ্রিা ঝা য়? ব্যা খ্যা কর। ২ 

গ.   উদ্দীপলকর ফখরুদদ্দলন র সা লি স প্তম শতলকর শ্রকান  শা স লকর সা দৃশ্য র লয় লি । ব্যা খ্যা  কর। ৩ 

ঘ.  িা ে  ী শা স লকর অভা লিই  িাাং ো  কেহ ও যু লদ্ধ জ দড়লয় পলড় ।  ব্যা খ্যা কর। ৪ 

১ ১ । জ না ি হা দমি শ্রেদিকলক্ষ পাে িান কালে দশক্ষা িীলির ক' ন গর সভ যত া  স ম্প লকজ ধা রিা  শ্রিন। 'ক' ন গরস ভয তা টি প্রাচীন  ব্র হ্মপুে ন লির তীলর আ ড়া ই হাজা র িি র 

পূলি জ গলড়  উলে দি ে।  ধ্বাং স প্রা প্ত  'ক' ন গরসভ যতা টি শ্রিলক আ দিষ্কৃত হলচ্ছ অমূ ল্য প্রত্ন িস্তু ও িাাং ো লিলশর প্রা চীন  দচে দশল্প। 

ক.  ১ ৮৭৯ স া লে মহা িা ন গে  জ দরপ কলরন  শ্রক? ১ 

খ.  পার স্য সভ যতা য়  শ্রঘা ড়া র  ো ক সম্প লকজ শ্রে খ । ২ 

গ.   উদ্দীপলক উ দি দখত 'ক' ন গরস ভয তা টি শ্রকা ন  ন গরসভ যত া লক দন লি জশ কলরলি? ব্যা খ্যা কর। ৩ 

ঘ.  "ক' ন গরসভ যতা টি দিে একটি স মৃদ্ধ নগরস ভয তা ।"- উদিটির  ে িা ি জতা দনরূপি কর। ৪ 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

†kªwY t lô      

মল েে শ্রটস্ট -২ 

 



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj cixÿv-2 

‡kÖYxt lô 

welqt Bmjvg I ˆbwZK wkÿv (m„Rbkxj) 

mgqt 2 NÈv 30 wgwbU             c~Y©gvb- 70 

(‡h †Kvb mvZwU cÖ‡kœi DËi `vI) 

1|  nvw`m Zvi evev‡K cÖkœ Kij, evev Avgiv Bev`Z Kwi †Kb? nvwm‡ei evev ej‡jb, Avgiv Avjøvni mš‘wó AR©b I ˆbKU¨ 

jv‡fi D‡Ï‡k¨ Bev`Z Kwi| nvwme Avevi cÖkœ Kij, †Kvb †Kvb KvR‡K Bev`Z wn‡m‡e MY¨ Kiv nq? nvwm‡ei evev ej‡jb, 

Avjøvni mš‘wó AR©‡bi Rb¨ hveZxq DËg KvRB Bev`Z| 

 K) Bev`Z A_© Kx?        1 

 L) kvixwiK Bev`Z ej‡Z Kx †evSvq? e¨vL¨v Ki|     2 

 M) Avjøvni mš‘wó AR©‡bi D‡Ï‡k¨ nvwme Kxfv‡e Bev`Z Ki‡e? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) KziAvb I nvw`‡mi Av‡jv‡K Bev`‡Zi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv Av‡jvPbv Ki|  4 

2|  nvmvb mv‡ne †Q‡j‡g‡q Ges e¨emv-evwYR¨ wb‡q my‡L ¯̂v”Q‡›`¨ Rxeb KvUvb| wKš‘ Zvi PvPx mvwn`v Zv‡`i G myL †`‡L 

Cl©vwš̂Z nb Ges wewfbœfv‡e ÿwZ Ki‡Z †Póv K‡ib| welqwU wb‡q ’̄vbxq Bgvg mv‡n‡ei mv‡_ Av‡jvPbv Ki‡j wZwb e‡jb, 

wR ¡b kqZvb Ges gvbyl kqZvb Avgv‡`i Pig kÎæ|Õ 

 K) KziAvb gwR‡`i me©‡kl m~ivi bvg Kx?     1 

 L) m~iv dvjv‡K †Kvb †Kvb wec` †_‡K AvkÖq PvIqv n‡q‡Q?   2 

 M) nvmvb mv‡ne m~iv dvjv‡Ki wkÿv wb‡q Kxfv‡e cÖwZ‡ekxi Awbó †_‡K evuP‡Z cv‡ib?    

