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১। ভাষার পার্ থক্য ও পররবর্থন ঘটে 

রক্ভাটব? 

ক্.  দেশ ও ক্ালটভটে 

খ.  দেশ, ক্াল ও পররটবশটভটে 

গ.  দেশ, ক্াল ও বযক্তিটভটে  

ঘ.  দেটশ-দেটশ, ক্াটল-ক্াটল বযক্তিটভটে 
 

২। দক্ানটে প্রশাসরনক্ শব্দ? 

ক্.  নারলশ   খ.  নমুনা 

গ.  ক্টলজ   ঘ.  চা 
 

৩। বযাক্রণ পাটের ক্ারণ— 

ক্.  ভাষা রশক্ষার জনয 

খ.  ভাষা রবষটে জ্ঞান োটনর জনয 

গ.  ভাষার শুদ্ধাশুক্তদ্ধ রনণ থটের জনয 

ঘ.  ভাষার রবক্াটশর জনয 
 

৪। দক্ান ধ্বরনটের সংরক্ষপ্ত রূপ দনই? 

ক্.  ঋ    খ.  ই 

গ.  ঔ    ঘ.  অ 
 

৫। স্পশ থ ও উষ্মবটণ থর মাঝামাক্তঝ বণ থ — 

ক্.  অন্তঃস্থ বণ থ  খ.  র্াড়নজার্ বণ থ 

গ.  নারসক্য বণ থ  ঘ.  অটঘাষ বণ থ 
 

৬। ‘উষ্ণ’ শটব্দর যুিবটণ থর রবটেষণ 

দক্ানটে? 

ক্.  ষ্ + ঞ   খ.  ঞ + ষ 

গ.  ষ্ + ণ   ঘ.  ণ্ + ষ 
 

৭। দক্ানটে স্বরাগটমর উোহরণ? 

ক্.  রবরলরর্   খ.  রপরররর্ 

গ.  বসরর্   ঘ.  উড়রন 
 

৮। ঋ, র, ষ-এর পটর মূর্ থণয ‘ণ’ হে-এর 

উোহরণ দক্ানটে? 

ক্.  উষ্ণ   খ.  হররণ 

গ.  কৃ্পণ   ঘ.  অপ থণ 

 

৯। ‘শীর্ার্থ’ শটব্দর সটেক্ সরিরবটেে দক্ানটে? 

ক্.  শীর্ + আর্থ  খ.  শীর্াঃ + র্ 

গ.  শীর্ + ঋর্   ঘ.  শীর্ার + র্ 

 

১০। দক্ান শব্দটে ‘ঈ’ প্রর্যেটযাটগ গটের্ 

স্ত্রীবাচক্ শব্দ? 

ক্.  দজটলনী   খ.  কৃ্ষাণী 

গ.  চাক্রাণী   ঘ.  সারপনী 

 

১১। ‘আমার সন্তান দযন র্াটক্ েুটর্ ভাটর্’—

‘েুটর্-ভাটর্’ হটলা— 

ক্.  শটব্দর রিরুক্তি 

খ.  অনুক্ার রিরুক্তি 

গ.  পটের রিরুক্তি 

ঘ.  র্নাত্মক্ রিরুক্তি 

 

১২। সংখযা গণনার মূল এক্ক্ ক্ী? 

ক্.  ১ দর্টক্ ৯ পয থন্ত খ.  এক্ এবং শূনয 

গ.  েশ    ঘ.  এক্ 

 

১৩। দক্ানটে এক্ বচটনর উোহরণ? 

ক্.  মানুষ মরণশীল 

খ.  রশক্ষক্ ছাত্রটক্ পড়াটেন 

গ.  দলাটক্ বটল 

ঘ.  বটন বাঘ র্াটক্ 

 

১৪। বাংলাে পোরির্ রনটেথশক্ বলটর্ দবাঝাে? 

ক্.  A-দক্   খ.  An-দক্ 

গ.  The-দক্   ঘ.  A, An, The-দক্ 

 

১৫। উভে পে সমাস দক্ানটে? 

ক্.  িন্দ্ব   খ.  ক্ম থর্ারে 

গ.  বহুব্রীরহ   ঘ.  অবযেীভাব 

 

 



১৬। রবটশষ অটর্ থ ‘উপ’ উপসটগ থর বযবহার 

হটেটছ দক্ান শব্দটেটর্? 

