
wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR 

3q †mwg÷vi 1g wUD‡Uvwiqvj cix¶v 

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 

mgq: 40 wgwbU                             c~Y©gvb: 15 

 

১। ফাইবার অপটিকস কযাবলে ডেিা ট্রান্সটিশন ডকান টসগ্যানালের িাধ্যলি হকরা হয়?  ১ 
ক) ইলেকটট্রক টসগ্যানাে  খ) িযাগ্লনটিক টসগ্যানাে 
গ্) আলোক টসগ্যানাে ঘ) টেটিিাে টসগ্যানাে 

২।  টসিলেক্স , হাফ-েুলেক্স ও ফুে-েুলেক্স ডিােলক কী বো হয়?  ১ 
ক) ইউটনকাস্ট খ) ব্রেকাস্ট 
গ্) িাটিকাস্ট ঘ) টিওকাস্ট 

৩।  𝐹 = 𝐴⊕ B⊕ C ডকান ডেলে আউিপুি 1 হলব?  ১ 
ক) A=0, B=0,C=0 খ) A=1, B=0,C=1 
গ্) A=1, B=1,C=0 ঘ) A=1, B=1,C=1 

 

 wPÎwU jÿ¨ Ki Ges 4 I 5 bs cÖ‡kœi DËi `vI : 

  

 

 

 

 

 

4. wP‡Î D‡jøwLZ mvwK©‡U F Gi gvb KZ?   1 

 K. 𝑥 + 𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ L.  𝑥𝑦̅̅ ̅ 

 M.  x ⨁ y  N. 𝑥⨁𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅
 

5. wP‡Î D‡jøwLZ mvwK©‡U P Gi gvb ‡Kvb †MBU‡K wb‡`©k K‡i|   1  

 K. AND    L. OR M. X-OR   N. X-NOR  

 

6.  DwÏcKwU co I bx‡Pi cÖkœ¸‡jvi DËi `vI| 

gvwnb  Zvi eÜzi evmvq †Mj| eÜz Zvi evwoi wmwKDwiwU  jvBU eÜ Ki‡Z ej‡jv| gvwnb jvBU eÜ Ki‡Z †h‡q †`L‡jv 

†mLv‡b 4 wU myBP Ad i‡q‡Q| †m 1g myBP Ab Ki‡jv| G‡Z jvBU Ad n‡q †Mj| †KŠZznwj n‡q †m 2q  myBP Ab Ki‡jv| 

G‡Z jvBU AdB _vK‡jv| †m 3q  myBP Ab Ki‡jv| G‡ZI jvBU Ad _vK‡jv| †m 4র্থ  myBP Ab Ki‡jv| G‡ZI jvBU 

Ad _vK‡jv|  

    K.  চ্যালনে কালক বলে?           1 

L.  টসনলরানাস ও এটসনলরানাস ডেিা ট্রান্সটিশলনর িালে পার্থকয টেখ।  2 

M. DwÏc‡K DwjøwLZ myBP ‡evW©wU †h †MB‡Ui AvDUcyU †h †MBU‡K wb‡`©k K‡i Zv mbv³ Ki I  3 BbcyU wewkô D³ 

†MB‡Ui ‰e`¨ywZK wmMbvj †`LvI| 3 

N. DwÏc‡K DwjøwLZ myBP ‡evW©wU †h †MB‡Ui AvDUcyU †h †MBU‡K wb‡`©k K‡i Zvi mve©RbxbZv cÖgvY K‡iv I  D³ 

†MB‡Ui mvnv‡h¨                                            dvskbwU ev¯Íevqb Ki|                                 4 

 

welq †KvWt 275 



wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR, mvfvi, XvKv| 

দ্বাদশ †kªwY 

৩য় সেমিস্টার ১ি wUD‡Uvwiqvj cix¶v-20২২ 

welq: imvqb (ZË¡xq) 1g cÎ 

mgq: 40 wgwbU                             c~Y©gvb: 15 

1|      

 

 

  

       

  

