
                 wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR 

  cÖ_g wUD‡Uvwiqvj cix¶v-2022                                      

evsjv cÖ_g cÎ (Avewk¨K) 

                 Øv`k †kªwY 

mgq t 40 wgwbU                                                                          c~Y©gvb t 20 

1. ‡h †Kv‡bv `kwU k‡ãi evsjv cvwifvwlK iƒc ‡`LvIt                                       10 

Monarchy, Mandate, Eye wash, Hand note, Extreme, Enterprise, 

Elevator, Convey, Career, Calculator, Bribery.  
2. ‡h †Kv‡bv cuvPwU k‡ãi e¨vmevK¨mn mgvm wbY©q Ki t  

ejvewj, Avjywb, wek¦vai, MÖvgï×, bevbœ, Avgiv|                                                 5                                      

3. ÔGÕ aŸwb D”Pvi‡Yi †h †Kvb cuvPwU wbqg `ywU K‡i D`vniYmn wj‡Lv|                      5 

 

 

welq †KvW-102   



                                                     বিবিএটিবি সু্কল এন্ড কললজ , িাভার , ঢাকা ।  

                                                      ১ম টিউল াবরয়াল িরীক্ষা (৩য় সিবমস্টার)  ২০২২ 

                                                   বিষয়ঃ উচ্চতর গবিত              বিষয় সকাডঃ ২৬৫ 

সেবিঃ দ্বাদশ 

িময়ঃ 8০ বমবি                                                                                                                    িিূণমািঃ   ১৫ 
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২। িলগণর একটি কলিণর প্রান্তদ্বয় (3, 4) এিং (-3 ,- 4) হলল অির কলিণর প্রান্তদ্বয় বিিণয় কর।       ৩ 

৩। একটি িৃলের উিরস্থ দটুি বিন্দুর সিালার স্থািাংক  𝐴(4 , 0 ) , 𝐵 ( 4 ,
𝜋

2
  ) এিং সকলের সিালার  

স্থািাংক  𝐶 ( 2√2 ,
𝜋

4
 ) হলল সকে সেলক AB জযা এর  লম্ব দূরত্ব বিিণয় কর।                               ৩ 

 

 



বফবএটিব সু্কর এন্ড কলরজ 

৩য় সবভস্টায ১ভ টিউলিাবযয়ার যীক্ষা- ২০২২ 

বফলয়: ভাজকভ ম ২য় ত্র        ূর্ মভান- ২০ 

 

১. যবভ বভয়া একটি ভাত্র ঘলয বযফালযয ফাইলক বনলয় ফা কলয। সকান যকলভ ফায খাফালযয 

প্রলয়াজন ূযন লরও ন্তালেয সরখা া কযালে াযলে না, স্ত্রী অুস্থোয কাযলন বিবকৎাও 

ালে না। সেলর সভলয়যা সিবরববন সেখলে িাইলরও যবভ বভয়া বকনলে াযলেনা। 

ক. বনযক্ষযো ফরলে কী সফাঝায়?                                                                                       ১ 

খ. ফস্ত্র বযোয ফাক ফযাখযা কয।                                                                                      ২ 

গ. উদ্দিলক ইবিেকৃে যবভ বভয়ায বযফালযয প্রধান প্রধান িাবো বিবিে কয ও ফযাখযা কয।  ৩ 

ঘ. উদ্দিলক উলেবখে িাবোয অূযনজবনে কাযলন ষৃ্ট ভযাফবর বফলেলন কয।                  ৪ 

 

২. বিত্র-১: প্রবে ফেয জানুয়াযীয ১ োবযলখ প্রাথবভক ও ভাধযবভক বফেযারলয় যকাবয প্রেত্ত ফই 

বক্ষাথীলেয ভলধয বফেযন কযা য়। এলে বক্ষাথীযা ফেলযয প্রথভ বেন নেুন ফই ালে সলয় খুফ 

খুব য়। 

বিত্র-২: প্রবে ভাল বফেযারলয় বক্ষাথীলেয ভলধয বক্ষা উফবৃত্তয িাকা বফেযন কযা য়। স বেন 

সমন বক্ষাথীলেয জনয একটি আনে উত্তলফয বেন। 

ক. খালেযয উাোন কয়টি?                                                                                                ১ 

খ. সভৌর ভানবফক িাবো াফ মজনীয় ফযাখযা কয।                                                                     ২ 

গ. উদ্দিলকয বিত্র েুটিলে ফাাংরালেলয সকান সভৌবরক িাবো ূযলন যকালযয প্রলিষ্টায েৃয 

পুলি উলেলে? বনরূন কয?                                                                                               ৩ 

ঘ. উক্ত সভৌবরক িাবো ূযলন উদ্দিলকয কভ মূবি েুটিলক েুবভ মলথষ্ট ভলন কয কী? সোভালেয 

উত্তলযয লক্ষ মুদ্দক্ত োও?                                                                                                   ৪   



wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR, mvfvi, XvKv 
wUD‡Uvwiqvj cixÿv-2022 wLªt 

welq :  wnmve weÁvb 1g cÎ I 2q cÎ 
  

mgq : 40 wgwbU                                                                                                 c~Y©gvb : 20 
 
1|  iæcvjx e¨vsK wjt Gi 2020 mv‡ji 31wW‡m¤̂i Zvwi‡Li Avw_©K Ae¯’vi weeiYx wb¤œiƒc : 

 

wnmv‡ei bvg  UvKv wnmv‡ei bvg UvKv 

‡kqvi g~jab 15,00,000 f~wg I `vjvb‡KvVv 15,70,000 

msiwÿZ Avq 3,30,000 hš¿cvwZ 2,50,000 

8% FYcÎ 4,50,000 10% wewb‡qvM 1,50,000 

cÖ‡`q wnmve 2,50,000 gRy` cY¨ 2,50,000 

e‡Kqv wnmve 20,000 cÖvc¨ wnmve 3,00,000 

AvqKi mwÂwZ 50,000 e¨vsK DØ„Ë 80,000 

 26,00,000  26,00,000 

Ab¨vb¨ Z_¨vewj : PjwZ eQ‡ii weµq 20,00,000 UvKv weµxZ c‡Y¨i e¨q 14,00,000 UvKv Ges 

cwiPvjb e¨q 2,00,000 UvKv| 

K) 2020 mv‡ji wewb‡qvwRZ g~ja‡bi cwigvY wbY©q Ki| 2 

L) PjwZ AbycvZ, †gvU jvf I wbUjvf AbycvZ wbY©q Ki|  2+2+2=6 

M) wewb‡qvwRZ g~jab Avq AbycvZ I `vq gvwjKvbv AbycvZ wbY©q Ki| 2+2=4 

 

mswÿß cÖ‡kœi DËi `vI t (8×1) 8 

1) AbycvZ wK? 

2) D‡Ï‡k¨i wfwË‡Z AbycvZ‡K KZfv‡e fvM Kiv nq? 

3) gvwjKvbv ¯̂Ë¡ wK? 

4) Kvh©Kwi g~jab wK? 

5) †jb‡`b nvjbvMv`KiY wK? 

6) AvjMv cvZv wK? 

7) KLb mgvcwb `vwLjv ˆZix Kiv nq? 

8) †Kvb †Kvb †jb‡`‡bi wecixZ `vwLjv nq? 

 


