
 

 

বিষয় ক োড: ০০১ ও ০০২ (িোাংলো) 
সময়: ৪ ঘন্টা 
পূর্ণমান: ২০০ 

বিষয় ক োড: ০০১ 

১। নিচের প্রশ্নগুচিোর উত্তর নিখুি: ৬×৫=৩০

ক। শব্দগঠি বিচে কী ববোঝোয়? কী কী প্রনিয়োয় শব্দ গঠিে হয় উদোহরণসহ নিখুি। 

খ। বোাংিো একোচেনি প্রণীে প্রনিে বোাংিো বোিোচির নিয়ি অিুসোচর অ-েৎসি শচব্দর ছয়টি বোিোিসূত্র নিখুি। 

গ। নিচের বোকযগুচিোর শুদ্ধরূপ নিখুি: 

(১) দুববিবশে বস আসচে পোচরনি। 

(২) শুধুিোত্র অনিস েিোকোিীি সিচয় বদখো হচব। 

(৩) সোিনিক আচিোেিোর বপ্রনিচে নসদ্ধোন্তটি গৃহীে হচয়চছ। 

(৪) দূরোচরোগয বযোনধর স্বীকোচর পনরণে হচয় পৃনিবীচে বহু িোিুচের িৃেুয হয়। 

(৫) এ স্মরনণটি কনব িজরুচির স্বরচণ িোিকরণ করো হচয়চছ। 

(৬) স্বোস্থ সকি সুচখর িুি। 

 ঘ। নিচের প্রবোদ-প্রবেি বযবহোর কচর অিবপূণব বোকয নিখুি: 

    আিড়ো কোচঠর ব েঁ নক; শোক নদচয় িোছ  োকো; েোিোর নবে, নিছনরর ছুনর; ঠগ বোছচে গো উজোর; িিীর পুেুি 

ঙ। নিচের বোকযগুচিো নিচদব শ অিুসোচর রূপোন্তর করুি: 

(১) শনহচদর িুেুয বিই। (অনিবোেক) 

(২) ধনীরা প্রায়ই কৃপর্ হয়। (জটিল) 

(৩) ত ামার সব জজজনসই দাজম। (তনজ বাচক) 

(৪) জ্ঞানী হললও জ জন জবনয়ী নন। (ত ৌজগক) 

(৫) ভুল সকললই কলর। (প্রশ্নলবাধক) 

(৬) জ জন ধনী জিললন জকন্তু সুখী জিললন না। (সরল) 



 

 

২। ভাব সম্প্রসারর্ করুন: ২০

 ক। শৈবাল জদজঘলর কলর উচ্চ কজর জৈর, 

     জললখ তরলখা, এক ত াোঁ টা জদললম জৈজৈর। 

অথিো, 

খ। কমল হীলরর পাথরটালক বলল জবলদে, আর  া’ তথলক ত  আললা ঠিকলর তবলরায়,  ার নাম কালচার

৩। সারমমণ জলখুন: ২০

 ক। ওলর নবীন, ওলর আমার কাোঁ চা, 

 ওলর সবুজ, ওলর ওবুঝ, 

 আধ-মরালদর ঘা তমলর  ুই বাোঁ চা। 

 রক্ত আললার মলদ মা াল তভালর 

 আজলক ত   া বলল বলুক ত ালর, 

 সকল  কণ  তহলায়  ুচ্ছ কলর 

 পুচ্ছটি ত ার উলচ্চ  ুলল নাচা। 

 আয় দুরন্ত, আয়লর আমার কাোঁ চা। 

 অথিো, 

খ। মৃ ুের হা  হইল  বাোঁ জচবার উপায় জগল র একটি প্রার্ীরও নাই। সু রাাং এই অবধাজর  স েলক সানলে স্বীকার কজরয়া 

জনয়াও মৃ ুেলক জয় কজরবার জনে একটি জবলৈষ তকৌৈল আয়ত্ত কজরল  হইলব।  াহা হইল লি, অ ীল র পূবণপুরুষলদর 

সাধনালক জনলজর জীবলন এমনভালব রূপান্তর করা ত ন ইহার  লল ত ামার বা আমার মু ুের পলরও তসই সাধনার শুভ ল 

ত ামার পুত্রাজদক্রলম বা আমার জৈষোজদক্রলম জগল র মলধে ক্রমজবস্তাজর  হইল  পালর। মৃ ুে ত ামার তদহলকই মাত্র ধ্বাংস 

কজরল  পাজরল, ত ামার আরব্ধ সাধনার ক্রমজবকাৈলক অবরুদ্ধ কজরল  পাজরল না – এখালন মহাপরাক্রান্ত মৃ ুের আসল পরাজয়। 

 

 

 

 



 

 

৪। জনলচর প্রশ্নগুললার সাংজিপ্ত উত্তর জদন: ৩০

 ক। চ ণাপলদর ভাষালক তকন ‘সন্ধ্ো ভাষা’ বলা হয়? 

