
wewcGwUwm ¯‹zj GÛ K‡jR 

GmGmwm-2022 Gi wbe©vPbx A¨vmvBb‡g›U  

welq : c`v©_weÁvb 

mgq: 3 NÈv                                                                                                      c~Y©gvb :100 

 

              K:wefvM (m„Rbkxj)                                                          50 

 

1| GKwU wegvb 360kmh
-1

†e‡M wegvbe›`‡i AeZiY Ki‡Q| wegvbwU gvwU ¯úk© Kivi 20sec ci  Zvi wba©vwiZ 

¯’v‡b †_‡g hvq| wegvbwUi AeZiY c‡_  600m  ~̀‡i GKwU A¨v¤̂y‡jÝ ivLv Av‡Q| 

K) wcP Kx?           1 

L) e„ËvKvi c‡_ Pjgvb e ‘̄i Z¡iY e¨vL¨v Ki|       2  

M) wegvbwUi AeZiYKv‡j Z¡iY KZ?         3 

N) wegvbwU wbivc‡` AeZiY Ki‡Z cvi‡e Kx? MvwYwZK fv‡e †`LvI|     4   

2| 20g f‡ii GKwU ey‡jU  300ms-1   †e‡M  2cm   †eawewkó GK UzKiv Kv‡Vi g‡a¨  cÖ‡ek K‡i †eM  40% n«vm 

cvq| 

K) wefe cv_©K¨ Kx?          1 

L) cvwbi g‡a¨ fvwi wRwbm  D†Ëvjb mnR †Kb?       2  

M) ey‡j‡Ui Dci KvV KZ…©K evav`vbKvix e‡ji gvb KZ?      3 

N) ey‡jUwU c~‡e©i †e‡Mi b~¨bZg KZ¸Y †e‡M KvV‡K AvNvZ Ki‡j GwU KvV‡K †f` K‡i †ewi‡q †h‡Z cvi‡Zv Zv 

MvwYwZK hyw³ w`‡q e¨vL¨v Ki|          4 

3|  ivwdb 4kg I 5kg   f‡ii ỳwU cv_i 50 m DPzu GKwU `vjv‡bi Qv` †_‡K GKB mg‡q wb‡P †djj|   

K) †gŠwjK ej wK?    1 

L) †Kv‡bv e Í̄y‡Z ej cÖ‡qvM Kiv m‡Ë¡I KvR k~b¨ n‡Z cv‡i Kx?    2  

M) 4kg f‡ii  cv_iwUi wefekw³  wbY©q Ki|     3   

N) f~wg ¯úk© Kivi c~e© g yû‡Z© †Kvb cv_iwUi MwZkw³ †ewk n‡e -Zv MvwYwZKfv‡e we‡kølY Ki|  4 

 

4|  

 

 

 

 

    

K) c¨vm‡K‡ji m~ÎwU wjL?          1 

L) e©Zbx‡Z wdDR e¨env‡ii  cÖ‡qvRb †Kb?       2 

M) CD Gi wefe cv_©K¨ wbY©q Ki|        3 

N) †ivaMz‡jv‡K Kxfv‡e hz³ Ki‡j Zzj¨‡iva , DÏxc‡Ki Zzj¨‡iv‡ai wØMzY n‡e?   4 

5|  

evZv‡mi ZvcgvÎv  25
0
c 

 

K) ‡d«‡b‡ji m~ÎwU Kx?           1 

L) wkm w`‡j kã nq †Kb?         2 

M) cÖ`wk©Z Zi‡½i Av‡jv‡K evZv‡m kã Zi‡½i Zi½ ˆ`N ©̈ wbY©q Ki?    3   



N) ‡Kv‡bv Kzqvi MfxiZv evZv‡m  kã Zi‡½i ˆ`‡N©¨i mgvb n‡j,H Kzqvq cÖwZaŸwb †kvbvi mgq KZ n‡e Zvi MvwYwZK 

we‡kølY Ki|           4  

L:wefvM (ms‡ÿ‡c DËi wjL)         25 

1| Aw`K ivwk wK? 

2| c„w_exi fi KZ? 

3|  hvwš¿K kw³ wK?  

4| gvB‡µv ej‡Z 10 Gi m~PK KZ eySvq? 

