
                  

  w`bvRcyi Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

g‡Wj †U÷-1 

‡kÖwY t mßg 

welq- evsjv 

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

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

1| Av‡bvqvi Zvi GK AvZ¥x‡qi evmvq †eov‡Z wM‡q cv‡ki evmvi GKwU †g‡q‡K †`‡L Zvi nviv‡bv †g‡qi K_v g‡b c‡o hvq| 

†LuvR wb‡q Rvb‡Z cv‡i †g‡qwUi bvg Hkx| Av‡bvqvi mv‡ne wewfbœ iK‡gi PK‡jU wb‡q Hkxi mv‡_ K_v ej‡Z hvq| wKš‘ Hkx 

Zv‡K †`‡L fq †c‡q Ab¨ K‡ÿ¨ P‡j hvq| 

 K. AvdMvwb Í̄v‡bi ivRavbxi bvg Kx?           1 

 L. ÔAvwg †Zv mI`v Ki‡Z Avwm bvÕ-eywS‡q †jL|                                                           2 

 M. DÏxc‡K ÔKveywjIqvjvÕ M‡íi †Kvb w`KwU dz‡U D‡V‡Q? Av‡jvPbv Ki|                 3 

 N. DÏxcK I KveywjIqvjv M‡íi g~jfve GKB-‡Zvgvi gZvg‡Zi hyw³ `vI|                            4 

2| wcZ…nxb Avwid iv Í̄vq dzj wewµ K‡i| iv Í̄v‡ZB _v‡K †m, ivZ n‡j dzZcv‡Z Nygvq| †m ¯‹z‡j KLbB hvqwb| 21 †k †deªæqvwi Kx 

Zv †m Rv‡b bv| Z‡e †m cÖwZ eQi †`‡L ÔcÖfvZ‡dwiÕ hvq kwn` wgbv‡i| mevB Lvwj cv‡q Mvb MvB‡Z MvB‡Z hvq kwn` wgbv‡i| 

†mI Zv‡`i mv‡_ knx` wgbv‡i hvq Ges cÖfvZ †dwii Mvb Mvq| Zv‡`i g‡Zv kwn` wgbv‡i kÖ×vf‡i dzj †`q| 

 K. kZ kZ gvby‡li wf‡oi g‡a¨I Kv‡K †Pbv hvq?             1 

 L. kwn` wgbvi ej‡Z Kx †evS? e¨vL¨v Ki|                              2 

 M. ÔjLv I Avwid †jLvcov Rvbv bv n‡jI Df‡qi Abyf~wZ GKBÕ-e¨vL¨v Ki|                   3 

 N. Ô‡jvLv I Avwid †UvKvB n‡Z cv‡i, wKš‘ Zv‡`i wPšÍv †PZbv AmvaviYÕ-we‡kølY Ki|        4 

3| Aí eq‡mB bÿÎ RbwcÖq Kwe wn‡m‡e mybvg AR©b K‡i‡Qb| mncvVx eÜziv Zvi KweZv c‡o Avbw›`Z nq| wR‡Ám K‡i, Kxfv‡e 

GZ my›`i KweZv †jLv hvq| bÿÎ e‡j, my›`i my›`i KweZv ˆZwii Rb¨ cÖ‡qvRb A‡bK Kwei KweZv cov| Pvicv‡ki mewKQz wb‡q 

¯̂cœ †`Lv| ¯̂‡cœi Qwe AvuKvi Rb¨ is †ei‡Oi kã‡K fv‡jvevmv| 

 K. KweZvi R‡b¨ Kx `iKvi?           1 

 L. †jL‡Ki g‡Z †K Kwe n‡Z cv‡i? eywS‡q †jL|           2 

 M. DÏxc‡Ki †Kvb w`KwU kã †_‡K KweZv cÖe‡Üi g‡a¨ dz‡U D‡V‡Q?           3 

 N. ÒKweZv m¤ú‡K© bÿ‡Îi e³e¨ Ôkã †_‡K KweZvÕ cÖeÜKv‡ii e³‡e¨qB cÖwZiæc|Ó we‡kølY  

    Ki|           4 

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

4| N‡i e‡m wUwf †`L‡Q myBwU| wWmKfvwi P¨v‡b‡j †`Lv hv‡”Q GKwU RvnvR †f‡m P‡j‡Q ARvbvi D‡Ï‡k¨| mv`v i‡Oi ei‡di XuvB 

mvg‡b co‡Q| Dc‡i bxj AvKvk| mv`v eid, bxj mgy`ª Avi ~̀‡i `„k¨gvb Øx‡ci meyR MvQcvjv myBwU‡K Lye AvK…ó Kij| Zvi g‡b 

n‡jv G †Zv ¯̂‡cœi †`k| 

 K. †bŠKv †Kv_vq euvav Av‡Q?           1 

 L. Kx‡mi cÖwZ mK‡jiB †KŠZznj Rv‡M? e¨vL¨v Ki|           2  

 M. DÏxc‡Ki mv‡_ ÔbZzb †`kÕ KweZvwUi mv`„k¨ e¨vL¨v Ki|           3 

 N. DÏxc‡K myBwUi g‡b nIqv ¯̂‡cœi †`k, bZzb †`‡kiB cÖwZ”Qwe-Zzwg wK GKgZ? e¨vL¨v Ki|       4   

           

5| G RM‡Z nvq, †mB †ewk Pvq-Av‡Q hvi f~wi f~wi ivRvi n¯Í K‡i mg Í̄ KvOv‡ji ab Pzwi| 

      K ÔKzwj-gRyiÕ KweZvwU †Kvb Kve¨MÖš’ †_‡K †bIqv n‡q‡Q|            1 

 L. ÔKzwj-gRyiÕ KweZvq Kwe Kv‡`i RqMvb †M‡q‡Qb?           2 

 M. DÏxcKwU‡Z Kzwj-gRyi KweZvi g~jfve Kxfv‡e cÖwZdwjZ n‡q‡Q? e¨vL¨v Ki|        3 

 N. ÒDÏxc‡Ki ivRv ÔKzwj-gRyiÕ KweZvq DwjøwLZ †kvlK †kÖwYi Abyiæc|Ó g~j¨vqb Ki|       4 

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

AvKvk, mgy ª̀ 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 Kxfv‡e Kwe‡K D`vi n‡Z wkÿv w`‡q‡Q?          2 

 M. DÏxc‡Ki mv‡_ Ômevi Avwg QvÎ KweZviÕ fvev‡_©i wgj †`LvI|          3 

 N. ÒAvgiv cÖK…wZi mšÍvbÓ-K_vwU DÏxcK I Ômevi Avwg QvÎÕ KweZvi Av‡jv‡K we‡kølY Ki|       4 

7| mvigg© / mvivsk wjL:          5 

‡QvU evjyKvi KYv, we›`y we›`y Rj 

M‡o †Zv‡j gnv‡`k mvMi AZj| 

gyn~‡Z© wb‡gl Kvj, Zz”Q cwigvY, 

i‡P hyM-hyMvšÍi-AbšÍ gnvb, 

cÖ‡Z¨K mvgvb¨ ÎwU ÿz`ª Aciva, 

µ‡g Uv‡b cvc c‡_ NUvq cÖgv`| 

cÖwZ KiæYvi `vb, † œ̄nc~Y© evYx, 

G aivq ¯̂M© myL wbZ¨ †`q Avwb| 

ÔA_evÕ 



mgq I † ª̄vZ KvnviI A‡cÿvq e‡m _v‡K bv,wPiKvj Pwj‡Z _v‡K| mg‡qi wbKU Abybq K‡iv, Bnv‡K fq †`LvI å‡ÿcI Kwi‡e bv, 

mgq Pwjqv hvB‡e, Avi wdwi‡e bv| bó ¯̂v ’̄¨ I nviv‡bv ab cybtcÖvß nIqv hvq, wKš‘ mgq GKevi MZ nBqv †M‡j Avi wdwiqv Av‡m 

bv| MZ mg‡qi Rb¨ Aby‡kvPbv Kiv wbõj| hZB Kuv`bv MZ mgq Avi wdwiqv Avwm‡e bv| 

8| fvem¤úªmviY Ki  (†h‡Kv‡b 1wU):         5 

 K. wcZv-gvZv ¸iæR‡b †`eZzj¨ Rvwb, 

 hZ‡b gvwbqv Pj Zvnv‡`i evYx| 

 L. e‡b¨iv e‡b my›`I wkïiv gvZ„‡µv‡o 

9| Av‡e`b cÎ/wPwV wjL (‡h‡Kv‡bv 1 wU):                          5 

 K. Rwigvbv gIKz‡di Rb¨ cÖavb wkÿ‡Ki wbKU GKwU Av‡e`b wjL| 

 L. †Zvgvi Rxe‡bi jÿ¨ Kx Zv Rvwb‡q †Zvgvi gv‡qi Kv‡Q GKwU wPwV wjL|  

10| †h‡Kv‡bv 1wU we‡l‡q iPbv ˆZwi Ki:         15 

 K. RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg, 

 L. evsjv‡`‡ki b`b`x, 

 M. Avgv‡`i RvZxq cZvKv| 

 

 eûwbe©vPwb cÖkœ :         30 

1| ÔKveywjIqvjvÕ M‡íi †jKK †K? 