 ক) ª̀ve¨Zv wK? ১ 

 L) Rf Gi gvb 1 A‡c¶v †QvU nq †Kb? ২ 

 গ) cvÎ-1 Gi ª̀e‡Y †K¬vivBW (Cl) Avq‡bi NbgvÎv wbY©q Ki| 3       

     ঘ) cvÎ-2 I cvÎ-3 Gi ª̀eY wgwkÖZ Ki‡j Aat‡ÿc co‡e wK? MvwYwZKfv‡e we‡kølY Ki| ৪ 

2| Fe++ ও Fe+++ পার্থকযকরন একটি টনটিত পরীক্ষা টিটিয়াসহ টিখ।   ২ 

৩। IR রটির িযিহার টিখ।   ১ 

৪। Cr এর ইলেকট্রন বিনযাস সাধারণ বনয়লের িযবিক্রে ককলনা-িযাখ্যা কর।  ২ 



 

  ২

দ্ব

                     ×

X  ৫ ১৭৫ 
চুন ও পটাশ

 

X 

আখঁ  

         

১ ৬৩৩৬০ মাইল ফার্ লং চেইন

    

 

র্ক্ষ্য

 

 

 

 

 

        ডেম মাসাল কি 

        বকিশালল চা উৎপাদলনি সম্ভাবযতা বুঝিলে কলখ।

        'R' স্ত

        'P' 'Q' স্ত

  

              স্বপক্ষক্ষ্

 



wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR, mvfvi, XvKv| 

cÖ_g (3q †mwg÷vi) wUD‡Uvwiqvj cixÿv-2022Bs 
                         ‡kÖwY t Øv`k                   welq †KvW t 278 

welq t e¨emvq msMVb I e¨e¯’vcbv 2q cÎ  

mgq t 40 wgwbU c~Y©gvb t 20 

m„Rbkxj cÖkœ 

   

1|  Rbve X GKwU †cvkvK Drcv`bKvix cÖwZôv‡bi gnve¨e ’̄vcK| wZwb cY¨ 

Drcv`b, weµq I cwiPvjbvi †Kv‡bv †Kv‡bv †ÿ‡Î GKB ai‡bi bxwZ I †KŠkj 

AbymiY K‡i Pj‡Z ¯̂v”Q›`¨ †eva K‡ib| Aa Í̄b‡`i c‡ÿ Gi mv‡_ m½wZ weavb K‡i 

Pjv mnR nq| wKš‘ c‡Y¨i wewfbœ wWRvBb ‰Zwi, evRviRvZKiY cÖmvi Kg©m~wP MÖnY 

BZ¨vw` wel‡q wZwb cwiKíbvq cwieZ©b mvab K‡ib| 

 ক. ‡KŠkjMZ cwiKíbv cÖwZôv‡bi †Kvb ch©v‡q Kiv nq|                      1 

 খ. wfkb †Kvb ai‡bi cwiKíbv? e¨vL¨v Ki|                                  2 

গ. DÏxc‡Ki cÖ_g †ÿ‡Î wg. X cÖK…wZ †f‡` †Kvb ai‡bi cwiKíbv 

AbymiY K‡ib Zv e¨vL¨v Ki|         3 

ঘ. cÖwZ‡hvwM‡`i †gvKvwejvq Rbve  X cieZ©x‡Z †h ai‡bi cwiKíbv MÖnY 

Ki‡Z hv‡”Qb, Zvi h_v_©Zv g~j¨vqb Ki|                                  ৪ 

 

mswÿß cÖkœt 10wU                                                                   1×10=10 

2| jÿ¨ Kx? 

3| SWOT Kx? 

4|  †KŠkj Kx? 

5| K…wÎg e¨w³mËv Kx? 

6| wewae× †Kv¤úvwb Kx? 

7| cÖvB‡fU wjwg‡UW †Kv¤úvwb Kx? 

 

 

 

8| ‡nvwìs †Kv¤úvwbi Aaxb †Kv¤úvwb‡K Kx e‡j? 

9| Ae¨emvqx ms¯’v ej‡Z Kx †evS? 

10| ga¨ †gqvw` cwiKíbv KZ mg‡qi Rb¨? 

11| cwiKíbv cÖYq‡bi 1g avc Kx? 

