ARMY
SAMPLE QUESTION-1
English
1. Fill in the blanks with preposition:
a. Mila is good __ English
b. We started __ the evening
c. Call __ a doctor
d. He died __ over eating
e. Blood was issuing __ the war
2. Changing sentence
a. Rice sells cheap
b. Look at the moon
c. I know the girl
d. Who has broken the glass
e. Lose made him capture
3. Sentence correction
a. Our countey is a poor country
b. Put your sign on the paper
c. Don’t tell lie
d. Always speak the truth
e. He gave false witness
4. Translation
a. চেষ্টা করিলে সফেতা পাওয়া যায়।
b. আল্লাহ্ি করুণা সীমাহীন।
c. পরিক্ষায় নকে কিা খুবই খািাপ।
d. স্বাস্থ্যই সকে সুলখি মূে।
5. paragraph:

a.
b.
c.

Rainy season
About Army mission
High Price og goods

বাাংো
১. অর্সহ
থ
বাকয িেনা রনখুনঃ
ক. ডুমুলিি ফুে
খ. তালসি ঘি
গ. চফাড়ন চেওয়া
ঘ. বযালেি সরেথ
ে. ভিাডুরব
২. এক কর্ায় প্রকাশ রেখুনঃ
ক. শত্রু বধ কলি চয
খ. স্ত্রীি বশীভূ ত যএ
গ. অল্পকাে বাস কলি এমন আগন্তুক
ঘ. রেিস্থ্ায়ী নয় যা
ে. রেলন একবাি আহাি কলি চয
৩. সরি রবলেে কিঃ
ক. জোশয়
খ. জননক
গ. ডাকঘি
ঘ. ছাত্রাবাস
ে. গরত
৪. বঙ্গানুবাে
I shall go to dhaka this winter. One of my maternal uncles lives
there. He has been telling me to go there for a long time. But I could
not go there for want of time. I have decided to go Dhaka during the
last week of january.

৫. ভাব-সম্প্রসািনঃ
'পুষ্প আপনাি জনয চফালে না;পলিি জনয চতামাি হৃেয় কুসুমলক প্রস্ফুটেত করিও
৬. চসনা বারহনীি চমরডলকে চকাি- এ চযাগোলনি জনয বিুলক উে্ভুদ্ধ কলি একটে পত্র
রেখুন।
৭. িেনা রেখুনঃ
ক. একুলশ চফব্রুয়ািী
খ. ববশাখী চমো
সাধািণ জ্ঞান
১. সাংলক্ষলপ উত্তি রেনঃ
ক. মুক্তিযুলদ্ধি চেষ্ঠ প্রতীক কী কী?
খ. জাতীয় সাংসলেি স্থ্পরত চক?
গ. জারতসাংলঘি বতথমান মহাসরেব চক?
ঘ. বাাংোলেলশি একমাত্র প্রবাে দ্বীপ চকানটে?
ে. বঙ্গবিুি আত্নজীবনীমূেক গ্রন্থ “কািাগালিি চিাজনামো” কলব প্রকারশত হয়?
ে. জাতীয় সাংসলে কলব ২৫ মােথ গণহতযা রেবস রহলসলব গৃহীত হয়?
ছ. ১২ মােথ ২০১৭ সালে বাাংোলেশ চনৌবারহনীলত যুি হওয়া েুটে সাবলমরিন
ঞ. সালকথি প্রর্ম নািী মহাসরেব চক?
২. রনলেি শব্দগুলোি পূণরূপ
থ
রেখুনঃ
ক. SAFTA
খ. BIMSTEC
গ. SPARRSO
ঘ. WTO
ঙ. CTBT
৩. েীকা রনখুনঃ

ক. NAM
খ. চসলভন রসস্টািস
গ. রড-৮
ঘ. সাবলমরিন কযাবে
ে. ক্তজ-২০
৪. রবখযাত চকনঃ
ক. ড. মনলমান রসাং
খ. রনওলনন চমরস
গ. শেীন চেন্ডুেকাি
ঘ. নায়াগ্রা জেপ্রপাে
ে. রশখা অরনবাণ
থ
৫. সাে গুলো রবখযাত চকন?
ক. ৯ অগাস্ট, ১৯৪৫
খ. ৬ জুন, ১৯৪৪
গ. ৭ মােথ
ঘ. ১১ চসলেম্বি, ২০০১
ে. ১৭৫৭