 K. cÖg_ †PŠayix L. iex›`ªbv_ VvKzi M. ew¼gP›`ª P‡Ævcva¨vq   N. †gvZv‡ni †nv‡mb 

2| ÔjoKxÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K. PvKi L. †Q‡j M. †g‡q N. jvKix 

3| ÔjLvi GKz‡kÕ M‡íi cUf~wg n‡jv- 

 K. QvÎ Av‡›`vjb L. fvlv Av‡›`vjb M. gyw³hy× N. K…lK Av‡›`vjb 

4| Avwewmwbqvi eZ©gvb bvg Kx? 

 K. Bw_Iwcqv L. B‡q‡gb M. BivK N. Bivb 

5| nhiZ gynv¤§` (m.) KZ eQi †eu‡P wQ‡jb? 

 K. 60 eQi L. 63 eQi M. 65 eQi N. 70 eQi 

6| †hme †jLv co‡j gb †b‡P †M‡q I‡V Zv‡K Kx e‡j? 

 K. bvUK L. Dcb¨vm M. †KŠZzK N. KweZv 

7| AvKvk †_‡K Qvqvi g‡Zv nVvr Kx we‡ji Ici †b‡g G‡jv? 

 . KvK L. MvOwPj M. ey‡bv nuvm N. KeyZi 

8| ÔAewaÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K. gyûZ© L. chyšÍ M. wPrKvi N. †Póv 

9| ÔbZzb †`kÕ KweZvwU †Kvb Kve¨MÖš’ †_‡K †bqv n‡q‡Q? 

 K. gvbmx L. †mvbvi Zix M. MxZweZvb N. mnRcvV 

10| ARvbv‡K Rvbvi cÖwZ Kv‡`i e¨vKzjZv †ewk? 

 K. gwnjv‡`i L. wkï‡`i M. e„×‡`i N. hyeK‡`i 

11| ÔPzc iI hZ wg_¨vev`xi `j|Õ Kv‡`i we‡y‡× GB ûwkqvwi D”PviY- 

 (i) Kzwj‡`i (ii) awbK †kÖwY (iii) †kvlK‡`i 

wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

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

12| Kwe Zvi eÜz‡K Rjcv‡b †Kvb av‡bi LB †`‡eb? 

 K. Avgb L. Bwi M. AvDk N. wewbœ 

13| Kwe Zvi eÜz‡K †Kvb dz‡ji gvjv †`‡eb? 

 K. †gŠwi L. †Mvjvc dzj M. Zviv dzj N. Rev dzj 

14| Ôw`bgwYÕ A_© Kx? 

 K. Zviv L. Puv` M. m~h© N. MÖn 

15| Ôiƒcmx evsjvÕ Kvi? 

 K. iex›`ªbv‡_i L. Rxebv›` `v‡mi M. bRiæ‡ji N. †MŠwi cÖmbœ gRyg`v‡ii 

16| Kg©x Revi g‡š¿ †`q †K? 

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

17| W±i gynv¤§` knx`yjøvn&i g‡Z evsjv fvlvi D™¢veKvj KZ? 

 K. 650 wLª. L. 750 wLª. M. 850 wLª.  N. 950 wLª. 

18| †dvU© DBwjqvg K‡jR KZ wLªóv‡ã cÖwZwôZ nq? 

 K. 1700 wLª. L. 1800 wLª. M. 1900 wLª. N. 2000 wLª. 

 19| evsjv fvlvi Avw` Drm †KvbwU? 

 K. Avh© fvlv L. ms¯‹…Z fvlv M. B‡›`v-BD‡ivcxq fvlvN. †MŠoxq e½ fvlv 

20| fvlvi †gŠwjK Dcv`vb KqwU? 

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

21| e¨vKiY‡K fvlvi Kx ejv nq? 

 K. Dcv`vb L. msweavb M. MvDW N. AwffveK 

22| fvlvi ÿz`ªZg GKK †KvbwU? 



 K. aŸwb L. eY© M. kã N. evK¨ 

23| evsjv eY©gvjvq e¨Äbe‡Y©i msL¨v KqwU? 

 K. 11 wU L. 32 wU M. 39 wU N. 50 wU 

24| wb‡Pi †Kvb aŸwb¸‡jv‡K wkm aŸwb ejv nq? 

 K. P,Q,R L. c,d,e M. s, t, u N. k,l,m 

25| wb‡Pi †Kvb¸‡jv †Nvl aŸwb? 

 K. K,L L. P,Q M. M,N N. c,d 

26| evsjv e¨vKi‡Y e‡M©i msL¨v KZwU? 

 K. 4wU L. 5wU M. 10wU N. 6wU 

27| wngvjq k‡ãi mwÜ we‡”Q` wb‡Pi †KvbwU? 

 K. wng+Avjq L. nxg+Avjq M. wngv+jq N. wngÑjq 

28| ÔKviKÕ KZ cÖKvi? 

 K. 6 cÖKvi L. 5 cÖKvi M. 8 cÖKvi N. 4 cÖKvi 

29| mgq †evSv‡Z †Kvb KviY e¨envi Kiv nq? 

 K. Acv`vb L. AwaKiY M. m¤úª`vb N. KiY 

30| wµqv‡K ÔKxÕ ev ÔKv‡KÕ Øviv cÖkœ Ki‡j †Kvb KviK cvIqv hv‡e? 

 K. KZ©„KviK L. Kg©KviK M. KiY KviK N. AwaKiY KviK 



Dinajpur Collectorate School and College  
Model Exam (1)-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. 
Shahana’s husband Mr Zamil Huda works in a company office. His firm has a vacant position. On several days he told 
Shahana, “I want you to apply for the post.” But Shahana said, “Please don’t insist. I’m joining the local high school as  a 
teacher.” “What do you find in a teaching job, Shahana? I don’t want you to  do it”. Her in-laws were also on his side. Yet 
Shahana joined the school against the will of the family.Weeks, months went by. Every day Shahana helps with the 
household work. Every day she works hard to prepare her lessons. Every day she goes to school, teaches her students and 
helps both weak and bright ones. They often come to her in the teachers’ room, in the corridor and even on the road, and 
talk to her about any academic or personal problems. Within a year Shahana becomes a very good teacher. Students give her 
salam wherever they see her. Teachers, even the Head teacher, admire her. Parents and other people in the community 
come to see her at home and at the school and pay her great respect. One day her husband said, “You’ve opened my eyes, 
Shahana. Teaching is more than a job. I didn’t know it. Congratulations!” “Thank you,” she smiled. “Tell me Shahana, how 
you could be such a great teacher!” Zamil wanted to know. I don’t only teach my subject, I care for my students. I love them. I 
myself demonstrate good behavior and inspire them to be good. That’s all I do,” replied Shahana.  
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 opposite meaning of the word ‘weak’ is -----  
  (i) brilliant                                   (ii) feeble                    (iii) soft                             (iv) dull 
 (b)  Here the word ‘bright’ means ----- 
  (i) gloomy                                    (ii) brilliant                 (iii) colourless                  (iv) dam 
             (c)  Here the word ‘respect’ means -----       
                   (i) obey                                        (ii) honour                  (iii) dishonour       (iv) disregrad 
 (d) Shahana helps  ----- students in learning the lessons. 
  (i) weak                                     (ii) bright     (iii) both weak and brilliant        (iv) no one 
 (e)  Shahana joined the school ----- 
                  (i) against the consent of her family                             (ii) with the consent of her family 
       (iii) with the consent of her husband                           (iv) with the consent of her in-laws  
            (f)  All teacher -----       
                   (i) hate Shahana        (ii) laugh at her           (iii) admire her            (iv) quarrel with her 
 (g)  Within a year, Shahana became -----       
        (i) a great politician                                                                  (ii) a famous economist   
       (iii) a very good teacher                                                           (iv) a good singer 
2.   Answer of the following questions from your reading of the above text.                            2×4=8 
 (a) What does Shahana like to do? 
 (b) Where does Shahana’s husband work? 
 (c) Who insists her to join his company? 
 (d) Do you think that Shahana is a great teacher? Why? 
 3. Read the following text and fill in the gaps with appropriate words to make it a meaningful one.      5 
 Farabi was (a) ___, bending his head down. He (b) ___ sad. His hair was untidy. It was clear he did not brush it at all.  

“What happened, Farabi? Are you okay?” asked Flora.  “I’m so shocked, Flora. I don’t want to talk,” said Farabi.  “But 
you have to. Any pain or hurt is like a load in the mind. If you (c) ___ it with your parents or friends, it will be (d) ___. 
On the other hand, if you don’t share it, the load will become heavier and more painful. So (e) ___ tell me what’s 
wrong,” Flora insisted. 