খ। ‘শ্রীকৃষ্ণকী ণ ন’ কালবের পজরচয় এবাং জবষয়বস্তু সম্পলকণ  আললাচনা করুন। 

গ। ‘মনসামঙ্গল’ কালবের তবহুলা চজরত্রটির শবজৈষ্ট্ে উলেখ করুন। 

ঘ। ঈশ্বচন্দ্র জবদোসাগলরর জ নটি তমৌজলক রচনার নাম জলখুন। 

ঙ। আধুজনক কজব জহলসলব মাইলকল মধুসূদন দলত্তর অবদান বোখো করুন। 

চ। ৈওক  ওসমালনর মুজক্ত ুদ্ধলকজন্দ্রক জ নটি গ্রলের নাম জলখুন। 

ি। তরালকয়া সাখাওয়া  তহালসলনর ‘অবলরাধবাজসনী’ গ্রলের জবষয়ববজৈষ্ট্ে বর্ণনা করুন। 

জ। আবহমান বাাংলার িজব জীবনাে দালৈর কজব ায় কীভালব জচজত্র  হলয়লি জলখুন। 

ঝ। শসয়দ ৈামসুল হলকর ‘পালয়র আওয়াজ পাওয়া  ায়’ কাবেনাটকটি সম্পলকণ  জবলেষর্ করুন। 

ঞ। মধে ুলগর তরামাজন্টক প্রর্লয়াপাখোনগুললার শবজৈষ্ট্ে সম্পলকণ  জলজপবদ্ধ করুন। 

  



 

 

বিষয় ক োড: ০০২ 

১। বাাংলায় অনুবাদ করুন: 
১৫

Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. Dickens and Engels 

wrote eloquently of the wretched conditions spawned by the ‘Industrial Revolution’. 

Whenever we encounter the term ‘pollution’ now, we mean environmental pollution, 

through the dictionary describes pollution as “the act of making something foul, unclean, 

dirty, impure, contaminated, defiled, tainted, desecrated…”. Environmental pollution may 

be described as the unfavorable alteration of our surroundings. It takes place through 

changes in energy, radiation levels, chemical and physical constitutions and abundance of 

organisms.  It includes release of materials into atmosphere which make the air unsuitable 

for breathing, harm the quality of water and soil and damage the health of human beings, 

plants and animals. 

২। পড়ালৈানা তৈষ কলর চাকজরগ্রহর্ এবাং স্ব-উলদোলগ গৃহী  তকালনা কালজর মাধেলম জীজবকাজনবণাহকরর্ সম্পলকণ  

দুই বনু্ধ্র মলধে একটি সাংলাপ রচনা করুন। 

১৫

৩। (ক) বাাংলালদলৈর পজরলবৈ জবপ ণলয়র কারর্ ও পজরর্াম বর্ণনা প্রসলঙ্গ এর প্রজ কালর পাোঁ চটি করর্ীয় জবষয় উলেখ 

কলর সাংবাদপলত্র প্রকালৈর উপল াগী একটি প্রজ লবদন রচনা করুন। 

১৫

অথবা, (খ) মাদকাসজক্তর কু ল সম্পলকণ  সলচ ন কলর কললজগামী তিাট ভাইলক একটি পত্র জলখুন। 

৪। বাঙাজলর ইজ হাস-ঐজ হেজভজত্তক ত -লকান গ্রলের একটি সমাললাচনা জলপাবদ্ধ করুন।                                                       ১৫ 

৫। ত লকান একটি জবষলয় প্রবন্ধ্ রচনা করুন: ৪০

 (ক) উন্নয়লনর অগ্র াত্রায় বাাংলালদৈ 

 (খ) একজন মজহয়সী নারী 

 (গ) বাাংলালদলৈর তপাৈাক জৈল্প 

 (ঘ) মুজক্ত ুলদ্ধর তচ না ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার 

 (ঙ) বাঙাজলর ঐজ হে ও কৃজষ্ট্ 

  



 

 

বিষয় ক োড: ০০৩ (English) 

Time: 4 hours 

Full Marks: 200 

Part A 

Read the passage below carefully and answer the question no. 1-7 that follow: 

Home to over four million child workers, Bangladesh has been subject of global concern 

regarding children’s rights and child labor. In a place where poverty is the cause of 

everyday tribulations, it is not possible to abolish this long-established system of child 

drudgery entirely. A 2002-2003 UNICEF survey noted that children represent 16.6% of 

the total workforce. At the time there were 3.2 million child labourers in Bangladesh among 

whom about 1.4 million children were doing hazardous work. Countless children are 

engaged in strenuous work in industries such as tanneries, ship-breaking yards, tobacco 

factories, transportation, car workshops and construction, while others serve in tea stalls, 

restaurants or do household chores. In Bangladesh children work both in rural and urban 

based industries; however, the children working in urban areas are subjected to more 

dismal work conditions like unfixed wages, health hazards, no contracts etcetera and are 

vulnerable to mental, physical and sexual harassment. It is understandable in what 

circumstances the destitute families choose their children to work in order to make both 

ends meet. This situation is often referred to as ‘borrowing from the future for present 

consumption’, since present needs blight the development of the child in future. This 

creates an intergenerational transfer of poverty whereby the downward spiral of 

exploitation and poverty is passed from adult to child. 

The current situation of child rights in Bangladesh may fall short of international standards, 

but the circumstances are supposed to be different in a country where about 38 million 

people live below poverty line. In many cases children are the sole bread winners for their 

family, which may comprise up to 4-5 members. Owing to severe pecuniary constraints 

and common social inclinations most children are forced to give up their studies and start 

working in order to stanchion their families. As seen in the case studies mentioned above, 

the major cause of children’s entering the workforce is economic difficulties. As a result, 

in Bangladesh where absolute poverty exists, 67% of children are working on account of 

financial hardship. As most of the people are unaware of the concept of child labour and 

its pernicious effect, most parents do not object to their children’s working, rather, on the 

contrary, they encourage it.  