ARMY
SAMPLE QUESTION-2
English
1. Write a paragraph
a. tsuami
b. Tree plantion
c. How to Improve Rular Education
2. Make Sentence with Phrase and Idioms?
a. Touch up
b. Come alive
c. Well to do
d. Good likes
e. ABC
3. Re-write the following sentence
a. Mother (choose) a dress for Maya on her birthday
b. Grandmother (Weave) a sweater for me at present
c. I wish I (sing) a song
d. If I were a king (I help) the poor
e. If he comes, I (go)
4. Change into past tence:
Gmell, Gtick, Gall, Gite, Geal
5. Meal, Duddind, teaste, learn, Enjoy, sause, car.
I.
____ = Eatable grains
II.
____ = Gaining Knowledge
III.
____ = a kind of food of flower
IV.
____ = Eat at a time
V.
____ = Take pleasure
6. Matching
Amiable
Diminutive
Unwilling
Small
Friendly
Understand

7. Fill in the gaps
I. I live __ 27 streets
II. The soldiers __ . the counts
III. BMA cadets should be aware __ their status and responsibility.
8. Translate into English:
a. রকছুক্ষলণি মলধয বৃটষ্ট হলব।
b. আমালেি চেলশি অরধকাাংশ কৃষলকিা স্বাবেম্বী নয়।
c. আরম বাাংোলেশ চসনাবারহনীলত চযাগলেয়াি জনয মনস্থ্ কলিরছ।
d. কম উন্নত চেশগুলোলত মৃতুযি হাি অলপক্ষাকৃত চবরশ।
e. তু রম আস্র আলগ আরম কাজো চশষ কলি চফলেরছ।

বাাংলা
১. এক কর্ায় প্রকাশ কিঃ
ক. ইন্দ্রলক জয় কলিলছ চয
খ. পূলব থ ঘলে রন যা
গ. জয় কিাি ইো
ঘ. চয নািীি সন্তান বাাঁলেনা
ে. এ পযন্ত
থ শত্রু জলেরন যাি
২. রনম্ন রেরখত বাগধািাি সাহালযয অর্সহ
থ
বাকয িেনা কিঃ
ক. তীলর্িথ কাক
খ. অকাে কুষ্মাণ্ড
গ. তামাি রবষ
ঘ. কাাঁঠালেি আমসত্ত্ব
ে. জেদ্দে পার্ি
৩. অলর্িথ পার্কয
থ
চেরখলয় বাকয িেনা কিঃ
ক. চবশী
চবরশ
খ. আপন

আপণ

গ. দ্বীপ
রদ্বপ
ঘ. চকামে
কমে
ে. অণু
অনু
৪. রনলেি শব্দগুলোি ৫ টে কলি সমার্ক
থ শব্দ রেখঃ
েন্দ্র, জে, পবত,
থ
বন, নেী
৫. রনলেি বাকযগুলোি শুদ্ধ কলি রেখুনঃ
ক. রবষয়টে অতযন্ত েজ্জাকি
খ. আরম সাক্ষী রেলয়রছ
গ. চস ভয়ানক সুলখ আলছ
ঘ. আরম আপমান হলয়রছ
ে. রতরন স্ব-স্ত্রীক অনুষ্ঠালন রগলয়রছলেন।
৬. বাাংো অনুবাে করুন
It was sunny morning that of july the first, 1976. As the world soon
knew, the music of the sunny morning was the guns. They had never
spoken before with so huge voice. There sound cressed the sea. In our
southern village, the school children sat wondering at their incessant
drumming.
৭. ভাব-সম্প্রসিণ করুনঃ
স্বাধীনতা অজথলনি চেলয় স্বাধীনতা িক্ষা কিা কটঠন

৮. সাংরক্ষপ্ত িেনা রেখুন (চয চকান ১ টে)
ক. েুনীরতমুি বাাংোলেশ
খ. সামরিক রশক্ষাি গুরুত্ব
গ. একটে শীলতি সকাে

