বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
নিয়ােগ পরীক্ষা- ২০১৯
(সংগ্রহকৃ ত সকল প্রশ্নপত্রের আলােকে)

বাংলা (৫×৪=২০)
১. শুদ্ধ বানান লিখুন ।
ক. মনােজগত। উত্তর : মনােজগৎ
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খ. প্রত্যুপােকার। উত্তর : প্রত্যুপকার
গ. কটু ক্তি। উত্তর : কটু ক্তি
ঘ. বর্ষন। উত্তর : বর্ষণ।

ঙ. মনকষ্ট। উত্তর : মনঃকষ্ট

২. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখুন।

ক. বিলাত ফেরত। উত্তর : বিলাত থেকে ফেরত (পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস)
খ. উপশহর। উত্তর : শহরের সদৃশ (অব্যয়ীভাব)

গ. তােমরা। উত্তর : তু মি ও সে কিংবা তু মি ও তারা (এক শেষ দ্বন্দ্ব)
ঘ. হাতাহাতি। উত্তর : হাতে যে লড়াই (ব্যতীহার বহুব্রীহি)।
ঙ. ত্রিফলা। উত্তর : তিন ফলের সমহার (দ্বিগু সমাস)।

৩. এক কথায় প্রকাশ করুন :

ক. অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে। উত্তর : পরগাছা
খ. পট আঁকে যে। উত্তর : পটু য়া

গ. জানার ইচ্ছা। উত্তর : জিজ্ঞাসা

ঘ. একই মায়ের সন্তান। উত্তর : সহােদর

ঙ. যে নারীর হাসি সুন্দর। উত্তর : সুচিস্মিতা

৪. বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন প্রয়ােগ ও সংরক্ষণের জন্য গঠিত একটি বাহিনী। এটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্ত মানে এই বাহিনী তিনটি বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলাে যথাক্রমে :
সাধারণ আনসার, ব্যাটালিয়ন আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি)। এই বাহিনী বর্ত মানে পরিচালিত হচ্ছে আনসার বাহিনী আইন ১৯৯৫
দ্বারা, যা সংসদ কর্তৃ ক গৃহীত হলে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমােদন লাভ করে এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ হতে কার্যকর
হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর নাম পরিবর্ত ন করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল গার্ড করার প্রস্তাব পর্যালােচনা করা হচ্ছে।

ইংরেজি (৫×৪=২০)
5. Translate into English:
ক. তু মি কি জানাে সে কোথায় বাস করে?
Ans. Do you know where he lives?
খ. বালিকাটি নাচতে নাচতে চলে গেল।
Ans. The girl went away dancing.
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গ. মূখ ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করেনা।

Ans. Nobody likes a foolish.

ঘ. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি খুব প্রাচীন শহর।

Ans. Dhaka, the capital of Bangladesh is a very ancient city.

ঙ. এখন দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

Ans. It's seven minutes to ten.

6. Fill in the blanks :

ক. Shafiq is – M.A of this University. Ans: An
খ. The room is filled — smoke. Ans: with
গ. I always hanker — wealth. Ans: After

ঘ. It has been raining - 10PM. Ans: Since

ঙ. He was absent — the school. Ans: from

7. Transform the following sentence :

ক. It is very beautiful bird, (Exclamatory)
Ans. How beautiful the bird is!

খ. Though he is poor, he is honest. (Simple)

Ans. In spite of being poor, he is honest.

গ. You are not a fool. (Interrogative)
Ans. Are you not a fool?
ঘ. The boy satisfied us (Passive)।
Ans. We were satisfied by the boy.

ঙ. If you work hard, you will shine in life (Compound)
Ans. Work hard and you will Shine in life.
8. Write 10 Sentence on "Our Liberation War"
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Our Liberation War began on 26 March 1971 and ended with the liberation of Bangladesh on 16
December 1971, The Bangladesh Liberation was also known as the Bangladesh War of Independent, or
simply the Liberation War in Bangladesh, was a revolution and armed conflict sparked by the rise of the
Bengali nationalist and selfdetermination movement in what was then East Pakistan during the 1971
Bangladesh genocide. The armed struggle was the culmination of a series of events. Situation and issues
contributing to the progressively deteriorating relations between East and West Pakistan On March 25,
the army launched a massive attack in which there were heavy casualties. Bangladesh Sheik Mujib was
arrested and flown to West Pakistan. Before that, he declared the independence of Bangladesh.
Eventually, on Dec, 3. 1971. the Indian army invaded theidatory of its neighbor. The Pakistani army
surrendered on December 16. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was released from jail and returned
to a hero's welcome, assuming leadership of the new Bangladesh government in January 1972. Our
victory in the war of independence was a hard-eamed one. We Should not let this great achievement go
in vain.

গণিত (৫×৪=২০)

৯. কোনাে আসল ৫ বছরে সুদে আসলে ৫৫০ টাকা হয় এবং সুদ আসলের ৩/৮ অংশ। আসল ও
শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত?
উত্তর : আসল ৪০০ টাকা আর সুদের হার ৭.৫%।

১০. x =V3 - 1/x হলে, x2 +/x3 এর মান কত?
উত্তর : 1।

১১. একটি বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৭ মিটার, এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেন্টিমিটার?
উত্তর : ৪,৯০,০০০ বর্গ সেন্টিমিটার।

১২. সংক্ষেপে উত্তর লিখুন :

ক. ১ মাইল = কত গজ? উত্তর : ১৭৬০ গজ।

খ. ১১১ ডিগ্রী কোণের সম্পূরক কোণ কত? উত্তর : ৬৯ ডিগ্রী।
গ. একটি ঘনবস্তুর কয়টি তল আছে? উত্তর : ৬টি।

ঘ. রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে কত ডিগ্রি কোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে?
উত্তর : ৯০ ডিগ্রি।
ঙ. ত্রিভু জের তিনটি কোণের সমষ্টি কত? উত্তর : ১৮০ ডিগ্রি।

সাধারণ জ্ঞান (১০×১=১০)
১৩. নিচের প্রশ্নগুলাের উত্তর দিন।
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন কি দিবস হিসেবে পালিত হয়?
উত্তর : শিশু দিবস (১৭ মার্চ )।
খ. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
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উত্তর : সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

গ. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে?
উত্তর : তিনটি।

ঘ. তাজিংডং কি নামে পরিচিত?

উত্তর : বিজয় নামেও পরিচিত।

ঙ. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
উত্তর : লু আই কান।

চ. ECNEC এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Executive Committee of National Economic Council

ছ. FAQ সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রােম।

জ. সতীদাহ প্রথা বিলােপ করে কে?

উত্তর : রাজা রামমােহন রায়।

ঝ. বিশ্বকাপ ফু টবল ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে –
উত্তর : কাতার।

ঞ. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি?
উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক।