 

 

While all agree that child labour is a bane of a nation that needs to be addressed 

immediately, it is also an impracticable idea to uproot it completely from a country like 

Bangladesh. Rather, attempts at decreasing it should be the first course of action. Steps 

must be taken to reduce and eventually eradicate extreme poverty through economic and 

social development. Furthermore, child-focused education and awareness are also required. 

As many children drop out of school because of associated costs, such as transport and 

uniform expenses, these can be subsumed within the school budget. 

Another thing that can be done in raising awareness of child labour. This can be done by 

both the government and NGOs through various of awareness building. Educating the mass 

about the pitfalls of child labour is necessary as most of them do not understand the 

concept. If they are able to realize the dangers and disadvantages of sending the children 

to work instead of school, they will be less inclined to send them to work. 

 

1. Answer the following questions in your own words without copying 

sentences from the passage above: 

 

3×10=30

(a) What is the passage about? 

(b) Why has Bangladesh been the subject of global concern? 

(c) Describe the correlation between child labour and poverty. 

(d) Why do the destitute families choose to send their children to work? 

(e) What do you understand by intergerational transfer of poverty? 

(f) Why are many children forced to give up their studies? 

(g) Why don’t most parents object to their children’s going to work? 

(h) Why is it impracticable to try to uproot child labour from Bangladesh completely at 

the moment? 

(i) Which step do you consider the most important for reducing child labour? 

(j) Give a suitable title to the passage. 

 

2. Write the meaning of the following words/expressions in English using 

contextual clues: (The words are underlined in the passage) 

 

1×5=5

(a) Tribulation 

(b) Chore 

(c) Dismal 

(d) Make both ends meet 

(e) Pitfall 



 

 

 

3. Fill the table by putting words in the empty cells according to their parts of 

speech: 

1×5=5

 Noun Verb Adjective 

(a) Consumption  × 

(b)  × Necessary 

(c) Inclination   

(d)  Decrease × 

(e) ×  urban 

4. Give an antonym for each of the following words and make sentences with 

the antonyms: 

2×5=10

(a) poverty 

(b) strenuous 

(c) destitute 

(d) severe 

(e) bane 

5. Make sentences of your own with each of the following words and phrases 

(Copying of any sentence from the passage above must be avoided): 

1×10=10

(a) pernicious 

(b) stanchion 

(c) subsume 

(d) blight 

(e) inclination 

(f) drudgery 

(g) subject to 

(h) fall short of 

(i) vulnerable to 

(j) on the contrary 

6. Summarize the passage in your own words. 20

7. Write a letter to the editor of an English daily highlighting the gruesome 

aspects of child labour and the urgency to stop it. 

20



 

 

Part-B 

8. Write an essay in about 1000 words on any one of the following topics: 50

(a) Literature and Society 

(b) Democracy and Good Governance 

(c) Corruption: The invincible Monster 

9. Translate the following passage into Bangla: 25

Of all the amusements which can possible be imagined for a hard-working man, after his 

day’s toil, there is nothing like reading an entertaining book. It calls for no bodily exertion 

of which he has had enough. It relieves his home of its dullness. It transports him to lovelier 

and more interesting scenes; and while he enjoys this, he may forget the evils of the present 

moment. Nay, it accompanies him to his day’s work, and if the book he has been reading 

be anything above the very idlest and lightest, it gives him something to think about during 

the drudgery of his everyday occupation. If I were to pray for a test which should stand me 

in good stead under every variety of circumstances and be a source of happiness and 

cheerfulness through life, it would be a taste for reading. Giving a man this taste and the 

means of gratifying it, and you will never fail to make him happy, unless indeed you put 

into his hands the most perverse selection of books. You place him with the best society in 

every period of history, with the wisest, the wittiest, the tenderest, the bravest and the purest 

characters which have adorned humanity. You make him a citizen of all nations a 

contemporary of all ages. 

10. Translate the following passage into English: 25

মানুলষর জীবন ক গুললা ঘটনার সাংকলন।  লব সব ঘটনাই স্মরর্ীয় হয় না। ত  ঘটনা সৃ্মজ র পা ায় তসানার অিলর তলখা হলয়  ায় 

 া-ই স্মরর্ীয়। বাাংলালদলৈর মানুলষর সবলচলয় তগৌরবময় ও স্মরর্ীয় ঘটনা এলদলৈর মুজক্ত ুদ্ধ। এই  ুলদ্ধর মধেজদলয় আমরা লাভ কলরজি 

স্বাধীন তদৈ, জনজস্ব প াকা। ১৯৭১ সাললর ২৬ তৈ মাচণ  বাাংলার িাত্র- ুবক, কৃষক-শ্রজমকসহ সবণস্তলরর জনগর্ ববণর পাজকস্তানী হানাদার 

বাজহনীর জবরুলদ্ধ সৈস্ত্র  ুলদ্ধ ঝাোঁ জপলয় পলড়।  ারই পজরনজ ল  ১৯৭১ সাললর ১৬ ই জিলসম্বর জাজ  অজণ ন কলর চূড়ান্ত জবজয়। জবলশ্বর 

মানজচলত্র তদদীপেমান হয় একটি রাষ্ট্র,  ার নাম স্বাধীন সবণলভৌম বাাংলালদৈ। বাাংলালদলৈর মুজক্ত ুদ্ধজভজত্তক প্রথম জাদুঘর ‘মুজক্ত ুদ্ধ 

