
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম

�াক িনব�াচনী পরী�ার নমুনা ���া�র - �থম পব� িশ�াবষ�- ২০১৯ - ২০২০

বাংলা ি�তীয় প�। িবষয়: বাক�ত�

ি�য় িশ�াথ�রা,

আশা করিছ �াক িনব�াচনী পরী�ার জন� গত পঁাচ� প�ব� �দয়া পাঠ যথাযথভা�ব অনসুরণ ক�র�ছা।
অনাকাি�ত �িবরতার ম�ধ�ওআমরা পড়া�শানা চািল�য় যাওয়ার ল��� এবার �তামা�দর জািন�য়
�দ�বা িকভা�ব ���া�র �তির কর�ব।আস� �াক িনব�াচনী পরী�ায় কাি�ত সাফল� অজ��নর জন�
আমা�দর এই উ�দ�াগ �তামা�দর পরী�া ��িতর সহায়ক হ�ব ব�লআমা�দর িব�াস।

⭕ ��: ০১- বাক� কা�ক ব�ল? এক� সাথ�ক বা�ক�র কয়� �ণ থা�ক? উদাহরণসহ বুিঝ�য় �ল�খা।

উ�র: �য অথ��বাধক শ� সম�র মাধ��ম মানষু ম�নর ভাব স� ূণ�ভা�ব �কাশ কর�ত পা�র �সই✅
শ� সম��ক বাক� ব�ল। ড. মহুা�দ শহীদ�ুাহ ব�লন, ' এক� স� ূণ� ম�নাভাব �য সম� শ� �ারা
�কাশ করা যায়, তা�দর সম��ক বাক� ব�ল। �যমন --- মার হা�তইআিম মানষু।

এক� সাথ�ক বা�ক�র িতন� �ণ থা�ক। ✡ ১. আকা�া✡ ২. আসি�✡ ৩. �যাগ�তা

আকা�া : বা�ক� এক� পদ �শানার প�র পরবত� পদ� �শানার �য ই�া বা আ�হ তা�কই বা�ক�র
আকা�া�ণ ব�ল। �যমন যিদ বলা হয়----ক�রানা ভাইরাস �িত�রা�ধ-----ত�ব পরবত� পদ বা শ��
��লা �শানার আ�হ র�য় যায়। িক� িনয়িমত হাত �ধায়ার অভ�াস গ�ড় ত�ল�ত হ�ব বল�ল বা�ক�র
আকা�া�ণ পূণ� হয়।

আসি� : বা�ক�র সুশৃ�ল পদিবন�াস�কইআসি� ব�ল। যিদ বলা হয়-- ক�রানা কর�ত পা�র �রাধ
স�চতনতাই সং�মণ এই বা�ক� পদ��লার শৃ�লা বা আসি� �ণ �নই।আসি� �ণ মান�ল বাক��
হ�ব -- স�চতনতাই ক�রানা সং�মণ �রাধ কর�ত পা�র।

�যাগ�তা : বা�ক�র পদ��লার অথ�গত ও ভাবগত সাম�স� বা িমল�ক বা�ক�র �যাগ�তা ব�ল। �যমন
যিদ বলা হয় -- গ�আকা�শ চ�র বল�ল বা�ক�র অথ� ও ভাব দ�ুটাই র�া হয় না।অথ� ও ভাব স�িত
রাখ�ত বাক�� হ�ব গ� মা�ঠ চ�র।

⭕ ��:০২- বাক� কা�ক ব�ল? বা�ক�র কয়� ক�য়ক�অংশ? উদাহরণসহ বা�ক�র �ণ ��লা
আ�লাচনা ক�রা।

উ�র:-- বা�ক� কা�ক ব�ল?( ০১ ন�র ���র উ��র �দ�খ নাও )✅



বা�ক�র দ�ুঅংশ: ১. উ��শ� ২. িব�ধয়🌐 🌐

বা�ক� যার স��ক� িকছ� বলা হয় তা�ক উ�শ� ব�ল এবং উ��শ� স��ক� যা বলা হয় তা�ক িব�ধয়
ব�ল। �যমন---

উ��শ� িব�ধয়

িশ�ক পরী�ার ��িত িবষ�য় ছা��দর পরামশ� িদ��ন

⭕�� : ০৩- গঠন অনসুা�র বাক� কত �কার ? উদাহরণ সহআ�লাচনা ক�রা

উ�র:- গঠনগত িদক �থ�ক বাক� িতন �কার :✅
ক. সরল বাক�, খ. জ�ল বাক�, গ. �যৗিগক বাক�।
ক.সরল বাক� : �য বা�ক� এক� উ��শ� ও এক� িব�ধয় থা�ক, তা�ক সরল বাক� ব�ল।
�যমন : পািখ আকা�শ উ�ড়।

খ. জ�ল বাক� : একািধক খ�বাক� িম�ল যখন পর�র সা�প�� ভাব �কাশ ক�র এক� বাক�
গঠন ক�র তা�কজ�ল বাক� ব�ল। এই খ�বাক� ��লার ম�ধ� �য��ত বা�ক�র �স� �� হয় তা�ক
ব�ল আি�ত খ�বাক� এবং �য��ত �স��র সমাি� হয় তা�ক �ধান খ�বাক� ব�ল। �যমন - যিদ
পড়া�শানা কর, ত�ব পরী�ায় ভা�লা কর�ব।

গ.�যৗিগক বাক�: দইু বা ত�তািধক সরল বা জ�ল বাক� �যাজক �ারা যু� হ�য় এক� বাক� গঠন
কর�ল তা�ক �যৗিগক বাক� ব�ল। �যমন - �লাক� গরীব িক� িতিন কৃপণ নন।