5| Av‡cwÿK ZË¡ †K cÖ`vb K‡ib? 

6| ZvrÿwYK ª̀æwZ wK? 

7| GKwU e¯Íy‡K KZ †e‡M Dc‡ii w`‡K wb‡ÿc Ki‡j Zv  6s ci gvwU‡Z G‡m co‡e? 

8| fi‡eM I MwZkw³i g‡a¨ m¤ú©K wjL| 

9|  10 pa Pvc ej‡Z Kx eyS? 

10| mg‡e‡M Pjgvb e ‘̄i †jL wKiæc? 

11| AeZj `c©‡b cÖavb †dvKv‡mi ga¨ w`‡q AvMZ Av‡jvKiwk¥  cÖwZdj‡bi ci †Kvb c‡_ Mgb K‡i? 

12| RoZvi cwigvcK wK? 

13| weK…wZi GKK bvB †Kb? 

14| 1kwh=?joule 

15| ‡mvbvi ˆZwi GKwU wb‡iU wmwjÛv‡ii AvqZb 20 cm
3
 n‡j wmwjÛv‡ii fi KZ? 

16| UªvwdK k‡ãi cwigvY KZ †Wwm‡ej? 

17| Av‡cwÿK †iva wK? 

18| K¤úv‡¼i gvÎv wK? 

19| cwievn‡Ki cÖ ’̄‡”Q‡`i †ÿÎdj A‡a©K Kiv n‡j †iva KZ n‡e? 

20| GKwU hš¿ 200 kg  †KwR f‡ii e¯‘‡K gvwU †_‡K 100m D”PZvq 15s mg‡q Zzj‡Z cv‡i|hš¿wUi ÿgZv KZ?( 

g=10m/s
2
 ) 

21|GKwU Zv‡ii †iva5Ω n‡j cwievwnZv KZ? 

22| ZvcgvÎv evo‡j k‡ãi †eM ------| 

23| SONARGi c~Y©iƒc wK? 

24| 60w Gi GKwU evj¦ cÖwZw`b  5 NÈv K‡i  30w`b R¡j‡j KZ BDwbU we ỳ¨r LiP n‡e? 

25| wiI‡÷U Gi cÖZxK AvKu? 

  

M:wefvM (e¨envwiK)                                   25 

welq wkÿK g~j¨vqb Ki‡eb| 
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    র       র   র   ও: 

১। দশম শ্রেণির ণশক্ষার্থীরা রাজশাহীর বররন্দ্র জাদুঘরর ণিরে প্রাচীন 

আমরের যুদ্ধাস্ত্র , মূণত ি ইতযাণদ শ্রদখে এবং তারা তাদর ইণতহারের 

ণশক্ষকরক জজরেে করে, এগুরো শ্রদরখই ণক ইণতহাে শ্রেখা যারব বা 

ইণতহাে পরে শ্রকারনা উপকার হরব? ণশক্ষক বেরেন, ইণতহাে শ্রেখার জনয 

এেব উপাদান প্ররোজন এবং শ্রদরশর উন্নণত ও অগ্রিণতর স্বারর্থ িই আমারদর 

ইণতহাে পাঠ  করা প্ররোজন। 

ক) ইণতহােরক কত ভারি ভাি করা যাে?                                              ১ 

খ) ইণতহারের পণরের বযাখযা কর।                                                          ২ 

ি) ণশক্ষার্থীরদর শ্রদখা জজণনেগুরো ইণতহারের শ্রকান জাতীে উপাদান?  

     বযাখযা কর।                                                                                      ৩ 

ঘ) “শ্রদরশর উন্নণত ও অগ্রিণতর স্বারর্থ িই আমারদর ইণতহাে পাঠ করা  

     প্ররোজন”। - এ বক্তরবযর যর্থার্থ িতা ণনরূপি কর।                                 ৪ 

২।  ণবশ্বেভযতার ইণতহারে প্রাচীনতম এক েভযতাে একি  না যশাোর 

েন্ধান পাওো যাে। শ্রেখারন একোরর্থ ৫৬০০ দশ িক বরে না ক শ্রদখরত 

পারর। এ েভযতার েবরচরে বে অবদান ণিে আইন। আধুণনক ণবশ্বেভযতাে 

ণবশ্ব েমূ্পি িভারব উক্ত প্রাচীন েভযতার আইরনর উপর ণনভিরশীে।  

ক) ণগ্ররের শ্রেষ্ঠ না যকার শ্রক ণিরেন?                                                  ১ 