সাধািণ জ্ঞান
ক. আধুরনক অরেম্পিলকি প্রবতথক চক?
খ. বাাংোলেলশি সমিাস্ত্র কািখানা চকার্ায় অবরস্থ্ত?
গ. শহীে বুক্তদ্ধজীবী রেবস কলব পারেত হয়।
ঘ. চস্বাপাক্তজত
থ স্বাধীনতাি ভাস্কি চক?
ে. বাাংোলেলশি স্বাধীনতা সাংগ্রালমি নায়ক চক?
ে. বাাংোলেশ চনৌবারহনীি প্রর্ম িণতিীি নাম রক?
ছ. ব্ল্যাক (গান) পাউডাি রক?
জ. বাাংোলেলশি প্রর্ম সাবলমরিন ঘাাঁটেি নাম রক?
ঝ. বাাংোলেশ চসনাবারহনীলত প্রর্ম নািী বসরনক রহরসলব কলব ৮৭৯ জনলক রনলয়াগ কলিন।
ঞ. বঙ্গবিুি চেখা “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” বইটে কতটে ভাষায় প্রকারশত হলয়লছ?
২. সাংরক্ষপ্ত েীকা রনখুনঃ
ক. রনঝু ম দ্বীপ
খ. রেয়ালগা পারসয়া
থ
গ. প্রভাকিণ
ঘ. ময়নামরত
ে. জাতীয় রনবােন
থ
৩. রনে রেরখত চেশগুলোি িাজধানীি নাম রেক্ষুনঃ
ক. ইউলেন

খ. নাইলজরিয়া
গ. চপরু
ঘ. ইরিক্তত্রয়া
ে. িারশয়া
৪. পূণরূপ
থ
রেখুনঃ
a.
b.
c.
d.
e.

DGFI
HANA
LASER
SEATO
NASA

৫. েীকা রনখুনঃ
ক. চডরভড চবকহযাম
খ. জারতসাংঘ
৬. রনলম্নি বইসমূলহি চেখলকি নাম রেখুনঃ
ক. প্রর্ম আলো
খ. চখোিাম চখলে যা
গ. ছাড়পত্র
ঘ. সাাঁলঝি মায়া
ে. িউন্ড েযা ওয়ার্ল্থ ইন এইটে চডজ
৭.

রনম্নরেরখত েশনীয়
থ
স্থ্ানসমূহ চকান শহলি অবরস্থ্তঃ

ক. আইলফে োওয়াি
খ. এিাএ চস্টে রবক্তর্ল্াং
গ. চহায়াইে হে
ঘ. সীতাকুণ্ড মক্তিি
ে. স্বণমক্ত
থ িি
৮. খারে জায়গায় উপযুি শব্দ বসান

ক. বঙ্গভঙ্গ হয়__।
খ. কক্সবাজাি সমুদ্র বসকলতি বেঘয __।
গ. চডজাডথ ফক্স বো হয়__।
ঘ. বাাংোলেলশি প্রর্ম সবাক ছরব __।
ে. সুরপ্রম চকালেথ ি আরপে রবভালগি প্রর্ম নািী রবোিপরতি নাম রক?
ে. সুলয়জ খাে যুি কলিলছ __ এবাং __।
ছ. িলি __ এি বৃক্তদ্ধি কািলন জক্তন্ডস হয়।
জ. তাহরিি স্কয়াি __ অবরস্থ্ত।
ঝ. এরশয়া ও আলমরিকালক পৃর্ক কলিলছ __
ঞ. জারতসাংলঘি সনলেি চেখক __।