জাদুঘর’। এই জাদুঘর  রুর্ প্রজলের কালি তপৌোঁলি জদলচ্ছ আমালদর স্বাধীন া সাংগ্রালমর তগৌরবময় ইজ হাস। মুজক্ত ুলদ্ধর মূলেলবাধ ও 

ইজ হাসলক জভজত্ত কলর সাজালনা হলয়লি জাদুঘলরর গোলাজরগুললা। প্রজ টি গোলাজর সুজনজদণ ষ্ট্ভালব ধারর্ করলি মুজক্ত ুলদ্ধর সৃ্মজ বাহী 

নানান স্মারক। মুজক্ত ুদ্ধ জাদুঘর কা ণক্রলমর অাংৈ জহলসলব একটি গাজড়লক ভ্রামেমান জাদুঘলর রূপ তদওয়া হলয়লি। এভালবই প্রজে 

তথলক প্রজোন্তলর অমর হলয় থাকলব মুজক্ত ুলদ্ধর তগৌরবগাথা। 

  



 

 

বিষয় ক োড: ০০৫ (বাাংলালদৈ জবষয়াবজল) 

সময়: ৪ ঘন্টা 

পূর্ণমান: ২০০ 

১। (ক) বাাংলালদলৈর তভৌগজলক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃজ  বর্ণনা করুন।             ১০ 

(খ) ভূ-রাজনীজ ল  বাাংলালদলৈর তকৌৈলগ  অবস্থান ও এর ঝুোঁ জকসমূহ আললাচনা করুন।          ১০ 

২। (ক) ‘পজরবার পজরকল্পনা’ বলল  কী তবালঝন?                 ৩ 

(খ) জনসাংখো জনয়ন্ত্রলর্ বাাংলালদৈ সরকালরর গৃহী  পদলিপসমূহ বর্ণনা করুন।              ৭ 

(গ) জনসাংখোলক মানবসম্পলদ রূপান্তর করল  বাাংলালদৈ সরকালরর গৃহী  বেবস্থা এবাং  ার স ল া বর্ণনা করুন।        ১০ 

৩।  ১৯৪৭ সাল তথলক ১৯৭১ সাল প ণন্ত বাাংলালদলৈর স্বাধীন া সাংগ্রালমর পটভূজমর জবজভন্ন প ণায় উলেখ করুন।        ২০ 

৪।  বাাংলালদলৈর স্বাধীন া সাংগ্রালম জনলের ঘটনাগুললার প্রভাব বর্ণনা করুন:              ৫×৪=২০ 

(ক) িয়-দ া আলোলন 

(খ) ৬৯-এর গর্অভুেত্থান 

(গ) ৭০-এর সাধারর্ জনবণাচন 

(ঘ) ৭ই মালচণ র ভাষর্ 

৫। (ক) ইজপলজি (EPZ) কীভালব বাাংলালদলৈর জৈলল্পান্নয়লন ভূজমকা রাখলি? ১০

(খ) বাাংলালদৈ অথণবনজ ক অঞ্চল ক ৃণ পি (BEZA) ও বাাংলালদৈ রপ্তাজন প্রজক্রয়াকরর্ অঞ্চল (BEPZ)-

এর মলধে পাথণকে কী? 

৫

 (গ) জপজপজপ-এর আও ায় এ প ণন্ত সম্পন্ন জবজভন্ন প্রকল্পগুলরা কী কী? ৫

৬। (ক) বাাংলালদলৈর সাংজবধালনর মূলনীজ গুললা বর্ণনা করুন। ৫

 (খ) বাাংলালদলমর সাংজবধান সাংলৈাধলনর জবধানাবজল বর্ণনা করুন। ৫

 (গ) বাাংলালদলৈর সাংজবধালনর পঞ্চদৈ সাংলৈাধনীর মূল জবষয়গুললা বর্ণনা করুন। ১০



 

 

৭। (ক)  ুদ্ধাপরাধ বলল  কী তবালঝন? ৫

 (খ) বাাংলালদলৈ সাংঘটি   ুদ্ধাপরাধ সম্পলকণ  আললাচনাপূবণক  ুদ্ধাপরালধর জবচালরর  ৎপর া বর্ণনা করুন। ১০

(গ) ‘জপজবআই’ গঠলনর  লল ত ৌজদাজর মামলা  দলন্ত কী প্রজ জক্রয়া তদখা জদলয়লি  া উদাহরর্সহ 

আললাচনা করুন। 

৫

৮। (ক) তন ৃত্ব কী? ৫

 (খ) বঙ্গবনু্ধ্ তৈখ মুজজবর রহমালনর ‘কোজরৈমোটিক’ তন ৃত্ব সম্পলকণ  আললাচনা করুন । 

৯। (ক) বাাংলালদলৈর অথণবনজ ক উন্নয়লন কৃজষখাল র ভূজমকা আললাচনা করুন। ১০

(খ) কৃজষ উন্নয়লন এবাং কৃষকলদর জীবন াত্রার মান উন্নয়লন বাাংলালদৈ সরকালরর গৃহী  বেবস্থা এবাং এর 

স ল া বর্ণনা করুন । 

১০

১০। টীকা জলখুন (ত  তকান ৪টি) ৪×৫=২০

 (ক) জভৈন ২০২১ 

 (খ) জিটমহল সমসোর সমাধান 

 (গ) নারীর িম ায়ন 

 (ঘ) সুৈাসন 

 (ঙ) সমুদ্র অথণনীজ  

 (চ) পজরলবৈবান্ধ্ব অথণনীজ  

 

 

 

 

 



 

 

বিষয় ক োড: ০০৭ (আন্তজণ াজ ক জবষয়াবজল) 

সময়: ৩ ঘন্টা 

পূর্ণমান: ১০০ 

 

১। জনেজলজখ  ত লকান দৈটি জবষলয়র ওপর সাংজিপ্ত আললাচনা করুন: ৪×১০=৪০

 (ক) জলবায় ুৈরনাথী (climate refugee) বলল  কী তবাঝায়? 

