
১২তম িনব�ন পরী�া (�ুল পয�ায়) 

�� সমাধান:- English 

 

1.His ---------------- pleased us all. 

-- Maiden speech  

2. You'll fail in the exam, if you --- from school. 

--- play Truant 

3. The antonym of the word 'flexible ' is  

-- hard 

4. . The antonym of the word 'adverse' is  

- favourable  

5.The Synonym of the 'cordial' is  

--amiable  

6. .The Synonym of the 'Witty' is 

-clever  

7.He speaks as if he ------------ a mad .  

--were  

8.The man was ---------- for murder . 

- hanged  

9. A -------- in time saves nine . 

-- Stitch  

10. Let the sentence be ( pen) through . 

- Penned  

11. They arrived here after you  

--had left.  

12. If you wanted , I (help) you.  

- would help  

13. Without working hard you can't shine in life. (Make it complex sentence) 

- If you do not work hard, you cannot shine in life. 

14. Every mother loves her child ( negative) 

- There is no mother but loves her child  

15. The Padma is one of the biggest rivers in Bangladesh.( Positive) 

--  Very few rivers in Bangladesh are as big as the padma. 

16. Noun form of the word 'Long' is  

-- length 

17. Verb form of the word ' Danger' is  

- Endanger'  

18. The adverb form is 'Heart' is  

-- heartily 

anowar
Typewriter
BD RESULTS 24

anowar
Typewriter
BD RESULTS 24

anowar
Typewriter
BD RESULTS 24



19. �স আমার আপন ভাই ।  

-- He is my brother 

20. আিম �তামােক খাওয়াব  

- I Shall Feed you 

21.Though he is poor , --- 

he is honest 

22. Hardly had we reached  

-- when the bell rang  

23. Tawfiq went to library wit a view to  

-- reading a book  

২৪. আমার িলিখবার কলম নাই ।  

-I have no pen to write  

25. ----- He is coming today . 

--ten to one 

১২তম িনব�ন পরী�া (�ুল পয�ায়) 

�� সমাধান:- বাংলা 

 
 

১.�কান �ত�য়যু� পেদ মূধ�ন� ‘ষ‘ হয় না  

-সা�  

২. ‘কমা‘ �কাথায় বেস ? 

- সে�াধণ পেদর পর  

৩. সােপর �খালস- বাক� সংেকাচন িক হেব? 

- িনেম�াক 

৪. ন� হওয়া �ভার যার - এক কথায় কী বেল ?  

- ন�র  

৫. ‘হািত‘ এর সমাথ�ক শ� �কান� ? 

-কর 

৬. ‘খাতক‘ এর িবপরীত শ� �কান� ? 

-মহাজন 

৭. ‘মরদ’ এর িবপরীত িল� �কান�? 

-- �জনানা 

৮. িনেচর �কান� িনত� �ীবাচক শ�? 

- ডাইনী 

৯.‘�শশব’ এর �কৃিত ও �ত�য় �কান�? 
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- িশ�+� 

১০. িনেচর �কান� �ত�য়েযােগ গ�ত �ীবাচক শ� ? 

-- �জেলনী (�পশা অেথ� ঈ �ত�য়) 

১১. �কান� িনত� সমাস? 

- জলমা�  

১২. পূব�পদ �ধান সমাস �কান� ? 

- ত�পু�ষ  

১৩. িজ�ািসব জেন জেন‘ -- এখান ‘জেন জেন’ �কান কারেক �কান িবভি�? 

- কেম� ৭মী 

১৪. ‘আকােশ চাঁদ উেঠেছ’। এখােন ‘আকােশ’ �কান �কােরর অিধকরণ  

-ঐক�েদিশক অিধকরণ  

১৫. �কান� �রসি�র উদাহরণ? 

- িহমাচল 

১৬. ‘বন�িত’ শে�র সি� িবে�দ �কান�? 

- বন:+পিত  

১৭. He is out of luck - অথ� িক?র 

- তার �পাড়া কপাল  

১৮. অনুবােদর পারদিশ�তা মলূত িকেসর ওপর িনভ� রশীল? 

