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        CourseCourseCourseCourse    ::::    SEC SEC SEC SEC ---- 1                                                                                                                                                                                                                
    দি*ণদি*ণদি*ণদি*ণ,া-. মান পূণ2মােনর িনেদ2শক,া-. মান পূণ2মােনর িনেদ2শক,া-. মান পূণ2মােনর িনেদ2শক,া-. মান পূণ2মােনর িনেদ2শক    

যথাযথাযথাযথাস8ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবস8ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবস8ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবস8ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেব    
সময় সময় সময় সময় ::::    দুই ঘDা                                                             দুই ঘDা                                                             দুই ঘDা                                                             দুই ঘDা                                                             পূণ2 মানপূণ2 মানপূণ2 মানপূণ2 মান    : : : : ৪০৪০৪০৪০                                                                                        

উ=রপG সব2ািধক বােরা পৃJার মেধK সLূণ2 করেত হেবউ=রপG সব2ািধক বােরা পৃJার মেধK সLূণ2 করেত হেবউ=রপG সব2ািধক বােরা পৃJার মেধK সLূণ2 করেত হেবউ=রপG সব2ািধক বােরা পৃJার মেধK সLূণ2 করেত হেব    

েযেযেযেয----েকােনা েকােনা েকােনা েকােনা আটআটআটআটিটিটিটিট    ,েOর উ=র দাও,েOর উ=র দাও,েOর উ=র দাও,েOর উ=র দাও    ::::                                                                                                                                                                    ৮৮৮৮    ××××    ৫৫৫৫    ====    ৪০৪০৪০৪০    

ক) িনUেরখ পদVিলর কারক িবভিW িনণ2য় কেরা : 
অ. টাকাটা রাYায় পেড় থাকেত েদেখিছ\ 
আ. এত েমাটা কলেম েলখা যায় ? 
ই. মৃণালবাবু শচীনেক ইিতহাস পড়ান\ 
ঈ. চাতক কাতের ডােক\ 
উ. মুেখর cাস মুখ েথেক পেড় যােd\ 
 

খ) িনেদ2শ অনুসাের বাকK পিরবত2ন কেরা :  
অ. বৃথা আশা মিরেত মিরেতও মের না\ (জিটল) 
আ. সকেল উপেবশন কিরেল একাদশী িনেজও বিসল\ (েযৗিগক) 
ই. যিদ সাধনা করা হয় তেব িসিgলাভ হেব\ (সরল) 
ঈ. েস েদাষী িছল না\ (অYKথ2ক) 
উ. যিদও িতিন ধনী তবু তাঁর এতটুকু অহংকার েনই\ (েযৗিগক) 
 

গ) সব2নাম কােক বেল? সব2নাম কয় ,কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয েকােনা দুই ,কার সব2নাম িবেiষণ 
কেরা\      
 
ঘ) িবেশষণ কােক বেল? িবেশষণ কয় ,কার ও কী কী? উদাহরণ সহেযােগ েয েকােনা দুই,কার িবেশষণ 
িবেiষণ কেরা\   
  
ঙ) বKাসবাকK িবেiষণ কের সমাস িনণ2য় কেরা : কমলেলাচন, শতাkী, যথাসাধK, অৈনকK, সতKmn 
 
চ) oরসিp কােক বেল? উদাহরণ সহেযােগ oরসিpর েয েকােনা দুিট সূG িবেiষণ কেরা\ 
 
ছ) িনUেরখ পদVিল েকান ধরেণর অবKয় তা িনণ2য় কেরা :  

অ. েযমন চাষা তার েতমিন বলদ\ 



আ. দু:খ িবনা সুখ লাভ হয় কী মহীেত\ 
ই. সময় চিলয়া যায় নদীর েqােতর ,ায়। 

ঈ. বষ2ার নদী জেল থইথই এবং ,বল েqােত উ=াল\ 
উ. ওেগা, নদী আপন েবেগ পাগলপারা\ 
 

জ) সিp িবেdদ কেরা : জগবpু, িনিrs, মৃtয়, উuীিবত, সদাশয় 
 
ঝ) িwয়াপেদর ,কার িনণ2য় কেরা :  

অ. সবাই হাততািল িদেd। 

আ. দুইিদন পের িxতীয় ,হের ,েবিশনু িনজ cােম\ 
ই. সকােল ভাত েখেয়িছ\ 
ঈ. েসামা তখন গান করিছল\ 
উ. বৃিn েথেমেছ\ 
 

ঞ) বাচK কােক বেল? বাচK কয়,কার ও কী কী? উদাহরণ সহেযােগ কতৃ2বাচK িবেiষণ কেরা\ 
 