খ) ‘হাোররাণিণিক’ বেরত কী শ্রবাঝ?                                                   ২ 

ি) উদ্দীপরক শ্রকান েভযতার ইণিত ররেরি?উক্ত েভযতার স্থাপতয, ভাস্কয ি ও  

ণবোন েম্পরকি বযাখযা কর।                                                            ৩ 

ঘ) “আইরনর শ্রক্ষরে উক্ত েভযতার অবদান ণিে অপণরেীম:।-মূেযােন কর।          ৪ 

৩। োনজজদার অবের েমে কার  ণবরদণশ বনু্ধ জজদারনর োরর্থ শ্রিেবুরক 

শ্রযািারযাি করর। পণৃর্থবীরত প্রর্থম শ্রেৌরপজিকার আণবষ্কার, মৃতরদহ পচন 

শ্রর্থরক রক্ষার পদ্ধণত আণবষ্কার, ণমশরীে েভযতার অরনক অজানা তর্থয 

ণমশরবােী জজদান োনজজদারক জানাে। 

ক) ণেনু্ধ েভযতা শ্রকার্থাে িরে উরঠণিে?                                                 ১ 

খ) ণেনু্ধ েভযতারক শ্রকন নির েভযতা বো হে?                                      ২ 

ি) উদ্দীপরক উণিণখত  েভযতার প ভূণমর বি িনা দাও।                           ৩ 

ঘ) পাঠযপুস্তরকর আরোরক োনজজদার বনু্ধর শ্রদরশর প্রাচীন মানুরের  

     ণবোরন অবদান বযাখযা কর।                                                            ৪ 

৪। আণরি ি ণভরত ‘দাদাণিণর’ অনুষ্ঠান শ্রদখরি। শ্রেখারন মােদহ , 

মুণশ িদাবাদ, বীরভূম ও বধ িমান শ্রজো শ্রর্থরক প্রণতরযািীরা অংশগ্রহি করররি। 

আণররির দাদা বেরেন শ্রয , এেব অঞ্চে প্রাচীন একি  জনপরদর অংশ 

ণিে। 

ক) শশাংরকর রাজধানী শ্রকার্থাে?                                                           ১ 

খ) প্রাচীন জনপদগুরোর পণরচে কীভারব জানা যাে?                             ২ 

ি) আণররির দাদা প্রাচীন শ্রকান জনপরদর প্রণত ইণিত করররিন? বযাখযা  

     কর।                                                                                                ৩ 

ঘ) আণররির দাদা শ্রয জনপরদর কর্থা বরেরিন বি জনপরদর অবস্থান এর  

    শ্রর্থরক ণভন্ন অঞ্চরে। কর্থাি  ণবরেেি কর।                                           ৪ 

৫।   এ বিররর ২১শ্রশ শ্রপব্রুোণররত রােনাত তার বাবার োরর্থ শণহদ ণমনারর 

িুে ণদরত ণিরেণিে। তার বাবা তারক বরেণিরেন, প্রাে ৬২ বির আরি 

এণদরন বাঙাণে জাণত তারদর প্রারির দাণব আদারের জনয আরদােরন 

ঝা াঁণপরে পরেণিে। পরবতী েমরে উক্ত আরদােনই বাঙাণেরক স্বাধীনতার 

স্বপ্ন শ্রদণখরেণিে।  

ক) ১৯৪৭ োরে কত তাণররখ পাণকস্তান রারের জন্ম হে?                         ১ 

খ) যুক্তফ্রন্ট ণনব িাচরনর িোিে শ্রেখ।                                                   ২ 

ি) উদ্দীপরক শ্রয আরদােরনর কর্থা বো হরেরি তার কারি বযাখযা কর।   ৩ 

ঘ) রােনারতর বাবার শ্রশে উজক্তি র তাৎপয ি ণবরেেি কর।                        ৪ 



৬।  

         ক ------                                                               

 

        খ-------                                                                

 