 



wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR, mvfvi, XvKv 
cÖ_g wUD‡Uvwiqvj cix¶v-2022 
RxeweÁvb cÖ_g I wØZxq cÎ  

Øv`k †kªwY 
mgqt 40 wgwbU                                                                                           c~Y©gvb t 15 
1|  

 

 

 K) cøvR‡gvjvBwmm Kx? 1 

 L) d‡Uv‡imwc‡ikb ej‡Z wK eyS? 2 

 M) DÏxc‡Ki mvB‡UvcøvR‡g msNwUZ cÖwµqvwU e¨vL¨v Ki| 3 

 N) DÏxc‡Ki †kl ch©v‡q GK Aby Møy‡KvR Rvi‡b Drcbœ ATP Gi wnmv‡e we‡kølY Ki| 4 

2|  

 

 

 

 K) †fbvm nvU© Kx? 1 

 L) †gRi Kvc© Kx? 1 

 M) DÏxc‡Ki cÖvYxwUi agbxZš¿ e¨vL¨v Ki| 3 

  

 

Møy‡KvR  

(1 Aby) 

cvBiæwfK GwmW 

(2 Aby) 

 

ATP 



বি বি এ বি বি সু্কল এন্ড কললজ 
বিউলিোবিয়োল িিীক্ষো – ২০২২ইং 

বিতীয় ির্ষ 
                       বির্য়ঃ িবিিংখ্যোন বিতীয় িত্র         বির্য় ককোডঃ ১৩০ 

িময়ঃ ৪০ বমবনি                                                    িূর্ষমোনঃ ১৫ 
“ক” বিভোগ (১ X ১০ = ১০)  

ককোলনো দৈি িিীক্ষোি নমুনোলক্ষত্র S-এি মলযয A ও B ৈুবি ঘিনো। কেখ্োলন P(A) = 𝟏

𝟐
,  P(B) = 𝟏

𝟓
 এিং 

P(AUB) = 𝟓

𝟖
। উিলিোক্ত তলযযি আললোলক িবিিংখ্যোলনি ছোত্র বিয়োল িলললো, 𝑷(𝑨 ∕ 𝑩)̅̅̅̅  = 𝑷(𝑩 ∕ 𝑨)̅̅ ̅ 

হলি।  
(ক) অিলিোহী িম্ভোিনো কোলক িলল?                                                       ১ 
(খ্) ৈুবি িোস্তি ঘিনো একই িোলয স্বোযীন ও িজষনশীল হলত িোলি নো --- িযোখ্যো কি।         ২ 
(গ) উদ্দীিলকি A ও B ঘিনোিয় বকরূি এিং 𝑷(𝑨 𝑩⁄ ) এি মোন বনর্ষয় কি।               ৩ 
(ঘ) বিয়োললি িক্তিযবি িবিক বক-নো? বিলের্র্িূিষক মতোমত ৈোও।                          ৪ 

অযিো 
ককয়ো ও কেয়ো ৈুই িনু্ধ। ককয়ো ৈুবি মুদ্রো ও কেয়ো একবি ছক্কো একলত্র বনলক্ষি কিল। কেয়ো িলল, ছক্কোি 
উিলিি বিলিি কজোড়িংখ্যো এিং মুদ্রোয় ২বি মোযো িোওয়োি ঘিনো ৈুবি স্বোযীন। 
(ক) স্বোযীন ঘিনো কোলক িলল?                                                           ১ 
(খ্) ৈুবি ঘিনো স্বোযীন হলল তোলৈি িবিিূিক ঘিনোিয়ও স্বোযীন হলি --- িযোখ্যো কি।        ২ 
(গ) মুদ্রোয় একই বিি িোওয়োি িম্ভোিনো বনর্ষয় কি।                                       ৩ 
(ঘ) উদ্দীিলকি আললোলক কেয়োি িক্তলিযি িতযতো েোচোই কি।                             ৪ 

“খ্” বিভোগ (১ X ৫ = ৫) 
১। ৈুবি িজষনশীল ঘিনো একলত্র ঘিোি িম্ভোিনো কত? 
   (ক) 0           (খ্)  0.5          (গ) – 0.5          (ঘ) 1 
২। ECONOMICS শব্দবিলক কতভোলি িোজোলনো েোয় ? 
   (ক) 90702      (খ্)  90720       (গ) 90072         (ঘ) 97200 



৩। একবি ঝুবড়লত 3বি লোল, 4বি কোললো ও 5বি িোৈো িল আলছ। িবন ঝুবড় হলত 2বি িল দৈিভোলি 
বনলল, িল 2বি লোল িলেি হিোি িম্ভোিনো কত?  

