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দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রশ্নের পূণণমান ক্ষনশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর সকল প্রশ্নের উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

প্রক্ষেটি প্রশ্নের মান-২ (২ x ২০ = ৪০) 

 

উত্তরপশ্নে ককবলমাে সঠিক উত্তরটিই ক্ষলখ্শ্নে হশ্নব।  

1. নীশ্নের ককানটিশ্নক কণ্ঠধ্বক্ষন বলা হয় ?  

A) হ                                                            B) ক 

C) ল                                                            D) প 

2. সম্মুখ্ স্বরধ্বক্ষন ও উচ্চ স্বরধক্ষন ককানটি ?  

A) এ                                                           B) অ 

C) ই                                                            D) উ 

3. ক্ষিন্ন দটুি স্বরধক্ষনর সাহাশ্নযয গঠিে স্বরধক্ষনশ্নক বলা হয় -- 

A) কমৌক্ষলক স্বরধক্ষন                                               B) সাংবেৃ স্বরধক্ষন 

C) প্রসৃে স্বরধক্ষন                                                 D) কযৌক্ষগক স্বরধক্ষন 

4. কক্ষিে স্বরধক্ষন কয়টি ও কী কী ? 

A)  একটি; র                                                    B) একটি; ল 



C) দটুি; ড, ঢ                                                    D) দটুি; র, ল 

5. বাাংলা বযঞ্জন ধ্বক্ষন উচ্চারশ্নণর সময় সবণশ্নশষ ককার্থায় বাধা পায় ? 

A) োলশু্নে                                                      B) দশ্নন্ত 

C) মধূণায়                                                        D) ওশ্নে 

6. আক্ষিল > ক্ষিল এটি কী জােীয় ধ্বক্ষন পক্ষরবেণ ন ? 

A) সমাির কলাপ                                               B) আক্ষদস্বর কলাপ 

C) আক্ষদ স্বরাগম                                                D) বযঞ্জন কলাপ 

7. সমীিবন কয় প্রকার ও কী কী ? 

A) োর প্রকার; প্রগে, পরাগে, মধযগে, অশ্ননযানয                 B) দইু প্রকার; প্রগে ও পরাগে 

C) ক্ষেন প্রকার; প্রগে, পরাগে, অশ্ননযানয                         D) ককাশ্ননাটিই নয় 

8. ক্ষরকসা > ক্ষরসকা এই পক্ষরবেণ নশ্নক কী বশ্নল ? 

A) স্বরসাংগক্ষে                                                  B) স্বরিক্ষি 

C) সমীিবন                                                    D) ক্ষবপযণাস 

9. পূবণবেী স্বশ্নরর সশ্নে পরবেী স্বশ্নরর সাংগক্ষে হশ্নল কী হয় ? 

A) প্রগে স্বরসাংগক্ষে                                             B) পরাগে স্বরসাংগক্ষে 

C) মধযগে স্বরসাংগক্ষে                                           D) অশ্ননযানয স্বরসাংগক্ষে 

 

 

10. ক্ষবপ্রকষণ কখ্ন হয় ?              

A)  পাশাপাক্ষশ অবক্ষস্থে দটুি সমধ্বক্ষনর একটি কলাপ কপশ্নল।   

B) শশ্নের মধযবেী যুিবযঞ্জন কিশ্নে োর মশ্নধয স্বরধক্ষনর আগম ঘটশ্নল। 

C) ক্ষবশ্নশষ ক্ষকিু ধ্বক্ষন  অপর স্বশ্নরর সশ্নে ক্ষমশ্নশ নেুন রূপ কপশ্নল। 



 D) দইু ধ্বক্ষনর মাশ্নে ‘য়’ –এর আগম ঘটশ্নল। 

11. ‘মক্ষির’ শশ্নে কী ধরশ্নণর পক্ষরবেণ ন ঘশ্নটশ্নি ? 

A) অর্থণসাংশ্নেষ                                             B) অর্থণক্ষবস্তার 

C) অশ্নর্থণর উন্নক্ষে                                           D) অশ্নর্থণর অবনক্ষে                           

12. অর্থণসাংশ্নেষ হশ্নয়শ্নি ককান শেটির ? 

A) অবণােীন                                                B) সশ্নিশ 

C) দকু্ষহো                                                  D) অন্ন   

13. কৃষ্ণ > ককষ্ট এটি বাাংলা শেিাণ্ডাশ্নরর কী জােীয় শে ? 

A) েৎসম                                                 B) অধণ েৎসম 

C) েদ্ভব                                                   D) অনকূ্ষদে 

14. েৎসম শে কয় প্রকার ও কী কী ?  

A) ক্ষেন প্রকার- অধণ েৎসম, ক্ষসদ্ধ েৎসম, েদ্ভব   B) দইু প্রকার--অধণ েৎসম, ক্ষসদ্ধ েৎসম, 

C) ক্ষেন প্রকার --অধণ েৎসম, ক্ষসদ্ধ েৎসম, অক্ষসদ্ধ েৎসম   D)  দইু প্রকার --ক্ষসদ্ধ েৎসম, অক্ষসদ্ধ েৎসম    

15. ক্ষমশ্রশে ককানটি ? 

A) ফুলশ্নমাজা                                               B) আদাব  

C) হােঘক্ষি                                                 D) সাংবাদপে 

 

 

16. ‘কিশ্নলটি বকু্ষদ্ধমান ক্ষকন্তু অলস’ – এই কযৌক্ষগক বাশ্নকয কয দটুি বাকয আশ্নি কসগুক্ষল -- 

A) একটি সরল বাকয, একটি জটিল বাকয।                   B) দটুিই জটিল বাকয। 

C) দটুিই সরল বাকয।                                       D) একটি সরল বাকয, একটি ক্ষমশ্র বাকয 
17. কয বাশ্নকয একটি প্রধান খ্ণ্ডবাকয এবাং োর অধীন এক বা একাক্ষধক খ্ণ্ডবাকয র্থাশ্নক, োশ্নক বশ্নল -- 

A) সরল বাকয                                            B) জটিল বাকয 
C) কযৌক্ষগক বাকয                                          D) ক্ষমশ্রবাকয 
18. ‘এমক্ষন কশ্নর কাশ্নলা ককামল িায়া নাশ্নম েমালবশ্নন।’ – এখ্াশ্নন বাশ্নকযর ক্ষবশ্নধয় অাংশ -- 

A) িায়া                                                  B) েমালবশ্নন 



C) নাশ্নম                                                  D) কাশ্নলা  
19. ‘মানুষশ্নক শক্ষি ক্ষদশ্নে হশ্নল মানষুশ্নক ক্ষবসৃ্তে করা োই।’ – বাকযটি কী জােীয় ? 

A) সরল বাকয                                           B) জটিল বাকয 
C) কযৌক্ষগক বাকয                                         D) ককাশ্ননাটিই নয় 

20. কিশ্নলটিশ্নক আপক্ষন অকারণ শাক্ষস্ত ক্ষদয়াশ্নিন। – বাকযটি কী জােীয় ? 

A) অস্তযর্থণক বাকয                                       B) নঞর্থণক বাকয 
C) অনজু্ঞাসূেক বাকয                                   D) ক্ষনশ্নদণশক বাকয  
 

  

 

 