       ি------- 

         ক) বাংোরদরশর  জাতীে েংিীরতর রচণেতা শ্রক?                          ১ 

      খ) অপাররশন োচিোই  বেরত কী শ্রবাঝ?                                       ২    

     ি)  ‘খ’ এর ভূণমকা মহান মুজক্তযুরদ্ধ শ্রিৌররবাজ্জ্বে অবদান শ্রররখণিে- 

            বযাখযা কর।                                                                              ৩ 

    ঘ) ‘ি’- এর ভূণমকা ণিে বাঙাণের জনয ঘিৃয তৎপরতা –এর েপরক্ষ  

          শ্রতামার মতামত দাও।                                                                  ৪ 

৭।                  

 

 

 

 

 

ক) মুজজবনির েরকাররর রােপণত শ্রক ণিরেন?                                     ১ 

খ) ‘পা াঁচোো পণরকল্পনা ’ বযাখযা কর।                                                    ২ 

ি) িরক শ্রকান মহান শ্রনতার কর্থা বো হরেরি? রােপণত শাণেত েরকার   

     পদ্ধণত প্রবতিরন উক্ত শ্রনতার ভূণমকা বযাখযা কর।                              ৩ 

ঘ)  উক্ত মহান শ্রনতারক জাণত েদ্ধার োরর্থ স্মরি করার কারি মূেযােন কর।         ৪ 

েংণক্ষপ্ত প্ররের উত্তর দাও: 

েমে-৩০ ণমণন                                                             পূি িমান --৩০       

১। ইণতহারের জনক শ্রক? 

২। ণহণি শব্দি র অর্থ ি কী? 

৩। ইণতহাে ণক েম্পরকি োনদান করর? 

৪। ‘ইণতহ’ শব্দি র অর্থ ি কী? 

৫। েরকাণর নণর্থ ও  ণচিঠপে শ্রকার্থাে েংরক্ষি করা হে? 

৬। কার মরত েমারজর জীবনই ইণতহাে? 

৭। ণেণখত ইণতহারের বযে কত? 

৮। মধযযুরির একজন ঐণতহাণেরকর নাম শ্রেখ। 

৯। শ্রকান যুরি মানুে ঘরবাণে ণনম িাি কররত শ্রশরখ? 

১০। আণফ্রকা মহারদরশর উত্তর-পূব ি অংরম অবজস্তত শ্রকান শ্রদরশর প্রাচীন 

নাম ণমশর? 

১১। কখন শ্রর্থরক প্রর্থম রাজবংরশর  শােন আমে শুরু হে? 

১২। ণমশরীে েভযতা কত েমেকাে ধরর স্থােী হরেণিে? 

১৩। ‘শ্রনাম’ কী? 

১৪। শ্রকান শব্দ শ্রর্থরক িারাও শরব্দর জন্ম? 

১৫। ণমশর নীে নরদর দান- উজক্তি  কার? 

১৬। েূয ি শ্রদবতার নাম কী? 

১৭। ণচেণেণপরক কী বো হে? 

১৮। কারা ৩৬৫ ণদরন বির ণহোরবর আণবষ্কারক? 

১৯। বি কী? 

২০। েমতর র রাজধানী শ্রকার্থাে? 

২১। প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ জনপদি  শ্রকার্থাে অবণস্থত? 

২২।  একি  শ্রদরশর েরব িাচ্চ আইন কী? 

২৩। পাণকস্তারনর কতভাি শ্রোরকর ভাো উদুি ণিে? 

২৪। ১৯৪৭ োরের কত তাণররখ পাণকস্তান রাের জন্ম হে? 

২৫। আনুষ্ঠাণনকভারব শণহদ ণমনার উরদ্বাধন কররন শ্রক? 

২৬। করব ণশখা ণচরান্তন স্থাণপত  হে? 

২৭। বুজদ্ধজীবী  স্মণৃতরেৌরধর স্থপণত শ্রক? 

২৮। বাঙোরদরশর জাতীে েংিীরতর রচণেতা শ্রক? 

২৯। বিবনু্ধর ঐণতহাণেক ভােরির মূে ণবেে ণিে কেি ? 

৩০। বাংোরদরশর অস্থােী েরকাররর কেি  মন্ত্রিােে ণিে?                         

