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Part-A 

১. বচন বলতে কি ববোত ো? বচন এবং বোতিের মতযে পোর্থিে বলত ো। কনরতপক্ষ বচতন পতের বেোপেেো বলতে িী ববোত ো? গুণ ও পকরমোপ অনুযোযী 

কনরতপক্ষ বচতনর বেণীকবভোগ িতরো।  

২. কনম্নকলক ে বোিেগুতলোতি েিথ কবেেো সম্মে আিোতর রূপোন্তর িতরো এবং বিোন বিোন পে বেোপে ও বিোন বিোন পে অবেোপে েো উতে  িতরো। 

(i) বিবলমোত্র েোর্থকনিরো সু ী (ii) রোজনীকেকবেরো িেোকচৎ সৎ হন (iii) সোেো হোকে আতে (iv) বৃত্ত ি তনো কত্রভুজ হয নো (v) যোরো প্রর্ংসো িতর েোরো 

সিতলই বনু্ধ নয (vi) এমন বিোন মো বনই বয েোর সন্তোনতি ভোতলোবোতস নো (vii) কুকুর কি কবদ্বোন হয? 

৩. অমোযেম অনুমোন কি? দৃষ্টোন্ত সহিোতর মোযেম ও অমোযেম অনুমোন এর মতযে পোর্থিে বলত ো। আবেথ ন কি? সরল আবেথ ন ও সীকমে আবেথ তনর 

মতযে পোর্থিে বলত ো। অমোযেম অনুমোন বি প্রিৃে অনুমোন বলো যোয কি? বস্তুগে কববেথ ন িোতি বতল? 

৪. কনতচর বোিেগুতলোর আবেথ ন ও কববেথ ন ির। 

(i) সব ভোতলো যোর বর্ষ ভোতলো (ii) সব কবজ্ঞোনী সৎ নন (iii)  ুব অল্পসং েি মোনুষই স্বোর্থপর নয (iv) মোনুষ মোত্রই পকরেমী নয (v) প্রতেেি মোনুষই 

মরণর্ীল (vi) বৃত্তোিোর বগথতক্ষত্র বনই (vii) সব সোযু যোকমথি নয (viii) পশুরো িেোকচৎ অসৎ নয (ix) সুন্দর কজকনস আনন্দেোযি 

৫. কনম্নকলক ে যুকিগুতলোতি আের্থ আিোতর পকরণে িতর েোতের মূকেথ  ও সংস্থোতনর উতে  িতরো ও ববযেো যোচোই িতরো। 

(ি) সব চিচতি বস্তু বসোনো নয, হীতর বসোনোর নয। সুেরোং হীতর চিচি িতর নো। 

( ) িকব মোত্রই ভোবপ্রবণ। েোই সুিোন্ত কনশ্চযই িকব, িোরণ বস ভোবপ্রবণ। 

(গ) বিবলমোত্র সেেবোেী বেকিরোই সৎ এবং সিল সেেবোেী বেকি হন েতেয। সুেরোং সিল সেেবোেী বেকি হন সৎ। 

(ঘ) িলিোেো ভোরতের অন্তগথে, মুম্বোই িলিোেোর অন্তগথে নয। িোতজই মুম্বোই ভোরতের অন্তগথে নয 

(ঙ) বিোন িকবই অমর নয; বযতহেু বয-তিোন িকব মোনুষ এবং মোনুষ অমর নয। 

৬. উেোহরণসহ বেো েো িতরো – (i) অববয সোযে বেোষ (ii) অববয পক্ষ বেোষ (iii) দুটি বোিে নঞর্থি হতল, েোর বর্তি বিোতনো কসেোন্ত পোওযো যোয নো 

(iv) অবেোপে বহেু বেোষ 

৭. কমতলর অন্বযী / বেকেতরিী / সহপকরবেথ ন পেকে আতলোচনো িতরো [সংজ্ঞো আিোর দৃষ্টোন্ত দুটি সুকবযো ও দুটি অসুকবযো ববকর্ষ্টে] । 

৮. সংকক্ষপ্ত টীিো বলত ো: (i)িোিেোলীয বেোষ (ii) অববয সোমোনেীিরণ বেোষ (iii) সহ িোরণতি িোরণ অর্বো িোযথ কহতসতব গ্রহণ জকনে বেোষ (iv) 