     3 

 N) Bgvg mv‡n‡ei me©‡kl Dw³wU mswkøó m~ivi Av‡jv‡K we‡kølY Ki|  4 

3|  

 

 

 K) Avb-bvm A_© Kx?       1 

 L) gv-evevi Rb¨ Avgiv Kx e‡j cÖv_©bv Kie?    2 

 M) DÏxc‡K Av‡jvwPZ m~ivwUi A_© I kv‡b byhyj wjL|   3 

 N) Av‡jvwPZ m~ivwU‡Z ÿwZ †_‡K gyw³i †h c_ wb‡`©k Kiv n‡q‡Q Zv we‡kølY Ki|     

     4 

4|  †kÖwYK‡ÿ cvV`vbKv‡j wkÿK e‡jb, gnvbwe (mv) Gi me©‡kó gyÕwRRv n‡jv Avj-KziAvb| GwU me©‡kÖó Avmgvwb wKZve hv 

gvbeZvi gyw³i mb`| my`xN© 23 eQ‡i GB cweÎ MÖš’ gnvbwe (mv)-Gi Dci AeZxY© nq| GwU me©hy‡Mi gvby‡li mwVK c_ 

cÖ`k©bKvix| Avj-K ziAvb gvbyl‡K AÜKvi ‡_‡K Av‡jvi c‡_ wb‡q Av‡m|  

 K) ÔjvIwn gvndzhÕ A_© Kx?       1 

 L) ZvRwe` †Kb ¸iæZ¡c~Y©?       2 

 M) DÏxc‡K ewY©Z MÖš’ †Zvgvi e¨envwiK Rxe‡K Kxfv‡e cÖfve we Í̄vi Ki‡Z cv‡i? e¨vL¨v Ki|    

     3 

 N) ÔAvj-KziAvbÕ gvbyl‡K AÜKvi †_‡K Av‡jvi c‡_ wb‡q Av‡m| we‡kølY Ki| 4 

5| Bmjvg ag© K¬v‡m †mvjvqgvb m¨vi Zvi QvÎ‡`i mv‡_ Avjøvni ZvÕqvjvi bvg Ges Zvi Zvrch© wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Qb| wZwb 

e‡jb, ‡Zvgv‡`i †hgb my›`i wKQz bvg i‡q‡Q, †Zgwb Avjøvni †ekwKQz my›`i Ges ¸YevPK bvg i‡q‡Q| ZvQvov Avjøvn 

ZvÕqvjv me ¸‡Yi AvaviÕ| ZvB wZwb e‡jb, Avgv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki DwPr Avjøvni bvgmg~n Rvbv Ges Zvi wb‡©`wkZ c‡_ Pjv| 

 K) AvmgvDj ûmbv k‡ãi A_© Kx?      1 

 L) ÔAvjøvn LvwjKÕ ej‡Z Kx †evSvq?     2 

 M) ‡mvjvqgvb m¨v‡ii K_v Abyhvqx Avjøvni ¸YevPK bvgmg~n Rvbvi cÖ‡qvRbxqZv Kx wjL?    

   3 

 N) ÔAvjøvn ZvÕqvjv mKj ¸‡Yi AvaviÕ- G m¤ú‡K© †Zvgvi gZvgZ DÏxc‡Ki Av‡jv‡K we‡kølY Ki|   

    4 

6| my‡hvM ‡c‡jB gwgb A‡b¨i wRwbm Pzwi K‡i| G wb‡q gvbyl gwg‡bi gv‡K Awf‡hvM Ki‡j wZwb Lye Kó cvb Ges †Q‡j‡K 

‡W‡K e‡jb, `ywbqvi fv‡jv-g›` Kv‡Ri Rb¨ Avgv‡`i‡K Avjøvni wePv‡ii m¤§yLxb n‡Z n‡e| G cÖm‡½ wZwb GKLvbv nvw`m 

†kvbvb, Ô`ywbqv AvwLiv‡Zi km¨‡ÿÎ|Õ 

 

? 