ক্.  উপকূ্ল   খ. উপবন 

গ.  উপটভাগ   ঘ. উপক্ণ্ঠ 
 

১৭। রনটচর দক্ানটে রবটেরশ র্ারু্? 

ক্.  হস্   খ. ক্হ ্

গ.  গড়্   ঘ. রভজ ্
 

১৮। ভাববাচক্ রবটশষয গেটন রনটচর 

দক্ান প্রর্যেটে বযবহরূ্ হে? 

ক্.  আও   খ. আল 

গ.  অন   ঘ. অন্ 
 

১৯। ‘জার্’ অটর্ থ ‘আই’ প্রর্যে দযাগ 

হটেটছ দক্ানটেটর্? 

ক্.  রমোই   খ. পাবনাই 

গ.  দমাগলাই   ঘ. রনমাই 
 

২০। সমাস রনষ্পন্ন দযসব শব্দ 

সমূ্পণ থভাটব সমসযমান পেগুটলার অর্ থ 

অনুযােী না হটে অনয দক্াটনা রবরশষ্ট 

অর্ থ প্রক্াশ ক্টর, র্াটের ক্ী বটল? 

ক্.  দযৌরগক্ শব্দ  খ. দসৌরভ 

গ.  েশ থন   ঘ. বহর 
 

২১। দক্ানটে ভাববাচক্ রবটশষয? 

ক্.  মাইটক্ল  ‘ খ. দসৌরভ 

গ.  েশ থন   ঘ. বহর 
 

২২। দক্ানটে অন্বেী অবযটের উোহরণ? 

ক্.  র্াটক্ রেটে এ ক্াজ হটব না 

খ.  রু্রম ভাটলা ছাত্র র্াই দর্ামাটক্ সবাই  

      ভাটলাবাটস 

গ.  বৃটষ্ট পটড় ঝমঝম 

ঘ.  উঃ বড্ড দলটগটছ! 
 

২৩। দক্ান বাক্যটে সাটপক্ষ ভাব 

প্রক্াশ ক্রটছ? 

ক্.  যরে দস দযর্, আরম আসর্াম। 

খ.  দর্ামার ইো পূণ থ দহাক্। 

গ.  আমাটক্ বই োও। 

ঘ.  দরবা ভাটলা গান ক্টর। 

 

২৪। দক্ান বাক্যটে ঘেমান বর্থমাটনর 

ক্তিো িারা গটের্? 

ক্.  এ ক্র্া জানটর্ রু্রম 

খ.  দক্ দযন আসটছ 

গ.  দেটখ এলাম র্াটর 

ঘ.  আবার আরসব রিটর 

 

২৫। দক্ান বাটক্য পরীক্ষা অটর্ থ 

দযৌরগক্ ক্তিো বযবহরূ্ হটেটছ? 

ক্.  ক্টষ্ট পার্টর দসানা ক্টষ নাও 

খ.  আরম পরীক্ষা রেটে আসরছ 

গ.  এখন ভাবটর্ র্াটক্া 

ঘ.  আমাটক্ ক্রটর্ োও 

 

২৬। রু্োর্ থক্ বা ঘরনষ্ঠার্ থক্ মর্যম 

পুরুটষর ভরবষযর্্ক্াটলর অনুজ্ঞার 

চরলর্রীরর্র রবভক্তি দক্ানটে? 

ক্.  ইও     খ.  ও  

গ.  স    ঘ.  ইস 

 

২৭। দক্ান গুটের সব র্ারু্ অসমূ্পণ থ— 

ক্.  আ, বে, রশখ্, যা 

খ.   আছ, র্া, রশখ, যা 

গ.  আ, র্াক্্, আছ, বে্ 

ঘ.  র্াক্্ বে, আ, রশখ্ 

 

২৮। দক্ান বাটক্য রবটর্ে ক্ম থ রটেটছ? 