িিমাধযরমর ভূণমকা 

নারীরদর ভূণমকা 

স্বাধীনতাণবররাধীরদর তৎপরতা 

                     

 

 

          শ্ররেরকাে ি মেদান 

    ধানমজি ৩২ নং েেরকর বাণে 

    শ্রিাপােিরির  ুণিপাো 
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১। চট্টগ্রামভয যম অ্ঞ্চমর ফা াঁ ও গযা াওয়া মায় যখামন জনাফ 

যখয চা ভা ও তায ফনু্ধযা  াগজ তসযয  াযখানা স্থান  ময 

ফৃৎ আ াময উৎাদন শুরু  ময। তামদয উৎাসদত  াগজ 

ঢা ায আযাভফাগ যদময অ্নযানয সিসন্টিং যিম যফযা 

 যমে। তামদয মণযয চাসদা যফস ফমর সফক্রয় ও ভুনাপায 

সযভাণও মতালজন ।  

 ( ) আধুসন  ফযফাময়য এ টি গুরুত্বূণ ব াখা  ী?         ১   

 (খ) পর উমদযাক্তায ফ ফসষ্ট্যটি ফযাখযা  য।  ২ 

 (গ) চট্টগ্রামভয জনাফ যখমযয উৎাসদত  াগজ ঢা া যদময 

 সফসবন্ন এলাকায় যফযাময ভাধযমভ যম ধযমনয উযমাগ ৃটষ্ট্ 

 ময়মে তা ফযাখযা  য।  ৩ 

(ঘ) জনাফ যখয চা ভামদয পর ফযফায়ী মত যম সযমফময 

 উাদান গুরুত্বূণ ব বূসভ া ারন  ময যে তা ভূরযায়ন  য। ৪ 

২। জনতা  যফ াসযয ভাসর  সনমজই তায  াযখানায উৎাসদত ণয 

ফাজাযজাত যমণয দাসয়ত্ব ারন  মযন। সতসন তায উৎাসদত ণয 

সনজস্ব সযফমনয ভাধযমভ যাসয মযয সফসবন্ন 

 নমপ নাসযমত যফযা  মযন। ণযম  স্বাস্থযম্মত ও িাি া 

যাখায জনয উৎাদমনয তাসযখ ও যভয়াদ সতসন ুন্দয 

সরযাম য ভাধযমভ ণয ফাজাযজাত যণ  মযন। তাোা সতসন 

মণযয িামযয জনয সফজ্ঞামনয ফযফস্থা নানা ধযমনয  াজও 

 মযন। এফ  াযমণ তায ফযফাসয়  ুনাভ ফদৃ্ধি ায়। 

        . সফক্রসয় তা  ী?                                                                   1 

 খ. যবাক্তা সফমেলণ য ন  যা য়? ফযাখযা  য। ২ 

 গ. উদ্দীম  ফসণ বত জনতা যফ াসযয উৎাসদত ণয ফাজায  জাত যমণ 

 য ান ধযমনয ফণ্টন িণাসর অ্নুযণ   মযন? ফণ বনা  য।  ৩ 

 ঘ. ফযফাসয়  ুনাভ ৃটষ্ট্মত উদ্দীম  ফসণ বত িসতষ্ঠানটিয ণয 

 ফাজাযজাত যমণয য ান  াজটি অ্সধ তয গুরুত্বূণ ব বূসভ া 

 যযমখমে? যতাভায উত্তমযয মে মুদ্ধক্ত দাও। ৪  

 

৩। ারা গামভ বন্টময শ্রসভ যা সনমজমদয অ্মথ ব এ টি সফসণ সফতান 

গম তুমরমে। এখামন তাযাই ভাসর  তাযাই যক্রতা। সনমজমদয ভধয 

যথম  সনফ বাসচত ফযফস্থানা  সভটি িসতষ্ঠানটি সযচারনা  ময। 

িসত সতন ফেয যয এ  সভটিয সনফ বাচন য়। যয়ায ভূরধন মায 

মাই থা ু  না য ন ফাই ভানবামফ অ্িংগ্রণ  মযন। তাযা 

িসতষ্ঠানটিয  াযমণ নানাবামফ উ ৃত মে।  

  . ভফাময়য ভূরভন্ত্র  ী?  ১ 

 খ . য ন্দ্রীয় ভফায় সভসত ফরমত  ী যফাঝায়? ২  

 গ . ভফায় সভসতয য ান নীসতয  াযমণ শ্রসভ যা সনফ বাচমন 

 ভানবামফ অ্িংগ্রণ  ময? ফযাখযা  য। ৩  

 ঘ . ভফায় সভসত গঠন  ময শ্রসভ যা  ীবামফ উ ৃত য়  ফমর 

 তুসভ ভমন  য। ৪ 

 