ARMY
SAMPLE QUESTION-3
English
1. Frame sentence showing differences in meaning of words of following pairs:
a. Male
Mail
b. Moral
Morale
c. Right
Rite
d. Marry
Merry
e. Stationary
stationery
2. Translate into English:
a. েুপ কি! চছলেটে এখন ঘুমালে।
b. বা! রক সুিি চেলহিা
c. চস এত বছি প্রেুি অর্ উপাজথ
থ
ন কলিলছ।
d. গত চসামবাি হলত বৃটষ্ট হলে।

e. রশশুটে মালয়ি চকালে ঘুমালে।
3. Correct the following sentence:
a. Seventy miles ara a long distance
b. The criminal was put to prison
c. The boy absentednfor two days
d. There is no more place in the bench
e. Your letter is to my hand
4. Fill up gapes with appropriate preposition:
a. Birds __ same father fiock together.
b. He is __ man who waited for __ hour.
c. __ prince went __ hunting
d. There is __ ewe
e. It will take __ hour to do this
5. Translate the following passage into English:
ছাত্রজীবন হলো প্রস্তুরত গ্রহলণি জীবন; জীবন সাংগ্রালমি প্রস্তুরতি সময়। তালক সাংগ্রালমি
জনয চযাগয কলি চতাোি জনয েিকাি রশক্ষা। আজলকি ছাত্রিা আগামী রেলন জারতলক
পরিোরেত কিলব। রকন্তু তালেি রশক্ষা যরে অসিূণ র্ালক,
থ
তািা রক চেশলক শারন্ত ও সমৃক্তদ্ধি
রেলক পরিোরেত কিলত সমর্ হলব?
থ
6. Write an essay (any one)
a. Traveling as a part of education
b. Friendship
বাাংো
১. এক কর্ায় প্রকাশ কিঃ
ক. ইন্দ্রলক জয় কলিলছ চয
খ. পূলব থ ঘলে রন যা
গ. জয় কিাি ইো
ঘ. চয নািীি সন্তান বাাঁলেনা
ে. এ পযন্ত
থ শত্রু জলেরন যাি
২. রনম্ন রেরখত বাগধািাি সাহালযয অর্সহ
থ
বাকয িেনা কিঃ
ক. তীলর্িথ কাক
খ. অকাে কুষ্মাণ্ড

গ. তামাি রবষ
ঘ. কাাঁঠালেি আমসত্ত্ব
ে. জেদ্দে পার্ি
৩. অলর্িথ পার্কয
থ
চেরখলয় বাকয িেনা কিঃ
ক. চবশী
চবরশ
খ. আপন
আপণ

গ. দ্বীপ
রদ্বপ
ঘ. চকামে
কমে
ে. অণু
অনু
৪. রনলেি শব্দগুলোি ৫ টে কলি সমার্ক
থ শব্দ রেখঃ
েন্দ্র, জে, পবত,
থ
বন, নেী
৫. রনলেি বাকযগুলোি শুদ্ধ কলি রেখুনঃ
ক. রবষয়টে অতযন্ত েজ্জাকি
খ. আরম সাক্ষী রেলয়রছ
গ. চস ভয়ানক সুলখ আলছ
ঘ. আরম আপমান হলয়রছ
ে. রতরন স্ব-স্ত্রীক অনুষ্ঠালন রগলয়রছলেন।
৬. বাাংো অনুবাে করুন

It was sunny morning that of july the first, 1976. As the world soon
knew, the music of the sunny morning was the guns. They had never
spoken before with so huge voice. There sound cressed the sea. In our
southern village, the school children sat wondering at their incessant
drumming.
৭. ভাব-সম্প্রসিণ করুনঃ
"স্বলেলশি উপকালি চনই যাি মন,
চক বলে মানুষ তালি? পশু চসই জন”
৮. সাংরক্ষপ্ত িেনা রেখুন (চয চকান ১ টে)
ক. মােকাসক্তিি সমসযা
খ. সামরিক রশক্ষাি গুরুত্ব
গ. একটে শীলতি সকাে
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১. সাংলক্ষলপ উত্তি রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

সশস্ত্র বারহনী রবভালগি ইাংলিক্তজ নাম রক?
বাাংোলেশ চসনাবারহনীি প্রধালনি বতথমান পেবী রক?
চকান চেলশি চসনা সেসয সবলেলয় চবরশ জারতসাংলঘি হলয় কাজ কলি?
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংোলেশ সিকালিি কতটে রবভাগ িলয়লছ?
বাাংোলেলশি সাংরবধালনি কতটে অনুলেে আলছ।
কলব বঙ্গভঙ্গ শুরু ও চিাধ হয়?
সশস্ত্র বারহনী রেবস কলব?
বাাংোলেশ কমনওইলয়েলর্ি কততম সেসয
বাাংোলেলশি ক্ষুদ্রতম চজো চকানটে
চসাডথ অব অনাি সম্মান প্রোন কিা হয় কালেিলক?