  (ক)  𝟏

𝟐𝟐
           (খ্)  𝟑

𝟐𝟐
             (গ)  𝟑

𝟏𝟏
              (ঘ)  𝟓

𝟏𝟏
       

৪। A একবি িইলয়ি 80% অঙ্ক িমোযোন কিলত িোলি এিং B 60% অঙ্ক িমোযোন কিলত িোলি। 
দৈিভোলি একবি অঙ্ক তোলৈিলক কিলত কৈওয়ো হললো। অংকবি কেলকোলনো একজলনি কিলত িোিোি 
িম্ভোিনো কত?  
  (ক) 0.48           (খ্)  0.08          (গ) 0.92          (ঘ) 0.29 
৫। িবিিূিক ঘিনোি কক্ষলত্র --- 
𝒊. 𝑨 ∩ �̅� =⊘     𝒊𝒊. 𝑨 ∪ 𝑨 ̅ = 𝑺         𝒊𝒊𝒊. 𝑷(𝑨) + 𝑷(�̅�)= 1 
বনলচি ককোনবি িবিক? 
  (ক)  i ও ii        (খ্)  i ও iii        (গ) ii ও iii       (ঘ) i , ii ও iii  

  



বিবিএটিবি সু্কল এন্ড কললজ  

তৃতীয় সিবিস্টার িরীক্ষার ১ম টিউট োররয়োল -২০২২ 

বিষয়ঃ  ইিলাি বিক্ষা        বিষয় সকাডঃ ২৫০ 

িিয়ঃ  ৪০ বিঃ             িূর্ণিানঃ ২০ 

 নিচের উদ্দীপক পচে সংনিষ্ট প্রশ্নগুচ োর উত্তর দোও : 

১. আসিফ অসফসির কাসের ফাাঁসক ইন্টারসেসে এসেসেশে ব্যব্হার কসর তািসব্হ পাঠ কসর। সতসে  কুরআে-হাদীি 

অেুিন্ধাে কসর ইন্টারসেসে তািব্ীহ পাসঠর বব্ধতা িম্পসকে  সেসিত হসত পারসেে ো। আসিফ এ সব্ষসে ইন্টারসেসের 

োধযসে সব্সের কসেকেে সব্জ্ঞ আসেসের পরােশে সেসে তারা িব্াই আসিফসক উসেসিত উপাসে তািব্ীহ পাঠ বব্ধ ব্সে 

োোসেে। 

ক) েুেতাসহদ  কারা? 

ি) ইেোর ররাকেগুসো সেি। 

গ) ইিোসে শরীেসতর রকাে সব্ধাসের আসোসক আসেেগণ উসেসিত পন্থাে তািব্ীহ পাসঠর বব্ধতা সদসেসেে? সব্ষেটি 

সব্সেষণ কর। 

ঘ) উক্ত সব্ধােটি রািুে িাাঃ এর যুগ ো-সক তার পরব্তী যুসগ অসধক কাযেকর সব্সব্সিত হসেসে? ব্যািযা  কসরা। 

 

২. সংটেটে উত্তর দোওঃ 

ক) ইেোর উৎপসি হসেসে কীভাসব্?  ২ 

ি) োরাসতব্ুে ইেো কী?        ২ 

গ) রািুে িাাঃ এর উম্মতসক ইেো করার অসধকার রদো হসেসে রকে?       ২ 

ঘ) ইিোসে িোে ব্যব্স্থা ব্েসত কী ব্ুঝ?      ২ 

ঙ) ইিোসে িোে ব্যব্স্থার বব্সশষ্ট্যগুসো সেি।       ২ 