 (খ) চ ুথণ জৈল্পজবপ্লব সম্পলকণ  সাংলিলপ আললাচনা করুন । 

 (গ) সুনীল অথণনীজ  (blue economy) সম্পলকণ  সাংলিলপ আললাচনা করুন । 

 (ঘ) আন্তজণ াজ ক সন্ত্রাসবালদর গজ -প্রকৃজ  উলেখ করুন । 

 (ঙ) তবল্ট অোন্ড তরাি ইজনজৈলয়টিভ (জবআরআই) বলল  কী তবাঝায় । 

 (চ) পররাষ্ট্রনীজ ল  জনকূটনীজ র গুরুত্ব কী? সাংলিলপ বোখো করুন । 

 (ি) ভঙু্গর রাষ্ট্র (fragile state) ও বেথণ রাষ্ট্র (failed state) -এর মলধে পাথণকে কী? 

 (জ) দজির্ চীন সাগর জবলরালধর কারর্সমূহ সাংলিলপ আললাচনা করুন । 

 (ঝ) জবশ্ব বাজনজে সাংস্থায় জবলরালধর কারর্সমূহ সাংলিলপ আললাচনা করুন । 

 (ঞ) জসলি (CEDAW)-র গুরুত্ব সাংজিপ্তভালব উলেখ করুন । 

 (ট) ট্রান্সআটলাজন্টক (transatlantic) সম্পলকণ র গজ -প্রকৃজ  সাংলিলপ আললাচনা করুন । 

 (ঠ) আঞ্চজলক সহল াজগ ার তিত্র  াৈনাজলজম  লের গুরুত্ব কী? 

 

 

 



 

 

২। ত লকান জ নটি প্রলশ্নর উত্তর জদন: ১৫×৩=৪৫

(ক) যুক্তরোষ্ট্র ও েীচির িধযকোর েিিোি বোনণজয যুদ্ধ আন্তজব োনেক বোজোচরর ও নবশ্ব অিবিীনেচে কী ধরলর্র 

প্রভোব ত ললি জবস্তাজর  জলখুন। 

(খ) দনিণ এনশয়ো অঞ্চচি শোনন্ত ও নিরোপত্তো হুিনক সিূহ বযোখযো করুি। এ অঞ্চচি শোনন্ত প্রনেষ্ঠোয় আপিোর 

সুপোনরশ সিূহ কী কী? 

(গ) িধযপ্রোচেযর রোজিীনেচে ইরোি ও বসৌনদ আরচবর িচধয প্রনেদ্বনিেোর িিোিি নবচেেণ করুি। এ 

অঞ্চচি িোনকব ি যুক্তরোষ্ট্র ও রোনশয়োর ভূনিকো িূিযোয়ি করুি। 

(ঘ) অিবনিনেক কূটিীনে কী? বোাংিোচদচশর পররোষ্ট্রিীনেচে অিবনিনেক কূটিীনে গুরুত্ব আচিোেিো করুি। 

অিবনিনেক কূটিীনে শনক্তশোিী করোর জিয বোাংিোচদচশ কী কী পদচিপ িহণ করচে পোচর? 

৩। বরোনহঙ্গো সাংকট বিোকোচবিোয় বোাংিোচদচশর গৃহীে িীনে ও পদচিপ সোরো নবচশ্ব প্রশাংনসে হচে এবাং বদচশর জিয 

অচিক সু ল বচয় আিচছ। নকন্তু নিয়োিিোর সরকোচরর আেরচণ বকোচিো পনরবেব ি হচে িো। বরোনহঙ্গোচদর নিনরচয় 

বিয়োর বযোপোচর বকোচিো কোযবকর ভূনিকো রোখচছ িো। এ পনরনস্থনেচে জোনেসাংচের নিরোপত্তো পনরেচদ বরোনহঙ্গোচদর 

নবেচয় একটি উেুক্ত আচিোেিোয় বোাংিোচদশচক আিন্ত্রণ জোিোচিো হচয়চছ। বোাংিোচদচশর পররোষ্ট্রিন্ত্রী এই আচিোেিোয় 

অাংশ বিচবি। এ নবেচয় বোাংিোচদশ সরকোচরর একটি িীনেপত্র (policy brief) তেনর করুন। 

১৫

  



 

 

বিষয় ক োড: ০০৮ (গাজর্জ ক  ুজক্ত) 

সময়: ২ ঘন্টা 

পূর্ণমান: ৫০ 

[কেক োন ১০টি প্রকের উত্তর বিন] 

 

১। (ক) 𝑝-এর মালনর বেবজধ তবর করুন  ার জনে 𝑥2 − 2𝑝𝑥 + 𝑝2 + 5𝑝 − 6 = 0 সমীকরলর্র 

তকান বাস্তব মূল তনই। 

২.৫

 (খ)  জদ 𝑥2 +
1

𝑥2  =  7 হয়  লব, 𝑥6 +
1

𝑥3 -এর মান জনর্ণয় করুন। ২.৫

২। 𝑝 = 𝑥𝑦𝑎−1, 𝑞 = 𝑥𝑦𝑏−1, 𝑟 = 𝑥𝑦𝑐−1 হলল: 