২. আরবস্কািলকি নাম রেখুনঃ
I.

চবতািযন্ত্র

II.

সাইলকে

III.

রডনামান্ড

IV.
V.

জোতঙ্ক প্ররতলষধক
চপরনরসরেন

৩. রনম্নরেরখত নামগুলো কী জনয রবখযাত
I.

চডজাডথ ফক্স

II.

মহাত্না গািী

III.
IV.
V.

মযাল্কম মাশাে
থ
রহসাম আে চগরুজ
েরম ফ্াাংকস

৪. েীকা রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

আাং সাাং সুরে
আবু গািীব
বঙ্গবিু চশখ মুক্তজবুি িহমান
যুদ্ধাপিাধী
চজলনভা কনলভনশন

৫. রনম্নরেরখত চেলশি িাজধানী ও মুদ্রাি নাম রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

পতু গ
থ াে
বুেলগরিয়া
রেরবয়া
উরুগুলয়
মিলকা

৬. রনম্নরেরখত বইসমূলহি চেখলকি নাম রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

অনে প্রবাহ
কাাঁলো নেী কাাঁলো
হাজাি েুিারশি মা
িাইলফে চিাটে আওিাত
Rip Van Winkle

৭. পূণরূপ
থ
রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

DGFI
NSI
SSF
ISSB
SOS

ARMY
SAMPLE QUESTION-4
English
1. Fill in the gaps
a. I knew nothing __ the matter.
b. He dird __ fellen
c. He is __ danger
d. I an not tamillar __ the subject
e. He is good __ tennis
2. Right forms of verbs
a.
b.
c.
d.
e.

You had better (to go) home
Would that I (go) to college.
He ran away having (take) the money
He usurer thought of (go) to cinema
It is high time he (change) his habit.

3. Correct the sentences
a. You seemed to be annoyed at me
b. I made a visite to his school
c. I am willong to serve in the committee.
d. Wet us aim to do good
e. Shipu is my lovely friend
4. Translate in to english
5. বতথমালন সশস্ত্র বারহনীি অরফসািপে তরুণ সমালজি কালছ একটে আকষণীয়
থ চপশা রহসালব
রবলবরেত। এটে শুধু েযালেক্তজাং ও এডলভঞ্চাি চপশাই নয় বিাং সশস্ত্র বারহনীলত বতথমালন
ইক্তিরনয়ারিাং, চমরডলকে, আইটে, এম রব এ সহ রবরভন্ন রবষলয় সিূণ সিকািী
থ
খিলে উচ্চতি
রশক্ষাি সুলযাগ িলয়লছ। তছাড়া জারতসঙ্ঘ বারহনীলত অরধক সাংখযায় বাাংোলেশ সশস্ত্র
বারহনীি সেসযলেি অাংশগ্রহলণি ফলে বতথমালন একজন তরুণ অরফসাি ৬/৭ বছলিি
মলধযই অরতসহলজ অরর্ক
থ সেেতাসহ আত্মরনভথিশীে হলত পালি।
6. Write a paragraph (one)
a. Victiry day
b. Liberation war of bangladesh
c. Independence day
d. International mother language day

বাাংলা
১. এককর্ায় প্রকাশ কিঃ

I.
II.

যা পান কিা যায়
যা জলে েলে

III.

যাি িসলবাধ আলছ

IV.

জে চর্লক চয অি

V.

ঘলি পারেত চয জামাই

২. বাগধািাগুলোি অর্সহ
থ বাকয িেনা কিঃ
I.

ফপি োোেী

II.

েুমুলখা সাপ

III.

এোহী কান্ড

IV.

বারেি বাধ

V.

পাকা ধালনি মই চেয়া

৩. রবলশষয চর্লক রবলশষণ কিঃ
I.
II.

নবয
পাকারম

III.

োসত্ব

IV.

পার্কয
থ

V.

