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Part-A (Marks-40) 

(1) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমির িক্ষনীয়) :-       8x5 = 40 

(a) মনরজেক্ষ িচজনর গুণ ও েমরমান িিজত কী বিাঝ? দৃষ্টান্ত সহকাজর মনরজেক্ষ িচজনর 

বেমনমিভাগ কজরা। একমি উদাহরণ মদজয় মনরজেক্ষ িচজনর অংর্গুমি বদিাও অথিা আিতশন কাজক 

িজি? আিতশজনর মনয়মগুমি উদাহরণ সহ উজেি কজরা। 'A' িচজনর সরি আিতশন সম্ভি নয় 

বকন?             2+4+2 

(b) মমজির অন্বয়ী েদ্ধমতমি আজিাচনা কর। (সংঙ্গা, আকার, দৃষ্টান্ত সুমিধ্া অসুমিধ্া) 1+2+1+2+2 

অথিা 

মমজির সহেমরিতশন েদ্ধমতমি আজিাচনা কর। (সংজ্ঞা, আকার, দৃষ্টান্ত, সুমিধ্া, অসুমিধ্া) 

1+2+1+2+2 

(c) মনরজেক্ষ িচজনর ‘েজদর িযােযতা' িিজত কী বিাঝ? চার প্রকার মনরজেক্ষ িচজনর বকান বকান 

েদ িযােয িা অিযােয তা উদাহারণ সহ বিজিা। েজদর িযােযতা সংক্রান্ত সাধ্ারণ মনয়মগুমি কী 

কী? অথিা অমাধ্যম অনুমান কাজক িজি? দৃষ্টাত্তসহ মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমাজনর মজধ্য োথশকয 

কজরা। মনজেধ্মূিক আিতশন িিজত কী বিাঝ? 2+4+2 

(d) মনম্নমিমিত যুমিগুমিজক আদর্শ আকাজর েমরণত কজর মূমতশ ও সংস্থান উজেি কজরা এিং 

বিধ্তা মিচার করা। (বয বকান দুমি) 

(i) বস কােুরুে, বকননা বস মমথযািাদী এিং মমথযািাদীরা সিশদাই কােুরুে। 

(ii) এই নযায়মি অির্যই বিধ্ বকন-না সকি বিধ্ নযাজয়র মজতা এমিও মতন েদ মিমর্ষ্ট। 

(iii) সি সফি িযমি েমরেমী সুতরাং সি ছাত্র সফি নয় বযজহতু সি ছাত্র েমরেমী নয়।  

(iv) বকান মাছ োমি নয়, কারণ মাজছরা সরীসৃে নয় এিং বকাজনা সরীসৃে োমি নয়।  
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(v) মতমন জ্ঞানী নন কারণ মতমন সুিিা নন একমাত্র জ্ঞানী িযমিরাই সুিিা হন।  

(e) সংজযােক কী? সংজযােক েদ নয় বকন? সংজযােজকর বিমর্ষ্টযগুমি উজেি কজরা। 2+2+4 

অথিা িীকা বিজিাোঃ  

(i) অিযােয বহতুজদাে।  

(ii) অবিধ্ সাধ্যজদাে। 

(iii) চামরেদঘমিজত বদাে। 

(iv) মনরজেক্ষ নযাজয়র সংস্থা ও মূমতশ।  

(f) নীজচর িাকযগুমিজক তকশমিদযাসম্মত আকাজর েমরণত কজর তাজদর গুণ ও েমরমাণ উজেি 

কজরা–  

(i) অসৎ িযমিরা কদামচৎ সুিী হয়।  

(ii) বকউই কােমি করজত োজরমন।  

(iii) বকিিমাত্র স্নাতজকরাই এম.এ. েড়জত োজর।  

(iv) আম িক অথিা সাধ্ারণ মিজরাধ্ চতুজকান ও অযামরস্টিজির মিজরাধ্ চতুজকাজনর মজধ্য োথশকয 

বিজিা। 

 

Part-B (Marks-40) 

(1) মিকল্পউত্তরগুমির মজধ্য বথজক সমিক উত্তরমি বিজছ মনজয় বিজিা :   1x24 = 24 

(1) একমি মিমর্ষ্ট মনরজেক্ষ িচজনর অংর্ হি- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 মি। 
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(2) প্রমতমি নঞথশক িচজনর েদমি অির্যই িযােয হয় – (a) উজের্য (b) মিজধ্য় (c) উভয়ই (d) 

বকাজনামিই নয়। 

(3) একমি আদর্শ মনরজেক্ষ িচজনর অংর্ হি – (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6 মি। 

(4) বয িচজন বকিি মিজধ্য় েদ িযােয হয় তা হি – (a) A (b) E (c) 1 (d) O 

(5) হয়p না হয় q হয় একমি – (a) বিকমল্পক (b) মনরজেক্ষ (c) প্রাকমল্পক (d) বযৌমগক িচন। 