 Section B : Unseen Part 
Read the passage carefully and answer the questions 4 and 5.  
Captain Mohiuddin Jahangir was an officer in the Bangladesh Army during the 1971 Liberation War. He was born 
on 7 March 1949 at Rahimganj village under Babuganj Upazila in Barisal district. He finished his HSC from the 
Barisal BM College. In 1967 he took admission in the department of statistics at the University of Dhaka. On 5 
October 1967 he joined the armed forces as a cadet at the Pakistan Military Academy. He obtained 
commissioned rank in the Engineering corps in 1968. He  was promoted to the rank of captain on 30 August 
1970. He was an officer in sector 7 of the Mukti Bahini. He was given the responsibility to fight at the Chapai 
Nawabganj border at Rajshahi district. In 14 December he was killed in an attempt to breakthrough enemy 
defences on the bank of the Mohananda River. He was buried near Shona Masjid premises. In recognition of his 
valour and sacrifice in the War of Liberation Mohiuddin Jahangir was awarded with the highest state honour of 
Birsreshtha.  
4.Complete the following table with the information given in the passage.              1×5=5  

Who/ What Event Activity Where When 

Captain 
Mohiudding 
Jahangir   

(i) .......  Rahimganj village under 
Babuganj Upazila, Barisal  

7 March 1949  

He  (ii) ...... Barial BM College   

Subject code-

107 



He  (iii) ......  statistics department in 
Dhaka University  

1967  

He  obtained commissioned rank   (iv) .....  

He  was killed  (v) .......  14 December 1971  

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

 (a)  Captain Mohiuddin Jahangir was a freedom frighter.  
 (b) He was a student of Dhaka University.  
 (c) He was an officer in sector 8 of the Mukti Bahini. 
 (d) He was buried near Shona Masjid premises .  
 (e) He was a pilot officer.   
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 

here country big result for 

maintain silt the rivers fishes 

Bangladesh is a riverine (a) ___. Many rivers are scattered (b) ___ and there. Some are (c) ___ and some are small. (d) ___ 
are beneficial to us. (e) ___ fishermen catch fishes and (f) ___ their livelihood by selling (g) ___ The farmers use river (h) 
___ for irrigation. Besides, rivers carry (i) ___ every year. As a (j) ___, our lands become fertile.  

  7.  Read the text below and fill in the gaps with words that are appropriate.                 1x5=5 
An ideal student learns (a) ___ lessons regularly. He does (b) ___ quarrel with others and (c) ___ bad company. He must 
(d) ___ truthful and honest. He (e) ___ tells a lie.  

  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) They said, “We are singing a song.” 
           (b) He said to me, “Which book do you want?” 
 (c) Aslam said to me, “You were very small when I saw you last.” 
           (d) The teacher said, “I did the work.” 
 (e) Omar said to me. “Shall I take your pen?” 
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 
 Once upon (a) ___ time there was (b) ___ king. His palace was surrounded by (c) ___ beautiful gardens. 

One day he fell ill. He called in (d) ___ doctor. But (e) ___ doctor could not say what (f)___ wrong was with 
him. More (g) ___ doctors were called. Finally they said that (h) ___ king could be healed if he wore (i) ___ 
shirt of (j)___ happy man. 

11. Read the following text and change the sentences as directed.                                     1×5=5  
 (a) Honesty is a great virtue. (Interrogative)  
            (b) Everybody likes an honest man. (Negative)  
 (c) No other virtue is as great as honesty. (Affirmative)  
            (d) We should always be honest. (Passive)  
            (e) An honest man is very happy.(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) ___ (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.                             5 
 nina farhana mitu tamanna and pooja went to ms haque their english teacher with a view to learning a 

word ms haque greets them saying good morning dear students what can i do for you  
Section D : Writing Part  

14.     Suppose you are Anik/Anika. Write a dialogue with a doctor about health problems.    10                                                               
15.     Write an email to your congratulating him on his brilliant success in the examination.  10 
16.      Write a paragraph on ‘Tree Plantation’.                                         10 

 

 

    







 

দিনাজপুর কালেক্টলরট স্কুে এন্ড কলেজ 

শ্রেদি : সপ্তম 

দিষয় :   িাাংোলিশ ও দিশ্বপদরচয় 

মলেে শ্রটস্ট -১ 

 

সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মমমিট   পূর্ণমাি-৭০ 
সৃজনশীে 

শ্রেলকালনা সাতটি প্রলের উত্তর িাও 

 সকে প্রলের মান সমান 

 

১।  িহরমপুর অঞ্চলের মানুষ তালির শ্রচয়ারম্যালনর স্বৈরাচারী মলনাভাি ও কাে যকোলপ অদতষ্ঠ হলয় আলদােন ও দিলষাভ প্রিশ যন কলর। দতদন তার 

কালের দুইএকজন োে া অন্যলির শ্রকালনা সুলোগ সুদিধাই দিলতন না। অন্যরা তালির অদধকার প্রদতষ্ঠায় আলদােলন ঝাঁদপলয় পলে। শ্রচয়ারম্যান 

শ্রপদশশদি প্রিশ যন, রিপাত ঘটিলয়ও আলদােন দিদমত করলত পালরন দন। জনগলির ঐকয, সাংগ্রামী শ্রচতনা, আত্মতযালগর কালে তার ষমতা দুি যে 

হলয় পলে। এক পে যালয় উি শ্রচয়ারম্যান পিতযাগ করলত িাধ্য হন। 

ক. ১৯৫৮ সালে তিানীন্তন পাদকিালন সামদরক আইন জাদর কলরন শ্রক?  ১ 

খ. ১৯৫৪ সালের প্রালিদশক দনি যাচলন মুসদেম েীগ শ্রকন পরাদজত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. িহরমপুলরর মানুলষর আলদােলন পূি য-পাদকিালনর শ্রকান আলদােলনর স্বিদশষ্ট্য ফুলট উলেলে? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. 'িহরমপুলরর শ্রচয়ারম্যালনর পদরিদত শ্রেন পাদকিালনর শ্রপ্রদসলেন্ট আইয়ুি খালনর পদরিদতরই প্রদতচ্ছদি- উদিটি পরীষা কর। ৪ 

২। ফারহালনর িািা ফারহালনর দিলয়র কাে য ইাংলরদজলত োদপলয় দেে। কাে যটি সুদর হলেও ফারহালনর এটি পেদ হলো না। এ প্রসলে শ্রস তার পূি য 

পুরুলষর আত্মতযালগর কথা স্মরি কদরলয় িািালক িাাংোয় কাে যটি োপালনার জন্য অনুলরাধ কলর।  

ক. যুিফ্রন্ট কী প্রতীক দনলয় দনি যাচন কলর? ১ 

খ. ৫৪ সালের দনি যাচলন মুসদেম েীলগর শ্রহলর োওয়ার কারি কী দেে? ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. ফারহানলক শ্রকান আলদােলনর শ্রপ্ররিা দিলয়র কাে য পদরিতযলন প্রভাদিত কলরদেে? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. ফারহালনর এ ধরলনর শ্রচতনা িাঙাদের জীিলন কী ভূদমকা শ্ররলখদেে? শ্রতামার মতামত িাও। ৪ 

৩। শ্রসালহে ও রাদকি দুই ভাই। শ্রসালহে কৃদষকাজ কলর োল লটা ভাই রাদকিলক পে ালশানার 

খরচ জুদগলয়লে। পে ালশানা শ্রশষ কলর রাদকি শহলর চাকদর কলর। কলম যর সুিালি এখন শ্রস শহুলর জীিনোপলন অভযি হলয় পলেলে। িলো ভাই 

শ্রসালহে প্রতযন্ত গ্রালমই রলয় শ্রগলে।  

ক. শহলরর মানুলষর একটি অন্যতম দিলনািলনর নাম শ্রেখ। ১ 

খ. ধীলর ধীলর গ্রালম শহুলর সাংস্কৃদতর প্রভাি পে লে শ্রকন? ২ 

গ. শ্রসালহলের সাাংস্কৃদতক জীিনোত্রা ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. "শহলর িাস করলেও রাদকি শ্রসালহলের সাংস্কৃদত শ্রথলক দিদচ্ছন্ন হলত পারলি না"- মন্তব্যটি দিলেষি কর। ৪ 

৪। গ্রালমর একিে দকলশার "আল্লা শ্রমঘ শ্রি, পাদন শ্রি, োয়া শ্রিলর তুই। আল্লা শ্রমঘ শ্রি” িলে িাদে  িাদে  দগলয় েে া কাটে। তালির দিশ্বাস এর মাধ্যলম 

বৃদষ্ট্র শ্রিখা পাওয়া োলি। তালির এ কম যকাণ্ড দনলয় গ্রালমর কলয়কজন বৃদ্ধ আলোচনা করদেে। একজন িেে, আমালির সময় এ ধরলনর সাাংস্কৃদতক 