ক্.  র্াটক্ আমরা রচরন না 

খ.   ক্তজজ্ঞারসব জটন জটন 

গ.  েুর্টক্ আমরা েুগ্ধ বরল 

ঘ.  লাঙ্গল িারা জরম চাষ ক্রা হে 

 

২৯। ক্ী দহরু্ এটসছ রু্রম, ক্হ 

রবস্তাররো—‘দহরু্’ অনুসগ থটে ক্ী অর্ থ 

প্রক্াশ ক্রটছ? 

ক্.  বযাপার   খ. রনরমত্ত 

গ.  প্রার্ থনা   ঘ. প্রসঙ্গ 

 

 



৩০। ক্তিো রবটশষণ স্থানীে আরির্ খণ্ড বাটক্যর 

উোহরণ দক্ানটে? 

ক্. যর্ই ক্ররটব োন, র্র্ই যাটব দবটড় 

খ.  র্নর্ানয পুটষ্প ভরা, আমাটের এই 

    বসুিরা 

গ.  আরম মাটে রগটে দেখলাম, দখলা 

     দশষ হটে রগটেটছ 

ঘ. দয এ সভাে অনুপরস্থর্, দস বড় েুভথাগা 

 

৩১। যা েমন ক্রা যাে না— 

ক্. েুেথম   খ. েুেথমনীে 

গ. অেময   ঘ. েুগ থম 

 

৩২। ‘ইরন আমার বববারহক্’ বাক্যটেটর্ 

‘বববারহক্’ শব্দটের অর্ থ— 

ক্.  শটব্দর অর্ থান্তরপ্রারপ্তটর্ 

খ.  শটব্দর অর্ থ সংটক্াটচ 

গ.  শটব্দর উর্্ক্ষ থপ্রারপ্তটর্ 

ঘ.  শটব্দর অপক্ষ থপ্রারপ্তটর্ 

 

৩৩। ‘মার্া বযর্া’ শব্দ ক্ী অটর্ থ বযবহার 

ক্রা হটেটছ? 

ক্.  আগ্রহ   খ. ভাবনা ক্রা 

গ.  শপর্ ক্রা   ঘ. দরাগরবটশষ 

 

৩৪। এ অচল োক্া দক্ দনটব?—এখাটন 

‘অচল’ শব্দটের অর্ থ হটলা— 

ক্.  গরর্হীন   খ. দমরক্ 

গ.  অপ্রচরলর্   ঘ. নষ্ট 

 

৩৫। ‘হারর্’ শটব্দর সমার্ থক্ শব্দ 

দক্ানটে? 

ক্.  দর্নু   খ. রপক্ 

গ.  ক্র   ঘ. সুর 

 

৩৬। ‘গৃহী’ শটব্দর রবপরীর্ শব্দ দক্ানটে? 

ক্.  সনযাসী   খ. সন্নাসী 

গ.  সন্নযাসী   গ. সনযাস 

 

 

৩৭। দক্ান বাগর্ারাটের অর্ থ দবহাো? 

ক্. রচরনর বলে  খ. ক্ানক্াো 

গ. ক্তজলারপর পযা াঁচ  ঘ. দো াঁেক্াো 

 

৩৮। ভাববাটচযর বাক্যটক্ ক্রৃ্থবাটচয 

রূপান্তররর্ ক্রটল ক্র্থাে দক্ান 

রবভক্তি হে? 

ক্.  রির্ীো   খ. রৃ্র্ীো 

গ.  প্রর্মা   ঘ. ষষ্ঠী 

 

৩৯। হারমে বলল, ‘দর্ামরা আগামীক্াল 

এটসা’—পটরাক্ষ উক্তিটর্ হটব— 

ক্.  হারমে র্াটের পররেন আসটর্ বলল 

খ.  হারমে র্াটের বলল দয র্ারা দযন 

     আগামীক্াল আটস 

গ.  হারমে বলল দয দর্ামরা পররেন এটসা 

ঘ.  হারমে র্াটের বলল দয র্ারা দযন 

     পররেন আটস 

 

৪০। ক্তজজ্ঞাসা রচটের জনয 

রবররর্ক্াটলর পররমাণ ক্র্? 

ক্.  এক্ বলটর্ দয সমে লাটগ 

খ.  এক্ বলার রিগুণ সমে 

গ.  এক্ দসটক্ন্ড 

ঘ.  র্ামার প্রটোজন দনই 

 

 
উত্তরগুটলা রমরলটে নাও 
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