- অভ�ােসর  

১৯. িনেচর �কান বাক�� �� ?‘ 

- িবিবধ িজিনস িকনলাম  

২০. িনেচর �কান বানান� ��? 

- অত�ািধক। 

২১. ‘চ�ুদান করা ‘ বাগধারার অথ� কী? 

- চুির করা  

২২. �কান বাগধারা� �ত� অথ� �কাশ কের  

-িভজা িবড়াল 

২৩.এক� অপূন� বােক�র পর অন� এক� বােক�র অবতারণা হেল �কান িচ� ব�বাহার করেত হেব? 

-�কালন 

২৪. ভাষার �মৗিলক অংশ কয়� ? 

- ৪� । �িন, শ�, বাক� ও অথ� 

২৫. সাধ ুও চিলত রীিত বাংলা ভাষার �কান�েপ িবদ�ামান? 

-কথ�ভাষা 
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১২তম িনব�ন পরী�া (�ুল পয�ায়) 

�� সমাধান:- সাধারণ�ান 

 

১/ পৃিথবীর �াচীনতম সভ�তা �কান�? 

→ �মেসাপেটমীয় সভ�তা 

২/ বুিড়মারী �ল ব�র �কান উপেজলায় অবি�ত? 

→ পাট�াম 

৩/ ২১ �শ �ফ�য়ািরেক আ�জ� ািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব �ঘাষণা কের? 

→ ইউেনে�া 

৪/ গ�ীরা বাংলােদেশর �কান অ�েলর গান? 

→ চাঁপাইনবাবগ� 

৫/ ব�ব�ুর �েদশ �ত�াবত� ন িদবস? 

→ ১০ জানুয়াির ১৯৭২ 

৬/ FAO এর সদর দ�র? 

→ �রাম 

৭/ ডােয়ট �কান �দেশর পাল�ােম�? 

→ জাপান 

৮/ মালেয়িশয়ার মু�ার নাম? 

→ িরংিগত 

৯/ �াধীন বাংলােদশর �থম সরকার গ�ত হয় কেব? 

→ ১০ এি�ল ১৯৭১ 

১০/ মহামান� রা�পিত �মা: আ�ুল হািমদ কততম রা�পিত? 

→ ২০তম 

১১/ বাংলা একােডিম �িতি�ত হয়? 

→ ১৯৫৫ সােল 

১২/ 'সাবাস বাংলােদশ' ভা�য�� �কাথায় অবি�ত? 

→ রাজশাহী িব�িবদ�ালেয় 

১৩/ �নলসন ম�াে�লা কত সােল �নােবল পুর�ার �পেয়েছন? 

→ ১৯৯৩ সােল 

১৪/ �ক�ীয় শহীদ িমনােরর �পিত �ক? 

→ হািমদরু রহমান 

১৫/ িব� পিরেবশ িদবস পািলত হয় কেব? 

→ ৫ জনু 

১৬/ ১১তম িব�কাপ ি�েকেট চ�াি�য়ন দল �কান�? 
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→ অে�িলয়া 

১৭/ বাংলােদেশর বািষ�ক গড় বৃি�পাত কত? 

→ ২০৩ �সঃিমঃ 

১৮/ �কান �মৗিলক ধাতু সাধারণ তাপমা�য় তরল থােক? 

→ পারদ 

১৯/ �কান িভটািমেনর অভােব �ািভ�  �রাগ হয়? 

→ িভটািমন িস 

২০/ এিপকালচার বলেত িক �বাঝায়? 

→ �মৗমািছ চাষ 

২১/ বাংলােদশ সংিবধােনর মূলনীিত কয়�? 

→ ৪� 

২২/ �কােনা �দেশার ভারসাম� র�ার জন� �সই �দেশর কতভাগ বনভূিম �েয়াজন? 

→ ২৫ ভাগ 

২৩/ সাধারণ �বদ�ুিতক বাে�র িভতর িক গ�াস থােক? 

→ নাইে�ােজন 

২৪/ ভূিমক� মাপার যে�র নাম িক? 