 (ক) (
𝑝

𝑞
)

𝑐

× (
𝑞

𝑟
)

𝑎

× (
𝑟

𝑝
)

𝑏

= ক ? 
২.৫

 (খ) প্রমার্ করুন 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑏−𝑐 + 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑐−𝑎 + 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎−𝑏 = 0 ২.৫

৩। (ক) দুজি শ্রনিচকর িোনসক ববেচির বযোগিি ২০০০০ টোকো। একজি শ্রনিচকর ববেি ১০% হাস বপচি 

যে টোকো হয় অপর শ্রনিচকর ববেি ১০% বৃনদ্ধ বপচি সিপনরিোণ টাকা হয়। শ্রনিকচদর ববেি িোনসক কে 

টোকো েো নিণবয় করুি। 

২.৫

(খ) টোকোয় ৪টি েকচিট নবিয় করোয় ১০% িনে হয়। ২০% িোভ করচে হচি টোকোয় কয়টি েকচিট নবিয় 

করচে হচব। 

২.৫

৪। একটি কোজ ক এবাং খ ১৭ নদচি করচে পোচর। েোরো একচত্র কোজটি আরম্ভ কচর কচয়কনদি পর ক কাজটি অসিোপ্ত 

বরচখ েচি বগি এবাং খ বোনক কোজ ৭ নদচি সম্পন্ন করি। সমূ্পণব কোজটি কে নদচি সম্পন্ন হচয়নছি। 

৫

৫। িাত্রলদর িচধয পনরেোনিে এক সিীিোয় বদখো বগি ৬০% ছোত্র নবনেত্রো, ৫০% ছোত্র সন্ধোিী, ৫০% ছোত্র পূববোণী, ৫০% 

ছোত্র নবনেত্রা ও সন্ধোিী, ৩০% ছোত্র নবনেত্রা ও পূবণাণী. ২০% ছোত্র সন্ধোিী ও পূববোণী এবাং ১০% ছোত্র নেিটি পজত্রকোই পচড়। 

শেকরো কেজি ছোত্র উক্ত পজত্রকোগুচিোর িচধয বকবি দুটি পনত্রকো পচড় েো নিণবয় করুি। 

 



 

 

৬। গনি সোচহব একজি সরকোনর েোকনরজীবী। ২০১৬ সোচির জুিোই িোচস েোরো মূললব ন জিল ২২,০০০ টোকো। েোর িোনসক ববেি বৃনদ্ধর 

পনরিোণ ১০০০ টোকো। 

(ক) উপ ুণক্ত েচিযর নভনত্তচে একটি সিোন্তর ধোরো তেনর করুি এবাং ২০২৫ সোচির জুিোই িোচসর গজর্ 

সালহলবর িোনসক িূি ববেি কে হচব েো নিণবয় করুন। 

২.৫

(খ) িূি ববেচির ১০% প্রনেিোচস ভনবেযৎ েহনবতল কেব ি করচি ২০ বছচর েোর বিোট কে টোকোর ভনবেযৎ 

েহনবচির জিো হচব েো নিণবয় করুি। 

২.৫

৭। ৩  োি নবনশষ্ট একটি বিখো 𝐴(−1,6) নবনু্দ নদচয় যোয় এবাং 𝑋-অিলক 𝐵 নবনু্দচে বছদ কচর। 𝐴 জবেুগামী অপর একটি বিখো 

𝑋-অিলক 𝐶 নবনু্দচে বছদ কচর। 

 (ক) 𝐴𝐵 এবাং 𝐴𝐶 তরখার সমীকরর্ জনর্ণয় করুন। ৩

 (খ) ∆𝐴𝐵𝐶-এর তিত্র ল জনর্ণয় করুন। ২

৮। তকন্দ্রজবজৈষ্ট্ একটি বৃলত্তর বজহিঃস্থ তকান জবেু তথলক বৃলত্ত দুটি স্পৈণক এবাং তনয়া হললা: 

 (ক) প্রমার্ করুন: 𝑃𝐴 = 𝑃𝐵 ২.৫

 (খ) প্রমার্ করুন: 𝑂𝑃 সরললরখা স্পৈণক জো 𝐴𝐵-এর লম্ব জিখন্ডক। ২.৫

৯। ∆𝐴𝐵𝐶-এর ∠𝐴-এর সমজিঝন্ডক 𝐴𝑃, 𝐵𝐶-তক 𝑃 জবেুল  তিদ কলরলি। প্রমার্ করুন ত , 𝐵𝑃: 𝑃𝐶 =

𝐵𝐴: 𝐴𝐶. 