g°x 

gyw³i Dcvq 

103 Zg 

AvqvZ 3 wU  



 K) AvwLivZ k‡ãi A_© Kx?       1 

 L) Ô`ywbqv AvwLiv‡Zi km¨‡ÿÎÕ- ms‡ÿ‡c eywS‡q ‡jL|   2 

 M) Kxfv‡e gwg‡bi Pz‡i Kivi Af¨vmwU ms‡kvab Kiv hvq?   3 

 N) ÔAvwLiv‡Zi wek¦vm Avgv‡`i PwiÎ‡K my›`i K‡iÕ- Dw³wU DÏxc‡Ki Av‡jv‡K Av‡jvPbv Ki|   

     4 

 

7| ZvwiK Ges kvgxg `yR‡b XvKvq Avjv`v Avjv`v ’̄v‡b e¨emv K‡i| kvgxg e¨emvq †ewkifvM mgq cÖZviYvi AvkÖq †bq, 

Aciw`‡K ZvwiK Bmjvwg kwiqZ Abyhvqx e¨emv K‡i RxweKv wbe©vn K‡i| 

 K) ˆbwZKZv k‡ãi A_© Kx?       1 

 L) ˆbwZKZv Ges AvKvB` Gi g‡a¨ m¤úK© Kxiæc wjL|   2 

 M) ZvwiK †h cš’vq e¨emv K‡i gvbe Rxe‡b Zvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki|  3 

 N) kvgxg †h cš’vq e¨emv K‡i, G‡Z Zvi Pwi‡Îi †Kvb w`KwU dz‡U D‡V‡Q, Zv we‡kølb Ki|    

     4 

8|  †mZz GKRb †gavex QvÎx| †m mKj wel‡q Rvb‡Z Lye AvMÖnx| GKw`b †m Zvi cvV¨ cy¯Í‡K GKwU Kvwjgvi A_© coj, 

ÔAvjøvn Qvov †Kvb gvey` bvB|Õ A_©vr c„w_ex‡Z Bjvn ev Bev`‡Zi †hvM¨ GKgvÎ AvjøvnZvqvjv| wZwb e¨ZxZ Avi †KD 

Dcvm¨ n‡Z cv‡i bv| 

 K) nvwKg K_vwUi A_© Kx?       1 

 L) AvmgvDj ûmbv ej‡Z Kx eySvq?      2 

 M) DÏxc‡K †mZy †Kvb Kvwjgvi A_© c‡ob? e¨vL¨v Ki|   3 

 N) Giæc Kvwjgvi cÖwZ wek¦v‡mi ¸iæZ¡ KZUzKz e‡j Zzwg g‡b Ki? gZvgZ `vI| 4 

9| nvwg` Zvi eÜz‡`i mv‡_ Avjøvni ¸YevPK bv‡gi Zvrch© wb‡q Av‡jvPbv KiwQj| †m ejj Avjøvn wK †g‡nievb, Avgv‡`i 

Rb¨ †hme e ‘̄ msMÖn Kiv KwVb †m¸‡jv mnR K‡i w`‡q‡Qb| †hgb- Aw·‡Rb, cvwb| G¸‡jv me Zvi `qvi Ae`vb| wKš‘ 

gvbyl Zv ey‡S bv|  

 K) LvwjK k‡ãi A_© Kx?       1 

 L) ÔAvjøvn AvwjgybÕ K_vwU eywS‡q wjL|     2 

 M) Avjøvni ¸YevPK bvgmg~n Rvbv cÖ‡qvRb †Kb?    3 

 N) gnvwek¦ m„wó‡Z Avjøvni wnKg‡Zi Ae`vb- we‡kølY Ki|   4 

10| kixd I Avwid mncvVx| kixd cuvP Iqv³ bvgvhmn mKj cÖKvi Bev`Z Kivi †Póv K‡i| †m A‡bKevi Avwid‡K bvgv‡h 

AvnŸvb K‡i‡Q wKš‘ Avwid wewfbœ ARynv‡Z †`wL‡q bvgvh cov †_‡K weiZ ‡_‡K‡Q| kixd hLb Avwid‡K Bev`‡Zi K_v 

e‡j ZLb Avwid e‡j- ïay †h Avwg GKv Bev`Z Kwi bv Zv‡Zv bq| A‡b‡KB †Zv Av‡Q hviv †Kv‡bv cÖKvi Bev`Z K‡i bv| 