শারন্ত

৪. বঙ্গানুবাে কি
The camel is not an animal of our country. It is the animalof the desert. Though a camel looks
ugky indeed, there is no other animal so useful as it is. There is a himp on the back of the camel.
the camel can live even if
if it does not get any food for fifteen days. date tress grow in abundance in the desert. The camel
lives on date leaves. There is a bladder in the throat od camel. it preserves water in it.

৫. বাকযগুলো শুদ্ধ কিঃ
I.
II.

অন্নাভালব প্ররত ঘলি ঘলি হাহাকাি
আরম সাক্ষী রেলয়রছ

III.

আরম অপমান হলয়রছ

IV.

একো চগাপন কর্া বরে

V.

ঐকযতাই বে

৬. সরি রবলেে কিঃ
আয়ী

I.

আজ্ঞাধীন

II.
III.

রেল্লীশ্বি

IV.

েুযলোক
তলতারধক

V.

৭. ভাব-সম্প্রসািন
চসৌজনযই সাংস্কৃরতি পরিেয়।

৮.

িেনা রেখুন
রবেুযৎ রবভ্র্যাে
বা, যানজে সমসযা

সাধািণ জ্ঞান

১. সাংলক্ষলপ

উত্তি োওঃ

I.

বাাংোলেশ রবমানবারহনীি প্রতীক রক?

II.

বাাংোলেশ রবমানবারহনীি চলাগান রক?

III.

বাাংোলেলশি প্রর্ম নািী ছাত্রীলসনাি নাম রক?

IV.

বাাংোলেশ সামরিক জােুঘি চকার্ায় অবরস্থ্ত?

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

NSI রক?
বাাংোলেলশ আলেয়ালস্ত্রি োইলসন্স প্রোন কলি চকান মন্ত্রণােয়
বাাংোলেশ চসনা বারহনীলত রনলয়াগপ্রাপ্ত করমশন অরফসালিি প্রর্ম পেবী রক?
চেঞ্চ রক?
স্বাধীনতা যুলদ্ধ বাাংোলেশ চসনাবারহনীি কতজন সেসয বীিলেষ্ঠ পেক োভ
কলিন?

X.

একটে চিক্তজলমন্ট- এি বসনযসাংখযা কত?

২. রনলেি শব্দগুরেি পূণরূপ
থ
রেখুনঃ

I.

AOC

II.
III.
IV.
V.

AOD
AMC
ICHR
SOS

৩. েীকা
I.
II.

রেখুনঃ

মযাগনা কাো
সূযলসন
থ

III.

িাক্তজব গািী

IV.

ইবলন বতু তা

V.

আরসয়ান

৪. আরবস্কািলকি নাম রেখুনঃ
I.

রডনামাইে

II.

ডায়নালমা

III.

এক্সলি

IV.

অলোগান

V.

িাডাি

৫. রনেরেরখত নামগুলো রক জনয রবখযাতঃ
I.

চডজােথ ফক্স

II.

চসারনয়া গািী

III.

মযাল্কম মাশাে
থ

IV.

রহসাম আে চগরুজ

V.

েম ফ্াাংকস

৬. েরফগুলো চকান চখোি সালর্ জরড়তঃ
I.

চডরভস কাপ

II.

সাহািা কাপ

III.

অযালসস

IV.

েযাম্পিয়ান েরফ

V.

কনকাকাপ

ARMY
SAMPLE QUESTION-5
English
I.

II.

III.

IV.

Frame sentence with the following:
a. Bring to book
b. In vogue
c. Hue & Cry
d. Ways & means
e. Make both ends meet
Correct the following sentences;’
a. I went to your yesterday
b. There is no place in the beanch
c. He has Bengali knowledge
d. The girl has curly hairs
e. This is fact
Fill up the gaps with appropriate preposition:
a. He was accused __ thief
b. He has retired __ bed
c. He deals __ rice
d. Is he __the committee
e. Karim congratulated __ my success
Translate into English
সযাি সরেমুল্লাহ চেলশি একজন রবরশষ্ট চনতা রছলেন। সিকালিি রনকত তাি খুব সম্মান ও
প্ররতপরত্ত রছে। বহুলোক বহুপ্রকালি তাি রনকে চর্লক উপকাি চপলয়লছন। চেশ ও সমালজি জনয
রতরন অলনক কাজ কলি চগলছন। েুঃলখি রবষয় হে রতরন অল্প বয়লস মািা চগলছন। ১৯১৫ সালেি

V.