৫

১০। একজি প্রচকৌশিী প্লোনবাং কোচজর চুজক্ত পোওয়োর সম্ভোব া ২/৩ এবাং ইচিকট্রিক কোচজর েুনক্ত পাওয়োর সম্ভোব া 

৫/৯ যনদ কিপচি একটি কোচজর েুনক্ত পোওয়োর সম্ভোবযেো ৪/৫ হয় েোহচি উভয় কালজর চুনক্ত পোওয়োর সম্ভোবযেো 

নিণবয় করুি। 

৫

১১।  (ক) ৫ জন িনহিো 4 জি পুরুচের িচধয বিচক ২ জি পুরুে এবাং ১ িনহিোর নিচয় একটি দি কেভালব 

বোছোই করো বযচে পোচর। 

২

(খ) ১০ টি নজনিচসর িচধয দুইটি একজোেীয় এবাং বোনকগুচিো নভন্ন জভন্ন। ওই নজনিসগুচিো বিচক প্রনেবোর 

৫টি নিচয় কে নভন্ন নভন্ন প্রকোচরর বোছোই করো যোয় নিণবয় করুন। 

৩

১২। একটি খুেঁটি এিিভালব তভলঙ্গ বগি বয েোর অনবনেন্ন অাংশিহচণ দন্ডায়িোি অাংচশর সোচি ৪৫ নেনি বকোণ উৎপন্ন কচর খুেঁটির বগোড়ো 

বিচক ১৫ নিটোর দূচর িোটি স্পশব কলর। খুেঁটির সমূ্পর্ণ তদেবয নিণবয় করুন। 



 

 

বিষয় ক োড: ০১০ 

সময়: ৩ ঘন্টা 

পূর্ণমান: ১০০ 

Part-A: সোধোরণ বিজ্ঞোন 

১। (ক) এনসে ও িোরচকর সোধোরণ তবনশষ্টয সিূহ নিখুন। নিচদব শক নক?  

 (খ) িোিুচের শরীচর এনসনেটির কোরণ এবাং এর নিরোিচয়র সঠিক খোদয নিববোেি পদ্ধনে আচিোেিো করুি ২.৫

(গ) pH কী? বকোি নবশুদ্ধ পোনিচে এনসে বযোগ করোর িচি  জদ H+ (হোইচরোচজি আয়ি)- এর েিিোত্রো ১০ 

গুণ ববচড় যোয় েোহচি পোনির pH কে হচব? সোিনিউনরক এনসে যুক্ত নশল্পবজব য জিোশয় বিিচি, ঐ 

জিোশয় জিজ প্রোণীর বসবোচসর অিুপযুক্ত হচয় পচড় বকি? 

৩

২। (ক) জীবোশ্ম জ্বোিোনি কী? প্রকৃনেচে নকভোচব এই জ্বালাজনর সৃনষ্ট হয়?  ১.৫

(খ) বপচরোনিয়োি গযোস কী? আাংনশক পোেি এর সোহোচযয নকভোচব অপনরচশোনধে বেি বিচক 

বপচরোনিয়োি গযোস ও গোলসাজলন পোওয়ো যোয় বণবিো করুি। 

৩

(গ) বোচয়োিোস ও বোচয়োগযোস কী? বোচয়োগযোচসর প্রধোি উপোদোি সিূচহর প্রস্তুে প্রণোিী ও বযবহোর সাংচিচপ 

নিখুি। 

৩

৩। (ক) বোয়ুিণ্ডচির ির কয়টি ও কী কী? বযচকোচিো দুটি িচরর িচধয উচেখ করুি।  ২

(খ) বোয়ুিন্ডচি O2, CO2 ও N2 -এর ভূজমকা কী? CO2 এর পনরিোণ বৃনদ্ধ বপচি সিুচের উচ্চেো বৃনদ্ধ পোয় 

বকি?  

৩

(গ) বজোয়োর-ভোটো কী? নদচি দু’বোর বজোয়োর ভোটো হয় বকি? ২.৫

৪। (ক) অনেচবগুনি রনশ্ম কী? এটা কী কী কালজ বযবহৃে হয়? ১.৫

(খ) প্রভা কী? প্রভা কে প্রকোর ও কী কী? নেনকৎসো বিচত্র প্রভোব বযবহোর বণবিো করুি। ৩

(গ) একটি েুবক তপািোনরটি ও কুনর নবনু্দ বিচে কী ববোঝোয়? ত লরােুবকত্ব কী? একটি ত লরােুবকতক 

নকভোচব পযোরো েুবতক পনরণে করো যোয় বণবিো করুি। 

৩

৫। (ক) িচিোসযোকোরোইে ও পনিসযোকোরোইে কী? এগুচিো িোিবচদচহর জিয গুরুত্বপূণব বকি? 



 

 

(খ) আিোচদর বদচশ কী কী পন্থোয় খোচদয তভজাল তদয়া হয় আচিোেিো করুি।  

(গ) নিনপি কী? নিজপলির তবনশষ্টয ও কাজ উচেখ করুি।  

(ঘ) নভটোনিি, অযোনি-অনিচেি ও নিচরনেচকি কী? স্বোস্থয রিোয় এচদর ভূনিকো বযোখযো করুি। 

৬। (ক) বেঙু্গ জ্বচরর কোরণ ও িিণ সিূহ জলখুি। বেঙু্গ ভোইরোচসর বজচিটিক উপোদোিটি নিখুি।  

(খ) বেঙু্গ ভোইরোচসর নবিোর বরোচধ আিোচদর কী কী পদচিপ িহণ করো প্রচয়োজি? অযোনিবোচয়োটিক সিূহ বেঙু্গ ভোইরোস 

প্রনেচরোচধ কোযবকর িয় বকি? 

(গ) রোেকোিো বরোগ কী? কী কোরতর্ রোেকোিো বরোচগর সৃনষ্ট হয় নবিোনরে আচিোেিো করুি। এ তরাগ প্রজ লরালধ কী পদচিপ 

বিওয়ো উনেে? 

