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K) mnvbygvb KZ cÖKvi? 

L) ga¨ c` ej‡Z Kx eyS ?e¨vL¨v Ki| 

M) „̀óvন্ত-2 †Kvb ai‡Yi AbyccwË N‡U‡Q?e¨vL¨v Ki| 

N) `„óvন্ত-1 †h Abygvb‡K wb‡ ©̀k K‡i Zvi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki|  

2|`„k¨Kí-1t “Nyg n‡jv wb ª̀v|” 

   „̀k¨Kí-2t “wmsn n‡jv cïi ivRv|” 

   „̀k¨Kí-3t “Av‡jv bq AÜKvi|” 
(K) †hŠw³K msÁv Kx?  

(L) evûj¨ msÁv AbyccwË KLb N‡U? e¨vL¨v Ki|  

(M) DÏxc‡Ki „̀k¨Kí-1 G †Kvb ai‡Yi AbycwË N‡U‡Q? e¨vL¨v Ki| 

(N) `„k¨Kí-1 I  `„k¨Kí-3 Gi g‡a¨ Zzjbv g~jK বিশ্লেষণ কর।  

 3| wRqv mv‡ne 1860 mv‡j 12 †g XvKv †Rjvq Rb¥MÖnY K‡ib| Zvi AvPiY kvন্ত| wZwb mgvR †mev wb‡q e¨স্ত _v‡Kb| awb-`wi ª̀ wbwe©‡k‡l 

mK‡ji wcÖq| wZwb GKRb weP¶Y I nvm¨wcÖq| 

(K) †Kvb hyw³we‡`i g‡Z we‡aqK 4 cÖKvi? 

(L) we‡f`K j¶Y ej‡Z Kx eyS? 

(M) DÏxc‡Ki “weP¶Y” c`wU †Kvb ai‡Yi we‡aqK? e¨vL¨v Ki|  

(N) DÏxc‡K 1860 mv‡ji 12†g Ges AvPiY kvন্ত we‡aq‡Ki Av‡jv‡K বিশ্লেষণ কর। 

4। দৃশ্যকল্প-১: হায়, িাহিা, সািাস, হয়   

    দৃশ্যকল্প-২: পাবি হয় জীি।  

    দৃশ্যকল্প-৩: (ক) মানুষ মরণশ্ীল। 

                (ি) মানুষ হয় মরণশ্ীল। 

(ক)”Terminus” শ্শ্লের অর্ থ বক? 

(ি) বনরশ্লপক্ষ ও সাশ্লপক্ষ পদ িলশ্লে বক  িুঝায়?িযািযা কর। 

(গ) দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ যুক্তিবিদযার ককান বিষয়শ্লক ইবিে কশ্লর?-িযািযা কর। 

(ঘ) দৃশ্যকল্প-৩ এর ‘ক’ ও ‘ি’ এর মশ্লযয েুলনা মূলক বিশ্লেষণ কর। 

5। 

দৃশ্যকল্পঃ১ দৃশ্যকল্পঃ২ দৃশ্যকল্পঃ৩ 

জনি হয় মরিশীল 

রনি হয় মরিশীল 

টম হয় মরিশীল 

সানি হয় মরিশীল 

∴ সকল মািুশ হয় মরিশীল  

 

আনম এ পর্ যন্ত র্ত বক দেখেনি সবই সাো। 

সুতরাাং, সকল বক হয় সাো। 

 কক  এবাং কে  এর মখে  x,y,z প্রভৃবে বিষশ্লয় 

সাদৃশ্য আশ্লে।  

ক-এর মশ্লযয p গুণটি আশ্লে 

∴ি-এর মশ্লযযও p গুণটি আশ্লে 

 

ক) আশ্লরাহ বক?                                                                                                                                            

ি) কআশ্লরাহমূলক লম্ফ হল আশ্লরাশ্লহর প্রাণ  -িযািযা কর।                                                                                  

গ) দৃশ্যকল্পঃ৩ দ্বারা ককান যরশ্লনর আশ্লরাহশ্লক বনশ্লদথশ্ কশ্লর?- িযািযা কর।                                                         

ঘ) দৃশ্যকল্পঃ১ এিং দৃশ্যকল্পঃ২ এর মশ্লযয েুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।                                   

 `„óvন্ত-2 

mKj dzj nq my›`i|  

Rev nq dzj| 

∴Rev nq my›`i| 

gvbyl gyiMx Lvq| 

gyiMx †cvKv Lvq| 

∴ gvbyl †cvKv Lvq| 

`„óvন্ত-1 


