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সসংসস্কৃত অধধ্যয়ন ববিভভাগ
সসংসস্কৃত (অনভাসর) ববি এ প্রথমবিরর  প্রববিবশিকভা পররীকভা

সভাধভারণজভান ববিরয়ক নমমুনভা প্রশ
সসূচনভা  এই প্রশপবত্রে সকল ধরবণর প্রশ দদেওয়ভা দনই। যত প্রকভার প্রশ নরীবচ দদেওয়ভা আবছ
তভা ছভাডভাও অন্য ধরবণর প্রচমুর প্রশ করভা হবত পভাবর। প্রদেত্ত প্রবশর মত প্রশ পররীকভাবত
থভাকববিই তভাও বনধরভাবরত নয়। দনবগবটিভ নম্বর থভাকববি বক নভা তভা পররীকভাসমবয় জভানভাবনভা হববি।
1) ববিসদেস্কৃশি (odd) শিব্দবটিবক বচবহ্নিত কর।

a)বিস্কৃত্ত b)আয়তবকত্রে c)বত্রেভমুড d)বিগর
2) এক ভদ্রবলভাবকর শিভাশুবডর একমভাত্রে দমবয় সম্পবকর ভদ্রবলভাবকর দক হববিন?

a)শিভাবল b)সরী c)ভবগনরী d)কন্যভা
3) একবটি পসংবক্তিবত হবরর পর রভাম তস্কৃতরীয় সভাবন এবিসং রভাবমর পর ববিষমু পঞ্চম সভাবন যবদে 

থভাবক তববি ববিষমুর পসূববির রভাবমর সভান বক? 

a)রষ b)সপ্তম c)অষ্টম d)নবিম
4) জমুন মভাবস কবটি বদেন থভাবক?

a)30 b)31 c)29 d)30 অথবিভা 31

5) 2…4…5=7 প্রদেত্ত সমরীকরবণ নরীবচর দকভান দেভাবগর বচহ্নি দযভাগধ্য ক্রবম (বচহ্নি প্রদেত্ত ক্রবমই
বদেবত হববি তভা বকন্তু নয়) বিসভাবল উত্তর বঠিক হববি?
a)+, b)+,/ c),x d)/,+

6) 1 মভাস, 1 সপ্তভাহ, 5 বদেন বমবল সবিরভাবধক কয়বটি বদেন হবত পভাবর?
a) 40 b) 41 c) 42 d) 43

7) ইসংবরবজ বিণরমভালভায় Q এর পমুববির G এর সভান 
a)একভাদেশি b)দভাদেশি c)নবিম d)দেশিম

8) যবদে বিণরমভালভার বিবণরর জভায়গভায় সসংখধ্যভা ধরভা হয় (a=1, b=2, c=3, ইতধ্যভাবদে) তববি “add”
করীভভাববি দলখভা হববি? 

a) 133 b) 145  c) 244 d) দকভানটিভাই নয়
9) যবদে cutদক uct দলখভা হয়, তববি putদক বক ভভাববি দলখভা হববি?

a)utp  b)upt  c)tup  d)tpu
10) নরীবচর শিব্দগুবল ইসংরভাজরী অবভধভাবন দকভান ক্রবম থভাকববি?

1)add, 2)act, 3)eat
a)1,2,3 b)2,1,3 c)3,1,2 d)3,2,1

11) নরীবচর সসংখধ্যভায় যভার বঠিক পসূববির 3 আবছ এমন 4 কয়বিভার আবছ?
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a)1 b)2 c)3 d)4

12) শিস্কৃঙ্খলভাগুবল সবঠিক ভভাববি পসূরণ কর। 0, 1, 3, 5, 7, __
a)9  b)11  c) 13  d) 15

13) শিস্কৃঙ্খলভাগুবল সবঠিক ভভাববি পসূরণ কর। z, a, y, b, x, __
a)w  b)b  c) c  d) d

14) যবদে রভাম এবিসং শভাবমর বিয়বসর দযভাগফল 7 এবিসং অন্তর 1 হয় তভাহবল তভাবদের বিয়বসর 
গুণফল কত?
a)10  b)12  c) 15 d)9

15) সভাবড বতনবটির সময় ঘবডর দুবটি কভাকাঁটিভার মবধধ্য দকভাবণর মভান কত?
a)45 b)90 c)70 d) 75

16) যবদে 9:25 তববি 49: ...
a) 81 b) 36 c) 100 d) 64

17) যবদে 512   8 → তববি 324   ...→
a) 234 b) 8 c) 9 d) 512

18) যবদে Thunder:Rain তববি Night: ......
a)Day b)Dusk c)Darkness d) Evening

19) যবদে Paisa:Rupee তববি inch:
a)meter  b)kilometer  c) foot d) mile

20) jagannatha শিব্দবটি ববিপররীত ক্রবম বলখবল দশির দথবক h এর সভান কত?

a) সপ্তম b) অষ্টম c) নবিম d) দেশিম
21) যবদে c+d=5, এবিসং c+d+d=7, তববি c+c+d+d=?

a)8 b)9 c)10 d)11
22) যবদে 1=1, 2=3, 3=5, 4=7 তববি 5=?

a) 8 b) 9 c) 10 d) 11
23) আবপবল দকভান অধ্যভাবসড থভাবক?

a)সভাইবট্রিক b)ফবমরক c)লধ্যভাকবটিক d)মধ্যভাবলক
24) দমবক্সিবকভা দকভান মহভাবদেবশির অন্তগরত

a)ইউবরভাপ b)উ.আবমবরকভা c)দে.আবমবরকভা d)আবফ্রিকভা
25) বিতরমভাবন ভভারবতর প্রবতরকভা মনরী দক? 

a)কবপল বসবভাল b)শিরদে পভাওয়ভার c)জয়রভাম রবমশি d)এবদের মবধধ্য দকউ নয়
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