৪।  আব্দরু খামর  ভসতাযা ফাজাময ঔলমধয যদা ান সদময়মেন। সতসন 

য যথম  সফসবন্ন ধযমনয ঔলধত্র ক্রয়  ময সনজ যদা ামন 

খুচযা সফদ্ধক্র  মযন। এ  ামজ ায়তা  যায জনয সতসন এ জন 

অ্সবজ্ঞ সফক্রয় ভী  সনযয়াগ সদময়মেন। সতসন ততা ও সফশ্বস্ততায 

ামথ ফযফায়  মযন ফমর  ময়  ফেমযই যফ উন্নসত  মযমেন।  

  , িসভত যণ  ী? ১ 

 খ . সফণন গুরুত্বূণ ব য ন? ফযাখযা  য।  ২ 

 গ . ফণ্টন িণাসরমত আব্দরু খামরম য অ্ফস্থান যদখাও।  ৩ 

 ঘ . এ জন ভধযস্থফযফায়ী সমমফ উদ্দীম  আব্দরু খামর  

 যমফ  াম বক্রভ ম্পাদন  মযন যগুমরায ভূরযায়ন  য।  ৪ 

 

৫। জনাফ াসফফ মুফ উন্নয়ন অ্সধদপ্তয মত িসেণ ও ফাফায সন ি 

মত অ্থ ব সনময় যার্টি খাভায স্থান  মযন। িথমভ ২০০ ভুযসগ 

সনময় খাভায শুরু  যমরও ২ ফেমযয ভমধয তায খাভামযয ভুযসগয 

িংখযা দা াঁায় ২৫০০টি। তায াপমরয অ্নুিাসণত ময় গ্রামভয 

যফ ায মুফ যা যার্টি  খাভায স্থামন আগ্রী মে। াসফফ 



আগ্রী মুফ মদয প াল্রি খাভায স্থামনয ফযাাময সফসবন্ন যাভ ব 

সদমেন।  

 ( ) ফযফাময়য স্থান সনফ বাচমনয সফমফচয সফলয়  ী?  ১ 

 (খ) িসেণ িযয়াজন য ন? ফযাখযা  য।  ২ 

 (গ ) জনাফ াসফমফয  ভ বিংস্থামনয ধযনটি ফযাখযা  য। ৩ 

 (ঘ)উদ্দীম য আযরায   ভ বিংস্থান ৃটষ্ট্মত াসফমফয বূসভ া 

 ভূরযায়ন   য।  ৪ 

 

৬। যামদ ামফ ণয আভদাসন ফযফাময়য ামথ জসত। সফত্র 

যভজানম  াভমন যযমখ সতসন ২৫ যভটি  িন যখজযু  আভদাসন  

 যমফন। স ন্তু যদময চরভান যাজরনসত  সযসস্থসতয জনয যামদ 

ামফ উসিগ্ন। সতসন বামফন টঠ  ভময় যখজযু আভদাসন না 

 যমত াযমর ফযফাময় পর  মত াযমফন না।  

 ( ) য ামযয ষৃ্ঠযাল তা ফযফাময়য য ান সযমফময   

         উাদান। ১   

 (খ) ফািংরামদময ফযফাসয়  সযমফময িা ৃসত  উাদান 

 ম্পম ব যর যখা।  ২ 

 (গ) যামদ ামফ য ান ফযফায় সযমফময ওয সবসত্ত  ময  

 যখজযু আভদাসন  মযন ফযাখযা  য।  ৩ 

 (ঘ) যদময চরভান যাজরনসত  সযসত যামদ ামমফয 

 ফযফাময়  ীবামফ িবাফ যপরমত াযমর তুসভ ভমন  য? ৪ 

 