বহুিোরণবোে (v) এিটি অবোন্তর কবষযতি িোরণ কহতসতব গণে িরোর বেোষ 

৯. কনতচর আতরোহ যুকিগুকল কবচোর িতরো এবং বিোন বেোষ র্োিতল েো উতে  িতরো। 

(ি) বে পকরষ্কোর জল বেকির িোরণ। 

( ) কুকুতররোও মোনুতষর মতেো প্রোতণ সুেরোং কুকুতররোও মোনুতষর মতেো কবচোরবুকে সম্পন্ন। 

(গ) কেতনর পর রোকত্র আতস সুেরোং কেন, রোকত্রর িোরণ। 



(ঘ) আিোতর্ যুমতিেু আকবভথ োতবর ঠিি পতর রোজোর মৃেুে হল। সুেরোং আিোতর্ যূমতিেুর আকবভথ োবই রোজোর মৃেুের িোরণ। 

(ঙ) িৃষিতি যন্ত্রচোকলে লোিল েোও, ফসতলর ভোল হতব। 

(চ) বেকলগ্রোম অশুভ। িোরণ বেকলগ্রোম দুুঃসংবোে কনতয আতস। 

Part-B 

১. যুকির আিোরগে ববযেো িোতি বতল? যুকির বস্তুগে সেেেো বলতে কি ববো োয? যুকির আিোর িোতি বতল? যুকি অবযব গুকল কি কি? ববয 

যুকি বলতে িী ববো োয? কবরুে কবতরোকযেো িোতি বতল এবং এর এিটি দৃষ্টোন্ত েোও। বচন এর কবতরোকযেো ববকর্ষ্টে বল  অসম কবতরোকযেো দৃষ্টোন্ত েোও। 

বচন এর কবতরোকযেো আবকর্েি র্েথ  কি? 

২. কনতবর্ন দৃষ্টোন্ত িোতি বতল? বস্তুগে কববেথ ন িোতি বতল? অনুমোন সম্পতিথ  ওযোলেতনর েোকব কি? অসরল আবেথ ন িোতি বতল? নেোয অনুমোতন 

িযটি সংস্থোন আতে? কমে নেোয িে প্রিোর ও কি কি? অনুগ স্বীিোরজকনে বেোষ ি ন হয? ধ্বংসমূলি প্রোিৃকল্পি নেোতযর MT এর এিটি দৃষ্টোন্ত 

েোও।  

৩. কমে নেোয িে প্রিোর ও কি কি? অনুিল্প পকরগ্রহণ বেোতষর এিটি উেোহরণ েোও। ববিকল্পি বচন িোতি বতল? কবসংবোে কবিল্প িোতি বতল 

বভনকচত্র িোতি বতল, এর উদ্ভোবি বি? পকরপূরি বেণী িোতি বল অকিত্ব মূলি েোৎপযথ িোতি বতল? 

৪. অকিত্ব মুলি বেোষ িোতি বতল? ফল িম্ভ বলতে কি ববো োয? ি ন এিটি কদ্ব প্রোিকল্পি বচন কমর্েো হয? স্বেুঃসেে বচন িোতি বতল? গ্রোহি 

িোতি বতল? ববিকল্পি বচতন অর্বোর পকরবতেথ  বিোন প্রেীি বেবহোর িরো হয? 

৫. উপমো যুকি িোতি বতল? আতরোহ সংক্রোন্ত লোফ বলতে কি ববো োয? অববজ্ঞোকনি আতরোহতি বলকিি আতরোহ বলো হয বিন? ববজ্ঞোকনি 

আতরোতহর লক্ষে কি? পযথোপ্ত র্েথ  কহসোতব িোরতণর এিটি দৃষ্টোন্ত েোও। আবকর্েি র্েথ  কহতসতব িোরতণর এিটি দৃষ্টোন্ত েোও।  

৬. বহুিোরণবোে বলতে িী ববো োয? বহুিোরণবোতের সমসেো দূর িরোর এিটি উপোয বলত ো। িোরতণর পকরমোণগে লক্ষণ কি? িোরণ সম্পতিথ  

বলৌকিি অকভমে কি? 
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