→ িসসেমা�াফ 

২৫/ আিমষ �বিশ আেছ �কান�েত? 

→ মসুর ডাল 

 

 

�� সমাধানঃ গিণতঃ �ুল পয�ােয়র 

 

1. PQRS সামা�িরেকর <P = 100°, তাহেল <Q এর মান কত? 

→ 80° 

. 

2. বেৃ�র ব�াস ৩ �ণ বিৃ� �পেল, ���ফল কত�ণ বিৃ� পােব? 

→ ৯ �ণ।। 

. 

3. এক� �রখংেশর উপর অি�ত বগ�ে�� ঐ বগ�ে�ে�র এক-তৃতীয়াংশ এর উপর অি�ত বগ�ে�ে�র কত �ণ? 

→ ৯ �ণ।। 

. 

4. সমবা� ি�ভুেজর বা�র �দঘ�� যিদ 'a' হয়, তাহেল তার ���ফল হেব— 

→ a² √3/4 

. 
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5. ি�ভুজ ABC এর BC বা�েক D পয�� বিৃ� করা হেলা, �যখােন <A= 45°„ <B=60° হেল, <ACD =? 

→ 105° 

. 

6. (i) & (iii) 

. 

7. সামা�িরেকর কণ��য় পর�র সমান হেল সামা�িরক� হেব — 

→ আয়তে��।। 

. 

8. এক� ি�ভুেজর ভূিম তার উ�তার ি��ণ অেপ�া ৬ �স.িম. �বিশ, ি�ভুজ�র ���ফল ৮১০ বগ�.�সিম. হেল, এর উ�তা 

কত? 

→27 �স.িম. 

. 

9. 9x² + 16 y² এর সােথ কত �যাগ করেল �যাগফল এক� পূণ�বগ� হেব? 

→ 24 xy 

. 

10. (√3) ^ (x+1) = (3√3)^2x-1 এর সমাধান কত? 

→ 5 

. 

11. a এর মান কত হেল 9- 12x + ax² এক� পূণ�বগ� হেব? 

→ 4 

. 

12. x³ + 6x²y + 11xy² + 6 y³ এর উৎপাদক �কান�? 

→ (x+y)(x+2)(x+3y) 

. 

13. 5log3 — log9 =? 

→ 27 

. 

14. a³-b³ = 513 & a-b= 3 হয়, 

তেব ab =? 

→ 54 

. 

15. log x ^ 1/16 = -2 হেল, x এর মান কত? 

→ 4 

. 

16. 100 টাকায় 15 � কের �য় কের, 100 টাকায় 12 � কের িব�য় করেল, শতকরা কত লাভ/�িত হেব? 

→25% লাভ।। 

. 

17. 2 � সংখ�ার �ণফল 54 & লসা� 18 হেল, গসা� =? 

→ 3 
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. 

18. বািষ�ক 12 টাকা হাের 600 টাকার 6 মােসর সুদ কত? 

→ 36 টাকা।। 

. 

19. পাঁচ� ঘ�া একে� �বেজ যথা�েম 5, 10, 15, 20 & 25 �সেক� অ�র বাজেত লাগল, কত�ণ পর ঘ�া�েলা পুনরায় 

একে� �বেজ উঠেব? 

→ ৫ িমিনট।। 

. 

20. এক� বগ�ে�ে�র ���ফল 18 ব.িম. হেল, কেণ�র �দঘ�� কত? 

→ 6 িমটার। 

. 

21. এক� খাড়া খু� মা� �থেক 3 িমটার উপের �ভে� িবি�� না হেয় অন��া� ভূিমেত 4 িমটার দরূে� �শ� করেল খুঁ�র 

উ�তা কত? 

→ 5 িমটার। 

. 

22. ১ম ও ২য়য় সংখ�ার গড় 25. আবার ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ�ার গড় 30 হেল, ৩য় সংখ�া� কত? 

→40 

. 

23. আয়তাকার এক� ঘেরর �� অেপ�া �দঘ�� 12 িমটার বড় এবং তার পিরসীমা 136 িমটার হেল, �দঘ�� ও �� =? 

→ 40 & 28 
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