⭕ ��: ০৪- অথ�গতভা�ব বা�ক�র �কার�ভদ উদাহরণসহআ�লাচনা ক�রা।

উ�র: অথ� বা ভাব �কা�শর িভি��ত বাক� পঁাচ �কার।✅
১. বণ�নামলূক বাক� : �য বা�ক� সাধারণ বণ�না বা িববৃিত �কাশ পায় তা�ক বণ�নামলূক বাক� ব�ল।
�যমন- নীলআকা�শ সাদা �মঘ উ�ড়। বণ�নামলূক দইু �কার। ক.অি�বাচক বা হঁ�া �বাধক �যমন- আিম
িনয়িমত �ভা�র ঘমু �থ�ক উ� খ. �নিত বাচক বা না �বাধক। �যমন- আিম িনয়িমত �ভা�র ঘমু �থ�ক না
উ�ঠ থািক না।

২. �� সূচক বাক� : �য বা�ক� �কান িকছ� জান�ত চাওয়া হ�য়, তা�ক ��সূচক বাক� ব�ল। �যমন - ত� িম
কী সব ক�য়ক� ���র উ�র প�ড়�ছা?

৩. ই�াসূচক বাক� : �য বা�ক� ম�নর ই�া বা আকা�া �কাশ পায়, তা�ক ই�াসূচক বাক� ব�ল।
�যমন - িনরাপদ �হাক �িত�জীবন। �তামার জীবনআ�লািকত �হাক।

৪. আ�াসূচক বাক� : �য বা�ক�আ�দশ, িন�ষধ, আ�বদন, অন�ুরাধ, উপ�দশ �বাঝায় তা�ক
আ�াসূচক বাক� ব�ল। �যমন - অসহায় মান�ুষর পা�শ দঁাড়াও।

৫. িব�য় বা আ�বগসূচক বাক� : �য বা�ক� ম�নর িব�য় বা আ�বগ �কাশ পায়, তা�ক িব�য় বা
আ�বগসূচক বাক� ব�ল। �যমন - আহা! �লাক�র সব�নাশ হ�য় �গল।



⭕ �� : ০৫- ব�নীর িন�দ�শ অনসুা�র বাক�া�র কর।

i. িব�ান হ�লও তার অহংকার �নই( �যৗিগক )🔹
উ�র; িতিন িব�ান িক� তার অহংকার �নই।✅

ii. ঠা�ার স�ক� টা�ক �ায়ী কিরবার ই�া আমার নাই( জ�ল )🔹
উ�র: �য�হত� স�ক� টা ঠা�ার �স�হত� তা�ক �ায়ী কিরবার ই�া আমার নাই।✅

iii. ���াণ ��লবুি� ও জবরদি�ি�য় মান�ুষ সংসার পিরপূণ� (�নিতবাচক)।🔹
উ�র: ���াণ ��লবুি� ও জবরদি�ি�য় মান�ুষ সংসার অপূণ� নয়।✅

iv. যা বাঙািলরআ�জাগরণ, তা অিভন��নর দািব রা�খ( সরল )।🔹
উ�র: বাঙািলরআ�জাগরণ অিভন��নর দািব রা�খ।✅

v. সদা সত� কথা বলা উিচত( অন�ুা )। উ�র: সদা সত� কথা বলা বল�ব।🔹 ✅

vi. বঁািশর সুর� মধুর( িব�য়�বাধক)। উ�র: বঁািশর সুর� কী �য মধুর!🔹 ✅

vii. ব�িজ�াসা তথা িব�ান কখনও িশ�ার �ধান িবষয়ব� হ�ত পা�র না( ���বাধক )।
উ�র: ব�িজ�াসা তথা িব�ান িক কখনও িশ�ার �ধান িবষয়ব� হ�ত পা�র?✅

viii. িতিন ধনী িছ�লন িক� সুখী িছ�লন না (জ�ল)।🔹
উ�র: যিদও িতিন ধনী িছ�লন তথািপ সুখী িছ�লন না।✅

ix. যিদ পির�ম ক�রা, তাহ�ল ফল পা�ব( �যৗিগক )🔹
উ�র: পির�ম ক�রা এবং ফল পা�ব।✅

x. মানষু মরণশীল (�নিতবাচক) উ�র: মানষু অমর নয়।🔹 ✅

xi. �স মর�ব, তবুও এ কথা বল�ব না ( জ�ল )🔹
উ�র: যিদ �স ম�রও তথািপ এ কথা বল�ব না।✅

xii. �হম তার অথ� বুিঝল না (অি�বাচক) উ�র: �হম তার অথ� বুিঝ�ত ব�থ� হইল।🔹 ✅

xiii. িতিন আর �নই ( �যৗিগক ) উ�র: িতিন িছ�লন িক�আর �নই।🔹 ✅

xiv. সমা�জর ধনবৃি�র অথ� ধনীর ধনবৃি� ( ��বাচক )🔹
উ�র : সমা�জর ধনবৃি�র অথ� িক ধনীর ধনবৃি� নয়?✅

xv. িযিন পৃিথবী�তআমার ভাগ��দবতার �ধান এ�জ�, িববাহ স��ক� তার একটা🔹
িব�শষ মত িছল (সরল)
উ�র : পৃিথবী�তআমার ভাগ��দবতার �ধান এ�জ�র িববাহ স��ক� একটা িব�শষ মত িছল।✅

মহুা�দ আবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ।
পাঠ িজ�াসায় ম�ুঠা�ফা�ন �যাগা�যাগ - ০১৭১১৩১৮৮৪৪

সবার িনরাপদ ও সু�জীবন কামনা করিছ।🏠
পরবত� নমনুা ���া�র থাক�ব ভাষার অপ��য়াগ িবষ�য়।