৭। ফতবভামন ফযফায় শুধু ণয দ্রমফযয ক্রয়-সফক্রময়য ভমধয ীভাফি 

নয়। ফযফায় যমম াযনা যদময আথ ব-াভাদ্ধজ  ও যাজরনসত  

তথা াভসগ্র  উন্নয়মন সফমল অ্ফদান যযমখ চমরমে।   

 ( ) ফযফায়  ী?  ১ 

 (খ) ফযফাময়য ফসষ্ট্যগুযরা উমেখ  য।  ২ 

 (গ) ফযফাময়য ি াযমবদ সচসিত  ময তায ফণ বনা দাও। ৩  

 (ঘ) ফতবভান সফম ফযফাময়য গুরুত্ব অ্সযীভ-সফমেলণ  য।  ৪ 

 

      

 

   

 L wefvM: mswÿß cÖkœ (b¤̂i-30)  

8| mswÿß DËi `vI: 

1. weGmwUAvB †Kvb gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ ms ’̄v? 

2.  D‡`¨v³v‡K FY`v‡bi c~‡e© FY`vZv †KvbwU we‡kølY K‡i _v‡K? 

3. e¨emvq D‡`¨v‡Mi cÖavb D‡Ïk¨ Kx?  

4. ‡h‡Kvb Kv‡Ri Kg©cÖ‡PóvB n‡jv- 

5. ‡Kvb hy‡M wkí KviLvbvi weKvk N‡U? 

6. mvaviY Kv‡Pi Møvm Øviv wewfbœ iK‡gi cY¨ mvwR‡q ivLv †Kvb 

ai‡bi weÁvcb? 

7. ‡KvbwUi gva¨‡g cÖwZôv‡bi mK‡j wg‡jwg‡k GKwU `‡j cwiYZ 

nq? 

8. cÖvwZôvwbK jÿ¨ AR©‡bi DËg nvwZqvi †KvbwU? 

9. ‡Kvb cÖKvi †bZ…‡Z¡ Aaxb¯’iv Aeva ¯v̂axbZv †fvM K‡i? 

10. wecY‡bi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR nj- 

11. gvb Abyqvqx cY¨‡K wewfbœ †kªwY‡Z fvM Kiv‡K Kx ejv nq? 

12. ‡Kvb hy‡M ª̀e¨ wewbgq zcÖ_v Pvjy wQj?   

13. ‡h cÖwµqvq cY¨ ev †mev Drcv`bKvix †_‡K †fv³vi nv‡Z †cuŠ‡Q 

Zv‡K Kx e‡j? 

14. ‡KvbwUi gva¨‡g Lye mn‡RB †µZv mvaviY‡K cY¨ µ‡q DØy× Kiv 

hvq?                                                                                                     

15. wK‡mi wfwË‡Z mgev‡qi DrcwË n‡q‡Q? 

16.   ÒkªwgK †kªwYi ¯v̂_©i¶v|Ó-ivóªxq e¨emv‡qi GKwU- 



17.    Ask`vwi e¨emv‡qi `vq †Kgb? 

18.     GwUGg Kv‡W©i cÖPjb nq †Kvb hy‡M? 

19. hvÎvevox d¬vBIfvi •Zwi †Kvb wk‡íi AvIZvaxb? 

20. ‡KvbwUi gva¨‡g knigyLx Rb‡mªvZ wbqš¿Y Kiv hvq? 

21. Askx`vix e¨emvq m„wó nq Kx‡mi gva¨‡g? 

22. evsjv‡`‡k KZ mv‡ji Askx`vwi AvBb cÖPwjZ? 

23. mvaviY Askx`vwi e¨emv‡qi m‡ev©”P m`m¨ msL¨v n‡Z cv‡i KZ 

Rb? 

24. cÖvB‡fU wjwg‡UW †Kv¤úvwbi m‡e©v”P m`m¨ msL¨v KZ Rb? 

25. bZzb Kgx©‡`i Kg© cwi‡e‡ki mv‡_ cwiPq K‡i †`q †KvbwU?  

26. Kviv cvewjK wjwg‡UW †Kv¤úvwbi gvwjK? 

27. Kgx©‡`i •bwZK ej e„w× cvq †KvbwUi gva¨‡g? 

28. miKvwi c„ô‡cvlKZv n‡jv- 

29. e¨_©Zv †_‡K wkÿv †bb- 

30. fwel¨Z Kg©Kv‡Ûi bxj bKkv‡K Kx e‡j? 

 

 

 

 