১৬ জানুয়ািী করেকাতায় তাি মৃতুয হয়। মিলেহ ঢাকায় এলন কবি চেয়া হয়।
Write an Essay (any one)
a. Rural development in Bangladesh
b. Violence in campus
c. Honesty
বাাংলা
১. বাকয িেনা কি
I.

ঘালেি মড়া

II.

োাঁত মািা

III.

গভীি জলেি মাছ

IV.

িাঘব চবায়াে

V.

কাংস মামা

২. এককর্ায় প্রকাশI.

সম্প্ররত রববাহ হলয়লছ চয নািীি

II.
III.

আকালশ েলি চয
চকার্াও উাঁেু চকার্াও রনেু

IV.

অলগ্র জলেলছ চয

V.

একই গুরুি রশষয

৩. ভাব-সম্প্রসািণ করুন
বলনযিা বলন সুিি রশশুিা মাতৃলোলড়
৪. বাাংোয় অনুবাে করূনঃ
We should bear the courage to say the right think. We need not fear men care for what other think of
us. So iong as our purpose is honest. God will be our side. And will help, we shall be able to ancourage
the weak. Thus we shall be able to march in life and search its gold.
৫. চয চকান একটে িেনা রেখুনঃ


ি্্ যাব



রবশ্বকাপ ক্তেলকে-২০১৫



ভাষা আলিােন
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১. সাংরক্ষপ্ত উত্তি রেনঃ
I.

বাাংোলেলশি প্রর্ম মরহো রিলগরডয়াি চক?

II.

বাাংোলেশ চসনাবারহনী কলব স্বধীনতা পুিস্কাি োভ কলি?

III.

মযাগক্তজন রক?

IV.

DGFI রক?

V.

রবশ্বকাপ ক্তেলকে-২০১৫ েযাম্পিয়ান ও িানাসআপ
থ
েলেি নাম রক?

VI.

বাাংোলেলশ সশস্ত্র বারহনীি একমাত্র রবশ্বরবেযােলয়ি নাম রক?

VII.

বঙ্গবিু চসনারনবাস চকার্ায় অবরস্থ্ত?
বঙ্গবিুি ‘অসমাপ্ত আত্নজীবনী’ ফিারস ভাষায় কলব প্রকারশত হয়?

VIII.
IX.

অপালিশন নবযাত্রা কী

X.

বাাংোলেলশ কলব পঞ্চম আেমশুমারি অনুটষ্ঠত হয়?

২. রনলেি শব্দগুরেি পূণরূপ
থ
রেখুনঃ

I.
II.
III.
IV.
V.

AOC
AOD
ICHR
AMC
SOS

৩. রনম্নরেরখত নামগুলো কী জনয রবখযাতঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

সযাি জগেীস েন্দ্র বসু
বােথান্ড িালসে
চনতাজী সুভাস েন্দ্র বসু
পাবলো রপকালসা
ড. চমাহাম্মাে ইউনুস

৪. রনম্নরেরখত সাংস্থ্াগুলোি সেি েফতি ও প্ররতষ্ঠাকাে রেখুনঃ
I.
II.
III.
IV.
V.

ILO
FAO
WTO
UNESCO
IDB

৫. আরবস্কািলকি নাম রেখুনঃ

VI.

রডনামাইে

VII.

ডায়নালমা

VIII.

এক্সলি

IX.

অলোগান

X.

চেরেলফান

৬. িাজধানী ও মুদ্রাি নাম রেখুনঃ
I.
II.
III.

জাপান
চডনমাক
থ
হাইরত

IV.

আেলজরিয়া

V.

েুলেমবাগ থ

৭. েীকা
I.
II.

রেখুনঃ

কমালন্ডা
চকােথ মাশাে
থ

III.

এনলসনরডয়ািী

IV.

চবইে আউে

V.

রমরেোিী ে’