কম যকাণ্ড আরও িলো আকালর পােন করা হলতা। অন্য একজন প্রিীি িেলেন, শুধু আমালির সময় না, এটি হাজার িেলরর সাাংস্কৃদতক ঐদতহয। 

ক. সাধারিত শ্রোকসাংস্কৃদতর উপািান কয় ধরলনর?  ১ 

খ.িাচ্চালির কপালের পালশ কাজলের টিপ পরালনা হয় শ্রকন? ২ 

গ. উদ্দীপলকর সাাংস্কৃদতক কম যকাণ্ডটি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. িাাংোলিলশর শ্রোকসাংস্কৃদত অনুসালর প্রিীিলির মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪ 

৫। রত্না ও রূপা চাচালতা শ্রিান। একই িাদে লত তারা িািা-িাদিসহ িসিাস করলতা। তালির মলধ্য খুিই িন্ধত্ব। রত্নার িািা চাকদর দনলয় অন্যত্র িিদে 

হলে রত্না মা-িািার সালথ চলে শ্রগলো। রূপা িািা-িাদিসহ অন্যলির সালথ িসিাস, করলত োগলো। অলনকদিন পর রত্না ও রূপার শ্রিখা হলে তারা 

আলগর মলতা দমশলত পালর না। রূপা দমশলত শ্রগলেও রত্না এদে লয় চেলত চায়। রূপা সিার সালথ দমলেদমলশ থাকলত চায়। সিাইলক সহলোদগতা করলত 

চায়। এজন্য সি যাই রূপালক খুি পেদ কলর। 

ক. সাধারিত দশশুরা ধমীয় দশষা শ্রকাথায় পায়? ১ 

খ. পদরিার দচরস্থাে ী সামাদজক সাংগেন- ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. রত্নার এিপ আচরলির কারি ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. 'রপার আচরলি শ্রেৌথ পদরিালরর অিিান সি যাদধক- তুদম দক একমত? উত্তলরর সপলষ যুদি িাও। ৪ 

৬। িাাংোলিশ কৃদষপ্রধান শ্রিশ হলেও দিটিশ আমে শ্রথলকই দকছু দকছু দশল্প িা কেকারখানা গলে উেলত থালক। তার মলধ্য পাট দেে প্রধান। পাদকিান 

সৃদষ্ট্র পর পূি য িাাংোর নারায়িগলে প্রদতদষ্ঠত হয় পৃদথিীর সি যবৃহৎ পাটকে আিরমদজ জুট দমলুস। পাদকিাদন আমলে এই প্রদতষ্ঠানটি অলনক 

স্বিষলম্যর দশকার হয়, পরিতীলত এটি িন্ধ হলয় োয়। এই দশল্পটির েত্ন প্রলয়াজন। একটি শ্রিলশর উন্নয়লন দশলল্পর গুরুত্ব অপদরসীম। শ্রিলশর সকে দশল্প 

প্রদতষ্ঠানই জাতীয় অথ যনীদতলত ভূদমকা রালখ। 

ক. িাাংোলিলশর অথ যননদতক কাে যক্রমলক কয়ভালগ ভাগ করা োয়? ১ 

খ. অনানুষ্ঠাদনক কাে যক্রম িেলত কী শ্রিাঝ? ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. উদ্দীপলক উদল্লদখত দশল্পটি শ্রকান দশল্প প্রদতষ্ঠালনর অন্তর্ভ যি? পাঠ্যপুিলকর আলোলক িি যনা িাও। ৩ 



ঘ. "উি দশল্প প্রত্দ ষ্ঠান োে া অন্যান্য দশল্প প্রদতষ্ঠানও জাতীয় অথ যনীদতলত ভূদমকা রাখলে- উদিটির তাৎপে য দিলেষি কর। ৪ 

৭। পদত্রকার প্রথম পাতায় িাাংোলিলশর দচাংদে  রপ্তাদনর খির োপা হলো। শ্রস খিলর দচাংদে লক িাাংোলিলশর হাল য়াইট শ্রগাল্ড আখ্যা দিলয় এ খালত 

প্রচুর স্বিলিদশক মুদ্রা আলয়র কথা শ্রেখা হলয়লে। দচাংদে  োে াও খিলরর এক অাংলশ িাাংোলিলশর  শুটদক মাে রশ্তাদনর দিষয়টি গুরুলত্বর সালথ উলল্লখ 

করা হলয়লে। দকন্তু একই খিলরর কাগলজ োপা হলয়লে প্রচুর উৎপািন সলেও রাজশাহীর টলমলটাচাদষরা সঠিক িাম পালচ্ছ না। নষ্ট্ হলচ্ছ টলমলটা, 

িহুসাংখ্যক চাদষ ষদতগ্রি হলচ্ছ। 

ক. দুধ শ্রথলক স্বতদর একটি প্রদক্রয়াজাত পলের নাম শ্রেখ। ১ 

খ. িাাংোলিলশ কৃদষপলের উৎপািন বৃদদ্ধর কারি ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. উদ্দীপলক দচাংদে  ও শু ুঁটদক তযাদনর মাধ্যলম িাাংোলিলশর শ্রকান দশলল্পর পদরচয় পাওয়া োয়? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. রাজশাহীর টলমলটাচাদষলির শ্রষলত্র উি দশলল্পর প্রভাি দিলেষি কর। ৪ 

৮। রদফক সালহি একজন সরকাদর কম যকতযা। দতদন কখলনা অনিধ পলথ অথ য আয় কলরন না। অলথ যর অভালি দনলজর সন্তানলক ব্যয়িহুে স্কুলে ভদতয 

করালত পালরনদন িলে রদফক সালহলির মলন শ্রকালনা দুুঃখলিাধ শ্রনই। উচ্চ দশদষত ভাইলয়র চাকদরর জন্যও দতদন সরকাদর মহলে ধরনা শ্রিন না। 

একসময় দতদন চাকদরলত প্রলমাশন শ্রপলেন। তার উর্ধ্যতন কম যকতযা এক অনুষ্ঠালন িেলেন, 

রদফক সালহলির মলতা মানুষরা শ্রিলশর মূল্যিান সম্পি। 

ক. সুনাগদরলকর কয়টি গুি থাকা িরকার? ১ 

খ. সুনাগদরকতা অজযলনর উপায় ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. রদফক সালহলির আচরলি সুনাগদরলকর শ্রে গুিটি প্রকাশ শ্রপলয়লে তা ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. পাঠ্যিইলয়র আলোলক রদফক সালহলির উধ যিতন কম যকতযার িিব্যটি মূল্যায়ন কর।  ৪ 

৯। একটি দিলিদশ এনদজও িাাংোলিলশর আথ যসামাদজক উন্নয়নদিষয়ক সমীষা প্রদতলিিন স্বতদর করে। শ্রস প্রদতলিিলন আথ যসামাদজক উন্নয়লন 

িাদরদ্রয, দুি যে অথ যনীদত, আইনশৃঙ্খো পদরদস্থদত, অদধক জনসাংখ্যা প্রভৃদত সমস্যা তুলে ধরা হলয়লে। উি প্রদতলিিলন আথ যসামাদজক সমস্যায় 

িাাংোলিলশর নাগদরকলির সুনাগদরকতা অজযলনর প্রদতিন্ধকতালক িাে ী করা হলয়লে। 

ক. িাাংোলিলশর কত ভাগ মানুষ িাদরদ্রেসীমার দনলচ িাস কলর? ১ 

খ. নাগদরলকর শ্রমৌদেক অদধকার িেলত কী শ্রিাঝ? ২ 

গ. উদ্দীপলক দনলি যদশত সমস্যা দূরীকরলি সুনাগদরলকর কিিীয় ব্যাখ্যা কর।  ৩ 

ঘ. দিলিদশ এনদজওটির শ্রশলষাি মন্তব্যটি দিলেষি কর। ৪ 

১০। রদহম সালহি ইউদনয়ন পদরষি দনি যাচলন সিস্যপলি অাংশগ্রহি করলেন। দকন্তু জনগি ৈতুঃফতযভালি োইলন িাঁদে লয় শ্রভাট দিলয় রদহম সালহিলক 

দনি যাদচত করলেন, অন্যদিলক কদরম সালহি শ্রমাটর সাইলকলের দিরাট দমদেে দনলয় সিস্যপলি দনি যাচলনর জন্য মলনানয়ন পত্র জমা দিলত োন। তার 

শ্রপাস্টালর শ্রপাস্টালর এোকায় শ্রিয়াে শ্রেলয় শ্রগলে। 

ক. িাাংোলিলশর জাতীয় সাংসলির দনি যাচদন এোকা কয়টি? ১ 

খ. শ্রজো পদরষলির দনি যাচন পদ্ধদত ব্যাখ্যা কর। ২ 

গ. রদহম সালহলির দনি যাচন পদ্ধদতটি শ্রকান ধরলনর ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. কদরম সালহলির আচরি সুষ্ঠু দনি যাচলনর পদরপদি- িিব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪ 

