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১) নিম্নননিত যযক োকিো ১টি নবকের ওপর োডড  নিউজ যকিো।                 10      

 ) ভূনম ম্প 

ি) পথ দরু্ডটিো 

গ) অনতমোরী  করোিো     

 

২) নিম্নননিত যযক োি এ টি নবকের ওপর ফট নিউজ যি ।           10 

 ) িকভম্বকরই   োতোে লীকতর আকমজ । 

ি) ৯৫ বছর বেকও বকৃের  করোিো জে । 

গ)  োটেোর যছক অক্সকফোকডড  যোকে নবজ্ঞোি  নিকে গকবণো  রকত । 

 

৩) িীকের প্রশ্নগুনর ংনিপ্ত উত্তর দোও ।                 2X10 = 20  

 )  োডড  নিউজ আর ফট নিউকজর মকযে পোথড ে যি ।                                    

ি) ফট নিউজ আর োডড  নিউজ বকত  ী যবোঝ ? একদর ববনলষ্ট্ে যি ।     

       

৪) নিম্নননিত ংবোকদর ইিকরোগুন পকে য োিটি োডড  নিউজ আর য োিটি ফট নিউজ তো যি।    5X2 = 10                                                                                               

      

 ) লীকতর আকমজ রোকজে এক যগকছ। তবওু জেিগকরর যমোেো বেবোেীকদর  পোক নেন্তোর ভোাঁজ। আমফোকি 
যিজরু গোকছর িনত কেকছ অকি । এ বছর পযডোপ্ত গুে আকব য োথো যথক  যটোই এিি নেন্তোর । 



ি)  দোউকি যরকির েো ো র্ুকরকছ। যীকর যীকর ছকে নফরকছ জীবি। বেনতক্রম শুয ুযরকির  োররো। এিিও 
যরকি ওঠোর ছোেপত্র যমকনি তোকদর। তীব্র অথড কষ্ট্  োটকছ নদি । 

গ) ভেো নি  কব। জোিোকত পোরকি িেো প্রযোিমন্ত্রী িকরন্দ্র যমোদী। মিুেমন্ত্রীকদর োকথ ববঠ  যল  নিরোলোে। 
তকব নতনি ভেো নি বন্টকির জিে রোজেগুনক  প্রস্তুত থো কত বককছি। 

র্) বোাঁকুেোর জিভো যথক  ২০২১ এর যভোট প্রেোর শুরু  কর নদকি মিুেমন্ত্রী মমতো বকেেোপোযেোে। এনদি নতনি 
র োকরর  োকজর িনতেোি তুক যকরি। োকথ ভনবেৎ  মডংস্থোকির  থোও যর্োণো  করি। 

ঙ) উেোি শুরু  রকো এেোর ইনিেোর ওেোি- নব ৭৭৭। ওেোর কি রোষ্ট্রপনত রোমিোথ য োনবে ও তোাঁর স্ত্রী। 
রোষ্ট্রপনত, উপরোষ্ট্রপনত, প্রযোিমন্ত্রীর বেবোকরর জিে এই অতেোযুনি  প্রযুনির দটুি নবমোি য ি কেকছ।  

 

 

 

 

 

 

*** 