Zv‡`i hv n‡e AvgviI ZvB n‡e|  

K) Bev`Z k‡ãi A_© Kx?       1 

 L) Avgv‡`i cweÎ _vKv  cÖ‡qvRb †Kb? e¨vL¨v Ki|    2 

 M) DÏxc‡Ki Av‡jv‡K kix‡di PwiÎ e¨vL¨v Ki|     3 

 N) Avwi‡di cwiYwZ †Zvgvi cvV¨cy Í̄‡Ki Av‡jv‡K we‡kølY Ki|  4 

11| dvwng me KqwU †ivhv iv‡L wKš‘ mvjvZ Av`vq K‡i bv| ivwd mvjvZ Av`vq K‡i Ges †ivhvI iv‡L| Aci eÜz wknve G 

cÖm‡½ dvwng I ivwd‡K ejj- ïay wK mvjvZ, †ivhv Avgv‡`i Bev`‡Zi welq? Avwg Bgvg mv‡n‡ei LyZevq ï‡bwQ Avgv‡`i 

Rxe‡bi N›UvB Bev`Z n‡Z n‡e| Z‡e m‡e¨vËg Bev`Z AA`v‡qi kZ© n‡”Q cweÎZv| gnvbwe (mv) e‡jb, ÔcvK cweÎZv 

Bgv‡bi A‡a©KÕ| 

 K) Bev`Z k‡ãi A_© Kx?       1 

 L)Bev`‡Z ev`vbx ej‡Z Kx †evSvq? e¨vL¨v Ki|    2 

 M) dvwng Kxfv‡e Zvi Rxeb‡K Bev`‡Zi g‡a¨ KvUv‡Z cv‡i? e¨vL¨v Ki|  3 

 N) DÏxc‡K ewY©Z nvw`mwUi Zvrch© we‡kølY Ki|     4 

 

 

       

   



w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj cixÿv-2 

‡kÖYxt lô 

welqt Bmjvg I ˆbwZK wkÿv (eûwbe©vPbx) 

mgqt 30 wgwbU             c~Y©gvb-30

1|  Avjøvni cÖwZ wek¦v‡mi g~j K_v †KvbwU? 

 K) wimvjvZ   L) LZ‡g beyqZ 

 M) ZvIwn`   N) AvwLivZ 

2|  kvwgg ms‡ÿ‡c Avjøvn Zvqvjvi cÖwZ wek¦vm I AvbyMZ¨ 

¯̂xKvi Ki‡Z Pvq| Zvi g‡bvfv‡e †Kvb welqwU cÖKvk 

†c‡q‡Q? 

 K) Kvwjgv ZvBwq¨ev  L) Kvwjgv kvnv`Z 

 M) Bgv‡b gydvm&mvj  N) Bgv‡b gyRgvj 

3|  Ògywgb n‡Z n‡j Aek¨B wimvjv‡Z wek¦vmx n‡Z n‡eÓ- G 

e³‡e¨i Av‡jv‡K wimvjv‡Zi ’̄vb †Kv_vq? 

 K) AvKvB‡`i c‡i  L) ZvIwn‡`i c‡i 

 M) AvwLiv‡Zi c~‡e©  N) ZvIwn‡`i c~‡e© 

4|  Bgvb gyRgvj cv‡Vi gva¨‡g Avgiv- 

 i. Avjøvni Dci Bgvb Avbe|  

 ii. ỳwbqvi Rxeb fz‡j hve 

iii. Avjøvni wewa weavb †g‡b Pje|  

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I iii   L) i I ii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
5|  Avjøvn Zvqvjv c„w_ex‡Z bvbv AvBb-Kvbyb cÖ`vb K‡i‡Qb 

†Kb? 

 K) Zvi ÿgZvi ewntcÖKvk NUv‡Z 

 L) gvby‡li Kvh©Kjvc wbqš¿Y Ki‡Z 

 M) gvby‡li mvwe©K Kj¨v‡Yi Rb¨ 

 N) gvbyl w`‡q Avjøvni `vmZ¡ Kiv‡bvi Rb¨ 

❖ wb‡Pi Aby‡”Q`wU c‡o 6 I 7 bs cÖ‡kœi DËi `vIt 

6ô †kÖwYi QvÎ wbnvj K¬v‡m GKwU Kvwjgv c‡o Avjøvni Dci 

ms‡ÿ‡c Bgvb Avbj Ges Avjøvni wewa-weavb †g‡b Pjvi 

cÖwZÁv Kij|  

6|  ÔBgvb gyRgvjÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K) cweÎ evK¨  L) mvÿ¨`v‡bi evK¨ 

 M) we¯ÍvwiZ wek¦vm  N) mswÿß wek¦vm 

7| D³ welqwU Avgv‡`i aviYv †`q- 

 i. Avjøvni Aw Í̄Z¡ m¤ú‡K©  

 ii. Avjøvni ¸YevPK bvg m¤ú‡K© 

iii. bwe ivmyjM‡Yi AvMgb m¤ú‡K©  

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I ii   L) i I iii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
8|  ÔAvwg wRb I gvbeRvwZ‡K ïay Avgvi Bev`‡Zi Rb¨ m„wó 

K‡i‡QÕ- †Kvb m~ivi AvqvZ? 