(6) উজের্য এিং মিজধ্য় উভয় েদই অিযােয হয় বকান িচজন? – (a) O (b) 1 (c) E (d) A1 

(7) – িচজন বকিি মিজধ্য় েদ িযােয হয়— (a) A (b) E (c) 1 (d) O 

(8) উজের্য ও মিজধ্য় েদ িযােয হয় বকান িচজন – (a) A (b) E (c) I (d) O 

(9) একমি আদর্শ মনরজেক্ষ িচজনর কয়মি অংর্? – (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 

(10) অসম মিজরামধ্কার বক্ষজত্র যমদ মিজর্ে িচনমি সতয হয় তজি সামানয িচনমির সতযমূিয হজি 

– (a) সতয (b) মমথযা (c) স্বমিজরাধ্ী (d) অমনমিত। 

(11) অযামরস্টিি স্বীকৃত িগশজক্ষজত্র কত প্রকার মিজরামধ্তা স্বীকৃত হজয়জছ – (a) 5 (b) 4(c) 3 (d) 

2 

(12) যমদ 'A' িচন সতয হয়, তাহজি O িচনমির সতয মূিয হজি? – (a) সতয (b) মমথযা (c) 

অমনমিত (d) স্বমিজরাধ্ী। 

(13) একই উজের্য ও মিজধ্য় মিমর্ষ্ট িচজনর মজধ্য মিেরীত মিজরামধ্তার সম্বন্ধ থাজক। (a) A, E 

(b) I, O (c) A, I (d) EO 

(14) যমদ E িচনমি মমথযা হয় তাহজি একই উজের্য ও মিজধ্য় যুি | িচনমির সতযমূিয হজি। (a) 

সতয (b) স্বমিজরাধ্ী (c) মমথযা (d) অমনমিত।  
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(16)িচজনর মিজরাধ্ানুমান হি একপ্রকার – (a) মাধ্যম অনুমান (b) অমাধ্যম অনুমান (C) নযায় 

অনুমান (d) বযৌমগক যুমি 

(17) অধ্ীন মিেরীত মিজরামধ্তা হয় – (a) A এিং O িচজনর মজধ্য (b) A এিং E িচজনর মজধ্য 

(c)। এিং O িচজনর মজধ্য (d) E এিং িচজনর মজধ্য। 

(18) AOO মমিমি বিধ্ হয় বকান সংস্থাজন? – (a) প্রথম (b) মিতীয় (c) তৃতীয় (d) চতুথশ। 

(19) FESAPO মূমতশমি বিধ্ হয় – সংস্থাজন (a) প্রথম (b) মিতীয় (c) তৃতীয় (d) চতুথশ। 

(20) DIMA RIS মূমতশমি বিধ্ হয় – (a) প্রথম (b) মিতীয় (c) তৃতীয় (d) চতুথশ সংস্থাজন। 

(21) মনরজেক্ষ নযাজয়র সংস্থাজনর সংিযা = 1 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 

(22) FERISON মূমতশমি বিধ্ হয় – (a) প্রথম (b) মিতীয় (c) তৃতীয় (d) চতুথশ সংস্থাজন। 

(23) সকি অS হয় অ-P িচনমির িুিীয় রূে হি – (a) SP=O (b) SP=O (c) SP=O (d) SP 

=O 

(24) “বকাজনা বকাজনা অS হয় অ-P িচনমির িুিায় রূে হি – (a) SP#0 (b) SP # O (c) SP 

#O (d) SP#1 

(25) P.P এই িচনা কারমি – (a) স্বতযোঃসতয (b) স্বতোঃ মমথযা (c) আেমতক (d) বকাজনামিই নয়। 

(26) P সতয হজি pv~Q' এর সতযমূিয হজি (a) সতয (b) মমথযা (c) সংর্ায়াত্মক (d) স্বমিজরাধ্ী। 

(27) pv~Q' এই বযৌমগক িচনমি সিশদা (a) স্বতোঃ মমথযা (b) স্বতোঃসতয (c) অমনমিত (d) বিধ্। 

(28) বয বযৌমগক িচজনর সতযসারমনর কতকগুমি মনজির্ন সতয এিং কতকগুমি মমথযা হয়, তাহজি 

িচনমি হি— (a) স্বতোঃসতয (b) স্বতোঃমমথযা (c) আেমতক (d) মিজেেক। 

(29) বয যুমিমিজ্ঞানী েরীক্ষামূিক আজরাহী যুমির প্রিতশন কজরন মতমন হজিন (a) আই এম 

বকামে (b) কাজভশদমরড (c) েন সু্টয়ািশ মমি (d) ডবু্ল মভ ও বকায়াইন। 
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(30) মমজির বয আজরাহনমূিক েদ্ধমতজত বকিিমাত্র দুমি দৃষ্টান্ত যাচাই করা হয়, বসমি হি— (a) 

অন্বীয় িযমতজরমক েদ্ধমত (b) িযমতজরকী েদ্ধমত (c) অন্বয়ী েদ্ধমত (d) সহ েমরিতশন েদ্ধমত। 

(31) বিত অন্বয়ী েদ্ধমতমি হি – (a) অন্বয়ী (b) যুগ্ম (c) সহ েমরিতশন (d) িযমতজরমক েদ্ধমত। 

