
mera
zu

l.c
om

বাংলােদশ আনসার ও �াম �িতর�া বািহনী
িনেয়াগ পরী�া- ২০১৯

(সং�হকৃত সকল ��পে�র আেলােক)

বাংলা (৫ ৪=২০)×

১. �� বানান িলখুন ।

ক. মেনাজগত। উ�র : মেনাজগৎ

খ. �তু�েপাকার। উ�র : �তু�পকার

গ. কটুি�। উ�র : কটুি�

ঘ. বষ�ন। উ�র : বষ�ণ।

ঙ. মনক�। উ�র : মনঃক�

২. ব�াসবাক� সহ সমােসর নাম িলখুন।

ক. িবলাত �ফরত। উ�র : িবলাত �থেক �ফরত (প�মী তৎপু�ষ সমাস)

খ. উপশহর। উ�র : শহেরর সদশৃ (অব�য়ীভাব)

গ. �তামরা। উ�র : তুিম ও �স িকংবা তুিম ও তারা (এক �শষ ��)

ঘ. হাতাহািত। উ�র : হােত �য লড়াই (ব�তীহার ব��ীিহ)।

ঙ. ি�ফলা। উ�র : িতন ফেলর সমহার (ি�� সমাস)।

৩. এক কথায় �কাশ ক�ন :

ক. অন� গােছর উপর �য গাছ জে�। উ�র : পরগাছা

খ. পট আঁেক �য। উ�র : পটুয়া

গ. জানার ই�া। উ�র : িজ�াসা

ঘ. একই মােয়র স�ান। উ�র : সেহাদর

ঙ. �য নারীর হািস সু�র। উ�র : সুিচি�তা

৪. বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ স�েক�  পাঁচ� বাক� িলখুন।
বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ বাংলােদেশর অভ��রীণ িনরাপ�া, আইন �েয়াগ ও সংর�েণর জন� গ�ত এক� বািহনী। এ�

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �রা� ম�ণালয় �ারা পিরচািলত হয়। বত� মােন এই বািহনী িতন� বািহনীর সম�েয় গ�ত। �স�েলা যথা�েম :
সাধারণ আনসার, ব�াটািলয়ন আনসার, �াম �িতর�া বািহনী (িভিডিপ)। এই বািহনী বত� মােন পিরচািলত হে� আনসার বািহনী আইন ১৯৯৫
�ারা, যা সংসদ কতৃ� ক গৃহীত হেল ১৫ �ফ�য়াির ১৯৯৫ সােল মহামান� রা�পিতর অনেুমাদন লাভ কের এবং ১৬ �ফ�য়াির ১৯৯৫ হেত কায�কর
হয়। স�িত বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ বািহনীর নাম পিরবত� ন কের বাংলােদশ ন�াশনাল গাড�  করার ��াব পয�ােলাচনা করা হে�।
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ইংেরিজ (৫ ৪=২০)×

5. Translate into English:

ক. তুিম িক জােনা �স �কাথায় বাস কের?

Ans. Do you know where he lives?

খ. বািলকা� নাচেত নাচেত চেল �গল।

Ans. The girl went away dancing.

গ. মখূ ব�ি�েক �কউ পছ� কেরনা।

Ans. Nobody likes a foolish.

ঘ. বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকা এক� খুব �াচীন শহর।

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

ঙ. এখন দশটা বাজেত সাত িমিনট বািক।

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.
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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"
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.

গিণত (৫ ৪=২০)×

৯. �কােনা আসল ৫ বছের সুেদ আসেল ৫৫০ টাকা হয় এবং সুদ আসেলর ৩/৮ অংশ। আসল ও
শতকরা বািষ�ক সুেদর হার কত?

উ�র : আসল ৪০০ টাকা আর সুেদর হার ৭.৫%।

১০. x =V3 - 1/x হেল, x2 +/x3 এর মান কত?

উ�র : 1।

১১. এক� বেগ�র এক বা�র �দঘ�� ৭ িমটার, এর ���ফল কত বগ� �সি�িমটার?

উ�র : ৪,৯০,০০০ বগ� �সি�িমটার।

১২. সংে�েপ উ�র িলখুন :

ক. ১ মাইল = কত গজ? উ�র : ১৭৬০ গজ।

খ. ১১১ িড�ী �কােণর স�ূরক �কাণ কত? উ�র : ৬৯ িড�ী।

গ. এক� ঘনব�র কয়� তল আেছ? উ�র : ৬�।

ঘ.  র�েসর কণ��য় পর�রেক কত িডি� �কােণ সমি�খি�ত কের?

উ�র : ৯০ িডি�।

ঙ. ি�ভুেজর িতন� �কােণর সমি� কত? উ�র : ১৮০ িডি�।
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সাধারণ �ান (১০ ১=১০)×

১৩. িনেচর ���েলার উ�র িদন।

ক. জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমােনর জ�িদন িক িদবস িহেসেব পািলত হয়?

উ�র : িশ� িদবস (১৭ মাচ� )।

খ. বাংলােদেশর �থম অ�ায়ী ��িসেড� �ক িছেলন?

উ�র : �সয়দ নজ�ল ইসলাম।

গ. বাংলােদেশ কয়� সম�ুব�র রেয়েছ?

উ�র : িতন�।

ঘ. তািজংডং িক নােম পিরিচত?

উ�র : িবজয় নােমও পিরিচত।

ঙ. বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ ভবেনর �পিত �ক?

উ�র : ল ুআই কান।

চ. ECNEC এর পূণ��প িক?

উ�র : Executive Committee of National Economic Council

ছ. FAQ সদর দ�র �কাথায় অবি�ত?

উ�র : �রাম।

জ. সতীদাহ �থা িবেলাপ কের �ক?

উ�র : রাজা রামেমাহন রায়।

ঝ. িব�কাপ ফুটবল ২০২২ অনিু�ত হেব –

উ�র : কাতার।

ঞ. বাংলােদেশর �ক�ীয় ব�াংেকর নাম িক?

উ�র : বাংলােদশ ব�াংক।