 K) Avb-bvnj  L) Avh-hvwiqvZ 

 M) Avj AvbKveyZ  N) Avj Bmiv 

9| Avjøvni my›`i c„w_ex †`‡L kwidv Avjøvni cÖwZ K…ZÁZv 

cÖKvk Kij| Zvi KvR Kx wn‡m‡e cwiMwYZ n‡e? 

 K) cÖv_©bv   L) whKi 

 M) Bev`Z   N) ïKwiqv Av`vq 

10| †i‡eKv †eMg me mgq wb‡RK cwi”Qbœ I cweÎ iv‡L| G 

Ae¯’vq Zvi- 

 i. gb cÖdzjø _vK‡e  

ii. cov‡jLvq gb em‡e iii. ¸bvn gvd n‡e|  

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I ii   L) i I iii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
11| cweÎZv I AcweÎZvi gvb`Û Kx? 

 K) ZvIwn`   L) mvjvZ 

 M) kwiqZ   N) Bev`Z 

12| †h mKj bvRvmvZ †`Lv hvq bv, wKš‘ Bmjvwg weav‡b Zv 

bvRvmvZ e‡j MY¨ Zv‡K Kx e‡j? 

 K) bvRvmvZ nvwKwK  L) bvRvmv‡Z ûKwg 

 M) bvRvmv‡Z Lwddv  N) bvRvmv‡Z MwjRv 

❖ wb‡Pi Aby‡”QwU c‡o 13 I 14 bs cÖ‡kœi DËi `vI: 

Kvgvj †nv‡mb Ihy K‡i gmwR‡` mvjvZ Av`vq K‡i| mvjvZ 

†k‡l Zvi †Lqvj n‡jv †m gv_v gvm‡n K‡iwb|  

13| Kvgvj ‡nv‡mb Ihyi †Kvb weavb j•Nb K‡i‡Q? 

 K) mybœZ   L) gy¯Ívnve 

 M) IqvwRe   N) diR  

14| GgZve¯’vq Kvgvj †nv‡m‡bi KiYxq- 

 i. cybivq Ahy Kiv  

 ii. cybivq mvjvZ Av`vq Kiv|  

iii. Avjøvni Kv‡Q ÿgv PvIqv| 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I ii   L) i I iii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
15| ZvRwe` Abymv‡i KyiAvb wZjvIqvZ Kiv Kx? 

 K) diR   L) mybœZ 

 M) IqvwRe   N) bdj 

 

16| †kl gvLivR ‡KvbwU? 

 K) wRnŸvi ga¨fvM  L) bvwmKvg~j 

 M) wRnŸvi cvk¦©fvM  N) `yB †VuvU|  

17| 17wU gvLivR gy‡Li KqwU ¯’v‡b Aew¯’Z? 

 K) 3wU   L) 4wU 

 M) 5wU   N) 6wU 

18| m~iv Avb bv‡m ÔAvb&-bvmÕ kãwU KZevi e¨eüZ n‡q‡Q? 

 K) cuvPevi   L) Pvievi 

 M) wZbevi   N) Qqevi 

19| iwdK mZ¨ K_v ejvi gva¨‡g Kx AR©b Ki‡e? 

 K) gnË¡   L) wek¦vm 

 M) m¤§vb   N) ‡bZ…Z¡ 

20| wcZv-gvZvi Av‡`k wb‡la cvjb Kiv Kx? 

 K) diR   L) IqvwRe 

 M) mybœZ   N) bdj 

21| RxweKv I Avqy e„w× †c‡Z n‡j Kv‡`i mv‡_ my›`i AvPiY 

Ki‡Z n‡e? 