(ঘ) সুেি খোবোচরর উপোদোি সিূহ কী কী? খোদয অভযোস শরীচরর ওজি বোড়োয় পরবেীচে েো নকভোচব েোয়োচবটিস-এর কোরণ 

হচয় দোেঁ ড়োয় আচিোেিো করুি। 

৭।  (ক) েোরটি পোনিবোনহে বরোচগর িোি নিখুি। ববনরচবনর বরোচগর কোরণ কী? সূযবরনশ্মচে নভটোনিি নে পোওয়ো যোয়- বযোখযো করুি। 

(খ) রক্ত কজর্কাসিূহ কী কী? রক্ত িোি বদখোয় বকি? বহপোটোইটিস কী? কী কোরচণ বহপোটোইটিস হয়? রচক্তর িোধযচি 

সাংিনিে দুটি বহপোটোইটিস ভোইরোস এর িোি নিখুি।  

(গ) অযোনিচসপটিক কী? নেনকৎসো বিচত্র বযবহৃে জ নটি উচেখচযোগয অযোনিচসপটিক এর িোি নিখুি। তেম তসল তথরাজপ 

কী? উদোহরণসহ নেনকৎসো নবজ্ঞোচির তেমলসল তথরাজপর অবদোি আচিোেিো করুি। 

৮। (ক) পনিিোর বসনিকন্ডোক্টর কী? এর তবনশষ্টযসিূহ আচিোেিো করুি।  

(খ) বট লন ও পজলোর-এর সাংচেেণ পদ্ধনে বণবিো করুি। পনরচবশ দূেচণ রোবোর প্লোনিচকর ভূনিকো সাংচিচপ আচিোেিো 

করুি। 

(গ) বজচিটিক বরোগ বিচে কী ববোঝোয়? নসকি বসি এতননিয়ো ও থ ালালসনিয়ো বজচিটিক বরোগিয় সম্পচকব  নবিোনরে 

নিখুি। 

৯। (ক) এনসে বৃনষ্ট কী? প্রকৃনেচে এনসে বৃনষ্ট সৃনষ্টর শবজ্ঞাজনক কোরণ বোখো করুন। এনসে বৃনষ্টর িচি িোিুচের তদিনন্দি জীবি 

নকভোচব িনেিি হয় আচিোেিো করুি। 

(খ) শজবপ্র ুজক্ত ও নোলনা প্র ুজক্ত কী? শজবপ্র ুজক্ত ও নোলনা প্র ুজক্তর প্রলয়াগলিত্রগুললা বর্ণনা করুন। 

(গ) সূচযবোদয় ও সূযবোচির সিয় সূযবচক িোি বদখোয় বকি? 



 

 

Part-B: Computer and Information Technology 

১০। বযচকোচিো দশটি প্রচশ্নর উত্তর নদি: (প্রজ  প্রলশ্নর মান ২.৫) 

 (ক) Authentication এবাং Authorization-এর মলধে পাথণকে জলখুন। 

 (খ) Software Development Life Cycle (SDLC)-এর মূল ধাপসমূহ বর্ণনা করুন। 

 (গ) Software-এর তপ্রজিল  এবাং সম্পলকণ  সাংলিলপ জলখুন। 

 (ঘ) TCP/IP suit-এর ত  তকান দুটি প্রলটাকললর নাম এবাং এলদর সম্পলকণ  সাংলিলপ জলখুন। 

 (ঙ) Compiler এবাং interpreter-এর মলধে পাথণকে জলখুন। 

 (চ) Software Engineering-এর তপ্রজিল  পাোঁ চটি জভন্ন জভন্ন design pattern-এর নাম জলখুন 

 (ি) Integration testing এবাং Beta testing সম্পলকণ  সাংলিলপ জলখুন। 

 (জ) General purpose microprocessor-এ program counter কী? Program counter-এর বেবহার জলখুন। 

 (ঝ) Computer network-এ router-এর কাজ কী? রাউটালরর অপালরৈনাল ব্লক িায়াগ্রাম আোঁকুন। 

(ঞ) Object oriented programming-এর তপ্রজিল  ‘functin overloading’ বলল  কী তবাঝায়? Function 

overloading-এর একটি উদাহরর্ জদন। 

 (ট) DBMS বলল  কী তবাঝালনা হয়? DBMS-এর তশ্রর্ীজবনোস বর্ণনা করুন। 

 (ঠ) HTTPS কীভালব একটি website-এর সুরিা তদয়? ব্লক িায়াগ্রালমর মাধেলম উত্তর জদন। 

Part-C: Electrical and Electronic Technology 

১১। (ক) পারমার্জবক জবদুেৎ উৎপাদন প্রজক্রয়া একটি ব্লক িায়াগ্রালমর মাধেলম প্রদৈণন করুন। ২.৫

 (খ) একটি circuit-এ electrical parameter মাপল  পাোঁ চটি basic tool-এর নাম জলখুন। ২.৫

 (গ) RLC জসজরজ সাজকণ লট কখন সলবণাচ্চ জবদুেৎ প্রবাজহ  হলব? এটির বেবহাজরক উদাহরর্ জদন। ২.৫

 (ঘ) Alternatior এবাং generator কী জলখুন। ২.৫

 (ঙ) Open circuit এবাং short circuit অবস্থা বোখো করুন। ২.৫



 

 

 (চ) Electrical সাজকণ লটর চারটি মূল অাংৈ কী কী? ২.৫

 (ি) Voltage stabilizer বলল  কী তবাঝালনা হয়? এটির মূল অাংৈ ব্লক িায়াগ্রালম তদখান। ২.৫

 (জ) Ohm’s Law বর্ণনা করুন। Ohm’s Law গ্রাল র মাধেলম প্রদৈণন করুন। ২.৫

 