১১। শাহীন এ িেরই শ্রভাটার তাদেকায় দনলজর নাম অন্তর্ভ যি কলরলে। িেলরর শ্রশলষ সারা শ্রিলশ জাতীয় পে যালয়র দনি যাচন অনুদষ্ঠত হলে শ্রস শ্রভাট 

শ্রিয়। শ্রস শ্রভলি শ্রিখে এই দনি যাচন দেে জাতীয় সাংসি দনি যাচন। দকন্তু রাষ্ট্রপদত ও মন্ত্রী কীভালি দনি যাদচত হলো তা শ্রস স্পষ্ট্ভালি বুঝলত সষম হলো 

না। এ দিষলয় তার িলো ভাই দিিাদরতভালি বুদঝলয় দিলেন। দতদন আলরা িেলেন, জাতীয় সাংসি দনি যাচন এোকাদভদত্তক হলেও এটি একটি জাতীয় 

পে যালয়র দনি যাচন। 

ক. নাগদরলকর সরাসদর শ্রভালট জাতীয় সাংসলির করতটি আসলনর সিস্য দনি যাদচত হন?  ১ 

খ. জাতীয় পে যালয়র দনি যাচলনর ধরন সম্পলকয ধারিা িাও। ২ 

গ. শাহীলনর িলো ভাই শাহীনলক কী শ্রিাঝালেন? ব্যাখ্যা কর। ৩ 

ঘ. উদ্দীপলকর শাহীলনর িলো ভাইলয়র মন্তব্যটি দিলেষি কর। ৪ 
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দিনাজপুর  কালেক্টলরট স্কুে এন্ড কলেজ 

মলেে-১ 

শ্রেদি: ৭ম  দিষয়: দিজ্ঞান 

 সময়: ২ ঘন্টা ৩০ দমদনট      পূি ণমান: ৭০ 

 সৃজনশীে( শ্রেলকালনা ৭ টি  প্রলের উত্তর দিলে হলি) 

১.পৃদিিীলে অসংখ্য ভাইরাস ও ব্যাকলটদরো় আলে ।এলির সিার গঠন, বিদশষ্ট্য একরকম নে় ।এলির মলে প্রকৃদেলে দকছু ভাইরাস ও ব্যাকলটদরো় 

মানুলষর  উপকার ও অপকার কলর িালক। 

ক. ভাইরাস দক? 

খ.ভাইরাসলক অলকাষীে ়জীি িো হে় শ্রকন? 

গ. উদ্দীপলকর প্রিম অণুজীি এর গঠন ব্যাখ্যা কলরা। 

ঘ. উদ্দীপলকর দিেীে় অণুজীলির উপকারী ও অপকারী দিক ব্যাখ্যা কলরা। 

২. 

 

সূে ণ   গাে   পাদখ 

      A    B     C 

ক.  শ্বসন কী? 

 খ.পত্ররন্ধ্র দকভালি শ্বসলন সাহায্য কলর? ব্যাখ্যা কলরা। 

গ.B ও C এর মলে শ্রকানটি A এর উপািান সরাসদর ব্যিহার কলর ব্যাখ্যা কলরা 

ঘ.গ্যাসীয় দিদনমলয়র শ্রেলত্র কীভালি এলক অলের উপর দনভণরশীে যুদিসহ শ্রেখ। 

৩.সাদজি ক্লালস  প্রািীর  টিস্যয সম্পলকণ  জানে। শ্রস দিষয়টি সম্পলকণ ভালোভালি বুঝলে চাইে। োই শ্রস  স্যারলক  শ্রিলহর ত্বলকর আিরিী সম্পলকণ 

িেলে িেে। স্যার োলক এটি সম্পলকণ বুদঝলয় িেে। 

 ক. টিস্যয দক? 

 খ. কালনকটিভ টিস্যয িেলে দক বুঝায়? 

 গ.  সাদজি শ্রে টিস্যয সম্পলকণ জানলে চাইে োর বিদশষ্ট্য শ্রেখ। 

 ঘ. মানিলিলহ উি  টিস্যযর গুরুত্ব িি ণনা কলরা। 

৪.ঢাকা শহলর শ্রিড়ালে এলস স্যমন রাস্তা দিলয় হাঁটদেলো। হঠাৎ শ্রস োর শ্রচালখ জ্বাোলপাড়া অনুভি করলো। শ্রস মামালক এর কারি দজজ্ঞাসা করলে 

মামা িেলেন িায়ু দূষলির কারলি এটা হলয়লে। 

ক. দূষি দক? 

খ. প্লাদিক মাটির জে েদেকর শ্রকন? ব্যাখ্যা কলরা। 

গ. উদ্দীপলক শ্রে দূষলির কিা িো হলয়লে ো সৃদষ্ট্র কারি ব্যাখ্যা কলরা। 

ঘ. উদ্দীপলক আলোদচে  দূষলির ফলে পদরলিলশ দক ধরলনর প্রভাি পলড় ো দিলেষি কলরা। 

৫.দিজ্ঞান দশেক ক্লালস ‘ক’এিং ‘খ’ নমুনার দুটি দচত্র এলক িলেন ‘ক’  হে একটি গ্রহ শ্রেখালন মানুষ সহ অোে প্রািী িাস কলর আর ‘খ’ হে এর 

একমাত্র উপগ্রহ ো ‘ক ’এর চারপালশ শ্রঘালর। 

 ক ধুমলকতু দক? 

খ. পৃদিিীর ঘূি ণলনর ফলে আমরা দূলর দেটলক োই না শ্রকন?  

 গ. ‘ক’  নমুনার গ্রহটি কীভালি ঘুরলে?- ব্যাখ্যা কলরা। 

ঘ.‘ক’ নমুনার গ্রহটি সূলে ণর চারদিলক না ঘুরলে দক  ঘটলো দিলেষি কলরা। 

৬.পাদনর অপর নাম জীিন। পাদন চক্র জীিজগলের একটি গুরুত্বপূি ণ ঘটনা। এই চক্রটি শ্রে জেীয় িাষ্প, শ্রমঘ, বৃদষ্ট্ প্রভৃদে পদরেদেে হয়।  

 ক. মদরচা দক? 

খ. ইলেকলরালপ্লটিং িেলে দক বুঝায়? 

গ. উদ্দীপলকর চক্রটি অংকন কলর এর প্রদক্রয়াটি িি ণনা কলরা। 

 ঘ. পদরলিলশর ভারসাম্য রোয়  চক্রটির গুরুত্ব দিলেষি কলরা। 

৭.পাদনর অপর নাম জীিন। পাদন চক্র জীিজগলের একটি গুরুত্বপূি ণ ঘটনা। এই চক্রটি শ্রে জেীয় িাষ্প, শ্রমঘ, বৃদষ্ট্ প্রভৃদে পদরেদেে হয়।  

 ক. মদরচা দক? 

খ. ইলেকলরালপ্লটিং িেলে দক বুঝায়? 

গ. উদ্দীপলকর চক্রটি অংকন কলর এর প্রদক্রয়াটি িি ণনা কলরা। 

 ঘ. পদরলিলশর ভারসাম্য রোয়  চক্রটির গুরুত্ব দিলেষি কলরা। 

৮. আদসফ দুটি একই রকম িন্ড দনে। এলির একটি পদরিাহী ও অপরটির অপদরিাহী। আদসফ বুঝলে পারলে না শ্রকানটি পদরিাহী। 

ক. অপদরিাহী দক? 

খ. পদরিাহী অপদরিাহী মলে পাি ণকয শ্রেখ। 

গ. শ্রকানটি পদরিাহী ো আদসফ দকভালি সমাপ্ত করলে পারলি? 

ঘ. উি িণ্ডটি িারা দির দিদুযৎলক চে দিদুযলে রূপান্তর করা োয়- উদিটি দিলেষি কলরা। 



৯.  রালশি সালহি ইিাদনং োর হাঁস-মুরদগ ও গরুর খামালরর দিষ্ঠা আিজণনা শ্রিলক দিলশষ প্রদক্রয়ায় এক ধরলনর গ্যাস উৎপন্ন করলেন। এলে 

খামালরর দিদভন্ন কালজ শদি ও গ্যালসর চাদহিা দমটিলয় অদেদরি গ্যাস দিদক্র করলে পারলেন। 

ক. কাজ দক? 

খ. শদি রূপান্তলরর প্রলয়াজনীয়ো িি ণনা কলরা। 

গ. উদ্দীপলক উৎপন্ন গ্যাস শ্রকান ধরলনর শদির উৎস ব্যাখ্যা কলরা। 

ঘ. শদি সংরেলি রালশি সালহলির কাে ণক্রলমর গুরুত্ব দিলেষি কলরা। 

১০.একদিন দিজ্ঞান দশেক ক্লালস িেলেন, “দিদভন্ন মােলম শলের গদে দিদভন্ন রকম হয়”। এরপর দেদন শে দকভালি উৎপন্ন হয় ো পরীো কলর 

শ্রিখান। 

ক. শে দক? 