(32) আজরাহ অনুমাজনর সমসযামি হি – (a) বিধ্তা মনণশয় (b) অবিধ্তা মনণশয় (c) আকারগত 

সতযতা মনণশয় (d) সামানযীকরণ। 

(33) আজরাহযুমির মসদ্ধান্ত সি সময়ই (a) সুমনমিত (b) সম্ভািয (c) সতয (d) বিধ্। 

(34) অপ্রাসমঙ্গক সাদৃজর্যর ওের মভমত্ত কজর গজড় ওিা যুমি হি (a) বিামকক আজরাহ (b) 

বিজ্ঞামনক আজরাহ (c) মন্দ উেমা (d) ভাজিা উেমা। 

উত্তর- (1) c (2) b (3) c (4) d (5) a (6) b (7) d (8) b (9) c (10) d (11) d (12) b (13) 

a (14) a (15) d (16) b (17) c (18) b (19) d (20) d (21) c (22) c (23) b (24) d (25) 

c (26) a (27) b (28) c (29) c (30) b (31) b (32) d (33) b (34) c 

 

(2) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির অমতসংমক্ষি উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমি িক্ষণীয়)     1x16 = 16 

(1) মমি বকান েদ্ধমতমিজক মূিত প্রমাজণর েদ্ধমত িজিজছন? উোঃ িযমতজরকী েদ্ধমতজক অথিা বকান 

েদ্ধমত কাযশকারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করজত োজর না? উোঃ- অন্বয়ী েদ্ধমত। 

(2) কাজক িজি বিজিাোঃ- বিজ্ঞামনক আজরাহ অনুমান/উেমাযুমি/সাদৃর্যমূিক 

আজরাহানুমান/সামানীকরণ/ ‘প্রকৃমতর একরূেতা নীমত'/'আজরাহমূিক িাফ। 

(3) অবিজ্ঞামনক আজরাহ অনুমানজক বিৌমকক আজরাহ িিা হয় বকন? 

(4) স্বতোঃমমথযা িচনা কার কীরূে? / একমি সংজযৌমগক িচন কিন মমথযা হয়? 

(5) গ্রাহক কী?/মনজির্ণ দৃষ্টান্ত কাজক িজি? / সতযসারণীর সাহাজযয' > 'ধ্রুিজকর সংজ্ঞা দাও। 
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(6) কাজক িজি বিজিা—‘েমরেূরক বেমণ’/‘রূ্নযগভশ বেমণ'/'অমিত্বমূিক তাৎেযশ' / 'অমিত্বমূিক 

বদাে? 

(7) বভনমচজত্র প্রকার্ কজরা—“বকাজনা বকাজনা দর্শমনক নয় কমি”/ “বকাজনা বকাজনা মানুে হয় 

অসৎ” / “সকি মানুে হয় মরণর্ীি"। 

(8) নযায় অনুমাজন যুমি িাকযগুমি সতয হজি মসদ্ধান্ত কীরূে হজি? উোঃ অির্যই সতয হজি। 

(9) 'O' িচজনর আিতশজনর একমি উদাহরণ দাও যার আেয় িাকয সতয এিং মসদ্ধান্ত মমথযা। 

(10) “সকি মানুে হয় অেূণশেীি’ িচনমির মিিমতশত িচনমি কী? / আিতশজনর িযােযতা সংক্রান্ত 

মনয়মমি কী? 

(11) “বকাজনাজকান মানুে হয় িুমদ্ধিৃমত্ত সম্পন্ন" িচনমির অধ্ীন মিেরীত মিজরাধ্ী িচন উজেি 

কজরা। উোঃ- বকাজনা বকান মানুে হয় িুমদ্ধিৃমত্ত সম্পন্ন েীি। (০) বকাজনা বকাজনা মানুে নয় িুমদ্ধ 

িৃমত্ত সম্পন্ন েীি। 

(12) অসম মিজরামধ্তার একমি দৃষ্টান্ত দাও উোঃ - (E) বকাজনা মানুে নয় অমর। (O) বকাজনা 

বকাজনা মানুে নয় অমর। 

(13) িচজনর মিজরামধ্তার র্তশ দুমি বিজিা / োথশকয বিজিা— মিেরীত মিজরামধ্তা ও মিরুদ্ধ 

মিজরামধ্তা। 

(14) অধ্ীন মিেরীত মিজরামধ্কার সতযতার মনয়মমি বিজিা। অসম মিজরামধ্তার সতযতার মনয়মমি 

বিজিা। 

(15) কাজক িজি বিজিা-অনুগ/েূিশগ/প্রাকমল্পক িচন/বিকমল্পকিচরন / সদথশক িচন/নঞথশক 

িচন/ উজের্য েদ/মিজধ্য় েদ। 

(16) একমি আদর্শ মনরজেক্ষ িচজনর আকার বকমন হজি? / িচজনর গুণ মকজসর উের মনভশর 

কজর? / িাকয ও িচজনর মজধ্য সম্পকশ বিজিা। 
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