 K) fvB-‡ev‡bi mv‡_ L) cÖwZ‡ekxi mv‡_ 

 M) mnKgx©i mv‡_  N) AvZ¥xq‡`i mv‡_ 

22| Avjøvni Kv‡Q †Kvb cÖwZ‡ekx me©v‡cÿv DËg? 

 K) †ewk `vbkxj  L) †ewk Bev`ZKvix 

 M) †h cÖwZ‡ekxi wbKU DËg   

N) †h Avjøvni wbKU DËg 

23| AvLjv‡K nvwg`vni Øviv m„wó n‡e- 

 i. kvwšÍgq mgvR  ii. Afvegy³ mgvR 

iii. fªvZ…Z¡‡ev‡a m¤úbœ mgvR  

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I ii   L) i I iii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
24| wcZv-gvZvi Kv‡Q mšÍvb Kx ¯^iæc? 

 K) AvgvbZ   L) Av`‡ii 

 M) Ag~j¨ m¤ú`  N) wcÖq 

❖ wb‡Pi Aby‡”Q`wU c‡o 25 I 26 bs cª‡kœi DËi `vI: 

weÁv‡bi QvÎ gviæd gnvKvk m¤úwK©Z GKwU welq eyS‡Z bv 

‡c‡i gnvMÖ‡š’i mnvqZv wbj|  

25| gviæd †Kvb MÖ‡š’i mnvqZv wbj? 

 K) ZvIivZ   L) hve~i 

 M) BbwRj   N) KziAvb| 

26| D³ MÖš’wU m¤ú‡K© cÖ‡hvR¨- 

 i. cÖ_g bwei Dci GwU bvwRj n‡q‡Q  

 ii. Avmgvwb wKZvemg~‡ni g~j wkÿv ewY©Z n‡q‡Q 

iii. Gi fve I fvlv gnvb Avjøvni  

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

K) i I ii   L) i I iii 

M) ii I iii   N) i, ii, I iii 
27| nhiZ gynv¤§` (mv) Gi KZ eQi eq‡m Zvi gv gviv hvb? 

 K) 5   L) 6 

 M) 7   N) 8 

28| Avi‡ei †jv‡Kiv Kb¨v mšÍvb‡`i RxešÍ Kei w`Z †Kb? 

 K) jyÉ‡bi f‡q   

L) mvgvwRK Am¤§v‡bi f‡q 

 M) j¾v I `wi ª̀Zvi f‡q  

N) Kb¨v‡`i Rb¨ Zv‡`i `i` wQj bv 

29| wnjdzj dzhyj ev kvwšÍmsN ¯’vc‡b ivmyj (mv) Gi Pwi‡Îi 

†Kvb w`K dz‡U D‡V‡Q? 

 K) wePÿYZv  L) AvšÍwiKZv 

 N) wek¦ Í̄Zv   N) gvqv-ggZv 

30| KZ wLªóv‡ã Bqvgvgvi hy× msNwUZ nq? 

 K) 60 wLª:   L) 631 wLª: 

 M) 632 wLª:   N) 633 wLª: 



 

দিন াজ পুর  কালেক্ট লরট স্কুে  এ ন্ড  কলেজ 

শ্রেদি  : ষষ্ঠ 

দিষয় া  : ত থ্য  ও শ্রো গা লো গ  প্রযু দি 

মলেে  শ্রটস্ট  -২ 

mgq t 1N›Uv 40 wgwbU c~Y©gvbt 50 

mKj cÖ‡kœi gvb mgvb | 5 5=25 

দন লচর  প্রেগুলো র  উত্তর  িাও ( লে লকালন া  পাঁচটি ) 

১ ।  দশক্ষা লক্ষলে ত থ্য  ও শ্রো গা লে া গ প্রযু দির  ব্যিহার  িি জনা  কলরা ।২।  আ মা লির  প্রা তয দহক  জ ীিলন  আ ইদস টি এর 

ব্যিহার  ি ি জন া  কলরা ৩।  এদিলকশন  সফটওয়্ ার  কালক িলে  এ র  কাজ  ি ি জন া কলরা  ৪।  আ উটপুট দেভ া ই স  কালক 

িলে? 6 টি আ উটপুট দেভ াইলস র  ন াম দেখ। 

৫।  অপালরটিাং  দস লস্ট ম দক? দিদভ ন্ন  প্রকার  অপালরটিাং  দস লস্ট ম এ র  িি জনা  িাও। 