খ. শ্ররে োইলনর পালে কান রাখলে দূর শ্রিলক শ্ররেগাদড় চোর শে শ্রশানা োয় শ্রকন? 

গ. উদ্দীপক অনুসালর দশেলকর পরীোটি িি ণনা কলরা। 

ঘ. উদ্দীপলক দশেলকর প্রিম উদি দিলেষি কলরা। 

১১.আমরা অলনলকই আিহাওে়া ও জেিাে়়ু একই অলি ণ ব্যিহার কলর ভুে কদর। এলির মলে স্যস্পষ্ট্ পাি ণকয দিদ্যমান। আিহাওে়ার পদরিেণলন 

জেিাে়়ুর পদরিেণন হে়।   

 ক. িাে়়ুমন্ডে দক?  

খ.িাষ্পীভিন ও ঘনীভিন িেলে দক বুঝাে?়  

গ. উদ্দীপলকর আলোদচে দিষলে়র পাি ণকয দনি ণে় কর। 

ঘ. উদ্দীপলক আলোদচে প্রিম দিষে়টি দকভালি পদরিেণন ঘলট দিলেষি কলরা 

 

 

িহুদনি ণাচনী(৩০) 

 

১.  দনলচর শ্রকানটি ব্যাকলটদরয়া জদনে শ্ররাগ নয়? 

২.  অযানথ্রাক্স শ্ররাগটি হলয় িালক শ্রকান জীলির? 

ক.  বশিাে খ.  মদহষ গ.  চা পাো ঘ. পাদখ 

৩.িাি এিং  শ্রোেম শ্রকানটির আক্রমলি হলয় িালক? 

ক. ভাইরাস খ. ব্যাকলটদরয়া গ. েত্রাক ঘ. বশিাে 

৪.লপ্রালটাপ্লাজলম পাদনর পদরমাি শেকরা কে ভাগ? 

ক.৭০-৭৫ খ.৭৫-৯০ গ.৬৭-৯০ ঘ.৫৭-৮৫ 

৫.লকাষগহ্বর দিদ্যমান িালক না শ্রকানটি? 

ক.লপ্রাটিন খ. খদনজ এদসে গ. েিি ঘ. শকণরা 

৬. প্রািী শ্রকাষ  দিভাজলনর সময় এিার গঠন কার প্রধান কাজ? 

ক.লক্রালমাপ্লাি  খ.  গেদজ িদে  গ.দনউদক্লওপ্লাজম ঘ. শ্রসদিওে 

৭.দনউরলনর কেট়ি অংশ দিদ্যমান? 

ক.১ খ.২ গ.৩ ঘ.৪ 

৮. দনম্নলেদির প্রািীলে প্রধানে শ্রকানটির মােলম শ্বসন হে়? 

ক.ফুেকা খ. ফুসফুস গ.  রাদকে়া ঘ.  ব্রংকাস 

৯.সি ণপ্রিম পরমাণুর ধারিা শ্রিন শ্রকান দিজ্ঞানী? 

ক.োল্টন খ. শ্রপ্ললটা গ. এদরলিাটে  ঘ. শ্রেলমাদক্রটাস 

১০.আে়রলনর প্রেীক শ্রকানটি? 

ক.Fl  খ.Fe  গ.F ঘ.Ir 

১১.দনলচর শ্রকানটি বজি পিাি ণ? 

ক.খািার  েিি খ. দচদন গ. শ্রটদিং সল্ট  ঘ. দফটদকদর 

১২. বিদুযদেক শ্রমাটলরর শ্রকান শদি শ্রকান শদিলে রূপান্তদরে হে়? 

ক.োদিক শদি দিদুযৎ শদিলে খ. েদে়ৎ শদি োপ শদিলে গ. দিদুযৎ শদি োদিক শদিলে ঘ.  েদে়ৎ শদি শে শদিলে 

১৩.দনলচর শ্রকানটি অনিােন়লোগ্য শদি? 

ক.ইউলরদনে়াম  খ. শ্রসৌর গ. িায়ু  ঘ. পাদনর শ্ররাে 

১৪.লকান িস্তুলক উপর শ্রিলক পে়লে দিলে ভূপৃলষ্ঠ পদেে হওো়র পর শদির শ্রকান রূপান্তর ঘলট? 

ক.গদেশদি খ. দিদেশদি গ. শে শদি ঘ. োদিক শদি 

১৫.ফালরনহাইট শ্রেলে উর্ধ্ণ দিরাঙ্ক কে দেগ্রী? 

ক.১৮০  খ.৩২০  গ.২১২  ঘ.২৩২ 

১৬. োলপর পদরচেন শ্রকান মােলম হলে ়িালক? 

ক.কঠিন খ. েরে গ. িায়িীে় ঘ. েরে ও িায়িীয় 

১৭. হযাদের ধূমলকতু ঘলর কে িের পর পর পৃদিিী শ্রিলক শ্রিখা োে়? 



ক.৫০ খ.১৫০ গ.৭৫ ঘ.৬২ 

১৮. শ্রকান গ্রহটিলক দঘলর কেগুলো  দরং/আংটা রলেল়ে? 

ক. শদন খ. মঙ্গে গ. বৃহস্পদে ঘ. শ্রনপচুন 

১৯. েত্রাক হলে- 

 I. সমাঙ্গ শ্রিহী       II. মৃেলভাজী        III. ধনুষ্ট্ংকার 

wb‡Pi †KvbwU mwVK ? 

K.  I  I II    L.  II I  III   M. I  I III      N. I, II I III        

২০. শ্রকান উদিলির কাটা  পাোয় রূপান্তদরে হে়? 

ক. শ্রিে খ. বুেদিে গ. ঝুমলকা েো ঘ. শ্রেবু 

২১.লকানটির জে শে দূষি শ্রিদশ হে়? 

ক.লেলেদিশন খ. এে়ার কুোর গ. মাইলকর শে ঘ. সাইলকে চাোলনার শে 

২২.শােগলমর শ্রকান অংশ খাদ্য দহলসলি ব্যিহার করা হে়? 

ক. মূে  খ. কান্ড গ.  পাো ঘ.  িীজ 

২৩.োমালক ভাঙলে দক পাওো় োে?় 

ক.লোহা খ. োমা গ. শ্রসানা ঘ. রুপা 

২৪.দনলচর শ্রকানটি শ্রিলহর আিরি বেদর কলর? 

ক.লপশী টিস্যয খ. স্নাে়়ু টিস্যয গ.  শ্রোজক টিস্যয ঘ. আিরিী টিস্যয 

২৫.োপ সঞ্চােন প্রদক্রে়া কেট়ি? 

ক.২ খ.৩ গ.৪ ঘ.৬ 

২৬.িালম ণাদমটালর শ্রকান পিাি ণ ব্যিহার করা হে়? 

ক.পাদন খ. পারি গ. আলো়দেন ঘ. রুপা 

২৭.দিষাি গ্যাস শ্রকানটি? 

ক.ওলজান খ. কাি ণন মলনাক্সাইে গ. দহদেো়ম ঘ. নাইলরালজন 

২৮. এন্টাদমিা শ্রকািাে় িাস কলর? 

ক.পাকিেীলে  খ.  দেওলেনাম  গ. ক্ষুদ্রালন্ত ঘ.  বৃহিলন্ত 

২৯.শে সঞ্চােলনর জে শ্রকানটি িরকার? 

ক োপ. খ.  চাপ গ. আলো ঘ. মােম 

৩০. হযাদের ধুমলকতু পরিেী কে সালে শ্রিখা োলি? 