৬ ।  আ ইদস টি  ব্যিহালর  দক দক স া িধ ানতা  অিেম্বন  করলত  হে   দেখ। ৭।  ওয়াে জ প্রলস স র  ব্যিহালরর  জ ন্য শ্রে  পাঁচটি 

দিষলে   জ ান া  আ িশ্য ক শ্রসগুলো  দক দক?৮।  পাঁচটি  ওলে  ি  ব্র া উজ ার  ও পাঁচটি  স া চ জ ইদঞ্জলনর  ন া ম দেখ। 

ি হুদন ি জা চন  gvbt 25 

১ ।  স ফটওয়্ া র  এ র  সিলচলে  িে  শত্রু শ্রকা ন টি? 

(ক)  হা ে জদেক্স ( খ) ধুোিা দে  ( গ)ভা ইর াস  ( ঘ) প্রকৃদত 

২।  কদম্পউটার  ভ াইর াস  দকভ া লি  কদম্পউটালর িাস া  িাঁলধ? 

(ক)  স িা ইলক  জ া দন লে   (খ) নিদুয দতক  পদ্ধদতলত  ( গ)স িার  অজা লন্ত  ( ঘ) ব্যিহালরর  অ স ত কজত া 

৩।  ে া রা  দিন-র া ত  ২৪ ঘণ্টা  কদম্পউটার  শ্রগম শ্রখলে  তা রা- 

(i)কদম্পউটার  শ্রগলম আ সি হে   (ii)শা রীদরকভ া লি  অসু ি  হে  (iii)মা ন দসকভ া লি  অসু ি  হে   

দন লচর  শ্রকা নটি  স ঠিক 

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

৪।  িীঘ জদিন  শ্রকা লন া  ঝা লমো  িা ে াই  কদম্পউটার  ব্যিহার  করা  ে াে  - 

(i)কদম্পউটার  রুলম এদস  ব্যিহার  করলে 

(ii)কদম্পউটা লরর  শ্রভতর  িা তাস লঢাকা  ও শ্রির  হিা র  পি রা খলে 

(iii)সি  স মে  শ্রেন  স ঠিক স লকট শ্রিলক স ঠিক িা লগ কলর  দিদুয ৎ  স াং লে া গ শ্রিওে  া  হে   

দন লচর  শ্রকা নটি  স ঠিক 

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

৫।  একটি  শব্দ  শ্রেখা  শ্রশষ হওে া র  পর  একটি খা দে  শ্রেস  শ্রিওে  ার  জ ন্য শ্রকান  কী চা পলত  হয় 

(ক)Control Key (খ)Shift key(গ)  Enter (ঘ)Space Bar 

৬ ।  ন তুন  ফাইে  শ্রখাো র  কীলি া ে জ কমান্ড  হলো- 

(ক)  Ctrl+Z (খ)  Ctrl+S (গ)  Ctrl+ N (ঘ)  Ctrl+V 

৭।  স া চ জ ইদঞ্জন  দক ধ রলন র  স ফটওয়্ া র? 

(ক) অয া দিলকশন  ( খ) প্যা লকজ  ( গ) কাস্ট মাইজ  ( ঘ) দস লস্ট ম 

৮।  http://www.amazon.com হে- 

(ক) হা ে জওে  ার  ( খ) প্রলটা কে  ( গ) ওলে  ি  শ্রপজ  ( ঘ) সা চ জ ইদঞ্জন 

৯।  ওলে  ি  স া ইলট ঘুলর  শ্রিে ালন া লক  কদম্পউটালরর  ভ া ষা ে   দক িলে? 

(ক)  ওলয়ি  ব্র া উদজ াং  ওলয়ি  সা দচ জাং  ( গ)ওলে  ি  শ্রেভেদপাং  ( ঘ) ওলয়ি  ইউদজাং 

১ ০।  অলপরা  হলো  এ ক ধ রলনর- 

(ক)  মলেম ( খ) ওলে  িসা ইট ( গ)স া চ জ ইদঞ্জন  ( ঘ) ব্র া উদজ াং  সফটওয়্ ার 

১ ১ ।  ওলে  লির  প্রতীদক ঠিকা ন া  শুরু হে   শ্রকা ন টি দিলে  ? 

(ক)  TLD (খ)  http (গ)  URL (ঘ)  HTML 

১ ২।  Blackhole স ম্প লকজ জ ান লত  দন লচর  শ্রকান  ওলে  িসা ইট স া হা য়্ করলি? 

(ক)http://www.nasa.gov (খ)http://www.facebook.com (গ)http://www.nasa.com 

(ঘ)http://www.maps.google.com 

১ ৩।  মহা কালশর  দিদভ ন্ন  তথ্য  জ ান লত  রুলম শ্রে  ওলে  ি  স া ইলটর  স া হা য়্ দন লত পালর ত া  হে- 

(i)http://www.google.com (ii)http://www.wikipedia.com (iii)http://www.bing.com 

দন লচর  শ্রকা নটি  স ঠিক 

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

১ ৪।  ত থ্য  ও প্রযু দির  ব্যিহার  পদর ি ত জলন র  শ্রক্ষেগুলো  দক হলি  ত া  কার  উপর দন ভ জর  করলি? 

(ক)  মানুলষর  সৃ জন শীেতা র  ওপর  ( খ) আ দি জক অি িা র  উপর 

(গ) আ কা ঙ্ক্ষা র  ওপর  ( ঘ)  অেসতা র  ওপর 

১ ৫।  ICT এর  পূি জরূ প দক 

(ক)  International Communication Technology 

(খ)Internal Communication Technology 

(গ)International Communication Technology 

(ঘ)  Information and Communication Technology 

১ ৬।  ই-বুলক কতগুলো  ি ই  িালক? 



(ক)  ১ টি ( খ)  ১ ০টি ( গ) শতা দধ ক ( ঘ)  কলে  ক হা জ ার 

১ ৭।  ইন্টার লন লটর  মােলম ঘলর  িলস  ব্যিস া  করা লক  ি ে া  হে  - 

(ক) ই-কমাস জ ( খ) এ ম-কমাস জ ( গ) লমািাইে  কমা স জ ( ঘ)এ ম ব্যা াং দকাংৎ 

১ ৮।  দন লচর  শ্রকা ন  প্রযু দিটি ব্যা াং দকাং  এ র  স া লি  সম্প দকজত? 

(ক)OMR (খ)  OCR (গ) িা রলকাে  ( ঘ)  MICR 

১ ৯।  শ্রটদেদভ শন  শ্রক আ মরা  শ্রকান  মােম িদে? 

(ক)  প্রচা র  ( খ) গিমা েম ( গ) প্রচা র  ও গিমােম  ( ঘ)  োইভ  শ্রটদেকাস্ট  মােম 

২০।  তলথ্যর  চ চ জা  আ র  দিলেষি  শ্রিলক জ ন্ম শ্রন য়  শ্রকান টি? 

(ক) তথ্য  ( খ) উপা ত্ত ( গ)স ম্প ি ( ঘ)  জ্ঞ ান 

২১।  শ্রকা ন  ে ন্ত্র  ব্যিহার  কলর  গা দে  চাো লনা  ে াে  ? 

(ক) ইন্টা রলন ট  (খ) ওে া দশাং  শ্রমদশন  ( গ) ইবু ক ( ঘ) দজ দপএস 

২২।  শ্রকা ন টি  একটি শ্রস্টা লরজ  দেভা ইস? 

(ক)  র যা ম(খ)  র ম ( গ)  ফ্ল্া শ শ্রমলমাদর(ঘ)  হা ে জদেক্স 

২৩।  শ্রকা ন টি  মু ি অপালরটিাং  দস লস্ট ম? 

(ক)  ম্যাক  ওএস  ( খ)  ইউদন ক্স ( গ)  দেন া ক্স ( ঘ)  উইলন্ডাজ 

২৪।  অয া দিলকশন  স ফটওয়্ ার  কত  প্রকার? 

(ক) এ ক ( খ)  দুই  ( গ)  দতন  ( ঘ) চার 

২৫।  শ্রকা লন া  প্রদতষ্ঠ া লন র  দনজ স্ব কালজর  ধ রন  ও চা দহিা  অনুো ে  ী প্রস্তু ত  ও ব্যিহৃ ত  সফটওয়্ ার  শ্রক দক 

স ফটওয়্ ার  িো  হে  ? 

(ক)  ইউটিদেটি  স ফটওয়্ া র  ( খ) ফ া ম জওয়্ া র  স ফটওয়্ ার  ( গ) প্যা লকজ  স ফটওয়্ ার 

(ঘ) কাস্ট মাইজ  স ফটওয়্ া র 

 

 

 

 

 
 
        



 
 