ক.২০৩০ খ.২০৬২ গ.২১২২ ঘ.২১৬২ 



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, †kÖwYt mßg 

g‡Wj †U÷-01 

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

70 

m„Rbkxj cÖkœ 

01| Rwgi 7g †kÖwY‡Z c‡o| †m Zvi wkÿK‡K wRÁvmv K‡i, m¨vi Avgiv †Zv Avjøvn‡K †`L‡Z cvB bv, Zvui K_v 

ïb‡Z cvB bv, Zvn‡j Avgiv Kxfv‡e Avjøvni wb‡ ©̀k Rvb‡Z cvie? wkÿK e‡jb, Avjøvn Avgv‡`i‡K mwVK c‡_ 

cwiPvwjZ Kivi Rb¨ wimvjv‡Zi evnK wn‡m‡e bwe-ivmyj †cÖiY K‡i‡Qb| Avgv‡`i DwPZ wimvjv‡Z wek¦vm Kiv 

Ges bwe-ivmyj‡`i Av`k© AbymiY Kiv| 

 K) wimvjvZ k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) ZKw`‡i wek¦v‡mi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki| 2 

 M) Rwg‡ii AbymiYxq Av`k© DÏxc‡Ki Av‡jv‡K eY©bv Kiv| 3 

 N) wimvjv‡Z wek¦v‡mi ¸iæZ¡ I Zvrch© we‡kølY Ki| 4 

02| kv‡n` Iwn m¤ú‡K© Zvi wkÿK‡K wRÁvmv Ki‡j wkÿK ej‡jb, Avjøvni wba©vwiZ c×wZ‡Z bwe-ivmyjM‡Yi wbKU 

Iwn AeZxY© n‡Zv| Zvuiv Zv ûeû gyL¯Í Ki‡Zb, gbMov †Kv‡bv K_v Zviv ej‡Zb bv|  

 K) Iwn Kv‡K e‡j? 1 

 L) wimvjv‡Zi cÖ‡qvRbxqZv Kx? 2 

 M) kv‡n‡`i K_v Abyhvqx Iwn AeZi‡Yi wba©vwiZ c×wZi e¨vL¨v Ki| 3 

 N) ÔgbMovÕ K_v Øviv Kx †evSv‡bv n‡q‡Q? we Í̄vwiZ †jL| 4 

03| mRxe I Avwid ỳB eÜz| mRxe †ec‡ivqv Rxebhvcb K‡i| ỳb©xwZ, wg_¨vPvi, AkøxjZv BZ¨vw` Zvi PvwiwÎK 

ˆewkó¨ n‡q `vuwo‡q‡Q| Ab¨w`‡K Avwid avwg©K I bxwZevb gvbyl| †Lv`vfxwZ, mZZv, mZ¨evw`Zv, `vwqZ¡kxjZv 

BZ¨vw` ¸Y ZviPwiÎ‡K wewkóZv `vb K‡i‡Q| Avwid wek¦vm K‡i, Ô`ywbqv n‡jv AvwLiv‡Zi km¨‡ÿÎÕ| 

 K) Iwn k‡ãi A_© Kx? 1 

 L) ỳwbqvi Rxe‡b ZvIwn‡` wek¦v‡mi ¸iæZ¡ Kx? 2 

 M) mRx‡ei Kg©Kv‡Û †Kvb wek¦v‡mi Afve cwijwÿZ n‡q‡Q? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Ô`ywbqv n‡jv AvwLiv‡Zi km¨‡ÿÎÕ-Avwi‡di Kg©Kv‡Ûi Av‡jv‡K Dw³wU we‡kølY Ki| 4 

04| RvKvwiqv mv‡ne GKRb b¨vqwePviK| b¨vq wePv‡ii Kvi‡Y Nyl †jb‡`bKvixiv Zvui Ici wÿß nq| GgbwK Zvu‡K 

e`wj Kwi‡q †`Iqvi †Póv K‡i| wePviK mv‡ne GwU Rvbvi c‡iI Zvi KZ©‡e¨ AwePj _v‡Kb| wZwb AvmgvDj 

ûmbvi welq¸‡jv wb‡Ri Rxe‡b h_vh_fv‡e ev Í̄evqb Kivi †Póv K‡ib| Ges Avjøvni f‡q memgq fxZ _v‡Kb| 

wePvi‡Ki Ggb gnr PvwiwÎK ˆewkó¨ †`‡L Ae‡k‡l Nyl †jb‡`bKvixiv Zvui cÖwZ kÖ×vkxj nq| 

 K) AvmgvDj ûmbv Kx? 1 

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

 M) Avjøvni †h ¸‡Yi f‡q wePvicwZ RvKvwiqv mv‡ne fxZ _v‡Kb Zv e¨vL¨v Ki| 3 

 N) ÔAvjøvû mveyiæbÕ ¸‡Yi mv‡_ wePvi‡K ¸‡Yi m¤úK© we‡kølY Ki| 4 

05| Avmjvg I AvmMi mßg †kÖwYi †gavex QvÎ| cixÿAi mgq igRvb gvm _vKvq cixÿv Lvivc nIqvi K_v †f‡e 

Avmjvg †ivRv †Q‡o †`q| gv‡Sg‡a¨ mvjAZ Av`v‡qI †m MvwdjwZ K‡i| Ab¨w`‡K KóKi n‡jI AvmMi wbqwgZ 

†ivRv cvjb K‡i| cov‡jLvi dvu‡K dvu‡K Iqv³ n‡jB bvgvR Av`vq K‡i †bq| AvmMi Avmjvg‡K wbqwgZ 

mvjvZ I mvIg cvj‡bi e¨vcv‡i ej‡j Avmjvg e‡j, GB gyû‡Z© cixÿvq fv‡jv djvdjB Avgvi wbKU gyL¨| 

cieZ©x‡Z AvmMi Zvu‡`i ag©xq wkÿK‡K Avmjv‡gi e³e¨wU Rvbv‡j wZwb Zv‡K mvI‡gi ¸iæZ¡ eywS‡q †`b| 

 K) ÔBwZKvdÕ Kx? 1 

 L) Ômv`vKvZzj wdZiÕ Av`vq Kiv nq †Kb? e¨vL¨v Ki| 2 

 M) Avmjv‡gi g‡bvfv‡e Kx cÖKvk †c‡q‡Q? kwiq‡Zi Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki| 3 

 N) AvmM‡ii Kv‡Ri cyi¯‹vi KziAvb I nvw`‡mi Av‡jv‡K we‡kølY Ki| 4 

06| 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”QA _vKv m‡Ë¡I igRv‡b BwZKv‡d em‡Z cv‡ib bv| bvwRg mv‡n‡ei ¿̄x ag©cÖvY 



gwnjv| wZwb Pvb Zvi ¯v̂gx 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 e¨vL¨v Ki| 2 

 M) bvwRg mv‡ne BwZKvd †_‡K m‡e©v”P dvq`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 

07| mygb I Bgb ỳB 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| mywdqv †eMg LyeB ag©cÖvY gvbyl| †Rvn‡ii bvgvR c‡o wZwb KziAvb wZjvIqv‡Z em‡jb| cweÎ gvm _vKvq 

ZvovZvwo D‡V BdZvi evbv‡Z †M‡jb| KviY BdZvwi‡Z fv‡jv Av‡qvRb Ki‡Z n‡e| Avi cv‡ki evwo‡ZI 

BdZvwi w`‡Z n‡e| ZvB me KvR ª̀æZB mvi‡jb wZwb| GZ Kv‡Ri Pv‡cI wZwb wei³ nb bv| KviY GLb †Zv 

‰ah©aviY KiviB mgq|  

 K) Kzievwbi †MvkZ Kq fv‡M fvM Kiv mybœZ? 1 

 L) GKRb †hvM¨ e¨w³‡K Bgvg wn‡m‡e wbe©vPb Kiv DwPZ †Kb? 2 

 M) DÏxc‡K Bmjv‡gi †Kvb †gŠwjK Bev`‡Zi cÖwZ Bw½Z Kiv n‡q‡Q? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Avgv‡`i cÖvZ¨wnK Rxe‡b D³ Bev`ZwUi ˆbwZK wkÿv we‡kølY Ki| 4 

09| bvwenv cÖwZw`b KziAvb wZjvIqvZ K‡i| †g‡qi wZjvIqvZ †kvbvi Rb¨ evev gvIjvbv Avngv` mv‡ne bvwenvi 

Kv‡Q em‡jb| bvwenv wZjvIqvZ ïiæ Kij| Gevi wZjvIqv‡Zi mgq     (gxg) wP‡ý weiwZ †`q wb,          

(wdnv) wZjvIqv‡Zi mg‡q        eY© Ges      eY© (ZvRwe` Abyhvqx) mwVK wbq‡g c‡owb| †g‡q‡K D‡Ïk¨ K‡i 

bvwenvi evev ej‡jb, KziAvb wZjvIqv‡Zi Rb¨ Avjøvn Zvqvjv we‡kl wb‡ ©̀k w`‡q‡Qb| 

 K) ÔgvLivRÕ Kx? 1 

 L) bvwhiv wZjvIqvZ ej‡Z Kx †evSvq? 2 

 M) bvwenv wØZxq ch©v‡q ZvRwe‡`i †Kvb wbqgwU Z¨vM K‡i‡Q? e¨vL¨v Ki| 3 

 N) bvwenv‡K Zvi evev †h welqwUi cÖwZ ZvwM` w`‡q‡Qb Zvi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki| 4 

10| AvjvDwÏb I gbmyi KziAvb gwR‡`i ¸iæZ¡ I dwRjZ wb‡q K_v ejwQj| AvjvDwÏb ejj, KziAvb gwR‡`i ¸iæZ¡ 

I dwRjZ Acwimxg| KziAv‡bi AvqvZ e¨ZxZ bvgvR ï× nq bv| gbmyi ejj, nvw`‡mi Av‡Q KziAvb wZjvIqvZ 

m‡e©vËg bdj Bev`Z| Avgv‡`i DwPZZvRwe` Abyhvqx †`‡L cov| nvw`‡m D‡jøL Av‡Q, †h e¨w³ KziAv‡bi GKwU 

nid wZjvIqvZ K‡i Zvi Rb¨ `kwU c~Y¨ n‡q‡Q| 

 K) ‡`‡L †`‡L KziAvb wZjvIqvZ‡K Kx e‡j? 1 

 L) ZvRwe` ej‡Z Kx †evSvq? 2 

 M) mwnnfv‡e KziAvb †kLvi Rb¨ AvjvDwÏb I gbmyi‡K Kx Kx cš’v Aej¤̂b Ki‡Z n‡e? we‡kølY Ki| 3 

 N) DÏxc‡K AvjvDwÏb I gbmyi hv w`‡q Av‡jvPbv KiwQj Zv ¸iæZ¡ I dwRjZ eY©bv Ki| 4 

11| Bgvg mv‡ne Bkvi bvgv‡R 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 Kij| 

 K) Avj-Avw`qvZ A_© Kx? 1 

 L) m~iv Avj-Avw`qvZ AeZi‡Yi †cÖÿvcU e¨vL¨v Ki| 2 

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

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



w`bvRcyi K‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR 

welq t Bmjvg I ˆbwZK wkÿv, †kÖwYt mßg 

g‡Wj †U÷-01 

mgq t 30 wgwbU              

c~Y©gvb : 30 

eûwbe©vPwb Afxÿv 

01| Avgv‡`i m„wóKZ©v †K? 

 K) cÖK…wZ L) Avjøvn 

 M) evev-gv N) ‡d‡ikZv 

02| gvbyl wn‡m‡e Kviv wb‡R‡`i gh©v`v iÿv K‡i? 

 K) AvwLiv‡Z wek¦vmxMY L) ZvIwn‡` wek¦vmxMY 

 M) wimvjv‡Z wek¦vmxMY N) Rvbœv‡Z wek¦vmxMY 

03| Bgv‡bi wecixZ †KvbwU? 

 K) wkiK L) Kzdi M) gykwiK N) dvwmK 

04| Kx Ki‡j gvby‡li gh©v`v ÿzYœ nq? 

 K) wg_¨v ej‡j L) Pzwi Ki‡j 

 M) gybvwdwK Ki‡j N) wkiK Ki‡j 

05| Avmgvwb wKZve Kvi Kvjvg? 

 K) †d‡ikZvi L) bwe-ivmy‡ji 

 M) Avjøvni  N) gvby‡li 

06| Ô‡Kv‡bv wKQzB Zvui m „̀k¨ bqÕ GwU †Kvb m~ivq ejv 

Av‡Q? 

 K) wbmv L) Bgivb M) gvwq`v N) Avkv k~iv 

07| Avgiv AvwLiv‡Z „̀p wek¦vm ¯’vcb Kie †Kb? 

 K) BnKv‡j Ávb jv‡fi Rb¨  

 L) ciKv‡j Rvnvbœvg jv‡fi Rb¨ 

 M) BnKv‡j m¤ú`kvjx nIqvi Rb¨ 

 N) BnKv‡j my¯’Zv jv‡fi Rb¨ 

08| wki‡Ki mvgvwRK Kzdj- 

 i) mgv‡R we‡f` m„wó nq  ii)) cwi‡ek bó nq 

 iii)) kvwšÍ-k„•Ljv _v‡K bv 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii 

 wb‡Pi Aby‡”Q`wU co Ges 9 I 10 b¤̂i cÖ‡kœi 

DËi `vI| 

 AvRMi mv‡ne ZvIwn‡` wek¦vmx| Zvi mKj Kv‡R 

GB wek¦v‡mi cÖwZdjb N‡U| 

09| AvRMi mv‡n‡ei wek¦v‡mi wecixZ KvR †KvbwU? 

 K) Kzdi L) wkiK M) wbdvK N) wKhe 

10| AvRMi mv‡ne- 

 i) Avjøvni GKK mËvq wek¦vm K‡ib  

 ii) Avjøvni ¸Yvewj‡Z wek¦vm K‡ib 

 iii) ‡d‡ikZv‡`i Avjøvni mgKÿ evbvb 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii  

11| Bmjv‡gi †gŠwjK ¯Í¤¢ KqwU? 

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

12| gymvwdi Ae ’̄vq ‡Kvb †Kvb mvjv‡Zi diR Kmi 

co‡Z nq? 

 K) †Rvni, Avmi I Bkv L) dRi, †Rvni I 

Avmi 

 M) Avmi, gvMwie I Bkv N) gvMwie, Bkv I dRi 

13| ÔwdZiÕ k‡ãi A_© Kx? 

 K) wdZiv †`Iqv L) cweÎ Kiv 

 M) mvIg f½ Kiv N) Avb›` Kiv 

14| RvbvRvi bvgv‡Ri GK wKivZ mvIqve Kx cwigvY? 

 K) Dû` cvnvo L) Gfv‡i÷ cvnvo 

cwigvY 

 M) e`i cvnvo  N) Rvevj 

cvnvo 

15| igRvb gv‡mi †ivRv cvjb Kiv gymjgvb‡`i Rb¨ 

Kx? 

 K) mybœZ L) diR M) IqvwRe N) bdj 

16| Kvddviv diR nq †Kb? 

 K) B”QvK…fv‡e †ivRv ivL‡j L) B”QvK…Z 

Ihy bv Ki‡j 

 M) B”QvK…Z †ivRv bv Ki‡j N) B”QvK…Z 

†Mvmj bv Ki‡j 

17| Ae‡njv K‡i RygyAvi mvjvZ Av`vq bv Kivi dj 

n‡e- 

 i) Kvwdi n‡q hv‡e  ii) gykwiK n‡q hv‡e 

 iii) dvwmK n‡q hv‡e 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii 18| mvIg 

n‡jA myewn mvw`K †_‡K m~h©v¯Í ch©šÍ- 

 i) cvbvnvi †_‡K weiZ _vKv ii)) Bw› ª̀q Z…wß 

†_‡K weiZ _vKv 

 iii)) mKj KvRKg© †_‡K weiZ _vKv 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii 

 

19| igRv‡bi †kl `k w`b BwZKvd Kiv Kx? 

 K) mybœv‡Z gyqv°v`v wKdvqv L) mybœv‡Z 

gyqv°v`v 



 M) IqvwRe  N) bdj 

20| mv`vKvZzj wdZi KLb Av`vq Ki‡Z nq? 

 K) C‡`i mvjv‡Zi c‡i L) C‡`i mvjv‡Zi c~‡e© 

 M) mgMÖ igRvb a‡i N) m‡e K`‡ii c~‡e© 

21| ÔevqZzj Bh&hvnÕ †Kv_vq Aew ’̄Z? 

 K) Avi‡ki wb‡P L) evqZzj gvgy‡ii Ic‡i 

 M) cÖ_g Avmgv‡b N) KvÕevi Dc‡i 

22| Iwn †jLK‡`i msL¨v KZ Rb? 

 K) 12 L) 25 M) 42 N) 47 

23| GKwU nid cvV Ki‡j KqwU †bwK jvf Kiv hvq? 

 K) 1wU L) 2wU M) 5wU N) 10wU 

24| gv‡Ï Avmwji Aci bvg Kx? 

 K) gv‡Ï Zve&wq L) gv‡Ï jxb 

 M) gv‡Ï AviwR N) gv‡Ï dviC 

25| KziAvb kwi‡di msiÿK †K? 

 K) bwe-ivmyjMY L) Av‡jgMY 

 M) †d‡i Í̄vMY  N) Avjøvn 

26| ‡`‡L †`‡L KziAvb wZjvIqvZ‡K Kx e‡j? 

 K) ZvRwe` L) gvÏ M) bvwhiv N) †`vh‡Li 

27| nvweqv Kx‡mi bvg? 

 K) †d‡ikZvi  L) wR‡bi M) 

†e‡nk‡Zi N) †`vh‡Li 

28| m~iv Avj-Avw`qvZ †Kv_vq bvwRj nq? 

 K) gw`bvq L) g°vq M) wmwiqvg N) 

†RiæRv‡j‡g 

29| ÔAvBqv‡g Rvwnwjq¨vnÕ ej‡Z †evSvq- 

 i) AÁZvi hyM       ii) AÜKvi hyM iii) 

Av‡jvwKZ hyM 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii 

30| Avj-KziAvb msKj‡bi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv †`qvi 

KviY- 

 i nvwdRM‡Yi kvnv`ZeiY       ii) fÛ bwe‡`i 

DrcvZ 

 iii) cvVixwZi A‰bK¨ ~̀i Kivi Rb¨ 

 wb‡Pi †KvbwU mwVK? 

 K) i, ii (খ) i , iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii 

 

  


